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 ملخص

 وووون عوووواعلروووبهعاليوووةلعالا وووب ا ع  وووو عالنقوووالعالية بووولع  ووووبلابعا نا اوووبع ووو ع

اَأنون ععاإلسال ،عا  عوةآةعلحبب ا عاإلنسبنبلع ك عنااحباب،عاحبنوبعُ ِيثعالن  عوحودع

اللهعس حبنهعا يوبل عالقوةآاعالكوةب عهلبوهعكوباعوواع ه وبنزعأنوهعنون عهلو علا وبهعاليوةلع

عالةئبسووول،عسووونيةذع ووو ع وووداعال حوووثعواوووةداهعوووواعلا وووبهعاليوووةلعالوب لووولع ووو عالنقوووال

ع دبدًاع داعابيط ععالية بلعال وبلبلعاال نا بل،عاالااةدةع  عالقةآاعالكةب عاال ةاث، ًً  يدَا

لرولعال ويةععنوب  بانعنكوااع ودعلل يةفعهل عاللا بهعالية بولعوواعلوال عالنقوال،عا اوداع

ال  عكبنهعسوبئدةع و عال نبوةةعالية بولع  و عنونا عالقوةآاعالكوةب ،ع اوب لعإل اوبةع يوذع

ع،ةاهعاللرابولعوواعلوال عال طواةعالود ل  عالصوحب،،عاةصودعال رب والواةداهعهل عاألصو

عع.ا صحب،ع يذعالواةداهعالنق بلعهل عاا عال اسبةاهعالقةآنبل

ع
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Abstract 

nothern and southern Arabic inscriptions is Part Arabic 
languages and  dialects before AL-Islam These inscriptions 
Consideres as mirror to or Sides of their human life. When 
prophet Mohammad  was sent  The holy Quran  was down on 
the main  dialects of the Arabs. in this research we will display 
some Vocabularies from nothern and southern Arabic dialects that 
coms in sent  The holy Quran and the heritage.  

  This will give vs  anew dimension to know the Arabic 
dialects ehrough inscriptions. In this way we have gone beyond 
the language of poetry, which was   prevalent in the Arabian 
peninsula before Islam. In addition to show of the vocabulary on 
their right original and monitoring of changes during the 
development of linguistic semantic, and correct some of 
vocabularies of  inscriptions light of Quran. ععع 

 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع 
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 المقدمة

اويلوا عأاعهلووب عع،او عآنودا لالويةا ولععيوبًعب و لرلعاليوةلعالقةآاعالكةب عنن ع
اللروولعأ ويووااعأاعلروولعال وويةع وو عال وو عكبنووهعسووبئدةع وو ع وو هعال نبووةةعالية بوولع  وو ع

الق بئو عاعع،الية بولع وبياوبعل ل عال  ع ويهعوحبساعاللروا  ع،عننا عالقةآاعالكةب 
لرووولعع ووو ع اووودبلع قوووةبلعالبووودعالطووواللعكوووباب،عاعيوووًبعسوووب وهع ووو عن ووو  ابالية بووولع و

لل نوب  ع ووباعاألد ووب عاال وويةا ععبًعكبنووهعوبوودانعةااحووداليوةلعا احبوودعلا ووب ا ع وو علرولع
عد ع َووعأاعالقووةآاعالكووةب عا كووداعن وود،ع(701:ع7117)ه وودعالووةحب عووواعول لووفعالق بئوو 

للبصولع اوبع  دع بهعك ع  بللعواعألاب اوبعااع،عالية بلعواعوي  عالق بئ عألاب بًعع  عاَع
ع ع(،1:ع7111)ا اعحسنااع ويببًععلليةل  ع ب بدعلرلعااحدةع كااعاللرلعالةسوبلع

وود عنون ع لروولعاليوةلع ويووب الكووةب عأاعالقوةآاعع و  ع عالو عب َحوود عع،كب وولًععيوةللاعألنوهع ح 
وووو ةب ووووًبعاَع ووووواععهوووودداًعالقووووةآاعالكووووةب ععأاعباوووو  ععال حوووود عوق اووووببه كووووباعووووواعع ب،دَعح 

 عننكووةعأاععنووب ع وو عاللا ووبه،عهلوو عأنئووب اناووةدهع اووبعالق ووبهعال وو عبالكلوووبهعاال ةك
النواد بولعاألد بلع ةب ًبع ي  ةعلر ابعع ةبل،عألا ع  عالقةآاعالكةب عنن ع لرلعوبععُ   ع

 قووودع سووووابععالية بووولعأووووبعالنقوووال،ع(17:ع7111)وكوووة عاالاصوووبحلعال بوووبا ووو علرووولع
واعلنصفعال نا  عاع  عال  عا دهالية بلعال نا بلعالنقالعع:اليلوب ع ل ع سوبا

،عالسووو ئبل،عاالويبنبووول،عاالق  بنبووولع:القدبوووولعاوووبلا ب اكوووباعوووواعأ ووو عع،الية بووولعةةال نبووو
،عأووبعنقوالع ووب عال نبوةةعالية بولعاأك ةعالنقوالعال و عا ودهع و و عاللا ولعالسو ئبل

 قوودع سوووهع لوو ع وادبوولعنسوو لع لوو ع  بلوولع وووادعع،ال وو عك  ووهع ووبللطعالوسووندعال نووا  
اكوبنااعبننلوااع و عوودائاعصوبل،ع  عآببهعك بةةع و عالقوةآاعالكوةب ،ععال  عاةدعاسواب

عهكبنو و عالدالولعلحبوباعونوبن عأ لاوبعوواعالنقالعاللحببنبلع ل ععهانس عاوبعحالاب،
اأوووووبعع(،110:ع7111)ح ووووبن عونطقوووولع وووووب عيووووةلعال نبووووةةعالية بوووول وووو عحكوووو ع 

ووعا وواأباووًبععالصوواابلع قوودعنسوو هع لوو عالوكووباعال وو عا وودهع بووه القووبئ عابةع  وو عالص 
نوووبعا وودهع ووة  عحوواةااع  بدبوولعال ووب ع هلوو عالووةي عووواعهوود عا ووادعنقووالع بووه،عاا 

ية بوولعالنووهع وودزعاللا وولع صووالعهبووولعأ ووةلع لوو عبيبل  اووبع وو ع بدبوولع ووالدعال ووب ،عاك
النقوووالعوح ابوووبهعع اع،(771:ع7160)اوووبفعوووواعاللا  وووباعاللحببنبووولعاال وادبووول
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النقوووالع ووو  ع انووووبع ووود عهلووو عأاعلرووولعع اعدلوووهعهلووو ال ووووبلبلعاال نا بووولععالية بووول
هو عد عاكووبعع" ن عنوناةا"علعهاعاألسوبععال ع كاع يبدةعهاعلرل  اةهبابعل ع كاعيةب
قةآنبلع حوو عويوبن ع باع نبببعاآلببهعالالواةداهع دزععاليدبدعواعا اع ن ،عا دعاةد

عقصووبئدعال وويةبلع وو ال ينووبع،عالوواع  ا وووبلابعلبصوولع لا ووبهع نووالعال نبووةةعالية بوول
ووواععاًعووواعاللا ووبهعالية بوولعالقدبووولع وون عالواووةداهال ب لبوولعلةأبنووبعاليووددعالووا بةعووواع

،عأحوودعةاوبعأاعالق بئوو ع(،عا ودعلو و66:ع7111ع)وكووة عوواع ةاكب اوبعكببناوبعانسوب بًع
ع،ا وبلبباع  عأساا ا عا  اوب  عدااعأدنو عكلاولع،الية بلعكبنهع   وععواع نا ببا

حوودةع وو عكبنووهعو  عا ووب ا عهلوو عوووبعكبنووهعهلبووهع عهلوو عدلوو عأاعلرووب ا عأاعلسووبهد اع
ع وووووووداعا لووووووو الفعلووووووو عبيووووووودعكانوووووووهعال ال وووووووًبعلا وووووووبهعللرووووووولعااحووووووودةعصووووووووبواب،عاأا

لصبئصووووابعاللرابوووولع ةب وووولعووووواع وووو اع وووودزعالنقووووالعا  اووووةعع،(11:ع7111)ةاووووب
 ودبدًاعوواع صوبحنبعع،عا ق وةلعا  ةا وبًعلصبئصعالية بلعال و عنون ع باوبعالقوةآاعالكوةب 

ةع عأداةعال يةبووفعا وو ع يووذعالصووابهعاللرابوول،ع  عأناووبع صووا عاعال لاووهعهناووبع ووا عاع
ا وودعاح وواهعهلوو عك بووةعووواعأسوووب عالة ووب عاأسوووب عع،طوواةًاعووواعأطووااةعاللروولعالية بوول

اب ووولعاإل وووبةةعأاعالك ب ووبهعالية بووولعال ووو عع(،11:ع7160)اووبفعاآللوول،عااألصووونب 
 ووباعلنووبع ع"اللابئووهعالةا وودباعهصووةعالةسووا ع"عبة ووعع بةبلاووبع لوو عصوودةعاإلسووال 

عووود عال  ووب ه،عاالوطب قوولع بناووبعا ووباعالنقووالعال ب لبوولعالبصوولع وو عطاة ووبعاأللبووة
عاللا ووبهعالية بوولعالقدبووولل  كبووداهع صووللعاووواعاهلوو عالووةي عع،(11:ع7111)األسوود

صوووحلعا  وووبباع ووو عاة وووذع نوووب عا  اوووبداهع  عأاعع، بلية بووولعالاصوووح عالنقوووالاع
 وواععاآلةا اكووباعووواع ووباعع،القدبووول وو عاللا ووبهعالية بوولععا صووب عالية بوولعالاصووح 

حوبوةعاأ بصو عل"أاع:ع و عك ب وهعط قوبهعال ويةا ع قودعدكوةع ،ا اعسال عال وحوةأ ع
وواعلووال ع ،ع(1:ع7111)ا واعسووال عنبعاهة بولعيبووةعهة ب نوب"الوبواعلسوبنًبعيبووةعلسوبن

هة بولعلروبهعالا وبهعع دزعالي بةةعنوة عا واعسوال عبودة ع و عدلو عاليصوةعأاع نوب 
اوووبعع،الكنووهع عبنكووةعهةا وولع لوو عاللا ووبهع لبووًبعهوواعالاصووح ،عل ال ووبًعا ل لووفع

نهعهواعيبة وبع صوبةهعاللرولعب واللرلعال  عنن ع ابعالقةآاعالكةب ع  علرولعااحودةعوُع
ال ووو ع ووو عاو ووودادعللية بووولعالقدبوووولعال ووو عن ووود بع ووو عالنقوووالعع،الية بووولعالاصوووح 
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 ووباع لوو عباعاال  ووبعا لوو الفاعكووباع نووب ع يووذعا عاعع،االلا ووبهعالية بوولعالقدبووول
و وكللع و عأاع نب عصويا لعع"،  ب عةا با"ع،عابة (10:ع1000وةبخ)عاللا به

اهال ووولع ووودزعاللرووولع،عااللرووولعالاصوووح ع،لرووولعيوووةلعال نبوووةةعالية بووولاليال ووولع وووباع
لحببنبوووول،عع ول لووووفعاللا ووووبهعال وووو عا وووودهع وووو عالنقووووالعالية بوووولعال وووووبلبلعوووووا

و  ويووولع حوووهعععهع ااوووا وادبووول،عاصووواابلعالرووولعنقوووالعالنووووبةة،ع اووودزعاللا وووب
عةبل ب وةدع ي بوةع وو وةع ودزعال سووبلع ي اع،ع سووبلعااحودةع و عاللرولعالية بولعاأل 

ععععععععععع.(11:ع1001)ةا با
 أهداف الدراسة

ب لوولعوالعبوللا وبهعالية ال يوذعالواوةداهعووواع سوي ع ودزعالدةاسولع لوو ع بوباع
ا ووداعع، وولعال ووةاثاكعالقووةآا وو عالووااةدةعاعع،الية بوولعال وووبلبلعاال نا بوول وو عالنقووالع

عداااباالو و ع واعوا وادع ل عأ يدعوبعاللا بهع ل ع  ع  صب ععبيط ع يدًاع دبداًع
ع،الصوحب،عاألص عهل عالواةداه يذعلعوية لاعع،الية بلعال ةاثعك لاععةبل،ال ي

كووووودل ع صوووووحب،عويوووووبن ع يوووووذعاعع،ئووووولعهلباوووووبةعبطالعلالد لبووووواععال ربوووووةاهعاللرابووووولاع
عع.القةآنبلعهل عاا عال اسبةاهالواةداهعالنق بلع

عالمنهجية
الدةاسوبهعع يوذعاه ودعال بحثعهل عالونا بلعال حلبلبل،عادل ع بلة اعع لو 

لوو عهووددعووواعالنقووالعالون وواةةع اةهباووبع القدبووولعاالحدب وولع وو عاللا ووبهعالية بوول،عاا 
ال وووبل عاال نووا  ،ع اووب لع لوو عالويووب  عااأل حووبثعاالدةاسووبهعال وو ع نبالووهع ووداع

عااأل ن بل.ععالواااعع بللر باعالية بل
ععالسابقة اتالدراس
اليلوب عاأ  عاللرولعونودععب اع لربهعالقةآاعالكةب عاهناليدبدعواعاأل دوباعع  ع 

الاوةا ،عاأ واعوونا عألًّوفع  عالقةاعال بن .ع كوباعووواععباألاًّااع باعالقةاعاألا عللا ةة،
  علربهعالقوةآاعك ب ًبعفعالندب عأاعا اعدةبدعألًّعا اعااألصوي ،عابدكةعع،نبد،عاالاب  
داعووووبعد قوووهع ووو عأسووووب ع وووعلووو عب ووووه،عأباوووًبعاأنوووه عاليلووووب ،ع اوووةع لبووو ع ووو نا   عؤعاا 
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 لربهع بلاةا ،عاأ اعنبد،عااألصوي ،عاا اعدةبد،عواعهلوب عاللرلعاألهال ،عاهنبب ا ع
ع(،1:ع7111)ا واعحسونااعالقةآاعالكةب عا  لباا علودلب عهلو عه و ع و اع وداعالوااواع

للاةا ،عالألصوي ،عاأل  عنبدعل عبص علنبعونابع و  عاالود عاصو علربهعالقةآاعالكاع
لروووبهعالق بئوو عالووااةدةع وو عالقوووةآاععنووبعووواعالك وولعالوؤلاوولع ووو ع ووداعالوااوواععك ب ووبا:ب ل

أل وووةع وووهعهلووو ع ووواعالوااووو عالوقدسووو ع اسووونبدزع لووو عا ووواعع،الكوووةب عأل ووو عه بووودعالقبسووو 
ةسبللعوط اهلع ك ععهل عا داعع،ة  لعحسلعساةعالقةآاعالكةب وا دعدكة بع،عه ب 

