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المقدمة 
 مف الدارج ك المشيكر عمى ألسنة معظـ الناس ك كثير مف الباحثيف ك المثقفيف أف القرآف الكريـ نزؿ بميجة قريش بؿ 

ك يذكركف أنيا لغة , قد نجد بعض الخطباء يقكلكف أف قبيمة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ىي أفصح قبائؿ العرب 
كالمنيج العممي يقتضي أف أذكر اآلراء المؤيدة لميجة قريش باعتبارىا لغة القرآف الكريـ ك أفصح .  القرآف الكريـ

ثـ أذكر اآلراء المخالفة كالمنكرة لفصاحة قريش , ثـ سأذكر اآلراء المؤيدة لفكرة العربية النمكذجية  ,الميجات العربية 
. المشتركة التي تككنت مف جميع الميجات العربية 

 بو نستعيف كعميو نتككؿ ؛ كأسأؿ اهلل التكفيؽ                                                                    
 

الميجات العربية واختالفيا  
 :الميجات العربية والمغة الفصحى: أوال 

التي كانت تعيش في جنكب الجزيرة  (عاد)بدأت المغة العربية عمى ألسنة العرب األكليف كقبائميـ القديمة مف أمثاؿ 
كىذا التفرؽ لمقبائؿ دعا إلى ظيكر ليجات عربية ىنا كىناؾ . العربية , كثمكد التي كانت تجاكر اآلرامييف في شماليا 

. إال أف قبائؿ الشماؿ تأثرت ليجاتيا باآلرامية التي ىي إحدل المغات السامية 
كعف .  ككما اندثرت القبائؿ القديمة المتحدثة بيذه الميجات كانت بقايا منيـ ال تزاؿ تحمؿ لغة اآلباء كتتحدث بيا 

 (العربية البائدة)كنطمؽ عمى الميجات التي تحدثت بيا قدامى القبائؿ العربية اسـ . طريقيا نقمت إلينا العربية الباقية 
عاشت المغة العربية في شمالي كقد  .(العربية الباقية)فإننا نسمى المغة التي كصمتنا ب. ألنيا قد جاءت مع أىميا

. ,كاستطاعت في القرف السادس الميالدم أف تسمط نفكذىا في الجزيرة العربية كميا (تيامة – الحجاز – نجد  )الجزيرة 
كتبعيـ الزحؼ المغكم فتكحدت حينئذ ليجات الشماؿ كالجنكب في لغة عامة كاحدة قبؿ اإلسالـ بحكالي مائة كخمسيف 

. عاما تقريبا 
كىذه المغة التي بمغت غايتيا مف النضج كالتككيف ىيئ ليا أف تنتشر في الجزيرة العربية الكاسعة حيث تختمؼ البيئات 
كالعادات كالتقاليد بيف الشماؿ كالجنكب , كاألحكاؿ التي يعيش فييا أبناء العرب في مكاطنيـ المتعددة كلذا لـ تمبث أف 

  .انقسمت إلى ليجات عديدة في أنحاء العالـ 
نما كانكا يمتقكف في التجارة كفى األسكاؽ األدبية التي يتبارل فييا  كلـ يعش العرب منعزليف بعضيـ عف بعض ,كا 

كقد أدت لقاءاتيـ المتعددة كسماع كؿ عربي الميجات إخكانو مف المناطؽ . الشعراء كاألدباء كيقدمكف نتاج قرائحيـ 
 .األخرل إلى أف يستفيد كؿ منيـ مف صاحبو مف الناحية المغكية كما يستفيد مف النكاحي التجارية كالثقافية كغيرىا

 
 
 

                                                
 82ص .عبذ الغفار ُالل / د. اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا  
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: اختالف الميجات العربية ومظاىره: ثانيا 
بدا االختالؼ الميجي كاضحا في الجزيرة العربية نتيجة اتصاؿ أىميا كلقاء بعضيـ ببعض في التجارة كاألسكاؽ التي 

ف ليـ ليجاتيـ التي كانت تتسرب إلى إكانت تعقد لألدب كالشعر كىـ إف كانكا يمجأكف في ىذه األسكاؽ إلى الفصحى ؼ
منطقيـ في بعض األحياف ككانكا يتكممكف بيا في شئكنيـ الخاصة , كالبد أف جزيرة العرب باتساعيا كرحابتيا كانت 

 ىيأ لميجات أف تنشأ كأف تتصارع فيما بينيا حتى أدل ذلؾ إلى سيادة لغة عامة بيف امدعاة إلى اختالؼ البيئات مـ
      .العرب جميعا

كفى القرف الرابع بدت نظرية ابف جني في العناية بالميجات , كعدىا حجة إذا كانت مكافقة لمقياس أك مخالفة لو , فما 
: كقد كضع ابف جني قكاعد لقبكؿ الميجة أك ردِّىا كاآلتي . كافقو ِقيس عميو كما لـ يكافقو حفظ كلـ يقس عميو 

كليس لؾ إف ترد إحدل المغتيف بصاحبتيا ألنيا ليس أحؽ بذلؾ مف رسمتييا,لكف غاية ما لؾ في ذلؾ إف " يقكؿ  – 1
. تتخير إحداىما , فتقكييا عمى أختيا , كتعتقد أف أقكل القياسيف أقبؿ ليا كأشد أنسا بيا, فأما رد إحداىما باألخرل فال 

ىذا حكـ المغتيف إذا كانتا في   .(نزؿ القرآف بسبع لغات كميا كاؼ شاؼ)أال ترل قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
. القياس كاالستعماؿ متدانيتيف متراسمتيف أك كالمتراسمتيف 

فأما أف نقؿ إحداىما جدا كتكثر إحداىما جدا " قاؿ . إذا كانت إحدل الميجتيف األكثر استعماال األقكل قياسا  – 2
مررت بؾ بفتح الباء كال الماؿ لؾ بكسر الالـ قياسا : كأقكاىما قياسا , أال تراؾ ال تقكؿ . فانؾ تأخذ بأكسعيما ركاية 

مررت : أكرمتكش قياسا عمى لغة مف قاؿ : الماؿ لو بكسر الالـ كمررت بو بفتح الباء كال تقكؿ : عمى قكؿ قضاعة 
      "بكش كعجبت منكس 

جكاز استعماؿ الميجة القميمة االستعماؿ , الضعيفة في القياس في الشعر كالسجع , كىك في نظر ابف جني مقبكؿ  – 3
عند االحتياج إليو كغير منعي عميو فيك في ذلؾ جرل عمى ليجات العرب كسننيا إنساف لـ يكف مخطئا لكالـ العرب 

     .كالناطؽ عمى قياس لغة مف لغات العرب مصيب غير مخطئ. , لكنو يككف مخطئا ألجكد المغتيف 
 

كقد حدد الدكتكر عبده الراجحى عدة أسباب لنشأة الميجات منيا األسباب الجغرافية فأصحاب المغة الكاحدة يعيشكف في 
 كاالجتماعية .بيئة جغرافية كاسعة كذلؾ يؤدل مع الزمف إلى كجكد ليجة تختمؼ عف ليجة ثانية تنتمي إلى نفس المغة 

