
 كانـت تكتـب بـشرط الجمـع، t- والمنتهيـة بحـرف (collectives)العديـد مـن الكلمـات الدالـة علـى الجمـع  - ١

ً من أنها فعال مفردة مؤنثة، وكانت تعامل إعرابيا بوصفها مفردة مؤنثة، ومن أمثلة ذلكعلى الرغم ً:  

                        mnmnt "herd" "قطيع" .  

                     Xnyt "sailors" "بحارة" .  

           ، ولكن يبدو من .  كان يكتب              أو      " رجل ""rmT  "man جمع كلمة            -٤

؛ rmT(t)أنها كلمة مؤنثـة حقيقيـة تـدل علـى الجمـع " كل الرجال ""all men"عبارات مثل                     

 .rmTt nbt.                   ًونادرا ما وجدت الكتابة 

  :)Status pronominalis(حاالت ضميرية ]:٧٨الفقرة [

   إلى كلمات مؤنثة معينة، فإن(suffix-pronoun)عندما يضاف ضمير متصل 

 -w زائدة بوضوح تظهر من حين إلى آخر قبل نهاية المؤنث -t  .ومن أمثلة ذلك:  

                dpt "boat" "قارب" ,                     dpwt "his boat" "قاربه . 

             wobt "meat" "لحم" ,                   wobwt "his meat" ".لحمه"  

  

  :مالحظة
ً؛ وربمــا جــاز لنــا افتــراض أن نطقــا مثــل (suffix-pronoun) ترجــع هــذه الظــاهرة إلــى تغيــر اللهجــة عنــدما يــضاف الــضمير متــصل 

 األصـلية w، مـع االحتفـاظ بالــ "دبواتـف" يتحـول إلـى (status absolutus)فـي الحالـة المطلقـة ") دابـوات"مـن األصـل " ( دابـي"
والمـصطلحات الالتينيـة المـستخدمة هنـا قـد اسـتعيرت مـن . (status pronominalis) فـي الحالـة الـضميرية تحت حماية اللهجـة

  .فقهاء النحو في اللغة القبطية، حيث نجد مثل هذه التحويرات في األسماء بانتظام قبل الضمائر المتصلة

  

  :) y-Adjectives in(الصفات المنتهية بياء النسبة ]:٧٩الفقرة [

 ومـــــن حـــــروف الجـــــر (nouns) مـــــن األســـــماء (adjectives) لتكـــــوين الـــــصفات y-تخدم النهايـــــة       تـــــس

(prepositions) . ًويوجد نفـس هـذا التكـوين تمامـا فـي اللغـات الـسامية، وقـد ابتكـر لـه فقهـاء النحـو فـي اللغـة



ًســم أحيانــا لمثيلهــا فــي ،            أو صــفات النــسبة؛ ويــستخدم هــذا اال"الــصفات المنتــسبة باليــاء"العربيــة مــصطلح 

  :وفيما يلي بعض األمثلة. اللغة المصرية القديمة

  "rsw "south windالصفة المنتسبة بالياء من االسم المفرد المذكر               

  :هي كما يلي" ريح جنوبية"

  ".جنوبي" "rsy "southernأو        :           المفرد المذكر

  .rsyt (rst)   أو           :        المفرد المؤنث

  .rsyw (rsw)أو           :               الجمع المذكر

  .rsywt (rswt, rst)أو           :            الجمع المؤنث

  

هـي كمــا " ريــح شـمالية""mHyt "north wind    الـصفة المنتـسبة باليـاء مــن االسـم المفـرد المؤنـث         

  :يلي

  ".شمالي" "mHyty (mHyt) "northern،           أو         :            ذكرالمفرد الم

  .mHytyt (mHtt)أو           :            المفرد المؤنث

  .mHytyw (mHtyw)أو              :                    الجمع المذكر

  .mHytywt (mHtwt, mHit)أو           :              الجمع المؤنث

  :هي كما يلي "إلى" "r ir)         ( "toالصفة المنتسبة بالياء من حرف الجر        

 connected"، "ًمتـــصال ب" "iry "relating to،          أو          :              المفــرد المـــذكر

with"" ًمرتبطا ب."  

