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  ألفاظ سامية في اللهجات اليمنية
 دراسة مقارنة مع اللغة العربية الفصحى

  ♦♦♦♦عبد اهللا أحمد مكياش. د
  

واللغات ) الباقية والبائدة(مثلت المجموعة اللغوية التي تنتمي إليها اللغة العربية        
انية واآلرامية والكنع ) الجعزية (ةاليمنية القديمة واألثيوبي  ( العربية الجنوبية   ) اللهجات(

ما يعرف باللغات السامية، وسميت األقوام التي تكلمت        ) األكدية( اآلشورية   –والبابلية  
اصطالح جـاء بـه العـالم األلمـاني         بهذه اللغات باألقوام أو الشعوب السامية، وهو        

بناء على ما جاء في سفر التكوين من الكتـاب المقـدس      . م١٧٨١في العام   ) شلوتزر(
 أن أبناء نوح هم سام وحام ويافـث، وأن القبائـل والـشعوب              الذي جاء فيه  ) التوراة(

  ١تكونت من ساللتهم
ليس ) التوراة(لكن هذا التقسيم الذي جاء به شلوتزر مستنداً إلى الكتاب المقدس    

دقيقاً فهو ال يعتمد على ظواهر لغوية أو تاريخية، وإنما أعتمد على الروابط السياسية              
 السفر أقواماً ليسوا من الساميين ولغتهم ليست سـامية،          والثقافية والجغرافية، فقد ذكر   

) الكنعانيون(نحو،  ) ساميون(، واستبعد أقواماً أخرى هم في األصل        )العيالميون(نحو  
اثبتتها الدراسـات اآلثاريـة والتاريخيـة       . ألسباب سياسية، فضالً عن أسباب أخرى     

نـسبة  ) واألقوام السامية / ة  اللغات السامي (واللغوية، ولذا فقد أصبحت داللة المصطلح       
إلى سام بن نوح بناء على ما أفترضه سفر التكوين يفتقر إلى األساس العلمـي الـذي                 

 ولهذا أصبح  البحـث عـن        ٢ سام بن نوح     ىيثبت أن هذه اللغات  وأهلها ينتسبون إل       
تسمية بديلة قريبة الصلة بهذه األقوام وتستند إلى معايير تاريخية وجغرافيـة ولغويـة              

  .راً ملحاً وضرورياًأم
ـ         وطن األصـلي لهـذه الـشعوب       ونظراً ألن أكثر اآلراء التي قيلت حول الم

 ما ذهب إليه    مكان يرى أن شبة الجزيرة العربية هي ذلك الموطن األول رغ          ) األقوام(

                                                           
  . جامعة عدن -كلية اآلداب ♦
تاريخها وتدوينها وقواعدها، وزارة التعليم )  اآلشورية –البابلية ( سليمان، عامر، اللغة األكدية  ١

والصالح، صبحي، دراسات في . ٦٤، ص ١٩٩١العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، الموصل 
و ولفنسون، إسرائيل، تاريخ اللغات السامية، . ٤٨، ص١٩٨١فقه اللغة، دار العلم للماليين، بيروت، 

  .٢، ص١٩٨٠دار القلم، بيروت، 
، )مسائل وآراء(ت العاربة المقارنوإسماعيل، خالد، فقه اللغا. ٦٥ليمان، عامر، مرجع سابق، صس ٢

واألحمد، سامي سعيد، المدخل إلى دراسة . ٢مرجع سابق، ص / و ولفنسون . ٨، ص٢٠٠٠اربد، 
  .٣، ص١٩٨١تاريخ اللغات الجزرية، منشورات اتحاد المؤرخين العرب، بغداد، 
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كان البحث عـن    .  في تحديد الموطن األول لهذه الشعوب      ةالباحثون من مذاهب متعدد   
  .اطق التي عاشت فيها هذه األقوام وتمثل أصولها التاريخيةتسمية بديلة ترتبط بالمن

وثمة من يرى أن اللغات السامية قبل تفرقها كانت ترجع إلـى أصـل واحـد               
وتشكل شبه وحدة إال أن من العسير تعيين ذلك األصل وتحديد هذه الوحدة ألن المهـد                

ماء اللغات السامية ، وفي هذا السياق افترض عل٣األول للساميين مازال غامضاً مجهوالً  
-Proto)(أن األصل األول للغات السامية يبدو في لغة مفترضـة هـي الـسامية األم              

Semitic .         وأن القصد من افتراض لغة أم ال يعني أثبات واقع لغوي سابق، ولكن بيان
القاسم المشترك بين اللغات المنحدرة من اللغة األم المفترضة، كي يفسر العالقة بـين              

لمعرفة التطور الذي مرت به كل لغة صوتياً وصرفياً ونحويـاً، كمـا أن              تلك اللغات   
تفسير هذه العالقات المشتركة بين المجموعة اللغوية هو األساس للتصنيف التكـويني            

 وهذه اللغة هي األساس الذي اسـتندت إليـه اللغـات       •٤للغات والبحث التاريخي فيها     
لكن التشابه بين هذه اللغات     . معروفةالسامية التي تفرعت من أصل واحد هويته غير         

واشتراكها في عدد من الخصائص أدى إلى القول إن هذه اللغات ذات أصل واحد ثم ما 
لبثت عبر مراحل تاريخية أن تفرعت ثم تباعدت لكنها تشترك في عدد من الخصائص              

لت هذه  وقد د . الصوتية والصرفية والمعجمية بينتها الدراسات اللغوية السامية المقارنة       
الخصائص على وحدة أصل اللغات السامية في األصوات وبناء الكلمة وبناء الجملـة             

 وهو مؤشر يدل على أن تلك الخصائص هي من الموروث اللغوي            ٥واأللفاظ األساسية 
  .٦الذي اتسمت به اللغة السامية األم المفترضة

                                                           
٣
 .٤٨ع سابق، ص الصالح، صبحي، مرج 
بعلبكي، رمزي منير، فقه العربية المقارن، دراسات في أصوات العربية وصرفها ونحوها على  ٤

 .٢٦، ص١٩٩٩علم للماليين، بيروت، ضوء اللغات السامية، دار ال
•
  :يقوم تصنيف مناهج الدراسة المقارنة للغات السامية على أساس ثالثة أنواع هي 
   التصنيف اإلقليمي-لتصنيف النوعي   ج ا- التصنيف التكويني  ب-أ

بينما يرى . المعيار الجغرافي والمعيار التاريخي: ومازال تصنيف اللغات السامية يقوم على معيارين
  :آخرون أن أفضل معايير التصنيف هي

  . المعيار الجغرافي التاريخي- معيار الخصائص اللغوية    ب-أ
و ) ١٥،١٤(وإسماعيل، خالد مرجـــع سابق، ص، ٢٣أنظر، بعلبكي، رمزي، مرجع سابق، ص 

مكياش، عبداهللا أحمد، نقوش عربية جنوبية من اليمن، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة غير منشورة، 
  . وما بعدها١٩، ص ٢٠٠٢كلية اللغات، بغداد جامعة بغداد، 

اللغات حجازي، محمود فهمي، علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث و ٥
والنادري، محمد أسعد، فقه اللغة مناهله . ١٣٩، ص ١٩٧٣السامية، وكالة المطبوعات، الكويت، 

 .١١٢، ص٢٠٠٥ومسائله، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 
  .٩١سليمان، عامر، مرجع سابق، ص  ٦



  ١٢دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ٥٧٨ -

ـ             زات إن األمر في صورته هذه ال يبعد عن الواقعيـة والـصواب، وأن الممي
وهذا األصل البد أن يكون      اللغات تشير إلى أن األصل واحد،      والخصائص اللغوية لهذه  

ظهرت )العربية(مية األم ال تبتعد عن أن تكون هيوهذه السا) السامية األم(اللغة األولى 
فما نجده من   بثت أن عادت لها قوتها وجبروتها،     ثم ضعفت في مرحلة تاريخية ما، ما ل       

علماء اللغة األوائل إلى أصول في      لعربية ويرجعه بعض الباحثين أو     ا األلفاظ في اللغة  
 فـي األصـل يعـود إلـى الـسامية           هوات أخرى فارسية ونحوهـا أو سـامية،       لغ

كان في أحضان تلك اللغات وبقي حياً فيها، فلما ظهرت اللغة العربية قوية            )العربية(األم
وارتقت إلى مـستوى    لغوي،عن مخزونها ال  عادت إليها ألفاظها، ونفضت غبار الزمان       

  .اإلبداع الثقافي والفكري
إن االتفاق على تسمية موحدة لهذه اللغات وشعوبها أمر فيـه اخـتالف بـين                 

الباحثين فمنهم من سماهم األقوام العربية القديمة وآخر سماهم أقـوام شـبة الجزيـرة           
عربيـة القديمـة    العربية أو األقوام الجزرية ولغاتهم هي اللغات الجزرية أو اللغات ال          