كذلؾ احتكاؾ المغات كاختالطيا نتيجة غزك أك ىجرات . فالمجتمع االنسانى بطبقاتو المختمفة يؤثر في كجكد الميجات
أك تجاكر فالميجات العربية التي انتشرت بعد الفتح االسالمى في البالد العربية اإلسالمية بعد الفتح دليؿ عميو , 

كىناؾ أسباب فردية فنجد إف اختالؼ األفراد في . كليجاتنا العامية الحالية فييا مظاىر كثيرة مف آثار االحتكاؾ المغكم
  .النطؽ يؤدل مع مركر الزمف إلى تطكير الميجة أك إلى نشأة ليجات أخرل 

                                                
 .105الورجع ًفسَ ص  

 105ّاًظر اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا ص  . 10 ص 2الخظائض البي جٌٖ ج  

 12 ص 2الورجع السابق ج  

 .45ص . عبذٍ الراجحٔ/ اللِجاث العرب٘ت ّالقراءاث القرآً٘ت د  

 46الورجع السابق ص  
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أما عف مظاىر اختالؼ الميجات فالناظر إلى ما كصؿ إلينا مف آثار ىذه الميجات يجدىا تتنكع بيف ما يتصؿ 
فمؿ يتصؿ بالجانب الصكتي يتجمى في االختالفات التي تبدك في تغير .بالجانب الصكتي كما يتصؿ بالجانب الداللي

أما الجانب الداللي فيبدك في اختالؼ القبائؿ العربية في معاني . بعض الحركؼ كالحركات مف قبيمة إلى أخرل أحيانا 
.                                                                                            األلفاظ كتنكع داللتيا , كقد نشأ عف تنكع الداللة ظيكر المشترؾ كالمتضاد كالمترادؼ في ألفاظ العربية 

 
: مصادر المادة المغوية ومنيج جمعيا ودراستيا: ثالثا

اعتمد العمماء عمى لغة القرآف الكريـ , كاتخذكىا مصدرا لتمؾ الدراسات كليذه العمكـ كما أنيـ درسكا الشعر العربي 
كاتخذكه مصدرا لدراستيـ أيضا , كاعتمدكا عمى الفصحاء العرب , كعمى الفصحاء في العربية مف غير العرب ممف 

: صحت سالئقيـ كسممت لغتيـ , كمنيـ عمى سبيؿ المثاؿ
ما رأيت أفصح مف الحسف البصرم , كالحجاج بف يكسؼ الثقفي فقيؿ : الحسف البصرم قاؿ عنو أبك عمرك بف العالء 

كأبك عمرك بف قائد األسكارل الذم جمس يعظ في مسجده نحك ست كثالثيف سنة كقد . الحسف:لو فأييما أفصح قاؿ 
. كمكسى بف سيار الذم عد مف أعاجيب الدنيا.كاف يكنس بف حبيب يسمع منو كالـ العرب كيحتج بو

 .انو أكؿ مف يعج النحك كمد القياس : كعبد اهلل بف إسحاؽ  الحضرمي الذم قيؿ عنو 
 

:  كنذكر ىنا منيج السيكطي  في االحتجاج
كقد أطبؽ الناس . أما القرآف فكؿ ما كرد أنو قرئ بو جاز االحتجاج بو في العربية سكاء كاف متكاترا أـ آحادا أـ شاذا 

عمى االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لـ تخالؼ قياسا معركفا , بؿ كلك خالفتو يحتج بيا في مثؿ ذلؾ الحرؼ 
 .ف لـ يجز القياس كما يحتج بالمجمع عمى كركده كمخالفتو القياس في ذلؾ الكارد بعينو كال يقاس عميو إبعينو ك

 أف كالمو صمى اهلل عميو كسمـ فيستدؿ منو بما ثبت أنو قالو عمى المفظ المركل "أما عف الحديث النبكم الشريؼ فقاؿ
 بالمعنى , كقد تداكلتيا مٌّي ف غالب األحاديث مركإكذلؾ نادر جدا , إنما يكجد في األحاديث القصار عمى قمة أيضا , ؼ

. األعاجـ كالمكلدكف قبؿ تدكينيا , فرككىا بما أدت إليو  عباراتيـ فزادكا كنقصكا كقدمكا كأخركا كأبمكا ألفاظا بألفاظ 
كليذا ترل الحديث الكاحد في القصة الكاحدة مركيا عمى أكجو شتى بعبارات مختمفة كمف ثـ أنكر عمى ابف مالؾ إثباتو 

 .القكاعد النحكية باأللفاظ الكاردة في الحديث
كاألمر الالفت لمنظر أف أئمة النحك المتقدميف لـ يحتجكا بشئ مف الحديث النبكم الشريؼ كحجتيـ أف كثيرا مف الركاة 

. ليسكا عربا بالطبع فكقع المحف في كالميـ كىـ ال يعممكف 

                                                
 .47ص . البذرآّ زُراى / هقذهت فٖ علْم اللغت د 

 .24ص . االقتراح فٖ أطْل الٌحْ للسْ٘طٖ  

 25االقتراح ص  
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كما أنيـ رأكا أف العرب قد يالحظكف بالمنة كالطباع ما ال نالحظو نحف عمى . كالعربي القح عندىـ مصدر ال يخطئ 
فالعربي إذا قكيت فصاحتو "فيقكؿ ابف جني .كمف حؽ العربي عندىـ أف يتصرؼ في المغة . طكؿ المباحثة كالسماع 

  "كسمت طبيعتو تصرؼ كارتجؿ ما ال يسبقو أحد قبمو
فمـ يؤخذ عف حضرم قط كال عف سكاف .  أما عف كالـ العرب فقاؿ يحتج منو بما ثبت عف الفصحاء المكثكؽ بعربيتيـ

 .البرارم  ممف كاف يسكف أطراؼ بالدىـ التي تجاكر سائر األمـ الذيف حكليـ 
كذلؾ يشترط . فقد حصركا األخذ كالتمقي في قبائؿ بعينيا قبيمة قيس كتميـ كأسد كبعض كنانة كبعض الطائييف 
: المغكيكف المحدثكف في الراكم المغكم , كىك الشخص الذم تؤخذ عنو المغة أك الميجة المدركسة

. أف يككف مف صميـ أىؿ البمدة التي يعيش فييا - 
. أال يككف متأثرا بعكامؿ ثقافية يككف ليا دخؿ في تغيير ليجتو- 
أال يككف قد نزح عنيا إلى بالده أك قرل أخرل ثـ عاد إلييا حتى ال تتأثر ليجتو بمؤثرات خارجية أك تختمط  ليجتو - 

. بميجات أخرل
.  ككؿ ىذا يتفؽ مع ما أجمع عميو عمماء  المغة العربية مف أنو ال يحتج بكالـ المكلديف كالمحدثيف

أما عف رأل مجمع المغة العربية في االحتجاج فنجد قراره مؤداه أف العرب الذيف بعربيتيـ كيستشيد بكالميـ ىـ عرب 
.  األمصار إلى نياية القرف الثاني اليجرم , كأىؿ البدك مف جزيرة العرب إلى نياية القرف الرابع اليجرم

كحجتو في التحديد أف العرب ظمت سميمة في بكادييـ حتى نياية القرف الرابع اليجرم , كفى حكاضرىـ حتى نياية 
القرف الثاني اليجرم كأف ما ظير مف المحف كالخطأ خالؿ ذلؾ الفترة ضئيؿ يمكف اإلغضاء عنو, كالتيسير بإغفالو 

