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ّملخص

االشتقاق عمومًا من أهم وسائل التوليد اللغوي، والتعبير عن الدالالت الجديدة، وله فوائد كثيرة في جعل اللغة 
معاني جديدة،  األلفاظ   ب  س  ك  بات التي ت  ، فمن خالل المشتقات يمكن مالحظة التحوالت والتقلثر مواكبة لتطوَّرات العصرأك

فكل تغيُّر في المبنى يحمل تغيُّرًا في المعنى، إذ إنَّ تصريف األفعال أو األسماء ما هو إالَّ تغيُّر في بنية الكلمة بغرض 
تي تطرأ على ال والصرفية والمقطعية معرفة التغيُّرات الصوتية هذا الهدف جاء بحثنا هذا بهدفيق قولتح. معنوي أو لفظي

 . ، وكل ذلك سيكون من خالل المقارنة مع اللغة العبرية شقيقة اللغة العربيةالمشتقات عند التحويل من الفعل الثالثي المجرَّد

د ــ التغيرات شتقاتالم:ّالكلماتّالمفتاحية ّـ الثالثي المجرَّ

Phonological , syllabels, and grammatical changes in derivatives when convert from 
gerund. 

Comparative study between Hebrew and Arabic 

Abstract 
Derivation is generally one of the most important means of linguistic generation and 
expression of new signs and has several positives in making the language more in keeping 
up with the developments of the age through derivatives transformations and fluctuations 
could  be observed that acquire phrases new meanings Each change to the structure has a 
change in meaning, as the structure  of verbs or nouns generates change in the structure of 
the word for moral or verbal purpose In order to achieve this goal, our  research aims for  
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identifying the vocal, syntactic and derivative changes that occur in derivatives when 
converting from the gerund, all of which will be through comparison with the Hebrew 
language, the sister of the Arabic language. 
 
Key words: derivations, gerund, structure change 

 :ّمقدمة

حظيت  الدراسات  اللغوية  منذ  عصوٍر مبكرٍة بعناية  الغيارى على اللغة العربية، والحريصين على حفظها وسالمتها، 
والطامحين إلى استنباط مكنون فوائدها ودقائق معانيها، فجاهدوا في سبيل ذلك أصدق الجهاد وأروعه، وأبلوا خير  البالء  

 التغيُّرات الصوتية :اللغوية ها، وأينعت ثمار ها، ودنت قطوف ها، وكان  من جملة هذه الدراساتوأحسن ه ، فأتت جهود هم أ كل  
فالباحث المطَّلع  على ما بذله اللغويون العرب ــــــ قديمًا وحديثًا ـــ من جهود  .التي تطرأ على المشتقات والصرفية والمقطعية

ركيب لغوي هو تغيٌُّر في األصوات؛ وأنَّ التغيُّرات الصوتية تنتظم  عادًة وفق أيَّ تغييٍُّر في تفي هذا الباب، يستنتج  أنَّ 
الزيادة، أو يكون عن طريق بين تركيبين لغويين  أو اختالفٍ  لٍ تبدُّ  وأنَّ أيَّ  تحيد  عنها لغٌة إنسانيٌة حيٌَّة،قوانين  ثابتٍة ال 

 . الحذف، أو اإلبدال، أو اإلعالل، أو اإلدغام، أو اإلمالة

 : إلى قسمينتقسم    ـــ كما هو معروف ـــ و األسماء المشتقة

 (.اسما الزمان والمكان، واسم اآللة) وال يوصف  به ،يوصف  : ـــ خالص االسمية1

 (.  اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبَّهة: ) ـــ يكون صفًة أو موصوفًا  2

الصوتية تقات؛ ألنَّ هدفنا في هذا البحث يتركَّز على استنتاج التغيُّرات وفي بحثنا هذا سنكتفي بدارسة القسم الثاني من المش
 .التي تصيب هذا القسم من المشتقاتوالصرفية والمقطعية 

ّ:ّأهميةّالبحث

منهم والمحدثين، فذهب فريق منهم  القدماء   العربية، إنَّ البحث في أصول المشتقات نال  اهتمامًا كبيرًا بين علماء   
وذهب فريق آخر إلى أّن الفعل هو أصل المشتقات،  ,، وهذا الرأي قال به البصريونصل المشتقات هو المصدرإلى أنَّ أ

قد أفرد ابن ف  وال حاجة بنا إلى ذكرها هنا، همات تسند  آراء  أدلٌَّة، ومسوِّغوهذا الرأي قال به الكوفيون، ولكلِّ فريق منهم 
وربَّما كان األقرب إلى الصواب القول إنَّ البحث  في أصل . (1)عن هذه القضيةاألنباري في إنصافه مساحًة واسعًة للحديث 

المشتقات هو بحٌث عقيم عديم  الفائدة؛ واألولى أن  تنصبَّ جهود  الباحثين على رصد التغيُّرات  الصوتية ، والصرفية، 
تغيُّرات صوتّية، وصرفّية، ومقطعّية، وأنَّ ما  والمقطعية التي تحصل  نتيجة  االشتقاق؛ ألنَّ كلَّ عملية اشتقاق تؤدِّي إلى

يجري على صوٍت صامٍت من تغيٍُّر في تركيب يبقى في هذا الّتركيب عند تحويله إلى مشتق، أو الزيادة عليه، أو اإللحاق 
 .به
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ّ:منهجيةّالبحث

غة الواحدة، فإنَّنا سنقوم بإنجاز حرصًا منَّا بأن  ن خرج  بحوثنا اللغوية  من إطار التقليد، والدائرة المغلقة داخل الل
ه ا؛ ألنَّ المقارنة تعود بفوائد  كثيرة على الدرس اللغوي،  بحثنا هذا بصورة مقارنة مع لغة أخرى، تنتمي إلى األسرة اللغوية  نفس 

ذا ما يفسِّر  سرَّ و قد تؤدِّي إلى استنتاج أحكام لغويٍة لم نكن لنصل  إليها لو اقتصرت دراستنا على اللغة العربية فحسب، وه
تقدُّم المستشرقين، في دراستهم للغة العربية، ووصولهم إلى أحكام لم ي سبقوا إليها؛ ألنَّهم ال يدرسون العربية، في داخل 
العربية وحدها، بل يدرسونها في إطار المقارنة مع لغات سامية أخرى شقيقات اللغة العربية، وانطالقًا من قناعتنا بهذا الرأي 

