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Abstract 

The holy Quran is the word of Allah, which was revealed in seven in seven styles (Ahruf) to make 

it easy for the nation. This difference of this styles is due Allah's wisdom, respect for the human 

dialects and due to the various aspects of the Arab and to notice the difference of tribes according 

to various words and dialects. This paper aims to show the importance of different styles (Ahruf) 

in Quran to make it easier for nation and to maintain the language. The researcher focused on 

studying the relationship between the language and the science of Qiraat and how the language is 

part and organ of Qiraat. in addition, to clarify how Qiraat kept the language from extinction. In 

this article, the researcher used an analytical method. Finally, to sum up, Qiraat were presented 

only to ease to the nation and to maintain the language and the Arab's dialects from extinction, and 

its importance in the establishment of Arabic grammar. 
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 ملخص البحث

القرآن الكرمي هو كالم هللا ووحيه املنزل أنزله على أحرف سبعة تسهياًل لألمة وما اختالف أحرفه إال حلكمة إالهية 

واحرتام للهجات البشرية واختالف أوجه العربية وإشعار مبختلف القبائل ابختالف ألفاظها وهلجاهتا، وعليه يهدف 

وقد ركز الباحث على دراسة العالقة على األمة وحافظاً على اللغة،  املقال إىل أمهية اختالف األحرف يف كيفية سهوله

املرتبطة بني اللغة وعلم القراءات وكيف أن اللغة ماهي إال جزء من القراءات وما القراءات إال أصل فيه وكيف حافظت 

هذا املقال أن القراءات ما عليها من االنداثر، وقد اعتمد الباحث يف هذا املقال على املنهج التحليلي، ومن أهم نتائج  

 أنزلت إال تسهيالً لألمة وحفاظ على اللغة وهلجات العرب من الضياع واالنداثر وأتصيالً لقواعد اللغة.

 الكلمات املفتاحية: القراءات القرآنية، القراءات واللهجات، التجويد واللهجات.
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 املقدمة:

إمنا أنزلت إال تيسرياً لألمة الختالف ألسنتها وهلجاهتا وحفاظاً للهجات القبائل العربية  ءاتأن القرا فيهإن مما ال شك 

هذا البحث   واألوجه العربية وعليه حفظها هللا حبفظ القرآن وخلَّدها خبلوده فأصبحت خالدة خمالدة إىل يوم القيامة وكان

ا ورمحته هبا، ولقد تتبعت القراءات اليت هلا عالقة يتضح لألمة تيسري هللا عليهكي واللغة   القراءاتمن منطلق خدمة 

بلهجات العرب فوجدهتا كثرية ولكن اقتصرت يف حبثي هذا على بعٍض منها كي أثبت أمهية عالقة القراءات بكالم 

العرب وهلجات القبائل وارتباط كل منها ابألخر وكيف أن القراءات يف أصلها وورودها واختالف حروفها إمنا جاءت 

ظة لكثري من اللهجات والتيسري على هذه األمة كي تقرأ كل قبيلة أو قطر عربيهم وعجميهم مبا يسهل القراءة هبا، حماف

وقد عجبت عجبًا شديدًا من هذه األوجه واألحرف كيف استطاعت أن حتافظ على الكثري من اللهجات فأصبحت 

جات العربية وعالقتها ابلقراءات والتجويدـ  دراسة حتليلية(، ابقية وخالدة إىل يومنا هذا ومن هنا كان البحث بعنوان: )الله

حيث سيتناول البحث بعضاً من هذه القراءات وأمهيتها وارتباطها بلهجات العرب والقبائل وستكون الدراسة من خالل 

 ثالثة مباحث:ـ

 العرب واحملّدثني.  تعريف اللهجة ومفهومها عندـ  

 ا.ـ اللهجات العربية وأقسامها وأنواعه

 ـ عالقة اللهجة ابلقراءات والتجويد.

إن أمهية هذه الدراسة أهنا تتجه إىل كشف الرتابط الدقيق بني القراءات واللغة وابألخص هلجات العرب اليت كانوا 

يتكلمون هبا وإظهار هذه احلقيقة اليت هي خمفية على كثري من الناس بل على كثري من طالب العلم وكيف أن هذه 

حرف القرآنية حافظت على هذه اللهجات وارتباط كل منهما ابألخر وكيف أن هذه اللهجات كانت املعجزة واأل

تسهيالً لألمة احملمدية عند قراءة القرآن سواء عربيهم أو عجميهم وقبل اخلوض يف صلب املوضوع ال بد أن منهد متهيداً 

