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٨٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ا ا ا   

������������ �

َ                                 الحمد هللا الذي وفق للنطق الفصیح م وحفظ اللغة العربیة بأن ، ْ       ن یریدّ

جعلها وعاء كتابه المجید، أحمده سبحانه حمد المعترف بنعمائه، الشاكر آلالئه، 

ْ              أفصح من نطق    على سیدنا محمد والسالموالصالةالراجي مزید عطائه،  َ

ً                                             العرب نسبا وخلقا، وأفصحها بیانا ونطقا، أكرم،  بالضاد ً ً ابه وعلى آله وأصحً

الذین ، ي اهللا تعالى عن العلماء األمجاد، ورضالمنقادین للصواب خیر انقیاد

  .اجتهدوا لنفع العباد

  أما بعد،،،،،،،،،،،،،،،،

ْ      ومن{ :فاالختالف بین الناس واللغات آیة من آیات اهللا تعالى فقد قال ِ َ 

  آیاته
      ِ ِ
ُ    لقَ  خ َ  السماوات ْ

           ِ
َ َ ِ          واألرض َّ َْ ْ ُ           واختالف َ َ ِ ْ   أ لسنتكم َ

          َ ْ ُ
ِ َِ   وأ لوانكم ْ

 
         َ  ْ ُ

ِ
َ َّ    إن َْ َ      ذلك ِ   في ِ  آلیات َِ

      ٍ
َ َ 

 للعالمین
  

  
         َ

ِ ِ
َ ْ
 من اللغات في نشأتها وتطورها ً       بدعاتاللغة العربیة لیسو ،)١( }ِّ

، تختلف فیما بینها في منذ أقدم العصور إلى لهجات كثیرةانقسمت فقد وتوحدها، 

، ً                      تبعا للقبائل المختلفة ،الصوتیة والصرفیة والنحویة والداللیةن الظواهر كثیر م

 وعندما اشتبكت هذه اللهجات في صراع لغوي، كان النصر فیها للغة مشتركة

ومن الصعب تصور أن العربیة الفصحى هي لغة ، وهي العربیة الفصحى

قاة من عدة لهجات الحجاز فقط، أو أیة لهجة أخرى، إنما هي اللغة المثالیة المنت

استمدت أبرز خصائصها من لهجة قریش، التي وجدت في الجزیرة العربیة، فقد 

 ، ولغة، فأصبحت لغة األدب بشعره ونثرهطغت على سائر اللهجات األخرى

                                                           
  ٢٢ آیة  سورة الروم)(١



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٨٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

شرفها اهللا تعالى بأن أنزل كتابه الكریم بأعلى و، ، ولغة السیاسة واالقتصادالدین

  .ة وبالغةما تصبو إلیه هذه اللغة من فصاح

انت هي اللغة الوحیدة السائدة في  من یظن أن العربیة الفصحى كویخطئ

الجزیرة العربیة قبل اإلسالم، وأنها فسدت باختالطها باللغات األخرى، ومن ثم 

ً                                                                      یظن أن اللهجات المعاصرة في البالد العربیة المختلفة لیست إال انحطاطا من 

، وهذا  تعدد اللهجات العربیة القدیمةالعربیة الفصحى، فقد روي لنا الكثیر عن

یتفق مع ما قاله بعض المحدثین من أنه یستحیل على أیة مجموعة بشریة تشغل 

   .مساحة شاسعة من األرض، أن تحتفظ في لهجات الخطاب بلغة موحدة

من ینظر في اللهجات المعاصرة یتبین له أنها تمت إلى اللهجات العربیة و

ة هذه اللهجات المعاصرة یمكننا من معرفة هجرات ، بل إن دراسصلةالقدیمة ب

بعض القبائل العربیة من شبه الجزیرة العربیة ومنازلها في األقالیم المفتوحة التي 

صة بتلك القبائل في انتشر فیها اإلسالم؛ وذلك لوجود بقایا الظواهر اللهجیة الخا

ً               یس إال امتدادا تلك األقالیم؛ فما نراه من ظواهر في بعض لهجاتنا المعاصرة ل

  .للهجات العربیة القدیمة

وقد تعددت الدراسات حول اللهجات المعاصرة وبیان الفصیح منها 

ً            ، واسهاما ویأتي بحثي هذا خطوة متواضعة هجات العربیة القدیمة،والموافق لل ٕ

ً                                                        یسیرا في حقل الدراسات اللغویة المعنیة باللهجات المعاصرة
اإلسهام في و،  )١( 

 بالقراءات القدیمةاللهجات العربیة وبیان ارتباط ،  بأصولها في العربیةهاربط

وهي خدمة جلیلة للقرآن الكریم ،  منهاً        كبیراً                        التي تمثل اللهجات جانباو، القرآنیة

                                                           
من امتداد اللھجات العربیة القدیمة في بعض اللھجات ( للدكتور رمضان عبد التواب بحث بعنوان )(١

استعمال اسم المفعول من الفعل و، )التلتلة(كسر حرف المضارعة : تناول فیھ ظواھر) المعاصرة
لغة (مجموعألجوف الیائي على التمام، وإلحاق الفعل عالمة جمع وھو متقدم على الفاعل الا

    .، وظاھرة سقوط الھمز)أكلوني البراغیث



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٨٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

من امتداد اللهجات (وآل عنوانه إلى . الذي قامت الدراسات العربیة له وبه

  .)ما وافق منها القراءات القرآنیةالعربیة القدیمة في بعض اللهجات المعاصرة و

  واقتضت طبیعة البحث أن أقسمه إلى مقدمة وتمهید وفصلین وخاتمة 

 تحدثت فیها عن الموضوع وأهمیته وأسباب اختیاري له :فالمقدمةوفهارس، 

والفصل .  تحدثت فیه عن القراءات القرآنیة واللهجات العربیة:والتمهید. وخطته

 في بعض اللهجات  القدیمةلعربیةاد اللهجات اتحدثت فیه عن امتد: األول

تحدثت فیه عن : والفصل الثاني. ما وافق منها القراءات القرآنیةالمعاصرة فی

ولم ترد فیه قراءة  في بعض اللهجات المعاصرة  القدیمةامتداد اللهجات العربیة

  . ذكرت فیها ما توصلت إلیه من نتائج في هذا البحث: والخاتمة .قرآنیة

                         ن الكمـــال لـــصاحب الكمـــال جـــل    ، أل                        لـــیس ألحـــد أن یبلـــغ الكمـــال .ً   ًرا    وأخیـــ

  ـ                           فـإن أصـاب البحـث فیمـا درسـه فـ                      وسائر الرسل واألنبیـاء،               ولرسوله محمد  ،      ثناؤه

ٌذلك فضل اهللاِّ يؤتيه من يـشاء واهللاُّ واسـع علـيم { ُ َ
ِ َ ْ ٌْ َ َ َ ُ

ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ           ُّ                  ِّ          ٌ ُ َ
ِ َ ْ ٌْ َ َ َ ُ

ِ ِ ِ َِ ُ َ                     كـان فیـه هنـات وهفـوات ٕ      ٕ، وان  )١ (   }ََ

    وأن            ینتفـع بـه ً            ً ن یجعلـه علمـا أ                سـبحانه وتعـالى     سـأله أ   ، و                    فذلك مـن نفـسي وتقـصیري

                                  ســـأله تعـــالى حـــسن العاقبـــة والمـــآل ولـــه  أ                                      یتقبلـــه خدمـــة لعربیـــة القـــرآن الكـــریم، كمـــا 

   .                     الحمد في األولى واآلخرة

                                                         

  ي    /د

                                                           
  ٥٤ سورة المائدة جزء من آیة )(١



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٨٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

�������� �

  القراءات القرآنیة واللهجات العربیة

  :القراءات القرآنیة: ًأوال 

  :أ ـ تعریف القراءات

قرأت الكتاب قراءة : القراءات جمع قراءة، وهي في اللغة مصدر قرأ، یقال

ِوقرآنا، ومنه سمي القرآن، وأقرأه القرآن، فهو مقرئ ْ ُُ ً) .١(  

: " عریفات، فالزركشي یقولوعرف العلماء القراءات في االصطالح بعدة ت

القراءات هي اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف أو كیفیتها؛ من 

  )٢. " (تخفیف وتثقیل وغیرهما

ًلقرآن، واختالفها معزوا علم بكیفیة أداء كلمات ا: " وابن الجزري یقول
  )٣(."لناقله

من الزركشي، تعریف ابن الجزري أعم : ولتوضیح الفرق بین التعریفین نقول

فالقراءات عند ابن الجزري تشمل المتفق علیه من ألفاظ القرآن الكریم والمختلف 

فیه مع نسبة المختلف فیه لقائله، ویفهم من تعریف الزركشي أن القراءات 

وعلى درب ابن الجزري توسع . تختص بالمختلف فیه من ألفاظ القرآن الكریم

                                                           
                     دار المع�ارف بم�صر دون   /                       عل�ي الكبی�ر وآخ�رون ط      عب�د هللا /                          لسان الع�رب الب�ن منظ�ور تحقی�ق  ) (١

      ٣٥٦٣   ص ٥ ج      تاریخ 
   ١                  مكتب�ة دار الت�راث ج /                        محم�د أب�و الف�ضل إب�راھیم ط /                                      البرھان في علوم القرآن للزركشي تحقی�ق )(٢

       ٣١٨ ص
          األول��ى س��نة  /                          دار الكت��ب العلمی��ة ببی��روت ط /                                           منج��د المق��رئین ومرش��د الط��البین الب��ن الج��زري ط )(٣

                                                         تحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى منتھى األماني     وإ ٩   م ص    ١٩٩٩   ھـ     ١٤٢٠
      شعبان  /         م تحقیق د    ١٧٠٥   ھـ     ١١١٧                                                     والمسرات في علوم القراءات للشیخ أحمد بن محمد البنا ت 

          األول��ى س��نة  /                                                     ع��الم الكت��ب ببی��روت ومكتب��ة الكلی��ات األزھری��ة بالق��اھرة ط /              محم��د إس��ماعیل ط
      ٦٧   ص ١ ج  م     ١٩٨٧   ھـ     ١٤٠٧



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٨٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

علم یعلم منه اتفاق الناقلین لكتاب اهللا : " لالدمیاطي البنا في تعریف القراءات فقا

تعالى واختالفهم في الحذف واإلثبات والتحریك والتسكین والفصل والوصل، وغیر 

  )١. " (ذلك من هیئة النطق واإلبدال وغیره، من حیث السماع

ونستنبط من تعریف ابن الجزري والدمیاطي البنا شروط القراءات القرآنیة، 

راءة النقل والسماع، ولعل ذلك ألن القراءة سنة متبعة كما یقول فقد اشترطا في الق

ولیحذر القارئ االقراء : ًزید بن ثابت األنصاري، وألجله أیضا یقول ابن الجزري

  )٢(. أو وجه إعراب أو لغة دون روایةبما یحسن في رأیه دون النقل،

  ــء المهملةبالكسر وتخفیف الراالقراءة ــ : " وعرف التهانوي القراءات فقال

ًهي عند القراء أن یقرأ القرآن سواء كانت القراءة تالوة بأن یقرأ متتابعا  ً أو أداءّ

  )   ٣. " (بأن یأخذ من المشایخ ویقرأ

تطبیق المنقول أو المسموع على القرآن الكریم تالوة : وهنا شرط ثالث وهو

 .ًوأداء

ق بألفاظ القرآن كما النط: وفي ضوء هذه التعریفات نخلص إلى أن القراءة هي

، أو كما نطقت أمامه فأقرأها، سواء كان النطق باللفظ المنقول نطقها النبي

ً فعال أو تقریرا، واحدا أم متعدداعن النبي  ً ً ً.  

 ً بفعله، أو نقال لقراءة قرئت أمامه ًفالقراءة قد تأتي سماعا لقراءة النبي 

ًفأقرأها، والقراءة قد تروى لفظا واحدا، وه و ما یعبر عنه بالمتفق علیه بین القراء، ً

  )  ٤ (.وقد تروى أكثر من لفظ واحد، وهو ما یعبر عنه بالمختلف فیه بین القراء

  

  : ـ شروط القراءة الصحیحةب

                                                           
    ٦٧  /  ١                              البشر بالقراءات األربعة عشر            اتحاف فضالء )(١
            الثالث��ة س��نة  /                  دار القل��م ببی��روت ط /                   عب��د الھ��ادي الف��ضلي ط /   د                                الق��راءات القرآنی��ة ت��أریخ وتعری��ف )(٢

   ١٠ / ١                                ومنجد المقرئین ومرشد الطالبین   ٥٧    م ص     ١٩٨٥   ھـ     ١٤٠٥
             مكتب�ة لبن�ان /           عل�ي دح�روج ط /                                                   موسوعة كشاف اص�طالحات العل�وم والفن�ون للتھ�انوي تحقی�ق د   )(٣

       ١٣١٢   ص ٢   م ج    ١٩٩٦          األولى سنة  / ط
     ٥٦                                  القراءات القرآنیة تأریخ وتعریف ص )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٨٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 وشروط للقراءة الصحیحة، وأحسن من تكلم وضع أئمة القراءات ضوابط

 بوجه، ووافقت أحد كل قراءة وافقت العربیة ولو: " في ذلك ابن الجزري فقد قال

ًالمصاحف العثمانیة ولو احتماال، وصح سندها فهي القراءة الصحیحة التي ال 
یجوز ردها، وال یحل إنكارها، بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن، 

ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة، أم عن 

 ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق غیرهم من األئمة المقبولین،

علیها ضعیفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر 

  )١. " (منهم؛ هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من السلف والخلف

  

  :من خالل هذا النص نستطیع أن نستنبط شروط القراءات الصحیحة فهي

ًن وجوه العربیة سواء كان هذا الوجه أفصح أم فصیحا،  ــ موافقة القراءة لوجه م١
ًمجمعا علیه أم مختلفا فیه اختالفا ال یضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع  ً ً
وذاع وتلقاه األئمة بالسند الصحیح؛ إذ هو األصل األعظم والركن األقوم، وهذا 

 أنكرها بعض هو المختار عند المحققین في ركن موافقة العربیة، فكم من قراءة

أهل النحو أو كثیر منهم، ولم یعتبر إنكارهم، بل أجمع األئمة المقتدي بهم من 

  ) ٢. (السلف على قبولها

وأئمة القراء ال تعمل في شيء من حروف القرآن على : " یقول الداني

ٕاألفشى واألقیس في العربیة، بل على األثبت في األثر واألصح في النقل، واذا 
ُّم یردها قیاس عربیة وال فشو لغة؛ ألن القراءة ثبتت الروایة ل ُ ُ َّ َُ  

  )  ٣. " (سنة متبعة یلزم قبولها والمصیر إلیها

                                                           
  ٩   ص ١                                    دار الكتب العلمیة ببیروت دون تاریخ ج /                                      النشر في القراءات العشر البن الجزري ط )(١
     ١٠ / ١                المرجع السابق  )(٢
      مرك��ز /                                      واإلتق��ان ف��ي عل��وم الق��رآن لل��سیوطي تحقی��ق  ١١  ،   ١٠ / ١                          الن��شر ف��ي الق��راءات الع��شر  )(٣

                                     وزارة ال�شئون اإلس�المیة واألوق�اف وال�دعوة  /                                             الدراسات القرآنیة بالمملكة العربی�ة ال�سعودیة ط
    ٤٩٤   ص ٢   ج         بالسعودیة



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٨٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ً ــ موافقة القراءة ألحد المصاحف العثمانیة ولو احتماال، أي ما یوافق الرسم ولو ٢
ًتقدیرا، فموافقة الرسم قد تكون تحقیقا وهو الموافقة الصریحة، وقد تكون تقدیرا  ً ً

  .ًهو الموافقة احتماالو

 ــ صحة السند القراءة، أي أن یروي القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا ٣

حتى تنتهي، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن غیر معدودة عندهم 

  )١. (من الغلط، أو مما شذ بها بعضهم

ن ولم وقد اشترط بعض المتأخرین التواتر في هذا الرك: " یقول ابن الجزري

یكتف فیه بصحة السند، وزعم أن القرآن ال یثبت إال بالتواتر، وأن ما جاء مجيء 

اآلحاد ال یثبت به قرآن وهذا مما ال یخفى ما فیه، فإن التواتر إذا ثبت ال یحتاج 

ًفیه إلى الركنین اآلخرین من الرسم وغیره، إذ ثبت من أحرف الخالف متواترا عن 
ٕكونه قرآنا سواء وافق الرسم أم خالفه، واذا اشترطنا  وجب قبوله، وقطع بالنبي  ً

التواتر في كل حرف من حروف الخالف انتفى كثیر من أحرف الخالف الثابت 

عن هؤالء األئمة السبعة وغیرهم، وقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده 

  )٢. " (وموافقة أئمة السلف والخلف

  :ج ــ االحتجاج بالقراءات القرآنیة

ما ال شك فیه أن القرآن الكریم كالم اهللا عز وجل، المنزل على رسوله م
 أفصح من كل كالم، وأن الرسول  تحدى به العرب جمیعا، فعجزوا أن ً

ٕیأتوا بمثله أو ببعض من مثله، واذا كان القرآن الكریم هو المصدر األول للتشریع 
ــ المصدر األول من مصادر ًاإلسالمي فإن اللغویین جعلوه أیضا ــ متواتره وشاذه 

، العلماء القراءات المتواترة وأجمعوا علیهاَِاالحتجاج في اللغة والنحو، وإلن قبل 
ًإنني أتفق مع القائلین بقبول القراءة الشاذة ما لم تخالف قیاسا معروفا في اللغة، ف ً ُ

ُبل لو خالفت قیاسا یحتج بها في هذا الموضع بعینه دون سواه، وال ینبغي ل نا ً
ُتخطئة القراء أو الطعن علیهم؛ ألن هؤالء القراء من الفصحاء من كبار التابعین  َّ
َوتابعیهم، قد نقلوا عن الصحابة وهم من هم في الفصاحة وسالمة اللسان، وكیف 
ُِیستشهد النحاة ببعض الشعر مجهول القائل، ویتركوا قراءة نقلت عن تابعي عن 

  .قتها ألقیستهم وقواعدهم؛ لمجرد عدم موافصحابي عن الرسول

                                                           
     ١٣ / ١                          النشر في القراءات العشر  )(١
                نفســـــــھ )(٢



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٨٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به في : " یقول السیوطي
، وقد أطبق الناس )٣(ً، أم شاذا ) ٢(ً، أو آحادا ) ١(ًالعربیة سواء كان متواترا 

ًعلى االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربیة إذا لم تخالف قیاسا معلوما؛ بل لو  ً
ٕ بها في مثل ذلك الحرف بعینه، وان لم یجز القیاس علیه، كما خالفته یحتج

ینه، وال یقاس یحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القیاس في ذلك الوارد بع
َ، ویأبى)٤(استحوذ: علیه، نحو َ) .٥ (  

ٕوما ذكرته من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فیه خالفا بین النحاة، وان  ً
  )٦. " ( في الفقهاختلف في االحتجاج بها

وال عجب أعجب ممن أوجد المرئ القیس أو لزهیر أو : " ویقول ابن حزم

ُلجریر أو الحطیئة أو الطرماح أو ألعرابي أسدي أو سلمي أو تمیمي أو من 
ًسائر أبناء العرب لفظا في شعر أو نثر جعله في اللغة، وقطع به، ولم یعترض 

ً وأهلها كالما لم یلتفت إلیه، وال جعله فیه، ثم إذا وجد هللا تعالى خالق اللغات
ي إحالته عما حجة، وجعل یصرفه عن وجهه، ویحرفه عن موضعه، ویتحیل ف

  )٧(."أوقعه اهللا علیه

وكثیر ما أرى النحویین متحیرین في تقریر األلفاظ : "  ویقول األلوسي

ید  وأنا شد،الواردة في القرآن فاذا استشهد في تقریره ببیت مجهول فرحوا به

                                                           
                                                                          ھو كل ما قرأ بھ السبعة، أو ما نقلھ جمع ال یمك�ن تواط�ؤھم عل�ى الك�ذب، ع�ن م�ثلھم   :         المتواتر  ) (١

   .                      وغالب القراءات كذلك           إلى منتھاه،
                                                                            ما روي عن بعض السبعة، ولم یتواتر، أو ھو ما صح سنده وخالف الرسم والعربیة، أو   :      اآلحاد  ) (٢

  .                        لم یشتھر االشتھار المذكور
                   ھو ما لم یصح سنده   :      الشاذ  ) (٣
ُاستحوذ عل�یھم ال�شیطان {  :                    كما في قولھ تعالى )(٤ َ َْ ْ َ َ ْ َّْ َُ ِ َ                     ُ َ َْ ْ َ َ ْ َّْ َُ ِ            ، بت�صحیح   ١٩                         س�ورة المجادل�ة ج�زء م�ن آی�ة   } َ

  .                                                     الواو، والقیاس إعاللھا بالنقل والقلب، كما عرف في الصرف
ُویأبى هللا إال أن یتم نوره {  :                    كما في قولھ تعالى )(٥ َ ُ َ َ َُ َّ ِ َ َّْ ِ ُ ّ                       ُ َ ُ َ َ َُ َّ ِ َ َّْ ِ ُ                 ، بف�تح الع�ین،   ٣٢                       سورة التوبة جزء من آی�ة   } ّ

َفع�ل یفع�ل (                                                    وھي الباء، والقیاس كسرھا كرم�ى یرم�ي، فل�یس ف�ي العربی�ة  َ َْ َ        َ َ َْ    ض�ي              بف�تح ع�ین الما  ) َ
     .                                                والمضارع وھو غیر حلقي العین وال الالم إال ھذا الحرف

    م ص     ٢٠٠٦   ھ�ـ     ١٤٢٦                         دار المعرف�ة الجامعی�ة س�نة  /                           في علم أصول النح�و لل�سیوطي ط          االقتراح  )(٦
٧٦  ،   ٧٥     

    ،    ١٠٧  ص          ٣                        مكتب�ة الخ�انجي بالق��اھرة ج /                                          الف�صل ف�ي المل�ل واألھ�واء والنح�ل  الب�ن ح�زم ط )(٧
   ھ�ـ     ١٤١٤                                     مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعی�ة س�نة  /        ألفغاني ط                        وفي أصول النحو لسعید ا   ١٠٨

   ٣١   م ص    ١٩٩٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٨٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 على ًالتعجب منهم ألنهم إذا جعلوا ورود ذلك البیت المجهول على وفقه دلیال

  )١. " ( على صحته كان أولىً فألن یجعلوا ورود القرآن به دلیال،صحته

فقراءات القرآن جمیعها حجة في العربیة متواترها : " ویقول سعید األفغاني

ٕتیعابهم إیاها، واضاعتهم وآحادها وشاذها، وأكبر عیب یوجه إلى النحاة عدم اس
على أنفسهم ونحوهم مئات من الشواهد المحتج بها،ولو فعلوا لكانت قواعدهم أشد 

  )٢. " (ًإحكاما

  جمع فیه شواذ القراءات ووجهها ) المحتسب(وقد ألف ابن جني 

  ُِغرضنا منه أن نري وجه قوة ما یسمى اآلن : "واحتج لها، وقال في مقدمته

ِي صحة الروایة بجرانه،�شاذا، وأنه ضارب ف آخذ من سمت العربیة مهلة میدانه؛  ِ

ُلئال یرى م   )٣" (. لهٌهمةُ منه،أو تٌّأن العدول عنه إنما هو غض رىَُ

  

إن القـرآن قد یخرج على غیر الغالب، : وال یقصد من قول بعض العلماء

ٕأنه غیـر فصیح، وانما یقصد به أنه مخالف للقاعدة والقیاس، مع اإلقرار  
فصاحته؛ لصدور مثله عن العربي الخالص، الذي نزل القرآن بلغته، فإن في ب

لغة القرآن القیاسي المطرد، ومنها الشاذ غیر المطرد، والشـذوذ عند النحاة یراد به 

الخروج عن القاعـدة المطـردة في نظائره في كالم من یملك اللغـة ـ وهو العـربي 

 إذ هو مثل القیاسي في أن كلیهما صدر الخـالص ـ وذلك ال یخل بفصاحة الشاذ؛

ماع مقدم على القیاس عن العربي المحتج بلغته، ولذا قـرر العلماء صراحة أن الس

  )٤(.إذا تعارضا

                                                           
   ٨                         دار إحی��اء الت��راث ببی��روت ج /                                                   روح المع��اني ف��ي تف��سیر الق��رآن وال��سبع المث��اني لأللوس��ي ط   )(١

     ٣٣ ص
     ٤٤                 في أصول النحو ص )(٢
     ناصف            علي النجدي  /                                                                المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا البن جني تحقیق )(٣

  ،   ٣٢   ص ١    ھ�ـ ج    ١٤١٥  م     ١٩٩٤                                         المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة بالق�اھرة س�نة   /          وآخرین ط 
ُیرى مرى        ومعنى   ٣٣ َ ُ       ُ َ   .              أي لئال یظن ظان  : ُ

      األول�ى  /             دار المع�ارف ط  /                  عب�د الفت�اح س�لیم ط /                                           المعیار في التخطئة والتصویب دراس�ة تطبیقی�ة د  ) ٤ (

     ٨٤    ،   ٨٣    ھـ ص    ١٤١١ م    ١٩٩١    سنة 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

إذا تعارضا ـ السماع والقیاس ـ نطقت بالمسموع : " یقـول ابن جنـي في خصائصـه

ْعلى ما جاء علیه، ولم تقسـه في غیره؛ وذلك نحو قـوله تعال
ُاستحوذ علیهم {ـى َِ

ِ ْ َْ ََ َ َ ْ
ُالشیطان َ ْ  فهذا لیس بقیاس؛ لكـنه البد من قبوله؛ ألنك إنما تنطـق بلغتهم، )١(} َّ

ثم إنك من بعد ال تقیس علیه غیره؛ أال تراك ال . وتحتذى في جمـیع ذلك أمثلتهم

  )٢(." استبیع: استقوم، وال في استباع: تقول في استقام

  وباأللف في ) إن(بتشدید النون في " لساحـران إن هذان " ولهذا فقـراءة 

ْبمعنى نعم، أو أن یكون ) ّإن(أن تكون : هذان قد خرجها النحاة على أوجه منها َ َ
ًالكالم على لغة من یلزم المثنى األلف مطلقا، أو تشبیها أللف المثنى باأللف في  ً

. ًأن محذوفاهو ضمیر الش) إن(یفهمان، أو على أن اسم : األفعـال الخمسـة نحو

  )٣(. ّإن الرجالن فاضالن على التأویل السابق: لكـن ال یقـاس على ذلك فیقـال

  :اللهجات العربیة: ًثانیا

  :أ ــ تعریف اللهجة

َ  اللهجة إما أن تكون مشتقة من لهج الفصیل أمه یلهج إذا تناول ضرعها  ِ َ
َیمتصه، ولهج بأمه یلهج إذا اعتاد رضاعها، أو تكون مشتقة م ِ َن لهج باألمر َ ِ َ

َلهجا، ولهوج، وألهج، كالهما َ ْ َ ًَ   .ُأولع به واعتاده: َ

َلهج فالن بكذا وكذا: قال اللیث: "   جاء في التهذیب ِ َإذا ُأولع به، ولهج : َ ِ َ
  )٤. " (إذا اعتاد رضاعها وهو فصیل الهج: الفصیل بأمه یلهج

َلهج باألمر لهجا، ولهوج، وأل: " وفي لسان العرب ََ ْ َ َ ًَ َ
ُأولع به : هج، كالهما ِ

ٌفالن ملهج بهذا األمر، أي موله به: ویقال. واعتاده، وألهجته به َ ْ والفصیل ....ُ

                                                           
   ١٩      ن آیة                    سورة المجادلة جزء م  ) ١ (
        الرابع�ة  /                              الھیئ�ة الم�صریة العام�ة للكت�اب ط  /                  محم�د عل�ي النج�ار ط  /                      الخصائص البن جني تحقیق   )٢ (

    ١١٨ ص   ١   ج م    ١٩٩٩    سنة 

   ٨٩                              المعیار في التخطئة والتصویب ص   ) ٣ (
                                         الدار المصریة للتألیف والترجمة دون ت�اریخ  /                 یعقوب عبد النبي ط /                          تھذیب اللغة لألزھري تحقیق )(٤

     ٥٤   ص ٦ ج



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ِولهجت الفصال. یلهج أمه إذا تناول ضرعها یمتصه ِ
َ ِ . أخذت في شرب اللبن: َ

َولهج الفصیل بأمه یلهج إذا اعتاد رضاعها، فهو فصیل الهج ِ َ) " .١(  

ن لهج بالمعنى األول أو الثاني، فاللهجة التي واللهجة صالحة ألن تؤخذ م

تعني طریقة معینة في أداء اللغة تحمل معنى الولوع بهذه الطریقة التي تؤخذ من 

القوم الذین ینتمي إلیهم صاحبها ویتعود األداء بها، فهو كالفصیل الذي یتناول 

  )٢. (اللبن من ضرع أمه فیمتصه ویتعود علیه ویولع به

صطالح العلمي الحدیث هي مجموعة من الصفات اللغویة واللهجة في اال

  )٣. (تنتمي إلى بیئة خاصة، ویشترك في هذه الصفات جمیع أفراد هذه البیئة

  

  :  ب ـ اللهجة واللسان واللغة

: تطلق اللهجة ویراد بها اللسان، أو جرس الكالم، فقد ورد في لسان العرب

َواللهجة واللهجة" 
َّ َّ

َ ُجرس الكالم، : ْ ْ . " اللسان، وقد یحرك: ْواللهجة.... والفتح أعلىَ

)٤(  

وقد أطلق علماء اللغة القدامى لفظ اللغة وأرادوا به اللهجة، وآثروا التعبیر 

ًبلفظ اللغة عن اللهجة، فابن جني في الخصائص یعقد أبوابا وفصوال للهجات  ً
اللغات باب اختالف : العربیة واستعمل لفظ لغة في معنى لهجة، ومن ذلك قوله

باب في تركب اللغات، : أسباب اختالف لغات العرب، وقوله: وكلها حجة، وقوله

: " ًباب في الفصیح تجتمع في كالمه لغتان فصاعدا، وحد اللغة عنده: وقوله

  )٥. " (أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم

                                                           
       ٤٠٨٤    /  ٥      العرب        لسان  )(١
   ھ�ـ     ١٤١٤            الثالثة س�نة  /            مكتبة وھبة ط /                     عبد الغفار حامد ھالل ط /ً                             ًاللھجات العربیة نشأة وتطورا د   )(٢

   ھ��ـ     ١٤١٧                        محم��د ری��اض ك��ریم طبع��ة س��نة  /                           والمقت��ضب ف��ي لھج��ات الع��رب د  ٣٣    م ص     ١٩٩٣
     ٥٤   م ص    ١٩٩٦

     ١٥   ص م    ٢٠٠٣                         مكتبة األنجلو المصریة سنة  /              إبراھیم أنیس ط /                      في اللھجات العربیة د )(٣
       ٤٠٨٤  /  ٥           لسان العرب   ) (٤
    ٤ ٣  /  ١          الخصائص  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

لغة : كذلك یطلق علماء العربیة القدامى اسم اللغة على اللهجة فیقولون

  )١(الخ .....سعد، ولغة أهل الحجاز، ولغة هذیل، ولغة طیئبني 

والعالقة بین اللغة واللهجة عالقة عموم وخصوص، فاللغة أعم من 

اللهجة، فاللغة تشتمل على عدة لهجات لكل منها ما یمیزها، وجمیع هذه 

اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات والعادات الكالمیة التي تؤلف لغة 

  )٢. (رها من اللغاتمستقلة عن غی

فبیئة اللهجة هي جزء من بیئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات، لكل منها 

خصائصها، ولكنها تشترك في مجموعة من الظواهر اللغویة التي تیسر اتصال 

ًأفراد هذه البیئات بعضهم ببعض، وفهم ما قد یدور بینهم من حدیث، فهما 
وتلك البیئة الشاملة التي . اللهجاتیتوقف على قدر الرابطة التي تربط بین هذه 

  )٣. (تتألف من عدة لهجات، هي التي اصطلح على تسمیتها باللغة

واللسان قد یطلق على اللغة واللهجة، كما تطلق اللهجة على اللسان 

واللغة، وكذلك تطلق اللغة على اللسان واللهجة، ویظهر أن العرب القدماء في 

إال ) باللغة( یكونوا یعبرون عما نسمیه نحن العصور الجاهلیة وصدر اإلسالم لم

ً، وقد ذكر القرآن لفظ اللسان خمسا وعشرین مرة داال على اللغة )اللسان(بكلمة  ً
  )  ٤. (أو العضو منها

  :ج ــ عوامل تكوین اللهجات

ًكان العرب قدیما قبائل شتى، ینتشرون في أنحاء الجزیرة العربیة شرقا  ً
ًوغربا وشماال وجنوبا، و ً لم یتح لهم أن یلتقي بعضهم ببعض إال في بعض من ً

ُالزمن والمكان، یدفعهم إلى ذلك دافع حیوي هو الماء والكأل، حیث یغیر قویهم  ُ
على ضعفیهم فینتزع منه هاتین الوسیلتین المهمتین الستبقاء الحیاة، أو هو 

                                                           
              مكتب��ة الغرب��اء  /                               س��لمان ب��ن س��الم ب��ن رج��اء ال��سحیمي ط /                                   إب�دال الح��روف ف��ي اللھج��ات العربی��ة د )(١

     ٦٨    م ص     ١٩٩٥   ھـ     ١٤١٥          األولى سنة  /                         األثریة بالمدینة المنورة ط
               ش��باب الجامع��ة      مؤس��سة /                 محم��د س��الم محی��سن ط /                                        المقت��بس م��ن اللھج��ات العربی��ة والقرآنی��ة د )(٢

  ٨   م ص    ١٩٨٦               باإلسكندریة سنة 
     ١٥                       في اللھجات العربیة ص  )(٣
     ٦٦                                     وإبدال الحروف في اللھجات العربیة ص   ١٦  ،   ١٥                  المرجع السابق ص  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ُالفخر واالعتزاز بأمجاد القبیلة حیث یفد أشعر شعرائها إلى أسواق عك َّاظ ومجنة َِ َ َ
  )١.(وذي المجاز، أو هو الرباط األسري بالمصاهرة واالستیالد

  ):٢(وهناك عامالن رئیسان یعزى إلیهما تكون اللهجات في العالم، وهما

 فحین نتصور لغة من اللغات قد اتسعت : ــ االنعزال بین بیئات الشعب الواحد١

اجتماعیة، نستطیع الحكم رقعتها، وفصل بین أجزاء أراضیها عوامل جغرافیة، أو 

فقد تفصل جبال أو أنهار . على إمكان تشعب هذه اللغة الواحدة إلى لهجات عدة

ویترتب على هذا االنفصال . أو صحارى أو نحو ذلك، بین بیئات اللغة الواحدة

قلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض، أو انعزالهم بعضهم عن بعض، 

ذا االنعزال الذي یشعب اللغة الواحدة إلى عدة وخیر مثل یمكن أن یضرب له

  .لهجات تلك اللهجات العربیة القدیمة في شبه جزیرة العرب

 فقد یغزو شعب من الشعوب : ــ الصراع اللغوي نتیجة غزوات أو هجرات٢

ًأرضا یتكلم أهلها لغة أخرى ، فیقوم صراع عنیف بین اللغتین الغازیة والمغزوة، 
ًإما القضاء على إحدى اللغتین قضاء یكاد یكون تاما، أو وتكون النتیجة عادة 

أن ینشأ من هذا الصراع لغة مشتقة من كلتا اللغتین الغازیة والمغزوة، یشتمل 

وقد حدثنا التاریخ عن غزو العرب جهات . على عناصر من هذه وأخرى من تلك

 نهایة كثیرة متعددة اللغات واستطاعت اللغة العربیة أن تصرع تلك اللغات في

األمر، فقد تغلبت على اآلرامیة في العراق والشام، وعلى القبطیة في مصر، 

  . والبربریة في بالد المغرب، والفارسیة في بعض بقاع مملكة فارس القدیمة

  

  : د ــ الصفات التي تتمیز بها اللهجة

   فالفرق ًذاإ. لعلها تنحصر في األصوات، وطبیعتها، وكیفیة صدورها

، خرى هو بعض االختالف الصوتي في غالب االحیانأن لهجة والذي یفرق بی

ُفزت(فقبیلة تمیم یقولون في  ً، كما كانوا ینطقون بالهمزة عینا، كما أن )فزد): (ُْ
  . عند بني سعد) األجله(وهو األصلع ینطق بها ) األجلح(

                                                           
     ٤٢                                            المعیار في التخطئة والتصویب دراسة تطبیقیة ص   ) (١
   ٢٢    ـ   ٢٠                      في اللھجات العربیة ص )(٢



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

وقد تتمیز اللهجة بقلیل من صفات ترجع إلى بنیة الكلمة ونسجها، أو 

مدیون : ًالكلمات، فیروى أن بعضا من بني تمیم كانوا یقولونمعاني بعض 

بني مدین في اسم المفعول من الفعل الثالثي األجوف الیائي، وأن : وغیرهم یقول

كما أن كلمة . ًسكرانة بدال من سكرى التي كان ینطق بها سائر العرب: أسد یقولون

ِالهجرس( ْ   )١(.عنى الثعلب القرد، وعند تمیم بمعند أهل الحجاز بمعنى) ِ

وأهم الصفات الصوتیة التي تؤدي إلى االختالف الصوتي بین لهجات اللغة 

  :الواحدة ما یلي

 ــ االختالف في مخرج بعض األصوات اللغویة، فالجیم في العربیة من وسط ١

  .اللسان، والجیم المصریة من أقصاه مع ما یحاذیه من الحنك األعلى

نطق مع بعض األصوات، مما یترتب علیه  ــ االختالف في وضع أعضاء ال٢
الخالف في نطق الحرف نفسه، كترقیق حرف عند قبیلة وتفخیمه عند قبیلة 

  .أخرى

 ــ االختالف في مقاییس أصوات اللین، فأي انحراف یصیب تلك الحروف ــ ٣
  .التي تعرف بحروف المد عند القدماء ـــ یؤدي إلى اختالف في نطقها

 الموسیقیة في الكالم، فكل بیئة لها نغمتها الخاصة في  ــ تباین في النغمة٤
  .النطق

 ــ االختالف في قوانین التفاعل بین األصوات المتجاورة حین تتأثر ببعضها، ٥
اتصل، والحجازیون : كقلب الواو تاء إذا وقعت فاء الفتعل، فجمهرة العرب تقول
 حروف مجانسة لتلك یتركون الواو متأثرة بالحركات السابقة علیها، فتقلب إلى

ًالحركات، فتقلب واوا بعد الضمة، وألفا بعد الفتحة، ویاء بعد الكسرة، فیقولون ً :
  . ایتصل ــ یاتصل ــ موتصل

                                                           
     ١٦                       في اللھجات العربیة ص  )(١



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ولیس من الضروري أن توجد كل هذه الفروق ممثلة في لهجات لغة من اللغات، 
ى بل قد یوجد بعضها فقط، وتتباعد اللهجات أو تتقارب على قدر اشتمالها عل

  ) ١. (تلك الصفات، وعلى قدر شیوع هذه الصفات فیها

  

  :القراءات الشاذة واللهجات: ًثالثا

ًتعد القراءات الشاذة ــ باإلضافة إلى القراءات المتواترة ــ مصدرا أصیال  ً
لمعرفة اللهجات العربیة التي كانت سائدة قبل اإلسالم، فهي تشتمل على كثیر 

نسبتها إلى بعض اللهجات العربیة، وترجع هذه من الصفات الصوتیة التي یمكن 
ًالصفات الصوتیة إلى أشهر القبائل وأوسعها انتشارا، فالقراءات الشاذة من أغني 
ًما جاء من التراث اللغوي الذي یصلح أساسا للدراسات اللهجیة الحدیثة، ویوضح 

قراء قد إن ال: " صاحب التحریر والتنویر العالقة بین القراءات واللهجات فیقول
اختلفوا في وجوه النطق بالحروف والحركات، وأن مزیة القراءات من هذه الجهة 
أنها حفظت على أبناء العربیة ما لم یحفظه غیرها، وهو تحدید كیفیات نطق 
العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها، وبیان اختالف العرب في لهجات 

  )     ٢. " (النطق

ثر الواضح والفضل الذي وقراءاته، كان لهما األم الكرین القرآن إ :ومن هنا نقول

التي وال یختلف فیه اثنان في الحفاظ على الكثیر من اللهجات العربیة القدیمة، 

، رض موجودة یرددها وینطق بها المالیین من شتى بقاع األال زال منها لهجات

ءات ومن خالل بحثنا هذا یتبین أن بعض اللهجات العربیة عرفت من خالل القرا

  :الشاذة، ومنها ما یلي

 وتنسب إلى قبیلة بهراء وقیس وتمیم وأسد وربیعة وعامة العرب، : ــ التلتلة١

َإیاك {: وهي عبارة عن كسر حرف المضارعة، ومن شواهد ذلك في قوله تعالى  َِّ

ُنعبد وایاك نستعین 
ِ َ ْ َْ ََ َّ ِٕ ُ ُقرأ زید بن علي ویحیى بن وثاب وعبید ابن عمیر ) ٣ (}ُ ُّ

                                                           
              والمقت��بس م��ن   ٣٥ً                                ً واللھج��ات العربی��ة ن��شأة وتط��ورا ص   ١٨  ،   ١٧    ص              لھج��ات العربی��ة     ف��ي ال   )(١

   ٥٧  ،   ٥٦                         والمقتضب في لھجات العرب ص    ١٠                           اللھجات العربیة والقرآنیة ص
         وأھمی��ة   ٥١   ص ١   م ج    ١٩٨٤                         ال��دار التون��سیة للن��شر س��نة  /                            التحری��ر والتن��ویر الب��ن عاش��ور ط   )(٢

                                         ر في مجلة علوم اللغة المجلد السادس العدد                                              القراءة الشاذة لمحمد عبد الرحیم محمد بحث منشو
        ٢٢٧    م ص     ٢٠٠٣           الرابع سنة 

    ٥                   سورة الفاتحة آیة  )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ُْنعبـد(یثي الل
ُبكسر النون ، وقرأ عبید بن عمیر اللیثي وزید بن حبیش ویحیى ) ِ ُ

ُبن وثاب والنخعي والمطوعي واألعمش  ّ   .بكسر النون) ِنـستعین(ّ

ً وتنسب إلى هذیل وثقیف، وهي إبدال الحاء عینا، وبها جاءت : ــ الفحفحة٢
ٍلیسجننه حتى حین{: القراءة في قوله تعالى  ِ َّ َ ُ ُ ََُّ ْ ) َّتىَع(قرأ عبد اهللا بن مسعود ) ١ (}َ

  .ًبإبدال الحاء عینا

،  وقیس ،واألزد، وهذیل ، سعد بن بكر و  وهي لغة أهل الیمن: ــ االستنطاء٣

ً ، وهي تعني عند القدماء إبدال العین الساكنة نونا عند مجاورتها للطاء واألنصار
، ) أعطى(في ) أنطى(، ولم ترو لنا المصادر العربیة لهذه الظاهرة إال كلمة 

ََإنا َأعطیناك الكوثر{: ومن شواهد ذلك في قوله تعالى  ْ َ ْ ََ َ ْ ْ قرأ الحسن وطلحة ) ٢ (}َِّ

َطیناكْنَأ{ وابن محیصن والزعفراني وأم سلمة روایة عن النبي  َ   . بالنون}َْ

ً وهي إبدال السین تاء، وتنسب إلى أهل الیمن وحمیر وقضاعة وخثعم : ــ الوتم٤
ِقل َأعوذ برب الناس{: ومن شواهد ذلك في قوله تعالىوزبید،  َّ ِّ َ

ِ ُ ُ ْ  }ِتَّالنا{  قرئ)٣ (}ُ

  .بالتاء بدل السین

إلى غیر ذلك من لهجات عربیة عرفت من خالل القراءات القرآنیة، وهو مذكور 

  .في موضعه من خالل صفحات هذا البحث

                                                           
     ٣٥                       سورة یوسف جزء من آیة  )(١
    ١                  سورة الكوثر آیة  )(٢
    ١                 سورة الناس آیة  )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 
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٩٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  .)التلتلة (كسر حرف المضارعة:  األولبحثالم

  

، والمعروف هي أثقل من الفتحة وأخف من الضمة، وصائت قصیرالكسرة 

یكتب، ویقول، ویرمي، : لمضارعة یحرك بالفتحة في الثالثي، في نحوأن حرف ا

: ، نحو ًي رباعیا فإنه یضم حرف المضارعةٕ، واذا كان الماضالخ.... ویضرب 

ُ ، ویكرم، ویطمئن ُیدحرج لعربیة القدیمة تجنح وقد كانت بعض القبائل ا. الخ.... ُ

ا امتد ذلك إلى اللهجات ، كم بالكسرًإلى تحریك حرف المضارعة دائما

ً، ونتناول أوال بعضا من القراءات القرآنیة التي تشیر إلى ذلك ، وكلها المعاصرة ً
  .قراءات شاذة 

  :القراءات القرآنیة

ُإیاك نعبد وایاك نستعین {: قوله تعالى ـ في ١
ِ َ ْ َْ ََ ََّ َِّٕ ُ ُ ُقرأ زید بن علي ویحیى بن ) ١(}ِ

ُوثاب وعبید ابن عمیر اللیثي  ُبكسر النون، وقرأ عبید بن عمیر اللیثي ) ُدِنعبـ(ّ
ُوزید بن حبیش ویحیى بن وثاب والنخعي والمطوعي واألعمش  ّ ّ بكسر ) ستعینِنـ(ُ

  )٢(.النون

َوال تركنوا إلى الذین ظلموا فتم{ : ـ في قوله تعالى ٢ َُ ََ ْ َْ ََ ََ
َِّ ِ ُ َ ْ ُسكم النارَ َّ ُ ُ قرأ محبوب ) ٣ (}َّ

ْركنواِت(، ویحیى بن وثاب وقتادة وطلحة واألشهب عن أبي عمرو ُ َ ، بكسر التاء) ْ

وقرأ یحیى بن وثاب وعلقمة واألعمش وطلحة بن مصرف وحمزة في روایة 

ُسكمِمَِفت( ُ   )٤. (بكسر التاء ) َّ

                                                           
    ٥                   سورة الفاتحة آیة  )(١
          دار الكت��ب  /     ین  ط                          ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود وآخ��ر /                                   البح��ر المح��یط ألب��ي حی��ان األندل��سي تحقی��ق  ) (٢

                                  ومعج��م الق��راءات لعب��د اللطی��ف الخطی��ب    ١٤٠   ص ١   م ج    ١٩٩٣          األول��ى س��نة  /                العلمی��ة ببی��روت ط
      ١٥،١٦   ص ١   ج   ھـ     ١٤٢٢  م     ٢٠٠٢          األولى سنة  /                     دار سعد الدین بدمشق ط / ط

      ١١٣                      سورة ھود جزء من آیة  )(٣
  أب�و     ق�ال   ٣٣٠ / ١           وف�ي المحت�سب         ١٥٣،١٥٤ / ٤               ومعجم القراءات      ٢٦٩   ،   ٢٦٨ / ٥             البحر المحیط    )(٤

َعلم�ت تعل�م، وأن�ا : ھذه لغة تمیم ، أن تكسر أول مضارع ما ث�اني ماض�یھ مك�سور، نح�و: الفتح ْ ِ

َإعلم وھي تعلم، ونحن نركب ، وتقل الكسرة في الیاء ، نحو  ْ ْ ِْ َِ َ ًیعلم ، ویركب ؛ استثقاال للكسرة : ِ ََ ْ ِْ ِ
ِتنطل�ق، وی�: في الیاء، وك�ذلك م�ا ف�ي أول ماض�یھ ھم�زة وص�ل مك�سورة، نح�و َِ ُّوم ت�سود وج�وه ْ َ ْ ِ



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ُّیوم تبیض وجوه وتسود{ : ـ في قوله تعالى٣
َ َ ُْ َ ٌَ ُ َ َُّ ْ َ ٌ وجوهْ ُ قرأ یحیى بن وثاب وأبو ) ١ (}ُ

ِبیض وتِت(رزین العقیلي وأبو نهیك وأبو عمران الجوني 
َ ُّ َ ُّسودْ

َ بكسر التاء ) ْ

  )٢(.فیهما

َْألم َأعهد إلیكم { : ـ في قوله تعالى٤ َ ُْ ْ َْ َِ قرأ طلحة والهذیل بن شرحبیل الكوفي ) ٣ (}ْ

ْعهدِإ(ویحیى بن وثاب  َ   )٤. (بكسر الهمزة) ْ

ِسنفرغ لكم َأیها الثقالن{ : في قوله تعالى ـ٥ َ ََّ َ ْ ُُّ ُ َ ُ ْ َ ن قرأ أبو السمال وعیسى ب) ٥ (}َ

ِسن(عمر الثقفي وأبو عمرو والمطوعي   )٦(.بكسر النون وفتح الراء) غَْفرَ

ِقل إن ضللت فإنما َأضل على نفسي{ : ـ في قوله تعالى٦ ِْ َ َُ َُ ََ َُّ
َ َّ
ِ ِْ رحمن قرأ عبد ال) ٧ (}ْ

  )٨(.بكسر الهمزة وفتح الضاد) ُّلَضِإ(وثاب وأبو حیوةالمقرئ وابن 

ُثم َأضطره إلى عذاب النار وبئس المصیر{ : ـ في قوله تعالى٧
ِ

َ ْ ََ ِْ ِ
َ ِ َّ ِ َ ََ ُ ُّ ْ قرأ یحیى ) ٩ (}َُّ

ُضطرهِإ(بن وثاب  َُّ وقال هي ًوذكرها ابن عطیة البن عامر أیضا، بكسر الهمزة، ) ْ

  )١٠(.د هذا أبو حیانور) ال إخال:(على لغة قریش في قولهم

  :ونستنتج من هذه القراءات ما یلي

                                                                                                                                           
ُّوتبیض وجوه، فكذلك  َ ْ ُفتمسكم النار"ِ َّ ََّ ُُ ِ َأبیت تیبي فإنما ك�سر أول م�ضارعھ وع�ین : فأما قولھم". َ ْ َِ َ َ

َماضیھ مفتوحة من قبل أن المضارع لما أتى على یفعل  َ َْ  صار كأن ماض�یھ مك�سور -بفتح العین-ِ

َالعین حتى كأنھ أبي ِ َ.    