فمف الخير عنده االقتصار في التحديد عمى تمؾ الفترة . تجنبا لممشكالت تعكؽ المغة كتكقؼ تقدميا كاالستفادة منيا 
. ألنيا التي سممت فييا المغة أك كادت كألف الخطأ تدفؽ بعدىا مف ثغرات متعددة 

كلـ يرض عف ىذا القرار بعض المعاصريف كحجتيـ أف مف الشعراء كالناثريف بعد عصكر االحتجاج التي حددىا قرار 
المجمع مف ىك قكيـ المساف سميـ البياف يصمح أف يككف مرجع استشياد كمرد حجة كأبي تماـ كالبحترم كالمتنبي 

.  كالمعرل كشكقي كأشباىيـ مف الشعراء 
. ككالجاحظ كابف خمدكف كالمكيمحي كمحمد عبده كأمثاليـ مف الناثريف 

: غير أف األمر في مجمكعو يمكف تناكلو عمى النحك التالي 
أك ما يمكف أف .القرار الذم أتخذه المجمع لو مبرره فالمجمع يريد مستكل معيف مف المغة العربية كىى المغة الفصحى 

         .كحرص  يطمؽ عميو اسـ المغة النمكذجية كىك اتجاه محمكد فيو غيرة
ذا اتجينا إلى المصادر القديمة التي تمدنا ببعض الظكاىر المغكية في الميجات العربية تنقسـ إلى مجمكعتيف  كا 

كمعظـ المادة التي جاءت في كتب النحك كالمغة إنما جمعت مف . كتب النحك ككتب المغة كالمعاجـ: رئيسيتيف ىما 
. ليجات البادية في القرنيف األكؿ كالثاني

                                                
 .391 ص 1الخظاص البي جٌٖ  ج  

. 33االقتراح للسْ٘طٖ ص  

.  ّها بعذُا48ص . البذرآّ زُراى / هقذهت فٖ علْم اللغت  د 
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كنجد أف كتب النحك كالمغة التي قدمت في ىذه الفترة لـ تقدـ لنا إال قطاعا صغيرا مف الحياة المغكية حتى القرف الثاني 
كىذا القطاع ىك قطاع البدك أك ليجات البدك أخذ المغكيكف كالنحاة المغة عف بعض القبائؿ في شبو الجزيرة , .اليجرم 

كاستبعدكا عددا كبيرا مف القبائؿ التي 
كنالحظ أف أكثر . كاستبعدكا كذلؾ الميجات الناشئة في األمصار المختمفة المفتكحة . اختمطت في حياتيا بغير العرب 

 .المادة التي جاءت بيا ىذه الكتب ىي تنتسب إلى ليجات الحجاز كتميـ كىذيؿ كطئ
 

ليجة قريش  
  :سبب تسمية قريش بيذا االسم: أوال 

ممؾ  (العز) كذلؾ في نصٍّ حضرمي مف أياـ الممؾ (حبسؿ قريش)ػكردت لفظة قريش اسما لرجؿ عرؼ باسـ ب
كذلؾ ألىؿ األخبار كالما في سبب تسمية قريش بقريش فقيؿ سميت بقريش بف بدر بف يخمد بف الحارث  .حضرمكت 

قالكا . قد جاءت عير قريش : بف يخمد بف النضر بف كنانة , كذلؾ ألف عير بني النضر كانت إذا قدمت قالت العرب 
  .ككاف قريش ىذا دليؿ النضر في أسفارىـ كصحب ميرتيـ: 

فشبو بنك النضر بف كنانة بيا ألنيا أعظـ . إنما سميت بدابة تككف في البحر تأكؿ دكاب البحر تدعى قريش : كقيؿ 
. دكاب األرض

ككاف بنكه . إف النضر بف كنانة كاف يقرش عف حاجة الناس فيسدىا بمالو كالتقريش فيما زعمكا التفتيش : كقيؿ 
 .يقرشكف أىؿ المكسـ عف الحاجة فيسدكنيا بما يبمغيـ

. كذكر أف قريشا إنما قيؿ لتجمعيـ في الحـر مف حكالي الكعبة بعد تفرقيـ في البالد حيف غمب عمييا قصي بف كالب 
أك ألف النضر بف كنانة أجتمع في ثكبو .أك ألنيـ كانكا يتقرشكف البياعات فيشتركنيا . يقاؿ تقرش القكـ إذا اجتمعكا 

أك ألف  .أك ألنو  جاء إلى قكمو يكما فقالكا كأنو جمؿ قريش أم شديد فمقب بذلؾ.فقالكا تقرش فغمب عميو المقب . يكما 
أك ألنيـ كانكا يفتشكف الحاج فيسدكف خمتيا , فمف كاف , قصيا كاف يقاؿ لو القرشي كىك الذم سماىـ بيذا االسـ

أك سمكه قريش بف مخمد بف غالب . كمف كاف عاريا كسكه كمف كاف معدما كسكه كمف كاف طريدا آككه . محتاجا أغنكه 
أك نسبة إلى قريش . قدمت عير قريش كخرجت عير قريش فمقبكه بو : ككاف صاحب عيرىـ فكانكا يقكلكف . بف فير 

. ككاف دليال لبنى فير بف مالؾ في الجاىمية فكانت عيرىـ إذا كردت بدرا . بف الحرث يف يخمد بف النضر كالد بدر
أك ألنيـ كانكا أىؿ تجارة كلـ يككنكا أصحاب ضرع . قد جاءت عير قريش يضيفكنيا إلى الرجؿ حتى مات : يقاؿ 
 .أك نسبة إلى قريش بف بدر بف يخمد بف النضر بف كنانة صاحب بدر المكضع المعركؼ. كزرع

                                                
 .225 – 224ص .هحوْد فِوٖ حجازٕ/ د . علن اللغت العرب٘ت  

 .23 ص 4جْاد علٔ ج / الوفظل فٖ تارٗخ العرب د  

 25-24الورجع ًفسَ ص  
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كيقاؿ . كيقاؿ إنما سميت قريش قريشا لتجمعيا مف بعد تفرقيا :  قاؿ ابف إسحاؽ ":كذكر ابف ىشاـ في السيرة قاؿ
كغير ذلؾ مف . (أىؿ اهلل  )ك  (كسكاف حـر اهلل  )ك  (جيراف اهلل )ك (آؿ اهلل  )كنعتت قريش ب . "التقرش:التجمع 

 .(قريش  )آراء حصرىا بعضيـ في عشريف قكال في تفسير معنى لفظة 
 )كذكر إف النضر قبيمة كأبكىـ النضر بف كنانة بف خزيمة بف مدركة بف الياس بف مضر , فكؿ مف كاف مف كلد 

.  فميس بقرشي( فير ) ككرد كؿ مف لـ يمده . فيك قرشي دكف كلد كنانة كمف فكقو  (النضر 
كقد صيرت رابطة النسب ىذه قرشيا قبيمة عامة تقيـ مجتمعة في أرض محدكدة كبصكرة مستقرة في بيكت ثابتة فييا 