"وي وة عاأل وةااععالسباط عاأ   ابع  عك ب بوهع بل صةعا اسبةعال اللبا،عا دعع بولع  
حبووثع اووبعب وو ع ة علووبلف وودع  عأنووهعع.اإل قووباع وو عهلووا عالقووةآا""ا،ع" وو ع ه ووبنعالقووةآا

لعلك ع  بللع ح اب، وعع اكبنهعلربهعالق بئ عال  ع ةددعدكة بع  ع دزععاأللاب عالول ص 
أل وووةع وووهعع" ووولعاللروووبهع ووو عالقوووةآابك"عاالك وووبلعال وووبن علةسوووبللعووووبعبقوووبةلع ال وووباعلرووول،ا

 لوو ععزدبسون اعالوقوة  واعحسوونااععهواعه ودعاللووهع واعالحسوباع سووبهب ع واعهووةعالوقووة 
اكوباع نوب ع  وبباع وباعهوددعالق بئو ،عااأللاوب عع،ا اعه ب عأباوًبعاوونااعالك وب باعااحود

عاا وع اوب لع لو عدلو (،ع67:ع7117 ،ع)ه ودعالوةحبعععععععععععبا بالك عبا دالااةدع  ع
لروولع"عوناوباكوباعع،االقوةا اهع و عالقووةآاعالكوةب ع، وو عاللا وبهالوؤلاوبهعوواععاًعهودد نوب ع

للروولعع واا ةعلرابولعووواعالوسوبةةعال بةبلبول،عا""لي وودعال لبو عه ودعالووةحب "ع،القوةآاعالكوةب "
"عالية بوولع وو عالقووةا اهعالقةآنبوولاللا ووبهع"ا،ع"ه وودعاليووب عوكووة ل،ع""الية بوولع  وو عاإلسووال 

ل وو ب ع"عالية بوولعاك ووبلعاللا ووبهعالية بوولعالقدبووولع وو عيووةلعال نبووةةع،"لي وودزعالةا حوو "
ةدةع و عالا بهعالق بئ عالية بلع و عالنقوالعالواع"عأوبعواااعع،ايبة بعواعالك لعةا با"،

ةدًا،عاكوباعوناو داعالوااواععأة عأنهعل عب حثععوس قللعدةاسلاكع،القةآاعالكةب عاال ةاث"
اآلبوبهععووعة طاوبعع و  علواوةداهعوواعالنقوالعاليب ةةعع نب عاليدبدعواعاإل بةاهعاال اا د

"الن ووب عاللرووا عللا وولعالصووابابلع وو ععك ووبلع:و وو أاعك وولعوسوو قللععأ حووبث وو عالقةآنبوولع
ع ووو  عوسووو قللعك  حوووبثعع،عأا(701:ع7111،ع)ه ب نووولع"االلروووبهعالسوووبوبلعالاصوووح  اوووا 

 وو عالقووةآاعالووااةدةع وو عالنقووالعووواعلا ووبهعالق بئوو ععلواووةداه يذعا وواووبع با س  ووابدع
ع(.ع17:ع1001،ع)طال حلعهبةالع  ع ل عاأل حبثاال ةاثعالكةب ع

  :األلفاظ مرتبة ترتيبًا ألفبائياً ع
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 المعنى في اللهجات   :أجل

اعأ بو عااأل بو عالَ وَةَ ُل،علرولع   و عالووب ع داعاسو نقعع و عالوااوعع اوع:الَوِجْيل  
ااأل ب عع،ا سق ع بهعالوب ،عالا ب علعكبلحاذ عالطباعب وععحا عالنللندبل،عا أ

ع(.71:ع7111)سلا عأباًبعا  علرلعبوبنبل،ع"الوا  "ا، حاةةع بابعالوب 

 اللغوي  ىالمعن

ِ وو ع،الاِ بوو ع:الَوِجْيللل   االا بوو عع،سوو نقعا   وو عالوووب ع داعع،"حاووةةع باووبعوووب "عاالَوا 
حاوةةعبسو نقعععاالوا و عالا بو ،ع(ا و عوبدةع:للسبا)اع  بللعاألند،عاأ  عالبوا لا لع

عع.وبدةعا  (ع)ال بج:عبوبنبل ، بابعالوب 

 الشواهد من النقوش

ع،عو  ووووووووو ب ووووووووووع ةكووووووووولع:  وينوووووووووجع عه"،ع عأ،ع"" عجأع "عالسووووووووو ئبلع ووووووووو عةداع
عع.(1ع:7111) بس اا

 التعليق 

وكوووووباعهلووووو عاناع عأعجع عه"،ع ووووو عالنقوووووالعالسووووو ئبلعاسووووو ع"،ع"" عأعجع عاةد
عااللا وبهع و عالنقوالع قعاللا عاالوين عوعع داعا س عهوبعاةدب طعوايله،ع،واي 
ععع.  عالنقالعالية بلعال وبلبلع  داعا سعةدبل عاعع،االلرل

 المعنى في اللهجات    : أرف

 وو عالح وووبن،عبقوووب عأة وووهعأا وووداعكوووال ع، االحوودادع،الويوووبل ع:  ابوودعوينوووع:األرف
ع.(17:ع7111ا )سلعاحدد ابع،الداةع  ةباًبع داع سو اب

 اللغوي  ىالمعن
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ع:)اللسوباعالاوببعاعالويبل عاالحداد،عاألة لعالحودعا صو عووبع وباعالوداةعع:األرف
َ ُلع بلا :اع،أةف(عوبدة َاب اِععأُلة  عوبدةعأةف(.ع:)القبوا عالوحبطعالَحدُّع باعاأَلة 

 لشواهد من النقوش ا

 ووو عاع(،عBiella,1982:27)عد عحوووع وينووو :القدبوووولعاللا ووولعالسووو ئبلعع وووب هع ووو 
(،عا ووو عال ينبووولع11:ع7111ع)القووودةةعد ،عحووود ع س وووع: وينووو ،عف"ع"أعةعاةدعاللحببنبووول

عع.(Leslau1982:37)عو ةا ،عحبئطع وين :،ع"أعةعفعه"عا س ع ب 

 التعليق

هلوووو عاناع ي وووو ععأوووووةعونبوووودعو يوووود عع يوووو علحببنبووووللا وووو عالنقووووالع،ع"أعةعف"عاةد
"حوود ،عع وينوو :"أعةعَفعه"،عع سووا ع وو عالنقووالعالسوو ئبل ووب عاعد،ع ،عحوود ع س ووع وينوو :

ع قعاللاووو ب طوووعو وووةا ،عحوووبئط،ع"أعةعفعه"،ع وينووو :عال ينبووول ووو عالنقوووالعع اوووةاع
ععع.اللا به،عااللرلاةدع  ععوععوب  عالنقال،عالااةدةعع يذعالصبغاالوين عوعع

 اللهجات     في المعنى: أسى

وو َعع: ابوودعوينوو  :أَس آسللى، تَلل ع،(11:ع7111)ا وواعسووال علعأ وو ع ووةبلا و لعا عنَعح 
ع.(11،ع11:ع7111حسناا)علعكنبنلا  ل،ع"حنا"عا    ع وين :

 اللغوي المعنى

الط بووُلععااآلِسوو ع،( آسووعوووبدةع:اللروولعووو ا)عاالحووناعة،الووودااعااع،اليووالجع:ااأَلَسلل
عععآس (.عوبدةع:)القبوا عالوحبطعالطِّلُّععُأسبٌة،عااأُلسبَاُةع بلا ع  وععهل 

 الشواهد من النقوش
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 وووووو عهووووووةفعاع(،عWH1022)عحووووووناأ ع وينووووووع عأع "عأ"عاةدع وووووو عالصوووووواابلع
ع وينووو :،ع"أع ع "ع بل وادبووولعأ وووف،عهوووبف،عاكووودل عاةدعوينووو :،ع "أع "عال وادبووول
أةسو ،عع: وينو ،ع"ا،عأع ع ع"أع ع  عالس ئبلا ب ع،ع(10:ع1001)وا بلعط بل
ع.(111:ع7116) ب قبهعاآلةااع،عأحاة يث

ععالشاهد في القرآن الكريم

ِ عال َابِسوِقباَععَ الَع:  عاللهع يبل ب   ع حوناع {،16آبولع:ع}الوبئودة َ   َ عَهلَو عال قَوا 
َ َكب ووَفعآَسوو ع: عاللووهع يووبل ب وواعع(،16:ع1جع،7116)ال رووا عهلوو عو وو ع ووؤ  عالقووا 

ٍ عَكبِ ِةباَع هلوبا عا عبابودن ععا ع  سوفعأ ع والع حوناع{،11آبلعع:}األهةافعَهَل عَ ا 
ع (.11:ع1جع،7111)ا اعك بةعدل عونا 

 لتعليقا
"أعع(،عا دعالايو عوواWH 1022)عأحناع:  وينع"أع عأع "عاةدع  عالصاابل

ةفعاليلووولع داعاحوووع، ع "،ع بوووهعحوووةفعاليلووولعالبوووب عا ووواعو حوووة ع كسوووةةعا  لووولع  حووول
"آع "،عاأووبعع لولعألاوًب،عاهلو عدلو عبن رو عأاعبكوااعالايو ع واعه حة عاانا ،عوبع  لو

نوبع  عوكوباعآلوة،عب "ع اداعدلب عهل عأاع دزعالأ"ع داع ق عهل  بب علب عوكبنابعاا 
ع"بووووئ "عداعهوووودنبع لوووو عالوصوووودةعا وووواعالبوووو  عهة نووووبعأاع ووووداعالايوووو عوقلووووالعهوووواا وووو

عهلوو عاناع يوو عأوووةعونبوودعو يوود ععلال وادبوو وو ع،ع"أع "عاةد(،ع76:ع7111)الةا حوو 
ا ووب عع وو ععط بول،ع وينوو :اسو عع،"أع ع "عأ وف،عهووبف،عاكوودل عاةدع وينوو :ع ي و 

 قعاللاوو عبأةسوو ،ع يووث،ع طووعو ووةدع وينوو :ع "،ع يوو عوووبذ"أع عا،عأع ععالسوو ئبل
ع،القوةآاعالكوةب ،عااللرولاةدع و ععووععووب  عالنقالععةاالوين ع  ع يذعالصبغعالااةد

 ع"ع قووالا ع" ع وو  "ع ووب ع وو علروولع ووةبلع وو ع اسووبةوووبععاا ووقعالواسووةاا،عااللا ووبه
َ َكب ووَفعع:القةط وو ع وو ع ووا عاللووهع يووبل ع وودعدلوو ع وو ع اسووبةن،عاع"  سووف"عأا،ع" حوونا

ٍ عَكوووووووووووووووووووبِ ِةبا ععععععععععععععععععععععع عأحووووووووووووووووووووناع{،11آبوووووووووووووووووووولعع:}األهووووووووووووووووووووةافآَسووووووووووووووووووو عَهلَوووووووووووووووووووو ع َووووووووووووووووووووا 
ع.(111:ع1جع،7111عالقةط  )

 المعنى في  اللهجات   : أنم
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ع؛16:ع7111)حسوونااع،عاكنوودةلع  بلوولع ووة  ا وو ل،ع"الللووق"ع: وينووع ابوودع:أنللام
عع.(161:ع7111عا اعسال 

 المعنى اللغوي 
عاأَلنووب :،عنوو (أعوووبدةع:)اللسووباعةعهلوو عاألةذعووواع وبووععالَلل ووق اووعوووبع:األنللام

ع عووووبدةع:القووبوا عالوحووبط)عااإلنوو عَأاع وبووُععوووبعهلوو عا ووِهعاألةذالَلل ووُقعَأاعالِ وواُّ
عأن (.

 الشاهد من النقوش 
عل  عالصاابع(،عاهةف6:ع7111) بس ااعأنب ع وين :ع"أنب "عاةدع  عالس ئبل

ع"اعل"عر باب و عاللحببنبولعهلو عصو ب  واع(،عWH 3730)ع نو ،ع نسوباعأعاع ""
،ع1001)أ اعالحسواعنسبا ع وين :،ع"أعاع "اع،(11:ع7111ع)القدةةعنسبا ة  ،ع
ع نسووووووبا،عوووووووة ،عة وووووو عا ينوووووو :،ع"أعاع "ع وووووو عال وادبوووووولعاةداع(،عع111:117نقوووووول

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععأباوووووووووووووووووووووووووووووووًبع ووووووووووووووووووووووووووووووو عال وادبووووووووووووووووووووووووووووووولع وووووووووووووووووووووووووووووووب اعع(،11:ع1000الوا وووووووووووووووووووووووووووووووبل)
ع.(Ajlouni 1989:36)ع"أعاع "

 الشاهد من القرآن الكريم 
ََنب ِع:ع عاللهع يبل ب  َذعَاَاَيَابعِلأل  َة  عالللقعا ب ع{،70آبلعع:}الةحواعَااأل 

ع(.111:ع1جع،7111)ال بابا عاألنب عك عد عةاح
عالتعيلق 
اةدع صواهع وع،الية بولعال ووبلبلعاال نا بول  عالنقوالع داعا س عدهعصبغع يد ع

ب قعطو ع،نسوباعاالللوقإلاعصاهعالسباعاال با،عاكلابع يطو عوينو :األة ع ع،الوب 
القوووةآاعالكوووةب ععاةدع ووو عهووووب ووو عالنقوووالععةاالوينووو عووووعع يوووذعالصوووبغعالوووااةدعاللاووو 
ع اسوووبةع ووو عاكنوودةع، وووة  عا وووللبووهعل لووودعالواسووةااعووووبعد  وووهعأاعع،االلا وووبهعااللروول
ََنب ِعَااأل َع:عان دعدل ع  ع اسبةعال را ع  ع ا عاللهع يبل ع،"األنب " َذعَاَاَيَابعِلأل   ة 
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ع1جع،7116)ال روووا عا نوووبًعع، نسوووبًعا ع باوووبعالووودباع ووو  عالللوووقعع{،70آبووولعع:}الوووةحوا:
161.) 

