
ملعرب: كتاب  ا لقرآن من  ما وقع يف ا في ملهذب    ا
وطي: املؤلف  لسي  ا

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .احلمد هللا الذي فضل هذه األمة بالكتاب العزيز، والصالة والسالم على سيدنا حممد أشرف رسول وأكرم نيب
يه من ذلك مقروناً بالعزو هذا الكتاب تتبعت فيه األلفاظ املعربة اليت وقعت يف القرآن مستوعباً ما وقفت عل

  . وعلى اهللا االعتماد، وإليه أضرع يف اهلداية إىل طرق السداد. والبيان

  مقدمة

فاألكثرون ومنهم اإلمام الشافعي، وابن جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو : اختلفت األئمة يف وقوع املعرب يف القرآن
  ).َعَربياً قُرآناً: (بكر وابن فارس على عدم وقوعه فيه لقوله تعاىل

  ).َولَو َجَعلناُه قُرآناً أَعَجمياً لّقالوا لَوال فُصِّلَت َآياُته ءاَعجَميُّ َوَعَريبُّ: (وقوله
  .وشدد الشافعي النكري على القائل بذلك

إمنا أنزل القرآن بلسان عريب مبني فمن زعم أن فيه غري العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن : )وقال ابو عبيد
  (.بالنبطية فقد أكرب القول كذاباً

وقال ابن فارس لو كان فيه من غري لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إمنا عجزت عن اإلتيان مبثله، ألنه أتى 
  .بلغات ال يعرفوهنا
 ما ورد عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وغريه من تفسري ألفاظ القرآن أهنا بالفارسية أو احلبشية أو: )وقال ابن جرير

  (.النبطية أو حنو ذلك إمنا اتفق فيها توارد اللغات فتكلمت هبا العرب والفرس واحلبشة بلفظ واحد
بل كان للعرب العاربة اليت نزل القرآن بلغتهم بعض خمالطة لسائر األلسنة يف أسفار هلم فعلقت من : )وقال غريه

ا وحماوراهتا حىت جرت جمرى العريب الفصيح، لغاهتم ألفاظ غريت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها يف أشعاره
  (.ووقع هبا البيان، وعلى هذا احلد نزل هبا القرآن

كل هذه األلفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جداً، وال يبعد أن ختفى على األكابر اجللة : )وقال آخرون
  (.وقد خفي على ابن عباس رضي اهللا عنهما معىن فاطر

  (.ال حييط باللغة إال نيب: )يف الرسالة( اهللا رمحه)قال الشافعي 
إمنا وجدت هذه األلفاظ يف لغة العرب ألهنا أوسع اللغات وأكثرها ألفاظاً، وجيوز أن : )وقال أبو املعايل شيدلة

  (.يكونوا سبقوا إىل هذه األلفاظ
مات اليسرية غري العربيه ال خترجه بأن الكل) قُرآناً َعَربياً: (وأجابوا عن قوله تعاىل. وذهب آخرون إىل وقوعه فيه

بأن املعىن من ) ءآعَجميٌّ َوَعَريبٌّ: (عن كونه عربياً فالقصيدة الفارسية ال خترج عنها بلفظة فيها عربية، وعن قوله
  .واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف حنو إبراهيم للعلمية والعجمة. السياق أكالم أعجمي وخماطب عريب

موجه بأنه إذا اتفق على وقوع األعالم فال : دالل بأن األعالم ليست حمل خالف، فالكالم يف غريهاورد هذا االست
  .مانع من وقوع األجناس



  .الرأي الذي اختاره السيوطي
ما أخرجه ابن جرير قال حدثنا ابن محيد حدثنا يعقوب القمى عن جعفر  -وهو اختياري  -وأقوى ما رأيته للوقوع 

َوقالوا لَوال )قالت قريش لوال أنزل هذا القرأن أعجمياً وعربياً، فأنزل اهللا : )عن سعيد بن جبري قال ابن أييب املغرية
( ِحجاَرٍة مِّن ِسجّيلٍ: )بكل لسان فيه( القرآن)اآلية، فأنزل اهللا بعد هذه اآلية ( فُصِّلَت َآياُتُه ءَآعَجميٌّ َوَعَريبٌّ

  .فارسية
يف : )عبد الرمحن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق، عن أيب ميسرة قالوقال حدثنا حممد بن بشار، حدثنا 

حدثنا عبيد اهللا عن إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة : )وقال ابن أيب شيبة يف مصنفه(. القرآن من كل لسان
  (.أنزل القرآن بكل لسان: )قال

  (.لدنيا إال وهي يف القرآنليس لغة يف ا: )ونقل الثعليب رمحه اهللا تعاىل عن بعضهم قال
فهذه إشارة إىل أن حكمة وقوع هذه األلفاظ يف القرآن أنه حوى علوم األولني واآلخرين ونبأ كل شيء فال بد أن 

فاختري له من كل لغة أعذهبا وأخفها وأكثرها . تقع فيه اإلشارة إىل أنواع اللغات واأللسن لتم إحاطته بكل شيء
من خصائص القرآن على سائر كتب اهللا : )ابن النقيب صرح بذلك فقال يف تفسريهمث رأيت . استعماالً للعرب

  .املنزلة أهنا نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، مل ينزل فيها شيء بلغة غريهم
  (.والقرآن احتوى على مجيع لغات العرب وأنزل فيه بلغات غريهم من الروم والفرس واحلبشة شيء كثري

  ). َوما أَرَسلنا ِمن رَّسولٍ إِلّا بِِلساِن قَوِمِه: (صلى اهللا عليه وسلم مرسل إىل كل أمة، وقد قال تعاىل قلت وأيضاً فالنيب

  .فال بد وأن يكون يف الكتاب املبعوث به من لسان كل قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو
استربق ليس بعريب وغري العريب من  إن قيل إن: )وقد رأيت اجلويين ذكر لوقوع املعرب يف القرآن فائدة أخرى فقال

لو اجتمع فصحاء العامل وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا : األلفاظ دون العريب يف الفصاحة والبالغة، فنقول
  .بلفظة تقوم مقامها يف الفصاحة لعجزوا عنها

وفهم بالعذاب الوبيل، ال يكون وذلك ألن اهللا تعاىل إذا حث عباده على الطاعة، فإن مل يرغبهم بالوعد اجلميل، وخي
  .حثه على وجه احلكمة، فالوعد والوعيد نظراً إىل الفصاحة واجب

