
لقرآن: كتاب  ا لغات يف  ل   ا
بن حسنون: املؤلف   ا

  كتاب اللغات يف القرآن من أوله إىل آخره

لغة قريش وهذيل وكنانة واألوس واخلزرج وخثعم وقيس عيالن وسعد العشرية وجرهم واليمن وأزدشنوءة وكندة 
يء وعامر بن ومتيم ومحري ومدين وخلم وحضرموت وسدوس واحلجاز وأمنار وغّسان وبين حنيفة وتغلب وط

  ...صعصعة ومزينة وثقيف وجذام والفرس والنبط واحلبشة والسريانية والعربية والقبط والروم والعمالقة
  .أخرب به إمساعيل بن عمرو املقرىء عن عبد اهللا بن احلسني بن حسنون املقرىء

  .بإسناده إىل ابن عباس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

حّدثين أبو أمحد : عمرو بن إمساعيل بن راشد احلدّاد املقرىء، قراءةً عليه، قالأخربنا الشيخ أبو حممد إمساعيل بن 
عبد اهللا بن احلسني بن حسنون املقريء، قال حدَّثنا أمحد بن حممد بن سعيد بن أبان القرشي، قال حدثنا أبو جعفر 

  .حممد بن أيوب املقرئ، عن عبد امللك بن عبد العزيز ابن جُريج، عن عطاء
وما أنزل . بلسان قريش، ولو كان غري عريب ما فهموه: قال) بِِلساٍن َعرَبِيٍ ُمبني: (باس يف قوله عز وجلعن ابن ع

وذلك أن اهللا . اهللا عز وجل من السماء كتاباً إال بالعربانية، وكان جربيل عليه السالم ُيترجم لكل نيب بلسان قومه
. وليس من ألسنة األمم أوسع من لسان العرب). قَوِمِه ِلُيَبَني َوما أَرَسلنا ِمن َرسولٍ إلّا بِِلساِن(عز وجل قال 

  . والقرآن ليس فيه لغة إال لغة العرب، ورمبا وافقت اللغة اللغات، وأما األصل واجلنس فعريب ال خيالطه شيء

  سورة البقرة

  .نةوالسفيه اجلاهل بلغة كنا - ١٣ -) أَُنؤِمُن كَما آَمَن الُسفَهاُء: (قال اهللا عز وجل
  .يعين املوُت بلغة ُعمان - ٥٥ -) فَأََخذَتكُم الصاِعقَةُ: (وقوله. يعين اخلصب بلغة طيء - ٣٥ -) َرغَداً(
  .يعين العذاب بلغة طيء - ٥٩ -) رِجزاً(
  .يعين صاغرين بلغة كنانة - ٥٦ -) خاِسئني(
  .يعين استوجبوا بلغة ُجرهم - ٩٠ -) فَباءوا بَِغَضبٍ(
  .اجلبل) ب ٤٣(يعين  - ٩٣، ٦٣ -) الطوَر َوَرفَعنا فَوقَكُم(

  .وافقت لغة العرب يف هذا احلديث لغة السريانيني
  .يعين باعوا بلغة ُهذيل -) ما ِاشَتروا(
  .يعين أباطيلهم بلغة قريش - ١١١ -) ِتلَك أَمانِيُُّهم(
  .يعين خسر بلغة طيء -) إِالّ َمن َسِفَه نَفَسه(
  .بلغة توافق السريانية -) ٢٦٠ ،٢٥٨، ١٣٢، ١٢٧، ١٢٦) (إِبراهيم(

  .يعين َعدالً بلغة قريش - ١٤٣ -) َوَسطاً(وقوله 



  .أعد هلم - ٢٨ -) أوسَطُُهم. (وكذلك يف نون والقلم
  .يعين يصيح بلغة طيء - ١٧١ -) كََمثَلِ الَّذي َينِعُق(
  .يعين لفي ضالل بلغة ُجرهم - ١٧٢ -) يف ِشقاقٍ بَعيد(
  .يعين بِاخلري املال بلغة ُجرهم - ١٨٠ -) يَّةُإِن َتَركَ َخرياً الَوِص(

يعين  - ١٨٢ -) فََمن خاَف ِمن موصٍ َجَنفاً(يعين هلم ماال  - ٣٣ -) إِن َعِلمُتم فيهِم خيَراً: (ِوكقوله يف النور
  .يعين فال مجاع بلغة مذحج - ١٩٧ -) فَال َرفَثَ(تعّمداً للحيف بلغة قريش 

  .انفروا بلغة خزاعة وعامر بن صعصة يعين - ١٩٩ -) ثُمَّ أَفيضوا(
  .يعين احلسد بلغة متيم - ٢١٣ -) َبغياً َبينَُهم(
  .يعين حقّقوا بلغة هذيل - ٢٢٧ -) َوإِن َعزموا الطّالق(
  .يعين حتبسوا بلغة أزد شنوءة - ٢٣٢ -) فَال َتعُضلوُهّن(
  ).احلَيِّ القّيام(ها يعين القائم بلغة قريش، وكان عمر بن اخلطاب يقرؤ - ٢٥٥ -) القَيوُم(
  .وافقت لغة النبطية. يعين فقطعهن - ٦٠٢ -) فَِصرُهّن إِلَيك(
  .يعين ال نصيب هلم بلغة كنانة - ١٧٧ -) ال َخالقَ لَُهم(
  .يعين أجرد بلغة هذيل - ٢٦٤ -) فََتَركَُه َصلداً(
  . يعين اجلاهل بلغ كنانة - ٢٨٢ -) َسفيهاً(

  سورة آل عمران

  .يعين كأشباه آل فرعون بلغة جرهم - ١١ -) دَأبِ آلِ ِفرَعونَكَ: (قوله عّزوجل
  .يعين بِالسَّيد احلليم بلغة محري، واحلصور الذي ال حاجة له يف النساء بلغة كنانة - ٩٣ -) سَيِّداً َوَحصوراً: (قوله

