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Öz 
Abdullah b. Abbas (68/687-88) (h.ö. 3/68h.- 619/687m) Hz. Peygamber'in amcası Abbas'ın oğludur.  İbn Abbas'ın İslami 

İlimler sahasında ayrı bir yeri vardır. Tefsir ve Hadis ilmi yanında, özellikle Kur'an Filolojisi konusunda ilmi üstünlüğü sahabe 
tarafından da kabul edilmiştir. Rasulullah'ın duasına mazhar olmuş, sahabenin ileri gelenlerinin takdirini kazanmış ve Kur'an'ın 
Tercümanı unvanına layık görülmüştür. En çok Hadis rivayet edenlerden (muksirun) olan İbn Abbas, (1660) hadis rivayet etmiştir. 
Verdiği fetvaların çokluğu ile meşhurdur. Fıkıhta dört Abdullah’tan (abadile) biridir. Kur'an-ı Kerim Kureyş lehçesi üzerine nazil 
olmuştur. Az da olsa nadir kullanılması sebebiyle garip kalan kelimeler ile Arapçanın diğer lehçelerinden kelimeler de ihtiva 
etmektedir. Arapça lügat çalışmalarının temelini de bu kelimeler oluşturur. Abdullah İbn Abbas'ın bu kelimelerin izahında Arap 
edebiyatından istifade ettiği bilinmektedir. İbn Abbas'ın "Şiir arabın divanıdır, bir kelimeyi anlayamadığımızda arabın divanına 
başvururuz" dediği rivayet olunur. Abdullah b. Abbas hemen her konuda bir şeyler söylemiş, ancak yazılı bir şey bırakmamıştır. 
Görüşlerini talebelerinin kendisinden rivayet ettiklerinden biliyoruz. Kur'an Filolojisi sahasında elimizde bulunan en eski bilgiler İbn 
Abbas'a isnat edilen bu garip lafızlardır. Tahkiki yapılan bu Yazma üzerinde farklı çalışmalar yapılmıştır. Bu yeni çalışmalar eskinin 
değerini artırır. Daha önce zamanının imkânları ve imkânsızlıkları içinde yapılanların zamanının en iyisi olduğunu teslim etmekle 
birlikte, yazmalar bir kere daha günümüz usul ve esasları çerçevesinde değerlendirilerek bunlardan Ata b. Ebi Rebah yoluyla rivayet 
edilen yazma tahkik edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ğarîbü'l-Kur'an, İbn Abbas, Ata b. Ebi Rebah,  Ali b. Ebi Talha, Tahkik, Kur'an Filolojisi. 

 
Abstract       

Abdullah b. Abbas (68/687-88) (b.m. 3/68h. - 619/687m) is the son of the Prophet Mohammed’ uncle, Abbas. Ibn Abbas has 
important role in Islamic field. In addition to the science of tafsir and hadith, his scientific superiority in the philology of the Quran was 
also recognized by the Companions. He was honored with the prayer of the Prophet, won the appreciation of the notables of the 
Companions, and was assumed the title of translator of the Quran. Ibn Abbas, one of the most hadith narrators (muksirun), narrate 
(16600) hadiths. He is famous for the number of fatwas he gives. He is counted one of the Abdullah from four in Fiqh. The Quran was 
sent down in the dialect of Quraysh. It contains words that are strange due to their rare use and words from other dialects of Arabic. 
These words form the basis of Arabic dictionary studies. It is known that Abdullah Ibn Abbas benefit from Arabic literature by 
explaining these words. It is rumored that Ibn Abbas said, "Poetry is the divan of the Arab. When we cannot understand a word, we 
consult to the divan of the Arab." Abdullah b. Abbas said something about almost every subject, but left nothing written. We know that 
her views were narrated by his students himself. The oldest information we have in the field of Quran Philology is these strange 
wordings attributed to Ibn Abbas. Different studies have been done on this manuscript which has been analyzed. These new studies 
increase the value of the old ones. It is a courtesy to admit that what has been done before is the best of its time, among the possibilities 
and impossibilities of its time. The manuscripts were examined once again within the framework of the conditions, procedures and 
principles of the time and two manuscript copies narrated through Ata b. Ebi Rebah have been analyzed.  

Keywords: Ğarîbü'l-Kur'an, İbn Abbas, Ata b. Ebi Rebah,  Ali b. Ebi Talha, Tahqiq, Quran Philology. 
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 غريب القرآن

 الذي روي عن ابن عباس بطريق عطاء بن أبي رباح

 الخالصة

 

البن عباس شأن مهم  في المجال . هو ابن عم النبي عباس) م 619/687 -هـ  3/68/ م ) (88-687/  68(عبد هللا ابن عباس 

وهو من المكثرين وقد نزل القرآن . اإلسالمي، خاصة في علم التفسير والحديث، ونال تقدير أعيان الصحابة ، ولقب بمترجم القرآن

كلمات أساس دراسات القاموس وكلمات من لهجات عربية أخرى، تشكل هذه ال ،بلهجة قريش وفيه كلمات غريبة لندرة استخدامها

الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف : "كان عبد هللا بن عباس يستفيد من األدب العربي في شرح هذه الكلمات، وقال. العربي

واية ولم يخل موضوع من الموضوعات من ر 1".من القرآن الذي أنزله هللا بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه

 البن عباس، لكن لم يصل إلينا  منه شيٌء مكتوًبا إال أننا نجد هذا في المرويات عنه وإن هذه الرسالة التي حققناها مروية عن عبد هللا

ابن عباس عن طريق عطاء بن أبي رباح، وَقدْ أُْجِريَْت دراسات مختلفة على هذه المخطوطة وإن هذه الدراسة الجديدة تزيد من قيمة 

 .سات القديمة؛ َحْيُث فُِحَصت المخطوطات مرة أخرى في إطار شروط عصرنا الحديث وإجراءاته ومبادئهالدرا

 

 غريب القرآن، ابن عباس، عطاء بن أبي ربح، علي بن أبي طلحة: الكلمات المفتاحية

 مقدمة

وردت في القرآن غالبا ما نُصاِدف روايةً نجد أن ابن عباس تبوأ مكانة ال نظير لها، فعند البحث عن بعض المفردات الغريبة التي 

عن ترجمان القرآن عبد هللا بن عباس وقد بُذلت بعض الجهود لتجميع ما كان منسوبا البن عباس في دراسات متناثرة مطبوعةً أو 

 .مخطوطةً 

وكان . قا من غريب القرآنموضوع الرسالة لغات غريب  القرآن،  وإّن لعلم غريب القرآن أهمية، فقد بدأت المعاجم العربية انطال

أول ما ظهر من فنون التأليف اللغوي علم غريب القرآن، وأول ما دون في عصر التدوين غريب القرآن، وأقدم ما وصل إلينا من 

كتب غريب القرآن هو كتاب غريب القرآن البن عباس رواية عن عطاء بن أبيي رباح المخطوطة األولى في تفسير  غريب 

خطر على بالي أوال أن . ا العلم ضروري لقارئي القرآن، إّن لغريب القرآن أهمية لغوية  لمعرفة مفردات القرآنالقرآن، ألن هذ

 .أُجّمع النسخ التي أسندت إلى عبد هللا بن عباس مع الدراسات السابقة،  ثّم أوحدها وأحققها، وفي نهاية األمر اكتشفت هذه الدراسة

وفي : "وفي غضون ذلك تواجهت بعبارة كتبها علي بلوط قال فيها. لصدد وجدت نفسي في كنزبيد أني ما قرأت ما قيل في هذا ا

، فبدأت أجمع كل " عقيدتي سيكون نشر نسخ غريب القرآن التي أسند إلى ابن عباس مع مقارنتها مطبوعا كان أو مخطوطا رائعا

ي المكتبة السليمانية، قرأت أوال نسخة أسعد أفندي ما كتب في هذا الموضوع، وحصلت على نسختين مخطوطتين كانتا مسجلتين ف

ثّم وصلت إلى مخطوطة محفوظة في المكتبة السليمانية ). 3\91(المحفوظة في المكتبة السليمانية، مجموعة أسعد أفندي تحت رقم 

 .، واتخذت أسس مركز البحوث اإلسالمية في التحقيق منهًجا)5\1285(مجموعة عاطف أفندي تحت رقم 

                                           
 .4/235.ص. ، الهيئة المصرية عامة للكتاب)دمحم أبو الفضل إبراهيم. المحقق( .اإلتقان في علوم القرآن ).1974(عبد الرحمن بن أبي بكر؛ جالل الدين السيوطي   1

 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 

Cilt: 14     Sayı: 76     Şubat  2021    &    Volume: 14     Issue: 76     February  2021   

 
  

 

 - 905  - 
 

 

 اسةالدر

 ترجمة المؤلف

 اسمه ونسبه وتاريخ والدته ووفاته

، وكنيته أبو العباس، ولقبه أبو الفضل، نسبه عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد )م88-687/هـ68(هو عبد هللا   

اختلف الروايات في تاريخ والدته، والقول األصح  في هذا الصدد أنه ولد  في   1مناف ابن قصي بن كالب أبو العباس الهاشمي

فاستبشر النبي لمولده، فجاء به أبوه إلى النّبّي صلّى wّ عليه  2،سلمون محاصرين على يد قريششعب أبي طالب حينما كان الم

سنة ثماٍن وستين بالطائف، وقد قيل وتوفي .  ن قبل الهجرةوكان ذلك لثالث سني  3وسّلم، فقّبله ومسح وجهه ورأسه ودعا له بالخير 

وصلى عليه دمحم بن الحنفية، وكان عمره  رضي هللا عنه حينما . إحدى وسبعين سنة:  سنة تسع وستين، وقيل: ويقال. سنة سبعين

 .توفي النبي صلى هللا عليه وسّلم  عنه ثالثة عشر عاما على أرجح األقوال 

 هأسرته ونشأته وحيات

وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث بن . هو ابن عم النبي صلى هللا عليه وسّلم، وأبوه عباس بن عبد المطلب،  وكان يكنى بأبي الفضل

ولد في شعب أبي طالب، ونشأ . حزن بن بجير الهاللية، هي أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى هللا عليه وسّلم

وكانت خالته ميمونة زوج النبي صّلى wّ عليه . 4ة وعاش بين قريش في مكة حتى هاجر مع أبيه في عام الفتح  في بدء عصر النبوّ 

لع وسّلم، وكان على حسب الحال يحاول  ابن عباس أن  يبيت أحيانا عند خالته، ويصادف كون الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عندها في ليلتها ويطَّ 

 .وكانت مدة مالزمته تلك ثالثين شهًرا فقط.  من الصحابة من أفعال النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ما ال يطلع عليه غيره

 حياته العلمية  ورحالته العلمية ومناصبه العلمية

اللهم علمه الحكمة وغيره  عمر أنه كان يقرب :  وقد أحرز ابن عباس منزلته بين كبار الصحابة على صغر سنه بعلمه وفهمه فقال

كان ابن عباس رضي .  اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل: إني رأيت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دعاك فمسح رأسك،  وقال:  اس ويقولابن عب

هللا عنه يطلب العلم بقلب صادق ومحبا للعلم وأهله، والقى في سبيل طلبه المشقة، وصبر  حتى آتاه هللا علما واسعا ونفع بعلمه األمة 

 .لبحر لكثرة ما تعلمه من المعارف والعلوملقب با

 شيوخه العلمية الذين تتلمذ عليهم وتالمذته 

تتلمذ ابن  عباس على رسول هللا أوال فكان  الرسول يعلمه ويربيه، ولما توفي النبي صلى هللا عليه وسّلم  تتلمذ على أيد كبار 

يدنيه من مجلسه، أبرز شيوخه عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي  وفي خالفة عمر كان البن عباس تقدير خاص عنده وكان. الصحابة

 طالب، وأبي بن كعب، وزيد، لم يزل ابن عباس مصاحبا لعمر  وقريبا منه، 

                                           
 .29/285. ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ص)تحقيق عمرو بن غرامة العمروي(، تاريخ دمشق). 1995(أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر  1
 1/379. ص .دار جيل؛ بيروت. األولى: الطبعة.  معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ). 1992(دمحم دمحم دمحم سالم محيس 2

 .40. ص  .مكابة وهبة؛ القاهرة .التفسير والمفسرون). 1985( دمحم حسين الذهبي  3

 .93-4. ص .دار العلم للماليين .األعالم). 2005(الزركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن دمحم علي بن فارس  ؛1/379. ص .دار جيل؛ بيروت. األولى: الطبعة.  معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ). 1992(دمحم دمحم دمحم سالم محيس 4
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طاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، واألعرج، وعكرمة، وعطية، : فقد تتلمذ على يديه كثير  وقرأ عليه كثير، منهم:  أما تالمذته

وعبد هللا بن عمر، وأنس بن مالك، وثعلبة بن الحكم، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعلي بن أبي طلحة، وعطاء بن أبي رباح، 

 1. عبد هللا بن أبي مليكة، وغيرهم ومجاهد بن جبر، وعبيد هللا بن

 العلوم التي اشتهر بها

كان ابن عباس مرجع الناس في القرآن، والسنة، والحديث، والتفسير، وبرع في ميادين شتى من ميادين العلم والمعرفة، وكان بارعا 

الناس بالتفسير  لسعة علمه ووحدة  وهو أعلم 2حديثا، 1660وقد روي له .   في اللغة وفي التأويل والتفسير وفي األدب والشعر

وقال . ولقّب بترجمان القرآن وبحبر األّمة، وهذه األلقاب تدّل على كثرة معرفته بعلوم القرآن والتفسير؛ ألنه فسر القرآن وبيَّنه. فهمه

اس إذا سئل فإن كان في كان ابن عب 3وهو حبر هذه األمة أوتي عقال وجسما،". نعم ترجمان القرآن عبد هللا بن عباس: "ابن مسعود

 4.القرآن أخبر به، فإن لم يكن وكان عن رسول هللا  أخبر به، فإن لم يكن وكان عن أبي بكر وعمر أخبر به، فإن لم يكن قال برأيه

 المناصب التي توالها 

وذكر خليفة أن ه البصرة كان قاضًيا في عهد أبي بكر، وُعّيِن في عهد عثمان أمير الحج، سنة قتل عثمان وواله علي رضي هللا عن

وكان على الميسرة يوم صفين، واستخلف أبا األسود على الصالة وزيادًا على الخراج، وكان استكتبه فلم يزل  5علّيا وّاله البصرة

  6.ابن عباس على البصرة حتى قتل علي، فاستخلف على البصرة عبد wَّ بن الحارث، ومضى إلى الحجاز 

 

 مؤلفاته 

 ن أبي طلحة  صحيفة علي ب

إنها من أصح ما    7صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير«ما ُروي في التفسير عن ابن عباس  بعنوان  أصح ويعدها السيوطي من

ما روي عن عبد هللا بن عباس ليست في أيدينا  كاملة، عمل عليه إسماعيل جراح أوغلو ونشر ما في يده من هذه الصحيفة،  

 . صحيفة التفسير لعلي ابن أبي طلحة 8بعنوان

 

 مسائل نافع بن األزرق 

ويلحق بذلك ما روي عن ابن عباس مما دّون بعده في مسائل عرفت بمسائل نافع بن األزرق، وهي مسائل في تفسير غريب القرآن 

بشواهد من شعر العرب، وهي أسئلة مشهورة أخرج األئمة أفرادًا منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس، وأخرج أبو بكر األنبري  

وأخرج الطبراني في معجمه الكبير جزًءا منها من طريق جويبر عن الضّحاك بن ". ف واالبتداءقطعة منها في كتابه إيضاح الوق

                                           
 .4/235.ص. ، الهيئة المصرية عامة للكتاب)دمحم أبو الفضل إبراهيم. المحقق( .اإلتقان في علوم القرآن ).1974(عبد الرحمن بن أبي بكر؛ جالل الدين السيوطي  1
 .دار القلم؛ دمشق .عبد هللا ابن عباس خبر األمة وترجمان القرآن). 1994. (مصطفى سعيد الخن 2
 .1/50. ص. مكابة وهبة؛ القاهرة .التفسير والمفسرون). 1985(حسين الذهبي دمحم   3
 .1/50. ص. مكابة وهبة؛ القاهرة .التفسير والمفسرون). 1985(دمحم حسين الذهبي   4
 .4/129. ص. وتدار المعرفة ؛بير). تحقيق يوسف المرعشلي، (، المجمع المؤسس للمعجم المفهرس). 1994(حمد بن علي ابن حجر العسقالني  5
 .4/129. ص. دار المعرفة ؛بيروت). تحقيق يوسف المرعشلي، (، المجمع المؤسس للمعجم المفهرس). 1994(حمد بن علي ابن حجر العسقالني 6
 .4/235.ص. مصرية عامة للكتاب، الهيئة ال)دمحم أبو الفضل إبراهيم. المحقق( .اإلتقان في علوم القرآن ).1974(عبد الرحمن بن أبي بكر؛ جالل الدين السيوطي  7
8 Cerrahoğlu, İ. (1969). Ali İbn Ebî Talha'nın Tefsir Sahifesi. Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  XVII(1), 55-82. (AÜİFD, XVII). Ankara. 
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مسائل نافع بن األزرق من طريقين رواية أبي بكر أحمد بن "ونشر هذا الكتاب باسم ". اإلتقان"مزاحم، ورواها السيوطي  في كتابه 

 . بن يوسف بن العالف بقلم دمحم أحمد الداليجعفر بن سلم الختلي رواية أبي طاهر دمحم بن علي بن دمحم 

 . كتاب لغة القرآن

محفوظة في المكتبة السليمانية مجموعة أسعد أفندي تحت رقم ] أ[وله نسخ عديدة بعنوان مختلف، النسخة األولى التي رمزتها بـ

مجموع عاطف أفندي تحت رقم يوجد مخطوًطا في المكتبة السليمانية ضمن ] ع[، والنسخة الثانية التي رمزتها بـ)3\91(

رسالة  أسندت إلى قاسم هذه ال] ق[، فضًال عن هاتين الرسالتين هناك رسالة مطبوعة في هامش تفسير جاللين رمزتها بـ)8\2815(

في مكانة عطاء بن أبي رباح "بن سالم  باسم ما ورد في القرآن من لغة القبائل، وسند هذه الرسالة متفقة إلى عبد الملك بن جريج 

 Tefsirde Atâ b. Ebî Rabâh ve İbn   Abbâs’tan Rivayet Ettiği ".روايته لغريب القرآن البن عباسالتفسير و

Garîbü’l-Kur’ân’ı)  ( 

كتاب "قد زعم بعض المحققين إلى أن هناك ثالثة نسخ إضافية وذكر أن إحدى هذه النسخ في المكتبة الظاهرية في دمشق بعنوان 

   1؛"القرآناللغات في 

وبتدقيق البحث عن هذه . بعنوان لغة القرآن) Dublin, Chester Beatty Lbry, no: 4263(وثانيا أن النسخة المحفوظة في  

  2النسخة لم نعثر لها على أي أثر، ال يوجد مخطوطة مسجلة  في  بهذا المجال

 Amerikan Princeton(في مكتبة جامعة برينستون  وأما النسخة الثالثة التي أشار إليها فذكر أنها محفوظة في القسم اليهودى 

Üniversty Lby (. حسب ما يفهم من هذه السجالت بعد االطالع على تلك النسخة وجدنا أنها ليست نسخة من المخطوطة كما ،

بن علي ذكر بولوط وإنما هي صور ميكروفيلم تحمل اسم غريب القرآن البن عباس والصحيح أنها عن كتاب غريب القرآن لزيد 

   3.وليس ابن عباس

 وبذلك نخلص إلى أنه ال توجد سوى مخطوطتين فقط لكتاب غريب القرآن البن عباس اللتين أشرنا إليهما أعاله

 نسخ الكتاب 

 التعريف بالكتاب 

ندي تحت رقم محفوظة في المكتبة السليمانية مجموعة أسعد أف"  أ"النسخة األولى التي سميناها بنسخة أسعد أفندي ورمزت لها بـ

سطرا، وفي  21وعدة سطورها . ورقات 10، تقع في "كتاب لغات القرآن"بعنوان ) و122 – ظ104(، بين األوراق )3\91(

 .خطها تعليق. مم) 80*130/150*200(الصفحة األخيرة ثالثة سطور، وقياسها 

حدثنا دمحم بن يحيى بن : ا أبو عمرو عثمان بن موسى دمحم، قالحدثن: أخبرنا أبو بكر القَبَّاب عبد هللا بن دمحم، قال" وتبدأ هذه النسخة بـ

حدثنا أحمد بن دمحم ابن سعيد بن : حدثنا أبو الحسن علي بن أبي علي المقري القرشي الهمداني، قال: عيسى بن عبيدلي بقزوين، قال

عن عطاء، عن ابن عباس في قول   أبان القرشي مولى عثمان بن عفان المقري مؤدب جعفر بن مسلمة، عن عبد الملك بن جريح،

أي نصيبي من قول هللا تعالى ﴿ِكْفٌل ِمْنَها﴾ يعني نصيبا بلغة  " أعطني كفليويقال "﴿ِبِلَساٍن َعَرِبّيٍ ُمِبيٍن﴾  وتنتهي بـ: هللا عّز وجلّ 

 .كثيراتمَّ غريب القرآن بحمد هللا وعونه، وصلى هللا على سيدنا دمحم وآله وسلم تسليما توافق النبطية، 

                                           
  .33. ص. القاهرة .كتاب قريب القرآن). (1993أحمد بلوط  1
2 Arberry, The Chester Beatty Library. A Handlist of the Arabic Manuscripts, vol. 4. (Dublin: Hodges Figgis &); Fuad Sezgin (1967). Geschichte des arabischen 

Schrifttums. E. J. Brill.    
3 https://dpul.princeton.edu/catalog/cj82k733w)( 1993؛ أحمد بلوط) .(33. ص. القاهرة .قرآنكتاب قريب ال. 
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يوجد مخطوًطا في المكتبة السليمانية ضمن مجموع ) ع(النسخة الثانية من الكتاب التي سميناها بنسخة عاطف أفندي رمزت لها بـ

سطرا، وقياسها  21ورقات، وعدة سطورها  6تقع في ." كتاب غريب القرآن"بعنوان ) 8\2815(عاطف أفندي تحت رقم 

 .هذه النسخة أسندت الى دمحم بن علي بن المظفر الوزانمم، خطها تعليق، ) 130*200/165*110(

أخبرنا الشيخ الفقيه اإلمام رشيد الدين أبو دمحم بن عبد الطاهر بن نشوان بن عبد الطاهر المقري بالمدينة "تبدأ هذه الرسالة بـ

 بن عبدالغفار بن أبي نصر بن أحمد حدثنا الشيخ الفقيه اإلمام أبو عبدهللا دمحم: الوزيرية الصفوية السعيدة المحروسة دميرة، قال

المقدسي قراءة عليه وأنا أسمع في أول رجب سنة ثالث وستمائة بروايته عن الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد بن دمحم بن أحمد بن دمحم 

أحمد بن الخطاب،  حدثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن: السلفي األصبهاني، والشهاب أبي عبدهللا دمحم بن يوسف العربوي، قاال

حدثنا ابو دمحم إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل المقري بمصر، حدثني  أبو أحمد عبدهللا بن الحسين بن حسنون المقري، أخبرنا : قال

 أبو العباس أحمد بن عبيد، أخبرنا الحسين بن دمحم، أخبرنا احمد بن دمحم بن سعيد بن أبان القرشي، حدثنا أبو جعفر بن أيوب المقري

 عن عبد الملك بن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى هللا عنه

 التحقيقات والدراسات السابقة 

والثانية في مجموعة أسعد أفندي برقم )  8\2815(يوجد في مكتبة السليمانية مخطوطتان إحداهما في مجموعة عاطف أفندي برقم 

 " ما ورد في القرآن من لغة القبائل"و الرسالة المسندة إلى أبي عبيد قاسم ابن سالم المسماة ) 3\91(

غريب القرآن لعبد هللا بن "على النسختين السالف ذكرهما وأخرجهما معا في نسخة بيده أسماها  1978وعمل أحمد بولوط في عام 

 "عباس
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 ]غريب القرآن[

 عطاء بن أبي رباحالذي روي عن ابن عباس بطريق 

����﷽ 
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 3.دمحم وآله وصحبه أجمعين 2وصلى هللا على نبيه 1الحمد � رب العالمين،

حدثني دمحم بن يحيى بن عيسى بن عبيدلي : حدثنا أبو عمرو عثمان بن موسى دمحم، قال: أخبرنا أبو بكر القَبَّاب عبدهللا بن دمحم، قال

حدثنا أحمد بن دمحم ابن سعيد بن أبان القرشي : قال 4الحسن علي بن أبي علي المقري القرشي الهمداني، حدثنا أبو: بقزوين، قال

 :مولى عثمان بن عفان المقري مؤدب جعفر بن مسلمة، عن عبد الملك بن جريح،  عن عطاء، عن ابن عباس

، ولو كان غير عربي ما فهموه، وما أنزل هللا عز وجل من بلسان قريش: }قال{ 5﴿ِبِلَساٍن َعَرِبّيٍ ُمبِيٍن﴾: في قول هللا عّز وجلّ 

﴿َوَما : وذلك إن هللا تبارك وتعالى يقول 7كتابا إال بالعربية، فكان جبريل عليه السالم يترجم لكل نبي بلسان قومه؛ ليبين لهم، 6السماء

