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 على رسول اهلل و آله , ثم أما بعد:احلمد هلل , والصالة و السالم 

 
فقد أهداني الطبيب العالمة أمحد املؤيَّد تفسريه املسمى )القرآُن املفسَُّر                 

بإعراٍب ُمـَيسََّر(,  وعند قراءتي  لبعضه لفت انتباهي تفسرُيه لكلمة ) الَعِرم ( يف قوله 
ومنه العاِرم( هو املتجاوز للحد )’’:(, حني قال  تعاىل : ) َفَأْرَسْلنا َعليِهم َسْيَل الَعِرم

ُ كر يف سورة سبأ, وهو الذي غطَّت و َغَمرت مياُهُه ما )سيل االَعِرم( وهو ال ذي ذ
صادفته أمامها وهي يف طريقها بعدما نقبت السد , وأما )الَعِرم( فهو اإلنسان الذي 

, ا.هـ ’’يعته احليوانية(يثور وخيرج عن هدوئه وليتحول رغم صورته اإلنسية إىل )طب
ية الشريفة معناه الّسد وهو املعنى نفسه ن )الَعِرم (املراد يف اآل(.. واحلق  إ159)ص 

هو السد أو  -عندنا  -لـ)الَعِرم( كما ال يزال على ألسنة أهل اليمن إىل اليوم , فالَعِرم 
اليمن وأشهرها )سد  احلاجز الرتابي, وهذه الكلمة, مبعناها هذا , قدمية ِقَدم السدود يف

بنقوش ية القدمية املزبورة على الصخر أو كما تعرف مارب(, ففي النقوش اليمن
ـَد(وردت الـ) يف النقوش التى حتدثت عن إصالح سد مارب   (ع ر م  )الـُمْسن

)عرمن( )و النون آخر الكلمة إما باسم َعِرم مارب وإما معرفة ) الَعِرم ( 
بئيل ُيْعِفر بن أب كرب عالمة التعريف ( منها النقش الذي أمر بتدوينه امللك شرح

الكامل( ومنها أسعد أسعد )وهذا األخري هو املعروف عند اإلخباريني والعامة باسم 
النقش الذي أمر بزبره أبرهة احلبشي ملك اليمن الغازي وغريهما من النقوش 
و)الَعِرم( مبعنى السد جاءت يف كتب اللغة عند ذكرها لآلية الكرمية كما يف القاموس 

 ريه .احمليط وغ
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ن وأتذكر أننا حني كنا صغارًا يف السنوات األوىل من التعليم االبتدائي كان مدرسونا م
مصر  يفسرون لنا ) الَقْضب ( يف قوله تعاىل )و ِعَنبًا و َقْضبًا ( فيقولون : الَقْضب : 

وكنا نقع يف حرية ألننا ال نعرف الربسيم وال نعرف إال القضب امسًا  أي الَبْرِسيم؟؟
وكان مدرسونا الـَمَصاِرَية )وهكذا كنا ندعوهم (  ,النبات الذي تأكله األنعام هلذا

 إفهامنا كلمة ) الربسيم ( دون جدوى ,جيهدون يف 

قال لنا أحد مدرسينا العراقيني إنه كان  ,ثم بعد سنوات طويلة.. أيام الطََّلب يف اجلامعة
دخل عليهما أحد املرضى يف زيارة ألحد األطباء العراقيني يف عيادته بصنعاء و

َ ْشـَكل ,اليمنيني , فأشكلت 1( وملا سأله الطبيب : كيف أنت ؟ أجاب املريض : )أ
الكلمة على أستاذنا, ومدرس آخر كان حياضرنا عن فصاحة الشاعر حممد مهدي 

ـَة( يف قوله  -و إنه لكذلك  –اجلواهري  ـَة ( مبعنى )إِ َجاب , ومما استدل به كلمة ) َجاب
ت شيطاني فأحسن جابًة (, وقال احملاضر إن هذه الكلمة َأْضنت ثالثة من كبار :)نادي

قيني لديوان اجلواهري منهم مهدي املخزومي , و قد ابتسمت ابتسامة حملقالعلماء ا
خشيت معها احلرج ألن كلمة ) جابة ( هي عندنا مما ال تزال تدور على ألسن الناس 

 ال سيما القبائل .
ـِْكرًا كأن م أحد زمالئنا الومدرس آخر قرأ اس طالب :فالن الَقُحوم , فأومأ برأسه ُمن

 ية يف شئ ؟ الكلمة ليست من العرب
و قرأت مرة كتابًا لواحد من كبار حمققي العربية , و ملا قابله الفعل ) َزَحَك( مل يهتِد 

وهي تعين ملعناه و ظنه حتريفًا لـ ) َزَحَل (؟!, و) َزَحَك( معروفة يف كالمنا متداولة 

                                                            
ـّْخل : طاب 1 وأخذ يف النضج,..., وشكل رطبه ,..,و َشَكل العنب : أينع بعضه أو اسود  يف القاموس احمليط : أشكل الن

 الكتاب أعجمه كأشكله كأنه أزال عجمته .
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َعدُّ أفسح يف املكان ) وهي قاموسية ؟!(, و غري هذا كثري مما يقابلنا يف ما ُيكتب و ُي
 غريبًا أو أعجميًا و هو يف كالم أهل اليمن معروف متامًا .

و ليس هذا مقصورًا على غري اليمانني بل صار  أكثر املتأدبة يف اليمن من كاتبني 
يطَِّرحون لغة أهل اليمن ويستبدلون بها غريها  وخطباء دين ورجال سياسة وإعالميني

ا وإما انسياقًا وراء كبار الكاتبني ووسائل إما ظنًا منهم بعاميتها ومن ثم عدم فصاحته
 اإلعالم .

 و هكذا يواصل احملدثون ما كان قد بدأه األقدمون من جمافاة للغة أهل اليمن !!

أطوار اللغة العربية بقيت على حاهلا  وهذه اللغة أو قل اللغات اليمانية طوٌر قديم من
ن قصي من جزيرة العرب عان على بقائها كذلك عزلة أهل اليمن يف ركالقديم وأ

يعزهلم من اجلنوب حبر ومن الشمال صحراء وطبيعة جغرافية قاسية من جبال عالية 
أبقى كثريًا من جوانب احلياة يف هذه  -يف رأينا  -ووديان سحيقة ومفازات كل  ذلك 

باقيًا كما كان منذ دهور بعيدة وكأن الزمن توقف يف اليمن  -ومنها اللغة  -البالد 
الحظه أيضا الرحالة واملستشرقون الذين ُقدَِّر هلم معرفة اليمن ونرى حنن أن وهو ما 

هذه العزلة استمرت حتى السبعينيات من القرن امليالدي املاضي حني عرفت اليمن 
سع ومن ثم فإننا نرى أن لدراسة لغة أهل اليمن سواء وسائل االتصال على نطاق وا

كلم به أهل الشحر ومهرة وسقطرى من لغات  ما كان منها منقوشًا أم ما ال يزال يت
قدمية أم ما ال يزال على ألسنة غريهم من اليمانني, لكل ذلك قيمة َقِمنٌي بنا أن نقدرها 

 _أن تقضي عليها وسائل االتصال قبل_َحّق قْدرها من حيث قيمتها اللغوية والتارخيية
 تارخيها الطويل,  َطوٌر قديم من أطوار العربية يف -كما أسلفنا -فهذه اللغة 
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تأتي الكلمات يف النقوش على أصلها و تبقى كذلك حتى مع إضافتها للضمائر ) مع 
 األمساء ( , أو إسنادها هلا ) مع األفعال ( , و من ثم ففيها فائدة معرفة أصل الكلمة

ال سيما يف مسألة اإلعالل و اإلبدال كمعرفة أصل همزة ) كساء ( يف الفصحى اليت 
و ت ( فيكون أصل الكلمة الواو , و قد رأينا جتمع يف النقوش على ) أ ك س 

اللغويني يلجأون إىل اللغات القدمية كاآلرامية و العربية و غريهما ملعرفة أصل 
من !!. قال رحبى كمال : ) إن بعض ما جاء الكلمات دون الرجوع إىل عربية أهل الي

لفهم , ألن ُكُتبنا يف تراثنا العربي القديم من شعر و نثر قد يستعصي علينا فهمه حقَّ ا
اللغوية مل توفق يف شرحه فال يبقى أمامنا سوى االستعانة بأخوات اللغة العربية 

تالف بني دالالت الجتالء معنى ما غمض من لغتنا , و النظر يف وجوه الشبه و االخ
بعض األلفاظ , و إذا كان هلذه األلفاظ ما يقابلها يف اللغات السامية األخرى سهل 

قارن بينها فنرد األلفاظ إىل أصوهلا و نستطيع اجتالء املعاني املختلفة للفظ علينا أن ن
 1الواحد و معرفة األصل و الفرع منها و تقصي التطور من معنى إىل آخر ..( 

م يف العربية فالنقوش اليمانية من أقدم ِليف تتبع تاريخ الَك أهل اليمن و تفيد لغة
 اقة .مصادر العربية املكتوبة و أكثرها وث

يف حتديد داللة الكلمة على وجه الدِّّقة كما يف كلمة ) مصانع ( يف  هذه اللغةو تفيد 
املفسرين و قوله تعاىل : ) و تتخذون مصانع لعلكم ختلدون ( فقد تعددت فيها أقوال 

معناها عند أهل اليمن املكان احملصن يف رأس جبل و مفردها ) مصنعة ( و منها اسم ) 
 ة أي احلصينة كلها من أصل الكلمة ) ص ن ع ( .صنعاء ( املدين

                                                            
 . 6م , ص1990اإلبدال يف ضوء اللغات السامية , نشر جامعة بريوت العربية ,  1
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فيما يتكلم به اليمانون فائدة يف إثراء العربية  فمنه ما أهملته معجمات الفصحى و هو 
ملعجمات للغات أعجمية سريانية أو حبشية و هو عربي عربي فصيح , و منه ما نسبته ا

خالص , و قيل إن  مياني فقد قيل إن ) شرحبيل ( سريانية و هي اسم عربي مياني
 ًا يف النقوش .ريمن لسان احلبشة و هي ميانية مذكورة كث  -مبعنى قتل  -)هرج (  

 بعض صيغ و ال تقتصر الفائدة على الكمات وحسب بل األساليب و الصيغ كما يف
ْفُعول ( ) بفتح اهلمز ( حبشية و مجوع التكسري و املصادر فقد قالوا إن صيغة اجلمع ) َأ

 الصيغة ميانية معروفة حتى اليوم .هذه 

و يف لغة أهل اليمن بيان لداللة أمساء األماكن و التكوينات التضاريسية يف اليمن كما 
( يعنى ) باب الدموع  إن ) باب املندبا نراهم يقولون نيف معنى اسم ) َمْنَدب ( , فإن

أمساء األماكن عندنا  ( !! , و ليس كذلك ألن ) َمْنَدب ( و ) َمْنَدبة ( منأو األحزان
 يعين اجملازة القريبة .

إن املنكرين على عربية أهل اليمن بعض خصائصها إمنا يقعون فيما عابوا هم أنفسهم 
الّنْحوي واللُّغوي , فرتاهم يـحاكمون على النحويني واللغويني حتكمهم يف الدرس 

إىل مابينهما من حقب العربية اليمنية أو حيكمون عليها  مبقاييس الفصحى غري ملتفتني 
مديدة بقيت فيها األوىل على حاهلا على حني قطعت الثانية أشواطًا بعيدة يف التهذيب 

واألعالم اليمنية  والصقل, وإنك لتدرك قدم عربية أهل اليمن يف ِثقل أمساء املواضع
وُعْسرها على ألسنة غري اليمانني من العرب وسيان أكانوا من املتعلمني أم من غريهم 
) وهو ثقل الحظه قدميًا أبو حممد احلسن اهلمداني ( فمن أمساء املواضع مثاًل: 
ـِِدة ,َعـْلـَكم ,  ـِْدب ريسوت , ضلكوت , برهوت , ُهُدون, ُخُدون, َدمُّـون, ب

َّْلـَط ـََكار , َأْفق الت ـَان , ي ـَْيُدون , َوْرخان , َمـْقَوَلـة, ِحْزَيز , ياِزْل, َداي ـس, عـِْنـهام , م
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ـِْرِهد , َخـمَِر, َوْرَوْر ..., و تأمل هذه األمساء املذكورة يف نقوش املسند  , ِتـْي ق
ـْشان ـِي , السَُّخْيِمي ,والتزال أمساًء لألسر اليمنية حتى اليوم مثل ِشْعِرم, ِعْلهان, َرف

ـِْطران, الوتاري , جليدان...وكثري غريها.. ـِي, البَّـّدا, ق ـَـاِزل  السِّـِمه, الي

منها كلمات مل ترد يف كتب اللغة , قلنا كيف نهمل  -أي هذة اللغة-إن قيل إنها -
كلمات وردت على ألسن اليمانني كل هاتيك القرون وحنتج بقواميس ال تتجاوز 

, ولو ُقدِّر للناس تدوين كلماتهم كلها _قديرنا جلهود أصحابهامع بالغ ت_العشرات 
ْن قال إن هذه املعجمات وكتب اللغة قد لوجدناها كما هي يف بيئات اليمن , ثم َم

حوت اللغة كل اللغة؟! أمل يقل أبو عمرو بن العالء )ما انتهى إليكم مما قالت العرب 
 ِشْعٌر كثري( ؟! .إال أقله , ولو جاءكم وافرًا جلاءكم ِعْلٌم و

.. ذاك من حيث القيمة اللغوية أما من حيث القيمة التارخيية  فإن نقوش املسند كما 
متكن من إعطاء صورة واضحة لتاريخ قبائل اجلزيرة ]العربية[  ‘‘قال أمحد  السقاف : 

بوجه عام , و لتطور اخلارطة القبلية منذ القدم و حتى ظهور اإلسالم , و حتدد بذلك 
ن القبائل األصلية و كذا أماكن هجرتها خالل احلقب التارخيية املختلفة )..( أماك

ت التالحم االجتماعي و اللغوي لسكان و هلجات ومتكن من فهم و تتبع خطوا
 . 1 ’’اجلزيرة مما أدى فيما بعد إىل نشأة ما مساه القرآن الكريم باللسان العربي املبني 

يف واجهات املعابد .. فإن هذه النقوش اليت تقابلنا  -أهل اليمن  -أما فيما خيصنا حنن 
ابر فيه نقرأ صفحات من ماٍض والسدود واجلبال واأللواح هي جزء من تارخينا الغ

                                                            
 -هـ 1407الرياض ,  –ب أهمية علم املسند يف دراسة تاريخ اجلزيرة , أمحد عبدالرمحن السقاف , جملة العر 1

, و هذه املقالة موضوق أطروحة نال عنها السقاف درجة الدكتوراة من  626 – 618, ص  9/10م , ج  1986
 م . 1986فرنسا , سنة  –جامعة السربون 
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تليٍد مبا فيه من حياة دينية ومنشآت للري وقوانني جتارية و معامالت يومية, ونقرأ فيها 
ما بينها, ونقرأ فيها  خرب انكسارنا أخبار الدول اليمنية القدمية يف حروبها وصراعاتها في

نته الرمال وغيبه وضياع دولتنا .. وال تزال صفحات طويلة مل نعرف عنها شيئا مما دف
اإلهمال يف اجلبال والشِّعاب ولو ُقدَِّر لك أن تقف قدام واحد من هذه النقوش 
 الستوىل عليك الشعور بالزهو جلمال اخلط املسند ودقة إتقانه وزخرفة حروفه

وخلاجلك شعور باالشفاق على هذا الشعب اليوم وأنت ترى بؤس حاله ومكانته بني 
 الشعوب.

ي فيه عند كتابته القارئ املثقف وغري املثقف والطالب وُأريَد به أن وهذا الكتاب روع
فأوردنا نصوصًا لباحثني و  ,جيمع بني دفتيه جوانب عدة ممايتعلق بلغة أهل اليمن

ابة املسند ليمانية القدمية و وجهة نظر كٍل فيها و درسنا كتعلماء تناولت اللغة ا
والكتابة املزبورة على عسيب النخل  املنقوشة على الصخر وألواح احلجر واملعدن

وعالقة خط املسند باخلطوط القدمية و خبطنا العربي الذي نكتب به , ودرسنا اللغات 
ن البعيدة يف املهرة وما يليها شرقًا يف اليمنية القدمية الباقية على األلسنة يف أطراف اليم

عجمات اليمانية الشحر ويف جزيرة سقطرى يف احمليط اهلندي , ثم درسنا بعض امل
كاملعجم السبئي و املعجم اليمين و نصيب لغة أهل اليمن يف معجم مشس العلوم 

 لنشوان احلمريي .
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جمد أثيل مذكور يف كتب التاريخ, والكتب لليمن حضارة غابرة و                    
ملقدسة, وعلى أفواه القصاصني, وهو ذكر اختلطت فيه احلقيقة باألسطورة, ولن ا

مكانه,  -هاهنا –نعرض هنا لذكر َمْن َقِدم إىل اليمن بقصد الغزو أو التجارة فليس 
, دموا إىل اليمن باحثني ومستكشفني ودارسنيلكن ما يهمنا هم أولئك الذين ق

 سباب فيما يلي:وأسباب قدومهم, وميكن أن جنمل تلكم األ
 حب املعرفة اإلنسانية: (1

فقد درس أولئك القادمون, اليمن: سكانها, وفئاتهم, ومذاهبم, وعاداتهم, 
وتقاليدهم, ولغاتهم أو هلجاتهم , ونقوشهم, ودرسوا جغرافية اليمن, وموقعها 

 لكي, وُمَناخها, وحيواناتها, ونباتاتها.الف
وصف )توركيل هانسن( اكتشاف أعضاء البعثة العلمية الدمناركية لشجرة الَبْلَسم 

وهم يف طريق عودتهم من ِجْبلة وَتِعز إىل بيت الفقيه... يف إحدى التالل  ‘‘فقال: 
إليها ) فورسكال(, القريبة من الطريق, كانت تنتصب شجرة متفتحة األزهار, اجته 

, وقبل أن يصل إليها التفت إىل )نيبور(, وصرخ مبفرده بعد أن نزل عن ظهر محاره
مثري دفع )نيبور( أيضًا إىل اإلسراع حنو الشجرة, واجتاح السرور  بصوت

قلب)فورسكال( وهما يشاهدان أعظم اكتشاف نباتي كانا يأمالن احلصول عليه يف كل 
 1.’’...!الَبْلَسم( املكادي األصيل رحلتهم, لقد وجدوا شجرة )

 امية(:الدراسات )الس (2

اليمن بالد عتيقة, وشعبها )سامّي( أصيل مل خيتلط بغريه, ومن هنا تأتي أهمية دراسته, 
م مبتعثًا 1870فهذا اليهودي الفرنسي )يوسف هاليفي( الذي كان قدم إىل اليمن عام 

 م:1871ٍر قدمه يف باريس عام من أكادميية املخطوطات الفرنسية, يقول يف تقري
اصر متينة لتساعد على إيضاح  قد أسهمت يف جلب عنأمتنى أن تكون رحليت‘‘

السؤال الكبري حول الّساميني, فإن الوثائق احِلْمَيرية املكتشفة حديثًا مدعوة لتوضح لنا 

                                                            
, مركز الدراسات والبحوث 242من كوبنهاجن إىل صنعاء, توركيل هانسن, ترمجة حممد أمحد الرعدي, ص 1

 م.1983بريوت, –, دار العودة صنعاء -اليمين
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اخلصائص السامّية الصحيحة, إذ ال ميكننا النفي بأن اليمن إمنا هو البلد السامي 
اًل عن العامل اخلارجي بسبب األصيل, وفضاًل عن ذلك, فإن الشعب السبئي كان منعز

, ومل يتعرف عليه األوربيون إال منذ احلملة اليت قام بها وجود حزام صحراوي عريض
ق.م, واليت أخفقت ومل تدم إال قلياًل إذ  24القائد الروماني )إليوس جالوس( يف عام 

بقي تالل أجنيب يف أي من العصور القدمية, وهلذا السبب مل يقع السبئيون حتت نري اح
واستمرارية التسميات يف األمساء  ). 1’’هنا الفكر السامي السليم دون اختالط...

بوجه عام لفتت أنظار الباحثني يف الدراسات اليمنية, مما دعاهم إىل توكيد هذه 
نية, قّل أن جتد هلا مثياًل االستمرارية يف تسمية القبائل والبطون واألماكن كخصوصية مي

 (.2ميف تاريخ الشرق القدي
 :3ذكر اليمن يف املصادر القدمية (3

ونعين بها كتب املؤرخني واجلغرافيني اليونان والرومان من أمثال : اليوناني 
ق. م , واجلغرايف اليوناني )إيراتوسثنيس(  425-485)هريودوتس( )أبي التاريخ( 

يل البحر اإلريرتي( يف النصف الثاني من القرن ق.م, وصاحب كتاب )دل 275-194
 ....م(... وغريهم 19/20-ق.م 64ل امليالدي, و )سرتابو( األو

وجند أن دارسي النقوش اليمنية والرحالة األجانب كانوا كثريًا ما يوازنون بني ما 
 أورده أولئك الكاتبون اليونان والرومان مع ما يقابلونه يف اليمن من أمساء البلدان

 واألماكن والنبات والقبائل ...اخل.
وعندما بدا لي أنه مل يبق شيء لالكتشاف  ‘‘:ف هاليفي( ثال يقول )يوسفعلى سبيل امل

يف منطقة )اجلوف األعلى( عزمت عندئذ على الذهاب إىل )َنْجران( فأخذت الطريق 
األعلى(, فلقد أردت الشرقي مع نّية  الرجوع إىل )بلد َهْمَدان( عن طريق )اجلوف 

                                                            
-هـ1412صنعاء, ط األوىل -, مركز الدراسات والبحوث اليمين142اليمن بني حبشوش وهاليفي,صرؤية  1

 م.1990
 م.1990-هـ1411, دار الفكر,ط/الثانية,32أوراق يف تاريخ اليمن, يوسف حممد عبداهلل ,ص 2

بادي, إصدارات م, أمحد صاحل حممد الع100-ق.م485نية انظر: اليمن يف املصادر القدمية اليونانية والروما 3
 م.2004هـ 1425صنعاء,  -وزارة الثقافة والسياحة
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د سلكهما القائد الروماني حبسب ما التعرف على الطريقني املختلفني اللذين كان ق
فسبأ, ورجع عن طريق بالد  2, أي انه ذهب عن طريق )جنرا(1رواه )سرتابون(

 .3’’السبئيني, والطريق األول كما ذكر الكاتب اإلغريقي أطول ... اخل
 عالقة اليمن بالتوراة: (4

كتبونه عن اليمن القارئ لكتابات الرحالة واألثريني تردد )التوراة( كثريًا فيما ييرى    
ن, والقرى, واجلبال, واحلصون( وبني فرتاهم يربطون بني أمساء املواضع اليمنية )املد

ما ورد منها يف الكتاب املقدس )التوراة بوجه خاص(, أما ذكرهم قصة ملكة سبأ مع 
 ( فشيء بديهي.النيب سليمان )عليه السالم

ويف  ‘‘م: 1810ليمن سنة يقول الرحالة )أولرش ياسرب سيتزن( الذي وصل إىل ا
لتنا من )بري أمحد(, وكنا نسري دائمًا يف الليل, ويف الليلة السابع من أغسطس بدأنا رح

الثالثة لسفرنا وصلنا إىل جبل, يقطع السهل, وعند مسافة عدة ساعات, باجتاه 
, وميكن أن يكون هو نفسه الذي Forridويدعي هذا اجلبل, جبل املرتفعات اجلبلية, 

 .Hil.Anton’’4نطون )بعض اخلرائط األوربية جبل القديس أ تسميه
ويقول الرحالة النمساوي الشهري )إدوارد جالزر( الذي رحل إىل اليمن أربع مرات 

 م(:1894-1882من 
وحنو اجلنوب الغربي يبدو جبل )ُبَرع(,الذي أصبح معروفًا من خالل تقارير املبشر ‘‘ 

فر من هنا, ومل يذق على مدى ثالثة أيام سوى املسيحي الرائع )ج. وولف(, الذي سا
نسال بضع قطع من اخلبز وأعشاب احلقول, حتى التقى أخريًا عند )متنه( بواحد من أ

                                                            
 ق.م فتأمل! 24أي يف عام  1

قال املرتجم )منري عربش(: نقلها الكاتب مع تاء مربوطة, أما )جنرا( فهو االسم الذي نقله املؤرخ اليوناني األصل  2
 .193وهاليفي, صمدينة جنران ,رؤية اليمن بني حبشوش  ق.م( وقصد به 58)املتوفى عام 

شيئًا من موازنة )هاليفي ومالتسان( بني أمساء األماكن  -أيضًا –, وانظر 159رؤية اليمن, مصدر سابق, ص 3
 .152,153والقبائل مع املصادر اليونانية والرومانية يف كتاب اليمن يف عيون الرحالة األجانب , ص

,الناشر: مركز الدراسات والبحوث 115 لرحالة األجانب, أمحد قايد الصايدي,صاليمن يف عيون ا 4
 م.2011اليمين,ط/ األوىل,
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( )كتاب امللوك Rehab( )ابن ريهاب( )yonadab) األب األكرب الطيب )يوناداب(
 .1’’35, اإلصحاح yeremia, وارميا 15,10الثاني, اإلصحاح 

 ويقول: 
يعيشون إال يف املناطق اليت عاش فيها السبئيون واملعينيون, ومن خالل ما ود ال اليه‘‘

زاء مجاعة من مجعته من تقاليد اليهود اليمنيني من مادة غنية ميكنين القول بأننا هنا إ
مجاعات الشعب املختار, وأن هؤالء اليهود الذين يشتغلون يف تنظيف اجملاري ويف 

اعات اليدوية يف اليمن يشكلون الرابط التارخيي بني البناء وصياغة احللي والصن
ر اآلشوري , بعد إسرائيل واآلشوريني والعربية اجلنوبية, فقد روت التوراة أن سلمنّص

ئيل, نقل سكانها )يف الواقع جزءًا منهم فقط( إىل )حلح( وإىل أن دمر دولة إسرا
عكس التصور  )حبور(, على )نهر جوزون(, وإىل مدن )مدينس(, وأعتقد, على

القائم حتى اآلن, أن منطقتني من هذه املناطق جيب البحث عنهما يف اليمن, وهما 
قة )حبار( يف تطابقًا بني اسم )حبور( واسم منط حبور, ونهر جوزون, فقد وجدت

( العربية, كما أن A( العربية إىل حرف )O)أرحب(, إذا ما راعينا إمكانية قلب حرف )
عرفتا منذ زمن  اضح وادي جازان اليمين, وهاتان املنطقتان)نهر جوزون( هو بشكل و

مغرق يف القدم كمنطقتني يهوديتني, بل إن وادي )جازان( ال يزال ميثل حتى اليوم 
 لتواجد اليهود. احلدود الشمالية

أما )حلح(, فلم يتضح لي أمرها, وأما )مدينس( وما ارتبط بها من أمساء مثل 
نيا( و)النمسا( فال تدخل ضمن نطاق حماضرة اليوم, ولكن )لتوانيا( و)بولندا( و)أملا

ذكورة, وردت يف التوراة أمساء حتى النقوش تؤكد فرضييت, فإىل جانب املناطق امل
(, و)هرن Resfخضعها اآلشوريون حلكمهم وهي: )ريشف ثالث مناطق أخرى, أ

Haran عدن( ,)Edenقوش (, ويوجد بني النقوش اليت مجعتها, نقش من اجلوف من
جدًا, ال لبس فيها كاسم  على حجر قربان ورد فيه اسم )ريشف( بصورة واضحة

وهذا  ملنطقة يف العربية اجلنوبية, واسم عدن مطابق السم َعَدن, املدينة املعروفة,

                                                            
 .323اليمن يف عيون الرحالة األجانب, ص 1
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التطابق يؤكد فرضييت, كما إنه ليس من املستبعد أن ما ورد يف أحد النقوش ضمن 
( و)سيمون  Rubenامسا قبيليت )روبن جمموعيت السبئية هما, بشكل مباشر, 

Simon 1’’(... اخل. 
ومما جيدر بالذكر أن باكورة تلك البعثات العلمية إىل اليمن وهي البعثة الدمناركية اليت 

م, تلك البعثة كانت قد ُأعدت علميًا باقرتاح قدمه إىل 1762 اليمن عام وصلت إىل
يوهان داود ميشاليس(, وكان رجل امللك الدمناركي, الربوفيسور)عامل اّلالهوت( )

يؤمن بوجود اهلل , وينكر الوحي وكل ما يتعلق باألديان من اعتقادات,  )الدين هذا 
يف التوراة هي وحي من عند اهلل, وعليه فإن وعدل عن املبدأ الذي يقول بأن كل كلمة 

لكتب التوراة كتاب ال جمال فيه للنقض واملخالفة !, واعترب الكتب السماوية ككل ا
, وأثناء دراسته بدا له *العادية, ال بد أن ختضع للنقد احلر من الناحية اللغوية والتارخيية

أن القيام برحلة إىل البالد العربية سوف يلقي األضواء على كل األمور والتساؤالت 
املتعلقة بالدراسات اللغوية للكتب املقدسة , فعلى سبيل املثال, سيكون يف اإلمكان 

يف  ى األشجار واحليوانات بالبالد العربية واختبارها ومطابقتها مبا جاء ذكرهالتعرف عل
)التوراة( من أشجار وحيوانات, كما ميكن دراسة جغرافية شبه اجلزيرة العربية )خاصة 
حركة املد واجلزر يف البحر األمحر( كدليل كبري يف حماولة فهم موضوع )اهلروب من 

 بأنه مل تبق إال بلدان قليلة يف عاملنا هذا, ال يزال مصر(..., كان )ميشاليس( مقتنعًا
العربية السعيدة( )ى القديم, كشعب شبه اجلزيرة العربية, وأن يف شعبها حمافظًا عل

إمكانية عظيمة لوجود آثار حضرية متنوعة شبيهة بتلك اليت يف )إسرائيل القدمية(, 
د تعرضت لنفوذ أجنيب وأحسن من تلك اليت يف فلسطني, اليت كانت خالل قرون ق

 .2متعدد ...(
                                                            

 .252, 251اليمن يف عيون الرحالة األجانب, ص 1

 .25,24من كوبنهاجن إىل صنعاء, مصدر سابق, ص 2

بحث املتعلق بـ )سبينوزا( صول اليهودية للكتاب املقدس, انظر املعن نقد املفكرين اليهود أو ذوي األ *
, والكتاب صادر  163-133يف كتاب: )املكّون اليهودي يف احلضارة الغربية(, لسعد البازعي, من ص 

 م.2007عن املركز الثقايف العربي, ط/ األوىل 
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عيون الرحالة األجانب(: يقول أمحد الصايدي يف كتابه )اليمن يف  
ظهرت يف السنوات األخرية دراسات عديدة , ذهبت إىل أن العربانيني هم مينيون, )

وأن )التوراة( قد انبثقت من البيئة اليمنية, وأن ما ورد فيها من وصف للمناطق 
تنطبق على مناطق ومواقع مينية, وال يوجد ما مياثلها يف فلسطني, فهل  وأمساء املواقع,

رى خطرت هذه الفكرة يف ذهن الربوفيسور )ميشائيلس( وهو ينكب على تفسري يات
)التوراة( , فكانت هي اليت دفعته إىل تقديم اقرتاح إىل ملك الدمنارك لتمويل بعثة 

غرافيا والنبات واحليوان واإلنسان, قد علمية إىل اليمن, جلمع مادة علمية, تشمل اجل
سؤال يصعب اإلجابة عليه من خالل ما توفر  تساعد يف تفسري بعض نصوص التوراة؟

لنا حتى اآلن من نصوص خلفتها البعثة العلمية تلك, أو من خالل ما كتب عنها 
 .1الحقًا(

من جزيرة أقول: لكأن )الصايدي( يشري إىل كتاب )كمال الصلييب(: ) التوراة جاءت 
املقابلة اللغوية  )ساسه هو: وأ العرب( الذي أثار نقاشًا طوياًل بني الباحثني َبْلَه القراء

بني أمساء األماكن املضبوطة يف التوراة باحلرف العربي, وأمساء أماكن تارخيية أو 
حالية يف جنوب احلجاز ويف بالد عسري مأخوذة, إما عن قدامى اجلغرافيني العرب 

سن اهلمداني صاحب صفة جزيرة العرب(, و)ياقوت احلموي صاحب ومنهم )احل
أو من اجلغرافيني املعاصرين كالشيخ )محد اجلاسر(, أو عن الرحالة ,  معجم البلدان(

 .2أو بزيارتها شخصيًا لالطالع املباشر على طبيعتها(
وإىل قريب من هذا ذهب )حممد حسني الفرح( الذي صحح رأي )الصلييب( بقوله :إن 

وإنها عشائر من اليهود قد استوطنت يف مناطق غرب احلجاز ويف عسري بأعالي اليمن 

                                                            
 

 )حاشية(.88اليمن يف عيون الرحالة األجانب, ص 1
)بتصرف(, 12,13الصلييب, ترمجة: عفيف الرّزاز,صن جزيرة العرب(, كمال )التوراة جاءت م 2

 بريوت . -مؤسسة األحباث العربية
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كانت مستوطنات جتارية غالبًا نشأت بعد زيارة ملكة سبأ لسليمان )عليه السالم( بعد 
 .1ق.م 930عام 

وما سبق جيرنا إىل مسألة أخرى هي: عالقة لغة نقوش املسند باللغة العربية, وكان 
 كتابه )لغة الضاد ونقوشها املسندية( قد وقف عند هذه املسألة, ونقل حممد احلجري يف

باحثني ولغويني مثل: )كمال الصلييب, وحسن ظاظا, ومصطفى حممود ) وجان عن 
مللر((: نقل عنهم آراء تذهب إىل ما يذهب إليه وخالصتها: إن نشاط املستشرقني 

مدخاًل لكشف الغامض من لغة السيما اليهود يف حتصيل ومجع النقوش املسندية كان 
اليهودي إىل بابل يف عهد )خبتنصر(  التوراة؛ ذلك الغموض الذي يعود إىل سيب الشعب

ق.م, وحتوُّل كتابتهم بل لغتهم إىل اآلرامية عرب قرون عديدة ثم بعد ذلك  518سنة 
ون إحياء العربية القدمية لتكون حمكية يف القرن التاسع عشر يف أوروبا, وراحوا يبحث

 عن قواعد مصطلحات خطهم القديم عن طريق خط املسند لوجود اشرتاك بينهما
 2كونهما فرعني ساميني...(

 
 

                                                            
وانظر أيضًا من  328, 327 /1اجلديد يف تاريخ دولة وحضارة سبأ ومحري,حممد حسني الفرح,  1

 من الكتاب نفسه. 512إىل ص 509ص
 )بتصرف(. 44-63/ 1لغة الضاد ونقوشها املسندية, حممد احلجري, 2
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)ُلغة َأْهِل ...يف هذا القسم, أسهبُت يف النقل عن العلماء والباحثني الذين كتبوا عن 
 ألسباب منها: الَيَمن(, وأسهبُت يف التعليق على نصوصهم, وقد فعلُت ذلك عامدًا

إن هذا املوضوع ليس مقصورًا على الُّلغة, بل إن له عالقة بعلوم ُأَخر, كعْلم  -
 األنساب, والتاريخ, وغريهما...

ذا املوضوع, إنه ُيـمكِّن القارئ من اإلملام بالكيفية اليت عاجل بها الكاتبون ه -
 وأثر الرتاكم املعريف يف تناول ُكلٍّ وأسلوبه.

ناقشة ما ورد يف الكتب الـُمْقَتَبس كان الغرض منها م إن بعض االقتباسات -
 عنها زيادة يف الفائدة, وإغناًء للموضوع الـُمَثار.

 على قدم هذا املوضوع؛ إال أن املطابع ال تزال تطالعنا مبصنفات جديدة عنه. -

قدم بهذا الكتاب لنيل درجة علمية, وعلى ذلك فقد كنُت يف ِحلٍّ إني ال أت -
, و ِإْن لَْم أتفّلت منها مجلة, السيما املوضوعية  -مثَّة -لقيود الصارمةمن االلتزام با

 انبة التحّيز.وجم
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 :*قال كارل بروكلمان
اجلنوب, اختالفًا أشد من االختالف ختتلف هلجات عرب الشمال, عن لغة عرب )

الواقع فيما بينهما, فقد وصل بلدهم اخلصيب, الذي انتفع كذلك خبريات مرور 
ة اهلندية, إىل حضارة عالية قبل ميالد املسيح بقرون كثرية, وقد استعاروا التجار

ا بينها وبني أصوات لغتهم الوفرية, كما األجبدية اليت اخرتعها الكنعانيون, ووفقو
عملوا على مواصلة ترقيتها, وتتطابق أصواتها يف الغالب مع أصوات العربية 

( املوجودة يف السامية S-S-Sلثالثة: )الشمالية, غري أنها حتتفظ بأصوات الصفري ا
 1وإن مل تكن يف شكلها األصلي(. -واليت صارت صوتني يف العربية الشمالية -األم

)...( 
ريق الفتح اإلسالمي يف جنوبي اجلزيرة, اليت ) وقد سادت لغة عرب الشمال, عن ط

كانت حضارتها املزدهرة, قد اختفت قبل ذلك, وال تزال بعض هلجات جنوبي 
و)الشَّْحر(  mahraجلزيرة, باقية حتى اليوم يف األقاليم الساحلية النائية: )مهرا( ا

schihr وكذلك يف جزيرة سوقطرة ,sokotraتها , وإن مل تكن هذه اللهجات يف عزل
عن مناذج اللغة السامية القدمية, أكثر من ابتعاد اللهجات العربية األخرى, واللهجات 

 ماذج(اآلرامية نفسها عن تلك الن
 تعليق:

الكتاب دراسة مقارنة للغات السامية )العروبية القدمية( من حيث أصواتها وأبنية 
األمساء واألفعال فيها, وقد بذل فيه مؤلفه جهدًا طيبًا, غري أن الكتاب ملا كان قد 

وهو زمن كانت فيه الدراسات  -1908يف برلني سنة  -أول ما نشره –نشره املؤلف 
جتد يف الكتاب إهمااًل واضحًا  –من ثم -فإنك -داياتهاهل اليمن يف باملتعلقة بعربية أ

 2.خلصائص لغة أهل اليمن مقارنة بغريها من اللغات العروبية األخرى

                                                            
السعودية  -للغات السامية, كارل بروكلمان, ترمجة: رمضان عبدالتواب, جامعة الرياضفقه ا *

 م.1977-هـ1397
 .31ص  1
 .32ص  2
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 *:قال جرب ضومط
 ؟2أم العادّيون 1القحطانّيونمن هم األصليون يف اجلزيرة العربية                       

ليون يف اليمن وجباله  هم قرارة سكان العربية واألص)...( والذي أراه أن القحطانيني
وما يليها من املواطن كحضرموت وجند وأرض البحرين وجنوبي احلجاز مما يتصل 
باليمن, وأن العاديني جاؤوا إليها متأخرين, ومع األيام وباالستيالء على طريق 

ا القحطانية لسلطتهم, رة تقووا شيئًا فشيئًا إىل أن دانت هلم العربية كلها وأخضعوالتجا
إحدى دوهلم جائحة مساوية يف الراجح  واستمروا على ذلك زمانًا إىل أن أصابت

فذّلوا, وقامت القحطانية تطلب امللك واالستيالء ورفع سلطة العاديني عنها فتم هلا 
قني يتجدد من زمن إىل زمن إىل أن قام الفرع احِلْمَيري ذلك, وما زال النزاع بني الفري

يف البالد, اري فتغلب على البالد, واشتدت وطأته على أهل مأرب فارحتلوا الظف
فمنهم من قصد جنران, ومنهم من َأّم  ُعمان, ومنهم من استمرت به رحلته حتى بلغ 

هم من العدنانيني يف العراق وهم َلخم وغّسان, وأذلوا من بقي من العاديني وأشياع
 شديدًا, فاشتدت بسبب ذلك البغضاء بني احلجاز وجند واليمامة وأرض البحرين ذاًل

يني, حتى ُضرب بها املثل واستمر ذلك فيهم إىل أن ظهر اإلسالم, القحطانيني والعدنان
 فأمخد ظهوره شيئًا من تلك الثائرة مبا كان له من التأثري يف نفوسهم, ومبا شغلهم به من

 املغازي والفتوحات وامتداد السلطة والغلب...
)...( 

أيضًا أن العدنانيني الذين بقيت فيهم اللغة العربية كانوا من العاديني ) ظهر لي والذي ي
إال من انضم إليهم بآخرة من ولد إمساعيل بن إبراهيم اخلليل( )...( فإن مل يكونوا 

                                                            
م(, دراسة ونصوص, حسني بن عبداهلل 1935-1898هـ/1354-1315واليمن) املنار *

 .م1987-هـ1408دمشق ,ط/ األوىل,  -, دار الفكر 329-313العمري,ص

حاشية  -: هذا الفرع الذي كان يتكلم بالقحطانية السريانية واحلمريية اليت خلفتها)أعين بالقحطانيني 1
 .313ضومط( ص

 .313حاشية ضومط(ص -)وأعين بالعاديني: الذي كانوا يتكلمون بالعربية تسمية بأشهر قبائلهم عاد 2
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, فال أقل من أنهم كانوا حلفاءهم, أي العدنانيني من العاديني والعمالقة يف النسب
على ذلك أحقابًا متطاولة جعلت لسانهم وعصبيتهم مع  ينقلون هلم جتارتهم وبقوا

 اديني وعصبيتهم أمرًا واحدًا.لسان الع
)...( 

وأرى أني وصلت على غري قصد مين إىل التقليد املشهور الذي جيعل السريانية أقدم 
لتارخيي يف جانب أن القحطانية متقدمة على العادية من العربية؛ ألننا رأينا الدليل ا

انية كما أن هي السري _كما بّينا من نص املؤرخني _يف الزمان, والقحطانيةوسابقتها 
 العادية هي العربية.

 :1جتريح ما قاله العالمة نولدكي
أن لنرجع اآلن إىل ما قاله نولدكي يف شان لغة, سبأ قال هذا العالمة :ما يؤخذ منه     

من الفرع اجلنوبي ونسبتها إىل  اللغة السبئية هي قسيمة اللغة العربية وأخت هلا, انشعبتا
أي إىل العربية, وأنا أقول: ِإْن كان يقصد بالسبئية احِلْمَيرية  العربية كنسبة احلبشية إليها

ـِه, لكن تكون السبئية واحلبشية شعبتني من القحطانية أو السريانية ألن القحطاني ة َفب
ما شعبتان من جذم واحد هما لغة واحدة أو ه _كما بينا بالنص التارخيي_والسريانية 

د أن السبئية هي لغة أخرى غري احِلْمَيرية الظفارية هو القحطانية القدمية, وِإْن كان يري
أي لغة الدولة اليت قامت قبل التاريخ املسيحي بقليل وتعرف عند القوم اآلن بدولة 

ملشهور, ها كانت أيضًا لغة بالد سبأ اليت عاصمتها مأرب وفيها السد اسبأ وريدان, وأن
ة أهل هذه البالد أعين أرض فاألستاذ نولدكي واهم, والتاريخ يعارض رأيه, ألن لغ

سبأ كانت منذ أوائل التاريخ املسيحي وال تزال إىل اآلن اللغة العربية العادية العدنانية, 
 :والتاريخ مؤيد ذلك وإليك البيان

                                                            
لقرآن( م, له: )تاريخ ا1930م م وتويف عا1836] ثيودور نولدكه: مستشرق أملاني, ولد عام  1

و)اللغات السامية( وقد حاولنا احلصول على كتابه األخري لننقل رأيه عن لغة أهل اليمن فلم 
 نتمكن...[



 تعليق -نص جرب ضومط

14 

إىل  134)وجهجاء يف كتاب وصف جزيرة العرب للعالمة اهلمداني طبعة ليدن 
فْليطالع )اجلزيرة العربية يف أيامه  (, قطعة خّصها هذا العالمة بوصف ُلغات أهل136

هذه القطعة يف موضعها من أراد والذي يظهر منها أن احِلْمَيرية كانت ال تزال حية يف 
حقل فإب فإىل ذمار(  )كثري من جبال اليمن, وإليك ما يقول يف لغة بعض تلك البالد 

ينة هذا القسم(, حراز واألخروج وشم وماضح رية القحة املتعقدة )وظفار مداحِلْمَي
ادب وشرق أقيان والطرف وواضع واملفال خليطي من متوسط بني واألحبوب واجلح

الفصاحة والُّلكنة, وبينها ماهو أدخل يف احِلْمَيرية املتعقدة السيما احلضورية من هذه 
ه املشرق واخلشب َعَربي خيلط ِحْمَيرية من ذمار القبائل, جندي بلد َهْمَدان والبون من

ا من العربية احملضة وُنبذ من كالم ِحْمَير, شبام إىل صنعاء متوسط, صنعاء يف أهلها بقاي
 أقيان واملصانع وختلي ِحْمَيرية حمضة.

والنفيس يف هذه القطعة هلذا العالمة أنه فرق بني احِلْمَيرية والعربية, ومسَّى البلدان 
ُلغات كان ُيتكلم فيها بالَعَربية أو باحِلْمَيرية إىل أيامه, وأنفس منه أنه بني الفرق بني اليت 

املتكلمني بالعربية فقال يف بعضهم: إنهم ُفَصحاء, ويف آخرين: إنهم أفصح, ويف 
آخرين: إن لغتهم متوسطة أو خليطي, كما بني الفرق يف لغات املتكلمني باحِلْمَيرية, 

أنهم ُغتم, وعن آخرين: إن لغتهم ِحْمَيرية حمضة, وعن آخرين: إنها فقال عن بعضهم: 
عن آخرين: إنها داخلة يف احِلْمَيرية املتعقدة أو فيها عسرة من اللسان ِحْمَيرية متعقدة, و

 احِلْمَيري.
ثم إليك ما قاله يف لغات أهل حضرموت وسبأ, قال ما نصه باحلرف الواحد: 

كنده وَهْمَدان وبعض الصدف, سرو مذحج  حضرموت ليسوا بفصحاء وأفصحهم
دئ اللغة منهم قليل, سكن ومأرب وبيحان وحريب )وهي من بالد سبأ( فصحاء ور

اجلوف فصحاء إال من خالطهم من جرية هلم تهاميني, ثم الفصاحة من العرض يف 
وادعة فجنب فيام فزبيد فبين احلارث فما اتصل ببلد شاكر من جنران إىل يام فأرض 

 (.136و135و134فأرض نهد. أهـ)َهْمَداني وجه  سنحان
اجلوف وجنران وهي البالد اليت كانت يظهر من شهادة هذا العالمة أن أهل مأرب و

فيها الدولتان السبئية واملعينية, كانوا يف أيامه أفصح من الكنديني قبيلة إمرئ القيس 
يف صدر اإلسالم, فإن وقبيلة املتنيب أشهر شاعرين قبل اإلسالم وبعده, وكذلك كانوا 
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أ, واهلمدانيني مذحج وبين مرة وطّي واألشعريني أبناء عريب بن زيد بن كهالن بن سب
أبناء مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ, كلهم كانوا من فصحاء العربية العدنانية املضرية 

ن يف صدر اإلسالم وقبله, ومع أنهم كانوا يّدعون أنهم هم واحِلْمَيريني أبناء عم ) أل
كهالن بن سبأ وِحْمَير بن سبأ( مل يكن يف لسانهم شيء من احِلْمَيرية, بل كانوا يف 
فصاحتهم العربية كفصاحة قبيلة امرئ القيس املشهور إن مل يكونوا أفصح منهم, وإذا 
نظرنا إليهم أي الكهالنيني من ولد سبأ وممن كان منهم يسكن مأرب واجلوف يف 

دء اجليل الثاني رأيناهم أيضًا عربًا يتكلمون بهذا اللسان اجليل األول للمسيح أو يف ب
 العربي.

ولد كهالن وكانوا يف مأرب فلما اشتدت عليهم وطأة احِلْمَيريني  وبيانه أن األزد من
ملوك ظفار على األرجح ارحتلوا من ديارهم مجاعات كثرية, فمنهم من وصل العراق, 

ومنهم مبكة ومنهم بيثرب, ومنهم ومنهم من وصل الشام ومنهم من وقف بنجران 
فيد ومسريا, ثم احتلوا وهم الطائيون ) وكانوا يسكنون اجلوف( رحلوا أواًل إىل 

اجلبلني أجأ وسلمى, وكل هؤالء كانوا عربًا ومن الفصحاء الذين ُترتضى فصاحتهم 
شام يف العربية مل ُيسمع ومل ُيعرف أصاًل عن ملوك احلرية من املناذرة, وال عن ملوك ال

من الغساسنة وال عن األوس واخلزرج من أهل املدنية وال عن الطائيني يف جبليهم 
الء هم الذين ارحتلوا من أرض سبأ قبل سيل الَعِرم أو بعد بقليل(, أنهم تكلموا )وهؤ

غري هذا اللسان العربي املضري, ولو كانت لغتهم احِلْمَيرية ) أو السبئية(الستحال أن 
أثر يف مدى أربعة قرون مع أنهم كانوا يف مملكة املضريني ودولتهم  تنقرض فال يبقى هلا

 ها وعز اإلسالم, وقد أسلم القوم عن آخرهم منذ بدء اإلسالم.الغالبة القاهرة بعّز
ماذا نصدق إذن؟ التاريخ والعقل, أم اآلثار اليت وجدها القوم مؤخرًا يف مأرب 

 واجلوف وجنران؟
 صدق اآلثار وذلك اريخ والعقل من غري أن جنرح يفاجلواب: أوىل بنا أن نصدق الت

أويلها, وميكننا أن نؤوهلا مبا يوافق التاريخ بأن نقول: إن داللة اآلثار مغلوط يف ت
والعقل, وبيانه إن اآلثار اليت اكتشفها القوم ) العالمة أدورد غالزر, ويوسف هاليفي, 

المة زيدان يف كتابه النفيس  ويوليوس أوتني, وتومس أرنو وآخرون( على ما نقله الع
ك أيضًا أنها من آثار )العرب قبل اإلسالم( هي آثار واقعية ال نشك بها. وال ُيش
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الدولة احِلْمَيرية الظفارية اليت استولت على بالد سبأ يف اجليل األول قبل املسيح, نسلِّم 
األتراك  بكل ذلك, ولكنا نقول: إن هذه الدولة كان حكمها يف بالد سبأ حكَم دولة
ن اليمن األخرية يف اليمن, فإنا ال نعدم آثارًا ونقوشًا كثرية يف صنعاء وغريها من مد

مكتوبة باللغة الرتكية, وكما ال يصدق االستدالل مبثل هذه اآلثار على أن لغة اليمن 
هي اللغة الرتكية كذلك ال يصدق االستدالل بهذا القدر الذي وجده القوم من 

بالد سبأ أعين بالد مأرب واجلوف كانت لغة ِحْمَيرية, وهذا  النقوش على أن لغة
تدبر ما يغنيين عن إطالة الشرح واإلسهاب فإن مقاليت التلميح يرى منه العارف امل

والغرض منها ال حيتمالن من إطالة الشرح فوق ما أطلته, ولكين أرجح أن املستقبل 
داللتها وفقًا ملا نظنه وفوق كل سيكشف لنا آثارًا غري اليت اكتشفت حلد اآلن وتكون 

 ذي علم عليم(.
ذه اللغة الشريفة, ويذهب إىل أن ذلك إن العالمة نولدكي يعجب باتساع قاموس ه

مقتبس عن اآلرامية مبا كان ألهلها من خمالطتهم اآلراميني بالتجارة واجلوار, والذي 
ن يظنه أن اللغة محل العالمة املومى إليه على هذا التعليل, هو على الراجح ما كا

أن يكون ملثل  _من ثم _العربية هي لغة القبائل العدنانية يف احلجاز وجند, فاستبعد 
 هؤالء القوم الذين غلبت عليهم البداوة مثل هذه اللغة الواسعة.

أما وقد تبني لنا أن هذه اللغة كانت لغة الدولة العادية؛ دولة غلبت على البالد العربية 
ها إىل الشام ومصر وإفريقيا ودامت سيدة التجارة على ما نظن ما كلها, وامتدت سلطت

سنة أواًل حتت اسم الدولة العادية, وعلى حنو من مثان مئة يزيد على ألف ومخس مئة 
 سنة حتت اسم الدولة السبئية, فال داعي ملثل تعليل العالمة نولدكي.

راعة حتى بعد أن غلب وما زال العاديون ومن خلفهم باسم السبئيني أرباب جتارة وز
 هم شاهد يؤيد ما ذكرنا.عليهم الظفاريون مبئات من السنني وسد

األمة اليت بنت مثل سد مأرب وقصر غمدان وغري هذين من السدود والقصور إن 
واملصانع ووصلت من الغنى إىل الدرجة اليت ضرب بها األمثال, ال يستبعد أن تكون 

 ربية.لغتها يف الغنى واالتساع كاللغة الع
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ة واملرجح عندي أنه مل يقم يف سورية ومصر والعراق دولة أعظم غنى وجتارة من الدول
والتجارة _العادية يف ُعمان وحضرموت واليمن, ومل يقتصر العاديون على التجارة 
بل كان  –لوحدها من أكرب األسباب الرتقاء لغة األمة واتساع دائرة ألفاظها وتراكيبها 

ظم منه على خصب بالدهم وإن فيها مل يبلغ البابليون ماهو أع هلم يف الزراعة شأن
 والدجلة ...(النهرين العظيمني الفرات 

 تعليق:
رأى )ضومط( أن القحطانيني كانوا يتكلمون الّسريانية, ومل َيُسْق دلياًل مقنعًا يدعم 

يف كتابه للهجرة  321رأيه ذاك, ولرأيه أصل قديم, فقد قال) ابن ُدريد( امُلَتوفَّى سنة 
سانه وُسّمي يعرب بن قحطان ألنه أول من انعدل ل))مجهرة اللغة( يف مادة )َعَرب(: 

 1عن السريانية إىل العربية(.

فّرق )ضومط( بني لغة ِحْمَير ولغة كهالن, ورأى أن لغة القبائل اليت تنتمي لفرع 
ون كهالن وهي لغة من حل يف بالد سبأ )مأرب واجلوف وجنران(, وكذلك الطائي

واملناذرة والغساسنة واألوس واخلرزج ومذحج واألشعريون واألزد, كل هؤالء 
كانوا من فصحاء العربية العدنانية املضرية )...( ومل يكن يف لسانهم شئ  ) الكهالنيني

 من احِلْمَيرية...( اخل.
؛ فمن املستشرقني جند ) تشيم رابني( له كالم قريب 2وهو ليس وحده فيما ذهب إليه

شأن  -مع مالحظة أن يف كالمه بعض غموض -سبق )نلخّصه فيما يليمما 
 املستشرقني وكتاباتهم(:

 
, 1بني لغتني: احِلْمَيرية والعربية اجلنوبية ) أي اليمنية غري احِلْمَيرية( *يفرق )رابني(

 -رية, ويبدو مما قاله أن احِلْمَي2ومييز بني لغة القبائل احِلْمَيرية, و لغة القبائل الكهالنية

                                                            
 .1/319مجهرة اللغة  1
 انظر نص أمحد بن حممد الشامي ونص إبراهيم السامرائي يف هذا الكتاب. 2
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عربي جنوبي , وأن الكاتبني العرب يعدون كل 3قبل العربية اجلنوبية ) اليمنية( –عنده 
 .4ِحْمَيريًا ألنه يف زمن انتشار اإلسالم كان هذا التعبري جاريًا بني أهل اليمن

ويرى أن كالم احِلْمَيريني األصلي فيه بعض الَشَبه بالعربية اجلنوبية أكثر من اللهجات 
إذا كانت مثل هذه )أنه:  -يف موضع آخر –, ولكنه يرى 5ي السامية(الشرقية ) أ

أصلية يف  _اف اليت تلحق بفعل املفرد التام ) أي مثل: ُقْلك, وَأَكَلك(كالك _املالمح
 6كالم العرب احِلْمَيري, فإن لغتهم يف الواقع خمتلفة جدًا عن العربية اجلنوبية.

من أين جاء هؤالء العرب) يعين  )ويذهب )رابني( أبعد من ذلك فيتساءل: 
 7جلنوبية؟ ال منلك جوابًا على ذلك(.احِلْمَيريني(؟ وما عالقتهم بالقبائل العربية ا

                                                                                                                              
,ترمجه وقدم له وعلق عليه :عبد الكريم بية,تشيم رابني *اللهجات العربية القدمية يف غرب اجلزيرة العر

 م)مصورة(.2002بريوت, ط/األوىل,-جماهد , املؤسسة العربية للدراسات والنشر
 .108,76ص 1
 واحلاشية.  -115ص 2
 .112,106,105ص  3
 .114ص  4
 .114ص 5
 .115,114ص 6
 .114ص  7
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 :*قال إسرائيل ولفنسون
واللغة العربية الباقية هي مزيج من هلجات خمتلفة؛ .. ‘‘                               

ها من جنوب البالد, اختلطت كل بعضها من مشال اجلزيرة وهو األغلب, وبعضها
 1.’’بعضها ببعض حتى صارت لغة واحدة

على أن هناك ظاهرة قوية يلحظها الباحث يف هذا التحول واالمتزاج وهي أن ‘‘
هلجات الشمال كانت يف العصور القريبة من ظهور اإلسالم ذات سلطان قوي ونفوذ 

منها تلو األخرى, فاللهجات واسع فكانت تبتلع اللهجات اجلنوبية ابتالعًا الواحدة 
اليت أصبحت سائدة يف أغلب أقاليم اجلزيرة العربية ُقبيل ظهور اإلسالم إمنا هي 

 2.’’الشمالية بعد أن التهمت أكثر اللهجات اجلنوبية وتغذت بها
وينبغي أال ننسى أن الذي فين من تلك اللهجات إمنا هو لغة احملادثة السائرة العامة ‘‘

لغة الكتابة والنقوش ولغة الطبقة  ل صاحبات هذه اللهجات, وأمابني سواد القبائ
 3املفكرة من هذه القبائل فقد ظلت حافظة لكيانها مدة من الزمن بعد فناء لغة احملادثة.

أدخل اإلسالم يف بالد اليمن مع العقيدة الدينية لغة القرآن وحما حموًا تامًا كل ‘‘
ع نسيانهم سباب شتى ونسي أهل اليمن ماللهجات اجلنوبية اليت كانت قد ضعفت أل

 .4’’...للغتهم القومية أخبار أقوامهم السابقني وأسالفهم يف اجلاهلية 
كانت اللغة العربية قد انتشرت يف مجيع أحناء صحراء سورية وجند واحلجاز يف ‘‘

العصور القريبة من ظهور اإلسالم وكانت معروفة يف اجلنوب حوالي ظهور اإلسالم 
 عرفة أهل اليمن باللغة العربية الشمالية,ال نستطيع أن نعّين مقدار مولكننا 

                                                            
م, الطبعة األوىل, 1914والرتمجة والنشر سنة أليف تاريخ اللغات السامية, إسرائيل ولفنسون, جلنة الت *

 مصر. -مطبعة االعتماد

 .166تاريخ اللغات السامية, ص 1

 .167تاريخ اللغات السامية, ص  2

 .167تاريخ اللغات السامية, ص 3

 .230تاريخ اللغات السامية, ص 4
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ليس من شك يف أن احملادثة العربية الشمالية مل تكن عسرية على بعض الطبقات من 
أهل اليمن يف القرن السابع ب.م, بدليل أن وفودًا من املسلمني قدمت إىل اليمن لنشر 

أمامهم آذانًا مصغية وقلوبًا ء الراشدين فوجدوا الدعوة اإلسالمية يف عهد النيب واخللفا
 واعية لدعوتهم ولغتهم.

وقد كانت هناك أسباب سياسية واجتماعية ودينية أدت إىل احنالل العصبية األصلية يف 
بالد اليمن قبيل ظهور اإلسالم وكان من نتيجة هذا االحنالل أن تسربت اللغة 

 صقاع.الشمالية ودخل النفوذ الشمالي يف تلك األ
يمن مصدَر احلضارة العربية قدميًا والينبوع الذي ارتوت منه مجيع أقاليم كانت بالد ال

العرب؛ فقد اشُتّقت مجيع اخلطوط العربية القدمية من اخلط الـُمْسند, ونزحت بطون 
مينية كثرية إىل الشمال, فأدت إىل حدوث تقلبات سياسية عظيمة, وفوق ذلك كانت 

د املعمورة حيملون إليها الذهب والفضية عرب الذي جابوا بالاليمن ملتقى جتار ال
 واخلشب واملسك والالذن.

لكن؛ بعد فنٍت كثرية توالت يف داخلها, وبعد إغارات عليها من جانب احلبشة 
والفرس, رّثت قواها املعنوية واملادية ووهت دعائم استقالهلا وضعفت عوامل تأثريها 

قابلة للتأثر من الشمال الذي لب موقفها؛ فأصبحت يف الشمال وانعكست حالتها وانق
امتاز يف القرن السادس والسابع ب.م, بالقوة والنشاط وانبعاث النهضة الفكرية 
والدينية العظيمة يف مجيع أصقاع اجلزيرة العربية, وكان هناك اتصال وثيق بني اليمن 

جاز, راكز التجارية باحلواحلجاز؛ فقد كانت قوافل اليمن يف ذهابها وإيابها متر على امل
وقضت الدعوة اإلسالمية اليت ظهرت يف مظهر عربي قوي على بقايا اللهجات 

 1.’’اجلنوبية القدمية دون أن تلقى أي مقاومة
 

  

                                                            
 .205,204تاريخ اللغات السامية, ص 1
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 :*قال طه حسني
أما الرأي الذي اتفق عليه الرواة أو كادوا يتفقون عليه فهو أن ..‘‘                    

مني: قحطانية منازهلم األوىل يف اليمن, وعدنانية منازهلم األوىل العرب ينقسمون إىل قس
ب منذ خلقهم اهلل ُفطروا على العربية يف احلجاز, وهم متفقون على أن القحطانية َعَر

ة, وعلى أن العدنانية قد اكتسبوا العربية اكتسابًا, كانوا يتكلمون لغة أخرى فهم العاِرب
علموا لغة العرب العاربة, فمحيت لغتهم األوىل من هي العربانية أو الكلدانية, ثم ت

على أن هذه العدنانية  صدورهم وثبتت فيها هذه اللغة الثانية املستعارة, وهم متفقون
ا بإمساعيل بن إبراهيم, وهم يروون حديثًا يتخذونه أساسًا الـُمستعربة إمنا يتصل نسبه

نسى لغة أبيه إمساعيل بن لكل هذه النظرية, خالصته أن أول من تكلم بالعربية و
 إبراهيم.

على هذا كله يتفق الرواة, ولكنهم يتفقون على شي آخر أيضًا أثبته البحث احلديث, 
ي العرب العاربة(, ولغة عدنان )وهي وهو أن هناك خالفًا قويًا بني لغة ِحْمَير)وه

ِحْمَير العرب املستعربة(, وقد روي عن أبى عمرو بن العالء أنه كان يقول: ما لسان 
 بلساننا وال لغتهم بلغتنا.

ويف احلق أن البحث احلديث قد أثبت خالفًا جوهريًا بني اللغة اليت كان يصطنعها 
نوا يصطنعوها يف مشال هذه البالد.. الناس يف جنوب البالد العربية واللغة اليت كا

النحو ولدينا اآلن نقوش ونصوص متكننا من إثبات هذا اخلالف يف اّللفظ ويف قواعد 
 والتصريف أيضًا, وإذن فال بد من حل هذه املسألة.

إذا كان أبناء إمساعيل قد تعلموا العربية من أولئك العرب الذين نسميهم العاربة 
اليت كان يصطنعها العرب العاربة واللغة اليت كان يصطنعها  فكيف َبُعد ما بني اللغة

ن يقول إنهما لغتان متمايزتان, العرب املستعربة, حتى استطاع أبو عمرو بن العالء أ
 ’’ال جداًل..واستطاع العلماء احملدثون أن يثبتوا هذا التمايز باألدلة اليت ال تقبل شكًا و

                                                            
م, 1926 -هـ1344الكتب املصرية بالقاهرة, ط/ االوىل,  ة داريف الشعر اجلاهلي, طه حسني, مطبع *

 بريوت, د.ت[ -]صورة طبق األصل طبعتها دار اجلديد
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ولكن األمر ليس كذلك يف قحطان ويف عدنان فهما شعبان عرفهما التاريخ ..‘‘
 ووصلت إلينا عنهما نصوص ال تقبل شكًا وال جداًل. وحنن نستطيع أن ندرس هذه
النصوص درسًا علميًا, ونستخلص من هذا الدرس النتائج املختلفة يف اللغة واألدب 
والتاريخ, وإذن فموقفنا بإزاء هذين الشعبني خمالف كل املخالفة ملوقفنا بإزاء عاد 
ومثود وطسم وجديس, وقد رأيت أن القدماء من املسلمني كانوا يقفون من هذين 

يرون من ناحية أن شعب قحطان هو الشعب الشعبني موقفني متناقضني, فكانوا 
لعربية واكتسبها اكتسابًا, وكانوا يرون من العربي حقًا وأن شعب عدنان قد تعّلم منه ا

ناحية أخرى أن لغة قحطان ليست هي لغة عدنان, وأن لسان قحطان ليس هو لسان 
لبس, وإمنا عدنان, ومل حياول القدماء أن يرفعوا هذا التناقض وال أن يزيلوا هذا الَّ

ومن أن  مضوا على ما كانوا عليه من أن العدنانية أخذت عربيتها من القحطانية,
للعدنانية شعراء وخطباء وللقحطانية كذلك شعراء وخطباء, ومن أن لغة أولئك 
وهؤالء واحدة هي لغة القرآن وِإْن كانت لغة قحطان ليست لغة عدنان وإن كان لسان 

أراد اهلل فُوفِّق العلماُء احملدثون إىل استكشاف اللغة قحطان ليس لسان عدنان, وقد 
تكشاف اللغات القحطانية من ِحْمَيرية وسبئية ومعينية, وأراد القحطانية أو قل إىل اس

اهلل أن يوفق هؤالء العلماء إىل قراءة هذه اللغات كما قرأوا اللغة املصرية القدمية وكما 
رأوا طائفة أخرى من اللغات السامية, وأراد اهلل قرأوا لغة البابليني واآلشوريني وكما ق

ون بهذه اللغة احِلْمَيرية عنايًة مل تقدر لعلماء املسلمني يف أن ُيعَنى هؤالء العلماء احملدث
القرن األول والثاني للهجرة, فيستنبطوا حنوها وصرفها ويقارنوا بينها وبني غريها من 

ا, وكانت نتيجة هذا البحث الطويل واجلد اللغات السامية القريبة منها والبعيدة عنه
العربية الفصحى شي آخر, وأن هذه اللغة  املتصل؛ أن اللغة احِلْمَيرية شئ واللغة

احِلْمَيرية أقرب إىل اللغة احلبشية القدمية منها إىل اللغة العربية, متأثرة بنحو هذه اللغة 
فها, وليس هنا موضع احلبشية وصرفها أكثر من تأثرها بنحو عربيتنا الفصحى وصر

ستقل الذي ينبغي أن يرجع إليه القول املفصل يف هذا كله, فإن للغة احِلْمَيرية ِعْلمها امل
’من شاء التحقيق يف كتب املستشرقني الذين درسوا هذا املوضوع وأتقنوه..
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 شعراء اليمن‘‘

 وهل لليمن يف اجلاهلية شعراء؟

شعراء مينيني يروون لبعضهم قصائد أما القدماء فال يشكون يف ذلك, وهم حيصون 
روون هلم أخبارًا ختتلف طواًل مقطوعات ولبعضهم البيت أو البيتني, ويولبعضهم 

وقصرًا, وتتفاوت قوة وضعفًا, ولكنا نقف من هؤالء الشعراء مجيعًا ال نقول موقف 
احليطة والشك بل موقف الرفض واإلنكار, فأمر هؤالء الشعراء قائم كله على خطأ 

سي, أو قائم كله على تكلُّف ُقصد به إىل التضليل؛ ذلك أن القدماء زعموا أو أسا
ل إليهم أن أهل اليمن َعَرب كغريهم من العرب, فيجب أن يكون حظهم من ُخّي

الشعر والشعراء كحظ غريهم من أهل احلجاز وجند, وإذا كان األمر كذلك فال بد من 
د من أن تكون ألسنة اليمنيني فصيحة أن يكون لكل قبيلة شاعرها أو شعراؤها والب

 سنة العدنانيني عامة واملضريني خاصة.عذبة منطلقة جبيد الشعر ورديئه, كما كانت أل
وقد كان يصح الوقوف عند هذا كله موقف اجِلّد لوال ما قدمنا من املصاعب املادية 

خري غري اليت حتول بيننا وبني ذلك, فقد عرفت أن أهل اليمن  كانوا يتكلمون لغة أ
سري أن هذه اللغة القرشية اليت قيل فيها شعر اليمنيني, وقد عرفت أن ليس من الي

نفرتض أن هؤالء الناس قد استعاروا يف اجلاهلية لغة قريش ألدبهم وما استحدثوا من 
شعر ونثر, ولو قد فعلوا شيئًا من ذلك لظهر أثره يف هذه النقوش اليت تركوها واليت 

نا عليك طائفة منها, لو قد فعلوا الختذوا هذه اللغة القرشية استكشفت, واليت عرض
د مآثرهم بالكتابة, كما اختذوها لغة لشعرهم وختليد مآثرهم لغة لتارخيهم وختلي

 بالكالم.
و لكّنا ال نعرف نقشًا واحدًا مينيًا كتب بلغة قريش, أو بلغٍة تقارب لغة قريش, أو بلغة 

وإذًا فكيف نستطيع أن نفهم أن يكون ألهل اليمن يظهر فيها أقل تأثري للغة قريش, 
يف الكالم واحلوار وكتابة التاريخ وختليد املآثر على  لغتان خمتلفتان؛ أحداهما ُتتَّخذ
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العمارات واألبنية وتعامل الناس فيما بينهم وتقربهم إىل آهلتهم, واألخرى تتخذ 
 للشعر والسجع, وللشعر والسجع وحدهما؟

اليمنية اليت يقال إنها هاجرت حنو الشمال  ذكرون هذه القبائلوحنن نعلم أنهم سي
وجند ونسيت لغة آبائها واختذت لغة العدنانيني, ولكنك قد واستقرت يف احلجاز 

عرفت رأينا يف هذه اهلجرة وما حييط بها من شك, وما تقوم عليه من وهم, وعرفت 
ا تثبت أن القحطانيني هم أنها ِإن صّحت كانت صحتها خطرًا على نظرية القدماء ألنه

هم الذين تعلموا العربية ونسوا املستعربة, وأن العدنانيني هم العاربة, وأن القحطانية 
لغة آبائهم بعد أن كان إمساعيل ابن إبراهيم أول من تعلم العربية ونسى لغة أبيه. 

ّيناه؛ على أن فساد رأي القدماء يف هذا الشعر اليماني ال يقف عند هذا احَلّد الذي ب
إىل الشمال فهم يروون شعرًا عربيًا ُقَرشي اللغة واللهجة لقوم من اليمن مل يهاجروا 

ومل يستوطنوا جندًا واحلجاز, وإمنا استقروا حيث كان آباؤهم من اجلنوب وحيث كانت 
 السيطرة للغة اجلنوب أو لغات اجلنوب.

إليهم من الشعر  ومن غريب األمر أنك حتصى شعراء اليمن هؤالء وتقرأ ما ُيضاف
, ال نستثين منه سخف واللني واالضطرابفرتاه كلَّه على هذا النحو من السهولة وال

 إال ما يضاف المرئ القيس وستعرف رأينا فيه.

شعراء ,و ما كان ينبغي أن يكون هلا شعراء؛ ألنها مل  _إذًا _مل يكن لليمن يف اجلاهلية 
 .’’امًا يكفي ألن تتخذها لغة الشِّْعر..تكن تتكلم العربية, و ال ُتِلمُّ بها إمل

 تعليق:

 طه حسني( ردودًا موّسعة جتدها يف هذا الكتاب.رّد شعراء اليمن وأدباؤها على )
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 قال جواد علي:
وترى علماء العربية حيارى يف تعيني أول من نطق بالعربية, ..‘‘                       

وتكلم بهذا اللسان ل من َأْعَرَب يف لسانه فبينما يذهبون إىل أن )َيْعُرب( كان أو
العربي, ثم يقولون, ولذلك عرف هذا اللسان باللسان العربي, تراهم جيعلون العربية 
لسان أهل اجلنة ولسان آدم, أي أنهم ُيرجعون عهده إىل مبدأ اخلليقة, وقد كانت 

ن تكلم اخلليقة قبل خلق )يعرب( بالطبع بزمان طويل, ثم تراهم يقولون: أول م
ان أبيه إمساعيل, ُأْلِهَم إمساعيُل هذا اللسان العربي إهلامًا, وكان بالعربية ونسي لس

أول من ُفتق لسانه بالعربية املبينة, وهو ابن أربع عشرة سنة, وإمساعيل هو جد العرب 
اْلُمستعربة على حد قوهلم, والقائلون إن )يعرب( هو أول من أعرب يف لسانه , وإنه 

إمنا ُسمِّيت به, فُأخذت من امسه, إمنا هم  ق بالعربية, وإن العربيةأول من نط
القحطانيون, وهم يأتون مبختلف الروايات واألقوال إلثبات أن القحطانيني هم أصل 
العرب, وأن لسانهم هو لسان العرب األول, ومنهم تعلم العدنانيون العربية, ويأتون 

قوله هذا  لك, يقولون: إنه قال وأنبشاهد من شعر )حسان بن ثابت( على إثبات ذ
 هو برهان على أن منشأ اللغة العربية هو من اليمن يقولون إنه قال:

 َتَعلَّْمُتُم ِمن َمْنطِق الّشيِخ َيْعرٍب 
ـُِكْم غري ُعْجمٍة  وكنتْم قدميًا ماب

 

ـِْينا, َفِصرمت ُمْعربني ذوي َنَفْر  َأب
 كالم, وكنتم كالبهائم يف الِقَفْر

 

ان اليمن قبل اإلسالم كانوا ينطقون بلهجات ختتلف ببال هؤالء أن سك  خيطرومل    
اْلُمُسند( ويتمكن )عن هلجة القرآن الكريم, وأن من سيأتي بعدهم سيكتشف سر 

بذلك من قراءة نصوصه والتعرف على لغته, وأن عربيته هي عربية ختتلف عن هذه 
لطبع, إىل إخراج العربية يف اإلسالم ,با العربية اليت ندّون بها, حتى ذهب األمر بعلماء

احِلْمَيرية واللهجات اجلنوبية األخرى من العربية وقصر العربية على العربية اليت نزل 
بها القرآن الكريم, وعلى ما تفرع منها من هلجات )...(, وهو رأي ميثل رأي 

 1.’’العدنانيني خصوم القحطانيني
                                                            

 م,1993-هـ1413,ط الثانية 14-1/13املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم, جواد علي,  1
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ْمَير وأقاصي اليمن ْمَير, فقال:) ما لسان ِحسئل أحد علماء العربية عن لسان ِح‘‘
بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا( , ولكن علماء العربية مل يتنصلوا من عروبة ِحْمَير, وال 
من عروبة غريهم ممن كان يتكلم بلسان آخر خمالف للساننا, بل عّدوهم من صميم 

 لعربية املنسية عروبتها,العرب ومن لّبها, وحنن هنا ال نستطيع أن ننكر على األقوام ا
جملرد اختالف لسانها عن لساننا, ووصول كتابات منها مكتوبة بلغة ال نفهمها, فلغتها 
هي لغة عربية, مايف ذلك شك وال شبهة, وإن اختلفت عن لسان يعرب أو أي جد 
آخر يزعم أهل األخبار أنه كان أول من أعرب يف لسانه, فتكلم بهذه العربية اليت 

 1.’’تها من اإلعرابأخذت تسمي
ف ميكننا االطمئنان إىل ما ذكروه عن التبابعة وعن ُأناس زعموا أنهم عاشوا دهرًا كي‘‘

طوياًل قبل اإلسالم, وحنن نعلم من كتابات املسند ومن املؤلفات اليونانية والسريانية, 
عن  أنهم مل يكونوا على ما ذكروه عنهم, وأنهم عاشوا يف أيام مل تبعد بعدًا كبريًا

ا يكتبون باملسند وبلسان خيتلف عن هذا اللسان الذي نزل به اإلسالم, وأنهم كانو
 .2’’القرآن

وملالحظة )اهلمداني( على األمساء اليمانية القدمية, وثقلها على ألسنة الناس يف ‘‘
أيامه وقبل أيامه, شأن كبري, إذ ترينا أن لسان أهل اليمن كان قد تغري وتبدل, وأن 

فصارت األمساء القدمية ثقيلة على أمساعهم, قد تناول حتى األمساء,  ذلك التغري
غليظة الوقع عليهم, فخففوها أو بّدلوها, والواقع أننا نشعر من املساند املتأخرة اليت 
وصلت إلينا وقد دونت يف عهود ال تبعد كثريًا عن اإلسالم ومن املوارد اإلسالمية أن 

عهدها إىل ما قبل امليالد أمساء بات اْلُمسند اليت يرجع األمساء اليمانية املدونة يف كتا
أخذت تقل يف كتابات املسند املدونة بعد امليالد إىل قبيل اإلسالم, وأن أمساء أخرى 
جديدة أخف على السمع حّلت حمل األمساء املركبة القدمية, ويف هذا التطور, داللة 

                                                            
 .1/34املفصل,  1
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م على حصول تقارب بني لغتهعلى حدوث تغري يف عقلية أهل اليمن بعد امليالد, و
 1.’’ولغة أهل احلجاز وبقية العرب الذين يسميهم املستشرقون ) العرب الشماليني(

والعربية, بعد, يف اصطالح أئمة العربية: العربية املتينة, أما عربية أهل اليمن: عربية ‘‘
دنانية قحطان, فعربية أخرى, وعلى هذا فنحن أمام عربيتني: عربية قحطانية, وعربية ع

 2.’’إمساعيلية
وساير كثري من املستشرقني علماء العربية يف تقسيم اللهجات العربية إىل عربيتني: ‘‘

عربية جنوبية, هي العربية القحطانية, وعربية مشالية, هي عربية القبائل العدنانية, 
ًا ولكل جمموعة هلجات حملية, مل تكن ختتلف فيما بينها اختالفًا كبريًا, وتتباين بون

يف أمور بسيطة من الفروق اللسانية حبيث ال نستطيع أن نضعها  شاسعًا, وإمنا اختلفت
يف جماميع لغوية جديدة, ومن الكتابات اجلاهلية اليت يعود بعض منها إىل ما قبل 
امليالد, حصل الباحثون على علمهم بلغة العرب اجلنوبيني وحبضارتهم, وقد تبني هلم 

حنوية وصرفية, وأنها كانت لغة  ثل لغة متطورة ذات قواعدمنها أن تلك الكتابات مت
التدوين عندهم, وقد استعملت مصطلحات فنية تدل على وجود حضارة لدى 
الكاتبني بها, وقد دام التدوين بها إىل ظهور اإلسالم, أما علمنا بقواعد حنو وصرف 

ارد اإلسالمية فقط, اللغة العربية الشمالية اليت نسميها اللغة الفصحى فمستمد من املو
  3.’’ورود نصوص جاهلية مدّونة بها لعدم

أما قول علماء العربية إن عربية القرآن الكريم عربية )إمساعيلية(, مبعنى أنها عربية ‘‘
أخرى ختتلف من عربية العرب اجلنوبيني, فرأي مقبول على شرط أنه اصطالح يعرب 

قبائل عربية عيلية( يف التوراة, وهم عن معنًى اصُطِلح عليه, فقد ُأشري إىل )اإلمسا
مشالية كانت تقطن يف القسم الشمالي الغربي من جزيرة العرب, وكانت حدودهم 
الغربية على اتصال بالعربانيني وال أعتقد أن أحدًا من أصحاب الفقه يف العربية, يركبه 
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يني , أو الشطط فيقول إنه نزل بلغة عربية جنوبية, أو بلغة مثود أو حليان أو الصفو
اجلاهلي, قد نظم بلهجة من هذه اللهجات, فكالم مثل هذا, حتى لو يقول إن الشعر 

 1.’’صدر من أحد, فإنه يدل على جهل قائله بأبسط األشياء
والقول بأن العربية الفصيحة هي وحدها العربية الصحيحة السليمة الفصيحة, وأن ما )

ل ميكن قبوله نها دونها يف الفصاحة قوعداها من لغات عربية فلغات رديئة فاسدة, أو أ
بالنسبة أليام اإلسالم, حيث صارت هذه العربية لغة الدين واحلكم والفكر؛ بها ُتقّوم 
األلسنة, وبها يدون الناس آراءهم, أما بالنسبة إىل أيام اجلاهلية, فإننا ال نستطيع 

ا يكتبون وينطقون التسليم به لسبب بسيط, هو أن أهل العربية اجلنوبية مثاًل, كانو
م, فلغاتهم هي لغة التدوين واألدب عندهم, بقوا يكتبون بها, إىل أن دخلوا يف بلغاته

اإلسالم, فأبدلوها عندئذ بهذه العربية حبكم الدين, ودليل ذلك, هذه النصوص 
املتأخرة املكتوبة باملسند, واليت ال يبعد تارخيها عن اإلسالم كثريًا, فلو كانوا يرون أن 

نهم كانوا يعلمون أن هناك عربية أرفع من عربيتهم شأنًا, ك عربية أفصح منها, أو أهنا
يدون ويكتب بها بقية عرب اجلزيرة, وأنها لغة الثقافة والعلم, ملا نبذوها وعدلوا عنها 
إىل عربيتهم وشذوا عن بقية إخوانهم العرب بتمسكهم بالكتابة بها وحدها, وينطبق 

نيني والّنبط, فقد كتب كل قوم منهم ود والصفويني والِّلْحياهذا القول على قوم َثُم
بلغتهم ومل يكتبوا بهذه العربية, وتدوينهم بلغاتهم دليل على ثبوت فصاحتها عندهم 

ما لسان ِحْمَير وأقاصي اليمن بلساننا وال )وليس يف قول ) أبي عمرو بن العالء(: 
إمنا هو تعبري  َيرية, أو الغض منها, وعربيتهم بعربيتنا( ما يدل على ازدراء شأن احِلْم

عن حقيقة تارخيية, هي أن احِلْمَيرية عربية أخرى وهي حقيقة ال جيادل على صحتها 
أحد, كما أن الثمودية واللحيانية والصفوية والنبطية عربيات أخرى, وكل هذه 

 2.’’العربيات, هي عربيات فصيحة بالنسبة ألصحابها, ألنها لغة التدوين عندهم
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لغة العربية الفصحى هي لغة قريش إلمجاع العرب كافة على وأما قوهلم إن هذه ال‘‘
أن لغة القرآن هي لغة قريش, وعدم ظهور أحد أنكر هذا اإلمجاع, أو جادل فيه رغم 
ما كان من الشعوبية األعجمية ومن الشعوبية احِلْمَيرية ومن اخلصومات السياسية بني 

تأرخيية جاهلية , بل هو  , فقول ال يستند إىل حججقريش وغريها من قبائل ُمًضر
يصطدم مع واقع النصوص اجلاهلية الواصلة إلينا, وبعضها نصوص ال تبعد عن 
اإلسالم بكثري, وقد ُكتبت كلها بلهجات ختتلف عن هذه اللغة الفصحى اليت نزل بها 

ص مل تكن القرآن, ويف اختالفها عنها داللة على أن الشعوب اليت ثبتت تلك النصو
إن هلجة قريش هي الفصحى اليت  )ويف هذه الداللة تفنيد لقول من قال: بعربية القرآن,

عّمت وسادت اجلاهلية, ال يف احلجاز وجند فحسب بل يف كل القبائل العربية مشااًل 
وغربًا وشرقًا, ويف اليمامة والبحرين وسقطت إىل اجلنوب وأخذت تقتحم األبواب 

لشمالية حيث منازل األزد وخثعم يمن, وخاصة يف أطرافها اعلى لغة ِحْمَير وال
وَهْمَدان وبين احلارث بن كعب يف جنران , ثم إني مل أمتكن من العثور على هذا 
اإلمجاع الذي أمجع العرب كافة عليه والذي مل يعارضه أحد حتى من الشعوبيني 

َوَهذا ِلَساٌن  )ول: واحلاقدين على قريش, وإمنا وجدت القرآن, وهو خري الشاهدين يق
ـِْين(,َع ـِيٍّ ُمب ـِيًَّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلون(,  )َرب َوَكَذِلَك َأْنَزْلَناُه ُحْكمًا )ِإّنا َأْنَزْلناُه ُقْرآنًا َعَرب

ـِّيًا(, ـِّيًا(, إىل غري ذلك من آيات نّصت صرحيًا  )َعَرب َوَكَذلَك َأْوَحْينا ِإَلْيَك ُقْرآنًا َعَرب
القرآن هو اللسان الَعَربي فعينته بذلك وثبتته, ومل أجد يف القرآن آية على أن لسان 

ولو كان قد نزل بلسانهم وكان لسانهم خري واحدة ذكرت أنه نزل بلسان قريش 
سكت عن ذلك ملا يف النص عليه من أهمية بالنسبة إىل العرب األلسنة وأفصحها, ملا 

    1.’’وإىل قريش املكابرين املناهضني للرسول
إذن فنحن أمام جمموعتني من العربيات, جمموعة تكّون العربية اجلنوبية, وجمموعة ‘‘

تكّون العربية الشمالية, وهي عربية اإلمساعيليني, وذلك على مذهب أهل األخبار أما 
ا, فأمسي هذه العربية , عربية )ال(, من مسة )ال( أداة التعريف اليت تنفرد وتتميز أن
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ت اللغوية العربية, جمموعة )ن( )ان(, أي اجملموعة العربية بها عن بقية اجملموعا
ليت تعِّرف األشياء بهذه األداة: )هـ( )ها(, اجلنوبية, وجمموعة )هـ( )ها(, أي اجملموعة ا

والثمودية, والصفوية, فكل من استعمل )ال( أداة التعريف, هو يف وتشمل اللحيانية, 
سبه, ويف أي مكان كانت إقامته, ولذلك نظري من الناطقني بهذه اللغة مهما كان ن

ربية أمنار وعربية فالعربية الفصحى هي عربية ُمَضر وعربية َرِبيعة, وعربية إياد, وع
ة , حتى يظهر املستقبل نصوصًا جديدة, كلب وكندة واألزد وكل املستعملني هلذه األدا

 قد تأتي بأداة أخرى لتكون جمموعة جديدة من اجملموعات اللغوية.
إن عربية )ال( هلجات , هلا خصائص ومميزات, )...( ولكن الفروق بينها ال م نع

ختتلف عن الفروق اليت جندها بني هلجات جمموعة )ن( أو بني هلجات جمموعة )هـ(, 
 1.’’ت كبرية حبيث ترتفع إىل مستوى االستقالل عن بقية اللهجاتألنها فروق ليس

 تعليق:
ني وغريه( ن مقدار علم علماء اليمن )كاهلمداكان )جواد علي( قد تساءل مشككًا ع

بلغات اليمن القدمية وبتارخيها, ورأى أن احلكم على ذلك لن يكون ممكنًا إال بالرجوع 
ومقابلة ما ورد فيها من قراءات لنصوص املساند إىل مؤلفات هؤالء العلماء, 

نوبية لتلك )احِلْمَيرية( مع قراءات العلماء احملدثني املتخصصني بالعربيات اجل
إبراهيم الصلوي )أستاذ فقه اللغات السامية  -بعد سنني -, وهو ما فعله2النصوص

مناذج من /والنقوش العربية اجلنوبية القدمية يف جامعة صنعاء(, حني أخذ عّينات
األقوال واألمثال واحِلكم اليت ُعرفت باحِلْمَيرية من بعض مصادر الرتاث العربي, 

 ني وغريه(, وَدَرسها دراسة لغوية وداللية.)ككتاب اإلكليل للهمدا
وقد خلص يف حبثه إىل أن حتليل كلمات األقوال واألمثال واحلكم احِلْمَيرية تلك 

م احِلْمَيري إال أنها تعرضت للتصحيف من من الكال -حقًا –وغريها يؤكد أنها 
يف ال النساخ, وُأعيدت صياغتها وكتابتها بأسلوب العربية الفصحى, إن هذا التصح

                                                            
 .8/673املفصل, ج 1

 .1/97املفصل, جواد علي,  2
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ميكن بأي حال من األحوال أن يكون من ُصنع اهلمداني أو غريه ألن ما أوردوه يف 
احِلْمَيرية  ال ختالف حرفيًا األقوال واألمثال واحلكم مؤلفاتهم من معاني عامة صحيحة
إىل أن تلك األقوال واألمثال مل ُتنقل من  -أيضًا -نفسها تثبت عكس ذلك, وخلص 

ند وإمنا وصلت )اهلمداني( شفاهًا عن طريق الرواية فدّونها كما ألواح مكتوبة خبط املس
ـَِعة ذلك تقع على  مسعها, ومل يزعم )اهلمداني( أنه منقول يف األصل من مساند وأّن َتب

 1الرواة.

                                                            
( السنة 21(, )20, العددان األول والثاني)92-80راجع هذا البحث يف جملة اإلكليل , 1

 م .1990 -هـ1410الثامنة/
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 :*قال صبحي الصاحل
والعلماء يطلقون على العربية اجلنوبية اسم ) اليمنية ...‘‘                          

ة( أو ) القحطانية(, ويلقبها بعضهم أحيانًا )بالسبئية( تسميًة هلا بإحدى هلجاتها القدمي
اليت تغلبت عليها مجيعًا يف صراعها معها, وإن كثريًا من النقوش املدونة على الشهرية 
والقبور واألعمدة والصخور واملذابح وجدران اهلياكل والنقود قد هدتنا إىل التماثيل 

اجلنوبية القدمية, وإىل طريقة رمسها وأسلوب تعبريها, فعرفنا منها أصول هذه العربية 
تعددة ختتلف عن اللغة العربية الشمالية )...( اختالفًا أن هذه اللغة بلهجاتها امل
 لنحوية, واملظاهر الصوتية, والدالالت املعنوية.جوهريًا أساسيًا يف القواعد ا

)...( 
ة, ونرتمجه النقوش السبئية ندونه حبروفنا العربيونذكر على سبيل املثال سطرًا من أحد 

إىل لغتنا, ليظهر الفرق العظيم بني العربية اجلنوبية القدمية بسائر هلجاتها, وبني العربية 
 اتها إىل يومنا هذاالشمالية اليت ما نزال ننطق بإحدى هلج

 النقش السبئي:
 مبقم مراهيمو عشرت شرقن وامشسهو

 ت مخيسواالل تهمو وباخيل ومقيم
 الرتمجة العربية:

 مبجد سيدتهم عشرتوت املشرقة وآهلتهم الشموس
 ’’وسائر اآلهلة وحبول وقوة اخلميس ) اجليش(

 تعليق:
اليمن والعربية  أن االختالف بني عربية أهل -رمحه اهلل –رأى صبحي الصاحل 

دلل على ذلك بإيراد  -وقد ذهب هذا املذهب –الشمالية اختالف جوهري, وليته 
 ن عربية أهل الشمال ص مسندي كامل ثم يبني للقارئ مدى اختالفه عن

                                                            
م, 2009, دار العلم للماليني, بريوت, 54-52دراسات يف فقه اللغات, صبحي الصاحل,   *

 م( .1960 -هـ1379)صدرت الطبعة األوىل سنة 
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عوضاًّ عن  –يف )القواعد النحوية, واملظاهر الصوتية, والدالالت املعنوية( لكنه 
ن نقش مسندي سبق أن أورده )إسرائيل اكتفى بإيراد سطر وبعض سطر م -ذلك

ذا النص على قصره , وه248,249ولفنسون( يف كتابه )تاريخ اللغات السامية( ص
حواشي الشديد مل خيُل من أغالط مما دعا ) حممد االنطاكي( للتعليق عليه يف إحدى 

 كتابه )دراسات يف فقه اللغة(؛
 قال:      

وز السطر اخلامس مع ترمجته اىل كتابه )نقل الدكتور صبحي الصاحل حل رم      
ظيم بني لساني الشمال )دراسات يف فقه اللغة...( مستشهدًا به على وجود فرق ع

واجلنوب, ومن املؤسف أن األستاذ الصاحل احتفظ بكل أخطاء ولفنسون, 
تسربسكي, ولتمان, دون أن جيشم نفسه مشقة قراءة النص حبروفه السبئية, بل لقد ولي

أخطائهم خطأين آخرين, أما األول: فهو خطأ مطبعي على ما نعتقد, وهو أضاف إىل 
ة )أمشسهوا(, وأما الثاني: فواضح أن األستاذ قد قصد سقوط ميم اجلماعة من كلم

عشرتوت( وال نرى سببًا لذلك إال أن يكون إليه قصدًا, وهو أنه ترجم ) عشرت( بـ )
ه, لتقوية شاهده على صحة ما ذهب األستاذ قد أراد توسيع الفرق بني النص وترمجت

شرت( مع أن الفرق إليه, أو أنه ظن أن )عشرتوت( هي الرتمجة الصحيحة لكلمة ) ع
وهي  بينهما واضح: فعثرت إله ميين مذكر, وأما عشرتوت فهي آلـهة صيدا الكنعانية

 مؤنثة.
أحدهما فإنه من وسواًء أكان عثرت اليماني هو عشتار أو عشرتوت الكنعانية أم مل يكن 

 .1الواجب علينا أن حنتفظ لألعالم باللفظ الذي هو هلا يف ألسنة أصحابها(

  

                                                            
بريوت, ط/ الرابعة,  -,دار الشرق العربي104, 110-93دراسات يف فقه اللغة, حممد االنطاكي, 1

 م )مصورة(.1969 -هـ1389
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 :*نطاكيمد االقال حم

عن اللهجات اجلنوبية حني يتحدث املستشرقون ‘‘                                    
)املعينية والسبئية وغريها( وعن بعض اللهجات الشمالية )الثمودية واللحيانية 

أن هذه اللهجات ليست  -عن قصد أو عن غري قصد –والصفوية( يوهمون القارئ 
, وأنها ألسن سامية مستقلة ليس بينها وبني اللسان العربي من اللسان العربي يف شي

شبه أكثر مما يوجد مثله بني األلسن السامية كلها, بل إن بعضهم وجوه ال املعروف من
يصرح بهذه الدعوى الباطلة اليت ال سند هلا من الوقائع اللغوية املعروفة, واليت 

 تتضارب مع أبسط مبادئ علم اللغة ومسلماته.
املستشرقون دعواهم على أسس منها: أن لغة النقوش الثمودية هؤالء ويقيم 

الصفوية فيها تأثريات آرامية كثرية فهي اىل اآلرامية أقرب منها اىل العربية, واللحيانية و
ومنها أن لغة النقوش املعينية والسبئية ختتلف عن اللسان العربي يف أمور كثرية تتعلق 

تصريف أما حنن فنقول عكس ما يقولون, ونزعم أن باأللفاظ والرتاكيب وقواعد ال
لسان واحد, وليست ألسنا مستقاًل بعضها عن لغات كل هذه النقوش هي هلجات ل

 بعض.
وسنحاول فيما يلي إيراد األدلة الكافية على فساد رأي املستشرقني ثم نعقبها بإيراد 

 الرباهني القاطعة بصحة ما نذهب اليه.
 أدلة نفي:-أ

دًا )...(,  وإىل جانب ذلك فهي قليلة املادة اللغوية كتشفة قليلة جإن النقوش امل-ب
ل هذا وذاك جيعل هذه النصوص قليلة اجلدوى يف معرفة خصائص اللسان الذي )...(, وك

 كتبت به ومينع الباحث احملقق من إطالق حكم نهائي يف موضوعه.

, فهي إما موضوع كل هذه النقوش واحد, أو قل إن موضوعاتها شديدة التقارب -1
كبري, وهذا ما يضّيق يد لعمل عمراني إعالن بوفاء نذر, وإما متجيد لصاحب ضريح, وإما ختل

                                                            
بريوت, الطبعة الرابعة, -بي,دار الشرق العر89, و 110-93دراسات يف فقه اللغة, حممد االنطاكي,  *

 م )مصورة(.1969 -هـ1389
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دائرة املادة اللغوية يف هذه النقوش وجيعل كل حكم يطلق على اللسان الذي كتبت به ناقصًا إن 
 مل جيعله فاسدًا.

 إن كثريًا من هذه النقوش مل ُتحل رموزه حتى اآلن ) ...( -1

ضوع النقوش فرضت على لغتها وحدة يف األسلوب, وهذا بالتالي دة موإن وح -2
حمدودة التعابري, فمن ذلك مثاًل أن العلماء مل جيدوا يف النقوش املعينية والسبئية غري جعلها 

صيغة الغائب من الفعل يف أحواله املختلفة, فهل جيوز لنا أن نستنج من ذلك أن اللهجتني 
 من صيغ املتكلم واملخاطب. املذكورتني كانتا خاليتني

قيقًا للفظ, يصدق هذا على السبئية واملعينية, مل تكن الكتابة يف يوم من األيام متثياًل د -3
كما يصدق على العربية والفرنسية واالنكليزية, وليس هناك قوم يكتبون ما يلفظون, أو يلفظون 

ا, ونلفظ ألفًا بعد هاء التنبيه من ما يكتبون, أال ترى أننا نكتب ألفًا بعد واو اجلماعة ال نلفظه
هذا الوجود يف الكتابات السبئية واملعينية  كما هو موجود يف  غري أن نكتبها؟ وال بد أن شيئًا من

 كل كتابات العامل قدميًا وحديثًا )...(

أن عدم وجود رموز للحركات الطويلة )األلف, والواو, والياء( واحلركات القصرية  -4
الصحيح لكسرة( يف هذه النقوش يزيد من قصور كتابتها عن متثيل النطق )الفتحة, والضمة وا

هلا وجيعلنا, وحنن ال نقرًا إال ما كتب فيها من احلروف فقط, نقوم بعملية مسخ وتشويه, ونلفظ 
 لسانًا ال صلة له بلسان هذه النقوش )...(

 

مالية أن قواعد ومما يزيد يف إبهامنا بوجود فروق كبرية بني اللهجات اجلنوبية والش -5
عربية اجلنوبية هو ميم ساكنة تلحق آخر االسم ال الرسم يف تلك تثبت التنوين ) والتنوين يف ال

نون كما يف العربية الشمالية( بينما ال تثبته الكتابة الشمالية, وكذا تفعل مع الضمة يف ميم 
( بالقواعد السبئية كانت اجلماعة وتثبتها واوًا, فإذا أردنا أن نكتب عبارة )كتابهم كتاب مجيل

كتبم مجلهم( وكل هذا, وأشياء أخرى يطول شرحها,  كتابتها على الشكل اآلتي: ) كتبهمو
جتعلنا نتوهم أن اجلنوبية لسان, وأن الشمالية لسان آخر, مع أنهما لسان واحد هو اللسان 

 العربي.

)...( 
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ية ال ينهض دلياًل على أن إن وجود ألفاظ يف السبئية واملعينية ال وجود هلا يف الشمال-أ
ن, فهذه األلفاظ ليست معدومة متامًا من الشمالية بل هي الشمالية واجلنوبية لسانان مستقال

على  -مثاًل–موجودة فيها إما أنها من غريب اللغة, وإما بشكل بقايا ملادة لغوية مهجورة, خذ 
إن مل توجد يف الشمالية بهذا املعنى, ذلك كلمة )َهَجر( السبئية اليت تعين )املدينة(, فهذه الكلمة و

ر( كلمات مشالية كثرية قريبة املعنى فيها, فقد قال صاحب القاموس: ) إال أن يف مادة )هـ ج 
 واهلجّر كفلّز املهاجرة إىل القرى... واهلاجّري البّناء أو من لزم احَلَضر( انتهى.

ا زعمه بعضهم من وجود فوارق كان القصد مما ذكرناه حتى اآلن إقامة الدليل على بطالن م
ة الشمالية, ولكن كل ذلك قد ال يكفي, وقد يطالبنا القارئ ربيكبرية بني هلجات اجلنوب والع

بأدلة تثبت صحة ما نّدعيه من أن عربية الشمال وعربية اجلنوب ليستا غري هلجتني من لسان 
 واحد.

 وهذا ما حنن فاعلوه بإذن اهلل.
 

 أدلة إثبات:

لف ة يف عدد األصوات اللغوية وصفاتها فكلتاهما تتأة مع الشماليتتفق اجلنوبي -1
أجبديتها من مثانية وعشرين صوتًا ال أكثر وال أقل هي: أجبد هوز حطي كلمن سعفص قرشت 
ثخذ ضظغ, وهذا االتفاق التام يف األصوات عددًا وصفات, ال يتأتى إال للهجات شديدة 

 ن تتفق يف أصواتها )...(.التقارب, أما األلسن املتباعدة فيتعذر أ

وبية يتفق متام االتفاق على مثيله من قواعد كل ما كشف من قواعد الصرف يف اجلن -2
 صرف الشمالية )...(.

تتفق اجلنوبية مع الشمالية يف أكثر مفرداتها, ولوال خوف اإلطالة واإلمالل لعرضنا  -3
ت مظاهر االتفاق يف املفردات على القارئ مئات من املفردات املشرتكة بني اللهجتني, وإذا كان

فهذا ال ينفي ما ذهبنا إليه بل يؤكده ألن مظهر االختالف بني  أقل منها يف نظام النحو والصرف
 اللهجات يكون يف املفردات قبل كل شئ.
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كل الروايات واألخبار تشري إىل أن هلجات اجلنوب كانت قبيل ظهور اإلسالم  -4
قريش يف رحلة الشتاء مل يكونوا يف حاجة إىل مرتمجني شديدة القرب من هلجات الشمال, فرجال 

للتفاهم مع إخوانهم من عرب اجلنوب, وحني قدم وفد اليمن على رسول اهلل ) صلى اهلل عليه 
]وآله[( كان التفاهم بني الطرفني يف غاية السهولة, بل إن الرسول الكريم خاطبهم بلهجتهم, 

 التباعد  فيما مضى فكيف تهيأ هلما هذا التقارب.فإذا كانت هلجتا الشمال واجلنوب شديدتي 

...() 
...وعلى كل فاللهجات العربية اليمنية مجيعها هلجات عربية صحيحة ال ختتلف عن 

 ’’اللهجة الفصحى بأكثر مما ختتلف فيه هلجتا متيم وقريش وأسد وهذيل...
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 :*قال إبراهيم السامرائي

لغات اليمن( ما حفظته لنا مصادر )من: وأريد بـيف لغات الي..‘‘                       
ـِّية( اليمن, تلك العربية اليت كان هلا ِسَمات خاصة, وهذا ما )اللغة العربية من  َعَرب

اللهجات( يف عصرنا مما يعرفه  )اللهجات( , ومل يكن مصطلح )دعاه املعاصرون بـ 
 لغة(.)الداللة( ُسميت  )األصوات( و )مى, فالسمة اخلاصة يف كلمة علماء اللغة القدا

املعجم )وال يفوتين يف هذا الباب أن أعود إىل ما ورد يف النقوش السبئية مما جاء يف 
العربية( اليمنية  )السبئي( ذلك أن هذه اللغة اليمنية القدمية ال بد أن تكون آثارها يف 

 يف جاهليتها وإسالمها.

فلم مييزوا بني احِلْمَيرية, وهي لغة  لعربية األوائل قد وقعوا يف ارتباك وخلطوعلماء ا
العربية( اليمنية اليت هي كعربية أهل الشمال والقبائل األخرى, ال )نية قدمية, وبني مي

ختتلف عنها إال يف مسات صوتية وأخرى داللية, ومن أجل ذلك رأينا أبا عمرو بن 
 العالء يقول: 
 عربتينا( ْمَير وأقاصي اليمن لساننا, وال عربيتهمما لسان ِح )

أقول: اختلط األمر على أبي عمرو هذا وغريه من علماء العربية فلم مييزوا بني قديم 
العربية اليمنية( اليت ورد منها يف )لغات )ِحْمَيريًا( وآخر أحدث منه, وهو )مّسوه 

 القرآن( قدر من األلفاظ.

                                                            
-,دار احلداثة93,92,90,89,174بتصرف من كتابه ) يف اللهجات العربية القدمية(,  *

 بريوت,ط/األوىل؛
وأحد هذه البحوث منشور يف جملة )دراسات مينية( الفصلية الصادرة عن مركز الدراسات والبحوث 

ة يف اللغة اليمنية يف املعجمات العربية(, وانظر مقاالت له أخرى يف , ) نظرة نقدي36اليمين, العدد 
 .43, والعدد 37إعداد أخرى من اجمللة نفسها عن )اللغة اليمنية( , العدد, 
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غويني العرب وهي احِلْمَيرية( اليت شاعت لدى الل )أقول  العربية اليمنية( وال)أقول: 
يت بقاياها يف القرنني األول والثاني اهلجريني,ومل يتقبلها اللغويون بقبول اليمنية اليت بق

 .1’’حسن

مع اليمن يف بقايا لغوية: لقد وقفنا يف الدرس النحوي على بقايا لغوية عرفتها ‘‘
 وذهبوا إىل )العربية( اليمنية, ومن ذلك ما ذكره النحويون من إبدال الم التعريف ميمًا

وفد اليمن ردًا على  -أنه لغة ِحْمَيرية, وبهذه اللغة خاطب النيب صلى اهلل عليه وسلم
 ليس من امرّب امصيام يف امسفر( )...()اْمصيام يف اْمسفر, فقال:  سؤاهلم: أمن امرّب

عربية( أهل اليمن, وهي )على أن هذا وغريه هو من البقايا احِلْمَيرية اليت بقيت يف 
 ت بشيء.ليس

لقد اقبل اليمنيون على العربية فكانت لغتهم, ومل يبق من احِلْمَيرية البائدة إال شذرات 
 مشس العلوم(, )يف صفة جزيرة العرب( ونشوان يف ) أشار إليها اهلمداني

لقد كان جهد اليمنيني بارزًا يف اإلقبال على العربية, والرحلة يف طلبها إىل احلواضر 
, واملدينة, والبصرة, والكوفة, كما كانت حواضر اليمن ومنها العربية ومنها مكة

علماء العربية  د اليت قصدهاصنعاء, وحضرموت, وعدن وزبيد وغريها من البال
وأخذوا عن رجاهلا, وكان أبو عمرو بن العالء ممن قصد اليمن يف رحلته )...( على 

العربية( اليمنية وأنكرها, فقد )يف أننا جند أن أبا عمرو قد أشار إىل ما بقى من احِلْمَيرية 
قوله: ما لسان ِحْمَير يف أقاصي اليمن بلساننا, وال عربيتهم عربيتنا(, وقد أراد ب)قال:

أقاصي اليمن()...( إن ما ذكره أبو ))عربيتهم( تلك العربية اليت خالطتها احِلْمَيرية يف 
هذا, دليل آخر على فشو  احِلْمَيرية( والذي أثبتناه يف درسنا )عمرو بن العالء عن 

احِلْمَيرية( املشار إليها ال تعدو أن تكون شذرات وبقايا, وطبيعي أن )العربية وأن 

                                                            
 .43دراسات مينية, عدد  1
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ة اليمن هذه البقايا, وليس من الِعْلم أن يزول الشيء دون أن خيلف فيما تعرف عربي
 يليه أثرًا يدل على وجوده القديم(.

شرح الدامغة(, وغريها, )وكتاب صفة جزيرة العرب( )اإلكليل( وكتاب )إن كتاب )
جاءت بعربية سليمة خلت من ألفاظ ِحْمَيرية, وهذا يعين أن ما سجله اهلمداني من 

ذمار( لغة دارجة عامية حفلت فيها )قتاب( وغريها من احلواضر إىل )َيرية( يف احِلْم)
ليل احِلْمَيرية بنصيب, وليس لنا أن نقول إن هذا قد طغى على العربية النعدام الد

املادي, وُكُتب اليمنيني الذين تقدموا اهلمداني تشهد بتلك العربية الفصيحة العالية اليت 
, وهي الرسائل األدبية اليت توجه بها إىل 1رسائل( البلوي)ني يف وقف عليها اهلمدا

 مجلة من معاصريه, وقد أشار اهلمداني بإطراء بالغ إىل هذه الرسائل.

 2ِشَبام()عربية صنعاء الدارجة, وكذلك فشّوها يف رية( يف احِلْمَي)ومن هنا كان فشّو 
ه يف عصرنا يف عامية أهل َخْيوان( كما أشار اهلمداني, وقد يكون شبه هذا ما جند)ويف 

ِحْمَيرية( وهي يف احلقيقة العلمية كلمات )اليمن يف القرى والبوادي من آثار لغوية 
املعجم السبئي( )قريت فكان منها مادة سبئية( جند أصوهلا يف لغة اخلطوط اليت اسُت)

 احِلْمَيرية(. )غري أن اللغويني العرب قد أطلقوا عليها 

لغة عربية دارجة, أال ترى أن عامية أهل العراق وسطه ونظري هذا حاصل يف كل 
 وجنوبه قد حفلت مبواد أكدية وأخرى سابقة على ذلك سومرية.

 

 

                                                            
 .92يف اهلامش: )البلوي( بشر بن أبي كبار من األدباء الصنعانيني ص 1

 يف األصل: شيبام! 2
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 :*قال جعفر دك الباب
إننا نؤكد األهمية العلمية الكبرية القرتاح الدكتور جواد                                   

ـِّيات إىل ثالث جمموعات حسب أداة التعريف املستخدمة فيها:  علي بتقسيم الَعَرب
جمموعة )ال( وتشمل ما اصطلح على تسميته العربية الشمالية )أداة  -1

 التعريف يف أول االسم(.

ته العربية اجلنوبية ) أداة ما اصطلح على تسمين( أو )ان( وتشمل جمموعة ) -2
 التعريف يف آخر االسم(.

جمموعة )هـ( أو )ها( وتشمل ما اصطلح على تسميته اللحيانية والثمودية  -3
 والصفوية )أداة التعريف يف أول االسم(.

أداة إننا نرى أن الدكتور جواد علي قد أحسن ُصْنعًا حني ميَّز العربيات حسب 
لنظريات اللسانية احلديثة يف دراسة ) الساميات( متفقة تخدمة فيها, ألن االتعريف املس

مجيعها على وجود أداة التعريف, لكنها خمتلفة حول وجود أداة للتنكري, وقد عرض 
املستشرق السوفييت األستاذ )غراتشيا غابوتشان( تلك النظريات املختلفة يف كتابة  

ذكر فيه أن نظام األداة النحو العربي(, و ف والتنكري وقضايا)نظرية أدوات التعري
حسب نظرية )ي. كوريلوفيتش( يفرتض وجود معارضة أساسية يتم التعبري عنها 

 بصيغتني: اسم مع أداة التعريف, واسم من دون أداة التعريف.
يدخل اللسان العربي املبني الذي ُأنزل القرآن الكريم به يف جمموعة اللغات 

جمموعة )أل(.  –عريف )ال( يف أول االسم  تستخدم أداة التهجات( العربية اليت)الل
وسنعمد أدناه إىل املوازنة بني جمموعة )أل( وبني جمموعيت )ن(و )هـ(, مستندين إىل 

 نظرية اإلمام اجلرجاني اللغوية يف حتديد )اللهجات( الفصيحة.

ن( يف آخر دم أداة التعريف )أواًل: جمموعة اللغات )اللهجات( العربية اليت تستخ
 جمموعة )ن(: –االسم 

                                                            
,العدد 163-159دمشق(,  -العربي) جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العربي جملة الرتاث *

 . 1982تشرين / أكتوبر  -هـ 1403احملرم  -السنة الثالثة -التاسع
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تتميز بوجود أداة التعريف )ن( اليت تثبت كتابيًا يف آخر االسم, وبوجود أداة  -1
 التنكري )م( اليت تثبت كتابيًا يف آخر االسم.

تتألف أجبدية اْلُمسند الذي تكتب به من حروف تشري إىل األصوات الصامتة  -2
عالمة للسكون أو اخر الكلمات, وال احلركات أو ضبط أووليس فيها رموز تشري إىل 

التشديد فيها, لذا ال ندري كيف كانوا حيركون أواخر الكلم, ويتوقف على معرفة هذه 
 احلركات التأكد من وجود اإلعراب أو عدمه يف لغات )هلجات( هذه اجملموعة.

عريف )هـ( يف أول ثانيًا: جمموعة اللغات )اللهجات( العربية اليت تستخدم أداة الت
 جمموعة )هـ(: –االسم 

تتميز بوجود أداة التعريف )هـ( يف أول االسم, وال تثبت فيها كتابيًا أداة  -1
 خاصة للتنكري.

ال نستطيع أن جنزم بوجود اإلعراب يف لغات )هلجات( هذه اجملموعة, ألن  -2
شكل ومن من ال -مثل القلم املسند -األقالم الصفوية والثمودية واللحيانية خالية

 إىل املد أو التشديد أو اإلشباع أو اإلمالة. احلروف اليت تشري الرموز أو

ثالثًا: جمموعة اللغات )اللهجات( العربية اليت تستخدم أداة التعريف )ال( يف أول 
 جمموعة )ال(: –االسم 

تتميز بوجود أداة التعريف )ال( اليت تثبت كتابيًا يف أول االسم, وبوجود  -1
 ثبت كتابيًا.م  ولكنها يف األصل ال تالتنكري )ن( يف آخر االسأداة 

تتألف أجبديتها من حروف تشري إىل األصوات الصامتة, وبعد أن تطورت  -2
 أصبحت تشتمل على رموز تشري إىل احلركات والسكون والتشديد والتنوين.
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اجملموعة معربة وتشتمل على حركات اإلعراب, كما يالحظ أنها ويالحظ أن هذه 
تعريف يف بداية االسم لتشري بذلك إىل أن االسم الذي يليها قد تعتمد إىل نطق أداة ال
مي السابق, وتعمد إىل نطق أداة التنكري يف آخر االسم لتشري ذكر يف السياق الكال

 يذكر يف السياق الكالمي من قبل. بذلك إىل أن هذا االسم الذي سبقها يف النطق مل

وعة )ال( تتفوق على جمموعيت )ن(و وبعد املوازنة بني اجملموعات الثالث نرى أن جمم
لفصاحة واإلبانة عن األفكار وأداء وظيفة االتصال بالشكل األيسر )هـ( من حيث ا

 واألفضل وذلك مبا يلي:
 نستطيع جمموعة )ال( معربة وتشتمل على حركات اإلعراب, بينما ال -1

ال نعرف  مبعلوماتنا الراهنة أن جنزم بوجود اإلعراب يف جمموعيت )ن( و)هـ(, ألننا
 كيف تلفظ الكلمات املنقوشة بأحرف متثل الصوامت فقط. ولكن املوقف سيتغري

بالتأكيد حني نعيد دراسة جمموعيت )ن( و)هـ( على اعتبار أنهما متثالن لغات )هلجات( 
د , وانطالقًا من اخلصائص املميزة للنظام الصوتي هلذا من اللسان العربي الواح

د أن نتأكد يف ضوء ذلك من أن اللغات )اللهجات( اليت اللسان العربي الواحد, وبع
 معربة, سنتمكن من اكتشاف نظامها الذي يتم تدخل يف جمموعيت )ن(و)هـ( غري

 بواسطته التعبري عن ربط الكلمات يف اجلملة.

