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7/11/2012ريخ القبول:أت   27/9/2012ريخ التقديم:أت  
 

يـُعد موضوع اسم المفعول واحداً من المواضيع النحوية المهمة، ومع ذلك فإن ما  تباع  ان 

ر، وان معظااام هااااو ال حاااوو هااااا الموضاااوع مااان سحاااوو و ماسااا ال لكوياااة م  م اااة     ااا    اااـُات

والدماس ال ج ءال ام  موجزة سحيث ا ه  لم  اـُع  واومة واضاحة و ةي اة  ان ح ي اة اسام المفعاول 

في اللك ال الع مسة، أو ا ه  متـَّزال  لا   ماساة اسام المفعاول فاي لكاة واحادة مان اللكا ال الع مساة، 

هنا  جا ءال أهمياة  ماساة هااا و سيم  اللكة العرسية من  ون إخض ع ال حث للمنهج الم  من، ومان 

الموضوع، حيث   لج ال حث موضوع  عريف اسام المفعاول وواي  بن مان الفعاال الالماي الم ار  

فااي اللكاا ال الع مسااة ، فضاالً ماان وااي  بن ماان الرساا  ي والمزيااد، تماا   ناا ول ال حااث  ماسااة الماايم 

 حاث  لما ال ا سامية المض فة إل  أول ويكة اسم المفعاول فاي اللكا ال الع مساة، وأخياراً  ا ة  ال

والفعلياة فاي واايكة اسام المفعااول فاي اللكاا ال الع مساة، وةاد ا بماادال الدماساة الماانهج الووافي فااي 

 مع ل ة مواضيع ال حث، من أجال  ح يق أت ر ةدم مم ن من الف ئدة.

 :. تعريف اسم المفعول1

وف سه  اسم المفعول هو وفة  ؤخا من الفعال الم هول، للد لة  ل  حدو وةع  ل  الموو

 ل  وجن الحدوو والب د  إ  الا وال والدوام،  حو ةولن ، م بوب، ُم َرم
(1)

. 

 

                                                 

 كلية اآلثار / جامعة الموصل. / اآلثارقسم   )*(
 .189، ص1966، بيروت 1، ط1الغالييني، الشيخ مصطفى، جامع الدروس العربية ، ج(  1)
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وينط ق هاا البعريف  ل  اسم المفعول في  موم اللك ال الع مساة
(1)

األتدياة وهاي أةادم  ففاي 

لكة   مسة من حيث   ميخ البدوين   د أن هاا البعريف ينط ق  ل  ويكة اسم المفعول
(2)

 . 

ي ا وت ميبيةتالك الح ل ف
(3) 

َف اسم المفعاول فيها  سه انُ اسام م او   ام  في الع رية ف د ُ رِّ

مااان الفعاااال المبعااادع للد لاااة  لااا  مااا  وةاااع  ليااان الفعاااال
(4)

تاااالك الحااا ل فاااي اقمامياااة ال ديماااة 
(5)

 

ةوالسري  ي
(6)

. 

 . صياغة اسم المفعول في اللغات العاربة2

 في معظم اللك ال الع مسة  ل  النحو اق ي:يُ    اسم المفعول من الفعال الالمي الم ر  

C1 a C2 ū C3 3و ح 2ح ََ     1أو ح  C1 a C2 ī C3    3ياـ ح 2ح ََ     1ح
(7)

أع: ا انُ  

Fa'īlاو فااـَعول  Fa'īl يُ اا    لاا  وـن فااـَعيال 
(8)

  Parisففااي اللكااة األتديااة اُساابعمل  واايكة   

باع األجن ياة م اطلل ال افة الفعلياة )أع س للبع ير  ن معن  اسام المفعاول وةاد اسابعمل  ال Qپَر

ال اافة المهاا هة س لفعااال( للد لااة  لاا  هاااو ال اايكة، والح ي ااة أن هاااا المعناا  ي اال فااي حاا ل  لاا  

 ال يكة  ل  وفة م سبة ام  ان وم ال للد لة  ل  الحدوو والب د  فهي ويكة ألسم المفعول.

   حرتاة اا اراب فب ا ل س فاي ح لاة ااضا فة، اما  ان لح بهاQپَار Paris و اه ي وايكة 

Parsum ( پَْرُساام إذ  حاااف حرتااة الحاارف الااا  ي وهااي ال ساارةi وذلااك سساا ع ةوا ااد اا  اا م )

األتديااة، والبااي    ساامل سبع ةااع أتااار ماان حاارتبين فااي ال لمااة الواحاادة إ  فااي سعاا  الحاا  ال 

                                                 

 .226، ص2000قه لغات العاربة المقارن، اربد، إسماعيل، خالد، ف(  1)
(2)  GAG, P. 101: e; IAKK, P. 27; AKKG , P. 26. 

