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����﷽  

  وال�ع��ة أفعال الق�ل ودالالتها في اللغات الع���ة والع���ة

  مقارنة ت���ق�ة دراسة

  :ال����ل�

خ��ة لل��� على مادة ) عامة(واللغات ال�ام�ة ) خاصة(ت��ل أفعال الق�ل في اللغة الع���ة 

م����ات لغ��ة ودالل�ة م��لفة، فالعالقات اللغ��ة وال�الل�ة ال�ي ت�ت�� بها ع�ل�ة الق�ل، ت�في عل�ها 

أ�عاد ����ة ت���ل أوجه ع�ة م� ال��� وال��ق��، إال أن ال��� س�ق��� على دراسة أفعال الق�ل ال�اردة 

  .ال�ع�� والع��� في ح�ود مادة ال��� وهي س�رة �ه وسف� إس��� ب���ه 

وق� اه�� ال��� في ال��ه�� ب��اول أه� ال�فاه�� ال��علقة ���ض�ع ال���، یل�ه ال���� األول ال�� 

وال�ع��ة، م� ح�� ال�ادة ال�ع���ة لألفعال ال�اردة في مادة  ت�اول أفعال الق�ل في اللغة الع���ة والع���ة

ل اللغ�� وت�اف� ال�ادة ال�ع���ة للفعل في اللغات ال���، ث� ال�قارنة ب�� أفعال الق�ل وف� االس�ع�ا

وال�ع��ة، وأخ��ا  ال�ام�ة، ث� ال���� ال�اني و���اول دراسة دالالت أفعال الق�ل في اللغة الع���ة والع���ة

وال�ع��ة، ث� قائ�ة ال��اجع  خات�ة �أه� أوجه ال��ا�ه واالخ�الف ب�� أفعال الق�ل في اللغة الع���ة والع���ة

  .��ادروال

اش��اك اللغة الع���ة والع���ة وال�ع��ة في ال�ع�ى ال�اللي ل�ع� أفعال الق�ل، : وم� ن�ائج ال�راسة

وال�ف��� ب�� فعل الق�ل ال���ح واألفعال ال�الة على الق�ل دون لف�ه، و�ه� اس�ع�ال اللغة الع���ة 

في مع�ى الق�ل ف�ه� اس�ع�ال  لل��اب االس�فهامي ��ع�ى الق�ل، وت��ع� ج�لة مق�ل الق�ل وج�لة ما

ال��لة الفعل�ة واالس��ة واالس�فهام�ة في لغات ال�راسة، وت���ت اللغة الع���ة والع���ة في إم�ان�ة ال���ل 

ال�اللي ل�م� فعل الق�ل، لل�اللة على زم� مغای� لل��غة ال���ع�لة، و�ه� في اللغة الع���ة اس�ع�ال 

  .ل�ل ال��د� في لغة ال��ص�غة ال�اضي ال��د� الس���ال ال��

  

  : ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  .أفعال الق�ل، اللغة الع���ة، اللغة الع���ة، اللغة ال�ع��ة، ال�اللة، اللغ��ات ال�ام�ة
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  :مق�مة

مادة خ��ة لل��� على ) عامة(واللغات ال�ام�ة ) خاصة(ت��ل أفعال الق�ل في اللغة الع���ة 

فالعالقات اللغ��ة وال�الل�ة ال�ي ت�ت�� بها ع�ل�ة الق�ل في س�اق ال��لة، م����ات لغ��ة ودالل�ة م��لفة، 

ت�في عل�ها أ�عادًا ����ة ت���ل أوجهًا ع�ة م� ال��� وال��ق��، و�ال�غ� م� ذل� فل� ت�ف� دراسة أفعال 

ون��ًا ل�ع�د  الق�ل �ال�راسة اللغ��ة وال�الل�ة ال�اف�ة، خاصة في ض�ء ال��هج ال�قارن ب�� اللغات ال�ام�ة،

أفعال الق�ل وتع�د دالالتها، س�ق��� ال��� على دراسة أفعال الق�ل ال�اردة في ح�ود مادة ال���، وهى 

  .الع��� وال�ع��  اآل�ات ال����ة م� س�رة �ه وسف� إس��� ب���ه

ل�� وق� اه�� ال��� في ال��ه�� ب��اول أه� ال�فاه�� ال��علقة ���ض�ع ال���، یل�ه ال���� األول ا

وال�ع��ة، م� ح�� ال�ادة ال�ع���ة لألفعال ال�اردة في مادة  ی��اول أفعال الق�ل في اللغة الع���ة والع���ة

ال���، ث� ال�قارنة ب�� أفعال الق�ل وف� االس�ع�ال اللغ�� وت�اف� ال�ادة ال�ع���ة لها في اللغات ال�ام�ة، 

وال�ع��ة،  ل في س�اق ال��لة في اللغة الع���ة والع���ةث� ال���� ال�اني و���اول دراسة دالالت أفعال الق� 

ث� قائ�ة �أه�  وأخ��ًا خات�ة �أه� أوجه ال��ا�ه واالخ�الف ب�� أفعال الق�ل في الع���ة والع���ة وال�ع��ة،

  .ال�ي اع��� عل�ها ال��� ال��اجع وال��ادر

  :س�� اخ��ار م�ض�ع ال�راسة

�ة ولغ��ة ج��ة لل���، ف���ا ت��ق� �ع� ال�راسات ال�ا�قة ُت��ل دالالت أفعال الق�ل مادة مع��

إل�ها في إ�ار دراسة الفعل عامة، أو دراسة ج�لة مق�ل الق�ل، إال أن ت���� دراسة م��قلة لل�ق�ف 

في إ�ار ال��هج ال�قارن، ل� ی�ل الق�ر  على خ�ائ�ها في اللغة الع���ة واللغة الع���ة واللغة ال�ع��ة

  .�، م�ا �ان س��ًا في اخ��ار ال��ض�ع لل�راسةال�افي م� ال��

  :م�هج ال�راسة واله�ف م�ها

ال�راسة إلى ت��ی� خ�ائ� أفعال الق�ل في اللغة الع���ة  تع��� ال�راسة على ال��هج ال�قارن، وته�ف

ف وال�ع��ة والع���ة، ث� ت��ی� دالالت أفعال الق�ل ���اق ال��لة، وال�ق�ف على أوجه ال��ا�ه واالخ�ال

  .ف��ا ب��ها
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  :مادة ال�راسة

آ�ات س�رة�ه في الق�آن ال����،وللغة الع���ة  تع��� دراسة أفعال الق�ل وما في مع�اه على ما ورد في

 תורהנביאיםוכתובים:تع��� ال�راسة على ال�� الع��� ل�ف� إس��� ض�� ال���ة العل��ة للعه� الق���

Biblia Hebraica Stuttgartensia, quae antea cooperantibus, A.Alt, O.Eibfeldt, 
P.Kahle ediderat R.Kittel, Editiofunditus renovate, edition tertia emendate opera 
W.Rudolph et H.P.Ruger, deutsch bibelgesellschaft,Stuttgart. 

  :  وللغة ال�ع��ة تع��� ال�راسة على سف� إس���، ��قًا لل�� ال�ع�� ال����ر في

Pereira, F. M. Esteves (Ed.). Le livre d'Esther: version éthiopienne (Patrologia 
Orientalis ix.1), Paris, 1913. 

  ).Est.,Ethi.,Pere(وت��� إل�ه ال�راسة في اله�ام� �االخ��ار

م� سف� إس��� على ت�ج�ة فان دا�� وس��� للعه� الق���  ال�راسة في ت�ج�ة ش�اه� ال�� الع��� وتع��� 

 :�اللغة الع���ة

Smith & Van Dyke Arabic Bible. Arabic. Frankilin, TN: e-Sword 1865, 
2009.The Holy Book. Beirut: Dar el-Machreq, 1986 

ت�ج�ة ال�اح� �اإلضافة إلى ت�ج�ة فان دا�� وس���في �ع�  ول��ج�ة ال�� ال�ع�� تع��� ال�راسة على

  .الفق�ات

و��جع س�� اخ��ار س�رة �ه وسف� إس��� مادة ل��ض�ع ال��� إلى اع��اد لغ�ه�ا على اس�ع�ال أفعال 

  .الق�ل ���رة واض�ة

  :واع���ت ال�راسة في ��ا�ة �ع� األفعال على �ع� ال�م�ز ال��ت�ة، على ن��

  : ي ال�راسةرم�ز ال��ائ� ف

  )ū(ال�� ال���لة )                 a(الف��ة الق���ة 

  )ē(اإلمالة ال���لة             )     ā(الف��ة ال���لة 

  (o)ال��ة الق���ة ال�ف��حة       )           i(ال���ة الق���ة 

  )ō(ال��ة ال���لة ال�ف��حة                 )ī(ال���ة ال���لة 

  )Ə(ال�ائ� ال���ل�/ ال���ن                )u(ال��ة الق���ة 
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  :رم�ز ال��ام� ال���ع�لة في ال�راسة

  )>(الع��                        )      y(ال�اء                       )      <(اله��ة 

  )f(الفاء                     )        k(ال�اف                            ) b(ال�اء 

  )q(القاف                            )  l(الالم                       )      g(ال��� 

  )r(ال�اء                        )     m(ال���                           )  d(ال�ال 

  )š(ال���                  )           n(ال��ن                         )    h(الهاء 

      (t)ال�اء                          )    s(ال���                       )     w(ال�او 

  :ال�راسات ال�ا�قة لل��ض�ع

ُتع� ال�راسات اللغ��ة واألدب�ة ���ا�ة سل�لة م��ا��ة �ل حلقة ف�ها لها دورها وأه���ها، ول�ل� فق� 

  :اس�فادت ال�راسة م� �ع� ال�راسات ال�ا�قة، وم�ها

الق�ل وج�ل�ه ب�� ال��� وال�اللة، م�لة آداب " �ع��ان) م٢٠١١(ال�ازق ف�اض على دراسة ع�� -١

م، الع�اق، وق� ت�اول� ال�راسة أح� أش�ال األداء اللغ�� في اللغة ٢٠١١، أیل�ل )٨(الع�د  - الف�اه���

واألم�، ��ا حاول الع���ة، وه� الق�ل وج�ل�ه، ال�ي ی�� ال�اح� أنها ت�د� �الفعل ال�اضي وال��ارع 

أن : ال��� تق�ي ذل� في ال���ص الف���ة ال���لفة، وق� ت�صل� ال�راسة إلى ع�ة ن�ائج، أه�ها

ال��اق والق�ائ� له�ا دور ���� في ت�ج�ه داللة الق�ل وج�ل�ه عامة وال��از خاصة، وأن ال�الالت ال�ي 

ل��ا��، وه�ا ع���ا ع�ل�ة ال��اول �ف�ي إل�ها الق�ل أغل�ها ق� ج�� في ش�ل ح�ار� ب�� ال���ل� وا

 .اللغ�� األساس�ان

2- Ronny Meyer, 2009, the Quotative verb in Ethiosemitic languages and in 
Oromo, in language contact and language change in Ethiopia,edit by Joachim 
crass and Ronny Meyer, Rudiger koppe ver lag Koln. 
3- Jan Joosten, The Verbal System in Biblical Hebrew Prose, a very 
shortdescription,available:https://www.academia.edu/37587432/The_Verbal_Sys
tem_in_Biblical_Hebrew_Prose_A_Very_Short_Description. 

ال�ام�ة ال�قارنة ودراسات ك�ا تع��� ال�راسة إضافة ل�ا س�� على ع�د م� ال��لفات ال��علقة ال�راسات 

 �اللغة الع���ة م�ا س����ه ال��� في ح��ه
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  :أه��ة ال�راسة

ت��لف ه�ه ال�راسة ع� سا�قاتها �ال����� على دراسة أفعال الق�ل، ض�� إ�ار ال�قارنة ال�ام�ة 

ال��لة، في ح�� وال�ع��ة، ث� دراسة دالالت تل� األفعال في س�اق  ألفعال الق�ل في اللغة الع���ة والع���ة

في إ�ار لغة سام�ة واح�ة، وه� ما ��عل ال�راسة ذات ج�و�  أفعال الق�ل اه��� ال�راسات ال�ا�قة ب�راسة

  .لل�راسات ال�ام�ة اللغ��ة ال�قارنة

ت�ه�� وم�����، ی��اول ال��ه�� ت��ی� مفاه�� ال�راسة وم��ل�اتها، و���اول ال���� �ق�م ال��� على 

م� ح�� ت�اف�  في اللغة الع���ة والع���ة وال�ع��ة -ال�اردة في ن��ص ال�راسة- الق�ل األول دراسة أفعال

  .تل� األفعال مع���ًا في اللغات ال�ام�ة، واتفاقها أو اخ�الفها في ال�ع�ى ال�اللي لها

سف� ی��اول دراسة دالالت أفعال الق�ل في اللغة الع���ة والع���ة وال�ع��ة في س�رة �ه و  ال���� ال�اني

اس��� الع��� وال�ع��، ل���ی� دالالت أفعال الق�ل في الع���ة وال�ع��ة والع���ة، وأن�ا� ج�لة الق�ل 

  .ث� ن�ائج ال��� م� ح�� أوجه ال��ا�ه واالخ�الف ب�� اللغات ال�الث وج�لة ما في مع�ى الق�ل،

  م��ل�ات ال�راسة

በ"في اللغة الع���ة، والفعل  هوما ی���ف ع�" قال"وه� الفعل : فعل الق�ل وما في مع�اه ሀ ለ " في اللغة

في اللغة الع���ة، أو أفعال ما في مع�ى الق�ل دالل�ًا دون اللف�، و�اله�ا �أتي " ָאַמר"ال�ع��ة، والفعل 

  ".ال�ق�ل"ص���ًا أو ض���ًا في ال��اق، و���� ال�الم ال��ق�ل  فعالً 

�أتي  ، أو"مق�ل الق�ل"، ال�� �أتي �ع� فعل الق�ل ال���ح ف���ى "ال�الم"ه� الق�ل ال�ف�� ال�ام  :ال�ق�ل

  ".ما في مع�ى الق�ل"�ع� فعل ی���� مع�ى الق�ل، ف����ه 

وه� قائل ال�الم، وأول م� ص�ر ع�ه ال�الم أو �ات�ه، أو فاعله ال�� ُی��� إل�ه ال�الم : القائل أو ال���ل�

  .ال��ق�ل

وال����ل �ع� ذل� ع� نقله أو ع�م نقله، وه�  وه� ال��� ال�� س�ع أو رأ� ال�الم،: �الق�ل ل��ا��ا

  .في األصل م�ق�ل إل�ه ال�الم م� القائل

نقل ال�الم ��ا س�عه أو رآه، أو  وه� ال�� ���ق�ل ال�ق�ل، وه� ال����ل ع� :ال�اقل أو الُ�َ�ِلغ �الق�ل

�الم بلف�ه ومع�اه، أو ب���ف في اللف� مع االح�فا� ���ه� ال�ع�ى، وق� س�عه أو رآه غ��ه، وه� ی�قل ال

  .���ن ه� نف�ه ال��ا�� �الق�ل وق� ���ن غ��ه
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، و���عها ال�ق�ل ��ع�اه دون لف�ه، وم� ه�ه األفعال في اللغة األفعال ال�����ة ل�ع�ى الق�ل دون لف�ه

ነ"�ع��ة، وم�ها في اللغة ال"أوحى، ناد�، أم�، سأل: "الع���ة ገ ረ،ነ በ በ" وم�ها في اللغة ،

 ."קרא، דבר ، הגיד"الع���ة

  

 ال��ه��

لإلشارة إلى ال�الم، وه� ) speech(وال���لح ١)parole( اس�ع�ل اللغ���ن الغ����ن ال���لح

ما َ�ْ�ُ�� ال���ت عل�ه وت� وأ�ان مع�ى م��د فُ�ع� م� "م��لح اس�ع�له ال��اة الع�ب لإلشارة إلى �ل 

: ع�ارة ع�ا اج��ع ف�ه أم�ان - في اص�الح ال������ –ال�الم )"ه٧٦١ال���فى ( �ق�ل اب� ه�ام، "ال�الم

اللف� واإلفادة، وال��اد �اللف� ال��ت ال����ل على �ع� ال��وف، ت�ق�قًا أو تق�ی�ًا، وال��اد �ال�ف�� ما دل 

قام "وم� فعل واس�، ك" � قائ�ز�" كـــ: على مع�ى ��ُ�� الُ���ت عل�ه، وأقل ما ی�ألف ال�الم م� اس���

  ٢".؛ فإنه م� فعل األم� ال����ق �ه، وم� ض��� ال��ا�� ال�ق�ر �أن�َ "اس�ق�"وم�ه " ز��

، Direct speechم��لح ال�الم ال��اش�  )٢٠٠٨(واس�ع�ل اللغ���ن الغ����ن م�ل د�ف�� �����ال 

ال��ق�ل ���رة م�اش�ة أو ���رة غ�� م�اش�ة إلى ال�الم  لإلشارةspeech  Indirectوال�الم غ�� ال��اش�

�ع� فعل الق�ل، وفي اللغات ال�ام�ة اس�ع�ل� اللغة الع���ة م��لح فعل الق�ل وج�لة مق�ل الق�ل لإلشارة 

إلى ال�الم ال��ق�ل �الق�ل، وت��ع�ل م��لح ما في مع�ى الق�ل للق�ل �ع� فعل ی���� مع�ى الق�ل دون 

واللغة الع���ة  )١٩٧٨(وأول���ون  )٢٠٠٩(راسي اللغة ال�ع��ة م�ل مای�لف�ه، في ح�� اس�ع�ل �ع� د

لإلشارة إلى مفه�م الق�ل، وف��ا یلي ت��ی� تل� ال���ل�ات والف�وق  Quotativeم��لح االق��اس

 .ب��ها

  

 :مع�ى الق�ل وال�الم والف�ق ب��ه�ا

ف�ق�ل في مع�ى ال��ر  )هـ٣٩٢ال���فى (ی�د مع�ى الَق�ل ل�� ال��اة الع�ب وم�ه� اب� ج�ى 

وه� الق�ل، وذل� أن الف� والل�ان ��فان له، و�قلقان و���الن �ه، وه� " ل.و.ق"األصل األول )" ل.و.ق(

                                                 
لإلشارة إلى مصطلح الكالم، ویشیر بھ إلى ما یتلفظ بھ الفرد في موقف )parole(استعمل عالم اللغة الفرنسي دى سوسیر مصطلح ١

  DavidCrystal,p.351: معین، انظر
 ١٣ - ١١، ص ١ت، ج.ط، د.ابن ھشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، د ٢



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٢٩٨

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

��� ال���ت، ال�� ه� داع�ة إلى ال���ن، أال ت�� أن االب��اء ل�ا �ان أخ�ًا في الق�ل، ل� ��� ال��ف 

اء �ه أخ�ًا في ال���ت، ل� ��� ال��ف ال��ق�ف عل�ه إال ال���وء �ه إال م����ًا، ول�ا �ان االن�ه

أما ال�الم ف�ل لف� م��قل "ب�� مع�ى الق�ل وال�الم ف���� )ه٣٩٢ال���فى (، و�ف�ق اب� ج�ى ١."ساك�اً 

، ف�ل لف� اس�قل ب�ف�ه، وج��� م�ه ث��ة مع�اه ...ب�ف�ه، مف�� ل�ع�اه، وه� ال�� ����ه ال�����ن الُ��ل