األماكن الطيبة، مث املآكل الشهية، مث املشارب اهلنية، مث : مث إن الوعد مبا يرغب فيه العقالء، وذلك ينحصر يف أمور
  .فيه الطباع املالبس الرفعية، مث املناكح اللذيذة، مث ما بعده مما ختتلف
ولو تركه لقال من أمر بالعبادة، ووعد عليها باألكل . فإذن ذكر األماكن الطيبة والوعد به الزم عند الفصيح

إن األكل والشرب ال ألتذ به إذا كنت يف حبس أو موضع كربه فلذا ذكر اهللا تعاىل اجلنة ومساكن طيبة : والشرب
أرفعها، وأرفع املالبس يف الدنيا احلرير، وأما الذهب فليس مما ينسج فيها، وكان ينبغي أن يذكر من املالبس ما هو 

ورمبا يكون الصفيق اخلفيف أرفع من الثقيل . مث إن الثوب الذي من غري احلرير ال يعترب فيه الوزن والثقل. منه ثوب
  .الوزن

األثخن وال يتركه يف  وأما احلرير فكلما كان ثوبه أثقل كان أرفع فحينئذ وجب على الفصيح أن يذكر األثقل
مث إن هذا الواجب الذكر، إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صريح أو ال . الوعد لئال يقصر يف احلث والدعاء

وال شك أن الذكر بلفظ الواحد الصريح أوىل ألنه أوجز وأظهر يف اإلفادة، وذلك استربق فإن . يذكر مبثل هذا
لفظ آخر مل ميكنه، ألن ما يقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظه متعددة، وال أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ ويأيت ب

جيد العريب لفظاً واحداً يدل عليه ألن الثياب من احلرير عرفها العرب من الفرس، ومل يكن هلم هبا عهد وال وضع يف 



الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة وإمنا عربوا مامسعوا من العجم واستغنوا به عن . اللغة العربيد للديباج الثخني اسم
وأما أن ذكره بلفظني فأكثر فإنه يكون قد أدخل بالبالغة ألن ذكر لفظني ملعىن ميكن ذكره بلفظ . تلفظهم به

جيب على كل فصيح أن يتكلم به يف موضعه وال جيد ما يقوم مقامه، وأي ( استربق)تطويل، فعلم هبذا أن لفظ 
  .هفصاحة أبلغ من أال يوجد غريه مثل

  ؟

  مذهب أيب عبيد

والصواب عندي : )وقال أبو عبيد القاسم بن سالم بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء واملنع عن أهل العربيه
مذهب فيه تصديق القولني مجيعاً، وذلك أن هذه األحرف أصوهلا أعجمية، كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب 

عجم إىل ألفاظها، فصارت عربيد، مث نزل القرآن وقد اختلطت هذه احلروف فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ ال
  (.إهنا عجيبة فصادق: بكالم العرب، فمن قال إهنا عربية فهو صادق ومن قال

  .وهذا هو الذي جزم به ابن جرير، ومال إىل هذا القول اجلواليقي وابن اجلوزي وآخرون
  . مرتبة على حروف العجم( من ذلك)وهذا سرد األلفاظ الواردة يف القرآن 

  حرف اهلمزة

  .حكى الثعاليب يف فقه اللغة وأبو حامت اللغوي يف كتاب الزينة أهنا فارسية(: أباريق)
إما أن يكون طريق املاء أو صب املاء على : األبريق فارسي معرب وترمجته من الفارسية أحد شيئني: )وقال اجلواليقي

  (.هينة
  .احلشيش بلغة أهل املغرب(: )األب: )قال شيدلة يف الربهان(: أب)
أخربنا أبو عبد اهللا الطرباين أخربنا إمساعيل بن عبد الكرمي حدثين عبد الصمد بن : قال ابن حامت يف تفسريه(: ابلعي)

  .معقل
  (.ازدرديه)باحلبشية : قال) َوقيلَ يا أَرضُ ِابلَعي ماَءِك: (مسعت وهب بن منبه يقول يف قوله تعاىل

حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الغزال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب : لشيخ ابن حيان يف تفسريهوقال أبو ا
  ).يا أَرُض ِابلَعي ماَءِك: (حدثنا شبيب ابن الفضل حدثنا ميسرة ابن اليسع عن جعفر بن حممد عن أبيه يف قوله تعاىل

  .أشريب بلغة اهلند: قال
  .أي ركن بالعربية) أَخلَدَ إِىل اَألرضِ(يف قوله تعاىل ( اإلرشاد يف القراءات العشر) قال الواسطي يف كتاب(: أخلد)
  . أهنا السرر باحلبشية( فنون األفنان)حكى ابن اجلوزي يف (: األرائك)

  .أليس بعلم أليب إبراهيم وال للصنم: يعد يف املعرب على قول من قال(: آزر)
يعين بالرفع قال بلغين ( وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر)مسعت أيب يقرأ : مان قالقال ابن أيب حامت ذكر عن معتمر بن سلي

ليس آزر أبا إبراهيم، : وأخرج عن أبن عباس وجماهد، أهنما قاال. ، وأهنا أشد كلمة قاهلا إبراهيم ألبيه(أعوج)أهنا 
  (.يا خمطئ)وقال بعضهم آزر بلغتهم 

  (.معوج)هم، ومعناه هو سب وعيب بكالم: قال مجاعة: وقال ابن جرير



  .ويف العجائب للكرماين قيل معناه شيخ بالفارسية
  .األسباط بلغتهم كالقبائل بلغة العرب: قال أبو الليث السمرقندي يف تفسريه(: أسباط)
االستربق : حدثنا أيب حدثنا عبدة، حدثنا ابن املبارك حدثنا جويرب عن الضحاك قال: )قال ابن أيب حامت(: استربق)

  (.استربه)ج الغليظ، وهو بلغة العجم الديبا
غليظ الديباج، فارسي معرب، وممن صرح بأنه بالفارسية أبو عبيد وأبو حامت (: األستربق: )وقال اجلوالبقي

  .وآخرون
  .هو نبطي( غرائب التفسري)هي الكتب بالسريانية وقال الكرماين يف؛ ( االرشاد)قال الواسطي يف (: أسفار)

: دثنا أيب حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ، عن عبيد عن الضحاك يف قوله تعاىلوقال ابن أيب حامت ح
  .قال كتباً، والكتاب بالنبطية يسمى سفراً( حيمل أسفاراً)
  (.معناه عهدي بالنبطية)قال أبو القاسم يف كتاب لغات القرآن (: إصرى)
أبا معاذ أنبأنا عبيد ( حدثت عن احلسني مسعت: ل ابن جريرأهنا األكواز بالنبطية، وقا)حكى ابن اجلوزي (: أكواب)