على أداة التعريف )ال( يف أول االسم وتثبتها يف جمموعة )ال( تشتمل  -2
 آخر االسم وال تثبته يف الكتابة, ويفيد التنوين الكتابة كما تشتمل على التنوين يف

علم, أما جمموعة )ن( فتشتمل على أداة التعريف )ن( يف التنكري بالنسبة لغري أمساء ال
 آخر االسم وتثبتها كتابيًا. آخر االسم وتثبتها كتابيًا, وعلى أداة التنكري )م( يف

 -يف األصل –ة التعريف هو وكنا قد بينا أعاله أن االسم الذي يشتمل على أدا   
االسم الذي ذكر سابقًا يف السياق الكالمي الفعلي, وأن االسم الذي يشتمل على أداة 

ليه االسم الذي مل يذكر سابقًا يف السياق الكالمي الفعلي. وع -يف األصل–التنكري هو 
التالي فإن وجود أداة التعريف يف املوضع السابق لالسم ينبه أنه قد ذكر سابقًا فهو ب
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جود معلوم بالنسبة إىل السامع, وهذا ما أخذت به جمموعة )ال(, يف حني ان عدم و
أداة للتعريف يف املوضع السابق لالسم يشري إىل أنه مل يذكر سابقًا فتأتي أداة التنكري يف 

ق لالسم لتؤكد أنه مل يذكر سابقًا فهو بالتالي غري معلوم بالنسبة إىل املوضع الالح
 مل يكن اسم علم, وهذا ما أخذت به جمموعة )ال(. السامع إذا

أما جمموعة )ن( فرتكت املوضع السابق لالسم خاليًا ووضعت أداة التعريف )ن(     
فصاحًا من جمموعة وأداة التنكري )م( يف املوضع الالحق لالسم, فكانت بذلك أقل أ

موعة )هـ( )ال( يف التعبري عن ارتباط االسم بالسياق الكالمي, وقد خصصت جم
ضع املوضع السابق لالسم ألداة التعريف )هـ(, ولكنا ال نعرف هل يشتمل املو

الالحق لالسم على أداة تنكري أم ال, وماهي تلك األداة, لذا تعترب جمموعة )هـ( أقل 
( يف التعبري عن ارتباط االسم بالسياق الكالمي من ناحية, إفصاحا من جمموعة )ال
ة )ن( يف ذلك من ناحية أخرى, ويعين ذلك أن جمموعة )هـ( وأكثر إفصاحًا من جمموع
رخيي للسان العربي مرحلة انتقال من منط للبنية القواعدية متثل يف مسار التطور التا

االسم بالسياق الكالمي إىل منط  )الصرفية والنحوية( أقل إفصاحًا وإبانة عن ارتباط
 آخر أكثر إفصاحا وإبانة عنه.

 )هـ( و)ال( إىل النتائج التالية: ة بني جمموعات )ن(ووخنلص من املوازن  
توجد اختالفات يف منط البنية القواعدية )الصرفية والنحوية( هلذه اجملموعات  -1

 اللغوية الثالث من اللسان العربي.

ضرورة أطوارًا خمتلفة يف مسار تطور اللسان تعكس هذه االختالفات بال -2
للهجات( العربية اليت تستخدم أداة التعريف العربي؛ويعين ذلك أن جمموعة اللغات )ا

يتها )العربية اجلنوبية( وجمموعة اللغات )ن( يف آخر االسم واليت اصطلح على تسم
ليت اصطلح على )اللهجات( العربية اليت تستخدم أداة التعريف )هـ( يف أول االسم وا

 تسميتها )اللحيانية والثمودية والصفوية, وجمموعة
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تستخدم أداة التعريف )ال( يف أول االسم اليت ( العربية اليت اللغات )اللهجات
التطور التارخيي اصطلح على تسميتها )العربية الشمالية( متثل أطوارًا خمتلفة يف مسار 

 للسان العربي الواحد تعكس حاالته يف أحقاب زمنية متباعدة.

ن( يف إن جمموعة اللغات )اللهجات( العربية اليت تستخدم أداة التعريف ) -3
ي, يف حني أن جمموعة آخر االسم متثل الطور القديم األول من أطوار اللسان العرب

التعريف )هـ( يف أول االسم متثل الطور اللغات )اللهجات( العربية اليت تستخدم أداة 
الثاني من أطوار اللسان العربي الذي يعترب من حيث الفصاحة واإلبانة أعلى من 

ي, أما جمموعة اللغات )اللهجات( العربية اليت تستخدم أداة الطور األول للسان العرب
العربي  التعريف )ال( يف أول االسم فتمثل الطور الثالث احلديث من أطوار اللسان

الذي يعترب من حيث الفصاحة واإلبانة أعلى من الطورين األوسط )الثاني( والقديم 
 )األول( للسان العربي.

بني( يرجع إىل أن لغة آن الكريم ) اللسان العربي املوهكذا يظهر أن سبب تسمية القر
ت القرآن ليست يف الواقع لغة )هلجة( عربية واحدة, بل هي عبارة عن جمموعة اللغا

)اللهجات( العربية اليت تستخدم أداة التعريف )ال( يف بداية االسم. ومبا أن جمموعة 
بي أعلى من الطورين السابقني ) اللغات العربية )ال( متثل طورًا حديثًا من اللسان العر

األوسط والقديم( من حيث الفصاحة واإلبانة, فقد مسيت أحرف القرآن السبعة 
 )اللسان العربي املبني(.

 
لقد كان اللسان العربي املبني ) الذي أنزل القرآن به( عاماًل يف التوحيد اللغوي جلميع 

ار خصائص الطور احلديث العرب, ألن القانون اللساني العام يقضي حبتمية انتص
للسان على خصائص الطورين األوسط والقديم, ألن خصائص الطور احلديث متتاز 

سر وأفضل يف التعبري عن األفكار وأداء وظيفة بأنها من حيث الفصاحة واإلبانة أي
 االتصال.
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ويعين ذلك أن انتصار مزايا اللسان العربي املبني قد أدى إىل احنسار خصائص الطورين 
قديم واألوسط للسان العربي, وأصبح العرب على اختالف مناطقهم وقبائلهم ال

ربي املبني لسان العرب القرآن الكريم, وبعبارة أخرى صار اللسان العيتكلمون بلسان 
أمجعني, دون أن تبتلع لغة ) هلجة( عربية لغة )هلجة( عربية أخرى كما يدعي نفر من 

العرب, ويصح بهذا املعنى وصف القرآن بأنه  املستشرقني ومن يتابعهم من الباحثني
)عربي(, ألنه أنزل باللسان العربي املبني الذي صار اللسان العربي الواحد املشرتك بني 

 مجيع  العرب, وصار يطلق عليه فيما بعد تسمية )اللغة العربية الفصحى(.
َير وأقاصي ولعل من املناسب أن نتوقف اآلن عند قول عمرو بن العالء ) ما لسان ِحْم

ما عرضناه أعاله, أن املقصود اليمن بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا(, إننا نرى, يف ضوء 
صي اليمن بلساننا( أن )لسانهم أقل إفصاحًا وإبانة(, ألنه بعبارة ) ما لسان ِحْمَير وأقا

طورًا قدميًا من أطوار اللسان العربي, بينما )لساننا هو اللسان  -كما رأينا -يعكس
املبني(, ألنه يعكس طورًا حديثا من أطوار اللسان العربي, ونالحظ أن أبا العالء 

اليمن( لإلشارة إىل جمموعة من استخدم تعبري )لسان( مضافًا إىل )ِحْمَير وأقاصي 
اللغات )اللهجات( العربية, ونرى أن املقصود بعبارة ) وال عربيتهم بعربيتنا ( أن ذلك 

 يرًا لعربيتنا املبينة(.)اللسان العربي يبدو مغا
وبعد فلسنا نشك يف بعد لغة ِحْمَير  )ثم ننتقل إىل ما ذكره ابن جين يف اخلصائص:

(, ونعقب عليه بأن ابن جين حني حتدث عن ُبْعد لغة ِحْمَير وحنوها عن لغة ابين نزار
عن لغة ابين نزار, أكد بعد حنوها أيضًا, ونرى أن السبب يف ذلك يرجع إىل أن لغة 

هلجة( ِحْمَير تدخل يف طور قديم للسان العربي خيتلف منط البنية القواعدية )الصرفية )
ر اللسان العربي احلديث )املبني( الذي والنحوية( فيه عن منط البنية القواعدية يف طو

تدخل فيه لغة ابين نزار , ويعين ذلك أن ) لغة ِحْمَير ختتلف عن لغة ابين نزار, ألن 
ور قديم من أطوار اللسان العربي, بينما تدخل الثانية يف طور األوىل تدخل يف ط

 .’’حديث من أطوار اللسان العربي
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 :*قال عبدالعال سامل مكرم

على الرغم من أن لغة ِحْمَير يف اليمن قدمية قد باعد ..‘‘                             
عبري ابن جين يف الزمن بينها وبني لغة ابين نزار, وهما ربيعة ومضر, على حد ت

اخلصائص, إال أنها أمّدت لغة ابين نزار بكلمات متعددة حتمل دالالتها اخلاصة مما 
اع, مرفوضة من الرواة ملخالفتها ملا عليه اجلمهور, ومع ذلك جيعلها غريبة على األمس

فإن ابن ّجين ينظر إليها باحرتام ويتقبلها بشجاعة مادامت قريبة من القياس يف نسيجها 
 غوي.الل

)...( أن لغة اليمن أو هلجته مل تكن غريبة على األمساع, ومل تكن بعيدة عن لغة ابين 
ون بعيدة عن لغة ابين نزار, وقد وردت هذه نزار كما اّدعى ابن جين, كيف تك

الكلمات القرآنية املتعددة حتمل معاني خاصة, بلهجة اليمن, أال يدل على تقارب 
ر؟ وأن البعد بينهما قول جيانبه الصواب, وإذا كان القرآن هلجة اليمن مع هلجة ابين نزا

ستغرب أن الكريم, وهو أعظم نص أدبي, قد وردت فيه هذه الكلمات فليس من امل
تتسرب إىل النصوص الشعرية أو النثرية جمموعة من الكلمات اليمانية ذات الدالئل 

 اخلاصة.

د الوفري من الكلمات احِلْمَيرية أو ولو تتبعنا قصائد الشعراء يف اجلاهلية لرأينا العد
وفدت على لغة ابين نزار وتقبلتها بعد االحتكاك بها, فأصبحت جزءًا من  اليمانية اليت

 كيانها ونسيجًا من تراكيبها.

                                                            
   68,67,66,63ظواهر لغوية من املسرية التارخيية للغة العربية قبل اإلسالم , عبدالعال سامل مكرم, *

 م.1988-هـ1409, 1, مؤسسة الرسالة, ط
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حيث ذكر أن القبائل كانت جتتمع من  1وقد ملح هذه احلقيقة الشيخ أمحد رضا العاملي
دون أدنى كلفة ويساعدهم على ذلك أن جنوبيني ومشاليني يف أسواقها وتتفاهم 

كانت متحدة يف صميمها, وأن هذا االختالف لغاتهم أو هلجاتهم على ما كانت عليه, 
  كونه اختالف هلجات للغة واحدة.مل يعُد

ويقدم الشيخ العاملي دلياًل على ذلك؛ بأن وفد قريش وعلى رأسه عبداملطلب ابن 
ن, وكان عبداملطلب يف هذا الوفد خيطب هاشم عند سيف بن ذي يزن, َمِلك الَيَم

أبي بلسانه القرشي العدناني, وسيد اليمن يصغي إليه, ويسمع شاعر الوفد ُأمّية بن 
 صَّلت  ينشد قصيدته بلهجته الفصحى, وامللك يصغي طروبًا ال جيد غرابة يف ذلك.ال

نت جارية ولإلنصاف ال نستطيع أن نظلم ابن جّني فقد ذكر أن اللغة اليمنية إذا كا
ة اليت يشري بها إىل أن على القياس فأنها ُتقبل, ولكن الذي نأخذه عليه هو هذه العبار

ينها وبني لغة ابين نزار مما فتح الباب على مصراعيه أمام لغة ِحْمَير باعد الزمان ب
الدكتور طه حسني يف عصرنا احلاضر حيث أنكر الشعر اجلاهلي بناًء على هذه 

 لغة اليمن عن لغة الشمال(.القضية, قضية بعد 
وملخص رأيه يف هذا املوضوع أن الشعراء اجلاهليني معظمهم ينتسب إىل قحطان, 

ون اليمن, والِقّلة منهم قد هاجرت إىل الشمال مع أن لسان ِحْمَير وكثرتهم كانوا ينزل
يف اليمن ليس هو لسان عدنان يف الشمال, وقد قال أبو عمرو بن العالء: )ما لسان 

 .2َير بلساننا وال لغتهم بلغتنا(ِحْم

 

                                                            
 أشار املؤلف إىل مصنف العاملي يف احلاشية باسم: )مولد اللغة(. 1

 .67ظواهر لغوية, ص 2
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ُدود أهل اليمن:ُر   

 :*أمحد بن حممد الشاميقال 
لكي ننصف الدكتور )طه( نرى أنه قد استند إىل .. ‘‘                                     

م( يقول فيها كما رواها 771هـ)154ألبي عمرو بن العالء( امُلَتوفَّى سنة  )عبارة 
لك أن ما لسان ِحْمَير بلساننا وال لغتهم بلغتنا( واستنتج من ذ)به الدكتور يف كتا

األوائل أنفسهم قد فطنوا إىل الفرق اجلوهري بني لغة أهل الشمال ولغة أهل اليمن, 
وقد جنت هذه العبارة جناية كربى على األدب اليمين, وكانت عند الدكتور أصدق مما 

اجلاهلية ثم يف القرن األول والثاني للهجرة,  رواه الثقات من شعر ونثر ألبناء اليمن يف
عمرو )مالك بن حريم( و)عمرو بن براقة( و)لقمة بن ذي جدن( و لع)وكل ما روي 

عمرو بن معد يكرب الُزبيدي( ثم عن أدباء وشعراء اليمن يف  )بن يزيد العويف( و
تفاهم صدر اإلسالم, وال بد لنا قبل أن نقف مع تلك األشعار ونتساءل كيف كان ي

العرب املشهورة, ويف احلرية أبناء العرب يف الشمال واجلنوب عندما يلتقون يف أسواق 
َسْيف بن )بالعراق, وعلى ضفاف َبَرَدى بالشام, وبأي لغة خاطب وفد قريش امللك 

غمدان( بصنعاء إثر انتصاره على احلبشة )ذي َيَزن( حني قصده للتهنئة إىل قصر 
كيف كان يتفاهم النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( مع واسرتداده ملك أجداده؟, و

ن الوافدين من اليمن وشتى قبائلها لو مل يكونوا عربًا أقحاحًا جييدون العربية املهاجري
الفصحى ويصطنعونها هلم لغة؟, وبأي تفسري نفسر اخُلطب والقصائد اليت كان ينشدها 

رسول الكريم وتلك الكتب شعراؤهم ويرجتلها خطباؤهم عندما يقفون بني يدي ال
آله وسلم ( مع ملوك ِحْمَير وأقياهلا وزعماء القبائل اليت كان يتبادهلا ) صلى اهلل عليه و

 1.’’اليمنية والكثري من ذلك رواه الثقاة ومذكورة يف الصحاح

                                                            
م, 2007-هـ1428صنعاء, ط األوىل,  -قصة األدب يف اليمن, أمحد حممد الشامي, مكتبة اإلرشاد *

 م.1961وصدرت الطبعة األوىل يف 

 .37-36ص 1
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أما النص الذي رواه )ابن سالم ( يف طبقاته عن أبي )عمرو بن العالء( فهو كما ‘‘
لساننا لعال يف ذلك: ما لسان ِحْمَير وأقاصي اليمن اليوم بعمرو بن اقال أبو  )يلي: 

وأقاصي اليمن اليوم( يف النص الذي نقل )وال عربيتهم بعربيتنا(, فالذي حذف قوله 
عنه الدكتور؛ قد حذفه حتى ال تنصرف األذهان إىل أن هناك فرقًا بني لسان من 

ملضرية فتنصرف بالتالي إىل قصد أبي يقطنون يف أقاصي اليمن ومن جياورون القبائل ا
و التعبري عن اختالف اللهجات وتباينها يف زمنه وليؤكد عمرو بن العالء وغرضه, وه
وال لغتهم بلغتنا( )وال عربيتهم بعربيتنا( وأبدهلا بقوله )هذا االنصراف غّير عبارة 

عن  وهي صرحية واضحة حتمل نفس الدليل على أن أبي ]أبا[ مل يرد إال الكالم
 1.’’معروفاختالف اللهجات عند كل قبيلة من القبائل العربية كما هو 

وهذه املشكلة العويصة اليت جعلت الدكتور )طه( يظن أن لغة اليمن مل تكن يف ‘‘
اجلاهلية وصدر اإلسالم لغة عربية قد وقف عندها غريه ممن مل يتعمقوا يف الدراسات 

ية واختالف هلجاتها, وممن يلجأون دائمًا إىل اليمنية وال يف معرفة أسرار اللغة العرب
واالفرتاض لكي يقال إنهم قد اكتشفوا سرًا وأتوا جبديد, ولكن احلدس والتخمني 

الذين حبثوا ونقبوا وتأملوا ودرسوا كثريًا والذين جاسوا خالل القبائل اليمنية 
ن قلب والشعوب العربية يف كل أقطارها ال يعجزهم معرفة القول الفصل فيْفُرو

أبي عمرو بن العالء إمنا  املشكلة, ويعلمون علم اليقني أن كل ما ورد من مثل كلمة
ينصب على اللهجات وتباينها واختالفها يف اللغة الواحدة, ثم يعرفون أيضًا أن 

هلجة( اليمنيني مجيعًا, أو أنها لغة أو هلجة  )اللغة احِلْمَيرية( على أنها لغة أو )إطالق 
. إذ مل .ية مجعاء... فيه شي من التجاوز ويشبه إطالق اجلزء على الكل.القبائل اليمن

باملسند( بل سبقهم إىل )احِلْمَيريون( هم أول من كتب بهذا القلم املعروف )يكن 
استعماله السبأيون واملعينيون وغريهم, هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن من يعرف 

ِحْمَير األكرب( )نيني على ثالثة: لق عند اليمِحْمَير( تط)أنساب القبائل اليمنية يرى أن 
ِحْمَير بن الغوث( وأن األخرية هي املشهورة عند العرب وعند أبناء  )( و ِحْمَير سبأ )و

                                                            
 .37ص قصة األدب يف اليمن,1
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 )اليمن بالُّلكنة والُغتمة, وقد ذكر ذلك اهلمداني يف اجلزء الثاني من اإلكليل قال: 
من مبوضع يقال له ِحْمَير من غربي ِحْمَير بن الغوث وهو ِحْمَير األدنى ومنزهلم بالي

تمة وُلكنه يف الكالم احِلْمَيري: قال أبو حممد: ولذلك يقول أهل صنعاء وهم أهل ُغ
ِحْمَير بن  )ِحْمَيري( يريدون )صنعاء إذا رأو ُغتميًا من أغتام بادية صنعاء: هو 

م يعلمون أن سبأ( األصغر, وه)ِحْمَير األكرب( وال ِحْمَير )دون الغوث( ال أنهم يري
 ِحْمَير بن الغوث( ُتنسب أكثر هذه اللغة احِلْمَيرية(. )م الفصاحة والشعر, وإىل فيه

فاهلمداني كما ترى ال يكاد يصدق أن أهل صنعاء يقصدون بلفظة ِحْمَيري كل من 
ِحْمَير سبأ(  )نعاء( يعلمون أن يف قبائل ص)ميكن أن ينتمي إىل ِحْمَير, ويؤكد أن أهل 

وهم أهل غتمة ولكنه يف الكالم )( الفصاحة والشعر وتأمل قوله : ر األكربِحْمَي )و
احِلْمَيري( لتعرف أن اللغة احِلْمَيرية هذه من العربية الفصحى كما جند اليوم أغتامًا 

فها ونرباتها وفصاحتها ولكناء يلوون ألسنتهم بالعربية وحيرفون يف نطقهم خمارج حرو
   1.’’صر وأفريقياوذلك مألوف معروف وخاصة يف م

قية, ياللغات السامية وهي العربية, والسريانية, والعربية, والفين إنوقد ذكر العلماء  ‘‘
والبابلية, وغريها قد تفرعت عن لغة أصلية واحدة, وسواء تفرعت عن  واآلشورية

اختالفها وتباينها,  أنيام, وذكروا أيضًا تها يد األوبعضها البعض أو من لغة ط
كل قوم  آسيات مشل القبائل وتبعثرها يف جهات قد تطور شيئًا فشيئًا بعد تشتوتنوعها 

 2.’’حسب بيئاتهم وطرق معايشهم

مة ويف كل أضروري وحيوي نشاهده يف كل  أمروتنوع اللغات وتباين اللهجات ‘‘
مة واحدة ختتلف هلجات أوكثريًا ما نرى ولغات العامل يف كل العصور  أمملغة من 

واحدة ال  أدبيةنفسه لغة  الوقت يف هلميبقى بها اختالفًا كثريًا أو قلياًل ثم قبائلها وشعو
العربية يف العهد احلاضر فالبون  األمة أبناءخيتلف يف فهمها اثنان كما هو احلال مع 

واحلجاز وليبيا واملغرب  والعراقاليمن ومصر وسوريا  أبناءالشاسع بني هلجات 

                                                            
 41,40يمن ,صالقصة األدب يف  1

 .41صاملصدر السابق , 2
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واحدة جيمعهم  أدبيةيكون هنالك لغة  أنلك مل مينع العربي والسودان واجلزائر كل ذ
 1.’’فهمها وتذوقها والكتابة بها

عني احلق ونفس  ث()مرجليو األستاذه الدكتور طه ومن قبله لقا ما أنلنفرتض ‘‘
نت بلغة ال صلة هلا بالعربية ال اشتقاقًا وِّالقدمية قد ُد ن النقوش اليمنيةأالصواب, و

لغة هذه النقوش مل تكن لغة  أننفس الوقت  نفرتض يف لنا أنوز ... فهال جيإعرابًاوال 
 ؟وأشعار آدابكانت هلم  إن وأشعارهم آدابهمختاطب القوم, وال لسان 

لغة النقوش  أن...  إىل أهل العلم رجعُت أنوالبحث وبعد  التأملوالذي يبدو بعد 
 وأنهالشعوب, متثل لغة التخاطب والتفاهم عند ا أنال ميكن يف كل حال  واآلثار

الناس من مصطلحات وقواعد  يتداولهما تكون مغايرة ملا  -مل تكن دائمًا إن -كثريًا
 احلياة. إزاء وأحاسيسهملسانية يف لغتهم اليت يتفاهمون بها ويعربون عن مشاعرهم 

كانت خاصة باحِلْمَيريني, (لغة ) املسند أن ,رقغهو افرتاض م,و فلو افرتضنا وإذن
السامية  باألخوةال تتفق مع العربية إال  أخرىة العربية بل لغة غاير اللغتباين وت وأنها

 .2’’نفهم أنكما يريد الدكتور طه 
 متداولةت يصور لغة التفاهم اليت كان أنفما ورد يف نقوش )املسند( ال ميكن  وإذن‘‘

ت متثل لغة الشعر والقصيد اليت كان أنبني القبائل اليمنية ويف نفس الوقت ال ميكن 
يف الشمال واجلنوب رغم اختالف هلجاتهم وتباين  توحد بني القبائل العربية مجعاء

 أنوخصوصًا يف القرنني السابقني لظهور اإلسالم ونزول القرآن الكريم بعد  ألسنتهم
العربية الفصحى أو لغة  اآلنما نسميه  وأصبحك اللهجات تل وتآلفتتقاربت 

 وحروبهم ومنتدياتهم. ماقهأسووخطبهم يف  أشعارهمالقرآن.. لغة 
لدكتور مراد كامل إليها ا أشاروقد  ؛هذه احلقيقة ويقررونها يعرفون اآلثاروعلماء 

 فقال:

                                                            
 .41ص قصة األدب يف اليمن,1

 46ص املصدر السابق,2
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واحد يف الفرتة  بأسلوباملختلفة  هلجاتهاهذه النقوش اليمنية دونت  أن)من الغريب 
الدي وهذا يامل وبني القرن الرابع أو الثالث امليالدرن التاسع أو الثامن قبل قمابني ال
 اللغة اليت استخدمت يف النقوش كانت ال تعرب عن لغة التخاطب. أنيوضح 
لي ذلك, وضرب له  فأكديف املوضوع  برأيه مستأنسًالت الدكتور أمحد فخري أوقد س
 قائاًل: األمثلة

يف مصر القدمية مثاًل نرى نقوشًا تكتب يف املقابر واملعابد وال تكاد هذه النقوش  أننا)  
ميتها إال قلياًل, بينما نعرف من دراسة هذه روجأري يف أشكاهلا أو يف حنوها وتتغ

بل واختلفت  أخرى,وهلا صيغ حنوية أخرىنه كانت للشعب لغة أالنقوش املصرية 
كبريًا جدًا عن لغة النقوش اليت كانت تكتب يف العصر ذاته على  كتابتها اختالفًا

 .(واجهات املعابد, وجدران املقابر
اليت كان يتكلم بها الشعب ويتحادث بها الناس يف حياتهم اليومية بل  (قيةيوطدميالف)

الوقت نفسه على  بعيدة كل البعد عن اللغة اليت كانت تدون يف األشعاروينظمون بها 
 .(املعابد
مغايرة للغة  وأنهالغة نقوش املسند مل تكن عربية  أنسلمنا جداًل ملن يزعم  إذاهذا 

يقرر ذلك, أو جيعله يتبع رأي  أندلياًل يسوغ للدكتور طه  الشمال, وال جند
لغة هذه النقوش اليت نقلت  أننعلم مجيعًا  أنناليوث( دون تؤدة أو تبصر مع ج)مار
 .واإلعرابإىل كيفية نطق الكلمات  خالية من كل عالمة تشري إلينا

شوا تلك من نقلسنة أن ذلك جيعلنا غري عارفني بكيفية النطق اليت كانت تلهج بها أو
النقوش وسجلوها, وال كيف كانوا يعربون كالمهم.. لذلك فمن التسرع والشك 

 أصل اشتقاقها ومادتها وهي يف املأثورةالنقوش  بألفاظكانوا ال ينطقون  بأنهماجلزم 
 أواسطها. عربية كما كان ينطق العرب يف مشال جزيرة العرب و
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ال يتعدى التباين يف املصطلحات  [دنانبني لغة قحطان وع ]هذا اخلالف املزعوم  إن
 إليهالكتابية وقواعدها وأشكاهلا بني تلك الكتابة القدمية) املسند( وبني ما صارت 

 1.’’الكتابة العربية بعد تطورها على مر القرون
ش املسند من كلمات كان عرب اليمن وورد يف نقما ن أن جيزم  بأحد أال يستطيع  ‘‘

كما  (مهُبقد تلفظوا بكلمة )َو وأنهمم بقواعدنا احلاضرة ينطقون بها كما هو مرسو
وكذلك  ()وهاب اآلنكما ننطقها  –ينطقوها  أنترمجت إىل قاعدة كتابتنا احلديثة دون 

ا الكتابية هجند يف لغتنا وبقواعد أنفسناوحنن  ,ماتبقية ما ورد يف النقش من كل
تتفق ورمسها ملا فيها من زيادة أو احلاضرة كثريًا من الكلمات اليت نتلفظها بطريقة ال 

 وغريها. (و ) الرمحن (و )يس (حذف مثل: )طه
 ألنهاغريبة وغري معروفة بلى ولكن ليس  ألفاظًاهناك  أنكر أن أنينوليس معنى هذا 

 ومهماًلغريبًا ونافرًا  فأصبحمما قد بعد عنه العهد  ألنهاواشتقاقًا, بل  ية أصاًلغري عرب
يوجد حتى يف اللهجة املكتوبة حبروفنا, وكثري اميس اللغة وهو كثري تفتقر معرفته إىل قو

من كلمات الشعر اجلاهلي وشعر صدر اإلسالم والقرآن الكريم, ال نعرفها إال بعد 
بديهي ال يعوزه الدليل أو  أمروهو  هوقواميسها فهي من قبيلالرجوع إىل كتب اللغة 

 2.’’االستشهاد
كانوا  القدامىشعراء اليمن  أنقدمية تثبت ص مينية على نصو اآلنومل نعثر حتى  ‘‘

خاصة بهم مل يكن يستعملها شعراء  ألفاظاين ّفلون يف شعرهم ونثرهم الميستع
 (ينْيَمنه قد وجد ذلك, وسوف نرى حني نتحدث عن الشعر )احُلأالشمال, ونظن 

 ل احلدود, ومن قبةتفسد العربي أنمن قبل  رثن أصله متواأب ()الشعر الشعيب اليمين
 3.’’نشأتهمبدأ  أنهازاعمني  املتأخرونالزمنية اليت وضعها 

                                                            
 .48-46ص قصة األدب يف اليمن , 1

 .49,48ص املصدر السابق,2

 .49صاملصدر السابق , 3
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الرواة واملؤرخون من شواهد على  إلينانذكر بعض ما نقله  أنلعله من املفيد  ‘‘
م إىل ملك نه وفد بعض بين داِرأفقد ذكروا  األلفاظاختالف اللهجات ومدلوالت 

على عرفة  شٍفصيد له وهو ُمتيف فصادفه دونها  (,ارَفَظـ)اليمن يف عصره فقصده ب
 -األرضقعد على ُا يأعلى الفناء,  ْبنه وافد فقال له: ِثأجبل, فلما واجهه علم 

ى فمات, فقال امللك من د, فوثب فرتّدْيب يف احَلنه يقول له ِثأفظن  -الفناء واألرض
 1.’’أهلها غةال يقصد ظفار إال من عرف ل أير, َّمدخل ظفار َح

عن اختالف  أمثلةالنطق نسبوها إىل بعض القبائل  قد عدوا عيوبًا يف لماءالع أنكما  ‘‘
من ذلك وقالوا يف صفة قريش: ليس فيهم  أشياءاللغات ونسبوا إىل القبائل اليمنية 

ن قاله ضاعة, الغمغة والتغمغم: كالم غري بّية ُقمانية ِحْمَير, وليس فيهم غمغمطمط
مك من قريش, والطمطمانية إبدال الم قوال: قال: من هم؟ ق ملعاويةرجل من العرب 

ام يف َيِصْمر اـِبْمامن  يها جاء يف احلديث يف خماطبة بعضهم: )ليَسالتعريف ميمًا وعل
 ام يف السفر.َيالصِّ ّرـِليس من الب أي: (سفرْمِا

جيعلوا الكاف شيئًا  أنة وهي نَشْنوعدوا أيضًا من لغات اليمن املخالفة لغريها: الشَّ
 يش.يش اللهم لبَّلبَّ :كي فيقول يف ليبك اللهم لبَّمطلقًا
 وهكذا ... تم: جيعلون السني تاء فيقولون يف الناس.. الناْتوالَو
خانية: وهي حذف بعض احلروف اللينة فيقولون يف حنو ما شاء اهلل : مشا َللْخوالَّ

 ها ساكن ليو إذااجلارة  (نبيد حيذفون نون )ِمُز م وَعْثيف لغة َخ إناهلل,وقالوا 
 قال شاعرهم:

         داالِع أقفيةوار لقد ظفر الّز

 والقتل األسر ِم اآلمالوزا امبا ج 
 

, وعليك, إليكفيقولون يف:  ألفاث وخثعم يقلبون الياء بعد الفتحة حاِرْلويف لغة َب
 الك, وعالك, ولداه ومنه قول الشاعر:إولديه, .. 

                                                            
و قد اختلف الرواة و من نقل عنهم يف صيغة كلمة ) َحمَّر ( و يف ,  50ص قصة األدب يف اليمن,1

غة األصوب هي ) َحْمَير ( على وزن ) َفْعَيل ( و هو وزن مازال له حضور يف كالم بعض صيظين أن ال
 أهل اليمن .
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 عالها ْرـفِط طاروا عالهنَّ
رفعًا ونصبًا وجرًا, ومل تنفرد  مطلقًا باأللفاملثنى  إعرابًا لغتهم أيضوعدوا من 

كثرية من  أشياءا مجند واحلجاز وغريه ملختلف قبائل بواالقبائل اليمنية بذلك فقد نس
 1.’’..األلفاظمستبشع اللغات ومستقبح 

نصوص  اإلينمل تصل  إذ ؛اللهجات اليمنية القدمية آدابن نتحدث عن أنتظر منا ال ُي‘‘
هي شذرات وردت لتفسري لفظ أو  وإمنا ,فصول وذيول له جنعل منها حبثًا أنميكن 

نافر بن ـُخيروي ِل (اليَماأَل)فصاحب  ,للهجاتقصة أو كشاهد على اختالف ا إلثبات
 :األبياتهذه  إسالمهالتوم احِلْمَيري يف قصة 

 بفضلِه ضعاد اهلَل أن َرَت ْمَلَأ
 ماماُهَع ّيَتَمْحلي عن َج َفوكشَّ

 هاللتى لو رفضُت اٌرَصدعاني َش
 جواحني حشَو واإلسالُم فأصبحُت
 دِهبرْش ديُتي من ُهلِضوكان ُم

 ٍةْحَمحبمد اهلل من كل ُق جنوُت
 رـِابَحبعد ذاك ُي أمنتينوقد 

 َأُلوكًةقومي  ياَنتف بلٍغن ُمفَم
 حدكم عليكم سواء القصد ال فّل

 

 رااِفُخَن الزَِّخْيخ َلْفح ِمن فأنقَذ 
 راوقد كان داِث لي نهجْي وأوضَح

 راوب واِهمجرًا من لظى اهُل يُتِلْصأُل
 عن احلق تاثرا أمسىمن  وجانبُت

 راشد آِمعاد بالرُّ مغٍو ِهلَِّلَف
 راشاِص يوم شايعُت تؤرث هلكًا
 املنديات حيابرا أغشىمبا كنت 

 قتال من كان كافراني من ْاأب
 اإلسالم للكفر قاهرا أصبحفقد 

 

ب: ْوتان: العينان بلغتهم, واهَلَمْحالنار بلغة أهل اليمن, واجَل بأنه (خْيِخثم فسر )الزَّ
ر: الساكن من شدة احلر, وكل هذه األحرف من لغتهم, ومما النار بلغتهم, والواِه

من الغريب.. ال  املتأدبنياليت قد يعتربها كثري من  األلفاظهذه  أنكده ؤأ أنستطيع أ
اسم لصوت  ()فالزخيخ؛و ملا يقاربهاند بعض اليمنيني لنفس املعاني أتزال مستعملة ع

 ما إذا اسم لوعاء صغري مكون من طوب جتحم به النار (مةهلب النار املضطربة )واجلح
 

                                                            
 51,50ص 1
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حلفظها حتت الرماد واهلوب حر النار, ويف األمالي  (رفها من التنور إىل )املوقدغ ُأريد
 أيضًا عند شرح هذا البيت:

 ذابًاي عودناثم ز
 

 ياِسَسنزعوا عين ِط 
 

 اأَلْظَفاراس: َسياس: الطِّامّل أبوالعباس, قال لي  أبوعلي: قال أبو قال 
 هسَّخربني رجل من أهل اليمن قال: يقال عندنا َطأيعرفه ثم  أصحابناأحدًا من  أرومل 
س سََُّحال يزالون يستعملون نفس املعنى لَت اآلن,وحتى أصابعه بأطراف تناوله إذا

 .1’’أصابعه بأطراف ئش أي األعمى
 التعليق:

أول أديب ميين أخذ على عاتقه مهمة  -رمحه اهلل –كان السيد أمحد بن حممد الشامي 
تفنيد دعوى )طه حسني(, فأصدر يف الستينيات من القرن العشرين كتابه )قصه األدب 

ث عن األدب يف اليمن(, وقد جاء الكتاب يف وقت كانت تعّز فيه الكتب اليت تتحد
عشر عامًا وهو ينقب يف بطون املخطوطات  اليمين, وكان الشامي قد أمضى مخسة

ليخرج بكتابه هذا الذي أسدى فيه معروفًا  -إذ كان أغلبها ال يزال خمطوطًا -اليمنية
 إىل الباحثني بله القراء يف اليمن وخارجه.

فيه مواضيع ذات جعل املؤلف الكتاب بعضه للرد على )طه حسني(, وبعضه تناول 
: حضارة اليمن , وموجز تارخيي, وعصبية العرق, صلة باليمن وأدبه وتارخيه مثل

ومعركة القحطانية والعدنانية, والدوامغ, وأدب املهاجرين, وخصائص الشعر اليمين 
والنقد الذاتي واألدب الشعيب )الزامل, القصيد, الغناوي, الشعري احلميين, األمثال 

 العرفية(.
عصره ويف هذا اجلزء يبني يه عن الشعر والشعراء من اجلاهلية حتى حتدث فوبعضه 

مقدار جهده فقد حتدث عن شعراء جاهليني من اليمن كانت أخبارهم وأشعارهم 
َمّيز أخبارهم وحدد أنسابهم وأزمانهم( مثل: عمرو بن يزيد )املغرق  )أشتاتا فـ 

لسعدي, وعمرو بن يزيد العويف, األكرب(, وعمرو بن زيد الغاليب, وعمرو بن يزيد ا
 الثاني( .... وغريهم .... )الكبري( وأمحد بن يزيد القشييب )الُقشييب  وأمحد ابن يزيد

                                                            
 . 53-51قصة األدب يف اليمن ,ص  1
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ثم استكمل كتابه هذا بكتاب موسوعي آخر هو ) تاريخ اليمن الفكري يف العصر 
يف أربعة أسفار ترجم فيه لعشرات من أصحاب الرأي والفكر واألدب من  1العباسي(

 يمن.ال
سني كما هو يف كتابه )قصة األدب يف ويف هذا الكتاب أعاد رّده على دعوى طه ح

 اليمن( مل يّبدل فيه شيئًا.
املسند( تصور لغة التفاهم )كان الشامي يرى أن ال بد أن تكون مثة لغة إىل جانب 

ت املتداولة بني الناس, ثم جاءت السنوات التالية لتصدق رأيه فاكتشف األثريون كتابا
مية من بيع وشراء ومعامالت, وقد أطلق على ُعُسب الّنْخل تتناول أمور احلياة اليو

 عليها الباحثون لغة الزَُّبور ) أنظرها يف مكانها من هذا الكتاب(,
قصيدة منقوشة على الصخر يف قانية/السّوادية )يف حمافظة  -أيضًا–واكتشف األثريون 

 لشمس(.ترنيمة ا)البيضاء(, أمساها دارسها بـ 
 تنتهي حبريف احلاء والكاف ح كوهي قصيدة عمودية من مصراعني قافيتها 

 وجاءت يف ثالثة عشر بيتًا ونصف بيت )مصراع(,
وقد فسر مفرداتها كل من )يوسف حممد عبداهلل( و)حممد علي أمحد احلجري( كل 

 2وفق اجتهاده
وه ال يزيد كثريًا أطول مما وضعه مؤرخو األدب حني جعل -إذًا -فعمر الشعر العربي

 سالم.سنة قبل اإل 200أو  150عن 
 

                                                            
تاريخ اليمن الفكري يف العصر العباسي, أمحد بن حممد الشامي, منشورات العصر احلديث, ط/  1

 م.1997-هـ1407األوىل , 

 .280-1/274وشها املسندية, القاضي حممد علي أمحد احلجري, نقلغة الضاد و 2
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 :*قال زيد بن علي الوزير
واخلالصة فقد انتهى أستاذنا اجلليل إىل قرار خطري هو رفض ...  ‘‘                   

وإنكار )ما ُيضاف إىل أهل اجلنوب من شعر وسجع ونثر قيل بلغة أهل الشمال قبل 
م من شعر إمنا هو منحول عليهم... وقد شرح أستاذنا اإلسالم( وان كل ما نسب إليه

 به يرجع إليه من يريد االستفادة.أسباب هذا النحل يف فصل خاص 
أعتقد اآلن أن صوت الدكتور)طه حسني( كان واضحًا يف هذه املسألة ... ومل يبَق إال 

 أن منلي بعض اعتبارات ضرورية كرٍد على ما أذاعه أستاذنا اجلليل:
لدكتور )طه( يف رأيه هذا يرتكز على أمرين, أوهلما: أحاديث ا ناقشه اإن أبرز م

نصوص, وثانيهما: عدم حتديد للفرتة الزمنية اليت أرادها الدكتور جمااًل النقوش وال
للنفي أو اإلثبات؛ ضمن هذين األمرين... تنطوي كل االعتسافات والظنون واحلقائق, 

 1.’’ي واالستقراء ليس غريهأما ما عداهما من آراء فمردها إىل الرأ
الدكتور, مامل تدعم بتحديد أما أحاديث النقوش فلن تقف وحدها دلياًل ضد رأي  ‘‘

الفرتة الزمنية, ومع ذلك فال بأس من أن نقول فيها رأيًا: فهذه النقوش أواًل مل يصل 
عرب  إلينا منها إال النزر اليسري الذي ال نستطيع معه أن نكتب حقائق التاريخ اللغوي

 مراحل سريه واملكتشف عنه إىل اآلن ال يعدو كونه قد كتب ألغراض شخصية فقط,
)...( 

ومن هنا يظهر أن الدكتور)طه حسني( قد بنى رأيه على حقيقة علمية غري كاملة 
والنقوش اليت ظهرت ال تصلح أن تكون الدليل احلاسم يف هذا اجملال, صحيح أنه قد 

العهد, أقربها ما سجله )أبرهة( احلبشي عندما َرّمم عثر املنقبون على نقوش قريبة 
ش ال يدل إال على مدى التفاوت بني اللغتني وهو السد العظيم, ولكن هذا النق

تفاوت غري واسع, وقد يكون )أبرهة(, وهذا أمر طبيعي تفرضه طبيعة الفاتح املنتصر, 
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ازي, ومن اللغة قد سجل نقشه بلغة هي مزيج من اللغة احلبشية أي بلغة اجليش الغ
 احمللية اليت بدت تظهر عليها مالمح اللغة الشمالية.

ديث النقوش مل تكتب شعرًا لليمنيني ال باللغة احِلْمَيرية وال باللغة العربية, كما أن أحا
 1’’فهل معنى هذا أن ليس لليمن شعر باللغتني؟

ليل الكايف إن دل هذا على شيء فإمنا يدل على أن أحاديث النقوش ليست بالد..‘‘
دها لدحض وش لن تكفي وحعلى النفي, وال على اإلثبات أيضًا, وإذن فأحاديث النق

التهمة أو إثباتها, خصوصًا والدكتور )طه( مل حيدد تاريخ النقوش وإذن فاملسألة مسألة 
 حتديد تاريخ, وهذا ما فّوته الدكتور على نفسه.

دمية هي غري اللغة العربية ما يف ذلك ونسارع فنقرر مع الدكتور: إن اللغة اجلنوبية الق
اليمن هذه اللغة العربية أقبل اإلسالم الذي خنتلف فيه هو متى تكلمت  شك.., ولكن

 أم بعده؟ وعلى ضوء ما سنصل إليه سيتقرر مصري هذا الشعر الذي ألغاه إلغاًء.
ما فمّما ال شك فيه أن اللغة الشمالية قد اكتسحت اجلنوبية, ولكن متى مت ذلك؟ أ

تعمم  الدكتور )طه( فقد عرفت رأيه آنفًا حيث أبان بوضوح بأن سيادة لغة قريش مل
إال بعد اإلسالم ال قبله, وأما أنا فاذهب إىل أنه ميكن حتديد هذه الفرتة مبنتصف القرن 

وأن القرن السادس مل يكد يطل حتى كانت اللغة اجلنوبية الغاربة تفنى  2اخلامس,
الية املزدهرة, ففي هذه الفرتة كانت اليمن مسرحًا للمستعمرين متالشية يف اللغة الشم

, وكذلك كانت اللغة اليمنية مسرحًا تتعاوره اللغتان املستعمرتان مما من أحباش وُفرس
أدى يف النهاية إىل ضعف اللغة احمللية يف الوقت الذي أصبحت فيه اللغة الشمالية 

ه إىل شبه وحدة ثقافية, ويف طريقه تتسع وتتوّحد نتيجة لتوحيد الشمال واستحالت
منيني قد رأوا يف التقارب مع جريانهم العرب للوحدة السياسية, إضافة إىل أن القادة الي

محايًة هلم من االستعمار وضمانة ولذلك فقد كان انتصار قريش عام )الِفْيل( على 
اعد على األحباش إمنا يعين يف احلقيقة انتصار اليمن على املستعمر..؛ كل ذلك س
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ت الغزو, وكان انتشار اللغة الشمالية يف اجلنوب كبديل طبيعي للغة اليت أرهقتها لغا
من السهل على اليمين أن يتكلم لغة بين قومه األقربني من أن يتكلم لغة فارس 

 1.’’واحلبشة ثم جاء القرآن فعمق الوحدة اللغوية بني الشمال واجلنوب
)...( 

جلنوب يتكلم العربية أن اإلسالم مل يشرق إال وا ومن هنا نستطيع أن نفهم..‘‘
وسرة, ويستعملها يف أدبه وحياته ... وقد كان اإلسالم يف وباألخص الطبقة املرتفة وامل

 الواقع خامتة مجيلة للغات املختلفة كلها, إذ توحدت حتت راية القرآن.
لعربية يف وال بأس هنا أن منلي بعض مالحظات تساعدنا على تفهم انتشار اللغة ا

 اجلنوب قبل اإلسالم:
ى وجود شعراء مينيني كانوا موجودين قبل أواًل: فاملكتبة اليمنية تعطينًا أدلة مجة عل

اإلسالم وذلك يعين أن اليمنيني قد متكنوا بالفعل من إخضاع لغة الشمال لألدب وهو 
 حيتاج إىل وقت غري قصري.

كرب( وال ليمين الكبري ) عمرو بن معدي املراجع العربية عن الشاعر ا 2ثانيا: ما ترويه
 مة.سبيل إىل الشك فيه ويف أشعاره بصفة عا

ثالثًا: إن أخبار دخول اليمن يف اإلسالم ليعد دلياًل على تفهم اليمنيني للرسائل 
اإلسالمية, فقد استجاب اليمنيون لرسالة واحدة بعثها النيب )ص( إليهم, أترى 

بل أن تفهم رسالته؟ وباألخص وهي مقدمة على اجلماهري تستجيب لنداء الرسول ق
ائدي, يضاف إىل ذلك أن املبعوثني اإلسالميني, أمر فاصل يف تارخيها القومي والعق

كُمعاذ بن جبل, مل يصطحب معه مرتمجًا يشرح الرسالة, كذلك مل يضطر )أبوبكر( 
نفسها  لرتمجان عندما أقبلت جحافل اليمن لنصرة اإلسالم ومعنى هذا أن اجلماهري

 كانت تفهم اللغة العربية فهمًا لغويًا صادقًا.
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بوي ) ليس من امرب امصيام يف امسفر( ليوضح حبد ذاته مدى رابعًا: إن احلديث الن
اخلالف البسيط بني اللغتني إّبان فجر اإلسالم, وهذا يسلمنا إىل معرفة طبيعة اللغتني 

 الشقيقتني اللتني تنسالن من أرومة واحدة.
الشمالية كانت قد اكتسحت اجلنوبية قبل اإلسالم بوقت أتاحت فيه لغة فال *إذن

ليمنية أن تتكيف بالطابع اللغوي اجلديد.. حتى أصبحت هذه هي اللغة للمشاعر ا
 1’’الوحيدة القادرة على استيعاب الفكر واخليال..

)...( 
أي قضية -لكن هنا قضية خطرية سيرتتب عليها ضمانة لقضية الشعر إذا ثبتت ولكنها 

على أن أصل  2لن ختسر كثريًا إذا مل تثبت, تلك هي قضية )إمجاع( التأخري –الشعر 
العرب هم قحطان وأن لغتهم األساسية هي اللغة العربية وأن إمساعيل بن إبراهيم 

 تعلم هذه اللغة ونسى لغة آبائه وبذلك انتقلت اللغة العربية من اجلنوب إىل الشمال.
 جممع أو يكاد جيمع على هذه القضية. -*إذن -التاريخ العربي

 لليمن لغة أخرى هي لغة اجلنوب.لكن التاريخ والعلم احلديث يثبت أن 
 –وليس يف مقدورنا أن نسقط من حسابنا ذلك اإلمجاع خصوصًا وأن العلم احلديث 

مل ينِف بصفة قاطعة وجود اللغة العربية يف اجلنوب, ومل  -الذي أثبت لليمن لغة أخرى
 فنحن -*كذلك الفرتة التارخيية اليت سادت فيها لغة الشمال بصفة كاملة, إذن حيدد

وجها لوجه أمام ما نسميه )حقوقنا التارخيية( اليت تستلزم الدفاع عنها ومحايتها حتى 
تنجلي احلقيقة, وحقوقنا التارخيية هذه قد متثل كافة العاطفة يف هذا املضمار ولكنها 

لزمن حقيقة ال غبار عليها حتى العصر احلديث, من تعكس وجهة نظر عاشت على ا
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األقدمني؟ هل انبثق من خيال عريض؟ أم نبع من حقيقة  أين جاء هذا املفهوم للعرب
 تارخيية توارثها العرب؟

ال سبيل إىل البت يف ذلك بصفة قاطعة وعليه, فليس أمامنا إال بعض استنتاجات   
فمما ال شك فيه أن اليمن ذات احلضارة ذات صبغة تارخيية تالئم طبيعة األشياء, 

فكري, كما تدل على ذلك النقوش, على ما العلمية قد بسطت سلطانها السياسي وال
جاورها من البلدان كاحلجاز وجند ثم امتد سلطانها إىل سواحل فلسطني وضفاف 
دجلة وشواطئ النيل, وكانت ) جند واحلجاز( من األمم البدائية اليت نستطيع أن 

 بدون تاريخ أي بدون مقومات فكرية حتميها( لذلك فقد كان تأثري اللغة)ا أمة نسميه
اجلنوبية على الشمالية سهاًل وعميقًا بعكس ما صادفته )اجلنوبية( يف أرض احلضارات 
فلسطني والعراق ومصر, ترى هل كانت لغة اجلنوب هذه اليت انتقلت مع الركب 

وىل؟ نقلها اجلنوبيون معهم إىل الشمال يف اللغة العربية األ -يف األصل-الفاتح هي
اللغات السامية مجيعًا ال يكاد يذكر فتلقفتها  الوقت الذي كانت فيه الفوارق بني

الصحراء ومحتها من الذوبان يف أية لغة أخرى وعمل الزمن بعد ذلك على تطويرها 
لفاحتة قد وإخصابها حتى أضحت هذه اللغة املعروفة يف الوقت الذي كانت فيه اللغة ا

لغاتِِ, وفتحت انتهت إىل مصري آخر, فهذه اللغات اجلنوبية ذات احلضارة قد سادت 
مدنًا, وحكمت دواًل, وبالتالي فقد أخذت وأعطت أي أن هذه اللغة قد ُطعِّمت 
بلغات أخرى متحضرة تفرضها السياسة والتجارة واالقتصاد وبذلك دخلت فيها 

ها األول فأصبحت اللغة الشمالية مستقلة عناصر جديدة باعدت بينها وبني أصل
ساعدت على  -قدمناها–مل يف اجلنوب أخرى بنفسها وكذلك اجلنوبية ثم حدثت عوا

أن تصبح لغة الشمال هي لغة اجلنوب؟ وعلى كل فذلك افرتاض, ولكنه افرتاض كما 
على  يبدو يوائم بني املتناقضات مجيعًا يف هذا الصدد... وسيظل افرتاضًا على أية حال

ما قصد على ضوء هذا االفرتاض وعلى ضوء اعتبارات أخرى أن نفهم  –أننا نستطيع 
إليه )أبو عمرو بن العالء( عندما قال كلمته املشهورة) ما لسان ِحْمَير وأقاصي اليمن 
بلساننا وال لغتهم بلغتنا( وهو قول صحيح إذا فهم على معناه املقصود به وهو أن 
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اللغة الشمالية املعروفة شي آخر.. لكنه مل يقصد بهذه الكلمة اللسان احِلْمَيري شي و
األدب العربي يف اجلنوب قبل اإلسالم.. فاألدب العربي موجود هناك أن ينفي وجود 

كما حاول  –كما فصلناه ومن الشطط يف القول أن حتمل هذه الكلمة أكثر مما تعين 
أن اليمن مل تكن تتكلم إال لغة الدكتور) طه حسني (أن يتخذ منها دلياًل حامسًا على 

 ِحْمَير فقط.
شعر وهلا شعراء ذلك ما  -قبل اإلسالم -ن لليمنلكن الذي ال شك فيه هو انه كا

 1تكتبه املصادر اليمنية املوثوق بها وترويه(.

 تعليق:
 2( 541CIHالنقش الذي يتحدث عن إصالح سّد مارب هو النقش املوسوم بـ )

للميالد, وهو مياني عربي يف قواعده  543احِلْمَيرّي املوافق  بالتقويم 658املؤرخ بعام 
َيِغه, ومفرداته, وأساليبه, وهذه بعُض أمثلة: فمن قواعد كتابة النقوش الكتابية, وِص

ن =  +جند النون للتعريف وامليم للتنكري أو التنوين يف آخر األمساء مثل: رمحنــ 
م= +م= حـِْمِيٍر, طود +الَعِرم )الّسّد(, محري= ن +ن= الـَمِلك, عرمـ  +الرَّْحَمن, ملكـ 

)االسم املوصول مبعنى: الذين(, وجند: إشباع الّضم يف ضمري َطْودًا, وَنِجُد: ألـهت 
الغائب, أعربهمو: َأْعَراِبهم, خلفتهمو= َخِليَفتهم, أخوتهو= ِإْخَوته, وجند هاء التعدية 

ثرن: تأسيس )الـَمْوِثر(, ومن الصَِّيغ جند: للفعل: هخلف: َأْخَلَف, هطعهو: َأَطاَعُه, هو
َأْفُعول(: أشعنب: اأَلْشُعوب )القبائل(, أزؤن: اليزنيون, صيغة اجلمع اليمانية اخلاصة )

وجند صيغة اجلمع: )أْفَعال(: أجيشهمو: أجياشهم )ُجُيوشهم(. ومن املفردات جند: 
ر: أزال الطني, َثَبر: َخرَّب, أقوال )مجع َقْيل(, ُرُسل )مجع رسول(, صرب: ِصَراب, َمَس

كنو/ عم/ملكن    : األقوال الذين  َخِرب, هرجو: قاتلوا. ومن األساليب: ألـهت/
 كانوا مع الـَمِلك. سثت/وعشري/أألف        : ستة وعشرون ألفًا

 رسل/ حرث/ بن/ جبلت   : ُرُسل حارث بن جبلة              
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غازي احلبشي دقيق فيه عّلي أجد أثرًا ما من لغة الوقد ُعدت إىل النقش حماواًل الت      
وقد تبّدت لي عقيدة الغازي املنتصر يف مستهل النقش: )  يف لغة املغلوب )اليمين(

ـُِقّوة وَعون ورمحة الّرمحن وَمِسْيحه وُرْوح الُقُدس, سّطروا هذا النقش( ومثل:  ب
كلمتان: ِبْيعة )مجعها ِبَيْع(,  -اهن –)وقّدسوا بيعة مارب( ومثل: ) به ُقُسْس(, وقابلتين 

لدي من معجمات العربية كلسان العرب  وُقُسْس ) مجع قّسيس( حبثت عنهما يف ما
(, ومجهرة اللغة  )قال ابن دريد: ِقّس الّنَصاَرى معروف وقد 3/85, 1/299)

(, ومعجم ما 1/677((, ومشس العلوم )1/369,134تكلمت به العرب ) 
كون هاتني الكلمتني من الّدخيل(, وأما معجم املشرتك السامي استعجم فلم ُتشر إىل 

(. 311ية فذكر )قّسيس( مبعنى الكاهن وأنها يف احلبشية والسريانية )صيف اللغة العرب
ثم قابلتين كلمة )ز ب ي م ن( يف النقش, وقد اختلف يف تفسريها عاملان من علماء 

أمحد احلجري, فقد رأى يوسف اآلثار يف اليمن هما: يوسف حممد عبداهلل وحممد 
صول باحلبشية ويقابل) الّذال( االسم عبداهلل أن )الّزاي( يف الكلمة هو ) االسم املو

املوصول باللغة اليمنية( أي : ذي باليمن= الذي باليمن, وعلى ذلك فقد رأى أن هذه 
ض ,أما حممد أمحد احَلْجري, فقد رف1الكلمة )أقدم ذكر لليمن يف النقوش اليمنية(

امليم وهو هي )ز ب ي ن م( ) بتقديم النون على  التفسري السابق ورأى أن الكلمة
الصحيح وتعين: )َزِبْين(, والزَِّبْين باللغة اليمنية والعربية: املدافع واحملامي, وحرف امليم 

 .2ملحق لقراءته اسم مشتق وزن اسم صفة(
ة قراءة )يوسف أقول: لقد أنعمت النظر يف صورة النقش املذكور فوجدت صّح

كانت )الّزاي( فيها تقابل اللتها, إذ لو عبداهلل(, وإْن كنت ال أستطيع اجلزم بد
ـْم ّتطَِّرد يف  -فقط –)الّذال(, وأن هذه )الّزاي( تعود  إىل عامل نطقي/ لغوي, َفِلَم َل

الكلمات ذوات )الّذال( مثل: ) ذ ر ي د ن= ذي ريدان(, و)ذ خ ل ي ل= ذي 

                                                            
 .189اق يف تاريخ اليمن وآثاره ,يوسف حممد عبداهلل صأور 1

(  541CIH, واقرأ تفسريه للنقش )1/420,419لغة الضاد ونقوشها املسندية, أمحد حممد احلجري,  2
 م2004العدد الثاني  19,18.وقراءة اإلرياني يف جملة املسند ,ص699-2/689يف الكتاب املذكور 
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ـَْم ُيكتب االسم املوصول  َخِليل(, و )ذ ـَِم ل ن/ م س ن د ن= هذا املسند(... ول
ّذال( )زايًا( يف كلميت )ذ /س ت خ ل ف و= الذي استخلفوا(, و)ذ/ب/م ر ب= )ال

 662( املؤرخ بعام Ry 506ذي مبارب, الذي مبارب(.    ويف النقش املوسوم )
رأها واضعوا الـُمَدوََّنة للميالد, وجّدُت كلمًة ق 547بالتقويم احلمريي املوافق 

(CSAI(  كما يف النقش السابق )CIH 541أي )  ز ب ي م ن(, وملا عدت إىل (
صورة النقش يف الـُمَدوََّنة نفسها وجدت الصُّورة تغاير القراءة إذ بدت لي هكذا )ز ي 

 ب م ن( ) ز ي ب م ن(!!
ل )مسأل(مبعنى ويف النقش جاءت )مستل( )مستل(ورأى اإلرياني أنها قد تكون مسأ

ي وأن مثة خطأ وقع عند لقي الوحالوحي أو جوابه أو املكان املقدس يف املعبد لت
النسخ بإحالل التاء حمل األلف املهموز لكنه ينقل رأيا آخر عن )بيستون( وغريه يرى 

 أن مستل صيغة صحيحة من السريانية؟
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 أمحد حسني شرف الدين:
 *عربيوقفة عابرة مع عميد األدب ال

نرى لزامًا علينا طرح آراء علم من أعالم األدب العربي, ..‘‘                            
بل عميده الوحيد يف تارخينا املعاصر, أال هو الدكتور )طه حسني( اليت تضمنها كتابه ) 
يف األدب اجلاهلي( والذي جاء فيه بأن اللغة احِلْمَيرية شيء والعربية شئ آخر, وحنن 

 -ن إيرادها هنا نقدها أو اتهامها بالتعصب, ذلك أن عميد األدب العربيبتغي مال ن
يبين آراءه على البحث العلمي, وال يصدر  -كما يعرف محلة أقالم األدب العربي

 أحكامه فيها إال بعد البحث العميق الذي يتحلى بالنزاهة واملوضوعية.

صادر دراسة النقوش لمي وموغاية ما نستطيع أن نقوله هنا إن وسائل البحث الع
اليمنية القدمية كانت يف الوقت الذي أصدر فيه الدكتور )طه( كتابه املشار إليه ضئيلة 
جدًا, بل مل يصدر حينذاك منها غري كتاب )املختصر يف لغة ِحْمَير( للدكتور 

(, الذي كان كل ما لدى الدكتور )طه حسني( من 1934)اغناطيوس غويدي( )
 ظهر ذلك من فحوى الكتاب.كما ي مصادر هذا البحث

وبالعودة إىل تلك النصوص اليت جاءت يف كتاب الدكتور )غويدي( جند أنها ال تكفي 
أن تكون مستندًا ملعرفة لغة ِحْمَير, بل إن بعضها بل أكثرها نصوص سبئية موغلة يف 

 لعربيةالقدم وليست من لغة ِحْمَير يف شي, إال أنها حتتوي على الكثري من املفردات ا
األصيلة لو أعارها عميدنا الكبري قسطًا من التأمل والتمعن, فمعظمها ألفاظ عربية 

ذات أوزان وصيغ ال ختتلف عن اللغة العربية احلديثة إال مبقدار ما قد يكون من 
االختالف بني األصل وفرعه, أو ماقد حيدث من الفارق التطوري بني احلديث 

 يعرف الدكتور طه كلمة عربية, وكذا )َأٌخ(و )ُأْختكما فكلمة )َبْعل( مثاًل, ؛ والقديم

                                                            
 م.2004شرف الدين, جامعة صنعاء,  د حسنيتاريخ اليمن الثقايف, أمح *
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و)َوْهب( و)َعْبد( و)َشْعب( و)ِرْدأ( و )ِإَله(, وغريها مما جاء يف حبثه كلمات عربية 
فصحى, إال أنها جاءت يف النقوش يف إطار صيغ وأوزان خمتلفة عن الصيغ واألوزان 

يف أسلوب قريب منها متامًا, خرة املعروفة اآلن, كما أنها جاءت يف بعض النقوش املتأ
ويف هذا الدليل القاطع على أن اللغة العربية قد مرت مبراحل طويلة قبل أن حتظى مبا 
حظيت به أخريًا من التهذيب على أيدي القرشيني ولن يكشف لنا تلك املراحل غري 

 النقوش؛

ة سرعيوهلذا فليس من التجين القول عن أحكام الدكتور طه حسني بأنها أحكام ت
وقرارات متعسفة, وجتٍن على البحث العلمي الذي أثبت لنا اآلن أن كاًل من لغة 
قريش واليمن لغتان عربيتان تنحدران من أصل عربي واحد, ومن مثة فإن إنكاره 

ال توافق لغة قريش أو ال تنسجم معها أمر غري  –كما قال  -ملعرفة تلك النقوش ألنها
ر نفسه قد صرح يف غري موضع من كتابه اآلنف دكتووارد يف نظرنا, السيما وأن ال

الذكر أن لغة قريش مل يكتب هلا االنتشار إال قبيل اإلسالم بفرتة وجيزة, يف حني أن 
لغة قريش وما جاء يف معاجم اللغة العربية املتفرقة ليست يف نظرنا كل شئ عن اللغة 

ه, بل وليس هنالك أي قبل العربية اليت تداوهلا العرب منذ بداية العصر اجلاهلي وما
مراجع للتعرف على تارخيها غري نصوص) املسند( إذ مل ُيعثر حتى اآلن على أية 

 نصوص جاهلية أخرى كتبت بغريه يف تاريخ اللغة العربية.

ومن هنا نستطيع أن جنزم بأن اللغة العربية قد نشأت يف اليمن منذ أقدم العصور, 
ضل يف تطويرها ونشرها, وهلذا فمن احلق على الف وهذا ال يعين نفي ما للعدنانيني من

الذين حياولون تعكيس النظرية األصلية وهي أن العرب العاربة هم قحطان وأن 
املستعربة هم عدنان أن يرجعوا بأفكارهم قلياًل, وأن يعتمدوا يف حتديد اللفظ العام 

 ومنه انتشرت طورتللغة العربية يف املوطن اجلغرايف الذي نشأت فيه ال إىل الذي به ت
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وهذه هي نفس النظرية اليت قررها أستاذنا عميد األدب العربي نفسه وهي نظرية 
 صحيحة لو مل تفرغ يف قالب معكوس.

نقوشنا اليت أوردناها يف القسم الثاني من  -ألول وهلة –وقد يقول من حياول أن يقرأ 
ْمَير بلغتنا(, ولكن ة ِحهذا الكتاب أن يصدق ما قاله ]أبو[ عمرو بن العالء )ما ُلغ

عندما يشرع يف دراستها ككل يستطيع أن جيزم بأن يف لغة سبأ وِحْمَير هلجات كثرية 
ومتنوعة, فلهجة )مأرب( مثاًل ختتلف متامًا عن هلجة )ناعط(, كما أن هلجة )الكالع( 

 جاتمغايرة متامًا للهجة )َهْمَدان(, وهو نفس ما جنده اليوم من التباين الكبري بني هل
السكان احلاليني يف اليمن, فقد نسمع يف هلجة )ُجَماعة( اآلن مثاًل كالمًا ال نكاد 
نصدق أنه يقال يف بلد هي قلب العروبة, ومثل ذلك ما جنده من االختالف اهلائل بني 

 هلجات مصر العليا والوسطى والسفلى كما ذكر الدكتور نفسه يف البحث ذاته.

أن لغة النقوش عند السبئيني واحِلْمَيريني كانت لغة بت بأن يث -عبثًا -أما من حياول
التخاطب فهو من القرارات اليت ال ترتكز على منطق صحيح وحبث علمي وفيما 
يتعلق بالشعر واألدب اليمين فال نشك يف أن عميدنا الكبري قد أوفى املوضوع حقه من 

نسوب إىل عر مالبحث واالعتماد على احلجج القاطعة السيما حول ما قيل من ش
 1.’’شعراء مينيني يف العصر اجلاهلي وبقدر ما وصل اليه علمه اجلم

                                                            
 .36-34تاريخ اليمن الثقايف, ص 1



 نص عبد العزيز املقاحل

70 

 :*قال عبدالعزيز املقاحل .

خيطئ كل من يظن أن )طه حسني( هو وحده صانع اإلشكال الشائع ..‘‘                
الذي أدى إىل التشكيك يف حول الشعر اجلاهلي واللغة اليمنية القدمية, وهو اإلشكال 

لتشكيك يف عروبة سكان اجلزيرة, وخيطئ كذلك من يظن عروبة اليمن ومن ثم إىل ا
أن املستشرقني ومن شايعهم هم الذين اختلقوا هذا األشكال وروجوا له؛ فقد كانت 
الكتابات العربية القدمية املتناقضة واملليئة بالثغرات واملفاخرات والعصبيات اإلقليمية 

وما يزال  -وعي أو لغرض الغريبة اليت التقطها دونسؤولة عن كل تلك اآلراء امل
كل باحث يهوله أمر االختالف ومظاهر اخللط اليت وقع فيها  -يلتقطها حتى اآلن

اللغويون العرب ومن سار على دربهم من اإلخباريني والرواة )...( إن جوهر القضية 
الم اجُلَمحي( فضل الّضّبي( و)حممد بن سقائم يف تلك الكتابات, ويف كتابات )امل

 خباصة.
ومبا أن األمر كذلك فإن على الباحث احلريص على الوصول إىل نتيجة علمية أمينة 
ودقيقة يف موضوع اللغة اليمنية القدمية و) العربية الفصحى( أن يتوجه حبثه حنو علماء 

يب أو من بعيد باللهجات اللغة األقدمني وإىل متحيص أقواهلم وآثارهم املرتبطة من قر
للغة الفصحى وعن دور الشعراء يف تنقيتها وتطويرها لعربية املختلفة وبنشأة اا

وإخضاعها للقواعد النحوية والصرفية, فقد كانت قبل أن تصبح لغة القرآن الكريم 
َعَربّية الشِّْعر( متييزًا هلا عن عربية احلياة اليومية اليت ظلت بعيدة عن )تعرف بـ 

 1.’’اللغات, ويف كل العصوراحة كما هي العادة يف كل الفص

                                                            
(, مارس 11صنعاء, العدد ) -مركز الدراسات والبحوث اليمين,  -جملة )دراسات مينية( *

 هـ.1403مجادى األوىل  -م1983آذار

 .20,19ص  1
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إن اللغة الفصحى قد كانت يف البداية لغة األدب أو عربية الشعر ناظرين باهتمام ..‘‘ 
إىل رأي املستشرق )بالشري( الذي يرى: أن وجود هلجات ولغة عليا ليس فيه شئ 

 خيالف العادة كما أن منو هلجة شعرية ليس فيه أيضًا شي خارق.
من هلجات األحياء العربية يف تكونت  فصحى, أو لغة قريش قدإن ما يسمى باللغة ال

 1.’’احلجاز واليمن
العربية الشعرية( قد )إن االختالف يف اللهجات العربية قبل نشوء اللغة األدبية أو ..‘‘

كان اختالفًا يف األضداد واختالفا يف الرتادف, واختالفًا يف خمارج بعض احلروف, ال 
 -للغة القدماء منهم واحملدثونوقواعدها, وإذا كان علماء ا اختالفًا يف أصول اللغة

يتحدثون عن أرومة لغوية واحدة جتمع بني كل )الساميات( وإن علماء   -دون استثناء
اللسانيات احلديثة يكتشفون آثار صلة قوية بني العربية املعاصرة والعربية املعاصرة بعد 

يف هلم أن نابذ الصاعق بني اللغتني, فكما يقرب من ألفي سنة من التطور الصاعق والت
ينكروا التشابه الوثيق والروابط املتينة بني اللهجة اليمنية) األصل( وبني اللهجة 
الشمالية ) الفرع( وذلك من خالل وجود اختالفات سطحية يف األضداد واملرتادفات, 

ت إىل وقد روى )السيوطي( عن وجود مستويات متعددة يف اللغة الواحدة, وقد أشر
يف فصل عن أثر الرتادف يف خلق مستوى  *ِشْعر العامية يف اليمن()هذا املثال يف كتابي 

 فصيح من العامية يف اللهجات اليمنية القدمية, وهذا هو املثال املذكور:
خرج رجل من بين ِكالب أو من سائر بين عامر بن َصْعَصعة إىل )ذي جنن( فاطلع  )

ما رآه امللك اختربه, فقال له: ِثْب أي اقعد فقال: ِليعلَم على سطح, والـَمِلك عليه, فل
مللك: ما شأنه فقالوا له: أَبْيَت امللك أني سريع مطيع ثم وثب من السطح, فقال ا

يف كالم )نزار( الطَّْمر, فقال امللك: ليست عربيتنا كعربيتهم, من الَّلْعن! إن )الَوْثب( 
 ليتكلم العربية...(.ظّفر مّحر, أي من أراد أن يقيم بظفار ف

                                                            
 .20ص 1

بريوت,  -صنعاء ودار العودة – شعر العامية يف اليمن, عبدالعزيز املقاحل, مركز الدراسات اليمنية *
 (.85-37م )راجع الفصل األول: 1978
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ومثلما ميكن أن يكون هذا املثال أو الشاهد التارخيي دلياًل على وحدة اللغة العربية 
ا أو تتعدد مرادفاتها فإن مشااًل وجنوبًا إال من مفردات وألفاظ قليلة خيتلف استعماهل

د هذا املثال ميكن أن يتحول إىل دليل اختالف خطري كما حدث يف الواقع التارخيي فق
اختذ الرواة واإلخباريون منه دلياًل على التباعد بني اللهجتني الشمالية واجلنوبية 

تحية ِثب( وتناسوا بقية األلفاظ الكثرية جدًا يف احلوار, وتناسوا هذه ال)لوجود لفظ 
 أبيت اللعن(.)السائدة يف أقصى الشمال وأقصى اجلنوب 

وب إىل) أبي( عمرو بن العالء )ما وكما حدث يف هذا املثال فقد حدث يف القول املنس
بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا(, فقد اختذ بعض الدارسني القدماء واحملدثني لسان ِحْمَير 

 1.’’وبيةهذا القول شعارًا إلنكار عروبة اللغة اجلن
 ومن كتاب )شعر العامية يف اليمن(:

الغة يف املقولة وما من شك يف أن أبا عمرو بن العالء كان شديد اإلسراف واملب)
قد أثبت عروبة -على رأي بعض الباحثني –املنسوبة إليه )...( على الرغم من أنه 

لته تلك ِحْمَيرًا على رأي آخرين( قد قصد بقو -ِحْمَير يف قوله )عربيتهم بعربيتنا( وأنه
وحدها, وِحْمَير قبيلة من اليمن وليست كل اليمنيني , وإال فما معنى اتفاق الرواة 

أن قبيلة )َطّي( اليمنية قد كانت من بني القبائل العربية اليت اعتمد اللغويون على 
ن بني هلجاتها, يضاف إىل ذلك إغفال القدماء لذكر الفصحى أو اللغة األدبية م

( يف القرآن من )العربية اجلنوبية(, ألن هؤالء كانوا يرونها هلجة مينية ال لغة )الدَّخيل
َيرية أو السبئية أو احلضرمية, وهي فروع من العربية اجلنوبية, مستقلة, سواء منها احِلْم

احملدثني الذين مل يستطيعوا أن يسقطوا  وقد فطن إىل ذلك عدد غري قليل من الدارسني
اليت كانت تربط اجلنوب  -اجتماعيًا, واقتصاديًا -ت احلميمةمن حسابهم تلك الصال

قافية اليت تعززت عندما بدأت اللغة بالشمال والشمال باجلنوب, وال تلك الصالت الث

                                                            
 .24-22ص 1
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مراء يف اليمن األدبية يف التشكل, وبدأ الشعراء الشماليون يتوافدون على امللوك واأل
 1 يكونوا لينالوا مثلها من فقراء الشمال(.لتقديم مدائحهم مقابل العطايا السخية اليت مل

عن أذهان كثريين من ويف هذا املوضع جتدر اإلشارة إىل حقيقة رمبا تكون قد غابت ‘‘
لشعر املنظوم يف جنوب اجلزيرة بالقياس نقاد الشعر اجلاهلي وهم يتحدثون عن قلة ا

لنقاد الختالف إىل ما نظم منه يف مشاهلا, وتتجلى هذه احلقيقة يف إغفال هؤالء ا
الوضع االجتماعي واالقتصادي بني الشمال واجلنوب من خالل الفرتة اليت ظهر فيها 

لي وانتشر, ففي الشمال حيث الفراغ احملض والرتحال الدائم حبثًا عن الشعر اجلاه
لتأمل, ازدهر الشعر وكثر قائلوه, ويف اجلنوب منابع املاء والكأل, وحيث الوقت كله ل

زراعي والصناعي يلتهم الوقت وال يبقي منه للتأمل سوى القليل, كما كان النشاط ال
عاماًل آخر وهو غلبة الشعور اجلماعي يف  ميكن أن نضيف إىل هذه العوامل واألسباب

واملدن, يف حني  اجلنوب حيث تقوم املنشآت اجلماعية كالسدود, واملعابد, واملزارع,
املفرد, القصيدة, والبيت الواحد, تسود الروح الفردية يف الشمال, حيث الصوت 

باب واخليمة, وحيث اإلله احلجري اخلاص يتوسط كل دار, يضاف إىل ذلك أهم األس
 وهو بعد اليمن عن مراكز التدوين يف عصر تدوين الشعر واللغة.

إذن, فإىل الظروف االجتماعية واالقتصادية والنفسية, وإىل بعد اليمن عن مراكز 
عرف من الشعر يف اجلنوب وليس إىل اختالف يف اللغة كما التدوين ترجع قلة ما 

 2’’حاول البعض تفسري ذلك
عروبة اللغة اجلنوبية, وتؤكد تطور  قدمية واحلديثة اليت تثبتوليس أكثر من األدلة ال‘‘

اللهجات القدمية يف مشال اجلزيرة وجنوبها يف آن واحد, فقد كان سكان الشمال 
ت الصالت اللغوية والتجارية ال تنقطع فيما بينهم ويدل واجلنوب شعبًا واحدًا, وكان

رب يف اجلاهلية للشعر واألدب على ذلك أيضًا أن بعض األسواق اليت كان يعقدها الع
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الشَِّْحر( اليت كانت تقام يف النصف الثاني من شعبان, )كانت تقام يف اليمن كسوق 
 1.’’صنعاء( اليت كانوا ينفضون منها يف آخر رمضان)وسوق 

ورمبا كان أبلغ جتٍن صدر يف حق اللغة العربية الفصحى يف اجلنوب هو حماكمتها من ‘‘
ة, فالنقوش الكثرية اليت عثر عليها املستشرقون يف اليمن بادئ خالل الرسم أو الكتاب
 -يف رأي -ط املسند, وهذه النقوشباخل -كما هو معروف -األمر قد كتبت مجيعًا

لة التشكيك اليت ثارت من حول عربية اللغة اجلنوبية مسؤولة مسئولية كاملة عن مح
)طه حسني( إىل القول وهي اليت دفعت ببعض دارسي الشعر اجلاهلي ويف مقدمتهم 

بانتحال الشعر اجلنوبي اجلاهلي, وإنكار أي نصيب لليمن يف ذلك الشعر بل إنكار 
تلفة يف قواعدها كانت تتكلم لغة خم -يف زعم هؤالء -اليمن اللغوية, ألن اليمنعروبة 

ومفرداتها عن لغة الشعراء الشماليني,  وكانت النقوش أقرب أدلتهم إىل تأكيد ذلك 
ولست أدري كيف ميكن أن تصيب الكتابة شعبًا ما يف أصله ويف لغته معًا ألنه الزعم, 

 رخيية اليت سجلت البدايات األوىل من لغته املكتوبة.قد احتفظ بقدر من الوثائق التا
جه كثري من الباحثني هذه املزاعم مبواقف حامسة أثبتت بطالن ما ذهبت إليه, وقد وا

نوبية ليست حمل شك.وأن النقوش اليت اختذت دلياًل وأثبتت كذلك أن عربية اللغة اجل
 2ظهر فيها الشعر اجلاهلي(.للرفض والتشكيك إمنا ترجع إىل أزمنة تسبق احلقبة اليت 

فهم لغة هذه النقوش يعود إىل شكل األجبدية اليت إن جزءًا كبريًا من اخللط يف )
ة يف كثري من األحيان من رمست بها وإىل طريقة كتابة هذه األجبدية, وما يتبع الكتاب

 3حذف وإضافة ال يظهران عند النطق(.
إن لنا رأيا يتعلق بلغة النقوش باعتبارها شكاًل قدميًا من أشكال الفصحى, أو بعبارة )

ة العربية قبل أن حتكمها القواعد النحوية والصرفية, وقبل أن أدق صورة من اللغ
 1الذي ترسم به اآلن(. تعرف احلرف اجلديد الذي كتبت به فيما بعد وهو
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يف صحبة النقوش أمام نصوص من العربية اليمنية يرجع تاريخ بعضها  -إذن -حنن)
اللغة العربية لتصبح  إىل مخسة عشر قرنًا قبل امليالد, وإىل عشرين قرنًا قبل أن تستوي

لغة الشعر والقرآن, وهي حقيقة ضاربة يف أعماق التاريخ تساوي إن مل تكن تزيد 
 2اليت قطعتها الفصحى منذ ظهورها حتى اآلن(.الفرتة 

فقد مدح األعشى األكرب وهو شاعر مشالي عددًا من ُمُلوك اليمن وألتقاه منهم ذو )
 سي, وقيس الكندي وغريهم.فائش القيل سالمة بن بهري, وعبهلة العن

ومن قبل األعشى كان خاله املسيَّب بن َعَلس قد مدح الزبري بن َمَرب اهلمداني 
 يدة المية مطلعها:بقص

 َكِلفُت ِبليلى َخِدين الّشباب
 

 وَعاجلُت منها زمانًا َخَبااًل 
 

عبداملطلب بن وكان آخر ما ذكره الرواة من هذه املدائح والصالت األدبية خطاب 
هاشم عم الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( يف تهنئته سيف بن ذي يزن بانتصاره على 

 أبي الصَّلت  يف نفس املناسبة ومنها:األحباش, ثم قصيدة ُأمّية بن 
 ال يطلُب اجملدَ إال كاِبِن ذ ي َيَزٍن

............ 
 فْاشرْب هنيئًا عليَك التَّاَج ُمرتفعًا

 َك الَقْيُل ذو َيَزِنَقْصٌر بناُه أبو
 

 يف البحِر َخيََّم لألعداِء َأْحواال 
.......... 

 ِمْحالال ِمنَك دارًا غمداَن داِر يف
 لذي َناالترى أحدًا ناَل اَفَهْل 
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باللغة العربية الفصحى, أو اللغة األدبية كما  –كما نقرأ  –وقد كانت كل هذه املدائح 
اصطلح الدارسون على تسميتها , إذ ال يعقل أن تكون هذه القصائد باللغة العربية 

 1اليت جيهل اليمنيون فهمها(.
املعاصرين بشأن عربية امرئ  وإذا كانت الشكوك قد طافت بأذهان بعض النقاد)

بيًا, فقد متكنت احملاوالت اليت جرت ل شعره لكونه شاعرًا جنوالقيس ومن ثم حو
إلسكات هذه الشكوك من أن تثبت عربية وصحة شعره وذلك من خالل إثبات نشأته 
الشمالية ال ألنه عربي من اجلنوب, لكن الشك مل يتسرب من قريب أو بعيد حول 

خمضرم هو: َعْمرو بن معد يكرب الُزَبْيدي )من ُزَبْيد بوسط اليمن( شاعر عربي ميين 
قد استجاب هذا الشاعر الفارس لدعوة اإلسالم واختذ طريقه إىل املدينة ليضع نفسه ف

 -كما تروي السرية وكتب األدب -حتت راية العقيدة اجلديدة, ويف الطريق إىل املدينة
 للدخول يف دين اهلل.. كان يندد بابن أخته الذي رفض اللحاق به

 َأمْرتَك َيْوَم ذي َصْنعا
 َأمْرتــــَك ِباتقاِء اهلل                 

 فكنَت كذي احِلْمَير غّر
 

 َأْمرًا بّينًا ُرشَُْدْه 
 تأتِيِه وتتعدْه
 من َعْيره وتدْه

 

وقصائد هذا الشاعر اليمين األصل, واجلنوبي النشأة, مثبتة يف كتب األدب وغري 
رد اخنراطه يف اإلسالم من النقاد, وال ميكن أن تنشأ يف يوم وليلة أي مبج منكورة

 2ودخوله يف جيوش الفتح العربية(.
 تعليق:

يف قصة الوافد على امللك احِلْمَيري وقول امللك له ِثْب أي أجلس َفَطَمَر فاندقت  -أ
كنت أحسبها   -أوَل ما قرأتها –عنقه )أو رجاله( .. أذكر أني حني قرأت هذه الرواية 

ة من هذا القبيل حيبون أن يأتوا فيها مبا فيه غرابة اختالق الرواة َفَلُهم أشياء كثريمن 
 -وإن مل يكن لروايتهم أصل, ومما جعلين أظن ذلك الظن أن َمن تناول تلك الرواية
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ِثْب(, ثم رأيت )مل يبحث يف ُأّس تلك الرواية أعين كلمة  -مسّلمًا بها أو مشككًا فيها
هلا ذكرًا يف نقوش املساند بل  ني إن كان هلا أصل أم ال فوجدت أنن أحبث عنها ألتبأ

 ال يزال هلا أصل يف بعض عاميتنا إىل اليوم؛
 1وردت الكلمة حتت مادة )وث ب( -)ومادته النقوش املسندية( -ففي املعجم السبئي

 بصيغتني:
صيغـــة املصــــدر : )و األوىل: بصيغة املضارع للجمع: )ي ث ب ن ن(, والثانية: ب

وثب )ِحْمَيرية قدمية( , َجَلَس, َقَعَد, وأورد املعجم هلا  ث ب(, وفسرها املعجم بـ :
معنى آخر: احَتل )أرضًا(, َحّل )أرضًا(, ووردت بزوائد أخرى لتدل على معاٍن مثل: 

 معبد, مقام, مقر, مسكن..,
 2هـ573ي امُلَتوفَّى سنة مشس العلوم( لنشوان بن سعيد احِلْمَير )ويف معجم  

يف معجمه يف مواضع متفرقة؛ يف: َفعَل , بالفتح , يفعل , أوردها نشوان وفق منهجه 
ـُْوبًا , و َوَثَبانًا: أي َقفز ,ووثب: بلغة ِحْمَير أي قعد على  ـْبًا, و ُوث بالكسر, ]وثب[: َوث

ما بعدهما واو والثاء و, ويف باب ال3الِوثاب  )وأورد خرب الوافد على امللك احِلْمَيري(
ـَبان(: كانت ملوك ِحْمَير تسمي َمن َقعد من , َمْفَعالن, بفتح امليم وا لعني, )اْلَمْوث

, و 4ُملوكهم ومل يغُز : موثبان؛  يعنون أنه ال يزال قاعدًا على الِفَراش وهو الِوثاب
, 5هلم وثاب )ِفَعال( بكسر الفاء,)الِوثاب(: الِفراش, بلغة ِحْمَير, قال ُأمّية وهي

َـَّبُه: أي أقعده ـِيب(: َوث أتى عامر بن الطفيل  )على وثاب أو وسادة ويف احلديث  )التَّْوث

                                                            
 م.1982منشورات جامعة صنعاء, , 165املعجم السبئي , بيستون وزمالؤه, ص 1

وم, نشوان بن سعيد احلمريي, حتقيق: حسني بن عبداهلل مشس العلوم ودواء كالم العرب من الُكُل 2
دمشق ,  –بريوت, ودار الفكر  -الَعْمري ومطهر اإلرياني ويوسف حممد عبداهلل, دار الفكر املعاصر

 م.1999 -هـ1420ط/ األوىل 
 .11/7065مشس العلوم,  3

معناها )قعد(,  , وقال حمققو املعجم: ومادة )وثب( يف نقوش املسند11/7063مشس العلوم,  4
 و)املوثب( يعين )اجمللس(.

 .11/7063مشس العلوم,  5
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َـّبه وسادة, و َوثبه فوثب , الّتَوثُّب: توثب يف الشي : إذا 1إىل النيب )عليه السالم( فَوث
 .2استوىل عليه ُظلمًا

الَوثب:  3هـ:711امُلَتوفَّى سنة لسان العرب احمليط( للعالمة ابن منظور )ويف معجم  
ْمَير, يقال: ِثب أي اقُعد, ودخل رجل من العرب على ملك من ملوك الُقُعود, بلغة ِح

ـِيَّْت, من دخل ظفار محر أي تكلَّم  ِحْمَير )اخلرب(, فقال له امللك: ليس عندنا َعَرب
ء, وكذلك لغتهم, باحِلْمَيرية, وقوله: عربيْت , يريد العربية: فوقف على اهلاء بالتا

بيتكم, قال )ابن سيده(: وهو الصواب عندي ورواه بعضهم: ليس عندنا عربية كعر
ألن امللك مل يكن ليخرج نفسه من العرب, والِفْعل كالفعل, والوثاب: الفراش بلغتهم 
, ويقال: وثبته وثابًا أي فرشت له فراشًا, وتقول: وثبه توثيبًا أي أقعده على وسادة, 

اب: السَِّرير, وقيل: ,وقال الوث4ا وثبه وسادة إذا طرحها له ليقعد عليهاورمبا قالو
 5السرير الذي ال يربح امللك عليه واسم امللك موثبان,  والوثاب: بكسر الواو املقاعد.

ـَاب( ويعنون بها ِفَراش َمْجِلس الضَّيف )خاصة( 6ويف عاميتنا : جند كلمة )ِوث
ـََبت فـيه يقولون)مثاًل(: َجَرح ضيفه وهو عل ـَابه , و وثب يف املكان :أي ث  ى ِوث

ـُِتل  ؛ وأنت تلحظ بني هذا املعنى وبني7يقولون: وثب فالن يف اْلَمرَتس حتى ق
 املعنى اْلُمْسَندي  الثاني ) حّل أرضًا( صلة, لكْن تستوقفنا روايتان هما: 

 

                                                            
 .11/7067املصدر السابق,  1

 .11/7068املصدر السابق,  2

 بريوت. -لسان العربلسان العرب احمليط للعالمة ابن منظور, إعداد وتصنيف: يوسف خياط, دار  3
 .   875/ 3لسان العرب,  4

 .875 /3املصدر السابق,  5

 خوالن العالية. -, بين َجْبر-غرب صرواح -دي َحَبابوا 6

خوالن  -حدثين بهذا املعنى الوالد الشاعر األديب على بن ناجي الشَّْنَبلي من قرية الشنبلي/ اليمانية 7
 العالية
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لم( قدم عامر بن الطفيل على سيدنا رسول اهلل ) صلى اهلل عليه وآله وس  (1)
َـَّبُه ِوَسادة أي أفرشه إياها / أقعده عليها.  1فوث

يف حديث فارعة, أخت ُأمّية بن أبي الصَّلت , قالت: قدم أخي من سفر,   (2)
 2فوثب على سريري, أي قعد عليه واستقر.

؛فهما من القبائل العربية 3د بن عدنانهاتان روايتان عن رجلني من نزار بن مع
فيما بني يدّي من –, وإذا كان الراوي يف األوىل جمهواًل الشمالية وليسا من أهل اليمن

املصادر, فإن الراوي/ الراوية يف الثانية هي فارغة أخت ُأمّية بن أبي الصَّلت وقد 
 روت اللفظ عينه )َوَثَب(.

مبعنى اجللوس ال يقتصر على أهل اليمن )أو ِحْمَير ومما سبق فإن )َوَثَب( و )َوثََّب( 
, وان بعض القبائل العدنانية قد عرفت اللفظ )وثب( باملعنى نفسه كما قال الرواة(

د القحطانيني؛ بل إننا جند هلذه الكلمة )وثب( مبعنى )جلس( نظائر يف الُّلغات عن
ففي العربية: َيَشف, ويف الُعروبية القدمية )الّسامّية( وباملعنى نفسه )جلس, قعد(, 

ـِثب  .4اآلرامية: يـثب, ويف السريانية ي
  

                                                            
 .1/256, واملزهر 3/875, ولسان العرب 11/7706اخلرب يف مشس العلوم  1

 )قول أمية وهي هلم وثاب(. 7063العلوم , و مشس 3/875اخلرب يف لسان العرب,  2

, 268-2/255عامر بن الطفيل, نسبه وشي من أخباره وأشعاره, انظر ديوان املفضليات  ص, 3
 م.2003-هـ1424 بريوت, ط األوىل-وصفحات أخر, بتحقيق وشرح/ حممد نبيل طريفي, دار صادر

, دار النهضة العربية, 96,27ص  التضاد يف ضوء اللغات السامية )دراسة مقارنة(, رحبي كمال, 4
 .1975بريوت,
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 كتب األدب واللغة العربيني: بعض لغة أهل اليمن يف -ب
 

 وهذه بعض أمثلة مما جاء يف كتب األدب العربي عن لغة أهل اليمن:
 :هـ231طبقات فحول الشعراء( حملمد بن سالم اجلمحي امُلَتوفَّى سنة  )يف  -

ا وال وقال أبو عمرو بن العالء....: ما ِلسان ِحْمَير وأقاصي اليمن اليوم بلسانن )
 1عربيتهم بعربيتنا(

 :هـ 255رسائل اجلاحظ( امُلَتوفَّى سنة )ويف  -
بعضهم بعضًا يف بعض  وزعمت أن هؤالء وإن اختلفوا يف بعض اللغة, وفارق )

الّصور, فقد ختالفت عليا متيم, وسفلى قيس, وعجز هوازن وفصحاء احلجاز يف اللغة, 
اليف اليمن, وكذلك يف الصورة وهي يف أكثرها على خالف لغة ِحْمَير وسكان خم

, وال 2والشمائل واألخالق, وكلهم مع ذلك عربي خالص, غري َمُشوب, وال ُمَعْلهج
, ومل خيتلفوا اختالف ما بني قحطان وبين عدنان من قبل ما طبع 4جل, وال مز3مَذّرع

من  5اهلل عليه تلك الربّية من خصائص الغرائز, وما قسم اهلل تعاىل ألهل كل جيزة
 6ل والصورة ومن األخالق واللغة(الشك

ـِْمغالق):  الَبَيان والّتبيني( للجاحظ أيضًا )ويف  - الذي نشأ يف سواد  7وقد يتكلم ال
الكوفة بالعربية املعروفة, ويكون لفظه متَخريًا فاخرًا ومعناه شريفًا كرميًا, ويعلم مع 

                                                            
 م.1980-هـ 1400, قراه وشرحه: حممد حممود شاكر, الناشر, دار املدني جبدة, 1/11 1
 املعلهج: اهلجني, وهو العربي ولد من َأَمْه. 2
 عربية وأبوه غري عربي.املذرع: الذي أمه  3
 املزجل: الدعي وامللزق بالقوم ليس منهم. 4
 الناحية.اجليزة:  5

, اصدارات 63,62انظر: املنسوب اىل هلجات اليمن يف كتب الرتاث العربي, علي حممد املخاليف, ص 6
, حتقيق: 1/10,11م, وانظر أيضَا رسائل اجلاحظ 2004هـ,1425وزارة الثقافة والسياحة صنعاء, 

 .1964هـ, 1384القاهرة,  -عبدالسالم حممد هارون, الناشر: مكتبة اخلاجني
 غالق: الذي يستعصي عليه الكالم.امل 7
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تكلم اخلراساني على هذه  ذلك السامع لكالمه وخمارج حروفه أنه ِنْبِطّي, وكذلك إذا
الصفة, فإنك تعلم مع إعرابه, وختري ألفاظه من خمرج كالمه أنه خراساني, وكذلك إن 

من الناس حيكي ألفاظ سكان الَيَمن مع  1هواز, ومع هذا جند احلاكـَِيةكان من ُكّتاب األ
زي خمارج كالمهم, ال يغادر من ذلك شيئًا, وكذلك تكون حكايته للخراساني واألهوا

 2والزجني والسندي واألجناس وغري ذلك, نعم حتى جتده كأنه أطبع منهم(
:تأمل... كيف سلك كالم أهل اليمن مع كالم األعاجم, ويف الكتاب نفسه,  ُقلُت

, 3جعل اجلاحظ خلطباء اليمن وعلمائهم ونسابيهم )بين قحطان( بابًا خاصًا بهم
 .4األخرى بباب خاص بهم وخّص خطباء العرب ونسابيهم من القبائل العربية

 : *هـ يف )االشتقاق(321قال أبوبكر بن دريد امُلَتوفَّى 
َنَسُب ِحْمَير: وامسه َعَرْنـَجج, وهذه أمساء وقد ُأِميتت األفعاُل اليت اشُتقت  )       
 وقال: عند تفسريه أمساء بطون ذي الِكالع ) من ِحْمَير(:, 5منها(

أن هذه  -آنفًا -كتفسريه من العربية, وقد عّرفُتقبائل ذي الِكالع: مما أمكن  ) 
هلا على اشتقاق, ألنها لغة قد َبُعدت وقُدم العهد مبن كان األمساء احِلْمَيرية ال تقف 

 , وقال : التكّلع بلغتهم التَّحالف ,6يعرفها(
 

                                                            
 احلاكية: الذي حياكي الناس يف كالمهم ويفعل مثلهم يف احلديث. 1
-هـ1418, 7, بتحقيق وشرح: عبدالسالم هارون, الناشر: مكتبة اخلاجني/ القاهرة, ط1/69 2

 م.1998

 املصدر السابق. 1/358-362 3
ان( وباب )خطباء العرب( اآلخرين لتنازع ويالحظ أنه قد ذكر نسابي )َكْلب( يف باب )بين قحط 4

 النسابني يف نسب كلب وُقضاعة بني قحطان وعدنان.

كتاب االشتقاق, أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي, )طبعة قدمية مصورة طبعت يف )قوتنقن(  *
 م( بإشراف املستشرق: فرديناند ويستنفلد.1854ا( سنة )بأملاني

 .304كتاب االشتقاق, ص 5
 307كتاب االشتقاق, ص 6
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 وقال عن أمساء مهرة بن حيدان )من ِحْمَير(:
, من قوهلم: ما بالدَّار عريب أي ما بها و ُعَرْيب: تصغري َعَرب, أو تصغري َعِريب)

)؟!( مشتقة من أحرف قد  1األمساء املستشنعةأحد, وقد تقدم قولنا يف أن هذه 
ـْتـت(  ,2ُأِمي

و َمهرة انقطعوا بالشَّْحر, فبقيت لغتهم األوىل احِلْمَيرية هلم يتكلمون بها إىل هذا )وقال:
 (.**3اليوم

 :هـ392ى سنة ثمان بن جين امُلَتوفَّاخلصائص( ألبي الفتح ع)ويف كتاب  -

                                                            
 312كتاب االشتقاق,  1
 كذا !!! 2
 323كتاب االشتقاق,  3

عن )ذي  -مثاًل -وقد جانب )ابن دريد( الصواب يف تفسريه لبعض أمساء أهل اليمن, فقد قال **
!!, )ومثله قال 312من العهر وهو الزنا بعينه, أو يكون اسم موضع( ص معاهر( " ُمعاهر: ُمفاعل 

, حاشية(!   134ص -زيرة العرب( حممد بن علي األكوع: ) العهرا مشتق من العهرحمقق)صفة ج
وبداًل من أن يكون هذا االسم من أمساء السيادة والشرف عند قدماء أهل اليمن صارت عند )ابن 

عجم السبئي )ع هـ ر و(: سادة من أشراف )قبيلة فيشان( و )م ع هـ ر ت ( دريد( ما ذكره؟ قارن بامل
قال ( و 8/14قال اهلمداني :)وكان للباب معاهرة وهي األجراس ()اإلكليل:  ***, 14:جرس؟ ص

هذا امللك ذو معاهر بن حسان األضخم , ُسمِّي ذا معاهر ألنه أول من أحدث  ’’:نشوان احلمريي 
وهي جـُُرس من ذهب , كانت يف باب ظفار إذا فتح الباب مسع لتلك اجلـُرس  املعاهر لباب ظفار ,

-م1/2004)اجلديد يف دولة وحضارة سبأ ومحري ,حممد حسني الفرح, ط ’’ن مكان بعيد صوت م
وماذا لو صادف )ابن دريد( اسم ) داعـِر(: اسم موضع وأسرة هل كان سيقول (.2/856هـ,1425

 .(2/631)راجع مادة )دعر( يف معجم )مجهرة اللغة( البن دريد نفسه إنها من الدعارة عينها؟!! 
أن )ابن دريد( مل يتحدث عن الغرابة يف األمساء إال عند حديثه عن أمساء القبائل  -هنا -ومما يالحظ

ومهرة( دون سائر قبائل اليمن مثل همدان )بكيل وحاشد(,  -وقضاعة -املنسوبة إىل محري )ذي الكالع
 زد ... وغريهم.ومذحج, واأل
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, فقد ميكن أن يقع 1و َبْعُد ... فلسنا نشك يف ُبْعد لغة ِحْمَير وحنوها عن لغة ابين نزار )
شئ من تلك اللغة يف لغتهم فُيساء الظن فيه مبن مسع منه, وإمنا هو منقول من تلك 

 النهار, فحني رآني خاليًا يف آخر  -رمحه اهلل -اللغة, ودخلت يومًا على أبي علي
أنا أطلبك, قلت: وما ذلك؟ قال: ما تقول فيما جاء عنهم من قال لي: أين أنت؟ 

َحْوِريت؟ فخضنا معًا فيه, فلم حنل بطائل منه, فقال: هو من لغة اليمن, وخمالف للغة 
 ,2ابين نزار, فال ينكر أن جيئ خمالفًا ألمثلتهم(

                                                            
 ابنا نزار: مضر وربيعه. 1
, بتحقيق: حممد علي النجار, املكتبة العلمية, أقول: ظننا 1/738,386ابنا نزار:مضر و ربيعة,  2

موضعًا باليمن, فعدنا إىل فهارس البلدان واملواضع امللحقة بكتابي )صفة  -أول األمر -)َحْوِريت(
للهمداني, فلم نعثر عليها, ومل نعثر عليها يف )معجم بلدان اليمن وقبائلها( جزيرة العرب( و)اإلكليل( 

إىل )معجم البلدان(  -بعد ذلك -دة )َحْوِريت( مما أهمله نشوان يف )مشسه(, ثم رجعناللَحْجري, وما
لياقوت احلموي فلم نعثر عليها, ثم رجعنا إىل معجمات اللغة فوجدنا لـ )َحْوِريت( ذكرين , أواًل: 

بي ذكرت )َحْوِريت( امسًا ملوضع يف بعض املعجمات دون حتديد مكانها ومردفه حبوار) ابن جين وأ
 علي( السابق, وكأن ذلك احلوار وغرابة الصيغة هي اليت جعلت املعجمات تذكر )َحْوِريت(.

أن  ثانيًا: ذكرت )َحْوِريت( ُوحدِّد مكانها يف ) معجم ما استعجم( للبكري, فقد ذكر هذا املعجم
ء( يف سياق )َحْوِريت(: اسم موضع باجلزيرة مرتني؛ مرة يف )احلاء والواو( وأخرى يف )اهلمزة واخلا

 تفسريه لبييت  عمرو بن أمحر الباهلي:
 فيا راكبًا أما عرضت فبلغن             قبائلنا باألخرمني وجورم

 يت( يظعن راغبًا غري مقحموبلغ أبا الوجناء موعد قومه              بـ )َحْوِر             
 مكان هذا املوضع( ومل حيدد احملقق152)وانظر البيتني أيضا يف شعر أمحر الباهلي ص

ورمبا عنى بـ) اجلزيرة(: اجلزيرة الفراتية وهي تسمية قدمية ملا يعرف اليوم يف اجلهات الشمالية من 
–ا ذهبنا إليه, فلَم افرتض أبو علي سورية والعراق مما يصلى حدودهما السياسية مع تركية, وإذا صح م

ت غرابة صيغتها مبا ال يتوافق مع موازين أن )َحْوِريت( من لغة أهل اليمن, وإن كان –رمحه اهلل 
الفصحى جعلته يظن قدمها, وما دامت قدمية فهي من لغة اليمن؟! فلم ال يكون قدمها من ِقَبل 

 السريانية أو اآلرامية أو اآلشورية ؟!
, ومثة اسم آخر مقارب (1/123, 2/475, معجم ما استعجم 344, القاموس احمليط ص1/752ن العرب )راجع: لسا

لـ )َحْوِريت( يف رمسه هو )حوريب( وهو االسم اآلخر جلبل سيناء أو جبل النيب موسى  =         
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 ينلغة ِحْمَير من لغة اب ا تعلمه من بعدويكفي من هذا م)وقال )ابن جين( أيضًا:  
 نزار, ُروينا عن األصمعي أن رجاًل من العرب دخل على ملك )ظفار( )وهي مدينة

هلم جييء منها اجَلزع الظفاري(, فقال له امللك: ثب, وثب باحِلْمَيرية: اجلس, فوثب 
مّحر, أي  الرجل فاندقت رجاله, فضحك امللك, وقال: ليس عندنا عربيْت من دخل ظفار

ان كذلك جاز جوازًا قريبًا كثريًا أن يدخل من هذه اللغة يف تكلم بكالم ِحْمَير, فإذا ك
 1لغتنا, وإن مل يكن هلا فصاحتنا غري انها عربية قدمية(

 :هـ395معجم املقاييس يف اللغة( ألمحد بن فارس امُلَتوفَّى )ويف 
 فلعل قياسهم غري قياس سائر العرب, فأما ما يقال ان الشناتر: األصابع بلغة اليمانيني )

 2غل بذلك(وال معنى للش
 :هـ711لسان العرب( البن منظور امُلَتوفَّى بسنة )ويف 

 3ومّحر الرجل تكلم بكالم ِحْمَير وهلم ألفاظ ولغات ختالف لغات سائر العرب()
ري مع :  ..  ولقد كان اللسان املضهـ808مُلَتوفَّى سنة املقدمة( البن خلدون ا )ويف 

ملثابة, وتغريت عند مضر كثري من موضوعات اللسان احلمريي اللسان احلمريي بهذه ا
وتصريف كلماته؛ يشهد بذلك األنقال املوجودة لدينا خالفًا ملن حيمله القصور على أنهما 

ييس اللغة املضرية وقوانينها؛كما يزعم لغة واحدة, ويلتمس إجراء اللغة احلمريية على مقا
ذلك بصحيح, ولغة ِحْمَير لغة شتقاق الَقْيل من الَقْول وكثري أشباه هذا, وليس بعضهم يف ا

أخرى مغايرة للغة مضر يف الكثري من أوضاعها وتصاريفها وحركات إعرابها كما هي لغة 
 4العرب لعهدنا مع لغة مضر(

                                                                                                                              
من  423=)عليه السالم( موقعه: )جنوبي جزيرة سيناء بني خليج السويس وخليج العقبة( راجع ص 

 الكتاب املقدس, الناشر: مجعية الكتاب املقدس.
, 11/7065يف معجم )مشس العلوم( لنشوان احلمريي , وانظر هذا اخلرب أيضًا 2/28اخلصائص  1

 مكتبة دار الرتاث/ القاهرة. 3, ط257, 1/256ويف )املزهر( للسيوطي 
قه: شهاب الدين ابو عمرو, دار معجم املقاييس يف اللغة, ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا, حق 2

 .561الفكر, بريوت , ص
3 1/716. 
ا: عبدالسالم الشدادي, خزانة األدب, وبيت الفنون والعلوم واآلداب, وقدم هلا وعلق عليه 5/310 4

 م.2005الدار البيضاء, ط/ األوىل, 
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 :*قال حممد عبد القادر بافقيه
اجة إىل التأكيد بأن لغة النقوش اليمنية ) لسنا حب                                      

املسند( إمنا هي هلجات عربية, وليست لغة أو لغات مستقلة مهما اختلفت مفرداتها )
اللغة الشمالية اليت متثلها أحسن متثيل لغة القرآن أو كانت غري معروفة أو شائعة يف 

دمية الكريم, والشك أن بعض املفردات قد دخلت على اللهجات اليمنية الق
باالستعارة من لغات أخرى أو من هلجات عربية أو سامية بفعل الصالت التجارية 

فيها ة للهجة العربية الشمالية اليت توحدت على األقل, وهذا قد حدث حتى بالنسب
ألسنة العرب مع اإلسالم, وهو ما حيدث دائمًا يف مجيع اللغات, وينبغي أن نأخذ بعني 

جات اليمنية )اجلنوبية( باللهجات العربية األخرى وخاصة االعتبار, عندما نقارن الله
الثامن قبل امليالد إىل القرن لغة القرآن, أننا نقارن نصوصًا مكتوبة منذ القرن التاسع أو 

امليالدي بنصوص مل ُتحفظ لنا مكتوبة إال يف نتف قليلة )أعين النقوش السادس 
رة( أو ما كتب بعد جمئ اإلسالم  الشمالية القليلة مثل نقش أم اجلمال ونقش النما

)القرن السابع أي بعد آخر النقوش اليمنية(, ومنها القرآن الكريم والشعر اجلاهلي 
حتها القرنني القريبني من اإلسالم, وال ذي ال يتجاوز أقدم نصوصه املتفق على صال

الختالف نريد بهذا القول أن ننكر وجود اختالف يف املفردات, وإمنا نريد أن نقول إن ا
يف هذه الناحية مل يكن بني مشالية موحدة ومينية )جنوبية( موحدة, وإمنا كانت هناك 

مالية نفسها كما ئل العربية قاطبة حتى بني اللهجات الشاختالفات بني هلجات القبا
 تدل الشواهد اليت حفظها لنا كتاب عرب بعد اإلسالم.

لعربية إال دلياًل على ذلك االختالف وال حنسب كثرة املرتادفات يف املعاجم اللغوية ا
وال ينبغي لنا أن نفهم من مبالغات اإلخباريني يف التفريق بني ما يسمونه  ونتيجة له,

الفروق اليت كانت قائمة وال شك كانت تـحول )؟!(  ِحْمَيريًا وما يسمونه عربيًا أن
 دون تفاهم العرب مشاليني وجنوبيني.

                                                            
دراسات والنشر , املؤسسة العربية لل195,194تاريخ اليمن القديم, حممد عبدالقادر بافقيه, ص  *

1985 , 
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والحتاج اليمنيون  تته الكتب العربية بصورة واضحةولو كان ذلك قد حدث فعاًل ألثب
إىل بعض الوقت يتعلمون فيه اللغة القرشية قبل أن ينسجموا مع أخوانهم الشماليني 

ربية, ولضربت لنا األمثال على املفارقات اليت حدثت من جراء يف الدولة اإلسالمية الع
 أيدينا؟.ذلك بصورة أكرب مما جنده يف اإلشارات القليلة اليت بني 

وكما اعرتفنا بوجود االختالف يف بعض املفردات, كثرت أو قلت, فإننا نعرتف أيضًا 
وارق مل تكن حمصورة بوجود فوارق يف القواعد النحوية, ولكننا نعتقد أيضًا أن تلك الف

بني مشال وجنوب فحسب, وإمنا هي فوارق بني مشال ومشال, وجنوب وجنوب 
 حكم الفوارق يف املفردات. -أغلب الظن -أيضًا, وإن حكمها

أن تكون طريقة نطق الكلمات يف هلجات النقوش, واليت جنهلها  -أيضًا –وجيوز 
والعربية اجلنوبية احلديثة منها إىل  لغياب احلركات, أكثر قربًا إىل النطق يف األثيوبية

 العربية الفصحى.

عد ابتعادها عما وال شك أن تلك الفوارق مجيعها قد حدثت نتيجة لتطور اللهجات ب
ْعد اجلماعات البشرية ذات اللغة الواحدة ميكن أن نسميه العربية, أو السامية األم, وُب

صائص األصلية وختلصها من عن بعضها يف العامل القديم, واحتفاظ بعضها ببعض اخل
بعض آخر أو تأثرها بلهجات أو لغات أخرى حبكم اجملاورة أو االحتكاك لسبب أو 

 آلخر.

ورد هذه اآلراء ال نزعم أنها نهائية, ولكننا نريد أن نرد بها على أحكام ا حني نعلى أنن
وهلجاتها,  متعجلة حتاول, بشواهد ناقصة, أن حتكم أحكامًا قاطعة يف أمر اللغة العربية

 وأخطر تلك األحكام هي اليت حتاول أن تصور اللهجات بأنها لغات(.

 :) نهضة الشعر اجلاهلي(*وقال
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والشك أن أعراب أواسط اجلزيرة يف جيش األعراب احِلْمَيري فرتة ثم قيام )          
ـْرة( من بني  العوامل اليت حكم )كـِْندة( يف )َمَعّد( الذي امتد لبعض الوقت حتى )احِلي

ساعدت على تقارب هلجات القبائل, فقد كان ذلك اللقاء بوتقة انصهرت فيها 
قاة هي لغة الشعر اجلاهلي اليت كانت أداة اللهجات وخرجت منها آخر األمر لغة منت

تعبري عن نهضة أدبية اختذت شكلها املعروف يف القصيدة اجلاهلية, وقد جاءت 
السادس لتصقل ذلك الشعر وتلك اللغة, ثم جاء ات األدبية خالل القرن املباري

 أن اإلسالم ووفر هلا أسباب التماسك والبقاء واالستمرار ومل يكن عبثًا وال مستغربًا
يكون الذي ُعِقد له لواء إمارة الشعر اجلاهلي أمري كندي هو امرؤ القيس بن حجر 

 حفيد آكل املراًر(.

                                                            
,املنظمة العربية  61لغول, ص خمتارات من النقوش اليمنية القدمية, بافقيه, وبيستون, وروبان, وا *

 .1985للرتبية والثقافة والعلوم, تونس 
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ذكر أهل األخبار أن َيْعُرب بن قحطان كان أول من نطق ..‘‘                            

لناس حينئٍذ خمتلطو األلسن قد تبلبلوا بالعربية البّينة وخرج عن منط العرب املَبلَبلة, وا
 وقال:

 أنا الغالُم ذو النصيب األجزِل
 أنا ْابن قحطاَن اهلماُم األقبــِل                 

 باملنطِق األبنِي غرِي الـُمْشِكــــِل
 ياقوُم سريوا يف الرَِّعيـِل األوِل

 

 األميُن املعـــروُف بالتجـمُِّل 
  تبلُبـِلأْعَرْبــُت واألمَّــة يف

 ومنطِق األمالِك بعدي الُكمَِّل
 ـُر غرُي األْرَذِلفحظُّنــا األوف

 

ه( يف مجلة ما ينقله عن متقدميه أن وينقل عبدالرمحن جالل الدين السيوطي يف )ِمْزَهر
لغة العرب نوعان: إحداهما عربية ِحْمَير, وهي اليت تكلموا بها من عهد ُهود ومن 

ته .. والثانية العربية احملضة اليت نزل بها القرآن وأول من ُأنِطَق قبله وبقي بعضها إىل وق
 لسانه بها إمساعيل.

من كندة قال ميّن على قريش تعلمهم كما يروي أن رجاًل من أهل )دومة اجلندل( 
 الكتابة عن طريق بشر أخي صاحب )دومة اجلندل(:

 ال جتحدوا نعماَء ِبْشر عليكـُم
ـَِخطِّ اجَلْزِم  حتى حفظتمو أتاكْم ب

 كان باملال مهمــاًلوأتقنتمو ما 
 فأجريتُم األقالَم عودًا وبــدأًة
 وُأْغِنيتمو عن ُمْسَند الـَحيّْ ِحْمَيٍر

 

 فقد كان ميمــوَن النقيـــبِة َأْزَهَرا 
 من املال ماقــد كان شّتــى مبعثَرا
 وطامنتمــو ماكان منه منــضـّـَرا
 وضاهيتمو ُكّتاب ِكسرى وقيصَرا
 وما َزَبَرْت يف الُصْحف أقياُل ِحْمَيَرا

 

                                                            
, دار الفكر 48,42أوراق يف تاريخ اليمن وآثاره )حبوث ومقاالت( , يوسف حممد عبداهلل, ص *

 م.1990هـ,1411, 2)بريوت(, دار الفكر )دمشق(, طاملعاصر 
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ويذكر أبو عمرو بن العالء من قول مشهور: )ما لسان ِحْمَير وأقاصي اليمن    
 ننا, وال عربيتهم بعربيتنا(, من دخل ظفار مّحر ) وظفار هي عاصمة ِحْمَير(بلسا

سالم وعن مبثل تلك األقوال حتدث اإلخباريون العرب عن عربية أهل اليمن قبل اإل
د اهلمداني حيث يذكر خطهم املسند, ويشاركهم مثل هذا الرأي العالمة احلسن بن أمح

لغة أهل صنعاء يف زمانه يف القرن الرابع يف كتابه املعروف )صفة جزيرة العرب( 
صنعاء يف أهلها بقايا من العربية احملضة وُنبذ من كالم ِحْمَير, ويف  )اهلجري فيقول:

كتاب  )كتابه )اإلكليل( يفرد اهلمداني بابًا حلروف املسند ويعتربه اجلزء الثامن من 
)ناعط( وهي مدينة أثرية ِحْمَير( ثم يرسم صورته, وميثل على ذلك مبسند عثر عليه يف 

 معروفة إىل اليوم.

