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 افعال الدتر والتغطية في اللغات العاربة
 دراسة معجمية
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 المغات العخاؾية القجيسة / قدؼ االثارجامعة السؾصل / كمية 

   

 (ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٓ، قبل لمشذخ في  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛٔ)قجم لمشذخ في 
 

 :ص البحثلخم
)الدامية( دراسة معجسية، وقج قسشا بجسع األفعال الجالة عمى ىحه  تشاولت ىحه الجراسة أفعال الدتخ والتغظية في المغات العاربة

وبيان السعاني وبيشا السجال الجاللي الحي تشتسي إليو، وتكسؽ أىسية ىحه الجراسة في تتبع ىحه األفعال في المغات العاربة وتؾثيق استعساليا 
 معانييا ودالالتيا، وقج اعتسج البحث عمى السشيج الؾصفي السقارن. 

اء البحث بسقجمة تبعيا تؾضيح لسفيؾم مفخدات السذتخك العاربي، ثؼ بيشا األفعال ذات العالقة بسعشى الدتخ والتغظية وكانت ج
رؾتية عال ثؼ الجاللة المختبة كاآلتي َخَبأ، َخفَي ، َسَتَخ، َطَسَخ ، َغُظَؾ، َغَفَخ ، َقَبَخ، َكَتَؼ، َكَفَخ، ثؼ اتبعشاىا بالجراسة السقارنة ليحه األف

          ؼ الشتائج التي تؼ التؾصل إلييا.والفخوق المغؾية، ثؼ جاءت الخاتسة واالستشتاجات وقج بيشا فييا أى
 

The verbs of Concealment and Coverage in Aribite languages 

a lexical study 

 

Asst. Prof. Dr. Ameen Abdulnafi'a Ameen Lect .Dr. Shayma'a Waleed Abdulruhman 

University of Mosul / College of archaeology / Dept. of Ancient Iraqi languages 

  
Abstract: 

The title of this study is 'the verbs of concealment and coverage in Aribite languages a lexical 

study' where we collected verbs that give meanings of coverage in each of Akkadian, Ugaritic, Hebrew , 

Syriac, Athiopic and Arabic languages. We have counted these expression and studied their sounds, 

meaning and connotations, and their development over different ages,  we have relied in this study on 

the dictionaries of these languages. These verbs can be classified within the Aribite or Semitic 

commonality. 
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 المقدمة: 
 بو اجسعيؽ أما بعج:الحسج هلل رب العالسيؽ والرالة والدالم عمى سيج السخسميؽ وعمى الو وصح

ييجف ىحا البحث إلى دراسة ألفاظ الدتخ والتغظية في المغات العاربة دراسة معجسية، اذ قسشا بجسع االلفاظ 
الجالة عمى معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة األكجية واألوكاريتية والعبخية والدخيانية والحبذية سؾاء أكانت ىحه 

تخ والتغظية أم غيخه، وقسشا بجراسة أصؾاتيا وبيان معانييا ودالالتيا وتظؾرىا عبخ العرؾر األلفاظ مذتقة مؽ لفع الد
السختمفة، وقج جاءت األلفاظ ذات العالقة بسعشى الدتخ والتغظية في البحث فكانت مختبة كاآلتي: َخَبأ، َخفَي ، َسَتَخ، 

شا في ىحه الجراسة إعيار العالقة الجاللية والسجال الجاللي الحي َطَسَخ ، َغُظَؾ، َغَفَخ ، َقَبَخ، َكَتَؼ، َكَفَخ ، وقج حاول
تشتسي إليو ىحه األفعال، والجاللة التي يؾردىا السعجؼ ليحه األلفاظ في ىحه المغات، وتججر اإلشارة ىشا إلى أنشا قج 

بالجراسة السعجسية ىؾ اختخنا السفخدات التي تعظي معشى الدتخ والتغظية وليا نزيخ في المغات العاربة. والسقرؾد 
دراسة السعاني والجالالت التي يؾردىا السعجؼ في لغة واحجة أو أكثخ، ونحؽ في ىحا البحث نجعؾ إلى البجء بالسعجؼ 
العخبي الحجيث الحي كان قج دعا لو البخوؼيدؾر " ؼيذخ" في تقخيخ مقجم  إلى السجسع المغؾي بيؽ ؼيو عيؾب السعاجؼ 

ومؽ ىحه السالحغات االضظخاب في شخح مجلؾالت األلفاظ وخمؾىا مؽ البحث في تاريخ  القجيسة وما يؤخح عمييا،
    (ٔ)الكمسة وتظؾر الجاللة فييا وتدجيل أول استعسال ليا وآخخ مؽ استعساليا.

 أواًل: مفردات المذترك العاربي:

ؾا عمييا أسؼ السذتخك العاربي أو تذيخ الجراسات المغؾية السقارنة إلى وجؾد سسة أو عاىخة في المغات العاربة اطمق
)الدامي( " ويزؼ الكمسات التي تذتخك فييا كل المغات العاربة الخئيدية" وقج سساىا بعض الباحثيؽ األلفاظ 

والسقرؾد بيا أن ىحه األلفاظ تؾجج في جسيع المغات العاربة وأنيا تخجع إلى أصل اشتقاقي واحج كسا تتفق (ٕ)األساسية
، إن وجؾد الكمسة في المغات العاربة الخئيدة ال يعشي أن ما عجاىا يخخج عؽ دائخة ىحا (ٖ)شىإلى حج ما في السع

السذتخك، فقج تكؾن الكمسة مؾجؾدة في لغتيؽ أو ثالث وانقخضت مؽ المغات األخخى، أو حمت محميا كمسة أخخى 
ئح تجخل في دائخة السذتخك العاربي أو مخادفة ليا؛ وقج تذتخك السفخدات صؾتيًا )فشؾلؾجيا( وتتفق في السعشى فيي عشج

الدامي، أما الكمسات التي تذتخك في الييكل الرؾتي وال يجسعيا حقل مذتخك بالشدبة لمسعشى فإن وضعيا في دائخة 
وإن الحقل الجاللي السذتخك لؾ اقترخ عمى لغتيؽ دون المغات األخخى  (ٗ)السذتخك العاربي يكؾن مؽ قبيل االفتخاض.
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الكمسة في دائخة السذتخك العاربي مؽ قبيل االفتخاض، وقج وضع العمساء معاييخ يتحجد في ضؾئيا  فإن ىحا يجعل
 وضع الكمسة في دائخة السذتخك العاربي مشيا:

وجؾد الكمسة في معغؼ المغات العاربة الخئيدة وأن تكؾن ىحه المغات مؾزعة ما بيؽ جشؾبية وشسالية أو جشؾبية -أ
 وشخؾية.