      ١٠٦    آیة                        سورة آل عمران جزء من  )(١
    ٥٥٢    /  ١                 ومعجم القراءات ١/٣٣٠والمحتسب     ٢٥ / ٣             البحر المحیط   ) (٢
      ٦٠                     سورة یس جزء من آیة  )(٣
                                                               والكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل    ٣٢٨ / ٧             البحر المحیط    )(٤

   ل�ى    األو  /                 مكتب�ة العبیك�ان ط /                                     عادل أحمد عبد الموجود وعل�ي محم�د ع�وض ط /              للزمخشري تحقیق
      ٥٠٧  /  ٥                 ومعجم القراءات    ١٨٥   ص ٥    ھـ ج    ١٤١٨  م     ١٩٩٨    سنة 

     ٣١                  سورة الرحمن آیة  )(٥
    ٢٦٢    /  ٩                 ومعجم القراءات    ٣٠٤ / ٢             والمحتسب    ١٩٢ / ٨               البحر المحیط  )(٦
     ٥٠                      سورة سبأ جزء من آیة  )(٧
              ٣٩٥    /  ٧               ومعجم القراءات    ١٣٢    /  ٥          والكشاف    ٢٧٨ / ٧             البحر المحیط    )(٨
          ١٢٦  ة                        سورة البقرة جزء من آی )(٩

    عب��د   /                                                     والمح��رر ال��وجیز ف�ي لط��ائف الكت��اب العزی��ز الب�ن عطی��ة تحقی��ق     ٥٥٥ / ١             البح�ر المح��یط    )(١٠
   ١    ھ�ـ ج    ١٤٢٢  م     ٢٠٠١          األول�ى س�نة  /                          دار الكت�ب العلمی�ة ببی�روت ط /                       السالم عبد الشافي محمد ط

                  ١٩٢    /  ١               ومعجم القراءات      ٢٠٩  ص 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 التي تذهب إلى كسر حرف  ـ یكاد یحیى بن وثاب یشترك في القراءات١

  .وهو تابعي كوفي من موالي بني أسد، المضارعة

لیس من بینها مضارع  ـ هذه القراءات التي جاءت بكسر حرف المضارعة ٢

  .مبدوء بالیاء

  )١(.ًلمضارع سواء كان ثالثیا أم غیرهة في الفعل ا ـ هذه القراءات موجود٣

  

 :اللهجات العربیة القدیمة

َّمن خالل استقراء الشواهد الواردة في لهجات القبائل العربیة یتبین أن 

ِكسر حرف المضارع یشمل جمیع أحرف المضارع  ِ
َ ولم یقتصر ) أ،ن،ي،ت ( ِ

ُعلى حرف دون آخر؛ألن القبائل العربیة كانت تجنح َّ ِ حروف ِ الى تحریكٍ

ًالمضارعة بالكسر دائما ِ ِ.  

، ُنسب الى قبیلة بهراءوت) التلتلة(ّومن تعرض الى هذا الظاهرة أطلق علیها اسم 

، وأضاف بعض العلماء إلى  من السمات اللهجیة لهذه القبیلةوهي سمة ممیزة

عة، ، وربی، وأسدتمیمبهراء ممن كسر حرف المضارعة من القبائل العربیة قیس، و

ذكر   و،)٢(ُ، وأزد السراة وبعض هذیل وقوم من أعجاز هوزان، وعامة العرب

 في لغة جمیع ًسیبویه مواضع یكون فیها كسر أوائل األفعال المضارعة عاما

 باب ما تكسر فیه أوائل األفعال المضارعة: " فقالالعرب إال أهل الحجاز 

في لغة جمیع العرب إال  وذلك َلِعَلألسماء كما كسرت ثاني الحرف حین قلت ف

 ُمَلْعِ، ونحن نُمَلْعِ، وهي تُ ذاك، وأنا إعلمُمَلْعِأنت ت: وذلك قولهم، أهل الحجاز

 من بنات الیاء والواو التي الیاء والواو فیهن الم َلِعَوكذلك كل شيء فیه ف. ذاك

                                                           
  م     ١٩٩٦                         دار المعرف�ة الجامعی�ة س�نة  /       راجحي ط       عبده ال /                                        اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة د )(١

      ١١٥ ص
    دار  /                                                    وجمھرة أنساب العرب البن ح�زم تحقی�ق عب�د ال�سالم ھ�ارون ط  ١٣     / ٢        الخصائص   :       ینظر )(٢

        ٤٤١  ص           الخامسة  /         المعارف ط
    



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ى، َشْى، وخشیت فأنا إخَقْشِشقیت فأنت ت: وذلك قولك. أو عین، والمضاعف

  .َینِّضَعِ وأنت تَنْضَضْعِ فأنتن تَّنُتْضِضَ، وعُخالِ فنحن ناَنْلِوخ

َوانما كسروا هذه األوائل ألنهم أرادوا أن تكون أوائلها كثواني ف  كما ألزموا الفتح َلِعٕ

َما كان ثانیه مفتوحا في ف ، وكان البناء عندهم على هذا أن یجروا أوائلها على َلَعً

  .ثواني فعل منها

. ، ففتحوا أول هذا كما فتحوا الراء في ضربُبِرْ، وأضُبِرْضَ تُتَبْرَض: وقالوا

َوانما منعهم أن یسكروا الثاني كما كسروا في ف  أنه ال یتحرك، فجعل ذلك في َلِعٕ

  )١(".األول

 ًجعله عاماوونسب ابن فارس كسر أوائل األفعال المضارعة ألسد وقیس، 

َِّوال الكسر الذي : " ، فقالفي أوائل األلفاظ
ْ َْتسمعه من أسد وقیس مثلَ َ ِتعلمون : َ

ِ ومثل شعیر وبعیر،ِونعلم ِ". )٢(  

َُوتعلم: " وجاء في اللسان ْ
ربیعة وعامة د و لغة قیس وتمیم وأس:، بالكسرِ

َّعجاز هوازن وَأزد السوأما أهل الحجاز وقوم من أ، العرب ِ ْ َ ِ ُراة وبعض هذیل َ ِ

َفیقولون تعلم ْ من َخفش َأن كل من ورد علینا َوزعم األ: قال، والقرآن علیها، َ

َاألعراب لم یقل إال تعلم ْ
ِ ِ   )٣. " (نقلته من نوادر َأبي زید:  قال، بالكسر،َ

قدیمة توجد سامیة ظاهرة كسر حرف المضارعة ویحسن اإلشارة إلى أن 

  )٤ . (العبریة والسریانیة والحبشیة القدیمةفي 

 مساحة واسعة من ُومن مالحظتنا لنسبة هذا اللقب یتبین لنا أنه یشغل

أرض العرب فهو یبدأ بقبیلة بهراء في الجزء الشمالي الغربي من الجزیرة ثم الى 

یرة العربیة الجزء الغربي  حیث قبائل هوزان  ثم الى الشمال الشرقي من الجز
                                                           

                                            مكتبة الخانجى بالقاھرة ودار الرفاعى بالری�اض   /                  عبد السالم ھارون ط  /                       الكتاب لسیبویھ تحقیق )(١
      ١١٠   ص ٤   ج م    ١٩٨٢      سنة        الثانیة  /  ط

               ال�سید أحم�د ص�قر   /                                                                  الصاحبى في فقھ اللغة العربیة وسنن العرب في كالمھا الب�ن ف�ارس تحقی�ق )(٢
   ٣٤    م ص     ٢٠٠٣                                                    الھیئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة الذخائر یولیھ   /  ط

     ٤٩٠٢   /   ٦             لسان العرب  )(٣
                        بالق��اھرة ودار الرف��اعي              مكتب��ة الخ��انجي /                  رم��ضان عب��د الت��واب ط /                        بح��وث ومق��االت ف��ي اللغ��ة د )(٤

      ٢٦٧     ھـ ص     ١٤١٣  م     ١٩٨٢          األولى سنة  /         بالریاض ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َّواذا كانت التلتلة تشغل كل هذه المساحة من األرض . حیث موطن قبائل تمیم ٕ
حالة طارئة على لسان أبناء تلك القبائل بل یمكن أن فیمكننا القول إنها لیست 

 .ّنعدها ظاهرة أصیلة موجودة في لغاتهم

  

 :اللهجات المعاصرة

ِمین یقرا : حدیثة كسر حرف المضارعة وذلك نحوشاع في اللهجات ال

ٕترمى ویاكل ونلعب واعلم : ِومین یسمع؟ وكذلك ِ ِ وال یعرف الفتح في الخ ...... ِ

ت فاء المضارع ساكنة  نجد إذا كان فیما أعلم ـ إال في لهجةـاللهجات الحدیثة 

وال یكسر حر ف ) ... حرف المضارعة حبفتویركض ، ویلعب یرمى:( نحو

ُیسوق: ( ًما بعده متحركا مثلفي هذه اللهجة إال إذا كان المضارعة  ُِ ، وینوم ِ

ِ، ویسابق، ویالكم، ویهاوش)مضارع نام( ِ    )١.(، وغیر ذلكِ

ًف المضارعة ـ والتي عرفت قدیما بالتلتلة ـ في اللهجات وما كسر حر
نیة الحدیثة إال امتداد لما جاء في اللهجات القدیمة ، كذلك كان للقراءات القرآ

، فكما وردت هذه الظاهرة في القراءات القرآنیة تأثیرها على اللهجات الحدیثة

 .   جرت على ألسنة العامة في اللهجات الحدیثة 

                                                           
      ٢٦٧                         بحوث ومقاالت في اللغة ص  )(١



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

مع وهو متقدم على الفاعل  إلحاق الفعل عالمة ج:انيث البحثالم
  .المجموع

ًجمعا، ًالفعل في العربیة یجب إفراده دائما، فال یتطابق مع فاعله تثنیة و
، أي أنه ال تتصل ًإنما هو مفرد على كل حال، ولو كان فاعله مثنى أو مجموعا

: ًمعه، فمثال یقاللداللة على تثنیة الفاعل أو جبه عالمة تثنیة وال عالمة جمع ل

 جاءوا جاءا الرجالن وال: ، وجاء الرجالن، وجاء الرجال، وال یقالجاء الرجل

ً في العربیة الفصحى شعرا ونثرا، تلك هي القاعدة المطردةالرجال ، ولكن على ً

الفعل عالمة تثنیة للفاعل المثنى، وعالمة جمع للفاعل خالف ذلك روي إلحاق 

، كما تأثرت  القرآنیة، واللهجات العربیة القدیمةالمجموع، وذلك في القراءات

د امتداد للهجات العربیة اللهجات المعاصرة بالقراءات القرآنیة في ذلك مما یع

ونتناول ) أكلوني البراغیث(، وقد عرفت هذه اللغة عند علماء النحو بلغة القدیمة

ًأوال بعضا من القر   .اءات القرآنیة التي تشیر إلى ذلكً

  :القرآنیةالقراءات 

ْوَأسروا النجوى الذین ظلموا{:  ـ جاء قوله تعالى١ ُْ ََ َ
َِّ

َ َْ َّ ُّ ) أسروا(بمجيء الفعل ) ١ (}َ

 في اللغة ، والشائع)الذین ظلموا(جمع والفاعل مجموع وقد اتصلت به عالمة ال

  ) .وأسر النجوى الذین ظلموا: (أن یقال في غیر القرآن

ْثم عموا{ : ـ وجاء قوله تعالى٢ ُ َ ُْ وصموا كثیر منهمَُّ ْ ِّ ٌ
ِ َ ْ ُّ َ عموا (بمجيء الفعل ) ٢ (}َ

عمي ثم (:  في اللغة أن یقال في غیر القرآن، والشائع الجمعبصیغة) وصموا

   .بإفراد الفعل )وصم كثیر منهم

ت وهذه القراءات تدل ــ بما ال یدع مجال للشك ـــ أن هذه اللهجة كان

 وفي أحادیث رسول .ف القراء فیهاًمعروفة ومعترفا بها في الفصحى، فلم یختل

 :قال أن رسول اهللا أبي هریرة ن ، فقد روي عاهللا ما یتوافق مع هذه القراءات

تمعون في صالة العصر ، ویجة باللیل ومالئكة بالنهاریتعاقبون فیكم مالئك

                                                           
    ٣                          سورة األنبیاء جزء من آیة  )(١
     ٧١                          سورة المائدة جزء من آیة  )(٢



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

كیف تركتم  :  ــوهو أعلم بهمــ ، فیسألهم وصالة الفجر، ثم یعرج الذین باتوا فیكم

  )١ (.تركناهم وهم یصلون، وأتیناهم وهم یصلون : عبادي؟ فیقولون

یتعاقب فیكم (: والشائع في اللغة أن یقال) الئكةیتعاقبون فیكم م(:فیهوالشاهد 

  . بإفراد الفعل )مالئكة

قال : رضي اهللا عنه، قالومن ذلك ما رواه مسلم عن عمران بن حصین 

إنا لنجد في بعض الكتب  :فقال بشیر بن كعب) الحیاء خیر كله( :رسول اهللا

فغضب عمران حتى : نه ضعف، قال هللا ومًأو الحكمة أن منه سكینة ووقارا

  )٢. (الحدیث... ..احمرتا عیناه

حتى : (والشائع في اللغة أن یقال )حتى احمرتا عیناه: (والشاهد فیه قول الراوي

  .لكن جاء بهذا األسلوب على لغة من یجیز ذلك من العرب) احمرت عیناه

ها  كنیسة رأینذكرن أزواج النبي : ًومن ذلك أیضا حدیث عائشة قالت

  )٣. (الحدیث....  یقال لها ماریة بأرض الحبشة

) ذكر أزواج: (وكان الشائع في اللغة أن تقول) ذكرن أزواج: (والشاهد فیه قولها

  . بغیر نون النسوة، لكن جاءت بها على لغة من یجیز ذلك من العرب

اجتمعن أزواج النبي : وفي مسند أحمد عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

ة إلى النبي فأرسلن فاطم  ن نساءك ینشدنك العدل في إفقلن لها قولي له

  )١. (الحدیث . ابنة أبي قحافة

                                                           
                                                                         أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ینظ��ر ف��تح الب��اري ب��شرح ص��حیح البخ��اري الب��ن حج��ر الع��سقالني  )(١

   ھـ     ١٤١٩  م     ١٩٩٨          األولى سنة  /                     دار الحدیث بالقاھرة ط /        بن باز ط ا         بن عبد هللا             عبد العزیز ا /     تحقیق
             وصحیح مسلم   ٤٣    ص  ٢    ج    ٥٥٥         حدیث رقم   )              فضل صالة العصر (    باب   )             مواقیت الصالة (     كتاب 

            الثانی��ة س��نة  /                                دار إحی��اء الت��راث العرب��ي ببی��روت ط  /             عب��د الب��اقي ط       ف��ؤاد     = - =     محم��د   /       تحقی��ق 
                                ف��ضل ص��التي ال��صبح والع��صر والمحافظ��ة  (    ب��اب   )    صالة                   الم��ساجد ومواض��ع ال�� (     كت��اب   م     ١٩٧٢
       ٤٣٩    ص  ١   ج   ٦٣٢         حدیث رقم   )       علیھما

                                      بی�ان ع��دد ش��عب اإلیم�ان وأف��ضلھا وأدناھ��ا ،  (      ب��اب  )      اإلیم�ان (     كت��اب       ص��حیحھ                 أخرج�ھ م��سلم ف�ي  )(٢
   ٦٤   ص ١ ج    ٦١           حدیث رقم  )                               وفضیلة الحیاء ، وكونھ من اإلیمان

                      النھي ع�ن بن�اء الم�ساجد  (    باب   )         ضع الصالة            المساجد وموا (                              أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب  )(٣
    ص  ١    ج    ٥٢٨         حدیث رقم   )                                                             على القبور، واتخاذ الصور فیھا ، والنھي عن اتخاذ القبور مساجد

٣٧٥      



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 فجاءت بضمیر النسوة الفاعل )اجتمعن أزواج (:والشاهد فیه قول عائشة

اجتمع : (، وكان الشائع أن تقول)أزواج(مع وجود الفاعل الظاهر ) اجتمعن(

  . بغیر نون الفاعل) أزواج

  

 :یة القدیمةاللهجات العرب

للفاعل روي عن قبیلة طیئ القدیمة أنها كانت تلحق الفعل عالمة تثنیة 

ًورویت هذه اللغة أیضا عن قبیلة ، للفاعل المجموعوعالمة جمع  ، المثنى
یة التي تمت ألصل قبیلة بلحارث بن كعب وقبیلة أزدشنوءة وهما من القبائل الیمن

  )٢(. طیئ بصلة

  ) ٣()لغة أكلوني البراغیث(باسم ء النحو وهذه اللغة تعرف عند علما

                                                                                                                                           
      مؤس�سة  /                     ش�عیب األرن�ؤوط وآخ�رین ط /                                                الحدیث ف�ي م�سند اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل تحقی�ق وتعلی�ق )(١

     ١٥   ٢٥٢        ھـ برقم     ١٤٢٠  م     ١٩٩٩          األولى سنة   /                  الرسالة ببیروت ط 
                محم�د عل��ي النج��ار  /                                                                  ینظ�ر ب��صائر ذوي التمیی�ز ف��ي لط�ائف الكت��اب العزی��ز للفیروزأب�ادي تحقی��ق )(٢

                         و بح�وث ومق�االت ف�ي اللغ�ة    ١٤٩   ص ٥ ج    ھـ    ١٣٨٧                                المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة سنة  / ط
               محم�د باس�ل عی�ون  /                                          شرح التصریح على التوض�یح لخال�د األزھ�ري تحقی�ق و       ٢٧١    ،  ٠  ٢٧  ص 

       وھم��ع    ٤٠٣   ص ١    ھ��ـ ج    ١٤٢١  م     ٢٠٠٠          األول��ى س��نة   /                 العلمی��ة ببی��روت ط          دار الكت��ب  /       ال��سود ط
          دار الكت�ب   /                 أحمد شمس ال�دین ط /                                                    الھوامع شرح جمع الجوامع في علم العربیة للسیوطي تحقیق

    ٥١٤   ص ١   ج  ھـ    ١٤٢٨  م     ١٩٩٨          األولى سنة  /                العلمیة ببیروت ط
                نح�وي وردت فی�ھ                          الخلیل وسیبویھ ، فأقدم ن�ص  )                أكلوني البراغیث (                        لعل أول من استعمل عبارة    )(٣

                أكلوني البراغیث   : ً                             ًوإذا سمیت رجال ضربوا فیمن قال     : "                                   ھذه العبارة ھو كتاب سیبویھ ، یقول 
                                     ولع�ل س�بب ت�سمیة النح�اة ھ�ذه اللغ�ة بھ�ذا   )    ٢٠٩ / ٣       الكت�اب      . " (                 ھذا ض�ربون ق�د أقب�ل  :       ، قلت 

                 ختاروھا لطرافتھا ً                                                                       ًاالسم ھو أنھم سمعوا أعرابیا ممن یتكلمون ھذه اللغة قد نطق بھذه العبارة فا
                         أكلتني البراغیث أو أكلني   :                                                              ، ولو جاءت ھذه العبارة على لغة عامة العرب لكان ینبغي أن یقال 

                  لغ�ة یتع�اقبون ف�یكم  (ً                                                                   ًالبراغیث بال واو جماعة ، واختار ابن مالك لھذه اللغة اس�ما آخ�ر ف�سماھا 
                     اس�تدل بج�زء م�ن ح�دیث ،                                                        وأنكر النحاة المتأخرون علیھ ھذه التسمیة محتجین بأنھ ق�د   )      مالئكة

                                      فالواو ھنا ضمیر الفاعل ولیست عالمة تدل   )        المالئكة (             عائد على لفظ   )         یتعاقبون (             وبأن الواو في
  )    واو (ً                   ًإم�ا أن تع�رب ب�دال م�ن   )         یتعاقبون (            المتأخرة عن  )      مالئكة (                            على عدد الفاعلین ، وأن كلمة 

ً                  ًأن تع��رب ف��اعال لفع��ل         وال یج��وز   )   ھ��م (ً                                              ًالجماع��ة وإم��ا أن تع��رب خب��را لمبت��دأ مح��ذوف تق��دیره 

َّ                                                                         َّولعل عذر ابن مالك ھو أنھ لم یطلع على نص الحدیث المطول ، وأنھ قد اطل�ع عل�ى   )        یتعاقبون (
                                                                                      روایة مالك والبخاري فقط ، ولم تقع بین یدیھ روایة البزاز، مع كون ابن مالك ممن ی�شھد لھ�م 

               االقتراح ف�ي عل�م    . (ً   ً یثا ً                                            ً                ًبسعة الحفظ واالطالع على النصوص سواء أكانت شعراً  أم قرآنا أم حد
                  طھ عبد الرؤوف س�عد  /                                    شرح األشموني على ألفیة ابن مالك تحقیق   و  ٩٧  ،   ٩٦             أصول النحو ص 

     )   ١٥٣   ص ٢   ج                           المكتبة التوفیقیة دون تاریخ /  ط 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  : )١(قول الشاعر على هذه اللغة ومن الشواهد الشعریة التي استشهدوا بها 

  یلومونني في اشتراء النخیــــ         ـــل أهلي فكلهم ألوم

  .الفعل عالمة الجمع والفاعل مجموعفألحق ) یلومونني(فاعل ) أهلي(فــ 

  : )٢ (وقول الشاعر

ٌتال المارقین بنفسه         وقد أسلماه مبعد وحمیمتولى ق َ ٌ ُ  

  

وهما ) د وحمیمبعم(مع المتعاطفین وهما ) أسلماه(فألحق عالمة التثنیة في 

؛ فال یلزم عند أهل هذه اللغة أن یكون الفاعل مثنى بعالمة یأخذان حكم المثنى

: قیاس أن یقولمة الجمع، بل المدار على المعنى، وكان الًالتثنیة أو جمعا بعال

  .وقد أسلمه مبعد وحمیم

  :)٣ (وقول الشاعر

  فقیرالذریني للغنى أسعى فإني      رأیت الناس شرهم 

  ٕم علیــــــه      وان كانا له نسب وخیرـــوأحقرهـــــم وأهونه

  .)نسب وخیر(مع المتعاطفین وهما ) كانا(فألحق عالمة التثنیة وهي األلف في 

الجاهلي وهو قوله شاعر من طیئ وهو عمرو بن ملقط واستشهد النحاة ببیت ل

)١(:  

                                                           
                ح��سن محم��د ب��اجودة  /                                   وھ��و ف��ي دیوان��ھ دراس��ة وجم��ع وتحقی��ق د                    البی��ت ألحیح��ة ب��ن الج��الح  ) (١

    ٦١   خ ص                                   مطبوعات نادي الطائف الوطني دون تاری / ط
          دار الجی��ل  /                  عزی��زة ف��وال ب��ابتي ط /                     وھ��و ف��ي دیوان��ھ تحقی��ق د                                البی��ت لعبی��د هللا ب��ن ق��یس الرقی��ات )(٢

     ٢٤٦     ھـ ص     ١٤١٦  م     ١٩٩٥          األولى سنة  /        ببیروت ط
          دار الكتب  /                   أسماء أبوبكر محمد ط /                               وھو في دیوانھ دراسة وشرح وتحقیق                        البیت لعمرو بن الورد )(٣

    ب�دل   )        وأبع�دھم ( و  )      ذریني (    بدل   )      دعیني   : (    فیھ  و  ٧٩     ھـ ص     ١٤١٨  م     ١٩٩٨                   العلمیة ببیروت سنة 
    ) .    علیھ (    بدل   )      علیھم ( و  )        وأحقرھم (



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َُألفیتا عیناك عند القفا          أولى فأولى لك ذا واقیه َ
ِ ْ  

نائب فاعل ، فألحق الفعل ) عیناك(بالبناء للمفعول فعل ماض ، و) ألفیتا(ف

  .عالمة التثنیة مع إسناده إلى الظاهر ، ونائب الفاعل كالفاعل 

  

 :ةاللهجات المعاصر

، الموني العواذل: ت الخطاب قولهمشاع على ألسنة الناس في لهجا

.......  حضروا الضیوفو، ذهبوا األوالد، ووزارونا الجیران، ظلموني الناسو

أكلوني ( وهذا على لغة ، والفاعل مجموع ،عل عالمة الجمع، وقد ألحق بالفالخ

  .كما سبق) البراغیث

لم یحملوا القرآن الكریم على هذه ، و النحاة هذه اللغة لقلتهاوقد ضعف

َوَأسروا النجوى {: وأما قوله جل ثناؤه: " لغة، ومن هؤالء سیبویه الذي یقولال َْ َّ ْ ُّ َ
ْالذین ظلموا ُ ََ َ

ْمن؟ فقال: انطلقوا فقیل له: ه قال، وكأنفإنما یجيء على البدل) ٢(}َِّ َ :

ُوَأسروا النجوى الذین ظلم{فقوله بنو فالن  ََ َ
َِّ

َ َْ َّ ْ ُّ . "  على هذا فیما زعم یونس)٣ (}ْواَ

)٤(  

 من ً بدال)الذین(أن یجعل : ولهماأفسیبویه یحمل اآلیة على وجهین 

خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره ) الذین(أن یجعل : وثانیهما) سرواأو(في ) الواو(

   .)هم(

                                                                                                                                           
                                                    تخلیص الشواھد وتلخیص الفوائ�د الب�ن ھ�شام األن�صاري تحقی�ق                              البیت لعمرو بن ملقط كما في  )(١

     ٤٧٤     ھ�ـ ص     ١٤٠٦  م     ١٩٨٦          األول�ى س�نة  /                   دار الكت�اب العرب�ي ط /                    عباس مصطفى الصالحي ط / د
        الخانجي  /                 عبد السالم ھارون ط /                                  ن العرب لعبد القادر البغدادي تحقیق                       خزانة األدب ولب لباب لسا و

                         ش���رح الت���صریح عل���ى التوض���یح   و  ٢١   ص ٩ ج      ھ���ـ    ١٤١٦  م     ١٩٩٦          األول���ى س���نة  /          بالق���اھرة ط
٤٠٤ / ١      

    ٣                          سورة األنبیاء جزء من آیة  )(٢
    ٣                          سورة األنبیاء جزء من آیة  )(٣
      ٤١    /  ٢         الكتاب  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ُْثم عموا وصموا كثیر منهم{:كذلك قال أبو حیان في قوله تعالى ْ ِّ ٌَّ
ِ َ ْ ُّْ َ َ ُ َ ُ{)١( " :

على البدل من المضمر، وجوزوا أن یرتفع على الفاعل، والواو ) كثیر(تفاع وار

، وال ینبغي ذلك لقلة هذه )أكلوني البراغیث( ضمیر على لغة ، العالمة للجمع

العمي والصم كثیر منهم، : هم، أي: خبر مبتدأ محذوف تقدیره: للغة، وقیلا

الفعل قد وقع موقعه، ضعف بأن ، وبتدأ والجملة قبله في موضع الخبرم: وقیل

   )٢. " (فال ینوي به التأخیر، والوجه هو اإلعراب األول

  

ویحمل بعض النحویین األمثلة الواردة على هذه اللغة على أنه خبر مقدم 

، وكال الحملین حمله على إبدال الظاهر من المضمرومبتدأ مؤخر، ومنهم من ی

  )٣ (.یر ممتنع من غیر أصحاب هذه اللغةع

فإن الحریري عدها من ) اغیثأكلوني البر(ٕان كان أبو حیان ضعف لغة و

لیس األمر كما ذكره فإن هذه لغة قوم : " اللحن، ورد علیه الشهاب الخفاجي فقال

ة والجمع ، واالسم الظاهر من العرب یجعلون األلف والواو حرفي عالمة للتثنی

 ،نه مثالها الذي اشتهرت بهبین النحاة بلغة أكلوني البراغیث؛ أل، وتعرف ًفاعال

حادیث وكالم ، وقد وقع منها في اآلیات واألوهي لغة طیيء كما قاله الزمخشري

  )٤. " (الفصحاء ما ال یحصى

  

 أن تكون لغة أكلوني البراغیث ــــ إلحاق الفعل حسن عون/لدكتور ارجحو

 القاعدة عالمة تثنیة للفاعل المثنى، وعالمة جمع  للفاعل المجموع ــــ أسبق من

                                                           
     ٧١                          سورة المائدة جزء من آیة  )(١
      ٥٤٣    /  ٣             البحر المحیط    )(٢
      م�صطفى  /                            محم�د محی�ي ال�دین عب�د الحمی�د ط /                                              منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك لألشموني تحقیق )(٣

    ١٥٤   ص ٢ ج     ھـ     ١٣٥٨  م     ١٩٣٩            الثانیة سنة  /               البابي الحلبي ط
                           مطبع��ة الجوائ��ب بالق��سطنطینیة  /                                                 ش��رح درة الغ��واص ف��ي أوھ��ام الخ��واص لل��شھاب الخف��اجي ط )(٤

      ١٥٣    ،    ١٥٢ ص   ھـ     ١٢٩٩          األولى سنة  / ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 . یتقدم الفاعل المثنى أو المجموعالعامة المعروفة اآلن وهي إفراد الفعل عندما

)١(  

هي األصل ) كلوني البراغیثأ(وقد أحس بذلك الثعالبي حین قرر أن لغة 

ربما تفعل العرب ذلك ـــ إشارة إلى جمع الفعل عند تقدمه على االسم ــــ : " فقال

  ) ٢. " (البراغیثني فالن ، و أكلوني جاؤوني ب: ألنه األصل فتقول 

  

قوام من أهي لغة خاصة ب) أكلوني البراغیث(ًوأیا كان األمر فإن لغة 

والناطق على قیاس لغة من ،  وبنو الحارث بن كعبزدشنوءةأّالعرب هم طـیىء و

ًلغات العرب مصیب غیر مخطئ وان كان غیر ما جاء به خیرا منه على حد  ٕ
ما انتقال هذه اللغة إلى غیر هذه القبائل فتفسیره هو أن وأ، )٣(تعبیر ابن جني 

 العرب كانوا متداخلین فیما بینهم إذ لم تكن هناك حواجز قویة تفصل بین هذه

، وقد تنبه ابن جني إلى ن بعضهم یتأثر ببعضأ، والقبائل و سائر القبائل العربیة

، ًا كثیرا منتشرینٕلعرب وان كانووذلك ألن ا: " هذه الظاهرة فأشار إلیها بقوله

ًخلقا عظیما في و نهم بتجاورهم إ، فین وال متضاغطینررض اهللا غیر متحجأً

 فبعضهم یالحظ صاحبه .تزاورهم یجرون مجرى الجماعة في دار واحدةتالقیهم و

  )٤(" . راعي ذلك من مهم أمره ، فهذا هذاویراعي أمر لغته ، كما ی

  

ِّقد قلت في العربیة الفصحى التي دون بو هرة من ظواهر تمثل ظاوقلتها  ،ها تراثناّ

   .واللهجات المعاصرة في العربیة تثروقد أ .تطور اللغة العربیة

                                                           
     ٦١    م ص     ١٩٥٢          األولى سنة  /                        مطبعة رویال باإلسكندریة ط /         حسن عون ط /                اللغة والنحو د )(١
                          مكتب��ة الق��رآن بالق��اھرة س��نة  /                   محم��د إب��راھیم س��لیم ط /                                      فق��ھ اللغ��ة وس��ر العربی��ة للثع��البي تحقی��ق )(٢

      ١٨٧    م ص     ١٩٩٧
    ١٤  /  ٢        الخصائص    )(٣
                  دار العل��م للمالی��ین  /                ة ل��صبحي ال��صالح ط                  دراس��ات ف��ي فق��ھ اللغ��   و  ١٨    ،   ١٧   / ٢            مرج��ع ال��سابق     ال )(٤

     ١٠٥    ،    ١٠٤   م ص    ٢٠٠٤                السادسة عشرة سنة /        ببیروت ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

على اإلبدال أو التقدیم وال یجوز حمل جمیع ما جاء من هذه اللغة 

ً؛ ألن األئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن اتفقوا على أن قوما من العرب والتأخیر
  )١( . للتثنیة والجمع األحرف عالماتیجعلون هذه

                                                           
        ١٥٤    /  ٢                                 منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك  )(١



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

   . الجیم یاءإبدال :ثالث البحثالم

  

   وسط اللسان ، وتسمى بالحروف الشجریة من حروفالجیم والیاء 

ل وقد تبد، ة إلى شجر الفم وهو ما اتسع منه، وهما من الحروف الجهریةنسب

، والمسوغ الصوتي لهذا اإلبدال هو أن الیاء من بعض القبائل العربیة الجیم یاء

؛ ألن الجیم من ًن أكثر وضوحا في السمع من الجیمصوات اللین التي تكوأ

، والذي یسوغ اإلبدال الصوتي بین ات الساكنة التي ال تسمع من بعیداألصو

وال فرق بین صوت . )١(ً كال منهما مجهور ومخرجهما واحدأنكذلك الحرفین 

، یها بعض الرخاوة المتوسطة التي فالجیم وصوت الیاء إال أن الیاء من األصوات

إلى هذا اإلبدال  امتد وقد، جمع في نطقها بین الشدة والرخاوةأما الجیم فهي ت

 إلى ذلك مما یشیر من القراءات القرآنیة ما وردًونتناول أوال ، اللهجات المعاصرة

  .هي قراءات شاذةو، اإلبدال

  :القراءات القرآنیة

ِوال تقربا هـذه{:  ـــ في قوله تعالى١ ِ
َ َ َ َْ َ َ الشجرة فتكونا من الظالمینَ َ

ِ ِ َِّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ
قرأ قوم ) ٢ (}َّ

َالشیرة( ، وحكى هذا أبو زید، وكره أبو عمرو بكسر الشین والیاء المفتوحة بعدها) ِّ

  )٣( .بها برابرة مكة وسودانهایقرأ : هذه القراءة، وقال

 وبعض العرب تكسر: "  بأنها لغة منقولة عن العرب فقالأبو حیانورد علیه 

  )٤(. "  ٕالشین وابدال الجیم یاء مع كسر الشین وفتحها منقول

                                                           
                                           عب�د الجب�ار عب�د هللا العبی�دي بح�ث من�شور ف�ي مجل�ة  /                                    اإلبدال ف�ي اللھج�ات وأث�ر ال�صوت فی�ھ د )(١

       ٢٣١    م ص     ٢٠١٠       لسنة  ٣                         األنبار للغات واآلداب العدد
     ٣٥                         سورة البقرة جزء من آیة  )(٢
     ٨٢    /  ١                 ومعجم القراءات   ٧٤    /  ١           والمحتسب    ٢٥٤    /  ١          الكشاف )(٣
       ٣٠٦    /  ١               البحر المحیط  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، وسكون الجیم ، بكسر الشین والجیم) ةالشجر(وقرئ : " ویقول السمین الحلبي

ِالشجرة :  فصورها )١. " (ًالشین وكسرها لقربها منها مخرجاوبإبدالها یاء مع فتح  ِّ

َــ الشجرة ــ الشیرة ــ الشیرة  ََّ ِّ ِّْ.  

َلهم في شجرة شیرة فینبغي أن تكون الیاء فیها أما قوأ: " جنيقال ابن  ََ َ
ِ ًصال وال َ

ُثبات الیاء في تصغیرها في قولهم شییرة : َأحدهما: الجیم ألمرینتكون مبدلة من  َ َْ ُ
َّولو كانت بدال من الجیم لكانوا خلقاء إذا حقروا االسم َأن یر َ ِ َ َ ُ ِدوها إلى الجیم لیدلوا ً ّ

َن شین شجرة مفتوحة وشین شیرة مكسو أ:خرواآل، على األصل َ
ِ

َ رة والبدل ال تغیر َ

  )٢( " .نما یوقع حرف موضع حرففیه الحركات إ

؛ ألننا نرى وأرى أن ابن جني واهم في ذلك: " ورد على ذلك أحد المحدثین فقال

 أن الجیم ملتزمة في قولهم ، ثم إننا نجد كلمة شجرة بالجیم أكثر من الیاءأن

ل نجد أشجار أكثر وأغلب من ، أو على األق نسمعهم یقولون أشیارأشجار، ولم

ة تدل على أن الحرف الذي كثر أصل، وأن مقابله ، وهذه الغلبة أو الكثرأشیار

ن أبي حاتم وأم الهیثم ومما یؤید حجتي تلك المحاورة التي كانت بی. بدل منه

  )٣(" . نعم: التلعرب الجیم یاء في شيء من الكالم؟ فقهل تبدل ا: حین سألها

ٕواذا كانت الیاء فاشیة في هذا الحرف : " لوبالرجوع إلى كالم ابن جني نجده یقو

  )٤(. " ًالجیم، وال تجعل بدال من الجیمًكما ترى فیجب أن تجعل أصال یساوق 

ِفقد یجوز أن تكون الجیم في شجرة بدال من الیاء في شیرة لفشو : " ًویقول أیضا ً
  )٥ (. "ِشجرةشیرة ، وقلة 

فقد یكون ، ًالًیوضح سبب كون الیاء أصال والجیم بد) لفشو شیرة: (بقولهف

  .سبة لمن تكون لغته من العرب شیرةأن ذلك بالنمقصوده 

                                                           
    دار   /                   أحم�د محم�د الخ�راط ط /                                                          الدر المصون ف�ي عل�وم الكت�اب المكن�ون لل�سمین الحلب�ي تحقی�ق د )(١

     ٢٨٥    ص  ١ ج    ھـ    ١٤٠٦  م     ١٩٨٦                العلم بدمشق سنة 
    ٧٥    ،   ٧٤    /  ١         والمحتسب     ٩٨  ٢١ / ٤          لسان العرب   )(٢
   ٢   م ج    ١٩٨٣                         الدار العربیة للكتاب س�نة  / ط                                                  اللھجات العربیة في التراث ألحمد علم الدین الجندي    )(٣

    ٤٦٠ ص
      ٧٤    /  ١          المحتسب  )(٤
      ٧٦    /  ١                المرجع السابق  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  

 :اللهجات العربیة القدیمة

، فقد  الجیم یاء في ألفاظ منقولة عنهمنسب الرواة إلى قبیلة تمیم إبدال

َصهریج وصهاریج(روي أنهم یقولون في 
ّصهري وصهاري() ِ ِّ َ

، بتشدید الیاء) ِ

َشجرة(ویقولون في  ِییزیه: (، ومما یروى عن تمیم قولهم)یرةَش) (َ  .)َیجزیه(في ) َْ

)١(  

هل تبدل : قلت ألم الهیثم: سیوطي في المزهر أن أبا حاتم قالوروى ال

  :ب من الجیم یاء في شيء من الكالم؟ فقالت نعم، ثم أنشدتنيالعر

ََل وال جنى       فأبعدكن اهللا من شیرات ِإذا لم یكن فیكن ظ ََ ْ
ِ
ُ َّ َ َ ٌّ .)٢(  

ع اللغوي ، وقد قلبت ، وكانت حجة في التشریوأم الهیثم من بني منقر من تمیم 

  )٣(.  یتأثر إذا كانت شجرات أم شیراتوالوزن الشعري الالجیم یاء، 

َوالواحدة من كل ذلك شجرة و: " وجاء في اللسان َشجرة، وقالوا شیَ َ
ِ ؛ فإما َرة فأبدلواِ

َ شجرةأن یكون على لغة من قال َ
  :  أن تكون الكسرة لمجاورتها الیاء، قالٕ، واماِ

ََتحسبه بین اآلكام شیرة
ِ " .)٤(  

  .ًال ینقلب الیاء ألفا فتصیر شارة، فلما قلبوا الجیم یاء كسروا أولها لئةَرَجِیریدون ش

 :اللهجات المعاصرة

ومن ذلك  العامة في بعض بالد الصعید على ألسنةإبدال الجیم یاء شاع 

  وكذلك بعض العراقیین یقولون في شجرة ، شیرة: للشجرةقولهم 

َشیرة( َحیارة(وفي حجارة ) َ
  )١(. وغیرها ) َیار(وفي جار ) ِ

                                                           
      ٢٣١    ص                                   اإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ )(١
    ص  ١   ج                  عی�سى الب�ابى الحلب�ى /          م وآخ�رون ط            الف�ضل إب�راھی         محم�د أب�و /                      المزھر لل�سیوطي تحقی�ق )(٢

٤٧٥    
      ٤٥٩    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٣
      ٢١٩٨ / ٤           لسان العرب    )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ُالمسید: وقولهم: " ال الجیم یاء من لحن العامة فقال الجوالیقي إبدّعدو ِ ْ
ِ .

َالمسجد: یریدون ِ ْ َ ".)٢(  

ٕ، وان كان بعض الدارسین عربیة؛ إذ قد ثبت كونها لهجة  ذلكنخالفه فيو
 عربي جنوبي قدیم وأصلها) سجد(ال من ) سود(مشتقة من ) مسید(یرى أن كلمة 

وقعت في الفصحى وعلى أي حال فظاهرة قلب الجیم یاء قد ، )سود(من الجذر 

ال ً، كما ظهرت أیضا في اللهجات العربیة الحدیثة في شمولهجاتها القدیمة

سردیة وبني صخر وقحیب وسرحان وشرارات وجبة : جاتالجزیرة العربیة في له

، كما وقعت الظاهرة في الساحل الشرقي  والقبائل التي تسكن أدنى الفراتوحایل

رین وقطر ودبي وأبي ظبي لشبه الجزیرة العربیة فشملت األهواز والكویت والبح

( .ً في الجنوب في لهجة ظفار أیضا، وظهرتوالشارقة
٣(  

شجرة، وجزر، : ویبل، یریدون، ویزر، ویمعه، شیرة: قولونالكویت یوأهل 

  )٤. (وجمعه، وجبل

                                                                                                                                           
                   دار الكتب والوثائق  /           حسین نصار ط /                                                        معجم تیمور الكبیر في األلفاظ العامیة ألحمد تیمور تحقیق د )(١

            للھج��ات وأث��ر               واإلب��دال ف��ي ا  ٤٤   ص ١    ھ��ـ ج    ١٤٢٣  م     ٢٠٠٢            الثانی��ة س��نة  /                  القومی��ة بالق��اھرة ط
      ٢٣١    ص          الصوت فیھ

      ١٠٥        بغداد ص  /                  حاتم صالح الضامن ط  /                                                  تكملة إصالح ما تغلط فیھ العامة للجوالیقي تحقیق د )(٢
        ٤٦١                              اللھجات العربیة في التراث ص  )(٣
                دار المعارف س�نة  /                                                                     لھجة البدو في الساحل الشمالي لجمھوریة مصر العربیة لعبد العزیز مطر ط )(٤

     ٧٥    م ص     ١٩٨١



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  .والزايالصاد بین السین وبدال اإل :رابع البحثالم

ألن مبدأها أسلة أسلیة ، فهي أصوات مخرج السین والصاد والزاي واحد

ومما : " فقال، وبین سیبویه مخرج هذه الحروف )١(اللسان وهو مستدق طرفه 

وهذا شبیه برأي ) ٢(."لثنایا مخرج الزاي والسین والصادبین طرف اللسان وفویق ا

المحدثین من علماء األصوات حیث یعدون هذه الحروف من األصوات األسنانیة 

وتسمى بأصوات الصفیر وذلك ألن مجرى هذه األصوات یضیق ، )٣(اللثویة 

ًفیرا عالیا ال یشركها في نسبة علو ًجدا عند مخرجها فتحدث عند النطق بها ص ً
  ) ٤.(هذا الصفیر غیرها من األصوات

رقق ، والسین نظیر الزاي المهموس، فهو والزاي صوت رخو مجهور م

ن األوتار ، إال في أصوت رخو مهموس مرقق، ال یفترق مع الزاي في نطقه

هو صوت ، فالصوتیة تهتز مع الزاي، وال تهتز معه، والصاد نظیر السین المفخم

رة ، مع فارق واحد هو أن مؤخرخو مهموس مفخم، ینطق كما ینطق السین

  )٥. (اللسان ترتفع معه ناحیة الطبق

وللتقارب الصوتي بین هذه األصوات الثالثة حدث التبادل بینها في 

، ولتكن البدایة في عربیة القدیمة واللهجات المعاصرةالقراءات القرآنیة واللهجات ال

  .القرآنیةات حدیثنا القراء

  :القراءات القرآنیة 

َاهدنــــا الصراط المستقیم {:  ــ في قوله تعالى١
ِ َِ ُ َ َ ِّ  قنبل ورویس وابن كثیر قرأ) ٦(}َ

، وأبو مجاهد عن قنبل من طریق ابن حمدونویعقوب وابن محیصن وابن 

                                                           
             مؤس�سة األعلم�ي  /                   إب�راھیم ال�سامرائي ط  /                 مھدي المخزومي ود  /                               العین للخلیل بن أحمد تحقیق د )(١

      ٦٥    ص  ١    ھـ ج    ١٤٠٨  م     ١٩٨٨          األولى سنة   /         ببیروت ط
      ٤٣٣    /  ٤         الكتاب  )(٢
        الثالثة  /               مطبعة الخانجي ط /                  رمضان عبد التواب ط /                                            المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي د )(٣

    ٦ ٤     ھـ ص     ١٤١٧  م     ١٩٩٧    سنة 
     ٦٦                     نھضة مصر دون تاریخ ص  /              إبراھیم أنیس ط /                  األصوات اللغویة د )(٤
     ٤٧    ص                                           المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي )(٥
    ٦                   سورة الفاتحة آیة  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

) ِّالسراط(، وعن أبي عمرو ئي والقواس وعبید بن عقیل عن شبلحمدون والكسا

بالزاي حمزة والكسائي في روایة ابن ذكوان عنه وعن ) ِّالزراط(وقرأ . سینبال

عي ، وهي روایة األصمجالد بن سعید عنه بالزاي الخالصةعاصم في روایة م

غة بني عذرة وبني كلب وبني ، وهي ل، وهي روایة عن حمزةعن أبي عمرو

بي معي عن أ، وروي هذا لغة األص)أزدق) (أصدق(القین، وهم یقولون في 

   )١(. عمرو

، والصاد بدل األصلهي ) السراط(وعلماء اللغة القدامى یرون أن السین في 

ً، فهي من السرط وهو الفم، ومنه سمي الطریق لقمامنها ْ  فالصراط من قلب .َّ

وبها كتبت في ، وهي لغة قریش ًدا ألجل الطاء وهي اللغة الفصحىالسین صا

أن األصل هو النطق بالصاد یم أنیس ویرى الدكتور إبراه، )٢ (القرآن الكریم

ورت حتى شاع فیها ، ثم تط ورودها في القرآن الكریم بالصادبدلیل) الصراط(

  )٣. (نطق آخر بالسین

  

له ما یبرره في القوانین وما ذهب إلیه القدماء من أن السین هي األصل 

ّأثر في صوت ، والطاء صوت مفخم ؛ ذلك أن السین قد جاورت الطاءالصوتیة
  )٤(.لسین إلى نظیره المفخم وهو الصادلسین المرقق فتحول صوت اا

  

ًمن ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له َأضعافا {: في قوله تعالى و ـ ٢ ً ًَ َْ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َُ ََ ِ َِ َ ْْ ّ ِ َّ َّ

َكثیرة والله یقبض ویبسط والیه ترجعون  ُ َُ َ ُ َ ُُْ
ِ ِْ ََِْٕ َ َُ ِ ْ ّ ً َ ر  قرأ أبو جعفر ونافع وابن عام)٥ (}َ

                                                           
   ١                 ومعجم القراءات   ٧٤    /  ١                                        والمحرر الوجیز في لطائف الكتاب العزیز    ١٤٣    /  ١             البحر المحیط    )(١

 /  ١٧   
                                        والمح��رر ال��وجیز ف��ي لط��ائف الكت��اب العزی��ز    ١٢١ / ١          والك��شاف    ١٤٣ / ١                    ینظ��ر البح��ر المح��یط  )(٢

١٧٤ / ١      
      ١١٢                       في اللھجات العربیة ص  )(٣
                                                                                         دور اللھجة في توجیھ القراءات القرآنیة عند أبي حیان األندلسي في تفسیر البحر المحیط رسالة  )(٤

           آلداب جامع�ة       كلی�ة ا  .             یحیي عبابنة   /          إشراف أ د  .                        جزاء محمد حسن المصاروة  /              ماجستیر للباحث
          ١١٦    م ص     ٢٠٠٠         مؤتة سنة 

      ٢٤٥                  سورة البقرة آیة  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

وحمزة ، عن الیزیديوعاصم والكسائي وأبو عمرو في روایة شجاع وأبي حمدون 

 وروح وقالون وخیر، یم واألصبهاني عن أبي بكر النقاشفي روایة خالد عن سل

، فالسین ــ في یبسط وهي كان ذلك ألجل الطاء: بالصاد، قالوا) یبصط(الحلواني 

، فلماء وقعت بعده الطاء، یر مطبقاألصل والصاد بدل منها ـــ حرف مستفل غ

ُّج الالفظ من تسفل إلى تصعدُ، صعب أن یخروهي مطبقة مستعلیة َ ومثله  ،َُّ

ِوزاده بسطة في العلم والجسم{: فیمن قرأها بالصاد في قوله تعالى) بسطة( ِ
ْ ِْ ْ ْ ْ ََ َ

ِ ِ ً َ ُ َ َ{) ١ (  

ًوزادكم في الخلق بسطة{: وقوله َ ْ ْْ َ ِ َ َ َِ
ْ ُ َ{) ٣(. )٢(   

ًوَأسبغ علیكم نعمه ظاهرة وباطنة{ :لى  ــ في قوله تعا٣ ََ ِْ ِ ِ
َ ُ َ ََ ًَ َ َْ َ َ ُ َ  قرأ ابن عباس )٤ (}ْ

بالصاد وهي لغة لبني كلب، وباقي القراء بالسین على ) أصبغ (ویحیي بن عمارة
  )٥(.األصل

بها ٕواذا كان بعد السین غین أو خاء أو قاف أو طاء جاز قل: " یقول ابن جني
ََأنما یساقونَك{: ًصادا ، وذلك قوله تعالى ُ َ ُ َ ََمس سقر{، وُویصاقون) ٦ (}َّ َ َّ َ{) ٧ (

َوصقر َوسخر{، وَ َّ َ َّ وصخر)٨(}َ ْوَأسبغ علیكم{، وَ ُ َْ َ ََ ْ ُ نعمهَ َ َ
َ وأصبغ)٩(}ِ َراطِس{، وْ َ{ )١٠( 

  )١١(."ِوصراط

ال على أن ما ذكره كله ، جني یحمل على الجواز عند بني كلبوكالم ابن 
، فهي لم ترد في )أصبغ) (أسبغ( في وردتة قد قراءات واردة، فإذا كانت القراء

؛ مل الجواز فیه على أنه وجه لغويیحفیه قراءة  د، وما لم یر)ّصخر) (ّسخر(

                                                           
       ٢٤٧                         سورة البقرة جزء من آیة  )(١
     ٦٩                         سورة األعراف جزء من آیة  )(٢
                                                           والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھ�ا لمك�ي ب�ن طال�ب    ٢٦٢    /  ٢             البحر المحیط    )(٣

   ھـ     ١٣٩٤  م     ١٩٧٤               ربیة بدمشق سنة                       مطبوعات مجمع اللغة الع /                  محیي الدین رمضان ط /       تحقیق د
      ٣٤٤ / ١                 ومعجم القراءات    ٣٠٢   ص ١ ج

     ٢٠                        سورة لقمان جزء من آیة  )(٤
       ١٩٩    ،    ١٩٨ / ٧                 ومعجم القراءات   ١٨ / ٥          والكشاف    ١٨٥ / ٧               البحر المحیط  )(٥
    ٦                         سورة األنفال جزء من آیة  )(٦
     ٤٨                        سورة القمر جزء من آیة  )(٧
    ٢                        سورة الرعد جزء من آیة  )(٨
     ٢٠             جزء من آیة             سورة لقمان )(٩

     ٧                        سورة الفاتحة جزء من آیة   ) (١٠
            الثانی�ة س��نة  /                 دار القل��م بدم�شق ط / ط           ح�سن ھن�داوي  /                                 س�ر ص�ناعة اإلع��راب الب�ن جن�ي تحقی��ق د )(١١

      ٢١٢    ،    ٢١١   ص ١   ـ ج ھ    ١٤١٣  م     ١٩٩٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