  .وافقت لغة السريانية. يعين علماء - ٧٩ -) كونوا َربّانِّيني(
  .ة كنانةبلغ - ٤٩ -) َتدَِّخرون(
  .وافقت لغة النبطية. يعين عهدي - ٨١ -) َوأََخذُتم َعلى ذِلكُم إِصري(
 -) َوِمن آناِء اللَيل(يعين ساعات الليل بلغة هذيل، وكذلك يف سورة طه  - ١١٣ -) َيتلونَ آياِت اللَِه آناَء اللَيلِ(

  .يعين ساعات الليل - ١٣٠
  .بلغة ُعمان يعين ِغّياً - ١١٨ -) ال يَألوَنكُم َخباالً(
  . يعين َتجبُنا بلغة ِحمري - ١٢٢ -) إِذ َهمَّت طائِفَتانَ ِمنكُم أَن تَفَشال(

  .يعين من وجوههم بلغة ُهذيل َوقيس عَيالن َوِكنانَة - ١٢٥ -) َيأتوَنكُم ِمن فَورِِهم َهذا(
فَال َتهِنو وََتدعوا (عليه وسلم وكذلك يف سورة حممد صلى اهللا . يعين َتضُعفوا بلغة قريش - ١٣٩ -) َوال َتهِنوا(

  .يعين ال تضعفوا أيضا بلغة كنانة - ٣٥ -) إِىل الَسلمِ
  .بلغة احلجاز وقُرحٌ بلغة متيم) اجلرح، قرح(القرح  - ١٤٠ -) َيمَسسكُم قَرح(
  .يقول رجال كثري بلغة حضرموت - ١٤٦ -) رِبّيون كثري(

  سورة النساء



  .يعين فريضة بلغة قيس عيالن - ٤ -) اِتهِنَّ نِحلَةٌَوآتوا النِساءَ َصُدق: (قوله تعاىل
  .يعين خمرجا بلغة قريش - ١٥ -) أو َيجَعلَ الَلُه لَُهنَّ سَبيالً(
  .اِإلفضاِء اِجلماع بلغة ُخزاعة - ٢١ -) َوقَد أَفضى َبعُضكُم إِىل َبعضٍ(
  .يعين غري ُزناة، واملسافحة الزنا بلغة قريش - ٢٤ -) غََري ُمساِفحني(
  .خطأً بّينا بلغة سبأ) ختطئوا(يعين  - ٧٧ -) الَّذي َيتَّبِعونَ الَشَهواِت أَن َتميلوا َميالً َعظيماً -ب  ٤٤ -َويُريدُ (
يعين العصبة بلغة  ٥ -) إِّني ِخفتُ املَواِلَي(يعين الُعصبة، وكذلك يف سورة مرمي  - ٣٣ -) َوِلكُلٍ َجَعلنا َموايلَ(

  .قريش
يُؤِتكُم : (مثل قوله يف سورة احلديد. وهي بلغة وافقت النبطية. يعين بالكفل النصيب - ٨٥ -) ِمنهاَيكُن لَُه كِفلٌ (

  .يعين نصيبني لغة وافقت النبطية - ٢٨ -) ِكفلَنيِ ِمن َرَمحِته
  .يعين قديرا بلغة َمذِحج - ٨٥ -) َوكانَ اللَُه َعلى كُلِّ َشيٍء ُمقيتا(
  .ضاقت بلغة أهل اليمامة يعين - ٩٠ -) َحِصَرت ُصدوُرُهم(
  .يعين ال تزيدوا بلغة ُمزينة - ١٧١ -) يا أَهلَ الِكتابِ ال َتغلوا يف دينِكُم(
  .يعين الذي ال ولد له وال والد بلغة قريش - ١٧٦ -) ُيفتيكُم يف الكَاللَة(

  . يعين أن ال تضلوا بلغة قريش - ١٧٦ -) ُيَبيُِّن اللَُه لَكُم أَن َتِضلُّوا: (قوله

  ورة املائدةس

  .يعين بالعهود بلغة بين حنيفة ١ -يعين بالعقود  - ١ -) أَوفوا بِالُعقود: (قال اهللا جلّ ثناؤه
  .يعين جماعة بلغة قريش - ٣ -) يف َمخَمَصٍة(
  .يعين من ضيق بلغة قيس عيالن - ٧٨ -) يف الدينِ ِمن َحَرج(
  .وكنانةيعين أحراراً بلغة ُهذيل  - ٢٠ -) َوَجَعلَكُم ُملوكاً(
  .يعين فاقض بيننا بلغة مدين - ٢٥ -) فَِافُرق بَيَننا َوَبنيَ القَومِ الفاِسقني(
بلغة  - ٢١ -) وَكَذَِلَك أَعثَرنا َعليهم: (كقوله يف سورة الكهف. يعين اطّلع - ١٠٧ -) فَإِن ُعِثر َعلى أَنَُّهما(

  .قريش
  . بلغة قريش يعين حتزن على القوم - ٢٦ -) فَال تَأَس َعلى القَومِ(

  سورة األنعام

يعين ُمتتابعاً بلغة ُهذيل، وكذلك يف سورة  - ٦ -) َوأَرَسلنا الَسماَء َعلَيهِم ِمدراراً: (جلّ ثناؤه -آ  ٤٥ -قال اهللا 
  .يعين متتابعاً - ٥٢ -) يُرِسلُ الَسماَء َعلَيكُم ِمدراراً(هود 

  .يعين سرباً بلغة ُعمان - ٣٥ -) فَإن ِاسَتطَعتَ أَن َتبتَغي َنفَقاً يف اَألرض(
  .يعين أعرض بلغة قريش - ١٥٧ -) َصَدَف َعنها(يعين ُيرضون، وكذلك  - ٤٦ -) َيصِدفون(
  .بالفتح بلغة كنانة، وبالضم بلغة متيم - ٩٩ -) انظُروا إِىل ثَمَرِه(
  .متيم، وِقبال بالكسر بلغة كنانةبالضم بلغة ) قُُبالً(يعين َعياناً،  - ١١١ -) َوَحشَرنا َعليهم كُلَ َشيٍء قُُبالً(
  .يعين شاكاً بلغة قريش - ١٢٥ -) َضيِّقاً َحَرجاً(