 قاقي.وحجة األصل االشت-ب

(٘)الحقل الجاللي السذتخك.-ت
 

أما الكمسات التي قج تذتخك فييا المغات العاربة فيي: أعزاء جدؼ اإلندان وبعض أسساء األندان وأحؾالو مثل عيؽ 
ويج وأب وُأم وبعض األفعال الستعمقة بيا مثل َوَلَج وَمَمَػ، كحلػ أسساء الحيؾانات مثل كمب وثؾر... ألخ. كسا تذتخك 

 لعالؼ مثل أرض وماء المغات العاربة في الكثيخ مؽ أسساء أجداء ا

وأسساء الشباتات وأجدائيا، وأسساء السأكؾالت والسذخوبات، أيزا تذتخك المغات العاربة في عجد كبيخ مؽ األفعال مثل  
َذَكَخ وَسَأَل وَرِكَب... الخ. إن السشيج السقارن يفتخض أن الغؾاىخ السذتخكة في كل المغات العاربة أو اكثخىا مؾروثة 

وقج حاولشا ىحا البحث جسع السفخدات التي تجل عمى معاني الدتخ والتغظية وتقع في حقل  (ٙ)بة األولىعؽ المغة العار 
 داللي واحج ومذتخك في معغؼ المغات العاربة وقسشا بجراستيا وبيان اصؾليا ومعانييا وكسا يأتي:    

 َخَبأ:  -1

 aba’ḫ (   (ٚ)وعاء فخاري كبيخ(.خبأ الذيَء يخبؾه خبًأ: ستخه، ومشو الخابيُة وىي الُحبُّ

(ٛ)أخفى" ومؽ معانييا "السالبذ الشاعسة أو الؾعاء الفخاري"" بسعشى abūḫوفي األكجية جاء المفع 
 

(ٜ)بسعشى "خبأ، أخفى" ḇāāḥأما العبخية فقج جاء الفعل فييا بريغة 
 

وفي السشجائية ، ḥăḇāكسا جاء المفع في اآلرامية بريغة  (ٓٔ)بسعشى "عالم" uḇyaḥالمفع وفي الدخيانية ورد أيزا 
(ٔٔ)"خبأ" hbaورد المفع بريغة 

 

  (ٕٔ)بسعشى" خبأ، أخفى". ab’a - yeḫbā’ḫوفي الحبذية جاء الفعل خبأ بالريغة 
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أي" أخفتو عؽ    fḫb’t mn ’mr ’hبسعشى "خبأ، أخفى"  نحؾ: ’ ḫbوفي العخبية الجشؾبية جاء الفعل بالريغة 
(ٖٔ)ا"سيجى

 

 خفي :  -2

يء يخفي؛  الخاء والفاء والياء أصالن متبايشان متزادان، األول الدتخ والثاني اإلعيار. فاألول َخِفَي الذَّ
، وَخِفَي الذيء خفاًء فيؾ خاٍف وخِفي: لؼ يغيخ وأْخفاُه : ستخه وكتسو. وفي (ٗٔ)وأخفيتو وىؾ في خؽية وخفاء إذا سَتْخَتوُ 

(٘ٔ)(، والخفاُء ما َخِفَي عميػ.ٕٗٛانفدكؼ أو تخفؾه( )البقخة : التشديل )إن تبجو ما في 
 

(ٙٔ)بسعشى "غظى، ستخ، غظاء الخأس". āfāḥوفي العبخية ورد الفعل 
 

 (ٚٔ)وتعشى" بخأس مغظى" še meḥāfāyīrبسعشى" غظَّى، خبأ " ومشو نقخأ:   neḥfe-efāḥوجاء الفعل في الدخيانية 
 بسعشى " حسى، وقى" ومشو الذاىج اآلتي:  ḥpywوفي اآلرامية الحزخية ورد المفع 

  ’lh’ dḥpyw  "وفي السشجائية ورد المفع (ٛٔ)"حساية االلو .hiFya "ِىـ ْفـ ي ا  بسعشى "أخفى(ٜٔ)  

 

 

 َسَتَر:  -3

تخ بالفتح مرجر( ٕٓ)الديؽ والتاء والخاء كمسة تجل عمى الغظاء تقؾل َسَتَخ الذيء ستخًا : أخفاُه    وَتَدّتَخ ( ٕٔ)والدَّ
تخُة : ما استتخت بوِ ( ٕٕ)الذيء أي تغظى ولؼ يخد ( ٕٗ)ومشُو قؾلشا أستار الكعبة أي ما ُتْدتخ بو الكعبة مؽ ِلباس( ٖٕ)والدُّ

 ىحا االصل في األكجية مظمقًا . 

 .) ٕ٘(بسعشى : غَظى ، َسَتَخ ، أخفى ، خبأ sātarوفي العبخية استخجم ىحا االصل 

  āstarبسعشى : ىجم ، اسقط ومشو الريغة السديجة  setar-nestorريغة   وفي الدخيانية جاء ىحا االصل ايزًا ب
في مكان مدتؾر  batra stira ومشو ايزًا صيغة أسؼ السفعؾل بسعشى : مدتؾر، ِسّخي نحؾ (ٕٙ)بسعشى: َغَفخَ 

( ٕٛ)بسعشى الِدخ. setraومشو أيزًا في الدخيانية  (ٕٚ))سخي(
 

  (ٜٕ)بسعشى : أخفى ، ألغى satar-yesterوفي الحبذية جاء ىحا االصل بريغة 

 .  )ٖٓ( hstrبسعشى "حسى ، وقى ، حِفع"  strوفي العخبية الجشؾبية ورد الفعل 
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 strوفي الشقؾش الذسالية الغخبية ايزًا ورد الفعل بريغة ( ٖٔ) strكسا جاء ىحا الفعل في األوكاريتية ايزًا بريغة
(  ٕٖ)وبسعشى : أخفى ، ستخ.

 

 :َطَمرَ   -4

والخاء أصل صحيح َيُجل عمى إخفاء الذيء نقؾل َطَسَخ الذيء خبأه حيث ال ُيجرى، والسظسؾرة حفخة  الظاء والسيؼ
 ولؼ يغيخ ىحا الفعل في األكجية. (ٖٖ)تحت االرض.

