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 "بجد كفت" بين العربّيةظاهرة 
 دراسة مقارنة –واللغات الّسامّية 

 إسماعيل أحمد عمايرة د.   
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمّية         

 

تطالعنا بعض المعاجم العربّية بطائفٍة من  اللفناا التنح ت،منال  فر يفنره بين نا 
ذ ف  بمعنى فا،د  من  د ف  فج  سفى أّ  ،رفف ا تتلّف  فتنطه على فج ي   فيقاال: غ  

لننى اللفننا  فنننف أّ  الجننيم تنند تبادلنني منن  الفنني  فننح غنندف فجنندف  فأّ  فنناره فا،نند  
ذ ف. فتند عفلجني ننذ   د ف  فج  اللفناا فنح المعناجم الداال تد تبادلي م  الذاال فح ج 

د من ا مادة لففّية مستقّلة. فعلى نذا فإ  صل ة ترابة كال م  نذ  المنفا على أّ  ك ّل 
بننالىرى نننح صننلة القرابننة التننح تجمنن  بنني  المترادفنناي اللّففيننة. فت ننير بعننض نننذ  

 لننى صننلة أفيننه بنني  بعننض نننذ  المننفاد   –كلسننا  العننرن ربنن  مناننفر  –المعنناجم 
ف ينطنه باليننا  فننح ل جننة أىننرى  ف نح ل جنناي تبائننال مىتلفننة  فمنا ينطننه بالتننا  اغنني 

علننى نننذا  - ذ  –يال. فننالفره   منن  التفصنناغننّ(ف فنكننذا ممننا سيتاننب ر،قننا  ب ننح
النننرأ  ر يتجنننافك أ  يكنننف  كمنننا ي،صنننال الينننفم فنننح نطنننه رجنننال مننن  القنننانرة لكلمنننة 

  فإذا اتج ي م  القانرة صفن ال ام فجدي أ  الجيم تد ُعطِّ ي فنح "جميال" ميل  
الرد  ففلسننطي . فننإذا ،للنني بدم ننه فبيننرفي فجنندي أّ  نطق ننا تنند اكداد تعطي ننا  

فرة فنننح كيينننر مننن  أ،نننفاال نطق نننا. تنننال أصنننب،ي  نننينا  مج ننن ف،تنننى تاربننني ال ننني   أ
 فالكلمة فا،دة فلك  ،رف جيم في ا تد تلّف  نطقه.

ففننح العبرّيننة فايرامّيننة فالسننريانّية نجنند أّ  صننفي الكنناف منن  كلمننة "ملنن " مننيل  
يتلّف   ف ح فح بعض استعماري نذ  الكلمة كاف  ففح بعا ا ايىر ىا . فتنال 

 ال،رف التح يجمع ا تفل  "بجد كفي" كما سنبّي . ميال ذل  فح مجمفعة
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فممننا ر  نن  فيننه أّ  العربّيننة تبننال اّسننلم تنند مننّري بننيطفار عدينندة  ُين بينن  عنن  
طرف من ا تل  الفرفه المتفافتة التح ُتلمس بي  لفنة النقنفا القديمنة  فبين نا فبني  

الفتننفف علنننى  ال ننعر الجننانلح فلفننة القننرم  الكننريم. فتننند تمّكنن  علننم السننامياي منن 
جفانننن منن  نننذا التطننّفر فمننا تننكاال العربّيننة ت،ننتفا بمعننالم منننه تميّننال الصننفرة القديمننة 
ر علننُم  م  فأراه فأعطننى... فيقننرِّ ننر  فمننا ملنني  ليننه  ففننح العربّيننة صننيفة أف ع ننال   ميننال: أك 
السننامّياي أ  نننذ  الصننيفة تنند تطّننفري عنن  صننيفة أىننرى أتنندم من ننا  فنننح: ن ف ع ننال  

فعيننال. فلننم يعنند منن  نننذ  الصننيف ة ن ف ع ننال  سننفى بقايننا تليلننة بال ننا  فيقابل  ننا بالعبرّيننة نل
فنح لفاي فح: أراه  فأراد  فأنار. ف ال لنا أ  نلتمس  –ن،ف: نراه  فن راد  فننار 

للكلماي  –فح اف  اانرة سامّية مقّررة  نح اانرة "بجد كفي"  – ف1اتفسيرا  سامّيا  
منن  الننّذاال  فالجننيم منن  الفنني   فالكنناف منن  الىننا    العربّيننة التننح تتعننافر في ننا الننّداال

 فالتا  م  اليا .

فلنبننندأ بنننالتعريف بانننانرة "بجننند كفننني" فعلتت نننا بالبجدينننة العبرّينننة  فايرامّينننة  
فالسريانّية  فما عسى أ  ُيلقح نذا م  اف  على ال،رفف العربّية  يم نت،د( ع  

منن  الّ ننبه يجمنن  بين ننا فبنني  نننذ  بعننض اللفنناا العربّيننة التننح يبنندف أّ  يمننة فج ننا  
الاننانرة الّسننامية  فنننرى منن  ىننلال المفاكنننة فالت،ليننال: نننال يمكنن  أ  ُيلننتمس تفسننير 
للاانرة العربّية فح اف  "بجد كفي"؟ فبتعبير مىر: نال لنا أ  نقّدر أّ  تفاعد نذ  

فبقيني  الاانرة السامّية كاني ذاي يفم سارية المفعفال على اللفة العربّينة ينّم د ر س ني
 بعض معالم ا  اىصة فح أ با : غ ّي  فغ ّ(  فجذف  فجدف...؟

 فما نح اانرة "بجد كفي"؟

يّمننننة أ،ننننرف سننننتة فننننح العبرّيننننة  فايراميننننة  فالسننننريانّية  تنطننننه علننننى طننننريقتي  
متبنناينتي . فنننذ  ال،ننرف ننننح التننح يجمنن  بين ننا تفلننن : "بجنند كفنني". فنننح انننانرة 
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ُه النطنه بني  نناتي  الطنريقتي  ف نف أّنن  فنح معرففة ُمقّررة فح ننذ  الّلفناي. أ ّمنا ف نر 
الطريقة الفلى تنطه ننذ  ال،نرفف علنى ن،نف منا تُنطنه علينه فنح العربينة  منا عندا 
الجننيم  ف ننح تُنطننه كنطننه أنننال القننانرة ل ننا  فالفننا   فتنطننه كنطننه اّنجليننك ل،ننرف 

p. 