 المعنى في اللهجات   : سأب
عسووووووال ع ووووووا)اعاكنوووووودةع،يسووووووباع  بلوووووولعلا وووووو لع وووووودبد،عوينوووووو :ع ابوووووودع:بئلللللليس
علل  بع لرلع، حناع ع،"   ئ ع "عااةدع(،116:ع7ج،7111السباط ؛7111:706

ع.(10:ع7111حسنااا اع)عسدا 

 المعنى اللغوي 

)ال ووبجععالَ وو  ُ عاليوودالعال وودبد،عاال وو  ُ عال وودةع وو عالحووةلع:  ابوودعوينووع:البللأس
ع   (.عوبدةع:)اللسباعالكبةزعالحنباع   ِئ االوُعع،   (عوبدة:

 الشواهد من النقوش 

ع  سووب عأ وو ،عاووةة،ع وو  ،ع:  وينوو صوواهعال ووباع،ع"لعأعل"ع وو عالسوو ئبلعاةد
ع"حووووونا"ع وينووووو :ع "عأع"لع اوووووةهعلالصووووواابع ووووو اعع(،11:ع7111ع) بسووووو ااع وووووةاًع

(WH112)،ع وووووووووو  ،ع قووووووووووة،عك  وووووووووولع وينوووووووووو :ع،"لعأع "ع وووووووووو عال وادبوووووووووولع ووووووووووب اعع
 .(11:ع1001)الوا بل

    الشاهد من القرآن الكريم

َنبعال وووِدبَاعَ َلُوووواا عِ َيوووَداٍلعَ ئِوووبٍ عِ َووووبعَكوووبُناا عَبا ُسوووقُع:  عاللوووهع يوووبل ب ووو عااَعَاَأَلووود 
ع وووةا ةعةه وووةعع حووود عاوووب،عهلووو عاناع يبووو عا ب ئوووب ع، ووودبدع{،761آبووولعع:}األهوووةاف
ِوَاعِوواع:ع عاللهع يبل ب،عا (111:ع1،ج7111)القةط   َاُأاِحَ عِ َل عُناٍحعَأن ُهعَلاعُبوؤ 

عِ َوبعَكبُناا عَبا َيُلااَع عآَوَاعَ اَلعَ   َ ِئ   ِوَ عِ   عَواعَ د  حنا،عا عأ ع ع  {16عآبلع:} ادَ ا 
  (.11ع:1،ج7117)الصب ان ع س لعكاة  ع  سفعهلبا 

عالتعليق
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و وووةدع ن عهلووو عاناعَ ِيووو عع يووو عووووبذعلالصووواابالنقوووالع ووو ع،ع"لعأع "عاةد
ع يبووو ع"لعأع ع "،عهلووو عاناعاوووبًعأبع قوووةأاع،ع(11:7111)حةاح ووولعحوووناع وينووو :
:ع7111عه ب نوووول)عب ئوووو ع، وينوووو عوحووووناا،ع"لعأع "علايوووو ووووواعاوصوووودةعع" ئووووب "
عصووووواهعال وووووبا ووووووبذٍعو وووووةدع يووووو عالسووووو ئبلع ووووو عالنقوووووالع،ع"لعأع"لعاةد،ع(116

ع وينوو :عاسوو ع،"لعأع "ع وو عالنقووالعالسوو ئبلعاباووبًعع ووب اعع وو  ،االعال وودة،عوينوو : 
 قعالوينووو عووووععالايووو عالوووااةدع ووو عالنقوووالعب طوووع(،111:ع7116) ب قبوووهع وووةع ووو  ،

سووووةااعهلوووو عالواد وووولعاععااللا ووووبه.ع،القووووةآاعالكووووةب ،عااللروووولهوووووبعاةدع وووو عالسوووو ئبلع
 و ععال روا ع اسوبةعان ودعدلو ع و ،ع"يسوبا"علا ولهلو عووبع وب ع و عع،"َ ئِوب ٍعع" اسبةِع

علووووب أ يوووودالع وووودبدعأاعع{،761آبوووولعع:}األهووووةافعَ ئِووووب ٍععِ َيووووَدالٍع:ع ووووا عاللووووهع يووووبل 
الصواابلع و عالنقوالععةالااةدعالصبغ قعالوين عوععب طع،(11:ع7جع،7116)ال را 

د ووولعالواسووةااعهلووو عاععالكوووةب عااللروولعااللا ووبه،عالقووةآااةدع وو ععوووععووووباال وادبوولع
"ع اسبةِع النسا ع  ععان دعدل ع  ع اسبةع،لع  بللعسدا ا  لهل عوبع ب عع،"َ   َ ِئ  

عِ َوبعَكبُناا عَبا َيلُوااَع:  ا عاللهع يبل  ععنسوا ال)ع ع حونا،ع{16آبولعع:} وادعَ اَلعَ   َ ِئ  
عع.(166ع:7جع،1001

    اللهجات   المعنى في: برح

ع؛710:ع7111ا ووواعسوووال )علعكنبنووولا ووو ل،ع"أ يلوووهع" عأنا ع:وينووو ع ابووود أبلللرح:
عع.(111:ع7جع،7111عالسباط 

 المعنى اللغوي 

ا عَأ  وَةُحعَأ يو عدا عع، وهعاأ وب عَ ِةَحعالة ُ عَب  َةُحعَ ةاحًبعِ داعةاَ عوواعوااويهع:أبرح
عوبدةع:)اللسباعباي عكداعَأ عوبعنا عوبعَ ِةحَعاععاَ ِةَحعاأَلةَذع بَةَ اب،ع،َأ ع عَأنا عَأ يله

ع. ةح(
 الشواهد من النقوش
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"لعةعح"،ععا ووب (،عCIS 4332)ع ووة ع: وينو ،ع"لعةعح"علاةدع و عالصووااب
ع(،عا وو عاللحببنبوول17:ع7111) بسوو ااع ووالع ووب طعسووبئل،ع ووبةٍعع وينوو :ع وو عالسوو ئبل
ع: وينوو ،ع"لعةعح"ع(،عا وو عال ينبوول17:ع7111ع)القوودةةعسووبحلع وينوو :ع،"لعةعح"

ع(.عLeslau1982:104)عيبدة،ع ةلع، ة 
عالشواهد من القرآن الكريم

ع َوبَ عُواَسو عِلَا َوبُزع:  يوبل اللوهع عب وع د  عع َعَااِ  وَةب ِاعَأا  َووَععال َ ح  لُوَغعَو   َأ  وَةُحعَح  و عَأ  
ِاَ عُحُقً ب عع.(17:ع1جع:1001عالنسا )عأ ةحعأسبةع ع{،60آبلع:}الكاف َأو 

 التعليق 

هلوو عاناعَ َيوو عع"،ع وو عالنقووالعالصوواابلع يوو عوووبٍذعو ووةدعو يوود ع"لعةعحعاةد
"لعةعح"،ع  عال ينبلع ي عوبٍذععاهةفع(،7111:10)حةاح لع ةحع ة ع وين :

"لعةعح"،ع وووو عالنقووووالععا ووووب ع(،17:ع7111ع)القوووودةةعيووووبدةع ووووة عو ووووةدع وينوووو :
 وووو عع وووودزعالكلووووولعال اووووبدعأهطووووهسووووبئل،ع ووووبٍةع ووووالع ووووب ط،ععالسووو ئبلعاسوووو ع وينوووو :

اأ وب ع،عَ ِةَحعالة ُ عَب  َةُحعَ ةاحوًبعِ داعةاَ عوواعوااويهع:لوين عاألا اعأ بدحبثع،ع الوين
ع قعاللاوو ب طووع ووة ،عوكبنووهعنا عهنووه،أسووي ،ععنا أعوووبعأ ع:َ ووِةحَععأ ووةح،عاال ووبن :ع، ووه

القووووةآاعالكووووةب ،عااللروووول،عالنقووووال،عاكوووووبعاةدع وووو ععالووووااةدةع وووو عصووووبغالاالوينوووو عوووووعع
كنبنولعهلو عةاابولعلا ولعوبع ب ع و ع اسبة بعهل ع ع ة عالواسةااعهلاع.عااللا به
ع  أ ،ع"" عأ ووةحعهلوو عةااب وو عالووانااعاا وواعحسوونااع وو ع اسووبةاعع،اكنوودةع،ا وواعسووال 

:ع1جع،7111 اعك بةاع؛710:ع7111ع)ا اعسال عن دعدل ع  ع اسبةاعع،أ يلهعأنا 
عع.(16
 المعنى في اللهجات  : برد

ع؛101:عع7111اعسووووووووال )ا ووووووووعلع وووووووودب ا وووووووو لعناوووووووووبًعع:وينوووووووو ع ابوووووووود بللللللللردًا:
ع(.1000:106)الوةبخعال ةدع: وين ع ةدع  عال  بلبل:اعع،(111:ع7111السباط 

   المعنى اللغويع
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عالة َيودُعع اع:لباردا عهواعالُ وؤ ِعع،الَانِو ُّ ِدعهواعالنيوب عا وبلَحةِّ ع،االيوةلع كنو ع وبلَ ة 
داًععاهل ع داعُسوَِّ عالن ا  ُع ع:)اللسوباعنوا عألنوهعب وةدعاليوبااال وةدعالع،أَلنوهعةاحولعا َوَنيُّ ٌععَ وة 

)ووو اعع ع ووبل ةدعووواعالةاحوولالحووة،عاال ووةدعاالنووا ،عااليووةلع كن ووعال ووةدعاوود ع،ع ووةد(عوووبدة
ع  ع ةد(.ععوبدةع:اللرل

 الشواهد من النقوش 
 ووا عع،سوكاع،لاوف،علاووذ،علطوفع وااع وينو :ع،د"عةع"لعاةدع و عال وادبول

(Ajlouni1989:44عا ب ع،)عع.(10:ع7111) بس ااع  عالس ئبلع ةدًا،عأاع ةدع
عالشاهد من القرآن الكريم

ًداعَاَ عَ وَةاً ب:ع يوبل اللوهعع ب ع عَبوُداُ اَاعِ باَوبعَ وة     عبودا ااعع،{11 آبولع:}الن و 
ع(.ع111:7111ا)ال اللبع بابعناوبًع
 التعليق:

ع وينو :هلو عاناعَ َيوَ عووبٍذعو وةدع يو ع"لعةعد"،ع  عالنقوالعال وادبولععاةد
 ووووودزععاةده(،عAjlouni1989:44)عسوووووكا،ع وووووا ع، وووووااع،لاوووووف،علاوووووذ،علطوووووف

الوينوو ع وو عالنقووالعال وادبوولع  ووةلعاع،ال ووةدع:وينوو  عالسوو ئبلعاسوو عالنقووالع وو الكلووولع
قع و يوذعالواسوةباعهلو عووبعباا ا وة ،عالقةآاعالكةب عااللرولعااللا وبهعهوبعاةدع  

عافعهونا عحوة عال  ع ل،ع" بل ةادة"ع بلنا ،عاال يذع سة بع"ال ةد"ع دب ،ع سةااعا لل
 و ع وا عاللوهعع"صوااةعال ابسوبة"عان ودعدلو ع و ،ع"  ةدعالقلال"عالنبة،عا ياا ع سة ب

ًداعاَع:ع يووبل  عَبووُداُ اَاعِ باَووبعَ ووة   لاووفعهوونا عنووبةعع ووةادةع،{11 :}الن وو عآبوولعَ ووَةاً بع َع  
عع.(101:ع7111ا اعسال ع؛1:ع10،ج7117ع)الصب ان ع ان 

  المعنى في اللهجات : ىبغى، بع
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ع:7111السباط ع؛71:ع7111حسناا)علع  بللع وب ا  ل،عحسدًا""ع ين  بغيًا:
عع(.116

 اللغوي المعنى

اال رو عأصولهعالحسودع و عع،ال ل ،عاالاسبدعاال يد ،عا    ع وين عالحسدع:البغي
عألاعالحبسدعب ل عالوحسادع ادزع ةايلعناا عنيولعاللهعهلبوهعهنوهع؛سو عال ل ع رببًع

ع)اللسباعوبدة:ع رب(.

 الشواهد من النقوش ع

ع(،17: 7نقوولع،1001طال حووه)ع لوو عاه وود ،ع وينوو ع" ووغ":علالصوواابعاةدع وو 
ا  عع(،111:ع7116) ب قبهع   ع وين :،ع "عععل"ع"،اععع"لع  عالس ئبلعا اة

عع(.11:ع1001)الوا بلع ل اعاه د عع اة،ع وين :ع،غ"ع"لعال وادبلعاةد

ع الشاهد من القران الكريم
عالل وَهع:ع عاللهع يبل ب  عَهبَ َلعِ ِو  ِ عَوبعُهاِ َلعِ ِهعُ   عُ ِرَ عَهَلب ِهعَلَبنُصَةن ُهعالل وُهعِ ا  َاَوا 

عَياُوواةٌع ع، روو عال ووةحع داع سوودع:ابقووب ع،الاسووبدع،عأصوو عال روو :{60آبوولعع:}الحووواَلَياُوواغ
االحبسوودعب لو عالوحسوادع اوودزعع،ال لو عاأصولهعالطلوولعاال وبي عطبلولعال لو عاال رو :

 .(116،717:ع1جع،7116)ال را عإلناللعنيولعاللهع يبل عهنهعطل ب
 التعليق 

هلو عاناعالوال عع و يوو وةدععووبذٍعع  يوعل  عالنقالعالصوااب،ع"عع ع"لعاةد
 وو عالنقووالعأ وودلهعالرووباعهبنووًبعع،(WH 3661)عحوونا،عاه وود ،ع لوو :عَ َيووَ ع وينوو 

ععع"لعالايوو عااةدع"، ععع"لع  صوو حهع، "عغع"لع و عالية بولعال وووبلبلعاال نا بوول
،عا ووواعوووواعاة كووولع ةبوووولع وينووو :ع ووو عالنقوووالعالسووو ئبل،عاال وادبووولعالووواااع صووواهعا"،
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:ع7111)ه ب نوولعاأل يووب عالنب صوولعالوود عاصوو ع لوو عوةحلوولعالاوو ،عاللووبلصع وو عالية بوول
عهووبعاةدع و النقوالعع و عةالصبغعالوااةد يذع  ع قعاللا عاالوين عب طع،(711ع،10

 ووب ععلا ولعه يذعالواسوةباعهلو عووبعد  وهع لبو  ة اعع،االلا بهعالقةآاعالكةب عااللرل
 رو ع ياوا ع،ع اعك بوةا  ع اسبةعن دعدل عاع،ع بلحسدعأاعالكةا بل،ع"ال ر "ع  ع اسبة

:عع1جع،7111ك بوةع)ا واعهل ع يذعال لاااع  عالحقعل حبسد  عا  بياوا عا ودا ة  
 عع(.10:ع7111عسال عا اع؛111

 المعنى في اللهجات : تبر

ا ووواعسوووال عع؛11:ع7111)حسووونااعع لرووولعحوبوووة،عاسووو  أ لكنوووبعع :وينووو ع:تبرنلللا
ع(.عع171:عع7111

 المعنى اللغوي 

ال  َ ووبُةعالاووال عاَ   ووَةزعَ   ِ بووةًاعَأ عَكس ووَةزعاَأ لكووه،ع  ووةعا ووؤ  عُوَ   ووٌةعوووبع وو ع بووهعَأ ع
ع  ة(.عوبدةع:)اللسباعُوَكس ٌةعُوا َل ٌع