ومؽ دالالتو  اإلخفاء تحت األرض ( ٖٗ)بسعشى "أخفى، خبَّأ، اختفى" ṭāman-yiṭmonوفي العبخية ورد الفعل بريغة 
(ٖ٘)أو الجفؽ.

 

 temar haška labrytaنحؾ:   )ٖٙ(بسعشى : طسخ، غظى، خبأ ṭemar-neṭmorوفي الدخيانية ورد الفعل   
(ٖٚ)"الغالم غظى العالؼ".

 

وقج أشار الباحثؾن الى ان  (ٖٛ)بسعشى : غظى السشدل )َسقَّف السشدل( ṭafara - yeṭferوفي الحبذية جاء الفعل :   
وفي العخبية  (ٜٖ)إال أن الحبذية أبجلت حخف الفاء الذفؾي بالسيؼ.  ṭammaraىحا الفعل يقابل الفعل العخبي َطَسَخ 

(ٓٗ)َطَسَخ بسعشى : سخي. ṭmrالجشؾبية ورد الفعل 
 

  َغُطه :  -5

تخ ُيقال: غظَّيت الذيء وغّظيتُو ، وغظا  -غظؾ يغظؾ: الغيؽ والظاء والحخف السعتل يجلُّ عمى الغذاء والدَّ
ي بِو ، وأغظاُه : واراُه وستخُه ، وىحه الكمسة واوية ويائية  (ٔٗ)الميل َيغظُؾ ، اذا غذي بغالمو ، والغظاء:  ما ُغظِّ

  (ٕٗ)والجسع األغظية.

بسعشى: أعمؼ ، أصبح معتسًا وقج جاءت  (ٖٗ)وذلػ بإبجال الغيؽ ياءً  eṭȗوقج ورد ىحا الفعل في المغة األكجية بالمفع 
 ومؽ الذؾاىج عمى ذلػ:(ٗٗ).iṭīصيغة الساضي مشو 

i-ṭi ūme "أصبح اليؾم مغمسًا"(ٗ٘)
 

ي   eța-nețeوفي الدخيانية ايزًا جاء الفعل  وفي المغة العبخية  (ٙٗ)بسعشى : غظا ، محى، حجب، واألمخ مشو: َغظِّ
 . (ٚٗ)بسعشى : أعمؼ، غظى نفدو ، غمَّف āțaورد الفعل بالمفع  
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 َغَفَر:  -6

تخ فالَغفخ :    وأصل الغفخ التغظية والدتَُّخ ، َغَفَخ هللا ذنؾبُو أي   (ٛٗ)الَدتخ.الغيؽ والفاء والخاء ُعغُؼ بابِو الدَّ
ستخىا. وكل شيء ستختو فقج غفختُو. ومشو قيل لمحي يكؾن تحت بيزة الحجيج عمى الخأس ِمغَفخ وتقؾل العخب أصبغ 

بديا السخاءة فتغظي ثؾبػ بالدؾاد فيؾ أغفخ ِلَؾسخِو، وَغَفَخ الستاع أي جعمو في وعاء والِغفارة بالكدخ : خخقة تم
 .(ٜٗ)رأسيا

وإذا ما عمسشا بأن  eprمؽ الجحر  apārum ipir-ippir( أو  epēruوفي االكجية ورد الفعل األكجي ) 
يقابل صؾت  pفي حيؽ أن صؾت الباء السخففة eاألكجية قج فقجت صؾت الغيؽ واستعاضت عشو برؾت العمة الياء

fالفاء
فعل َغَفَخ ويعشي في األكجية بسعشى "غظى الخأس ، وضع تاجًا أو خؾذةً  عمى وبيحا فإن الفعل يقابل حخؼيًا ال(ٓ٘)

، كحلػ (ٕ٘)بسعشى"غظّيت رأسي بخؾذة الحخب السالئسة"  ulian simat ṣilti a-pi-ra rāšūa ḫنحؾ:  (ٔ٘)الخأس".
 بسعشى الػبار أو التخاب. eperuورد االسؼ 

ي ويأتي ايزًا بسعشى لبذ مؽ الريغة السدتسخة ، ومؽ  . (ٖ٘)الريغة الخابعة السديجة بالشؾن ُيعظي معشى : ُغظِّ

كحلػ  (٘٘)بسعشى "رشق بالتخاب" ifer‘، ومشو الفعل  (ٗ٘)بسعشى :التخاب ، االرض‘ farāوفي العبخية ورد المفع عفخ
 .(ٙ٘)ورد المفع "عافخ" بسعشى : عقال الخأس

بسعشى : "ثؾب أو  ma‘fraبسعشى : "غبار أو تخاب" وجاء ايزًا المفع   afra‘وفي الدخيانية جاء المفع السقابل  
( . ٚ٘)بسعشى لبذ رداًء)ستخ جدجه( at‘afar’نقاب" والفعل   

 

بسعشى : غظى )غظاء يؾضع عمى الذيء( ، كحلػ جاء المفع    afara – ye‘far‘وفي الحبذية جاء الفعل 
mā‘efart ىي قخيبة مؽ المفع  الدخياني الحي بيشاه سابقًا .. و ) ٛ٘(بسعشى : عقال أو عسامة أو تاج 

كحلػ في الشقؾش العاربة الذسالية الغخبية ورد  (ٜ٘(بسعشى تخاب أو ارض ‘ frarوفي العخبية الجشؾبية ايزًا ورد المفع 
   ( ٓٙ) بسعشى تخاب أو أرض   pr‘المفع 
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 : َقَبرَ   -7

الذيء وتظاُمؽ)انخفاض( . مؽ ذلػ القبخ: قبخ القاف والباء والخاء أصل صحيح َيُجل عمى غسؾض في 
والقبخ : مجفؽ االندان وجسعو قبؾر وَقبخُه َيقِبُخُه وَيقُبُخُه : دفشُو قال تعالى:) ُثؼ أماتُو فأقبخُه(  (ٔٙ)السيت يقال قبخَتو أقبخهُ 

 .(ٕٙ)أي جعمو مقبؾرًا مّسؽ ُيقَبُخ ولؼ يجعمو ِمّسؽ ُيمقى لمظيخ والدباع

بسعشى : يجفؽ السيت )يقبخ(، دفؽ شيئًا  لمتدتخ واالخفاء  qabāru  (qebēru) i- iًا جاء ىحا الفعل وفي األكجية ايز
 ومؽ أمثمتو نقخأ:  (ٖٙ)، ُيغظي ، ُيخفي.

urri u mūši elišu abki ul addiššu ana qe-be-ri-im   بسعشى" بكيت عميو ليال ونيارا )كيف ( لؼ اسمسو
(ٗٙ)لمجفؽ"

 

َقبخ  qaberمقبخة و   qibrūtَيقِبُخ  ومشو   –بسعشى : َقَبَخ  qābar  -  yiqborيزًا ورد الفعل  وفي المغة العبخية ا
(٘ٙ)أو ضخيح

 

َدفَّان حفار القبؾر و: بيت القبؾر  qabūraبسعشى : َدَفَؽ ومشو      qebar-neqborوفي الدخيانية ايزًا جاء الفعل 
(ٙٙ))مقبخة(.

