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שיעור 12 - סיכום שיעור
נטיית הפועל בהווה-עתיד 

בשיעור זה אנחנו עושים סדר בנושא מאוד מרכזי, שכבר נגענו בו מכל מיני כיוונים 
בהזדמנויות שונות.

נזכיר קודם כל את החוקים הבסיסיים של הפועל בהווה-עתיד:
צורת ההווה וצורת העתיד של הפועל בערבית זהות.1 א.   

כדי להטות את הפועל בהווה-עתיד בגופים השונים, מוסיפים לו אותיות אית"ן    ב.   
בהתחלה ובסוף, באופן שזהה בדיוק לנטיית הפועל בעתיד בעברית.    

אני – אביא, את – תביאי, אתם – תביאו   
ַאנַא – ַאגִ'יּב, ִאנְִתי – ְתגִ'יִּבי, ִאנְתּו – ְתגִ'יּבּו   

ג. כדי להבהיר את המשמעות המדויקת של הפועל בהווה עתיד אנו משתמשים בקידומות.    
הקידומת הכי נפוצה היא הקידומת ּב, שמציינת הווה, הווה הרגלי או הווה קרוב ווודאי.   

אנחנו כבר יודעים שלפועל בערבית יש ארבע גזרות )שלמים, כפולים, עו"י, לו"י(, ואפילו 
למדנו כבר את גזרת עו"י בהווה-עתיד. נתחיל עכשיו בחזרה זריזה על הגזרה המוכרת לנו 

ואחר כך נעבור לטריטוריה חדשה פחות או יותר.

גזרת עו"י
כזכור, לפעלים שע' הפועל שלהם היא ו' או י' יש שתי צורות יסוד, גם בהווה וגם בעבר: יש 
פעלים שמקבלים את  התנועה I )קבוצת יְגִ'יּב(, ויש שמקבלים את התנועה U )קבוצת יְרּוח(.

 ַאנַא  
)אני(

 ִאנְת 
)אתה(

 ִאנְִתי 
)את(

 ֻהֵוّ 
)הוא(

 ִהיֵّ 
)היא(

ִאְחנַא 
)אנחנו(

 ִאנְתּו 
)אתם(

 ֻהֵםّ 
)הם(

ַג'אּב - יְִג'יּב 
)I תנועת(

 יְגִ'יּבּו ְתגִ'יּבּו נְגִ'יּב ְתגִ'יּב יְגִ'יּב ְתגִ'יִּבי ְתגִ'יּב ַאגִ'יּב

ַראח - יְרּוח 
)I תנועת(

 יְרּוחּו ְתרּוחּו נְרּוח ְתרּוח יְרּוח ְתרּוִחי ְתרּוח ַארּוח

*נזכיר שבגזרת עו"י יש עוד צורה, נדירה יותר, של פעלים שמקבלים את התנועה A בהווה-
עתיד. זו צורה יוצאת דופן שיש לה כמה נציגים בודדים, כמו הפעלים נַאם-יְנַאם )ישן(, ו 

ַח'אף-יְַח'אף )יפחד(.

1 ראוי לציין שצורת ההווה-עתיד היא לא האפשרות היחידה להבעת פעולה בהווה בערבית. ניתן לעשות זאת גם באמצעות הבינוני 

הפועל, ועוד נלמד על כך בהמשך. עם זאת, הפועל בהווה-עתיד הוא האפשרות המרכזית יותר ולכן אנו מתמקדים בה בתור 
התחלה.
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גזרת הכפולים
בגזרה זו ע' הפועל ול' הפועל זהות. כתוצאה מכך שתי האותיות הזהות מתאחדות לאות אחת 

דגושה, כלומר עם שדّה. 
למשל, בפועל ַחּבّ )אהב( השורש הוא ח.ּב.ּב.

ַחַּבּב —< ַחּבّ
בפועל ַחטّ )שם( השורש הוא ח.ט.ט.

ַחַטט —< ַחטّ
כמו שלמדנו בשיעור 6, בעבר יש לגזרת הכפולים צורה אחת בלבד. לעומת זאת בהווה-עתיד 
גם גזרת הכפולים מתחלקת לפעלים המקבלים את התנועה I )קבוצת יְִחּבّ( ולפעלים המקבלים 

את התנועה U )קבוצת יְֻחטّ(. 