ما الق�ل فأصله أنه �ل لف� مِ�ل �ه الل�ان، تامًا �ان أو ناق�ًا، فال�ام ه� ال�ف��، أع�ى فه� �الم، وأ

ز��، �دمحم، و�ن، : صٍه، و��ٍه، وال�اق� ما �ان ��� ذل�، ن��: ال��لة وما �ان في مع�اها، م� ن��

أصله، ث� ُی�َّ�ع  و�ان أخ�ك، إذا �ان� ال�مان�ة ال ال��ث�ة، ف�ل �الم ق�ل، ول�� �ل ق�ل �المًا، ه�ا

، إذن فالف�ق ب�� ال�الم والق�ل في اللغة الع���ة ی��لى في الفائ�ة ال��ج�ة م� ال�لف� �فعل ال���ث، ٢"ف�ه

  .ف�ا �ان م�ه ����ل ال��ام أو ال�ق�ان فه� م� الق�ل، أما ما �ان م�ه تام م��قًال ب�اته فه� م� ال�الم

) ه١٨٠ال���فى (سعة في اللغة الع���ة، فق� قال س����هأما ج�لة مق�ل الق�ل فهي م� األب�اب ال�ا

، ٣"إن�ا وقع� في �الم الع�ب أن ُ�ْ��ى بها، و�ن�ا ت��ى �ع� الق�ل ما �ان �المًا ال ق�الً ) قل�ُ (واعل� أّن "

إذن فال��لة ال�ي تأتى �ع� فعل الق�ل هي ج�لة ح�ا�ة الق�ل أو مق�ل الق�ل، وم�ضعها ح�� ذ�� س����ه 

  .م�اش�ة أو �ع� فعل م���� مع�ى الق�ل" قال"الفعل �ع� 

وج�لة مق�ل الق�ل م� ال��ل ال�ي لها م�ل م� اإلع�اب، وق� ی�د �ع� الق�ل ج�لة فعل�ة أو ج�لة 

لل��اق والق�ائ� األث� في ت�ج�ه ال�الالت ال���لفة للق�ل "اس��ة، وه�اك م� ال�اح��� َمْ� ی�� أن 

الت ال�ي أف�ي إل�ها الق�ل أغل�ها ق� ج�� في م�اورات �الم�ة ب�� م��ل� م���ًا على أن ال�ال...وج�ل�ه

 ٤"وم�ا��، وه�ا الع���ان األساس�ان في ع�ل�ة ال��اول اللغ�� ع�� االس�ع�ال

  

  ":Quotative"مفه�م االق��اس 

م��لح ���ع�ل في ت�ل�ل ال��اب، و�ع�� ع� ج�ء م� "أن االق��اس )٢٠٠٨(ی�� د�ف�� �����ال

 zero quotative، وج�لة االق��اس ال�ف�� :...)هي قال�(، ��ا في Direct Speechال�الم ال��اش� 

                                                 
  .٥، القاھرة، ص١٩٥٢، ١، جـ ٢دمحم على النجار، المكتبة العلمیة، طـ: الخصائص، تحقیق: ابن جنى، أبو الفتح عثمان١
  .١٧، ص ١المرجع السابق، ج: ابن جنى، أبو الفتح عثمان٢
 ١٢٢م، مكتبة الخانجى، القاھرة، ص ١٩٩٨عبد السالم ھارون، الجزء األول، الطبعة الثالثة، : الكتاب، تحقیق وشرح: سیبویھ ٣
 ٨٥، ص ٢٠١١أیلول ) ٨(القول وجملتھ بین النحو والداللة، مجلة آداب الفراھیدي، العدد : عبد الرازق فیاض ٤
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، أ� أنها ج�لة دالة على الق�ل دون ١"ب�ون فعل إ�الغ أو ن��ة إلى م��ل� م��د) كالم(هي ج�لة ق�ل 

  .لف� الق�ل

ا �أنه االق��اس ه� م��لح ��ل� على ن�ع م� ال��ل ال�ي ی��� م���اه: "قام�س روتل�ج فإنووف� 

لل��ا�� �الق�ل ع� ���� اإل�الغ، و�ال�الي إعفاء ال����ث م� م���ل�ة ص�ة ما نقله م�  مع�وف

�� ق�ل، وفي ���� م� اللغات �ع� االق��اس ف�ة ص�ف�ة م��قلة، ب���ا في �ع� اللغات األخ�� �ع� ض

االق��اس ن�ع ال��ل ال�ي "أن  ،و��� �ع� دارسي اللغة ال�ع��ة٢ف�ات أخ�� ت�د� و��فة االق��اس اللغ�� 

ت��لف ع� غ��ها م� ال��ل ال�ي ت��ع أفعال ال�لف� األخ�� ال�ي تف�� اإل�الغ أو  وأنها" قال"ت��ع الفعل 

  ٣."اإلخ�ار

ب�� ال���ل� وال��ا�� في إت�ام ع�ل�ة الق�ل، م�ا س�� ی��ح أن مفه�م الق�ل ���ل داللة ال��اش�ة 

أق�ب إلى ال�قل غ�� ال��اش� للق�ل ب�ج�د وس��، ح�� ی���ل ال�الم ال��ق�ل  في ح�� أن مفه�م االق��اس

في ع�ل�ة ال��اول اللغ�� م� ج�لة ق�ل م�اش�ة ب�� ال���ل� وال��ا�� إلى ج�لة ق�ل غ�� م�اش�، أح� 

ل�ان الغائ�، وم� ه�ا س���ع�ل ال��� م��لح ج�لة الق�ل غ�� ال��اش� ��ف�ها �ق�م ب�قل الق�ل ع� 

لإلشارة إلى ج�لة االق��اس، وم��لح مق�ل الق�ل لل��لة ال�ال�ة لفعل الق�ل ال���ح، وم��لح ج�لة ما 

 .في مع�ى الق�ل لإلشارة إلى ال��لة �ع� األفعال ال�����ة ل�ع�ى الق�ل

  

 .وال�ع��ة للغة الع���ة والع���ةأفعال الق�ل في ا: ال���� األول

ت���ك اللغة الع���ة والع���ة وال�ع��ة في �ع� أفعال الق�ل، ورغ� اخ�الفها ال�اللي في �ع� 

األح�ان، ح�� ��رت �ع� اللغات ال�ام�ة �اللغة ال�ع��ة أفعاًال خاصة بها لل�اللة على الق�ل، ولع�م 

ل ال�اردة في ن��ص ال�راسة وف� اس�ع�ال �ل لغة م� أفعال الق�  اإلر�اك واإل�الة �ق��� ال��� على

وال�ع��ة، مع إدراج ال�قارنة  لغات ال���، وم� ث� إدراج ال�ادة ال�ع���ة لها في اللغة الع���ة والع���ة

                                                 
1David Crystal, A Dictionary of linguistics and phonetics, sixth edition, Blackwell publishing ltd, 

2008.,p. 400 
2Hadumod Bussmann,Routledg Dictionary of Language andLinguistics,1996, p.976 
3R.Meyer , the Quotative verb in Ethiosemitic languages and in Oromo, in language contact and 

language change in Ethiopia,edit by Joachim crass and Ronny meyer, Rudiger koppe ver lag koln,2009 

p. 19 
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ال�ام�ة لألفعال م� ح�� ال�ع�ى ال�ع��ى اع��ادًا على ت�ف� ال�ادة ال�����ة في معاج� اللغات ال�ام�ة، 

  .فعل في لغة دون األخ��، وس�َ��ع ال��� ت�ت�� األ����ة الع���ة لل�ادة ال�ع���ة لألفعالف���ا ی�د ال

  

  أفعال الق�ل في اللغة الع���ة: أوالً 

 ": أم�" الفعل  -

في اللغة الع���ة على ال�الم ال��اش� لل��ا��، إال أن اللغة الع���ة تُع�ه م� " أم�"ی�ل الفعل 

و�ق�ل  ،"ما في مع�ى الق�ل"ول�� فعل ق�ل ص��ح، وما �ع�ه ُ�ع� ج�لة  األفعال ال�����ة ل�ع�ى الق�ل

وق�ل ه� ق�ل ) افعل ��ا(األم� لغة ض� ال�هى وه� ق�ل� "في مع�ى األم�) ه٨١٦ال���فى (ال��جاني 

لل��ا�� أو َم�ْ في ح��ه، وه� فعل دال على �ل�  ، فاألم� في دالل�ه ���ن ١"القائل ل�� دونه افعل

م� الفاعل ال��ا�� �ع� زم� ال��ل�، و��اغ فعل األم� في اللغات ال�ام�ة لل��ا�� إف�ادا وق�ع الفعل 

  .وج�عًا وال ��اغ للغائ�

م� األفعال ال�ائعة في الع���ة واللغات " �أم" � مع�� ال����ك ال�امي فالفعلوف: ال�قارنة ال�ام�ة

، وفى "emar<-ام� "، وفى ال���ان�ة " ămar<- ֲאַמר:" في اآلرام�ة"ال�ام�ة األخ��، وق� جاء أنه 

ام� - emar<"ال��ر "یْ�ُك� أن ) ١٩٩١(، إال أن ل��الو ٢"أم�، قال"، و�لها ��ع�ى "amaru<"اآلش�ر�ة 

، و ���� إلى وج�د ال��ر في اللغة الع���ة "ی�� "ُ���ع�ل ��ع�ى  "amāru"في ال���ان�ة، وفى األكاد�ة "

، أما في  ال�ع�� ٤في ه�ا ال�ع�ى) ١٩٨٢" (ب����ن "، و��افقه ٣"إشارةوحى، "��ع�ى " mr<"ال�����ة 

،ك�ا أن الفعل م��ع�ل في اللغة الع���ة وال�ع��ة ��ا ٥"أم�، �ل�" ��ع�ى"āmr"األوجار��ي فال��ر 

 .س�أتي الحقاً 

  

                                                 
 ٣٧م، ص ١٩٨٨ط، .الجرجاني، الشریف على بن دمحم، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، د ١
 .٥٧، القاھرة، ص ٢٠٠٨، ١معجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربیة، مكتبة كلیة اآلداب، ط: حازم على كمال الدین ٢

3Leslau ,Wolf: Comparative dictionary of Ge’ez,(Classical Ethiopic),Ge<ez-English / English-

Ge<ezwith an index of the Semitic roots, OTTO HARRASSOWITZ, WIESBADEN,1991, p.25 
4Beeston. M.A.& others : Sabaic Dictionary (English-French-Arabic), publication of the university of 

SANAAA, YAR, Editions Peeters, Louvain la neuve, librarie du liban,beytourh,1982, p.٦ 
5Aistletner,J.:Worterbuch Der Ugaritischen Sprachen, Berlin,1963,p.89 
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 ":أوحي"الفعل  -

جاء في ل�ان م� األفعال ال�����ة ل�ع�ى الق�ل في اللغة الع���ة، وق� " أوحى"ُ�ع� الفعل 

 : وحى)" ت.د(الع�ب
ُ
اإلشارة وال��ا�ة وال�سالة واإللهام وال�الم ال�في وُ�ُل ما ألق��ه إلى : الَ�ْحى

فاإللهام واإلشارة "، إذن ١"أ� إل�ها، ف�ع�ى ه�ا أم�ها" ِ�َأنَ َرُ�َ� أوحى لها: "وفى ال����ل الع���...غ��ك

على ال�الم غ�� ال��اش�، إال أنه ال ����� في مع�اه " ىأوح"ه�ا ���� إلى داللة الفعل " وال�الم ال�في

 .وج�د ناقل للق�ل ب�� القائل وال��ا�� �الق�ل إلت�ام ال�الم

  .في معاج� اللغات ال�ام�ة" أوحي"ل� ُی��� الفعل : ال�قارنة ال�ام�ة

 ":سأل"الفعل  -

وه� فعل شائع االس�ع�ال في م� األفعال ال�����ة ل�ع�ى الق�ل في اللغة الع���ة، " سأل"ُ�ع� الفعل 

َسَأَل َ�ْ�َأُل ُسَ�اًال وَسالًة : سأل)"ت.د(، وق� جاء في ل�ان الع�ب"سأل، �ل�، �ال�"اللغات ال�ام�ة ��ع�ى 

، ٢"َسَأَل َساِئٌل، مه��ز على مع�ى َدَعا داعٍ : وق�أ اب� ���� وأب� ع��و وال��ف��ن ...وَمْ�َأَلٌة وت�آًال وَسَألةً 

  .���ده ال��اق ب�ج�د ق���ة دالة عل�ه" سأل"���� في الفعل ومع�ى الق�ل ال�

سأل، "��ع�ى  šā>al"ָשַאל"الع���ة  ، ففي٣م� أفعال ال����ك ال�امي" سأل" الفعل: ال�قارنة ال�ام�ة

سأل، "��ع�ى "شال šel - "وفى ال���ان�ة"ְשֵאיל"وفي اآلرام�ة" سأل"��ع�ى " ša>ālu"، وفي اآلش�ر�ة"�ل�

ሰ"ال�ع��ة ، وفى ٤"�ل� አ ለ -sa>ala" وفى ال����ة٥"سأل، اس�فه�، ت��ع"��ع�ى ،"s>l " ال�، "��ع�ى�

، وه� مع�ى م��لف دالل�ًا ع� �ق�ة ٧"��عل، ��ح"��ع�ى " sa>ālu"، وفى األكاد�ة٦"�ال�، أعل�، اّدعي"

  .اللغات ال�ام�ة

                                                 
 ٤٧٨٧، ص )وحي(، باب الواو، مادة ٥١، جزء )٦(مرجع سابق، مجلد : ابن منظور ١
، باب السین، مادة ٢١، ج٣، مجلد .ت.لسان العرب، حققھ عبد هللا على الكبیر وآخرون، طبعة دار المعارف، القاھرة، د: ابن منظور ٢

 .١٩٠٦، ص )سأل(
 ٢٠٨مرجع سابق، ص : كمال الدینحازم  ٣

4Gesenius : William: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament ,Translated by Edward 

Robinson ,1907p.٩٨١ 
5Leslau ,Wolf: Ibid., p.480 
6Beeston. M.A.& others,Ibid. ,p.121 
7Jeremy black & Others:A concise Dictionary of Akkadian,2nd printing,2000, Harrassowitz verlag , 

Wiesbaden, p.309 
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 ":قال"الفعل  -

، إال أن اللغة الع���ة هي "وال��ی�الق�ل "في أغل� اللغات ال�ام�ة ��ع�ى " q.ā.l"اسُ�ع�ل ال��ر

اللغة ال�ام�ة ال�ح��ة ال�ي ت��ع�له فعًال ق�ل ص��ح، وُ�ع� غ��ه م� األفعال ���ا�ة أفعال م����ة ل�ع�ى 

 الل�ان، وال�ق�ل: ال�ق�ل: ق�ل": قال: "الق�ل، وما یل�ه ه� ج�لة مق�ل الق�ل، وق� جاء في ��اب الع��

ِمْ���ٌ�، وقّ�ال : الق�ل، ورجل تق�الة، أ�: ال�قاولة واألق�ال واألق�ال، ال�اح� الق�ل، وه�): بلغة أهل ال���(

ل �ا�ًال أ� قال ما ل� ���، واق�ال ق�ًال أ� اْجَ��َّ إلى نف�ه ق�ًال م� خ�� أو : وَقّ�الة، أ� ك��� الق�ل، وتَق�َّ

ْ�ع، والع�ب تق�ل م� الق�ل اس� �الّ��ع: الق�ل الفاشي ب�� ال�اس، والق�ل: ، والقالة...ش� َكُ�� : م� ال�َّ

ه�ا اس�ان م��قان م� الق�ل، : ، و�قال"قال وق�ل: "اش�قاقه�ا م� ���ة ما �ق�ل�ن : ف�ه الق�ل والقاُل، و�قال

  ١...ِق�ٌل على وزن ِفْعِل، وِق�َل على ب�اء ُفِعَل، �اله�ا م� ال�او: و�قال

قال :" ُ�ع� ه�ا الفعل م� ال����ك ال�امي، وق� ورد في مع�� ال����ك ال�امي :ال�قارنة ال�ام�ة

qāla) َ�َّفي األش�ر�ة ): َتَ�ل"qālu " قال " ، وفى ال���ان�ة"ت�ل�، قال، ناد�:"��ع�ى-qālā "ص�ت:"��ع�ى /

لغة في ال"  לקו� "ال��ر "، و���� اب� ش�شان إلى أن ٢"كالم: "��ع�ى" qūlu"، وفى اآلش�ر�ة"كل�ة

  .٣"ق�ل، �الم" ��ع�ى"קלא"، وفى اآلرام�ة "qal"، وفي األوغار���ة "ص�ت: "��ع�ى"qōl -  לקו� :"الع���ة

، "ص�ت، ق�ل: "لع�ة معان م�ها )קֹול(ال��ر “أن اللغة الع���ة ت��ع�ل ) ١٩٠٧(و���� ج������س 

ال �ع� فعل ق�ل ص��ح في اللغة ، ل��ه ٤"اإلشارة إلى ال�الم ال��ق�ل �الق�ل" وم� االس�ع�ال اللغ�� لها

ق�ل، : "، ��ع�ى"ቃል-qāl"إلى ال��ر ) ١٩٠٢(و دل�ان )١٩٩١(الع���ة، وفى اللغة ال�ع��ة ���� ل��الو

، و���� ب����ن ٦خف�ف، قل�ل، صغ��"��ع�ى "qallu -qālu"،وفي األكاد�ة ٥"ص�ت، أم�، تع���

                                                 
إبراھیم السامرائى، طبعة دار ومكتبة . مھدى المخزومى و د. كتاب العین، تحقیق د: الخلیل بن أحمد الفراھیدي، أبو عبد الرحمن١

  ٢١٣- ٢١٢ت، الجزء الخامس، باب القاف، ص .الھالل،د
 ٣١٩مرجع سابق، ص : حازم كمال الدین ٢
 ,p.2303ירושליםהחדש,מ''בע,ספר- הוצאת קרית,בשבעה ברכים,המלון החדש, אברהם,שושן- אבן٣

4Gesenius :Ibid.,p.876-7 
5Leslau,Wolf: Ibid., p. ٢٣٩ & Dillmann A.: Lexicon Linguae Athiopicae, cum indice Latino, 

Lipsiae ,MDCCCLXV,p450 
 ٤٦٤ن، ص .ت، د.العربیة، أبو ظبي للثقافة والتراث، د - قاموس اللغة األكدیة: على یاسین الجبوري ٦
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، ١)أح� أف�اد ب�� رئاسة ال�ع�( َقْ�ل، َقْ�ل"ى في ال����ة ��ع� "qwl, qyl, ql"إلى ص�غة االس� ) ١٩٨٢(

  .وال�ع�ى في ال����ة واألكاد�ة لل��ر �ع�� ع� مع�اه في اللغات ال�ام�ة األخ�� 

  ":ناد�"الفعل  -

م� األفعال ال�����ة ل�ع�ى الق�ل في اللغة الع���ة، وق� جاء في ل�ان " ناد�"ُ�ع� الفعل 

ْ�ُت م�ل"َوالّ��اُء )" ت.د(الع�ب ، ٢"ال�عاء وال�غاء، وق� ناداه وناد� �ه وناداُه م�اداة ون�اء، أ� صاح �ه ال�َّ

وه� �ل� ال��اد� �أح� ح�وف ال��اء "وم�ه أسل�ب ال��اء وه� م� األسال�� اإلن�ائ�ة في اللغة الع���ة، 