ُسوٍل إِالَّ ِبِلَساِن قَْوِمِه﴾، العرب،  11العرب، والقرآنليس فيه لغة غير لغة 10األمم أوسع من لسان من أَْلسنة 9وليس لسان 8أَْرَسْلَنا ِمن رَّ

 13.اللغات، فأما األصل والجنس فعربي ال يخالطه شيء، والقرآن عربي 12العرب، وربما وافقت اللغة

يعني الخصب، بلغة  15دًا﴾﴿َرغَ : }وقوله{] 2/13.[السفيه الجاهل، بلغة كنانة 14﴿َقالُوا أَنُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّفََهاُء﴾: }قال هللا تعالى{

اِعَقةُ﴾: }قوله{] 2/35[16.طيء يعني العذاب، بلغة  19﴿ِرْجًزا﴾: }وقوله{] 2/55[18.يعني الموت، بلغة غسان 17﴿َفأََخذَتُْكُم الصَّ

يعني الجبل،  22﴿َوَرفَْعَنا فَْوقَُكُم الطُّور﴾: }قوله{ ]2/61.[يعني استوجبوا، بلغة جرهم 21﴿َوَباُءوا ِبَغَضٍب﴾: }قوله{] 2/59[20.هذيل

: }قوله{] 2/65[24.يعني صاغرين، بلغة كنانة 23﴿َخاِسئِيَن﴾: }قوله{] 2/63.[وافقت لغة العرب في هذا الحرف لغة السريانية

] 2/111.[يعني أباطيلهم، بلغة قريش 26َمانِيُُّهْم﴾﴿ِتْلَك أَ : }قوله{] 2/90.[يعني باعوا، بلغة هذيل 25﴿بِئَْسَما اْشتََرْوا ِبِه أَْنفَُسُهْم﴾

بلغة توافق  29﴿إِْبَراِهيَم﴾: }قوله{] 2/130.[بلغة طيء 28يعني من خسر نفسه، ]ظ2[27﴿إِالَّ َمْن َسِفهَ نَْفَسهُ﴾: }قوله{

يعني  33﴾﴿قال أوسطهم: وكذلك في نون والقلم. بلغة قريش 32يعني عدوال، 31﴿َوَسًطا﴾: }قوله{] 2/131[30.السريانية

                                           
 .الحمد � رب العالمين -ع 1

 . سيدنا+ ع 2

 .وآله وسلم: ع3

هللا دمحم بن عد عبد الغفار ابن أبي نصر بن أحمد المقديسي قرائة عليه وأنا أسمع في أول رجب سنة ثالث ستمائة بروايته عن الشيخ حدثنا الشيح الفقيه اإلمام أبو عبد : دميرة، قال أخبرنا الشيح الفقيه اإلمام رشيد الدين أبو دمحم بن عبد الطاهر بن نشوان بن عبد الطاهر المقري بالمدينة الصفوية  السعيدة المحروسة: ع4

المقري أخبرنا أبو عباس أحمد بن … براهيم بن بن أحمد بن حطاب قال  حدثنا أبو دمحم إسماعيل بن عمرو بن إسماعيل المقري بمصر حدثنا أبو أحمد عبد هللا بن الحسن بن أحمد بن إ الحافظ أبي طاهر أحمد بن دمحم بن أحمد بن دمحم السلفي األصبهاني والسهاب أبي عبد هللا دمحم بن يوسف الغزنوي قاال حدثنا أبى العباس

 عبيد أخبرنا الحسين بن دمحم

 ).3326/195سورة الشعراء، ) 5

 .من السماء –أ   6

   .ليبين لهم -أ 7

سُوٍل إِالَّ بِِلَساِن قَْوِمِه﴾: وذلك إن هللا تبارك وتعالى يقول -ع   ؛ )14/4يم، سورة إبراه(8  .﴿َوَما أَْرَسْلنَا ِمن رَّ

 .لسان - ع  9

 .كالم: أ 10

 .إالَّ :  ع 11

 .اللغة –أ 12

 .والقرآن عربي –ع 13

 ). 2/13سورة البقرة، (14

 ) 2/35سورة البقرة (﴿َوكُالَ ِمْنَها َرَغداً َحْيُث ِشئْتَُما﴾ 15

 .﴿رغدا﴾ يعني الخصب ، بلغة طيء: }وقوله{ -ع 16

 ). 2/55سورة البقرة، (﴿َفأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ َوأَنتُْم تَنُظُروَن﴾ 17

 .﴿َفأََخذَْتكُمُ الصَّاِعَقةُ﴾ يعني الموت ، بلغة غسان: }قوله{ - ع  18

 ).2/59البقرة،  سورة(﴿فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون﴾ 19

 .﴿ِرْجًزا﴾ يعني العذاب ، بلغة هذيل: }وقوله{ - ع  20

21 ﴾ِ َّw َن لَّةُ َواْلَمْسَكنَةُ َوَبآُؤْواْ بِغََضبٍ ّمِ  ).2/61سورة البقرة، (﴿َوُضِربَْت َعلَْيِهُم الذِّ

 ).2/63سورة البقرة (﴿َوإِذْ أََخذْنَا ِميثَاقَكُْم َوَرَفعْنَا فَْوَقكُمُ الطُّوَر﴾ 22

 ).2/65سورة البقرة (﴿َولَقَدْ َعِلْمتُُم الَِّذيَن اْعتَدَواْ ِمنكُْم فِي السَّْبِت فَقُلْنَا َلهُْم كُونُواْ قَِردَةً َخاِسئِيَن﴾ 23

 .﴿َخاِسئِيَن﴾ يعني صاغرين ، بلغة كنانة: }قوله{ - ع  24

ُل wُّ ِمن فَْضِلِه َعلَى َمن يََشاء ِمْن ِعَباِدِه﴾ ﴿بِئَْسَما اْشتََرْواْ ِبِه أَنفَُسهُْم أَن َيْكفُُرواْ ِبَما أنَزَ 25  ).2/90سورة البقرة، (َل wُّ َبغْياً أَن يَُنّزِ

 ). 2/111سورة البقرة (﴿َوَقالُواْ لَن يَدُْخَل اْلَجنَّةَ إِالَّ َمن َكاَن هُوداً أَْو نََصاَرى ِتلَْك أََمانِيُُّهْم﴾ 26

لَِّة إِْبَراِهيَم إِالَّ َمن َسِفهَ نَْفَسهُ﴾  27  ). 2/130سرة البقرة، (﴿َوَمن َيْرَغُب عَن ّمِ

 .نفسه –ع  28

يَن فََال تَُموتُنَّ إِالَّ وَ  29 َ اْصطَفَى َلكُمُ الدِّ َّw َّ2/132ورة البقرة، س(أَْنتُْم ُمْسِلُموَن﴾ ﴿َوَوصَّى بَِها إِْبَراِهيُم بَنِيِه َوَيْعقُوُب يَا بَنِيَّ إِن.( 

 .﴿إِْبَراِهيَم﴾ ، بلغة توافق السريانية: }قوله{ -ق  30

سُوُل َعلَْيكُْم َشِهيدًا﴾ 31 ًة َوَسًطا لِّتَكُونُواْ شَُهدَاء َعلَى النَّاِس َوَيكُوَن الرَّ  ). 2/143سورة البقرة، (﴿َوَكذَِلَك َجَعْلنَاكُْم أُمَّ

 .ِعدال: أ32

 ).68/28سروة القلم، (﴾ أَلَْم أَقُْل َلكُْم لَْوَال تَُسبُِّحونَ َقاَل أَْوَسُطهُْم ﴿33
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يعني  2﴿َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق﴾: }قوله{] 2/144.[يعني تلقاء، والتلقاء النحو، بلغة كنانة 1﴿َشْطَر اْلَمْسِجِد﴾: }قوله{] 2/143.[أعدلهم

َك َخْيًرا ﴿إِْن تَرَ : }قوله{] 2/176.[، بلغة جرهم5ضالل بعيد، 4يعني لفي 3﴿لَِفي ِشَقاٍق َبِعيٍد﴾: }قوله{] 2/171.[يصيح، بلغة طيء

﴿إِْن َعِلْمتُْم فِيِهْم َخْيًرا﴾: في النور 7يعني بالخير المال، بلغة جرهم، وكقوله6اْلَوِصيَّةُ﴾
ّنِي فِيِه َربِّي  8 يعني لهم ماال، وكقوله ﴿َما َمكَّ

: في المائدة 13وكقوله 12ريش،يعني متعمدا للجنف، بلغة ق 11﴿فََمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنًَفا﴾]: قوله] [2/180[10.يعني المال 9َخْيٌر﴾

ثٍْم﴾ ﴿ثُمَّ : }قوله{] 2/197.[يعني فال جماع، بلغة مذحج 16﴿فََال َرفََث﴾: }قوله{] 2/182[15.يعني متعمد 14﴿َغْيَر ُمتََجاِنٍف ِإلِ

بلغة 21يعني الحسد، 20﴿بَْغًيا بَْيَنُهْم﴾: }قوله{] 2/199[19.عامر بن صعصعة 18يعني انفروا، بلغة خزاعة، وبني 17أَفِيُضوا﴾

﴾: }قوله{] 2/227.[يعني حققوا، بلغة هذيل 22﴿َوإِْن َعَزُموا الطََّالَق﴾: }قوله{] 2/213.[تميم يعني ال  23﴿فََال تَْعُضلُوُهنَّ

يعني القائم، بلغة قريش، وكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  24﴿اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم﴾: }قوله{] 2/232.[تحبسوهن،بلغة أزد شنوءة

فَتََرَكهُ ﴿ :}قوله{] 2/260[28.وافقت لغة النبطية 27يعني قطعهن إليك، 26﴿َفُصْرُهنَّ إِلَْيَك﴾: }قوله{] 2/255[25.حّي القيامال: يقرؤها

األحمق، بلغة  33﴿َضِعيًفا﴾32﴿َسِفيًها﴾ يعني الجاهل، بلغة كنانة، و: }قوله{] 2/264.[بلغة هذيل 31أجرد، 30يعنينقيا 29َصْلدًا﴾

 ] 2/282[34.كنانة

 ة آل عمرانسور] 3[

ُ﴾: }قوله{] 3/11.[بلغة جرهم36ن،ويعني كأشباه آل فرع 35﴿َكدَأِْب آِل ِفْرَعْوَن﴾: }قول هللا عّز وجلّ { َّw َيعني قال هللا، بلغة  37﴿َشِهد

في النساء، ، بلغة حمير، والحصور الذي ال حاجة له 40يعني بالسيد الحكيم، 39﴿َوَسّيِدًا َوَحُصوًرا﴾: }قوله{] 3/18[38.قيس بن غيالن

                                           
 ). 2/150سورة البقرة، (﴿َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوّلِ َوْجَهَك شَْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم﴾ 1

 ). 2/171سورة البقرة، (اء﴾ ﴿َوَمثَُل الَِّذيَن كَفَُرواْ َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بَِما الَ يَْسَمُع إِالَّ دَُعاء َونِدَ 2

 ).2/176سورة البقرة، (﴿َوإِنَّ الَِّذيَن اْختَلَفُواْ فِي اْلِكتَابِ لَِفي ِشقَاٍق َبِعيٍد﴾ 3

 .يعني في ضالل بعيد: ع ق4

 .بعيد –أ  5

 ). 2/180سورة البقرة، (﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين واألقربين بالمعروف﴾ 6

 ). وكذلك: أ7

ا َملََكْت أَْيَمانُكُْم فََكاتِبُوهُْم إِْن َعِلْمتُْم فِيِهْم َخْيًرا﴾ 8  ). 24/33سورة النور، (﴿َوالَِّذيَن يَْبتَغُوَن اْلِكتَاَب ِممَّ

ةٍ أَْجعَْل بَْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم َردْ 9  ).18/95سورة الكهف، (ًما﴾ ﴿َقاَل َما َمكَّنِّي فِيِه َربِّي َخْيٌر فَأَِعينُوِني بِقُوَّ

 .في المال: أ10

ِحيٌم﴾ 11 وٍص َجنًَفا أَْو إِثًْما فَأَْصلََح بَْيَنهُْم فَالَ إِثَْم َعلَْيِه إِنَّ wَّ َغفُوٌر رَّ  ).2/182سورة البقرة، (﴿َفَمْن َخاَف ِمن مُّ

 .بلغة قريش﴿َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجنًَفا﴾ يعني متعمدا للجنف، ، ]: قوله[ -أ 12

 .وكقوله: أ13

ثٍْم﴾ 14 ِ  ).5/3/ سورة المائدة(﴿َفَمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ّإلِ

 .له+ ق  15

 ).2/197سورة البقرة، (﴿َفَمن فََرَض فِيِهنَّ اْلَحجَّ فَالَ َرفََث َوالَ فُسُوَق َوالَ ِجدَاَل فِي اْلَحّجِ﴾ 16

 ). 2/199سورة البقرة، (أَفَاَض النَّاُس﴾  ﴿ثُمَّ أَفِيُضواْ ِمْن َحْيثُ 17

 .بني -أ 18

 .عامر بن صعصعة -ق  19

 ). 2/213سورة البقرة، (﴿َوَما اْختَلََف فِيِه إِالَّ الَِّذيَن أُوتُوهُ ِمن َبعِْد َما َجاءْتُهُم اْلبَيَِّناُت َبغْيًا بَْيَنُهْم﴾ 20

 . حسد: ق  بالبغي الحسد؛: أ21

 ).2/227سورة البقرة، (الََق َفإِنَّ wَّ َسِميٌع َعِليٌم﴾ ﴿َوإِْن َعَزُمواْ الطَّ 22

 ).2/232سورة البقرة، (َنُهم بِاْلَمْعُروِف﴾ ﴿َوإِذَا َطلَّْقتُُم النَِّساء فََبَلغَْن أََجَلهُنَّ فَالَ تَْعُضلُوهُنَّ أَن يَنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْواْ بَْي23

 ).2/255سورة البقرة، ( هَُو اْلَحيُّ الْقَيُّوُم﴾ ﴿wُّ الَ إِلَهَ إِالَّ 24

 .﴿اْلَحيُّ اْلقَيُّوُم﴾يعني القائم، ، بلغة قريش، وكان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقرأهاالحيَّ القيام: }قوله{ -ق  25

ْنُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ ادُْع 26 َن الطَّْيِر فَُصْرهُنَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجعَْل َعلَى كُّلِ َجبٍَل ّمِ  ). 2/260سورة البقرة، (ُهنَّ يَأْتِينََك َسْعًيا﴾ ﴿َقاَل فَُخذْ أَْربَعَةً ّمِ

 .إليك - ع  27

 .ية﴿فَُصْرهُنَّ إِلَْيَك﴾ يعني قطعهن إليك، وافقت لغة النبط: }قوله{ -ق  28

 ).2/264سورة البقرة، (﴿َفَمثَلُهُ َكَمثَِل َصْفَواٍن َعلَْيِه تَُراٌب فَأََصابَهُ َوابٌِل فَتََرَكهُ َصلْدًا﴾ 29

 .نقيا - ع  30

 .أجرد -ق  31

 .﴿َسِفيًها﴾ يعني الجاهل ، بلغة كنانة و: }قوله{ -ع 32

 .﴿سفيها﴾ يعني الجاهل ، بلغة كنانة و: قوله -ع   ؛ )2/282سورة البقرة، (ْلعَدِْل﴾ ﴿َفإن َكاَن الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َسفِيًها أَْو َضِعيفًا أَْو الَ يَْستَِطيُع أَن يُِملَّ هَُو فَْليُْملِْل َوِليُّهُ ِبا33

 .و﴿َضِعيفًا﴾ األحمق، ، بلغة كنانة﴿َسِفيًها﴾ يعني الجاهل، ، بلغة كنانة، : }قوله{ -ق  34

 ).3/11سورة آل عمران، (﴿ َكدَأْبِ آِل ِفْرعَْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم﴾ 35

 . آل فرعون –ق  36

 ).3/18سورة آل عمران، (﴿َشِهدَ wُّ أَنَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ هَُو َواْلَمالَئَِكةُ َوأُْولُواْ اْلِعلِْم َقآئَِماً بِاْلِقْسِط﴾ 37

 .﴿شهد هللا﴾ يعني قال هللا ، بلغة قيس بن غيالن: }قوله{ –ع ق 38

قًا ِبَكِلَمٍة 39 ُرَك بِيَْحَيى ُمَصدِّ اِلِحينَ ﴿فََنادَْتهُ اْلَمآلئَِكةُ َوهَُو َقائِمٌ يَُصّلِي فِي اْلِمْحَرابِ أَنَّ wَّ يُبَّشِ َن الصَّ َن wِّ َوَسيِّدًا َوَحُصوًرا َونَبِي�ا ّمِ  ). 3/39سورة آل عمران، (﴾ ّمِ

 .كندة: أ 40
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يعني ال  3﴿َال َخَالَق﴾: }قوله{] 3/49.[مثقل، بلغة تميم، وتدخرون مخفف، بلغة كنانة 2﴿تَدَِّخُروَن﴾: }قوله{] 3/39[1.بلغة كنانة

َعلَى ذَِلُكْم  ﴿َوأََخذْتُمْ : }قوله{] 3/79.[يعني علماء، وافقت لغة السريانية 4﴿ُكونُوا َربَّانِيِّيَن﴾: }قوله{] 3/77.[نصيب لهم، بلغة كنانة

إِْصِري﴾
ِ آَناَء اللَّْيل﴾: }قوله{] 3/81.[يعني عهدي، وافقت لغة النبطية 5 َّw يعني ساعات، بلغة هذيل  ]و2[6﴿يَتْلُوَن آَياِت

ْت َطائِفَتَاِن : }قوله{] 3/118.[بلغة عمان 9يعني غيا، 8﴿َال َيأْلُونَُكْم َخَباًال﴾: }قوله{] 3/113[7.أيضا يعني 10ِمْنُكْم أَْن تَْفَشَال﴾﴿إِذْ َهمَّ

] 3/125.[يعني من وجوههم، بلغة هذيل وقيس بن غيالن وكنانة 11﴿َوَيأْتُوُكْم ِمْن فَْوِرِهْم﴾: }قوله{] 3/122.[تجبنا، بلغة حمير

بلغة قريش  15يعني ال تضعفوا، 14﴿َوَال تَِهنُوا﴾: }قوله{] 3/134[13.يعني عن العبيد، بلغة قيس 12﴿َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس﴾: }قوله{و

ْلمِ وكذلك في سورة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ﴿ 16وكنانة، ﴿إِْن : }قوله{] 3/139[18.ال تضعفوا، أيضا لغة قرشية: يعني 17﴾فََال تَِهنُوا َوتَدُْعوا إَِلى السَّ

 25يعني 24﴿ِربِّيُّوَن َكثِيٌر﴾: }قوله{و] 3/140.[ميمت 23بلغة ] بالضم[الحجاز، وقُرح  22بلغة  21بالفتح 20يعني الَقرحة 19يَْمَسْسُكْم َقْرٌح﴾

 ] 3/146.[بلغة حضرموت 26رجال كثير،

 سورة النساء] 4[

يعني  29﴿ذَِلَك أَدَْنى أَالَّ تَعُولُوا﴾: }قوله{] 4/2[28.ذنبا كبيرا، بلغة طّيِء وغطفان والحبشة 27﴿إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا َكبِيًرا﴾: }قوله عّز وجلّ {

يعني فريضة، بلغة قريش وقيس بن  32﴿َوآتُوا النَِّساَء َصدَُقاتِِهنَّ ِنْحَلةً﴾: }قوله{] 4/3[31.تميلوا، بلغة جرهم 30أجدر أال

ُ لَُهنَّ َسبِيًال﴾: }قوله{] 4/4[33.غيالن َّw َوَقدْ أَْفَضى بَْعُضُكْم إِلَى :]: قوله] [4/15[35.يعني مخرجا، بلغة خزاعة 34﴿أَْو َيْجَعَل ﴿

الزنا، بلغة  40يعني زنا، والمسافحة 39﴿َغْيَر ُمَساِفِحيَن﴾: }قوله{] 4/21[38.الجماع، بلغة خزاعة 37يعني اإلفضاء 36بَْعٍض﴾

                                           
 ).، بلغة كندة: أ1

 ) .3/49سورة آل عمران، (﴾ َوأُنَبِّئُكُْم ِبَما تَأُْكلُوَن َوَما تَدَِّخُروَن ِفي بُيُوِتكُمْ ﴿2

 ).3/77سورة آل عمران، (هُْم ِفي اآلِخَرةِ ﴾ ﴿إِنَّ الَِّذيَن يَْشتَُروَن بِعَْهِد wِّ َوأَْيَماِنِهْم ثََمنًا َقِليالً أُْولَئَِك الَ َخالََق لَ 3

ةَ ثُمَّ يَقُوَل ِللنَّاِس كُونُواْ ِعَبادًا ّلِي﴿4  ).3/79سورة آل عمران، (َب َوبَِما كُنتُْم تَدُْرسُوَن﴾ ِمن دُوِن wِّ َوَلِكن كُونُواْ َربَّانِيِّيَن بَِما كُنتُْم تُعَلُِّموَن اْلِكتَا َما َكاَن ِلبََشٍر أَن يُْؤتِيَهُ wُّ اْلِكتَاَب َوالُْحْكَم َوالنُّبُوَّ

 ). 3/81سورة آل عمران، (﴿َقاَل أَأَْقَرْرتُْم َوأََخذْتُْم َعلَى ذَِلكُْم إِْصِري﴾5

ةٌ َقآئَِمةٌ يَْتلُوَن آَياِت wِّ آَناء اللَّْيِل َوهُْم يَْسُجدُوَن﴾ 6 ْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ  )3/113سورة آل عمران، (﴿لَْيسُواْ َسَواء ّمِ

 .أيضا -ع ق 7

ن دُوِنكُْم الَ يَأْلُونَكُْم َخبَاالً 8  ).3/118سورة آل عمران، (﴾ ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ بَِطاَنةً ّمِ

 .عما: ع 9

آئِفَتَاِن ِمنكُْم أَن تَْفَشالَ َوwُّ َوِليُُّهَما﴾ 10  ).3/122سورة آل عمران، (﴿إِذْ َهمَّت طَّ

َن اْلمَ 11 ن فَْوِرِهْم َهذَا يُْمِددْكُْم َربُّكُم بَِخْمَسِة آالٍف ّمِ ِميَن﴾ ﴿َبَلى إِن تَْصِبُرواْ َوتَتَّقُواْ َوَيأْتُوكُم ّمِ  ).3/125سورة آل عمران، (آلِئَكِة ُمسَّوِ

اء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلَعافِيَن عَِن النَّاِس﴾ 12 اء َوالضَّرَّ  ). 3/134سورة آل عمران، (﴿الَِّذيَن يُنِفقُوَن فِي السَّرَّ

 .﴿والعافين عن الناس﴾ يعني عن العبيد ، بلغة قيس: }قوله{و -ع ق  13

ْؤِمنِيَن﴾ 14  ). 3/139سورة آل عمران، (﴿َوالَ تَِهنُوا َوالَ تَْحَزنُوا َوأَنتُُم األَْعلَْوَن إِن كُنتُم مُّ

 ). تضعفوا: ع ق15

 .كنانة - أ ع  16

ْلِم َوأَنتُُم اْألَْعلَْوَن﴾ 17  ). 47/35سورة دمحم، (﴿فََال تَِهنُوا َوتَدْعُوا إِلَى السَّ

 . تضعفوا أيضا، لغة قرشيةال: يعني -ق   ، بلغة كنانة؛: ع18

ثْلُهُ﴾ 19  ). 3/140سورة آل عمران، (﴿إِن َيْمسَْسكُْم قَْرٌح فَقَدْ َمسَّ اْلقَْوَم قَْرٌح ّمِ

 .يعني القرحة –ق   القرعة؛: أ 20

 .بالفتح-أ21

 .لغة: ق 22

 .لغة: ق 23

ن نَّبِّيٍ َقاتََل َمعَهُ ِربِّيُّوَن َكثِيٌر﴾ 24  ). 3/146، سورة آل عمران(﴿َوَكأَيِّن ّمِ

 .يقول: ع25

 .كثير –ق  26

 ). 4/2سورة النساء، (27

 .﴿إِنَّهُ َكاَن ُحوًبا َكبِيًرا﴾ ذنبا كبيرا ، بلغة طيء وغطفان والحبشة -ع ق 28

 ).4/3سورة النساء، ( 29

 .+يعني أجدر أال -ق  30

 .جرهم﴿ذَلَِك أَدْنَى أَالَّ تَعُولُوا﴾ يعني أجدر أال تميلوا، ، بلغة : }قوله{ -ع   31

 ).4/4سورة النساء، (32

 .، بلغة قريش وغيالن: ع33

 ).4/15سورة النساء،  (﴿َفإِن َشِهدُواْ فَأَْمِسكُوهُنَّ فِي اْلبُيُوِت َحتََّى يَتََوفَّاهُنَّ اْلَمْوُت أَْو يَْجعََل wُّ لَُهنَّ َسبِيالً﴾ 34

 .، بلغة قريش: ع35

يثَاقًا َغِليًظا﴾ ﴿َوَكْيَف تَأُْخذُونَهُ َوقَدْ أَفَْضى بَعْ 36  ).4/21سورة النساء، (ُضكُْم إِلَى بَْعٍض َوأََخذَْن ِمنكُم ّمِ

 .بالفضاء: ع 37

 . ﴿وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ يعني باإلفضاء الجماع ، بلغة خزاعة:] قوله -أ  38

