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الفعل المبني للمجهول في اللغة العبرية (دراسة صرفية -نحوية)
حسين اسماعيل كاظم الكاكي،

الملخص:

قسم اللغة العبرية ،كلية اللغات ،جامعة بغداد ،العراق

يتناول هذا البحث اللغوي ظاهرة البناء للمجهول يف اللغة العربية ،وقد تضمن مقدمة ،وقضايا أساسية للفعل اجملهول وهي:
املبين للمجهول يف اللغات السامية ،املبين للمجهول من الناحية الصرفية ،وأغراضه النحوية .اذ تبني املقدمة مسألة ظاهرة البناء
للمجهول اليت تُعد ذات خصوصية يف اللغة العربية ،ويتناول البحث بعد ذلك مصطلحات املبين للمجهول وتطورها واحنسارها
يف اللغات السامية .من مث يتطرق البحث اىل قضايا صرفية ختص بناء الفعل اجملهول يف اللغة العربية وحركاته والتطورات اليت
طرأت عليه مقارنة باللغة العربية ،حيث ختتلف االبنية يف العربية نفسها حبسب مراحل اللغة بني العربية التوراتية وعربية املشناه
او احلكماء والعربية احلديثة .وفيما يتعلق بوظائف الفعل اجملهول يف اللغة العربية ،فقد تضمن البحث الوظائف النحوية املتعددة
للفعل اجملهول يف بناء اجلملة العربية ،وأنه من اساسيات اللغة العربية ،ألنه مصدر للتعبري عن اسلوب املتكلمني ،وأن اللغة
تنويعا وحلوالً حنوية وداللية يف اللغة
العربية غنية مبفردات األفعال املبنية للمجهول ،وهذه اخلاصية تعطي الفعل املبين للمجهول ً
العربية .واختتم البحث بأهم االستنتاجات اليت توصل اليها الباحث.

الكلمات المفتاحية :املبين للمجهول ،الوظائف النحوية ،اللغة العربية.

اهمية البحث:

تكمن أمهية البحث يف تناوله موضوعاً مهماً يف اللغة العربية ،إذ أن الفعل يف اللغة هو أحد أقسام اجلملة األساسية ،وال سيما
يتم ايضاح نقاط حول موضوع بناء الفعل اجملهول وأمهيته يف اللغة العربية وخصائصه الصرفية وأغراضه النحوية.
اهداف البحث:
اهلدف االساسي من البحث هو توضيح البناء الصريف للفعل اجملهول يف اللغة العربية وأغراضه النحوية املتعددة.
منهجية البحث:
يتناول البحث دراسة موضوع بناء الفعل اجملهول يف اللغة العربية من اجلانبني الصريف والنحوي ،حيث اوردت شواهد ختص
املوضوع من مصادر خمتلفة من التوراة ،واملشناه( ،)واخبار من الصحف يف احلياة اليومية على مستوى العربية احلديثة.

( )املشناه (بالعربية :המשנה) كلمة مشتقة من الفعل العربي "شناّه" ومعناها بالعربية (يُ يثين أو يكرر) وحتت تأثري الفعل اآلرامي "تانا" أصبح
معناها (يدرس) ،مث أصبحت تشري بشكل حمدد إىل دراسة الشريعة الشفوية ،وهي أول مؤلف يف التوراة الشفهية ،وتتضمن الشرائع وجمموعة واسعة
من الشروح والتفاسري تتناول أسفار العهد القدمي اليت قاهلا التنائيم .وهناك آراء خمتلفة حول بداية صياغة املشناه ،لكن مت االتفاق على أن صياغتها
النهائية متت يف هناية فرتة التنائيم ،يف بداية القرن الثالث ،بواسطة احلاخام يهودا الناسي وحكماء جيله.
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المقدمة:

الفعل املبين للمجهول يف اللغة العربية ظاهرة لغوية ذات خصوصية وال تقتصر هذه الظاهرة على العربية فحسب ،وامنا هي
ظاهرة يف اللغات السامية ،وإن كانت ختتلف يف مدى االحتفاظ هبا بني اللغات السامية .ميكن مالحظة تطورات يف بنية هذه
الظاهرة يف اللغة العربية ،حيث جند أن بعض اوزان املبين للمجهول قد تغريت يف حركاهتا الصرفية ،أو تالشت كما يصفها
البعض ،وحلت حملها صيغ أخرى مثل املطاوعة .كما أن العربية استطاعت أن تفيد منها يف التعبري إىل حد بعيد.
تنقسم األفعال إىل مبين للمجهول ومبين للمعلوم ،والثاين هو ما ُعلم فاعله وذُكر يف الكالم ،والفعل املبين للمجهول وفعل ما
مل يسم فاعله هو كل فعل مل يُعلم فاعله ،أي جمهول .وإذا دخل على مجلة تسمى مجلة مبنية للمجهول ،وهو يأيت يف الفعل
املاضي والفعل املضارع ولكنه ال يأيت يف فعل األمر مطلقاً.
حيذف الفاعل لعدة اسباب للجهل به ،رغبة يف إخفائه ،بسبب شهرته ،عدم تعلق غرض بذكره .وال يُبىن فعل األمر للمجهول
مطلقاً.
تعريف الفعل اجملهول لغة :هو ما يشري اىل متلقي احلدث وليس اىل فاعله (אברהם אבן שושן ,המילון החדש,
 ,9191עמ'  .)9971تستند االفعال اجملهولة يف اللغة العربية على االوزان (נִ ְפעַל) ( ֻּפעַל) ( ֻּה ְפעַל) وكما هو احلال يف
)Tzipi Ben Ami. ULPAN IVRIT .p:
الوزن املعلوم فإنه يشرتط وجود الوزن والضمري والزمن( .
إن فكرة بناء الفعل للمجهول بتعديل صوائت الفعل املبين للمعلوم ترجع إىل مرحلة السامية األم ،وذلك لوجوده يف عدد من
اللغات السامية ،منها العربية والعربية ومما تتميز به العربية عن العربية واللغات السامية هو قدرهتا على استخدام صيغة اجملهول
يف مجيع مزيدات الفعل ،يف املاضي واملضارع على السواء ،أي بناء الفعل للمجهول يف العربية معمم ال خمصص فهو بذلك ذو
قياسية عالية ،ما عدا بعض األفعال( .اليت ال جيوز بناء اجملهول منه ألسباب داللية ،كاألفعال الدالة على اللون ،كان ،نعم
(بعلبكي ،منري رمزي ،فقه العربية املقارن ،9111 ،ص )959
أما العربية فهي متاثل العربية من كثرة استخدامها لصيغ اجملهول ،لكنها ال تبنيه إال من الفعل اجملرد ومن وزين ( ִפעֵל) املضعف
ووزن ( ִה ְפעִיל) املزيد حبرف يف أوله( .مع بعض األمثلة األخرى املتفرقة والنادرة) (Wright ,W. 91 , p. 11 -
)11
ٍ
وحينئذ يقوم املفعول به مقام الفاعل فريفع
والفعل املبين للمجهول يف اللغة العربية هو ما حذف فاعله لغرض من األغراض،
املفعول به ويسمى نائب الفاعل .ويكون بناء الفعل للمجهول يف العربية من:
 -9الفعل املتعدي بنفسه ،حنو" :يُكرم اجملتهد".
 -2الفعل املتعدي بغريه ،حنو" :يرفق بالضعيف".
"سهر سهر طويل".
 -3الفعل الالزم ،إن كان نائب الفاعل مصدراً ،حنوُ :
ِ
يم رمضان" (الغالييين ،مصطفى ،جامع الدروس العربية ،ص -55
 -4الفعل الالزم ،إن كان نائب الفاعل ظرفاً ،حنو" :ص َ
)59
اما يف العربية فيكون بناء الفعل للمجهول املطاوع من:
שבַר –
 -9الفعل الثالثي اجملرد ،ويكون على وزن (נִ ְפעַל) ،ويتكون بإضافة النون املكسورة إىل أول الفعل اجملرد ،حنوָׁ :
שבַר َ /ك َسَر – ُك ِسَر.
נִ ְ
 -2الفعل املزيد بالتضعيف ،ويكون على وزن ( ֻּפעַל) ،حنو :כֻּתַ ב ُ -كتب.
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س (عبد اجمليد ،حممد حبر ،قواعد اللغة
 -3الفعل املزيد حبرف يف أوله ،ويكون على وزن ( ָׁה ְפעַל) ،حنوָׁ :ה ְלבַש – أُلب َ
العربية ،9195 ،ص )994