واقترح آخرون أن يكون . ٧استناداً إلى أن جزيرة العرب هي المهد األول لهذه الشعوب     
اسم الشعوب العاربة ولغاتها هي اللغات العاربة،وأن العاربة هو االسم الـذي يمثـل              

  .٨األصول التاريخية لهذه الشعوب وهم سكان الجزيرة األوائل
آلراء حول أصل اللغات ووحدتها ليـست بـذات         ومن الباحثين من يرى أن مثل هذه ا       

األهمية ولم تكن قائمة على أساس متين ألن جميع اللغات الـسامية قبـل أن يعرفهـا                 
العلماء، قد مرت بمراحل كثيرة من التطور ولهذا فقد بعدت كل لغة منها عن النقطـة                

 أنها أول لغة    األولى التي منها ابتدأت وتطورت، ويبقى النظر إلى لغة واحدة منها على           
تكلم بها الشعب السامي مسألة فيها نظر، إذ أنه من المستحيل أن تحتفظ لغة بوحـدتها                
متى تعددت مناطقها أو طوائف المتكلمين بها وهي عندئذ تفقد وحدتها وتتشعب إلـى              

  .٩لهجات ولغات 
إن تعدد التسميات عند الباحثين ينبع من رؤية ومعـايير حـددتها قـراءاتهم                
هم لهذه األقوام ولغاتهم، و ال شك أن اقتراحاتهم بصدد ذلك ينبع من مدلوالت              ودراسات

علمية خصوصاً بعد أن توسعت الدراسات اللغوية المقارنة في علم اللغة وقواعد هـذه              
اللغات، وبعد أن كشفت النتائج العلمية التي توصل إليها الباحثون الكثير من الحقـائق              

ه الشعوب ولغاتها، ويؤكد ذلـك أخبـار الهجـرات          الهامة عن صالت القربى بين هذ     
السامية والبحث التاريخي والمقارن بين اللغات السامية والنتائج التي يقدمها علم اللغـة       

                                                           
. لمي العراقيباقر، طه، من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل، مطبعة المجمع الع ٧

 .١٧، ص١٩٨٠بغداد، 
  .٩إسماعيل، خالد، مرجع سابق، ص  ٨
  .١٥، ص ١٩٧٣وافي، علي عبد الواحد، فقه اللغة، دار نهضة مصر،  ٩
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 وهو األمر الذي مهد للبحث عن تسمية بديلـة          ١٠العام عن التطور اللغوي لهذه اللغات     
  ١١تدل داللة واضحة على هذه الصالت وأواصر القربى

لسياق نعتقد أن تسمية هذه اللغات باللغات العربية القديمة هو أقرب           وفي هذا ا  
د الكثيرون أرض شبة    التسميات إلى صفات وخصائص هذه اللغات، فالموطن كما يعتق        

والصفات اللغوية لهذه اللغات تقترب كثيراً من اللغة العربية الفـصحى           جزيرة العرب، 
ترك فيهـا اللغـات الـسامية علـى         التي حوت تقريباً كل الخصائص اللغوية التي تش       

  .اختالفها
أما ما قيل إن أول من استعمل اصطالح اللغات السامية والشعوب السامية لهذه                

اللغات، والشعوب التي تكلمت بهذه اللغات هو العالم األلماني شـلوتزر فـي بحوثـه               
بعيد عـن   م واستمر هذا االعتقاد سارياً حتى يومنا هذا فيبدو أنه           ١٧٨١التاريخية سنة   

الصحة ألسباب ربما نجهلها جميعاً وهو أن المصادر السريانية تدحض هـذا الـزعم              
وتؤيد أن هذه التسمية قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل القرن السابع الميالدي وأن أول               
عالم سرياني أطلق هذه التسمية على مجموعة اللغات الشرقية هذه هو يعقوب الرهاوي         

وسار العلماء السريان على أثـر الرهـاوي فاسـتعملوا هـذا            م ،   ٧٠٨المتوفي سنة   
بقرون كثيرة منهم المؤرخ السرياني المجهول في القـرن         ) شلوتزر  ( االصطالح قبل   

الثاني عشر وأبن العبري في القرن الثالث عشر الميالدي، لكن هذه المؤلفـات ظلـت               
والبـد مـن    ١٢انية  بعيدة عن أعين الباحثين المعاصرين إذ مازالت بلغتها الـــسري         

صالت لغوية بين اللغـات  اإلشارة هنا إلى أن علماء العربية قد عرفوا أن ثمة عالقة و      
وعرفوا . ١٣)العربية والنبطية والحبشية والعبرانية والسريانية واليمنية القديمة        (السامية  

أيضاً الشعوب واألمم السامية القديمة ولغات تلك األمم وأطلعوا على ما عنـدهم مـن               
وم ومعارف في مجاالت المعرفة المختلفة، إذ يذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي فـي              عل

إن كنعان بن سام بن نوح  ينسب إليه الكنعانيون، وكانوا يتكلمون بلغة     ): العين  (معجم  
وكان أهل نينـوى    ): مروج الذهب   ( وذكر المسعودي في كتابــه     ١٤تقارب العربية   

                                                           
  .١٠٥، ص ١٩٩٠ظاظا، حسن، الساميون ولغاتهم، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت،  ١٠
مجلة المجمع العلمي . بية، أم اللغات الساميةالعر: حلمي، باكزة رفيق، لغات الجزيرة العربية ١١

 .١٧٣، ص ١٩٧٤، مطبعة المجمع العلمي العراقي، ٢٤المجلد . العراقي
) السريانية ( بهنام، غريغوريوس بولس، العالقات الجوهرية بين اللغتين العربية واآلرامـــية ١٢

، ٣٣غة العربية، دمشق، المجلد مجلة مجمع الل. في النواحي التاريخية والفنية واللغوية واألدبية
  .٥٧٠، ص ١٩٥٨

. منشورات وزارة الثقافة والفنون. الطّعان، هاشم، مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية ١٣
  .٧وإسماعيل، خالد، مرجع سابق، ص .  وما بعدها١١، ص ١٩٧٨الجمهورية العراقية، 

. إبراهيم السامرائي. مهدي المخزومي ود.، تحقيق د١ جكتاب العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  ١٤
  .٢٠٥، ص١٩٨٨منشورات مؤسسة األعلمي، بيروت 
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جنس واحد واللغة واحدة والمقالة واحدة، وإنمـا بـان          ممن سمينا نبيطاً وسريانيين وال    
النبط عنهم بأحرف يسيرة في لغتهم، كما يذكر أن الكلدانيين هم السريانيون وقد ذكروا              

  •١٥في التوراة
نحاول رصد عدد من المفـردات      ) سامية في اللهجات اليمنية    ألفاظ(ا البحث وفي هذ     

جات اليمنية ظنـاً منـا أن دراسـة هـذه           في اللغات السامية ومدى استعمالها في الله      
المفردات يبين التطور اللغوي الذي مرت به هذه المفردات وبقاءها حية في اللهجـات              
اليمنية ويبين موقع اللغة اليمنية القديمة بين أخواتها الساميات، كما أن اللهجات المحلية             

بين اللهجات المحليـة    تحوي كثيراً من صفات اللغة العربية الجنوبية وأن ثمة ارتباطاً           
) الدارجـة (عودة إلى اللهجة اليمنية الحديثـة     والعربية الجنوبية القديمة، وأنه البد من ال      

لبيان معاني كلمات خاصة في اللهجات اليمنية وذات صفات محلية، ونذكر هنا علـى              
 لهـا  )العربيـة الجنوبيـة   (سبيل المثال ال الحصر عدداً من األلفاظ السامية بما فيهـا            

  . مرتبة ترتيباً الفبائياً حسب األصل اللغوي للكلمة،)المحلية(ائرها في اللهجات الحديثةنظ
سد، مجتمع الماء وراء سـد، حـاجز لـضبط     : ḏ’m: م أ خ ذ , ’ḏأ خ ذ    *  

  .السيل، سد تحكم، خزان، حوض
):  ahazt’ma)( الجعزية(  وفي األثيوبية١٧ وفي المعينية ١٦وردت في السبئية   
، وفـي   ١٩حمى، أرض ذات كأل ومـاء     ) أ خ ذ ت     ( ، وفي الصفوية    ١٨حاجز  سياج،  

                                                           
،تحقيق محمد محي الدين ١المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن علي، مروج الذهب، مجلد  ١٥

  .٢١٥، ٢١٤، ص ١٩٧٣عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، 
اء العربية كانوا على معرفة بخصوصية العالقة ورد في كتب العربية إشارات عديدة إلى أن علم •

اللغوية وصالت القربى بين اللغات السامية، وال يقتصر األمر على علماء العربية من العرب وحسب 
 ١١بل علماء اللغة اليهود في المشرق والمغرب واألندلس، أنظر، الطعان، هاشم، مرجع سابق، ص

  .٧وما بعدها وإسماعيل، خالد، مرجع سابق، ص
مكتبة لبنان، بيروت، دار ) باإلنجليزية والفرنسية والعربية ( بيستون، وآخرون، المعجم السبئي  ١٦