  .جوع بلغة خلم) من(يعين  - ١٥١ -) َوال َتقُتلو أَوالَدكُم ِمن إِمالق(
  .وافقت لغة الروم. يعين بالعدل - ١٥٢ -) َوامليزان بِالِقسط(
  . يعين أحزن بلغة قريش - ٧ -) فَكيَف آسى(

  ألعرافسورة ا

  .يعين الشك بلغة قريش - ٢ -) فَال َيكُن َصدُرَك حََرٌج ِمنه: (قال اهللا عز وجل
يعين فعمد مسحاً بلغة  - ٣٣ -) فَطَِفق َمسحاً(كقوله يف سورة ص . يعين عمدا - ٢٢ -) َوطَِفقا َيخِصفان(

  .غَّسان
  .وافقت لغة الروم. يعين العدل - ٢٩ -) قُل أََمَر َريب بِالِقسط(
  .يعين يف جنون، محري - ٦٥ -) يف َسفاهَة(له قو
  .يعين يتنّزهون عن أدبار الرجال بلغة قريش - ٨٢ -) إِنُّهم أُناٌس َيتطَهرون(
بلغة . يعين كأن مل ينعموا فيها - ٢٤ -) كَأن لَم َتغَن بِاألَمس(، )يف سورة يونس(وقوله  - ٩٢ -) كَأَن لَم فيها(

  .جرهم
  .يعين تبنا إليك، وافقت لغة العربانية - ١٥٦ -) إَّنا ُهدنا إليك(
  .يعين شديد بلغة غّسان - ١٦٥ -) بَِعذابٍ َبئيس(
  .ب ٤٥يعين خفيت بلغة قريش  - ١٨٧ -) ثَقُلَت(
  . يعين به اجلنون بلغة هذيل - ٤٥ -) َبَعض آِلَهِتنا بِسوء(وقوله يف هود  - ١٨٨ -) َوما َمسََّين السوُء(

  .يعين لُّمة بلغة ثقيف - ٢٠٠ -) لَشيطانَمسَُّهم طَيٌف ِمَن ا(
  .يعين لوال أتيتها من ذات نفسك بلغة قريش - ٢٠٢ -) لَوال ِاجتََبيَتها(

  سورة األنفال

  .يعين ختويف الشيطان بلغة قريش - ١١ -) رِجزَ الشيطان: (قوله عّز وجل
  .يعين خمرجاً بلغة هذيل - ٢٩ -) َيجَعل لَكُم فُرقاناً(
  .يعين لَِيحبِسوَك بلغة قريش) ٠٣) (َبكَ الَّذين كَفروا ِلُيثبِتوك َوإِذ يَمكُُر(
  .يعين كالم األوَّلني بلغة جرهم - ٣١ -) إِن َهذا إِالّ أَساطريُ األَوَّلني(
  .املُكاء التصفري، والتصدية التصفيق بلغة قريش - ٣٥ -) ُمكاًء َوَتصِدية(
  .ا بلغة قريشيعني فيجمعه مجيع - ٣٧ -) فََيركَُمه َجميعاً(
بكسر السني بلغة قريش وهي لغة  - ٦٠ -) ال َتحِسنبَّ(يعين َنكِّل بِهِم بلغة جرمهز  - ٥٧ -) فََشرِّد بِهِم َخلفِهِم(

  .النيب صلى اهللا عليه وسلم وبفتح السني بلغة متيم
  . يعين حرص بلغة هذيل - ٦٥ -) يا أَيُّها النيب َحرِّض املُؤِمنَني َعلى الِقتال(

  ة التوبةسور



  .يعين غري سابقي اهللا - ٤،٢ -) غَُري ُمعجزي اهللا(
  .وكل معجز يف القرآن غري سابق بلغة كنانة

  .يعين قرابة بلغة قريش - ١٠ -) ال َيرقُبونَ يف ُمؤِمنٍ إِالَّ َو ال ِذّمة(
  .يعين بطانة بلغة هذيل - ١٦ -) َوليَجة(

  .، وبالتشديد بلغة متيمبالتخفيف بلغة كنانة - ٢١ -) يَُبِشرُهم: (قوله
  .يعين الفاقة بلغة ُهذيل - ٢٨ -) َوإِن ِخفُتم َعيلَةً(
  .يعين تغزوا بلغة كنانة - ٣٩ -) إِالّ َتنِفروا(
يعين  - ٥ -) ساِئحات(قوله يف سورة التحرمي (يعين الصائمون بلغة ُهذيل، وكذلك  - ١١٢ -الساِئحون (

  .صائمات بلغة هذيل
  .بالكسر بلغة متيم، وبالفتح بلغة قريش، يعني احلجاز - ١٢٤ -) انازاَدتُه َهِذهِ إِمي(
لََمن (ويف سورة النساء  - ٢٢٠ -) وَلو شاَء اللَُه َألعَنَتكُم(ويف سورة البقرة  - ١٢٨ -) َعزيٌز َعلَيِه ما ِعنِتُّم(

  . يعني اِإلمث بلغة هذيل - ٢٥ -) َخِشَي العََنَت ِمنكُم

  سورة يونس

  .يعين فمّيزنا بينهم بلغة محري - ٢٨ -) فَّزّيلنا َبينَُهم((: قوله عّزوجل
  .يعيين يغيب بلغة كنانة - ٦١ -) َوما َيعُزُب َعن رَّبِك(

  . يعين شبهة بلغة ُهذيل - ٧١ -) ال َيكُن أَمُركُم َعلَيكُم غُّمة(وقوله 

  سورة هود

  .بلغة أزد شنوءة..  - ٨ -) إِىل أّمة َمعدوَدة: (قول اهللا
  .يعين سفلتنا بلغة ُجرهم - ٢٧ -) أراِذلُنا( :قوله