كما جعمت أىؿ مكة في تعاكف كثيؽ فيما .بيكت مف حجريف أفرادىا كأسرىا كبطكنيا عصبية كبينيـ تعاكف كتضامف 
يساىـ فييا كؿ مف يجد . بينيـ في التجارة حتى أنيـ كادكا يككنكف ككأنيـ شركاء مساىمكف في شركة تجارية عامة 

ف حصؿ عميو عف طريؽ االفتراض كالربا ليككف لو نصيب مف األرباح التي تأتى بيا شركات  كا  عنده شيئا مف ماؿ
 .مكة

كمف مناطقيا المراغة كتبالة كىى قرية فييا . ذكر الدكتكر عبده الراجحى قبيمة قريش أنيا كانت تسكف مكة كما حكليا 
كقريش عمى قسميف البطاح كقريش الظكاىر , فقريش البطاح كلد قصي بف كالب كبنك . التجار ككاف فييا نخيؿ كغيؿ 

 .كعب بف لؤل , كقريش الظكاىر مف سكاىـ
 

لغة قريش وعوامل تيذيب لغتيم  : ثانيا
اعتبرت لغة قريش أفصح العرب الميجات كأنضجيا لما بعدت عف األمكر التي تخؿ بالفصاحة , كلنستمع إلى ىذا 

أم الناس أفصح : قاؿ معاكية لمرجؿ . الحكار الذم بيف معاكية بف أبى سفياف , كرجؿ مف السماط حكؿ أفصح الناس
قكـ ارتفعكا عف رتة العراؽ كتياسركا عف كشكشة بكر, كتيامنكا عف شنشنة تغمب , ليس فييـ غمغمة : ؟ قاؿ الرجؿ 

: قاؿ معاكية . قكمؾ يا أمير المؤمنيف  قريش : مف ىـ ؟ قاؿ الرجؿ : معاكية  قضاعة , كال طمطمانية حمير , قاؿ
  .كجـر مف فصحاء العرب : كقد قاؿ األصمعي  مف جـر: فممف أنت؟ قاؿ الرجؿ . صدقت 

كقد ساعدت عكامؿ كثيرة عمى تيذيب ليجتيـ . كاف القرشيكف يمتقكف كغيرىـ مف القبائؿ بإخكانيـ العرب مف كؿ مكاف 
.  كتييئة الفرصة ليا لتحتؿ الصدارة بيف الميجات العربية 

   :كأىـ ىذه العكامؿ ىي
عمى  كاف القرشيكف يحظكف بتقدير العرب ليـ , كذلؾ ألنيـ ىـ يتكلكف سدانة البيت الحراـ كالقياـ :نفوذىم الديني (1)

فكاف قصي بف كالب أكؿ مف بني كعب . شئكنو , ككانكا يستضيفكف الحجاج كيقكمكف عمى سقايتيـ كتعميميـ مناسكيـ
 .فكانت إليو الحجابة كالسقاية كالرفادة كالندكة كالمكاء , فحاز شرؼ مكة كمو. بف لؤل أصاب ممكا أطاع لو بو قكمو 

                                                
 63 ص 1ج . الس٘رة الٌبْٗت البي ُشام  

 25 ص 4الوفظل  ج  

 26 ص 4ج . الوفظل  

. 41 – 40ص .  اللِجاث العرب٘ت ّالقراءاث القرآً٘ت  

 86ص . اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا  

. 83   ،  اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا ص 79 ص 1ج .الس٘رة الٌبْٗت  
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 . (ىـ أىؿ اهلل قاتؿ اهلل عنيـ ككفاىـ مئكنة عدكىـ): كبعد حادثة الفيؿ تكطدت منزلة كمركز قريش بيف العرب كقالكا 
قريش أئمة الناس كىداتيـ كأىؿ البيت  )كىذا كمو جعؿ لقريش سمطانا دينيا يعترؼ بو العرب جميعا حتى قيؿ عنيـ  

 . (كصريح كلد إسماعيؿ كقادة العرب 
انطمؽ القرشيكف في أنحاء الجزيرة كما حكلو مف األقطار في الشاـ كفارس كالعراؽ كمصر  :نفوذىم التجاري  ( 2)

 .ككميـ ثقة كاطمئناف لما ليـ مف مكانة بيف العرب أساسيا النفكذ الديني . كالحبشة 
ففي ركاية الطبرم أف إحدل قكافميـ التجارية بمغت خمسمائة كألؼ بعير كمائة . ككانت أنشطتيـ التجارية كبيرة كاسعة 

كال ريب أف ىذه القافمة التجارية إلى اإلدالء معرفة أك خبرة بالصحراء كطرؽ التجارية كحراس يحمكىا مف . رجؿ 
كقد . ككانت قريش تستخدـ في ذلؾ رجاال مف قبائؿ العرب المختمفة في الجزيرة كال سيما البدك . السمب كالنيب 

ككانت ليـ سفف تنقؿ . ـ , كطرد قبيمة خزاعة  مف مكة 450ازدىرت تجارة قريش كال سيما بعد انييار سد مأرب سنة 
. التجارة مف الحبشة كافريقية الشمالية عبر البحر األحمر , ككانت تنقؿ تجارتيا كتجارة اليمف إلى أسكاؽ فمسطيف 

كقد نزؿ .كىكذا كانت األقطار األخرل . كتنقؿ تجارة الشاـ كحكض البحر األبيض المتكسط إلى الحجاز كنجد كاليمف 
ِإِل ياَل ِإِل  ُق اَل ْي ٍش  "قاؿ تعالى. القرآف الكريـ مشيرا إلى رحالتيـ التجارية صيفا كشتاءا      ِإِل ياَل ِإِل ِإِل ْي  ِإِل ْي اَل اَل  الِّش اَل اِإِل  اَل الَّص ْي ِإِل   ِإِل

حظت قريش باستقرار كنظاـ في حياتيـ االجتماعية نتيجة لما تمتعكا بو مف نفكذ ديني  :نفوذىم  السياسي  ( 3)
كقد تييأ ليـ طائفة  مف الزعماء الذيف كانكا يتدخمكف لفض النزاعات إلى جانب ما كاف لقريش مف . كاقتصادم كاسع 

كذلؾ . عالقات كدية كطيدة كطيبة مع القبائؿ المختمفة في داخؿ الجزيرة كعمى أطرافيا في الطريؽ إلى الشاـ كالعراؽ 
 . كانت ليـ أحالؼ كثيرة مع القبائؿ 

صمى  )كؿ ىذا جعؿ ليـ سيادة سياسية بيف العرب جميعا حتى قاؿ أبك بكر الصديؽ عقب كفاة النبي 
 ". ال تديف العرب إال ليذا الحي مف قريش  : " (اهلل عميو كسمـ 

اتسع نفكذ القرشييف المغكم , فتمت ليجتيـ كازدىرت كسادة . جاء ذلؾ نتيجة لكؿ ما سبؽ : نفوذىم المغوي  ( 4) 
كقد . كاستعممتيا القبائؿ المختمفة في نتاجيا األدبي الرفيع . فأصبحت لغة عامة لمعرب جميعا . الميجات األخرل 