 .68، ص1998إسماعيل، خالد، مقدمة في قواعد االوكاريتية، اربد، (  3)
 .231، ص1992، بيروت 2كمال، ربحي، دروس اللغة العبرية، ط(  4)
 .166، ص2006المجمع العلمي العراقي، بغداد،  قوزي، يوسف متي، آرامية العهد القديم،(  5)
.؛ مقدسي، المطران طميثاوس 142، ص2001أبونا، األب البير، قواعد اللغة اآلرامية، اربيل، (  6)

 .126، ص2004ارميا، قواعد اللغة السريانية، ترجمة كوثر نجيب، اربيل، ص
  = حرف صحيح. C1=  1( ح7)

(8)  SLOCG, P. 428; CGSL, P. 146. 
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الخ وااة
(1)

لمفاار  لااالك حاااف  ال ساارة  نااد إضاا فة حرتااة اا ااراب ولاام  ظهاار إ  فااي واايكة ا 

 المؤ ث، و ل  النحو اق ي:

 المؤ ث الماتر 

 المفر 

damqum م ـُم َ damiqtum ِم بـُم َ 

damqam م ـَم َ damiqtam ِم بـَم َ 

damqim م ِم َ damiqtim ِم بِم َ 

 ال مع
damqūtum ْم و ـُم َ damqātum ْم   ـُم َ 

damqūtim ْم و ِم َ damqātim  ْم   ِم 
(2)

 

ان حرتة الحرف الا  ي في معظم األفع ل   ون ال سرة إ  في  د  ةليال مان أفعا ل  ويلحظ

u ، أو ضمة   aالح لة حيث   ون الحرتة ام  فبحة 
(3)

 اـَبِن   natin ومن الهاواهد  لا  ذلاك   ارأ:  

ُمعطي
(4)

 maru  مري ’ َمُرص ‘rapaš    َري ’َمپ ‘
(5)

. 

 لكاة األتدياة لام  اـُميِّز ساين وايكة اسام المفعاول ومم    ادم اااا مة إليان ان معظام تباع ال

Paris پَارQ >سParsum   پَرُسام وال ايكة المسابمرة Paris Stative پَارQس
(6)

حياث اسابعمل   

 أو الح لة المسبمرة للد لة  ل  تلب  ال يكبين.  Stative م طلل 

 Paris مسابمرة  ان ال ايكة ال Paris < Parsum وان من أهم م  يُميِّز ويكة اسم المفعول 

  ا    Paris هاو ان وايكة اسام المفعاول   اون معرساة تما  سَيَّنا ، فاي حاين أن ال ايكة المسابمرة 

 سإض فة لواحق خ وة إل  جاع ال يكة سعد حاف حرتة  ين ال يكة.

                                                 

(1)  GAKK, P. 24; IAKK, 27; OAKKG, P. 168. 
(2)  GAKK, P. 26, AKKL, P. 96. 
(3)  GAKK, P. 26. 
(4)  OAKKG, P. 168. 
(5) GAKK, P. 26-27. 
(6) GAKK, P. 222. 
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-Pa) ام  في ح لة ااض فة فإ ن   واجن وعوسة ت يرة في البمييز م  ساين وايكة اسام الف  اال 

ri-is) Pāris  ل ايكة المسابمرة وا(Pa-ri-is) Paris  واسام المفعاول (Pa-ri-is) Paris حياث ان

ال ب سة المسم مية الم طعية ح ل   ون البمييز سين هاو ال يغ الالو، لالك فعلا  ال  حاث ا  بما   

 لاا  الساااي ق وال اارائن اللفظياااة والمعنويااة لبحدياااد  ااوع ال ااايكة
(1)

فعنااد واااي  ة اساامي الف  اااال  

لفعاال المبعادع  لحااظ ان اسام الف  اال ي اون م نيا ً للمعلااوم اما  وايكة اسام المفعااول والمفعاول مان ا

َمِخا  َمضاروب تما  هاي  maji اما  ‘ ضا مب’ما ِخ   mājiفب ون م نياة للم هاول  حاو: 

الح ل في اللكة العرسية، لاا يعمال فيه  اسم الف  ال  مال الفعال الم ناي للمعلاوم الااع ااابق منان سينما  

عول  مال الفعال الم ني للم هول الاع اابق مننيعمال اسم المف
(2)

. 

وإذا م   د   إل  وي  ة اسم المفعول في اللكة األتدية  رى ا ن يم ننا   ظريا ً واي  به  مان 

أع جام فعلي، ل ن األ لة المبوافرة لدين   دل  ل  ا ه  لم  ر  من جميع ال اوم الفعلية
(3)

. 

نا  اسام المفعاول ي اون مان أفعا ل الحرتاة  ا  ةً، للد لة  ل  مع Paris ان اسبعم ل ويكة 

س للد لاة  لا  معنا  Qپار Paris و  ل  ً م   هبق ال يكة من أفع ل مبعدية، ويُعد اسبعم ل ويكة 

اسم المفعول األتار ايو  ً، حيث إن هاا الوـن يُرتز  ل  الح لة الن   ة من الفعاال أو الحادو )أع 

 ل  من وةع  ليِن الحدو(
(4)

  عريف اسم المفعول تم  َمرَّ سن  س س  ً. وهاا هو 

ان هاا اامس ك في وي  ة اسم المفعول في اللكة األتدية هو م   فع الا ع  إلا  ال اول ساهن 

األتدية لم  سبعمال ويكة اسم المفعول مطل  ً 
(5)

. 

 maf'ūlu ام  في ا وت ميبية ف د ج ءال ويكة اسم المفعول فيه   ل  وـ اين األول مفعاوُل 

= سَروتـَْ  ُم  متة  brkt فـَعول  حو   fa'ūl والا  ي ‘  روس’مبـُْروخـَُ   mtrjt  حو 
(1)

. 

                                                 

(1)  SLOCG, P. 428; AKKL, P. 98. 
(2)  GAKK, 197. 
(3)  GAKK, P. 26. 
(4) GAKK, P. 26-27; 393; GAG, P. 77: e.  