نا سنقوم بدراسة التغيُّرات الصوتية والصرفية والمقطعية التي تطرأ على المشتقات دراسة مقارنة مع اللغة العبرية؛ كون فإنَّ 
 .  (•)اللغتين العربية والعبرية تنتميان إلى أسرة لغوية واحدة، هي أسرة اللغات السامية

ّ:العرض

هو نزع  : واالشتقاق اصطالحاً ( 2). ه  شقًا إذا صدعت ه  شققت  الشيء أشقُّ : هو انصداع الشيء، تقول: االشتقاق لغةً 
وكما ذكرنا في مقدِّمة بحثنا هذا فإنَّ حديثنا عن  (3). لفٍظ من آخر بشرط مناسبتهما معنًى وتركيبًا، ومغايرتهما في الصيغة

عل، اسم المفعول، الصفة اسم الفا: التغيُّرات الصوتية، والصرفية، والمقطعية التي تطرأ على المشتقات سيقتصر  على
 .المشبَّهة

ّ:أواًلّـــّاسمّالفاعل

ّ:ّاسمّالفاعلّفيّاللغةّالعربية

هو صفة تشتقُّ من مصدر الفعل المتصرِّف، المبني للمعلوم، للداللة على من وقع منه الفعل حدوثًا ال ثبوتًا،  
ف  لم يعمل  ... سائٌر ، منطلٌق، مستغف ٌر،: نحو غِّر  أو و ص  مشتقة من الفعل ( فاعل)كات ب، صفة على وزن: فمثالً  (4).فإن  ص 

فهي صفة مشبَّهة؛ ألنَّها صفة ثابتة في صاحبها، حيث الميت  حدث  موت ه ، وال ( ميِّت)، أمَّا كلمة (ك ت ب  )المبني للمعلوم
ق  يمكن أن  يعود  إلى الحياة، كما أنَّ الموت  ليس فيه توقُّف أو انقطاع، ألنَّه ليس صفًة مؤقَّ  نَّما هي دائمة، وبهذا نفرِّ تة، وا 

بين اسم الفاعل والصفة المشبَّهة؛ ولذا فإنَّ المشتق الذي يكون على وزن الفاعل، ويتضمَّن ثبوت الحدث وديمومته، يصبح 
 .إلخ...دائم، خالد، مستقٌِّر،: صفًة مشبَّهًة، واألمثلة على ذلك كثيرة، منها

نا سنبحث التغيُّرات الصوتية، والصرفية والمقطعية التي تطرأ على المشتقات وكما ذكرنا في عنوان البحث فإنَّ  
د، وسنبدأ بـــ   : المأخوذة من الفعل الثالثي المجرَّ

ّ:ّـــّالفعلّالصحيح0

 .(5)ما كانت حروفه األصلية خاليًة من الهمز والتضعيف، ومن حروف العلة وهو ــ في كل من العربية والعبرية ـــ

 . َضاِرب: ، واسم الفاعل منهَضَربَّ: في اللغة العربية الفعلمثال ذلك  
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ّ:ّالتغيُّراتّالصوتية

 .بين فاء الفعل وعينه ـــ زيادة األلف1

 .ـــ قلب فتحة عين الفعل كسرة 2

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ر ب  )الفعل  نة من ثالثة مقاطع قصيرة هي ( ض  قبل التغيُّر مكوَّ
نة من ثالثة مقاطع، هي(ض  ر  ب  )  : ، وبعد التحويل مكوَّ

ا/ ن من / : ض   (. األلف الزائدة+ ض  )مقطع طويل مفتوح، ويتكوَّ

 . مقطع قصير / :ر  / 

 .في حالة اإلضافة/ ب  / مقطع طويل مغلق، أو قصير/ : ب نٌ /

ّ:ّالتغيُّراتّالصرفية

 .؛ وهي اسم فاعل(ضارب)فعل قبل التغير، أما بعد التغير فتصبح ( ضرب: )التغير في نوع الكلمة -1
، وأما ( ضرب: )التغير في وزن الكلمة -2 ل( ضارب)على وزن ف ع ل   .فهي على وزن فاع 

ّ:،نحو(6).اسمّالفاعلّهوّاسمّيصاغّعلىّوزنّثابتّيتحدَّدّبوزنّالفعل:ّللغةّالعبريةوفيّا

 من الفعل الثالثي المجرد الصحيح على وزن ّّ

ב)ف ع ل؛  -(  לעָ פָ ) ת  ل؛  -( ּפֹוֵעל)اسم الفاعل على وزن ← ك ت ب  = ( כׇּ    (7)كاتب = كوتب  - ( כֹוֵתב) فوع 

 :التغيُّراتّالصوتية

 .بين فاء الفعل وعينة u= (8)(ֹו)ـــ زيادة الضمة الطويلة المفتوحة1

( صيري)يلة ممالة كسرة طو  a(=البتاح)ـــ قلب فتحة عين الفعل2
. 

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ב) ת  نة من ثالثة مقاطع قصيرة هي , ك ت ب( = כׇּ  ( ب+ ت  + ك  ( = )ב+תָ +כׇָּ)فعل بمعنى كتب؛ قبل التغيُّر مكوَّ

نة من ثالثة مقاطع، هي, اسم بمعنى كاتب, كوتب-( כֹוֵתב) وبعد التحويل  : مكوَّ

ر ب  ـــ اسم الفاعل: الفعل  ضار ب: ض 
 4 3 2 1 ترتيب األصوات
 ل   ع    ف   وزن الفعل

 ب   ر   . ض   أصوات الفعل
 لٌ  ع   ا ف   وزن اسم الفاعل

 بٌ  ر   ا ض   أصوات اسم الفاعل

ב : الفعل ת   כֹוֵתב :ـــ اسم الفاعل כׇּ
 4 3 2 1 ترتيب األصوات
 ל עָ   ּפׇָּ وزن الفعل

 ב תָ  . כׇָּ أصوات الفعل
 ל עֵָ ֹו ּפ وزن اسم الفاعل

 ב תֵָ ֹו כ أصوات اسم الفاعل
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 (. الضّمة الطويلة المفتوحة +  כ)ن من مقطع طويل مفتوح، ويتكوَّ / :  כֹו /

 . مقطع قصير/ :  תֵָ/ 

 .مقطع قصير/ :  ב /

ّ:ّالتغيُّراتّالصرفية

ב: )التغير في نوع الكلمة -1  كاتب؛ =كوتب-(כֹוֵתב)كتب؛ فهي فعل قبل التغير، أما بعد التغير فتصبح =ك ت ب-(כ ת 
 .وهي اسم فاعل