الفعل المبني للمجهول في اللغات السامية:

هناك دراسات تناولت ال فعل املبين للمجهول يف اللغة العربية ويف اللغات السامية ،لكن من وجهة نظر صرفية حنوية تكاد
تكون قليلة على حد علمي ،وهي دراسات مفيدة ولكنها ال تقدم فكرة عن ظاهرة البناء للمجهول يف العربية ووظيفته
النحوية.
وقد فرق الدارسون بني قسمني من اللغات السامية:
 -9قسم ال يعرف ظاهرة البناء املبين للمجهول ،وهي األكدية والعربية اجلنوبية واجلعزية.
 -2قسم يعرف هذه الظاهرة ،وهي اللغات السامية الغربية ،كاللغة العربية ،واللغة العربية القدمية والوسيطة ،واحلديثةGan ( .
).Restes. 9111, p: 15
وحبسب (أندرسون) فأن االفعال املبنية للمجهول هي من السامية الغربية ،وأنه يوجد يف االوغاريتية اثار مثل الفعل املبين
للمجهول (قُتِ َل) ( ،) qutileوهناك صيغة البناء للمجهول يف اللغة العربية فتكون فاء الفعل مضمومة ،وعني الفعل مفتوحة
(فتحة قصرية) ( ֻּפעַל  -پُ َعل) ،أما يف اللغة العربية تتضمن تغيري من الفتحة القصرية يف الفاء والعني إىل ضم فكسر ،وخيلص
إىل نتيجة مفادها أن الضمة متيز املبين للمجهول يف العربية والعربية واألوغاريتية .كما يذكر أن اللغة اآلرامية تنهج النهج ذاته،
فهي تستعمل صيغ املبين للمجهول عندما يكون الفاعل غري حمدد ،أو ليس املقصود من التعبري الداليلLcyrs. H. ( .
)Gordon. 9115, p: 33
ويضيف (إسرائيل ولفنسون) اللغة املؤابية إىل القائمة ،وأن املبين للمجهول ال يظهر يف اللغة البابلية سوى يف صيغ نادرة.
(كارل بروكلمان ،فقه اللغات السامية ،9133 ,ص )999
ويعرض بروكلمان هلذه الظاهرة فيذكر أن اآلشورية حتتفظ بآثار للمبين للمجهول جتلى ذلك يف رسائل (تل العمارنة) .ويذكر
أيضا أن املبين للمجهول مفقود يف اللغة احلبشية وال أثر له( .حممود حجازي ،املدخل إىل علم اللغة ،9192 ،ص -221
ً
( )245كارل بروكلمان ,املصدر السابق ،ص ).933-923
مما تقدم يتبني أن اللغات السامية ليست على حال واحدة إزاء الفعل املبين للمجهول ،بل ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام
هي:
 -9قسم منها ثري بصيغ أفعال املبين للمجهول كالعربية والعربية القدمية.
 -2وقسم فيه آثار قليلة من تلك الصيغ ،كالبابلية واألوغاريتية.
 -3وقسم خال من صيغ البناء للمجهول ،كاللغات اليمينية القدمية ،واللغات السامية-احلبشية.
هذا ما يتعلق بوجود هذه الظاهرة ،أما ما يتعلق بتطورها فيكاد احلديث عنه ينحصر يف أمور ثالثة هي:
أ -احتفاظ اللغة بالظاهرة مع منائها أو اضمحالهلا كليًا أو جزئيًا.
ب -تطور صيغ املبين للمجهول.
ج -االستعاضة عن صيغ اجملهول بصيغة أو أكثر من صيغ املطاوعة( .د.عبد الفتاح حممد ،الفعل املبين للمجهول يف اللغة
العربية ،2551 ،ص ).24-23
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الوزن ( ֻּפעַל  -پُ َعل) (فُ ّع َل):

مبقارنة صيغة ( ֻּפעַל  -پُ َعل) (فُ ّع َل) العربية بنظريهتا العربية ،فأن الصيغة العربية (فُ ّع َل) متثل الوضع األصلي لصيغة املبين
للمجهول من وزن املبالغة املضعف (د .سلوى ناظم الدبوسي ،الفعل دراسة مقارنة ،ص  ،)959-955حنو:
"אם ישלחו קטע חדשותי שנמצא מעניין וראוי ,הוא יפורסם לאחר עריכה" (פורסם:
نشر بعد
مثريا لالهتمام
" ,)www.ynet.co.il/articles/.57.99.5إذا أرسلوا
وجديرا ،سيُ َ
ً
مقطعا إخباريًا ً
ً
التحرير".
يف حني أن التطور الذي طرأ على الصيغة العربية من جانبني:
 -9حركت العربية ما قبل اآلخر (عني الفعل) بالفتحة ،بينما احلركة القياسية يف هذه الصيغة هي الكسر.
 -2أسقطت اللغة العربية حركة البناء الفتحة من (الم الفعل) آخر الفعل (د .سلوى ناظم الدبوسي ،املصدر السابق ،ص
. )959-955
هذا الوزن هو املبين للمجهول الداخلي للوزن املعلوم ( ִפעֵל) (پِعيل) ،وبالتايل فإن خصائصه مماثلة لتلك اخلاصة بوزن ( ִפעֵל)
(پِعيل) باستثناء االختالف يف احلركات .يف لغة احلكماء ،اختفى هذا الوزن ومل يبق سوى صيغة املضارع ،وهي صيغة امسية
שבָׁש" (تائه)" ,מ ְֻּרבָׁע" (مربع).
واضحةְ " :מ ֻּ
حترك فاء الفعل بالقبوص (الضم) ( ֻֻּ ) \ \uومبا أنه يأيت بعده حرف مشدد فال ميكن حتريكها بالقماص قاطان (ָֻׁ ְֻ )
ِّل" اي ان حركة
والصور هبذا الشكل تكاد تكون نادرة مثل " ְמאָׁדִ ָׁמִים" .وفقاً للطوائف العربية فإن صيغة الوزن كانت "قُت َ
عني الفعل كانت \ \iوليس \ \aوبسبب القياس ب زمن املستقبل الذي تكون عني الفعل فيه مفتوحة وتأثري قانون فلييب
َّل" مقارنة بالعربية "يُ َفعَّ ُل" ،وجراء ابتعاد النرب وحذف
حركت عني الفعل بالفتحة "כבד" " ُُبِّ َل" .كانت الصورة القدمية "يُ َقت ُ
احلركات النهائية القصرية كان زمن املستقبل حبذف حركة الضم \ \uمن حروف "איתן" "انيت" .وألن حركة الضم \\u
اصبحت العالمة االساسية للمبين للمجهول ،فقد بنيت الصيغة جمدداً حبركة الضم \ \uيف فاء الفعل "י ְ ֻּכבַד" "يُبَ َّجل".
َّل" ،اليت يشتق منها مباشرة "י ְ ֻּכבַד" "يُبَ َّجل" يف العربية،
وهذا التفسري يبدو افضل من افرتاض بأن الصيغة القدمية كانت "يُ ُقت ُ
وأن الصيغة العربية والكنعانية القدمية املتطابقة نتجت بفعل تأثري صيغة زمن املستقبل( .יהושע בלאו ,תורת ההגה
והצורות של לשון המקרא ,1595 ,עמ' )19