  (.األكواب جرار ليست هلا عرى وهي بالنبطية كوبا: )مسعت الضحاك يقول
  .حكى ابن اجلوزي أنه املوجع بالزجنية، وقال شيدلة يف الربهان بالعربانية(: أليم)
قال اإلل اهللا تعاىل، (. إال وال ذمة)جماهد يف قوله حدثنا سفيان عن ابن جنيح عن : )قال الفريايب يف تفسريه(: إال)

  (.قالوا اإلل بالنبطية اسم اهللا تعاىل: )قال ابن جىن يف احملتسب
  .بلغة الرببر( لغات القرآن)وقال أبو القاسم يف . أي نضجة بلسان أهل املغرب( إناه: )قال شيدلة يف الربهان(: إناه)
  .هو الذي انتهى حره بلغة الرببر( نَحميمٍ َآ: )وقال يف قوله تعاىل(: آن)
  .أي حارة بلغة الرببر) ِمن َعنيٍ َآنيٍة: (ويف قوله تعاىل): َآنية(
املوقن ( األواه: )قال ابن أيب حامت حدثنا األشج، حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن جماهد وعكرمة قاال(: أواه)
  (.بلسان احلبشة)

حدثنا حيىي بن آدم، عن ابن املبارك عن خالد اخلدا عن عكرمة ابن عباس  وقال ابن جرير حدثنا سفيان بن وكيع،
وقال حدثنا احلسني، حدثنا أبو خيثمة زهري حدثنا أبو إسحاق اهلمداين عن (. املوقن بلسان احلبشة(: األواه: )قال

حدثين أيب، حدثين حدثين حممد بن سعيد، : الرحيم بلحن احلبشة وقال( األواه: )أيب ميسرة عمرو بن شرحبيل قال
  .الدعاه بالعربية(: األواه)وقال الواسطي . املؤمن باحلبشية( األواه: )عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس، قال

حدثنا أبو سعيد األشج، حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أيب اسحق عن عمرو بن : )قال ابن أيب حامت(: أواب)
  (.ةاملسبح بلسان احلبش( األواب: )شرحبيل قال

أويب معه : حدثنا محيد حدثنا حكام بن عنبسة عن أيب إسحاق عن أيب ميسرة يف قوله تعاىل: )قال ابن جرير(: أويب)
  .سبحي بلسان احلبشة: قال

أي األوىل ( يف امللة اآلخرة: )أي اآلخرة ويف قوله( اجلاهلية األوىل)قال شيدله يف قوله تعاىل (: األوىل واآلخرة)
  .يسمون اآلخرة باألوىل واألوىل باآلخرة، حكاه الزركشي يف الربهان بالقبطية، والقبط

  حرف الباء



  .أي ظواهرها بالقبطية، حكاه الزركشي( َبطائُِنها ِمن ِاستََربقٍ(قال شيدلة يف قوله تعاىل (: بطائنها)
محل ) قوله تعاىل حدثنا القاسم، حدثين احلسني، حدثين حجاج عن ابن جريج عن جماهد يف: )قال ابن جرير(: بعري)

البعري كل : هذا حرف نادر ذكر مقاتل عن الزبور( ليس)قال ابن خالويه يف كتاب . قال وهي لغة. محار: قال( بعري
  .ما حيمل بالعربانية

  (. البيعة والكنيسة جعلهما بعض العلماء فارسيني معربني: )قال اجلواليقي يف كتاب املعرب(: بيع)

  حرف التاء

ذكر عن القواري حدثنا حيىي بن ميان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبري يف قوله : ابن أيب حامت قال(: تتبرياً)
  .قال تربه بالنبطية) وَلََيَتَبروا ما َعلوا َتتبرياً: (تعاىل

  . وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا ابن ميان به

  .أي من بطنها بالنبطية( اها من حتتهافناد)يف قوله تعاىل ( لغات القرأن)قال أبو القاسم يف (: حتت)
  .مثله عن مؤرخ السدوسي رمحه اهللا تعاىل( العجائب)وحكى الكرماين يف كتاب 

  .ذكر ابن دربد واجلوالبقي والثعاليب أنه فارسي معرب(: تنور)

  حرف اجليم

عن النضر ( احلماين)محن ذكر عن نعيم بن محاد البصري، حدثنا عبد احلميد بن عبد الر: قال ابن أيب حامت(: اجلبت)
حدثنا ابن بشار، حدثنا حممد بن : وقال ابن جرير( اسم الشيطان باحلبشية: )اجلبت: عن عكرمة عن ابن عباس قال

  .الكاهن: اجلبت الساحر بلسان احلبشة والطاغوت: جعفر حدثنا شعبة عن أيب بشر عن سعيد بن جبري قال
  .ويف العجائب للكرماين أن أصله جبس

  .ذهب مجاعة إىل أهنا أعجمية، وقال بعضهم فارسية معربة: (جهنم)
  . هي تعريب كهنام بالعربانية: وقال آخرون

  حرف احلاء

: قال ابن أيب حامت ذكر احلسن بن حممد الصباح حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخربين عطاء أن عكرمة قال(: حرام)
  (.وجب باحلبشية: وحرم)
أيب حدثنا حممد بن عبد الرمحن اجلعفي حدثنا عبد اهللا بن موسى عن املنهال بن قال ابن أيب حامت حدثين (: حصب)

  (.حطب جهنم بالزجنية: )خليفة الطائي عن سلمة عن متام الشعري عن ابن عباس يف قوله تعاىل حصب قال
صبهاين ما قلت وينبغي أن يكون معرباً مصرحاً به ففي تفسري األ( قيل معناه قولوا صوابا)قال الراغب (: حطة)

  (.وقيل إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب ال يعرف معناها يف العربية: )نصه
قال ( إنه كان حوبا كبرياً: )روينا يف أسئلة نافع بن األزرق أنه قال البن عباس أخربين عن قول اهللا تعاىل(: حوب)

  .إمثاً كبرياً بلغة احلبشة



عن الضحاك قال ( جويرب)ألشج، حدثنا الوليد بن القاسم عن قال ابن حامت حدثنا أبو سعيد ا(: حواريون)
  .الغسالون بالنبطية وأصله هواري: احلواريون

وقال ابن املنذر حدثنا علي بن املبارك حدثنا زيد بن ثور عن ابن جريج قال احلواريون الغاسلون للثياب وهي 
  . بالنبطية

  حرف الدال

  .بعضهم أن الدراسة القراءة بالعربانية عده احلافظ بن حجر يف نظمه، وذكر(: درست)
  .الدرى املضيء باحلبشية( الربهان)قال شيدلة يف ( درى)