بعضيا ديني كبعضيا اقتصادم كاجتماعي مما   بيئة مكة قد ىيئت ليا ظركؼ كفرصأفأكضح الدكتكر إبراىيـ أنيس 
ساعد عمى أف تصبح المركز الذم تطمعت مشتركة أسست في كثير مف صفاتيا عمى ليجة مكة كلكنيا استمدت أيضا 

لغة يحتذكنيا في خطبيـ . فبذلؾ  أصبحت لغة العرب جميعا قبؿ نزكؿ القرآف الكريـ ". الكثير مف صفات الميجات 
 .كأشعارىـ كنزؿ بيا  القرآف الكريـ فقكل مف شأنيا كدعـ مف سمطانيـ 

 
 
 

                                                
.  42 ص 1ج . الس٘رة الٌبْٗت  

 84ص . ، اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا . 2، 1 سْرة قرٗش اٙٗت    

 .85ص .  اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا  

. 86الورجع ًفسَ ص  
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فصاحة ليجة قريش  
  منيج الجمع الثالث لمقرآن الكريم في عيد عثمان بن عفان: أوال 

. حدث في عيد سيدنا عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو أف أخذ القراء في األمصار البعيدة يختمفكف في بعض اآلراء 
كلـ يكف بيف أيدييـ مصحؼ سيدنا أبى بكر الصديؽ رضي اهلل عنو ليرجعكا إليو , فأفزع ذلؾ سيدنا حذيفة بف اليماني 

إف الناس اختمفكا في القرآف حتى ألني أخش أف يصيبيـ ما أصاب : "رضي اهلل عنو , ففزع إلى سيدنا عثماف قائال 
أجمع عثماف رأيو عؿ أف يكتب لممسمميف إماما يرجعكف إليو , كبعث إلى أـ المؤمنيف حفصة " .الييكد كالنصارل 

فأرسمت بو إليو فأمر سيدنا زيد بف ثابت . رضي اهلل عنيا أف أرسمي إلينا بالمصحؼ ننسخ منو نسخا ثـ نرده إليؾ 
كسيدنا عبد اهلل بف الزبير كسيدنا سعيد بف العاص كسيدنا عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ رضي اهلل عنيـ أجمعيف 

إذا اختمفتـ أنتـ كزيد بف ثابت في كتابة شئ مف القرآف فاكتبكه : كقاؿ عثماف لمرىط القرشييف كىـ الثالثة األخيركف .
  .فصدعكا بأمره .فإنما نزؿ بمسانيـ . بمساف قرشي 

 
  فصاحة ليجة قريش عند المتقدمين: ثانيا 

رأى ابن خمدون في فصاحة العرب   (1)
عمؿ ذلؾ لبعدىـ عف بالد  اعتبر إف خمدكف في مقدمتو  لغة قريش أفصح كأصرح مف غيرىا مف الميجات العربية , كقد

 .العجـ مف جميع جياتيـ ثـ مف أكتنفيـ مف ثقيؼ كىذيؿ كخزاعة كبني كنانة كغطفاف كبني أسد كبني تميـ
رأى ابن جني في لغة قريش واختالف الميجات عنده   (2 )

كقد عقد ابف جني . أكضح ابف جني مقياس الفصاحة قائما عمى صحة السميقة كالبعد عف األعاجـ كعدـ التأثر بيـ 
لك أحست العجـ بمطؼ صناعة :" يقكؿ  (باب في ترؾ األخذ مف أىؿ الدر كما أخذ مف أىؿ الكبر)فصؿ بعنكاف 

". العرب في  ىذه المغة كما فييا مف الرقة كالدقة العتذرت مف اعترافيا بمغتيا فضال  عف التقديـ ليا كلتنكيو منيا 
إنا نسأؿ عمماء العربية ممف أصمو أعجمي كقد تدرب بمغتو قبؿ استعرابو عف حاؿ المغتيف فال يجمع : " كيقكؿ أيضا 

كقد كضع ابف جني قكاعد  ".بينيما بؿ ال يكاد يقبؿ سؤاؿ عمى ذلؾ لبعده في نفسو كتقدـ لطؼ العربية في رأيو كحسو
إال انؾ إذا :" لقبكؿ الميجة أك ردىا في كتابو الخصائص كفييا فضؿ ابف جني األكثر استعماال في القرآف الكريـ يقكؿ 

 ..."استعممت شيئا مف ذلؾ فالكجو أف تحممو عمى ما كثر استعمالو كىك المغة الحجازية أال ترل أف القرآف نزؿ بيا 
فقد درس المغة كأبرز سماتيا الخاصة . كقد كاف ظيكر الميجات في حياة ابف جني ثمرة مف ثمرات فكره كعممو الغزير 

 . كمالمح جماليا
 

                                                
 .26 ّاإلهاراث  العظر االسالهٔ  ص لتارٗخ األدب العربٖ عظر الذّ 

. ًسخت ٌُذٗت. هقذهت ابي خلذّى  

 

.  ّها بعذُا 5 ص 2ج . الخظائض البي جٌٖ  

 . ّها بعذُا 5 ص 2ج . الخظائض  

 .110:113اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا ص  
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رأى ابن فارس في أفصح المغات   (3 )
أخبرني أبك الحسف أحمد بف محمد مكلى بني ىاشـ بقز : قاؿ ابف فارس في فقو المغة باب القكؿ في أفصح العرب 

حدثنا إسماعيؿ ابف أبى عبيد اهلل قاؿ أجمع عمماؤنا بكالـ : حدثنا أبك الحسف محمد بف عباس الخشكى قاؿ : كيف قاؿ 
العرب كالركاة ألشعارىـ كالعمماء بمغاتيـ كأياميـ كمحاليـ إف قريشا أفصح العرب ألسنة كأصفاىـ لغة كذلؾ أف اهلل 

تعالى اختارىـ مف جميع العرب , كاختار منيـ سيدنا كمكالنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ فجعؿ قريشا قطاف حرمو ككالة 
ككانت قريش مع فصاحتيا .بيتو , فكانت كفكد العرب مف حجاجيا كغيرىـ يفدكف إلى مكة لمحج كيتحاكمكف إلى قريش 

كحسف لغاتو كرقة ألسنتيا إذا أتتيـ الكفكد مف العرب تخيركا مف تمؾ المغات إلى سالئقيـ التي طبعكا عمييا فصاركا 
أال ترل أنؾ ال تجد في كالميـ عنعنة تميـ كال  عجرفية قيس كال كشكشة أسد كال كسكسة ربيعة . بذلؾ أفصح العرب 
كالالفت لمنظر أف ابف فارس ليس بعربي فيك مف عمماء األندلس فنراه عندما كازف بيف العربية   .كال كسر أسد كقيس

. كالفارسية يقرر امتياز العربية بكقكع األلفاظ المترادفة فييا ذلؾ ألنيا تييئ لممتكمـ كثيرا مف نكاحي اإلبانة كاإليضاح 
كقد قرر أف العربية ال . بما يتيسر في المغات التي تخمك مف الترادؼ فالسيؼ كاألسد كالفرس ألفاظ مترادفة في العربية 

 .تجتمع فييا الساكنيف كقد تجتمع في لغة العجـ
رأى السيوطي في فصاحة ليجة قريش  (4) 