  .٣، ص١٩٨٢نشريات بيترز، لوفان الجديدة، 
Biella, J.C. Dictionary of Old South Arabic (Sabaean Dialect)   Harvard Semitic Studies 25 و 

Chico: Scholars. 1982,P: 11.                                                           
17

 Arbach, M. lexique madhabiens, Compare aux lexiques Sabeen, qatabanite et 

hadramowtique, aix -en- provence (Dissertation) 1993, P:3 
18

 Leslau, W, Concise Dictionary of Ge
c
 ez ( Classical Ethiopic) Wiesbaden: Harrassowitz, 

1989, P: 141 
الحراحشة، رافع، نقوش صفائية جديدة من البادية األردنية الشمالية الشرقية، دراسة مقارنة  ١٩

  .٢٣٥، ص ٢٠٠١لغات، جامعة بغداد، وتحليل، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية ال
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عبرية (، وفي العبرية التوراتية ٢٠مستوطن، ميناء ) ماخازazu’mā(   )  (األكدية 

يغطي، يحمي، يصون، يسدḥez mā(:   (أراض خاصة، و: ) ’ (aḥazah) التوراة 

 الفصحى، األخـذ،  ، وفي العربية٢١مغطى، محجوب:  )m ’( ohazemو ) حاجة( 

واألخذة ما حفرته كهيئة حوض، واإلخاذة شيء كالغدير، واإلخاذ جمع اإلخاذة وهـو             
الضيعة يتخذها اإلنسان لنفسه،وهي أرض     ) أيضاُ  (مصنع للماء مجتمع فيه، واإلخاذة      

حاجز قوي من منـشآت  :  وفي بعض اللهجات اليمنية المأخذ     ٢٢يحوزها اإلنسان لنفسه    
مادة (و الضخمة والصخور، ويطلى بالقضاض     بالحجارة المشذبة أ   الري الزراعي يبنى  

يقام في عرض الوادي كي يحجز السيل ويرفع مستواه لري األراضي الزراعية            ) بناء
وقد يكون حاجزاً ترابياً مؤقتاً يحجز السيل ويصرفه حتـى يـتم            ٢٣على جانبي الوادي    

روا هذا الحاجز وصـرفوا     االنتهاء من ري األرض الزراعية حوله فإذا ما تم ذلك كس          
الماء نحو اتجاه آخر، فربما سمي مأخذاً ألنه سرعان ما يتم أخذه وإزالته بعد االنتهاء               

  .٢٤من ري األراضي
) زاي  ( ومن خالل األمثلة الواردة آنفاً نالحظ أن صوت الذال قد تحول إلـى                

ـ ( في عدد من اللغات السامية، وهي ظاهرة من التحوالت الصوتية            التـي  ) ة  الحرفي
عرفتها هذه اللغات، وأن هذه اللغات قد اتخذت طريقة للتعامـل مـع صـوت الـذال                 
والزاي، فالذال صوت بين األسناني االحتكاكي المجهور، والزاي صوت لثوي أسناني           
احتكاكي مجهور لذا فإن تحول الذال إلى زاي يتطلب إعادة المخرج إلى الوراء قلـيالً               

  .٢٥هر واالحتكاكمع المحافظة على صفتي الج

                                                           
باللغة العربية )  اآلشورية –البابلية ( سليمان، عامر وآخرون، المعجم األكدي، معجم اللغة األكدية  ٢٠

  .٥٤، ص١٩٩٩بغداد، منشورات المجمع العلمي العراقي، )  د –أ  (١ج. والحرف العربي
21 Holladay, W.L, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Leiden, 

E,J.Brill, 1971,p:10. 
والحميري، نشوان بن . ٤٧٤، ص ١٩٩٤ادر، بيروت ، دار ص٣أبن منظور، لسان العرب ج  ٢٢

، تحقيق حسين بن عبداهللا العمري، ومطهر بن ١سعيد، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، ج
  .٢٠٣، ص ١٩٩٩علي األرياني، ويوسف محمد عبداهللا، دار الفكر، بيروت 

 مفردات خاصة من اللهجات في اللغة والتراث حول) أ(اإلرياني، مطهر علي، المعجم اليمني  ٢٣
  .٣٠، ص١٩٩٦اليمنية، دار الفكر، دمشق، 

مؤسسة العفيف، صنعاء، الجمهورية اليمنية، . ٤مطهر علي، المأخذ، الموسوعة اليمنية ج/ واالرياني
  .٢٥١٣، ص ٢٠٠٣

  .٢٩٥مكياش، عبداهللا، مرجع سابق، ص  ٢٤
لتاريخي لألصوات في اللغة العربية التغير ا. الزعبي، آمنة صالح، في علم األصوات المقارن ٢٥

الزعبي، آمنة، اللهجة العربية . ١١٨، ص ٢٠٠٥األردن ، دار الكتاب الثقافي،أربد،واللغات السامية
 =الثمودية دراسة تاريخية مقارنة في األصوات واألبنية والدالالت في ضوء الفصحى واللغات
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  . األخدود، التلم tlm :ت ل م  *
)  telem(وفي العبرية ٢٦ )  telam( والجمع)  telm ) (الجعزية ( ورد في األثيوبية 

  ٢٧  )tlāmā( ، وفي اآلرامية ) talmi( والجمع 
وجاء عند نشوان، التِّلْم بكسر التاء وسكون الالم واحد األتالم وهي الشقوق التي يشقها  
،وقد أوردها نشوان الحميري كما هي عليه فـي         ٢٨ بلغة أهل اليمن وأهل الغور     لحراثا

 )التَّلَم(لمعاجم العربية بصيغة    كالم أهل اليمن وعلى ألسنتهم وليس كما تذكرها بعض ا         
األرض بلغة أهل    الكراب في    مشَقُّ:أن التَّلم )لسان العرب (بفتح التاء والالم، إذ جاء في     

بكسر التاء وسكون   )التلْم) (العامية(ليمنيةفي بعض اللهجات ا    وهي   ٢٩اليمن وأهل الغور  
   وتجمع على أتالم٣٠الالم الشقوق التي يشقها الحراث للزرع 

  .آخر الليل، سحر،ghmy  ) ج هـ م ي ( و.ضى في آخر الليل م ghm ج هـ م * 
:  )gihim(و  ) gehem(  وفي الحرسوسية والمهرية والجبالية ٣١وردت في السبئية

ج ( ، كما جاءت صيغة ٣٣يأتي ظهراً ) gehim ( أما في السقطرية فإن ٣٢ي مبكراً يأت
مضى في الـصباح    ) ج هَـ م    ( وفي الجبالية   ) باكراً( في المهرية بمعنى    ) هـ م ن    

رجل جهم بين الجهامة والجهومة إذا      : وفي العربية الفصحى  ٣٤الباكر أي وقت السحر     
      ت        كان غليظ الوجه وبه سمي األسد جماً، والجهام السحاب الذي قد هراق ماءه، ومره

السحابة، يقولون في   : الجهامة: وفي بعض اللهجات العامية   ٣٥جهمة من الليل أي قطعة      

                                                                                                                                                         

وبروكلمان، . ٢٠٤، ص ٢٠٠٥لمي، عمان، عالم الكتب الحديث،أربد، جدارا للكتاب العا.السامية=
، ١٩٧٧ك، فقه اللغات السامية، ترجمة رمضان عبد التواب، مطبعة جامعة الرياض، الرياض، 

  .٤٩ص
26 Leslau, op. cit. p: 106 
27 Brown, F.S,R, Driver and C.A Briggs. Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 

Clarendon press, Oxford, 1979, p: 1068, Holladay, op. cit. p:390                             
  .٧٦٣، ص ٢الحميري، نشوان، مرجع سابق، ج ٢٨
  .٦٦، ص ١٢أبن منظور، مرجع سابق، ج  ٢٩
والحسني، علي سالم هيثم، معجم المصطلحات الزراعية . ٩٧اإلرياني، مطهر، مرجع سابق، ص  ٣٠

  .٧٩، ص ٢٠٠٣ة، دار جامعة عدن للطباعة والنشر، جامعة عدن، في ألفاظ اللهجة اللحجي
     Biella, op.cit. p:66و . ٤٩بيستون وآخــرون، مرجع سابق، ص  ٣١

32 Johnstone, T. M, Harsusi Lexicon and English Harsusi Word  
 - List. Oxford University, London, 1977,p: 39 
33 Johnstone, T. M, Jibbali Lexicon, Oxford University. Oxford, 1981, p: 73.                                                                        

مريخ، عادل محاد مسعود، اللغة العربية القديمة ولهجاتها، دراسة مقارنة بين ألفاظ المعجم السبئي  ٣٤
  .٢٤٨، ص ٢٠٠٠المجمع الثقافي، أبو ظبي، ) ية الجبالية والمهر( وألفاظ لهجات عربية قديمة 