 .120، ص 1977بروكلمان، كارل، فقه اللغات السامية، ترجمة رمضان عبدالتواب، الرياض، (  5)
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 ِفعا ل   nif'āl فا  ول أو  لا  وـن   fā'ūl في حين وم ال وي  بنُ في الع رية  لا  وـن 

، مساروقnignābأو   gānūb حاو: 
(2)

 šāmūr   محاروس
(3)

ومما    ادم اااا مة إليان ان وايكة  

في اللكة الع رية تم  هاي الحا ل فاي األتدياة وافة فعلياة )وافة مها هة س لفعاال( ل نها   اسم المفعول

‘المساهلة محروساة’ hadābār šāmūr دل  ل  الحدوو والب د    الا اوال والادوام  حاو ةولنا  
(4)

 .

  terīd سعياال  حاو !فاـ  fe'īl فاي حاين ان امامياة العهاد ال اديم وا    اسام المفعاول  لا  وـن 

فاـَعيال  fa'īl ي وايكة  عاو  إلا  الاوـن وه‘ مطرو ’
(5)

تاالك الحا ل فاي الساري  ية إذ وم ال فيها   

‘م بوب’  ktiba  حو   f'īl ويكة اسم المفعول  ل  وـن فعيال 
(6)

ام  في اللكاة ال نع  ياة فإ انُ مان  

، ال عع  حديد ال نية الداخلية لألوـان المع رة  ن اسم المفعول سس ع افب ا م خطها  إلا  الحرتا ال

‘ مادفون’ ydrt وةد اةبرح ال  حاون ويكبين  سم المفعول فيه  األولا  مان  ون سا س ة المايم  حاو 

ويُعب ااد ا هاا   لاا  وـن فااـَعيال
(7)

 ‘ م اادس’mqbš والا  يااة سإضاا فة الماايم إلاا  أول ال اايكة  حااو  

mrqe’مطلي‘
(8)

. 

  fe'ul وـن اماا  فااي الح هااية ف ااد وم ال وااي  ة اساام المفعااول فااي الله ااة الب ريَّااة  لاا  

‘م بول’  qetulـُعال  حو ;فـ
(9)

 . 

                                                                                                                         

(1)  UGT, P. 78. 68إسماعيل، خالد، مقدمة في قواعد االوكاريتية، ص                             
          

 .231كمال، ربحي، المصدر السابق، ص(  2)
(3)  PGCH, P. 84. 
(4)  PGCH, P. 85. 

                               SLOCG, P. 428 ؛ 166قوزي، يوسف متي، المصدر السابق، ص(  5)
                         

 .120؛ بروكلمان، كارل، المصدر السابق، ص 146أبونا، األب البير، المصدر السابق، ص(  6)
 .251، ص2003عبابنة، يحيى، اللغة الكنعانية، عمان، (  7)
 المصدر نفسُه.(  8)

(9)    SLOCG, P. 429. 120بروكلمان، كارل، المصدر السابق، ص                               
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و     من أع فعال مبعد  
(1)

ام  في الح هية ال نوسية ف د وم ال سعا  ال اف ال سمعنا  اسام  

ُعال ومم    دم ااا مة إلين ان اسم المفعول   يم ن وي  بنُ سها ال ـ;فـ  fe'ul المفعول  ل  وـن 

ع  منها  ت لهرامياة إذ وم ال وايكة اسام المفعاول م  ار من الفعال في هاو الله ا ال س سابان ء الا 

فـَعولfa'ūl وهي  عو  إل  األوال  šeburأو  šubur من الفعال تـََسَر  ل  وـن 
(2)

. 

‘مهادع’  dtmr حاو   mf'lفي حين ان العرسية ال نوسية اسبعمل  وايكة 
(3)

ويعب اد الا ع   

اخيااا أو ’ jd' فااـَعيال  حااو   fa'īl فااـَعول أو  fa'ūl ان العرسيااة ال نوسيااة ةااد اساابعمل  واايكة 

‘مهخوذ
(4)

. 

ذسايل ’ ybdفاـَعيال  حاو   fa'īlوةد وم  اسم المفعول في الله ة ال ف وية  ل  وـ ين األول 

ُم َعد mq'dمخ ول،  mjbl مفعول  حو   maf'ūl والا  ي ‘ ةبيال’ qtlو ‘ أع ماسوح
(5)

. 

  fa'īl سام المفعاول األولا  تاالك الحا ل فاي الن طياة الباي اسابعمل  وايكبين للبع يار  ان ا

‘م بوب’ katīb>ktyb* فـَعيال  حو 
(6)

. 

‘ماااتوم’ mXkwrمفعااول  حااو  maf'ūlأماا  ال اايكة الا  يااة فهااي 
(7)

وفااي اماميااة الحضاار  

 dkīr فااـَعيال للبع ياار ماان اساام المفعااول الم اا   ماان الالمااي الم اار   حااو  fa'īl وم ال واايكة 

‘ماتوم’
(8)

. 

                                                 

(1)  SLOCG, P. 429. 
(2)  SLOCG, P. 429. 

 .43، ص1992بيستون. ف. ل. قواعد العربية الجنوبية: ترجمة خالد إسماعيل، بغداد (  3)
القاسم، يحيى، اثر التطور التاريخي في صيغة اسم المفعول في اللغة العربية، مجلة أبحاث (  4)

 .112؛ 94، ص1992، 2، ع12اليرموك، م
 . 246، ص1997( عبابنة، يحيى، النظام اللغوي للهجة الصفاوية، جامعة مؤتة، 5)
 .212، ص2002عبابنة، يحيى، اللغة النبطية، عمان، (  6)
 .214-213سابق، صمصدر (  7)
 .69، ص1998إسماعيل، خالد، قواعد كتابات الحضر، عمان، (  8)
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للبع ير  ن ويكة اسام المفعاول المهابق مان  maf'ūl ن مفعول ام  العرسية ف د اسبعمل  وـ

الفعال الالمي الم ر   حو م  و ، مضروب
(1)

ومع ذلك ف د احبفظ  العرسياة سعادة أوـان للبع يار  

فـَعيال وهو م    َّار  نانُ النحا ة س اولهم فعياال سمعنا  مفعاول   fa'īl  ن ويكة اسم المفعول أاهره  

لة  ل  معن وأو ينوب  ن مفعول في الد 
(2)

 حاو جاريل سمعنا  م اروح، ذسايل، تحياال،  هاين 
(3)

 .

