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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 والعربية في اللغة العبرية (اْنفَعَلَ  -ִנְפַעל ) وزن

 مقارنة دراسة لغوية

 

 زاق حسين صالحأ.م.د. عبدالر

 جامعة األنبار/ كلية اآلداب
Dr.abdalrzaq@Gmail.com 

 الملخص

 ،في اللغة العبرية، فتناولنا سياقها اللغوي ִנְפַעלتتناول هذه الدراسة صيغة       

وذلك من خالل استخراجها من بين النصوص والمعاجم، ثم اعقبنا بعض الظواهر 

وتستخدم للتعبير عن الغرض الذي يؤديه  .ִנְפַעלالصوتية الموجودة في صيغة 

 في العربية. (اْنفَعَلَ )وهي التي تقابل صيغة  -المبني للمجهول

بينما توجد في العربية صيغة المبني للمجهول من المجرد الثالثي فان العبرية ال     

بما ان هذه الصيغة فقدت من ور   ،تعرف هذه الصيغة )مجهول المجرد الثالثي(

صيغة المبني للمجهول من المجرد قليل في لهجاتنا العربية  عمالن استإ  ذ ، إعبريةال

بل  (كسر)وال  (ينكتب)بل  (يكتب الدرس)المعاصرة فمعظمنا ال يقول مثال 

، أي أن الصيغة المزيدة )انفعل( حلت محل صيغة المبني للمجهول من (انكسر)

 المجرد في لهجاتنا.

Abstract  

The present study addresses the verb form "Infala" in Hebrow 

within its linguistic context by extracting example of this verb 

form from lexicographices  and texts. This is followed by 

tracing some of its phonological phenomena.  This verb form 

is used to express functions normally achieved by the passive 

construction, which corresponds to the verb form "Infala" in 

Arabic. However, while the passive construction in Arabic is 

derived from the base triple form of the verb, in Hebrow this 

construction does not exist, or it might have been lost. On the 

mailto:Dr.abdalrzaq@Gmail.com
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other hand, the use of the passive derived from the base is rare 

in modern Arabic. For instance, speakers don’t  normally say 

"yuktabu Al- Darsa", rather they say " yankatebu" or " kuser" 

rather they say " Ankasarah". This means that the additional 

form "Infala" has replaced the passive derived from the base 

form of the verb. 

 المقدمة

واذا زيد على هذه المادة حرف أو  - نعلم أن اصول األفعال الثالثية هي فَعَلَ      

 .تسمية الصيغة في ا  لحروف الزيادة أثروان  –أكثر فإنها تنتقل إلى معنى جديد 

أبنية فعلية مختلفة للتعبير  لمت السامية المختلفة وجدناها تستعاذا نظرنا في اللغا

عن شتى أوجه المفاهيم الفعلية أو للتعبير عن كيفية الحدث ونوعه. هذه األبنية 

 تؤخذ من األصل الذي يكون األساس المشترك لالسم والفعل.

من مزيد الثالثي بحرفين فتلحق النون  -في العربية اْنفَعَلَ يقابله  - ִנְפַעל وزن      

( نحو لَ عَ فَ انْ )فتلزمها ألف الوصل في االبتداء ويكون الفعل على وزن أوال 

 متعديا. (فَعَلَ )ويعني لما كان فيه  – اْنفَعَلَ وما أشبه ذلك مما هو على  -(ْنَطلَقَ )ا

 ساسية أو مشتقة، فهي عامة تنقسم الى: الجذور األساسية للفعل اما أ عد  تَ     

 َملََك. ָמַלְךية اضافة مثل: ر جذر الفعل دون أَ جذور فعلية سليمة وهي التي تصو    -أ

 ا  في جذره فيتصرف تصريفن الفعل تحدث به تغييرات مشتقات فعلية بمعنى أ -ب

ׁשمثل  جديدا    .ִהְקִדיׁש وكذلكָקַדׁש  من فهي مشتقة ،س شخصاقدَ  ִקדֵּ

לאִ  –ָאַהל أفعال مشتقة من أسماء مثل:  -ج  تعني خيمة.   ֹאֶהל من הֵּ

 