رمزي بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، . ، حققه وقدم له د١أبن دريد، كتاب جمهرة اللغة ج ٣٥
  .١١٩٨، ص ٢والحميري، نشوان، مرجع سابق ج .٤٩٦، ص ١٩٨٧
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يجهـم أي يـستطيع، يقـدر،       : ويقولون) يا ما جهامة عبرت على رأس حيد      (:األمثال
 آخر الليـل فيـه   فكأن المضي في. يجسر، من القوة والجرأة واإلقدام على فعل الشيء   
فيه ) الجهم(كما أن تسمية األسد بـ . جرأة وشجاعة، ثم أصبح المعنى داالً على الحدث

  .إشارة إلى هذا المعنى
  .حسي، بئر قريبة القعر: ’hsynأ ح س ي ن     . ḥsyح س ي   *  

، ٣٧بئر قريبة القعر، حسوة     ) ح س ي    ( ، وفي المهرية والجبالية     ٣٦جاءت في السبئية    
ماء فيه رمل تحته أرض صلبة تمنعه أن يسوخ، ويقيه          : الِحسي: لعربية الفصحى وفي ا 

المكان السهل وأعاله   : الرمل من الشمس والسموم فإذا بحثت الرمل نبع الماء، والحسي         
بئر قريبة  : الحسوة و الِحسوة  :  وفي العامية  ٣٨رمل، إذا نُِحي عنه الرمل وجد فيه الماء       

اء، عذبة، سرعان ما يظهر ماؤها عند الحفر، وتكثر هـذه      الموقع من البحر، قريبة الم    
التسميات لآلبار المنتشرة على طول ساحل البحر، ولعّل مدينة الحسوة في عـدن لهـا     

  .عالقة بهذه المعاني
  . أحاط، حاصر، طّوق ḥwy ح و ي  * 

جمع حوى، ومايدار على البيـت      : األحوية: ، وجاء عند الهمداني   ٣٩وردت في السبئية    
، كما يقال حوى الشيء إذا      ٤١حوى الشيء إذا أحاط به من جهاته      : ، ويقال ٤٠ حوية   فهو

والحوية حـوش البيـت،     . وجده، وحوى فالن فالناً إذا تبعه فوجده أو لحقه وحاصره         
  .٤٢والمحوى المكان المحصور

  )اسم(معسكر، مخيم )  ḥyrt(  )ح ي ر ت ( و)فعل ( كَر، خيمعسhyr ::  ح ي ر*
، وفـي   ٤٤جـيش، جنـد     ) ḥara) (الجعزية  ( ، وفي األثيوبية    ٤٣ئية  جاءت في السب  

الحـائر انخفـاض مـن    : وفي العربية الفصحى٤٥ معسكر  )ḥareyaṯṯṯṯa(السريانية 
استحار رجل بموضع   : ويقال٤٦األرض وحوله غلظ فماء السماء يتحير فيه أي يتجمع          

                                                           
  .٧٢بيستون و آخرون، مرجع سابق، ص  ٣٦
  ٢٠٣مريخ، عادل، مرجع سابق، ص  ٣٧
  Johnstone,T.M,Mehri Lexicon and English Mehri Word–List,University of ondon,1987,p:189و

  .١٤٣٦، ص ٣والحميري، نشوان، مرجع سابق، ج. ٥٣٦،ص ١أبن دريد، مرجع سابق، ج ٣٨
   .٧٤بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص ٣٩
كوع، دار التنوير، بيروت، ، تحقيق محمد بن علي األ٨الهمداني، الحسن بن أحمد، اإلكليل ج ٤٠

  ).هامش ( ٤٤، ص ١٩٨٦
  .١٩٣٠، ص٣الحميري، نشوان، مرجع سابق ج ٤١
  .٢١٣اإلرياني، مرجع سابق، ص ٤٢
 Biella, op.cit. p:175 و                .                 ٧٤بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص  ٤٣

44 Leslau, op. cit,p: 17   
45 Payne Smith, J., A Compendious Syriac Dictionary. Clarendon, Oxford, 1903. p:16 

  .١٠٤٩، ص ٢أبن دريد، مرجع سابق ج ٤٦
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وتحير ٤٧ه أي امتألت    تحيرت األرض بالماء لكثرت   : إذا نزله أياماً ال يبرح منه، ويقال      
ماء الجداول الجارية إذا استقر في الحفر واألماكن المنخفضة وكل واحدة من أمـاكن              

، وقد يقال لها حيرة، وتظهر هنا العالقة بين استقرار          ٤٨هذا الماء المتحير تسمى حايرة    
  .الماء في الحفر وتجمعه وبقائه زمناً، وبين الجيش إذا أقام في مكان ما وخيم وعسكر

  حول، قوة:  yl : خ ي ل* 
، وفي اآلرامية   ٥١)ḥyl(ة، وفي العبري  ٥٠)ḥl( ، وفي االوجاريتية    ٤٩وردت في السبئية    

ـ ،(ilu)وفي األكدية ٥٢)ḥyl(ةالقديمة، وآرامية الدولة والتدمري    ) ḥyl(ي الـسريانية  وف
 )ḥyl(، وفي عبرية التوراة ٥٤ )ayl) ( الجعزية ( وفي األثيوبية ٥٣

55
وفي العبرية  

، وفـي   ٥٦قوة، شجاعة، جيش، قدرة عسكرية، قوة بطولة، غنى، ثروة        ) ḥyl( حديثة  ال
) الحيـل  ( بعض اللهجات العامية تـرد   و في٥٧القوة : الحيل: العـــربية الفصحى

وتعني القوة ، العزيمة، الهمة، ويقولون في الحث على فعل الـشيء            ) بالحاء المهملة (
  .شد حيلك: وشحذ الهمة

وردت في اللغات السامية بالحاء وبالخاء وهي ) ح ي ل ( أن ومما يالحظ هنا   
ظاهرة صوتية عرفتها اللغات السامية، إذ تختفي أصوات ويستعاض عنها بأصـوات            

) الخـاء   ( أخرى فاحتفظت العربية بالخاء والحاء ضمن نظامها الصوتي بينما اختفت           
 والعبرية والسريانية، وبقيت الكنعانية واآلرامية: من أغلب اللغات السامية الشمالية نحو

ة الجنوبيـة   في كل من اللغة األكدية واالوجاريتية والعربية الشمالية ولهجاتها والعربي         
  .•٥٨واألثيوبية

  حصن، قلعة): mṣṣṣṣnct ( ، م ص ن ع ت ṣṣṣṣn, ص ن ع * 
                                                           

  ١٦٥٧، ص ٣الحميري، نشوان، مرجع سابق ج ٤٧
  .٢١٩األرياني، مرجع سابق، ص  ٤٨
  Biella, op.cit. p:201    و                              .٦٤بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص  ٤٩

50 Aistleitner, J., Worterbuch der ugaritischen Sprache, Berlin, 1963, p:102      
51 Brown and others, op. cit.p: 298 
52 Hoftijzer, J and Jongeling, K. Dictionary of the North- West Semitic Inscriptions I-II ( With 

Appendices by R.C Steiner, A. Mosak Moshavi and B. porten) Leiden, Brill, 1995,p:369.    
53 Gelb, I,J,A Landsberger and L. Oppenheim, The Assyrian Dictionary of the Oriental lnstitute of 

the University of Chicago,    و Payne Smith, op . cit. p: 140   16,1964, p: 189. 
54

 Leslau, op .cit . p: 115                                                                     
55 Holladay, op. cit, p: 102 

  .١٦٧ ص١٩٧٥دار العلم للماليين، بيروت،.عربي–م العبري الحديث، عبريالمعجكمال، ربحي، ٥٦
  .١٩٦، ص ١١أبن منظور، مرجع سابق ج  ٥٧
 .٣٢في علم األصوات، مرجع سابق ص والزعبي، آمنة، . ٤٨،٤٩بروكلمان، مرجع سابق، ص  ٥٨
  : أنظر شواهد التبادل بين هذين الصوتين في اللغات السامية، في •

  .٣٨ -٣٢الزعبي، آمنة، في علم األصوات، مرجع سابق، ص
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 وفـي األثيوبيـة   ٦٠بنـاء  ): م ص ن ع ت (  وفي الحضرمية ٥٩ وردت في السبئية   
)a,ṣan:(  ت وحصن، ثب) ,meṣna (    ووردت في الجباليـة    ٦١.. أساس، ثابت، راسخ
األماكن المرتفعة أو الحصينة    ): م ص ن ع و ت       (و  ) م ص ن ع  ت       ) ( الشحرية  (

، جاء في القرآن الكريم قوله      ٦٣البناء وجمعها مصانع    :  وفي اللغة العربية المصنعة    ٦٢
 أي منـازل    ٦٤" تخلدونَأتبنون بكل ريع آيه تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم         : " تعالى

وفي بعض اللهجات العاميـة اليمنيـة،       . ٦٥وقيل حصون مشيدة، وقيل قصور مشيدة         
وقد تطلق على المكان الواسـع      . هي الحصن، القلعة، القصر، البيت الكبير     : المصنعة