  .وكذا قال أبو القاسم يف لغات القرآن، والواسطي يف اإلرشاد
  .أنه فارسي: ذكر اجلواليقي وغريه( دينار)

  . الشريعة جاءت به( قيل أصله بالفارسية دين آر: )ويف املفردات للراغب

  ف الراءحر

  .أخرج أبو نعيم يف دالئل النبوة عن ابن عباس قال راعنا سب بلسان اليهود( راعنا)
وأحسب : العرب ال تعرف الربانيني وإمنا عرفها الفقهاء وأهل العلم، قال: قال أبو عبيد: )قال اجلواليقي( ربانيون)

أبو القاسم صاحب لغات القرآن وأبو حامت يف الكلمة ليست بعربية، وأهنا عربانية أوسريانية، وجزم بأهنا سريانية 
قيل رباين لفظ سرياين وأخلق بذلك، فقل ما : )كتاب الزينة والواسطي يف اإلرشاد، وقال الراغب يف املفردات

  (.يوجد يف كالمهم
  .الريب كالرباين: ذكر أبو حامت اللغوي يف كتاب الزينة أهنا سريانية ويف كتاب املفردات للراغب(: ربيون)
  .ذهب املربد وثعلب إىل أنه عرباين وليس بعريب وأصله باخلاء املعجمة وأنشد بعضهم( الرمحن)

  .وُِحكُمكُم َصلَُب الَرمخَنِ قُربانا... أَو َتتُركونَ إِىل القَسيسِ ِهجَرتكُم 
  .الرس اسم أعجمي ومعناه البئر: قال الكرماين يف العجائب(: الرس)
  .هو الكتاب بلغة الروم( لغات القرآن)الرقيم اللوح بالرومية وقال أبو القاسم يف (: نالربها)قال شيدله يف ( الرقيم)

  .هي الدواة هبا: وقال الواسطي
  .عده ابن اجلوزي يف فنون األفنان من املعرب وقال الواسطي هو حتريك الشفتني بالعربية(: رمز)
  .أي سهال دمثا بلغة النبط) ِك الَبحَر َرهوًاَوِاتُر(قوله تعاىل ( لغات القرآن)قال أبو القاسم يف (: رهو)

  .أي ساكناً بالسريانية: قال الواسطي
  (. هو أعجمي اسم هذا اجليل من الناس: )قال اجلواليقي(: الروم)

  حرف الزاي

  . أنه فارسي وكذا اجلواليقي( فقه اللغة)حكى الثعاليب يف (: الزجنبيل)



  حرف السني

  . أي مقنعي الرؤوس بالسريانية) َواَدُخلوا الباَب ُسَجداً: (عاىلقال الواسطي يف قوله ت(: سجداً)

حدثنا أمحد بن زياد حدثنا حممد بن غالب ابن حرب حدثنا أبو سلمة موسى بن : )قال ابن مردويه(: السجل)
بلغة ( السجل: )إمساعيل حدثنا هارون بن موسى النحوي عن عمرو بن مالك عن أيب اجلوزاء عن ابن عباس قال

  (.السجل الكتاب قال قوم هو فارسي معرب: البن جين( احملتسب)ويف . الرجل. بشةاحل
حدثنا ورقاء عن ابن أيب : وقال الفريايب. أي حجارة وطني( كل)و ( سنك)بالفارسية : قال اجلواليقي(: سجيل)

يع عن سفيان عن قال ابن أيب شيبة حدثنا وك: سجيل بالفارسية أوهلا حجارة وآخرها طني: جنيح عن جماهد قال
قال حدثنا وكيع . قال هي بالفارسية سنك وكل حجر وطني( سجيل)السدى عن عكرمة عن ابن عباس يف قوله 

  .عن إسرائيل عن جابر عن ابن عباس قال هي بالفارسية
  .أنه غري عريب( الزينة)ذكر أبو حامت يف كتاب (: سجني)
  .وهو الدهليز( سرادره)فارسي معرب وأصله : قال اجلواليقي(: سرادق)

  .أي سترالدار( سرابرده)الصواب أنه بالفارسية : وقال غريه
  .السرادق فارسي معرب وليس يف كالمهم اسم مفرد ثالثه ألف وبعدها حرفان: وقال الراغب

( هنر)قال ( سريا)قال ابن جرير حدثين احلارث حدثنا احلسن حدثنا ورقاء عن ابن ايب جنيح عن جماهد (: سرى)
وقال . قال جدول صغري بالسريانية( سريا)وقال حدثنا وكيع حدثنا أيب عن سلمة بن نبيط عن الضحاك . نيةبالسريا

هنراً بالنبطية، وقال ( سربا)ابن أيب حامت حدثنا حجاج بن محزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أيب جنيح عن جماهد 
  .هنرا بالنبطية (سريا)حدثنا أبو داود عن قيس بن حصني عن سعيد بن جبري 

قال ابن أيب حامت أخربنا على بن املبارك حدثنا زيد بن املبارك حدثنا ابن أيب ثور عن ابن جريج عن ابن (: سفرة)
  .قال بالنبطية القراء( بأيدي سفرة)عباس 

  .أهنا أعجمية. ذكر اجلواليقي(: سقر)
حدثين أيب حدثنا عمي حدثنا أيب عن ( الكويف)حدثنا أمحد بن كامل، حدثنا حممد بن سعيد : قال ابن مردويه( سكر)

  .أبيه عن ابن عباس السكر بلسان احلبشة اخلل
  (.قيل هو اسم أعجمي: )قال اجلواليقي(: سلسبيل)
  .عده اجلاحظ بن حجر يف نظمه ومل أقف عليه لغريه(: سنا)
وقال الليث رمحه ( ديباج بالفارسيةهو رقيق ال)ذكر الثعاليب يف فقه اللغة أنه فارسي وكذا قال اجلواليقي (: سندس)

  (.مل خيتلف أهل اللغة واملفسرون يف أنه معرب: ) -اهللا 
  .هو باهلندية: وقال شيدلة

ال . )قال أبو عمرو( بلسان القبط)أي زوجها ) َوأَلفَيا سَيُدها لَدى الباب(قال الواسطي يف قوله تعاىل (: سيدها)
  (. لغة العربأعرفها يف

حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح حدثنا عمرو العنقري حدثنا شعبة عن أيب رجاء عن : قال ابن أيب حامت(: سنني)
سينني احلسن بلسان احلبشة أخرجه ابن جرير من هذا الوجه، ومن وجه آخر عن عكرمة وذكره : عكرمة قال

  .اجلواليقي يف كتابه



نا أبو األزهر، حدثنا وهب بن جرير حدثنا عن احلسني قال مسعت أبا معاذ يقول أخرب: قال ابن أيب حامت(: سينا)
  .أنبأنا عبيد بن سليمان