 .موجزاً إليضاح مفهوم حمور العنوان وهو مفهوم اللهجة لغة واصطالحاً 
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 تعريف اللهجة:املبحث األول:  

 العرب واملتحدثني:  املطلب األول: مفهوم اللهجة عند

هي واللهجة    (1)عتادها ونشأ عليهافلغته اليت ُجبَِّل عليها  أي    يُقال فصيح اللَّْهَجة  وَجْرُس الكالمِّ   َطَرُف الل َِّسانِّ   تعين  لغة:

فثبت أن  آلة التحدث اليت هي اللهجة على اللسان أو طرفه فنالحظ هنا أنه أطلق (2)اللغة اللسان ويقصد ابللسان

 .القصد ابللهجة اللغة أو الوجه اللغوي

يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه  حيث يشرتك تنتمي إىل بيئة خاصةاليت جمموعة من الصفات اللغوية هي اصطالحاً: 

العربية يعربون ما نسميه اليوم ابللهجة بكلمة "العربية" حيناً وبكلمة "اللحن" حيناً وقد كان القدماء من علماء   (3) البيئة

ابن فارس عقد  وكذلك (4)ابب اختالف اللغات وكلها حجة :قد عقد ابن جين ابابً يف كتابه اخلصائص بعنوان و  ،آخر

بن العالء   وورد أن أاب عمروويقصدون هبا اللهجة،    (5)اختالف لغات العرب  :ابابً يف كتابه الصاحيب يف فقه اللغة بعنوان 

قضى  فلماأان وخلف فأتينا أاب املهدي، فإذا هو يصلي  قال: فذهبتُ إىل األعرايب أيب املهدي  بعث خلفاً األمحر وحيىي

قال: ماخطبكما؟ قلنا: جئنا نسألك عن شيء من كالم العرب، فقال: هاتيا، فقال له خلف:  إلينا والتفتصالته 

فقال  ؟وأين كذا وكذا ؟فقال: أأتمرانين ابلكذب على كربة السن! فأين اجلاديابلرفع  (إال املسكُ  تقول: )ليس الطيبُ 

قال أبو حممد: فلما !  . قال: فما تصنع سودان هجر؟ ما بعمان شراب إال هذا التمرله خلف: ليس الشراب إال العسلُ 

مث قال:  فيهيل رأيت ذلك منه قلت له: ليس مالك األمر إال طاعُة هللا والعمل هبا، فرفعُت، فقال: هذا كالم ال دخل 

 

م. وهتذيب اللغة، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري: 2010، دار ومكتبة اهلالل، مصر، 3/391العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي: (1)
  م.2001، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: 6/36
 م.5200، مؤسسة الرسالة، بريوت، 361القاموس احمليط، حممد بن يعقوب الفريوزآابدي:  (2)
. واملصطلحات اللغوية احلديثة يف اللعة 1984، مكتبة لبنان، بريوت، 32معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة وكامل املهندس:  (3)

، دار الفكر 82ـ 81 . ومعجم املصطلحات األلسنية، فرنسي اجنليزي عريب، مبارك:1987، الدار التونسية، اجلزائر، 174العربية، حممد رشاد احلمزاوي: 
 م. 1995، اللبناين، بريوت

 م.2005، اهليئة العامة للكتب، بريوت ،2/10أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي: اخلصائص،  (4)
 م.1997دار الكتب العلمية، بريوت، ، 5الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها، أمحد ابن فارس:  (5)
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هللا والعمل هبا،   ليس مالك األمر إال طاعَة هللا والعمل هبا، فنصب، قال أبو حممد: فقلت له: ليس مالك األمر إال طاعةُ 

قال: فكتبنا منه ما  (من هلجيت وال من هلجة قوميهذا أي ليس .)هذا من حلين وال حلن قومي فرفعت. فقال: ليس

 قلتها حني مسعت تراطن هذه األعاجم حويل؟ قلنا: بلى، فأنشدان:  مسعنا. قال: فقال: أال أنشدكما أبياتً 

ريُ  ــِّ ــزوَل ثَبــــــــــــــــ ايلِّ أو يــــــــــــــــ ــَ َواَل اللَّيــــــــــــــــ ــَ  طــــــــــــــــ

 

**** 
ْنبِّْذ" ــَ نْ   يقولــــــون يل "شــــ ــَ ــُت ُمشــــ بًِّذاولســــ  

    

ــريُ  َتان" يف صـــــــــــدري علـــــــــــي  كبـــــــــ ــْ  َو"بِّســـــــــ

 

**** 
ــاحيبِّ  ل صــــــــ ــِّ ــائال "ُزوذا" أُلعجــــــــ  وال قــــــــ

    