عن الكليب ] أي فيما  )أما الباب الذي يليه فقد مساه ) القبوريات( ويبدؤه بقوله:
ها من احِلْمَيرية, وأكثر  ه مما ُوجد بالعربية ومما ترجم ونقل إليروي عن الكليب[ وغري

جعلنا اجلزء التاسع مقصورًا على  ما وجد يف املساند القبورية بكالم احِلْمَيرية, وأّنا ملا
الكالم باحِلْمَيرية ]وهو جزء مازال مفقودًا[ رأينا ذكر مامل خيتلف فيما كان من القبور 

 ياه ونقدم منه ما كان عربيًا من جنس هذا اجلزًء(.باحِلْمَيري ونضمنه إ

 ذلك كان صدى املاضي البعيد للغة عرب اليمن وخطهم املندثرين قبل اإلسالم, ظل
يرتدد عرب مسامع الزمن إىل العصر احلديث, وعندما تعرف العلماء على خط املسند يف 

 بالعربية احملضة. مطلع القرن التاسع عشر وجدوا أنفسهم أمام كالم ِحْمَيري وليس

)...( 

ماهو هذا الكالم احِلْمَيري إذن, وماهو خط املسند الذي ُكتب به أو قل ماهي لغة تلك 
 لقدمية؟النقوش اليمنية ا



 نص يوسف حممد عبداهلل

90 

النقوش اليمنية القدمية هي كتابات عرب جنوب اجلزيرة أي عرب اليمن ُدّونت قبل 
ك النقوش خبط املسند )...( اإلسالم بعربيتهم اليت هي غري العربية احملضة.. وكتبت تل

ـُْنَمى هذه اللغة اصطالحًا إىل عائلة اللغات السامية )وهو مصطلح مل تثبت صحته  وت
صّنف ضمن لغات العرب يف جنوب جزيرتهم, وتربطها بطبيعة احلال لدى العلماء( وُت

وشائج وثيقة باللغة العربية الفصحى وكذلك بلغات احلبشة اليت تفرعت عنها 
 د ذلك إىل أشكال منفردة حبكم ارتباطها باألرض اإلفريقية.وتطورت بع

معرفتنا بها وتأتي معرفتنا بهذه اللغة عن طريق قراءة النقوش ودراستها ولذلك فإن 
تظل قاصرة, وال تتعدى إمكانات هذه املعرفة إطار اإلملام, مبا يسمى باللغات امليتة 

ر هذه اللغة بسبب حمدودية املادة حتى ولو تكاثرت الشواهد النقشية منها, ورغم قصو
املتوفرة وكون هذه اللغة ميتة إال أننا يف الواقع أمام لغة أثرية هامة قد تفيدنا يف معرفة 

اللغات السامية( إفادًة قد تفوق تلك اليت نفيدها  )عض مالمح التطور اللغوي لعائلة ب
 من معظم اللغات السامية األخرى يف ذلك اجملال.

ي يتحدث بضمري الغائب وبلغة إجياز شديد وخبط مجيل ها تقريري رمس)...( وأسلوب
ذلك كله دقيق ومعنى حمدود الغرض حتوطه هالة عامل روحاني عجيب قد يوحي 

للقارئ بأنه أمام لغة فريدة تتسم باملهابة واجلالل وترتك يف نفسه انطباعًا عامًا بان أمامه 
نقوش هذه قد تفتح له آفاقًا جديدة يف أقدم لغات العرب أو قل من أقدمها, ولغة ال

جمال دراسة أصول لغات العرب يف جزيرتهم وتسعف على إعادة كتابة تاريخ العرب 
الئل تارخيية موثقة, خملصة من كثري مما شابها من َنَفٍس ملحمي وغشاوة القديم وفق د

 .’’أسطورية وغسق تارخيي
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إن اإلسالميني من اللغويني والنحويني كان هلم ‘‘                                            
بعض علم باللغة احِلْمَيرية, وأنها كانت هلا أساليب وألفاظ ختتلف عن سائر لغات 
العرب, وبطبيعة احلال مل تكن البحوث اللغوية آنذاك قد توسعت بشكل كاف إلدراك 

بعض القبائل يف بيئة معينة  العربية احتفظت بهور قديم من أطوار أن احِلْمَيرية ط
وعبارة امللك احِلْمَيري) ليس عندنا عربيت( وهي العبارة اليت قاهلا امللك للفزاري, فيا 
ترى ماذا تعين )عربيْت( يف اصطالح امللك؟ أغلب الظن أن العربية أو أن هذه التسمية 

لى البدو ن املساند أطلقت عسيما إذا عرفنا أجاءت لتعطي معنى اللهجة البدوية ال
كلمة )أعرب(: ) أعرب ملك حضرموت(, )أعرب ملك سبأ(, ) أعرب ذا طودم(:أي 

 أعراب اجلبال.

وقد أورد مثل هذا الرأي حمقق كتاب )الصاحيب( يف احلاشية, ونسب القول إىل )ابن 
وما ية كعربية الشمال سيده(, ومفاد القول: إن امللك يعين بذلك أنه ليس لديهم عرب

 رج نفسه من العرب.كان امللك ليخ

ونرى أن كلمة )عرب( تعين البدو أو األعراب يف املساند, أما القبائل املستقرة 
واملتحضرة اليت فيها امللك والرياسة فإنها ُتعرف بأمسائها مثل ِحْمَير وَهْمَدان؛ مع أن 

هذا االسم هذه القبائل الكبرية تفرعت منها فروع كثرية وسكنت البادية ومحلت 
لـّما كان الغالب على بالد العرب البداوة غلبت هذه )أعرب( أي أعراب أو بدو, و

التسمية على مجيع قبائل العرب اليت تنحدر من أصل واحد وأصبحت لفظة )عرب( 
تدل أو تعطي معنى القومية كوصف شامل جلميع العرب, وأصبحت هذه الكلمة 

زيرة العربية, وقد فهم هذا الفهم اللفظ االصطالحي الذي يدل على سكان اجل

                                                            
عجم السبئي وألفاظ هلجات عربية قدمية )اجلبالية العربية القدمية وهلجاتها, دراسة مقارنة بني ألفاظ امل *

 م.2000-هـ1421أبوظيب,  -, اجملمع الثقايف51-45واملهرية(, عادل حماد مسعود مريخ, ص
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رومان واإلغريق وغريهم من الشعوب اليت تعاملت مع ممالك اجلنوب ووصفت ال
 تلك املمالك بالعربية السعيدة إذ غّلبت الوصف العام الذي يسود جزيرة العرب

وقبل أن انتقل أجد أن كلمة )عربية( تنطق يف املهرية )عربيْت( كما نطقها امللك 
 ري.احِلْمَي

 اجلنوب هلجات ولغات أقدم طورًا من الفصحى ومن هنا تدرك أن لقبائل العرب يف 
ختتلف عنها يف السبك واألساليب وكانت هذه اللهجات قد ازدهرت يف بيئتها اليت 
أعطتها جانبًا من اخلصوصية وميزتها عن هلجات الشمال شيئًا ما, وقد لعب العامل 

ذه العزلة حافظت عن التأثر باللهجات يف الشمال, ويف هاجلغرايف دورًا كبريًا يف عزهلا 
تلك اللهجات على قدر كبري من األساليب القدمية, ولكن هذه اخلصوصية والعزلة 
اندحرت أمام مّد اإلسالم , وبدأ سكان اجلنوب يتبنون الفصحى ومييلون إىل 

 استخدامها بداًل من هلجاتهم اخلاصة.

يف تلك اللهجات مما بريًا يف ذلك وأثرت الفصحى تأثريًا كوقد لعب التعليم دورًا كبريًا 
أدى إىل اختفاء الكثري من أساليب العربية القدمية, وقد أدى إىل هذا شرف الصدارة 
والتقدم الذي نالته الفصحى بعد نزول القرآن ودخول الناس يف اإلسالم وحرصهم 

للهجات أن العربية على تعلم أساليب القرآن وألفاظه, وكذلك وجد أصحاب هذه ا
من هلجاتهم وهي بذلك أسهل نطقًا وأمجل عبارة فهجرت قبائل  الفصحى أكثر حداثة

اجلنوب عربيتها القدمية اليت كانت حتتفظ بالكثري الكثري من الغريب والوحشي يف اللغة 
ومل يكن نصيب اللهجات العربية اجلنوبية من التأثر على درجة متساوية بل حتكمت يف 

 ر ودور التعليم وانتشار التعليم.عوامل مثل االختالط واهلجرة واألسفا ذلك عدة

وهذا ال يعين أن مجيع هلجات اجلنوب اندثرت وأضمحّلت وحلت الفصحى حملها, إذ 
بقيت هناك هلجات مل تتأثر بشكل واضح باللغة الفصحى ومن هذه اللهجات هلجات 
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أساليب وصيغ العربية القدمية )  األحقاف )...( إذ احتفظت هذه اللهجات بالكثري من
).... 

وعود على بدء, سبق حيث أشرنا إىل أن القبائل العربية كانت تتأثر هلجاتها وتقرتب 
من الفصاحة من خالل التأثر والتأثري يف اللغة اليت اعتربها العرب لغتهم الرمسية 

لتاريخ وهي اللغة اليت كانت تسود يف مواسم احلج على وجه اخلصوص ويوضح لنا ا
َعّك وغريها من قبائل العرب كانت حينما تفد إىل موسم أن قبائل ِحْمَير وَهْمَدان و

احلج تهجر هلجاتها وتنظم تلبياتها بالفصحى, وقد أثبتت املساند أن هلذه القبائل 
هلجات ولغات ختتلف عن اللغة الفصحى اختالفًا واضحًا جليًا, وأظن أن هذا األمر 

ات هذه القبائل هلجات عربية لتلك القبائل وذلك إذا أدركنا أن هلجكان يسريًا بالنسبة 
صرفة ال تشوب عروبتها شائبة وهي أصل العربية األول وهم يستطيعون أن ينتقلوا 
إىل الفصحى ويستخدموا أساليبها ومل يكن ذلك باألمر العسري خاصة عند شعرائهم 

ألسلوب أو السياق وحماكاة تلك وأهل االطالع فيهم إذ ان كل ما يفعلونه هو تغيري ا
الراقية السمحة السهلة املخارج واأللفاظ واالستعماالت مع ختلص من بعض اللغة 

 الصيغ واأللفاظ الوحشية.

وهذا ما جيعلنا جنزم بأن العرب على اختالف هلجاتهم يستطيعون حتمًا تعلم وفهم 
وبي والشمالي ليست يف ألفاظها والتكلم بها وهذا يعود إىل أن العربية بشقيها اجلن

 أطوارًا خمتلفة للغة نفسها فمنها القديم الذي ال يزال به الكثري من حقيقة األمر إال
البدائية وبعضها أكثر تطورًا وهكذا إىل أن نصل إىل الطور األخري أو إىل مرحلة طور  

ق, )اللغة النموذج( واليت هي العربية الفصحى واليت متثل أرقى األطوار على اإلطال
لغريب أن نطلق على كل هلجات العرب يف كل ومن هذا املنطلق جند أنه ليس من ا

أرجاء اجلزيرة العربية تسمية )اللهجات أو اللغات العربية(, وما قيل عن التأثر والتأثري 
نراه جليًا يف هلجات الشمال اليت شاركت يف صناعة الفصحى؛ إذ مكنها موقعها 

ب يف وسط مازج اللغوي الذي حدث بني هلجات العراجلغرايف من املشاركة يف الت
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اجلزيرة العربية؛ إذ كان وسط اجلزيرة يوفر ذلك الـُمـناخ من االتصال واالندماج 
والتفاعل بني كافة اللهجات, وقد توافدت إىل تلك البيئة قبائل شتى القحطانية منها 

شاركت تلك القبائل  والعدنانية ولعبت املواسم دورًا كما سبق وأشرنا إىل ذلك, وقد
مستمر, كما أنها امتزج بعضها ببعض من ناحية السكين والتزاوج يف املواسم بشكل 

وغري ذلك مما مسح لتلك القبائل أن تتجه بالعربية ناحية الفصاحة ومسح كذلك 
لتلك اللهجات أن يستفيد كل منها من اللهجة األخرى, وهذا التفاعل واالندماج هو 

احة من هلجات صحى وجعل هلجات قبائل الشمال أكثر فصالذي نتجت عنه الف
اجلنوب اليت كانت مؤطرة يف بيئتها اخلاصة بها, أضف إىل ذلك عامل التحضر أحيانًا 
الذي مل يكن يوفر لتلك اللهجات االنطالق الذي توفره بيئة الشمال وهذا ما جعل 

 واستفادت منه.هلجات اجلنوب يف منأًى عن التفاعل الذي شهدته هلجات الشمال 

طوار؛ إذ مل يكن يف وسع تلك اللهجات أن تشارك يف ذلك أضف إىل ذلك اختالف األ
التفعيل اللغوي ألنها متثل طورًا قدميًا وقفت عنده تلك اللهجات مع أنها حتمل البذور 
األوىل للسان العربي املبني وقد انزوت بعض اللهجات يف أقاصي بالد العرب ومنعها 

لباقي هلجات العرب, وكذلك العزلة  التأثر قدم الطور الذي متثله بالنسبةمن التفاعل و
اجلغرافية والبعد نوعًا ما عن مركز التفاعل اللغوي يف وسط اجلزيرة العربية الذي 
حدث نتيجة التقاء عدد من القبائل واللهجات وانصهارها يف بوتقة واحدة توّلد عنها 

واألمناط ص شيئًا فشيئًا من األساليب القدمية أساليب وصيغ أكثر تطورًا وبدأت تتخل
الغريبة وتصبح شيئًا فشيئًا أكثر وضوحًا وأكثر سهولة, وقد لعب االنتقاء دورًا كبريًا يف 

 .’’ذلك إذ أصبحت األلفاظ ُينتقى أجزهلا وأسهلها نطقًا وهكذا
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 :*قال حممد حسني الفرح
مبقوله )أبي عمرو بن حسني( يف استدالله وقع )طه  ‘‘                                   

العالء( يف خطأين؛ خطأ البرت والتحريف, وخطأ الفهم, فأما البرت والتحريف فيتمثل 
يف أن أمانة البحث العلمي تستوجب عدم برت مقولة )أبي عمرو بن العال( فهو إمنا  

وال )ني قوله:   ( )...( فبرت طه حسما لغة ِحْمَير بلغتنا وال عربيتهم بعربيتنا)قال 
عربيتهم بعربيتنا( فحّرف بذلك البرت مقولة أبي عمرو بن العالء, وقد ذهب الذين 

لغة طيء,  )ردوا على )طه حسني( إىل أن املقصود هو اختالف اللهجات كما يقال: 
لغة مذحج, لغة متيم, لغة قريش...اخل(, وليس األمر كذلك, فقد وقع أولئك كما 

صود بقوله: )لغتنا ... وعربيتنا( لغة متيم أ الفهم( فليس املقع )طه حسني( يف )خطوق
أو لغة قريش, وإمنا املقصود لغة ولسان العرب كل العرب سواء يف ذلك اليمنيني 
القحطانيني الذين هم )العرب العاربة( بامجاع العلماء واملؤرخني عرب األجيال, أو 

سان العربي هي اللغة العربية والللعرب املستعربة(؛ فقبائل متيم وقريش وغريهم من )ا
لغة ولسان معظم قبائل وأرجاء اليمن منذ عشرات القرون قبل اإلسالم وحتى اليوم, 
فليست ِحْمَير إال إحدى قبائل اليمن وإال بيوتات امللك واحلكم يف اليمن يف عصور ما 

ن, ليمن هي قبائل كهالقبل اإلسالم, بينما الغالبية العظمى من قبائل وشعوب ا
ج, واألزد, وخوالن, وجرهم, وكندة, وحضرموت, وقضاعة, وَهْمَدان, ومذح

وطيء, وخلم, وجبيلة, وخثعم, وغريهم من القبائل اليمنية/القحطانية, ومجيعهم كانت 
لغتهم هي اللغة العربية ولسانهم هو اللسان العربي, وليس إياهم يعين )أبو عمرو بن 

ذهبْت اليمن بالشِّعر كله يف  )فسه الذي قال: مرو بن العالء هو نالعالء(, فأبو ع
 اجلاهلية , بامرئ القيس, ويف اإلسالم حبسان بن ثابت(.

وقد استثنى )أبو عمر بن العالء( )لغة ِحْمَير وأقاصي اليمن...( )...(. إن لغة املهرة 
يف أقاصي اليمن تلك هي لغة عربية موغلة يف القدم فهي من لغة قوم عاد وإخوانهم 

القبائل البائدة فلما جنا هؤالء وسكنوا يف املهرة وظفار عمان  وسقطرى احتفظوا من 

                                                            
 م.2004-هـ1425اجلاهلية, اصدارات وزارة الثقافة اليمنية شعر وشعراء اليمن يف  *
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ا أنهم يف أقاصي اليمن البعيدة كانوا مبنأى عن التطور اللغوي بتلك اللغة األقدم, ومب
يف سائر بقية أرجاء اليمن الشاسعة يف الزمن اليعربي القحطاني وخالل عصور دول 

وىل حكم أقاصي اليمن تلك أمري ِحْمَيري هو  )مهرة بن وحضارات سبأ وِحْمَير فقد ت
يت تلك املناطق وقبائلها باسم حيدان بن قضاعة بن مالك بن ِحْمَير(, وبامسه مّس

, وقد جاء هذا االسم وبنفس لفظ )مهرة( يف نقوش املسند احِلْمَيرية, ولكنهم *املهرة
وما يزالون يتكلمون لغتهم أقدم من ِحْمَير بل أقدم من كل قبائل يعرب بن قحطان, 

ن م %1وهلجاتهم تلك منذ آالف السنني وحتى اليوم, وقد يصل تعدادهم إىل حوالي 
سكان اليمن مبن يف ذلك الذين يف منطقة ظفار ُعمان من قبائل املهرة, )...( فالغالبية 

من  العظمي من سكان وقبائل اليمن هم القبائل اليعربية القحطانية, وهم الطبقة الثانية
العرب العاربة, أو العرب العاربة الباقية ألن قبائل الطبقة األوىل اليت كان أهمها قبائل 

بادوا, ومن عاد كان النيب هود )عليه السالم(, فلما هلكت عاد جنا النيب هود عاد قد 
)عليه السالم( والذين معه, فتناسلت من ذرية قحطان بن هود ) عليه السالم( قبائل 

 عرب العاربة ) الباقية(, بإمجاع علماء ومؤرخي األمة عرب التاريخ.قحطان وهم ال
كان يتكلم بالعربية, وُلّقنها عن األجيال قبله, وقد ثبت أن قحطان )قال ابن خلدون: 

فكانت العربية لغة بنيه( أي أنه ُلّقن العربية من اجليل السابق وهم قبيلة عاد, وأخواتها 
ن زمن قحطان ويعرب شهد تطورًا يف مسار تلك من العرب العاربة البائدة, ولك

بن قحطان هو أول من ُأهلم  ويعرب)اللغة, وقد أشار إىل ذلك نشوان احِلْمَيري قائاًل: 
اللغة العربية احملضة, واشتق اسم العربية من امسه(, فجميع قبائل قحطان كانت لغتها 

 هي اللغة العربية.
ة إمنا هم العدنانيون, وأن عرب العارب... أن ال )أما قول وافرتاض )طه حسني(:

وال هدى وال كتاب  العرب املستعربة إمنا هم القحطانيون( فهو قول ال يستند إىل علم
منري, فما ذكره علماء التاريخ واألنساب العرب بأن قبائل قحطان هم العرب العاربة, 

                                                            
هرة يف اخلرخري )اخلراخري ( وهم ]قلت: مثة ما يقرب من مخسة وعشرين ألف نسمة من قبائل امل *

 اليوم حتت سلطة العربية السعودية[.
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علوم ومعارف وأن العدنانية هم بقية بين إمساعيل وهم العرب املستعربة يستند إىل 
وحقائق مل ينتبه إليها ومل يعرفها طه حسني, ومنها أن زمن قحطان وقبائل قحطان 

عدنان وقبيلة بين عدنان بعشرات القرون, وللزمن أهمية أساسية يف متييز سابق لزمن 
 قبائل عاد ومثود وبقية الطبقة األقدم ثم قبائل قحطان بأنهم العرب العاربة.

اربة إىل مناطق من احلجاز وجند اليت دة قبائل من العرب العوقد انتقلت من اليمن ع
ها وسكنوها, وكانت منهم قبيلة مثود كانت عافية خالية من السكان حيث استقروا ب

يف منطقة وادي الُقرى بأعالي احلجاز, وقبيلة حضورا بن قحطان وبعض العشائر 
كان ))اإلكليل( أنه: مبنطقة الرس واليمامة, وقبيلة ُجرهم بن قحطان وقد جاء يف 

 امللك ِحْمَيربن سبأ , أو سبأ بن يشجب, سّير قبيلة جرهم إىل جبال احلرم واحلجاز
والًة... فكانوا بنجد والطائف وأجبل احلرم باحلجاز( )...( ومن قبيلة مثود كان النيب 
 اليماني صاحل )عليه السالم(, وكان النيب صاحل قبل إبراهيم بنحو أربعمئة سنة )...(

وملا أصاب قبيلة مثود ما أصابهم بعد تكذيبهم بالنيب صاحل, حّج هود )عليه السالم( 
مبكة, وعاد إىل منطقة مثود يف حضرموت باليمن حيث ما يزال قربه إىل البيت احلرام 

 معروفًا حتى اليوم.
وبعد ذلك بعدة أجيال كان جميء النيب إبراهيم بزوجته هاجر وابنه إمساعيل إىل مكة, 

نت قبيلة جرهم القحطانية هي سيدة ووالية احلجاز ومكة, وكانت معاقلهم جبال وكا
 1ه البيت احلرام غري ذي زرع فأسكن النيب إبراهيم هاجرالوادي الذي في احلرم وكان

وإمساعيل هناك ونزلت جرهم من جبال احلرم فعثرت عليهما ثم أعاد إبراهيم 
آنذاك, وقد حج وطاف وملك اليمن  مبعرفة جرهم –وإمساعيل بناء البيت احلرام 

تزوج امللك عبدمشس بالبيت احلرام وكذلك كثري من اليمنيني يف ذلك الزمن, و
إمساعيل إمرأة من جرهم وسكن بينهم فتكلم وتعلم هو وساللته لغتهم العربية 

 العرب املستعربة(. ) 2القحطانية اليمانية, فتعربوا ومسوا

                                                            
 يف األصل هاجرًا وهو غلط 1

 يف األصل ومسيوا. 2
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لم يتول بنو رام يف قبيلة جرهم بن قحطان, فوقد استمرت والية مكة والبيت احل
ادة ووالية قبيلة جرهم إمساعيل مكة والبيت, وإمنا عاشوا مع قبيلة جرهم يف ظل سي

ابن قحطان املرتبطة مبلوك اليمن زمنًا طوياًل, وكان منو بين إمساعيل بطيئًا, فخالل 
ثم مل يبق منهم إال  أكثر من عشرين جياًل مابني إمساعيل وعدنان كان عددهم يسريًا,

عدنان, ومعد بن عدنان )...( ثم من بين معد بن عدنان وأخواله اجلرهميني تناسلت 
لعشائر العدنانية تدرجييًا يف مناطق من احلجاز وجند وسط غالبية عظمى من القبائل ا

اليمانية القحطانية يف تلك األرجاء, ووسط زعامات ميانية قحطانية من جرهم وكندة 
زاعة وقضاعة يف سائر احلجاز وجند ومشارقها, وكان سلطان ونفوذ الدول وطيء وخ

 التبابعة ميتد يف تلك األرجاء مجيعها حتى القرن اليمنية وملوك اليمن احِلْمَيريني
اخلامس وأوائل القرن السادس امليالدي, فكانت لغة اجلميع هي اللغة العربية اليعربية 

 ربية القحطانية وال لغة يف احلجاز وال جند وسواها.اليت نشرتها القبائل اليمنية اليع
غة ِحْمَير بلغتنا وال عربيتهم بعربيتنا( ونعود إىل تبيني مقولة )أبي عمرو بن العال( ) مال

وهي يف األصل مقولة مينية سابقة ألبي عمرو بن العالء بعدة مئات من السنني فقد 
خرج رجل من بين )زهر( أنه: ُذكرت يف كتب الرتاث وذكر السيوطي يف كتابه )امل

ىل سطح كالب أو من سائر بين عامر بن صعصعة إىل امللك ذي جدن احِلْمَيري فاطلع إ
وامللك عليه, فقال له امللك: ِثْب )أي أقعد(, فقال: إني سامع مطيع ثم وثب من 

ر, السطح, فقال امللك: ما شأنه؟ فقالوا له:أبيت اللعن, إن الَوثب يف كالم نزار الطَّْم
فقال امللك: ليست عربيتنا كعربيتهم من َظَفر مّحر, ) أي من أتى مدنية ظفار فليتكلم 

ْمَيرية اخلاصة ويتبني من ذلك أن أصل مقولة أبي عمرو بن العالء هو بالكلمات احِل
قول ذي جدن احِلْمَيري: ) ماعربتنا كعربيتهم من ظفر محر(, فقد كانت حِلْمَير كلمات 

صة ال تتكلم بها حتى أغلب القبائل اليمنية مبا يف ذلك أغلب بطون خاصة وتعابري خا
 داني يف اإلكليل بلفظ )اللغة احِلْمَيرية( قائاًل:ِحْمَير ذاتها وقد ذكرها احلسن اهلم
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ُتنسب أكثر هذه اللغة احِلْمَيرية, وقال  -وهو ِحْمَير األدنى -وإىل ِحْمَير بن الغوث)
للغة ِحْمَير األكرب بينه وبني خصائصه ليخص بها آخرون: كان أول من أحدث هذه ا

 ال تفهمه العامة(.أسرار امللك وليدور بينه وبني مؤازريه من الكالم ما 
فالكلمات والتعابري اخلاصة يف لغة ِحْمَير تلك هي اليت مل تكن يف اللغة العامة لبقية 

و يف بقية اجلزيرة العربية بطون ِحْمَير وقبائل اليمن اليعربية القحطانية سواء يف اليمن أ
للغة اليعربية ألنه نفس كالم ا -املستعربة –ومل تكن بالتالي يف كالم نزار أو العدنانية 

القحطانية العامة اليت هي اللسان العربي, ونأتي إىل تبيني مسألة أكثر أهمية وهي لغة 
 يف عصرنا وكتابة املسند النقوشية اليمنية واليت أشاع بعض املستشرقني والدارسني

تسميتها )العربية اجلنوبية( مما أوقع )طه حسني( يف إنكاره لعربية وشعر وشعراء اليمن 
جلاهلية )...( وأقول: إن النقوش والنصوص ال تثبت شيئًا من ذلك ألن من يف ا

شروط املقارنة وإثبات االختالف أن تكون املقارنة بنقوش ونصوص من جنوب 
من وليس بني نقوش املسند اليت تعود بعض قواعدها إىل اجلزيرة ومشاهلا يف نفس الز

صوص وقواعد النحو يف الشعر أو ما قبل اإلسالم بأكثر من ألف ومخسمئة سنة وبني ن
 الروايات أو يف الفقه اإلسالمي كما فعل الذين اقتدى بهم )طه حسني(.

 ومن املهم هنا تبيني مايلي:
قايف ة يعربية حضارية تثبت الدور احلضاري والثأواًل: إن كتابة ونقوش املسند كتابة ميني

هجائية تتسم بالكمال يف تاريخ  لألمة العربية يف العصور التليدة فهي أول كتابة أجبدية
اإلنسانية )...( وليس يف أجبديات وكتابات العصور التليدة يف كل الشرق والغرب 

 العربي التليد )...(. حرف الضاد والظاء إال يف حروف ولغة املسند, فهي لسان الضاد
ال اجلزيرة ثانيًا: إن التقنيات األثرية والبحث احلديث يف املراكز واملواقع األثرية يف مش

ووسطها وشرقها قد أسفرت عن العثور على املئات من النقوش ومجيعها مكتوبة بلغة 
وحروف املسند, ليس بينها نص واحد بغري املسند )...( , وننتهي من ذلك كله إىل 
حقيقة عدم وجود شئ امسه )عربية مشالية( فكل النقوش والكتابات يف جند واحلجاز 
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وتصريفًا,  1د اليمين اليعربي القحطاني حروفًا وألفاظًا وقواعدواليمامة مكتوبة باملسن
وإن غالبية سكان وقبائل تلك األرجاء كانوا من اليعربيني القحطانيني )...( وختتلف 

ند عن قواعد وتعابري اللغة العربية العامة يف نفس زمن تلك قواعد حنو وتصاريف املس
الفعل ولكنه ليس بني عربية ميانية النقوش املسندية حبيث يوجد اختالف جوهري ب

وعربية مشالية وإمنا بني تعابري وحنو وتصاريف نفس اللغة العربية اليمانية يف نقوش 
لقواعد العامة من جهة أخرى املسند من جهة ويف نصوص الشعر اجلاهلي والكتابة وا

.)...( 
الشعراء اليمنيني يف أما موقف طه حسني مما ذكرته كتب األدب والتاريخ مجيعها عن 

اجلاهلية فقد أتى طه حسني بأعجب العجب )...( ]فهو[ يقف موقف الرفض 
واإلنكار لشعراء اليمن يف اجلاهلية مجيعًا, هكذا )مجيعًا( بينما هو ال يعرف شيئًا حتى 
عن عشرة منهم ومل يبحث يف كتب األدب حتى عن تاريخ وشعر عشرين شاعرًا من 

اليمنيني يف اجلاهلية, فباستثناء امرئ القيس بن حجر الكندي فان أوائل وكبار الشعراء 
طه حسني مل يذكر ويناقش حتى من أجل اإلنكار والتشكيك إال امرأ القيس, ويدل 

بحث إال عن شاعر واحد من بني مئات الشعراء, ذلك على أنه مل يطلع ومل يقرأ ومل ي
مماهو موجود يف أمهات كتب حتى أقل القليل  -موضوع حبثه -ومل جيمع من املادة

 الرتاث واألدب, وال يعرف مقدار ذلك الشعر وال حييط حتى بأقل القليل منه.
 

)...( إن روايات القصص واملالحم قد نسبت إىل العديد من األنبياء وامللوك 
لثاني قبل الشخصيات أشعارًا يف األزمنة القدمية اليت تعود إىل األلف الثالث واأللف او

امليالد وهي أزمنة سابقة لزمن الشعر اجلاهلي, وغالب الظن أن تلك األشعار إمنا 
لتعريف بأخبار األقدمني أولئك, وقد أشار العديد من قيلت يف أزمنة متأخرة لتسهيل ا

مثل ذلك الشعر موضوع أو حممول على أهله, وكذلك األشعار  العلماء األوائل إىل أن
ة وأخبار امللوك والوصايا إىل عصور ملوك سبأ التبابعة احِلْمَيريني يف املنسوبة يف السري

                                                            
 يف األصل: وقواعدًا. 1
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بة الظن بأنها قد ال تكون جاهلية األلف األول قبل امليالد فلم نتطرق اليها... لغل
لماء ورجال الفكر واألدب األوائل من واكتفينا بالبحث فيما رواه وحقق صحته الع

ب الرتاث واألدب والتاريخ, فإذا باحلقيقة صحيح شعر وشعراء اجلاهلية يف أمهات كت
, غري ما توهم )طه حسني( وأوهم الناس به من أنه مل يكن لليمن يف اجلاهلية شعراء

يمن من كبار فاحلقيقة أن أوائل وقدماء الشعراء اجلاهليني مجيعًا من اليمن, وأن حظ ال
عشرات من كبار الشعراء الشعراء اجلاهليني مل يكن امرأ القيس فقط, وإمنا كان أيضًا ال

قبل امرئ القيس وبعده, وإن كل قرن وجيل من القرون واألجيال كان فيه عشرات 
مدى ستمئة سنة على األقل وعشرة أجيال على األقل, بل الشعراء اليمنيني على 

اعرات جاهليات كان هلن إسهامهن يف احلياة السياسية وكان يف اليمن أيضًا ش
  تلك العصور(.واالجتماعية واحلربية يف
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 : *قال مطهر بن علي اإلرياني

)...( إن لغة اليمن قبل اإلسالم, هي واحدة من اللغات أو                               
 لسامية(.اللغات ا )اللهجات العروبية القدمية اليت يطلق عليها مصطلح 

ومجيع هذه اللغات أو اللهجات مبا فيها لغتنا العربية احلية, تتسم من حيث البنية 
الرتكيب واجلذور واالشتقاق اللغوية العامة, بصفات مشرتكة أساسية من حيث البناء و

والتصريف ووجود اإلعراب وغري ذلك من اخلصائص اللغوية, مما جيعل هذه اللغات, 
 احدة من اللغات السائدة يف هذا العامل.وحدة قائمة بذاتها كو

تاريخ الشرق )وكانت فيما مضى من األزمنة, أي يف املرحلة اليت يطلق عليها عهد 
 فقًا مما هي عليه فيما بعد أي كلما مّر عليها الزمن.القديم( أكثر تقاربًا وتوا

ت بسبب ثم إن العدد األكرب من هذه اللغات أو اللهجات العروبية, قد انقرض أو ما
 لذي ماتت فيه.انقطاع االستعمال وبالتالي توقف تطور كل واحدة منها عند الزمن ا

لعربية الشريفة, فقد استمرت يف أما ما بقي منها حيًا مستعماًل, ويف املقدمة منها لغتنا ا
التطور واالزدهار بناًء وأبنيًة واشتقاقًا وصرفًا حتى إنه مل يأت العصر العباسي األول, 

قد أصبحت اللغة العربية هي أعظم لغات العامل آنذاك, وأكثرها غنى بالرتاث إال و
 الفكري والعلمي يف خمتلف جوانب العلم واملعرفة.

بني أية لغة أو هلجة توقفت عن االستعمال وماتت, وبني لغة أو وهلذا فإن عقد مقارنة 
قى رغم ما هلجة حية مستعملة عرب مئات السنني, تصبح مسألة شاقة وصعبة املرت

بينهما من القواسم املشرتكة الكثرية, وخاصة يف جمال اآللية اللغوية وعدد أحرف 
 اجلذور وقواعد الصرف واالشتقاق.

                                                            
, صادر عن دائرة التوجيه 1, ج4,3تاب ) لغة الضاد ونقوشها املسندية( للحجري صمن تقدميه لك *

 م.2005املعنوي )صنعاء( 
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نية القدمية هي من آخر تلك اللغات توقفًا عن االستعمال فقد واللغة أو اللهجة اليم
نصوص مكتوبة استمرت حية مستعملة نطقًا وكتابًة إىل عهد ظهور اإلسالم, ولدينا 

خبط املسند من أوائل العصور اإلسالمية, كما ذكر اهلمداني امُلَتوفَّى يف النصف الثاني 
اليمنية اليت ال تزال تتكلم اللغة احِلْمَيرية , بعضًا من املناطق *من القرن الرابع اهلجري

 البحتة حسب تعبريه.

أو كلغة أساسية, إال ]أن[ ورغم أن اللغة اليمنية القدمية قد توقف استعماهلا رمسيًا 
إذ إنها يف احلقيقة أسهمت يف تطور اللغة العربية من الصعب القول بأنها قد ماتت, 

من املفردات اللغوية عالوة على ماهو مشرتك  الشمالية, وصبت إليها بالكثري الكثري
 بينهما أصاًل.

 

                                                            
 ًا.لعل هنا سقط *
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 :*قال حممد علي أمحد احلجري
قدمية سائدة إىل من اإلنصاف مبكان أن تظل النظرة ال مل يعد‘‘                          

اآلن؛ القائلة إن لغة املسند ال متت إىل اللغة العربية بصلة, هذه املقولة كانت قد بدأت 
و ُروجت يف األربعينيات من القرن الفائت, أطلقها )طه حسني( كما جاء بكتابه 

ستشرقني قد ذكره, ومن املؤسف جلاهلي( ساندًا قوله هذا إىل أحد املاملعروف )األدب ا
ه النظرة مل تزل هي السائدة لدى الباحثني ألسباب؛ أن أحدًا منهم مل يقم بأية أن هذ

دراسة لغوية جادة لكشف حقيقة لغة النقوش حتى اآلن وباألخص املستشرقني األكثر 
 اهتمامًا بهذا الباب.
لعربية واآلرامية واآلشورية د كواحدة من اللغات السامية أمثال القد صنفوا لغة املسن

رغم معرفتهم أن لغة املسند واللغة الفصحى هما وحدهما لغة الضاد ال وغريها 
شريك هلما, كان ينبغي وحبسب ما يقتضيه القياس مقارنة الضاد بلغة الضاد, 

الشريف قول الرسول فاملعروف أن لغة الضاد هي اللغة الفصحى وكما جاء باحلديث 
, فلغة املسند مبا أنها لغة الضاد األوىل حبكم  **من نطق بلغة الضاد(الكريم)أنا أفصح 

أقدميتها فهي كذلك اللغة الفصحى األوىل, ويكون الفارق بينهما هو معرفة ما تغري 
وأسباب هذا التغري, وما بقي على أصله وما استجد بني السابق والالحق سيما ومنشأ 

العربي, اريخ هما اجلزيرة العربية واإلنسان تني موطنهما وإنسانهما واحد عرب التاللغ
كما أن النقوش املسندية املعثور عليها حتى اآلن مل تكن حمصورة يف اجلنوب دون 
الشمال, لقد وجدت بالشمال ما يقارب وجودها باجلنوب بفضل مساعي املستشرقني 

فيًا ة العربية على األقل, لقد سجلوها حرواكتشافهم هلا ويف كل مكان يف اجلزير
نت قواعد كتابتها ولغتها غري خمتلفة عمومًا, مبا يدل وحددوا مصادرها بكل عناية, وكا

على أنها اللغة والكتابة القدمية للجميع الشمال واجلنوب على السواء, وعلى ضوء ما 
 اشتمل عليه هذا الكتاب من دراسات وأحباث لغوية استمرت سنوات.

                                                            
,منشورات دائرة التوجيه املعنوي  1/19لغة الضاد ونقوشها املسندية, حممد أمحد علي احلجري, *

 م.2005اليمين, 
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اللفظ ش هي املفردات القاموسية للفصحى يف فقد تبني أن املفردات اللغوية للنقو
والبناء واملعاني, وإذا مثة فوارق فهي نادرة والنادر ال حكم له وسنرى أنها ال تتجاوز 
البضع ]؟! كذا[. ويف حدود األلفاظ املبنية, كما أن القواميس العربية مل يقل أحد إنها 

هماهلا كما فعله مكان أو يف زمن دون زمن حتى جيوز إ حمصورة يف مكان دون
لسجل العام والشامل للغة العربية بدون استثناء, كما مل تكن املستشرقون بل هي ا

اللغة العربية هي لغة عرب مكة املشرفة كما يشيعون, فالقرآن الكريم يؤكد يف أكثر من 
 يكونوا هم كل العرب بل آية أنه جاء على لسان العرب ومن املعلوم أن عرب مكة مل

 ل مرتامي األطراف.جزءًا من ك
 فتصنيف لغة املسند خارج نطاق لغة الضاد خيالفه الواقع وال ميثل احلقيقة...

)...( 
إمنا ما جيب معرفته هنا هو اإلشارة إىل األسباب اليت محلت الباحثني وباألخص 

متت إىل اللغة الفصحى بصلة(, هذه املستشرقني إىل االعتقاد بقوهلم : )إن لغة املسند ال 
شفة إىل عهد مقولة )طه حسني( مل تكن من باب منها ما يعود إىل أن النقوش املكتاألس

الكثرة ملا يؤهلها متامًا إلصدار أي حكم عن حقيقة هذه اللغة الفتقارها إىل املزيد 
مؤهاًل واملزيد من النقوش ال كما هو حاصل اآلن حيث أصبح املكتشف منها حاليًا 

تابية يتفرد سند وما يكتنفه من قواعد واصطالحات كلذلك, ومنها ما يعود إىل خط امل
بها هذا اخلط, ومنها ما يعود إىل اللهجة والصائت الصوتي القديم, ومنها ما يعود إىل 

 اللغة يف قيامها على األصول؛
 فالذي يعود إىل اخلط:

اإلسقاط فيها مطلقًا,  إسقاطه لعوامل احلركة خاصة األمساء حبيث يأتي -1
 املتحرك وهذا أمر له تأثريه.القدرة على التمييز بني املتحرك وغري ترتب عليه عدم 

إحلاقه حلرف امليم على األمساء كثريًا مما جيعل امللحوق وكأنه ال ميثل لغة  -2
 الضاد.

                                                            
 راجع تعليقاتنا على املؤلف احلجري. **
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عدم وجود عالمة للتشديد خبط املسند وقد استعيض عنها كثريًا باالشتقاق  -3
: خموض, غبَّر: غوبر, رزَّن ملعنى االت التشديد مثل كّبر تأتي كبور, خمضحتاشيًا حل

تأتي ريزن, وهفَّر ملعنى أرسل تأتي هوفر, هذا يف حالة املاضي ومثة اشتقاقات  ثقل
 ألوزان كثرية مشددة.

 أما ما يعود إىل اللهجة والصائت الصوتي مثل:
رف سني بلغة معني إبدال همزة أفعل حبرف هاء بلغة ِحْمَير وسبأ, وحب -1

 وقتبان وحضرموت.

حرف العماد باملثنى أو اجلمع كذلك حبرف ها سواء ألف أو واو أو ال إبد -2
 ياء.

 إبدال ألف املد بداخل الكلمة كذلك حبرف اهلاء. -3

 إبدال ضمري الغائب بلغة معني وقتبان حبرف )سني(. -4

ي إبدال )ال( التعريفية حبرف النون وتكون ملحقة, كتنوين تعريف وه -5
 ود.ليست مطلقة, إذ لـ)ال( التعريفية وج

 إسقاط همزة الوصل مطلقًا. -6

تغليب الصائت الصوتي على القواعد اإلعرابية مثل: عليه تأتي عليهو  -7
 بالواو, خبلفه: خبلفهو بالواو.

 أما ما يعود إىل اللغة بقيامها على األصول فكما يلي:
باملعلوالت مقابل اإلعالل بالفصحى عدم اإلعالل بلغة املسند وبالذات  -1

اإلعالل  إلعالل باملسند هو للمحافظة على األصول اللغوية مقابلمطلقًا ويعين عدم ا
بالفصحى هو بهدف سهولة النطق أي حلالة تطورية مبا يعين أن األصول اللغوية فيهما 

جاء بلغة املسند معًا واحدة مثل )َأتََوا/ َأْوفوا( بالفصحى )أتيو/ هوفيو( بلغة املسند 
يه اجملرد ألن املاضي اجملرد هو األصل صل ماضعلى أ *حرف العلة يف حالة اجلمع باقي

للتعريف لدى علماء الصرف جاء فيها بدون إعالل ويف الفصحى بإعالل, ويف املثنى 
مثل: )َأْقنيا( بالفصحى: )هقنييو( بلغة املسند الياء األوىل علة الفعل املاضي والياء 
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لفصحى: )َهْقَنيُو( بلغة املسند ة للتثنية والواو صائت صوتي, ويف اجلميع )َأْقنوا( باالثاني
املسند كماهو باملاضي اجملرد كما ترى باملفرد أو املثنى أو اجلمع يبقى حرف العلة بلغة 

 بدون إعالل, وبإعالل بالفصحى.

جمئ األصل بلغة املسند هو الفعل ال املصدر, مقابل جمئ األصل يف  -2
نهما عدة صيغ صرفية لفصحى هو املصدر ال الفعل وقد نتج عن هذا االختالف بيا

ًء( بالفصحى, )هويف َيَهويف هوفًا( بلغة املسند, جاء خمتلفة منها مثل: )أوفى يويف إيفا
املصدر باملسند بالواو على أصل ماضيه هويف أي بدون إعالل, وقد ُعّل بالفصحى إىل 

د نطق جملاورة الكسرة أن تكون ياًء, أي حلالة تطورية وق)إيفاًء( بالياء, لسهولة ال
 قضية إعالل ال غري.احتسبها البصريون أن األصل هو املصدر مع أن القضية 

إن هذا اخلالف يف أيهما األصل؛ هل املصدر أم الفعل؟ كان قد نشب بني علماء     
ون قالوا هو الصرف: البصريني والكوفيني, فالكوفيون قالوا هو الفعل, والبصري

نده اليقني باعتباره املعلم األول, قد أيد املصدر, جند أن لغة املسند, كمرجع قديم ع
 .*الكوفيون

)...( 
 :*وقال

مل يعد مستساغًا للعرب أن تظل األصول للغتهم العربية املمثلة بلغة النقوش ‘‘         
املسندية إىل يومنا هذا دون أن تلقى العناية اليت تستحقها من الدراسة والبحث 

ة مبثيالتها اللغات السامية األخرى, فهاهي وضرورة إخراجها من واقعها الصامت أسو
ا التوراتية القدمية كانت تعاني يف البداية ما تعانيه اآلن لغة اللغة العربية حول كتابته

وكتابة النقوش املسندية من أنها كانت على األصل لغة صامتة وغري حمكية ثم صارت 

                                                            
 صواب: باقيًا.ال *

 الصواب: الكوفيني. *

 36ص *
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صاعب اليت واجهوها بفضل جهود علمائها ذات حركة ولغة حمكية رغم العديد من امل
 .’’يف سبيل حتقيق ذلك

 :**وقال
ق العلماء أن النطق حبرف الضاد هو خاص باللغة العربية وهو العالمة يتف ‘‘            

الفاصلة بني ماهو فصيح وغري فصيح, وعليه مبا أن لغة املسند هي لغة الضاد فهي 
اللغات السامية, كما يراه اللغة الفصحى األوىل حبكم أقدميتها حتى ال تقارن ببقية 

ية, وشئ آخر وهو أن لغة املسند تتميز عنها املستشرقون, اخلالية بتاتًا من هذه اخلصوص
بالظاهرة الصرفية ملثلها بالفصحى, وأنها ليست صامتة حسب ظاهرها بل هي ذات 
حركة بنظام كتابي آخر, هذا من جهة, ومن جهة أخرى, عن املدلول األثري ملكان 

هد مل تكن متثل لغة وخط اجلنوب كما قالوا بل والشمال بدليل ما قاله شا النقوش؛
إىل  37منهم وهو املستشرق )دتلف نيلسون( يف كتابه )تاريخ اليمن القديم( من ص

, يقول فيه: إن النقوش املسندية منتشرة يف الشمال إىل دمشق وإىل سيناء 45ص
مكة املشرفة كما حكاه ياقوت وبنفس اخلط ولغة نقوش اجلنوب, ويف أرض الفصحى 

أساس الكعبة املشرفة عندما أعيد بناؤها يف يف معجمه واحلليب يف سريته أنه ُعثر يف 
اجلاهلية على أحجار وغزالن من الذهب مكتوب عليها باخلط املسند, وهذا يعين أن 

 خط املسند كان هو اخلط األول لألمة العربية مشااًل وجنوبًا.
 خطها, كانت قد تطورت حبكم العامل وش عمومًا, وإن تغريثم إن لغة تلك النق

هي اللغة الفصحى املعروفة هنا وهناك على السواء, إن مل تكن يف  الزمين وأصبحت
 اجلنوب احلضاري أكثر.

                                                            
 17ص **
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أما قول املستشرقني وغريهم أن وجود النقوش املسندية يف الشمال كان بسبب وجود 
صواب له لتعارضه مع عدد لتجارية, ال حمطات عسكرية جنوبية حلماية الطرق ا

حقائق أهمها: أن النقوش املعثور عليها يف الشمال كان أكثرها يف غري الطرق التجارية 
 .’’مبا فيها النقوش الثمودية املنتشرة حتى صحراء سيناء

 تعليق:

امتاز املؤلف بأنه درس لغة النقوش املسندية على ضوء العربية الفصحى, أو  -
ء النقوش بوصفها األقدم, وقد جعلهما وجهني لفصحى على ضوباألصح درس ا

لعملة واحدة ومل جيعل لغة املسند مستقلة بذاتها كسائر اللغات العروبية السامية 
 منفصلة عن الفصحى.

والكتاب موازنة موسعة ملسائل من النحو والصرف بني لغة املسند  -
ريه وجعل منه يسبقه إليه غوالفصحى, وقد توسع يف اجلانب الصريف توسعًا لعله مل 

احملك القادر على توضيح العالقة بني لغة النقوش والفصحى السيما يف األبنية )
  1القياسية بعيدًا عن املصطلحات والقواعد اخلطية املختلفة بينهما(.

واستنادًا إىل لغة النقوش فقد رجح املؤلف مسائل اختلف فيها أهل اللغة  -
 ومسائل ُأخر رد فيها عليهم:

اخلالف الشهري بني البصريني والكوفيني يف أيهما أصل االشتقاق؛ آملصدر كما ففي 
بدليل جمئ ) 2قال البصريون أم الفعل كما قال الكوفيون, رجح املؤلف قول الكوفيني,

 املصدر يف النقوش حمتفظًا بصيغة الفعل, فالفعل املثال املبدوء حبرف علة )وفى( , يف:
                                                            

 .1/111لغة الضاد ونقوشها املسندية,  1

وقد نشأ من اشتقاق الكلمات من أصٍل هو ِفْعل أن سادت العقلية الفعلية, قال إسرائيل ولفنسون: )  2
 فعليًا حتى إذا صح هذا االستعمال على اللغات السامية أي أن ألغلب الكلمات يف هذه اللغات مظهرًا

يف األمساء اجلامدة واأللفاظ الدخيلة اليت تسربت من اللغات األعجمية, فقد أخذت هذه الكلمات 
عليًا أيضًا, وقد رأى بعض علماء اللغة العربية أن املصدر االمسي هو األصل الذي يشتق منه مظهرًا ف

ل االشتقاق خمالفًا ألصله يف أصل كل الكلمات والصيغ ولكن هذا الراي خطأ يف رأينا ألنه جيعل أص
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 ومحدم/ بذت/ هوشعهمو / بستويف / أتيت
 أي: ومحدًا مبا واشعهم باستيفاء وصول أمريهم

الشاهد: فقوله )بستويف( من الفعل )استوفى( جاء مصدره بـ )استويف( على أصل 
فعله ) استوفى(, وقد ُعّل بالفصحى إىل استيفاء من باب التطور اللغوي لسهولة 

سر اهلمزة أن تكون بعدها حرف يا وهذا من باب اإلعالل, أما كالنطق بسبب جماورة 
لغة املسند فقد راعت األصول اللغوية من باب عدم اإلعالل, ومعلوم أن اإلعالل 
فرع وعدمه أصل فيكون األصل هو الفعل ال املصدر هو الفرع كما قاله الكوفيون 

)...1 

 ومن املسائل اليت رّد فيها على العلماء:
 

ف أن لفظة )مقيمة( أصلها بالياء ألنها تأتي يف النقوش دائمًا بالياء, ال أن ليرى املؤ
أصلها )مقومة( بالواو كما قال ابن جين, واهلاء يف )هّلم( همزة أفعل من )مل( و)أمل( 
على وزن )عّد( و)أعّد( , فال هي حمذوفة كما قال اخلليل, وال أن األصل ) هل أم( 

اعيل( اسم عربي لفظًا وبناًء لوروده يف النقوش بالعني كما قال الفراء, واالسم )إمس

                                                                                                                              
اللغة العربية  مجيع أخواتها السامية وقد تسرب هذا الرأي إىل هؤالء العلماء من الفرس الذين حبثوا يف

بعقليتهم اآلرية واألصل يف االشتقاق عند اآلريني أن يكون من مصدر امسي, أما يف اللغات السامية 
ع الفعل لالسم والضمري بل جند الضمري مسندًا إىل فالفعل هو كل شي فمنه تتكون اجلملة ومل خيض

لفعلية يف اللغات السامية هي نظريتنا الفعل ومرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا, وعلى كل حال نظرية العقلية ا
 .14,15اخلاصة إذ مل يشر إليها أحد من علماء االفرنج(, تاريخ اللغات السامية , ص

وانظر بقية األمثلة, وانظر اختالف البصريني والكوفيني يف  بتصرف يسري,  1/108/109لغة الضاد  1
 )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( البن االنباري.
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, واهلمزة يف )أيـمن( همزة 1الصرحية )مسه علي(, وليس أعجميًا كما قال العلماء
قطعية حيث تأتي يف النقوش بإثبات األلف دائمًا وليست همزة وصل كما قال 

 .2الصرفيون فبناء أيـمن كبناء أفضل وأحسن وأمحد
ل يتفق عليها معه, وفيها ُأخر ال يتفق عليها أو قد يوقف فيها ئيف الكتاب مسا -

 موقف التساؤل؛

وأوىل هذه املسائل تفسريه ملفردات من النقوش اليت استشهد بها فقد كان يفسرها 
السيما واضعي كتابي  –تفسريًا خيالف ما ذهب إليه دارسوا النقوش املسندية 

 –وال نعيب عليه هذه املخالفة  -لسبئي(ا)خمتارات من النقوش املسندية( و)املعجم 
لكنا نؤاخذه على عدم احتفاله كثريًا بتفسري تلك املفردات )املختلف  -وإن انفرد بها

حوهلا( وإشباع الرأي والدليل حول معانيها اليت ذهب إليها, وكان مرجعه يف تفسريها 
 مرجعان:

 األول: املعاجم العربية ) وعلى وجه اخلصوص لسان العرب(
 لثاني: اللغة اليمنية الدارجة.ا

وهما مرجعان مهمان لكن ليت شعري هل علم برأي واضعي تلك املعاجم يف لغة 
أهل اليمن عند وضعهم املعاجم وكيف حتاشوا اإلكثار من النقل من لغة اليمنيني حبجة 
أنهم أهل حضر وحبجة خمالطة أهل اليمن ألهل اهلند واحلبش, وأما العامية اليمنية 

ا يف رأيي مصدر صاحل حتى اليوم لكون الكثري من املفردات املسندية ال يزال هلا هفإن
 حياة يف بيئتنا ثم لكون الباحث مينيًا )وأهل مكة أدرى بشعابها(.

فإن املؤلف مل يشبع القول يف تفسري تلك املفردات  -مثلما أسلفت القول –لكْن  -
 اليت خالف فيها دارسي النقوش.

                                                            
, ومواضع متفرقة من 48-1/39:) لغة النقوش مع سيبويه وابن جين وأمثاهلم( من راجع مبحثه 1

 كتابه, وال نتفق معه يف ما ذهب إليه من أن )مسه علي( هو )إمساعيل(...

 .1/257ضاد لغة ال 2
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ليس على اإلطالق؛ إذ جنده يف مواضع متفرقة يرد على بعض  قولنا السابق -
الدارسني تفسريهم لبعض املفردات مثل رّده على يوسف حممد عبداهلل حني ذهب هذا 
األخري إىل أن أبرهة أول من ذكر كلمة )َيـَمْن( مستندًا إىل نقش أورده )زيد بن علي 

يم مبعنى احلامي, ال كما ظنها عنان( جاءت فيه لفظه ) زبينم( بتقديم الياء على امل
, ومثل رّده على )مطهر اإلرياني( يف 1يوسف عبداهلل )زبيمن( بتقديم امليم على الياء

, وبرده على 2كلمة )فلهم( مبعنى فهم الوضع ال كما أوردها اإلرياني )حلهم(
ه معنااملستشرقني كلمة ) سعسع( اليت قالوا إنها تعين فصاًل من فصول السنة ويرى أن 

ورده على )بيستون( يف تفسريه لكلمة )ذفقحي( بأنها تعين العشر  3تذل أو رخيصمب
 .4الثانية من الشهر بينما يراها املؤلف بأنها تعين اسم موسم زراعي

وفسر )هيت( يف قوله تعاىل )وغّلقْت األبواَب وقالْت َهْيَت َلك( باسم اإلشارة 
كسر اهلاء وأرى أن تكون بفتحها  نهلك 5( أي )هذه لك(هيتاملسندية, هذه )هيت( )

وسكون اهلاء, إذ لو كانت بالكسر لوجب حذف الياء كما يف قواعد النقوش, واسم 
( استدل عليه مبا جاء يف لسان العرب )ويف حديث هن تاإلشارة يف النقوش )هنت( ) 

 .6اإلفك: قلت هلا ياهنتاه( أي ياهذه
 ومما خيتلف معه:

ل اليت خيتلف معه فيها مسألة التعريف يف النقوش, فقد        سائن املوم -                 
 جعل التعريف عالمات أربع: 

 

                                                            
 , راجع تعليقنا على نص زيد بن علي الوزير. 1/420,419لغة الضاد  1

 .1/134لغة الضاد  2

 6/413لغة الضاد  3

 .228-1/226لغة الضاد  4

 .1/282لغة الضاد  5

 1/284لغة الضاد  6
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 النون يف آخر الكلمة. -1 
 )ال( التعريف كاملة. -2 
 اسقاط األلف من )ال( يف حالة )ال( القمرية -3 
 اسقاط الالم من ) ال( يف حالة )ال( الشمسية. -4 

ألول: إن القواعد الكتابية ال بد أن تكون مطردة على ؛ اسببنيل -هنا –واختالفنا معه 
 قاعدة واحدة وهذه عالمات أربع للتعريف وفيها من الصعوبة ماال خيفى.

 
 1والثاني : إن الشواهد اليت ساقها لعالمات التعريف مل يكن ُجّلها مقنعًا

فقال: لرييم أمين جعل مفرده )رفشن( يف )أوسلت رفشن( و)يريم أمين(: لقبًا  -
(؟! كذا 2أي رفشان اسم قبيلة ومنطقة فصاحب النقش هو يريم أمين الرفشاني )رفشن

فإن  –مع أن الدارسني يرون أن أوسلة رفشان )أو رفيشان( هو والد يريم أمين, وأيضًا 
احلجري مل يلتفت حلرف العطف )الواو( يف أوسلة رفشان ِو يريم أمين فهما اثنان ال 

 3واحد.

فقال ينعم الذارحي مع أن النسب يف النقوش يدل  4أذرح فسريه لـ ينعمومثل هذا يف ت
عليه بـ )ذ( أو )بن(, ومن املعلوم لدارسي النقوش أن اسم الَعَلم فيها ُيردف باسم 
آخر ولو على صيغة املضارع لوصفه يريم أمين, ياسر يهنعم, مشر يهرعش, نشأكرب 

 يأمن يهرحب....

 
                                                            

سلمن , بل جيعل اهلاء أداة للتعريف كما يف العربية, كما يف )هلوت 336-1/332انظر مبحثه  1
 .1/376وهسلم( أي هلذا السلم والسالم, 

ندية لإلرياني وعن أهم رجال أسرة أوسلة رفشان أو )رفيشان( انظر نقوش مس 2/726لغة الضاد  2
 .95ص

 .376/ 1املصدر السابق 3

4 2/702. 
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ولذا كثرت املفردات اليت كان  1مصادر كتابه  السبئي ( منؤلُف )املعجَممل جيعل امل -
 يذكرها وختالف يف تفسريها ما أورده )املعجم السبئي( مثل:

 يف القاموس)وكذا املختارات( عند املؤلف صفحة املفردة
 أكمل / أمت إذالل 1/281 شكر
 أقام )العدل(, حّول )ملكا(, نقل وصلوا 1/281 هجبأ
 حصر, اجتاح, مدينةق, طّو نهب 2/282 حنب
 نذرت أعجبت 1/291 شفت
 أصلح, رمم, أكمل, أجنز خبأ 1/314 ثوب
 أحضر , أرسل فعلوا 1/314 أسوو

 أفنية, معبد )يف املختارات( املدنيون 1/271 احضورن
 نفقة الرُّز )طعام( 1/313 رزأ
 

 للكتاب:مثة أمور أسهمت يف إفساد متعة القارئ -
 .غياب عالمات الرتقيم.أ

 السقط يف احلروف واملفردات والفقرات يف النقوش وشرحها..ب

 األخطاء الطباعية..ج

 سوء كتابة احلروف املسندية..د

حني كان يورد النص املسندي كاماًل وينقله إىل الفصحى مل يكن دقيقًا, فأما .ه
الكلمات قبل إيراد أن ينقص أو يزيد يف النص بالفصحى مع أنه يفسر ما يريد من 

 النص كاماًل.

                                                            
,حني رد على املستشرقني تفسريهم  1/134وجدته يشري إىل )املعجم السبئي( مرة واحدة يف ص  1

 كلمة )سعسع(
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)أنا أفصح من نطق بالضاد(, قال ) إبرهيم الشمسان( إن: أهل احلديث واحملققني  -

من العلماء ينكرون هذا القول إنكارًا شديدًا فهم ُيجمعون على أن هذا القول ال أصل 
ري له فهو موضوع, وذكر من هؤالء العلماء: ابن البيطار, وعماد الدين ابن الكث

 1المري.ي, والسخاوي وابن اجلزري وابن اوتلميذه الزركشي, وابن اجلوز
 

أنا أفصح العرب بيد أني من قريش  )وقد ُنسب إىل النيب )صلى اهلل عليه وآله( قوله: 
   2واسُترضعت يف بين سعد بن بكر( 

 

                                                            
راجع حبث: الضاد بني الشفاهية والكتابة, ألبي أوس إبراهيم بن سليمان الشمسان, جملة اخلطاب  1

)مصّورة(, )واجمللة دورية حمكمة صادرة عن  110,111م, ص7/4/2011ني, العدد الثا -الثقايف
 الرياض(. -جامعة امللك سعود

هـ, حققه وقدم له: رمزي منري بعلبكي, 321وفَّى سنة مجهرة اللغة, ألبي بكر بن دريد امُلَت, 2/1019 2
 م.1987دار العلم للماليني , ط/األوىل 
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 :*إبراهيم حممد الصلويقال 
لماء ومهما يكن من أمر هذا التباين حول آراء الع..‘‘                                

كان العرب القدامى, إال أنه ميكن القول إن البحث يف قضية أن آدم )عليه السالم( 
وهذا ينطبق على يعرب ابن  -حقًا أول من تكلم العربية أو كتب بها أو تكلم بغريها

فهو ضرب يف اجملهول, ألن هناك بونًا تارخييًا شاسعًا بني كل منهما, وبني  -قحطان
اليت ُتحدد تارخييًا باأللف الرابع قبل امليالد تقريبًا, فالتعرف معرفة اإلنسان للكتابة 

طلب وجود نصوص مكتوبة بها متكن من على تاريخ لغة من اللغات بشكل دقيق يت
ل بن إبراهيم )عليهما السالم( هو أول من تكلم بالعربية ذلك, أما القول بأن إمساعي

ا بالعثور على وثائق مكتوبة تساعد أو بغريها فقضية فيها نظر, ولعل الدهر جيود علين
تقوم بأعمال على إثبات أو نفي هذا القول, فهناك العديد من البعثات اآلثارية اليت 

وكما متكنت من العثور على آالف  التنقيب يف مواقع قدمية كثرية داخل جزيرة العرب,
, فليس النقوش واملخربشات العربية القدمية اليت حلت الكثري من املسائل الغامضة

ببعيد أن تعثر على وثائق جديدة تلقي الضوء على نشأة العربية الفصحى, ومع ذلك 
العربية لسابقة ينبئنا بوضوح بأن هناك عربية قحطان وِحْمَير, واللغة فاستقراء األقوال ا

احملضة, وأن العربية احملضة هي لغة الشعر اجلاهلي والقرآن الكريم, وعربية قحطان 
كما  –بية أهل اليمن, أقدم من اللغة العربية احملضة, والشعر اجلاهلي وِحْمَير هي عر

يعد أقدم وثيقة وصلت إلينا حتى اليوم, تقدم لنا صورة متكاملة للغة  -هو معروف
ي اللغة العربية الفصحى, وهذا يعين أن َتَشكُّل اللغة العربية الفصحى العربية احملضة, أ

يتم العثور على وثائق مكتوبة تعطينا احلق يف ان قد حدث قبل ذلك بزمن, إال أنه مل 
 نصدر حكمًا جازمًا بذلك.

واملتتبع للدراسات اللغوية املقارنة جيد أن العلماء املختصني قاموا بدراسة اللغة العربية 
لفصحى وخصائصها اللغوية, فتأكد هلم أنها تضم عناصر لغوية قدمية ال توجد يف ا
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لقدمية, ُيرجح أنها ترجع إىل اللغة السامية األم, كما غريها من لغات جزيرة العرب ا
ش أم اجلمال األول, ونقش إن العثور على النقوش العربية املبكرة )رقوش, ونق

ونقش أسيس, ونقش حران, ونقش أم اجلمال املابيات, ونقش النمارة, ونقش زبد, 
ية النبطية اآلرامية, الثاني(, اليت ُكتبت بلغة عربية صرحية خيالطها بعض الظواهر اللغو

و) نقش قرية ذات كاهل(, الذي كتب أيضًا بلغة عربية صرحية وأدبية ختالطها بعض 
ن اللغة ر لغة اليمن القديم, ودراستها دراسة فاحصة, أكد للمتخصصني, أظواه

العربية الفصحى كانت يف القرن الثالث امليالدي قد تكونت تقريبًا وكانت مستخدمة 
ها, وانتشرت يف قرية ذات كاهل عاصمة مملكة كندة يف وادي يف مكة وما جاور

يا وبالد الشام السيما املناطق اليت الدواسر, ووصلت إىل احلرية يف العراق, وإىل سور
طريق تنقل القبائل العربية, وقوافل التجارة القادمة من منطقة أقام فيها الغساسنة, عن 

 احلجاز.
وش واملخربشات فقد مت العثور على اآلالف من النقأما قبل النقوش العربية املبكرة, 

يف منطقة واسعة متتد من جبل الصفا جنوب مدينة دمشق إىل مناطق احلجر ودومة 
ية, تلك النقوش واملخربشات ترتبط اجلندل ومناطق وسط وشرق شبه اجلزيرة العرب

مها إىل بوشائج لغوية وداللية قوية باللغة العربية الفصحى, وقد اصطلح على تقسي
جمموعات ثالث: مثودية وحليانية وصفوية, وكل جمموعة منها متثل واحدة من هلجات 

يها على لقدمية, اليت أقامت بشكل مؤقت أو دائم يف املناطق اليت عثر فالقبائل العربية ا
النقوش واملخربشات املذكورة, ويرجح أن اللغة العربية الفصحى انتظمت هلجات 

تشرة يف وسط ومشال وشرق شبه اجلزيرة العربية, ومنها اللهجات القبائل العربية املن
مادة غزيرة من عربية أهل اليمن خاصة  الثمودية واللحيانية والصفوية, واشتملت على

رب عن حياة االستقرار, ومن املعروف ان علماء األنساب العرب املادة اللغوية اليت تع
 القدامى قسموا العرب إىل قسمني:

م وجديس ومثود وغريهم, وعرب باقية: وهم الباقون إىل مثل عاد وطسعرب بائدة: 
ما شاء اهلل, وحذا علماء اللغة العرب القدامى حذو علماء األنساب فقسموا العربية 
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بية بائدة وهي لغة األقوام العربية اليت بادت, وعربية باقية وهي إىل قسمني أيضًا: عر
 ما شاء اهلل.لغة الشعر اجلاهلي والقرآن الكريم إىل 

 واستنادًا إىل ما سبق ميكن أن نقسم العربية تارخييًا إىل قسمني:
أواًل: عربية النقوش أو العربية البائدة, وهي اليت وصلت إلينا عن طريق جمموعات 

 الثالث: الثمودية والصفوية واللحيانية. النقوش
العربية املبكرة )رقوش ثانيًا: العربية الباقية, وهي اليت وصلت إلينا عن طريق النقوش 

, وزبد, وأسيس, وحران, وأم اجلمال الثاني, وأم اجلمال األوىل, واملابيات, والنمارة
, وهي العربية احملضة ونقش قرية ذات كاهل( وغريها واألدب اجلاهلي والقرآن الكريم

 أو العربية الفصحى الباقية إىل ما شاء اهلل.
 

 :*وقال
للغة العربية الفصحى  الباحثني حول حتديد نشأة اإن سبب اخلالف بني..‘‘       

يرجع إىل عدم التدوين يف العصر اجلاهلي, وإن ما وصل الينا من مادتها اللغوية 
, لذلك ال جيانب الصواب من يؤرخ للغة وآثارها األدبية جاءت عن طريق الرواية

 لغة العربية.العربية الفصحى ابتداء من القرآن الكريم, أقدم نص مكتوب عرف من ال
ومن ينظر إىل اآلثار األدبية من العصر اجلاهلي على أنها أقدم نصوص تقدم صورة 
متكاملة للغة العربية الفصحى, فإنها يف نظره جزء من تراث اللغة العربية الفصحى, 
ال ميكن جتاهله حبجة أن وصوله إلينا مت عن طريق الرواية, وحنن ال نرى يف حفظ آثار 

ا عن طريق الرواية يرقى إىل أن يكون سببًا يف اتهامها بأنها دبية, وتناقلهاجلاهليني األ
منحولة ومشكوك بصحتها مجلة وتفصياًل, ويف الوقت نفسه ال نقول بصحة رواية آثار 
اجلاهليني األدبية وبراءتها من النحل مجلة وتفصياًل, وإمنا نقول بأن جانبًا منها تعرض 

أي  -يف نظرنا -لبه , فال يرقى إىل صحتهبعضه, وأما أغلتحريف الرواة أو انتحاهلم ل
شك, ونأمن إليه ونعده جزءًا من تاريخ اللغة العربية الفصحى, وقد أتاح العثور على 
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النقوش املبكرة: )رقوش, وأم اجلمال األول, واملابيات, والنمارة, وزبد, وأسيس, 
الباحثون ها, أن يتعرف وحران, وأم اجلمال الثاني, ونقش قرية ذات كاهل( ودراست

على العالقة اللغوية بني لغة هذه النقوش واللغة العربية الفصحى, األمر الذي جعل 
فريقًا كبريًا من الدارسني يؤرخون للغة العربية الفصحى منذ تاريخ النقوش املذكورة 

ودية باعتبار أنها أقدم آثار مكتوبة وصلت إلينا منها, آخذين بعني االعتبار النقوش الثم
ية والصفوية, وهي آثار كتابية متثل قسمًا من هلجات القبائل العربية الشمالية واللحيان

املنتشرة يف أرجاء احلجاز وجند وغريها من مناطق القسم الشمالي من شبه اجلزيرة 
 العربية ألنها األساس الذي تكونت منه اللغة العربية الباقية.

 
 :*وقال

ربية عقبات, كتلك اليت واجهتها مع الفرس يف اجه اللغة العويف اليمن مل تو.. ‘‘       
البصرة والكوفة وغريهما يف العراق, ومع القبطية واليونانية يف مصر واللهجات 
الرببرية يف مشال إفريقيا, نظرًا لقرب العربية الفصحى الشديد من لغة اليمن القديم, 

من تعلم اللغة ا فرضه عليهم وقد عزز ذلك دخول أهل اليمن مجيعًا يف اإلسالم, وم
العربية الفصحى لفهم القرآن الكريم والشريعة اإلسالمية اليت أصبحت لغة الدين 
والثقافة واإلدارة وبقيت هلجات مينية قدمية مبميزاتها اللغوية اخلاصة تسود على ألسنة 

ربية العامة من السكان يف التخاطب فرتة من الزمن بعد اإلسالم, إىل جانب اللغة الع
 ىل أن أصبح وجودها يقتصر على ألسنة العامة يف مناطق حمدودة جدًا.الفصحى إ
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 : 1وقال
إن اللغة العربية الفصحى تكونت من أحسن ما يف هلجات القبائل العربية ..‘‘         

الشمالية, واشتملت على مفردات عّدة من العربية اجلنوبية تدل على حياة االستقرار 
ذلك عن طريق جتاور عرب الشمال مع عرب اجلنوب يف حمطات  والتحضر, وكان

بية هاجرت يف وقت مبكر إىل منطقة احلجاز التجارة واختالطهم بقبائل عربية جنو
وجند وغريهما, واستقرت هناك, ويصعب يف كثري من األحيان التفريق بني املفردات 

اللغتني ترجعان إىل فرع واحد العربية اجلنوبية يف اللغة العربية وبني غريها نظرًا لكون 
 من فروع اللغات السامية هو الفرع اجلنوبي الغربي.

 :ت املستعارة من العربية اجلنوبيةومن املفردا
حبرة )أرض واسعة(, و حبري )لؤلؤ(, و ُمَرسَّعة, و                                            

َثن ,أْوثان )حجر طويل, عالمة حدود( ِخْدٌر )قاعة مغلقة(, و َزُبور, و مصنعة,  و َو
ـُُبور, و ِجْزية, و ,و َأّب )نبات أخضر(, و ُمباَهلة, و َخِليفة, و ِمْخال ف, و َثـَبَر, ث

َحْوب, و حرم )َمَنَع, محى( , حرام, حمرم, و َحَجَر, و رجوم, رجيم, و ِرْدأ )ُمِعني(, و 
م, و َسَطَر, مسطور, و َشريك شركاء, أِرْيكة, أرائك,و ساِمُدون )الهون(, و َزَعَم, َزْع

ْرح, و َصلوة ) اجتاه, و َشَرَح, و َشْهر,و َصَحف, صحيفة, ُصُحْف, مصحف, و َص
واجهة بناء( و صواع)إناء(, و َعِرم, و َفَتح )حكم, َقَضى(, َفْتح, فتوٌح, فتَّاح, و فلك, 

, و آبل, و حمراب, حماريب, و و َنجَّس)لطََّخ(, جناسة, و نكرا, و َمَقاِلْيد, و َهَرج)َقَتل(
 أّرخ, تاريخ,و ورَّخ, توريخ, و مائدة.

من العربية اجلنوبية عرب احَلَبشية: ُبرهان, وَبغل, بغال,  ومن املفردات املستعارة
وجلباب, وَيحور)يعود( وِحْزب, أحزاب, وِمْشكاة, وُمنافقون, وِمنرب, وُخوخة, 

 وُدّري )مضيء( وِكفٌل.
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 :*قال محيد العواضي
للغة اليمنية القدمية: إن األدبيات اليت ُتعّرف بهذه اللغة تعريف ا..‘‘                     

كثرية ومتعدة, ولسنا بصدد استعراضها بقدر ما نريد أن نستفيد منها يف التاريخ للغة 
العربية ولذلك سوف نركز على عالقة اللغة اليمنية القدمية باللغة العربية ومكانة كل 

 يف صلب األخرى. منهما
الفرع السامي اجلنوبي ولعل اللغة اليمنية هي أقدم صورة هلذا  إن اللغة العربية من

الفرع وشاعت يف اليمن, فهي أصل للتنوعات اليت نشأت حتت هذا الفرع وشاعت يف 
اليمن, ويف بقية أحناء اجلزيرة العربية واحلبشية نتاجًا النتشار احلضارة اليمنية يف هذه 

ة أن حروف النقوش العربية الشمالية, والثابت لدى علماء النقوش القدمي)اع األصق
ولغة النقوش العربية اجلنوبية متطابقة لكونهما تنتميان إىل أصل عربي واحد, ُعرف 
اصطالحًا بالفرع السامي اجلنوبي وأن اخلطوط اليت استعملها الثموديون, واللحيانيون 

الرأي طوط مشتقة من خط املسند( , ومثل هذا والصفويون يف تدوين نقوشهم هي خ
تنتمي العربية  )حمل إمجاع كثري من الباحثني يف تاريخ اللغة العربي, يقول )شارل بال(: 

إىل اجملموعة اجلنوبية من هذه اللغات مع لغة جنوب اجلزيرة واللغة احلبشية يف حني أن 
ع قية( واآلرامية واألكادية, وتعود مجياجملموعة الشمالية متثلها الكنعانية )العربية والفيني

هذه اللغات اخلاصة إىل أصل واحد هو السامية املشرتكة وهي نفسها منحدره عن لغة 
 سامية أوىل ال نعرف عنها إال القليل(.

اجلدل حول انتماء العربية إىل اجلنوب أو الشمال, لكن  -يف هذا املقام -وليس مهما
ركبة, ألن ادر تكون اللغة العربية وهي تعددية ماملهم هو التأكيد على تعددية مص

متعددة يف ذواتها: هناك تعدد يف لغات الشمال معروف  -جنوبًا ومشااًل –مصادرها 
ومشهور )...( وهناك تعدد يف لغات اجلنوب حيث أثبت اآلثاريون أنها مكونة من 

لهجات هلجات متعددة: سبئية, ومعينية, وقتبانية, وحضرموت, وهرمية, وهذه ال
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صائص النحو, والصرف, واملفردات, وتنفرد كل تشرتك فيما بينها يف كثري من خ
 واحدة منها عن األخرى يف بعض اخلصائص اللغوية واملفردات اخلاصة بها(.

جممل هذه اللغات هي اليت صارت ُتسمى باحِلْمَيرية عند الكتاب العرب القدامى كون 
ذي يزن استمرت حتى نهاية حكم امللك سيف بن  الدولة احِلْمَيرية هي آخر دولة مينية

ألن األكثرية من )ُقبيل اإلسالم, يف حني أنها تسمى لدى احملدثني باللغات السبئية 
النقوش دونت يف لغة سبأ, وينبغي أن يكون كل وصف لنحو هذه اللغات وتصريفها 

 مبنيًا على لغة سبأ.
ة سم مرادف لالسم األشهر )اللغة العربيوحنن هنا أمسيناها اللغة اليمنية القدمية وهو ا

اجلنوبية(, وقد انطلقنا من كون اليمن, جغرافيًا وتارخييًا ووجدانيًا هو اجلزء اجلنوبي 
 من جزيرة العرب الذي سادت فيه كل هذه التنوعات اللغوية.

ومجاع هذه اللهجات شكلت نواة ما صار يعرف باللغة العربية ِإْن من الناحية اللسانية: 
من الناحية الدميرغرافية جممل القبائل اليت  صل كتابتها أو معجمها أو أصواتها, أوأ

سكنت اجلزيرة العربية ومجعها اإلسالم يف دولة واحدة, وما زال هذا التعدد قائمًا 
 حتى اآلن وإن مل حيظ بالدراسات املناسبة.

وُحدد زمانًا ومكانًا  موقع األلفاظ اليمنية يف اللغة العربية :حني ُضبط مفهوم الفصاحة
د استتبع حتديد موقف نظري وعملي إزاء ما يقع خارج هذا النطاق ونسبة, فإنه ق

تارخييًا وجغرافيًا ودميوغرافيًا, ومل تكن الدوافع لذلك خلوًا من اهلوى, بل امتألت 
العرقية( وتضررت منها اللغة العربية ألنها )بأسباب الصراع السياسية واالجتماعية و

الطبيعي للغات يف الواقع اليومي ولكن خالفًا هلذا تسري وفقًا لناموس التطور  كانت
 الناموس كانت تسري عملية التدوين املعجمي.

وقد جاء املوقف النظري من اللغة اليمنية القدمية واضحًا يف أقوال بعض القدماء مثل 
وال عربيتهم  ما لسان ِحْمَير وأقاصي اليمن بلساننا,)قول أبي عمرو بن العالء: 

 ين ثم اجلاحظ ثم الحقًا ابن حزم وابن خلدون.بعربيتنا(, ومن بعد ابن ج
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 املعاصرين يف اللهجات أنها أحكام وقد فهمت أحكام القدامى عند املختصني
األصوات أو )مصدرها املالحظة املباشرة اليت تتلمس الفروق الظاهرة على سطح 

 رع إىل احلكم بوجود املغايرة بني اللغتني(.الكلمات أو الرتاكيب أو الدالالت فتسا
صاء كما ُعد موقفهم نتيجة لعدم توافر األدوات املنهجية للدراسة القائمة على اإلح

املفصل يف ذلك الزمن, زد على هذا أن تتبع العالقات أو املقارنة بني اللغات 
وجاء بكثري مما مل اختصاص ُولد متأخرًا, وقد أفضى إىل خمالفة لكثري مما قاله القدماء, 

 يتناولوه البتة.
 

مايدل على )أما املؤرخون فان مؤدى تفسريهم لقول أبي عمرو بن العالء أن ليس فيه 
اء شأن احِلْمَيرية أو الغض منها, وإمنا هو تعبري عن حقيقة تارخيية, وهي أن ازدر

مودية احِلْمَيرية عربية أخرى, وهي حقيقة ال جيادل على صحتها أحد, كما أن الث
 واللحيانية والصفوية والنبطية عربيات أخرى(.
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 *نيةجاء يف املوسوعة اليم
 األدب يف اليمن قبل اإلسالم:

جيمع الكثري من دارسي اللغات السامية من العرب واألجانب بأنه مل يكد القرن 
السادس امليالدي يبدأ حتى كانت هلجات اليمن قد ذابت كلها يف لغة مشال اجلزيرة 

الشمال لتواصل التجاري والثقايف والتحالفات اليت كانت تتم بني قبائل بفعل ا
واجلنوب, وقرب الناس من بعضهم سلمًا وحربًا يف معارك ووقائع مشهورة أو يف 
أسواق األدب والشعر أو األماكن املقدسة يف مكة, حبيث إنه مل يبق من اللهجات أو 

ط املسند على أحجار املعابد والقصور اللغات اليمنية ما يدل عليها سوى ما نقش باخل
 واآلثار املختلفة.

نرجع إىل الكتب اليت ألفها يف العصر األموي إخباريون أمثال ابن الكليب,  وعندما
وعبيد بن شربه ومن جاء بعدهما كابن إسحاق والواقدي كل هؤالء رووا للتبابعة 

 واألذواء شعرًا كثريًا ونثرًا كثريًا.
لنشر أنه ال توجد فوارق أو مسات أو صفات ديثة هلذا الشعر واوتؤكد الدراسات احل

يز أدب اجلزيرة العربية مشاهلا وجنوبها عن بعضه البعض سواء على مستوى الشعر مت
وأغراضه والنثر ومضامينه أو طرق الكتابة ومستواها اللغوي, ما عدا أن الشعر يف 

هي بالتحديد ميزة البكاء  اليمن متيز يف بعضه مبيزة واحدة على يد بعض الشعراء
راقية بداًل عن شعر الوقوف على األطالل والنواح على ماٍض ميين عريق وحضارة 

والدمن, وآثار اخليام واملنازل الصحراوية الدارسة اليت اتسم بها شعر مشال اجلزيرة 
ظهور آنذاك, وقد تأثر كل أدب اجلزيرة العربية وما جاورها شعرًا ونثرًا, سلبًا وإجيابًا ب

يمها وتوجيهاتها على حد اإلسالم وإعالن الدعوة اإلسالمية والعقيدة اجلديدة وتعال
 سواء.

أما االفرتاض الذي طرحه الدكتور طه حسني يف كتابه يف األدب اجلاهلي عن أن 
اليمن مل يكن هلا أدب يف عهد ماقبل اإلسالم, وأن لغتها مل تكن اللغة العربية فقد 

سمه الكتاب والباحثون الدارسون لتاريخ اليمن قبل ظهور سقط هذا االفرتاض وح
 .1وال جدوى من تكراره وإعادة طرحه ومناقشته اإلسالم

                                                            
 .م2003هـ/1423اجلمهورية اليمنية, الطبعة الثانية,  -املوسوعة اليمنية, مؤسسة العفيف الثقافية, صنعاء *
 , حرر املادة: حممد حسني الشريف.1/189,188املوسوعة اليمنية,  1
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 1كرستيان روبان *قال
)تعود أول إشارة إىل العرب إىل السنة السادسة من حكم )سلمنزر(                       

( واجه هذا امللك حتالفًا ق م. ففي معركة )قرقر 853الثالث, ملك اآلشوريني, سنة 
شارك فيه )جندبو( العربي, ومعه ألف مجل, ويف القرون التالية تردد ذكر العرب 

الالتينية, وأصبح اسم  -ة أواًل, ثم الشرقية واإلغريقيةباضطراد يف املصادر الشرقي
العرب يطلق غالبًا على سكان شبه اجلزيرة العربية وبعض األقاليم اجملاورة يف سوريا 

بالد ما بني النهرين وحتى صحراء مصر. ويتضح أن ملفردة )عرب( استخدامني, و
 حيث تطلق للداللة على:

 أشخاص أو مجاعة لغتهم العربية. -1

 خاص أو مجاعة تسكن شبه اجلزيرة العربية.أش -2

 وهذان املعنيان ال ينطبق أحدهما على اآلخر متاًما.
عربية, ففي جبال اليمن, من جنران إىل على أن ساكنيها مل يكونوا يتكلمون فقط اللغة ال

الوثائق احمللية ما قبل اإلسالمية اليت حبوزتنا مكتوبة بلغة سامية خمتلفة عن ظفار, كل 
 (.Sudarabiqueالعربية اجلنوبية )اللغة العربية, يطلق عليها اصطالحًا 

 اخلليج ة أحناء شبة اجلزيرة العربية, من قرية الفاو إىلوهذا على العكس مما يف بقي
خدمت عادة هلجات خمتلفة من اللغة العربية الفارسي, وإىل سوريا, حيث است -العربي

 لكتابة الوثائق.

                                                            
ليمن قبل اإلسالم, وله كريستيان روبان: هو أهم مستشرق حاليًا يف فرنسا متخصص يف دراسة ا 1

أحباث عديدة حول اليمن, أهمها مؤلف من جزئني بعنوان :) األراضي العالية يف اليمن قبل اإلسالم(, 
 املرتجم عرضًا له يف جملة اليمن. )املرتجم(سبق أن قدم 

هـ, حتت عنوان )انتشار العرب 1408 -م1987, 27نشر هذا البحث يف جملة )دراسات مينية( العدد  *
لبداة يف اليمن من القرن الثاني اىل العاشر امليالدي(, وهو من ترمجة: علي حممد زيد, وقد أفردنا هذا ا

على أساليب املستشرقني يف معاجلة قضايا كهذه مما تتعلق بتاريخ  البحث حبيز مستقل ليطلع القارئ
 اليمن وأنسابه ولغته ومعتقده.
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اجلنوبية أمام  –إن موضوع هذا البحث هو تتبع السبب الرئيسي لرتاجع اللغة العربية 
 داة يف اليمن, وهو مماثل لذلك الذي حلله) رينيهاللغة العربية, وانتشار العرب الب

( يف اجلهة السورية, ومن الواضح أن مفردة )عرب( Rene Dussaudدوسو 
 أشخاص أو مجاعات لغتها العربية(.)ستستخدم هنا دائمًا مبعنى 

املصدر الرئيسي هلذا البحث, ألنها املصادر  1وطبيعي أن تكون النقوش اليمنية
ما قبل اإلسالمية.  لى إعطاء اإلشارات الدقيقة املؤرخة إىل القبائلالوحيدة القادرة ع

بية املكتوبة أقل فائدة, فهي تصف بتفصيل الرتكيب ومع ذلك فليست املصادر العر
القبلي منذ القرن الثامن امليالدي, وخاصة مؤلفات احلسن اهلمداني اليت ترسم خريطة 

يف القرن العاشر امليالدي, وبذلك تعطينا للقبائل واللهجات يف شبه اجلزيرة العربية, 
 ة اليت وصلت إليها العملية اليت ندرسها.النتيج

ومنذ البداية سنضع جردًا جبميع القبائل ذات العالقة باليمن ممن تأكد أصلها العربي, 
من القرن الثاني إىل العاشر  وسنفحص فيما بعد ماذا كان دورها يف تاريخ اليمن

يف األخري عن اإلشارات اليت تثبت التغلغل العربي, وسنتساءل  امليالدي بتتبع مجيع
 كيفية هذا التغلغل:

 قبائل ذات أصل عربي مؤكد هلا عالقة باليمن: -1
لوضع جرد بهذه القبائل فإن املصادر ما قبل اإلسالمية وحدها قابلة لالستخدام. أما 

ألسباب دينية وسياسية قد  بعد اإلسالم فإن املكانة الغالبة املعرتف بها للغة العربية
إال مبا يؤكد  قديم معطيات خاطئة حبيث ال أهمية يف هذه الفرتةأسهمت, بالتأكيد يف ت

 مسة غري عربية.
وقبل كل شيء, سنبحث عن اإلشارة الصرحية إىل العرب يف النقوش, ثم عن املعايري 

 اإلضافية اليت قد تكون استخدمت لتحديد القبائل العربية.
 ات الصرحية إىل العرب:اإلشار -أ

                                                            
الفرنسية, وهو مصطلح يطلقه  Sudarabiqueمفردة  سنستخدم هنا كلمة )مينية( جتاوزا لرتمجة 1

اس آنذاك يسمون الباحثون على املنطقة املعروفة اآلن باليمن, ألنهم ال يعرفون حتى اآلن ماذا كان الن
 منطقتهم ككار. )املرتجم(
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ىل العرب إال ابتداء من القرن لنقوش اليمنية ال تشري إمن الغريب أن نكتشف أن ا
سنة من أقدم ذكر آشوري هلم, وال يعود سبب هذا  900األول امليالدي, بعد حوالي 

النقصان إىل فقر التوثيق, الغزير نسبيًا, وخباصة يف اململكة املعينية, بل جيب البحث 
أة, مراسيم, احتفاء مبنش ( النقوش: نصوص نذور,Typologieحرى يف منوذجية )باأل

 اخل, وكلها ال تشري إىل العامل اخلارجي.
نستطيع, إذن, االستنتاج أن العرب كانوا ينتمون إىل هذا العامل اخلارجي حتى القرن 

 1ب(األول امليالدي. ومنذ ذلك, تتنافس مفردتان يف النقوش لتسمية العرب: )ع ر 
ربية, وهما يذكران املستشرقني بوضوح و)أ ع ر ب( كالهما آت بال ريب من اللغة الع

 عرب وأعراب.بكلميت 
ففي اللغة العربية, لكلمة عرب )اشتقاق آخر: ُعْرب( معنيان خمتلفان. وطبقًا ملعجم 

 (هذه الكلمة تعين: Edward Land)إدوارد لني 
 ُعجم.شعب معني أو أمة, عكس العجم /  -1
واملدن والقرى يف شبه سكان احلواضر أو املدن الكبرية, أو سكان احلواضر  -2

 اجلزيرة العربية.

أولئك الذين استوطنوا األقاليم املزروعة, وأصبح موطنهم حواضر ومدنًا  -3
 وقرى شبه اجلزيرة العربية, وأيضًا أولئك الذين هلم عالقات معهم.

األلفاظ( عرب الصحراء ذوو اللهجة )يف املعاجم والكتب اليت تدرس علم  -4
 الصافية.

 لني( أيضًا, املعاني التالية:وفقًا )الدوارد  وللكلمة الثانية,
 أولئك )العرب( الذين يسكنون الصحراء. -1

الذين )أولئك الذين يرتحلون للبحث عن املرعى واملاء ) يف مصدر آخر:  -2
 ينتمون إىل العرب أو مواليهم(.

كن أن جتمع يف صيغة أعاريب, وإن كان ليس هلا مفرد, إذا هذه املفردة اسم مجع, ومي
 وي.ا الدقة, ولكن ميكن أن يطلق على الفرد الواحد: أعرابي أو بدشئن

                                                            
 كل الكلمات العربية اجلنوبية ستكتب حبروف منفردة ألنها لغة تكتب بدون حركات. 1
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عرب( يف حني أن )بإجياز, َعَرب/ُعْرب )مجعها ُعُرب/ أْعُرب( ميكن ترمجتها مبفردة 
اء حالة خاصة جدًا, ال بدو( مبدئيًا: عرب, وباستثن)بدو ُرحَّل( أو )مفردة أعراب تعين 

هكذا فإن أحد املعجميني يقول إنه إذا ميكن استخدام احداهما مكان األخرى, و
: ) يا عربي( رضي , وعلى العكس إذا خاطبنا عربيًا قائلني له  خاطبنا أعرابيًا قائلني
 )يا أعرابي( غضب.

بدون حركات  )ع ر ب( ميكن أن تكون الكتابة1واملالحظ أن املفردة العربية اجلنوبية
عرب(, وميكن أن )ات كلها تعين ُعُرب(, وهي كلم)ُعْرب( أو )َعَرب( أو )لكلمات 

أ ع ر ب( العربية اجلنوبية كلمة أْعُرب اليت تعين عرب, أو تطابق كلمة )تطابق كلمة 
 بدو ُرحَّل(.)أعراب أو أعاريب مبعنى 

ع ر ب( بصورة  يوجد حتى اليوم ستة وعشرون نقشًا يذكر فيها )ع ر ب( أو )أ
 الفرتة ذاتها تقريبًا, حيث ظهرت ختتلف عما يف اللقب امللكي. ظهرت املفردتان يف

من القرن األول, وظهرت الثانية حوالي سنة  األوىل خالل النصف الثاني
ميالدية. ومن الواضح أن ) ع ر ب( و) أ ع ر ب( ال تستخدمان باملعنى نفسه. 150

بالد العرب( مما يؤكد أن هذه الكلمة )ع ر ب( لتسمية وتستخدم النقوش دائمًا كلمة )
من جهة ثانية, هناك نقشان يعودان اما الكلمة العربية )َعَرب/ُعْرب/ُعُرب(, وتطابق مت

 إىل القرن السادس امليالدي يضعان احلضر يف مقابل البدو الرَّحَّل.
ب( واآلخر وللتعبري عن املفردة الثانية )بدو رحل(, أحدهما يستخدم ) أ ع ر 

نيون )العرب اجلنوبيون( مل يستخدم ) ع ر ب(, وميكن التساؤل عما إذا كان اليم
بصورة تلقائية, وعما إذا كان من احملتمل عدم  يستخدموا املفردتني باملعنى نفسه

)أ(ع  -و- ن(بالتعبري )هـ ج ر نع  ر ب   -و – ناستحسان تصحيح تعبري ) هـ ج ر 
 الوضع املتوسط )كهمزة الوصل, بافرتاض أن األلف مل ( حيث خيتفي األلف يفن ر ب

 كًا(.يكن حمر
كان يعرب عن مفهوم البدو الرحل, بالتأكيد, مبفردة ) أ ع رب(. ومبعنى معاكس, فإنه 
يف كل مرة نقابل كلمة )أ ع ر ب(فإن املعنى الذي يعطي هلا معنى البدو الرحل 

                                                            
ية هي التسمية االصطالحية للغة اليت كانت تستخدم يف املنطقة اليت تسمى اليوم اليمن, العربية اجلنوب 1

 مى فيما قبل اإلسالم.ألن الباحثني ال يعرفون حتى اآلن ماذا كانت تس



 نص كرستيان روبان 

129 

الذي ُأرسل مهديه للسفارة لدى ملوك  Ja 2110مناسب متامًا. انظر مثاًل النقش 
. ملك كنده ومذحج والبدو الرحل, فرتمجة ) ع ر ب( الشمال, وخباصة مالك بن ُبدَّ

 ثل أية مشكلة.بكلمة عرب ال مت
 وهكذا فاملعاني اليت سنقبلها هي:

 ) ع ر ب(= عرب= عربي, ُعْرب, ُعُرب.-
 )أ ع ر ب(= بدو رحل= عربي , أعراب, أعرابي.-

 ك, من املناسب إضافة مالحظة تكميلية: ففي نصوص ُتسمَّى اجملموعاتومع ذل
الوقت نفسه,  باملفردات: عرب وبدو )رحل( بصورة تلقائية, ألنهم عرب وّرحَّل يف

الذي اشرتك مهديه) يف احلرب ضد بدو  Ja 561 Bisكما هو األمر يف النقش 
, هؤالء البدو الذين أساءوا متنوعني على حدود قبيلة حاشد ويف أقاليم عربية خمتلفة 

بعض األراضي التابعة لقبائل ملك سبأ(, التصرف إزاء أسيادهم ملوك سبأ وإزاء 
اليمن مع العرب قد كانت أكثر اتصااًل مع البدو منها مع  وليس من املستبعد أن عالقة

احلضر, حبيث أن مفهوم الرتحل قد انطبق جزئيًا على العرب. وال يزال األمر كذلك 
 يطلق ( حيثEttore Rossiاآلن يف مشال اليمن طبقًا لشهادة )إتوري روسي  حتى

احلضر على القبائل البدوية يف منطقة احلدود الشمالية الشرقية تسمية عرب أو أعراب 
بصورة تلقائية, وهكذا فإن العديد من النصوص تذكر العرب والبدو دون أن تفرق, 

اء قبائل عديدة دون أن حتدد ما إذا كانت دائمًا بينهما, كما أن النقوش تذكر أمس
نوبية(. من املناسب, إذن, حتديد أي القبائل العربية لتكوين عربية أو مينية) عربية ج

واضح ودقيق للقوى احلاضرة آنذاك. وأول خطوة جيب اختاذها هي البحث عن تصور 
ه ليس هناك عربية(. ومن املؤسف أن)القبائل اليت تصفها النقوش بصورة واضحة بأنها 

مل يكن جيهلها. لذلك فإنه ال  أية واحدة تنطبق عليها هذه احلالة, بال شك, ألن أحدًا
 القبائل العربية. تتوفر إال وسائل غري مباشرة لتحديد

 معايري إضافية لتحديد القبائل العربية: -ب
 طابعها البدوي املرتحل كليًا أو جزئيًا. -1

 استخدام اللغة العربية. -2

 ِلَنَر أواًل معيار الرتحل البدوي:و 
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يكن كليًا. لة اليمنية مستقرة بصورة غالبة, إن مل كانت القبائل اليمنية الساكنة يف السلس
ولذلك ال يبدو غريبًا أن منط احلياة البدوية قد كان معيارًا معتادًا لتحديد قبائل 

بوضوح بأنهما الصحراء, حبيث ُيفضل على املعيار اللغوي. قبيلتان فقط وصفتا 
املذكر كلما كان  )سأحافظ باستمرار على الشكل العربي لالسم *بدوية(: كنده شغل)

 معروفًا(.
ميكن اعتبار قبائل أخرى بدوية كليًا أو جزئيًا ألنها توفر تابعني بدوًا للجيوش اليمنية, 

 يصل عددها عشرًا, وخباصة مذحج ومراد املعروفتني أكثر من غريهما.
من هذه القبائل االثنتى عشرة حتافظان على عالقات قدمية جدًا مع الدول اثنتان فقط 

قرن نية, هما جنران وأمري. أما البقية فقد ظهرت يف النقوش يف الفرتة ما بني الاليم
 الثاني والقرن السادس امليالدي.

عايري ثاني املعايري لتحديد عربية القبيلة متامًا هو استخدام اللغة العربية. هناك بعض امل
 اجلنوبية: البسيطة اليت تسمح, بسهولة, بتمييز اللغة العربية عن اللغة العربية

 اللغة العربية اجلنوبية اللغة العربية       
 )آن( الحقة لالسم   )ال( سابقة لالسم أداة التعريف:

 ثالثة اثنان احلروف اللسانية:
 سفعل()هفعل/  -هـ/س ألف )أفعل( الفعل يف صيغة أفعل

ن اليمن, من تأتي مجيع النصوص املكتوبة باللغة العربية, واليت اكتشفت بالقرب م      
ألسف ال يذكر أي كم إىل الشمال الشرقي من جنران, ول300قرية الفاو, على ُبعد 

منها االنتماء القبلي ملؤلفيها. وطبقًا ألسلوب كتابتها ميكن أن يعود أقدمها وأهمها, 
, إىل القرن األول امليالدي, وهي حقبة كانت فيها هذه الواحة بطول عشرة أسطر

ف أن قرية الفاو قد كانت يف القرن الثالث امليالدي املعرو. ومن 1عاصمة قحطان
 عاصمة كندة.

وهكذا يبدو حمتماًل إن هاتني القبيلتني, وكذلك مذحج اللتني سيطرتا عليها كانت 
 تتكلم اللغة العربية. 

                                                            
 ]كذا يف االصل..[ *

 هذا النص هو أول نص يذكر اهلل, يف حدود معرفيت. 1
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 تسمح مبعرفة أي القبائل من احملتمل أن لغتها عربية وهي:هناك وسائل أخرى 
يف أمساء بعض أعضائها, مثل قبيلة ال( يف اسم القبيلة أو وجود أداة التعريف ) -1

األسد, كما تسميها النقوش, وهي اليت يسمى أحد ملوكها )احلارث(. يضاف إليها 
([ نبي ) خ ص ص ت قبيلة اخلصاصة ] ال يوجد امسها إال يف شكله العربي اجلنو

احلدا ]يف النقوش  ألن هلا ملكًا يدعى )م ر ء ل ق س( امرؤ القيس. وكذلك احلال مع
 ([ ألن أحد أفرادها يدعى احلارث.نح د أ 

ويبدو أن باإلمكان إضافة قبيلة أخرية إىل هذه اجملموعة, هي األشعر, ألن اجلغرايف 
( ويف حمل إضافة كما                 بطليموس, يف القرن الثاني امليالدي, يسميها )  

 يلي )            ( مع سابقه هي )إل(.
خدام مفردات عربية لتسمية القبيلة أو جزء من أجزائها, كما هو احلال يف است -ب

بدو( اليت سبق احلديث عنها. يضاف إليها كلمة )أل(, آل يف اللغة )لفظة ) أ ع ر ب( 
ليت استخدمت مرتني لتسمية البطون امللكية يف قحطان العربية, مبعنى بطن من قبيلة, وا

. ويؤكد استخدامها الطابع العربي الذي مت حتديده ومذحج, وكذلك يف كندة وقحطان
 هلذه القبائل.

وتعد لفظة ) ع ش ر ت(ومجعها )ع ش ر( أكثر إثارة لالهتمام, ألنها كلمة عربية 
عربية مثلما تستخدم الكلمة تستخدم عادة لتحديد القبائل اليت تتحدث اللغة ال

لعربية اجلنوبية لتسمية القبيلة فهي           اإلثيوبية ) أ ح ز ب( لتسمية األحباش. أما املفردة ا
دائمًا عندما يتعلق األمر بقبيلة مينية, باستثناء وحيد  )ش ع ب(. إنها املفردة اليت تظهر

ب. ويبلغ عدد القبائل اليت متأخر جدًا, من مأرب, ميكن اعتباره إشارة إىل التعري
ش ر( إحدى عشرة,  توصف بأنها ) ع  ش ر ت( ست عشرة, وتلك اليت تسمى ) ع

 وعتني معًا.فيكون اجملموع سبعة وعشرين , وال يوجد أي اسم مشرتك بني اجملم
ميكن إضافة حجتني أخريتني لتحديد الطابع العربي لقبيلة ما, لكنهما أقل حسمًا 

القبيلة, فإذا كانت تسكن إقليمًا عربيًا, فإن هناك احتماالت كبرية  أوالهما حتديد مكان
أيضًا عربية: تنطبق هذه احلالة على مثان قبائل, منها مثان جدد, وخباصة أن تكون هي 

زار, وحالة أخرى ميكن مقارنتها بذلك كما يف حالة القبائل اليت تقاوم غسان, ون
عربية, وهي حالة مخس قبائل, منها اثنتان  اجليوش اليمنية يف أقاليم ميكن اعتبارها
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 مشال شرق اجلزيرة العربية, واليت زارتها جديدتان. ولنالحظ أخريًا قبيلة تنوخ يف
 حينئٍذ بعثة من املدائن, عاصمة فارس.

ثانية احلجتني واليت تعد ذات استخدام حذر, هي مكان القبيلة يف األنساب العربية, 
ساب بشك كبري, واحلق أنها ساهمت يف تضليل أكثر من كثريون ينظرون إىل هذه األن

ا بدون متحيص. فهي تتفق غالبًا, مبجرد االعرتاف باحث. إال أنه جيب عدم ترديده
 ع املعطيات اليت تكشفها النقوش. وسأقتبس اآلتي:باملواصفات اليت تستند إليها, م

ساب امسًا انتماء ملك كندة إىل بطن من ثور. واحلال أن ثور يبدو يف األن -1
 شخصيًا يستخدم لقبًا لقبيلة كندة.

 لنُّساب فرعًا من األزد, وهي قبيلةوجود غسان على حدود اليمن: يعدها ا -2
 تواجدت بني اليمن والطائف.

( وهذا اسم مِذْكُر أحد أشراف إياد, يسمى )ث ع ل ب ت( بن )ش ل ل  -3
 يدعى ثعلبه ابن سلول.ميكن اعتباره نادرًا. واحلال أنه يوجد يف نسب إياد شخص 

يتكرر ثالث وأقل أهمية من هذا , اسم ملك من األزد, هو احلارث بن كعب الذي 
 مرات يف نسب هذه القبيلة, ألنه اسم عادي نسبيًا.

حينما تصف اإلنسان قبيلة ما من بني القبائل العربية الشمالية أو العدنانية, فإنه ميكن 
ًا, وهذا هو حال تنوخ أو معد, أو بين عامر )بن التأكيد بأن هذه القبيلة عربية متام

د, وكلها قبائل مهمة يف أواسط شبه اجلزيرة صعصعة(, أو عبدالقيس, أو نزار, أو إيا
ال القبائل القحطانية, ألن من العربية وشرقها, وليس هناك إشكال سوى يف ح

ا هو احلال مع املعروف أن قبائل عدنانية قد أحلقت بأرومات مينية) عربية جنوبية( كم
يف عربيتها.  َهْمَدان اليت ينسب ابن الكليب إليها تسع قبائل عربية )عدنانية(, الشك

ولذلك  وعلى العكس فإن قبائل مينية قد تعرضت للضم من قبل احتادات قبلية عربية.
 لن يتم الرجوع إىل األنساب إال كملجأ أخري.

خبمسني قبيلة من احملتمل جدًا أنها  لقد مت التوصل, يف نهاية املطاف, إىل وضع قائمة
يعد طابعها العربي معقواًل. ويوجد  عربية, باإلضافة إىل حوالي اثنيت عشرة قبيلة ممن

( خالل Publicsعامة ) أكثر من ثلثي هذه األمساء يف نصوص تتحدث عن أغراض
 العشرين سنة األخرية.
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متفاوت حبيث ترتاوح ما بني جمموعة ال يعرف الكثري عن هذه القبائل, إنها ذات وزن 
بلي واسع. بعضها بدو صغرية تقطن واديًا أو ترتحل يف ناحية من الصحراء, واحتاد ق

يف رحل, لكن يرجح أن أخريات مستقرة ألنها حتتل األمكنة نفسها قبل اإلسالم و
نها, القرن العاشر امليالدي, يف عصر اهلمداني. وأخريًا فإن هناك ذكرًا مللوك سبٍع م

 ولكن يف القرن الثالث امليالدي أو يف بداية الرابع.
 :تطور العالقات بني العرب واليمنيني -

بعد وضع جرد بكل القبائل العربية ذات العالقة مع اليمن, من املهم رؤية ماذا كان 
 دورها منذئٍذ يف تاريخ اليمن, ميكن متييز أربع مراحل:

 الثاني(املواجهة )القرن األول امليالدي إىل  -1

 الغلبة اليمنية )يف القرن الثالث( -2

 االندماج )من القرن الرابع إىل السادس(. -3

 س ما كانت عليه )من القرن السادس إىل العاشر(.طة إىل عكحتول السل -4

 مرحلة املواجهة )من القرن األول إىل الثاني(: -1
ن( ملك يعود تاريخ أول نص ميين ذكر العرب إىل عهد )ن ش أ  ك  ر ب  ي هـ أ م 

سبأ, يف النصف الثاني من القرن األول امليالدي, فقد أرسل هذا امللك وجيهًا من 
إىل أرض العرب, ليبحث عن , ويأسر تابعني )أ ص ح ب( ملحقني  )ارب منطقة م

 مبنطقة مدينة مارب(. وقد انتهت البعثة بنجاح.
لك السبئي, أرض العرب( هذه, حيث يلجأ التابعون, ال تتبع بالتأكيد سلطة امل)و

 ويبدو أن هذا النزاع األول قد حل وديًا. وقد حدثت املصادمات األوىل بني اليمنيني
ميالدية بقليل. ويف عهد )و  150والعرب بعد بضعة عقود من هذا احلادث, بعد سنة 

احلرب على بعض البدو على  ), ملك سبأ, شن زعماء قبيلة حاشد هـ ب إل ي ح أ(
أراض عربية خمتلفة, هؤالء البدو الذين أساؤوا التصرف يف حدود قبيلة حاشد, ويف 

قبائل سبأ( .. وهكذا فإن البدو قد بدأوا  حق أسيادهم , ملوك سبأ, ويف حق أراضي
 بشن اهلجمات على األراضي السبئية.

ُيلمس مثل هذا الضغط البدوي الواقع على قبيلة حاشد, مشال صنعاء, فيما بعد 
م, وهي قبيلة سبئية أخرى إىل الشمال الشرقي من صنعاء. بقليل, إىل الشرق من يرس
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ضي العالية  العرب يف منطقة  )م ن هـ ت وحنو الفرتة نفسها, حارب سبئي من األرا
 م( حاليًا )حزمت أبو ثور( يف وادي اخلارد باجلوف.

اإلشارات األوىل إىل العرب أو البدو تظهر الدول السبئية مهتمة بوقف حماوالت 
وميكن االفرتاض أن الدول اليمنية األخرى واجهت املشكلة نفسها. واتبعت  التغلغل.

الدمج. يأتي أول مؤشر على ذلك من حضرموت يف حوالي  حللها سياسة قائمة على
 مأ س ر ع( وابنه )م ر ث د  مد ش م س ميالدية. فامللكان السبئيان )س ع  150سنة 

حضرموت, وقتبان, )الفًا جيمع ي هـ ح م د( يواجهان أثناء محلة على ردمان حت
عمليتان أيضًا  وردمان, ومضحى, ومجيع الرجال البدو الذين وقفوا جبانبها(. وجرت

ملالحقة احلضارم والعرب الذين اخرتقوا منطقة متنع )عاصمة قتبان((. واشرتك )
العرب أيضًا يف عمليات عسكرية شنتها دولة مينية, هي حضرموت يف هذه احلالة, 

 فاؤها أيضًا.ورمبا حل
القرن ولن تتأخر الدولة السبئية يف إتباع الطريق نفسها, فقد دّعم علهان نهفان )نهاية 
أ للبدو الثاني امليالدي( جيشه بتابعني بدو, و ميكن افرتاض أن جتنيد حضرموت ثم سب

يستجيب للحاجة لتثبيت البدو الرحل الذين كانوا قد تغلغلوا, وخللق وحدات من 
 رة على أن تكون شرطة الصحراء.اجلند , قاد

 املرحلة الثانية هي الغلبة ) القرن الثالث امليالدي(: -2
القرن الثالث, وبفضل تلك اجليوش البدوية بال شك تبنت الدولة السبئية داية منذ ب

بتصميم, إسرتاتيجية هجومية يف مواجهة البدو, فقد شن ) ش ع ر م أو ت ر(, ملك 
ربيعة, من بطن ثور, ملك كندة وقحطان, وعلى سكان )ى سبأ وذو ريدان محلتني عل

[. وأرسل امللك أثناء  هذه رية الفاو]حاليا ق )( مذ ت ك ح ل  ممدينة )ق ر ي ت 
ليذهب لقيادة عدد معني من الرجال من )خ و ل ن خ ص ل( ومن )العمليات ضابطًا 

ىل جانب بين ثور و)ق )ن ج ر ن( وعدد معني من البدو لقتال قبائل ُيحابر, احملاربني إ
ن باجتاه . وهذه هي العمليات احلربية األوىل املعروفة اليت شنها اليمنيو)(مر ي ت 
 الصحراء.

تهدف هذه السياسة اهلجومية أيضًا إىل مواجهة األحباش املتواجدين آنذاك يف تهامة, 
 ومواجهة القبائل العربية يف هذا اإلقليم. 
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ومع ذلك مل تستطع التخفيف من إقدام البدو الذين استغلوا هذه احلروب حملاولة شن 
بتنظيم )امللك ُمهديه  ي كلف( الذIr 12غارات جديدة كما يستفاد من النقش )

الدفاعات, وإقامة احلراسة على حدود قبيلة حاشد, خالل احلرب اليت شنها األحباش 
يني, لقد حافظ على أمن مجيع حدود احلضر , واخلوالن1ومن ساندهم من السهراتيني

مثلما فعل بالنسبة حلدود قبيلة حاشد, وبالنسبة ألحفاد البدو الرحل الذين هم معهم 
ل مجيع السنني اليت خدموا فيها وحرسوا على حدود حاشد, إىل أن يقبل األحباش خال

لفان ومخسمائة ( أ2500وة قوامها )السالم, باستثناء مرة واحدة أغار فيها األحباش بق
(إىل الغرب من أرض مو ع ر-رجل, وانتقلوا إىل اهلجوم, ومعهم البدو, يف وادي )ذ

 ( مائتان وسبعون عربيًا, وأمسك بهم(.270حاشد, فهامجهم ُمهدي النص ومعه )
تكمن األهمية البالغة هلذا النص يف ذكره للبدو اللذين يسكنون مع احلضر من قبيلة 

 إشارة صرحية لتغلغل البدو يف الوسط اليمين.حاشد. وهي أول 
ويف عهد خلفاء )ش ع ر م أ و ت ر( طوال القرن الثالث, اتبعت السياسة نفسها, 

 هما:جبانبيها نفس
 امتداد السيطرة السبئية على الصحراء: -أ

أسس السبئيون اتصاالت دبلوماسية مع مجيع القبائل العربية الكبرية يف النصف 
من شبه اجلزيرة العربي. فقد كانت على اتصال مباشر مع اليمن إىل  اجلنوبي الغربي

رسل السفراء إىل هذا احلد أو ذاك قبائل األْسد, وِكْنَده, وغّسان, ومذحج, ونزار. وأ
زعمائها الذين اعرتف هلم بلقب ملك. ومع ذلك هناك حادث يكشف لنا أن هذه 

ذ ألسباب جنهلها طلب امللكان ة, إاملمالك العربية قد أصبحت متاما حمميات سبئي
َماِلك, َمِلك ِكْنده,  )على احلكم, من  *السبئيان ,اللذان كانا معًا وصيان

قه, وللملكني, يف شخص امرئ القيس بن عوف,ملك تعويضًا)كفارة( يقدمه أللـم
ة, واحتجزوا مالك ومشايخ كنده يف مدينة مأرب حتى يسلموا هذا الشاب, اخلصاص

أن تركوا رهائن, ابن مالك وأبناء األمراء, كما سلم مشائخ كنده امرؤ القيس, إىل 
 أحصنة ومجال محل وذلواًل, كفارة ألملقه وللملكني(.

                                                            
 جمنسبة إىل ما يسميه اهلمداني )السراة( املرت 1
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ة إزاء البدو( هو ختفيض نفوذ األحباش يف يف السياسة السبئياجلناح اآلخر)  -ب
تهامة, مع العرب الذين يتحالفون عادة معهم, وقد حدثت مصادمات, توجد حوهلا 

يات متعددة, بني السبئيني وعدد كبري من القبائل, يف البداية على السفوح الغربية روا
ميتد بني اليمن وغامد, القبيلة من السلسلة اليمنية فقط, ثم يف السهل الساحلي الذي 

 األكثر ُبعدًا حنو الشمال اليت يوجد ذكر هلا يف هذه النقوش.
إذ على العكس, توحي مؤشرات خمتلفة مل يعد األمر متعلقًا منذئٍذ بتغلغل البدو, 

بوجود تعايش متنام. فقد عهد وجيه سبئي كبري من األراضي العالية باثنني من أبنائه 
. وأكثر 1لى أيدي البدو من قبيلة السفل, إذا اتبعنا ترمجة اإلريانيليتم تنشئتهما ع

نفسها تابعة مللك حسمًا من هذا أن أفرادًا من قبيلة عربية بدوية, هي احلدا, اليت تعلن 
َشمَّر يهرعش, قدمت نذرًا إىل معبد مأرب, وهذا مؤشر أكيد على االندماج يف اجملتمع 

الثورة املشرتكة من قبيلة سبئية ومن جماميع بدوية خمتلفة اليمين, ومن املمكن أخريًا, أن 
 عندما ضمت ِحْمَير سبأ, أو بعيد ذلك , قد كانت تأكيدًا للمعنى نفسه.

 االندماج )القرن الرابع إىل السادس امليالدي(:مرحلة  -3
ة مدت الدولة احِلْمَيرية سيطرتها يف نهاية القرن الثالث امليالدي إىل جنوب شبه اجلزير

العربية بأمجعه, فقد ضمت سبأ أواًل, ثم بعد بضع سنني ضمت حضرموت. ُدعِّم 
ة, وهي أول مرة ْمَيري يف غزوة حلضرموت بوحدة عسكرية من بدو ِكْنداجليش احِل

يذكر فيها أصل وحدة من التابعني البدو. وهذا مل مينع أفرادًا من القبيلة نفسها أن 
 ال شك.يساعدوا حضرموت, خالل هذا الغزو ب

وإذا ُعرف أن ِكْندة كانت متواجدة يف القرن الثالث يف قرية الفاو ولكنها أصبحت يف 
هذه النزاعات بني الدولة القرن السابع تسيطر على حضرموت كلها, اتضح أن 

اليمنية, واليت استدعى خالهلا هذا اجلانب أو ذاك جيوشًا بدوية قد أغرت البدو 
 بالتغلغل يف اليمن.