فعل) أُفْ ِع َل:
وزن ( ֻּה ְפעַל) ( ُه َ

فعل) ،والكسرة يف عني الفعل غريت
تبدل العربية مكان اهلمزة هاءً ،وهي ال متيل إىل الضم اخلالص يف هاء الوزن ( ֻּה ְפעַל) ُ
(ه َ
إىل الفتحة ،على الرغم أهنا يف األصل حمولة عن الفتحة (د .سلوى ناظم الدبوسي ،املصدر السابق ،ص  ،)959-955بينما
حتتفظ العربية بصيغة (أُفْعِ َل) على هذا النحو ،مثل االفعال " ָׁה ֲאשַם" (هوأشام) "ּיּושָׁם" (يوسام) الواردة يف ادناه:
"קצין המודיעין שנכלא ומת לא ָׁה ֲאשַם בריגול ,בגידה או מגע עם סוכן זר" (פורסם ב-
" )www.haaretz.co.il/news/politics/5 .5 .19ضابط املخابرات املسجون واملقتول مل يُتَهم بالتجسس
أو اخليانة أو االتصال بوكيل أجنيب"" ،וַּיּושָׁם ְל ָׁפנָׁיו ֶלאֱכ ֹל וַּי ֹאמֶר ֹלא אֹכַל עַד אִם-דִ ב ְַרתִי דְ ב ָָׁׁרי וַּי ֹאמֶר דַ בֵר"
ِ
ال« :تَ َكلَّ ْم»( ".سفر التكوين:
ال« :الَ آ ُك ُل َح ََّّت أَتَ َكلَّ َم َكالَِمي» .فَ َق َ
َّامهُ لِيَأْ ُك َل .فَ َق َ
(בראשית :כד ,לג) " َوُوض َع قُد َ
)33 ،24
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هذا الوزن هو املين للمجهول الداخلي للوزن " ִה ְפעִיל" ِ
(هفعيل) ،أي الوزن الذي حيتوي على نفس احلروف الساكنة
(الصوامت) املوجودة يف الوزن " ִה ְפעִיל" ( ِهفعيل) ،باستثناء أن احلركات خمتلفة ،واالختالف يف احلركات يشري إىل املبين
للمجهول .طاملا أنه مبىن للمجهول فليس له أي صيغة أمر أو مصدر .عالمة بناء الوزن هي حركة كيبوتس " ֻֻּ " \ \uيف
حرف اهلاء ،ولكن يف بعض األحيان تظهر بدالً من حركة الكيبوتس ،حركة قماص قاطان \ " ְֻ ָֻׁ " \uخاصة يف اللغة
שלַך" "اُلقي" ،وكذلك يف املضارع اكثر حبركة الكيبوتس ،ويف االفعال اليت تكون فاؤها حرف
لقيت" " ֻּה ְ
التوراتية " ָׁה ְ
ש ַלכְתָׁ "اُ َ
نون فقط بالكيبوتس " ֻּהגַש" "قُ ِد َم" ألنه ال يأيت قبل احلرف املضعف قماص قاطان.
"هقتِ َل" مثل العربية وهذه الصيغة قيست
احلركة االصلية هلذا الوزن يف املاضي هي نفس حركة الوزن " ֻּפעַל" "پُ َعل" كما يبدو ُ
على حركات زمن املستقبل .الصيغة االصلية لزمن املستقبل هي كما يبدو "يُ َهقتَ ُل"" يُقتَل" .وكذلك يف املضارع
"مقتَل"( .יהושע בלאו ,שם ,עמ' )117
"م َهقتَل"ُ 
ُ

ِ
فعل) وافتعل وزن "הִתְ ַפעֵל" " ِهتپَعيل":
صيغة انفعل وزن "נִ ְפעַל" (ن َ

يف العربية السيما احلديثة فإن الصيغة األصلية للمبين للمجهول "فُعِ َل" ضاعت وحلت بدالً عنها صيغة انفعل (حممود
حجازي ،املدخل إىل علم اللغة ،9192 ،ص  .)245- 221بينما تصوغ العربية املبين للمجهول من أوزان افتعل وانفعل.
(املصدر نفسه)
يقابل هذا الوزن انفعل يف العربية ،من املمكن أن يكون أمامنا مزدوج من السامية االم ،كما هو احلال يف الكلمات العربية
"בן" "ابن" "שם" "اسم" ،اليت ال حتتوي على حرف األلف يف العربية ،بينما تظهر يف اللغة العربية ،وحركة النون االصلية هي
الفتحة \ \aحيث حافظت عليها صيغ املعتل العني بالواو أو الياء "נָׁסֹוג" "انسحب" ،وصيغة املضعف "נָׁסַב" "جتول"
وصيغة املعتل الفاء بالواو او الياء "נֹולַד" " ِولِ َد" بينما تكونت حركة الكسرة \ \iبعد قانون الرتقيق(.)
שמֵר" "سأحرتس" باستثناء املخاطبات والغائبات بالفتحة \\a
حركة عني الفعل يف املستقبل صريي "ֵֻ " \ֶ " \eא ָׁ
שמ ְַרנָׁה" "ستحرتسن" و "سيحرتسن" حبسب قانون فيلييب( .)اما حروف (איתן) (أنيت) حترك بالفتحة \ \aعلى
"תִ ָׁ
שמֵר" "سيحرتس" .حيرك الوزن يف املضارع
غرار العربية "يَن َفعِ ُل" وتغريت هذه احلركة اىل الكسرة \ \iوفقاً لقانون الرتقيق "י ִ ָׁ
س" .أما عن حرف اهلاء
שמָׁר" "حيرتس" مقابل الفتحة القصرية يف املاضي "נִ ְ
بالفتحة الطويلة القماص "ָֻׁ " "נִ ְ
שמַר" "احتَ َر َ
أيضا أنه يف البداية مت استخدام
"ה" يف املصدر" ִה ָׁ
שמֵר" "احرتاس" يبدو اهنا اضيفت لغرض حتسني اللفظ ،أو من املمكن ً
()
"א" األلف املضافة (اخلفيفة) (רפאיל ניר ,פרקים בתולדות הלשון העברית ,155 ,עמ'  ) 5يف هذه
الوظيفة ،وحل اهلاء "ה" بدل األلف حتت تأثري الوزن "הפעיל" ِ
"هفعيل"( .יהושע בלאו ,שם ,עמ' )151-195
( )قانون الرتقيق (يف جمال اللسانيات التارخيية) يعرب عن نقيض قانون فيلييب .يصف هذا القانون عملية حدثت يف اللغة العربية ،يف بعض احلاالت
أصبحت احلركة القصرية \( \aالفتحة) هي احلركة القدمية \( \iاحلرييق أو الصريي) يف كلمات ذات مقطع لفظي غري منبور ومغلق.
( )قانون فيلييب (يف جمال اللسانيات التارخيية) هي فرضية اللغوي ب .فيلييب بالنسبة للقاعدة الثابتة للنسخ القدمي للصوائت ،واليت طُبقت يف اللغات
السامية القدمية ،واليت مبوجبها كانت احلركة القدمية القصرية \( \iالصريي) ،فقد خضعت يف األيام الالحقة لعملية أصبحت فيها حركة \( \aالفتحة).