ْرُف الـــــــدَّْهرِّ حيـــــــث يـــــــدورُ  ــَ  ولـــــــو داَر صـــــ

 

ــَنهم **** َن حلــــــــــ ــِّ ينِّ أُلْحســــــــــ ــَْ ا حلــــــــــ ــً  وال تركــــــــــ

    

قال: ( ابلنصب  ليس الطيب إال املسكَ )خَلف:  قال: فكتبنا هذه األبيات، مث أتينا املنتجع، فأتينا رجاًل يعقل، فقال له  

قال: فلقَّنَّاه النصب وجهِّدان به يف ذلك فلم ينصب، وأىب إال الرفع. قال: فأتينا أاب عمرو فأعلمناه،  )إال املسُك( فرفع 

(، 6)ت الناسفقال: لك اخلامت، هبذا وهللا فُقِّ ال: فأخرج عيسى بن عمر خامته من يده،  وعنده عيسى بن عمر مل َيرْبح. ق

وهكذا ثبت من خالل التعريف والتتبع أن اللهجة كان يقصد هبا اللغة أي لغة القبيلة أو القوم وأصحاب املعاجم دائماً 

وقد يقصد ابللهجة حديثاً يطلقون على اللهجة بلغة القبيلة كهذيل وطي ومتيم فيقولون هلجة هذيل أي لغة هذيل، 

 .(7)الشفهي أو األداء الفرديالتعبري  أسلوب النطق الذي مييز شخص من غريه يف  

 لهجات العربية وأقسامها وأنواعها.الاملبحث الثاين:  

 .اللهجات العربية الشمالية القدميةاملطلب األول:  

اهلمداين  هاوقد عد   قبيلة عربية مشالية كانت تسكن يف منطقة العال وهم بين حليانتنسب إىل و  :اللحيانيةاللهجة  -أ

وكانت حاضرهتم تسمى دادان  مبنطقة الُعال احلاليةاحلجاز  ا علماء الساميات منثورة يف مشالعثر عليهو  من بقااي ُجرهم

 

 م. 1984، ، دار املعارف، بريوت34ـ33واللغويني، حممد بن احلسن بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي: طبقات النحويني  (6)
 م.1984، مكتبة لبنان، بريوت، 032معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبة وكامل املهندس:  (7)
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 ولعله يشري بذلك إىل صلتهم ابليمنيني  هل كانوا قبل امليالد أو بعدهحل وخيتلف الباحثون يف ترخيهم  ابلقرب من مدائن صا

 .(8)هلحمى مبعىن احلمىفيقولون   ،اة للتعريف بداًل من "أل"يستعملون "ها" أد  وكانوا

 ومسيت بثمودية  هم إىل ما قبل امليالد بعدة قرونترخي  قوم مثود حيث يعود  وتنسب إىل الثمديني  :الثموديةاللهجة    -ب

 املعروفة اليوم مبحافظة شبوة شبوة جنوب اليمنمنطقة أهل اليمن ويوجد أكثرها يف قوم مثود قبيلة قدمية من نسبة إىل 

وقد عاشوا إىل  وحروفها نفس احلروف األجبدية العربية مع نقص حرف واحد وهو الظاء ،واحلجاز ومشال اجلزيرة العربية

ن "ها" أداة للتعريف اللحيانيني والصفويني كانوا يستخدمو   نفس  وهم  ما بعد امليالد وكانت منازهلم "مدائن صاحل" وحوهلا

 .(9)ألبداًل من  

هي إحدى اللهجات العربية القدمية اليت كانت سائدة يف بالد الشام ومشال اجلزيرة العربية يف و  :الصفويةاللهجة  -ج

قبل امليالد حىت القرن الثالث امليالدي وقد دون أصحاب هذه اللهجة خواطرهم ما األول القرن الفرتة املمتدة ما بني 

الربكانية املنتشرة يف احلرات الصحراوية ابستخدام اخلط املسند اجلنويب ولقد قام بعض الشخصية على مئات األحجار 

وأعادوا   نقشاً صفوايً عثروا عليها يف وادي سارة يف البادية الشمالية األردنية 235الباحثني بقراءة وحتليل ما يربو على 

اللغات السامية عليها بل اعتربت اللهجة الصفوية من   تركيب هذه اللهجة ابالعتماد على قواعد اللغة العربية ألهنا أقرب

لباحثني أن اللهجة الصفوية تتشابه إىل حد كبري لواتضح  أقدم النماذج اللغوية للغة العربية الفصحى اليت تطورت عنها

 .(10)مع اللغة العربية يف قواعدها وصرفها وامسائها وأعالمها

 