قرن الرابع, تواصل اتساع قائمة القبائل اليت تقدِّم تابعني من البدو, , طوال الوفيما بعد
اك أي شك يف أن هذه حتى وصلت تسعًا, أهمها كندة, وَمْذحج, واحَلَدا, وليس هن

                                                            
 ]الصواب: وصّيني[ *

 املقصود: مطهر اإلرياني: )املرتجم(. 1
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القبائل قد اعرتفت بالسلطة الكاملة لـِملك ِحْمَير, وأنها قد اندجمت يف اإلمرباطورية 
 حالة احلدا اليت مت احلديث عنها. )احِلْمَيرية( كما يبدو من

ولتوضيح املكان الذي احتله البدو يف اإلمرباطورية , بصورة ملموسة, يكفي إيراد 
رئيس بدو ملك  )ط السبئي املكلف بقيادة الوحدات البدوية: الّلقب الذي محله الضاب

سبأ, من كندة, ومذحج, وحريم, وبهيل, وزيديل, ومن مجيع بدو سبأ, وِحْمَير 
 حضرموت, ومينات(.و

هذا يعين أن البدو, بدون شك, قد أصبحوا موجودين منذئٍذ يف مجيع أجزاء شبه 
ْمَير متارس على عدد من القبائل اليت مل تكن اجلزيرة العربية. انه يعين أيضًا أن سلطة ِح

أرضها من قبل تتبع ملكًا مينيًا. هناك , إذن , امتداد إقليمي حنو الصحراء إىل قرية 
 اليت كانت فيما مضى عاصمة كندة ومذحج. -بال شك -اوالف

ويف بداية القرن الرابع امليالدي متت مواصلة احلروب اليت ابتدأت يف القرن الثالث 
يالدي على قبائل املناطق الواقعة بني اليمن وغامد,ومل يعد هلا ذكر فيما بعد, رمبا امل

ن املعابد الوثنية. إال أنه ويف ألن النقوش بدأت تصبح نادرة مع التخلي التدرجيي ع
هذا االجتاه أيضًا, كان هناك توسع يف األراضي )إقليمي(, عّبر عنه اللقب اجلديد الذي 

ملك سبأ وذو ريدان  )يف بداية القرن اخلامس امليالدي: سعد محله أبو كرب أ
وبدهم يف الطود )وحضرموت ومينات وبدو الطود وتهامة( تغري ُبَعْيد ذلك إىل 

 الطود( يف الواقع امسًا جلزء من عسري.)داني أصبح امة(. ويف عصر اهلموته
بية اليت بدأت أصبحت اإلمرباطورية, إذن, تشمل منذئذ عددًا كبريًا من القبائل العر

ختتلط بالقبائل اليمنية التقليدية. وميكن التأكيد أنها قد أصبحت دولة مزدوجة الرتكيب 
لى عدد كبري من القبائل البدوية أن تتدخل أبعد القبلي. وقد مسحت هلا سيطرتها ع

فأبعد يف أواسط شبه اجلزيرة العربية ضد َأَسد, أو غّسان, أو ِنَزار, أو معد, أو بين 
 )بن صعصعة(, وحتى يف شرق شبه اجلزيرة ضد ِإَياد أو َعْبد الَقْيس. عامر

س حِلْمَير يف القرن لكن الدور املتنامي للبدو مع الضربات اليت وجهتها احلبشة ثم فار
 السادس, قد قاد إىل نهاية.

 انتقال السلطة )حوالي نهاية القرن السادس امليالدي(: -4
م.لدرجة أننا جنهل كل 630م و550تكاد تنعدم الوثائق متاما عن الفرتة ما بني سنة 

ية شيء عن انهيار ِحْمَير. تأتي أول إشارة إىل القوى املؤثرة, منذئذ من السفارات اليمن
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إىل النيب حممد )ص(, ومن القليل املعروف عن ثورة األسود العنسي. وامللمح األكثر 
غياب شبه التام حِلْمَير. فلم يعد اليمنيون القدماء ممثلني سوى باحتاد إثارة لالنتباه هو ال

َهْمَدان. وعلى العكس فإن القبائل العربية قد أصبحت نشطة جدًا, سواء يف تأييد 
معارضته. ومع ذلك جيب احلذر من االختالفات اليت تزدحم بها هذه  اإلسالم أم يف

 الروايات.
الف عليه: كندة حتتل حضرموت وحتكمها. وال هناك معطى على األقل يبدو ال خ

منلك سوى معلومات متفرقة جدًا خالل أكثر من قرنني. وكتب األنساب اليت حدد 
ا أقل توسعًا, والقصص م( هي أول مصدر, لكنه820-737شكلها ابن الكليب )

 اخليالي للُنّساب هو االنعكاس األمني غالبًا, للعالقات اليت تقيمها القبائل, وبذلك
يقدم وسيلة مفيدة ملعرفة اجلغرافيا القبلية. لكن استخدام األنساب حمفوف باملخاطر. 
فهي قد استغلت غالبًا لتربير مزاعم من كل صنف. من هناك جاء القول املأثور 

كذابون( ناهيك عن التشويهات املتعلقة بتنسيق معطيات ذات أصول  ابونالنس)
 متنوعة.

يف تقسيم شبه اجلزيرة, معتربة إياها عربية مجيعها,  يكمن اإلسهام األساسي لألنساب
إىل فرعني: العدنانيني أو عرب الشمال )يوجدون غالبًا يف مشال شبه اجلزيرة( , 

د اليمنيون يشكلون سوى فرعني من القحطانيني والقحطانيني أو عرب اجلنوب.ومل يع
ـَْخم وَطيِّء, الذين جيمعون بصفة خاصة كنده, وَمْذحج, واألْسد, وغّسان, وَع ّك, ول

واألْشَعر, وُقَضاعة, وَتُنوخ اخل. توجد هنا القبائل اليت ضمها احِلْمَيريون إىل 
ها كانت ضمن التحركات إمرباطوريتهم باإلضافة إىل قبائل أخرى ممن ال يبدو أبدًا أن

املرتبطة باليمن قبل اإلسالم. لقد كان التاريخ, بدون شك, ومعه صراعات أخرى 
تلك اليت تواجه فيها املكيون واملدنيون, عاماًل مهما يف ظهور هذا االنشقاق وخباصة 

الذي يقسم العرب إىل مجاعتني متصارعتني, والذي أسهم بدور كبري يف استيالء 
 السلطة. العباسيني على

استخدم عرب اجلنوب أجماد الفرتة ما قبل اإلسالمية يف مواجهة عرب الشمال الذين 
ٍع هلم أن نيب اإلسالم قد ُولد فيهم, وبهذه الطريقة اكتسبوا االعرتاف كان أهم لقب َوِر

بأنهم عرب أكثر من غريهم )َعَرٌب َعاِرَبة( يف مواجهة عرب الشمال الذين يعدون 
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ْبة(. ويكمن التناقض هنا يف أن القبائل ذات اللسان العربي: اجلنوبي قد )َعَرب ُمسْتعَر
 العرب العاربة(.)صنفت من بني 

ن املعطيات املتوفرة عن اليمن, بصورة واسعة ومتماسكة ومن مصدر أول كتبها, لك
تعود إىل القرن العاشر امليالدي فقط, يف مؤلفات احلسن اهلمداني. إننا ندين له, 

وزيع جغرايف مفصل للقبائل, وخبريطة للهجات, وبسلسلة أنساب معمقة خباصة, بت
  األخريين, َهْمَدان وِحْمَير.ومنقب عنها, لالحتادين القبليني اليمنيني

يقدم هذا التوزيع للقبائل الكثري من املعلومات اجلديدة. فقد اكتسحت اليمن بأكمله 
َدا كجزء منها بني اجلوف موجة العرب البدو: كندة يف حضرموت, وُمَراد والـَح

وَبْيحان, ومذحج بني َجْهران وَدِثينة, وهي ثالث قبائل تواجدت قبل بضعة قرون 
 لى بعد مئات من الكيلومرتات إىل الشمال.ع

أما إىل الشمال من صنعاء فان هذا االضطراب قد كان أقل جذرية, اذ توجد القبائل 
الشام وخوالن الطيال: املرتجم(, وحاشد,  الكبرية القدمية: اخلوالنيون ) حاليًا خوالن

, أو ذيبان, وبكيل لكنها ضمت إليها مجاعات عربية عديدة, وخباصة حجور أو عوام
 أويام , وهي قبائل جند ذكرًا هلا يف النقوش.

ومل يبق يف جنوب صنعاء سوى بقية من ِحْمَير حماصرة من مجيع اجلهات بالقبائل 
تهامة القبائل العربية ملا قبل اإلسالم, مثل َحَكم,,  العربية, وأخريًا كان يوجد يف

 من أصل غري حمدد. وَعّك, واأَلْشعر, باإلضافة إىل قادمني جدد عديدون
ويتضح االخرتاق العربي أيضًا يف اخلارطة اليت وضعها اهلمداني للهجات فهو يصنفها 

 يف ثالث مجاعات:
عربية اجلنوبية القدمية اليت ُغتم )ُرطن(: وهذه بال شك إشارة إىل اللهجات ال -1

 يف املهرة ويف ثالث مناطق صغرية يف اليمن الغربية.       كانت آنذاك حماصرة

ِحْمَيرية: وهذه اللغة اليت ال تعرف إال بفضل اقتباسات بعض املؤلفني  -2
تصنف بني العربية والعربية اجلنوبية, وال يوجد أي نقش مكتوب بها الن احِلْمَيريني 

ون باللغة السبئية. وقد كانت ال تزال حمكية يف أيام اهلمداني, أو يف حالة كانوا يكتب
 العالية من صعدة إىل سرو ِحْمَير.بقايا يف األراضي 

العربية: ميكن االفرتاض أن التغلغل العربي يتناسب مع درجة التعريب.  -3
 ل العربي.وتنطبق خارطة املناطق املعربة مبا فيه الكفاية مع خارطة القبائل ذات األص
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 ويبقى التساؤل عن:
 كيفية هذا التغلغل: متى, وكيف وخباصة, ملاذا؟ -

عطيات ضئيلة لإلجابة على هذه األسئلة: فمنذ القرن الثالث ليس هناك سوى م
امليالدي تشري النقوش إىل وجود عرب مستوطنني يف حاشد, أو يف تهامة, أو يف 

يضًا الدور الغامض لكنده يف مشكلة اجلوف, أو يف وادي بيحان وحميطه. وقد لوحظ أ
كل ما نعرفه يف  حضرموت الذي يتوافق, بدون شك, مع فرتة غزو. إال أن هذا هو

 احلاضر.
وتسمح املصادر املكتوبة املتقدمة على اهلمداني مبتابعة بعض من حتركات القبائل, 

ني ولكن بصورة غامضة. وال تزال املؤشرات الدقيقة هي تلك اليت ذكرها اهلمدا
ولكنها لألسف قليلة جدًا ) وعن فرتة قصرية قبيل عصره(. لقد جعلنا نتابع هجرة 

ربية ُعذر اليت تعد اليوم جزءًا من حاشد, من اجلوف حيث كانت, حنو مطرة القبيلة الع
يف األراضي العالية, ومن هناك إىل السفوح الغربية من السلسلة اليمنية. ويشري إىل أن 

 مذحج( يف جنوب اليمن قد مت يف زمن جد أحد معاصريه. استقرار أود )جزء من
يف القرنني التاسع والعاشر امليالديني.  يبدو, إذن, أن حركات مهمة قد حدثت أيضًا

وتدل االختالفات العديدة بني خارطيت القبائل, احلالية وتلك اليت وضعها اهلمداني, 
 على أن هذه احلركات قد تواصلت فيما بعد.

على الطريقة اليت حدث بها تغلغل العرب سوى أن  شهادة مباشرةال منلك أية 
بني القبائل اليمنية والعرب, سيكون مهما  اهلمداني ينقل أمساء بعض املعارك

ختصيص دراسة مستقلة هلا ويالحظ مع ذلك اختالف بني خارطة القبائل يف اجلهات 
 الشرق من خط توزيع الغربية واجلهات الشرقية من اليمن. فاحلضور العربي كثيف إىل

املرتجم( مياه األمطار )بني ما ينحدر إىل الصحراء الشرقية وما ينحدر إىل البحر: 
بصورة تقريبية, حيث مل يعد هناك سوى بقايا غري مهمة من القبائل القدمية, مثل 
الصدف يف حضرموت, وعلى العكس, يوجد إىل الغرب القبائل اليمنية القدمية, ولكن 

صر عربية أو مستعربة )معرَّبة( إىل هذا احلد أو ذاك. نستطيع االفرتاض, تتخللها عنا
على األقل, مل يكن هناك غزو كثيف, بل تغلغل متقطع قامت به  إذن , انه إىل الغرب,

 مجاعات صغرية آتية من الصحراء.
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قد تكون واقعة أن القادمني اجلدد يشكلون خليطًا معقدًا بصورة غري عادّية, من 
ذات أصول متنوعة, يف حني أن اخلارطة القبلية اليوم مبسطة جدًا, داللة على مجاعات 

 ديث نسبيًا باملقارنة مع عصر اهلمداني.لقدوم حأن تاريخ ا
وُيَظنُّ أن هذا التغلغل قد ترافق بتغريات عديدة يف البنية القبلية أكثر داللة متزق احتاد 

من اليمن إىل غامد. و يف العصر  )دوأت( ُدوَّة الذي حكم قبائل السراة الشمالي
ة أساسية, يف اإلسالمي أصبح األعضاء الذين كان يتشكل منهم متواجدين, بصور

ثالثة احتادات: األزد, ومذحج, وَهْمَدان. لكن اسم ُدوَّة مل خيتف باختفاء ذلك االحتاد, 
ءًا من إذ يوجد يف اجليل الرابع من نسب َحَكم, مع إن َحَكم كانت قبل مخسة قرون جز

ن ُدوَّة. وتوجد الظاهرة نفسها بالنسبة لقتبان, أحد أجزاء ردمان عند اهلمداني يف حني أ
 ردمان قد كانت قبل امليالد قبيلة قتبانية.

ال ميكن االختتام دون تناول العوامل اليت قد تكون أثارت أو سهلت هذا التغلغل, مع 
ات املتوفرة, وخباصة املعطيات أنه ال يزال صعبًا تأسيس عالقات سببية ألن املعطي

 األثرية )األركيولوجية(, نادرة جدًا.
اليمن ما كان ممكنًا, بالتأكيد بهذا االتساع مامل تنحط املناطق فتغلغل العرب البداة يف 

الواسعة املروية من السهول الواقعة عند منتهى اجلبال على مشارف الصحراء, حيث 
 ناطق قبل اإلسالم, يف الواقع, درعًا ضد البدو.شكل السكان الذين قطنوا يف هذه امل

سبابًا عديدة. وتعد األسباب ومن الواضح أن الحنطاط هذه املناطق املروية أ
االقتصادية أكثرها إثارة لالهتمام غالبًا, واملتمثلة يف موت جتارة القوافل اليت تنقل 

ليت متر بهذه الواحات البخور والطِّْيب من اليمن إىل أسواق البحر األبيض املتوسط وا
رت الواقعة يف منتهى اجلبال. فاملداخيل التجارية وحدها جعلت باإلمكان وبر
 االحتفاظ مبنشات هشة ومكلفة لكن أسبابًا أخرى قد كان هلا دورها بالتأكيد مثل:

امتالء املناطق املروية بالطمي مما اضطرهم إىل املبالغة يف زيادة ارتفاع  -
 ث أصبحت هشه.املنشات )السدود( حبي

واليت  24التدمري الذي رافق الغارة الرومانية )إليوس جالوس( ملأرب سنة  -
 بعض املدن مل يتم إحياؤها بعدها. يبدو أن

تغري ُمنَاخي طفيف يدل عليه اختفاء الغطاء النباتي للجبال اليمنية يف زمن ال  -
 يزال حباجة إىل حتديد.
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هم اهلجومية أسباب سكانية )دميغرافية( ومن جانب آخر قد يكون إلقدام البدو وطاقت
مثاًل وهو حيوان ظهر وانتشر يف مناخية باإلضافة إىل أسباب تقنية, كامتالك اخليول  أو

اليمن يف وقت متأخر! وكذلك آثار تبين نوع جديد من السروج المتطاء اجلمال, مما قد 
على هذه األسئلة  يكون مسح باستخدام الرماح وإطالة مسافات االنتقال. وأنا ال أصر

 اليت تظل ختمينية.
 

أن مغادرة الكثري من  ومع ذلك يبقى عامل أخري ال ميكن التقليل من قيمته, وهو
اليمنيني لالشرتاك يف اجليوش اإلسالمية حنو األراضي اليت فتحت , قد يسر بالتأكيد , 

ين كما يف تغلغل البدو, إذ يوجد مينيون يف كل مكان تقريبًا وأحيانًا يكونون كثري
 الكوفة.

للخيال من  فاجلرد العادي للمعطيات املتعلقة بتغلغل العرب البداة يف اليمن أقل إثارة
األسطورة القدمية عن أصل اليمنيني )العرب اجلنوبيني(, واليت تقول أن أحفاد اليمنيني 

 القدماء قد تبعثروا يف شبه اجلزيرة العربية بأكملها بعد انهيار سد مارب.
كس, بعيدًا عن ظهور حراك سكاني من اجلنوب إىل الشمال, فإن لى العولكن ع

الشمال حنو اجلنوب, هناك الكثري من الباحثني, حبجج املالحظ هو تدفق البدو من 
خاصة حبقول حبثهم, مثل حاييم رابني يف دراسته عن عرب شبه اجلزيرة العربية قدميًا, 

الشعرية يف هذا اجملال. ويتضح أن  كانوا قد القوا شكوكًا جدية على قيمة القصص
 استنتاجاتهم قد تأكدت.

أول موجز, ألن الكثري من النقاط التفصيلية ميكن ليس هذا البحث, بالتأكيد سوى 
( العربي اخلاص بكل قبيلة. لكن La Traditionحتسينها بدراسة القصص الشعيب )

 , تبدو نتائج مؤكدة.قدم احلركة واجتاهها وتواصلها بعد حتول اليمن إىل اإلسالم 
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قابلها يف كتب األنساب القبائل العربية املذكورة يف النقوش اليمنية, مع القبائل اليت ت
 العربية.

 القبائل القحطانية
 يف النقوش يف كتاب األنساب  
 )هـ ج ر ل م( هجور  

 
 َهْمَدان

 
 حاشد

 )ع و م م( أوام بن حجور
 )ي أ م( يام

 بكيل
 ذ أ ب ن() ذيبان
 )أ م ر م( أمري

 )س ف لن( السفليون )؟(

 ِحْمَير

 (مج د د  ن)خ و ل   خوالن قضاعة

 خوالن قضاعة

 ) ح ر ت( حرة 

 ؟
)ر د ح ت ن ب ن 

 ح ر ت(
 )ب ح ر م( حبر )؟(
 )س ح ر م( 1سحار

 )ب هـ ل م(  بهيل

 
 

 
  

 )ر س ن(  رسان 
 (ج ن ت)ح د   حيدجينه األزد

 )غ م د م(  ميدغا   )أ س د ن /

                                                            
 اهلمداني جيعلها من خوالن قضاعة .من عك اليت هي جزء من األزد طبقًا البن الكليب, لكن  1
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 )ع ك م (  عك أ س د /أ ل
 )غ س ن (  غسان أ س د(
 )أ هـ ل ن ي(  ناه )؟( 
 )خ ص ص ت ن( اخلصاصة زهران 
  

 
 سعد العشرية

 )س ع د م( أبو أوس
 )أ ب أ س( احلكم 

 مذحج 
 ) م ذ ح ج م (

 
 

 احلكم   

 )ح ك م م (           

 سعد العشرية
 )ج د ل ت( جديلة
 )د و أ ت( دوه

 ) ز ي د أ ل( زيديل
 )ح ر م م( حريم 

 )ج ر م( ُجّر  
 ) ح د أن( 1احلدا  
 )م ر د م(  مراد 
 )ي ح ب ر( حيابر مراد)؟( 
 )ر ض و م( 2رضاء مراد )؟( 
 

 جلد
 ) ص ي( صماء

 )س ن ح ن ( سخان 
 )ن خ ع ن ( النخع 

                                                            
 هذه القبيلة تنسب أيضًا إىل مراد 1

 وهناك حتديد آخر ممن جيعلها مجاعة. 2
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 ) ك د ت(   كنده
 )ن ج ر ن(   جنران

 )ق ح ط ن(   قحطان
 ع ر ن() أ ش    األشعر
 )ر ك بن(  الركب  األشعر
 )س ب س م(  سنبس طيء
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 تعليق:
جعل الباحث لنفسه معايري معدودة لتحديد هوية القبائل العربية الشمالية )البدوية(  

 هل اليمن( وهذه املعايري هي:لتمييزها من القبائل العربية اجلنوبية )أ
 

 : أي استعمال هذه القبائل العربية الشمالية ومنها:معيار لغوي -1

 بعض أعضائها.وجود أداة التعريف )ال( يف اسم القبيلة أو يف أمساء -أ

استعمال مفردات عربية مشالية لتسمية القبيلة أو جزء من أجزائها مثل:  -ب
 )أ ع ر ب( أي بدو,

 قبيلة,و )آل( مبعنى بطن من 
ُتستعمل  -وفق ما ذهب إليه -و ) ع ش ر ت( ومجعها ) ع ش ر( أي َعِشْيَرة, وهي

 نوبية.لتحديد القبائل الشمالية وتقابل )ش ع ب( )َشْعب( العربية اجل
: فإذا كانت تسكن إقليما عربيًا ]مشاليًا[ فإن احتماالت معيار مكاني -2

 كبرية أن تكون هي أيضًا عربية.

فحني تصف ‘‘يستعمل هذا املعيار بـحذر, هو : ومعيار األنساب -3
األنساب قبيلة ما من بني القبائل العربية الشمالية أو العدنانية, فإنه ميكن التأكيد بأن 

ربية متامًا.. وليس هناك إشكال سوى يف حال القبائل القحطانية؛ ألن من هذه القبيلة ع
 .’’بية جنوبية(املعروف أن قبائل عدنانية قد أحلقت بأرومات مينية )عر

 
والقارئ ملا كتبه ُيخيل إليه أن هذه القبائل البدوية قد اكتسحت اليمن وحاصرتها من 

 .1كل جانب
 
 

                                                            
 27من, كريستيات روبان, جملة دراسات مينية العدد دراسات مينية, انتشار العرب البداة يف الي 1

 .101ص
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 املعيار اللغوي:  -1
: إن اجلهات املتبدية من اليمن اليت كانت متتد إىل الشمال من الدول والقبائل 1-1

اليت تصب يف الدواسر...  اليمنية املستقرة حول اجلوف وجنران وملتقى أودية عسري
. ويف هذه اجلهات كانت متر قوافل 1هذه اجلهات هي يف عرف الشماليني أنفسهم ميانية

وتقع حمطاتها, لذا كان من احملتم أن تتأثر القبائل اليمنية اْلُمَتبدّية يف هذه  التجارة
اجلزيرة  اجلهات مثل ِكْندة وَمْذحج وُمَراد, حبركة النقل التجاري بني خمتلف أرجاء

مشاهلا وجنوبها وشرقها وغربها وحبركة غريهم من بدو الشمال وكان ال بد أن ينشأ 
ارض يف اللغات )اللهجات( كما يف نقش )قرية( )الفاو( عن ذلك التأثر اختالط وتق

حاضرة مملكة كندة ويف اجلوف كانت هلجة مملكة )هرم( تقرتب من العربية  2يف جنران
 .3الشمالية

هلذا املزيج يف أسلوب املعيشة ومنط الثقافة فأهلها يف جمملهم سوى مثال  وما ]قرية[)
ن, ولكنها ختتلف عن القبائل املتحضرة من القبائل اليمنية وهي كندة ومذحج وقحطا

مثل سبأ وِحْمَير, حبيث تتميز بكونها امتدادًا حضريًا وبدويًا يف الوقت نفسه لقبائل 
 .4اليمن عمومًا

ذي تلحظه يف نقوش ]قرية[ هو يف الواقع نتاج ملزيج اللغوي الوهكذا فإن هذا ا)
 .5يتهم وحياتهم يف حاضرتهم(منطقي لعملية الوصال املستدمية بني حياة العرب يف باد

                                                            
,مركز الدراسات  37بافقيه, صيف العربية السعيدة,دراسات تارخيية قصرية, حممد عبدالقادر  1

 م.1987 -هـ1408والبحوث اليمين, صنعاء, 
 .291أوراق يف تاريخ اليمن وآثاره, مصدر سابق, ص 2
 .37ص يف العربية السعيدة, مصدر سابق, 3
 .294أوراق يف تاريخ اليمن ,مصدر سابق, ص 4

 .293أوراق يف تاريخ اليمن, مصدر سابق, ص 5
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ثم ,وألسباب ليس هنا حمل حبثها, استقرت تلك القبائل اليمنية اليت كانت يف الشمال 
مثل: كندة )يف حضرموت(  أو بعضها استقرت يف داخل اليمن )قبل اإلسالم(

ومذحج ) يف سرو مذحج(,و مراد ) يف بالد مراد(, حاملة معها تأثرياتها اللغوية 
 .1)اللهجية(

 
: رأى الباحث أن وجود )ال( يف اسم )األزد( دال على مشاليتها وبدويتها وقد 1-2

 ناقشه اإلرياني يف ذلك )وإْن مل ُيِسمِّه صراحًة( فقال:
إيل( الدالة  -ل الكلمة, ماهي إال لفظة )إلاأللف والالم يف أواحلقيقة هي أن ..‘‘

)إلثوب( و )إلشرح( و مثل:  على اإلله, وقد دخلت على هذا االسم املرّكب يف أوله
 -ِإْل ُأْسد( هو )ُأْسُد اهلل( , و ُأسد هنا هي )أزد -)إلوهب(.. فمعنى كلمة )اأُلْسد

د بالزاي(, ومن املعروف يف كتب تقول القواميس واألسد بالسني أفصح من األز
و  األسد( كانت تنقسم إىل فرعني كبريين هما )ُأسد اهلل ( -األنساب أن قبيلة ) األزد 

)ُأسد اجليش(؛ فكلمة )األسد( يف النقش ماهي إال ) إيل أسد( أي ) أسد اهلل(, وليس 
األوحد على فيها أداة التعريف الشمالية )األلف والالم( واليت جعلها الباحث دليله 

أن القبيلة املذكورة قبيلة أعرابية مشالية أخذت تتدخل يف أوضاع اليمن, فاألسد هنا 
 .2’’بيلة اليمنية العريقةليست إال األزد الق

 
ومن القبائل اليت ذهب الباحث إىل مشاليتها )أعرابيتها( احلدا ؛ ألن أحد أفرادها 

( أي أنها معرفة نبصيغة ) ح د أ  ُيدعى احلارث لكن هذه القبيلة مذكورة يف النقوش
 )األزد(.بالنون ال بأل التعريف كما كان يقتضي احلال لو كانت مشالية مثل 

 

                                                            
 .38العربية السعيدة, صراجع, يف  1
, مركز الدراسات والبحوث اليمين, صنعاء, 40نقوش مسندية وتعليقات, مطهر علي اإلرياني, ص 2

 م.1990ط/ الثانية, 



 تعليق-نص كرستيان روبان 

149 

:  ومن معايريه: كلمة عشرية )ع ش ر ت( لوصف القبائل الشمالية 1-3
)البدوية/األعرابية(, وأنها تقابل اسم )شعب( ) ش ع ب( اليت ُتطلق على القبائل 

 اليمنية دائمًا.
ولو عدنا إىل ما قاله نظراؤه الـُمْحَدثون عند حديثهم عن هذه الكلمة )عشرية( فإننا ال 

ا بني أيدينا من كتاباتهم, ال جندهم يذهبون إىل ما ذهب إليه؛ فهذا جندهم ,فيم
القبائل الرُّحل يف األراضي الواطئة  ))بيستون( يرى أن اسم عشرية )ع ش ر( تعين 

, ويصر دائمًا على أن اسم )عشر( يعين 1ق إىل على البدو( باعتبار أن )عشر( ال تطل
النسب وأن )أشعب( ]كذا[ فقط على جمموعات منظمة( على أساس روابط الدم أو )

 .1احلضر 
أما )جاك ريكمانز( فقد الحظ تداخاًل بني لفظي )عشر( و )أشعب( بالنسبة لبعض 

عل الباحث )روبان( يعده إشارة القبائل احمليطة مبنطقة النفوذ السبئي( ولعل هذا ما ج
 على التعريب(.

ن= السفل( اليت كان ( اهلمدانية= )سفلن= سفالنوقد ُوِصفت قبيلة ) س ف ل 
موطنها كما قال اهلمداني على شط اخلارد, وصفت يف النقوش بـ )أعراب( تارة, 

 .1و)شعب( تارة , و)عشرية( تارة ثالثة
 م قد شرحوا كلمة عشرية مبا يلي:ويف املعجم السبئي جند صانعي هذا املعج

 .2جملس, عشرية, ندوة, دون أية إضافة

                                                            
 سبأ ومحري وحضرموت من القرن األول إىل الثالث امليالدي, حممد توحيد اليمن القديم, الصراع بني 1

 قلت :م , 2007ي لآلثار والعلوم االجتماعية , صنعاء,, املعهد الفرنس200عبدالقادر بافقيه,, ص
الشاعر الكبري حسن عبداهلل الشريف أن السُّـَفِلّيني ينتمون إىل احِلَماِرّيني من بكيل و موطنهم  أخربني
  وادي مور ما بني مديرتي ُكَشر و اجَلِمْيمة من حمافظة َعْمراناليوم يف

 .21, ص1982رات جامعة صنعاء, املعجم السبئي, بيستون وزمالؤه, منشو 2
 .138نقوش مسندية , ص 4
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بحثوا كثريًا يف مدلوالت هذه الكلمة ومل جند منهم من أما الباحثون اليمنيون فلم ي
 يربط بينها وبني التأثري الشمالي الذي ذهب إليه الباحث؛

 ,4فاإلرياني يرى يف )عشري= عشائر( داللة على األعراب
 . 1د ذكر رأيي )بيستون( و)ريكمانز( ومل ُيدِل بدلوه بني الدالءفقيه فقوأما با

 

رت بذكره كتب األخبار واألنساب ومعجمات البلدان وبغض الطرف عما توات: 1-4
عن ميانية تلك الشعوب )القبائل(, واملواضع يف أقصى مشال بالد اليمن التارخيية, 

ملعايري الُّلغوية ليمانية تلك القبائل فإننا سنجاري الباحث )املستشرق( فنضع بعض ا
لرجال والبطون واملواضع واملواضع من جهة, ولوجود تأثري مياني ما يف أمساء أعالم ا

يف غري اليمن من جهة أخرى, وهو ميدان واسع ومع ذلك ينبغي أن نكون على حذر 
 *فال نتوسع فيه فنجعل يف اليمن َمْن/ما  ليس منه لوجود أدنى شبهة.

 عايري اللغوية:ذه املومن ه
مياني أو  –حني ُيسبق االسم بـ )ذو( أو )ذي( فإنه على األرجح  )ذو( أو )ذي(: -

وسواء أكان هذا االسم علمًا لرجل أم لقبيلة أم لبطن, أم اسم موضع:  2تأثر باليمانية
نهم ذو/ذي َيزأن )َيَزن(, ذو َجَدن, ذو الِكالع, ذو ُرَعْين , ذو َغيالن: ذو حممد ) و م

كيل (, و تكثر ) ذو ( يف أمساء بطون قبائل من ذو زيد و ذو موسى(, و ذو حسني ) ب

                                                            
 .200توحيد اليمن القديم , ص 1

ي بتحقيق: ومعولنا فيما سنورد من أمساء األعالم واملواضع على: ) صفة جزيرة العرب( للهمدان *
حممد بن علي األكوع, وعلى )معجم البلدان( لياقوت احلموي, ط/ دار صادر, وعلى ) البلدان 

ية عند ياقوت احلموي( إلمساعيل بن علي األكوع, وعلى )معجم ما استعجم( للبكري بتحقيق اليمان
ن النقوش مصطفى السقا وعلى )مجهرة اللغة( البن دريد بتحقيق رمزي بعلبكي, وعلى )خمتارات م

 , و معجم 2اليمنية القدمية( لبافقيه وزمالئه وعلى )املوسوعة اليمنية( اصدار: مؤسسة العفيف, ط/
 البلدان و القبائل اليمنية ) معجم املقحفي ( , وعلى املعرفة الشخصية.

يف  جتي )ذو( زائدة مضافة إىل األمساء يف اليمن , )املعجم الكامل -أيضًا -وعند عبدالسالم هارون 2
 .155هلجات الفصحى( مجع وترتيب: داود سلوم, ص
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حاشد و بكيل , ففي حاشد تكثر ) ذو ( يف بطون العصيمات و عذر , و يف بكيل 
 .         1تكثر يف بطون ِسفيان

ـِْين, ذي الّسفال, ذي ج رت ومن أمساء املواضع:  ذو/ذي َمْرَمر, ذي َيُدْوم , ذي ب
و يف يافع :, ذي  ذي سان سبتان , ذو ضان,  ,ذي حاور , ذي ناعم , ذو سامر , ذو

 .2صراء , ذي ناخب , ذي يهر , ذي ُصوت و ذي غان , ذي يزن , ذي عسم 
ويف أقصى مشال اليمن: ذو بيضان )يف جهات تثليث( ,)وتثليث: هو عْلو وادي 

 الدواسر أو متفرع من مشال جنران(.
-بـ )ذو/ذي( , واألرجحعديدة يف احلجاز مسبوقة ن: مثة مواضع ويف خارج اليم

ميانية تلك األمساء, ألن احلجاز كانت طريقًا قدمية من طرق القوافل التجارية  -عندنا
اليمنية إىل غزة ومصر, وقامت بها مستوطنات وحمطات ميانية, ثم كانت موطن األوس 

بئر نورة( وما حوهلا جند:  ذو َذْروان: )واخلزرج اليمانني وغريهم ويف يثرب )املدينة امل
, ذو بقر: )واد بني أخيلة احلمى محى الربذة قرب املدينة(, ]ذو[ 3لبين زريق باملدينة(

ُكالف: )اسم واٍد من أعمال املدينة(, ذو قرد: )ماء على ليلتني من املدينة بينها وبني 

                                                            
فالُعَصْيمات تنقسم إىل : ذو جرب , و ذو فضل )و منهم ذو فارع( , و الغنايا )و هم ذو حممد و ذو   1

( ,و من أمساء أسرهم أيضًا =              2/1272منصور و ذو مطر( , و ذو ِقْيصه  )معجم املقحفي 
ـْلة, ذو ُقَطي ا بذلك عبدالوهاب الذيب ش, ذو ُجْخُدم, ذو البارد, ذو خريان, ذو عيد, أخربن=: ذو سَي

احلاشدي , أما عذر فمنهم : ذو منصور, و ذو ِصَيد , و ذو غازي , و ذو فايز , و ذو رافع , و ذو 
َصْوالن , و ذو هادي , و ذو سبتان , و ذو غليس , و ذو داحش , و ذو قيز ..)معجم املقحفي 

ان , و ذو حجي , و ذو علتان , و و يف ِسْفيان : ذو زوايد , و ذو سليمان , و ذو شهو (, 2/1223,
ذو َصْيده , و ذو جشمان , و ذو هيجان , و ذو معقل , و ذو جربان , و ذو قناف , و ذو صميم , و 

 ( . 2/975ذو محدو , و ذو ُدَغْيش , و ذو طالع ..) معجم املقحفي , 
التنفيذ الطباعي : مركز يافع و شذرات من تراثها , علي صاحل اخلالقي ,  –ر معجم هلجة َسْرو ِحْمَي 2

 . 22, 21م , ص 2012 -هـ 1433صنعاء , ط/ األوىل ,  –عبادي للدراسات و النشر 
 ( .3/5ذروان: أيضًا: حصن باليمن من حصون احلقل قريب من صنعاء )معجم البلدان  3
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, ذو طلح :) موضع دون خيرب(, ذو العشرية : ) من ناحية ينبع بني مكة واملدينة(
 ز(.الطائف لبنى حمر

و إن  – و مثل ) ذو ( و ) ذي ( اليت تسبق أمساء األماكن و املواضع تقابلنا ) تي (
مثل : تي َكَباَبة , تي ِجليد , تي َحَما , تي الشارق , تي اللُّب , تي احُللي ,  –على قلَّة 

, و مثل 1َرافس ) و هذه كلها يف يافع ( تي الَقَرضة , تي الَبَلسة , تي أضَنَكه , تي الشَّ
 : تي قرهد يف ساقني ) صعدة ( و تي قمر ) جيزان ( .

اليمن وله نظري يف داخل اليمن,  ما كان من املواضع والبلدان يف أقصى مشال -
, وقد يكون هلذه األمساء )وباملثل ما كان بعيدًا عن اليمن وله نظري يف داخل اليمن(

ليمن: القرية الكبرية أو اليمن, فالـَهَجر مثاًل يعين يف  لغة أهل اداللة يف لغة أهل 
َنعة: قرية على جبل, املدينة, والسِّّر: الوادي, والعُِّر : احلصن, اجلبل احلصني, واملْص

والـِجْرَبة: قطعة أرض زراعية حمدودة, والَغْيل: ماء جار على وجه األرض, ومثلها: 
 ْولة .. ومن أمثلة ذلك:الـحـََضن , والـَحمَّة, والَك

الـَهَجر: كثرية يف بالد اليمن منها: هجر بن ُحميد يف شبوة,و الـَهَجر: يف األعروش و 
لية,و اهلجرة: من حراز,و اهلجران )اهلجرين(: وهما وادي حباب من خوالن العا

)خودون ودّمون( يف حضرموت,و هجر جنران,و هجر جازان, ويف خارج اليمن: 
 هجر البحرين.

,و سروم: يف 2َسُرْوم: يف وادي حباب من خوالن العالية, و سروم: يف خوالن صعدة
 ديار جنب مشال غرب جنران.

                                                            
اعي : مركز شذرات من تراثها , علي صاحل اخلالقي , التنفيذ الطبيافع و  –معجم هلجة َسْرو ِحْمَير  1

 . 22م , ص 2012 -هـ 1433صنعاء , ط/ األوىل ,  –عبادي للدراسات و النشر 

مما جيدر قوله هنا إن مما يدل على األصل الَنَسيب الواحد خلوالن العالية )الطَِّيال( وخوالن الشام  2
بق بعض أمساء ول وَأْفُعل يف أمساء األعالم واملواضع فيهما, وتطا)صعدة(: كثرة وجود صيغيت َأْفُع

 املواضع فيهما مثل: َسُروم, وأسل, وكرعة.
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خوالن العالية, و شوكان: أبني, و شوكان: ذمار, و شوكان: َشْوكان: منها: شوكان يف 
 أعلى وادي جنران.

ن إب,و الّسّر: بلدة السَِّر: واٍد يف بين حشيش من خوالن العالية, و الّسر: يف حبيش م
غري اهلجر تسمى األسرار(, واحدها:  يف سرو مذحج, قال اهلمداني: )قرى جنران كلها

 بين متيم..السِّّر, والسِّّر: يف ديار 
الـِجْربة: تعين قطعة أرض زراعية حمددة يف أكثر جهات اليمن, و َجربة: جزيرة يف 

 تونس.
ل بني جدة وبني قديد , و ذهبان : واٍد َذْهبان: مشال صنعاء, وذهبان: قرية بالساح

 1ل مدينيت طاقة و صاللة .مشا
,و ظفار: يف خارف  َظَفار: يف يريم, و ظفار: جبل جنوب غربي صنعاء متصل بَعْيبان

 من بالد حاشد, و ظفار احلبوظي يف أقصى شرق اليمن.
موضع   الَوَتَدة: نقيل الوتدة يف أعلى وادي حباب من خوالن العالية, والوتدة:

 بنجران.
: جميء أمساء األعالم واملواضع 2ما كان على وزن الفعل: يفعل, تفعل, أفعل -

ا مضى وفيما هو باق من أمساء املواضع اليمانية بصيغة الفعل املضارع واضح فيم
وهي كثرية جدًا, فمن أمساء األعالم واأللقاب: حيمد, يرحب, يأزل , ميجد , ينهب, 

, , ُيحابر, أمحد , أزأد, *رب , يشجب, يشكر, يسلم, جتيب, ُيعِفرَيثأر )ُيثِئر( , َيْع
ام أهل اليمن يف أسعد, أشوع, أمين, أبني , أسلم , أمحس , أملع... ) ومن أمساء أصن

اجلاهلية: يغوث, ويعوق(, ومن أمساء املواضع: َيريم, َتريم, يشبم, يسنم, )ذي( 

                                                            
يف الشحرية , تعين كلمة ) ذهبان ( : السيل , سيلنا , الذاهب مع السيل ) لغة عاد , علي بن أمحد  1

ب ( : واٍد غريين , سقاية ( , و يف املعجم السبئي , ) ذ هـ  174,  26, 25حماش الشحري , ص 
 . 38حولية , سقاية دورية , ص 

-123مببحث: ) من أصول العربية اليمنية سعة الفعل فيها( إلبراهيم السامرائي, ص -هنا -استأنسنا 2
 م, صنعاء.1991-هـ1411, 43, جملة دراسات مينية, العدد 148
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موت نزلتها كندة(, ويف أقصى يدوم, تنعم, يرسم, يفرس, َيْتِرب:)مدينة حبضر
الشمال: َيْثَمن :)موضع بني تبالة وجرش يف ُزبيد مشال جنران(, ويف ساحل تهامة: 

اليمن من جهة قبلتها( ) وعّثر: مدينة درست على ساحل تهامة تعشر: )من قرى عّثر ب
ْثِرب مما ُيَصالي َجْيزان(, )وميقات أهل اليمن: َيَلْمَلْم(, ويف خارج بالد اليمن: َي

)املدينة املنورة( وأهلها من األوس واخلزرج اليمانني, َيْنُبع, )قال إبراهيم السامرائي: 
 ل(.ينبع مدينة يف احلجاز )مينية األص

: مثل: اأَلْهُنوم, اأَلْجُدون, األعروش,  **ما كان على صيغة )َأْفُعول( للجمع -
بشية بتأثرٍي من لغة أهل األخروج, األخروم, وهذه الصيغة مما انتقل إىل اللغة احل

أمساء كما يرى علماء وباحثون, وقد جعلوا ما جاء منها من   -يف الراجح -اليمن
ب األقصى داللة على ِحْمَيرّية الرببر وعروبتهم مثل: القبائل واملواضع يف املغر

 .1أْسُنوس, أكنول, أرفود ... وغريها كثري
ا يف بطون ميانية هاجرت إىل مصر ونضيف إىل ما ذكروه أن صيغة )َأْفُعول( جنده

يف مصر: األخروج, األمخور, األشعوب,  2غرب, وذكر منها )بامطرف(والشام وامل
كنوع, األهجور, األهنوم, وبالشام: األمخور, وباملغرب: األضمور, األعموق, األ

 األشعوب.

                                                            
 قحطان والعماليق . قال اهلمداني: وليس ُيِعفر بضم الياء وكسر الفاء إال يف  *

 (.43السامرائي: من اصول العربية اليمنية جملة دراسات مينية, العددمبحث إبراهيم 
راجع مبحث: )اأَلْفعول( وماجاء على وزنه من أمساء األعالم والقبائل والبلدان يف اليمن(  1

, 1986ثاني, اجلزء ال 61إلمساعيل بن علي األكوع, مبجلة جممع اللغة العربية بدمشق, اجمللد 
 )مصورة(. 347-305ص

 انظر ما قلناه عن هذه الصيغة يف مكانه من هذا الكتاب. **

 

اجلامع: جامع مشل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وقبائلهم , تأليف: حممد عبدالقادر بامطرف,  2
 م, الناشر: اهليئة العامة للكتاب.2003-هـ1424, 1ط/
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 :1ما كان على صيغة )ِفْعَول( للجمع -
 

ْرَود )يف مما ذكره حممد بن علي األكوع: ِق -اضعمما جاء على هذا الوزن من أمساء املو
,ِحْزَيز ) يف  2ِنْهم(, )و منه : ِخْنَيم, و ِصْلَيب )يف َبْعدان ( و ِحْلَيل ) يف ُسَمارة (

 سنحان ( .
,و كشور: ومن قرى صنعاء عند  3وِكْشَور: يف صعدة )وفقًا للهمداني يف الصفة(

 4ياقوت احلموي.
 5,) أعاله يف عسري وأسفله يف تهامة(.رجال أملع من بالد عسري ومنها: وادي ِعْتَود: يف

 6و ) ِجْزَول( باجتاه وادي َحْجر) شبوة ( 
ـِْكَول )يف أرحب( , و احُلـِْضَور)يف وادي االجبار من سنحان ( و تقرأ  و مثله : الـُب

 بوزن ) ُفْعَول( و ) ِفْعَول( .
 

 (:قدمية, أو ما اصطلح عليه بالتمييمما كان آخره ميمًا )للتنوين يف اليمنية ال -
 ففي داخل اليمن: َتْلُفم: )قصر بناعط من بالد حاشد(

 ضهر وتعرف اآلن بطيبة( َدْوَرم : يف أعلى وادي              
 ويف أقصى الشمال: ُعَبامل : يف جهات تثليث,و ُعَبال بالقرب من باجل )احلديدة(.

 

                                                            
 الكتاب.)صيغ مجوع التكسري ( .صيغة يف مكانه من هذا انظر ما قلناه عن هذه ال 1
 احلاشية , و ستأتي يف صيغ مجوع التكسري . -198صفة جزيرة العرب بتحقيق حممد بن علي األكوع , ص 2

 .163الصفة, ص  3

 , قلت : الكشاور: من األعروش يف خوالن العالية.4/463معجم البلدان:  4

 .98حاشية األكوع, ص –الصفة  5

ملناطق املفتوحة يف اليمن القديم , دراسة آثارية ميدانية , صالح سلطان عبده احلواجز اجلدارية يف ا 6
م , ص 2015/2016احلسيين , أطروحة دكتوراه غري منشورة , جامعة احلسن الثاني ) املغرب ( , 

179 . 
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 ومما زيدت فيه امليم يف األعالم:
م: ابن البليدم الُقدمي له حصن قراضه )وقراضة: عزلة من جبل صرب, وحجة, ليدالب

 ورداع(.
 1)أو امليم زائدة(وبين سعدم:كجعفر: من بين مالك بن حنظلة 

و مما يستدل به على ميانية الشعوب )القبائل( اليت استوطنت مشال اجلزيرة العربية أن 
عند أهل اللغة أنها من لغة أهل اليمن,  حتافظ لغتها )هلجتها( على مسات لغوية مقررة

ومن هذه الشعوب طيء اليت ) كانت منازهلم باليمن يف األصل  فهاجروا ونزلوا 
فيد يف جوار بين أسد ثم غلبوهم على أجأ وسلمى, وانتشروا حتى مألوا مسرياء و

 ومن هذه السمات اللغوية: 2السهل واجلبل حجازًا وشامًا وعراقًا(
ف االسم بـ ) إم( وهذه الطريقة يف أن )طيء( ُتعّر ذكرت كتب اللغة -

صلى اهلل  . وجاء بها قول النيب3التعريف من لغة أهل اليمن )ال يشركهم فيها غريهم( 
عليه وآله )ليس من امرب امصيام يف امسفر( وهي شائعة حتى اليوم يف كثري من جهات 

 اليمن .

أمت, وجاريت,  تقف )طيء( على هاء التأنيث بالتاء فيقولون: هذه -
, ونزيد على 4هي أيضًا لغة محري يف كتب اللغةوطلحت, أي أمة, وجارية, وطلحة, و

                                                            
ها يف بعض األمساء يف , وعن زيادة النون وامليم يف نهاية األمساء مع بقائ1010القاموس احمليط ص 1

الفصحى, راجع: الصوت والداللة يف اللهجات اليمنية القدمية واملعاصرة وأصوهلا يف اللغات السامية , 
القاهرة,=  -رسالة لعبدالوهاب عبده راوح, وإشراف: رمضان عبدالتواب, جامعة عني مشس

العربية( ألبي منصور  . وانظر ايضًا )فقه اللغه وسر63-46م, الباب األول: من ص1402-1982=
 م.2010هـ/1431, 1, مؤسسة التاريخ العربي, بريوت, ط246عبدامللك الثعاليب ص

 .3/1945املوسوعة اليمنية  2

املعجم الكامل يف هلجات الفصحى, مجع وترتيب, داُود سّلوم, عامل الكتب, ومكتبة النهضة العربية:  3
اعتمدت فيما ذكرت على هذا الكتاب , )و28,29,30م, ص1987-هـ1407بريوت, ط/ األوىل 

 من مسات لغوية لطيء(

 65املعجم الكامل, ص 4
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(     مصنعةاية الكلمة بالتاء ال باهلاء مثل:  مصنعة  )ذلك أن اخلط املسند يقف على نه
)م ص ن ع ت(, ويف )املرازم( من خوالن بن عامر )صعدة( يقفون على الكلمات 

 .1فيقولون: سيارت, طاقت يف سيارة, طاقةبالتاء ال باهلاء 

نسبت كتب اللغة استعمال )ذو( مبعنى )الذي( لطيء, كما نسبتها أيضًا  -
, و )ذي( مبعين الذي ال تزال 3و )ذ( مبعين )الذي( يف نقوش املسند, 2لليمن ومحري

 على ألسن الناس يف جهات كثرية من اليمن اليوم كمشارق خوالن العالية.

اؤوا الناس( تنسبها كتب اللغة اىل طيء, وتسميها الفاعلون )ج يف مثل فعلوا -
كعب وأزد شنوءة, , وتنسبها الكتب أيضًا اىل بلحارث بن 4)لغة أكلوني الرباغيث(

, وهي يف 5وهؤالء ميانون, ومطابقة الفعل للفاعل يف العدد معروفة يف نقوش املسند
 كالم الناس يف اليمن اىل اليوم.

ول طيء واخيته ) وهي لغة كثري من أهل يف مثل: آخيته تق إبدال اهلمز واوًا -
 وهي كذلك يف كالم اليمن. 6اليمن(

فعل ذلك؟ أي أزيد فعل ذلك؟, ومثل: ِهْن  إبدال اهلمز هاء يف مثل َهَزْيٌد -
, وهلذا القلب نظائر يف كتب اللغة يف مثل هرق املاء أي أراقه 7فعلت أي : إْن فعلت

  نقوش املسند.عروف يف,وهو م8ونسبها اىل اليمن

                                                            
 أخربنا بذلك حممد علي راجح عن أهل خوالن. 1
 .156-154املعجم الكامل: ص 2

 .85خمتارات من النقوش اليمنية القدمية, مصدر سابق ,ص 3
 .119,346,481املعجم الكامل, ص  4
 .75خمتارات , ص 5
 .18امل: صاملعجم الك 6

 .461عجم الكامل,ص امل 7

 .469املعجم الكامل, ص 8
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أضف اىل ما سبق أن كتب اللغة تذكر مفردات هلا معان خاصة وهي  -
, لصت ولصوت 2, الّلّج: السيف1لتربيدمشرتكة بني طيء واليمن مثل: التسمني: ا

 )وهم ميانية(.  3مجعًا للص ولصوص عند طيء واألنصار
 أما املعيار املكاني: -2

على  -ألبتة –السياسية )...( للدول ال تدل  –غرافية إن احلدود اجل                    
اليوم, ويف تاريخ  انتماء القبائل والشعوب إليها أو انتفائه منذ الدول القدمية حتى دول

اليمن القديم كانت دول مثل سبأ وحضرموت بل ِحْمَير ال تشمل دائمًا بسلطانها بالد 
هورية اليمنية ال تشمل أراضي وقبائل اليمن كلها )أرضا وقبائل( وحتى اليوم فإن اجلم

 هي من صميم قبائل اليمن.
 يقول بافقيه:

مالي النتشار احلضارة الزراعية إذا كان البعض يرى أن جنران شكلت احلد الش..‘‘
اليمن( يذهب عند اجلغرافيني العرب الذين عاجلوه إىل  )جلنوب اجلزيرة, فإن مفهوم 

يف عرف اجلغرافيني العرب على مدى التاريخ أبعد من ذلك مشااًل )...( إن عسري 
ناك ثري من مفهومه السياسي مبعنى أن هميانية)...(, إن مفهوم اليمن اجلغرايف أوسع بك

أقوامًا يعتربون )يف علم األنساب املتأخر النشأة نسبيًا( ميانية يف حني أنهم مل يكونوا يف 
بئي مثاًل وهو أقرب الكيانات إىل العصور القدمية يشكلون جزءًا أساسيًا من الكيان الس

وسط اجلزيرة, وبعبارة أخرى؛ إن أولئك اليمنيني كانوا أقرب إىل البداوة )وال أقول 
بية( يف أسلوب حياتهم إذ كانت ثرواتهم تقدر غالبًا بعدد ما ميلكون من ِجمال, األعرا

على عدد ومن طريف ما ُيذكر أن اخلفارة اليت دفعها رؤساء كندة وكبارهم اشتملت 
من اجلمال قدموها للملكني السبئيني )إليشرح حيضب(, وأخيه ) يأزل بني( وإىل اإلله 

إنه رمبا كانت تلك القبائل من كندة ومذحج وأزد بل  السبئي أملقه, وهذا جيعلنا نقول

                                                            
 .217املعجم الكامل , ص 1
 .405املعجم الكامل,  2

 .407املعجم الكامل,  3
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ورمبا خوالن القضاعية )خوالن الشام/األجدود( يف أحناء صعدة ومعهم عرب السفال 
ف سبأ عاملني يف خدمة قوافلها حداة وحراسًا ورعاة إبل وماشية قد وجدوا على أطرا

 1.’’...اخل
 
 أما معيار األنساب: -3

استند الباحث يف حتديد ُهوية القبائل املذكورة يف النقوش إىل                            
حينما تصف األنساب قبيلة ما من بني )وقرر أنه  -وإن على حنو حذر-علم األنساب 

إنه ميكن التأكيد بأن هذه القبيلة عربية متامًا ) أي بائل العربية الشمالية أو العدنانية, فالق
 . 2مشالية(, وليس هناك إشكال سوى يف حال القبائل اليمنية...اخل( عربية

وإذا كان قد استند إىل نّسابة الشمال يف هذا األمر على ُبعد الّشقة, فإن األقرب إىل 
لماء أهل اليمن ونسابتهم, وخنص منهم أبا حممد احلسن بن الصواب الرجوع إىل ع

اليمن عندما يتعلق األمر باألنساب أنه كانت يف  )أمحد اهلمداني, فمنه نتعلم 
)وميتاز  3مدارس عريقة متعددة منها صنعاء وخيوان وصعدة وجنران(, -واألخبار

وجودًا لدى املدارس بأنه قام مبحاولة متحيص وعرض ما كان م )إسهامه يف هذا اجملال 
 حدده يف مطلع اجلزء األول من سفره اجلليل )اإلكليل( ووضح يفاملختلفة وفق منهج 

نفس الوقت دوافعه لإلقدام على ذلك العمل الكبري, حيدثنا اهلمداني عن كلفه 
بالبحث عن األنساب والفحص عن صحيحها والوقوف على سقيمها والتصفح ملا 

مصدران لتدوين أنساب أسالفه اليمنيني هما: للهمداني ,وقد كان 4(أتى به النساب
وُزُبرها القدمية؛ فمن املصدر علماء األنساب من أهل اليمن, وسجالت القبائل 

                                                            
 .33-32يف العربية السعيدة, ص 1

 .93ص 27جملة دراسات مينية , العدد  2
,حولية ريدان العدد  17, صاألنساب والسري اليمانية )عناصرها ومصادرها( حممد عبدالقادر بافقيه 3

 .1988اخلامس 

 األنساب والسري اليمانية, مصدر سابق. 4
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وكان حباثة قد لقي رجااًل وقرأ ُزبر ِحْمَير )األول: شيخه أبو نصر اليهري احلنبصي 
ألذواء, بن ِحْمَير وعدة ا أنساب بين اهلميسع )فأخذ عنه  1القدمية ومساندها الدهرية(

ْمَير وبعض ما يتبع ذلك من أمثال ِحْمَير وأحكامها, إال ما أخذته عن رجال ِح
وكهالن من سجل خوالن القديم بصعدة وعن علماء صنعاء, وصعدة, وجنران, 

 2(.واجلوف, وخيوان, وما خربني به اآلباء واألسالف

الشام والعراق( على عدم إملامهم وكان اهلمداني قد انتقد نسابة أهل الشمال )يف 
استند إليه الباحث, سابقًا يمن لبعد املسافة, ومنهم )ابن الكليب( الذي بأنساب أهل ال

, قال اهلمداني: )ورأيت ُنساب تلك النواحي ]أي الشام والعراق[ السيما الكلبيني 
مع وأتوا استقصوا يف أنساب ولد )مالك بن ِحْمَير(, ملا كان منهم وعنهم مبرأى ومس
فيبدو, ملا  من نسب أخيه )اهلميسع بن ِحْمَير( مبثل َأَثر يف َعفر, ال دارٍس فيعفو,وال بّيٍن

َقّلت رحلتهم إىل من قطن منهم باليمن, ومل يلقوا بنهوجهم من ذوي معرفتهم غري 
أعقاب من ظعن, فنتف ذلك واختصر ذا, وأتوا من أنسابها بُعنق خيتلف عن َبدنها 

من النساب, حتى أن حممد بن إسحاق أتى فيما مسعنا عنه بنسب ولد  وكذلك غريهم
 .3(اهلميسع يف مخسة أسطر

إذا كان علم األنساب قد اعرتاه ما اعرتاه من اضطراب وحنل وتزييف إال أننا ال و
تضم يف ثناياها الكثري من احلقائق وإن )ميكن أن نتجاهله ألن كتب األخبار واألنساب 

                                                            
 .  1/63,64كتاب اإلكليل, ألبي حممد احلسن اهلمداني, حققه حممد بن علي األكوع,  1

 .65,64/ 1كتاب اإلكليل, 2

الطابع د , وقد قال جواد علي عن سجالت أنساب اليمانني ورواتها: )جن61,60 /1كتاب اإلكليل, 3
اليماني احمللي بارزًا يف مؤلفات أهل اليمن اليت نقل منها اهلمداني وأمثاله, وال جندها على هذا النحو يف 
مؤلفات النسابني الشماليني الذين ينسبون أنفسهم إىل اليمن مثل )ابن الكليب( وأضرابه, ألنهم كانوا 

ات أهل محري وصعدة وخوالن وصنعاء وايبعيدين عن اليمن فعلمهم بالروايات اليمانية والسيما ر
 .1/93,94وغريهم من النسابني احملليني , لذلك , قليل( املفصل, 
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إن كثريًا مما أورده اهلمداني (, 1واإلضافة والتقديم والتأخري جاءت مشوهة باحلذف
 يف ما ُعثر عليه من نقوش مسندية يف عصرنا. وجدنا له مصداقًا بل مصاديق

نعود إىل القول إن الباحث قد رأى أن اثنتني ومخسني قبيلة من القبائل املذكورة يف 
وزاد عليها حوالي اثنيت عشرة  من احملتمل جدًا أنها عربية( ] أي مشالية[, )النقوش 

لو تأملنا يف أمساء تلك ُيعد طابعها العربي ( ]أي الشمالي[ مقبواًل(, و)قبيلة أخرى 
القبائل لوجدنا أن أغلبها قبائل مينية, ومينيتها مفروغ منها عند اهلمداني, وأنسابها 

 مبسوطة يف اإلكليل, ومنها من مل يعد هلا ذكر.
نسابة القدامى بل إن الباحثني اليمنيني ائل ليس مقصورًا على الوالقول بيمنية تلك القب

مطهر اإلرياني قال يف شرحه  -مثاًل –رها, ومن هؤالء املعاصرين يؤكدون مينية أكث
 ألحد النقوش:

فأما )كندة( فمشهورة مذكورة , وكذلك )مذحج( , وأما )حرام( )                     
من خزاعة وهي قبيلة مينية متبدية حلوا مبكة فلعلهم: حرام بن حبشية بن كعب 

لعلهم حريم بن جعفي بن سعد فوأحوازها, وإن كانت الكلمة بالياء أي )حريم( 
العشرية, وهي قبيلة مينية متبدية حتل يف السراة, وأما )باهل( بالتذكري فلم تعد معروفة 

مينية من سعد يف األنساب, وإمنا تعرف )باهلة( بالتأنيث وهما باهلتان إحداهما 
لي اليمن, العشرية حتل السراة , والثانية عدنانية من قيس عيالن كانت حتل اليمامة مما ي

وأما )زيدإيل( فلعلهم زيد اهلل بن عمرو من األزد القبيلة اليمنية املعروفة اليت نزلت يف 
من السراة عند هجرتها من مأرب, وقد تبدت هناك, وأما )احلدأ( فقبيلة مينية معروفة 

مذحج كانت حتل سراة مذحج يف مشال اليمن, ثم نزلت يف وسط اليمن, ولعل ذلك 
ا يف جيش اأَلعراب, ورغم حلوهلا يف وسط اليمن إال أنه ال يزال فيها من أيام وجوده

شي من البداوة, وأما )رضاء( فمن طيء من مذحج, وأما )أظلم( فلم يعد هلا ذكر يف 
م( ولعل األقرب إىل املراد هنا: أسلم بن احلاف بن األنساب, ولعلها حترفت إىل )أسل

الواعظات, وأما) أمري( فقبيلة مينية من قضاعة من قبائل اليمن يف عسري هلم وادي 
                                                            

 .19األنساب والسري اليمانية, بافقيه, ص 1
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ومن املالحظ )وختم نقاشه بقوله:  1شاكر من َهْمَدان, كانت تنزل بني جنران واجلوف(
مساء األعالم مما يدل على أن عددًا من هذه األمساء أصبح متأثرًا بالطابع الشمالي أل

, كان أمرًا عامًا لى حياة الشعب اليمينأن تأثري البدو والبداوة يف تلك املرحلة ع
 2(.للساحة اليمنية كلها...

أما العالمة العراقي جواد علي فقد ذكر األعراب يف مواضع متفرقة من كتابه  )املفصل 
عائد إىل الطبيعة املوسوعية لكتابه  يف تاريخ العرب قبل اإلسالم(, وهذا الذكر املتفرق

 إمجال ما قاله يف هذا الشأن: -فيما يلي–عن العرب وسنحاول 
الشمالية وذلك يف نقش  لفظة ) العرب( وردت مرة واحدة يف النقوش  -

, أي القبائل اليت كانت تقطن يف البادية 3النمارة ويظهر بوضوح أنه قصد )األعراب(
 يف تلك األيام.

 ة تعين القبائل البدوية. لنقوش اليمنياألعراب يف ا -

 ُعرف البدو أي سكان البادية باألعراب يف عربية القرآن الكريم. -

 .4العرب ويف مجلتها اليمنكانت األعراب يف كل مكان من جزيرة  -

ميزت النقوش اليمنية بني القبائل احلضرية املستقرة من القبائل البدوية  -
مبدنها أو بقبائلها مثل:  -د كانت تعرف يف النقوشاملتنقلة, أما القبائل املستقرة فق

يف  تنقلة )السيما القبائل الساكنة)سبأ( و )َهْمَدان( و)ِحْمَير( وأما القبائل البدوية امل

                                                            
 . 247-245نقوش مسندية وتعليقات, ص 1

 املصدر السابق. 2

( 560 النقش )جام/ء يفجا –وفق مطهر اإلرياني  -أما يف نقوش املسند فان أول ذكر كلمة )العرب( 3
(, وقد وردت كلمة )ع ر ب م = ع ر ب( علمًا 107للداللة على األعراب, )نقوش مسندية , ص

لرجل يف نقش نشره خليل حييى نامي يف كتابه )نشر نقوش سامية قدمية من جنوب بالد العرب 
 .89وشرحها(ص

 .2/329املفصل   4
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مشال اليمن( فقد ُعرفت بلفظة )عربن( أي أعراب, وأمسيت أرضهم )أرض 
 .1عربن(و  )أرض عربت( أرض العرب

ل من باطن ا القبائل اليت هاجرت يف األصيظهر أن أعراب اليمن ُيراد به -
 .2اجلزيرة إىل اليمن

تأثريًا حاول )جواد علي( أن يتتبع األسباب اليت أدت إىل تأثري األعراب  -
واضحًا يف سياسة الدول اليمنية وتدخلهم يف الشئون السياسية والعسكرية بعد امليالد, 

ليمنية أو مبوافقته ألراء وتلك األسباب كانت باستقرائه الشخصي حملتوى النقوش ا
 بعض املستشرقني ومنها:

 تقاتل امللوك واألقيال بعضهم مع بعض. -

 تدخل احَلَبش يف شؤون اليمن. -

قتتال الذي حل يف اليمن وظهور تدخل األعراب, صادف زمن صادف اال -
حلول اخليل حمل اجلمل يف القتال يف أواسط جزيرة العرب وجنوبها كما الحظ 

( فقد الحظ أن جيوش العربية اجلنوبية ]اليمن[ W.Dostal)ريكمانس(, أما)
العرب  استعملت سروجًا جيدة لدوابها اليت حتارب عليها, وأن قبائل أواسط جزيرة

حسنت من أنظمتها وكفايتها يف القتال مما أكسبها قدرة يف الغزو بسرعة واالنتقال من 
اسيًا فأثر كل ذلك يف مكان إىل مكان يف مدة قصرية فأكسبها شأنًا عسكريًا وسي

السياسة العامة للجزيرة إذ مل تبق القوى العسكرية حمصورة يف مناطق الزراعة يف 
 .3وإمنا انتقلت إىل بقية أحناء جزيرة العرب هضاب جنوب جزيرة العرب,

إن جزيرة العرب كانت يف أوائل القرن الرابع للميالد ميدانًا للتسابق بني  -
لثالث(( من العربية اجلنوبية )اليمن(و )إمرئ القيس رجلني قويني: )مشر يهرعش)ا

د شمال, وإن العرب كانوا قم وهو من ال328بن عمرو( املذكور يف نقش النمارة 

                                                            
 .2/336, 24-1/22املفصل  1

 .8ح  2

 .2/445املفصل,  3
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انقسموا إىل حزبني: عرب جنوبيني وعرب مشاليني, وإن )إمرأالقيس( كان قد توغل 
اجلنوبية  يف جزيرة العرب حتى بلغ )جنران( )حاضرة مشر يهرعش( وأعالي العربية

)اليمن(, وقد أخضع )أمرؤ القيس( أعرابًا وقبائل عدنانية يقيم بعضها على احلدود 
( مثل: األسد, ونزار, فكان ال بّد للصدام أن يقع, ومل الشمالية للعربية اجلنوبية )اليمن

يقتصر األمر على إخضاع )امرئ القيس( لقبائل )معد( الشمالية, بل يبدو أن غزوه 
أكثر قبائل مذحج ) اليت كانت تنزل يف األفالج أو حوهلا ويف املنطقة  لنجد قد اضطر

ة, اضطرهما إىل اهلجرة إىل املسماة بـ ) جبل الطويق( يف الزمن احلاضر(, ومعها كند
اجلنوب فانضمت هاتان القبيلتان )مذحج وكندة( إىل جيوش )مشر يهرعش( ومن 

ش بـ ) كدة ومذحجم( وأدت هجرتهما جاء بعده من امللوك, وقد أشري إليهما يف النقو
وبقية أعراب جند إىل استيطانهم يف اليمن ] أي داخله[, ودخوهلم يف جيوش ملوك 

د أعدائهم بهم, إذ كانوا أعرابًا أشداء حيبون الغزو والقتال فصاروا قوة ِحْمَير لتهدي
 .1رادعة

وشيئًا من أحواهلا  ثم ذكر جواد علي بعضًا من قبائل األعراب املذكورة يف النقوش    
 وأنسابها, فقال:

كندة: كانت من القبائل األعرابية أي البدوية, ومل تكن من القبائل املستقرة  -
منازل ثابتة, وهلذا استعان بها حكام اليمن يف تأديب القبائل اليمانية أو قبائل النازلة يف 

كام اليمن معد وقبائل جند اليت كانت تغزو اليمن, كما كانت هي نفسها تهاجم ح
 .2وتغزو أرضهم فصار هلا من ثم شأن يذكر يف سياسة اليمن بعد امليالد

ب إىل مذحج بن مالك بن مذحج: من القبائل املعروفة ينسبها أهل األنسا -
 .3أدد

                                                            
 552-2/548املفصل,  1
 .2/590املفصل  2
 .2/590املفصل  3
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قبيلة أسد:) وفق النسابة الشماليني(: من القبائل العربية الشمالية املعروفة  -
فيها معروفة ]يعين من حيث النسب[, ويظهر بعد امليالد أما يف نصوص املسند فليست 

أن قسمًا منها كان قد نزح من جند إىل اجلنوب حتى بلغ أرض حضرموت, ولعل 
اجلنوب كان لسبب خالف وقع بني عشائرها أو مع قبائل أخرى فاضطر حها إىل نزو

 .1قسم منها إىل اهلجرة إىل اليمن

 .2منها حول جنران يام: من القبائل املعروفة حتى اليوم وتسكن عشائر -

أما )كلب( أو )كليب( فإنها من القبائل اليت يرجع النسابون نسبها إىل عدنان  -
 .3أي العرب الشماليني

ازل ) األشاعرة( األشاعر, )األشعر( )األشعريني( يف القديم منتشرة كانت من -
انت على الساحل الغربي من )جيزان( إىل )باب املندب( أما يف أيام )اهلمداني(, فقد ك

 .4يف أرض املعافر )معافر(

 5أما )حبرم( )حبر(, فقد كانت عشرية من عشائر )ربيعة( )ربيعت( )ربعت(. -
 

 لباحثني اليمنيني املعاصرين يف هذا املوضوع مايلي:نفهم من جممل دراسات ا
 

 .6أن لفظ )ع ر ب(, )أ ع ر ب(, )ع ر ب ن(, يف النقوش املسندية تعين البدو -

 كانوا قسمني: أن هؤالء البدو -

 القسم األول: وهو األكثر: البدو اليمنيون وهم فئتان:-أ

                                                            
 .2/156املفصل   1
 .2/157املفصل   2
 .2/157املفصل   3
 .2/381املفصل   4

, ومما جيدر ذكره هنا أن )جواد علي( مييل إىل جعل قبيليت )عك(, و)قضاعة( يف 2/381املفصل   5
 .394-8/390القبائل العدنانية, انظر املفصل 

 -للداللة على األعراب -( وفق اإلرياني560ول ذكر لكلمة )العرب( جاء يف النقش )جام/أ 6
, وجاءت كلمة )ع ر ب م= ع ر ب( يف نقش أورده خليل حييى نامي يف كتابه )نشر نقوش 107ص

 ..89سامية قدمية من جنوب بالد العرب وشرحها(, ص
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بدو يف وسط اليمن: وهو الشق املتبدي من قبائل مينية حضرية مستقرة  -1
وجود البدو  ))شعب( مثل: بدو َهْمَدان , بدو مأرب الذين وجدوا على أطرافها, 

, بدو السفل: على شط 1على أطراف املدن ظاهرة تتكرر حتى يومنا يف املدن العربية(
 (.4وام ال تبعد عن أراضي سبأإن مواقع أولئك األق ), 3, أو قرب مأرب2اخلارد

قبائل بدوية مينية يف مشال اليمن وأطرافها مثل: مذحج, مراد, جنران, أمري,  -2
 (.5إن هذه القبائل مبثابة اجلانب املتبدي من قبائل اليمن )األسد , احلدا, األشعر, 

هم بدو مرتزقة من عرب الشمال اخنرطوا يف  , وهو األقل:القسم الثاني -3
 اجليش اليمين.

استند الباحثون اليمنيون يف حتديد مينية القبائل البدوية/ األعرابية اليت ورد ذكرها يف 
 النقوش إىل شيئني:

األول: علم األنساب: )مال إليه بعضهم ال كلهم( فإن كثريًا من هذه القبائل ذات 
 خمتَلف عليه على األقل عند اليمنيني ونسابتهم , مثل: مذحج , واألزد,نسب ميين غري 

 وطيء, ومراد, واحلدا, واألشعر.

 ومن تلك القبائل اليت وردت يف النقوش قبائل اختفت ومل يعد هلا ذكر.
كانت خاضعة مللوك اليمن أو  -املستند الثاني: إن أماكن هذه القبائل هي بالد مينية

 .*نفوذهم

                                                            
 .26يف العربية السعيدة, , ص 1
 (.200نز, )توحيد اليمن القديم صوريكمااإلرياني,  2

 .200توحيد اليمن القديم, ص 3

 .27يف العربية السعيدة, ص 4
 أوراق يف تاريخ اليمن, يوسف حممد عبداهلل 5
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 عشرية: -قبيلة –شعب  *

 تعددت أراء العلماء والدارسني قدامى وحمدثني يف حتديد مدلول دقيق هلذه الكلمات الثالث:    
الشعب  )ن الشعب أكرب من القبيلة, ومن هؤالء نشوان احِلْمَيري قال:فمنهم من يرى أ-أ

أعظم من القبيلة: شعب ثم قبيلة ثم عمارة, ثم بطن ثم فخذ, ثم حبل ثم فصيلة, يقولون: مضر 
=وكنانة قبيلة, وقريش عمارة, وفهر بطن, وقصي فخذ, وهاشم حبل, وآل العباس شعب,= 

بأ, واهلميسع ومالك شعبا محري ومسي شعبًا لتشعب القبائل منه, فصيلة,ويقولون محري وكهالن شعبا س
 (6/3473) مشس العلوم, نشوان بن سعيد احلمريي ومجعه شعوب(.

ومنهم من جعل الشعوب ) مجع شعب( للعجم, والقبائل للعرب, قال نشوان واألول -ب
 (6/3473ريي )مشس العلوم, نشوان بن سعيد احلمأصح ) أي مبعنى الشعب اكرب من القبيلة(. 

ومنهم من جعل )شعب( خاصة بقبائل اليمن, و)قبيلة( بقبائل الشمال ) أي مشال اجلزيرة -ج
)قبيلة( مل تظهر يف اليمن إال عند دخول اإلسالم, قال الدارسون احملدثون إن العربية( وأن هذه الكلمة 

ادية واجتماعية وحدات اجتماعية تربطها مصاحل اقتص)كلمة )شعب( كلمة مينية خاصة دالة على 
وسياسية وليس روابط الدم والنسب أو النظام األبوي املعروف يف جمتمعات أخرى منها اجملتمع العربي 

 مشال اجلزيرة العربية, ومل تكن نقوش املسند تطلق على هذه الوحدات إال اسم )شعب( القديم يف
بأ فيشان( و )الشعب سواء كانت وحدات كبرية مثل: )الشعب سبأ, أو الشعب سبأ كهالن أو س

َهْمَدان( وشطراه ) الشعب بكيل, والشعب حاشد(, وكذلك )الشعب= =ِحْمَير, أو الشعب ِحْمَير 
وحنو ذلك , أو كانت وحدات صغرية مثل إطالق كلمة )شعب( على سكان مدينة أو بلدة أوالد عم( 

مة )شعب( ذات املنشأ وقالوا إن كل) ( .310,311)نقوش مسندية, مطهر اإلرياني , أو حتى قرية 
احلضري واحلضاري اليمين حتمل يف داللتها املعنى املراد من إطالقها على مثل هذه الوحدات مبا هلا من 
اخلصائص املتطورة, ولكن كلمة )قبيلة( حتمل يف داللتها املعنى املراد من إطالقها على وحدات 

 )نفسه(.اجتماعية ذات طابع بدوي طبقًا ملنشئها الشمالي( 

يرى العالمة )جواد علي( أن علماء األنساب خيتلفون يف ترتيب القبائل من حيث التقديم والتأخري 
خيتلفون أبدًا يف إنزال القبائل منازل ودرجات, وأن تلك املصطلحات هي  والزيادة والنقصان لكنهم ال

يكون إال بالرجوع مصطلحات أهل اجلاهلية القريبني من اإلسالم, وأن احلكم عليها حكمًا علميًا لن 
 أنتهى(. 511-509 /1) املفصل , إىل كتابات اجلاهليني أنفسهم وشعرهم( 

(وال جند لكلمة )قبيلة( ذكرًا يف هذه شعبده يف النقوش املسندية )أقول: إن أقدم ذكر لكلمة )شعب( جن
 النقوش.
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 وردت كلمة قبائل يف الشعر اجلاهلي: -

 قال لبيد بن ربيعة العامري:
 أركان كل قبيلة      وتداكأت 

 

 وفوارس امللك اهلمام تنود 
 

 =                                      وقال عمرو بن كلثوم:                                             
= 

 وقد علم القبائل غري فخر
 

  إذا قبب بأبطحها بنينا 
 

 )مجهرة أشعار العرب, تأليف:أبي زيد حممد بن
 بريوت , ط–طاب القرشي, دار صادر أبي اخل

 (146, ص1998م, 1963األوىل 
 = وللبيت رواية أخرى: 

 وقد علم القبائل من معد
 

  قبب بأبطحها بنيناإذا  
 

 وقال عامر بن الطفيل:
 وخثعم حٌي يعَدلون مبذحج       

 

  وهل حنن إالمثل إحدى القبائل 
 

 (629) شعر وشعراء اليمن يف اجلاهلية,  ص
 ال ُأمّية بن أبي الصَّلت :                                                                       وق

 ختربك القبائل من َمَعدَِّ     
 بأنا النازلون بكّل ثغر       

 

 إذا عّدوا سعاية أّولينا 
 وأنا الضاربون إذا التقينا

 

 (.186)اجلمهرة ص 
 أمحد الباهلي:عمرو بن ومن املخضرمني قال 

 من َشْعب همدان أو سعد العشرية أو
 

 خوالن أو مذحج هاجوا له طربا 
 

 )شعر عمرو بن أمحر الباهلي, مجعه وحققه:
 حسني عطوان, مطبوعات جممع اللغة

 (44العربية بدمشق, ص
 قال عبداهلل بن رواحة: -أيضَا-ومن املخضرمني 

 وقد علم القبائل عري فخر 
 ات منابأنا تـُخُرج الشتو

 

 إذا مل ُتلف ماِثًلة ركودا 
 إذا ما استحكمت حسبًا وجودا

 

 (.223)اجلمهرة ص 
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 وقال الكميت األزدي: 

 مجعَت نزارًا وهي شتى ُشُعوبها            كما مجعْت كٌف إليها األباخسا
 ديوان الكميت بن زيد األزدي, مجع)

 وشرح وحتقيق: حممد نبيل طريفي,
 م(=2000األوىل, دار صادر, بريوت, ط/ 

 =ومن شعراء اليمن اجلاهليني:
 قال عوف بن يزيد احليواني اخلوالني:

 وإن يك ِعزٌّ يف الربيعة سعدها       فِعّز بين َحيٍّ سرى يف القبائل
 (.255)شعر وشعراء اليمن ص
 اأَلْرحيب:وقال أبو منارة بن مالك 

 بقاصمة الظهر إذا ما اغتدوا يومًا حلرب قبيلة        فقد رمجت منهم
 (.642)شعر وشعراء اليمن ص

 ووردت كلمة )َشْعب( يف أشعار الشعراء اإلسالميني من األنصار:                            
 عوب العمائرقال حسان بن ثابت :       وَشْعب عظيم من ُقضاعة فاضل  على كل شعب من ش

 مثانون ألفًا يف احلديد املظاهر    أولئك قومي إن دعوت اجابين                         
 (.6/3473)مشس العلوم , 

 وقال النعمان بن بشري:
ـََزٍن تلك امللوك القماقم  وَحّسان ذو الشَّعبني ِمّنا ويرعش      و ذو ي

 ) قال يف احلاشية:   6/3473)مشس العلوم ,  
 (205-2/203قصية طويلة له يف اإلكليل  من

القرآن الكريم جنبًا إىل جنب يف قوله تعاىل: ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من  وقد جاء ذكر الكلمتني يف -
 احلجرات /13ذكر وأنثى وجعلناكم ُشُعوبًا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( اآلية 

)انظر رحلة أثرية إىل اليمن ر ت( فقد وردت يف بضعة نقوش مسندية ) ع ش  عشرتأما كلمة َعِشْيرة  
( من نقوش مسندية جاءت كلمة عشر )عشري= عشائر( 17, ويف النقش رقم )218أمحد فخري ص–

 , وهي نقوش تعود إىل ما يعرف بعصرنقوش مسندية( -134,138للداللة على االعراب, انظر ص 
 ابتداء من القرن الرابع امليالدي وحتى نهاية الدولة احلمريية السبئيةالتوحيد الديين )وهو عصر متأخر 

وفيه ظهرت يف النقوش كلمات تدل على انصراف التبابعة وأتباعهم عن التقرب لآلهلة الوثنية والتوجه 
إىل اإلله )رب السماء( ثم )رب السماء واألرض( ثم يف القرن السادس) الرمحن ( )ر حم ن ن ( أو 

 لذي يف السماء( )رمحنن ذي بسمايان(, وجميء كلمة آمني.(.)الرمحن ا
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أي  nomad groupاضعوا املعجم السبئي هذه الكلمة )ع ش ر ت( )عشرية( بـ وقد ترجم و -

مجاعة بدوية )وأسفل هذه الكلمة أورد واضعوا هذا املعجم كلمة ) ع ش ر ت( ؟ ترمجوها =                   
ة أحلقوها بعالمة استفهام جملس عشرية , ندوة , عشرية؟(,ومل يرتمجوها بقبيل tribal assembly= بـ 

: شعب, قبيلة ) من احلضر( ) املعجم  ش ع باليت جعلوها مقابلة لكلمة شعب ) ش ع ب( قالوا: 
 ( أما يف )املختارات( فإنهم استعملوا قبيلة يف مقابل شعب وعشرية بال تفريق )خمتارات130السبئي ص

املعجم واثنان من واضعي املختارات هما أيضًا من واضعي  414من النقوش اليمنية القدمية ص 
 السبئي وهما حممود الغول والفريد بيستون ( 

 وجاءت هذه الكلمة يف الشعر اجلاهلي:
 قال طرفة بن العبد:

 إىل أن حتامتين العشرية كلها        وأفردت أفراد البعري املعبد 
 إني محدتك للعشرية إذ             جاءت إليك مرقة العظم           وقال:       

 (100) اجلمهرة 
 =وقال ليبد:

 ومقّسٌم يعطي العشريَة حقَّها             ومغذمر حلقوقها هّضامها                          
 ُفهم السعاة إذا العشرية أفظعت         وُهُم فوارسها وهم حكامها

 وهم العشرية أْن يبطئ حاسٌد           أو أن مييل مع العدو لئامها                         
 (138) اجلمهرة 

 وقال ُأمّية بن أبي الصَّلت : 
ـّا احلاملون أذا أناخت              ُخُطوٌب يف العشرية تبتلينا            وأن

(186)اجلمهرة                                                                                                        

 هليني:ومن شعراء اليمن اجلا
 قال األفوة األودي من سعد الَعشرية من مذحج:

 أضحوا كقيل بن عمرو يف عشريته      إذا ُأهلكت بالذي سّدى هلا عاد         
 (108)شعر وشعراء اليمن يف اجلاهلية , ص 

 النهمي اهلمداني:وقال جعال بن عبد
 منا مل تزعزعوأنا قبيل يف عصانا صالبة               إذا ُزعزعت أحال       

 ويوم جذام قد كفيت عشريتي          محلت بألفي ناقة وبأربع
 =      وقال جرب بن األسود احلارثي:
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 عنها احلواجز تعنجوا=                هنالك إن تغلب تكن أنت ربها             وإن تنهكم 
 لهجحواجز رحم, أو قتال عشرية               وعادة بعض الظلم بالظلم ُي 

 وما خلت أني نلت مال عشرية              و ال ِحـيـبـًة إن األمور تـفـرج                     

 (.670)شعر وشعراء اليمن يف  اجلاهلية ص 
 ثالثة مواضع:وجاءت )عشرية( يف القرآن العظيم يف 

 اْقَتَرْفُتُموَها َوَأْمَواٌل َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْزَواُجُكْم ْمَوِإْخَواُنُك َوَأْبَناُؤُكْم آَباُؤُكْم َكاَن ِإْن ُقْليف قوله تعاىل: )-
 َفَتَربَُّصوا َسِبيِلِه ِفي ِجَهاٍدَو َوَرُسوِلِه اللَِّه ِمْن ِإَلْيُكْم َأَحبَّ َتْرَضْوَنَها َوَمَساِكُن َكَساَدَها َتْخَشْوَن َوِتَجاَرٌة

                                    /التوبة( 24)اآلية ( اْلَفاِسِقنَي اْلَقْوَم ْهِديَي ال َواللَُّه ِبَأْمِرِه اللَُّه َيْأِتَي َحتَّى
)يف تفسري الطربي: ) ملا أنزل اهلل  الشعراء( /214)اآلية ( اأَلْقَرِبنَي َعِشرَيَتَك َوَأنِذْر=وقال تعاىل: )

يه وآله وسلم( : يامعشر قريش اشرتوا أنفسكم ( قال نيب اهلل ) صلى اهلل علاأَلْقَرِبنَي َعِشرَيَتَك َوَأنِذْر)
من اهلل, ال أغين عنكم من اهلل شيئًا , يا بين عبد مناف ال أغين عنكم من اهلل شيئًا, يا عباس بن 

 من اهلل شيئًا  يافطمة بنت رسول اهلل , ال أغين عنك من اهلل شيئًا....( عبداملطلب ال أغين عنك 
 آَباَءُهْم َكاُنوا َوَلْو َوَرُسوَلُه اللََّه َحادَّ َمْن ُيَوادُّوَن اآلخر َواْلَيْوِم ِباللَِّه ُيْؤِمُنوَن ًاَقْوم َتِجُد الوقال تعاىل: )-
 اجملادلة(.  /22...( )من اآلية َعِشرَيَتُهْم أو ِإْخَواَنُهْم أو َأْبَناَءُهْم أو

 سالم( يف مواضع منها:وجاءت )عشرية( يف )نهج البالغة( لإلمام علي بن أبي طالب) عليه ال
وحنن عشرية رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(, وأوسط العرب أنسابًا,  )قوله )عليه السالم(: 

  ولقريش فيها والدة, وأنتم أنصار اهلل...(ليس من قبائل العرب إال
قريش  مؤمننا يبغي بذلك األجر, وكافرنا حيامي عن األصل, ومن أسلم من )وقال )عليه السالم( :

 خلٌو مما حنن فيه حللف مينعه أو عشرية تقوم دونه ...(
الفصيلة فيكون أما )ابن الكليب( فقد جعل العشرية ) وهم عنده رهط الرجل( يف مرتبة بني الفخذ و

 الرتتيب عنده كما يلي:
 = (    1/509)املفصل شعب, ثم قبيلة, ثم عمارة, ثم بطن, ثم فخذ, ثم عشرية, ثم فصيلة. 

 د نشوان احِلْمَيري:= وعن
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, وهذا التعريف يفسر إغفال (4554 /7)مشس العلوم,  العشرية: القبيلة , واجلمع : عشائر وعشريات

 مراتب القبيلة(, نشوان للعشرية  عندإيراده
ويف تفسري )غريب القرآن(  لإلمام زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب )عليهم السالم( شيئ 

وجعلناكم شعوبًا وقبائل( قال: فالشعوب أكرب من  )ل , فقد جاء يف تفسري قوله تعاىل:من درجات القبائ
 .(328) صالقبائل , 

تفسري  . ) (433)ص( معناه: قومه الذين هم دون القبيلة ُتْؤويِه الَِّتي َوَفِصيَلِتِه )وقال يف قوله تعاىل: 
بن أبي طالب )ع( حتقيق: حممد جواد  غريب القرآن املنسوب لإلمام زيد بن علي بن احلسني بن علي

احلسيين اجلاللي: الناشر: مركز النشر التابع ملكتب  األعالم اإلسالمي, قم/ إيران, الطبعة الثانية 
 هـ(.1418
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 احلسن اهلمداني:مد بو حمقال أ

: أهل الشَّْحر واالسعاء ليسوا 1لغات أهل هذه اجلزيرة                               
بفصحاء, َمْهرة غتُم يشاكلون العجم. حضرموت ليسوا بفصحاء, ورمبا كان فيهم 
الفصيح وأفصحهم كنده وَهْمَدان وبعض الصدُّف. سرو مذجح ومأرب وبيحان 

ردي اللغة منهم قليل. سر وِحْمَير وجعدة ليسوا بفصحاء ويف وحريب فصحاء و
َير وجيرون يف كالمهم وحيذفون فيقولون يابن معم يف يابن العم كالمهم شي من التِحْم

ومسع يف امسع... حلج وابني ودثينة افصح والعامريون من كندة واألوديون 
من تادب. بنو جميد افصحهم. عدن لغتهم مولدة ردية ويف بعضهم نوك ومحاقة إال 
ا أمثل. والسكاسك وبنو واقد واالشعر ال باس بلغتهم. سافلة املعافر غتم وعاليته

وسط بلد الكالع جندية مثيل مع عسرة من اللسان احِلْمَيري سراتهم فيهم تعقد. 
سخالن وجيشان ووراخ وحضر والصهيب وبدر قريب من لغة سروِحْمَير, وحيصب 

بالن يف لغتهم تعقد, حقل قتاب فإىل ذمار احِلْمَيرية ورعني افصح من جبالن, وج
مثل ردمان وقرن وجندها مثل رداع, واسبيل وكومان  القحة املتعقدة, سراة مذحج

واحلدا وقائفة ودقرار فصحاء, خوالن العالية قريب من ذلك, سحمر وقرد واحلبله 
اقرب, وملح وحلج ومحض وعتمة ووتيح ومسح وأنس واهلان وسط وإىل اللكنة 

حراز واآلخروج وشم وماطخ واالحبوب واحلجادب وشرف اقيان والطرف وواضع 
علل خليطي من متوسط بني الفصاحة واللكنة وبينها ماهو ادخل يف احِلْمَيرية وامل

املتعقدة السيما احلضورية من هذه القبائل. بلد االشعر وبلد عك وحكم بن سعد من 
 من سكن منهم القرى, َهْمَدان من كان يف بطن تهامة وحوازها ال باس بلغتهم إال

ر وَهْنَوم وحجور وغتم مثل بعض قدم سراتها من حاشد خليطي من فصيح مثل ُعَذ
وبعض اجلرب, جندي بلد َهْمَدان البون منه املشرق واخلشب عربي خيلط ِحْمَيرية ظاهر 

                                                            
وب اهلمداني, حتقيق : حممد بن علي صفة جزيرة العرب, تأليف: لسان اليمن احلسن بن أمحد بن يعق 1

 .248,249م, ص2008-هـ1429, 2صنعاء, ط -داألكوع احلوالي, مكتبة اإلرشا
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ة إىل َهْمَدان النجدي من فصيح ودون ذلك, خيوان فصحاء وفيهم ِحْمَيرية كثري
يت صعدة, وبلد سفيان بن أرحب فصحاء إال يف مثل قوهلم أم رجل وقيد بعرياك ورا

اخواك ويشركهم يف إبدال امليم من الالم يف الرجل والبعري وما اشبهه االشعر وعك 
وبعض حكم من أهل تهامة. وعذر مطرة ونهم ومرهية وذيبان وسكن الرحبة من 

ن ذلك خرفان واثافت ال باس بلحارث فصحاء ضياف باجلوف األعلى دو
تهاميني, قابل نهم  بفصاحتهم, سكن اجلوف فصحاء إال من خلطهم من جرية هلم

الشمالي ونعمان مرهبة فظاهر بين عليان وظاهر سفيان وشاكر فصحاء. بلد وادعة بنو 
حرب أهل أماله يف مجيع كالمهم, وبنو اسعد أفصح, من ذمار إىل صنعاء متوسط وهو 

صنعاء يف أهلها بقايا من العربية احملضة ونبذ من كالم ِحْمَير, ومدينة  بلد ذي جرة,
تلفة اللغات واللهجات لكل بقعة منهم لغة ومن يصاقب شعوب خيالف صنعاء خم

اجلميع, وشبام اقيان واملصانع وختلى ِحْمَيرية حمضة, خوالن صعدة جنديها فصحاء 
وادعة فجنب فيام فزبيد فبين  وأهل قدها وغورها غتم, ثم الفصاحة من العرض يف
أرض سنحان فأرض نهد وبين احلارث فما اتصل ببلد شاكر من جنران إىل أرض يام ف

أسامة فعنز فخثعم فهالل فعامر بن ربيعة فسراه احلجر فدوس فغامد فشكر ففهم 
فثقيف فبجيلة فبنو علي غري إن أسافل سروات هذه القبائل مابني سراة خوالن 

 اهلا يف الفصاحة.والطائف دون أعي

سفى فإىل الشام وأما العروض ففيها الفصاحة ما خال قراها وكذلك احلجاز فنجد ال
وإىل ديار مضر وديار ربيعة فيها الفصاحة يف قراها, فهذه لغات اجلزيرة على اجلملة 

 دون التعبيض والتفنني .
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 .*مناطق الكالم احلمريي يف عصر العالمة اهلمداني
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 السامية(:)العروبية  غاتالل
أدرك اللغويون تشابه لغات العامل من حيث عالقاتها يف خمارج احلروف, واملفردات 

إىل تقسيمها إىل أسر لغوية, كل أسرة تضم عددًا األساسية, والبناء النحوي, فعمدوا 
من اللغات, وكان من هذه األسر: أسرة اللغات السامية اليت تضم: اآلرامية, 

ة, واألوغاريتية, والفينيقية, والعربية, واألكادية, والعربية )بلغاتها/ هلجاتها(, والسرياني
 واحلبشية.

 ا:ومن خصائص هذه األسرة أنها تشرتك يف أمور منه
أصل الكلمة فيها ثالثي احلروف ساكنها مثل كلمة: )قتل(, ويؤتى  -

 خل.باحلركات يف وسط الكلمة لتغيري معناها: قاتل, مقتول, ِقَتال ...ا

 الفعل فيها له زمنان: تام )ماض(, وناقص )مستقبل / مضارع( -

تشرتك يف أصول املفردات, واألعداد, وحروف اجلر, وأمساء أعضاء اجلسم  -
 والضمائر, والكلمات اليت تصف العالقات األسرية مثل: أٌب, ابٌن... .

سنة  وأول من أطلق هذه التسمية على هذه اللغات هو اللغوي األملاني) شلوتسر(
ه السالم( ثالثة م, وهو أخذ هذه التسمية من التوراة اليت جعلت أبناء نوح )علي1718

 .1السامية( )هذه الشعوب هم: سام, وحام, ويافث, وجعلت سام بن نوح جد
تدخل العيالميني  -مثاًل–وقد قوبل تقسيم التوراة هذا بنقد كثري من الباحثني: فالتوراة 

وهم مية وليسوا منها, وتستعبد الفينيقيني والكنعانيني واللوديني ضمن الشعوب السا
 (.2ساميون, وجتعل نسب السبئيني يف احلاميني

 لشعب اليهودي ليس كله ساميًا.أن ا -أيضًا –ومن النقد املوجه 

                                                            
 ن.لبنا –, إصدار دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط 12الكتاب املقدس , ص 1

 اإلصحاح العاشر من التكوين: مصدر سابق. 2
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وقد ناقش العلماء فكرة أن تكون هذه اللغات قد انبثقت عن أصل واحد وحاروا يف 
األم( إىل جزيرة )كثريًا منهم يرجع موطن هذه اللغة  تعيينها, ويف تعيني موطنها, لكن

 العرب )وسطها أو جنوبها(.
السامية( كلمة  )اللغات  )ت وقد حاول بعض العلماء العرب أن يستبدل بكلمة  اللغا

العربية القدمية ( ومنهم : جواد علي ومطهر  )العربية األوىل( أو )العروبية ( أو 
 لفظ غالب.السامية(  )اإلرياني, إال أن 

السامية( إىل اللغة  )احملضة( هي أقرب اللغات )بيد أن ما نطمئن إليه هو أن العربية 
قد احتفظت باألصوات األصلية كلها, وباحلركات  األم )األوىل(  وآية ذلك أن العربية

 القدمية, وبطريقة بناء الصيغ.  
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 اللغات العروبية
 )العربية االوىل(

 )السامية(

اللغات الشمالية  اللغات الشرقية
الغربية

 اللغات اجلنوبية

الفينق الكنعانية السريانية االرامية البابلية االشورية دانيةالكل
 ية

 االوغاريتية العربية
العربية 
 الشمالية

العربية 
 اجلنوبية

 احلبشية

 الثمودية

الصفائية 
 )الصفوية(

 اللحيانية

 الفصحى

 املعينية )املذابية(

 السبئية

 القتبانية

احلضرمي
 ة

 اجلعزية

 التيجرية

 هلرريةا

 االمهرية
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 اخلط املسند()الكتابة املسندية  -أ
احلديث عن أصل الكتابة اليمنية )أو اخلط املسند( يقتضي البحث يف أصل الكتابة, أي 

أمر عسري ألن موضوعه موغل يف القدم,  –كما ترى  –كتابة كانت هي األقدم؟ وهو 
وألن مادته وهي النقوش ال ميكن اجلزم بأنها قد اكتملت حتى ليقال إن حلقاتها قد 

يستهدي بآراء األقدمني ويبحث يف نظريات احملدثني لباحث إال أن ترابطت وما على ا
لتلمس موقع الكتابة املسندية بني أخواتها أهي مشتقة من غريها؟! أم أن غريها قد 
اشتق منها أم أنها مجيعًا قد اشتقت من كتابة واحدة ال يدري أصلها وترتك لأليام 

 ة األم؟اللغة السامي وجلهود األثريني للكشف عنها؟ كما قالوا عن أصل

 أواًل: عالقة املسند بالسينائية والفينيقية:
جممل القول إن اآلراء تتباين تباينًا شديدًا يف                                                 

حتديد الكتابة األوىل فمن قائل: إن الكتابة السينائية )نسبة إىل جزيرة سيناء( هي أصل 
 .1الكتابة
 .2ة الفينيقية هي أصل الكتابةالكتاب ئل: إنومن قا

لكن املالحظ أن الذين يقولون بأصالة هاتني الكتابتني ال جيزمون باشتقاق املسند منها 
أن  -مثاًل -إذ يتحدثون عنهما على حنو متوازمع حديثهم عن املسند ونشأته بل جتد

ملعظم الكتابات جبدية األم ألا)الباحث عدنان البين يقول بأصالة الكتابة الفينيقية وبأنها 
من الشرق والغرب( إال أنه يف الوقت نفسه ال يذهب إىل أن املسند مشتق منها بل أن 

 .3الكتابتني مشتقتان من مصدر مشرتك

                                                            
ز وأجبديات جدارية مكتبة اإلسكندرية(, )أوالف برجرين(, ترمجة أمين منصور, مكتبة قصة الكتابة )رمو 1

 , مع أنها كتابة مقطعية ال أجبدية(.28م, ص2005مصر  -اإلسكندرية, اإلسكندرية
م املعرفة مل( ترمجة : ابتهاله اخلطيب , مراجعة : عبداهلل هدية , سلسلة علإي إتش غومربيتش يف كتابه ) خمتصر تاريخ العا 2

 . 61: 59م , ص 2013الكويتية ,

 .82,81العرب والكتابة, عدنان البين, جملة الرتاث العربي, دمشق, العدد  3
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مل جيرؤ أحد من علماء األجبديات القدمية على القول بأن )يقول أمحد شرف الدين:
الكثري منهم على ابتكار رغم من إمجاع أجبدية املسند فرع من األجبدية الفينيقية بال

الفينيقية حلروف الكتابة وعنهم أخذ اإلغريق مع إحجامهم مجيعًا عن القول بتأخر 
أجبدية املسند وبقائها لغزًا حمريًا هلم وكل ما قالوه عنها بأنها إحدى األجبديات السامية 

 .1اليت حتتل املرتبة البدائية
ية ) املسند ( أقدم من الكتابة الشمالية لعربية اجلنوبو ِمْن قائٍل : إن الكتابة ا   

جالسر  )الفينيقية( , و  إن هذه األخرية مأخوذة من املسند ؛ و من هؤالء :
(Glasser (  وهومل , )Hommel( و فيرب , )weber ( وقد علق جون برتز ,)J. 

P. Peters هم يعنون ( على ذلك بأنه إن صحت نظرية هؤوالء فإن اخلط املعيين ) و
تكون نشأة املسند يف وقت ما من املسند( هو أبو اخلط الفينيقي وأن من احملتمل ان 

وممن قال بأصالة ,  2ق.م (.  1500النصف األول من األلفية الثانية ) أي قبل الـ 
األمر املهم من ناحية  )النج( الذي قال:  اخلط املسند وإن غريه اشتق منه: )صموئيل

مملكة عربية عريقة يف ر العربية, ليس كونها كشفت لنا عن وجود اكتشاف هذه اآلثا
القدم والتمدن والتجارة فحسب, بل كونها بينت لنا أنهم أصحاب علم , وهلم أحرف 

                                                            
إليه فأكثر .. أقول: كان شرف الدين حمقًا فيما ذهب 274تاريخ اليمن الثقايف, أمحد شرف الدين, ص 1

 تقول باشتقاق املسند من الفينيقي بل تذهب الكتابات اليت حبثت الصلة بني اخلطني الفينيقي و املسند ال
إىل أنهما متفرعان من كتابة أخرى و سرتى بعضًا من تلك األراء فيما سنورده قريبًا , قال رمزي 

] املسند و الفينيقي [ ال بد من أن  بعلبكي : ) عند البحث عن األصل املشرتك الذي ُأخذ عنه الفرعان
كون هي نفسها األصل املشرتك املباشر لكال النوعني , أو أنها قريبة نلحظ النقوش السينائية اليت قد ت

(  و انظر : مقدمة  118من هذا األصل أو متفرعة عنه بطريقة ما ..( ) الكتابة العربية و السامية , ص 
, و نشوء  32و قصة الكتابة ألوالف برجرين , ص  288 /2باقر , يف تاريخ احلضارات القدمية , طه 

 . 56أجبدية اجلزيرة العربية  , فرنسوا برون , يف ) اليمن : يف بالد ملكة سبأ ( ص وصريورة 
2(  Notes on Recent Theories of the Origion of the Alphabet , J. P. Peters , Journal of the 

American Oriental Society , vol . 22 (1901),pp.177-198 , 

     www.jstor.org   وعنوان البحث مستفاد من كتاب : الكتابة العربية والسامية لرمزي بعلبكي , دار العلم للماليني ,ط( ,
 ( . 114م , ص 1981األوىل ,  /

http://www.jstor.org/


 الزبور -كتابة أهل اليمن 

186 

خلط إن ا )هجائية خاصة ال يقل قدمها عن اخلطني اهلريوغليفي واآلشوري( وقال
ل احلروف اهلجائية الذي وضعه املعينيون أقدم من اخلط الفينيقي الذي هو أص

الفينيقيني نقلوا  علماء اللغات يرون أن الرومانية واليونانية, وأشار إىل أن بعض
 1أحرفهم اهلجائية من بالد العرب(.

من و قد ناقش توفيق السامعي التيمي قول من قال باشتقاق اخلط اليمين )املسند ( 
 غريه نقاشًا مستفيضًا هذا موجز أكثره :

قد ُأْرِجَع إىل حوالي  -اخلط اليمين مشتق منه  الذي يقال إن-ي إن اخلط الكنعان
ومنه اخلط الفينيقي  الذي ُأْرِجَع إىل األلف األوىل ورمبا بداية  _سنة قبل امليالد 1300

سات تأريخ أقدم النقوش , وأرجعت درا _القرن الثاني عشر قبل امليالد ورمبا بعده 
قبل امليالد لكن تلك الدراسات قدمية جدًا ,أما  اليمنية إىل القرنني السابع والثامن

حلديثة فقد أرخت النقوش اليمنية إىل زمن أقدم بكثري فبعض النقوش الدراسات ا
قبل  1400اليمنية تعود إىل قرب نهاية األلف الثاني قبل امليالد وبعضها إىل 

ر التنفيذي لتارخيان السابقان نقلهما املؤلف عن عبده عثمان غالب املديامليالد)وا
و ُوِجَد  نقشان يعودان إىل للمؤسسة األمريكية لدراسة اإلنسان يف اليمن (, 

قبل امليالد ,األول : يف هجر بن محيد يف بيحان , والثاني: يف جبل البلق يف 1200
ساندرودي جمريه أقدم نقش سبئي يف مارب , وَوَجَد فريق حبث إيطالي برئاسة الي

د , وبعض تلك النقوش كتبت خبط منمق متطور مما يدل قبل امليال1400مارب عمره 
طعة على أنه جاء من رحم وزمن خط متطور يسبقه مبئات السنني, وإذا قد داللة قا

ثبت أن تاريخ النقوش اليمنية أقدم من الفينيقية, فكيف خلط وللغة أقدم عمرًا )اخلط 
نها وكيف تتأثر بها مع أن اليمين ( أن تأخذ لغاتها وكتابتها وحروفها من لغة متأخرة ع

ـَِر على أكثره عن طريق الصدفة ال عن ما اكتشف من خمطوطات ونقوش مسندي ة ُعث

                                                            
الرياض,  -, دار الشواف480, 479االنسانية , معروف الدوالييب, ص جزيرة العرب: مهد احلضارة  1

 هـ .1415-م 1995, 3ط/
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طريق التنقيب والبحث , ولو فعلوا لوجدوا نقوشًا قد تقدر بعشرات اآلالف مع أن 
عشرة آالف نقش , ويف القرآن الكريم ذكر لنيب اهلل املكتشف بالصدفة اليوم قد بلغ 

وقالت  عليه السالم( مع ملكة سبأ , و وصفت اآليات ملك سبأ بالعظيمسليمان )
املصادر إن زمن سليمان كان يف منتصف القرن التاسع قبل امليالد ]الصواب يف 

بدايات  منتصف القرن العاشر[ وهذا يقود اىل القول بأن التاريخ السبئي أقدم من
 1والتأسيس األلف األوىل قبل امليالد يسبقه مراحل من التكوين 

 وهذه آراء بعض العلماء و الباحثني املختصني :
يرى )يوسف حممد عبداهلل( أن اخلط املسند حسب أشهر األقوال ُيْنَمى إىل  -1

, و يف موضع آخر يعيد يوسف عبداهلل رأي العلماء القائل بأن اخلط  2اخلط الفينيقي
وط املعروفة قدميًا و الفينيقي رمبا كان هو اخلط األصل الذي اشتقت منه معظم اخلط

املوضع نفسه يقول كالمًا يبدو منه أنه ال يتبنى حديثًا و منه اخلط املسند , لكنه يف 
القول بقدم اخلط الفينيقي فهو يقول عن األجبدية املسندية ذات التسعة و العشرين 

ما ء الساميات أكمل األجبديات السامية املعروفة و أقربها إىل لدى علما ‘‘حرفًا إنها 
, )...( و على صلة قربى وثيقة باخلط الفينيقي , على   protoيسمى باللغة األصل 

أن وشائج القربى تلك ال تثبت بالضرورة انتماء خط املسند إىل اخلط الفينيقي , و ال 

                                                            
م , املبحث الثاني 2012صنعاء ,ط/ األوىل , –اللغة اليمنية يف القرآن الكريم , اهليئة العامة للكتاب  1

 . 100 -78ص 
موضع آخر أن مثة خطني , ويرى يف 46أوراق يف تاريخ اليمن وآثاره , يوسف حممد عبداهلل  ص 2

شمالي ينقسم إىل نوعني: اجلْزم وتكتب به هما: العربي الشمالي والعربي اجلنوبي, وأن اخلط العربي ال
األمور اجلليلة وبه كتبت املصاحف, واملشق وبه تكتب األمور العادية, وأن اخلط اجلنوبي ينقسم إىل 

تكتب املراسالت واملعامالت: أنظر كتاب  نوعني: املسند وبه تكتب جالئل األشياء, والزبور وبه
أليفه: ريكمانز, ومولر, ويوسف عبداهلل , وصدره جان )نقوش خشبية قدمية من اليمن (اشرتك يف ت

, وليوسف عبداهلل أيضَا رأي ثاٍن يرى أن اخلط 7, انظر ص 1994بريتون ,جامعة لوفان الكاثوليكية 
 ةاملسند ابتكار ميين خالص ) من مقابلة تلفزي
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سند كما و صلنا ميثل مرحلة متقدمة تكفي إلثبات أقدمية واحد على آخر , إن خط امل
 1 ’’...كثري عن مراحله األوىل من تطوره , و ال نعرف ال

وأما )جاك ريكمانز( فريى أن كتابة املسند اليت مت تبين أشكال خمتلفة منها يف  -2
شبه اجلزيرة العربية كلها قدميًا ويف إثيوبيا هذه الكتابة املسندية تعود إىل األصول نفسها 

األخرى, واأللفباء  اشتقت منها األلفباء الفينيقية ومنها اشتقت األلفباءات الساميةاليت 
ت احلديثة املختلفة بتقرير أن نظام ترتيب اإلغريقية والالتينية, ولقد مسحت االكتشافا

حروف األلفباء العربية اجلنوية , واأللفباءات اليت متت إليها بصلة, مثل اللحيانية, ال 
 .2تيب األجبدي لأللفباء الفينيقية, وبالتالي تبدو بدائية مثلها(صلة هلا بالرت

لوحظ تقارب حمري بني الكتابة العربية  )وأما )كريستيان روبان( فيقول:  -3
اجلنوبية والفينيقية يف حوالي عشرة أحرف متماثلة ولكن االختالفات أيضًا عديدة, 
األمر الذي حيول بيننا وبني افرتاض أن الكتابة العربية اجلنوبية مشتقة من الفينيقية 

تبسا بعض تشكل بشكل مستقل ولكنهما معًا اق فقصارنا أن نفرتض أن كاًل منهما
. و يقول : ) مما ال يكاد 3احلروف من كتابات كانت مستعملة يف الشرق األوسط

يتطرق إليه الشك أن الكتابة يف جنوب اجلزيرة العربية , مثاًل , مأخوذة من كتابة 
 4ة ( مؤسسة على الصوامت , تتمثل يف الكتابات السينائية األوىل و األوغاريتي

                                                            
صنعاء , العدد  –اليمن اجلديد (  خط املسند و النقوش اليمنية القدمية , يوسف حممد عبداهلل , مقالة يف جملة ) 1

 .  26 -10هـ , ص 1406 –م 1986اخلامس , 
 .119,ص118م, ص1987,28جملة دراسات مينية , العدد  2

( , و 7عدنان البين, هامش رقم ) -82-81العرب والكتابة يف جملة الرتاث العربي الدمشقية العدد  3
ينتمي إىل اجملموعة األوغاريتية عثر عليه يف عني  الكتابة اليت يعنيها كريستيان روبان هي نقش صغري

اإليطالية يف و هذا النقش مكتوب باملسمارية ؟! راجع : التنقيبات 1933مشس/بيت مشس بفلسطني 
يال ) اليمن الشمالي سابقًا ( : معطيات جديدة حول التسلسل الزمين للحضارة العربية اجلنوبية قبل 

و كريستيان روبان , ترمجة : منري عربش , املركز الفرنسي للدراسات اإلسالم , اليساندرو دي ميجريت 
 . 6, ص  199صنعاء ,  –اليمنية 

م , املعهد الفرنسي لآلثار و العلوم 3003روبان , ) يف حوليات مينية( , سبأ و السبئيون , كريستيان  4
( 85بالد ملكة سبأ , ص ,و ) حضارة الكتابة , يف كتاب) اليمن : يف  21صنعاء , ص  –االجتماعية 
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 أما )ألربت جام( فيقول: -4

األصل واليت عثر عليها يف  -إن ما عرف حبروف سيناء )                                 
ال بد وأن  -سيناء ويعتقد أن تارخيها يعود إىل حوالي القرن اخلامس عشر قبل امليالد

ا يف مشال تكون قد انتقلت من أرض سبأ وذلك مع السبئيني الذي يعتقد أنهم استقرو
 . 1بان تلك احلقبغربي اجلزيرة العربية إ

 
 ويقول )ويندل فيلبس(: -5

اكتشف العامل املختص بتاريخ علم اآلثار املصرية , )                                
سرابة اخلادم( من شبه ))فلندرزبرتي(, حروفًا هجائية مل تكن معروفة من قبل يف 

هلجات جنوب شبه من عدة نواح العالقة الوثيقة بني جزيرة سيناء, وتبني هذه النقوش 
اجلزيرة العربية اليت عرفناها من النقوش اليت اكتشفناها يف البداية, واللهجة الكنعانية 

سرابة اخلادم(هو ذاته يف النقوش )يف الشمال, وعلى سبيل املثال, فإن حرف )الباء( يف 
ة, وقد أوضح أهمية هذه احلقيقة األوىل اليت اكتشفت يف جنوب شبه اجلزيرة العربي

وفيسورنا )الربايت( الذي تسلق منذ بضع سنوات مضت وأثناء احلملة اإلفريقية, بر
سرابة اخلادم( ليزور مقالع )األردواز( املصرية, وعلى جدرانها )الصخور العالية يف 

                                                                                                                              
و مل يستعر اليمانون القدماء الكتابة املسندية وحدها من غريهم عند روبان , فقد استعاروا أسلوبهم 

, و كانت املدرسة  21ري و ذخريتهم التصويرية من جريانهم يف مصر و الشرق األدنى !! ص املعما
ك ريكمانس و مكسيم رودنسون و جان الفرنسية يف االستشراق و من أعالمها : جاكلني بريين و جا

 فرانسوا بروتون ...حتى الثمانينيات من القرن املاضي يرون بأن احلضارة اليونانية قد أثرت بشكل
مباشر على احلضارة اليمانية ال يف نشوء اخلط املسند و شكله فحسب بل يف الفن املعماري و التشكيلي 

, مع أن اليونانيني أنفسهم 65م , ص 2009ميانية , كما نقل ذلك منري عربش , حوليات  –أيضًا ؟!
( وغريه 2/290ت , يقرون بأخذهم كتابتهم من الفينيقيني كما قال طه باقر )مقدمة يف تاريخ احلضارا

.!! 

 .201أوراق يف تاريخ اليمن مصدر سابق ص 1
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 استطاع الربوفيسور )الربايت( أن يدرس النقوش السينائية وقد اظهر أن هذه اللغة
 . 1سنة قبل امليالد( 1500إىل متثل هلجة كنعانية يرجع تارخيها 

 أما رمزي بعلبكي فريى :-6

أن اخلط الشمالي ) الفينيقي ( أقدم من اخلط اجلنوبي ) املسند (, و مع ذلك فهو ال 
يرى أن أشكال املسند مأخوذة من الفينيقي ألن أشكال ) احلروف ( املختلفة بينهما 

الشبه القائم بني الكتابتني )  كال املتشابهة أو املشرتكة , و أنأكرب من عدد األش
الفينيقية و املسندية ( جيب أن يكون ناجتًا عن عالقة عضوية بني الكتابتني دون أن 
تكون أحداهما مشتقة من األخرى .. و أن هناك أصاًل أوليًا يتصل به الفرعان سواًء 

و قد يكون هذا األصل هو النقوش  أكان هذا االتصال مباشرًا أم غري مباشر ,
لسينائية , , و مع إقرار بعلبكي بالفرق الواضح بني اخلط الفينيقي ذي الشكل السريع ا

و ,  ’’بعناية فائقه و بأشكال هندسية متناسقة و مزواة  ‘‘و اخلط املسند املكتوب  
دم ط املسند أقعلى أن اخل –يف رأيه  –بدقة اخلط املسند و مجاله , إال أن هذا ال يدل 

و يرى أن ذلك التناسق و  ’’وهم ال ينطبق على احلقيقة مطلقًا  ‘‘من الفينيقي و أنه 
 اجلمال ناجتان عن طبيعة اخلط املسند نفسه الذي يتصف بصفتني هم :

احملافظة على األشكال و كراهية التطور السريع , أذ إن تطور أشكال اخلط املسند -
قية , و حيتمل أن سبب ذلك راجع إىل أن كتابة شكال الفينيس بتطور األقليل إذا ما قي

 املسند تعتمد على احلفر على احلجارة أو املعادن أو اخلشب ...اخل .