فـَعول للبع ير  ن اسم المفعول ول ن سه ال اةال مان فاـَعيال   fa'ūl تم  اسبعمل  العرسية أيض  وـن 

 fa'īl  تاوب سمعنا  الُمْرَساال المرتاوب ومن الهواهد  ل  ذلاك الرساول الرَّ
(4)

ومان األوـان الدالاة  

فـِْعاٌل س سر   فس ون  حو ِذْسٌل وطـِْحٌن سمعن  مااسوح، مطحاون  fa'lun   ل  اسم المفعول
(5)

تاالك  

فااـََعاٌل سفبحبااين  حااو َسلااـٌَع وَجلااـٌَع سمعناا  مساالوب وم لااوب
(6)

وأخيااراً فااـُعلة سَضاام   وساا ون  حااو  

 ـُْرفـَن، ُمضـْعن سمعن ، َمكروف وَممضوع
(7)

. 

فاي أول ال ايكة و   اون  m(u)م سإضا فة مايم ام  وي  بنُ من الفعلين الرس  ي والمزياد فباب

حرتة  ين الفعال س لفبحة في معظم اللك ال الع مسة
(8)

. 

 

                                                 

طبع مع كتاب: شرح ابن  2عبدالحميد، محمد محيي الدين، منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل، ج(  1)
؛ 138م، ص1972هـ = 1392، 15عقيل لبهاء الدين عبداهلل بن عقيل، دار الفكر، القاهرة، ط

 .303هـ، ص1404براهيم، الزمن في النحو العربي، الرياض، بدري، كمال إ
؛ أنيس، إبراهيم، دراسة في بعض صيغ  138عبدالحميد، محمد محيي الدين، مصدر سابق، ص(  2)

، 94؛ القاسم، يحيى، مصدر سابق، ص98، ص1967، 22اللغة، مجلة مجمع اللغة العربية، ج
 .191، ص1الغالييني، الشيخ مصطفى، مصدر سابق، ج

 .96؛ القاسم، يحيى، مصدر سابق، ص138عبدالحميد، محمد محيي الدين، مصدر سابق، ص(  3)
 .98-94؛ القاسم، يحيى، مصدر سابق، ص98أنيس، إبراهيم، مصدر سابق، ص(  4)
 .191، ص1الغالييني، الشيخ مصطفى، مصدر سابق، ج(  5)
 المصدر نفسُه.(  6)
 المصدر نفسُه.(  7)

(8)  SLOCG, P. 429. 
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س، و لا    purrus في حين ان األتدية و    اسم المفعول مان المضاعَّف  لا  وـن  پُارس

النحو اق ي
(1)

: 

 المؤنث المذكر 

 المفرد

purrusum ُسم ستـُم purrustum پُرُّ  بُرُّ

purrusam َسم ستـَم purrustam پُرُّ  پُرُّ

purrusim ِسم ستِم purrustim پُرُّ  پُرُّ

 الجمع
purrusūtum  ُسوتـُمپ ساتـُم purrusātum رُّ  پَرُّ

purrusūtim سوتِم ساتِم purrusātim پُرُّ  پُرُّ

ُاااْرُرس،  šuprus اماا  وااي  بنُ ماان ال اايكة الا لاااة المزياادة س لهااين ف ااد جاا ءال  لاا  وـن 

نحو اق يو ل  ال
(2)

: 

 المؤنث المذكر 

 المفرد

šuprusum ُشْپُرُسم šuprustum ُشْپُرستـُم 

šuprusam ُشْپُرَسم šuprustam َشْپُرستـَم 

šuprusim ُشْپُرِسم šuprustim ُشْبُرستِم 

 الجمع
šuprusūtum ُشْپُرسوتـُم šuprusātum ُشْپُرساتِم 

šuprusūtim ُشْپُرسوتِم šuprusātim  ُْرساتِمُشپ 

، naprusوي    من ال يكة الراسعاة الم نياة للم هاول والمزيادة سا لنون  لا  وـن  اـَْرُرس 

و ل  النحو اق ي
(3)

 

 المؤنث المذكر 

 المفرد

naprusum نـَْپُرُسم napristum نـَْپرQستـُم 

naprusam نـَْپُرَسم napristam نـَْپرQستـَم 

naprusim نـَْپُرِسم napristim  َْپرنـQستِم 

 الجمع
naprusūtum نـَْپُرسوتـُم naprisātum نـْپرQساتـُم 

naprusūtim نـَْپُرسوتِم naprisatim نـَْپرQساتِم 

                                                 

(1)  GAKK, P. 254; 615. 
(2)  GAKK, P. 299; 615. 
(3)  GAKK, P. 361; 614.  
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أو  me  ;في حين و    الع رية اسم المفعول من  ير الالمي سإض فة الميم الم ساومة ماـ

 إل  أول ال يكة، و ل  احد األوـان اق ية:  ma المفبوحة مـَ 

1.  mefu'āl نحو ِمفـُعال mešuvār ’ُمكـَسَّر‘ 

2.  maf'āl نحو َمفـْعال malbaš ’ُملـَبَّس‘ 

3.  mefu'lāl نحو ِمفـُعالل megulgāl ’ ُْمَدْحَرج‘
(1)

 

 mefa''alوفااي اماميااة العهااد ال ااديم واايغ اساام المفعااول ماان المضااعَّف العااين  لاا  وـن 

َّممُ ’ mehaddar‘ ُمَس َّل’ mešabbayفـَعَّال  حو ;مـ ‘َعظـ
(2)

. 

   m -تالك الح ل في امامية الحضر إذ وم ال ويكة اسم المفعول من المزيد سإض فة الميم 

mktb ُم ـَبـَّع
(3)

. 