 

 

 م.2010 دمشقجملة اآلداب والعلوم االنسانية، ، 112ف الشهري بشوقي ضيف: تريخ األدب العريب العصر اجلاهلي، أمحد شوقي عبد السالم ضي (8)
   املصدر السابق. (9)
 م. 2008تصدر من جامعة ابتنة، اجلزائر، أتسست عام  ، مقالة علمية2010، 1جملة اآلداب والعلوم االنسانية،  (10)
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 .اجلنوبية القدميةاللهجات العربية  املطلب الثاين:  

األساسية يف اللهجة السبئية استخدام اهلاء يف تكوين عدد   مساهتا  كتبت يف حوايل ألف عام ومنهي نقوش    :السبئية  -أ

 فيبدلون مكان األلف هاًء.  من الصيغ الصرفية فوزن التعدية يف العربية الشمالية أفعل يقابله يف السبئية وزن هفعل

ديدان يف مشال يف املستعمرة املعينية يف    كما وجدت أيضاً   ت نقوشها يف منطقة معني يف اليمنجد يرجع و   :واملعينية  -ب

فكل نقوشها ترجع إىل الفرتة السابقة على امليالد بينما ظلت اللهجة  تعمر طويالً تمل ا ويبدو أهن غرب اجلزيرة العربية

لفارقة بني بنية السبئية وبنية املعينية هي استخدام اهلاء يف السبئية واستخدام اوالسمة    لسبئية عدة قرون بعد هذا التاريخا

 املعينية، فوزن أَفْـَعَل يف العربية الشمالية يقابله وزن َهْفَعَل يف السبئية ويقابله وزن َسْفَعَل يف املعينية.السني يف  

وتنسب اللهجة القتبانية إىل مملكة   اً واهلرمية يبدو أهنا أقل انتشار القتبانية واحلضرمية      :القتبانية واحلضرمية واهلرمية  -ج

وقد وجدت أكثر نقوشها يف منطقة شبوة  تنسب اللهجة احلضرمية إىل حضرموتقتبان يف وادي بيحان وحريب، و 

ووادي حضرموت وساحل حضرموت، وقد عمرت اللهجة احلضرمية أكثر من اللهجة القتبانية، فآخر النقوش القتبانية 

وكال اللهجتني تشبهان يرجع إىل القرن األول امليالدي بينما ظلت احلضرمية حىت القرن الثالث امليالدي على أقل تقدير  

 .(11)اللهجة املعينية من انحية استخدام السني ولكنهما ختتلفان عنها من جوانب أخرى

 .تها ومعناها واحداملطلب الثالث: هلجات عربية اختلفت هلج

 "رأيتكش"فيقولون يف رأيتك:  شيناً جيعلون بعد كاف اخلطاب يف املؤنث وكانوا  ربيعة ومضرهي هلجة  الكشكشة: أ.

 وهم يف ذلك ثالثة أقسام:   "عليكشيف عليكِّ "و   "بكشويف بكِّ "

"، ولو وصلها مبا رأيتكش" يقول: رأيتك:، يعين لو وقف على قسم يثبت الشني حالة الوقف فقط وهو األشهراألول: 

 شني. " وال يثبت الرأيتكِّ بعدها يقول: "

 

 م. 2010القاهرة، والتوزيع، ار غريب للطباعة والنشر ، د185: ياللغة العربية، حممود فهمى حجاز  (11)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 4, 2018           

 
 103 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

" وإن وصلها مبا بعدها قال: رأيتكش، أي يف الوصل والوقف، أي أن وقف قال: "وقسم يثبتها يف الوصل أيًضا  الثاين:و   

 " فهو يثبتها وقفاً ووصالً.رأيتكش"

مررت بك اليوم:  وقسم جيعل الشني مكان الكاف ويكسرها يف الوصول ويسكنها يف الوقف، فيقولون يفالثالث: و    

ْيناً ووصلها وكسرها، وإذا وقف عليها أكتفوا ابإلبدال مع السكون مررت بِّشِّ اليوم" فيقولون:   " فنجده هنا أبدل الكاف شِّ

إِّذا ذكرت َكاف اْلُمَؤنَّث فوقفت  (13)اْلمربد يفِّ اْلَكامِّل: بَنو َعْمرو بن متِّيم هقَالَ ، ويؤيد هذا الكالم ما (12)مررت بِّش:

نـَْها شيناً لقرب الشني من اْلَكاف يفِّ اْلمْخرج َها أبدلت مِّ َن يفِّ الشني   ،َعَليـْ َا مهموسة مثلَها فأرادوا اْلبَـَيان يفِّ اْلَوْقف ألِّ فَإِّهنَّ