( )األلف املضافة :يظهر هذا احلرف املضاف يف العديد من األمساء املستعارة من اليونانية واليت تبدأ حبرفني ساكنني جند حرف االلف يسبقهما ،لغرض
منع التقاء ساكنني متتاليني بدون فاصل بينهما يف بداية الكلمة ،وهي ظاهرة غريبة على اللغة العربية ،حنو"  "stadium" ،אצטדיון" "ملعب".
أيضا يف األمساء اليت تبدأ حبرف ساكن واحد ،حنو" ،פיריון"←"אפיריון" .وحَّت بعض الكلمات العربية
ولكن يوجد مثل هذا احلرف (االلف) ً
تستخدم حرف األلف ،حنو" ،אשטרות  /שטרות" "عملة".
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پاعل) ،مثل" :נפגע" "اُصيب"" ,נגנב"
جيب أن نبني املعاين اخلاصة للبناء يف العربية بوصفه جمهول للوزن البسيط ( ָׁפעַל) ( َ
ِ
أيضا إىل حدث تباديل "נפגש" "التقى"" ,נדבר" "ختطاب"" ,נצמד"
"س ِرق"" ,נבלע" "بُلع" .ميكن أن يشري معناه ً
ُ
"تشبث" ،وكتعبري عن تغيري يف احلالة والكينونة "נרדם" "نام" ,נסער "هاج"" ,נבעת" "انبثق"" ,נפחד" "خاف".
(שרה ליפקין ,מילה טובה :ספר  - 1מדריך למורה  ,1552עמ' .) 1

وزن "נִתְ ַפעֵל" "نِتپَعيل" و "הִתְ ַפעֵל" " ِهتپَعيل"

ختتلف صيغيت وزن "נִתְ ַפעֵל" "نِتپَعيل" و "הִתְ ַפעֵל" " ِهتپَعيل" أوالً وقبل كل شيء يف مستوى اللغة" :הִתְ ַפעֵל" " ِهتپَعيل"
هي منوذج للغة التوراتية" ،נִתְ ַפעֵל" "نِتپَعيل" للغة احلكماء .كالمها يعد صحيحاً ،وعادة ال يوجد فرق كبري بينهما (د .سيد
سليمان عليان ،يف النحو املقارن بني العربية والعربية ،2552 ،القاهرة ،ص . )925
يف اللغة العربية احلديثة ،تعد صيغة "הִתְ ַפעֵל" " ِهتپَعيل" شائعة يف مجيع مراحل اللغة ،بينما قد تأخذ صيغة "נִתְ ַפעֵל"
"نِتپَعيل" مكاهنا بشكل أساسي يف اللغة املكتوبة واللغة الرمسية .عادة ما يقتصر استخدام "נִתְ ַפעֵל" "نِتپَعيل" على األفعال
ِ
ني" ،أو األفعال اليت ال يكون موضوعها هو من قام باحلدث،
ب" "נִתְ ַמנָׁה" ُ
"عِ َ
املبنية للمجهول ،مثل" :נִתְ ַבקֵש" "طُل َ
ِ
فعل" منتشر
نظرا ألن الوزن "נִ ְפעַל" "ن َ
مثل" :נִשְתַ נָׁה" "تغيري" ،و"נִתְ ַרחֵב " "توسع" (خاصة األفعال املتغرية للحالة)ً .
جدا بلغة احلكماء يف املعاين اجملهولة ،فمن الشائع توضيح أنه أثر على االنتقال إىل الوزن "נִתְ ַפעֵל" "نِتپَعيل"
بشكل واضح ً
يف البادئة "نون".
وبالتايل ،فإن االختيار بني الوزنني هو خيار أسلو ي وف ًقا لتقدير الكتاب.
ِ
دائما بشكل
صيغة "הִתְ ַפעֵל" "هتبَعيل" معتادة يف التوراة ،وقد يعرب عن جمموعة متنوعة من اخلصائص اليت ال يتم متييزها ً
كامل ،على سبيل املثال :املطاوعة الذي يقوم بالفعل يعود على نفسه "הִתְ ַעטֵף" "إلتف"" ،הִתְ ַג ֵל ַח" " َحلَ َق"" ،הִתְ קַדֵש"
"تقدس" ،فعل تباديل "הִתְ יַעֵץ" "تشاور" ,הִתְ נַגֵש "تواصل" ,הִתְ ָׁרָאה "تقابل" ،تغيري وتكوين "הִתְ פ ֵָׁרק""تفكك"،
"הִתְ ַב ֵק ַע" "متزق"" ،הִתְ רֹושֵש" "افتقر" ،فعل وحَّت التسبب "הִתְ ַפלֵל" "صلى"" ,הִתְ פ ֵָׁרץ" "تفجر"" ,הִתְ וַדָׁ ה"
"اعرتف" ،ويف بعض االحيان املبين للمجهول الواضح حنو:
ب فَ ِه َي متُْ َد ُح( ".سفر االمثال،)35 ،39 :
الر َّ
" ִאשָׁה י ְִרַאת ה' הִיא תִ תְ ַהלָׁל" (משלים :לא ,ל) "أ ََّما الْ َم ْرأَةُ الْ ُمت َِّقيَةُ َّ
حيث ان الفعل "תִ תְ ַהלָׁל" جاء مبعىن "תהּולל" "متُْ َد ُح" "يتم مدحها من قبل االخرين".
أظهر اللغوي أبا بندويد أنه جنبًا إىل جنب مع االستخدام اجملهول "נִתְ ַפעֵל" "نِتبَعيل" بلغة احلكماء ،فإنه يشري أحيانًا إىل
حدث قام به من تلقاء نفسه ،مثل" :נִזְדַ קֵן" "تقدم يف السن"" ,נִתְ ַעלֵם""جتاهل"" ,נִתְ יַפְתָׁ ה" "جتمل" ،وحَّت استخدامه
أحيانًا بدالً من الوزن البسيط  -بشكل أساسي لإلشارة إىل السلوك ،مثل" :נִתְ גָָׁאה" "فخر"" ,נִתְ ַרחֵק "بعد"" ,נִתְ י ֵָׁרא"
(התבקשנו-או-נתבקשנו-על-התפעל-ונתפעלhebrew-
"خاف"
.)academy.org.il/1592/59/1 /

صيغة اسم المفعول (בינוני פָּעוּל):

هذه الصيغة شائعة جداً ال سيما يف العامية العربية ،جيدر التأكيد :هذه الصيغة اجملهولة تنضم إىل جمموعة الصيغ اجملهولة يف
فعل) و ( ֻּפעַל  -پُ َعل) ،ومن اجلدير بالذكر ان
العربية ،واليت تكون حركتها املهيمنة \ \uمثل االوزان اجملهولة ( ֻּה ְפעַלُ -ه َ
ِ
فعل) (שרה ליפקין ,שם ,עמ'  ) 1حنو:
هذه الصيغة تنتمي للوزن البسيط ،وأن الصيغة تنتمي اىل وزن (נִ ְפעַל  -ن َ
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"אסור לעשן" "التدخني ممنوع"
ָאסּורה" "ُمينَع وقوف السيارات" أو "وقوف السيارات ممنوع"
ָׁ
"החניה
ويف هذه اجلملة يشكل الفعل ما يسمى باملسند اليه املشروط (נושא מודאלי) يف العبارة املشروطة يكون املسند إليه هو
املصدر مثل( :לעשן) (التدخني) واملسند هو كلمة االرشاد او املنع او نصح مثل( :אסור) (ُمينَع ،ممنوع) ويتلوها املصدر،
اي إن املسند هو امسي وليس فعل طاملا ال يوجد فعل يف اجلملة.
"נר הַדָׁ לּוק במסיבה" (בבלי שבת קכב ע"א)
"الشمعة املوقَدة يف احلفلة" (التلمود البابلي :فصل السبت  ،922ص )9
ُ
"יודע אני שהנזיר אסּור ביין ,אבל סָׁבּור הייתי שחכמין מתירין לי" (נזיר :יא ,א) " أعلم أن الراهب
ممنوع من اخلمر ،لكين اعتقدت أن احلكماء سيسمحون يل بذلك" (الراهب.)9 ،92 :
من اجلدير بالذكر انه يف العربية احلديثة ميكن استخدام هذه الصيغة بوصفها اسم فاعل ،وقد وردت يف التوراة كذلك بكلتا
الصيغتني ،حنو:
"היועצת סבורה שמקצועך אינו מתאים לך" ".تعتقد املستشارة أن مهنتك ليست مناسبة لك".
ש ַקשִים הּוא לָּבוּׁש" (שמואל א :יז ,ה) " َوَكا َن الَبِ ًسا ِد ْر ًعا َح ْر َش ِفيًّا" (صموئيل االول)5 ،93 :
" ְוש ְִריֹון ַק ְ
مجيع الالَّبِ ِس ِ
"כָׁל הַֹּלבְׁשִ ים ַמלְבּוש נָׁכ ְִרי" (צפניה :א ,ח) ِ
اسا َغ ِريبًا( ".سفر صفنيا.)9 ،9 :
َ
ني لبَ ً
"و َ َ
َ
ب( ".سفر املزامري.)3 ،992 :
"בָּטֻּ ַַ
الر ِّ
"متَّكِ ًال َعلَى َّ
ח בה' " (תהלים :קיב ,ז) ُ
"בֹוטח בה'" (משלי טז ,כ)" .ي ت ِ
ب( ".االمثال.)25 ،93 :
الر ِّ
َّك ُل َعلَى َّ
َ
بالتأكيد ،ليس كل اسم مفعول يعادل اسم فاعل .هذه الظاهرة موجودة بشكل رئيسي يف انطقة حمددة من املعىن ،مثل اللبس
والوضع (יהושע בלאו" ,בינוני פעול בהוראה אקטיבית" ,911 ,עמ'  ،) 11– 9كما أهنا ليست قائمة
"مستَلقي" ،ولكن
يف مجيع األفعال (كما كتب اللغوي مردخاي ميشور يف هذا الصدد :من " ָׁרבַץ" "استلقى" فهو " ָׁרבּוץ" ُ
من " ָׁעמַד" "وقف" ليس "*עָּׁמּוד*" "*موقوف*") (מרדכי מישור ,מערכת הזמנים בלשון התנאים (עבודת
דוקטור) ,)912 ( ,עמ'  .)1 9–151تشري األفعال اليت توجد فيها الظاهرة إىل حالة ،وخاصة حالة ناجتة عن حدث
ما.