 

بسعشى  qbrوفي العخبية الجشؾبية ورد الفعل  (ٚٙ)بسعشى : َقَبَخ ، َدَفؽَ  yeqber qabara -وفي الحبذية  ورد الفعل  
بسعشى " وال أحج مؽ بيؽ الخجم وخادمة الخجم ُدفؽ   w’l b.n ‘dn w’mh bny qtbrn: َدَفَؽ ، َقَبخ ، ومشو نقخأ: 

  (ٛٙ)في قبخ".

"تبكيشُو   tqbrnh tbkynh  wبسعشى َدَفَؽ أو َقَبَخ حيث نقخأ : qbrوفي األوكاريتية ايزًا جاء الفعل َقَبَخ 
  (ٜٙ)وتقبخيشُو".

 كتم :  -8

والكتسان نؿيض اإلعالن، كتؼ الذيَئ يكتسو كتسًا  (ٓٚ)الكاف والتاء والسيؼ أصل صحيح يجل عمى إخفاء وستخ.
(ٔٚ)وكتسانًا واْكَتَتَسُو وَكتََّسُو.
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بسعشى "   u-a iktum- ikattamمؽ باب ضؼ فتح  katāmuمؽ السرجر  ktmوفي المغة األكجية ورد الفعل كتؼ  
 ومشو نقخأ: (ٕٚ)غظى، ستخ ،اخفى، تشقب"

Šumma ul rittum qaqqadki ku-ut-mi-ma atlakim   

 وفي نص اخخ نقخأ: (ٖٚ)" إذا لؼ )تججي( قبؾاًل، غظَّي رأسػ وتعالي " 

Kīma imbari kat-ma-ta   الزباب" بسعشى " غّظى )كل شيئ( مثل(ٚٗ)
 

بسعشى  niktēmولكؽ بسعشى "قظع أو حفخ" ومؽ الريغة السديجة  kātamبريغة  وفي المغة العبخية ورد الفعل كتؼ 
َخ". (٘ٚ)" تَبقَّع، تؾسَّ

 

ومؽ أمثمتو نقخأ:  (ٙٚ)بسعشى " أخفى، لَظخ ، وِسَخ" ketām- nektomوفي الدخيانية جاء الفعل كتؼ بريغة 
bğarbo m

e
kātmīn ."بسعشى "تغظى )تبقع( بالجخب(ٚٚ)  

ومؽ األفعال التي دلت عمى معشى  (ٛٚ)ويعشي" ختؼ،أغمق، وشؼ " katamaوفي الحبذية جاء المفع كتؼ بريغة 
(ٜٚ)بسعشى " غظى، أخفى، َحَجَب، َكدى، َغَفَخ الحنب". kadana- yekdenالتغظية في الحبذية الفعل 

 

  (ٓٛ)تعشي "الحىب أو تخاب الحىب" في األوكاريتة والعخبية الجشؾبية. ktmولقج وججنا أنَّ الكاف والتاء والسيؼ 

  َكَفَر:  -9

الكاف والفاء والخاء أصل صحيح يُجل عمى معشى واحج وىؾ الدتخ والتغظية ، ُيقال لسؽ غظى درعو بثؾب : 
( ٔٛ)قج َكَفَخ درعو ، والَكّفخ الخجل الستغّظي بدالحو.

 

أىل العمؼ الكفخ عمى أربعة أنحاء ُكفُخ ايسان، وكفخ جحؾد، وُكفُخ معانجة، وُكفُخ نفاق. : نؿيض االيسان . قال  والُكْفخُ 
وكفخ الشعسة ىؾ نؿيض الُذكخ، وأصل الُكفخ تغظية الذيء تغظيًة .قال الميث ُيقال إنسا ُسسيَّ الكافخ كافخًا ألن الكفخ 

كافخًا ألنو ُيغظي الحّب بتخاب األرض والُكفَّار الُدراع ألنو . ويقال لمسدارع ( ٕٛ)غظى قمبُو. وكل مؽ سَتَخ شيئًا فقج َكفَخه
( والَكْفُخ بالفتح التغظية وَكَفخت الذيء أكِفخُه بالكدخ أي ٕٓقال تعالى )أعجب الُكفَّار نباتو( )الحجيج:( ٖٛ)يكفخ البحار

 استخُه. 

لدفؽ لدؾاده وتغظيتو ، قال ابؽ سييل القيخ والكافخ الميل ألنو يدتخ بغمستِو كل شيء، والُكفُخ القيخ الحي ُتظمي بو ا
 ثالثة أنؾاع : الُكفُخ والدفت والقيخ . والكافخ الحي َكَفَخ درعُو بثؾبِو أي غّظاُه. وكل شيء غظى شيئًا فقج َكَفَخُه. 
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 والَكفَّارة ما ُكفَِّخ بو مؽ صجقٍة أو صؾٍم كأنو غظى عميو )الحنب( بالكفارة . 

 . (ٗٛ)ية( وجسعُو ُكُفؾر واكثخ مؽ يتكمؼ بيحا أىل الذاموالَكفُخ: القخية )سخيان

 pوبسا أن حخف الباء السخففة  kprمؽ الجحر   kapāru ikpur- ikapparوفي األكجية ورد استخجام الفعل األكجي 
اًل( َلَظَخ ، ويعشي: َمَدَح ، َدَىَؽ )صباغًا ، سائ)  ٘ٛ( kfrفي العخبية وبؿية المغاة العاربة فاألصل ىؾ  fُيقابل الفاء 

)  : ٙٛ(َطَسَذ . ومؽ أمثمتو نقخأ
pâšu ta-kap-par   بسعشى"َ تْسَدْح َفَسُو" ومؽ معانيو َمْدُح أو تغظية الخأس حيث