دلونها من السین ، یبهي لغة لبني كلب): " أصبغ(ذا قال أبو حیان عن قراءة ول
  )١(."ء، أو القاف، أو الخاإذا جامعت الغین

مع هذه الحروف هو أن القاف والطاء  السین من الصادوالسبب في إبدال 

ِ، والسین حرف منسفلوالخاء والغین حروف استعالء
ُّ، فكرهوا الخروج من تسفل ُ َ

  )٢(.ً من السین صادا لیتجانس الحرفانّإلى تصعد فأبدلوا

ٍوالنخل باسقات{:  ــ وفي قوله تعالى٤ َِ َ َ ْ َّ أنه   روى قطبة بن مالك عن النبي) ٣ (}َ

ٍقاتِصَبا(قرأ  ًمن السین صادا إذا ولیتها ، یبدلون بالصاد، وهي لغة لبني العنبر) َ
 ، خاءأو فصل بحرف أو حرفین. ألن السین تشارك الصاد في الصفیر؛ القاف

  )٤. ( أو قاف، أو طاء،أو غین

، ا الصاد بدل منها الستعالء القافٕاألصل السین ، وانم: " یقول ابن جني

  )٥(" .اف؛ لما في الصاد من االستعالءًبدلت السین صادا لتقرب من القفأ

َیصدر الرعاء{:  ـــ في قوله تعالى٥ ُِّ َ
ِ
َدرْزُی(قرئ بالزاي الخالصة ) ٦( }ْ

وذلك ) ِ

  )٧(.لتجانس الدال

 :اللهجات العربیة القدیمة

لسین إذا بني كلب یبدلون الصاد من اتبین من خالل القراءات القرآنیة أن 

من السین ، وبني العنبر یبدلون قاف ، أو الطاءجامعت الغین ، أو الخاء، أو ال

                                                           
        ١٨٥ / ٧               البحر المحیط  )(١
           كتب�ة لبن�ان  م /                فخرال�دین قب�اوة ط /                                                    الممتع الكبی�ر ف�ي الت�صریف الب�ن ع�صفور اإلش�بیلي تحقی�ق د )(٢

        ٢٧٣   م ص    ١٩٩٦          األولى سنة  / ط
     ١٠                    سورة ق جزء من آیة  )(٣
                 ومعج���م الق���راءات    ٢٨٢ / ٢           والمحت���سب    ٥٩٣ / ٥          والك���شاف    ١٢٢    ،    ١٢١    /  ٨               البح���ر المح���یط  )(٤

١٠١ / ٩      
        ٢٨٣ / ٢          المحتسب  )(٥
     ٢٣                        سورة القصص جزء من آیة  )(٦
                           ت مجمع اللغ�ة العربی�ة بدم�شق       مطبوعا /                  عز الدین التنوخي ط /                               اإلبدال ألبي الطیب اللغوي تحقیق )(٧

                                              والتبی���ان ف���ي إع���راب الق���رآن ألب���ي البق���اء العكب���ري    ١٢٨    ص  ٢     ھ���ـ ج     ١٣٨٠  م     ١٩٦١    س���نة 
                 ول�م أعث�ر عل�ى ھ�ذه       ١٠١٩                 م الق�سم الث�اني ص     ١٩٧٦                          علي محمد البجاوي طبع�ة س�نة  /     تحقیق

                                                                                    القراءة ف�ي غیرھم�ا م�ن الكت�ب، ك�ذا ل�م أعث�ر ف�ي الكت�ابین الم�ذكورین عل�ى ن�سبة الق�راءة إل�ى
     ٢٨ / ٧                              أصحابھا ، وینظر معجم القراءات 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ًصادا إذا ولیتها القاف؛ أو فصل بحرف أو حرفین خاء، أو غین، أو قاف، أو 
  .طاء

، ًا دال زایاومن الخصائص الصوتیة للهجة طیئ إبدال الصاد الساكنة التي بعده

ن حاتم كا: ذا الشاهد المروي عن حاتم الطائي، فقد قال األصمعيویؤید ه

َالطائي أسیرا في عنزة، فجاءته النساء بناقة ومفصد، وقلن له ْ ِ ََ َ ، افصد هذه الناقة: ً

َالمفصد فلتم في سبلتها، أي نحرها، وقالفأخذ  َََ َََ َ ْ ْهكذا فزدي َأنه، أي: ِ َ ِ ْفص: َْ ِدي َ

  )١(. أنا

وطیئ ، صفة الرخاوة واتحاد المخرج: سوغ اإلبدال بین الصوتین عند طیئوقد 

  )٢. (ئل الفصیحة التي تؤخذ عنها اللغةیین والنحاة العرب من القباعند اللغو

، وربیعة قبیلة كبیرة لها )لزق) (لصق: (ًربیعة تبدل الصاد زایا فتقول فيوقبیلة 

، الفرع الذي له صلة بالبداوة ، فاألولى أن ینسب النطق بالزاي المجهور إلىفروع

، احدة في الحضر وهي مازن ربیعةن وًوبما أن في تلك القبیلة ثالثا من المواز

واثنتین من البدو وهما مازن تمیم ومازن قیس ، فنسبة هذه الظاهرة إلى القبیلتین 

  )٣. (هو الصحیح 

فقد جاء على ، ً زایا في ألفاظ مخصوصةًوحكى الرواة أن تمیما تبدل الصاد

  : لسان شاعر منهم قوله

ًفقلت في نفسي كالما صادقا    ر اهللا من شر القنز هذا لعم         ً

لصوت المجهور من خصائصها ومیل تمیم إلى ا. یرید القنص وهو الصید

  )٤(.البدویة

ِلصق لغة تمیموجاء في لسان العرب أن  ِ، وقیس تقول لسق بالسَ وسبق أن ، ینَ

  )١. (ذكرنا أن ربیعة تقول لزق

                                                           
    ١٢٧  /  ٢         اإلبدال  )(١
    ٢١٢  ،    ٢١١ / ١                                                        ینظر كالم الفارابي في القبائل التي یؤخذ عنھا في المزھر  )(٢
    ٢٤٨                                     اإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ ص  )(٣
    ٢٤٨                                       و اإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ ص    ١٢٦  /  ٢         اإلبدال  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 وقیس قبیلة موغلة في البداوة ومن خصائصها البدویة المیل إلى األصوات

 ً؟ ویجاب عن ذلك بأن بعضا من قیسمفخمة فكیف استبدلت الصاد بالسینال

، ومن ثم نطقت القبیلة بالسین في تلك جاور أهل الحجاز فنطق مثل نطقهم

  )٢(.)لسق(الكلمة 

ْ تقلب السین مع القاف خاصة زایا، فیقولون في سقروابن جني یذكر أن كلب َ ً :

ََمس سقر{، وفي َْزقر َ َّ   )٤. (رمس زق): ٣ (}َ

  )٥(. الزقف: ًسین زایا في نحو السقف، یقولونوفي العین لغة األزد قلب ال

 )بالسین والصاد والزاي(وقد نطق العرب الكلمة الواحدة بلهجات ثالثة 

وروینا عن "  :، یقول ابن جنيع من التقارب بین الحروف الثالثةوهذا نو

ْالسقر، فقاختلف رجالن من العرب في : األصمعي قال بالصاد، : ال أحدهماَّ

ن؛ فتراضیا بأول من یقدم علیهما، فإذا راكب فأخبراه ورجعا بالسی: وقال اآلخر

ْإنما هو الزقر، وهذا تقریب الحرف من ، قلتلیس كما قلت ، وال كما : ، فقالإلیه َّ

ًلقاف مجهورة، فأبدل السین زایا، وهي ، واالحرف، وذلك أن السین مهموسة
  )٦. " (لسین، كما أن الصاد أختهامجهورة، والزاي أخت ا

  

 :اللهجات المعاصرة

في القراءات ) السین والصاد والزاي( اإلبدال بین األحرف الثالثة وقعكما 

، فمن إبدال  كذلك في اللهجات المعاصرةوقع، واللهجات العربیة القدیمةالقرآنیة 

جهرت السین في ، فقد سلحفاة: على الدابة المسماة زحلفةًالسین زایا قول العامة 

                                                                                                                                           
     ٤٠٣٢ / ٥             لسان العرب  )(١
    ٢٤٨                                     اإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ ص  )(٢
   ٤٨                        سورة القمر جزء من آیة  )(٣
    ١٩٦    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٤
   ٨١    /  ٥         العین )(٥
    ٢٨٣    /  ٢        المحتسب    )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 القلب المكاني بین الالم ، ثم حدثثال بسبب مجاورتها لالم المجهورةهذا الم

   )١(. بسبب انتقال النبر، وقصرت حركة الفاء والحاء

، فأصل هذا الفعل ّسقف على یدیه أو بیدیه: ًالصاد سینا قول العامةومن إبدال 

ّصفق( . ًصاد فصارت سینافحدث قلب مكاني بین الفاء والقاف، ورققت ال) َ

 كما یحدث اآلن في ،قاف كانت قد قلبت هي األخرى همزةوأغلب الظن أن ال

  )٢. (معظم بالد مصر

ْالصرم(الق العامة ًومن إبدال السین صادا إط ، وفي القاموس على الدبر) ُّ

ْالسرم"  :لمحیطا   )٣(. "  المستقیمىَعِوهو طرف الم، مخرج الثفل: ، بالضمُّ

؛ ألن مماثلة الصوتیة بین السین والراءًب السین صادا هو الوالسبب في انقال

ل إلى تفخم األصوات المجاورة لها، ، وهي تمییةالراء في العربیة ذات قیمة تفخیم

  )٤) . (رفس(في ) رفص(و) أخرس(في ) أخرص(و) سور(في ) صور: (كقولنا

ق، قال فالن یزدق، أي یصدق، وهو یصد: ًمن إبدال الصاد زایا قول العامةو

  )٥(. "ِّلغة في الصدق، وأنا أزدق منه: ِّالزدق، بالكسر: " الفیروزأبادي

ًنا بسبب مجاورتها للدال المجهورة، فتحولت زایا مفخمة، فقد جهرت الصاد ه
  )٦(. لزاي المفخمة في الكتابة العربیة؛ لعدم وجود رمز لوكتبت بالزاي المعروفة

  

  .لظاءالضاد وا اإلبدال بین :خامس البحثالم

  

                                                           
          مجلة مجم�ع   .        التواب             رمضان عبد  /                                                     اللھجة العامیة المصریة في القرن الحادي عشر الھجري د )(١

    ٢٤٥     ھـ ص     ١٣٩١  م     ١٩٧١  ة     سن  ٢٨                             اللغة العربیة بالقاھرة العدد 
            نفســـھ )(٢
      مؤس�سة  /                                    مكت�ب تحقی�ق الت�راث ف�ي مؤس�سة الرس�الة ط /                                   القاموس المحیط للفیروزأب�ادي تحقی�ق )(٣

     ١١٢٠     ھـ ص     ١٤٢٦  م     ٢٠٠٥            الثامنة سنة  /                الرسالة ببیروت ط
    ٢٤٨    ص                                                  اللھجة العامیة المصریة في القرن الحادي عشر الھجري   )(٤
    ٨٨٩                 القاموس المحیط ص    )(٥
    ٢٤٨    ص                                               ھجة العامیة المصریة في القرن الحادي عشر الھجري   الل   )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

هما العرب بحرفین تمیز ب ،خص اهللا تعالى اللغة العربیة، لغة القرآن الكریم

  . وهذان الحرفان هما الظاء والضاد،عن سواهم

، ال ُلظاء حرف عربي خص به لسان العربا: " یقول الخلیل بن أحمد

  )١(. " أحد من سائر األممیشركهم فیه 

وجد في كالم ، وال تصةواعلم أن الضاد للعرب خا: " ویقول ابن جني

  )٢(. " العجم إال في القلیل

ُ خصت بحرف وقد أجمع علماء اللغة على أن العرب: " مروویقول أبو ع
، ولغرابتها صارت أقل حروف المعجم الظاء دون سائر األمم، لم یتكلم بها غیرهم

ًوجودا في الكالم ، وتصرفا في اللفظ ، واستعماال في ضروب المنطق ً ً. " )٣(  

في ، یقول أحمد شجریة من مخرج الجیم والشینلضاد عند الخلیل بن وا

ْوالجیم والشین والضاد شجریة؛ ألن مبدأها من شجر الفم " :ذلك َْ  َأي مفرج الفم. َ

.  ")٤ (  

افة اللسان وما یلیها من سیبویه من بین أول حعند مخرج الضاد  و 

هة أقصى اللسان ال من  ج، ویرید سیبویه بأول حافة اللسان حافته مناألضراس

  )٥(. جهة طرفه

، بین طرف اللسان وأطراف الثنایا، وهو حرف مجهورومخرج الظاء ما 

عند النطق به منع النفس أن یجري معه ومعنى الحرف المجهور أنه حرف قوي ی

 ِّطائفة من اللسان تنطبق مع الریحن وذلك ألً، وهو أیضا حرف مطبق ، لقوته

، ًذا الحرف، وهو من حروف االستعالء أیضاإلى الحنك عند النطق به

، ِ، وهو حرف رخوُارتفاع اللسان إلى الحنك، ُأطبقت أو لم تطبق: عالءواالست

                                                           
      ٤٠٣   /    ١٤               تھذیب اللغة )(١
      ٢١٥    ،    ٢١٤  /    ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٢
                                                                               الفرق بین الضاد والظاء في كت�اب هللا ع�ز وج�ل وف�ي الم�شھور م�ن الك�الم ألب�ي عم�رو ال�داني  )(٣

     ٣٥                    دار البشائر بدمشق ص  /                  حاتم صالح الضامن ط /       تحقیق د
     ٥٨    /  ١      العین    )(٤
    ٤٣٣   / ٤         الكتاب  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ُحرف ضعف االع: والحرف الرخو تماد علیه في موضعه عند النطق به، فجرى َ

  )١(. معه الصوت

هر واإلطباق واالستعالء ویشترك صوت الضاد مع الظاء في صفات الج

، والضاد انفرد باالستطالة: " زري، یقول ابن الجاوة، وینفرد باالستطالةوالرخ

 الحروف ما یعسر على اللسان مثله، فإن ألسنة الناس فیه مختلفة، ولیس في

یمزجه بالذال، ومنهم من ، ومنهم من وقل من یحسنه، فمنهم من یخرجه ظاء

  ًیجعله الما مفخمة، ومنهم من یشمه الزاي، وكل 

  )٢. " (وزذلك ال یج

ًونظرا لقرب مخرج الضاد والظاء والشتراكهما في الصفات إال في 
قال مخرج الضاد إلى الظاء والعكس، ومن هنا االستطالة صار من الیسیر انت

وقد وصلت إلینا بعض األخبار التي تؤكد لنا أن ، حدث خلط بین الصوتین

ى أبو علي القالي ، فقد روطون الضاد بالظاء في بعض األحیانالناس كانوا یخل

حى یا أمیر المؤمنین أیض: قال لعمر بن الخطاب رضي اهللا عنهًأن رجال 

ع العتاب وال انقط: قال. إنها لغة: قال! بظبي؟: وما علیك لو قلت: بضبي؟ قال

  )٣(.یضحى بشيء من الوحش

ًثــرت المؤلفــات فیهمــا نثــرا ، فكصــوتا الــضاد والظــاء عنایــة العلمــاءومــن هنــا نــال 
(ًونظما

  غیر أنه مما الشك فیه أن العرب القدامى في البیئة ، )٤

                                                           
               أحم�د ح�سن فرح�ات  /                                                                   الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة لمكي ب�ن أب�ي طال�ب تحقی�ق د )(١

          ١١٩  ،    ١٢٣  ،    ١٢٢  ،    ١١٧    م ص     ١٩٩٦   ھـ     ١٤١٧            الثالثة سنة  /                 دار عمار باألردن ط / ط
      ٢١٩   / ١                         النشر في القراءات العشر )(٢
    ١٤٢                           دار الكتب العلمیة ببیروت ص  /          القالي ط                             ذیل األمالي والنوادر ألبي علي )(٣
                                                                                 ألف كثیر من اللغویین العرب في موضوع الضاد والظاء ، وقد ضاعت بعض ھذه المؤلفات ولم    )(٤

    :                                                              یبق لنا منھا إال اسمھا ، ومن أھم ھذه المؤلفات التي وصلت إلینا 

   )  ھـ   ٢٧٦  ت  (                                  ـ أرجوزة الظاء والضاد البن قتیبة  ١

   )  ھـ   ٦٧٢  ت  (                          بین الضاد والظاء البن مالك                     ـ أرجوزة في الفرق  ٢
   )  ھـ   ٦٧٢  ت  (                                               ـ االعتضاد في الفرق بین الظاء والضاد البن مالك  ٣
   )  ھـ   ٦٧٢  ت  (                                          ـ االعتماد في نظائر الظاء والضاد البن مالك ٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٤

                                                                                                                                           

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

                                                                                        ـ إعالم السادة النجباء أنھ ال تشابھ بین الضاد والظاء دراسة تجویدیة لغویة تاریخیة أصولیة  ٥
   .      طلعت              أشرف محمد فؤاد / د

   )  ھـ    ١٠٠٤  ت  (                                                   ـ بغیة المرتاد لتصحیح الضاد لعلي بن غانم المقدسي  ٦
                         )  ھـ   ٦٧٢  ت  (                                                  ـ تحفة االحظاء في الفرق بین الضاد والظاء البن مالك ٧
                                        دراس�ة إح�صائیة تحلیلی�ة ص�وتیة داللی�ة رس�الة   .                                      ـ توظی�ف ح�رف الظ�اء ف�ي الق�رآن الك�ریم  ٨

                              كلی�ة اآلداب واللغ�ات ألحم�د س�عدون   .                ي جامعة الجزائر                                  ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا ف
               م    ٢٠٠٦  /     ٢٠٠٥    سنة 

  =   
ً            ًك�ان حی�ا ع�ام  (                                                               ـ حصر حرف الظاء ألبي الحسن علي بن محمد بن ثابت الخوالني المقرئ  ٩  = 

   )  ھـ   ٤٨٥
   .                                                 منظومة في ظاءات القرآن الكریم لعبد الرازق الرسعني  .                ـ درة القاري   ١٠
   )  ھـ    ١٣١٣ ت (        المتولي                        ـ رسالة الضاد للعالمة   ١١

  )       مخطوط�ة (                                                                 ـ رسالة النط�ق الف�صیح ف�ي مخ�رج ال�ضاد ال�صحیح لمحم�د مھ�دي النق�شبندي   ١٢
             ***********    یتبع

   )  ھـ   ٥٧٧  ت  (                                                                  ـ زینة الفضالء في الفرق بین الضاد والظاء ألبي البركات ابن األنباري   ١٣

   .                                                          ـ الضاد بین الشفاھیة والكتابیة إلبراھیم بن سلیمان الشمسان  ١٤

    )   ھـ   ٤٢٠  ت  (                                                     الضاد والظاء ألبي الفرج محمد بن عبید هللا بن سھیل النحوي     ـ   ١٥
   )  ھـ   ٦٣٧  ت  (                                                               ـ الظاء لیوسف بن إسماعیل بن عبد الجبار بن أبي الحجاج المقدسي   ١٦
   )  ھـ   ٤٤٠ ت (                                                       ـ ظاءات القرآن الكریم ألبي العباس أحمد بن عمار المقرئ   ١٧
                 توفي أواخر القرن  (                    سم التمیمي السرقوسي                                               ـ ظاءات القرآن ألبي الربیع سلیمان بن أبي القا  ١٨

   )             السادس الھجري
   )  ھـ   ٨٧٠  ت  (                                                          ـ غایة المراد في معرفة إخراج الضاد لشمس الدین بن النجار   ١٩
   )  ھـ   ٧٩٧ ت (                                                                 ـ الفرق بین الضاد والظاء ألبي بكر عبد هللا بن علي الشیباني الموصلي   ٢٠

                       شھور م�ن الك�الم ألب�ي عم�رو                                                    ـ الفرق بین ال�ضاد والظ�اء ف�ي كت�اب هللا ع�ز وج�ل وف�ي الم�  ٢١
   )  ھـ   ٤٤٤  ت  (       الداني 

   )  ھـ   ٤٧١ ت (                                                                  ـ الفرق بین الظاء والضاد ألبي القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني   ٢٢
  ت  (                                                                        ـ فتوى في مسألة ال�ضاد ألب�ي ال�صالح عل�ي ن�ور ال�دین ب�ن مح�سن ال�صعیدي الم�الكي   ٢٣

   )  ھـ    ١١٣٠

   )ـ  ھ   ٨٨٥  ت  (                                          ـ ما یكتب بالضاد والظاء البن فھد الشافعي   ٢٤

   .                                                            ـ مشكلة الضاد العربیة وتراث الضاد والظاء لرمضان عبد التواب  ٢٥

ً ـ المصباح في الفرق بین الضاد والظاء في القرآن العزیز نظما ونثرا ألبي العباس أحمد بن   ٢٦ ً                                                                                    ً ً

   )  ھـ   ٦١٨      ت بعد  (                           حماد بن أبي القاسم الحراني 

   .    لبیة           المقامة الح  .                                               ـ منظومة الحریري في الكلمات التي تنطق بالظاء  ٢٧



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، بــدلیل أن الكتابــة العربیــة التــي شــاعت ة كــانوا یفرقــون بــین الــضاد والظــاءالقرشــی

أول ما شاعت فـي قـریش فرقـت بـین الـصوتین فـي الـصورة الموضـوعة لكـل واحـد 

ن العـرب ال یخالجنـا اآلن أدنـى شـك فـي أ: " نهما ؛ ومن ثـم یقـول إبـراهیم أنـیسم

ًزون هذین الصوتین تمییزا واضحاالقدماء كانوا في نطقهم یمی ، ولكـنهم فیمـا یبـدوا ً

  بهمـا ذلـك، وهؤالء هم الذین كـانوا ینطقـونفریـق یمثل الكثـرة الغالبة: ـنكانوا فریقی

وهــذا . ـق اآلخــر فكــان یخلــط بــین الــصوتیـنأمــا الفریــ. النطــق الــذي وصــفه ســیبویه

     ، إنما كان سببه أن هـذین الـصوتیـن لهجات المغمورةعض الالخلط الذي وقع في ب

، أو  یــشتركان فــي بعــض النــواحي الــصوتیةـــ علــى حــسب وصــف ســیبویه لهمــا ـ

ه ولعل مما یـستأنـس بـه لهـذا التـشاب. ًبعبارة أخرى كـان وقعهما في اآلذان متشابها

ن مــن فواصـــل لیتی، وقـــوعهما فــي فاصــلتین متــوابــین الــصوتیـن فــي النطـــق القــدیم

َّولـئن َأذقنـاه رحمـة منـا {: قــال تعـالى، مثل مـا جـاء فـي سـورة فـصلت القـرآن الكریم ِّ ً َ ََ ْ ََ ُ ْ ْ
ِ
َ

ِّمن بعد ضراء مسته لیقولن هذا لي وما َأظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربـي  َ َ َ ً َ َ َ َِ ُ ْ ِْ ُّ َِّ ِ ِ ِ ِ
َ ََ َ ََ َ َ ُ َ ََّ َُّّ َُّ َ ُ ْ

ُإن لي عنده للحسنى فلن ََ ََ ْ ُ ْ ُ َ
ِ ِ َّ ٍنبئن الذین كفروا بما عملوا ولنـذیقنهم مـن عـذاب غلـیظ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ َُ َْ ِّ ُ ََُّ َُ ََ َ

ِ َ َ
َّ َّ َِّ *

َواذا َأنعمنـــــا علـــــى اإلنـــــسان َأعـــــرض ونـــــأى بجانبـــــه واذا مـــــسه الـــــشر فـــــذو دعـــــاء  ُ َ َ َُ ُْ َ َ ََ ُّ َّ َّ َ ِ ِٕ َٕ َ َ
ِ ِِ ِ َِ ْ ََ ِ َ َْ ْ

ٍعریض ِ َ{)١( . 

رن الثالـث ي القـولعل هذا الخلط بین صوتي الضـاد والظـاء كـان قـد شـاع فـ

زیــاد األعرابــي ، وكــان هــو الــسـر فیمــا ذهــب إلیــه أبــو عـــبد اهللا محمــد بــن الهجــري

 أن یعاقبـــوا بــین الــضـاد مــن أنــه یجـــوز عنــد العـــرب)  هـــ٢٣١ت(اللغــوي المــشهور 

  )٢. (والظاء

 جائـــز فــي كــالم العـــرب أن  ": أن ابــن األعـــرابي كــان یقـــولفقـــد روى ابــن خلكــان

  :وینشـد . خطئ من یجعـل هـذه في موضـع هـذه، فـال یلضـاد والظاء ایعاقبـوا بین

  ُ كلها لي غائـضٍاللِ خَ      ثالث ه   ّإلى اهللا أشكـو من خلیل أود

                                                                                                                                           
ُّ                                                                                ُّ ـ منظومة الفروخي في الكلمات التي تنطق بالظاء والضاد لمحمد بن أحمد ب�ن الح�سین ب�ن   ٢٨

  )  ھـ   ٥٥٧ ت (              محمود الفروخي 
      ٥١    ،   ٥٠                سورة فصلت آیة  )(١
                           مجلة المجمع العلمي العراقي   .                 رمضان عبد التواب /                                  الضاد العربیة وتراث الضاد والظاء د         مشكلة )(٢

    ٢٢٢  ،    ٢٢١    م ص     ١٩٧١   ھـ     ١٣٩١                            المجلد الحادي والعشرون سنة



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

   )١" (. هكذا سمعته من فصحـاء العـرب: ، ویقـول)بدل غائـظ ( بالضـاد 

لقرآنیة، وقد وقع اإلبدال بین صوتي الضاد والظاء في القراءات ا. هذا   

  ، ولتكن البدایة واللهجات المعاصرة واللهجات العربیة القدیمة،

  . مع القراءات القرآنیة

  :القراءات القرآنیة

ٍوما هو على الغیب بضنین{: في قوله تعالى ِ
َ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َُ قرأ عبد اهللا بن مسعود ) ٢( }َ

عزیز وابن عباس وزید بن ثابت وابن عمر وابن الزبیر وعائشة وعمر بن عبد ال

وابن جبیر وعروة وهشام بن جندب ومجاهد ویعقوب ورویس وروح من طریق 

رو والكسائي وابن محیصن وزر بن حبیش وابن كثیر وأبو عمابن مهروان 

  )٣. (بمتهم: بالظاء، أي) بظنین(اختارها أبو عبید ، ووالیزیدي

ٍبضنین: " (یقول الزمخشري ِ
َ  وقرىء، )٤(  بمتهم من الظنة وهي التهمة):ِ

بخل بالوحي فیزوى بعضه غیر مبلغه؛ ال ی: ّمن الضن وهو البخل أي) بضنین(

ّأو یسأل تعلیمه فال یعلمه؛ وهو في مصحف عبد اهللا بالظاء، وفي مصحف أبي 
. واجب: ٕواتقان الفصل بین الضاد والظاء.  یقرأ بهما، وكان رسول اهللا بالضاد

ّكثر العجم ال یفرقون بین ّ، فإن أ بد منه للقارىءومعرفة مخرجیهما مما ال
ًالحرفین وان فرقوا ففرقا ن مخرج الضاد من ؛ فإ غیر صواب، وبینهما بون بعیدٕ

، وما یلیها من األضراس من یمین اللسان أو یساره ، وكان أصل حافة اللسان

الضاد ، وكان یخرج  أضبط یعمل بكلتا یدیه)َّرضي الله عنه(عمر بن الخطاب 

، وأما الظاء األحرف الشجریة أخت الجیم والشیند ، وهي أحمن جانبي لسانه

الذولقیة ، وهي أحد األحرف طرف اللسان وأصول الثنایا العلیافمخرجها من 

                                                           
   ٤                 دار صادر ببیروت ج /            إحسان عباس ط  /                  البن خلكان تحقیقوفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان   )(١

       ٣٠٧ ص
     ٢٤                   سورة التكویر آیة  )(٢
  ،    ٣٩٨  /  ٢                           والن�شر ف�ي الق�راءات الع�شر    ٣٣٠    /   ١٠                 ومعج�م الق�راءات    ٤٢٦    /  ٨               البحر المحیط  )(٣

٣٩٩       
                   ب�ضنین، فق�د ق�ال بع�د   :                    بظن�ین، ول�یس كم�ا ذك�ر  :                    وكان األصل أن یق�ول                     ھذا معنى قراءة الظاء،   )(٤

  .     بضنین  :     وقرئ  :    ذلك



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، تت في هذه الكلمة قراءتان اثنتانولو استوى الحرفان لما ثب. أخت الذال والثاء

اق معنى واالشتق، ولما اختلف اللقراءةواختالف بین جبلین من جبال العلم وا

هو : قلت. ع المصلى أحد الحرفین مكان صاحبهفإن وض: والتركیب فإن قلت

، ألن التفاوت بني الضاد والظاء ل مكان الجیم، والثاء مكان الشینكواضع الذا

  )١(. " كالتفاوت بین أخواتهما

 :اللهجات العربیة القدیمة

ا بینم) فاض(ًأورد السیوطي في مزهره أن تمیما تنطق بالضاد في كلمة 

: " ، فیقول)فاظ: (فتقول) بالظاء(تنطق ذلك غیرها من القبائل ومنها الحجاز 

: من تمیم یقولونوناس . فاظت نفسه تفیظ، مات: المصنف جاء في الغریب

  )٢(". فاضت نفسه تفیض

: عن أبي عبیدة قال: " ي أن بني ضبة یقولون بالظاء فقالوأورد السیوط

فاظت نفسه : ال بني ضبة فإنهم یقولونبالضاد إفاضت نفسه : كل العرب تقول

  )٣" (.بالظاء

وقال َأبو حاتم : "  ذلك فیقولخالفلكن ابن منظور یذكر في اللسان 

وكذلك حكى ،  بنو ضبة وحدهم یقولون فاضت نفسه :سمعت َأبا زید یقول

ِ كل العرب تقول فاظت نفسه إال بني ضبة فإنهم :قال، المازني عن َأبي زید ِ ُ
ٍالحجاز وطيء یقولون فاظت نفسه وَأهل ، بالضاد،نفسهیقولون فاضت  ِّ ،

ُوقضاعة وتمیم وقیس یقولون فاضت نفسه مثل فاضت دمعته َ ُْ َ) " .٤(  

  وهو الموت . لمة بالضاد والظاء لها معنى واحدوالمعروف أن الك

  )٥. (فاضت نفسه، أو فاظت: عندما تقول 

                                                           
      ٤٢٧    /  ٦         الكشاف  )(١
      ٥٦١    /  ١         المزھر  )(٢
      ٥٦٢    /  ١                المرجع السابق  )(٣
       ٣٥٠١    /  ٥             لسان العرب  )(٤
      ٤٢٦    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

،  نفسه وال فاضتال یقال فاظت: َوقال األصمعي: " وجاء في اللسان

ال : سمعت َأبا عمرو یقول: َقال األصمعي. ِنما هو فاض الرجل وفاظ إذا ماتِٕوا

. " ِظت نفسه، ولكن یقال فاظ إذا مات، بالظاء، وال یقال فاض بالضادیقال فا

)١(  

،  بالضاد عند بعض القبائل العربیةوهكذا رأینا الكلمة الواحدة تنطق تارة

، على الرغم من تعارض الروایات التي عض اآلخركما تنطق بالظاء عند الب

، كما رأینا في بني ضبة) اظت وفاضتف(نقلت لنا لهجات العرب في تلك الكلمة 

وقد عزي ) ، بالظاء إلى قیسفاظت نفسه( أبي عبیدة في اللسان وكما في عزو

  )  ٢. ()فاضت نفسه(عة وتمیم وقیس قولهم  إلى قضاًفي اللسان أیضا

مر قیس كاضطرابها في أمر بني ضبة، وأمام رب في أفالروایات تضط

منها ما كان یجاور الحجاز ، نرجح أن قبائل قیس هذه الروایات المضطربة

اورون الحجاز ، والذین یجّ ما كان یجاور مناطق الشرق كغني، ومنهاكغطفان

على تحمل ) فاظت(، فروایة ً كان متصال بأسد وتمیم من البدو، ومامن الحضر

قون بالضاد ، وأما الناط الحجاز من قبائل قیس، وهم الناطقون بالظاءما جاور

، كذلك قضاعة القبائل البدویة منها فهم أهل البادیة منهم، والمتصلون بأسد وتمیم

، وأما الحضریة فكانت تنطق ًضاد، كجهینة وجرم مثالهي التي كانت تنطق بال

یش ، فلم تنطق قضاعة وتمثلها عذرة ؛ ألن عذرة كانت متصلة بقر) بالظاء(

  ) فاضت(كلها 

  )٣(. ٕبالضاد كما جاءت الروایات ، وانما كما ذكرنا 

ولما كانت القوانین الصوتیة تشیر إلى أن اإلنسان في نطقه یسلك أیسر 

  السبل لذلك 

وت ؛ ألن الصمكن أن تكون صیغة الظاء هي األصل، وقد تطورت عنها الضادی

دویة ألنها النطق بالضاد ینتمي إلى تمیم الب، فالرخو یتطور إلى نظیره الشدید

                                                           
       ٣٥٠٠    /  ٥             لسان العرب  )(١
       ٣٥٠١  /  ٥                المرجع السابق  )(٢
      ٤٢٩    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، بعكس الحجاز التي تمیل إلى األصوات الرخوة ؛ ولهذا تؤثر األصوات الشدیدة

   )١ (.نطقتها بالظاء

 :اللهجات المعاصرة

في القراءات القرآنیة واللهجات ) الضاد والظاء(كما وقع اإلبدال بین 

، ففي اللهجات المعاصرة عاصرة، وقع كذلك في اللهجات المالعربیة القدیمة

ضابط، (ًبدال من ) وضل، وضفروضهر،، ونضیف، وعضم، ظابط،وظبط(

ِوضبط، وعظم، ونظیف، وظهر، وظفر، وظل ُ َْ ْ َ.(  

ًبدال ) ظًأیظا والریا: (ً ظاء مفخمة فیقولونوبعض السعودیین ینطق الضاد
 :)الحنضل(ول بعض اللیبیین في مثل ، وكذلك یق)ًأیضا والریاض(من 

  )٢(.)الحنظل(

، وال یزال هذا جة الفصحى فرقت بین الضاد والظاءونخلص إلى أن الله

، اآلنًالفرق واضحا في اللغة العربیة النموذجیة التي یتكلم بها الخاصة منا حتى 

لعراق لكن الخلط بین الضاد والظاء قد انتشر وذاع في العصور المتأخرة في ا

ا هذا الخلط بینهما في بقاع بعیدة ، كما رأینواألردن وبعض أماكن أخرى

ال تكاد ترى أحدا ینطق "  : )هـ٥٠١ ت(كصقلیة، فقد قال ابن مكي الصقلي 

ٕبضاد وال یمیزها من ظاء، وانما یوقع كل واحدة منهما موقعها، ویخرجها من 
فأما العامة وأكثر  .مخرجها، الحاذق الثاقب إذا كتب أو قرأ القرآن ال غیر

  )٣. " ( بینهما في كتاب وال قرآنالخاصة فال یفرقون

 الضاد والظاء ال سیما في ، وقد حذر ابن الجزري في النشر من الخلط بینهذا

 والحدیث"     :  یقول في ذلك،نىفي المع؛ ألنه قد یؤدي إلى اللبس القرآن

.  ال أصل له وال یصح)ادأفصح من نطق بالضا أن( على األلسنة ورالمشه

ُ من قلبهفلیحذر َََ ْ ِإلى الظاء، ال َ َضل من تدعون:  نحو سیما فیما یشتبه بلفظهَّ ُ ََْ ْ َ
َّ ،

                                                           
      ٤٢٨    /  ٢               المرجع السابق   )(١
     كلی�ة   .                    مكتبة ب�ستان المعرف�ة /             رمضان عبد هللا ط /                                           أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللھجات د )(٢

      ١٠٩    م ص     ٢٠٠٦                      جامعة عمر المختار سنة   .            اآلداب بطبرق
مصطفى عبد  /ّ                           ّقدم لھ وقابل مخطوطاتھ وضبطھ                                               تثقیف اللسان وتلقیح الجنان البن مكي الصقلي )(٣

 ٦٦ھـ ص ١٤١٠م ١٩٩٠األولى سنة /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/القادر عطا ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ِظل وجهه مسودا، ولیعمل الریاضة ف:   بقولههبیشت َِ َ َ ُ ُِّ ِ َّْ ْْ ََ َ َ
� ُ ُ ًي إحكام لفظه خصوصا إذا ْ ُ ُ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ

ٌجاوره ظاء نحو َ ُ َ َ َُأنقض ظهرك، یعض الظالم: َ
ِ َّ ُّ َ َ ََ َْ َ َ ٌأو حرف مفخم نح. ْ َّ َ ُ ٌ ْ َِّرض اللهَأ: وَ

ُ ْ ،

ُ حرف یجانس ما یشبهه أو ُ َ ُ َُ
ِ ْ َ ُ

ِ ٌ ًَاألرض ذهبا: نحوْ َ ِ َْ َوكذا إذا سكن وأتى بعده حرف . ْ َ َ
َُّفمن اضطر: إطباق نحو ْ ِ َ ُأو غیره نحو. َ ُ ْ َِأفضتم، واخفض جناحك، وفي : َ

َ ََ َ ََ ْ ِْ ْ ُْ َ
ٍتضلیل ِ ْ َ." )١(  

  

  

  .ًالذال داال إبدال :السادس بحثالم

، فمخرج تحان مجهوران متقاربان في المخرجمنف) الصوتان (هذان الحرفان

،  من بین األسنان، فهو صوت أسناني، والدال صوت أسناني لثويالذال

والدال ) احتكاكي(، فالذال رخو ین في الشدة والرخاوةواالختالف بین هذین الصوت

هجات آنیة والل، وقد وقع التبادل بینهما في القراءات القر)٢()انفجاري(شدید 

 إلى الوراء الذالانتقال مخرج بینهما سوغ هذا اإلبدال مما ی، والعربیة والمعاصرة

 .ًلى الشدة فتصیر داال، كما تتغیر صفة الذال من الرخاوة إًقلیال فیصادف الدال

)٣(  

  

  :القراءات القرآنیة

ِوُأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في{:  ـ في قوله تعالى١ ِ
َ َُ ََّ ََ ََ َُُ ُْ ِ ْ بیوتكمَُِّ ُ

ِ قرأ ) ٤ (}ُُ

َتدخرون(الجمهور  ُ
ِ ، وال یجوز عند الطبري القراءة بغیر هذه بدال مشددة) ََّ

                                                           
    ٢٢٠    /  ١                            النشر في القراءات العشر  )(١
       ٤٦٥                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص  )(٢
      ٤٣٤  /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٣
     ٤٩                            سورة آل عمران جزء من آیة )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َتدخرون(واألصل في  ،)١(اللغة ُ
ِ ِذتخرونَت: )ََّ َ مجهورة والتاء مهموسة ، إال أن الذال ْ

، ثم أبدلت الذال  ألنها من مخرجها لتقرب من الذالً، فأبدلت التاء داالفلم یجتمعا

    ) ٢ (.ًاال وُأدغمتد

 ، فقلبت التاء إلىذخر واذتخر: اذتخار افتعال من الذخر یقال: وأصل االدخار

سب الذال في ، ولتنا ألنهما من مخرج واحد؛ما یقاربها من الحروف وهو الدال

  :، وفیها طریقتان أخریاناذدخر: ، فقیلالجهر

ٕقلب الذال المعجمة داال وادغامها فیها فتصیر :إحداهما وهذا ) ّادخر( مشددة ً داالً

 وهذا ،ٕ ذال وادغامها فیها فتصیر اذخرقلب الدال المهملة إلى:والثانیة هو األكثر

  ) ٣. (هو األقل

ٍوقال الذي نجا منهما وادكر بعد ُأمة{:  ـ وفي قوله تعالى٢ ِ َِّ َ ْْ َ ََ َُ َّ َ ََ َ َّ َ قرأ الجمهور ) ٤ (}َ

َوادكر( َ َّ ًكر، فأبدلت الذال داال، والتاء داالاذت: بالدال، وهو الفصیح، وأصله) َ ً ،

  )٥. (األولى في الثانیةوأدغمت 

ٍولقد تركناها آیة فهل من مدكر {: وفي قوله تعالى ـ ٣ ِ َِّ ُّ ْ َ ََ ً ََ َ َ ْ َّ َ ، قرأ الجمهور )٦( }َ

ٍمدكر( ِ َّ ِمذتك: ، وأصله)ُّ ْ ة أصلیة والتاء وهي فاجتمعت الذال وهي مجهور، رُ

ًالتاء حرفا مجهورا من ، فأبدلوا من مهموسة زائدة مخرجها وهو الدال فصار ً

ًمذدكر، ثم أبدلت الذال داال، وأدغمت في الدال األخرى ِْ َ ِ فصارت الكلمة مدكر، ،ُ َّ ُ
كما  ، وهي صحیحة عن النبي هذه قراءة الجماعة: وقال أبو جعفر النحاس

                                                           
             عب�د هللا ب�ن عب�د  /                                                وجامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري تحقی�ق د   ٤٩٠    /  ٢               البحر المحیط  )(١

  /  ١                 ومعج�م الق�راءات    ٤٣٠    ص  ٥   م ج    ٢٠٠١   ھ�ـ     ١٤٢٢          األولى س�نة  /         دار ھجر ط /               المحسن التركي ط
٥٠٠    

       ٢٠٠    /  ٣                                     الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )(٢
                 دار الفك�ر العرب�ي  /                     عبد الغفار حام�د ھ�الل ط /                اللغة الحدیث د                                القراءات واللھجات من منظور علم )(٣

    ٢٢٦    م ص     ٢٠٠٥   ھـ     ١٤٢٦            الثالثة سنة  / ط
   ٤٥                     سورة یوسف جزء من آیة   ) (٤
               ومعج�م الق�راءات      ٢٤٩ /   ٣                                        والمح�رر ال�وجیز ف�ي لط�ائف الكت�اب العزی�ز    ٣١٣ / ٥               البحر المحیط  )(٥

٢٧٢ / ٤      
     ١٥                 سورة القمر آیة  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 سمعت رسول: إسحاق عن األسود عن عبد اهللا قالرواه شعبة وغیره عن ابن 

ٍفهل من مدكر{ یقرأاهللا  ِ َِّ ُّ ْ َ   )١(. بالدال غیر معجمة}َ

ومن المالحظ هنا في هذه القراءات أن صیغة افتعل یجري فیها تقریب 

تجاور ، فقد أراد العرب التخفیف حین یمالصوت من الصوت ألجل اإلدغا

ًشرا وهما صوتان بعیدان في ًتجاورا مبا) التاء(والثاني ) الذال(صوتان األول 
في حین أن الصوت ، أكثر األصوات المجهورة رخاوة) الالذ(، ألن األول لصفةا

) التاء( من األصوات المهموسة لذلك یتأثر الصوت الثاني  ـوهو التاءـ الثاني 

یجتمع في ، ف)الدال(فینقلب الى نظیره المجهور وهو ) الذال(بالصوت األول 

، ثم ألن الثاني تأثر باألول، )تقدمي( مجهوران وهو تأثیر مقبل الكلمة صوتان

وأطلق رمضان عبد التواب ) ٢ (. الصوت األول في الثاني بتأثیر رجعيىفنی

ًعلى تأثر تاء االفتعال غالبا بالذال قبلها بقلبها ذاال ) ّاذكر) (اذتكر (: في نحوً

  )٣. ()التأثر المقبل الكلي في حال االتصال(مصطلح 

َوجآؤوا عل{: في قوله تعالىو ـ ٤ َ َُ ٍى قمیصه بدم كذبَ ِ ِ ِ َِ ٍَ ِ قرأت عائشة وابن ) ٤ (}َ

َبدم ك{ والحسن وأبو السمال وأبو العالیةعباس  ٍَ ُوفسر  بالدال المهملة، }ٍبِدِ
  )٥( .وفسره الخلیل بالدم الطري بالكدر،

َأصل هذا من الكدب: " ني هذه القراءة في الشواذ ، وقالوذكر ابن ج وهو . َ

 ّ، فكأنه دم قد أثر فيج على أظفار األحداثیاض الذي یخر، یعني البالفوف

  )٦(. " قمیصه فلحقته أعراض كالنقش علیه

ْالعباس عن قراءة من قرأو ُوسئل أب"  :وفي تاج العروس ٍبدم كدب{ َ ِ َ ٍَ  بالدال }ِ

ٌإن قرَأ به إمام: ال، فقالمهملة ِ ِ ِ
ََ ٌ مخرج، فلهْ َ ْ ٍبدم كدب : هو؟ فقالا فم: قیل له. َ ِ َ ٍَ أي (ِ

                                                           
      ١٠٦٤    م ص     ٢٠٠٨   ھ�ـ     ١٤٢٩            الثانی�ة س�نة  /                    دار المعرف�ة ببی�روت ط /                       إعراب الق�رآن للنح�اس ط )(١

      ٢٢٥    ،    ٢٢٤  /  ٩                 ومعجم القراءات    ١٧٦    /  ٨                والبحر المحیط 
      ١١٠                   األصوات اللغویة ص  )(٢
                مجل��ة مجم��ع اللغ��ة  .                 رم��ضان عب��د الت��واب  /                                               التغیی��رات التاریخی��ة والتركیبی��ة لألص��وات اللغوی��ة د   )(٣

    ١٥٢ ص  م     ١٩٧٥                انون الثاني سنة               الجزء األول ك  ٥٠                     العربیة بدمشق المجلد 
      ١٨                       سورة یوسف جزء من آیة  )(٤
      ٢٠٧    /  ٤                 ومعجم القراءات    ٢٦٢    /  ٣          والكشاف    ٢٩٨    /  ٥               البحر المحیط  )(٥
      ٣٣٥    /  ١          المحتسب  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َكد:  منمأخوذ)  البیاضضارب إلى ُب الظفر، وهو وبش بیَ َ َ ْ ٌكأنه دم فقد (ه اضُّ َ
ٌّ طري،أي: وقیل. )َّلنقش علیه كا، فلحقته أعراضه میصهي قََّأثر ف یابس، : وقیل َِ

ُّ عدوألنهم َّه من األضداد، صرح به شیخَ ِكد: یل، وقناُ ُّوقال الهروي. ٌرَ ِ ُحكي أنه : ََ

ِّالمتغیر ُ.")١(  

  )٢. " (ولیست هذه القراءة قویة " :وفي المحرر

َبدم كد{ وقرئ ََ ٍ َوكدب}بِ    )٣(.  الدم إلیهإضافة، والوجه أن یقرأ بُو الجديه: َ

 :اللهجات العربیة القدیمة

سمعت أبا عمرو الشیباني : ّقال أبو حسان : " جاء في لسان العرب 

ُیقول ما ذقت عد َ ْ ُوفا وال عدوفة ُ َ ْزید الشیباني َم بن َوكنت عند یزید: قال ، ً ْ
   :َْفأنشدته بیت قیس بن زهیر

َومجنبات ما یذقن ْ ُ َ َ
ٍ َّ ً عدوفة ُ ُ ِیقذفن بالمهرات واألمهار             َ ْ َ

ِ ِ
َ ُ ْ ْ َ  

َّصحفت َأبا عمرو: فقال لي یزید، بالدال ُإنما هي عذوفة بالذال، َ  فقلت له :قال، َ

. " وسائر العرب بالدال، التقول ربیعة هذا الحرف بالذ، ف َأنا وال َأنتِّحَلم ُأص

)٤(  

ما ذقت : سمعت أبا عمرو یقول:  بن السكیت قوبوقال یع: " وفي أمالي القالي

ًعدوفا وال عذوفا، قال صحفت یا أبا : ًوأنشدت یزید بن مزید عدوفا، فقال لي: ً

  )٥. " (عمرو، فقلت لم أصحف، لغتكم عذوف، ولغة غیركم عدوف

َلى غیر عدوف، أي على غیر علفوباتت الدابة ع: " وفي اللسان غة ، هذه لَ

  )١( ."مضر
                                                           

      األول�ى  /                  دار الفك�ر ببی�روت ط /          عل�ي ش�یري ط /                                           تاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي تحقی�ق )(١
      ٣٥٧   ص ٢   م ج    ٢٠٠٥   ھـ     ١٤٢٦    سنة 

      ٢٢٧    /  ٣                                    لمحرر الوجیز في لطائف الكتاب العزیز    ا )(٢
           ع�الم الكت�ب  /                      محم�د ال�سید أحم�د ع�زوز ط /                                                إعراب القراءات الشواذ ألب�ي البق�اء العكب�ري تحقی�ق )(٣

          ٢٠٧ / ٤                 ومعجم القراءات    ٦٩٠    ص  ١   م ج    ١٩٩٦   ھـ     ١٤١٧          األولى سنة  / ط
       ٢٨٣٨    /  ٤             لسان العرب  )(٤
   ٩١    ص  ٢               لعلمیة ببیروت ج           دار الكتب ا /                         األمالي ألبي علي القالي ط )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ن فكأن ربیعة آثرت الذال ــ فیزید بن مزید من یني شیبان وهو من بكر بن وائل م

  )٢. (ربیعة ــ بینما مضر آثرت الدال

ًوالدحج ، لغة یمانیة، دحجه دحجا، إذا عرك كما یعرك األدیم: " وفي الجمهرة َ َ َّ .