  .iryt (irt)أو              :               المفرد المؤنث

  .iryw, irw:               الجمع المذكر



  .irywt (irwt, irt)أو                :                الجمع المؤنث

 

ً المستخدمة في تكوين الصفات ال تكتب أبدا في المؤنـث، وكـذلك y-     وكما توضح الكتابات السابقة، فإن الـ  

ً عادة ما يغفال أيضا في حاالت أخرى؛ وكقاعدة يفضل كتابة y ،w  (semi-vowels)فإن الحرفين شبه اللينين 

وعادة ما تكتب نهاية المفرد . النطق األقل صحة المكتوب بين األقواس ألسباب تتصل بالمالئمة من الناحية العملية

حرف شبه اللين ً، ولكن ليس دائما بأية حال، أما فيما يتعلق بالجمع المذكر فإن الوجود المتأخر لذلك الy-المذكر 

(semi-vowel) (        يــنم عنــه اســتخدام العالمــة الــصوتيةtiw (tyw) فــي المــشتقات مــن األســماء المؤنثــة 

                .     مثــــــل        t-أو مــــــن الكلمــــــات المــــــذكرة المنتهيــــــة بحــــــرف) المــــــذكورة فــــــي أعلــــــى mHytywمثــــــل       (

Xftyw "opponents"" خــصوم" ،"enemies"" وهــى صــفة "أعــداء ،(adjective) مــستخدمة كاســم 

(noun)  ومــــشتقة مــــن حــــرف الجــــر (preposition)         Xft "before"" قبــــل" ،"opposite" 

  ".تجاه-أمام"

  :مالحظة
لـة وهـى        وبقـت نهايـة أخـرى بدي. i كانت النهاية المكونة للنسبة في اللغة المصرية في عصرها القديم إما تحذف، أو تكتب بالعالمة     

 -w                      فــــي بعــــض األســــماء مثــــلxrw  "lower  part"" الجــــزء األســــفل" ،              mitw   

"peer""ند-نظير".  

       

ـــــصلة (prepositions)     حـــــروف الجـــــر  ـــــي يكـــــون لهـــــا شـــــكل خـــــاص قبـــــل الـــــضمائر المت -suffix) الت

pronouns)ل في صفاتها المشتقة بإضافة   تظهر نفس هذا الشكل أو شكل مماث-y .ومن أمثلة ذلك:  

                iry  "relating to"" مـشتقة مـن حـرف الجـر      " ًمتـصال بr  "to"" الـشكل مـع " (إلـى

  ).ً، ولكنها كانت تكتب في بعض األحيان         أيضا rالضمائر المتصلة        

               Hry  "above"شتقة من حرف الجر     م"  فوقHr    "upon" "الشكل مع الـضمائر " (على

  ). Hrالمتصلة      



              imy "(who is) in")" الـذي (مـشتقة مـن حـرف الجـر       " فـيm   "in""فـي) " الـشكل مـع

  ).   imالضمائر المتصلة         

  

ًحيانــا بحيــث ال يمكــن تمييزهــا عــن حــروف الجــر التــي      وفــى األلقــاب ومــا يماثلهــا، فــإن هــذه الــصفات تختــصر أ

  :ومن أمثلة ذلك. اشتقت منها

             imy-r "overseer" "مشرف" , variants             ,        .  , lit. "one-who-is-

in-the-mouth" (of his subordinates) " رعاياه(الشخص الذي في فم"( . 

            Hry-tp o# "great chief" of a province, 

 ،)"لإلقليم(الزعيم العظيم " 

 lit. "great one-who-is-over-the-head". 

  ".الشخص العظيم الذي فوق الرأس" 

       

     والمـشتقة مــن أســماء مؤنثــة y-     وبـسبب تــشابهها فــي الـصوت مــع المثنــى، فــإن بعـض الــصفات المنتهيــة ب  

  :ومن أمثلة ذلك. (ideograms)تكتب بعالمتين تصويريتين 

        niwty مــشتقة مــن       niwt  "town"" فــي العبــارة         " مدينــة .nTr niwty  "local 

god""إله محلي."  

           #Xtyمشتقة من       #Xt  "horizon"" في العبارة" أفق         .    Or #Xty  "hours of 

the horizon"" ي إلى األفقحورس المنتم."  

