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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

أعاله دون أحلاق الصيغة بأي الحقة )1(. ونشري هنا اىل أن العربية 
بنون  النون  هذه  وتسمى  معينة  أحوال  يف  نونًا  الصيغة  تلحق 
( كما وان العربية قد أضافت اىل هذه الصيغة  التوكيد، حنو )ِإْضِرَبنَّ
)ָמְלוָכה  حنو   )2( القدمي  العهد  كتابات  يف  وذلك  )-ָה(  الالحقة 
ָעֵלינּו- املك علينا( )القضاه 9:8(. أما فعل االمر للمفردة املؤنثة 
املخاطبة فال خيتلف بصياغته عّما ذكرناه عن فعل االمر للمفرد 
املذكر املخاطب عدا أنه ينتهي بالالحقة (ī) )3( مثال يف االكدية 
(pursī( ويف العربية )ִלְבִׁשי( ويف العربية )َحْرِكي( ويف السريانية 
)قطولي( وجتدر االشارة هنا اىل أن هذه الالحقة تكتب وال 
ان  بيد  أيظًا  التلفظ  فأهنا  املندائية  يف  أما  السريانية.  يف  تلفظ 
املندائيني يكتبون ما يلفظونه ولذا فهم ال يكتبون هذه الالحقة 
)4(. ونالحظ أن عني فعل االمر املتصل هبذه الالحقة قد سكنت. 

وهذا التسكني يبني أن النرب يبقى على املقطع االول )5( ويصاغ 
فعل االمر جلماعة الذكور املخاطبني وفقًا لنفس القاعدة املعتمدة 
ينتهي  اليت  الالحقة  أن  غري  الذكر  االنفيت  الصيغتني  صياغة  يف 
هبا هي (ū) )6( وأن اعتمدنا القياس على الحقة الفعل غري التام 
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 )n) جلماعة الذكور املخاطبني نالحظ أن الالحقة قد حذفت منها
كما يف العربية )ְקֻטלּו( من )ִתְקֻטלּון( ويف العربية )ُأْكُتُبوا( من 
 )un) َتْكُتُبون( أما يف السريانية فقد تبقى الالحقة يف فعل االمر(
تلفظ  وال  فتكتب  الواو  وأما  النون  أو حتذف  )قطولون(  حنو 
املندائية فتعرض حاالت  )7( أما  يف هذه احلالة حنو )قطولو( 
وعلى  )فروشون(  حنو   )8(  (ūn) الالحقة  فيها  تكون  قليلة 
قياس الالحقة يف فعل االمر للمفردة املؤنثة املخاطبة فأن املندائيني 
 يكتبون ويلفظون الصيغة كصيغة فعل االمر للمفرد املذكر املخاطب

)فروش(. أما االكدية فتستخدم الالحقة (ā( لصياغة فعل االمر 
لكل من املفرد املذكر املخاطب ومجاعة االناث املخاطبات. حنو 
الصيغ بشكل  الفعل يف هذه  )9(. ونالحظ تسكني عني   (pursā)
املخاطبة  املؤنثة  للمفردة  االمر  فعل  صيغ  يف  كما  متامًا  واضح 
جلماعة  االمر  فعل  أما   .)10( النرب  مسألة  يف  احلال  هو  وكذالك 
االناث املخاطبات فيصاغ على نفس الكيفية بيد أن الالحقة قياسًا 
على غري التام تكون (āna( واليت تظهر يف السريانية بصوت العلة 
املخفف يف مقطعة االخري مثل )قطولني( ويف حالة حذف النون 
(n( فأن صوت العلة املتبقي من الالحقة خيتفي معها لفظًا فقط 
)11( فالفعل يكتب بالشكل )قطولي( ويلفظ كصيغة فعل االمر 

للمفرد املذكر املخاطب. أما العربية هنا فعلى العكس من ذلك تتبع 

.190 .Wright, William, Op. cit. p )7(
.190 .Ibid. p )8(

)9( سليمان، عامر، المصدر نفسه ص 216.
 .190 .Wright, William, Op. cit. p )10(
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     كلية اللغات جامعة بغداد

 المبحث االول: 
االمر في اللغات السامية

)إْفَعْل كذا( وقيل هو قول  النهي وهو قولك  لغة ضد  االمر 
القائل ملن دونه إْفَعْل )1(. وفعل االمر هو أحد صيغ االمر وهو فعل 
دال على طلب وقوع الفعل من الفاعل املخاطب بعد زمن التكلم. 
ويصاغ فعل االمر يف كل اللغات السامية للشخص املخاطب فقط 
على أختالف عدده وجنسه. من االوزان املبنية للمعلوم واالوزان 
املطاوعة عندما تفيد البناء للمعلوم فال جيوز مطلقًا صياغته من 
الوزان املبنية للمجهول كما والجيوز أيضًا نفي فعل االمر بتاتًا. 
ويعتقد بعض العلماء أن صيغة فعل االمر هي أقدام أشكال الفعل 
بكل صيغة وأوزانه وأزمنته حيث أن يف صيغته تظهر االصول 
االساسية للجذر الفعلي فقط مث تلحق هبا الضمائر الشخصية عند 

العلمية  الكتب  دار  التعريفات،  محمد،  بن  علي  الشريف  الجرجاني،   )1(
بيروت 1988، ص 37.

التصريف، وأن مجيع صيغ املستقبل )Imperfect( وأشكاله مشتقة 
من صيغة فعل االمر بوضع أحد حروف املضارعة يف بدايته )2( 
ويصاغ فعل االمر يف كل اللغات السامية بتجريد صيغة املستقبل 
عن  أنفصال  وأي   .)3(  (Prefixes) صدورها  من   )Imperfect)
هذه القاعدة أمنا سببه ظهور زيادة أو حشو (Anaptyxis( نتيجة 
 )qubur) لتجمعات ساكنة يف بداية الصيغة )4(. مثاًل يف االكدية
(ְלַבׁש)  والعربية  )ُيَحِرْك(  من  )َحِرْك(  والعربية   )iqbur) من 
واملندائية  )ٍنقطول(  من  )قطول(  والسريانية  (יְִלַבׁש)  من 

)فروق( من )ني فروق(. 
القاعدة  بتطبيق  املخاطب  املذكر  للمفرد  االمر  فعل  ويصاغ 

)2( ברקלי، ׁשאול، דקדוק עברי מודרג، ירוׁשלים 1974، ג، עם 134.
)3( عدا اللغة االكدية حيث ان الصيغة المصرفة بالتصدير فيها والتي يشتق 
سليمان،  انظر:   )Preeterite( البسيط  الماضي  صيغة  هي  االمر  منها 
عامر، اللغة االكدية )البابلية - االشورية( تاريخها، تدوينها، قواعدها، 

الموصل 1991، ص 261.
)4( موسكاتي، سباتينو، مدخل الى نحو علم اللغات السامية، ترجمة مهدي 

المخزومي وعبد الجبار المطلبي، بيروت 1985 ص230.

األمـــــــر في اللغات السامية

اخلالصة:
تناول البحث صيغة فعل االمر يف اللغات السامية )دراسة مقارنة( واستعرضا الضوابط األساسية لصياغة هذه الصيغة 
من األفعال يف هذه اللغات واليت تعد عامال مشرتكا يدل على ان هذه اجملموعة من اللغات عائلة لغوية ، واهم هذه الشروط 
ان صيغة فعل االمر ال يصاغ إال للشخص املخاطب على اختالف عدوه وجنسه ويشرتط فيها ان تكون من فعل مبين للمعلوم 
. وقد اشرنا ايضا اىل الضمائر اليت تتصل بهذه الصيغة . ثم شرحنا اثناء البحث طريقة صياغة هذه الصيغة يف كل من 
اللغات )العربية ، العربية ، السريانية ، االكدية ، املندائية( على حده واحلفظ ماتقدم بدراسة معجمية لبعض جذور لعدة 

اللغات وضفنا هلذه الدراسة املعجمية مناذج من فعل االمر املشتقة من هذه اجلذور وصللناها .
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ر- أكرم( )27-ظ/12( وهي من اصل 
َ
املعتل الفاء منهـا: )يَق

ر- أكرم(.
َ
الفعل )يق

ثانيًا: األمر من األفعال الرباعية واملزيدة:
حرف  حبذف  واملزيدة  الرباعية  األفعال  من  األمر  يصاغ   
املضارعة مع إبقاء احلركات كما هي عدا إرجاع األلف املحذوفة 
فٍعل(. وأيضًا اذا كان أصل الفعل معتل الالم 

َ
يف املضارع لوزن )ا

حيرك احلرف ما قبل حرف العلة بالفتحة بدل الكسرة )1(.
ومل ترد يف املخطوطة صيغ أمر ألفعال رباعية بيد إهنا أوردت 

فٍعل( حنو:
َ
ٍعل، ا

َ
صيغ أفعال أمر على أوزان مزيدة )ف

ٍعل( 
َ
أوردت املخطوطة صيغ أمر ملزيد الثالثي على وزن )ف

ش- 
َ
)كن الفعل  ٍنشي- مجعي( )9-و/8( وهي من أصل 

َ
)ك مثل: 

الفعل  أصل  من  وهي  )40-و/9(  وزعوا(  ٍلجو- 
َ
)ف مجع(، 

ج-وزع(.
َ
)فل

فٍعل( 
َ
أوردت املخطوطة صيغ امر ملزيد الثالثي على وزن )ا

الفعل  أصل  من  وهي  )13-ظ/16(  جري-أطيلي( 
َ
)ا مثل: 

أصل  من  وهي  أخرجين()17و/14(  فقين- 
َ
)ا ر-طال(، 

َ
)جن

قيم-أقم( )42-ظ/8( وهي من أصل 
َ
ق-خرج(، )ا

َ
الفعل )نف

الفعل )ًقم- قام(.
ثالثًا: األمر من األفعال على وزن املطاوعة:

املجرد  الثالثي  مطاوع  وزن  على  األفعال  من  األمر  يصاغ 
)ٍاةفٍعل( بإرجاع األلف املحذوفة يف املضارع بعد حذف حرف 
قبلُه وقلبها  ما  الفعل على  )ة( مع وضع حركة عني  املضارعة 

فتحة )2( حنو:
الفعل  أصل  من  وهي  )17-و/9(  تذكرين(  )ٍاةدكرني- 

ر-ذكر( 
َ
)دك

مزيد  مطاوع  وزن  على  االفعال  من  االمر  فعل  أما صياغة 
فيختلف  اآلخر  معتل  الرباعي  مطاوع  أو  اآلخر  معتل  الثالثي 
عن الصيغة السابقة بقلب كسر ما قبل أخرُه فتحة طويلة)3( حنـو: 

)ٍاةَخًوا- َتَبّيْن( وهي من أصل الفعل )خًوا- بان، َوضَح(. 
ل( 

َ
ع

َ
)ٍاةف وزن  على  االفعال  من  االمر  فعل  ويصاغ 

ل( عند الشرقيني كاملاضي متامًا )4( حنو: 
َ
ٍع

َ
مطاوع املزيد وزن )ف

)ٍاةَخيََلو- تقووا( )37-و/17( وهي من أصل الفعل )َخٍيل - 
الفعل  َخم- أرحم( )21-ظ/15( وهي من أصل 

َ
)ٍاةر قّوى(، 

)رٍخم-َرِحَم( وكذلك يصاغ فعل االمر من االفعال على وزن 
ايضًا  متامًا  كاملاضي  ل( 

َ
)ٍافٍع وزن  املزيد  مطاوع  ل( 

ََ
فع

َ
)ٍاةة

)1( الخوري، بولص، المصدر نفسه، ص167.
)2( المصدر السابق ص168.
)3( المصدر السابق ص169.

الخوري،  انظر:  آخره.  قبل  ما  فينزعون حركة  الغربيون  السريان  اما   )4(
بولص، المصدر نفسه، ص169.

ل- َقَتَل(.
َ
ل- َتَقتَّْل( وهي من اصل الفعل )قط

َ
قط

َ
حنو: )ٍاةة

األمر في اللغة العبرية: 
ال ختتلف شروط صياغة االمر يف اللغة العربية عن شروط 
صياغته يف اللغات السامية االخرى. فاالمر يف اللغة العربية يصاغ 
لالفعال على االوزان املبنية للمعلوم واالوزان املطاوعة عندما تفيد 
البناء للمعلوم )5(، فال ميكن صياغتُه من االفعال على الوزنني )ֻפַעל( 
الطريقة  العربية حسب  االمر يف  فعل  ويصاغ   .)6( )הּוְפַעל(  أو 
املتبعة يف كل اللغات السامية واليت تتم بتجريد صيغة املستقبل 
من حرف املضارعة يف أوله )7(. كما تشترط صياغته للشخص 
املخاطب فقط على اختالف جنسه وعدده اما الشخص الغائب 
فيؤمر بطريقة املضارع املجزوم (Jussive( الذي يؤدي معىن األمر 
)8( حنو )ִמי־יֵָרא וְָחֵרד יָׁשֹב-من كان خائفًا ومرتعدًا فلريجع( 

الطريقة. وبنفي صيغة  امر الشخص املخاطب ايضًا هبذه  وميكن 
املضارع املجزوم يف استخدام االدوات )ַאל( او )ֹלא( تنتج صيغة 

أمرية تفيد النهي )9( حنو )ַאל ִתְכתֹב- ال تكتب(.
اليت   )suffixes) بالالواحق  عند صياغته  االمر  فعل  حيتفظ 
تشري اىل جنس الشخص املأمور وعدده حنو: )ְׁשמר - احرس، 
احرسن(   - ׁשמרנָה  احرسوا،   - ׁשְמרּו  احرسي،   - ׁשְמִרי 
فتستخدم الصيغة اخلالية من اللواحق للمفرد املذكر املخاطب حنو: 
الصيغة  فتستخدم  املخاطبة  املؤنثة  املفردة  اما  البس(   - )ְלַבׁש 
املنتهية بالالحقة )י( حنو: )ִלְבִׁשי(، وصيغة مجاعة الذكور املخاطبني 
تنتهي بالالحقة )ּו( حنو )ִלְבׁשו( وصيغة مجاعة االناث املخاطبات 
تنتهي بالالحقة )נָה( حنو )ְלַבְׁשנָה( )10(. ويف كتابات العهد القدمي 
تنتهي  املفرد املذكر املخاطب  لفعل األمر للشخص  هناك صيغة 
بالالحقة )-ָה( وهي مشابه لصيغة املضارع الطويل التحضيضي 
املؤكد (Cohortative( وتسمى هذه الصيغة بصيغة االمر الطويل 
(Adhortative( )11( وهي تقابل حالة التوكيد بنون التوكيد يف 
العربية وحتمل هذه الصيغة يف نربهتا ويف مضموهنا إحلاحًا زائدًا 

)5( ابو خضرة، زين العابدين محمود، قواعد اللغة العبرية، القاهرة، 1997، 
ص118.

القديم)عزرا 19:23(،  العهد  )הפעל( مرتين في  االمر على وزن  يرد   )6(
صيغة  الى  المعنى  في  جدًا  قريبتان  الضيغتان  وهاتان   )8:49 )راميا 
 ,1946 ,Gessnius, W., Hebrew Grammer, Oxford المطاوعة، انظر

.124 .p
)7( التونجي، محمد، اللغة العبرية وآدابها، القاهرة 1974، ص 89.

.Gessnius, W., Op. cit., p. 124 )8(
)9( ברקלי، ׁש، ׁש״ם، ג׳، עמ׳ 125.