  .يعين فَال َتحَزن بلغة كنانة - ٢٩ -) فَال تَأَس(
  .وافقت لغة احلبشة. يعين نقص - ٤٤ -غيض املاء (يعين احبسي  - ٤٤ -) َويا َسماُء أَقِلعي(
  .يعين َحقرياً بلغة ِحمري - ٦٢ -) قَد كُنَت فينا َمرجوا قَبلَ َهذا(
  .بلغة توافق النبطية. يعين بِأّواٍه الدُّعاء إىل اهللا - ٧٥ -) اهيَم لََحليمٌ أَّواهإِن إبر(
  .واله لقد سئت بك، يعين كرهتك: كقولك. يعين كرههم بلغة غّسان - ٧٧ -) سيَء بِهِم(
  .يعين شديد بلغة جرهم - ٧٧ -) َيوٌم َعصيٌب(
  .ن طني، وقد وافقت لغة الفرسيعين من حجارة م - ٨٢ -) ِحجاَرةٌ ِمن ِسجّيل َمنضود(

  .يعين األمحق السفيه بلغة َمدين - ٧٨ -) ب احلليمُ الَرشيد ٤٦إِنََّك َألنَت : (قوله عّزوجل
  .يعني اخلصب بلغة قريش - ٨٤ -) إِّني أَراكُم بَِخري(
  .يعين حتّير بلغة قريش - ١٠١ -) َوما زادوهم غََري َتتبيب(
  .يلوا بلغة كنانةيعين مت - ١١٣ -) َوال َتركنوا(
  .ما ُيشوى خبذٍّ يف االرض بلغة العمالقة، وما يشوى باحلجارة بلغة هذيل - ٦٩ -) بِِعجلٍ َحنيذ(



  ).يعين فال حتزن بلغة سدوس - ٣٦ -) فَال َتبَتِئس(
  ؟؟؟؟ 

  ومن سورة يوسف

  .يعين ملضّيعون بلغة قيس عيالن - ١٤ -) إِّنا إِذاً لَخاِسرون: (قوله عزوجل
  .يعين َهلُّم لك بلغة وافقت النبطية - ٢٣ -) َهيَت لَك(: قوله
  .يعين األترج بلغة توافق القبطية - ٣١ -) أَعَتدت لَُهّن مُتَّكأً: (قوله

  . يعين بعد نسيان، بلغة متيم وقيس عيالن) َواّدكر بَعَد أََمٍة(

  سورة ابراهيم

  .يعين دار اهلالك بلغة ُعمان - ٢٨ -) داَر البوارِ: (قوله
  .يعين ركبانا من الناس بلغة قريش - ٣٧ -) أَفِئدةً ِمَن الناسِ َتهوي إِليهِم(
  . يعين بناكسي رؤسهم بلغة قريش - ٤٣ -) ُمقنِعي ُرؤوسِهِم(

  سورة احلجر

  .احلَمأ الطني، واملسنون املننت، بلغة محري) ٣٣، ٢٨، ٢٦) (ِمن َحمإٍ َمسنون: قوله
  . ُمستأصل بلغة ُجرهم يعين) ٦٦) (دابَِر َهؤالِء َمقطوع(

يعين بكتاب مبني بلغة  - ٧٩ -) بإِمام ُمبني(يعين املتفّرسني بلغة قريش  - ٧٥ -) إِنَّ يف ذلك آلياٍت ِللُمَتوِسمني(
  .قريش

  سورة النحل

  .يعني ُمتركون بلغة هذيل - ٦٢ -) ُمفَرطون(يعني صار بلغة هذيل  - ٥٨ -) ظَلَّ َوجُهُه ُمسوّداً(
  .يعين باحلفدة األختان بلغة سعد العشرية - ٧٢ -) فَدةَبنَني، َوَح(
  .يعين ِعيالٌ بلغة قريش - ٧٦ -) َوهو كَلٌ َعلى َموالُه(
  .يعين الدروع بلغة كنانة - ٨١ -) سَرابيلَ َتقيكُم احلَرَّ َوسَرابلَ َتقيكُم بأَسكُم(
  . بلغة قريش يعين إماماً َيقتدون به - ١٢٠ -) إِن إِبراهيَم كان أُّمةً قانِتا(

  سورة بين إسرائيل

  .يعين لتقهرنّ قهراً كبرياً بلغة خلم - ٤،٤٣ -) َولََتعلُنَّ ُعلُوا كبرياً: (قوله
  .يعين فتخللوا األزقة بلغة ُهذيل - ٥ -) فجاسوا ِخالل الِديار(
  .يعين عمله بلغة أمنار - ١٣ -) َوكُلُّ إِنساٍن أَلَزمناُه طاِئَرهُ يف ُعنقُه(



  .يعين املسرفني بلغة هذيل - ٢٧ -) املَُبذَرِيَن إِنَّ(
  .احملسور املنقطع بلغة جرهم - ٢٩ -) فََتقُعَد َملوماً َمحسوراً(
  .يعين حيركون بلغة محري - ٥ -) فََسُينِغضونَ إِليَك رُؤَسُهم(
  .يعين ألََستأِصلَنَّ بلغة قريش - ٦٢ -) َألحَتنِكَنَّ(
  .زواهلا بلغة قريش يعين - ٧٨ -) ِلُدلوِك الشَمسِ(
  .يعين حبياكته بلغة جرهم - ٨٤ -) َيعَملُ َعلى شاِكلَِته(
  . يعين هنرا بلغة قريش - ٩٠ -) َينبوعاً(

  سورة الكهف

  .يعين قاتل نفسك بلغة قريش - ٦ -) لََعلَّك باِخٌع نَفسَك: (قوله عّزوجلّ
  .يعين كذبا بلغة خثعم - ١٤ -) قُلنا إِذاً َشطَطا(
  .بالفناء بلغة َمِذحج - ١٨ -) بِالَوصيد(
  .يعني ظّنا بلغة هذيل - ٢٣ -) َرمجاً بِالغيب(
  .يعين ملجأً بلغة هذيل - ٢٧ -) َتجَِد ِمن دونِِه ُملَتَحدا(
  .الديباج الغليظ بلغة توافق لغة الفرس - ٣١ -) إسَتَربق(
  .يعني َبرَداً بلغة محري - ٤١ -) ُحسباناً ِمن الَسماء(
  .يعين ال أزول بلغة بلغة كندة - ٦٠ -ال أَبَرحُ (
  .ب٤٧يعني ُمنكَراً بلغة قريش  - ٧٤ -) َشيئاً ُنكراً(
  .يعين عجباً بلغة قريش - ٧١ -) َشيئاً إِمراً(
  .يعين ناحية بلغة ِكنانة - ١٧ -ن )يف فَجوٍة ِمنه(
  .الرقيم الكلب بلغة الروم - ٩ -) الكَهِف َوالَرقيمِإِنَّ أصحاَب (
  .يعني اجلبلني، والصدفني بالفتح بلغة متيم - ٩٦ -) الصِّدفَني(
  . يعين خياف بلغة ُهذيل - ١١٠ -) فََمن كانَ َيرجو ِلقاَء َربِِّه(