ذكر السيكطي في المزىر في باب معرفة الفصيح مف العرب أف أفصح الخمؽ عمى اإلطالؽ سيدنا كمكالنا رسكؿ اهلل 
ركاه " أنا أفصح العرب " صؿ اهلل عميو كسمـ حبيب رب العالميف جؿ كعال , قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

كذلؾ قاؿ سيدنا عمر رضي " أنا أفصح مف نطؽ بالضاد بيد أنى مف قريش : " أصحا ب الغريب كرككه أيضا بمفظ 
؟ كركل البييقى في شعب اإليماف عف محمد بف ...يارسكؿ اهلل ما لؾ أفصحنا كلـ تخرج مف بيف أظيرنا: اهلل عنو 

قاؿ حؽ لي : فما رأينا الذم ىك أعرب منؾ . يا رسكؿ اهلل ما أفصحؾ : إف رجال قاؿ : إبراىيـ بف الحرث التيمى 
أعمـ أف اهلل لما كضع رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ مكضع : كقاؿ الخطابي  ". فإنما انزؿ القرآف عمى لساف عربي مبيف

البالغ مف كحيو , كنصبو منصب البياف لديو اختار لو مف المغات أعربيا , كمف األلسف أفصحيا كأبينيا ثـ مده 
كقكلو صمى . كمف فصاحتو أنو تكمـ بألفاظ  لـ تسمع مف العرب قبمو كلـ تكجد في متقدـ كالميا : قاؿ . بجكامع الكمـ 

كفى ألفاظ عديدة تجرل مجرل . اهلل عميو كسمـ مات حتؼ أنفو , حمى الكطيس , كال يمدغ المؤمف مف جحر مرتيف 
 كركل أبك عبيد مف طريؽ الكمبي عف أبى صالح عف ابف عباس . كقد يدخؿ في أحداثو األسماء الشرعية. األمثاؿ 

نزؿ القرآف عمى سبع لغات منيا خمس بمغة العجز مف ىكازف كىـ الذيف يقاؿ ليـ عميا ىكازف , كىـ خمس قبائؿ : قاؿ 
كأحسب أفصح ىؤالء بني سعد : " قاؿ أبك عبيد . أك أربع منيا سعد بف بكر كجشـ بف بكر كنصر بف معاكية كثقيؼ 

أنا أفصح العرب بيد أنى مف قريش , كأنى نشأت في بني : " بف بكر , كذلؾ لقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 
أفصح العرب عميا ىكازف كسفؿ : ككاف مستر ضعا فييـ كىـ الذيف قاؿ فييـ أك عمرك بف العالء " . سعد بف بكر 

. تميـ
                                                

 13الظاحبٔ فٖ فقَ اللغت ص  

 71:72ص . عبذ الغفار ُالل / د .  ، ّاًظر أطل العرب ّلغتِن ب٘ي الحقائق ّاألباط٘ل 97:98ص . اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا  

 .209 ص 1الوسُر فٖ علْ م اللغت للسْ٘طٖ ص  ج  
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ال يمميّف في مصاحفنا : كقاؿ عمر . كعف ابف مسعكد انو كاف يستحب إف يككف الذيف يكتبكف المصاحؼ مف مضر 
. إال غمماف قريش كثقيؼ 

كقد . فيذا ما جاء فى لغات مضر : قاؿ أبك عبيدة . اجعمكا المممى مف ىذيؿ , كالكاتب مف ثقيؼ : كقاؿ عثماف 
جاءت لغات ألىؿ اليمف في القرآف معركفة كيركل مرفكعا , نزؿ القرآف عمى لغة الكعبييف كعب بف لؤل ككعب بف 

 .عمرك كىك أبك خزاعة
ارتفعت قريش في الفصاحة عف عنعنة تميـ , كتمتمة بيراء ككسكسة : " كينقؿ السيكطي كذلؾ قكؿ ثعمب في أماليو

..." ربيعة , ككشكشة ىكازف , كتضع قريش كعجرفية ضبة 
كانت قريش أجكد العرب انتقادا لألفصح :" كذلؾ نقؿ قكؿ أبك نصر الفارابي في أكؿ كتابو المسمى  باأللفاظ  كالحركؼ

كأبينيا إبانة عنا في النفس كالذيف عنيـ نقمت المغة . مف األلفاظ , كأسيميا عمى المساف عند النطؽ , كأحسنيا مسمكعا 
العربية كبيـ اقتدل كعنيـ أخذ المساف العربي مف بيف قبائؿ العرب ىـ قيس , كتميـ , كأسد , فاف ىؤالء ىـ الذيف 

عنيـ أكثر ما أخذ كمعظمو كعمييـ اتكؿ في الغريب كفى اإلعراب كالتصريؼ ثـ ىذيؿ كبعض كنانة كبعض كنانة  , 
  ".كبعض الطائييف كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ
قد أجمع الناس جميعا أف المغة إذا كردت في القرآف فيي : " ذكر السيكطي أف ابف خالكيو قاؿ في شرح الفصيح 

كذلؾ أف النحكم الذم ينقر عف كالـ العرب , كيحتج عنيا كيبيف عما . أفصح مما في غير القرآف, ال خالؼ في ذلؾ 
 ".قريش أكدع اهلل تعالى مف ىذه المغة الشريفة ىذا القبيؿ مف الناس كىـ

 
فصاحة ليجة قريش عند عمماء العربية المحدثين : ثالثا 

األصؿ أف . يرل الرافعي أف نزكؿ القرآف الكريـ بمغة قريش يؤكد حقيقة السيادة القرشية  : رأى مصطفى الرافعي  (1)
كأكضح أف القراف لك نزؿ بغيرىا ما ألفو النبي . ألف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قرشي . القرآف الكريـ نزؿ بمغة قريش 

صمى اهلل عميو كسمـ مف المغة القرشية كما اتصؿ بيا كاف ذلؾ مغمزا فيو إذ ال تستقيـ ليـ المقابمة حينئذ بيف القرآف 
 الكريـ كأساليبو كبيف ما يؤثركنو مف كالـ النبي صمى اهلل 

عميو كسمـ فييكف ذلؾ عمى قريش ثـ عمى العرب فتنشؽ الكممة ثـ يصير األمر مف العصبية كالمشاحنة كالبغضاء إلى 
كذلؾ قرر الرافعي أف القرآف الكريـ نزؿ بمغات مختمفة غير لغة قريش مثؿ لغة بني سعد ,  .حاؿ ال يمتئـ عميو أبدا

زمف الميجات البارزة ..." كلغات جشـ , كلغات نصر بف معاكية ,ك ثقيؼ ثـ خزاعة كىذيؿ ككنانة كطيئ كأسد كضبة 
                   .الميجة التميمية كالقيسية كاألسدية كغيرىا مف القبائؿ التي اشتيرت بالفصاحة

: رأي الدكتور عمي عبد الواحد وافي  (2)

                                                
 .211ص . الورجع السابق  

 .211الورجع ًفسَ ص  

. 213الورجع ًفسَ ص  

 . 94ص . ّاظر اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا  . 63،64 ص 2ج . هظطفٔ الرافعٖ / تارٗخ آداب العرب د  
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ىي أرقى ك أسمى الميجات العربية ك أكثرىا  ليجة قريش أف (فقو المغة) ذىب الدكتكر عمي عبد الكاحد كافي في كتابو 
  قريشمتمثؿ في امتالؾ كسمطاف اقتصادم, لما تكفر ليا مف سمطاف ديني متمثؿ في الكعبة المكرمة فصاحة 