أغراض المبني للمجهول:

يظهر يف اجلملة اجملهولة ،هناك عدد من االبنية النحوية غرضها الغموض أو استتار من يقوم بالفعل .تأيت هذه االبنية لغرض
الصالحية العامة ،ولإلشارة بعدم أمهية فاعل احلدث .أي هو املسند إليه الذي ال يُعرف بالضبط من يقوم بالعمل ،للعديد من
األسباب:
 التأكيد على العمل ،وليس على من يقوم به. من يقوم بالعمل غري معروف. إخفاء من يقوم بالعمل (שרה ליפקין ,שלב ב :עברית -הבנה ,הבעה ולשון ,1559 ,עמ' ،)922ومصداقية للجملة وقوة عامة (צוות גול ,לשון לבגרות ,159 ,עמ'  ،)99حنو:
"בישיבה שהתנהלה בחדר המוריםֻּ ,סכַם לאחר דיון סוער על נוהל מועדי ב'".
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"يف اجتماع ُع ِق َد يف غرفة املعلمني ،اُ ِتف ِق بعد مناقشة ساخنة حول إجراء مواعيد يوم االثنني".
 -2وظيفة المجهول في (المسند اليه المجهول) (נושא סתמי):
"האו"ם :הוחלט על הארכת כהונתו של המזכ"ל גוטיירש בחמש שנים נוספות" (סוכנויות הידיעות
)www.maariv.co.il/breaking-news/92/5 /1519
"األمم املتحدة :تَ َقَرر متديد والية األمني العام جوترييز خلمس سنوات أخرى"
حيث يظهر هنا التأكيد على احلدث (הוחלט על הארכת כהונתו) (تَ َقَرر متديد والية) وليس على الفاعل يف اجلملة.
ويف هذا النوع من اجلمل ال يظهر املسند اليه (الفاعل).
صيغة اخرى تعرب عن اجملهول:
 الفعل املبين للمعلوم  +ضمري متصل جلماعة الغائبني (רות בורשטיין ,על מושג ה'סתמיות' והוראתובשיעורי לשון בבית הספר העל-יסודי ,159 ,עמ'  ،)92على سبيل املثال:
"בממשלה הֹודִ יעוּ על תכנית מענקים חדשה"
"اعلنوا يف احلكومة عن برنامج منح جديد"
على الرغم من استخدام فعل مبين للمعلوم مع ضمري مجاعة الغائبني (הודיעו) يف هذه اجلملة ،لكن ايضاً املسند اليه
(الفاعل) مسترت.
تكمن الصعوبة أن يف اجلمل اجملهولة يكون البناء املسترت أكثر رواجاً ،مما جيعل الفاعل غري مدرج فيها .لكن االمر يف هذه
احلالة يكون اكثر صعوبة ويتطلب تفكرياً خمتلفاً (שרה ליפקין ,שם ,עמ'  ،) 1على سبيل املثال:
"האסיר יְׁשֻּ ח ְַרר לביתו".
"سيُطلَق سراح السجني إىل منزله".
"יְׁשַ ח ְְררוּ את האסיר לביתו".
"سيطلقون سراح السجني إىل منزله".
مبا أن الفاعل يف اجلملة اجملهولة غري مذكور ،يف اجلملة املعلومة يكون الفاعل مسترتاً.
 -0وظيفة المجهول في استبدال وظيفتي المسند اليه والمفعول به:
שלַח"
أحياناً ،يؤدي التغيري يف املكان إىل التخلي عن فاعل احلدث على اإلطالق يف اجلملة اجملهولة ،حنوַ " :ה ִּמכְתָׁב נִ ְ
הּורדּו" ِ
"اُ ِ
ضت األسعار" .هل يعين ذلك عدم وجود
ִירים ְ
שעַר נִנְעַל" "اُغلِ َق الباب" " ַה ְּמח ִ
رسلت الرسالة" " ַה ַ
"خف َ
ُ
عرب
مشرتك أرسل الرسالة أو أغلق الباب أو خفض األسعار؟ بالتأكيد هناك ،لكن ليس هذا هو حمور اهتمام الشخص الذي ّ
عن هذه اجلمل اجملهولة (שרה אבינון ,עיין ערך :לשון ,הבנה והבעה ,1555 ,עמ' .) 97
طريقة قلب مجلة املعلوم اىل مجلة اجملهول بسيطة نسبياً:

"המנהלים סגרו את המפעלים הכושלים".
"أغلق المديرون المصانع الفاشلة".

"המפעלים הכושלים נסגרו על-ידי המנהלים".
"اُغلِ َقت المصانع الفاشلة من قبل المديرين".
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"הקבלן בנה את הבניין הגבוה".
"بنى المقاول المبنى العالي".

"הבניין הגבוה נבנה על ידי הקבלן".
" بُنِ َي المبنى العالي من قبل المقاول".
"גילי שלח את המסמך בדואר אלקטרוני".
"أرسل جيلي المستند بالبريد اإللكتروني".