ْحِصنِيَن َغْيَر ُمَسافِِحيَن﴾ 39 ا َوَراء ذَِلكُْم أَن تَْبتَغُواْ بِأَْمَواِلكُم مُّ  ).4/24سورة النساء، (﴿َوأُِحلَّ َلكُم مَّ

 .يعني زنا، والمسافحة -ق  40
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] 4/27[2.يعني تخطؤون خطأ مبينا، بلغة سبأ 1﴿َويُِريدُ الَِّذيَن يَتَّبِعُوَن الشََّهَواِت أَْن تَِميلُوا َمْيًال َعِظيًما﴾: }قوله{] 4/24.[قريش

يعني العصبة، بلغة  5﴾َوإِّنِي ِخْفُت اْلَمَواِلَي  ﴿: وكذلك في سورة مريم 4يعني العصبة، بلغة قريش، 3َوِلُكّلٍ َجَعْلَنا َمَواِلَي﴾﴿ : }قوله{

: وافقت النبطية، مثل قوله تعالى في سورة الحديد 8يعني الكفل النصيب، وهي بلغة  7﴿يَُكْن لَهُ ِكْفٌل ِمْنَها﴾: }قوله{] 4/33[6.قريش

ُ َعَلى ُكّلِ َشْيٍء ُمِقيتًا﴾: }قوله{10.يعني نصيبين، وافقت النبطية 9﴾ِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمِتهِ ﴿: الحديد َّw يعني قديرا، بلغة  11﴿َوَكاَن

َلَم﴾: }قوله{﴿َحِصَرْت ُصدُوُرُهْم﴾ يعني ضاقت، بلغة أهل اليمامة، : }قوله{] 4/85.[مذحج َوإِْن ﴿: لوفي األنفا 12﴿َوأَْلقَْوا إِلَْيُكُم السَّ

ْلمِ  ﴿َيا أَْهَل اْلِكتَاِب َال تَْغلُوا : }قوله{] 4/90.[يعني الصلح، بلغة قريش ]ظ3[14﴾َوتَدُْعوا إِلَى السَّْلمِ ﴿: وفي سورة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 13﴾،َجَنُحوا ِللسَّ

. بلغة قريش 17أي الذي ال ولد له وال والد، 16اْلَكَالَلِة﴾﴿يُْفتِيُكْم ِفي : }قوله{] 4/171.[يعني ال تزيدوا، بلغة مزينة 15ِفي ِدينُِكْم﴾

ُ لَُكْم أَْن تَِضلُّوا﴾: }قوله{ َّw يُبَّيُِن﴿
 ] 4/176.[بلغة قريش 19يعني أن ال تضلوا، 18

 سورة المائدة] 5[

بلغة  23يعني في مجاعة، 22َمَصة﴾﴿فِي َمخْ : }قوله{] 5/1.[بلغة بني حنيفة 21يعني بالعهود 20﴿أَْوفُوا ِباْلعُقُوِد﴾: }++قوله عّز وجلّ {

يغني أحرارا، بلغة  25﴿َوَجعَلَُكْم ُملُوًكا﴾: }قوله{] 5/6[يعني من ضيق، بلغة قيس بن غيالن  24﴿ِمْن َحَرجٍ﴾: }قوله{] 5/3.[قريش

يعني  27﴿فََال تَأَْس﴾]: قوله] [5/25. [مدين يغني فاقض بيننا، بلغة 26﴿فَاْفُرْق بَْينََنا َوَبْيَن اْلقَْوِم اْلَفاِسِقيَن﴾: }قوله{] 5/20.[هذيل وكنانة

بلغة  29﴾،َوَكذَِلَك أَْعثَْرَنا َعلَْيِهمْ ﴿: يعني أطلع كقوله في الكهف 28﴿َفإِْن ُعِثَر َعَلى أَنَُّهَما﴾]: قوله] [5/26.[ال تحزن، بلغة قريش

 ] 5/107[30.قريش

 سورة األنعام ] 6[

﴿يُْرِسِل السََّماء َعلَْيُكم  32:يعني متتابعا، بلغة هذيل؛ وكذلك في سورة هود 31َعلَْيِهْم ِمدَْراًرا﴾﴿َوأَْرَسْلَنا السََّماَء : }قوله عّز وجلّ {

دَْراًرا﴾ : }قوله{] 6/35.[يعني سربا، بلغة عمان 3﴿َفإِِن اْستََطْعَت أَْن تَْبتَِغَي نَفًَقا ِفي اْألَْرِض﴾: }قوله{] 6/6[2.يعني متتابعا 1ّمِ

                                           
 ). 4/27سورة النساء، (1

 .أي يخطؤون خطأ بينا: أ2

ا تََرَك الَْواِلدَانِ 3  ). 4/33سورة النساء، (َواألَْقَربُوَن﴾  ﴿َوِلكُّلٍ َجَعْلنَا َمَواِلَي ِممَّ

 .، بلغة قريش -ع 4

 .يعني العصبة ، بلغة قريش -ق   ؛ )19/5سورة مريم، (﴿َوإِّنِي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمن َوَرائِي َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا َفَهْب ِلي ِمن لَّدُنَك َوِلي�ا﴾ 5

 . يعني العصبة، ، بلغة قريش -ق     ﴿إني خفت الموالي﴾  يعني العصبة، ، بلغة قريش؛ : وكذلك في سورة مريم -أ6

ْنهَ﴾7 ْنَها َوَمن يَْشفَْع َشفَاَعًة َسيِّئَةً َيكُن لَّهُ ِكْفٌل ّمِ ن يَْشفَْع َشَفاَعةً َحَسنَةً َيكُن لَّهُ نَِصيٌب ّمِ  ).4/85سورة النساء، ( ﴿مَّ

 .لغة: أ8

ْحَمتِِه َويَْجعَل لَّكُمْ 9 َ َوآِمنُوا ِبَرسُوِلِه يُْؤتِكُْم ِكْفلَيِْن ِمن رَّ َّw 57/28سورة الحديد، ( نُوًرا تَْمشُوَن ِبِه َويَْغِفْر لَكُْم﴾ ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا.( 

 .﴾ يعني نصيبين، وافقت النبطيةِكْفلَْيِن ِمْن َرْحَمِتهِ ﴿: مثل قوله تعالى في سورة الحديد - ع  10

 ).4/85سورة النساء، ((11

ُ لََسلََّطُهْم َعلَْيُك ﴿إِالَّ الَِّذيَن يَِصلُوَن إِلَى قَْوٍم بَْيَنكُْم َوبَْيَنُهْم ِميثَاٌق أَْو َجاءُوكُْم َحِصَرْت ُصدُوُرهُْم أَْن يَُقاِتلُ 12 َّw َلكُْم َعلَْيِهْم َسبِيًال﴾ ++ْم َفلََقاتَلُوكُْم َفإِِن اْعتََزلُوكُْم َفلَْم يَُقاِتلُوكُْم َوأَْلقَ وكُْم أَْو يَُقاِتلُوا قَْوَمهُْم َولَْو َشاَء ُ َّw لََم فََما َجعََل  ). 4/90سورة النساء، (ْوا إِلَْيكُمُ السَّ

13 ﴾ِwّ لِْم َفاْجنَْح لََها َوتََوكَّْل َعلَى  ).8/61 سورة األنفال،(﴿َوإِن َجنَُحواْ ِللسَّ

ْلِم َوأَنتُُم اْألَْعلَْوَن﴾ 14  .إلى السلم﴾… وفي األنفال -أ ع   ؛ )47/35سورة دمحم، (﴿فََال تَِهنُوا َوتَدْعُوا إِلَى السَّ

 ).4/171سورة النساء، (15

 ). 4/176سورة النساء، (﴿يَْستَْفتُونََك قُِل wُّ يُْفتِيكُْم فِي اْلكَالََلِة﴾ 16

 .وال والد -أ 17

 ). 4/176النساء،  سورة(18

 .يعني أن ال تضلوا -ع 19

 ). 5/1سورة المائدة، (﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ أَْوفُواْ بِاْلعُقُوِد﴾ 20

 .العهود: ع21

ثٍْم﴾ 22 ِ  ). 5/3سورة المائدة، (﴿َفَمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ّإلِ

 . مجاعة: ع23

ْن ح24 يِن ِمْن َحَرجٍ﴾ : ع  ؛ )5/6سورة المائدة، (َرجٍ ﴾ ++َ﴿َما يُِريدُ wُّ ِليَْجعََل َعلَْيكُم ّمِ  ).22/78سورة الحج، (﴿َعلَْيكُْم فِي الدِّ

ِ َعلَْيكُْم إِذْ َجعََل فِيكُْم أَْنبَِياَء وَ ﴿25 َّw 5/20سورة المائدة، (﴾ َجعََلكُْم ُملُوًكا َوآتَاكُْم َما لَْم يُْؤِت أََحدًا ِمَن اْلعَالَِمينَوإِذْ َقاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم اذْكُُروا نِْعَمَة.( 

 ). 5/25سورة المائدة، (﴿َقاَل َرّبِ إِنِّي ال أَْملُِك إِالَّ نَفِْسي َوأَِخي فَاْفُرْق بَْينََنا َوبَْيَن اْلقَْوِم الْفَاِسِقيَن﴾ 26

 .﴿فََال تَأَْس﴾]: قوله. [يغني فاقض بيننا، ، بلغة مدين -؛  أ )5/26سورة المائدة، (﴿فَالَ تَأَْس َعلَى اْلقَْوِم الْفَاِسِقيَن﴾   27

 ). 5/107سورة المائدة، (ِلِميَن﴾ األَْولَيَاِن فَيُقِْسَماِن ِباّ�ِ لََشَهادَتُنَا أََحقُّ ِمن َشَهادَتِِهَما َوَما اْعتَدَْينَا إِنَّا إِذًا لَِّمَن الظَّا ؛ ﴿َفإِْن عُثَِر َعلَى أَنَُّهَما اْستََحقَّا إِثًْما فَآَخَراِن يِقُوَماُن َمقَاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْستََحقَّ َعلَْيِهمُ )-أ28

ِ َحقٌّ َوأَنَّ السَّاَعةَ َال 29 َّw َ18/21سورة الكهف، (َرْيَب فِيَها﴾  ﴿َوَكذَِلَك أَْعثَْرنَا َعلَْيِهْم ِلَيْعلَُموا أَنَّ َوْعد.( 

 .قريش –ق   ﴿وكذلك أعثرنا عليهم﴾ ، بلغة قريش؛ : ﴿َفإِْن عُثَِر َعلَى أَنَُّهَما﴾ يعني أطلع كقوله في الكهف -أ  30

ن لَّ 31 كَّنَّاهُْم فِي األَْرِض َما لَْم نَُمّكِ ن قَْرٍن مَّ دَْراًرا﴾ ﴿أَلَْم َيَرْواْ َكْم أَْهلَْكنَا ِمن قَْبِلِهم ّمِ  ).6/6سورة األنعام، (كُْم َوأَْرَسْلنَا السََّماء َعلَْيِهم ّمِ

 .نوح+ ق  32
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﴿اْنُظُروا إِلَى : }قوله{] 6/157.[بلغة قريش 8يعني أعرض عنها، 7﴿َوَصدََف َعْنَها﴾ 6كذلك] 6/46[5.يعرضونيعني 4﴾َيْصِدفُونَ ﴿

يعني عيانا بالضم، بلغة 12﴿َوَحَشْرَنا َعلَْيِهْم ُكلَّ َشْيٍء قُبًُال﴾: }قوله{] 6/99.[بالضم، بلغة تميم 11بلغة كنانة، وثمره 10بالفتح، 9ثََمِرِه﴾

﴿َوَال تَْقتُلُوا أَْوَالدَُكْم ِمْن : }قوله{. بلغة قريش 15يعني شاكا، 14﴿َضيًِّقا َحَرًجا﴾: }قوله{] 6/111.[لكسر، لغة كنانةبا 13تميم، وقبال

 21﴾فََكْيَف آَسىيعني بالعدل، وافقت لفظ الروم، ﴿ 20﴿َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط﴾: }قوله{] 6/151[19.بلغة لخم 18جوع، 17يعني من 16إِْمَالٍق﴾

 ]6/152[22.زن، بلغة قريشوكيف أح

 سورة األعراف ] 7[

يعني عمدا كقوله في  24﴿َوَطِفَقا َيْخِصَفاِن َعلَْيِهَما﴾: }قوله{] 7/2.[يعني الشك، بلغة قريش 23﴿ِفي َصدِْرَك َحَرٌج﴾: }قوله عّز وجلّ {

يعني  27﴿قُْل أََمَر َرّبِي ِباْلِقْسِط﴾: }قوله{] 7/22.[بلغة غسان 26يعني فعمد مسحا، 25﴾فََطِفَق َمْسًحا ِبالسُّوِق َواْألَْعَناقِ ﴿: سورة ص

 31﴿إِنَُّهْم أَُناٌس يَتََطهَُّروَن﴾: }قوله{. يعني جنون، بلغة حمير 30﴿ِفي َسَفاَهٍة﴾ ]و3[: }قوله{] 7/29[29.وافقت  لغة الروم 28بالعدل،

﴿َكأَن لَّْم تَْغَن  33:وقوله سبحانه في سورة يونس 32ْوا فِيَها﴾،﴿َكأَْن َلْم يَْغَن]: قوله] [7/82.[يعني يتنزهون عن أدبار الرجال، بلغة قريش

وافقت لغة  38يعني تبنا إليك، 37﴿إِنَّا ُهدَْنا إِلَْيَك﴾]: قوله] [7/92[36.بلغة جرهم 35يعني كأن لم ينعموا فيها، 34ِباألَْمِس﴾

يعني حفيت، بلغة  42﴿ثَقُلَْت﴾]: قوله] [7/165[41.يعني شديد، بلغة غسان 40﴿بَِعذَاٍب بَئِيٍس﴾]: قوله] [7/156[39.العبرانية

                                                                                                                                            
ةً 1 دَْراًرا َوَيِزدْكُْم قُوَّ ِتكُْم َوالَ تَتََولَّْواْ ُمْجِرِميَن﴾ ﴿َوَيا قَْوِم اْستَْغِفُرواْ َربَّكُْم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَْيِه يُْرِسِل السََّماء َعلَْيكُم ّمِ  ). 11/52سورة هود، (إِلَى قُوَّ

 .﴿يرسل السماء عليكم مدرارا﴾ يعني متتابعا -ق  2

 ).6/35سورة األنعام، (م ِبآَيٍة﴾ َكبَُر َعلَْيَك إِْعَراُضُهْم فَإِِن اْستََطْعَت أَن تَبْتَِغَي نَفَقًا ِفي األَْرِض أَْو ُسلًَّما فِي السََّماء فَتَأْتَِيهُ  ﴿َوإِن َكانَ 3

ُف اآلَياِت ثُمَّ هُْم َيْصِدفُوَن﴾ 4  6/46سورة األنعام، (﴿انُظْر َكيَْف نَُصّرِ

 .﴿َيْصِدفُوَن﴾يعني يعرضون: }قوله{ -ع   بلغة قريش؛ + ق  5

 ).وكذلك… ﴿يصدفون﴾ يعني: ق وله-ع 6

 ).6/157سورة األنعام، (﴿َفَمْن أَْظلَمُ ِممَّن َكذََّب ِبآيَاِت wِّ َوَصدََف عَْنَها﴾ 7

 . أعرض: أ8

 ). 6/99سورة األنعام، (﴿انُظُرواْ إِِلى ثََمِرهِ إِذَا أَثَْمَر َويَْنِعِه﴾ 9

 ). فتح ، بلغة كنانة، وثمره بالضم ، بلغة تميمال: أ10

 .ثمره -ع ق  11

ْلَنا إِلَْيِهُم اْلَمآلئَِكةَ َوَكلََّمُهُم اْلَمْوتَى َوَحَشْرنَا َعلَْيِهْم كُلَّ َشْيٍء قُبُالً مَّ 12  ).6/111سورة األنعام، (ا َكانُواْ ِليُْؤِمنُواْ إِالَّ أَن يََشاء wُّ ﴾ ﴿َولَْو أَنَّنَا نَزَّ

 .++وقبال -ق  13

 ).6/125سورة األنعام، . (َوَمْن يُِردْ أَْن يُِضلَّهُ يَْجعَْل َصدَْرهُ َضيِّقًا َحَرًجا َكأَنََّما يَصَّعَّدُ فِي السََّماءِ 14

 .يعني شاكا -ع15

   ).6/151سورة األنعام، (16

 .يعني من -ق  17

 .الجوع: ق 18

 .ِمْن إِْمَالٍق﴾ يعني من جوع، ، بلغة لخم ﴿َوَال تَقْتُلُوا أَْوَالدَكُمْ : }قوله{ - ع  19

 ).6/152سورة األنعام، (﴿َوأَْوفُواْ اْلَكيَْل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط﴾ 20

 ).6/93سورة األعراف، ( 21

 .﴿َواْلِميَزاَن ِباْلِقْسِط﴾ يعني بالعدل وافقت لفظ الروم فكيف أسى و كيف أحزن ، بلغة قريش: }قوله{ -ع ق  22

ْنهُ ِلتُنِذَر بِِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِيَن﴾ 23  ). 7/2سورة العراف، (﴿ ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْيَك فَالَ َيكُن فِي َصدِْرَك َحَرٌج ّمِ

ا ذَاقَا الشََّجَرةَ بَدَْت لَُهَما َسْوَءاتُُهَما َوَطِفقَا يَْخِصَفاِن َعلَْيِهَما ِمن َورَ 24  ).7/22سورة األعراف، (ِق اْلَجنَِّة﴾ ﴿فَدَالَُّهَما بِغُُروٍر فَلَمَّ

 ).38/33سورة ص، (25

 .﴿فطفق مسحا بالسوق واألعناق﴾ يعني فعمد مسحا: كقوله في سورة ص -ق   مسحا؛  -أ26

 ).7/29سورة األنعام، (27

 .بالعذاب: ع 28

 .﴿قُْل أََمَر َربِّي بِاْلِقْسِط﴾ يعني بالعدل وافقت لغة الروم: }قوله{ -ق  29

 ).7/66سورة األعراف، (﴿َقاَل اْلَمألُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن قَْوِمِه إِنَّا لَنََراَك فِي سَفَاَهٍة ِوإِنَّا لَنَظُنَُّك ِمَن اْلَكاِذبِيَن﴾ 30

 ). 7/82سورة األعراف، (31

 ).7/92سورة األعراف، (﴿الَِّذيَن َكذَّبُواْ شُعَْيًبا َكأَن لَّْم َيْغنَْواْ فِيَها﴾   ؛) -أ 32

 .في سورة يونس - أ ع  33

ا 34 يَّنَْت َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَّهُْم َقاِدرُ ﴿إِنََّما َمثَُل اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َكَماء أَنَزْلَناهُ ِمَن السََّماء َفاْختَلََط بِِه نََباُت األَْرِض ِممَّ  ).10/24سورة يونس، (وَن َعلَْيَهآ أَتَاَها أَْمُرنَا لَْيالً أَْو نََهاًرا فََجَعْلنَاَها َحِصيدًا َكأَن لَّْم تَغَْن ِباألَْمِس﴾ يَأْكُُل النَّاُس َواألَْنعَاُم َحتََّى إِذَا أََخذَِت األَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

 .يتمتعوا: ق 35

 .﴿َكأَن لَّْم تَغَْن بِاألَْمِس﴾  يعني كأن لم ينعموا فيها ، بلغة جرهم: ﴿َكأَْن لَْم َيْغنَْوا فِيَها﴾ وقوله سبحانه في سورة يونس]: قوله[-أ  36

 ).7/156ف، سورة األعرا(﴿َواْكتُْب لَنَا ِفي َهِذِه الدُّْنيَا َحَسَنًة َوفِي اآلِخَرةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَْيَك﴾ 37

 .تبنا: ق 38

 .﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَْيَك﴾ يعني تبنا إليك وافقت لغة العبرانية]: قوله[ -أ  39

ُرواْ بِِه أَنَجْيَنا الَِّذيَن يَْنَهْوَن َعِن السُّوِء َوأََخذَْنا الَِّذيَن َظَلُمواْ بِعَذَابٍ   ؛) -أ 40 ا نَسُواْ َما ذُّكِ  ).7/165سورة األعراف، (يَْفسُقُوَن﴾ بَئِيٍس بَِما َكانُواْ  ﴿َفَلمَّ

 .﴿بعذاب بئيس﴾ يعني شديد،  بلغة غسان]: قوله[-أ  41

 ).7/187سورة األعراف، (ِض﴾ َو ثَقُلَْت فِي السََّماَواِت َواألَرْ ﴿يَْسأَلُونََك َعِن السَّاَعِة أَيَّاَن ُمْرَساَها قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعندَ َربِّي الَ يَُجلِّيَها ِلَوْقتَِها إِالَّ هُ   ؛) -أ 42
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: }قوله{] 188.[بلغة هذيل 5يعني الجنون، 4﴿َبْعُض آِلَهتَِنا بُِسَوٍء﴾: في هود 3وكقوله 2﴿َوَما َمسَِّنَي السُّوُء﴾: }قوله{] 7/187[1.قريش

﴿إِذَا َمسَُّهْم َطاِئٌف ِمَن الشَّْيَطاِن﴾: }قوله{
من ذات  9يعني لوال أتيتها 8﴿لَْوَال اْجتَبَْيتََها﴾: }قوله{] 7/201[7.يعني النخسة، بلغة ثقيف 6

 ] 7/203[10.ذات نفسك، بلغة قريش

 سورة األنفال ] 8[

يعني مخرجا،  13﴿َيْجَعْل لَُكْم فُْرَقاًنا﴾: }قوله{] 8/11[12.يعني تخويف الشيطان، بلغة قريش 11﴿ِرْجَز الشَّْيَطاِن﴾: }قوله عز وجل{

﴿إِْن َهذَا إِالَّ : }قوله{] 8/30.[بلغة قريش 15يعني ليحبسوك، 14إِذْ يَْمُكُر بَِك الَِّذيَن َكَفُروا ِليُثْبِتُوَك﴾﴿وَ : }قوله{] 8/29.[بلغة هذيل

ِليَن﴾ التصفيق، : التصفير، والتصدية: المكاء 18﴿ُمَكاًء َوتَْصِدَيةً﴾]: قوله[ [8/31[17.يعني كالم األولين، بلغة جرهم 16أََساِطيُر اْألَوَّ

] 8/37[20.يعني فيجمعه، بلغة قريش، يقال أركم سبك، وركمت مالك أي جمعت 19﴿فَيَْرُكَمهُ َجِميًعا﴾: }قوله{] 8/35[.بلغة قريش

دْ بِِهْم َمْن َخْلفَُهمْ ﴿: }قوله{] 8/48[22.يعني رجع، بلغة سليم21﴿نََكَص َعلَى َعِقبَْيِه﴾: }قوله{ بلغة  24يعني نكل بهم من خلفهم 23﴾فََشّرِ

] 59.[/بلغة تميم 28بفتح السين، 27هي بلغة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتحسبن26بكسر السين، بلغة قريش، 25﴾َوَال َيْحَسَبنَّ ﴿: }قوله{] 8/57.[جرهم

ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعَلى اْلِقتَالِ ﴿: }قوله{  ] 8/65.[بلغة هذيل 30يعني حض، 29﴾َيا أَيَُّها النَِّبيُّ َحّرِ

 سورة التوبة] 9[

ِ﴾]: قوله عّز وجلّ [ َّw قوله{] 9/2.[هللا، بلغة كنانة 35سابقي34وكل معجزي في القرآن يعني 33هللا، 32غير سابقي 31﴿َغْيُر ُمْعِجِزي{ :

ةً﴾ ]: قوله] [9/16.[يعني بطانة، بلغة هذيل37﴿َوِليَجةً﴾: }قوله{] 9/10.[يعني قرابة، بلغة قريش 36﴿َال َيْرقُبُوَن ِفي ُمْؤِمٍن إِال� َوَال ِذمَّ

                                           
 .﴿ثقلت﴾ يعني حفيت ، بلغة قريش]: قوله[-أ  1

 ).7/188سورة األعراف، (﴿َوَما َمسَّنَِي السُّوءُ إِْن أَنَاْ إِالَّ نَِذيٌر َوبَِشيٌر ّلِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن﴾ 2

 . وكقوله –ق   وقوله؛ : ع(3

ا تُ 4 مَّ  ). 11/54سورة هود، (ْشِركُوَن﴾ ﴿إِن نَّقُوُل إِالَّ اْعتََراَك بَْعُض آِلَهتَِنا بِسَُوٍء َقاَل إِنِّي أُْشِهدُ wِّ َواْشَهدُواْ أَّنِي بَِريءٌ ّمِ

 .به الحنون: ع 5

َن الشَّْيَطاِن تَذَكَُّرواْ 6 ْبِصُروَن﴾  ﴿إِنَّ الَِّذيَن اتَّقَواْ إِذَا َمسَّهُْم َطائٌِف ّمِ  ). 7/201سورة األعراف، (فَإِذَا هُم مُّ

 .﴿إِذَا َمسَّهُْم َطائٌِف ِمَن الشَّْيَطاِن﴾ يعني النخسة ، بلغة ثقيف: }قوله{ -ق  7

 ).7/203سورة األعراف، (﴿َوإِذَا لَْم تَأْتِِهم ِبآيٍَة قَالُواْ لَْوالَ اْجتَبَْيتََها﴾ 8

