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 الترادف بين أعضاء الجسد في العهد القديم 
 دراسة داللية تحليلة 

 حميدة  حياة سعيد صالح
 جامعة عين شمس  –مدرس مساعد كلية االلسن  

 
 مقدمة: 

لأللفاظ،   لغوي  ثراء  إلى  يؤدي  حيث  األلفاظ،  بين  الداللية  العالقات  أهم  أحد  الترادف  يعد 
انوي، وقد يتفق لفظان في معنى أساسي أو ثانوي،  فبعض األلفاظ لها معنى أساسي وآخر ث

 هذا التقارب أو اإلتفاق الداللي يعرف بالترادف. 
وأسفار  األنبياء،  وأسفار  التوراة،  أسفار  وهي  القديم،  العهد  أسفار  نص  على  الدراسة  تعتمد 

 المكتوبات، واستخراج ألفاظ أعضاء الجسد الواردة فيها. 
التحليلي  الدراسة على ثالثة محاور؛ المحور األول   تنتهج الدراسة المنهج  الوصفي،  وتقوم 

فيه،   اللغويين  وآراء  الترادف  أنواع  وتحديد  واصطالحا،  لغة  وتعريفه  الترادف  ظاهرة  تناول 
والمحور الثاني وفيه تتناول الباحثة ألفاظ أعضاء الجسد في العهد القديم، ثم تحديد األلفاظ  

المعجمي، وكذلك المعاني الثانوية التي استعملت فيها هذه  المترادفة من بينها، وشرح معناها  
األلفاظ،  وأخيرا المحور الثالث وفيه تحديد ماهية  نوع الترادف بين هذه األلفاظ، سواء كان 
ترادف تام أم جزئي. ثم تختتم الدراسة بخاتمة تشتمل على أهم نتائج الدراسة، ملحقة بهوامش 

 البحث والمصادر والمراجع. 
هي جهاز رمزي وعرفي في آن واحد يؤدي دوره بتآزر الوحدات المكونة له، أو بمعنى   اللغة

آخر: هي جهاز يتألف من محموعة من األنظمة الصوتية والصرفية والنحوية التي تعمل في 
و  والصرفية  الصوتية   ( األنظمة  سلسلة  بين  وصل  كحلقة  المعجم  ويقع  المعجم،  خدمة 

من ناحية أخرى. فالمعجم إذن هو المرحلة    Semanticsلة  النحوية( من ناحية وعلم الدال 
القواعد   تلي  التي   Grammarالتي  الوسيلة  هي  الكلمة  فإن  وبالتالي  المعنى،  تحليل  عند 

 1تتوسل بها اللغة في أداء وظيفتها.



 د/ عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي  

 

 4 مجلة بحوث كلية اآلداب   

وقد زاد االهتمام بدراسة نظام الكلمات التي بينها تقارب داللي في ثالثينيات القرن الماضي؛  
 . 2ث اتجهت الدراسات إلى التعامل مع داللة الكلمات دون إغفال العالقات بين الدالالت بحي 

وتعد نظرية الحقول الداللية من النظريات التي اهتمت بدراسة المستوى الداللي للغة اعتمادا  
 . 3على مفردات اللغة، وفقا لقدرة العقل البشري على تداعي المعاني

ة على الفكرة المنطقية، التي تقول بأن المعاني ال توجد منعزلة وتعتمد نظرية الحقول الداللي
الواحد تلو اآلخر في الذهن، بل البد إلدراكها من ارتباط كل معنى منها بمعنى أو بمعان 
أخرى؛ فلفظ إنسان الذي نعده مطلقا ال يمكن أن نعقله إال باإلضافة أو بالنسبة إلى حيوان 

ه إال باإلضافة إلى امرأة، ولفظ حار ال يفهم إال باإلضافة مثال، ولفظ رجل ال يمكن أن نعقل
 . 4إلى بارد وهكذا 

 :   العالقات الداللية
الدال وهو  تتمثل في  الثنائية  الطبيعة  العالمات ذات  نظاما متغيرا من  اللغة بوصفها  تعمل 

دال من  تنقلها  العالمية  التسمية  المفهومي، وهذه  المكون  والمدلول وهو  الصوتي،  لة المكون 
طريق   عن  مختلفة  بألفاظ  الواحد  المعنى  إلى  اإليماء  تجيز  التي  وهي  ألخرى، 

المتعددة  synonomyالترادف) المعاني  عن  اللواحد  باللفظ  نعبر  أن  يمكن  كما  والمجاز،   )
اللفظي) مثل polysemyبالمشترك  األخرى  الداللية  الظواهر  من  ذلك  وغير   ،)

 5. ( locationcol( والمقترن اللفظي)hyponomyالتضمين)
وستتناول الدراسة عالقة الترادف بين ألفاظ أعضاء الجسد في العهد القديم، التي تعبر عن 

 دالالت مترادفة. 
 : נרדפות   /סינונימיקה synonymyعالقة الترادف 

تتابع شيء خلف   الشيء، وكل شيء تبع  شيئا فهو ردفه، وإذا  اللغة: ما تبع  الترادف في 
 .7؛ أي الحق، تعقب ، طارد נרדף راف من الفعل والت  .6شيء؛ فهو الترادف 

. كما يقصد به أن 8أما الترادف اصطالحا فهو تماثل المعاني لكلمتين أو أكثر في نفس اللغة
التسمية   أصل  واحدة، وترجع  مختلفين داللة  للفظين  الوسطى،    נרדפותيكون  العصور  إلى 

و مشتق من اليونانية، وينقسم  فه  סינונמיות في مقابل المصطلح العربي ترادف، أما مصطلح 
 .9أي اسم، والمراد تطابق الداللة  onomaأي تطابق، و  synإلى 
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)أ( واللفظ )ب(   اللفظ  الجانبين، يكون  اللفظين حين يوجد تضمن من  الترادف بين  ويتحقق 
 . 10مترادفين إذا اللفظ )أ( يتضمن اللفظ )ب( دالليا، وذلك كما في كلمة أم ووالدة

وبصيغة   ניר  רפלويعرف   كلمات،  بعدة  عنها  يعبر  واحدة  داللة  بأنه  الترادف  نير  رفائيل 
المدلول  . ويطلق على الترادف 11أخرى هو وصف لوضع تشير فيه عدة دالالت إلى نفس 

 . נרדפות في العبرية أيضا 
والترادف ظاهرة داللية تتعلق بالمعنى وما يكتنفه من أشكال وغموض، والمعنى هو المشكلة 

هو معروف عند بعض الباحثين، حيث يصعب في كثير من األحيان توجيه   المركزية كما
دالالت األلفاظ وتحديد ما تشير إليه بدقة؛ لتعلق ذلك بالعوامل االجتماعية والثقافية والنفسية،  

 .  12وبسبب تغير المعنى وتطوره باختالف الزمان والمكان وتبعا لالستعمال
ألفاظ متحدة المعنى، قابلة للتبادل فيما بينهما في أولمان أن المترادفات هي    Ulmanويذكر  

نادر الوقوع إلى درجة كبيرة، فهو   -على الرغم من عدم استحالته  –أي سياق، والترادف التام  
اللغة أن تجود بها في سهولة ويسر. فإذا ما وقع هذا   نوع من الكماليات، التي ال تستطيع 

لفترة  ذلك  يكون  أن  فالعادة  التام،  يعتري   الترادف  الذي  الغموض  إن  حيث  محددة،  قصيرة 
المدلول، واأللوان أو الظالل المعنوية، ذات الصبغة العاطفية، أو االنفعالية، التي تحيط بهذا  
تظهر  ما  سرعان  وكذلك  أركانه،  وتقويض  تحطيمه،  على  تعمل  أن  تلبث  ال  المدلول، 

بحيث   المترادفة،  األلفاظ  بين  دقيقة  معنوية  فروق  مناسبا  بالتدريج،  منها  لفظ  كل  يصبح 
 .13ومالئما للتعبير عن جانب واحد فقط، من الجوانب المختلفة للمدلول الواحد 

 :  14ويشير الدكتور حسام البهنساوي إلى أسباب الترادف وكثرته في عدة نقاط وهي
 تعدد األسماء للشيء الواحد؛ لتعدده في اللهجات المختلفة، مثل حلف/ أقسم.  •

 واحد وتعددها، تبعا الختالف خصائص هذا الشيء. كثرة صفات االسم ال •

 التطور اللغوي في اللفظة الواحدة، نتيجة لنشأة كلمات جديدة.  •

 االستعارة من الفاظ األجنبية، من قبيل التأثير والتأثر.  •
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 : 15وقد وضع العلماء شروطا للقول بوجود الترادف في الكلمات 
 تفاقا تاما. ضرورة االتفاق بين معنى الكلمتين المترادفتين ا  •

 االتحاد في البيئة اللغوية.  •

 االتحاد في العصر أو الزمن.  •

 أال يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي آخر.  •

ن هناك فروقا بين األلفاظ إولذلك يرى معظم اللسانين بعدم وجود الترادف التام في اللغة، بل  
ذلك لوجود اختالفات بين المترادفة، حيث ال توجد كلمتان لهما نفس المعنى تماما، وأرجعوا  

 : 16داللة األلفاظ المترادفة تؤكد ذلك وهذه االختالفات هي
 اختالف اللهجات يؤدي إلى استعمال كلمات مترادفة.  -1

 الفرق األسلوبي في استعمال الكلمات المترادفة.  -2

 اختالف بعض الكلمات في معانيها العاطفية أو التقويمية.  -3

 .collocationallyارتباط بعض الكلمات بأخرى اقترانيا  -4

 الكلمات المترادفة في المعجم دون تحديد فروق دقيقة بين هذه الكلمات.  -5

إبدال كلمة    Palmerويقترح     بالمر طريقة لقياس أو اختبار الترادف وهي استبدال، أي 
بأخرى، فقد اقترح البعض أن المترادفات الحقيقية أو الكلية قابلة لإلبدال في جميع سياقاتها،  

لمؤكد تقريبا ألنه ال يوجد ترداف كلي بهذا المعنى والسبب في ذلك يعود لالعتقاد بأننا  فمن ا
. أو لوجود اختالف طفيف بين الكلمات في المعنى أو 17ال نجد كلمتين بنفس المعنى تماما 

 .18في األسلوب 
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البحث   سيتناول  له،  والمعارضة  للترادف  المؤيدة  النظريتين  حول  المثار  الجدل  عن  وبعيدا 
المجال الداللي،   ألفاظ  التي تولد بين  الترادف بوصفه ظاهرة لغوية، وأحد العالقات الداللية 

 ونقصد هنا حقل أعضاء الجسد. 
وتعد ظاهرة الترادف من أكثر العالقات الداللية وقوعا بين ألفاظ المجال الداللي؛ فالدالليون  

تين معجميتين المعنى نفسه،  اختلفوا في تعريف الترادف فهم يرون أنه يعني أن يكون لوحد
 . 19ويرى المعجميون أن الكلمة تكون مترادفة إذا استعملت بدال من الكلمة األولى

وقوعه  بين  ما  الترادف  قضية  في  اللغة  علماء  اختالف  أسباب  من  أنه  بشر  كمال  ويرجع 
الن وجهات  اختالف  والثانية:  الترادف،  مفهوم  على  الدراسين  اتفاق  عدم  أولهما  ظر وإنكاره، 