  نقطة داىال فتمييكا  لطريقة النطه نذ  فقد عمد العبريف  فايراميف   لى فا
 ال،رف  نكذا:

 

 

 

 (v)فأّمننننا الطريقننننة اليانيننننة فيترتّننننن علي ننننا أ  تنطننننه البننننا  كمننننا ينطننننه ،ننننرف 
باّنجليكّيننننة  فر نايننننر ل ننننذا فننننح العربّيننننة. فأّمننننا الجننننيم فتصننننبب غينننننا   فالننننداال ذار   

 تصبب فا   فالتا  تصبب يا . Pفالكاف ىا   فالن 

 (1).رفكاىا  أ : التلفا الّلي 

                                                 

ف  يقابال كلمة "تف ايا" كلمة تاٍس  م  مل،اة أّ  ال ني  السنريانّية تقابل نا السني  العربّينة. فمصنطل،ا: 1ا
نذي  المصطل،ي   11القاسح فاللي  نما ترجمة ،رفّية ع  الصال السريانح. فتد ترجم نفلدكه ص

فاناننننر برفكلمننننا   .hartفالقاسننننح بننننن  Weichي  بننننن ترجمننننة ،رفّيننننة  لننننى اللمانّيننننة. فعّبننننر عنننن  اللنننن
. فمن  البنا،يي  Erweichungفرفكاىنا بنن  Verhartung،ين( تنرجم تف نايا بنن  13ف ص1221ا

 .(Spirants) "الّرىف"فع  المصطلب اليانح بن (Stops)م  يعّبر ع  المصطلب الفال بن "ال ديد" 
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مالننة ...  لنن . فر  علننى نقننط ال،ننرفف فننح تمييننك ال،ركنناي منن  فننتب فاننّم فكسننر فا 
ننسننى أّ  علمننة الجمنن  عننندنم نقطتننا  علننى ال،ننرف  فننإذا كننا  ارسننم مفننردا  تجننر د 

 من ما.
 ذ   ف،نننرفف الّلفننننة العبرّينننة فالّسننننريانّية ننننح اينننننا  فع نننرف  ،رفننننا   فيقابل ننننا 

  ف1ابالعربّية ال،رفف ايتية:
  ج ابنننننننالنطه القنننننننانر ف  د  ننننننننن  ف  ك  ع  ط        ال  م        أ  ن

 ف  ص  ه  ر  ا  ي.
أما بقّية ال،نرفف التنح تكيند ب نا العربّينة علنى ننذ  البجدّينة ف نح الفني  فالنذاال 

 فالىا  فاليا  فالااد فالاا .
فر يعنح ذل  أّ  ننذ  اللفناي السنامّية تند ىلني من  الصنفاي: ،  ذ     (  

فدة في ا فلك  ليس باعتبارنا ،رففنا  مسنتقلة  بنال باعتبنار كنال ،نرف من نا ف ح مفج
تلفيننننا  صنننفتيا  لل،نننرف ذاتنننه. ف نننذ  ال،نننرف مننن  ،نننرفف انننانرة "بجننند كفننني" التنننح 

 .نت،د( عن ا. فيقابل ا على التفالح: ج  د     ي
ل  ال ننكال ايىننر  –فلننم نننفرد ننننا ،ننرف البننا  فنننف منن  ،ننرفف نننذ  الاننانرة 

ليس له ناير فح العربّية  كما لم ننفرد أيانا  ال نكال الينانح  (V)،رف لنطه نذا ال
 ل  العربّية ليس في ا نذا ال كال. Pلنطه ال،رف ف فنف 

                                                 

  فبيرج تريسننر 11ف ص1211ىر لندى: برفكلمننا  اانانر مقابلننة الصنفاي الّسننامّية كنناّل من نا بننايف  1ا
 .91ف ص1299  فرب،ح كماال ا99ف ص1292  فرب،ح كماال ا1ف ص1210ا
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أ  مجنرد  –فلكح يّتاب الفره بي  أ  يكنف  ال،نرف مسنتقل  أف غينر مسنتقال 
ناننرن مننيل  ،ننرف الننرا  منن  العربّيننة: ف،ننرف  – ننكال أف تلننفي  مىننر لل ننح  ذاتننه 

أصله "التفليا فالتفىيم ما لم تنكسر الرا   فنإ  انكسنري غلبني الكسنرة علي نا   الرا 
 .ف1ا"فىرجي ع  التفىيم  لى الترتيه

 فم  أميلة تفىيم ا:
ب نا. -أ  أ  تكف  مفتف،ة  ن،ف: ر 
 أ  تكف  مامفمة  ن،ف: ُركتنا  ُرماة. -ن

 أ  تكف  ساكنة بعد نمكة الفصال  ن،ف: فاركتنا. -ج

أف منفصال  ن،نف: ر عارض متصال  ن،ف: ارفه  أ  تكف  ساكنة بعد كس -د
   ارتبتم.فا  

فنننح نفنننس  ف9اأ  تكنننف  سننناكنة متفسنننطة فتننند فتننن  بعننندنا ،نننرف اسنننتعل  -ننننن
 الكلمة  ن،ف: ملر صاد.

 فم  أميلة ترتيق ا:
كتا   ريب  ُمجري ا ابإمالةف. -أ  أ  تكف  مكسفرة  ن،ف: رل
عنندنا ،ننرف بكنف  سنناكنة فسنط الكلمننة مسنبفتة بكسننر أصنلح فلننم يقن  تأ   -ن

 .استعل   ن،ف: فلر عف 

أ  تكف  ساكنة فح مىر الكلمنة فتند فتن  بين نا فبني  المكسنفر النذ  تبل نا  -ج
ر   عل   ن،نف الفتنفف علنى كلمنة النّذك  ،رف ساك  م  غير ،رفف ارسنت

                                                 

 .1/932ف  مّكح 1ا
ف  ،ننرفف ارسننتعل  نننح:    ص  ض  ،  ط  ه  ا  فارسننتعل  نننف ارتفننا  اللسننا   لننى 9ا

 .13/192ال،ن  بإطباه أف بفير  طباه. انار اب  يعيا 
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،ي( الرا  ساكنة  فالكاف ساكنة  فننح من  غينر ،نرفف ارسنتعل   فتند 
 فرة.فصلي الكاف بين ا فبي  الّذاال المكس

أ  تكف  ساكنة فح مىر الكلمة فتند سنبقي بينا   فننح كسنرة طفيلنة مينال:  -د
 بصير  فىبير...