  سورة مرمي

  .الكرب يعين قحوال، وهو اليابس جلده على عظمه من - ٨ -ِمَن الكَِبرِ ِعِتيَّا (
  .يعين عاملاً هبا - ١٨٦ -) كَأَّنَك حَِفٌي َعنها: (يعين عاملا بلغة قريش، مثل قوله يف األعراف - ٤٧ -ًتحَتَك َسرِّياً (
  .يعين خصما بلغة كنانة - ٨٢ -) َيكونونَ َعلَيهِم ِضداً(
  .يعين عطاءا بلغة قريش) إِىل َجهََنَم وِرداً(
  .يعني أعظم ِافتراًء بلغة قريش - ٦٩ -) ِتّياًأَيُّهم أََشدُّ َعلى الَرمحن ِع(
  .يعين صوتا بلغة قريش - ٩٨ -) أَو َتسَمع لَُهم رِكزاً(

  ؟؟؟ 



  سورة طه

  .يعين البحر بلغة توافق النبطية - ٣٩ -) يف الَيّم(؟؟؟؟؟؟؟
  .يعني مّرة أخرى بلغة أشعر - ٥٥ -) تاَرةً أُخرى(
  . يعين نقصا بلغة هذيل وقريش - ١١٢ -) فَال َيخاُف ظُلماً َوال َهضماً(

  سورة األنبياء

  .بلغة هذيل) ِحرٌم َعلى قَريٍة(بلغة قريش، و  - ٩٥ -) َوحراٌم َعلى قَريٍة(
  .يعين من كل جانب خيرجون بلغة جرهم - ٩٦ -) ِمن كُلِّ َحَدبٍ َينِسلونَ(
  .يعين حطب بلغة قريش - ٩٨ -) َحَصُب َجهَّنم(
  . آ ٤٨يعين جلبتها بلغة قريش  - ١٠٢ -) ال َيسَمعونَ َحسيَسها(

  ومن سورة احلج

  .يعيين ِمغّبرة مقشعرة بلغة هذيل - ٥ -) َوَترى اَألرَض هاِمَدةً(
  .يعين فكرته بلغة قريش - ٥٢ -) أَلقى الَشيطانُ يف أُمنِيِتِه(
يعين  - ٧٢ -) يناُهم بِذكرِِهمَبل أَت) (يف سورة املُؤُمنِني( كقوله . يعين شرفكم - ١٠ -) ِكتاباً فيِه ِذكرُكُم(

  .شرفهم بلغة قريش
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  ومن سورة قد أفلح

  .يعين ُجعال، بغري ألف بلغة محري، وخراجا بلغة قريش - ٧٢ -) خَرجاً(
  .يعيين ِاستذّلوا بلغة قريش - ٧٦ -فَما ِاستكانوا لَِرّبهِم (
  .يعين آيسون بلغة كنانة - ٧٧ -) ُمبِلسون(
  .اصربوا: يعين أُبِعدوا بلغة عذرة، واخسئوا بلغة قريش - ١٠٨ -) اِاخَسئوا فيه(
  . يعين بالطور اجلبل بلغة توافق السريانية، والسيناء احلسن بلغة توافق النبطية - ٢٠ -) طوَر سيناء(

  ومن سورة النور

  .يعين هالّ جاؤا عليه بلغة قريش - ١٣ -) لَوال جاؤا َعلَيِه(
  .يعين ال حيلف بلغة قريش - ٢٢ -) ضلِ ِمنكُمَوال يَأَتلِ أُولو الفَ(
  .يعين الكُّوة بلغة توافق احلبشية -) كَِمشكاٍة(

  .يعين بالودق املطر بلغة ُجرهم - ٤٣ -) فََترى الوَدَق ًيخُرج ِمن خاللِه(؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ؟



  ومن سورة الفرقان

  .يعين هلكى بلغة ُعمان - ١٨ -) قَوماً بوراً(
  .يعين حراما ُمحّرماً بلغة قريش - ٢٢ -ِحجراً َمحجوراً (
  .يعين أصحاب البنات، وأزد شنوءة يسّمون البنني الرّس - ٣٨ -) أَصحاَب الَرّس(

  ؟؟ 

  سورة الشعراء

  .يعني عصابة بلغة جرهم) ٥٤(لَشِرِذَمةٌ قَليلونَ (
  .بكل طريق بلغة جرهم: قال - ١٢٨ -) أَتَبنونَ بِكُلِّ ريعٍ(

  ؟ 

  سورة النمل

  .أَِهلمين بلغة قريش: قال - ١٩ -) ب أَن أَشكَر ٤٨) بِّ أَوزعينقالَ َر(
  ؟؟؟ 

  سورة القصص

  . والرهب الكم بلغة بين حنيفة. اجلناح اليد - ٣٢ -) وَأَضُمم إِليَك َجناَحَك ِمَن الرََّهب(

  سورة السجدة

  .يعين يف شك بلغة قريش - ٢٣ -) فَال َتكُن يف ِمرَيٍة ِمن ِلقاِئِه(
  ؟ 

  ألحزابسورة ا

  .يعيين موجعا بالعربانية - ٨ -) َعذاباً أَليماً(
  .يعين من حصوهنم بلغة قيس عيالن - ٢٦ -) ِمن َصياصيهِم(

