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الذكور  ألسماء برسم واحدها كثرت أسماء األعالم فى النقوش الثمودية، وجاء بعض
ويمكن أن يكون في على اسم علم ذكر،  ل  أى بنفس األحرف، وكان منها ما َيد   واإلناث،

اسم البنوة ابن أو  وتم تحديد نوع اسم العلم من خالليدل على اسم علم أنثى. ذات الوقت 
 فمن خالل اسم البنوة يمكن تحديد نوع االسم فى النقوش الثمودية. ؛بنت الذى يلى اسم العلم

يته تاء التأنيث، مثل: ويمكن معرفة نوع اسم العلم أنه أنثى بوجود فعل فى نها
تشوقت، فإذا سبق اسم العلم بفعل فيه تاء التأنيث دل ذلك على أن اسم العلم فى هذه الحالة 

 ألنثى. وسيرتب الباحث أسماء األعالم بالترتيب الهجائى.
 إمراة -رجل  –بنت  –ابن  –أنثى  –ذكر  –الثمودية  –: النقوش الكلمات الدالة

Abstract 

The Exact Drawings of the Names of Men & Women in 
the Thamudic Inscriptions 
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There were many human names in the Thamudic inscriptions. 
Some male and female names came with one drawing, i.e. with the 
same letters, and there was something that indicates the name of a 
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male person, and the other indicates the name of the female one. 

The type of the name of the person was determined by the 
name of sonship, son or girl who follows the name of the person. 
Through the name of sonship, the type of name can be determined in 
the Thamudic inscriptions. 

And it is possible to know the type of female name, with the 
presence of a verb at the end of feminization, such as eagerness. If the 
preceding or the name of the person is an act in which feminization is 
indicated, then the name of the person in this case is female. The 
researcher will arrange the names of the persons in alphabetical order. 

Key Words: Inscriptions – Thamudic – Male – Female – Son – Daughter – 
Man - Woman  

 مقدمة :
لقد كانت النقوش الثمودية زاخرة بأسماء األعالم، وتالحظ وجود نفس األحرف 
ناثًا، ومن المعروف أن الثمودي لم يكتب حروف المد  مشتركة في أسماء األشخاص ذكوًرا وا 

نما ت عرف من سياق الكالم، الثالثة )األلف والواو والياء( في كتاباته، فهى ت نطق وال ت كت ب، وا 
فلذلك جاءت بعض أسماء األعالم برسمة واحدة للمذكر والمؤنث، واالختالف إما أن يكون 
في نطق االسم بعد إضافة حرف المد المناسب، أو تكون الرسمة مطابقة للنطق مذكًرا 

و ما سيوضحه ومؤنثًا وي عرف من خالل اسم البنوة، أو من خالل تاء التأنيث في الفعل، وه
 الباحث في ثنايا عرض ورقته البحثية.

وسوف يتتبع الباحث أسماء األعالم الذكور واإلناث المشتركة في رسمة حروف 
االسم، مبتدئا بالمذكر ثم المؤنث، وال ي فهم من هذا التقديم تخيير، إنما هو من باب المشهور 

، وسيرتب الباحث األسماء ترتيًبا في الكتابات بتقديم المذكر عن المؤنث عند ذكرهما سوًيا
 كالتالى: وسيتم عرض األسماءهجائًيا لألسماء. مبتدئا بأسماء الذكور ثم اإلناث، 

 م ت: أ أواًل: اسم العـلم 
َته: َقدََّره  وَحَزَره. وَأمَّْت في العربية صارت أًما،  1أمت: َأَمَت الشيَء َيْأِمت ه َأْمتًا، وَأمَّ

وأَمه م تقدمهم، وأمة اسم علم بسيط من األمة أى المملوكة لإلله، وهو وتأممها اتخذها أًما 
 2من األسماء المنتشرة في معظم النقوش السامية.

 اسم العلم أ م ت ذكر: -1
يد بمحافظة العقبة اورد اسم العلم ا م ت مذكًرا وذلك من خالل نقش وادى جود
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 3ل ا م ت  ب ن  ا د }م{.  ( كالتالى: 1باألردن )نقش 
 4بواسطة أمية بن أدم.