في حين يُ    اسم المفعول من  ير الالماي فاي الح هاية ال عزياة سزيا  ة مايم مفبوحاة فاي 

ُم ـَبـَّال maqattal أولن  حو: 
(4)

. 

 ءال فيه  ال يكة مس وةة س لميم في  ع يره   ان اسام المفعاول تالك الح ل في الن طية ف د ج

من الحرم ن وليس الحرام muyarram > myrm المزيد  حو 
(5)

. 

ام  في العرسية فيبم وي  ة اسم المفعول من الفعال الزائد  لا  ملماة أحارف  لا  وـن اسام 

ُمَدحَرج –ج Qَمب ُمَدحرُمض  –ب Qُم   ـاَل ُمض م –الف  ال سعد فبل م  ة ال اخرو  حو ُم   اِل 
(6)

. 

 :. الميم المضافة إلى بداية اسم المفعول3

                                                 

 .232(  كمال، ربحي، المصدر السابق، ص1)
 .173قوزي، يوسف، مصدر سابق، ص(  2)
 .118(  إسماعيل، خالد، قواعد كتابات الحضر، ص3)
 .215عبابنة، يحيى، اللغة النبطية، ص(  4)
                                                                     .CGSL, P. 146المصدر نفسُه. (  5)

                           
 .304-303؛ بدري كمال إبراهيم، ص137، ص2ابن عقيل، ج(  6)
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مم  س ق يب يّن لن  أّن وي  ة اسام المفعاول مان الفعلاين الرسا  ي والمزياد  ابم سإضا فة المايم 

(m.مع حرتة من س ة إل  سداية ال يكة في معظم اللك ال الع مسة ) 

َمفعاول لد لاة  maf'ūl يكة المزيادة سا لميم  ومع ذلك فإن العرسية والن طية ةاد اسابعمل  ال ا

  ل  ويكة اسم المفعول ألمـُ    من الالمي والم ر ؟

و ل  م  ي دو فإن هاو الميم ةد ا ب ل  إل  الالماي والم ار   بي اة ال يا س فهاي م يساة  لا  

األفعا ل  يار الالمياة أو المزيادة
(1)

المسابعملين فاي فاـَعول  fa'ūl فاـَعيال و  fa'īl . وذلاك  ن وـ اي 

 موم اللك ال الع مساة للبع يار  ان وايكة اسام المفعاول مان الم ار  أو الالماي واللااين اسابعملبهم  

العرسية أيض  للبع ير  ن اسم المفعول في األوال
(2)

يع  ي ن من وعوسة في ا سبعم ل ماع األفعا ل  

المعبلة العين واللم  حو ةولن ، س ع سييع أو ة ل: ةيول
(3)

ألفع ل معبلاة الالم ف لمعضالة أااد ام  في ا 

 حو ةولن  )ةضي( ي ئي اقخر: إذ سوف   بمع فين ي ءان في  ل ةضايي، أع ساوف   بماع واوال 

الي ء وحرتة طويلة من جنسنِ 
(4)

. تالك الح ل فاي األفعا ل الواوياة اقِخار مااال   ا  فاإذا ِواكن  منان 

وـن فعيال فسب  ل   يو
(5)

. 

للكا ال الع مساة األخارى إلا  اسابعم ل وايكة مفعاول للد لاة لالك ف د م ل  العرسية وسع  ا

 ل  الالمي المعبال وال ي س  ليِن ف سم المفعول من ي ياع َم ياع )واواله  م ياوع( ومان ي اول م اول 

َع ومضاَي و ها : م اوعس  ليان، Q)م وول( ام  من المعباال الالم فب ا    لا  النحاو اق اي مان ةاو

واال فيها  )م اوْوع ومرضاْوع( اجبمعا  فياِن الاواو واليا ء وت  ا  ومرضيَّ  نن، مناـْهيس  نانُ واأل

األول  س تنة ف ل   الواو ي ء، وتـُِسَر م  ة له 
(6)

. فاي حاين ي اعع واي  ة اسام المفعاول مان هااو 

                                                 

                                     CGSL, P. 146        101القاسم، يحيى، مصدر سابق، ص(  1)
                                

 .104-97، 91أنيس، إبراهيم، مصدر سابق، ص(  2)
 .100-99القاسم، يحيى، مصدر سابق، ص (  3)
 . 100(  القاسم، يحيى، مصدر سابق، ص4)
 المصدر نفسُه.(  5)
 .190، ص1الغالييني، الشيخ مصطفى، مصدر سابق، ج(  6)
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األفع ل  لا  وـن فاـَعيال وساالك ف اد  هارال وايكب ن األولا  فعياال أو فاـَعول وهاي وايكة أوالية 

  يااة َمفعااول وهااي واايكة   االل لل ااحيل والمعبااال ماان األفعاا ل، ل نهاا      االل إ  لل ااحيل والا

فضلً  ان المزياد، و لا  ما  ي ادو فاإن سعا  اللكا ال الع مساة ومنها  العرسياة والن طياة، م لا  إلا  

البااي   اازال  اان البع ياار  اان اساام   fa'īl ال اايكة الا  يااة واساابكن   اان ال اايكة األولاا  فااـَعيال 

المفعول من المعبال العين واللم
(1)

.    