 الشاهد من النقوش 

ع(.عCIS 3184)ع   ،عحط ،عأ ل ع وين :،ع""هعلعةعلاةدع  عالصااب
 الشاهد في القرآن الكريم

عَ َ بًةا:ع عاللهع يبل ب  ،عاال  بةع  ع الكبًع{،ع11آبلعع:}ناحَاَ عَ ِنِدعال  بِلِوبَاعِ   
ع:عا وو ع الووهعهوونعا وو ع(،107:ع71عجع،7111)القةط وو عالاووال ،عااللسووةاا َاُكووالًّ

َو  َوووبَ عاَع َنوووبعَ   ِ بوووًةاَاوووَة  َنبعلَوووُهعاأل  عَ   ة  كسوووةنبعاععأ لكنوووبع  الكوووبًعع{،11آبووولعع:}الاة وووباُكوووالًّ
 (. 161: 1ج ،7116عال را )  كسبةاًع
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 التعليق

هلوو عاناعَ ي ووَ ععونبوودعو يوود عع يوو عوووبذٍععل"هعلعة"،ع وو عالنقووالعالصوواابعاةد
 ووداععوووع قعاللاوو عاالوينوو عب طوو(،ع10:ع7111)حةاح وولع ،عأ لوو حط ووع ،   ووع وينوو :
ع ووة عالواسووةااعهلوو ع اسووبةاع،عالقووةآاعالكووةب عااللروولعااللا ووبهاةدع وو ععهوووبالايوو ع

"صوووااةعع"   لكنوووب"،عان ووودعدلووو ع ووو علعحوبوووة،عاسووو  ا وووهلووو عووووبع وووب ع ووو عل،عةنوووب""   ع
عَ َ وبًةا:ع ا عاللهع يبل ع،ع  ع اسبةال ابسبة" {،ع11آبولعع:}نواح َاَ عَ ِنِدعال  بِلِوبَاعِ   

ع(.ع11:ع70جع،7117)الصب ان ع دوبةاًع،عادوةنبزعأ عأ لكنبزع  الكبًع
 المعنى في اللهجات        :ثقل

ع(.عع701:ع7111ع)ا اعسال علع ةبلا  للابهعع ابدعوين : :َلتَثق  
 المعنى اللغوي 

وووو عِهل ُواووووبعهلوووو عَأ وووو عع: بوووو ع، َُقلووووهع وووو عالسوووووااهعااأَلةذ َثق لللللت: الوينوووو ع َق 
هلبووو ع َُقووو عاال  قبووو عاووودعال لابوووف،عاال ووو ُ عِ داعَلِاووو عع،السووووااهعااأَلةذ،عَلِاَبوووه ع

ِاع قا عالَا  ُة:اع ن عهاعكداع،ِ َق ع  عاأُلد  عُأد  عع ق (.عوبدةع:)اللسباع َُقَلهع:أ عِاَ َةه 
 الشاهد من النقوش 

ع7116ل) ب قبووعأداةعلنوونحعالوووب عووواع ئووةع: ينوو و،ع "عاعقع"ثعةدع وو عالسوو ئبلاع
ع(.ععLP 306بلعالسوع)الحنا،عاد : وين ،ع "عقع"ثللصاابا  ععا ب (،ع167:

عالشاهد من القرآن الكريم 

عِ ن َووبعِهل ُواَوبعِهنوَدعَة ِّو ع:ع عاللهع يبل ب  َسوبَ بعُ و   َ ُلاَنَ عَهوِاعالس وبَهِلعَأب وبَاعُوة  َبس 
ًَع ِذ عِ ووو عالس وووَوبَااِهعَااأَلة  ع،{711آبووولعع:}األهوووةافعَ عُبَ لِّباَوووبعِلَا  ِ اَوووبعِ   عُ وووَاع َُقلَوووه 

ع العبيل ع ببوابعحوباع قوا عولو عوقوةلعا عن و عوةسو ع،السوااهعااألةذعلابهع  
ع(.111:ع1جع،7111)ا اعك بة
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  التعليقع

"ثعقع "،ع وو عالنقووالعالصوواابلع يوو عوووبذٍعو ووةدع ن عهلوو عاناعَ ُيوو ععاةد 
حاعالنقوووووالعة بع وووووبةع(،ع س ووووو11:ع7111)حةاح ووووولعنقووووو ذعصووووودةزاع،حوووووناع وينووووو :

احووناع…" ع وواع لووهعوع،عانوصعالوونقلعال ووبل  بنق وبذعالصوودة،عاالحووناعاد ووبلعالسوو
ع" ع ووواعع لوووهعاع  وووةحع وووةا ةع دبووودة:ا(،عاع11:ع7111)حةاح ووولعع نوووه"ااهلووو عهووو عألبوووهع

"ثعقعاع "،ع  عالنقالعالسو ئبلعع نه"،عااةدا...ه عألبهعاهل ععهل عيبل،عاال ا ""
عداةعنوونحعالوووب عووواع ئووة،عاسوووبهع وودل عألناووبع ربوولعا ل اوو عدالوو عال ئووة اسوو عال وووعع

اع ووو ع اسوووبةع ووودزعالكلوووولعهلووو عووووبعب(،عا ووودعد ووولع يوووذعالواسوووةع167:ع7116) ب قبووول
عِ ووو ع:ع ووو ع وووا عاللووهع يوووبل عرووا لع وووةبل،عان وودعدلووو ع ووو ع اسوووبةعال ا وووباا ووقعل  َُقَلوووه 

ًَع ِذ ووووَوبَااِهعَااأَلة  " قوووو عهلواووووبعالاوووو عأوة ووووبعهلوووو عأ وووو عع{،711عآبوووولع:}األهووووةافالس 
ع(.171: 1جع،7116عال را ) السوااهعااألةذعاك علا ع قب "

 المعنى في اللهجات       : ثوي
ع.( ااعوبدةع:اللسبا)ع ن عأسدلع  بللعا  ل،ع"و ا عالرن "ع ابدعوين  الثاية:

 المعنى اللغوي

عهوواعدلوو ع اوو ع َعع:الثويللة  ووَدِةعالة ووِ ع واداعاة  اَيووه  ِةعِ ي  بَبوُلعا وو ع ُلروولع نوو عَأَسوٍدع َقوود 
ع هعهل عالطةبوِقعاالَيَلوُ عال  وُ ،عاالَيَل عوبعُنِصلَعع:ُصا ةع ب عبيقالُع عواعالح بةةعلُبس  َد  

ح بةةع ة عع بللب ع  كااعهالولعللةاه ع داعة ععواعالرن علوباًلعبا ود ع اوب،ع ببولعالرون ع
 .وبدةع اا(ع:)اللسباعا ببلعاإل  عو اا بعا  عهبن لعأاعحا عال باه

 الشاهد من النقوش 

ععععععععع ووووووب (،عاعWH1282)عالروووووون ووووووو ا عع وينوووووو :،ع"ثع عه"عاةدع وووووو عالصوووووواابل
ع1001)الوا وبلععوة اوععصوربة،عةا بول،ع و ع وينو :،ع"ثعاعه"ع  عال وادبلع وبلااا

ع.(11:
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ععععععععععععععععووووووووووووو ا عالرووووووووووووون ع:"ثع عه"،ع وووووووووووو عالنقووووووووووووالعالصوووووووووووواابل،عاسووووووووووووو عا ينوووووووووووو عاةد 
(WH 1282عا وووو عال وادبوووولع ووووبلااا،)ع"ثعاعه"،عوة اووووععصووووربة،عةا بوووول،ع وووو ع

عاللروولعاالوينوو ع وو ع ووداعا سوو عهوووبعاةدع وو ع قعاللاوو ب طووع،(11:ع1001)الوا ووبل
ع.عااللا به

ععععععععالمعنى في اللهجات: ساج حاس،

لع  بلولعا و ل،ع وب علوال عالودببةعأ ع للو عاألن ولع ابودعوينو :ع:جلاس ،ساح
ع.عع(761:ع7111ا اعسال عع؛161:ع7116)الطبلع دب 

 المعنى اللغوي

ُ عاالَ ا  ع بل ب ع وين :ع:حاس  ِ د ُةعا لِ الطعاُوداَةكُلعالاةِلعاالربةةععَحا 
ووووَا : ُ اووووب،عااأَلح  عالنووووبِ عالُولَ ِلطوووولعالحووووةِل،ع بلوووودِّئلعَبحوووواُ عالرووووَنَ عأ عَبَ َلل ُلاووووبعاُباةِّ

عحا (.عوبدةع:)ال بجعالَ ة ُ عالد ع عبُةدُّزع   ٌع

 الشاهد من النقوش 

ع(.WH 2998)ع  ل حث،ععوين : ،ع"حعاع "ع ةدع  عالصاابل

 الشاهد في القرآن الكريم 
وًداعو ا ُيوا ًع:ع عاللوهع يوبل ب  ع{،1عآبولع:اإلسوةا }عَ َ بُسواا عِلواَلَ عالودَِّببِةعَاَكوبَاعَاه 

 (.ع706:ع1جع،7116)ال را ع طب ااعاداةاا
 التعليق

ا وو عع حووث،ع وينوو :ع و عالنقووالعالصوواابلع يوو عوووبٍذعو ووةد،،ع"حعاع "عاةد
 ع قوودعةا عأنووهع ووةععالاوو ،عاللووبلص،لوو عوةحلوولعهلوو عاألصوو عالصووحب،ع  وو عال طوواةع 

ةبُساا عِلاَلَ عالدَِّببَ حَع ع عااحودنو{،ع صاهعالحب عالواوللعا وبع وي1آبلعع:}اإلسةا،
ع "عأ"حعع طووووواةعالايووووو ع ووووو عالية بووووولع لووووو عأاعاصووووو ع لووووو عوةحلووووولعالاووووو ،عاللوووووبلص
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ووع قعاللاوو بطوو ع(،701،711:ع7111)ه ب نوول بعاةدع وو عاالوينوو عوووعع ووداعالايوو عهو 
لعا ووطووبفع لع وينوو :،ع"،عحووب " ووب عاد وولعالواسووةااع لوو عأاعااللا ووبه،عللروولا

َ َ بُسوواا عِلوواَلَ ع:  ودب ،عان وودعدلوو ع وو عصووااةعال ابسووبةع و ع اسووبةع ووا عاللووهع يووبل 
عحووووووووااعابرووووووووداااعاسووووووووطعال بوووووووواهعبةعع طووووووووب ااعاداةااع{،1آبوووووووولعع:}اإلسووووووووةا الوووووووودَِّببة

ع(.ع17:ع1جع،7117)الصب ان 
  المعنى في اللهجات: حجر

وووُة،عاالوح وووة ابووودعوينووو عحجلللر: وووُة،عاالُح   وووُة،عاالَح   كووو عدلووو عالحوووةا ،عع:عالِح  
)ا وووووواععلع وووووةبلا ووووو لع"حةاووووووًبعوحةووووووبًع"ع اووووواع ابووووودعوينووووو ع كسوووووةعأ صووووو،،عا وووووةعاال

ع"َحعَحعُجعة"عا ووووةدع وووو علا  وووو عاألحقووووبفعال  بلبوووولعاالواةبوووول(،ع170:ع7111سووووال 
ع(.ع111:ع1000)الوةبخعان  ةعا ل عللحةاسلع  عوكباعوبعا ين :

 المعنى اللغوي
َهعهلبهعَأ عوني هعواعَأاعباصو عِ لبوهعاكو عووبع ِةع  عاللرلعوبعَحَ ة  َأص عالُح  

َهعهلبه،عَحَ َةعهلبهعاح اةًاعَأ  ًًعع،َوَني َهعونهع قدعَحَ ة  ووبدةعع:)اللسباعحةاوًبعوحة وًب
عح ة(.

 الشواهد من النقوش 
ع7111سوووو اا:) بع صووووةع،حووووو ،عحوووو  عع وينوووو :ع"حعجعة"عاةدع وووو عالسوووو ئبل

(،عا ووب ع161:ع7116) ب قبووهعح وون،عونووع،ع"حعجعة"ع(،عا وو   عكوودل ع وينوو :61:
"حعجعةعع(،عا اوةع و عال وادبولWH1771)عحوببلع: "حعجعة"ع وينع  عالصاابل

ع(.61:ع1000ح ةة،عنبحبلع)الوا بلعا ين :،عه"
 الشاهد من القرآن الكريم 

َاعال َواَلِئَكوَلع: عاللهع يوبل ب  َ عَبوَةا  وًةاعَبوا  وِةِوبَاعَاَبُقالُواَاعِح   َوئِوٍدعلِّل ُو   وَة عَبا  َ عُ   
ُ وواًةا ووواعاللووهع يووبل عأاعبونووععع وودزعالكلووولعاسوو يبدةعاطلوولع{،11آبوولعع:}الاة ووباو ح 
ا و عوووبعكوبنااعبقالوااعهنودعلقوب عهوداعأاع  وا عوكوةازعأاع قالاوبعالوالئكوولعع،لقوب   
ع.(711:ع1جع،7111ا )ال بابعهلبك عال نلعأاعال  ة عحةاوبًعع: وين 
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 التعليق
هلووو عاناعَ ي وووَ عع يووودل،ع يووو عووووبٍذعونبووودعوب"حعجعة"،ع ووو عالنقوووالعالسووو ئعاةد
عرلعاسووبلع وينو :ب"حعجعة"،عصوعح  ة،عحو و ،عا و عالنقوالعالصواابلعاةدع وين :

ُ وةُعالحوببل،عاالونع،عاَحَ َةعهلبهع (،عا و عالنقوالع61:ع7111)ولكوبا عونوععونوهعَبح 
االوينوو ع وو عع قعاللاوو بنبحبوول،عح ووةة،ع طووعه"،عاسوو ع وينوو :عجعة"حععال وادبوولعاةد

،عاد ووولعااللا وووبهعالقوووةآاعالكوووةب عااللرووولعالنقوووالعهووووبعاةدع ووو ع ووو عالوووااةدةالصوووبغع
عالنسوا لع وةبل،عان ودعدلو عع و ع اسوبةعا والواسةااع  ع اسبةا ا ع لو عووبعباا وقعل

ُ اًةا:ع  ع ا عاللهع يبل  ًةاعو ح  وحوة ععحوةا ع{،عا وا11آبولعع:ا}الاة ب َاَبُقاُلاَاعِح  
؛ع177:ع7111ا اعسال )عهلبك عال نلعاال  ةعاالراةاا،عا اع ا عالوالئكلعللكب ةبا