: ���لة ق�ل�ال��ان�ة، وال�����ن ی�ون في ح�ف ال��اء وال��اد� �ع�ه ج�لة مق�ره �الفعل�ة، فق�ل� �ا ز��، �

م����ًا مع�ى الق�ل، وه� لل��ا�� وللغائ� ب��ع�ه�ا إف�ادًا وج�عًا، " ناد�"، وُ�ْ�َ�ع�ل الفعل ٣أدع�ا ز��اً 

  .وال ���ز ن�اء ال���ل� في اللغة الع���ة واللغات ال�ام�ة

ت���ه معاج� ،ول� ٤"أعل�، َأّشه�، ناد�" ��ع�ى " ndyn"��ه� الفعل في اللغة ال����ة :ال�قارنة ال�ام�ة

  .اللغات ال�ام�ة األخ�� 

  أفعال الق�ل في اللغة الع���ة: ثان�اً 

  ":ָאַמר "الفعل  -

، و���� ج������س إلى أنه ���ع�ل م�ازًا ��ع�ى ٥"قال، أعل�"في اللغة الع���ة  ��ع�ى "ָאַמר"الفعل 

، و�ذا "َوَعَ�، أع�ى م��اق"��ع�ى ، و���ع�ل أ��ا "قال في نف�ه، ف�َّ�َ " "ָאַמרִבִלַבב: "، على ن��"َف�َّ�"

  ٦".َأَمَ� ش�� ما، خا�� ش�� ما"ت��ع�ل ��ع�ى "ֶאל"أت� �ع�ها األداة 

  .س�� اإلشارة للفعل ف��ا س�� :ال�قارنة ال�ام�ة

  ":ָדַבר" الفعل -

و���� ، ١"قال، أخ��" ��ع�ى " ִדֵבר"، وم�ه "كالم، ق�ل"��ع�ى " ָדַבר"أن ال��ر) ١٩٧٤(َیْ�ُك� اب� ش�شان

ت��ع�ل أك�� مع " ָדַבר"، و���� إلى أن ٢"كل�ة، ح�ی�"��ع�ى "ָדָבר"أن  )١٩٠٧(و���� ج������س

                                                 
1 Beeston. M.A. & others: Ibid. , p.110 

 ٤٣٨٨، ص )ندى(، باب النون، مادة ٤٩، ج ٦مرجع سابق، المجلد : ابن منظور ٢
 ٢١، مكتبة الخانجى، القاھرة، ص ٢٠٠١، ٥ط  األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي،: عبد السالم ھارون ٣

4Beeston. M.A. & others: Ibid. , p.٩١ 
 ,p.113המלון החדש, אברהם,שושן- אבן٥

6Gesenius, Ibid.,pp. 55-56 
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، ��ا أنها ت��ع�ل مع ال�فع�ل �ه "ַויֹאֶמר"في ع���ة العه� الق��� م� اس�ع�الها مع ص�غة " ֵלאֹמר"ال��غة

  ٣".ال��اش�

" ��ع�ى"ַדָבָרא"، و"قائ�"��ع�ى " ַדָבר"اآلرام�ة وفى  ،"ت��ث"��ع�ى ) ָדַבר(الفعل  :ال�قارنة ال�ام�ة

، و�الح� أن اللغة األكاد�ة ٥"ت�ل�، ت��ث، قال، رو�، ق�"��ع�ى  "dabābu"،وفى األكاد�ة٤"ق�ادة

  .اس�ع�ل�ه م����ًا ل�ع�ى للق�ل ��ا في اللغة الع���ة

  ":הגד"الفعل  -

أن الفعل ) "١٩٠٧(، و���� ج������س٦"مع�ف�هق�، رو�، أخ�� أم�ًا ال ���ه " ��ع�ى" ִהִגיד"الفعل 

إذا تالها "، و�ل�ها ق�ل غ�� م�اش� "قال، أخ��، أعل�"��ع�ى " ִהִגיד"، وم�ه "ی�ضح، ی���"��ع�ى"  ָנַגד "

  ٧"לעַ "ح�ف ال��

  .ال ُ�ع� الفعل م� ال����ك ال�امي، ول� ت���ه ال�عاج� ال���لفة: ال�قارنة ال�ام�ة

  في اللغة ال�ع��ةأفعال الق�ل : ثال�اً 

አ"الفعل  - መረ:" 

አ"أن الفعل ) ١٩٩١(ی��� ل��الو  መረ">ammara " أ�ه�، أخ��، أب�� "في اللغة ال�ع��ة ��ع�ى

فه�، "، وت��ع�ل ��ع�ى "َعِ�ف، َعِل�َ "ص�غة ال���� �األلف ��ع�ى "، وُت��ع�ل م�ه "عالمة، أبلغ، أشار إلى

ኢየ"عال�ًا، وال��غة ال��ف�ة م� الفعل ع��، أدرك، تعل�، أص�ح ذا مهارة في، أص�ح  አ ምረ " ع�ى��

دافع ع� نف�ه، أن ���ن واضح، "ه� "mr<"ف���� أن ال�ع�ى األصلي لل��ر ) ١٩٠٢(، أما دل�ان ٨جاهل

، وال تع��� اللغة ال�ع��ة على ه�ا الفعل �فعل ق�ل ص��ح، بل ��رت فعل آخ� ه� ٩"ُ��ِه�، �ق�ل، ُیَ���

በ(الفعل  ህ ለ( وس��د تف��له الحقًا في ال��� "قال" ��ع�ي.  

                                                                                                                                                         
  ,p.393המלון החדש,אברהם,שושן- אבן١

2Gesenius :Ibid.,p.18٢ 
3Gesenius :Ibid.,p.١٨٠ 
4Gesenius :Ibid.,p.180 

 .١٠١مرجع سابق، ص : على یاسین الجبوري ٥
  ,p.1611המלוןהחדש,אברהם,שושן- אבן٦

7Gesenius :Ibid.,p.616-617 
8Leslau,Wolf: Ibid.,p.25 
9Dillmann A.: Lexicon, p.٧٢٨ 
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  .س�� اإلشارة لل��ر في اللغات ال�ام�ة: ال�قارنة ال�ام�ة

ብሀ(الفعل  - ለ:(  

ብሀ"ت��ع�ل اللغة ال�ع��ة الفعل  ለ"  إلى ) ١٩٧٨(، و���� أول���ون ١"قال، ت��ث، أعل�"��ع�ى

ብሀ"الفعل " أن ለ" وت��ع�ل اللغة ٢"أن ���ى ش�� ما ��فة ما" إذا تاله مفع�ل �ه م�اش� فإنه �ع�ي،

ብሀ"اللغة ال�ع��ة الفعل  ለ" في ص�ر ج�لة الق�ل ال��اش�، وق� ���� الفعل أداة ال���"እ ን ዘ" 

  ٣.لإلشارة إلى ال�الم ال��اش�

በ"فإن الفعل ) ١٩٩١"(ل��الو"ووف�  ህ ለ"  األخ��، ورغ� م� األفعال ال��ج�دة في اللغات ال�ام�ة

በ"وج�د الفعل  ህ ለ " في اللغة الع���ة و�ع� اللغات ال�ام�ة، إال أن ال�ع�ى األق�ب للق�ل ��ه� في

خاف، "اللغة الع���ة، في ح�� ی�غ�� مع�اه في اللغات ال�ام�ة األخ�� �الع���ة ال�ي ت��ع�له ��ع�ى 

  .٤"ارتع�

بهل�ه : ت��ه، و�قال: الع�اء �ال�ل�، وأبهل ال�َُّجل: ال��هل" بهل:"جاء في ل�ان الع�ب :ال�قارنة ال�ام�ة

لع�ة هللا : ومع�ى ال��اهلة أن ����ع الق�م إذا اخ�لف�ا في شيء، ف�ق�ل�ا...اللَّْعُ�،: والَ�ْهلُ ...وأبهل�ه إذا خل��ه

�ى في اللغة الع���ة م��ع�ل ��ع�ى الق�ل دون لف�ه، فال��اهلة ت��ل مع" بهل"، الفعل ٥"على ال�ال� م�ا

الق�ل، وم�ها االب�هال وه� االج�هاد في ال�عاء وال���ع، ��ا أنه م�ج�د في اللغة األكاد�ة 

"ba>lu"أ��اً ٦"، ی���ع"��لي"��ع�ى.  

ነ(الفعل  - በ በ( في اللغة ال�ع��ة: 

ነ"الفعل  በ በ"  ب�� ) ١٩٠٢(ودل�ان) ١٩٩١(، وق� ر�� �ل م� ل��الو"ت�ل�، ت��ث، أخ��"��ع�ى

ነ"الفعل  በ በ" ٧.في اللغة الع���ة" ن��"وال��ر " ن�أ"في اللغة ال�ع��ة و ب�� ال��ر  

                                                 
1 Leslau ,Wolf: Ibid., p.٨٩ 
2O.Lambdin, Thomas, introduction to classical Ethiopic, Harvard Semitic studies,v.24,IssN (0147-

9342),1978,p. 339 
3O.Lambdin, Thomas, Ibid.,p.182 

  ,p.189המלוןהחדש,אברהם,שושן- אבן٤
 ٣٧٥- ٣٧٤، ص )بھل(، باب الباء، مادة ٥، ج )١(لسان العرب، المجلد : ابن منظور ٥
 ٧٥مرجع سابق، ص : على یاسین الجبوري ٦

7Leslau ,Wolf: Ibid.,p.382& Dillman,A.:Lexicon.Ibid., p.655-656 
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ال���، : ن�ُأ، ال�َّ�أُ : "في اللغة الع���ة، جاء في ل�ان الع�ب) أخ��": (nabb>a-ن�أ":ال�قارنة ال�ام�ة

َن�َّ ال��� ی�� ن�ا� : �ن�: "فق� جاء في ل�ان الع�ب" ن��"، أما ١"وال��ع َأْنَ�اُء، و�ن ِلُفالٍن َنَ�أَّ أ� َخَ�َ�اً 

  ٢".ون��� ال�َُّجُل إذا ه�� ع�� الِ��اع...صاح ع�� اله�اج،: وَنِ���ًا وُنَ�ا�ًا، ون���

ነ"و " ن�أ"ووف� ما س�� ی���� وج�د را�� داللي ب��  በ በ " ف�ه مع�ى الق�ل " ن�أ"فاإلخ�ار في مع�ى

ነ"ال�� ی�ل عل�ه الفعل  በ በ " الفعل في اللغة ال�ع��ة، ب���ا ر��"ነ በ በ "في اللغة الع���ة " ن��"�الفعل

�ع�ق� ال�اح� أنه �ع�� ن�عًا ما، فإص�ار ص�ت تع���� م�ه� ال ی�ل على مع�ى الق�ل، والفعل م�ج�د في 

وع�، "��ع�ى " <nb"، وفى ال����ة ٣"ناد�"��ع�ى " nabū" �ع� اللغات ال�ام�ة األخ��، ففي اآلش�ر�ة

  .ال�اللي في فعل ال��اء وفعل ال��ر ی���� مع�ى الق�ل، وال�ع�ى ٤"ن�ر ق��انًا لإلله

ነ(الفعل  - ገ ረ( في اللغة ال�ع��ة:  

ነ"الفعل  ገ ረ"،"ngr" أن اللغة ال�ع��ة ت��ع�له) "٢٠٠٩(، و��� مای�"أخ��، ق�، أعل�"��ع�ى "

لإل�الغ �أم� ما �ال�قائ�، وه� شائع في اللغات اإلث��سام�ة ال��ال�ة إضافة إلى األمه��ة ولغة 

  ٥.األرج��ا

ነ"في اللغات ال�ام�ة الفعل :ال�قارنة ال�ام�ة ገ ረ" "ngr"  م�ج�د إال أن االس�ع�ال ال�اللي له في

أبلغ،اس����، "��ع�ى" nagāru:"اللغات ال�ام�ة م��لف ع�ه في اللغة ال�ع��ة، فالفعل في األكاد�ة

ی�ت�� �ال��ر  "ngr"ال��ر فإن )١٩٩١(، ووف� ل��الو "أعل�"��ع�ى  "ngr" ،وفى األوغار���ة٦"ش��

"rgm " في الع���ة �ع�ي ن�� "נגר"،إال أن الفعل٧، ن���ة اإلب�ال ال��تي"ت�م�"في اللغة الع���ة ��ع�ى

رج�، ق�ف ���ى أو ح��، إذن ال��ر�� : ومع�اها �قابل في الع���ة" رج�""רגם"م� ال��ارة، وأما الفعل 

أخ��، ق�، "في الع���ة والع���ة م��ابهان ���رة ����ة، ل�� ال عالقة له�ا �الفعل ال�ع�� ال�� �ف�� 

 . أعل�

                                                 
 ٤٣١٥، ص )نبأ(، باب النون، مادة ٤٨، ج)٦(مرجع سابق، مجلد : ابن منظور ١
 ٤٣١٦، ص )نبب(، باب النون، مادة ٤٨، ج )٦(المرجع السابق، مجلد : ابن منظور ٢
 ٣٧٣مرجع سابق، ص : حازم كمال الدین ٣

4Beeston. M.A. & others: Ibid. , p.٩٠ 
5Meyer, Rony: Ibid.,p.19 
6Jeremy black & Others:Ibid., p.٢٣١ 
7 Leslau ,Wolf: Ibid.,p.392 
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وه� " ناإل�الغ واإلعال"���ع�ل في اللغة األكاد�ة واألوغار���ة ��ع�ى  "ngr"م�ا س�� ی���� أن ال��ر

  .مع�ى ق��� لل�ع�ى ال���ع�ل في اللغة ال�ع��ة

دالالت فعل الق�ل وأن�ا� ج�لة مق�ل الق�ل وما في مع�اه في اللغة الع���ة والع���ة : ال���� ال�انى

  .وال�ع��ة

ت�ت�� دالالت فعل الق�ل وج�لة مق�ل ال�ق�ل �ال�اب� والالح� لها م� ت�اك��، وما ی��� ع� ه�ه 

فال�عاني ال ت��و م��ق�ة بل إنها "دالالت م�غ��ة، فع�ل�ة الق�ل ی���� ف�ها أك�� م� س�اق، العالقات م� 

، و�ع��� فه� ع�ل�ة الق�ل على ت��ی� س�اق ال��قف وس�اق ١"تع��� على ال���ل��� وال�امع�� وال��اق

ه وفى سف� إس��� الق�ل، وق� اس�ع�ل� اللغة الع���ة والع���ة وال�ع��ة أفعال الق�ل ب�ض�ح في س�رة �

ب�����ه الع���ة وال�ع��ة، لل�ع��� ع� ع�ل�ة ال��اول اللغ�� للق�ل، وعالقات ال�ق�ل ال�الل�ة في س�اق 

 الق�ل وس�اق ال��قف، وف��ا یلي تف��ل العالقات ال�الل�ة للق�ل وما في مع�اه في اللغة الع���ة والع���ة

  .وال�ع��ة

  الق�ل وما في مع�اه في اللغة الع���ة �ال����� على س�رة �هالعالقات ال�الل�ة ألفعال : أوالً 

ُ���ل الق�ل وما في مع�اه في س�رة �ه ن��ة واض�ة، فالق�ل وما في مع�اه م���ث في اآل�ات، 

واألفعال ال�����ة ل�ع�ى الق�ل، واس�ع�ال  "قال"و����� ���ره ال���لفة �اس�ع�ال فعل الق�ل ال���ح 

م�ضع م� ) ٥٨(س�اق ال�ق�ل، ح�� وردت أفعال الق�ل وما في مع�اه في  ال��اب االس�فهامي في

آ�ة هي ع�د آ�ات س�رة �ه، م�ا ���� إلى اع��اد لغة اآل�ات على أفعال الق�ل وما في ) ١٣٥(إج�الي 

  .مع�اه في س�� ال�� الق�آني وت�ا��ه

  :وما ت��ف ع�ه" قال"ال�الالت ال�م��ة لفعل الق�ل ال���ح  -

في اللغة " قال"ت���ع أش�ال األداء اللغ�� ال�ي �أتي بها ال�ق�ل في اللغة الع���ة، فلف� الق�ل ال���ح 

الع���ة، ق� ی�د� ���غة ال�اضي، وص�غة ال��ارع، وأح�انًا ���غة األم�، إال أن ال�الالت ال�ي �ع�� 

وما ت��ف ع�ه م� " قال"ح ع�ها فعل الق�ل ق� ت��لف مع ص�غ�ه ال��ف�ة،وق� ورد فعل الق�ل ال���

ص�غ ثالث وأر�ع�� م�ة في س�رة �ه، واس�ع�ل� ال��غ في ال�اضي وال��ارع واألم�، و�ان أقلها 

                                                 
 ١٠م، ص ١٩٨١علم الداللة، ترجمة مجید الماشطة، الجامعة المستنصریة، بغداد، : أف بالمر ١
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اس�ع�اًال ص�غة ال��ارع ح�� وردت في اآل�ات م�ة واح�ة، ب���ا ت�زع� �اقي ال��غ ب�� ص�غة 

  :ك�ا یلي" لقا"ال�اضي واألم�، وق� جاءت ال�اللة ال�م��ة لفعل الق�ل ال���ح 

 . أ
ً
 : داللة ال�اضي لف�ًا على االس�ق�ال مع�ى

 :"���غة ال�اضي لل�اللة على ح�ار ت� وان�هي، ��ا في ق�له تعالي"قال"ورد فعل الق�ل ال���ح 
ۡ
َوِ�ذ

َ�لَِٰٓ�َ�ِة ٱۡسُ�ُ�واْ 
ۡ
َ�ا ِلل

ۡ
ِل�َ� َأَبىٰ  ُقل

ۡ
اإلضافة إلى ج�لة " إذ"تل�م " )١٩٦٤(، �ق�ل اب� ه�ام١"ِألَٓدَم َفَ�َ�ُ�ٓوْا ِإالَّٓ ِإب

 ال لف�اً 
ً
، أو فعلها ماض مع�ى

ً
، ول�ل� فق� دل� ص�غة ٢"إما اس��ة أو فعل�ة فعلها ماض لف�ًا ومع�ى

، إال أن داللة ص�غة ال�اضي اللف��ة ق� ت���ف إلى " قل�ا"ال�اضي 
ً
على ال��ي واالن�هاء  لف�ًا ومع�ى

ة دالة في ال��اق، وق� جاءت ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة فعل�ة ال�اللة على االس�ق�ال، في إ�ار وج�د ق���

�َ�ِة َوَأن ُ�ۡ�َ�َ� ٱل�َّاُس :"، وم�ه ق�له تعالى"ِألَٓدَم َفَ�َ�ُ�ٓواْ  ٱۡسُ�ُ�واْ " فعلها في ص�غة األم� َقاَل َمۡ�ِعُ�ُكۡ� َیۡ�ُم ٱل�ِّ

ۥ ُث�َّ َأَتىٰ  ٥٩ُضٗ�ى  َ�ُه
ۡ
على االس�ق�ال في اآل�ة " قال"ل� ص�غة ال�اضي ، د٣"َفَ�َ�لَّٰى ِفۡ�َعۡ�ُن َفَ�َ�َع َ��

ال�ا�قة في س�اق الق�ل، ال�� ���� إلى ال��ار ب�� ف�ع�ن وم�سي عل�ه ال�الم، وت��ی� ال��ع� وال��ان 