 والعربية المبني للمجهول في العبريةاوالً: 

بينما توجد في العربية صيغة المبني للمجهول من المجرد الثالثي فان العبرية      

ا ان هذه الصيغة فقدت من ال تعرف هذه الصيغة )مجهول المجرد الثالثي( وربم

غة المبني للمجهول من المجرد قليل في لهجاتنا العربية يص الماذ ان استع العبرية

المعاصرة فمعظمنا ال يقول مثال يكتب الدرس بل ينكتب وال كسر بل انكسر، أي 

أن الصيغة المزيدة )انفعل( حلت محل صيغة المبني للمجهول من المجرد في 

 لهجاتنا.
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لمعنى واحد، وهو المطاوعة، ولهذا ال يكون إال الزما ،  (1))اْنفَعََل( حيث يأتي     

مطاوعة الثالثي كثيرا ، كقطعته . ويأتي ال(2)وال يكون اال في األفعال العالجية

 - كأطلقته فانطلق، وعد لته (3)نكسر؛ ولمطاوعة غيره قليال  فانقطع وكسرته فا

ته فانعلم، وال فهمته فانعدل، ولكونه مختصا  بالعالجيات، ال يقال: علم -بالتضعيف

 فانفهم.

 .  (4)والمطاوعة: هي قبول تأثير الغير

يدة يؤديه المبني للمجهول صيغة مزالعبرية للتعبير عن الغرض الذي  لموتستع

 .(5)وهي التي تقابل صيغة انفعل في العربية - ִנְפַעלهي 

وفعل ة )مجرد الثالثي ل وزن من األوزان األربعة الرئيسوفي العربية لك     

وفاعل والسببية( في األصل صيغة خاصة بالمبني للمجهول وتحرك مقاطعها بضم 

 األول وكسر الثاني وفتح الثالث بدال من تتابع الفتحات في صيغة المبني للمعلوم.

ونابت وقد ضاعت في العبرية الصيغة االصلية للمبني للمجهول من الثالثي.     

وأحيانا يتفق فيها المبني للمجهول من المجرد الثالثي  - ִנְפַעלاالنفعال  وزنعنها 

أما  .ָיַלדُول دَ فهذا من الثالثي َولَدَ  יַֻלדمثل  .مع المبني للمجهول من وزن فَعَل

. وقد قيست حركة ֻהְפַעלه على وزن ن  لسببية في العبرية فإالمبني للمجهول من ا

 .ְפַעליָ  ي الماضي على حركتها في المضارعالعين ف

وتصوغ العربية المبني للمجهول من وزن االفتعال واالنفعال أيضا . وليس       

َى َعدَدُ  ָהְתָפְקדּוفي العبرية اال آثار ضئيلة مثل  ذلك  .(6)ُهمُعدَوا / أُْحص 

                                                           
باب اْنفَعََل ال يكون اال الزما، وهو في االغلب مطاوع "فَعل" بشرط ان قال االسترابادي:  .1

يكون فعال عالجيا ، اي من االفعال الظاهرة؛ ألن هذا الباب موضوع للمطاوعة، وهي قبول 

اباذي)رضى الدين محمد بن االستراالثر، وذلك فيما يظهر للعيون كالكسر والقطع والجذب. 

 .180، ص 1، ج1975دار الفكر العربي، القاهرة، حاجب، شرح شافية ابن ال  الحسين(،
 االفعال العالجية: هي االفعال التي يكون فيها معالجة ومزاولة كالكسر والقطع والجذب.. 2
 .قوله مطاوعة غيره: اي مطاوعة غير الثالثي، فيجيء مطاوعا  افعل، نحو: أزعجته فانزعج. 3
العرف في فن الصرف، شرحه وفهرسه: عبدالحميد  الحمالوي)احمد بن محمد بن احمد(، شذا. 4

  .51، ص2009، 5هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط
 .145 ، ص1977والعبرية، القاهرة،  المجيد)محمد بحر(، بين العربية ولهجاتهاعبد . 5
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 اْنفَعَلَ  - ִנְפַעל وزنثانياً: 