 . 20واختالف المناهج بين الدراسين 
 أنواع الترادف: 

الترداف   من  نوعين  بين  التفريق  إلى  عدمه  من  الترداف  قضية  في  اللغويين  تعارض  أدى 
 وهما:

التطابق من حيث المعنى، وال  الترادف التام  -1 : يطلق على اللفظين المتطابقين تمام 
تبادال ما  إذا  بينهما،  فرق  بأي  والسامع  المتكلم  وقد    يشعر  السياقات،  جميع  في 

 .  21اختلف اللغويون حول وقوعه من عدمه في اللغة

 .22، وفي العربية: سيف/ مهند ֵאַרע  /ָקָרה  – ַחָמה   /ֶשֶמש  – ָשב   /ָחַזרمثل في العبرية:  
ويقصد به تقارب اللفظين تقاربا شديدا لدرجة يصعب    ترادف جزئي )شبه الترادف(:  -2

ال غير  عند  وذلك  بينهما،  والضامر)النحيفة(،  التفريق  الناقة  مثل:  متخصصين 
 .  23الدوسر)البدينة( واللبون )المدرة للحليب( 

ذكر   بالكلمات    נירوقد  مليئة  العبرية  فاللغة  العبرية،  اللغة  في  المترادفات  مصادر  نير 
 :24المترادفة، ويرجع هذا إلى عدة مصادر وهي 

ولغة المشنا، والعبرية    كلمات انحدرت من مصادر تاريخية مختلفة، مثل لغة المقرا،  •
 . (אירע /קרה  -פרצוף /פנים -קרקע   /אדמה )الحديثة، مثل 
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  / ֶרַשע  -ֲאֵפָלה  /אֹוֶפל)كلمات اشتقت من جذر مشترك، ولكن مختلفة الوزن، مثل   •
 . ( ְנָקָמה / ָנָקם -ִרְשָעה

• ( مثل  مكاني،  قلب  أو  األصوات،  تبادل  بها  مترادفة    /  ָשַחק  -ָצַעק  /ָזַעק كلمات 
ְמָלה - ַבָלָהה /  ָהָלה בֶ  -ָצַחק ְלָמה / ש ִ  ( ש ַ

  /  ֶשֶתן  -ָשַכב  /  ָשַגלتغييرات في الكلمات نشأت بسبب التحري )لغة نقية(، مثل) •
 (. ַרְגַלִים ֵמי

  ְפִגיָשהتغييرات جديدة حدثت في استخدام اللغة؛ نتيجة للسلوك االجتماعي، مثل ) •
 (. ס ֶכנֶ  /  ִכיּנּוס  – ֶרֶכב  /  ְמכֹוִנית  – ִמְפָגש /

وأخيرا فإن جسم اإلنسان كثيرا ما يكشف أو يخبر عن سمات صاحبه، بسمات أو عالمات  
تمكن اآلخرين من التعرف على عواطفه وحالته النفسية، حيث إن ثمة عالقة خاصة  بين 

 . 25جسم اإلنسان والسمات النفسية والحاالت الوجدانية
 وألفاظ الجسد المذكورة في العهد القديم هي: 

ֶזן   /  ַגְרֶגֶרת  /  ִגיד  /  ְגִוָיה  /  ֵגו  /  ַגב  /  ָבָשר  /  ֶבֶרְך    /  ֶבֶטן  /  ֶאְצַבע  /  ָאחֹור  /  ַאף   /  א 
  /  ֶיֶרְך/  ָיד  /  ַטבּור /  ֶחֶלץ   /   ָחֶזה /   חֹוֶמש  / ְזרֹוע  /   ָזָקן /  ָזָנב /  ָדם  /   ַדד /  ֶגֶשם   /  ָגרֹון
  /   ֵמַצח    /  ַמְפֶרֶקת  /  ְמִעי   /  ָלשֹון  /   ְלִחי   /  ְלָבב  /  ֵלב  /   ָכֵתף  /  ַכף  /  ָכָנף  /  ְכִלָיה  / ָכֵבד
  /  ָפִנים  /ַפַחד   /  ֶפה  /   ָעֵקב  /  ֶעֶצם  /ַעְפַעף   /  ַעִין  /  עֹורף  /  עֹור   /ְמֵרָרה  /ַמְפֶרֶקת   /   מֹוֶתן
ד   /ֵצָלע / ִציָצה / ַצָּואר  / ַצד  ֵשן  /  שֹוק /  ַשד  /  ֶרֶחם  /  ֶרֶגל  /  ר אש /   ֶקֶרן /  ֶקֶרב  /  ָקְדק 

ָער /  ֶשֶכם   / ָפה /ש ֵ  .  ֵשת  /  ש ָ
 ويمكن تناول عالقة الترادف في العهد القديم بين عدد من ألفاظ من الجسد وهي: 

ר • ש ָּ  ְגִויָּה /   ֶגֶשם/   בָּ

ר ש ָּ  :  בָּ
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 المعنى المعجمي: 
bisفي األكادية:   ̌ru  :وفي األوجاريتية ،bsr  :وفي اآلرامية ،besra   /وفي العربية: بشرة ،

، وتعني: المادة الرخوة في الجسم الحي، وتغطى الهيكل ְבָשִריםمذكر، يجمع جلد. اسم مفرد 
وتحتوي على أنسجة العضالت، األعصاب، النسيج الضام الذي يغطي العضالت،األوتار،  

يقصد به لحوم الحيوانات والطيور واألسماك المختلفة، ولحم الثمرة، لب الثمرة؛ الجزء الرخو  و 
يره مما يستخدم في طعام اإلنسان، وهو لفظ يطلق على الجسد  الذي يؤكل من كل ثمرة وغ

بصفة عامة، والجزء العلوي منه بصفة خاصة، ويراد به اسم عام يطلق على كل نفس حية،  
 .26المخلوقات 

 أمثلة: 
ר  11/ 10" أيوب  َكَسْوَتِني ِجْلًدا َوَلْحًما --- ַתְלִביֵשִני, ּוָבָשר עֹורمع اإلنسان: "  ָבש ָ

רבָ  "   ש ָ الحيوان:  ֹלת   مع  ת,  ַמְרֶאה  ְיפֹות,  ָפרֹות  ֶשַבע  ע  َبَقَراٍت     ---  ָבָשר  ּוְבִריא  َسْبُع 
 41/ 2َطاِلَعٍة ِمَن النَّْهِر َحَسَنِة اْلَمْنَظِر َوَسِميَنِة اللَّْحِم " التكوين 

ר َعِشيَِّة َتْأُكُلوَن َلْحًما" الخروج ِفي الْ   ---  ָבָשר  ת אְכלּו  ָהַעְרַבִים  ֵבין  اللحم الذي يؤكل: "  ָבש ָ
16 /12 

ר /  14َحَياُة اْلَجَسِد ُهُدوُء اْلَقْلِب " األمثال    ---  ַמְרֵפא  ֵלב,  ְבָשִרים  ַחֵיי "  بمعنى جسد:    ָבש ָ
30 

لفظ   רاستخدم  جميع    ָבש ָ في  المفرد  صيغة  في  وورد  المعجمية،  بداللته  القديم  العهد  في 
ר المواضع)  (. ְבָשִריםموضع واحد جاء في صيغة الجمع)  (، عداָבש ָ

 : ֶגֶשם
 المعنى المعجمي: 

gsفي اآلرامية:   ͮem   :وتعني: جسم،  ְגָשִמים، وفي العربية:جسم، اسم مفرد مذكر، الجمع ،
   27جسد، بدن، مادة، نفس، وكل ما هو مادي.

رامية في سفر بلفظتها العبرية في العهد القديم، بل وردت بصيغتها اآل  ֶגֶשםولم ترد كلمة   
 دانيال. 
 33 / 4دانيال  "   َواْبَتلَّ ِجْسُمُه ِبَنَدى  ---ִיְצַטַבע ִגְשֵמּה ְשַמָיא ּוִמַטל"   مثال:



 د/ عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي  

 

 10 مجلة بحوث كلية اآلداب   

 : ְגִויָּה
 المعنى المعجمي: 

الجمع   مؤنث،  مفرد  جسمְגִויֹותاسم  وتعني  اإلنسان 28،  مع  وتأتي  جثمان.  جثة،  جسد،   ،
 . 29والحيوان 

 أمثلة: 
َوَأْرُضَنا" التكوين   ---ְוַאְדָמֵתנּו  ְגִוָיֵתנּו-ִאם  ִבְלִתיنسان: "  بمعني جسم مع اإل َأْجَساُدَنا  ِإالَّ 

47 /18 
 حيوان(:   -بمعني جثمان/ جثة )إنسان

 12-10/ 31َوَأَخُذوا َجَسَد َشاُوَل"  صموئيل األول  --- ָשאּול  ְגִוַית-ֶאת ַוִיְקחּו" 
 9-8/ 14ِفي َجْوِف اأَلَسِد " القضاة   ---ָהַאְרֵיה ִמְגִוַית ִכי" 

في العهد القديم بداللته المعجمية بوصفه عضوا من أعضاء الجسد،    ְגִוָיה وهنا استخدم لفظ  
 وورد مع اإلنسان والحيوان، وقد ورد في صيغة المفرد فقط. 

(  ָיהְגוִ /    ֶגֶשם/    ָבָשרومما سبق نلحظ أنه في العهد القديم استخدمت عدة مفردات وهي )
ترادف   عن  يعبروا  حيث  مترادفة،  كلمات  ثالث  وهي  الجسد،  أو  الجسم  داللة  عن  للتعبير 

 جزئي. 
שֹון /  ֶפה •    לָּ

 : ֶפה 
 المعنى المعجمي: 

، في العربية: فو/ فم، اسم مفرد   pom، في اآلرامية:  pu، في األكادية:  pفي األوجارتيتة: 
 : 30، ويعني ִפיפֹות  /ֵפיֹות  /ִפיֹות مذكر، والجمع: 

عند   -1 والشراب  الطعام  بلع  في  يستخدم  كما  الكالم،  في  والمستخدم  الشفتين  مفتتح 
 اإلنسان والحيوان. 

 11/ 9َفَيْأُكُلوَن ِإْسَراِئيَل ِبُكلِ  اْلَفِم " إشعيا  --- ֶפה-ְבָכל  ִיְשָרֵאל-ֶאת ַוי אְכלּו  مثال: "
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 مجاًزا: فوهة، فتحة، ثغرة.  -2

 10/  29َعْن َفِم اْلِبْئِر " التكوين   --- ַהְבֵאר ִפי ֵמַעל  مثال: "
لفظ   المعجمية   ֶפהاستخدم  داللته  عن  وعبر  المفرد،  بصيغة  الغالب  في  القديم  العهد  في 

 بوصفه أحد أعضاء الجسد، واستخدم بصيغة جمع المؤنث لإلشارة إلى الجماد. 
 : לָּשֹון 

 المعنى المعجمي: 
lisفي األكادية:   ̌anu  :في األوجاريتية ،ls ͮn   :في اآلرامية ،  les ͮan/ les ͮna    :في العربية ،

 : 31ويعني . ְלשֹונֹותلسان، اسم مفرد مذكر / مؤنث، ويجمع: 
عضو عضلي في الفم يستخدم لتمييز المذاق، كما يساعد في إمساك الطعام وبلعه،   -1

 وكذلك يستخدم في الكالم. 