لَِئن لَم َينَتهِ املناِفقونَ َوالَّذينَ يف قُلوبِهِم (يعين الزنا بلغة محري، وكذلك قوله  -) فََيطَمَع الَّذي يف قَلبِِه مَرٌض: (قوله
  .عين الزنا بلغة محريي - ٦٠ -) َمرٌض

َويلٌ ِلكُلِ : (وكل إفك يف القرآن فهو كذب بلغة قريش، وكذلك. يعني ُيكذبون بلغة قريش - ٨٧ -) ُيؤفَكون(
  .يعين لكل كذَّاب -) أَفّاٍك أَثيم

  . يعين أهلكنا بلغة سبأ - ٣٩ -) َتبّرنا تَتبرياً(



  سورة سبأ

  .مار يف احللق بلغة كنانةيعين قّدر املس - ١١ -) َوقَدِّر يف السَّرد(
  .يعين النحاس بلغة جرهم) ١٢) (َوأََسلنا لَُه َعَني الِقطر(
  .يعين عصاه بلغة حضرموت وأَمنار َوخثعم - ١٤ -) ِمنسَأََتُه(
  .يعين التناول بلغة قريش - ٥٢ -) َوأَّنى لَُهم الَتناُوُش(

  ؟ 

  سورة يسن

  .إِنسان بلغة طيء يعين يا - ١ -) يسن وَالقُرآِن احلَكيم: (قوله
  . يعين من القبور بلغة قريش - ٥١ -) ِمَن اَألجداِث(

  سورة الصافات

  .يعين طردا و املدحور املطرودن بلغة كنانة) ٨،٩) (ِمن كُلِّ جانبٍ، ُدحوراً: (قوله
  .يعين دائم بلغة قريش - ٩ -) َولَُهم َعذاٌب واِصٌب(
  .يعين مضيء بلغة ُهذيل - ١٠ -) ِشهاٌب ثاِقٌب(
  .بالكسر بلغة احلجاز، وبالرفع بلغة متيم - ١٦ -) أَِءذا ُمتنا(
  .يعين َمزجاً بلغة جرهم - ٧٦ -) لَشوباً ِمن َحميم(
  .يعين بل يزيدون بلغة كندة) ٤١٧) (إِىل مائَِة أَلٍف أَو َيزيدون(

  .يعين من كذهبم بلغة قريش - ١٥١ -) أَال إِنُّهم ِمن إِفكِهِم: (قوله
  . يعين َرّباً بلغة محري - ١٢٥ -) عالًأََتدعونَ َب(

  سورة صاد

  .يعين وليس حني فرار بلغة توافق القبطية - ٣ -) َوالتَ حَني َمناص(
  .يعين كتابنا بلغة توافق لغة النبط - ١٦ -) َعجِّل لَنا ِقطَّنا(
  .يعين املطيع بلغة كنانة وهذيل وقيس عيالن - ١٩ -) كُلُّ لَُه أَّواب(
  .يعين حيث أراد بلغة األزد وُعمان - ٣٦ -) رِه ُرخاَء َحيثُ أَصابَتجري بِأَم(
  .بالكسر بلغة قريش وبالضم بلغة متيم - ٦٣ -اَِتَخذناُهم ُسخرِّياً (
  .فإِنك ملعون بلغة قيس عيالن - ٧٧ -) فَإِّنَك َرجيم(

  ؟؟؟؟؟؟ 

  سورة الزمر



  .يعين مالت بلغة متيم وأشعر - ٤٥ -) ِامشَأَّزت قُلوُب(
  .يعين وجب بلغة قريش - ٤٨ -) َوحاَق بِهِم(
  .يعين مفاتيح وافقت لغة الفرس واألنباط واحلبشة - ٦٣ -) َمقاليُد السموات واَألرضِ(

  ؟ 

  سورة غافر

  .يعين مكروبني بلغة أزدن شنوءة - ١٨ -) كاِظمني(
  .يعني مانع بلغة خثعم - ٢١ -) َوما كانَ لَُهم ِمَن ا للَِه ِمن واقٍ(
  .يعين وجب بلغة قريش واليمن - ٤٥ -) بِآلِ ِفرعونَ َوحاَق(

  ؟؟ 

  سورة فصلت

  . يعين مقشعرة بلغة متيم - ٣٩ -) أَّنَك َترى اَألرضَ خاِشعَةً(

  سورة الزخرف

  .يعين يكذبون بلغة متيم - ٢٠ -) إِالّ َيخرِصونَ) ب ٤٩) (إِن ُهم(
  .غة قيس عيالن وبين حنيفةيعني ُتكرمون بل - ٧٠ -) أَنُتم وَأَزواُجكُم ُتحَبرون(
  . يعين ِقصاع بلغة قريش - ٧١ -ن )ُيطاُف َعلَيهِم بِِصحاٍف ِمن ذَهبٍ(

  سورة الدخان

  . فانتظر بلغة قريش - ١٠ -) فارَتِقب َيوم تأَيت السَّماُء بُِدخاٍن ُمبني(

  سورة اجلاثية

  .يعين كذابٍ بلغة قريش - ٧ -) َويلٌ ِلكُلِ أَفّاٍك أَثيم(
  .يعني ال خيافون بلغة هذيل - ١٤ -) ونَ أَياَم اهللاال يَرج(

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  سورة األحقاف

  .يعين وجب بلغة قريش، وكل ما كان حق عليهم وجب - ٢٥ -) َحقَّ َعليهُِم القَول(
  . الواحد ِحقف بلغة حضرموت وتغلب. يعين الرمل - ٢١ -) قَوَمُه بِاَألحقاف(



  سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم

  .يعين حاهلم بلغة هذيل - ٢ -) صلََح بالَُهموَأ(
  .يعين مننت، رفعا بلغة متيم، ومننت بالكسر بلغة أهل احلجاز - ١٥ -) ماٍء غَريِ آِسنٍ(
  . ُينقصكم بلغة محري - ٣٥ -) َولَن َيِترَكُم أَعمالَكُم(

