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  �ل��ال

هــ�ف ال��ــ�  إلــى مع�فــة  ســ�� إلغــاء الع��ــي َع�ــَل أفعــال القلــ�ب أو تعل�قــه، و��ــ�ح ت�ــاؤًال، 

هـل ال�ـانع لف�ـي  :ه�: هل س�� إلغاء وتعل�ـ� العامـل عـ� الع�ـل  قـ�ة العامـل أو ضـعفه، أ�

��ع�ــى هــل أن العامــل  :ك�ــا زعــ� ال��ــاة؟ أم أن الع��ــي �ــان مــأخ�ذا �ــال�ع�ى ومه��ــا �ــه، أ�

مع�ــ��؟ واســ���م ل��ق�ــ� هــ�ه األهــ�اف ال�ــ�هج ال�صــفي، ومــ� أهــ� ن�ــائج ال��ــ�: أنَّ اْلَعَ�ِ�ــي 

ي َذِلــَ� �اْلَعاِمــِل، أو ُمْلَ�ِفَ�ــًا إَلْ�ــه، و�ن�ــا �ــان ِحــ�َ� َ�ــاَن ُ�ْعِ�ــُل أْو ُیْلغــي أْو ُ�َعلِّــُ� َلــْ� َ�ُ�ــْ� ُمَ�ــأثَِّ�ًا ِفــ

مه��ا �ال�ع�ى ال�� ��عى إل�ـه، ولـ� ��ـ� �عـ�ف العامـل أصـال الـ�� وضـعه ال��ـاة �عـ�ه، ��ـا 

أن ال��اة ع��ما وضع�ا ق�اع� ال��� ق� اه���ا �ـال�ع�ى إلـى جانـ� اه��ـامه� �ـاللف�، غ�ـ� أنهـ� 

  .عامل على ال�ع�ىفي �اب أفعال القل�ب غلَّ��ا ال

  .اإللغاء وال�عل��، أفعال القل�ب ال�ل�ات ال�ف�اح�ة: 

  �ق�مةال

 .وصــلى هللا علــى ســ��نا دمحم وعلــى آلــه وصــ��ه أج�عــ�� ،ال��ــ� � رب العــال���

   :أما �ع�

؛ ع عالمــات اإلعــ�اب وال��ــاء ف��ــ�فلــ� ��ــ� ال��ــ� الع��ــي عل�ــًا یهــ�� ب���ُّــ

غ�ــ� أن اه��ــام ال��ــ����  ،ومقاصــ� ال���ل�ــ��بــل هــ� علــ� یهــ�� ��عــاني ال�ــالم 

 ،فأح�انــًا ��غــى العامــل اللف�ــي فــي ال�عل�ــل ،�ــال�ع�ى ی�فــاوت مــ� �ــاب إلــى آخــ�
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؛ وله�ا س�ع�ل في ه�ا ال��� � اه��امه� �ال�ع�ى جل�ًا واض�اوأح�انا أخ�� ��ه

ال���اضع علـى ال��ـ� فـي  ارت�ـا� ال����ـ� وال�اللـة فـي ال��ـ� الع��ـي مـ� خـالل 

  خاص��ي اإللغاء وال�عل�� الَّل�ْ�� ت���� به�ا أفعال القل�ب وعالق�ه�ا �ال�ع�ى.

إّن هــــ�ا ال�راســــة مــــ� ال�راســــات ال����ــــة ال�الل�ــــة ال�ــــي ت��ــــ� فــــي العلــــل  

نــه ؛ ألمــ�ر أح�انــًا وم�عهــا أح�انــًا أخــ�� ســ��ًا رئ��ــ�ًا فــي إجــازة أال�الل�ــة ال�ــي ُتعــ� 

  .األلفا� ف�ا هي إال وس�لة �ة أماأن ال�ع�ى ه� الغا ��ا نع�فـ

  م�هج ال��� 

ِ الـــ�� ��ـــُف ال�ـــاهَ�ة اللغ��َّـــة م�ضـــَع 
ّ
�ع��ـــ� هـــ�ا ال��ـــُ� علـــى ال�ـــ�هج ال�صـــفي

  .ال�راسة مع االع��اد على االس�ق�اء وال��ل�ل في ذل�

اإللغـــاء وال�عل�ـــ� فـــي أفعـــال القلـــ�ب وعالق�ـــه ( ولقـــ� جـــاء هـــ�ا ال��ـــ� ال��ســـ�م بــــ

ال��ـادر وال��اجـع ال�ـي أفـ�ت في م����� ومق�مة وخات�ة �عـ�ها قائ�ـة  )�ال�ع�ى

  . م�ها

ت�اول� في ال���ـ� األول ال�ع��ـ� �أفعـال القلـ�ب وأق�ـامها وسـ�� ت�ـ���ها بهـ�ا 

وعالقـة �ـل  ،أما ال���� ال�اني ت��ث ��ه ع� خاص��ي ال�عل�� واإللغـاء ،االس�

  أما ال�ات�ة ف���ل أه� ال��ائج ال�ي ت�صل إل�ها ال�اح�. ،ذل� �ال�ع�ى

�ه ـــــوأس�غف ،ل�جهـه ال�ـ��� وأخ��ًا أسـأُل هللا جـلَّ وعـال أن ��عـل هـ�ا الع�ـل خال�ـاً 

 إن زلَّ قل�ــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــ� ســــــــــــــــــــــ��انه مــــــــــــــــــــــ� وراء الق�ــــــــــــــــــــــ�   -ســــــــــــــــــــــ��انه-

وصـــلَّى ُهللا وســـلََّ� و�ـــارَك علـــى ن��ِّ�ـــا دمحم وعلـــى آلـــه  ،هـــ�ا وال��ـــ� � أوًال و آِخـــً�ا

  وص��ه.