 ادل  لا  ما   اد ووُ س ل افة المها هة الم ا  ة مان  fa'īl فضلً  ن ذلك فإن ويكة فاـَعيال 

الدالة  ل  اسم المفعول      من الفعال المبعدع  ل  الار م  fa'īl الفعال اللـم، في حين ان فعيال 

من أنَّ اله ال ال او ي سينهما  واحاد
(2)

لف  اال . تما  ان وايكة فاـَعيال  ادل  لا  وايكة م  لكاة اسام ا

و     من األفع ل المبعدية واللـمة  حو سميع،  ليم، اهيد
(3)

مام إن هااا الاوـن ةاد اسابعمال فاي  

:  سيااع العرسيااة للبع ياار  اان سعاا  م اا  م األفعاا ل  حااو وااهال: وااهيال،  بَّ
(4)

ان هاااو األساا  ب  

  م بمعة س هم  في  هوم ويكة مفعول  وض ً  ن ويكة فعيال في العرسية والن طية للد لة  لا

 اسم المفعول من الالمي الم ر ، وهاا هو البفسير األتار ة و ً لظهوم ويكة مفعول في العرسية.  

ماـُ  إلا  أول  mu و ل  م  ي دو فإن األتدياة   ن ا  واي  ة اسام المفعاول سإضا فة الم طاع 

ي اع ساين  ويكة اسم المفعول أو ال فة المه ن س لفعال من المزيد والرسا  ي  ح ااي ً للبها سن الااع ةاد

 اسمي الف  ال والمفعول.

ومع ذلك ف د  هرال لدين  ويكة من المزياد سا لنون أو ال ايكة الراسعاة الم نياة للم هاول أو 

وسما    Participle ويكة المط و ة أا مال إليه  ال حوو والدماسا ال الكرسياة سعناوان اسام الف  اال 

ان ويكة اسم الف  ال   ـُ    إ  من الفعال الم ني للمعلوم. فإن ال يكة المهب ة في هااو الح لاة ما  

هااي إ  واايكة مط و ااة  ساام الف  ااال ماان الرساا  ي والمزيااد ماان واايكة إ فااـََعاَل ولاايس فااـُِعاَل والبااي 

                                                 

 .100-99القاسم، يحيى، مصدر سابق، ص(  1)
 (  المصدر نفسُه.2)
 .114-111عبدالحميد، محمد محيي الدين، مصدر سابق، ص(  3)
 المصدر نفسُه.(  4)
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ـْ اـَِسر، و لا  النحاو ُمن –     سزي  ة ميم مضمومة فاي أولاِن وِتسار ما  ة اال اخارِو  حاو: إ  اـََسر 

اق ي
(1)

: 

 

 

 المؤنث المذكر 

 المفرد

mupparsum ُمپَّرُسم mupparistum ُمپَّرQستـُم 

mupparsam ُمپَّرَسم mupparistam ُمپَّرQستـَم 

mupparsim ُمپَّرِسم mupparistim ُمپَّرQستِم 

 الجمع
mupparsūtum ُمپَّرسوتـُم mupparsātum ُمپَّرساتـُم 

mupparsūtim ُمپَّرسوتِم mupparsātim ُمپَّرساتِم 

ويلحااظ أن حرتااة ال ساارة سااين الحاارفين الااا  ي والا لااث  خبفااي فااي جميااع ال اايغ ماا   اادا 

 ويكة المفر  المؤ ث.

 :. اسم المفعول بين االسمية والفعلية4

كة   من خلل  ماسة ويكة اسم المفعول يُم نن  ال ول إن  سمية اسم المفعاول  بعلاق س ل اي

س  سبعم ل ف د وضع  البسمية للد لة  ل  هاا الوـن أو  ل  األوـان المهب ة مننُ، أم  مان حياث 

 مله  فاـَيُم نن  ال اول إن لهااو ال ايكة  ادة اسابعم  ال منها  اسامية أو ووافية، ففاي اللكاة األتدياة 

ب  ق ال ايكة منان،   ف ال يكة الح لة الن   ة من الحادو فا لمعن  يعبماد  لا  الفعاال الااع  ام ااا

َارةاـُم   šarqum فاإن تا ن مان أفعا ل الحرتاة المبعدياة فاهن لل ايكة معنا  الم ناي للم هاول  حاو 

ُما َّ ، تالك الح ل في أفع ل الحرتة اللـمة إذ يادل  لا  الح لاة الن   اة مان   šaknum َمسروق، 

، أما  إن تا ن الفعاال مهابق خـَل اـُم مف او   jalqum الفعال، وهو يعمال  مال اسم المفعول أيض   حو 

                                                 

(1)  GAKK, P. 361.  137عبدالحميد، محيي الدين، مصدر سابق، ص                            .
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 پَا   اري  مَ   rapaš من أفع ل الح لة الووفية فهو يعطي معن  ووفي  حو ةولنا  فاي األتدياة 

damiq  ِمق جيد، طيع َ
(1)

تالك الحا ل إذا اسابعمل  ال ايكة فاي األسام ء الهخ اية فهاي  خارج  

اُم  –ساـِ  –َم   ra-bi-um‘ ُمحاي’اِطاـ  –لاـِ  –سـَ  Ba-li-it من س ب اسم المفعول إل  س ب العلم  حو 

‘ُمعظـّم’
(2)

. 