أْنشد ثـَْعَلب يفِّ أََمالِّيهِّ َعن اْبن و ، (14)ا كافاً تفشيًا فـَيَـُقوُلوَن لْلَمْرأَة: جعل هللا اْلربَكة يفِّ دارش. َوالَّيتِّ يدرجوهنا يدعوهن

 :  اأْلَعرَايبِّ

اء ترضــــــــــــــــــــــــيين َواَل تْرضــــــــــــــــــــــــنيَ   بـَْيضــــــــــــــــــــــــَ

 

**** 
ي أبغــــــــــــــــــيش ــِّ ا أَبـَْتغــــــــــــــــ ــَ  َعلــــــــــــــــــي  فِّيمــــــــــــــــ

    

ْوت جعلـــــــــــــــــــت تنئـــــــــــــــــــيش  (15)إِّذا َدنــــــــــــــــــــَ

 

**** 
 وتطلـــــــــــــــــــــــــــــيب ود بـــــــــــــــــــــــــــــين أبـــــــــــــــــــــــــــــيش

    

.  أي أبغيكِّ وأبيكِّ

 "أعطيتكس"فيقولون:    وهي يف ربيعة ومضر أيًضا جيعلون بعد الكاف أو مكاهنا يف خطاب املذكر سيًنا  :الكسكسة  ب.
ونقل احلريري أن الكسكسة لبكر ال لربيعة ومضر، وهي فيما نقله زايدة سني بعد كاف اخلطاب يف املؤنث ال يف 

قَاَل اْلمربد يفِّ اْلَكامِّل: َحدثينِّ من اَل أحصي من َأْصَحابَنا َعن اأْلَْصَمعِّي َعن ُشْعَبة َعن قـََتاَدة قَاَل: قَاَل ، و (16)املذكر

 

 م. 2008، ، دار الكتاب العريب، بريوت95/ص1تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي: ج (12)
، دار الفكر، بريوت، 2/617،  خلدون ديوان املبتدأ واخلرب يف تريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، ابن  هم فرع من قبيلة مضر انظر    (13)

  م.1988
 م.1997، 2/166ملربد أبو العباس: الكامل يف اللغة واألدب، حممد بن يزيد ا (14)
 م.1997القاهرة، ، مكتبة اخلاجني، 11/461خزانة اآلدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي،  (15)
 م. 2008، ، دار الكتاب العريب، بريوت1/95مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  تريخ آداب، (16)
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شكشة متِّيم نوا َعن كامُمَعاوِّيَة يـَْوًما: من أْفصح النَّاس فـََقاَم رجل من السماط فـََقاَل: قوم تباعدوا َعن فراتيه اْلعرَاق وتي

 . (17)ن كسكسة بكر لَْيَس فيهم غمغمة قضاعة َواَل طمطمانية محريوتياسروا عَ 

جعلون الكاف شيًنا في ،وهي هلجة ألهل اليمن وال زالت بعض القبائل اليمنية يتكلمون هبا إىل اليوم :الشنشنة ت.

 .(18)ويقول يف حقكِّ للمخاطبة املؤنثة حقش  ،مطلًقا، فيقولون يف لبيك اللهم لبيك: لبيش اللهم ليبش

 "قل أعوذ برب النات"قال:  ويف خمتصر شواذ القرآن حكى أبو عمرو  يقولون يف الناس: النات،     ابدال السني اتء:  ث.  

 وعليه جاء قول الراجز:  أيظاً   لغة لقضاعة وهي  (19)﴾ُقْل َأُعوُذ بَِّرب ِّ النَّاسِّ ﴿عند قوله تعاىل:  

ْعالت  اي قــــــــــــــــــــبح هللا بــــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــــَّ

 

**** 
 عمـــــــــرو بــــــــــن يربـــــــــوع شــــــــــرار النــــــــــات

 

 (.20)أي شر الناس فأبدل السني تءً 

فيقولون يف إنك: عِّن ك، ويف أسلم: عسلم، ويف إذن: عذن،  اهلمزة املبدوء هبا عيًنا لغة متيم وقيس جيعلون :العنعنةج. 