 4/ 4"  مراثي إرميا  لرَّاِضِع ِبَحَنِكهِ َلِصَق ِلَساُن ا   --- ִחכֹו-ֶאל יֹוֵנק  ְלשֹון ָדַבק مثال: "  
 لغة، لغة الحديث.  -2

 22/ 1َوُيَتَكلََّم ِبذِلَك ِبِلَساِن َشْعِبِه" استير  ---ַעּמֹו ִכְלשֹון ּוְמַדֵבר  مثال: "
 مجازًا: شعب، أمة.  -3

נֹות ַהגֹוִים-ָכל-ֶאת ְלַקֵבץ  ָבָאהمثال: "  َمِم َواألَْلِسَنِة " إشعيا َحَدَث ِلَجْمِع ُكلِ  األُ   --- ְוַהְלש 
66 /18 

ְיִבים  ְכָלֶביָך  ְלשֹון   اللسان مع الحيوان: " َأْلُسُن ِكاَلِبَك ِمَن اأَلْعَداِء َنِصيُبُهْم"    ---ִמֵּנהּו  ֵמא 
 24/ 68المزامير 

في العهد القديم بداللته المعجمية في صيغة المفرد فقظ، وورد مع اإلنسان  ָלשֹון استخدم لفظ 
 يوان. والح 

ومن خالل ما سبق نلحظ أن الفم واللسان، قد عبرا عن العضو المسئول عن الكالم المسئول 
 عن إنتاجه، مما يشير إلى عالقة الترادف الجزئي بينهما.



 د/ عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي  

 

 12 مجلة بحوث كلية اآلداب   

ה • פָּ  :  לָּשֹון / שָּ

ה פָּ  : שָּ
 المعنى المعجمي: 

sفي األكادية:  ̌aptu :في األوجاريتة ،s ͮft̠  :في اآلرامية ،safta شفه، شفاه.  ، في العربية :
تختص صيغة المثنى بداللة الشفاه باعتبارها عضوا(،  ) ְשָפַתִיםاسم مفرد مؤنث، والمثني:

 تختص بباقي الدالالت(، وتعني : )  ְשפֹותتختص بداللة اللغة(/  )  ָשפֹותوالجمع: 
 شفه، شفاه؛ وهي أحد أطراف الفم العليا والسفلى.   -1

َكاِن " صموئيل األول  --- ָּנעֹות ְשָפֶתיהָ  ַרק مثال: "   13/ 1َوَشَفَتاَها َفَقْط َتَتَحرَّ
 مجازًا: لغة، لسان.  -2

 7/ 11اَل َيْسَمَع َبْعُضُهْم ِلَساَن َبْعٍض" التكوين  ---ֵרֵעהּו ְשַפת  ִאיש  ִיְשְמעּו ל א مثال: " 
 شفا، حافة )أداة مثاًل(:   -3

َعَشَر َأْذُرٍع ِمْن َشَفِتِه ِإَلى َشَفِتِه " الملوك   --- ְשָפתֹו-ַעד  ִמְשָפתֹו   ָבַאָּמה ֶעֶשרمثال: "  
 23/ 7األول 

 ساحل، شاطئ:  -4
 17/ 22َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر " التكوين    ---ַהָים ְשַפת-ַעלمثال: "  

في العهد القديم بعدة دالالت معجمية، وذلك مع اإلنسان والجماد، وجاء   ָשָפהاستخدم لفظ  
 لمثنى والجمع.في صيغ المفرد وا 

، حيث عبر كالهما عن داللة ָלשֹון  /ָשָפה مما سبق نلحظ وجود عالقة ترادف جزئي بين  
 اللغة. 
 : ַעִין / ַעְפַעף
 :   ַעִין

 المعنى المعجمي: 
األكادية:   األوجاريتية:  enu› في  في   ،‹n  :اآلرامية في   ،‹yna  اسم العربية: عين،  في    ،

 :32. وتعنيֵעיַנִיםمفرد مؤنث، ويثنى:  
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 عضو البصر عند اإلنسان والحيوان.  -1

ָאה ְוַעִיןمثال: "    12/ 20َواْلَعْيُن اْلَباِصَرُة، الرَّبُّ " األمثال    ---ְיהָוה ר 
 ، وتعني عين الماء، ينبوع، منبع. ֵעינֹות /ֲעָינֹותاسم مفرد مؤنث، والجمع:  -2

يَّةِ َعَلى َعْيِن اْلَماِء فِ  ---ַבִּמְדָבר  ַהַּמִים ֵעין-ַעל  مثال: "  7/ 16" التكوين  ي اْلَبرِ 
ת   ָמִים ַנֲחֵלי ֶאֶרץ  "مثال:   7/ 8"  التثنية   َأْرِض َأْنَهاٍر ِمْن ُعُيونٍ  --- ֲעָינ 

وبناًء على ما سبق يتضح أن صيغة جمع المؤنث تستخدم لإلشارة للجماد، في حين أشارت  
ت العديد من األلفاظ الدالة حيوان(، وورد  -صيغة المفرد والمثنى إلى الكائنات الحية )إنسان

 ַגִּנים   ֵעין  -  ֶגִדי  ֵעיןعلى عيون المياه في العهد القديم، تشير إلى مواقع هذه العيون وهي )
ֵגל  ֵעין - ֶשֶמש ֵעין  - ֶעְגַלִים  ֵעין  - ִמְשָפט   ֵעין - חצור ֵעין – חדה   ֵעין – ד אר ֵעין -  ר 
 .33( ַתפּוחַ   ֵעין - ַהַתִּנין ֵעין -
 : ְפַעףעַ 

 المعنى المعجمي: 
 :  34، ويعني ַעְפַעִפיםاسم مفرد مذكر، والجمع: 

الجلد العلوي للعين، وهو متحرك، يغطي مقلة العين، ويحميها من الشعاع  جفن أي غطاء 
القوي، واألجسام الصغيرة المتطايرة. كما يعني: عين. ولم يستعمل هذا اللفظ في لغة العهد  

 القديم إال في صيغة المثنى. 
 17/ 9إرميا "   ָמִים-ִיְזלּו ְוַעְפַעֵפינּו , ִדְמָעה ֵעיֵנינּו   ְוֵתַרְדָנה  "مع اإلنسان: 
 9/ 3" أيوب  ָשַחר-ְבַעְפַעֵפי, ִיְרֶאה-ְוַאל; ָוַאִין  ְלאֹור-ְיַקו مع الجماد: " 

القديم، بحيث استعمل  ַעִין  / ַעְפַעף لفظتي    وبذلك نلحظ وجود ترادف جزئي بين    في العهد 
 بداللة العين، بوصفها آلة البكاء، وليس تطابق في جميع مدلوالت العين.  ַעְפַעף
רֹון /  ַגְרֶגֶרת /  ַצוָּאר •  ַמְפֶרֶקת / גָּ

   :  ַצוָּאר
 المعنى المعجمي: 



 د/ عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي  

 

 14 مجلة بحوث كلية اآلداب   

اآلرامية: sفي  ̠aw›r/ s ̠awra   :والجمع مذكر،  مفرد  اسم  ويعني:  ַצָּוארֹות  /ַצָּואִרים،   ،
 35الرأس والكتفين.   العنق؛ جزء الجسد الذي يربط بين

" أَْعَناِقِهمْ   ---ַצְּואֵריֶהם-ַעל  ַרְגֵליֶהם-ֶאת  ַוָיִשימּו   مثال:  َعَلى  َأْرُجَلُهْم  َوَوَضُعوا  ُموا  "  َفَتَقدَّ
 24: 10يشوع 
 42/ 41" التكوين  َوَوَضَع َطْوَق َذَهٍب ِفي ُعُنِقهِ  ---ַצָּוארֹו-ַעל  ַהָזָהב ְרִבד  ַוָיֶשם"  مثال: 

في العهد القديم بداللته المعجمية، وجاء مع اإلنسان في صيغة المفرد،    ַצָּוארفظ  استخدم ل 
 أما الجمع بنوعيه عبر عن دالالت سياقية أخرى. 

 :  ַגְרֶגֶרת
 المعنى المعجمي: 

األكادية:    )gangurituفي  من  قريبة  وهي  ويجمع  גרון،  مؤنث،  مفرد  اسم  ،  ַגְרָגרֹות(، 
و القصبة الغضروفية، التي تبدأ من األسفل من الحلق ويعني: عضو قريب من الحلق، وه

أو  الرقبة  بمعنى  يأتي  لفظ  وأيضا  الصوتية.  الحبال  وبه  الرئتين،  في  الهوائية  الشعب  حتى 
، ولم يذكر في العهد القديم سوى في صيغة الجمع. وهنا يراد به الجزء الذي يزين  36العنق 

 . 37من العنق 
ֶתיָך   ַוֲעָנִקים,  ֶשָךְלר א  ֵהם   ֵחן  ִלְוַית  ִכי "مثال:   ِلَرْأِسَك،    ---  ְלַגְרְגר  ِنْعَمٍة  ِإْكِليُل  ألَنَُّهَما 

 9/ 1األمثال "  َوَقاَلِئُد ِلُعُنِقكَ 
רֹון  : גָּ

 المعنى المعجمي: 
األكادية:   اآلرامية:  giranuفي   ،garuna   :يجمع مؤنث،  مفرد  اسم  جران،  العربية:   ،

لمسئول عن الصوت والموجود بين قصبة الحنجرة وأول ، وتعني: العضو اְגרֹונֹות   –  ְגרֹוִנים
 38اللسان، عن طريقه تصدر األصوات، كما يأتي بمعنى العنق. 