 فيّمة ،اري يجفك في ا التفىيم فالترتيه  ميال:
أ  تكنف  الننرا  سنناكنة فننح مىنر الكلمننة فتنند ُفصننال بين نا فبنني  المكسننفر الننذ   -أ

 طر.تبل ا بصاد أف طا  افنما م  ،رفف ارستعل ف ميال ملصر  فتل 

  تكنننف  النننرا  سننناكنة متفسنننطة فتننند تلننننا ،نننرف اسنننتعل  مكسنننفر فنننح أ -ن
هف م  تفله تعالى:  الكلمة نفس ا  كما فح كلمة افلر 

ٍه كالّطفد العايم"   ف1ا"فانفله فكا  كال فلر 
فا،ننند  فلكنننّ  نطقنننه يتلنننّف  ففقنننا  لقفاعننند م،نننّددة  فر يصنننب أ    ،نننرف النننرا    ذ 

 ف نناا  ،رففننا  متباينننة  لنننه ر يترتننن علننى اىتلنعتبننر نننذ  اللننفا  المتعننددة لنطننه الننر 
 ف9افره فح المعنى.

 

                                                 

  فالّدانح 1/091. فلمكيد م  التفصيال فح أ،كام الرا  انار اب  الباذا 91عرا  ف  سفرة ال 1ا
 .91فتم،اف  ص 11ص

 -علنى الن،ننف الننذ  جننا  فننح المقننفلتي  السننالفتي  -ف  يفتنرض علمننا  الّسننامّياي أّ  نننذا التنننّف  المننفتعح9ا
ه علي ننا نننذا تمننام بننل ينطنننف مننا كاننني عليننه اللفننة العبرّيننة القديمننة. أّمننا اللفننة العبرّيننة ال،دييننة فنن

 -فننف النطنه القاسنح –ارنطباه. فلنيىذ ميل  على ذل   فإ  ت،ّفال الصنفي "ج" بنالنطه القنانر  
ال،دييننة متننيّيرة العبريننة  لننى النطننه اللنني   فنننف "،" ر فجننفد لننه فننح العبرّيننة ال،دييننة. فر يىفننى أّ  

 .92ف ص1292بلفاي الي فد المعاصري  الصلية. انار رب،ح كماال ا
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فر بننيس منن  ذكننر الاننفابط التننح تميننك بنني  نطننه ال،ننرف علننى ن،ننف مننا جننا  
فمنا جنا   –عليه فح المقفلة الفلنى  أ  منا يسنمفنه بنالنطه القاسنح ل نذ  ال،نرف 

ذكنر ر الّسنريا . ففيمنا ينيتح عليه فح المقفلة اليانية أ  النطنه اللني  علنى ،ند تعبين
لا ر نذ  الافابط م ففعة بمفاكنة ما ي،صال فح العبرّينة فالسنريانّية بناينر  ممنا 

 ي،صال فح العربّية.
 تنطه ،رفف "بجد كفي"  ديدة فح ال،اري ايتية: -أ
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  ذا ُسبه ال،رف م  نذ  ال،رف بساك  فالصال أ  نذا ال،رف ينطه تاسيا   -9
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فاسنتينا  من  ننذ  القاعنندة فنإّ  السناك  النذ  يسنبه     كنا  أّفال ،ننرف  –كمنا بّيّننا 
 فح الكلمة فإّ  ال،رف م  نذ  ال،رفف ينطه ليِّنا .
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فت،رينن  السنناك  الفال ت،ريكننا  ىفيفننا  اننانرة عامننة فننح اللفنناي الّسننامّية  فذلنن  
مننة  ل  الناننام الصننفتح فننح اللفنناي السننامّية يكننر  أ  يلتقننح صننامتا  فننح أّفال الكل

فلذا كاني العربّية ُتدىال صفتا  مكسفرا  على كلمة اب ف ميل  لتصبب ااب ف فنذا منا 
،د( فح اانفعالف. فتفادينا  للبند  بننف  سناكنة تتلفننا فنا  أدىلني نمنكة الفصنال التنح 
تمّيال صفتا  تصنيرا  مكسنفرا . فالميلنة كيينرة فنح العربّينة  من نا:  دىناال نمنكة الفصنال 

ننرلن. فلننف التفنني  لننى العبرّيننة فالسننريانّية فلجنندي  علننى أّفال فعننال المننر  فيقنناال: اا 
الميلننة ر تن،صننر فننح مننا ذكرنننا  بننال تتجننافك   لننى غيننر ذلنن  منن  الاننفانر  ففعننال 
المنننر  ذا أسنننند  لنننى ينننا  المىاطبنننة أف فاف الجماعنننة فنننح العبرّينننة فإننننه ي نننّكال أّفلنننه 

  الكسنرة لتفصنال بني  ف فكا  الصال فيه أّنه ساك   فتد جا ي نذeبكسرة تصيرة ا
 الساكني   فب ذا ىالفي العربّية العبرّية.

فالعربّينننة ت،ا نننيا  رلتقنننا  سننناكني  فنننح أفال الكلمنننة بننندأي بمت،نننر  مكسنننفر  -
 .ف1اامميل  فح نمكة الفصالف أ  بمكسفر يم ساك  فساك 

أمنننا العبرّينننة ففصنننلي بننني  السننناكني  بإت،نننام كسنننرة تصنننيرة بين نننا فيصنننب،ي  -
  فمكسنننفر فسننناك . انانننر منننيل  فنننا  الفعنننال المانننار  البداينننة نكنننذا: سننناك

 المسند  لى يا  المىاطبة ففاف الجماعة فيما ييتح:

 

 
                                                 

  121فجنننا  كنننانتينف ص 11ف ص1211ف  انانننر ،نننفال نانننام المقننناط  منننا كتبنننه برفكلمنننا  ا1ا
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فلف اتصلي أداٌة بكلمٍة ياني ا ،رف م  ،رفف "بجد كفي" فأّفل ا ساك  فإ   -1
نننذ  الداة سننيترتن علي ننا تلينني  ،ننرفف "بجنند كفنني" فلننفر الداة لنطقنني تاسننية اناننر 

 سريانية:ميل  م  ال
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ّنمننا التقننى صننفي مننّد طفيننال اأ  ،ركننةف  البننا  الننذ  تبلننه  فلننذا لننم يلتننه سنناكنا   فا 
بسنناك  فنننف ال نني   فانناّل ،ننرف ال نني  علننى سننكفنه دف  كسننر علننى ن،ننف تفاعنند 
التقننا  السنناكني . فلننذا جننا  ،ننرف التننا   فنننف منن  ،ننرفف "بجنند كفنني"  تاسننيا  لنننه 

 ُسبه بساك .