ב: )التغير في وزن الكلمة -2 ֵעל)تب على وزن ك-(כ ת  كاتب؛ فهي على وزن =كوتب -(כֹוֵתב)، وأمافعل -( פ 
 .فاعل = فوعل - ( ּפֹוֵעל)

ّ:ّـــّالفعلّاألجوف4ّ

وسمِّي بذلك لخلوِّ جوفه، أي وسطه، . قال وباع: الفعل األجوف ــ في اللغة العربية  ـــ هو ما اعتلَّت عينه، نحو 
تقلب الواو والياء همزة، ولكن شرط أن  يكون اإلعالل قد حدث في الفعل المأخوذ  فإذا أ علَّت العين (9).من الحرف الصحيح

، حيث حدث إعالل بالقلب، أي قلبت الواو ألفًا في الفعل؛ ولذا تقلب الواو همزة في (عاد  )منه اسم الفاعل، مثال ذلك الفعل 
ذا لم يكن هناك إعالل في الفعل المأخوذ منه اسم (. عائد)اسم الفاعل الفاعل، ال يبدل حرف العلة همزًة في اسم الفاعل، وا 

، اسم الفاعل منه: نحو و ر  : هو( ع ي ن  )؛ ألنَّ الواو بقيت كما هي في الفعل، وكذلك اسم الفاعل من (حائر)وليس( حاور)ح 
 . ؛ وذلك ألنَّ اإلعالل لم يحدث في الفعل الذي اشتُّقَّ منه اسم الفاعل(عائن)عاين، وليس 

د ـ: )مثال على إبدال الواو همزة :أّـــّإبدالّالواوّهمزة  (10)( ــ عائدعاد  ــ يعود  ــ عاو 

ّ:التغيُّراتّالصوتية

د  )من ّّّّّ د)إلى ( ع و   (:عائد)إلى ( عاو 

 .ـــ زيادة األلف بين فاء الفعل وعينه1

 .ـــ قلب فتحة عين الفعل كسرة 2

 .ـــ إبدال الواو همزة 3

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

مقطع طويل : قبل التغير مكون من مقطعين( عاد)الفعل     
ن من ( عائد)واسم الفاعل(. د  )قطع قصير م( + عا)مفتوح  مكوَّ

 عائد: ـــ اسم الفاعل عاد  : الفعل
 4 3 2 1 ترتيب األصوات
 ل   ع    ف   وزن الفعل

 د   و    ع   أصوات الفعل
 أصوات اسم الفاعل
 الحالة األولى

 دٌ  و   ا ع  

 أصوات اسم الفاعل
 الحالة الثانية

 د   ئ ــ ا ع  
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 . عند اإلضافة( د  )أو ( دنٌ )مقطع طويل مغلق ( + ئــ ــ)مقطع قصير مفتوح( + عا)مقطع طويل مفتوح: ثالثة مقاطع

ّ:ّالتغيُّراتّالصرفية

 .؛ وهي اسم فاعل(عائد)فعل قبل التغير، أما بعد التغير فتصبح ( عاد: )التغير في نوع الكلمة -1

، وأما ( عاد: )التغير في وزن الكلمة -2      ل( عائد)على وزن ف ع ل   .فهي على وزن فاع 

 (   مال  ــ م ايل ــ مائل):ّبّـــّإبدالّالياءّهمزةّ

                                                        :التغيُّراتّالصوتية

     .                                       ـــ زيادة األلف بين فاء الفعل وعينه 1

 .ـــ قلب فتحة عين الفعل كسرة 2

 . ــــ قلب الياء همزة 3

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ن من مقطعين( مال  )الفعل  ا  )قبل التغّير مكوَّ  . وهو مقطع قصير( ل  +  )وهو مقطع طويل مفتوح ( م 

ن من ثالثة مقاطع( مائل)أمَّا اسم الفاعل  ا  : )فهو مكوَّ ( = ل ن  + )مقطع قصير مفتوح ( = ـئـ  + )مقطع طويل مفتوح ( = م 
 .عند اإلضافة( ل  )مقطع طويل مغلق، أو 

ّ:ّالتغيُّراتّالصرفية

 .؛ وهي اسم فاعل(مائل)فعل قبل التغير، أما بعد التغير فتصبح ( مال: )التغير في نوع الكلمة -1

، وأما ( مال: )التغير في وزن الكلمة-2 ل( مائل)على وزن ف ع ل   .فهي على وزن فاع 

ّ:ّاللغةّالعبريةّفي

الفعل األجوف في اللغة العبرية هو ما كان عينه واوًا أو ياًء لينًة يعتورها عوامل اإلبدال واإلعالل، وتكتب  هذه 
יןقام ، = قوم - קּום: األفعال بالمعجمات دائمًا في صيغة المصدر التركيبي المضاف، نحو فهم ، إذ إنَّه ال = بين -  בּׅ

وسنكتفي في هذا البحث بالحديث عن  (11).عتل بالواو، والمعتل بالياء منها في صيغة الزمن الماضييمكن التفرقة بين الم
التغيرات التي تطرأ على األجوف الواوي  فقط ؛ وذلك لضيق المساحة المخصصة لهذا البحث من جهة؛ وألنَّ التغيرات 

 .رأ على األجوف الواويالتي تطرأ على األجوف اليائي ال تبعد كثيرًا عن التغيرات التي تط

ائ ل: م ال  ـــ اسم الفاعل: الفعل  م 
 4 3 2 1 ترتيب األصوات
 ل   ع    ف   وزن الفعل

 ل   ي   . م   أصوات الفعل
 لٌ  ع   ا ف   وزن اسم الفاعل

 أصوات اسم الفاعل
 (الحالة األولى)

 ل ي ا م  

 أصوات اسم الفاعل
 (الحالة الثانية)

 لٌ  ئ ــ ا م  
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ם: نحواألجوفّالواوي،ّّ ם ، واسم الفاعل أيضًا هوقام  =  قام - קׇּ ؛ ألنَّ اسم الفاعل من األجوف الواوي  قائم=  قام - קׇּ
   (12) .أو اليائي يصاغ  على صيغة الماضي عند إسناده إلى المفرد الغائب والغائبة

 :التغيُّراتّالصوتية

ّ

لم يطرأ أيَّة تغيُّرات صوتية على اسم الفاعل عند التحويل من الفعل؛ ألنَّ اسم 
 (13). الفاعل من األجوف الواوي يصاغ على صيغة الماضي