/  116المزامير  "    َواَل َتْنِطُق ِبَحَناِجِرَها  ---ִבְגרֹוָנם  ֶיְהגּו   ל א"العضو المسئول عن النطق:  
7 

 11/ 17حزقيال " ُعُنِقكِ َوَطْوًقا ِفي  ---ְגרֹוֵנְך ַעל  ְוָרִביד" عضو للتزين: 
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( من نفس الحروف تقريبا، كما أن داللتهما متشابهة؛  ָגרֹון   /ַגְרֶגֶרת وتتركب كلتا الكلمتين )
فيشير إلى الجزء   ָגרֹוןحيث يشيران إلى المكان الذي تقع به األوتار الصوتية، فبالنسبة للفظ  

هذا  المزمار،  لسان  وبين  الهوائية  القصبة  بين  الفاصل  الجهاز   العلوي  بين  مشترك  الفراغ 
فيشير   ַגְרֶגֶרת التنفسي والجهاز الهضمي؛ لذلك نستشعر خالله الصوت والعطش، أما لفظ  

موضع   فهو  الخارج  من  أما  الداخل،  من  الصوتية  األوتار  توجد  حيث  السفلى؛  الجزء  إلى 
 39للتزين. 
ֶתיָךְלַגְרגְ   ַוֲעָנִקים,  ְלר אֶשָך  ֵהם  ֵחן  ִלְוַית  ִכי"للتزين:    عضو ِنْعَمٍة   ---  ר  ِإْكِليُل  ألَنَُّهَما 

 9/ 1األمثال  "  ِلَرْأِسَك، َوَقاَلِئُد ِلُعُنِقكَ 
 : ַמְפֶרֶקת 

 المعنى المعجمي: 
الفقاري في العنق ַמְפָרקֹותاسم مفرد مؤنث، والجمع :   ،  40، وتعني مجموعة حلقات العمود 

الرقب وعظام  الرقبة،  في  القفا  عظام  أيضا  وتعني  قفا،  الجذر رقبة،  من  بالجسد،  المتصلة  ة 
 بداللة الرقبة في العهد القديم بصيغة المفرد فقط.  ַמְפֶרֶקת . وقد ورد لفظ  41פרק

 18: 4صموئيل األول "  َفاْنَكَسَرْت َرَقَبُتُه  --- ַמְפַרְקתֹו  ַוִתָשֵבר  مع اإلنسان: "
اللة العنق أو الرقبة سواء ما ( عن دַמְפֶרֶקת   /ָגרֹון   /  ַגְרֶגֶרת  /  ַצָּוארوبذلك عبر كل من )

إذا كان عضو الجسد، أم عضو التزين، مما يشير إلى عالقة الترادف الجزئي بين األلفاظ 
 الثالثة. 
ד   /  ַדד •  שָּ

 : ַדד
 المعنى المعجمي: 

،  ַדִדים، والجمع:  ַדַדִים، اسم مفرد مذكر، المثنى:   dda، في اآلرامية:  daduفي األكادية:  
 .  43( ַדֵדי  -ַדַדִיםد في العهد القديم إال في صيغة المثنى) . ولم تر 42ويعني ثدي 

" ֲעכּו  مثال:  َوُهَناَك   ---ְבתּוֵליֶהן  ַדֵדי,  ִעּׂשּו  ְוָשם,  ְשֵדיֶהן  מ  ُثِديُُّهَما،  ُدْغِدَغْت  ُهَناَك 
 3/ 23َتَزْغَزَغْت َتَراِئُب ُعْذَرِتِهَما" حزقيال 



 د/ عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي  

 

 16 مجلة بحوث كلية اآلداب   

ד  : שָּ
 المعنى المعجمي: 

، في العربية: ثدي. اسم مفرد مذكر، ويثني علي t̠adaya، في اآلرامية:  t̠d:  في األوجاريتية
  : ويعنيָשַדִיםصيغة  نتوء :  ،  عن  عبارة  وهو  المرأة،  عند  الرضاعة  أعضاء  أحد  ثدي؛ 

أنثى  عند  ضرع  أو  الرضاعة،  للبن  المنتجة  الغدد  على  يحتوى  المرأة  صدر  في  عضلي 
 إال في صيغة المثنى.   . ولم يرد في العهد القديم 44الحيوانات 

ְנֵקי  مثال: "  16/ 2يوئيل   َوَراِضِعي الثُِّديِ  " --- ָשָדִים ְוי 
اللفظتين    ַדד /    ָשד من خالل الدراسة نجد أن لفظتي   المرأة فقط، وتؤدي كلتا  يستخدما مع 

داللة الثدي بوصفه أحد أعضاء الجسد، إال أنهما لم يتفقا في جميع السياقات التي استعمال 
 يها، مما يشير إلى عالقة الترادف  الجزئي بينهما. ف

חֹור /ַגב •  : ֵגו  /ַגב، אָּ

 : ַגב
 المعنى المعجمي: 

، ويعني: ظهر؛ وهو الجزء الخلفي من جسم اإلنسان،  ַגבֹות  –  ַגִביםاسم مفرد مذكر، يجمع  
الخا الجزء  أيضا  وتعني  الفقري.  العمود  وفيه  الحيوانات،  أجسام  من  العلوي  الجزء  رجي أو 

لألداة أو الجسم، أو الجزء الخلفي من األثاث أو األدوات، أو األعضاء، وما شابه ذلك، كما 
ومرتفعة عالية  مكانة  أما  45تعني  بين   יהודה  בן.  يقع  بالجسد  جزء  بأنه  فيعرفه  يهودا  ابن 

 47. كما تعني قفا، دبر، متن. 46الكتف والخصرين 
  " اإلنسان:  مع  ְר   ָחְרשּו   ַגִבי-ַעלالظهر  المزامير    ---  ִשים ח  اْلُحرَّاُث"  َحَرَث  َظْهِري  َلى 

128 /3 
هَذا َظْهُر   ---ַהִּמְזֵבחַ   ַגב  ְוֶזה  الظهر مع الجماد بمعنى الجزء الخارجي لألداة أو الجسم: " 

 13/ 42اْلَمْذَبِح" حزقيال 
لفظ   ورد  واستخد  ַגבوبذلك  المعجمي،  بمعناه  فقط  المفرد  صيغة  في  القديم  العهد  مع في  م 

 اإلنسان والحيوان والجماد. 
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 : ֵגו
 المعنى المعجمي: 

(.  ֵגִוים ، وفي العربية: جوه، اسم مفرد مذكر، يعني ظهر، قفا، الجمع: ) gu›aفي اآلرامية:
   . 49، كما يعني باطن גוה ، من الجذر  48גב تتشابه مع 

" َعَلْيَك،    ---ַגָּום  יַאֲחֵר   תֹוָרְתָך-ֶאת  ַוַיְשִלכּו,  ָבְך  ַוִיְמְרדּו  ַוַיְמרּוمثال:  َوَتَمرَُّدوا  َوَعَصْوا 
 26/ 9َوَطَرُحوا َشِريَعَتَك َوَراَء ُظُهوِرِهْم"  نحميا 

חֹור   : אָּ
 المعنى المعجمي: 

، 50، في العربية آخر، يعني الجزء الذي خلف الوجه‹ura̠hاسم مفرد مذكر، في اآلرامية:  
 51. ָאחֹוִרים، والجمع ִיםָאחֹוַר الظهر، القفا، الدبر، اإلست، الردف، المثنى 

 بمعنى ظهر:   ָאחֹור •

ֵריֶהם  مثال: "  16/ 8ُظُهوُرُهْم َنْحَو َهْيَكِل " حزقيال  ---ְיהָוה ֵהיַכל-ֶאל ֲאח 
 بمعنى مؤخرة:   ָאחֹור •

ֵריֶהם-ְוָכל  مثال: "  25/ 7َوَجِميُع أَْعَجاِزَها ِإَلى َداِخل" الملوك األول  ---ָבְיָתה , ֲאח 
 خلف، وراء:  ظرف بمعنى؛  ָאחֹור •

ָרי-ֶאת, ְוָרִאיתָ   مثال: "  23/ 33الخروج "  ُثمَّ َأْرَفُع َيِدي َفَتْنُظُر َوَراِئي ---ֲאח 
في العهد القديم في كثير من األحيان بداللة الظرف، مسبوقا بحروف    ָאחֹורوردت صيغة  

 ( والجمع)ל  /   ב  /  מالجر  والمثنى  المفرد  بصيغة  استخدمت  كما   -ם ֲאחֹוַריִ   -ָאחֹור( 
 (. ֲאחֹוִרים

، نجدهم قد عبروا  في بعض فقرات العهد  ָאחֹור/    ֵגו   / ַגבمن خالل الفقرات التي ورد بها  
 القديم عن داللة الظهر، مما يشير إلى عالقة الترادف الجزئي بينهم. 

 : ֶחֶלץ / ֶרֶחם، ֶרֶחם  /ֶבֶטן •



 د/ عبد الرحمن بن محمود مختار الشنقيطي  

 

 18 مجلة بحوث كلية اآلداب   

 :  ֶבֶטן
 المعنى المعجمي: 

( butاألكادية  ̯nu( الكنعانية   ،)bat̯nu  ،)( مفرد   bețnaاآلرامية  اسم  )بطن(،  العربية   ،)
والجمع   جسم  ְבָטִנים مؤنث،  من  الصدر  أسفل  األمامي  الجزء  بها  ويقصد  كرش؛  وتعني:   ،

اإلنسان أو الحيوان، ويشمل المعدة واألحشاء. كما تعني: البروز المجوف الدائري للبناء على 
 .52شاكلة البطن 

 25/  13األمثال " َأمَّا َبْطُن اأَلْشَراِر َفَيْحَتاجُ  ---ֶתְחָסר יםְרָשעִ  ּוֶבֶטן" البطن مع اإلنسان: 
נֹו"  البطن مع الحيوان:  ُتُه ِفي َعَضِل َبْطِنهِ  ---ִבְטנֹו ִבְשִריֵרי ְוא   16/ 40أيوب " َوِشدَّ
ِن الَِّذي ِمْن ِجَهِة ِمْن ِعْنِد اْلَبطْ  ---ַהְּׂשָבָכה ְלֵעֶבר ֲאֶשר  ַהֶבֶטן  ִמְלֻעַּמת "  البطن مع الجماد:  

َبَكِة    20/ 7الملوك األول "  الشَّ
 25/ 19َوَبَطَن َوَأْكَشاَف" يشوع   ---ְוַאְכָשף ָוֶבֶטן  بطن اسم قرية أو بلدة: "

لفظ   ورد  في   ֶבֶטןوبذلك  المعجمية،  بداللته  واستخدم  فقط،  المفرد  بصيغة  القديم  العهد  في 
والحيوان و  الجماد وكذلك لإلشارة السم مكان. وارتبطت داللته أكثرمن موضع، مع اإلنسان 

البطن )طعام/ موضع  بوصفه عضو الرحم عند المرأة، كما كان غالبا ما يعبر عما داخل 
 . 53نمو الجنين(، وليس العضو الخارجي

 :  ֶרֶחם 
 المعنى المعجمي: 

األكادية:  اآلرامية:  remuفي  في   ،rah̠ma   ،مذكر مفرد  اسم  رحم.  العربية:  في   ،
، ويعني: رحم؛ عضو في جسد المرآة، وفي إناث الحيوانات حيث ينشأ الجنين ְרָחִמיםجمع:وي

 .54حتى يولد 
 31/ 29" التكوين  َفَفَتَح َرِحَمَها --- ַרְחָמּה -ֶאת ַוִיְפַתח الرحم مع اإلنسان: " 
 َفاِتِح َرِحٍم ِمْن َبِني  ُكلَّ   ---  ּוַבְבֵהָמה  ָבָאָדם  ִיְשָרֵאל  ִבְבֵני  ֶרֶחם-ָכל  "الرحم مع الحيوان:  

 2/ 13ِإْسَراِئيَل، ِمَن النَّاِس َوِمَن اْلَبَهاِئِم " الخروج 
في العهد القديم بداللته المعجمية في صيغة المفرد فقط، ولم تخرج داللته   ֶרֶחםاستخدم لفظ  

 . المعجمية عن وظيفته وهو الحمل واإلنجاب والنسل 
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 : ֶחֶלץ
 المعنى المعجمي: 

األكاد اآلراميةhinsaية:  في  وفي   ،h̠ars ̠a : مذكر مفرد  اسم  وهو  خاصرة،  العربية  وفي   ،
(، ويعني: خصر، خاصرة، حقو، صلب، وهي عضو من ֲחָלִצים، والجمع )ֲחָלַצִיםوالمثنى:  

الجسم يقع بين الضلوع والصدر وبين الفخذ من اليمين واليسار، ويراد به الجزء الذي يربط 
 . 55عليه الحزام. 