 والمصنعة والمصينعة والمصانع أسـماء      ٦٦المدور إذا كان حصيناً في رؤوس الجبال        
عدد من القرى الصغيرة والكبيرة والحصون وهي أماكن تتميـز          في اليمن يعرف بها     

بالعلو والتحصين، وهو أمر يؤكد أن التسمية قد عكست الطبيعة التضاريـسية لهـذه              
 وفي تسميات األمكنة اليمنية مصنعة والجمع مصانع والتصغير مصينعة أي  ٦٧األماكن  

  .٦٨القرى الحصينة في األماكن المرتفعة
  )فعل ( ، حصد زرعاً، حصد غلة )اسم ( ل غال: fql:  ف ق ل* 

  التذرية في لغة أهل اليمن، يقال فقلوا ماديس من كدسهم : ، والفقل٦٩وردت في السبئية 
 ويقال في     ..٧٠كانت لهم أرض كثيرة الفقل أي الريع        : وهو رفع الدق بالمفقلة ويقال    

  )يفقلوا(بعض اللهجات اليمنية 
  ) أفقل( مدينة صنعاءا يقال في بعض جهاتعند القيام بفصل الحب عن القش كم

  وفي ) feqelwot( و) feqelaw( وفي المهرية٧١ويريدون بها الكومة من الغلة 

                                                           
  .Biella, op.cit.P:426و. ١٤٣بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص ٥٩

60 Arbach, op.cit.p:94 
61 Leslau, op. cit. P: 229 

  .٤٤٢خ، عادل، مرجع سابق، ص مري ٦٢
  .٣٨٣٣، ص٦الحميري، نشوان، مرجع سابق ج ٦٣
  .١٢٩، ١٢٨سورة الشعراء، آية  ٦٤
  .١٢٣، ص)ت. ب(، دار الكتاب العربي، بيروت ٣القرطبي، الجامع ألحكام القرآن ج ٦٥
  .٥٦٤االرياني، مرجع سابق، ص ٦٦
  .٢٧٠١، ص٢٠٠٣، ٤وعة اليمنية جالمقحفي، ابراهيم، وابراهيم الصلوي، المصنعة، الموس ٦٧
  .١٨٨٦، ص٣العمري، حسين عبداهللا ويوسف محمد عبداهللا، صنعاء، الموسوعة اليمنية ج ٦٨
     .Biella, op.cit.P:408و                         . ٧٦بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص ٦٩
  و. ٥٢٩، ص١١ابن منظور، مرجع سابق ج ٧٠

Ghul, M. A, Early Southern Arabian Languages and Classical Arabic Sources: A Critical 

Examination of Literary and Lexicographical Sources by Comperison with the Inscriptions, 

Edited by Omer al- Ghul,. Yarmouk University, Irbid, 1993, P:220. 
للهجات العربية بحوث ودراسـات،جمع وإعـداد ثـروت         ا: السامرائي، ابراهيم، ألفاظ يمنية، في     ٧١

  .٤٩٨، ص٢٠٠٤محمد حماد، مجمع اللغة العربية القاهرة، . عبدالسميع، مراجعة د
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والفقل بفتح فسكون للغالت فـي      . ٧٢شجيرة فاكهة ) : feqelet ( )الشحرية  ( الجبالية  
ذا العمل البيادر هو تذريتها في الريح لفصل الحب عن التبن، والفقيل والفقالة هو اسم ه  

  .٧٣من أعمال المزارعين
  .استصلح للزراعة، فلح. qšb: ق ش ب*

في ) هـ ق ش ب   (و) س ق ش ب   (و٧٤في السبيئة   ) هـ ق ش ب   )(ق ش ب  ( وردت  
ويقال في بعض اللهجات اليمنيـة قـشب األرض إذا فلحهـا واستـصلحها              ٧٥القتبانية  

قشب يقشب للرجل   للزراعة، وقلع ما فيها من أعشاب وحشائش تمهيداً لزرعها، ويقال           
، ٧٧وقشب األرض يقشبها مثل سمدها يسمدها٧٦الذي يبني ويقيم مدرجات زراعية جديدة

  ٧٨يشق يقطع،يضرب بفأس،)qešob(،وفي الحرسوسيةqayšeb)(ي المهريةوف
  .ميناء، مرفأ )mkdḥ( ، م ك د ح   K d ḥ.  ك د ح* 

ـ   ) gedoḥ(، وجاءت في الحرسوسـية      ٧٩وردت في السبئية     ـية وفـي الجبالـــ
وفـي بعـض    ٨٠ جرف إلى الشاطىء     :)godeḥ(وفي المهرية   ) gedaḥ(والسقطرية  

اللهجات اليمنية يقال للسفينة إذا رست أو استقرت في مياه البحر من غير حركـة، أو                
كما يقال للقى التي يرسـلها      ) سفينة جادحة (في مياه غير عميقة ال تسمح لها بالحركة         

في الجبالية للداللة علـى      ) ك دح ( وترد  ) جديحة  (أو  ) جدحة  (البحر إلى الشاطىء    
كما تدل في بعض اللهجات     ٨١) كُدح  ( األرض الصلبة البارزة، وكل بارز ظاهر فهو        

اليمنية على جزء من قطعة األرض الزراعية ال تصل إليه مياه السيل الرتفاعه عـن               
خليخ قنأ، الميناء   بالجيم ويقصد به    ) المجداح  (أما أبن المجاور فيذكر     ٨٢باقي األجزاء   

وإلى حصن الغـراب    : " صفة بالد اليمن    (إذ جاء في كتابه     ..مملكة حضرموت القديم ل 
" أربع فراسخ حصن السموءل بن عاديـا اليهـودي، وإلـى مجـداح أربـع فراسـخ          

                                                           
72 Johnstone(1987)op.cit,P:92, Johnstone(1977)op.cit,P:32. 

  .٦٩٤االرياني، مرجع سابق، ص ٧٣
  .Biella,op.cit,P:469 و             . ١٠٨بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص ٧٤

75 Ricks, D, S.,  Lexicon of Inscriptional Qatabanian (Studia phol 14), Roma 1989, P: 149.                                                      
األغبري، فهمي علي بن علي، ألفاظ المنشآت المعمارية في اليمن القديم، دراسة من خالل النقوش        ٧٦

، ٢٠٠٤اطروحة مقدمة لنيل درجة الـدكتوراه، جامعـة صـنعاء،           . واآلثار واإلكليل الجزء الثامن   
  .٩٧ص
  .٧١٩االرياني، مرجع سابق، ص ٧٧

78 Johnstone(1977)op.cit,P:79, Johnstone(1987)op.cit,P:243. 
             .Biella, op.cit.P:241 و                                    .٧٦بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص ٧٩

80 Johnstone(1981)op.cit,P:70, Johnstone(1977)op.cit,P:38 

Johnstone(1987)op.cit,P:114 
  .٣١٢مريخ، عادل، مرجع سابق، ص ٨١
  .٨٤الحسني، علي، مرجع سابق،  ٨٢
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وأن . وردت عنـد ابـن المجـاور      ) لمكدح(نطق مغلوط   ) مجدح(أن  ) بافقيه(رىوي٨٣
لذي ترسو فيه السفن لإلصالح في مواسم توقـف         المجدح والمكدح والمجدحة الموقع ا    

يعنـي  ) جدح ( كما أن الفعل . رحالت السفن الشراعية بسبب الرياح وارتفاع األمواج     
  . ٨٤جرف الموج إلى الشاطىء: في اللهجة الحضرمية

ألن .. ويبدو من خالل السياق أن المجدح والمكدح نطق واحد ال غلـط فيـه                 
مية قد طرأت عليهما تحوالت حولت الجيم إلـى كـاف           الكاف والجيم في اللغات السا    

  .٨٥والعكس وفي شواهد اللغات السامية ما يدل على ذلك
  كريف، صهريج، حوض: krf: ك ر ف* 

، ٨٧صـهريج، حـوض  ): ك ر ي ف  (وفي المهريـة والجباليـة      ٨٦وردت في السبئية    
ـ               دة والكريف في العامية صهريج أو حوض في جوف الجبل يتجمع فيه الماء ويبقى م

يستفاد منه في الري والشرب، ومنها ما يكون محفـوراً أو منحوتـاً تحـت األرض                
ومسقوفاً، ويطلق الكريف أيضاً على الحفرة الكبيرة قد تكـون طبيعيـة أو محفـورة               
لغرض ما فإذا مألها المطر فهي كريف، وما زالت الكلمة معروفة فـي كثيـر مـن                 

على وزن ) ِكروفْ (اليمنية جمعاً بصيغة  تالمناطق اليمنية، وقد تأتي في بعض اللهجا
في اليمنية القديمة، ويأتي على وزنها كثيـر مـن          ) أ ف ع ل   (وهي صيغة   ٨٨) فعول(

  .أسماء القبائل واألماكن في النقوش اليمنية القديمة
  .أروى، أسقى، نزح ماء للري: nzḥ ن ز ح * 