  )٣. " (تین، وهي أعلى اللغالذال المعجمةًذحجه ذحجا ، ب: ویقال

َفأما الجرد، بالدال، فالداء الذي یصیب الخیل: " ًوفي الجمهرة أیضا ض ، فبعَ

، وال أحسب األصل إال  وبعضهم بالذال معجمة،العرب یقول بالدال غیر معجمة

  )٤( ."الذال معجمة

، فتحول یمةلذال في اللهجات العربیة القدوهكذا حدث اإلبدال بین الدال وا

 األسناني اللثوي المجهور الشدید، الصوت األسناني المجهور الرخو إلى الصوت

  )٥(. وتأخر مخرج الذال إلى الوراء، وتحول إلى الشدة

یؤید التعاقب بین الدال والذال في اللهجات العربیة ما نرى مثله من ومما 

.  من األلفاظ األجریتیة، وفي كثیرًعربیة داال في اللهجات اآلرامیةإبدال الذال ال

)٦(  

 :اللهجات المعاصرة 

، قرآنیة واللهجات العربیة القدیمةًكما وقع إبدال الذال داال في القراءات ال

 ،رَكَّوالد، الدهب(، ففي اللهجات المعاصرة اللهجات المعاصرةوقع كذلك في 

ًبدال من ) ، وداق، والكدب، والدبح، والدقن، والدرةدیبالووالدیل، 
َالذكر،والذیل،والذئب،والذقن،والذرة،وهب،الذ(   .)وذاق،والكذب،والذبحَّ

                                                                                                                                           
           ٢٨٣٨    /  ٤             لسان العرب  )(١
      ٤٣٤    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٢
      األول�ى  /                          دار العل�م للمالی�ین ببی�روت ط /                  رم�زي منی�ر بعلبك�ي ط  /                               جمھرة اللغة البن درید تحقی�ق د )(٣

       ٤٣٥    م ص     ١٩٨٧    سنة 
      ٤٥٣                جمھرة اللغة ص  )(٤
    ٦٦ ٤                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص  )(٥
      ٤٣٥    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َهو الذقن: وتقول: " یقول ابن الجوزي ْدقن، : والعامة تقول. فتح الذال والقاف، بَّ
  )١. " (ٕبالدال واسكان القاف

ٌدقن: ویقولون: " ویقول الصفدي ْ ٌ والصواب ذقن،ِ َ یرید أنهم یقولونه بكسر : قلت .َ

ّاف، ألنه نظره فیما بعد بقولهمالقالدال وسكون  ٌكفل في كفل، والصواب ذقن : ّ َ َْ َ ِ

ُبالذال معجمة والقاف مفتوحة، وذقن اإلنسان ْمجمع لحییه: َ َْ
ِ.) " ٢(  

، إنما ً الذال داال فیما سبق لیس بفصیحإن إبدال العامة: ومن هنا نقول

كالم الشریف والفصیح ما ورد من مصدر فصیح كالقرآن الكریم والحدیث النبوي 

ًالعرب الفصحاء شعرا ونثرا ما  القراءات القرآنیة فله  في وأما اإلبدال الوارد،ً

   . یسوغه وقد ذكرنا ذلك في موضعه

  

  .ًابدال الشین سینإ:  السابعالمبحث

، وهي  من وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك األعلىتخرجالشین 

وتختلف  ،اصة بالتفشية مصمتة، وصفتها الخمهموسة رخوة مستفلة منفتح

 اللسان والثنایا العلیا السین في مخرجها عن الشین، فمخرجها من بین طرف

مع انفراج قلیل بینهما عند ، وال یمسها  قریبة إلى أطراف الثنایا السفلى،والسفلى

في الشین في الصفات إال تشترك مع ، ووالسین من أصوات الصفیر، النطق

اإلبدال الحاصل هذا علل ابن جني و ،تبادل بینهمال؛ ولذا وقع ا)٣( صفة التفشي

  )٤.(من الشینًبینهما في بعض الكلمات إلى أن السین أعم تصرفا 

؛ إذ إن الشین قد دال جذور قدیمة في اللغة السامیةوقد یكون لهذا اإلب

بالشین هي ) شمش(، ویجوز أن تكون كلمة الفصحى إلى سینصار في العربیة 
                                                           

        ١٠٨          الثانیة ص  /             دار المعارف ط /                عبد العزیز مطر ط /                                 تقویم اللسان البن الجوزي تحقیق د )(١
ال���سید  /                                                                ت���صحیح الت���صحیف وتحری���ر التحری���ف لل���صفدي حقق���ھ وعل���ق علی���ھ وص���نع فھارس���ھ )(٢

 ھ�ـ ١٤٠٧األولى س�نة / رة ط القاھ-مكتبة الخانجي  /        التواب طرمضان عبد  /       راجعھ د  الشرقاوي
    ٢٦١  ص   م١٩٨٧

             محمد حسن حسن  /                                وخالصة في علم األصوات والتجوید د  ٦٩    ،   ٦٨  ،   ٦٧                 االصوات اللغویة ص      )(٣
   ٢٦                       مطبعة التقوى الحدیثة ص  /     جبل ط

    ٢٠٥    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

بإبدال الشین األخیرة ) شمس(یمة التي آلت في العربیة إلى الصیغة السامیة القد

( .ًسینا
١(  

  

  :القراءات القرآنیة

ِوَأهش بها على غنمي{:  ـ في قوله تعالى١ َ َ َ َ َ
ِ ُّ ُ ُوَأه{قرأ الحسن وعكرمة ) ٢ (}َ  }ُّسَ

، وذكر ابن خالویه وق وزجر الغنمالس: ُّة، والهسبضم الهاء والسین غیر المعجم

ََّأهس(بضم الهمزة من  }ُّسِهَوُأ{ قرأعن النخعي أنه   )٣(. ًرباعیا) َ

َقال عذابي ُأصیب به من َأشاء{:  ـ وفي قوله تعالى٢ ْ َ
ِ ِِ ُِ ََ َ  زید بن علي قرأ) ٤ (}َ

ُْأصیب به من َأ{الحسن وطاوس وعمرو بن فائد اإلسواري  َ
ِ ِِ لة  بالسین المهم}اءَسُ

  )٥ (. میر إلى الغائبمن اإلساءة، وقد أبدلت الشین بالسین، وأسند الض

ّصح هذه القراءة عن ال ت: ّوقال أبو عمرو والداني: " وجاء في البحر المحیط
ّا سفیان بن عیینة مرة ، وقرأ بهوعمرو بن فائد رجل سوء، الحسن وطاووس

لم : فقال سفیان،  وصاح به وأسمعهئفقام إلیه عبد الرحمن المقر، واستحسنها

هذه القراءة من جهة إنفاذ ّوللمعتزلة تعلق ب. لبدعِدر ولم أفطن لما یقول أهل اأ

هللا تعالى واالنفصال ٕوان أساء ال فعل فیه ، ومن جهة خلق المرء أفعاله، الوعید

  )٦(".ن هذا كاالنفصال عن سائر الظواهرع

: ًهذه القراءة أشد إفصاحا بالعدل من القراءة الفاشیة التي هي: " وقال ابن جني 

َمن َأشاء{ ْ  علة االستحقاق له، وهو ٌلعذاب في القراءة الشاذة مذكور؛ ألن ا}َ

                                                           
         ن�سیة س�نة             الجامعة التو /               صالح القرمادي ط /                                              دروس في علم أصوات العربیة لجان كانتینو ترجمة )(١

                  ح���سام س���عید النعیم���ي  /                                          والدراس���ات اللھجی���ة وال���صوتیة عن���د اب���ن جن���ي د  ٩٨    م ص     ١٩٦٦
        ١٦١    م ص     ١٩٨٠                                         منشورات وزارة الثقافة واإلعالم بالعراق سنة  / ط

     ١٨                     سورة طھ جزء من آیة  )(٢
    /  ٥                 ومعجم القراءات   ٢٥  /  ٦                                      والدر المصون في علوم الكتاب المكنون    ٢٢٠    /  ٦               البحر المحیط  )(٣

٤٢٤       
      ١٥٦                         سورة األعراف جزء من آیة  )(٤
      ١٧٨    /  ٣                 ومعجم القراءات    ٥١٧    /  ٢          والكشاف    ٤٠٠    /  ٤               البحر المحیط  )(٥
      ٤٠٠    /  ٤               البحر المحیط  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

صابة العذاب له، وأن ذلك إُاإلساءة، والقراءة الفاشیة ال یتناول من ظاهرها علة 

ًلشيء یرجع إلى اإلنسان، وان كنا قد أحطنا علما بأن اهللا تعالى ال یظلم عباده،  ٕ
سه، إال أنا لم نعلم ذلك من ًوأنه ال یعذب أحدا منهم إال بما جناه واجترمه على نف

َمن َأشاء{: وظاهر قوله تعالى. هذه اآلیة؛ بل من أماكن غیرها ْ بالشین معجمة } َ

ربما أوهم من یضعف نظره من المخالفین أنه یعذب من یشاء من عباده، أساء 

  )١ " (.، نعوذ باهللا من اعتقاد ما هذه سبیله، وهو حسبنا وولینا أو لم یسئ

 : القدیمة اللهجات العربیة

 جاحشته وجاحسته وجاحفته إذا :قال األصمعي یقال: " یقول ابن السكیت

زاحمته، قال وبعض العرب یقول للجحاش في القتال الجحاس، وأنشد لرجل من 

  :بني فزارة

  اسيــك ما أقــاش قاسى لــإن ع

  اسيـات واحتبـن ضربي الهامـم

  )٢."(والضرب في یوم الوغى الجحاس

َّألحق الحس : " لعقیلیین السین في قولهمثر بعض اكما آ َ
ِ ِّباألس، قال ــ أي الفراء ْ

الشر، : والحس في هذا الموضع.... ي كالب وسمعتها بالشین من بعض بن: ــ 

   ) ٣. " (فألحقوا الشر بأصول من عادیتم: یقول

ن ال إلى العالقة بینهما كما سبق، بقدر وقد یرجع سبب اإلبدال بین السین والشی

ــ حیث كان یرتضخ لكنة ، ویظهر هذا في قول سحیم  یرجع إلى أمراض الكالمما

  :أعجمیة ــ 

ّفلو كنت وردا لونه لعسقتني        ولكن ربي سانني بسوادیا ْ ِ َ ُ ً )١(  

                                                           
      ٢٦١    /  ١          المحتسب  )(١
                            الھیئ��ة العام��ة ل��شئون المط��ابع  /                    ح��سین محم��د محم��د ش��رف ط /                           اإلب��دال الب��ن ال��سكیت تحقی��ق د )(٢

    ٨  ١٠    م ص     ١٩٧٨   ھـ     ١٣٩٨            األمیریة سنة 
           أوغ��ست ھفن��ر  /                                                                  القل��ب واإلب��دال الب��ن ال��سكیت ض��من كت��اب الكن��ز اللغ��وي ف��ي الل��سن العرب��ي د )(٣

     ٤٠    م ص     ١٩٠٣                               المطبعة الكاثولیكیة ببیروت سنة  / ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، )لعشقتني، وشانني(وهما بالشین ) سانني، ولعسقتني(ًقد أبدل الشین سینا في ف

ًنا لسواده وضعف فإنما قلب الشین سی" : ن ابن جني سبب األبدال هنا فیقولویبی
َّ، وانما هو كاللعبارته عن الشین، ولیس ذلك بلغة     )٢" (.غَثٕ

  

 :اللهجات المعاصرة

بیة القدیمة، ًكما وقع إبدال الشین سینا في القراءات القرآنیة واللهجات العر

 سجرالسمس وال (، ففي اللهجات المعاصرةوقع كذلك في اللهجات المعاصرة

  ) ٣. () والشجرةشجرالشمس وال(ًبدال من ) جرةوالس

  .اإلبدال بین العین والحاء: ثامن الالمبحث

: ن حلقیان ومخرجهما من أوسط الحلق، قال سیبویهالعین والحاء صوتا

  )٤. " (ن والحاءومن أوسط الحلق مخرج العی

 أن العین مجهورة ویشتركان في صفات االستفال واالنفتاح واالصمات إال

ً، ونظرا ین صوت متوسط بین الشدة والرخاوة، والحاء رخوة، والعء مهموسةوالحا
هما في بعض الصفات أمكن تبادلهما، قال ابن التفاقهما في المخرج واشتراك

  )٥(. " ًت عینالوال بحة في الحاء لكان: " جني

  :القراءات القرآنیة

ٍلیسجننه حتى حین{:  ـ في قوله تعالى١ ِ َّ َ ُ ُ ََُّ ْ َّفتربصوا به حتى{ :قوله تعالىوفي  )٦ (}َ َ
ِ ِ ُ َّ ََ َ 

ٍحین ٍفذرهم في غمرتهم حتى حین{: وقوله تعالى) ١ (}ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ
ِ ِ ْ َ ُ ْ َ َّفتول {: وقوله تعالى) ٢ (}َ

ََ َ
                                                                                                                                           

                      دار الكت��ب الم��صریة س��نة  /                    عب��د العزی��ز المیمن��ي ط /                                  دی��وان س��حیم عب��د بن��ي الح��سحاس تحقی��ق )(١
     ٢٠٣ / ١                  ي س�ر ص�ناعة اإلع�راب       وورد ف�  )                لع�شقتني ـ ش�انني (       وفی�ھ   ٢٦   م ص    ١٩٥٠   ھـ     ١٣٦٩

      ٤٥٦ / ٢                                                         بالسین فیھما كما ذكرنا ، وینظر اللھجات العربیة في التراث 
       ٢٠٣    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٢
     ٩٤    /  ٤    ،   ٦٥    /  ١             معجم تیمور  )(٣
      ٤٣٣ / ٤         الكتاب  )(٤
      ٢٤١    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٥
     ٣٥                       سورة یوسف جزء من آیة  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ٍعنهم حتى حین ِ َّ َ َُْ ٍوتول عنهم حتى حین{: وقوله تعالى) ٣ (}ْ ِ َّ َ َْ ُ ْ
َّ
َ : وقوله تعالى) ٤(}ََ

َوفي ثمود إذ قیل { ِ ْ ِ َ ُ َ
ِ
ْلهمَ ُ ٍ تمتعوا حتى حینَ ِ َّ ََّ ُ َ َّحتى(قرأ الجماعة  )٥( }َ بالحاء وهي ) َ

، وهي لغة هذیل ًبإبدال الحاء عینا) َّتىَع(، وقرأ عبد اهللا بن مسعود لغة قریش

ًعینا، وهي ) حتى( بإبدال حاء )َّتىَع(وقرأ ابن مسعود : "  وقال أبو حیان،وثقیف
َّحتى(أن یقرئ بلغة قریش یأمره عمر ، فكتب إلیه ، وأقرأ بذلكلغة هذیل  ال بلغة )َ

  )٦. " (هذیل

مسعود القراءة بهذا في والمشهور عن ابن : " یقول صاحب معجم القراءات

 تشیر إلى ، غیر أن المراجع تذكر هذه القراءة على األغلب دون أنسورة یوسف

ة في مواضعها على ً، فكنت مضطرا إلثبات هذه القراءالسورة التي وردت فیها

  )٧(. "  الذي ترىالنحو

ٍوطلح منضود{:  ــ وفي قوله تعالى٢ ُ َّ ٍ َْ قرأ علي بن أبي طالب وجعفر بن ) ٨ (}َ

َْوطل(محمد وعبد اهللا بن مسعود   بن أبي قرأها علي:  ابن خالویهقال. بالعین) ِعَ

ینبغي للقرآن أن ما : أفال نغیره في المصحف؟ قال: طالب على المنبر فقیل له

ٍوطلح منضود(وقیل في التفسیر . ال یغیر: یهاج، أي ُ َّ ٍ َْ ، وأول من الموز: قال) َ

  )٩. ( علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهغرس الموز بمدینة رسول اهللا 

َِأفال یعلم إذا بعثر ما في القبور{: ي قوله تعالىــ وف٣ ُ ُ َُ ْ ِ ِ
َ َ ْ َْ َِ

ُ َ قرأ ابن مسعود ) ١٠ (}َ

ت بعض أعراب بني أسد وقرأها وسمع: قال الفراء. ًبالحاء مبنیا للمفعول) ِثرْحُب(

ِبعثر(، وهما لغتان بالحاء مكان العین) ِثرْحُب: (فقال
ْ   )١. ()ِثرْحُب وُ

                                                                                                                                           
     ٢٥                            سورة المؤمنون جزء من آیة )(١
      ٥٤                    سورة المؤمنون آیة  )(٢
      ١٧٤                   سورة الصافات آیة  )(٣
      ١٧٨                   سورة الصافات آیة  )(٤
      ٤٣                    سورة الذاریات آیة  )(٥
      ٢٥٦    /  ٤                 ومعجم القراءات    ٣٤٣    /  ١           والمحتسب    ٣٠٧    /  ٥               البحر المحیط  )(٦
     ٦٩    ،   ٦٨    /  ٨                معجم القراءات  )(٧
     ٢٩                   سورة الواقعة آیة  )(٨
     ١٥٣                         مكتب�ة المتنب�ي بالق��اھرة ص  /                           م�ن كت�اب الب�دیع الب�ن خالوی�ھ ط                       مخت�صر ف�ي ش�واذ الق�رآن  )(٩

      ٢٩٩ / ٩               ومعجم القراءات 
    ٩                    سورة العادیات آیة  )(١٠



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

به لتقاربهما العرب تبدل أحد هذین الحرفین من صاح: " یقول ابن جني

ِبحثر ما في القبور، أي: في المخرج ، كقولهم ْ ِبعثر: ُ
ْ َوضبعت الخیل. ُ أي ، َ

ِضبحت، وهو یحنظ ْ ِي ویعنظيُ ْ َّإذا جاء بالكالم الفاحش، فعلى هذا یكون عتى : ُ َ
ًوحتى، لكن األخذ باألكثر استعماال   )٢. " (غیر خطأ، وهذا اآلخر جائز وَّ

ْقالوا نعم{: وفي قوله تعالى ــ ٤   َ َ ْ ُ َنحم( قرأ ابن مسعود )٣ (}َ ًبإبدال العین حاء، ) َ
  ) ٤. (وحكى هذا اإلبدال النضر بن شمیل

  

 :ات العربیة القدیمةاللهج

  یمثل ظاهرة لهجیة عرفت عند ًإبدال بعض العرب الحاء عینا 

، الفحفحة في لغة هذیل: " ذیل فقالالفحفحة، وعزاها السیوطي إلى هالعرب ب

: "  كما عزیت إلى ثقیف كذلك، ففي لسان العرب)٥(. " ًیجعلون الحاء عینا

ّوعتى بمعنى حتى هذلیة وثقفیة ّ " .)٦(  

ًلة هذیل میال إلى البداوة ، فقد كانت مجاورة لبعض البدو، في وفي قبی
 لها وربما نسبت ، ومقرها الطائفحین نجد قبیلة ثقیف من القبائل الحضریة

  )  ٧(.، فهي تجاور هذیللتأثرها بمن ینطقهاالظاهرة 

                                                                                                                                           
  م     ١٩٨٣   ھ�ـ     ١٤٠٣            الثالث�ة س�نة  /            ع�الم الكت�ب ط /                        ومعاني القرآن للف�راء ط   ٥٠٢ / ٨               البحر المحیط  )(١

    ٥٤٤  /  ٠ ١                 ومعجم القراءات   ٩١ /  ١١                              المصون في علوم الكتاب المكنون      الدر    و   ٢٨٦    ص  ٣ ج
ً                                   ًأس��معت م��ن أفواھھ��ا ص��وتا ل��یس ب��صھیل وال   :                  وض��بحت الخی��ل، كمن��ع     ٣٤٣    /  ١          المحت��سب  )(٢

  .     حمحمة
     ٤٤                         سورة األعراف جزء من آیة  )(٣
    دار  /                    عب�د العل�یم الطح�اوي ط /                                                             بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز للفیروزأبادي تحقی�ق )(٤

     ٥٧ / ٣                 ومعجم القراءات   ٨٨   ص ٥                      الكتب العلمیة ببیروت ج
      ٢٢٢ / ١         المزھر  )(٥
        ٢٨٠٤  /  ٤             لسان العرب  )(٦
                     عبد الج�واد الطی�ب دون  /                         ومن لغات العرب لغة ھذیل د     ١٧٤ً                               ً اللھجات العربیة نشأة وتطورا ص  )(٧

    ١١٠                  طبعة وتاریخ طبعة ص



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ًحتى لغة قریش وجمیع العرب إال هذیال: الفراء: " جاء في الفائقو     َّ  ً وثقیفاَ

  : وأنشدني بعض أهل الیمامة: قال. َّعتى هم یقولونفإن

  ىِّلَصَّ الدلو وال ُأُال أضع

  ىِّولـُــا تـــتهَّلِرى جى َأّتَع

ِّ مثل قباب التلِرِادَوَص        َّ ِ َِ ْ " .)١(  

  . إلى بعض أهل الیمامة) عتى(وثبت من خالل هذا النص نسبة 

  

 بن الخطاب مع قصة عمرًیقول إبراهیم أنیس معقبا على ما أوردناه من 

ومثل هذه الروایة عن عمر بعیدة االحتمال ألنها تناقض : " عبد اهللا بن مسعود

أنزل (التیسیر في القراءات القرآنیة، كما تخالف ما رمى إلیه الحدیث الشریف 

، إال إذا أراد عمر أن ینهي ابن مسعود عن إرغام )٢) (القرآن على سبعة أحرف

 بغیر ما یستطیعون، وما تمیل إلیه ألسنتهم، وذلك بإمالء القرشیین على القراءة

  )٣. "(لهجة من اللهجات علیهم كلهجة هذیل في هذه القراءة

اللعم األعمر أعسن من : لى ظاهرة الفحفحة في هذیل بقولهمواستدلوا ع

َعلت العیاة : ، وقولهملحم األحمر أحسن من اللحم األبیضال: اللعم األبیض، أي ََ
ِ َ

  )٤. (حلت الحیاة لكل حي: ، أيّلكل عي

في نسبة هذین المثالین إلى هذیل، فأثر الصنعة باد أحد المحدثین شكك و

على كل منهما، وهي أشبه بالفوازیر والنكات التي یؤلفها الناس لتعجیز بعضهم 

                                                           
                                         عل�ي محم�د البج�اوي ومحم�د أب�و الف�ضل إب�راھیم  /                                      الفائق في غریب الحدیث للزمخ�شري تحقی�ق )(١

        ٣٩١   ص ٢         الثانیة ج /   ط                  عیسى البابي الحلبي / ط
    ب�اب   )             ف�ضائل الق�رآن (                                                      أخرجھ البخاري ینظ�ر ف�تح الب�اري ب�شرح ص�حیح البخ�اري كت�اب        الحدیث )(٢

                   ، وأخرج���ھ م���سلم ف���ي   ٣١   ص ٩   ج    ٤٩٩٢         ح���دیث رق���م   )                          أن���زل الق���رآن عل���ى س���بعة أح���رف (
     ح�دیث   )                                         بیان أن القرآن عل�ى س�بعة أح�رف وبی�ان معن�اه (    باب   )                     صالة المسافرین وقصرھا (    كتاب
        ٥٦٠   ص ١   ج   ٨١٨    رقم 

     ٩٥                       في اللھجات العربیة ص  )(٣
   ١٣                    ممیزات لغات العرب ص    )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

) حتى(صورة على إبدال حاء ویرى أن هذه الظاهرة مق. ًبعضا في النطق

  )١(.ثبات ظاهرة لهجیةواحد ال یكفي إلومثال ًعینا،

  

ًوأمر هذه اللهجة لم یقتصر على مثال واحد، فقد أوردنا في القراءات مثاال 
آخر، وقد أثبت العلماء الفحفحة في كتبهم، وما نقل عن ابن مسعود من القراءة 

بقلب العین حاء یؤكد صحة هذا النوع من التبادل وال ینفي عكسه، بل یؤیده من 

 منهما لما بین الصوتین من التقارب كما بینا، كما أن نسبة لجوء القبیلة إلى كل

هذه الظاهرة إلى غیر هذیل دلیل على صحتها وانتشارها في مواطن عدة، وهذا 

  ) ٢. (یثبتها وال ینفیها

  

ًمنها مثال ما ذكره و هذا النوع من التبادل في كتبهم  علماء اللغة وأثبت
كما أن ، )٣(والحاء من كالم العرب القالي في أمالیه لما تعاقب فیه العین 

ًا ومما قالت العرب تصدیق: " ًابه إبدال العرب العین حاء فقالسیبویه ذكر في كت

ْمحم، یریدون: لهذا في اإلدغام قول بني تمیم ُّ ُ معهم، ومحاؤالء، یریدون:َ ََّ َ َْ َمع : ُ
  )٤. " (هؤالء

  

  

 :اللهجات المعاصرة 

                                                           
    ٣٧٢  ،      ٣٧١ / ١                            اللھجات العربیة في التراث  )(١
     ١٧٦ً                              ًاللھجات العربیة نشأة وتطورا ص    )(٢
   ٦٨  ،   ٦٧ / ٢          األمالي )(٣
      ٤٥٠ / ٤         الكتاب  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، ففي لهجة شمال المغرب تطوان ین حاءاللهجات الحدیثة إبدال العأثبتت 

  )١ (.)الكحك والسحتر)(الكعك والسعتر(وما حولها یقولون في 

وفي لهجة البدو في إقلیم ساحل مریوط وهي المنطقة التي تمتد من غرب 

ود اللیبیة یقولون في اإلسكندریة بجمهوریة مصر العربیة حتى الحد

أي قبیل (لعصیر الخانق ، أي االحصیر الحانق :، ویقولون)دحك)(دعك(

  )٢. (، ویحتاد في یعتادینحشرین للعدد عشر: ، ویقولون)المغرب

  )٣(. جحفر : والسودانیون یقولون لجعفر

  

  إذا جاورت الطاءًإبدال العین الساكنة نونا: تاسع الالمبحث
  .)االستنطاء(

تنسب إلى عدد من القبائل العربیة، وهي ال تزال ) االستنطاء (ظاهرة

ًلساكنة نونا عند وهي تعني عند القدماء إبدال العین ا، لة إلى الیوممستعم
في ) أنطى(ظاهرة إال كلمة ، ولم ترو لنا المصادر العربیة لهذه المجاورتها للطاء

وافق صوتي بین والقوانین الصوتیة ال تقبل مثل هذه الظاهرة ؛ لعدم ت ،)أعطى(

مجهور، وصوت النون لثوي صوتي العین والنون، فصوت العین حلقي احتكاكي 

هنا ، ومن  الحروف إنما هو في تقارب بینهما، وأصل اإلبدال بینأنفي مجهور

، تفسیر ًهذه الظاهرة، بأن العین قلبت نوناوتفسیر : " رمضان عبد التواب/یقول د

ً تختلف اختالفا كبیرا عن النون؛ ألن العین تؤیده الدراسات الصوتیة الحدیثةال ً ،

أن الصوت ال یقلب إلى صوت آخر إال إذا كان بین الصوتین ومن المعروف 

  )٤(. " رج والصفةنوع من القرابة الصوتیة في المخ

                                                           
                      الكتاب العربي للطب�ع    دار /                          عبد المنعم سید عبد العال ط /                                  لھجة شمال المغرب تطوان وما حولھا د   )(١

   ٨١    م ص     ١٩٦٨   ھـ     ١٣٨٨                    والنشر بالقاھرة سنة 
   ٧٣                                                    لھجة البدو في الساحل الشمالي لجمھوریة مصر العربیة ص    )(٢
        ٢٠٠                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص  )(٣
    م ص     ١٩٩٤   ھ�ـ     ١٤١٥            الثالثة س�نة  /         الخانجي ط /                  رمضان عبد التواب ط /                       فصول في فقھ العربیة د )(٤

١٢١        



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

أصل القلب في الحروف، إنما هو فیما : " وقد أشار ابن جني إلى هذا فقال

تقارب منها وذلك الدال والطاء والتاء، والذال والظاء والثاء، والهاء والهمزة، والمیم 

فأما الحاء فبعیدة من الثاء، وبینهما  . وغیر ذلك مما تدانت مخارجهوالنون،

  )١ " (.تفاوت یمنع من قلب إحداهما إلى أختها

ه كان ینطق بالعین إبراهیم أنیس إلى تفسیر هذه الظاهرة بأن/وقد ذهب د

ًنطقا أنفمیا، فتسمع العین ممتزجة بالنون ًلحقیقة لیست نونا على حد ، فهي في اً
فلعل من القبائل من كانوا ینطقون بهذا الصوت بصفة خاصة : " یقولتعبیره، 

، فتسمع ًى النفس معه من الفم واألنف معا، وذلك بأن یجعلوا مجرًفمیاًنطقا أن

وعلى . ًوت النون ولیست في الحقیقة نونا، بل هي عین أنفمیةالعین ممتزجة بص

) أعطى(ة في الفعل لهذا فیمكن أن یقال إن الرواة قد سمعوا هذه الصفة ممث

  )٢(" . فأشكلت علیهم، ولم یصفوها لنا على حقیقتها

علیهم ُلكن لیس من السهل التسلیم بأن علماء العربیة القدماء قد صعب 

ً، وهم الذین وصفوا أصواتا كثیرة لم تكن شائعة وصف مثل هذا الصوت األنفمي
یصفوا ب علیهم أن ُ، فال یصعالخ... لزاي والجیم التي كالكاف كالصاد التي كا

، زیادة على ذلك فإن هذا باالستنطاءًهذا الصوت إن كان هو المقصود حقا 

. ًالنمط ما زال مستعمال في لهجات عربیة حدیثة دون وجود للصفة األنفمیة فیه 

)٣(  

، ًو فیما تقارب منها مخرجا أو صفةٕواذا كان القلب في الحروف إنما ه

ًجا فإن بینهما تقارب في بعض الصفات ٕفإن العین والنون وان تباعدا مخر
، ومستفل،  بین الشدة والرخاوةتوسط، ومروجه، ومفكالهما حرف صامت

العالقة ، لكننا ال ننظر إلى على ضوء هذا یسوغ التبادل بینهماو، ومنفتح

                                                           
      ١٨٠    /  ١               صناعة اإلعراب     سر )(١
      ١٢٤    ،    ١٢٣                       في اللھجات العربیة ص  )(٢
                                                                                   دور اللھج�ة ف��ي توجی��ھ الق��راءات القرآنی��ة عن��د أب�ي حی��ان األندل��سي ف��ي تف��سیر البح��ر المح��یط  )(٣

      ١٣٨ ص



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

. یا لهجیة متخلفة بعد تهذیب اللغة، وربما كانت بقاالصوتیة الختالف اللهجات

)١(  

رقین إلى أن أنفیة العین كانت صفة صوتیة مالزمة ویمیل بعض المستش

، )أعطى(اء بأنه ال شأن له بالفعل ، ویفسر رابین االستنطنذ السامیة األولىلها م

بمعنى مد یده إلى، وقد ) نطا(عبریة هو بل هو فعل سامي آخر معروف في ال

  )٢(.زادت علیه الهمزة، أي صار على صورة أفعل

ًه الظاهرة تفسیرا عربیا خالصا؛ فیقولي هذإبراهیم السامرائ/ویفسر د ً ً: "

ٕانما جاءت ، وأعطى: نون أنها لم تكن مقابلة للعین فيومالك األمر في هذه ال

بتشدید ) ّأتى( الفعل فصار ، ثم ضعف، بمعنى أعطىآتى: من أن الفعل كان

، ومعلوم أن فك اإلدغام في العربیة وفي غیرها من اللغات السامیة یقتضي التاء

ْجندل(نقول في العربیة ، كما ل النون بأحد الحرفین المتجانسینبداإ : وهي من) َ

ّجدل(   )٣(. " بتشدید الدال، وهذا كثیر معروف) َ

  

ي ولوال البعد الصوتي بین العین والنون لحدث اإلبدال عند القبائل التي رو

: وقعت فیها العین ساكنة قبل الطاء، مثل، عنها االستنطاء في كلمات كثیرة

ْیعطب، ومعطیر، ویعطس ْ َْ ْویعطش، َِ ْیعطل ، وَ   )٤. (وغیر ذلك من األمثلة.... َ

بهذه اللهجة من ولعل تقارب مخرج النون من الطاء سهل على الناطقین 

ًلیا أكبر من نطقهم الفعل ً، والذي یتطلب مجهودا عضنطقهم الفعل أعطى
  )  ٥(.)أنطى(

                                                           
       ١٨٦ً                               ً اللھجات العربیة نشأة وتطورا ص  )(١
      ١٢٤                       في اللھجات العربیة ص  )(٢
     ٧٧  ص    ٨        وھامش    ٢١٧                  دراسات في اللغة ص   ) (٣
      ١٢٢                        فصول في فقھ العربیة ص  )(٤
             مجل�ة الجامع�ة   .                 عبد الرؤوف خری�وش /                                                       أثر القراءات القرآنیة في اللھجات الفلسطینیة الحدیثة د )(٥

        ١٢٩    م ص     ٢٠٠٧                 العدد الثاني سنة   .                  المجلد الخامس عشر  .        اإلسالمیة



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

یة والشعر واللهجات دیث النبووقد دلت القراءات القرآنیة الشاذة واألحا

  .هذه الظاهرة اللهجیة القدیمةالمعاصرة على 

  

  :القراءات القرآنیة

ََإنا َأعطیناك الكوثر{:  ـ في قوله تعالى١ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ الحسن وطلحة وابن محیصن قرأ ) ١ (}َِّ

َطیناكْنَأ{ والزعفراني وأم سلمة روایة عن النبي  َ  بالنون، وهي لغة في العطاء، }َْ

  )٢.(أعطیته: نطیتهأ

ْوآتاهم تقواهم{:  ـ وفي قوله تعالى٢ ُْ َُْ َ قرأ ابن مسعود واألعمش ومحمد بن ) ٣ (}َ

ََأنط{طلحة عن أبیه  ْاهمْ ً بالنون بدال من العین، وهي كذلك في مصحف ابن }ُ
  )٤(.  لغة للعرب العاربة من أولي قریش، وهيمسعود

، حدفرعان من أصل وامت) أعطى(و) أنطى(وهذه القراءة تدل على أن 

، فقد ذكر أن الفعل في األصل كان إبراهیم السامرائي فیما سبق/ره دوهذا ما ذك

 التاء، ثم حدث فك بتشدید) ّأتى(ثم ضعف الفعل فصار ) أعطى(بمعنى ) آتى(

ثم ) أنتى(، فالفعل تحول إلى ًالتاء األولى نونا والثانیة طاء، وأبدلت لهذا اإلدغام

  .  ه أعطىومعنا) أنطى(إلى 

  

َوَأعط{وقرئ  ْ ْاهمَ ، وقد تجمع من القراءات )١( وهي معنى قراءة الجماعة }ُ

 وكل منهن تمثل) آتى وأعطى وأنطى(القرآنیة في هذه اآلیة ثالث مواد هي 

  . مرحلة من مراحل تطور هذه الكلمة

                                                           
    ١                  سورة الكوثر آیة  )(١
    /   ١٠                 ومعجم القراءات    ٥٢٩    /  ٥          رر الوجیز        والمح   ٤٤٥    /  ٦          والكشاف    ٥٢٠    /  ٨               البحر المحیط  )(٢

٦١٣      
     ١٧                       سورة محمد جزء من آیة  )(٣
     ١٧    /  ٩                 ومعجم القراءات    ١٤٢                                        مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدیع ص  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

اللهم ال : (ومما ورد من األحادیث النبویة على هذه الظاهرة قول النبي 

  ) ٢ (.)ا أنطیت، وال منطي لما منعتمانع لم

 ناس من  في النبيقدمت على : عن عروة بن محمد عن أبیه عن جده قالو

فإن الید العلیا ،  أغناك اهللا فال تسأل الناس شیئا ما:بنى سعد فسمعته یقول

فكلمنا رسول ، ٕوان مال اهللا مسؤول ومنطى،  المنطاةهيٕالمنطیة وان الید السفلى 

  )٣(.ابلغتن اهللا 

  )٤( .)وأنطوا الثبجة: (وائل بن حجر الحضرمي وأهل حضرموت لوفي كتابه 

  هذا ما أنطى محمد رسول اهللا لتمیم الداري : " لتمیم الداريوفي كتابه 

ویسمون هذا اإلنطاء الشریف، وهو محفوظ عند  : "َّ قال الزبیدي)٥(" …ٕواخوته 

   )٦( ". أوالده

 :اللهجات العربیة القدیمة

  )٧. " (اإلعطاء بلغة أهل الیمن: إلنطاء وا: " ل الجوهريیقو

. "  لغة للعرب العاربة من أولي قریشهي: قال التبریزي: " وفي البحر المحیط

)١(  

                                                                                                                                           
                        عب��د هللا عب��د المح��سن الترك��ي  /                                    والج��امع ألحك��ام الق��رآن للقرطب��ي تحقی��ق   ٥٢٣    /  ٥         الك��شاف  )(١

                 ومعجم الق�راءات    ٢٦٤ ص    ١٩   ج  ھـ    ١٤٢٧  م     ٢٠٠٦   نة        األولى س /                      مؤسسة الرسالة ببیروت ط / ط
١٦    /  ٩     

                   محم��ود محم��د الطن��احي   /                                                          الح��دیث ف��ي النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر الب��ن األثی��ر تحقی��ق  )(٢
   ٧٦    ص  ٥    ج                          المكتبة اإلسالمیة دون تاریخ / ط

       الھندي                                                                                  الحدیث في كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لعالء الدین علي المتقي بن حسام الدین  )(٣
    ٥٨١    ص  ٦   ج     ١٧٠٠٧           م حدیث رقم     ١٩٨٥  ه     ١٤٠٥            الخامسة سنة  /               مؤسسة الرسالة ط / ط

               أي أعط�وا الوس�ط   :                     ومعن�ى أنط�وا الثبج�ة  ٧٦    /  ٥                                         الحدیث في النھایة في غریب الحدیث واألث�ر  )(٤
     .                           في الصدقة، فثبج كل شيء وسطھ

    دار  /               س�لمان الجب�وري ط     كام�ل  /                                                     مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا العمري تحقیق )(٥
       ٢٣٦     ص ١   م ج    ٢٠١٠          األولى سنة  /                      الكتب العلمیة ببیروت ط

      ٢٥٣    /   ٢٠                            تاج العروس من جواھر القاموس   ) (٦
          دار العل�م  /                      أحم�د عب�د الغف�ور عط�ار ط /                                     ت�اج اللغ�ة وص�حاح العربی�ة للج�وھري تحقی�ق  .           الصحاح )(٧

     ٢٥١٢    ص  ٦    م  ج    ١٩٩٠            الرابعة سنة  /                للمالیین ببیروت ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 ،واألزد، وهذیل،  االستنطاء في لغة سعد بن بكر :  ومن ذلك: " جاء في المزهرو

ْاء كأنطي في ًتجعل العین الساكنة نونا إذا جاورت الط واألنصار، وقیس
ِأعطي ْ".)٢(  

 ، وقد شرفها النبي  ؤالء من قبائل الیمن ما عدا هذیلوه: " ویقول الزبیدي

َِأنطه كذا وكذا، أي:  قال لرجلفیما روى الشعبي أنه  َِأعط: ْ ْ " .)٣(  

 أن قیس المذكورة لیس المراد بها  الجنديأحمد علم الدین/ویرى الدكتور

وبالبحث في الظواهر اللهجیة : "  همدان، یقولٕیالن، وانما هي بطن منقیس ع

ً، لذلك أرجح أن قیسا في لقیس، وفي دیوان هذیل، لم أعثر على تلك الظاهرة
رجح أنها ، وإٔ، وانما هي قیس أخرى عیالننص السیوطي لیس المراد بها قیس

بحر المحیط من ، ومما یؤیدني في ذلك ما جاء في البطن من همدان القحطانیة

  :عر األعشىقول الشا

َ وتنطَاللَ الجُانَصُ   ت   ِوكُلُ المِادَیِ جَرْیَ خَكُادَیِج   )٤(ا َیرِعَّى الشُْ

ً، وهو من قیس القحطانیة ، وكذلك أرجح أن هذیال وقائل هذا البیت هو األعشى
، فتكون الظاهرة قد ٕیست تلك القبیلة المعروفة من مضر، وانما هي هذیل الیمنیةل

وجمیعهم من جود األنصار واألزد في نص السیوطي خلصت للیمن بدلیل و

  )٥(."الیمن

  : هذه الظاهرة كذلك ما أنشده ثعلبومما ورد في الشعر على

َنطیات الموكبُمن الم
ِ ِ ِ

َ ْ المعْ ْ بعدما    یرى في فروع المقَجَ ُ ُلتین نضوبُ ُ ُ) .٦(  

                                                                                                                                           
      ٥٢٠    /  ٨    حیط            البحر الم )(١
      ٢٢٢    /  ١         المزھر  )(٢
      ٢٥٣    /   ٢٠                              تاج العروس من جواھر القاموس  )(٣
      ، وف�ي   )               الج�الل وال�شعیرا (       ب�دل م�ن   )                 الحالل ، والسعیرا (      وفیھ   ٥٢٠   / ٨                      البیت في البحر المحیط    )(٤

     :  ٧٥    /  ١             أمالي القالي 
ُجیادك في الصیف في نعمة       تصان الجالل وتنطى الشعیرا ِ                                                     ُ ِ 

       ٣٨٦    /  ١                عربیة في التراث             اللھجات ال )(٥
       ٤٤٦٥    /  ٦                      البیت في لسان العرب  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  

 :اللهجات المعاصرة 

اصرة حتى الیوم في ال زالت ظاهرة االستنطاء موجودة في اللهجات المع

وقد : ، وقد قال أحد المحدثین، كذلك هي موجودة في سوریا واألردنالعراق

  )١(.  ذلك من كثیر من طلبتي العراقیینسمعت

، كأعراب الفیوم الذین یرجعهم بعض  یزال ینطق بها البدو في الصحراءوال

ى بعض ة غریبة علولیست هذه الظاهر: " فیقول ، قدیمالباحثین إلى أصل عربي

 في لهجة بعض األعراب بصحارى مصر، ، فإنها ال تزال شائعةالقبائل البدویة

  )٢(. " ویقال إن أصلهم من بني سعد، ومنهم بعض أعراب الفیوم

ًوهذا یشیر إلى أن النازلین األولین في العراق ومصر من العرب قوما 
 ستبدلتقد ا) أعطى(، وجدیر بالذكر أن صیغة تهم تلك الظاهرةممن كانت سم

    )٣. ( وكأنها مقلوبة عن الصیغة األولى،في بعض قرى فلسطین) أطعى(بصیغة 

هو نفسه الفعل العربي ) طىأع(ویذهب أحد المحدثین إلى أن الفعل 

ومما یقوي هذا : " ولت الدال طاء في لهجة أهل الیمن، ویقول، ثم تح)أندى(

ن، فهم یقولون  الیمًما زال شائعا في لهجة بعض أهل) أندى(عندي أن الفعل 

، كما أنه یستخدم الیوم في لهجة )أعط(و) أعطني(في ) إندي(و) إندیني(ًمثال 

  )٤" ().أعطي(ًبدال من ) ّإدي: (فهم یقولونأبناء مصر 

                                                           
     ٤٨٧                                         وانظر إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص   ١٢١                        فصول في فقھ العربیة ص  )(١
        المطبع��ة  /                                      وانظ��ر ممی��زات لغ��ات الع��رب لحفن��ي ناص��ف ط   ١١٥                           م��ن لغ��ات الع��رب لغ��ة ھ��ذیل ص  )(٢

        ١٨٨ً                          ًجات العربیة نشأة وتطورا ص        واللھ  ١٥     ھـ ص     ١٣٠٤          األولى سنة  /               األمیریة ببوالق ط
      ٣٨٨    /  ١                            اللھجات العربیة في التراث  )(٣
                                                                                     دور اللھجة في توجیھ القراءات القرآنیة عند أبي حیان األندلسي في تف�سیر البح�ر المح�یط ص  )(٤

١٣٩        



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

): " أندى(ل في معنى الفع كذلك ما ذكره ابن منظور في لسانه یقویهومما 

َوالندى َوتندى علیهم وندي، َّالسخاء والكرم: َّ
َِ َّتسخى: َّ َ ًوَأندى ندى كثیرا كذلك، َ ً َْ ،

َوَأندى علیه ُوَأندى الرجل،  َأفضل:ْ َّ َ َّوَأندى إذا تسخى، َكثر نداه َأي عطاؤه: ْ َ َ َ ْ " .)١(  

ْالوتم( ًإبدال السین تاء: عاشر الالمبحث َ(.  

 وتسمى أحد األصوات األسلیة، فصوت السین السین سبق وحددنا مخرج 

ومما بین طرف : " یبویه مخرج هذه الحروف فقالبین س، وبأصوات الصفیر

وهذا شبیه برأي المحدثین ) ٢. " (لثنایا مخرج الزاي والسین والصاداللسان وفویق ا

من علماء األصوات حیث یعدون هذه الحروف من األصوات األسنانیة اللثویة 

ّ فالتاء أحد الحروف النطعیة،وقریب من مخرج السین مخرج التاء، )٣( ْ ن ، ألِ

: " حدد سیبویه مخرج هذه الحروف فقال، وقد )٤(مبدأها من نطع الغار األعلى 

وهذا ، )٥( " .لثنایا مخرج الطاء والدال والتاءومما بین طرف اللسان وأصول ا

وف من شبیه برأي المحدثین من علماء األصوات حیث یعدون هذه الحر

تاء مهموس مستفل ، وصوت الكأصوات الصفیر )٦(األصوات األسنانیة اللثویة

، لسین مهموس مستفل منفتح مصمت رخو، وصوت امنفتح مصمت شدید

ة فیجمع بین هذین الصوتین قرب المخرج واالتفاق في الصفات ما عدا الشد

هذا ، وعرف  في بعض اللهجات العربیة، ومن ثم أبدلت السین تاءوالرخاوة

راءات القرآنیة في الق إبدال السین تاء، كما ورد اإلبدال بالوتم في لغة الیمن

   .واللهجات الحدیثة

  :القراءات القرآنیة

                                                           
       ٤٣٨٧    /  ٦             لسان العرب  )(١
      ٤٣٣    /  ٤         الكتاب  )(٢
     ٤٦  ص                                             المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي )(٣
     ٥٨    /  ١        العین  )(٤
      ٤٣٣    /  ٤         الكتاب  )(٥
     ٤٦                                             المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ص  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ِقل َأعوذ برب الناس{:  ـ في قوله تعالى١ َّ ِّ َ
ِ ُ ُ ْ ُ{) ١

ن،  بالتاء بدل السی}ِتَّالنا{  قرئ)

زعم أهل اللغة في كتب : حكى أبو عمرو أنها لغة قضاعة، وقال ابن خالویه

  )٢. (أكیاس: نات، وقوم أكیات أيال:  أن العرب تقول في الناسالقلب واإلبدال

، سدسة، فستة أصلها  التاء من السین والسین من التاءتبدل: " ویقول سیبویه 

  )٣( . "التاء، وأدغموا التاء في الثانیة تاء ومن الدال تاءفأبدلوا من السین 

ي الهمس والزیادة وتجاور قلبت السین تاء لموافقتها إیاها ف: " وفي التاج

  )٤"(.لبعض العرب، عن أبي زید، وهو من البدل الشاذي لغة ، وهالمخارج

ء وسوغ اإلبدال بین صوتي السین والتا،  قراءة شاذة}ِسَّالنا{ في }ِتَّالنا{فقراءة 

عدا ما)س واالستفال واالنفتاح واالصماتالهم(قرب المخرج واالتفاق في الصفات

  .الشدة والرخاوة،كما سبق

 :اللهجات العربیة القدیمة

ْالوتم( اللغویون أن ظاهرة ذكر ً لغة بعض العرب إبدال السین تاء، في) َ
ظاهرة ألقوام عدیدین، فعزاها ، وقد عزیت هذه الالنات: فیقولون في الناس

ه، َنّال بأس علیك، فقد أم: إذا قال الرجل لعدوه: قال شمر: " األزهري لحمیر فقال

  :)٥( ال بأس وقال شاعرهم: أي؛ ِاتَبَل: میرِألنه نفى البأس عنه، وهو في لغة ح

  نْیَد غیر مْقَبتسهید وع     البَضت غَ إذ غَربنا النومَش

  ِنْیَعُ ذي رُرِعاذَت مَدَرَوقد ب    ِاتـــــــــَبَم لـدرهـد غـا عنْوَادــتن

                                                           
    ١                 سورة الناس آیة  )(١
        ومعجم    ١٨٣                                        ومختصر في شواذ القرآن من كتاب البدیع ص   ٧٦٢    /  ٢                        إعراب القراءات الشواذ  )(٢

    ٥٦٢ /  ١٠         القراءات 
    ١٨٣                ن كتاب البدیع ص                          ومختصر في شواذ القرآن م   ٣١٦  /  ٤         الكتاب  )(٣
      ١٥٢    /  ٣                              تاج العروس من جواھر القاموس  )(٤
   :            كالتالي     ٣٩٨٢    /  ٥                        البیتان في لسان العرب  )(٥

ِشربنا، الیوم، إذ عصبت غالب َ ْ َ َ َ َِ َ ِ َ                          ِ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ ِ بتسھیٍد، وعقٍد غیر بین        َ ْ َ ْ َ ِْ َ ْ ِ َ          ٍ      ٍ      ِ ْ َ ْ َ ِْ َ ْ ِ َ  

ْتنادوا، عن                                   َِ َ           ْ َِ ِد غدرھ ـ ـَ ْ ََ      ِ ْ َوقد ب        ِ  ِ ات    ــــَ َ لب  :   ُ  ُِم  ِـََ َْ َ      َ َْ ِردت معاذر ذي رعینَ ْ َ ُ ُ َ َِ ِ ْ َ                  ِ ْ َ ُ ُ َ َِ ِ ْ َ   



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  )١( " .ال بأس، كذا وجدته في كتاب شمر:  بلغتهمِاتَبَول

، واستشهد لها قضاعة الیمنیةل هعزیت ظاهرة الوتم عند أبي زید في نوادروقد 

َعلباء بن َأرقمبقول  ْ ِ ْ ْ ِ:  

ِیا قبح اهللا بني السعالة ِّ َ َ َُ ََّ  

ِعمرو بن یربوع شرار النات َِّ َ ُ َ َْ َ ْ  

َّلیسوا َأعف ِ ْاء وال َأكیـــُ ََ   ِاتــَ

ًفإنما یرید الناس وَأكیاس، فقلب السین تاء ََ َ ِّ َ َََُ َّ ُ ِ ِ. )٢(  

 عندما كان یعدد اللهجات ، قال إلى الیمنهرة الوتم عند السیوطيوعزیت ظا

. " ومن ذلك الوتم في لغة الیمن، تجعل السین تاء، كالنات في الناس " :العربیة

)٣(  

اعة أخرى فال تهافت في ، ولقض كانت الظاهرة قد عزیت لحمیر مرةٕواذا

و بن مرة بن زید ؛ ألن قضاعة على الرأي األشهر من مالك بن عمرهذا العزو

تبدلها تاء ، فهل كانت كل سین بن حمیر، ولكن قضاعة شعب كبیربن مالك 

الراجح أن ذلك في بعض ؟ ها أم أن ذلك في بعض بطونها فقطفي جمیع قبائل

، وسبب ذلك أن تحول السین وهو صوت رخو إلى التاء وهو صوت بطونها فقط

، دیدة ألنها تمیل إلى األصوات الش؛كون إال من سمة القبائل المتبدیةشدید ال ی

 البداوة هینة ألخذهما منُوخیر قبائل قضاعة تنسب لها الظاهرة هي جرم وج

  )٤. (بقسط كبیر

روي أن : "  فقاللخثعم وزبید الدكتور إبراهیم أنیس هذه الظاهرة ونسب

فنحن أمام شعب عظیم من القبائل تنسب .... السین تقلب تاء في لهجة الیمن 

                                                           
       ١١٠    ،    ١٠٩    /   ١٣              تھذیب اللغة  )(١
      األول�ى  /            دار ال�شروق ط /                      محمد عبد القادر أحم�د ط /                                          النوادر في اللغة ألبي زید األنصاري تحقیق د )(٢

         ٣٤٥   ،   ٣٤٤    م ص     ١٩٨١   ھـ     ١٤٠١    سنة 
      ٢٢٢    /  ١         المزھر  )(٣
      ٣٨٥    /  ١                            اللھجات العربیة في التراث  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، لب صوت رخو إلى نظیره الشدیدهي قله صفة خاصة من صفات اللهجات و