التناسق اهلندسي و من مظاهرة تفرقة األسطر مبسافات متساوية و ابتداء الكتابة و -
مودية مات بفواص عتفرقة الكل انتهاؤها غالبًا عند نقطة واحدة يف األسطر الكاملة و

 يناسب شكلها الطبيعة العمودية أو املسندة السائدة يف معظم األشكال .

 هاتان الصفتان عند بعلبكي ال تدالن على قدم اخلط املسند !!

                                                            
صنعاء, الطبعة  –كنوز مدينة بلقيس, ويندل فيلبس, تعريب: عمر الديراوي, الناشر: دار الكلمة  1

 .50,51الثانية: ص
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و يضيف أن أقدم النقوش الشمالية املكتوبة باخلط السامي الشمالي ترقى إىل تاريخ 
ن قوله هذا ينطبق على ع اعرتافه أاملسند ) م تاريخ أقدم من تاريخ أقدم نقوش

 النقوش املعروفة املكتشفة و ال سبيل إىل اجلزم بصحته جزمًا قاطعًا ( . 
و يرى أن من احملتمل أن يف أمساء احلروف العربية اليت نكتبها دلياًل على أقدمية اخلط 

كتابة بها أشكال  السامي الشمالي بالنسبة للخط اجلنوبي ألن هذه األمساء اليت تتسمى
إمنا هي أمساء سامية مشالية يف اشتقاقها و  –هي كتابتنا العربية  -جنوبية  سامية

أن تكون الكتابة السامية الشمالية نفسها  –عند بعلبكي  –معانيها , األمر الذي يرجح 
  .     1كأمساء حروفها , أقدم من الكتابة السامية اجلنوبية 

ه احلبشي( يرجع إىل أصل سند )و فرعأصل اخلط امل: إن  و يقول منري عربش-7
مشالي ويرجع هذا األكتشاف إىل العامل الروسي )أبراهام لوندين( حني ربط األجبدية 

حرفًا مكتوبة على لوحة مت  28املسندية بأجبدية مكتوبة باخلط املسماري مكونة من 
م 1933سنة اكتشافها يف موقع )راس مشس( بالقرب من القدس الشريف بفلسطني 

رى اكتشفت يف الوقت نفسه يف )راس مشرا( ) أوغاريت ( بسورية و لوحة أخ  ,
حرفًا و اللوحان كالهما يعطيان التسلسل نفسه الذي يوجد يف األجبدية  29مكونة من 

اليمنية ) املسندية(, فقد عثر يف مواقع مينية يف السوداء باجلوف و يف وادي بيحان و يف 
ل مكتوب عليها األجبدية العربية ت و سعف خنيحجار و لوحاوادي حضرموت على أ

اجلنوبية خبط املسند بالرتتيب نفسه املكتوب على اللوحني الذين عثر عليهما يف 
 فلسطني و سورية و هو كما يلي :

هـ ل ح م ق و ش ر ب ت س ك ن خ ص س ف أ ع ض ج د غ ط ز ذ ز ذ ي ث 
 ظ

                                                            
 – 111م , ص  1981الكتابة العربية و السامية , رمزي بعلبكي , دار العلم للماليني , ط/ األوىل  1

118 . 
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وبية ] املسند [ يف لعربية اجلنالكتابات ا حتديد ظهور ‘‘و خيلص عربش من ذلك إىل 
 1 ’’نهاية األلف الثاني و بداية األلف األول ق . م 

 بيد أن فرانسوا برون قد استنتج من االكتشاف نفسه شيئني اثنني :
 أن األجبدية السامية اجلنوبية ] أي املسند و فروعه [ قدمية ِقَدَم األجبدية الفينيقية .-
 خلصيب .األخرى يف اهلالل االبحث عن أصلها هي أنه ينبغي -

 2و أن التقليدين ] األجبديتني الفينيقية و املسندية [ قد تعايشا منذ األصل .
 
  3أن املسند من ابتكار اليمنيني القدماء حتى يثبت العكس  أما رفعت هزيم فريى-8

: ) إن أصل احلروف اهلجائية مل يكن من الفينيقيني بوجه و أما طه باقر فيقول -9
عامل , و إمنا الذي ر وال متثل أقدم حروفهم اهلجائية أصل احلروف اهلجائية يف المباش

يصح قوله يف هذا املوضوع أن أصل احلروف اهلجائية من كتابات األقوام السامية 

                                                            
تساؤالت جديدة حول تاريخ نشوء املمالك العربية اجلنوبية يف القرن الثامن قبل امليالد , منري عربش  1

صنعاء ,  –م ( , املعهد الفرنسي لآلثارو العلوم االجتماعية 2009بع , , ) يف حوليات مينية ,العدد الرا
رات الشرق القديم ال شك أن , و خيتم عربش حبثه بقوله : ) باملقارنة مع حضا 69,  68ص 

الدراسات و البحوث حول حضارة ممالك جنوب اجلزيرة العربية ما زالت يف بداياتها إذا علمنا بأن 
ت مثاًل يف مصر على األقل منذ مائة و مخسني سنة و نفس األمر يف بالد الرافدين احلفريات األثرية بدأ

سرب أسرار حضارة املمالك العربية السعيدة و  =  و سورية و فلسطني و إيران و اليونان , لنتمكن من
ابة و معرفة طبيعة التحوالت اليت ظهرت فيها يف نهاية األلف الثاني ق.م , و تثبيت تأريخ انتشار الكت

 . 74نشوء املمالك ...اخل , ص 
رمجة بدر نشوء و صريورة أجبدية جنوب اجلزيرة العربية , يف كتاب ) اليمن : يف بالد ملكة سبأ ( , ت 2

 . 56الدين عروكي , مراجعة : يوسف حممد عبداهلل , دار األهالي و معهد العامل العربي ,ص 
اجمللد  –اإلسالم ,)احللقة األوىل (,جملة جممع اللغة العربية بدمشق  العربية يف جنوب اجلزيرة العربية حتى ظهور 3
 . 330(,ص2( اجلزء )88)
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غرافية متتد من طور سيناء إىل الغربية ) أي من سوريا بوجه التحديد ( أي من منطقة ج
 1بًا .( أقاصي بالد الشام مشااًل و غر

و تشمل الكتابات اليت وجدت يف جزيرة طور سيناء يف ) سرابيط اخلادم( و تعود إىل 
ق . م , و نقوش يف مواضع من فلسطني مثل تل الدوير و نابلس و  1500 – 1600

ق. م , و نقوش رأس الشمرة ) أوغاريت  1500 – 1600تل احلصى و تعود إىل 
ق. م  1000م , و نقوش جبيل و ترجع إىل ق.  1400القدمية ( و ترجع إىل حدود 

الفينيقية و احلروف  السامية األخرى :و من هذه األخرية يرجح اشتقاق الكتابات 
الفلسطينية ) العربانية القدمية ( و اآلرامية و العربية اجلنوبية أي املسند وفروعه و 

عالمة متثل  ( 30 -22تتألف كتابات بالد الشام تلك من عدد حمدود من العالمات ) 
أصوات اللغات حبسب املبدأ اهلجائي و بعضها كان صوريًا و بعضها خطيًا و أقرب 

القدمية إىل كتابات بالد الشام هو اخلط اهلريوغليفي لكن ال ميكن البت بوجه  اخلطوط
. على الرغم من 2التأكيد على اشتقاق احلروف اهلجائية السامية من اهلريوغليفية 

ف األول ق . م , و لكن مما ال املعينية و غريها إىل بداية األل رجوع تاريخ النقوش
أت يف اليمن ترتقي إىل أبعد من هذا التأريخ , شك فيه أن حضارة قدمية عربية نش

فتحتوي تلك النقوش على إشارات مهمة إىل اتصاالت مع البابليني و مع الكنعانيني و 
  3م  األموريني يرجع تارخيها إىل األلف الثاني ق . 

 
 

                                                            
م , 2012لندن , ط/ الثانية ,  –) اجلزء الثاني (  , دار الوّراق  مقدمة يف تاريخ احلضارات القدمية 1
2/ 187 . 

 . 290 -288 /2املصدر السابق ,  2
 . 218,  2/217املصدر السابق ,  3
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 . 97*املصدر : الكتابة العربية و السامية , رمزي بعلبكي , ص 
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 .121من كتاب )خمتارات من النقوش اليمنية القدمية ( لبافقيه و زمالئه , ص *

 
 

 مناذج من اخلط املسند أثناء تطوره.
.25بريين, صهـ, من مقالة لـ جاكلني 1406-1986, 23,24*من جملة )دراسات مينية( العددان 
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 ثانيًا: عالقة املسند بالكتابة العربية ) الشمالية(:
 

و مثلما اختلفت اآلراء يف أصل األجبدية                                                        
و ميكن أن  –خطنا هذا الذي نكتب به  –, فقد اختلفت يف أصل اخلط العربي 

 نتحدث عن ثالثة أراء : 
 
 .يقول بأن اخلط العربي مأخوذ من اخلط النبطي و هذا مأخوذ من اآلرامي أي ر/1
رأي يقول بأن اخلط العربي مأخوذ من اخلط املسند و فروعه ) الثمودي , اللحياني /2

 , الصفوي (.
 –كما سيأتي  –رأي يقول بأن اخلط العربي مأخوذ من اخلطني النبطي و املسند معًا /3

 
 

و خليل حييى نامي الذي رأى أن   1فمنهم :  أمحد فخري  ألولأما أصحاب الرأي ا
الصورة األوىل للخط العربي اجلاهلي ال تبعد كثريًا عن صورة اخلط النبطي يف آخر 

اخلط العربي مل يقتطع من املسند  ‘‘صالح الدين املنجد  الذي يذهب إىل أن  2مراحله 
اختالف  صفويني و اللحيانيني فهناكاحلمريي أو فروعه اليت عرفت عند الثموديني و ال

و   3 ’’كبري يف شكل احلروف و تركيب الكلمة بني اخلط العربي و هذه اخلطوط 
رمزي بعلبكي الذي اليقبل الرواية اليت ترجع أصل اخلط العربي املستعمل حتى اليوم 

                                                            
م , ص 1963دراسات يف تاريخ الشرق القديم , أمحد فخري , مكتبة االجنلومصرية , ط/ الثانية ,  1

118 . 

دراسات يف تاريخ اخلط العربي منذ بدايته إىل نهاية العصر األموي , صالح الدين املنجد , دار  2
 . 19م , ص 1979بريوت , ط/ الثانية ,  –الكتاب اجلديد 

 . 13ص املصدر السابق ,  3
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 إىل املسند ألنها عنده ال تتفق و الواقع و يرى أن خطنا العربي هذا مأخوذ من خط
 و غريهم .3و عفيف بهنسي ,  2و  سهيلة اجلبوري ,   1آخر هو اخلط النبطي 

فمنهم : )حممد حمفل( الذي يرى أن  القلم النبطي  و أما أصحاب الرأي الثالث
م(, 106)اآلرامي( راح يبتعد تدرجييًا عن أصله اآلرامي بعد سقوط األنباط )عام 

حلياني, مثودي, ري واخلطوط املشتقة منه )ليقرتب أكثر فأكثر من القلم املسند احِلْمَي
صفائي( وبذلك راح يتكون قلم نبطي متأخر كان له دور جذري يف نشؤ القلم العربي 

الكتابة العربية  ‘‘( , و يوسف ذنون الذي يرى : أن 4القديم بفرعيه الكويف والنسخي
دينة احلضر يف نسبة إىل مملكة و م]  ’’هي من وضع من هلم خربة يف الكتابة احلضرية 

كم [ , و يستند لبعض  110بي من مدينة املوصل يف العراق على مسافة اجلنوب الغر
الروايات يف املصادر العربية القدمية اليت أشارت إىل اخرتاع الكتابة يف ) بقة ( إحدى 
حواضر العرب قبل اإلسالم و اجملاورة للحضر , و الكتابة احلضرية عنده متطورة عن 

 اهلا عنها نقاًل أمينًا .حيث أخذت العربية أكثر أشكالآلرامية 

أما ما جاء يف الروايات العربية القدمية من أن اخلط املسند هو أصل الكتابة العربية ) 
تسوية  ‘‘اجلزم ( , فريى أنه إمنا عين بذلك معنى اصطالحي لكلمة ) اجلزم ( أي : 

 اخلط العربي قبل اإلسالم واحلروف على نسق و وزن و نظام حمدد أو مقدر وجد يف 
 ’’استمر بعده 

و تسوية احلروف هذه ال تنطبق إال على اخلط املسند ذي التنظيم اهلندسي الفائق و 
االلتزام الصارم يف انتظام احلروف و الدقة يف رمسها , أما ما عده من الكتابات اليت 

ط اللينة يف رسم كانت سائدة فإن غالبيتها تفتقر إىل نظام التسوية و تعتمد اخلطو
                                                            

 . 179 -122, الفصل اخلامس ,  122,  121الكتابة العربية و السامية , ص  1

 –يف العصور العباسية يف العراق , سهيلة ياسني اجلبوري , املكتبة األهلية  اخلط العربي و تطوره 2
 . 25 -10م , ص 1962 -هـ1381بغداد , 

 –اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و اآلداب مجالية اخلط العربي , عفيف بهنسي , عامل املعرفة ,  3
 . 100الكويت ,  ص 

 هـ .1418,  72و  71دمشق , العددان  –حممد حمفل, جملة الرتاث العربي  4
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 –وفها و ضعف االلتزام يف مواقعها و تفتقد الدقة يف انتظامها , فاملسند مسارات حر
هو اخلط الذي تنطبق على رسومه ) تسوية احلروف ( و هي الصفة هي إحدى  –إذًا 

معاني اجلزم , ثم أفادت الكتابة العربية إفادة أخرى من خط املسند أال و هي الرتويس 
امات املثلثة أو الربعمي و هاتان الصفتان كما مساها بعض الدارسني اهلاملثلث أو 

 تنطبقان على اخلط الكويف 
فاألثر املسندي يف الكتابة العربية يتمثل يف أسلوب تنفيذ احلرف و ليس يف شكله الذي 

 1جاء من الكتابة احلضرية . 
ند فهو رأي قديم قال به القائل بأن اخلط العربي مأخوذ من اخلط املس أما الرأي الثاني

من اليمن ومؤرخني ولغويني فقد رأوا أن اخلط العربي )قد أتى  القدامى من إخباريني
مقتطع( من اخلط  -عن طريق احلرية واحلجاز , وأن )خط اجلزم( مشتق )جمزوم

هـ ( , و لكنه مل يذكر مصدرًا لرواة هذه  321املسند, و من هؤالء:  ابن دريد ) ت 
هـ ( فذكر نفس الرواية و نسبها إىل أبي  392جاء بعده  ابن جين ) ت  النظرية , و

هـ ( و هو أسبق من ابن دريد  255ني البصري ) ت حامت ) سهل بن حممد السجستا
هـ ( و الزَّبيدي ) ت  400أو  398, و قد ترددت هذه الرواية عند  اجلوهري ) ت 

 2’’هـ ( نقاًل عن أبي حامت أيضًا  1205
الذي قال : ) و قد كان اخلط العربي بالغًا مبالغة من  خلدونء : ابن ومن هؤال

يف دولة التبابعه ملا بلغت من احلضارة و الرتف و هو  اإلحكام و اإلتقان و اجلودة
املسمى باخلط احِلْمَيري , و انتقل منهم إىل احِلْيَرة ملا كان بها من دولة آل املنذر , نسباء 

.( و من األخرية لقنه أهل الطائف و قريش )...( فالقول بأن التبابعة يف العصبية )..

                                                            
  / hibastudio . comاملسند و الكتابة العربية , يوسف ذنون , مقالة يف موقع ) هبة ستوديو(  1

Arabic – and masnad ,   م . 2012رب نوفم 17, بتاريخ 
 املسند و الكتابة العربية , مصدر سابق . 2
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و لقنها أهل احلرية من التبابعة و ِحْمَير هو األليق أهل احلجاز إمنا لقنوها من احلرية , 
 . 1من األقوال )...( و من ِحْمَير تعلمت مضر الكتابة العربية ( 

يف اخلط تسوية احلروف ْزم واجَل )و منهم :)الفريوزأباي( الذي قال يف مادة َجَزم: 
طع عن خط والقلم ال حرف له, وهذا اخلط املؤلف من حروف املعجم ألنه ُجِزم أي ق

 (.2ِحْمَير
, و  سعد الدين أبو  3و ممن قال به من احملدثني و املعاصرين : حممد طاهر الكردي 

 .6و حممد عقل  5و حممد علي مادون  4احلب 
موجودة غري  ‘‘رًا حبلقة خط اجلزم إىل اخلط املسند مروفهذا حممد مادون يؤكد انتماء 

 ثمودية و اللحيانية و الصفوية ( , هي فروع املسند )أي اخلطوط: ال ’’مفقودة 
من  -خالل قرون طويلة  –و تدور نظريته يف : حتول حروف املسند ) و فروعه ( 

يته باألشكال العمودية إىل األفقية و ما طرأ عليها من تشذيب و جزم و عزز نظر
ـَتها م ـْي ـِن بنية ن اختزال املوضحة لذلك , و يعين بتشذيب احلروف : ما أُ ْدِخَل على ب

احلرف و االكتفاء باجلزء املناسب , أو تليني خطوط احلرف بإقالل زواياه القاسية , أو 
استكمال شكل احلرف ليأخد شكاًل متوازيًا و إدخال إضافات لنهايات احلروف ..اخل 

. 
ستدرك على نظريته بعد اطالعه على مناذج من خط الزبور جاءت حروفها ) ما ا ثم

ـَِمدَّة و متجهة من اليمني لليسار   ‘‘عدا حرف امليم ( مذيلة يف أسفلها و عند نهاياتها ب

                                                            
حققها و قدم هلا و علق عليها : عبدالسالم الشدادي , خزانة ابن خلدون  املقدمة , عبدالرمحن ابن خلدون , 1

 . 315 -2/313م , 2009و بيت الفنون والعلوم و اآلداب , ط/ األوىل , الدار البيضاء , 

 982,981وزابادي, مادة جزم ص القاموس احمليط, الفري 2

 . 41,  18, مكتبة اهلالل , ص  1,  ط  تاريخ اخلط العربي وآدابه 3

, حبث نشر باللغة االنكليزية يف اجمللة الفصلية الصادرة يف نيو يورك , صوت  جذور الكتابة العربية احلديثة من املسند إىل اجلزم 4
 م . 2009,  51و  50داهش األعداد 

 . م1989دمشق , ط/ األوىل ,  –م ابن اخلط املسند , دار طالس خط اجلز 5

 . م2009بريوت , ط/ األوىل ,  –أجبدية القرآن من مملكة َسَبأ , دار احملجة البيضاء  6
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فكانت هذه الظاهرة السبب املباشر الذي قاد احلرف الحقًا إىل التحول من العمودية 
تطور احلرف املسند ) و فروعه طبعًا ( و اليت أدت بدورها ل احإىل األفقية .. كأحد مر

إىل التحول إىل اجلزم متخلني عن مفهوم احلرف املسند بالقاعدة األفقية املصطنعة لكل 
الذين حبثهما  ’’متثل مرحلة ما قبل األفقية و التشذيب  ‘‘و خط الزبور  ’’حرف 

 ’’ة من اليمن أواًل ئيناتقربنا من مقولة نشوء السي ‘‘مادون أواًل وهي 
و يرى مادون أن ليس ما مينع من التشابه و التقارب بني أشكال احلروف يف األجبديات 
املتعاصرة بسبب التقارض والتأثري لكن هذه التأثريات مل تبلغ بني خط اجلزم و أية 
 أجبدية أخرى ما بلغته شبهًا بني خط اجلزم و حروف خط املسند ) و فروعه ( املتحولة

األفقية و املتصلة .. و ما دامت تأثريات املسند بلغت شأوًا بعيدًا فلماذا ال تطال  ىلإ
 1األقربني ؟ و ملاذا حيول كل الباحثني دون تأثري املسند باجلزم ؟ 

أما حممد عقل فريى أن مثة عالقة أكيدة بني اخلط الـُمْسَند اليمين ذي األشكال 
ـَِب به القرآُن الكريم , وأن هذا اخلط يعود العمودية وخط الشمال األفقي الذي كـُ ت

ـُِطَع(من اخلط بأصوله إىل اخلط الـُمْسَند , وانتهى إىل أن اخلط العربي قد ُجِزَم ) أي ق
ْزم يكتسب معنى التسوية وتسوية احلروف تستدعي بالضرورة حتريكها الـُمْسَند , واجَل

َند واخلط العربي , ويرى أن وترتيبها وهذا إقرار واضح بوجود مشابهة بني الـُمْس
اخلط الُكويّف ابن طبيعي للُمْسند والتأمل واملقارنة يف النماذج األوىل يظهران ذلك 

وخط واحد اجلذر. ثم كتبت املصاحف خبط نهما من أجبدية واحدة ال انفصام فيها وأ
 املشق أي مد أطراف احلروف مثل :الباء و الدال و الكاف و أخواتها بشكل حمدود ,

ـْبار ,  واملد ترجيح لألفقية وليس العمودية يف شكل هندسي سلس يف احلـِْيرة واألن
وموصول اآلرامي الشكل ليستمر مع اخلط املسند متفاعاًل  –فيما عاد اخلط النبطي 

م( ويتنامى مع املسند ليذوب فيه نهائيا. وقد 525-115احلروف يف العصر احلمريي )
من ميزات العمودية يف بعض حروفه مثل :أ , جـ, ي, أبقى اخلط العربي على الكثري 

, د ,  ك )كـ (, ل , ن, ق , ط , ظ ,  وأبقى على حروف أخرى كما هي مثل : ب

                                                            
 و غريها . 180,  213,  162,  159خط اجلزم ابن اخلط املسند , ص  1
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َحوََّر و َقَطَع و َوَصَل ما تبقى من حروف لتأهيلها )ـعـ(,)ـفـ(, ر , و َحوََّل و 
قد ُجِزَم )أي ُقِطَع( لوظيفتها اجلديدة , والباحث ) عقل ( يف قوله بأن اخلط العربي 

من املسند ال يستند إىل إقرار أصحاب الروايات اليت قالت باشتقاق اخلط العربي من 
أن احلرف العربي الشمالي مل يتضمن , لكْن ُيِضيُف دالئَل ُأَخر منها :  املسند وحسب

ـِْحَقْت وهي موجودة أصاًل يف الـُمْسَن د الروادف  ) ثخذ ضظغ ( يف أول األمر ثم ُأل
 _وليست يف أجبديات اللغات العروبية األخرى , ومنها قدم اخلط املسند الذي يرقى 

يته ا إن املعنى اللغوي العربي يف أساس بنق.م , ومنه1500إىل  _وفق الباحث 
حروف املسند يف معناها ومضمونها ومدى داللتها ودقة معناها اآلخر , يتطابق 

 1للغوية معنى ومبنى.وأجبدية الشمال ومعانيها ومضامينها ا
ومن الباحثني اليمنيني من يرى رأيا قريبًا من ذلك وإن من جهة أخرى, إذ يرى )زيد 

 بسيطًا كما يلي: الفقيه( أن بعض أحرف اخلط املسند قد تغريت تغريًا
 (وقد حصل له قلب فصار )         ب فحرف )الباء( يف املسند
 (    ناء فصار )له احن وقد حصل ج وحرف )اجليم( يف املسند
 وقد حصل له احنناء فصار )ر( ر وحرف )الراء( يف املسند

 س وحرف )السني( يف املسند
فصار )س( وهو كذلك وقد حصل له توجيه إىل األعلى مع جتويف 

 الشني
 وقد حصل فتح من اجلهة اليمين مع جتويف فأصبح )ع( ع وحرف )العني( يف املسند

 أضيف جتويف فصار) ف ( وهو كذلك للقاف ف سندوحرف )الفاء( يف امل

 ك وحرف )الكاف( يف املسند
حذف اجلزء األمامي للكاف وأضيف احنناء يف اجلزء اخللفي فصار   ) 

 كـ (
 مل حيدث تغيري وظل كما هو )ل( ل ف )الالم( يف املسندوحر

 حصل حذف للجزء االسفل فصار  م وحرف )امليم( يف املسند
 2حصل مد إىل اجلهة اليسرى فاصبح )و( و ( يف املسندوحرف )الواو

 

                                                            
 . 82 -70أجبدية القرآن من مملكة َسَبأ ,  ص  1
عبادي للدراسات والنشر, محري, وعالقتها بالعربية الفصحى , زيد صاحل الفقيه, مركز عربية  2

 17م, ص1998هـ 1418ط
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ويرى )حممد حسني الفرح( أن الكتابة اليمنية ) أي نقوش املسند( ) هي أول كتابة 
 :2وأنها قد مّرت بأطوار ثالثٍة 1هجائية تتسم بالكمال يف تاريخ اإلنسانية(أجبدية 

فية كما يف مصر الفرعونية هو طور الكتابة بالرموز  والصور اهلريوغليالطور األول:
 من قطع أثرية مينية مكتوبة باهلريوغليفية. مستداًل مبا وجد

د( وهي الكتابة اليت عرفت وهو طور وسط بني )اهلريوغليفية( و)املسنالطور الثاني:
)بالكتابة السينائية( اليت عثر على نصوصها يف سيناء وفلسطني ويرى أن هذه الكتابة 

 قبائل اليمنية السبئية اليت استقرت يف الشام وسيناء.كانت قد انتقلت مع ال
وهو طور الكتابة املسندية منذ أواسط القرن الثاني عشر قبل امليالد الطور الثالث: 

 أن الكتابة الفينيقية ثم اآلرامية قد اشتقت من الكتابة املسندية. ويرى
بني من النقوش أن كل تي)وله رأي يبدو أنه انفرد به من بني الباحثني اليمنيني يقول: 

حرف من حروف املسند له ثالثة أشكال ونرى أن ذلك يعود إىل أن احلركات كانت يف 
ثالثة أشكال متقاربة )أي       ( مما يعين أن احداها احلرف نفسه, فحرف )ب( مثاًل له 

حرف )ب( بالفتح, وإحداها حرف )ب( بالكسر, واحداها حرف )ب( بالضم )...( 
أشكال لكل حرف يدل على أن احلركات الثالث كانت يف احلروف فوجود ثالثة 

ا يف ذاتها, وأن كتابة املسند ليست ذات حروف غري متحركة وإمنا هي كتابة حركاته
 نفس حروفها(.

أقول: كان املقرر عند الباحثني أن ذلك التغري يف صورة احلرف الواحد يعود إىل تطوره 
وف متيل إىل الزخرفة كلما تأخر الزمن ولعل ) يف عهود زمنية خمتلفة إذ كانت احلر

ية (فقد الفرح( قد رأى رأيه ذلك قياسًا على األجبدية اجلعزية )حروف الكتابة احلبش
, ولعل ما 3العالمات اليت تعرب عن احلروف املتحركة تضاف إىل احلروف الساكنة كانت

                                                            
 .562-1/553, 232, 1/227اجلديد يف تاريخ دولة سبأ ومحري, حممد حسني الفرح,  1

 .12شعر وشعراء اليمن يف اجلاهلية , ص 2

 .35,34م, ص2005, مكتبة االسكندرية, قصة الكتابة: أوالف برجرين, ترمجة : أمين منصور 3
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صل )أجبدية جعله يذهب هذا املذهب هو قياسه الفرع )أجبدية احلبشة( على األ
 املسند(. 

 وأما إبراهيم الصلوي:
فريى أن أقدم كتابة أجبدية هي اليت اخرتعها سكان )أوجاريت( قدميًا )يف سورية( 
ويرى أنه يف الوقت نفسه ظهرت الكتابة املسندية, وبعد ذلك بقليل ظهرت الكتابة 

ارتهم ومنهم إىل الفينيقية يف )جبيل( يف لبنان ونقلها الفينيقيون إىل اليونان مع جت
 .1الرومان الذين اشتقوا منها كتابتهم الالتينية

رت من الكتابة النبطية وأن أما عن الكتابة العربية )نعين كتابتنا هاته( فريى أنها ُطوِّ
, وأن اخلط املسند ال ميت إىل اخلط العربي 2الكتابة النبطية ُطوِّرت من الكتابة اآلرامية

 املعروف بصلة.
 ه:ويقول بافقي

وال يعرف أحد إىل اليوم كيف بدأ هذا اخلط, والنظريات املتعارضة اليت اقرتحها  )
خذ به , ومجيع تلك اآلراء تقوم على العلماء لنشوئه مل تستقر على رأي ميكن األ

أساس مقارنة أشكال احلروف والعالقة اجلغرافية بني األماكن اليت عثر فيها على مناذج 
 (.3األجبديات املختلفة

                                                            
, 1غة العربية )اللغة والكتابة( , إبراهيم حممد الصلوي, جامعة صنعاء, طمباحث يف تاريخ الل 1

 .134,135م, ص2010
 .45( املصدر السابق, ص3, ) 192,191, 143مباحث يف تاريخ اللغة العربية ,ص 2

 .192, صتاريخ اليمن القديم, حممد بافقيه, مصدر سابق 3
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 كيفية جزم ) قطع ( اخلط العربي من اخلط املسند

, و هو عن  theses.uni-oran1.dz //املصدر: الكتابة الصوتية العربية ,  *
:tabee3i.com/topic/1149284.www ) 
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 كان ألهل اليمن كتابتان:
وهي نقوش على مساند من  -آنفًا –أما إحداهما: فالكتابة املسندية: وقد درسناها 

مثل: تقديم النذور للمعابد )وهي و حناس )برونز( وحتوي أمورًا متعددة صخر أ
الري كالقنوات والسدود, وأخبار احلمالت العسكرية  أكثرها(, وتشييد منشآت

تقريري رمسي يتحدث بضمري  )والغزو, وأسلوبها يكاد يكون واحدًا فهو أسلوب 
 (.1الغائب, وبلغة اجياز شديد

كانت احلروف تتخذ شكاًل مربعًا  ديعًا متناسقًا سواء حنيوقد نقشت احلروف نقشًا ب
أم حني صارت حروفها متيل إىل الزخرفة بزوايا ذا زوايا قائمة يف العصور املبكرة 

حادة, وهذا احلسن يف الكتابة ال جند له حسنا يضارعه فيما نعرف من النقوش 
رف األخطاء اإلمالئية, الشمالية, زد على ذلك ان هذه النقوش على كثرتها تكاد ال تع

ختتص  ولعل هذا يرجح ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الكتابة املسندية كانت
 .2بنقشها فئة من الناس دون غريهم يف اليمن القديم

وإذا كانت هذه النقوش بهذا احلسن واإلتقان يعود تاريخ ما نعرفه عنها إىل القرن 
تلك النقوش قد مرت بأطوار ن هذه الكتابة و, فال بد أن تكو3الثاني عشر قبل امليالد 

على قدم هذه الكتابة  -أيضًا – وأطوار حتى بلغت ما بلغته من مجال ودقة, وهو دليل
 بني الكتابات القدمية.

وبكلمة: فلم يبالغ )بيستون( حني قال عن هذه النقوش إنها متثل: ) أثرًا باقيًا لثقاقة 
 .4(فذة ذات شخصية متميزة وعالية التطور

 
                                                            

 .47أوراق يف تاريخ اليمن , مصدر سابق, ص 1

, قال ابن خلدون : )و كانوا مينعون 230مقدمة ابن خلدون يف كتاب اجلديد يف تاريخ سبأ ومحري, ص 2
 . 315 /2من تعليمها إال بإذنهم (. املقدمة , 

ياسني حممود اخلالصي ,  دراسات يف اآلثار اليمنية ) من نتائج بعثات امريكية و كندية (, ترمجة :   3
 . 49م , ص 2001منية  , املعهد األمريكي للدراسات الي

 .192تاريخ اليمن القديم, مصدر سابق, ص 4
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ـُْور:  وأما ثانيتهما: فكتابة الزَّب
وهي نقوش على أعواد من اخلشب مثل جريد النخل                               

 , 1ذات خط سريع حتريره فيه خّفه())عسيب( وحنوه, وهي 
) زبر ( مبعنى) كتَب , وّقع ( يف نهاية عدد من هذه  zbrأسهم ورود الفعل ‘‘و قد 

لباحثني إىل الرابط بينها و بني نقوش املسند املعروفة , ذلك أن ) النقوش يف إرشاد ا
  2 ’’( و مشتقاته يقرتن ذكره غالبًا باليمن أو ِبحـِْمَير يف املصادر اللغوية و األدبية زبر 

ـُر لدى نسابة الي من وعاملها أبي حممد احلسن اهلمداني يف مواضع و قد جاء ذكر الزُّب
ن مشاخيه أنساب اليمنيني كأمثال: أبي نصر اليهري احلنبصي عدة يف كتبه وعنها أخذ م

 . 3وغريه 
وهذه الكتابة أو اخلط )خط الزَُّبور( هلا ذكر يف أشعار الشعراء القدامي وكتب 

 اإلخباريني.
 قال امرؤ القيس بن حجر الكندي:

 ٌل أبصرُته فشجاني    ملْن طَل
 

ٍ يف عسيب مياني   4كخطِّ زبور
 

 وقال: 
 دي عليها فأصبحتَجٌج بعأتْت ِح

 

ٍ يف مصاحف رهبان   5كخط َزُبور
 

 

  
  

                                                            
 7نقوش خشبية , مصدر سابق , ص  1
 . 643, )احللقة الثانية ( , مصدر سابق , ص  العربية يف جنوب اجلزيرة العربية حتى ظهور اإلسالم 2
 ... 174 /8,  139, 138,  56 -1/63اإلكليل ,  3

 6نقوش خشبية , ص  4
 .10خشبية , ص  نقوش 5
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 وجاء يف شرح القصيدة احِلْمَيرية على لسان أسعد الكامل:
 قد كتبنا مساندًا يف ظفار

 

1وكتبنا أيامنا يف الزبور 
 

 

 وقال آخر:
 ظفار زبور جمدزبرنا يف 

 

2فيقرؤه قروم القريتني 
 

 

الزُُّبر يف مواضع كثرية يف حممد احلسن اهلمداني فقد ذكر  وأما نسابة اليمن وعاملها أبو 
 كتبه وعنها أخذ من مشاخيه أنساب اليمنيني كأمثال: أبي نصر اليهري احلنبصي وغريه.

ُبر والزَُّبور مبعنى الكتابة والكتاب ويستفاد من املصادر الُّلغوية واألدبية إمجااًل أن الزُّ)
 (3أو اخلط يقرتن ذكرها حِبْمَير

سم, و 30-15بلغ املكتشف من تلك األعواد سبعة آالف نقش يرتاوح حجمها مابني 
 سم.3-1سم ومسكها حنو 50

 : موضوعاتها
ا هي موضوعات احلياة العامة فبها ُكتبت الرسائل وُوثقت العقود فنجد منه              

م, أو رسالة موجهة من أخ إىل أخيه يطلب منه ضمان إطالق ناقة مرهونة لدى أحده
حدهم إىل طلب مبراجعة احلساب وإرسال املزيد من األخبار, ومنها خرب وصل من ا

 4آخر ينبئه بوصوله إىل مأرب ثم التحاقه بالقافلة, أو سند حتويل نقدي أو ملكية أرض
من صاحبه ليحمل له مترًا من مكان إىل آخر , و  , و رجل يبعث بكراء مجل استأجره

ب له يستهله بالتحية و الدعاء له بالربكة و يبعث له مع آخر يرسل مكتوبًا إىل قري

                                                            
 . 8املصدر السابق,ص  1
 . 8املصدر السابق,ص  2

 .  9املصدر السابق ,ص 3

م, حبث حملمد املرقطن 2004نقوش خشبية ,مصدر سابق, مواضع متعددة, وجملة املسند, العدد الثاني  4
 . 72-69ص
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 –وهو يف هذه احلالة امرأة  –ة طيبة و خيربه أن حامل املكتوب حامل املكتوب هدي
 1سيعلمه ببقية األخبار ..

 :أسلوبها
ى شكل رسائل تبدأ باسم امُلرَسل إليه ثم املرِسل, ويتلو ذلك ُوجِّهت عل)              
دعاء, ثم ذكر الغرض من الرسالة كاإلخبار أو الطلب, أو التوجيه, وأخريًا التحية, وال

ختتم بالدعاء مرًة أخرى, وكثري منها صكوك مالّية ومعامالت شرعّية كالبيع واملشاطرة 
ب والشهود والتوقيع, ومنها ماهو على شكل وما أشبه ذلك, وختتم أحيانًا باسم الكات

 (.2ون ذكر الغرض منهاقوائم بأمساء األشخاص والبطون د
 أهمية هذه النقوش:
املعجم اليمين( لكثرة )هلذه النقوش اخلشبية قيمتها يف إغناء                        

اليومية بيعًا وشراءً ورهنًا الكلمات اجلديدة ولتنوعها بتنوع ما تتناوله من أمور احلياة 
على احلجر والنحاس( وهلا )  -وغريها وهو ماال حتفل به كثري من النقوش املسندية

تكاد تلتزم قالبًا  -ا من قبلكما ذكرن -قيمتها اللغوية والنحوية, فإن النقوش املسندية 
انها تأتي واحدًا هو إتيانها بصيغة املاضي وبضمري الغائب أما هذه الكتابة الزبرية ف

م بصيغة املضارع واألمر وبضمري املتكلم واملخاطب وبعض هذه النقوش تضم قوائ
بأمساء بطون من القبائل اليمنية ويف نقش خشيب وردت احلروف مرتبة ترتيبًا يرى 

الباحثني أنه ترتيب ألفباء خط الزبور وفق نظام ترتيب حروف األجبدية يف اخلط  بعض
 املسند وهذا الرتتيب هو:

 3ف عـ ع ض ج د غ ه ل 3هـ ل ح م ق و  ش ر ب ت س )ك( ن خ ص س
 )أجبد هوز(وهو ترتيب خيالف ترتيب 

                                                            
يمنية القدمية )احللقة الثانية( , يوسف حممد عبداهلل , يف جملة ) اليمن اجلديد ( خط املسند و النقوش ال 1

 . 11, 10هـ , ص  1406 –م 1986, العدد السادس , 
 .14نقوش خشبية ,مصدر سابق, ص 2

 20,19نقوش خشبية ,مصدر سابق, ص 3
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 :وبعد
لعّل الكتابة الزبورية ُتعدُّ حلقة أخرى أو طورًا آخر من أطوار الكتابة العربية غري 
غافلٍ عما يذهب إليه احملدثون من علماء النقوش وعلماء املخطوطات القدمية الذين 

بون إىل أن الكتابة العربية )بشقيها النسخي والكويف( تفرعت عن النبطية يذه
اليت -كما ذكرنا من قبل–بيد أن رأي األقدمني من اإلخباريني واللغويني والسريانية 

ترى أن الكتابة العربية قد ُجزمت ) أي اقتطعت( من املسند, هذا الراي ال يعدم 
 كيفية جزمه وتفرعه. مؤازرين حمدثني وإْن اختلفوا يف تبيان

ا صورة وأشكاله, بأطوار تطورت فيه -أيضًا –أريد القول: إن خط الزبور قد مر هو 
إذ ميكن التعرف على عشرة أشكال من اخلطوط على األعواد اخلشبية واليت تظهر  )

سنة وميكن مالحظة املرحلة 1400مراحل استخدام خط املسند والزبور ألكثر من 
م اخلط املسند على هذه األعواد ثم ميكن مالحظة بدايات تطوير االنتقالية الستخدا

تسميتها خبط الزبور املبكر وتظهر فيه حروف املسند بشكل خط الزبور واليت ميكن 
وات الكتابة ثم مرحلة خط الزبور ويظهر فيها عدة أشكال انسيابي مبا يتفق ومادة وأد

 ر انسيابًا وطواًل(.ثم مرحلة كتبه املوظفني حبيث يظهر فيها اخلط أكث
بة املسندية أما وقد وصلت احلروف إىل هذا الشكل االنسيابي وحتررت من الكتا

صارمة عمودية كحروف الطباعة  الصخرية ذات احلروف املتخذة أشكااًل وصورًا ثابتة
) باستثناء النقوش املتأخرة(, وأما وقد صار هلا تلك الصور واألشكال اليت نراها على 

تتميز بإمكاناتها املتعددة يف التوصيل واحلركة السريعة )ئلة ذات الذيول اليت اخلشب املا
طوار قد كل حبسب قدرات الكاتب(... إذا فال يبعد أن ما أتى بعدها من أوالتش

وصلت بني احلروف اعتمادًا على تلك األشكال ,    و نرى أنه حيسن مبن يتناول 
 يف ذهنه :مسألة اخلطوط القدمية أن يضع هذه النقاط 

اليمن من أقدم املواطن املفرتضة لإلنسان يف بعض النظريات اليت حبثت عن  -
 وطن اإلنسان األول .م

 اليمن مصدر للهجرات . -
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 اخلط املسند يقابلك أنى توجهت حتى يف مواطن اخلطوط القدمية األخرى . -

 اخلطوط الثمودية و الصفائية و اللحيانية مشتقة من اخلط املسند قطعًا . -

 فينيقيون و غريهم هاجروا من جزيرة العرب : جنوبها أو شرقها .ال -

 ف غريه .و حضارة و جتارة خبال اخلط املسند ابن دولة -

هذا اخلط املسند فيه من الدقة و التناسق و احلسن ما ال جتده يف غريه من  -
 اخلطوط , مما يدل على أن للمسند مراحل سابقة .

 غريه .احتفاظ املسند بأصوات ليست يف  -

ما اكتشف من نقوش املسند حتى اآلن يرجعه الباحثون إىل القرن الثاني  -
يالد أو ما قبل هذا التاريخ , مع أن البحث يف اليمن ليس على أساس عشر قبل امل

 ال يشمل كل األرض اليمانية .منهجي منظم و 

و ال ننسى رأي من قال من الباحثني إن املسند ليس مشتقًا من اخلط الفينيقي  -
أن األصل هو اخلط السينائي , لكن مثة من قال إن السينائي حممول من اليمن ثم 

 ري اخلطوط املشتقة من املسند و هي جماورة لسيناء هناك تأث

هذا الذكر لليمن و أهله يف القرآن الكريم و التوراة و اإلجنيل و كتب  -
 اإلغريق و اليونان .
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 .22اجلاهلية, حممد حسني الفرح, ص* شعر وشعراء اليمن يف 
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 من مصحف اإلمام علي بن أبي طالب ) عليه السالم (

 

 القاضي علي أبوالرجال  ء منإهدا*
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أراد أن يؤرخ للعربية وأطوارها, هذه ثالث لغات/ هلجات, ال غنى عن اإلملام بها ملن 
 غري مكتوبة يتحدثها عرب مينيون يف ثالث جهات: -وهي لغات/هلجات

: أو )حمافظة َظَفار( كما تدعى وهي اليوم 1بالد الشَّْحر:  (1
ية وهمدانية َمان وتقع يف جزئها اجلنوبي وسكانها من قبائل ِحْمَيرتتبع سلطنة ُع

الباحثني على هذه اللهجة )اللغة( املتحدث بها هنا )اجِلبالية(  كهالنية, ويطلق بعض
رمبا تبعًا لبعض املستشرقني وال نوافقهم على ذلك, وأطلقنا عليها الشَّْحرية )نسبة إىل 

َفار( فإنها وإن كانت قدمية إال أنها فيما دمية, أما )َظوهي تسمية ق 3(2قبائل الشَِّْحر
 .4مداني( فلم يذكرهايبدو مل تكن معروفة أيام )اهل

:وهي إحدى حمافظات اجلمهورية اليمنية وتقع 5بالد َمْهرة )املهرة(:  (2
 يف طرفها الشرقي وحتد بالد الشَِّْحر وقبائلها ِحْمَيرية وهمدانية كهالنية.

كم , 800:وتقع يف احمليط اهلندي وتبعد عن عدن 6َرى: جزيرة ُسُقْط (3
وكانت تتبع حمافظة حضرموت , وقبائلها يتحدرون من قبائل الشَّْحر واملهرة 

                                                            
, 104النقش رقم  وخمتارات من النقوش اليمنية القدمية,, 127توحيد اليمن القديم, بافقيه,ص 1

 .325-324ص

مثة )ِشْحر( أخرى هي مدينة ساحلية على مقربة من املكال يف حضرموت, وتكرار أمساء األماكن  2
والبلدان يف لغة أهل اليمن شي معروف, وقد تعرضنا لذكره, ونذكر بظفار الشرق هذه, وظفار حاضرة 

 ليمن.احلمرييني يف داخل ا
أما اللهجة الشحرية فلغة أهل اجلبال, وهي ليست نسبة إىل الشحر) جاء يف املوسوعة اليمنية :)  3

الساحل وامليناء(, وإمنا نسبة إىل )شري( مبعنى اجلبل يف لغتهم, وقد حصل االلتباس بسبب تقارب نطق 
لقوم ) شيئري( باملعنى االمسني, واألوىل أن يطلق على هذه اللهجة اسم )جبالي( وتقابل يف لغة ا

 , مادة املهرية )اللغة( ,حرر املادة: يوسف عبداهلل.4/2888,2889نفسه

 .172توحيد اليمن القديم, بافقيه, ص 4
 .172املصدر السابق, ص 5

 .174املصدر السابق, ص 6
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وحضرموت, وهلجتها مزيج من الشَّْحرية واملهرية, إال أن أغلب مفرداتها من الشَّْحرية 
 .1تليها املهرية

ت فمن قول جيعلها من اللغات اللهجات/اللغاوقد اختلفت األقوال يف تصنيف هذه 
السبئية واملعينية, ومن قول جيعلها من اللغات العروبية القدمية  2اليمنية القدمية

)الّسامية(, ومن آخر خيرجها منها وجيعلها لغات قائمة بنفسها, بيد أن أكثر من 
امر صدرت عنهم تلك األقوال كانوا من األجانب غري ذوي التخصص فمنهم املغ

 حالة.ومنهم الر
 3أما أبناء هذه اللهجات املختص منهم وغري املختص فيؤكدون عروبة هذه اللهجات

 ومستندهم يف القول بعروبتها أمور عدة منها:
 إن املتكلمني بها عرب فهل يعقل أن يتكلم العرب بغري العربية!..أ

 ا عجم.إن بالدهم يف جزيرة العرب )الشَِّْحر واملهرة( , ومل جياورهم فيه.ب

وعلى األخص منها تلك الدراسات اليت  -دراسات أبناء هذه اللهجاتإن .ج
تؤيد القول بعروبتها, فإن فيها مسات لغوية من حيث  -انتهجت نهجًا علميًا

جذور املفردات والصيغ والرتاكيب ذات صالت وثيقة بلغات النقوش املسندية 
 والفصحى وعاميات أهل اليمن األخرى.

عند هذا احلّد , بل إنهم يذهبون إىل التأكيد على أن هذه الدارسون  وال يقف هؤالء  
أقدم صورة ُنطقت بها العربية يف األزمان الغابرة أو هي األقرب إىل )اللهجات ُتعّد 

                                                            
ي        احملكية السقطرية : دراسة يف نظامها الصوتي والصريف والنحوي, نوح سامل عبداهلل سامل علمه 1

هـ , ص  1434 –م 2013صنعاء , ط/ األوىل ,  –تماعي للتنمية ) السقطري ( , الصندوق االج
 .188,199, ص39, و جملة اإلكليل , عدد  30 280

صاحب هذا القول هو )فالرت موللر( وهو من أهل االختصاص بالنقوش اليمنية, وأورد هذا القول  2
 .44د بر غامن, صوبشرًا(, علي بر عيسى بر ثاني بر مح كتاب: )عروبة سقطرة: حجرًا, وشجرًا,

 , حرر املادة: يوسف حممد عبداهلل.2890: 4/2888انظر, املوسوعة اليمنية, مادة املهرية )اللغة(  3



 لغات/ هلجات ثالث

218 

, وقد حالت ظروف 1تلك اللغة القدمية, أو هي مبعنى آخر ما تبقى من العربية القدمية(
 طورها األقدم.قائها على العزلة واجلهل دون انتشار الفصحى وب

 ومن األدلة اليت يسوقها هؤالء الباحثون على قدم هذه اللهجات:
إن أكثر اإلسالميني من مفسرين وإخباريني ومؤرخني ورحالة )كابن االثري, وابن  (1

, هؤالء يكادون 2جرير, واإلدريسي, وابن بطوطة ومعهم من احملدثني جواد علي(
ملهرة( هي بالد اأَلْحَقاف حيُث حلَّت شَِّْحر واجيمعون على أن هذه البالد ) ال

)َعاٌد( وحيث نيب اهلل )ُهْوٌد( )عليه السالم( وهو أول من نطق بالعربية )والوصف 
 اجلغرايف هلذه البالد يؤكد على اتصافها باأَلْحَقاف(.

إن الدراسات العلمية املقارنة تؤكد قدم هذه اللهجات من حيث األصوات  (2
 وجذور الكلمات.ب والصيغ واألسالي

وقد يسأل سائل, فما بال هذه )الغتمة(, وما بال السامع ال يكاد يفقه كالم أهل هذه 
 البالد؟

 واجلواب إن ذلك يعود ألسباب:
قدمية( ليست يف الفصحى كالزَّاي املفخمة, )إن يف هذه اللهجات أصواتًا  -1

فصحى كالضاد الومنها أصوات وصفها اللُّغويون العرب لكنها مل تعد مسموعة يف 
والشني الشَّْجِرْيتان, ويف هذه اللهجات أصوات كاألنف الغاِريَّة وامليم املفخمة الثقيلة 
ُيبالغ يف إدغامها, ) وهذه امليم تتأثر يف أغلب األحيان بأحرف اجلوف )ا, و ,ي( إذا 
 سبقت امليم أو حلقتها, فيغلب صوت الواو أو الضمة على صوت امليم األنفية مثل: )ُأ

 ٌم ر( وتعين َأَمَر فإنها تنطق بصوت جيعل السامع يظنها )ُأور(.

يف هذه اللهجات: )السقطرية فقط( اختفت األصوات األسنانية  -2
 االحتكاكية:) ث, ذ,ظ ( وحلت حملها )ت , د , ض, )أو( ط(.

                                                            
العربية القدمية وهلجاتها: دراسة مقارنة بني ألفاظ املعجم السبئي وألفاظ عربية قدمية)اجلبالية واملهرية(  1

 9م,ص 2000-هـ 1421ظيب,د مسعود مريخ, اجملمع الثقايف , أبو , عادل حما
 .14-12املصدر السابق, ص 2
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 -الشَّْحرية مثاًل –يف هذه اللهجات يكثر اإلبدال والقلب يف احلروف, ففي  -3
واو يف كثري من الكلمات اليت تكون يف الفصحى مثل )كسوة( تأتي يف الحيل الباء حمل 

الشَّْحرية )ك س ب ت(, وفيها تقلب القاف القدمية إىل صاد احتكاكية أو العكس, 
ويف السقطرية حيل اخلاء حمل احلاء, والعني مكان الغني مثل: معرب أي َمْغرب, والراء 

 ِبْر( أي )بن( )ابن(.) يف اللهجات الثالث حيل حمل النون يف مثل

يف هذه اللهجات تكثر حركات اإلمالة الطويلة والقصرية, كإمالة الفتحة حنو  -4
 الكسرة مثل )ن هِْـ ر ء( أي )نهار(

كثريًا ما ُتزاد اهلاء يف بنية الكلمة ) أو اهلاء والنون(  -مثاًل –يف السقطرية  -5
جُلْبن )طعام(, )إ د هـ ا مثل: )َس ْط ُهـ ن( أي )سلطان أو حاكم(, )ج ب هـ ن( أي

 ن( أي )ُأ ْذ ن(, ) د ق هـ ن( أي )دقن( , )ُق ْر ُهـ ن( أي ) قرون(.

الصور الكثرية لصوغ الكلمات )األمساء واألفعال(, فالفعل املاضي يف  -6
 له صيغ كثرية كثرًة ملفتة مثل:-على وجه اخلصوص –السقطرية 

 َغَسَل أي  ُر ُح ْض : ُف ُع ْل      
 وصى أي  ُم ُر ْط : ْو(ْل)ُف ُع 

 َسِمع أي  ِإ َم ْع : ِف )ْي( َع ْل
 كلمات غريبة ال جندها يف معجمات لغات النقوش بله الفصحى. -7

 اختالف الرتاكيب. -8

وقد جيتمع سببان أو أكثر يف كلمة مثل كلمة )شِْ َر ْع( أي )شراع(, ففيها الشني 
ني أقصر من األلف وأطول والع الراءجانبية , وهي ُممالة بالكسر, ومثة صوت بني 

 من الفتحة )بني بني(.
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 بني هذه اللهجات والفصحى :
 *األصوات

 *الضَّاد
من بني أول حافة اللسان وما )حّدد العلماء العرب القدماء خمرج الضاد, قال سيبويه: 

وخمرجها من الّشدق , فبعض الناس )وقول املرّبد:  1يليها من األضراس ُمخرج الضاد(
ويقول ابن جين :)ومن أول حافة  2(ه يف األمين وبعضهم جتري له يف األيسر جتري ل

اللسان وما يليها من األضراس خمرج الضاد , إال أنك إن شئت تكلفتها من اجلانب 
 األمين , وإن شئت من اجلانب األيسر(

ني من عرب ومستشرقني قد تباينت آراؤهم يف خمرج هذا بيد أن علماء اللغة احملدث
 .ف وصفته ومن يقرأ ما كتبوه جيد االختالف واضحًا بّيناً احلر

فبعض العلماء يرون أن الضاد ظاء جانبية ومن هؤالء أبو أوس إبراهيم الشمسان ومما 
قوال رآه مشكاًل يف هذا احلرف : أنه ال يعرف نطقه على احلقيقة سوى ما تردد من أ

ملخرج واختفاء هذا النطق غامضة عن خمرجه وصفته , وصعوبة نطقه مع تفرده يف ا
ط بني الضاد والظاء يف استعمال الناس قدميًا عن ألسن الشعوب العربية, واخلل

( Phonemeوحديثًا,  وخيلص )الشمسان( إىل أن الضاد ليست ) وحدة صوتية )
أي للظاء , وأن الضاد يف )( هلا  Phoneمستقلة عن الظاء بل هو صورة صوتية )

                                                            
األصوات يف هذه اللهجات الثالث هي نفسها يف الفصحى بيد أن هذه اللهجات احتفظت بأصوات  *

 ُيرجح أنها كانت يف العروبيات القدمية واختفت من الفصحى على سبيل التطور . 
ور يف الصوامت العربية على ضوء املناهج ضاد انظر حبث ) ظواهر احملافظة والتطعن كيفية نطق ال *

املقارنة لعلم اللغات السامية (  لرمزي بعلبكي , مبجلة ) األحباث ( الصادرة عن اجلامعة األمريكية يف 
 . 13,14م ص1983بريوت 

  59, صـ   6رة , ط اللغة العربية : معناها ومبناها , متام حسان , عامل الكتب ـ القاه 1

اهية والكتابة , أبو أوس إبراهيم الشمسان , جملة اخلطاب الثقايف , العدد الثاني صـ الضاد بني الشف 2
 ) مصوًّرة (   148ـ  107
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أصلها  فية هي اجلانبية , فإذا فقدت هذه الصفة عادت إىلحقيقتها ظاء مع صفة إضا
 1فاختلطت بذلك األصل

أما رمزي بعلبكي فإنه يرجح خمرج الضاد كما هو عند سيبويه ويرى أن الضاد  -
لضاد والظاء وأنهما , ويرى أصالة هذين احلرفني : ا2العربية كانت جانبية أو منحرفة

ة( وأنهما كانا متزامنني يف تلك اللغة أي أنهما كانا كانا يف اللغة العربية األم )السامّي
, و دّلل على أصالة الضاد وأنه  3وجودين كليهما معًا ومل يتطور أحدهما عن اآلخرم

أن األصوات السامية اليت تقابل هذا  )غري منقلب عن غريه بكالم طويل منه : 
)ع( ( مجيعها c ,  ]ق[ q]ٍص[ , و sوت يف العربية الشمالية واجلنوبية )أي  الص

نفسه يف حني أن اللغات األخرى حتتوي على  dموجودة يف العربية إضافة إىل ]الضاد[ 
 4]ض [ ....   dمجيع هذه األصوات دون 

ني يف أما متام حسان فلم يستقر على قول يف طريقة نطق الضاد فقد قال مطهر اإلريا -
عة القاهرة يف منتصف اخلمسينيات أذكر حينما دخلنا كلية )دار العلوم( جبام)معجمه: 
الثة من الطالب اليمنيني ـ أن أساتذتنا الحظوا طريقة نطقنا حلرف )الضاد( ـ وكنا ث

وهي طريقة مل يستمعوا إليها من قبل, فاهتموا بذلك وندبوا أستاذين لعلم اللغة هما: 
نطق سان( و)الدكتور حلمي ... ( فسجلوا عّنا هذه الطريقة يف )الدكتور متام ح

ريقة الصحيحة اليت وصفها )الضاد(, يف جهاز تسجيل خاَص, وقرروا أن هذه هي الط

                                                            
  142,  141الضاد بني الشفاهية والكتابة  ,مصدر سابق , صـ  1

 13ظواهر احملافظة والتطور يف الصوامت , مبحث سابق , ص 2

 ,   13,  10املبحث السابق , ص  3

 , وقد أورد جدواًل قارن فيه بني الظاء والضاد يف اللغات العروبية)السامية(:  10السابق, ص املبحث 4

 العربية
 العربية اجلنوبية 

عربية أهل 
 اليمن )املسند(

 األكدية األوجارتيية العربية السريانية اآلرامية احلبشية

Z Z S t/s t s g/z s 

d d s/d /qc c s s s 
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العلماء العرب لنطق )الضاد(, ومل يكونوا يعرفون كيفية تطبيق ذلك الوصف حتى 
  1مسعوا طريقة نطقنا له( 

ل )اإلرياني( إنه قرر أن طريقته وزميليه من اليمن هي أقول : إن )متام حسان( الذي قا
فية نطق الضاد : إنها طريقة الصحيحة لنطق )الضاد( قال : جوابًا عن سؤال عن كيال

هي الطريقة اليت ينطقها املذيع حلرف الضاد أي تلك الطريقة اليت ينطقها اإلعالميون 
 )؟!(  2بًا من الطاء .واملثقفون يف مصر والشام : دااًل مفخمة أو نطقًا قري

ة: معناها ومبناها ( قد أورد يف كتابة )اللغة العربي هذا .... مع أن )متام حسان( نفسه
جدواًل بّين فيه خمارج األصوات العربية وصفاتها كما كان يراها سيبويه ومنها خمرج ) 
 الضاد( فمخرجه ) هو والشني( : )أول حافة اللسان وما يليه من األضراس( ووصفه

اد الفصيحة كانت تنطق لضا ), ويقول يف الكتاب نفسه إن 3بأنه : رخو جمهور مفخم 
بواسطة احتكاك هواء الزفري اجملهور جبانب اللسان واألضراس املقابلة هلذا اجلانب 
ومن ثم يكون صوت ) الضاد ( الفصيحة من بني أصوات الرخاوة مثله يف ذلك مثل 

 .4الثاء (
 هذه اجلهات : الشَّْحر , واملهرة , وسقطرى , فيؤكدون أنأما الباحثون من أبناء 

اء العرب ؛يقول الباحث األهلني فيها قد حافظوا  على نطق )الضاد( كما وصفه علم
خترج يف هلجات األحقاف من املخرج نفسه الذي خترج منه )الضاد( ))مريخ( الضاد 

للسان وما يليه من اليت حتدث عنها اخلليل بن أمحد وسيبويه فهي خترج من طرف ا
, ويضرب الباحث 5نبيًا من أحد األشداق( األضراس وبهذه الطريقة خيرج الصوت جا

ءرض( تعين: أرض, والفارق بني الكلمتني أن األوىل : تنطق جانبية أما يف )أمثلة : 

                                                            
 596طهر اإلرياني ,ص املعجم اليمين : م 1

 يف لقاء تلفزي مع اإلعالمي سامي كليب على قناة اجلزيرة .  2

 59اللغة العربية : مبناها ومعناها , مصدر سابق, ص  3

 55اللغة العربية : مبناها ومعناها ,ص  4

 90العربية القدمية وهلجاتها , ص  5
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الفصحى فتنطق خمففة فال يظهر الصوت الذي يرافق الضاد اجلانبية أو الضاد القدمية , 
 .1)رض ي( تعين : رضي , )ن ض ح( تعين نضح ( 

 الضاد يف كالم أهل سقطرى:  )نوح سامل علمهي( عن ويقول الباحث السقطري
 صوت لساني أسناني انفجاري مفخم جمهور خمرجه من حافة اللسان طواًل dض : )

)ضيفة أو عرس(,  dayafeh ومما يليه من األضراس حنو قول السقطري : ضايفه 
)جدار من أعواد النخيل( ,   hader)فناء البيت(, حاضر   dahah)ضحضح 

, ويرى الباحث علمهي : أن الضاد يف نطق أهل 2)ضرس( madreytمضريت 
)مستداًل بوصف سقطرى متاثل تلك الضاد اليت وصفها علماء اللغة العرب القدماء 

اخلليل وسيبويه( , وبذلك فإن احملكية السقطرية تكون قد حافظت على هذا الصوت 
ة للباحث )عامر , وينقل )علمهي( عن دراسة علمية ميداني3من الرتاث القديم

بدليل( وجود هذه الضاد )وصف القدماء ملخرج الضاد هو األصوب )بلحاف( أن 
  4ة اليوم يف احملكيتني املهرية واجلبالية ]الشَّْحرية [ اجلانبية اجملهورة املفخمة املطبق

 

 اخلالصة :
 بداللة : اد حرف أصيل مستقل بنفسه وخمرجه, إن الذي منيل إليه أن الض

( نطقًا صحيحًا ) شجريًا من جانب الفم( ال يزال معروفًا عندنا يف  ) الضاد إن نطق -
 5التقليدية يف صنعاء وصعدة وحجة وغريها )على قّلة(بعض املراكز العلمية الدينية 

                                                            
 91السابق : ص املصدر  1

  34ى ( اليمنية , , ص اللهجة احملكية يف جزيرة )سقطر 2

 34املصدر السابق ,  3

عن ) الضاد بني القدماء واحملدثني : دراسة علمية ميدانية ( لـ عامر بلحاف  35املصدر السابق , ص  4
 4ص 

إن من معلمي الصبيان من  كان ذلك النطق معروفًا عند العلماء وطالب العلوم الدينية يف اليمن , بل 5
ال يكاد ينطقه نطقه الصحيح ذاك إال قّلة , وقد سألت ـ يوماً  ـ أحد القراء يف كان يعلمه لكنه اليوم 

 اجلامع الكبري بصنعاء سألته أن ينطقه فنطقه نطقًا خطأ . 
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ما ذكرناه من أن الباحثني من أبناء الشَّْحر واملهرة وسقطرى يؤكدون يف أحباثهم  -
أهل تلك اجلهات تنطق كما وصف سيبويه كما  العلمية من أن الضاد على ألسنة

 1توجد الظاء يف الشَّْحرية واملهرية دون السقطرية 

فهما  والظاء   للضاد والظاء يف كتابات املسند فالضاد هكذا وجود رمسني -
 خمتلفان متأما . 

 مع أن ظاهرة اإلبدال بني احلروف معروفة يف نقوش املسند إال أننا جندها نادرة بني -
(, حضي  حريف الضاد والظاء يف )املعجم السبئي( حتى اآلن مثل حظي :) 

 .2(  مبعنى: احلظوة والرضا )

ـْن :   الشِّي
ثالثة يف حّيز واحد, وهي من )قال )ابن منظور(: عن الشِّْين واجليم والضاد إنها : 

 .3احلروف الشجرية, والشجر مفرج الفم(
بوضع اللسان يف )نبيًا واملهرة وسقطرى ينطق نطقًا جاوالشني يف كالم أهل الشَّْحر 

ان يف املدرج الذي خيرج مدرج أقرب ما يكون إىل الضاد أو مبعنى آخر بوضع اللس
كما قال  4الضاد ولكن مع التشديد يف إلصاق اللسان ليخرج اهلواء من األشداق

نراه يف  أظن أن هذا التقارب الذي)الباحث/)عادل حماد مريخ(, ويضيف )مريخ( 

                                                            
أورة ) يف كالم أهل سقطرى اختفت األصوات بني األسنانية ) ث, ذ, ظ ( وحلت حملها األصوات اجمل 1

من احملكية ظاهرة منتشرة يف اللغات السامية ( علمهي ,  ت , د , ض , ط ( ) اختفاء هذه األصوات
 20ص 

يف رسالة جامعية غري منشورة بعنوان: )خوالن: األرض والقبيلة يف املصادر التارخيية( حملمد على  2
يبدو أنه املؤلف نفسه( إن كلمة السالمي وجدت حاشية مضافة خبط اليد على ظهر ورقة يقول كاتبها: )

توصف بها خوالن قد كتبت بالظاء )أقظوعم( )بالصيغة القدمية( وذلك يف نقش ) قضاعة ( اليت 
مسندي قديم عثر عليه الباحث يف جبل اللوز/خوالن العالية وهذا النقش مل يدخل يف موضوع الرسالة. 

 . 

 389ط , دار لسان العرب ـ بريوت ,ص لسان العرب , ابن منظور , إعداد وتصنيف يوسف خيا 3
 ) الضاد (503ص )اجليم ( , 

  86العربية القدمية وهلجاتها , ص  4
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ضاد اجلانبية و)الشني( اجلانبية قد يقربنا من فهم املدرج الذي وضحه طريقة إخراج ال
ويقول عن الشني الثانية يف نقوش  1كمدرج خترج منه الضاد والشني واجليم(اخلليل 

 املسند )ش(: 
هذا احلرف يرد يف جذور كلمات تطابق ما يلفظ بالشني يف العربية الفصحى كما يرد )

تابات النقوش يف جذور تطابق الشني اجلانبية اليت تنطق يف املهرية واجلبالية ] يف ك
]ش أ م[  واليت تعين باع يف السبئية ] ؟ [ ترد يف  فمثاًل كلمة  ْحرية[ ) .... (الشَّ

 2أ م .... (  2اجلبالية ] املهرية [ ش
صوت لساني جانيب )أما الباحث السقطري )نوح علمهي( فيقول عن الشني اجلانبية: 

احتكاكي متفش ومهموس خمرجه من بني حافة اللسان طواًل مما يليها من األضراس 
, وهذه الشني اجلانبية تقابل يف العربية الفصحى  3طواًل ولذلك أن نقول نظريًا للضاد( 

)أي كبش(  kobs)أي كرش( وكابش  saresشينًا يف بعض املفردات حنو : شارش 
)أي ثالث(  slah )أي ثالثة( , شاله tehcsaاملفردات حنو: شعته وثاء يف بعض 

 4وهي كذلك يف لغة النقوش اليمنية القدمية أي أن الشني حتل مكان الثاء 
وقد ذكرت دراسات حديثة مقارنة بأن هذا الصوت )أقصد الشني اجلانبية( له أصل )

كيات حافظت على هذا )سامي( كما إن له أصاًل مينيًا قدميًا , وبهذا فإن هذه احمل
 5املوروث منذ زمن قديم .... ( 

 أما )رمزي بعلبكي( , فيدعم وصف )سيبويه( ملخرج الشني اجلانيب وأحد دليليه : 
الصوت الذي يقابل الشني العربية يف العربية اجلنوبية املعاصرة )كما يف املهرية أن )

 ملسند ] ش[ , ووبية املكتوبة بايف العربية اجلن 2s, أي ما كان أصله  ,sوالسقطرية( هو 

                                                            
 .  87املصدر السابق , ص  1

 . 86املصدر السابق , ص  2

 . 44احملكية السقطرية  , علمهي , ص  3

 . 44احملكية السقطرية , , ص  4

 . 44احملكية السقطرية , ص 5
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,s  هذا صوت جانيب ) ... ( ووجوده يوحي باألصل العربي اجلنوبي القديم ومبا قد
 1يقابله من العربية الشمالية ( 

 املفردات: 
يف سبيل التأصيل للغات الشَّْحر ومهرة وسقطرى , قارن باحثون من أبنائها مفردات 

مات ة )خصوصًا املعجم السبئي( , ومبعجمنها مبفردات النقوش اليمنية القدمي
الفصحى )خصوصًا لسان العرب(, وقد وفق هؤالء الباحثون يف جالء الغموض عن 
مفردات تلك اللغات/اللهجات, وأبانوا قدم تلك اللغات ومينيتها وعروبتها وأكدوا 

 2 أن أهم عامل جعل تلك اجلهات الثالث حتتفظ بلغاتها وهلجاتها القدمية هو العزلة.
سوى ما عرفناه من مفردات عّمن خالطهم , فإنا وألنا مل نشافه أهل تلك اجلهات 

سنعتمد على دراسات أبناء هاتيك اجلهات, وسيكون اعتمادنا على كتاب )العربية 
القدمية وهلجاتها ( لعادل حماد سعود مريخ )من الشَّْحر(, وكتابه دراسة مقارنة بني 

نده : اجلبالية(, وقد جات الشَّْحر ومهرة )والشَّْحرية عألفاظ املعجم السبئي وألفاظ هل
عّلقنا على تلك املفردات املقارنة مبا رأيناه ذا عالقة مفيدة من معجمات الفصحى 
كالقاموس احمليط وغريه , وأيضًا ـ فقد قارنا تلك املفردات مبفردات اللغات العروبية 

ة .... اخل , معتمدين على كتاب القدمية )املعروفة بالسامية ( كاحلبشية واآلرامي
ثم استعنا  3جم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية( حلازم على كمال الدين )مع

يف دراسة تلك اللغات بدراسة : )احملكية السقطرية ( دراسة يف نظامها الصوتي 

                                                            
من بالد حاشد جند اليوم  , قلت يف هلجة بين صريم21مبحث الصوامت العربية , لبعلبكي , ص  1

االنقليزي ففي ِلْش أي َلِك يقولون: ِلْتْش, ويف أبوْش )أبوِك(  Hنطقَا مميزَا للشني مثل نطق حرف 
 يقولون: أبوْتْش, )والتاء يف لتش وأبوش خفيفة ال يكاد يسمعها السامع(.

ثرت يف لغاتهم املفردات العزلة , وأعتماد األهلني على الرعي مصدرًا رئيسًا يف الرزق كبسبب هذه  2
 املتعلقة باملاشية : أنواعها , أعمارها , ألوانها , أجزاء أبدانها .......

أهمل املؤلف يف كتابه لغة النقوش اليمنية وهو يف نظرنا عيب منهجي كبري , إال أنه ـ مع ذلك كان  3
ات , وهذا الكتاب راجعه ا يف بيان قدم لغات الشحر ومهرة وسقطرى مقارنه مبا ذكره من لغمفيدًا لن

 م 2008هـ  ـ 1429وقدم له : رمضان عبد التواب , ونشرته مكتبة اآلداب بالقاهرة , ط األوىل 
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لنوح عبداهلل سامل علمهي)السقطرى(, وبكتاب : )عروبة  1والصريف والنحوي(
لعلي بر عيسى برثاني بر محد بن غامن حجرًا وشجرًا وبشرًا منذ القدم (  سقطرى ,

, وبكتاب : )املهرة : القبيلة واللغة( لسامل حليمر حممد القمريى )من  2)السقطري ( 
, و اللغة الشحرية و عالقتها 4, و لغة عاد لعلي بن أمحد بن حماش الشحري 3مهرة( 

سان ظفار , و ل 5علي الشحري )دراسة مقارنة( بالعربية الفصحى لسامل بن سهيل بن 
 .6احِلْمَيري املعاصر حملمد بن سامل املعشين ) دراسة معجمية مقارنة ( 

وسنرى فيما سنورد من مفردات هذه اللغات/اللهجات أن منها ما يطابق عربية أهل 
و اليمن والعربية احملضة, ومنها ما يغايرها كتغري صوت, أو إبدال حرف أو قلبه أ
 بزيادة حروف أو حركات , ومنها ماله أصل يف بطون املعجمات أهمله االستعمال . 

ني صنفوها يف أسر لغوية كأسرة اللغات وسننحو ـ هنا ـ منحى علماء اللغات ح
هناك كلمات مشرتكة يف )العروبية القدمية اليت أمسوها ) السَّامية ( فقد رجحوا أن 

 7نت مادة من اللغة السامية األصلية مثل الضمائرمجيع اللغات السامية يرجح أنها كا
ل وكلب والعدد وأعضاء اجلسم ومجلة من األلفاظ مثل بيت ومساء وماء وأرض ومج

 اجلر(. 8ومحار ..... وعدد غري قليل من حروف

                                                            
هـ .)الكتاب إهداء من املؤلف فله 1434م/2013صنعاء , ط/ األوىل  –نشره الصندوق االجتماعي للتنمية  1

 الشكر ( .
 م .2011صنعاء ,  –إصدارات وزارة الثقافة  2

 م.2003هـ, 1424مركز عبادي للدراسات والنشر, ط/ األوىل,  3

املؤلف فله  ) الكتاب إهداء منم .2000أبوظيب , ط/األوىل ,  –طبعة املؤسسة الوطنية للتغليف و الطباعة  4
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
 أّب
 

 والد  , )َء ب( : تعين الكبري .يف الشَّْحرية: )ِء ب (: أب ,  -ئ , سلف .أب , والد , جّد 

ـِْه( -يف املهرية : )حيب( :  أب . - ـَىب  يف السقطرية :)ب
ة , واآلرامي  abƆوالعربية   ebƆتعليق: أب: مبعنى الوالد من املشرتك اللفظي بني اللغات العروبية القدمية/الّسامية : احلبشية 

abaƆ  والسريانية ,bba Ɔ  واألشورية ,abuƆ  كلها مبعنى الوالد .. 
 أّم :
 

 الكبرية تعين( :  م ُء)  , والدة , ُأم(   :  ء م َء: )  الشَّْحرية يف - ُأم , والدة .
 السقطرية:)َأْمَهْتك:أمك(. أم( :  هام  ,  حام: ) املهرية يف -

, em Ɔواآلرامية   em Ɔ, والعربية    em Ɔوبيات القدمية , ففي احلبشية ن املشرتك اللفظي بني العرتعليق: أم مبعنى الوالدة م
 ummu  Ɔ, واآلشورية  emma  Ɔوالسريانية 

 ب ن : 
 

 , سليل , حفيد ,  ولد , ابن -
 عشرية أو مجاعة من)  فرد , عقب

 ( قبيلة أو

 . وتأتي للنسب مثل الشَّْحرية واملهرية : ) ب ر ( : ابن مطلقًايف 
 ( أي : أمحد بن سامل .: ) أمحد / بر / سامل 

ـِىر , ابين( :  ي ر ب ح)  ,(  ي ر ب) -  ولدي .السقطرية:ب
 كالهما مبعنى واحد ) ابن ( bra, والسريانية    bar, واآلرامية    benتعليق: وهي من املشرتك اللفظي  ففي العربية: 

( :  ي ت ر ب ح)  ,(  ي ت ِر ب: )  واملهرية الشَّْحرية يف - بنت . ب ن ت, ب ت:
 . ابنيت

 bintu  واآلشورية ,  barta والسريانية   bat والعربية , bent احلبشية: ففي اللفظي, املشرتك من تعليق: وهي
 , الواحدة العشرية ابن , أخ أخ , أ خ ي : 

 . حليف
 ء غ ي ( : أخييف الشَّْحرية : ) ء غ ء ( : أخ , )  -
 السقطرية:)َقاِقه (: أخ )اعهي( :أخي. أخ( :  غاء: )  املهرية يف -

 واآلشورية ,ahha Ɔ والسريانية  ah Ɔ واآلرامية ,  ah Ɔ والعربية ,  hw Ɔ احلبشة ففي , اللفظي املشرتك من تعليق: وهي
huƆa     أخ واحد مبعنى كلها: 
(  و خ)  وردت وقد , املدخل , األسنان الفم:  تعين(  واملهرية الشَّْحرية)  األحقاف هلجات يف فهي(  و خ ء)  ,(  و خ)  أما

 ( . مريخ)  الباحث ذلك إىل أشار وقد املسند نقوش يف(  مدخل)  مبعنى
 . أخيت( :  ي ت ِغ ء)  , أخت( :  ت ِغ ء: )  الشحرية يف - أخت أ خ ت : 

 السقطرية:)اعييت (:أخيت ..أخت( :  غيت: )  املهرية يف -
 كلها مبعنى أخت .     ahat, واآلرامية   ahot, والعربية  eht Ɔتعليق: وهي من املشرتك اللفظي , ففي احلبشية 

َعّم , قريب من ناحية األب ,  ع م
 قريب عمومة .

 . اجَلّد تعين(  م ُع: )  واملهرية الشَّْحرية  يف -
 : َعم يف السقطرية : ) دوُده ( -
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
 مبعنى وكلها ammanuc واآلشورية  ,  ammac والسريانية , amc العربية يف(  قوم , شعب _ مبعنى(  َعّم)  تعليق: تأتي

 شعب
 . أهالي , أهل( :  ل هـ ء: )  الشَّْحرية يف - أهل , مجاعة . أ هـ ل

 بيت/  خيمة مبعنى      alu Ɔ اآلشورية يفو  ohelƆ  العربية يف(  واحد بيت أهل)  مبعنى(  أهل)  تعليق: تأتي
أرض , أرض ت : يف املعجم  أ ر ض

السبئي : أرض , بالد ,أرض 
 )فالحة ( األرض ) نظري السماء ( 

يف هلجات األحقاف : ) ء ر ض ( : أرض , ) ءر ضِْ َت ( : 
 أراٍض , بالد .

:  ومجعها , أرضة يسمع ومل واحد بال مجع أو جنس ماس مؤنثة:  األرض ,[  أرض: ]  احمليط القاموس تعليق: يف
 القدمية العروبيات يف اللفظي املشرتك من الكلمة ,وهذه قياسي غري واألراضي وآراض وأرضون وأُروض أرضات

 irsituƆ واآلشورية , aca rƆ والسريانية , cara Ɔ واآلرامية   eres العربية ففي , السامية /
 السماء(  :  ء* مًِ ِس ء: )  شَّْحريةلا يف - السماء يس م 

 . السماء( :  َء مِْ س ء: )  املهرية يف -
 * امليم سبقت حبرف مسكور فأصبح نطق امليم أنفيًا وأقرب ما يكون إىل نطق الياء.

 واآلشورية ,  smaya والسريانية smaya واآلرامية , samay  والعربية ,  samayاحلبشية  يف الكلمة هذه تعليق: مساء
samu  .مساء مبعنى وكلها . 

 أورد( :  مريخ)  قال , كوكب( :  ب ك ب ك: )  الشَّْحرية يف - كوكب ك و ك ب
 أنها على(  كبكب) كلمة السامية( اللغات حنو إىل )مدخل كتاب
 . األم السامية من أنها أو(  كوكب)  ككلمة سامية صيغة أقدم

 ِكْب (:)َكْبِشب ( أو )ِكْبالسقطرية -
 . كوكب( :  ِكْبكب)  و(  َكْبِشب: )  السقطرية تعليق: يف
  kawkab والسريانية , kokba واآلرامية kokab والعربية , kokab احلبشية ففي:  اللفظي املشرتك من جنم:  مبعنى وَكوَكب

 ر ب ء , ق ر ,ب السماء برقت ب ر ق )فعل (
 مطر:  السبئي املعجم يف:  ق

   مومسية عاصفة , املوسم , يومس

  َبْرق( :  رق َب: )  األحقاف هلجات يف
  بروق( :  ق ُر ب ء) 
 ( تربق السماء)  تربق( :  ق ر ُب ت) 

 (  َبْرق: )  السقطرية تعليق: يف
 وكلها  birku ريةشوواآل ,  barka  والسريانية  brak واآلرامية ,  barak العربية ففي , اللفظي املشرتك من(  بْرق)  وكلمة
 . َبْرق مبعنى
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
 , أذن( :  ن َذ ِء( : )  واملهرية الشَّْحرية)  األحقاف هلجات يف ُأُذن , مسع . أ ذ ن

 السقطرية:)ِإْدَهن( :ُأْذن . -َت . ن و ذ ِء:  ومجعها
 اآلرامية ,  ozenƆ  العربية ويف   eznƆ احلبشية يفف:  السامية/  القدمية العروبيات بني اللفظي املشرتك من الكلمة تعليق: هذه

udnaƆ  , السريانية  ednaƆ      اآلشورية  uznuƆ 

ء ص ب ع  : إصبع , أو جزء من  ص ب ع
 وحدة أكرب .

إصبع, ومجعها ِءصِءع: ( :   ع َب ص ِء)  األحقاف هلجات يف -
 السقطرية:) ُأْصـُبع ( :إصبع -أصابع . 

 . ِإصُبع:  سقطريةلا تعليق: يف
 atacseb, والسريانية   acesbƆ اآلرامية     cesbaƆ العربية يف ,   tcasbaƆ احلبشية ففي:  اللفظي املشرتك من الكلمة وهذا

 sibu اآلشورية

 السقطرية : َعْين  -) ع ي ن( : العني ) املبصرة( . َعْين ) العني املبصرة ( ع ي ن 
 enu اآلشورية , aynac:  السريانية ,  ayinc العربية ,  aync:  احلبشية يف(  املبصرة)  تعليق: وعني

  لسان( :  ن ِش ل: )املهرية يف- لسان ل س ن 
 السقطرية:)الَشن ( –.  لسان(  ن ًش ل:)الشَّْحرية يف-

 lisanu اآلشورية يف ,  Lessana السريانية ,   Lissan اآلرامية  ,  lason العربية يف ,  lesan احلبشية تعليق: يف
 السقطرية:) أَ ِء د (-) ءِْ د ( : يد وكذلك ) ح ي د ( . َيّد ي د 

 iduƆ اآلشورية ,     ida السريانية ,  yda اآلرامية ,  yad العربية ,    edƆ احلبشية تعليق: يف

 ) ء ج د ول ( : أرجل وأقدام ِرْجل , قدم ر ج ل
 ِرجل مبعنى وكلها ,regla السريانية ,  ragla اآلرامية ,   regel العربية عليق: يفت

  الرأس.سقطرية:َرهاي( ش َر ِء) رأس,(  َرش:) الشَّْحرية يف - َرْاس ) من أعضاء اجلسم ( رأس 
 . الرأس مبعنى وكلها risa السريانية , risa اآلرامية , ros العربية ,  re's احلبشية تعليق: يف
 نَِْفس:  واملهرية الشَّْحرية يف- َنْفس ن ف س
   napistu اآلشورية ,  nafsa السريانية ,  nefes العربية ,  nafs احلبشية تعليق: يف

                       إنسان أو ِإْنس(:  ي س ن َء: )  الشَّْحرية يف- إنسان أ ن س, أ س , أ ي 
 رية:) َأَفء (: ناسالسقط-

 البشري اجلنس/  إنسان مبعنى وكلها  nisu   اآلشورية ,   nasa ,السريانية    enasƆ اآلرامية ,   enos العربية تعليق: يف
 ( الناس)

) ُج مُُ ل ( : َجَمل   , كما ترد ) ء ب ع ي ر ( يف املهرية مبعنى  َجَمل ج م ل 
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
 السقطرية : ْجَمل :مجل -مجل .

  َبْعر له فيقال النوق ذكر أما , ْجمْهْل:  مجعها, َجَمل( :  ْجَمل: )  السقطرية تعليق: يف
 والسريانية ,   gamla واآلرامية ,  gamal والعربية ,  gamal احلبشية ففي , السامية/  القدمية العروبيات يف َجَمل وتأتي

gamla  , واآلشورية gammala   
, رأس من ماشية ما شية , أنعام  ب ع ر 

 أو أنعام , بعري ,مجل
 ْع بِْ َء)  ترد كما , مجل , عري:  تعين(  ر ي ع ب ء: )  املهرية يف
 السقطرية : ِبْيِعْير –إبل .  مبعنى(  ر

 ماشية مبعنى ,وكلها iracb السريانية ,  ircbe العربية ,  rawicbe احلبشية ففي , القدمية العروبيات يف الكلمة هذه تعليق: تأتي
 ب ق ر 

 

 . أبقار(  :  ر َق ب)  , َبَقرة( : ت رِْ ق ب: )  املهرية يف ماشية,  رأس من البقر.بقر,  
 ر َء) ,  بقرة تصغري( : ت آ ل)  , َبَقرة(: ي  ل: )  الشَّْحرية يف
 العرب لسان أورده: )املعنى هذا إن( مريخ) قال , فتية بقرة( : خ

 منه والفيت البقر على العرب طلقهاي اليت األمساء ضمن من
 السقطرية :) أَ ْلها ( : بقرة . –حتديدًا( . 

 .  َأْلَعاء:  مجعها , البقر أو   الوحشي الثور:  كاللَّْعي اّلأْلي:  احمليط القاموس تعليق: يف
 . بقرة  bakra والسريانية ,  bakra راميةواآل , َبَقر مبعنى bakar العربية ففي لفظي مشرتك هو مما(  املاشية من نوع)  وَبَقر

 ب ك ر 

 

 املعجم يف( مؤنث) ت ر ك ب
 .فيت مجل َبْكر,: السبئي

 ِبْكر ) أول ولد األبوين (

 . فيت مجل( : ر ك ب)
 بكر أو تنتج مل فتية ناقة( : ت ُر ك ب)
 . الشَّْحرية يف ( ر ّك ء)  ومثله وأكربهم األوالد أول(  ر ك ب)

 والثاني , وبدؤه الشيء أول األول:  منه هما فرعان إليه يرجع واحد أصل والراء والكاف الباء:  اللغة مقاييس معجم تعليق: يف
 فهو َبَزل فإذا) ... (  ُعْمره وأول ِسنِّة َفَتاِء يف ألنه وذلك , َبْعُد َيْبُزل مامل:  اإلبل من الَبكر) .... (  تشبيه والثالث , منه مشتق

 .  ناقة فهي َبَزلت فإذا , األنثى:  َبْكرةوال , مجل
 bukra والسريانية ,  bekor  والعربية , baker احلبشية ففي القدمية اللغات بني مشرتك هو مما األول املولود مبعنى وِبْكر

 . األول املولود مبعنى كلها وهي , bukru واآلشورية
 َبْغل َبْغل ب غ ل 
 عامه ابن خروف , طلّي:  املهرية يف- طلّي , خروف ابن عامه ط ل ي 

 واآلخر بشيء شيء لطخ على يدل أحدهما , صحيحان أصالن املعتل واحلرف والالم الطاء:  طلي)  اللغة مقاييس تعليق: يف
  للشيء كالولد صغري شيء على

 ( ُرْغفانَك)  ُطْليان:  الغنم ومجعة أوالد من الصغري:  َكِغيّن الطَِّلّي:  احمليط القاموس يف
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
 ( ُغالم) talya السريانية ,(  َحَمل , ُغالم)  tale العربية يف ,(  َعْنز)  tali احلبشية يف

 
 أ ي ل 

 
 أّيل  , وعل

 
 ) ء ع ْي ل ( : أّيل وعل .

 وكلها   ailuƆ  يةاآلشور ,   aylaƆ والسريانية ,    ayyalƆ والعربية ,  hayal احلبشية يف تأتي(  اجلبلي التيس)  تعليق: أّيل
 األّيل مبعنى

 و ن ر ء)  , أغنام( :  ت و ن ر ء)  ,(  ون ر ء: )  الشَّْحرية يف- ) أنثى ( وعل , ُأْرِوّية . ن ـ أروي ـ أرو
 الوعل أنثى( :  ت

 , الوعول من االنثى:  ويَّةاأُلْر:  فارس البن اللغة مقاييس معجم ففي الفصحى يف(  الوعل حيوان)  مبعنى أروية تعليق: تأتي
 األسد مبعنى وفيها   aryaƆ والسريانية ,   aryeƆ العربية ويف , بري حيوان مبعنى   arweƆ احلبشية ويف

 وعل( :  ل ي ع ء: )  األحقاف هلجات يف- وعل و ع ل
 . وحشي تيس مبعنى  lacya ةالسرياني ويف اجلبل عنز مبعنى   iluƆya اآلشورية ويف ,   elcya العربية تعليق: يف
بيت , ضيعة , معبد , عشرية,  ب ي ت

 عائلة , أسرة
(  فالن آل)  آل أو بيت , تعين(  ت ب)  , األحقاف هلجات يف-
 معّرفة)  البيت:  تعين(  ت ي ب ء: )  املهرية-(  فالن بيت)  أو
 فإن عرفت ما وإذا , بيت:  تعين(  ت و ب: )  الشَّْحرية يف-( 

 ( ت و xُب ء)  فتنطق(  الباء)  نطق على تؤثر واأللف زةاهلم
 السقطرية : ) َقاَعر ( : بيت -

 
,    bayta, والسريانية     bayta, واآلرامية    bayit, والعربية    betتعليق: َبْيت ( : من املشرتك اللفظي , ففي احلبشية 

 , وكلها مبعنى : ) َبْيت (   bituواآلشورية 

 )أ ر خ(و ر خ /
  شهر( :  ورخ: )  املهرية يف- ) ورخ ( : شهر

 شهر ( :  خ ر ُء)  الشَّْحرية يف-
تعليق: جاء معنى شهر ) حتديد الزمن ( يف اللغات العروبية القدمية ) السامية ( يف مادتي ) ورخ ( و ) أرخ ( يف ) معجم املشرتك 

 اللفظي ( 
 خُه ويف مقاييس اللغة : أما توريخ الكتاب وتأرخية فما حنسبها عربيًة ]؟![ ويف القاموس احمليط : َورََّخ الكتاب : َأرَّ

( فقد تكون ) َورَّخ ( و 489ولغة بين متيم تقول : ) َورَّخت تورخيًا ( , ولغة قيس تقول : ) أََََََََََرَّخته تأرخيًا ( ) املعجم الكامل 
, فقد نسبت كتب الرتاث العربي إبدال اهلمزة وأوًا إىل لغات أهل اليمن  )َأرَّخ ( كل منهما لغة , وقد يكون حدث بينهما إبدال

,  94ولون يف : آخى واخى , ويف آسى واسى , ويف آتى واتى , ويف آكل واكل ... ) املنسوب إىل هلجات اليمن ص فهم يق

- -

--

-

-

-
-

--

- -
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
 (23, 19, 18, 16( , )  املعجم الكامل 95

 تعين كما ,(حتديدًا) اهلالل(: ر هـ ش: )هريةوامل الشَّْحرية يف- هالل, مطلع شهر ش هـ ر
 .الشهر غرة أو الشهر مطلع

 تعليق: قال تعاىل : )َفَمن َشِهَد ِمنكم الشَّهَر َفْلَيُصْمه (
 يف القاموس احمليط : الشهر : كاهلالل والقمر 

 . وكلها مبعنى القمر   sahra, السريانية   saharom, والعربية   sahrيف احلبشية : 
 َتْمر(  ر مًُ ُت)  الشَّْحرية يف - َتْمر( :  ر م ُت: )  املهرية يف- متر , نبيذ ت م ر 

ـِْمِرْه (:َنْخلة , تاُمْر:َتْمر -  السقطرية : ) ت
 تعليق: يف السقطرية : ْتْمْره : شجرة النخيل , ومجعها : ِتْمَهر 

 عها : مْتُهور . َتاْمْر : متور النخيل , ومج                      
 , كلهما مبعنى َنْخل/ َتْمر  tamarta, والسريانية   tamra,  واآلرامية   tomer, والعربية   tamrويف احلبشية 

 الشَّْحرية واملهرية تأتي : ) َن خ ل (  مبعنى : خنيل .ويف السبئية تأتي ) ن خ ل ( مبعنى : َنْخل , َنخيل , بستان خنيل ويف 
 من الكثيف اجلمع( :  ت ُب ر ِء( : )  خاصة: )  الشَّْحرية يف- جراد أ ر ب ي

 اجلراد
 يف الشَّْحرية واملهرية : بصل - بصل ب ص ل

 , كلها مبعنى َبَصل    besla, السريانية     busla, اآلرمية :    basal, العربية :    basalتعليق: يف احلبشية : 
: ) د ب ش ( : عسل حنل , ) د ب س ( ) بالسني (  يف الشَّْحرية عسل / دبس د ب س

 : دبس التمر
 .  النحل وعسل التمر عسل( :  وبكسرتني بالكسر)  الدِّْبس:  احمليط القاموس تعليق: يف

 َعَسل مبعنى كلها ,    dispu اآلشورية ,   debsa السريانية ,   debas العربية ويف
بيع وغالله فصل الربيع , مثار الر د ث أ

 , مطر الربيع , املومسي
) ُد ث ء ( : مطر الربيع أو هو املطر الذي يهمو ] الصواب 

 األشهر اليت تعقب الشتاء .يهمي[ يف أشهر الربيع أو 
 السقطرية : دوُتْء : الشتاء-

 الفصل وهذا , اخلريف فصل بعده ويأتي ,(  الشتاء أي)  َصرب بعد يأتي فصل( :  بالثاء ال بالتاء)  دتا:  السقطرية تعليق: يف
 يقابل الدثأ ذو( :  النعامي البحر)  وعند الصيف فصل من جزء(  دتا)  وفصل , يونيو من العشرين حتى مايو شهر أول من يبدأ

  يناير/  الثاني كانون
 : يلي كما للنقوش وفقًا السنة فصول رتب وقد الصيف يقابل الدثأ:  اإلرياني وعند
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
  ملي : ربيع , سعسع : شتاء , خريف : فخري , دثأ : صيف
 .  غلة اسم الدثي أو  الدثأ اليوم اليمن أهل عامة وعند

 الصيف يف الغنم ونتاج احلّر اشتداد بعد يأتي مطر)  َكَعربي الدََّثِئي:  احمليط القاموس يف
 

 ق ي ظ
 

 القيظ غالل , القيظ موسم قيظ,-
 

 أو حاصيلللم وصف , الصيف فصل , قيظ( :  ظ و ق) -
 ُذرة( :  ت َظ ِق/  ذرت: )  مثل الصيف يف تتوافر اليت غريها
  صيفية

 َو َق)  باب يف(  قيظ) كلمة منظور ابن إيراد إىل(  مريخ) أشار) 
 ( األحقاف هلجات يف هي كما أيضًا(  ظ
ـَِياط :موسم احلّر . -  السقطرية: ق

 تعليق: 
  وقيوظ أقياظ:  ومجعه , سهيل طلوع إىل الثريا طلوع نم الصيف صميم:  القيظ:  احمليط القاموس يف-
 (  السامية)  العروبية اللغات فيه تشرتك مما صيف مبعنى قيط:  العربية اللغة يف السامي املشرتك مفردات معجم يف-
    kayta:  والسريانية , kayis:  العربية ففي -
  يونيو / حزيران  يقابل  القياظ ذو شهر:  النعامي البحر عند-
 . غلة اسم اليوم اليمن أهل عامة وعند-

( غالل) اخلريف,(  فصل) - خ ر ف
 مطر , خراف خريف, اخلريف,
 . اخلريف

 ألحد وصف( :  ي ف ر خ)  و , ف َر ِخ:  ومجعه اخلريف,-
 األول الشهر أي( : ي ف ءن /ي ف ر خ: )  مثل اخلريف أشهر

 ء)  , اخلريف لغال أو مثار( :  ف ي ر خ)  اخلريف أشهر من
.السقطرية  ما مكان يف اخلريف فصل أمضى أو أقام( :  ف رِْ خ

 :ُحْرف / ُخْرف .
 تعليق: 

 .  سبتمرب شهر من العشرين حتى يونيو شهر من األوآخر العشر من يبدأ:  ُحْرف دي/  ُخْرف دي: السقطرية يف-
 . الثمار فيه ُيخرتف الذي الزمان:  واخلريف , جنتها إذا الثمرة اخرتفت:  اللغة مقاييس معجم يف-
  اجتناها ويِكسر وَخرافًا وخمرفًا خْرفًا الثمار خرف:  احمليط القاموس ويف-
 .  أغسطس/  آب يقابل اخلراف ذو شهر:  النعامي البحر عند-
 . الفواكه فيه تنضج الذي الفصل:  اليوم اليمن أهل عامة عند-

-

-

-
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
    horef:  العربية ويف ,   harpu اآلشورية ففي:  القدمية العروبية اللغات فيه تشرتك امم(  السنة فصول ألحد امسًا)  وخريف

 األمطار سقوط يلي الذي الفصل أو الربيع )صِْ ّر ب(: فصل- ِصراب , حصاد , موسم حصاد ص ر ب 
.السقطرية : ِصـىـِرب :موسم اخلريات و  (أيلول)  املومسية

 ب .االخضرار و اجلين أي الصَِّرا
 شهر أوآخر بني يقع. جحش تاردي/علهي من/ َصَرْبَهن دى: باسم آخر فصل ومثة , الشتاء( :  َصَرْب: )  السقطرية تعليق: يف

  الشتاء وأول اخلريف انتهاء بعد يأتي(  صَََََرْبَهن دي)  فصل ومطر نوفمرب منتصف إىل امتد ورمبا اكتوبر شهر نهاية وحتى سبتمرب
 . اخلريف يف يرفع بعدما ماُيزرع:  الزرع من الِصراب:  يطاحمل القاموس يف-
  اكتوبر/  األول تشرين يقابل الصراب ذي شهر:  النعامي البحر عن-
 . الصراب-

 ح ب ر
 ت ح ب ر

 سحر
 

 ) ُح ب ر ( : َبْرد -

 سوف يصيبك الَبْرد) ح/ ت ح ُب ر ( -

( وفيها : ح ب ر ) اسم ( َبْرد , برودة 364نقوش اليمنية القدمية ص تعليق: أحال الباحث ) مريخ ( إىل كتاب ) خمتارات من ال
, وهذه الكلمة ) ح ب ر ( ال تزال على ألسن الناس يف وادي  حباب/خوالن العالية ) الطيال ( مبعنى : َبْرد , َبْرد شديد , 

 مقرتنة بكلمة َبْرد : ِحِبْر َبْرد . عندهم تأتي فعاًل, واسم فاعل : ِحِبر ِيْحَبر , فهو حاِبر , وكثريًا ما تأتيوهي 
) لقب صاحب منصب أو تابع  2ح ب ش

 عند ملك (
  احلبشي تعين( :  ي 2ش ح ا )  -
 وبياض سواد بني أرقط أو منقط:  تعين(  2ش 2ُش ْب ح)  -

 اهلمداني(  اليمن لسان)  وعند شيئًا له مجعت:  َتحبيشًا وَحبَّْشُت , بالضم وُحباشة َحْبشا له َحَبْشُت:  احمليط القاموس تعليق: يف
 ( . 197 الصفة)  والتّقرش والتحّشد والتبّكل التكّلع ومثلها االجتماع التحّبش: 
 وللحبشة , لوني توصيف أي أو إثين تصنيف أي أصله يف حيمل ال , عربي ـ ميين اسم:  احلبشة: ) اإلرياني مطهر وعند-

 اخللط:  دالالتها أهم ومن حسنة دالالت املعجمات يف وهلا , مجيل وقع اللغوي التصويت يف واالحباش واحلبشة واألحبوش
 اإلكليل) جديد جمتمع إلنتاج أكثر أو اثنني بني املتفاعل اجلمع ذلك ومن مؤتلف شيء لتشكيل خمتلفني شيئني بني واجلمع واملزج

 ( 40 العدد: 
 يف أن(  غامن بر)  وذكر ,(  املهريني)  املهري أجداد أحد(  شتحب)  أن(  الصفة)  يف اهلمداني عن(  غامن بر علي)  ونقل-

 حبشت( :  264 العدد) اليمنية الشورى صحيفة ويف(  33 سقطرى عروبة) عربية وهي( حبشت بن) تسمى قبيلة سقطرى
 . العطرية اتاتوالنب واملّر والصرب األخوين ودم اللبان أشجار حصاد جيمع الذي الشخص أو حاصد تعين األصل مهرية كلمة:

7 
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
 ف ق ح

 ذ. ف ق ح ى
 نصف

 العشر الوسطى من الشهر .
  نصف( :  ح ق ُف) -
 نصفني إىل شيئًا شطر أو أرضًا نّصف( :  ح ْق فِْ) 
 .  ( نصف مجع)  أنصاف( :  ح ّق ِف) 

 السقطرية :فاَقح: النصف أو بعض . –

  قاحِف واجلميع الدُُّبر[ : الَفْقَحُة: ]  العلوم مشس تعليق: يف
 .  والعزل االجرتاء:  هو فسكون بقتح:  الَفْقح:  اليمين املعجم ويف

 ( َفْقَحة)  واحدتها(  لإلنسان( )  اإلليتان: )  الَفْقحَتان:  خوالن :يف مشارق قلت
 رمل , مرسى , ميناء , ساحل( :  ق ي حِْ: )  املهرية يف - ميناء , َمرَسى , خليج , فرضة ح ي ق

 . الشاطئ
 . باليمن واٍد:  احليق:  احمليط القاموس يق: يفتعل

, حائط ) مدينة أو حصن  ~سور  ج ن أ
 أو هيكل (

 من يقي بناء أو طبيعية مبصدات حماط دافئ مكان( :  ء ن و ج) -
 أي أو الطفل أحاط( :  ء َن ّج ء)  واألمطار الرياح من بداخله

 غريه أو الربد أذى لدفع الالزمة باحلماية شيء
  احننى:  ُجوَنْأ:  السقطرية ليق: يفتع
 . أكب:  وَجَنًأ ُجُنوءًا...  عليه َجَنْأ[ :  جنأ: ]  احمليط القاموس يف

 إل
 إل هـ

 إإل هـ ـ ن
 إلــه / إلـهة , معبود

 : اهلل *) ءًل (
 *ٌل: الالم بضمتني صغريتني تعين أن الالم مفخمة ثقيلة

 ) ء ًل ى ( : إلــهي , خالقي
ة والشَّْحرية أيضًا ( : ) ب ع ل ي ( ,)ءرب( : لداللة )يف املهري

 على لفظ  اجلاللة
 تعليق:  يف السقطرية: اهلل

:  ألــه:  اللغة يف املقاييس ويف , تعإىل اهلل إىل فمضاف ِإيٌل أو ِإٌل آخره اسم وكل , تعاىل اهلل اسم: )  اإلّل احمليط القاموس يف
 من: َشَرْحبيل العلوم: مشس ويف معبود, النه بذلك ومسي تعاىل اهلل:  فاإلله , التعبد وهو , واحد أصل واهلاء والالم اهلمزة
 جربيل ومنه تعاىل اهلل:  واإليل , واإلل عزوجل, باهلل أي بيل شرح: ومعناه واحدًا, امسًا جعال امسان وهو العرب أمساء

                                                            
 ًل : الالم بضمتني صغريتني تعين أن الالم تنطق مفخمة ثقيلة .  *
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
 . أعجمي اسم أنه ويقال وجل عّز اهلل عبيد أي:  وإسرائيل وإسرافيل وميكائيل

 اللهجات ويف اليمنية النقوش لغة يف َشَرَح:  احلاشية يف فقالوا السابق )نشوان( قول على( العلوم مشس) حمققوا عّلق:  قلت-
 مع(  شرح) صيغ إحدى من مركبة نقوش يف جاءت اليت األمساء عشرات تفهم الداللة وبهذه ومحى حفظ تعين اليوم إىل اليمنية
 إىل , إل يشرح , إيل شرح , شرحبئيل , شرحبيل)  األمساء هذه ومن املؤلف شرحها كما وجل عّز اهلل ىمبعن(  إل)  كلمة
 أردف كما أعجمية وليست أواًل املؤلف ذكر كما عربية تسميات وهي للمسّمى اهلل من واحلماية احلفظ ففيها وحنوها ,( شرح
 .  ويقال:  بلفظ

 ,   elowah العربية ففي: السامية/القدمية العروبية اللغات بني اللفظي املشرتك من( وتعإىل نهسبحا املعبود مبعنى: )وِإلـــه
 allaha والسريانية    ,  elaƆ واآلرامية

  ي ن ق

 

 هـ ق ن ي

اقتنى , حاز , أحرز , ُرزق )ولدًا 
 ( , ُوِلَد َلُه )من أمرأة ( )ولدًا(

, أهدى )شيئًا (  ~, قرب  ~قدم 
 إىل ) إله (

 . رّبى( :  ي ن ق) -
 مولودًا وضعت أو مولودًا حجرها يف تربي إمرأة( : ن ُق ت ء) 
 أرضعته أو الطفل ربت اليت املربية( :  ت ي ن ءق) 
 . ُينمي , ُيرّبي( :  ن ق ي.  د) 

 مباشرة,(  قانين)  لمةك بعد اهلل اسم يذكرون ما كثريًا والسقطريون , ومصلحي وصانعي خالقي:  َقِنِني:  السقطرية تعليق: يف
 . وأطلبك أدعوك أي:  اهلل َقِنِني ُتك َفأْسك

 , وقُِْنيانًا َقْنيًا , َكَرَمى , املال ,وَقَنى ِقنًى:  مجعها , اكتسب ما , والضم بالكسر , الُقْنَيُة: ي[  ي ن ق: ]  احمليط القاموس يف-
و  , خلطه:  وقاناه , أمكنه:  له وقنى , الّصيد وأقناه أرضاه وأقناه اهلُل ُهقنا , الرِّضا:  كإىل , والِقنى , اَكتسبه: والضم بالكسر

 ...  وافقه:  فالنًا
 . ينكح , نكح : يقين , قنى: و حاشد و يافع و غريها بآنس احلقل قاع  هلجة يف:  قلت

 السقطرية : ) طوُعن (:َظَعَن –باملعنى واملبنى أنفسهما .  ظعن , رحل ظ ع ن

مبعنى   en ct, والسريانية    an ctمبعنى : سافر / انتقل , ويف اآلرامية   an csaعن من املشرتك اللفظي , يف العربية تعليق: ظ
 َحَمل / َذَهب.

 السقطرية: ) ُرُحض ( : َغَسَل . –باملعنى واملبنى أنفسهما .  رحض  , غسل ر ح ض

 
 تعليق: 

  غسله:  رحضه: احمليط القاموس ويف
 . باملاء َغَمر مبعنى rahasu اآلشورية ويف غسل: مبعنى rahas العربية ففي , Rehda احلبشية ففي اللفظي, املشرتك من وهي

7 -

-

-

-

7 
-



 املفردات -بني هذه اللهجات والفصحى

238 

 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 

 ر ح ق
 ) َر ح ق ( , ) رِْ ح ق ( : بعيد  َبُعد , َنأى , َبعيد , َناِء

. 
قطع )ممرًا ضيقًا( , ) م ر ق د(:  ر ق د

 صخور / جبال(ممر ضيق ) بني 
 قص بالسيوف ُر ْق د: الر

 rakadتعليق: يف القاموس احمليط : َرْقد : جبل تنحت منه اأَلْرِحَية ) مجع رحى ( , التَّْرقيد : ضرب من امَلْشي وَرَقَد يف العربية : 

 كلها مبعنى : َرَقَص وهي كداللة يف هلجات األحقاف .    rakadu, واآلشورية   rkad, والسريانية   
السقي / أو قبل  عفر, طرح احلب ع ف ر

 املطر؟
 البذور لتستقبل شقها أو األرض عفر(:  ر ُف ُع)
  برتاب تعفر أو تيمم(:  ر ُف ُع)
 ُحْمرَه( :  ر ْف َع, )    أمحر(: ر ف ُع)
 ُسحب (:  ر ُف َع)
 السقطرية : عاُفْر : أمحر-

 تعليق: 
ّكن , مجعه , أعفار, عفره يف الرتاب , َيْعِفُره , وَعفَّره فانعفر وتعفر : الرتاب , ويسيف القاموس احمليط: )الَعَفر , حّمركة , ظاهر 

 مّرغه فيه أو دسه وضرب به األرض , واألعفر من الظباء : ما يعلو بياضه محره.
 [  um aprواألكدية [,    epru, واألشورية  afrac, والسريانية afar cالعفر مبعنى الرتاب من املشرتك اللفظي ,ففي العربيه  

 قلت : يف جهات كثرية داخل اليمن : عفر , يعفر :تيّمم بالرتاب )ومنها مشارق خوالن(
 ء أو الكأس وحنوهاويف مشارق خوالن :عفر الشيء إذا كفأه وأراقه على الرتاب كاإلنا

يف املهرية:) ك هـ ل( , )ي ك هـ ول(: استطاع أو عرف أو اقتدر  جنح , أفلح , فاز ك هـ ل
شيء وهذه الكلمه يف اجلبالية ) الشَّْحرية ( تأتي من على فعل 

 التجاسر على األشياء الساخنة وتنأوهلا دون اكرتاث ....
 الكاف واهلاء والالم : أصل يدل على قوه يف الشيء أو اجتماع ِجِبلَّة.تعليق: يف معجم مقاييس اللغة : كهل : 

حقاف : )خ م ص ( )ُخ مُُ ص(: أتلف , أو شّوه , يف حلجات األ أفسد ) نقشًا ( –شّوه  خ م ص       
 أو هرس الشيء بطريقة ادت إىل اتالفه

 خ د ع :         
 م خ د ع         

 ......, أتلف شيئًا  -خرب 
 ُمخرب , ُمتلف , مزور

 )خ د ع (: كسر األقفال
 )م خ د ع ( :الكسور , املخرَّب

 ت ( : نافذةيف املهرية: )خ ل ْف  باب ) مدينة  ( خ ل ف
 تعليق: يف السقطرية : َخْلِفه : فتحه صغريه يف البيت

-
-

- - -
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
املرأة احلامل إذا اقرتب )د عِْ ك ر. ن(: تستخدم لوصف حالة  محلت )املراة (: حبلت ع ك ر  

 موعد الوالدة

 ب ع ل
 ب ع ل ت
 )مؤنث(

 ب ع ل )فعل(
 هـ ب ع ل )فعل(
 ب ع ل . م )اسم(
 م ب ع ل )اسم(

رّب , َبْعل ,  مالك , صاحب ,
 زوج

 رب, ربة )معبد أو بيت(
 رب, ربة )معبد أو بيت(

 مال , ِمْلك

) ب ع ل (:صاحب, مالك ,رب الشيء أو مالكه)ب ع ل 
ت(:صاحبة أو مالكة الشيء وتستخدم لتغين ) ذوي ( )؟( أو ) 

ذوات ( مثل: )ب ع ل ت/ء س ب ت ن ( :ذات البساتني 
 )وصفًا ملدنيته(

)ْب َع ل(: متلك الشيء أو املال , )م ب ع ل  )ُب ُع ل(:ِمْلك ,
 (: مملوك

 )يف املهريه(: )ب ْع ل( :أهل , والدين.
 )يف السقطرية (,َبَعل : نزّوج

 ب ع ل )اسم(م 

 تعليق: يف السقطرية: َبَعل: تزوج
 . beluشورية واأل la cba, والسريانية  al cbaَبْعل : مبعنى السيد/ الزوج من املشرتك اللفظي , ففي العربية 

 ج ز م     
~حلف ) ميينًا ( , قطع  عقد )  

 عهدًا أو ميثاقًا ( جزم
 ميني , عهد , ميثاق             

 ميينًا حلف,  أقسم(:  م و ز ج)
 قسم,  ميني( :  ت م ز ج) 

 
 أكد على شيء ما حبلفه اليمني.تعليق: يف السقطرية : ُمْجْزِهْيم :فعل احللف ,أي يؤكد على شيء ما حيلف اليمني , َجــُزوْم: 

 يف القاموس احمليط: جزم اليمني : أمضاها , وجزم األمر قطعه قطعًا ال عوده فيه 
   gdamوالسريانية  gazamaجزم مبعنى قطع يف احلبشية 

 ث ب ر
م ث ب ر , م ث 

 ب ر ث

, أتلف  ~خرب ) سدًا ( , صدع 
 ~, هزم ) عدوًا ( , َفّل  ~

 هزمية .خراب , تلف ,تصدع , 

 انكسارث ب ْر ت : 
 ث ْي ر  : انكسر

 
 

, والسريانية   tbar, واآلرامية  sabarتعليق: يف القاموس احمليط : الثُُّبور : اهلالك والويل واإلهالك ثرب ) حطم (يف العربية 
tbar   واألشورية ,sabaru     كلها مبعنى كسر 

-

7 
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 

 ش أ م
 ش أ م      

 اشرتى
 باع

 َت ا م ( : اشرتى 2, ) َش ا م ( : باع  2)ش
 السقطرية : ) شـَوم ( : باع .-

 دبس,  عسل   س ب د
 يف الشَّْحرية  : ) د ب ش ( : عسل حنل

 )د ب س( ) بالسني ( : دبس متر     
تلك  –عندنا  –تعليق: يف القاموس احمليط : الدَّْبُس : بالكسر وبكسرتني : عسُل التَّمر , وعسل النحل, قلت : الدََّبس بفتحتني 

 اللزوجة اليت تكون يف اليد من أثر عسل أو سكر أو حنوها.
 وكلها مبعنى عسل     dipsu, واألشورية   debsa, والسريانية   debasو )دبس( من املشرتك اللفظي , ففي العربية 

 ص ل ت
 يف هلجات االحقاف : ) ُص ُل ت ( : الصالة  صالة , دعاء , تضرع

 يف السقطرة :ْصاله:صالة-ية: )ص ل و ت( : صالة.يف املهر
   sluta , ويف السريانية   salotتعليق:يف احلبشية  

ة ,وقد اختلف يف تعليل 'ة , زكو'ة , حيو'هذه الكلمة: )صالة( ومثلها )حياة( و )زكاة( ترسم يف القرآن الكريم هكذا : صلو
من  102يوافق عليه ص  ة نقلت هذه األلفاظ عن العربية  )ذكره )مريخ (وملذلك الرسم , فمن قائل إن ذلك يعود إىل أن العربي

إن بعض األلفات املفخمه على لغة احلجازيني يف مثل كلمة الصالة والزكاة, ملا جاورتا أصواتًا غري مطبقة )كتابه (, ومن قائل: 
) متام )علم القارئ أن هذه األلف مفخمة فخشي مدونوا القرآن على تفخيم األلف فلهذا السبب كتبوها يف صورة الواو لي

 (53غة العربية : معناها ومبناها , ص حسان: الل
بيد أن هذه اللغات تنطق هذه الكلمات الثالث كما هو مكتوب يف القرآن الكريم: )ص ل و ت , ح ي و ت , ز ك و ت(, 

و , هرية فهي يف اجلبالية/الشَّْحرية بني االلف والوامع التذكري أن الواو يف تلك الكلمات ليست بذلك الوضوح الذي نراه يف امل)
 (102والواو أغلب( )مريخ ص 

 و) حياة ( ترسم يف نقوش املسند هكذا : ح ي و ت, ) ح ي و ت ( , و ح ي و )ح ي و(
 

 استطراد:
 مما اتفق فيه الرسم القرآني مع كتابه النقوش املسندية:

(, ويف نقوش املسند تأتي الرمحن : 11)اإلسراء: يف مثل: ) الرمحن(, )يدُع اإلنسان( كثريًا ما ُيطرح حرفا املّد األلف والواو  -
 (.رمحنن ) النون األخرية للتعريف( )

 (.ويف الرسم القراني تطرح ألف الوصل يف بسم اهلل )باسم اهلل(, وسئل: )واسأل( ويف نقوش املسند تأتي اسم: سم ) -

أنا: أنْا ) بدون حرف املّد األلف( ويف نقوش  حفص( يقرأ الضمري املتكلم املنفصل: يف بعض قراءات القراءات )كقراءة -
 (.املسند تأتي أنا : أن )

7 7 7 7 

-

-
-
- -

--
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 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف

 )الشحرية واملهرية و السقطرية( 
( ومثل: فطرت )فطرت اهلل( 12ويف الرسم القرآني تأتي التاء املربوطة تاًء مفتوحة مثل: )ومريم ابنت عمران( )التحريم:  -

 , رمحت: رمحة نت )( ويف نقوش املسند تأتي ابنة: ب29)الروم: 

 : بيتهمو سم القرآني ُيشبع الضم يف الضمري هم: ُهُمـو, ويف نقوش املسند تأني َبْيَتُهُميف الر -

يف الرسم القرآني ُتدغم النون الساكنة فيما يتلوها يف مثل: ِمْن َمْن تأتي: ِممَّن, عََْن من تأتي َعّمن, ويف نقوش املسند  -
 مّدب  تأتي مندب:

 القران: نولدكه(راجع )تاريخ 

 ج ب أ  
 هـ ج ب أ  

تقاضى  )عشورًا من أحد  ~جبى 
 (, فرض )عشورًا على أحد(

 مجع )املطر يف ساقية(

 ) ج ب ء ( : قم بتجميع املال أو غريه 
 ) د.ي ج و ب ( : جيمع , يسرتفد , يطلب الرفادة

 ملاء) ج ا ب ي هـ (: الربكه اليت يتجمع فيها ا

العلوم : اجلبا : ما حول البئر , اجِلَبى : ما مجع من املاء يف احلوض , اجِلَبى : املال اجملموع , اجلباية: احلوض تعليق: يف مشس 
 العظيم ُيجبى فيه املاء أي ُيجمع

باملعنى نفسه تأتي )ُجُف( يف العربيه ) ُجبَّا(  يف القاموس احمليط: اجَلْبُء : نقرٌي جيتمع فيه املاء , مجعه : أْجُبُؤ  وِجبَأُة , وباملعنى و
 يف السرياينة

  gabbl, والسريانية  gba, واآلرامية    gaba)َجَبى( تأتي فعال مبعنى ) َجَمَع( يف العربية 
) َجَبى ( ويف  ويف جهات كثرية من اليمن تأتي َجبَّى , ُيجبَّي مبعنى : أعطى نقدًا أو حنوه على سبيل اهلدية أو اهلبة واالسم

 (92:أجبى: اعطى( )الصوت والداللة ص      agbiƆ: جبيا : إحسان , صدقة واملزيد باهلمزة  gabya )السرياينة :   
جاَبء( : ) طرف الشيء ( أي ) اجُلَبا  ) ‘‘: ظهر البيت / سطح البيت . و هو يف السقطرية :  ( واجُلَبا : يف أكثر جهات اليمن2

 ( 38)حمكية سقطرة , ص  ’’حمكية سكان بعض مناطق اليمن اليوم وهو سطح البيت يف 
 ويف القاموس احمليط : أْجَبَأ على القوم : أْشَرَف .