 -ֶנֱעַצב و أنه فعل مطاوع للوزن المجرد ه ִנְפַעלلوزن المعنى األساسي      

ى وزن ال ִנְפַעל، لكن بعد اختفاء المجهول الشخصي للوزن المجرد تحول ִנְסַמך

 .חכַ ְׁש נִ  -רבַ ְׁש נִ المجهول من الوزن المجرد 

 دالليا إلى ما يلي: ִנְפַעלفي هذا الصدد يقسم النحاة وزن      

داللة المبني للمجهول إذا كان يشير إلى تلقي حدث فَعَلهُ شخص آخر، نحو:  -1

 : ُكتبت الرسالة.ַהִמְכָתב ִנְכַתב

داللة المطاوعة واالنعكاسية، وذلك إذا كان فعل الحدث وتلقيه من شخص  -2

 حرست نفسي.ִֹנְשַמְרִתי ֶאת ַעְצִמי واحد، نحو: 

שּוָדִויד ּוداللة التبادلية نحو:  -3  .(7): "تقابل داود وسليمان"ְשֹלֹמה ִנְפֹגְ

عن  ִנְפַעלوأحيانا ال يختلف وزن  ،للوزن فالمطاوعة والمجهولية معان        

 .(8) גׁשفي المضارع من الجذر  ִיַגׁשفي الماضي  ִנַגׁשخر المجرد فيكمل احدهما االَ 

نقول  (كتب)من فعل فبدال من هذا الوزن بدال من المبني للمجهول  لمويستع

 .(10)ָפַעלه الوزن المجهول الذي يقابل وزن . ان(9)ִנְכַתב (انكتب)

وفي العربية تأتي  –" الذي يأتي قبل فاء الفعل נهي " ִנְפַעלعالمة هذا الوزن      

 –النون أيضا سابقة لفاء الفعل لكنه تحتاج الى همزة تنطق بها تلك النون ساكنة 

                                                                                                                                              
 )ب.د(، قواعد ونصوص ومقارنات باللغات السامية، –)رمضان(، اللغة العبرية اب. عبد التو 6

 .143-141، ص1980القاهرة، 
אביב,  -בן אור)א(, לשון וסגנון, ספר ראשון, הוצאת ספרים יזרעאל בע''מ, תלעיין: . 7

ספר בע''מ, מהדורה  -)יצחק(, הדקדוק המעשי, הוצאת קרית צדקה؛ 136עמ'  .1961

روفينشطين )إليعزر(، العبرية المعاصرة والعبرية القديمة،  ؛50, עמ' 1981שניה, ירושלים, 
 ؛94، ص2012ترجمة محمد السامي، المجمع الثقافي المصري، القاهرة، 

Glinert (Lewis), The Grammer of Modern Hebrew, Campridge 
University Press, 1989,    p. 138. 

 .136רקיבוץ המאוחד, עמ  -שלישית, הוצאת תורת ההגה והצורה, יהושע בלאו. 8

.Grammar, Oxford, 1959, edition2, p137Gesenius Hebrew  - -9 

 .290מלון חדש, בן שושן, קרית םפר, ירושלים, עמ . 10
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ى الهمزة في الوزن العربي همزة . وتسم  (انقتل)في مقابل  לטַ קְ נִ أيضا  وزن هكذا 

 . (11)لعدم امكان البدء بالهمزة ؛ارتكازية

(. ִباتح الى الحيريق)( ثم تطورت من الַحركة األساسية للنون هي الباتح )وال      

المضارع وفي اللغة العربية أصبحت إن انقتل في  ִנְקַטלواألصل من الفعل قُت ل 

  .(12) לטֵּ קָ יִ تصبح  נקטליال من دينقتل ب

(، ومعتلة العين ָנַסבفي االفعال معتلة العين بالياء )( موجودة -تظل الباتح )      

 .= ַנְוַלד נֹוַלדلة الفاء بالواو أو الياء. مثل ( وكذا معتָנסוגبالواو )