، ٩٠يجر، يسحب، يقلـع   ) nazḥa)  ( الجعزية  ( ، وفي االثيوبية    ٨٩وردت في السبئية    
، وفـي   ٩١ابتعد، نـزح بعيـداً     ) ن تْ ز ح   ( أبعد، و   : تعني)  ن ز ح     (وفي الجبالية   

  ما نزحت : نزحت البئر انزحه نزحاً إذا استقيت ما فيها، والِمنزحة: العربية الفصحى
، وفي بعـض    ٩٣ونزح الركية نزحاً إذا استقى ماءها     ٩٢به ماء البئر من دلو أو غيرها        

  .اليمنية نزح، ينزح أخرج ماء البئراللهجات 
                                                           

صحيحها اعتنى بت. ابن المجاور، صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز، المسماة تاريخ المستبصر ٨٣
  .٢٧٠، ص١٩٨٦اوسكر لوففرين، شركة دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان 

  .٨٢م، ص١٩٩٤، ٦، ريدان٦بافقيه، محمد عبد القادر، المعسال  ٨٤
  .٦١الزعبي، آمنة، علم األصوات، مرجع سابق، ص ٨٥
  .Biella, op.cit.P:253    و                               .٧٩بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص ٨٦
  .٣١٧مريخ، عادل، مرجع سابق، ص ٨٧
  .٧٧١االرياني، مرجع سابق، ص ٨٨
  .٧٠بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص ٨٩

90 Leslau, op. cit. P: 126.                                                               
  .٣٦٤مريخ، عادل، مرجع سابق، ص ٩١
  .٥٣٠، ص١ابق، جابن دريد، مرجع س ٩٢
  .٦٥٦٣، ص١٠الحميري، نشوان، مرجع سابق،ج ٩٣
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  .نَفَس، روح: nsm : ن س م* 
نَفْـس، نَفَـس، روح، و      ) nšam(، وفي الـسريانية     ) nesamah(وردت في العبرية    

nasam) (وفي المهرية ٩٤تنفس ، )nesēm(  وفي الجبالية  )nsemut ( ،نَفَس، روح
: ، ويقال ما بها من نـسمة      نفس الروح : النَسم، والنَسمة : وفي العربية الفصحى  ٩٥تنفس  

ويقـال تنّـسم    ٩٦) يمانية  ( تنّفس  : (أي نفس، ويقال ما بها ذو نسم أي ذو روح وتنسم          
: ، وفي بعض اللهجات العامية تنّسم     ٩٧الحيوان إذا تنفس وتنسمت الريح إذا هب نسيمها       

 ال  وتنسم في المجلس إذا فسح ما بينه وبين اآلخر، ومكان نَِسم إذا كان واسـعاً              . تنفّس
االستراحة أثناء السفر وخاصة عند     : ويقال أيضاً النسمة والتنسيم والنَّسامة    . ضيق فيه 

  .٩٨صعود العقبة، وهي أيضاً استراحة العامل أثناء العمل
  ريح، نود: nwd ن و د    * 

في السبئية بحذف الواو    ) ن د ( وقد جاءت بصيغة   ٩٩في السبئية   ) ن د   (وردت بصيغة   
ام الكتابي للغة العربية الجنوبية إذ تهمل حروف المد إن دلّت على وهي ظاهرة في النظ

، وفـي   ١٠٠يهز، يثير، يحـرك     ) naznaza) (الجعزية(وجاءت في األثيوبية    . صامت
  وفي العبريـة • ١٠١يهز، يحرك  )nāznāza( وفي التجرينية  )nādnāda(التجرية 

ة الفصحى نـاد  وفي العربي١٠٣ nad )(وفي السريانية ١٠٢هز، تأرجح )nwd) (ن و د(
والنّود مصدر ناد ينود نوداً     ١٠٤الرجل نوداً تمايل من النعاس، وتنود الغصن إذا تحرك          

                                                           
٩٤ Holladay, op. cit. P: 248; Brown and others, op. cit, P: 675., كمــال، ربحــي، مرجــع

  .٣١٦سابق،ص
95 Johnstone(1987) op.cit,P:300. 

  .٥٧٣، ص١٢ابن منظور، مرجع سابق ج ٩٦
  .٦٥٩٠، ص١٠الحميري، نشوان، مرجع سابق ج ٩٧
  .٨٦٥االرياني، مرجع سابق، ص ٩٨
  Biella, op.cit.P:297  و                  .              ١٠١بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص ٩٩

100 Leslau, op. cit. P: 126.                                                               
101 Leslau, W., Ethiopic and South Arabic Contributions to the Hebrew Lexcion, University of 

California, Los Angeles, 1958 p: 33 
•

 ٣٠٠,٠٠٠التجرية والتجرينية لغتان من اللغات السامية في الحبشة، فالتجرية لغة يتحدث بها نحو،  
نية شخص في ارتيريا وفي الحبشة وفي أقليم كسال في السودان وأكثرهم من المسلمين، أما التجري

فلغة يتحدث بها نحو خمسة أو ستة ماليين من نصارى الحبشة في الشمال، وفي أواسط ارتيريا، 
وتعد هذه اللغة وأختها التجرية من أقرب اللغات السامية في الحبشة إلى لغة الجعز القديمة، وتكتبان 

  .بالخط الحبشي
102 Holladay, p o. cit, p.230و Brown and others, op. cit.p: 262 ٢٩٩ وكمال، ربحي، مرجع سابق   
103 Payne Smith, p o. cit, p 328           

  ، ص٤٣٠أبن منظور، مرجع سابق ج  ١٠٤
  .٦٨٦، ص ٢وأبن دريد، مرجع سابق ج 
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وتدل في بعض اللهجات اليمنيـة      ١٠٥ناد نودة إذا مال ميله      : يقال. إذا تمايل من النعاس   
  ١٠٦العامية على الريح، وقد تدل على ريح الرخاء والنسيم 

سياق البحث، والتي مازالت حية على ألسنة العوام        تبين المفردات التي وقفنا عليها في       
في عدد من المناطق اليمنية، أن ثمة عالقة ووشائج قربى، ونقاط التقاء بـين اللغـة                 
العربية الجنوبية وأخواتها اللغات السامية واللهجات العربية القديمة، وأن بعـضاً مـن             

منية الحديثة تؤكد هذه العالقة مفردات النقوش العربية الجنوبية والسامية في اللهجات الي 
كما بينت الدراسة المقارنـة أن العربيـة الجنوبيـة ولهجاتهـا            . وتظهر هذا التواصل  

واللهجات العربية الجنوبية الحديثة، واللغات السامية ذات صلة بالفصحى وأنها امتـداد      
 لهذه الفصحى، وأن البحث في قضايا الدرس اللغوي المقارن بين العربيـة واللغـات             

  !السامية ربما يجيب عن السؤال، ما أصل اللغات السامية، وما هي اللغة السامية األم؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .٦٧٩٩، ص ١٠الحميري، نشوان، مرجع سابق ج  ١٠٥
  ٨٨االرياني، مرجع سابق، ص  ١٠٦
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  :الهوامش والمراجع
تاريخهـا وتـدوينها    )  اآلشـورية    –البابليـة   ( اللغة األكديـة     سليمان، عامر،    -١

ـ         وقواعدها ، ١٩٩١ل  ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، الموص
، دار العلـم للماليـين، بيـروت،        دراسات في فقه اللغة   والصالح، صبحي،   . ٦٤ص  

، دار القلـم، بيـروت،      تاريخ اللغات السامية  و ولفنسون، إسرائيل،    . ٤٨، ص ١٩٨١
  .٢، ص١٩٨٠

فقـه اللغـات العاربـة      وإسماعيل، خالد،   . ٦٥ سليمان، عامر، مرجع سابق، ص     -٢
. ٢مرجع سابق، ص / و ولفنسون . ٨، ص٢٠٠٠ ، اربد،)مـسائل وآراء  ( المقارن  

، منـشورات اتحـاد     المدخل إلى دراسة تاريخ اللغات الجزرية     واألحمد، سامي سعيد،    
  .٣، ص١٩٨١المؤرخين العرب، بغداد، 

  .٤٨ الصالح، صبحي، مرجع سابق، ص -٣
وصرفها  دراسات في أصوات العربية   ،  فقه العربية المقارن   بعلبكي، رمزي منير،     -٤

  .٢٦، ص١٩٩٩، دار العلم للماليين، بيروت، وها على ضوء اللغات الساميةونح
  :يقوم تصنيف مناهج الدراسة المقارنة للغات السامية على أساس ثالثة أنواع هي* 

   التصنيف اإلقليمي- التصنيف النوعي   ج- التصنيف التكويني  ب-أ
الجغرافـي والمعيـار    المعيـار   : ومازال تصنيف اللغات السامية يقوم على معيارين      

  :بينما يرى آخرون أن أفضل معايير التصنيف هي. التاريخي
  . المعيار الجغرافي التاريخي- معيار الخصائص اللغوية    ب-أ