 .أنشأتها: أ9

 .أتيتها ، بلغة ثقيف: ق  ، بلغة قريش؛  -ع 10

َركُم بِِه َويُذِْهَب َعنُك 11 ن السََّماء َماء ّلِيَُطّهِ ُل َعلَْيكُم ّمِ ْنهُ َويَُنّزِ يكُمُ النُّعَاَس أََمَنةً ّمِ  ).8/11سورة األنفال، (ْم ِرْجَز الشَّْيَطاِن َوِلَيْربَِط َعلَى قُلُوِبكُْم َويُثَّبَِت بِِه األَْقدَاَم﴾ ﴿إِذْ يُغَّشِ

 .ويقال قد أرجزتني على فالن يعني خّوفتني+ أ 12

 ). 8/29سورة األنفال، (ْر لَكُْم﴾ ﴿ِيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ إَن تَتَّقُواْ wَّ يَْجعَل لَّكُْم فُْرقَاناً َويَُكّفِْر عَنكُْم َسيِّئَاِتكُْم َوَيغِْف 13

 ).8/30سورة األنفال، (تُوَك أَْو يَْقتُلُوَك أَْو يُْخِرُجوَك﴾ ﴿َوإِذْ يَْمكُُر بَِك الَِّذيَن كَفَُرواْ ِليُثِْب 14

 يحبسوك؟: ع 15

 ). 8/31سورة األنفال، (16

 . ، بلغة جرهم… يعني -أ17

 ) 8/35سورة األنفال، (﴿َوَما َكاَن َصالَتُهُْم ِعندَ اْلبَْيِت إِالَّ ُمَكاء َوتَْصِدَيةً﴾ 18

 [ 8/31.[يعني كالم األولين ، بلغة جرهم=  ؛  أ 8/37سورة األنفال، (فِي َجَهنََّم﴾ ﴿ِلَيِميَز wُّ اْلَخبِيَث ِمَن الطَّيِّبِ َويَْجعََل اْلَخبِيَث بَْعَضهُ َعلََى بَعٍْض فََيْركَُمهُ َجِميعاً فَيَْجَعلَهُ   19

 ﴿مكاء وتصدية﴾]: قوله[

 ). أي جمعت… يقال -ع  ق 20

نكُْم إِنِّي أََرى َما الَ تََرْوَن﴾   ؛) -ع 21 ا تََرآءِت اْلِفئَتَاِن َنكََص َعلَى َعِقبَْيِه َوَقاَل إِنِّي بَِريٌء ّمِ  ).8/48سورة األنفال، (﴿َفَلمَّ

 .﴿نََكَص َعلَى َعِقبَْيِه﴾يعني رجع ، بلغة سليم: }قوله{  -أ  22

دْ 23 ا تَثْقَفَنَُّهْم فِي اْلَحْرِب فََشّرِ َّكَُّروَن﴾  ﴿َفإِمَّ ْن َخْلَفهُْم لَعَلَُّهْم يَذ  ).8/57سورة األنفال، (بِِهم مَّ

 ).من خلفهم -أ 24

 ). 8/59سورة األنفال، (﴿َوالَ يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ َسبَقُواْ إِنَُّهْم الَ يُعِْجُزوَن﴾ 25

 .قريش –أ ق  26

 ).تحسبن -ع 27

 ]. 117البدور الزاهر، صـ . و جعفر، والباقون بالكسرفتح السين ابن عامر، وعاصم، وحمزة، وأب[28

نكُْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن َيْغِلبُواْ ِمئَتَيْ 29 ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعلَى اْلِقتَاِل إِن َيكُن ّمِ  ).8/65سورة األنفال، (ِن﴾ ﴿َيا أَيَُّها النَّبِيُّ َحّرِ

 ).حض -ع 30

 ). 9/2سورة التوبة، (َواْعلَُمواْ أَنَّكُْم غَْيُر ُمْعِجِزي wِّ َوأَنَّ wَّ ُمْخِزي اْلَكاِفِريَن﴾  ﴿فَِسيُحواْ ِفي األَْرِض أَْربَعَةَ أَْشهُرٍ 31

 .سابق: ع  32

 .غير سابقي هللا -ق  33

 .معناه: ق 34

 .سابق: ع ق 35

ةً َوأُْولَئَِك هُمُ الُْمْعتَدُوَن﴾ 36    ).9/10سورة التوبة، (﴿الَ َيْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إِال� َوالَ ِذمَّ

ا يَْعلَِم wُّ الَِّذيَن َجاَهدُواْ ِمنكُْم َولَْم يَتَِّخذُواْ ِمن دُوِن wِّ وَ  -37  ).9/16سورة التوبة، (اْلُمْؤِمنِيَن َوِليَجةً﴾ الَ َرسُوِلِه َوالَ ﴿أَْم َحِسْبتُْم أَن تُتَْركُواْ َولَمَّ
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ُرُهْم﴾﴿يَُب  : }قوله{] 9/28[5.بلغة هذيل 4يعني الفاقة، 3﴿َوإِْن ِخْفتُْم َعْيَلةً﴾]: قوله] [9/21[2.بالتخفيف بلغة كنانة، وبالتشديد بلغة تميم 1ّشِ

يعني يعني الصائمون، بلغة هذيل؛ وكذلك سائحات 8﴿السَّاِئُحوَن﴾: }قوله{] 9/39.[تفروا، بلغة كنانة 7يعني إال 6﴿إِالَّ تَْنِفُروا﴾: }قوله{

بخفض الزاي بلغة تميم، وزادته بنصب  10﴿َزادَتْهُ َهِذِه إِيَماًنا﴾: }قوله{] 9/112[9.يعني صائمات، يعني الصائمات، بلغة هذيل

ُ َألَْعنَتَُكْم﴾: البقرة 13وفي سورة 12﴿َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم﴾،: }قوله] 9/124[11.الزاي بلغة أهل الحجاز َّw ألثمكم  ]ظ4[أي  14﴿َولَْو َشاَء

 ] 9/128[18.اإلثم، بلغة هذيل 17﴿ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلعَنََت ِمْنُكْم﴾: النساء 16في سورة 15كقوله تعالى

  سورة يونس] 10[

ونك، بلغة يستفت 22﴿َويَْستَْنِبئُونََك أََحقٌّ ُهَو﴾: }قوله{] 10/28[21.بلغة حمير 20يعني فميزنا بينهم، 19﴿َفَزيَّْلَنا بَْينَُهْم﴾: }قوله عّز وجلّ {

ةً﴾: }قوله{] 10/61[25.يعني يغيب، بلغة كنانة 24﴿َوَما يَْعُزُب َعْن َربَِّك﴾: }قوله{] 10/53[23.قريش ﴿ثُمَّ َال يَُكْن أَْمُرُكْم َعلَْيُكْم غُمَّ
26 

 ] 10/71[27.يعني شبهة، بلغة هذيل

 سورة هود عليه الصالة والسالم ] 11[

رْ : }قول هللا عّز وجلّ { ٍة َمْعدُودَةٍ﴾﴿َولَِئْن أَخَّ : }قوله{] 11/8.[بلغة أزد شنوءة 30معدودة، 29يعني إلى سنين 28َنا َعْنُهُم اْلَعذَاَب إَِلى أُمَّ

أْيِ﴾ بلغة كندة  34تحزن، 33يعني فال 32﴿فََال تَْبتَئِْس﴾]: قوله] [11/27.[يعني سفلتنا، بلغة جرهم31﴿أََراِذلَُنا َباِدَي الرَّ

] 11/44.[الحبشة 39بلغة توافق 38نقيض الماء، 37﴿َوِغيَض اْلَماُء﴾ 36َسَماُء أَْقِلِعي﴾ يعني احبسي،﴿َوَيا : }قوله{]11/36[35.ومدين

                                           
ِقيٌم﴾   ؛) -أ 1 ْنهُ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت لَُّهْم فِيَها َنِعيٌم مُّ ُرهُْم َربُُّهم بَِرْحَمٍة ّمِ  ).9/21سورة التوبة، (﴿يُبَّشِ

ةً﴾ يعني قرابة ، بلغة قريش -أ  2  .﴿َال َيْرقُبُوَن فِي ُمْؤِمٍن إِال� َوَال ِذمَّ

 ).9/28سورة التوبة، (﴿َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلًَة فََسْوَف يُْغنِيكُمُ wُّ ِمن فَْضِلِه إِن َشاء﴾   ؛) -أ 3

 .فاقة: ق 4

 .، بلغة هذيل -  ع ق –أ  5

وهُ َشْيئًا﴾ 6 ْبكُْم َعذَابًا أَِليًما َويَْستَْبِدْل قَْوًما غَْيَركُْم َوالَ تَُضرُّ  ).9/39سورة التوبة، (﴿إِالَّ تَنِفُرواْ يُعَذِّ

 ).إال -ع ق 7

اِكعُوَن السَّاِجدوَن اآلِمُروَن ِبالَْمْعُروِف َوالنَّاهُوَن عَ 8 ِر اْلُمْؤِمنِيَن﴾ ﴿التَّائِبُوَن اْلعَابِدُوَن اْلَحاِمدُوَن السَّائُِحوَن الرَّ  ).9/112سورة التوبة، (ِن اْلُمنَكِر َواْلَحافِظُوَن ِلُحدُوِد wِّ َوبَّشِ

 ).يعني الصائمات ، بلغة هذيل -ع 9

 ).9/124سورة التوبة، (سورة فَِمْنُهم مَّن يَقُوُل أَيُّكُْم َزادَتْهُ َهِذهِ إِيَمانًا﴾ (﴿َوإِذَا َما أُنِزلَْت   ؛) -ع 10

 .جاز﴿َزادَتْهُ َهِذهِ إِيَماًنا﴾ بخفض الزاي، ، بلغة تميم، وزادته بنصب الزاي، ، بلغة أهل الح: }قوله{ -ع ق  11

ِحيمٌ 12 ْن أَنفُِسكُْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيكُم ِباْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف رَّ  ).9/128سورة التوبة، (﴾ ﴿لَقَدْ َجاءكُْم َرسُوٌل ّمِ

 .سورة –أ  13

 ).2/220سورة البقرة، (14

 ).أي ألثمكم كقوله تعالى -ع 15

 ).سورة -أ 16

 ).4/25سورة النساء، (17

 .َألَْعنَتَكُْم هذا آل عمران والعنة منكم بالنساء وما عنتم  بالحجرات العنت االسم ، بلغة هزيل: ق 18

 ).10/28سورة يونس، (ْم﴾ ﴿َويَْوَم نَْحُشُرهُْم َجِميعًا ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذيَن أَْشَركُواْ َمَكاَنكُْم أَنتُْم َوشَُرَكآُؤكُْم َفَزيَّْلَنا بَْيَنهُ   ؛) -ع 19

 .بينهم – ق 20

 .﴿َفَزيَّْلنَا بَْيَنُهْم﴾ يعني فميزنا بينهم ، بلغة حمير: }قوله عّز وجلّ { - ع  21

 ).10/53سورة يونس، (﴿َويَْستَنبِئُوَنَك أََحقٌّ هَُو قُْل إِي َوَربِّي إِنَّهُ لََحقٌّ َوَما أَنتُْم بُِمْعِجِزيَن﴾   ؛) -ع 22

 .أََحقٌّ هَُو﴾ يستفتونك ، بلغة قريش﴿َويَْستَْنبِئُونََك : }قوله{ -ع ق  23

ةٍ فِي األَْرِض َوالَ فِي السََّماء َوالَ أَْصغََر ِمن ذَلَِك َوال أَْكبََر   ؛) -ع 24 ثَْقاِل ذَرَّ بَِّك ِمن ّمِ بِيٍن﴾ ﴿َوَما يَْعُزُب عَن رَّ  ).10/61سورة يونس، (إِالَّ فِي ِكتَاٍب مُّ

 .َك﴾ يعني يغيب ، بلغة كنانة﴿َوَما يَْعُزُب عَْن َرّبِ : }قوله{ -أ  25

ًة ثُمَّ اْقضُواْ إِلَيَّ َوالَ تُنِظُرو  ؛) -ع 26  ).10/71سورة يونس، (ِن﴾ ﴿َفأَْجِمعُواْ أَْمَركُْم َوشَُرَكاءكُْم ثُمَّ الَ يَكُْن أَْمُركُْم َعلَْيكُْم غُمَّ

 .يليعني شبهة ، بلغة هذ… ﴿َفَزيَّْلنَا بَْيَنُهْم﴾: }قوله عّز وجلّ { - ع  27

ْعدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ َما يَْحبُِسهُ﴾ 28 ٍة مَّ ْرَنا عَْنُهُم اْلعَذَاَب إِلَى أُمَّ  ).11/8سورة هود، (﴿َولَئِْن أَخَّ

 .سنين:ق  حين؛ :ع29

 .معدودة –ع ق  30

ْثلَنَا َوَما نََراكَ 31 أْيِ َوَما نََرى لَكُْم َعلَْينَا ِمن َفْضٍل بَْل نَظُنُّكُْم َكاذِ  ﴿فََقاَل اْلَمألُ الَِّذيَن كَفَُرواْ ِمن قِْوِمِه َما نََراَك إِالَّ بََشًرا ّمِ  11/27سورة هود، (بِيَن﴾ اتََّبعََك إِالَّ الَِّذيَن هُْم أََراِذلُنَا َباِدَي الرَّ

 ).11/36سورة هود، (انُواْ يَْفَعلُوَن﴾ ﴿َوأُوِحَي إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُْؤِمَن ِمن قَْوِمَك إِالَّ َمن قَدْ آَمَن فَالَ تَْبتَئِْس بَِما كَ 32

 .فال –ق  33

 . هناو يوسف+ ق  34

 .ومدين –، بلغة سدوس؛ ق : ع35

 .﴿َويَا َسَماُء أَْقِلِعي﴾ يعني احبسي: }قوله{ -ق  36

ْلقَْوِم الظَّاِلِميَن﴾ ﴿ َوقِيَل َيا أَْرُض اْبلَِعي َماءِك َويَا َسَماء أَْقِلِعي َوِغيَض اْلَماء َوقُِضَي األَْمُر َواْستََوْت 37  ).11/44سورة هود، (َعلَى اْلُجوِدّيِ َوقِيَل بُْعداً ّلِ

 .الماء –ق نقيض الماء؛  –أ  38

 ).لغة أهل+ ع 39
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ا َقْبَل َهذَا﴾: }قوله{ يعني ما يشوى في حديد في  2﴿بِِعْجٍل َحنِيٍذ﴾: }قوله{] 11/62.[يعني حقيرا، بلغة حمير 1﴿قَدْ ُكْنَت فِيَنا َمْرُجو�

اهٌ ُمِنيٌب﴾: }قوله{] 11/69[4. شوي بالحجارة، بلغة هذيلبلغة العمالقة، وما ي 3األرض، ﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َلَحِليٌم أَوَّ
الدعاء  6يعني باألواه 5

ا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوًطا ِسيَء بِِهْم﴾ يعني كرههم، بلغة غسان، : }قوله{] 11/75.[الدعاء إلى هللا عز وجل، بلغة توافق النبطية ﴿َولَمَّ

﴿ِحَجاَرةً ِمْن : }قوله{] 11/77.[يعني شديد، بلغة جرهم 10﴿يَْوٌم َعِصيٌب﴾: }قوله{] 11/77[9.كرهتك 8تك يعنيسي 7وهللا لقد: كقوله

يٍل َمْنُضوٍد﴾ يعني  14﴿إِّنِي أََراُكْم ِبَخْيٍر﴾:}قوله{] 11/82.[لغة الفرس وكل 13وقد أوقعت 12يعني حجارة من منطحرة 11ِمْن ِسّجِ

ِشيدُ﴾: وكل قوله{] 11/84[17.مدين 16بلغة  15بخصب ، بلغة 20األحمق السفيه 19يعني إنك ألنت 18﴿إِنََّك َألَْنَت اْلَحِليُم الرَّ

يعني  22﴿َعَطاًء َغْيَر َمْجذُوٍذ﴾: }قوله{] 11/101.[يعني تخسير، بلغة قريش 21﴿َوَما َزادُوُهْم َغْيَر تَتْبِيٍب﴾: }قوله{] 11/87.[مدين

 ] 11/113][ب107أ.[تميلوا، بلغة كنانة 25أي ال 24تَْرَكنُوا إَِلى الَِّذيَن َظلَُموا﴾ ﴿َوَال : }قوله{] 11/108[23. غير مقطوع، بلغة قريش

 سورة يوسف عليه السالم ]12[

﴿إِنَّا إِذًا َلَخاِسُروَن﴾: }قوله عز وجل{
يعني  29﴿َهْيَت لََك﴾: }قوله{] 12/14[28.يعني لمضيعون، بلغة قيس غيالن 27أي لمضيعون26

، بلغة توافق القبط 32﴿َوأَْعتَدَْت لَُهنَّ ُمتََّكأ﴾: }قوله{] 12/23.[النبطية 31، بلغة توافق30هلمّ  ﴿َوادََّكَر : }قوله{] 12/31[33.يعني األُتُْرجُّ

ٍة﴾  ] 12/45[35.يعني بعد نسيان، بلغة تميم وقيس غيالن 34بَْعدَ أُمَّ

 سورة إبراهيم ] 14[

يعني  1﴿َفاْجَعْل أَْفِئدَةً ِمَن النَّاِس تَْهِوي إَِلْيِهْم﴾: }قوله{] 14/28.[مانيعني دار الهالك، بلغة ع 36﴿دَاَر اْلبََوار﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 14/43[4. رؤوسهم، بلغة قريش 3يعني الناكسي 2﴿ُمْقنِِعي ُرُءوِسِهْم﴾: }قوله{] 14/37.[ركبانا من الناس، بلغة قريش

                                           
ا قَْبَل َهذَا أَتَْنَهانَا أَن نَّْعبُدَ َما يَْعبُدُ آبَاُؤَنا َوإِنََّنا 1 ا تَدْعُونَا إِلَْيِه ُمِريٍب﴾ ﴿َقالُواْ يَا َصاِلُح قَدْ كُنَت فِينَا َمْرُجو� مَّ  ).11/62سورة هود، (لَِفي َشّكٍ ّمِ

 ).11/69سورة هود، (َسالًَما قَاَل َسالٌَم فََما لَبَِث أَن َجاء ِبِعْجٍل َحنِيٍذ﴾ ﴿َولَقَدْ َجاءْت ُرسُلَُنا إِْبَراِهيَم بِاْلبُْشَرى قَالُواْ 2

 .من األرض: ع3

 .مشوي ، بلغة قريش: ق 4

نِيٌب﴾ 5 اهٌ مُّ  ).11/75سورة هود، (﴿ إِنَّ إِْبَراِهيَم لََحِليٌم أَوَّ

 به: ق  باألواه؛  -ع 6

 ).قد: ع7

 ).أي: أ8

 .يعني كرهتكوهللا لقد سيتك : كقوله -ق  9

ا َجاءْت ُرُسلُنَا لُوًطا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق بِِهْم ذَْرًعا َوَقاَل َهذَا يَْوٌم َعِصيٌب﴾ 10  ).11/77سورة هود، (﴿ َولَمَّ

نُضوٍد﴾ 11 يٍل مَّ ن ِسّجِ ا َجاء أَْمُرنَا َجعَْلَنا َعالِيََها َسافِلََها َوأَْمَطْرنَا َعلَْيَها ِحَجاَرةً ّمِ  ).11/82هود، سورة (﴿َفَلمَّ

 .طين: ع12

 ).أوقعت: أ13

ِحيٍط﴾ 14  ).11/84سورة هود، (﴿َوالَ تَنقُُصواْ اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن إِنَِّي أََراكُم بَِخْيٍر َوإِنَِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم مُّ

 ).الخصب: ع15

 . الخصب: ع 16

 .بلغة مدين ﴿إِنِّي أََراكُْم بَِخْيٍر﴾ يعني بخصب ،:}قوله{ -ق  17

ِشيدُ﴾ ﴿ َقالُواْ يَا ُشعَْيُب أََصالَتَُك تَأُْمُرَك أَن نَّتُْرَك َما َيْعبُدُ آَباُؤنَا أَْو أَن نَّْفعََل فِي أَْمَواِلَنا َما َن18  ).11/87سورة هود، (َشاء إِنََّك َألَنَت اْلَحِليُم الرَّ

 ).يعني إنك ألنت -ع ق 19

 .ضد األحمق السفيه: ق 20

 ).11/101سورة هود، (ّلِمَّا َجاء أَْمُر َربَِّك َوَما َزادُوهُْم َغْيَر تَتْبِيٍب﴾  َظلَْمنَاهُْم َولَِكن َظَلُمواْ أَنفَُسهُْم َفَما أَْغنَْت عَْنُهْم آِلَهتُُهُم الَّتِي يَدْعُوَن ِمن دُوِن wِّ ِمن َشْيءٍ ﴿َوَما 21

ا الَِّذيَن ُسِعدُواْ فَِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن فِيَها َما دَاَمِت السََّماَواُت َواألَْرُض إِالَّ َما شَاء َربُّكَ   ؛) -ع 22  ).11/108سورة هود، (عََطاء غَْيَر َمْجذُوٍذ﴾  ﴿َوأَمَّ

 .﴿َعَطاًء َغْيَر َمْجذُوٍذ﴾ يعني غير مقطوع ، بلغة قريش: }قوله{ -ع ق  23

ن دُوِن wِّ ِمْن أَْوِلَياء ثُمَّ الَ تُنَصُروَن﴾ ﴿َوالَ تَْركَ 24  ).11/113سورة هود، (نُواْ إِلَى الَِّذيَن َظَلُمواْ فَتََمسَّكُُم النَّاُر َوَما َلكُم ّمِ

 .﴿َعَطاًء غَْيَر َمْجذُوٍذ﴾ يعني غير مقطوع ، بلغة قريش: }قوله{ –أ ع  25

ئُْب َونَحْ 26  ).12/14سورة يوسف، (ُن عُْصبَةٌ إِنَّا إِذًا لََّخاِسُروَن﴾ ﴿َقالُواْ لَئِْن أََكَلهُ الذِّ

 .أي لمضيعةن –ع ق  27

 ).قيس ابن غيالن: أ28

 ).12/23سورة يوسف، (﴿َوَراَودَْتهُ الَّتِي هَُو فِي بَْيِتَها عَن نَّْفِسِه َوَغلَّقَِت األَبَْواَب َوقَالَْت َهْيَت لََك﴾ 29

 .تهيئات: ق  هيء لك؛ : أ30

 ).افقتو: ع ق31

ْنُهنَّ ِسكِّ 32 ا َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ أَْرَسلَْت إِلَْيِهنَّ َوأَْعتَدَْت لَهُنَّ ُمتََّكأً َوآتَْت كُلَّ َواِحدَةٍ ّمِ ﴾ ﴿َفَلمَّ  ).12/31سورة يوسف، (يًنا َوَقالَِت اْخُرْج َعلَْيِهنَّ

 ).القبطية: أ33

34 َ ٍة أَنَاْ أُنَبِّئُكُم بِتَأِْويِلِه فَأَْرِسلُوِن﴾  ﴿َوَقاَل الَِّذي نََجا ِمْنُهَما َوادَّكََر َبعْد  ).12/45سورة يوسف، (أُمَّ

 ).وقيس بن غيالن: أ35

 ).14/28سورة إبراهيم، (﴿أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن بَدَّلُواْ نِْعَمةَ wِّ كُْفًرا َوأََحلُّواْ قَْوَمهُْم دَاَر اْلبََواِر﴾ 36
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 سورة الحجر ] 15[

يعني  6﴿دَاِبَر َهُؤَالِء َمْقُطوٌع﴾: }قوله{] 15/26.[المنتن، بلغة حمير: الطين، والمسنون: الحمأ 5﴿ِمْن َحَمإٍ َمْسنُوٍن﴾: }قوله عّز وجلّ {

ِميَن﴾: }قوله{] 15/66[8مستأصل، بلغة جرهم 7أصل هؤالء ] 15/75.[، بلغة قريش10يعني المتفّرسين 9﴿إِنَّ ِفي ذَِلَك َآلَياٍت ِلْلُمتََوّسِ

 ] 15/79[13.مبين، بلغة قريش 12يعني بكتاب 11ُمبِيٍن﴾ ﴿َوإِنَُّهَما لَِبإَِمامٍ : }قوله{

 سورة النحل] 16[

يعني خلق لكم، بلغة  16﴿َوَما ذََرأَ لَُكْم﴾: }قوله{] 16/10[15.يعني ترعون، بلغة خثعم 14﴿تُِسيُموَن﴾: }قوله عّز وجلّ {

يعني  21﴿ُمْفَرُطوَن﴾: }قوله{] 16/58[20.هذيلبلغة  19يعني صار وجهه مسودا، 18﴿َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَود�ا﴾: }قوله{] 16/13[17.قريش

﴿َوُهَو َكلٌّ : }قوله{] 16/72.[يعني بالحفدة األختان، بلغة سعد العشيرة 23﴿بَنِيَن َوَحَفدَةً﴾: }قوله{] 16/62[22.متروكون، بلغة هذيل

﴾: }قوله{] 16/76[25.يعني عيال، بلغة قريش 24َعَلى َمْوَالهُ﴾ بلغة تميم، ﴿َوَسَراِبيَل تَِقيُكْم  26يعني به القميص، ﴿َسَرابِيَل تَِقيُكُم اْلَحرَّ

ةً َقانِتًا﴾: }قوله{] 16/81.[، بلغة كنانة28يعني به الدروع 27َبأَْسُكْم﴾ بلغة  31يعبدون به، 30يعني إماما 29﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