ם):ّالتغيُّراتّالمقطعية ن من مقطع( קׇּ ، (م + ق (= )ם+  קׇָּ)ينقبل التغيُّر مكوَّ
ن من مقطعين أيضًا، هما + مقطع طويل مفتوح ( = קׇָּ:  )وبعد التحويل مكوَّ

وبالتالي ال توجد تغيُّرات مقطعية على اسم الفاعل المأخوذ . مقطع قصير( ם)
 .من األجوف الواوي

 :ّالتغيُّراتّالصرفية

ם)فالفعل . جوف الواويلم يحدث تغيُّرات صرفية على اسم الفاعل المأخوذ من األ     ל: وزنه, قام( = קׇּ ، واسم ف ل=  ּפׇּ
לأيضًا وزنه  الفاعل  . فل= ּפׇּ

  :ـــّالفعلّالمعتلّالناقص3ّ

: ويعني في اللغة العربية هو ما كانت المه حرفًا من حروف العلة، وهذه الالم تحذف في تنوين الرفع والجر، نحو    
 (. إلخ...قاٍض، باٍن، راٍض، )

ّ:ّالتغيُّراتّالصوتية

 .يادة األلف بين فاء الفعل وعينهـــ ز 1

 .ـــ قلب فتحة عين الفعل كسرة 2

 . ــ حذف الم الفعل في حالتي الرفع والجر 3

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ٌن من مقطعين( قضى)الفعل  + مقطع قصير (= ق  : )مكوَّ
 . مقطع طويل مفتوح( = ض ى)

ل المقطع األول من مق طع وعند االنتقال إلى اسم الفاعل تحوَّ

 2 1 ترتيب األصوات
 ל ּפׇָּ الفعلوزن 

 ם קׇָּ اصوات الفعل
 ל ּפׇָּ وزن اسم الفاعل

 ם קׇָּ أصوات اسم الفاعل

 قاضٍ : ضى ـــ اسم الفاعلق  : الفعل
 4 3 2 1 ترتيب األصوات
 ل   ع    ف   وزن الفعل

 ى ض . ق   أصوات الفعل
 لٌ  ع   ا ف   وزن اسم الفاعل

 أصوات اسم الفاعل
 (الحالة األولى)
 (الرفع والجر)

  ضٍ  ا ق  

 أصوات اسم الفاعل
 الحالة الثانية

 (النصب)
 ياً  ض   ا ق  
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ل المقطع الثاني( ق ا)إلى مقطع طويل مفتوح ( ق  )قصير ى)، وتحوَّ  (. ضي) الطويل المفتوح إلى مقطع طويل مغلق( ض 

رفية ّ:التغي راتّالص 

 .؛ وهي اسم فاعل(قاضي)فعل قبل التغير، أما بعد التغير فتصبح ( قضى: )التغير في نوع الكلمة -1

، وأما ( قضى: )التغير في وزن الكلمة -2          ل( قاضي)على وزن ف ع ل   .فهي على وزن فاع 

ّ:فيّاللغةّالعبرية

الفعل المعتل الالم في اللغة العبرية هو ما اعتلَّت المه، وسمِّي ناقصًا لنقصانه بحذف المه في بعض  
א: التصاريف،  نحو רׇּ  (14).دعا = قرا  - קׇּ

ָךא:ّّّالتغيُّراتّالصوتيةّ  קֹוֵךא  ←  ק 

بين فاء ( ֹו: الحوالم جادول)ـــ زيادة الضمة الطويلة المفتوحة1
 .الفعل وعينة

 ( .صيري)طويلة ممالة كسرة ( القماص)ـــ قلب فتحة عين الفعل2

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

אلم يطرأ تغيرات مقطعية على الفعل   רׇּ א)عند تحويله إلى اسم الفاعل؛ ألنَّ الفعل  קׇּ רׇּ ن من ( קׇּ قبل التغيُّر مكوَّ
א+קׇָּ:  )مقطعين طويلين مفتوحين هما نًا من مقطعين طويلين مفتوحين أيضًا هما(רׇּ / :  ֹוק : /، وبعد التحويل ظلَّ مكوَّ

ن من   .مقطع طويل مفتوح أيضاً / :  ֵרא( + / الضمة الطويلة المفتوحة+  ק)مقطع طويل مفتوح، ويتكوَّ

ّ:التغيُّراتّالصرفية

א)التغير في نوع الكلمة  - 1 רׇּ وهي , داع= قور ا (= ّקֹוֵךא)فعل قبل التغير، أما بعد التغير فتصبح دعا، فهي = قرا (= קׇּ
 .اسم فاعل

א) :وزن الكلمةالتغير في  -2 רׇּ ל)على وزن  ,دعا= قرا  -(קׇּ עׇּ فهي على , داع= قورا -(קֹוֵךא)، وأمافعل  -(ּפׇּ
 .فوعل  -(ּפֹוֵעל)وزن

ّثانيًاّـــّاسمّالمفعولّّّ

ّ:اسمّالمفعولّفيّاللغةّالعربية

 (15)".ما اشت قَّ من يفعل لمن وقع عليه الفعل" جاء في كتاب التعريفات للجرجاني أنَّ اسم المفعول هو ّ

א : الفعل רׇּ  קֹוֵרא  :ـــ اسم الفاعل   קׇּ
 4 3 2 1 ترتيب األصوات
 ל עׇָּ  ּפׇָּ وزن الفعل

ָ . קׇָּ اصوات الفعل  א רׇּ
 ל עֵָ ֹו ּפ وزن اسم الفاعل

 א רֵָ ֹו ק أصوات اسم الفاعل
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فه ابن هشام األنصاري    (16).بأنَّه ما اشت قَّ من مصدر فعٍل لمن وقع عليه كمضروب وم كرم: وعرَّ

  (17)". هو ما اشت قَّ من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل: " أنَّ اسم المفعول" شذا العرف" وجاء في

الفعل المبني للمجهول للداللة على من وقع عليه الوصف  المشتقُّ من : إذًا يقصد باسم المفعول لدى الصرفيين
 :ويفهم من ذلك أنَّ اسم المفعول هو ما تحقَّقت له الصفات التالية. الفعل