 ַאנַא  
)אני(

 ִאנְת 
)אתה(

 ִאנְִתי 
)את(

 ֻהֵוّ 
)הוא(

 ִהיֵّ 
)היא(

ִאְחנַא 
)אנחנו(

 ִאנְתּו 
)אתם(

 ֻהֵםّ 
)הם(

ַחבּّ-יְִחּבّ 
)I תנועת(

יְִחּבּّוְתִחּבּّונְִחּבְّתִחּבّיְִחּבְّתִחּבִّיְתִחּבַّאִחּבّ

ַחטّ-יְֻחטّ 
)U תנועת(

יְֻחטּّוְתֻחטּّונְֻחטְّתֻחטّיְֻחטְّתֻחטִّיְתֻחטַّאֻחטّ

גזרת השלמים
כשלמדנו את הפועל בעבר בשיעור 6 ראינו שבגזרת השלמים יש שתי צורות יסוד בעבר: ַּכַתּב 

)כתב(, נִֵזל )ירד(. 
למרבה השמחה )או שלא(, בהווה-עתיד יש לגזרת השלמים שלוש צורות יסוד: יֻּכתֹּב 

)יכתוב(, יִנְֵזל )ירד(, יְִסַמע )ישמע(. 
***כעת נפרט את המאפיינים של שלוש הצורות הללו, אבל יכול מאוד להיות שעבור חלקכן 

וחלקכם יהיה יותר פשוט לחזור שוב ושוב על הנטייה עד שהצורות יתגלגלו על הלשון מעצמן.***

 מאפייני הצורות:
התנועה על אות האית"ן:   .1

בגוף אני אות האית"ן מקבלת תמיד תנועת A: ַאּכְתֹּב – אכתוב,  ַאנְֵזל – ארד, ַאְסַמע – אשמע. 
בכל שאר הגופים אות האית"ן של פעלים מקבוצת יֻּכתֹּב מקבלת תמיד תנועת U, ואילו אות האית"ן 

.I של פעלים מקבוצות יִנְֵזל  וקבוצת יְִסַמע מקבלת תמיד תנועת
צורות קצרות וארוכות:   .2

ניתן לחלק את הפעלים בהווה-עתיד לצורות קצרות וארוכות.
 הצורות הארוכות הן הפעלים בגופים את, אתם והם, שיש להם אות אית"ן גם בסוף המילה 

)כמו בעברית: תלמדי, תלמדו, ילמדו(, והצורות הקצרות הן כל השאר. 
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התנועה האמצעית:   .3
.A בפעלים מקבוצת יְִסַמע התנועה באמצע הפועל היא

בפעלים מקבוצת יֻּכתֹּב התנועה באמצע הפועל היא O בצורות הקצרות, אבל U בצורות 
הארוכות )ֻתֻכְּתִּבי(.

בפעלים מקבוצת יִנְֵזל התנועה באמצע הפועל היא E בצורות הקצרות, אבל I בצורות הארוכות 
)ִתנְִזלּו(.

מיקום התנועה האמצעית:   .4
בפעלים מקבוצת יְִסַמע התנועה האמצעית מופיעה תמיד על ע' הפועל, כלומר על אות השורש 

האמצעית.
בפעלים מקבוצת יֻּכתֹּב וקבוצת יִנְֵזל, בצורות הקצרות התנועה היא על ע' הפועל )ֻתְכּתֹּב, 
ַאנְִזל(, ואילו בצורות הארוכות התנועה היא על פ' הפועל, כלומר אות השורש הראשונה 

)ֻתֻּכְתּבּו, ִתנְִזלִי(.
 

להלן הנטייה המלאה, נסו להגיד אותה ותראו שזה די פשוט וזורם. כאמור, מי שמרגיש מוצף 
מרוב כללים יכול פשוט לחזור על הנטייה וללמוד אותה בעל פה.

 ֻהֵםّ ִאנְתּו ִאְחנַא ִהיֵّ ֻהֵוّ ִאנְִתי  ִאנְֵתַאנַא 
 יֻֻּכתּבּו ֻתּכֻּתּבּו נֻּכתֹּב ֻתְּכתֹּב יֻּכתֹּב ֻתֻּכְתִּבי ֻתְּכתֹּב ַאּכתֹּבַּכַתּב - יְֻּכתֹּב

 יִנְִזלּו ִתנְִזלּו נִנְֵזל ִתנְֵזל יִנְֵזל ִתנְִזלִי ִתנְֵזל ַאנְֵזלנִֵזל – יִנְֵזל
 יְִסַמעּו ִתְסַמעּו נְִסַמע ִתְסַמע יְִסַמע ִתְסַמִעי ִתְסַמע ַאְסַמעִסֵמע - יְִסַמע

גזרת לו"י
בגזרה זו ל' הפועל היא ו' או י'. לגזרה זו יש שתי צורות יסוד בהווה-עתיד: קבוצת פעלי יְִחִּכי 

ַֹֹּא  )ידבר(, וקבוצת פעלי יִנְַסא )ישכח(. נזכיר שגם בעבר יש לגזרת לו"י שתי צורות יסוד )ַחכ
– דיבר, נִִסי – שכח(, אבל למרבה התסכול אי אפשר לדעת לפי צורת העבר מה תהיה צורת 

העתיד.
התנועה של אות האית"ן בגזרת לו"י היא I, מלבד כמובן בגוף אני שבו התנועה של אות 

האית"ן היא תמיד A בכל הגזרות. 
קבוצת פעלי יְִחִּכי נגמרים תמיד ב-Xִי, מלבד גופים אתם והם שנגמרים ב-Xּו.