  .قال مسعت الضحاك يقول يف قوله من طور سينا الطور اجلبل بالنبطية وسينا حسنه بالنبطية

  حرف الشني

شطر : )ن داود عن رفيع يف قولهقال ابن أيب حامت حدثين أيب حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا وهب ع(: شطر)
  .تلقاءه بلسان احلبشي: قال( املسجد احلرام

  .ذكر بعض أهل اللغة أنه بالسريانية: قال اجلواليقي(: شهر)
  .أنه الطريق بلغة الروم مث رأيته يف كتاب الزينة أليب حامت: حكى النقاش وابن اجلوزي( الصراط)
د اجلبار، حدثنا حممد بن الصلت حدثنا أبو كذنية عن سعيد بن جبري حدثنا سليمان بن عب: قال ابن جرير(: صرهن)

حدثنا حممد بن نافع حدثنا . وقال ابن املنذر حدثنا زكريا( فصرهن، قال هي بالنبطية فشققهن)عن ابن عباس 
يل وما ما من اللغة شيء إال منها يف القرآن شيء ق. )إمساعيل بن عبد الكرمي حدثين عبد الصمد مسعت وهباً يقول

  (.قال فصرهن يقول قطعن. فيه من الرومية
كنائس اليهود وقال ابن أيب حامت حدثين عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو : ذكر اجلواليقي أهنا بالعربانيد(: صلوات)

  . كنائس اليهود ويسمون الكنيسة صلوتا: صلوات: معاذ الفضل بن خالد حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قال

تسب البن جىن قرئ صلوات بضم الصاد والالم وإسكان الواو والتاء وصلوات بكسر الصاد وسكون ويف احمل
الالم، وصلوات بضم الصاد وفتح الالم وصلوتا وصلوتا وصلوت، األخريتان باملثلثة قال وكل ذلك تشبث باللغة 

  .السريانية واليهودية

  حرف الطاء

د بن إسحاق القصار حدثنا أمحد بن نصري حدثنا عمرو بن طلحة حدثنا أخربين حمم: )قال احلاكم يف املستدرك(: طه)
  .طه قال هو كقولك يا حممد بلسان احلبش: عمر بن أيب زايدة مسعت عكرمة يذكر عن ابن عباس عن قوله تعاىل

ابن  أخرجه. وقال ابن أيب شيبة يف املصنف حدثنا وكيع عن عمر بن أيب زابدة عن عكرمة قال طه باحلبشية يا رجل
وقال ابن أيب حامت حدثنا علي بن احلسني حدثنا إمساعيل بن موسى حدثنا احلكم بن ظهري عن السدى عن . أيب حامت

وقال ابن جرير حدثنا ابن محيد حدثنا أبو مثيلة عن احلسن بن واقد . كلمة عربت: قال( طه)أيب صاحل يف قوله تعاىل 
حدثنا احلجاج )وقال شيدلة يف تفسريه ( . بالنبطية يا رجل( طه)قال . عن يزيد النحوي عن عكرمة عن بن عباس

وأخرج ابن جرير مثله . يا رجل بالسريانية( طه: )عن ابن جريح أخربين عبد اهللا بن مسلم عن سعيد ابن جبري قال
يا إنسان عن قتادة وقال ابن جرير حدثنا ابن محيد حدثنا حيىي بن واضح حدثنا عبد اهللا عن قتادة وقال طه بالنبطية 

  (.طه بالنبطية يا رجل: )وقال ابن أيب شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن سامل عن سعيد بن جبري، قال
طه بالنبطية يا رجل وقال حدثنا وكيع عن سفيان عن حصني : وقال حدثنا وكيع عن قرة بن خالد عن الضحاك قال

  (.طه يا رجل بالنبطية)عن عكرمة قال 
  .هو الكاهن باحلبشية. تقدم يف اجلبت(: الطاغوت)



  (.طفقا قصداً بالرومية)قال شيدلة يف الربهان (: طفقا)
حدثنا أبو كريب حدثنا حيىي بن ميان عن أشعب من جعفر عن سعيد بن جرير عن ابن : )قال ابن جرير(: طوىب)

عن سعيد بن حدثنا ابن محيد حدثنا يعقوب القمى عن جعفر : وقال( طوىب اسم اجلنة بلسان احلبشة: عباس قال
  .طوىب اسم اجلنة باهلندية: سحوج قال

الطور اجلبل بالسريانية، وقال ابن أيب حامت : قال الفرياين حدثنا ورقاء عن ابن أيب نعيم عن جماهد قال( الطور)
أخربنا أبو األزهر أمحد بن األزهر النيسابوري حدثنا وهب بن جرير حدثنا أيب عن علي بن احلكم عن الضحاك 

  .نبط يسمون اجلبل طوراًال: قال
إنك بالوادي )واملعىن . وقيل هو رجل بالعربانية( قيل هو معرب معناه ليالً: )قال الكرماين يف العجائب(: طوى)

  (. طا األرض)وحكى ابن جرير عن الربيع بن أنس أن معناه ( املقدس يا رجل

  حرف العني

  (.النبط)معناه قتلت بلغة ) أَن َعَبَدت َبين إِسرائيل: (يف قوله تعاىل( لغات القرآن)قال أبو القاسم يف (: عبدت)
مث قال حدثين أمحد بن أيب شريح . جنات أعناب وكروم: ذكر مجاعة أن معىن جنات عدن)قال ابن جرير (: عدن)

 حدثنا زكرياء بن عدي حدثنا عبيد اهللا بن عمرو عن زيد ابن أيب أنيسة عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا: الرازي
فقال هي الكروم واألعناب السريانية، ويف تفسري جويرب يف . بن احلارث أن ابن عباس سأل كعباً عن جنات عدن

  .بالرومية( عدن)سورة غافر 
حدثنا أيب عن منصور بن مزاحم حدثنا أبو سعيد حممد بن مسلم بن أيب الوضاح عن عبد )قال بن أيب حامت : العرم

  . قال العرم باحلبشية وهي املسناه اليت جيتمع فيها املاء مث ينبثق) سَيلُ الَعرم: (الكرمي عن جماهد يف قوله تعاىل

  حرف الغني

: وقال ابن جرير. ونقله الكرماين عن النقاش. هو البارد املننت بلسان الترك.. قال اجلواليقي، وغريه(: غساق)
وهو . املنت(: الغساق: )بن بريده قالحدثت عن املسيب عن إبراهيم البكري عن صاحل بن حيان عن عبد اهللا ا