نننفة  –التنننح تانننبط ننننذ  ال،نننرفف  ،سنننبنا مننن  القفاعننند . ف1امنننا ُذكنننر –للي ننننا  فت س 
فنلتفي اي   لى ما تد يلفع فح العربّية م  أميلنة تسنتدعح النانر  لننرى: ننال ل نذ  

 الاانرة "بجد كفي" م  بصماٍي فح عربّية المس فعربّية اليفم.

فلننانننر  لنننى الكيفّينننة التنننح تنننيتح علي نننا أ،نننرف "بجننند كفننني": ننننال تتبنننادال ننننذ  
 لصفاي م  ما يناارنا م  أصفاي أىرى كالتح مّري بنا فح العبرّية فالسريانّية؟ا

أ  ننذّكر يانينة بني  العربّينة تىلنف أصنل   –ينبفح تبال اّجابة عن  ننذا السن اال 
فننف ال نكال القاسنح للفنا . فينذنن  (P)فننف ال نكال اللنّي  للبنا   ف  (V)م  ،رفح 

أصنيال  فيقنّدرف  أّننه كنا  من  أصنفاي  صفي سنامح (P)علما  الّسامياي  لى أّ  
السامّية الم. فليس غريبا  أ  يكف  تد انقلن فح كال أفااعه فح العربّية  لى فنا   
 ذ أمر انقلبه  لى فا  اانرة معرففة فح اللفاي السامّية فغيرنا. انار منيل  كينف 

ف  Photographiereng  ف Philologisist  Philosophyتنطننننننننننننننننه كلمننننننننننننننننة 
Phonetic نجليكّية في ا  اكال ذل  م  كلماي ألمانّية أف   فماPh   ن ا تنطنه فنا 

(f)  فا   كانننني منننا تنننكاال م،افانننة علنننى أصنننال النطنننه ب نننا تنننديما   فمنننا تنننكاال بعنننض
علنننى  Pبالنننن  Pfad  Pfahl  Pferdالل جننناي اللمانينننة تنطنننه كلمننناي مننن  مينننال: 

 صال  فبعا ا تنطق ا متىففة من ا.ال

نا م  اييار العربّينة منا ينداّل علنى أ  ننذي  الصنفتي  فعلى أّ  ،اال فليس لدي
 تد استىدما م  تبال. فلندع ما فلنمض  لى بقّية الصفاي.

                                                 

 .11-13  برفكلما  ص93-11ف  انار نفلدكه ص1ا
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ا  فانل  عن  تمايل نا فنح الصنفاي بفح العربّية كلماي ت،مال المعنى نفسه تقري
 بالقدر الذ  يفره ال،رف اللينة م  القاسية.  رّ 

د التنننح تفّانننب تبنننادال التنننا  فالينننا   ففيمنننا ينننيتح عنننرض لنمننناذج مننن  ننننذ  المنننفا
فالجنننيم فالفننني   فالكننناف فالىنننا   فالنننداال فالنننذاال  فنكتفنننح بعنننرض ذلننن  مننن  "لسنننا  

 العرن" ف"المكنر".

 أميلة م  تبادال التا  فاليا :

 نقي فنق(:

نننه" ففنننح منننادة  جنننا  فنننح منننادة انقنننيف: "يقننناال: ُنقلننني  العانننُم فُنكلننني   ذا أىنننرج ُمى 
ه"انف(ف "فن ف (  العام ي    .ن ُقُيه نقيا  فان ت ق ي ه: استىرج ُمى 

 غي  فغ(:

نند " مننادة اغتننيف: "غنني  الطعنناُم ي ُفنن فجننا  فننح نني  الكننلُم: ف س  ت ت ننه أنننا  فغ  ي   فأغ 
ف: "الفّ( الرد نّ(: ف س ند  م  كنال  نح ... فأغ ن(  ،ن   ففح مادة اغي (  ديُ( القنفم فغ 

ُد     ."فر 

 ع ي  فع ّ(:

ه به  كع ت ه".فجا  فح اعي(ف: "ف  يّا : رّد عليه الكلم  أف فب ى  ي ه ي ُعي ه ع   ع 

ت م ه فالمعنيا  متقاربا   فتد تيال  تّا : فب ىه فف  ف: "فع ت ه بالكلم ي ُعت ه ع  ففح اعت ي 
 بالتا ".

 تان فيان:

ففننح مننادة ايننفنف: "فيقنناال: يننان فننل   لننى اللّننه  فتننان  باليننا  فالتننا   أ  عنناد 
 ّفاٌن أّفاٌن ي ف ان منيٌن  بمعنى فا،د.ت  ى طاعته... فرجال فرج    ل
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ي ل ننة: أسننفال الننبط    ت ل ننُة فالى  فمنن  ذلنن  أياننا : ر ُجننال ك ن ننت   فك ن نني   فنننف ال،مننه. فالى 
فالكت نننان فالكيّنننان سننن م صنننفير لنننتعلم الّرمنننح  فت ننن   العجننني  في نننّ  ك يُنننر منننا   فر ... 

 .ف1اتن مىتلفةفأميلة أىرى يجمع ا السيفطح م  ك

 أميلة م  تبادال الجيم فالفي :

 جدف فغدف:

 ففح مادة اجذفف: "فمجذاف السفينة لفة فح مجداف ا كلتانما فصي،ة".

ف د فننننةُ ففننننح مننننادة اغنننندفف: "فالفننننادلف نننند ُف:  : يمانّيننننة. فالفننننادُف فالمل ف  فالفننننادفف فالمل
داُف  يمانية"  .الملج 

 فا، ففاج:

".ففح اففجف: "ففاج المس : سط     ففاج  ك فاع 

نُة الطينن: أفال منا يفنفُع مننه. تناال ابن  اليينر: فينرفى بنالفي  لفنة  ففح افنف،ف "فف ف ع 
 فيه".

ت نه بنالعي  فالفني   فننف طينٌن رائ،تنُه  ففح افف ف: "فيقاال: فجدي ف ف ع ة  الطين فف ف غ 
 تطير  لى ىيا يم ".