)10( بروكلمان، كارل، المصدر نفسه، ص116.
 .Wood, C.T., Op. cit., p. 86 )11(

 )na) أي أن الالحقة ) ( فاالمر منه )ُأْكُتَبنَّ قياس غري التام )َتْكُتَبنَّ
تبقى بدون حذف أي جزء منها وكذلك هو احلال يف العربية حنو 
)ְספְרנָה، ׁשַמְענָה( أما صيغة فعل االمر للمثىن فأهنا توجد يف 
العربية فقط وأن صيغتها مشاهبة لغري التام وال يفرق بني اجلنسني 
يف هذه الصيغة وتكون الالحقة فيها (ā( )1( حنو )ُأْكُتُبا( ولتوضيح 
من  االمر يف كل  فعل  سنتناول  أدق  بشكل  االمر  فعل  صياغة 
اللغة السريانية واللغة العربية واللغة العربية واللغة االكدية واللغة 

املندائية كل على حدة.

األمر في اللغة السريانية:
أمر  نوعان.  السريانية  اللغة  يف  األمر 
املجزوم( املضارع  أيضًا  )ويسمى   باملضارع 
باملضارع  األمر   .)2()imperative) بالصيغة  وأمر    )Jussive)
يشترك فيه الفاعل ونائب الفاعل املتكلم واملخاطب والغائب مذكرًا 
ومؤنثًا مفردًا ومجعًا حنو )ٍنبُكُون عل ٍبري يًوٍسف- ليبكون على 
أبين يوسف(. وهلذا النوع من االمر شكل آخر يؤدي غرض النهي 
يتم ينفي الفعل املضارع بأداة النفي )ل()3( حنو )ًل ٍةدخلُون- 
فقط،  املخاطب  بالفاعل  فيختص  بالصيغة  االمر  اما  ختافوا(.  ال 
مذكره ومؤنثة مفردُه ومجعُه وتتم صياغتُه بتجريد صيغة املستقبل 
من حرف املضارعة بشكل عام مع ابقاء حركاته على حاهلا يف 
بعض انواع الفعل حنو )كةوب- اكتب( او تغيري بعض حركاتُه 
يف األنواع األخرى من الفعل)4( حنو )قري- اقرأ(. وال ميكن نفي 

األمر بالصيغة)5(.
حيتفظ فعل االمر عند صياغتُه باللواحق (suffixes( املتصلة 
بالفعل املضارع كتابًة فقط وال يلفظ السريان هذِه اللواحق يف فعل 
األمر كالياء املتصلة بفعل األمر املسند للمفردة املؤنثة املخاطبة حنو 
)شقولي-خذي( وجلماعة االناث املخاطبات حنو )شقولي-

الذكور  املسند جلماعة  االمر  بفعل  املتصلة  )و(  الواو  او  خذن(. 
املخاطبني حنو )شقولو- خذوا( فكل هذه الصيغ تلفظ )شقول( 

كصيغة فعل االمر املسند للمفرد املذكر املخاطب )6(.
نذكر ان للمفردة املؤنثة املخاطبة وجلماعة األناث املخاطبات 

)1( بروكلمان، كارل، المصدر نفسه، ص 116.
روما  السريان،  عند  والمعاني  النحو  في  المنهاج  جبريل،  قرداحي،   )2(

1903، ص
 ،1991 بغداد  وتطبيق،  قواعد  السريانية  اللغة  هامل،  عادل  الجادر،   )3(

ص 73.
 ،1962 بيروت  السريانية،  اآلرامية  اللغة  غرامطيق  بولص،  الخوري،   )4(

ص165.
)5( الجادر، عادل هامل، المصدر نفسه، ص 73. 

)6( داود، اقليمس يوسف، اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية، الموصل 
1896، ص 316.

صيغ اخرى لألمر بالصيغة تكون فيها الالحقة الياء والنون )ين( 
حنو )شقولني- خذي( و )شقولني- خذن( وان جلماعة الذكور 
املخاطبني صيغة أخرى أيضًا تكون فيها الالحقة الواو والنون )ون( 
حنو )شقولون- خذوا( وهذه الصيغ تلفظ بشكل كامل خالفًا 

للصيغ األمرية اآلنفة الذكر هلذه الشخوص )7(.
اواًل: األمر من الفعل الثالثي اجملرد:

يصاغ األمر من الفعل الثالثي املجرد السامل والنوين واملضعف 
الثالثي واملهموز العني والالم واملعتل العني حبذف حرف املضارعة 

من صيغة املستقبل مع إبقاء حركات الفعل كما هي )8( حنو:
للثالثي املجرد السامل  السامل: وردت يف املخطوطة صيغ أمر 
ب- 

َ
منها )كةوب-أكتب( )24-و/11( وهي من أصل الفعل )كة

الفعل  اصل  من  وهي  )17-و/14(  أصنع(  )عٍبد-  كتب(، 
د- صنع(.

َ
)عب

النوين: وردت يف املخطوطة صيغ أمر للثالثي املجرد النوين 
ق- 

َ
الفعل )نف منها: )فوق- أخرج( )9-و/8( وهي من أصل 

ب- 
َ
خرج(، )ًسب- ُخْذ( )3-و/17( وهي من أصل الفعل )نس

أخذ(.
املضعف الثالثي: وردت يف املخطوطة صيغ أمر للثالثي املجرد 
املضعف منها: )عُولو- أدخلوا( )7-ظ/6( وهي من أصل الفعل 

ٍلل- دخل(.
َ
)ع

مهموز العني او الالم: مل ترد يف املخطوطة صيغ أمر هلذه األنواع 
من األفعال.

معتل العني: وردت يف املخطوطة صيغ أمر للثالثي املعتل العني 
منها: )قُوم- ُقْم( )3-و/17( وهي من أصل الفعل )ًقم، قوم- 

قام(.
أما ما تبقى من أنواع الثالثي املجرد أي املهموز الفاء واملعتل 
الفاء او الالم فيصاغ األمر منه حبذف حرف املضارعة وتغري بعض 

حركات الفعل )9( حنو:
للثالثي املجرد  أمر  الفاء: وردت يف املخطوطة صيغ  مهموز 
خوديين- خذين( )12-ظ/14( وهي من 

َ
املهموز الفاء منها: )ا

ُقْل )35-و/2( وهي من  ر - 
َ
)ٍام أخذ(،  )ٍاَخد-  الفعل  أصل 

ر- قال(.
َ
أصل الفعل )ٍام

املجرد  للثالثي  أمر  صيغ  املخطوطة  يف  وردت  الالم:  معتل 
املعتل الالم منهـا: )قري- إقرأ( )35-ظ/14( وهي من أصل 

الفعل )قرًا- قرأ(.
املجرد  للثالثي  امر  صيغ  املخطوطة  يف  وردت  الفاء:  املعتل 

)7( الجادر، عادل هامل، المصدر نفسه، ص 73.
)8( الخوري، بولص، المصدر نفسه، ص165. 

)9( المصدر السابق ص166.
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العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

األمر اللغة العربية: 
ذهب مجهور من علماء اللغة اىل ان االمر بالشيء هو هني 
فأنُه هني عن  باإلميان  له ضٌد واحد كاألمر  عن ضدًه، ان كان 
الكفر، وان كان له أضداد، فهو هني عن واحد منها او هني عن 
أضداده كلها كاألمر بالقيام هني عن القعود والركوع والسجود 
واألضطجاع )1(. ولألمر يف اللغة العربية صيغ متعددة منها الصرحية 
كاالمر بالفعل حنو )أذهْب، ُأكُتْب، إجلْس(، واالمر بأسم الفعل 
حنو )َصْه، أي: أْسُكْت( و )َرَوْيَد، أي: أْمِهْل( واالمر باملصدر النائب 
قاِب( )2(، واألمر  عن الفعل حنـو )فإَذا لَِقِيُتُم الَّذِيَن َكَفرُوا َفَضْرَب الرِّ
بالفعل املضارع املقترن بالم األمر حنو )َولَْتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن 
اَِلى اْلَخِيْر َوَيأُمُروَن بِاْلَمعُروِف َوَيْنَهوَن َعِن اْلُمْنَكِر( )3(، ومنها غري 
كاجلملة  الصرحية  الصيغ  من  الطلب  أكرب يف  اليت هي  الصرحية 
اخلربية اليت يراد منا االمر حنو )َواْلُمَطلَّقُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َثلَثَة 
ُقُروٍء( )4(، واألستفهام الذي يراد به األمر حنو )َفَهْل َأْنُتْم ُمْنَتُهوَن( 

)5(، والتحضيض الذي يراد به األمر حنو قول الشاعر:

وجٍد  نار  فتخمدين  لوال تعوجني يا سلمى على دنٍف  
كاد يفنيه)6( وستقتصر دراستنا لألمر يف اللغة العربية على صيغة 
حتمًا  الفعل  لطلب  الصيغة  هذه  وضعت  وقد  فقط،  األمر  فعل 
حنو  )7( املخاطبة  ياء  وقبوله  الطلب  على  داللته  عالماته   ومن 
النحاة لفعل االمر مبحثًا  ُأقعدي(. ومل يفرد  ُأقعْد،  )ُقْم، ُقومي - 
خاصًا به ولكنهم تناولوا هذا الفعل ضمن موضوع اقسام الفعل 
وضمن حديثهم عن املعرب واملبين وحتدثوا عنُه ايضًا يف باب نوين 
التوكيد )8(. وهلذه الصيغة مخسة وثالثون بناءًا قياسًا بالفعل املاضي 
واملضارع)9(، وهي متثل املجرد واملزيد عدا األوزان املبنية للمجهول 

)1( البخاري، عالء الدين عبد العزيز بن احمد، كشف االسرار عن اصول 
 ،2 ج   ،1974 بيروت  العربي،  الكتاب  دار  البزدوي،  االسالم  فخر 

ص329.
)2( سورة محمد: االية 4.

)3( سورة آل عمران: االية 104.
)4( سورة البقرة: االية 228.

)5( سورة المائدة: االية 91، بمعنى انته، ولهذا قال عمر )رضي اهلل عنه( 
عندما نزلت هذه اآلية )انتهينا يا رب(. انظر: القرطبي، محمد بن احمد 
العلمية، ط 1، بيروت  القرآن، دار الكتب  االنصاري، الجامع الحكام 

1408هـ- 1988م، ج6، ص189.
)6( االسموني، حاشية الصبان على شرح االسموني على الفية ابن مالك، 

مصر، ج3، ص 303.
)7( نور الدين، عصام، الفعل والزمن، ط1، بيروت 1984، ص 92.

)8( انظر: العقيلي، عبد اهلل بن عقيل، شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك، 
االلوسي،  233؛  ص87،  ص33/ج2،  ج1،   ،1980 القاهرة  ط20، 
قيس، اساليب الطلب عند النحويين والبالغيين، بغداد 1988، ص83.

)9( بدري، كمال ابراهيم، الزمن في النحو العربي، ط1، الرياض 1984، 
ص204.

حسب تقسيم الصرفيني. ومن أمثلة املجرد الثالثي )أفتْح، أضرْب، 
جورْب،  جلبْب،  )دحرْج،  الرباعي  املجرد  أمثلة  ومن  أنصْر( 
تعلْم، شاوْر،   ، قاتْل، زكِّ )أكرْم،  الثالثي  مزيد  أمثلة  بيطْر( ومن 
أستخرْج، أعشوشْب، تشيطْن(. وصيغة فعل االمر لالفعال الالزمة 
حنو )إستقْم( تعترب مجلة مفيدة، فإذا قلت لشخص )إستقْم( فهذه 
تعترب مجلة ذات حدث وزمن مستقبل دون حاجة اىل أضافات 
سابقة او الحقة وهبذا تتميز عن املاضي واملضارع )10(. وقد أتفق 
علماء اللغة على ان فعل االمر يؤخذ من املضارع إال ان بعضهم 
يقولون أنه بعد أشتاقاقه يصبح صيغة قائمة بذاهتا وهي ملواجهة 
خبالف املضارع املتصل بالم االمر فهو لغري املواجهة إال نادرًا. 
ورأى أخرون أن فعل االمر ال اصل له بني تقسيمات االفعال )11(، 
النه مقتطع من املضارع فهو ليس صيغة مستقلة. ويستدل على 
ان صيغة فعل االمر اصلها من املضارع الن صيغة فعل املضارع 
للمواجهة مث حذفت  العرب  وردت يف كالم  االمر  بالم  املقترن 
الالم بسبب كثرة االستعمال طلبًا للتخفيف )12(. فجاء االمر ما عدا 
املخاطب الزم الالم على االصل واستغين يف فعل االمر املخاطب 
عنها فحذفت هي وحروف املضارعة لداللة اخلطاب على املعىن 

املراد )13(. 
ومن ناحية أعرابه أو بنائه فقد ذهب بعض العلماء اىل ان فعل 
االمر معرب جمزوم بالم حمذوفة وهي الم االمر فان قلت )إذهْب( 
فأصله )لتذهْب( وامنا حذفت الالم ختفيفًا وما حذف للتخفيف فهو 
يف حكم امللفوظ به، فكان معربًا جمزومًا بذلك احلرف املقدر، ويؤيد 
أنه جمزوم انك غذا امرت من االفعال املعتلة حنو )يرمي، يغزو، 
خيشى( حذفت الماهتا كما تفعل يف املجزوم حنو )لريِم، ليخَش( 
واالمر )أرِم، أخَش( والبناء ال يوجب حذفًا )14(. ويرى آخرون ان 
فعل االمر ليس للمواجهة فقط كما يرون ان )إفعْل( ليس اصلها 
)لتفعْل( )15(، وقالوا ان فعل االمر مبين والذي يعزز قوهلم باصالة 
بناء فعل االمر، هو بناء الفعل املضارع على السكون إذا اتصلت 
به نون االناث حنو )َيْكتُْنَب( وبنائه على الفتح اذا اتصلت به نون 
( وذلك الن نون االناث ونوين  التوكيد اتصااًل مباشرًا حنو )َتْكُتَبنَّ

)10( بدري، كمال ابراهيم، المصدر نفسه، ص205.
مسائل  في  االنصاف  محمد،  الرحمن  عبد  البركات  ابو  االنباري،   )11(
الخالف بين النحويين، البصريين والكوفيين، تحقيق محمد محي الدين 

عبد الحميد، بيروت1987، ج2، ص528.
)12( المصدر السابق، ج2، ص528.

)13( السيوطي، جالل الدين، االشباه والنظائر في النحو، ط1،دار الكتاب 
العربي، 1984، ج3، ص92.

ج7،  الكتب،  عالم  المفصل،  الشرح  يعيش،  بن  موفق  النحوي،   )14(
ص61.

ج3،  نفسه،  المصدر  محمد،  الرحمن  عبد  البركات  ابو  االنباري،   )15(
ص540.

)القضاة 19:  كما يف   )1( )נָה(  الالحقة  تعقبها  عندما  وخصوصًا 
11( )ְלָכה ־נָה וְנָסּוָרה- تعال من فضلك لنمِل(.