 .أ ـــ أن  يكون وصفًا، وهو بذلك يشترك مع كل األسماء المشتقة الدالة على الوصف

 .اسم الفاعل  ب ـــ أن  يكون مأخوذًا من الفعل المبني للمجهول، وبذلك يتميَّز عن

 (.محمود، ومذموم) ج ـــ أن  يكون دااًل على من وقع عليه الفعل، وبذلك يتميَّز عن أسماء األوصاف من نحو

، مهزوم من : منصور من الفعل: ، نحو(مفعول)يصاغ اسم المفعول من الثالثي على وزن :ّّصوغهّمنّالثالثي ر  ن ص 
 ...ه ز م ،: الفعل 

ر  ، اسم المفعول منه: مثال ذلك الفعل :ّـــّمنّالصحيحّالسالم0  . منصور: ن ص 

ّ:ّّالتغيُّراتّالصوتية

 .ادة الميم المفتوحة قبل فاء الفعلـــ زي1

 (.حذفت حركتها)ــــ تسكين فاء الفعل  2

إلى ضمة لمناسبة ( الكسرة)ـــ قلب حركة عين الفعل 3
 .الواو

 .ـــ زيادة الواو بين عين الفعل والمه 4

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ن الفعل قبل التغّير من ثالثة مقاطع قصيرة، هي 1 : ، وبعد التحويل من ثالثة مقاطع طويلة، هي(ر  + ص   +ن  : ) ـــ يتكوَّ
 .في حالة التنوين( ر ن+ ص و + م ن  ) 

ل حين نعدُّ من أول الكلمة، وفي اسم المفعول أصبح  2 ـــ تغيُّر موضع النبر، حيث كان النبر  في الفعل على المقطع األوَّ
 /. ص و  : / النبر  على المقطع الثاني

ّّ:التغيُّراتّالصرفية

ر  : )التغير في نوع الكلمة-1    .؛ وهي اسم مفعول(م ن ص ورٌ )فعل قبل التغير، أما بعد التغير فتصبح ( ن ص 

ر  ـــ اسم المفعول: الفعل  م ن ص ورٌ : ن ص 
 4 3 2 1  ترتيب األصوات
 ل    ع   ف    وزن الفعل

 ر    ص   ن    أصوات الفعل
 رٌ  و ص   ن   م   أصوات اسم المفعول
 لٌ  و ع   ف   م   وزن اسم المفعول
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ر  : )التغير في وزن الكلمة -2    ، وأما ( ن ص  ل   .فهي على وزن مفعولٌ ( م ن ص ورٌ )على وزن ف ع 

ّ:فيّاللغةّالعبرية

עּול)قع عليه الفعل، ويصاغ من الثالثي على وزناسم مصوغ من الفعل المتعدي للداللة على ما و ّّّّ ّ.فاعول -( ּפׇּ

נּוב:  مثال נ ב: مسروق، من الفعل= جانوب - גׇּ ن ب - גׇּ ّ(18).سرق  = ج 

ّ:ّّّّالتغيُّراتّالصوتية

إلى ( بتاح)قلب حركة عين الفعل من فتحة قصيرة  
 (.شروق)ضمة طويلة خالصة 

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ن الفعل قبل التغّير من ثالثة مقاطع هي 1 ( ג ׇּ: )ـــ يتكوَّ
مقطع ( = ב )+ مقطع قصير( = נַ +)مقطع طويل= 

 (.مقطع طويل، ومقطعان قصيران: أي).قصير

نًا من ثالثة مقاطع، هي مقطع ( = ב +  )مقطع طويل( = נּו +)مقطع طويل( = ג ׇּ: )وبعد التحويل بقي اسم المفعول مكوَّ
 (. مقطعان طويالن، ومقطع قصير: أي.)قصير

ّ:ّالتغيُّراتّالصرفية

נ ב)التغيُّر في بنية الكلمة   - 1 נּוב) وأصبحت بعد التحويل اسمًا مشتقاً  ، حيث كانت فعاًل،( גׇּ  .اسم مفعول(  גׇּ

נ ב: )التغير في وزن الكلمة -2  ע ל)سرق على وزن( =גׇּ נּוב)ف ع ل، وأما  -( ּפׇּ עּול)مسروق فهي على وزن(= גׇּ  .ف عول -(ּפׇּ

  :ـــّمنّالفعلّالناقص4

... دنا، رأى، نهى،: المه حرفًا من حروف العلة، نحوذكرنا من قبل  أنَّ الفعل الناقص في اللغة العربية هو ما كانت      
وٌ : د ن ي، نجد أنَّ اسم المفعول: فمن الفعل ن و  د   .م 

ّ:ّّّّالتغيُّراتّالصوتية ّّ

נ ב : الفعل נּוב : ـــ اسم المفعول  גׇּ  גׇּ
 4 3 2 1  ترتيب األصوات
 ל עָ   ּפׇָּ  وزن الفعل

 ב נ ָ . גׇָּ  أصوات الفعل
 ב ּו נ גׇָּ  أصوات اسم المفعول
 ל ּו ע פׇָּ  وزن اسم المفعول

د نو  : د ن ي  ـــ اسم المفعول: الفعل  م 
 4 3 2 1  ترتيب األصوات
 ل    ع   ف    وزن الفعل

 و  ن   د    أصوات الفعل
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 .ـــ زيادة الميم1

 .ـــ حذف ضمة فاء الفعل 2

 .ــ قلب كسرة عين الفعل ضمة 3

 .ـــ زيادة الواو بين عين الفعل والمه 4

 .ــ إدغام الواوين؛ ألنَّ األولى ساكنة، والثانية متحركة 5

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

نة من ثالثة مقاطع قصيرةـــ كانت الكلمة م1 نة من ثالثة مقاطع طويلة، هي( و+ ن  + د  ) كوَّ +  م د  : ) ، ثمَّ أصبحت مكوَّ
 (.ونٌ +  ن و  

ل حين نعدُّ من أول الكلمة، وفي اسم المفعول أصبح النبر  2 ـــ تغيُّر موضع النبر، حيث كان في الفعل على المقطع األوَّ
 (.ن و  )على المقطع الثاني

ّ:ّراتّالصرفيةالتغيُّّ

 .؛ وهي اسم مفعول(مدنو  )فعل قبل التغير، أما بعد التغير فتصبح ( ود ن  : )التغير في نوع الكلمة - 1

، وأما ( ود ن  : )التغير في وزن الكلمة - 2 ل   .فهي على وزن مفعولٌ ( مدنو  )على وزن ف ع 