، وتؤدي تلك (13)בתַ כְ נִ  -ל טַ קְ נִ يريق المتطورة في الفعل الصحيح وتظهر الح    

 .(14)النون في صدر الصيغة االساسية الى غلق المقطع ومن ثم تسكن فاء الصيغة

تحة في العربية نالحظ أن وحروف المضارعة في صورة ينقتل محركة بالف    

اتح الى ( الباتح ثم تحولت هذه الب-قد حركت في أساسها بال ) ן א, ת,حروف 

לحريق  ( ּالداكش الشدة) أما في االفعال الحلقية فال تأخذ فاء الفعل - (15)ּיָקטֵּ

 .(16)ويستعاض عنها بتطويل الحركة قبلها

 

 اْنفَعََل  - ִנְפַעל خصائص الوزنثالثاً: 

توجد نون في نهاية المستقبل وبالذات مع ضميري المخاطبين والغائبين في:  -1

דּון(، 32-31-30-18/29)تكوين  ִיָמְצאּון (. وهي تقابل النون 4/26)تثنية  ִתָשמֵּ

 في نهاية الفعل المضارع في العربية.

                                                           
ص  ،1977 . بروكلمان)كارل(، فقه اللغات السامية، ترجمة: رمضان عبدالتواب، الرياض،11

 . 136, עמ: תורת ההגה והצורה .111

 .54، ص 1971. الرؤوف)عوني عبد(، قواعد اللغة العبرية، القاهرة، 12

Gesenius, p. 137. 

 .136תורת ההגה והצורה, עמ: . 13

، 1971دراسة في التركيب واالسلوب، القاهرة،  -. صالح)صالح(، سالم)شعبان(، العبرية14
 .129ص 
 .136תורת ההגה והצורה, עמ: . 15

.137Gesenius, p.  -61
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صوتي واحد تتحول الحركة من  الفعل المضارع اذا تبعه كلمة ذات مقطع -2

(، وكذا في األمر مثل: 25/21)تكوين  ַוּיֵָּעֶתר לֹוمثل:  الصيري الى السيجول،

 (.13/9)تكوين  ִהָפֶרד ָנא

 . (17)واو القلب تعود النبرة الى الخلف أيضا  وكذا بعد 

عند الوقف تتحول التسيرية تحت عين الفعل إلى باتح في الفعل المستقبل مع  -3

)عدد  יֵָּאַמר(، 10/9)تكوين  יֵָּאַמר(، 21/8)تكوين ַוִּיָגַמל :ضمير الغائب مثل

 ַכְרָנהִתזָ (. وكذا مع المخاطبات والغائبات تصبح التسيرية باتح مثل: 21/14

 ִתָזָכר. وقد وجدناها مع ضمير المخاطب في (18)(65/17)إشعيا 

 (.34/19)الخروج

دخول همزة االستفهام على الفعل المستقبل سابقة له كالعبرية تماما أََكتَْبَت  -4

 الدرس، أََسَمْعَت النصيحة.

א( ، 4/32) تثنية  ֲהִנְהָיה: وفي العبرية في  ֲהִנְׁשַמע( ، 18/14)تكوين  ֲהִיָפלֵּ

 (.41/38)تكوين  ֲהִנְמָצא( ، 4/32)تثنية 

עַ مرة مع الغائب  ָזַרעالفعل من  -5 ومرة مع  ، (21/4التثنية ، 11/37)الويين  ִיָזרֵּ

 .(29/22)التثنية  ִתָזַרעالغائبة 

לالفعل المستقبل من كل األفعال:  -6 مثال وكذا بعد دخول واو  (6/21)تكوين  יֵָּאכֵּ

לالقلب علية  קفقد أتى  חלקبالسيرية. أما  (12/12)العدد  ַוּיֵָּאכֵּ )العدد  יֵָּחלֵּ

קبعد واو القلب  بالسيرية (26/55  .( بالصيري14/15) تكوين  ַוּיֵָּחלֵּ

 ִיָּיֶרה ومرة بالياء  ִיָּוֶרהأتى في المستقبل مرة بالواو  ָיָרה الفعل الذي فاؤه ياء -7