ֵצא  ִבְנָך   ִאם   ִכי"  مثال:   /  8الملوك األول   "  َبِل اْبُنَك اْلَخاِرُج ِمْن ُصْلِبَك    ---  ֵמֲחָלֶציָך  ַהי 
19 

 . بصيغة المفرد في العهد القديم، بل ورد في صيغة المثنى فقط   ֶחֶלץولم يستخدم لفظ  
بين   ترادف جزئي  توجد عالقة  ما سبق  الرحم،  ֶרֶחם  /ֶבֶטןبناء على  التعبير عن  وهو   في 
بين   جزئي  ترادف  عالقة  توجد  كما  الولد،  بحيث    ֶחֶלץ  /ֶרֶחם منشأ  الذرية،  عن  للتعبير 

 ورد مع الرجل.  ֶחֶלץمع المرأة، أما   ֶרֶחם استعمل 
 : ֶבֶטן /חֹוֶמש  •

 : חֹוֶמש 
 المعنى المعجمي: 

والجمع:   والفخذ،  الضلوع  بين  اللين  الجزء  وهو  خصر،  بطن،  ويعني:  مذكر،  مفرد  اسم 
 . 56ֳחָמִשים 

ֶמש  ַהֲחִנית  ְבַאֲחֵרי  ַאְבֵנר  ַוַיֵכהּו "   َبْطِنِه"     ---  ֶאל־ַהח  ِفي  ْمِح  الرُّ ِبُزجِ   َأْبَنْيُر  َفَضَرَبُه 
 23/ 2صموئيل الثاني 

 حيث أديا داللة البطن. ֶבֶטן /חֹוֶמש مما سبق نلحظ وجود عالقة ترادف  جزئي بين لفظتي 
 : מֹוֶתן /חֹוֶמש   / ֶחֶלץ •

 : מֹוֶתן
 المعنى المعجمي: 
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العربية: متن، وهو  matnya، في اآلرامية:matnuاسم مفرد مذكر، وفي األكادية:   ، في 
الجانب األيمن واأليسر من جسم اإلنسان،  الواقع بين الضلوع والصدر وبين عظام الفخذ،  

 . وقد ورد في العهد القديم بمعناه المعجمي إلى جانب سياقات أخرى . 57ָמְתַניִים والمثنى:  
 4/ 47المياه الواصلة للخصر"  حزقيال :  ָמְתַנִיים - ֵמי" 

، وذلك في التعبير عن عضو  מֹוֶתן  /חֹוֶמש   /ֶחֶלץ مما سبق نلحظ وجود الترادف الجزئي بين  
 الجسد الواقع بين الضلوع والفخذ، أي الخصر. 

ֵרש    /ֶבֶטן •  بداللة بطن.   :כָּ

ֵרש    כָּ
 المعنى المعجمي: 

ֹות: اسم مفرد مؤنث، الجمع   . 58، يعني: كرش، بطن ְכֵרש 
(  ֱהִדיָחִני ) הדיחנו ; ֵמֲעָדָני ְכֵרשֹו ִמָלא ַכַתִּנין( ְבָלַעִני)  בלענו,  ִריק ְכִלי( ִהִציַגִני)  הציגנו" 

 34 : 51َجَعَلِني ِإَناًء َفاِرًغا. اْبَتَلَعِني َكِتنِ يٍن، َوَمأَل َجْوَفُه ِمْن ِنَعِمي. َطوََّحِني "  ارميا  ---
ֵכל  ַצִדיק" َبْطُن   ---ֶתְחָסר  ְרָשִעים  ּוֶבֶטן,  ַנְפשֹו   ְלש ַבע  א  َأمَّا  َنْفِسِه،  ِلَشَبِع  َيْأُكُل  يُق  دِ  َالصِ 

 25:  13األمثال "  اأَلْشَراِر َفَيْحَتاجُ 
المعجمي، وقد استخدم بصيغة المفرد، واستعمل كل   ָכֵרש  ورد لفظ   القديم بمعناه  العهد  في 

في  بعض فقرات العهد القديم، للتعبير عن داللة البطن، وبذلك عبرا    ָכֵרש    /ֶטן בֶ من لفظي  
 عن عالقة ترادف جزئي بينهما. 

 : ֶרֶחם  /ְמִעי ، ְמִעי /ֶקֶרב •

 : ֶקֶרב
 المعنى المعجمي: 

k، في األوجاريتية:  qirbuفي األكادية: ̠rb   ،والصيغة العربية: يقابل قلب. اسم مفرد مذكر ،
 . 59، ويعني باطن، بطن، جوف، أمعاء. وقد ووردت بصيغتي المفرد والجمعיםְקָרבִ والجمع: 

ֹו "مع الحيوان:  יו ר אשׁ֥ ֹו ַעל־ְכָרָעָ֖     9/ 12َرْأَسُه َمَع َأَكاِرِعِه َوَجْوِفِه" الخروج   ---ְוַעל־ִקְרבּֽ
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  " اإلنسان:  َقْلبُ   ---ְלָאֶבן  ָהָיה   ְוהּוא  ְבִקְרבֹו  ִלבֹו  ַוָיָמת مع  َكَحَجرٍ َفَماَت  َوَصاَر  َداِخَلُه  "  ُه 
 37/ 25صموئيل األول 

 :ְמִעי
 المعنى المعجمي: 

، في العربية: ِمعَّى/ َمْعي، اسم   m‹a/ m‹in/ m‹yan، في اآلرامية:  amutuفي األكادية:  
 :60،  وتعني ֵמַעִיםمثنى مذكر، المثنى:   

وتط  -1 الشرج،  بفتحة  وتنتهي  البطن  تجويف  حول  تلتفت  الهضمية،  على  القناة  لق 
 الجهاز الهضمي في العموم. 

 3/ 3َأْطِعْم َبْطَنَك َواْمأْل َجْوَفَك " حزقيال  ---ְתַמֵלא ּוֵמֶעיָך ַתֲאֵכל ִבְטְנָך   مع اإلنسان: "
 بطن، جوف، أحشاء، رحم.  -2

 9/ 40َوَشِريَعُتَك ِفي َوَسِط َأْحَشاِئي" المزامير  ---ֵמָעי  ְבתֹוְך  ְותֹוָרְתָך  مع اإلنسان: "
ָתיו ֵמֶעיָך  ְוֶצֱאָצֵאי " يَُّة َأْحَشاِئَك َكَأْحَشاِئهِ  --- ִכְמע   19: 48" إشعيا  َوُذرِ 

 1/ 2َجْوِف اْلُحوِت" يونا  --- ַהָדג ִבְמֵעי   مع الحيوان: "
، وقد    ֵמַעִים  لم يستخدم في العهد القديم إال في صيغة المثنى  ְמִעיومما سبق نلحظ أن لفظ  

جمية بوصفه عضًوا من أعضاء الجسد، وكذلك دل على أعضاء جسد  استخدم بداللته المع
 أخرى.  

بين   جزئي  ترادف  وجود  نلحظ  ما سبق  األمعاء،  ְמִעי  / ֶקֶרב من خالل  للتعبير عن داللة   ،
بين   جزئي  ترادف  هناك  أخرى  ناحية  أو  ֶרֶחם   /ְמִעי ومن  البطن  عن  التعبير  عند  وذلك   ،

 الرحم. 
ֵבד • ה  /  כָּ  : ְמֵררָּ

ֵבד  : כָּ
 معنى المعجمي: ال
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َكِبد. اسم مفرد مذكر ومؤنث،  kabda، في اآلرامية:  kabittuفي األكادية:   ، في العربية: 
، ويعني: العضو األكبر في الجسم الحي، يوجد أسفل الحجاب الحاجز يمين  ְכֵבִדיםوالجمع:  

الفيتا بتخزين  ويقوم  غليوكوجين،  إلى  النشا  لتحويل  الصفراء  يفرز  ووظائفه؛  مينات،  المعدة، 
الطعام مع  الجسم  تدخل  التي  السموم  تأثير  األحشاء 61ويخفف  في  األهم  العضو  وهو   .

لفظ   ويستخدم  وزن،  عديدة  ָכֵבדواألثقل  دالالت  وله  صفة  الغالب  في  القديم  العهد  ،  62في 
 حيث لم يستخدم بمعناه المعجمي إال مع الحيوان، في صيغة المفرد فقط. 

ֶתֶרת   ֵאת--  ְוָלַקְחתָ   ---ِزَياَدَة اْلَكِبِد َواْلُكْلَيَتْينِ   -- ُكلَّ  َوَتْأُخذُ الكبد مع الحيوان: "   -ַעל  ַהי 
ת  ְשֵתי ְוֵאת ַהָכֵבד  13/ 29" الخروج  ַהְכָלי 

/  2" مراثي إرميا     ְכֵבִדי  ָלָאֶרץ  ִנְשַפְך  ---اْنَسَكَبْت َعَلى اأَلْرِض َكِبِدي  الكبد مع اإلنسان: "
11 

 :63باعتباره صفة ֵבד כָ دالالت لفظ  
ד  ָכֵבד ְבַחִיל كثير، وفير: "  • ا،  " الملوك الثاني  ---ְמא   2/ 10ِبَمْوِكٍب َعِظيٍم ِجدًّ
ד ָכֵבד  ְוַאְבָרםغني:  "  • ا " التكوين  --- ְמא   2/ 13َوَكاَن َأْبَراُم َغِنيًّا ِجدًّ
•   " متفاقم:  ד  הּוא  ָכֵבד  ִכי  ֵכן-ַאֲחֵרי  ַההּוא  ָהָרָעב   ִמְפֵניشديد،  َأْجِل    ---ְמא  ِمْن 

ا" التكوين   31/ 41ذِلَك اْلُجوِع َبْعَدُه، ألَنَُّه َيُكوُن َشِديًدا ِجدًّ

ה  : ְמֵררָּ
 المعنى المعجمي: 

، وفي العربية مرارة، اسم مفرد مؤنث، وتعني: الكيس الذي يحتوي على mrrtaفي اآلرامية:  
 .  64من األطعمة المأكولةالسائل الذي يفرزه الكبد، والمسئول عن هضم الدهون 

בּו "   ל  ְול א ,  ִכְליֹוַתי  ְיַפַלח  -ַרָביו,  ָעַלי  ָיס  ְך   ;ַיְחמ  ِبي   ---ְמֵרָרִתי   ָלָאֶרץ  ִיְשפ  َأَحاَطْت 
 13/ 16ُرَماُتُه. َشقَّ ُكْلَيَتيَّ َوَلْم ُيْشِفْق. َسَفَك َمَراَرِتي َعَلى اأَلْرِض" أيوب 
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لفظ   يستخدم  العه  ְמֵרָרהولم  صيغة في  في  سوى  يرد  لم  كم  المعجمية،  بداللته  القديم   د 
، للتعبير عن المرارة، أو التعبير ְמֵרָרה /    ָכֵבדالمفرد. ومن هنا نلحظ وجود ترادف جزئي بين 

 عن المكابدة والمعاناة. 
ב / ֵלב • ֶזה   /ֵלב ، ְלבָּ  : חָּ

 :ֵלב
 المعنى المعجمي: 
، في العربية:  ُلب. اسم مفرد   lebbaامية:، في اآلر libbu، في األكادية: lbفي األوجاريتية: 
 :  65، ويعني ְלָבבֹות  -  ִלבֹותمذكر، والجمع: 

ويرتخي   -1 ينقبض  الصدري،  القفص  من  اليسرى  الجهة  في  يوجد  عضلي  عضو 
 بالتناوب لدفع الدم إلى كل خاليا الجسم.  