ع(.711ع:1جع،1001النسا 
 المعنى في اللهجات       : حوب

:ع7111)ا وواعسووال عا طاووباع  طووع  بلوولع لا وولدن ووًبعك بووةًاعع: ابوودعوينوو ع:حللوب
ع.(16

 المعنى اللغوي
اُعع:الَحللْوب   َ ووُل،عاالُحوواُلع بلاوو :عالُحوون  الاَووالُ عاالووَ الُ عاالوون ا ُ عاالَوووَةُذ،ععاالَاح 
ُل:عال  ع ووووَاَلعصووووبةع لوووو عاإلاال  َحوووواُّ ووووُع،عاَأح  وووووبدةع:ع)القووووبوا عالوحووووبطع،عاالوووودنل  وووو ِعَا ُّ

ععحال(.
 الشواهد من النقوش 
(،عا وةدع و ع11:ع7111) بسو ااع   دنل،عع وين :،ع"لعاعح"ع ةدع  عالس ئبل

ع(.عWH 73)عحنا،ع  ل ع وين :،ع"العح"عالصاابل
 الشاهد من القرآن الكريم 

عالنسوا )عدن وًبعه بووبًعع،{1آبولعع:}النسوب عِ ن ُهعَكبَاعُحاً بعَكِ بوًةاع: عاللهع يبل ب 
ع(.110:ع7جع،1001
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 التعليق

و ةدعوي و عاليوباع ن عهلو عاناعَ َيوَ عع ي ع  عالنقالعالصاابل،ع"حعاعل"عاةد
يودعالنوااعب"حعاعلعا"،عابوكواعأاععباوبًعأعااةد(،ع11ع:7111عاح ل)حةععدنلع وين :

ًًع وووععالايوو عالووااةدع وو عاالوينوو عع قعاللاوو ب طووع،(11:ع7111ع)ه ب نوولع وو عآلة ووبع نابنووًب
اد لعالواسةااع ل عوبع االلا به،عالقةآاعالكةب عااللرلعاةدع  عوبوععالنقالعالس ئبلع

  و ع ووا عاللووهع يوبل عن وودعدلوو اعع"،حعال"ع وو ع اسوبة،ع"ايطاووباع طو "عا وولباا وقعل

ن ُهعَكبَاعُحاً بعَكِ بًةا: ًِ  ع.(100:ع7جع،7111ع)ال بابا عدن ًبعه بوبًعع{،1آبلعع:}النسب 

 المعنى في اللهجات       : خبل

ع(.عع10:ع7111ع)ا اعسال علعهوباا  ل،عيبًب""ع ابدعوين عل بً :
 المعنى اللغوي

: َ ُ عاَلِ  ٌععَ سبُدعاألهابِ عكوبع  عالَخْبل  عاَبُدُزع ُعع،َل بً ع ااعأل  ع)القبوا عل ه عُ ا 
وِقع والعُ ُنوااعاألوواة،  سوبدعع،ل و (عووبدةع:الوحوبط َدُةعالُحو  عاا لِ  وبُ :عالَحو ُ عع، واعَ وا 
ع.ععل  (عوبدةع:)ال بج

 الشواهد من النقوش 

عأ سووووووود،عأ لوووووووف،عال ووووووواعاالوووووووو دووووووووة،عع: وينووووووو ع،"خعلع "علةدع ووووووو عالصوووووووااباع
علوووةال،ع لوووفع: وينووو "خعلع "،عع ووو عالسووو ئبلعا وووب ع(،17: 7نقووول ،1001طال حوووه)

ع.ع(11:ع7111) بس اا

  القرآن الكريمالشاهد من 

عَلَ ب ًع:ع عاللهع يبل ب  عَ عَب  ُلاَنُك   عَببعَأبَُّابعال ِدبَاعآَوُناا عَ عَ   ِلُداا عِ َطبَنًلعوِّاعُداِنُك  
ع7جع،7111)ال باوووووبا ع ووووو عالاسوووووبدعبقصوووووةااعلكووووو ع،عأ ع {771عآبووووولع:}آ عهووووووةاا

ععع.(711:
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 التعليق 

ع:  وينوو ي وو ععهلوو عاناونبوودعوووبٍذع يوو ععل وو عالنقووالعالصووااب،ع"خعلع "عاةد
عونبدعو يد ع،ع" وع"خعلع عبابًعأع،عااةدأ سد،عأ لف ًٍ ع وينو :ع  عي عهل عاناع َعع ي عوبِذ

،ع(61:ع7111ع)حةاح وووولع" عخعلع "ع،عااةدعصووووبرلعاسوووو عالابهوووو هعال نووووااوس ووووع ووووا
عاالوينو ع قعاللاو ب طولوةال،ع لوف،عع  عالنقالعالس ئبلعاس ع وينو :ع،"خعلع "ع ب اع

،عاد ولعالواسوةااع لو عالقةآاعالكةب عااللرلعااللا بهعاةدع  ع  عصبغعالنقالعوععوب
عَلَةُ اا ع:ع ا عاللهع  ع اسبةعصااةعال ابسبة  عان دعدل ع،ع"هوبا"علا لوبعباا قع َلا 

وووووووبعَناُداُكووووووو  ع ًاعا سوووووووبدًاعووووووووبعناداكووووووو ع  ع وووووووة عع،{11عآبووووووولع:ال ا ووووووول}عِ   عَلَ وووووووب ًععِ وووووووبُك عو 
  (.11:ع1،ج7117)الصب ان 

 المعنى في اللهجات       : رمخ

:ع7111)سووولا  علع  بلوولعطووو ا ووو ابووودعوينووو عالوو ل،،عال ووو ةعالو  وووعع لعرمللخ:
ععع.(711

 المعنى اللغوي 

هعلروووولعطبئبوووول،عةولووووعزلووووةوخعال وووو ةعالو  وووووع،عاالووووةوخعااحوووودالووووةوخعالوووو ل،،عاا
ععةوووووخ(.عوووووبدةع:)ووووو اعاللروووولعاةوووووبخعوااووووعع،االةولووووب عال ووووبةعالكلاوووولعب كوووو عالووووةوخ

 الشواهد من النقوش  

،عاالوووةوخعلي ووولعالو  ووووعاع وينووو :ع"ةع عخعاعا"،ع"ةع عخ"،عل ووو عالصوووااباةدع
عع(.60: 7نقل ،1006طال حل)ال ل،ع

 التعليق

 ،عا وودع كووااعالنووااعأسوووب وو عالنقووالعالصوواابلعع"ةع عخعاعا"،عةع عخ"،"عاةد 
 عع."ةع عخعاعا"ع وبعلل  نبلعأاعلل ناباع  عا س 
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 المعنى في اللهجات : سوم

ع؛711:ع7111)ا ووووووووواعسوووووووووال علعلووووووووو ي ا ووووووووو وينووووووووو ع ةهوووووووووااع لع:ت ِسللللللللليم ونَ 
ع (.111:ع7111السباط 

 المعنى اللغوي

عسا (.عوبدةع:)ال بجع  ع ةس ع ةه عا ع يلف الساا عاالسبئولعك ع

  الشاهد من النقوش

ل،عنقووووو7110)باسوووووفعألة اوووووبعللوةهووووو عةاهووووو ،،ع" ع عأ"عل ووووو عالصوووووااباةدع
ع(.111:ع771

عالشاهد من القرآن الكريم

ن وُهعَ وَةاٌلعَاِون وُهعَ وَ ٌةعِ بوهِع:ع عاللهع يبل ب  عُ َاعال ِد عَأنَنَ عِووَاعالس وَوب عَووب عل ُكو عوِّ
بئولعاالسوا :عالةهو ،ع سوبوااعأ ع ةهوااعاونوهعاإل و عالسوع{،70آبولعع:}النح عُ ِسبُوااَع

ععع(.111ع:1جع،7111ك بةع)ا اع ةهااع بهعأنيبوك عألةجعلك عونهع  ةاًع

 التعليق 

ع َعِيوللو اوا عهلو عاناع ُعع  ي عوبٍذعو نوعل  عالنقالعالصااب،ع ع "ع"أعاةد
 وووداعووووعع قعاللاووو عاالوينووو عب طووو(،ع777:ع7111ع)حةاح ووولعةهووو عالوب وووبلع:  وينووو

باا وقعد ولعالواسوةااع لو عووبع،عاعرولعاالقوةآاعالكوةب هوبعاةدع و عاللا وبهعااللالاي ع
 وو ع اسووبةعع،"صووااةعال ابسووبة"عان وودعدلوو ع وو ،ع" سووبواا"ع وو ع اسووبة،ع"لوو ي "عا وولل

ألوةجعلكو ععوينو :،ع {70آبولعع:}النحو عَاِون وُهعَ وَ ٌةعِ بوِهعُ ِسوبُوااَع:ع ا عاللوهع يوبل 
  (.71:ع1جع،7117)الصب ان عونهع  ةًاع ةهااع بهعأنيبوك 
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 المعنى في اللهجات       : عرش

ع)الوطل و عا وب ع،لعأ  عالح بنا الوكباعالوسقاف،ع لع: ابدعوين ع:يعرشون
الوكووباعالوسووقافع،ع"هةب ووه،عهووةبل"ع ووةدع وو عال  بلبوولعاالواةبوول:ع.(761:ع7111

ع(.711:ع1000)الوةبخعابكااعواعأيصباعا داععاأل  بة

 المعنى اللغوي

ُنوواَا،ع:يعرشللون َهِوووَ علَووُهعَهة  ووًبعاَة َووَعع،عَ عَبي ِةُ ووُهعَهة  ووًبعاُهُةا ووبًعاَهووَةَلعالكووة ععَب  
ووَ بُاعع،َدَااِلَبووُهعَهلَوو عالَلَ وول َسووُ عَهَلب اَووبعُ ا  َ ووهعَ ي ةِب ووًبع داعَهَطووَفعالِيبووداَاعال  ِوو عُ ة  اَهة 

 (.عهةلعوبدةع:)ال بجًِععالَكة  

 الشواهد من النقوش 

عاعكوووووووووواخعأاعسووووووووووقبالأع،هووووووووووةبلع وينوووووووووو :،عل"ع عةع"عع وووووووووو عالسوووووووووو ئبلاةدع
ع.(10:ع7111) بس اا

  الشاهد من  القرآن الكريم

ُووووُهعَاَووووبعَكوووبُناا عَبي ِةُ وووااَع: عاللوووهع يوووبل  وووب ُاعَاَ ا  وووَنُععِ ة َهوووا  َنوووبعَووووبعَكوووبَاعَبص  عَاَدو ة 
ععععععععععععععععع،7111ع)ال باوووووووبا ع،عووووووووبعكوووووووبنااعبة يوووووووااعوووووووواعال نبوووووووبا{711عآبووووووولع:}األهوووووووةاف

ع(.111:ع7ج

 عليق تال

هوووووةبل،عأاعكووووواخعأاعع وينووووو :ع،اسووووو عالسووووو ئبل وووو عالنقوووووالع،ع"لع عععة"عةداع
عالقوووةآاعالكوووةب عااللرووولع قعاللاووو عاالوينووو عووووعع وووداعا سووو عهووووبعاةدع ووو ب طوووع،سوووقبال

ان دعدل ع،ع" وب "علا وبعباا قعلع"بية اا"،ع اسبةعد لعالواسةااع ل ع،االلا به
،ع{711عآبولع:}األهوةافعَبي ِةُ وااَعَاَووبعَكوبُناا ع:عقوا عاللوهع يوبل لعالقةط  ع اسبةع  

 .(107:ع71جع،7111)القةط  عب نااوبعكبنااع
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 المعنى في اللهجات       : عزب
ع(.عع711:ع7111)ا اعسال ععلعكنبنلا  ل،ع"بربل"ع ين و ابدعع:يعزب

 المعنى اللغوي 
 الشواهد من النقوش 

ع(.عCIS 435)عدعا  عع، وين عيبل،عنل"ع"ععلالصاابةدع  عاع
   د من  القرآن الكريمالشاه
ووُنُلعَهن ووُهعِو  قَووبُ عَدة ٍةعِ وو عالس ووَوبَااِهعَاَ عِ وو ع:ع عاللووهع يووبل ب وو َهووبِلِ عال َرب ووِلعَ عَبي 

عِ  عِك َوبٍلعوُّ ِوباٍع َ ُةعِ    َرُةعِواعَدِلَ عَاَ عَأك  ِذعَاَ عَأص  َة   واعاليوبل ع{،ع1آبولعع:}سو   األ 
ع،ا ووبع و عالسووبااهعااألةذعاووبعاح واهعهلبوهع لاببهعالصداةعاوبعا  ولهعهلبه

و قووب عدةةعا عبربوولعهنووهع وو  عسوو حبنهع ع لووهع  ع وواععبيوونلعهنووههووال عالربووالع ع
عع(.111:ع71جع،7111)القةط  ععهبل عالربلعاال ابدة

 التعليق
ووو عل ووو عالنقوووالعالصوووااب،ع"ععنعل"عاةد ع يووو عووووبٍذعونبووودع ن عهلووو عاناع يِّ

عاللاو  قع وداعالايو ع و عب طو(،ع711:ع7111عحةاح ل)عا  يدع،د لع،يبلع:  وين
ووااع وؤبوودةعا وودع ووب هعال ابسووبةع، االلا ووبهعالقووةآاعالكووةب عااللروولبعاةدع وو علوينوو ،عهو 

ع وينو :،ع"بيونل"عاد ولعاليدبودعوواعالواسوةباع و ع اسوبةكنبنول،ععلا ولعلوبع وب ع و 
ب وِلعَ عَبي وُنُلعَهوبِلِ عال رَع:ع  ع ا عاللوهع يوبل عال بابا عبربل،عان دعدل ع  ع اسبة

ووووُهعِو  قَووووبُ عَدة ةٍع عال باووووبا )عب  يوووودعهنووووهعا عبربوووولعهوووواعهلوووووهع  {،1آبوووولعع:}سوووو  عَهن 
عع.(116:ع1جع،7111
 المعنى في اللهجات : عسس

ع(.عع176:ع7111ع)ا اعسال عهسي عأد ةع لرلع ةبل
 المعنى اللغوي

عَأ  عَبُي ُّ َيَ عالدئُلعطبفع بللب عع:ه   الس َحة،عا واعِ   وب عطبفع بللب ،عاَهس 
داعَأد ووة، ووَيَ عَأد وةعاللبو عِ داعَأ  وو ع  الووهعااِ  ووَي عاللبو عَأ  وو عاَهس  ع)اللسووباعوووبدة:عَهس 

عهس (.ع
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 الشواهد من النقوش 
 ووب عاعع،(WH 3840)عبطوواف،عةا وولعلووبالًعع ويوو :،ع "ع"ععللصوواابا وو عاةدع

"ععاععل وو عال وادبووع،عااةدعأباووبًع(707:ع1001بلاوو)الو ع "ع عع"عال وادبوولع وو 
عع.(Ajlouni1989:40)ع "