تالك الح ل في ا وت ميبية والع رية ف د يُسبعمال فيه  اسام المفعاول للد لاة  لا  ا سامية
(3)

 

  ydrt ُم اد    mqdš وفي ال نع  ية وم ال وايكة اسام المفعاول للد لاة  لا  ا سامية  حاو ةولنا  

مدفون
(4)

ين  و ين من ويكة اسم المفعول األول  اسمية و  ا   في حين ان السري  ية ةد ميزال س 

م بوب والا  ية ذاال   لاة ـمنياة  ktībā  ل  وـن 
(5)

. تاالك الحا ل فاي العرسياة إذ وم ال وايكة 

اسم المفعول للد لة  ل  ا سمية، وهي ساالك    ار    سحادو و  سازمن   ساال ةاد  خارج ال ايكة 

لخليفة المههوم(للد لة  ل   لم  حو ةولن  المن وم )ا
(6)

. 

وةااد  ساابعمال ال اايكة للد لااة  لاا  الحاادو الماار    سزماا ن معااين  حااد وُ ال اارائن اللفظيااة 

والمعنوية في الساي ق أع ا ها    اون ذاال   لاة ـمنياة. ومان الهاواهد  لا  اسابعم له  للد لاة  لا  

 الزمن الم ضي في األتدية 

ُ    -ا َخاااـ  –َم ص ا َ -اِةااـ  –لاااـِ  –س...خااـَ 

 مَ  -اـُ  –اُم  -]مـُ[ – ـَ  م ج  يـِ  –اِ 

PN...ja-li-iq-ma PN2 a-aj-šu i-na 

GN      i-[m]u-ur-šu-ma 

)ل د ت ن( س مف و اً وةد ماوُ ص أخوو في م ج
(7)

 

                                                 

(1)  GAKK, P. 26. 
(2)  OAKK, 168; UET, V, P. 54. 

 . 68؛ إسماعيل، خالد، قواعد االوكاريتية، ص231( ربحي، كمال، مصدر سابق، ص3)
 . 252-251( عبابنة، يحيى، اللغة الكنعانية، ص4)
 .142إبونا، األب البير، مصدر سابق، ص(  5)
 .305بدري، كمال إبراهيم، مصدر سابق، ص(  6)

(7)  AbB, Q, 62: 11-15 
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تماا  ةااد  ساابعمال ال اايكة للد لااة  لاا  الحاا ل إذا اةبر اا  سماا  يُفيااد الحاا ل ماان ةاارائن لفظيااة 

 ومعنوية  حو:

 inanna َم  َاِ ن -م  .  و   ـَِ س  اِ ـَنَّ  گي  
GIŠ

MA.NU nakis-ma šakin 

‘اقن أخه ب م  و ُم ـَطـَّعة وما بة’
(1)

 

تالك الح ل في امامية العهد ال ديم حيث اُسابعمل  وايكة اسام المفعاول للد لاة  لا  الازمن 

م باول )اقن( qitīl م بوب )اقن(   kitīb الح ضر  حو ةولن  
(2)

ي  ية ف اد اسابعمل  اما  فاي السار 

فيهاا  واايكة خ وااة س ساام المفعااول للد لااة  لاا  المسااب  ال مهااب ة ماان الفعااال الم هااول  اادل  لاا  أن 

وا لٌل  metāklānā‘ة سااٌل ان يُ باع’  metkatbānā األمار ة ساال للحادوو فاي المساب  ال  حاو ةولنا  

لألتاال
(3)

 kītba hū bakūtbā. وةاد يادل اسام المفعاول فاي الساري  ية  لا  الازمن الم ضاي  حاو: 

maqedsa ’م بوب هو في ال بع الم دسة‘
 (4)

 . 

تالك الح ل في امامية الحضر حيث  عمال ويكة اسم المفعول  مال الفعال الم ني للم هاول  

وةد  سبعمال ال ايكة ‘ ال ب ب م بوب )تـُبَِع(’  ktib hō ktba لعدم وجو  ويكة خ وة سِن،  حو: 

‘ليُ  مك’  brīk ‘ لِيُاتـَرو’  dkīr،  حو: للد لة  ل  المسب  ال في ح لة الد  ء
(5)

. 

وفااي الع ريااة وم ال واايكة اساام المفعااول للد لااة  لاا  األـمنااة المخبلفااة البااي يُراااحه  لهاا  

السي ق وال رائن اللفظية والمعنوية. فمن الهواهد  ل  اسبعم له  للد لة  ل  الزمن الم ضي، وذلاك 

                                                 

(1)  TMA, P. 271. 
 .166وسف متي، مصدر سابق، صقوزي، ي(  2)
 .142ابونا، األب البير، مصدر سابق، ص(  3)
 .42، ص1992عمايرة، إسماعيل احمد، خصائص العربية في األفعال واألسماء، عمان، (  4)
 .69إسماعيل، خالد، قواعد كتابات الحضر، ص(  5)
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ل اال ’ kī mulīm hayū kul ha'ām hayuāym ارأ   hāyā إذا وم ال م بر ة ماع م ضاي الفعاال 

‘الن س الاين ذه وا      ً حيث الخب ن )البطهير(
 (1)

. 