َبَها ِفي َقْلِب َأْبَشاُلو  ---ַאְבָשלֹום  ְבֵלב ַוִיְתָקֵעם "   14/ 18" صموئيل الثاني  مَ َوَنشَّ
 الجزء الداخلي للشيء، وسطه، لب الشيء.  -2

َماِء " التثنية    --- ַהָשַמִים  ֵלב -ַעד "  11/ 4ِإَلى َكِبِد السَّ
 الصدر.  -3

ן  ְוָנָשא"   ֶשן  ִיְשָרֵאל-ְבֵני  ְשמֹות-ֶאת  ַאֲהר  َهاُروُن    ---  ִלבֹו-ַעל  ַהִּמְשָפט   ְבח  َفَيْحِمُل 
 29 /28" الخروج   ِني ِإْسَراِئيَل ِفي ُصْدَرِة اْلَقَضاِء َعَلى َقْلِبِه َأْسَماَء بَ 

ُب َقْلِبي  ---ִלִבי  ַתְרִחיב  ִכי:  ָארּוץ   ֶתיָךִמְצֹו-ֶדֶרְך"   "  ِفي َطِريِق َوَصاَياَك َأْجِري، ألَنََّك ُتَرحِ 
 32/ 119المزامير 

 34: 119َفَظَها ِبُكلِ  َقْلِبي" المزامير َوَأحْ   ---ֵלב-ְבָכל  ְוֶאְשְמֶרָּנה دالالت أخرى: " 
ْع َقْلُبَك " المزامير   --- ִלֶבָך ְוַיֲאֵמץ"   14: 27َوْلَيَتَشجَّ

ב  :ְלבָּ
 المعنى المعجمي: 
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 . 66ִלְבבֹות   – ְלָבבֹות(، الجمع: ֵלב اسم مفرد مذكر، وهو صورة أخرى من لفظ )
والم والحواس  مركزالحس  وهو  والروح  النفس  أيضا  مثل ويعني  اإلنسان  عند  المختلفة  شاعر 

 . 67الحب 
 29/ 4التثنية " ِبُكلِ  َقْلِبَك َوِبُكلِ  َنْفِسكَ   ---ַנְפֶשָך-ּוְבָכל ְלָבְבָך-ְבָכל"  مثال: 
 7: 15التثنية "   َفاَل ُتَقس ِ َقْلَبكَ  --- ְלָבְבָך -ֶאת ְתַאֵּמץ ל א " مثال: 
ֶזה  : חָּ

 المعنى المعجمي: 
اآلرامية: والجمع:    ،  hadya  في  مذكر،  مفرد  القسم  ָחזֹות اسم  وهو  الصدر؛  وتعني:   ،

 .68األمامي من الجسم ما بين العنق والبطن في جسم اإلنسان والحيوان 
ْدِر  --- ְיִביֶאּנּו ֶהָחֶזה -ַעל ַהֵחֶלב -ֶאת  مثال: " ْحُم َيْأِتي ِبِه َمَع الصَّ  30/ 7الالويين " الشَّ

يم مع اإلنسان إنما جاء لإلشارة إلى صدر الحيوان، فيما في العهد القد   ָחֶזהولم يستخدم لفظ  
 .69يتعلق بذبائح القرابين 

، للتعبير عن القلب، ومن ناحية أخرى ترادف  ְלָבב/    ֵלבوبذلك نلحظ وجود ترادف تام بين  
 ، للتعبير عن الصدر. ָחֶזה  /ֵלב جزئي بين 

נָּף  •  : זָּנָּב  /כָּ

נָּף   : כָּ
 المعنى المعجمي: 
، وفي العربية: كنف،   knfa، وفي اآلرامية:kappu، وفي األكادية:   knfفي األوجاريتية:  

والجمع:   مؤنث،  مفرد  والمثنى:  ְכָנפֹותاسم  عند    ְכָנַפִים،  الطيران  عضو  جناح؛  ويعني:   ،
 . 70الطيور، كما يعني طرف، زاوية، ركن، طرف، وكذلك ذيل )الثوب(، وهامش

 21/ 1" التكوين  اِئٍر ِذي َجَناحٍ َوُكلَّ طَ  --- ָכָנף  עֹוף-ָכל مع الطير: " 
 16/ 24"  إشعيا  ِمْن َأْطَرافِ  --- ָהָאֶרץ  ִמְכַנףمع الجماد )طرف األرض(: "  

" الثوب(:  )ذيل  الجماد  "   ---  ְכסּוְתָך  ַכְנפֹות  ַאְרַבע-ַעל  مع  َثْوِبَك  َأْطَراِف  َأْرَبَعِة  َعَلى 
 12/ 22التثنية 
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( للتعبير عن زوج أجنحة الطير، أما صيغة ְכָנַפִים  -ָכָנףوتستخدم صيغة المفرد والمثنى )
( الثوب. ְכָנפֹותالجمع  وأطراف  األرض  أطراف  مع  فتأتي  اإلنسان 71(  مع  استخدمت  كما 

 واإلله. 
 : זָּנָּב

 المعنى المعجمي: 
، في العربية  ذنب، اسم مفرد مذكر، والجمع dnba، في اآلرامية:  zibbatuفي األكادية:  

عني: الجزء الخلفي المتداد العمود الفقاري لدى الحيوانات على شكل حلقات ذات  ، وتְזָנבֹות
ويعني مجازا؛ صفة لإلنسان الردئ، أو الشئ المحقر 72عضالت، ومغطى بشعيرات كثيفة. 

اقترنت مع الرأس. كما تعني طرف الشئ أي نهايته.  و استخدم لفظ 73السافل، خاصة وإن 
 ته المعجمية. بصيغتي المفرد والجمع بدالل זָּנָּב

ז ,  ָיְדָך  ְשַלח  بمعنى ذيل الحيوانات: "  /  4الخروج  "     ُمدَّ َيَدَك َوَأْمِسْك ِبَذَنِبَها   ---ִבְזָנבֹו  ֶוֱאח 
4 

طرفه:   الشيء،  نهاية  القضاة    ---ַהְזָנבֹות  ְשֵני-ֵבין"  بمعنى   " اْلَوَسِط  ِفي  َذَنَبْيِن  ُكلِ   َبْيَن 
15 /4 

، في داللة طرف األرض، مما يشير إلى وجود ترادف  ָזָנב   /ף ָכנָ ومن هنا اشترك كل من  
 جزئي بينهما. 

 : ַכף   / יָּד •

 :יָּד
 المعنى المعجمي: 

، العربية: يد. اسم مفرد مؤنث،  yad/ yda، اآلرامية:  idu، األكادية:   ydفي األوجاريتية:
ִםوالمثنى:   سان، وتشمل الذراع ، وتعني: أحد األطراف العليا من جسم اإلن ָידֹות ، والجمع:  ָיַדי 

آلة  مقبض  تعني:  كما  بعمل.  القيام  أو  باألشياء  اإلمساك  في  وتستخدم  واألصابع،  والكف 
يستخدم في اإلمساك أو االتكاء. ونصب تذكاري، وتعني أيضا موضع معين لهدف معين.  

 .74وأخيرا تعني: حصة، نصيب، سهم
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 22/ 27 اْلَيَدْيِن َيَدا ِعيُسو" التكوين َولِكنَّ  ---ֵעָשו ְיֵדי  ְוַהָיַדִים " اليد مع اإلنسان: 
ז ָיְדָך ְשַלח   اليد لإلمساك: "  4/ 4ُمدَّ َيَدَك َوَأْمِسْك " الخروج    --- ֶוֱאח 

 28/ 30األمثال    "اْلَعْنَكُبوُت ُتْمِسُك ِبَيَدْيَها  --- ְתַתֵפש ְבָיַדִים,  ְשָמִמיתاليد مع الحيوان: " 
أو   أداة  مقبض  بمعنى  "  يد  "    ---ָהֶאָחד  ַלֶקֶרש,  ָידֹות  ְשֵתיآلة:  ِرْجاَلِن  اْلَواِحِد  َوِللَّْوِح 

 17/ 26الخروج 
 13/ 23َوَيُكوُن َلَك َمْوِضٌع " التثنية   ---ְלָך ִתְהֶיה ְוָידيد بمعنى مكان أو موضع: " 
ת  ְוַאְרַבע" يد بمعنى نصيب أو حصة:   َواأَلْرَبَعُة اأَلْجَزاُء      ---ַהָּׂשֶדה  ְלֶזַרע  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ַהָיד 

 24 /47" التكوين   َتُكوُن َلُكْم ِبَذاًرا ِلْلَحْقلِ 
  " تذكاري:  نصب  بمعنى  َأْبَشاُلوَم«  --- ַאְבָשלֹום   ַיד   ָלּה  ַוִיָקֵרא  يد  »َيَد  ُيْدَعى  "   َوُهَو 

 18/ 18صموئيل الثاني 
جمية واستخدم مع اإلنسان والحيوان وهنا نلحظ أن لفظ اليد في العهد القديم ورد بداللته المع

والمثنى) المفرد  صيغة  أن  إال  ִם   /ָיד والجماد،  من ָיַדי  عضًوا  بوصفها  اليد  بداللة  اختصت   )
 ( فأشارت إلى داللة اليد مع الجماد. ָידֹות /ָיד أعضاء الجسد، أما صيغة المفرد والجمع)

 : ַכף
 المعنى المعجمي: 

األكادية:   األوجاريتيةkappuفي  في   ،:kpm   :اآلرامية في   ،kafa  ،مؤنث مفرد  اسم   ،
الجمع:  ַכַפִיםالمثنى:   أو  ַכפֹות،  اليد  أطراف  من  الخارجي  الجزء  وهو  الكف؛  وتعني:   ،

الرجل، وبه األصابع ويسمى أيضا كف اليد أو كف القدم،  وتأتي مجازًا: بمعنى السلطة،  
.  75خدم في اغتراف الطعام والسوائل الحكم، وتأتي كذلك بمعني: ملعقة؛ وهى أداة منزلية تست

وتعني أيضا راحة اليد، تجويف اليد، باطن اليد، وأحيانا تستخدم في   כפףوهي من الجذر  
العهد القديم للتعبير عن اليد بأكملها، وتأتي في صيغة الجمع متبوعة باليد لإلشارة إلى كف  

 . 76اليد المقطوعة للميت 
ֵהן  ַכף-ַעל الكف مع اإلنسان: "   18/ 14ِفي َكفِ  اْلَكاِهِن " الالويين  --- ַהכ 
לالكف مع الحيوان: " /  11" الالويين  وكل ما يمشي على كفوفه    ---  ַכָפיו  ַעל  הֹוֵלְך  ְוכ 

27 
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َوَصْحٌن َواِحٌد َعَشَرُة َشَواِقَل ِمْن َذَهٍب " العدد    ---ָזָהב  ֲעָשָרה  ַאַחת   ַכףالكف مع الجماد: "  
7 /14 
 ָרֶגל-ַכף ִמְדַרְךأخمص القدم، وطأة القدم، نصيب قدر كف القدم "  : 77ַפַעם  ףכַ =  ָרֶגל-ַכף
 5/ 2َوْطَأَة َقَدٍم " التثنية  ---
ב  ֶיֶרְך-ַכף ַוֵתַקע "  تجويف الفخذ: ֶיֶרְך-ַכף  26/ 32التكوين " َفاْنَخَلَع ُحقُّ َفْخِذ  --- ַיֲעק 