 القرآن الكريمالشاهد من 
ووَيَ ع:ع عاللووهع يووبل ب وو  ووِ عِ َداعَهس  أ  وو عأاععأد ووةع دع{،71آبوولعع:}ال كووابةعَاالل ب 
عع.(111:ع1جع،7111ع)ال بابا ع  الوه
 التعليق
ع:  وينع َعيَعهل عاناع َعع ي عوبٍذعو ةدعو يد ععل  عالنقالعالصااب،ع"عع "عاةد

"عع ع "،ع و عالنقوالعال وادبولععا اوة(،ع711:ع7111ع)حةاح ولعلوبالًععطوبفع،ه 
عهلوو ع اسووبة الواسووةاا  ووة اع،ع حووثعهوواع:  عوووبٍذعو ووةدعهلوو عاناعَ َيووَ ع وينوو يوو

 ووا عاللووهع  وو  ال رووا ان وودعدلوو ع وو ع اسووبةعع، ووةبللعا ووهلوو عوووبعباا ووقعلع، "ي"هسوو
وووَيَ ع:ع يووبل  وووِ عِ َداعَهس  عونوووهعاإلعالبسوووبةعالووو عب وووقَعد وووةعداعأ ع{،71آبووولعع:}ال كوووابةعَاالل ب 

القةآاعهوبعاةدع  ععالوين اللا عاع قع داعالاي ع  عب ط(،ع111:ع7جع،7116ع)ال را 
 .(701:ع7111ع)ه ب نلعاللا بهاعع،االلرلع،الكةب 

 المعنى في اللهجات : على، علو، عل
 وةدعع(،761:ع7111)ا واعسوال ععلع  بلولع ودا ا و لعل قاةا""ع ابدعوين  لتعن:

هلبووهع :الواةبوول(،ع ووةدع وو ع711:ع1000)وووةبخععهووالعا ينوو :ع،هلوو : بلبوول وو عال  
ع(.711:ع1000)وةبخعهبلبلع: ا ين

 المعنى اللغوي  
َ َةعاَطَرووو  وووَ ك  ع:)اللسوووباعَطَرووو ع ووو عاأَلةذعبقوووب عَهوووالع وووالٌاع ووو عاألةذع داعاس 

عهال(.عوبدة
 الشاهد من النقوش

ععععععععععععععععععععععععة وووووووووووووووووععصووووووووووووووووويد،عاة قووووووووووووووووو ،ع وينووووووووووووووووو :ع"، ع عأع"علاةدع ووووووووووووووووو عالصوووووووووووووووووااب
(WH 2181,SIJ 730ع،)هال،عصويد،ع ينو و،عه"ع ع عع" : و عالسو ئبلعا اة:
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هلووو ،عع أناحعأ لوووف،ع يووود عع: وينووو ع، "ع ععع "،عااةدعأباوووًبع"هع ع ع"ععاكلوووول
اسوووو ع بهوووو ع،ع" عهععع ع "ع ووووةدع وووو عال وادبوووول:اع، (71:ع7111) بسوووو اا:عان اوووو 
ع.(701: 1001الوا بل) و يلبا،عوة اعع: وين 

ععالشاهد من القرآن الكريم

ِذع : عاللووهع يووبل ب وو عِ وو عاأَلة  ووَةاِئبَ عِ وو عال ِك َووبِلعَل ُا ِسووُدا  َاَ َاووب َنبعِ لَوو عَ نِوو عِ س 
عُهلُوواًّاعَكِ بووًةا ُلا  َ ب ِاعَالَووَ ي  الوو  لواعالنووب ععع،،عالوو يلاعال سوو ك ةا{1آبوولع:}اإلسووةا عَوووة 

ع(.706:ع1جع،7110)ال را عك بةاًععهلااًع
عالتعليق
ةعونبووودع ن عهلووو عاناعأ  ِيووو ععع ع "،ع ووو عالنقوووالعالصووواابلع يووو عأووووع"أعاةد

"،ع وو عالنقووالععع ع عه"عا ووب (،ع711:ع7111ع)حةاح وولعة قوو اع،صوويدع:  وينوو
عااةدعأباوبًعع،هوال،عصويدع وينو :وسندةع ل ع ب عاووبةعالوو كل ععوبذٍععبلع ي ئالس 

أ لوووف،ع يووود عع،أناحع وينووو :،عللو اوووا ع و نوووعواوووبةعع يووو صوووبرلع"،ع " ععع ع
 قع داعالاي ع و عاللاو عاالوينو عووعع يوذعالصوبغعالوااةدةعب طد ل،عهل ،عان ا ،ع

 وووبل ر ععيلوووا"ال"عالواسوووةااع لووو ع اسوووبة اد ووول االلرووولعااللا وووبه،عالقوووةآاعالكوووةب  ووو ع
عُهلُووواًّاع : ووو ع وووا عاللوووهع يوووبل االطربوووبا،عان ووودعدلووو ع ووو ع اسوووبةعال باوووبا ع ُلا  َالَوووَ ي 

ع)ال باوووبا عل سووو ك ةاعهووواعطبهووولعاللوووه،عالووو  لواعالنوووب ع،{1آبووولع:ةا }اإلسوووَكِ بوووًةا
 ع.(161:ع7جع،7111
 المعنى في اللهجات       : قرح

  بلوولععالا وولأ وو عالح ووبن،ع ُووة حع ينوو ع ووةحعع وو علا وول ووةحعع ينوو ابوودعو َقللْرح:
 .(17:ع7111)حسنااع وب 

 المعنى اللغوي
ُةُجعع:الَقْرح   عالسِّالِحعانحِازعووبعَبل  الَ   وُةعع بلَ َدِا،عاالَقةبُ،:عال ةبُ،،عاالقَوة ُح:َهذُّ

الاَعع، داعَ ةاَو ع ل عَ سبدٍع ع ةح(.ععوبدةع:الوحبطع )القبواععاَ َةٌلع دبٌدعُبا ِلُ عالُاص 
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 الشاهد من النقوش
 وووو عا ووووب ع(،عCSNS 426)عُ ووووِةحَعع وينوووو :لعلصووووااباع وووو ،ع"قعةعح"عاةد
 .(701:ع7111ع) بس ااع ةحع: ين و ةحع :الس ئبل

 القرآن الكريم الشاهد من 
َ عَ ة ٌحعوِّ  ُلُهعَاِ ل َ عاألب وبُ عُنوَداِاُلَابع:ع عاللهع يبل ب  عال َقا  عَو   عَ ة ٌحعَ َقد  ُك   َسس  ِ اعَبو 

أ ع اعكنوو  ع وودعأصوووب  ك ع ووةاحعا  وو عوووونك ع{،ع710آبووولعع:}آ عهوووةااعَ ووب َاعالن ووب ِع
عع(.ع117:ع7ج،ع7111ك بة)ا اعع   عا ةاحعو  طبئالع قدعأصبلعأهدا ك ع

 التعليق
 يوو عوووبٍذعو ووةدعو نوو عللو اووا عهلوو ع ل"قعةعح"،ع وو عالنقووالعالصوواابعاةد

 ووووو عالنقوووووالع،ع"حعقعة ع"عاةد(،ع761:ع7111ع)حةاح ووووولعُ وووووِةحَععاناعُ ِيوووووَ ع وينووووو :
قووهع يووذع ب ووة ح،ع طع، ووة حع وينوو :عاناع يِّوو ع هلووع يوو عأوووةعونبوودعو يوود ععالسوو ئبل
   وةع، االلا وبهعالقوةآاعالكوةب عااللرولهووبعاةدع و عينو ،عاعلوااعاللاو   عنقالعالصبغع
ان ودعدلو ع و ع اسووبةعع،أ و عالح ووبنعلا ول وةحعهلوو عووبعباا وقععهلو ع اسوبة ااعالواسوةع
َ عَ وة ٌحعوِّ  لُوهُعع: ا عاللهع يب     القةط   عال َقوا  عَوو   عَ وة ٌحعَ َقود  ُك   َسس  ع:}آ عهووةااعِ اعَبو 

ع(.111:ع1جع،7111القةط  ع)عالقةحع بلا ،عال ةح، {710آبلع

 المعنى في اللهجات: كبر

ع(،ع ووةدع وو عال  بلبوول:11:ع7111)حسوونااعلع ووةبلا وو ل،ع ابوودعوينوو "ه  " َكب للَر:
عصووويدعأاعلوووةجعوووواعالودبنووولعوحوووواًلع بلوؤانووولعو  اوووًبعصوووالعال  وووب عينووو  و،ع"أك وووة"
ع(.177:ع1000،)وةبخ

 المعنى اللغوي

عه  (.ععوبدةع:)اللسباعالِكَ ةعالي ول،عك ة،عه  
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ععالشاهد من النقوش
لبووووةععاألةذ،عك بووووة،عنادع وووو عالرووووال ،عأاع: وينوووو ،عة"علع" عالسوووو ئبلعةدع وووو اع
ع: ينوووو ع،ة"علع" عةدلعاع ووو عالصوووااباعع(،16:ع7111) بسووو ااعوحصوووا عاا وووةعاا وووة،
ع1000الوا وووووبل)عك وووووةع:ينووووو و ،ع" علعة"ع ووووو عال وادبووووولا وووووب ع(،عISB390)عك بوووووة

ع(.ع776:
  الشاهد من  القرآن الكريم

ع{،1آبولعع:}الصوفعَكُ وَةعَوق  ًوبعِهنوَدعالل وِهعَأاعَ ُقالُوااعَووبعَ عَ ا َيلُوااَعع: عاللهع يبل  ب
ع(.ع117:ع7111ا)ال اللبعه  عك ة:

عالتعليق
ع يوو عوووبٍذعو ووةدعهلوو عاناع يوو ع وينوو : " علعة"،ع وو عالنقووالعال وادبوولعاةد

 ع"عععععععععةدعا سو اععاالصواابلع  عالنقوالعالسو ئبلاع(،ع776:ع1000الوا بلةع)بك 
ع،عنادع وووووو عالرووووووال ،عأاعاألةذ،علبووووووةعاا ووووووة،عوحصووووووا عاا ووووووةك بووووووةعلعة"،ع وينوووووو :

القوةآاععهووبعاةدع و ع هع يذعصبغعالنقوالع و عالوينو ،ب ط (،ع16:ع7111) بس اا
حبووثععلعبوبنبوول،ا وو"ُ ي ووب "ا  علع"ُك  ووبة"هل عاناعا ووةدعكلووول،عااللا ووبهعالكووةب عااللروول

عالة وو عووونا ،عاالصوو  ع بلح ووبنع"ُك  ووبة"ع"ُك  ووبة"،عاداعالك بووةبسووو عأ وو عالووبواعالة وو ع
عع.(7111:116ع)سلا ع ئهعواعهندعك بة عبقا ع داع ب عواعهندعويلوه:

 المعنى في اللهجات: مجد
لعأ و عاليبلبول،عاأ و عن ودعبقالوااعا و لع"هلا اوبعوو  ع طناوب"ع:  ابدعوينوعَمَجْدت:

ع(.171ع:7111)سلا عو د ابع داعهلا ابعنصفع طناب
عالمعنى اللغوي

ووَد بع َ ووَد بعةاهباووبعاَو   ُ ووُدعِ داعَاَ َيووهع وو عَوة هووً عَك بووٍةعااسووٍع،عاَأو  َوَ ووَدِهعاإِل ووُ عَ و 
وووَ َياب وووَ َيَاب،عع،َ وِ بووودًا،عَأ   َ عَ ط ِناوووبعاَأ   َ وووَدعاإِل وووَ عَهَلَااوووبعِوووو   ِ عالة بوووععَأاعَأو  ادلووو ع ووو عَأا 

ِ بدًاعِ داعَهَلااباَوَ َدعالن بَ َلعِ داعَهَلَاَابعوِع َد بعَ و  ٍدعَبقاُلااعَو   َ عُ طاِناب،عاَأ ُ عَن   وَفع    ِنص 
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َ ط ِناب،عالَوِ بدعالَكِةبُ عالِوا َابُ ع  عصابهعاللهع يبل ،عاالَوِ بوُدعال  وِةبُفعالوداِهعالَحَسواع
عو د(.عوبدةع:)ال بجعالِاَيب ِع

  الشاهد من النقوش 
:ع17،عنقوولع7110)ه وودعاللووهععأكووة ،عه وو ع : وينوو،ع"أع عجعد"عاةدع وو عالصوواابل

ع(.17
ععالشاهد في القرآن الكريم

ووَ ع :اللووهع يووبل  ووب ع عَأ   َوووُهعالل ووِهعَاَ َةَكب ُووُهعَهَلووب ُك   ووِةعالل ووِهعَةح  عَأو  َ ِ ووبَاعِوووا  َ ووبُلاا عَأَ ي 
و بودعداعالو بودعك بوةعاللبوةعااإلحسوبا،عاال، {11آبولعع:} واد ال َ ب وِهعِ ن وُهعَحِوبوٌدعو ِ بودٌع
عع.(161:ع7جع،7111)ال بابا عالو دعاال ةفعالي ب 

 التعليق ع
ونبوووودع ن عهلوووو عاناعأ يوووو عع وووو عالنقووووالعالصوووواابلع يوووو عوووووبذٍع،ع"أع عجعد"عاةد
عو ووةدعو يوود ع،ع" عجعد"عه  وو ،عااةدعأباووبًعأكووة ،عع وينوو : ًٍ هلوو عاناعَ َيووَ عع يوو عوووبِذ
وواع ربوةعد لو علوولعطةأعهلو ع ودزعالك(،ع711:ع7111ع)حةاح لع:هلف،عةه ع وين 

للبووةعااإلحسووبا،عا وو عال و بوودعااإل وو بعع وو عالوةهوو ع لوو عال كووةب ،عاال ي ووب ،عاك ووةةعا
الصوبغعووعع قعاللاو عاالوينو عب طو"الو بود"،ععالحسون اللهعحدعاسوب عأصالعواعصابهع

وو ع1000،ع)طال حوولعالقووةآاعالكووةب ،عااللروول،عااللا ووبهعبعاةدع وو الووااةدةع وو عالنقووالعهو 
ع(.711:

 لمعنى في اللهجات ا: نسل
ع(.711:7111)ا اعسال علع ة  ا بلة ااع ل ابدعوين ععينسلون:
 المعنى اللغوي
الللوووق،عبلة وووااع سوووةهل،عاالنسووو ععبنسووولاا:ع،أسوووةععَبن ُسووو ،ع وينووو :عالنسلللل:

 .نس (عوبدةع:)اللسباعَبن ِس عاال وععأنسب ،عنس عالوب  :ع،االدةبلع،االالد
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  الشاهد من النقوش 
ع(.SIJ 183)علةج،عد لع"اع ع "،ع وين :عل  عالصاابعاةد