 (.19/13)الخروج 

 (.24/6)العدد  ִנָטיּוأتى من المستقبل هكذا  ָנָטחالفعل  -8

 ַוִּיָנַפׁש(، مع واو القلب 23/12)الخروج  ְוִיָנפֵּׁשمع واو العطف  נפשالفعل من  -9

 (.31/17)الخروج 

                                                           
.9Gesenius, p. 13 -17

 
.9Gesenius, p. 13 -18
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فقد  -مثل ما تعمله واو القلب من تقصير للفعل المعتل - אלعملت أداة النهي  -10

ָראورد المستقبل مع واو القلب   יֵָּרא-ַאל( بالتقصير وكذا 6/3)الخروج  ָואֵּ

 (.34/3)الخروج 

هو موجود في العربية عند دخول أدوات الجزم )النهي( على الفعل  وهذا يماثل ما

 المضارع، فيقول الشاعر: 

 ال تنه عن خلق وتأتي مثله     عار عليك اذا فعلت عظيم.                

 .(19)فلما دخلت ال قصرته فالفعل أصله تنهى

بدو للتمكن من نطق اللفظ، يالهاء في فعل األمر والمصدر أتت وأضفت كما  -11

ت األلف في هذه المهمة، وأن الهاء قد لممن المحتمل أنه في البداية استع وأيضا

 .(20)ִהְפִעילأتت في مكان األلف تحت تأثير وزن 

 ִהָשְבָעה ִליن تسقط الهاء في: كان األمر ليس من المطاوعة يمكن أَ اذا  -12

עַ كذا في المتكلم المفرد يوجد  (.47/31، 25/33، 21/23)تكوين  )التكوين  ִאָשבֵּ

21/24)(21). 

، (9/6ن )الويي ְויֵָּראعملت واو العطف ما عملته واو القلب من تقصير في:  -13

 (.12/7)تكوين  ַוּיֵָּרא

 ִנְפַעל دالالت وزنرابعاً:  

على تعدد معاني  ָפַעלالصيغة األساسية  على بدايةي تدخل تعمل النون الت      

 الوزن: 

  (22)ִנְסַמר ,נראה ִנְׁשַבר, ،ב צַ עֱ נֶ نكسر طاوعة مثل كسر الزجاج فاالم -1

 .(23)اختبأ ִנְטַמןحرس نفسه،  ִנְׁשַמרالفعل يعود على الشخص مثل:  -2

                                                           
.Gesenius, p. 138,139 -19

 

 .136תורת ההגה והצורה, עמ: . 20

.139-Gesenius, p. 138 -12
 

دراسة في التركيب  –؛ العبرية 54؛ قواعد اللغة العبرية، ص109فقه اللغات السامية، ص . 22

 .129واألسلوب، ص 
  136Gesenius, p.؛ 55؛ قواعد اللغة العبرية، ص129, עמ מלון חדש .23
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ى، ִנְׁשַכח مجهول للفعل المجرد -3  .(24)تبكُ  ִנְכַתב نُس 

 .(25)جتمعا -جمع  ףסַ אֱ נֶ دخل،  סנַ כְ נִ اقترب،  -قرب  שגַ נִ بمعنى الوزن المجرد  -4

ל ִנְכַבדلوزن امجهول  -5  .(26)ֻכַבדبجوار  ִפעֵּ

 من ִנְבַהל ،ִהְסתיר منִנְסַתר  ،ִהְרִגיע من ִנְרַגע ִהְפִעיל:مجهول للوزن  -6

 .(27)ִהְבִהיל

 .(28)ִנְדְברּוالمشاركة في الفعل  -7

 .(29)ֶנֱאַנח ִנְׁשַאר,كوزن أساسي  -8

نشرح في العربية هذا الوزن مثل اين إال في بعض الدالالت ال تأتي في اللغت -9

وهي تدل . دخل ִנְכַנס ،هرب ִנְמַלט أقسم، ִנְׁשַבע. (30)تقرر ִנְגַזר استمر، ְךִנְמׁשַ 

 على وقوع الفعل وليس لها عالقة بالمبني للمجهول.