ّ:ّبّـــّفيّاللغةّالعبرية

لغة العبرية هو ما اعتلَّت المه، وسمِّي ناقصًا لنقصانه بحذف المه في بعض ذكرنا أيضًا أنَّ المعتل الالم في ال
ה: التصاريف،  نحو נׇּ נּוי: اشترى، واسم المفعول منه= قنى  - קׇּ فالقاعدة  تقول يصاغ اسم .  م شترى=  قنوي  - קׇּ

עּוי)المفعول من الفعل المعتل الالم بالهاء على وزن   .(19)ف ع وي -( ּפׇּ

ّ:ّالصوتيةالتغيُّراتّ ّّ

 (.י)في اسم المفعول إلى ياء( ל)ـــ قلب الالم 1

إلى (قماص)يلةـــ قلب حركة عين الفعل من فتحة طو  2
 (. ּו :شروق)ضمة طويلة خالصة 

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

لم يحدث تغيُّرات مقطعية؛ ألنَّ الكلمة؛ أي الفعل    

 وٌ  و   ن   د   م   أصوات اسم المفعول
 لٌ  و   ع   ف   م   وزن اسم المفعول

ה : الفعل נׇּ נּוי : ـــ اسم المفعول  קׇּ  קׇּ
 4 3 2 1  ترتيب األصوات
  ל עׇָּ ּפׇָּ  وزن الفعل

  ה נׇָּ קׇָּ  أصوات الفعل
 י ּו נ קׇָּ  أصوات اسم المفعول
 י ּו ע פׇָּ  وزن اسم المفعول
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ה) נׇּ نة من ثالثة مقاطع, (קׇּ  (. مقطعين طويلين، ومقطع قصير: مكوَّ

נּוי)وكذلك فإنَّ اسم المفعول  ن من  ثالثة مقاطع (קׇּ كما أنَّه لم يحدث تغيُّر في (. رمقطعين طويلين، ومقطع قصي) مكوَّ
 .موضع النبر الذي بقي على المقطع األول في الحالتين كلتيهما

ّ:التغيُّراتّالصرفية

ה)التغيُّر في بنية الكلمة   - 1 נׇּ נּוי)، حيث كانت فعاًل، وأصبحت بعد التحويل اسمًا مشتقاً (קׇּ  .اسم مفعول( קׇּ

ה: )التغير في وزن الكلمة -2  נׇּ ע ל)شترى على وزن ا= قنى -( קׇּ נּוי)ف ع ل، وأما ( =ּפׇּ فهي على  ,م شترى= قنوي -( קׇּ
עּוי)وزن   .فعوي -( ּפׇּ

فةّالمشبَّهة ّثالثًاّـــّالص 

 :الصفةّالمشبهةّفيّاللغةّالعربية

ــًا   وهــي؛ وصــف يصــاغ للداللــة علــى اتصــاف  (20)هــي اســم مشــتق ؛ يــدلُّ علــى ثبــوت صــفة لصــاحبها ثبوتــًا عامَّ
ـــل)، وتكــون صـياغتها بكثـــرة مــن الفعـل الــالزم مـن بــاب (21)ى وجــه الثبــوت والـدوامالـذات بالحــدث علـ المكسـور العــين فــي ( ف ع 
 . (22)المفتوح العين في الماضي ( ف ع ـل)المضموم العين في الماضي ، وتقل في نحو ( ف ع ـل)الماضي، وباب 

ثالثـي الـالزم للداللـة علـى مـن قـام بـه الفعـل اسم مصوغ مـن ال: وفي اللغة العبرية الصفة المشبهة باسم الفاعل هي
 (23). على وجه الثبوت

ّ:صياغُةّالصفةّالمشبَّهةّفيّاللغةّالعربية

د قياسًا على األوزان اآلتية   : تأتي الصفة المشبَّهة من الثالثي المجرَّ

ّ(.َحِولَّ)أحول،ّمنّالفعلّ:ّ،ّنحو(َفِعلَّ)يأتيّمنّ(َّأْفَعل)أواًلّــــــّ

ّ:ّالتغيُّراتّالصوتية

ل الفعل 1  .ـــ زيادة الهمزة في أوَّ

 .ـــ حذف فتحة فاء الفعل 2

 .عين الفعل فتحةـــ قلب حركة  3

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ل؛ حيث كان في الفعل - ل  )تغيُّر نوع المقطع األوَّ و   .(أح  ) طوياًل مغلقاً ( أحول)، وأصبح في الصفة المشبَّهة(ح  ) صيراً ق (ح 

ل  : الفعل و   أحول: ، الصفة المشبَّهةح 
 4 3 2 1 ترتيب األصوات
 ل   ع   ف    وزن الفعل

 ل   و   ح    أصوات الفعل
 لٌ  و   ح   أ أصوات الصفة المشبَّهة
 لٌ  ع   ف   أ   وزن الصفة المشبَّهة
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ّ:التغيُّراتّالصرفية

 .صفة مشبهة( أحول)مشتقاً ، حيث كانت فعاًل، وأصبحت بعد التحويل اسمًا (َحِولََ)تغيُّر في بنية الكلمة الّ  -1

  .أفعلعلى وزن ( أحول)، وأما ل  ع  على وزن ف  ( َحِولََ: )تغير في وزن الكلمةالّ  -2 

ّ:صياغُةّالصفِةّالمشبَّهةّفيّاللغةّالعبرية

ل -ּפֹוֵעל: في اللغة العبرية كلُّ ما جاء من الفعل الثالثي الالزم بمعنى  فاعل، ولم يكن على وزنه فهو = فوع 
דֹם :هة، مثلصفة مشبَّ  م ٌر، من الفعل= أ دوم  - אׇּ ם:  أ ح  ד  م رَّ =أ د م  - אׇּ   (24).اح 

ّ:ّالصوتيةّالتغيُّرات

ــــ لم تحصل أية زيادة في الحروف الصامتة عند 1
 .صياغة الصفة المشبَّهة من الفعل

في ( البتاح)ـــ قلبت حركة العين من الفتحة القصيرة 2
 .الفعل إلى الضمة القصيرة المفتوحة في الصفة المشبَّهة

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

نَّما بقيت على حالهاــــ لم يحصل أيُّ تغيُّر ف 1  .ي المقاطع عند االنتقال من الفعل إلى الصفة المشبَّهة، وا 