"המסמך נשלח על ידי גילי בדואר אלקטרוני".
"اُ ِ
رس َل المستند من قبل جيلي بالبريد اإللكتروني".
من املالحظ يف هذه اجلملة بعد تغري مجلة املعلوم اىل مجلة جمهول ،اصبحت وظيفة الفاعل مفعول به يف اجلملة اجملهولة ،بينما
اصبحت وظيفة املفعول به فاعل يف اجلملة اجملهولة.
وال ميكن تغيري مجلة املعلوم اىل مجلة جمهول سوى يف اجلمل اليت حتتوي على مفعول به مباشر (מושא ישיר) (שרה
אבינון ,שם ,עמ'  .) 97كما ويشرتط وجود اداة النسب (על ידי) (من قبل) يف مجلة املبين للمجهول ( Tzipi
.)Ben Ami. p: 9 -9 7
 -1وظيفة المجهول في الجملة المركبة:
أ -يدخل الفعل اجملهول يف بناء اجلملة املركبة يف اللغة العربية وحتديداً يف ما يسمى اجلملة الثانوية اليت تتضمن مسند اليه
(פסוקית נושא) ،حيث يكون بناء اجلملة املركبة:
 يف اجلملة الرئيسية يوجد فعل مبين للمجهول مثل( :בָׁרּור ,נֹודַ ע) (واضح ،يُع ِرف). تبدأ اجلملة الثانوية بأداة ربط  /أو اداة استفهام  /أو اقتباس .حيث بدالً من اجلملة الثانوية (مبا يف ذلك أداة الربط /اداةاالستفهام ،ميكن وضع الكلمات( :מִישֶהּו/הַדָׁ בָׁר) (شخص ما /االمر) ،حنو:
"התברר שההרצאה התבטלה בשל מספר נמוך של נרשמים".
"اتضح أن المحاضرة ألغيت بسبب قلة عدد المشتركين فيها".

"לא ידוע למורי החטיבה מדוע לא הגעת לכנס אתמול".

" من غير المعروف ألساتذة القسم لماذا لم تأتي إلى المؤتمر باألمس".

حيث أن مجلة "לא ידוע למורי החטיבה" هي اجلملة الرئيسية حتتوي على مسند اليه (משפט עיקרי).
ومجلة "מדוע לא הגעת לכנס אתמול ".هي اجلملة الثانوية تبدأ بأداة استفهام (פסוקית נושא).
وكما ذكرنا ميكن استبدال اجلملة الثانوية على النحو االيت:
"לא ידוע למורי החטיבה מִיׁשֶׁ הוּ/הַדָּ בָּר"

"من غري املعروف ألساتذة القسم األمر"
ومن اجلدير بالذكر أنه مت استخدام اسم املفعول (בינוי פעול) يف هذه اجلملة ليؤدي غرض املبين للمجهول كما ذكرنا
سابقاً.
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ب -التحويل إلى جملة ثانوية تحتوي على مسند إليه (פסוקית נושא):
 تبدأ اجلملة الثانوية بأداة ربط :מי ש ,...מה ש...ف"،
"ادعي"" ,נֶ ֱאמַר" "قيل"" ,י ָׁדּו ַע" "معروف"" ,נֹודַ ע" "عُ ِر َ
 يف اجلملة الرئيسية هناك فعل املبين للمجهول" :נִ ְטעַן" ُوتبدأ اجلملة الثانوية بأداة ربط ،.حنو:
"המורים למתמטיקה אמרו כי הבחינה המשווה בשכבת יא' תערך ביום רביעי הבא".
"قال معلمو الرياضيات إن امتحان المقارنة في الصف الحادي عشر ُسيقام األربعاء المقبل".

"נאמר ע"י המורים למתמטיקה כי הבחינה המשווה בשכבת יא' תערך ביום רביעי הבא".
"قيل من قبل معلمي الرياضيات إن امتحان المقارنة في الصف الحادي عشر سيُقام األربعاء المقبل".

ج -التحويل إلى جملة ثانوية تحتوي على مسند (פסוקית נשוא):
كما هو معروف ،عندما تكون اجلملة الثانوية عبارة عن مجلة مسند فال يوجد مسند يف اجلملة الرئيسية (اجلملة الثانوية مسند
هي مجلة كاملة تؤدي وظيفة املسند) .يف اجلملة الرئيسية هناك مسند اليه ومتمماته ورابط وتبدأ اجلملة الثانوية بأداة ربط.
يف بعض األحيان يكون من الضروري تغيري ترتيب الكلمات  -جيب أن يأيت املسند اليه قبل اجلملة الثانوية اليت تتضمن
املسند ،وأحيانًا يكون من الضروري حتويل الفعل إىل اسم حدث.
مثال:
"הילדה הפלסטינית נפגשה עם נשיא טורקיה".
"الفتاة الفلسطينية التقت بالرئيس التركي".

التحويل الى جملة مركبة:

"הילדה הפלסטינית היא שנפגשה עם נשיא טורקיה".
"الفتاة الفلسطينية هي التي التقت بالرئيس التركي".

ِ
فعل) الذي يدل هنا على
هنا يتم حتويل اجلملة من مجلة بسيطة اىل مجلة مركبة مع احلفاظ على الفعل على وزن "נִ ְפעַל" (ن َ
حدث تباديل بني االثنني ،لكن يف اجلملة املركبة يتم التأكيد على ان أحد الطرفني هو من قام باحلدث.

د -وظيفة المبني للمجهول في الجملة الرئيسية "جزء التخصيص":
ميكن ان تؤدي اجلملة الثانوية أية وظيفة يف اجلملة :مسند اليه ،مسند ،مفعول به ،تابع ،ظرف ،بدل وكذلك مجلة التخصيص
(שרה ליפקין ,שלב ב :עברית -הבנה ,הבעה ולשון ,1559 ,עמ'  ،)9 2حنو:
"מי שיעתיק בבחינה ,בחינתו תיפסל"
"من ينقل في االمتحان ،يُستَ َبعد امتحانه".

حيث تكون اجلملة الرئيسية (משפט עיקרי) وهي مجلة مبنية للمجهول "בחינתו תיפסל" "يُستَ َبعد امتحانه" وهو ما
يسمى جزء التخصيص (כינוי מוסב) ،بينما تكون اجلملة الثانوية (פסוקית ייחוד) "מי שיעתיק בבחינה" "من
ينقل يف االمتحان" وهو ما يسمى ُبملة التخصيص (משפט הייחוד).
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ه -وظيفة المبني للمجهول في دمج الجمل البسيطة الى مركبة والعكس:
اثناء حتويل اجلمل ،من مجلتني بسيطتني اىل مجلة مركبة أو معطوفة (שרה ליפקין ,שם ,עמ'  ،)91يأخذ املبين
للمجهول عدة وظائف حنوية:
مجلة رقم (" )9הילדה שיחקה בכדור" "لعبت الطفلة الكرة"
مجلة رقم (" )2הילדה נפצעה" "أصيبت الطفلة"
التحويل الى جملة مركبة:

 "מי שיחקה בכדור נפצעה" "من لعبت بالكرة أصيبت"ان مجلة "מי שיחקה בכדור" مجلة ثانوية تتضمن مسند اليه و"נפצעה" هي مجلة رئيسية تتضمن املسند.
 "הילדה ששיחקה בכדור נפצעה" "الطفلة التي لعبت الكرة أصيبت"ان مجلة "ששיחקה בכדור" مجلة ثانوية تتضمن تابع و"הילדה נפצעה" هي مجلة رئيسية تتضمن املسند اليه واملسند.
" -בזמן שהילדה שיחקה בכדור ,היא נפצעה" "بينما كانت الطفلة تلعب بالكرة أصيبت"

ان مجلة "בזמן שהילדה שיחקה בכדור" مجلة ثانوية تتضمن ظرف الزمان و"היא נפצעה" هي مجلة رئيسية تتضمن
املسند اليه واملسند.
مجلة رقم (" )9הירקון מזוהם" "هنر العوجا ملوث"
مجلة رقم (" )2השיט נמשך" "استمر االحبار"
التحويل الى جملة معطوفة:

"הירקון מזוהם אך השיט נמשך" "نهر العوجا ملوث لكن استمر االبحار"

"הירקון מזוהם למרות זאת השיט נמשך" "نهر العوجا ملوث على الرغم من ذلك استمر االبحار"
"הירקון מזוהם והשיט נמשך" "نهر العوجا ملوث واستمر االبحار"

ومن املالحظ أن املبين للمجهول حافظ على وظيفته النحوية يف اجلمل املعطوفة احملولة.
التحويل من جملة معطوفة الى جملة بسيطة:

خالل تحويل الجملة المعطوفة الى جملة بسيطة ،يبقى الفعل المجهول الذي يرد في أحد اجزاء الجملة المعطوفة،
نحو:

"המדענים התנגדו לתוכנית ,ולכן הפרויקט בוטל"

"عارض العلماء البرنامج  ،لذلك اُلغي المشروع"
مبا إن اجلملة حتتوي فعلني "התנגדו" "عارضوا" و "בוטל" "اُلغي" ،لذلك ينبغي حتويل أحد الفعلني اىل اسم حدث ،ومبا
ان الفعل اجملهول ورد يف مجلة النتيجة يف اجلملة املعطوفة ،فال ميكن تغريه ،بل يتم تغيري الفعل اآلخر "התנגדו" "عارضوا"
" התנגדות" "معارضة" ،على النحو اآليت:
التحويل:

"הפרויקט בוטל בעקבות התנגדות המדענים לתוכנית"
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"اُلغي المشروع بسبب معارضة العلماء للبرنامج".
التحويل الى جملة مركبة:

"הבמבוק צומח במהירות" "ينمو الخيزران بسرعة"
التحويل:

"ידוע שהבמבוק צומח במהירות" "من المعروف أن الخيزران ينمو بسرعة"

حيث ان "ידוע" هي مجلة اساسية تتضمن الفعل املبين للمجهول ،بينما "שהבמבוק צומח במהירות" هي مجلة ثانوية
تتضمن املسند اليه.
تحويل الجملة من كالم مباشر(דיבור ישיר) الى كال غير مباشر (דיבור עקיף).
اثناء عملية حتويل اجلملة من كالم مباشر(דיבור ישיר) اىل كال غري مباشر (דיבור עקיף) ،يدخل الفعل اجملهول يف بناء
اجلملة لكنه ال يتعرض ألي تغيري.

(הקרין הודיע" :מחר יתקיים טקס חלוקת הפרסים כמתוכנן" ).كالم مباشر
(أعلن المذيع" :حفل توزيع الجوائز سيقام غدا كما هو مخطط").

(הקרין הודיע שמחר יתקיים טקס חלוקת הפרסים כמתוכנן ).كالم غري مباشر
(أعلن المذيع أن حفل توزيع الجوائز سيقام غدا كما هو مخطط).

التحويل الى جملة اعتراضية (משפט הסגר):

"החוק המוצע צריך לכלול את הנקודות הבאות".
المقترح النقاط التالية"
"يجب أن يتضمن القانون ُ

"לדעתי ,החוק המוצע צריך לכלול את הנקודות הבאות".
المقترح النقاط التالية".
"في رأيي ،يجب أن يتضمن القانون ُ

اثناء عملية حتويل اىل مجلة اعرتاضية ،يدخل الفعل اجملهول يف بناء اجلملة لكنه ال يتعرض ألي تغيري.

 -4وظيفة المجهول في حل الغموض اللغوي:

يشكل الفعل المجهول وظيفة نحوية داللية في حل ما يسمى بالغموض اللغوي (דו-משמעות) ،على النحو اآلتي:

أ -في حالة أسم الحدث (שם פעולה) مثال:
"הדרכת המתנדבים הייתה טובה".

"كان تدريب المتطوعين جيداً".
السؤال املطروح :من درب؟
(هل قام شخص ما بتدريب امل َد ِربني أم قام امل َد ِربون أنفسهم بتدريب شخص آخر؟)
ُ
ُ
احلل:
من أجل إنشاء مجلتني ال لبس فيهما ،ميكن استخدام املصطلحني "مبين للمعلوم" و "مبين للمجهول"  -جيب إنشاء فعل من
اسم احلدث وإدراجه يف اجلملة بطريقة منطقية.
 يف مجلة االوىل ،جيب حتويل اسم احلدث إىل فعل معلوم:06

مجلة األهواز لدراسات علم اللغة (مجلة فصلية دولية محكمة) )،)WWW.AJLS.IR

0202 ،ISSN: 7272-7272م2441/ه ،المجلد ،0 :العدد1 :
"המתנדבים הדריכו בצורה טובה" ".قام المتطوعون بتدريبهم جي ًدا".

(ميكن استخدام السؤال :إذا كان هناك تدريب ،فماذا فعل املتطوعون؟ َ -د َربوا).

 يف اجلملة الثانية ،جيب أن يكون اسم احلدث فعل جمهول:ب المتطوعين بشكل جيد".
"המתנדבים הודרכו בצורה טובה" ".لقد ُد ِر َ
(ميكن استخدام السؤال :إذا مت تدريب املتطوعني ،فماذا عن املتطوعني؟ ُ -د ِربوا).

مثال آخر:

"בחירת מנחי התוכנית הפתיעה את הצופים".
"أدهش اختيار مقدمي البرامج المشاهدين".

شخصا آخر؟)
السؤال املطروح :من اختار؟ (هل اختار شخص ما املقدمني أم اختار املقدمون أنفسهم
ً
 يف اجلملة األوىل ،جيب حتويل اسم احلدث إىل فعل معلوم" :"המנחים בחרו דבר מה ,ובחירה זו הפתיעה את הצופים".
"اختار المقدمون شيئًا ما ،وقد أدهش هذا االختيار المشاهدين".
 -يف اجلملة الثانية ،جيب أن يكون اسم احلدث فعل جمهول:

"המנחים נבחרו באופן שהפתיע את הצופים".
"اُختير المقدمين بطريقة أدهشت المشاهدين".

ب -في حالة المصدر (שם פעול) مثال:

"ביקשתי מהוריי להירשם לחדר כושר".

والدي التسجيل في صالة األلعاب الرياضية".
" طلبت من
ّ
السؤال املطروح :من سيُ َس ِجل؟ (أنا أم والدي؟)
ِ
فعل) اجملهول،
إلنشاء مجلتني ال لبس فيهما ،جيب حتويل املصدر يف اجلملة إىل فعل يف زمن املستقبل على وزن "נִ ְפעַל" (ن َ
لإلشارة إىل من يقوم هبذا احلدث.
احلل:

אֵרׁשֵ ם לחדר כושר".
 "ביקשתי מהוריי שאני ָּالدي أن اُ َس ِجل أنا في صالة األلعاب الرياضية".
"طلبت من و ّ
 "ביקשתי מהוריי שהם י ֵָּרׁשְ מוּ לחדר כושר"."طلبت من والدي أن ي ِ
سجالن هما في صالة األلعاب الرياضية".
ّ ُ
ِ
فعل) يف هذه اجلملة اعطت معىن املعلوم وليس اجملهول.
ومن اجلدير بالذكر أن صيغة الفعل اجملهول"נִ ְפעַל" (ن َ
ج -في حالة التابع الذي يظهر بعد عبارة االضافة (לוואי אחרי צירוף סמיכות):
عبارة االضافة :عبارة من امسني ميكن حتليلهما بإضافة أداة "االنتساب" بينهما .االسم األول يسمى "املضاف" ،واالسم الثاين
 "املضاف اليه"."מחירי הספרים החדשים פורסמו במדורי הכלכלה".
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"نُ ِش َرت أسعار الكتب الجديدة في أقسام االقتصاد".

جاء الفعل اجملهول (פורסמו) بصيغة اجلمع كون عبارة االضافة "מחירי הספרים" "اسعار الكتب" وكذلك التابع كلمة
"החדשים" "اجلديدة" يف حالة اجلمع ،لكن السؤال املطروح :من اجلديد  -األسعار أم الكتب؟
احلل:
من املمكن عادة "تفكيك" العبارة بإضافة اداة النسب "של" يف املكان املناسب.
 الجملة االولى" :המחירים החדשים של הספרים פורסמו במדורי הכלכלה"."نُ ِش َرت األسعار الجديدة للكتب في أقسام االقتصاد".
 الجملة الثانية" :המחירים של הספרים החדשים פורסמו במדורי הכלכלה"."نُ ِش َرت أسعار الكتب الجديدة في أقسام االقتصاد".