  .بالطحاوية
  . وذكر مثله الواسطي( غيض املاء نقص بلغة احلبشة: )قال أبو القاسم يف لغات القرآن(: غيض)

  حرف الفاء

حدثنا احلجاج ( وقال بن جرير حدثنا احلسني قاال)قال بن أيب حامت حدثين أيب حدثنا احلسن بن قيس، (: الفردوس)
وقال حدثنا أبو زرعة حدثنا احلجاج حيىي بن بكري . بستان بالرومية( الفردوس: )ريح عن جماهد قالحدثنا ابن ج

  . الفردوس: اجلنة بلسان الرومية: حدثين ابن هليعة حدثين عطاء عن سعيد بن جبري قال

هو الكرم الفردوس : )حدثنا عبد اهللا بن سليمان حدثنا احلسني حدثنا عامر عن أسباط عن السدى قال: وقال
الفردوس بالسريانية وقيل بالرومية البستان الذي جيمع كل ما يف : )وقال اجلواليقي( بالنبطية وأصله فرداسا



وأخرج ابن املنذر عن طريق عبد اهللا ابن عمرو عن زيد بن أيب أنيسه عن يزيد بن أيب زياد عن عبد اهللا (. البساتني
  (.هي جنات األعناب بالسريانية: )س قالبن احلارس أن ابن عباس سأل كعباً عن الفردو

  .قال الواسطي هي احلنطة بالعربية(: فوم)

  حرف القاف

  (.يقال إن القرطاس أصله غري عريب)قال اجلواليقي (: قراطيس)
قال بن أيب حامت حدثنا علي بن احلسني حدثنا عمر بن علي حدثنا أبو عاصم عيسى عن أيب جنيح عن (: القسط)

  .وذكره أبو القاسم يف كتابه( العدل بالرومية أخرجه ابن املنذر من وجه آخر عن جماهد: طالقس: )جماهد قال
القسطاس العدل بالرومية، أخرجه ابن أيب : )قال( حدثنا سفيان عن رجل عن جماهد: )قال الفريايب(: القسطاس)

  .شيبة يف املصنف عن وكيع عن سفيان عن جابر عن جماهد وعن شريك عن جابر عن جماهد
حدثنا أبو زرعة، حدثنا حيىي بن عبد اهللا ابن بكري حدثنا ابن هليعة حدثين عطاء بن دينار عن : )وقال ابن أيب حامت
  (.القسطاس بلغة الروم امليزان: )، قال(سعيد بن جبري

 حدثنا حممد بن خداش حدثين سامل بن قنبة حدثنا محاد بن سلمة عن علي بن يزيد عن: )قال بن جرير(: قسورة)
  (.األسد يقال له باحلبشية قسورة: يونس بن مهران عن ابن عباس قال

القسيس : قيل هو أعجمي عرب ذكره أبو حيان يف البحر وقال احلكيم الترمذي يف نوادر األصول(: قيس)
صديق واستدل بأنه قرئ ذلك بأن : قسيس ويف لغة العرب بين إمساعيل: والصديق مبعىن واحد يقال يف بين إسرائيل

  .نهم قسيسني وذلك بأن منهم صديقنيم
  .درهم قسى أي مغشوش: أي رديئة غري خالصة من قوهلم( وجعلنا قلوهبم قسية: )يف قراءة من قرأ(: قسية)

  (.كلمة أعجمية ال دخل هلا يف كالم العرب)قال أبو علي الفارسي 
  .قال الواسطىوكذا (. معناه كتابنا بالنبطية: )قال أبو القاسم يف لغات القرآن(: قطنا)
  .حكى اجلواليقي عن بعضهم أنه فارسي معرب(: قفل)
  .قال الواسطي هوالدبا بلسان العربية والسريانية قال أبو عمرو ال أعرفه يف لغة أحد من العرب( القمل)
ية ملء جلد زعموا أنه بالسريان: وقال اخلليل. ذكر الثعاليب يف فقه اللغة أنه بالرومية اثنتا عشرة ألف أوقية(: قنطار)

  .إنه بلغة بربر ألف مثقال من ذهب أو فضة: ثور ذهبا أو فضة، وقال بعضهم
هو الذي : )قال الواسطي(: القيوم.: )ذكر بعضهم أنه مثانية آالف مثقال ذهب بلسان أهل أفريقية: وقال ابن قتيبة

  (. ال ينام بالسريانية

  حرف الكاف

  .اجلواليقي وكذا قال. حكى الثعاليب أنه فارسي(: كافور)
  .امح عنا بالنبطية( كفر عنا)حكى ابن اجلوزي أن معىن (: كفر)

: وقال ابن أيب حامت حدثنا علي بن احلسني املقدمي حدثنا عامر ابن صاحل حدثنا أيب عمران اجلوين يف قوله تعاىل
  .قال بالعربانية حما عنهم سيئاهتم( كفر عنهم سيئاهتم)
دثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن أيب األخوص عن أيب موسى األشعري يف قوله ح: قال وكيع يف تفسريه(: كفلني)



  .قال ضعفني باحلبشية( كفلني: )تعاىل
أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف عن وكيع به وابن أيب حامت حدثنا أمحد بن سينان الواسطي حدثنا عبد الرمحن عن 

  .يةنصيبني باللغة النبط( كفلني)إسرائيل به وقال الواسطي 
  .قال الواسطي إنه فارسي معرب(: كنز)
  (.معناها غورت بالفارسية: )قال اجلواليقي(: كورت)

إذا الَشمسُ : (وقال ابن جرير حدثنا ابن محيد حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد ابن جبري يف قوله تعاىل
ن عن أشعث عن جعفر عن سعيد يف وهي بالفارسية وقال حدثنا أبو كريب حدثنا ابن ميا( غورت: )قال) كُوَِّرت

  . كوارا بالفارسية: قال( كورت: )قوله تعاىل

  حرف الالم

حدثنا أيب حدثنا سهل بن عثمان حدثنا حيىي بن ميان عن املنهال بن خليفة عن سلمة ابن : )قال ابن أيب حامت(: متكئا)
  (.هو األترنج بلغة النبط: متام الشقري قال متكئاً بكالم احلبش يسمون الترنج متكئاً وقال الواسطي

  (.إنه أعجمي)قال اجلواليقي (: جموس)
  (.أعجمي)حكى اجلواليقي عن بعض أهل اللغة أنه (: مرجان)
  . أي مكتوب بلسان العربية( كتاب مرقوم: )قال الواسطي يف قوله تعاىل(: مرقوم)