 ] 16/120[32.قريش

 سورة بني إسرائيل ] 17[

ا َكبِيًرا﴾﴿َولَتَْعلُنَّ : }قوله عّز وجلّ { َياِر﴾: }قوله{] 17/4[35.بلغة لخم 34يعني لتقهرن قهرا، 33ُعلُو� يعني فتخللوا  36﴿َفَجاُسوا ِخَالَل الدِّ

﴿إِنَّ : }قوله{] 17/13.[يعني عمله، بلغة أنمار 37﴿َوُكلَّ إِْنَساٍن أَْلَزْمَناهُ َطاِئَرهُ ِفي ُعنُِقِه﴾: }قوله{] 17/5.[األزقة، بلغة جذام

                                                                                                                                            
بََّنا إِنِّي أَْسَكنتُ 1 ِم َربََّنا ِليُِقيُمواْ الصَّالَةَ َفاْجعَْل أَْفئِدَةً مِّ  ﴿رَّ يَِّتي بَِواٍد غَْيِر ِذي َزْرعٍ ِعندَ بَْيتَِك اْلُمَحرَّ َن الثََّمَراِت لَعَلَّهُْم يَْشُكُروَن﴾ ِمن ذُّرِ  ).14/37سورة إبراهيم، (َن النَّاِس تَْهِوي إِلَْيِهْم َواْرُزْقهُم ّمِ

 ).14/43سورة إبراهيم، (يَن ُمقْنِِعي ُرُءوِسِهْم الَ يَْرتَدُّ إِلَْيِهْم َطْرفُهُْم َوأَْفئِدَتُهُْم َهَواء﴾ ﴿ُمْهِطعِ   ؛) -ع 2

 .الناكسوا: أ 3

 .﴿ُمقْنِِعي ُرُءوِسِهْم﴾ يعني الناكسوا رؤوسهم ، بلغة قريش: }قوله{ - ع  4

ْسنُوٍن﴾ 5 ْن َحَمإٍ مَّ  ).15/26سورة الحجر، (﴿َولَقَدْ َخلَْقنَا اِإلنَساَن ِمن َصْلَصاٍل ّمِ

ْصبِِحيَن﴾ 6  ).15/66سورة الحجر، (﴿َوَقَضْيَنا إِلَْيِه ذَِلَك األَْمَر أَنَّ دَابَِر هَُؤالء َمْقطُوعٌ مُّ

 ).يعني أصل هؤالء -ع 7

 ).خثعم: أ8

ِميَن﴾ 9  ).15/75سورة الحجر، (﴿ إِنَّ فِي ذَِلَك آليَاٍت ّلِْلُمتََوّسِ

 .المتفسرين. ع 10

بِيٍن﴾ 11  ).15/79سورة الحجر، )(﴿ َفانتََقْمنَا ِمْنُهْم َوإِنَُّهَما لَبِإَِماٍم مُّ

 ).كتاب: ع12

 .﴿َوإِنَُّهَما لَبِإَِماٍم ُمبِيٍن﴾ يعني بكتاب مبين ، بلغة قريش: }قوله{ -ق  13

ْنهُ َشَراٌب َوِمْنهُ شََجٌر فِيِه تُِسيُموَن﴾   ؛) -ع 14  ).16/10سورة النحل، (﴿هَُو الَِّذي أَنَزَل ِمَن السََّماء َماء لَّكُم ّمِ

 .﴿تُِسيُموَن﴾ يعني ترعون ، بلغة خثعم: }قوله عّز وجلّ { - ع  15

 ).16/13سورة النحل، (نَّ فِي ذَلَِك آليَةً ّلِقَْوٍم يَذَّكَُّروَن﴾ ﴿َوَما ذََرأَ لَكُْم فِي األَْرِض ُمْختَلِفًا أَْلَوانُهُ إِ   ؛) -ع 16

 .﴿َوَما ذََرأَ لَكُْم﴾ يعني خلق لكم ، بلغة قريش: }قوله{ -ع ق  17

َر أََحدُهُْم ِباألُنثَى َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَود�ا َوهَُو َكِظيٌم﴾ 18  ).16/58سورة النحل، (﴿َوإِذَا بُّشِ

 ).وجهه مسودا -ع ق 19

20 

ْفَرطُوَن﴾   ؛) -ع 21  ). 16/62سورة النحل، (﴿الَ َجَرَم أَنَّ لَُهُم اْلنَّاَر َوأَنَّهُم مُّ

 . ﴿ُمْفَرطُوَن﴾ يعني متروكون ، بلغة هذيل: }قوله{  -ع ق 22

ْن أَْزَواِجكُم بَنِيَن َوَحفَدَةً وَ 23 ْن أَنفُِسكُْم أَْزَواًجا َوَجعََل َلكُم ّمِ َن الطَّيِّبَاِت﴾ ﴿َوwُّ َجعََل َلكُم ّمِ  ).16/72سورة النحل، (َرَزَقكُم ّمِ

ُجلَيِْن أََحدُهَُما أَْبَكُم الَ يَقِْدُر َعلََى َشْيٍء َوهَُو َكلٌّ َعلَى َمْوالهُ أَيْنََما يُ 24 ههُّ الَ َيأِْت بَِخْيٍر﴾ ﴿َوَضَرَب wُّ َمثَالً رَّ  ).16/76سورة النحل، (َوّجِ

 ).، بلغة قريش -أ 25

 ). القمص به: ع26

ا َخلََق ِظَالًال َوَجعََل َلكُْم ِمَن اْلِجَباِل أَْكَنانًا َوَجعََل لَكُْم َسَرابِيَل تَِقيكُمُ 27 ُ َجعََل َلكُْم ِممَّ َّw16/81سورة النحل، . ( الَْحرَّ َوَسَرابِيَل تَقِيكُْم َبأَْسكُمْ َو{. 

 .الدروع:ع ق28

ِ َحنِيًفا َولَْم يَُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن﴾ 29 ًة َقانِتًا ِ�ّ  ).16،120سورة النحل، (﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

 ).إماما -أ 30

 ).تعبدون به: أ31

ًة قَانِتًا﴾ يعني إمامايعبدون به ، بلغة قريش: }قوله{ -ق  32  .تعبدون: ع  .﴿إِنَّ إِْبَراِهيَم َكاَن أُمَّ

ا َكبِيًرا﴾ 33 تَيِْن َولَتَْعلُنَّ ُعلُو�  ).17/4سورة اإلسراء، (﴿َوَقَضْيَنا إِلَى بَِني إِْسَرائِيَل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسدُنَّ فِي األَْرِض َمرَّ

 ).كبيرا+ ع 34

ا َكبِيًرا﴾ يعني لتقهرن قهرا ، بلغة لخم: }قول هللا تعالى{ - ع  35  .﴿َولَتَْعلُنَّ عُلُو�

يَاِر﴾ ﴿  ؛) -ع 36  ).17/5سورة اإلسراء، (َفإِذَا َجاء َوْعدُ أُوالهَُما َبعَثْنَا َعلَْيكُْم ِعبَادًا لَّنَا أُْولِي بَأٍْس َشِديٍد فََجاسُواْ ِخالََل الدِّ

 ).17/13سورة اإلسراء، (37
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رِ  ] 17/29.[المنقطع، بلغة جرهم4المحسور3﴿فَتَْقعُدَ َملُوًما َمْحُسوًرا﴾: }قوله{] 17/27.[بلغة هذيل 2يعني المسرفين، 1يَن﴾اْلُمَبذِّ

﴾: }قوله{] 17/51.[يعني يحركون، بلغة حمير 5﴿فََسيُْنِغُضوَن إِلَْيَك ُرُءوَسُهْم﴾: }قوله{ يعني ألستأصلن، بلغة  6﴿َألَْحتَنَِكنَّ

يعني  10﴿قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلى َشاِكلَِتِه﴾: }قوله{] 17/78[9يعني زوالها، بلغة قريش 8﴿ِلدُلُوِك الشَّْمِس﴾: }قوله{] 17/62[7قريش

 16يعني جميعا، 15﴿ِجئَْنا ِبُكْم لَِفيًفا﴾]: قوله] [17/90[14.يعني نهرا، بلغة قريش 13﴿يَْنبُوًعا﴾: }قوله{] 17/84[12.بلغة هذيل 11حاله،

 ] 17/104[17.بلغة جرهم

 سورة الكهف ] 18[

قِيِم﴾: }قوله{] 18/6.[يعني قاتل نفسك، بلغة قريش 18﴿َفلََعلََّك َباِخٌع نَْفَسَك﴾: }قوله عّز وجلّ { الرقيم  19﴿أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

: }قوله{] 88/14.[غة خثعميعني كذبا، بل 22﴿لََقدْ قُْلَنا إِذًا َشَطًطا﴾: }قوله{] 18/9.[الروم 21الكتاب، بلغة توافقت 20هو

﴿َولَْن تَِجدَ ِمْن : }قوله{] 18/22.[يعني ظنا، بلغة هذيل 24﴿َرْجًما ِباْلغَْيِب﴾: }قوله{] 18/18.[يعني بالفناء، بلغة مذحج23﴿ِباْلَوِصيِد﴾

﴿ُحْسَبانًا ِمَن : }قوله{] 18/31[27.يعني الديباج الغليظ 26﴿َوإِْستَْبَرٍق﴾: }قوله{] 18/27.[يعني ملجأ، بلغة هذيل 25دُوِنِه ُمْلتََحدًا﴾

يعني  31﴿َشْيئًا إِْمًرا﴾: }قوله{] 18/60.[بلغة كندة 30يعني ال أزول، 29﴿َال أَْبَرُح﴾: }قوله{] 18/40.[يعني بردا، بلغة حمير 28السََّماِء﴾

يعني الجبلين، بلغة  33دَفَْيِن﴾﴿الصَّ : }قوله{] 18/74.[أي منكرا، بلغة قريش 32﴿َشْيئًا نُْكًرا﴾: }قوله{] 18/71.[عجبا، بلغة قريش

يعني يخاف، بلغة  38﴿فََمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َرّبِِه﴾: }قوله{] 18/96[37.، بلغة تميم، وهما الجباالن أيضا36بالفتح 35والصدفين 34حمير،

 ] 18/110.[هذيل

 سورة مريم] 19[

                                           
ِريَن َكانُواْ إِْخَواَن الشََّياِطيِن﴾ 1  ).17/27سورة اإلسراء، (﴿إِنَّ اْلُمبَذِّ

 .ي المسقفينيعن - 2

ْحسُوًرا﴾ 3  ).17،29سورة اإلسراء، (﴿َوالَ تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَةً إِلَى عُنُقَِك َوالَ تَْبسُْطَها كُلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوًما مَّ

 .المحسور –ع  4

ا يَْكبُُر فِي ُصدُوِركُْم فََسيَقُولُوَن َمن يُِعيدُنَا قُِل الَّذِ 5 مَّ ةٍ فََسيُْنِغُضوَن إِلَيَْك ُرُؤوَسُهْم َويَقُولُوَن َمتَى هَُو قُْل َعَسى أَن َيكُوَن َقِريًبا﴾ ﴿أَْو َخْلقًا ّمِ َل َمرَّ  ).17،51سورة اإلسراء، (ي فََطَركُْم أَوَّ

ْرتَِن إِلَى يَْوِم اْلقِيَاَمِة ألَْحتَنِكَ 6 ْمَت َعلَيَّ لَئِْن أَخَّ يَّتَهُ إَالَّ َقِليالً﴾ ﴿َقاَل أََرأَْيتََك هَذَا الَِّذي كَرَّ  ).17/62سورة اإلسراء، (نَّ ذُّرِ

 ).، بلغة قريش -أ 7

 ).17/78سورة اإلسراء، (﴿أَقِِم الصَّالَةَ ِلدُلُوِك الشَّْمِس إِلَى َغسَِق اللَّْيِل َوقُْرآَن اْلفَْجِر﴾ 8

 .، بلغة األشعاريين:، بلغة قريش؛ ق -أ 9

 ). 17/84سورة اإلسراء، (تِِه فََربُّكُْم أَْعلَمُ ِبَمْن هَُو أَْهدَى َسبِيالً﴾ ﴿قُْل كُلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشاِكَل 10

 .ناحيته: حالته؛ ق: ع11

 . ﴿قُْل كُلٌّ يَْعَمُل َعلَى َشاِكلَِتِه﴾ يعني حيالته ، بلغة هذيل: }قوله{ -ق  12

 ).17/90سورة اإلسراء، (﴿َوَقالُواْ لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى تَفُْجَر لََنا ِمَن األَْرِض يَنبُوًعا﴾ 13

 . ﴿يَْنبُوًعا﴾ يعني نهرا ، بلغة قريش: }قوله{ –ق   14

 ).17/104سورة اإلسراء، (ِجئْنَا ِبكُْم لَِفيًفا﴾ ﴿َوقُْلَنا ِمن َبعِْدِه ِلبَِني إِْسَرائِيَل اْسكُنُواْ األَْرَض فَإِذَا َجاء َوْعدُ اآلِخَرةِ   ؛) -أ 15

 .جميعأ –ق  16

 ﴿ِجئَْنا ِبكُْم لَِفيًفا﴾ يعني جميعا ، بلغة جرهم]: قوله[-أ  17

 ).18/6سورة الكهف، (﴿َفَلَعلََّك بَاِخٌع نَّْفسََك َعلَى آثَاِرِهْم إِن لَّْم يُْؤِمنُوا بَِهذَا اْلَحِديِث أَسَفًا﴾ 18

قِيِم َكانُوا ِمْن آَياتِنَا َعَجًبا﴾  ﴿أَْم َحِسْبتَ 19  ).18/9سورة الكهف، (أَنَّ أَْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ

 ).هو -ع 20

 ).توافقت -ع 21

 ).18/14سورة الكهف، (لْنَا إِذًا َشَطًطا﴾ ًها لَقَدْ قُ ﴿ َوَربَْطَنا َعلَى قُلُوبِِهْم إِذْ قَاُموا فََقالُوا َربُّنَا َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض لَن نَّدْعَُو ِمن دُوِنِه إَِل 22

َماِل َوَكْلبُهُم َباِسٌط ِذَراعَْيهِ 23  ).18/18سورة الكهف، (ِبالَْوِصيِد﴾  ﴿َوتَْحَسبُُهْم أَْيَقاًظا َوهُْم ُرقُودٌ َونُقَّلِبُهُْم ذَاَت اْلَيِميِن َوذَاَت الّشِ

ابِعُهُْم َكْلبُُهْم َويَقُولُوَن َخْمَسةٌ َساِدُسهُْم َكْلبُهُْم َرْجًما بِاْلغَْيبِ َويَقُولُونَ 24  ).18/22سورة الكهف، (َسْبعَةٌ َوثَاِمنُهُْم َكْلبُُهْم﴾  ﴿َسيَقُولُوَن ثََالثَةٌ رَّ

َل ِلَكِلَما25  ).18/27سورة الكهف، (تِِه َولَن تَِجدَ ِمن دُونِِه ُمْلتََحدًا﴾ ﴿َواتُْل َما أُوِحَي إِلَْيَك ِمن ِكتَاِب َربَِّك َال ُمبَدِّ

تَِّكئِيَن ِف ﴿أُْولَئَِك لَُهْم َجنَّاُت َعدٍْن تَْجِري ِمن تَْحِتِهُم اْألَْنَهاُر يَُحلَّْوَن فِيَها ِمْن أََساِوَر ِمن ذََهبٍ َوَيْلبَُس 26 ن سُندٍُس َوإِْستَْبَرٍق مُّ  ).18/31سورة المهف، (يَها َعلَى اْألََرائِِك﴾ وَن ثَِيابًا ُخْضًرا ّمِ

 . لغة قريش+ ، بلغة توافق الفرس؛ ق + ع  27

َن السََّماء فَتُْصبَِح َصِعيدًا َزَل 28 ن َجنَّتَِك َويُْرِسَل َعلَْيَها ُحْسَبانًا ّمِ  ).18/40سورة الكهف، (قًا﴾ ﴿َفعََسى َربِّي أَن يُْؤتِيَِن َخْيًرا ّمِ

 ).18/60سورة الكهف، (وَسى ِلفَتَاهُ َال أَْبَرُح َحتَّى أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقًُبا﴾ ﴿َوإِذْ َقاَل مُ 29

 ).ال أزال: أ30

 ).18/71سورة الكهف، (ا﴾ ْمرً ﴿َفانَطلََقا َحتَّى إِذَا َرِكبَا فِي السَِّفيَنِة َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها ِلتُْغِرَق أَْهلََها لَقَدْ ِجْئَت َشْيئًا إِ 31

 ).18/74سورة الكهف، (ا نُّْكًرا﴾ ﴿َفانَطلََقا َحتَّى إِذَا لَِقَيا غَُالًما فَقَتَلَهُ َقاَل أَقَتَْلَت نَْفًسا َزِكيَّةً ِبغَْيِر نَفٍْس لَّقَدْ ِجْئَت َشْيئً 32

دَفَْيِن َقاَل انفُُخوا َحتَّى إِذَا َجعَلَهُ نَاًرا قَاَل آتُونِي33  ).18/96سورة الكهف، (أُْفِرْغ َعلَْيِه قِْطًرا﴾  ﴿آتُوِني ُزبََر اْلَحِديِد َحتَّى إِذَا َساَوى بَْيَن الصَّ

 ).يعني الجبلين: ع34

 ).أو الصدفين: ع35

 .الجبلين ، بلغة حمير، والصدفين بالفتح -ق  36

 ).وهما الجباالن أيضا -ق  ع37

 ).18/110سورة الكهف، (﴿َفَمن َكاَن يَْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفلْيَْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال يُْشِرْك بِِعَبادَةِ َربِِّه أََحدًا﴾ 38
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يعني  4﴿تَْحتَِك َسِري�ا﴾: }قوله{] 19/8[3.وهو اليابس جلده على عظمه من الكبر 2يعني تحوال 1﴿ِمَن اْلِكَبِر ِعتِي�ا﴾: }قوله عّز وجلّ {

يعني عالما، بلغة قريش، مثل قوله في  6﴿إِنَّهُ َكاَن ِبي َحِفي�ا﴾: }قوله{] 19/24.[بلغة توافق لغة السريانية 5يعني جدوال،

ْحَمِن ِعتِي�ا﴾﴿أَ : }قوله{9يعني عالما بها، 8﴿َكأَنََّك َحِفيٌّ َعْنَها﴾7:األعراف ] 19/69.[بلغة قريش 11أي أعظم افتراء، 10يُُّهْم أََشدُّ َعَلى الرَّ

يعني حفاة  14﴿إِلَى َجَهنََّم ِوْردًا﴾: }قوله{] 19/82.[بلغة كنانة 13يعني خصما، 12﴿َويَُكونُوَن َعلَْيِهْم ِضد�ا﴾: }قوله{] 19/69.[قريش

 ] 19/98.[قريش 18بلغة  17يعني صوتا 16ْم ِرْكًزا﴾﴿ أَْو تَْسَمُع لَهُ : }قوله{] 19/86.[عطاشا، بلغة قريش 15مشاة

  سورة طه] 20[

﴾: }قوله عّز وجلّ { يعني مرة أخرى، بلغة  21﴿تَاَرةً أُْخَرى﴾: }قوله{] 20/39[20.أي البحر، بلغة توافق النبطية 19﴿ِفي اْلَيّمِ

 ] 20/112[24.هذيل يعني نقصا، بلغة 23﴿فََال يََخاُف ُظْلًما َوَال َهْضًما﴾: }قوله{] 20/55[22.األشعر

 سورة األنبياء ] 21[

] 1/10[28.بلغة قريش 27أي بشرفهم، 26﴿بل أتيناهم بذكرهم﴾: أي شرفكم كقوله تعالي 25﴿ِكتَاًبا فِيِه ِذْكُرُكْم﴾: }قوله عّز وجلّ {

يخرجون، بلغة  32يعني من كل جانب 31﴿ِمْن ُكّلِ َحدٍَب َيْنِسلُوَن﴾: }قوله{] 21/95.[هذيل 30بلغة  29﴿َوَحَراٌم َعَلى َقْرَيٍة﴾: }قوله{

يعني  35﴿َال يَْسَمعُوَن َحِسيَسَها﴾: }قوله{] 21/98.[بغلة قريش 34يعني حطب جهنم 33﴿َحَصُب َجَهنََّم﴾: }قوله{] 21/96.[جرهم

 ] 21/102.[جلبتها، بلغة قريش

 سورة الحج] 22[

                                           
 ).19/8سورة مريم، (بَِر ِعتِي�ا﴾ ﴿َقاَل َرّبِ أَنَّى يَكُوُن ِلي غَُالٌم َوَكانَِت اْمَرأَتِي َعاقًِرا َوقَدْ بَلَْغُت ِمَن اْلكِ 1

 ).تحويال: ع2

 .تحوال ، بلغة حمير: ق 3

 ).19/24سورة مريم، (﴿فََنادَاَها ِمن تَْحِتَها أَالَّ تَْحَزِني قَدْ َجعََل َربُِّك تَْحتَِك َسِري�ا﴾ 4

 .نهرا: ق 5

 ).19/47سورة مريم، (ِفي�ا َقاَل َسَالٌم َعلَْيَك َسأَْستَْغِفُر لََك َربِّي إِنَّهُ َكاَن بِي حَ 6

 .مثل قوله في األعراف -أ  7

 ).7/187سورة األعراف، ( 8

 .كما تقدم+ ق  9

ْحَمِن ِعتِي�ا﴾ 10  ).19/69سورة مريم، (﴿ثُمَّ لَنَنِزَعنَّ ِمن كُّلِ ِشيعٍَة أَيُُّهْم أََشدُّ َعلَى الرَّ

 .أمرا: ق 11

 ).19/82سورة مريم، (كُونُوَن َعلَْيِهْم ِضد�ا﴾ ﴿ َكالَّ سَيَْكفُُروَن ِبِعبَادَِتِهْم َوَي 12

 .عدوا وخصما: ق 13

 ).19/86سورة مريم، (﴿َونَسُوُق اْلُمْجِرِميَن إِلَى َجَهنََّم ِوْردًا﴾ 14

 .أ ع  حفاة مشاة 15

ْن أََحٍد أَْو تَْسَمُع َلهُْم ِرْكًزا﴾ 16 ن َقْرٍن َهْل تُِحسُّ ِمْنُهم ّمِ  ).19/98سورة مريم، (﴿َوَكْم أَْهَلْكنَا قَْبلَُهم ّمِ

 .حفيا+ ق  17

 ).بلغة  -ع 18

19 ُ نِّي َولِتُْصنََع َعلَى َعْيِني﴾  ﴿أَِن اْقِذفِيِه ِفي التَّابُوِت َفاْقِذفِيِه فِي اْليَّمِ َفْليُلِْقِه اْليَمُّ بِالسَّاِحِل َيأُْخذْه  ).20/39يورة طه، (َعدُوٌّ ّلِي َوَعدُوٌّ لَّهُ َوأَْلقَْيُت َعلَْيَك َمَحبَّةً ّمِ

 ).القبط: أ20

 ).20/55سورة طه، (﴿ِمْنَها َخلَْقنَاكُْم َوفِيَها نُِعيدُكُْم َوِمْنَها نُْخِرُجكُْم تَاَرةً أُْخَرى﴾ 21

 .األشعريين 22

اِلَحاِت َوهَُو ُمْؤِمٌن فََال يََخاُف ظُْلًما َوَال َهْضًما﴾ ﴿َوَمن يَْع 23  ).20/112سورة طه، (َمْل ِمَن الصَّ

 .وقريش+ ع 24

 ).21/10سورة األنبياء، (﴿لَقَدْ أَنَزْلنَا إِلَْيكُْم ِكتَابًا فِيِه ِذْكُركُْم أَفََال تَعِْقلُوَن﴾ 25

عِْرُضوَن﴾ ﴿َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْهَواءهُْم لَفَسَ 26  ).23/71سورة المؤمنون، (دَِت السََّماَواُت َواْألَْرُض َوَمن فِيِهنَّ بَْل أَتَْيَناهُم بِِذْكِرِهْم َفُهْم َعن ِذْكِرِهم مُّ

 .شرفهم: ع 27

 .﴿َوَحَراٌم َعلَى َقْرَيٍة﴾ أعنى أمة ، بلغة قريش+ ق  28

 ).21/95سورة األنبياء، ( يَْرِجعُوَن﴾ ﴿َوَحَراٌم َعلَى َقْريٍَة أَْهَلْكنَاَها أَنَُّهْم َال 29

 .قريش وحرام بلغة + أ  30

ن كُّلِ َحدٍَب يَنِسلُوَن﴾ 31  ).21/96سورة األنبياء، (﴿َحتَّى إِذَا فُتَِحْت يَأُْجوُج َوَمأُْجوُج َوهُم ّمِ

 .يعني من كل جانب -ق  32

ِ َحَصُب َجَهنَّمَ 33 َّw 21/98سورة األنبياء، (أَنتُْم لََها َواِردُوَن﴾  ﴿إِنَّكُْم َوَما تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن.( 

 ).يعني حطب جهنم -أ 34

 ).21/102سورة األنبياء، (﴿َال يَْسَمعُوَن َحِسيَسَها َوهُْم فِي َما اْشتََهْت أَنفُسُُهْم َخاِلدُوَن﴾ 35
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يعني فكرته،  3﴿الشَّْيَطاُن ِفي أُْمنِيَِّتِه﴾: }قوله{] 22/5.[بلغة هذيل 2يغني مغبرة مستقرة، 1﴿َوتََرى اْألَْرَض َهاِمدَة﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ]22/52.[فكرته، بلغة قريش