نننننف   ،ننننا   ذا ت ا  فنننننّرا : يقننننناال فا،ننننني ري،نننننة ال  ففننننح افننننناعف: "ففننننناع الطينننننن ي فُنننننفُع ف ف 
... فف ف ُع ال،ّر:   ".شّدة سطوعهففاىي 

 

 أميلة م  تبادال الكاف فالىا :

:  ل    فل   
                                                 

 .1/102ف السيفطح: 1ا
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 ففح ال ى  ف:

ل ت ٌّ فم ل ط ٌّ   عقله". أ  مىتلط ر يف م  يئا  رىتلط "فسكرا  م 

 ففح الك ف: "فجا نا سكرا  ُمل تكا : كقفل  ُمل تّىا  أ  يابسا  م  السكر".

:ك   د ا   د ا  فى 

د ا". د ُا  يقاال: ك د   ه  ذا ىد   ه. فجلد كدا: ُمى   ففح اكداف: "فالك د ُا: الى 

ُ نففنح اىند دل ند ا  جلند  ففج  نه ي ى  ند ُا م نكهُ ه ىد نا  اف: "ى  الجلند  تننال  : مكتنه. فالى 
 أف ك ُير".

ن    فك ن   :  ى 

 الُىُنف : الىاف  فالذال".ففح اىن ف: "

ن ُ  ُكُنفعا  فأكت   : ى ا     فتيال دنا م  الّذّلة".ففح اط ت   ف: "فك    ن    ي ك 

ننر  ننب   اليننفن فك ب ن ننه  ذا ت ص     ففىننر ففكننك  فسننّكي  فسننّىي  ف1افمنن  ذلنن  أياننا : ى 
بكفلعاّل م  ذل : الكلر   ر   .ف9ابك فالىل

 أميلة م  تبادال الّداال فالّذاال:

:د فلر  فذ    فلر 

 رنا أّ  الّذف ر  بالداال الم ملة  فح النت  ىاصة.: فتد ذكففح اذفرف: "تاال اب  سيد 

نا  فُىب ُ( الريب"  .فالّذف ر: الص 

                                                 

 .1/199   كب ف فالسيفطح بف  اب  منافر اى1ا
ب9ا بك نف القليّا  الكبار  ف  جا  فح لسا  العرن أّ  الكر  ر  رسّية. انار ك ف ف البطي  بالفافأّما الىل

 .كفاب  منافر اكربك  ىرب
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ف نننر   ففنننح اد فلنننرف: "فالننند ف ر: الن نننتُ  ىاصنننة فر يكنننف  الطينننن البتنننة . ابننن  العرابنننح: أد 
الرجال  ذا فاع ريب ُصنانله. غينر : النّذف ُر  بالنذاال فت،رين  الفنا    نّدة ذكنا  الرائ،نة  

 كاني أف ىبيية". طيِّبة

 د ّفف فذ ّفف:

: أج ننك عليننه... ففننح رفايننة: أت ع ننص  ابنننا  ففنح ادفننفف: "فد فّننف  علننى الجننريب ك ننذ ّفف 
عفننرا  أبننا ج ننال فد فّننف عليننه ابنن  مسننعفد  فيننرفى بالننذاال المعجمننة بمعنننا ... يقنناال: 

فيفا   ذا أج كي عليه".  ذ ّفّفُي عليه تذ 

ذلتنننه: تطعتنننه. فمننن  ذلننن  منننا ذكنننر  السنننيفطح فنننح المكننننر ر  د ل نننُي الل،نننم فى  ر  : ى 
ّر  ف  ّر فاتنذ،  فّني اّبننال فاذ ر ع فّني: مانني علننى فجفن نا  فات نند ،  دففا  فعننذففا : عننفاد ر ع 

ننذاع: القصننير. فب ل ننذ م  ننداع فالذ،  ننذال: القليننال الل،ننم  فالّد،  نند ال فمل أ  مننيكفر   فرجننال مل
ل ننُي ال ننح ب  الفننرس ف  م  ل تُنن ل د مننه: صنندر   فد ،  م  تُننه  فد ف ف نني علننى الجننريب فذ،  رج  ه: د، 

نننذ ر: المت نننن عِّم  ذ  ُي: أج   نننكُي علينننه. فالُىن ننند   فالُىن نننفذ ف ف ننن ي  ي ننند ر فغم   : الىسنننيس  فغ م 
ر فتلن نن د ف  ف ذ  فتلن نند ،  نن،ر: المتعننرِّض للننناس  ف،ننر  ننر د الُىب ننك  ف : داب ننة أف سننب   ذ  ر  ،ل فم 

 .ف1ال  : القليال م  الناس... فم ر ذ : ل يِّنه  فتاذيه م  الناس فتاديه

ناينننرة ل نننا فنننح  -علنننى ن،نننف منننا –ن،ننن    ذ   أمنننام انننانرة فنننح العربّينننة ت نننبه 
فمننا ،قيقننة نننذا  –نننح اننانرة "بجنند كفنني"  –بعننض  ننقيقات ا منن  اللفنناي السننامّية 

ال به الذ  نجد  بي  ناتي  الاانرتي ؟ فنال كاني الانانرة السنامّية تسنر  تفانين نا 
 بّية يم انفرطي تفانين ا م  الكم  فلم يعد من ا سفى ميارنا؟ذاي يفم على العر 

 –فلننف للفنلننة الفلننى  –ر  نّ  فننح أّ  مننا بنني  الاننانرتي  من  ت ننابه يسننت ف  
لما ن،  بصدد  فح العربّينة من   نفاند لففينة. بيند أّ  المنر  ر  سامي  فجفد تفسير 

                                                 

 .119–1/111ف  انار: السيفطح 1ا
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لاننانرة العربّيننة دف  يسننتطي  أ  يماننح كييننرا  منن  نننذا المنطلننه ليفسننر فننح اننفئه ا
 أ  تعتراه عفارض كبيرة  نذكر من ا المفر ايتية:

لقند رأينننا أّ  الانانرة الّسننامّية "بجند كفنني" ل ننا تفاعند نافننذة مطّنردة يت،ننفال مع ننا  -1
الصفي م  النطه اللي   لى القاسح أف العكس فنذ  القفاعد أف منا يمايل نا ر 

ف فالتننا  تقنن  فننح البيئنناي الصننفتّية فجننفد ل ننا فننح العربّيننة. فالننداال فالجننيم فالكننا
 نفس ا التح تق  في ا مقابلت ا اللينة أف الرىفة: الذاال فالفي  فالىا  فاليا .