  .وقيل بلسان القبط. قليلة بلسان العجم( مزجاة: )قال الواسطي( مزجاة)
  (.أنه فارسي)حكى الثعاليب يف فقه اللغة (: سكم)
املشكاة الكوة : قال وكيع يف تفسريه حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن سعيد بن عياض اليماين قال(: مشكاة)

بلسان احلبشة أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف عنه، وقال ابن أيب حامت حدثنا على بن احلسني أنبأنا نصر بن علي 
  .الكوة بلغة احلبشة: عن شبل بن عباد عن ابن أيب جنيم عن جماهد قال املشكاةأنبأنا أيب 

حدثنا ورقاء عن ابن أيب جنيم عن جماهد يف قوله . )حكى ابن اجلوزي أهنا املفاتيح بالنبطية وقال الفريايب(: مقاليد)
  .مفاتيح بالفارسية: قال) لَُه َمقاليُد الَسمواِت َواَألرض: (تعاىل

  .ريد واجلواليقي األقليد واملقليد املفتاح فارسي معربوقال ابن د
قال ابن أيب حامت حدثنا حيىي بن سعيد القطان حدثنا عبد امللك بن عمرو بن أيب زائدة عن عكرمة يف (: ملكوت)

  (.َملَكوُت الَسمواِت قالَ ُهَو املَلك َولَِكَنُه بِكالم النبطية ملكوتا: (قوله تعاىل
  .هذا الطريق عن عكرمة عن ابن عباس وأخرجه أبو الشيخ من

وقال الكرماين يف العجائب قرئ يف الشاذ ملكوث بالثاء وهي اسم . هو امللك بلسان النبط: وقال الواسطي
  (.أعجمي

  .قال أبو القاسم يف لغات القرآن، والواسطي يف اإلرشاد معناه فرار بالنبطية(: مناص)
حدثنا موسى بن هارون حدثنا أسباط عن : )زجنية، وقال ابن جريرحكى ابن اجلوزي أهنا العصاة بال(: منساة)

  (.العصاة بلسان احلبشة: املنساة: السدى قال
حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اهللا بن حيىي عن عكرمة عن : قال ابن جرير(. منتظر)



  .ممتلئة بلسان احلبشة( السماء منفطر به: )ابن عباس
بلغة : )وقال أبو القاسم يف لغات القرآن(. عكر الزيت بلسان أهل املغرب: املهل: )قال شيدلة يف الربهان(. املهل)

  (.الرببر
  ؟

  حرف النون

إن ناشئة : )حدثنا إسرائيل عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري عن بن عباس يف قوله تعاىل: )قال وكيع(: ناشئة)
وقال ابن أيب شيبة يف املصنف حدثنا إسحاق عن سليمان بن أيب سلمان  إذا نشأ قام،( بلسان احلبشة: )قال( الليل

أخرجه يف . هي باحلبشية قيام الليل: إن ناشئة الليل قال: عن أيب إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عبد اهللا
قام من إذا : املستدرك، وقال الفريايب حدثنا قيس عن أيب إسحاق عن سعيد بن جبري يف قوله إن ناشئة الليل قال

  .الليل فهي بلسان احلبشة نشأ فالن قام يف الليل
  .حكى الكرماين يف العجائب عن الضحاك أنه فارسي وأصله أنون ومعناه اصنع ما شئت( ن)

  حرف اهلاء

حدثنا موسى، حدثنا عبد اهللا بن صاحل، : )قال شيدلة والواسطي وغريمها هدنا تبنا بالعربانية وقال ابن املنذر(: هدنا)
ال واهللا ال : ا يونس حدثين حممد بن إسحاق مسعت أبا وجزة السعدي وكان من أعلم الناس بالعربية قالحدثن

  (.أعلمها يف كالم أحد من العرب هدنا
  .اهلود واليهود أعجمي: قال اجلواليقي: هود

ثنا النضر بن عريب قال ابن أيب حامت حدثنا أيب حدثنا صاحل بن زياد الرقى حدثنا حيىي بن سعيد احلمصي حد(: هون)
  .وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هونا قال حلماً بالسريانية: عن ميمون ابن مهران يف قوله تعاىل

ميشون على : )وقال حدثنا علي بن احلسني حدثنا املقدمي حدثنا عامر بن صاحل عن أبيه عن أيب عمران اجلوين
لي بن احلسني حدثنا القاسم بن عيسى الواسطي، حدثنا هشيم عن األرض هونا قال بالعربانية حلماً وقال حدثنا ع

  (.سريانية وقال هو هوناً( هونا: )أيب إسحاق الكويف عن الضحاك قوله
( هيت لك)قال ابن ايب شيبة حدثنا الفضل بن دكني عن سلمة ابن شابور عن عطية عن ابن عباس (: هيت لك)

بو الشيخ اسحاق بن إبراهيم حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا وكيع عن هلم لك بالنبطية أخرجه ابن أيب حامت وقال أ
  .النضر عن عكرمة هيت لك هلم لك بلسان احلورانية

قال كلمة ( هيت لك)وقال ابن جرير حدثنا احلسن بن حممد حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمرو عن احلسن 
  . بالسريانية أي عليك

  حرف الواو

  . وكذا قاله أبو القاسم يف لغات القرآن. لربهان وكان وراءهم ملك، أي أمامهم بالنبطيةقال شيدلة يف ا(: وراء)



تصري كلون : أخرج ابن أيب حامت عن عطاء اخلراساين يف قوله تعاىل فإذا انشقت السماء فكانت وردة قال(: وردة)
الورد املشموم يف الربيع أنه ليس : دهن الورد يف الصفرة وأخرج ابن عباس قال تصري محراء ويف املعرب للجواليقي

  .بعريب
حدثنا أبو سعيد األشج : وقال ابن أيب حامت. قال أبو القاسم يف لغات القرآن هو اجلبل وامللجأ بالنبطية(: وزر)

  .ال وزر قال ال جبل وهو بلغة أهل اليمن: حدثنا احملاريب عن جويرب عن الضحاك يف قوله تعاىل
وال وزر قال ال جبل : ني، مسعت أبا معاذ حدثنا عبيد مسعت الضحاك يف قوله تعاىلوقال ابن جرير حدثت عن احلس

  .يف لغة محري
  .ذكر الثعاليب يف فقه اللغة أنه فارسي وكذا اجلواليقي واملغريب وآخرون(: ياقوت)
ن عباس عن قوله الرجوع بلغة احلبشة وروينا يف أسئلة نافع بن األزرق أنه سأل ب( احلور: )قال ابن اجلوزي(: حيور)