للمفرد املذكر  يصاغ فعل االمر من االفعال املجردة الساملة 
املخاطب وجلماعة االناث املخاطبات باشكال فاء الفعل بالشفا)2( 
حنو )ְקטֹל - اقتْل، ְקטְֹלנָה - اقتْلَن( وباحلركات املركبة اذا كان 
فاء الفعال حرفًا حلقيًا حنو )ֲחזֹר - ُعْد، ֲעמֹד - قْف( اما عني 
الفعل فتشكل باحلوالم عندما يكون الفعل مضموع العني باملضارع 
حنو )ְׁשמֹר- أحرْس( وتشكل بالبتاح عندما يكون الفعل مفتوح 
العني باملضارع حنو )ְרַכב- أركْب( وبالصريي عندما يكون الفعل 
مكسور العني باملضارع حنو )ֵתן- أعِط( ويف حال ارتباط الفعل 
مبا بعده باملقاف حترك عني الفعل بالقماص حطوف )3( حنو )ְמָל־ 
املخاطبة  املؤنثة  للمفردة  االمر  ويصاغ  علينا(.  ُأمُلْك  ָעֵלינּו- 
وجلماعة الذكور املخاطبني من االفعال املجردة الساملة بأشكال 
ִעזְרּו-  ساعدي،  )ִעזְִרי-  حنو  الشفا،  بدل  باحلريق  الفعل  فاء 
الفعل يف حال  اشكاهلا حبركة جمانسة حلركة عني  او  ساعدوا( 
ان تكون عني الفعل حرفًا حلقيًا)4( حنو )זֲַעִקי - أصرخي، זֲַעק

ּו - أصرخوا(.
بعض  املعتلة  املجردة  األفعال  من  األمر  فعل  صيغ  وختتلف 
االختالفات عن صيغ فعل االمر من األفعال املجردة الساملة بسبب 
اإلعالل الذي يصيب الفعل بالتصريف، ففي األفعال املعتلة الفاء 
باأللف يصاغ األمر منها على وزن )ְפעֹל( إذا كان الفعل مضموم 
العني باملضارع حنو )ֱאמֹר - ُقْل( وعلى وزن )ְפַעל( إذا كان 
الفعل مفتوح العني باملضارع حنو )ֱאַר - طْل( وتشكل فاء الفعل 
حبطف سيجول عند اسناد فعل االمر للمفرد املذكر املخاطب او 
جلماعة االناث املخاطبات حنو )ֱאכֹל- ُكْل، ֱאכְֹלנָה - ُكْلَن(. 
الذكور  جلماعة  او  املخاطبة  املؤنثة  للمفردة  االمر  فعل  ويصاغ 
املخاطبني كالسامل متامًا حنو )ִאְכִלי - كلي، ִאְכלּו - كلوا(. وإذا 
كانت عني الفعل حرفًا حلقيًا فإن فائه يف صيغة فعل االمر للمفردة 
املؤنثة املخاطبة وجلماعة الذكور املخاطبني تشكل بالسيجول مع 
اشكال عينه باحلطف سيجول حنو )ֶאֱהִדי - أعطفي، ֶאֱהדּו - 
الفاء  املعتلة  املجردة  االفعال  من  االمر  فعل  ويصاغ  أعطفوا()5(. 
صيغة  يف  الفعل  فاء  ان  عدا  كالسامل  َقَلَب(   -הפ( مثل  باهلاء 
االمر للمفرد املذكر املخاطب وجلماعة الذكور املخاطبني تشكل 

)1( ברקלי، ׁש، ׁש״ם، ג׳، עמ׳ 125.
)2( يلفظ هذا السكون متحركًا حسب القواعد الصوتية للغة العبرية، انظر 

كمال، ربحي، دروس اللغة العبرية، بيروت 1982، ص 80.
 Davidson, B., The Analytical Hebrew and Chalde Lexicon, London, )3(

 .1970, p. 20

.Ibid., p. 20 )4(
)5( كمال، ربحي، المصدر نفسه، ص 200.

ִהְפכּו-  اقليب،  ִהְפִכי -  اقلب،   - ֹ6( حنو )ֲהפ( بتاح  باحلطف 
اقلبوا، ֲהפְֹכנָה - اقلنب(. 

ويف االفعال املجردة املعتلة الفاء بالياء مكسورة العني باملضارع 
)יַָרד-أتى( يأيت االمر منها حبذف فاء الفعل اي على وزن )ֵעל( 
حنو )ֵרד- تعال، ְרִדי - تعايل، ְרדּו - تعالوا، ֵרְדנָה - تعالن( اما 
االمر من مضموم العني باملضارع فيطابق بصياغته االمر من السامل 
املجرد عدا ان تكون المُه عني )ע( مثل )יַָדע - عرَف( فاالمر 
منه يأيت على وزن )ַעל( حنو )ַדע- اعرف، ְדִעי - اعريف، ְדע

ּו - اعريف، ַדְענָה - اعرفن(. 
فال  قام(   - )ָקם  مثل  )األجوف(  العني  املعتلة  االفعال  ويف 
يصيب الصيغة اي تغيري وتقتصر صياغة االمر منها حبذف حرف 
املضارعة من صيغة املستقبل )7( حنو )קּום - قْم، קּוִמי - قومي، 
קּומּו - قوموا، קְֹמנָה - ُقْمن(. اما االفعال املعتلة الالم باهلاء مثل 
)קנה - أشترى( فاالمر منها يصاغ حبذف حرف املضارعة من 
صيغة املستقبل وأشكال عني الفعل بالصريي بداًل من السيجول 
 - ְקנֵינָה  اشتروا،   - ְקנּו  اشتري،   - ְקנִי  اشتِر،  )ְקנֵה-  حنو 

اشترين(.
ويصاغ االمر من االفعال املضعفة )ָסַבב - جتول( واالفعال 
النونية )נַָפל - سقط( حبذف حرف املضارعة من صيغة املستقبل 
فقط بدون إجراء أي تغيري يف حركات الصيغة حنو )סֹב -جتول، 
סִֹבי-جتويل، סֹּבּו - جتولوا، ֻסֶבינָה- جتولن( و )פֹל - اسقط، 
يف  هذا  اسقطن(.   - פְֹלנָה  اسقطوا،   - ְפלּו  اسقطي،   - ְפִלי 
من  االمر  فعل  فيصاغ  املزيد  اوزان  االفعال على  اما يف  املجرد 
من  املضارعة  حرف  حبذف  )ִפֵעל(  وزن  على  املزيدة  االفعال 
صيغة املستقبل مع مالحظة حتريك فاء الفعل بالبتاح حنو )דֵּבר 
- َكلِّم(. اما صياغة االمر من االفعال املزيدة على وزن )נְִפַעל( 
املطاوع فتحرك اهلاء )ה( اليت توضع يف بداية فعل االمر بدل حرف 
يف  اما  أشِبعوا(.   - )ִהָׁשְבעּו  حنو  باحلريق  املحذوف  املضارعة 
وزن )ִהְפִעיל( فيصاغ االمر بإعادة هاء )ה( الوزن املحذوفة يف 
املستقبل وحتريكها بالبتاح بعد حذف حرف املضارعة مع أشكال 
الفعل بالصريي بدل احلريق كدول يف صيغة االمر للمفرد  عني 
املذكر املخاطب فقط حنو )ַהְרֵכב - ركب، ַהְרִכיִבי - ركيب، 
)ִהְתַפֵעל(  ַהְרַכְבנָה - ركنب(. ويف وزن  ַהְרִכיבו - ركبوا، 
بعد  املستقبل  املحذوفة يف  الوزن  هاء  بإعادة  ايضًا  االمر  يصاغ 
حذف حرف املضارعة وحتريكها باحلريق دون إجراء اي تغيري 

يف حركات الفعل.

)6( كمال، ربحي، المصدر نفسه، ص 200.
)7( المصدر السابق، ص 201.
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 المبحث الثاني:  أصول أفعال األمر
مقارنة معجمية وتحليل

السريانية يف املخطوطة  الفصل جذور صيغ األمر  يضم هذا 
مرتبة ترتيبًا أجبديًا، ووضعت هلا دراسة معجمية مقارنة مع اللغات 
لغة.  كل  يف  اجلذور  هذِه  من  املتوفر  وحسب  األخرى  السامية 
أتبع التوزيع اجلغرايف أساسًا يف ترتيب اللغات عند إجراء املقارنة 
األكدية  الشرقية،  الشمالية  السامية  باللغات  فابتدأنا  املعجمية، 
الشمالية  السامية  اللغات  مث  ومن  والبابلي،  اآلشوري  بشطريها 
الغربية، املجموعة الكنعانية وتشمل الكنعانية القدمية، األوجاريتية، 
الفينيقية، البونية، املؤابية والعربية وتليها املجموعة اآلرامية وتشمل 
النبطية،  التوراتية،  اآلرامية  اململكة،  آرامية  القدمية،  اآلرامية 
املندائية  الترجوم،  آرامية  اليهودية،  اآلرامية  احلضرية،  التدمرية، 
واآلرامية النصرانية الفلسطينية. وأخريًا اللغات السامية اجلنوبية 

متمثلة باألثيوبية والسبئية والعربية اجلنوبية والعربية الفصيحة.
املادة  أساس  على  مت  املعجمية  للمقارنة  الترتيب  هذا  إن 
املتيسرة لتلك اجلذور يف املعاجم دون االلتزام بعدد اللغات الداخلة 

يف املقارنة فقد يرد اجلذر يف لغات وخيتفي يف ُأخرى.
وجدنا خالل عمل املقارنة إن بعض اللغات مل يرد فيها اجلذر 
الواردة يف  الصيغة  بتجريد  أفتراض جذر  اىل  فاضطررنا  جمردًا، 
املعجم من اإلضافات الداخلة عليها، وأشرنا إىل اجلذر املستنبط 
افتراضي بوضع العالمة )∗( فوقُه وإيراد حتليل الصيغة الواردة يف 
املعجم وكتابتها بعد اجلذر مباشرًة. وذكرنا حتت مقارنة كل جذر 
الصيغ  املخطوطة وحتليل هذه  الواردة يف  االمرية  أشكال صيغُه 
وقد أعتدمنا أسبقية ورودها يف املخطوطة أساسًا يف ترتيب هذه 
الصيغ وذكر مواضع ورودها يف املخطوطة مؤشرين إىل الصفحة 

والسطر.
املعاجم املستخدمة يف هذه الدراسة:

بن  الدين حممد  الفضل مجال  أبو  منظور،  أبن  العرب.  لسان  1 .
مكرم، لسان العرب، بريوت،1956م.

مقاييس اللغة. ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، حتقيق:  2 .
عبد السالم هارون، ط2، مصر، 1970م. 

املحيط.الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس  3 .
املحيط، القاهرة.

بريوت   ، ط30. 4 اللغة،  يف  املنجد  لويس،  معلوف،  املنجد. 
.1988

مّنا. مّنا، يعقوب أوجني، قاموس كلداين - عريب، بريوت،  5 .
 .1975

ַהִמלון ֶהָחָדש ׁ. ֶאֶבן-ׁשוָׁשן، ַאְבָרָהם، ַהִמלון ֶהָחָדש. 6 

، ירוׁשלים 1974. ׁ
העְבִרי. 7  ַהִמלון  ַאְבָרָהם،  ֶאֶבן-ׁשוָׁשן،  המרָּכז. 

המֻרָּכז، ירוׁשלים1979.
ִעְבִרי-ַעֻרִבי،ירוׁשלים. 8  ִמלון  ָדוד،  ׂשגיב،  ׂשגיב. 

.1985
 9 .AD. Oppenheim, A.L. and others, The Assyrian

.Dictionary, Chicago 1964
 10 .BDB. Brown, F., S.R. Driver and C.A. Briggs,
 Hebrew and English Lexicon of the Old Testament,

.Oxford 1951
 11 .CDAL. Arnolt, Muss, Concibe Dictionary of

.The Assyrian Language, Berlin 1905
 12 .CSD. Smith, J. Payne, A Compendious Syriac

.Dictionary, Oxford 1979
 13 .CSLP. Tomback, R.S., A Comparative Semitic
 Lexicon of the Phoenician and punic languages,

.Scholars Press 1977
 14 .DNSI. Hoftijzer, J. and K. Jongeling, Dictionary
 of the North-West Semitic Inscriptions 2 Bands,

.New York 1995
 15 .GBA. Rosenthal, Franz, A Grammar of Biblical

.Aramaic, Wiesbaden, 1974
 16 .GPL. Harrif, Zellij S., A Grammar of the

.Phoenicin Language, New Haven, 1936
 17 .LS. Brochelman, K., Lexicon Syriacum,

.Hildesheim 1966
 18 .LVTL. Koehler, L., Lexicon in Veteris Testament

.Mandais Dictionary, Oxford 1963
 19 .TS. Smith Payne, Thesanrus Syriacns, Oxford

.1901
 20 .WUS. Aistleitner, J., Worterbuch Der

.Vagritischen Sprach, Berlin 1974
إن ترتيب املادة املستعملة يف هذا الفصل هي كما يلي:

1. جذر الفعل السرياين باخلط السرياين بني األقواس.
2. املعىن.

3. املقارنة املعجمية للجذر يف اللغات السامية اليت يتوفر فيها.
4. صيغة األمر وحتليلها.

5. الشواهد “مواضع ورود الصيغة يف املخطوطة”.

التوكيد الثقيلة واخلفيفة من خصائص االفعال، ومها ال يتصالن 
باالمساء فلما أتصال بالفعل املضارع عاد هذه الفعل اىل اصله فبين، 
ولو مل يكن االصل يف الفعل البناء ملا بين الفعل املضارع عند اتصاله 
هبذه للعالمات اخلاصة باالفعال وهذا دليل اصالة البناء يف األفعال 
عامة وال خيص فعل االمر وحده )1(. وان لزوم فعل االمر حالة 
واحدة من االعراب، وهي السكون او حذف حرف العلة جتعل 

ترجيح بنائه اقرب من ترجيح اعرابه.

االمر في اللغة االكدية:
تشترك اللغة االكديةمع بقية اللغات السامية يف بعض شروط 
املخاطب  الشخص  على  صياغته  كاقتصار  االمر  فعل  صياغة 
فقط مفردًا او مجعًا، مذكرًا او مؤنثًا. واختلفت االكدية يف مسألة 
صياغته من االفعال املبنية للمجهول، فكل اللغات السامية االخرى 
على منطقية عدم امكانية صياغة فعل االمر من االفعال املبنية 
للمجهول، بيد ان البحثني اوردوا تصريفًا لالمر يف هذا النوع من 

االفعال )2(.
النهي  عن  للتعبري  االكدية  يف  االمر  فعل  يستخدم  وال 
يعقبها   )lā، ul( النفي  ادوات  باستخدام  النهي  عن  يعرب  بل 
تاخذين(، ال   -ul tahazanni( حنو   )3( املضارع   الفعل 

)lā udabbabū- عليهم ان ال يتذمروا(. 
ومتيز االكدية صيغة االمر للمفردة املؤنثة املخاطبة عن املذكر 
املذكر املخاطب )اخلالية من اللواحق( باحلاق صيغتها بالالحقة 
)ī(، يف حني ان للمخاطب اجلمع مذكرًا ومؤنثًا صيغة واحدة تتميز 
بالالحقة )ā(. ويصاغ فعل االمر يف االكدية كما يف كل اللغات 
بالتصدير وهي صيغة  الصيغة املصرفة  السامية االخرى يتجريد 
البدأ حبرف ساكن  (preterite( من صدورها، ولتجنب  املاضي 
تضاف حركة مناسبة حلركة الفعل ملميزة وذلك بعد احلرف االول 

مباشرة )4( حنو: 
→ purusprus →taprus قسم

 sabatsbat →tasbat →
Piqidpqid →tapqid →

املخاطبة  املؤنثة  املفردة  بضمري  االمر  فعل  احلاق  حالة  ويف 

)1( المصدر السابق، ج3، ص540.
)2( انظر: رشيد، فوزي، قواعد اللغة االكدية، نسخة خطية غير منشورة، 
ص 45؛ سليمان، عامر، المصدر نفسه، ص269. ونرى ان صيغة التي 
اشار اليها الباحثون في كتبهم باسم صيغة المبني للمجهول هي صيغة 
)נפעל(  وزن  تقابل  وهي  احيانًا  للمجهول  البناء  تفيد  التي  المطاوعة 

في العبرية.
)3( ؛ سليمان، عامر، المصدر نفسه، ص269.