 سورة المؤمنون] 23[

: }قوله{] 23/20.[الجبل، بلغة توافق السريانية، وسيناء الحسن، بلغة النبطية 5يعني الطور 4﴿ُطوِر َسْيَناَء﴾: }قوله عّز وجلّ {

يعني آيسون، بلغة  9﴿ُمْبِلُسوَن﴾: }قوله{] 23/72.[بلغة قريش 8بلغة حمير، وخراجا باأللف، 7،جعال بغير األلف 6﴿َخْرًجا﴾

 ] 23/108[12.اخزوا، بلغة عذرة 11﴿اْخَسئُوا فِيَها َوَال تَُكّلُِموِن﴾: }قوله{] 23/77[10.كنانة

 سورة النور] 24[

 15يعني الكوة، بلغة توافق لغة 14﴿َكِمْشَكاةٍ﴾: }قوله{] 24/13.[يعني هال جاؤوا، بلغة قريش 13﴿لَْوَال َجاُءوا َعلَْيِه﴾: }قوله عّز وجلّ {

﴾ يعني مضيئ، بلغة الحبشة: الحبشة؛ قوله يٌّ المطر، : الودق 17﴿فَتََرى اْلَودَْق َيْخُرُج ِمْن ِخَالِلِه﴾: }قوله{] 24/35[16.﴿َكْوَكٌب دُّرِ

 ]24/43[18.السحاب، بلغة جرهم: بلغة جرهم، والخالل

 سورة الفرقان ] 25[

محرما، بلغة  21يعني حراما 20﴿ِحْجًرا َمْحُجوًرا﴾: }قوله{] 25/18.[يعني هلكا، بلغة عمان 19﴿قَْوًما بُوًرا﴾: }قوله عّز وجلّ {

﴾: }قوله{] 25/22.[قريش ّسِ : }لهقو{] 25/38[24.البئر الرس 23يعني أصحاب البآر، بلغة أزد شنوءة، يسمون 22﴿َوأَْصَحاَب الرَّ

 ] 25/39.[يعني أهلكنا، بلغة سبأ 25﴿تَبَّْرَنا تَتِْبيًرا﴾

 سورة الشعراء ] 26[

أي بكل طريق، بلغة  27﴿أَتَْبنُوَن بُِكّلِ ِريعٍ﴾: }قوله{] 26/54.[يعني عصابة، بلغة جرهم 26﴿لَِشْرِذَمةٌ قَِليلُوَن﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 6/128[28.جرهم

                                           
ْت وَ 1  ).22/5سورة الحج، (َربَْت َوأَنبَتَْت ِمن كُّلِ َزْوجٍ َبِهيجٍ﴾ ﴿َوتََرى اْألَْرَض َهاِمدَةً فَإِذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماء اْهتَزَّ

 .مستقرة –ق   مقشعرة؛ : أ2

سُوٍل َوَال نَبِّيٍ إِالَّ إِذَا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيَطاُن فِي أُْمنِيَِّتِه فَيَن3 ُ َعِليمٌ َحِكيٌم﴾ ﴿َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَْبِلَك ِمن رَّ َّwآيَاِتِه َو ُ َّw َُما يُْلِقي الشَّْيَطاُن ثُمَّ يُْحِكم ُ َّw 22/52سورة الحج، (َسُخ.( 

 ).23/20سورة المؤمنون، (ْخُرُج ِمن طُوِر َسْيَناء تَنبُُت بِالدُّْهِن َوِصْبغٍ ّلِْآلِكِليَن﴾ ﴿َوَشَجَرةً تَ 4

 .بالطور: أ ع 5

اِزقِيَن ﴾ 6  ).يعني+ أ (  ؛)23/72سورة المؤمنون، (﴿ أَْم تَْسأَلُهُْم َخْرًجا فََخَراُج َربَِّك َخْيٌر َوهَُو َخْيُر الرَّ

 ).بغير ألف+ أ 7

 )بلف -ع ق8

 ).23/77(سورة المؤمنون، (﴿َحتَّى إِذَا فَتَْحَنا َعلَْيِهم َبابًا ذَا َعذَابٍ َشِديٍد إِذَا هُْم فِيِه ُمْبِلسُوَن﴾ 9

 ..﴿مبلسون﴾ يعني آيسون ، بلغة كنانة: }قوله{ -ع 10

 ).23/108سورة المؤمنون، (﴿َقاَل اْخَسُؤوا فِيَها َوَال تَُكّلُِموِن﴾   ؛)-ع 11

 .﴿اْخَسئُوا فِيَها َوَال تَُكّلُِموِن﴾ اخزوا ، بلغة عذرة: }قوله{ -ع   بلغة عذرة؛ اخزوا ،  -أ  12

ِ هُُم اْلَكاِذبُ 13 َّw َ24/13سورة النور، (وَن﴾ ﴿لَْوَال َجاُؤوا َعلَْيِه ِبأَْربَعَِة ُشَهدَاء َفإِذْ لَْم َيأْتُوا ِبالشَُّهدَاء فَأُْولَئَِك ِعند.( 

ُ نُوُر السَّمَ 14 َّw﴿ َُجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكٌب د بَاَرَكٍة َزْيتُوِنٍة الَّ َشْرقِيٍَّة َوَال َغْربِيٍَّة﴾ اَواِت َواْألَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاةٍ فِيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ يٌّ يُوقَدُ ِمن َشَجَرةٍ مُّ  ).24/35سورة النور، (ّرِ

 ).لغة -ع 15

 ).الحبشة… )﴿كوكب دري: لهقال -ع ق 16

َ يُْزِجي َسَحابًا ثُمَّ يَُؤّلُِف بَْينَهُ ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُرَكاًما فَتََرى اْلَودَْق يَْخُرُج ِمنْ 17 َّw َُّل ِمَن السََّماء ِمن ِجَباٍل فِيَها ِمن َبَرٍد فَيُِصيُب بِِه َمن يََشاء َويَْصِرفُ ﴿أَلَْم تََر أَن  ).24/43سورة النور، (هُ عَن مَّن يََشاء يََكادُ َسَنا بَْرقِِه يَذَْهُب ِباْألَْبَصاِر﴾  ِخَالِلِه َويُنَّزِ

 ).يعني بالودق المطر ، بلغة جرهم+ ع 18

تَّعْتَُهْم َوآَباءهُْم حَ 19 ْكَر َوَكانُوا قَْوًما بُوًر﴾  تَّى﴿َقالُوا سُْبَحانََك َما َكاَن يَنبَِغي لََنا أَن نَّتَِّخذَ ِمن دُونَِك ِمْن أَْوِلَياء َولَِكن مَّ  ).25/18سورة الفرقان، (نَسُوا الذِّ

ْحُجوًرا﴾ 20  ).25/22، )سورة الفرقان(﴿يَْوَم َيَرْوَن اْلَمَالئَِكةَ َال بُْشَرى يَْوَمئٍِذ لِّْلُمْجِرِميَن َويَقُولُوَن ِحْجًرا مَّ

 ).حرما: أ21

سَُل أَغْ 22 ا َكذَّبُوا الرُّ ّسِ َوقُُرونًا بَْيَن ذَلَِك َكثِيًرا﴾ * َرْقَناهُْم َوَجعَْلَناهُْم ِللنَّاِس آَيًة َوأَْعتَدَْنا ِللظَّاِلِميَن َعذَابًا أَِليًما ﴿َوقَْوَم نُوحٍ لَّمَّ  ).38-25/37سورة الفرقان، (َوَعادًا َوثَُمودَ َوأَْصَحاَب الرَّ

 ).يسمون -ا 23

 .البئر ، بلغة أزد شنوءة:: ق 24

 ).25/39سورة الفرقان، (﴿َوكُال� َضَرْبنَا لَهُ اْألَْمثَاَل َوكُال� تَبَّْرنَا تَتْبِيًرا﴾ 25

 ).26/54سورة الشعراء، (﴿إِنَّ َهُؤَالء لَِشْرِذَمةٌ َقلِيلُوَن﴾ 26

 ).26/128سورة الشعراء، (﴿أَتَْبنُوَن ِبكُّلِ ِريعٍ آيَةً تَْعبَثُوَن﴾ 27

 ).، بلغة حثعم: ا28
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 سورة النمل ] 27[

 ] 27/19.[أي ألهمني، بلغة قريش 1﴿َرّبِ أَْوِزْعنِي﴾: }وجلّ قوله عّز {

  سورة القصص] 28[

ْهِب﴾: }قوله عّز وجلّ {  ] 28/32.[الكم، بلغة بني حنيفة: اليد، والرهب: الجناح 2﴿َواْضُمْم إِلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّ

 سورة السجدة ] 32[

 ] 32/23.[بلغة قريش 4عني في شك،ي 3﴿فََال تَُكْن ِفي ِمْرَيٍة﴾: }قوله عّز وجلّ {

  سورة األحزاب] 33[

يعني حصونهم، بلغة قيس بن  7﴿ِمْن َصَياِصيِهْم﴾: }قوله{] 33/08[6.يعني موجعا بالعبرانية 5﴿َعذَاًبا أَِليًما﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ]33/32.[يعني الزنا، بلغة حمير 9﴿فَيَْطَمَع الَِّذي ِفي َقْلِبِه َمَرٌض﴾: }قوله{] 33/26[8.غيالن

 سورة سبأ] 34[

ْر ِفي السَّْرِد﴾: }قوله عّز وجلّ {  12﴿َوأََسْلَنا لَهُ َعْيَن اْلِقْطِر﴾: }قوله{] 34/11.[في الحلقة، بلغة كنانة 11يعني في المسمار 10﴿َوقَدِّ

] 34/14[15.لغة حضرموت، وأنمار، وخثعميعني عصاته، ب 14﴿تَأُْكُل ِمْنَسأَتَهُ﴾: }قوله{] 34/12[13.النحاس ب، بلغة جرهم

 ] 3/52.[يعني التناول، بلغة قريش 16﴿َوأَنَّى لَُهُم التََّناُوُش﴾: }قوله{

 سورة فاطر] 35[

 ] 35/3[20.، بلغة قريش، كذلك ﴿َوْيٌل ِلُكّلِ أَفَّاٍك أَثِيٍم﴾19تكذبون 18يعني 17﴿تُْؤفَُكوَن﴾} قوله{

 سورة يس] 36[

] 36/51[1.يعني القبور، بلغة هذيل 23﴿ِمَن اْألَْجدَاِث﴾: }قوله]  36/1.[بلغة طيء 22يعني يا رجل 21﴿يس﴾} قوله عّز وجلّ {

 ] 36/59.[يعني اعتزلوا، بلغة قريش 2﴿َواْمتَاُزوا اْليَْوَم﴾: }قوله{

                                           
﴾ ﴿فَتَبَسَّ 1 ن قَْوِلَها َوقَاَل َرّبِ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشكَُر نِْعَمتََك الَّتِي أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى َوالِدَيَّ  ).27/19سورة النمل، (َم َضاِحًكا ّمِ

ْهبِ 2 بَِّك إِلَى ِفْرَعْوَن َوَملَِئِه إِنَّهُْم َكانُوا قَْوًما َفاِسِقيَن﴾  ﴿اْسلُْك يَدََك فِي َجْيبَِك تَْخُرْج بَْيَضاء ِمْن غَْيِر سُوٍء َواْضُمْم إِلَْيَك َجَناَحَك ِمَن الرَّ  ).28/32سورة القصص، (فَذَانَِك بُْرَهاَناِن ِمن رَّ

ن ّلَِقائِِه َوَجعَْلَناهُ هُدًى ّلِبَنِي إِْسَرائِيَل﴾ 3  ).32/23جدة، سورة الس(﴿َولَقَدْ آتَْينَا ُموَسى اْلِكتَاَب فََال تَكُن فِي ِمْريٍَة ّمِ

 .شك: منه؛ أ+ ع 4

 ).33/8سورة األحزاب، (﴿َوأََعدَّ ِلْلَكافِِريَن َعذَابًا أَلِيًما﴾ 5

 . ، بلغة العبرانية: ق 6

ْعَب َفِريًقا تَْقتُلُ 7 ْن أَْهِل اْلِكتَابِ ِمن َصيَاِصيِهْم َوقَذََف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ  ).33/26سورة األحزاب، (وَن َوتَأِْسُروَن َفِريًقا﴾ ﴿َوأَنَزَل الَِّذيَن َظاَهُروهُم ّمِ

 .قيس بن -ع8

َن النَِّساء إِِن اتَّ 9  ).33/32سورة األحزاب، (قَْيتُنَّ فََال تَْخَضعَْن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذي فِي َقْلبِِه َمَرٌض َوقُلَْن قَْوًال مَّْعُروًفا﴾ ﴿َيا نَِساء النَّبِّيِ لَْستُنَّ َكأََحٍد ّمِ

ْرِد َواْعَملُوا َصالًِحا إِنِّي بَِما تَْعَملُوَن بَِصيٌر﴾ 10 ْر فِي السَّ  ).34/11سورة سبأ، (﴿ أَِن اْعَمْل َسابَِغاٍت َوقَدِّ

 ).قدر المسمار: أ11

َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوأََسْلَنا لَهُ َعْيَن اْلِقْطِر َوِمَن اْلِجّنِ َمن يَْعَملُ 12 يَح غُدُوُّ  ).34/12سبأ،  سورة( بَْيَن يَدَْيِه ِبإِذِْن َربِِّه َوَمن يَِزْغ ِمْنُهْم عَْن أَْمِرنَا نُِذْقهُ ِمْن عَذَابِ السَِّعيِر﴾ ﴿َوِلُسلَْيَماَن الّرِ

 ).يعني وأجرينا والقطر النحاس ، بلغة حثعم: أ13

ا َقَضْينَا َعلَْيِه اْلَمْوَت َما دَلَُّهْم َعلَى َمْوتِِه إِالَّ دَابَّةُ اْألَْرِض تَأْكُُل ِمنَسأَتَهُ﴾ 14  (﴿َفَلمَّ

 ).وحثعم -أ 15

 ).34/52سورة سبأ، (﴿َوَقالُوا آَمنَّا بِِه َوأَنَّى َلهُمُ التََّناُوُش ِمن َمَكاٍن بَِعيد﴾ 16

َن السََّماء َوا17 ِ يَْرُزقُكُم ّمِ َّw َعلَْيكُْم هَْل ِمْن َخاِلٍق غَْيُر ِ َّw ى تُْؤَفكُوَن﴾ْألَْرِض َال إِلَهَ إِالَّ هَُو َفأَنَّ ﴿َيا أَيَُّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت 

 )يعني -أ 18

 ).وكل إفك في القرآن فهو كذب+ ع 19

 ).45/7سورة الجاثية، (20

 ).36/1سورة يس، (21

 ).يا إنسان: أ22

َن اْألَْجدَاِث إِلَى َربِِّهْم يَنِسلُوَن﴾ 23  ).36/51سورة يس، (﴿َونُِفَخ ِفي الصُّوِر َفإِذَا هُم ّمِ



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 

Cilt: 14     Sayı: 76     Şubat  2021    &    Volume: 14     Issue: 76     February  2021   

 
  

 

 - 923  - 
 

 سورة الصافات] 37[

﴿َولَُهْم َعذَاٌب َواِصٌب﴾ يعني دائم، بلغة ]: قوله{] 9-37/8.[، بلغة كنانة4يعني طردا 3دُُحوًرا﴾* ﴿ِمْن ُكّلِ َجانٍِب : }قوله عّز وجلّ {

﴿أَإِذَا ِمتَْنا﴾: }قوله{] 37/10.[بلغة هذيل 6يعني مضيئ، 5﴿ِشَهاٌب ثَاقٌِب﴾: }قوله{] 37/9.[قريش
بالكسر لغة الحجاز، ومتنا بالرفع  7

يعني يسعون، بلغة  10﴿َيِزفُّوَن﴾: }قوله{] 37/67.[يعني مزجا، بلغة جرهم 9﴿لََشْوًبا ِمْن َحِميٍم﴾: }قوله{] 37/16[8.لغة تميم

يعني المخصومين،  13﴿ِمَن اْلُمدَْحِضيَن﴾: }قوله{] 37/125[ 12.يعني ربا، بلغة حمير 11﴿أَتَدُْعوَن بَْعًال﴾: }قوله{] 37/94.[حمير

﴿إَِلى ِمائَِة أَْلٍف أَْو َيِزيدُوَن﴾: }قوله{] 37/141[ 14.بلغة جرهم
﴿أََال إِنَُّهْم ِمْن : }قوله{] 37/147[16.يعني بل يزيدون، بلغة كندة 15

إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن﴾
 ]37/151[19.كذبهم، بلغة قريش 18من 17

 سورة ص] 38[

ْل لََنا قِطََّنا﴾: }قوله{] 38/3[22.بلغة توافق القبط 21يعني وليس حين فرار، 20﴿َوَالَت ِحيَن َمَناٍص﴾: }قوله عّز وجلّ { يعني  23﴿َعّجِ

اٌب﴾: }قوله{] 38/16[ 25.النبط 24كتابنا، بلغة توافق لغة ] 38/19.[يعني المطيع، بلغة كنانة، وهذيل، وقيس بن غيالن 26﴿ُكلٌّ َلهُ أَوَّ

بالكسر  30ي�ا﴾﴿أَتََّخذَْناُهْم ِسْخرِ : }قوله{] 38/36.[وعمان29بلغة أزد 28يعني حيث أراد، 27﴿تَْجِري ِبأَْمِرِه ُرَخاًء َحْيُث أََصاَب﴾: }قوله{

 37ملعون، بلغة قيس بن غيالن 36أي  فإنك 35﴿َفإِنََّك َرِجيٌم﴾: }قوله{] 38/63.[تميم 34وبالضم لغة 33وسخريا 32قريش، 31لغة

].38/77 [ 

 رسورة الزم] 39[

                                                                                                                                            
 ).من القبور ، بلغة طيئ: أ1

 ).36/59سورة يس، (وا اْليَْوَم أَيَُّها اْلُمْجِرُموَن﴾ ﴿َواْمتَازُ 2

عُوَن إِلَى اْلَمَإلِ اْألَْعلَى َويُْقذَفُوَن ِمن كُّلِ َجانِبٍ 3  ).9-37/8سورة الصافات، (دُُحوًرا َولَُهْم عَذَاٌب َواِصٌب﴾ * ﴿ال يَسَّمَّ

 ).المطرود: والمدحور+ أ 4

 ).37/10سورة الصافات، (أَتْبَعَهُ ِشَهاٌب ثَاِقٌب﴾ ﴿ إِالَّ َمْن َخِطَف اْلَخْطفَةَ َف 5

 ).يعني مضيئ- ع(6

 ).37/16سورة الصافات، (﴿ أَئِذَا ِمتْنَا َوكُنَّا تَُرابًا َوِعَظاًما أَئِنَّا لََمْبعُوثُوَن﴾ 7

 ).متنا+ لغة؛ : والرفع؛ أ: ع8

ْن َحِميٍم﴾ 9  ).37/67صافات، سورة ال(﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُْم َعلَْيَها لََشْوبًا ّمِ

 ).37/94سورة الصافات، (﴿َفأَْقَبلُوا إِلَْيِه َيِزفُّوَن﴾   ؛) -ع 10

 ).126-37/125سورة الصافات، (أَتَدْعُوَن بَْعًال َوتَذَُروَن أَْحَسَن اْلَخاِلِقيَن﴾ *  ﴿إِذْ َقاَل ِلقَْوِمِه أََال تَتَّقُوَن     ؛) -أ 11

 .وقيل ، بلغة أز شنوء+ يعني ربا ، بلغة حمير؛ ق ﴿أَتَدْعُوَن بَْعًال﴾ : }قوله{ -أ  12

 ).37/141سورة الصافات، (﴿فََساَهَم َفَكاَن ِمْن اْلُمدَْحِضيَن﴾   ؛) -ع 13

 .﴿ِمَن اْلُمدَْحِضيَن﴾يعني المخصومين ، بلغة جرهم: }قوله -ع ق  14

 ).37/147ات، سورة الصاف(﴿َوأَْرَسْلَناهُ إِلَى ِمئَِة أَلٍْف أَْو َيِزيدُوَن﴾   ؛) -أ 15

 .﴿إِلَى ِمائَِة أَلٍْف أَْو َيِزيدُوَن﴾ يعني بل يزيدون ، بلغة كندة: }قوله{ -أ  16

ْن إِْفِكِهْم لَيَقُولُوَن   ؛) -أ 17 ُ َوإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن﴾ * ﴿أََال إِنَُّهم ّمِ َّw َ152-37/151سورة الصافات، (َولَد.( 

 .كذبهم:  ق 18

  -أ  19

ن قَْرٍن فََنادَْوا َوَالَت ِحيَن َمَناٍص﴾ ﴿ َكْم أَْهلَْكَن20  ).38/3سورة ص، (ا ِمن قَْبِلِهم ّمِ

 . فرار –ع  21

 ).توافقت القبطية: ع22

ل لَّنَا قِطَّنَا قَْبَل يَْوِم اْلِحَساِب﴾ 23  ).38/16سورة ص، (﴿َوَقالُوا َربَّنَا َعّجِ

 .بلغة  –ع  24

ْل لَنَا قِطََّنا﴾ يعني: }قوله{ -ق  25  .كتابنا ، بلغة توافق لغة  النبط ﴿َعّجِ

ْشَراِق 26 ْرنَا اْلِجَباَل َمعَهُ يَُسبِّْحَن بِاْلعَِشّيِ َواْإلِ اٌب﴾ *  ﴿إِنَّا َسخَّ  ).19-38/18سورة ص، (َوالطَّْيَر َمْحشُوَرةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّ

يَح تَْجِري بِأَْمِرهِ ُرَخاء َحْيُث أََصاَب﴾ 27 ْرَنا لَهُ الّرِ  ).38/36ص،  سورة(﴿فََسخَّ

 ).أصاب: أ28

 .عمان –ق  29

 ).38/63سورة ص، (﴿أَتََّخذَْناهُْم ِسْخِري�ا أَْم َزاَغْت َعْنهُمُ اْألَْبَصار﴾ 30

 .بلغة : ع 31

 ).سخريا+ أ 32

 .سخريا –ع ق  33

 .بلغة : ع 34

 ).38/77سورة ص، (﴿َقاَل َفاْخُرْج ِمْنَها فَإِنََّك َرِجيٌم﴾ 35

 .  فإلك –ع ق  36

 ..قريش: ع37
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ْت قُلُوُب الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن﴾: }قوله عّز وجلّ {  5يعني 4﴿َوَحاَق بِِهْم﴾: }قوله{]39/45[ 3.، بلغة حمير وأشعر2يعني مالت 1﴿اْشَمأَزَّ

بلغة حمير وافقت لغة  7يعني مفاتيح السماوات، 6﴿لَهُ َمَقاِليدُ السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾: }قوله{] 39/48.[وجبت، بلغة قريش 5يعني

 ] 39/63.[واألنباط والحبشة 8فرس

 سورة المؤمن] 40[

ِ ِمْن َواٍق﴾: }قوله{] 0/18.[نوءةيعني مكروبين، بلغة أزد ش 9﴿َكاِظِميَن﴾: }قوله عّز وجلّ { َّw يعني مانع، بلغة  10﴿َوَما َكاَن لَُهْم ِمَن

 ] 40/45[12.يعني وجب، بلغة قريش واليمن 11﴿َوَحاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن﴾: }قوله{] 40/21.[خثعم

 سورة فصلت] 41[

 ] 9 41/3.[يعني مقشعرة، بلغة تميم 13﴿تََرى اْألَْرَض َخاِشَعةً﴾: }قول هللا تعالى{

 سورة الزخرف] 43[

﴿إِْن ُهْم إِالَّ َيْخُرُصوَن﴾: }قوله عّز وجلّ {
يعني  15﴿أَْنتُْم َوأَْزَواُجُكْم تُْحَبُروَن﴾: }قوله{] 43/20.[يعني يكذبون، بلغة هذيل 14

بلغة  19بقصاع من ذهب، 18﴿يَُطاُف َعلَْيِهْم ِبِصَحاٍف ِمْن ذََهٍب﴾: }قوله{] 43/70.[وبني حنيفة 17بلغة قيس غيالن، 16تكرمون،

 ]43/71[20.قريش

 سورة الدخان] 44[

 ] 44/10.[فانتظر، بلغة قريش 21﴿َفاْرتَِقْب يَْوَم تَأِْتي السََّماُء ِبدَُخاٍن ُمبِيٍن﴾: }قوله عّز وجلّ {

 سورة الجاثية] 45[

ِ﴾: }قوله{] 45/7[23.يعني كذابا، بلغة قريش 22﴿َوْيٌل ِلُكّلِ أَفَّاٍك أَثِيٍم﴾]: قوله عّز وجلّ { َّw يعني ال يخافون، بلغة  24﴿َال َيْرُجوَن أَيَّاَم

 ] 45/14[25.هذيل

 سورة األحقاف] 46[

                                           
ْت قُلُوُب الَِّذيَن َال يُْؤِمنُوَن ِباْآلِخَرةِ َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمن دُو1 ُ َوْحدَهُ اْشَمأَزَّ َّw 39/45سورة الزمر، (ِنِه إِذَا هُْم يَْستَْبِشُروَن﴾ ﴿َوإِذَا ذُِكَر.( 

 .أي مالت نفرت ، بلغة األشعريين: ق 2

 .، بلغة األشعريين: تميم؛ ق: ع3

ا َكانُوا ِبِه يَْستَْهِزئُون﴾ 4  ).38/48سورة الزمر، (﴿َوبَدَا َلهُْم َسيِّئَاُت َما َكَسبُوا َوَحاَق بِِهم مَّ