َ�َ� مَ : " في وق� الح� أشارت إل�ه اآل�ات في ق�له تعالى
ۡ
َ�َ�ا َوَ��

ۡ
ۦ َفٱۡجَعۡل َب� ِلِه

ۡ
� ِتَ��ََّ� ِ�ِ�ۡ�ٖ� ّمِ

ۡ
ا الَّ َفَلَ�أ

ٗ
ۡ�ِع�

ا ُسٗ�� 
ٗ
ۥ َنۡ�ُ� َوَالٓ َأنَ� َمَ�ان ِلُفُه

ۡ
وج�لة الق�ل ج�اب على �ل�ه� ب���ی� م�ع� وم�ان " قال"، ف�اء الفعل ٤"ُن�

، ٥"و�ن�ا واع�ه� ذل� ال��م ل���ن علّ� �ل�ة هللا و�ه�ر دی�ه و��� ال�اف�:" ف��ا �ع�، وق� جاء في ال��اف

َمۡ�ِعُ�ُكۡ� " ًا، وفى اآل�ة ال����ة �الح� أن ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة اس��ةفال��م معل�م ل�یه� وال��ان أ��

�َ�ِة َوَأن ُ�ۡ�َ�َ� ٱل�َّاُس ُضٗ�ى    ".َیۡ�ُم ٱل�ِّ

   . ب
ً
 :داللة ال��ارع لف�ًا على ال�اضي مع�ى

ُ�َ� َفَ�ُق�ُل َهلۡ :"وردت ص�غة ال��ارع في آ�ة واح�ة في س�رة �ه، في ق�له تعالى
ۡ
 َتۡ�ِ�ٓي ُأخ

ۡ
َأُدلُُّ�ۡ�  ِإذ

 َ�َٰ�
ۡ
� ٗ�ا َفَ��َّ

ۡ
َ� َنف

ۡ
 َوَقَ�ل

ۚ
ُ�َها َوَال َتۡ�َ�َن

ۡ
َ� ِإَلىٰٓ ُأّمَِ� َ�ۡي َتَق�َّ َع� ۥۖ َفَ�َجۡع�َٰ ُفُلُه

ۡ
َ� َعَلٰى َم� َ��

ۡ
 َفَلِ��

ۚ
ا
ٗ
َغ�ِّ َوَفَ��ََّٰ� ُفُ��ن

ۡ
 ِمَ� ٱل

                                                 
 )١١٦(سورة طھ اآلیة  ١
لمبارك ودمحم على حمد هللا، راجعھ سعید األفغاني، دار الفكر، مغنى اللبیب عن كتب األعاریب، حققھ مازن ا: ابن ھشام، جمال الدین ٢

 ٨٩- ٨٨، ص )١(م، الجزء١٩٦٤، )١(دمشق، ط
 )٦٠- ٥٩(سورة طھ اآلیات  ٣
 )٥٨(سورة طھ اآلیة  ٤
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوة التأویل، شرحھ وضبطھ : الزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر ٥

 ١٥٢، ص )٣(یوسف الحمادي، مكتبة مصر، الفجالة، القاھرة، الجزء : وراجعھ
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ُ��َسٰى  َ� َعَلٰى َقَ�ٖر �َٰ
ۡ
َیَ� ُث�َّ ِج�

ۡ
ِل َم�

ۡ
ِ�ي) ٤٠(ِسِ��َ� ِفٓي أَه

ۡ
، ی�ل الفعل ال��ارع في لف�ه ١"َوٱۡصَ�َ�ۡعُ�َ� ِلَ�ف

على ال�ال واالس�ق�ال، ما ل� ت�� في س�اق ال�� ق���ة ت�جح إح�اه�ا على األخ��، وفى اآل�ة ال�ا�قة 

، ��ا س�� "إذ"ورد لف� فعل الق�ل في ال��ارع ول��ه دل على ال�اضي، والق���ة في اآل�ات وج�د 

مق�ل الق�ل في اآل�ة ال�ا�قة جاءت في ص�غة ج�لة اس�فهام�ة حق�ق�ة وال��اب وأوض��ا، وج�لة 

  .م��وف

  :اإل�الغ واإلخ�ار ���غة األم� داللة. جـ

،ك�ا ُدلَّ ���غة ...األم� م��قٌل أب�ًا، ور��ا ُدل ���غة ال��� على األم�:" جاء في ارت�اف ال��ب

ا :"األم� على اإلخ�ار ��ا في ق�له تعالي، وق� دل فعل الق�ل ���غة ٢"األم� على ال���
ٗ
 لَّ�ِّ�

ٗ
ۥ َقۡ�ال َفُق�َال َلُه

َ�ٰى 
ۡ
ۥ َیَ�َ�كَُّ� َأۡو َ�� ُل�َنَ� َعِ�  َٔ َوَ��ۡ :"، وق� ت�ل ص�غة األم� على اإلن�ار وال�ع�� ��ا في ق�له تعالى٣"لََّعلَُّه

ا
ٗ
ِ�َ�اِل َفُقۡل َی�ِ�ُفَها َر�ِّي َنۡ�ف

ۡ
ال�ا�قة ی���� مع�ى اإل�الغ واإلخ�ار �أم� ُمق�ر م�  ، واإلن�ار في اآل�ة٤"ٱل

 .ق�ل

  ":دالالت األفعال ال�����ة ل�ع�ى الق�ل -

دون لف�ه، " قال"ت��ع�ل اللغة الع���ة م���عة م� األفعال ال�����ة ل�ع�ى فعل الق�ل ال���ح 

إ�قاع لف� م�قع غ��ه  وال�����...ه� إش�اب مع�ى فعل لفعل، ل�عامل معامل�ه"وال����� في اللغة الع���ة

، ٥"ل����ه ل�ع�اه، وه� ن�ع م� ال��از، وال اخ��اص لل����� �الفعل، بل ���� في االس� أ��اً 

، وق� "ما في مع�ى ال�ق�ل"وت���� ه�ه األفعال ال�الة على مع�ى الق�ل دون لف�ه، ��عل ما �ع�ها ج�لة 

  :تها �ال�اليورد م� تل� األفعال في س�رة �ه أر�عة أفعال، جاءت دالال

 "أوحى"داللة ت���� ح�ا�ة الق�ل في الفعل   . أ

في اآل�ات أر�ع م�ات، وه� م� األفعال ال�ي ت���� مع�ى ح�ا�ة الق�ل، وم�ه " أوحي"ورد الفعل  

َ�ٓا ِإَلىٰٓ ُأّمَِ� َما ُی�َحىٰٓ :" ق�له تعالي
ۡ
 َأۡوَح�

ۡ
َ��ُّ ) ٣٨(ِإذ

ۡ
ِقِه ٱل

ۡ
ُ�ل
ۡ
َ��ِّ َفل

ۡ
ِ�ِف�ِه ِفي ٱل

ۡ
ِ�ِف�ِه ِفي ٱل�َّاُب�ِت َفٱق

ۡ
َأِن ٱق

                                                 
 )٤١- ٤٠(سورة طھ اآلیات  ١
قیق رجب عثمان، مراجعة رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجى، القاھرة، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح: أبى حیان األندلسي ٢

 ٢٠٢٩، الجزء الخامس، ص ١٩٩٨الطبعة األولى، 
 )٤٤(سورة طھ اآلیة  ٣
 )١٠٥(سورة طھ اآلیة  ٤
 ٢٦٦مرجع سابق، ص : الكفوى ٥
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اِحلِ  ،أ� ه� م�ا ی�حى ال م�الة وه� أم� ع���، م�له ...ال�حى إلى أم م�سي:" ف�ها ، وق� جاء١"ِ�ٱل�َّ

في اآل�ة ال�ا�قة یل�ه " أوحى"، والفعل ٢"هي ال�ف��ة ألن ال�حى ��ع�ى الق�ل" أن اق�ف�ه"��� �أن ی�حى 

" أن":ال�ف��حة، وق� �ه� ذل� في ثالث آ�ات أخ��، وق� جاء في أوضح ال��ال�) َأنْ (ج�لة م��رة بـــ

، ٣"ال�ف��حة اله��ة ت�ول مع �ع�ها ����ر، وه�ا ال���ر اس� مف�د ���اج إلى ما ی��� �ه �الم مف��

ِقِه " ، ول�ل� جاء �ع�ها٤"َأْن هي ال�ف��ة ألن ال�حى ��ع�ى الق�ل" )١٩٨١(و�ق�ل ال�از� 
ۡ
ُ�ل
ۡ
َ��ِّ َفل

ۡ
ِ�ِف�ِه ِفي ٱل

ۡ
َفٱق

اِحلِ  َ��ُّ ِ�ٱل�َّ
ۡ
  . هإلت�ام ال�الم و��ان" ٱل

َ�ۡ�ُتَ� َفٱۡسَ�ِ�ۡع ِلَ�ا :"ال����رة في آ�ة واح�ة ،قال تعالى) ِإنَّ (وق� جاءت ال��لة م��رة بـــ 
ۡ
َوَأَنا ٱخ

ِ��ٓ )  ١٣(ُی�َحىٰٓ 
ۡ
َلٰ�َة ِلِ�� ِني َوَأِقِ� ٱل�َّ

ۡ
��ُ

ۡ
 َفٱع

۠
َه ِإالَّٓ َأَنا  ج�لة م��رة �إن" ی�حى"، تال الفعل ٥"ِإنَِّ�ٓي َأَنا ٱ�َُّ َالٓ ِإلَٰ

داللة على ت���� داللة الق�ل ومع�اه في ال��لة ف���ن ��ع�ى ح�ا�ة الق�ل، وق� " ِإنَّ "ال����رة، و��� 

وج�اب الق�� وصلة ال��ص�ل وال�� ُ���ى �الق�ل، �ل أول�� ال ���ن إال :" جاء في أوضح ال��ال�

ج�لة ح�ا�ة الق�ل �ع� ، أ� أن ٦"في م�قع م� ه�ه ال��اقع وج� ��� ه��تها " إن"فإذا وقع� ...ج�لة

  .ال����رة" ِإنَّ "ُ�ْ�َ��ل عل�ها ب�ج�د " أوحى"الفعل 

 "أم�"داللة ت���� الق�ل في الفعل   . ب

 َال :"في آ�ة واح�ة في ص�غة األم�، قال هللا تعالى" أم�"ورد الفعل 
ۖ
َها

ۡ
َلٰ�ِة َوٱۡصَ�ِ�ۡ� َعَل� َلَ� ِ�ٱل�َّ

ۡ
ُمۡ� أَه

ۡ
َوأ

 نَّۡ�ُ�  َٔ َن�ۡ 
ۖ
ا
ٗ
ق
ۡ

َ��ٰ ُلَ� ِرز
ۡ
ِقَ�ُة ِلل�َّق عَٰ

ۡ
 َوٱل

ۗ
 :" ، وق�جاء ف�ها٧"َنۡ�ُزُقَ�

ۖ
َها

ۡ
َلٰ�ِة َوٱۡصَ�ِ�ۡ� َعَل� َلَ� ِ�ٱل�َّ

ۡ
ُمۡ� أَه

ۡ
أ� وَأْقِ�ل أن� " َوأ

، ف�اللة ملسو هيلع هللا ىلص، فا� س��انه وتعالى ی�جه األم� ��ع�ى الق�ل لل�س�ل ٨"أن� مع أهل� على ع�ادة هللا وال�الة

  .في اآل�ة ���� إلى ال��اب ��ع�ى الق�للل��ا�� وس�اق ال��قف " أم�"الفعل 

                                                 
 )٣٩- ٣٨(سورة طھ اآلیات  ١
 ١٤٤، ص )٣(مرجع سابق، الجزء : الزمخشري ٢
 ٣٣٤- ٣٣٣، ص )١(أوضح المسالك في ألفیة ابن مالك، الجزء : ابن ھشام ٣
تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، الطبعة األولى، : فخر الدین ابن العالمة ضیاء الدین عمر دمحم: الرزاى ٤

 ٥٢، ص )٢٢(ھـ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع الجزء١٤٠١/م١٩٨١
 )١٤- ١٣(سورة طھ اآلیات  ٥
 ٣٣٤- ٣٣٣، ص )١(مرجع سابق، الجزء : ابن ھشام ٦
 )١٣٢(سورة طھ اآلیة  ٧
 ١٧٥، ص )٣(مرجع سابق، الجزء : الزمخشرى ٨
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 :"سأل"داللة اإلخ�ار �الق�ل في الفعل . جـ

في آی��� في ص�غة ال��ارع، واسُ�عِ�ل� م�ه ص�غة االس� في آ�ة أخ��، قال هللا " سأل"ورد الفعل  

ا َٔ َوَ��ۡ :"تعالى
ٗ
ِ�َ�اِل َفُقۡل َی�ِ�ُفَها َر�ِّي َنۡ�ف

ۡ
في اآل�ة ال����ة �ف�� ال�ع�فة، جاء في " سأل"، والفعل ١"ُل�َنَ� َعِ� ٱل

، وداللة الفعل ٢"ال��ال لل�ع�فة ق� ���ن لالس�عالم، وتارة لل����� وتارة ل�ع��� ال����ل وت����ه:" ال�ل�ات

: وم� عادة الق�آن أن ال��ال إذا �ان واقعًا �قال في ال��اب"ه�ا اإلخ�ار وال����� لل��ا��، " سأل"الفعل 

ُل�َنَ� َعِ�  َٔ َوَ��ۡ "ف��غة ال��ارع لالس���ار ��الف " ... و��أل�ن� ع� ال�اعة"�ل �ال فاء م) ُقل(

ِ�َ�الِ 
ۡ
فإن ال��غة ف�ها لالس�ق�ال، ألنه س�ال َعِلَ� هللا وق�عه وأخ�� ع�ه ق�ًال، ول�ل� أتى �الفاء الف���ة "ٱل

ا "في ال��اب 
ٗ
  ٣."أ� إذا سأل�ك فقل" َفُقۡل َی�ِ�ُفَها َر�ِّي َنۡ�ف

 ":ناد�"اللة ال��اء ��ع�ى الق�ل في الفعل د  . د

ٓا َأَتٰ�َها ُن�ِدَ� :"في آ�ة واح�ة في ص�غة ال�اضي ال���ى لل��ه�ل، قال هللا تعالى" ناد�"ورد الفعل  َفَل�َّ

ُ��َسىٰٓ  ِس ُ�ٗ�� ) ١١(�َٰ ُ�َق�َّ
ۡ
َ�اِد ٱل

ۡ
َ� ِإنََّ� ِ�ٱل

ۡ
َلۡع َنۡعَل�

ۡ
 َر�َُّ� َفٱخ

۠
ق�أ أب� ع��و واب� :" ف�ها، وق� جاء ٤"ِإّنِٓي َأَنا

و��� ال�اق�ن، أ� ن�د� فق�ل �ا م�سي، أو ألن ال��اء ض�ب " أنا رُ��"�الف�ح، أ� ن�د� �أني " َأني"ك��� 

، فأص��� داللة ال��اء م� �اب ت���� مع�ى الق�ل دون لف�ه، و��ل� ف��لة ٥"م� الق�ل فع�مل معامل�ه

" 
ۡ
َلۡع َنۡعَل�

ۡ
 َر�َُّ� َفٱخ

۠
ِس ُ�ٗ�� ِإّنِٓي َأَنا ُ�َق�َّ

ۡ
َ�اِد ٱل

ۡ
 ".ما في مع�ى الق�ل"ج�لة "َ� ِإنََّ� ِ�ٱل

  :داللة ت���� الق�ل في ال��اب االس�فهامي. هـ

ق� ت�د داللة ال��اب االس�فهامي ��ع�ى الق�ل في اللغة الع���ة، وق� ورد في آ�ات س�رة �ه ال��اب 

   :االس�فهامي ��ع�ى الق�ل في ع�� آ�ات، وانق�� إلى ن����

وج�لة مق�ل الق�ل في ال��اب، وق� ورد " قال"اس�ع�ال االس�فهام ث� فعل الق�ل ال���ح  :ال��� األول - 

َ� ِبَ�ِ��ِ�َ� �َُٰ��َسٰى :" ه�ا ال��� في ثالثة م�اضع في اآل�ات ال����ة، م�ها ق�له تعالى
ۡ
 ) ١٧(َوَما ِتل

َ
َقاَل ِهي

َها َوأَُه�ُّ ِبَها َعَلٰى َغَ��ِ 
ۡ
ُ�ْا َعَل�  ِف�َها مَ َعَ�اَ� َأَتَ��َّ

َ
َ��ٰ  َٔ ي َوِلي

ۡ
إن�ا سأله ل���ه ِعَ�َ� :" ،وق� جاء ف�ها٦"اِرُب ُأخ

                                                 
 )١٠٥(سورة طھ اآلیة  ١
 ٥٠٢مرجع سابق، ص : الكفوى ٢
 ٥٠٣- ٥٠٢المرجع السابق، ص : الكفوى ٣
 )١٢- ١١(سورة طھ اآلیات  ٤
 ١٣٧، ص )٣(ابق، الجزء مرجع س: الزمخشرى ٥
 )١٨- ١٧(سورة طھ اآلیات  ٦
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ما ����عه ع� وعال في ال���ة ال�ا��ة م� قل�ها ح�ة ن��اضة ول�ق�ر في نف�ه ال��ای�ة ال�ع��ة ب�� 

ة إل�ه وق� ��يء ال��اب أع� م� ال��ال لل�اج) "١٩٩٨( ، وجاء في ال�ل�ات١"ال�قل�ب ع�ه وال�قل�ب إل�ه

و��هار االب�هاج �الع�ادة واالس���ار " وما تل� ب����� �ا م�سي"م�ل االس�ل�اذ �ال��اب ��ا في ج�اب 

، أ� أن داللة ال��اب االس�فهامي في اآل�ة هي ج�ب ان��اه ال��ا�� ٢"على م�ا���ها ل��داد غ�� ال�ائل

  .م�سي عل�ه ال�الم ل�ا س�أتي م� ق�ل في س�اق ال��ار ب�� هللا س��انه وتعالى و���

اس�ع�ال فعل الق�ل یل�ه االس�فهام في م�ل ج�لة مق�ل الق�ل، وق� ورد ه�ا ال��� في : ال��� ال�اني -

االس���ار، وق�ل االس���ار ما : االس�فهام) "١٩٩٨(س�عة م�اضع في اآل�ات ال����ة، جاء في ال�ل�ات

أ� حَ�ل : وم� معانى االس�فهام ال�ق���... �ان اس�فهاماً س�� أوًال ول� �فه� ح� الفه�، فإذا س�ل ع�ه ثان�ًا 

 :" ، وم�ها ق�له تعالى٣"ال��ا�� على اإلق�ار واالع��اف �أم� ق� اس�ق� ع��ه
ۡ
ِ�َجَ�ا ِم�

ۡ
َ�َ�ا ِلُ��

ۡ
َقاَل َأِج�

ُ��َسٰى  َ�َ�ا) ٥٧(َأۡرِضَ�ا ِ�ِ�ۡ�ِ�َك �َٰ
ۡ
ۦ َفٱۡجَعۡل َب� ِلِه

ۡ
� ِتَ��ََّ� ِ�ِ�ۡ�ٖ� ّمِ

ۡ
ا  َفَلَ�أ

ٗ
ۥ َنۡ�ُ� َوَالٓ َأنَ� َمَ�ان ِلُفُه

ۡ
ا الَّ ُن�

ٗ
َ�َ� َمۡ�ِع�

ۡ
َوَ��

أن ف�ائ�ه �ان� ت�ع� خ�فًا م�ا جاء �ه م�سي عل�ه ال�الم، لعل�ه و��قانه :" جاء في تف��� اآل�ة ،٤"ُسٗ�� 