لفظ   استخدم  بمعن  ַכףوبذلك  القديم  العهد  ومثنى في  مفرد  الصيغ  جميع  في  المعجمي،  اه 
وجمع، وعبر عن اإلنسان والحيوان والجماد، كما التحق ببعض أجزاء أخرى من الجسد مثل  

( وذلك للتعبير عن جزء من هذه األعضاء وليست أكملها. ومما سبق ֶיֶרְך-ַכף  /  ָרֶגל-ַכף)
 ، للتعبير عن اليد. ַכף /   ָידنلحظ وجود ترادف جزئي بين  

 : ְזרֹוע / יָּד /ַצד •

 :  ְזרֹועַ 
 المعنى المعجمي: 

اآلرامية:   والجمع   dra‹aفي  مؤنث،  مفرد  اسم  ذراع.  العربية:  في  ،  ְזרֹוִעים   –  ְזרֹועֹות، 
للمرفق. لفظ يقصد به جناح الطير  ويعني: ذراع، عضد، ساعد؛ وهو جزء اليد من الكتف 

كقربا الفصح  عيد  ليلة  عشية  المائدة  علي  ويوضع  يد  المطبوخ  أو  مقبض  تعني  وكذلك  ن. 
والذراع عند اإلنسان يشير إلى  78. ַהַים  ֵחיל  ְזרֹועַ اآللة. كما تعني سالح أو قوة في الجيش  

 79الجزء األمامي من اليد، أما عند الحيوان فيقصد به الساق األمامية حتى الكتف. 
  " اإلنسان:  ה   ְזרֹועַ -ֶאת   ָאָדם -ֶבןمع  ِإنِ ي    ---   ִתיָשָבְר   ִמְצַרִים -ֶמֶלְך  ַפְרע  آَدَم،  اْبَن  َيا 

 21/ 30" حزقيال  َكَسْرُت ِذَراَع ِفْرَعْوَن َمِلِك ِمْصرَ 
ֵהן,  ְוָנַתן  مع الحيوان: " עַ ,  ַלכ  اِعَد َواْلَفكَّْيِن " التثنية    ---  ְוַהְלָחַיִים  ַהְזר  ُيْعُطوَن اْلَكاِهَن السَّ

18 /3 
لفظ   ورد  ف  ְזרֹועַ وقد  االقديم  العهد  المؤنث)في  والجمع  المفرد  صيغتي  (،  ְזרֹועֹות   -ְזרֹועַ ي 

سيتم   أخرى  سياقية  دالالت  عدة  وفي  والحيوان،  اإلنسان  مع  المعجمية  بداللته  واستخدم  
 الحديث عنها الحقا. 
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 : ַצד
 المعنى المعجمي: 

sفي اآلرامية:   ̠ada   :ويعني:  ִצִדים   /ְצָדִדים، في العربية: ضد، اسم مفرد مذكر، والجمع ،
بالمنتصف ج ليس  الذي  الجزء  اتجاه،  صوب،  ناحية،  جهة،  طرف،  من 80انب،  مشتقة   ،

   81، كما تعني غريم، خصم، واختصت في العهد القديم بالجانب األيسر. ( צדד)الجذر
"    ַצד اإلنسان:  "     ---ַהְּׂשָמאִלי  ִצְדָך-ַעל  ְשַכב  ְוַאָתה مع  اْلَيَساِر  َجْنِبَك  َعَلى  َأْنَت  َواتَِّكْئ 

 4/ 4ل حزقيا
 3/ 2َبْل َيُكوُنوَن َلُكْم ُمَضاِيِقيَن " القضاة  --- ְלִצִדים, ָלֶכם ְוָהיּו  بمعنى غريم: " ִצִדים
"  ַצד األذرع:  األيدي و  األَْيِدي  ---ֵתָאַמָנה  ַצד -ַעל  ּוְבנֹוַתִיְך  بمعنى  َعَلى  َبَناُتِك  "   َوُتْحَمُل 

 4/ 60اشعياء 
لفظ   القديم،   ַצדاستخدم  العهد  وغلب    في  والجماد،  والحيوان  اإلنسان  مع  المعجمية  بداللته 

 . ְזרֹוע  /ָיד  /ַצד استخدام صيغة المفرد على الجمع. ومن هنا نالحظ ترادف جزئي بين 
ֵתף •  : ֶשֶכם  /  כָּ

ֵתף / ֶכֶתף  : כָּ
 المعنى المعجمي: 
األوجاريتية:   اآلرامية: ktfفي  في   ،katfa م مفرد  اسم  ِكْتف،  َكِتف/  العربية:  في  ؤنث،  ، 

كتف، منكب؛ وهو جزء من الجسد    ، وتعني: ִכְתפֹות    -ְכֵתפֹות، والجمع:  ִכְתַפִיםوالمثنى:  
أسفل العنق يمينًا ويسارًا أعلى الذراع، ويعني أيضا: جهة، جانب، طرف، كما يعني:  طرف/  

 . 82جانب آلة أو أداة 
ַתִיְךكتف اإلنسان للحمل: "  َوَبَناُتِك َعَلى اأَلْكَتاِف ُيْحَمْلَن" إشعيا   ---ִתָּנֶשאָנה ָכֵתף -ַעל ּוְבנ 

49 /22 
ָתיו  ְוַאְרָבָעהكتف مع الجماد بمعنى طرف آلة: " ת,  ַפֲעמ  َوِلَقَواِئِمَها اأَلْرَبِع      ---  ָלֶהם  ְכֵתפ 

 30/ 7َأْكَتاٌف " الملوك األول 
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نسان والجماد، وجاء بداللته المعجمية في العهد القديم، وورد مع اإل  ָכֵתףوهنا استخدم لفظ  
المفرد   صيغ  في  يأتي  اإلنسان  مع  أنه  إال  وجمع،  ومثنى  مفرد  الصيغ  جميع  في 

المفرد والجمع)ִכְתַפִים  -ָכֵתףوالمثنى) فيأتي مع صيغ  الجماد  مع     -ְכֵתפֹות   -  ָכֵתף(، أما 
 (.  ִכְתפֹות
 : ֶשֶכם 

عني: الجزء العلوي الذي بين  ، ويְשָכִמים ، اسم مفرد مذكر، الجمع:  tkmفي األوجاريتية:   
. كما يعني العاتق حيث يحمل األشياء، وتعني سهم، قطعة من األرض،  83الكتفين، منكب 

. أما عند دافيد سجيف فيعني؛ كتف، 84وكذلك اسم مدينة تقع على جب أفرايم )نابلس اآلن( 
 . 85منكب، عضد 

 22/ 31" أيوب  َعُضِدي ِمْن َكِتِفي َفْلَتْسُقطْ  --- ִתפֹול ִמִשְכָמה,  ְכֵתִפיمع اإلنسان: "  
/  31َفُكْنُت َأْحِمُلَها َعَلى َكِتِفي" أيوب    ---  ֶאָּׂשֶאּנּו,  ִשְכִמי-ַעל  ל א-ִאםلحمل األشياء: "   

36 
"    َوَأَنا َقْد َوَهْبُت َلَك َسْهًما َواِحًدا  --- ַאַחד  ְשֶכם,  ְלָך  ָנַתִתי  ַוֲאִני بمعنى سهم/ نصيب: "   

 22 / 48التكوين 
 6: 12ِإَلى َمَكاِن َشِكيَم  " التكوين   ---  ְשֶכם ְמקֹום   ַעד اسم مدينة: "

لفظ   بداللته   ֶשֶכםورد  واستخدم  والجماد،  اإلنسان  مع  فقط  المفرد  بصيغة  القديم  العهد  في 
بالعضد. وبالتالي هناك عالقة ترادف   فالكتف معلق  المعجمية بوصفه أحد أعضاء الجسد؛ 

 بداللة كتف.   ֶשֶכם/  ָכֵתף جزئي بين 
ֵתף •  : ֵצלָּע / ַצד / כָּ

 ֵצלָּע
 المعنى المعجمي:  

ويعني:  ,  ְצָלִעים,  ְצָלעֹות، اسم مفرد مؤنث، والجمع:  l‹la›، في اآلرامية:  seluفي األكادية:  
كما  الصدري،  القفص  في  معا  متحدة  الفقري  العمود  من  الخارجة  العظام  أحد  وهو  ضلع؛ 

 .86يعني جانب مكان أو ألة 
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 بداللة جانب، نحو:  ֵצָלע  /ַצד  /ָכֵתףاك عالقة ترادف جزئي بين  هن
 26/ 23صموئيل األول "   َفَذَهَب َشاُوُل َعْن َجاِنِب اْلَجَبلِ  --- ָהָהר ִמַצד ָשאּול ַוֵיֶלְך"  
 11/ 11ِمْن َجاِنِب اْلَبْيِت األَْيَمِن" الملوك الثاني  --- ַהְיָמִנית ַהַבִית ִמֶכֶתף"   
ֵלְך  ְוִשְמִעי  " ُمَقاِبَلُه    ---ְלֻעָּמתֹו  ָהָהר  ְבֵצַלע  ה  اْلَجَبِل  َجاِنِب  ِفي  َيِسيُر  ِشْمِعي    "َكاَن 

 13: 16صموئيل الثاني 
 بمعنى فخذ/ ورك  :ַפַחד/    ֶיֶרְך•   
 :  ֶיֶרְך

 المعنى المعجمي:  
يعني: الجزء العلوي ، و ְיֵרכֹות، ويجمع في صيغة:  ְיֵרַכִיםاسم مفرد مؤنث يثنى على صيغة:  

من الرجل؛ من الركبة وحتى الخصر، فخذ، كما تعني الجزء السفلي من كل شيء أداة أو 
الخصر)  عن  ويختلف  العمود  (  ָמְתַנִיםبناء.  أسفل  الممتد  الممتليء  اللحمي  العضو  بكونه 

   87الفقري حتى الساق. 
ָניו ָרָהםַאבְ   ֶיֶרְך ַתַחת ָידֹו-ֶאת  ָהֶעֶבד ַוָיֶשםمع اإلنسان: "   -ַהֶזה  ַהָדָבר-ַעל לֹו ַוִיָשַבע  ֲאד 

 9: 24َفَوَضَع اْلَعْبُد َيَدُه َتْحَت َفْخِذ ِإْبَراِهيَم َمْواَلُه، َوَحَلَف َلُه َعَلى هَذا اأَلْمِر" التكوين  --
:  24ْلَكِتَف " حزقيال ُكلَّ ِقْطَعٍة َطيِ َبٍة: اْلَفِخَذ َوا --- ְוָכֵתף ָיֵרְך טֹוב   ֵנַתח -ָכלمع الحيوان: " 

4 
ֶהל ַהֻשְלָחן-ֶאת ַוִיֵתןمع الجماد: " "  ָנה ַהִּמְשָכן ֶיֶרְך ַעל  מֹוֵעד  ְבא  ֶכת ִמחּוץ ָצפ   ---ַלָפר 

َماِل َخاِرَج اْلِحَجاِب " الخروج   َوَجَعَل اْلَماِئَدَة ِفي َخْيَمِة االْجِتَماِع ِفي َجاِنِب اْلَمْسَكِن َنْحَو الشِ 
40 :22 

، ولم يرد بصيغة  (ְיֵרַכִים -ָיֵרְךفي العهد القديم بصيغتي المفرد والمثنى) ֶיֶרְךوقد ورد لفظ 
 الجمع، واستعمل بمعناه المعجمي، وجاء مع اإلنسان والحيون والجماد. 