 ).يعني -ع 5

ِ أُْولَئَِك هُمُ الَْخاِسُروَن﴾ 6 َّw 39/63سورة الزمر، (﴿َلهُ َمَقاِليدُ السَّمماَواِت َواْألَْرِض َوالَِّذيَن كَفَُروا ِبآيَاِت.( 

 ).السماوات -أ 7

 .قريش: ق 8

 ).40/18سورة المؤمن، (يَُطاعُ﴾ ﴿َوأَنِذْرهُْم يَْوَم اْآلِزفَِة إِِذ الْقُلُوُب لَدَى اْلَحَناِجِر َكاِظِميَن َما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َحِميٍم َوَال َشِفيعٍ 9

ُ بِذُنُوِبِهمْ ﴿أََو لَْم يَِسيُروا فِي اْألَْرِض فَيَنُظُروا َكيَْف َكاَن َعاقِبَةُ الَّ 10 َّw ُةً َوآثَاًرا فِي اْألَْرِض َفأََخذَهُم ِ ِمن َواٍق﴾  ِذيَن َكانُوا ِمن قَْبِلِهْم َكانُوا هُْم أََشدَّ ِمْنهُْم قُوَّ َّw َن  ).40/21سورة المؤمن، (َوَما َكاَن لَُهم ّمِ

ُ َسيِّئَاِت َما َمَكُروا َوَحاَق ِبآِل فِرْ 11 َّw ُ40/45سورة المؤمن، (َعْوَن سُوُء اْلعَذَاِب﴾ ﴿ فََوَقاه 

 ).، بلغة قريش واليمن -أ 12

ْت َوَرَبْت﴾ 13  ).41/39سورة فصلت، (﴿َوِمْن آيَاِتِه أَنََّك تََرى اْألَْرَض َخاِشعَةً َفإِذَا أَنَزْلنَا َعلَْيَها اْلَماء اْهتَزَّ

ا14 ْحَمُن َما َعبَدَْناهُم مَّ  ).43/20سورة الزخرف، (لَُهم بِذَلَِك ِمْن ِعلٍْم إِْن هُْم إِالَّ يَْخُرُصوَن﴾  ﴿َوَقالُوا لَْو َشاء الرَّ

 ).43/70سورة الزخرف، (﴿ادُْخلُوا اْلَجنَّةَ أَنتُْم َوأَْزَواُجكُْم تُْحَبُروَن﴾ 15

 .تنعمون: ق 16

 ).قيس بن غيالن: أ17

ن ذََهبٍ َوأَْكَوابٍ َوفِيَها َما تَْشتَِهيِه اْألَنفُُس َوتَلَذُّ اْألَْعيُُن َوأَنتُْم فِيهَ 18  ).43/71سورة الزخرف، (ا َخاِلدُوَن﴾ ﴿يَُطاُف َعلَْيِهم ِبِصَحاٍف ّمِ

 ).من ذهب+ أ 19

 .ش﴿يَُطاُف َعلَْيِهْم بِِصَحاٍف ِمْن ذََهبٍ﴾ بقصاع من ذهب ، بلغة قري: }قوله{ -ق  20

 ).44/10سورة الدخان، (21

 ).45/7سورة الجاثية، (  ؛) -أ 22

 .﴿َوْيٌل ِلكُّلِ أَفَّاٍك أَثِيٍم﴾ يعني كذابا ، بلغة قريش]: قوله عّز وجلّ { -ق  23

ِ ِليَْجِزَي قَْوًما بِما َكانُوا يَكْ   ؛) -أ 24 َّw لَِّذيَن آَمنُوا َيغِْفُروا ِللَِّذيَن ال يَْرُجون أَيَّاَم  ).45/14سورة الجاثية، (ِسبُوَن﴾ ﴿قُل ّلِ

 .ال يخافون ، بلغة هذيل -أ  25
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] 46/18[2.يعني وجب، بلغة قريش، وكلما كان حّق عليهم وحقت فهو وجبت 1﴿أُولَئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهُم اْلقَْوُل﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 46/21.[حقف، بلغة حضرموت، وتغلب 4:يعني الرمل واحده 3ِباْألَْحَقاِف﴾ ﴿إِذْ أَْنذََر قَْوَمهُ : }قوله{

 سورة دمحم] 47[

رفعا، بلغة تميم  7يعني ُمْنِتن 6﴿ِمْن َماٍء َغْيِر آِسٍن﴾: }قوله{] 47/2.[يعني حالهم، بلغة هذيل 5﴿َوأَْصَلَح َبالَُهْم﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 47/35.[أي ينقصكم، بلغة حمير 10﴿َوَلْن يَِتَرُكْم أَْعَمالَُكْم﴾: }قوله{ ]47/15[ 9.بلغة أهل الحجاز 8ومتغيرا،

 سورة الفتح] 48[

الشطء ساق السنبل، بلغة  12﴿أَْخَرَج َشْطأَهُ﴾: }قوله{] 48/25.[يعني محبوسا، بلغة حمير 11﴿َواْلَهدَْي َمْعُكوًفا﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 48/29[13.جرهم

 سورة الحجرات] 49[

] 49/7[18.بلغة قريش 17يعني لمتم، 16﴿لَعَنِتُّْم﴾: }قوله{] 49/6[15.أي يكذب، بلغة حمير 14﴿إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنََبإٍ﴾: }عّز وجلّ قوله {

 ]49/14.[غيالن 21بلغة قيس بن 20يعني ال ينقصكم من أعمالكم، 19﴿َال َيِلتُْكْم ِمْن أَْعَماِلُكْم﴾: }قوله{

 سورة ق] 50[

َنا ِمْن لُغُوٍب﴾﴿: }قوله عّز وجلّ {  24أي مسلطا 23﴿َوَما أَْنَت َعلَْيِهْم ِبَجبَّاٍر﴾: }قوله{] 50/38.[يعني إعياء، بلغة حضرموت 22َوَما َمسَّ

 ] 50/45.[يعني بمسلط، بلغة حمير

 سورة الذاريات] 51[

﴿قُتَِل ]: قوله][51/9.[لغة قريشالكذب، ب 27إذا كذب، اإلفك في جميع القرآن 26أفك الرجل: يقال 25﴿َمْن أُفَِك﴾،} قوله عّز وجلّ {

اُصوَن﴾ : }قوله{] 51/17.[ما ينامون، بلغة هذيل 2﴿َما يَْهَجعُوَن﴾: }قوله{] 51/10[1.الكذابون، بلغة كنانة وقيس بن غيالن 28اْلَخرَّ

                                           
نِس إِنَُّهْم َكانُ 1 َن اْلِجّنِ َواْإلِ  ).46/18سورة األحقاف، (وا َخاِسِريَن﴾ أُْولَئَِك الَِّذيَن َحقَّ َعلَْيِهمُ اْلقَْوُل فِي أَُمٍم قَدْ َخلَْت ِمن قَْبِلِهم ّمِ

 ..كلما كان وحقت عليهم وجب: ع. (ت فهو وجبتوكلما كان حّق عليهم  وحق -ق 2

َ إِنِّي أََخاُف َعلَْيكُْم َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾﴿َواذْكُْر أََخا َعاٍد إِذْ أَنذََر قَْوَمهُ ِباْألَْحقَاِف َوقَدْ َخلَْت النُّذُُر ِمن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخلِْفِه أَالَّ 3 َّw َّتَْعبُدُوا إِال  

 ).الواحد: ع4

ّبِِهْم كَفََّر 5 ٍد َوهَُو اْلَحقُّ ِمن رَّ َل َعلَى ُمَحمَّ اِلَحاِت َوآَمنُوا بَِما نُّزِ  ).47/2سورة دمحم، (َعْنُهْم َسيِّئَاتِِهْم َوأَْصلََح بَالَُهْم﴾ ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

اء َغْيِر آِسٍن﴾ 6 ن مَّ  ).47/15سورة دمحم، (﴿َمثَُل اْلَجنَِّة الَّتِي ُوِعدَ اْلُمتَّقُوَن فِيَها أَْنَهاٌر ّمِ

 .يعني غير ممتن ، بلغة تميم: ق  يعني منتن؛  -أ 7

 . ومنتن بالكسر: ع 8

 .ومتغيرا ، بلغة أهل الحجاز -ق  9

ْلِم وَ 10 ُ َمعَكُْم َولَن يَِتَركُْم أَْعَماَلكُْم﴾ ﴿فََال تَِهنُوا َوتَدْعُوا إِلَى السَّ َّw47/35سورة دمحم، (أَنتُُم اْألَْعلَْوَن َو.( 

 ).48/25سورة الفتح، (﴿ هُُم الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوكُْم عَِن اْلَمْسِجِد الَْحَراِم َواْلَهدَْي َمْعكُوفًا أَن يَْبلَُغ َمِحلَّهُ﴾ 11

اعَ لِيَِغيَظ ِبِهمُ اْلكُفَّاَر﴾ ﴿َكَزْرعٍ أَْخَرَج   ؛) -ع 12 رَّ  ).48/25سورة الفتح، (َشْطأَهُ فَآَزَرهُ َفاْستَْغلََظ َفاْستََوى َعلَى سُوِقِه يُْعِجُب الزُّ

 .﴿أَْخَرَج َشْطأَهُ﴾ الشطء ساق السنبل ، بلغة جرهم: }قوله{ -ع ق  13

 ).49/6سورة الحجرات، (بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصبُِحوا َعلَى َما فََعْلتُْم نَاِدِمين﴾  ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاءكُْم َفاِسقٌ   ؛) -ع 14

 .﴿إِْن َجاَءكُْم َفاِسٌق بِنََبإٍ﴾ أي يكذب ، بلغة حمير: }قوله عّز وجلّ { -ع ق  15

َ َحبََّب إِ 16 َّw ََّن اْألَْمِر َلعَنِتُّْم َوَلِكن ِ لَْو يُِطيعُكُْم فِي َكثِيٍر ّمِ َّw هَ إِلَْيكُُم اْلكُْفَر َواْلفُسُوَق﴾ ﴿َواْعَلُموا نَّ فِيكُْم َرسُوَل يَماَن َوَزيَّنَهُ ِفي قُلُوِبكُْم َوَكرَّ  ).49/7سورة الحجرات، (لَْيكُُم اْإلِ

 ).ألثمنم: أ17

 .[.﴿لَعَنِتُّْم﴾ يعني لمتم  ، بلغة قريش: }قوله{ -ق  18

ْن أَْعَماِلكُْم َشْيئًا﴾ 19 َ َوَرسُولَهُ َال َيلِتْكُم ّمِ َّw 49/14سورة الحجرات، (﴿َوإِن تُِطيعُوا.( 

 ).من أعمالكم -ع 20

 ).بن -ع 21

َماَواِت َواْألَْرَض َوَما بَيْنَُهَما فِي سِ 22  ).50/38سورة ق، (تَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسَّنَا ِمن لُّغُوبٍ﴾ ﴿َولَقَدْ َخلَْقنَا السَّ

ْر ِبالْقُْرآِن َمن يََخاُف َوِعيِد﴾ 23  ).50/45سورة ق، (﴿نَْحُن أَْعلَُم بَِما يَقُولُوَن َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِجبَّاٍر فَذَّكِ

 ).يعني بمسلط: أ24

 ).51/9سورة الذاريات، (﴿يُْؤفَُك َعْنهُ َمْن أُفَِك﴾ 25

 . الرجل –ع  26

 .أفك الرجل  إذا كذب، اإلفك في جميع القرآن: يقال -ق  27

 ).51/10سورة الذاريات، (28
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﴾: }قوله{] 51/39.[يعني برهطه، بلغة كنانة 3﴿فَتََولَّى ِبُرْكِنِه﴾: }قوله{ ﴿اْلَيّمِ
﴿فَإِنَّ : }قوله{] 51/40. [البحر، بلغة توافق النبط 4

 ] 51/49.[يعني نصيبا من العذاب، بلغة هذيل 5ِللَِّذيَن َظلَُموا ذَنُوًبا﴾

 سورة الطور] 52[

يعني تنشق  7ًرا﴾﴿تَُموُر السََّماُء َموْ : }قوله{] 52/6.[يعني الممتلئ، بلغة عامر بن صعصعة 6﴿َواْلَبْحِر اْلَمْسُجوِر﴾: }قوله عّز وجلّ {

 11وكذلك ﴿يدع اليتيم﴾10﴿يَْوَم يُدَعُّوَن إَِلى َناِر َجَهنََّم دَع�ا﴾: }قوله{] 52/9.[بلغة قريش 9تنشق، 8السماء شقا كذلك ﴿فإذا هي تمور﴾

بلغة  14يعني وما أنقصنا، 13﴿َوَما أَلَتَْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء﴾]: قوله][52/13.[بلغة قريش 12يعني يدفعون إلى نار جهنم دفعا،

 ] 52/21[15.حمير

 سورة النجم] 53[

ةٍ َفاْستََوى﴾: }قوله عّز وجلّ {  18يعني مرة أخرى، 17﴿َولََقدْ َرآهُ َنْزَلةً أُْخَرى﴾: }قوله{] 53/6.[يعني ذا قوة، بلغة قريش 16﴿ذُو ِمرَّ

 ]53/22.[صينجائزة، بلغة توافق لغة ال 19﴿قِْسَمةٌ ِضيَزى﴾: }قوله{] 53/13.[بلغة قريش

 سورة القمر] 54[

﴾: }قوله عّز وجلّ { يعني منصب، بلغة  22﴿بَِماٍء ُمْنَهِمر﴾: }قوله{] 54/2.[بلغة قريش 21يعني ذاهب، 20﴿ِسْحٌر ُمْستَِمرٌّ

 26﴿فََهْل ِمْن ُمدَِّكٍر﴾: }قوله{ ]54/13.[دسر، بلغة هذيل 25يعني المسامير، الواحد 24﴿ذَاِت أَْلَواحٍ َودُُسر﴾: }قوله{] 54/11[23.قريش

 ]54/24.[، بلغة غسان28يعني جنون 27﴿لَِفي َضَالٍل َوُسعٍُر﴾: }قوله{] 54/17.[يعني متفكر، بلغة قريش

 سورة الرحمن] 55[

 ]55/10.[بلغة جرهم 30يعني للخلق 29﴿َواْألَْرَض َوَضعََها ِلْألََنام﴾: }قوله عّز وجلّ {

                                                                                                                                            
 ).وقيس بن غيالن -ع 1

َن اللَّيِْل َما يَْهَجعُوَن﴾ 2  ).51/17سورة الذاريات، (﴿َكانُوا َقِليًال ّمِ

 ).51/39الذاريات،  سورة(﴿فَتََولَّى بُِرْكنِِه َوَقاَل َساِحٌر أَْو َمْجنُوٌن﴾ 3

 ).51/40سورة الذاريات، (﴿َفأََخذَْناهُ َوُجنُودَهُ فَنَبَذَْناهُْم فِي اْليَّمِ َوهَُو ُمِليٌم﴾ 4

ثَْل ذَنُوبِ أَْصَحابِِهْم فََال يَْستَْعِجلُوِن﴾ 5  ).51/59سورة الذاريات، (﴿َفإِنَّ ِللَِّذيَن َظلَُموا ذَنُوًبا ّمِ

 ).52/6سورة الطور، (6

 ).52/9سورة الطور، (﴿يَْوَم تَُموُر السََّماء َمْوًرا ﴾ 7

 ).67/16سورة الملك، (8

 .تنشقّ  –ع ق  9

 ).52/13سورة الطور، (10

 ).107/2سورة الماعون، (11

 .جهنم دفعا] ب110أ[إلى نار -ق   دفعا؛ … وكذلك -ع 12

يَّتُُهم بِإِيَما  ؛) -أ 13 ن َشْيٍء كُلُّ اْمِرٍئ بَِما َكَسَب َرِهيٌن﴾ ﴿َوالَِّذيَن آَمنُوا َواتََّبعَتُْهْم ذُّرِ ْن َعَمِلِهم ّمِ يَّتَُهْم َوَما أَلَتْنَاهُم ّمِ  ).52/21سورة الطور، (ٍن أَْلَحْقنَا ِبِهْم ذُّرِ

 .نقصانهم: ق 14

 .﴿َوَما أَلَتْنَاهُْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء﴾ يعني وما أنقصنا ، بلغة حمير]: قوله][ -أ  15

 ).53/6النجم، سورة (16

 ).53/13سورة النجم، (17

 ).يعني مرة أخرى -ع ق 18

 ).53/22سورة النجم، (﴿ِتْلَك إِذًا قِْسَمةٌ ِضيَزى﴾   ؛) -ع 19

20 ﴾ ْستَِمرٌّ  ).54/2سورة القمر، (﴿َوإِن َيَرْوا آَيًة يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر مُّ

 .دائم:ق 21

ْنَهِمٍر﴾ ﴿فَفَتَْحَنا أَْبَواَب السََّماء   ؛) -ع 22  ).54/11سورة القمر، (بَِماء مُّ

 .﴿بَِماٍء ُمْنَهِمر﴾يعني منصب ، بلغة قريش: }قوله{ -ع ق  23

 ).54/13سورة القمر، (﴿َوَحَمْلَناهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواحٍ َودُُسٍر﴾ 24

 ).واحده: أ25

دَِّكٍر﴾ 26  ).54/15سورة القمر، (﴿َولَقَد تََّرْكَناَها آَيًة فََهْل ِمن مُّ

 ).54/47سورة القمر، (﴿إِنَّ اْلُمْجِرِميَن فِي َضَالٍل َوسُعٍُر﴾ 27

 ).في جنون: ق28

 ).55/10سورة الرحمن، (29

 ).الخلق: أ30
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 سورة الواقعة] 56[

اليمين  4يعني أصحاب 3﴿أَْصَحاُب اْلَمْيَمَنة﴾: }قوله{] 56/5.[بلغة كنانة 2يعني فتتت، 1﴿َوبُسَِّت اْلِجَباُل بَس�ا﴾: }وجلّ قوله عّز {

 ]86//56[7.يعني غير مبعوثين 6﴿َغْيَر َمِدينِيَن ﴾: }قوله{]56/9[5.و﴿اْلَمْشأََمِة﴾ يعني الشمال، بلغة كندة

 سورة الحديد] 57[

 ] 57/16.[بلغة هذيل 9الزمان، 8﴿فََطاَل َعلَْيِهُم اْألََمدُ﴾: وجلّ قوله عّز {

 :سورة المجادلة] 58[

 ] 58/22.[بلغة قريش 12يعني قواهم بنصر، 11﴿َوأَيَّدَُهْم ِبُروحٍ ِمْنهُ﴾: }قوله{] 58/5.[لعنوا، بلغة مذحج 10﴿ُكبِتُوا﴾: }قوله عّز وجلّ 

 سورة الحشر] 59[

﴾]: قوله][59/5.[يعني النخل، بلغة األوس 13ْعتُْم ِمْن ِليَنٍة﴾﴿َما قَطَ : }قوله عّز وجلّ { يعني غشا، بلغة  14﴿َوَال تَْجَعْل ِفي قُلُوبَِنا ِغال�

 ]5923.[يعني الشاهد، بلغة قيس غيالن 16﴿اْلُمَهْيِمُن﴾: }قوله{] 59/10[15.كنانة

 سورة الصف] 61[

ِ﴾: }قوله عّز وجلّ [ َّw َقُلُوبَُهْم﴾: }قوله{] 61/3[19.بلغة قريش 18أي عظم مقتا، 17﴿َكبَُر َمْقتًا ِعْند ُ َّw ا َزاُغوا أََزاَغ فلما  21يعني 20﴿َفلَمَّ

 ]61/5.[أمال هللا قلوبهم 22مالوا

 سورة الجمعة] 62[

وا]: قوله][62/5.[يعني كتابا، بلغة كنانة 23﴿َكَمثَِل اْلِحَماِر َيْحِمُل أَْسَفاًرا﴾: }قوله عّز وجلّ { إِلَْيَها﴾ ﴿اْنفَضُّ
يعني ذهبوا، بلغة  24

 ] 62/11.[الخزرج

 سورة المنافقون] 63[

ُ﴾: }قوله عّز وجلّ { َّw وا﴾]: قوله][63/4[2.يعني لعنهم هللا، بلغة حمير 1﴿َقاتَلَُهُم  ]63/7.[يعني يذهبوا، بلغة الخزرج 3﴿َحتَّى يَْنَفضُّ

                                           
 ).56/5سورة الواقعة، (1

 ).فتا+ ع -2

 ).9-56/8سورة الواقعة، (َوأَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة َما أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة﴾ * ﴿َفأَْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَِة 3

 ).أصحاب –أ 4

 .﴿أَْصَحاُب اْلَمْيَمنَة﴾يعني أصحاباليمين و﴿اْلَمْشأََمِة﴾ يعني الشمال ، بلغة كندة: }قوله{ -ق   ؛ )كنانة: ع5

 ).56/86سورة الواقعة، (﴿َفلَْوَال إِن كُنتُْم َغْيَر َمِدينِيَن﴾ 6

 .محاسبين ، بلغة حمير، مبعوثين ، بلغة كنانة: ق 7

 ).57/16سورة الحديد، (﴿َوَال َيكُونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمن قَبُْل فََطاَل َعلَْيِهمُ اْألََمدُ فَقََسْت قُلُوبُُهْم َوَكثِير﴾ 8

 .االمل: الزمان؛ ق -أ 9

َ َوَرسُولَهُ كُبِتُوا َكَما كُِبَت الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم﴾ 10 َّw 58/5سورة المجادلة، (﴿ إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّوَن.( 

ْنهُ﴾ 11 يَماَن َوأَيَّدَهُم بُِروحٍ ّمِ  ).58/22سورة المجادلة، (﴿أُْولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِهُم اْإلِ

 .بنصر -ق   ؛ منه+ ع 12

ِ َوِليُْخِزَي اْلَفاِسِقيَن﴾ 13 َّw ن ّلِينٍَة أَْو تََرْكتُُموَها َقائَِمًة َعلَى أُُصوِلَها فَِبإِذِْن  ).59/5سورة الحشر، (﴿َما قََطْعتُم ّمِ

ْخَوانِنَا الَِّذيَن سَ 14 ِحيٌم﴾ ﴿َوالَِّذيَن َجاُؤوا ِمن بَْعِدِهْم يَقُولُوَن َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِإلِ لَِّذيَن آَمنُوا َربََّنا إِنََّك َرُؤوٌف رَّ يَماِن َوَال تَْجعَْل فِي قُلُوبِنَا ِغال� ّلِ  ).59/10سورة الحشر، (بَقُونَا ِباْإلِ

 .قريش: ق 15

ُ الَِّذي َال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلَملُِك الْقُدُّوُس السََّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْل 16 َّw 59/23سورة الحشر، (َعِزيُز اْلَجبَّاُر اْلُمتََكّبُِر﴾ ﴿هَُو.( 

ِ أَن تَقُولُوا َما َال تَْفَعلُوَن﴾ 17 َّw َ61/3سورة الصف، (﴿َكبَُر َمْقتًا ِعند.( 

 ).عند هللا+ أ 18

ِ﴾ أي عظم مقتا ، بلغة قريش: }قوله عّز وجلّ [ -أ  19 َّw ََكبَُر َمْقتًا ِعْند﴿ 

ا زَ 20 ِ إِلَْيكُْم فَلَمَّ َّw َال يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَفاِسِقيَن﴾ ﴿َوإِذْ َقاَل ُموَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم لَِم تُْؤذُونَِني َوقَد تَّْعَلُموَن أَنِّي َرسُوُل ُ َّwقُلُوَبهُْم َو ُ َّw 61/5سورة الصف، (اغُوا أََزاَغ.( 

 ).يعني -ع 21

 مالوا. -ق   22

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَِل الِْحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا﴾ ﴿َمثَ 23  ).62/5سورة الجمعة، (ُل الَِّذيَن ُحّمِ

 ).62/11سورة الجمعة، (﴿َوإِذَا َرأَْوا تَِجاَرةً أَْو َلْهًوا انَفضُّوا إِلَْيَها َوتََركُوَك َقائًِما﴾   ؛) -ا 24



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research 

Cilt: 14     Sayı: 76     Şubat  2021    &    Volume: 14     Issue: 76     February  2021   

 
  

 

 - 928  - 
 

 سورة التغابن] 64[

 ] 64/7.[بلغة حمير 5يعني كذب الذين كفروا، 4َكفَُروا﴾﴿َزَعَم الَِّذيَن : }قوله عّز وجلّ {

 سورة التحريم] 66[

ِ فََقدْ َصغَْت قُلُوبُُكَما﴾: }قول هللا{ َّw إِْن تَتُوَبا إَِلى﴿
 ]66/4[7.يعني مالت، بلغة خثعم 6

 سورة الملك] 67[

يعني تمزق، بلغة  10﴿تََكادُ تََميَُّز ِمَن اْلغَْيِظ﴾: }قوله{] 67/3[9.يعني من عيب، بلغة هذيل 8﴿ِمْن تََفاُوٍت﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 67/15[12.يعني في نواحيها، بلغة قريش 11)﴿َفاْمُشوا فِي َمَناِكِبَها]: قوله][67/8.[قريش

 سورة القلم] 68[

� عز وجل، يعني الكفر، بلغة واألدهان با: لو تكفروا فيكفرون، يقال: يقول 13﴿َودُّوا لَْو تُدِْهُن فَيُدِْهنُوَن﴾،: }قوله عّز وجلّ {