ص،يب أّ  اللفاا التح سردنا نماذج من ا فح ننذا الب،ن(  تند تبادلني المفاتن    -9
ن في ننا الننداال فالننذاال  فالجننيُم فالفنني   فالكنناُف فالىننا   فالتنناُ  فاليننا   فلننم يترتّنن

على تبادال ،رفف نا اىنتلف فنح المعننى  فلكن  اسنتبداال  النذاالل بالنداال  فالفني  
بالجيم  فالىا  بالكاف  فاليا  بالتا   فح غينر ننذ  اللفناا  يتّرتنن علينه فنره 
دينه اسننتىداُم فنفنيم اأ  ،نرٍف مسننتقاّلف  كبينر فنح المعننى. فنننف الفنره النذ  ُي، 

كليال  فمعنى ىفر ليس نف معنى  بدال ففنيم مىر. فمعنى ىليال مفاير لمعنى
دا  م  ال،ذا ؟  كفر  فأي  ال،ل

فنح بعنض أ،نرف  ف،تى الكلمناي التنح سنبه ذكرننا ممنا اّت،ند لفانه فمعننا   رّ  -0
تقات ا  سنتعماال ننذ  الكلمناي أف اسنتعماال م ن"بجد كفي" نجد تمنايكا  جلّينا  فنح ا

ف ننننة ابالننننداال الم ملننننةف "لبنننناس الملنننن  فلبنننناس الفنننن د  ر فمنننن  معننننانح الفل فال فالنننند ج 
بالنذاال المعجمنة  فنجند فنح منادة  ف9افر نجد نذا فنح منادة اجنذفف ف1افن،فنما"

ند ف فننف القبنر فالُجند افى أف الُجندافاة نِّ اجدفف التجديف فنف الكفر بنال عم  فالج 
غنندفف. بيند أ  المننر  ينبفنح لننه فننح الفنيمننة فننح معننا  ر نجندنا فننح منادة ا

نذ  الم تّقاي فما يمك  أ  يترتن عليه م   ي مال عنصر الكم  فح تراكم أرّ 

                                                 

ر: اللفبيا ف  اب  منافر اغدفف فالد  1ا  .ج 
 .ف  اب  منافر اجدفف9ا
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ننص بعُاننن م بننه غننران  القنننيا  فننرفه فننح المعنننى فالُفنننداف معنننا  الفننران  "فى 
فيمننننة علتننننة بنننني  تسننننمية الفننننران ب ننننذا ارسننننم  ف1االاننننىم  الننننفافر  الجنننننا،ي "

نن ف9افجنا،ينه  فتنناال الكسنائح: "جنا،ننا الطنائر مجنندافا " ف ذ  بالنداال الم ملننة. "فج 
نننذلف أسنننر  ت،ريننن  جنا،ينننه"الطنننائر ي   بالنننذاال المعجمنننة. فنكنننذا نجننند تننندرا   ف0اج 

م ننتركا  يجمنن  بنني  اسننتعماال نننذ  المننفاد: جننذف  فجنندف  فغنندف  يننم تنّفعنني 
اسننتعماري نننذ  المننفاد تنفعننا  الّنني فيننه ملتقيننة فننح بعننض الجفانننن فالمجننذاف 

فتنند  فالمجننداف فالمفنند ف للسننفينة كالجننناع للطيننر ففجننه ال ننبه تننائم ر يىفننى.
اىتلفننني فنننح بعنننض الجفاننننن فننننذا منننا يفسنننر لننننا تسنننمية الفنننران أف ننننف  مننن  
الفربننا  بالُفننداف فلننم نجنند لننه اسننما  منن  مننادة جننذف أف جنندف. فلمننا صنناري 

نتقننال المعنننى  لننى كلمننة غننداف ىاصننة بننالفران  فالفننران أبننرك مننا فيننه سننفاد  ا
فينال  فتينال لنى كنال جنناع أسنفد طا  لنى ال نعر السنفد الطفينال ف الليال لسنفاد   فا  

ننندا رىنننا  السنننتر فقينننال ف ينننم انتقنننال المعننننى  لنننى اّسنننبا، فا  كنننال أسنننفد  ،النننٍ  غ 
نداٍف  ندف علينه سنترا : أرسنله... فالقنفم فنح غل "أغدفي المرأة تناع ا: أرسنلته فأغ 

ن فسع ة"  . ف1ام  عي  م أ  فح نعمٍة فىص 

فتنند مننس  ابنن  جنِّننح نننذا المفاننف  فننح بننان أسننما  "بننان فننح تصنناتن اللفنناا 
  .ف1التصاتن المعانح"

 ّ  مننا ُيننرفى منن  تبننادال بنني  نننذ  ال،ننرف لننيس تصننرا  علي ننا ف،سننن  فالتننا    -1
تتبادال م  اليا  لما بين ما م  ترن صفتح كما مّر  فنح تتبادال م  مجمفعة 

                                                 

 .ف  اب  منافر اغدفف1ا
 ف.ف  اب  منافر اجدف9ا
 .ف  اب  منافر اجذفف0ا
 .ف  اب  منافر اغدفف1ا
 .9/111  جنح ف  اب1ا
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كتبادل ننننا مننننن  الطننننا  كالتطنننننار  ف1اكبيننننرة منننن  الصنننننفاي تننننذكرنا كتنننننن اللفننننة
ت ننبلٌ   فمننا أسننطي  فمننا أسننتي   فكتبادل ننا منن  فالتتننار: النننفا،ح  فرجننال ط ننبلٌ  ف 

الننداال  ن،ننف سننبنتى فسننبندى للنمننر فالّسنندى فالّسننتى لليننفن  فالتننفل  فالنندفل . 
فم  تبادل ا م  السي : الناس فالناي فأكياس فأكياي  فتتبادال الينا  من  الفنا  

 ننا  فننح ميننال ال،يالننة فال،ُفالننة فيلننل رأسننه فف ل ف ننه  ذا  نندىه. فتتبننادال الىننا  فال
د ته ال مس فص   د ته  ذا ا تد فتع ا  ى  عليه  فب    ب    فب نه  ب نه ... فم  ذل : ص 

ل . كما أ  التبادال ر ين،صر فح نذ  الصفاي بال يتجافكنا  لى الصنفاي  
ف نر بمعننى فا،ند. فالصناد  نق ر فك  الىرى كالكا  فالسي  فالصاد  ن،ف س قر فص 

ُ  نننا فاغتا طننني  ذا لنننم ت،منننال أعفامنننا   فغينننر ذلننن  فالطنننا   ن،نننف اغتاصننني ر ،ل
 .ف9اكيير

ر    أ  ترن الصفاي فح صفات ا فمىارج ا يفسر لنا تبادل ا  سنفا  أكنا  
فننح اننانرة "بجنند كفنني" أم فننح العربّيننة أم سننفانا منن  اللفنناي الىننرى السننامّية من ننا 

 ا ففقنا  فغير السامّية  بيد أ  ما يمّيك اانرة "بجد كفي" تميكا  فاا،ا  اّطراد ،صفل
لقفاعنننند م،ننننّددة فعنننندم فجننننفد أ  فننننره فننننح المعنننننى أف ار ننننتقاه بنننني  الكلمننننة التننننح 

 تاّمني الصفي فح ،اال لينه أف تسفته.