קבוצת פעלי יִנְַסא נגמרים תמיד ב-Xַא, מלבד גופים אתם והם שנגמרים ב-Xּו, וגוף את 
שנגמר ב-Xִי.

ֻהֵםִّאנְתּוִאְחנַאִהיֵֻّהֵוّ ִאנְִתי ִאנְֵתַאנַא
יְִחּכּוִתְחּכּונְִחִּכיִתְחִּכייְִחִּכיִתְחִּכיִתְחִּכיַאְחִּכייְִחִּכי
יִנְסּוִתנְסּונִנְַסאִתנְַסאיִנְַסאִתנְִסיִתנְַסאַאנְַסאיִנְַסא
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המושא הישיר
מושא הוא הדבר שעליו מתבצעת הפעולה.2 בשיעור זה דיברנו על מושא ישיר שהוא כינוי גוף. 

בעברית אנחנו בדרך כלל יוצרים מושא ישיר מסוג זה באמצעות המילה "ֶאת": אני אוהב 
אותך, אני שומעת אותם, היא שכחה אותה וכן הלאה. קיימת  גם אפשרות ליצור מושא ישיר 

בעזרת כינוי חבור – אהבתיה, שכחתיו, אכלתיהם – אבל זו אפשרות נדירה למדי. 
בערבית, לעומת זאת, מושא ישיר שהוא כינוי גוף כמעט תמיד מופיע ככינוי חבור. 

כינויי המושא הישיר בערבית יהיו לנו די פשוטים, כי רובם זהים לכינויי הקניין שמצטרפים לשמות 
עצם. ההבדל היחיד הוא בגוף אני, שבו כינוי המושא הישיר הוא נִי, לעומת כינוי הקניין שהוא Xִי. 

-ִּביִחּבّ )אהב(,  בואו נדגים את כל נטיית המושא הישיר בעבר ובהווה-עתיד על הפועל ַחּבّ
ובמקביל את כל נטיית כינויי הקניין.

כינוי קנייןכינוי מושא 
הוא אוהב - ִּביִחּבّהוא אהב - ַחּבّ

הבית שלי – ֵבּיִתיהוא אוהב אותי – ִּביִחְּבّנִיהוא אהב אותי – ַחּבְّנִיאנא
הבית שלךָ – ֵבּיַתּכהוא אוהב אותךָ – ִּביִחַּבּّכהוא אהב אותךָ – ַחּבַּّכאנת

הבית שלךְ – ֵבּיֵתּכהוא אוהב אותךְ – ִּביִחֵּבּّכהוא אהב אותךְ – ַחּבֵּّכאנתי
הבית שלו – ֵבּיתֹוהוא אוהב אותו  - ִּביִחבֹּّוהוא אהב אותו – ַחּבֹّוהו

הבית שלה – ֵבּיְתַהאהוא אוהב אותה – ִּביִחבְַּّהאהוא אהב אותה – ַחּבְַّהאהי 
הבית שלנו – ֵבּיְתנַאהוא אוהב אותנו – ִּביִחבְּّנַאהוא אהב אותנו – ַחּבّנַאאחנא
ֹּםאנתו כ הבית שלכם - ֵבּיְתּכֹםהוא אוהב אתכם – ִּביִחבּּّכֹםהוא אהב אתכם – ַחּבّ

הֹםהם הבית שלהם – ֵבּיְתהֹםהוא אוהב אותם - ִּביִחבּّהֹםהוא אהב אותם – ַחּבّ

אבל מה קורה אם מוסיפים כינוי מושא לפועל שמסתיים בתנועה? למשל, איך אומרים "אהבנו 
אותךְ"? ַחֵּבّינַא-ֵאּכ?... זה לא ממש עובד.

כשמוסיפים כינוי מושא לפועל שמסתיים בתנועה קורים שני דברים:
1. ההטעמה עוברת קדימה.

2. הכינויים "אותך", "אותך" ו-"אותם" מקבלים צורה מעט שונה.
שלא במפתיע, אלה בדיוק הדברים שקורים כשמוסיפים כינוי קניין לשם עצם שמסתיים בתנועה!

בואו נראה את זה על הפועל ַחּבּّו – ִּביִחּבּّו:
 

כינוי קנייןכינוי מושא 
הם יאהבו - ביחבוהם אהבו – חבו

אבא שלךָ - ַאּבּוּכהם יאהבו אותךָ – ִּביִחּבּّוּכהם אהבו אותךָ – ַחּבּّוּכאנת
אבא שלךְ - ַאּבּוִּכיהם יאהבו אותךְ – ִּביִחּבּّוִּכיהם אהבו  אותךְ – ַחּבּّוִּכיאנתי

אבא שלו - ַאּבּוההם יאהבו אותו – ִּביִחּבּّוההם אהבו אותו - ַחּבּّוההו

2 מושא ישיר הוא מושא המתחבר לפועל ללא תיווך של מילת יחס. מושא עקיף, לעומת זאת, מתחבר לפועל באמצעות מילת יחס. 

לדוגמה: נזהר ממנה, התאבל עליו, שאף לניצחון.