عامر  سليمان،  ؛  ص243؛  نفسسه،  المصدر  سباتينو،  موسكاتي،   )4(
وآخرون، المعجم االكدي، منشورات المجمع العلمي العراقي 1999، 

ج1، ص33.

املتصل )ī( او ضمري اجلمع )ā( تسقط حركة الفعل املميزة وتبقى 
احلركة مضافة حنو:

Pursīقسمي

pursāقسموا او قسمن

 اما صياغة االمر من االفعال يف احلالة املضعفة واحلالة السببية 
فان احلركة اليت تظهر يف صيغة املاضي )a( بعد الساكن االول من 
اصل الفعل تبقى يف صيغة االمر، ذلك يف اللهجة االشورية اما يف 
اللهجة البابلية فان هذه الفتحة يف صيغة املاضي تقلب اىل ضمة 

)u( يف صيغة االمر حنو:
االمراملاضي احلالة اللهجة 

tupahhirpahhirاملضعفةاآلشورية

tušamqitšamqitالسببيةاآلشورية

tupahhirpuhhirاملضعفةالبابلية

tušamqitšumqitالسببيةالبابلية

االمر في اللغة المندائية:
يصاغ فعل االمر يف اللغة املندائية كما يف كل اللغات السامية 
بتجريد صيغة املستقبل من حروف املضارعة )5( حنو )رقود - 
املندائيون احلرف  ويلفظ  يرقْص(  )ن يرقود -  ُأرُقْص( من 
االول من صيغة االمر والذي هو حرف صامت اي ال يتصل به 
اي من احلروف الصائتة )ا، و، ي( هبمزة زائدة يف اوله )لثلي 
االمر  فعل  وخيص  )ُأرُقْد(.  تلفظ  )رقود(  ان  حيث  مندا(  )6( 
الشخص املخاطب فقط على اختالف جنسه وعدده ومن االفعال 

املبنية للمعلوم واملطاوعة عندما تفيد البناء للمعلوم.
تتفق املندائية مع اللهجات اآلرامية االخرى بان تعوض   
الصيغ القدمية بصيغ جديدة منظمة )مرتبة وثابتة( وحيث من خالل 
ذلك تبادل كبري يف ضبط احلركات )7(. وتتفق املندائية مع السريانية 
اجلماعة يف صيغ  واو  او  االناث  ياء  او  املخاطبة  ياء  لفظ  بعدم 
فغل االمر، فان فعل االمر ينطقه املندائيون بنطق واحد الشخاص 
االمر االربعة والسيما ان املندائيني الذين يكتفون بكتابة ما ينطق 
فقط فاهنم يلفظون ويكتبون صيغة امر واحدة لكل من شخوص 
املخاطب االربعة)8( حنو ان )جطول( تعين )ُأْقُتْل، ُأْقُتلي، ُأْقُتُلوا، 

ُأْقُتْلَن(.

 Macuch, Rudolf, Handobook of Classical and Modern Mandaic,  )5(
.Berlin 1963, p. 274

)6( بدوي، نعيم وهيثم مهدي سعيد، مدخل في قواعد اللغة المندائية، بغداد 
1993، ص26.

صبيح  أ.د.  )ترجمة   1875 هاله  المندائية،  القواعد  تيودور،  نولدكة،   )7(
مدلول السهيري، نسخة خطية غير منشورة(. 

)8( المصدر السابق.
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אתא )1( - املندائية: ا تا )2(- السبئية: את، אתו )3( - العربية 
اجلنوبية:<tw )4( - العربية: أتى )5(

التحليل:
■ ًةا تعال: فعل أمر ثالثي جمرد مهموز الفاء معتل اآلخر 
املذكر  للمفرد  )ٍاًةا(  اصلُه  التصريف)6(  شاذ  مفروق(  )لفيف 

املخاطب.
-12( )9-ظ/2(،  )9-و/17()7(،  )4-و/2(،  الشواهــد: 

ظ/14(، )15-و/1(،
 )15-ظ/15(.

■ ًةي تعايل: فعل أمر ثالثي جمرد مهموز الفاء معتل الالم )لفيف 
مفروق( شاذ التصرف. أصلُه )ٍاًةا( للمفردة املؤنثة املخاطبة.

الشواهد: )9-و/7، 3، 10(.
■ ًةو تعالوا: فعل أمر ثالثي جمرد مهموز الفاء معتل الالم )لفيف 

مفروق( شاذ التصريف. أصلُه )ٍاًةا( للمفردة املؤنثة املخاطبة.
-20( )7-و/10(،  )6-ظ/10(،  )4-و/17(،  الشواهد: 

ظ/14(.
فٍعل( مهموز 

َ
يًةا آيت: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

الفاء معتل الالم )لفيف مفروق( شاذ التصريف أصلُه )ٍاًةا( للمفرد 
املذكر املخاطب.

الشواهد: )28-و/13(، )36-و/2(.
فٍعل( مهموز 

َ
يًةو آتوا: فعل أمر مزيد ثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

الفاء معتل الالم )لفيف مفروق( شاذ التصريف أصلُه )ٍاًةا( جلماعة 
الذكور املخاطبني.

-26( )25-و/5(،  )24--ظ/13(،  )5-و/14(،  الشواهد: 
ظ/14(.

حرف الباء )ب(
 )بكًا( بكى.

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )8(.
التحليل:

■بكًو أبكوا: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم. أصلُه )بكًا( 
جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهد: )9-ظ/17(.

.BDB. p.1083 )1(
.MD. p 41 )2(
.LS. p. 54 )3(

.CSLP. p. 39 )4(
.LS. p. 54 )5(

)6( الجادر، عادل هامل، المصدر نفسه، ص 138.
)7( ورد فعل االمر في هذا الموضع من المخطوطة بصيغة المفرد المذكر 

المخاطب مع ان الشخص المأمور هي المفردة المؤنثة المخاطبة.
.LS. p.73 )8(

)بؤًا( فحص، فتش.
آرامية اململكة: בצי * )9(، وردت يف صيغة املــاضي وزن 
العربية:   - )יתבצו(  الغائبيـن  الذكــور  جلماعة  )אתפעל( 

.)10( بصَّ
التحليل:

■ بؤين فتشنا: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم أصلُه )بؤًا( 
للمفرد املذكر املخاطب متصل بضمري مجاعة املتكلمني املنصوب 

)ن(.
الشواهد: )31-ظ/13(.

■بؤي فتش: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم أصلُه )بؤًا( 
للمفرد املذكر املخاطب.

الشواهد: )32-و/13(.
حرف الجيم )ج(

 )جًبا( أختار.
)12(، وردت يف  גבי *  اململكة:  )11( - آرامية  גבה  العربية: 
اآلرامية   - )גבית(  املخاطب  املذكر  للمفرد  املاضي  صيغة 
التوراتية: גְָבא )13( - التدمرية: גבי )14( - املندائية: ج با )15( - 

العربية: َجَبــا)16(.
التحليل:

■ جيب أختـر: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم أصلُه )جًبا( 
للمفرد املذكر املخاطب.

الشواهـد: )14-ظ/17(، )15-و/5(.
حرف الدال )د(

ود( أرعب.
َ
 )د

األكدية: dūdu )17( - األوجاريتية: dd )18( - املؤابية: דוד*)19(، 
وردت يف صيغة املاضي للمفرد املذكر الغائب متصل بضمري املفردة 
املؤنثة الغائبة )דודה( - العربية: דוד )20( - التدمرية: דודי )21( - 

.DNSI. p.185 )9(
)10( ذكر بروكلمان في قاموسه أن الشكل المناظر للفعل )ب ص ا( في 
العربية  الفعل )بّص( في  بيد ان   ،85 .LS. p :العربية هو )َبَصَر(، أنظر

يبدو أكثر مالءمة للمقارنة، أنظر:المنجد، ص 40.
.BDB. p.146 )11(

.DNSI. p.208 )12(
.BDB. p.146 )13(

.DNSI. p.208 )14(
.MD. p.79 )15(
.LS. p.100 )16(
.LS. p.144 )17(

.WUS. p.76 )18(
.DNSI. p.202 )19(
.BDB. p.188 )20(

.DNSI. p.242 )21(

حرف األلف )ا(
)ٍازَل( ذهب.

األوجاريتية: ,zl)1(- العربية: ָאזַל )2( - اآلرامية القدمية: אזל 
*)3(، وردت يف صيغة املستقبل للمفرد املذكر املخاطب )תאזל(- 
آرامية اململكة: אזל )4( - اآلرامية التوراتية: ֲאזַל )5( - احلضرية: 
الغائبة  املؤنثة  للمفردة  املستقبل  صيغة  يف  وردت   ،)6(  * אזל 
)תאזיל(. اآلرامية اليهودية: אזל *)7( وردت يف صيغة املاضي 
املندائية:   - الترجوم:ֲאזַל)8(  آرامية   - )אזלת(  املتكلم  للمفرد 

ازل )9( - العربية: َأَزىّل)10(.
التحليل:

■ٍزل أذهب: فعل أمر ثالثي جمرد مهموز الفاء شاذ التصريف)11( 
أصلُه )ٍازَل( للمفرد املذكر املخاطب.

-27( )27-و/16(،  )4-و/4(،  )3-و/17(،  الشواهد: 
ظ/11(.

■ٍزلو أذهبوا: فعل أمر ثالثي جمرد مهموز الفاء شاذ التصريف 
أصله )ٍازَل( جلماعة الذكور املخاطبني.

)30-و/15(،  )24-ظ/12(،  )21-ظ/15،3(،  الشواهد: 
)32-و/6(.

)ٍاَخد( أخذ، أمسك. 
األكدية: ahazu )12( - األوجاريتية ’hd)13( - املؤابية: אחז * 
)14(، وردت يف صيغة املستقبل للمفرد املتكلم متصل بضمري املفردة 

القدمية:  االرامية   - )15( ָאַחז  العربية:   - )אחזה(  الغائبة  املؤنثة 
אחז * )16(، وردت يف صيغة املاضي للمفــرد املتكلم )אחזת( - 
ارامية اململكة: אחז )17( - اآلرامية التوراتية: ֲאַחד )18( - النبطية: 

.WUS. P. 10 )1(
 BDB. p. 23 )2(
DNSI. p 25 )3(

DNSI. p. 25 )4(
 GBA. p. 76 )5(
DNSI. p. 25 )6(
DNSI. p. 25 )7(
 BDB. p. 23 )8(

MD. p. 12 )9(
 LS. p. 10 )10(

)11( الجادر، عادل هامل، المصدر نفسه، ص 183.
.AD. V. I. p. 173 )12(

.WUS. p. 13 )13(
.DNSI. p. 35 )14(
.BDB. p. 28 )15(

.DNSI. p. 35 )16(

.DNSI. p. 35 )17(
.BDB. p. 28 )18(

)21(- اآلرامية  )20(- احلضرية: אחד  التدمرية: אחד   -)19( אחד 
اليهودية: אחד* )22(، وردت يف صيغة املستقبل جلماعة الذكور 
 -)24( אֿחֿד  السبئية:   - )23( هد  املندائية:  املخاطبني)תחדון( - 

العربية: أَخَذ )25(.
التحليل:

خوديين خذين: فعل أمر ثالثي جمرد مهموز الفاء أصلُه 
َ
■ ا

املتكلم  املفرد  بضمري  متصل  املخاطب  املذكر  للمفرد  )ٍاَخد( 
املنصوب )ني(.

الشواهد: )12-ظ/14(.
ر( قال.

َ
 )ٍام

األكدية  عدا  السامية  اللغات  كل  يف  مشترك  أصل 
واألثيوبية)26(.
التحليل:

ر( 
َ
ر ُقْل: فعل أمر ثالثي جمرد مهموز الفاء أصلُه )ٍام

َ
■ٍام

للمفرد املذكر املخاطب. 
الشواهد: )35-و/2(.

 )ٍاًةا( أتى.
الفينيقية:   - )28( אתא  البونية:   - )27(  ty، ’tw’:األوجاريتية
 ،)31( אתה  القدمية:  اآلرامية   -  )30( ָאָתה  العربية:   - אתא )29( 
وردت يف صيغة املستقبل للمفرد املذكر الغائب )יאתה( - اآلرامية 
التوراتية: ֲאַתא )32( - النبطية: אתא )33(، وردت يف صيغة املستقبل 
للمفرد املذكر الغائب )יאתא( - التدمرية: אתא )34( -احلضرية: 
אתי )35(، وردت يف صيغة املاضي للمفرد املذكر الغائب )איתי( 
- اآلرامية اليهودية: אתה )36( - اآلرامية النصرانية الفلسطينية: 

.DNSI. p. 35 )19(

.DNSI. p. 35 )20(

.DNSI. p. 35 )21(
DNSI. p. 35 )22(

.MD. p. 8 )23(
.LS. p. 11 )24(
.LS. p. 11 )25(
.LS. p. 26 )26(

.CSLP. p. 39 )27(

.CSLP. p. 39 )28(
 CSLP. p. 39 )29(
.BDB. p.87 )30(

DNSI. p.133 )31(
.GBA. p.78 )32(

.DNSI. p.133 )33(
.DNSI. p.133 )34(
.DNSI. p.133 )35(
.DNSI. p.133 )36(
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حرف الزاي )ز(
ن( أشرتى.

َ
 )زب

األكدية: zibānitu )1( - العربية: זבן )2( -اآلرامية القدمية: 
املاضي  وردت يف صيغة   ،)4(  * זבן  اململكة:  آرامية   -  )3( זבן 
للمفرد املذكر الغائب متصل بضمري املفرد املذكر الغائب )זבנה( 
- اآلرامية التوراتية:זְַבן )5( - النبطية: זבן )6( - التدمرية: זבן*)7(، 
الغائبني متصل بضمري  وردت يف صيغة املاضي جلماعة الذكور 
املفرد املذكر الغائب )זבנּוהי( - احلضرية: זבן * )8(، وردت يف 
صيغة املستقبل للمفرد املذكر الغائب )לזבין( - اآلرامية اليهودية: 
זבן )9( - آرامية الترجوم זבן )10(- املندائية: زا باني تا )11( 

-العربية: زبن )12(.
التحليل:

ٍعل( 
َ
■ زَبنىي)13( بعُه: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ف

املفرد  بضمري  متصل  املخاطب  املذكر  للمفرد  )زبَن(  أصلُه  سامل 
املذكر الغائب املنصوب)ىي(.

الشواهـد: )16-و/4(.
)زبَن(  أصلُه  سامل  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  أشتروا:  زٍبنو   ■

جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )21-ظ/17(.