وهنا نقرأ أمة: أمية. وتكون الجملة بواسطة أمية بن أدم. أ َميَّة: من )أ م و( تصغير 
   5َأَمة: العبدة المملوكة.

وتكرر اسم العلم  ا م ت في نقوش سكاكا الجوف المملكة العربية السعودية )نقش 

 6ل أ م ت  ب ن  م ل ك.  ( كالتالى: 2
 7ملك.بواسطة أمية بن 

أ م ت : اسم علم يرد في النقوش الصفائية، وربما يناظر أحد االسمين العربيين 
 8أمية، أمة.

ن َكث َر في أسماء  واسم أمية معروف عند العرب في أسماء الرجال والنساء وا 
الرجال عن أسماء النساء، فمن أمثلته في أسماء الرجال: أمية بن عبدشمس: بطن عظيم من 

نية، وهم بنى أ مية، وكانت مساكنهم في الحجاز ثم تفرقوا فسكنوا الشام، قريش، من العدنا
وأمية بن عوف: بطن من األوس، من األزد من القحطانية، وهم  9ومصر، واألندلس وغيرها.

 10 بنو أمية بن عوف بن مالك بن األوس.
أما عن أمثلته في أسماء النساء فاسم: أمية بنت جابر بن سفيان زوجة عدى بن 

 أخت تأبط شرا. 11فل أخو ورقة بن نوفلنو 

، فهو معروف وموجود في ا م ي ت )أمية( وكتب الثمودى اسم العلم 
 12.النقوش الثمودية

ويتضح مما سبق أن الثمودي كتب اسم ا م ت  مرة بدون حرف المد الياء، وفي 
لماته نقوش أخري كتبها بحرف المدة الياء، ولكن غالب األمر أال يكتب حروف المد في ك

 وأسمائه.
 اسم العلم ا م ت أنثى: -2

وردت ا م ت كاسم مؤنث في النقوش الثمودية، ووردت بمعنين األول منهما العبدة 
أو المملوكة. والمعنى اآلخر أنثي تسمى أمة؛ ففي موقع تيماء بمنطقة تبوك السعودية )نقش 

3) 
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 {و}ل ر ض 
 ا م ت

 13.{و}ب ع ز 

 15.أمة بعزو 14يا رضو
وتكرر ذكر ا م ت في النقوش الثمودية  16َمة: من )أ م و( العبدة المملوكة.وأَ 

 17للداللة على العبدة المملوكة.
ووردت أمة كاسم مؤنث في النقوش السبئية، فمثاًل: أمة بنت إل، وأمة المقه 

 18السبئية بنت خدقم.
أما عن وجود ا م ت كاسم علم مؤنث فلقد ورد في موقع تيماء بمنطقة تبوك 

 (.4السعودية )نقش 

 

 ل ا م ت
 {ح}ب ت  ن ب 

 19و ل ص ف ن.
 وبواسطة صفن. 20أمة بنت نبحبواسطة 

، أى أنها (5)نقش  وجاءت ا م ت كاسم علم للمؤنث متبوًعا باسم البنوة المؤنث

  : امرأة تدعى أمة
 21.و د د  غ ث  ب ن  أ م ت  ب ن ت  أ ر ش ب ]ن[  س و ى

 24بن سوى. 23أرشبن أمة بنت  22تحيات غوث

 ب ر د: ثانًيا: اسم العلم
 25.الَبْرد : ضد  الحّر. والب رودة: نقيض الحرارةب ر د: 

 ب ر د اسم علم ذكر: -1
 (6ورد ب ر د كاسم علم مذكر، ففى وادى جواديد محافظة العقبة األردن )نقش 
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 26ل ا ن ع م   ب ن   ب ر د   ب ن   م ت ر.

 28ربن برد بن مت 27بواسطة انعم
  29وتكرر اسم العلم المذكر ب ر د في عدد من النقوش الثمودية.

 30وهو معروف في أسماء العرب فهذا: ب رد بن َأْفصى بن د ْعِمّى بن ِإياد بن َمَعّد.
وب ْرد حى من إياد من مياههم َبْصَوة بذى قار.