 :من البسيط  َك َذاهٌِّب. وكما قال ذو الرمةأي أنَّ   ،ظَنَـْنت َعنََّك َذاهِّب. وكقوهلم وهلم جراً 

ةً  َت مـــــــــن َخرقـــــــــاَء َمْنزِّلـــــــــَ ْن تومســـــــــَّْ  أعـــــــــَ

 

**** 
ُجومُ  ــْ ــَك َمســـ َنيـــ ْن َعيـْ ــِّ َبابَةِّ مـــ ــَّ اُء الصـــ ــَ  مـــ

 

 

 

 

 

  م.1997دار الفقه العريب، القاهرة، ، 2/165الكامل يف اللغة واألدب، حممد بن يزيد املربد أبو العباس:  (17)
  م.1998، 1/176املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي:  (18)

 . 1، آية:( سورة الناس19)
 م. 1998دار الكتب العلمية، بريوت، ، 1/176يف علوم اللغة وأنواعها، جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي:  املزهر (20)
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 . (21)تومسَّْتَ أأن  أي 

لغتهم فيقولون يف مثل حلت احلياة لكل حي: علت العياة لكل عي. وعلى    احلاء عيًنا  لغة هذيل جيعلون   :الفحفحةح.  

نيٍ ﴿يف قوله تعاىل:  "َعىت  عِّني"قرأ ابن مسعود:  فأرسل إليه عمر بن اخلطاب إن القرآن مل ينزل على لغة   (22)﴾َحىتَّ حِّ

 .(23)فأقرئ الناس بلغة قريش  هذيل

عني، فيقولون الالياء الواقعة بعد  وكذا .: متيمجلغة قضاعة جيعلون الياء املشددة جيما فيقولون يف متيمي   :العجعجةخ. 

 قال الر اجز:  يف الراعي: الراعج

انِّ   ْطعِّمــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ج  امل لَعشــــــــــــــــــــــــــِّ َم ابِّ  اللَّحــــــــــــــــــــــــــْ

 

**** 
ج   و َعلـــــــــــــــــــِّ ٌف وأَبـــــــــــــــــــُ ــْ ايلِّ ُعَويـــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــَ

    

ج لصَّْيصـــــــــــــــــــــــــــــِّ لـــــــــــــــــــــــــــــُود ِّ وابِّ ُع ابِّ  تـُْقلــــــــــــــــــــــــــــَ

 

**** 
َق الـــــــــــــــــــــــــــــــرَبْنِّج   َداةِّ فِّلـــــــــــــــــــــــــــــــَ لغـــــــــــــــــــــــــــــــَ  وابِّ

    

 .(24)أراد: ابلعشي  والربين  وابلص يصي  

قوم يكسرون كاف اخلطاب يف اجلمع مىت كان قبلها ايء أو كسرة، فيقولون يف عليكم وبكم:  لغة ربيعة وهم :الوكمد. 

 .(25)عليكِّمِّ وبِّكِّم

والفصيح أهنا ال تكسر إال إذا كان قبلها ايء   ،يكسرون هاء الغيبة مىت وليتها ميم اجلمع مطلًقا  يف لغة كلب  :الوهم-ح

 .(26)فيقولون يف منُهم وعنُهم وبينُهم: منهِّم وعنهِّم وبينهِّم  .أو كسرة حنو: عليهم وهبم

 

فقه اللغة وسر العربية، عبد امللك بن حممد بن و م. 2008، دار الكتاب العريب، بريوت، 1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (21)
 م. 2002إحياء الرتاث العريب، ، 90إمساعيل أبو منصور الثعاليب: 

 . 8، آية: ( سورة الذارايت22)
 م. 2008، ، دار الكتاب العريب، بريوت1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (23)

 م. 2010، املدينة املنورة، ، جملة اجلامعة اإلسالمية161/ 2اللغوي وكتابه االعتقاب، عبد الرزاق بن فراج الصاعدي: و  املصدر السابق. (24)
دراسات لغوية يف أمهات كتب  و  م.1989  دار القلم، دمشق،  ،418االقرتاح يف أصول النحو وجدله، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي:    (25)

 م.2010، )د. ر(، 211مد أبو سكني: اللغة، إبراهيم حم
 م. 2008، ، دار الكتاب العريب، بريوت1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (26)
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ت الطاء، فيقولون ر لون العني الساكنة نواًن إذا جاو لغة سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس واألنصار جيع  :االستنطاء-ط

َناَك اْلَكْوثـَرَ }يف أعطى: أنطى.وعلى لغتهم قرئ شذوًذا:  اللهم ال مانع ملا  :يف احلديث الشريفو  (27){إِّانَّ أَْنطَيـْ

ُ َذلَِّك ُكلَُّه«، ويف رواية  (28)أنطيت  (.29)أي أعطاك  »أَْنطَاَك اَّللَّ

كر سيبويه يف اجلزء الثاين من كتابه مواضع يكون فيها ذ   يكسرون أحرف املضارعة مطلًقا وقد   من متيمقبيلة    :التلتلة-ي