 ] 68/16.[بلغة مذحج 16يعني فياألنف، 15﴿َسنَِسُمهُ َعَلى اْلُخْرُطوِم﴾: }قوله{] 68/9[14.قريش

 سورة الحاقة] 69[

: }قوله{ ]69/7.[عجز بكسر العين، بلغة حمير 20:والواحد 19أجذاع 18يعني كأنهم 17﴿َكأَنَُّهْم أَْعَجاُز َنْخٍل َخاِوَيٍة﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 69/17.[يعني نواحيها، بلغة هذيل 22﴿َواْلَملَُك َعَلى أَْرَجائَِها﴾: }قوله{] 69/10.[يعني شديدة، بلغة حمير 21﴿أَْخذَةً َرابَِيةً﴾

 ] 69/36.[بلغة أزد شنوء 24الحار الذي قد انتهى شدته، 23﴿ِمْن ِغْسِليٍن﴾: }قوله

 سورة المعارج] 70[

يعني مسرعين،  26﴿ُمْهِطِعيَن﴾: }قوله تعالى{] 70/19.[يعني ضجورا، بلغة خثعم 25ْنَساَن ُخِلَق َهلُوًعا﴾﴿إِنَّ اْإلِ : }قوله عّز وجلّ {

 ] 70/43[2.يعني إلى علم يسرعون، بلغة قريش 1﴿إَِلى نُُصٍب يُوِفُضوَن ﴾: }قوله{] 70/36.[بلغة قريش

                                                                                                                                            
َسنَّدَةٌ يَْحَسبُوَن كُلَّ َصيَْحٍة َعَل  ﴿َوإِذَا َرأَْيتَهُمْ 1 ُ أَنَّى يُْؤَفكُوَن﴾ تُْعِجبَُك أَْجَساُمهُْم َوإِن يَقُولُوا تَْسَمْع ِلقَْوِلِهْم َكأَنَّهُْم ُخشٌُب مُّ َّw 63/4سورة المنافقون، (ْيِهْم هُُم اْلعَدُوُّ َفاْحذَْرهُْم َقاتَلَُهُم.( 

 .قريش: ق 2

ِ َحتَّى يَنَفضُّوا﴾  ﴿هُُم الَِّذينَ 3 َّw 63/7سورة المنافقون، (يَقُولُوَن َال تُنِفقُوا َعلَى َمْن ِعندَ َرسُوِل.( 

 ).64/7سورة التغابن، (﴿َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا أَن لَّن يُْبعَثُوا﴾ 4

 ).يعني كذبوا: أ5

 ).66/4سورة التحريم، (  ؛) -ع 6

ِ فَقَدْ َصغَْت قُلُوبُكَُما﴾ يعني مالت ، بلغة خثعم﴿إِْن تَتُوبَا : }قول هللا{ - ع  7 َّw إِلَى 

ْحَمِن ِمن تََفاُوٍت﴾ 8 ا تََرى فِي َخْلِق الرَّ  ).67/3سورة الملك، (﴿الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقًا مَّ

 ).، بلغة هذيل -أ 9

 ).67/7سورة الملك، (10

ْزقِِه َوإِلَْيِه النُّشُوُر﴾ ﴿هَُو الَِّذي َجعََل َلكُمُ اْألَْرَض 11  ).67/15سورة الملك، (ذَلُوًال فَاْمشُوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمن ّرِ

 .يعني في نواحيها ، بلغة قريش) ﴿َفاْمشُوا فِي َمنَاِكِبَها]: قوله - ، بلغة قريش؛ ق  -أ 12

 ).69/9سورة القلم، (  ؛) -ع 13

 .تُدِْهُن فَيُدِْهنُوَن﴾ يقول لو تكفروا فيكفرون، يقال واألدهان با� عز وجل، يعني الكفر ، بلغة قريش ﴿َودُّوا لَوْ : }قوله عّز وجلّ { -ع ق  14

 ).68/16سورة القلم، (15

 ).األنف: ع16

َرَها َعلَْيِهْم َسْبَع لََياٍل َوثََمانِيَةَ أَيَّاٍم ُحسُوًما فَتََرى الْقَْوَم فِيَها َصْرَعى َكأَنَّهُْم أَْعجَ 17  ).69/7سورة الحاقة، (اُز نَْخٍل َخاِوَيٍة﴾ ﴿َسخَّ

 .كأنهم –ع  18

 .نخل+ ع  19

 ).الواحدة: أ20

ابَِيةً﴾ 21  ).69/10سورة الحاقة، (﴿َفَعَصْوا َرسُوَل َربِِّهْم فَأََخذَهُْم أَْخذَةً رَّ

 ).69/17سورة الحاقة، (َيةٌ﴾ ﴿َواْلَملَُك َعلَى أَْرَجائَِها َويَْحِمُل عَْرَش َربَِّك فَْوَقهُْم يَْوَمئٍِذ ثََماِن 22

 ).36- 69/35سورة الحاقة، (َوَال َطعَاٌم إِالَّ ِمْن ِغْسِليٍن﴾ * ﴿َفلَْيَس لَهُ اْليَْوَم َهاهُنَا َحِميٌم 23

 .غليااه شدة: حره؛ ق: أ24

 ).70/19سورة المعارج، (25

 ).7036سورة المعارج، (﴿َفَماِل الَِّذيَن كَفَُروا قِبَلََك ُمْهِطِعيَن﴾ 26
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 سورة نوح] 71[

يعني ألوانا، بلغة  5﴿َوَقدْ َخلَقَُكْم أَْطَواًرا﴾: }قوله{] 71/7.[بلغة جرهم 4يعني تغضوا، 3﴿َواْستَْغَشْوا ثَِياَبُهْم﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 71/14.[هذيل

 سورة الجن] 72[6

 ] 72/13.[بلغة قريش 10يعني ظلما،9﴿فََال َيَخاُف َبْخًسا َوَال َرَهًقا﴾]: قوله] [72/6[8.يعني غيا 7﴿َفَزادُوُهْم َرَهقًا﴾: }قوله عّز وجلّ {

 سورة المزمل] 73[

 ] 73/16[12.يعني شديدا، بلغة حمير 11﴿َفأََخذَْناهُ أَْخذًا َوبِيًل﴾: }قوله عّز وجلّ 

 سورة المدثر] 74[

اَحةٌ ِلْلبََشِر﴾: }قوله عّز وجلّ {  ]74/29[14يعني حراقة، بلغة قريش 13﴿لَوَّ

 سورة القيامة] 75[

يعني  17﴿َواْلتَفَِّت السَّاُق ِبالسَّاِق﴾: }قوله{] 75/11.[وال ملجأ، بلغة توافق النبطية 16يعني ال جبل 15﴿َكالَّ َال َوَزَر﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 75/29[18.الشدة بالشدة، بلغة قريش

 سورة اإلنسان] 76[

 ] 76/13.[يعني بالزمهرير القمر 19﴿َال َيَرْوَن فِيَها َشْمًسا َوَال َزْمَهِريًرا﴾]: قول هللا تعالى{

 سورة المرسالت] 77[

ُسُل أُقِّتَْت﴾: }قوله عّز وجلّ {  ]77/11.[يعني جمعت بلغة كنانة 20﴿َوإِذَا الرُّ

 سورة النبأ] 78[

اًجا﴾ يعني رشاشا، بلغة األشعر 1﴿اْلُمْعِصَراِت﴾: }قوله{ ﴿َال : }قوله{] 78/14.[يعني السحاب، والواحد المعصر، بلغة قريش، ﴿ثَجَّ

 ] 78/34.[يعني مأل، بلغة هذيل 3﴿َوَكأًْسا ِدَهاًقا﴾: }قوله{] 78/24.[يعني نوما، بلغة هذيل 2﴾َيذُوقُوَن فِيَها َبْردًا َوَال َشَراًبا

                                                                                                                                            
 ).70/43سورة المعارج، (﴿يَْوَم يَْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجدَاِث ِسَراًعا َكأَنَّهُْم إِلَى نُُصٍب يُوفُِضوَن﴾ 1

 ).، بلغة كنانة: أ2

و3  ).71/7سورة نوح، (اْستَْكَبُروا اْستِْكبَاًرا﴾ ا وَ ﴿َوإِّنِي كُلََّما دََعْوتُُهْم ِلتَغْفَِر َلهُْم َجعَلُوا أََصابَِعهُْم فِي آذَانِِهْم َواْستَْغَشْوا ثَِياَبهُْم َوأََصرُّ

 ).نفضوا: ع4

 ).71/14سورة نوح، (  ؛) -أ 5

 .﴿َوقَدْ َخلََقكُْم أَْطَواًرا﴾ يعني ألوانا ، بلغة هذيل: } -أ  6

َن اْلِجّنِ فََزادُوهُْم﴾   ؛) -أ 7 نِس يَعُوذُوَن بِِرَجاٍل ّمِ َن اْإلِ  ).72/6الجن، سورة (﴿َوأَنَّهُ َكاَن ِرَجاٌل ّمِ

 ، بلغة قريش -ع   ﴿َفَزادُوهُْم َرَهًقا﴾ يعني غيا؛ : }قوله عّز وجلّ { -أ  8

ا َسِمْعنَا اْلُهدَى آَمنَّا بِِه َفَمن يُْؤِمن ِبَربِِّه فََال يََخاُف بَْخًسا َوَال َرَهًقا﴾   ؛) -أ 9  ).72/13سورة الجن، (﴿َوأَنَّا لَمَّ

 . أزد شنوء+ ﴿فََال يََخاُف بَْخًسا َوَال َرَهًقا﴾يعني ظلما ، بلغة قريش ع  -أ  10

سُوَل َفأََخذْنَاهُ أَْخذًا َوبِيًال﴾ 11  ).73/16سورة المزمل، (﴿َفَعَصى فِْرَعْوُن الرَّ

 .﴿َفأََخذَْناهُ أَْخذًا َوبِيًل﴾ يعني شديدا ، بلغة حمير: }أ قوله عّز وجلّ  12

 ).74/29سورة المدثر، (13

اَحةٌ ِلْلبََشِر﴾ يعني حراقة ، بلغة قريش: }قوله عّز وجلّ { -أزدشنوءة؛ ق  -أ 14  .﴿لَوَّ

 ).75/11سورة القيامة، (15

 .ال جبل -أ16

 ).75/39سورة القيامة، (17

 ).، بلغة قريش -أ 18

 ).76/13سورة اإلنسان، (َهِريًرا﴾ ﴿ ُمتَِّكئِيَن فِيَها َعلَى اْألََرائِِك َال يََرْوَن فِيَها َشْمًسا َوَال َزمْ   ؛) -أ 19

 ).77/11سورة المرسالت، (20
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 سورة النازعات]79[

يعني أظلم، بلغة أنمار  6﴿َوأَْغَطَش لَْيلََها﴾: }قوله{] 79/8.[بلغة همدان 5يعني خائفة، 4﴿قُلُوٌب يَْوَمِئٍذ َواِجَفةٌ﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ]79/29.[وأشعر

 سورة عبس] 80[

الملتفة، بلغة : يعني بساتين، الغلب 10﴿َوَحدَائَِق ُغْلًبا﴾]: قوله] [80/15[9.بلغة كنانة 8يعني كتبة، 7﴿ ِبأَْيِدي َسَفَرةٍ ﴾]: قول هللا تعالى{

 ]80/30[11.قيس غيالن

 سورة التكوير] 81[

َرْت﴾]: قوله عّز وجلّ [ أدبر، بلغة  14يعني إذا 13﴿َواللَّْيِل إِذَا َعْسعََس﴾: }قوله{] 81/6.[خثعميعني جمعت، بلغة  12﴿َوإِذَا اْلِبَحاُر ُسّجِ

 ] 81/24.[بمتهم، بلغة هذيل: بخبل، بلغة قريش، بظنين 15﴿ِبَضنِيٍن﴾: }قوله{] 81/17.[قريش

 سورة المطففين] 83[

 ] 83/9.[يعني مختوما، بلغة حمير 16﴿ِكتَاٌب َمْرقُوٌم﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ارقسورة الط] 86[

يعني بالعب، بلغة  19﴿َوَما ُهَو ِباْلَهْزِل﴾: }قوله{] 86/3[18.يعني المضيء، بلغة كنانة 17﴿النَّْجُم الثَّاقُِب﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ] 86/14[20.كنانة

 سورة الغاشية] 88[

وهو شوك  24يعني الشبرق، بلغة قريش 23﴿إِالَّ ِمْن َضِريعٍ﴾: }قوله{] 88/5[22.يعني الحارة، بلغة بربر 21﴿آنَِيٍة ﴾]: قوله عّز وجلّ [

يعني الوسائد  2﴿َونََماِرُق َمْصفُوَفةٌ﴾: }قوله{] 88/6[1.﴿ضريع﴾ ينبت بالحجاز يقال لرطبه الشبرق: يكون في البادية، قال أبن عزيز

 ] 90][88/16.[يعني الطنافس، بلغة هذيل 3﴿َوَزَراِبيُّ َمْبثُوثَةٌ﴾: }قوله{] 88/15.[الوسائد والواحدة نمرقة، بلغة قريش

                                                                                                                                            
اًجا﴾ 1  ).78/14سورة النبأ، (﴿َوأَنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء ثَجَّ

 ). 78/24سورة النبأ، (2

 ).78/34سورة النبأ، (3

 ). 79/8سورة النازعات، (4

 ).خالية: أ5

 ).79/29سورة النازعات، ( ﴿َوأَْغَطَش لَْيلََها َوأَْخَرَج ضَُحاَها﴾6

 ).80/15سورة عبس، (7

 ).كتبة: أ8

 ).، بلغة قريش و قيس بن غيالن: أ)-9

 ).80/30سورة عبس، (﴿َوَحدَائَِق ُغْلًبا﴾   ؛( -أ (10

 الملتفة ، بلغة قيس غيالن: ﴿َوَحدَائَِق غُْلًبا﴾ يعني بساتين، الغلب]: قوله[ -أ  11

 ).81/6سورة التكوير، (12

 ).81/17سورة التكوير، (13

 ).إذا - ا14

 ).81/24سورة التكوير، (﴿َوَما هَُو َعلَى اْلغَْيبِ ِبَضنِيٍن﴾ 15

 ).83/9سورة المطففين، (16

 ).86/3سورة الطارق، (17

 ).، بلغة قريش: أ18

 ).86/14سورة الطارق، (  ؛) -ع 19

 ..كنانة﴿َوَما هَُو بِاْلَهْزِل﴾ يعني بالعب ، بلغة : }قوله{ -ع ق  20

 ).88/5سورة الغاشية، (﴿تُْسَقى ِمْن َعْيٍن آنَِيٍة﴾ 21

 .مدين: ع ق 22

 ).88/6سورة الغاشية، (﴿لَّْيَس َلهُْم َطعَاٌم إِالَّ ِمن َضِريعٍ﴾ 23

 . وهو نبت له شوك: ق 24
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 سورة البلد

 ]90/14[}طعام{. ذي مجاعة، بلغة هذيل 4﴿أَْو إِْطَعاٌم ِفي يَْوٍم ِذي َمْسغََبٍة﴾ يعني: }قوله عّز وجلّ {

 سورة الشمس] 91[

دم عليهم، بلغة فق 7﴿فَدَْمدََم َعلَْيِهْم َربُُّهْم﴾: }قوله{] 91/10[6.يعني أفسدها، بلغة هذيل 5﴿َخاَب َمْن دَسَّاَها ﴾: }قوله عّز وجلّ {

 ]91/14[8.أشعر

 سورة الليل] 92[

 ] 92/11.[مات، بلغة قريش 10يقول إذا 9﴿َمالُهُ إِذَا تََردَّى﴾]: قوله عّز وجلّ [

 سورة العلق] 96[

 ] 96/15[11.﴿لَنَْسفًَعا ِبالنَّاِصَيِة﴾ يعني لنأخذن بالناصية، بلغة قريش: }قوله عّز وجلّ {

 سورة البينة] 98[

 ] 98/1.[يعني لم يزل، بلغة قريش 12﴿َلْم يَُكِن الَِّذيَن َكَفُروا﴾: }وجلّ قوله عّز {

 سورة العاديات] 100[

ْنَساَن ِلَرّبِِه لََكنُودٌ﴾ يعني لكفور: }قوله عّز وجلّ { ما زال القائم : ويقال. بلغة كنانة 14للنعم، يذكر المصائب وينسى النعم، 13﴿إِنَّ اْإلِ

وهو مأخوذ من قول هللا عّز وجّل ﴿ِفي َكَبٍد﴾ يعني  15.رجل مكنودا يعني منتصبا، بلغة قريشمكنوديعني منصوبا ولم يزل ال

 16منتصبا

 .بلغة قريش 19يعني أحرقوان 18﴿فَتَنُوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت﴾ 17:قد فتن القصار الثوب يعني أحرقه من قول هللا عز وجل: ويقال

 20.وا، بلغة جرهم﴿اْليُْسَر﴾ القوم إذا اجتمع: }يقال{

 21.جرهم] و[لقد لسق القوم إذا جمعوا، بلغة قريش: }ويقال{

 يعني الشدة بالشدة 2﴿َواْلتَفَِّت السَّاُق ِبالسَّاِق﴾: يعني شدائد، وهو مأخوذ من قول هللا تعالى 1مرت سوق كثير وأسوق كثيرة : ويقال

                                                                                                                                            
 .﴿ضريع﴾ ينبت بالحجاز يقال لرطبه الشبرق: قال أبن عزيز -الشبرق؛ ق … قال ابن عزيز -أ 1

 ).88/15غاشية، سورة ال(2

 ).88/16سورة الغاشية، (3

 ).يعني -ع 4

 ).91/10سورة الشمس، (﴿َوقَدْ َخاَب َمن دَسَّاَها﴾   ؛) -ع 5

 ﴿َخاَب َمْن دَسَّاَها ﴾ يعني أفسدها ، بلغة هذيل: }قوله عّز وجلّ { -ع ق  6

اَها﴾   ؛) -ع 7  ).91/14سورة الشمس، (﴿َفَكذَّبُوهُ َفعَقَُروَها فَدَْمدََم َعلَْيِهْم َربُّهُم بِذَنِبِهْم فََسوَّ

 .[.﴿فَدَْمدََم َعلَْيِهْم َربُُّهْم﴾ فقدم عليهم ، بلغة أشعر: }قوله{ -ع ق  8

 ).92/11سورة الليل، (﴿َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إِذَا تََردَّى﴾   ؛) -ع 9

 .يقول إذا –ق  10

 يعني لنأخذن بالناصية ، بلغة قريش] أ112أ[﴿لَنَْسَفعًا بِالنَّاِصَيِة﴾: }قوله عّز وجلّ { –ع  11

يَن َحتَّى تَأْتِيَُهُم اْلبَيَِّنةُ﴾ 12  ).98/1سورة البينة، (﴿لَْم َيكُِن الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَابِ َواْلُمْشِرِكيَن ُمنفَّكِ

 ).رلكفو -ع 13

 .يذكر المصائب وينسى النعم -ق  14

 .ما زال القائم مكنوديعني منصوبا ولم يزل الرجل مكنودا يعني منتصبا ، بلغة قريش: ويقال -ما زال القائم مكنوديعني منصوبا ولم يزل الرجل مكنودا يعني منتصبا ، بلغة قريش؛ ق : ويقال - ع  15

 .يعني منتصبا -ع   16

 .)عز وجل… ويقال قد -ع 17

 ).85/10سورة البروج (َحِريِق﴾ ﴿إِنَّ الَِّذيَن فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمَناِت ثُمَّ لَْم يَتُوبُوا فَلَهُْم َعذَاُب َجَهنََّم َولَُهْم َعذَاُب اْل 18

 ﴿فَتَنُوا اْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت﴾ يعني أحرقوا:من قول هللا عز وجل -ق 19

 .﴿اْليُْسَر﴾ القوم إذا اجتمعوا ، بلغة جرهم:}يقال -ع 20

 ). -أ 21
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 .بلغة خثعم 5يعني مالت، 4﴿فََقدْ َصغَْت قُلُوبُُكَما﴾: له تعالىوهو مأخوذ من قو  3قد صغا فالن إليك، يعني مال إليك،: ويقال

وا﴾: الرجل إذا ذهب، مأخوذ من قول هللا عز وجل 6قد أنفض: }ويقال{  . حتى يذهبوا وهي لغة خزرجية 7﴿َحتَّى يَْنَفضُّ

 9.شعر الرجل إذا جن، بلغة غسان قد 8.كبت هللا فالنا أي لعن هللا، واسكت يا مكبوت يعني يا ملعون وهي لغة مذحجية} ويقال{

يعني عجبا، بلغة  10﴿لََقدْ ِجئَْت َشْيئًا إِْمًرا﴾: يعني بالعجب، وقول هللا عز وجل" لقد عجبت باألمر: "ويقال. يقال قد جئنا لعجب

في أمره  حرجت في أمره أي شككت: ويقال 14.الجوع والمملق منه، بلغة لخم: واإلمالق 13أي جمعت، 12قد أملقت: ويقال 11.قريش

 .وهي لغة قرشية 17أي شك منه 16﴿فََال يَُكْن ِفي َصدِْرَك َحَرٌج ِمْنه﴾ 15:وهو مأخوذ من قول هللا عز وجل

   .توافق النبطية 21يعني نصيبا  بلغة  20قول هللا تعالى ﴿ِكْفٌل ِمْنَها﴾ 19أي نصيبي من 18"اعطني كفلي: "ويقال

 23.يعني فعمد وهي لغة غسانية 22﴿فََطِفَق َمْسًحا﴾: عز وجلطفقت إلى درهمي فأعطيته يعني عمدت من قول هللا 

 وسلم تسليوصلى هللا على سيدنا دمحم وآله . تم غريب القرآن بحمد هللا وعونه24.تم والحمد � وحده، تمت الكتاب

 

    / KAYNAKÇAدرالمصا                

     .القاهرة. القرآنكتاب قريب ). 1993(بلوط أحمد                 

  .دار القلم؛ دمشق .عبد هللا ابن عباس خبر األمة وترجمان القرآن). 1994(الخن، مصطفى سعيد                 

 .مكابة وهبة؛ القاهرة .التفسير والمفسرون). 1985(الذهبي، دمحم حسين 

 –علي دمحم معوض . تحقيق. (أسد الغابة في معرفة الصحابة). 1994(علي عبد الكريم بن عبد الواحد عز الدين ابن األثير الشيباني الجزري، أبو الحسن علي بن أبي الكرم دمحم بن دمحم بن 

 .، دار الكتاب العلمية؛ دون مكان نشر)عادل أحمد عبد الموجود

                                                                                                                                            
 ).و أسوق كثيرة+ أ 1

 ).29-75/26سورة القيامة، (إِلَى َربَِّك يَْوَمئٍِذ اْلَمَساُق﴾ * َواْلتَفَِّت السَّاُق بِالسَّاِق * َوظَنَّ أَنَّهُ الِْفَراُق * َوقِيَل َمْن َراٍق * ﴿ َكالَّ إِذَا َبلَغَْت التََّراقَِي 2

 ).إليك -أ 3

ِ فَقَدْ َصغَْت قُلُوبُكَُما﴾ 4 َّw 66/4سورة التحريم، (﴿إِن تَتُوَبا إِلَى.( 

 ).يعني مالت -ع 5

 ).أنقض: أ6

ِ َحتَّى يَنفَضُّوا﴾ 7 َّw 9).63/7سورة المنافقون، (﴿ هُُم الَِّذيَن يَقُولُوَن َال تُنِفقُوا َعلَى َمْن ِعندَ َرسُوِل 

 ).لغة مذحجية… ويقال كبت -ع 8

 ).غسان… قد شعر -ع 9

 ).18/71سورة الكهف، (ْمًرا﴾ ﴿َفانَطلََقا َحتَّى إِذَا َرِكبَا فِي السَِّفيَنِة َخَرقََها قَاَل أََخَرْقتََها ِلتُْغِرَق أَْهلََها لَقَدْ ِجْئَت َشْيئًا إِ 10

 ).، بلغة قريش… ويقال لقد عجبت -ع 11

 ).قد أملق: ع12

 .)خبت: ع13

 ).، بلغة لخم… واإلمالق -ع 14

 ).عز وجل… و يقال حرجت -ع 15

ْنهُ ِلتُنِذَر بِِه َوِذْكَرى ِلْلُمْؤِمنِين﴾ 16  )../7/2سورة الألعراف، (﴿ ِكتَاٌب أُنِزَل إِلَْيَك فَالَ َيكُن فِي َصدِْرَك َحَرٌج ّمِ

 ).منه -أ 17

 ).من هذا+ أ 18

 ).من ذلك+ أ 19

ْنَها َوَكاَن wُّ َعلَى كُلِّ ﴿ مَّن يَْشَفْع شَفَاَعةً 20 ْنَها َوَمن يَْشفَْع َشَفاَعةً َسيِّئَةً َيكُن لَّهُ ِكْفٌل ّمِ ِقيتًا﴾ َحَسَنًة يَكُن لَّهُ َنِصيٌب ّمِ  ).4/85سورة النساء، ( َشْيٍء مُّ

 ).بلغة : أ21

 ).38/33سورة ص، (﴿ُردُّوَها َعلَيَّ فََطِفَق َمْسًحا بِالسُّوِق َواْألَْعَناق﴾ 22

 ).لغة غسانية… طفقت -ع 23

 ).وحده، تمت الكتاب… تم -ع 24
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