31 
 – وورد برد في النقوش الصفائية كاسم علم مذكر، ولم يرد في النقوش الصفائية

 32كاسم علم مؤنث. –فيما هو متاح من النقوش 
 ب ر د اسم علم أنثى: -2

وورد اسم العلم ب ر د مؤنثًا في ذات الوادى الذى ورد فيه نفس اسم العلم ب ر د 
 (7مذكًرا وذلك في وادى جواديد محافظة العقبة األردن )نقش 

 33ل ب ر د  ب ت  ع ل م.  
 34بواسطة برد بنت علم.

 ب ن ت: لعلم ثالثًا: اسم ا
 35.فهو م َبنٌِّت، ِإذا َأْكَثر السؤال عنه َبنََّت فالٌن عن فالٍن َتْبِنيتًا ِإذا اْسَتخَبر عنه،

 ب ن ت اسم علم ذكر: -1
برغم أن ب ن ت معروفة على أنها اسم من أسماء البنوة بنت الدالة على المؤنث 

( الموجود في 8ى ذلك )نقش فإنها وردت في النقوش الثمودية كاسم علم مذكر، ومثال عل
 وادى حفير بمحافظة العقبة األردن، وهو كاآلتى:
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 36ا ل  ع م ت.-ل ب ن ت  ب ن  ز د ا ل  ذ

 38من قبيلة عمت. 37بواسطة بنت بن زدال
وتكرر رسم ب ن ت كاسم علم مذكر في نقوش أخرى، ففى الوادى نفسه، وادى 

 39ب ن  غ ن ث بنت بن عنث.  حفير محافظة العقبة األردن، نقش رجل يدعى ب ن ت
 40ونقش آخر بنفس الوادى لشخص يدعى ب ن ت  ب ن  ز د ال. بنت بن زدال.

 41وورد ب ن ت كاسم علم مذكر في النقوش الصفوية.
والذي ي رجح أن ب ن ت اسم علم مذكر في الحاالت السابقة، ما جاء بعده، وهو 

وهذه الصيغة غير معتادة في النقوش  إال إذا كان المقصود بنت ابن فالن، اسم البنوة ب ن.
 الثمودية، َفي رجح الباحث أن ب ن ت ورد كاسم علم مذكر في النقوش السابقة.

 ب ن ت اسم بنوة أنثى: -2
ب ن ت كاسم بنوة مؤنث، وفي حقيقة األمر أنها وردت كثيًرا في  استخدمت

 (:9النقوش الثمودية، ومنها هذا النقش من نقوش حائل )نقش 

 
 ز ف ن  ب ن ت  خ لل ش 

 42و ت ف ك ل ت.
 )التى( تكهنت. 43لشزفان بنت خل

ويذهب سليمان الذييب إلى أن أهمية هذا النص في أن كاتبته امرأة ت سمى شزفان 
بنت خل التى تكهنت، والمقصود أنها أصبحت كاهنة في معبد، وهذا يدل على ممارسة 

 44النساء الثموديات الكهانة.
رب من س ميت بنت لكونها اسم بنوة دالة على التأنيث، ولم يوجد في أسماء الع
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 وهى التى تكرر ذكرها في النقوش الثمودية وغيرها.

 ص ب ح:  رابًعا: اسم العلم 
: نقيص باح  : الفجر. والصَّ ْبح  : َأّول النهار. والص  ْبح   45.الَمساء، والجمع َأْصباحٌ  الص 

 ص ب ح اسم علم ذكر: -1
( بموقع ديمس حجاج بمحافظة العقبة 10ا في )نقش رً ورد ص ب ح اسم علم مذك

 46ل ص ب ح  ب ن ح ر م ن.  األردن:
 بواسطة صبح بن حرمن.