  سورة الفتح

  .غة محرييعيين حمبوساً بل - ٢٥ -) َواهلَدي َمعكوفاً أَن َيبلُغَ َمِحلَه(
  ؟ 

  سورة ق

  .يعني إعياء بلغة حضرموت - ٣٨ -) َوما َمسَّنا ِمن لُغوب(
  .يعني ُمَسلّط بلغة محري - ٤٥ -) َوما أَنَت َعلَيهِم بَِجبَّار(

  ؟؟؟؟؟ 

  سورة الذاريات

  .آ٥٠) ُيقال أفََك الرجل إذا كذب - ١٩ -) ُيؤفَُك َعنُه َمن أُِفَك: (قال اهللا تعاىل
  .القرآن الكذب بلغة قريشاِإلفك يف مجيع 

  .اخلرّاصون الكاذبون بلغة كنانة وقيس عيالن - ١٠ -) قُِتل اخلَرّاصون(
  .يعين ينامون بلغة هذيل - ١٧ -) ما يَهَجعون(
  .يعني بِرهطه بلغة كنانة - ٣٩ -) فَتوىل بُِركنِِه(
  .توافق لغة النبط) بلغة(يعني البحر  - ٤٠ -) أَليم(
  .يعني نصيباً من العذاب بلغة هذيل - ٥٩ -) ظَلَموا ذَنوباً مِثلَفَإِنَّ ِللَّذَيَن (

  ؟؟؟ 

  سورة الطور

  .يعين املمتليء بلغة عامر بن صعصعة، وكذلك يف سورة التكوير - ٦ -) َوالَبحرِ املَسجورِ(
  .يعين مجعت بلغة خثعم - ٦ -) َوإِذا البِحاُر ُسجَِّرت(
يعين تنشق  - ٩ -) فَإِذا ِهيَ َتمور(وكذلك يف سورة امللك . ق السماء شقايعني تنش - ٩ -) َتموُر السماُء َموراً(

  .بلغة قريش
َيُدعُّ (وكذلك يف سورة املاعون . يعين ُيدفعونَ إِىل نارِ َجَهّنم بلغة قريش - ١٣ -) َيوَم ُيَدعونَ إِىل نارِ جََهّنَم َدّعا

  .أي ُيدفَع - ٢ -) اليَتيم



  .يعين قوة بلغة قريش - ٢١ -) هِم ِمن َشيءَوما أَلَتناُهم ِمن َعَمِل(
  . بلغة قريش تقريب - ١٣ -) َولَقَد رَآُه نَزلَةً أُخرى(

  سورة القمر

  .يعين ذاهب بلغة قريش - ٢ -) ِسحٌر ُمسَتِمر
  .يعين جنون بلغة غّسان - ٤٧ -) يف َضاللٍ َوُسُعر(
  .بلغة ُهذيل الواحد داسر. يعين املسامري - ١٣ -) ذَاَت أَلواحٍ وَُدُسر(
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .يعين متفكر بلغة قريش - ٥١، ٤٠، ٣٢، ٢٢، ١٧، ١٥) فََهل ِمن ُمّدِكر(

  سورة الرمحن

  . يعين للخلق بلغة ُجرهم - ١٠ -) واَألرَض َوَضَعها ِلَألنام(

  سورة الواقعة

  .يعين فُتَّت فَتاً بلغة كنانة - ٥ -) َوُبسَّت اِجلبالُ َبّسا(
  .يعين اليمني، واملشئمة يعين الشمال بلغة كنانة - ٨ -) ةأصحاُب املَيَمَن(
  . يعني مبعوثني - ٨٦ -) غََري َمدينني(

  سورة احلديد

  . يعين اَألجل بلغة ُهذيل - ١٦ -) فَطالَ َعلَيهِم اَألمُد(

  من اجملادلة

  . يعين النخل بلغة األوس - ٥ -) كُبِتوا(

  سورة احلشر

  .يعين النخل بلغة األوس - ٥ -) ما قَطَعُتم ِمن ليَنٍة(
  .يعين غشاً بلغة كنانة - ٢٠ -) َوال َتجَعل يف قلوبِنا ِغالًّ(
  . يعين الشاهد بلغة قيس عيالن - ٢٣ -) املهيمن(

  سورة الصف

  .َعظَُم َمقتاً بلغة قريش - ٣ -) كَُبَر َمقتاً ِعنَد اللَِه(
  . وا أما اهللا قلوهبميعين فلما مال - ٥ -) فَلَما زاغوا أَزاغ اهللا قُلوَبُهم(



  سورة اجلمعة

  .يعين كتابا بلغة كنانة - ٦ -) كََمثَلِ اِحلمارِ يِحِملُ أَسفاراً(
  . يعين ذهبوا بلغة اخلزرج - ١١ -) ِانفَّضوا إِليها(

  سورة املنافقني

  . يعين لََعَنُهم بلغة اخلزرج - ٤ -) قاَتلَُهم اهللا: (قوله

  سورة التغابن

  . يعين كذب الذين كفروا بلغة محري - ٧ -) َن كَفَرواَزَعَم الَّذي: (قوله

  سورة تبارك الذي

  .يعين من عيب به، بلغة ُهذيل - ٣ -، )ِمن َتفُوُّت(
  .يعين متزق بلغة قريش - ٨ -) َتكاُد َتَمّيز من الغيظ(
  . يعني يف نواحيها بلغة قريش - ٥ -) فامشوا يف مناِكبها(

  سورة احلاقة

  .الواحد ِعجز بكسر العني بلغة محري. يعين أجذاع خنل - ٧ -) َنخلٍ خاوَيةكَأَنُّهم أَعجاُز (
  .يعين شدية بلغة محري - ١٠ -) أَخذَةً رابيَة(
  . يعين نواحيها بلغة هذيل - ١٧ -) َواملَلَُك َعلى أَرجاِئها(

  .يعين احلاّر الذي قد انتهت شدته بلغة أَزد شنوءة - ٣٦ -) ِمن ِغسلني(

  سورة املعارج

  .يعين ُمسرِعني بلغة قريش - ٣٧ -) ُمهِطعني(
  .يعين َضجورا بلغة خثعم - ١٩ -) ُخِلَق َهلوعاً(
  . يعين إِىل َعلَمٍ ُيسرِعونَ بلغة قريش - ٤٣ -) إِىل َنصبٍ يوِفضونَ(