)زبَن(  أصلُه  سامل  جمرد  ثالثي  أمر  أشتروه:فعل  ■زبونو 
الغائب  املذكر  املفرد  بضمري  متصل  املخاطبني  الذكور  جلماعة 
املنصوب )و( واصل الضمري )وىي( وقد أختصر الضمري حبذف 

اهلاء والياء منُه.
الشواهـد: )35-ظ/1(.

.CDAL. p.274 )1(
)2( המלון החדׁש، א، עם 651.

.BDB. p.1091 0 )3(
.DNSI. p.303 )4(

.GBA. p.83 )5(
.DNSI. p.303 )6(
.DNSI. p.303 )7(
.DNSI. p.303 )8(
.DNSI. p.303 )9(

.BDB. p. 1091 )10(
.MD. p.156 )11(

)12( الزبن: الدفع. والمزابنة: بيع الرطب على رؤوس النخيل بالثمر كياًل. 
أنظر: لسان العرب، ج13، ص194.

بالشكل  المتصل  الضمير  قبل  زائدة  ياء  وفيه  الفعل  الخطاط  كتب   )13(
)زبنيىي( والصحيح بالشكل )زبنىي(.

ر( تألأل، ملَََع.
َ
 )زى

وردت   ،)15(  * اململكة:זהר  آرامية   -  )14( זַָהר  العربية: 
الغائبة  املؤنثة  للمفردة  على وزن )אתפעל( يف صيغة املستقبل 
اليهودية:  اآلرامية   -  )16( זְַהר  التوراتية:  اآلرامية  )יזדהרי(- 
זְַהר)17( -آرامية الترجوم: זְַהר )18(-اآلرامية النصرانية الفلسطينية: 

זְַהר )19(-املندائية: ز هر )20(- العربية: َزَهَر )21(.
التحليل: 

وزن  على  الثالثي  مزيد  أمر  فعل  إحترس:  ر)22( 
َ
ى

َ
ٍازد  ■

املذكر  للمفرد  َر( 
)زى أصلُه  سامل  ٍعل( 

َ
)ف مطاوع  ل( 

َ
ع

َ
)ٍاةف

املخاطب.
الشواهـد: )30-ظ/14(.

حرف الحاء )خ(
 )خدًا( َفِرَح.

األكدية: hadū )23( - األوجاريتية: hdi )24(- العربية: ָחָדה)25( 
للمفرد  املاضي  )26(، وردت يف صيغة   * חדי  اململكة:  - آرامية 
املتكلم )חדית( - اآلرامية التوراتية:ֶחְדוָה، חדא )27( - احلضرية: 

חדי )28( - املندائية: هدا )29( - العربية: حدى )30(.
التحليل:

َي إفرحي: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم أصلُه )خدًا( 
■ د

للمفردة املؤنثة املخاطبة.
الشواهـد: )9-و/17(.

.BDB. p.264 )14(
.DNSI. p.307 )15(
.BDB. p.1091 )16(

.MD. p.163 )17(
.BDB. p.1091 )18(

.MD. p.163 )19(
.MD. p. 163 )20(

.LS. p.19 )21(
أحد حروف  ألنه  المطاوعة  تاء  على  الفعل  من  االول  الحرف  ُقدم   )22(
الصفير وُقلبت التاء دااًل حسب القاعدة ألن الحر ف االول زاي، أنظر: 

الخوري، بولص، المصدر نفسه، ص152.
 .CDAL. p.306 )23(
 .WUS. p.100 )24(
.BDB. p.292 )25(
.BDB. p.292 )26(
.BDB. p.292 )27(

.DNSI. p.349 )28(
.MD. p.130 )29(

)30( ذكر بروكلمان في قاموسه ان الشكل المناظر لهذا الفعل في العربية 
هو )خدى( أنظر: LS. p.215 بيد أننا نرى ان الفعل العربي )حدا( أكثر 
مالئمة للمقارنة. فحدى يحدو حدواً: غنى لألبل وساقها والغناء لألبل 
فيه معنى الفرح والسرور. أنظر: لسان العرب،ج14،ص168؛ مقاييس 

اللغة، ج2، ص35.

املندائية: دود )1( - العربية: ذود )2(.
التحليل:

ٍعل( 
َ
)ف وزن  على  الثالثـي  مزيد  أمر  فعل  أرعب:  دًود   ■

ود( للمفرد املذكر املخاطب.
َ
معتل العني أصلُه )د

الشواهـد: )30-ظ/12(.
ر( َذَكَر.

َ
 )دك

األكدية: zikaru)3( - األوجاريتية: dkr )4( - الكنعانية القدمية: 
ia-( وردت يف صيغة املستقبل للمفرد املذكر الغائب ،)5( * zkr

az-ku-ur-mi( - البونية זכר )6( - الفينيقية: זכר )7(-العربية: 
דכר*  )10(،  اململكة:  آرامية   -  )9( القدمية:  اآلرامية   -  )8( זַָכר 
)ידכרו( -  الغائبني  الذكور  املستقبل جلماعة  وردت يف صيغة 
يف  وردت   ،)12(  * דכר  النبطية:   - التوراتية:ְדַכר)11(  اآلرامية 
صيغة املاضي للمفردة املؤنثة الغائبة )דכרת( - التدمرية: דכר 
للمفرد  املستقبل  )14(، وردت يف صيغة   * דכר  )13( - احلضرية: 

املذكر الغائب )לדכר( - اآلرامية اليهودية: דכר )15( - املندائية: 
زاكرا)16( - السبئية: ֿדכר )17( - العربية: َذَكـَر )18(.

التحليل:
كرني تذكرين: فعل أمر زيد الثالثي على وزن مطاوع 

َ
■ ٍاةد

املخاطب.  املذكر  للمفرد  َر( 
)دك أصلُه  سامل  )ٍاةفٍعل(  املجرد 

متصل بضمري املفرد املتكلم املنصوب )ني(.
الشواهـد: )17-و/9(.

.MD. p.103 )1(
)2( ذاد يذود ذوداً، وذت األبل أذودها ذوداً إذا طردتها وسقتها، أنظر: لسان 

العرب، ج3، ص168.
.DA. V.21 p.110 )3(

.WUS. p.77 )4(
.DNSI. p.321 )5(

.CSLP. p.94 )6(
.BDB. p.269 )7(
.BDB. p.269 )8(
.CSLP. p.94 )9(

.DNSI. p.322 )10(
.BDB. p.1088 )11(
.DNSI. p.322 )12(
.BDB. p.269 )13(

.DNSI. p.322 )14(
.CSLP. p.94 )15(
.MD. p.159 )16(
.LS. p.153 )17(
.LS. p.153 )18(

)دٍمك( نام.
العربية: דמ )19( - اآلرامية اليهودية: ְדַמ )20( - اآلرامية 

.)21( النصرانية الفلسطينية: דמ
التحليل:

ك)22( َنْم: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصلُه )دٍمك( للمفرد 
َ
■ دم

املذكر املخاطب.
الشواهـد: )12-ظ/14(، )14-و/11()23(، )15-و/1(.

حرف الهاء )ى(
 )ىًوا( كان.

األكدية: emū, euū )24(- العربية: ָהיָה )25( - اآلرامية القدمية: 
הּוי )26( - آرامية اململكة: הוה )27( - اآلرامية التوراتية: ֲהוָה، 
ֲהוָא )28( - النبطية: הוה )29( - التدمرية: הּוא )30( - احلضرية: 
 -  )33( هوا  املندائية:   -  )32( הּוה  اليهودية:  )31( -اآلرامية  הּוי 

العربية:َهَوى )34(.
التحليل:

شاذ  والالم  العني  معتل  ثالثي جمرد  أمر  فعل  ُكْن:  ■ ىوي 
التصريف )35( أصلُه )ىًوا( للمفرد املذكر املخاطب.

الشواهـد: )12-ظ/12(، )14-و/11(، )15-و/1(، )19-
ظ/10(، )42-ظ/10( 

)19( המלון החדׁש، א، עם 442.
.DNSI. p.252 )20(

.LS. p.157 )21(
الميم  على  طويلة  فتحة  فوضع  إمالئي  بخطأ  الفعل  الخطاط  كتب   )22(

والصحيح إمالئيًا أن يكتبه بوضع فتحة قصيرة على الميم.
)23( كتب الخطاط الفعل في هذا الموضع من المخطوطة بالشكل )دٍمك( 

ك(.
َ
والصحيح أن يكتبه بالشكل )دم

.CDAL. p.55 )24(
.BDB. p.224 )25(

.DNSI. p.271 )26(

.DNSI. p.271 )27(
.BDB. p.1089 )28(
.DNSI. p.271 )29(
.DNSI. p.271 )30(
.DNSI. p.271 )31(
.DNSI. p.271 )32(

.MD. p.133 )33(
)34( هوى يهوي هوايانًا، ورأيتهم يتهاوون في المهواة، إذا سقط بعضهم 
فب أثر بعض. وهوت يدي للشيء وأهوت: أمتدت وأرتفعت. والهوى: 
هوى النفس: إرادتها والجمع أهواء كما ورد في القرآن الكريم، سورة 
النازعات، اآلية 40 )َوأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن الَهوى(. 
معناه: نهاها عن شهواتها وما تدعو إليه من معاصي اهلل عز وجل.أنظر: 

لسان العرب، ج15، ص97.
)35( الجادر، عادل هامل، المصدر نفسه، ص138.
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جلماعة  )َخٍيل(  أصلُه  العني  معتل  ٍعل( 
َ
)ف مطاوع  ل( 

َ
ع

َ
)ٍاةف

الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )37-و/17(.

حرف الطاء )ط( 
 )ًطب - طوب( َحَسَن.

أصل مشترك يف كل اللغات السامية)1(.
التحليل: 

ٍعل( 
َ
)ف وزن  على  الثالثي  مزيد  أمر  فعل  َهـيء:  يٍب 

َ
■ ط

معتل العني أصلُه )ًطب - طوب( للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )27-ظ/14(.

)طٍعن( محل.
 األكدية: sēnu )2( - العربية: ָצַען )3(- آرامية اململكة: טען* 
)4(، وردت يف صيغة املاضي للمفرد املتكلم )טענת( - التدمرية: 

טען )5( - املندائية: طان )6( - العربية: َظَعَن )7(.
التحليل:

فٍعل( 
َ
لوا: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا طٍعنو َحمِّ

َ
■ ا

سامل أصلُه )طٍعن( جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )32-و/6()8(، )32-ظ/9(. 

حرف الياء )ي(
ب( أعطى.

َ
 )يى

آرامية   -)10( יהב  القدمية:  اآلرامية   -  )9( יַָהב  العربية:   
اململكة: יהב )11( - اآلرامية التوراتية: יְַהב )12( - النبطية: יהב)13( 
- التدمرية: יהב )14( - احلضرية: יהב )15( - اآلرامية اليهودية: 

 .MD. p.171 )1(
 .CDAL. p.884 )2(

 .BDB. p.858 )3(
 .DNSI. p.428 )4(
 .BDB. p.858 )5(
 .MD. p.175 )6(

)7( ظعَن ظعنًا وظعنا وظعونًا: سار ورحل وأظعن الهودج ركبه، المحيط، 
ج4، ص245.

الياء  الفعل حرف  )8( في هذا الموضع من المخطوطة ورد في نهاية هذا 
بداًل من حرف الواو. 

 .BDB. p.396 )9(
 .DNSI. p.442 )10(
 .DNSI. p.442 )11(

 .GBA. p.85 )12(
 .DNSI. p.442 )13(
 .DNSI. p.442 )14(
 .DNSI. p.442 )15(

 -  )18( يهب  املندائية:   -  )17( יְַהב  الترجوم  آرامية   - יהב)16( 
السبئية: והב )19( - العربية: َوَهَب )20(.

التحليل:
أصلُه  الفاء  معتل  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  أعطين:  بلي 

َ
ى  ■

َب( للمفرد املذكر املخاطب متصل حبرف اجلر )ل( وضمري 
)يى

املفرد املتكلم )ي(.
الشواهـد: )9-و/16(.

َب( 
■ ًىب أعِط: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الفاء أصلُه )يى

للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )14-ظ/2(.

َب( 
ن أعطنا: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الفاء أصلُه )يى

َ
بل

َ
■ ى

)ل( وضمري مجاعة  اجلر  متصل حبرف  املخاطب  املذكر  للمفرد 
املتكلمني )ن(.

الشواهـد: )21-ظ/2، 6(، )26-ظ/9(.
َب( 

■ًىبو أعطوا: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الفاء أصلُه )يى
جلماعة الذكور املخاطبني.

الشواهـد: )24-ظ/5(.
بلىُون أعطهم: فعل أمر ثالثي جمرد معتل بالياء أصلُه 

َ
■ ى

َب( للمفرد املذكر املخاطب متصل حبرف اجلر )ل( وضمري 
)يى

مجاعة الذكور الغائبني )ىُون(.
الشواهـد: )27-ظ/12(.

)يٍلل( نـاح.
 -  )23( יִֵלל  -العربية:   )22( الفينيقية:ילל   -  )21( ילל  البونية: 
 )25( היליל  اليهودية:  اآلرامية   -  )24( יללה  القدمية:  اآلرامية 
- املندائية: ا ال، ع ال، ا لل، يلل )26( -العربية: 

ولول)27(.
التحليل:

فٍعل( 
َ
ٍيللي ولويل: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

مضاعف ومعتل الفاء أصلُه )يٍلل( للمفردة املؤنثة املخاطبة.

 .DNSI. p.442 )16(
 .BDB. p.1095 )17(

 .MD. p.189 )18(
 .LS. p.298 )19(
 .LS. p.298 )20(

 .CSLP. p.125 )21(
 .CSLP. p.125 )22(
 .BDB. p.410 )23(
 DNSI. p.458 )24(

 .LS. p.301 )25(
 .MD. p.18 )26(

)27( ولولول ولولًة وولواالت المرأة: دعت بالويل، أعولت. أنظر: المحيط، 
ج4، ص66. 

 )خوֿي( بان، أرى، أظهر.
األكدية: auātu )1( - األوجاريتية: hwi )2( - العربية: ָחָּוה )3( 
- آرامية اململكة: חּוי )4(- اآلرامية التوراتية: ַחֵּוי )5(- احلضرية: 
 -  )8( هوا  املندائية:   -  )7( ָחָּוה  الترجوم:  آرامية   -  )6( חּוּי 

العربية: وحى )9(.
التحليل:

ٍعل( معتل 
َ
■ ًخًوو َأَروا: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ف
العني والالم أصلُه )َخوي( جلماعة الذكور املخاطبني.

الشواهـد: )6-ظ/10(.
معتل  ٍعل( 

َ
)ف الثالثي على وزن  مزيد  أمر  فعل  َأِر:  ■ًخًوا 

العني والالم أصلُه )َخوي( للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )38-ظ/5(.
، رأف.  )ًخس - خوس( حنَّ

االكدية: hāsu )10( - العربية: ָחס )11( - اآلرامية التوراتية: 
חוס )12( - املندائية: هوس )13( - االثيوبية: hāsa )14( - العربية: 

َحسَّ )15(.
التحليل:

■ خُوس إرأف: فعل أمر ثالثي جمرد معتل العني أصلُه )ًخس 
- خوس( للمفرد املذكر املخاطب.

الشواهـد: )34-و/13(.
 )خزا( َنَظَر.