ن تلك التي مالت إلى فعلینا أن نبحث في مثل هذه الحالة عن أي قبائل الیم

لى البداوة ، فنجد أن أقرب قبائل الیمن إ عاشت قریبة من الصحراء، أوالبداوة

وعلیه فال بأس من نسبة هذه الصفة إلى . خثعم، وزبید: قبیلتان مشهورتان هما

  ) ١. " ( بین قبائل الیمنهاتین القبیلتین

 كما جاء في النات وأكیات، جاء كذلك ویرى ابن جني أن إبدال السین تاء

ْسدس؛ ألنها من التسدیس، كما أن خمسة : ِست، وأصلها: في قولهم في العدد ِ

ّطسفي  قولهم كذلك، ومن التخمیس، وقد مر قول سیبویه في ستة ، طست: َ

  )٢. (وا السین تاء في هذه األمثلةأبدل، فختیت في معنى خسیس: قولهمو

     "  :السین تاء في الطست إلى طيء فقالونسب الجوهري إبدال 

ُالطست ْ ّالطس بلغة طیئ: َ ُّ ل من إحدى السینین تاء لالستثقال، فإذا جمعت ، ُأبدَ

َطساس : َأو صغرت رددت السین؛ ألنك فصلت بینهما بألف أو یاء، فقلت
ِ

  )٣(."ُوطسیس

ًبدال عند تلك القبیلة تبریرا صوتیا هوویبرر هذا اإل  أن طيء قبیلة موغلة ً

، ومن ثم أبدل تمیل إلى النطق باألصوات الشدیدة، وقبائل البدو في البدو

عند هذه القبیلة لتناسب ) التاء(إلى الصوت الشدید ) السین(الصوت الرخو 

  )٤. (طبیعتها

هو على یقال : " يء ما نقله ابن السكیت عن األصمعومن إبدال السین تا

ِسوسه وتوسه أ ُِ َْرجل حفی: ي خلیقته، ویقالُ َ ًسا وحفیتا إذا كان ضخماٌ ً ًَ َْ َ َ) " .٥(  

                                                           
     ٩٣          العربیة ص              في اللھجات  )(١
      ١٥٦    ،    ١٥٥    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٢
    ٢٥٨    /  ١          الصحاح )(٣
      ٢٤٣                                     اإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ ص  )(٤
        ٤١،٤٢   ص                                                                القلب واإلبدال البن السكیت ضمن كتاب الكنز اللغوي في اللسن العربي )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

مالیت، لما استوي من األرض، ونصیب  واألمالیساأل: وزاد الزجاجي

َّخسیس وختیت، ومنه أخس حقه وأخته َ َ َ َّ ٌ ِ ِ
 .َََّأي قلله، وهو شدید الحساسة والختاتة: ٌ

)١(  

: ، وفي نوادر أبي زید)٢(ل التاء من السین قلیل عند سیبویه ٕوابدا. هذا

 وهو إبدال جائز عند ،)٤(، وفي شرح الشافیة إبدال نادر )٣(هذا من قبیح البدل 

وقد مالت بعض قبائل قضاعة وقبائل طيء البدویة إلى هذا ، )٥(أبي حیان 

، )السین(رخو على الصوت ال) التاء(النوع من اإلبدال إلیثارها الصوت الشدید 

ذكرناها في هذا ، وذلك في الكلمات التي الحظ أن الحرف المبدل الم الكلمةون

   .النوع من اإلبدال

  

 :اللهجات المعاصرة  

ْعتمان وتعلب وتعبان(لعل منشأ قول العوام في عثمان وثعلب وثعبان  ِْ َ ْ ِ (

ًبأن یكونوا حرفوا أوال    )٦. (نء على لغة الیم، ثم أبدلوا السین تاًالثاء المثلثة سیناّ

ل بعض القبائل العربیة السین تاء، وقریب من هذا ما ذكره أحد المحدثین في إبدا

ًوهذا اإلبدال وان كان خاضعا لقاعدة التبادل بین األصوات األسنانیة : " فقد قال ٕ
لسین والتاء ربما كان اللثویة إال أنه قد یشیر إلى شيء مهم وهو أن التبادل بین ا

الثاء من الكلمة األصلیة ، فتكون القبائل التي نطقت بالتاء قد أبدلت اءأصله الث

                                                           
محمد /تحقیق راباذيشرح شافیة ابن الحاجب مع شرح شواھده لمحمد بن الحسن الرضي اإلست   )(١

دار الكتب العلمیة ببیروت س�نة /نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محیى الدین عبد الحمید ط

  ٤٧٠ ص ٤م ج ١٩٨٢ھـ ١٤٠٢

      ٢٣٩    /  ٤         الكتاب  )(٢
      ٣٤٥            النوادر ص  )(٣
        ٢٢١    /  ٣   شرح شافیة ابن الحاجب )(٤
األول�ى /الخ�انجي ط/حم�د طرج�ب عثم�ان م/ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حی�ان تحقی�ق   )(٥

   ٣٢٢ ص ١م ج١٩٩٨ھـ ١٤١٨سنة 
     ١٥                      ممیزات لغات العرب ص  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

. " ًت الثاء من الكلمة األصلیة سینا، والقبائل التي نطقت بالسین قد أبدلإلى تاء

)١(  

 اللهجات العربیة القدیمة فهو یرى أن أصل الكلمة في هذا اإلبدال في

، ًسینا عند البعض اآلخرأبدلت ، كما بالثاء، وقد أبدلت تاء عند بعض القبائل

في حین نجد أن ما فعله العوام في لهجاتهم المعاصرة في قولهم في عثمان 

ْعتمان وتعلب وتعبان(وثعلب وثعبان  ِْ َ ْ ً ربما یكون من إبدال الثاء سینا، ثم إبدال )ِ
  .، أي أن اإلبدال مر بمرحلتینالسین تاء

   .افوالكالقاف بین بدال اإل: شرحادي ع الالمبحث

، وهما متجاوران في )٢(؛ ألن مبدأهما في اللهاة هویتانَالقاف والكاف ل 

، فمخرج القاف من أقصى اللسان مما یلي الحلق وما یحاذیه من الحنك المخرج

والقاف من ، ف من أقصى اللسان بعد مخرج القاف، ومخرج الكااألعلى

والكاف من األصوات ، المستعلیة المنفتحة المصمتة الشدیدة األصوات المجهورة

، ولتجاور مخرجي القاف والكاف؛ شدیدة المستفلة المنفتحة المصمتةالمهموسة ال

  . الصفات جاز وقوع اإلبدال بینهماواشتراكهما في كثیر من

  :القراءات القرآنیة

ًإن األبرار یشربون من كأس كان مزاجها كافورا{:  ـ في قوله تعالى١ ُ َ َ َ َْ َ َ َُ ُ ََ ِ ِ
َ ٍَ ْ ََّْ ْ  قرأ )٣( }ِ

ًكافورا{الجمهور  ُ ًافوراَق{وقرأ عبد اهللا بن مسعود بالكاف، }َ   )٤( . بالقاف }ُ

ً ـ كثیرا ما یتعاقبان في الكلمة، وهما ـ أي القاف والكاف: " یقول أبو حیان
   )٥(. " عربي قح وكح: كقولهم

                                                           
      ٤٧٥    ،    ٤٧٤                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص  )(١
     ٥٤    /  ١        العین  )(٢
    ٥                  سورة اإلنسان آیة  )(٣
      ٢١٠    /   ١٠                 ومعجم القراءات    ٣٨٧    /  ٨               البحر المحیط  )(٤
      ٣٨٧    /  ٨               البحر المحیط  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ْواذا السماء كشطت{:  ـ وفي قوله تعالى٢ َ ِ ُ َ َّ َ ْكشطت{ الجمهورقرأ) ١( }َِٕ َ ِ ، الكاف ب}ُ

ْشطتُق{ٕوقرأ ابن مسعود وعمرو بن شراحیل الشعبي وابراهیم بن یزید النخعي  َ ِ{ 

  ) ٢(.بالقاف

  )٣. " (واعتقاب القاف والكاف كثیر: " یقول الزمخشري

ْكشط: یقال: " ویقول الزجاج َ ، والقاف ُت السقف وقشطت السقف بمعنى واحدَ

ْ، ومثل ًاألخرى كثیراوالكاف تبدل إحداهما من  لك لبكت الشيء ولبقته إذا ذِ

  )٤(."خلطته

َْفَأما الیتیم فال تقهر{:  ـ وفي قوله تعالى٣ ْ َ ََ َ َ
ِ
َْ َْفال تقهر{الجمهور قرأ) ٥( }َّ ْ ََ ،  بالقاف}َ

ُوقرأ ابن مسعود وابراهیم التیمي والنخعي والشعبي واألشهب العقیلي  َفال ت{ٕ َ  }َْهرْكَ

  )٦. (كذلك في مصحف عبد اهللا، وهو بالكاف

َفال ت{وهي مصحف عبد اهللا : " ل الفراء یقو َ من أعرابي من بني  وسمعتها }َْهرْكَ

   )٧. " (ّأسد قرأها علي

َفال ت{ویقول أبو حیان عن قراءة  َ   )٨(."وهي لغة بمعنى قراءة الجمهور: " }َْهرْكَ

 :اللهجات العربیة القدیمة 

طبیعة قریش ذا یتناسب مع ، وهكشط: ق الكاف فیقولونتمیل قریش إلى نط    

ن تنطق ، في حیتحضرة یناسبها صوت الكاف المهموس، فالبیئة المالحضریة

                                                           
     ١١          تكویر آیة          سورة ال )(١
        ومعج���م    ٣٢٣    /  ٦          والك���شاف    ١٠٦    /   ٢٢                       والج���امع ألحك���ام الق���رآن    ٤٢٥    /  ٨               البح���ر المح���یط  )(٢

      ٣٢٦    /   ١٠         القراءات 
      ٣٢٣    /  ٦         الكشاف  )(٣
          األول�ى س�نة  /            ع�الم الكت�ب ط /                      عب�د الجلی�ل عب�ده ش�لبي ط /                                     معاني القرآن وإعرابھ للزجاج تحقیق د )(٤

      ٢٩١    ص  ٥    ھـ ج    ١٤٠٨  م     ١٩٨٨
    ٩    آیة              سورة الضحى  )(٥
      ٤٨٤    /   ١٠                 ومعجم القراءات    ٣٩٤    /  ٦          والكشاف    ٤٨٢    /  ٨               البحر المحیط  )(٦
      ٢٧٤   / ٣               معاني القرآن  )(٧
      ٤٨٢    /  ٨               البحر المحیط  )(٨



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

وت القاف ، وهما قبیلتان بدویتان یناسبهما صقشط: تمیم وأسد بالقاف فیقولون

  . الشدیدالمجهور

أو أن ،  اللغةًولیس معنى هذه المناسبة أن قریشا تركوا القاف في كل

ًتمیما وأسدا تركوا الكاف نما یراد بالمناسبة أنهم في هذه اللفظة المختلف في ٕ، واً

، أما لماذا كان الخالف في هذه مال كل إلى ما یناسبه) كشط وقشط(نطقها 

ابة القاطعة في هذا ؟ فأحسب أن اإلجًبخاصة ولم یكن عاما في كل اللغةاللفظة 

  )١. (نحاول تفسیرهاإنما هي ظاهرة عن العرب  ،أمر غیر ممكن

 نطق قریش تؤید ما سبق من روایات عن علماء اللغة  عدةوردتوقد 

  :بالكاف، وتمیم وأسد بالقاف منها ما یلي

ْكشطت، وقیس وتمیم وأسد : وقریش تقول: " ـ نقل ابن السكیت عن الفراء قوله ١ ُ
ْقشطت : تقول ُقهرت الرجل أقه: ویقال.... ُ ، قال وسمعت بعض ره، وكهرته أكهرهَ

  )٢" (.فال تكهر: أسد یقولدودان من بني بني غنم بن 

ْكشطت، وقیس وتمیم وأسد : وقریش تقول: قال الفراء: " ویقول ابن جني ـ ٢ ُ
ْقشطت، بالقاف: تقول ؛ ألنهما لغتان ًیست القاف في هذا بدال من الكافول. ُ

  )٣( " .ألقوام مختلفین

ُتمیم وأسد یقولون قشطت، بالقاف، وقیس: قال یعقوب: " وفي لسان العرب ـ ٣ َ 

ُكشطت: تقول كاف ألنهما لغتان ألقوام ً، ولیست القاف في هذا بدال من الَ

  )٤" (.مختلفین

وایتین السابقتین ، في حین نجد الرللسان تنسب إلى قیس النطق بالكافوروایة ا

، ًقد شاركت قریشا في نطقها بالكاف، ولعل بعض بطون قیس نطق قیس بالكاف

  )١. (خمة لمنطقة الحجاز كغطفانن المتافقیس لها بعض القبائل والبطو

                                                           
      ١٣٩    ص                                        الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني )(١
      ١١٤           اإلبدال ص  )(٢
      ٢٧٧    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٣
       ٣٦٣٧    /  ٥             لسان العرب  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ًواذا كانت القاف لیست بدال من الكاف في  هما لغتان ف) قشطت وكشطت(ٕ

، منها في بعض األلفاظ بین القاف والكاف ، فإن اإلبدال قد وقعألقوام مختلفین

َّامتك: األصمعي من قولهمما حكاه  َ َوتم  الفصیل ما في ضرع أمه وامتق،ْ َقق َ َّ

َوتمكك َّ
َ   )٢( .شربه كلهإذا  :َ

ِیه أن تكون القاف بدال من الكاف؛ لما ذهب األظهر ف: " یقول ابن جني ً
 ألنها كالمجرى للماء، فهو ؛من هذا أخذ اسم مكة: إلیه أبو علي، ألنه قال

....  ألنه من االزدحام ؛أما موضع الطواف فهو بكة، بالباءف: قال. ینجذب إلیها

  )٣. " (قوي أن الكاف هي األصلولوا مقة ی، ولم یقفقول الجمیع مكة

ویبدو أن : " القاف أصل والكاف بدل، فیقولأن ویرى باحث عصري 

 من میل البدو إلى الحرف ، وبالكاف حضریة لما قدمناالمق بالقاف بدویة

ًك یكون القاف أصال والكاف ، وعلى ذلالمجهور، والحضر إلى الحرف المهموس
، والعنایة یوان واالنتباه إلى صوت رضاعهالح؛ ألن البداوة أصل في تربیة ًبدال

ًع تصرفا ً؛ وألن القاف أیضا أوسبن في ضرع األم لشدة الحاجة إلیهبما بقي من ل
، أعرابي كح وأعرابیة كحة: قولهم، ویقوي ذلك أنه ذكر كما قدمنا في امتق وأمق

  )٤. " (قحةیریدون قح و

ّالكاف في كحفینبغي أن تكون : " وقد قال ابن جني  ّ بدال من قاف قح؛ ُ ُ ً
  )٥(. " أكحاح: أقحاح، ولم نسمعهم قالوا: ألن أبا زید حكى في جمعه

و علي قال أب: "  القاف والكاف ما جاء في األماليبدال الواقع بینومن اإل

ِعسق به : قال، ویَْقربان وكربان إذا دنا أن یمتلئإناء : قال األصمعي یقال َ
َ، واألقهب واألوعسك به إذا لزمه َدقمه ود: لون إلى الغبرة، قال ویقال: كهبْ كمه َ

َإذا دفع في صدره  ، وقال أبو  وقاتعه اهللا في معنى قاتله اهللاَكاتعه اهللا: ویقال... َ

ٌّعربي كح وعربیة كحة، وقال أبو زید: عمرو الشیباني ٌّأعرابي قح وأعراب : ُ ُ

                                                                                                                                           
      ٤٦٣    /  ٢                     ات العربیة في التراث        اللھج )(١
      ١١٣                      اإلبدال البن السكیت ص  )(٢
      ٢٧٨    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٣
      ١٤١                                          الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن جني ص  )(٤
      ٢٧٩    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ْقسط وكسط: ُقال للذي یتبخر به ی: وقال الفراء... أقحاح أي محض خالص  ُ . "

)١(  

َاقمهد واكمهد : ویقال .ضرب من المشي والحركلة أیضا: قلةْرَالح: " وفي المزهر ََّ ََّ َْ ْ
ِوكالكل وقالقل .إذا رعش من الضعف ُِ ْقصیر مجتمع :ُ ّورجل مكبئن ومقبئن .ُ َّ َْ ُ ُْ :

ََِّمتقبض ّوالقرشب والكرشب .ُ َّ َْ ْ
ِ ُّالمسن: ِ ِ

َوناقة هكعة وهقعة .ُ َ
ِ ِ
َ ْشتد شبقها وألقت إذا ا: َ َ َ َّ ْ

  )٢ "(.نفسها بین یدي الفحل

 :اللهجات المعاصرة

، دیریة الفیوم وبعض مدیریة الجیزةنجد في لهجاتنا الحدیثة أن سكان م

 وأهل أبیار ورشید وضواحیها والمحلة الكبرى والبرلس وبلبیس من الشرقیة

ا بالد ، وأمبني سویف ینطقون بالقاف مثل قریشوالخصوص من القلیوبیة و

ًالصعید ومدیریتي الشرقیة والبحیرة إال قلیال وبعض مدیریة المنوفیة وجمیع سكان 
، ویفخمونها فتشتبه بالجیم  فینطقون القاف منحرفة إلى الكافبوادي مصر

الذي ) الجام(ایدة أم في لغة الصع) قام(فال یدري أهي ) جام(القاهریة في مثل 

  )٣(. یتخذ للشرب

، فنزلت الفیوم  نزلت أیام الفتح في مصرًان قریشولعل السر في ذلك أ

القاف  ینطقون ، فهمالكبرى والبرلس وبلبیس وبني سویفوأبیار ورشید والمحلة 

م ینطقون القاف ، ونزلت تمیم أیام الفتح الصعید فهخالصة كما ینطقها القرشیون

  ) ٤(. ابن فارسابن درید و، وهو نطق تمیم كما ذكره كالكاف الفارسیة

؛ فهم یقولون كاف في نطق الفلسطینیین في المدنا تطورت القاف إلى كم

) ًقتله قتال( :في) لكتله كت(، و)برتقال: (في) برتكان(، و)قال: (في) كال: (ًمثال

                                                           
      ١٣٩    /  ٢         األمالي  )(١
      ٥٦٣    /  ١         المزھر  )(٢
      ٣٦٤    /  ٢         التراث                      واللھجات العربیة في ٥                      ممیزات لغات العرب ص  )(٣
َّفأما بنو تم�یم ف�إنھم یلحق�ون الق�اف باللھ�اة     :   ما      وفیھ  ٣٠          الصاحبي ص    و  ٤٢              جمھرة اللغة ص    )(٤ ُ

ًحتى تغلظ جدا فیقولون ْ َ َّ َ فیكون بین الكاف والقاف)القوم(:  َ ْ   : قال الشاعر.  ، وھذه لغة فیھم َ

ْوال أكول لكدر الكوم قد نضجت َ َ ُِ ِ ِ وال أكول لباب       ُ ُ الدار مكفولُ ْ َ َّ  



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ً تزحزح مخرجها قلیال إلى  والتعلیل الصوتي على ذلك أن القاف.وغیر ذلك
   )١(.األمام،مع ترقیقها،واحتفاظها بصفة الشدة في نطقها

ت الجزیرة بالسودان حیث ووجد التبادل بین القاف والكاف في لهجا

ذا التبادل بینهما لقرب ٕ، وانما ههذا الوقت: یریدون) َهـ الوكت( :یقولون

  )٢(. مخرجیهما

  

  .ًالباء میمابدال المیم باء وإ:  عشرثاني الالمبحث

، إال أن  بین الشفتینمن، فمخرجهما المیم والباء من مخرج واحد 

ویتغیر مخرج الهواء عند ، لباء أقوى من انطباقهما مع المیمانطباقهما مع ا

ویشتركان في صفات الجهر ، المیم من األنف، والباء من الفمخروجهما ف

م متوسطة لخروج ، ویختلفان في أن الباء شدیدة والمیح والذالقةواالستفال واالنفتا

رج والشتراكهما في الصفات عدا ، والتفاق المیم والباء في المخالهواء مع األنف

  .والتوسط جاز وقوع اإلبدال بینهماصفة الشدة 

  :القراءات القرآنیة

ٍفاستفتهم َأهم َأشد خلقا َأم من خلقنا إنا خلقناهم من طین {:  ـ في قوله تعالى١ ِ ِِّ ُ ْ َُ َْ ْ ْ ََ ََ َ ََِّ َِّ ً ْ ُّ َ ْ ْ َ ْ
ٍالزب ِ أعلى، ق ، والباء ، أي الز، ومعنى الزب والزم واحد)الزم(قرئ ) ٣ (}َّ

. لتقارب المخرجً، یبدلون الباء میما لیس هذا بضربة الزب والزم: والعرب تقول

)٤(  

                                                           
       ١١    ،   ١٠                         بحوث ومقاالت في اللغة ص (١)
        ٣٦٥    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٢
     ١١                   سورة الصافات آیة  )(٣
    /  ٨                 ومعج�م الق�راءات    ٢٩٥    /  ٩                                      والدر الم�صون ف�ي عل�وم الكت�اب المكن�ون    ٢٠٣    /  ٥         الكشاف  )(٤

١١       



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ًإن َأول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى {:  ـ وقیل في قوله تعالى٢ ُ َ ًُ َ َ َ َُ ََ ََّ ِ ِِ ِ ِ ٍَّ ِ َّ ْ َ َّ َّ

َللعالمین
ِ َ َ ْ

والعرب تعاقب بین : الواًة مرادفة لمكة فأبدلت میمها باء، قإن بك :)١( }ِّ

 )٢. (الباء والمیم

 :اللهجات العربیة القدیمة

قصد بعض أهل الذمة أبا عثمان المازني : ، قالمبرد أبو العباس الىور

ان ، فامتنع أبو عثماهعن تدریسه إی لیقرأ علیه كتاب سیبویه، وبذل له مائة دینار

 هذه النفقة مع ُردُك أتعلت فداُج: فقلت له: ، قالمن قبول بذله وأصر على رده

ة من إن هذا الكتاب یشتمل على ثالثمائة وكذا آی: ضاقتك فقالإ ةفاقتك وشد

ِّا ذمیاِ، ولست أرى إن أمكن منهَكتاب اهللا عز وجل  على كتاب اهللا تعالى ًة، غیرِ

  :)٣( جيْرَة الواثق بقول العق أن غنت جاریة بحضرفاتف:   له، قالًیةِمَوح

ُ إن مُأظلوم
َ أهدى السالم              ًكم رجالَصابِ َ َّ   ُمْلُ ظًتحیة ْ

، ومنهم ن، وجعله اسم إَ من نصبه فمنهم)رجل(اب فاختلف من بالحضرة في إعر

عثمان المازني ا ة على أن شیخها أبَّرِصُ، والجاریة ماعلى أنه خبره من رفعه

  .شخاصهإ ب، فأمر الواثق باهللاصبلقنها إیاه بالن

، نمن بني ماز: قلت؟ ن الرجلمم:  بین یدیه قالُتْلَثَلما مف: انقال أبو عثم

من مازن :  قلت؟ة، أم مازن ربیعن قیسأي الموازن أمازن تمیم أم ماز: قال

ُبا اسم:  لي، وقاليني بكالم قومة، فكلمربیع اء ألنهم یقلبون المیم باء والب؟ كْ

بكر یا : قلت، فمكر أواجهه بالفكرهت أن أجیبه على لغة قومي لئال:  ، قالًمیما

ما ، )٤( اجلس فاطبئن: ، ثم قالنین، ففطن لما قصدته وأعجب بهمأمیر المؤ

  :رتقول في قول الشاع

                                                           
     ٩٦                    سورة آل عمران آیة  )(١
    ٣١٤    /  ٣                 م الكتاب المكنون                     الدر المصون في علو )(٢
         أول��ى س��نة  /                 دار ص��ادر ببی��روت ط /                   س��جیع جمی��ل الجبیل��ي ط /                       ف��ي دی��وان العرج��ي تحقی��ق د       البی��ت  ) (٣

ُأظلیم   : (      وفیھ   ٣١٩    م ص     ١٩٩٨ ْ َ ُ      ُ ْ َ          مفعول بھ   : ً                    ًالمصدر من أصاب، رجال  :        مصابكم    ).      أظلوم (      بدل  )ُ
    س�لم   :            تق�دیر الك�المّ            ّبمعن�ى س�لم، و  )           أھ�دى ال�سالم (                         نائب ع�ن المفع�ول الطل�ق ل�ـ   :             للمصدر، تحیة

   .    تحیة
    .       فاطمئن   : ّ                                          ّكلمھ على لغة قومھ فأبدل المیم باء ، واألصل    )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ًأظلوم إن مصابكم رجال ِ  

ولم ذلك : نین، فقالمبل الوجه النصب یا أمیر المؤ: قلتف؟  أم تنصبهًأترفع رجال

، ي معارضتيف، فأخذ الیزیدي م مصدر بمعنى أصابتك)مصابكم(ِإن : قلتف

ًإن ضربك زیدا: لكهو بمنزلة قو: فقلت ، ومنصوب ً ظلم، فرجال مفعول مصابكمِ

 فاستحسنه .م، فیتم الكالظلم: قولبه، والدلیل علیه أن الكالم معلق إلى أن ت

  )١(.الواثق

ًیعة تبدل المیم باء والباء میما، فهم من هذه الروایة یتبین أن مازن رب
َبات المعیر، أ: یقولون ُمان المدر في السباء، أي: مات البعیر، ویقولون: يَ ْ َ َ :

  ) ٢.(بان البدر في السماء

مناطق ، بل وجدت في الظاهرة ال تقتصر على مازن ربیعةوالحق أن هذه 

 رجل من ، وساق لها المبرد قولمتفرقة من الجزیرة العربیة، فقد وجدت في مزینة

  :مزینة

  

َال إال جِزْنَ بها م   أرى ا فالَوجُ عِباةْوَالبِ بَّيَیلِلَخ (ِدَّیَقُالم َیبِدً
٣(  

  ِدِّوقَتُها المِامَّمَ في حُةَامَهِ ت    ا َنِ بْتَبِعَ ما لَدْعَ بٍدْجَ نَدْرَ بْقُذَن

، هي الموماة بعینها: هي المتسع من األرض، وبعضهم یقولو، )بالبوباة(: قوله

؟ ما اسمك وبا اسمك: قولونشفة، ومثل ذلك كثیر، یلقلبت المیم باء ألنهما من ا

                                                           
مؤس�سة الثقاف�ة ببی�روت /عرفات مطرجي ط/ درة الغواص في أوھام الخواص للحریري تحقیق   )(١

                                  والمن�صف ش�رح اب�ن جن�ي لكت�اب الت�صریف    ٨٧ ، ٨٦م ص ١٩٩٨ھ�ـ ١٤١٨األولى سنة /ط
          األول��ى س��نة  /                         دار إحی��اء الت��راث الق��دیم ط /                       أم��ین وإب��راھیم م��صطفى ط     عب��د هللا  /              للم��ازني تحقی��ق

    ٣٣٨    ص  ٣   م ج    ١٩٥٤   ھـ     ١٣٧٣
     ١٦    ،   ١٥                      ممیزات لغات العرب ص  )(٢
                                                                          اسم لصحراء بأرض تھامة إذا خرجت من أعالي وادي النخلة الیمانیة، وھي بالد بني   :           البوباة  )(٣

ٌبلد جدب وجدیب، وخصب: یقال و  .                    سعد بن بكر بن ھوازن ٌ وخصیب، واألصل في النعت خصیب ٌ
ٌومخصب، وجدیب ومجدب، والخصب والجدب إنما ھما ما ح�ل فی�ھ، وقی�ل ٌخ�صیب وأن�ت تری�د : ٌ

ٌمخ�صب، وج�دیب وأن�ت تری�د مج�دب، كقول�ك      موض��ع   :       المقی�د و  .ع�ذاب أل�یم وأن�ت تری�ده م�ؤلم: ٌ
    .       التقیید



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ٍزكبة سوء وزكمة سوء:  ویقولون.... ضربة الزم والزب: ویقولون ، ، أي ولد سوءٍ

 .، وهذا كثيرجل أخرم وأخرب: عجم الذنب وعجب الذنب، ویقولون: ویقولون

)١(  

  :)٢(وأورد أبو الطیب اللغوي قول حاتم الطائي 

َوأسمر خطیا ، كأن كعوبه     نوى ال ُ ُ ّ ًّ
ِّ َ َ ِقسب قد أرمى ذراعا على العشرَ ً ِ ْ َ  

  .یه، أي زاد علأي أربى بالباء

ولغة ،  اطمأننت إلیه:یقال: الفراء: " زى ابن السكیت هذه اللغة إلى أسد، فقالوع

  : اطبأننت، وأنشدٍدَسَأ بني

  يِابَنَ له جَّ فاطبأنٍ بخیر   ٍ بعیدْنِ مَكُنْیِبَي جِنَرَّشَبَو

  )٣. " (انيَنَویروي ج

یدة یمكن الرجوع إلیها في تب اللغة أمثلة كثیرة لهذا البدل وروایات عدوفي ك

  )٤(.مظانها

ًبقاعا كثیرة من الجزیرة ، بل شملت لظاهرة لم تكن في مازن ربیعة فقطاف
نة ، ومزیالعربیة، فهي في مزینة كما وضحنا، ومزینة من قضاعة، وهي في طیئ

  )٥(. ًتجاور طیئا، وهي في بني أسد، وفي غیرها

                                                           
    ،    ٢٥٩  ص  ١   ج             مؤس�سة الرس�الة /                  محمد أحمد ال�دالي ط /                                    الكامل في اللغة واألدب للمبرد تحقیق د   )(١

٢٦٠     
    ٣٨    /  ١          واإلب��دال   ٤٦    م ص     ١٩٨١   ھ��ـ     ١٤٠١                    دار ص��ادر ببی��روت س��نة  / ط                    دی��وان ح��اتم الط��ائي  )(٢

                                                     المنسوب إلى الخ�ط، وھ�و مرف�أ لل�سفن ف�ي البح�رین تب�اع فی�ھ   :             الرمح، الخطي  :            ومعنى األسمر
             رمح بن�وى ھ�ذا                                         ضرب من التمر غلیظ النوى، فقد شبھ كعوب ال�  :            عقده، القسب  :              الرماح، كعوبھ

ً                                                     ًأرم��ى ذراع��ا عل��ى الع��شر، أي أن��ھ ال طوی��ل وال ق��صیر، ف��ال یك��ون   :                       التم��ر ف��ي ص��البتھا، وقول��ھ
ًمضطربا وال قاصرا ً                ً ً.  

   ١٣                                                                   القلب واإلبدال البن السكیت ضمن كتاب الكنز اللغوي في اللسن العربي ص  )(٣
    /  ٢          واألمالي   ١٧    ـ   ١٠     سكیت                        والقلب واإلبدال البن ال  ٧٧    ـ   ٣٧ / ١ً                           ً ینظر مثال اإلبدال ألبي الطیب  )(٤

٥٢   .     
      ٤١٣    /  ١                            اللھجات العربیة في التراث  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

والحقیقة أن مثل هذه الظاهرة مما یمكن أن ینسب : " یقول الدكتور إبراهیم أنیس 

 أنها مطردة بل مقیدة بشروط ، ال علىلى أیة لهجة من اللهجات المنعزلةإ

وهذه الظاهرة لیست إال نتیجة أخطاء األطفال في البیئة المنعزلة التي ال . خاصة

، فیشب علیها وتصبح فیما بعد ئه الطفل فرصة كافیة إلصالح أخطایجد فیها

ًنطقا جدیدا في جیله  طفال على ما یتعلق بالمیم ولیست تقتصر أخطاء األ..... ً

  )١. " (والباء، بل هي أعم من هذا وأشمل

 :اللهجات المعاصرة

، ًء میما في بعض اللهجات المعاصرةشاعت ظاهرة إبدال المیم باء والبا

، بل اضعن هذا اإلبدال ولكن ال في كل الموفأهل الدقهلیة وبعض الغربیة یبدلو

ْ الجمنة وقعت على التمن، ْیا امني: لون الباء الساكنة إذا تالها نون، فیقولونیبد ِّْ ْ َ َ َ
ِ

ْبني الجبنة وقعت على التبنیا ا: أي ْ ِّْ یبدلون المیم باء ، وأهل دیروط من أسیوط ِ

َاقعد بكانك، أي: في بعض الكلمات، فیقولون ْ ُ   )  ٢(. مكانك: ْ

ًوابدال الباء میما یوجد في لهجة شمال المغرب في مدینة تطوان  ٕ  

، جیب، شوب: منادم، رجم، یریدون بها، ا، مراحجیم، شوم: إذ یقولونوما حولها 

  )٣(.، رجباح، ابن آدمبر

  

  . إبدال هاء التأنیث تاء في الوقف: عشرثالث الالمبحث

إبدالها في الوقف األفصح إذا كان آخر الموقوف علیه تاء تأنیث في اسم ف

ًتحرك ما قبلها لفظا هاء إن  . والقناه، كالحیاهً أو تقدیرا،ْ وطلحه،ْوقائمه، ْ كفاطمهّ

واحترز بهذا الشرط من نحو بنت وأخت فإن تاءهما للتأنیث لكن لم 

وخرج بقولنا في .  فیوقف علیها بالتاء ال بالهاءً وال تقدیراًیتحرك ما قبلها لفظا

                                                           
      ١٠٥    ،    ١٠٤                       في اللھجات العربیة ص  )(١
   ٨٥    ،   ٣٧    /  ١            ومعجم تیمور     ١٧                      ممیزات لغات العرب ص  )(٢
      ٤٩٣                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص   ٧٣                                     لھجة شمال المغرب تطوان وما حولھا ص  )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 تاء : وبقولنا تاء التأنیث، وقعدت، قامت:التي تكون في الفعل نحو التاء :اسم

ٕالتابوت والفرات فإن مشهور اللغة الوقف علیها بالتاء وان كان بعض العرب 
 :ٕوبعض العرب ال یبدل وان اجتمعت الشروط قال بعضهم ،وقف علیهما بالهاء

  )١.  (ْ ال أحفظ فیها وال آیت:ُ فقال مجیب،ْیا أهل سورة البقرت

  :قرآنیةالقراءات ال

ووافقهم الیزیدي، ، وقف ابن كثیر، وأبو عمرو، والكسائي، وكذا یعقوب

كتوبة في المصحف ، بالهاء على هاء التأنیث الموابن محیصن، والحسن

تاء موافقة لصحیح الرسم ، وهي لغة قریش، ووقف الباقون بالالعثماني بالتاء

ِهاء ، وذلك في ، وهي لغة طیئالعثماني
ًرسمت تاء نحوالتي تأنیث لاَ َ ْ َ

ِ
ُ :  

        ، )٣(معصیتو،)٢(لعنت، و)١ (امرأتو ،)٤ (سنتو ،)٣(ونعمت ،)٢ (رحمت

                                                           
      ٣٩٧    /  ٣                  ي شرح جمع الجوامع  ف              ھمع الھوامع  )(١
َإن ال��ذین آمن��وا وال��ذین ھ��اجروا وجاھ��دوا ف��ي س��بیل هللا أول��ـئك  {     ٢١٨                   ف��ي س��ورة البق��رة آی��ة    )(٢ ِ ِ ِ َِ َّ َّْ َ َ َ ُ َ َ َُ ِ ُ َ َ َ َ َّّ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ                                                      َ ِ ِ ِ َِ َّ َّْ َ َ َ ُ َ َ َُ ِ ُ َ َ َ َ َّّ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ

ِیرجون رحمت هللا َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ             ِ َّ َ َ ْ َ ُ ْ ِإن رحمت هللا قریب من المح�سنین {    ٥٦                 وفي األعراف أیة  }َ ِ ْ ُ ِّ ٌ َ ْ َْ َ ِ َِّ َ
ّ َ ِ                          ِ ِ ْ ُ ِّ ٌ َ ْ َْ َ ِ َِّ َ
ّ َ                وف�ي ھ�ود آی�ة }ِ

ٌرحمت هللا وبركاتھ علیكم أھل البیت إنھ حمید مجید {    ٧٣ ٌ ْ ِِ َ َّْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ ُِ ُ َُّ ُ ُ َِ ْ ََ ّ                                             ٌ ٌ ْ ِِ َ َّْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ ُِ ُ َُّ ُ ُ َِ ْ ََ َذك�ر رحم� {   ٢               وفي مریم آی�ة  }ّ ْ َ ُ ْ ِ        َ ْ َ ُ ْ َ رب�ك ِ  ِتِ ِّ َ     َ ِّ َ
َّعبده زكریا ُ ْ َِ َ َ َ          َّ ُ ْ َِ َ َ َفانظر إلى آثار رحمت هللا كیف یحیي األرض بعد موتھا {    ٥٠              وفي الروم آیة  }َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ َِ َِ ْ َِ َِ َّ ِ َ ُ َ                                             َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ َِ َِ ْ َِ َِ َّ ِ َ ُ       وفي  }َ

َأھم یقسمون رحم {    ٣٢        خرف آیة    الز ْ َ ُ ََ ُِ ْ ْ َ               َ ْ َ ُ ََ ُِ ْ ْ َ ربك نحن قسمنا بینھم معیشتھم في الحیاة الدنیا ورفعن�ا َ  َتَ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ِّ ََ َُّ ُِ ِ ِْ ْ َ                                                     َ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ِّ ََ َُّ ُِ ِ ِْ ْ َ
َبعضھم فوق بعض درجاٍت لیتخذ بعضھم بعضا سخریا ورحمت ربك خیر مما یجمعون  َُ َ ْ َ َّ ِّ ٌ ْ ِّ َ َ ْ َ َ ّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ََّ ُ ًَ ًِ َ َِ ِ ٍ ْ                                                  ٍ                   َ َُ َ ْ َ َّ ِّ ٌ ْ ِّ َ َ ْ َ َ ّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ََّ ُ ًَ ًِ َ َِ ِ ٍ ْ{  .    

ُواذكروا نعمت هللا علیكم وما أنزل علیكم من الكتاب والحكمة یعظكم  {     ٢٣١                   في سورة البقرة آیة   ) (٣ ْ َ ُ َ ُ ُُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ْ َ ََ ِْ َ َْ ّ َ ْ                                                            ُ ْ َ ُ َ ُ ُُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ْ َ ََ ِْ َ َْ ّ َ ْ

ِبھ ِ   ِ ْواذكروا نعمت هللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف ب�ین قل�وبكم {     ١٠٣                   وفي آل عمران آیة  }ِ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ُِ َّ َُ َ ْ َْ َ ِْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ََ َ ّ َ ِ ْ                                                   ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُِ ُِ َّ َُ َ ْ َْ َ ِْ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ََ َ ّ َ ِ       وف�ي  }ْ
ْیا أیھا الذین آمنوا اذكروا نعمت هللا علیكم إذ ھم قوم أن یبسطوا إلیكم أیدیھم {    ١١            المائدة آیة  ْ ٌ َّ ُْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َِ ِ َِ َ َُ ُ ُ َُ َ َِّ ِْ ْ ُْ َ ْ َْ ِ َّ َ                                                                         ْ ْ ٌ َّ ُْ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُّ َِ ِ َِ َ َُ ُ ُ َُ َ َِّ ِْ ْ ُْ َ ْ َْ ِ َّ َ{   

َألم تر إل�ى ال�ذین ب�دلوا نعم� {    ٢٨                وفي إبراھیم آیة  ْ َ َِ ِْ ُ َّ َ ََّ َ ِ َ ْ َ                           َ ْ َ َِ ِْ ُ َّ َ ََّ َ ِ َ ْ َ هللا كف�را وأحل�وا ق�ومھم دارَ  َتَ ُ َ ْ َ ََ ِْ َ ْْ ًُّ َ ُ ّ                         َ ُ َ ْ َ ََ ِْ َ ْْ ًُّ َ ُ ِ الب�وارّ َ َ ْ        ِ َ َ       وف�ي  }ْ
ٌوإن تعدوا نعمت هللا ال تحصوھا إن اإلنسان لظلوم كفار {    ٣٤            إبراھیم آیة  َ ِ ُ ْ َ ْ ُ ََّ ََ ُ ٌَ ُ َ َ َّ َ ِ ُِّ َِ ّ َ ِ ْ                                               ٌ َ ِ ُ ْ َ ْ ُ ََّ ََ ُ ٌَ ُ َ َ َّ َ ِ ُِّ َِ ّ َ ِ     ٧٢                وف�ي النح�ل آی�ة  }ْ

َأفبالباطل یؤمنون وبنعمت هللا ھم یكفرون { ُ ِ َُ َ َ ْ َ ُ َُ َْ ُْ ّ ِ ِ ِ ْ ِِ ِِ ْ َ                                    َ ُ ِ َُ َ َ ْ َ ُ َُ َْ ُْ ّ ِ ِ ِ ْ ِِ ِِ ْ ُیعرفون نعمت هللا ثم ی {    ٨٣              وفي النحل آیة  }َ َ ْ ْ ََّ ُ ُِ َّ َ ِ ِ                   ُ َ ْ ْ ََّ ُ ُِ َّ َ ِ َنكرونھا ِ َُ ِ        َ َُ ِ
ُوأكثرھم  ُ ُ ََ ْ َ        ُ ُ ُ ََ ْ َالكافرون   = =َ ُ ِ َ ْ         َ ُ ِ َ َواشكروا نعم�ت هللا إن كن�تم إی�اه تعب�دون {     ١١٤                وفي النحل آیة  }ْ ُ ُِ ْ ُ َّ َ ْ ُ ََ ُ ُ ُ ِْ ِْ ّ َ ِ ْ                                   َ ُ ُِ ْ ُ َّ َ ْ ُ ََ ُ ُ ُ ِْ ِْ ّ َ ِ       وف�ي  }ْ

ِألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعم�ت هللا {    ٣١          لقمان آیة  ََّّ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ ََ ََ ُ َ َْ                                      ِ ََّّ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ْ ََ ََ ُ َ ُی�ا أیھ�ا الن�اس  {   ٣               وف�ي ف�اطر آی�ة  }َْ َ ُّ ََّ َ              ُ َ ُّ ََّ َ

ِكروا نعمت هللا علیكم ھل من خالق غیر هللاْ  ْ اذ ْ َ َِّ َُّ ْ ْ َ َ ْ َُ ٍَ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ َ                                   ِ ْ َ َِّ َُّ ْ ْ َ َ ْ َُ ٍَ ِ ِ َِ ُ ُْ ْ َفذكر فما أن�ت بنعم�ت رب�ك  {    ٢٩                وفي الطور آیة  }َ َِّ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ َ َِّ                       َ َِّ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ َ َِّ
ٍبكاھن وال مجنون ٍُ َْ َ ََ ِ ِ               ٍ ٍُ َْ َ ََ ِ ِ{ .   

َّفقد مضت سن   {  ٣٨                   في سورة األنفال آیة   ) (٤ ُ َ َْ ْ َ َ           َّ ُ َ َْ ْ َ ِ األولینُ  ُتَ ِ َّ َ        ِ ِ َّ َفھل ینظرون  {    ٤٣         فاطر آیة        وفي }َ ُ َ َُ َْ           َ ُ َ َُ َإال س�نت َْ َّ ُ َّ ِ       َ َّ ُ َّ ِ

ًاألولین فلن تجد لسنت هللا تبدیال ولن تجد لسنت هللا تحویال ًِ ْ ُ َ ْ ُ ََّ َّ َ َ َّ َِ َ ِ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َ                                                 ً ًِ ْ ُ َ ْ ُ ََّ َّ َ َ َّ َِ َ ِ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َْ ِسنت هللا التي  {    ٨٥               وفي غافر آیة  }َ َّ ِ َّ َ َّ ُ           ِ َّ ِ َّ َ َّ ُ

َقد خلت في عباده وخسر ھنالك الكافرون ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ََ ْ َ                                    َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ََ ْ َ{ .  



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، )٩ (ابنت، و)٨( بقیت، و)٧( قرت، و)٦( وكلمت ،)٥(، وجنت )٤(وشجرت 

  ).١٠(فطرتو

، بل وقد فهم من تقیید المكتوبة بالتاء أن المرسومة بالهاء ال خالف فیها

   )١١(.  لوصل، هاء في الوقفهي تاء في ا

 :اللهجات العربیة القدیمة

                                                                                                                                           
ِإذ قالت {    ٣٥                     في سورة آل عمران آیة    )(١ َ َ ْ ِ        ِ َ َ ْ َ ام�رأِ َ ْ      َ َ َ عم�رانُ  ُتْ َ ْ ِ       َ َ ْ ِوق�ال ن�سوة ف�ي  {    ٣٠               وف�ي یوس�ف آی�ة  }ِ ٌِ َ ْ ََ َ             ِ ٌِ َ ْ ََ َ

َالمدینة امرأ َ ْ َِ َِ ْ             َ َ ْ َِ َِ ِ العزیز تراود فتاھا ع�ن نف�سھُ  ُتْ ِ ْ ََّ َ َُ َ ََ ُ ِ ِ ِ ْ                            ِ ِ ْ ََّ َ َُ َ ََ ُ ِ ِ ِ َقال�ت ام�رأ {    ٥١               وف�ي یوس�ف آی�ة  }ْ َ ْ ِ َ َ          َ َ ْ ِ َ َ العزی�ز اآلن ُ  ُتَ ِ ِ َ ْ            َ ِ ِ َ ْ

ُّحصحص الحق َ َ َ ْ َْ          ُّ َ َ َ ْ َوقالت امرأت فرعون قرت ع {   ٩              وفي القصص آیة  }َْ َّ ْ َ ْ َ ْ َُ ُُ ََ ِ َِ َ                        َ َّ ْ َ ْ َ ْ َُ ُُ ََ ِ َِ َین لي ولكَ َ َِّ ٍْ          َ َ َِّ                 وفي التحریم آیة  }ٍْ

َضرب هللا مثال للذین كفروا امرأ {    ١٠ َ ْ ُ َ َ َ َِ َِ ََ َ َّ ِّ ً ُ َّ                           َ َ ْ ُ َ َ َ َِ َِ ََ َ َّ ِّ ً ُ َ نوح وامرأَ  َتَّ َ ْ َِ ٍ ُ           َ َ ْ َِ ٍ ُوض�رب هللا  {    ١١                وف�ي التح�ریم آی�ة  }ُ    ٍ ُ ل�وٍطَ  َتُ َّ َ َ َ َ       ُ َّ َ َ َ َ

َمثال للذین آمنوا امرأ َ ْ َ َِ ُِ َ َّ ِّ ً َ                     َ َ ْ َ َِ ُِ َ َّ ِّ ً َ فرعونَ  َتَ ْ َ ْ ِ       َ ْ َ ْ ِ{ .  
َفنجعل لعن   {  ٦١                في آل عمران آیة    )(٢ َْ َ َّْ َ          َ َْ َ َّْ ِ  ّ ِ هللاَ  َتَ َ على الكاذبین ّ ِ ِ َ ْ َ َ              َ ِ ِ َ ْ َ َوالخام�سة أن لعن�ت  {   ٧              وفي النور آیة    }َ َ َْ َ ََ َّْ َ ُ ِ                 َ َ َْ َ ََ َّْ َ ُ ِ

ِهللا علیھ ْ ََ ِ َّ       ِ ْ ََ ِ َّ{ .  
ِویتناجون باإلثم والعدوان ومعصیت الرسول {   ٨                     في سورة المجادلة آیة    )(٣ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ْ َ َ                                      ِ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ِْ ْ َ    ٩                   وف�ي المجادل�ة آی�ة  }َ

ْیا أیھا الذین آمنوا إذا تن�اجیتم { ُ َ َ ُْ َ َ َ ُّ ََ ِ َ ِ َّ َ                                ْ ُ َ َ ُْ َ َ َ ُّ ََ ِ َ ِ َّ ِّ ف�ال تتن�اجوا ب�اإلثم والع�دوان ومع�صیت الرس�ول وتن�اجوا ب�البر َ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ ْ َ                                                       ِّ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ ْ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ِ ْ َ

َوالتقوى واتقوا هللا الذي إلیھ تحشرون  ُ ْ ْ َ َ ََ ُ َّ َِّ َِ َِّ َ َّ ُ ْ                                  َ ُ ْ ْ َ َ ََ ُ َّ َِّ َِ َِّ َ َّ ُ ْ{ .   
َإن شجر {    ٣٤                   في سورة الدخان آیة    )(٤ َ َ َّ ِ       َ َ َ َّ ِ الزقومَ  َتِ ُّ َّ        ِ ُّ َّ{ .   
َفروح ور {    ٨٩                    في سورة الواقعة آیة    )(٥ َ ٌ ْ َ َ        َ َ ٌ ْ َ َّیحان وجنَ َ َ َ ٌْ         َّ َ َ َ ٍ نعیمُ  ُتٌْ ِ َ      ٍ ِ َ{ .  
ْوتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائیل بما صبروا {     ١٣٧                   في سورة األعراف آیة    )(٦ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ِّ َ َ َّ َِ َِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ُ ْ                                               ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ِّ َ َ َّ َِ َِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ُ ْ{ .   
َوقالت امرأت فرعون قرت عین لي ولك   { ٩                  في سورة القصص آیة    )(٧ ُ َُ ِّ ََ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ٍَ ُ ََ ِ َِ                                 َ ُ َُ ِّ ََ ْ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ٍَ ُ ََ ِ َِ{ .  
َّبقی {    ٨٦                في سورة ھود آیة    )(٨ َ ِ   َّ ِ هللا خیر لكم إن كنتم مؤمنین وما أنا علیكم بحفیٍظُ  ُتَِ ِ ِ َْ ْ َ َ َ ُّ ٌ ِْ ُِ َ ُ ُ ُ ََ َّْ َ َ ِْ ّ ٍ                                             ِ ِ ِ َْ ْ َ َ َ ُّ ٌ ِْ ُِ َ ُ ُ ُ ََ َّْ َ َ ِْ ّ{ .   
َومریم ابنت عمران التي أحصنت فرجھا {    ١٢                    في سورة التحریم آیة    )(٩ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ََ ََ ِ َِّ َ َ                                 َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ ََ ْ ََ ََ ِ َِّ َ َ{ .  