، فف�ع�ن �عل� أن م�سي عل�ه ال�الم علي ال�� وأنه غال�ه على ُملِ�ه ال م�اله، ٥"و��قانه أنه على ال��

فال��اب االس�فهامي في اآل�ة إذن غ�ضه اإلق�ار وال����� وح� م�سي على ال�ع��� ع� ما ����ه في 

 .ج�اب ال��اب االس�فهامي

 

 

 

 

 

  

                                                 
 ١٣٩، ص )٣(مرجع سابق، الجزء : الزمخشرى ١
 ٥٠١مرجع سابق، ص : الكفوى ٢
 ٩٩- ٩٨مرجع سابق، ص : الكفوى ٣
 )٥٨- ٥٧(سورة طھ اآلیات  ٤
 ١٥١، ص )٣(الزمخشرى الكشاف، جزء  ٥
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  .العالقات ال�الل�ة ألفعال الق�ل في اللغة الع���ة �ال����� على سف� إس��� :ثان�اً 

ال�ف�لة ع�� ال�ه�د وم� أك��ها  ، وُ�ع� م� األسفار١)כתובם(ی���ى سف� إس��� إلى ال�����ات 

، وُ���� ال�ف� إلى ش���ة إس���، ال�ي َذك� ال�ف� ٢ق�اءة، ن��ًا الرت�ا� ال�ف� �االح�فال �ع�� ال��ر��

ق��ها في عه� مل� فارس أح����وش، و��ف أ��ل� �أسل��ها م���ة هامان، ال�ي �ان ی�مى م� ورائها 

� م�لف م� ع��ة إص�احات، و���� ��� ال�� على جل� أو ، وال�ف٣إلى إ�ادة ال�ه�د في م�ل�ة فارس

  ٤.رق، و��ف� مع ال��راة في ال�ع�� ال�ه�د� لق�اءته في ه�ا الع��

و�ال��� في لغ�ه وأسل��ه فإن �ع� العل�اء ی�دونه إلى ال��ف األول م� الق�ن ال�اني ق�ل 

�ق� �ال�ف� ف�ها، فهي إضافات ت�ا�� ال��الد، و���� ه�ا ال�ار�خ ال��ج�ة ال��نان�ة واإلضافات ال�ي ل

وتع�� ع� ال��قف ح�الى م���ف الق�ن ال�اني ق�ل ال��الد وه� م�قف ���� إلى ال�ف��� األب��ال����ي 

  ٥.ال�ائ� ح���� م� أن نها�ة الع�� على وش� الق�وم

 ):אמר(اس�ع�ال الفعل  -

في  الق�ل ال��اش�، وق� وردكفعل ق�ل ص��ح ف���ر ج�لة ) ָאַמר(الفعل  الع���ة اللغة ت��ع�ل

 غفي لغة ال�ف�، م�ها ص�"ָאַמר"للفعل  م��لفة خ�� وأر�ع�� م�ضع في لغة سف� إس���، واس�ع�ل� ص�غ

  :ال�ف� لغة أم�ل�ها في ال�اضي ال����، وم�

 ַהֶמֶל� ֶאת־ְפֵני ַהְמָׁשְרִתים ַהָסִריִסים ִׁשְבַעת ְוַכְרַכס ֵזַתר ַוֲאַבְגָתא ִבְגָתא ַחְרבֹוָנא ִבְזָתא ִלְמהּוָמן ָאַמר

ׁש׃ְלָהׅביא   ...ַהֶמֶלך ׅלְפֵני ַהַמְלׇכה ֶאת־ַוְׁשִתי ֲאַחְׁשֵורו�

                                                 
ً أسفار الحكمة، وقد استخدم ھذا المسمى عند القسم الثالث من أسفار العھد : تمثل) כתובם(المكتوبات  ١ القدیم، وقد أطلق علیھ أحیانا

. حكماء الیھود للداللة على أسفار العھد القدیم كافة، ثم خصص في مرحلة زمنیة متأخرة للداللة على القسم الثالث من أقسام العھد القدیم

 )٩١ن، ص .ت، د.كلیة دار العلوم، د- امعة القاھرة دمحم صالح توفیق، عبریة العھد القدیم، نصوص ومقارنات، ج: أنظر
یعد أحد األعیاد الیھودیة الشھیرة، وھذا العید ال یمت بصلة إلى رسول هللا موسي علیھ السالم، وال إلى شریعتھ بل ھو : عید البوریم ٢

د، بناء على وعد صدر من ملك الفرس احتفال تذكاري متصل بمالبسات ممھدة للعودة من السبي البابلي في القرن الخامس قبل المیال

الفكر الدیني اإلسرائیلي، أطواره ومذاھبھ، مركز : حسن ظاظا: إلى ممثلي الجالیة الیھودیة المقیمة عند الكلدانیین بالعراق، انظر

 ٢٠٨- ٢٠٧ط، ص .م،د١٩٧١البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة،
 ٨٩ط، ص .، د١٩٦٨أسفار العھد القدیم، معھد البحوث والدراسات العربیة، جامعة الدول العربیة، : مراد كامل ٣
 ٢١٢مرجع سابق، ص : حسن ظاظا ٤
 ٢٣١ط، ص .، د٢٠٠٤مدخل نقدي إلى أسفار العھد القدیم، دار الثقافة العربیة : دمحم خلیفة حسن ٥
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 ی�� ب�� ن ���م�  كان�ا ال�ی� ال��عة ال���ان و���� وز��ار وأ�غ�ا و�غ�ا وح���نا و��ثا ل�ه�مان قال

 ١....ال�ل� أمام إلى ال�ل�ة ى�ب�ش �أت�ا أن أح����وش، ال�ل�

+ فعل الق�ل : في ال��ال ال�اب� دل فعل الق�ل على الق�ل ال��اش�، وات�ع� ال��لة ال��� ال�الي

م��وف دل عل�ه ) ال�ل�(ج�لة الق�ل، وه�ا �الح� أن القائل + ال��ا�� �الق�ل ت��قه الم ال�فع�ل�ة 

  . س�اق ال��قف في ج�لة الق�ل

 ְוָתלּו ַעל־רֹאׁשוֹ  ַעל־ַהְיהּוִדים ֲאֶׁשר־ׇחַׁשב ָהָרָעה ַמֲחַׁשְבתוֹ  ָיׁשּוב ִעם־ַהֵסֶפר ׇאַמר ַהֶמֶל� ִלְפֵני ּוְבֹבָאה
  ַעל־ָהֵעץ׃ ְוֶאת־ָבָניו ֹאתוֹ 

وع�� دخ�لها أمام ال�ل� أم� ���ا�ة أن ُی�د ت�ب��ه ال�د�ء ال�� دب�ه ض� ال�ه�د على رأسه، وأن ��ل��ه ه� 

  ٢.و���ه على ال���ة

في ص�غة ال�اضي إال أن دالل�ه ت��ل� م� الق�ل ال��اش� " ָאַמר"الق�ل  في ال��ال ال�اب� اسُ�ع�ل فعل

إلى مع�ى األم�، وه� أح� مقاص� الق�ل ومعان�ه دون لف�ه، وق� اس�ع�ل� ه�ه ال�اللة في لغة ال�ف� في 

  .م�ضع��

في لغة ال�ف� ب�ض�ح، وه� �ع� م� ال��غ  ٣"preterite" ك�ا �ه� اس�ع�ال ص�غ ال�اضي الق���ة

، و���ى "Narrative past" الق���ة ال�ي ت��� ع���ة العه� الق���، لل�ع��� ع� زم� ال�اضي ال��د�

،فق� ��ل زم� الفعل ٤أ��ًا ال�اضي ال�اق�، وه� ل� �����م في ع���ة ال���ا ولفائف ال��� ال���

ف���ع�ل ال�او� زم� ال�اضي ال��د� اس���اًال لإل�ار ،٥ال�اضي غ�� تام في اإل�ار ال�م�ى لل��د

ال�م�ى لل��د، وه� ���ل اس�ع�اًال دالل�ًا م� اس�ع�االت ص�غ ال��ارع في اللغة الع���ة، ح�� ت��ى 

) וַ (ص�غة ال��ارع م���قًا ب�او القل� ال�� ی���ن م�  )ַוּיקֹטל(ص�غة ال�اضي ال��د� على وزن 

 ت��ی� ف�ها ��ه� ال��غة ، ��اأن)-וְ (الق���، وذل� ت����ًالهاع��او الع�ف ال����ة ��ائ� الف�ح 

                                                 
 )11-10: 1(سفر إستیر  ١
 )٢٥ :٩(سفر إستیر  ٢
مصطلح یستعمل في اللسانیات لإلشارة إلى صیغة من الفعل تعبر عن زمن الماضي دون تحدید : preteriteصیغة الماضي القدیمة  ٣

ویستعمل بشكل رئیسي في السرد ...معین لھ، كما أنھ یستعمل في اللغات التي ال تفرق بین زمن الماضي التام والماضي الناقص

  :انظر. ألحداثالملحمي لربط مجموعة من ا

Rutledge, Ibid., p. 940 & David crystal, Ibid.,  p. 385 
4E. Lipinski, Outline of Semitic languages, p. 341-342 
5Arthur Walker-Jones, Hebrew for Biblical Interpretation, Society of Biblical Literature, Atlanta, GA 

30329, USA,2003,p.89 
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األساس�ة، ال�ي ال تق�ل ح��ة الف�ح  ال��ارع ص�غة ع� ت����ًا ل��غة ال�اضي ال��د� ال��ارعة، ح�ف

  ١.الق��� وال ت��ی� ح�ف ال��ارعة

رع ت��ل إلى زم� ال�اضي، واس�ع�ال واو القل� ق�ل ص�غة ال��ارع ال �ع�ى أن زم� ص�غة ال��ا

ول��ه ی�ضح أن ص�غة ال��ارع اسُ�ع�ل� في س�اق ال��د اس���اًال لفعل ق� وقع في زم� ال�اضي 

ص�غة ال�اضي .... ص�غة ال�اضي" :واس��� ح�وثه ض�� ت�ل�ل ال��د، وه�ا ��ه� ال��� ال�الي

  ٢."ص�غة ال�اضي ال��د�...ال��د�

 على ال��، م���ة إلى ال��ائ� ال���لفة في لغة" ָאַמר"الق�ل لفعل وق� �ه�ت ص�غة ال�اضي ال��د�

  :ن��

 ַנְפִׁשי תנתן־ִלי טֹוב ְוִאם־ַעל־ַהֶמֶלך ַהֶמֶלך ְבֵעיֶני� ֵחן ִאם־ָמָצאִתי ַותֹאַמר ַהַמְלָכה ֶאְסֵתר ַוַתַען
  ְבַבָקָׁשִתי׃ ְוַעִמי ִבְׁשֵאָלִתי

 فل�ع�لي ال�ل�، ع�� ح�� و�ذا ال�ل�، أیها ع���� في نع�ة وج�ت ك�� إن" :وقال� إس��� ال�ل�ة وأجاب�

  ٣".��ل��ي وشع�ي ���لي، نف�ي

  ָיבוֹא׃ ַהֶמֶל� ַויֹאֶמר ֶבָחֵצר ֹעֵמד ָהָמן ִהֵנה ֵאָליו ַהֶמֶל� ַנֲעֵרי ַויֹאְמרּו

  ٤".ل��خل" :ال�ل� فقال ،"�ال�ار واقف هامان ذا ه�:"ل�ل�له  غل�انا وقال

 :على الق�ل ال��اش� وأن�اق ج�لة مق�ل الق�ل �ع�ه "ָאַמר"داللة فعل الق�ل   . أ

في ع���ة العه� الق��� �فعل ق�ل ص��ح ی�ل على الق�ل ال��اش�، وت����م " قال" "ָאַמר"الفعل  ���ع�ل

ص�غة ال�اضي وص�غة ال�اضي ال��د� في ص�ر ج�لة الق�ل ال��اش�، وق� ات�ع� ج�لة مق�ل الق�ل 

  :یلي ما إس��� سف� ةلغ �ع�ه ع�ة أن�اق جاء م�ها في

  :ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة فعل�ة -

  ָדָבר׃ ִעמוֹ  לֹא־ַנֲעָׂשה ְמׇׁשְרׇתיו ַהֶמֶל� ַנֲעֵרי ַויֹאְמרּו

                                                 
1 Arthur Walker-Jones, Ibid. ,p.50 
2Arthur Walker-Jones, Ibid. ,p. 59 

 )٣: ٧(سفر إستیر  ٣
 )٥: ٦(سفر إستیر  ٤
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، في ال��ال ال�اب� اس�ع�ل� ص�غة ال�اضي ١"ل� ُ�ع�ل معه شيء: "فقال غل�ان ال�ل� ال�ی� ���م�نه

، وُح�ف ال��ا�� �الق�ل )غل�ان ال�ل�(القائل ال��د� م� فعل الق�ل ال�ال على الق�ل ال��اش�، وتاله 

ودل عل�ه س�اق ال��قف، وجاءت ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة فعل�ة م�ف�ة، وق� ت��ع�ل ال��لة الفعل�ة ال���وءة 

  :�فعل أم� ج�لة ل�ق�ل الق�ل، على ن��

  ...ִדַבְרּתָ  ַכֲאֶׁשר ְוֶאת־ַהסּוס ֶאת־ַהְלבּוׁש ַקח ַמֵהר ְלָהָמן ַהֶמֶל� ַוּיֹאֶמר

  ٢..."أس�ع وخ� الل�اس والف�س ��ا ت�ل��: "فقال ال�ل� لهامان

  :أو ت��ع�ل ال��لة الفعل�ة ال����ة، على ن��

  ַמְרֶאה׃ טֹובֹות ְבתּולֹות ְנָערֹות ַלֶמֶל� ְיַבְקׁשּו ְמָׁשְרָתיו ַנֲעֵרי־ַהֶמֶל� ַוּיֹאְמרּו

  ٣".ف��ات ع�ار� ِح�ان ال����لُ��َّل� لل�ل� " :فقال غل�ان ال�ل� ال�ی� ���م�نه

في ال��ال ال�اب� دل فعل الق�ل على الق�ل ال��اش�، وق� اخ�لف ت�ت�� ج�لة ال�ق�ل، ف��أت �فعل الق�ل 

، ث� ج�لة مق�ل الق�ل وجاءت ج�لة فعل�ة، ث� أخ��ًا )غل�ان ال�ل�(القائل  في ص�غة ال�اضي ال��د� ث�

  .ص�غة االق��اح على ال��ا�� �الق�ل، وال��لة ت��ل )ال�ل�(ال��ا�� �الق�ل

  :ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة اس��ة -

  ְבֵעיֶניׇך׃ ַכטֹוב בוֹ  ַלֲעׂשֹות ְוׇהׇעם ׇל� ׇנתּון ַהֶכֶסף ְלׇהׇמן ַהֶמֶל� ַוּיֹאֶמר

، في ال��ال ٤."الف�ة ق� أع��� ل�، وال�ع� أ��ًا، ل�فعل �ه ما ���� في ع����: " وقال ال�ل� لهامان

، )ال�ل�(اس�ع�ل� ص�غة ال�اضي ال��د� م� فعل الق�ل لل�اللة على الق�ل ال��اش�، وتاله القائل ال�اب� 

م���قًا ���ف ال�� الالم، ث� جاءت ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة اس��ة، وق� ) هامان(ث� ال��ا�� �الق�ل 

  .، وغ��ها)٦: ٧(، )٧: ٦(إس��� : ت��ر ه�ا ال��� في م�اضع ع�ة، م�ها

  :اس�فهام�ة ج�لة لق�لا مق�ل ج�لة -

 ַיְחֹפץ ְלִמי ְבִלבוֹ  ָהָמן ַוּיֹאֶמר ׅביקרוֹ  ָחֵפץ ַהֶמֶל� ֲאֶׁשר ָבׅאיׁש ַמה־ַלֲעׂשֹות ַהֶמֶל� לוֹ  ַוּיֹאֶמר ָהָמן ַוָּיבוֹא
  ׅמֶמִני׃ יֹוֵתר ְיָקר ַלֲעׂשֹות ַהֶמֶל�

                                                 
 )٣: ٦(سفر إستیر  ١
 )١٠: ٦(سفر إستیر  ٢
 )٢: ٢(سفر إستیر  ٣
 )١١: ٣(سفر إستیر  ٤
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م� ��� :" ، فقال هامان في قل�ه"ُ���مه؟ماذا ُ�ع�ل ل�جل ُ��� ال�ل� �أن : "ول�ا دخل هامان قال له ال�ل�

في ال��ال ال�اب� اس�ع�ل� ص�غة ال�اضي ال��د� لفعل الق�ل، تالها ، ١"ال�ل� �أن ���مه أك�� م�ى؟

،و�الح� أن ج�ل "ال�ل�"ال��ا�� �الق�ل أناب ع�ه إضافة ال���� الغائ� إلى ح�ف ال�� ث� القائل 

عل�ه ال���� م�افا إلى أح� ح�وف ال�� و�أتي سا�قًا  الق�ل ال�ي ���ن ف�ها ال��ا�� م��وف ی�ل

للقائل، أما ج�لة الق�ل ف�اءت ج�لة اس�فهام�ة حق�ق�ة في ج�لة الق�ل األولى، ث� جاءت ج�لة اس�فهام�ة 

م�از�ة في ج�لة الق�ل ال�ان�ة، وق� دل� ج�لة مق�ل الق�ل االس�فهام�ة ال�ان�ة على ال��از �الق�ل، ل�ج�د 

ث�ف�ه"��ع�ى )ְבׅלבוֹ ...ּיֹאֶמרוַ (ال�����  ، إذن فق� تأتى ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة اس�فهام حق�قي أو "ح�َّ

إس��� : م�از�، وال�� ���د ذل� ه� س�اق الق�ل وال��قف، وق� ت��ر ه�ا ال��� في م�اضع ع�ة، م�ها

  .، وغ��ها)٤: ٦(، )٣: ٦(، )٤: ٥(، )٣:٣(

  :ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة ش���ة -

  לֹו׃ ֲאֶׁשר־ָעִׂשיִתי ֶאל־ַהִמְׁשֶתה ַהיֹום ְוָהָמן ַהֶמֶל� ָיבוֹא טֹוב ִאם־ַעל־ַהֶמֶל� ֶאְסֵתר ַוּתֹאֶמר

،في ال��ال ٢"إن َحُ�� ع�� ال�ل� فل�أت ال�ل� وهامان ال��م إلى ال�ل��ة ال�ي أع�دتها له: "وقال� إس���

، ث� )إس���(�ل ال��اش�، تاله القائل ال�اب� اس�ع�ل� ص�غة ال�اضي ال��د� لفعل الق�ل لل�اللة على الق

، وق� )ׅאם(، ث� ج�لة مق�ل الق�ل ال�ي جاءت ج�لة ش���ة، ت��أ �أداة ال��� )ال�ل�(ال��ا�� �الق�ل