ومن أسماء العرب التى وردت فيها صبح اسًما لمذكر: صبح بن كاهل بن 
 48وصبح بن زهر بن إياد. 47الحارث،

ا في النقوش وورد أيضً  49واسم صبح اسم علم ورد في النقوش الديدانية اللحيانية،
ْبح.   50الصفائية، وربما يقابل االسم العربي ص 

 ص ب ح اسم علم أنثى: -2
يذهب سلطان المعانى إلى أن اسم العلم ص ب ح من األسماء المؤنثة في النقوش 

واالسم يعنى بداية النهار، أو اختالط البياض بالحمرة، ويعنى أيًضا كن جمياًل،  51الثمودية،
 52ويعنى فجر اليوم.

سم صبح معروف عند العرب كاسم علم مؤنث، فهذه صبح بنت عبدالجبار من وا
 53نساء العرب.

 ض ب ع ت: خامًسا: اسم علم 
ِد بلحمه يكون لإِلنسان ْبع ، بسكون الباء: وَسط  الَعض  وغيره، والجمع  ضبع: الضَّ

د  كل ها  54.َأْضباٌع مثل  َفْرٍخ وَأْفراٍخ، وقيل: الَعض 
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 علم ذكر: ض ب ع ت اسم -1
 Wādīورد ض ب ع ت كاسم علم مذكر في النقوش الثمودية، ففى وادى ساهم 

Sahm  (: 11محافظة العقبة األردن )نقش  
 56بواسطة ضبيعة بن ناجي 55]ل[ ض ب ع ت  ب ن  ن ج }ي{.

 57ومن أسماء العرب ضبيعة بن ربيعة بن نزار.
  58ض ب ع ت: ورد كاسم علم مذكر في النقوش الصفائية.

 ض ب ع ت اسم علم أنثى: -2
 59ويذهب سلطان المعانى إلى أن اسم العلم ض ب ع ت من األسماء المؤنثة،

وجاء في لسان  60إلى أن معناه مد الذراعين للضرب، أو سرعة الحصان. kingويذهب 
ِد بلحمه يكون لإِلنسانالعرب أنها مأخوذة من  ْبع ، بسكون الباء: وَسط  الَعض  وغيره،  الضَّ

 61.َأْضباعٌ والجمع 
وضباعة بنت  62ومن نساء العرب ضباعة بنت المقداد بن معد يكرب بن األسود،

 63عامر من بني قشير.

 ع ب د: سادًسا: اسم العلم 
هو في  مربوب لباريه، العبد: اإِلنسان، حّرًا كان َأو رقيقًا، ي ْذَهب  بذلك ِإلى َأنه

 64.عمال اأَلسماء، والجمع َأْعب د وَعِبيداست عمل است اأَلصل صفة، قالوا: رجل َعْبٌد، ولكنه
 ع ب د اسم علم ذكر: -1

 (12ورد ع ب د اسم علم مذكر ففى وادي حفير محافظة العقبة األردن )نقش 

 65ل ع ب د  ب ن  غ ر ب.  
 بواسطة عبد بن غرب.

وورد  66ع ب د: اسم علم بسيط لشخص مذكر ورد في النقوش الديدانية اللحيانية.
 68في النقوش الصفائية. كذلكوورد  67قوش المعينية،أيًضا في الن
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 ع ب د اسم علم أنثى: -2
العربية  ورد اسم العلم ع ب د ليدل على المؤنث، ففى موقع تيماء بمنطقة تبوك المملكة

 (13)نقش   السعودية

 69.... ن  ع ب د  }ب{ ت  ع ق د س.   
 عبد بنت عقدس.

 ع م ر ت: سابًعا: اسم العلم 
الَعْمر والع م ر والع ْمر: الحياة. يقال قد طال َعْمر ه وع ْمر ه. وس مِّي : أصلها عمر

 70.الرجل َعْمرًا تفاؤاًل َأن يبقى
 ع م ر ت اسم علم ذكر: -1

ورد ع م ر ت اسم علم مذكًرا في النقوش الثمودية، ففي نقوش وادى رام محافظة 

   (: 14العقبة األردن )نقش 
 72بواسطة عمرة بن عمات. 71ل ع م ر ت  ب ن  ع م ا ت.