فلعننال فننح نننذا التصنناتن بنني  اللفننا فالمعنننى مننا يفسننر سننببا  م مننا  منن  أسننبان 
ياننا  سننبن فجننفد نننذ  الاننانرة فننح  ننقيقات ا أاننانرة التننرادف فننح العربّيننة  فيفسننر 

مّياي. كمننا أّ  اىننتلف الل جنناي بنني  القبائننال العربّيننة ي لننف عننامل  أساسننيا  فننح السننا
فجفد ننذ  الانانرة. فنبعض القبائنال تمينال لسنبان صنفتية أف اجتماعينة  لنى تنرجيب 

                                                 

 .1/9ف  انار ميل : السيفطح 1ا
  فاليسنننفعح 9/111فابننن  جننننح  111-119  ف 111-102ف  112 – 1/119ف  انانننر السنننيفطح 9ا

11-11. 
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النننكا  علنننى السننني  فنننح مينننال: اللنننكه بننندر  مننن  اللصنننه أف اللسنننه  فالبنننكاه بننندر  مننن  
السني  كاينا  فيقفلنف :  ف1المصنريي البساه أف البصاه فكمنا ي،ند( فنح نطنه بعنض ا

أكبننف  بنندر  منن  أسننبف ... فالعلننة الصننفتية فننح نننذا فاانن،ة فنننح تننيير السنني   فنننف 
صفي م مفس  بالبا  فنح صفي مج فر  لذل  انقلبي السي  الم مفسة المجافرة 

 للبا  المج فرة  لى ،رف مج فر م  المىرج نفسه نف الكا  لكح تمايال البا .

  فلكّننه ينطنه sذا فح غير العربّية  فاّنجليكية تعرف ،نرف فتد ،د( ن،ف ن
 .Booksف  Bagsتارة سينا  فأىرى كايا   كما فح 

فتييري العربّية باانرة "بجد كفي" فيما أىذتنه عن  اللفناي السنامّية من  ألفناا  
 ن،ف:

فكرىيتنح  ر   فالكنر  فالكنف0ا  فنح تسمية فارسيةف9افذادي فد في فذ  فبفداد فبفذاذ فبفداذ فب
  ف1افأصال معنانا المدينة ال،صينة أّما الك ر   فمدينة فح الرد  ذاي تلعة ،صينة

فبعد  فإّ  فاتن  اللفنة الفصنفح يقنّر بني  ،نرفف العربّينة ل نا فايفنة متمّينكة فنح 
معناننا  فيترتنن علنى اسنتبداال أ،ندنا بنايىر تفّينر فنح المعننى اانانر:  أدا  الكلمةل 

                                                 

 .29ف  انار فرنفانح ص1ا
 .ف  انار اب  منافر ابفددف9ا
 فر يمنننن  أصنننل ا الفارسنننح مننن  أ  يكنننف  تننننف  نطق نننا العربنننح متنننييرا   01ف  انانننر صنننّديقح ص0ا

بايرامّينة التننح كانني تسننفد ننننا  تبنال اّسننلم فيقنناال  ن نا مركبننة منن  مقطعني : بننل فمعنانننا 
 صنم  فداد فمعنانا عطّية. أ  عطّية الصنم. انار اب  منافر ابفددف.

 . 12ف ص1299انار رب،ح كماال ا ف 1ا
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فسن رة...ف. بيند أ  يّمنة ،رففنا  ر ين د  اسنتبداال  نبي ات ا ب نا  –ذليال فدليال  كنرة 
فننذاذ...ف. فلكنننه التقننا  المعنننى اغنندف فجنندف فجننذف  بفننداد فب  لننى اىننتلف فننح

فر تجند ننذ   –يننا كما رأ –اانر   فذل  ل  اانرة "بجد كفي" ل ا تفاعد مطردة 
رنفننة بالمفارتناي الل جّينة القفاعد فح العربّية. ففح نذا ما ينرّجب أّ  ننذ  الانانرة م

العربّية. فلك  نذا ر يمنن  من  أ  يفتنرض أ  الصنفاي السنامّية المتقاربنة كالنذاال  
كمنا  –فالداال  فالكاف  فالىا   فالسي   فال ي ... كاني ألفانا  مىتلفة ل،رف فا،د 

ت ن د بنذل  اننانرة "بجند كفنني" فاللفناا العربّينة التننح ر يترتنن علننى اىنتلف نطننه 
 ض ،رفف ا اىتلف فح المعنى.بع

فنننذا يعنننح أ  ال،ننرفف العربّيننة ربمننا كاننني أتننال ممننا نننح عليننه. فلّمننا اكدادي 
فعننة لنطنه ال،ننرف الفا،ند لتصننبب نال،اجنة  لنى التفسنن  اللفانح اسننتقّلي اللنفا  المت
 ،رففا  جديدة يترتن على تباين ا تباي  المعانح.