  .، وغ��ها)٣: ٧(، )١٣: ٦(، )٨: ٥(إس��� : ت��ر ه�ا ال��� في م�اضع ع�ة، م�ها

  :، على ن��ك�ا أن ج�لة مق�ل الق�ل ق� تأتى ج�لة تعل�ل�ة

  ָוׅדין׃ ָדת ָכל־ֹיְדֵעי ִלְפֵני ַהֶמֶל� ְדַבר ִכי־ֵכן ָהִעִתים ֹיְדֵעי ַלֲחָכִמים ַהֶמֶל� ַוּיֹאֶמר

  ٣.ألنه ه��ا �ان أم� ال�ل� ن�� ج��ع العارف�� �ال��ة والق�اء وقال ال�ل� لل���اء العارف�� �األزم�ة

لل�اللة على ال�ق�ل ال��اش�، ث� القائل في ال��ال ال�اب� اس�ع�ل� ص�غة ال�اضي ال��د� م� فعل الق�ل 

، ث� ج�لة مق�ل الق�ل م��رة )ال���اء والعارف��(، ث� ال��ا�� �الق�ل م���قا ���ف ال�� الالم )ال�ل�(

  .ال�عل�ل�ة) ׅכי(�األداة 

                                                 
 )٦: ٦(سفر إستیر  ١
 )٤: ٥(سفر إستیر  ٢
 )١٣: ١(سفر إستیر  ٣
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ع���ة العه�  أن ال��اش�،إال الق�ل ج�ل ص�ر في ص��ح ق�ل كفعل" ָאַמר"الفعل  اس�ع�ال م� و�ال�غ�

  :م�ها م��لفة ب�الالت أح�اناً  ت��ع�له ق� الق���

 :ال�الم على الق�رة فعل على" ָאַמר"الفعل  داللة  . أ

�اإلضافة إلى مع�ى الق�ل، مع�ى الق�رة على ال�الم، وق� اس�ع�ل� لغة ال�� الفعل " ָאַמר"ی���� الفعل 

  :لل�اللة على مع�ى الق�رة على ال�الم في لغة ال��، على ن��" ָאַמר"

  ֵּכן׃ ַלֲעׂשֹות ִלבוֹ  ֲאֶׁשר־ְמָלאוֹ  הּוא ְוֵאי־ֶזה ֶזה הּוא ׅמי ַהַמְלָכה ְלֶאְסֵתר ַוּיֹאֶמר ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶמֶל� ַוּיֹאֶמר

وأی� ه� ه�ا ال�� ی��اس� �قل�ه على أن �فعل  ؟م� ه�: "��وش وقال إلس��� ال�ل�ةف��ل� ال�ل� أح�� 

  ١ذل�؟

أوًال ��ع�ى فعل ال��ل�، وت��ل� دالل�ه م� فعل ق�ل " ַוּיֹאֶמר "الق�ل في ال��ال ال�اب� اس�ع�ل فعل 

ص��ح إلى فعل الق�رة على ال�الم، ث� اسُ�ع�ل �ع� ذل� ب�ف� ال��غة ��ع�ى فعل الق�ل ال��اش�، وه�ا 

�أ ، ففي س�اق ال��د في ع���ة العه� الق��� ق� یل)فعل الق�ل(على الفعل) الفاعل في ال��لة(تق�م القائل 

، ث� ج�لة مق�ل الق�ل )ال�ل�ة إس���(، ث� تاله ال��ا�� �الق�ل٢ال�او� إلى تق��� الفاعل على فعله لل�����

  .ال�ي جاءت في ص�غة ج�لة اس�فهام حق�قي

 :ال��اش� في وج�د وس�� ُ����ل عل�ه �ق���ة غ�� والق�ل اإل�الغ على" ָאַמר"الق�ل فعل داللة  . ب

ال�اللي في مع�ى  ال���ل على ت�ل ق���ة وج�د في �الق�ل اإل�الغ داللة إلى الق�ل فعل داللة ت�غ��

  :ن�� الق�ل،على

  ִמָכל־ַהְּיהּוִדים׃ ֵבית־ַהֶמֶל� ְלִהָמֵלט ְבַנְפֵׁש� ַאל־ְתַדִּמי ֶאל־ֶאְסתר ְלָהִׁשיב ָמְרֳדַכי ַוּיֹאֶמר

 ٣".دون ج��ع ال�ه�دال تع�ق�� إن� ت���� في ب�� ال�ل� : "وقال م�ردخا� أن ت�اوب إس���

م� داللة الق�ل ال��اش� إلى الق�ل غ�� ال��اش� ب�ج�د ناقل " ָאַמר"داللة الفعل في ال��ال ال�اب� ت��ل� 

، ث� ُح�ف ال��ا�� األول )م�ردخا�(فعل الق�ل تاله القائل : للق�ل، وجاء ن�� ج�لة الق�ل �ال�الي

ق���ة لل���وف وال���ل " أن ت�اوب" "ְלָהִׁשיב"�الفعل ث� جاء ) رس�ل إس���(�الق�ل ودل عل�ه س�اق الق�ل

، وه�ا ی���� أن ال��ا�� �الق�ل ال��اش� ت��ل إلى ُم�لغ )إس���(ال�اللى للفعل، تالها الُ��لغ �الق�ل 

                                                 
 )٥: ٧(سفر إستیر  ١

2Arthur Walker-Jones, Ibid.,p. 193 
 )١٣: ٤(سفر إستیر  ٣
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�الق�ل إلى ال��ا�� ال�اني �الق�ل أو ال��ق�ل له الق�ل، وه�ا ال��ادل في األدوار �ع� أح� ال��ات ال��نة 

لق�ل �ع�ل�ة ت�اول لغ��، وق��لها ل��ادل األدوار ب�� أ��افها، وق� ت��ر ه�ا ال��� في م�ضع ع�ل�ة ا

  ).١٥: ٤(إس��� :آخ� 

 ):ָקָרא(اس�ع�ال الفعل  -

في س�ة م�اضع في سف� إس���، وت��ع اس�ع�ال ال��غ ب�� ال�اضي وال��ارع "אָר קָ "وردت ص�غ الفعل 

 :ال�ي ع��ت ع�ها ص�غ الفعل في لغة ال�ف�، وم�هاوال�اضي ال��د�، وق� اخ�لف� ال�الالت 

 :داللة الق�ل غ�� ال��اش� - 

 :�اع��ار أن ال��اء أح� مقاص� الق�ل في اللغة، وم�ها" אָר קָ "ت���� مع�ى الق�ل في الفعل 

 ַמה־ֶזה ָלַדַעת ַעל־ָמְרֳדָכי ַוְתצֵּוהּו ְלָפֶניהָ  ֶהֱעִמיד ֲאֶׁשר ַהֶמֶלך ִמָסִריִסי ַלֲהָת� ֶאְסֵתר ַוִּתְקָרא
  ְוַעל־ַמה־ֶזה׃

ف�ع� إس��� ه�اخ واح�ًا م� خ��ان ال�ل� ال�� أوقفه ب�� ی�یها، وأع��ه وص�ة إلى م�ردخا� ل�عل� ماذا 

  ١.ول�اذا

، وت��� مع�ى االس�ف�ار وال��ال وه� أح� مقاص� "أوص�ه"��ع�ى " הּוצּוֵ תְ וַ "و��ه� في الفق�ة الفعل 

  .ع�ى الق�ل غ�� ال��اش�الق�ل، فأص�ح الفعل م����ا م

 :داللة ال��اء واإلعالن - 

، وق� اسُ�ع�ل� " אקָר ִיְ וַ "ُتع� داللة ال��اء واإلعالن م� مقاص� الق�ل غ�� ال��اش� ال�ي ی����ها الفعل 

 :  ص�غة ال�اضي ال��د� للفعل في ال�ف�، وم�ها

  ִביָקרֹו׃ ָחֵפץ ַהֶמֶל� ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ֵיָעֶׂשה ָכָכה ְלָפָניו ַוִיְקָרא

  ٢."ه��ا ُ���ع لل�جل ال�� َ�ُ�ُ� ال�ل� �أن ���مه:"وناد� أمامه

 ):ִהִגיד(اس�ع�ال الفعل 

، وق� �ه� "ما في مع�ى الق�ل"ت��ع�له اللغة الع���ة في ب�ا�ة ج�لة ) أخ��، ح�َّث(��ع�ى ) ידּגִ הִ (الفعل 

 :ب�الالت م��لفة، م�هاه�ا االس�ع�ال في أح� ع�� م�ضعًا في سف� إس���، واس�ع�ل 

  

                                                 
 )٥: ٤(سفر إستیر  ١
 )١١b: ٦(سفر إستیر  ٢



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٣٢٠

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

 : داللة الق�ل ال��اش� ث� ال���ل إلى داللة ح�ا�ة الق�ل   . أ

في ص�غة ال�اضي ال��د� في �ع� ال��اضع لل�اللة على الق�ل ال��اش�، " ַוַיִגיד"ح�� اس�ع�ل الفعل 

  :ف�أتي �ع�ه ال��ا�� �الق�ل وُ���ف القائل و����ل عل�ه م� س�اق الق�ل، ��ا في

   ָמְרֳדַכי ִּדְבֵרי ֲהַיַעְמדּו ִלְראֹות ְלָהָמן ַוַּיִּגידּו

 .١وأخ��وا هامان ل��وا هل �ق�م �الم م�ردخا�

 ֲאֶׁשר־הּוא ָלֶהם ִּכי־ִהִּגיד :في ح�� ت��ل� داللة الفعل إلى داللة ح�ا�ة الق�ل في م�ضع آخ�، على ن��

إلى مع�ى اإل�الغ �الق�ل نقالً ع� ) ִּכי(الفعل �ع� األداة ، وه�ا ت��ل� داللة ٢ألنه أخ��ه� أنه یه�د�ְיהּוִדי׃

  .ل���ح ال�اقل للق�ل ه� الُ�َ�ِلغ �الق�ل) م�ردخا�(ل�ان القائل األصلي

 :داللة الق�ل غ�� ال��اش� على ل�ان ال�او� أو �ات� ال��  . ب

ال�� ی��� في س�اق ال��د في ص�غة ال�اضي ال��د� على ل�ان ال�او�، " ׅהׅגיד"���ع�ل الفعل 

، وهي تق��ة ٣أح�اث الق�ة و�ق�ر ما ال�� ن�اه وال�� ال ن�اه، ف�جهة ن�� ال�او� ت�ث� وت�ش� القار� 

ت��ع�ل في ال��د لإلخ�ار ع� أح�اث أو تفاص�ل ل�� لها قائل م��د، وال��ا�� �الق�ل ف�ها ���ن قار� 

  : اال�� أو سامعه، وق� ورد ذل� في سف� إس��� في �ع� ال��اضع، وم�ه

  לֹא־ַתִּגיד׃ ֲאֶׁשר ָעֶליהָ  ִצִּוָה ָמְרֳדַכי ִּכי ְוֶאת־מֹוַלְדָּתּה ֶאת־ַעָמה ֶאְסֵתר לֹא־ִהִּגיָדה

  ٤).به�(ول� ت��� إس��� ع� شع�ها وج��ها ألن م�ردخا� أوصاها أال ت��� 

 ):الُ�َ�لغ �ال�ق�ل(داللة اإلخ�ار واإل�الغ ب�ج�د ناقل وس�� للق�ل . جـ

في األدوار ب�� القائل وال�اقل وال��ا�� �ال�ق�ل أح� ال��ات ال�ي ُتْ�ه� ال��ونة في ع�ل�ة �ع� ال��ادل 

  :الق�ل، وفى لغة سف� إس��� �ه�ت تل� ال��ونة في ت�ادل األدوار، على ن��

  ָמְרֳּדָכי׃ ְבֵׁשם ַלֶמֶל� ֶאְסֵתר ַוּתֹאֶמר ַהַּמְלָּכה ְלֶאְסֵתר ַוַּיֵגד ְלָמְרֳדַכי ַהָדָבר ַוִּיָּוַדע

  ٥.فعل� األم� ع�� م�ردخا�، فأخ�� إس��� ال�ل�ة،فأخ��ت إس��� ال�ل� �اس� م�ردخا�

                                                 
 )b ٤: ٣(سفر إستیر  ١
 )٤c: ٣(سفر إستیر  ٢

3Arthur Walker-Jones, Ibid.,p. 19١ 
 )١٠: ٢(سفر إستیر  ٤
 )٢٢: ٢(سفر إستیر  ٥
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ب�ور ال��ا�� �الق�ل أوًال ث� ت��ل دورها إلى ناقل للق�ل، واك�فى " ال�ل�ة إس���"في ال��ال ال�اب� قام� 

الق�ل، وح�ف� ج�لة مق�ل الق�ل ب�ور ال��ا�� �الق�ل في ع�ل�ة " ال�ل�"ب�ور القائل، واك�فى " م�ردخا�"

واس��ل عل�ها م� س�اق ال��قف في س�اق الق�ل، وه�ا ال��ادل في األدوار ی�ل على م�ونة ع�ل�ة الق�ل، 

  .و�م�ان�ة إس�اد أك�� م� دور أل��اف ع�ل�ة الق�ل ��ا ی�اف� س�اق الق�ل وال��قف لع�ل�ة ال��اول اللغ�� 

 ):ִדֵבר(اس�ع�ال الفعل  -

  :  ، في سف� إس��� م�ة واح�ة ���غة الفعل ال��ارع"ت�ل�، أخ��"��ع�ى " ִדֵבר" اس�ع�ل الفعل

  ...ַוִּתְתַחֶּנן־לוֹ  ַוֵּתְבּךְ  ַרְגָליו ִלְפֵני ַוִתֹּפל ַהֶמֶל� ִלְפֵני ַוְתַדֵּבר ֶאְסֵתר ַוּתֹוֶסף

  ١...ث� عادت إس��� وت�ل�� أمام ال�ل� وسق�� ع�� رجل�ه و��� وت��ع� إل�ه

  :، على ن��"ִדֵבר "�ه�ت في لغة ال�ف� ال���قات ال���لفة م� مادة الفعلول�� 

  ...ַהֶמֶל� ִבְדַבר ָלבוֹא ַוְׁשִּתי ַהַמְלָכה ַוְּתָמֵאן: ، وم�ها"�ل� - أم�"��ع�ى "ַדָבר" -

  ٢...فأب� ال�ل�ة وش�ى أن تأتى ���� أم� ال�ل�

أو " أخ�ار األ�ام"لغة ال�ف� في إشارة إلى ��اب  ، وق� وردت في"أخ�ار، أح�اث"��ع�ى "  ַהָיִמים ִדְבֵרי " -

 :ك�اب تار�خ األح�اث ال�ي وقع� في عه� ال�ل� أح����وش، على ن��

  ٣.و��� ذل� في سف� أخ�ار األ�ام أمام ال�ل�ַהֶמֶל�׃ ִלְפֵני ַהָּיִמים ִדְבֵרי ְבֵסֶפר ַוִּיָכֵתב

 ):ַוְיִהי(اس�ع�ال ال��غة  -

كان في ص�غة ال�اضي ال��د� ال����ق �ال�او  )היה(اس�ع�ال الفعل أشارت �ع� ال�راسات إلى 

في ب�ا�ة ج�لة ال��ي، و�ق�م ل�ان حال ال�او� أو ال�ات� مقام القائل، وق� وردت تل� ال��غة في ) ַוְיִהי(

أ�ام  وح�ث في...ַהֶמֶל� ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּביֵמי ַוְיִהי: م�ات، وم�ها) ٣(سف� إس��� 

  ٤...أح����وش، وه� أح����وش ال�ل�

                                                 
 )٣: ٨(سفر إستیر  ١
 )١٢: ١(سفر إستیر  ٢
 )٢٣: ٢(ستیر سفر إ ٣
 )١: ١(سفر إستیر  ٤
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على ح�ا�ة الق�ل، وما یل�ها ه� ج�لة مع�ى الق�ل، أو ج�لة ال��ا�ة، وه�ا االس�ع�ال ل� ) ַוְיִהי(وه�ا ت�ل 

 ַמְלכּות ֶאְסֵתר ַוִּתְלַבׁש ַהְׁשִליִׁשי ַּבּיֹום ַוְיִהי: ���لف أو ی�غ�� على م�� إص�احات ال�ف�، ��ا في

  ...ֵבית־ַהֶמֶל� ַבֲחַצר ַוַתֲעֹמד

  ١...و�ان في ال��م ال�الث�� ل��� إس��� ث�ا�ًا مل��ة ووقف� في دار ب�� ال�ل�

  العالقات ال�الل�ة ألفعال الق�ل في اللغة ال�ع��ة: ثال�اً 

أن الع�ی� م� ال�راسات ال�����ة في اللغات اإلث��سام�ة تع��� أن فعل ) "٢٠٠٩(ی�� مای� 

، و���ف أن ٢"ع� في ال��لة الفعل�ة وت����ها، وأنه �ع� فعل م��� في ج�لة الق�لفعل م�ا) say(الق�ل

اللغة ال�ع��ة وغ��ها م� اللغات اإلث��سام�ة ت��ع�ل ع�ة أفعال لل�ع��� ع� مفه�م ال�الم، دون ال��� "

الق�ل في اللغة ، وق� ق�� أفعال "وغ��ها...إلى األفعال ال�الة على عادات لف��ة أخ�� �ال��اخ، واألم�

  :ال�ع��ة م� ح�� ال�اللة إلى

 ብህለقال : فعل الق�ل ال���ح )١(

 ነገረأخ�� ): الق�ل غ�� ال��اش�(فعل اإلخ�ار  )٢(

 " ጸወገ"ت�ل� : فعل الق�رة على ال�الم )٣(

إن ال��ای� ال�فاه��ى ب�� فعل االق��اس واألفعال األخ�� ��ه� في اللغة )"٢٠٠٩(و���ف مای�

ت��ع أولى �قا�اها إلى ألف�� س�ة م��، وه�ا �ع� اب��ار م��� للغات اإلث��سام�ة ال�ع��ة، وهى لغة ���� 

، ففي )٢٠٠٩(،و���لف ال�اح� مع رأ� مای�٣ألن اللغات ال�ام�ة خارج إث����ا تف�ق� إلى فعل االق��اس

األفعال  كفعل ق�ل ص��ح لل�ع��� ع� الق�ل ال��اش�، في ح�� ت��ع�ل) قال(اللغة الع���ة ُ���ع�ل الفعل 

في الق�ل غ�� ال��اش�، ��ل� في اللغة ) وغ��ها...أخ��، أم�، سأل، أبلغ،:(ال�����ة مع�ى الق�ل م�ل

في ج�لة الق�ل  )ַאׇמר(الع���ة ال�ي تف�ق ب�� فعل الق�ل ال���ح وفعل االق��اس، ف���ع�ل الفعل 

في  )ספר, מסר, סבר:(�� م�لوأ��ًا أفعال أخ)הגיד(والفعل  )דבר(ال��اش�ة، في ح�� ت��ع�ل الفعل 

ج�لة االق��اس والق�ل غ�� ال��اش�، إذن فال�ف��� في اس�ع�ال أفعال ال�الم لل�ع��� ع� الق�ل ال���ح 

                                                 
 )١: ٥(سفر إستیر  ١

 
2Rony Meyer, Ibid. ,p.18 
3Rony Meyer, Ibid. ,p.20 
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واالق��اس واإل�الغ م�ج�د في اللغة الع���ة والع���ة ��ا ه� في اللغة ال�ع��ة، وه� ما ��ه� في لغة 

  .ل����اع��اره�ا مادة ا" س�رة �ه"و" سف� إس���"