ّ:التغيُّراتّالصرفية

ם)التغيُّر في بنية الكلمة   - 1 ד  דֹם)، حيث كانت فعاًل، وأصبحت بعد التحويل اسمًا مشتقاً (אׇּ  .صفة مشّبهة (אׇּ

ם: )التغير في وزن الكلمة -2  ד  עָ ) على وزن احمرّ = أدم -( אׇּ דֹם)ف ع ل، وأما ( =לּפׇּ فهي على  ,أحمرٌ  =أدوم –( אׇּ
ָֹ)وزن ע ָ .(לּפׇּ

ّ(.َظِمئَّ)،ّمنّالفعلظمآنّ:،ّنحو(َفِعلَّ)تيّمنّيأ(ّفعالن)ّثانيًاّـــّ

ّ:ّالتغيُّراتّالصوتية

םָ: الفعل ד  דֹםָ: ـــ الصفة المشبَّهة  אׇּ    אׇּ
 4 3 2 1  ترتيب األصوات
  ל עׇָּ ּפׇָּ  وزن الفعل

  ם דָ  אׇָּ  أصوات الفعل
ָֹ אׇָּ  الصفة المشبَّهة أصوات    ם ד
  ל עָֹ ּפָ   المشبَّهة الصفة وزن 

 آنظ م  : ظ م ئ ، الصفة المشبَّهة :الفعل
 4 3 2 1  ترتيب األصوات
 ل   ع   ف     وزن الفعل

 ئ   م   ظ     أصوات الفعل
 ن آ م ظ  أصوات الصفة المشبَّهة
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 .ـــ حذف حركة عين الفعل1

 .ـــ زيادة األلف والنون 2

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ع ـــ تغيُّر موضع النبر، حيث كان النبر في الفعل على المقطع األول، وأصبح النبر  في الصفة المشبَّهة على المقط 1
 . الثاني

ّ:التغيُّراتّالصرفية 

 .صفة مشّبهة (آنظ م  )، حيث كانت فعاًل، وأصبحت بعد التحويل اسمًا مشتقاً (ظ م ئ  )التغيُّر في بنية الكلمة  - 1

ָ .(فعالن)فهي على وزن ,(ظمآن)، وأما ( فَِعلََ) =(ظ م ئ  )فوزن  :التغير في وزن الكلمة -2 

ّّ:فيّاللغةّالعبرية

תָ : مثال ذلك ןׁש  קׁשׇָּ: سكوت، من الفعل= شتقان - קׇּ  .سكت   = ش ت ق – ת 

ّ:ّالتغيُّراتّالصوتية

في الفعل ( القماص)حركة العين من الفتحة الطويلة ــ قلب 1
 .في الصفة المشبَّهة (شفا) إلى السكون

 .ـــ زيادة النون في الصفة المشبَّهة2

ّ:ّالتغيُّراتّالمقطعية

ـــ تغيُّر موضع النبر، حيث كان النبر في الفعل على  1
 .  نيالمقطع األول، وأصبح النبر  في الصفة المشبَّهة على المقطع الثا

ّ:التغيُّراتّالصرفية

ק)التغيُّر في بنية الكلمة  - 1 ת  ן)، حيث كانت فعاًل، وأصبحت بعد التحويل اسمًا مشتقاً (ׁשׇּ קׇּ ת   .صفة مشّبهة (ׁש 

ק)فوزن  :التغير في وزن الكلمة -2  ת  עָ ) =(ׁשׇּ ן)، وأما ( לּפׇּ קׇּ ת  ן)فهي على وزن ,(ׁש  ל  ע  ָ .(פ 

 :خاتمة

رات الصوتية والصرفية والمقطعية التي تطرأ على المشتقات عند التحويل من الفعل بعد هذا العرض الموجز للتغيُّ 
د في اللغة العربية، ومن خالل المقارنة مع اللغة العبرية شقيقة اللغة العربية، يتبيَّن  لنا  : الثالثي المجرَّ

 ن ا ل   ع   ف   وزن الصفة المشبَّهة

ק :الفعل ת  ן : ، الصفة المشبَّهة ׁשׇּ קׇּ ת   ׁש 
 4 3 2 1 ترتيب األصوات
  ל עׇָּ ּפׇָּ وزن الفعل

  ק תָ  ׁשׇָּ أصوات الفعل
 ן קׇָּ תָ  ׁשָ  أصوات الصفة المشبَّهة
 ן לׇָּ עָ  ּפׇָּ وزن الصفة المشبَّهة
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0ّ ّيحدثّعنّطــــ ّثمَّةّتغيُّرًا د  )الذي أصله ( عاد)ذلك الفعلكإبدال الصائت بالصامت، ومن  ريقّاإلبدالإنَّ ، وعند (ع و 
، وهذا ما يمكن القول عنه إنَّه (دعائ  )، ثمَّ ا بدلت الواو بالهمزة، فصار(داو  ع  )أن  يكون  األصل   ،تحويله إلى اسم الفاعل

فعول الذي وفي اللغة العبرية نجد اإلبدال في األصوات الصائتة كما في وزن اسم الم .مخالفة صوتية بين صوتين صائتين
עּולيأتي على وزن  بالهاء يأتي اسم المفعول على وزن  الالم   عندما يكون الفعل صحيحًا، ولكن عندما يكون الفعل معتل   ּפׇּ

עּוי والدليل على أنَّ الياء حرف صامت وليست حركة هو وجود حركة قبلها هي الضمة الطويلة  .أي بإبدال الالم ياء   ּפׇּ
حرٌف  لتالي فمن غير الممكن أن  تتوالى حركتان لحرف واحد، األمر الذي يؤكِّد أنَّ الياء  ، وبا(ּו)الخالصة، أي الشروق

 .، وليس صائتاً صامتٌ 

ّثمَّةّتغيُّرًاّقدّيكونّباإلعاللــــ4ّّ  : ، واإلعالل قد يكونإنَّ

ّبالقلب ّإعالاًل ّـــ ر ن  : نحو حركة عين الفعل ضمة عند التحويل إلى اسم المفعول،، كما في قلب أ اسم  ←ص 
إلى الضمة الطويلة ( البتاح)وفي اللغة العبرية ق لبت حركة عين الفعل من الفتحة القصيرة  .م ن ص ور: المفعول
נ ב:  ، نحو(الشروق)الخالصة נּוב : اسم المفعول ←  גׇּ حويل إلى اسم وكذلك قلب فتحة عين الفعل كسرة عند الت. גׇּ