وذلك يف حنو مضارع "فعِّل" إذا كانت المه أو  ،كسر أوائل األفعال املضارعة عاًما يف لغة مجيع العرب إال أهل احلجاز

ي مثاًل، فيقولون: نيَجل، ونِّ  ل وخشِّ شي؛ هكذا وقال يف آخر هذا الفصل: إن بين متيم خيالفون عينه ايء أو واًوا، حنو: وجِّ

إال  ونسب ابن فارس يف فقه اللغة هذا الكسر ألسد وقيس احلجاز يف فتح ايء املضارعة فقط العرب ويتفقون مع أهل

عري وبِّعري أنه جعله عاماً   .(30)يف أوائل األلفاظ، فمثل له بقوله: مثل تعلمون ونعلم وشِّ

وهي غري الرتخيم  ،فيقولون يف مثل اي أاب احلكم: اي أاب احلكا :وهي قطع اللفظ قبل متامه لغة طيئيف  :القطعة-ك

 .(31)املعروف يف كتب النحو

فيحذفون بعض احلروف اللينة، ويقولون يف حنو ما شاء هللا: مشا  :وهي لغة أعراب الشَحر وعمان  :اللَّخلخانية-ل

 .(32)هللا

 

َناكَ ﴿هي يف القرآن  (27)  . ]1الكوثر:[﴾ إِّانَّ أَْعطَيـْ
ردي  (28)    م. 2009اس للنشر والتوزيع، الكويت، ، غر 1/279اخلراساين، أبو بكر البيهقي: الدعوات الكبري، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوجِّ

 م.1993، مؤسسة الرسالة، بريوت، 388 /5صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت:  (29)
   م.2010، ، بريوتاهليئة املصرية العامة للكتب، 1/241اخلصائص، ابن جين عثمان بن جين املوصلي أبو الفتح:  (30)
بن فراج  اللغوي وكتابه االعتقاب، عبد الرزاقم. 2008، دار الكتاب العريب، بريوت، 1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (31)

   م.2010، املدينة املنورة، ، جملة اجلامعة اإلسالمية2/115الصاعدي: 

 املصدر السابق.   (32)
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ْرَي يبدلون الم التعريف ميًما  :الطُّمطمانية-م ليس من امرب امصيام "  احلديث يف خماطبة بعضهميف  ليها جاء  وع  يف لغة محِّ

واللهجات اليت حتدثت هبا العرب وتكلمت هبا كثرية ومن أراد معرفة   (33)أي: ليس من الرب الصيام يف السفر  "يف امسفر

 جالل الدين السيوطيو  لمؤلف عبد الرمحن بن أيب بكرل املزهر يف علوم اللغة وأنواعهااملزيد منها فلريجع إىل كتاب 

 وهلجات القبائل العربية يف النقوش الواردة يف القرآن الكرمي والرتاث.

 .عالقة اللهجات ابللغةاملبحث الثالث: 

 :العالقة بني اللهجة والقراءاتاملطلب األول:  

اللهجات كما قدمناه يف حد ذاهتا ميدان ثري للبحث العلمي وعليه فقد عاشت حرة على لسان القبائل العربية فلما 

ن هللا تعاىل أنزل قال: "إ  ابن عباسروى الضحاك عن  و   (34)نزل القرآن نزل على سبعة أحرف كما يف احلديث الصحيح

فوافق القرآن هلجات العرب والقبائل تسهياًل هلذه األمة وحفظت اللهجات  هذا القرآن بلغة كل حي من أحياء العرب

سواء كانت متواترة  وقد وافقت القراءات ،وكان من شأهنا أن يكسبها شرعية الوجود يف اللسان العريب حبفظ القراءات

 .بعض األمثلة على ذلك  نذكرمن اللهجات العربية و   أو شاذة كثري

 أوال: املتواتر

وقرأ محزة ،  إىل هلجة احلجازهذه القراءة  كسر اهلاء وامليم وتنسب ب  ﴾إليهِّمِّ اثنني﴿  (35)﴾اثنني  إليهِّمُ ﴿:  قرأ أبو عمرو  ا.