، إال أن اللغة ال�ع��ة في ال�ق��� ال�اب�" ت��ث، أبلغ"��ع�ى  "ነበበ"ل� ی�رج الفعل " مای�"ورغ� أن 

م� س�ات أفعال الق�ل في اللغة "أن  )١٩٠٢(و��� دل�انت��ع�له ض�� أفعال الق�ل غ�� ال��اش�، 

�الفعل، أو ال�ادة ال�ي ی�فاعل ال�ع��ة اس�ع�الها ال�فع�ل �ه لل�اللة على ال��� أو ال�يء ال��أث� 

و��ا ت��اج األفعال ال��ع��ة إلى مفع�ل �ه، فإن ... معها، أو ال��ض�ع، وه�ا االس�ع�ال ال�ع�اد لل�فع�ل

أفعال : وم�ها...الع�ی� م� األفعال ال�ي تع� م���ة لل��ه�ل ق� ت��اج له، م� خالل ال���ل إلى ال�ع��ة

  ١."م�الق�ل وال���ث وال��د وال�عاء واأل

وق� �ه� في لغة سف� إس��� �ع� األفعال ال�ا�قة ول� ��ه� اآلخ�، وس�ق��� ال��� على ما ورد م� 

  .أفعال الق�ل في لغة ال�ف� م�ل ال�راسة

  :في اللغة ال�ع��ة)ብሀለ(داللة فعل الق�ل ال���ح  -

األفعال ال�اذة في فعًال للق�ل ال���ح، وه� م� ٢"قال، ت��ث، أعل�"��ع�ى " ብሀለ"���ع�ل الفعل 

اإلس�اد إلى ض�ائ� ال�فع، فع�� الفعل ت�ق� في ص�غة ال��ارع حال إس�ادها ل��ائ� ال�فع، وت�ق� 

ع�� الفعل والمه حال إس�ادها إلى ض�ائ� الغائ� ال�ف�د ب��ع�ه، وض�ائ� ال��ا�� ال�ف�د ب��ع�ه، 

إلى �اقي ال��ائ� في " ብሀለ"لفعل وال���ل� ال�ف�د وال��ع، في ح�� أن الم الفعل ت�ه� في إس�اد ا

ال��ارع، وت�ه� الم الفعل في ص�غ ال�اضي واألم� وال���ر، ب���ا ت�ه� ع�� الفعل في ال��غ 

في إم�ان�ة تعق� أفعال ) ١٩٩١"(ل��الو"مع ) ٢٠٠٩" (مای�"و��ف�  ،٣ال����ة ال�ي ت��ى في ص�غ م����ة

في " قال -  bhl-አብሀለ<"اإلث��سام�ة إلى ال��ر الق�ل غ�� ال��اش� م� م���ر د�اك�ونى في اللغات 

مه��ر في ع�د م�  )bhl(وعلى ال�غ� م� أن ال��ر  كل اللغات اإلث��سام�ة رغ� اخ�الفها ال�م�ى،

  ٤).فعل ق�ل(اللغات ال�ام�ة األخ��، إال أن اللغات اإلث��سام�ة ��رته إلى فعل لف�ي 

                                                 
1Dillmann, A.,Ethiopic grammar,p.435 
2Leslau ,Wolf: Ibid., p.٨٩ 
3O’Lambdin, Thomas, Ibid., p.181-182 
4Leslau,1969,p188&Rony Meyer, Ibid. ,p.19 
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دالالت م��لفة، ورد م�ها في لغة ال�ف� في ال�� لل�ع��� ع� " በሀለ"وت��ع�ل اللغة ال�ع��ة الفعل 

 :ال�ع�� 

 :على الق�ل ال��اش�" በሀለ"داللة الفعل   . أ

كفعل ق�ل " በሀለ"��ع�ل الفعل ُتف�ق اللغة ال�ع��ة ب�� الق�ل ال��اش� والق�ل غ�� ال��اش�، ف�ُ 

م�ل  أن ج�لة مق�ل الق�ل ال تقع في) ١٩٠٧(ص��ح في ص�ر ج�لة الق�ل ال��اش�، و��� دل�ان 

، "قال له")ይቤሎ(ال�فع�ل�ة فق�، بل ال��ا�� �الق�ل ق� ���ن ُم��راً �ال�فع�ل�ة أ��ًا، ��ا في حالة 

)ይቤሉኒ"( َّوت��ع�ل اللغة ال�ع��ة "...قال�ا لى ،)ለ(  ،الم ال�فع�ل�ة في مع�� األح�ان مع ال�فع�ل �ه

 :، على ن��١)በ(ج� ال�اءخاصة إذا �ان ال�فع�ل �ه ض���، ور��ا ت����ل الم ال�فع�ل�ة ���ف 

ወእምደኀረ፡ኰነና፡ይቤልዎ፡ደቂቁ፡ለነጉሥ፡ይኀሥሡ፡ለንጉሥ፡አዋልደ፡ደናግለ፡2 

  ٣.و�ع� م�اس��ها، قال�ا له غل�ان ال�ل� لُ���� لل�ل� ع� ف��ات ع�ار� 

ت�ه� ح�� ��اف ض��� ال�فع�ل�ة إلى أ� ص�غة ت��هى �ال���ة ال��الة  )ለ(و�الح� أن ع�� الفعل 

)ē( ال�الم ال��اش� "، وت���ر تل� ال��غ وت��ع�ل �ان��ام في ب�ا�ة ج�لة الق�ل ال���حdirect 

speech"على ن��٤ ،:  

ወይቤሎ፡ሜኬዎስ፡ለንጉሥ፡ወለመላእከቲሁኒ፡አኮ፡ላዕለ፡ንጉሥ፡ባሕቲቱ፡ዘአበሰት፡አስጢን፡

ንግሥት፡እለ፡ላዕለ፡ኵሎሙ፡መላእከት፡ወላዕለ፡መገብት፡ንጉሥ። 5 

إلى ج��ع ) أساءت(وش�ى ال�ل�ة، بل ل�� إلى ال�ل� وح�ه أذن�� : "فقال م���ان أمام ال�ل� وال�ؤساء

  ٦.رؤساء ورسل ال�ل�

م��� إل ض��� الغائ� " በሀለ"في ال��ال ال�اب� دل فعل الق�ل على الق�ل ال��اش�، وجاء فعل الق�ل 

، ث� ال��ا�� �الق�ل م���قًا �الالم "ሜኬዎስ"ول�� �ه ض��� ال�فع�ل�ة لل�ف�د الغائ�، تاله القائل 

                                                 
1Dillmann, A.,Ethiopic grammar,p.435 
2Est., Ethi.,Pere., (2: 2), p. 21 

 .ترجمة الباحث ٣
4O’Lambdin, Thomas, Ibid., Pp.181-82 
5Est. Ethi.,Pere., (1: 16) ,p. 20 

 ترجمة الباحث ٦
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"ለንጉሥ"٤(، ٣)١١: ٣(، ٢)٢:٢(، ١)١٠: ١(إس���: ��� في م�اضع ع�ة م�ها، وق� ت��ر ه�ا ال :

٥).٦: ٥(، ٤)١٢- ١١  

" እንዘ"لل�اللة على الق�ل ال��اش��ذا س�� الفعل أداة ال���" በሀለ"ك�ا ت��ع�ل اللغة ال�ع��ة فعل الق�ل 

  :، على ن��٦لإلشارة إلى ال�الم ال��اش�

እንዘ፡ትብል፡ሖርአ፡አስተጋብአሙአ፡ለአይሁድአ፡7 

  ٨.اذه� اج�ع ال�ه�د): إس���(قال�ح�� 

ودل عل�ه " إس���"دل على الق�ل ال��اش�وق� ُح�ف القائل " በሀለ"في ال��ال ال�اب� �الح� أن الفعل 

��ا ت��ع�ل ، "ሖር"ض��� إس�اد الفعل، وجاءت ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة فعل�ة فعلها في ص�غة األم�

تل�� �ال�ل�ات األولى م� ج�لة الق�ل وال�ل�ة األخ��ة لإلشارة إلى الق�ل ال��اش� ح�� ) a- አ<(الالحقة 

في �ع� ) a- አ<(، وق� ت��ر اس�ع�ال الالحقة ٩وفى أح�ان نادرة تل�� ��ل �ل�ة م� �ل�ات ال��

 .ال��اضع م� ال�ف�

في ع�ة ت�اك�� تف�� الق�ل ال��اش�، وفى أغل�ها ُحِ�ف أح� أر�ان " በሀለ"وت��ع�ل اللغة ال�ع��ة الفعل 

، وق� اس�ع�ل في �ع� ال��اضع في "قال/ك�ا قال�"��ع�ى "በከመ፡ይ/ትቤ"لق�ل، م�ها اس�ع�ال ج�لة ا

 :سف� إس��� م�ها

ወገብረ፡ንጉሥ፡በከመ፡ይቤ፡ሜኬዎስ፡10 

  .في ال��ال ال�اب� ُحِ�ف� ج�لة مق�ل الق�ل ودل عل�ها س�اق ال��قف١١..وفعل ال�ل� ��ا قال م���ان

                                                 
1Est. Ethi., Pere., P.19 
2Est. Ethi.,Pere., P.21 
3Est. Ethi. Pere., P. 26 
4Est. Ethi. Pere., P.30-31 
5Est., Ethi., Pere., P.38 
6O’Lambdin, Thomas, Ibid.,p.182 
7 Est., Ethi., Pere., (4: 15-16), p. 31-32 

 .ترجمة الباحث ٨
9O’Lambdin, Thomas, Ibid.,p.382 
10Est.,Ethi.,Père.,(1:22),p.20 

  .ترجمة الباحث ١١
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مع أح� " ከመ"لإلشارة إلى ج�لة الق�ل ال��اش� اس�ع�ال أن م� األدوات ال�ي ت��ع�ل " دل�ان"و���� 

  ١.ح�وف ال�� أو ب�ونها

  :�ع� ال��اضع في سف� إس��� م�ها، وق� اسُ�ع�ل في "قال�/وال�� قال"ወከመዝ፡ይ/ትቤ"واس�ع�ال 

ወከመዝ፡ይቤል፡መጻሕፍቲሁ፡ለንጉሥ፡2 

  ٣...و��ل� قال ال���ة لل�ل�

  :على الق�ل غ�� ال��اش�" በሀለ"داللة الفعل   . ب

إلى داللة الفعل ال����� مع�ى الق�ل أو داللة اإل�الغ �الق�ل غ�� " በሀለ"داللة الفعل ت���ل 

في ص�ر ج�لة مق�ل "እስመ"ال��اش� في وج�د ق���ة دالة في ال��اق، وت��ع�ل اللغة ال�ع��ة أداة ال���

  :، وق� جاء م�ها في لغة ال�ف� ٤الق�ل لإلشارة إلى ج�لة الق�ل غ�� ال��اش�

ወትቤሎ፡አስቴር፡እስመ፡ዕለተ፡በዓል፡ብየ፡ወእስመ፡ፈቀድከ፡ንጉሥ፡ትምጻእ፡ውስተ፡በዓልየ፡

ዘእገብር፡ዮም፡አንተ፡ወሃማ።5 

  ٦.إن وج�ت ح��ًا وأراد ال�ل� فل�أت إلى ال�ل��ة ال�ي أع�دتها ال��م ه� وهامان: وقال� له إس���

  :على الق�ل غ�� ال��اش� في وج�د ق���ة دالة في س�اق ال��قف، على ن��" በሀለ"وق� ی�ل الفعل 

ወይቤሉ፡በላ፡ትባእ፡ኀበ፡ንጉሥ፡ወትስአሎ፡ወታስተብቊዖ፡በእንተ፡ሕዝባ፡7 

  ٨.وقال له أبلغها أن ت�خل إلى ال�ل�، وت�أله وت���ع م� أجل شع�ها

 :على ح�ا�ة الق�ل" በሀለ"داللة الفعل . جـ

لل�اللة على ح�ا�ة الق�ل في م�اضع م� ال�ف�، وتع� ال�اللة " በሀለ"اس�ع�ل� اللغة ال�ع��ة الفعل 

  :مقاص� الق�ل غ�� ال��اش�، وجاء م�هاعلى ح�ا�ة الق�ل أح� 

ወይቤሎሙ፡ሃማ፡ኢጸውዐት፡ንግሥት፡ወኢመነኒ፡ውስተ፡በዓል፡አንበለ፡ንጉሥ፡ወኪያየ፡1 

                                                 
1Dillmann, A.,Ethiopic grammar,p.538 
2Est.,Ethi.,Père.,(B: 1) p.26-7 

 .ترجمة الباحث ٣
4O’Lambdin, Thomas, Ibid., Pp. 249-250 
5Est., Ethi., Pere., (5: 4),p. 38 

 .ترجمة الباحث ٦
7Est.,Ethi.,Père.,(4: 8b),p. 30 

 .ترجمة الباحث ٨
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  ٢.وأخ��ه� هامان أن ال�ل�ة ل� ت�خل إلى ال�ل��ة إال مع ال�ل� و��ا�

 :على االع�قاد وال�ف���" በሀለ"داللة الفعل   . د

أن ���ى ش�� ما ��فة  "إذا تاله مفع�ل �ه م�اش� �ع�ي" በሀለ"إلى أن الفعل " أول���ون "���� 

إلى " በሀለ"،وال�اللة ه�ا ت��لف ع� مع�ى الق�ل وت��قل إلى داللة ال�صف، وق� ت���ل داللة الفعل ٣"ما

 :وق� ورد م�ها فى لغة سف� إس���" ف�َّ�، اع�ق�، ��"ال�ع�ى 

ሖር፡ወበላ፡ኢትበሊ፡አስቴር፡ከመአ፡አሐዩአ፡አነአ፡ባሕቲትየአ፡እምነአ፡ኵሉአ፡አይሁድአ፡

በበይነአ፡መንግሥትየአ።٤ 

  ٥.تع�ق�� �أن� ناج�ة م� ب�� ال�ل� دون ج��ع ال�ه�دال : أخ��ها اذه�

  :على ال���ع وال�عاء" በሀለ"داللة الفعل . هـ

في س�اق ال��قف لل�اللة على ال���ع وال�عاء، وه� أح� " በሀለ"ت��ع�ل اللغة ال�ع��ة الفعل 

  :مقاص� الق�ل و����� مع�اه دون لف�ه، وال ُ�َع� ق�ًال م�اش�ًا في ذاته، على ن��

ወሰእለት፡ኀበ፡እግዚአብሔር፡አምላከ፡እስራኤለ፡ወትቤ፡እግዚኦ፡አምላክነ፡ዘአንተ፡ውእቱ፡

ባሕቲትከ፡ርድአኒ፡ሊተ፡ 6 

  ٧".إلهي ر��ا وح�ك ت�اع�ني�ا : "وت��ع� إلى ال�ب إله إس�ائ�ل وقال�

  ":በሀለ"أن�ا� ج�لة مق�ل الق�ل �ع� الفعل  -

و�س��ة، ت��ع� أن�ا� ج�لة مق�ل الق�ل في اللغة ال�ع��ة، ف�اءت ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة فعل�ة 

واس�فهام�ة، وش���ة، ��ا أن ح�ف ج�لة مق�ل الق�ل م�ج�د في اللغة ال�ع��ة في �ع� ج�ل الق�ل في 

 .لغة سف� إس���، وف��ا یلي تف��ل ذل�

 

  

                                                                                                                                                         
1Est., Ethi., Père., (5 : 12), p.39 

 .ترجمة الباحث ٢
3O’Lambdin, Thomas, Ibid., p. 339 
4 Est. Ethi. (4:13) p. 31 

 ترجمة الباحث ٥
6Est.,Ethi.,Père., (c:14) p.34 

 ترجمة الباحث٧
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  :ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة فعل�ة -

وردت ال��لة الفعل�ة في م�ل ج�لة مق�ل الق�ل في لغة سف� إس��� في م�اضع ع�ة، و�الح� أن 

  :الفعل�ة أك�� األن�ا� اس�ع�اًال في لغة ال�ف�، وق� وردت �ع�ها م��� و�ع�ها م�فى، وم�ال ذل� ال��لة

ይጸርኀ፡በዐቢይ፡ቃል፡ወይቤ፡ትቅትልኑ፡ሕዝበ፡ዘእንበለ፡አበሳ።1 

  ٢.تق�ل�ن ال�ع� �ال ذن�: وص�خ ���ت عال وقال

ال��ف�ة في م�ل ، وم� أم�لة ال��لة الفعل�ة ٤)١٣: ١(، ٣)١٠: ١: (�ف� إس��� فيوق� ت��ر ه�ا ال��� ف�

  .، وغ��ها٥)5:12(م�ل مق�ل الق�ل 

  :ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة اس��ة - 

وردت ال��لة اإلس��ة في م�ل ج�لة مق�ل الق�ل في لغة سف� إس��� في ع�ة م�اضع، وجاءت في 

  :ال��ت�ة ال�ان�ة م� ح�� االس�ع�ال �ع� ال��لة الفعل�ة، وم�ها

ወይቤ፡እግዚኦ፡እግዚኦ፡ንጉሥ፡ዘኵሎ፡ትመልከ፡6 

  ٧...إلهى مل� �ل شيءإلهى : وقال

: ٥(، ٩)C:14(، ٨)٣:١١: (وق� ت��ر ن�� ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة اس��ة في ع�ة م�اضع أخ�� م�ها

  .، وغ��ها١٠)٨-٧

  :ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة اس�فهام�ة - 

  :وردت ال��لة االس�فهام�ة في م�ل ج�لة مق�ل الق�ل، على ن��

ወይቤላ፡ንጉሥ፡ምንተ፡ትፈቅዲ፡አስቴር፡11 

                                                 
1Est.,Ethi.,Père.,(4: 1b), p.29 

 .ترجمة الباحث ٢
3Est.,Ethi.,Père.,p.19 
4 Est.,Ethi.,Père.,p.19 
5Est.,Ethi.,Père.,p.39 
6Est.,Ethi.,Père.(C:2),p. 32 

 .ترجمة الباحث ٧
8Est.,Ethi.,Pere.,p. 26 
9Est.,Ethi.,Pere., p. 34 
10 Est.,Ethi.,Pere.,p.38 
11Est.,Ethi.,Pere., (5: 3),p.38 
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  ١...ماذا ت���ی� �ا إس���: وقال لها ال�ل�

  .وغ��ها5: 6٣)(،٢)D:9: (في �ع� ال��اضع في لغة ال�ف�، م�هاوق� ت��ر ه�ا ال��� 

 :ج�لة مق�ل الق�ل ج�لة ش���ة - 

  :�ه� اس�ع�ال ال��لة ال����ة في م�ل ج�لة مق�ل الق�ل في لغة سف� إس��� في م�اضع قل�لة، م�ها

ወትቤሎ፡ሶበ፡ርኢኩከ፡እግዚአየ፡ከመ፡ለእከ፡እግዚአብሔር፡ደንገፀኒ፡ልብየ፡4 

  ٥...م�ى رأی�� �ا إلهى �ال�ب ارتع� قل�ي: وقال� له

  ح�ف ج�لة مق�ل الق�ل في اللغة ال�ع��ة - 

ُت��ف ج�لة مق�ل الق�ل في اللغة ال�ع��ة في وج�د ق���ة دالة على ال���وف، وأح�انًا ُت��ف ج�لة مق�ل 

، وُ�ْ�َ��ل على ال���وف م� س�اق الق�ل )القائل، ال��ا�� �الق�ل(الق�ل الق�ل وأح� أ��اف ع�ل�ة 