ومن الهواهد  ل  اسبعم له  للد لة  لا  المساب  ال إذا جا ءال ال ايكة م بر اة ماع مضا مع 

   رأ:   hāyā الفعال 

‘سوف ي وُن مؤسَّس ً ’
(2)

   nakōn yihya 

 للد لة  ل  المسب  ال في ويغ أخرى   رأ: ومن الهواهد  ل  اسبعم له 

nūrā‘  ي ون مخيف ً ’
(3)

 

hyih hanāklt‘ ًَ  الحيوا  اُل البي سوف   وُن مهتولة’
(4)

 

وفي العرسية فإن اسم المفعاول ةاد يسالك سالوك األفعا ل فباـُاتر مبعل   انُ ويعماال  ماال الفعاال 

مر  طـ  سزما ن   مان األـمناة  حاد و الم ني للم هول، فيرفع   ئع الف  ال وهو حينئا  يدل  ل  حدو 

ال رائن والسي ق
(5)

. ومن هاو ال رائن البنوين ف د يُفيد اسم المفعاول المناون فاي الساي ق الد لاة  لا  

 الح ل وا سب   ل والمضي،  حو ةولن  في ووف األحداو ال  مية س  ة الب لم:

 والم  ن مملوٌء س ل م هير.  واألذمع ممدو ة  األ ين مفبوحة

 ومن الهواهد  ل  اسبعم لِن للد لة  ل  المسب  ال:

 داً  Qأمضروٌب الزيدان
(6)

. 

                                                 

(1)  Blake, F, RHT, P. 33. 
(2)  Ibid. 
(3)  Ibid. 
(4)  Ibid. 
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 تالك إذا ج ء مض ف ً ةد يُفيد األـمنة الالمة،  حو:

أو اليوم أو  داً  Qم  ُمعطـَ  ال ف ف أمس
(1)

  . 

 تالك إن ج ء م بر  ً سهل،  حو:

 الُمْعطـَ  تف ف ً س ألمس اتبف 

 اتبف الُمْعطـَ  تف ف ً اليوم 

الُمْعطـَ  تف ف ً  داً ي بفي
(2)

 

                                                 

 .313بدري، كمال إبراهيم، مصدر سابق، ص(  1)
 المصدر نفسُه.(  2)
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 االستنتاجات

  مخـّ  ال حث  ن جملة من النب ئج أهمه  م  يه ي:

 بفق معظم اللك ال الع مسة  ل   عرياف اسام المفعاول فيها  سووافن وواف ً يؤخاا مان الفعاال  .1

ا اوال الم ني للم هول للد لة  ل  حدو  وةع  ل  الموووف سن  ل  وجان الحادوو والب اد ،   ال

 والدوام.

  fa'īl يُ    اسم المفعول الم ر  في معظم اللك ال الع مسة  ل   دة أوـان أااهره  فعياال  .2

، في حين ت    وي  بن من المزيد سإسادال م طاع المضا م ة ميما ً ماع حرتاة من سا ة fa'ūl وفعول

 )ضمة أو فبحة أو تسرة( مع فبل م  ة ال اقخر. م  دا األتدية.

 كاا ال الع مسااة واا    اساام المفعااول ماان الم اار   لاا  وـن مفعااول يُلحااظ أّن سعاا  الل .3

maf'ūl    ماال العرسية والن طية، و ل  م  ي دو فإن هاِو الميم ا ب ل  إلا  الالماي  بي اة ال يا س  لا

ماع األفعا ل المعبلاة   fa'ūl وفعاول  fa'īl األفع ل الرس  ية والمزيدة  ل عوسة اسبعم ل وـ ي فعيال 

 العين واللم.

يّن لنا  مان  ماساة الد لاة الزمنياة ل ايكة اسام المفعاول ان ال ايكة  سابعمال للد لاة  لا     .4

الاازمن الم ضااي والحاا ل وا سااب   ل  وأّن ماا  يحااد  ـماان ال اايكة هااو السااي ق وال اارائن اللفظيااة 

 والمعنوية. 
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Abreviation 

 مختصرات المصادر األجنبية

Altbabylonische Briefe in Umschrift und 

Uberestzung, Leiden, 1964 ff. 

AbB 

O’leary, DE Lacy, Comparative Grammar of the 

Semitic Languages, Amsterdam, 1969. 

CGSL 

Soden, W. Von, Grundriss der Akkadischen 

Grammatik, Roma, 1952. 

GAG 

Huehnergard, J, A Grammar of Akkadian, Atlanta, 

1997. 

GAKK 

Caplic, R. Introduction to Akkadian, Rome, 1980. IAKK 

Old Akkadian Writing and Grammar, Chicago, 

1961. 

OAKKG 

Weingreen, J. A, Practical Grammar for Classical 

Hebrew, Oxford, 1959. 

PGCH 

Blake. A.F A Resurveg of Hebrew Tenses, italy, 

1951. 

 

RHT 
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Lipinski, E, Semitic Languages Outline of a 

Comparative Grammar, 2
nd

 Ed, Leuven, 2001. 

SLCG 

Leong. T. F, Tense, Mood and Aspect in Old 

Babyloian, Inpublished Ph.D Dissertation, 

University of California, Los Angelos, 1994. 

TMA 

Ur Excavation, Texts. UET 

Gordon, C.H, Ugaritic Textbook, 3. Vols, Rome, 

1965. 

UGT 
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Passive Participle in the Arabite Languages                      

A Comparative Studies 

Dr. Ameen Abdulnafi Ameen
  

Abstract 

Passive participle is of the significant topic in the field of the ancient 

languages. Most of the books written on the Arabite languages mention this 

topic. However, they cite this subject, either briefly in a way that does not give a 

clear-cut picture about the passive participle in the Arabite languages, or these 

studied confined only to mentioning the P.P. in one language in the family of the 

Arabite language like Arabic or Hebrew. Similarly, the pervious studies do not 

approach a comparative method in their study. Here comes the significance of 

this topic, i.e. "P.P. in the Arabite languages A comparative studies". The paper 

studies the P.P., its definition and formation in all Arabite languages. It also 

studies the verbal markers by which P.P. is marked, the study approaches the 

descriptive method of study, that is an approach based up description, counting 

deduction and citing examples of use of P.P. in the Arabite languages.        

 