الجوف في النقوش الثمودية، ففى سكاكا  وتكرر ذكر ع م ر ت كاسم علم مذكر
السعودية ل ع م ر ت ذ ا ل ض بواسطة عمرة من قبيلة ض. وفي الموقع بالمملكة العربية 

وفى نفس الموقع السابق نقش لشخص آخر يدعى عمرة  73نفسه نقش لرجل يدعى ع م رت.
ى، وكان ي عبر عن شوق: ل ع م ر ت  ذ هـ ل  ض ف ]ف[ ]و[ ش وق من قبيلة أخر 

 74بواسعة عمرة من قبيلة ضفف وامتأل بالشوق.
وعرفت العرب اسم عمارة وعميرة، ويمكن قراءة اسم العلم ع م ر ت بأحد 
االسمين، وذلك بعد إضافة حرف المد المناسب، ومن أسماء العرب التى حملت اسم عمارة، 

 77 وعمارة بن حمزة. 76 وعمارة بن الصقعب، 75،عمارة بن تميم
  78أما من األسماء التى سميت عميرة من أسماء العرب عميرة بن عبدعمرو،

 80وورد اسم العلم  ع م ر ت في النقوش الصفائية. 79 وعميرة بن بشير.
 ع م ر ت اسم علم أنثى: -2

 81ودية.وذهب سلطان المعانى إلى أن ع م ر ت اسم علم مؤنث في النقوش الثم
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وَعْمرة اسم عربي،  82.النظم، وبها سميت المرَأة َعْمرة وَعْمرة: شَّْذرة من الخرز يفّصل بها
واسم المذكر منه عمرو، وس مى الرجل عمًرا تفاؤاًل أن يبقى، وهذا ينطبق على األنثى فسميت 

 83َعْمَرة لتعيش وتبقى عزيزة بين أهلها وأسرتها.
وعمرة بنت  84عمرة بنت عبدالرحمن بن سعيد، وممن حملوا هذا االسم من العرب،

 86 وعمرة بنت رواحة. 85عامر بن الظرب؛

 م ن ع ت: ثامًنا: اسم العلم 
وَل بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خالف  م ن ع ت:   الَمْنع : َأن َتح 

امرَأة َمِنيعٌة تمنَّع و  الَمنعة  جمٌع َأي هو في ِعزٍّ ومن َيْمنعه من عشيرِته، وقد. اإِلْعطاءِ 
 87.متمنِّعٌة: ال تؤاآتى على فاِحشةٍ 

 م ن ع ت اسم علم ذكر: -1
ورد م ن ع ت كاسم علم مذكر في النقوش الثمودية متبوًعا باسم البنوة ابن مما 

 (.15يدل على أن اسم منعة مذكر؛ ففى جنوب وادى رام محافظة العقبة األردن )نقش 

 
 88م ن ع ت  ب ن  ا ف ص ي. ل م ن ع ت  ب ن  م ر ا ج د  ب ن 

 89بواسطة منعة بن مراجد بن مانعة بن افصى.
وتكرر اسم العلم منعة كعلم مذكر في النقوش الثمودية؛ ففى منطقة جبل المسمى 

كم 70الذى يقع في منطقة الثنية إلى الشرق من قرية الحامرية جنوب مدينة حائل بنحو 
وكذلك في منطقة  90 وتشوق ل ز.نقش: ل م ن ع ت  و ت ش ق  ل ز بواسطة منعة 

بواسطة منعة بن  91ا ن ف ت.  معين باألردن نقش: ل م ]ن[ ع ت  ب]ن[ الجفر محافظة
 92انفت.

وعرف العرب اسم العلم منعة مذكًرا، فهذا: مالك بن عبد هند بن ن َجم بن َمَنَعة بن 
ب ْرجان بن الدَّْوس، وهو صاحب قرية في الكوفة ت سمى َأْقَساس.

93 
 94ت: اسم علم مذكر ورد أيًضا في النقوش الصفائية. م ن ع
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 م ن ع ت اسم علم أنثى: -2
ويذهب سلطان معانى إلى أن اسم العلم م ن ع ت هو مانعة وهى اسم علم 

وممن تسمى بهذا االسم  96بأن اسم م ن ع ت مؤنث. Kingوهو ما ذهب إليه  95مؤنث.
 97في العرب منيعة بنت وثاب النميري.