ويف السريانية )ُجّبا( تأتي بكال املعنيني )التضاد يف ضوء اللغات السامية ص ويف العربية  )َجف( : يطلق على الوجه والظهر 
34) 

 

 
 

  

--
-
-

-
-
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 لتضاد يف العروبيات القدميه ) السامية (:هذه املفردات من باب ا

 يف املعجم السبئي الكلمة
 يف هلجات االحقاف 
 )الشحرية واملهرية(

 فرق , خاف , جزع ّنجى , حفظ ف ر ق
 جنا , سلم من حمنة ( ألحد)  شرًا متنى ل ء ف

م ت ع , هـ  
 م ت ع

, أبقى  ~سّلم  ~جّنى 
 أجنح )أحد أو شيئًا( ~
َمْتع  كْيد  ) فصحى : 
) 

 ِم ْت ع : جنا , سّلم من شرًا أو اذى

 ج ذ م
جناة أو خالص من 

 شدة أو صعوبة
يف الشحرية : ُجُذم:قطَّع الشئ أو قصقصه أو تساقطت 

 اجُلذام , ِجَذْم: اجُلذام .أصابعه من 

 حفظ , محى ش ر ح
: مل حيفظ حيواناته من  -بشني جانبية –يف الشحرية : ّشَرْح 

 وفر هلا احلمايةالذئاب أو مل ي

 ج هـ م ي
 ج هـ م
 )فعل(

 آخر الليل , َسَحر
مضى يف آخر الليل , 

 دغش

 يف املهرية : )ج هـ م ن ( :غدًا باكرًا-
يف الشَّْحرية )ْج هـَ م ( : مضى يف الصباح الباكر أو يف - 

 وقت الَسَحر 
 يف السقطرية : ) َجاَهم ( : جاء يف وقت الظهرية .-

 تعليق: 
  القاموس احمليط : اجَلْهَمُة : أول مآ خري الليل أو بقية سواد من آخره وُيضميف        

 يف الشَّْحرية : ) ء ن ْك ر (: أحس أو انتبه جْهل , غفلة , سهو ن ك ر
 ( 67تعليق: يف العربية : ِهّكري = ِهْنكري  : َعَرَف , اَعَتَرَف ) التضاد يف اللغات السامية ص 

     

 



 االسم -من قواعد النقوش املسندية

243 

 : اليمنية العامّيات الثالث وبقية تاللهجا بني
مثة متاثل وتشابه بني هلجات الشَّْحر واملهرة وسقطرى وبقية العاميات اليمنية يف 

 كلمات وأساليب و أمثال  , وهي كثرية منها :
ب للمؤنثة شيئًا فيقولون يف ) قلمِك ( : يف املهرية : ُتبدل كاف اخلطا -

 ليمن)قلمش( , كما هو يف كثري من عاميات ا

يف السقطرية : حتل ) ك ن ( حمل ) ت م ( يف خطاب مجع الذكور مثل : ) ح  -
ل ح ل ك ن( أي )هززمت( , )قربكن سعيد ( أي ) قربمت سعيد ًا( ومثل هذا االستعمال 

 قائم يف هلجات تهامة.

أو ) دى ( يف اللهجات الثالث قبل الفعل املضارع  لتدل على تأتي ) ذي (  -
ي هـ ر ج ( ومثل هذا االستعمال يف  هلجات مشارق خوالن  املضارعة مثل : ) ذ

العالية ) وادي حباب مثال( ) ذَ يَّهرج ( , )ذَ يَّـقول ( ,و )دا( يف كالم عنس و عتمة 
 و رمية : )دا يقول( .

الكلمات يف هذه اللهجات الثالث مع نظائرها يف تتشابه أو )تتطابق( جذور  -
 العاميات اآلخرى :

تعين )َبْرد( فيقولون :)ح/ ت ح ُب ر( أي سوف  1ة واملهرية : )ُح ب ر (يف الشَّْحري
يصيبك الربد , وتأتي الكلمة يف )وادي حباب/ خوالن( باملعنى نفسه فيقولون : ِحِبر 

احَلَبر : كلف يظهر يف الوجه أو يف  )أي )َبُرد(, وحيرب فهو حابر , ويف املعجم اليمين : 
 2أو غريه(و قشف وتقشر بسبب الربد أي موضع من جلد االنسان  وه

,ويف تهامة )أ ْو س ( أي  3يف الشَّْحرية واملهرية : )ع و س ( تعين ) الزكام ( -
و )و ع س ( يف هلجة حمدودة يف خوالن العالية )األعروش  1) ع و س (: اسم ملرض

 2( تعين : احلّمى , ) وهي يف املعجم السبئي : ع و س : طاعون , وباء (

                                                            
  286جاتها , ص العربية القدمية وهل 1

 163املعجم اليمين,ص  2

 . 791, لسان ظفار احلمريي املعاصر , ص  191العربية القدمية وهلجاتها , ص 3
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, و يف العاميات اليمنية ) ُج ب ا(  3شيءرية ) َج ب أ ( : طرف اليف السقط -
 اجُلَبا : سطح البيت 

, و يف بعض العاميات اليمنية :  4يف السقطرية : ُمخُجوف أي جمنون -
الطويل العريض الذي ال حيسن التعرف واليزن الكالم  )اخِلجف: من الناس هو : 

 ففيه بالدة أو خجافة(.

و يف ظفار : ُصْنْج : ,  5رية :ص ن ج : اليسمع: يف السقط ص ن ج -
, 6ضرب بقوة على رأسه أو صرخ يف أذنه بقوة حتى كاد يفقده مسعه من شدة ذلك 

 , 7ويف بعض العاميات اليمنية األصنج : األصم

 

, ويف بعض العاميات 8يف الشَّْحرية واملهرية والسقطرية :ْس بَ  ط : اضرب -
 رفس ) ْضرب (. : ركض, ركل, 9اليمنية : ز ب ط

                                                                                                                              
 .657املعجم اليمين  , ص  1

 .23املعجم السبئي ,  2

 . 39, 38احملكية السقطرية , ص  3

 .  41احملكية السقطرية , ص  4

 . 44احملكية السقطرية , ص  5

 ص ن ج : معرَّبة ألن  الصاد واجليم ال جتتمعان يف كلمة واحدة يف كالم العرب , وكانت  قالوا إن :
ي كنت أحار يف كلمة صّجة )مبعنى الضوضاء هذه القاعدة )!( يف رأسي منذ أيام الطلب يف اجلامعة ألن

ى جواز على قدمها وعروبتها ودليل عل –عندي  –يف بعض عامياتنا( ,و وجودها يف السقطرية دليل 
 اجتماع الصاد واجليم .

 . 779لسان ظفار احلمريي املعاصر , ص  6

 . 559املعجم اليمين , ص  7

 

 . 768لسان ظفار احلمريي املعاصر , ص ,  403العربية القدمية وهلجاتها , ص   8

 . 379املعجم اليمين , ص  9
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سعل سعااًل  –بياء ممالة إىل ألف و شني جانبية  –: يف الشحرية يقال جيَشر ج ش ر  -
: وجع الصدر مع  2ْر 2, و يف السقطرية : ج شُّ 1شديدًا أو كان به ذلك السعال 

 . 3السعال , وهي كذلك يف العاميات اليمنية
ن صنف أو ْز أ ذَ ك : مبعنى هذا مج ي ز : يف ظفار ) الشحر( يقال : ذَ ْن َمْن جي -

 4نوع ذاك , و املعنى نفسه يف بقية العاميات اليمنية 
كحشت : يف الشحرية و السقطرية : الشعر الكثيف الطويل و يف مشال اليمن :  -

 َقْعَشة باملعنى نفسه .
 

بل تتطابق مع األمثال يف داخل اليمن و  5وتتشابه األمثال الشحرية ) الظفارية (  
 نها:م
 خصم آنوفش  6إديفر -
 و معناه : اإلنسان السيئ عدو نفسه  

 أذيـيليغن ُأجله بولقيفاء-

                                                            
 . 743لسان ظفار احلمريي املعاصر , ص  1

 . 352عروبة سقطرى , ص 2

 .138املعجم اليمين , ص  3

, و قد أفرد املؤلف القسم الرابع من الكتاب لـ)الكلمات  745لسان ظفار احلمريي املعاصر , ص  4
, و  821 – 337لهجات اليمنية املعاصرة و لسان ظفار احلمريي املعاصر (, صاملشرتكة بني بعض ال

رح , برع , ِجِزع , ِجِحب ,َحَجى            كلمة , منها : ب 440قد أحصيت كلمات هذا القسم فكانت زهاء 
ـِل , شقر , أشكل  , ُشْوع , ) حتجى( , َحّق الشئ )تذكره(, احِلْظية, اخَلْطَرة )املخطر( ,اخِلْجف , َزب

 َطّس , َعَصر , ُعْطب , َعَفد , َغَمل , َقْضب , َمْقَطب , حلج , ِلِغب , ِلِفي , جنش , ِنِكع , َودَّر ...

-237, و قد أفرد املؤلف املؤلف لألمثال الظفارية باللغة الشحرية الفصل اخلامس من ص لغة عاد  5

 .  304,  300,  290,  268,  260,  257,  247, و أوردنا منها األمثال : ص  307

 الدَِّفْيره يف مشارق خوالن هو َمْن ال ُيْرجى نفُعه . 6
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 و معناه : فالن ال وجه و ال قفا
 أذيـيليغن يغتيوظ من إيـيغديت-

 و معناه : فالن يغضب حتى من النسيم 
 أعشر إرحيم إخري عر أغآء إديفر -

 عناه : الصديق اجليد خري من الشقيق السيئو م
 عوك الشينك من إقرياح عر إيـيذونتاش -

 و معناه : مل تر من احلمار إال أذنيه
 هليس بوذوروت جتزيز -

 و معناه : كما زرعت ختصد
 حمرييف كوب آلعلش -

 و معناه : حيرتم الكلب ألجل صاحبه 
 هري شكثورك توش إفورقش -

 و معناه : إذا رأيته كثريًا فّرقه
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 الًُّلغات / اللهجات :من مظاهر ِقَدم هذه 
 ) سنوجز يف بعٍض ونطيل يف بعض مبا خيدم الغرض (

من الظواهر الصوتية اليت تساق ترجيحًا لقدم الشَّْحرية واملهرية وعدهما طورًا  -أ  
قدميًا من أطوار العربية احتفاظها بأصوات مل تعد موجودة يف الفصحى اليوم بيد أن 

يث عدد األصوات اليت حتتفظان بها, إذ إن الشَّْحرية هاتني اللهجتني ليستا سواًء من ح
احتفاظها بأصوات هجرتها املهرية مما يعد دلياًل على قدم الشَّْحرية متتاز من املهرية ب

 وأنها تؤرخ لطور أقدم من املهرية اليت يالحظ أنها قريبة الشبة بالسبئية.
م فهي األحرف القدمية: فاألصوات اليت متتاز بها هاتان اللهجتان عن الفصحى اليو

 مية  باإلضافه إىل الشني اجلانبية . الصاد االحتكاكية, والضاد اجلانبية, والقاف القد
وأما األصوات اليت اختفت من املهرية واحتفظت بها الشَّْحرية فهي: الزاي املفخمة , 

ن الشَّْحرية والالم الثقيلة والشني املدجمة, وامليم املدغمة, والنون املدغمة مع مالحظة أ
وم : الزاي , والالم , وامليم حتتفظ أيضًا بالصور احلديثه هلذه األحرف كاليت ننطقها الي

 , والنون , والشني 
أما السقطرية ففيها بعض األصوات اليت امتازت بها الشحرية مثل : الزاي املفخمة يف 

 بعض الكلمات والالم املفخمة يف بعض الكلمات أيضًا.
)مريخ (أن احلرف املسندي )س( الذي يرى علماء النقوش أنه  يرى الباحث -ب

 كالسني املعروفة , يرى الباحث أنه كان ينطق شيئًا بدليلني :ينطق 

 1األول: احتمال علماء النقوش للشني )إىل جانب قوهلم بالسني(
 2الثاني: ما الحظه الباحث نفسه من أن هذه الـ )س( تنطق شينًا يف كلمات شحرية

 الكلمات املسندية معنى ومبنى مثل:تطابق 
 د, تأتي يف الشَّْحرية  ) د ب ش ( للمعنى نفسه : عسل )د ب س( يف املسن   

                                                            
 69 خمتارات من النقوش اليمنية , ص , وانظر أيضًا 85العربيه القدميه وهلجاتها , ص  1

 ومهرية وسقطرية أيضًا. 2
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)س أ ل( يف املسند, تأتي يف الشَّْحرية )ش أ ل ( للمعنى نفسه : طالب حبق    و 
 أو بدين 

 م( للمعنى نفسه : اسم) س م (    يف املسند, تأتي يف الشَّْحرية  )ش و 
) وهو الذي يهمنا هنا من حيث  -خرويفرتض الباحث يف هذه الـ )س( افرتاضًا آ

فهو يفرتض أن هذا احلرف كان ينطق مدموجًا أي  -التدليل على قدم هذه اللهجات (
شينًا مشوبة بالسني أو سينًا مشوبة بالشني )واملستمع الذي يتلقى مساع صوت ذلك 

 1أن يغّلب أحد احلرفني على اآلخر يف الظهور واألخراج( احلرف ال يستطيع
رضه ذاك بأن )س( تأتي يف النقوش املعينية والقتبانية )واحلضرمية( للداللة ويدعم ف

على ضمري الغائب للمفرد املذكر واملفرده املؤنثة , يف حني أن ضمري الغائب املذكر يف 
س( , ومن هنا , يرى أن تلك املساند الشَّْحرية هو )ش( وضمري الغائبة املؤنثة هو )

باألسلوب القديم لنطق الشني املدموجة الذي اليزال يف اجلبالية كانت التزال حتتفظ )
) الشَّْحرية ( والذي قد ميثل أقدم السينات اليت عرفتها السامية األم اليت تفرعت عنها 

 *السني والشني فيما بعد....(
ميثل تطورًا  )سبئية واملهرية ) هاء ( ويرى أن )اهلاء( ثم يأتي ضمري الغائب املفرد يف ال

 . 2ملحوظًا واقرتابًا من طور الفصاحة والبيان(

 
  

                                                            
  84العربية القدمية وهلجاتها , ص  1

السقطرية ( أن رمضان عبد التواب ذكر ) أن علماء الساميات نقل الباحث علمهي يف كتابه ) احملكية  *
السني والشني وأنه قد يرون أنه كان يوجد يف السامية األم إىل جانب السني والشني صوت ثالث بني 

احتفظ بهذا الصوت كل من العربية القدمية والعربية اجلنوبية ال غري وتطور إىل الشني يف العربية 
 . 45آلكادية وإىل السني يف اآلرامية والعربية يف عصورها املتأخرة ( ص الشمالية واحلبشية وا

 . 85العربية القدمية وهلجاتها , ص  2
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 :واملؤنث املذكر املفرد الغائب ضمري
 املؤنث املذكر اللغة / اللهجة

 ـــــش ـــــش األكدية
 ــــــس ـــــش الشَّْحرية
 ــــــس ــــــه املهرية

 ــــــس ) يف موضع النصب(ــش  ـــه / السقطرية
 ــــــس ــــــس والقتبانية واحلضرميةاملعينية 

 ــــــه ــــــه السبئية
 ــــــها ــــــه الفصحى

)ش  ( ) ثالثة ( كان يكتب يف السبئية يف عصرها القديم هكذا 3العدد )  -جـ
ين املتوسط واحلديث )ش ل ث( , أما يف العصر ل ث ت( , و )ثالث( تكتب 

) ثالث( , وتلك الطريقة القدمية يف كتابة  )ثالثة( و فقد كانا يكتبان هكذا :
ل  2ال تزال سائدة يف نطق العدد ثالثة فهو يف اجلبالية ) الشَّْحرية( ) ش )(  3العدد ) 

  1ة التأنيث(هـ لِْ ث( يف حال 2ثِْ ت(  )يف حالة التذكري( و )ش
ْع ِت هـ ) ثالثة( , و )ش َل هـ( )  2َش –قطرية وفق الباحث )علمهي( وهو يف الس

  2ثالث(
من مظاهر ِقَدم الشَّْحرية أن ) الباء( فيها تأتي يف كلمات تقابل ) الواو ( يف املهرية  -د 

والفصحى مثل : كلمة ) كسوة( , فإنها تأتي يف الشَّْحرية ) ك س ب ت ( وهي يف 
يف الفصحى )كسوة( , قال الباحث )عادل حماد مريخ( : املهرية ) ك س و ت( , و

                                                            
, وقد ذكر الباحث )مريخ ( أن املهرية تنطق ثالثة وثالث بالشني  86جاتها , ص العربية القدمية وهل 1

القبيلة واللغة ( سامل القمريي , فقد ذكر :)ش ل ْث ت( و ) ش ْل ث ( , أما مؤلف كتاب )املهرة : 
)   (: ثاثيت 92ثالثة باملهرية يف موضعني بلهجتني من هلجات أهل املهرة وكالهما بالثاء األوىل , )ص 

 (  بلهجة أهل حوف ) من املهرة ( : ثالثيت  ) ثالثة (.202ثالثة ( والثانية , )ص 

 .  102, 44احملكية السقطرية ,  2
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 –لواو( بدل منها كما قال )ابن جين( وأضاف : ) ميكن و)الباء ( هي األصل و ) ا
  1أن يقال إن ) الباء ( حرف عطف يف العربية القدمية ثم حلت ) الواو( حملها( –أيضًا 

 وهو االمر نفسه يف يالحظ يف اللهجات الثالث شيوع الشني أكثر من السني –هـ 
ة مقارنة بالفصحى اليت يكثر فيها اليت متثل أطوارًا قدمي)العروبيات القدمية )السامية( , 

استخدام السني , وهذا إن دل على شيء فقد يدل على ان الفصحى وهي يف طريق 
  2تطويرها أحلت السني حمل الشني يف كثري من الكلمات.

 غري صفريية أصوات ثالثة بها كان( العروبية)  ماأل السامية اللغه أن بعلبكي يرى
 : بداللة( 3س , 2ش, 1س)  مطبقة

أن الكتابات العربية اجلنوبية ) املسند ( والعربية واآلرامية املتقدمة كان بها -أ
 ثالثة رموز هلذه األصوات 

وأن البعد اجلغرايف بني هذه اللغات: العربية اجلنوبية )يف اجلنوب(, والعربية -ب
مية )يف الشمال( يرجح أن هذا التوافق يف هذه األصوات بني هذه اللغات واآلرا

 منحدر إليها من اللغة السامية األم.

إن اللهجات العربية اجلنوبية املعاصرة كاملهرية و السقطرية ) ونضيف إليها  -ج
, و  S7, و   Sالشَّْحرية ( مازالت حتى اليوم حتتفظ بثالثة أصوات من هذا النوع هي 

,S    ( والرمزاألخري يقصد به صوت صفريي جانيب قد يكون شبيها مبا يعرف بـlaut  
- Ich   21,  20يف األملانية(  )ص) 

وقد وضع بعلبكي اجلدول التالي هلذه األصوات الصفريية يف اللغات العروبية 
 السامية:

  

                                                            
 . 79قدمية , ص العربية ال 1

 86العربية القدمية وهلجاتها  , ص  2
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 العربية
العربية 
 اجلنوبية

 األكدية تيةاألوجاري العربية السريانية اآلرامية احلبشية

S 3 = سS s s s s s s 
S 2 = شS S7

 S s s, S7 S7 
S 1 = سS s 7S S7 S7 S7 S7 

 ( 20)ص 

 يف( الشَّْحرية) واجلبالية االكادية عدا ما السامية اللغات مجيع يف( الشني) على( اهلاء) تغلبت وقد)
 127 ص,  سقطرى حمكية (  النصب حالة يف يكون عندما املذكر حالة يف والسقطرية املذكر حالة

 ال أنها – القدمية( العربية) كتاب وفق –( واملهرية الشَّْحرية)  األحقاف هلجات بدائية مظاهر من -و
 املقصورة األلف:  مثل األخرى العالمات  تعرف وال( , التاء)  سوى التأنيث عالمات من تعرف

  1(اللغة ثراء على يدل اليباألس تنوع ألن)( ,  حوراء,  سلمى)  مثل املمدودة األلف أو
مثل ) أ خ د ر ( أي الغار والكهف , ) وهو أيضًا من وسائل  2التعريف يف الشَّْحرية باأللف -ز

 التعريف يف السقطرية(.
ثم حدث تطور آخر هو ) أم ( مثل )امولد ( أي )الولد( ثم تطورت ) ا م ( إىل                 ) 

 ال ( فصارت )الولد(.
وهذا التشابه الظاهر قد ) اللهجات الثالث مبعنى الذي قال )عادل حماد( : ذي : يف -ـح

إمنا تطور عن ) ذي( وذلك بإضافة األلف  –الذي  –يدعونا إىل االعتقاد بأن االسم املوصول 
   3والالم يف مراحل الحقة(

جلهات مية بعض ااقول : مثة مرحلة نستطيع ان نفرتضها بني )ذي( و )الذي( هي )أذي( يف عا
 حول صنعاء )اطراف خوالن  و سنحان(.

                                                            
  79العربية القدمية وهلجاتها , ص  1

لف هو كذلك يف خوالن بن عامر )صعدة( يقولون: , قلت: والتعريف باأل 77العربية القدمية  , ص  2
 أّجميمت أي اجلميمة ,حدثنا بذلك القاضي علي إبراهيم املهدي.

  82,  38العربية القدمية  , ص  3
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 بتصرف القدمية( اليمنية النقوش من خمتارات) كتاب من - ُجلُّه - ُمْسَتٌل اجلزء هذا

 وهو وصرفها(, حنوها:  القدمية اليمنية النقوش )لغات: بعنوان الكتاب يف وهو يسري
:  باسم النقوش قواعد يف موّسع كتاب نفسه املستشرق وهلذا( , بيستون الفريد)  بقلم

 .هزيم رفعت: ترمجة(,  املسند كتابات )( اجلنوبية العربية النقوش قواعد)
الشَّْحر وجعلنا يف أسفل كل فقرة من هذا اجلزء املستقل ما يقابله من لغات/هلجات : 

 واملهرة وسقطرى للمقارنة.
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: يقول حيث اهلمداني إليه نبه كما,  مّد حرف ليستو أبدًا اهلمزة عن عبارة هي َأ -
(  رئام)  وألف(  َهْمَدان)  ألف مثل احلرف بوسط  كانت إذا األلف يطرحون كانوا)

 يذكره مل وإن الكلمة آخر يف أيضًا كذلك إنها واحلقيقة( ,همدن) و(  رئم)  فيكتبون
  و(,  اسم) مثال فيكتبون الوصل ألف يطرحون كانوا إنهم ثم,  اهلمداني

 (. استكمل) 

 أبدًا ] أي تاء مفتوحة [ وال يوجد ما يضاهي التاء املربوطة.  تاء التأنيث هي  -

( إذا كانت ساكنة ُأدغمت فيما يتلوها , فجاز تركها أو إثباتها يف الكتابة  النون )  -
 َأْنفس(. ) أو  , حنو 

هرية , السقطرية ( كثريًا ما يستبدل باأللف يف يف اللهجات الثالث ) الشحرية , امل1
وسط الكلمة صوت أقل من األلف وأطول من الفتحة ففي كلمة ) همدان ( مثال 

 ن (. اها ) هـ م َد ينطقون
يف الشحرية واملهرية حتذف همزة الوصل كما يف الكلمتني السابقتني فينطقون   2

 .)اسم( : )ُش م( ,و ) استكمل (: ) ش ت ك م ل (
يف اللهجات الثالث التاء أيضًا مفتوحة , قال الباحث ) عادل حماد ( : ) وهلجات  3

المات التأنيث األخرى اليت نراها يف األحقاف ) أي الشحرية واملهرية ( ال تعرف ع
 (. 80حوراء ( )ص  –الفصحى مثل األلف املقصورة واأللف املمدودة  ) سلمى 

ربية القدمية وهلجاتها (: ترد كلمة أنفس , وتنطق          وفقًا لكتاب  )الع –يف الشحرية  4
 (.99, )ص ) ء ٌن ف س( وتسمع وكأنها   )ء ُف س (  وذلك ألن النون تنطق أنفية 

 االسم: 
 اسم اجلنس : له ثالث حاالت هي :التعريف, وعدم التعريف, واإلضافة. -

ؤنث, هي نون عالمة التعريف يف املفرد ,ومجع التكسري ,واجلمع السامل امل -
البنات( , ويف  )امللوك( , ) امللك( , ) ملحقة بآخر الكلمة , حنو

اجليشان( و  مانهن  )املثنى واجلمع السامل املذكر هي غالبًا إحلاق  نهن , حنو  جيشنهن 
 , ي نن  , نن   مكان  نهن .  املئون( , وقد نرى نادرا  ي نهن  , ي نيهن  ,  )
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 بإضافة وتكتفي التعريفأساليب  يف القمرية الالم تعرف ال: الشَّْحرية يف -
 أي  ل َي ج أ,  العني أي  ن ي ع أ: معرفة لتصبح الكلمة بداية يف(  اهلمزة)/األلف
 قْرن:  مثل( ذ) الذال التعريف وسائل من جند املهرية ويف,  اخلدر أي  ر د خ أ,  اجلبل

 – حمددة تعريف أداة جند فال السقطرية يف أما( ,  راخلنج)  اجلنبية قرن أي جنبيت ذ
 والذي الرتكيب يف بذاتها تتعرف األلفاظ إن بل )(  علمهي نوح)   الباحث يقول كما
 :  ومنها(   املعنى فهم يف أثر هلا  سوابق ومثة السياق هو بدقه معناها يبني

جاءنا رجل (  التغيري يف الكلمة املعرفه مثل : ) جادح  تون  ُعج (  أي )  -
فقد تغريت  ُعج  إىل تكون عند تعريفها  : )جادح تون ُهج(  أي ) جاءنا الرجل ( 

 ُهج .

التعريف بالالم  : )أقدمك ُهْوز ( أي ) رأيت غنمة ( تكون:  )أقدمك هُلْوز  -
 ( :أي )رأيت الغنمة(

 التعريف بالكاف : ) جادح كصح ( أي ) جئت الصباح ( -

:  الصراب ) الصيف (  , احلايهن: ) اسم قبيلة (  التعريف بأل  : الَصَراب -
. 

 آخر االسم : )كسك شوطرهن ( أي )وجدت صغري التعريف بـ ) هن ( يف -
 البقر( , ُفْدُهن  أي اجلبل .

 التعريف حبرف اجلر : صلك مبسجد   أي  صليت يف املسجد .  -

  1التعريف باسم االشارة : ) جادح  دهـ  هـَج ( أي )جاء الرجل ( -
م التعريف : قد يكون أما بالتمييم أو بدونه ) التمييم مصطلح أطلقه عد -

 الباحثون على إحلاق ميم بآخر االسم (, له ثالثة أوجه :

 كثريا ما يرد التمييم يف األعالم , كما يرد التنوين يف زيد وعمرو.-أ

 يف أمساء اجلنس اليت تقبل التعريف فالتمييم عالمة التنكري.-ب

                                                            
 .89-86انظر : ) اللهجة احملكية يف جزيرة سقطرى اليمنية,مصدر سابق,ص 1
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 يكون التمييم أحيانًا منزلة الم اجلنس العربية حنو  ليس من املستبعد أن-ج
 الّدَم( )

 فيهما التعريف عدم فعالمة, املذّكر السامل اجلمع و املثنى من كل التمييم من خيلو إمنا
 يف التعريف نون بني الَّلبس بعض حيدث رمبا ثم ومن,  االسم بآخر ملحقة نون هي
 بـ أو(  الشاة ) بـ إّما  نفسر فقد,  عرفةامل غري يف املثنى نون وبني مفرد اسم

 ( شاتان)
 يكون أن هي املؤنث السامل واجلمع املكسر واجلمع املفرد يف عالمتها اإلضافة -

 ياء هي املذكر السامل اجلمع يف وعالماتها التعريف, نون ومن التمييم من خاليًا املضاف
 حنو الرفع موضع ذلك يف مبا واضعامل كّل يف مستخدمة والياء[  ] االسم بآخر ملحقة

 ضمري إحلاق عند أحيانًا الياء حتذف قد إمنا ,(سبأ ملكي) أو( سبأ ملكا) 
  رجاله. رجلهو حنو متصل

 أنه ومع(  إضافة حالة يفو )  ,, مجعها اليت(  ابن )  كلمة الشاذ من -
 بهذه األمر فليس وجمرور منصوب  و,  مرفوع  أن الذهن إىل يتبادر قد

(  ُسخيم بين أربابهم رضاء )( ) جند حيث , السهولة
 األقل على , االضمحالل سبيل يف كان باإلعراب الشعور أن هو اآلراء أرجح ولعّل

 .  الوسيط العصر يف
 ابنه]   كلميت كل يف ضمري إىل املضاف املفرد يف حتى أحيانًا توجد الياء زيادة

  وال للمفرد  أبدًاهد ُيشا ومل)  ,[  أخيه/  أخوه]  ,[ 
 (  للمفرد

 حنو , النقوش يف املَعتاد هو واحد إليه مضاف إىل املضافات تتابع-
 يعين( بيتهم وحقول وأرياف ومزروعات )أراضي 

 ورضاء )حظوةو  حقوله,و وأريافه ومزروعاته بيتهم أراضي
 (  ورضاءهم أربابه حظوة ):  يعين ( أربابه
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 بناء يف حّتى فيكون ,[  الفصحى يف أي]  العربي يف منه شيوعًا أكثر التكسري مجع-
 الشاذة األبنية ومن( مقتويون )  و ,( الصرواحيون)  حنو , النسبة

 ( . آهلة )
(  هنخن)  ,( بنون )  هي أمساء بضعة على يقتصر املذكر السامل اجلمع -
)مضاف( )  )إخوة(, و )مضاف(    ,و ( املئون) و  ,(  صحيحون)

 (, أبناء )أمواه(, ولكلها مجع تكسري جبانب اجلمع السامل حنو 
 (( ُهنَّاء ) وكأنه(  جبانب ( ) أصّحاء )أوالد

 اسم يتقدم أن فحكمهما الشيء نفس إىل يشريان عني واسم علم اسم كان إذا البدل -
 مدينة)  حنو , منه بداًل العلم يتلوهواغ  التعريف بنون ُمَحلَّى وهو العني
 ( .  مارب

 إىل العني إضافة ذلك يف مبا , املنتظرة املعتادة األحكام هي مما أكثر أحكامه النعت -
 إىل املعنى وإضافة( , مستحسنة أمثار):  يعين( صدق أمثار)  حنو املعنى
 أو( أمثار خصبة)  حنو(  املنعوت إىل النعت إضافة لعلها أو) العني

 ( . األمثار خصيب)
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 األعداد:

 .  هو شاهد عليه منها ورد ما ,19   إىل  1 من األعداد
 نثمع معدود مؤ مع معدود مذكر األعداد

 ت [ ] أ ح ] أ ح د [ 1
 ] ث ت ي [ ] ث ن ي [ 2

3 
 يف العصر القديم 

يف العصرين املتوسط 
 واحلديث

]ش ل ث ت 
] 

] ث ل ث ت 
] 

 ] ش ل ث  [
 ] ث ل ث [

 ] أرب ع [ ] أرب ع ت  [ 4

5 
] خ م س ت  

] 
 ] خ م س [

6 
 يف العصر القديم 

يف العصرين املتوسط  
 واحلديث

]س د ث ت  
] 

 ] س ث ت  [

 ] س د ث [ [ 
 ] س ث [

7 
] س ب ع ت 

] 
 ] س ب ع [

8 
ر القديم يف العص
 ويف هلجة هرم

م ن ي ]ث 
 ت[

] ث م ن ت  
] 

 ] ث م ن ي  [
 ] ث م ن  [

9 
] ت س ع ت 

] 
 ] ت س ع [

 ] ع ش ر [ ] ع ش ر ت [ 10
 

 . ( ت ط)  :  ومؤنثها, أحد , واحد:  مبعنى(  د ط)   تأتي القتبانية يف*
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 السقطرية املهرية الشَّْحرية العدد

 [ت ي ط/هـ ي ط] ـ[ ْد َط] ]َط ْد [ ـ ]َط ت [ [ ت ط] املؤنث[  د ط] 1

ـْ ُر ُث ث ُر هـ ـ ]ُث ُر ت 2 ـْ ُر ُت ت ِر ِث ـ ه ـْ ْي ِر ِت ـ ه  ه

ـْ َل ًش ـ هـ ت ع ش *ث ِل هـ ش ـ ْت ِث ل ش ْت لِِ هـ ْش ـ ْت ِث xل ُش 3  ه

ـْ َع ِإْرِب ع ُأرَب ـ ت ُع ب ر أ ع َب ر ُأ ـ ت ُع ب ر أ 4  ْع ُب ُأْر ـ ه

ـْ ِم ِخ ـ هـ ْي ُم ُخ هـ ْم ِخ ـ هـ ُم خ ش ِم ِخ ـ ش ٌم ٌخ 5  ه

 ت ع هـُ ي ـ هـ ِت ِْي هـ َي ت هـ ـ ْت ِت هـَ ْت َش ـ ْت ْت ِش 6

 ع ُب هـُ ي ـهـ  َع ْب هـِ ي ع ُب هـُ ـ ْت ِع ب هـ ع xش ب ع ت ـ ُش ُب 7

 ي ِن َم َت ـ هـ ِن ِم ِت ي ن م ث ـ ت ي ن م ث ي ن ٌم ُث ـ ت ي ن ٌم ِث 8

 ْع ِس ـ هـ ِع ِس ِس ِع ت ـ س ع ْع ُس ـ ْت ِع س 9

ـْ ِر ِش ِع ع ش ِر ت ـ ع ش ر ر 2ش ُع ـ ْت ِر2ِش ع 10  ْر ِش َع ـ ه

 
 مع معدود مؤنث مع معدود مذكر العدد
11  
12  
13  
  )يف العصر املتوسط واحلديث(     14

15   

16  

                                                            
 
 ( .147 ص واللغة القبيلة:  املهرة)  ت ِث ل َث:  ثالث ـ ت ِن َث:  ثالثة *
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 )يف العصر القديم(      

  )يف العصر املتوسط واحلديث(  17

18   

19   

 
 السقطرية املهرية الشَّْحرية العدد

11 
 ط /ر 2ش ُع – د ط/ْت ِر 2ِش ع

 ت
ر  ث/ر ش ع ـ د ط/  ت ر ش ع

 ت
ـْ ِر ِش ِع  ِش َع ـ ْد ُط(و)ه

ـْ ِي َط(و)ْر  ه

12 
/  ر 2ش ُع ـ رهـ ث/ِر ْت 2ِش ع

 ر ت ث
 ر ش ع ـ هـ ر ث/  ر ت ش ع

 ر ت ث/
ـْ ِش ِع  ِت(و) ْر ِش َع ـ ِره

ـْ ِر  ه

13 
 2ش ُع ـ ت ع أرب/ِر ْت 2ِش ع

 ث ل هـ ش/ر
 ر ش ع ـ ت ث ل ش/ر ت ش ع

 ث هـل ش/
ـْ ِش ِع ـْ ِت ْع ُش(و) ِره  ـ ه
 هـ َل َش(و)ْر ِش َع

14 
 2ش ُع ـ ت ع أرب/ِر ْت 2ِش ع

 ع أرب/ر

 أر/ر ش ع ـ ع أرب/ر ت ش ع
 ع ب

ـْ ِش ِع ـْ َع ِإْرَب(و) ِره  ـ ه
 هـ ع ْرُب ُأ(و) ْر ِش َع

15 
,  ر 2ش ُع ـ ش ٌم خ/ِر ْت 2ِش ع

 ش ٌم خ

 خ/ر ش ع ـ هـ م خ/ر ت ش ع
 هـ م ي

ـْ ِش ِع ـْ ُي ُم ُخ(و) ِره  ـ ه
ـْ ِم ِخ(و)ْر ِش ُع  ه

16 
 2ش ُع ـ ت ِت ش/ِرْت 2ِش ع

 ت ش/ر

 ش ع ـ ت ت هـ/ر ت ش ع
 ت هـ/ر

ـْ ِش ِع ـْ ِت هـِ َي(و) ِره  ـ ه
 ت ْع هـُ َي(و)ْر َش َع

17 
 2ش ُع ـ ت بع ش/ِرْت 2ِش ع

 ع xب ش/ر

 ش ع ـ ت ع بـ ه/ر ت ش ع
 ع ب هـ/ر

ـْ ِش ِع  ِع ْب هـِ َي(و) ِره
ـْ  ْع ُب هـُ َي( و)ْر ِش َع ـ ه

18 
 ُع ـ ت ي ن ٌم ث/ِر ْت 2ِش ع

 ي ن ٌم ث/ر 2ش
 ش ع ـ ت ي ن م ث/ر ت ش ع

 ي ن م ث/ر

ـْ ِش ِع  ـ هـ ن َم َت(و) ِره
 ي ِن َم َت( و) ْر ِش َع

19 
 2ش ُع ـ ت ع س/ِرْت 2ِش ع

 ع س/ر

 ش ع ـ ت ع س/رت 2ش ع
 ع س/ر

ـِْر ِش ِع ـْ ِع َس(و) ه  َع ـ ه
 ْع َس( و)ْر ِش
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 يقاس وما ,( أربعون )  و(  عشرون):  هي العشرات عقود -
 و , املتوسط العصريف   جند حيث(  80 ) يف سوى , الباقي يف ذلك على

 . احلديث العصر يف 

 اومم , أخرى عقود يف ذلك ومثل  أحيانًا فيوجد ردمان هلجة يف أما -
 مل أم بها يتصل معدود هناك كان سواء املواضع كل يف ترد اخل  أن يدهشنا قد

 وستون )اثنان  شأن ثين  حنو وكذلك , يكن
 , كمضافني األولني العددين تفسري ههنا ميكن ال أنه الظاهر ومن( , مقاتل وتسعمئة

 , إليه مضافًا خمفوضًا ليس متييزًا أو اًلبد  بعد  كون من البّد ألنه وذلك
 توجد وال إضافتهما, على لدّلت عدد غري اسم يف كانت لو اليت صيغتهما من بالرغم
 . للمؤنثثننت  ردمان هلجة يف إال( 2) آخر يف النون

 متييمها بني النقوش عادة وختتلف , و و  أبنية وجلمعها  املئة -
)  سامل مجعو تكسري مجع  أن حيتمل إمنا , واجلمع ملفردا يف متييمها وعدم

 املعرفة وبني ذلك بني املقارنة عليه تدل كما ,[  الفصحى أي]  العربي يف مئون مثل
 ( املئون ) 

.  و  ومجعه  األلف
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 السقطرية املهرية الشَّْحرية العدد

 ر ي 2ع ش 20
ع ش ر ي )ع 
 ش ري ن)؟((

 ْش ُرْو ْء ُع

 30من:  ْن هـِ ْر َي ش /هـ َل ش ؟ هـُ ُل ث 2ش 30
 90حتى

 على مضافًا املفرد العدد يأتي
 (ْن هـِ ْر َي َش)لفظة

 ْن هـِِ ْر َي ش/هـ ل ش:30فنقول يف
 ن ْرهـِ َي ش/  ع ُب ْر ُأ: 40 ويف ,

 90 حتى. 

 90حتى40
كما هي يف 

 الفصحى
 كما هي

 يف الفصحى

 ِف ْن َج ن م َي ت م و ت )مئة(10

 ـ م ي ن مئات
 ن َج ْن ِف/  هـ َي َط:واحدة مئة
ـْ ِت:اثنتان مئتان  اخل..ن َج ْن ِف/ِره

 العدد  ف ن ج ن
 ِب ْر ِْم ح أ ل ف أ ل ف )ألف(1000

 ط د / م ح ب ر.... اخل إ ل ف إ ٌل ف آالف/ألوف)مجع(
 الضمائر : 

 جند وال , النقوش يف قليل جّد استعماهلما واملخاطب للمتكلم الضمريان -
 أعالم بضعة يف والنون ,(بإذنك)  يف والكاف ,(  أنا )  و( أنت)  سوى
 . (نسر(  اإلله) محاني) ومعناه  مثل: للنساء مركبة
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  للبعيد اإلشارة أمساء أبنية أبنيتها تشاكل:  املنفصلة الغائب ضمائر -

 للمـــؤنث للمذكـــــــــــــر
 )هـِ إ ,هـ ي أ( ِهَي )هـُ أ,هـ وأ( فرد:ُهَوامل

 )هـ م ي( ُهَما )هـ م ي( املثنى:ُهَما
 )هـ ن ( ُهنَّ )هـ م و( اجلمع:ُهْم

 
 السقطرية املهرية الشَّْحرية الضمائر

ـْ هـِ ْأ َأَنا ـْ هـُ  ه  هـُ  ه
 َح ْن ن َح ن َح ْنْن  َنْحُن
ـْ هـِ ت هـَ ْت َأنَت  هـَ ْت / َأ ه
ـْ هـِ ْي ت هـِ ْي ْت َأنِت  هـِ ْت / ِإ ه
ـْ أنتما ـْ/َت ْم ِت ه ـْ ِت ه  ِت ه
 َت ْن َت ْم/ِت ْم ُت ْم أنتم
 َت ْن ِت ْن َت ْن أننت

 
ـْ ُهَو ـْ هـِ َي هـُ هـ ُش ه  ْن هـِ هـِ َي/ه
ـْ ِهَي ـْ َس ه  ـِْس ه ِس ه
ـْ هـ م ش ي هـ/س ن ُهَما  ِي هـِ ه
 َي هـَ ْن هـ م م xُش هـ ُهْم
 َس ْن ْن xِس هـ ْن xِس هـ ُهنَّ
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 :  يلي كما وهو اخل( ... هذا ) يرادف الذي هو:  القريبة اإلشارة اسم -

 املـــؤنث املذكـــــــــــــر
 ]ذ ت[ هذه ]ذ ن[ هذا املنفرد
  هاتان ]ذ ي ن[ هذان املثنى
 ]أ ل ت[ هؤالء ]أ ل ن[ هؤالء اجلمع

 . القديم العصر يف وذلك فقط مّرة إاّل يرد فلم , للمثنىأ ل ن  استخدام الشاذ ومن

ـَُمّيَز تصرفًا ويقبل , اخل( ... ذلك) يرادف الذي هو: البعيدة اإلشارة اسم -  به ي
 واجلّر من جهة أخرى. من جهة وموضعي النصب الرفع موضع بني

 يف موضع الرفع 
يف موضعي النصب 

 واجلر

 املؤنث املذكر املؤنث املذكر 

 تلك املنفرد:ذاك/ذلك

 تانك املثنى: ذانك

 أولئك اجلمع: أولئك

 
 السقطرية املهرية الشَّْحرية أمساء اإلشارة

ـْ ُذ م هـ هـذ ُن  هذا  ِد ه
 ُد ْش ذ ي م هـ ِذ ُن هـ هذه
 ِد ْي ِك ي  (هـ ن إٌل)ي ن ي ن ي ذ هذان
 ِد ْي ِك ي  ِإ ٌل ُن هـ هاتان
ـْ إل ي و م هـ ِإٌل ن هـ هؤالء  ِل ه

 ق ُب ِدِدهـَ/ق ِدْدُب ِذ ك م هـ ُذ هـُ ْن ذاك/ذلك
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 ِدْش َد ُب ق - - تلك
    ذانك/ذينك
    تانك/تينك

ـْ ِل إل ي ك م هـ ك ِإل , ن هـُ ِإٌل أولئك  ق ُب ْل ِل/ه
 :  هي بفعل أو باسم املتصلة الغائب ضمائر

 املؤنث املذكر 
 املفرد
 املثنى
 اجلمع

 للمؤنثهو  استخدام كثر فبالعكس , نادر للمذكره م  و ,ه  استخدام أن ومع
 : يطالوس العصر يف خصوصًا

 السني حتل فهي والقتبانية واحلضرمية املعينية النقوش يف املتصلة الغائب ضمائر أما] 
 . طفيفة[ تغيريات معهاء )ه( احلرف حمل الضمائر تلك يف)س( 

 
 ضمائر الغائب )مع االسم(: 

 السقطرية املهرية الشَّْحرية نوع الضمري

 ضمري الغائب املتصل ]ــه[
 ش

 (بُهِكتا) ش xب ت ك:  مثل
 هـ

 (كتابه)هـ ب ت ك
س , ش    

 ) ؟ (

 ضمري الغائبة املتصل ]ــها[
 س

 ( ِكتابها)س ب ت ك:مثل
 ب ت ك:مثل
 (كتابها)س

 س ) ؟ (

  س ن س ن  ضمري الغائبان    ]ــهن[
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 ضمائر الغائب ) مع الفعل (
 السقطرية املهرية الشَّْحرية نوع الضمري

املفرد الغائب 
 املسترت)للمذكر(

 فعل فعل أتي على صيغة فعلي

املفرد الغائب 
 املسترت)للمؤنث(

 ـ ـ
ـْ َض َرَح:الفعل آخر يف اهلاء  أي)ه

 (َغَسَلْت

 أكالـ)مثل املتصل املثنى
 (شربا

 يف كوضوحه ليس
 وجوده مع الفصحى
 باهلاء عنه ويعرب

 ـ
ـْ: الفعل نهاية يف اهلاء تأتي ـْ أًُُ , َأه  , ه
ـْ   غالبًا)كسٍرل الفعل فاء إمالة مع ِإه

ـْ ِط:مثل  (َطَرَدا) أي ِرِده

 ضمري مجاعة الغائبني
 املفرد بني فرق ال

 من وإمنا يفهم واجلمع
 (فعل) اجلملة سياق

 يف امليم تزاد
 املاضي آخر

 م + َفَعَل
 )َفَعُلوا(  :فعلم 

يأتي الفعل على صيغة)فعل( للذكور 
واإلناث وقد يكون مثة اختالف 

ذكور واإلناث أحيانًا للتمييز بني ال
كأن يكون فاء الفعل ممااًل إىل الكسر 

عند الذكور وإىل الفتح عند اإلناث ِط 
 هـِ ر: )َذَهُبوا(, َط هـَ ْر :)َذَهْبَن (

 ضمري مجاعة الغائبات
 املفرد بني فرق ال

 من يفهم بل واجلمع
 السياق

 يقبل وإما , رفتّص بال املواضع كل ذ[ يفذ ] يكون فإما:  وجهان له املوصول االسم
 : يلي كما التّصرف

 املؤنث املذكر

 ] ذت ,)ت( [ اليت ] ذ [    املفرد :الذي

 ] ذ ت ي [  اللتان ] ذي [ املثنى :اللذان

 اجلمع:الذين

 يف العصر القديم ] أل[
يف العصر املتوسط  

 
[ يف احلديث]أل هـ  ] 

 ت[

 ] أل ت[ الالتي
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االسم 
 املوصول

 السقطرية املهرية الشَّْحرية

 الذي
 *(املضارع الفعل مع)  ِذي

 (املاضي الفعل مع)  ا

 *(املضارع الفعل مع) ذي
 

 (املاضي الفعل مع)   ذ
 َد

  ذ ت ذ ت الليت
 ِد ْي ِك ْي أل / ِذ ي أ ٌل اللذان
 ِد ْي ِك ي   اللتان
 ل إل إل الذين
ـْ ذ ت إٌل ت اآلِت  ِل ه

 
  :الفعل

 [ ,  ل ع ف] :  هي الكتاب يف شواهد هلا اليت الفعل أوزان -
 ولكن[ ,  ل ع ف ت س]   و[ ,  ل ع ف ت]  و[ , ل ع ف هـ]

 أن حيتمل وكذلك,  وَفاَعَل  َفعََّل و  َفَعَل من كل عن تّعرب[  َل َع َف]   صورة
  وزن أن على والدليل,  وَتَفاَعَل َتَفعََّل عن تعرب[ ل ع ف ت] صورة تكون
 ت] أن هو(  احلبشي) اجلعزي يف توجد كما السبئي يف كان موجودًا رمبا َتْفَعل

 .َتشاَم أو َتَشْيَم لفظه كان إال إذا تفسريه ميكن ال(  جذر من املشتق[ ) م ش

                                                            
 على دالة إال( رأيي يف)  فليست املضارع تسبق اليت هذه الذي أما  مبعنى  الشحرية يف( ذ) تأتي *

ففيها يسبق املضارع  , خوالن مشارق هلجات يف هو وكما نفسها اللهجات هذه يف هو كما املضارعة
 الشحرية أي]  األحقاف هلجات يف الدال استخدامات أهم من: ) قال الباحث) مريخ( بذي قال

 .82 ص  يهرج أو يتكلم تعين[  رج هـ.  دي]  فمثاًل املضارعة ياء يسبق كحرف استخدامها[  واملهرية
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]   حمل[  ل ع ف س]   صيغة حتل واحلضرمية املعينية يف -
إال  احلاالت معظم يف  حمل  حتل القتبانية ويف, السبئي[  ل ع ف هـ
 .األمكنة بعض يف عل ف هـ أيضًا نرى قد أننا

 يف سوى للمخاطب وال للمتكلم فعل النقوش يف يوجد ال: الفعل تصرف -
 اللهجات بعض يف يوجد ما متاثل هنا والكاف) ( َرِحْمَت[  ) ْك ْ م ِح َر] 

 .املعاصرة اليمنية

 ش) و(  ل ع ف ت) و(  ل ع ف أ)  و(  ل ع ف: ) هي األفعال أوزان:  الشَّْحرية يف
 (. ل ع ف ت
 ش) و(  ل ع ف ت) و(  ل ع ف  هـ)  و(  ل ع ف: ) هي األفعال أوزان:  املهرية يف
 ( ل ع ف ت
  رمحَت,  رمحُت ففي املخاطب وتاء الفاعل تاء حمل الكاف حتل  الشَّْحرية يف -

: وتذكرَت,  َفطْنْك: تذكرُت يف فيقولون  املهرية يف كذلك وهي(,  ْك ْ م َح َر)  يقولون
(  ْك ْر َه َط)  يقولون وذهبَت ذهبُت ففي السقطرية يف كذلك  أيضًا وهي فطنك
( ا د) تتلوه  املتكلم كاف أن هو املخاطب وكاف املتكلم كاف بني الفرق يعرفنا والذي

(  ت د)  تتلوه املخاطب كاف أن حني يف عملي, إىل ذهبُت أي( َدنافع َدا َطَهْرْك) مثل
 .عملك إىل ذهبَت أي( دنافع َدْت طهرك)  مثل

 : يلي كما يتصرف الغائب فعل ماضي -

 املؤنث املذكر 
]ف ع ل ت [  )َف َع َل (  املفرد  

 ]ف ع ل ت ي[  )ف ع ل ي (  املثنى
؟ ]ف ع ل ن , ف ع ل ي[ )ف ع ل و (  اجلمع  
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 السقطرية املهرية الشَّْحرية 

 ف ع و ل َف َع ْل )َفَعل( املفرد املذكر
  : ْد ُر ُط: )ْل ُع ُف,  ْل َع َف

 (َطَرَد

 ف ع ل ت املؤنثة)َفَعَلْت( املفردة 
ل ف ع و 

 ت
ـْ: ) ِل َع َف ـْ ِرهـ  ُطه :  ه

 (ذهبت
ـْ - ف ع ل وهـ )فعال( املثنى املذكر  َف َع ِل ه
 - -  )َفَعَلَتا( املثنى املؤنث
 ( َذَهُبوا : ْر هـِ ِط)   ْل ِع ِف ف ع ل م َف َع ْل )فعلوا( اجلمع املذكر
 (نَذَهْب : ْر هـَ َط) ْل َع َف - َف َع ْل )َفَعْلَن( اجلمع املؤنث

 

 :  واملنّون اجملّرد وهما نوعان املضارع

 اجملّرد(أ)

 املؤنث املذكر 
 املفرد
   املثنى

   اجلمع

 املنّون (ب)

 املؤنث املذكر 
 املفرد
   املثنى

   اجلمع
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 ما كثريًا إال أنه,  املنّون املضارعاملضارع  ماستخدا بني التفريق مبدأ اآلن حتى يتضح مل
 احلالة هذه كانت وإن, والرجاء األمر الم وبعد والصلة الصفة يف املنّون املضارع يوجد

 ترى حيث والصلة الصفة يف كذلك فليس,  لألمر(  فليفعلّن) حالة تشاكل األخرية
 ( ,   سيطلبونها أفضال ) :    مثاًل

 (.عبدًا يشرتي الذي)                                   
 نونات ثالث إثبات املنّون للمضارع واجلمع املثنى يف جاز,  نونًا الفعل الم كان وإن

 (.يكونون) واحد مبعنى  ويكونن, يكوننن فرتى, منها اثنني إدغام أيضًا وجاز
 املؤنثة للمفرد  ل ُع فت  و    املذكر للمفرد    ل ُع ف ي:  الشَّْحرية يف -

 يطلب:  يطولب  مثل  املذكر للمفرد    ل ع ُف ي   :   املهرية يف     
 يذهب:  ر هـُ ُط ي  مثل  املذكر للمفرد       ل ع ُف ي:  السقطرية ويف     

ـْ َل َع ِف ي          ـْ َر هـَ ِط ي   مثل           للمثنى    ه  يذهبا:  ه
  يذهبون: َر هـَ  ِط ي   مثل          للجمع       ْل ِع ِف ي          
 املضارع كان إذا بالّدال الشَّْحرية يف يسبق املضارع الفعل فان املضارعة على وللداللة

 يسبق حني يف, يتكلم أي( ج ر هـ ي.  د: ) مثل(  ل ع ف ي.  د)  املذكر للمفرد
 (ل ع ف ت. أ) باأللف املؤنثة للمفردة املضارع

 بالدال املضارع يسبق السقطرية ويف
 .نكتب أي: نكوتب.  ذ   مثل   ذ أو/  بالذال يسبق املضارع فان املهرية ويف

                                                            
 (وهو بسيط فارق مع ولكن الفصحى يف احلال هو كما املؤنث املضارع للفعل كصيغة تستخدم التاء 

,  ُتِمدُّ وتعين(  ْد ِ ْم د.  ت أ, )  تشرب أي(  ي ْق ِت ش.  ت أ) فمثال النطق يف عليها األلف تقديم
 ( .81 وهلجاتها ص القدمية العربية) تعطي أو تناول أو
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 ذي(:  ذي أو  ِذ بـ)   املضارع يسبق الشرقية واجلهات خوالن مشارق ويف -
( ُهن) يقولن ذي( , أنِت)  تقولي ذي(  ,  ُهم) يقولوا ذي( , أنت) تقول ذي,  أقول

. 

 أّقول َد:  العراق جهات بعض يف املضارع يسبق والسقطرية الشَّْحرية يف الالد ومثل
 )وهي بال شك من تأثري مياني(.

 جيد ): إنه( القدمية العربية) كتابه يف( مريخ) قال فقد املضارع تنوين عن أما -
 –( ن ل ِع ف ي) املنّون املضارع صيغ اخلصوص وجه على( الشَّْحرية أي) اجلبالية يف
 الشيء حيمل أن املفروض من كان وتعين( ن ل ِم ح ي: )ذلك ومثال(, ن ل ِع ف ت)

 ج ِر هـ ت)  وكذلك يتكلم أن املفروض من كان تعين(  ن َج ِر هـ ي) و,  ما شيئًا
)  اجلبالية يف املنون املضارع من يفهم هنا ومن,  تتكلم أن املفروض من كان تعين( ن

.  أهـ(  كذا تفعل أن املفروض من كان)  عبارةل اختصار عن يعرب أنه(  الشَّْحرية
  101ص

 .الطلب حاالت يف يأتي الشَّْحرية يف املنون املضارع ان املؤلف كالم من يفهم:  أقول

 كاملضارع فهو للغائب األمر أما , للمخاطب األمر على يقني شاهد يرد مل: األمر
 الم بعد املضارع الفعل أوّل يف اليت الياء حذف أحيانًا جند قد ولكننا األمر الم بتقديم
 :  حنو األمر

 ( فليحذروا ذبيان ذي بنو وأما ) 
 هذهو  ,  بـ أو  بـ أما عادة منهما يعّبر:  والدعاء الرجاء -

 الواو إال أن الياء حبذف كمضارع تفسريها أحيانًا املمكن من كان وإن األخرية الصورة
 على يدّل احلالة هذه مثل يف وإثباتها ,  حنو , واو فاؤها اليت عالاألف يف تثبت قد
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 أو التأكيد وبالم الرجاء مبعنى ماضيًا إما اعتباره يلزم بل , مضارعاًَ ليس الفعل أن
 .  اجلر بالم مصدرًا

)  و ,1امسع أي(  ع َم ش)  مثل ل َع ف:  *الشَّْحرية يف األمر صيغة تأتي -
)  و , اكتب أي( ب ت ك) مثل ل ع ف:  املهرية يف وتأتي, ُأغُد أو اذهب أي(  د َغ
  فوق. اطلع أي(  ق ح /ع ل ط

 :  أما بطريقتني األمر يصاغ السقطرية ويف -

(  ْن ِل َص َت:)  مثل لألمر تاء واجتالب املضارعة حرف حذف بواسطة(أ
 .اذهب أي( ْر ُهـ ْط ُت)  , صلَّ أي

(  ع َم َش: )  مثل عالمة أية الفعل بقتس أن دون املضارعة حرف حذف بواسطة(ب
 ( . َصوِّت) أي

 الشَّْحرية:  الثالث اللهجات يف الغالبة الطريقة هي الثانية الطريقة هذه أن ويالحظ   
 بني العالقة مالحظته يف موفقًا(  القدمية العربية) مؤلف كان وقد والسقطرية واملهرية

 من األلف حتذف احِلْمَيرية أن من ْمدانيالـَه قاله وما اللهجات هذه يف األمر صيغة
  ذِهب ِسمع,:  تقول فإنك اذهب , امسع:  لرجل تقول أن أردت فإذا األمر أفعال

 ( .102 ص)

                                                            
 كالمهم ويف: )  قال حني وجعده محري سرو هلجة/  لغة عن حديثة يف اهلمداني قاله مبا يذكرنا هذا 1

...  امسع يف وِسَمع , لعما يابن يف مَعْم يابن:  فيقولون وحيذفون كالمهم يف وجيرون التحمري من شيء
 (248( الصفة , )ص 

[  الشحرية أي]  اجلبالية يف األلف حرف يأتي( :  القدمية العربية)  كتابه من آخر موضع يف مريخ قال *
 بدايات يف السائدة هي اهلاء فإن وللعلم[  افعل]  وزن على وتأتي[ افعل]  األمر صيغ بعض بداية يف

 (.78 )ص اهلاء من األلف أقرب وما ,[  ل ع ف هـ]  املهرية يف األمر صيغ
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 أ/  م هـ ر س ك ي: ) مثل ل ع ف ي بصيغة الشَّْحرية يف عنهما يعرب والدعاء الرجاء
 .  اهلل يهزمهم أو يكسرهم وتعين   ٌل(
 (.  ل ع ف )ي املهرية ويف

 احلروف:
]إل[, إال يف النقوش من مدينة )هرم( حيث جند    حرف النفي والنهي معًا هو  

]ل م[ مع فعل مضارع, ويف بعض نقوش حديثة العصر رمبا يكون  دا]د أ[ مبعنى   
إنسان( وهو مبعنى النهي, حنو )(  )  امسا خصوصًا  النفي, وقد يتقدم  

 أحٌد يّدعي )ال يّدِع أحٌد((.ال يكْن )/ /
 ] ل أ [.  ] ل هـ م[ ,أو    : حريف النفي:  ] يف املعينية

ء ل( حرف نفي ونهي, فالنفي مثل : )ء ل/ك ت بْ  ْك/ خ ط / ل  )يف الشَّْحرية  -
ء( أي )مل أكتب الرسالة(, وصّيغة النفي ال تكتمل إال بعد إضافة الم أخرى بعد 

 الفعل املنفي.
الحظ ان )ء ل( ال تنطق كاملة يف لنهي مثل: )ء/ت غ د/ل ء( أي ) ال تذهْب(, ويوا

بداية اجلملة بل ُيكتفى باهلمزة, ويف آخر اجلملة ُيْقَلب ترتيب األحرف حبيث تتقدم 
اّلالم وتأتي اهلمزة الحقة عليها, ومثل: )رب/ءل/ء م ي ل ن/ َخ ر/ ِظ ْر/ ء ق َط 

 اخلري على البخالء والقاطعني(.ْع ت(  أي  )ربِّ ال ُتِمْل 
ل أ( تأتي للنفي مثل )بصْطْك أل( أي )مل أتعش/ أو ما تعشيت(, و ): يف املهرية -

 )فطْنْك أل( أي )ما تذكرت/ مل أتذكر(, )هام حييم أل( أي )هم ال يريدون(.

 ويالحظ أن )ل أ( تأتي بعد الفعل املنفي.
 أريد أن أذهب( لع( تأتي للنفي مثل: )حوم لسار لع( أي )ال)
 لع( أي )ال تنَس(, و )تفقاد لع( أي )ال تنزل(. لع( تأتي للنهي مثل: ) تهنه)
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يف السقطرية : )ُأل( مبعنى )ال( الناهية , و للنفي مبعنى ) ال ( و قد تفيد التعريض و 
 .1التنبيه و تأتي لعدة معان يف احملكية و تفهم حبسب السياق 

ِإْن(, ويف نقوش نواحي مدينة  )]هـ م ي[ و  ]هـ م[ أ حرف الشرط هو   -
 ]هـن[هرم فقط 

 ]هـ م و[ ] يف القتبانية حرف الشرط: 
 يف الشَّْحرية: حرف الشرط: )هـ ر( مبعنى )إْن( أو  )إذا(

 يف املهرية: )هـُ ْم( , )هـ ن( مثل: ) هن غجنوت مشانوت( أي ) إذا البنت موافقة(.
كِدميك ُأُدم / ُكُدِمك ُأُدم ( أي ) إذا منت  عنى إذا , مثل : )يف السقطرية : الكاف مب

أنام ( , و تأتي ) ُكُرمن ( مبعنى إذا , مثل : ) ُكُرومن  طـىهرك  أطـىهور ( أي إذا 
 .2ذهبت أذهب 

الواو: هلا أوجه, فتكون للعطف وللحال, وتوطئه خلرب  حنو:  -
 روسًا(,) وأما معسكر امللك فكان حم 

 رط, وترد نادرًا توطئة لنّص النقش كله.وجلواب الش
 يف املهرية: ترد الواو للعطف وللحال وتوطئة للخرب واستئنافية.

 يف الشَّْحرية: أ( يف املنطقة الغربية :تأتي الواو كما يف املهرية.
بقة اليت ب( يف املنطقة الشرقية والوسطى: تأتي الباء لتؤدي املعاني السا               

 واو مثاًل  :  تعمل الباء عمل الواو  يف: ) ب/هـِ ْء( أي )و أنا(.تؤديها ال
يف السقطرية : تأتي الواو  مبعنى ) يا ( لنداء البعيد مثل : ) وا سعيد ووه ( أي     يا 

, و تأتي : حرف عطف مثل ) جادح حممد و سعيد (أي جاء حممد  1سعيد , يا سعيد 

                                                            
 . 224 – 221احملكية السقطرية , ص  1

 . 226و  225املصدر السابق , ص  2
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شابع مكشم و فرهم صـىطعه ( أي شبع الولد عنى ) أما ( مثل ) و سعيد , و تأتي مب
 2أّما البنت فجائعة 

 ]ف أ و[ )أو( , ويف هلجة مدينة )هرم( الفاء: قليلة االستخدام إال يف  -
 يف الشَّْحرية: ) ف ل و( مبعنى أو
 يف املهرية: ) ف ل و ( مبعنى أو

 الم األمر والرجاء: -
 لالم األمر. يف الشَّْحرية: ال وجود

 املهرية: ال وجود لالم اآلمر.يف 
الكاف: اليت تتلوها مجلة تكون إما جمرده أو بزيادات مثل:  -

للجميع منها معان شتى يكون الواحد منها مبعاني: )أْن( و ) 
 َأنَّ( , و )ألّن(, و)مّلا(, و )كي(, و)كما(.

ـْ( وتعين ) ين )َمَع( يف يف الشَّْحرية: تأتي )الكاف(لتع- بعض الصيغ مثل ) ك /َذ ُن ه
ـْ( أي ) مع هذه(, و ) ك/ ط د/ م ن هـ م( تعين ) مع واحد  مع هذا(, و )ك/ ِذ ُن ه

 منهم(.
 وتأتي )ك ن ( لتعين )ِمْن عنِْد(.
 وتأتي )ك ذ( لتعين ) مع الذي(
 وتأتي ) ب ك ن( لتعين ) ِبُكن(

 و ,( ك) و  ,(  إىل)  أو(  ل )  و (, يف ) أو(  ب )  هي:  األصلية اجلّر حروف
و , فقط(  هرم)  مدينة هلجة به ختتص(  ِمْن ) مبعنى  واستخدام  عن() أو(  ِمْن )

                                                                                                                              
 . 227احملكية السقطرية , ص  1

 . 231,  230املصدر السابق , ص  2
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 العصر نقوش وبعض القديم للعصر اختصاص(  ِمْن) مبعنى لـ  مرادف 
 . املتوسط

 أو(  َمَع )  )على( و  و ,(  يف ) أو(  إىل )  اجلّر حروف من أيضًا وهناك

  ,و  جهة( من) كالهما  و   و(,  بني )  و (,  ِعْند )

 تدخل أن تقبل هذه كل(, مثل) كالهما أو  و (,  قبل )   و بعد(,)

(  معًا واإلحلاق اإلدخال)  زيادتان جتمع أو نون أو ياء بها تلحق أو  أو  عليها

  اخل.... ,  حنو

 قد هذه كل إن ثم الزيادتني, هاتني من إال بإحدى( ,بدون ):  ,  يرد ومل

 (  بعدما )  حنو , املصدرية ما مبعنى  أو  تتلوها
 . أبدًا السبئية الالم حمل الكاف حتل:  املعينية يف

هن  وحتل( , إىل , ل ) لتعين السبئية يف(  الالم)  حمل( الـهاء)  حتل:  احلضرمية يف

 ) ( ,  يف , إىل)  مبعنى  حمل  وحتل ,( ِمْن) مبعنى السبئية)  حمل
 على(

 , إىل)  تعين[ د ع] ,( ِمْن) تعين[  ْن ِم]  ,*اجلر حروف أبرز من الباء:  الشَّْحرية يف
 من أو جهة من)  تعين[  ر ب ع] ,( نيب من)  أو(  بني) تعين[ ن ُم ن ُم( ,] حتى

 , أجل من ِل,]  تعين[  الالم( ] على , فوق) تعين[  ر ظ[ ,] الفرتة يف أو خالل
 غ ل/ح: ) مثل(  س)  تسويف حرف تعين[ ح( ,] عن)  تعين[  ر ع[, ]خبصوص,مع

 . صباحًا( سأذهب أي سأغدو) تعنى( د
 . ريةالشَّْح يف سبق عما بعيدة ليست:  املهرية يف 

                                                            
)  العطف حرف حمل)الباء(  حيل( الشرقية مسحان وسلسلة القرا جبال يف)  الشحر مناطق بعض يف *

 (.  الواو



 احلروف - قواعد النقوش املسنديةمن 

278 

,  جر حرف[ عن] , الفصحى يف[ يف] عمل ويعمل جر حرف:  الباء:  السقطرية يف
,  سقطرى جزيرة عموم يف(  ابن)  تعين( بِِر)  ,(  ابن)  مبعنى وتأتي جر حرف( ِمن)
 الولد سهر أي( ) تصابح عف مكشم قوم يهامن)  مثل الظرفية حتى تعين(  عف)

 . الصباح( حتى
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 نقش نذري:

* 

 
 

 م ج د ح ل ك / ذ ت/ م ر ح ب م
 هـ ق ن ي ت/ م رأ هـ و/ أ ل م

 ق هـ/ ب ع ل/ أ و م/ ث ن ي/ ص ل
 م ن/ ح م د م/ ب ذ ت/ خ م ر هـ و

 أ و ل د م / أ ذ ك ر م / و ب ن ت م /ذ
 ل هـ م و/ ش ف ت ت / ذ ت/ هـ ق ن ي ت/و

 ل خ م ر هـ و / أ ل م ق هـ/ ر ض و/ ل ب هـ
 و/ ب أ ل م ق هـ

 
  

                                                            
 . 255, 254, ص64خمتارات من النقوش اليمنية القدمية, النقش رقم  *

 .2/883, 1/484وانظر: لغة الضاد ونقوشها املسندية 
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 تفسري النقش:
 جمد ُحْلك املرحبّية

 تقربت إىل إلـهها أملقه
 سيد )معبد( أوام بـ)هذين( الصنمني اإلثنني

 َمَنَحهامحدًا مبا 
 أوالدًا ذكورًا وبناٍت

 الذين من أجلهم نذرت هذا القربان
 وليمنحها )اإلله( ألـمقه رضى قلبها

 وحبق ألـمقه
 

 تعليق: 
 أ ويعين )القمر(.أ ل م ق هـ: هو اإلله الرمسي لسب
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 نقش إنشائي:
* 

 هـ وف ع ث ت/ و ن ش أ ك ر ب/ ذ ي/ ح ب ب/ ع س أ و/ م أ خ ذ هـ م ي/ ي س ر
 ن/ب ن/ م و ث ر م/ ع د ي/ ش ق ر م/ م ح م ت/ و م س ق ت/ أ ن خ ل هـ م و/ و

 ل ي/ ب[] أ ر ض ت هـ م و / أ  
 ض ر ع ن/ و م ن خ ي/ أ س ر ر/ ي د ن ن / أ ع ر ر ن/ ت أ ل ب م/ و هـ ي ل ن/ و

 م ر ث د/ و د ر ع/ و أ ل أ س/ س أ ل هـ م/ م ح م ت م/ و ص ع ت م/ و م ف 
 ل ق م/ ب أ ل م ق هـ 

 
 تفسري النقش:

  3)الـُمَسمَّى( يسران 2همابنيا سّد   1هوف عثت  و نشأ كرب من أذواء َحَباب
 من أسفله حتى أعاله محاية ومساقي لنخليهما

 وأراضيهم اليت يف
 وباجتاه الوديان املتصلة جببال: تألب  و هيالن  4ضرعان

 , وال حيق ألحد مطالبتهما بريٍّ أو بأرض مسقية 5و مرثد  و درع
 أو بفتٍح للسد حبق )اإلله( ألـمقه.

  

                                                            
 .182, ص 34املصدر: خمتارات من النقوش اليمنية القدمية, النقش رقم  *

 857 /427,2-1/425لغة الضاد ونقوشها املسندية 
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 تعليق:
اب: يقع يف مشارق خوالن العالية / الطِّـَيال, وينفتح أسفله َحَبح ب ب: وادي  -1

على )ِصْرَواح( احلاضرة السبئية الشهرية, وهلذا الوادي ذكر يف نقوش عديدة, ومنه 
كان )أذواء حباب( الذين )أصبحوا يف النقوش املتأخرة أقيااًل خلوالن(, وهذا الوادي 

وقد كان  -يذهب إىل ذلك مطهر اإلرياني كما -أيضًا كان مقرًا للَجَدنيني )ذي َجَدن(
هؤالء اجلدنيون ذوي أثٍر خطري يف تاريخ الدولة اليمنية )السبئية واحلمريية( يف 
عصورها املختلفة فقد كانوا قادة جليش األْعراب )اجليش الشعيب( الرديف للجيش 

 *الرمسي )اخلميس(.
 م أ خ ذ: سد صغري, أو حاجز لضبط السيل.-2
وضعان حماذيان لوادي حباب باسم : سّد ُيسر, وباسم: سّد األيسر ويصبان ممثة  -3

 يف وادي حباب.
ض ر ع ن: مثة موضع وسط وادي حباب امسه الرَُّضْيع )بصيغة التصغري وتقديم -4

 الراء على الضاد(.
 درع : إىل جانب جيلي هيالن ومرثد مثة موضع باسم الدَُّرِعي-5

 

                                                            
 .330-328, 467رياني, صليقات ملطهر اإلراجع نقوش مسندية وتع *
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 نقش حربي:
* 

 

 

                                                            
 .261-257, ص66خمتارات من النقوش اليمنية القدمية, رقم النقش  *

 .887-2/885, 494-1/487وانظر : لغة الضاد ونقوشها املسندية, 
م , حبث )ملاذا مسي املندب مندبأ؟( ملطهر اإلرياني 2012يونيو –( يناير 40وجملة اإلكليل: العدد )

 .30,31ص والنقش املفسر  ,39-20,ص
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 أ ل ن/ ذ ل هـ و/ س م ي ن/ و أ ر ض ن/ م ل ك ن/ ي و س ف/ أ س أ ر /ل ي ب ر ك ن
 ي ث أ ر/ م ل ك/ ك ل/ أ ش ع ب ن/ و ل ي ب ر ك ن/ أ ق و ل ن/

 و ع/ و ش ر ح أ ل/ أ ش و ع / و ش ر ح ب أ ل/ ل ح ي ع ت/ ي ر خ م/ و س م ي ف ع/ أ ش
 أ ن/ و ج د ن م/ خ أ س ع د/ ب ن ي/ ش ر ح ب أ ل/  ي ك م ل/ أ ل هـ ت/ ي ز 

 ص ر و/ م ر أ هـ م و/ م ل ك ن / ي و س ف/أ س أ ر/ي ث أ ر/ ك د هـ ر/ق ل س ن / و هـ ر ج/
 و ف ر /أ ح ب ش ن/ ب ظ ف ر/ و ع ل ي/ ح ر ب/ أ ش ع رن /و ر ك ب ن

 س ن/ و م خ و ن/و ع ل ي/ ح ر ب/و م ق ر ن ت / ن ج ر ن/و ت ص ن ع/س س ل ت ن /م د
 م ع/ ع م هـ و/ و ك ي ذ ك ي ن هـ م و/ ب ج ي ش م / و ك ذ ه ف ل حب ن/ و ك ج  

 و ه ف أ ن / م ل ك ن/ ب هـ ي ت/س ب أ ت ن/ خ م س /م أ ت م/و ث ن ي /ع ش ر/أ أ ل ف م
 أ ح د/ ع ش ر/  أ أ ل ف م/ س ب ي م / و ت س ع ي م هـ ر ج ت م/ و

 ن م/و ت س ط رو/ذ ن/ م س ن د ن و ث ت ي/م أ ت ن /أ أ ل ف م/أ ب ل م/و ب ق ر م/و ض أ
 ق ي ل ن/ ش ر ح أ ل/ ذ ي ز أ ن/ ك ق ر ن/ ب ع ل ي/ ن ج ر ن

 أ ع ر ب/ ك د تب ش ع ب/ ذ هـ م د ن/هـ ج ر ن/ و ع ر ب ن/و ن ق ر م/ ب ن / أ ز أ ن ن/ و 
 و م ر د م / و م ذ ح ج م/ و أ ق و ل ن/ أ خ و ت هـ و/ ب ع م/ م ل ك ن/ ق ر ن م/ 

 ح ر ن / ب ن/ ح ب ش ت/و ي ص ن ع ن ن /س س ل ت/م د ب ن/و ك ك ل/ذ ذ ك ر و ]ب[ ب
 ب ذ ت/م س ن د ن/ م هـ رج ت م / و غ ن م م / و م ق ر ن ت م/ و ك س ب أ ت م / أ و 

 ق ف ل و/ أ ب ت هـ م و / ب ث ل ث ت/ع ش ر/ أ و ر خ/ و ل ي ب ر ك ن/ ر ح م ن ند هـ/ ذ 
 ل/ ي ك م ل/و هـ ع ن / أ س أ ر/ ب ن ي/ل ح ي ع ت ب ن ي هـ م و/  ش رح ب أ

و ل ح ي ع ت/ ي ر خ م/ ب ن / س م ي ف ع/ و م ر ث د أ ل ن/ ي م ج د/ ب ن / ش ر ح أ ل/ أ ل  
 ـ و/ ذ م ذ را ن/ ذ ل ث ل ث ت/ و ث ل ث يهـ ت / ي ز أ ن/ و ر خ ه

 ذ ن/ أ س د ن/ ذ ن و س ث /م أ ت م / و ك ب خ ف ر ت/ س م ي ن/ و ت د ي ن/ و أ أ 
 م س ن د ن/ ب ن/ ك ل/ خ س س م/ و م خ د ع م/ و رح م ن ن / ع ل ي ن / ب 

 س م ن / ك ل / م خ د ع م / ذ ي خ م ص هـ و/ و ت ف/ و س ط ر/ و ق د م / ع ل ي/
 ر ح م ن ن / و ت ف / ت م م م / ذ ح ض ي ت / ر ب هـ د/ ب م ح م د. 

 
 تفسري النقش:

 الذي له ] ملك[ السماء واألرض, امللك يوسف أسأر ليباركن اإلله,*
 يثأر ملك كل الشعوب, وليباركن األقيال

 حليعث يرخم , ومسيفع أشوع , وشرحبيل أشوع , وشرحبئيل

                                                            
 هذه القراءة ملطهر اإلرياني من حبثه املذكور آنفًا. *
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 أسعد, أبناء شرحبئيل يكمل, وهم كبار أذواء ] أمراء[ احللف يزأن وجدن] والذين هم[ 
 وه يوم أن أحرق ودمر الكنيسة بظفار وقتلوزراء سيدهم امللك يوسف أسأر يثأر الذين آزر

مجيع األحباش الذين كانوا يف املدينة, ويوم َصعَّد احلرب وشب أوارها ضد األشاعر والركب وفرسان 
ـَْجران, ويوم قام بتحصني سنسلة أو سلسلة ]جبال[ واملخ  اء, ويوم َصعَّد احلرب وعّزز املرابطة على ن

 عززهم  باجليش, ويوم أن أفلحاملندب, ويوم أن حشد مجوع شعبه و
 منتصرًا وحمرزًا يف هذه احلمالت احلربية مخسمئة واثين عشر ألفًا 

 من القتلى, وأحد عشر ألفًا من األسرى وتسعني 
 ومئيت ألف من الغنائم إباًل وبقرًا وغنمًا, ولقد سّطر هذا الـُمسند

 نـجران ومنها املرابطة حلصارها وعزهلا الَقْيِل شراحئيل يقبل ذو يزأن الذي قام بأعمال عسكرية ضد 
ه أيضًا ومعه قوات من بين ذي َهْمَدان َهَجَرًا وَحَضرًا )أهل املدن والقرى(, وَأْعَراِبهم )أي َبْدوهم(, ومع

 كل من قبائل ِكْنَدة  -قوة ضاربة وصفوة جنود من اأَلْيزون ومعه أيضًا َأْعراب )بدو(
 األقيال اآلخرون فهم مرابطون مع امللك وُمراد وسائر َمْذحج, وأما إخوته 

يف البحر حذرًا من عودة متوقعة من قبل األحباش كما أنهم هناك يقومون بتحصني سلسلة املندب بعد   
 كل ماهو مذكور إجناز

 يف هذا املسند من انتصارات وقتل وسيب وإحراز للغنائم وحصار لنجران يف هذه احلرب اليت شنوها 
 ح والفالح خالل ثالثة عشر شهرًا, وْلُيَباِرَكنَّ الرَّْحمُنوآبوا منها بالنجا

 أبناءهم شرحبئيل يكمل ,وهعان أسأر ابين حليعة,
 ,ومرثد إل ميجد بن شراحئيلوحليعة يرخم بن مسيفع 

 أذواء يزأن, وكان تارخيه شهر ذي املذرأ عام ثالثة وثالثني
 انة املقاتلني وقوتهم حلمايته منوستمئة ووضعوا هذا املسند حبراسة السماء وأودعوه أم

 كل خسيس يغريه أو خمادع ,يزوِّرونه )هذا املسند( حبماية الرمحن العلي) القدير(
ـَُمَحرَّر وُمَسطَّر وُمَقدَّم على اسم ليحفظه من كل خما   دع يطمسه أو يشوِّهه, وأنه )هذا املسند( ل

 رب هد= رب هود , وأنه ليتوسل الرَّْحـَمن. من حترير وتدوين متيم املؤمل للحظوة عند
 حبق م ح م د= مـَُحمَّد!
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 تعليق:
النقش يتحدث عن امللك ) يوسف أسأر يثأر( املعروف عند أهل األخبار بـ  -

ـَْجران( يف قصة األخدود  ))ذي نواس( امللك احِلْمَيري املتهود( الذي أحرق َنَصاَرى )ن
قام بها هذا امللك من تدمري  . والنقش يتحدث عن األعمال احلربية اليت1الشهرية

ل من كان باملدينة من اأَلْحُبوش, واحلرب على القبائل للكنيسة )الَقِلْيس( يف َظَفار وقتَْ
يف الساحل التِّهامي )لعلَّهم كانوا يناصرون اأَلْحُبوش( , وقتال أهل )نـجران( 

 القادم.واملرابطة بها, وحتصني سلسلة جبال الـَمْندب حذرًا من الغزو احلبشي 

-633للميالد ) 518بالتقويم احِلْمَيري املوافق  633النقش يعود إىل عام  -
 525( أي قبل االجتياح احلبشي لليمن ومقتل ذي نواس بسبع سنني )518=115

 للميالد(.

 ب م ح م د= بـمحمد= حبق مـَُحمَّد -

. 2ما تكون فليت شعري -ِإْن َلْم تكن هذه بشارة بنيب اهلل حممد )صلى اهلل عليه وآله(
احلق أقول إني ال أراها إال البشارة, فأهل اليمن أهل تدين شديد تشهد به آالف 
النقوش املزبورة على الصخر وعسيب النخل, سواء حني كانوا يعبدون القمر 

الرمحن الذي يف السماء( أم  )ذي بالسماء( أم )والشمس والزهرة أم حني عرفوا اإِلله 
 دان بعضهم بالنصرانية أو اليهودية غري رض( أم حنياإلله ذي له السماء واأل )

 احملرفتني, وما وصف القرآن الكريم لنصارى جنران )باملؤمنني ( إال من هذا الباب.
 

                                                            
, منشورات مؤسسة 548-1/541راجع قصة )ذي نواس( مع أهل )نـجران( يف تاريخ الطربي,  1

م, وانظرها أيضًا يف كتاب )الشهداء احلمرييون العرب يف 1983-هـ1403, 4االعلمي, بريوت, ط
 م.1966وس يعقوب الثالث, اجمللة البطريركية,دمشق, ( تأليف: اغناطيالوثائق السريانية

حممد علي احلجري, يف كتابه )لغة الضاد ونقوشها املسندية( ص  -أيضًا –ممن وقف عند هذه البشارة  2
, وقد وردت )م ح م د( و )أ ح م د( أمساء ألعالم يف نقوش مسندية أخرى مثل ما 1/490,492

, وما جاء يف )نقوش مسندية 353الكربوس رقم  نقاًل عن 2/811صجاء يف )لغة الضاد( 
 .180ص 27ونقش رقم  176ص  26, ونقش رقم 172, ص 25وتعليقات(, نقش رقم 
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زد على ذلك؛ أن هذه األشعار اليت أوردها اإلخباريون على لسان ملوك اليمن 

و منحول, ال فيها ماه األقدمني وغري امللوك كانت تبشر بالنيب, فتلك األشعار وإن كان
ـٌَس من احلق, ومتى كان العلم حتى يف أشد مناهجه تشددًا  يبعدّن أن يكون فيها َقب

 وضبطًا , قادرًا على جتاهل اإلخباريات مجلة, دون أن يستضيء ولو باليسري منها؟!.
أن هذا االسم الشريف )م ح م د( ليس فيه حروف العلة ) ا, و,  -أواًل -ومحدًا هلل

 النقوش فال تكتب وفق قواعدها اإلمالئية, فال يبقى سبيل للظن يت حتذف يفي( ال
 واحلدس.

أن هذا االسم الشريف مزبور على الصخر ال على قراطيس  -ثانيًا –ومحدًا هلل 
 .1فُيحرَّف )إال إْن غزا الصخرة غاٍز ليشرتها أو ُيهنكرها أو خيرشها كما تقول النقوش(

, أكانت بعد تدوين النقش؟! أم أن فعل دثة احلرقال جند يف النقش ذكرًا حلا -
 ؟!2احلرق مما ال يشرف صاحبه بذكره فتجنبه

 

 

                                                            
 من األلفاظ اليت تطلق على تشويه النقوش والنصب أو إفسادها أو إزالتها: 1

 أّخر.  شرت شرت,   هنكر  نّكر,   خرش  خرش,   مخص  مخص,  هحرف هحرف,  آخر
 م,أي بعد نقش هذا النقش, 523جاء يف املوسوعة اليمنية أن حادثة األخدود كانت يف حنو عام  2

, حرر املادة: حسني بن عبداهلل 160-158راجع املوسوعة اليمنية مادة االخدود )أصحاب(, ص
 العمري
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 :1نقوش خبط الزَُّبور
 لوهر / ذحربن/ عمن/ يعلل/ عبد/ ذجر (1

 فم / وأنت / فسخلن/ عبد/ ذدورم / ذ (2

 أل/ تعرين/ أيسـهيسر /بعم / سبعم/ و  (3

 ن / يعلل ] توقيع[ (4

 نقل املعنى:
 ُحربان, من ُيعلل موىل )عبد( ذي جـِراف,إىل َوَهر ذي 

 أما أنَت فتكفَّْل مبوىل ذي َدْوَرم )أو اكفْلُه ِلُيصبح َلِزميًا(, الذي 
 ُأرِسَل مع ِسَباع, وال ُتَعيِّب الرَُّجَل ) أي ال ختالف الُعرف وتهدر حقوق ]الرجل 
 .2دام يف جواِرك[, ]التوقيع[ ُيعِللما  

 سال أحدهم موىًل إىل آخر, وطلب ضمان محايته(.* )جممل معنى النقش هو إر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 .85,31-29( ص6املصدر: نقوش خشبية قدمية من اليمن, رقم ) 1
 ذي يليه منقوالن من املصدر املذكور كما هما بال تغيري.والنقش ال معنى هذا النقش 2
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 لوعد كرب/ وقسم/ عمن/ رثدأل/ ذقشنب/ و (1

 هلو/ لتهحيون/ وعثرت/ وألـمقهو/ هلصلحنـ (2

 ن/ لكمو/ نعمتم/ وبذت/ وفيم/ عربنكو/ فهعـ (3

 محد/وعربنهمو/ فحدث/ وفيم/ وهميمسو/  (4

 عودك/ عمن/ يهنأ / ركنب/ معشرت/ جلجلنم/ و (5

 عمن/ ر ب أوم/ مكربن/ ضبيتم/مألمت/ط عودن/ (6

 حنم/ وبهو/ أربعت/ معشرمت/ و]سـ[بعتم/ بهو (7

 ملح/ وبلسنم/ ومسخيم/ ولكمو/ نعمتم// (8

 نقل املعنى:
 َقِشيبانإىل وعد كرب وقّساس, من رثد إيل ذي 

 ودمتم )دام بقاؤكم(]ُذْخرًا[ له ) أو حتية منه إليكم(, وليصلح عثرت والـمقهو حالكم
 ْحِسنا إليكم بالنعم( وبهذا سالم عليكم)أو لُي

 وأكثروا الـَحْمَد ) أو حـَْمدا كثريًا(, وعليهم )الـمُرسل( سالم أيضًا, وعندما
 ن )السمسم(.تعود من ]لدى[ َيْهنأ الراكب مبعشاري الـجْلجال

 ُعْد] ومعك أيضًا[ من ]لدن[ رب أوام الـُمَكرب ِجراٌب مـملؤ
 مجع ِمْعشار( وُسَباعة )سباعي( حتويطحينًا, ومعه أربعة معاشر )

 ِمْلحًا وِبْلِسنا )عدس( ومسخيم)؟( ,و ]أدعو[ لكم ]بصالح[ احلال) أو حبسن 
 النِّعم(.

 

                                                            
 املصدر:  *

 .87, 33-31( ص7نقوش خشبية قدمية من اليمن, رقم )
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 نصوص  من الشَّْحرية و املهرية و السقطرية :
 

 :1قصة باللغة الشحرية 
 ـور : مـور عـمعـ

 قيل أو قال قائل :
 ـوش أمِحْد مـوْش / سامل / َبَطْد شـ مُغزي َثَرْه /    َفْخرا / َطْد / شـ *َخْطَرْت َأَغْد /

 مرة ذهب     /رجالن اثنان /مع    /واحد /امسه     /سامل   /و واحد امسه أمحد   
   / / أِصَلْه/ َخْدْر /, أُطْلقْهـوْل /. ِهْس م*بُسْهْم َأْز    / َحْيضبـيـْس / بُسْهمء / جـ

 /سيشوونها   /و معهم / مجل   / عندما   /وصال /الغار/أطلقا  / و معهم شاه  
ـْْم  مإجـ   ـوْل/ َعْق َجْحرر/ . باَغْد سال

 اجلمل  / يف الوادي   /  و سالـم ذهب 
ـِْر/ إ/ا ْحـَمْد/ بِق /دخْيْدْم / آْز *حِيْطْب / ب ـْْم. ِهْس/ب   /دي ضاْه /آْز /  َأَغْد/ سال

 هز  /الشاه/.حني /قد / يشويان  / الشاه/غدا /سامل /ـمد / بقي /جيوأححيطب / 
 ِهْر  ِمْه /   بـِقْلْع أْحـَمْد /.   

 ليجلب املاء/و ترك أحـمد /
ـِْر سنْي /ِكْب /هاْم حاْر /َمْن   /  قْنط َأّخْدْر/ لي ِظىْء/   آُصْنْخ /,    * ِهْس ب

 لى رائحة /الدسم /اية الغار /عبعد قليل     / نزل /ثعبان أسود/من /نه     
ـَْمْد بآز /.     باْشِرْر أح

 فالتهم أمحد و الشاه /.
ـَْل آز !/  ـْْم /َأْل /َعْد كِسي /أمحْد/ ب  * ِهْس /إدوْر/ سال

                                                            
 . 69 -66اللغة الشحرية و عالقتها بالعربية الفصحى ) دراسة مقارنة ( , ص  1
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 عندما / رجع /سالـم /مل  / جيد   /   أمحد / و ال الشاه !/
ـَهِّق   / أْد  /  اضح /     ْش /دي ال ! أشيِعأهِّق/ ب
 حتى/كل   / مل يسمعه / أحد !دى / و نادى/نا

ـََكَلْث ِهْر آِيْء/  مـوْل إجـم* ِهْس /َسقَطْع/ حـ  ـول/ بـَزَحْم/ إْد   َسَكْن/ ب
 عندما / يئس / أخذ اجلمل    /    و  جاء  /إىل السكن /و حدث الناس / 
ـِْتهَمْش بيلتق أِغْج آِس  ـْْش ال /ب ـََكْل ِهْن جـِِرْء/ ,  با سيـن  ْش , ب

 ما جرى  / , فلم يصدقوه /واتهموه بـقتل صاحبه   , بـكل 
ـَْقْش  ـِْلت ـَْنَعفْش /إيْرَدْد إْذ أْحـَمْد /, ِهْر ي  * بـُكْن مـَْجِلْس   َمْن ُمُنُهْم  /   ب

 و كان مـجلس )كالمي( بنهم/و تبعوه /أبناء عم أحـمد / , ليقتلوه  
ـَْرا َسْصفىْء َمْنُهْم /َشَخْر    ُعْقْل /َمغ

 بهم              / شيخ عاقل /  علم
ـِْر/   *با ْعِرْر   ُهُهْم    / ِهْر َيّسْد َمْن ُمنثُهْم /. بَعقْد ُهُهْم  ُمُعْد  /. َبِهْس ب

 و أرسل من أجلهم /ليسوي ما بينهم  / . و عقد هلم موعدا /.و عندما 
ـْْم /َمْن ِهْن جـِِرْء /  * آِيْء إْد َسَكْف /سْخرْب َشَخْر سال

 لس اجلميع    / سأل الشيخ سالـمًا / من كل ما جرى /ج 
ـََكْل َهْن ُكْن /. عـ ـَْكم* َكَلْث ِهْش سامل /ب ْعُتْن َبْز ـور َشَخْر ِهْر َحّضارْت/ : ن

 َنْحَزْزْس 
 
 

 حدث له سامل     / بـكل ما كان  /. قال الشيخ للحاضرين   / : ائتونا بشاه نذحبها 
ـَْسـْرْك/ ِهْن سِر ـَن  ْك سامل بـا احـْمد/ َعْق َخـَدْر .*ب
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 و  نفعل   /ما   فعل سامل  و احـمد   /عق )داخل( الغار .  
ـَضيْس  َعْق ـَِكْن ؟ *َزَحْم َأغاْج بَأْز / ب ـَسخِنْط آحبب /بي إقوْل /إَدْع إَنْه َأي    َخَدر /ب

ما  أتى الرجل بشاة /و شووها داخل الغار/و خرجوا من الغار/و نظروا/ليعلموا 
 سيكون 

ـِْر ُهُهم سني /َضَهْر  هاْم   حاْر     /َمْن ِشَرْق أّخَدْر .   * ِهْس ب
 طرف الغار.حني صار هلم برهة  / ظهر ثعبان أسود عظيم /من 

ـْْش .  با أغاْج*َزَحْم/ لي ِظىْء/ آُصْنْخ /, بالْد ِدْش  ـِت ـَْبـَدْق      /   أْد  إْمي  ن
 فأطلق عليه الرجال البنادق /حتى أماتوه أتى / على رائحة / الدسم /,  

 ـوْر ُهُهْم َشَخْر /: َشقْق َشفل أهام           /       م* آخراْت عـ
 الشيخ      / : شقوا بطن اهلام ) األفعى(/أخريًا قال  هلم    

ـَْكِسْء َحِدْد أَجـْنـبيْت أحـمد /.    شق شفلش /  ب
 مد /.فشقوا بطنه    / و وجدوا حديد خنجر أحـ

ـْْم     /َبـْسحِمْد أرحـُمْن/ آْضِهْر َحق . ـَْن / ِسَرْح سال ـََضَهْر آي  * ب
 الذي أظهر احلق . فظهر الصدق / و انشرح سالـم /و حـمد الرحـمن  /

 :1نص من املهرية 
ش ي/ م ج و ن ي/ م ن /      ح م د/ اهلل/ و / و ل ك/ أ ل ح م د   -1

 أ خ و ف

ب ل ج ل ي ج/ و/ ب و    ل ء    /خ ص م ي/ ء ل/ ي ل ح ق ي -2
 ت ي/ ح و ف

    

                                                            
  57العربية القدمية و هلجاتها , ص  1
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 معناه: 
عندي / مالجئ / من /     محدًا / لك يا اهلل/ و/ لك / احلمد      -1

 اخلوف

يف اجلليج/ و/ حوف )وهما      خصمي / ال/ يلحقين / ال أو أبدًا     -2
 أمساء مواقع يف الطرف الغربي من اهلضبة(.

 : 1نص من السقطرية 
ـُُلوُطء غويـجهن طود حارء يشحـِامي  جدحن طاه ـُه طايه ِدحيان ,عب ـُغـُوجـُون  ب

ُرُكوُبن دحن لبيِعر ُهْه ويهيه , و مكشم د عبداهلل من دامُسه عف نارح ِدَتر ُدْترُر       
ـِرُيه :  عم نارح َقْيعف أطقعك طايه بُبوْيِهن عُمك طايه تنـت

ـُوْيهـِن ُقْلُعش بس لعم أ  ماِطء , لكن ُأل نوُدق أنها يقلم بوقعم مشعليه ُدش ب
 تاهب ضايفي من

 كول بها : عومر : أل عاك تاه مشقبهل لنكي ُزورهرر دعاد أل حاجف بر باك 
 ُهْه من أمداتن شرقك من عالج دُأل ناجح .

 يقول : 
 جئنا ذات مرة أنا و رجل يطلب امرأة مرَّات و مرَّات , و هي امرأة من  ‘‘

ه إىل أن وصلنا  دتر دترار  حالنا , أنا و هو و ولد عبداهلل بن دامُسعندنا , ركبنا على ر
 ) اسم مكان ( , عندما وصلنا قيعف ) اسم مكان ( , نظرُت إىل أعلى اجلبل 

                                                            
 . 122 -121احملكية السُّقطريَّة , ص  1
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فرأيت شجرة ) بايهن ( , قلت قصيدة واحدة : ما أعالها هذه الشجرة فيها مثار لو 
لقوة , فرد اآلخر : ال تذكرني أصُل إليها لكن ال ُيتاح لي , ليتمن هناك ضعيف ا

 ’’رح يؤملين ألنين قد كنت منذ أزمان تعاجلت منه بعالج غري مشفي مشقبهيل ج
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 من نقوش ظفار الشحر ) ظفار (
 من كتاب : لغة عاد , علي بن أمحد حماد الشحري .*
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و)املعجم اليمين(, أما معجم )مشس الُعُلوم وَدَواء .. هنا قراءتان لـ)املعجم السبئي( 
 ‘‘َكالم الَعَرب من الُكُلوم( لنشوان بن سعيد احِلْمَيري فقد خصصناه بكتاب مجعنا فيه 

شعوب اليمن و ملوكه   و أقياله و شعراءه و اليمانية من ) مشس العلوم ( :   ’’املاّدة 
, و رأينا أن ننقل ك مما ينسب إىل اليمنمواضعه و نباته و صناعاته و غري ذلبلدانه و 

كما أوردها نشوان  ’’بلغة أهل اليمن  ‘‘القسم املتعلق  –ها هنا  –منه يف كتابنا هذا 
 احلمريي مع تعليقات حمققي املعجم . 
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هو معجم صنعه عربي وثالثة مستشرقون هم: حممود الغول )أردني/ فلسطيين(, و 
 ف.ب بيستون )اجنليزي(, وجاك ريكمانر )بلجيكي(.فالرتموللر )أملاني(, و أ.

صفحة من القطع املتوسط )دون صفحات التوطئة واملقدمة 173يقع املعجم يف 
 واالختصارات النحوية واالصطالحية واملراجع(.

 كتب املعجم بلغات ثالث: االجنليزية والفرنسية والعربية .
اء, ومركز الدراسات املعجم جهات عدة هي: جامعة صنعتعاونت على إصدار 

والبحوث اليمين, والصندوق البلجيكي للبحث العلمي, وهيئة البحوث األملانية, 
 وجامعة الريموك األردنية.

 صدر املعجم عن ) دار نشريات بيرتز(, ومكتبة لبنان
 املعجم.وضعت للمعجم توطئة ومقدمة موجزة أبان فيها صانعوه منهاجهم يف عمل 

 
 جم:مالحظات على عمل املع

كتبت مواد املعجم حبروف التينية مع إضافة إشارات إىل بعضها لتدل إىل أصوات ال 
تفي بها احلروف الالتينية وكان األحرى أن تكتب حبروف العربية الفصحى ألن 
السبئية عربية وتشتمل على أصوات الفصحى كلها )بزيادة السني الثالثة وهي حرف 

صانعي املعجم إىل احلروف الالتينية مرده أنهم  لسني والشني والزاي( ولعل جلوءبني ا
 أو كثريًا منهم كانوا حني ينقلون النقوش السبئية يكتبونها بالعربية ثم الالتينية.

ثم إن املعجم السبئي مل تكتب مواده حبروف املسند وكان األصوب كتابتها ثم ما 
 يقابلها من حروف الفصحى.

لالتينية ترتيبًا ال ُيْدَرى على أي أساس بت حروف مواد املعجم باحلروف اوقد رت
االجنليزية, وال فق األلفبائية العربية وال وفق  alphapeticارتكز فال هو وفق الـ
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األجبدية العربية وال حتى وفق ترتيب اهلمداني حلروف املسند وما يقابلها من حروف 
 .1الفصحى يف اإلكليل

جم, شرحت كلماته شرحًا موجزًا ه اليت تقارب املئتني صغري احلاملعجم بصفحات
للغاية, وأسلوبه هو أسلوب األحباث اليت يتناوهلا املستشرقون: موجز, جاف, تكثر فيه 

 -اإلحاالت واإلشارات كأنهم يديرون أحاديث خاصة بينهم كما قال مطهر اإلرياني
 لمي.مع إجالله جلهودهم يف ميدان البحث الع -2غري مره

األعالم والقبائل واألمكنة واآلهلة فحرم بذلك القارئ من أغفل املعجم دراسة أمساء 
, وانظر أصول هذه األلقاب اليوم يف املعجم: الِدن, حمفدي, مأخذي, 3فائدة مجة

حيفي, حيقي, ُقَهالي, شايف, شايم, َمْقَولة, قطينة, حاوري, بكيل, َيَهِري, ظاِعن, 
 َغْوَبر. اخل اخل.

 ءة يف النقوش موضوع املعجم:قرا
يف لغة النقوش تأتي الكلمات )األمساء واألفعال( على أصلها الثالثي و فيها فوائد  -

منها الرّد على َمْن زعم أن من كلمات الفصحى ما هو ثنائي من مثل كلمات : أب , 
 , أو أم , أخ , ابن , دم , و ُيلجأ ملعرفة أصلها بالرّد إىل التصغري و النسب  قياسًا

و غريهما بينما تتضح ثالثيتها يف نقوش  4ريانية و العربية بالذهاب إىل اللغات الس
املسند اليماني  , هذا يف الثنائية أما يف الثالثية فتأتي على أصلها حتى عند اتصاهلا 

                                                            
 90-85ألحد صانعي املعجم )جاك ريكانس( حبث عن ترتيب احلروف العربية عند اهلمداني ص 1

نشر يف كتاب )اهلمداني: لسان اليمن( الصادر عن جامعة صنعاء يف ذكرى اهلمداني األلفية بتحقيق 
 م.1986-هـ1407يوسف حممد عبداهلل , 

العدد األول,  -, جملة اإلكليل السنة الثالثة18-7(صانظر مقالته: نظرات حول )املعجم السبئي  2
 م.1985هـ,1406خريف 

حبث إبراهيم الصلوي عن األعالم اليمنية القدمية يف جملة دراسات مينية , العدد  -مثاًل-انظر  3
 .142-124,ص38

ة , اإلبدال يف ضوء اللغات السامية ) دراسة مقارنة ( , رحبي كمال , نشر جامعة بريوت العربي 4
 . 38 -29م , ص 1980
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و من فوائد جميئ الكلمات على أصلها يف النقوش ما هو وثيق  ,بضمري املثنى أو اجلمع
ل اهلمزة يف كلمات من مثل : أبناء , ة اإلعالل يف الفصحى كمعرفة أصالصلة مبسأل

 كساء ...اخل .
 مثل: 

 بوأ تأتي أب
 أمهات تأتي أم
 أخوت تأتي أخ
 دمو تأتي دم
 عوم تأتي عام
 حيو, حيوت تأتي حياة
 بين تأتي بنى
 محي تأتي محى
 مشي تأتي مشى
 سقي تأتي سقى

 كون, كني تأتي كان, حدث
 صيد تأتي صاد
 أبناو تأتي  أبناء 
 أكسوت يأتي مجعها كساء 

 اإلبدال : -
تان يف لغة النقوش حيل حرف من كلمة مكان آخر من كلمة مشابهة لتؤدي الكلم

املعنى نفسه, وإذا كنا نفهم اإلبدال يف بعض احلروف يف لغة أهل اليمن شأنها شأن 
إذا كنا  -غريها من اللغات العروبية القدمية )السامية(, وال يزال له أثر يف عاميتنا اليوم

 -مثاًل–ينا أن نفهم إبدال بعضها من بعض كحلول الّزاي فأنه ُيْشِكل عل -نفهم ذلك
ا ذهب إىل ذلك صانعوا املعجم ألنا ال نعرف هذا الضرب من اإلبدال حمل الّذال كم

يف لغة أهل اليمن اليوم و ال يف كتب الرتاث اليمين , وعلى كل حال فإن اإلبدال يف 
 لغة النقوش حيتاج إىل دراسة مقارنة أوسع.

 

ل يف النقوش:ومن اإلبدا  
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 ( عرب)  1( غرب         عْربغرب ) 
 ( عرب مبعنى لـ, من اجل, لصاحلعرب )     ( عرب           عْبر )

(: كلها تعين احلظوة ( حضي , حصي)حضي )   ( حظي      حظي ) 
 والرضا.

 2( برخ( برك         َبَرَخ )َبَرَك )
 خ ف ر ت )خ ف ر ت(               رة   كفا

 (   محر    : أي وهب ومنحمحر )    ( مخر     َخَمر ) 
 (   جوم ( قوم         جوم ) قوم 

 حلص                        حلظ                     : مرض وعياء
 : قيظ , موسم القيظ, غالل القيظ    ق ي ط                    ق ي ص             

 : حقد , ضغينة               ش ظ ي                    ش ص ي 
 ض ب أ                    ص ب أ                 : قاتل, حارب

 ظ ب ي                     ص ب ي              : ظباء )مجع ظيب(
 :وصف للسكة )النقد( جديد. م ص ع  ن ص ع

 :حارب, قاتل, حرب, عدو أ ض ر  , ض ر ر  س ض ر
 ن )معركة(, مسكن:موط م و ط ن  م و ض ن

  3س 1خ س  1س 1خ س
  و 3ك س  و 1ك س

  ج ب ز  ج  ب ذ
  ذ  ز

  ذ ن  ز ن

                                                            
مثل هذا اإلبدال يأتي يف هلجات سقطرى والشحر ومهرة ففي السقطرية يطلق على الُغراب) الطائر  1

األسود(: )ْأْعْرب( يف حديبوه واجلهات الشرقية واجلنوبية من سقطرى, و )أغرب( يف قبهاتهن واجلهات 
ة اليت تأتي من اجتاه املغرب واملشرق,ويف هلجات الغربية منها, و ) َمْعَربة (: تطلق على الريح اخلفيف

الشحر ومهرة تأتي كلمتا )م ع و ر ب( و )م ع ب رب( لتدل على القادمني من ناحية الغرب أو قد 
 تعين اأَلْعراب(.

 انظر :)مشس العلوم(, مادة :)برك( , ومثلها يف العامية : دكتور: ختتور 2
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 :وازع )لقب قائد عسكري أو قبلي( و ز ع  و ذ ع
 ؟ رزح  ر ت ح

 :ثوب , زي )؟( ث و ب  و ب 3س
 :مرعى و و د تذ   س و و د ت

 :ثالث س ل ث  ث ل ث
ء املذكرة هلا مؤنث من لفظها بزيادة التاء وهو يف لغة النقوش جند أن بعض األمسا -

 ماال جنده كثريًا يف الفصحى:
 غالمة   غالم  

 صلمة   )صنم: متثال لذكر أو مؤنث(  صلم
 بعلة  بعل
 1إبلة   إبل

وقد يكون يف هذا تأييد ملا ورد يف بعض كتب الرتاث العربي من أن بعض الكلمات 
التأثريات اليمنية مبؤنثاتها القياسية مثل: كبشة يف  اليت ليس هلا مؤنث من لفظها جاءت

 ,) املنسوب إىل اللهجاتمؤنث كبش, ورجلة يف مؤنث رجل, وشيخة يف مؤنث شيخ 
 (109اليمنية ص

لحات ما قد ُيَظّن أنها إسالمية خالصة وهي مزبورة يف من األمساء واملصط -
 النقوش مثل:

 2 الرمحن: 

                                                            
 بريوت. –, ط, دار الفكر 52: اإلبالت: اإلبل, صيف معجم املقاييس يف اللغة البن فارس 1
نقل أبوحامت الرازي قوله :إن النيب )صلى اهلل عليه وآله ( كان يكتب أواًل :بسم اهلل , ثم كتب :بسم  2

اهلل الرمحن , فكانت العرب تأبى ) الرمحن ( فقال اهلل : ) قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحن ( , قال : وهو 
ان....اخل , ثم علق احملقق  اهلمداني بعد أن أورد رسم كلمة الرمحن بالسريانية و العربية بالسريانية :رمخ

) رح م ن ن ( أي الرمحن , و أشار لقائمة  بقوله : و إمنا أخذته العرب من العربية اجلنوبية 
الكلمات اإلسالمية العربية  النقوش املسندية اليت جاء فيها هذا االسم الكريم .) راجع : كتاب الزينة يف

هـ , عارضه بأصوله و علق 322, تأليف الشيخ أبي حامت أمحد بن أمحد بن محدان الرازي املتويف سنة 
صنعاء ,  -عليه : حسني بن فيض اهلل اهلمداني اليعربي احلرازي , مركز الدراسات و البحوث اليمين  

 . 193م , ص 1994 -هـ 1415ط / األوىل , 
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 خليفة:    
 مسجد:    

بالياء مثل: م هـ ل ي: )ميني , قسم(,  -يف النقوش -كثريًا ما تنتهي األمساء -
األشياء أو ولست أدري أهلا صلة مبثل ما هو يف هلجتنا اليوم حني نريد أن ُنَصغِّر 

ـَُحقِّرها مثل ُعملي: تصغري عمل, و ُعذري: تصغري ُعذر ,  ومثلها يف النقوش:  ن

 : نكاية ن ك ي                      
 امليعة ~ل ب ن ي                   : )خبور( اللبين, 

 م س ت ي                  : شراب
 ت ح ت ي ن              : اجلزء التحيت

 مع :وقد تأتي للج
 أ ث ر ي       : )مجع( جباية, ضريبة

 أ ز ي ي        : )مجع( قوامط, مالزم )من حديد(, ألواح تقوية , صفائح متتني
 1التليب            : التجمع

 يف لغة النقوش نـجد لبعض األمساء املفردة صيغ مجع متعددة مثل: -

  أكرباء !؟ ,    أكبور ,   ُكبار ,  )ك ب ر( = كبري:   
 ِكْبَور  أكربات ! ,  

 ) ي وم ( = يوم  :  
 2؟أمواه ,    ) م و ( = ماء    :   

 , أخنال. ) خنل, خنيل(, = ن خ ل:  

                                                            
 .134تاب: )اهلمداني , لسان اليمن(, صانظر ك 1

يف خوالن بن عامر )صعدة(, يقال للماء: ماو )أ خربنا بهذا القاضي علي إبراهيم املهدي(, وهل هذا  2
 (: قرناو!) يؤيد قراءة  َمن  قرأ  )ق ر ن و (
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 مقارنة كلمات من املعجم السبئي بـمابقي منها على ألسن الناس يف اليمن اليوم:

 معناها يف العامية معناها املعجمي الكلمة

 ص ن ج )َصنَّج(
زقاق ضيق, سكة ضيقة, زنقة )يف 

 مدينة(
 لقه, واألصنج: األصمصّنج الباب: أغ

 )خوالن العالية(َثْبت اسم موضع يف ِبْدِبدة  حوض, صهريج ث ب ت
 حنو , جهة ) يف كالم أهل تهامة( حنو , يف اجتاه , قبالة , جبانب س ن ن 
 وهو كذلك يف العاميات طلّي, خروف ابن عامه ط ل ي

 ب ح ض 
اقتحم ~وثب على~أغار على~دخل 

 أرض عدو

فالن أي ألب عليه و  باحض فالن على
 –بين سحام  –حرض ) من كالم شوكان 
 خوالن ( 

 طبيخ: ما ُيطبخ من اخلضروات حلم ب خ ط

 ط ب ن/ ط ب ن ت
ادعى حقوق ملكية )يف أرض(, أدعى 

 )أرضًا(, مالك
 َطاَبَن: شاَرك يف/ ماَثل, ناَظر

 الطَِّبينة: الضرة. الّطِبْنة: لقب أسرة

 و ث ن
َيرية قدمية(, قعد, جلس, وثب)ِحْم

 احتل )أرضًا(
 ِوَثاب: فراش جملس الضيف )خاصة(

  مكانه: مل يربحهوثب يف
ـَن حدد, وضع حدودًا وثن  حدد بوضع َوث

 وضع أساس )بيت( طمر)آبارًا, هدم, دمر)أبنية( و ث ر
 زبر: بنى بالطني )زابور( بنى , أقام بناء ز ب ر
 زكاة نعمه, فضل ز ك ت

 ارد مائيةماء متوفر, مو ز م
يف الشَّْحرية واملهرية: )زم .ء م ي هـ(: طغى 

 املاء
 ِظْبر للمكان )ركن, زاوية( فرقة أو فئة من اجملتمع ب رظ 

 ظبية ناقة فتية ظ ب ي ت
 قفحوه أي قتلوه اعتداء, تعد ك ف ح
 ماجل بركة, ماجل أ ج ل
 طريقأخر الشئ: أبعده عن ال أبعد )شرًا(, أزال, أزاح)نصبًا( أ خ ر
 َغْيل مـجرى ماء, قناه, غيل غ ي ل
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 معناها يف العامية معناها املعجمي الكلمة
 َهَجر )ي: هجر(مدنية, قرية  هـ ج ر

 سنبلة س ب ل

سنبلة/ َسُبوَلة, )يسبل( الزرع خرجت 
)سبولته( هذا على قياس لغة بين )هميان( 

)املعجم )؟( فأنهم يسمون الّسنبل )سبوال( 
 ويف العربية: شبولة (,195 )ص الكامل

 بأمرمجع  أمر ح ش ك )حشك(
 َبْرد - ح ب ر

 مرض, داء, علة صعوبةجناة, خالص من شقاء أو  ج ذ م )جذم(
 أرض مزروعة أكرب من اجِلْربة أرض مزروعة مسّورة, حديقة ح ص ر ) حصري(

 )أخس البقر متحر املاء( مثل عامي ختريب, تدمري )أرض( م ح ر ) حمر(
 اء, وهو حماط بسوراحلوي: احلوش, الِفن أحاط, حصر, طّوق ح و ي )حوي(
 طرد هزم, طرد, كسح ك ش ح)كشح(

 كان, حدث ) كون(ك ون 
 الكون: اإلصابة برصاصة أو حنوها

 وكانت الكائنة: حدثت
 نافذة صغرية نافذة عليها ل هـ ج )هلج(
 إزالة الطني من البئر أزال الطني, رفع الطمى م س ر )َمَسر(

 فالن ميتهن فالنًا: يسخره يف خدمته خدمة )يف محلة(, خروج )يف محلة( م هـ ن
 شي حقري رسل, بعثة )دبلوماسية(وفد,  ت ن ب ل ت

 قتل, ضرب هب, انطلق, اندفع؟ فرسان, خيالة؟ ن د ف
 نّفس للشئ: جعل فيه ثقبًا فتح, بثق, منبثق ماء, مصب ماء ن ف س, م ن ف س

 نّفص نفسي: سار, توجه, فصل ن ف ص

 ن ج ز, هـ ن ج ز
فسة, أحدث منازعة, ختلص أحدث منا

 أجهز عليهمن أحد, وضع نهاية له, أو 
نـّجز البائع عميله: قدمه على غريه أو أسرع 

 يف تلبيه طلبه
 فالن منّكر أو ُنكره: مشّوه أو شّوه نفسه شّوه, بّدل, أتلف )نصبًا( ن ك ر )نّكر(

 نقيل طريق يف جبل, منقل م ن ق ل ) منقل(
 بثأر القتيلتنصيب القرب عند األخذ حجر  /نصب, أقام )نصبًا ن ص ب
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 معناها يف العامية معناها املعجمي الكلمة
 منصوب)تذكارًا(

 إزعاج, حترش )مناطشة( شغب, تعكري صفو, إزعاج ن ط ش
 نود ريح)ى: نود( ن _ن و د, ن د
 أعطى أرضه مقابل مال, أو اشرتى باجلملة. دفع أجرًا ) عن أرض( تقبل )أرضًا( ق ب ل

 ق ب ل ,م ق ب ل ت
اجرة, أرض زراعية مؤجرة أو مست

 أرض متقبلة
 القابل )خزان ماء(

 ُقبال قبالة, أمام ل ق ب _ل

 حوض م ق ل د

مفتاح باب )يف مشارق خوالن( ,ِقِلْيد : 
مفتاح خشيب )يف تريم(,ويف الشَّْحرية )ُم ق 
ل د(: حوض يستخدم للوضوء يف املساجد 

 قدميًا

 ق ن ي
من معانيها: ُرزق )ولدًا(, ُوِلَد له )من 

 امراة( ولٌد
)يقين( )يف آنس/ قاع احلقل( جاَمَع, نكح 

 )هلجة حمدودة(
 انفجر قرح, قرح, جرح ق رح
  من معانيها: قرب )امراة( جلماع ق ر ب

 حوض ماء )ِقْرو( ِقْرو: حوض ق ر و  )قرو(
 راحة راحة: استجمام, بقاء ر ب خ  )ربخ(

 س احملرقةَرَضَحُه: أتعبه, عرضه للشم حارب يف موقعه ر ض ح, ا ر ت ض ح

 س ب ط
 شجار, غلب )عدوًا(,اشرتك يف 

 كسر )عدوًا( ضرب
ركضه برجله )َزَبَطه( ,و من أمثلتنا : ضربة 

 باملسبط و ال عشر باملطرقة
 أرض وبيئة سقم, اعتالل س د م )َسَدْم(

 سور م س و ر ت )ج(
َمْسَور, و َمْسَورة : أمساء ألماكن كثرية يف 

 اليمن 
 املسيلة: اسم موضع رى واٍد, بطن وادالشمال, جم م س ل ت

 الشام: الشمال الشمال, سار مشااًل ش أ م
شايم : محاية )يف تريم(, و شايم : حصن يف  نصب )حامية( ~وضع  ش ي م 
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 معناها يف العامية معناها املعجمي الكلمة
 حفاش/ احملويت , واسم أسرة يف صعدة .