َفأقم وجھك للدین حنیفا فطر {    ٣٠                  في سورة الروم آیة    )(١٠ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ًِ ِ ِّ َ ْ َ                          َ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ًِ ِ ِّ َ ْ ِ هللا الت�َ  َتَ َّ ِ َّ       ِ َّ ِ َي فط�ر الن�اس علیھ�ا ال تب�دیل َّ ِ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ َ َ َ                          َ ِ ْ َ ْ َ َ ََ ََّ َ َ َ

ِلخلق هللا َّ ِ ْ َ ِ       ِ َّ ِ ْ َ ِ{ .  
                     والن��شر ف��ي الق��راءات    ٣٢١    ،    ٣٢٠    ص  ١ ج                                        إتح��اف ف��ضالء الب��شر ب��القراءات األربع��ة ع��شر  )(١١

    ١٣١    ـ    ١٢٩  /  ٢      العشر 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 سبق ووضحنا أن لغة قریش الوقف بالهاء على المؤنث المختوم بالتاء

وقد یقف : " جاء في لسان العربو ، ولغة طیئ الوقف بالتاء،المتحرك ما قبلها

ْیا طلحت: بعض العرب على هاء التأنیث بالتاء فیقولون َ َْ. ")١(  

والهاء التي : " اهرة إلى حمیر في المصباح المنیر، ففیهظوعزیت هذه ال

، وفي لغة حمیر تقلب في الوقف تمرة وطلحة تبقى هاء في الوقف: وللتأنیث نح

ْتمرت وطلحت: تاء، فیقال  َْ َْ ْ َ) " .٢(  

ُوالوثب: "  هذا العزو ما جاء في لسان العربویؤید ْ . ِالقعود، بلغة حمیر: َ

ْثب أي اقعد: یقال ُ ْ ْ ودخل رجل من العرب على ملك من ملوك حمیر، فقال له . ِ

ْثب أي اقعد، فوثب فتكسر، فقال الملك: الملك ُ ْ ْ ِلیس عندنا عربیت؛ من دخل : ِ

َظفار حمر أي تكلم بالحمیریة؛ وقوله َْ
ِ َّ

َ َِّعربیت، یرید العربیة، فوقف على الهاء : َّ َ َ
ُْوكذلك لغتهم. بالتاء ُ َ ُ) ".٣(  

 الوقف على الهاء القصة أم كذبها بقدر ما یعنیناوال یعنینا صدق هذه 

أن هذه الظاهرة تشیع في ، فكعربیه: لیس عندنا عربیت، یرید: بالتاء في قوله

 ابن الق.  لیس عندنا عربیة كعربیتكم:لغة حمیر، ولكن وردت روایة أخرى وهي

ِیخرَّوهو الصواب عندي، ألن الملك لم یكن ل: سیده ْ  )٤ (.َج نفسه من العربُ

  .ة هذه الظاهرة إلى طیئ هي األرجحلتبقى نسب

 :اللهجات المعاصرة

إلى نجد هذه اللهجة ــ وهي إبدال هاء التأنیث تاء في الوقف ــ المعزوة 

ُتعلمت : طیئ في بعض لهجاتنا المعاصرة، فأهل الشام یقولون في الوقف
ْالفلسفت َ ََ ْ الكتب األدبیت، أيُ، وقرأتْ ََِّ َ ُ   )٥. ( وقرأت الكتب األدبیهتعلمت الفلسفه،: ُ

                                                           
     ١٧    /  ١             لسان العرب  )(١
      ٢٤٦    م ص     ١٩٨٧                مكتبة لبنان سنة  /                          المصباح المنیر للفیومي ط )(٢
       ٤٢٦٢  /    ٦             لسان العرب  )(٣
    ٥٠٢    /  ٢                           واللھجات العربیة في التراث             نفســــھ )(٤
     ١٨                      ممیزات لغات العرب ص  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

قلب الهمزةالساكنة إلى صوت لین من جنس  : عشررابع الالمبحث
  .حركة ما قبلها

  : للعرب في نطق الهمزة نهجان

اإلبقاء على نبرة الهمزة دون حذف أو تخفیف أو : والتحقیق هو: تحقیقها: ًأوال

  )١(. ه العرب النبرتغییر ویسمی

  : ثة أوجه على ثالوهو: تخفیفها: ًثانیا

وهو أن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها : اإلبدال: األول

یأكلون، والذئب، : ًبعد الضمة واوا وبعد الكسرة یاء، نحوًفتصیر بعد الفتحة ألفا و

  .ویؤمنون

وهو الهمزة التي تجعل بین الهمزة وبین الحرف الذي : التسهیل بین بین: الثاني

  .منه حركتها

:    األول:أي إسقاطها من اللفظ ألبتة، وذلك على صورتین: الحذف: ثالثال

كان الساكن الم تعریف ً، سواء أقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاالحذف مع ن

ٌبین ُم {مبین : ًاألرض، أو تنوینا مثل: مثل َ َأن اعبدوا الله*ِ ُ
َّ ُ ْ ، أو غیر ذلك )٢(}ِ

ْقد{:لم یكن حرف مد نحومن الحروف ما  َ َأفلحَ َ ْ{)٣ (  

: ما قبلها ، وذلك نحوالحذف من غیر نقل حركة الهمزة إلى : األخرى

  )٤(.والصابئین

                                                           
            دار ال�صحابة  /                            حم�دي س�لطان ح�سن أحم�د الع�دوي ط /                                    القراءات الشاذة دراسة ص�وتیة وداللی�ة د  ) (١

ً                           ً نق�ال ع��ن اللھج��ات العربی��ة ف��ي    ٢٠٧   ص ١   م ج    ٢٠٠٦   ھ��ـ     ١٤٢٧          األول��ى س��نة  /              للت�راث بطنط��ا ط

        .             قراءات الكشاف
    ٣    ،  ٢                      سورة نوح جزء من آیة  )(٢
    ١                           سورة المؤمنون جزء من آیة  )(٣
     ٢٠٨    ،    ٢٠٧ / ١                                   القراءات الشاذة دراسة صوتیة وداللیة    )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها إبدالوالذي یعنینا هنا 

، وسوف نتناول ذلك من ًبعد الضمة واوا وبعد الكسرة یاءًفتصیر بعد الفتحة ألفا و

  .لهجات العربیة القدیمة والمعاصرةالخالل اآلیات القرآنیة و

  :القراءات القرآنیة

مضموم ما : تأتي الهمزة الساكنة باعتبار حركة ما قبلها على ثالثة أقسام

ْیؤمنون، ورؤیا، ومؤتفكة، ولؤلؤ، ویسؤ{ :حو ناقبله ْ ْ ْ ُْ َ َ َُ َ َ ٌَ َُ ُ ُ َ َِ ُ ُ ُ ِكم، ویقول ائذن ليِ
ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ  ومكسور }ُ

َس، وجئت، وِْبئ{ :نحو ََ ْ ِ ِشئت، ورئیَ َ َ ْ َنبئ، والذي ائتمنَا، وِ
ِ ُِ ْ َّ

َ ْ َّفَأتوهن، { : ومفتوح نحو }َِّ ُ ُ َ
ْفأذنوا، وأمر َأهلك، ومأوى، واقرأ، وان َِٕ َ َ َ َْ ْ ْ َْ ْ َ َُ َ َْ ْ ُ َِ یشأ، والهدى ائتناَ ْ ََ ُ ْ َ ْ ورش من طریق  فقرأ }َ

جمیع ذلك بإبدال الهمزة فیه حرف مد بحسب حركة ما وأبو جعفر  األصبهاني

استثنى من ذلك ، و، أو كسرة فیاء، أو فتحة فألفاون كانت ضمة فوقبله إ

َُْأنبئهم{ا كلمتین، وهم ْ
ِ ُْونبئهم{) ١(  في البقرة}ْ َِّْ   )٣( .)٢( في الحجر والقمر}َ

  

  :اللهجات العربیة القدیمة

الحظ علماء اللغة المحدثون أن لهجات القبائل البدویة بوجه عام تمیل 

، وأن لهجات م، كقبائل تمیم وأسد وعقیل وقیسمهإلى تحقیق الهمزة في كال

، كقبائل هذیل وأهل المدینة تحضرة تمیل إلى التخلص من الهمزةالقبائل الم

  )٤. (ًریش وكنانة وقبائل الحجاز عموماواألنصار وق

                                                           
ْقال یا آدم أنبئھم بأسمآئھم {    ٣٣                  سورة البقرة آیة  )(١ ُ َِ ِ َ ْ ُ ََ َِ ِْ َ َ                           ْ ُ َِ ِ َ ْ ُ ََ َِ ِْ َ َ{ .     
َونبئھم عن ضیف إبراھیم  {  ٥١                 سورة الحجر آیة  )(٢ ِْ َِ ْ ْ َ َ ُ ِّ َِ ْ َ                      َ ِْ َِ ْ ْ َ َ ُ ِّ َِ ْ ْونبئھم أن الماء قسمة بینھم  {  ٢٨      ر آیة        والقم }َ ُْ ْ َ َ ْ َ ُ ِّ ََ ْ ٌَ ِ ْ َّ َ                           ْ ُْ ْ َ َ ْ َ ُ ِّ ََ ْ ٌَ ِ ْ َّ َ

ٌكل شرٍب محتضر  َ ْ ُّ َْ ُِ ُّ        ٍ      ٌ َ ْ ُّ َْ ُِ ُّ{ .    
    ١٩٩    /  ١                                     إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر   و   ٣٩٠    /  ١                     في القراءات العشر       النشر )(٣
  ص                                                                                    دور اللھجة في توجیھ القراءات القرآنیة عند أبي حیان األندلسي في تف�سیر البح�ر المح�یط  )(٤

                            الھیئ�ة العام�ة ل�شئون المط�ابع  /                 ضاحي عبد الب�اقي ط /                                 ولغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة د   ١٤٧
    ٣٠٠   م ص    ١٩٨٥   ھـ     ١٤٠٥    سنة   .                   مجمع اللغة العربیة  .        األمیریة



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

أهل الحجاز وهذیل وأهل مكة والمدینة ال :  قال أبو زید: " ن العربجاء في لسا

 ال بالنبر وهمإما آخذ من قول تمیم :  بن عمر فقالوقف علیها عیسى .ینبرون
  )١(  ".أصحاب النبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا نبروا

، فقد التزموا وا في لهجات الخطاب یسهلون الهمزٕالحجازیون وان كانف

، أي كانوا یلجأون إلى تحقیق ألسالیب األدبیة من شعر أو خطابةتحقیقها في ا

طلب استعمال اللغة النموذجیة األدبیة ، فاللغة ّالهمز كلما عن لهم أمر یت

ٕالنموذجیة األدبیة وان اتخذت معظم صفاتها من البیئة الحجازیة قد تضمنت 
ا تحقیق الهمز ًأیضا بعض الصفات القلیلة التي تنتمي لبیئة أخرى، ومن بینه

  )٢. (الذي عرفت به تمیم،بل شاع عند أكثر البدو

، فقد عزي إلى في بعض األحیانالهمزة  تحقیقین ٕواذا عزي إلى الحجازی

  )٣. (والبریة والذریة والخابیة وعظایةالتمیمین التخفیف في بعض األلفاظ كالنبي 

ًومن ثم استنتج أحد المحدثین أن تخفیف الهمز لم یكن مقصورا على 
ًمنطقة دون أخرى وانما كان فاشیا في كثیر من المناطق  ٕالعربیة وان تفاوتت ٕ

  )٤ (.صوره ودرجاته

هور تحقیق الهمزة الساكنة من المش: " وبناء على ذلك قال حفني ناصف

، وتمیم تقلبها من جنس س وكأس وثأر وبئر وظئر ولؤم وشؤمرأس وفأ: نحو

  )٥. " ( وبیر وشومراس: حركة ما قبلها فتقول 

فعزى صورة من صور تخفیف الهمزة ــ وهي إبدال الهمزة الساكنة حرف 

ب أن یعزى مثل ذلك إلى ، والغالإلى تمیمقبلها ــ مد من جنس حركة ما 

ومن هنا خطأه أحد ، غالب على التمیمیین تحقیق الهمزة، كما أن الالحجازیین

                                                           
     ٢٦    /  ١             لسان العرب  )(١
     ٦٩                       في اللھجات العربیة ص  )(٢
      ٣٠٢                                 لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة ص  )(٣
     ٨٥              یة والقرآنیة ص                          المقتبس من اللھجات العرب )(٤
     ٣٠    ،   ٢٩                      ممیزات لغات العرب ص  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

أجمع علیه من وواضح أن كالم حفني ناصف مخالف لما : " المحدثین فقال

  )١(."نسبة التحقیق لتمیم

  

 :اللهجات المعاصرة

 من ً بدال)یاكل(، و)بئر( من ً بدال)بیر(: شاع في لهجاتنا المعاصرة قولنا

ِّریس(، و)یمأل( من ً بدال)ِیمال(، و)رأس( من ً بدال)راس(، و)یأكل(  من ً بدال)َ

 ً بدال)سفو(، و)رءوس( من ً بدال)ُروس(، و)خطیئة( من ً بدال)َّخطیة(، و)رئیس(

  .)فئوس(من 

د الحجازیین  هذه الظاهرة في اللهجات المعاصرة إال امتداد لما كان عنوما

 من إبدال الهمزة الساكنة حرف مد من القدماء في نطقهم لهذه الكلمات وأمثالها

ًجنس حركة ما قبلها فتصیر بعد الفتحة ألفا وبعد الضمة واوا وبعد الكسرة یاء ً.  

 الهمز من أوائل بعض بقي أن نقول إن لهجاتنا المعاصرة أسقطت

 )سبوع(، و)أسنان( من ً بدال)سنان( :الكلمات العامیة في حاالت قلیلة فیقولون

 )براهیم وسماعین(، و)أصابك( من ً بدال)إیه اللي صابك(، و)أسبوع( من ًبدال

ّیوم الحد(، و)ٕإبراهیم واسماعیل( من ًبدال ، وهكذا... )یوم األحد( من ً بدال)َ

ّواسَألوا الل{:في مثل قوله تعالىعند الحجازیین ) سل(في والشائع حذف الهمزة  ْ ُ ْ َه َ

ًمن فضله إن الله كان بكل شيء علیما ِ ٍ ِ ِ ِ
َ َْ َ ِّ ُ َِ َِ ّ َّ ْ وقد قرأ ابن كثیر والكسائي وخلف ) ٢ (}َ

ُوسلوا(ٕوسهل واسماعیل وابن محیصن وأبان وأبو جعفر وشیبة في روایة عنهما  َ َ (

 للمخاطب وقبل ً، وذلك إذا كان أمرإ الهمزة والقاء حركتها على السینبحذف

  )٣. (السین واو أو فاء

والیقي سقوط الهمز من أول الكلمة على ألسنة الناس في ّوقد عد الج

لهذا الذي یلعب به الصبیان، وتدیره : وهو أبو ریاح: "  من اللحن، فقالعصره

                                                           
      ٣٠٢                                 لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة ص  )(١
     ٣٢                         سورة النساء جزء من آیة  )(٢
     ٦٠    ،   ٥٩    /  ٢                 ومعجم القراءات    ٢٤٦    /  ٣               البحر المحیط  )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َّبوزنة: وكذلك یقولون للقرد. ُْبریاح: وال تقل. الریح ّوانما هو أبو زناء، وهي . َ َ ٕ
  )١. " (كنیته

  نس والجزائر ط همزة أبو ــ شائعة في تووال تزال هذه الظاهرة ــ سقو

حرید، كما تشیع هذه الظاهرة في بومدین، وبوتفلیقة، وجمیلة بو: ًمثال، في قولهم

َّن، وباخشوین، وباكال، باحسی: بعض األسماء في الجزیرة العربیة؛ مثل

   ) ٢(.وبابطین

                                                           
     ٧٨    ،   ٧٧                                  تكملة إصالح ما تغلط فیھ العامة ص  )(١
       ٢٧٥                         بحوث ومقاالت في اللغة ص  )(٢



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  

  

  

  



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  

  ت ااد اا 

  ة ات اا 

آم اءة  د و  



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

   ). لعنعنةا(ً إبدال الهمزة عینا : األولبحثالم

  

الهمزة والعین متجاوران في المخرج وهما من أحرف الحلق، فمخرج الهاء 

من أقصى الحلق، ومخرج العین من وسط الحلق، كما أنهما یشتركان في صفة 

الجهر واالستفال واالنفتاح واالصمات؛لهذا وقع اإلبدال بین هذین 

لغة في تحقیق الهمزة الصوتین،والمسوغ الصوتي لهذا اإلبدال هو أنه عند المبا

تستبدل بصوت من أصوات الحلق قریب منها في الصفة والمخرج،وأقرب تلك 

  )١.(األصوات إلیها في المخرج صوت العین

ًوقد أشار األزهري إلى المبالغة التي تحصل في الهمزة فتقلبها عینا حیث 
  )٢."(َمن عنت: یا زید من أنت؟ كقولك: ومن تحقیق الهمزة قولك:" قال

ًسب إلى تمیم إبدال الهمزة عینا، وأطلق على هذا النوع من اإلبدال ون
هل المراد بالعنعنة نطق كل همزة : ، والسؤال المتبادر إلى الذهن هو)العنعنة(

ًعینا، أو أن ذلك خاص بهمزة معینة؟ وهل العنعنة خاصة بتمیم وحدها، أو أن 
  .الل السطور التالیةقبائل أخرى شاركتها فیها؟ لتكن اإلجابة على هذا من خ

  

 :اللهجات العربیة القدیمة

 : مشتق من قولهم)عنعنة(وقولهم : " بین ابن جني اشتقاق العنعنة فقال

 في كثیر من المواضع، ومجيء النون في العنعنة یدل على أن )ْنَ، عْنَ، عْنَع(

  )٣ " (. دون غیرها)ْأن(إبدالهم إیاها إنما هو في همزة 

  المفتوحة الهمزة، مشددة كانت أو مخففة ) أن(عها في  وقوالفراءوقدد حدد 

                                                           
    ٢٢٣ ص                                          وانظر اإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ  ٩٧                       في اللھجات العربیة ص  )(١
      ٦٩٠    /   ١٥              تھذیب اللغة  )(٢
      ٢٣٣    /  ١                  سر صناعة اإلعراب  )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

، وتمیم وقیس ّلغة قریش ومن جاورهم أن: وقال الفراء: " فقط، جاء في التهذیب

أشهد عنك : ، یقولونً إذا كانت مفتوحة عیناّوأسد ومن جاورهم یجعلون ألف أن

  )١ "(.رسول اهللا، فإذا كسروا رجعوا إلى األلف

ُ أما العنعنة التي تذكر عن تمیم فقلبهم : "العنعنة فیقولكذلك ابن فارس یعرف  ِ

ًسمعت عن فالنا قال كذا(:یقولون. ًالهمزة في بعض كالمهم عینا َّ َ ) ََّأن( یریدون )ُ

  :)٢(ّقال ذو الرمة.. .

ََّأعن ترسمت من خرقاء منولة  ْ ُ ماء الصبابة من عینیك مسجوم   َ ُ َْ َ ْ َّ ُ.  

  )٣" (.ًعینافجعل مكان الهمزة ، "أن"أراد 

ْفاستشهاده بأن وأن فقط واستعماله كلمة    )٤.(یدخله في فلك هذا الرأي) بعض(َّ

المفتوحة الهمزة، مشددة كانت أو ) أن(وابن یعیش كذلك یحصر العنعنة في 

ٍهذه لغة لتمیم وأسد: " مخففة فقط، فیقول ً، یبدلون من الهمزة المفتوحة عینا ٌ ِ
ُ ،

ِ للتخفیف؛ لكثرة استعمالهما وطولهما بالصلة، ً إیثارا خاصة)ْأن( و)َّأن(وذلك في  ُ
ُن محمدا رسول اهللاعُأشهد : قالوا ً ّ   )٥. " (وال یجوز مثل ذلك في المكسورة. َّ

أما تمیم فإنهم : " ًعینا فقال) ْأن(واستشهد الخلیل على عنعنة تمیم بإبدال همزة 

  : یجعلون بدل الهمزة العین، قال شاعرهم

ِ الذلفاء قد كمدا    وحبها موشك عن یصدع الكبدا ّإن الفؤاد على َ ََ َ ْ َ َ ُْ ٌ ِ ِ ِ
ُ ُّ ْ َّ) " .٦(  

                                                           
      ١١٢    /  ١              تھذیب اللغة  )(١
       وفیھ    ٢٥٤    م ص     ١٩٩٥   ھـ     ١٤١٥          األولى سنة  /                          دار الكتب العلمیة ببیروت ط /                  دیوان ذي الرمة ط )(٢

       م��صبوب،   :                  ش��دة ال��شوق، وم��سجوم  :                ، ومعن��ى ال��صبابة )         ق��اء منول��ة  خر (    ب��دل   )            خرق��اء منزل��ة (
  .                           اسم امرأة تغزل بھا ذو الرمة  :       وخرقاء

     ٢٩            الصاحبي ص  )(٣
     ٨٦                                  لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة ص )(٤
    ١٤٩    ص  ٨                                  إدارة الطباعة المنیریة دون تاریخ ج /                       شرح المفصل البن یعیش ط )(٥
     ٩١    /  ١        العین  )(٦



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

:    " ًعینا فقال) ْأن(كذلك استشهد ابن سیده على عنعنة تمیم بإبدال همزة 

ْعن: (إبدالهم العین من الهمزة، كقولهم: وعنعنة تمیم ، وأنشد )َْأن: (یریدون) َ

  :یعقوب

َفال تلهك الدنیا عن الدین  ِ ٍواعتمل      آلخرة البد ُْ ْ ِ َ ْعن(ْ ُستصیرها) َ
ِ َ َ) " .١(  

ویوسع ابن درید دائرة العنعنة، فیمثل بكلمات بعضها مهموز األول، 

َویقال: " وبعضها مهموز الوسط، وبعضها مهموز اآلخر فیقول ُ ْكعصنا عند : َ َ َ
ًهي همزة قلبت عینا: قال أبو حاتم. فالن ما شئنا وكأصنا، أي أكلنا بني  ألن ُ

ّعني، في معنى : ، وذلك قولهمًتمیم ومن یلیهم یحققون الهمزة حتى تصیر عینا َ
ّقال ذو الرمة. ّأني ُّ:  

ًأعن ترسمت من خرقاء منزلة  َِ ْ َ َ َ ّ ُ ماء الصبابة من عینیك مسجوم    َ َْ ْ َ ّ ُ  

  )٢ . " (خباؤنا: ِهذا خباعنا، یریدون: وتقول بنو تمیم

عنة خاصة بكل همزة تبدأ بها كل  وینقل السیوطي عن الفراء أن العن

َعنك، وعسلم، وعذن في: كلمة، مثل ِ ْ َ ٕأنك وأسلم واذن، فیقول: ََّ : ومن ذلك: " ّ

َالعنعنة وهي في كثیر من العرب تجعل الهمزة المبدوء بها ، في لغة قیس وتمیم، َْ

ْعسلم: ْوفي أسلم، عنك:  فیقولون في أنك،ًعینا   )٣ " (.ْنَذِع: ْنَذإوفي ، َ

حظ أن الفراء یتناقض في تحدیده للعنعنة، فقد نقل األزهري عنه أن والمال

العنعنة خاصة بأن المفتوحة فقط مشددة أو مخففة، ونقل عنه السیوطي أنها 

خاصة بكل همزة تبدأ بها كل كلمة، ویحتمل إما أن یكون الرأیان قد ذكرا في 

ثانیة ما كان كتبه كتابین مختلفین له في فترتین من حیاته ، فصوب في المرة ال

                                                           
                         دار الكت�ب العلمی�ة ببی�روت  /                                       عظم البن سیدة تحقی�ق عب�د الحمی�د ھن�داوي  ط                 المحكم والمحیط األ   )(١
      ١٠١   ص ١    ج   ھـ    ١٤٢١  م     ٢٠٠٠          األولى سنة  / ط
      ٨٨٦    /  ٢              جمھرة اللغة  )(٢
    ٤٢٥                            واالقتراح في علم أصول النحو ص     ٢٢٢    ،    ٢٢١    /  ١         المزھر  )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

لم یتحر ) األزهري أو السیوطي(في المرة األولى، أو أن یكون أحد الناقلین عنه 

  )١. (الدقة في نقله، واحتمال الخطأ في كالم األزهري أقل من السیوطي

والمسمى ) ًإبدال الهمزة عینا(وعزى معظم اللغویین هذا النوع من اإلبدال 

، )٤(، واألزهري )٣(، وابن درید)٢(خلیل بن أحمد بالعنعنة إلى تمیم فقط،ومنهم ال

، في حین عزاها أبو حاتم إلى )٧(، وابن سیده )٦(، والجوهري )٥(وابن فارس 

، وعزاها )٩(، وعزاها الزمخشري وابن یعیش إلى تمیم وأسد )٨(تمیم ومن واالها 

، )١١(، وتبعه في ذلك حفني ناصف )١٠(أبو الطیب اللغوي إلى تمیم وقیس 

  ).١٢(اها الفراء إلى تمیم وقیس وأسد ومن جاورهم وعز

وبالرجوع إلى الشواهد الخاصة بهذه الظاهرة نجد بعضها منسوب ألسدي 

َمنظور بن مرثد األسديًأو لتمیمي أو لقیسي ، فمثال یقول  َ َ ْ َ َُ ْ ْ) ١٣:(  

ِّتعرضت لي بمكان حل ِ ٍِ ْ َ َّ َ  

ِّتعرض المهرة في الطول
َ
ِّ ِ

َ ْ ُ َ ُّ َ  

ْتعرضا لم ت َ ً ُّ َ ًأل عن قتالَ ْ َ ْ َ ُ   ِ ليْ

ً لم تأل َأن قتال:فإنه أراد: " علق ابن منظور علیه فقال ْ َ ُ َْأن قتلتني، فأبدل : َأي، ْ َََ ْ
ُالعین مكان الهمزة، وهذه عنعنة تمیم ْ َ) " .١(  

                                                           
        ٨٧                                 لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة ص  )(١
     ٩١    /  ١        العین  )(٢
           ٢١٦    /  ١   غة            جمھرة الل )(٣
       ١١١    /  ١              تھذیب اللغة  )(٤
     ٢٩            الصاحبي ص  )(٥
       ٢١٦٧    /  ٦         الصحاح  )(٦
       ١٠١    /  ١                       المحكم والمحیط األعظم  )(٧
          ٨٨٦    /  ٢              جمھرة اللغة  )(٨
      ١٤٩    /  ٨             شرح المفصل  )(٩

      ٢٦٥   /   ١                             ارتشاف الضرب من لسان العرب  )(١٠
      ١٣                      ممیزات لغات العرب ص  )(١١
      ١١٢    /  ١              تھذیب اللغة  )(١٢
          مجلة مجمع   .                 رمضان عبد التواب /                                                    المیة منظور بن مرثد األسدي جمعھا وحققھا وعلق علیھا د )(١٣

        ١٥٩    /  ١              ولسان العرب    ٢١٠    ص   ٢٩                    اللغة العربیة العدد 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  

ْویقول ابن هرمة لهارون الرشید َ:  

َّأعن تغنت على ساق مطوقة     ُ ً    ورقاء تدعو هدیال فوق أعواد    َّ ُ  

ٕوابن هرمة هو إبراهیم بن علي بن سلمة بن عامر، وهو وان كان من بني 
إال أنه ــ كما قال ثعلب ــ تربى في دیار ) ٢(الحارث بن فهر بن مالك من قریش 

  .، فهو یمثل البیئة التمیمیة)٣(تمیم 

  ):٤(ویقول یزید بن الطثریة 

ِوعن تخلطي في طیب الشرب بیننا       من الكدر ِ َِ َْ َِّ ْ َ َ المأبي شربا مطبعاْ َّ ُ ً ْ
ِ ِّ ِ ْ  

  ) ٥.(أن تخلطي، ویزید بن الطثریة من قشیر بن كعب بن ربیعة من قیس: أراد

  

ِّتحسب عني نائمة(وفي حدیث قیلة  وقیلة ). ٦(تحسب أني نائمة : أي) َ

وهي أم سباع بن عبد العزى بن عمرو بن ، قیلة الخزاعیةهذه إما أن تكون 

قیلة ، أو أن تكون خزاعیة، من حلفاء بني زهرةنضلة بن عباس بن سلیمان ال

:  بنت مخرمة الغنویة وقیل العنزیةوقیل العنبریةوهو الصحیح، ألنه قد قیل فیها

  )٧ (. ، والعنبر من تمیم التمیمیة

  )٨.(ونرجح أن قیلة التمیمیة هي صاحبة الخبر؛ألن العنعنة لم تعز لخزاعة

                                                                                                                                           
      ١٥٩    /  ١             لسان العرب  )(١
        ١٧٧                      جمھرة أنساب العرب ص  )(٢
       ٨١ ص   ٢   م ج    ١٩٦٠                دار المعارف سنة  /                 عبد السالم ھارون ط /                  مجالس ثعلب تحقیق )(٣
     .ُ        ُالذي نجس  :                                   الماء الذي تأبى اإلبل شربھ، والمطبع :         والمأبي    ٢٦٣٦ / ٤             لسان العرب  )(٤
      ٤٨٣    ،    ٤٨٢                      جمھرة أنساب العرب ص  )(٥
      ٣١٤    /  ٣                               النھایة في غریب الحدیث واألثر  )(٦
                       عادل أحمد عبد الموجود و              علي محمد معوض  /                                           أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثیر تحقیق  ) (٧

      ٢٣٨    ص  ٧   م ج    ١٩٩٤   ھـ     ١٤١٥      سنة      األولى /          ببیروت ط             الكتب العلمیة    دار  / ط
     ٩٤                                 لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة ص  )(٨



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 لتمیمي أو لقیسي یتبین لنا ومن خالل هذه الشواهد المنسوبة ألسدي أو

أن ظاهرة العنعنة لیست خاصة بتمیم وحدها، بل شاركها قیس وأسد ، وال عجب 

ًأن تشارك أسد وقیس وغیرهما من قبائل مجاورة تمیما في هذه الخاصیة؛ ألن 
أما تخصیص بعض اللغویین لتمیم فألنها . الجوار من عوامل التأثر والتأثیر

تلة الشرقیة، ولم تنتشر العنعنة بین أسد وقیس انتشارها ًأعظمها شأنا وتمثل الك

  ) ١. (بین بني تمیم

  

 :اللهجات المعاصرة

توجد العنعنة في اللهجات العربیة الحدیثة، فبعض أهالي صعید مصر 

ْلع: (یقولون ًمثال، وأهل النوبة والسودانیون یقولون مثال) أل: (في) َ َفالن سعل : ً َ
  )٢.(سأل: علیك، یعني

: أتمطع، في: ً قلبت الهمزة التي هي الم الكلمة عینا في قولهمكذلك

ّأتمطى، وأتلكع، في   )٣. (أتلكأ: ّ

: ًوقلب الهمزة عینا في بعض أعالي الصعید كطهطا وما حولها، یقولون

  )٤. (ًالجرعان، أي القرآن؛ ألنهم یقلبون القاف جیما مصریة

  جد على وفي السعودیة توجد العنعنة في شرق الحجاز وغرب ن

امتداد الجزیرة العربیة من الشمال إلى الجنوب حیث یقولون في الهیئة، وسأل، 

  ) ٥.(الهیعة، وسعل، وسعال: وسؤال

: ًیبدلون الهمزة عینا مثل) تطوان وما حولها(وفي لهجة شمال المغرب 

  )١. (األنبوب واألفیون: العنبوب والعفیون في

                                                           
                نفســـھ )(١
      ١٣٧                        فصول في فقھ العربیة ص  )(٢
     ٣٣    /  ١                                      معجم تیمور الكبیر في األلفاظ العامیة  )(٣
     ٣٥    /  ١                المرجع السابق  )(٤
     ٧٨ ١                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  )٢. (ٕوان شاء اهللاتخبأ : ّتخبع، ونشاع اهللا، أي: ویقولون

العمیر والعمام : وتوجد العنعنة في منطقة تهامة بالیمن حیث یقولون

  )٣. (األمیر واإلمام واألنبار: والعنبر في

ویبدو أن العنعنة منتشرة في أنحاء متفرقة من العالم العربي، ولربما تكون 

  .موجودة في مناطق أخرى غیر التي ذكرت

  

  ).ُالطمطمانیة(ًتعریف میما  إبدال الم ال:الثاني بحثالم

الم وهي إبدال  لبعض العرب، ظاهرة صوتیة لغویة قدیمة الطمطمانیة

، والمیم من األصوات الشفویة )ام(تصیر  التعریف )ال(ًالتعریف میما، فــ 

فة اللسان من ، في حین نجد مخرج الالم من حا)٤(ومخرجها من الشفتین خاصة

أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بینها وبین ما یلیها من الحنك األعلى وما 

، وبین الالم والمیم اشتراك في بعض )٥(فویق الضاحك والناب والرباعیة 

ًالصفات كالجهر والتوسط بین الشدة والرخاوة     ــ خالفا لسیبویه في الالم فإنها 
  )٦.(تفال واالنفتاحشدیدة عنده ــ واالذالق واالس

، وهو ضعیف )٧(ًویرى ابن جني أن إبدال الالم میما شاذ ال یقاس علیه 

: " ، في حین یرى أحد المحدثین أن هذا اإلبدال مر بمراحل فقال)٨(عند الرضي

أن هذه قد مرت بمراحل ) ام(وخالصة القول في الطمطمانیة أو أداة التعریف 

ٕیم لیست بدال من الالم، وانما هي بدل من فهذه الم) ام(ثم ) ان(ثم ) ال(هي  ً

                                                                                                                                           
   ٧٢                                   لھجة شمال المغرب تطوان وما حولھا ص      )(١
     ٧٣                  المرجع السابق ص  )(٢
        ١٧٨                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص  )(٣
     ٥١    /  ١        العین  )(٤
      ٥٣    /  ١                   وسر صناعة اإلعراب    ٤٣٣    /  ٤         الكتاب  )(٥
      ١٩٣   ص ً                              ً اللھجات العربیة نشأة وتطورا )(٦
      ٤٢٣    /  ٢                  سر صناعة اإلعراب  )(٧
          محم�د محی�ي  /                                                               شافیة ابن الحاجب للشیخ رضي الدین محمد بن الحسن االستراباذي تحقیق      شرح  )(٨

    ٢١٦    ص  ٣ ج    ھـ    ١٣٩٥  م     ١٩٧٥                             دار الكتب العلمیة ببیروت سنة  /                         الدین عبد الحمید وآخرون ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

النون؛ ألن النون هي التي تتحول إلى میم، أما الالم فال تتحول إلى میم إال بعد 

المرور بالنون، فهذه األداة تمثل المرحلة األخیرة من التبادل بین األصوات 

  )١(."اللثویة والمیم

ت شفوي أنفي، ألن الالم صوت لثوي، والمیم صو: " ویعلل لذلك فیقول

  )٢. " (فالبد من صوت لثوي أنفي لیجمع بینهما، وهو النون

ًوقد یكون اإلبدال شاذا هنا من ناحیة أنه لهجة مخالفة للشائع المشهور، 
  )٣. (فیعد ذلك مما یحفظ وال یقاس علیه

ویرى أحد اللغویین أن الطمطمانیة معناها العجمة لما فیها من الكلمات 

ومنه قالوا . مِطْمِماني وطُطْمُرجل ط:ُیقال. العجمة: انیةملطمطا: " المنكرة، فقال

  )٤ " (.ُجعل لغة حمیر لما فیها من الكلمات المنكرة أعجمیة. مِطْمِط: للعجیب

  ):٥(ومنه قول عنترة 

ِتبري له حول النعام كأنها          حزق یمانیة ألعجم طمطم ِ ِ
َ ٌ  

  

 :اللهجات العربیة القدیمة

لبعض العرب ظاهرة صوتیة لغویة قدیمة  الطمطمانیة سبق وأن قلنا أن

ًتطلق عند اللغویین ویراد بها إبدال الم التعریف میما، وقد اختلفت المصادر 
  :العربیة في عزو تلك الظاهرة

                                                           
      ٣٦٤                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص  )(١
      ٣٦٥                  المرجع السابق ص  )(٢
       ٩١ ١ً                               ً اللھجات العربیة نشأة وتطورا ص  )(٣
ِرج�ل طمطم�اني وطمط�م        ومعن�ى    ٣١٢   /   ٣                         الفائق ف�ي غری�ب الح�دیث )(٤ ِْ ُْ ُ                 ِ ِْ ُْ                    أي ف�ي ل�سانھ عجم�ة ال   : ُ

  .    یفصح
  م     ١٩٩٢   ھ�ـ     ١٤١٢          األول�ى س�نة  /                   دار الكت�اب العرب�ي ط /                                   شرح دیوان عنترة للخطیب التبری�زي ط )(٥

    :        وفیھ    ١٦٢ ص
ِیأوي إلى حزق النعام كما أوت  َ ِ                            ِ َ ِحزق یمانیة ألعجم طم                      ِ َِ ٌ                  ِ َِ   ِ  ِطمٌ

                        ال�ذي ال یف�صح، ش�بھ النع�ام   :                                      جماعاتھا واحدتھا حزقة وحزیق�ة، والطمط�م  :                 ومعنى حزق النعام          
   .                                                                     حول ھذا الظلیم بقوم من الیمن حول رجل من العجم یسمعون كالمھ وال یفھمونھ



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 ــ ففي تهذیب اللغة ولسان العرب والقاموس المحیط والمزهر وممیزات لغات ١

  )١. (العرب معزوة إلى حمیر

  ) ٢. (بن یعیش وابن الحاجب وخالد األزهري إلى طيء ــ وعزاها ا٢

 ــ وعزاها الرضي في شرح الشافیة إلى حمیر ونفر من طيء، كما عزاها ابن ٣

  )٣. (هشام في المغني إلى حمیر وطيء

  )٤. ( ــ وعزاها صاحب مقدمة المباني إلى دوس٤

  )٥. ( ــ وعزاها ثعلب في مجالسه إلى األزد٥

  )٦. (ة إلى أهل الیمن ومن داناهم ــ وفي الهمع معزو٦

  )٧. ( ــ وفي معاني الحروف معزوة إلى هذیل٧

ونلحظ أن العزو المذكور في هذه المصادر یدور حول القبائل التي كانت 

تسكن جنوب الیمن، فدوس بطن من شنوءة من األزد من القحطانیة، وكذلك 

الدول الیمنیة طيء من القحطانیة، والیمنیة تشمل الحمیریة، وحمیر كبرى 

ًاللهجات الحمیریة أحیانا والسبئیة أحیانا : وتنسب إلیها اللهجات الیمنیة فیقال ً
  )٨. (أخرى

                                                           
   ١        والمزھر       ١١٣٤  ص                   والقاموس المحیط     ٢٧٠٦    /  ٤              ولسان العرب    ٣٠٩    /   ١٢              تھذیب اللغة  )(١

   ١٤                لغات العرب  ص          وممیزات   ٢٢٣  / 
   ٢                         شرح التصریح على التوضیح   و   ٢١٥    /  ٣                      شرح شافیة ابن الحاجب   و  ٢٤    /  ١             شرح المفصل  )(٢

 /  ٦٨٤        
     مازن  /                                              ومغني اللبیب عن كتب األعاریب البن ھشام تحقیق د   ٢٦١    /  ٢                      شرح شافیة ابن الحاجب   )(٣

   ٤٨   ص ١   م ج  ٦٤  ١٩   ھـ     ١٣٨٤          األولى سنة  /                 دار الفكر بدمشق ط /                        المبارك ومحمد على حمدهللا ط
          آرث�ر جف�ري  /                                                                      مقدمتان في علوم القرآن وھما مقدمة المباني ومقدمة ابن عطیة نشر وتصحیح د   )(٤

      ٢٢٢    م ص     ١٩٥٤                                      مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد سنة  / ط
     ٥٨    /  ٢            مجالس ثعلب )(٥
      ٢٥٨    /  ١                   في شرح جمع الجوامع               ھمع الھوامع  )(٦
            الثانیة سنة  /                 دار الشروق بجدة ط /                 اح إسماعیل شلبي ط        عبد الفت /                            معاني الحروف للرماني تحقیق د   )(٧

   ٧١   ص م    ١٩٨١   ھـ     ١٤٠١
    ١٩٣    ،    ١٩٢ً                               ً واللھجات العربیة نشأة وتطورا ص   ٤٠٠  ،    ٣٩٩    /  ١                          اللھجات العربیة في التراث   ) (٨



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ٕوأرجح أن هذیال لیست تلك القبیلة المعروفة من مضر، وانما هي هذیل  ً
  .الیمنیة، فتكون الظاهرة قد خلصت للیمن، فالقبائل المذكورة جمیعها یمنیة

اهد المذكورة في المصادر العربیة على هذه ًونستعرض بعضا من الشو

  :الظاهرة

َ ــ جاء في اآلثار فیما رواه النمر بن تولب أن النبي ١ ُ
ِ َِِّّلیس من امبر : ( قال ْ

َِامصیام في امسفر َ ْ ُْ
ِ) .(١(  

ُلیس من البر الصیام في السفر، وقد رواه قوم هكذا، : یرید : " یقول الرماني ِّ

 كان یكلم كل قوم بلغتهم، فیجوز أنه خاطب ن النبي ًوهذا ال یكون تناقضا؛ أل

  )٢. " (ًقوما هكذا، وخاطب اآلخرین على الوجه اآلخر

ُومن زنى مم بكر فاصقعوه مائة: ( أنه قال ــ وورد عن النبي ٢ َ ْ ِ ْ ِ ْ
ِ) .(٣(  

: وقیل. الضرب على الرأس :عْقَّوأصل الص. أي اضربوه: " یقول ابن األثیر

لغة أهل الیمن، یبدلون الم التعریف » مم بكر« وقوله .الضرب ببطن الكف

فعلى هذا تكون راء » لیس من امبر امصیام في امسفر«ومنه الحدیث  .ًمیما

 بقیت ً ألن أصله من البكر، فلما أبدل الالم میما؛بكر مكسورة من غیر تنوین

الحركة بحالها، كقولهم بلحارث، في بني الحارث، ویكون قد استعمل البكر 

 ألن ؛ًواألشبه أن یكون بكر نكرة منونة، وقد أبدلت نون من میما. وضع األبكارم

، نحو منبر، وعنبر، فیكون ًالنون الساكنة إذا كان بعدها باء قلبت في اللفظ میما

  )٤ " (.من زنى من بكر فاصقعوه: التقدیر

                                                           
                                                                            الفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ألحمد عب�د ال�رحمن البن�ا             الحدیث في  )(١

                       النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث    و   ١٠٧   ص  ١٠                         دار إحی��اء الت��راث العرب��ي ج /   ي ط               ال��شھیر بال��ساعات
ُلیس من البر الصیام في السفر (         وروایة   ٤٢  /  ٣       واألثر ِّ                           ُ           محم�د ف�ؤاد  /                  سنن ابن ماجة تحقی�ق   في   ) ِّ

                    م�ا ج�اء ف�ي اإلفط�ار ف�ي  (    ب�اب   )       ال�صیام (       كت�اب                               عیسى البابي الحلب�ي دون ت�اریخ /            عبد الباقي ط
      مؤس�سة  /                     ح�سن عب�د الم�نعم ش�لبي ط /     تحقیق             وسنن النسائي       ١٦٦٥  ،     ١٦٦٤         حدیث رقم   )      السفر

                     ما یكره من الصیام ف�ي  (    باب   )       الصیام (       م كتاب     ٢٠٠١   ھـ     ١٤٢١          األولى سنة  /                الرسالة ببیروت ط
    ٧٣١  ٢٣  ،    ٧٣٠  ٢٣         حدیث رقم                         مسند اإلمام أحمد بن حنبل    و    ٢٥٧٥         حدیث رقم  )     السفر

     ٧١                معاني الحروف ص )(٢
   ١٤   / ١                       والفائق في غریب الحدیث       ٤٢    /  ٣       األثر                                     الحدیث في النھایة في غریب الحدیث و )(٣
     ٤٢    /  ٣                               النھایة في غریب الحدیث واألثر    )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َطاب امضرب وحل امقت: ( ــ ومن كالم أبي هریرة لما حوصر عثمان٣  ِ ْ ْ
َّ ُ : أي) ُالَْ

  )١. (طاب الضرب وحل القتال

ٌقال شمر: "  ــ وجاء في لسان العرب٤
ِ َسمعت حمیریة فصیحة سألتها عن : َ ُ ْ ً َّ ِ ْ ُِ

ٌالنخل قل ولكن عیشتنا امقمح امفرسك امعنب امحماط طوب: بالدها فقالت ُ ُ َ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َ َ َّ َ َ
ٌّ ُ ْ  َأي ،َّ

ٌطیب َِّ".)٢(  

َبن عتمة الطائي ُ ــ وأنشد أبو عبید لبجیر ٥ َ)٣:(  

ْذاك خلیلي وذو یعاتبني         یرمي ورائي بامسهم وامسلمه َ
ِ
َ َْ ْ

ِ
ْ ِ ُ َ  

  .أراد والسلمة وهي الحجارة

  ًتبدل الم التعریف میما في لغة حمیر : "  ــ وفي ممیزات لغات العرب ٦

ُّطاب امهواء وصفا امجو: (فیقولون َ ْ   )٤. " (طاب الهواء وصفا الجو: أي) ْ

َ إن هذه اللغة مختصة باألسماء التي ال تدغم الم :وقیل: "  ابن هشامیقول ْ ُْ ََّ ُ
ِالتعریف في أولها نحو ْ  وحكى لنا ، ولباس، وناس، بخالف رجل، وكتاب، غالم:َّ

 ،واركب امفرس، ُ خذ الرمح :بعض طلبة الیمن أنه سمع في بالدهم من یقول

 وأنها في الحدیث ،بیت السابقولعل ذلك لغة لبعضهم ال لجمیعهم أال ترى إلى ال

  )٥. " (دخلت على النوعین

                                                           
     ٧١                 معاني الحروف ص  )(١
       ٣٣٨١    /  ٥             لسان العرب  )(٢
    :        وصوابھ   :             یقول ابن بري    ،     ٢٠٨٠    /  ٣              ولسان العرب    ٤٤٧    /   ١٢            تھذیب اللغة   ) (٣

ٌوإن موالي ذو یعاتبني         ال إحنة عنده َ ْ ُ ْ َ َّ                                       ٌ َ ْ ُ ْ َ ْ وال جرمھَّ َ َِ         ْ َ َِ  
ْینصرني منك غیر معتذر      یرمي ورائي بامسھم وامسلمھ             ََ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِِ ِ ٍ َ ْ ْ                                                    ْ ََ َ ْ ْ َ ْ ْ ُ َ ُ ُ َِ ِ ِِ ِ ٍ َ ْ ْ  
           مجمع اللغة  /     إصدار                  إقبال زكي سلیمان /                                               التنبیھ واإلیضاح عما وقع في الصحاح البن بري تحقیق (

  )  ٦٥   ص ٥   م ج    ٢٠٠٩   ھـ     ١٤٣٠          األولى سنة  /                  العربیة بالقاھرة ط
    ٤ ١                      ممیزات لغات العرب ص  )(٤
                                                والبیت المقصود بیت بجی�ر ب�ن عتم�ة الط�ائي ال�سابق ،     ٤٩ / ١                             مغني اللبیب عن كتب األعاریب  )(٥

ِلیس من امبر امصیام في امسفر (                   والحدیث المقصود ھو  َ َ ْ ْ ِّ ُْ ِ ِ                            ِ َ َ ْ ْ ِّ ُْ ِ ِ( .  



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

شمسیة كانت أو قمریة، وروایة الطلبة لیست حجة ) أل(والثابت إبدالها في 

ألنها تعبر عن طریقة الیمنیین المحدثین، وربما حدث تغیر لغوي وتأثر بعرب 

  )١. (الشمال وال سیما في هذه العصور المتأخرة

 :اللهجات المعاصرة

: "  الطمطمانیة في اللهجات العربیة الحدیثة، فحفني ناصف یقولتوجد

ّویمكن أن یخرج علیها قول العوام في الدیار المصریة كلها إال مدیریة الشرقیة 
یعنون البارح، وهو أقرب یوم مضى، وأهل مدیریة الشرقیة یقولون ) امبارح(

  )٢. " (كما یقول العرب) البارح(

ًانبارح، ثم قلبوها میما : ًر أنهم قلبوا الالم نونا فقالواوالظاه: " وفي معجم تیمور
  )٣. " (للقاعدة

وسبق أن ذكرنا أن النون هي التي تتحول إلى میم، أما الالم فال تتحول 

  .إلى میم إال بعد المرور بالنون

وحدثني بعض طالبي في كلیة الشریعة والدراسات : " ویقول أحد المحدثین

في جیزان في جنوب المملكة العربیة السعودیة من اإلسالمیة باألحساء أن 

وهكذا، ... امسیارة، امرجال : ًیقلبون الم التعریف میما في كالمهم ، فیقولون

وینطقها كذلك الجنود الذین یعملون في المنطقة الشرقیة بالمملكة من أهل 

الجیزان، وأكد ذلك أحد طالبي من جیزان، وذكر أن ثمة كلمات قلیلة ال تقلب 

البارح في كالمهم، والفجر، والصباح، والضحى، : ًفیها الم التعریف میما، مثل

  )  ٤. " (والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وأیام األسبوع

                                                           
      ١٩٠ً                               ً اللھجات العربیة نشأة وتطورا ص  )(١
     ١٤                      ممیزات لغات العرب ص  )(٢
     ٨٣ / ١   ة                                    معجم تیمور الكبیر في األلفاظ العامی )(٣
      ١٤١                           المقتضب في لھجات العرب ص  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

كما توجد الطمطمانیة في مناطق من الیمن في بالد حاشد وأرحب وبني 

حشیش وبالد همدان وسحار من صعدة وباألخص قریة الطلح، وفي معظم 

  ) ١. ( تهامة بالیمنمناطق

  

 استعمال اسم المفعول من الفعل األجوف الیائي على :ثالث البحثالم
  .التمام

إما أن یكون یائي األصل ) المعتل العین(اسم المفعول من الفعل الثالثي 

ٕإعالل بالنقل، واعالل بالحذف، وهو حذف الواو : أو واوي، ویحدث فیه تغییرین
 العین، وحذفها مع كسر ما قبلها إن كان یائي من مفعول إذا كان الفعل واوي

واسم ) صام یصوم: (العین، وبالمثال یتضح ذلك، فمثال الفعل واوي العین

ُمصووم: (المفعول منه ْ تنقل الضمة ــ وهي حركة الواو ــ إلى الساكن الصحیح ) َ

قبلها؛ فیجتمع بعد هذا النقل ساكنان، هما الواوان، فیجب حذف أحدهما ــ 

ٌمصوم، : جح أنه الثاني لزیادته وقربه من الطرف ــ فیصیر اسم المفعولواألر ُ َ
ُمقوول، ثم یحصل فیه إعالل بالنقل : ومثل ذلك یقال في اسم المفعول من قال ْ َ

یلیه إعالل بالحذف كما سبق، ومن النادر الذي ال یقاس علیه تصحیح اسم 

ُثوب مصو: المفعول من المعتل العین بالواو؛ كقولهم ْ ُمصون: ون، والقیاسَ َ.  