ر ب  : الفاعل، نحو ار ب ←ض  ق لبت حركة عين الفعل وفي اللغة العبرية  .ضوي تحت اسم المخالفة بالحركاتوهذا ين. ض 
א : الفعل: ، نحو(صيري) إلى كسرة طويلة ممالة ( القماص)وهي الفتحة الطويلة  רׇּ  . קֹוֵרא  :اسم الفاعل ←   קׇּ

ّبالحذف ّإعالاًل ّـــ ّب ر  : ويل إلى اسم المفعول، نحومثال ذلك حذف حركة فاء الفعل عند التح: اسم  ←ن ص 
وٌر،: المفعول  .أمَّا في اللغة العبرية فلم يحدث مثل هذا الحذف .وهذا ينضوي تحت اسم المخالفة بالحركات م ن ص 

ّثمَّةّتغيُّرًاّيكونّعنّطريقّاإلمالة3ّ واإلمالة في اللغة العربية تحدث بعد كل ألف أو واو بعدهما حرف :ّـــّإنَّ
. قار ئ، حيث كسرة الراء ليست كسرة خالصة، إنَّما هي كسرة ممالة نحو الفتحة: كلمةمكسور أو مضموم بهده ساكن، نحو 
قارئ، نجد أنَّ كسرة الراء هي كسرة طويلة ممالة، وهي ما تسمَّى في =  קֹוֵראكلمة وكذلك األمر في اللغة العبرية ففي 

 (. صيري)اللغة العبرية 

 

 

ّالمصادرّوالمراجع

 .1792ربحي، ــــ دراسة مقارنة، جامعة بيروت العربية، . ات السامية ، كمال، دــــ اإلبدال في ضوء اللغ ●

 1793شعبان صالح، كلية دار العوم، جامعة القاهرة، . ــــ اإلعالل واإلبدال في الكلمة العربية، د ●
محمد : ألنباري، تحقيقــــ اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، كمال الدين أبو البركات ا ●

 .ت.محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية بمصر، د
 .م1799/ ه1449، 3فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف، بيروت، ط. ــ تصريف األسماء واألفعال، د ـ●
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العربي، بيروت،  دار الكتاب: إبراهيم األبياري، نشر: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: ــــ التعريفات، تأليف ●
 .هـ ، الطبعة األولى1445

 . م2449ـــ  2442ربحي كمال، منشورات جامعة دمشق، الطبعة السابعة، . دروس اللغة العبرية، د ـــ  ـ●
طه عبد الرؤوف وسعد : شذا العرف في فن الصرف، تأليف الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحمالوي، تحقيق وتعليق ـــ  ●

 .م 1777ه ـــ 1424، 1مكتبة الصفا، القاهرة، طمحمد محمد علي، 
ــــ شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، دار الهجرة، إيران، قم،  ●
 .هـ 1414، 3ط
 .ــــ شرح ابن يعيش لمفصل الزمخشري، المطبعة المنيرية بالقاهرة، بال تاريخ ●
 .م1794دار الجيل، بيروت، مكتبة المحتسب، عمان،  قوجمان، ري ـ عربي،ـــ قاموس عب ●

/ هـ1413والسعودية،  سيبد فرج راشد، دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية. ــــ اللغة العبرية قواعد ونصوص، د ●
 .م1773

عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، : أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: ــــ معجم مقاييس اللغة، تأليف ●
 .2م، ط1777/ هــ 1424بيروت، لبنان، 

 . م1794ـــ المنهج الصوتي للبنية العربية، عبد الصبور شاهين، طبع بيروت ، لبنان، مؤسسة الرسالة،  ●
 .م2442/ هـ 1423ولى، ألسيد سليمان عليان، الدار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر ، الطبعة ا. ــــ النحو المقارن، د ●
 .3ت ، ج.عباس حسن، دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة، د. النحو الوافي، د ــــ ●

 :الهوامش

                                                           

محمد محيي : اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، كمال الدين أبو البركات األنباري، تحقيق: ــ ي نظر( 1)
 .235/ 1ت، .الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية بمصر، د

على اللغات التي يتكلم بها اآلراميون والعبريون والعرب و أقوام أخرى بناًء على ما جاء ( الّسامّية ) صفة   A.L.Schlozerأطلق شلوتزر ــ (•)
 .[ 22,  11,  31,  14اإلصحاح , سفر التكوين  ]في 

بيروت،  عبد السالم محمد هارون، دار الجيل،: أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: ــ معجم مقاييس اللغة، تأليف( 1) 
 (.شق)، مادة2م، ط1777/ هــ 1424لبنان، 

هـ ، 1445دار الكتاب العربي، بيروت، : إبراهيم األبياري، نشر: علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: ــ التعريفات، تأليف( 3)
 .43الطبعة األولى، ص 

، 3الرسالة للطباعة والنشر، دار الهجرة، إيران، قم، ط شذور الذهب في معرفة كالم العرب، ابن هشام األنصاري، مؤسسة: ــ ي نظر( 4)
م، ص 1799/ ه1449، 3فخر الدين قباوة، مكتبة المعارف، بيروت، ط. و تصريف األسماء واألفعال، د .395هـ، ص 1414
147. 

) ، مضافاً إليها حرف(ي_ و _ ا ) هي نفسها حروف العلة في اللغة العربية , (י _ו _ א )ــ حروف العلة في اللغة العبرية ( 5)

ه اللغة العبرية من حروف العلة (ה) =( الهاء  .الذي تعدُّ
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 .29م، ص 2442ار الثقافية للنشر، القاهرة، مصر، الطبعة األولى، سيد سليمان عليان، الد. ــ النحو المقارن، د( 6)

قواعد اللغة العبرية  : ي نظر. للمفرد المذكَّر( ּפֹוֵעל)نـــ  يصاغ اسم الفاعل في اللغة العبرية من الفعل الثالثي المجرَّد على وز ( 7)
 .197م، ص 1773/ ه1413سيد فرج راشد، دار المريخ للنشر، الرياض، السعودية، . ونصوص، د

, اء مد ممالةي= صيري, ال = לָ : مثال, ألف المد= قماص , ل   =  לָ  :مثال,  الفتحة= بتاح  : المستخدمة في البحث حركات اللغة العبرّية  -((8
 .لو = ּול :مثال, واو المد= شروق , لو   = לֹו :مثال,  , واو المد المفتوحة= حوالم جادول , ل   = לָ  :مثال ,السكون= شفا , لي   = לֵָ: مثال
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