 ن ب ت: العلمتاسًعا: اسم 
: النَّبات    98.نبت: النَّْبت 

 ن ب ت اسم علم ذكر: -1
شق العجوز شمال جبل ورد ن ب ت كاسم علم مذكر في النقوش الثمودية؛ ففى 

 ( التالى:16بالمملكة العربية السعودية، )نقش المنورة أبو طاقة التابع لمنطقة المدينة 

 99ل ن ب ت }ب{ ]ن[  غ ث.  
 ث.بواسطة نبت بن غو 

وتكرر ذكر ن ب ت كاسم علم مذكر في النقوش الثمودية، فذ كر في عين 
بواسطة  100الحويطات بمحافظة العقبة األردن النقش التالى: ل ي ت ر ب ن  ن ب ت.

 بن نبت. 101يتر
وآخر يدعى نبت  102وعرف العرب اسم نبت للمذكر، فهذا نبت بن مالك بن زيد،

 104 والن بن عمرو.وثالث ي سمى: نبت بن خ 103بن أدد بن زيد،
 105ن ب ت: اسم علم مذكر ورد أيًضا في النقوش الصفائية.

 ن ب ت اسم علم أنثى: -2
ذكر سلطان المعانى أن اسم العلم ن ب ت اسم مؤنث مذكور في النقوش 

 106الثمودية.

 ن ص ت: عاشًرا: اسم العلم
 107.سَكتَ واْنَتَصَت:  َنَصَت الرجل  َيْنِصت  َنْصتًا، وَأْنَصَت، وهي َأْعلى،

ة: ما َأقبل على الجبهة من الشعر، والجمع ن َصٌص وِنصاٌص.  108والن صَّ
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 ن ص ت اسم علم ذكر: -1
ورد ن ص ت كاسم علم مذكر في النقوش الثمودية؛ ففى نقوش وادى حفير 

 (:17محافظة العقبة األردن )نقش
 109}و{ ل  ن ص ت  ب ن  ك م ن.

 110بواسطة نصت بن كمن
 ى:ن ص ت اسم علم أنث -2

ويستدل على نقش في وادى حفير  111إلى ن ص ت اسم مؤنث، kingويذهب 
 (:18محافظة العقبة األردن )نقش

 
 112و ل ب ن و  ع ل  ن ص ت  و ع ل  ف....ج  و ع ل }ب{....م.

 وبواسطة بنو الذى ]بشعر بعاطفة غير محددة تجاه[ نصت و ....

 ن ع ر ت: حادي عشر: اسم علم 
. ن ع ر ت: الن ْعَرة   والنَّْعَرة : صوٌت في  والن َعَرة : الَخْيش وم، ومنها َيْنِعر  النَّاِعر 

: الص راخ  في َحْرب َأو َشّر. . والنَِّعير  ياح  : الصِّ اَبٌة  الَخْيش وم والنَِّعير  وامرَأة َنعَّاَرٌة: َصخَّ
113فاحشة.

 

 ن ع ر ت اسم علم ذكر: -1
ودية، ففى وادى السرحان بمنطقة ورد ن ع ر ت كاسم علم مذكر في النقوش الثم

 (:18الجوف )نقش 

 
 114ا ل ا }ن{ }ع{ }م{.-ل }ا{ د }ب{ ب ن  ن ع ر ت  ب ن  ز د ذ

 117من قبيلة انعم. 116بن نعرت بن زد 115بواسطة ادب
 118ن ع ر ت: اسم علم مذكر ورد أيًضا في النقوش الصفائية.
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 ن ع ر ت اسم علم أنثى: -2
لفتاة الصغيرة، وأن الكلمات التالية: ن ع ر إلى أن ن ع رت هى ا kingويذهب 

 119ت، غ ل م ت، ب ك ر ت، ا ر خ ل والتى من ضمنها ن ع رت تترجم بامرأة صغيرة.
والتى لم  David Jacobson's collectionمجموعة ديفيد جاكوبسون ( من 19)نقش 

  ي سجل مكان وجودها:
 120و د د  ذ ف ر ن  غ ل م ت  و ن ع ر ت.