 -5وظيفة المجهول في المسند الموسع (נשוא מורחב):
يشكل الفعل اجملهول جزءاً من املسند املوسع الذي هو مسند يتكون من أكثر من كلمة (שרה ליפקין ,שלב ב:
עברית -הבנה ,הבעה ולשון ,1559 ,עמ'  ،) 9حيث يدخالن سوية يف هذه الصيغة الشائعة يف اللغة العربية اليت
يكون البناء فيها مكون من (فعل  +مصدر) (פועל  +שם פועל) ،حنو:
(הציבור נקרא לתרום דם ב"יום המעשים הטובים") ()www.b9net.co.il/9 .5 .19
عي اجلمهور للتربع بالدم يف "يوم اخلري")
( ُد َ
حيث ان الفعل  +املصدر (נקרא לתרום) يشكالن معاً مسند موسع.
"חשוב לזכור כי לדם אין תחליף וכי כל מנת דם יכולה לסייע להציל את חייהם של שלושה

חולים או פצועים".
"פורסם

המכרז

להקמת

תחנת

הכוח

הסולארית

הגדולה

ביותר

בישראל".

()www.globes.co.il/news/article. 91.99.1515
"نُ ِش َر مناقصة لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في إسرائيل".
"צוות הורכב מנציגי משרד המשפטים ,רשם האגודות השיתופיות ורשות מקרקעי ישראל,
לגבש

המלצות

ודגשים

לעבודת

ועדות

הקבלה

ביישובים

הקהילתיים".

()land.gov.il/PR_MSG/Pages/hanhala- 91.aspx

"فريق مؤلف من ممثلين عن وزارة العدل ومسجل الجمعيات التعاونية وسلطة األراضي اإلسرائيلية ،لصياغة توصيات

وتأكيدات لعمل لجان القبول في المجتمعات المحلية".

ومن اجلدير بالذكر ،ليس بالضرورة أن يأيت الفعل وبعده املصدر مباشرة ،ليشكال صيغة املسند املوسع ،حيث من املمكن أن
يأيت الفعل وبعده جمموعة كلمات من مث يأيت املصدر كما يظهر يف اجلملة أعاله .كما انه ال ميكن فصل الفعل واملصدر بكلمة
(כדי) (من اجل) ألنه يف هذه احلالة ال يكون مسنداً موسعاً وامنا تكون مجلة غرض ،حنو:
"משה עלה להר סיני כדי לקבל תורה לישראל"
"موسى صعد جبل سيناء ليأخذ التوراة إلسرائيل".
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اذن هناك كلمة "כדי" تفصل بني كلميت "עלה" "صعد" و "לקבל" "ليأخذ" أي (الفعل  +املصدر) ،وهنا يتم حتليل
اجلملة على اهنا مجلة مركبة وليس مسند موسع ،اي مجلة غرض خمتصرة:
"משה עלה להר סיני" مجلة رئيسية (משפט עיקרי).
"כדי לקבל תורה לישראל" مجلة ثانوية غرض خمتصرة (פסוקית תכלית מצומצמת).
حيث مت اختصار حرف (ש) الذي ميثل (االسم املوصول) واختصار الفعل (יקבל) اىل مصدر (לקבל) ،وان اصل اجلملة
على النحو االيت:
"משה עלה להר סיני כדי שיקבל תורה לישראל"
"موسى صعد جبل سيناء ليأخذ التوراة إلسرائيل".

 -6وظيفة المبني للمجهول في الرابط (אוגד):
ِ
فعل) حتديداً ،جزءاً من الرابط الذي يربط بني املسند اليه واملسند يف اجلملة
يشكل الفعل اجملهول على وزن (נִ ְפעַל  -ن َ
االمسية ،حيث تأيت هذه االفعال (נעשה ,ניהיה ,נהפף) مبعىن (اصبح ،صار ،انعكس) يف هذه الصيغة الشائعة يف اللغة
العربية بوصفها روابط للصريورة ،لكن بشرط عدم جميء (את) اداة املفعولية يف العربية بعدها ،وشرط جميء حرف النسب (ל)
بعدها احياناً ،حنو:
"הייאוש נַעֲשֶׁ ה יותר נוח בלונדון"
"أصبح اليأس أكثر راحة يف لندن"
"עם השנים הוא נַ ֲעשָׁה יותר מפויס"
"على مر السنني أصبح أكثر تصاحلية"
"איך אדם נהיה לסופר ילדים?" (من قصيدة (كيف يصبح االنسان كاتب لألطفال؟) ملرييك سنري من :قتلت يل
هيلني الذبابة)
"كيف يصبح اإلنسان كاتب أطفال؟"
" ְו ַה ַּמטֶה ֲאשֶר-נֶ ְהפְַך ְלנָׁחָׁש תִ קַח ְבי ָׁדֶ ָך" (שמות :ז ,טו)
ت َحيَّةً تَأْ ُخ ُذ َها ِيف يَ ِد َك( ".سفر اخلروج.)95 ،3 :
صا الَِّيت َحتَ َّولَ ْ
"والْ َع َ
َ
"הוא נהפך למיליארדר מהשקעה במטבעות דיגיטליים".
(פורסם ב)www.themarker.com/wallstreet/59.5 .19-
مليارديرا من االستثمار يف العمالت الرقمية".
"لقد أصبح
ً

االستنتاجات:

 -9مر بناء الفعل اجملهول يف اللغة العربية بعدة تطورات صرفية ،مشلت الصوائت والصوامت (احلركات واحلروف).
 -2تنوع معا ين الفعل املبين للمجهول داخل نفس الوزن ،حبسب طبيعة احلدث الذي يؤديه الفعل اجملهول ،كما جند ميل اللغة
اىل استخدام اسم املفعول والوزن "הִתְ ַפעֵל" " ِهتپَعيل" املطاوع للتعبري عن صيغ اجملهول.
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هناك بعض االختالفات الصرفية يف بناء الفعل اجملهول ،سواء بني اللغات السامية ،أو داخل اللغة العربية يف حد ذاهتا،
وذلك بسبب املراحل اللغوية للعربية ابتداءً من لغة التوراة مروراً بلغة املشناه (احلكماء) والعصر الوسيط والعصر احلديث،
أو أساب اخرى تتعلق بأسلوب الكاتب أو املتكلم.
تركز صيغة املبين للمجهول على املفهوم والظاهرة والفكرة وليس من يقوم بالعمل .وهبذه الطريقة يتوافق مع الطبيعة االمسية
جمهوال وغري معلوم.
لنص املعلومات ،مما جيعله ً
حيذف الفاعل يف مجلة املبين للمجهول يف اللغة العربية ،لعدة اسباب منها التأكيد على العمل ،وليس على من يقوم به.
من يقوم بالعمل غري معروف .إخفاء من يقوم بالعمل ،مما يعطي مصداقية للجملة وقوة عامة.
هناك عدة وظائف حنوية للفعل املبين للمجهول يف اللغة العربية ،حيث يدخل يف تركيب عدة مفاصل حنوية ،ويؤدي ادوار
مهمة يف بناء اجلملة ،مما يتيح امكانيات اكثر يف البناء اللغوي.

قائمة المصادر والمراجع:
المصادر العربية:
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د .عبد الفتاح حممد ،الفعل املبين للمجهول يف اللغة العربية (أمهيته ،مصطلحاته ،أغراضه) ،جملة جامعة دمشق – اجمللد ( )22العدد
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عبد اجمليد ،حممد حبر ،قواعد اللغة العربية ،جامعة عني مشس.9195 ،
الغالييين ،مصطفى ،جامع الدروس العربية ،ج  ،9املكتبة العصرية ،بريوت (د.ت).
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 -95שרה אבינון ,עיין ערך :לשון ,הבנה והבעה ,ההוצאת מטח :המרכז לטכנולוגיה חינוכית ,תל אביב.1555 ,
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