(  ٚٛ)نقخأ
 

E SIR2.E3.A ammam SAG.DU-šu ik-kap-par2 

 ُيغظي )يسدح( رأسو بالقار.)السعشى يقع في عقؾبة بجنية كذخط جدائي(

 kapāruومؽ االفعال األكجية التي تجل عمى معشى َكَفَخ وتجل عمى الدتخ والتغظية وىي قخيبة مؽ الفعل االكجي 
īpir-ippirبسعشى غظى شخرًا ما أو غظاء الخأس apāruالفعل األكجي 

 (ٛٛ)  

. (ٜٛ)لخظيئة َانَكَخ ، َجَحجَ بسعشى :غظى، َكَفَخ، غظى الذعخ، َغَفَخ ا k.p.r  kāfarوفي العبخية ورد الفعل العبخي َكَفخ 
بسعشى غظاء  kepārأو  ka-pa-retوقج جاء المفع ) ٜٔ(القخية أو السدرعة  kefārوالـ  (ٜٓ)الدفت أو القيخ  kafērوالـ 

( ٕٜ)الرشجوق أو الجخة
 

( ٖٜ)بسعشى : َمَدَح ، نغَف )غظى( َانكخ ، َكَفَخ ، كافخ kefar-nekforوفي الدخيانية ايزًا ورد الفعل َكَفَخ بريغة  

 ومؽ شؾاىجىا نقخأ :

  ba’alahan kefer (a)nā"انا كافخ بااللو")ٜٗ(
 

(ٜ٘)القخية" kafraوالـ          "  
 

(ٜٙ)القيخ"kofraوالـ          "  
 

 . (ٜٚ)بسعشى سمة أو حاوية   kafarوفي الحبذية : ورد المفع 

 بسعشى ُيَكفِّخ عؽ الخظيئة نحؾ: ykfrnبريغة  kfrجشؾبية : جاء المفع كفخ وفي العخبية ال

(ٜٛ)ُيكفِّخ عؽ خظيئتيؼ ، ويقجم القخبان
 ykfrn ḥbhmw w yqb in qrbnhmu 

وفي المغات العاربة الذسالية الغخبية  (ٜٜ)بسعشى القخية أو الحشاء kprوفي األوكاريتية ورد الجحر الكاف والفاء والخاء
إن الجراسة السعجسية السقارنة ليحا الفعل تّبِيؽ لشا انَّ ( ٓٓٔ)بسعشى غظاء الخأس أو القخية kprورد استخجام الجحر كفخ 
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 ( والخاء أصل واحج في جسيع المغات العاربة وىي قجيسة ججًا في ىحه المغات، وتجلpالكاف والفاء )أو الباء السخففة 
الدتخ والتغظية والكفخ الجحؾد واإلنكار وقج استقت المغات العاربة مشيا صيغًا  عمى عجة معان مؽ أشيخىا وأىسيا

أسسية تجل عمى معان عجة كغظاء الخاس أو الجاللة عمى القار أو الدفت أو القخية أو السدارع وكميا الفاظ مختبظة 
ال مدتخجمًا في الميجة العامية السحكية، وقج انتقل الى المغات بأفعال تجل عمى الدتخ والتغظية . وىحا االصل الز 

 بسعشى ستخ وغظى.  coverاالخخى غيخ العاربة كالمغة االنكميدية بالمفع 

فزاًل عؽ ذلػ فقج بّيؽ الجرس السقارن ان المغة العخبية كانت مؽ اكثخ المغات العاربة التي استخجمت ىحا األصل 
 ت معجسية مختمفة.واشتقت مشو الفاعًا ودالال

 : إنَّ الجراسة السقارنة لألفعال الجالة عمى معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة تغيخ لشا اآلتي:ثانياً 

إنَّ األفعال التي تؼَّ حرخىا في ىحه الجراسة والتي تحسل معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة مختبة  -1
 حدب كثخة االستعسال كانت كاآلتي:

العخبية  الحبذية الدخيانية العبخية األكجية العخبية األفعال
 الجشؾبية

 األوكاريتية

 Kafara kapāru kāpar Kefar kafar kfr kpr َكَفخَ 

 ‘Afarağ epēru farā‘ Afra afara frar‘ rp َغَفخَ 

 Qabara qabāru qābar qebar qabara qbr qbr َقَبخَ 

 Satara .......... sātar Setar satara str str َسَتخَ  

 ........ ’aba’ḫ abūḫ ḥābā ḥăḇā ḫab’a ḫb خبأ

 ........... ṭamara .......... ṭāman ṭemar ṭafara ṭmr َطَسخَ 

 ........ .......... Katama katāmu kātam ketām katama كتؼ

 ....... .......... ......... aṭwağ eṭu ‘āṭa ‘eṭa َغَظؾَ 

 .......... .......... .......... afyaḫ .......... āfāḥ efāḥ َخفيَ 
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وىشا يسكششا القؾل أنَّ بعض ىحه االفعال قج ُعِخَف في جسيع المغات العاربة مثل كفخ وغفخ وقبخ وأن بعزيا االخخ 
 أستعسل في بعض ىحه المغات وكسا يأتي: 

المغات العاربة وأن معشاه ىؾ الدتخ والتغظية ( كان معخوفا في جسيع (kfrأعيخت الجراسة أن الفعل كفخ -أ
ثؼ شاع ؼيو معشى الكفخ نؿيض اإليسان، أو الجحؾد كالكافخ باهلل والشعسة، أو الجاللة عمى تكفيخ الحنؾب 

 وستخىا.

 ( بأستثشاء األكجية لؼ تدتعسل ىحا الفعل في لغتيا.(strعخفت المغات العاربة جسيعيا الفعل ستخ -ب

 (  في جسيع المغات العاربة وجسيع معانيو تجل عمى الدتخ والتغظية.frğعيخ الفعل َغَفَخ )-ت

((  في العخبية والعبخية والدخيانية والحبذية والعخبية الجشؾبية ولؼ نججه في ṭmrعيخ الفعل طسخ  -ث
 األكجية واألوكاريتية.

والدتخ وقج ارتبط معشاه ( في جسيع المغات العاربة لمجاللة عمى معشى التغظية (qbrاستخجم الفعل قبخ -ج
 بجفؽ السيت.

( عمى العخبية واألكجية والعبخية والدخيانية مختبظا بسعاني الدتخ ṭw)ğاقترخ عيؾر الفعل غظؾ -ح
 والتغظية.