 .   (36)عراقي وهو ممن أتثروا ابلبيئة البدويةبضم اهلاء وامليم وتنسب إىل هلجة البدو ألن محزة    ﴾اثنني  ُُ مِّ ُُ إليهِّ ﴿:  والكسائي

 

، القاهرة، مؤسسة قرطبة، واحلديث صحيح صححه األلباين  5/434أمحد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباين: املصدر السابق واحلديث انظر مسند أمحد،  (33)
، الكويت،  مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت،   ،7/168الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين:    انظر صحيح أيب داود، حممد انصر

  م.2002
 م.1987، بريوت، ، دار ابن كثري85/ 2اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي:  (34)
 . 14 :آية ،سورة يس (35)
 م. 1995، القاهر، ، مكتبة األجنوا املصرية 73يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس:  (36)
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وتنسب هذه القراءة إىل بعض  ﴾ْنذِّرَ تُـ لِّ ﴿ بقلب الياء تء (37)﴾لِّيـُْنذِّرَ ﴿: قرأ انفع وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. 2

 .(38)هلجة فزارة من غطفان وهي قبيلة عاشت ابلقرب من احلجاز

 .(40)وتنسب إىل هلجة متيم  (39)إبمشام الصاد زااييف كلمة "الصراط وصراط"  قرأ محزة  .  3

 اثنيا: الشاذ

نيٍ ﴿  :يف قوله تعاىل  {َعىت  عِّني}قرأ ابن مسعود:  ا.    .(42)لغة هذيلفأبدل احلاء عني نسبة إىل    ،(41)﴾َحىتَّ حِّ

َناَك اْلَكْوثـَرَ }قرئ . و 2 َناكَ ﴿ِّ :  واألصل{إِّانَّ أَْنطَيـْ لغة سعد بن بكر وهذيل واألزد وقيس نسبة إىل  .(43)﴾انَّ أَْعطَيـْ

 .(44)واألنصار

 .العالقة بني اللهجة والتجويداملطلب الثاين:  

 :أبوعمرو نذكر هنا على سبيل املثال: قرأ والقراءات فمن ابب أوىل يف التجويد و إذا كان هناك عالقة بني اللهجات 

، وعليه يتلخص (46)وتنسب إىل هلجات القبائل النازحة إىل العراق إبدغام النون مع النون .(45)﴾إِّانَّ حَنُْن حُنْيِّ اْلَمْوَتى﴿

ينفك عنه وأن القراءات هلا أصل يف احلفاظ على اللهجات مما مر أن اللهجات هلا عالقة وثيقة كل منها يرتبط ابألخر ال  

 من الضياع واالنداثر.

 

 . 7 :آية ،سورة يس (37)
 م. 1995،  القاهر، ، مكتبة األجنوا املصرية71يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس: ص (38)
زاي خالصة انظر الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع، عبد   اإلمشام هو خلط لفظ الصاد بلفظ الزاي فيتولد منهما حرف ال هو بصاد خالصة وال  (39)

 م. 1992، ، ،مكتبة السوادي للتوزيع 51الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي،  
 م. 1995 ، القاهرة.، مكتبة األجنوا املصرية 128يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس:  (40)
 . 43 :آية ،سورة الذارايت (41)
اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية،    -وزارة األوقاف  ،1/343:  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي  (42)

 م. 1999، مصر
   .1، آية:سورة الكوثر (43)
 م. 2010، ، دار الكتاب العريب، بريوت1/95تريخ آداب، مصطفى صادق بن عبد الرزاق الرافعي:  (44)
 . 12 :آية، سورة يس (45)
 م. 1995، ة، القاهر ، مكتبة األجنوا املصرية 71يف اللهجات العربية، إبراهيم أنيس:  (46)
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حنمد هللا تعاىل الذي وفقنا ملا قدمناه وها حنن نضع قطراتنا األخرية بعد املشوار الذي خضعناه بني تفكر وتعقل :  اخلامتة

ومل يكن هذا ابجلهد القليل وال ندعي فيه يف موضوع اللهجات وعالقتها ابلقراءات والتجويد فقد كانت رحلة ممتعة 

 الكمال  ولكن لنا عذر ويف هناية هذا البحث نتواصل إىل أهم النتائج:

وأن مصطلح اللهجة  ،أن أصل العرب هم من قبائل مينية وأصل من تكلم ابلعربية الفصحى هم من أصول مينيةـ  1

 ن العربية هي أم اللغات.، وأمن اللغة العربية  وأن بعض اللغات هي مشتقة  ،واللحن واللغة كان مبعىن واحد

 أن القراءات يف أصلها هلجات عربية أنزل القرآن هبا لتسهيل القراءة.  ـ  2

 أن قواعد اللغة العربية يرجع أصلها إىل علم القرآن والقراءات.  ـ  3

 تندثر.ت حمافظة على هلجات العرب اليت كادت أن  ـ أن القراءات هي يف احلقيقة جاء  4

 .م به سليقة من غري دراسة أو تكلفأن علم التجويد هو جزء من اللغة وأن العرب كانت تتكل  ـ  5
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