 ونعرة  ذفرن يحب غلمة
والواضح من النقوش التى ذ ِكرت فيها كلمة ن ع ر ت على أساس أنها فتاة 

  121صغيرة هى نقوش مرتبطة بعالقات حب وغرام.

 ن ع م ت: ثاني عشر: اسم العلم
 122.: النَِّعيم  والن ْعمى والنَّْعماء والنِّْعمةوهي نعمأصلها 

 ن ع م ت اسم علم ذكر: -1
ر في النقوش الثمودية، ففى وادى حفير محافظة ورد ن ع م ت كاسم علم مذك

  (:20العقبة األردن )نقش 
 123 ل ح ا ل  ب ن  ن ع م ت  هـ ب ك ر ت.

 بن نعمة هذه الناقة الصغيرة. 124بواسطة حائل

ن ع م ت في تيماء، ولكنه  ولقد عثر هوبر على نقش لهذا االسم 
ذكر منفردا فال ي عرف هل هو لذكر أم ألنثى.

125 
 126رب اسم العلم نعمة من أسماء المذكر، فهذا: نعمة بن يوسف.عرف الع

وورد اسم العلم ن ع م في النقوش الثمودية كمذكر؛ ففى منطقة تيماء التابعة لتبوك 
ونقش  127السعودية نقش لشخص يدعى: ص م ع ز ر  ب ن  ن ع م صمعزر بن نعم.

 128.على خاتم من العقيق لشخص يدعى: ن ع م  ب ن ك م ص نعم بن كمص
 129ن ع م ت: اسم علم مذكر ورد أيًضا في النقوش الصفائية.
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 ن ع م ت كاسم علم أنثى: -2
( وهو نقش على 21ورد ن ع م ت كاسم علم مؤنث في النقوش الثمودية )نقش 

 130 إناء ضمن مجموعة خاصة في القدس.

 
 ل ن ع م ت  و ت ش و ق ت  ا ل  ع ب د ا ك ت ب  

 131ل ل. هـ ل ت  و د ش ر  س ل م و ق ب
  132بواسطة نعمة وتشوقت إلى عبد اكتب

ظهار[ الخير. 134و دشر 133يا الت  األمن ]وا 
وهو ما أكد عليه سلطان المعانى من أن اسم العلم ن ع م ت من أسماء المؤنث 

  135في النقوش الثمودية.
وفي حقيقة األمر أن اسم العلم نعمة من األسماء المعروف لدى العرب، فتلك امرأة 

 137وأخري ت َدَعى نعمة بنت علي بن يحي. 136ة بنت شيث،ت َسَمى نعم

 و ا ل ت: ثالث عشر: 
خالصة، أو المبادرة وجاء في معناها أن الوائلة: الراجعة إلى اهلل، أو الالجئة ال

 138النجاة.بطلب 
واشتقاق )وائل( من قولهم وأل َيِئل  َوْااًل، إذا نجا من الشئ. واَلْوالة: موضع مراِبض 

ها، وهى الدَّمنة. يقال: َتجنَّْب الوْالة ال َتنِزْلها. ويقال: واءلت  الرَّجَل موائلًة ووئااًل، الغنم وأبعار 
إذا َطلَبك فأعجزتَه. والم وائل: المباِدر لي عجِز.

139 
 و ا ل ت اسم علم ذكر: -1

ورد و ا ل ت كاسم علم مذكر في النقوش، فقد ورد في نقش في جبل عرجا 

  ( كالتالى:22)نقش بمحافظة العقبة األردن 
 140ا ل  خ ل ا ل.-و ا ل ت  ب ن  ش ف ر  ذ

 142من قبيلة خالل. 141وائلة بن شيفر
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وتكرر وجود اسم العلم و ا ل ت في النقوش الثمودية ففى موقع قصر تمرة بالقرب 
من تبوك بمنطقة تبوك المملكة، والنقش ألحد أفراد قبيلة ح ب ب، وهو: ل ق س  ب ن  و 

بن وائلة وله رجم قبيلة  144بواسطة قاس 143ر ج م }ذ{ ال  ح ب ب. هـ  -ا ل ت  و ل
 145حبب