 - )18( ָחזָה  العربية:   - )17( חזי  )16( -الفينيقية:  חזי  البونية: 

.LS. p.220 )1(
 .WUS. p.101 )2(
 .BDB. p.296 )3(

 .DNSI. p.353 )4(
 .GBA. p.83 )5(

 .DNSI. p.353 )6(
 .BDB. p.1092 )7(

 .MD. p.134 )8(
)9( وحى يحي وحيًا الى فالن: أشار إليه. ووحى إليه كالمًا: كلمه سرًا أو 

كلمه بما يخفيه على غيره. أنظر: المحيط، ج4، ص399. 
 .CDAL. p.327 )10(

 .BDB. p.299 )11(
 .BDB. p.299 )12(
 .MD. p.136 )13(
 .LS. p. 221 )14(

)15( المنجد، ص132. 
 .CSLP. p.101 )16(
 .CSLP. p.101 )17(
 .BDB. p.302 )18(

آرامية اململكة: חזה )19( - اآلرامية التوراتية: ֲחזָה )20( - التدمرية: 
 -  )23( חזי  اليهودية:  اآلرامية   -  )22( חזי  احلضرية:   - חזי )21( 

املندائية: هزا )24( - العربية: حزى )25(.
التحليل:

■ خزي أنظر: فعل أمر جمرد معتل الالم أصلُه )خزًا( للمفرد 
املذكر املخاطب.

-15( )12-و/8(،  )5-ظ/8(،  الشواهد: 
، )20-و/1(   ، )19-و/13(   ، )17-و/9(   ،  ظ/15( 

)31-ظ/14( ، )38-ظ/6( ، )42-ظ/6،7(.
■ خزًي انظري: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم أصلُه )خزًا( 

للمفردة املؤنثة املخاطبة.
الشواهـد: )9-و/4(.

■ خزًو أنظروا: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم أصلُه )خزًا( 
جلماعة الذكور املخاطبني.

)30-ظ/14(،)38- )25-و/5(،)26-ظ/15(،  الشواهـد: 
و/17(، )43-ظ/10،15(.

)َخٍيل( قوى.
العربية:   -  )27(  hil األوجاريتية:   -  )26(  illatu األكدية:   
ִחיֵל)28( - اآلرامية القدمية: חיל *)29(، وردت أمسًا + ضمري املفرد 
املخاطب )חיל( - آرامية اململكة: חיל )30( - اآلرامية التوراتية: 
ַחיִל )31( - التدمرية: חיל )32( - املندائية: هيل )33( - االثيوبية: 

hail )34( - السبئية:ֿחיל )35( - العربية: حيل، حول )36(.
التحليل:

وزن  على  الثالثي  مزيد  أمر  فعل  تقووا:  ٍاةَخيَلو   ■

 .DNSI. p.357 )19(
 .GBA. p.84 )20(

 .102.BDB. p )21(
 .DNSI. p.357 )22(
 .DNSI. p.357 )23(

 .MD. p.138 )24(
والغضون  ينظر في االعضاء  الذي  الكاهن  )25( حزى: تكهن. والحازي: 

يتكهن. أنظر: لسان العرب، ج14،ص 174.
 .CDAL. p.51 )26(
 .WUS. p.102 )27(
 .BDB. p.298 )28(

 .DNSI. p.369 )29(
 .DNSI. p.369 )30(

 .GBA. p.84 )31(
 .BDB. p.298 )32(
 .MD. p.143 )33(
 .LS. p.229 )34(
 .LS. p.229 )35(
 .LS. p.229 )36(



428429

العدد 1 ، السنة األوىل ، ربيع األول 1430 هـ .

ب( 
َ
)كة أصلُه  سامل  ثالثي جمرد  أمر  فعل  أكتب:  ■ كةوب 

للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )24-و/11(.

حرف الالم )ل(
ك( أمسك.

َ
 )لب

األكدية: labaku )1( - اآلرامية التوراتية: ְלַב )2( - املندائية: 
لبك )3( - العربية: ليك )4(.

التحليل:
أصلُه  سامل  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  أمسكوه:  لبوكًيىي   ■
املذكر  املفرد  بضمري  متصل  املخاطبني  الذكور  َك( جلماعة 

)لب
الغائب املنصوب )ىي(.

الشواهـد: )15-ظ/1، 2(.
)لٍبش( لبس.

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )5(.
التحليل:

■ لبوشو البسوا: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصلُه )لٍبش( 
جلماعة الذكور املخاطبني.

الشواهـد: )20-ظ/14(.
حرف الميم )م(

ل( وهو ممات«
َ
ٍلل( تكلم. »واصله يف السريانية )مل

َ
 )م

وردت يف   ،)7(* מלל  القدمية:  اآلرامية   -  )6( ִמֵלל  العربية: 
الغائب )ימלל( - آرامية امللكة:  صيغة املستقبل للمفرد املذكر 
اليهودية:  اآلرامية   -)9( ְמַּלל  التوراتية:  اآلرامية  מלל)8(- 
ממלל *)10(، وردت أسم مفرد مذكــر مطلق )ממל( - آرامية 

الترجوم:מלל)11(- املندائية: ملل )12( - العربية: َأَملَّ )13(.
التحليل:

للمفرد  ٍلل( 
َ
)م أصله  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  تكلم:  ٍلل 

َ
م  ■

 .CDAL. p.469 )1(
 .MD. p.229 )2(
 .MD. p.229 )3(

ملتبس.  الملتبك:  وأمر  وألتبس  أختلط  االمر:  والتبك  الخلط،  اللبك:   )4(
أنظر: لسان العرب، ج10،ص482.

 .LS. p.357 )5(
 .BDB. p.576 )6(
 .BDB. p.576 )7(

 .DNSI. p.644 )8(
 .GBA. p.88 )9(

 .DNSI. p.644 )10(
 .BDB. p.1100 )11(

.MD. p.273 )12(
فكتبه  عليه  ألقاه  الكاتب:  على  الكتاب  إمالئًا  وأملى  إمالاًل،  أَملَّ   )13(

عنده، انظر: لسان العرب، ج11، ص631.

املذكر املخاطب.
الشواهـد: )34-و/5(.

)مل( مأل.
أصل مشترك يف كل اللغات السامية )14(.

التحليل:
■ ملي أمأل: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم أصلُه )مل( 

للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )25-و/11(، )30-و/11(.

حرف النون )ن(
ر( طال.

َ
 )جن

أصل مشترك يف كل اللغات السامية عدا األكدية )15(.
التحليل:

فٍعل( 
َ
جري أطيلي: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

ر( للمفردة املؤنثة املخاطبة.
َ
نوين اصلُه )جن

الشواهـد: )13-ظ/16(.
)خٍنة( نزل. حّقر.

البونية:   -)17(nht األوجاريتية:   -)16(nahatu األكدية:   
נחת)18(- الفينيقية: נחת )19(- العربية: נַָחת، נִֵחת )20(- اآلرامية 
القدمية: נחת )21(، وردت أسم مفرد مذكر مشتق من وزن )הפעל( 
)מהנחת(- آرامية اململكة: נחת )22(- اآلرامية التوراتية: נְֵחת 
الترجوم:  آرامية   -)25( נחת  التدمرية:   -)24( נחת  النبطية:   -)23(

נחת )26(- املندائية: نهت )27( - العربية: َنَحَت )28(.
التحليل:

■ خوة انزل: فعل أمر ثالثي جمرد نوين أصلُه )خٍنة( للمفرد 
املذكر املخاطب.

الشواهـد: )5-ظ/5(.

 .MD. p.272 )14(
 .CSLP. p.210 )15(

 .CDAL. p.666 )16(
 .WUS. p.204 )17(
 .CSLP. p.213 )18(
 .BDB. p.639 )19(
 .BDB. p.639 )20(

 .DNSI. p.726 )21(
 .DNSI. p.726 )22(

 .GBA. p.90 )23(
 .DNSI. p.726 )24(

 .BDB. 639 )25(
 .BDB. p.1102 )26(

 .MD. p.292 )27(
)28( النحت: النشر والقش. ونحته بلسانه: المه وشتمه. أنظر: لسان العرب، 

ج2،ص98.

الشواهـد: )9-و/11(.
م. ر( وقر، كرَّ

َ
)يق

االكدية: iuāaq )1( - األوجاريتية: iqr )2( - العربية: יַָקר)3(- 
)4(، وردت يف صيغة املاضي على وزن  آرامية اململكة: יקר * 
)הפעל( للمفرد املذكر املخاطب )הוקרת( - اآلرامية التوراتية: 
יְַקר )5( - التدمرية: יקר * )6(، وردت على وزن )אפעל( يف 
صيغة املاضي للمفردة املؤنثة الغائبة )יוקרת(- املندائية: يقر)7( 

- السبئية:וקר )8(- العربية:َوَقَر )9(.
التحليل:

َر( 
َر أكرم: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الفاء أصلُه )يق

■ يَق
للمفرد املذكر املخاطب.

الشواهـد: (27-ظ/12(.
ب( جلس.

َ
 )ية

البونية:   -  )11(  ytb االوجاريتية:   -  )10(asābu األكدية: 
י ׁש ב )12(- الفينيقية: יׁשב )13(- املؤابية: יׁשב )14(- العبــرية: 
יַָׁשב )15( - اآلرامية القدمية: יׁשב )16(، وردت يف صيغـة املستقبـل 
 -)17( יתב  اململكة:  آرامية   - )יׁשב(  الغائب  املذكـر  للمفـرد 
اآلرامية   -  )19( יתב  -التدمرية:   )18( יְֵתב  التوراتية:  اآلرامية 
اليهودية: יתב )20(-آرامية الترجوم: יׁשב)21(- املندائية: يتب)22( 

- االثيوبية: ausaba )23(- العربية: َوَثَب)24(.

 .CDAL. p.90 )1(
 .WUS. p.133 )2(
 .BDB. p.429 )3(
 DNSI. p.467 )4(

 .GBA. p.86 )5(
 .DNSI. p.467 )6(

 .MD. p.193 )7(
 .LS. p.307 )8(
 .LS. p.307 )9(

 CDAL. p.111 )10(
 .CSLP. p.130 )11(
 .CSLP. p.130 )12(
 .CSLP. p.130 )13(
 .DNSI. p.473 )14(
 .BDB. p.442  )15(
 .CSLP.. p.130 )16(
 .DNSI. p.473 )17(

 .GBA. p.86 )18(
 .DNSI. p.473 )19(
 .DNSI. p.473 )20(
 .BDB. p.1096 )21(

 .MD. p.193  )22(
 .LS. p.311 )23(

العرب،  لسان  أنظر:  أقعد.  أي  ثب  يقال  حمير  بلغة  القعود  الوثب:   )24(

التحليل:
ب( 

َ
■ ٍةبو أجلسوا: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الفاء أصلُه )ية

جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )6-و/5(.

ب( 
َ
■ ٍةب أجلس: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الفاء أصلُه )ية

للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )24-و/10(. 

فٍعل( معتل 
َ
■ اًُوٍةب أقم: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

ب( للمفرد املذكر املخاطب.
َ
الفاء أصلُه )ية

الشواهـد: )42-ظ/7(.
حرف الكاف )ك(

ش( مجع.
َ
 )كن

 -  )26( כנׁש  الفينيقية:   -  )25( ָּכנַס  العربية: 
اململكة: آرامية   -  )27( ּכנׁש  القدمية:   اآلرامية 

ּכנׁש* )28(، وردت على وزن )התפעל( يف صيغة املاضي جلماعة 
 -  )29( ְּכנַׁש  التوراتية:  اآلرامية   - )אתכנׁשו(  الغائبني  الذكور 
)30(، وردت يف صيغة املبين للمجهول )ּכניׁש(  التدمرية: ּכנׁש* 
- آرامية الترجوم: ּכנׁש )31( - املندائية: كنش )32( - األثيوبية: 

takansa )33( - العربية: َكَنَس )34(.
التحليل:

ٍعل( سامل 
َ
ٍنشي مّجعي: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ف

َ
■ ك

َش( للمفردة املؤنثة املخاطبة.
أصلُه )كن

الشواهـد: )9-و/8(.
ب( كتب.

َ
)كة

أصل مشترك يف كل اللغات السامية عدا األكدية )35(.
التحليل:

ب( 
َ
■ كةوبو أكتبوا: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصلُه )كة

جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )5-و/14(، )6-و/5(.

ج1،ص 792. 
 .BDB. p.488 )25(
 .GPL. P.112 )26(

 .BDB. p.1097 )27(
 .DNSI. p.520 )28(

 .GBA. p.87 )29(
 .DNSI. p.520 )30(
 .BDB. p.1097 )31(

 .MD. p.220 )32(
 .LS. p.335 )33(
 LS. p.335 )34(

 .CSLP. p.150 )35(
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العربية: ׁשם، ׁשים )1(- اآلرامية القدمية: ׁשים )2(- آرامية اململكة: 
ׁשים )3(، وردت يف صيغة املاضي للمفرد املذكر الغائب متصلة 
 بضمري املفرد املتكلم )ׁשמני( - اآلرامية اليهودية: סים، סום )4(-

املندائية: سوم )5(- السبئية: ׁשם )6(- األثيوبية: sēma)7(-العربية 
اجلنوبية: sym )8( - العربية: َشاَم )9(.

التحليل:
■ سيم ضع: فعل أمر ثالثي جمرد معتل العني اصلُه )ًسم - 

سوم( للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )25-و/11(، )30-و/11(.

 )سٍلق( َصعد.
 األكدية: salaqu )10( - العربية: ָסֵלק )11( - اآلرامية القدمية: 
الغائب  املذكر  للمفرد  املستقبل  صيغة  يف  وردت   ،)12(* סלק 
ְסֵלק  التوراتية:  اآلرامية   -)13( סלק  اململكة:  آرامية   - )יסק( 
)14(- التدمرية: סלק )15( - اآلرامية اليهودية: סלק * )16(، وردت 

يف صيغة املاضي للمفرد املتكلم )סלקת( - املندائية: سلق )17(- 
العربية: َسَلق )18(.

التحليل:
اصلُه  التصريف  شاذ  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  أصعد:  ًسق   ■

)سٍلق( للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )43-و/5، 6(.

فٍعل( 
َ
ٍسقو إْصِعدوا: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

شاذ التصريف * أصلُه )سٍلق( جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )43-ظ/14(.

 .BDB. p.962 )1(
 .DNSI. p.1126 )2(
 .DNSI. p.1126 )3(
 .CSLP. p.322 )4(

 .MD. p.321 )5(
 .LS. p.469 )6(
 .LS. p.469 )7(

 .CSLP. p.322 )8(
)9( شام السيف شيمًا: سله وأغمدُه، ويقال شم سيفك أي أغمده وضعُه. 

أنظر: لسان العرب، ج9،ص144. 
 .CDAL. p.763 )10(

 .BDB. p.701 )11(
 .DNSI. p.788 )12(
 .DNSI. p.788 )13(

 .GBA. p.91 )14(
 .BDB. p.701 )15(

 .DNSI. p.788 )16(
 .MD. p.332 )17(

العرب،  لسان  أنظر:  حائط.  على  صعد  وتسلق:  سلقًا.  يسلق  سلق   )18(
ج10،ص163. 

ك( سنَد، عضَد.
َ
)مس

الفينيقية:   -)20(  smkt األوجاريتية:   -)19(  simāku األكدية: 
סמ )21(- العربية: סמ )22(- آرامية املمكلة: סמ* )23(، وردت 
 -)24(  סמ التوراتية:  اآلرامية   -  )מסמ( املصدر  صيغة  يف 
 -)27(samaka :األثيوبية -)26( السبئية: סמ -)املندائية: مسك )25

العربية: ِسَماك )28(.
التحليل: 

■ ٍاسةٍمك أتكيء: فعل أمر زيد الثالثي على وزن مطاوع 
ك( للمفرد املذكر املخاطب.