داللتهما تختلف   أن  ال  ، إ  ִנְפַעלد ووزن موجودة في الوزن المجر  هناك أفعال  -10

 مثل:  ،في كل منهما

ד  حارب. ִנְלַחם ،أكل ָלחם ،احترم ִנְכַבד ،ثقل ָכבֵּ

 فعال موجودة في الوزنين وال تختلف داللتهما في كليهما مثل:كذلك أَ  -11

 فشل ִנְכַׁשלوكذا  ،فشل ָכַׁשל

   .قرب ִנְקַרבقرب  ָקַרב

                                                           
 136Gesenius, p.                                                      ؛136תורת ההגה והצורה, עמ: . 24

                    

؛                                                                        136תורת ההגה והצורה, עמ: . 25
.7Gesenius, p 13

 

  713Gesenius, p                                                      ؛136תורת ההגה והצורה, עמ: . 26

                    
؛ 54قواعد اللغة العبرية، ص  ؛129دراسة في التركيب واألسلوب، ص –. العبرية 27

תורת  ؛162، ص 1963، 3)ربحي(، دروس في اللغة العبرية، مطبعة جامعة دمشق، طكمال

  713Gesenius, p                                                                   ؛136ההגה והצורה, עמ: 

       
فقه اللغات   ؛149ولهجاتها والعبرية، ص بين العربية  ؛136תורת ההגה והצורה, עמ: . 28

  813Gesenius, p                                                                            .109السامية، ص 

                                            
  813Gesenius, p                                                      ؛136תורת ההגה והצורה, עמ: . 29

                    
 .149بين العربية ولهجاتها والعبرية، ص . 30
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 مثل:المطاوعة، 

 بَ كَ ، سَ ب  صَ ִנְׁשַפְך: 

 ب ب، اتصلَ  ارتبطَ ִנְצַמד: 

 رَ سَ كَ ִנְׁשַבר: 

 رفض، أجلִנְדָחה: 

 : انفجر، وقع في فخ.נֹוַקׁש

 مثل:، مجهول للمجرد

َل،: ֶנֱאַכל  استُهل ك أك 

 ق يل: ֶנֱאַמר

نَ : אלָ כְ נִ  زَ  ،ُسج   ُحج 

ر ،طُ : מֹולנִ   ُخت نَ  ه 

 عن كَ س  مْ ُمن َع، أُ : ִנְמַנע

 قفل، اغلق، سد  : ִנְסַגר

 توفى، مات: ִנְסָפה

 .قدس، طهر: ִנְקַדׁש

 

 :، مثللممستعد غير د والمجر  بمعنى الوزن المجر  ִנְפַעל 

 : اختفى، اختبأ، احتجبֶנֱחָבא  \חבא 

 ذَ ، انقَ  صَ لَ : خَ  נֹוַׁשע \ישע 

 ى، خجل: استحَ  ִנְכַלם \כלם 

 امتأل، اكتفى:  ִנְמָלא \מלא 

 مَ : ثأر، انتقَ  ִנַקם \נקם 

 ، تعالىَ : ارتفعَ  הלָ עֲ נַ  \עלה 

 ، وزعَ : افترقَ ִנְפַרד  \פרד 

 فَ لَ ، حَ قسمَ : أَ   ִנְׁשַבע \ׁשבע 
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  ִפֵעל مجهول من 

ַחת:   أفسد، خربִנֹשְ

 قدر، زاد احترامه، عزִנְכַבד: 

 قسم، شطرִנְפַלג: 

 توسع، انتظرנֹוַחל: 

 

 في الفعلالمشاركة 

 الخيرَ  ى لنفسه  نفسه، تمن   كَ بارَ ִנְבַרְך: 

 خاصمَ ، تَ اختصمَ  ִנָצה:

 

 الفعل االنعكاسي )الفعل العائد على شخص(

 سم، انشق  انقَ ֶנֱחַלק: 

 ظَ ف  رس، حَ حَ ִנְׁשַמר: 

 