 في معغؼ المغات العاربة باستثشاء األوكاريتية والعخبية الجشؾبية.  ktm عيخ الفعل كتؼ-خ

 ي عسؾم المغات العاربة باستثشاء األوكاريتية.واأللفاظ السذتقة مشو ف ba’ ḫعيخ الفعل خبأ-د

 إال في العخبية والعبخية واآلرامية .  fyḫلؼ يغيخ الفعل َخفيَ -ذ
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أعيخت الجراسة أن السعشى السذتخك أو الحقل الجاللي الحي تقع ؼيو ىحه األفعال مختبط بالجاللة عمى -ر
اربة داللة في معاني واستعساالت ىحه معشى الدتخ والتغظية، وأن المغة العخبية كانت أوسع المغات الع

 األفعال تتبعيا الدخيانية والعبخية والحبذية ثؼ األكجية واألوكاريتية.  

 ثالثًا: الداللة الرهتية ألفعال الدتر والتغطية في اللغات العاربة:

ا وبيؽ مجلؾالتيا لقج أستخعى مؾضؾع الرمة بيؽ المفع والجاللة نغخ السفكخيؽ والمغؾييؽ مشح القجم فخبظؾا بيشي
ربظًا وثيقًا واطمقؾا عمييا الرمة الظبيعية أو الرمة الحاتية ،فابؽ جشي في كتابو الخرائص عقج فرؾال أربعة لسشاقذة 

ويخى ابؽ جشي ان ىحه الغاىخة ال تقترخ عمى الحاالت التي اتحجت فييا (ٔٓٔ)تمػ الرمة الخؽية بيؽ األلفاظ والجاللة
حيؽ تتقارب مخارج االصؾات كحلػ ذىب أبؽ فارس في معجسو مقاييذ المغة فأخح االصؾات بل قج تغيخ أيزا 

والحؿيقة انشا في ىحا البحث وججنا أنَّ جسيع األفعال الجالة عمى  (ٕٓٔ)يدؾق الكمسات التي تذتخك في أصؾل ثالثة 
 معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة تذتخك الفاعيا ومعانييا في عسؾم ىحه المغات .

إنَّ فكخة الخبط بيؽ مجسؾعة مؽ األلفاظ الستقاربة بسجسؾعة مؽ السعاني الستذابية أو الستقاربة وأن يذيع بيؽ أبشاء  
المغة الؾاحجة أو المغات ذات االصل السذتخك أن تشذئ صالت بيؽ األلفاظ والجالالت ىؾ أمخ حؿيقي تغيخ حؿيقتو 

  (ٖٓٔ) تخ والتغظية.التي دلت معانييا عمى معشى الد في ىحه األفعال

وإن التجانذ الرؾتي في الفاظ ىحه األفعال قج ىيئيا لالستعسال في معان متقاربة أي أنَّ الجاللة الرؾتية فييا  
 أوحت بسعانييا.

: عمى الخغؼ مؽ أنَّ األفعال التي ذكخناىا قج تجل في معشاىا العام عمى معشى الدتخ والتغظية رابعًا: الفروق اللغهية
 ىشالػ فخوقًا لغؾية تسيد كاًل مشيا عؽ اآلخخ ومؽ ىحه الفخوق نقخأ : إال أنَّ 

: الغفخان أخص مؽ الدتخ وىؾ يقتزي إيجاب الثؾاب ،والدتخ ىؾ ستخك الذيء الفرق بين غفر وستر-أ
بدتخ ثؼَّ في اإلضخاب عؽ ذكخ الذيء ؼيقال ستخ فالن عمى فالن إذا لؼ يحكخ ما أطمع عميو مؽ عثخاتو 

ميو خالف فزحو وال يقال لسؽ ستخه هللا في الجنيا إنو غفخ لو ألن الغفخان يشبئ عؽ استحقاق وستخ هللا ع
 .(٘ٓٔ)فالدتخ أخص مؽ الغفخان إذ يجؾز أن يدتخ وال يغفخ (ٗٓٔ)الثؾاب،
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: الظسخ ىؾ إخفاء الذيء نقؾل َطَسَخ الذيء خبأه حيث ال ًيجرى أما الَقْبُخ فَيُجل الفرق بين طمر وقبر -ب
ي الذيء وتظاُمؽ . مؽ ذلػ القبخ: قبخ السيت يقال قبخَتو أقبخُه، وجسيع معانيو تجل عمى عمى غسؾض ف

 دفؽ السيت. 

: الكتسان ىؾ الدكؾت عؽ السعشى، فيؾ يختص بالسعاني كاألسخار  الفرق بين الكتمان واإلخفاء -ت
دكتؾن عؽ ذكخه ، أما ( أي يٜ٘ٔواألخبار وقؾلو تعالى )إن الحيؽ يكتسؾن ماأندلشا مؽ البيشات()البقخة:

اإلخفاء ؼيكؾن في غيخ ذلػ، فتقؾل أخفيت الجرىؼ في الثؾب وال تقؾل كتست ذلػ، فاإلخفاء أعؼ مؽ 
(ٙٓٔ)الكتسان.

 

 االستنتاجات:

أعيخت الجراسة اشتخاك معغؼ المغات العاربة في الحقل الجاللي لألفعال الجالة عمى معاني الدتخ  -1
 والتغظية. 

 األصل االشتقاقي لألفعال الجالة عمى معاني الدتخ والتغظية.أعيخت الجراسة وحجة  -2

َخفَي( في معغؼ  ،خبأ ،َسَتخ، َغَظَؾ، كتؼ ،َطَسخَ  ،َغَفَخ، َقَبخَ إن وجؾد أفعال الدتخ والتغظية )َكَفَخ،  -3
  المغات العاربة الخئيدة يجعميا في دائخة السذتخك العاربي أو الدامي.

األفعال الجالة عمى معشى الدتخ والتغظية في المغات العاربة تذتخك في بيشت لشا الجراسة أنَّ جسيع  -4
الفاعيا ومعانييا، وإنَّ فكخة الخبط بيؽ مجسؾعة مؽ األلفاظ الستقاربة بسجسؾعة مؽ السعاني الستذابية 
أو الستقاربة وأن يذيع بيؽ أبشاء المغة الؾاحجة أو المغات ذات االصل السذتخك أن تشذئ ِصالت بيؽ 

التي َدلَّْت معانييا عمى معشى الدتخ  لفاظ والجالالت ىؾ أمخ حؿيقي تغيخ حؿيقتو في ىحه األفعالاأل
 والتغظية.
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إنَّ التجانذ الرؾتي لسعغؼ الفاظ أفعال الدتخ والتغظية في المغات العاربة قج ىيئيا لالستعسال في  -5
 معان متقاربة أي أنَّ الجاللة الرؾتية فييا أوحت بسعانييا.