( حدثنا نصر بن علي)وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب . قال أن لن يرجع بلغة احلبشة) إِنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيحوَر: (تعاىل
قال بلغة ( إنه ظن أن لن حيور: )حدثنا عبيد بن عقيل حدثنا عباد ابن راشد حدثنا داود بن أيب هند يف قوله تعاىل

أبو عبد اهللا الطرباين أنبأنا أبو جعفر بن عمر املدين حدثنا احلكم بن إبان عن عكرمة يف  احلبشة يرجع وقال حدثنا
  .أي لن يرجع، أال تسمع احلبش إذا قيل له حر إىل أهلك أي ارجع إىل أهلك). أَنَُّه ظَنَّ أَن لَّن َيحوَر: (قوله تعاىل

ثنا نعيم بن محاد حدثنا الفضل بن موسى عن حسني قال ابن مردويه حدثنا عبد اهللا بن جعفر حدثنا مسويه حد(: يس)
عن يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن ( وقال ابن جرير حدثنا ابن محيد حدثنا مثلة حدثنا حسني بن واقد)بن واقد 

عباس يف قوله تعاىل يس قال يا إنسان باحلبشة وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان حدثنا أبو الوليد 
  .يس يا رجل بلغة احلبشة:  سعيد بن بشري عن جعفر بن أيب وحشية عن سعيد بن جبري قالأخربين

  (.معناه يضجون باحلبشية: )قال ابن اجلوزي(: يصدون)
  (.يصهر ينضج بلسان أهل املغرب: )قال شيدلة يف الربهان( يصهر)
اليم البحر : قال ابن قتيبة: وقال اجلواليقي. بالنبطية: نقل ابن اجلوزي أنه البحر بلغة العربانية، وقال غريه(: اليم)

  .بالسريانية
  .أعجمي معرب منسوب إىل إىل يهوذا ابن يعقوب فعرب بامهال الذال: قال اجلواليقي( اليهود)

فهذا ما وقفت عليه من األلفاظ املعربة يف القرآن بعد الفحص الشديد سنني وسعة النظر واملطالعة ومل جتتمع قبل يف 
أبو )وقد نظم القاضي تاج الدين السبكي منها سبعة وعشرين لفظاً يف أبيات وذيل علبه احلافظ ( هذا قبل)كتاب 
إثنان وسبعون لفظاً سنة ( عليهما)وعدة ما استدركته ( لفظاً)بن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرون ( الفضل

ناء ألنه من مادة سينني بل هو هو ومرقوم وأواب ألنه من مادة أو يب وسي( اناء)كاملكررة آن وآنية ألهنما من مادة 
ألنه من مادة الرقيم وسفرة ألنه من مادة أسفار فتمت بدوهنا مائة لفظة وسبع عشرة لفظة وقد ذيلت عليها بالستني 

  :فقال ابن السبكي
  روٌم َوطوىب َوِسّجيلٌ َوكافوُر... السَلَسبيلُ َوطََه كُوَِّرت بَِيٌع 

  ِاستََربقٍ َصلواٌت سُنُدٌس طوُر... راِدٌق َمع َوالزَجنَبيلُ وَِمشكاةٌ َس
  ٌق ثُمَّ ديناُر وَالِقسطاُس َمشهوُر... كَذا قَراطيسُ َربّانِيِّهِم َوغَسا 

  َويُؤِت ِكفلَنيِ َمذكُوٌر َوَمسطوُر... كَذاَك قَسَوَرةٌ وَالَيمُّ ناِشئَةٌ 
  َريٍد ِمنُه َتنّوُرفيما َحكى ِابُن ُد... لَُه َمقاليُد ِفرَدوسٌ ُيَعدُّ كَذا 



  :وقال احلافظ ابن حجر
  َسرى َواَألبُّ ثُمَّ اِجلبُت َمذكُوُر... َوزِدتُ َحرٌم َوُمهلٌ وَالِسجِلُّ كَذا ال 

  داَرسُت ُيصَهُر ِمنُه فَهَو َمصهوُر... َوِقطَّنا َوإِناهٌ ثُمَّ مُتَّكَئاً 
  َمعُه َوالطاغوُت َمسطوُرَوأَوِّيب ... َوَهيَت َوالَسكَُر األَّواُه َمع َحَصبٍ 

  ثُمَّ الَرقيُم َمناٌص وَالسَنا النوُر... ِصرُهنَّ أَصري َوغيَض املاُء َمع َوَزرٍ 
  :وقلت

  ٍت ثُمَّ سينَني َشطرَ الَبيِت َمشهوُر... َوزِدتُ ياسُني وَالَرَمحُن َمع َملَكو 

  نطارِ َمذكوُرجانٌ أَليٌم َمَع الِق... ثُمَّ الصِراِط وَُدرِّيٍّ َيحوُر َوُمر 
  َء وَاَألراِئُك َواَألكواُب مَأثوُر... َوراِعنا طَِفقا ُهدنا ِابلَعي َوَورا 
  َهونٌ َيُصّدونَ َواملَنساةُ َمسطوُر... هوٌد َوِقسطٌ َوكُفٌر َرمَزُه َسقٌَر 

  رِّيونَ كَنٌز َوَسّجٌني َوَتثبُري... َشهٌر َمجوٌس َوأَقفالُ َيهوُد َحوا 
  إِلٌّ َوِمن َتحِتها عَبَّدَت وَالصوُر... ٌب َورَدةٌ َعرٌِم َبعُري آَزُر حو

  جاةٌ َوَسيُِّدها القَّيوُم َموفوُر... َوِليَنةٌ فوُمها َرهٌو وَأَخلَُد َمز 
  َوُسجَّداً ثُمَّ رِبِّّيونَ َتكثُري... َوقُمَّلٌ ثُمَّ أَسفاٌر َعىن كُُتباً 

  دنٌ َوُمنفَِطُر اَألسباطُ َمذكوُرَع... َوِحطَّةٌ َوطَوى وَالرِسُّ نونُ كَذا 
  ما فاَت ِمن َعَدِد اِأللفاِظ َمحصوُر... ِمسٌك أَباريُق ياقوتٌ َرووا فَُهنا 
  َواآلِخَرةَ ِلمعاين الِضدِّ َمقصوُر... َوَبعضُُهم َعدَّ األوىل َمع َبطاِئُنها 

  سينا أَوابِ َواملرقوُم َتقصُري... َوما ُسكوِتَي َعن آٍن َوآنِيٍة 
  لِأَنِّها َمَع ما قَدَّمُت َتكريُر... ال بِأَيدي َوما َيتلوُه ِمن َعَبسٍ َو

  .انتهى إلينا واحلمد هللا تعاىل على الصواب وإليه املرجع واملآب
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