، وإسماعيل، خالد مرجـــع سـابق،      ٢٣أنظر، بعلبكي، رمزي، مرجع سابق، ص       
 راسـة نقوش عربية جنوبية مـن الـيمن، د       و مكياش، عبداهللا أحمد،     ) ١٥،١٤(ص

، ص  ٢٠٠٢، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية اللغات، بغداد جامعة بغـداد،            مقارنة
  . وما بعدها١٩
التراث  علم اللغة العربية، مدخل تاريخي مقارن في ضوء حجازي، محمود فهمي، -٥

والنادري، محمـد   . ١٣٩، ص   ١٩٧٣، وكالة المطبوعات، الكويت،     واللغات السامية 
  .١١٢، ص٢٠٠٥له ومسائله، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، أسعد، فقه اللغة مناه

  .٩١ سليمان، عامر، مرجع سابق، ص -٦
، مطبعة المجمع   من تراثنا اللغوي القديم ما يسمى في العربية بالدخيل         باقر، طه،    -٧

  .١٧، ص١٩٨٠بغداد، . العلمي العراقي
  .٩ إسماعيل، خالد، مرجع سابق، ص -٨
  .١٥، ص ١٩٧٣، دار نهضة مصر، فقه اللغةد،  وافي، علي عبد الواح-٩

، دار القلم، دمشق، الدار الـشامية، بيـروت،   الساميون ولغـاتهم  ظاظا، حسن،    -١٠
  .١٠٥، ص ١٩٩٠



  ١٢دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ٥٩١ -

 مجلـة . العربية، أم اللغات السامية   :  حلمي، باكزة رفيق، لغات الجزيرة العربية      -١١
، ص  ١٩٧٤العراقـي،   ، مطبعة المجمع العلمـي      ٢٤المجلد  . المجمع العلمي العراقي  

١٧٣.  
 بهنام، غريغوريوس بـولس، العالقـات الجوهريـة بـين اللغتـين العربيـة                -١٢

مجلـة  . في النواحي التاريخية والفنية واللغوية واألدبيـة      ) السريانية  (واآلرامـــية  
  .٥٧٠، ص ١٩٥٨، ٣٣ دمشق، المجلد ،العربية مجمع اللغة

 منـشورات وزارة  . اللغات الـسامية مساهمة العرب في دراسة  الطّعان، هاشم،    -١٣
وإسماعيل، خالـد،   .  وما بعدها  ١١، ص   ١٩٧٨الجمهورية العراقية،   . الثقافة والفنون 

  .٧مرجع سابق، ص 
مهـدي المخزومـي    . ، تحقيـق د   ١ ج كتاب العين  الفراهيدي، الخليل بن أحمد،      -١٤
  .٢٠٥، ص١٩٨٨منشورات مؤسسة األعلمي، بيروت . إبراهيم السامرائي.ود
،تحقيق ١، مجلد   مروج الذهب  المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن علي،          -١٥

  .٢١٥، ٢١٤، ص ١٩٧٣محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، 
ورد في كتب العربية إشارات عديدة إلى أن علماء العربية كـانوا علـى معرفـة                * 

امية، وال يقتصر األمر على بخصوصية العالقة اللغوية وصالت القربى بين اللغات الس     
علماء العربية من العرب وحسب بل علماء اللغة اليهـود فـي المـشرق والمغـرب                

 وما بعدها وإسماعيل، خالـد،      ١١واألندلس، أنظر، الطعان، هاشم، مرجع سابق، ص      
  .٧مرجع سابق، ص

 مكتبـة   )باإلنجليزية والفرنسية والعربية    ( المعجم السبئي    بيستون، وآخرون،    -١٦
  .٣، ص١٩٨٢بنان، بيروت، دار نشريات بيترز، لوفان الجديدة، ل

 Biella, J.C. Dictionary of Old South Arabic (Sabaean Dialect)  و 

Harvard Semitic Studies 25 Chico: Scholars. 1982,P: 11.                                                          

  17-Arbach, M. lexique madhabiens, Compare aux lexiques 

Sabeen, qatabanite et hadramowtique, aix -en- provence 

(Dissertation) 1993, P:3  
18-Leslau, W, Concise Dictionary of Ge

c
 ez ( Classical Ethiopic) 

Wiesbaden: Harrassowitz, 1989, P: 141 
، دة من البادية األردنية الشمالية الشرقية     نقوش صفائية جدي   الحراحشة، رافع،    -١٩

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اللغـات، جامعـة بغـداد،            دراسة مقارنة وتحليل  
  .٢٣٥، ص ٢٠٠١

 –البابليـة  ( المعجم األكدي، معجـم اللغـة األكديـة         سليمان، عامر وآخرون،     -٢٠
، منشورات المجمـع    دبغدا)  د   –أ   (١ج. باللغة العربية والحرف العربي   ) اآلشورية  

  .٥٤، ص١٩٩٩العلمي العراقي، 
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  - ٥٩٢ -

21 - Holladay, W.L, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of 

the Old Testament, Leiden, E,J.Brill, 1971,p:10. 

. ٤٧٤، ص   ١٩٩٤، دار صـادر، بيـروت       ٣ج  لـسان العـرب      أبن منظور،    -٢٢
، تحقيق  ١، ج الم العرب من الكلوم   شمس العلوم ودواء ك   والحميري، نشوان بن سعيد،     

حسين بن عبداهللا العمري، ومطهر بن علي األرياني، ويوسـف محمـد عبـداهللا، دار          
  .٢٠٣، ص ١٩٩٩الفكر، بيروت 

خاصة  في اللغة والتراث حول مفردات) أ(المعجم اليمني  اإلرياني، مطهر علي،  -٢٣
  .٣٠، ص١٩٩٦، دار الفكر، دمشق، من اللهجات اليمنية

مؤسسة العفيـف، صـنعاء،     . ٤الموسوعة اليمنية ج  مطهر علي، المأخذ،    / يانيواالر
  .٢٥١٣، ص ٢٠٠٣الجمهورية اليمنية، 

  .٢٩٥ مكياش، عبداهللا، مرجع سابق، ص -٢٤
التغير التاريخي لألصوات في    . علم األصوات المقارن   الزعبي، آمنة صالح، في      -٢٥

. ١١٨، ص   ٢٠٠٥قافي، أربد، األردن    ، دار الكتاب الث   اللغة العربية واللغات السامية   
اللهجة العربية الثمودية دراسة تاريخية مقارنة في األصوات واألبنية         الزعبي، آمنة،   

عالم الكتب الحـديث، أربـد، جـدارا        . والدالالت في ضوء الفصحى واللغات السامية     
، فقـه اللغـات الـسامية   وبروكلمان، ك، . ٢٠٤، ص ٢٠٠٥للكتاب العالمي، عمان،    

  .٤٩، ص١٩٧٧ة رمضان عبد التواب، مطبعة جامعة الرياض، الرياض، ترجم
26- Leslau, op. cit. p: 106 

27 -  Brown, F.S,R, Driver and C.A Briggs. Hebrew and English 

Lexicon of the Old Testament, Clarendon press, Oxford, 1979, p: 

1068, Holladay, op. cit. p:390                             

  .٧٦٣، ص ٢ الحميري، نشوان، مرجع سابق، ج-٢٨
  .٦٦، ص ١٢ أبن منظور، مرجع سابق، ج -٢٩
معجـم  والحسني، علي سـالم هيـثم،    . ٩٧ اإلرياني، مطهر، مرجع سابق، ص       -٣٠

، دار جامعة عدن للطباعة والنـشر،       المصطلحات الزراعية في ألفاظ اللهجة اللحجية     
  .٧٩، ص ٢٠٠٣جامعة عدن، 

     Biella, op.cit. p:66و . ٤٩ بيستون وآخــرون، مرجع سابـق، ص -٣١
32-Johnstone, T. M, Harsusi Lexicon and English Harsusi Word  
 - List. Oxford University, London, 1977,p: 39       

33 - Johnstone, T. M, Jibbali Lexicon, Oxford University. Oxford, 

1981, p: 73.                                                                         



  ١٢دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ٥٩٣ -

 اللغة العربية القديمة ولهجاتها، دراسة مقارنة بين       مريخ، عادل محاد مسعود،      -٣٤
 المجمـع   )الجباليـة والمهريـة     ( ألفاظ المعجم السبئي وألفاظ لهجات عربية قديمة        

  .٢٤٨، ص ٢٠٠٠الثقافي، أبو ظبي، 
رمزي بعلبكي، دار العلـم     . ، حققه وقدم له د    ١ ج كتاب جمهرة اللغة   أبن دريد،    -٣٥

، ص ٢والحميري، نشوان، مرجـع سـابق ج   .٤٩٦، ص ١٩٨٧للماليين، بيروت، 
١١٩٨.  