ععالشاهد من القرآن الكريم
عَحوَدٍلعَبنِسوُلااَع:ع عاللهع يبل  ب عَب  ُ اُجعَاَو  ُ اُجعَاُ و عوِّواعُكو ِّ عَح   عِ َداعُ ِ َحه 
عا اعاإلسةاعع  عالو  عبنس ع بلا عأبابًعاعع،وسةهباعبلة ااع{،16آبلع:}األن بب 

عع.(11:ع1جع،7111ع)ال بابا 
عالتعليق
عو ووةدع ن عهلوو عاناع َععل وو عالنقووالعالصووااب،ع" ع عا"عاةد ًٍ ع َعَيوو يوو عوووبِذ
 وووداععووووع قعاللاووو عاالوينووو عب طووو(،ع716:ع7111ع)حةاح ووولعد ووولعوسوووةهبًعع وينووو :
 و عيدبودعوواعالواسوةباعالاد ولعاالقوةآاعالكوةب ،ععااللرولعهوبعاةدع  عاللا وبهالاي ع
ان ودعدلو ع وو عع،لع وة  ا و وب ع و علعاهلو عووبع،"بلة واا"ع قوالا ع"بنسولاا"ع اسوبة

عَحوووَدٍلعَبنِسوووُلااَع: ووو ع وووا عاللوووهع يوووبل ع اسوووبةعا ووواعك بوووة ووواعُكووو ِّ ع:}األن بوووب عَاُ ووو عوِّ
عع.(101:ع1جع،7111عك بةع)ا اعالو  عالسةبعع ل عالاسبدا اعع{،16آبل
 المعنى في اللهجات: نفر

اةدهعع(،عاكوودل 11:ع7111)حسوونااع"الروونا"علعكنبنوولع وينوو ا وو ل،عناووةع:نفللر
ع.(711:ع7111سال ع)ا اع"الرنا" ع وين،ع"النابة"ع  علا لع دب عكلول

 المعنى اللغوي
عأووووةعا  ويوووااعاناوووةااع لووو ع الن ا ووةعالن ابوووةعاال وبهوووُلعَأن اوووبةعا ووو عال وودباع داعَحوووَنَ ُا  

ع.(111:ع1001ع)الاةا د عهدا   
  الشاهد من النقوش  

 وب ععلبئ و عالسو اعع،(WH3342)ع ةلع: وين ،ع"اعفعة"علالصاابع  عاةدع
ع(.11 : 7111) بس ااعناةعالح باعوين : عع،"هعفعة"
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ععالشاهد من القرآن الكريم

نُا عَطبِئالعَ َلا عَنَاَةعوا:ع يبل عاللهع ب  عِ ةَ ٍلعوِّ ،عناةع{711عآبلع:}ال ا ل ُك ِّ
ب عدهوب  عانااوااعلق وب عاليودا،عااسو ناةعاإلووب عالنوعالوينو :ع ناةعناواةاًعع،بناة،عنابةاًع
ع(.111:ع1جع،7111ع)القةط  ع علللةاجع ل ع  ب عاليداأ ل عالناةع
ععالتعليق

عو ووةدع ن عهلوو عاناعَ َيوو َععوووبذع يوو عل وو عالنقووالعالصووااب،ع"اعفعة"عاةدع
عااةدهع وو علا ووبهعاألحقووبفعكلووول(،ع101:ع7111ع)حةاح وولع،عناووة ووةلع وينوو :

 بوِةعهواعالا واِطعأاعاإلسوةاععوسوةهًبعا سو لد علل ي عسبةعأاعو عا ين :،ع"ُاعُفعُة"
،ع)وووةبخع وو عالوسووبِةعأ نووب عالنوونا عووواعاألوووبكِاعالوة ايوولعكبلااووبِلعاالة وو عايبة ووب

"ناوووة"،ع وووو ععللايووو بن ع(،عاأة عأاع وووداعالوينووو ع ووواعوووواعأ ووووةلعالويووو111:ع1000
  صووو ،ع طووواةعد لووو عع ع ووودزعالكلوووول،عطوووةأعهلووواال نا بووولعلال ووووبلبعالنقوووالعالية بووول

الو  عوسةهًبعاالا اِطعأاعاإلسةاعع  عالوسوبِةعأ نوب عالنونا ععواولعالكلعدزا ال ي بةع
االرووونا،عع،للحوووةلللسوووبةعسووو لدا ع لووو عا عوووواعاألووووبكِاعالوة ايووولعكبلااوووبِلعاالة ووو 

القووةآاعالكووةب عع ووداعالايوو عهوووبعاةدع وو عوووعقعاللاوو عاالوينوو عب  طوو ووبا،عللحنابووةعالاع
ع و ع اسوبةعكنبنولعلا لاعباآلةع دب علرلعاعبالواسةعاا قعهددعواع،عااللا بهعااللرل
َ لَوا عع: و ع وا عاللوهعسو حبنهع يوبل ان دعدلو ع و ع اسوبةعا واعك بوةعع، بلرنا"ناة"،ع

وونُا عَطبِئاوول عِ ة َووٍلعوِّ )ا وواععلوواعلووةجعهصوو لعووونا ع،{711عآبوولع:}ال ا وولعَناَووَةعووواعُكوو ِّ
عع.(110ع:1جع،7111ك بة
عالمعنى في اللهجاتع:ودق

عا واعسوال ع؛11:ع7111)ا واعحسونااعلع وة  ا الوطةع لعوين :ع ابدع:الودق
 (.ع111:ع7111عسلا ع؛101:ع7111

 المعنى اللغوي
،عادق(عوووبدةع:)اللسووباعالووادقعالوطووةع وودبدز،عا بنووهع  ووةال، ااعناالوودُّع الللودق:

ُقعالَوَطُة،عاالس وبُ : َدَ ه ععالَاد  عكَ ا  َطَةه  عادق(.عوبدةع:)القبوا عالوحبطعأو 
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  الشاهد من النقوش
عالوطوووووةعأةن وووووهع: وينووووو ،ع"اعادعقع ع وووووو"عالصوووووبغعال بلبووووولعلالصووووواابع  ووووواةدع
:عنقووووولع1001)اللةب ووووولعأح وووووه"ع وووووو"عقعادع"اع(،71:ع71ع:نقووووول1001ع)اللةب ووووول

ع قووووووووووووووةل،ع ي وووووووووووووودعوينوووووووووووووو :،ع"هعاعدعق"ع ووووووووووووووب عال وادبوووووووووووووولع وووووووووووووو اعع(،10:ع161
عا وووووع،عاناوووووبة،عسوووووقاطع وينووووو :ع،"اعدعق"ع ووووو عالسووووو ئبلاع(،ع1001:711)الوا وووووبل
 .(7111:716) بس اا

ععالشاهد من القرآن الكريم
َيلُوُهعُةَكبًووبع:ع عاللوهع يوبل ب  َنوُهع ُو  عَب   ِ و عَسوَحبً بع ُو  عُبَؤلِّوُفعَ ب  عالل وَهعُبن  ع َوَةعَأا  َألَو  

عِلاَلِلوووهِع وووُةُجعِووووا  َقعَبل  {،ع  وووة عالوطوووةعبلوووةجعوووواع وووباع11آبووولعع:}النووووواةعَ  َوووَة عال وووَاد 
ع(.11ع:70جع،7117)الصب ان عالسحبلعالك بف

 التعليق
 كووااع ولوولعطل بوولععة وووب،عل وو عالنقووالعالصوواابع،ع"اعادعقع ع ووو"عاةدهعالصووبرل

:ع71:عنقوول1001)اللةب وولعالوطووةعأةن ووهعحوودفعوناووبعاسوو عاإللووهعأ عأادقعلووهع وينوو :
ع وو عال وادبوولع ووب (،عاع10:ع161:عنقوولع1001ع)اللةب وولع"أح ووه"عقع وووعدعا"عاع(،71

وووووووعهلووووووو ع يووووووو عووووووووبٍذعونبووووووودعو يووووووود ع،ع"هعاعدعق" عدل،ع ي  ووووووو قوووووووة عع وينووووووو : عاناع اي 
وووبٍذعو ووةدعهلوو عع يوو ع"اعدعق"ع وو عالنقووالعالسوو ئبلعاةداع(،ع711:ع1001)الوا ووبل

صبغعال يذععه قب طع،(716:ع7111) بس ااعبة،عسقاطبا ع،عاناع وين :ع َعيَعاناع َع
ع.اللا وبهالقوةآاعالكوةب ،عااللرول،عاعهووبعاةدع و عالوينو ،عاععاللاو ع و عالنقوالع و الااةدةع

ان دعدل ع و ع اسوبةع،علع ة  ا هل ع اسبة"الادق"،عهل عوبعباا قعلا  ةاسةااعالوا
عِلاَلِلهِع:ع ا عاللهع يبل   ع القةط   ُةُجعِوا  َقعَبل  الادقع ،{11آبلعع:}النوواةعَ َ َة عال َاد 

،عاد هعالسحب لع ا عااد ل،عاادقعالوطةعال ةقعا ب عالوطةعبلةجعواعلال عالكسف،
عع.(111:ع77جع،7111)القةط  عااد هع لبهعدناهعونهع،أ ع طةعبدقعاد بًع
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 المعنى في اللهجات : وصد
:ع7111ا وواعحسوونااع؛711:ع7111)ا وواعسووال علعووودحاا ووالانووب ع لع:الوصلليد

ع(.61
 المعنى اللغوي      

االَاِصبدةُع بٌهععا وبعالانب ع،الاصبدعااألصبدعلر با،عالاصبدع نب عالداةعاال به
 الَاصووبُدعالِانووبُ عاالَيَ َ ووُل،عاصوود(،عوووبدةع:)اللسووباع وو عال  ووب عُب لوودعووواعالح ووبةةعللوووب 

َصَدعاالَكل َلعايبَةزُععاأاَصَد: َ ا  عوبدةعاصد(.ع)القبوا عالوحبط:عا  َلَدعَح بَةًةعكبس 
 الشاهد من النقوش

ع(.عWH 103a)عسببج،عح بةةع وين :،عد"عصع"اعل  عالصااباةدع
عالشاهد من القرآن الكريم

ع:عل  عاللهع يبب  عَلَال ب وَهعِوون ُا   َاَكل ُ ُا عَ بِسٌطعِدَةاَهب ِهعِ بل َاِصبِدعَلِاعاط َلي َهعَهلَوب ِا  
ً ب عُةه  الد ع  يا ع بسطعبدبهع انب ع أ عكل ا ،ع{71آبلعع:}الكاف ِ َةاًةاعَاَلُوِلئ َهعِون ُا  
ع(.70:ع1جع،7117)الصب ان عالكافعك نهعبحةسا 

 التعليق
ح بوووووةة،عاا وووووقععسوووووببج،ع وينووووو :اسووووو ععلالنقوووووالعالصووووواابع ووووو ،عد"عصع"اعاةد

االوين عوععع قعاللا ب بلانب ،ع ط،ع"الاصبد"علعودحاع  ع اسبةا الواسةااعهل عل
عان ووودعدلووو ع ووو ع اسوووبةعااللرووولعااللا وووبه،عالقوووةآاعالكوووةب  وووداعا سووو عهووووبعاةدع ووو ع

{،ع71آبولعع:}الكاوف ِصوبدِعَاَكل وُ ُا عَ بِسوٌطعِدَةاَهب وِهعِ بل اَعع:  ع ا عاللهع يوبل عالقةط  
  .(117:ع70جع،7111)القةط  عالاصبدعالانب عا ويهعاصبئد،عااصد

 المعنى في اللهجات : وقي
ا واعع؛116:ع7111)ا واعسوال علعلو ي ا والونع،عاالحوببلع لعوين :  ابد :ااقٍع
ع(.17:ع7111عحسناا
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 المعنى اللغوي      
عا  (.عوبدةع:سبا)اللعالا ببل،عاالصببنل،عاالحوببلعاالحا عااٍق:

 الشاهد من النقوش
عععععععععع قوووووووووو احوووووووووودة،عع وينوووووووووو :،ع"هعاعقع "ع،عالصووووووووووبرلل اووووووووووةع وووووووووو عالصووووووووووااب

(CIS 2209ع،)ع،ه نو ،عأحوو ا،ع"أعاعقع ووعا"عالصوبغعال بلبولعهاةدا  عال وادبلع
عا وووووووووووو ،عاأحووووووووووووو ع وينوووووووووووو :،ع"اعقع "عحوووووووووووووه،عاكوووووووووووودل ع"اعقعه"،ع وينوووووووووووو :ا

ع(.ع716:ع1001)الوا بل
 الكريم الشاهد من القرآن

عَهووَداٌلعِ وو عال َحَبووبِةعالوودُّن َببعَاَلَيووَداُلعاآلِلووَةِةعَأَ ووقُّعَاَوووبعَلاُوو ع:ع عاللووهع يووبل ب وو  ل اُوو  
ووَاعالل ووِهعِووواعَااقٍع وووبعبوود ععهوونا عهوودالعاللووهعأحوودعا عبووةدزعأ عع{،11آبوولعع:}الةهوودعوِّ

ع ع(.116:ع1جع،7111)ا اعك بةعهنا عةاد
 التعليق 

ونبودع ن عهلو عع ي عووبذٍعلع،ع  عالنقالعالصااب"هعاعقع "عاةدهعالصبرل
ع،"أقعع"اع(،عااةدعأباوووووبًع117:7111ع)حةاح ووووولع قووووو احووووودة،عع وينووووو :ع َعاي ووووواناع َع

ع،"اعقع عه"عكصوووووبرلعاسووووووبلعوايووووواً ع وووووهعلايووووو عطل ووووو عوحوووووداف"،عااةدهعكووووودل 
،عل(،عا وو عالنقووالعال وادبووو711:ع7111)ولكووبا ع"حوببووول"ع،"ا ببوول"عكصووبرلعاسوووبل

عو ووةدع وينوو :"اعقع "،ععاةد ًٍ ًِ صووبغعال قووهع يووذعبا وو ،عحووو ،ع طع يوو عوووبِذ
،عااللرولعااللا وبهعالقوةآاعالكوةب الوينو ،عهووبعاةدع و عاععاللا ع  عالنقالع  الااةدةع

لعا ووولاهلووو عووووبع وووب ع ووو عع،لووووبنع،عدا وووع ب،عق"عاع"اعاد ووولعالواسوووةااع لووو ع اسوووبة
وَاعالل وِهعاَع:عا عاللوهع يوبل  وع  ع اسبةعل ي ،عان دع داع  عصااةعال ابسبة َووبعَلاُو عوِّ