بؿ يذىب إلى أف , كسمطاف سياسي كاف سببو السمطاف الديني ك السمطاف االقتصادم , لمنصيب األكبر مف التجارة 
 .القرآف الكريـ قد نزؿ بميجة قريش

 
أكضح طو حسيف أف لغة قريش سادت قبيؿ اإلسالـ حيف عظـ شأف قريش كحيف  :رأى الدكتور طو حسين  (3)

فمما جاء اإلسالـ ىمت ىذه السيادة كسار سمطاف . كلكنيا لـ تكف شيئا يذكر . أخذت مكة تستحيؿ إلى كحدة سياسية 
. أما عف المغة العربية الفصحى فقد أجمع العرب بعد ذلؾ عمى أنيا ىي لغة قريش . المغة كالميجة مع السمطاف الديني 

إذف لغة قريش ىي المغة الفصحى  فرضت عمى قبائؿ الحجاز فرضا ال يعتمد .كاتفقكا عمى أف القرآف نزؿ بمغة قريش 
نما عمى تبادؿ الحاجات الدينية كالسياسية كاالقتصادية كالمنفعة العامة  . عمى السيؼ , كا 

 
إف األمـ في تنافسيا بالمناقب كالمزايا :" رأل فيما ذكره عنو الدكتكر عبد الغفار ىالؿ في قكلو: رأى عباس العقاد  (4)

ألكاف مف المفاخرة بمغاتيا يضيؽ بيا نطاؽ البحث كمعظـ ىذه المفاخرة دعكل ال دليؿ عمييا كحجتيا الكبرل أنانية 
يثاره لصفاتو بغير حاجة إلى دليؿ أك مع القناعة بأيسر دليؿ كلكف الفصاحة  قكمية تشبو أنانية الفرد في حبو لنفسو كا 
  ."العربية في دعكل أىميا مفخرة ال تشبو ىذه المفاخر في جممتيا ألف دليميا العممي كالعممي حاضر ال يتعسر العمـ بو

 
رأل أف أكؿ ما كاف مف آثار القرآف الكريـ أنو جمع العرب عمى لغة كاحدة كىى   : رأى الدكتور شوقي ضيف (5 )

كحث اإلسالـ بعد  .فكاف العرب يتمكنو أناء الميؿ كأطراؼ النيار . ككانت تسكد القبائؿ الشمالية في الجاىمية . قريش 
كأتاح لو بفضؿ القرآف أف تتككف . فنجد أف ىذا الحفظ أتاح لميجة قريش البقاء . ذلؾ عمى حفظ القرآف الكريـ كترتيمو 

 .حكليا عمكـ كثيرة 
 
أف ليجة قريش يضرب في مميزات ىذه المغة الفصحى بسيـ كافر إذ أكضح  :رأى الدكتور رمضان عبد التواب  (6) 

كقد . تيمز في كالميا  لـ يرد لنا عف ىذه الميجة شئ يخالؼ ما نعرفو عف العربية الفصحى إال القميؿ كمنو أنيا لـ تؾ
كلذلؾ ال نعجب حيف نرل بعض المغكييف . اختارت الفصحى ظاىرة اليمز مف الميجات النجدية كميجة تميـ كغيرىا 

  . العرب يجعؿ العربية الفصحى مرادفة لميجة قريش 
 

                                                
 95ص. اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا  

 .106فٖ األدب الجاُلٖ د طَ حس٘ي ص  

 .88ص . اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا  

 .31شْقٖ ض٘ف ص / د. عظر الذّل ّاإلهاراث ، العظر العباسٖ . تارٗخ األدب العربٖ  

  .116فقَ العرب٘ت د رهضاى عبذ التْاب  ص 
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نرل أف بيئة مكة قد ىيئت ليا ظركؼ كفرص بعضيا ديني كبعضيا :" يقكؿ :رأى الدكتور إبراىيم أنيس  (7 )
اقتصادم كاجتماعي مما ساعد عمى إف تصبح المركز الذم تطمعت إليو القبائؿ , كشدت إليو الرحاؿ قركنا عدة قبؿ 

يرل أف ليجة قريش كاف فيك  ."اإلسالـ , فكاف أف نشأت بيا لغة مشتركة أسست في كثير مف صفاتيا عمى ليجة مكة 
ك إف كاف يرل أف القرآف الكريـ نزؿ عمى ليجات العرب مجتمعة , ليا السيادة ك االنتشار كأنيا أفصح الميجات العربية 

فال يمثؿ القرآف لغة قريش كحدىا كما يتردد أحيانا في بعض الكتب  كالركايات , : "فيك يقكؿ .ال عمى ليجة قريش كحدىا
نما يمثؿ المغة المشتركة بيف العرب جميعا لغة األدب مف شعر كخطابة ككتابة    ". كا 

 
   العربية المحدثين المعارضينءآراء عمما: رابعا 

فنجد أف بعض الباحثيف يعارضكف الرأم القائؿ بسيادة قريش كأف سبب سيادتيا ىذه كاف سببيا النبي صمى اهلل عميو 
: كسمـ كمنيـ 

نيا :" يقكؿ : الدكتور جواد عمى  (1) قكؿ مف يقكؿ إف لغة القرآف ىي قريش , كاف قريش ىي العربية الفصحى , كا 
لغة األدب عند الجاىمييف , قكؿ بعيد عف الصكاب , كال يمكف أف يأخذ بو مف لو أم إلماـ بتأريخ الجاىمية ككقكؼ 
عمى نصكص الجاىمييف , أخذ مف ركايات آحاد , كجدت ليا انتشارا في الكتب القديمة ينقميا بعضيا عف بعض مف 

غير نص عمى اسـ السند كالمرجع, فصارت ككأنيا أخبار متكاترة صحيحة أضاؼ الباحثكف المحدثكف عمييا ثكبا عامؿ 
. النفكذ السياسي كاالقتصادم كالديني إلكساء الفكرة القديمة ثكبا جديدا يناسب العصر الحديث , لتأخذ شكال مقبكال 

, كالمساف العربي كما فسره الطبرم ىك لساف  (لسانا عربيا ) فالقرآف قد ضبطيا كعينيا , إذ سماىا ؛أمؿ عف لغة القرآف
كؿ العرب , ال لساف بعض منيـ , أك لساف خاصة منيـ , ىـ قريش , كلك كاف ىذا المساف ىك لساف قريش لننزؿ 

قريشا كانت مكة كما حكليا كىـ مف أىؿ المدر , كقريش تجار كالتجارة تفسد :" ثـ يقكؿ . النص عميو في كتاب اهلل 
المغة ككاف ىذا مما عيب عمى اليمف مف ناحية لغتيـ , ألف رسكؿ اهلل نشأ في بني سعد بف بكر بف ىكازف كاسترضع 
فييـ , فتعمـ الفصاحة منيـ , كأف كثيرا مف غمماف قريش في عيد محمد صمى اهلل عميو كسمـ , كاف يرسؿ إلى بني 