  :وال��قف، وق� ت��ر ذل� ال��� في م�اضع م��لفة، م�ها

ወኲሎ፡አሚ፡ይብልዎ፡ከመዝ፡ወየአቢ፡ሰሚዖቶሙ፡6 

  ٧.و�ل ی�م ����ونه ب�ل� و�أبى أن ����ع له�

، ح�� أن الفق�ات ال�ا�قة في ال��ال ال�اب� ُح�ف� ج�لة مق�ل الق�ل ودل عل�ها ق���ة س�اق ال��قف

ذ��ت م���ن ج�لة الق�ل ال���وفة، فآث� �ات� ال�� ح�ف ج�لة مق�ل الق�ل ل�الفى ال���ار، وق� 

  :ُ���ف القائل و����ل عل�ه م� س�اق الق�ل�وج�د ق���ة، على ن��

ወይቤሉ፡በላ፡ትባእ፡ኀበ፡ንጉሥ፡ወትስአሎ፡ወታስተብቊዖ፡በእንተ፡ሕዝባ፡8 

 ٩.وت���ع م� أجل شع�ها وقال له أبلغها أن ت�خل إلى ال�ل�، وت�أله

                                                 
  .ترجمة الباحث ١

2Est.,Ethi.,Père.,p.37 
3Est.,Ethi.,Père.,p.38 
4Est.,Ethi.,Père., (D: 13),p. 37 

 .ترجمة الباحث ٥
6Est.,Ethi.,Père.,(3: 4), p. 25 

 .ترجمة الباحث ٧
8Est.,Ethi.,Père.,(4: 8b),p. 30 

 .ترجمة الباحث ٩
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في ال��ال ال�اب� ُح�ف القائل ودل عل�ه س�اق الق�ل، وُح�ف ال��ا�� األول �الق�ل ودل عل�ه ض��� 

 .اإلس�اد وس�اق الق�ل في الفعل، وُح�ف الُ�َ�لغ �الق�ل ودل ع�ه ض��� اإلس�اد في فعل األم�

 في اللغة ال�ع��ة)ነገረ(داللة فعل الق�ل  -

أخ��، "أن اللغة ال�ع��ة ت��ع�ل �ع� األفعال ��ع�ى "إلى ) ١٩٩١(ل��الو و  )٢٠٠٩(���� مای�

��ع�ى أبلغ،  "ነገረ""ngr"األول : لإل�الغ ��يء ما �ال�قائ�، وله في اللغات اإلث��سام�ة ج�ران" ق�

، وال�اني ١، وه� شائع في اللغات اإلث��سام�ة ال��ال�ة إضافة إلى األمه��ة ولغة األرج��ا"أخ��، أعل�

" ل��الو"، وت�عًا ل�أ� "ل��الو"وه� شائع في �ق�ة اللغات اإلث��سام�ة وف� ما ذ��ه  )wd- ዐወደ<(ال��ر 

م� ال����ل ) ዐወደ(م�ج�د في اللغات اإلث��سام�ة واللغة األكاد�ة، في ح�� أن ال��ر ) ነገረ(فإن ال��ر

 Omoticللغات األم�ن�ة وتأث�ها �ا وج�ده في �ق�ة اللغات اإلث��سام�ة ال��ال�ة ن��ًا الت�الها

languagesوق� �ه� في لغة ال�� الفعل  ، ٢"ነገረ " ول� ��ه� الفعل"ዐወደ."  

 :على الق�ل غ�� ال��اش�" ነገረ"داللة الفعل   . أ

ال�ائعة في اللغة ال�ع��ة، " ነገረ"ت��ل داللة الق�ل غ�� ال��اش� أو داللة اإلخ�ار أح� دالالت الفعل 

في ص�غ م��لفة في " ነገረ"فعل ق�ل ص��ح، وق� ورد الفعل " ነገረ"الفعل ح�� ال تع��� اللغة ال�ع��ة 

  :لغة سف� إس���، ح�� ت��ع� ال��غ ب�� ال�اضي وال��ارع، ��ا اس�ع�ل م���ًا وم�ف�ًا، على ن��

ወነገርዎ፡ከመ፡መርደኬዎስ፡አይሁዳዊ፡ውእቱ።3 

  ٤.وأخ��وه أن م�ردخا� یه�د�

 :على الق�ل ال��اش�" ነገረ"داللة الفعل   . ب

في اللغة ال�ع��ة، اس�ع�اله لإلشارة إلى الق�ل ال���ح، و��� دل�ان أن " ነገረ"الفعل وم� دالالت 

لإلشارة إلى ب�ا�ة ج�لة الق�ل ال���ح "ነገረ"�ع� فعل الق�ل ) እንዘ(اللغة ال�ع��ة ت��ع�ل أداة ال��� 

  : ، وق� �ه� ذل� في لغة ال�ف� على ن��direct speech٥ال�الم ال��اش� "

                                                 
1 Rony Meyer,Ibid. ,p.19 &leslau,1991,p.392 
2Rony Meyer,p.19 
3Est.,Ethi.,Pere.,(3: 4),p.25 

 .ترجمة الباحث ٤
5Dillmann, A.,Ethiopic Grammar,p.435 
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ወእንዘ፡ይትናገር፡ንጉሥ፡አኰቴቶ፡ለመርደኬዎስ፡በጽሐ፡ሃማ፡ውስተ፡ዐጸድ።1 

وق� ت��رت ه�ه ال�اللة في أك�� م� ٢.ووق� ح�ی� ال�ل� ع� ج�اء م�ردخا� جاء هامان إلى ال�اب

  ، وغ��ها٤)6: 5a(، ٣)D:15: (م�ضع م�ها

، وُ���ف ج�لة "ذل� األم�"��ع�ى " ዘንቱ"م���قا �األداة " ነገረ"ال���� م� الفعل " ነገረ"وق� �أتي االس� 

  : مق�ل الق�ل �ع�ها، على ن��

ወነገራ፡ለአስቴር፡ኵሎ፡ዘንተ፡ነገረ፡5 

في ال��ال ال�اب� ُح�ف� ج�لة مق�ل الق�ل واس��ل عل�ها م� ال��اق، ٦.وأخ�� إس��� ��ل ذل� األم�

  ".إس���"ب���ا �ه� ال��ا�� �الق�ل " الُ��لغ �الق�ل"وُح�ف القائل 

لل�اللة على الق�ل ال��اش�، " ነገረ"في ج�لة الق�ل �ع� الفعل ) አ(ال�ع��ة الالحقة وق� ت��ع�ل اللغة 

  :وتل�� �ال�ل�ات األولى أو ال�ل�ات األخ��ة، وأح�انا تل�� ��ل �ل�ة م� ج�لة الق�ل، على ن��

ወንግርዮአ፡ለንጉሥአ፡በእንቲአነአ፡ወአድኅንነአ፡እሞትአ።7 

  ٨.وت��ثي إلى ال�ل� ��أن�ا وأنق�ی�ا م� ال��ت

  :على ح�ا�ة الق�ل" ነገረ"الفعل داللة . جـ

  :في ال�اللة على ح�ا�ة الق�ل، وم� أم�لة ذل� في لغة ال�ف�" ነገረ"���ع�ل الفعل 

ወኢነገረት፡አስቲር፡አዝማዲሃ፡ወኢብሔራ፡9 

  ١٠...ول� ت��� إس��� ع� شع�ها وال ع� أرضها

                                                 
1Est.,Ethi.,Pere.,(6: 4b),p. 40 

  .ترجمة الباحث ٢
3Est.,Ethi.,Père.,p. 37 
4Est.,Ethi.,Pere.,p.40 
5Est.,Ethi.,Père.,(2: 22),p.24 

  .ترجمة الباحث ٦
7Est.,Ethi.,Père.,(4: 9),p.30 

 .ترجمة الباحث ٨
9Est.,Ethi.,Pere.,(2: 10),p.21 

  .ترجمة الباحث ١٠
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س�اق  على ح�ا�ة الق�ل، ول� ی�ل على الق�ل بلف�ه، ودل على ذل�" ነገረ"في ال��ال ال�اب� دل الفعل 

  .ودل عل�ه ال��اق" ال�او� "الق�ل، وُح�ف القائل 

 :في اللغة ال�ع��ة)ነበበ(داللة فعل الق�ل  - 

، وق� اسُ�ع�ل في لغة ال�ف� في م�ضع "قال، َح�َّث"��ع�ى " ነበበ"اس�ع�ل� اللغة ال�ع��ة الفعل 

م� األفعال ال�ي  ، وه�"ق�أ"واح�، إال أن دالل�ه أشارت إلى الق�ل غ�� ال��اش�، فق� اس�ع�ل� ��ع�ى 

  :ت���� مع�ى الق�ل ش���ة وج�د ق���ة في س�اق الق�ل وال��قف ت�ل على ذل�، على ن��

ወይቤሎ፡ለጻሓፌሁ፡ያምጽእ፡ሎቱ፡መጻሕፍተ፡ተዝካር፡ዘነቢያት፡ዘበመዋዕለ፡ትካት፡

ወያንብቡ፡ሎቱ።1 

  ٢.وقال ل����ه أن ُ��ِ��وا له ��اب ت��ار األن��اء في أ�ام، وُقِ�َئْ� له

، فق�اءة ن��ص ��اب ت��ار "ነበበ"على مع�ى الق�ل في الفعل في ال��ال ال�اب� دل س�اق ال��قف 

  .األ�ام لل�ل�، ت��ل� ق�ل ما ف�ها وال�لف� �ه

  :في اللغة ال�ع��ة" አመረ"داللة الفعل  - 

، وتأتى ص�غة "أ�ه�، أخ��، أب�� عالمة، أبلغ، أشار إلى"، ��ع�ى " አመረ- >ammara"الفعل

فه�، ع��، "، وت��ع�ل ��ع�ى "ع�ف"وت��ع�ل ��ع�ى "a>maraአአመረ<"ال���� �األلف م�ه على ص�غة 

، ��٣ع�ى جاهل" ኢየአምረ"أدرك، تعل�، أص�ح ذو مهارة في، أص�ح عال�ًا، وال��غة ال��ف�ة م� الفعل 

ال تف�� الق�ل، وق� ت��رت تل� " العل� �األم�"، وه�ا داللة "عل�"وفى لغة سف� إس��� اس�ع�ل الفعل ��ع�ى 

  :، وم�ها أ��اً )1a :4(ال�اللة في إس��� 

ወሶበ፡አእመረ፡ሃማ፡ከመ፡ኢይስግድ፡ሎቱ፡መርደኬዎስ፡ወተምዐ፡ጥቀ።4 

 ٥.وح�� عل� هامان أن م�ردخا� ال ���� له، اس��ا� غ��اً 

  

                                                 
1Est., Ethi., Pere. (6: 1b), p.39 

 .ترجمة الباحث ٢
3LeslauWolf,Ibid., p.25 
4Est., Ethi., Pere.,(3: 5) p. 25 

  .ترجمة الباحث ٥
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  :ن�ائج ال�راسة

اه�� ال��� ب�راسة أفعال الق�ل ودالالتها في اللغات ال�ام�ة دراسة لغ��ة دالل�ة مقارنة ب�� اللغة الع���ة 

على س�رة �ه، وسف� إس��� ب���ه ال�ع�� والع���، ون��ًا ألن ع�ل�ة الق�ل وال�ع��ة والع���ة �ال����� 

  :ع�ل�ة لغ��ة ت���� �ال��ونة وقابل�ة ال�غ��� وف� مق���ات ال��اق، فق� ت��� م� خالل ال�راسة

ت���ك اللغة الع���ة وال�ع��ة والع���ة في ال�ع�ى ال�اللي ل�ع� أفعال الق�ل، ��ا أنها ت���ك في  -

� ب�� فعل الق�ل ال���ح واألفعال ال�الة على الق�ل دون لف�ه، ف�ل لغة خ��� فعل لل�اللة على ال�ف��

، وفى " ָאַמר"وما ی���ف ع�ه، وفى الع���ة الفعل " قال"الق�ل ال���ح، و���له في اللغة الع���ة الفعل 

ق�ل ال�اصة بها دون ، في ح�� تف�دت اللغة ال�ع��ة في اس�ع�ال �ع� أفعال ال"በሀለ"ال�ع��ة الفعل 

 ".ነበበ"والفعل " ነገረ"غ��ها م� اللغات ال�ام�ة م�ل الفعل 

ت���ك اللغة الع���ة وال�ع��ة والع���ة في اس�ع�ال ال��غ ال���لفة ألفعال الق�ل، ف��ه� اس�ع�ال  -

ص�غ ال�اضي وال��ارع واألم� على ح� س�اء، إال أن اللغة الع���ة �ه� ف�ها ال���ل ال�اللي ل�م� 

ال�اضي لل�اللة على االس�ق�ال، وال���ل ال�اللي ل�م� ال��ارع لل�اللة على ال�اضي، و��ل� في اللغة 

الس���ال ال��ل�ل ) ص�غة ال��ارع ال����ق ب�او القل�(الع���ة ح�� اس�ع�ل� ص�غة ال�اضي ال��د� 

 .ال��د� في لغة ال��

األول اس�ع�ل : ق�ل، و�ه� ذل� في ن�����ه� اس�ع�ال اللغة الع���ة لل��اب االس�فهامي ��ع�ى ال -

ف�ه االس�فهام ق�ل فعل الق�ل ال���ح وج�لة ال�ق�ل ال�ي وقع� ج�اب لالس�فهام، وال�اني ب�أت ال��لة 

 .�فعل الق�ل ال���ح تاله االس�فهام في م�ل ج�لة مق�ل الق�ل

ا األفعال ال�����ة ل�ع�ى ت���ك اللغة الع���ة وال�ع��ة والع���ة في تع�د ال�الالت ال�ي تع�� ع�ه -

الق�ل، ف�اإلضافة إلى دالالتها على الق�ل غ�� ال��اش�، فق� دل� على ح�ا�ة الق�ل واإلخ�ار واإل�الغ 

 .�الق�ل ب�ج�د وس��، ودل� على مع�ى االع�قاد وال��

لى ت���ك اللغة الع���ة وال�ع��ة والع���ة في ج�از ح�ف أح� أر�ان الق�ل إن ت�ف�ت ق���ة دالة ع -

ال���وف، وم� تل� الق�ائ� ق���ة س�اق الق�ل، وق���ة س�اق ال��قف، ��ا اس�ع�ل� ض�ائ� اإلس�اد ق���ة 

 .لل�اللة على ما ت� ح�فه



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٣٣٤

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

ت���ك اللغة ال�ع��ة واللغة الع���ة الم ال�فع�ل�ة ��ا�قة لل��ا�� �الق�ل، في ح�� أن اللغة الع���ة ال  -

  .لق�لت��ع�ل الم ال�فع�ل�ة ق�ل ال��ا�� �ا

م���ق �ال�او لل�اللة على ح�ا�ة ) ַוְיִהי(ت��لف الع���ة ع� اللغة ال�ع��ة في اس�ع�ال فعل ال����نة  -

الق�ل، وذل� في س�اق الق�ل على ل�ان ال�او� أو ال�ات� الس���ال ف�اغات األح�اث في س�اق ال��د في 

ة الق�ل م�ج�د في اللغة الع���ة إال أنه لغة ال�ف�، ورغ� أن اس�ع�ال فعل ال����نة لل�ع��� ع� داللة ح�ا�

 .ل� ��ه� في مادة ال�راسة

�ه� ت��ع ج�لة مق�ل الق�ل وج�لة ما في مع�ى الق�ل في ع�ة ص�ر فاس�ع�ل� ال��لة الفعل�ة  - 

وال��لة االس��ة وال����ة وال�عل�ل�ة واالس�فهام�ة في اللغة الع���ة واللغة ال�ع��ة، ب���ا في اللغة الع���ة 

  .في مادة ال��� اس�ع�ال ال��لة الفعل�ة واالس��ة وال��لة االس�فهام�ة�ه� 

 : فه�س ال��ادر وال��اجع

 .الق�آن ال����، س�رة �ه -

، ١، جـ ٢دمحم على ال��ار، ال����ة العل��ة، �ـ: ال��ائ�، ت�ق��: اب� ج�ى، أب� الف�ح ع��ان -

  .، القاه�ة١٩٥٢

 . ت.ل�ان الع�ب، حققه ع�� هللا على ال���� وآخ�ون، ��عة دار ال�عارف، القاه�ة، د: اب� م���ر -

أوضح ال��ال� إلى ألف�ة اب� مال�، م���رات ال����ة الع���ة، ب��وت، : اب� ه�ام، ج�ال ال�ی� -

 . ت.�، د.د

�دمحم على ح�� هللا، مغ�ى الل��� ع� ��� األعار��، حققه مازن ال��ارك : اب� ه�ام، ج�ال ال�ی� -

 .م١٩٦٤، )١(راجعه سع�� األفغاني، دار الف��، دم��، � 

ارت�اف ال��ب م� ل�ان الع�ب، ت�ق�� رج� ع��ان، م�اجعة رم�ان ع�� : أب� ح�ان األن�ل�ي -

 .١٩٩٨ال��اب، م���ة ال�ان�ى، القاه�ة، ال��عة األولى، 

 . �.م، د١٩٨١ال�������ة، �غ�اد،  عل� ال�اللة، ت�ج�ة م��� ال�اش�ة، ال�امعة: أف �ال�� -

 .م�١٩٨٨، .ال��جاني، ال���� على ب� دمحم، ال�ع��فات، دار ال��� العل��ة، ب��وت، د -

، ١مع�� مف�دات ال����ك ال�امي في اللغة الع���ة، م���ة �ل�ة اآلداب، �: حازم على ��ال ال�ی� -

 . ، القاه�ة٢٠٠٨
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Abstract 
 Verbs of saying in the Arabic language (in particular) and Semitic languages 
(in general) represent fertile material for research at different linguistic and 
semantic levels. The linguistic and semantic relationships that relate to the 
saying process give it many dimensions that bear many aspects of research, but it 
will be limited to study verbs of saying contained within the limits of the 
research subject, namely Surat Taha and the Book of Esther, with its Ge’ez and 
Hebrew texts. 
In the introduction, the research focused on dealing with the most important 
concepts related to the topic of the research. Followed by the first topic that dealt 
with verbs of speech in the Arabic, Ge'ez and Hebrew languages. In terms of the 
lexical material for the verbs mentioned in the research material,  then the 
comparison between the verbs of saying according to the linguistic use and the 
availability of the lexical material for the verb in Semitic languages. Then the 
second topic deals with the study of the semantics of the verbs of saying in the 
Arabic, Ge'ez and Hebrew languages. Finally, a conclusion with the most 
important similarities and differences between the verbs of saying in Arabic, 
Ge’ez and Hebrew, then a list of references and sources. 
Among the results of the study: the participation of the Arabic, Ge’ez and 
Hebrew language in the semantic meaning of some verbs of saying. In addition, 
the distinction between the act of explicit saying and the verbs indicating the 
saying without uttering it. In addition, nominative and interrogative in the 
languages of study. the Arabic and Hebrew languages were distinguished in the 
possibility of semantic transformation of the time of the verb of the saying, to 
indicate a time different from the form used, and it appeared in the Hebrew 
language the use of the form of the narrative past to complete the narrative 
sequence in the language of the text. 
 key words: Verbs of the sayings, Arabic, Hebrew, Ge’ez. Semantic, Semitic 
linguistics 