َ
املجرد )ٍاةفٍعل( صحيح أصلُه )مس
الشواهـد: )28-ظ/6، 7، 17(.

حرف العين )ع( 
د( َعَمَل، َصَنَع، َفَعَل.

َ
)عب

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )29(.
التحليل:

■ عٍبد أصنع، أعمل، أفعل: فعل أمر ثالثي جمرد سامل اصلُه 
َد( للمفرد املذكر املخاطب.

)عب
الشواهد: )17-و/14(، )34-و/12(، )34-ظ/15(.

َد( 
)عب اصلُه  سامل  جمرد  ثالثي  امر  فعل  أفعلوا:  عٍبدو   ■

جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )21-ظ/4(.

)عب( عَب.
األكدية: eberu )30(- األوجاريتية:‛br )31(- البونية: עבר * 
)32(، وردت يف صيغة املستقبل للمفرد املذكر الغائب )יעבר( - 

 * āā :الفينيقية: עבר )33(- العبـرية: ָעַבר )34(- اآلرامية القدمية
)35(، وردت على وزن )אפעל( يف صيغة املستقبل للمفرد املذكر 

 .CDAL. p.766 )19(
 .WUS. p.220 )20(
 .GPL. P.127 )21(
 .BDB. p.701 )22(

 .DNSI. p.792 )23(
 .BDB. p.701 )24(

 .MD. p.333 )25(
 .LS. p.480 )26(
 .LS. p.480 )27(
 .LS. p.480 )28(

 .CSL. P.235 )29(
 .CDAL. p.10 )30(
 .WUS. p.226 )31(
 .CSLP. p.237 )32(
 .CSLP. p.237 )33(
 .BDB. p.716 )34(
 .DNSI. p.821 )35(

)خٍنة(  أصلُه  نوين  ثالثي جمرد  أمر  فعل  أنزلوا:  خوةو   ■
جلماعة الذكور املخاطبني.

الشواهـد)21-ظ/16(، )26-ظ/13(.
ب( أخذ.

َ
)نس

اململكة:  آرامية   -  )2( נסב  )1(-العربية:   nsb األوجاريتية:   
)נסבת( -  املتكلم  للمفرد  املاضي  )3(، وردت يف صيغة  נסב* 
صيغة  يف  وردت   ،)5(  * נסב  احلضرية:   -)4( נסב  التدمرية: 
املستقبل للمفرد املذكر الغائب )לנסב( - اآلرامية اليهودية: נְֵסב 

)6(- املندائية نسب )7(- العربية: َنَشَب)8(.

التحليل: 
َب( للمفرد 

■ ًسب ُخذ: فعل أمر ثالثي جمرد نوين أصلُه )نس
املذكر املخاطب.

-39( )30-ظ/9(،  )14-ظ/1(،  )3-و/17(،  الشواهـد: 
ظ/11(.

َب( 
■ ًسبوىي خذوه: فعل أمر ثالثي جمرد نوين أصلُه )نس

الغائب  املذكر  املفرد  بضمري  متصل  املخاطبني  الذكور  جلماعة 
املنصوب )ىي(.

الشواهـد: )5-و/13(.
َب( 

)نس أصلُه  نوين  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  خذوا:  بو 
َ
س  ■

جلماعة الذكور املخاطبني.
 ،)7 )27-و/6،  )24-ظ/12(،  )21-ظ/16(،  الشواهـد: 

)30-ظ/13(.
)نفق( َخرَج.

االكدية: napaqu )9(- االوجاريتية: npq )10(- البونية: נפק 
القدمية:  اآلرامية  נַָפק)13(-  العربية:   -)12( נפק  الفينيقية:   -)11(

الغائب  املذكر  للمفرد  املستقبل  صيغة  يف  وردت  נפק  *)14(، 

 .WUS. p.215 )1(
)2( ׂשגיב، ג، עם 1170.

 .DNSI. p.734 )3(
 .DNSI. p.734 )4(
 .DNSI. p.734 )5(

 .LS. p.432 )6(
 .MD. p.302 )7(

فيه  فنشب  سمسمًا  أشتريت  لشريخ:  قال  رجاًل  ان  علق.  نشب:   )8(
رجل: يعني أشتراه. فقال شريخ: هو لألول. أنظر: لسان العرب، ج1، 

ص757. 
 .CDAL. p.709 )9(
 .WUS. p.211 )10(
 .CSLP. p.218 )11(
 .CSLP. p.218 )12(

)13( המרכז، עם 465.
 .DNSI. p.741 )14(

)יפק( - آرامية اململكة: נפק )15(- اآلرامية التوراتية: נְַפק)16(- 
النبطية: נפק * )17(، وردت على وزن )אפעל( يف صيغة املاضي 
للمفرد املذكر املخاطب )ינפקת( - التدمرية: נפק * )18(، وردت 
الغائب  املذكر  للمفرد  املاضي  صيغة  يف  )אפעל(  وزن  على 
)יפק( - احلضرية: נפק * )19(، وردت أسم مفرد مذكر )נפיק( 
-  )21( נפק  الترجوم:  آرامية   -)20( נפק  اليهودية:  اآلرامية   - 

املندائية: نفق )22(- األثيوبية: napaqa )23(- العربية: أفَق )24(.
التحليل:

ق( 
َ
■ فوقي أخرجي: فعل أمر ثالثي جمرد نوين أصلُه )نف

للمفردة املؤنثة املخاطبة.
الشواهـد: )9-و/3، 10(

ق( للمفرد 
َ
■ فوي أخرج: فعل أمر ثالثي جمرد نوين أصلُه )نف

املذكر املخاطب
الشواهـد: )9-و / 8()25(.

فٍعل( 
َ
فقيىي أخرجُه: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

ق( للمفرد املذكر املخاطب متصل بضمري املفرد 
َ
نوين أصلُه )نف

املذكر الغائب املنصوب )ىي(.
الشواهـد: )16-و/4(.

فٍعل( 
َ
فقين أخرجين: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

ق( للمفرد املذكر املخاطب متصل بضمري املفرد 
َ
نوين أصلُه )نف

املتكلم املنصوب )ني(.
الشواهـد: )17-و/14(.

حرف السين )س(
 )سم - سوم( َوضَع

 االكدية: sāmu )26(- البونية: ׁשם )27(- الفينيقية: ׁשם )28( - 

 .DNSI. p.741 )15(
 .GBA. p.90 )16(

 .DNSI. p.741 )17(
 .DNSI. p.741 )18(
 .DNSI. p.741 )19(
 .DNSI. p.741 )20(
 .BDB. p.1103 )21(

 .MD. p.304 )22(
 .LS. p.438 )23(

)24( افق افقًا: ذهب في األفاق، انظر: المحيط، ج3، ص209.
المخاطب  المذكر  للمفرد  المسند  االمر  بصيغة  الفعل  الخطاط  كتب   )25(

ونرى ان الشخص المامور في الجملة هو المفردة المؤنثة المخاطبة.
 .CDAL. p.1052 )26(

 .CSLP. p.322 )27(
 .CSLP. p.322 )28(
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الشواهـد: )40-و/9(
د( َأَمَر.

َ
)فق

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )1(.
التحليل: 

َد( 
■ فقودي ُأأمري: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصلُه )فق

للمفردة املؤنثة املخاطبة.
الشواهـد: )12-ظ/9(

خ( فتح.
َ
)فة

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )2(.
التحليل:

خ( 
َ
خ )3( أفتح: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصلُه )فة

َ
■ فة

للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )40-و/9(.

حرف الصاد )ؤ(
 )ؤل( صلى.

 -)6( ָצָלה  العربية:   -)5(sli األوجاريتية:   -)4(  salī األكدية: 
جلماعة  املستقبل  صيغة  يف  وردت   ،)7(* צלי  اململكة:  آرامية 
املتكلمني )נצלה( - اآلرامية التوراتية: ְצָלא )8(- آرامية الترجوم: 
צלא)9(- املندائية: صل ا )10(- السبئية: צלות )11( - األثيوبية: 

salaua )12(- العربية: صلى )13(.
التحليل:

ي صلي: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم اصلُه )ؤل( 
َ
■ ؤَل

للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )42-ظ/11(.

حرف القاف )ق(
ل( َقبل.

َ
 )قب

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )14(.

 .MD. p.376 )1(
 .LS. p.616 )2(

الجملة  ومعنى  المخاطب  المذكر  للمفرد  مسندًا  الفعل  الخطاط  كتب   )3(
يدلنا على ان الفعل يعود لجماعة الذكور المخاطبين. 

 .CDAL. p.874 )4(
 .WUS. p.266 )5(
 .BDB. p.852 )6(

 .DNSI. p.967 )7(
 .BDB. p.1109 )8(
 .BDB. p.1109 )9(
 .MD. p.395 )10(

 .BDB. p.1109 )11(
 .LS. p.628 )12(
 .LS. p.628 )13(

 .MD. p.404 )14(

التحليل:
ٍعل( سامل 

َ
ٍبلو َتَلْقوا: فعل أمر زيد الثالثي على وزن )ف

َ
■ ق

َل( جلماعة الذكور املخاطبني.
اصلُه )قب

الشواهـد: )7-ظ/6(.
ٍعل( سامل 

َ
ٍبل أقبل: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ف

َ
■ ق

َل( للمفرد املذكر املخاطب.
اصلُه )قب

الشواهـد: )27-ظ/11(، )38-ظ/14(.
)قب( َدَفَن، َقَبَ.

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )15(.
التحليل:

■ قبورني أدفين: فعل أمر ثالثي جمرد سامل اصلُه )قب( 
املنصوب  املتكلم  املفرد  بضمري  متصل  املخاطب  املذكر  للمفرد 

)ني(.
الشواهـد: )43-و/5(.

■ قبور أدفن: فعل أمر ثالثي جمرد سامل اصلُه )قب( للمفرد 
املذكر املخاطب.

الشواهـد: )43-و/7(.
)قًوا( بقى، أنتظر.

العربية:   -  )17(  kwi األوجاريتية:   -)16(  ū’ku األكدية:   
 -  )20( قوا  املندائية:   -  )19( קִּוין  الترجوم:  آرامية   - ַקָּוה)18( 

العربية: َقِوَى)21(.
التحليل: 

■ ًقًوو قفوا: فعل أمر ثالثي جمرد معتل العني والالم أصله 
)قًوا( جلماعة الذكور املخاطبني.

الشواهـد: )31-و/7(.
)ًقم - قوم( قام، أنتصب.

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )22(.
التحليل:

■ قُوم ُقْم: فعل أمر ثالثي جمرد معتل العني اصلُه )ًقم - 
قوم( للمفرد املذكر املخاطب.

الشواهـد: )3-و/17(.

 .MD. p.404 )15(
 .BDB. p.875 )16(
 .WUS. p.146 )17(
 .BDB. p.875 )18(
 .BDB. p.875 )19(
 .MD. p.405 )20(

 .BDB. p.875 )21(
 .MD. p.407 )22(

الغائب متصلة بضمري مجاعة املتكلمني)יעברנה( - آرامية اململكة: 
עבר* )1(، وردت يف صيغة املاضي جلماعة الذكور الغائبني )עברו( 
احلضرية:  -  )3( עבר  النبطية:   -)2( ֲעַבר  التوراتية:  اآلرامية   - 

الغائب  املذكر  للمفرد  املستقبل  صيغة  يف  وردت   ،)4(  * עבר 
صيغة  يف  وردت   ،)5(  * עבר  اليهودية:  اآلرامية   - )לעבור( 
الترجوم: آرامية   - )נעבר(  املتكلمني  جلماعة   املستقبل 

العربية:   -)8( עבר  السبئية:   -)7( عرب  املندائية:   -)6( ֲעַבר 
َعَبر)9(.

التحليل: 
■ عب أعرب: فعل أمر ثالثي جمرد سامل اصلُه )عب( للمفرد 

املذكر املخاطب.
الشواهـد: )28-ظ/6، 17(.

)عدر( ساعد.
األوجاريتية:   -  )10(azāru‛ األكدية: 
-  )13( עזר  الفينيقية:   -  )12( עזר  البونية:   -)11(dr‛ 
العربية: ָעזַר )14(- آرامية اململكة: עזר *)15(، وردت يف صيغة 
 -)16( עדר  التدمرية:   - )עזור(  املخاطب  املذكر  للمفرد  األمر 
احلضرية: עדר * )17(، وردت يف صيغة املفرد املتكلم )עדרית( 
السبئية:   - )19( عزر  املندائية:   -)18( עדר  اليهودية:  - اآلرامية 

עֿדר)20(- العربية اجلنوبية: ‛dr )21(- العربية: َعَزَر )22(.
التحليل:

 .DNSI. p.821 )1(
 .GBA. p.91 )2(

 .BDB. p.716 )3(
 .DNSI. p.821 )4(
 .DNSI. p.821 )5(
 .BDB. p.716 )6(

 .MD. p.4 )7(
 .BDB. p.716 )8(

 .LS. p.507 )9(
 .CSLP p.41 )10(

 .WUS. p.229 )11(
 .CSLP. p.241 )12(
 .CSLP. p.241 )13(
 .BDB. p.740 )14(
 .DNSI. p.836 )15(
 .BDB. p.740 )16(

 .DNSI. p.836 )17(
 .MD. p.343 )18(
 .MD. p.343 )19(
 .LS. p.513 )20(

 .CSLP. p.241 )21(
)22( عزر، عّزَر: أعان ونصر، وورد في القرآن الكريم، سورة المائدة، اآلية 
ْرُتُموُهْم(. أنظر: لسان العرب، ج4، ص561.  12 )وآَمْنُتْم بُرُسلي َوَعزَّ

)عدر(  اصلُه  سامل  ثالثي جمرد  أمر  فعل  َرن ساعدنا: 
د

َ
ع  ■

للمفرد املذكر املخاطب متصل بضمري مجاعة املتكلمني املنصوب 
)ن(.

الشواهـد: )1-و/2(.
ٍلل( دَخل.

َ
ل - ع

َ
)ع

القدمية:  اآلرامية   -)24( עלה  العربية:   -)23(ġll األوجاريتية: 
על*)25(، وردت يف صيغة املستقبل للمفرد املذكر الغائب )יעל( - 
آرامية اململكة: על )26(- اآلرامية التوراتية: ֲעַלל )27(- التدمرية: 
עלל )28(- احلضرية: על * )29(،وردت يف صيغة املستقبل للمفرد 
آرامية   -)30( על  اليهودية:  اآلرامية   - )לעול(  الغائب  املذكر 
ول،  ا  علل،  لل،  ا  املندائية:   -)31( ֲעַלל  الترجوم: 

عول)32(- العربية: َغّل )33(.
التحليل:

ل - 
َ
■ عُولو أدخلوا: فعل أمر ثالثي جمرد سامل اصلُه )ع

ٍلل( جلماعة الذكور املخاطبني.
َ
ع

الشواهـد: )7-ظ / 6(.
حرف الفاء )ف(

د( َسَرج.
َ
 )فج

األكدية: pagadu)34( - املندائية:��ر )35(
التحليل: 

ٍعل( سامل 
َ
■ فٍجد أسرج: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ف

د( للمفرد املذكر املخاطب.
َ
أصلُه )فج

الشواهـد: )39-ظ/13(.
ج( وّزع.