الخغؼ مؽ أنَّ جسيع األفعال التي أوردناىا في البحث تجل في معشاىا العام عمى معشى الدتخ عمى  -6
والتغظية إال أنَّ لكل فعل مشيا استعسااًل ومعشًا خاصا بو دون غيخه وقج بيشا ذلػ في حجيثشا عؽ 

 الفخوق المغؾية ليحه األفعال. 

خ والتغظية في المغات العاربة كانت: َكَفَخ، أعيخت الجراسة أن األفعال التي دلَّت عمى معاني الدت -7
َسَتَخ، َغَفَخ، َطَسَخ، َقَبَخ، َغُظَؾ، َكَتَؼ، َخَبأ، َخفَي، وأن بعزيا قج ُعِخَف في جسيع ىحه المغات مثل 

 fyḫَكَفَخ، َغَفَخ، َقَبَخ، وبعزيا اآلخخ وجج في بعض المغات، وإن اقميا استعسااًل كان الفعل َخِفَي 
 العخبية والعبخية واآلرامية فقط.فقج عيخ في 

أعيخت الجراسة أىسية الجراسة السعجسية السقارنة التي تيجف إلى إجاد صمة تخبط األلفاظ مؽ الشاحية  -8
الجاللية والرؾتية فزال عؽ ذلػ فإن ىحه الجراسات تقجم لمباحثيؽ مادة لغؾية يسكؽ االستفادة مشيا 

 في بشاء السعجؼ التاريخي.

دعؾتشا إلى البجء بالسعجؼ التاريخي العخبي الحجيث الحي كان قج دعا لو البخوؼيدؾر ونحؽ ىشا نكخر  -9
" ؼيذخ" في تقخيخ مقجم  إلى السجسع المغؾي بيؽ ؼيو عيؾب السعاجؼ القجيسة وما يؤخح عمييا، ومؽ 
ىحه السالحغات االضظخاب في شخح مجلؾالت األلفاظ، وخمؾىا مؽ البحث في تاريخ الكمسة وتظؾر 

اللة فييا، وتدجيل أول استعسال ليا وآخخ مؽ استعساليا، فزال عؽ السقارنة السعجسية مع بؿية الج
 المغات العاربة.
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 الحهاشي الدفلية :
                                           

يؼ، داللة االلفاظ، مكتبة األنجمؾ السرخية،  ٔ  . ٜٕٗ،صٖ،طٜٙٚٔ( أنيذ ، ابخـا
 .ٛٗٔ، صٖٜٚٔ( حجازي، محسؾد فيسي، عمؼ المغة العخبية ، الكؾيت، ٕ
 . ٕٕ-ٜٔ، صٕٛٓٓ( كسال الجيؽ، حازم عمي، معجؼ مفخدات السذتخك الدامي في المغة العخبية، القاىخة،  ٖ
 ( السرجر نفدو. ٗ
 نفدو.)السرجر  ٘
، ٕ؛ بخجذتخاسخ، التظؾر الشحؾي لمغة العخبية، مكتبة الخانجي، القاىخة، ط ٓ٘ٔ -ٜٗٔ( حجازي، محسؾد فيسي ، مرجر سابق،ص ٙ

 . ٕٔٔ-ٕٛٓ، صٕٜٜٔ
 ٘ٛٓٔ( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ، ص ٚ

ٛ ( CDA,p.100;CDG,p.255;    ٖٗٔالكخيؼ، صعمي ، خالج اسساعيل ، القامؾس السقارن أللفاظ القخآن 
ٜ  (HELOT,p 197; HEP,p.88;  ٙٔم.ضباعي، قامؾس االفعال العبخية،ص  

ٔٓ ( CDG,p.255. 
ٔٔ ) CDG,p.255. 
ٕٔ ( CDG,p255. 

ٖٔ ( DOSA,p.195; CDG,p255. 
 ٕٖٔ( ابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ،ص ٗٔ
 ٕٙٔٔ( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ، ص ٘ٔ

ٔٙ )  HELOT,p 333;HEP,p.105;19 م.ضباعي، قامؾس االفعال العبخية، ص 
ٔٚ ) CSD,p.153; DSF,p.113. 

ٔٛ ( DNWSI,p.395. 
 .٘٘ٔ( عمي ، خالج اسساعيل ، القامؾس السقارن أللفاظ القخآن الكخيؼ،ص ٜٔ
 .ٖٛٗ؛وابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ، صٖٜ٘ٔ( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ،ص ٕٓ
 .ٖٛٗ( معجؼ مقاييذ المغة ، ص ٕٔ
 .ٖٜ٘ٔ( لدان العخب السحيط ، ص ٕٕ
 .ٖٛٗ( معجؼ مقاييذ المغة ، ص ٖٕ
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 .ٖٛٗ( معجؼ مقاييذ المغة ، ص ٕٗ

ٕ٘ ) HELOT ,p.711,CDG,p.518.ٗٗم.ضباعي، قامؾس االفعال العبخية،ص. 
ٕٙ ) CSD,p.393.   ٕٕٔكسال الجيؽ، حازم عمي،ص 

ٕٚ ) CSD,p.394;DSF,p.239. 
ٕٛ ) CDG,p.518. 
ٕٜ ) CDG,p.518 

ٖٓ ) DOSA,p.347 
ٖٔ ) CDG,p.518. 

ٖٕ ) CDG,p.518.              234. ص ،  عمي ، خالج اسساعيل ، القامؾس السقارن أللفاظ القخآن الكخيؼ 
 .ٓٓٙ؛ وابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ، صٕٕٓٚ( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ، ص ٖٖ

ٖٗ) HELOT ,p366,  23،صم.ضباعي، قامؾس االفعال العبخية 
ٖ٘ٚ )HELOT ,p367,AHD,p.22    

ٖٙ ) CSD,p.176;DSF,p.128;LS,p.136 
ٖٚ ) CDG,p.588. 
ٖٛ ( CDG,p.588. 
ٖٜ ) CDG ,p.588 
ٗٓ ) DSG,p.220 

 .ٜٛٚ( ابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ، ص ٔٗ
 .ٖٕٖٚ( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ، ص ٕٗ
( حخف الغيؽ مؽ االحخف التي فقجتيا األكجية بدبب طبيعة الخط السدساري الحي يخمؾ مؽ الحخوف الحمؿية والسفخسة واستعاضت  ٖٗ

 الياء الُسسالة. ēأو           īعشو بحخف العمة 
 (CAD,E,p.412;CDA,p.25؛ ) ٙٗٔ( الجبؾري ، عمي ياسيؽ ، معجؼ المغة االكجية العخبية ، ص ٗٗ

ٗ٘ ( CAD,ṭ,p.412. 
ٗٙ ) CSD ,p.409 ;LG,p.247 ; DSF,p.250. 