  سورة نوح

  .يعين َتغطوا بلغة جرهم - ٧ -) َواسَتغشوا ِثياَبُهم(
  . ناً بلغة هذيليعين ألوا - ١٤ -) َخلَقَكُم أَطواراً(



  سورة اجلن

  .يعين ِغّياً - ٦ -) فَزادوُهم َرَهقاً(
  . خبساً َنقصاً، َرهقاً، ظُلماً بلغة قريش - ١٦ -) فَال َيخاُف َبخساً َوال َرَهقاً(

  سورة املزمل

  يعين شديداً بلغة محري  - ١٦ -) فَأََخذناُهم أَخذا وَبيالً(

  سورة املدثر

  .يعين حّراقة بلغة قريش - ٢٩ -) لَوّاَحةٌ ِللَبشر(
  . يعين األسد بلغة قريش، ولغة أزد شنوءة - ٥١ -) فَرَّت ِمن قَسورة(

  سورة القيامة

  .يعين ال جبل وال ملجأ بلغة توافق النبطية - ١١ -) كَالّ ال َوَزر(
  . يعين الشّدة بالشدة بلغة قريش - ٢٩ -) َوالتَفِّت الساُق بِالساق(

  سورة املرسالت

  .يعين َرّشاشاً بلغة أشعر - ١٤ -) ثَّجاجا(
  .والواحد املعصر بلغة قريش. يعين من السحاب - ١٤ -) ِمَن املُعصِراتَ)
  .يعين نوما بلغة ُهذيل - ٢٤ -) َبرداً َوال شَراباً(
  . يعين مآلى بلغة ُهذيل - ٣٤ -) كَأَساً ِدهاقا(

  سورة النازعات

  .مهدان يعين مضطربة بلغة - ٨ -) َيوَمِئٍذ واجِفَة(
  . يعين أَظلم بلغة أمنار وأشعر - ٢٩ -) َوأَغطَّش لَيلَها(

  سورة عبس

  .يعين كتبة بلغة كنانة - ١٥ -) بِأيدي سَفَرة(
  .حدائق يعين بساتني، والغلب املتلفّة بلغة قريش وقيس عيالن - ٣٠ -) غُلبا(َحداِئَق (

  ؟؟ 

  سورة التكوير



  .مجعت بلغة خثعميعين  - ٦ -) َوإِذا البِحاُر ُسجَِّرت(
  .يعني أدبر بلغة قريش - ١٧ -) َواللَيلِ إِذا َعسَعس(
  .مّتهمب بلغة ُهذيل) ظَنني. (خبيل بلغة قريش - ٢٤ -) بَِضنني(

  ؟؟ 

  سورة املطففني

  . يعين خمتوم بلغة محري - ٩ -) ِكتاٌب َمرقوم(

  سورة الطارق

  . يعين املضيء بلغة كنانة - ٣ -) الَنجُم الثاِقب(

  الغاشية سورة

  .يعين احلارة بلغة مدين - ٥ -) آنَِية(
  .وهو شوك يكون يف البادية. يعين الشِربق بلغة قريش - ٦ -إِالّ ِمن ضَريع (
  .الواحد منرقة بلغة قريش. يعين الوسائد - ١٥ -) َنمارُِق َمصفوفَة(
  . يعين الطنافس بلغة ُهذيل - ١٦ -) َورَابُِي َمبثوثَة(

  سورة البلد

  . يعين ذي جماعة بلغة ُهذيل - ١٤ -) مٍ ذي َمسَغَبةيف َيو(

  سورة الليل

  . يقول إذا مات بلغة قريش - ١١ -) َمالُُه إِذا تََرّدى(

  سورة العلق

  يعين لَنأُخذَن بلغة قريشز  - ١٥ -) لََنسفَعاً بِالناِصية(

  سورة البينة

  . يعين مل يزل بلغة قريش ١ -) لَم َيكُن الَّذين(

  اتسورة العادي



  .يعين لكفور بالنعم، يذكر املصائب وينسى النعم بلغة كنانة ٦ -إِنَّ اِإلنسانَ لَِربِِه لَكَنود (
منتصبا؟ . ويقال مازال العام منصوبا ومل يزل الرجل مكنودا منتصبا بلغة قريش وهو مأخوذ من قوله تعاىل يف كبد

  .يعين أخرجوا بلغة قريش) فََتنوا املُؤِمنَني َواملُؤمِنات(
  .ويقال قد اتسق القوم إذا اجتمعوا بلغة جرهم
التفت الساق (تعين شدائد، وهو مأخوذ من قول اهللا عزوجل : ويقال مر يف سوق القوم كثري، وأسوق كثرية

  .يعين الشدة بالشدة) بالساق
  .بلغة خثعم) افَقَد َصَغت قُلوُبكُم(يعين مال إليك، وهو مأخوذ من قول اهللا عزوجل . قد صغا فالن إليك: ويقال
  .يعين حىت يذهبوا وهي لغة خزرجية) َحّتى َينفَضوا(قد انفض الرجل إذا ذهب، مأخوذ من قوله عّز وجل : ويقال
  .يعين عجبا بلغة قريش) لقد جئت شيئا إمرا(قد جئت باألمر العجب، : ويقال
  .قد أملقت يعين جعت: ويقال

  .ة قرشيةأي شك وهي لغ) فَال َيكُن يف َصدرِكَ َحرٌج منه(
  .يعين نصيبا بلغة توافق النبطية)كِفل منها(ويقال أعطين كفلي، يعين نصييب، من قول اهللا 

علقه العبد الفقري . ّتم الكتاب، وذلك يوم الثامن عشر من ربيع اآلخر، سنة اثنتني ومخسني وستماية أحسن اهللا نفعها
مصر باملدرسة املعروفة بابن زين التجار اجملاورة للجامع  إىل اهللا تعاىل حممد بن حممد املرتضى الشافعي العر مبدينة

  .العتيق مبصر املذكورة
  ). غفر اهللا لكاتبه وعفا عنه مبّنه وكرمه آمني(
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