َ
)فل

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )36(.
التحليل: 

ٍعل( 
َ
ٍلجو وزعوا: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ف

َ
■ ف

ج( جلماعة الذكور املخاطبني.
َ
سامل أصلُه )فل

 WUS. p.248 )23(
)24( המרכז، עם 522.

 .DNSI. p.856 )25(
 .DNSI. p.856 )26(

 .GBA. p.92 )27(
 .DNSI. p.856 )28(
 .DNSI. p.856 )29(
 .DNSI. p.856 )30(
 .BDB. p.1106 )31(

 .MD. p.20 )32(
 .LS. p.524 )33(

 .CDAL. p.790 )34(
 .MD. p.366 )35(
 .MD. p.373 )36(
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ַבק)1(- احلضرية: ׁשבק * )2(، وردت يف صيغة املستقبل للمفردة 
املؤنثة الغائبة )תׁשבוק( - املندائية: شبق )3(- العربية: شفَق)4(. 

التحليل: 
اصلُه  سامل  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  أغفر:  أصفح،  شبوق   ■

َق( للمفرد املذكر املخاطب.
)شب

الشواهـد: )18-ظ/4(، )41-ظ/6(.
َق( 

■ شبوقو ساحموا: فعل أمر ثالثي جمرد سامل اصلُه )شب
جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )32-و/7(.

)شدًا( رمى.
 األوجاريتية: sdi )5(- آرامية اململكة: ׁשדי )6( - التدمرية: ׁש
די *)7(، وردت أسم مجع مذكر )מׁשתדן( - اآلرامية اليهودية:ׁש

דא )8(- املندائية: شدا )9(- العربية: سدى )10(.
التحليل:

■ شدًاوىي أرموه: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم أصلُه 
املذكر  املفرد  بضمري  متصل  املخاطبني.  الذكور  جلماعة  )شدًا( 

الغائب املنصوب )ىي(.
الشواهـد: )4-ظ/10(.

ر( ارسل.
َ
)شد

-اآلرامية   )12( ׁשדר  اململكة:  آرامية   - ָשַדר)11(  العربية: 
التوراتية:ׁשדר )13(-التدمرية:ׁשדר *)14(، وردت على وزن )פֵעל( 
 بصيغة املاضي متصلة بضمري املفرد املذكر الغائب )ׁשדרה(-آرامية

 .BDB. p.1114 )1(
 .DNSI. p.1104 )2(

 .MD. p.447 )3(
)4( ذكر بروكلمان في قاموسه ان الشكل المناظر للفعل )ش ب ق( في 
العربية هو )سبق(. أنظر: LS. p.753، بيد أن الفعل )شفق( في العربية 
أكثر مالئمة للمقارنة. فشفق شفقًا عليه: حرص الناصح على صالح 

المنصوح. أنظر: المحيط، ج3، ص250.
 .WUS. p.303 )5(

 .DNSI. p.1111 )6(
 .DNSI. p.1111 )7(

 .MD. p.449 )8(
 .MD. p.449 )9(

)10( سدى أسدى أسداًء االمر: أهمله. أبٌل ُسّدى: مسيبة مهملة، للمفرد 
ج4،  المحيط،  أنظر:  باطاًل.  أي  سدى  كالمه  ذهب  ويقال  وللجمع 

ص341.
)11( ׂשגיב، ד، עם 1743.

 .DNSI. p.1112 )12(
 .GBA. p.96 )13(

 .DNSI. p.1112 )14(

سدرن  العربية:   -)16( شدر  املندائيـة:   -  )15( الترجــوم:ְשַדר 
سدل )17(.

التحليل: 
َر( 

)شد أصلُه  سامل  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  رسلوا:  رو 
َ
د
َ
ش  ■

جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )3-و/1(.

َر( 
يىي أرسلُه: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصلُه )شد

َ
در

َ
■ ش

الغائب  املذكر  املفرد  بضمري  متصل  املخاطب  املذكر  للمفرد 
املنصوب )ىي(.

الشواهد: )34-و/15(.
َر( للمفرد 

َر أرسل: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصله )شد
د
َ
■ ش

املذكر املخاطب.
الشواهـد: (38-و/3(.

)شٍلم( سلَّم، أكمل
أصل مشترك يف كل اللغات السامية )18(.

التحليل:
فٍعل( 

َ
شلميىي سلمُه: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

صحيح اصلُه )شٍلم( للمفرد املذكر املخاطب متصل بضمري املفرد 
املذكر الغائب املنصوب )ىي(.

الشواهـد: )27-و/1(.
َع. ع( َسِ

َ
)مش

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )19(.
التحليل:

ع( 
َ
عو أمسعوا: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصلُه )مش

َ
■ مش

جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهد: )1-ظ/2(، )3-و/2(.

ع( 
َ
عي أمسعي: فعل أمر ثالثي جمرد سامل أصلُه )مش

َ
■ مش

للمفردة املؤنثة املخاطبة.
الشواهـد: )13-ظ/16(.

ع( للمفرد 
َ
ع أمسع: فعل أمر ثالثي جمرد سامل اصلُه )مش

َ
■ مش

املذكر املخاطب.
الشواهـد: )17-و/3(، )24-و/10(، )36-و/5(. 

 .BDB. p.1114 )15(
 .MD. p.450 )16(
 .LS. p.759 )17(

 .CSLP. p.318 )18(
 .Ls. p.786 )19(

■ قومو قوموا: فعل أمر ثالثي جمرد معتل العني أصلُه )ًقم 
- قوم( جلماعة الذكور املخاطبني.

الشواهـد: )26-ظ/13(، )32-ظ/9(.
فعٍل( معتل 

َ
قيم أقم: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

العني بالواو أصلُه )ًقم - قوم( للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )42-ظ/8(.
)قرًا - قري( قرأ، نادى.

األكدية  عدا  السامية  اللغات  كل  يف  مشترك  أصل   
واألثيوبية)1(.

التحليل: 
■ قري أقرأ: فعل أمر ثالثي جمرد معتل الالم اصلُه )قرًا( 

للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )35-ظ/14(، )37-و/2(.

حرف الراء )ر(
ف( حلق.

َ
 )رد

اآلرامية   - רדף)3(  اليهودية:  اآلرامية   -)2( ַדף  ָרַ العربية: 
النصرانية الفلسطينية: רדף )4( - املندائية: رد ف )5( - السبئية: 

רדף )6(- العربية: َرَدَف )7(.
التحليل: 

َف( 
)رد اصلُه  سامل  جمرد  ثالثي  أمر  فعل  أحلقوا:  فو 

َ
رد  ■

جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )30-ظ/9(.

)رٍخم( رحم، أحب.
أصل مشترك يف كل اللغات السامية )8(. 

التحليل:
َخم أرحم: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن مطاوع 

َ
■ ٍاةر

ل( سامل أصلُه )رٍخم( للمفرد املذكر املاخطب.
َ
ع

َ
ٍعل( )ٍاةف

َ
)ف

الشواهـد: )21-ظ/5(، )33-ظ/14(.
)رًما( رمى، قدم، اطلق.

أصل مشترك يف كل اللغات السامية )9(.
التحليل:

فٍعل( 
َ
رمي قدمي: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

 .LS. p.689 )1(
 .BDB. p.922 )2(

 .DNSI. p.1061 )3(
 .LS. p.715 )4(

 .MD. p.425 )5(
 .BDB. p.922 )6(

 .LS. p.715 )7(
 .LS. p.723 )8(
 .LS. p.732 )9(

معتل الالم اصلُه )رًما( للمفردة املؤنثة املخاطبة.
الشواهـد: )9-ظ/2(.

فٍعل( 
َ
رًما اطلقوا: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

معتل الالم اصلُه )رًما( جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )30-ظ/11(.

د( ناح.
َ
)رق

الفينيقية:   -)11(  rqd األوجاريتية:   -)10(  raqādu األكدية: 
 -)14( רקד  اليهودية:  اآلرامية   -)13( ָרַקד  العربية:  רקד)12(- 

املندائية: رقد )15(- العربية: رقص )16(.
التحليل:

فٍعل( 
َ
رٍقدي نوحي: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ا

َ
■ ا

َد( للمفردة املؤنثة املخاطبة.
سامل اصلُه )رق

الشواهـد: )9-و/11(.
حرف الشين )ش(

 )ٍشال( سأل، طلب
أصل مشترك يف كل اللغات السامية )17(.

التحليل:
ٍعل( 

َ
)ف وزن  على  الثالثي  مزيد  أمر  فعل  ألقوا:  ٍالو 

َ
ش  ■

مهموز العني أصلُه )ٍشال( جلماعة الذكور املخاطبني.
الشواهـد: )30-و/15(.

ٍعل( مهموز 
َ
ٍال أَْلِق: فعل امر مزيد الثالثي على وزن )ف

َ
■ ش

العني أصلُه )ٍشال( للمفرد املذكر املخاطب.
الشواهـد: )38-ظ/4(. 
ق( غفر، سامح، صفح.

َ
)شب

آرامية   -)19( ְׁשַבק  القدمية:  اآلرامية   -)18( ׁשבק  العربية:   
النبطية: ׁש  -)21( التوراتية: ְׁשַבק  )20(- اآلرامية  اململكة: ׁשבק 
ׁש الترجوم:  آرامية    -)23( ׁשבק  اليهودية:  اآلرامية  בק)22(- 

 .LS. p.743 )10(
 .WUS. p.296 )11(
 .GPL. p.147 )12(
 .BDB. p.955 )13(
 .MD. p.437 )14(
 .MD. p.437 )15(
 .LS. p.743 )16(
 .LS. p.748 )17(

 .BDB. p.990 )18(
 .BDB. p.990 )19(

 .DNSI. p.1104 )20(
 .GBA. p.96 )21(

 .DNSI. p.1104 )22(
 .DNSI. p.1104 )23(
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مالك، ط20، القاهرة، 1980.
30ـ العلمي، عبداهلل، مؤمتر تفسري سورة يوسف، ط2، بريوت، 

.1969
31ـ عواد، كوركيس حنا، الديارات القائمة يف العراق، مستل 
اللغة السريانية، املجلد  العراقي - هيئة  العلمي  من جملة املجمع 

السادس من 1982-1981.
32ـ عيواص، زكا، سرية مار افرام السرياين، بغداد، 1974.

القاموس  الدين حممد بن يعقوب،  الفريوز آبادي، جمد  33ـ 
املحيط، القاهرة، بال تاريخ.

34ـ قرداحي، جربيل، املنهاج يف النحو واملعاين عند السريان، 
روما، 1903.

ألحكام  اجلامع  األنصاري،  أمحد  بن  حممد  القرطيب،  35ـ 
القرآن،دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، 1988.

املوصل،  دنبو،  جربائيل  األب  حياة  أسطيفان،  كجو،  36ـ 
.1932

37ـ الكسائي، حممد بن عبداهلل، بدء اخللق وقصص األنبياء - 
حتقيق الطاهر بن ساملة، ط1، تونس، 1998.

38ـ كمال، رحبي، دروس اللغة العربية، بريوت، 1982.
39ـ معلوف، لويس، املنجد يف اللغة، ط30، بريوت 1988.

40ـ مّنا، يعقوب أوجني، قاموس كلداين - عريب، بريوت، 
.1975

41ـ موسكايت، سباتينو، مدخل اىل حنو علم اللغات السامية، 
ترمجة مهدي املخزومي وعبد اجلبار املطليب، بريوت، 1985.

42ـ النحوي، موفق بن يعيش، الشرح املفصل، عامل الكتب، 
بال تاريخ.

43ـ نور الدين، عصام، الفعل والزمن، ط1، بريوت، 1984.
45ـ نولدكه، تيودور، القواعد املندائية، هالة 1875 )ترمجة 

أ.د. صبيح مدلول السهريي، نسخة خطية غري منشورة(.
املصادر السريانية

1ـ خمطوطة سجل الرهبنة، يف دير السيدة يف القوش، بوشر يف 
كتابتها سنة 1892.

املصادر العبية
ירוׁשלים  ֶהָחָדׁש،  ַהִמלון  ַאְבָרָהם،  ֶאֶבן-ׁשוָׁשן،  1ـ 

.1974
המֻרּכז،  העְבִרי  ַהִמלון  ַאְבָרָהם،  ֶאֶבן-ׁשוָׁשן،  2ـ 

ירוׁשלים1979 .
עברי  דקדוק  שאול،  ברקלי،  3ـ 

מודרג،ירושלים1974.
אנציקלופדיה،  ארץ־ישראל  ישעיהו،  פרס،  4ـ 

ירושלים1954 .
5ـ ׂשגיב، ָדוד، ִמלון ִעְבִרי-ַעֻרִבי،ירוׁשלים 1985.

املصادر األجنبية
1. Aistleitner, J., Worterbuch Der 

Vagritischen Sprach, Berlin 1974.
 Arnolt, Muss, Concibe Dictionary of The 

Assyrian Language, Berlin 1905.
3. Brochelman, K., Lexicon Syriacum, 

Hildesheim 1966.
4. Brown, F., S.R. Driver and C.A. Briggs, 

Hebrew and English Lexicon of the Old 
Testament, Oxford 1951.

5. Davidson, B., The Analytical Hebrew 
and Chalde Lexicon, London, 1970.

6. Gessnius, W., Hebrew Grammar, Oxford 
1946.

7. Harrif, Zellij S., A Grammar of the 
Phoenicin Language, New Haven, 1936.

8. Hoftijzer, J. and K. Jongeling, Dictionary 
of the North-West Semitic Inscriptions 2 
Bands, New York 1995.

9. Koehler, L., Lexicon in Veteris Testament 
Mandais Dictionary, Oxford 1963.

10. Macuch, Rudolf, Handbook of Classical 
and Modern Mandaic, Berlin 1963.

11. Oppenheim, A.L. and others, The 
Assyrian Dictionary, Chicago 1964.

12. Rosenthal, Franz, A Grammar of 
Biblical Aramaic, Wiesbaden, 1974.

13. Smith Payne, Thesanrus Syriacns, 
Oxford 1901.

14. Smith, J. Payne, A Compendious Syriac 
Dictionary, Oxford 1979.

15. Tomback, R.S., A Comparative 
Semitic Lexicon of the Phoenician and punic 
languages, Scholars Press 1977.

16. Wood, C.T., A Hebrew Grammar, 
London, 1959.

17. Wright, William, Lectures on the 
Comparative Grammar of the Semitic 
Languages, Cambridge, 1980.

Ì Ì Ì

، لعب )شًعا( قصَّ
 -)2( ׁשעי  البونية:   -)1(  sē‛u األكدية:   
)4(-التدمرية: ָׁשָעי  العربية:   -)3( ׁשעי   الفينيقية: 

ׁשעו )5(- املندائية: شاا )6(- العربية: سعى، شاع )7(.
التحليل: 

ل( 
َ
ع

َ
و قصوا: فعل أمر مزيد الثالثي على وزن )ٍاةف

َ
ع

َ
■ ٍاشة

ٍعل( أصلُه )شًعا( جلماعة الذكور املخاطبني.
َ
مطاوع )ف

الشواهـد: )16-ظ/12(.
)شٍةق( سكت.

وردت   ،)9(* ׁשתק  القدمية:  اآلرامية   -)8( ָׁשַתק  العربية:   
يف صيغة املستقبل للمفرد املذكر املخاطب )תׁשתק( - آرامية 

اململكة: ׁשתק )10(.
التحليل:
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