 أدَّ شرعك )أي واجبك(, َشاَرَع: طالب حبق حقوق, مستحقات )شرع(ش ر ع 
 اسم موضع أساس ش ر س )شرس(
  ّخرب, كسر, شّوه, عاب, شرت )شيئًا( ش ت ر )شرت(

 تابع, نصري ش و ع )شويع(
من يتابع ويرافق )الـَحِرْيو(, و شايع اسم 

 يكثر يف اليمن
 البيت )ع(أنصار أهل  شيعة, أنصار ش ع ت )شيعة(

 زوج ش ع ت

يف )وادي َحَباب(: اليوم, وغدًا, وبعده, 
فـ)شاعة( اليوم الذي بعد وشاعة, وِشْعِمل, 

بعد غٍد , ويف يافع : َشْيِعه/َشوعه:بعد غٍد,و 
شيع شيعوه/تي شيع/ُشوع ُشوَعه:بعد ما 

 بعد الغد.
 اسم للزوجة يف بعض اجلهات اليمنية محاية, وقاية ش و ف ت  )شوفة(

 أغلق/واَرَب بابًا حّصن )موضعًا( ص ن ع  )صنع(

 خضار مبقلة, موضع زراعة بقول أو ق ش م
ِمْقشامة, ُقْشم,)يف تريم : وعاء من اخلوص 

 حلفظ اللحم(
 الولد مصحي: سليم الطوية رضي, طابت نفسه ص ح ح , ي ص ح

 م ح ج ر
حمجر, محى, أرض مقصورة )على 

 انتفاع أحد بها(

مـَْحَجر, محى, ويف الشَّْحرية: )م ح ِك ر( )م 
ح ُك رت(: محى, أو أرض مقصورة )على 

 ها(انتفاع أحد ب
 ويف السقطرية: َمـْحَجر: اسم مكان للسكن

 كراء بهيمة ع س ب
ما يعطى للصبية يف العيد )نقود(, ويف 
 الشَّْحرية: أجرة, كراء, كلفة صنع شي ما

 طاعون, وباء ع و س
الشَّْحرية: زكام, ويف األعروش )من يف 

 خوالن العالية( الَوْعس: احلّمى.
اليمن: ما يقدم يف أكثر هلجات  ِرْفد, عون ر ف د
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 معناها يف العامية معناها املعجمي الكلمة
للَحِرْيو)العريس( هدية له وعونًا , ويف 

الشَّْحرية: رُفد: قدم املساعدة والعون, س ر 
 ف و د: طلب العون واملساعدة.

 ريف, حاجز ماءك َكريف, صهريج, حوض ك ر ف )كريف(

 أمت , أجنز, أكمل  ق و ح
يف بين صريم من حاشد يقال للشخص إذا مل 

ما ّقّح منه شي أي مل  ينجز ما ُكّلف به فالن
 ينجز ما ُوكَِل به.

 
 

 بعض الصيغ يف املعجم السبئي: -
نتحدث هنا عن صيغ حمددة وردت يف املعجم السبئي وقبل إيراد هذه الصيغ نود أن 

 نذكِّر القارئ الكريم ببعض الظواهر الكتابية يف نقوش املسند:
 ل:مث  1تهمل النقوش حروف املّد )أ, و, ي( يف الكلمة -1
 ا    ) األلف(         خوالن                    خ و ل ن      -

 ِحْمَيريون     و  )الواو( -أمحور             )أ ح م ر      -

 ي     )الياء(            بكيل                        ب ك ل        -

 تطرح النقوش همزة الوصل يف أول الكلمة مثل: -2
مبعنى طلب فضاًل, التمس ): )ا( استمأل :  م ل أ    س ت  -

 عونًا(

 حتصن, اختذ موقف دفاع( ))ا(ستصنع: :  س ت ص ن ع   -

                                                            
القدمية )السامية(إذ ليست الكتابة املسندية وحدها يف هذه امليزة بل هو شأن فصيلة اللغات العروبية  1

)يرتبط املعنى الرئيسي يف الكلمة يف ذهن الساميني باألصوات الصامتة فيها أما األصوات املتحركة فهي 
 (14,15مية, بروكلمان ص )فقه اللغات الساال تعرب يف الكلمة إال عن حتوير هذا املعنى وتعديله( 
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 تسقط النقوش كثريًا النون الساكنة مثل:-3
 مجع َنْفس(): َأْنُفس    أ ّف س       -

 استنصر, استعان( ): )ا(ستنصر : )س ت ص ر  -

 
: إن هذه القواعد/القيود الكتابية ليست مقصورة على الكتابة -إمجااًل –كن القول ومي

ي يف كتابة اللغات العروبية القدمية )السامية(, وملا كان أسلوب الكتابة املسندية بل ه
املسندية يهمل حرف املد وال جيعل عالمات للحركات وال لتضعيف احلرف, لذلك 

وجه يف القراءة بيد أننا نستطيع معرفة الصيغة بدالئل كان بعض الصيغ حيتمل أكثر من 
الفصحى وزنًا وِداللة, ووجود كلمات يف  منها: وجود كلمات يف املسند هي عينها يف

املسند هي نفسها ال تزال جارية على ألسن أهل اليمن بالوزن نفسه والّداللة نفسها, 
 ننسى وجود نظائر ) وال -خاصة يف األفعال–أضف  إىل ما سبق داللة السياق 

سم للكلمات املسندية يف أخواتها العروبية القدمية )السامية( كأمساء أعضاء اجل
والضمائر وكثري غريها, مع مالحظة أن من صيغ الكلمات املسندية ما يأتي موافقًا 
لصيغ الفصحى )أعين وزنًا( وختتلف عنها يف الّداللة )مثل صيغة استفعل( كما قررها 

صرفيون, وعلى كل حالة, فإن الّداللة بني صيغ الكلمات املسندية النحويون وال
 ميدانها. -ليس هنا –سة والفصحى تستحق أن ختصص هلا درا

ال بأس أن نعيد التذكري بأوزان الفعل يف )املعجم السبئي( لنضرب عليها أمثلة, 
 ولنتوسع يف بعض الصيغ وفق الدالئل اليت ذكرناها آنفًا.

 هفعل(, تفعل ) تفعل(, افتعل )فتعل( , استفعل )ستفعل(فعل )فعل(, هفعل )
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 :1من أوزان األفعال

 :*َفَعَلوزن    -
 .~, صّدع )سّدًا(, أتلف, خرب~َثَبَر: فّل )عدوًا(, هزم ث ب ر
 َحَفَر: حفر ح ف ر

 َرَحَض: رحض, غسل ر ح ض
 فعل: فعل, عمل ف ع ل
 فل: قفل, رجع, )من غربة(ق ق ف ل
 قمع: قمع, قهر )أحدًا( ق م ع

 املعجم.و وزن َفَعَل كثرية يف 
 

  

                                                            
-257ربية, ألبي منصور عبدامللك الثعاليب, ص عن أوزان األفعال وأبنيتها راجع: فقه اللغه وسر الع 1

 م .2010هـ, 1431, مؤسسة التاريخ العربي, بريوت, ط/ األوىل, 259
ح, وصيغة: َفُعل: نقتصر على وزن َفَعل: بفتحتني, دون ضيغ الثالثي األخرى مثل: َفِعل: كَحِمد, وَفِر *

 كَقُرب, و َرُحق.
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 :1وزن َفعَّل -
 َصنَّع: صّنع, حصَّن ص ن ع
 2َنجَّس: َنّجس ن ج س
 َوثَّر: وّثر, أسس و ث ر

 
 
 
 

                                                            
, وهي صيغة عربية مينية قدمية صحيحة,  -أهَل اليمن –ا حنن مصدر )َفعَّل( يأتي على )ِفعَّال( عندن 1

صيغة َتْفِعيل عن طريق معاهد العلم ووسائل االتصال(  -اليوم -وال تزال على ألسنتنا ) وإن زامحتها
بآياتنا ِكذَّابا( وقوله تعاىل: ) ال يسمعون فيها لغوًا وال ِكذَّابا( وقد  وقد قرئ بها قوله تعاىل: ) وكّذبوا

ردت هذه الصيغة )ِفعَّال( منسوبة يف كتب الرتاث العربي إىل أهل اليمن وأوردت هلا شواهد أخر, و
ويذهب باحثون إىل أصالة هذه الصيغة وقدمها على صيغة )تفعيل( مستدلني بدالئل منها: وجود صيغة 

ليس هذا مذهب احملدثني ال( يف اللغات العروبية القدمية: احلبشية والعربية واآلرامية والسريانية, و)ِفعَّ
وحسب, بل هو ما ذهب إليه سيبويه, قال: ) أصل َتْفِعيل ِفعَّال , جعلوا التاء يف أوله عوضًا من احلرف 

 )املنسوب إىل هلجاتوله( راجع: الزائد, وجعلوا الياء مبنزلة ألف األفعال فغريوا آخره كما غريوا أ
 الصوت والداللة( لعبدالوهاب راوح, و)134,135لعلي املخاليف ص اليمن يف كتب الرتاث العربي(

. وعلى ألسنة 389,390) املعجم الكامل يف هلجات الفصحى( لداود سلوم ص, و68-66ص 
ل: َتْفُصْول )يف َفّصل(, وتقدوم )يف اليمانني مثة مصدٌر آخر لـ)َفعَّل( هو) َتْفُعْول( وهو جّد قليل, مث

ل(, تنهوسة : تنفس الصعداء ,ترجوعة: رّدالفعل أو الّصدى, قّدم(, وتعلوم )يف عّلم(, وتعطول )يف عّط
ـَْذُهوب : تذهيب , , و )  تنصوبة:ماتنصب فوقها القدر , و مما جاء يف نقوش املسند: ) ت ذ هـ ب ( ت

ـُْضوع : ضراعة , ت ـَن ضرع, و مما عثرت عليه من هذه الصيغة يف معجم مشس العلوم ت ن ض ع (: ت
ذنوب و تعضوض و تيسور ) راجع كتابنا : اليمن و اليمانون يف مشس العلوم , لنشوان احلمريي : , ت

 (. 481, 480ص 
 الفعل يف املعجم بصيغة املضارع: ي ن ج س) ينجس( 2
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 وزن َفاَعَل: -  
 اربَحَارب: ح ح ر ب

 ش و ع
َشاَوع: خدم )سيدًا اخل(,أدى فروض خدمة لـ)سيد 

 1اخل(
 َقاَرن: رابط, خدم يف حامية , راقب ق ر ن  

 َقاَيض: قايض, بادل , عاوض ق ي ض
 َماَلث: مالث) امرأة( جامع )امرأة(. م ل ث  

 
 = )َأْفَعل(: 2وزن َهْفَعل -

 , أهدى~َهْقَني: قّرب )شيئًا( إىل )إله( قدم  هـ ق ن ي
 َهْحَدث : أحدث, بنى ,أسس هـ ح  د ث

                                                            
 احَلِرْيْو أو احَلِرْيوة.أفضل قراءتها: َشاَوع, والشََّواَعة عندنا مرافقو  1

واآلرامية, تقابله اهلاء يف )هفعل( السبئية واملهرية  اهلمز يف )َأْفَعل( يف الفصحى والشحرية واحلبشية 2
وكلمة )هرق( يف السقطرية والعربية, والشني )شفعل( يف اآلشورية, والسني يف )سفعل( يف املعينية 

 –, والتبادل بني اهلمز واهلاء (110سامية /كارل بروكلمان ص)راجع فقه اللغات ال والقتبانية واحلضرمية
ئع يف اللغات العروبية القدمية )السامية(, ومما بقيت اهلاء السبئية فيه من شا -على وجه اخلصوص

 كلمات الفصحى جند: هرق )املاء( يهرقه, 
 قال امرؤ القيس بن حجر الكندي يف معلقته:

 فهل عند رسم دارس من معولوإن شفائي عربة مهراقة         
رقت املاء أي أرقته, ويف هيم اهلل أي أيم اهلل, وقال نشوان احلمريي: تبدل اهلاء من اهلمز يف قوهلم: ه

و)يهريق( كثرية الرتدد املقدمة(,  -1/70)مشس العلوم  ويف هرحت الدابة أي أرحت, ويف هياك أي إياك
عن أودية جبال الّسراة: )أودية موزع والشقاف يهريق  -مثاًل -قال )الصفة(,على لسان اهلمداني يف 

 .131ص ريق يف القرتب...اخلفيها ذحبان ... وادي خنلة يه
م , وخمتار 2010ط/دار الفكر  836,837القاموس احمليط ص: وانظر مادة )هرق(يف املعجمات العربية

 )مرجع سابق(. 3/798,799م, ولسان العرب 2007ط/ مؤسسة املختار ط/ األوىل  394الصحاح ص
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 َهْرَحب: أْرحب, وسع هـ ر ح ب   
 َهْرَثد : وضع )أحدًا, شيئًا( يف محاية )إله( هـ ر ث د

 َهْشَبع: أشبع, أعطى بكثرة هـ ش ب ع   
 َهْفَلح: أفلح, جنح هـ ف ل ح

 
 :  1وزن َتَفعَّل  -

 َتَأوَّل: رجع , عاد )تأول( ت أ و ل
 َتَشكَّر : انكسر, قهر )تشكر( ت ش ك ر
 َتَصنَّع: حتصن )تصنع( ت ص ن ع
 َتفرَّق: تفرق, تشت, طلب النجاة )تفرق( ت ف ر ق
 َتمنَّع: صد, رد )عدوا( )متنع( ت م ن ع

 : َنّصب )أحدًا يف منصب ديين( 2َتشيَّم )تشيم( ت ش ي م
 

  

                                                            
نا :ِتِقالب , ِتِعالم , ِتِحكام , ومن أمثلته يأتي مصدر)َتَفعََّل( على )ِتِفعَّال( عند أهل اليمن ففي كالم 1

ـِِإوَّال : عودًا  , و) ت ن ذ ر (  ـِِقدَّام : تقدم , هجوم , ) ت أ و ل ن ( : ت يف النقوش : ) ت ق د م ( ت
ـِِنذَّار : تكفري , و مما  عثرت عليه من هاذه الصيغة يف مشس العلوم لنشوان احلمريي : تلعابة و تلقاعة ت

 (. 481, 480) راجع كتابنا : اليمن و اليمانون يف مشس العلوم , ص وتكالمة , 

, إذا شّيْمَت الرَُّجل فتَشيَّم يعين أنه يتطاول يف جملسه مزهوًا  -مشارق خوالن -يف عامية وادي حباب 2
أو باطاًل( ,و يف يافع: َشيَّم:رفع مكانة الشخص ,يقال:)شيمناك و أنت ما تستحق(,و  مبديح ) حقًا

وضع ُحزم قصب الذرة يف مكان ُيسمى )املشيام( مراصفة فوق بعضها بشكل ‘‘صل يف)َشيَّم(:األ
 (. 188يافع , ص -معجم هلجة سرو ِحْمَير)’’..عمودي و رؤوسها إىل األعلى 
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 :1وزن َتَفاَعل -
 : اشرتك يف شجار.2َتَساَبط ت س ب ط
 َتَقاَرع: تقارع, اقرتع , ضرب قرعة ت ق ر ع  
 َتهاَرج: تهارج, تقاتل )مع أحد( ت هـ ر ج

 
 وزن اْفَتَعل: -

 ارتضح: حارب ر ت ض ح
 ارتثد: جعل يف محايته, وضع يف محايته  ر ت ث د 
 اشرتح: جنا, سلم ش ت ر ح

 اغتسل: اغتسل غ  ت س ل
    
 :3وزن اْسَتْفعل -

 استمأل : طلب فضاًل , التمس عونًا. س ت م ل أ
 استماتوا : شارفوا على املوت س ت م ت و  

 استمخص: متلك مااًل, استوىل على مال س ت م خ ض  
 استنقذوا: استولوا على, نهبوا, استلبوا س ت )ن( ق ذ و
 استنصر: استنتصر, استعان س ت )ن( ص ر
 : حتصن, اختذ موقف دفاع. 1استصنع س ت ص ن ع  

                                                            
ل هي األكثر يف عاميات أهل اليمن ال صيغة َتَفعَّل, َيتَفاَعل , وهلذا اخرتناها هنا صيغة َتَفاَعل, َيتَفاَع 1

وقد الحظ ذلك مطهر اإلرياني, وصيغة )تفاعل( يف عاميات أهل اليمن )أو بعضهم( تساوي )اْفَتَعل( 
 مثل تقاتلوا: اْقتتلوا, تالجبوا: اْلتبجوا

 رجليف العامية: تزابط , تزابطوا: تراكضوا باأل 2

ستفعل( يف الفصحى قلنا فيما سبق أن صيغة )اْسَتْفَعل( يف النقوش منها ما توافق داللتها داللة  )ا 3
 .243,258)فقه اللغه وسر العربية( للثعاليب, صمثاًل, ومنها ما ال يوافق, أنظر  -كالطلب
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 من صيغ مجوع التكسري:

تفوق )بكثرة صيغ مجع التكسري كثرة  2بية الفصحى(اليمن )ومعها العرمتتاز عربية أهل 
حتى لقد عّد هذه الكثرة يف الصيغ باحث مثل  3نظائرها يف مجيع اللغات السامية(

 !4شيئًا زائدًا عن احلّد ومنوًا مضرًا يف احلقيقة())بروكلمان(: 
ن ومنها صيغتا 5َأْفُعولوأكثر صيغ مجع التكسري ورودًا هي صيغة: أ ف ع ل 

 آخريان: َأْفُعل وَأْفَعال.

                                                                                                                              
 وبالداللة نفسها جند صيغة أخرى يف النقوش: ت ص ن ع  1

إىل أن ) مجع التكسري شائع يف العربية الفصحى  ) مباحث يف تاريخ اللغة العربية()الصلوي( يفذهب  2
, وقد حّدد )أمحد احلمالوي( صيغ مجع التكسري يف الفصحى بسبع 67,69( صاليمن القديم فقط ولغة

, طبعة دار الكتاب العربي, 125-111) شذا العرف يف فن الصرف( من صوعشرين صيغة, انظر 
 قيق: يوسف الشيخ حممد.حت

 .45قواعد النقوش العربية اجلنوبية, بيستون, ص 3
 .28فقه اللغات السامية, ص 4

َأْفُعول: صيغة مجع ميانية خاصة قدمية وردت يف نقوش املساند وال تزال على ألسن أهل اليمن ) وإن  5
يغة عند النسبة إىل البلدان يف تناقص شأن كثري من املفردات واألساليب اليمنية( , ويـُجمع بهذه الص

األبعوس, األحبوش,  والقبائل واجلماعات وحتى األشياء مثل : األعروش, األهنوم, األمشور,
األعروق, األحسون )بطن من بين جرب/خوالن العالية(, ويف األنفوس)مجع َنْفس( واألضروع )مجع 

هذه الصيغة كثرية يف مؤلفات أبي ضرع وهو الثدي(, واألعموم )مجع َعّم(, واألجدود ) مجع َجّد(, و
يغة مجع املذكر السامل قليلة جدًا  باملقارنة حممد احلسن اهلمداني )مع صيغيت َأْفَعال وَأْفُعل( حتى لتبدو ص

بها, قال اهلمداني: ) وكثري من قبائل محري تأتي على األفعول: األيفوع, األيزون, األوسون, واألحروث 
, وقد أحصى إمساعيل بن علي األكوع ما ورد على (2/330إلكليل )اومثله األهيون من األزد( 

. )راجع: جملة ( امسًا 253القبائل والبلدان يف اليمن فكانت )صيغة )َأْفُعول( من أمساء األعالم و
 )مصورة( 347-305, ص1986هـ/ 1406, اجلزء الثاني, 61جممع اللغة العربية بدمشق, اجمللد 
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 لوك أم ُأْملوك(:                                                                        =َأْفُعول أم ُأْفُعول )َأْم

=                                           ملا كان خط املسند خلوًا من حركات الضبط, فقد َغِبَي ِمنَّا معرفة 
بالضم, أما ماهو جاٍر على ألسن الناس يف ما إذا كان اليمانون القدماء ينطقون همز )أفعول( بالفتح أم 

يف كتب اللغة واألدب العربيني وردت كلمات اليمن فال ُيعرف فيه إال فتح اهلمز )يف حدود علمنا(, و
ـَِمِلك(, وقد جاءت يف حديث للنيب الكريم )صلى اهلل عليه  بهذه الصيغة ومنها كلمة )أملوك( )مجعًا ل

السَّكاِسك والسَّـكون وعلى األملوك أملوك َرْدمان وعلى َخْوالن العالية(,  وآله( قال: )الَّلُهّم َصلِّ على
, وما جاء على أفعول يف )مجهرة 859راجع القاموس احمليط ب بضم همز ُأملوك )وقد ضبطته تلك الكت
 (.4724 /7, ومشس العلوم1195-1193اللغة( البن دريد ص

 مؤلفاته ) الصفة واإلكليل(, فِإنا مل نتبني كيفية ضبطه أما عند )اهلمداني(, فعلى كثرة ورود )أفعول( يف
عنده بالفتح كما هي على ألسن أهل اليمن حتى اليوم, بيد أنه  للهمز )يف حدود حبثنا( , والظاهر أنها
]َ؟![, وقد تتبعت هاتني الكلمتني يف )الصفة  (2/192)اإلكليل قال مرة: واألخروج زنة األملوك 

إىل ضبط همزهما, ويبدو أنه ضبط األملوك عند ذكره للحديث السابق: )الَّلُهّم  واإلكليل( فلم أهتِد
ِسك ... اخل( يف الكتابني األول والثالث من اإلكليل إال أنه يف األول حمذوف, والثالث َصلِّ على السَّكا

ند ياقوت )راجع ضبط همز األخروج ع (2/50)اإلكليل مفقود كما قال حمقق الكتاب حممد بن علي األكوع 

د بن علي األكوع أما حمم(,461, وعند أبي عبيد البكري يف معجم ما استعجم ص1/121احلموي يف معجم البلدان 
 ’’بفتح اهلمزة وضم الالم آخره كاف ‘‘حمقق كتابي اهلمداني )الصفة واإلكليل(فقد ضبط )َأمُلوك(:
أما أخوه إمساعيل حاشية(,  -202فة ص )الصوقال عنها:) ُعزلة من خمالف الشعر( ) والعزلة جمتمع قرى( 

ا أورد من أمساء األعالم والقبائل ابن علي األكوع فان )أفعول( عنده ليست إال بفتح اهلمز يف م
 والبلدان اليمانية كلها املذكورة يف حبثه املشار اليه آنفًا.

 أما نشوان بن سعيد احلمريي فقد قال يف ) مشس العلوم(:
)...(, وال جيوز فتح أفعول لعدم نظريه عربيًا ... بالضم يف أصعوب وأملود وأبقور )األطروش: األصم 

ع وأحيوف وأملوك وأكلول وأهنوم وأجدون إال ما ندر مفتوحا ختفيفًا مثل وأمشوس وأحبوش وأسبو
 ويف النص نقص (. 7/4086أدحوه, وأعجميًا مثل أخنوع على أن فيه ...( )

بالتعليق على النص السابق بتبيان أبفتح اهلمز أم بضمه وأما  -بار العلماءوهم من ك -ومل يهتم احملققون
-ح همز )أفعول( لعدم نظريه عربيًا فإن فيه نظرًا إذ إن للغة أهل اليمن قول )نشوان( إنه ال جيوز فت
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 : مجع َمِلك أ م ل ك )أ ملك( :  -
 : مجع ِحْمَيريأ ح م ر )أ ح مر(  : 

 وترد هذه الصيغة يف النسبة إىل البلدان:
 : أحضور أ ح ض ر     فالنسبة إىل حضرموت   

 : أجنور أ )ن( ج ر     والنسبة إىل جنران      
 : أصروح أ ص ر ح    والنسبة إىل صرواح    
 : أحبوش أ ح ب ش     والنسبة إىل احلبشة    

 َأْفُعل: أ ف ع ل   -
 َأْنُهر: مجع ساقية, نهر , قناة ري أ ن هـ ر  

 قشَأْسُطر: مجع سطر, كتابة, ن أ س ط ر   
ـَِمر, رئيس قوم1َأْنُمر أ ن م ر       : مجع ن
 : مجع َهَجر, قرية , مدينة2َأْهُجر أ هـ ج ر   

 َأْرُجل: مجع جندي , راجل أ ر ج ل     
 : مجع , خنيل, بستان خنيل3َأْنُخل أ ن خ ل     
 َأْقُبر: مجع قرب أ ق ب ر    

 : مجع َفَرس1َأْفُرس أ ف ر س    

                                                                                                                              
هلا مفرداتها اخلاصة وأساليبها وهي متتاز من  –وإن مل حيتف بها يف معجمه  -ونشوان بها خبري

 ى.الفصح
ـُموَرة , )ص 1 ـِمارة, ون ـِمار, ون ـُْمر, ون ـُُمر, ون ( ومن 439يف القاموس احمليط: َأْنـُمر, وَأْنـمار, ون

ـُُمور, وِنـمارة. ـْمور, ون ـْمر, وَأن  صور هذا اجلمع على ألسنة الناس: َأن

 (.447,446)ص ’’اسم لبالد باليمن ‘‘يف القاموس احمليط: أكثر من موضع باسم َهَجْر  2

وهلا يف املعجم السبئي صورة أخرى: )ن خ ل( ن خ ل: خنيل, ويف القاموس احمليط: خنل, خنيل )ص  3
956.) 



 من صيغ مجوع التكسري -قراءة يف املعجم السبئي  

322 

 

 َأْفَعال: أفعل  -
 : متثال رجل, صورة رجل2َصَنمَأْصالم: أصنام مجع  أ ص ل م

 َأْوثان : مجع َوَثن  أ و ث ن   
 َأْوعال: مجع وعل أ و ع ل   
 َأْغنام أ غ ن م  
 َأْمطار: مجع أرض يسقيها املطر أ م ط ر  
 : مجع ماء, مياه3َأْمواه أ م و هـ

 َأْمراض: مجع َمَرض أ م ر ض  
 : مجع َنْفس وجتمع على أنَْـُفس4َأْنفاس أ ن ف س  
ـَِمر5َأْنمار أ ن م ر      : مجع ن

 : مجع َثْور, متثال ثور.6َأْثوار أ ث و ر
 

                                                                                                                              
 وحتتمل صيغة أخرى: أفراس. 1

( )!(  ومجعها على: ُوْثن 1019يف القاموس احمليط قال: الصنم: الوثن يعبد, معرب َشَمن  )ص  2
 (.115وَأْوثان )ص

 و ي. مثة صيغة مجع أخرى )م و ي( م 3
أوردتها هناء على هذا الوزن ألني مسعت أهل صنعاء يقولون أنفاس, َأْنفاسكم, وعند غريهم تأتي  4

 َأْنفوس.

 يف َأْفُعل: أنـُمر. -أيضًا –أوردتها  5

ـَِثْور يف الفصحى ) 6 ـْره( مجعًا ل ( وهي كذلك يف بعض البالد اليمنية 114شذا العرف صترد )ِثي
راجع: )كتاب اجلوهرتني العتيقتني املائعتني مداني: املوز والقصب على أمواز وأقصاب, )الطويلة مثاًل(,ومجع اهل

 (.343م, ص2003-هـ 1424يضاء, طبعة مكتبة اإلرشاد بعناية يوسف حممد عبداهلل, ط/ األوىل, من الصفراء والب
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 :1ِفْعَول ف ع و ل -
 مزروعة مسورة, حديقة(أرض ): 2ِحْصَور: مجع َحِصْير ح ص و ر

 ساقية, مشارة, دبرة( ): 3ِحْرَور: مجع َحرَّة ح ر و ر    
 , خمزنِجْنَوز: مجع خزانة ج ن و ز    
 4ِكْبَور: مجع كبري: صاحب املنصب اإلداري األعلى يف شعب ك ب و ر   
 زقاق ضيق, سكة ضيقة , زنقة )يف مدينة(.ِصْنَوق : مجع  ص ن و ق  

                                                            
ْتَود, و ِخْرَوع, هذه الصيغة قدمية مل يورد هلا أصحاب املعاجم من الشواهد سوى بضعة أمساء هي: ِع 1

نسة( وحتى هذه األمساء اختلفوا , وِعْتَور:واٍد, و ِعْذَوط :)الّتْيثاء( و الـِمْحَوَقة :)املك جبلو ِذْرَود : 
 , وانظر لسان العرب. 789,  609,   393, 255و ص   , وحاشيتها,269أنظر: القاموس احمليط مادة )ع ت د( صبشأنها: 

(, وأهمل 3/1766أما نشوان احلمريي فلم يورد يف )مشس العلوم ( على صيغة ِفْعَول سوى ِخْرَوع )
قد أضاف حممد األكوع إىل هذه األمساء ِفْرَوع )اسم جبل وقرية (, و4532ِعْتَود يف مادة )عتد( )ص

, (378سندية ص )نقوش ممن خمالف بعدان( وأضاف اإلرياني )الذِّْرَوع( )اسم ذات لبقعه يف أريان( 
والعجيب أن عالمة كاإلرياني قال إنه مل جيد على وزن )ِفْعَول( من نقوش املسند إال كلمة ِخْرَوف: مجعًا 

مع ما سقناه من الشواهد, وحنن نضيف إىل ما ذكره األكوع واإلرياني:  (380قوش مسندية ص)نخلريف 
ي( وأورده على وزن )ِفْعَول(, ويف )وادي ِهْنَوم اسم بلد وقبيلة )األهنوم( كذا ضبطه )نشوان احلمري

من أسفله حبصري َحَباب(: الدِّْقَوق: اسم ِشْعٍب ذي فروٍع وِجَرب يتصل من أعاله بِشْعب الدَِّقْيق و
, )أخربنا بهذه األخرية عبدالوهاب  الذيب احلاشدي(الدَِّقْيِوْق, والدِّْقَوق: يف الّنَجْيد من وادعة يف بالد حاشد 

ِـُْكَول )أرحب( و احلـُِْضَور )سنحان( .وِجْزَول   ) شبوة( و الب

, واحلصري )ومجعه مثاًل( –هذا تفسري املعجم, وهي ال تزال على ألسنتنا )يف مشارق خوالن  2
 ِحْصَور(: قطعة أرض زراعية أكرب من اجِلْربة.

 يف العامية: حاجز كبري أكرب من الَعِرم. 3

وضابط هذا الوزن )ِفْعَول( أنه يـُجمع به ُكلُّ اسم جاء على وزن )َفِعْيل, أو َفِعل, أو َفُعول(, وال  4
فة إىل ما يفيد االمسية مثل )كبري( يف يـُجمع ماجاء من الصفات على هذا الوزن إال إذا حتولت الص

وصيغة اجلمع هذه من  نقوش املسند وهو صاحب منصب مهم حيث يـُجمع على ِصَيٍغ منها ِكـْبَور..
 (.             379حاشية (, و)نقوش مسندية _ 6/3428األبنية اليمنية اخلاصة )مشس العلوم 
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 :*ِفْعَيل   ف ع ي ل -
 ِخْرَيف: مجع سنة خ ر ي ف

 َيم : مجع: صورة رجل , متثال رجلِصْل ص ل ي م  
 ِخْطَيأ: مجع خطأ, خطيئة خ ط ي أ

 حيوان أسري )فصيحة: نقيذة(ِنْقَيذ: مجع  ن ق ي ذ    
 

 
 أفعالء/ أفعالو:( : *  أ ف ع ل و -

 أكرباء/ أكرباو : مجع كبري أ ك ب ر و
 داري األعلى يف شعب() صاحب املنصب اال

 **أربباء / أرببو : مجع: ربيب نعمة , صنيعة أ ر ب ب و  
 

  

                                                            
ه يف الفصل الذي عقده للتصريف عند حديثه جاء هذا الوزن عند نشوان احلمريي يف مقدمة معجم* 

و سبق ذكرنا هلذه الصيغة يف : ِخْنَيم و ,  48عن زيادة الياء قال: ) ويف ِفْعَيل( حنو ِحـْمَير, ِعـْثَير( ص
 ِصْلَيب )يف بعدان( ,و ِحْلَيل )يف ُسَمارة( ,و ِحْزَيز )يف سنحان( .

(= ص ن ع و= ص ن ع )ا( و, ص ن ع ود هكذا  )يأتي اسم املدينة الشهرية صنعاء يف نقوش املسن* 
اهلمزة؟! ,قال نشوان احلمريي يف  فهل الواو املسندية يف اسم املدينة وصيغة اجلمع: ) أف ع ل و(تقابل

معجمه: ) ُتبدل النون من اهلمزة يف النسبة إىل صنعاء وبهراء, فقالوا: صنعاني , وبهراني وإن شئت 
 املقدمة(. -مشس العلوم  1/68)نعاوي, وبهراوي( قلت: النون بدل من الواو يف ص
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 :َفَعاِلَلة  ف ع ل ل ت -

 َشَباِرَقة ش ب ر ق ت
 َتَناِعَمة )؟( ت ن ع م ت

 
 

 :َمْفَعل: للمكان  *1م ف ع ل -
                                                            

ال ميكن أن يـُجمع أهلها منسوبني  ) صيغة مجع قدمية تستعمل يف األلفاظ من أمساء األماكن اليت** 
, وما كان على وزن )َفْعَلل( فإنه جيمع (502)نقوش مسندية صإليها بصيغة أفعل مثل الشبارقة  )شربقةن( 

ِلَلة(: مثل َحَضاِرم,و َحَضاِرمة, و َضَجاِعم وَضَجاِعمة,و جعافرة,و زيالع )نسبة إىل على )َفَعاِلل( و )َفَعا
,ومن طريف هذا  (121,124شذا العرف  صاجع هذا الوزن )َفَعاِلل( يف )َزْيَلع(, و سكاسك , ر

لك من ملوك اجلمع مجع )ِإْيَرانّي( على )َأَيِارَنة(, وقال نشوان احلمريي يف معجمه إن )ذو َشَناِتر(: م
ني اليمن, وإن : الَشَناِتر مجع ُشْنُتر, وهي اإلصبع بلغة محري وأنكر هذا املعنى مـحققو املعجم حمتج

(, وزادوا فقالوا: 140بورود كلمة )اإلصبع( يف نقوش املسند, وأحالوا القارئ إىل املعجم السبئي )ص
ة بهذه الداللة أي استعمال يف اللهجات ) مل ترد كلمة ُشْنُتر وال شنرتة وال شناتر وليس هلذه الكلم

   ( ] ؟![.3555اليمنية اليوم )ص 
 يف بعض الكلمات هو وزن: )ِمْفَعال(, بداللة ورودها على ألسنة رمبا حتتمل هذه الصيغة وزنًا ثانيًا* 

اجتماع اليمانني اسم مكان, وأمساء مواضع بعينها, فمن أمساء املكان: الـِمْسَراخ ) الـِمْصَراخ(: مكان 
القبيلة إذا استصرخها مستصرخ, والـِمْجَران: اجلرن والبيدر )يف خوالن العالية /الطيال( واملقالع: 

ن قلع احلجارة,و الـِمْشراح: حيث جيلس الشارح )حامي الزرع(,و امِلْرزاف/امِلْرضاح:املكان مكا
, وامِلْحراس,  ,و امِلْسيالامِلْحطاب ,وامِلْلعاب املخصص جلمع أكوام حطب الوقود ,وامِلْزراب ,و 

وامِلْخزان,و امِلْرحاض,و امِلْطهار,و امِلْرعاض:امليزاب,و امِلْغواس:الزقاق,و الـِمْقَوات,و الـِمْحَوات, و يف 
و الـِمْرباب ) األرض الكثرية  (, 108) ص القاموس احمليط : الـِمْعقاب ) البيت ُيجعل فيه الزَِّبيب ( 

ومن أمساء املواضع على هذا  (82)ص جل جيتمع بالناس ( إلقامة و الرالنبات و احملل و مكان ا
الوزن: ِمرباط )أقصى شرق اليمن(, الـِمْشقاص )الصيعر /شبوة( , الـِمْعقاب )يف العدين( و 
الـِمْسراخ )يف تعز(, والـِمْطراق )سوق يف احلديدة و موضع يف وادي َحَباب / خوالن( والـِمْمحاط, 

 َعال( صيغة مينية خاصة بداللة ورودها يف الكتب مقرتنة باليمن, مثل:الصيغة )ِمْفوالظاهر أن هذه 
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: إذا حبسه ) مشس اعتَقبه , بلغة بعض أهل اليمن : اخلزانة ُتجعل للطعام وغريه مأخوذ من  امِلْعَقاب
قو (, قال حمق7/4432(و    ِمْعذَار: السِّْتر بلغة بعض اليمانني )مشس العلوم 7/4653العلوم 

ْعذر أو ِمْعذار يف نقوش املسند: تعين جزءًا من بناء ولعله جدار ساتر )املعجم السبئي(, وهي املعجم: َم
( , و ِمْقَضاب: مكان 7/4432بهذا املعنى يف هلجة اليمن اليوم: بناء حاجز يف احلقول واملدرجات) 

الربسيم يف كالم  ْطبة أو هوزرع الَقْضب والَقْضب عند أهل اليمن هو ما تذكره املعجمات باسم الرَّ
(,وقال 50ص 3بعض العرب اليوم يف بعض األقطار )انظر مادة )الربسيم( يف املعجم الوسيط ط

الزخمشري: الَقْضب: الرَّْطبة, والـِمْقضاب أْرُضُه مسي مبصدر َقَضَبه إذا قطعه ألنه ُيقضب مّرة بعد مّرة, 
ف: الكورة بلغة أهل اليمن واجلمع َعال[ املخالبريوت(, و ]ِمْف–)دار املعرفة  4/186)الكشاف 

(, قال حمققو املعجم: )خلف( كثرية الداللة يف اللغة ومن دالالتها: 3/1884خماليف )مشس العلوم 
اختلف فالن إىل فالن أو اختلف عليه أي تردد عليه للزيارة وحنوها وكذلك اختلف الناس على املكان, 

اجهم ولعل تسمية املخالف يف اليمن هي من هذه ي حاجة من حأي ترددوا  عليه جيئة وذهابًا أل
الداللة ... اخل: )حاشية( , و عند ياقوت احلموي : ) و أما املخالف فأكثر ما يقع يف كالم أهل اليمن , 
و قد يقع يف كالم غريهم على جهة التبع هلم و االنتقال هلم و هو واحد املخاليف و هي الكورة )...( 

و هذا الذي ذكرنا بالعادة و اإللف , إذا انتقل اليماني إىل هذه النواحي  وت احلموي [:قلت ]أي ياق
َسمَّى =         = الكورة مبا ألفه من لغة قومة , و يف احلقيقة إمنا هي لغة أهل اليمن خاصة ,)...( و مل 

ض اليمن ا اختذوا أرأمسع يف اشتقاقه ] املخالف [ شيئًا و عندي فيه ما أذكره : هو أن ولد قحطان مل
مسكنًا  و كثروا فيها مل يسعهم املقام يف موضع واحد , فجمعوا رأيهم على أن يسريوا يف نواحي اليمن 
ـََخلَّف  ليختار ُكلُّ بين أب موضعًا يعمرونه و يسكنونه , و كانوا إذا ساروا إىل ناحية و اختارها بعضهم ت

فيها , فسموها مـِْخالفًا لتخلف بعضهم عن  يلة املتخلفةبها عن سائر القبائل و مساها باسم أبي القب
بعض فيها , أال تراهم َسمَّوا خمالف زبيد , و خمالف سنحان و خمالف همدان , ال بد من إضافته إىل 

 -قبيلة , و اهلل أعلم , ) اجلغرافية و الرحالت عند العرب , نقوال زيادة , األهلية للنشر والتوزيع 
 ,دار صادر. 1/37, و معجم البلدان , 66, 65م , 1982ة ,بريوت , ط/الثالث

 زكريا عليها دخل كلماو مما وجدته يف القرآن الكريم على هذه الصيغة ) ِمْفَعال ( , )ِمْحَراب (: )
( و )ِمْرَصاد( :         املائدة:٤٨ - منهاجا و شرعة جعلنا لكل( و )ِمْنَهاج (:)عمران آل: ٣٧,٣٩ - احملراب

 ( .الفجر:١٤ - النبأ:٢١ لباملرصاد كرب إن )
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 ِمْذقان( : موضع عبادة ) يف بيت أو مدفن( ) م ذ ق ن
 : مسكن 1نامعو م ع و ن

 مكراب, معبدمكرب:  م ك ر ب
 َمْقرب: مقربة م ق ب ر
 َمْقَيظ: أرض تنبت حمصوالت قيظ م ق ي ظ

 َمْربض: أرض مرعى م ر ب ض
 موثب: مقر, مسكن, معبد م و ث ب
 مقول: مسكن قيل, مقر قيل م ق و ل
 مرقد: ممرضيق ) بني صخور/ جبال( م ر ق د

 َمْسِجد, ُمَصّلى. م س ج د
 

  

                                                                                                                              
أما أنه وزن يأتي ليدل على اتصاف املكان بكثرة الشيء  -1ولنا يف تفسري داللة هذا الوزن تفسريات: 

 /3فيه, قال نشوان احلمريي ]الـِمْحالل[: مكان مـِْحالل: أي حيّل به الناس كثريًا )مشس العلوم 
1262.) 

املكان نفسه الوارد يف كتب الصرف إمنا حدث فيه أنه ملا ُكِسرت فتحت م وإما إنه الوزن )َمْفَعل( اس -2
امليم )مَِـفعل( ُعوِّض عنها بفتح العني فتحة طويلة حتى صارت ألفًا )ِمـْفَعال( )الصوت والداللة 

 (67ص
ق أي شارع, اأو قد يكون هلذا الوزن أصل قديم كما يف الشحرية واملهرية, ففي املهرية مطر -3

( فتكون األلف فيها ألفًا بدائية فوق صوت الفتحة 87,86أي مطبخ )املهرة القبيلة واللغة  خاومطبـ
 ( .78وأدنى من صوت األلف وكأنه صوت األلف مل يكتمل أو ينضج )العربية القدمية وهلجاتها 

 . ُعْد اىل ما قاله الزخمشري عن ِمْقَضاب, ومثل )ِمفعال( تأتي )ِمـْفَعالة( , )و ستأتي ( -4
 (410,409وانظر )نقوش مسندية ص 1
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 :**َمْفَعالت – 2َمْفَعلة 1 م ف ع ل ت
 . ذة/مأخذاتمأخ م أ خ ذ ت
 . مأجلة/مأجالت : مجع مأجل م أ ج ل ت

 مقيفة/مقيفات: مجع نصب, حجر حّد . م ق ي ف ت
 منقلة/منقالت: مجع: طريق يف جبل )نقيل( م ن ق ل ت  

 منصبة /منصبات: مجع: عمود /سارية م ن ص ب ت
 حمرمة/حمرمات: مجع: َحَرم, مسكن َمِلك, دار ملك م ح ر م ت  

 
 
 

                                                            
مما يالحظ أن صيغة اجلمع هذه )م ف ع ل ت ( )م ف ع ل ت( كثريًا ما تأتي يف نقوش املسند فيما    1

 له عالقة باإلنشاءات. 
) كثريًا ما ُيصاغ من االسم اجلامد اسم مكان على وزن )َمْفَعلة( , بفتح فسكون ففتح, للداللة على   2

ذك املكان: كمْأَسَدة, وَمْسَبَعة, وَمْبَطَخة, وَمْقَثاة, من اأُلْسد, والسبع, والبطيخ, والقثاء  كثرة الشي يف
 .(97)شذ العرف يف فن الصرف, ص

نستطيع أن حنتمل اىل جانب الصيغتني )مفعلة, ومفعالت( صيغة ثالثة: )ِمْفَعالة(, مثل: ِمـْقَشامة:    **
من أسواق صنعاء القدمية: سوق  مة )حمل تعليم الصبية(, ِمْصبانه,..وبستان الُقْشم )اخلضراوات(, ِمْعال

 ... )ِمْصَباغة( احملدادة ,سوق املنجارة,  سوق املبساطة, سوق املعطارة, سوق املسباغة
جاء يف )نقوش مسندية(: ) إن اجلمع بالتاء أو على صيغة مجع املؤنث السامل  كثري يف هلجة نقوش املسند 

ر صيغًا كثرية من صيغ مجع التكسري اليت ال أول هلا وال آخر وال يضبطها ضابط يف لغتنا وميزته أنه يوف
فرق فيما كان ال يعقل بني املؤنث واملذكر بل القاموسية وكتب النحو والقواعد وهلجة النقوش ال ت

, جتمعهما على صيغة املؤنث السامل فتقول يف  حمفد و مأجل و خريف و مصنعة: حمفدات, ومأجالت
=وخريفات, ومصنعات بداًل من التكسري على حمافد, ومآجل , وأخرفة, ومصانع ...اخل( ] قلت: مجع 

أما خريف فقد أورد هلا املعجم السبئي مجوعًا عّدة منها   )املعجم السبئي( مصنعة مجع تكسري مصانع, 
 ر يف املعجم السبئي.)خ ر ي ف ت( )خ ر ي ف ت( بإثبات الياء فلعّلها على صيغة ِفْعَيل, وهلا نظائ
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 ومن اجلموع -
 أ ر ض ت   

 
 1أرضات

 ُرُهون ]فعول[ ر هـ ن
 رجال  ]ِفَعال[ ر ج ل   

 أكسوة ]أفعلة[ أ ك س و ت
 ُهّناء ]ُفّعَال [ هـ ن أ   

 أعوان مسلحون , شرطة ]َفَعل[ ض ق ب 
 آباء , أجداد , أسألف  أ ب و ت

            

 س و د: سّيد: -
 س و د

 س و أ د
 س د ت

مبعنى : ميني أو )م ه ل ي(  كثريًا ما تنتهي األمساء يف النقوش بالياء مثل: م هـ ل ي
)م  امليعة, و  م س ت ي ~مبعنى : )خبور( اللبين ,)ل ب ن ي( و  ل ب ن يقسم, 

مثل: أ ز ي ي )أ ز ي   مبعنى شراب, ونلحظ هذه الياء حتى يف اجلموعس ت ي( 
)مجع(: جباية , )أ ث ر ي(  )مجع( قوامط, مالزم )من حديد(, و  أ ث ر يي( 

 .2ضريبة, وعند اهلمداني: الّتليب أي التجمع

                                                            
ويف  (238)نقوش مسندية تقول املعاجم: واألرض مما كان سبيله لو مجع بالتاء أن يقال: َأَرَضات  1

ويف مشس (, 572)صَأَرَضات وُأروض وأرضون وآراض واألراضي غري قياسي  القاموس احمليط: ج:
أَرضات فبنوه على ما جيب من العلوم قال: قال ابن كيسان : حركت الراء يف أَرضني ألنهم أرادوا 

 (.1/227)اجلمع باأللف والتاء 
 .134)اهلمداني لسان اليمن( ,ص  انظر: 2 
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 يف اللغة والرتاث. -أ –عنوان املعجم: املعجم اليمين 
 وعنوان فرعي: حول مفردات خاصة من اللهجات اليمنية.

)أ( جبانب )املعجم اليمين( وال ندري هل مثة أجزاء أخرى من هذا جعل املؤلف كلمة 
 املعجم, أم ال.
سم ويف  25-17صفحات من القطع املتوسط, قياس الصفحة  1008يقع املعجم يف 

 كل صفحة عمودان.
 دمشق-وقد كان الصف التصويري للمعجم يف دار الفكر

 مشقد –أما التنفيذ الطباعي فقد كان يف املطبعة العلمية 
 صاحب املعجم:

 هو مطهر بن علي اإلرياني: مؤرخ لغوي, عامل بنقوش املسند, شاعر.
د يف املعجم: َسَبد , أبان هذا املعجم عن عمق معرفة صانعه ودقته, انظر هذه املوا

 ِسَدار, َسفط, شبث, شدي, مشطف, َشْلَعة, َشَنع, الَوْعس, طاَفة, َطيَّر, َعيَّق, ...
صاحبه ذو معارف متنوعة تشمل املعارف الدينية والشرعية,  وأظهر هذا املعجم أن

واملعمارية )انظر: ق ض ض(, واّللغوية, والتارخيية, ونقوش املسند )انظر بلقيس(, 
بتل, وحم...(, ومعرفته بالعادات, وحتى -ر إملامه بتقاليد الزراعة )انظر: بقسوأظه

أهل القريض.. ومثل هذا ألعاب الصِّْبية مثل )القفيقف(, وهو فوق كل هذا من 
 يتصدى لصنع املعاجم.!

م, وكان صدور املعجم يف طبعته األوىل عام 1974كان بدء املؤلف وضع معجمه عام 
 م.1996

لك النقاش احملتدم حول لغة أهل اليمن بني ناٍف لعروبتها, أو مشكك قد عرفت ذ -
وأنا أحبث عن آراء  -فيها ومتحري, وبني جازٍم بها ناقم على من قال بغريها, وكنت

كنت حريصًا على معرفة رأي مطهر اإلرياني أو  –أهل االختصاص من اليمنيني 
يم من إحدى اجملالت الفصلية يدي عدد قد نظريته يف هذه القضية, وكان قد وقع بني

يف اليمن, ذكر فيه شيئًا يسريًا عن لغة اليمن يف معرض حديثه )حول كلمات مينية 
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,وهو شئ ال يروي غليل الباحث يف هذا املوضوع, ثم قرأت له شيئًا يسريًا  1خاصة(
, وملا وقفت على املعجم اليمين للمرة الثانية )بعدما كنت 2يف تقدميه لكتاب احلجري

يف  -هنا -د وقفت عليه أول صدوره( حسبتين ساجد ضاليت, فإن مل يكتب عنهاق
)املعجم اليمين( فأين تراه سيكتب؟, وملا قرأت املقدمة فوجئت به يغفل هذا املوضوع, 

املسند ولكن مل يقرب  ثم فتشت يف ألفاظ املعجم السيما ما ُأصِّل منها من نقوش
وهي عربية مينية قدمية...(, لكأنه يتحاشى  )املوضوع قط, ما سوى قوله يف بعضها: 

 اخلوض فيه.
أشار اإلرياني  إىل التأثريات اليمنية يف بعض املفردات يف العاميات العربية, ويعين  -

قبل اإلسالم  بها تلك األلفاظ اليت انتقلت بتأثري اهلجرات اليمنية إىل هذه األقطار
الس النظر, أو النظر حبذر من وراء شئ اخت)وبعده, ومثل هلا بـ )ش ق ر(, امُلشاقرة: 

أو من فرجة(, وتشاقر, يتشاقر, مشاقرة, وعند املصريني: تشّقر فالن يتشقر, تشقار , 
, 3وأظن أن هلذه املادة أصاًل قدميًا انتقل من اليمن إىل مصر, وأهملته القواميس()قال:
مال العربي االستع): )ش و ف(: شاف, يشوف شوفًا, مبعنى نظر ورأى, قال: ومثل

الواسع هلا اليوم هو من تأثريات اهلجرات اليمنية قبل اإلسالم وبعده مثلها مثل كثري 
غريها مما محلوه وأشاعوه, وملا عاد اللُّغويون إىل مراجعهم البدوية ومل جيدوها بهذا 

 .4نوا شرحها يف معامجهم وقواميسهم(التعريف, وهذا الوضوح, مل حيس
لف فنذكر ألفاظًا مما نراه قد انتقل مع أهل اليمن يف ونضيف إىل ما ذكره املؤ -

َمْيد( مبعنى ِمْن َأْجل(, )على مود( فهي من )مود( أو )هجراتهم ففي العراق جند كلمة 

                                                            
م, , وانظر جملة دراسات 1980هـ/1400, السنة األوىل, ,العدد األول65-57جملة اإلكليل, ص 1

 م,.1993هـ1413 49,العدد 57-49مينية, ص
 اه.)لغة الضاد ونقوشها املسندية( وقد أوردن 2
 .508املعجم اليمين ,ص  3
ومادة )ش و ف( يف األصل يف نقوش املسند تعين: محى, حفظ, حرس... وقد أشار إىل هذا  528ص 4

 .38وله: إنها مبعنى  الرعاية بالنظر... وانظر حبث الصلوي يف دراسات مينية العدد املعنى املؤلف بق
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من أصل وهي والشك  -دا( قبل الفعل املضارع)دا يقول( بإضافة  )ويقول العراقيون 
القبائل اليمنية مثل مشارق  ذ( قبل الفعل املضارع عند بعض)ميين ففي اليمن تأتي 

ذي يقول( , وهي كذلك يف هلجات املهرة وغريها, وما انتقل )خوالن وغريها يقولون:
هذين -إىل أهل العراق كان بسبب اهلجرات اليمنية ومعلوم أن البصرة والكوفة 

أما يف الشام فاملفردات كثرية منها: َشَبح: مبعنى أمسك مّصرهما اليمنيون , -املصرين
حكام, وكنت قد قرأت مقالة للُّغوي: أبي أوس إبراهيم الشمسان رأى فيه أن كلمة بِإ
الشَّـبِّـْيَحة(: )وهم من يلقون القبض على الناس معاونني رجال األمن( يف سورية )

بسرعة ) بهذا املعنى أو قريب رأى أن أصلها من الشًََّبح, ذاك الذي يظهر وخيتفي 
ن َشَبَح, يشبح, شبحًا اليمنية مبعناها الذي يعين منه(,  وليس كذلك, إنـما هي م

القبض واإلمساك, وقد نزلت الشام قبائل مينية كثرية قبل اإلسالم وبعده وعلى 
مـَُجاَكَرة( وقد أهملها املؤلف يف معجمه )األخص مدينة محص, ومن املفردات أيضًا: 

جياكر ,  –ي من َجاَكَر ي ممااستدركته عليه يف تعليقاتي على املعجم  وهي كثرية, فهوه
الـَخْرَمة( مبعنى شده االشتهاء ), مبعنى تسابق, يتسابق مسابقة... اخل, ومنها  1جماكرة

اْمَبارح( أي البارح, )أم احِلْمَيرية( , و يف برنامج )للشئ, أما يف مصر: فأجد منها كلمة 
بناء قديم وهي مدينة ذات 2)وادي مزاب( يف حمافظة غرداية يف اجلزائر  تلفزي عن

حماطة بسور وأهلها من األمازيغ ) الرببر ( اإلباضية, ويف الربنامج كان أحدهم 
يتحدث عن حاجز للماء له قنوات أو سد و مساه ماِجل وَجَمَعُه على َمَواِجل متامًا 

من أثر ميين ؟ أهي من دالئل األصل اليمين كما هو عند اليمنيني , فهل هذه التسمية 
د حتدث أحد هم عن ضريح ألحد املشايخ مساه علي بن سعيد لبعض الرببر ؟ وق

                                                            
 مفاعلة -يفاعل  -بصيغة املفاعلة: فاعل -كماالحظ املؤلف حبق -أغلب األفعال اليمنية تأتي 1
 . (م  بعنوان ) قصور وادي مزاب 3/5/2014هـ املوافق 1435شعبان  2عرضته قناة اجلزيرة الوثائقية يف  2
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الـَجْربي , قال إنه قدم اىل وادي مزاب من َجْربة التونسية , وجربة هذه أيضًا هلا عالقة 
الباحثني إن بتسمية اجِلْربة يف اليمن وهي قطعة أرض زراعية حمددة وقد قال بعض 

ى ماجل , ومن األلفاظ اليت نطق بها اهل جبربة التونسية مسجدًا قدميًا به بركة ماء تسم
وادي مزاب كما هي عند اليمانني ) أجناص ( مبعنى إجاص , قال اللغويون : إن أهل 

 اليمن يبدلون من اجليم املضعفة يف إجَّاص نونًا . 

ه, وتاريخ صدوره, ضاعت من َأْلِسَنة مابني شروع املؤلف يف وضع مفردات معجم -
بني صدور املعجم واليوم ضاعت مفردات أخرى خاصة بعد اليمنيني مفردات, وما 

 ثورة االتصال وتدفق املعلومات وتزاحم الفضاء بأقنية اإلعالم ....
ألمساء األعالم )األشخاص(, واألماكن )مدن, قرى, أشكال تضاريسية(, هلا أهمية -

ُسن, مل تتغري د كثريًا من هذه األمساء يف اليمن ال تزال جارية على األْلكبرية, فإنا جن
منذ مئات السنني, وكثري من هذه األمساء هلا ذكر يف النقوش, وكتب األنساب 

 أهميتان: -إضافة ملا قلنا-والتاريخ اليمنية وهلذه األمساء
لقديم, ومقارنتها األوىل: حتديد أماكن القبائل, واملدن والقرى على خريطة اليمن ا

 خبريطة اليمن احلديث.
, فإنا جند -خاصة أمساء األماكن واألشكال التضاريسية -الالتالثانية: لألمساء د

منها ما يتكرر يف كثري من جهات اليمن: مثل: َمْسَور )خوالن( مسور )حجة(, مسورة, 
رين, الـِحْجلة, الـُحقَّة, العرة, السِّر, الس -الريدة, ريدة, العُِّر -َحَباب, حبابة, الرَّْيد

 َحِريب, بيحان... الـَمِدْيد, الرَّْون, الرونة,
وهذا اجلانب مهم يف عمل معجمي كاملعجم اليمين لكن املؤلف أهمل هذا اجلانب 

وعزا إهماله ذاك إىل خوف التطويل مع إقراره 1وإْن كان قد عّلل امسني أو ثالثة
(, وقد *وع قائم بذاته يستحق دراسة خاصةموض)بأهمية هذا املوضوع اللغوية وبأنه 

                                                            
مما علله املؤلف: )ج ب ر( َجَبَر: وادي اأَلْجبار, و )ك س م(: ُكُسَمة, )أ خ ذ(: َمأَخذ, )ص ن ع(:  1

 َمْصَنعة...
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باحثون مينيون فكتبوا دراسات )يبدو أنها يف األصل رسائل  أدرك أهمية املوضوع
جامعية( تقدموا بها جلامعات غربية )ألـمانية على وجه التحديد(, لكن القارئ اليمين 

 هؤالء الباحثني: حمروم من االستفادة منها كونها مل تنشر سواء بالعربية أم بغريها, ومن
األعالم يف كتاب اإلكليل للهمداني يوسف حممد عبداهلل: له كتاب بعنوان: )  -

م , 1975ونظائرها يف النقوش اليمنية القدمية(, وهو باألملانية عن جامعة )توبنقن( 
وفيه درس املؤلف أمساء األشخاص والبطون والقبائل اليت وردت يف النقوش اليمنية 

ني على نظائرها يف كتب األنساب اليمنية عند أبي احلسن اهلمدا القدمية وعرضها
 .1وأثبت أصحها وُعِنَي بضبطها

ويف )عبداهلل الشيبة: له دراسة عن أمساء األماكن اليمنية القدمية صدرت باألملانية  -
إىل تقديم )م, وتهدف الدراسة 1982نسخ حمدودة( عن جامعة )ماربورج( بأملانيا, 

لة حتقيق عرض منظم ألمساء األماكن اليت وردت يف النقوش اليمنية القدمية, وإىل حماو
تلك األمساء وحتديد مواقعها وذلك ضمن تصور بعيد املدى يهدف إىل رسم االطار 

 2 يد مراكز الثقل احلضاري فيه(.اجلغرايف التارخيي لليمن وحتد
إبراهيم الصلوي: له رسالة باألملانية قريبة من هذا املوضوع هي)األلفاظ اليمانية يف  -

 .3اللغات السامية( مؤلفات اهلمداني ونشوان ونظائرها يف
ذكر املؤلف مفردات ذكرًا سريعًا, ومل يفردها بـمواد خاصة بها, ومل يذكر سبب  -

(, 200مبعنى ذهب, سافر, انطلق, ومثل: َبَزى قال فيها: َربَّى )ص ذلك مثل: َنَشر,

                                                            
(, 40, جملة اإلكليل, العدد)21,20نفسه دراسة ) ملاذا ُسمِّي الـَمْنَدب مندبًا( ص أنظر للمؤلف  *

 م.2012

 .23حممد عبداهلل , صأوارق من تاريخ اليمن وآثاره, يوسف  1
, وانظر حبثه: )دور اهلمداني يف اجلغرافية التارخيية لليمن القديم( جملة: دراسات مينية 26أوارق, ص 2

 .105-83م,ص1988, 33,عدد 
انظر حبثه: أعالم مينية قدمية مركََّبة )دراسة عامة يف دالالتها اللغوية والدينية( جملة: دراسات مينية, عدد  3

 .142-124ص م,1988, 38
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(, 569ومثل: يعّنيك قال: أي ُيتعب يف املثل: )ِصْيب الَبال يعّنيك يف ِصَرابه( )ص
 (.39قموه, وزقروه )صومثل: ز

 –رمحه اهلل  -*عاب املؤلف على األديب العالمة السيد أمحد بن حممد الشامي -
وأظن أن املؤلف وقع فيما عاب الشامي به من تعريض )بالسادة( تعريضه بالقبائل, 

 (.938,939,90,119,169)انظر:ص 
ليمنية كما ا **هل التزم املؤلف يف وضعه للمواد )املفردات( بشرط اخلصوصية -

 حددها يف املقدمة؟
 نعم إىل حد كبري ومل خيالف معايريه إال يف بضع كلمات مثل:

ر ووصف صحيح يف املعاجم أحببت ذكرها ملا للناس من )الُعْثرب( قال: )له ذك -
 1استعماالت طبية يف العثرب...(

)ض ر ب( الـَمْضَرب:) قال املؤلف هذه الكلمة أصلها من مادة )ضرب(  -
 .2موسية : اشتقاقًا وداللة, ومل أذكرها إال ألهميتها يف جمال الزراعة وحياة اليمنيني(القا

لّلحم ومن اجللد الشديد القاسي ... وللكلمة ذكر يف بعض )ع ر ز(: الَعِرز: ) من ا -
 .3املعاجم بهذا املعنى(

                                                            
 .لندن-صاحب بروملي  *

... وهلذه الداللة أصل قاموسي ولكن ليس )كما سيفصلها املؤلف: كان يقول: –عن اخلصوصية  **
 بهذا التخصيص...(

.... وهي كلمة معروفة قاموسيًا لكنها قليلة االستعمال يف النصوص الرتاثية وال تزال حية يف )
 هلجاتنا...(

املادة ذكر عابر يف القواميس بدون تعريف هلا إىل صيغها االمسية والفعلية  وهلذه الداللة من هذه )
 =                                                املتعددة...(                                                   

اصطالحًا فبعض ...وبعض الكلمات تكون معروفة قاموسيًا وليست كلمة خاصة وامنا تكون )=
 الكلمات تذكر لعالقتها بالعادات...(

 .607,606املعجم اليمين, ص 1
 .574املعجم اليمين, ص 2
 .618املعجم اليمين,ص 3
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كان قد قلنا إن اإلرياني من أهل القريض وقد استشهد بالشعر كثريًا يف معجمه, وإذا 
ُعِنَي باخلصوصية اليمنية يف ما أورده من مفردات, فإنه قد ُعين أيضًا بالبحث عن 

ميكن أن يقال بكل اطمئنان إن شعر  )الشعر العامِّي, قال:  اخلصوصية اليمنية يف أوزان
العامية يف اليمن مبختلف ُضُروبه, يستقطب أوزان أو حبور الشعر اخلليلية الستة عشرة 

دخل عليها من اجلوازات, وعالوة على ذلك فإن هنالك عددَا آخر من كلها, وما ي
ر اخلليلية, منها ما ُتْنَظم به القصائد األوزان والبحور اليمنية اخلاصة الزائدة على البحو

ألغراض شعرية حبتة وهذا مهم, ومنها ما يوضع مطابقًا ِلَلْحن معني أي لداع غنائي 
, ومن خالل حديثه 1ن املوشحات احلمينية...(خاص وله أهميته يف جمال احلديث ع

 صوصية مايلي:عن األوزان اليمنية املبثوث يف ثنايا املعجم ميكن أن نقول إنه يعين باخل
( إما أن يكون الوزن الشعري مذكورًا يف كتب الرتاث العربي لكن شواهده قليلة أو 1

 نادرة وهو يف الشعر اليمين كثري جدًا ومنه:
 إن العروضيني ال جيدون له إال أمثلة قليلًة مثل: ): قال: 2جمزوء البسيط-أ

 َساِئْل ُسَلْيمى إذا القيَتها
 

ـِـزادهل    ُيبلغــْن بلدة إال بـ
 

أما شعر العامية يف اليمن فحافظ على هذا الوزن وجاءت به قصائد ومقطعات ) 
  الغناء قصيدة:وأبيات من الـُحَمْيين والَعفوي والَقَبِلي( فمن الـحميين اشتهرت يف

 يا َمْن عليك التوكُّْل والـَخَلْف
 

 وَمْن لك اْلطاْف ِفينا ساريْه 
 

 )ابن َخْوالن(:وقال 
 قال )ْابن خوالْن( َحقِّْي صاحيْب

 

 ذي ما َمَعْه حق ماَحْد صاحبْه 
 

 وكل ما كانت تغنى به الدَّْوَدِحيَّة فهو من هذا الوزن( ) 

                                                            
 .216املعجم اليمين, ص  1
كثر ذكر الشاعر هلذا الوزن وعلق عليه تعليقًا يكاد يكون متكررًا وهذا يدل من جانب على أن املؤلف  2

 .120,41,434,144,145حل متفرقة, انظر ذكره هلذا الوزن يف: صكتب معجمه يف مرا
كلمات  وأنظر ضروبًا من هذا الوزن و أوزانًا مينية خاصة أخرى  يف حبث املؤلف نفسه بعنوان )حول

 م,.1980هـ/1400, العدد األول/ 65-57مينية خاصة( مبجلة اإلكليل, ص
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من أقل البحور ورودًا يف الرتاث العربي الشعري وأي  )هوحبر الـَمِدْيد التَّام: و -ب
حظ ذلك, وقد جند أديبًا حيفظ الكثري من مّطلع على دواوين الشعر وكتب األدب يال

األبيات املفردة واملقطوعات والقصائد يف كل وزن من أوزان الشعر اخلليلية كالطويل 
أبيات أو مقطعات من حبر  والبسيط والكامل واخلفيف وحنوها ولكنك لو طلبت إيراد

ة ولعل أشهر ما املديد التام ملا وجدت حاضرًا يف ذهنه على األرجح إال أبياتًا معدود
 يتبادر إىل الذهن من هذا البحر هو قصيدة )تأبط شرًا((

 إّن بالشِّْعِب الّذي ُدوَن َسْلٍع  
 

 َلَقتيـــــــٍل دُمُه ما يطــــلُّ 
 

فإنه قد حافظ على هذا الوزن من خالل األهازيج خاصة, أما شعر العامية )ثم قال: 
احلان تنشد بها منها احلماسي ومنها املرح ومنها وأعرف هلذا الوزن أكثر من ثالثة 

 احلزين(, ومن شواهد العامية على هذا الوزن أورد:
ـِْمِقبْل   ياْاْلـُحيــــود السُّود غِّين ل

ـَْماْن ما يّدي ْاْلِبْل                            ذي َحَلف بْاي
 

 ِذي َبذل راَسْه وضم الَوَداَعْه 
1وْت ساعْهوالَفَساَلْه ُطْول وامل

 

 

شواهده يف الشعر العربي قليلة, ولكنه يف )الزَّوامل( و )الرََّزفات( )املتدارك: قال: -ج
 اليمنية كثري, وهلم فيه تصرفات وجوازات مل تشْر كتب العروض إىل شي منها(

 اع جيش اسفل الواديقال ّبّد
 

 2بورة امِلْلح ما كان نعطيها 
 

خمالفة الوزن يف الشعر العامي ملثيله يف الشعر الفصيح بزيادة أو ( قد تعين اخلصوصية 2
 نقصان:

 الّسر حسن الظّن باهلْل             -أ
 

 3 عندي, وصّلي لك َبَرْع 
 

 4سكون زائدتان(من جمزوء الكامل إال أن يف نهاية صدره حركة و )قال:
 1رياْح يروْح من اهلم ما راْحنفتحْه لل  آْح يالقلب آح ياليت  للقلْب مفتاْح       -ب  

                                                            
 .216,215املعجم اليمين , ص 1
 .60صاملعجم اليمين ,  2
 .60املعجم اليمين , ص 3
 .67املعجم اليمين , ص 4
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حبر شعري خاص ميكن تسميته حبر اخلفيف التام الذي مل حيفظه لنا شعر الرتاث  )قال: 
 وبقي يف الشعر العفوي الشعيب اليمين وقوامه هو:    

 التنفاعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فاع
 

 فاعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فاعالتن 
 

أي بزيادة حركتني وسكون على حبر اخلفيف املعروف ولو طبقناه على بيت من 
 اخلفيف مثل مطلع قصيدة املعري املشهورة جلاء هكذا:

 َغْيُر ُمْجٍد )أال( يف ِمّليت واعتقادي
 

 َنْوُح باٍك )أال( وال َتَرنُُّم شادي 
 

ن يكون الـَهْجل والـهجلة وهو من ضروب أهازيج وأغاني وقال: وعلى هذا الوز
 .2العمل الـمختلفة

 والربدقوْشَمْن َمْشَقَرْك ِباْلُفّل  -ج
 

 و َمْن عمْل يف اخَلّد ورَدْه 
 

هذا وزن شعري فيه خصوصية مينية(, فصدره من السريع: مستفعلن مستفعلن )قال: 
 3علن مستفعلن فا ...فاعل, وعجزه حذفت من آخره حركتان وسكون, مستف

 أوزان مينية خاصة: -3
 آْح يْاّماه من َزَواجة بين الَعّم )يله يله(

 

 ِمْثْل ُشرب السََّدَم وِبجَّام على الدَّم )يله يله( 
 

 وهو من وزن شعري خاص ال يظهر إال بالغناء قوامه: )قال: 
 فاعلن / فاعلن/ فعو 

 َطْبعنا ما ِنداري َخْصمنا  
 ْب ذي يـ          غري ندي مبصبو

 

 4فاعلن / فاعلن /فعو 
 غري ِندِّي حبّد النصاْل

 ِجَباْه الرَِّجاْلـبدي يكّسر 

 

 

 قال: من حبر خاص قوامه:

                                                                                                                              
 .60املعجم اليمين , ص 1
 .938,937املعجم اليمين, ص 2
 .33املعجم اليمين, ص 3
 .431صاملعجم اليمين,  4



 قراءة يف املعجم اليمين

341 

 فاعلن  فاعلن   فاعالتن         

 جْيش َصْنعا تقدَّم مَبْقَدم

 

 1يف كل شطرة( 
 َحّن رعَدْه وَشّل الِبَداَوْه

 

 2يستقيم إال بلحن زامله( قال: وهذا من وزن شعري خاص ال
 ضرب خاص من السريع:

 : 3قال الشاعر
 ِإْن جادوا أصحابي فْانْا           

 وإن جاْد موالنْا فُقـــْلـ

 

 ِمن قوْم ِحْصن الظَّْبَيتنْي 
 4ـنا  يا ِإَماَم الِقْبَلتيــْن

 

 حبر خاص أغلبه من تفعيالت البسيط: -
                 القافلْه واشجني واصلْه ِمن ِتَهامْه

 
 

 فْاْجَمْع ِخصال السؤاْل 
 
 

 
 

 موضوع املعجم: -
بّين املؤلف الغرض من تصنيفه معجمه هذا, وحدد معنى                      

 اخلصوصّية( للمفردات اليت أوردها... ذكر ذلك يف مقدمته وسنتقبس منها:)
رة على ألسنتنا هي من لغتنا الكثرة الكاثرة من املفردات اللغوية الدائ)قال املؤلف: 

ة املشرتكة , وهذا الشطر األعظم ال شأن لـ )املعجم اليمين( العربية القومية القاموسي

                                                            
 .868املعجم اليمين, ص 1
 .711املعجم اليمين ,ص  2
قلت .هو الشاعر أمحد بن سنبل من شعراء مسور )خوالن الطيال(, وله ديوان شعر مفقود, وقفت له   3

على قصيدتني أو ثالث, وشعره جيد جدًا وهذا البيتان نسبهما البن سنبل الشاعر: عبداهلل أمحد البكري 
 .من قبيلة )ابن سنبل(

 157املعجم اليمين, ص 4
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به, وألفاظه معروفة معلومة, ومدونة يف املراجع, وواردة يف الرتاث, ومتداولة يف 
 1اللهجات العربية على هذا النحو أو ذاك...(

اليمنية اليت هي موضوع معجمه, وهي املعايري  خصوصية املفردات()ثم حيدد معنى 
 م نفسه بها:اليت ألز

جند يف الكالم الدائر على ألسنتنا ثروة لغوية طائلة , تتمثل يف عدد كبري من ) -1
املفردات اللغوية ذات الدالالت اخلاصة يف هلجاتنا, وهي دالالت ال جندها يف 

 -بعيدًا عن التأثريات اليمنية -ألخرىالقواميس وال فيما نعرفه من اللهجات العربية ا
ي اهلدف األول هلذا املعجم, واخلصوصية هنا خصوصية داللة ال وهذه املفردات ه

 -خصوصية صيغة, ويتبادر إىل الذهن مثل يوضح ذلك فنقول إن مادة )ب ت ل(
موجودة يف القواميس واللهجات العربية كصيغة لغوية, وهلا هناك داللتها,ولكن  -مثاًل
هذه الداللة إال يف هلجاتنا لتها على معنى )ح ر ث( غري موجودة فيها, وال جندها بدال

اليمنية, وهذا يشمل الكلمة ومشتقاتها, يف مثل قولنا: َبَتَل الفالح أرضه, يبتلها َبْتلًة 
ة واحدة, وِبْتلة جيدة فهو َباِتٌل هلا. واألرض َمْبُتولة, والثَّْور َبّتال, وإيغااًل يف اخلصوصي

 2رين اسم: الَبُتول واجلمع: َأْبتال(يطلق على ممتهن احلراثة من أبناء الفالحني واملستأَج
فوق هذا وعالوة عليه, جند يف هلجاتنا عددًا ال بأس به من املفردات ذات ) -2

اخلصوصية الكاملة, أي إنها خاصة؛ صيغًة وداللة, وهذه املفردات هي اليت ينبِّه إليها 
وها, من هذه األحرف شئ( وحن 3*وليس يف لسان العرب)رات مثل: هذا املعجم بعبا

أي إن مادتها وبنيتها احلرفية غري واردة أصاًل يف املراجع اللغوية والرتاثية ال بالداللة 

                                                            
 12ص  1
 .13املعجم اليمن ,ص  2
يعين بـ )لسان العرب( املعجم الشهري للعالمة ابن منظور, وعليه اعتمد املؤلف يف معجمه وقد علل *2

لذلك بقوله يف شرحه إلحدى املواد قال: ونكتفي باللسان الذي َأَخَذ عما قبله من املعاجم , وأخذت 
حمط التقدير من (, وال غرابة فـ)لسان العرب( معجم واسع شامل وهو 475د)صعنه املعاجم فيما بع

 -رمحه اهلل -كثري من العلماء , حدثين بعض األصحاب ممن تتلمذ على مفيت اجلمهورية العالمة اجلرايف
 قالوا: إن املفيت كان شديد األعجاب بلسان العرب ال يفارقه يف جملسه العلمي.
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اليت هلا بلهجاتنا وال بداللة أخرى كما حيدث مع سواها, بل هي مادة لغوية مهملة يف 
العرب, وقد ورد من هذه الصيغ عدد كبري يف هذا  املراجع كأنها مل ترد أصاًل يف كالم

 1...( املعجم
ورد يف هذا املعجم عدد من الكلمات اليت جند لداللتها ذكرًا عابرًا أو مشوشًا يف ) -3

القواميس ووجدت أن استعماهلا يف هلجاتنا يزيدها وضوحًا من حيث الداللة, ويزيدها 
أوردتها, ونبهت إىل ما جاء منها يف  ِغَنًى من حيث التصريف واالشتقاقات, وهلذا

واملثل الذي يوضح ذلك هو مادة )ت ل م( يف القواميس, فاملراجع  القواميس العربية
الكربى ال تذكر منها إال الصيغة االمسية: التََّلم, واجلمع: َأْتالم, وهو خط احلارث 

ف عميقة الداللة كما إنها كاملة التصري -بكسر فسكون -بينما هي يف هلجاتنا: التِّْلم
)...2 

للهجات العربية باملفردات الفصحى املدونة قاموسيًا, )اللهجات اليمنية من أغنى ا -4
بل إن منها ما ال تورده إال املراجع الكربى, ولكنها يف الواقع تندرج حتت مصطلحات 
 مثل: )ميِّت االستعمال( , أو )شبه املمات(, أو ) اجملهول والغريب واحلوشي(, وهذه

ه الـُمهتم أو الباحث أو املدّون املفردات الداخلة حتت هذا املصطلح أو ذاك تثري انتبا
اللغوي,فيتبادر إىل ذهنه أول ما يتبادر أنها من املفردات اليمنية اخلاصة, ألنه مل يسبق 
له أن قرأها فيما قرأ من نصوص الرتاث قدميه وحديثه, وال مسعها فيها مسعه من 

وية , ولكنه حني يعود إىل القواميس الكربى, واملراجع اللغهلجات عربية أخرى
املتخصصة جيدها مدونة ومشروحة, إما بنفس الداللة اليت هلا يف هلجاتنا, أو مبا هو أقل 

 أو أكثر مما ُيفهم منها وُيستعمل من صيغها ومشتقاتها...(

                                                            
 ( مادة86أحصيُت منها حول ) انظرها عما قريب, وقد 1
املواد التالية يف املعجم: )ع ك ي(, )ق و ع (, )ح ج ا(,  -مثاًل -: راجع, أقول14املعجم اليمين ,ص 2

 ) ك م ي( , )ش ح ط(, )ش و ف(, ) هـ ذ ف( , )هـ ذ ل(.
اليمن,  -* للمحقق عبداهلل حممد احلبشي كتاب لطيف أمساه: )اليمن يف لسان العرب(, مطابع املفضل

 م..1990-1411الطبعة األوىل 
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خالف  ومصدرها العصيان مبعنى:)مادة )ع ص ى(:  -هنا مثاًل -ثم يضرب املؤلف
الطاعة وتصريفاتها اليت تقول: عصى املأمور آمره, يعصيه, عصيًا وعصيانًا ومعصية 
فهو عاٍص له, واآلخر معصى, ]هذه املادة[ مذكورة يف كل املراجع اللغوية, وداللة 
)عصى( هنا داللة ذات صبغة معنوية, واللغويون العرب القدماء هم القائلون حبصافة 

داللتان إحداهما حسية واألخرى معنوية, فاعلم أن احلسية إذا كان للكلمة )وصدق: 
هي األصل واألقدم, ومنها جاءت املعنوية( وهلذه املادة أصل حسي هو بال شك 
األصل والقواميس ال تذكره, وهذا األصل احلسي هو وصف الرقبة يف هلجاتنا بأنها 

اد, فهذا هو ى القياد وال تسلس ملقتعاصية: أي قوية, غليظة, جافية, تصعب عل
 .1األصل احلسي ومنه جاء املعنوي الذي تكتفي القواميس به ....(

نظر املعجميون العرب القدماء إىل لغة أهل اليمن نظرة فيها قصور, فلم يكثروا من  -
النقل عنها حتى نشوان احِلْمَيري صاحب )مشس العلوم( , متذرعني تارة بأن أهل 

رابية؟! وتارة بعذر أن أهل اليمن خالطوا حضارة واللغة بدوية أع اليمن أصحاب
إضافة مهمة  -املعجم اليمين( يعد حبق)الـَحَبش واهلنود, ... اخل, وهذا املعجم 

زيادة عن املادة  –لصانعي املعجمات من حيث رفع الغنب عن لغة أهل اليمن, فهو 
ة على قواميس العربية, وهي حّيمواد مهملًة يف المن جانٍب؛ ذكر  -الرئيسة ملعجمه

على أن هاتيك  -وهذا من نافل القول –ألسنتنا, وهي كثرية كما سرتى, مما يدل 
القواميس مل تستوعب كالم العرب كله, ذاك جانب, وجانب ثاٍن فقد أّصل )املعجم 

املصدر العربي املكتوب  –اليمين( ملفردات مينية ال تزال على ألسنتنا من نقوش املسند 
مادمنا قد ذكرنا النقوش املسندية, فال بد من القول إن هذه ألقدم واألكثر وثاقة, وا

 النقوش تعد ذخرًا قيمًا للغويني اليوم ومن الغنب الشديد جتاهلها.

  

                                                            
)ش ر ح(, )ك ح ب(, )ك  ,ومما وجدته يف املعجم مما يدخل حتت املادة أعاله: 51املعجم اليمين, ص 1

 ر د(, )ك ر د ح( ,) م ك ل(,)أرب(. 
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 املواد املهملة يف )لسان العرب(, وهي على ألسنتنا: -
 ب ت ح(, )ب ت س(, )ب ت ق( , )ب ج ش( , )ب ح ش(, )ب ح ض()

 ( , )ب س ت(, )ب ل ق س( , ) ت ش م(ش(, )ب خ م ( , ) ب ر ص ص)ب خ 
 )ج ح ز(, ) ج ش ف(  , ) ج ع ث( , ) ج ي ن( , ) ح ل ص( , ) ح ن د د(

 )ح ن ذ ر(, )د ب ز(, )ز ب ر ت(, )ز ج ف( , )ز غ ط( , )زغ ل(
 )ز غ ن (, ) ز ف ق( ,) س ك ل( , ) س ك هـ( ,) ش خ د( , ) ش خ ض(

 ر( ,) ش ن س( ,) ش ن ظ ف()ش ع ف ل( ,) ش ع ق( ,) ش ق )ش خ ظ( , 
 )ش ن ق ع(, )ش و ت(, )ش و ح(, )ص ب ل( , )ص د ح( , ) ص ق ق(

 )ط ن ق(, )ظ ب ر(, )ظ د خ(, ) ع ن ض ل(, ) غ و م (, )ف ذ غ(
 )ف ظ غ( ,) ف ض غ(,) ق ر ف ح( ,) ك د م ل(, )ك و ز ر(, ) ك ي ب(

 ذ ف( (, ) م غ غ( , ) ن ذ ح( , )ن)ك ي م(, )م ج غ( , ) م خ ز
 )ن د ق(, )ن ي ج(, ) و ج ش( , ) و ح ز(, ) و د ب( , ) و ز ح(
 )و ز د( ,) و س ح( , )و ض ف(, )و ض ي( , )و ط ل(, )و غ ز(

 )و غ س(,) هـ ج ش( , )هـ ز ز ن(, )هـ س ف( , )هـ ص ب( , )هـ ف ج(
 , )ي ب د( , )ي ل ع( )هـ ف ل(, )هـ ن د ج(,) هـ ن د د (, )هـ ن ق ر(

 ل الكلمات العامية من نقوش املسند:تأصي -
 أ س ي: َأَسى   - أ خ ذ: َمْأِخذ = ماخذ - أ ج ل: َمْأِجل = ماجل -
 ب ل س: الَبَلْس - ب س ل : َبَسل , الـَمْبَسل - ترّبج –ب ر ج: بّرج  -
ـَرث ب   - ع ل ا: املعالة : الَعالة  - ب ل س ن: الِبْلِسْن - ـَب  ر: ث
 الـَحرَّة -ح ر ر: َحرَّ  - رة )ج ذ ذ ت= جذاذة(ج ذ ر: الـِجّذا -
 ح ل أ= َحأل  - ح ظ ي: حظي , الـِحْظية  - ح ش ك : َحَشَك -
 ح و ث ر: حوثر - ح ن ج: ِحْنج - ح ل ص: حلص وحلظ -
 ح ي ق: الـَحْيق - ح ي د: َحْيد - ح و د: الـُحْود -
 ُخَصار -خيصِّر -َرخ ص ر: َخصَّ  - خ ف ر: َخَفر   - َخَرطخ ر ط:  -
 س أ ب: سأب , استاب, مساب - زهنق: )اهلاء بدل اهلمز( - ز ب ر: َزَبر -
 و ش ع: استوشع, واَشع - س ب ب: َسبَّ - س أ ر: السُّْؤر, أسأر-
  س ر ر: السِّّر - س د م :السََّدم -
 ش رج : الشَِّريج - الـَمْسَوع س و ع: سوع , - س ع ع: سعسعة -
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 ش ق ر: التَّْشقـِري - ش ر س: الشِّْرس - : َشَرَح, َشرََّح , َمْشَرحش ر ح -
 ص ر ب: الصَِّراب - ش و ف : َشَوَف - ش و ع :َشَوع , َشَواَعة -
 ض م د: َضَمد , َضْمد - ص ن ع: صنَّع, تصنَّع , َمْصَنعة - ص ل ل: الصََّلل -
 ر آنس , ظوران آنس )بالظاء(.ظ و ر: الظَّْور , ظو - الظِّْبر , ِظرْبظ ب ر:  -
ظ هـ ر: اإلظهار, التظهري,  -

 الظاهرة.
 ع ر م: عـَِرم, الَعِرم  - ع ت ر: الَعَتْر  -

 ع ك ر: عكر, عاكر, يعاكر  - ع ص ر: َعَصر, َتَعاَصر - ع س ب: َعْسب -
 يمق ر م: اْلَمْقَرَمة, التَّْقِر - الِعْيسع ي س:  - ع و س: الَعْوس = الَوْعس -
 ك ر و: الُكْرَوة, كراو  - ك ر ف: الَكِريف, ِكْرَوف - ق ي ض: الِقَياظ -
 ن د ب: َمْنَدب, باب املندب  - م س ر: الـَمْسر  - ل هـ ج: الَّلْهج -
ـِْيل - ـَْن - ن و د: النَّْود - ن ق ل: منقل, َنق  و ث ن: الَوث
 الَوْعس , الَعْوس و ع س: - و ش ع: َوَشع , يواشع - الِوْسفةو س ف:  -

      

وردت يف القواميس العربية وكتب الرتاث مفردات هلا عالقة باليمن )كأن ُتـنسب  
املفردة إىل لغات اليمن, أو نبات أو مثر, أو تضريس من التضاريس أو بناء...اخل(, 

مصّحفة أو حمّرفة أو غامضة الداللة أو ناقصتها أو تأتي  -هناك -وهذه املفردات تأتي
وِقْيل كذا( , وهذه املفردات يف عاميات أهل اليمن, ومنها  مقلقلة )ِقْيل فيها كذا ...

ماهو مذكور يف نقوش املسند القدمية, وهذه املفردات ال تزال جارية على ألسنتنا حتى 
اليوم, وهلا تصاريف كاملة ودالالت واضحة حمددة, لذا فقد كان عمل اإلرياني يف 

يس والكتب وبّين داللتها  صحح ما ورد يف هذه القوامأْن -أيضًا –معجمه هذا 
وردها إىل أبوابها األصلية يف القواميس ) حني كان أصحاب املعاجم يضعون بعض 
املواد يف بابني( , ومل يقتصر على ما ُعزي من هذه املفردات إىل أهل اليمن بل صحح 

ى ألسنتنا واعتمادًا على مفردات أخر وإن مل تنسب إىل اليمن اعتمادًا على جريانها عل
 مهد العَرب األول: -كما هو معلوم -واليمن -ريفاتها الكثريةتص
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 مادة )ش ر ح(:
مادة لغوية قدمية وردت يف نقوش املسند كثريًا وتكتب هكذا ش ر ح مبعنى حفظ  -1

 .1وجنى
 .2ال تزال هذه الكلمة باقية على ألسنتنا اليوم -2
جمردة ومزيدة بالتضعيف: )َشَرح تصريفًا كاماًل وتأتي  ال تزال يف هلجاتنا متصرفة -3

فالن الزرع َيْشَرحه ِشراحة, فهو شاِرٌح له, والزرع َمْشروح, والشَّارح: اسم ملن يقوم 
بذلك والـِمْشَراح: مكان جلوس الشارح )...(, والشِّْرحة هي الوديعة أو األمانة أي 

هو شُِْرحه حفظه لك إىل أجل حمدد فأن ُتَشرِّح أو تودع لدى شخص شيئًا متلكه لي
عنده, وأفعاهلا: َشرَّح فالن ماله عند فالن ُيشرِّحه تشرحيًا فهو ُمشرٌِّح له, واملال عند 

 3اآلخرين ُمَشرَّح فهو شرحة لديه حيفظها باألمانة إىل حينها(
ومع ذلك جندها يف املعاجم العربية ترد مرة مصّحفة, ومرة مبتسرة أو  )قال املؤلف:

ب اللغة وحوشي الكالم...] ويف لسان العرب[ جند أن هذه غامضة باعتبارها من غري
والشارح: الناطور ميانية عن أبي  )املادة قد وردت يف مادة )شرج( باجليم أواًل, قال: 

 حنيفة, وأنشد: 
 وما شاكٌر إال عصافري ِجْرَبة

 
 

 يقوم اليها شارج فيطريها 
 
 

واجلربة: كلمة ذات خصوصية مينية, والشارج ماهو إال وشاكر:اسم قبيلة من بكيل, ) 
الشارح باحلاء, الذي يشرح الزرع يف اجلربة حافظًا له وحاميًا من الناس واحليوانات 
والطيور, ولكن الكلمة تصحفت إىل اجليم, وال جمال للقول عما جاء عن أبي حنيفة 

بعد ألن مادة )شرج( يفات النساخ احملدثة فيما )اللغوي( يف اللسان إنه من تصح
مستقلة عن مادة )شرح( يف القواميس حبسب ترتيبها األجبدي سواء كان ترتيبها حبسب 
أوائل الكلمات أو على أواخرها ولكنه يف الواقع حتريف قديم تناقله اللغويون حتى 

                                                            
 .143املعجم السبئي,ص 1
 وإن احنسرت! 2
 األمثلة للمؤلف. 3
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قديم  -هنا–وصل إىل ابن منظور وهو من هو ثم غريه من اللغويني بعده فاخلطأ 
 1ا قاله املؤلف(ومؤصل... اخل م

 
 

 مادة )ح ج ا(:
احِلَجى: السرت والوقاية من كل مكروه )...( ويف التصريف يقال: حاَجى  )قال املؤلف:

اهلل على فالن ُيَحاِجي عليه ِحَجى وحماجاه فهو حماج عليه واإلنسان ُمحاجى ... 
 .2اخل(

 ألخرى:ثم قال بعد أن ذكر تصاريفها ومعانيها ا
هذه املادة ذكر عابر يف القواميس بدون تصريف هلا إىل صيغها وهلذه الداللة من )

اإلمسية والفعلية املتعددة وهنالك حديث نبوي شريف اختلف الرواة فيه بني )حجا( 
, و )حجار(, و)حجاب(, وهو قوله: )صلى اهلل عليه ]وآله[ وسلم(: يف الـُمَتَردِّي: 

أي إذا هو وقع , وقيل  )ه الذمةيس عليه ِحَجا فقد برئت من)من نام على ظهر بيت ل
ليس عليه حجاب(, والكلمة ذات أصل يائي هو:   )ليس عليه حجار(, وقيل:)فيه: 

احلجى مبعنى الواقي واحلامي, ومنها جاء احلجى مبعنى: العقل, وليس العكس ألن 
 3عنوية غالبًا...(الداللة احلسية اجملسدة يف اللغة هي السابقة على الداللة امل

نظر كيف أّصل هلذه الكلمة )حجا( من لغة أهل اليمن بتصريفاتها ثم انتقل قلت: ا
منها لرتجيح لفظ خمتلف عليه يف احلديث ثم أرجعها إىل أصلها )الياء( معتمدًا على 
تصاريفها يف العامية دون القواميس ثم كيف جعلها هي األصل يف الداللة على العقل 

 .4ال العكس

                                                            
َنْشَرْح َلَك الغول: أن )َشَرح( يف قوله تعإىل: ) َأَلْم  , أقول: يرى حممود476, 475املعجم اليمين ,ص 1

 َصْدَرك( هي من هذا املعنى أي :احلفظ واحلماية.
 بتصرف. 167,166املعجم اليمين ,ص 2
 .168املعجم اليمين ,ص 3
وية هو مثل هذه الداللة األخرية, ما قاله املؤلف يف مادة )ج و ر(: ان أصل اجلـَْور والعدل بداللتهما املعن 4

مل وهذا أقرب إىل املنطق من اجلور عن القصد والسبيل, من هذا األصل احلسي أي اجَلْور يف احل
 .150,151ص
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 مادة )ج ب ا(
الـَجَبا: بفتحتني هو: اهلدية أو املنحة بال مقابل,كأن يبدي صديق  ) قال املؤلف:

وهذا اجَلَبا  )ثم يقول:  1لصديقه إعجابه بشئ ميلكه, فيقول له: خذه لك جباك..(
الذي ِيّجيب به الـُمَجبِّى ليحصل  من ورائه على شئ أكثر فائدة وقد يكون أكثر قيمة 

أجبى بالقصر,  -: )من أجبا فقد أربى(, ويروىيذكرنا باحلديث النبوي الشريف القائل
واللغويون وأهل احلديث خيتلفون يف شرح كلمة أجبى, ولكن أكثرهم استقروا على 

اء مبعنى: بيع الزرع قبل بدّو صالحه, ولكن كثرة املعاني اليت تنازعوا يف أنها من اإلجب
لغوية يف ألسنتنا اليوم تفسري كلمة أجبى بها جيعل هذا املعنى املتداول هلذه املادة ال

وخاصة يف معناها الذي يفيد اإلهداء مع انتظار مقابل له قد يكون أغلى من قيمة 
يف احلديث النبوي الشريف خاصة وأن الرسول  اهلدية معنى مقبواًل لكلمة أجيب

)صلى اهلل عليه ]وآله[ وسلم( خياطب بهذه الكلمات بعض أقيال اليمن يف إحدى 
 .*(2عليه ]وآله[ وسلم( إليهم ...رسائله )صلى اهلل 

 مادة )أ ج ل(:
هذه املادة )وردت يف القواميس يف بابني: يف باب )أجل(, ويف باب )جمل(, وذكرتها 
مقلقة: أي ِقْيل إن املأجل كذا ... وقيل إنه كيت ... حتى ينتهي بهم األمر إىل القول 

 معّرب(, -أي املأجل –وقيل إنه 
باب حيسم كتابتها يف ) نقوش املسند مهمورة هكذا مأجللكن ورود هذه الكلمة يف 

 )أجل( فحسب إذ إن أجبدية املسند ليس فيها ألف لني صامت وليس فيها إال همزة(,

                                                            
 .120املعجم اليمين ,ص 1
 .122, 121العجم اليمين ,ص 2
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ال تزال حية على ألسنتنا منذ أقدم العصور حتى اليوم وتعين  )ثم إن هذه الكلمة 
يل املاء ليجتمع حتى )صهريج املاء الذي ُيبنى على نبع صغري... فيبنى املاجل لتأج

 ..1ائه أو دونه من املزارع(ميتلئ ثم ُيفجر لسقي ما بإز

 
 مادة )ص ن ع(

َصنََّع( مبعنى : َحصََّن و تّصنع )هذه املادة هلا ذكر يف النقوش املسندية فهي: صنع  -1
 2و ستصنع : َتَصنَّع واستْصَنع مبعنى: َحصََّن, و مصنعت: َمْصَنعة مبعنى: ِحْصن,قلعة(

ودالالتها: الـَمْصَنعة, وامَلَصاِنع  )فنحن بقيت يف هلجاتنا اليوم من حيث األمساء  -2
نطلق على املكان الواسع املدور إذا كان حصينًا يف رؤوس اجلبال: مصنعة واجلمع 

ومنها: صنعاء ) اسم عاصمة اليمن التارخيية )صنعاء( ألنها عزيزة )حصناء(  3مصانع(
 .4اء(أي حصينة منيعة على األعد

بنفس املنطوق واملفهوم وذلك يف قوله جّل )يم وردت )املصانع( يف القرآن الكر -3
ـِكلِّ ِرْيٍع آيًة َتْعبُثون , وَتتَِّخُذون َمَصاِنَع َلَعلَُّكمْ َتْخُلُدون(.  وعال: ) َأَتْبُنوَن ب

أما يف القواميس فال أدري ملاذا تكثر فيها )القلقة( أي ترديد )قال املؤلف: -3
وبذلك تضطرب الكلمات, وتشوش فيها كذا, وقيل كيت... وقيل كذا وكذا , قيل 

معانيها, وُيلقى على دالالتها ظالٌل من الشك وأحيانًا من اإلبهام, حتى ولو ان 
 .5الداللة الصحيحة للكلمة وردت من خالل هذه القلقلة املقلقلة ...اخل(

 

                                                            
 .29:27املعجم اليمين ,ص  1
 .143املعجم السبئي,  2
 565املعجم اليمين,  3
 562املعجم اليمين , 4
 563مين, املعجم الي 5
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 مادة )أ ف ي(
اجليد  التنور املصنوع بعناية من الطني الغضار املايف: بتسهيل اهلمزة, واملأيف هو:)

 1واحملارى بالنار كما حتارى اآلنية الفخارية ,واجلمع مافيات ومآيف(
جعلت القواميس هذه املفردة يف مادة )َوَفى( وجعلوا فاءه ياًء مقلوبًا عن واو أما 

 6املؤلف فقد جعلها من باب )أ ف ي( باهلمزة اعتمادًا على هلجاتنا(
 

 )ش و ع(: مادة
املسند ؛فالفعل املاضي منها هو شوع: َشَوَع, أو َشَاَوَع, ترد هذه الكلمة يف نقوش  -

مبعنى َخَدم )سيِّدًا(, أو رافقه وتابعه , واسم الفاعل هو شوع :شويع مبعنى: تابع, 
 .2نصري, شخص قائم خبدمة

د زفافها إىل بيت مرافقوها من أقاربها عن )ويف هلجاتنا نقول: شواعة احلريوة وهم:  -
زوجها, )...(, والشَِّوْيع يقوم بنفس الواجب من أداء الواجبات األسرية خبدمة 

 .3العروس ومساعدتها(
قال املؤلف: ويف لغتنا القاموسية, جاء يف معامجها إن من اللغويني من يرى أن كلمة  -

, وهذا جيعل من أصل واوي أي من )شوع(الشِّْيَعة مبعنى: )أنصار الرجل وأعوانه هي 
الشويع والشواعة يف هلجاتنا اليوم مؤشرًا على إمكان صحة هذا الرأي, وإن كان قد 

 .4شاع استعماهلا باعتبارها من أصل يائي(

 مادة ) ب ل س(
 الَبَلْس: الّتني شجرًا ومثرًا واحدتها َبَلَسة. -
 ر(.وردت هذه الكلمة يف نقوش املسند )خبط الزبو -

                                                            
 .38املعجم اليمين,  1
 136السبئي , راجع املعجم 2
 .526املعجم اليمين,  3
 .527املعجم اليمين,  4
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 ألسنتنا بهذا املعنى حتى اليوم. ال تزال جارية على -
والَبَلس مذكورة يف القواميس ورغم أنها تنص على أن معناها هو  )قال املؤلف:  -

التني إال أنها ال تلبث أن تقلقلها أي تورد فيها أنه قيل فيها كذا, وقيل كيت, فقد جاء 
 ة بلسة وقال التني إذا أدرك , الواحديف اللسان: الَبلس: التني, وقيل: البلس: مثر 

 (1اجلوهري: البلس: شي يشبه التني يكثر بالَيَمن...اخل
 مادة )ب ل س ن(

ـِْلْسن: الَعَدس . -  الب
 كلمة قدمية وردت يف خط الزبور . -
 ال تزال جارية على ألسنتنا بكسر الباء والسني وبينهما الم ساكنة )ِبْلِسن( . -
النص على أنها لغة ميانية يف العدس مع  - القواميس العربيةيأتي ذكر البلسن يف) -

 ولكنهم جيعلونها بضم فسكون فضم أي ُبْلُسن, ونطقها ثقيل على اللسان( .

 :*ومما صححه املؤلف من أمساء النباتات -
احَلْلقة: يف القواميس: الِعْلف, ويف )اللسان( قال: إنه شجر يكون بناحية اليمن, أما - 

الـَحْلقة, وهي ليست شجرة كما يف )اللسان( بل نبتة يف العامية اليمنية فال تسمى إال 
 .2أو شجرية متتد على األرض ... اخل

ـَْحانة النضرة وخاصة إذا كانت كثيف-  ة .. واجلمع: َحَماِحم, احُلْمُحَمة: صفة للّري
وذكرها املؤلف: ألنه قال يف اللسان: احلماحم: رحيانة معروفة الواحدة: محامحة... 

قال  -أطراف اليمن كثرية وليست برية وتعظم عندهم, والصحيحوقال: احلماحم ب

                                                            
 ) مجع اجلميز( balas)شجرة التني ( ويف العربية  balas, ويف احلبشية 79املعجم اليمين,  1
 هذا أيضًا ما ذكره املؤلف.توسعت يف ذكر ما أورده املؤلف يف جمال الزراعة ألن اليمن بالد الزراعة و *

 .195اليمين , املعجم  2
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: إن احلماحم مجع: مححمة, وصحيح أن الرحيان يف اليمن كثري, ولكنه ال -املؤلف
 1حيان بل هو صفة له يف حالة معينة, وهو بستاني ...(يطلق امسا للر

ا يف الـَمْنج: شجرة شديدة اخلضرة...اخل, ذكرها املؤلف الختالف وصفها عم-
 .2)اللسان(

الِعْلب: من الشجر هو: السِّْدر, وليس العلب من األرض هو منابت السدر كما يف -
 .3القواميس

باليمن, وذكره املؤلف ملا فيه من قلقله يف الَعْرَعر: شجر من الصنوبريات كان يكثر -
 .4)اللسان(

للّشْرف: ِشْرياف,  الشَّْرف: ورق الذرة البلدية إذا كرب وطال... ومجعه َشْرف, ويقال-
وهذه الكلمة )ِشْرياف( جاءت مصحفة عند اللغويني ويف القواميس فسموه ) ِشْرناف( 

وهي كلمة ميانية والشِّرناف ):وقد وردت يف )اللسان( وعند األزهري, قال األزهري
عصف الزرع العريض( اخل , والشرناف يف عاميتنا: تفلج حافة الشئ يف شكل 

 . 5مثلثات(

                                                            
, يف كتاب )عروبة سقطرى(: )َحْمَحُم: نبات ينبت يف سقطرى , معروف لدى 197املعجم اليمين,  1

السقطريني باسم :َحْمَحُم وهي عشبة تعمر, وحتيا عند نزول املطر, وهلا فروع خشنة صغرية, مثل 
 , واجلمع: َحُمِحم وَحماِحم. الذراع, يصغر قلياًل أو يكرب قلياًل

 .839عجم اليمين, امل 2
 .649املعجم اليمين,  3
 .618املعجم اليمين,   4
ـَاف( ليست مما وقع فيه قلت , 482املعجم اليمين,  5 ـَاف( مبعنى )ِشْري : احلق إن استعمال )ِشْرن

وعلى ِعَيال سَرْيح من َبِكيل , التصحيف فقد مسعتها من ُزرَّاع يف بين ُصَرْيم من حاشد و يف أْرَحب و 
فإن اللغويني كانوا أمينني يف نقل )شرناف( بالنون إىل ما أوردوه يف )شرياف( )بالياء( وليس مثة هذا 

 .6/3434تصحيف, وقد جاءت )شرناف( يف إحدى نسخ ) مشس العلوم ( بإزاء) شرياف(  
ي ورق الزرع إذا كثر وطال, ويرى أن أما )راوح( فيسوق كلمة )شرناف( بالنون مبعناها املعجمي: أ 
قتصار هذه الكلمة على هذه الداللة يف اليمن راجع إىل بيئة اليمن الزراعية, ويرى أن املعنى العام لـ ا

)شرناف( هو التشعب ومن مدلوالتها: ُعْرف الدِّيك )أي الزائدة اجلمالية من اللحم املشرنف املتشعب 
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وللمحشرة  ): األرض الزراعية عقب حصاد ما فيها من زرع, قال املؤلف: احملشرة-
ما بقي يف األرض,  )ذكر يف القواميس وتنص على أنها من لغة أهل اليمن وهي فيها:

 ما فيها من نبات بعد أن حيصد الزرع ...( .و
 (.1وتطلق عندنا على املكان وعلى ما نصت عليه القواميس أيضًا )وقال 

 (.219مع: َأْفُعول مثل: َأْحُيوق )صصيغة اجل-
كل فعل ثالثي مزيد بتضعيف عينه ) َفعَّل( يكون مصدره )ِفعَّال( مثل: َسبَّط: سباط  -

 (.241. )ص*,ال َتْفِعيل: َتسبيط
ما كان على وزن: َفعيل أو َفِعل أو َفُعول, وهو اسم وليس صفة فإن مجعه يكون  -

ـِْعَول باطراد ,مثل: َشِريم (, 557ِشْرَوم, صفيف:صفوف, صميل: صمول. ) -على ف
 (.711) **طبون: طبون, قديم: قدوم

 –تفعيل األمساء بزيادة ياء) وهو كثري يف هلجاتنا(: ففي الِغْلف: َتْغْيَلف  -
 -يتفيعل–(, وهذه الصيغة : )تفعيل 941(, , ويف هذذ: تهيذد, يتهيذذ)674يتغيلف)

 ( .941يتفاعل(. ) -فيعلة( بدل من صيغ )تفاعل
خليط, وهي مثل أمٌر صيغة ) َفَعَل( مبعنى )َفِعْيل( مثل: َغَلس مبعنى َغِليس أي  -

 (.674عجب بدل عجيب. )
استعمال املصدر مبعنى اسم الفاعل مثل: َنْوم مبعنى نائم, يقال: فالن َنْوم , وكنت  -

. ***ظائر عندناأنا َنّوم حينما طرق الباب فالن مثاًل, وهذا من غريب استعماالتنا وله ن
(244) 

                                                                                                                              
 sarnefقباب, ويف السريانية خذة من النحاس أو احلديد على رؤوس الفوق رأسه, والدائرة اهلاللية املت

, سرنافا أي أغصان .)الصوت sornafaمسرنف: متشعب ,  mesarnefسرنف: أي تشعب , 
 (.78,79والداللة ص 

 .179املعجم اليمين , 1
ـَْفُعول: َتْقدوم, َتْصلوح ,تعلوم, تفصول,وق *  د تقدم ذكرها.أقول: مثة صيغة نادرة يف َفعَّل هي ت

 القديم هنا أصبح امسًا, وليس من القدم الزمين بل من التقدم املكاني.قال املؤلف:  **
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ْيع, قال املؤلف: وكثريًا ما يأتي اسم استعمال )َفِعْيل( مبعنى )اسم فاعل(, مثل: َشِو -
 (526الفاعل على هذه الصيغة يف لغتنا العربية منذ أقدم هلجاتها. )

 (542ِصَراب  ) -صيغة )ِفَعال( الدالة على احلركة والتفاعل يف َصَرَب -
 (569لى )َصيَّْد(, وهو مجع تكسري ال قاعدة له . ))َصَياْد(: جتمع ع   
 يغة ) ِفْعِلْل( بالكسر.)ِبْلِسْن(: على ص -
قال املؤلف: يف العامية اليمنية: صيغتان ال ثالث هلما: َحِرْيْو, َعِكْيْو, فهما على  -

 . 1( 173صيغة )َفِعْيل( منتهية حبريف لني هما الياء والواو )
النون يف أوله يف لغتنا القاموسية يزاد يف هلجاتنا باأللف كل فعل مزيد باأللف و -

أخر التاء إىل ما بعد فاء الفعل مثل: انكسر, وانقلب, وانعطف, فهي عندنا: والتاء, وتت
اكتسر, واقتلب, واعتطف, وكذلك اختمد, وإذا كانت صيغة )افتعل( موجودة يف 

مية القحة ال توجد صيغة القاموسية كما هي يف هلجتنا, إال أنه يف هلجتنا العا
وسية, وجذورها قدمية فهي موجودة أيضًا )انفعل(,فقاعدة هلجاتنا أكثر اطرادًا من القام

 (. 247يف املساند بصيغة )ِفَتَعل(. )
الشائع األكثر يف هلجاتنا, أن االسم املبدوء بهمزة أو ألف مهموز, حتذف همزته  -

وتغدوا األمساء: َأَزب,  -فاؤه -ه أولهحني ُيّعرف, وتضعف الم التعريف, فتصبح كأن
َلَداة, وعند  -َلَكمة -َلَثب -َلَفن -. اخل, المية األول أي: َلَزبَأَفن, َأَثب, َأَكمة, َأَداة..

تعريفها تصبح األلف والالم فيها مشسية, وتضعف الالم  إدغاما, اللتقاء المني 
والَّلَكمة, والَّلَداة ...اخل, ومن ذلك فتصري على التوالي: الَّلَزب, والَّلَفن, والَّلَثب, 

رق جبنوب من مدينة ذمار, ومل يذكره اهلمداني يف جبل )الِّلسي( الواقع إىل الش
 (.33,34)الصفة( إال باسم )أسي(, فلما عرف أصبح األسي ثم اللسي. )

 من صيغ األفعال ماهو على وزن )َفْوعل(: َقْوَحز, َقْوَطز, َكْوَزر. -

                                                            
ـِْيح: واملعنى يف كليهما أنهم  *** أقول: مثل ما ذكر املؤلف جند يف هلجاتنا قوهلم: هم َفَوات, وهم َقب

 متخاصمون...

 : لعل مثلها كلمة ) خليو ( مجع ) َخْلَوة ( . قلت 1
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 تشبه ياء النسب تضيفها هلجاتنا ألشياء:الياء اليت  -
 ي, جعفي...للتذكري مثل: حـََمامي, ِدمِّ   

أو لألفراد مثل: املرقي واحد املرقان, وهو )حسك أو إبر سنابل الرب والشعري(  
(827.) 
(, وُنفَِّدي : 831أو للتصغري مثل, املطوي )سنبلة الذرة البلدية(, مجعها مطاوي ) 

 (, 940(, واهلديف )876د( وجيمع على ُنفَّد, ))الظبظاب أو اجلدج
ن شئ أو لالستلطاف, وقد تكون مثل ياء )كرسي( يف وقد تكون للتقليل  من شأ

 (.940القاموسية . )
ما كان من أمساء البلدان والقرى بصيغة اجلمع, فإن هلجاتنا تلتزم بالقاعدة    -

لقرى بياء النسب إليها, ألن ذلك اللغوية, فال تنسب أحدًا من أبناء هذه البلدان أو ا
سم الذي بصيغة اجلمع إىل صيغته اجلمعية, خيالف قاعدة عدم النسبة بالياء إىل اال

وال ينسب إليها فيقال فالن بن فالن املقاحلي, وقد  *فقرية الـَمَقاِلح هي مجع َمْقَلح
عدة, بل فضلت هلجاتنا أال تعيد اجلمع إىل مفرده ثم النسبة إليه كما تقتضي القا

مسها مجع, وتذكر وجدت حاًل أبعد لّلبس؛ فتذكر اسم الشخص الذي ينتمي إىل قرية ا
 -يف آخر اإلسم, اسم قريته فتقول: فالن بن فالن املقاحل, وفالن بن فالح املقامسة

, وفالن بن فالن املراير...اخل, أما إذا كانت النسبة إىل قوم أو إىل بلدة -اسم قرية
ات واسعة تعيد صيغة اجلمع إىل اإلفراد ثم تنسب إليها مثل: باسم قوم فإن هلج

لدهبلي نسبة إىل األعروق, والدهابلة ... اخل كما ان هلجات تنسب إليه العريقي, وا
 (.736بصيغة مجعهم, وهلجات تلحق االسم بصيغته اجلمعية دون ياء نسبة. )

 مثل: تزاد بعض احلروف يف بعض األفعال الفادة الكثرة والتعدد   -
برتع فالن أطراف الشئ إذا زيادة الراء يف: َبَتع :  َبْرَتع مبعنى القطع والتقطيع, يقال: 

 (.143(, ويف جغف, جرغف فالن املاء يقال: جرغف )45هو قّطعها )

                                                            
األرض احملددة اليت حتظى بنصيب من املاء أكرب من جارتها فيقلح فيها املقلح: يطلق امسًا على قطعة  *

 (.736ماء املطر)
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وتزاد الراء إلفادة االستمرار يف العمل مثل: َحزَّز فالن بيته أي: طلى األجزاء    
 (.177ورة طالًء أخضر, يقال فيه: حرزز, حيرزز, حرززة. )اململوجة وغري املبيضة بالن

 الفادة الكثرة أو التعداد: وقد تزاد الالم
(, 182(, و)َحْشَكل( )123(, وَجْلَجب يف َجَحب )853خندل األشياء يف َنَخد )

 (.553) **وصلفعة
ر)         (, (, َحْنَت696تزاد النون كثريًا يف األفعال واألمساء: َشنَتر )    (, َفْنقل )

 (.506ديك )(, شنقرة ال497(, َشْنَغبة )947(, َهْنقر )678َغْنَتر )

تزاد العني يف: شعتت: أصلها شتت, وقد تزاد الفاء مكان أحد التاءين فيقال: شعفت 
 (.496وهي شتت. )

قد تزاد الغني يف مثل: غلثم أي تلثم: وزيادة الغني غريبة ألنها ليست من أحرف 
 (.673هودة )الزيادة املع

نستعملها ونستعيض عنها باسم ِحِنب: مصدر هذا الفعل قياسيًا هو الـحنوب لكننا ال 
 (201املرة )الـَحْنَبة( فنقول: حنب, حنبة, وهي صيغة مصدرية واردة هلذا الوزن. )

من املالحظ أن يف هلجاتنا عددًا من الكلمات جيمع بينهما أمران, أوهلما:  -
( 1بينهما, وثانيهما: وحدة الداللة, وهذه الكلمات هي: ) تشابه الرتكيب )احلريف

( 8( َضَهَب )7( َشَهَف )6( َسَهَف )5( َسَهَر )4( َسَهَب )3( َجَهَف )2َجَهَش )
َقَهَب, فهذه مثان كلمات جيمع بينهما من حيث البناء اللفظي أن )اهلاء( تقع عينًا هلا 

ثر وهمًا من خمرجني متقاربني وحيل أحدهما مجيعًا, وأن الباء والفاء تقعان )المًا( لألك
املعنى, فهي كلها موحدة الداللة, ألنها تدل على فعل حمل اآلخر, أما من حيث 

 (155حرارة الشمس أو النار يف األشياء. )

تقول هلجة من هلجاتنا: الِبّت يف البنت, وليست هذه كلمة مينية خاصة, واملراد من  -
سند اليمين القديم كانت حتذف النون الساكنة إذا جاءت ذكرها اإلشارة إىل أن لغة امل

                                                            
 ومثلها: قلفعة , قلفحة. **
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, ويعوضون عنها بتضعيف احلرف الذي يليها مثل: َيصُّر يف ينُصر, خالل الكلمة
 ومّدب يف مندب, ومّذاة يف منذاة )فتحة لتصريف املاء الزائد( ... اخل.