أ علووووووووووب علاوووووووووو عووووووووووواعبحوووووووووووبا عووووووووووواعهوووووووووودالعع{،11آبوووووووووولعع:الةهوووووووووود}عِووووووووووواعَااقٍع
 (.10:ع6جع،7117الله)الصب ان 
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  المعنى في اللهجات: ولي
ا ووواعع؛11:ع7111)ا ووواعحسووونااعلع وووةبلا ووواليصووو لع ل :وينووو ع ابووود الملللولي:

اعه وبةع"أع ع عه"،عا ين عو واالبعاةده،عا  عاللا لعال  بلبلع(17:ع7111سال 
 . (110:1000خ،)وةبعنسلعااحدعب االااع هعدااعاآللةباع،ب ويا 

 المعنى اللغوي
ل عع:الملللولي ل عالَيَصووو ُل،عاالَووووا  ل عااحووودع ووو عكوووال عاليوووةل،عالَووووا  عاالَووووا  الوووَاِل ُّ

ووه ل عالنبصووةعالوود عَبِلوو عهلبوو عَأوووة ،عالَووواال عاة َووُلعالة وو عا نوواعهوِّ عالَحِلبووُف،عاالَوووا 
 ل (.عاععوبدةع:)اللسبا

 الشاهد من النقوش 
:ع7111 بسوو اا)عووواال ،عه ووبةةع"اسوو ع وينوو :ع"اع ع عه"،ع وو عالسوو ئبلعاةد

ع،عحووووووووبك سوووووووولطل،عناووووووووادع"اع عه"،ع وووووووو عال وادبوووووووولعاسوووووووو ع وينوووووووو :عا ووووووووب ع(،760
ع(.711:ع1001)الوا بل

    ععالشاهد في القرآن الكريم
نِّ عِلا ُهعال َوَااِلَ عِواعَاَةائِو ع:ع عاللهع يبل ب  عِلو عَااِ  َةَأ ِو عَهوبِ ًةاعَ اَول  َاَكبَنوِهعاو 

:ع1جع،7117)الصووب ان ع{،علاووهع نوو عاليوو عاالي ووبةة1آبوولعع:}وووةب عِووواعل ووُدنَ عَاِلبًّووب
عع(.ع11

 التعليق 
عالقوةآاعالكوةب هووبعاةدع و عع قعا س عالااةدع  عالنقالعالس ئبلع و عالوينو ب ط

الواسوةااعهلو ع اسوبة بعهلو عع ا وةعع،ل،عاا  يدع  عالنقالعال وادبوااللرلعااللا به
نِّ عِلا ُهعال َوَااِل َع:ع  ع ا عاللهع يبل عالط ة ع اسبةان دعدل ع  علرلع ةبل،ع عَااِ 

اوواععاليصو ل،ع وععوال عاالوال عاالوال ع و عكوال عاليوةلالواال ع{،ع1آبلعع:}وةب 
ع(.171:ع1جع،7111)الط ة عبةثعواع ن عاليواول
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 المعنى في اللهجات  : يأس

ًِ ،عبيلوووااع ابوودعوينوو : يللأس: :ع7111)ا وواعسووال ع لروولع ووااناع،هلوو ،عابووب بَس
ع)سولا عهلووهع لرولع وااناع:ابئسوهع"النلوع"علا و و ع لع ب عالاةا عاالكل و :،ع(710

ع(.170:ع7111

 المعنى اللغوي
عع: ووب عالكل وو هلوووهعلروولع وواانا،عع:بئسووهع وينوو ع:اليللأس ِ بوو عحوو    وو علرووَلعَا  

 هواعا واعه وب عَأنوهع وب ع  عالصحبحع و علرولعالن َلوع،واعالن َلععا  عة طعَ ةبٍ ،عاع
ع:َهِلووو علرووولعللن َلوووعع وووب عالووو عن ووود بع ووو عالية بووولعِ  عهلووو عووووبع سوووةهع وينووو  َبب وووَ  
ععب  (.ععوبدةع )اللسبن

 الشاهد من النقوش
ع"سووووواهعوووووواعالووووود عبووووو  أ" عحولوووووهع ا...اأ اوووووةععال وووووبل عالصووووواابلع ووووو اةدع

(SIJ118،)عساهعواعالد عهل ".أولهع ا...اأ اةع" عحع  ةحع ةا ةع دبدة:ااعع
عالشاهد في القرآن الكريم

عَبَ ب عالل وُهعَلاَوَد عالن وبَ عَ ِوبًيوب:ع عاللهع يبل ب  عَبب َ ِ عال ِدبَاعآَوُناا عَأاعل ا  عَأَ َل  
{،عأ لوو عبيلووااعأنووهعلواع ووب عللوهع يووبل علاودا  عألاعاألوووةع بودز،عا ووداع17آبولعع:}الةهود
ع(.11:ع6جع،7117)الصب ان عالع اانعا باا قعل
ععالتعليق
عو وةدع ن عهلو عاناعَ ِيو َععل  عالنقالعالصااب،ع" عأع "عاةد ًٍ ًِ ع ي عووبِذ
النقووالعهلوو عال ووب ةع بلبوو  ،عاأة عأاعع(،ع سووة بع ووبةحا111:ع7111ع)حةاح وول

علا ولسوببقعالونقل،عاكووبع واع و عالوينو عحبثعباا وقع،ع"هل "عال اسبةعبيط عوين 
االلرووولععالقوووةآاعالكوووةب هووووبعاةدع ووو ع وووداعالايووو عووووععالوينووو عاع،ع قعاللاووو ب طووو ووواانا،ع
لع وواانا،عا وود وولعالواسووةااع وو ع اسووبةع وودزعالكلووولعهلوو عوووبعباا ووقعلاع،عااللا ووبه

وووَ ِ عال وووِدبَاعآَوُنووواا ع:ع ووو ع وووا عاللوووهع يوووبل ع ووواعك بوووةاان ووودعدلووو ع ووو ع اسوووبةع عَبب  عَأَ لَووو  
 ع(.111:ع1جع،7111ة)ا اعك بعأ ل عبيل عالدباعآوناا،ع{17آبلعع:}الةهد
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 المراجع
 المراجع العربية أواًل:

،عالون وووولعمختلللارات ملللن النقلللوش اليمنيلللة القديملللة،ع7111 ب قبوول،عاآلوووةااع -
عالية بلعلل ة بلعاال قب لعااليلا ،عالقب ةة.

ع،يالمعجلم السلبئ،ع7111 بس اا،ع ب ،عةبكونن،عالرا ،عوحوواد،عاال وة،عووالةع-
عاه.عوك  لعل نبا،عاداةعن ةببهع ب ةن،ع بةع

ع،عداةعالوية ل،ع بةاه،عل نبا.معالم التنزيلع،7116ال را ع-
عأنلللوار التنزيللللعالبيضلللاوي المسلللمىتفسلللير ،ع7111عنبصوووةعالووودباعال باوووبا ،ع-

عداةعالك لعاليلوبل،ع بةاه،عل نبا.ععع،وأسرار التأويل
مللدخل تللاريخي مقللارن فللي ضللو  ععلللم اللغللة العربيللة،ع7111ح ووبن ،عوحوووادع-

 .الكابه، اكبللعالوط اهبهلسامية، التراث واللغات ا
ةسوووبللعوب سووو بةعيبوووةعالفعلللل فلللي النقلللوش الصلللفوية، ،ع7111عحةاح وول،عةا وووعع-

عون اةة،ع بويلعالبةوا ،ع ة د.
داةع،  حقبوووقعصوووالحعالو نووودكتلللاب اللغلللات فلللي القلللرآن، ،ع7111ا ووواعحسووونااع- 

عالك بلعال دبد،ع بةاه،عل نبا.
،عوؤسسولعتفسير الجالللين،ع7111لدبا ال عاعالحل  ،ع ال عالدبا،عالسباط ،ع-

عالةسبلل،ع بةاه.ععع
مدونلللة النقلللوش  ،نقلللوش صلللفوية ملللن بيلللار الغصلللين ،1001اللةب ووول،ع ووواانع-

ع،عون اةاهع بويلعالبةوا ،عهوبدةعال حثعاليلو عاالدةاسبه،ع ة د.األردنية
"دراسللة تحليليللة  نقللوش لحيانيللة مللن منطقللة العللال،ع1001أ وواعالحسووا،عحسووباع-

عوك  لعالول ع ادعالاطنبل،عالةببذ.،عمقارنة"

ع،عداةعالناالعالية بل،ع بةاه.عالتطبيق الصرفي،ع7111عالةا ح ،عه دزع-
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ع،عداةعوك  لعالحببة،ع بةاه.متن اللغة،ع7111عةاب،عأحودع-
ع،عداةعال ةاثعالية  ،ع بةاه،عل نبا.ععمولد اللغة ،7111.....،عع-
وادي قصاب باألردن دراسة نقوش صفوية من  ،1006الةاسبا،عوحوادعوحودع-

ةسوووبللعدك ووواةازعيبوووةعون ووواةة،ع بويووولعالولووو عسوووياد،عميدانيلللة تحليليلللة مقارنلللة، 
عالةببذ.ع

ع،عداةعوك  لعالحببة،ع بةاه.تاج العروس،ع7166الن بد ،عوحودعوة ا ع-
،عداةعوقيمتهللا التاريخيللةعمصللادر الشللعر الجللاهلي،ع7111عاألسوود،عنبصووةالدباع-

عالويبةفع وصة،عالقب ةة.
عهبل عالك بل،ع بةاه.المعجم الكامل في لهجات العرب، ،ع7111سلا ،عداادعع-
،عردة فللللي القللللرآن الكللللريمالغللللات القبائللللل الللللو ،ع7111ع،عأ وووو عه بوووودا وووواعسووووال ع-

 .وط اهبهع بويلعالكابه،عالكابه
،عالط يوولعاإلتقللان فللي علللوم القللرآن،ع7111السووباط ،ع ووال عالوودباعأ وواعالحسوواع-

عبل،ع بةاه.األال ،عداةعالك لعاليلو
ع،عداةعالقةآاعالكةب ،ع بةاه.صفوة التفاسير،ع7117وحودعهل عالصب ان ،ع-
ع،عالداةعال بوبل،ع بةاه.تفسير الطبري،ع7111الط ة ،عع-
لغلللة النقلللوش الصلللفوية وصللللتها بلهجلللة أهلللل الباديلللة ،ع1000طال حووول،عنبوووبدع-

دعال حوواثع،عدةاسوولعوقبةنوول،عةسووبللعدك وواةازعيبووةعون وواةة،عوياووالشللمالية األردنيللة
عاالدةاسبهعالية بل،عالقب ةة.

وقلائع  ،عاإلوبللعاإل دا ع قبببعلرابلع ب ةةع  عالنقوالعالصواابل،1001.......،ع-
،ع حةبةعهووةعالروا ،عملتقى اليرموك السنوي لدراسة النقوش والكتابات القديمة

ع بويلعالبةوا ،ع ة د.ع
أدوملللاتو، األةدنبوول،عع،عنقووالعصووواابلعوووواع ووبععالااووودةع بل بدبووول1006........،عع-

ع،عالةببذ.عالعدد الرابع عشر
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،ع وبلووولعاأللوووفع لووو عالووواااع وووباعالةسووو عالقةآنووو عالكوووةب عاالنقوووالع1001،طال حووولع-
ع،عالةببذ.عأدوماتو، العدد السادس عشرااللا بهعالية بل،ع

أدومللاتو، ،عنقوالعصواابلعووواع لولعالااووداا ع بل بدبولعاألةدنبوول،ع1001........،عع-
ع،عالةببذ.ععشر العدد الثامن

ع،عداةعالويبةفع وصة،عالقب ةة.العصر الجاهلي،ع7160ابف،ع ا  ع-
النظللام اللغللوي للهجللة الصللفاوية فللي ضللو  الفصللحى ،ع7111 عه ب نوول،عبحبووع-

ع،عون اةاهع بويلعوا ه،عالكة .واللغات السامية
، وك  وولعالةسووبللعالحدب وولالكللريم، لغللة القللرآن ،ع7117عال لبوو ه وودعالووةحب ،عه وودعع-

 .وباه
،عنقللوش صللفوية فللي متحللف جامعللة الريللا ،ع7110ه ودعاللووه،عباسوفعوحووود،ع-

عةسبللعوب س بةعيبةعون اةة،عال بويلعاألوةبكبل،ع بةاه.
،ع5،6،  4،3، 2ج ،معجم مقاييس اللغلة،ع7110ا اع بة ،عأ اعالحساعأحودع-

ع حقبق:عه دعالسال ع بةاا،عالقب ةة.
عنب ةاا،ع بةاه.عك  لعل نباوكتاب العين،  ،1001الاةا بد ،عالللب ع-
دراسلة معجميلة أللفلاظ النقلوش اللحيانيلة ،ع7111علقدةة،عحسباعوحودعهوببلاع-

ع بويووولعوب سووو بةعيبوووةعون ووواةةعةسوووبللع،اللغلللات السلللامية الجنوبيلللة فلللي رطلللار
ع،ع ة د.البةوا 

ع،عداةعالحدبث،عالقب ةة.الجامع في أحكام القرآنع،7111القةط  ،عوحود،عع-
العربيلللة القديملللة ولهجاتهلللا دراسلللة مقارنلللة بلللين ألفلللاظ  ،1000،ةبخ،عهوووبد ووووع-

ون وواةاهعع)الجباليللة والمهريللة(، المعجللم السللبئي وألفللاظ لهجللات عربيللة قديمللة
عالو وععال قب  ،عأ اع   .

ع،الصلللفوية فلللي النقلللوش )الدعائيلللة( الطلبيلللة الصلللي ع،7111عأو ووودعولكوووبا ،ع-
عةسبللعوب س بةعيبةعون اةة،ع بويلعالبةوا ،ع ة د.
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،عداةعالنسفي المسلمى ملدارك التنزيلل وحقلائق التأويلل، تفسير 1001عالنسا ع-
عالوية ل،ع بةاه.

داةعالحةبولعوي و علا ولع ووب ،عع،1، 1 اليودد،الملورد، ،ع7111عيبللعالوطل  ،ع-
 . رداد، للط بهل

ظللواهر لغويللة مللن المسلليرة التاريخيللة للغللة العربيللة ،ع7111عوكووة ،عه وودعاليووب ع-
ع بةاه.ؤسسلعالةسبلل،ع،عوقبل اإلسالم

ع،عداةعصبدة،ع بةاه.لسان العرب،ع7111ا اعون اةع-

، مفردات النقوش الثمودية دراسة داللية لبلدع اعه دعالينبن ،1001عالوا بلع-
ةسوبللعوب سو بةعيبوةعون واةة،ع بويولعالولو عمقارنة في رطلار اللغلات السلامية، 

عسياد،عالةببذ.ع

ع

ع
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