 146عرف العرب اسم وائلة كاسم علم مذكر، فهذا: وائلة بن حارثة، وائلة بن ذبيان،
 148 ووائلة بن صعصعة بن معاوية. 147ووائلة بن عمرو بن شيبان،

ال خالف وورد اسم العلم و ا ل )وائل( في النقوش الثمودية وهو اسم علم مذكر 
يد بمحافظة العقبة األردن: و ا ل  ب ن س ع افيها، ومن األسماء الواردة نقوش وادى جود

ونقش آخر في نفس الوادى لرجل آخر وهو: ل و ا  149د ل ه وائل بن سعداله )سعداهلل(.
ونقش آخر في أول خليج شمال القلعة الجانب  150ل ب ن ه ذ ر بواسطة وائل بن هذر.

ا ل  ع ج ب -بمحافظة العقبة األردن: ل ا س د  ب ن  و ا ل  ذ الغربي من وادى رام
 151بواسطة اسد بن وائل من قبيلة عجب.

 152و ا ل ت: اسم علم مذكر ورد أيًضا في النقوش الصفائية.
 و ا ل ت اسم علم أنثى: -2

يذهب سلطان المعانى إلى أن اسم العلم وائلة من أسماء النساء في النقوش 
 وهى مؤنث وائل. 153ا ل ت.الثمودية، ويكتب و 

وجاء في موسوعة السلطان قابوس ألسماء العرب أن َواِئلة من )وال( مؤنث 
  154وائل.

و ا ل ت في النقوش الثمودية في جبه ورد  ولقد ورد اسم العلم 
 156وورد أيًضا في وادى قانا تبوك هذا االسم منفرد. 155منفرًدا في بعض النقوش الثمودية؛

 مذكر أم مؤنث. فبذلك ال ي عرف كنهه
ضوعات وفي حقيقة األمر أن موضوع التذكير والتأنيث ألسماء األعالم من المو 

الشائكة، وكما هو موجود في حياتنا المعاصر بعض أسماء األعالم للذكر واألنثي؛ فلقد 
حدث هذا أيًضا عند أصحاب النقوش الثمودية، وذلك بوجود بعض أسماء األشخاص 

 استخدمت للذكر واألنثى.
ود ماء البنوة )ابن ، بنت( وذلك ِبو وال يمكن معرفة نوع اسم العلم إال من خالل أس ر 
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اسم البنوة بعد اسم العلم، فإن كان اسم البنوة ابن بعد اسم العلم كان اسم العلم ذكرا، والعكس 
 بالعكس وذلك برغم أن كتابة حروف االسم واحدة فى الحالتين.

ورود تاء التأنيث في الفعل قبل اسم العلم أو يمكن معرفة نوع االسم من خالل و 
 بعده يصبح اسم العلم أنثى.

من السياقات الواردة يمكن معرفة نوع اسم العلم وخصوًصا فى نصوص  وكذلك
التغزل، وفيها يتشوق شخص آلخر، ففى غالب نصوص التغزل يكون الذى يتشوق إليه 

 أنثى.
بأحرف واحدة للذكر واألنثى،  وال خالف فى أن بعض أسماء األعالم التى جاءت

 وورد كاسم علم ذكر؛أنثى،  علم اختلفت فى الن ِطق، وهذا حدث فى اسم العلم أمة فهو اسم
فأصبح أمية؛ فيكتب أمة وينطق  –عند النطق  – وذلك من خالل إضافة حرف مد وهو الياء

 أمية، وبرغم ذلك ورد اسم العلم أمية عند العرب للذكر أو األنثى.
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151-  TIJ, 27 plate: X; OCIANA Hismaic, p.1152. 
152- OCIANA Safaitic, pp.729, 932, 934…. 

 .93"، صأسماء األعالم المؤنثة"سلطان، . المعانى 153-
 .2585ص، 4مموسوعة السلطان قابوس، سجل أسماء العرب،  154-

155 -   Hu 71; JS, 637 No 607, 734; Winnett, “Studies in Thamudic” 12 par 16. 
156-  Jaussen. A  & Savignac. R, Mission archéologique en Arabie. I , 636 Plates: 
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