سعد لتعمـ المغة كالفصاحة , كمف أجؿ ىذا ظنكا أف ىذا الرأم مكضكع إلعالء شأف قريش في المغة , ألف رسكؿ اهلل  
 .صمى اهلل عميو كسمـ منيـ 

كالذم يظير لي أف سالمة المغة مف دخكؿ الدخيؿ فييا أمر غير الفصاحة , كأف سالمة المغة كانت :" كيستمر قائال 
كعمى العكس مف . في بني سعد خيرا مما ىي في قريش ألنيـ أىؿ كبر , كأبعد عف التجارة كعف االختالط بالناس 

ذلؾ قريش فيـ أىؿ مدر , ككثير منيـ كاف يرحؿ إلى الشاـ كمصر كغيرىما كيتاجر مع أىميا , كيسمع لغتيـ , فيـ 
مف ناحية سالمة المغة ينطبؽ عمييـ  

 ". ما انطبؽ عمى غيرىـ ممف خالط األمـ األخرل 
 

                                                
 . 9 ،8ص . إبراُ٘ن أً٘س / هستقبل اللغت العرب٘ت الوشتركت د 

 667:669 ص 8الوفظل  فٖ  تارٗخ العرب قبل اإلسالم ج  
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 :يرل أف الفصحى المشتركة ىي لغة العرب جميعا كليس قرشية كحدىا  ألدلة كىى  :الدكتور تمام حسان  (2 )
كلك كانت الفصاحة أصميا ليجة قريش ألشاد . أف القرآف الكريـ نزؿ بمساف عربي مبيف كلـ ينزؿ بمساف قرشي  – 1

. النبي صمى اهلل عميو كسمـ بذلؾ كأشاد بفصاحة نفسو 
مما . كانت لقريش خصائص لـ تشع في االستعماؿ العربي كتسييؿ اليمزة كقد شاع تحقيقيا في النص القرآني  – 2

. يدؿ عمى أف النص القرآني ما ليس بميجة قريش مف الخصائص 
كتعددت قراءاتو ,كفى القراءات ظكاىر لغكية لـ تشتمؿ عمييا ليجة قريش  . أف القرآف نزؿ عمى سبعة أحرؼ  – 3
. خمك النصكص األدبية مف أثر لقريش في الجاىمي  – 4
مخاطبة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ لمقبائؿ بمغاتيا مشيرا إلى أف ىذه المغات ال مف الفصاحة   – 5

. ما ليس لقريش 
لـ يقتصركا  . أف النحاة حيف حددكا قبائؿ الفصاحة , كجعمكا ليجاتيـ مصادر في النحك العربي  – 6

نما سمعكا ممف عداىا  . األخذ مف قريش , كا 
 .فقداف السند التاريخي الذم يفيد أف ليجة قريش ىي الفصحى المشتركة – 7

                 
حاكؿ الدكتكر لكيس أف يرسـ العصبية المتمثمة في ليجة قريش ألنيـ آؿ النبي : رأى الدكتور لويس عوض  (3)

صمى اهلل عميو كسمـ , كمنيـ نشأ فنشأ الشرؼ معيـ ليذه القبيمة , كتمشى الشرؼ , كتسرب إلى ليجتيـ فجعمت 
 .أفصح الميجات جميعا كجعمت أساسا لمغة التي نزؿ بيا القرآف كتنكسيت جميع الميجات األخرل 

فمف العمماء المتقدميف نجد . كىناؾ مف عمماء المغة القدماء كالمحدثيف مف أيد فكرة المغة العربية المشتركة   - 
المغة العربية النمكذجية ىي لغة مختارة اشتركت جميع القبائؿ في الباقالنى في القرف الرابع اليجرم , حيث أكضح أف 

 . (النكت في إعجاز القرآف)كقد عبر عف ذلؾ في كتابو , تككينيا 
: أما عمماء المغة المحدثيف فنجد الدكتكر عبده الراجحى فنراه يقكؿ 

أف شبو الجزيرة العربية كانت بيا ليجات كثيرة مختمفة تنتسب كؿ ليجة منيا إلى أصحابيا , كالى جانب ىذه " 
كىذه المغة المشتركة ال تنتسب إلى قبيمة بذاتيا لكنيا . الميجات كانت ىناؾ لغة عربية مشتركة تككنت عمى مر الزمف 

تنسب إلى العرب جميعيا ما دامت النصكص الشعرية كالنثرية ال تكاد تختمؼ فيما بينيا , كىذه النصكص الشعرية 
بؿ ىي مف قبائؿ مختمفة  . كالنثرية ال تكاد تختمؼ فيما بينيا , كىذه النصكص ليست قرشية أك تميمية أك ىذلية فقط 

كنحف ال نستطيع أف نتصكر . مما يدؿ عمى أف ىذه المغة المشتركة ىي التي كاف األدباء يصطنعكنيا في فيـ القكؿ . 
كمع كجكد .أنيـ كانكا يتحدثكف في بيعيـ كشرائيـ كىزليـ بالمغة ذاتيا التي ينظمكف بيا شعرىـ أك يضعكف فييا خطبيـ 

ىذه المغة المشتركة احتفظت الميجات المختمفة ببعض خصائصيا , فقريش لو خصائصيا الميجية كما أف لتميـ أك 
كمع .لطئ أك لغيرىا خصائصيا الميجية , كلقد دخؿ مف ىذه الخصائص لمغة الفصحى كما تمثميا لنا القراءات القرآنية 

                                                
  90اللِجاث العرب٘ت ًشأة ّتطْرا ص  

 95الورجع ًفسَ ص  
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كليس . دخكؿ بعض ىذه الخصائص إلى المغة الفصحى نقكؿ أف خصائص ليجة قريش ليست ىي الغالبة عمى غيرىا 
كمنيـ قريش يجنحكف إلى تخفيؼ اليمز ة ,  أدؿ عمى ذلؾ مف ظاىرة اليمز في العربية فالمعركؼ أف أىؿ الحجاز

فاليمز إذف ليس قرشيا , كىك الغالب مع ذلؾ عمى التسييؿ في الشعر الجاىمي كىك . كغيرىـ مف قبائؿ العرب يحققيا
 .السائد أيضا في القراءات القرآنية حتى أف ابف كثير كىك قارئ مكة كاف ييمز 

 
 

الخاتمة 
أستنتج مما سبؽ أف عمماء العربية المتقدميف كالمحدثيف قد اختمفكا في إثبات فصاحة ليجة قريش , فمنيـ مف أيد 

فصاحتيا كمنيـ مف أنكر فصاحتيا معتمدا عمى أدلة متنكعة كذلؾ مف العمماء مف أقر بفكرة المغة المشتركة عمى أف 
كعمماء العربية عندما كتبكا مصادرىـ لـ يختصكا بمغة . لغات العرب كليجات كميا متساكية كال فرؽ بيف لغة كأختيا 

عف األخرل كلكنيـ اعتنكا عناية كاممة بجميع المغات كالميجات المختمفة جيدا منيـ في إثبات فصاحة المغة العربية 
.  عامة 
 كالحمد هلل الذم ىدانا ليذه كما كنا لنيتدم لكال أف ىدانا اهلل "                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  . 57 – 56اللِجاث العرب٘ت فٖ القراءاث القرآً٘ت د عبذٍ الراجحٔ ص  
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