ّية تد طّفري نفس ا فح مجناري فمما ي ج  على تبفال نذا ارفتراض أ  العرب
عدينندة بالمقارننننة مننن  أىفات ننا السنننامياي فتننند ،صننال ننننذا التطنننفر فننح جفاننننن  نننتى 

ف1اكالصفاي  فالمعانح  فاللفاا  فالتراكينن
. فتند تنّم ننذا كلنه فنح عصنفر سن،يقة ف1ا

ّتة على مرا،نال تبال اّسلم. فلئ  كاني النصفص التفييقّية ر تسعفنا فح الفتي بد
 -دف   ن  –أ  مقارنة العربّية باللفاي السامّية ت نير  سلم  رّ تطفر تبال اّنذا ال

 منه.  لى تدر كبيرٍ 

فممننا يمكنن  ذكننر  فننح تفسننير نننذ  الاننانرة مننا ألم،نننا  ليننه منن  ،نندي( اللفننفيي  
عنننن  تصنننناتن اللفنننناا لتصنننناتن المعننننانح  فنننننح منننن  م،ننننافرت م فننننح  ننننرع اننننانرة 

صننال أ  كييننرا  منن  المننفاد التننح ا ننتركي فننح ار ننتقاه. فنننم فننح نننذا يننذنبف   لننى أ

                                                 

 .تريسر فح كتابه: التطّفر الن،ف ،فال نذ  المفافعاي ما كتبه بيرج  ف  انار1ا
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مادت ا ب،رفي  فاىتلفي فح يالٍ( فإن ا ت تر  بقدر فح المعننى اانانر نقني فنقن(  
 .غّي فغ(...ف

فمّما يعّكك نذا الرأ  في ع ُاد  ما يذنن  ليه علما  السامّياي فح ،ديي م عن  
اي السننامّية بفجننه عننام نارّيننة الينائّيننة السننامّية  فنننح التننح تنطلننه منن  اعتبننار الكلمنن

ينائية الصال. فكلمنة تلقنال فكتنكه فمنا  ناكل ا تعنفد فنح الصنال  لنى ،نرفي  تكنّررا  
فكننذل  الكلمنناي اليليّيننة ن،ننف: نقننا فرتننا  فنقنني فنقنن(... فننإّ  الصننال في ننا مننا 

 ا تركي فيه م  ،رفف  فنح تنتمح فح المعنى  لى أسرة فا،دة.

يض كننا  ل ننا أكبننر اليننر فننح الىلننط فر  ننّ  فننح أ  تاننّية التصنن،يف فالت،ننر 
بنني  المننفاد اللففّيننة فننح بدايننة جمنن  اللفننة فنننذا سننبن ر يىفننى فننح  لقننا  ناننرة علننى 

 أسبان نذ  الاانرة.

فنننذاذ... فالكنننر  القديمنننة  ن،نننف: بفنننداد فبعنننذاذ فبفنننداذ  فب أّمنننا اللفننناا السنننامّية
التننح يمكنن  أ   فالكننر ... فمننا  نناكال ذلنن  منن  تسننمياي سننامّية تديمننة فكننذا اللفنناا

تكف  العربّية تد تييري في ا ب قيقات ا السامّياي  أما نذ  اللفاا  فقد تكف  العربّية 
 متييرة فح نطه أصفات ا بما تفّسر  اانرة "بجد كفي".

 ّ  نذ  السبان مجتمعة  تد أس م كاّل من ا فح ن ف  نذ  الاانرة التح نرجنف 
 ف  علي ا.بعض الا -فلف بقدر –أ  نكف  تد ألقينا 
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 المراجع
 افنح مرتبة ففقا  للمىتصراي التح أفردي أينا  الب،(ف

 اب  الباذا= -1

تنا  فح القنرا اي السنب   ت،قينه عبدالمجيند أ،مد ب  علح ب  أ،مد ب  الباذا  اّ
 .1130تطاما  جامعة أم القرى  

 ف=1211برفكلما  ا -9
C. Brockelmann, Semitische Spracheissenschaft, Zweite 

verbesserte Auflage, Berlin und Leipzig 1916. 

 ف=1221برفكلما  ا -0

C. Brockelmann, Syrische ’grammatik, 13. unveranderte 

Auflage, Leipzig 1981. 

 ف1210بيرج تريسر ا -1
Gotthelf Bergsträsser, Einführung in die Semitischen 

Sprachen, Darmstadt 1963. 

 ف=1229ريسر ابيرج ت -1

 .1229بيرج تريسر  التطفر الن،ف   ن ر  رماا  عبدالتفان 

 =جا  كانتينف -1

جننننا  كننننانتينف  درفس فننننح علننننم أصننننفاي العربّيننننة  نقلننننه  لننننى العربّيننننة صننننالب 
 .1211القرماد   الجامعة التفنسّية 

 اب  جّنح= -9
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أبنننف الفنننتب عيمنننا  بننن  جّننننح  الىصنننائص  ت،قينننه م،مننند علنننح النجنننار  دار 
 .ل دى  بيرفي ابدف  تاري فا

 الدانح= -2

السننب   عنننح بتصنن،ي،ه أفتننف عيمننا  بنن  سننعيد النندانح  التيسننير فننح القننرا اي 
 .1203ستانبفال برتكال   

 ف=1299رب،ح كماال ا -2

دراسننننة مقارنننننة  جامعننننة  –رب،ننننح كمنننناال  التانننناد فننننح اننننف  اللفنننناي السننننامّية 
 .1299بيرفي العربّية 

 ف=1292رب،ح كماال ا -13

 .1292كماال  درفس اللفة العبرّية  دار الن اة العربّية  بيرفي  رب،ح

 السيفطح= -11

عبنندالر،م  جننلال النندي  السننيفطح  المكنننر فننح علننفم اللفننة فأنفاع ننا  ت،قيننه 
 .م،مد أ،مد جاد المفلى فمىري    دار الفكر  بيرفي ابدف  تاري ف

 صديقح= -19
A. Siddiqi, Studien über die Persischen Fremdwörter im 

Klassischen Arabisch, Göttingen 1919. 

العننانح= سننلما  ،سنن  العننانح  الت ننكيال الصننفتح فننح اللفننة العربّيننة  ترجمننة  -10
 .1220 -نن 1130جدة  –ياسر الملع  الناد  الدبح 

 =نفانحر ف -11



 11 

Refaat el-Farnwany, Ägyptisch-Aarabisch als Geschriebene 

Sprache. 

 = م،مد الصناده تم،ناف   البرننا  فنح تجفيند القنرم   القنانرة ابندف  تم،اف  -11
 .تاري ف

 مّكح= -11

مّكح ب  أبح طالن القيسح  الك ف ع  فجف  القنرا اي السنب   ت،قينه م،ينح 
 م.1221 -نن1131م سسة الرسالة  بيرفي  الطبعة اليانية    الدي  رماا 

 اب  منافر= -19

اننفر  لسننا  العننرن  دار صننادر  بيننرفي جمنناال النندي  م،منند بنن  مكننرم بنن  من
 .ابدف  تاري ف

 نفلدكه= -12
Theodor Nöldeke, Kurzgefasste Syrische Grammatik, Leipzig 

1989. 

 يسفعح= -12

رفائينننال نىلنننة اليسنننفعح  غرائنننن اللفنننة العربّينننة  الطبعنننة اليالينننة  دار الم نننره  
 .1221بيرفي 

 