 نالمتها في المجرد والمزيد وهما مستعأفعال ال تختلف دالل

 اقترب، دنا: ִנְקַרב \קרב 

 اشتاق، حن: ִנְכַסף \כסף 

 شكى، تذمر: נרגן \רגן 

 أصبح، صارִנְהָיה:  \היה 

 

 الفاعل يسأل نفسه

 بقى، بقى على قيد الحياةִנְׁשַאר: 

 ִהְפִעילمجهول من 

 روع، خوفִנְבַהל: 

 ختبأ، اختفى.اִנְסַתר: 

 

 أفعال تختلف داللتها من المجرد

 متنعتعذر، اִנְבַצר:  \ قهر، اخضعָבַצר: 

 حارب، كافح.ִנְלַחם:  \ أكلָלַחם: 
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 -:االستنتاجات 

 .إمكانية التأثير والتأثر بين اللغات السامية -1

 .في التوراة 716 ִנְפַעל وردت صيغة -2

 .18:18تفيد التوكيد، كما في التكوين  ִנְפַעלصيغة  -3

، وكانت مصدر أضافت معظم الديانات مفردات ومعاني لها دالالت جديدة -4

 اللغات.ثراء لكثير من إ

 بدرجة كبيرة من الشبه (اْنفَعَلَ )والفعل العربي  ִנְפַעל يتشابه الفعل العبري -5

 .داللة

في اسفار العهد ִנְפַעל تناول هذا البحث دراسة لغوية وتأصيلية لصيغة  -6

القديم )التوراة(، وقد اعتمدت الدراسة بصفة رئيسة على المنهج الوصفي 

 الداللة.والمقارن في إطار علم الصرف وعلم 

 :المصادر والمراجع* 

شرح شافية ابن الحاجب، دار   االستراباذي)رضى الدين محمد بن الحسين(، -

 .1975الفكر العربي، القاهرة، 

 بروكلمان)كارل(، فقه اللغات السامية، ترجمة: رمضان عبدالتواب، الرياض، -

1977. 

الصرف، شرحه الحمالوي)احمد بن محمد بن احمد(، شذا العرف في فن  -

 .2009، 5وفهرسه: عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، لبنان، ط

روفينشطين )إليعزر(، العبرية المعاصرة والعبرية القديمة، ترجمة محمد   -

 .2012السامي، المجمع الثقافي المصري، القاهرة، 

 .1971الرؤوف)عوني عبد(، قواعد اللغة العبرية، القاهرة،  -

 .1977يد)محمد بحر(، بين العربية ولهجاتها والعبرية، القاهرة، عبد المج  -

قواعد ونصوص ومقارنات باللغات  –)رمضان(، اللغة العبرية ابالتو عبد -

 .1980السامية، القاهرة، 

دراسة في التركيب واالسلوب، القاهرة،  -صالح)صالح(، سالم)شعبان(، العبرية -

1971. 

 .1963، 3العبرية، مطبعة جامعة دمشق، طكمال)ربحي(، دروس في اللغة  -
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 المصادر والمراجع العبرية:* 

 תנ''ך: תורה, נביאים, כתובים

 -בן אור)א(, לשון וסגנון, ספר ראשון, הוצאת ספרים יזרעאל בע''מ, תל -

 .1961אביב, 

ספר בע''מ, מהדורה שניה,  -)יצחק(, הדקדוק המעשי, הוצאת קרית צדקה -

 .1981ירושלים, 

 רקיבוץ המאוחד. -תורת ההגה והצורה, יהושע בלאו שלישית, הוצאת  -

אבן שושן)אברהם(, המילון החדש, שלושה כרכים, הוצאת קרית ספר  -

 .1980, 11בע''מ, מהדורה 

אבן שושן)אברהם(, קונקרדנציה חדשה לתורה נביאים וכתובים, הוצאת  -

 .1988ספר בע"מ, ירושלים, כרך ראשון, -קרית

 

 

 اإلنكليزية: والمراجع المصادر* 

- Gesenius Hebrew Grammar, Oxford, 1959, edition2. 

- Glinert (Lewis), The Grammar of Modern Hebrew,     

      Cambridge University press, 1989. 