ٗٚ ) HELOT,p.769. 
 .ٕٚٚ( ابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ، ص ٛٗ
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 .ٖٕٖٚ( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ، ص ٜٗ
 . ٖٓٔ-ٕٓٔ،صٕ٘ٓٓ( سميسان، عامخ، المغة األكجية )البابمية واألشؾرية(،طبعة مديجة ومشقحة، السؾصل،  ٓ٘
 CAD ,A2,p.166.CDA,p.19-20؛ ٖ٘،صٕٓٔٓ( الجبؾري ، عمي ياسيؽ  ، قامؾس المغة االكجية العخبية ، ابؾ عبي ،  ٔ٘

ٕ٘  (CAD ,A2,p167. 
ٖ٘ ( CAD,A2,p.166-167                             عمي ، خالج اسساعيل ، القامؾس السقارن أللفاظ القخآن       ٖٗٛ،ص

 الكخيؼ
 ؛ٕٖ٘السعجؼ العبخي ، ص( ربحي ، كسال ،  ٗ٘
 ٜٖ) م. ضباعي،  . ٛٗامؾس االفعال العبخية، مكتبة ، ص٘٘
 .ٖٗٛ( اسساعيل ، خالج ، السعجؼ السقارن أللفاظ القخآن الكخيؼ ، ص ٙ٘

٘ٚ ) CSD ,p.422;كؾستاز,p.260 
٘ٛ ) CDG,p.58. 

ٜ٘ ) DOSA,p.377. 
ٙٓ ) DNWSI,p.879. 

 .ٔٗٛ( ابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ،ص ٔٙ
 .ٜٖٓ٘( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ، ص ٕٙ
 CAD,Q,p.201 ;CDA,p.287؛ٖٚٗ( الجبؾري ، عمي ياسيؽ ، السعجؼ االكجي العخبي ، ص ٖٙ

ٙٗ ( CAD,p.201. 
  HELOT,p.909,CDG,p.419؛   ٖٔٗ( ربحي ، كسال ، مرجر سابق ، ص٘ٙ

ٙٙ ) CSD,p.488; LS,p.311; DSF,p.868. 
ٙٚ ) CDG,p.419 

ٙٛ ) DNWS ,p.444. 
ٜٙ ) DUL ,p.682. 

 .  ٚ٘ٔ( ابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ،صٜٓٚ
 .  ٖٕٖٛ( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ، صٓٔٚ

ٕٚ ( CAD, k, p,298.CDA, p153. 
ٖٕٚ )CAD, k, p,299. 
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ٚٗ  (CAD, k, p,300. 

ٚ٘  (HELOT,p 197;30 م.ضباعي، قامؾس االفعال العبخية،ص 
ٚٙ ) CSD, p.231; DSF,p.165. 

ٚٚ  (CSD, p.231. 
ٚٛ ( CDG,p. 297. 
ٜٚ ( CDG,p.275. 

ٛٓ ( DOSA,p. 253; DUL ,p.464. 
 ٜٛٛ-ٜٚٛ،صٔ، طٕٔٓٓ( ابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ، دار احياء التخاث العخبي ، لبشان ،  ٔٛ
 ٕٜٖٓ-ٜٖٚٛ(ابؽ مشغؾر ، لدان العخب السحيط ، دار السعارف ، القاىخة ، د.ت،ص ٕٛ
 .ٜٚٛو ابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ، ص ٜٜٖٛان العخب ، ص( ابؽ مشغؾر ، لد ٖٛ
 .ٜٛٛو ابؽ فارس ، معجؼ مقاييذ المغة ، ص ٜٜٖٛ( ابؽ مشغؾر ، لدان العخب ، ص ٗٛ

ٛ٘(  CAD,K,p.179-180; CDA ,p.147, IAKK,p.89 
ٛٙ ( CAD,K,p.180. 

ٛٚ  (Ibid 
ٛٛ )CAD,A2,p.166. 

؛، HELOT,p.485؛  ٕٕٗ،صٕٜٜٔ، ٕعخبي ، لبشان ،دار العمؼ لمسالييؽ ، ط –( كسال ،ربحي ، السعجؼ الحجيث عبخي   ٜٛ
 .ٜٕم.ضباعي، قامؾس االفعال العبخية، مكتبة  لبشان، ص

ٜٓ ) Ibid 
ٜٔ ) Ibid 

ٜٕ )  AHw,p.28;CDG,p.276. 
ٜٖ ) CSD,p.223;LS,p.163;DSF,p.106. 

ٜٗ ) CSD,p.223. 
ٜ٘ ) LS,p.163;CSD,p.223. 

ٜٙ ) LS,p.163. 
 CDG,p.276؛ٛ٘ٗ، صٜٕٓٓ، ٔ( عمي ، خالج اسساعيل ، القامؾس السقارن أللفاظ القخآن الكخيؼ ، بيخوت ، ط ٜٚ

ٜٛ ) DOSA,p.251 
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ٜٜ)  DUL,p.448.  

ٔٓٓ ) DNWSI,p.531.          ٖٖٔكسال الجيؽ، حازم عمي، مرجر سابق،ص-ٖٖٕ 
 ٛٙٔ-٘ٗٔ، صٕ، جٕٜ٘ٔ( أبي الفتح عثسان ابؽ جشي ، الخرائص، تحقيق دمحم عمي الشجار ،دار الكتب السرخية ، ٔٓٔ
يؼ ، داللة األلفاظ ،ط ٕٓٔ  .ٚٙ،صٜٗٛٔ، ٘) أنيذ ،أبخـا
يؼ ،مرجر سابق ،ص ٖٓٔ  .ٕٚ)بخرؾص ذلػ يشغخ: انيذ، ابخـا
 .ٚٛٛ( أبي ىالل العدكخي ، معجؼ الفخوق المغؾية ، ص ٗٓٔ
 .ٙٙٙ،ص ٜٜٛٔ، ٕ( أبي البقاء الكفؾي ، الكميات ، مؤسدة الخسالة ،ط ٘ٓٔ
 .ٛٗٗ( أبي ىالل العدكخي ، معجؼ الفخوق المغؾية ، ص ٙٓٔ