تهم يقولون: فهذا احلذف اللغوي القديم, ال يزال له بقية يف هلجاتنا كما ُذكر ومسع
 (.38, 84) *ِمدَّيل يف َمِنْديل

وجدت مثة من يقول: َأَسْوُك ألنهم جيعلون ضمري املتكلم كافًا  يف )َأَسْوُت( مبعنى -
مرفوعة, أما كاف املخاطب فهي كاف مفتوحة, ويبقى حرف العلة يف )أسى( معه ياًء, 

يب بضمري للمتكلم: نعم يقول السائل خماطبًا آخر: يا فالن هل أسيك فالنًا؟ فيقول اجمل
 (.35َأَسْوُكه, أو ال ما َأَسْوُكه. )

هلجات متفرقة من هلجاتنا حتل )الكاف( حمل )التاء( ضمري الرفع املتصل يف  -
بالفعل املاضي, سواًء كان للمتكلم أم املتكلمة, وللمخاطب أم املخاطبة, فيقول 

اف, و )أنت عملَك( بفتحها املتكلم واملتكلمة: )أنا ُقْلُك( و ) أنا عملُك( بضم الك
كسرها  مع إشباع الكسرة إىل ياء, وهي وللمخاطبة )أنت قْلِك( و) أنت عملِك( ب

هلجة مينية قدمية تعود إىل عصر ماقبل اإلسالم , وال تزال سارية على ألسنتنا يف مناطق 
 (175كثرية. )

بعض الكلمات  : يف هلجة من هلجاتنا هو الِوْظر, يف سائر هلجاتنا وحتويل*الظِّّر -
حرف صحيح إىل كلمة فاؤها حرف اليت هلا صيغة مثل صيغة )الظر( من كلمة فاؤها 

أمر معروف يف هلجاتنا, وذلك مثل إطالق بعض هلجاتنا  -أو العكس -علة هو الواو
اسم )الزِّّل( على القطعة اخلشبية اليت تثبت بها األدوات احلديدية ذات اليد اخلشبية أو 

هلجاتنا  ت األبواب والنوافذ بينما هذا )الزِّّل( هو )الوزل( يف سائرتثبت بها إطارا
(598.) 

 (.90,91أما قولنا )ِسَلة( من )ِوْسلة( فهي مثل: عدة من وعد, وصلة من وصل )

                                                            
ـِْه لنفسك يف: انتبه * َّب  قلت: ومثل هذا قوهلم: ات

خلل: )ظ رر(  حجر اسفيين حاد صغري يتخذ لدعم حجر يف بناء أو سد ما يكون بني حجرين من *
598) 



 قراءة يف املعجم اليمين

359 

 (.880تتجنب هلجاتنا صيغة املثنى )عامة( وتستعجل كلمة اثنني وتأتي بعدها جبمع )

لعلة يف آخر بعض الكلمات حرفًا إىل جعل حرف ا -أحيانًا –مييل الناس  -
 (.950(, وهـمط يف همى )950يف كبا )صحيحًا لوضوح نطقة مثل: كبح 

زهنق: حتول اهلمزة )أنق( يف )زهنق( إىل هاء: فذلك كثري يف هلجاتنا وهو ظاهرة  -
لغوية قدمية, ولكنها كانت ختضع لقاعدة وهي أال تتحول األلف املهموزة إىل هاء إال 

مفعول إىل  أول الفعل املاضي لتعديته إىل مفعول أو لزيادة تعديته من عند زيادتها يف
مفعولني ومن مفعولني إىل ثالثة, ثم تبقى يف املضارع الذي من هذه الصيغ املزيدة 

 (.408مثل: هرحب ويهرحب, هنعم ويهنعم... 

 
 تأصيل املفردات العامية من لغة اهلمداني: -

ية أوردها يف معجمه مبا ورد منها يف مؤلفات حرص املؤلف على تأصيل مفردات عام
لسان اليمن( صاحب املؤلفات القيمة كالصفة واإلكليل )أبي حممد احلسن اهلمداني 

وغريها ... وللهمداني أهمية عند علماء اليمن عامة واملؤلف خاصة السيما فيما 
ما يدع من مام يف اللغة , وحجة فيما يأتي وأبا حممد اهلمداني إ)يتصل باللغة ألن 

 عهده عهد التدوين اللغوي( , )مفرداتها ( السيما وقد كان 
 

 وهذه املفردات:
 (38الَبَلْس ) - (34) 2َمْأِزم - (31)1َمْأِخذ -
 (489) 5الشِّْزُب -َشَزْب - (463) 4َشَبَل, أْشَبُلوا - (106) 3التَّْهر -
 (613َعَرَب ) - (597) *ِظْبر - (554َصَلَى ) -

                                                            
 ماءحاجز  1
 مضيق يف واٍد 2
 البخار الذي فيه حرارة 3
 االشبال: جتمع الناس والتفافهم واقفني حول شخص أو شيء 4
 حجر كريم كانت تتخذ منه مقابض اخلناجر 5
لعل هذه الكلمة مما وصل اىل املعجمني مصحفًا, فقد أوردت القواميس كلمة ِظْئر: ركن للقصر  *

(, ومل يوردها نشوان احلمريي يف 390)القاموس احمليط, ص إىل جنب حائط ليدعم عليها والدعامة
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 (717, املقرمة )2َقَرم, القريم - (637) 1ا يف معفدهمَعَفد , اعتفدو - (634ُعْطب ) -
 (758الَكْبي, الِكَبى, الِكبا) - (722الِقَشة ) - (721) 3الُقْشم -
 (766) 5َكَرد - (764) 4ُكُدمُّْل - (759الُكتنة ) -
 (830) 7امُلضَّار - (818اللَّهج ) -َلْهج - (782) 6الُكْلُهم -
 (865) 10اشياملن -املنشا - (863) 9الّنَسْس - (831) 8امُلْطِوي -
 (882النبجة )– 11النمجة - (867ُمَتَنِأَصلة ) –َنَصل  - (867النََّصْع ) -
 (923ِوكَّاف ) -َتَوكََّف -َوكَّّف - (895امَلْوِثر ) - (887النَّاِهي ) -
  ( و   دأ949)  12َهلَّ  - اهَلْجوة واجلمع )ِهجا( -

 وقلبها:إبدال احلروف -
رة قدمية وبارزة يف نقوش املسند, ومنها ماهو اإلبدال: ظاه                              

باٍق يف هلجاتنا إىل اليوم, واإلبدال يف هذا املعجم أما ان يكون إبدااًل له عالقة بكلمات 
 قاموسية أو إبدااًل من كلمات عامية آخر:

 إبدال الصاد من الضاد: -1
 الصاد حمل الضاد يف بعض الكلمات يف عاميتنا ومنها:حتل 
 َخضَّر.َخصَّر من  -

                                                                                                                              
, ومما جيعلنا نظن تصحيفها أن صاحب مجهرة اللغة أشار اىل أنها ميانية, 7/4269معجمه بهذا املعنى 

 فقد قال بن دريد الظِّـْئر: ركن القصر, واجلبل, لغة ميانية, ِظْئر مقصَّص.
 قربوا مجاعيًا 1
 النقوش 2
 األصل كان القشم يطلق على اخلضروات والفواكه.يف  3
 اسم جبل وسط البحر االمحر يشكل النقطة الفأصلة حلد اليمن الساحلي مع احلجاز 4
 بلغة محري تعين: عجرن 5
 ضرب من الشجر الضخم املعمر 6
 قصب السكر 7
 سنبلة الذرة البلدية 8
 ما دون البعوض من احلشرات الطائرة 9

 لزراعيةمن قنوات الري ا 10
 األرض السبخة املشبعة باملاء واملعشوشبة 11
هل: مبعنى الوجود والكينونة..هّله وماهلَّه :موجود وغري موجود أما )دأ( و )دو( فبمعنى )ال( و)مل( و  12

 . 255)ما( النافية ومن امثال محري: دو/هل/ قيال/ دي/ دو/ جر/ غياًل, أي: ال قيل اال من جر الغيل ص
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 1دحص من دحض. -

 قصَّصَّ من قضَّضَّ. -

 متاوص من متاوض -

 ان حتل الضاد حمل الصاد مثل: -قلياًل–وقد حيدث 
 .2التفريض ) جلذوع األشجار الضخمة( هو التفريص )للحجارة والصخور(

ن الضاد أم العكس ظاهرة بارزة يف نقوش املسند وهذه الظاهرة سواًء إبدال الصاد م
وهي ظاهرة لغوية قدمية,  )سبئي(, قال اإلرياني يف )معجمه اليمين(: )راجع املعجم ال

 وعجيبة لتباعد ما بني خمرجي احلرفني ونطقهما(.
 إبدال العني املهملة من العني املعجمة )ع  : غ( والعكس: -2
 , امَلْعص :    امَلْغص         3الَغْوَمة :        الَعْوَمة  
 ْن.الَغَفْن :         الَعَف  

 *ومن العكس: الشُّْغبة والشَُّغب:  الشُّْعبة والشَُّعب
 )انظر املعجم السبئي(: ففي النقوش املسندية -أيضًا –اقول: وهذه الظاهرة قدمية 

 وردت َعْرب مبعنى َغْرب )للجهة(.
 التبادل بني الكاف واجليم: -3

                                                            
قلت :الدَّْحص : إثارة األرض , ..و َدَحَصت الذبيحة برجليها عند الذبح إذا فحصت و ارتكضت  1

و الدَّْحض : الزَّلق , ..و اإلدحاض : اإلزالق ..و يف حديث مذحج : جنباء غري  ( 7/34)لسان العرب , 
ألمور ..قال تعاىل ) يف اُدحَّض األقدام , الدُُّحض : مجع داحض و هم الذين ال ثبات هلم و ال عزمية 

, و يف لغات ميانية قدمية ) الشحرية و املهرية و السقطرية (  (7/148) لسان العرب , حجتهم داحضة ( 
 دحض : زلقت رجله .

وقد تكون حلط من حلظ املسندية, وأقول: لعل مما ُأْبدلت الصاد فيه من الضاد: َحمَّص من َحمَّض,  2
  مضايقتك بغباء أو حنوه, ومل يوردها املؤلف يف معجمه.لغ يفيقال: محص فالٌن نفسي إذا با

 عومة الشئ: ظله وفيئه. 3
 ( .497قال املؤلف: ) واألشهر أن حتل املهملة حمل املعجمة مثل معرب يف مغرب وحنو ذلك ص *
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عطشة واجليم غري أظن أن الكاف يف بعض املفردات تتولد بني اجليم امل )ل املؤلف: قا
املعطشة, فأهل هلجة اجليم املعطشة إذا جاءتهم كلمة من أهل اجليم غري املعطشة قد 

 . مثل:1مييلون إىل جعلها يف النطق كافًا(
 :     َكَدم )القاموسية(  2اجَلَدم

 :     الـمركو 3الـَمْرجو
 :     حلك    4حلج

 حلك    :      حلج
 اجَلْرف الَكْرف :     َجَرف, -َكَرف

 5كعبل   :    جعبل
 إبدال الكاف من القاف: -4

 العكف )يف هلجاتنا(   :      العقف
 املكاوحة  :    املقاوحة

 إبدال الزاي من الصاد: -5
 :     الشَّْصر )القاموسية(.   6الشَّْزر

 :      أزور7َهَزر      :       َهَصر , وقد تبدل الصاد من الزاي: أصور
 اء من الدال:إبدال الط -6

 والطَُّزوز :   َدزَّ 8الطَّّز
 1األطرم    :      األدرم

                                                            
 128املعجم اليمين ص 1
 العض 2
 حوض املسناة 3
 وإغالقه. فتحهالالحج من األبواب والنوافذ وحنوها: الذي يتعسر  4
 مبعنى: مجع وكور, اقول ومثل هذا اإلبدال: كعدل: جعدل 5
 اخلياطة املتباعدة 6
 االصور: من يف مسعه ضعف 7
 الطز والطزوز: للنار 8
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 إبدال الشني من السني: -7
 قَعِسق, َيْعَسق   :      َعِشق, َيْعَشق, التَّْعْشي 

 -اأَلَشاِوس -, األشوص :  األَشْوس2إبدال الصاد من السني أو الزاي: الشوص -8
 الشَّْوز

 إبدال اخلاء من احلاء: -9
 َخث  :       َبَحثَب

 أما القلب: فنجد منه املفردات التالية:
 الصِّْرف تقلب يف هلجاتنا إىل:  الَفْرص

 َكَتم  :  َكَمت
 كظم :   كمظ
 لطع  :   لعط

 :   َشنَّز َنشَّز 
 3دعق  :   دقع 

 ومثة قلب آخر يقلب فيه حرفان من حرفني مثل:
سطل: بقلب الصاد إىل سني, ونقل : هي يف االعم واألغلب يف هلجاتنا: 1الصََّدل

 ويتكرر ذلك يف هلجاتنا( )تفخيهما إىل الدال فينقلب طاًء, قال املؤلف: 

                                                                                                                              
 ومل جيزم املؤلف بابداهلا 1
 الشوص: احنراف خلقي يف العني يؤدي إىل تلك النظرة املتكربة 2

 لجعد ___* أقول ومثل هذا االبدال: كعدل
 )!(-صر__** اقول ومنها: زرد

: يف تهامة يكثر اإلبدال بني العني و اهلمز فيجعلون العني همزًا , فـكلمة تعليم تنطق تأليم و  قلت 3
عليكم : أليكم ,و معاد : مآد , .. و هلذا اإلبدال شاهد يف نقوش املسند يف كلمة ) استأزل() ستأزل( 

 =     استعزل ( ) ستعزل ( باملعنى نفسه . ي )احتبس املطر , فإنها تأت ~مبعنى شح 
ـَم , و ُغْصن تنطق ُأْصن , و َغاِلب: آلب ,   = و يف يافع يقع اإلبدال بني الغني و اهلمز , فَغَنْم تنطق َأ ن

و املْغَرم : املأرم , و ُغْدَوة : أْدَوة , و تـَمرَّغ : مترأ , و َغَبش: أبش و َغْصب : أصب . )راجع : معجم 
 )حرف الغني(. 229,  33,  25, 12َسْرو  ِحْمَير , ص  جة هل
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 ومنه:
 :  َسطا  2الّصَدا

 الّسماطةالصَِّمادة :  
 صدى    :   سطي

وهي شبيهه بفضج القاموسية  )يف كلمة: الفدج )للراس أي شرحه( قال املؤلف:  -
اد والدال كما يف هلجات عربية كثرية فنحن ال خنلط وليس ذلك من خلط نطقي الض

 بني الضاد والدال أبدًا, ولعله قلب قديم(.
, رأي املؤلف ان الزاي يف هاتني الكلمتني قد يكون 4, والزِّْهب3يف كلميت : َزاِبل -

اليمن من العيوب النطّقية اليت جتعل الذال  األصل  فيهما الذال مع قوله خبلو هلجات
 5زايًا . 

 
 

                                                                                                                              
 الصدل: الوسخ املتبلد أو الدهن . 1
 الصدا: ما خيلفه السراج من سناج ناعم دقيق. 2
 الزابل من الناس: هو من حيس بتعب ومخول يف جسمه فهو يشعر بزبل . 3
 الزهب: للقطعة الكبرية من األرض الزراعية . 4
ـِل ( بكسرة ممالة إىل ي أو عندي أن الزا 5 صلية بداللة و جودها يف كالم أهل ظفار ) الشحر( , فـ ) اْزب

فتحة , تعين ساَء ُسلوُكه مع غريه و سبب له أذى و مضايقة . ) راجع : لسان ظفار احِلْمَيري املعاصر , 
 ( . 765ص 
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دواء كالم العرب من الكلوم( لنشوان لغة أهل اليمن يف معجم : )مشس العلوم و 
  1احلمريي

 اسم املعجم : مشس العلوم و دواء كالم العرب من الكلوم .
 م ( . 1178هـ /  573املؤلف : نشوان بن سعيد احلمريي ) املتوفى سنة 

 و مطهر بن علي اإلرياني و يوسف حممد عبداهلل . حتقيق : حسني بن عبداهلل العمري
 دمشق . –بريوت و دار الفكر  –ر املعاصر الناشر : دار الفك
من القطع املتوسط )  أما مع    7399جزءًا و تبلغ صفحاته  11يقع املعجم يف 

 صفحة . 892( , و جزء خاص بالفهارس يقع يف  7427املصادر و املراجع فتبلغ 
*** 

 ) لغة أهل اليمن ( من معجم نشوان هذا فإن يف نفسي منه شيئا .. أما عن حظ

و هما ليسا من كتب  –ارجع إىل مؤلفات أبي حممد احلسن اهلمدان : الصفة و اإلكليل 
جتد اهلمداني ذكر فيهما كلمات ميانية كثرية , أما معجم  –اللغة مبعناها املعروف 

لمات اليمانية فيها قليلة و لوال نشوان بصفحاته اليت ربت على سبعة , فإن الك
وا كلمات من املعجم و أصلت هلا من لغة أهل حواشي حمققي املعجم الذين تتبع

 اليمن , لظهر فقر املعجم .
ال يقتصر مأخذنا على قلة الكلمات اليمانية يف املعجم من حيث املعاني بل من حيث 

 األوزان ..
ـَْول ( وهو من األ ـِع وزان اليمانية القدمية يف كلمات تأتي فقد حبثنا عن وزن ) ف

مجوعها على هذا الوزن و كنا نتوقع ان جنده مثل ) شريم و كريف و نقيل و طريق ( 
و غريها فإنها تأتي على ) شروم و كروف و نقول و طروق ( لكن املعجم مل يذكر 

ؤلف ذكر أوزان مادة ) ع ت د ( و أهمل فيها هذه اجلموع .., زد على ذلك أن امل

                                                            
صنعاء , ط/األوىل ,  –النظرية ار هذا القسم مأخوذ من كتابنا ) اليمن و اليمانون يف مشس العلوم (  , د 1

-334( و راجع األقسام األخرى :) ما قال بيمانيته احملققون , ص  333 -302م , ) ص 2016 -هـ 1437
 ( . 493 – 466( و ) بني الفصحى و املسند ص  465 – 419( و ) عامي فصيح ص  401
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ـَْود( : اسم موضع مياني شهري يف املخالف السليماني ) جيزان ( , و مل  كلمة )عـِت
يذكره أيضا عند ذكره لكلمة ) خـِْرَوع( مع أن املعجمات تذكرهما مقرونتني عند ذكر 

 إحداهما ..
ـْعـُْوْل( بفتح ا ـُْوش ( فإن نشوان قد و كذلك صيغة اجلمع اليمانية ) َأف ـْب هلمز مثل ) َأح

ر عروبة هذا الوزن ) اي بفتح اهلمز ( وكأنه مل يكن يسمع هذا الوزن ممن حوله من أنك
 اليمانني و كانه مل يعرف هذا الوزن يف أمساء قبايل و مواضع ميانية كثرية ..

ـِعَّال ( فإنه ذكر ميانيته كما ذكرها غريه من أهل اللغة  . أما وزن ) ف
مات اليت نسبت إىل لغة أهل اليمن يف : الكل -نود أن نذكرها هي  –بقيت مسألة 

كتب اللغة و األدب العربيني , فقد اهتم علماء العرب قدميا و حديثا بذكرها يف ما 
كتبوا فمن القدماء ) ابن دريد األزدي ( يف كتابه ) اجلمهرة ( حتى انه ذكر مخس مية 

 لى سبيل املثال :كلمة و من املعاصرين من ع
ه ) املنسوب إىل هلجات اليمن يف كتب الرتاث العربي ( و يف علي حممد املخاليف و كتاب

هذا الكتاب درس املؤلف تلك الكلمات دراسة علمية حتليلية على ضوء مناهج علم 
اللغة احلديث , و قد رصد يف آخر كتابه ثالث مية كلمة مما نسب ألهل اليمن ) وهي 

نرى كيف كان منهاجه , وقد عرضنا تلك الكلمات على معجم نشوان ل ليست كلها (
 فيها فكانت احملصلة كما يلي :

كلمات جاءت يف معجم نشوان كما هي يف كتب الرتاث مبعناها و بنسبتها  -
 ( كلمة .45ألهل اليمن و عددها حوالي )

كلمات جاءت عند نشوان كما هي يف كتب الرتاث مبعناها و سكت نشوان  -
 . ( كلمة65سبتها ألهل اليمن و عددها حوالي ) عن ن

كلمات ذكرها نشوان كما هي يف كتب الرتاث لكن مبعنى مغاير و من غري  -
 ( كلمة .36أن ينسبها نشوان ألهل اليمن و عددها حوالي )

كلمات ذكرتها كتب الرتاث منسوبة ألهل اليمن و مل يأت هلا نشوان على  -
 ( كلمة .146ذكر و عددها )
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منهاجه يف نسبة ما نسب ألهل اليمن من  جند يف ثنايا املعجم كالما لنشوان يبني لناو مل 
أيضا  –كلمات و ال يف سكوته عن نسبتها و ال يف إهماله  ألكثر الكلمات , و مل جند 

و هم من العلماء الذين مجعوا بني علوم الرتاث و العلوم  –كالما حملققي املعجم  –
تلك الكتب ألهل ا يف املقدمة يتناول موقف نشوان مما نسبته احلديثة مل جند هلم كالم

 اليمن .

و عن كتاب ) اإلتقان يف علوم القرآن ( للسيوطي نقل القاضي إمساعيل  األكوع 
ثالثًا و ستني كلمة مما نسبها اللغويون إىل أهل اليمن و عند عرضنا هذه الكلمات على 

نسب إىل أهل اليمن من هاتيك معجم ) مشس العلوم ( و جدنا أن نشوان مل ي
 وى الكلمات كلها س

كلمات جاءت معانيها عند نشوان كما هي  3ثالث كلمات .) و تفصيلها كما يلي : 
كلمة جاءت  40يف كتاب اإلتقان , و وافق نشوان اللغويني يف نسبتها ألهل اليمن , و 

هل اليمن , و معانيها عند نشوان كما هي يف اإلتقان لكم نشوان سكت عن نسبتها أل
كلمات مل  8ى أو بلفظ مقارب ملا يف اإلتقان , و كلمة جاءت عند نشوان مبعن 13

 جندها عند نشوان ( .
و أيضا , فقد عرضنا تلك الكلمات الثالث و الستني على معجم ) القاموس احمليط ( 
فوجدنا أن صاحب القاموس الفريوز أبادي مل ينسب منها كلمة قط ألهل اليمن .) و 

ش شطرا من حياته ومات يف اليمن ( .  اخرتنا القاموس احمليط ألن الفريوزأبادي عا
)راجع : اللغات اليمانية القدمية وما انفردت به من خصائص , امساعيل بن علي 

 –, ربيع األول  20- 19األكوع , جملة جممع اللغة العربية األردني , العدد املزدوج  
 (60-31, السنة السادسة , ص  1983حزيران  –هـ /كانون الثاني 1403رمضان 

لو أردنا أن نعتذر لنشوان لقلنا إنه رمبا كان ال يرى صحة ما نسب ألهل اليمن من  و
كلمات فأعرض عن ذكرها , أو رمبا كان يرى أن الكلمات اليت نسبت ألهل اليمن 

كتب  ليست مقصورة عليهم ألننا و جدناه يستدل أحيانا على معاني كلمات قصرتها
يها بأقوال أو بأشعار ناس من غري أهل اللغة على أهل اليمن وجدناه يستشهد عل
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اليمن ) راجع كلمات : الضرف , السمود , ( أو أنها من املشرتك بني قبائل العرب ) 
 راجع كلمات : برمة , مربد ( أو ان الشاهد بال نسبة )مثل كلمة : اليلب (..

 
*** 

 حرف الباء :

 (1/391)                  . : امُلباح بلغة ِحْمَيرالِبُل قال األصمعي : [ :  ِبٌل ]-
(, 64/  1مح: وال يزال يقال : حالل بالل , وحاللي باللي .. ِإخل وانظر اجلمهرة ) 

( وجاء احلديث منسوبًا ِإىل الرسول َصلى اهلل َعليه 45واأللفاظ اليمنية للصلوي )
سان (, وينسب القول أيضًا ِإىل عبد املطلب كما يف الل1/154وسلم كما يف النهاية )

 )بلل(.
 (1/480)      السكر الطََّبْرَزذ بلغة ِحْمَير.                        [ :  امُلَبرَّت] -

مح: الَبْرت : الفأس بلغة اليمن , والُبرت بلغتهم السكر الطربزد ) انظر التاج 
 (.واملخصص والتكملة للصغاني مادة برت 

أصل االشتقاق واحد بلغة أهل  وبرت يف هلجة اليمن اليوم تعين شقَّ وقطع. ولعل
 (. 41اليمن قدميًا وحديثًا ) انظر : ألفاظ مينية / الصلوي ) باألملانية ( ص 

 . وأهل اليمن يقولون للمركب ِإذا وقف : قدُبْسرًاالنخل : ِإذا صار َطْلُعه  [ َأْبَسَر ]-
 (1/528)                           .َأْبَسر
ملة ) بسر ( أن أهل اليمن يسمون أيام انقطاع السفن عنهم يذكر الصغاني يف التكمح: 

: أياَم الِبساَرِة , وانظر التاج ) بسر ( : أهل اليمن يسمون أيام انقطاع السفن عنهم أيام 
 ِبسارة. ويف هلجات اليمن اليوم الِبسارة : الَكساُد.

 (1/595)           , وهي لغة طيئ , قال  :  َبِقَي : لغة يف [ َيْبَقى  َبَقى ]-

 َنُصوُل ِبُكّل َأْبَيَض َمْشَرِفٍي 
 

 ِمَن الّلاتي َبَقى ِفيِهنَّ ماُء 
 

 (. 152مح: هو زيد اخليل الطائي , انظر شعره يف ) شعراء ِإسالميون / 
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التني , بلغة أهل اليمن. وهو حاّر لّين , نافع يف نهش اهلواّم. ويف [ :  الَبَلس] -
 « الَبَلس من َأَحبَّ أن يرقَّ قلُبه فلُيْدِمْن َأْكَل » :  السالمعليهحديث النيب 

                                                                                  (1/612) 
/  1هو اسم التني يف اليمن ؛ واحلديث يف النهاية البن األثري )  مح :  ال يزال البلس

» بعض نقوهلما لغري هذا املعنى واالسم خلط بني ويف « بلس » ( واللسان  152
بالنون الذي هو العدس. ولعل ذلك من تصحيف « الِبْلِسن » بالسني و « الَبَلُس 

 تي.فيما سيأ« البلسن » النساخ وتشابه األحرف .. وانظر 

 حرف التاء :
لغة أهل [ : واحد اأَلْتالم , وهي الشقوق اليت يشقها احلّراث للزرع , ب التِّْلم ]-

 (2/763)                    . اليمن. وبعضهم يقول : ِتَلاٌم 
, وينص كثري « التََّلُم » مح :  املعاجم العربية تورد هذه الكلمة مضبوطة بفتحتني , أي 

من كالم أهل اليمن أو اليمن والغور , وينفرد نشوان بِإيراد صيغتها منها على أنها 
حلية املستعملة يف اليمن حتى اليوم , ومن املالحظ أن بالكسر فالسكون وهي الصيغة ا

نشوان أهمل الصيغة األخرى واطرحها ومل يشر ِإليها ال هنا استطردًا وال يف بابها من 
تني وهو بهذا يقدم ما مسعه حيًا مستعماًل على ما هذا الباب , يف بناء ) َفَعل ( بفتح

 ) التِّْلم يف اللهجات اليمنية َأْتالم أيضًا (.يأتي ِإليه مدونًا ِإذا هو مل يقتنع به. ومجع 
أي للتِِّلْم الواحد , فيها ِإضعاف هلذا القول لقصره « وبعضهم يقول : ِتالم » عبارة 

يعود ِإىل بعض اللغويني أصحاب « ضهم بع» على البعض , واألرجح أن الضمري يف 
ل , ما خالصته : التََّلُم املراجع اليت كانت بني يديه , ألن هذه املراجع اللغوية تقو

ومجعه أْتالم والتِّالم ومجعه ُتُلم هو : خط احلارث , أو مشقُّ احملراث , َأو خّط اللُّوَمة 
م وكتب اللغة , ال ألنه مسعها ... ِإخل فيكون نشوان قد سجلها ألنها جاءت يف املعاج
 من الناس الذين أخذ منهم صيغة التِّْلم اليت انفرد بها.

التَِّلام فموجودة يف اللهجات اليمنية حتى اليوم , ولكن بداللٍة خاصٍة , فهي  أما كلمة
وبذرها معًا , يقول املزارع : عندي اليوم ِتالم. وسأعمل  االسم لعملية شق األرض ـ
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اليوم بالتِّالم , أي : حرث أرضه وبذرها يف وقت واحد. كما يطلق املزارعون يف 
م من مواسم البذر , فيقولون : هذا موسم ِتالم الذرة , اليمن كلمة التِّالم على املوس

ذه الصيغة بهذه الداللة ومشوله , وهذا موسم تالم الُبّر ... ِإخل. وعمق استعمال ه
جيعل استعماهلا يف اللهجة اليمنية امسًا للخط الواحد من خطوط احملراث أمرًا 

 مستبعدًا.
ألرَض , بلغة أهل اليمن والَغْوِر.            : َشقُّ الَفَلاِح ا  التَّْلم : [ َتَلَم ]-
(2/767) 

ها قد يكون ) َيْتُلم ( بضم الالم وأن مح :  أوردها املؤلف هنا لإِلشارة إىل أن مضارع
ماِضيَها هو ) َتَلَم ( وهاتان الصيغتان غري مذكورتني يف املعاجم , ومادة ) َتَلَم ( 

وماضيها هو ) َتَلَم ( أما مضارعها فال  مصرفة تصريفًا كاماًل يف اللهجات اليمنية
 يقولونه ِإال بكسر الالم , وسيذكرها املؤلف.

 (2/768)       : شّق احلراث األرض.                تَّْلمال : [ َتَلَم ]-
مح :  هذا ليس تكرارًا ولكنه لإِلشارة ِإىل أن مضارعها يأتي بكسر الالم , وهي 

 ل اليمن اليوم.الصيغة اجلارية على ألسنة أه

 حرف الثاء :
 َلمْهَرَة بِن َحْيدان , يقولون :: لغة مرغوب عنها الثَّْحُج قال ابن دريد  :  : [ َثَحج ]-

 (.2/823)                   برجله : ِإذا ضربه بها.َثَحَجه 
( , وذكر ابن دريد  372/  1( , وعنه يف املقاييس : )  32/  2مح: يف اجلمهرة : ) 

» ... ( يف نسب ) َمْهَرة بن حيدان ( :  553ـ  552) ابه اآلخر االشتقاق : يف كت
طعوا بالشِّْحر , فبقيت لغتهم األوىل احلمريية هلم يتكلمون بها ِإىل هذا اليوم وَمْهَرة انق

( وقارن هذا مبا جاء عند معاصره اهلمداني يف  هـ 321ـ تويف ابن دريد سنة : ) « 
/  1و  1986( حتقيق حممد بن علي األكوع ) ط. بغداد سنة  264/  1اإلكليل : ) 

ظر نسب مهرة يف كتاب امليم باب امليم واهلاء بناء ) ط. القاهرة ( ـ , وان 191ـ  189
 َفْعَلة (.
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 : أرض ذات حجارة بيض. [ الثَّْبَرة ] 
 وقيل : هي األرض السهلة.

 : احلفرة. الثَّْبَرةوقال أبو عمرو : 
 َثْبرات. النُّْقرة يف الشيء , ومجعها:  الثَّْبَرةو
 (2/853)      احُلْرف وبعض أهل اليمن يسميه : احِلْلف.   : [ الثُّفَّاء ]-

 قلت : أنظر احلرف قريبًا.
 (2/916ضرب من النبات يشتبك باألرض , بلغة أهل اليمن.             ) : [ الثَّيِّل ]

 يوم , وانظر ) ثيل ( يف اللسان.مح: مل جند نباتًا بهذا االسم يف اليمن ال
 املسند : سيل احلمم الربكانية .قلت : ) ث ي ل ( يف نقوش 

 حرف اجليم :
 ( 2/952)                  .       ُجْبُجبة..و أهل اليمن يسمون الطبل الذي يضرب : -

مح: مل تعد هذه التسمية معروفة على ما نعلم , واالسم الشائع للطبل اليوم هو : 
 مَلْرَفع.ا

 (2/955)                  : ِإذا سحبه , بلغة أهل اليمن.      َجّحًا [ الشيء جَح ]-
مح: املستعمل يف اللهجات اليمنية اليوم للسحب واجلّر على وجه األرض هو : 
اجَلْحب , أما اجَلحُّ فيها فيستعمل حلصاد العدس ـ وهو الِبْلسن يف اليمن. يقولون : 

ال حيصد باملناجل وِإمنا ينزعونه باأليدي  الِبْلِسن جيحونه جحًّا , والعدسَجحَّ الناُس 
 (. 123( و ) جح  123نزعا يشبه السحب. انظر املعجم اليمين : ) جحب 

 (2/995)     العني بلغة أهل اليمن قال :            : [ اجَلْحمة ]-
 يا َجْحَمِتي َبكِّي َعَلى ُأمِّ مالٍك 

 ْوٍب ِبِإْحَدى امَلَذاِنِب َقِتيَلِة ِقلَّ  
 

( 177( واملقاييس واجململ : ) 59/  2مح :  البيت دون عزو يف اجلمهرة : ) 
واللسان   ) جحم ( ويف روايته غري خمروم وبالتثنية , وليس بهذه الكلمة بهذه الداللة 

نعة بيات بينة الصوجود يف اللهجات اليمنية اليوم يف علمنا. والبيت هو األول من أ
 والتكلف.
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حَجر منقور ُيَصّب فيه املاء ثم ُيَتوضأ منه. وبعض أهل اليمن يسمي  : [ اجُلْرن ]-
        .        اجَلِرين اجُلْرن

(2/1040) 

 حرف احلاء :
    .حزازة ؛ وأهل اليمن يسمون الَقْوباء احلزاز واحدة[ :  احلزازة] -
(3/1267) 

 على : َحَزاز.امسها , وجتمع مح: وال يزال هذا هو 
حب معروف, يسميه أهل احلجاز الثُّفاء , وبعض أهل اليمن يقول : [ :  احُلْرف] -

الطِّحال احُلْلف , بالالم وهو حار يابس يف الدرجة الرابعة , وهو حيلل الرياح وأورام 
, وينفع من القولنج الذي طبعه بارد , وينقي الرئة من البلغم اللزج , وهو يسهل 

سحوقًا مباء حار , فِإن شرب مقلّوًا ومل ِإذا شرب منه وزن مخسة دراهم مالطبيعة ؛ 
يسحق عقل الطبيعة , وِإذا شرب نفع من نهش اهلوام , وِإذا ُسفَّ مسحوقًا نفع من 
الربص , وِإن لطخ خبلٍّ على الربص والبهق األبيض نفع منهما , وِإذا ضمد به العرق 

لها , وِإن مد على األورام مع خل وسويق حلاملعروف بالنسا سكن ضربانه , وِإن ض
جعل على الدّمل مباء وملح أنضجه. وهو ينقي القروح العفنة , وخيرج الدود من 
البطن , وحيرك شهوة اجلماع , وجيلب الرطوبات ِإىل املثانة فيحدث منه تقطري البول 

 ِإذا ُأكثر من استعماله.
يف جاء » لـ ) خياط ـ مرعشلي ( : مح: جاء يف معجم املصطلحات العلمية والفنية 

( من كتاب النبات ألبي حنيفة أّن الثفاء : هو احلرف الذي  5مادة ) ثفأ ( من ) ج / 
ِإخل. انظر املرجع املذكور مادة ) حرف ( , واللسان ) « تسميه العامة حب الرشاد ... 

 ثفأ (.
 (3/1405)   : الُدْجرة بلغة أهل اليمن أيضًا.       اللوبياء...و -
, بالقاف مكررة : الذُّرق وهو بقلة كالقّت الرطب , يقال : ِإنه الرَّْيمان  [ احَلْنَدقوق] -

 (1600, 3/1599)        بلغة بعض أهل اليمن.
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مح :    الرَّْيمان : من الرياحني البستانية وال يزال ُيزرع يف اليمن طلبًا لزهره األبيض 
 ذي الرائحة الطيبة.

, مثل ِشعب ِحناج : أي أصله واجلمع : حنجه األصل , يقال : عاد ِإىل : [ احِلْنج ] -
 : أي مثالن.    ِحْنجان  : املثل , بلغة محري. يقولون همااحِلْنج و,  وشعاب

  (3/1594                                       ) 
ذف حب ـ حج ( 6مح: وهي ترتد بهذه الداللة يف عدد من نقوش املسند وتكتب : ) 

النون كما هي القاعدة يف الكتابة املسندية اليت حتذف النون الساكنة ِإذا جاءت خالل 
الكلمة مثل بت ـ بنِت , وَيصُّر ـ ينصر. وهذه الكلمة بهذه الداللة مما انفرد بها نشوان 

( 8عن أصحاب املعاجم. ولعله اعتمد فيها على اهلمداني الذي أوردها يف اإِلكليل )
 (. 74ة د. ِإبراهيم الصلوي / الوانظر ) رس

لغة بعض ِحْمَير  حار حيار. وحائر فهو حتّير : ِإذا حار حيار : مصدر [ : احلرية َحِير] -
 . حيار يف حار حيور : ِإذا رجع , ويف بعض مساندهم : ملن ملك ظفار حلمري

          
(3/1650                                                     )                                    

 حرف اخلاء :
    .      املخاليف: الكوَرة بلغة أهل اليمن واجلميع :  امِلْخالف.. و -
(3/1884) 

ن ( ويف صفة بالد اليم 90ـ  84مح :   انظر أحسن التقاسيم للمقدسي : ) 
اء بعض ( , ويف التاج سرد ألمس 161ـ  159للمحققني    ) ط. دار الفكر ( ) 

( ومادة  70ـ  67/  5املخاليف يف اليمن عن الصاغاني , وكذلك يف معجم ياقوت ) 
) خلف ( كثرية الدالالت يف اللغة , ومن دالالتها : اختلف فالن ِإىل فالن أو اختلف 

وها , وكذلك : اختلف الناس على املكان , أي عليه , أي تردد عليه للزيارة وحن
ًا ألي حاجة من حاجهم. ولعل تسمية املخالف يف اليمن هي ترددوا عليه جيئة وذهاب

من هذه الداللة , فللمخالف مركز ـ قرية أو بلدة أو مدينة ـ والناس خيتلفون من 
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وموارد املاء  مركز املخالف ـ وقراه ـ على ما حوهلم من املرافق كاملزارع واملراعي
 وحنوها.

( واملعجم اليمين ) خلف / 237) ( ورسالة حممود الغول78وانظر رسالة الصلوي )
245 .) 

 خانقا., بالقاف : شْعٌب ضيق وبعض أهل اليمن يسمي الزقاق  [ اخلانق] -
 (3/1931) 

ُفعال ( وهو ما سيأتي يف صيغة ) « داء يأخذ يف احللق » مح : يف ) ت ( : زيادة : 
 اآلتية توًا.

اخلانق ( يف صعدة بناه نوال  (. وسّد ) 224/  2ـ والعبارة يف املقاييس ) خنق ( : ) 
بن عتيك غالم سيف بن ذي يزن يف القرن السادس للميالد , وقد خربه ِإبراهيم بن 
موسى بن جعفر العلوي امللقب باجلزار إِلسرافه يف القتل , أرسله ِإىل اليمن اإِلمام 

ها ( , متركز يف صعدة بعد أن خرب هـ 199مد بن ِإبراهيم , ابن طباطبا سنة : ) حم
 . وهدم عددًا من سدود اليمن وأثار محري , وجرت بينه وبني والي املأمون معارك

 (3/1943)     : شجرة بلغة بعض أهل اليمن.       اخلوع.. و -
( ويطلقونها على نبتة ذات رائحة مح :  والذي على ألسنة الناس اليوم : ) اخَلْوَعة 

الرائحة من اجلثجاث ذات لون  طيبة يتبل بها بعض أنواع الطعام وهي ضرب ذكي
متيل خضرته ِإىل اللون الرمادي بسبب زغب ينمو على سوقها وأوراقها , وهلا زهر 
أصفر , وتنمو يف شتى املناخات , فتجدها هنا وهناك من تهامة ِإىل قمة جبل النيب 

 , وتسمى يف هلجاٍت :       ) الِعْنِصيف ( , ولعل األصل : اإِلنصيف.شعيب 

 ال :  حرف الد
يف َدَظْظناُهْم : الشَّلُّ بلغة أهِل اليمن. يقولون  الدَّظُّ:  اهللرمحهقال اخلليل [ :  الدظُّ] -

 (4/2003)                 احلرب : أي َشَللناهم 
 (4/2046)                 : الّدفُع بلغة أهل اليمن.  [ الدَّْحُن  دِحَن] -
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ة , يدعون اهلل فيقولون : يا دحَّان املصائب : أي : يا مح :  ال يزال يف اللهجات اليمني
دافعها , أو يقولون : يا ُمَدحِّن املصائب , أي : يا دافعها عنا , أو دافعنا عنها , وانظر 

 (. 279ن ( ) ص املعجم اليمين  ) دح
( 4/2057)  الَعظم : ِإذا َتفتََّت وَبِلَي. َدِخَش .. و بعُض أْهِل الَيمن يقوُل :-
ح : وكل ما تفتت يف الفم فهو يف اللهجات اليمنية : َدِخش. والدَِّخُش : اسٌم ملا م

 ُيْقلى ويؤكل من حبوب اجللبان ـ الَعَتر ـ خاصة.

 حرف الذال :
                                                (                                      4/2228: لغٌة حلْمرَي يف الذي.)ذي إىل الواحدة املؤنثة احلاضرة. وِإشارة [ :  ذي] -

مح: هذه إحدى املفردات اللغوية اليمنية القدمية اليت يوردها املؤلف ونقوش املسند 
 ال يرمسونها إال ) ذااًل (.حافلة بالشواهد عليها ولكنهم 

 وليجنبهم ـ» أي « وخلرينهمو بن شنئم ذ رحق و ذ قرب و ذ بنهو دعو و ذ أل دعو » 
اإلله ـ شر الذي بعد والذي قرب من الشانئني ومن شر الذي علموا به منهم والذي مل 

واللغويون يشريون إىل بقائها يف بعض اللهجات العربية وخاصة عند «. يعلموا به 
 ئ ذات األصل اليمانيطي
 (4/2257.        )ذراعًا.. و بعض أهل اليمن يسمي كل هضبة ِإىل جنب جبل : -
سحر  ذو. كقوهلم : ذو ِحْمَير : ملوك منهم يتسمون بأمساء ُيضاف ِإليها أذواء ..و-
 (4/2310)          خليل. ذويزن. و ذوجدن و ذوو
مح :  استوفى نشوان ذكرهم يف قصيدته احلائية املشهورة وشرحها ـ وحققها  

عت امساعيل اجلرايف وعلي املؤيد وأصدراها بعنوان ) ملوك محري وأقيال اليمن ( وطب
ـ.  1978يف القاهرة يف اخلمسينيات وأعيد طبعها يف دار العودة ببريوت يف سنة. 

 (. 638؛  535ـ  523/  2ق البن دريد : ) وانظر األنساب البن الكليب : واالشتقا
 : مبعنى الذي بلغة طّيئ. قال :  ذو ..و-

 ذاك خليلي وذو يعاونين 
 يرمي ورائي مَبْسَهٍم ومْبْسَلَمْه   
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د : بالسهم والسِّلمة , وهي لغة محري يبدلون من الم املعرفة ميمًا. يقولون : أرجل أرا
 (4/2311)           ذلك. وامرأة وحنو

مح :  وهي لغة أهل اليمن إىل اليوم , وُتنطق دائمًا ) ذي ( بالياء , وُتستعمل للمذكر 
 واملؤنث واجلمع.

ن َعَنَمة ـ الطائي , وهما كما يف التكملة     أحد بيتني لبجري بن َعْثمة ـ وقيل : اب      
 ) ذو ( : 

 وان مـــــــــــوالي ذويعرينـــــــــــي 
 

ــه     ــر مـــ ــده وال جـــ ــه عنـــ  الاحنـــ
 

 ذاك خليلــــــــــي وذو يعــــــــــاتبين 
 

ــلمه    ــهم او امسـ ــي بامسـ ــي ورائـ  يرمـ
 

 ويروى يف البيت األول : ويروى أيضًا , وانظر اللسان والتاج ) ذو (.
 ناطق اليمنية إىل اليوم.وهي لغة تهامة يف اليمن وعدد من امل

ليوم فمما أعرف من اجلهات قلت : ) ام (أداة للتعريف يف كثري من جهات اليمن إىل ا
 اليت تستعمل ) ام ( للتعريف :

يف جهات عسري و يف جيزان و يف بعض خوالن بن عامر من صعدة و يف برط ويف نهم 
و بيت قطينة من و يف بعض ارحب و يف سعوان بالقرب  من صنعاء و يف الضلع 

 احملويت و يف البيضاء و يف بعض أبني و يف تهامة .

 حرف الراء :
 (4/2380)        , باحلاء : القرد , بلغة أهل اليمن.    [ الرُّبَّاح] -

يف هلجات اليمن , الرَّْبح ـ بفتح فسكون ـ الِقرُد , ومجعه : ُرَباح ـ بضمة ففتحة مح :  
 (.339ملعجم اليمين )خفيفة ـ وِرْبحان , وانظر ا

 : ِإذا اضطرب على وجه األرض. لغة ميانية.    َرْوهًا املاُءراه عن ابن دريد : [ :  َراَه ]-
            (4/2682) 

 حرف الزاي :
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يف ذكر  السالمعليه: الصحفة بلغة بعض أهل اليمن , ويف حديث النيب  الزََّلَفُةو  ..-
 «.   كالزلفة يهم مطرًا فيغسل األرض حتى ترتكهاثم يرسل اهلل عل» يأجوج ومأجوج : 

 (5/2822     ) 
 (.46مح :   لعل النص : بلغة بعض أهل اليمن كما يف املنتخبات )

      جلده بالنار : لغة ميانية يف َزَلَع.    [َزَلَح ] -
(5/2828) 

 ت اليمنية اليوم.مل نهتد ِإليها يف اللهجا  مح :
            جان بلغة بعض اليمانيني.  : الَعَرالزَّْلُخ .. و -
(5/2829) 

 ذكرها ) الصلوي / ألفاظ ( ومل يستشهد بغري نص نشوان.  مح :
 اهللرمحهالطعام والنخل : خرصُته. قال نشوان بن سعيد  زهْدُتقال الشيباني :  -

 (5/2862)                              تعاىل : وهي لغة ميانية.
صادر املعنى ولكن دون اإِلشارة ِإىل أن اللفظة ميانية ) املقاييس , تذكر املمح :  

الصحاح ( والكلمة بهذا املعنى يف لغة النقوش اليمنية ويف اللهجات احمللية ) الصلوي 
َنظر والحظ وأدرك وقدَّر ... ِإخل , وانظر  ألفاظ ( وتتفاوت ظالل معانيها بني /

 (.407املعجم اليمين )
بامرأة , وهي لغة أزد شنوءة. وقد جاء القرآن زّوجه امرأة وَزوَّجه  [ : التزويج ]-

        . وقال تعاىل : (َفَلمَّا َقضى َزْيٌد ِمْنها َوَطرًا َزوَّْجناَكها  )باللغتني مجيعًا. قال تعاىل : 
 (5/2876)                                                                 (ْجناُهْم ِبُحوٍر ِعنٍي َوَزوَّ )

 حرف السني :
دهن الزيت  عند أكثر العرب , وهو دهن السمسم عند أهل اليمن , [ :  السليط] -

 .سليطًاوهما مجيعًا يسميان 
 (5/3167)                 اللسان : أي بليغ فصيح.      سليطويقال : رجل 
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لسليط ( فال يزال مستعماًل مح : لعله قصد بدهن الزيِت زيت الزيتون , أما االسم ) ا
زيوت اليت تدهن بها الشعور أو األجسام مثل سليط اخلردل ـ يف اللهجات اليمنية لل

الرتتر ـ وبعض الزيوت املصنعة واملستوردة , ويطلق يف هلجاٍت مينيٍة على زيوت الطبخ 
 أيضًا.

باليمن :  شجرة هلا عناقيد , حبها أمحر تأتي وقت العنب , تسمى[ :  السُّمَّاق] -
يابسة يف الثالثة. ِإذا دق ورقها وجعل على  الشرر , وهي باردة يف الدرجة الثانية ,

القروح خفف ِمدتها , وِإذا شرب عصري ورقها نفع من قروح األمعاء , وِإذا رش 
حبها خبلٍّ وُغم أيامًا وجفف يف الظل ثم سحق واستعمل قّوى املعدة ونفع من 

قطع حرارة الكبد , وِإذا سحق مع كمون وشرب مباء بارد اإِلسهال والقيء , وسّكن 
القيء , وِإذا سحق مع العسل أبرأ ُسالق الفم , وِإذا مضمض مباء طبيخه شّد اللثة , 

 (5/3194وِإذا أنقع واكتحل مبائه أذهب حكة العني واحرتاقها.                         )
محري. الَقْيَنُة : ِإذا غنت بلغة َسَمَدِت :  : اللهو والغناء , يقال [ : السمود َسَمَد] -
 (5/3206: أي الهون.     ) (َوَأْنُتْم ساِمُدوَن  ): الالهي , قال اهلل تعاىل :  السَّامدو

 مح :  مل ترد فيما مت اكتشافه من نقوش املسند واملعاجم تذكرها وتنسبها ِإىل لغة محري.
 اإلرياني . : بلى قد جاءت يف نقش مسندي درسه مطهر قلت

عند بعض أهل اليمن : بيت صغري كاخلزانة.                   السَّْهَوة .. و-
(5/3239) 

مح : انظر لسان العرب ) سها ( عن تعدد األقوال يف معنى السَّْهَوة يف البيت , 
طبخ َتْعِلَيٌة تكون يف سقف ) الدَّْيَمِة ـ املوالسَّْهَوة يف بعض اللهجات اليمنية اليوم هي : 

( فوق اجلانب الذي تكون فيه التنانري. وُيجعل يف هذه التعلية كوًى من مجيع جوانبها 
تساعد على ِإخراج الدخان فال يتجمع داخل املطبخ ثم يعود ِإىل داخل البيت. 

بخ ويف سطح وتساعد على ذلك املقاطري أيضًا , وهي فتحات مدورة يف سطح املط
 السهوة أيضًا

 حرف الشني :
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: ِإذا َعضَّ نواجذه صربًا. والشصيص بلغة بعض  شّصًااإِلنساُن [ :  شَص] -
             اليمانيني: حترك األسنان.

(6/3344) 
مح : يف بعض اللهجات اليمنية اليوم : الشَّصَّة واالشتصاص : االنشقاق , وأكثر ما 

م : اشتصَّ شق خشبة منها قيل : اشتصت. ومن اجملاز قوهليقال خلشب السقوف فِإذا ان
 رأسي لسماع أو رؤية ما يؤمل , أي : انشق .

      السماق بلغة بعض أهل اليمن.[ :  الشََّرر] -
(6/3417) 
      : الشُّْكر , بلغة بعض اليمانيني.    الشُّكد.. و -
(6/3518) 

 مح :   ال نعلم هلا استعمااًل اليوم.
 (6/3325)         املهندس , بلغة بعض أهل اليمن. [ :  ّمامالشَّ] -

مح :  واملراد بالّشمام يف هذه اللهجات : الرجل الذي يعرف مواقع املياه يف جوف 
 األرض , فيختار للناس املواضع اليت حيفرون فيها الستنباط املاء واالستفادة منه.

ن : ملك م َشناتر . وذوالشناتر, بالتاء : اإِلصبُع بلغة محري , واجلميع :  [ الشُّْنُتر] -
 (6/3555)             ملوكهم.      

( ـ ومل ترد 140مح :  وردت كلمة اإِلصبع يف نقوش املسند ـ انظر املعجم السبئي : )
عمال يف كلمة ُشنُتر وال ُشنرتة وال شناتر , وليس هلذه الكلمة بهذه الداللة أي است

إِلصبع بلغة اليمن اللهجات اليمنية اليوم , وشاهد اللغويني على داللة الشنرتة على ا
 بيتان من الشعر تبدو فيهما الصنعة : قال شاعر مياني يرثي امرأته اليت أكلها الذئب : 

 أيا جحمتها بّكي على أم واهب
 

 أكيلة قّلوب ببعض املذانب 
 

 عجانهافلم يبق منها غري شطر 
 

 وشنرتة منها وإحدى الذوائب  
 

 اللسان ) شنرت ( وهلما روايات.
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اني ذا مسانر ـ بالسني املهملة ثم ميم فنون ـ , وذا شنامر بشني معجمة ذكر اهلمد 
 (. 88,  90/  2) فنون فميم ـ اإِلكليل : 

 حرف الصاد :
الزرَع : أي َصَرَمه بلغة بعض أهل اليمن وُيسمون الصِّرام : الصِّراب ,  َصَرَب .. َو-

 (6/3727)    ومحري تسمي أيلول ذا الصِّراب ألن فيه صراَم الزرع.   
مح :  ال تزال مادة ) صرب ( بتصريفاتها حتل حمل مادة ) حصد ( يف اللهجات 

 (. 544ـ  542اليمنية. انظر معجم األلفاظ اليمنية ) ص 
اإِلناَء : أي أماله أيضًا , ويف أْصَغى ِإليه مسَعه : أي أماله. و[ : أْصَغى  اإِلصغاء] -

اإِلناء للهر يصغي ى اهلل َعليه وسّلم كان أن رسول اهلل َصل» احلديث عن عائشة : 
ِإناؤه : ُمصَغًى حظَّه : أي َنَقَصه , ويقال : فالن أْصَغى و«. يشرب منه ويتوضأ بفضله 

 ص حقه , قال  : ِإذا ُنِق
 فِإن ابن أخت القوم ُمْصغًى ِإناؤه 

 

 ِإذا مل ُيزاِحم خاَلُه بأٍب َجْلِد 
 

 (6/3756)    عني غري معجمة.    وبعض أهل اليمن يقول : أصعى , بال
مح :  وال يزال هذا يف اللهجات اليمنية , وهو من باب حلول العني املهملة حمل الغني 

 (. 549ـ  548األلفاظ اليمنية ص ) انظر معجم 

 حرف الطاء :
, بتكرير الثاء معجمة بثالث : نبات له أغصان ِدقاق يضرب إىل  [ الطُّْرثوث] -

, ويسمى يف نواحي الطراثيث منه مرُّ ومنه حلو يؤكل. واجلميع :  احلمرة , وله مثر
      اجلوف من بلد همدان باليمن : األفاتيح ,...     

(7/4094) 
 عض أهل اليمن.الشيَء : إذا خرقه يف لغة ب أطار. و[ : أطاره فطار اإلطارة] -
 (7/4208) 
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ِطَيرًا , أي : كسَّره أو مزقه فجعله  مح :   يف اللهجات اليمنية اليوم : َطاَيَرُه فصيَّره
على ِطْيرة ِطْيرة أي إربًا إربًا أو قطعًا صغرية مبعثرة , وتَطاَيَر الشيء فصار ِطَيرًا , 

 يتعدى وال يتعدى.
إذا َخّرقه بلغة بعض اليمانية.          :َطيَّره . وفطار, ] التطيري [ : طّيره -
(7/4209) 
      : إذا تفرق.     الشيُء ] التطاير [ : تطاير-
(7/4211) 
جنس من الشجر يزرع باليمن له حب صغار أمحر أصغر من اخلردل , [ :  الطََّهف ]-

         وهو حار يابس.  
(7/4168) 
الطََّهف.      أطهُفوا : إذا رعوايقول بعض أهل اليمن : ] اإلطهاف [ : -
(7/4172) 

 
 
 

 حرف العني :
لو ال اْمِعَباب » , ومن أمثال محري : الِعَباب رة واملفاخرة , وكذلك املكاب[ :  امُلَعابَّة] -

كذا لغتهم , منهم من يبدل من الم املعرفة ميمًا , ومنهم من يبدل « َكعاب مل َتْنُفق أم 
,  7/4315)        منها نونًا.                        

4316) 
وية اخلاصة يف اللهجات اليمنية , وليست يف مح :   الِعَباُب واملعابَّة : من املفردات اللغ

َلْو ال » األمثال السائرة اليوم :  املعاجم , وال تزال سارية على ألسنة الناس , ومن
َلْو ال العَباْب ما يطلعني » وجاء يف األمثال أيضا : « الِعباْب ما َساَرت الدَّواْب 

فيقال : عاَبب َفالن فالنًا ُيَعاببه , وُيفَك اإلدغام يف تصريفاتها « الدَّواْب الِعقاْب 
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لعمل ـ مثاًل ـ وَتَعاَبَبت النساء أيضًا ـ وانظر ُمَعاببه فهما ُمَتَعاَبَبان. وَتَعاَبَب الرجال يف ا
ـ  603( , وانظر أيضًا املعجم اليمين ص )  987/  2,  91/  1األمثال اليمانية : ) 

 سد .( , ويف الِعَباِب : معنى التنافس والتحا 604
 مح  : الباقي اليوم على ألسنة الناس كما يف تهامة وبعض املناطق الشمالية.

معروف , وهو الِبْلِسُن بلغة أهل اليمن , وهو بارٌد يابس , قال اهلل [ :  الَعَدس] -
 .(َوَعَدِسها َوَبَصِلها  )تعاىل : 

اّتباعًا ملا جاء يف «  الُبْلُسُن» مح :   جاء ضبطها يف األصل ) س ( ويف ) لني , نيا ( : 
وهذا يتفق « الِبْلِسُن » ضبطها : املراجع اللغوية غري اليمنية , أمَّا يف بقية النسخ فجاء 

مع الضبط احلقيقي هلا عند املؤلف , فقد أوردها يف موضعها من الرباعي يف ) باب 
فكسر ـ  الباء مع الالم وما بعدهما من احلروف ( حتت ميزان ) ِفْعِلل ـ بكسر فسكون

ِبْلِسن » ن إال وهذا هو نطقها يف اللهجات اليمنية حتى اليوم , ال يقولو« ِبْلِسن » ( أي 
 (. 82ـ  81وانظر املعجم اليمين             ) بلسن ( ) ص « 
َوَلْو  )السِّْتر بلغة بعض اليمانيني , وعليه فسَّر بعضهم قول اهلل تعاىل : [ :  املعذار ]-

, وقيل هو  َمْعِذرًةأي : أرخى ستوره , وأغلق أبوابه. وقيل : هو مجع  (ُه َأْلقى َمعاِذيَر
 ( 7/4432)          على غري قياس.                   ْذرُعمجع 

 مح :   معذر أو معذار يف نقوش املسند تعين جزءًا من بناء ولعله جدار ساتر ) املعجم
م : بناء حاجز يف احلقول واملدرجات السبئي ( وهي بهذا املعنى يف هلجة اليمن اليو

 (. piamenta)معجم 
أي : ولو ( : » 328/  5, قال يف فتح القدير : ) 15/  75من سورة القيامة : - 

ثم ذكر شرح املعاذير بالستور يف لغة أهل اليمن « اعتذر وجادل عن نفسه مل ينفعه ذلك
يست معروفة يف اللهجات اليمنية ـ واملعاذير مبعنى الستور ل«. واألول أوىل», ثم قال : 

 حسب ما نعلم ـ.
 . ِعذارًامنه , وبعض أهل اليمن يسمى الَعِرَم الرمل : حبٌل مستطيل  ِعذار.. و -
 (7/4434) 
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 (7/4541)   املقاساة , بلغة بعض أهل اليمن.    [ :  املعاساة] -
 مح: املعاساة مبعنى املقاساة مل تعد مستعملة على ما نعلم.

بسكون العني , وهي لغة بعض أهل اليمن. قال  ْعَشَر قرأ احلسن : َأَحَد.. و -
فراء : إنهم استثقلوا احلركات فحذفوا مّلا كثرت. وللنحويني يف ذلك األخفش وال

 (7/4548)     أقوال قد ذكرت يف مواضعها.              
يفًا لتوالي احلركات ُقِرئ بسكون العني ختف( : »  4/  3مح :   جاء يف فتح القدير : ) 

 ات اليمنية وغريها ..وال يزال التسكني يف بعض اللهج« , وُقِرئ بفتحها على األصل 
: اجُلَرذ بلغة بعض الَعَضل , وهي حلمة الساق وحنوها. و عضلةمجع : [ :  الَعَضل] -

       أهل اليمن. واجلميع : الِعضالن.   
(7/4588) 

ان والتاج والتكملة ) عضل ( ومل ختصصها ببعض مح: للكلمة هذه الداللة يف اللس
 اللهجات اليمنية.

 ( 7/4637عليه بابه : إذا أغلقه.                     ) َعفَّدتقول ِحْمَير : [ :  التعفيد] -
أوردت املعجمات هذه الكلمة بهذه الداللة ونسبتها إىل لغة اليمن أو محري وال مح :  

اليمنية , فالناس يسمون القبور العائلية اجلماعية القدمية تزال الكلمة حية يف اللهجات 
 كان األقدمون يعتفدون أي ُيقربون يف قبور مجاعية.املعافد. ويقولون : 

, بلغة ِحْمري : إغالق الرجل عليه باَب داره ال خيرج منها حتى ميوت ,  [ االعتفاد] -
تكربًا عن  السالمعليهوسف كانوا يفعلون ذلك وقت انقطاع احلب من اليمن يف سينِّ ي

 (7/4639)    السؤال حتى َسنَّ السََّلَف امرأتان منهم.   
 مح: انظر ما تقدم يف بناء ) التَّْفِعيل ( قبل قليل.

 ( 7/4648بلغة بعض أهل اليمن : األرض ال يسقيها إال ماء املطر.    )[ :  الَعَقر] -
ن , ويقابلها : الساِقي والغيل. وال تزال الكلمة بهذه الداللة على األلس مح :

الساقي أو الغيل بأنها عقر يقال : ُبنٌّ َعَقر وتوصف بعض الثمار اليت تنتجها األرض 
 وفاكهة عقر.
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 احلاجز بني كل شيئني. وبعض أهل اليمن يسمي عتبة الباب معِقمًا.. [ :  امَلْعِقم] -
 (7/4652) 

ُنْصف الطريق َمعقم » , ويف األمثال : مح :  ال تزال هذه التسمية جارية على األلسن 
 «.الباب 

اعتَقبه , بلغة بعض أهل اليمن : اخلزانة ُتجعل للطعام وغريه مأخوذ من  امِلْعَقاب ..و-
 (7/4653)       : إذا حبسه.   

مح: ال نعلم عن استمرار هذه الداللة لكلمة ِمْعقاب , وللِمْعقاب داللة أخرى يف 
كثرِة حتى لق على األرض الزراعية النائية اليت تغشاها الُعَقب باللهجات اليمنية إذ تط

 تصبح زراعتها غري جمزية فتهمل.
الشجُر : إذا يبس ورقه فنبت له ورق أخضر وحنو ذلك , وبزيادة األلف َعَقَب و  ..-

الزرُع , وذلك إذا هو ُحِصد ثم أنبت نبتًا جديدًا َأْعَقَب يقال يف بعض هلجات اليمن : 
ا ما حيصد ليكون علفًا , منها ما ينمو حتى ينتج غلة ثانية , ومنه الَعْقبة: يسمى 

 ( 7/4670)                                                                للبهائم.       
 7/4696)      احلمار , بلغة محري.     [ :  الُعْكموس] -
) 

ا بني أيدينا من نقوش املسند , وليس فيما مح: مل يرد الُعْكموس امسًا للحمار فيم
 اللهجات اليمنية اليوم.نعلمه من 

, وهو الُعكاب : إذا كثر عليه َعِكَب يقال يف لغة بعض أهل اليمن : [ :  َعِكَب] -
 (7/4701)     .  َعِكٌبالدخان , مثل َدِخَن ؛ والنعت : 

خيصصها ببعض أهل اليمن ,  , ومل« و الُعكاُب : الدخان » مح :   جاء يف اللسان : 
ِكَب وال النعت َعِكٌب , وال أعكبته الناُر بدخانها اليت ومل تأت فيه صيغة الفعل َع

سيذكرها املؤلف بعد قليل , وال شك أن هذا االستعمال كان ساريًا على ألسنة بعض 
 أهل اليمن يف زمن املؤلف , أما اليوم فال نعلم باستمرارها.



 العلوميف مشس  لغة أهل اليمن

386 

الشلل او اليوم مبعنى عجز عن احلركة لداء اصابه يف ركبتيه ك قلت : عكب يف كالمنا
العجز , اما املعنى الذي ساقه املصنف رمحه اهلل فإنه يعرب عنه عندنا بقوهلم عكم فالن 

 و اعتكم بالدخان . ؟
 يقول بعض أهل اليمن: َأْعَكَبْتُه الناُر : إذا كثر عليه دخانها. [:  اإلعكاب ]-

(7/4702) 
 (7/4721)    بالضاد معجمًة : ابن آوى بلغة محري.      ,[ ْوضالِعلَّ] -

مح :   الكلمة مما جاء يف املعاجم , انظر اللسان والتاج ) علض ( , ومل تعد يف هلجات 
 اليمن على ما نعلم.

 ( 7/4816الفرس اليت قد قرحت : بلغة أهل اليمن.                   )[ :  الَعْوَدة] -
الضالَّة َعْياًل : ِعْلَت : إذا افتقر , وحيكى عن أبي زيد : يقال :  ًةَعْيَل الرجُل ] عال [-

 إذا مل تدر أين تبغيها.
 (486, 7/4860)      الضالَُّة : أي َضلَّْت. عالت وبعض أهل اليمن يقول : 

 حرف الغني :
َغليث ال: النوى ُيخلط بالقتِّ وُيْعَلف اإلبل. وبعض أهل اليمن يسمي  الغليل.. و -

 ( 8/4880من احلب َغلياًل.  )
مل تعد كلمة َغِلْيل بهذه الداللة مسموعة يف اللهجات اليمنية على ما نعلم ,   مح :

 والغليث : املخلوُط من احلبِّ ومما ُيْصنُع منه من طعام.
 قلت : غليل اسم موضع يف االعماس من بالد احلدا.

 حرف الفاء :
َربََّنا  ): أي احلاكم , قال تعاىل : الفاتح والفتاح  عزوجل : احُلْكم , واهلل الَفْتح..و -

َوُهَو اْلَفتَّاُح  ), وقال تعاىل :  (اْفَتْح َبْيَننا َوَبْيَن َقْوِمنا ِباْلَحقِّ َوَأْنَت َخْيُر اْلفاِتِحنَي 
 : أي قضى القاضي.الفتاح  بيننافتح . ويقال : (اْلَعِليُم

وقال غريه : هي لغة مراد. قال ابن عباس : كنت ال  هي لغة أهل عمان. قال الفراء :
 أفاحتك.حتى مسعت بنت ابن ذي يزن تقول : تعال  (َقْوِمنااْفَتْح َبْيَننا َوَبْيَن  )أدري ما 
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َفَعَسى اهلُل َأْن َيْأِتَي  )األمري املدينة : أي ملكها , وقول اهلل تعاىل : فتح ويقال : 
 كة , وقيل : أي بفصل القضاء. وقيل : بالنصر.مفتح , قيل : يعين (ِباْلَفْتِح

(8/5090  ,5091) 
مح :   الصحيح أنها من كالم اليمن قدميا , وتدل على احلكم والقضاء , وقد وردت 

 (.47ية اليمنية , انظر املعجم السبئي : )يف النقوش املسند
 (8/5114) : العرك بلغة بعض أهل اليمن.         [ : الَفْحُس َفَحَس ] -

مح :   ال يزال ملادة ) فحس ( هذه الداللة يف اللهجات اليمنية من الدَّْلك اللني إىل 
( وذكر 683الّدعك الشديد إىل الَعْرك والسحق األشدين , انظر املعجم اليمين : )

 اهلمداني قول عمرو بن زيد اخلوالني : 
 عبد العزيز , وفضل اخلري يقدمهم

 

 د كالليث يفحس ما يلقى وما جي 
 

 

 (8/5285)    : القفر , بلغة بعض أهل اليمن.           الَفْيش..و  -
قلت : فيشان : شعب مياني قديم له ذكر يف نقوش املسند , و وادي الفيشان يف بين 

 جرب من خوالن الطيال ) العالية ( و الفيشي : اسم علم ألسرة مينية .
 (8/5297اليمانيني.                )فيَّصه : أي خّلصه , بلغة بعض [ :  التفييص] -

مح: مل تعد مستعملة بهذه الداللة على ما نعلم , وانظر معنى ) فيص ( يف اللهجات 
 (.698اليمنية املعجم اليمين : )

 حرف القاف :
 (8/5321)                ُكمُّ القميص , بلغة اليمن.           [ :  الُقنان] -

 ستعملة بهذه الداللة يف اللهجات اليمنية , على ما نعلم.تعد ممح :   الُقنان : مل 
      بلغة بعض اليمانيني : أي صار ُمّرا.     قَبو-
(8/5331) 
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مح :ال تزال الكلمة حية يقال : َقبَّ الشيء يقّب أي َمرَّ طعمه , واملصدر : الَقبَُّة 
وانظر املعجم اليمين ص  كامُلّر ,والَقَبَبة والثانية أشهر واالسم : الُقّب بضم القاف 

(703.) 
الشَّْيُء : إذا صلب , لغة َقِزب : الصالبة والشدة. الَقَزب قال ابن دريد : [ :  َقِزب] -

         ميانية.         
(8/5476) 
( , واللسان  334/  1مح :  العبارة يف اجلمهرة ) ط. دار العلم للماليني ( : )  

 لمة يف اللهجات اليمنية.ء هذه الك)قزب ( , وال نعلم بقا
 قلت : تأتي قوزب يف بعض جهات اليمن مبعنى جلس .

ما يؤكل من البقول كالفجل وحنوه بلغة اليمن , ومجعه : أقشام. [ : الُقْشم]-
(8/5495) 

ط. األكوع (. يف لغة النقوش )  231/  8مح :   الُقْشم : الفواكه ) اإلكليل : 
جم السبئي ( ويف اللهجة : ُقْشمي : فجل , بقول ) املعقشمت بستان فواكه أو 

والقشَّام : البستاني , وامِلْقشامة ج مقاشم بستان اخلضروات يف صنعاء ) الصلوي / 
 (. 721ـ  720( , واملعجم اليمين : )  898/  2( واملوسوعة اليمنية )  179

 (8/5496)   لغة اليمن. اخلسيس من الناس ب الِقْشبةقال ابن دريد : [ : الِقْشبة ] -
 (. 344/  1( ) دار العلم ( : ) 178مح: الصلوي : )

قلت : يف بين مطر ) غرب صنعاء ( يقولون : أنا قاشب أي مال و ضجر , ويف صنعاء 
يقولون : اجلربة قاشبة أي عطشى , ويف وادي حباب من خوالن الطيال يقولون : 

ذكره نشوان يف معنى قشب و إن عينه الذي  قشب فالن إذا برد بردًا شديدًا وهو املعنى
 ( .8/5501مل ينسبه ألهل اليمن قال نشوان : .. يقال قشبته رحيه إذا آذته ص )

 . القتفاره أمه وهو اتباعها قفرابعض أهل اليمن يسمي تبيع البقرة  [ :  الَقَفر] -
(8/5584      ) 

 ( ) قفر (. piamentaمح :   معجم ) 
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: اجلمع.                     القفش بعض أهل اليمن. وقال ابن دريد :  مات , بلغة إذا[ :  َقَفش ]-
(8/5590) 

مح: مل جند املعنى يف العني واجلمهرة واملقاييس والصحاح واللسان وليس فيما لدينا 
 من معاجم اللهجة ؛ ولعّل هذا مما انفرد به نشوان.

 ( ) دار العلم (. 874/  2اجلمهرة : ) 
     : لغة لبعض أهل اليمن يف القفخ.     القفح[ :  َقفح ]-
(8/5590) 

 ( .742مح :   وهي ال تزال بهذه الداللة يف اللهجات اليمنية , انظر املعجم اليمين  )
 قلت : ذكر نشوان معنى ) القفخ( باخلاء فقال :

ضهم : وال الرجَل , قال بعقفخت : الضرب على اهلامة ) يقال : [ : القفخ  َقَفخ ]-
 إال على شيء أجوف , قال رؤبة  :قفخا على اهلام وَبّجا َوْخضاالقفخ يكون 

 (8/5591إال ضرب يابس على يابس , وهو أصح.         )القفخ وقيل : ال يكون 
. ويقال : إن أصله مقاليد, و أقاليداملفتاح , بلغة أهل اليمن. واجلميع : [ :  اإلقليد] -

وكان أوَل من كسا البيت وجعل له مفتاحا من بالفارسية إكليد , وقال أسعد تّبع ) 
 ذهب : 

 وكسونا البيت احلرام من الَعْص
 

 ِب ُمالًء معّضدا وبرودا(  
 

 وأقمنا به من الشهر تسعا
 

 وجعلنا لبابه إقليدا  
 

    أيضا : الربة اليت يشد زمام الناقة بها.        اإلقليدويقال : إن 
(8/5602) 

 (.736) مح :   معجم اإلرياني :
 قلت : املقالد هو املفتاح يف كالم مشارق خوالن ؟؟

 أسعد تبع :       قال ,  املقاول واملقاولة, بلغة أهل اليمن , واجلميع : الَقْيل :  امِلْقول ..و-
(8/5670) 

 اهلل ُطّرا فلم جندوطفنا بالد 
 

 ومل نر قوما مثل قومي املقاول  
 



 العلوميف مشس  لغة أهل اليمن

390 

ويف األبيات «. األفاضل » ( وروايتها 134ة : )مح :   الشاهد يف القصيدة احلمريي
وامَلقولة : مكان القيل. وَمْقولة : اسم بلدة تارخيية يف «. يف صميم املقاول » نفسها 

 سنحان بالقرب من صنعاء.
قال من الواو , قيِّل , وأصله  أقيال وقيولامَلِلُك من ملوك ِحْمَير , مجعه : [ :  الَقْيل] -

 (8/5688)       النابغة :      
 ولقد أرى أن الذي هو غاهلم 

 

 قد َبزَّ محرَي َقْيَلها الصّباحا 
 

 : اسم رجل من عاد.َقْيل  و
 علقمة بن ذي جدن :   قال , أقوالامللك من ملوك محري , واجلميع , [ :  الَقيِّل] -
(8/5694) 

 كانت حلمري أمالك مثانية
 

 كانوا ملوكا وكانوا خري أقواِل  
 

مل نهتد إىل هذا مفردا وإن كانت الصيغة ممكنة يف لغات اليمن. واملعروف : َقْيل  مح : 
 وَقْول ومقول.

» . هذا بلغة أهل مكة, ) ويف حديث ابن عباس : قوَّمه بقيمةاملتاَع : أي استقام  .. و-
بنقد وبعت بنسيئة فال خري استقمت  بنقد فِبْعَت بنقد فال بأس به , وإذااستقمت  إذا

بثمن ويقول له : ِبْعه به , فما زاد فيقوِّمه  قيل : معناه يف الرجل يعطي آخر متاعا« فيه 
بأكثر منه بنقٍد جاز , وله ما زاد , وإن باعه بنسيئة بأكثر مما  عليه فهو لك , فإن باعه

املتاَع : أي أخذته استقمُت يبيعه بالنقد فالبيع مردود ( وبعض أهل اليمن يقول : 
 .بقيمة

      ُقدرت قيمته. هلجة مينية.« : استقام بثمنه ( » piamentaجم ) مح: مع
(8/5684) 

 حرف الكاف :
 (9/5758)   النخلة اليت فاتت اليَد , بلغة طيِّئ.       [ :  الَكتيلة] -
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الفؤاد ما رأى كّذب  , وقرأ ابن عامر ماالكذب : ِإذا نسبه ِإىل [ : كذَّبه  التكذيب] -
حممد ما رأى , بل صّدقه , وهي قراءة ابن عباس واحلسن وقتادة. فؤاد كذب  أي : ما

, وهي لغة ) لبعض الكذب :لغة يف الكذاب :  (َوَكذَُّبوا ِبآياِتنا ِكذَّابًا  )وقوله تعاىل : 
, وكلمه ِكّلامًا وحنو ذلك. قال الفراء : هو مبعنى  كذبه ِكّذابًاأهل اليمن , يقولون : 

 (5793, 9/5792عظيمًا , وهي لغة ميانية ( فصيحة  .  ) يبًاكذبوا تكذاملبالغة : أي 
 (9/5773: احِلْصِرم , لغٌة ميانيٌة َصحيحة.       )الَكْحم ابن ُدَريد: قال [ :  الَكْحم] 

 قلت : مل يعلق عليها احملققون .
احلمار , بلغة محري. ويقال : ُعكموس , بتقديم العني على الكاف , [ :  الُكْسعوم] -
 (9/5831)      مليم على السني.     وا
ال صدقة يف » ,  السالمعليهاحَلِمرُي , ويف احلديث عن النيب , [ :  الُكْسَعة] -

        .                    «الكسعة
(9/5825) 
, بثاء مثلثة : شجر مقطوع األصل , معّلٌق بأطراف الشجر , ُمْلتٍو  [ الكشوث] -

... لغة السواد , واحلمك بلغة بعض اليمن ... بلغة ... وهو عليها , ) وهو اهلّدال ب
 (9/5841)    قاله املفسرون. عن اجلوهري وأنشد قول الشاعر :         

 هو الكسوب فال أصل وال
 

 وال نسيم وال طّل وال مثر(  
 

( وال يف ) ت ( وهو يف هامش األصل ) س (  1مح :   ما بني قوسني ليس يف ) ل 
 املفسرون ... (.ظه مل تقرأ , ومل نستطع تعيني مظنة العبارة ) وقال وبعض ألفا

 

 (9/5877)                لغة أهل اليمن يف الُكْلية.    [ :  الُكْلَوة] -
 قلت : هي كذلك يف كالمنا حتى اليوم .

 حرف الالم :
 .   , بالشني معجمة : كثرة التلدد عند الفزع. وهي لغة أهل اليمن [ اللشلشة ]-
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(9/5979) 

 قلت : و التلدد كما ذكره نشوان :
العنق , وهما لديدي : ِإذا تلفت ميينًا ومشااًل , مأخوذ من  [ : َتَلدََّد التََّلدُُّد] -

 ( 9/5978)       صفحتاه....                  
 اليمن , أي بلغة اليمن.بلحن  اُة..و يف حديث أبي ميسرة : الَعِرم : امُلسّن-
  (9/6014) 

  يف النهاية البن األثري :             (َفَأْرَسْلنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم  )مح :  حديثه هذا يف قوله تعاىل : 
 (4  /232 .) 

 حرف امليم : 
لكالم : تذرية الطعام , بلغة بعض أهل اليمن , يقولون للكثري ا[ : املذح  َمَذَح] 

 ( 9/6257)    بريح وغري ريح.      ميذح  املخلِّط فيه : هو
 الطعاَم , باحلاء : ِإذا صبَّره بعد الدياسة , بلغة بعض أهل اليمن.   [ : َمرَّح  التمريح] -

(9/6280) 
     امرتشه : أي انتزعه. لغة ميانية.      [ :  االمرتاش] -
(9/6282) 
 (9/6341)     نيني : ِإذا غضب.  : بلغة بعض اليما مِعص .. و-
طاء , أو من امِلرية. وكان َنْقُش بالع مار ميورالسيد بلغة محري , وهو من [ :  املارّي] -

 (9/6408)     تعالْيت.                مارّي خامت أسعد تبع : 
هذا احلرف. وهلا مواضع : تكون من أصل الكلمة مثل : ملك وكمل ] امليم [ : -

تكون مبدلة يف مثل : َعْمرب يف عنرب. ومبدلة من الم املعرفة بلغة محري , يقولون وكلم. و
وامغالم أي : الرجل والغالم , ويف حديث أبي هريرة أنه دخل على عثمان  : اْمرجل

وهو حمصور فقال : طاب اْمضرب : أي الضرب , فأمره عثمان أن يلقى سالحه , 
 قال: يرمي ورائي باْمسهم واْمسلمه
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بالسهم والسلمة وهي : احلجر. وتكون زائدة على ضربني : زيادة مسموعة مثل :  أي
أشياء معدودة مسعت عن العرب. وزيادة ثابتة بالقياس حنو مكرم  فسحم وحنوه يف

      ومضروب ومسجد ومقطع وِمدرة وحنو ذلك. 
(9/6420) 

 حرف النون : 
 (10/6648)             ليمن.    لغٌة يف اإِلعطاء , وهي لغة أهل ا[ : اإِلنطاء ] -
 (10/6848)   املناولة , بلغة أهل اليمن.   ] املناطاة [ : -

مح: أنطى يف اللهجات اليمنية اليوم تعين : أعطى , وهي بهذا املعنى يف بعض 
 اللهجات العربية , وانظر يف اللسان مادة ) نطا (.

 (10/6649)             من.           انتطاه : أي تناوله بلغة أهل الي] االنتطاء [ : -
 : اجلدري بلغة أهل اليمن.        النَّْفطالذي ُيرمى به. و النِّفطلغٌة يف [ :  النَّْفط] -

                                     (10/6686) 
الشيُء : ِإذا حترك ناض : ِإذا ذهب فيها. قال بعضهم : و نوضًايف األرض  [ ناض ]-

. وبعض أهل اليمن تقول : ناضه : ِإذا حركه. وبعضهم يقول : ناشه , واضطرب
    معجمة.                                               بالشني

(10/6800) 
 حرف اهلاء : 

 .       هرت الشيُخ : ِإذا خِرف فكثر كالمه. ويف كالم محري استمع األكرَب ولو [ هرت] -
             (10/6865) 

 .          ُمْهِترالرجل : ِإذا تكلم بسقط القول. من اخَلَرف. ورجل  ] اإِلهتار [ : اهرت-
             (10/6868) 

 َهَجٌر القوِم : موضع عزهم واجتماعهم. ويف كالم احلمريي : األمة[ : َهَجُر ] -
أخرب وحرمك  والعبد َوَزٌر ومن األجري احلذر احلذر , دابَّتك عقر والَعلف بذر وبسرِّك

 (10/6872)   اخلاطب أنذر.                                 تبصَّر و
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 : ِإذا طرده وزجره , لغة ميانية.       هدسه َهْدسًاقال ابن دريد : يقال : [ :  هدس] -
                          (10/6896) 

 (. 651/  1مح :  قوله ابن دريد يف اجلمهرة : ) 
الريُح : ِإذا طارت به. وبعض اليمانيني هزفته  ال ابن دريد : يقال :ق[ :  هزف] -

 : ِإذا أرعد فهو مهزوف , ويسمون الرَّعدة َهازفًا.       هِزف يقولون : 
                        (10/6932) 

 3( ) ط. دار العلم ( ) ط. األوىل :  822/  2مح : قول ابن دريد يف اجلمهرة : )  
/ 14 .) 
 ترد بهذه الداللة يف اللسان وال يف التاج , وعلى حد ما نعلم مل تعد مستعملة يف مل 

    اللهجات اليمنية.

 حرف الواو:
, يعنون موثبان  كانت ملوك محري تسمي َمْن قعد من ملوكهم ومل يغُز[ :  املوثبان] -

    .     الِوثاب أنه ال يزال قاعدًا على الفراش , وهو
(11/7063) 

 مادة ) وثب ( يف نقوش املسند معناها ) قعد ( , و ) املوثب ( يعين ) اجمللس (.و مح:
قلت : من أمساء األعالم اسم ) وثاب( اسم أسرة يف خوالن العالية و يف عمران و 

 أظنها بهذا املعنى وليست من الوثوب مبعنى القفز .
 (11/7063)  الفراش , بلغة محري. قال أمية :           [ : الِوثاب ] -

 وْهي هلم ِوثاب
 مح :  أنشده له اللسان ) وثب ( والبيت :
 بإذن اهلل , فاشتّدت قواهم

 على ملكني , وهي هلم وثاب  
 

 الوثاب., بلغة محري : أي قعد على وثب : أي قفز و وثبانًاو وثوباو [ وثبًا وثب ]-
الن له فدخل ويروى أن رجاًل من األعراب وفد على ملك من ملوك محري فاستأذن ف

عليه وهو يف حصن فوجده جالسًا يف موضٍع من احلصن مشرٍف على احليد , فقال له 



 العلوميف مشس  لغة أهل اليمن

395 

الرجل احليد فدق عنقه. فقال امللك : َمْن دخل ظفار فوثب , أي اقعد , ُثْب امللك : 
 (11/7065)                حتمَّر. أي فليتعلم احلمريية.    

أتى عامر بن » أو وسادة. ويف احلديث : وثاب على  : أي أقعده[ : َوثََّبه  التوثيب] -
 (11/7067)                  َوثَّبه فوثب.و« وسادًة فوثَّبه  السالمعليهالطفيل ِإىل النيب 

( ؛ من خرب بقيته أنه قال له  42/  4مح :  حديث عامر بن الطفيل يف الفائق : ) 
ل : على أن لي الَوَبر ولك املَدر! فأبى أسِلم يا عامر , فقا» َصّلى اهلل َعليه وسلم : 

رسول اهلل َصّلى اهلل َعليه وسلم , فقام عامر ُمغضبًا وقال : واهلل ألمألنها عليك َخياًل 
وهو أكثر تفصياًل يف سرية ابن «. جااًل ُمردًا , وألربطن بكل خنلة فرسا ُجردًا , ور
/  5ؤلف يف النهاية : ) ( ؛ والشاهد منه كما هو عند امل 568/  2/  2هشام : ) 

150 .) 
 : لغٌة يف آخاه , وهي لغة طّيئ وكثري من أهل اليمن. [ : واخاه  املواخاة ]-
(11/7102) 
( يف املاضي ومصدره : فال يكادون  َيَذُرل: أماتت العرِب ِفعَل ) قال اخللي[ :  َوَذَر] -

( ,  َوَذَريمن ) هذا قول اخلليل. وقد استعمل بعض أهل ال َوَذْرُته.يقولون : 
( برتك , وقد استعملوا  َوَذَروالصحيح ما قاله اخلليل , ألنهم قد استغنوا عن ) 

قرأ ابن كثري ونافع وابن  (ِفي ُطْغياِنِهْم َيْعَمُهوَن َوَيَذُرُهْم  )املستقبل , قال اهلل تعاىل : 
ي فقرأا باجلزم , عامر بالنون , والباقون بالياء , وكلهم قرأ بالرفع غري محزة والكسائ

 معناه التهدد. (َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيدًا  )وهو رأي أبي عبيد , وقوله تعاىل : 
ا , وليس فيه حلقي ) قال ابن كيسان : وِإمنا ُجعل من باب َفَعَل َيْفَعل , بالفتح فيهم

تغناء ملضارعته ) ودع يدع ( من وجهني : أحدهما : َتَنكُُّب استعمال ما ضيهما , اس
عنه برتك. الثاني : أن لفظهما يؤدي معنى الرتك , وكل شيٍء أشبه شيئًا من وجه أو 
وجهني دخل معه يف بعض أحكامه فلذلك ُحمل عليه باحلذف , وحذف واو مستقبله 

بالفتح مثل وسع َيَسُع فلذلك  َيَذُر , بالكسر َوِذر ُر. وقال اجلوهري : هو, وأصله َيْوَذ
 « (. يدع » ه , وفيه نظر () والعلة فيه كالعلة يف ُأجري باحلذف جمرا
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                                                                           (11/7119) 
 :عنَقه : أي دقَّها. قال   َوَقَص-

 ما زال شيباٌن شديدًا َهبُصه 
 حتى أتاه ِقْرنه فوَقُصْه   

 

  ىل الصاد وهي لغة ضعيفة لقوٍم من أهل اليمن.  فنقل حركة اهلاء ِإفوقصه  أراد
                                    (11/7255) 

 من كالم محري و أمثاهلا :
 , مهموز ِإذا قتلته به , قال بعض أهل اليمن  :  ِإباءةفالنًا بفالن  [ َأَبْأُت] -

 فِإْن تْقُتُلوا الَقْسِريَّ َغْدرًا فِإنََّنا
 

 ِمرَي امُلْؤِمِننَي ِبَخاِلِدَأَبْأَنا َأ 
 

 َتَرْكَنا َأِمرَي امُلْؤِمِننَي ُمَجدَّاًل
 

 ُمِكبًّا على َخْيُشوِمِه َغْيَر َساِجد 
 

يعين خالد بن عبد اهلل القسري , كان يوسف بن عمر الثقفي حبسه حتى مات يف 
 (1/667)     حبسه بأمر الوليد بن يزيد , فقتلهما يزيد بن خالد بأبيه.       

, أي : أكملهم وخريهم  بيح القوم..و يف كالم أهل صنعاء القديم وكالم محري : هو -
           » ...                      (1/673) 

 كل مسكر» العقل , ويف احلديث:  مخرًا ملخامرتهامعروفة , مسيت [ :  اخَلْمر] -
ري وال شر. وبعض العرب : أي ما عنده خ مخر ويقال : ما عند فالن خل وال«. مخر

ألنها تعصر منه وحكى األصمعي : قيل لرجل محريي معه عنب :  مخرًايسمي العنب 
ِإنِّي َأراِني َأْعِصُر  ). وعلى هذا فسر بعض املفسرين قوله تعاىل : مخرما معك؟ قال : 

        : أي عنبًا.        (َخْمرًا 
(3/1913) 

 كرم ) عنب (.قلت : يف املعجم السبئي : ع ن ب : 
وتَلد رخاال  مخاال . ويف كالم احلمريي يف ذكر الضأن : جترةمخلمجع : [ :  اخِلَمال] -

 وحتلب زالاًل وجتمع ِإهااًل ِإذا وجدت عيااًل وحماجر ونباال يا لك ماال يا لك ماال.    
(3/1921) 

 (3/1925)                  أي استعبدُه.        [ :  استخمره] -
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ابن املبارك يقول يف قوله كان » يف اللسان والقاموس : ) مخر ( :  مح : 
, ويف « أي استعبدهم بلغة أهل اليمن « من استخمر قومًا » :  وسلمعليهاهللصلى

 (. 216/  2« : ) قال اخلليل : واملستْخَمر بلغة محري : الشريك » املقاييس : 
لكم » ِلنهد:  السالمعليه كتاب النيب , وهو احلبل , ويفِربق مجع : [ :  الرِّباق ]-

يكون يف عنق البهيمة بالربق أراد : العهد فشبهه « الرباق الوفاء بالعهد ما مل تأكلوا
 (4/2383)     فتقرضه وتأكله.                                         

راِثد بن ذي [ ] ذو ُمراِثد [ : ملك من ملوك محري , وامسه حسان ذو ُمذو ُمراِثد ] -
جد مراثد على وزن مقاتل وحمارب ِإال يف محري , ثم ال يوجد يف محري ِإال سحر , وال يو

 (4/2410)     يف هذا البيت ,                                 
, مهموز : الطريق يف اجلبل. ووجد يف سيف ذي رعني , من ملوك محري :  [امَلْسَبأ ] -

 (5/2943: أي ذي الطريقني يف الَغْزو.       )امَلْسبأين ذي  سبأأنا ابن ذي ُرعني بن 
قلت : داللة املسبأ على الطريق هي قريبة مما جاء يف نقوش املسند ففي املعجم السبئي 

 .122ص تأتي مبعنى طريق , جمرى ماء ..
 (5/3153)    : حلاء شجر باليمن تفتل منه احلبال.    [ السََّلُب] -
ن آلة احلرث : خشبة تشد ِإىل النري ويقف عليها ِإنسان ثم جيذبها مالسََّلُف ..و -

الثوران ليسوي بها األرض للزرع ويسميها بعض أهل اليمن امِلَكمَّ وبعضهم يسميها 
 (5/3154)     امِلْدسَم.                                                   

ولكن بفتح امليمني ـ , وهو ألواح من  مح :   وال يزال يسمى امَلَكمُّ أو املدسم ـ
خشب , جير على وجه األرض الزراعية على هذا النحو , وذلك لدك وجه الرتبة 
وتسديد مسامها بعد رّيها , ملنع الّتَبخُِّر , وحفِظ ريِّها حتى حيني الوقت احملدد لبذرها , 

. ومن األراضي اليت ُتَكّم واالمسان فيهما هذه الداللة من الَكمِّ والدَّْسم مبعنى : الّسدِّ
 أو تدسم , ما يعطي غلة بريَّته تلك دون حاجة ِإىل مطر أو سقي.
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: الفضة  )...(  و وجد يف مسنٍد على قرب ذي ُدنيان ابن ذي مراثد   الصريف.. و-
أنا ذو ُدنيان ِعْشُت أنا وامرأتي ست مئة خريٍف من الزمان , » ملك من ملوك محري :  

                                                          (                                                                                                                            3722,   6/3721أي نعاهلما من الفضة. )«: ُنحذيان الصريَف ان , سالطميَم  َنْلب
( , واخلريف : يعين به العام 160: احلرير كما يف شرح النشوانية : ) مح :  الطميم

وهو االسم الذي يطلق على العام يف نقوش املسند اليمين ) انظر املعجم السبئي / 
 (. 144انظر املعجم السبيت ) ص  (.62خرف ص 

 الغول , ويشبه به الرجل الشديد القلب , ويف بعض مساند محري من[ :  الَعْيَهر] -
 قضيٍة قضى بها علماؤهم يف الزمن األول : ويظهر العيهر أيَّ جيٍش ما لَقى َدمَّر. 

(7/4808 ) 
 مح :   الَعْيَهُر والَعْيَهِرُي من ِصفات السَّيِل يف بعض هلجات اليمن اليوم.

 عاهرإليها : أي زنى بها , ورجٌل  َعَهَر: الفجور , يقال :  , والعهور [ : الَعْهرَعَهَر ] -
 ؛... عاهرة وامرأة ,

(. ويف بعض قضايا محري  عاهرأيضًا : أي زاٍن , معدول عن )  ُعَهٌر...ويقال : رجٌل 
 (7/4810)    أي يقتل زاٍن زانيًا.   « :  ُعَهٌر ُعَهرًاويقتل » باملسند : 

 بئي و اإلاكليل : االجراس .قلت : املعاهر يف العجم الس
. ويف بعض أمثال محري (ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطنٍي  )تعاىل : معروف , قال اهلل [ :  الطِّني] -

معناه : إن العمارة كثرية الغرامة. وأصله : ِمْعلف «  الطني ُسدَّ بالعجني وال حترك : » 
 (7/4199)     فرس ملك منهم انثلم فقال هذا.             

 مح: ينظر عند اهلمداني.
لو ال اْمِعَباب » , ومن أمثال محري : الِعَباب ة , وكذلك املكابرة واملفاخر[ :  امُلَعابَّة] -

منهم من يبدل من الم املعرفة ميمًا , ومنهم من يبدل كذا لغتهم , « َكعاب مل َتْنُفق أم 
 (7/4315)      منها نونًا.                                    

صة يف اللهجات اليمنية , وليست يف مح :   الِعَباُب واملعابَّة : من املفردات اللغوية اخلا
َلْو ال » سائرة اليوم : املعاجم , وال تزال سارية على ألسنة الناس , ومن األمثال ال
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َلْو ال العَباْب ما يطلعني » وجاء يف األمثال أيضا : « الِعباْب ما َساَرت الدَّواْب 
عاَبب َفالن فالنًا ُيَعاببه , وُيفَك اإلدغام يف تصريفاتها فيقال : « الدَّواْب الِعقاْب 

 ـ وَتَعاَبَبت النساء أيضًا ـ وانظر ُمَعاببه فهما ُمَتَعاَبَبان. وَتَعاَبَب الرجال يف العمل ـ مثاًل
ـ  603( , وانظر أيضًا املعجم اليمين ص )  987/  2,  91/  1األمثال اليمانية : ) 

ي اليوم على ألسنة الناس كما يف ( , ويف الِعَباِب : معنى التنافس والتحاسد الباق 604
 تهامة وبعض املناطق الشمالية.
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 من املصادر واملراجع:
بريوت , ط/األوىل  –أجبدية القرآن من مملكة سبأ , حممد عقل , دار احملجة البيضاء  •

 م .2009, 

أوراق يف تاريخ اليمن وآثاره, حبوث ومقاالت, يوسف حممد عبداهلل , دار الفكر  •
 م.1990-هـ1411الثانية,  /دمشق, ط -بريوت, ودار الفكر -راملعاص

تاريخ اللغات السامية, إسرائيل ولفنسون, جلنة التاليف والرتمجة والنشر سنة  •
 مصور. -م, الطبعة األوىل, مطبعة االعتماد1914

 م.2004تاريخ اليمن الثقايف, أمحد حسني شرف الدين, جامعة صنعاء,  •

مي, منشورات العصر عصر العباسي,أمحد بن حممد الشاتاريخ اليمن الفكري يف ال •
 م.1997-هـ1407احلديث, ط/ األوىل , 

تاريخ اليمن القديم, حممد عبدالقادر بافقيه, املؤسسة العربية للدراسات والنشر  •
1985 , 

التضاد يف ضوء اللغات السامية )دراسة مقارنة(, تاليف: رحبي كمال, دار النهضة  •
 .1975العربية,بريوت,

لألمام زيد بن علي بن احلسني بن علي بن ابي املنسوب  –تفسري غريب القرآن  •
طالب )ع( حتقيق: حممد جواد احلسيين اجلاللي: الناشر: مركز النشر التابع ملكتب 

 هـ1418االعالم اإلسالمي قم/ ايران الطبعة الثانية 
لقدمية, النقش , وخمتارات من النقوش اليمنية ا127توحيد اليمن القديم, بافقيه,ص •

 .325-324, ص104رقم 

التوراة جاءت من جزيرة العرب, كمال الصلييب, ترمجة: عفيف الرّزاز, مؤسسة  •
 بريوت. -االحباث العربية

اجلامع: جامع مشل أعالم املهاجرين املنتسبني إىل اليمن وقبائلهم , حممد عبدالقادر  •
 لكتاب.م, الناشر: اهليئة العامة ل2003-هـ1424, 1بامطرف, ط/
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حممد حسني الفرح, اصدارات وزارة  -اجلديد يف تاريخ دولة وحضارة سبأ وِحْمَير •
 م. 2004هـ,1425الثقافة والسياحة, صنعاء,

معروف الدوالييب,  -جزيرة العرب: مهد احلضارة االنسانية •
 هـ .1415م/3/1995ط

 – اآلداب مجالية الفن العربي , عفيف بهنسي , اجمللس الوطين للثقافة و الفنون و •
 الكويت .

بريوت , –مجهرة أشعار العرب , أبو زيد حممد بن ابي اخلطاب القرشي, دار صادر  •
 م .1998م, 1963ط األوىل 

, مركز 2احلديث, زيد بن علي الوزير, ط/ -دراسات يف الشعر اليمين القديم •
م, وصدرت الطبعة األوىل من يف 1991-هـ1412الرتاث والبحوث اليمين, لندن, 

 م.1964

م 2009سات يف فقه اللغات, صبحي الصاحل, دار العلم للماليني, بريوت, درا •
 م( .1960 -هـ1379)صدرت الطبعة األوىل سنة 

بريوت, الطبعة الرابعة, -دراسات يف فقه اللغة, حممد االنطاكي, دار الشرق العربي •
 م )مصورة(.1969 -هـ1389

بريوت, ط/ -في, دار صادرطريديوان املفضليات , بتحقيق وشرح/ حممد نبيل  •
 م.2003-هـ1424األوىل 

القاهرة,  -رسائل اجلاحظ , حتقيق: عبدالسالم حممد هارون, الناشر: مكتبة اخلاجني •
 ,)مصورة(.1964هـ, 1384

 هــ1412م/1992رؤية اليمن بني حبشوش وهاليفي, ط األوىل  •
صنعاء ودار –ة منيشعر العامية يف اليمن, عبدالعزيز املقاحل, مركز الدراسات الي •

 م.1978بريوت,  -العودة

شعر وشعراء اليمن يف اجلاهلية, حممد حسني الفرح, اصدارات وزارة الثقافة اليمنية  •
 م.2004-هـ1425
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نشوان بن سعيد احلمريي, حتقيق:  -مشس العلوم ودواء كالم العرب من العلوم •
ار الفكر , دحسني بن عبد اهلل العمري ومطهر اإلرياني ويوسف حممد عبداهلل

 م.1999 -هـ1420دمشق , ط األوىل  –بريوت ودار الفكر  -املعاصر
صفة جزيرة العرب, لسان اليمن احلسن بن أمحد بن يعقوب اهلمدانني حتقيق : حممد  •

 م.2008-هـ1429, 2صنعاء, ط -بن علي األكوع احلوالي, مكتبة االرشاد
ان , جملة اخلطاب الثقايف , شمسالضاد بني الشفاهية والكتابة , أبو أوس إبراهيم ال •

 العدد الثاني  )مصوًّرة (. 

ظواهر لغوية من املسرية التارخيية للغة العربية قبل اإلسالم , عبدالعال سامل مكرم,  •
 .1988-هـ1409, 1مؤسسة الرسالة, ط

العربية القدمية وهلجاتها, دراسة مقارنة بني اللفظ املعجم السبئي والفاظ هلجات  •
ابوظيب,  -جلبالية واملهرية, عادل حماد مسعود مريخ, اجملمع الثقايف)ا عربية قدمية

 م.2000-هـ1421

عربية ِحْمَير, وعالقتها بالعربية الفصحى, زيد صاحل الفقيه, مركز عبادي  •
 م.1998هـ 1418للدراسات والنشر, ط

د عروبة سقطرى ..حجرًا ..وشجرًا.. وبشرًا منذ القدم, علي بر عيسى بر ثاني بر مح •
 م, 2011ن غامن, إصدارات وزارة الثقافة ب

 -فقه اللغات السامية, كارل بروكلمان, ترمجة: رمضان عبدالتواب, جامعة الرياض •
 م.1977-هـ1397السعودية 

فقه اللغه وسر العربية, ألبي منصور عبدامللك الثعاليب, حتقيق ومراجعة: عبدالرزاق  •
اث العربي, بريوت, ط/ األوىل إحياء الرتاملهدي, مؤسسة التاريخ العربي ودار 

 م.2010هـ, 1431

يف الشعر اجلاهلي, طه حسني, مطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة, ط/ االوىل,  •
 بريوت, د.ت[ -م, ]صورة طبق االصل طبعتها دار اجلديد1926 -هـ1344
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الدراسات يف العربية السعيدة,دراسات تارخيية قصرية, حممد عبدالقادر بافقيه, مركز  •
 هـ .1408-1987البحوث اليمين, صنعاء, و
القاموس احمليط, جمدالدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي, ضبط وتوثيق يوسف  •

الشيخ حممد البقاعي, اشراف مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر, بريوت, 
 م.2010هـ, 1432-هـ1431

ط األوىل,  صنعاء, -ادقصة األدب يف اليمن, أمحد بن حممد الشامي, مكتبة االرش •
 م.1961م, وصدرت الطبعة األوىل يف 2007-هـ1428

قصة الكتابة )رموز وأجبديات جدارية مكتبة االسكندرية(, أوالف برجرين, ترمجة  •
 م.2005مصر  -أمين منصور, مكتبة اإلسكندرية, اإلسكندرية

مصورة كتاب االشتقاق, أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي, )طبعة قدمية  •
 م( باشراف املستشرق: فرديناند ويستنفلد.1854يف )قوتنقن( )باملانيا( سنة  طبعت

كتاب اإلكليل, ألبي حممد احلسن بن أمحد بن يعقوب اهلمداني, حققه وعلق عليه  •
 م.2010حممد بن علي األكوع, إصدارات تريم عاصمة الثقافة اإلسالمية, 

علم للماليني , ط/ األوىل, ي , دار الالكتابة العربية و السامية , رمزي بعلبك •
 م .1981

لبنان, العهد  –الكتاب املقدس , إصدار دار الكتاب املقدس يف الشرق األوسط  •
االصدار الرابع,  -, ط/ االوىل, العهد اجلديد1995االصدار الثاني  -القديم
 ,ط/ االوىل.1993

, ط/ العيدروس  كلمات يف الدارجة مبدينة تريم , السيد حممد )سعد( بن علوي •
 م .2001 -هـ 1421األوىل , 

 –كنوز مدينة بلقيس, ويندل فيلبس, تعريب: عمر الديراوي, الناشر: دار الكلمة  •
 صنعاء, الطبعة الثانية,)د.ت(. 

لغة عاد , علي أمحد حماش الشحري , طبعت لدى املؤسسة الوطنية للتغليف و  •
 م . 2000أبوظيب , ط/األوىل ,  –الطباعة 
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يط للعالمة ابن منظور, إعداد وتصنيف: يوسف خياط, دار لسان لسان العرب احمل •
 بريوت. -العرب

لغة الضاد ونقوشها املسندية, حممد أمحد علي احلجري منشورات دائرة التوجيه  •
 م.2005املعنوي اليمين 

هـ, 1430, 6اللغة العربية: معناها ومبناها, متام حسان, عامل الكتب ـ القاهرة, ط  •
 م.2009

منية يف القرآن الكريم , توفيق حممد السامعي التيمي ,اهليئة العامة للكتاب اللغة الي •
 م . 2012صنعاء , ط/األوىل , –

اللهجات العربية القدمية يف غرب اجلزيرة العربية, )تشي رابني(, ترمجه وقدم له  •
راسات م , املؤسسة العربية للد2002وعلق عليه: عبدالكريم جماهد, ط/ األوىل,

 ريوت)مصورة(.ب -والنشر

مباحث يف تاريخ اللغة العربية )اللغة والكتابة( , إبراهيم حممد الصلوي, جامعة  •
 م .2010, 1صنعاء, ط

احملكية السقطرية , دراسة يف نظامها الصوتي و الصريف و النحوي , نوح عبداهلل  •
ندوق االجتماعي سامل َعْلَمِهي ) السُّقطرّي ( , مراجعة : حممد لطف غالب , الص

 هـ .1434م / 2013صنعاء , ط / األوىل ,  –للتنمية 

خمتارات من النقوش اليمنية القدمية, بافقيه, وبيستون, وروبان, والغول, املنظمة  •
 .1985العربية للرتبية والثقافة والعلوم, تونس 

قحفي معجم البلدان و القبائل اليمنية )معجم املقحفي( , مجع و تأليف: إبراهيم امل •
 هـ.1432 -م2011تبة اجليل اجلديد  ط/اخلامسة , ,الناشر:مك

 .1982املعجم السبئي , بيستون وزمالؤه, منشورات جامعة صنعاء,  •

معجم مفردات املشرتك السامي يف اللغة العربية , حازم على كمال الدين , راجعه  •
-هـ 1429وقدم له : رمضان عبد التواب , مكتبة اآلداب,القاهرة,ط/األوىل 

 م.2008



 من املصادر واملراجع

 

406 

املقاييس يف اللغة, ألبي احلسني أمحد بن فارس بن زكريا, حققه: شهاب  معجم •
 الدين ابو عمرو, دار الفكر, بريوت )د.ت(.

املعجم الكامل يف هلجات الفصحى, مجع وترتيب: الدكتور داود سلوم, عامل الكتب  •
 م.1987هـ, 1407ومكتبة النهضة العربية, ط/ األوىل, 

فع و شذرات من تراثها , علي صاحل اخلالقي , التنفيذ يا –و ِحْمَير معجم هلجة َسْر •
 -هـ 1433صنعاء , ط/ األوىل ,  –الطباعي : مركز عبادي للدراسات و النشر 

 م .2012

م 1993-هـ1413املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم, جواد علي, ط/ الثانية  •
 )مصورة(.

لق عليها : عبدالسالم ا و قدم هلا و عاملقدمة , عبدالرمحن ابن خلدون , حققه •
الشدادي , خزانة ابن خلدون و بيت الفنون والعلوم و اآلداب , ط/ األوىل , الدار 

 م .2009البيضاء , 

من كوبنهاجن إىل صنعاء, توركيل هانسن, ترمجة حممد أمحد الرعدي, مركز  •
 م.1983بريوت, –صنعاء, دار العودة  -الدراسات والبحوث اليمين

م(, دراسة ونصوص, تأليف: 1935-1898هـ/1354-1315املنار واليمن) •
 م.1987-هـ1408دمشق ط األوىل,  -حسني بن عبداهلل العمري, دار الفكر

املنسوب اىل هلجات اليمن يف كتب الرتاث العربي, علي حممد املخاليف, إصدارات  •
 م. 2004هـ,1425وزارة الثقافة والسياحة صنعاء, 

ر حممد القمريي, مركز عبادي للدراسات والنشر, واللغة, سامل حليماملهرة القبيلة  •
 م.2003هـ, 1424الطبعة األوىل, 

اجلمهورية اليمنية, الطبعة  -املوسوعة اليمنية, مؤسسة العفيف الثقافية, صنعاء •
 م.2003هـ/1423الثانية, 
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تصدير نقوش خشبية قدمية من اليمن, جاك  ريكمانز, والرت مولر, ويوسف عبداهلل,  •
نسوا بريتون, جامعة لوفان الكاثوليكي املعهد الشرقي لوفان اجلديدة, بقلم جان فر

1994. 

نقوش مسندية وتعليقات, مطهر بن علي اإلرياني, مركز الدراسات والبحوث  •
م, و تاريخ اليمن ملطهر بن علي اإلرياني من 1990اليمين, صنعاء, ط/ الثانية, 

 للطباعة, القاهرة. صنعاء, دار اهلنا اصدرات مركز الدراسات اليمنية,

م, أمحد صاحل حممد 100-ق.م485اليمن يف املصادر القدمية اليونانية والرومانية  •
 م,2004هـ 1425صنعاء,  -العبادي, إصدارات وزارة الثقافة والسياحة

اليمن يف عيون الرحالة األجانب, أمحد قايد الصايدي, الناشر: مركز الدراسات  •
 م.2011,ين, الطبعة األوىلوالبحوث اليم

صنعاء ,  –اليمن و اليمانون يف مشس العلوم , ُعَباد بن علي اهَليَّال , دار النظرية  •
 . م2016 -هـ 1437ط/األوىل , 

 اجملالت:
م, املعهد الفرنسي لآلثارو 2003م  , و عدد 2009حوليات مينية ,العدد الرابع ,  -

 صنعاء . –العلوم االجتماعية 
م, مجادى األوىل 1983( مارس )آذار( 11) صنعاء: العدد -دراسات مينية •

م, مجادى األوىل والثانية 1987( يناير, فرباير, مارس, 27هـ , والعدد )1403
 م.1989-هـ1410(,38د) هـ.,والعد1408ورجب 

 1983, 31جملة ) األحباث ( الصادرة عن اجلامعة األمريكية يف بريوت, السنة  •

العددان م. و1980هـ/1400نة األول, صنعاء: العدد األول, الس -جملة اإلكليل •
يناير,  (39, والعدد )م1990 -هـ1410( السنة الثامنة/21(, )20األول والثاني)

 م.2011مارس, 
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دمشق(, العدد  -اث العربي) جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العربيجملة الرت •
دان: , والعد1982تشرين / أكتوبر  -هـ 1403احملرم  -السنة الثالثة -التاسع

 هـ.1998/1418, 71/72

( , 4(و)3( و)2( األجزاء )88اجمللد ) –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  •
 هـ . 1436م/2015

لندن ,  –ارات القدمية ) اجلزء الثاني ( , طه باقر , دار الوّراق مقدمة يف تاريخ احلض •
 م , ) مصورة ( . 2012ط/ الثانية , 

صنعاء , العدد اخلامس ,  -إلعالم والثقافة تصدر عن وزارة ا –اليمن اجلديد    •
هـ ,)مصورة( , و العدد 1406رمضان  –م 1986السنة اخلامسة عشرة , مايو  

 هـ ) مصورة ( . 1406شوال  –م 1986السادس يونيو 

 رسائل جامعية غري منشورة:
خوالن األرض والقبيلة يف املصادر التارخيية, رسالة لنيل درجة املاجستري, إعداد  •

لطالب/حممد علي السالمي,إشراف الدكتور/ يوسف حممد عبداهلل ا
 (.99-59م, من )ص2001هـ,1422والدكتور/عبده عثمان غالب, 

والداللة يف اللهجات اليمنية القدمية واملعاصرة وأصوهلما يف اللغات الصوت  •
السامية, حبث لنيل درجة املاجستري, إعداد الطالب: عبدالوهاب عبده راوح, 

هـ, 1402لدكتور رمضان عبدالتواب, جامعة عني مشس, القاهرة, إشراف ا
 م.1983

ارنة ( , سامل بن سهيل بن اللغة الشَّحرية و عالقتها بالعربية الفصحى ,)دراسة مق •
م ) غري  2007األردن ,  –جامعة الريموك  –علي الشحري , رسالة ماجستري 

 منشورة ( .
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 املواقع على شبكة املعلومات )إنرتنت(:
 ( . www. Voice og Arabic . comشبكة صوت العربية, ) -
 ( .Hibastudio . com / Arabic – and – masnadهبة ستوديو, ) -

- Corpus of South Arabian Inscriptions ( www.csai.humnet.unipi.it). 
- Journal of the American Oriental Society , vol . 22 (1901),pp.177-
198, www.jstor.org)        
- Kalam.Ruzicka.net 

  

http://www.csai.humnet.unipi.it/
http://www.jstor.org/
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