 : ַפַחד 
 المعنى المعجمي: 

 .  88ַפֲחִדים اسم مفرد مذكر، ويعني: فخذ، ورك، والجمع: 
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ץ"  َيْخِفُض َذَنَبُه َكَأْرَزٍة. ُعُروُق َفِخَذْيِه َمْضُفوَرٌة"   ---ְישָרגּו ַפֲחָדיו  ִגיֵדי  ָאֶרז-מֹוכְ  ְזָנבֹו ַיְחפ 
 17: 40أيوب 

 للتعبير عن الفخذ، جاء كترادف جزئي.  ַפַחד /  ֶיֶרְךمما سبق نلحظ أن استعمال اللفظان 
חֹור  •     :ֵשת   /אָּ

חֹור   : אָּ
 المعنى المعجمي: 

، 89، في العربية أخر، يعني الجزء الذي خلف الوجه  ‹ura̠hآلرامية:  اسم مفرد مذكر، في ا
 90. אחוריםالظهر، القفا، الدبر، اإلست، الردف، والجمع 

ֵריֶהם-ְוָכל;  ִמְלָמְעָלה,  ֲעֵליֶהם  ְוַהָים  " َوَجِميُع     ---ָבְיָתה,  ֲאח  َفْوُق،  ِمْن  َعَلْيَها  َواْلَبْحُر 
 أَْعَجاِزَها  

 : ֵשת
 : المعنى المعجمي 

sفي األكادية:    ͮdu  :وفي الكنعانية ،›s ͮtt :وفي اآلرامية ،  ›s ͮta   وفي العربية: إست، اسم ،
 92(. שית )، من الجذر  91، وتعني: مؤخرة، إست، دبر، َعْجزֵשתֹותمفرد مذكر، والجمع: 

ת   " ِط ِإَلى َأْسَتاِهِهْم "  َوَقصَّ ِثَياَبُهْم ِمَن اْلَوسَ   ---  ְשתֹוֵתיֶהם   ַעד ,  ַבֵחִצי  ַמְדֵויֶהם -ֶאת  ַוִיְכר 
 4/ 10صموئي الثاني 

لفظ   مع   ֵשתورد  واستخدم  والجمع،  المفرد  صيغة  في  المعجمية  بداللته  القديم  العهد  في 
وهما بلفظين  واإلست  العجز  عن  عبر  وبذلك  فقط.  إلى  ֵשת  /ָאחֹור    اإلنسان  يشير  مما   ،

 الترادف الجزئي بينهما.
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 خاتمة:  
ظاهرة الترادف بين األلفاظ في العهد القديم في العموم،  كما تنتشر بين ألفاظ  تشيع  •

 أعضاء الجسد. 
يندر الترادف التام بين ألفاظ الجسد، حيث يصعب إتفاق األلفاظ المترادفة في جميع   •

 . ְלָבב /ֵלבالدالالت األساسية والثانوية، بحيث ال نجده إال في لفظتي 
لفاظ  الجسد عن ترادف جزئي؛ بحيث يأتي التوافق الداللي  يعبر الترادف بين غالبية أ  •

 في سياق واحد، وليست في كل السياقات الوارد فيها األلفاظ المترادفة . 
يمكن أن تتمثل عالقة الترادف في العهد القديم بين لفظين من أعضاء الجسد، أو أكثر   •

 من لفظين. 
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  ֶקֶרןعند الحيوان مع اإلنسان مثل  نجد أن العهد القديم قد استعمل ألفاظ ألعضاء الجسد •
 .  ָכָנף  /ָזָנב  /

تأتي   • فإنها  الحيوان  استعمالها مع  القديم، في حال  العهد  الجسد  في  نلحظ أن أعضاء 
والجماد  واإلنسان  اإلله  مع   أما  الجسد،  أعضاء  من  عضو  بوصفها  الحقيقي  بمعناها 

 فتتنوع سياقاتها ومدلوالتها. 
الولد و  • ألفاظ لداللة  بالمرآة )هناك  ألفاظ  اختصت  ֶבֶטן  / ֶרֶחםالذرية اختصت  (، وهناك 

 (.  ְמִעי   /ֶחֶלץ بالرجل )
يأتي  الترداف بين بعض األلفاظ، نتيجة عالقة المجاز المرسل بين هذه األلفاظ سواء   •

   . ַעִין / ַעְפַעף,   ָכֵבד / ְמֵרָרה,    ֶפה  /ָלשֹוןعالقة الكل بالجزء، أو الجزء بالكل، مثل: 
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  محمد سعد محمد: في علم الداللة، ط1، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  2002م،  23

185ص   
  מבוא לבלשנות, עמ'88-90.  : רפל ניר24
  كريم زكي حسام الدين: اإلشارات الجسمية، دار غريب، ط2، القاهرة،  2001م،  25

. 104ص   
כ1.  26 ירושליים,  קרית-  ספ ר,  הוצאת   החדש,  המילון  שושן:  אבן    אברהם 

. 288עמ'  
   שם, עמ' 27381
  שם, עמ'317. 28
29  William. Gesenius; Hebrew and English lexicon of the Old 

Testament, Oxford, 1955,  p173. 
  אבן שושן: כ5. עמ'  302038
  שם, כ3. עמ 1186 - 311188
  אבן שושן: כ5. עמ'' 1908- 32.1910
33Ibid, p522 - 523. 
  שם, כ5, עמ' 1966. 34
  שם, כ5. עמ' 2208. 35
  שם: כ1. עמ' 370 36
37Ibid, p259 

 
   שם, עמ' 38372
39 http://tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/gron.html . 
  שם: כ4. עמ'  40.1469
41  Ibid, p830. 
  שם, כ2. עמ' 400. 42
43 Ibid, p190. 
  שם, כ7. עמ' 442617
  שם, כ1. עמ'295.  45
  אליעזר בן יהודה: מלון  הלשון העברית הישנה והחדשה,הוצאה לאור לזכר   46

. 666. עמ'2אליעזר בן יהודה, ירושלים. כ  
  דוד שגיב: מילון שגיב. כ 1. עמ'221.  47
  שם, כ1. עמ' 316. 48
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49Ibid, p 161. 
50Ibid, p30. 
  עמ' 57. . שם, כ511
  שם, עמ'52211
53Ibid, P63. 
  שם, כ6. עמ' 2503. 54
 שם, כ2. עמ' 737 55
  שם, עמ' 56795
  שם, כ4, עמ' 1492. 57
  שם, כ3, עמ'1107 58
  שם, כ6. עמ' 2398. 59
  שם, כ4. עמ'601435
   שם, כ3.עמ' 611014
62Ibid, p381. 
63Ibid, p458. 
  שם, כ4. עמ'1541 64
  עמ' 1125 - 1132. שם, כ653
  שם, עמ'1131. 66
67Ibid, p427. 
  שם, כ2. עמ' 68737
69Ibid, p332 
  שם, כ3. עמ'1078. 70
71Ibid, p406. 
  שם, כ2. עמ'682. 72
73Ibid, p248. 
  שם, כ3. עמ' 74933-938
  שם, עמ' 751087-1088
76Ibid, p409. 
  אליעזר בן יהודה . כ2. עמ' 1480 77
 . עמ' 2697 אבן שושן: כ78
79Ibid, p253. 
 .2199 עמ'5. שם, כ80
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81 Ibid, p1201. 
  שם, כ3. עמ' 1118. 82
  שם, כ7. עמ' 2687. 83
84 Ibid, p1019 
  דוד סגיב: כ 2. עמ' 1784.  85
  שם, כ5, עמ'2233 86
87 William. Gesenius; Hebrew and English lexicon, p368 
  אבן שושן: כ5. עמ' 2057. 88
89Ibid, p30. 
  עמ' 57. . שם, כ901
  שם, כ7. עמ' 2801. 91
92 Ibid, p1069.  
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: والمراجع المصادر  

 المصادر:

 תנ''ך  •

 

 المراجع العربية: 

 

 . م1984 القاهرة، ،5ط  المصرية، األنجلو  مكتبة األلفاظ،  داللة: أنيس إبراهيم •

 عبد  محمد  أمين: تحقيق  العرب، لسان: منظور  ابن الدين جمال الفضل أبو •

 .   م1968  لبنان، بيروت، صادر، دار العبيدي، الصادق محمد  ، الوهاب 

، مجلة 4لداللي، طأحمد عبد العزيز دراج: الداللة المعجمية وآليات التوليد ا •

 .م2001علوم اللغة، القاهرة ، 

 . م1998 ،5ط  القاهرة، الكتب، عالم الداللة، علم:  عمر مختار أحمد  •

  زهراء مكتبة الحديثة،  الداللية والنظريات  الداللة علم: البهنساوي  حسام •

 . م2007 ،1ط الشرق،

 ب الكتا دار النظري، اللغة علم  مصطلحات  معجم: العكش السالم عبد  سعيد  •

 .م2007 القاهرة، ،2ط للنشر،

 . ت . د  اآلداب، مكتبة ،1ط  النحو، و الداللة:  حسنين  صالح الدين صالح •

 غريب، دار ،1ج ومناهجه، إجراءاته الداللي التحليل: الدين  حسام زكي كريم •

 . م200 القاهرة،

  القاهرة، ،2ط غريب، دار الجسمية، اإلشارات : الدين  حسام زكي كريم •

 . م2001

 القاهرة، الشرق، زهراء مكتبة ،1ط الداللة، علم في: مد مح سعد  محمد  •

 . م2002

 مجلة األصمعي، كتاب  في الداللية العالقات : عودة بسمة /سعد  ياسمين •

 . 2015 ، 1العدد  ،42مج  واالجتماعية،  اإلنسانية العلوم دراسات 

 

 المراجع المترجمة: 
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  يب،غر دار بشر، كمال: ترجمة  اللغة، في الكلمة دور: أولمان  ستيف •

 .م1997 القاهرة،

 

 المراجع العبرية: 

  . 1כ , ירושליים, ספר -קרית   הוצאת, החדש המילון : שושן אבן אברהם •

  לאור הוצאה,והחדשה הישנה העברית הלשון מלון: יהודה בן אליעזר •

  . 2כ. ירושלים, יהודה בן אליעזר לזכר

,  העברית ללשון האקדמיה, הסמנטיקה בראי העברית : צרפתי עמי בן גד •

 א. ''תתשס, ירושלים

 .אביב תל, עמיחי הוצאת, החדשה העברית של סמנטיקה:  ניר  רפאל •

 . הפתוחה האוניברסיטה ،  לבלשנות מבוא: ניר  רפל •

 
  

  المراجع االنجليزية: 

•  F.R,Palmer; Semantics, second Edition, Cambridge 

University press. 

• William. Gesenius; Hebrew and English lexicon of the Old 

Testament, Oxford, 1955. 

 

  مواقع االنترنت: 

• http://tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/gron.html . 18/ 10/2020 
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