ُْمبیوع، تنقل حركة : باع یبیع، واسم المفعول منه هو: ومثال الفعل الیائي العین َ
الضمة وهي حركة الیاء إلى الساكن الصحیح قبلها؛ فیلتقي بعد هذا النقل 

الیاء والواو، فیجب حذف أحدهما؛ وهو الواو على األصح لزیادته : ساكنان؛ هما

ُْمبیع، بیاء ساكنة قبلها ضمة، فنقلب : یر اسم المفعولوقربه من الطرف، فیص َ
ِمبیع، ومثل هذا یقال في اسم : الضمة كسرة لتسلم الیاء فیصیر اسم المفعول َ

المفعول من غاب یغیب فهو مغیوب، ثم یدخله اإلعالل بالنقل یلیه إعالل 

بالحذف، ثم قلب الضمة كسرة كما سبق، وهذا هو األفصح في المعتل العین 

                                                           
                                      ولإلف��ادة أكث��ر ینظ��ر توزی��ع الطمطمانی��ة ف��ي      ٣٦٤                                    إب��دال الح��روف ف��ي اللھج��ات العربی��ة ص  )(١

                              مجلة علوم اللغة المجلد الحادي   .                              جمعان عبد الكریم عطیة الغامدي /                          اللھجات العربیة المعاصرة د
    ٢٨٩    م ص     ٢٠٠٨                     عشر العدد الثالث سنة 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ُثمر مبیوع، وثوب مخیوط، : بالیاء، وتمیم تجیز تصحیح هذا النوع الیائي، فتقول ُْ َ َْ
ُوسفیه مدیون وهكذا ْ َ) .١(  

ًیوم ترجف األرض والجبال وكانت الجبال كثیبا مهیال{: وفي قوله تعالى ً ْ ِْ َّ ِ َِ َُ َُ َ ُ ُ َِ َِ َ َ ْ َْ ْ ُ َ َ ْ{)٢ (

كة الیاء على الهاء  فألقیت حرّاألصل مهیول فأعل: " یقول أبو جعفر النحاس

ذفت الواو ُح:  واختلف النحویون بعد هذا فقال الخلیل وسیبویه،فالتقى ساكنان

وزعم ، هیلَم: سرت الهاء لمجاورتها الیاء فقیلُوك، اللتقاء الساكنین ألنها زائدة

والحجة لهم أن الواو جاءت لمعنى فال ؛ الكسائي والفراء واألخفش أن هذا خطأ

وا بأن ّول فاحتجُهَ م:لیاء فكان یلزمهم على هذا أن یقولواحذف ولكن حذفت اُت

ذفت الیاء انقلبت الواو یاء لمجاورتها ُفلما ح، سرت لمجاورتها الیاءُالهاء ك

 ً وقد أجمعوا جمیعا،وهذا باب التصریف وغامض النحو: قال أبو جعفر، الكسرة

  )٣. " (ومُیْغَول ومُیْكَوع ومُیْبَول ومُیْهَعلى أنه یجوز م

ِمقول ومبیع: (ًإذا فسیبویه یقول
َ وكذلك األخفش، والخالف بینهما في ) َُ

ْمفعل ومفعل(الوزن، فالوزن عند سیبویه وجمهور النحاة  ْ
ِ
َ بعد النقل والحذف، ) َُ

ِمفول ومفیل(وعند األخفش 
َ بحذف العین في الواوي والیائي، فعند سیبویه الواو ) َُ

ش الواو الثانیة هي عماد صیغة مفعول األولى أصلیه فال تحذف، وعند األخف

  )٤(.فال تحذف

 :اللهجات العربیة القدیمة

                                                           
      ٨٠٣  ،    ٨٠٢   ص ٤   م ج    ١٩٧٤            الثالثة سنة  /             دار المعارف ط /                وافي لعباس حسن ط          النحو ال )(١
   ١٤                سورة المزمل آیة    )(٢
    ٣٤٨ / ٤               وانظر الكتاب     ١٢١٥               إعراب القرآن ص    )(٣
                                                                                اإلع��الل واإلب��دال واإلدغ��ام ف��ي ض��وء الق��راءات القرآنی��ة واللھج��ات العربی��ة رس��الة دكت��وراه  )(٤

                         كلی�ة التربی�ة للبن�ات بمك�ة   .            عب�د هللا دروی�ش /  أد                               أنجب غالم نبي بن غالم محم�د إش�راف  /       للطالبة
      ٢٧١    م ص     ١٩٨٩   ھـ     ١٤١٠            المكرمة سنة 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

٩٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

استعمل بنو تمیم اسم المفعول من الفعل األجوف الیائي على التمام دون 

ُمبیوع، ومدیون، ومخیوط، ومعیون، ومغیون، ومطیوب، وبهذه : إعالل، فیقولون ُ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ َ َ َْ ْ ْْ ْ
َاللغة قال علقمة بن عبدة الت َ   ):١(ًمیمي یذكر طائرا َ

ُحتى تذكر بیضات وهیجه    َ َ َََّ ْ َّ ُ   یوم رذاذ علیه الریح مغیوم    ََ ُُ ُْ َ
ٍ

َ  

ِمغیم: مغیوم على لهجة تمیم، والقیاس فیه: والشاهد فیه َ.  

  ):٢(ویقول العباس بن مرداس 

ُ  واخال أنك سید معیون    ًقد كان قومك یحسبونك سیدا   ْ َ ٕ  

ِعلى لغة تمیم، والقیاس فیه معین) معیون(والشاهد فیه 
َ.  

   ):٣(وأنشد أبو عمرو بن العالء 

       ...................    وكأنها تفاحة مطیوبة  

ویرى المبرد أن اإلتمام في اسم المفعول من الفعل األجوف الیائي خاص 

ًفإذا اضطر شاعر جاز له أن یرد مبیعا وجمیع بابه إلى : " بالضرورة فقال
ُْمبیوع: قولاألصل فی َ) " .٤(  

                                                           
                         دار الكت�اب العرب�ي ببی�روت  /                                                         البیت في شرح دیوان علقمة ب�ن عب�دة الفح�ل لألعل�م ال�شنتمري ط )(١

                                    ھو الظل�یم ذك�ر النعام�ة، وق�د ذك�ره قب�ل   :             وفاعل تذكر  ٣٩   م ص    ١٩٩٣   ھـ     ١٤١٤          األولى سنة  / ط
                                                   بقي یومھ یرعى الحنظل إل�ى أن ت�ذكر بی�ضھ، وھیج�ھ المط�ر   :               ن، ومعنى البیت                ھذا الشاھد ببیتی

  .       فیھ غیم  :                                                                 الخفیف والریح والغیم فأسرع إلى بیضھ لئال یفسد ویتغیر، ومعنى مغیوم
   ھ�ـ     ١٤١٢          األولى س�نة  /               مؤسسة الرسالة ط /             یحي الجبوري ط /                               دیوان العباس بن مرداس تحقیق د )(٢

                         وش��رح الت��صریح عل��ى التوض��یح      ٢٦٢  /  ١     صائص                   البی��ت م��ن ش��واھد الخ��   و   ١٥٦    م ص     ١٩٩١
   .            مصاب بالعین  :            ومعنى معیون     ٧٥٠ / ٢

                                                                                  منسوب لشاعر تمیمي في المقاصد النحویة في شرح شواھد شروح األلفی�ة لب�در ال�دین العین�ي  )(٣
    ص  ٤   م ج    ٢٠١٠   ھ��ـ     ١٤٣١          األول�ى س��نة  /           دار ال��سالم ط /                      عل��ى محم�د ف��اخر وآخ�رین ط /        تحقی�ق أد

                محم��د عب��د الخ��الق  /                    المقت��ضب للمب��رد تحقی��ق و     ٢٦٢    /  ١        الخ��صائص               وب��ال ن��سبة ف��ي     ٢٠٩٩
   ١   م ج    ١٩٩٤    ھ����ـ   ٤١٥ ١                                         المجل����س األعل����ى لل����شئون اإلس����المیة بالق����اھرة س����نة   /         ع����ضیمة ط 

                       س�معت أب�ا عم�رو ب�ن الع�الء   :                  وسمعت األصمعي یق�ول  :              قال أبو عثمان  :           وفي المنصف   ٢٣٩ ص
            ن جن�ي لكت�اب                   ینظ�ر المن�صف ش�رح اب�   (                   وكأنھا تفاحة مطیوب�ة  :                   سمعت في شعر العرب   :      یقول 

  )   ٢٨٦    /  ١                التصریف للمازني 
      ٢٣٩    /  ١          المقتضب  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  

ٕواذا استعمل بنو تمیم اسم المفعول من الفعل األجوف الیائي على التمام 

دون إعالل، فإن أهل الحجاز تستعمله باإلعالل بالنقل ثم بالحذف ثم قلب 

: " الضمة كسرة لتسلم الیاء كما سبق بیانه، ویوضح ابن الشجري ذلك فیقول

معیوب  :ّبنات الیاء، فتممه بنو تمیم، فقالوا اسم المفعول من فيواختلفت العرب 

یب ومخیط ومكیل ومزیت، ِعَم: ومخیوط ومكیول ومزیوت، وقال أهل الحجاز

ّوأجمع الفریقان على نقص ما كان من بنات الواو، إال ما جاء على جهة 
ول، ُوْقَود، وقول مُوْقَوف، وفرس مُوْدَون، ومسك مُوْصَثوب م: ّالشذوذ، وهو قولهم

  )١. " (ودُقَول ومُقَوف ومُدَون ومُصَم: شهرواأل

وأنكر سیبویه اإلتمام في اسم المفعول من األجوف الواوي وبین سبب ذلك 

  )٢. " (وال نعلمهم أتموا في الواوات؛ ألن الواوات أثقل علیهن من الیاءات: " فقال

وعزي إتمام اسم المفعول من الفعل األجوف الواوي إلى بني یربوع وبني 

: وعن الكسائي أن بني یربوع، وبني عقیل یقولون: " ، ففي ارتشاف الضربعقیل

حلى مصووغ، وعنبر مدووف، وثوب مصوون، وفرس مقوود، وقول مقوول، 

  )٣. " (فالظاهر أنها لغة لهؤالء، وقاس علیه الكسائي

وبنو یربوع بطن من حنظلة من تمیم، وبنو عقیل غیر تمیم ولكن مساكنها 

 تمیم، فال غرو أن تأثرت عقیل بمجاوریهم من تمیم في عن كثب من مساكن

ًتلك الصیغة، ثم إن عقیال من القبائل المتبدیة كتمیم، فتجمعهم رابطة البداوة، 
  )٤. (وأهل البدو تتقارب لهجاتهم وتسیر على نسق واحد إلى حد ما

                                                           
          األول�ى س�نة  /                        مطبع�ة الخ�انجي بالق�اھرة ط /                  محمود محم�د طن�احي ط /                          أمالي ابن الشجري تحقیق د )(١

      ٣٢١   ص ١   م ج    ١٩٩٢   ھـ     ١٤١٣
      ٣٤٩    /  ٤         الكتاب  )(٢
   ٣٠٧ / ١ ارتشاف الضرب من لسان العرب   )(٣
      ٥٢٩  /    ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ع وال یجوز اإلتمام في ذوات الواو إال فیما سمع، والذي سم: " یقول ابن عصفور

ُمسك مدووف، قال الراجز : من ذلك ْ َ)١:(  

ُوالمسك في عنبره المدووف * ُْ ْ َ ِ َ َ ُ ِ*  

ُمدوف : واألشهر ٕوانما لم یجز اإلتمام في مفعول من ذوات الواو، إال فیما .... َ

  )٢. " (شذ، ألن الواو أثقل من الیاء

 :اللهجات المعاصرة 

  مفعول من یشیع في بعض اللهجات العربیة الحدیثة استعمال اسم ال

ًالفعل األجوف الیائي على التمام دون إعالل یطرأ علیه، ففي مصر مثال یقول 
ُفالن مدیون، أي علیه دین، ومریوح، أي ضعیف ال یقدر على حمل : الناس ُْ َ َْ َ ْ

ُاألثقال، ومطیور، أي متسرع في عمله، ومخیول، أي منشغل بما في خیاله من  ُْ َ َْ

  )٣. (أوهام

ُفالن مدیون، : یقولون) ومنهم تمیمیون( حولها ونجد سكان حائل وما ْ َ
ُوالثوب مخیوط، ومبیوع، ومكیول، ومعیون، ویقول النجدیون ُ ُْ َ َ َْ أم البیض : ْ

إن أنثى الطیر ذات البیض یسهل صیدها، وكلمة : مصیودة، ومعنى المثل

: ًتستعمل في الكویت وجدة وأبو ظبي، ویقول سكان أبو ظبي أیضا) مبیوع(

ُمزیود : كیول، في حین یقول سكان الكویتمخیوط، وم ْ ، وخیوط، )من زاد یزید(َ

  )٤.(، ومعیوب)أي مخلوط بغیره(ومشیول، ومزیوت، ومحیوس 

ویشیع في بعض اللهجات العربیة الحدیثة استعمال اسم المفعول من الفعل 

یاء، ومن أمثلة ذلك ) الواو(األجوف الواوي على التمام، مع قلب عین مفعول 

، وهو مستعمل كذلك في الكویت، )اسم شخص(معیوف : في الحجازقولهم 

                                                           
ُم��ن دف��ت ال��دواء   :                ومعن��ى الم��دووف   ٣٠٠            والممت��ع ص    ٢٨٥  /  ١                        الرج��ز م��ن ش��واھد المن��صف  )(١ ُ              ُ ُ

      .                                                                               وغیره أي بللتھ بماء أوبغیره فھو مدوف ومدووف، وكذلك مسك مدوف أي مبلول أو مسحوق
      ٣٠٠           الممتع ص  )(٢
      ٢٦٨                         بحوث ومقاالت في اللغة ص  )(٣
      ٤٤٦                                 لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة ص  )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

من باق یبوق ، أي (مشیوف، ومفیوح، ومبیوق : ًویقول سكان الكویت أیضا

  )  ١. (، ومحیوش)أي عاطل(، ومطیوع، ومسیوم، ومصیوع)سرق

  

َالقطعة: المبحث الرابع ْ ُ.  

ء الكلمة، تمیل القبائل البدویة إلى السرعة في حدیثها فتسقط بعض أجزا

لم : یا أبا الحكا، یریدون یا أبا الحكم، ویقولون: فقد أثر عن طیئ أنهم یقولون

ْیسما، یریدون لم یسمع، وهو ما عرف بالقطعة، وهي ُ ْ َ َْ َْ . قطع اللفظ قبل تمامه: َ

)٢(  

َوالقطعة تشارك الترخیم في أنها حذف آخر الكلمة، إال أن الحذف في  ُ َ ْ ُ
ًسم المنادى، وهنا وارد على كل كلمة حرفا كانت أو الترخیم وارد على آخر اال

ًفعال أو اسما منادى أو غیر منادى، والمحذوف في الترخیم حرف واحد أو  ً
ًحرفان أولهما لین زائد ساكن مكمل أربعة فصاعدا، مثل ٌ ِّ َ ُیا سلم ویا منص ویا : ُ َْ َ َ ْ

ًمسك في سلمان ومنصور ومسكین، وهنا یكون حرفا واحدا أو ً ْ َ
ِ ِ
 حرفین بدون ْ

َالشروط المتقدمة، وبعض أمثلة القطعة تظهر فیها إطالة الحرف األخیر بعد  ْ ُ
  )٣. (ًالحذف خالفا لما یحدث في الترخیم

  

 :اللهجات العربیة القدیمة 

َتنسب القطعة لطیئ، ففي العین ْ َطعة في طُوالق: " ُ ُ َ ِيء كالعنعنة في تمیم یْ ََ َْ ْ ِّ
ُهو یرید یا أبا الحكم، فیقطع كالمه عن إبانة بقیة یا أبا الحكا و: أن یقول: وهي َ ْ ََ

  )٤ " (.الكلمة

                                                           
                نفســـــھ )(١
       ٣٢                    ممیزات لغات العرب  )(٢
      ٣٧٥ً                                ً واللھجات العربیة نشأة وتطورا ص   ٣٢                  المرجع السابق ص  )(٣
    ١٣٧    /  ١      العین    )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َوسمع صدى هذه القطعة المعزوة إلى طیئ في منطق شعراء غیر  ْ ُ
  ):١(طائیین، فمن ذلك قول الشاعر 

ُخذوا حذركم یا آل عكرم واحفظوا    أواصرنا والرحم بالغیب تذكر  َُ ُ َْ ّ
ِ ِِ  

  . واألصل عكرمة

  

  ):٢(وقال اآلخر 

ْأال أضحت حبالكم رماما     وأضحت منك شاسعة ُأماما ِ  

  .واألصل أمامة

  ):٣(وقال آخر 

ِدرس المنا بمتالع فأبان       وتقادمت بالحبس فالسوبان َِ ُ َُّ ِ ْ َْ َ ََ ُ َََ ٍَ ِ َ َ  

  .واألصل المنازل

  ):٤(وقال آخر 

                                                           
   ھ�ـ     ١٤٠٨          األول�ى س�نة  /                          دار الكت�ب العلمی�ة ببی�روت ط /                                  البیت في دیوان زھی�ر ب�ن أب�ي س�لمى  ط   )(١

      .  )       واحفظوا (         بدل من  )       واذكروا ( و  )      حذركم (       بدل من   )     حظكم   : (      وفیھ  ٥٧    م ص     ١٩٨٨

      األول��ى  /              مطبع��ة ال�صاوي ط /                                                    البی�ت ف�ي ش��رح دی�وان جری��ر لمحم�د إس�ماعیل عب��د هللا ال�صاوي ط   )(٢
    :       وفیھ   ٥٠٢ ص

ُ                   أصبح حبل وصلكم رماما          وما عھد كعھدك یا أماما ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ُُ ِ ْ ُ                                                                       ُ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ُُ ِ ْ ُ  
        .ُ                                                 ُ     والرمام جمع رمة، وھي القطعة البالیة من الحبل

                جب�ل لغن�ي، وأب�ان   :              ومعن�ى مت�الع   ٢٦١                  دار صادر ببیروت ص  /                             دیوان لبید بن ربیعة العاملي ط   )(٣
  .    قدمت  :                            واد لبني تمیم، ومعنى تقادمت  :                        جبالن بالبادیة، والسوبان  :       والحبس

   ١   م ج    ١٩٧١                            المكتب��ة التعاونی��ة بدم��شق س��نة  /                   عب��د الحف��یظ ال��سطلي ط /                    دی��وان العج��اج تحقی��ق د   )(٤
                المطبع�ة العربی�ة  /                                             الضرائر وم�ا ی�سوغ لل�شاعر دون الن�اثر لأللوس�ي ط       وانظر   ٤٥٣    ،    ٤٥٢ ص

                                 جمع القاطنة وھي ال�ساكنة المقیم�ة،   :         القاطنات        ومعنى   ٦١                               ببغداد والمطبعة السلفیة بمصر ص 
  :                                                        جمع رائم من رام یریم إذا برح، أي البارحات، وأوال�ف الطی�ر  :                            أي الالزمات الساكنات، والریم

                                  جم�ع ورق�اء وھ�ي الت�ي عل�ى ل�ون الرم�اد   :                      فت مكة والحرم، والورق                        دواجنھا، وھي ھنا التي أل
  .                وتضرب إلى الخضرة



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ِوالقاطنات البیت غیر الریم     أوالفا مكة من ورق الحمى ِ
َ ِ ْ ُ

َِّ ُّ َ َ  

ُالحمام: األصلو َ َ.  

  ):١(وقال آخر 

َلیس حي على المنون بخال       ِ ُ َ ٌّ َ............  

  .واألصل بخالد

  ):٢(وقال الشاعر 

ّكأن إبریقهم ظبي على شرف      مفدم بسبا الكتان ملثوم َ ُ
ٍ

ٌ  

  .واألصل بسبائب

، فالبیت األول لزهیر، والثاني لجریر، والثالث للبید بن ربیعة، والرابع للعجاج

والخامس لعبید بن األبرص، والسادس لعلقمة بن عبدة التمیمي، فلیس شاعر من 

هؤالء من طیيء، ومن العجیب أن دیار هؤالء الشعراء على قرب من دیار 

طیيء، فعبید بن األبرص من أسد، وكانت أسد تسكن مكان طیيء، وزهیر من 

الطائف یتصیفون مزینة، وهم جیران طیيء، ولبید من بني عامر وكانوا ینزلون 

فیها لطیب هوائها، ویتشتون في نجد قرب طیيء، وجریر والعجاج كالهما من 

طیيء، وكانت بطون تمیم تتصل بطيء، وهؤالء الشعراء كلهم أو أكثرهم من 

  ) ٣. (البدو الذین شاع فیهم سمة حذف الحروف والحركات

 :اللهجات المعاصرة

                                                           
     أش�رف  /                                وھو في دی�وان عبی�د ب�ن األب�رص ش�رح  ٥٧    /  ٢                   في شرح جمع الجوامع               ھمع الھوامع  )(١

   :         كالتالي  ٩٥    م ص     ١٩٩٤   ھـ     ١٤١٤          األولى سنة  /                          دار الكتاب العربي ببیروت ط /           أحمد عدرة ط
ٌلیس رسم على الدفین ببا ْ َ                      ٌ ْ ِلي       فلوى ذروٍة فجنبى أثالَ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ َِ ِ             ٍ                 ِ ُ ْ َ َ َ ْ َْ َ َِ ِ  

       م��ن ب��الد   :            موض��ع، وذروة  :                  واد ق��رب مك��ة، ول��وى  :                          بقای��ا آث��ار ال��دار، وال��دفین  :            ومعن��ى الرس��م
    .                       حصن قریب من بالد بني أسد  :             غطفان، وأثال

                                                  وش��بھ اإلبری��ق بظب��ي ف��ي ط��ول عنق��ھ وإش��راقھ، وجعل��ھ عل��ى   ٤٧                        دی��وان علقم��ة ب��ن عب��دة ص  )(٢
                                                                    ان المشرف؛ ألن ذلك مما یزید في طول عنقھ للن�اظر، وقول�ھ ب�سبا الكت�ان أي              شرف، وھو المك

    .                 أي قد جعل لھ لثام  :                          على فمھ خرقة، ومعنى ملثوم  :                          بسبائب الكتان، ومعنى مفدم
    ٦٩٤    /  ٢                          اللھجات العربیة في التراث    )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َالقطعة لغة كثیر من البالد المصریة كا ْ لمحلة الكبرى وما حولها، وكثیر ُ

) َالنور ظها(َأي طلع، و) َالنهار طال(من مدیریتي البحیرة وبني سویف یقولون 

  )١. (أي النار، وهلم جرا) خمدت النا(أي ظهر، و

  ) أبو حسا: (في جبل لبنان یقولون) نیحا الشوف(كما أن أهل قریة 

فین أخوك :  یقولون، وكثیر من األماكن في رشید والشرقیة)أبو حسن(في 

ًمحمو، بدال من محمود، وادیل خمسأرو، بدال من خمسة قروش، كما تحذف  ًْ َ ُ ّ
عبد، وعند، وعدد، : لهجات الجزیرة بالسودان حرف الدال في آخر الكلمات اآلتیة

ًواذا كانت القطعة أیضا في مدیریة البحیرة فإننا ال نعجب إذا علمنا أن قبیلة  َ ْ ُ ٕ
ًرها أخذت تنتقل شماال حتى هبطت مصر ونزلت مدیریة طیئ لما خرجت من دیا

  )  ٢. (البحیرة، فالسمة اللهجیة تنتقل مع القبیلة في مسارها، وفي حلها وترحالها

ًواألصل في نطق الكلمات أن تتم فیه الحروف كاملة بذال للمجهود 
ًالعضلي المطلوب، ولكن بعض الناطقین یختصر نطق الكلمات جریا على 

ٕهولة الذي شاع في البدو والحضر على سواء وان خص بعضهم قانون الس
  )٣. (بالبدو

ویرى أحد المحدثین أن األخطاء السمعیة التي تنشأ عن ضعف بعض 

. األصوات مما یؤدي بالتالي إلى سقوط هذه األصوات من السلف إلى الخلف

)٤(  

  

َّاللخلخانیة: المبحث الخامس ِ َ َ ْ َّ.  

طق مما یترتب علیه سقوط بعض حروف اللخلخانیة هي اإلسراع في الن

  :الكلمة ، وقد عرفها علماء اللغة في كتبهم، ومن أهم ما قیل فیها ما یلي

                                                           
     ٣٣    ،   ٣٢                      ممیزات لغات العرب ص  )(١
      ٦٩٦    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٢
      ٣٧٦ً                               ً اللھجات العربیة نشأة وتطورا ص  )(٣
      ٦٩٣    /  ٢                          اللھجات العربیة في التراث    )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ْالعجمة، یقال: واللخلخانیة: " جاء في العین َرجل لخلخاني، والمرأة بالهاء، أي: ُ َْ :

ّال یفصحان، قال األخطل یصف وده  ُ)١:(  

َأذود اللخلخانیات عنه      وَأمن ْ ّ َ ْ ِحه المصرحة العراباَّ َ َّ َ ُ ُ ُ  

َأنه ببذله للعربیات، ویمنعه من اللخلخانیات، والمصرحة: یعني َّ الصریحة : ّ

  )٢. " (األنساب

َّلخ في : ّاللكنة في الكالم؛ وهي من معنى قولهم: اللخلخانیة: " ویقول الزمخشري َ
ًكالمه، إذا جاء به ملتبسا ْ ِلخخت عینه بمعنى لححت: من قولهم. ُ ُِ ْ َ وعن . َ

ّنظر فالن نظرا لخلخانیا، وهو نظر األعاجم: األصمعي َ َ َْ ً) " .٣(  

َاللخلخانیة: " ویقول ابن فارس   )٤. " (ُالعجمة في المنطق: َّ

رجل لخلخاني، : العجمة، یقال: اللخلخانیة: قال أبو عبید: " وفي تهذیب اللغة

  :)٥ (وقال البعیث. وامرأة لخلخانیة، إذا كانا ال یفصحان

لَ سْها إنُكُرْتَیَس
  )٦. " (ُوعُتَري ْهَ وِاتَّیِانَخَّلْخَّ بنو الل   ا َهَ جارُ اهللاَمَّ

َمعاویة قال وفي حدیث: " وفي لسان العرب َ ِ َ ٌ الناس َأفصح؟ فقال رجلَُّأي: ُ ُ َ َ َ ٌقوم : َ ْ َ
َارتفعوا عن لخلخانیة العراق، قال

ِ ْ َّ َ َْ ُ ََ ُوهي اللكنة في الكالم والعجمة: ْ َُ ْ َُ ْ َ ْ هو : ؛ وقیلُّ

ٌمنسوب إلى لخلخان وهي قبیلة؛ وقیل َ َ َِ َِ ْ ٌ ُ ْ ٌموضع؛ ومنه الحدیث: َ
ِ

ْ ِكنا بموضع كذا  :َ
ْ َ
ِ َّ ُ

َّوكذا فأتى رجل فیه لخلخانیة َ َْ ٌ ُ َ.) " ٧(  

  :اللهجات العربیة القدیمة

                                                           
        ومعن�ى   ٥٣    م  ص    ١٩٩٤   ھ�ـ     ١٤١٤            الثانی�ة س�نة  /                          دار الكتب العلمیة ببی�روت ط /               دیوان األخطل ط )(١

َاللخلخانیات  َّ            َ   .         العربیات   :                                 الغریبات غیر العربیات ، والعراب   : َّ
      ١٤٢    /  ٤        العین  )(٢
     ٣١٢    /  ٣          ب الحدیث             الفائق في غری   )(٣
        ٢٠٣    ص  ٥           دار الفكر ج /                 عبد السالم ھارون ط /                             مقاییس اللغة البن فارس تحقیق )(٤
                          دار الحریة للطباع�ة ببغ�داد  /                     ناصر رشید محمد حسین ط /                                  شعر البعیث المجاشعي جمع وتحقیق د )(٥

   .ّ                               ّمن الرتع، وھو الرعي في خصب وسعة  :             ومعنى رتوع  ١٧  ص    م    ١٩٧٤  م     ١٣٩٤    سنة 
      ٥٧٤    /  ٦  ة             تھذیب اللغ )(٦
      ٣١٢    /  ٣                                   والحدیث في الفائق في غریب الحدیث     ٤٠١٧    /  ٥             لسان العرب  )(٧



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

َذكر العلماء في معایب اللغات اللخلخانیة  ِفي لغة الشحر ) بفتح الالمین(َّ ْ ِّ

  ف بعض الحروف اللینة، فیقولون في ما شاء ُوعمان، وهي حذ

  )١). " (مشا اهللا(اهللا 

ُوقد عزیت اللخلخانیة إلى أعراب الشحر وعمان عند الثعالبي، وكذلك في  ِ ْ ِّ

ممیزات لغات العرب، وتاریخ آداب العرب، وفي اللهجات العربیة، واللهجات 

تضب في لهجات ًالعربیة في التراث، واللهجات العربیة نشأة وتطورا، والمق

ٕالعرب، وان كنا نلحظ أن هذه المصادر قد اعتمدت على فقه اللغة وسر العربیة 
  )٢. (في العزو

، في حین جاء في )٣(وعزیت اللخلخانیة إلى العراق في خزانة األدب 

  )٤. " (قوم تباعدوا عن فراتیة العراق: " الكامل

مة، واللخلخانیة لذا نرجح أن الفراتیة خاصة بأهل العراق ومعناها العج

خاصة بأعراب الشحر وعمان، وقد سبق تعریفها، وال شك أنها صفة لهجیة بدویة 

اللخلخانیة تعرض في لغات أعراب الشحر : " كما یفهم من كالم الثعالبي

َمشا اهللا كان: وعمان، كقولهم   )  ٥. " (ما شاء اهللا كان: یریدون! َ

 :اللهجات المعاصرة  

                                                           
  .ساحل البحر بین عمان وعدن: ِّالشحر   و  ٣١                      ممیزات لغات العرب ص  )(١
                           وتاریخ آداب العرب لم�صطفى   ٣١                       وممیزات لغات العرب ص    ١٥٢                        فقھ اللغة وسر العربیة ص    )(٢

           واللھج���ات    ١١٧                        وف��ي اللھج���ات العربی��ة ص  ٢  ١٢   ص ١              مكتب���ة اإلیم��ان ج /              ص��ادق الرافع��ي ط
                    والمقتضب ف�ي لھج�ات    ٣٧٤ً                                ً واللھجات العربیة نشأة وتطورا ص    ٦٩٥    /  ٢                  العربیة في التراث 

      ١٦١        العرب ص 
              مطبع�ة الخ�انجي  /                 عب�د ال�سالم ھ�ارون ط /                                               خزانة األدب ول�ب لب�اب ل�سان الع�رب للبغ�دادي تحقی�ق )(٣

        ٤٦٥   ص ١ ١   ج  م     ١٩٨٣   ھـ     ١٤٠٣          األولى سنة  / ط
                                              لغة أھل الفرات الذي ھو نھر أھل الكوف�ة ومعناھ�ا    :           والفراتیة   ٧٦٥ /   ٢                      الكامل في اللغة واألدب    )(٤

    .      العجمة
    ٦٩٥    /  ٢                                  وانظر اللھجات العربیة في التراث    ١٥٢                          فقھ اللغة وسر العربیة ص  )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

یا : (ألسنة العامة في مصر الیوم، وعلیها قولهماللخلخانیة شائعة على 

: فالنة اشترت مشا اهللا، یریدون: ، وقولهم)مشا اهللا علیه، ویا مشا اهللا علیها

  )١. (التي تعلق في جید المرأة) ما شاء اهللا(القطعة الذهبیة التي كتب علیها

 ویرى أحد المحدثین أن سبب حذف الحروف في اللخلخانیة أن بعض 

ًن یمیلون إلى تقصیر الحركات تقلیال للجهد العضلي، وفي العربیة الناطقی
الفصحى المنطوقة اآلن تقصیر للحركات على لسان الناطقین، فال نجد اآلن 

  )٢. (ًناطقا ینطق حروف المد على طبیعتها كما حددها علماء التجوید

  

  .الجارة) من(حذف نون : المبحث السادس

ًن تبقى دائما سواء ولیها متحرك أو الجارة أ) من(المشهور في نون 
ساكن، إال أنها تكون ساكنة إذا ولیها متحرك، ومكسورة إذا ولیها ساكن غیر 

ِمن ابتداء الساعة (، ومثالها في المواضع الثالثة )أل(، ومفتوحة إذا ولیتها )أل( ِ

َاألولى من یوم الجمعة ما رأیت أحدا من الناس ً ْ َ ْ
ساكنة، األولى مكسورة، والثانیة ) ِ

َوالثالثة مفتوحة، وخثعم وزبید من قبائل الیمن یحذفون النون إذا ولیها ساكن  ََ ْ
ْخرجت ملمسجد: (فیقولون ِ) .(٣(  

جعل ابن واختلف علماء اللغة القدامى في حكم حذف هذه النون، فقد 

ْ وجعله ابن عصفور وغیره من الضرورات،ًمالك هذا قلیال َّونازعهما أبو حیان ، ُ

ولو تتبعنا دواوین العرب الجتمع : قال، ه حسن شائع ال قلیل وال ضرورةإن: فقال

بل هو كثیر ویجوز في سعة   أو ضرورةًفكیف یجعل قلیال، من ذلك شيء كثیر

فكیف ال ، أو بیتین، وطالما بنى النحویون األحكام على بیت واحد: قال. الكالم

ِیبني جواز حذف نون  ، ه ما ال یحصى كثرةفي هذه الحالة وقد جاء من) من(َْ

                                                           
      ١٦١                           المقتضب في لھجات العرب ص  )(١
      ٣٧٤ً                               ً اللھجات العربیة نشأة وتطورا ص  )(٢
     ٣٣          ت العرب ص             ممیزات لغا )(٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 فال ،َّوهو أن تكون الالم ظاهرة غیر مدغمة فیما بعدها، نعم لجوازه شرط: قال

ِم الظالم     )من الظالم(تقول في    )١ . ()َّْم اللیل) (َّْمن اللیل( وال في ،َّ

أما . وكالم أبي حیان یمكن أخذه على اعتبار أنه یمیل إلى رأي الكوفیین

ًننون للظاهرة إال مع كثرة الشواهد فیعدون ذلك قلیال أو من البصریون الذین ال یق
  )٢(.الضرورات

  

  :اللهجات العربیة القدیمة

الجارة إذا ) من(سبق وأن قلنا إن خثعم وزبید من قبائل الیمن یحذفون نون 

  ):٣(ولیها ساكن، وعلى هذه اللهجة جاء قول شاعرهم 

َلقد ظفر الزوار أقفیة العدى       ِ ِ ِ
ُ ََّ ُّ ِبما جاوز اآلمال مألسر والقتلَ ِ ْ َ

ِ َ  

  ):٤(من األسر، وقال الشاعر : أي

ًَأبلغ أبا دختنوس مألكة  َُ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ِ غیر الذي قد یقال ملكذب   ِ ِ َِ ْ ُ َ  

  .من الكذب: أي

وجاءت هذه اللهجة على ألسنة شعراء من قبائل أخرى غیر خثعم وزبید، 

  :فقد نطق بها المغیرة بن حبناء في قوله

ُمرؤ حنظلي حین تنسبني     ال ملعتیك وال أخوالي العوقإني ا َْ َ ُْ ِ ُ َ ٌ  
                                                           

     ٣٧٤    /  ٣                   في شرح جمع الجوامع               ھمع الھوامع  )(١
      ٣٧٣    ،    ٣٧٢ً                               ً اللھجات العربیة نشأة وتطورا ص  )(٢
                المكتب��ة الع��صریة  /                                                               البی��ت غی��ر من��سوب ف��ي أوض��ح الم��سالك إل��ى ألفی��ة اب��ن مال��ك الب��ن ھ��شام ط )(٣

     ٦٨٤ / ١                        ش�رح الت��صریح عل�ى التوض��یح    و    ١٣١٤    /  ٣                   والمقاص�د النحوی��ة   ٩٣   ص ٣        ببی�روت ج
   أن   :                                    جمع قفا وھو مؤخر العن�ق، ومعن�ى البی�ت  :                 جمع زائر ، أقفیة  :              نال ، الزوار   :           ومعنى ظفر 

                                                                                 األعداء فروا أما ھؤالء األبطال حین رأوھ�م ول�م یثبت�وا وأعط�وھم ظھ�ورھم وأقفی�تھم ، ظف�روا 
  .                                           منھم بأكثر مما كانوا یأملون من أسرھم وقتلھم

     و   ٢٥٠ /   ١                                در المصون في علوم الكتاب المكنون     وال     ٢٧٨ / ٣                              البیت غیر منسوب في الخصائص )(٤
ُأبو دختنوس ھو لقیط بن زرارة    و   ١١٠ / ١            ولسان العرب      ١٤٥ / ١                  أمالي ابن الشجري ُ َ ِْ َ َ التمیمي، َ

ِودختنوس ابنتھ، سماھا باسم بنت كسرى َ َّ َ ُْ ُ َ ُ َ ْ. 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  

. من العتیك، والمغیرة من ربیعة بن حنظلة بن مالك بن زید مناة بن تمیم: أي

)١(  

  ):٢(ونطق بها أبو صخر الهذلي في قوله 

ُكأنهما مآلن لم یتغیرا     وقد مر بالدارین من بعدنا عصر َْ َْ َ ََ ِْ ِ ِ
ْ ِّ َِّ ِ َّ َ  

  .من اآلن: أي

  ):٣(ونطق بها كثیر في قوله 

ُإذا وصلتنا خ َْ َ َ َلة كي تزیلها َ َ ُِ ٌ َینا وقلناَ أب  َّ َ ُْْ ُالحاجبیة َأول: َ َّ ُ َِّ ِ َ ْ  

ُلها مهل ال یستطاع دراكه    وسابقة ملحب ال تتحول َّ َ ََُ ْ ِ ٌ ُ ُ َ َ  

  )٤. (من الحب، وكثیر من خزاعة، وهي قبیلة أزدیة من القحطانیة: أي

  ):٥(لحارث بن خالد المخزومي ونطق بها ا

َّعاهد اهللا إن نجا ملمنایا     لیعودن بعدها حرمیا ِ ْ ُ ََ َ ََّ ُ َ َ َْ ِ  

  .من المنایا: أي

                                                           
  :           والع�وق   ٤٠٦   ص ١             دار المع�ارف ج /                أحم�د محم�د ش�اكر ط /                                الشعر والشعراء البن قتیبة تحقیق )(١

  .                                                      قوم من أزدعمان، وھم أخوال المفضل بن المھلب بن أبي صفرة
                 مطبع�ة الم�دني دون  /                      عبد الستار أحمد ف�راج ط /                                          شرح أشعار الھذلیین ألبي سعید السكري تحقیق )(٢

       ٥٣٩    /  ٢                   وسر صناعة اإلعراب    ٩٥٦  ص        تاریخ
   ھ�ـ     ١٣٩١  ة                      دار الثقاف�ة ببی�روت س�ن /            إح�سان عب�اس ط /                                    البیتان في دیوان كثیر عزة جمع وش�رح )(٣

  )     ملح��ب (    ب��دل   )        ف��ي الح��ب   : (        وفیھم��ا   ٥٠٩    /  ١                  وال��شعر وال��شعراء    ٢٥٦    ،    ٢٥٥    م ص     ١٩٧١
  )     ملحب   (   ٧٠٤ / ٢                             واللھجات العربیة في التراث    ٢٢٢   / ٥                                 فیكون ال شاھد فیھ، وفي خزانة األدب 

   .                كما ھو ثابت ھنا
      ٥٠٣    /  ١                 الشعر والشعراء  )(٤
          األول��ى س��نة  /                      مطبع��ة النعم��ان ببغ��داد ط /             یح��ي الجب��وري ط /                               ش��عر الح��ارث ب��ن خال��د المخزوم��ي د )(٥

         ن�سبة إل�ى   : ً             ً ومعن�ى حرمی�ا    ١٢٩٤    /  ٣                          والكامل في اللغة واألدب     ١١٠    م ص     ١٩٧٢   ھـ     ١٣٩٢
   .     الحرم



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

وهكذا اتسعت رقعة هذه الظاهرة اللهجیة فبعد أن عزیت إلى خثعم وزبید 

وهما من القبائل القحطانیة، ظهرت في تمیم، وهذیل، وخزاعة، حتى إنها ظهرت 

  ):١(تنبي حین قال على لسان الم

  ِمالِ الجُ لها شخوصٍیرَ طَ فوق   ٍ ناسّ في زيّنِجْلِ مٌبْكَ رُحنن

  .من الجن: أي

  

  ):٢( ویقول عمر بن أبي ربیعة 

ِن نقضي اللهو في غیر مْیَّیِجّن ِت مَمِغَ ولو ر  حرمَِ َین المِحِاشَكْلْ   ُسِاطَعَ

  .من الكاشحین: أي

  ):٣(ًویقول عمر بن أبي ربیعة أیضا 

ًس مألشیاء ال أنس مجلسا ْوما أن َ َ
ِ لنا مرة منها بقرن المنازل   ِ ً  

  .من األشیاء: أي

، ومن هنا قال أحد )٤(إلى غیر ذلك من أقوال لشعراء قدامى ومحدثین 

فهذه جملة صالحة من الشعر العربي القدیم، ومن الشعراء المحدثین : " المحدثین

الحذف، وهذا یدل على أنه سائغ غیر العارفین بلغات العرب، وكلها فیها ذلك 

  )٥. " (منكر

                                                           
              الھیئ�ة، وقول�ھ   :             ومعن�ى ال�زي   ١٢٢    م ص     ١٩٨٣     ھ�ـ     ١٤٠٣              دار بیروت س�نة  /                 دیوان المتنبي ط )(١

     .                           فوق طیر أي فوق ركائب كالطیر
    م ص     ١٩٩٦   ھ�ـ     ١٤١٦            الثانیة س�نة  /                          دار الكتاب العربي ببیروت ط /                           دیوان عمر بن أبي ربیعة  ط )(٢

    .     األنوف  : ّ                    ّالمست الرغام، المعاطس  :                          یناجي كل منھما اآلخر، رغمت  :              ومعنى نجیین   ٢٠١
    .        اسم موضع  :               وقرن المنازل   ٢٧٣           دیوانھ ص  )(٣
  ـ�     ٤٣                          وبحوث ومقاالت في اللغة ص    ١٦٩  ـ    ١٦٧    /  ١                                      ینظر أمثلة أخرى كثیرة في معجم تیمور  )(٤

٤٧     
                                                                            عدة ال�سالك إل�ى تحقی�ق أوض�ح الم�سالك لمحم�د محی�ي ال�دین عب�د الحمی�د ض�من كت�اب أوض�ح   ) (٥

     ٩٤ ص ٣                        المكتبة العصریة ببیروت ج /                                     المسالك إلى ألفیة ابن مالك البن ھشام ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 :اللهجات المعاصرة

الجارة في لهجاتنا العامیة في مصر ) من(استعملت ظاهرة حذف نون 

من : خرج ملمدرسة، وملمسجد، وانصرفوا مالجتماع، أي: وغیر مصر، فنقول

  .الخ...... المدرسة، ومن المسجد، ومن االجتماع، 

  وهذا یؤكد أن في النازلین األولین : " ثینومن ثم یقول أحد المحد

  ) ١. " (ًفي مصر من العرب قوما من زبید وخثعم

الجارة إذا ولیها ) على(حذف األلف والالم من : المبحث السابع
  .ساكن

ركبت على الفرس، ورأیت كأني أمشي على الماء، وعلى : األصل أن یقال

الفرس (ة الوصل في الماء بنو تمیم، لكن ورد عن بعض العرب حذف همز

الجارة اللتقائها ساكنة مع الم ) على(ألنها تسقط في الدرج، وحذف ألف ) والماء

الجارة ) على(فحذفت الم ) عللفرس وعللماء(المعرفة الساكنة، فصار اللفظ 

كراهة اجتماع المثلین، وال یمكن اإلدغام ألن المتحرك ال یدغم في الساكن، كما 

: سین في مست، واألصل ظللت ومسست، ومن ثم قالواحذفوا الالم في ظلت وال

ْركبت علفرس، ورأیت كأني أمشي علماء، وعلماء بنو تمیم، ونظیر ذلك حذف  ْ َْ َ َ
النون من كل اسم من أسماء القبائل تظهر منه الم المعرفة كبني الحارث وبني 

العنبر وبني العجالن؛ ألن النون قد اجتمعت مع الالم وهي مقاربة لها في 

المخرج، وهمزة الوصل تسقط للدرج، والیاء الفاصلة تسقط اللتقاء الساكنین، وال 

یفعلون ذلك في بني النجار وبني النمر وبني التیم لئال یجمعوا علیه إعاللین 

ْفي علماء(اإلدغام والحذف، فألن یحذفوا الالم مع أختها  بطریق أولى من ) َ

  )٢).(في بلحارث(حذف النون مع الالم 

                                                           
      ٧٠٥    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(١
            وش���رح المف���صل  ٧   ١٢٢ / ٣                         والكام���ل ف���ي اللغ���ة واألدب    ٣٨٦ / ١           والمقت���ضب    ٤٨٣  /  ٤         الكت���اب  )(٢

              وخزان��ة األدب    ١٨٠ / ٢                    وأم��الي اب��ن ال��شجري    ٤٩٨ / ٤                        وش��رح ش��افیة اب��ن الحاج��ب    ١٥٥ /  ١٠
    ٣٥                      وممی��زات لغ��ات الع��رب ص   ١٣٢ / ٦                                        وال��در الم��صون ف��ي عل��وم الكت��اب المكن��ون    ١٠٦ / ٧

    ٣٧٣ً                               ً واللھجات العربیة نشأة وتطورا ص   ٧٠٢ / ٢                           واللھجات العربیة في التراث 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  :ات العربیة القدیمةاللهج

  الجارة إذا تالها ) على(تحذف بلحارث بن كعب األلف والالم من 

  ):١(اسم معرف بأل، قال الشاعر 

ِوما سبق القیسي من ضعف حیلة   ولكن طفت علماء غرلة خالد ٍ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ْْ ََ ََ َْ ْ ُّ ْ ِ ُ  

  ): ٢(وقال الشاعر 

َغداة طفت علماء بكر بن وائل  وعجنا صدور ُُ ْ َُ ْ ُ َُ
ِ ْ ِ الخیل نحو تمیم وأصلها ََ ِ

) على(على الماء، فسقطت همزة الوصل للدرج، كما حذفت ألف : في البیتین

ألنهم یكرهون ) على(فحذفت الم ) عللماء(اللتقائها مع الم المعرفة، فصارت 

  .اجتماع المثلین

 :اللهجات المعاصرة  

 الجارة) على(شاعت لهجة بلحارث بن كعب في حذف األلف والالم من 

ْنعوم علمیه، اقعد : إذا ولیها ساكن في بعض لهجاتنا المعاصرة، ففي مصر نقول ْ َ
ْعلكرسي، صل علنبي  َْ   . الخ.... َ

  .الوقف بالسكون على االسم المنون المنصوب:المبحث الثامن

                                                           
           وأم��الي اب��ن     ١٢٢٧ / ٣                         والكام��ل ف��ي اللغ��ة واألدب    ٤٨٣ / ٤   اب     الكت��                 من��سوب للف��رزدق ف��ي         البی��ت  )(١

ُقلفة (                                وھو غیر موجود بالدیوان، ویروى    ١٨٠ / ٢       الشجري  َ ًْ     ُ َ ُغرل�ة (    ب�دل   ) ًْ َ ُْ     ُ َ     ب�دل   )         س�وء س�یرة ( و   )ُْ
                                                                  ، وأراد بالقیسي عمر بن ھبیرة الفزاري ألن فزارة من قیس، وكان ق�د ع�زل   )         ضعف حیلة (   من 

                                        ي مكان�ھ، فم�دح الف�رزدق عم�ر ب�ن ھبی�رة وھج�ا                                      عن العراق وولى خالد ب�ن عب�د هللا الق�سري ف�
ً                                          ًجل�دة ال�ذكر، وإنم�ا ذك�ر ھ�ذا تعری�ضا ب�أم خال�د   :                       علت وارتفعت ، والغرلة   : ً                ًخالدا، ومعنى طفت

                                                                                   ألنھا نصرانیة، فجعلھ على ملتھا وجعلھ في رفعتھ علی�ھ بالوالی�ة وإن ك�ان أف�ضل من�ھ كالجیف�ة 
   .                     تطفو على الماء وتعلو

ّلقطرى        البیت  )(٢ ِ َ َ      ّ ِ َ                            وغی�ر من�سوب ف�ي ش�رح المف�صل      ١٨٠ / ٢                 أم�الي اب�ن ال�شجري    ف�ي ُ         ُ الفجاءة     بنَ
        وی��روى     ١٢٢٧ / ٣                       والكام��ل ف��ي اللغ��ة واألدب      ٤٩٨ / ٤                        وش��رح ش��افیة اب��ن الحاج��ب    ١٥٤ /  ١٠

                                        یرید طفت على الماء القتلى من بكر، ومعنى   :      ومعنى   )   نحو (    بدل   )    شطر ( و  )     عجنا (    بدل   )     عاجت (
ُعجت البعیر ْ ُ          ُ ْ    . ُ                    ُأي عطفت رأسھ بالزمام  : ُ



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ًالمشهور في الوقف على االسم المنون أن یسكن آخره إذا كان مرفوعا أو 
ًمجرورا، ویقلب تنوینه ألفا إ : ًذا كان منصوبا في غیر المؤنث بالهاء ، فیقال ً

ْجاء محمد ومررت بسعید ورأیت زیدا ، فإن كان في المؤنث بالهاء فاألعرف أنه  ْ
ًرأیت فاطمه، وتقف علیها بالتاء بعض العرب مطلقا: یبدل من التاء هاء فتقول ْ .

)١(  

: " لمتحركة في الوصلت افي أواخر الكلما باب الوقفیقول سیبویه في 

أما كل اسم منون فإنه یلحقه في حال النصب في الوقف األلف، كراهیة أن 

ًأو زیادة فیه لم تجيء عالمة ، یكون التنوین بمنزلة النون الالزمة للحرف منه ٍ

ومثل هذا في االختالف الحرف . للمنصرف، فأرادوا أن یفرقوا بین التنوین والنون

ٕه التاء، واذا وقفت ألحقت الهاء، َلتَذا وصالذي فیه هاء التأنیث، فعالمة التأنیث إ
  )٢. " (أرادوا أن یفرقوا بین هذه التاء والتاء التي هي من نفس الحرف

  :اللهجات العربیة القدیمة

یرى ابن مالك أن ربیعة تحذف التنوین وتقف بالسكون في جمیع األحوال، 

ْهذا زید، ومررت بزید،ورأیت زید : فیقولون ْ ربیعة الفرس ــ  أعلم واهللاــ وهو ، )٣(ْ

  )٤ (.بن نزار بن معد بن عدنان

  ):٥(واستدل على هذه اللهجة بقول األعشى 

ٍإلى المرء قیس ُأ ّیل السرى ِطِ ْوآخذ من كل حي عصم     ُ ُ ُ ٍَّ ُّ ْ
ِ ُ ُ َ  

ًوأصله عصما ، ولكنه وقف على لغة ربیعة بالسكون ، واألعشى میمون من بكر 
  )١.(یعة التي تشیع فیها هذه الظاهرةبن وائل التي ینتهي نسبها إلى رب

                                                           
       ٣٥    ،   ٣٤                       وممیزات لغات العرب ص    ٨٠٠ / ٢                             ارتشاف الضرب من لسان العرب  )(١
       ١٦٦    /  ٤         الكتاب  )(٢
                        دار المأمون للتراث بمك�ة   /                        عبد المنعم أحمد ھریدي ط /                                      شرح الكافیة الشافیة البن مالك تحقیق د )(٣

                 محمد كامل برك�ات  /                                              والمساعد على تسھیل الفوائد البن عقیل تحقیق د    ١٩٨٠   ص ٤         المكرمة ج
                           وش��رح الت��صریح عل��ى التوض��یح    ٣٠٢   ص ٤   م ج    ١٩٨٠   ھ��ـ     ١٤٠٠                    دار الفك��ر بدم��شق س��نة   /  ط
٦١٦ / ٢      

      ٧٩٩ / ٢                             ارتشاف الضرب من لسان العرب  )(٤
     ٣٧              مكتبة اآلداب ص  /           محمد حسین ط /                                              دیوان األعشى الكبیر میمون بن قیس شرح وتعلیق د )(٥



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  ):٢(ویقول أبو النجم 

ْخرجت من عند زیاد كالخرف ِ َ ْ تخط رجالي بخط مختلف    ٍ ْ ِْ ٍّ
ُ َ ِ ْ ِ

ُّ َ  

ْتكتبان في الطریق الم الف ِ
َ

ِ ِ  

ًوأصله الما وألفا، ولكنه حذف التنوین من األول من باب الوصل بنیة الوقف،  ً
یعة، وأبو النجم ینتهي نسبه إلى بكر بن وحذف العاطف ووقف على ألف بلغة رب

  )٣.(وائل من ربیعة

ًومن األمثلة الواردة على هذه الظاهرة أیضا ما جاء في همع الهوامع من قول 
  ): ٤(الشاعر 

ْأال حبذا غنم وحسن حدیثها     لقد تركت قلبي هائما دنف ِ َِ ْ ْ ًُ َ ََ َ ُُ ْ ٌ َّ  

  .ًواألصل دنفا، ولكنه وقف على لغة ربیعة بالسكون

وجاء في شرح المفصل أن بعض العلماء ینسب هذه الظاهرة إلى طیئ 

، في حین عزیت الظاهرة إلى ربیعة في شرح الشافیة وشرح التصریح وهمع )٥(

، وجمع أحد المحدثین )٦(الهوامع وممیزات لغات العرب وفي اللهجات العربیة 

                                                                                                                                           
      ٤٨٢    /  ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(١
                   مطبوعات مجمع اللغة  /                            محمد أدیب عبد الواحد جمران ط /                لعجلي جمع وشرح د         النجم ا ي          دیوان أب )(٢

ِ          ِتكتب�ان ف�ي  (       ب�دل م�ن   )    ب�انّ  ّ كتُ       ُ كأنم�ا ت   : (    وفی�ھ     ٢٦٨    م ص     ٢٠٠٦   ھ�ـ     ١٤٢٦                  العربیة بدمشق سنة 
  . )ِ      ِ الطریق

      ٤٨٣    ،    ٤٨٢ / ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٣
                     وش��رح الكافی��ة ال��شافیة      ٣٨٦ / ٣                    ف��ي ش��رح جم��ع الجوام��ع                               البی��ت ب��ال ن��سبة ف��ي ھم��ع الھوام��ع  )(٤

             الذي ھ�ام عل�ى   :                   اسم امرأة، والھائم  :       وغنم   ٣٠٢    /  ٤                     على تسھیل الفوائد          والمساعد    ١٩٨٠ / ٤
َالذي بھ دنف أي مرض  : ِ            ِوجھھ، والدنف َ                  َ َ.  