  

  



  

ومـن أمثلـة . الصفات المشتقة من حروف الجر يمكن لها أن تسبق اسم أ و ضـمير مثـل حـروف الجـر]:٨٠الفقرة [

  :ذلك

                         Hry sSt# "he who is over the secret". 

  .، وهو لقب شائع"ذلك الذي فوق السر"

                     Imyt.f  "what is in it", lit. that-being-in-it. 

  .ذلك الكائن فيها: ً، حرفيا"الذي فيها"

  

يمكن " نسخة ""mit "copy المشتقة من االسم المؤنث           )mitwوكذلك ( mity     الصفة          

  :ً، أيضا مثل(suffix-pronoun) ًلها أن تتبع أيضا بضمير متصل 

                    mity.f  "his equal" "مثيله" . 

 

تــأتى الــصفة       " علــى ""tp  "uponوحــرف الجــر المــشتق منــه      " رأس ""tp "head     مــن االســم       

(varr.    ,     )  tpyوتكتب أيضا      ، ولها معنيان ،ً:  

)١( "foremost"" المتقدم-المتصدر" ،"chief"" رئيس" ،"first"" األول ."  

)٢ ("being upon"" وفيما يلي أحد األمثلة"الكائن فوق ،:  

                            Inpw tpy Dw.f  "Anubis (who is) upon his mountain" 

"فوق جبله) الذي(أنوبيس " . 

 

، ولكـن نـدر اسـتخدامها قبـل المرحلـة المتـأخرة مـن "األول""tpty    "first         ًوهناك أيضا صفة ثانويـة هـي

  .(Late Egyptian)لمصرية القديمة اللغة ا



  

 فـي y  (Adjectives in -y)-     والبـد وأن يتنبـه الـدارس المبتـدئ إلـى أن مثـل هـذه الـصفات المنتهيـة ب 

ًكتاباتها األكثر اختصارا يسهل جدا الخلط بينها وبين حروف الجر المشتقة منها؛ والمثال المذكور من قبل  ًInpw 

tpy Dw.fلـك، والـشك هنـا يمكـن تبريـره، حيـث أن شـبه الجملـة المكونـة مـن الجـار والمجـرور        خيـر دليـل علـى ذ

(prepositional phrase)يمكن أحيانا أن ترتبط باسم عن قرب، ومن أمثلة ذلك ً:  

                    nb-r-Dr "lord of the universe", lit. "lord to the end". 

  ".النهايةسيد إلى : "ً، حرفيا"سيد الكون"

  

، ومــن أمثلــة تهــيمن عليهــا يوالكلمــة التــ  y-  ب كلمــة بــين الــصفة المنتهيــة تقحــم بعــض األحيــان أن ييمكــن فــ     

  :ذلك

                           imt.sn H#t "their originals", lit. their that-being-in-front. 

  .ذلك الكائن أمامهم: ً، حرفيا"لهمأصو"

  

                            iry nb sSm "every functionary", lit. every one-relating-to 

a business. 

  .عملكل شخص متصل ب: ً، حرفيا"ل موظفك"

  

                         ny wi Ro "I belong to Reo", lit. I am belonging to Reo. 

  .رع إلىًمنتميا أكون أنا : ً، حرفيا"رعإلى أنا أنتمي "

  



كأسـماء  -yب ًكثيرا ما تستخدم تلك الصفات المنتهية ف ،ىرخألا )adjectives( فاتصالل مث ]:٨١الفقرة [

(nouns)ومن أمثلة ذلك ،:  

                  sXty "peasant", "fowler", properly "one-belonging-to-the-

country             sXt. 

   ". الريفى إلىص منتمشخ"بدقة ، "صائد طيور"، "قروي"

  

            imntt "the west" "الغرب" , from    imnty "western" "غربي" . 

 

                 Xr(t)-nTr "the necropolis", lit. "that under-(i.e. possessing-)the-

god". 

  .لهإلا )ةيلكم :يأ( تحت تي التلك :ً، حرفيا"الجبانة"

  

                    Hryw-So "those-upon-the-sand", i.e. the Bedâwîn. 

  .البدو: ، أي" الرملفوقهؤالء "

  

  

 