  .٧٢ بيستون و آخرون، مرجع سابق، ص -٣٦
  ٢٠٣ مريخ، عادل، مرجع سابق، ص -٣٧

 ,Johnstone,T. M, Mehri Lexicon and English Mehri Word – List و 
University of London, 1987,p: 189 

، ٣والحميري، نشوان، مرجع سابق، ج    . ٥٣٦،ص  ١ أبن دريد، مرجع سابق، ج     -٣٨
  .١٤٣٦ص 
  .٧٤ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص -٣٩
، تحقيق محمد بن علـي األكـوع، دار   ٨ جاإلكليـل  الهمداني، الحسن بن أحمد،   -٤٠

  ).هامش ( ٤٤، ص ١٩٨٦التنوير، بيروت، 
  .١٩٣٠، ص٣ الحميري، نشوان، مرجع سابق ج-٤١
  .٢١٣ اإلرياني، مرجع سابق، ص-٤٢
  

 Biella, op.cit. p:175 و .           ٧٤ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص -٤٣

٤٤- Leslau, op. cit,p: 17   

45 - Payne Smith, J., A Compendious Syriac Dictionary. 

Clarendon, Oxford, 1903. p:16 
  .١٠٤٩، ص ٢ أبن دريد، مرجع سابق ج-٤٦
  ١٦٥٧، ص ٣ الحميري، نشوان، مرجع سابق ج-٤٧
  .٢١٩ األرياني، مرجع سابق، ص -٤٨
 Biella, op.cit. p:201و .          ٦٤ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص -٤٩

50- Aistleitner, J., Worterbuch der ugaritischen Sprache, Berlin, 

1963, p:102      
51- Brown and others, op. cit.p: 298 

52-Hoftijzer, J and Jongeling, K. Dictionary of the North- West 

Semitic Inscriptions I-II ( With Appendices by R.C Steiner, A. 

Mosak Moshavi and B. porten) Leiden, Brill, 1995,p:369.    



  ١٢دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ٥٩٤ -

53 - Gelb, I,J,A Landsberger and L. Oppenheim, The Assyrian 

Dictionary of the Oriental lnstitute of the University of Chicago,    
  .Payne Smith, op . cit. p: 140   16,1964, p: 189و
54 - Leslau, op .cit . p: 115 

55 - Holladay, op. cit, p: 102 

 دار العلـم للماليـين،      . عربي –ي الحديث، عبري    المعجم العبر  كمال، ربحي،    -٥٦
  .١٦٧، ص ١٩٧٥بيروت، 

  .١٩٦، ص ١١ أبن منظور، مرجع سابق ج -٥٧
والزعبي، آمنة، في علـم األصـوات،       . ٤٨،٤٩ بروكلمان، مرجع سابق، ص      -٥٨

  .٣٢مرجع سابق ص 
  : أنظر شواهد التبادل بين هذين الصوتين في اللغات السامية، في* 

 .٣٨ -٣٢، في علم األصوات، مرجع سابق، صالزعبي، آمنة

  .Biella, op.cit.P:426و. ١٤٣ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص-٥٩
60 - Arbach, op.cit.p:94                                                        
                  
61 - Leslau, op. cit. P: 229 

  .٤٤٢ مريخ، عادل، مرجع سابق، ص -٦٢
  .٣٨٣٣، ص٦ الحميري، نشوان، مرجع سابق ج-٦٣
  .١٢٩، ١٢٨ سورة الشعراء، آية -٦٤
، )ت. ب(، دار الكتاب العربـي، بيـروت        ٣الجامع ألحكام القرآن ج    القرطبي،   -٦٥
  .١٢٣ص
 .٥٦٤ االرياني، مرجع سابق، ص-٦٦

، ٤الموسـوعة اليمنيـة ج     المقحفي، ابراهيم، وابراهيم الصلوي، المـصنعة،        -٦٧
  .٢٧٠١ص، ٢٠٠٣

، ٣الموسوعة اليمنية ج   العمري، حسين عبداهللا ويوسف محمد عبداهللا، صنعاء،         -٦٨
  .١٨٨٦ص
      .Biella, op.cit.P:408و. ٧٦ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص-٦٩
  و. ٥٢٩، ص١١ ابن منظور، مرجع سابق ج-٧٠

Ghul, M. A, Early Southern Arabian Languages and Classical 

Arabic Sources: A Critical Examination of Literary and 

Lexicographical Sources by Comperison with the Inscriptions, 

Edited by Omer al- Ghul,. Yarmouk University, Irbid, 1993, P:220. 
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  - ٥٩٥ -

 اللهجات العربية بحوث ودراسـات،جمع    :  السامرائي، ابراهيم، ألفاظ يمنية، في     -٧١
محمد حماد، مجمع اللغـة العربيـة القـاهرة،         . ت عبدالسميع، مراجعة د   وإعداد ثرو 

  .٤٩٨، ص٢٠٠٤
72 - Johnstone(1987)op.cit,P:92, Johnstone(1977)op.cit,P:32. 

 .٦٩٤ االرياني، مرجع سابق، ص-٧٣

  .Biella,op.cit,P:469 و. ١٠٨ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص-٧٤
75 - Ricks, D, S.,  Lexicon of Inscriptional Qatabanian (Studia 

phol 14), Roma 1989, P: 149.                                                        

 ألفاظ المنشآت المعمارية فـي الـيمن القـديم،         األغبري، فهمي علي بن علي،       -٧٦
درجـة  اطروحة مقدمة لنيل    . دراسة من خالل النقوش واآلثار واإلكليل الجزء الثامن       

  .٩٧، ص٢٠٠٤الدكتوراه، جامعة صنعاء، 
  .٧١٩ االرياني، مرجع سابق، ص-٧٧

78 - Johnstone(1977)op.cit,P:79, Johnstone(1987)op.cit,P:243.            

 .Biella, op.cit.P:241و. ٧٦  بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص-٧٩

80-Johnstone(1981)op.cit,P:70,Johnstone(1977)op.cit,P:38Johnston

e(1987)op.cit,P:114.                                                                  
  .٣١٢ مريخ، عادل، مرجع سابق، ص-٨١ 

  .٨٤ الحسني، علي، مرجع سابق، -٨٢
. صفة بالد اليمن ومكة وبعض الحجاز، المسماة تاريخ المستبصر  ابن المجاور،    -٨٣

 لوففرين، شركة دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان         اعتنى بتصحيحها اوسكر  
  .٢٧٠، ص١٩٨٦

  .٨٢م، ص١٩٩٤، ٦، ريدان٦ بافقيه، محمد عبد القادر، المعسال -٨٤
  .٦١ الزعبي، آمنة، علم األصوات، مرجع سابق، ص-٨٥
  .Biella, op.cit.P:253 و.  ٧٩ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص-٨٦
  .٣١٧سابق، ص مريخ، عادل، مرجع -٨٧
  .٧٧١ االرياني، مرجع سابق، ص-٨٨
  .٧٠ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص-٨٩

90 - Leslau, op. cit. P: 126.                                                                   

  .٣٦٤ مريخ، عادل، مرجع سابق، ص-٩١
  .٥٣٠، ص١ ابن دريد، مرجع سابق، ج-٩٢
  .٦٥٦٣، ص١٠وان، مرجع سابق،ج الحميري، نش-٩٣



  ١٢دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ٥٩٦ -

94 - Holladay, op. cit. P: 248; Brown and others, op. cit, P: 675., 

.٣١٦كمال، ربحي، مرجع سابق، ص  

95 - Johnstone(1987) op.cit,P:300.  

  .٥٧٣، ص١٢ ابن منظور، مرجع سابق ج-٩٦

  .٦٥٩٠، ص١٠ الحميري، نشوان، مرجع سابق ج-٩٧

  .٨٦٥ابق، ص االرياني، مرجع س-٩٨

 Biella, op.cit.P:297و . ١٠١ بيستون وآخرون، مرجع سابق، ص-٩٩

100 - Leslau, op. cit. P: 126.                                                                 

101 -  Leslau, W., Ethiopic and South Arabic Contributions to the 

Hebrew Lexcion, University of California, Los Angeles, 1958 p: 33  

 التجرية والتجرينية لغتان من اللغات السامية في الحبشة، فالتجرية لغة يتحدث بهـا              *
 شخص في ارتيريا وفي الحبشة وفي أقليم كسال في السودان وأكثرهم   ٣٠٠,٠٠٠نحو،  

 من نـصارى    من المسلمين، أما التجرينية فلغة يتحدث بها نحو خمسة أو ستة ماليين           
الحبشة في الشمال، وفي أواسط ارتيريا، وتعد هذه اللغة وأختها التجرية مـن أقـرب               

  .اللغات السامية في الحبشة إلى لغة الجعز القديمة، وتكتبان بالخط الحبشي

102-Holladay, p o. cit, p.230 و   Brown and others, op. cit.p: 262 

  ٢٩٩وكمال، ربحي، مرجع سابق    

103 -  Payne Smith, p o. cit, p 328           

  ، ص٤٣٠ أبن منظور، مرجع سابق ج -١٠٤

  .٦٨٦، ص ٢وأبن دريد، مرجع سابق ج 

  .٦٧٩٩، ص ١٠ الحميري، نشوان، مرجع سابق ج -١٠٥

  ٨٨ االرياني، مرجع سابق، ص -١٠٦

 

  

  