     ٧٠ / ٩             شرح المفصل  )(٥
   ف�ي             ھم�ع الھوام�ع  و     ٦١٦ / ٢                           وشرح التصریح على التوض�یح    ٢٧٢ / ٢                       شرح شافیة ابن الحاجب  )(٦

     ١١٨                        وفي اللھجات العربیة ص   ٣٤                      وممیزات لغات العرب ص   ٣٨٦ / ٣                 شرح جمع الجوامع



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

السابقة لألعشى ، والشواهد )١(بین الرأیین فنسب الظاهرة لكل من ربیعة وطیئ 

  .وأبي النجم تؤید أنها خاصة بربیعة

 :اللهجات المعاصرة  

لغة ربیعة الخاصة بالوقف بالسكون على االسم المنون المنصوب  شاعت

ْرأیت أسد، شاهدت مسلسل : في لهجاتنا المعاصرة في البالد العربیة، فنقول ْ
ْاجتماعي،شربت عسل،وتناولت عنقودمن العنب    الخ.....ْ

                                                           
                    بح�ث من�شور ف�ي حولی�ات   .                     محمد خلیل نصر هللا فراج /                                      الوقف ووظائفھ عند النحویین والقراء د )(١

                الرس��الة التاس��عة   .                         الحولی��ة الحادی��ة والع��شرون  .                                      اآلداب والعل��وم االجتماعی��ة بجامع��ة الكوی��ت
     ٥٤    م ص  ١   ٢٠٠   ھـ     ١٤٢٢                        والخمسون بعد المائة سنة 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  .ًإبدال الثاء تاء: حث التاسعالمب

والظاء والذال : " الثاء أحد األصوات التي سماها الخلیل باللثویة فقد قال

، وحدد سیبویه مخرج هذه األصوات )١. " (والثاء لثویة ألن مبدأها من اللثة

، )٢. " (ومما بین طرف اللسان وأطراف الثنایا مخرج الظاء والذال والثاء: " فقال

  .دثون باألصوات األسنانیةوسماها المح

والطاء : "والتاء أحد األصوات التي سماها الخلیل باألصوات النطعیة فقال

ّوالتاء والدال نطعیة؛ ألن مبدأها من نطع الغار األعلى ْ ، وحدد سیبویه )٣. " (ِ

ُومما بین طرف اللسان وأصول الثنایا مخرج الطاء، : " مخرج هذه األصوات فقال َ ْ ُ
  )٤. " (لوالدال، والدا

فیجمع بین الثاء والتاء قرب المخرج، فمخرج التاء یلي مخرج الثاء، وكل 

منهما یشترك في صفة الهمس، واالستفال، واالطباق، واإلذالق، إال أن التاء 

، ولقرب المخرج واالشتراك في بعض الصفات أمكن التبادل )٥(شدید والثاء رخوة

  .بین صوتي الثاء والتاء

  

  : القدیمةاللهجات العربیة

حدثني شیخ لنا من البصریین : قال أبو الحسن: " جاء في نوادر أبي زید

 الخلیل بن أحمد قول ُأنشدت: عن أبي حاتم السجستاني عن األصمعي قال

ْالسموأل َ َّ)٦:(  

                                                           
     ٥٨ / ١        العین  )(١
      ٤٣٣ / ٤         الكتاب  )(٢
     ٥٨  /  ١        العین  )(٣
      ٤٣٣ / ٤         الكتاب  )(٤
      ٤٤٤                                    إبدال الحروف في اللھجات العربیة ص  )(٥
   ھ��ـ     ١٤٠٢              دار بی��روت س��نة  /                                                        دی�وان ال��سموأل ض��من كت��اب دیوان��ا ع��روة ب�ن ال��ورد وال��سموأل ط )(٦

    :       وفیھ  ٨٢    م ص     ١٩٨٢
ّــھ وإن حز أنفھ المستمیت                                     بل لكل من رزقـھ ما قضى اللــ       ــ َ ْ                        ّ َ ْ 



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ُینفع الطیب القلیل من الرز    ق وال ینفع الكثیر الخبیت ُ ُ ُِ ُ ُ َِّّ  

ُولكل من رزقة ما قضى اهللا   َ َ ِ ْ
ِ ٍّ ُ ُ ولـــو حــك أنفـــه المستمیــــتِ ِ َ ْ ُ ُ ََ َّ  

. وهي لغة للیهود یبدلون من الثاء تاء. أراد الخبیث: ما الخبیت؟ فقلت: فقال لي

  )١. " (فلم لم یقل الكتیر؟ فلم یكن عندي فیه شيء: قال

  ):٢(ًوقال السموأل أیضا 

ُوأتاني الیقین أني إذا مــ       ـــت وان رم أعظمي مبعو َّ َ ٕ ُ ُ   تُ

بالثاء، فقلبت الثاء تاء، فكأن السموأل آثر التاء وهو ) مبعوث(  بالتاء وأصلها 

حرف شدید على الثاء وهو حرف رخو، والسموأل من یهود خیبر، فهذا دلیل 

على أن یهود خیبر كانوا یقلبون الصوت الرخو إلى نظیره الشدید، وشكك أحد 

  :ً الرخو إستنادا إلى ما یليالمحدثین في إیثار یهود خیبر الصوت الشدید على

) الكتیر( ــ یرى الخلیل أن لو كان أهل خیبر یبدلون الثاء تاء لقال السموأل ١

  ).الكثیر(ًبدال من 

  .ویمكن أن یرد على ذلك بأن یهود خیبر ال یقلبون كل ثاء تاء

أصلیة ولیست منقلبة عن الثاء، ) الخبیت( ـــ وردت نصوص تؤید أن التاء في ٢

. " الحقیر الردئ: الخبیت: " ا جاء في المخصص عن صاحب العینومنها م

)٣(  

) الخبیت(أظن : " ومنها ما جاء عن أبي منصور من قوله في بیت الیهودي

الختیت       ــ یتاءین ــ وهو : ًتصحیفا؛ ألن الشيء الحقیر الردئ إنما یقال له

  )٤. " (ًبمعنى الخسیس فصحفه وجعله خبیتا

                                                           
    ٣٤٧    ـ    ٣٤٥ ص          النوادر  )(١
     ٨١    ص                                                دیوانھ ضمن كتاب دیوانا عروة بن الورد والسموأل )(٢
                         دار اآلفاق الجدیدة ببیروت   /                                   لجنة إحیاء التراث العربي ببیروت ط  /                       المخصص البن سیده تحقیق )(٣

     ٩٥   ص ٣           دون تاریخ ج
    ٣١٢ / ٧             تھذیب اللغة  ) (٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 حدیث أبي عامر الراهب لما بلغه أن األنصار لما بایعوا ومنها ما جاء في

َ تغیر وجهه وخبتالنبي ُ هكذا روي بالتاء : وعلق الخطابي على ذلك فقال. َ

  )١.(المعجمة بنقطتین من فوق

ٕالفاسد، واما معناها الحقیر الردئ، : فالخبیت بالتاء في بیت السموأل إما معناها
ى قلب الثاء تاء؛ ألن الیهود لم تكن عندهم ًوشاهد السموأل ال ینهض دلیال عل

) بالمثناة من فوق(بل كانوا یكتبونها تاء) بثالث من فوق(صورة مكتوبة للثاء 

  )٢. (وینطقونها ثاء

بالتاء، ونطقها ثاء، كما ) الكتیر(ولو كان األمر كمال قال لقال السموأل 

الوارد في البیت الذي ) مبعوت(فأین تفسیره للفظ ) الخبیت(أن تأویالته هذه للفظ 

أوردناه؟ لكن مما یدعم رأیه أن یهود خیبر أقرب إلى الحضر من غیرها، فهي 

تجاور أهل مكة وغیرهم من الحجازیین، فالثاء أقرب إلیها من التاء، ألن األول 

كما قلنا رخو مهموس، والثاني شدید مهموس، والمرجح في هذه الظاهرة أن 

:  التي تؤثر األصوات الشدیدة كتمیم وغیرها؛ فقالالسموأل قد قلد فیها القبائل

  )٣. (الخبیت والمبعوت

  )٤.(وفي اإلبدال ألبي الطیب اللغوي أمثلة لتعاقب الثاء والتاء في كالم العرب

  

 :اللهجات المعاصرة

تالتة، وتعلب، وتلج، وتوم، : شاع في لهجاتنا المعاصرة إبدال الثاء تاء، فنقول

ثالثة،  وثعلب، وثلج،  ثوم،  ثالجة،  كثیر :  واألصلالخ،....وتالجة، وكتیر

 .الخ..... 

                                                           
    ٨   ١٠٨ / ٢             لسان العرب  )(١
      ٤٣٣ / ٢                            اللھجات العربیة في التراث  )(٢
      ٢٢٦  ،    ٢٢٥                                     اإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ ص  )(٣
     ٩٧    ـ   ٩٤ / ١          اإلبدال )(٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

���������� �

َّالحمد هللا الذي بفضله تتم الصالحات، وتكمل المكرمات، وتذلل العقبات،  ُ
 وعلى آله وصحبه والصالة والسالم على خیر األنام محمد بن عبداهللا 

  .األخیار ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  ،،،،،،،،،،،أما بعد ،

فقبل أن أطوي صفحات هذا البحث یطیب لي أن ألقي الضوء على أهم 

  :النتائج التي توصلت إلیها فیه

ً ــ تعد القراءات الشاذة ــ باإلضافة إلى القراءات المتواترة ــ مصدرا أصیال ١ ً
لمعرفة اللهجات العربیة التي كانت سائدة قبل اإلسالم، فهي تشتمل على كثیر 

 كما أن. ات الصوتیة التي یمكن نسبتها إلى بعض اللهجات العربیةمن الصف

ثر الواضح والفضل الذي ال یختلف فیه اثنان وقراءاته، كان لهما األالكریم القرآن 

 ال زال منها لهجاتالتي وفي الحفاظ على الكثیر من اللهجات العربیة القدیمة، 

، ولقد كان إسرائیل رضألموجودة یرددها وینطق بها المالیین من شتى بقاع ا

إن العربیة یجب أن تبحث أحوالها في ضوء : " ولفنسون على حق عندما قال

  )١. " (ًالقرآن أوال

 ــ رجح البحث االحتجاج بالقراءة الشاذة في اللغة والنحو بناء على أقوال علماء ٢

ال وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة الشاذة : " اللغة ومنهم السیوطي الذي قال

ٕأعلم فیه خالفا بین النحاة، وان اختلف في االحتجاج بها في الفقه وهذا ) ٢. " (ً

ُما لم تخالف قیاسا معروفا في اللغة، بل لو خالفت قیاسا یحتج بها في هذا  ً ً ً ُ
َّالموضع بعینه دون سواه، فال ینبغي لنا تخطئة القراء أو الطعن علیهم؛ فهؤالء 

َم من هم في الفصاحة وسالمة اللسان ـــ وكیف القراء نقلوا عن الصحابة ــ وه
ُِیستشهد النحاة ببعض الشعر مجهول القائل، ویتركوا قراءة نقلت عن تابعي عن 

                                                           
    ھ�ـ    ١٣٤٨  م     ١٩٢٩          األول�ى س�نة  /               مطبعة االعتم�اد ط /                                        تاریخ اللغات السامیة السرائیل ولفنسون ط )(١

  .   ٢٠٦ ص
     ٧٦  ،   ٧٥                    في علم أصول النحو ص           االقتراح  )(٢



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

؛ لمجرد عدم موافقتها ألقیستهم وقواعدهم؛ ولذا قال أحد صحابي عن الرسول

 وما القراءات الشاذة في نظرنا إال صورة نابضة بالحیاة لكثیر من: " المحدثین

ًلهجات القبائل العربیة، ولكن هذه القبائل لم تنل نصیبا من المجد والجاه، فحكموا 
ٕبشذوذ قراءاتهم التي هي صورة للهجاتهم، وأرى أن القراءة ــ وان شذت ــ هي أقوى 

  ) ١. " (من تراث النثر والشعر على السواء

 المصادر  ــ من یتأمل الذي روي لنا عن اللهجات العربیة القدیمة في بطون٣

العربیة، یلحظ أن ما نراه اآلن في بعض لهجاتنا المعاصرة لیس في بعض 

ًظواهره إال امتدادا لهذه اللهجات العربیة القدیمة، فالظواهر اللهجیة والملقبة 
بألقاب مختلفة عند اللغویین العرب كالتلتلة، والفحفحة، واالستنطاء، والوتم، 

اللخلخانیة، ال نزال ننطق بها في بعض والعنعنة، والطمطمانیة، والقطعة، و

  . لهجاتنا الحیة المعاصرة، وقد الحظنا ذلك من خالل صفحات هذا البحث

 ــ من خالل هذا البحث تعددت الشواهد القرآنیة ما بین قراءة متواترة وشاذة، ٤

واألحادیث النبویة الشریفة، والشواهد الشعریة على امتداد اللهجات العربیة القدیمة 

  .  بعض اللهجات المعاصرةفي

 ــ الظواهر اللهجیة التي عالجها هذا البحث منها ما یتعلق بالمستوى الصوتي ٥

كظاهرة الهمز والتسهیل واإلبدال بنوعیه، في الحركات ككسر أحرف المضارعة، 

الخ، ....وفي الحروف كالفحفحة، واالستنطاء، والوتم، والعنعنة، والطمطمانیة

جانب الصرفي كإتمام اسم المفعول من األجوف الیائي، ومنها ما یتعلق بال

والوقف على المختوم بتاء التأنیث، ومنها ما یتعلق بالجانب النحوي كلغة أكلوني 

  .البراغیث

ً ــ مذهبنا في البحث أن كثیرا من الظواهر اللهجیة المعاصرة في العربیة لیست ٦
األمر عند بحثنا هذا، بل ال یزال ًإال امتدادا للهجات العربیة القدیمة، فال یتوقف 

ًالباب مفتوحا لما یستحدث من ألفاظ في لهجاتنا المعاصرة، ولما هو موجود 
ٕبالفعل ولم نتعرض له، فما ذكرناه في بحثنا قلیل من كثیر، وانما أردنا تدعیم ما 

    .                                                                    ذهبنا إلیه

                                                           
    ١٠٨  /  ١                    العربیة في التراث        اللھجات   )(١



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  

،،،،،،،،،،،اوآ أو  وا  

ي   / ار 

  

   ل ارس أ

  ارات

اوا   ة  



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  فھرس المصادر والمراجع

    .  ـ القرآن الكریم١

  

  أ ـ الكتب المطبوعة

مكتبة /م بن رجاء السحیمي طسلمان بن سال/ إبدال الحروف في اللھجات العربیة د ــ٢

  م١٩٩٥ھـ ١٤١٥األولى سنة /الغرباء األثریة بالمدینة المنورة ط

الھیئة العامة لشئون /حسین محمد محمد شرف ط/ ــ اإلبدال البن السكیت تحقیق د٣

  م١٩٧٨ھـ ١٣٩٨المطابع األمیریة سنة 

 مجمع اللغة مطبوعات/عز الدین التنوخي ط/ ــ اإلبدال ألبي الطیب اللغوي تحقیق٤

  ھـ١٣٨٠م ١٩٦١العربیة بدمشق سنة 

 إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر المسمى منتھى األماني والمسرات  ــ٥

م تحقیق ١٧٠٥ھـ ١١١٧في علوم القراءات للشیخ أحمد بن محمد البنا ت 

عالم الكتب ببیروت ومكتبة الكلیات األزھریة /شعبان محمد إسماعیل ط/د

  .م١٩٨٧ھـ ١٤٠٧األولى سنة /بالقاھرة ط

مركز الدراسات القرآنیة بالمملكة / اإلتقان في علوم القرآن للسیوطي تحقیق ــ٦

  .وزارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة بالسعودیة/ العربیة السعودیة ط

رجب عثمان محمد / ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حیان تحقیق ــ٧

  م١٩٩٨ھـ ١٤١٨ األولى سنة/الخانجي ط/ط

علي محمد معوض وعادل / ــ أسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثیر تحقیق٨

ھـ ١٤١٥األولى سنة / دار الكتب العلمیة ببیروت ط/أحمد عبد الموجود ط

  م١٩٩٤

مكتبة بستان /رمضان عبد هللا ط/ أصوات اللغة العربیة بین الفصحى واللھجات د ــ٩

  م٢٠٠٦جامعة عمر المختار سنة . رقكلیة اآلداب بطب. المعرفة

  .نھضة مصر دون تاریخ/إبراھیم أنیس ط/ــ األصوات اللغویة د١٠



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

محمد السید أحمد عزوز /ــ إعراب القراءات الشواذ ألبي البقاء العكبري تحقیق١١

  م١٩٩٦ھـ ١٤١٧األولى سنة /عالم الكتب ط/ط

  م٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩یة سنة الثان/دار المعرفة ببیروت ط/ إعراب القرآن للنحاس طــ١٢

دار /طمحمود سلیمان یاقوت /علق علیھفي علم أصول النحو للسیوطي ــ االقتراح ١٣

  م٢٠٠٦ھـ ١٤٢٦المعرفة الجامعیة سنة 

  .دار الكتب العلمیة ببیروت/ــ األمالي ألبي علي القالي ط١٤

 مطبعة الخانجي بالقاھرة/محمود محمد طناحي ط/ــ أمالي ابن الشجري تحقیق د١٥

  م١٩٩٢ھـ ١٤١٣األولى سنة /ط

  .المكتبة العصریة ببیروت/ــ أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك البن ھشام ط١٦

عادل أحمد عبد الموجود وآخرین  / ــ البحر المحیط ألبي حیان األندلسي تحقیق١٧

  م١٩٩٣األولى سنة /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/ط

مكتبة الخانجي بالقاھرة ودار /بد التواب طرمضان ع/ــ بحوث ومقاالت في اللغة د١٨

  ھـ١٤١٣م ١٩٨٢األولى سنة /الرفاعي بالریاض ط

مكتبة دار /محمد أبو الفضل إبراھیم ط/ البرھان في علوم القرآن للزركشي تحقیقــ١٩

  .التراث

محمد علي / بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز للفیروزأبادي تحقیقــ٢٠

  ھـ١٣٨٧ األعلى للشئون اإلسالمیة سنة المجلس/النجار ط

عبد العلیم /ــ بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز للفیروزأبادي تحقیق٢١

  .دار الكتب العلمیة ببیروت/الطحاوي ط

دار الفكر /علي شیري ط/ـ تاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي تحقیق٢٢

  م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦األولى سنة /ببیروت ط

دار العلم /أحمد عبد الغفور عطار ط/ اللغة وصحاح العربیة للجوھري تحقیق ـ تاج٢٣

  م ١٩٩٠الرابعة سنة /للمالیین ببیروت ط

  .مكتبة اإلیمان/ تاریخ آداب العرب لمصطفى صادق الرافعي ط ـ٢٤



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

األولى /ط االعتماد مطبعة/ولفنسون ط السرائیل تاریخ اللغات السامیة ـ ٢٥

  ھـ١٣٤٨م ١٩٢٩سنة

علي محمد البجاوي طبعة /تبیان في إعراب القرآن ألبي البقاء العكبري تحقیق ـ ال٢٦

  .م القسم الثاني١٩٧٦سنة 

ّقدم لھ وقابل مخطوطاتھ   ـ تثقیف اللسان وتلقیح الجنان البن مكي الصقلي ٢٧

األولى /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/مصطفى عبد القادر عطا ط/ وضبطھ

  ھـ١٤١٠م ١٩٩٠سنة

  .م١٩٨٤الدار التونسیة للنشر سنة /یر والتنویر البن عاشور طالتحر ـ ٢٨

عباس /تخلیص الشواھد وتلخیص الفوائد البن ھشام األنصاري تحقیق د ـ ٢٩

  ھـ١٤٠٦م ١٩٨٦األولى سنة /دار الكتاب العربي ط/مصطفى الصالحي ط

 ـ تصحیح التصحیف وتحریر التحریف للصفدي حققھ وعلق علیھ وصنع ٣٠

القاھرة بمكتبة الخانجي /رمضان عبد التواب ط/ الشرقاوي راجعھ دالسید/فھارسھ

  م١٩٨٧ ھـ ١٤٠٧األولى سنة / ط

  .الثانیة/دار المعارف ط/عبد العزیز مطر ط/ ـ تقویم اللسان البن الجوزي تحقیق د٣١

حاتم صالح الضامن /  ـ تكملة إصالح ما تغلط فیھ العامة للجوالیقي تحقیق د٣٢

  .بغداد/ط

إقبال زكي سلیمان /بیھ واإلیضاح عما وقع في الصحاح البن بري تحقیق ـ التن٣٣

  م٢٠٠٩ھـ ١٤٣٠األولى سنة /مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ط/إصدار

الدار المصریة للتألیف /یعقوب عبد النبي ط/تھذیب اللغة لألزھري تحقیق ـ ٣٤

  .والترجمة دون تاریخ

عبد هللا بن عبد المحسن / تحقیق د ـ جامع البیان عن تأویل آي القرآن للطبري٣٥

  م٢٠٠١ھـ ١٤٢٢األولى سنة /دار ھجر ط/التركي ط

مؤسسة /عبد هللا عبد المحسن التركي ط/الجامع ألحكام القرآن للقرطبي تحقیق ـ ٣٦

  ھـ١٤٢٧م ٢٠٠٦األولى سنة /الرسالة ببیروت ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

ارف دار المع/عبد السالم ھارون ط/ ـ جمھرة أنساب العرب البن حزم تحقیق٣٧

  .الخامسة/ط

دار العلم للمالیین /رمزي منیر بعلبكي ط/  ـ جمھرة اللغة البن درید تحقیق د٣٨

  م١٩٨٧األولى سنة /ببیروت ط

عبد السالم ھارون / ـ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي تحقیق٣٩

  م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣األولى سنة /مطبعة الخانجي ط/ط

عبد السالم / العرب لعبد القادر البغدادي تحقیق ـ خزانة األدب ولب لباب لسان٤٠

  ھـ١٤١٦م ١٩٩٦األولى سنة /الخانجي بالقاھرة ط/ھارون ط

الھیئة المصریة العامة للكتاب /محمد علي النجار ط/ ـ الخصائص البن جني تحقیق٤١

  م١٩٩٩الرابعة سنة /ط

قوى مطبعة الت/محمد حسن حسن جبل ط/ ـ خالصة في علم األصوات والتجوید د٤٢

  .الحدیثة

أحمد محمد / ـ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمین الحلبي تحقیق د٤٣

  ھـ١٤٠٦م ١٩٨٦دار العلم بدمشق سنة / الخراط ط

السادسة /دار العلم للمالیین ببیروت ط/ ـ دراسات في فقھ اللغة لصبحي الصالح ط٤٤

  م٢٠٠٤عشرة سنة

منشورات /حسام سعید النعیمي ط/ جني د ـ الدراسات اللھجیة والصوتیة عند ابن٤٥

  م١٩٨٠وزارة الثقافة واإلعالم بالعراق سنة 

مؤسسة /عرفات مطرجي ط/ ـ درة الغواص في أوھام الخواص للحریري تحقیق٤٦

  م١٩٩٨ھـ ١٤١٨األولى سنة /الثقافة ببیروت ط

 الجامعة/صالح القرمادي ط/ ـ دروس في علم أصوات العربیة لجان كانتینو ترجمة٤٧

  م١٩٦٦التونسیة سنة 

محمد أدیب عبد الواحد جمران / دیوان أبي النجم العجلي جمع وشرح د ـ٤٨

  م٢٠٠٦ھـ ١٤٢٦مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق سنة /ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

حسن محمد باجودة / ـ دیوان أحیحة بن الجالح دراسة وجمع وتحقیق د٤٩

  .مطبوعات نادي الطائف الوطني دون تاریخ/ط

  .م١٩٩٤ھـ ١٤١٤الثانیة سنة /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/طل ط ـ دیوان األخ٥٠

مكتبة /محمد حسین ط/ ـ دیوان األعشى الكبیر میمون بن قیس شرح وتعلیق د٥١

  .اآلداب

  م١٩٨١ھـ ١٤٠١دار صادر ببیروت سنة /ط ـ دیوان حاتم الطائي ٥٢

  م١٩٩٥ھـ ١٤١٥األولى سنة /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/ ـ دیوان ذي الرمة ط٥٣

األولى سنة /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/دیوان زھیر بن أبي سلمى ط ـ ٥٤

  م١٩٨٨ھـ ١٤٠٨

دار الكتب /عبد العزیز المیمني ط/ ـ دیوان سحیم عبد بني الحسحاس تحقیق٥٥

  م١٩٥٠ھـ ١٣٦٩المصریة سنة 

نة دار بیروت س/ ـ دیوان السموأل ضمن كتاب دیوانا عروة بن الورد والسموأل ط٥٦

  م١٩٨٢ھـ ١٤٠٢

األولى /مؤسسة الرسالة ط/یحي الجبوري ط/دیوان العباس بن مرداس تحقیق د ـ ٥٧

  م١٩٩١ھـ ١٤١٢سنة 

دار الجیل /عزیزة فوال بابتي ط/تحقیق د  ـ دیوان عبید هللا بن قیس الرقیات٥٨

  ھـ ١٤١٦م ١٩٩٥األولى سنة /ببیروت ط

دار الكتاب العربي ببیروت / طأشرف أحمد عدرة/ ـ دیوان عبید بن األبرص شرح٥٩

  م١٩٩٤ھـ ١٤١٤األولى سنة /ط

المكتبة التعاونیة بدمشق سنة /عبد الحفیظ السطلي ط/دیوان العجاج تحقیق د ـ ٦٠

  م١٩٧١

أولى سنة /دار صادر ببیروت ط/سجیع جمیل الجبیلي ط/دیوان العرجي تحقیق د ـ ٦١

  م١٩٩٨



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

الثانیة سنة /لعربي ببیروت طدار الكتاب ا/دیوان عمر بن أبي ربیعة  ط ـ ٦٢

  م١٩٩٦ھـ ١٤١٦

دار الكتب /أسماء أبوبكر محمد ط/دراسة وشرح وتحقیق  ـ دیوان عمرو بن الورد٦٣

  ھـ١٤١٨م ١٩٩٨العلمیة ببیروت سنة 

ھـ ١٣٩١دار الثقافة ببیروت سنة /إحسان عباس ط/ ـ دیوان كثیر عزة جمع وشرح٦٤

  م١٩٧١

  .دار صادر ببیروت/طدیوان لبید بن ربیعة العاملي  ـ ٦٥

  م١٩٨٣ ھـ ١٤٠٣دار بیروت سنة / ـ دیوان المتنبي ط٦٦

  .دار الكتب العلمیة ببیروت/ذیل األمالي والنوادر ألبي علي القالي ط ـ ٦٧

أحمد /الرعایة لتجوید القراءة وتحقیق لفظ التالوة لمكي بن أبي طالب تحقیق د ـ ٦٨

  م١٩٩٦ھـ ١٤١٧ الثالثة سنة/دارعمار باألردن ط/حسن فرحات ط

دار إحیاء التراث /روح المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني لأللوسي ط ـ ٦٩

  .ببیروت

دار القلم بدمشق /حسن ھنداوي ط/ ـ سر صناعة اإلعراب البن جني تحقیق د٧٠

  ھـ١٤١٣م ١٩٩٣الثانیة سنة /ط

  .ي دون تاریخعیسى البابي الحلب/محمد فؤاد عبد الباقي ط/ ـ سنن ابن ماجة تحقیق٧١

مؤسسة الرسالة ببیروت /حسن عبد المنعم شلبي ط/سنن النسائي تحقیق ـ ٧٢

  م٢٠٠١ھـ ١٤٢١األولى سنة /ط

عبد الستار أحمد فراج / ـ شرح أشعار الھذلیین ألبي سعید السكري تحقیق٧٣

  . مطبعة المدني دون تاریخ/ط

المكتبة / سعد ططھ عبد الرؤوف/شرح األشموني على ألفیة ابن مالك تحقیق ـ ٧٤
 .التوفیقیة دون تاریخ

محمد باسل عیون السود /شرح التصریح على التوضیح لخالد األزھري تحقیق ـ ٧٥

  ھـ١٤٢١م ٢٠٠٠األولى سنة /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

مطبعة الجوائب / ـ شرح درة الغواص في أوھام الخواص للشھاب الخفاجي ط٧٦

  ھـ١٢٩٩األولى سنة /بالقسطنطینیة ط

مطبعة الصاوي /شرح دیوان جریر لمحمد إسماعیل عبد هللا الصاوي ط ـ ٧٧

  .األولى/ط

دار الكتاب العربي / ـ شرح دیوان علقمة بن عبدة الفحل لألعلم الشنتمري ط٧٨

  م١٩٩٣ھـ ١٤١٤األولى سنة /ببیروت ط

األولى سنة /دار الكتاب العربي ط/ ـ شرح دیوان عنترة للخطیب التبریزي ط٧٩

  م١٩٩٢ھـ ١٤١٢

 ـ شرح شافیة ابن الحاجب للشیخ رضي الدین محمد بن الحسن االستراباذي ٨٠

دار الكتب العلمیة ببیروت سنة / محمد محیي الدین عبد الحمید وآخرین ط/تحقیق

  ھـ١٣٩٥م ١٩٧٥

 ـ شرح شافیة ابن الحاجب مع شرح شواھده لمحمد بن الحسن الرضي ٨١

ومحمد الزفزاف ومحمد محیى الدین عبد محمد نور الحسن /تحقیق اإلستراباذي

  م١٩٨٢ھـ ١٤٠٢دار الكتب العلمیة ببیروت سنة /الحمید ط

دار المأمون /عبد المنعم أحمد ھریدي ط/ ـ شرح الكافیة الشافیة البن مالك تحقیق د٨٢

  .للتراث بمكة المكرمة

  .إدارة الطباعة المنیریة دون تاریخ/ ـ شرح المفصل البن یعیش ط٨٣

دار الحریة /ناصر رشید محمد حسین ط/ البعیث المجاشعي جمع وتحقیق د ـ شعر٨٤

  م١٩٧٤م ١٣٩٤للطباعة ببغداد سنة 

مطبعة النعمان ببغداد /یحي الجبوري ط/ ـ شعر الحارث بن خالد المخزومي د٨٥

  م١٩٧٢ھـ ١٣٩٢األولى سنة /ط

  .دار المعارف/أحمد محمد شاكر ط/ ـ الشعر والشعراء البن قتیبة تحقیق٨٦

/  ـ الصاحبى في فقھ اللغة العربیة وسنن العرب في كالمھا البن فارس تحقیق٨٧

الھیئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة الذخائر یولیھ /السید أحمد صقر ط

  م٢٠٠٣



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

دار إحیاء التراث العربي ببیروت /محمد فؤاد عبد الباقي ط/ ـ صحیح مسلم تحقیق٨٨

  م١٩٧٢الثانیة سنة /ط

المطبعة العربیة ببغداد /وما یسوغ للشاعر دون الناثر لأللوسي طالضرائر  ـ ٨٩

  .والمطبعة السلفیة بمصر

عدة السالك إلى تحقیق أوضح المسالك لمحمد محیي الدین عبد الحمید ضمن  ـ ٩٠

  .المكتبة العصریة ببیروت/كتاب أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك البن ھشام ط

إبراھیم السامرائي /مھدي المخزومي ود/یق د ـ العین للخلیل بن أحمد تحق٩١

  ھـ١٤٠٨م ١٩٨٨األولى سنة /مؤسسة األعلمي ببیروت ط/ط

علي محمد البجاوي ومحمد أبو / ـ الفائق في غریب الحدیث للزمخشري تحقیق٩٢

  .الثانیة/عیسى البابي الحلبي ط/الفضل إبراھیم ط

عبد العزیز ابن / تحقیق ـ فتح الباري بشرح صحیح البخاري البن حجر العسقالني٩٣

  ھـ ١٤١٩م ١٩٩٨األولى سنة /دار الحدیث بالقاھرة ط/عبد هللا ابن باز ط

 ـ الفتح الرباني لترتیب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ألحمد عبد الرحمن ٩٤

  .دار إحیاء التراث العربي/البنا الشھیر بالساعاتي ط

عز وجل وفي المشھور من الكالم ألبي  ـ الفرق بین الضاد والظاء في كتاب هللا ٩٥

  .دار البشائر بدمشق/حاتم صالح الضامن ط/عمرو الداني تحقیق د

  .مكتبة الخانجي بالقاھرة/ ـ الفصل في الملل واألھواء والنحل  البن حزم ط٩٦

الثالثة سنة /الخانجي ط/رمضان عبد التواب ط/ ـ فصول في فقھ العربیة د٩٧

  م١٩٩٤ھـ ١٤١٥

مكتبة القرآن /محمد إبراھیم سلیم ط/لغة وسر العربیة للثعالبي تحقیق ـ فقھ ال٩٨

  م١٩٩٧بالقاھرة سنة 

مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة سنة / ـ في أصول النحو لسعید األفغاني ط٩٩

  م١٩٩٤ھـ ١٤١٤

  م٢٠٠٣مكتبة األنجلو المصریة سنة /إبراھیم أنیس ط/ ـ في اللھجات العربیة د١٠٠



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة /تحقیق  المحیط للفیروزأبادي  ـ القاموس١٠١

  .ھـ١٤٢٦م ٢٠٠٥الثامنة سنة /مؤسسة الرسالة ببیروت ط/الرسالة ط

حمدي سلطان حسن أحمد العدوي / ـ القراءات الشاذة دراسة صوتیة وداللیة د١٠٢

  م ٢٠٠٦ھـ ١٤٢٧األولى سنة /دار الصحابة للتراث بطنطا ط/ط

دار القلم ببیروت /عبد الھادي الفضلي ط/ دقرآنیة تأریخ وتعریف ـ القراءات ال١٠٣

  م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥الثالثة سنة /ط

عبد الغفار حامد ھالل /القراءات واللھجات من منظور علم اللغة الحدیث د ـ ١٠٤

  .م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦الثالثة سنة /دار الفكر العربي ط/ط

لغوي في اللسن العربي  ـ القلب واإلبدال البن السكیت ضمن كتاب الكنز ال١٠٥

  .م١٩٠٣المطبعة الكاثولیكیة ببیروت سنة /أوغست ھفنر ط/د

  .مؤسسة الرسالة/محمد أحمد الدالي ط/ ـ الكامل في اللغة واألدب للمبرد تحقیق د١٠٦

مكتبة الخانجى بالقاھرة ودار / عبد السالم ھارون ط/ ـ الكتاب لسیبویھ تحقیق١٠٧

  م١٩٨٢ الثانیة سنة/الرفاعى بالریاض ط

 ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل ١٠٨

مكتبة /عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض ط/للزمخشري تحقیق

  ھـ١٤١٨م ١٩٩٨األولى سنة / العبیكان ط

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا لمكي بن طالب تحقیق  ـ ١٠٩

م ١٩٧٤مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق سنة /طمحیي الدین رمضان /د

  ھـ١٣٩٤

 ـ كنز العمال في سنن األقوال واألفعال لعالء الدین علي المتقي بن حسام الدین ١١٠

  م١٩٨٥ ـھ١٤٠٥الخامسة سنة /مؤسسة الرسالة ط/الھندي ط

دار المعارف /عبد هللا علي الكبیر وآخرون ط/ ـ لسان العرب البن منظور تحقیق١١١

  .مصر دون تاریخب

الھیئة العامة لشئون /ضاحي عبد الباقي ط/ ـ لغة تمیم دراسة تاریخیة وصفیة د١١٢

  م١٩٨٥ھـ ١٤٠٥سنة . مجمع اللغة العربیة. المطابع األمیریة



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

األولى سنة /مطبعة رویال باإلسكندریة ط/حسن عون ط/ ـ اللغة والنحو د١١٣

  م١٩٥٢

الدار العربیة للكتاب / ط علم الدین الجندي ـ اللھجات العربیة في التراث ألحمد١١٤

  م١٩٨٣سنة 

دار المعرفة /عبده الراجحي ط/ ـ اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة د١١٥

  م١٩٩٦الجامعیة سنة 

الثالثة /مكتبة وھبة ط/عبد الغفار حامد ھالل ط/ً ـ اللھجات العربیة نشأة وتطورا د١١٦

  م١٩٩٣ھـ ١٤١٤سنة 

 في الساحل الشمالي لجمھوریة مصر العربیة لعبد العزیز مطر  ـ لھجة البدو١١٧

  م١٩٨١دار المعارف سنة /ط

دار /عبد المنعم سید عبد العال ط/ ـ لھجة شمال المغرب تطوان وما حولھا د١١٨

  .م١٩٦٨ھـ ١٣٨٨الكتاب العربي للطبع والنشر بالقاھرة سنة 

  م١٩٦٠ارف سنة دار المع/عبد السالم ھارون ط/ ـ مجالس ثعلب تحقیق١١٩

 ـ المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا البن جني ١٢٠

المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة /علي النجدي ناصف وآخرین ط /تحقیق

  ھـ١٤١٥م ١٩٩٤بالقاھرة سنة 

عبد السالم عبد /المحرر الوجیز في لطائف الكتاب العزیز البن عطیة تحقیق ـ ١٢١

  ھـ١٤٢٢م ٢٠٠١األولى سنة /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/الشافي محمد ط

دار الكتب / ـ المحكم والمحیط األعظم البن سیدة تحقیق عبد الحمید ھنداوي ط١٢٢

  ھـ ١٤٢١م ٢٠٠٠األولى سنة /العلمیة ببیروت ط

مكتبة المتنبي / ـ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدیع البن خالویھ ط١٢٣

  .بالقاھرة

دار اآلفاق /لجنة إحیاء التراث العربي ببیروت ط/خصص البن سیده تحقیق ـ الم١٢٤

        .       الجدیدة ببیروت دون تاریخ



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

مطبعة /رمضان عبد التواب ط/المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي د ـ ١٢٥

  ھـ١٤١٧م ١٩٩٧الثالثة سنة /الخانجي ط

عیسى البابى /براھیم وآخرین طالفضل إ محمد أبو/ ـ المزھر للسیوطي تحقیق١٢٦

  .الحلبى

دار /محمد كامل بركات ط/ ـ المساعد على تسھیل الفوائد البن عقیل تحقیق د١٢٧

  م١٩٨٠ھـ ١٤٠٠الفكر بدمشق سنة 

كامل / ـ مسالك األبصار في ممالك األمصار البن فضل هللا العمري تحقیق١٢٨

  م٢٠١٠سنة األولى /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/سلمان الجبوري ط

مؤسسة /شعیب األرنؤوط وآخرین ط/ ـ مسند اإلمام أحمد بن حنبل تحقیق وتعلیق١٢٩

  ھـ١٤٢٠م ١٩٩٩األولى سنة /الرسالة ببیروت ط

  م١٩٨٧مكتبة لبنان سنة / ــ المصباح المنیر للفیومي ط١٣٠

دار الشروق /عبد الفتاح إسماعیل شلبي ط/ ـ معاني الحروف للرماني تحقیق د١٣١

  م١٩٨١ھـ ١٤٠١الثانیة سنة /بجدة ط

  م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣الثالثة سنة /عالم الكتب ط/ ـ معاني القرآن للفراء ط١٣٢

عالم الكتب /عبد الجلیل عبده شلبي ط/ ـ معاني القرآن وإعرابھ للزجاج تحقیق د١٣٣

  ھـ١٤٠٨م ١٩٨٨األولى سنة /ط

حسین نصار /معجم تیمور الكبیر في األلفاظ العامیة ألحمد تیمور تحقیق د ـ ١٣٤

  ھـ١٤٢٣م ٢٠٠٢الثانیة سنة /دار الكتب والوثائق القومیة بالقاھرة ط/ط

األولى سنة /دارسعد الدین بدمشق ط/معجم القراءات لعبد اللطیف الخطیب  ط ـ ١٣٥

  ھـ١٤٢٢م ٢٠٠٢

دار / عبد الفتاح سلیم ط/المعیار في التخطئة والتصویب دراسة تطبیقیة د ـ ١٣٦

  .ھـ١٤١١م١٩٩١ األولى سنة/المعارف ط

مازن المبارك ومحمد /مغني اللبیب عن كتب األعاریب البن ھشام تحقیق د ـ ١٣٧

  م١٩٦٤ھـ ١٣٨٤األولى سنة /دار الفكر بدمشق ط/على حمد هللا ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

المقاصد النحویة في شرح شواھد شروح األلفیة لبدر الدین العیني تحقیق  ـ ١٣٨

  م٢٠١٠ھـ ١٤٣١ولى سنة األ/دار السالم ط/على محمد فاخر وآخرین ط/أد

  . دار الفكر/عبد السالم ھارون ط/ ـ مقاییس اللغة البن فارس تحقیق١٣٩

مؤسسة شباب /محمد سالم محیسن ط/ ـ المقتبس من اللھجات العربیة والقرآنیة د١٤٠

  م١٩٨٦الجامعة باإلسكندریة سنة 

للشئون المجلس األعلى /محمد عبد الخالق عضیمة ط/ ـ المقتضب للمبرد تحقیق١٤١

  م١٩٩٤ھـ ١٤١٥اإلسالمیة بالقاھرة سنة 

ھـ ١٤١٧محمد ریاض كریم طبعة سنة /المقتضب في لھجات العرب د ـ ١٤٢

  م١٩٩٦

 ـ مقدمتان في علوم القرآن وھما مقدمة المباني ومقدمة ابن عطیة نشر وتصحیح ١٤٣

  م١٩٥٤مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد سنة /آرثر جفري ط/د

فخرالدین قباوة / الكبیر في التصریف البن عصفور اإلشبیلي تحقیق د ـ الممتع١٤٤

  م١٩٩٦األولى سنة /مكتبة لبنان ط/ط

األولى سنة /المطبعة األمیریة ببوالق ط/ ـ ممیزات لغات العرب لحفني ناصف ط١٤٥

  ھـ١٣٠٤

  .عبد الجواد الطیب دون طبعة وتاریخ طبعة/ ـ من لغات العرب لغة ھذیل د١٤٦

دار الكتب العلمیة ببیروت / المقرئین ومرشد الطالبین البن الجزري ط ـ منجد١٤٧

  م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠األولى سنة /ط

عبد هللا أمین / ـ المنصف شرح ابن جني لكتاب التصریف للمازني تحقیق١٤٨

  ھـ١٣٧٣األولى سنة /دار إحیاء التراث القدیم ط/وإبراھیم مصطفى ط

محمد محیي الدین عبد /ألشموني تحقیق ـ منھج السالك إلى ألفیة ابن مالك ل١٤٩

  ھـ١٣٥٨م ١٩٣٩الثانیة سنة /مصطفى البابي الحلبي ط/الحمید ط

علي دحروج /موسوعة كشاف اصطالحات العلوم والفنون للتھانوي تحقیق د ـ ١٥٠

  م١٩٩٦األولى سنة /مكتبة لبنان ط/ط



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

یروت دون دار الكتب العلمیة بب/ ـ النشر في القراءات العشر البن الجزري ط١٥١

  .تاریخ

محمود محمد الطناحي / ـ النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر تحقیق١٥٢

  .المكتبة اإلسالمیة دون تاریخ/ط

دار /محمد عبد القادر أحمد ط/ ـ النوادر في اللغة ألبي زید األنصاري تحقیق د١٥٣

  م١٩٨١ھـ ١٤٠١األولى سنة /الشروق ط

أحمد شمس /لجوامع في علم العربیة للسیوطي تحقیق ـ ھمع الھوامع شرح جمع ا١٥٤

  ھـ١٤١٨م ١٩٩٨األولى سنة /دار الكتب العلمیة ببیروت ط/ الدین ط

دار /إحسان عباس ط/ البن خلكان تحقیق ـ وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان١٥٥

  .صادر ببیروت

  

 ب ـ الرسائل العلمیة

راءات القرآنیة واللھجات العربیة  ــ اإلعالل واإلبدال واإلدغام في ضوء الق١٥٦

عبد هللا /أنجب غالم نبي بن غالم محمد إشراف أد/رسالة دكتوراه للطالبة

 م١٩٨٩ھـ ١٤١٠كلیة التربیة للبنات بمكة المكرمة سنة . درویش

 ــ دور اللھجة في توجیھ القراءات القرآنیة عند أبي حیان األندلسي في تفسیر ١٥٧

إشراف أ . جزاء محمد حسن المصاروة /یر للباحثالبحر المحیط رسالة ماجست

  م٢٠٠٠كلیة اآلداب جامعة مؤتة سنة . یحیي عبابنة/د

  

  ج ـ المجالت والدوریات

عبد الجبار عبد هللا العبیدي بحث / ـ اإلبدال في اللھجات وأثر الصوت فیھ د١٥٨

 .م٢٠١٠ لسنة ٣منشور في مجلة األنبار للغات واآلداب العدد

. عبد الرؤوف خریوش/راءات القرآنیة في اللھجات الفلسطینیة الحدیثة د ـ أثر الق١٥٩

  م٢٠٠٧العدد الثاني سنة . المجلد الخامس عشر. مجلة الجامعة اإلسالمیة



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 ــ أھمیة القراءة الشاذة لمحمد عبد الرحیم محمد بحث منشور في مجلة علوم ١٦٠

 م٢٠٠٣اللغة المجلد السادس العدد الرابع سنة 

رمضان عبد التواب /تغییرات التاریخیة والتركیبیة لألصوات اللغویة د ــ ال١٦١

 الجزء األول كانون الثاني سنة ٥٠مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق المجلد .

  م١٩٧٥

جمعان عبد الكریم عطیة / ـ توزیع الطمطمانیة في اللھجات العربیة المعاصرة د١٦٢

  م٢٠٠٨ر العدد الثالث سنة مجلة علوم اللغة المجلد الحادي عش. الغامدي

رمضان عبد / ــ المیة منظور بن مرثد األسدي جمعھا وحققھا وعلق علیھا د١٦٣

  ٢٩مجلة مجمع اللغة العربیة العدد. التواب

 رمضان عبد / ـ اللھجة العامیة المصریة في القرن الحادي عشر الھجري د١٦٤

  ھـ١٣٩١م ١٩٧١ة  سن٢٨مجلة مجمع اللغة العربیة بالقاھرة العدد . التواب

مجلة . رمضان عبد التواب/ الضاد العربیة وتراث الضاد والظاء د ـ مشكلة١٦٥

  م١٩٧١ھـ ١٣٩١المجمع العلمي العراقي المجلد الحادي والعشرون سنة 

بحث . محمد خلیل نصر هللا فراج/ ـ الوقف ووظائفھ عند النحویین والقراء د١٦٦

الحولیة الحادیة . اعیة بجامعة الكویتمنشور في حولیات اآلداب والعلوم االجتم

 م٢٠٠١ھـ ١٤٢٢الرسالة التاسعة والخمسون بعد المائة سنة . والعشرون



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

������������� 

������������������������������ ������������ �

  ،جأ ، ب  المقدمـــــــة

  ٨٩٤  .القراءات القرآنیة واللهجات العربیة: التمهید

للهجـــات العربیـــة القدیمـــة فـــي بعـــض مـــن امتـــداد ا: الفــصل األول

  .اللهجات المعاصرة فیما وافق القراءات القرآنیة

٩٠٥  

  ٩٠٦  ).التلتلة(كسر حرف المضارعة : المبحث األول

إلحـــاق الفعـــل عالمـــة جمـــع وهـــو متقـــدم علـــى  :المبحـــث الثـــاني

  .الفاعل المجموع

٩١٠  

  ٩١٦  . إبدال الجیم یاء: المبحث الثالث

  ٩١٩  .بدال بین السین والصاد والزاياإل: المبحث الرابع

  ٩٢٥  .اإلبدال بین الضاد والظاء: المبحث الخامس

  ٩٣٢  .ًإبدال الذال داال: المبحث السادس

  ٩٣٦  .ًإبدال الشین سینا: المبحث السابع



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  ٩٣٩  .اإلبدال بین العین والحاء: المبحث الثامن

الطاء ًإبدال العین الساكنة نونا إذا جاورت : المبحث التاسع

  .)االستنطاء(

٩٤٣  

ْالوتم(ًإبدال السین تاء : المبحث العاشر َ.(  ٩٤٩  

  ٩٥٣   .اإلبدال بین القاف والكاف: المبحث الحادي عشر

  ٩٥٧  .ًإبدال المیم باء والباء میما: المبحث الثاني عشر

  ٩٦١  .إبدال هاء التأنیث تاء في الوقف: المبحث الثالث عشر



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

 

������������������������������ ������������ �

قلب الهمزة الساكنة إلى صوت لین من : المبحث الرابع عشر

  .جنس حركة ما قبلها

٩٦٤  

مــن امتــداد اللهجــات العربیــة القدیمــة فــي بعــض : الفــصل الثــاني

  .اللهجات المعاصرة ولم ترد فیه قراءة قرآنیة

٩٦٨  

  ٩٦٩    ).العنعنة(ًإبدال الهمزة عینا : المبحث األول

  ٩٧٤  ).ُالطمطمانیة(ًإبدال الم التعریف میما  :بحث الثانيالم

استعمال اسم المفعول من الفعل األجوف  :المبحث الثالث

  .الیائي على التمام

٩٧٩  

َالقطعة: المبحث الرابع ْ ُ.  ٩٨٣  

َِّاللخلخانیة: المبحث الخامس َ َ ْ َّ.  ٩٨٦  

  ٩٨٨  .الجارة) من(حذف نون : المبحث السادس

الجارة إذا ولیها ) على(حذف األلف والالم من  :المبحث السابع

  .ساكن

٩٩١  



       
 
  

    

 

 
 
 

 

 

١٠٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد السادساملجلد 
  العربية القديمة يف بعض اللهجات املعارصة وما وافق منها القراءات القرآنيةمن امتداد اللهجات 

  ٩٣٢  . الوقف بالسكون على االسم المنون المنصوب: المبحث الثامن

  ٩٩٥  .ًإبدال الثاء تاء: المبحث التاسع

  ٩٩٨  الخاتمة

  ١٠٠٠  فهرس المصادر والمراجع

  ١٠٠٩  فهرس الموضوعات

  