          
  

  ال���� األول

  ع�لها وأق�امها ،أفعال القل�ب

ـــة االســـ��ة إمـــا أن ت�لـــ� فـــاعًال و�مـــا  ـــى ال��ل إن األفعـــال ال�ـــي تـــ�خل عل

ــَع ال���ــ�َأ ت�ــ��ها لــه  ،فــإن �ل�ــ� فــاعالً  ،مفعــ�الً  وهــ�ا فــي �ــاب �ــان  وأخ�اتهــا َرَف
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والفاعـــل ح��قـــة فـــي م�ـــل هـــ�ا هـــ�  ،�الفاعـــل وَن�ـــَ� ال��ـــَ� ت�ـــ��ها لـــه �ـــال�فع�ل

هـ� سـفُ�  ،: �ـان ز�ـٌ� م�ـاف�افالفاعـل فـي ق�ل�ـا ،م��ر ال��ـ� م�ـافا إلـى ال���ـ�أ

..  و�ْن �َلـ� ... و��ا في �ـل أخـ�ات �ـان. ألنه ه� ال�ادث ال�ائ�  ح��قة ؛ز��

 -وهـــي م�ضـــ�ع ����ـــا-�ـــاب أفعـــال القلـــ�ب وال��ـــ��� وهـــ�ا فـــي  ،الفعـــل مفعـــ�الً 

ألن ال�فع�ل ال���قي في م�ل ه�ا ه�  ؛)إنَّ (َنَ�� ج�أ� ال��لة إن ت��دت م� 

أع�ــي م�ــ�ر ال��ــ� م�ــافا إلــى  ،م�ــ�ر ال�ــ�ء ال�ــاني م�ــافًا إلــى ال�ــ�ء األول

 ،لــى ال�فعــ�ل ال�ــاني الــ�� �ــان خ�ــ�ًا لل���ــ�أإذ إن اع��ــاد هــ�ه األفعــال ع ؛ال���ــ�أ

ألنــ� ��ــ� عال�ــا  ؛وقــع عل�ــ� ِب��ــاح ز�ــٍ� ال ِب��ــ�ٍ  ،عِل�ــُ� ز�ــ�ًا ناج�ــاً  :فــإذا قلــ�

ول��ـَ� ذ�ـ�َت األّول ِلـُ�عَل� َمـ� الـ��  ؛��ا �ـان ال��اَ�ـُ� عال�ـًا �ـه ،ب��ٍ� م� ق�لُ 

��ـا �انـ� الفائـ�ة فـي �ـاب ال���ــ�أ  ،فالفائـ�ة فـي ال�فعـ�ل ال�ــاني ،ُعِلـ� م�ـه ال��ـاح

    .)1("ل��� في ال��� َال في ال����أوا

 أنهـا أْفَعـالٌ أ�  ،ألن معان�هـا قائ�ـة �القلـ� ؛ولق� ُس��� أفعال القل�ب به�ا االس�

 ،عل�ـُ� ز�ـ�ًا قائ�ـاً  :فـإذا قلـ� ،فاعلهـا شـيٌء إلـى غ�ـ�ه ِمـ�ْ  ُمـ�ثَِّ�ٍة ال َ�ِ�ـلْ  غْ�ـ�ُ 

أفعال القلـ�ب م�هـا و  ،)2(ل�� ول� ُت�صل إلى ذات ز�� ش��اً فإن� أث�� ال��ام في عِ 

وهـ�ا  ،وم�هـا مـا هـ� م�عـ�ٍ  .وَرِغـَ� علـيٌّ  ،َفـِ�حَ دمحم ،َجـُ�َ� سـال�ٌ  :ن�ـ� ،هـ� الزم ما

  : على ثالثة أق�ام

  . وتفّ��ُته ،ف�َّ�ُت في ال��ال :ف�ق�ل ،وتف�َّ� ،ف�َّ� :ن�� ،ما ی�ع�� ب�اس�ة .1

ــ� ،َعــ�ف ،ت�ــ�َّ� ،َفِهــ� :ن�ــ� ،مــا ی�عــ�� ل�احــ� .2  ،فِه�ــُ� الــ�رس :تقــ�ل ،ت�قَّ

   .ت��َّ�ُ� األم�َ 

وهـ�ا هـ�  ،)�ـ� وأخ�اتهـا( ،ما ی�ع�� إلـى مفعـ�ل�� أصـله�ا ال���ـ�أ وال��ـ� .3

وه�ه األفعـال ناسـ�ة لالب�ـ�اء، ح�ـ� تـ�خل علـى  ،ال�ق��د في ه�ا ال���

ــــة االســــ��ة ــــ�أ و ال��ــــ� وت�عله�ــــا مفع�ل�هــــا ،الُ��ل �ُ��ــــ�ح  ،وت��ــــخ الُ���

ــــانٍ  ،الُ���ــــ�أ مفعــــ�ًال أوالً  ــــ� مفعــــ�ًال ث ــــَ� فاه�ــــاً  ،وال��  ،ن�ــــ�: [���ــــُ� ال�ال

 )�ـــ�(مفعــ�ل ثـــان، وأصــله�ا ق�ــل دخــ�ل  :فاه�ــاً و  ،مفعــ�ل أول :فال�الــ�َ 
                                                           

  .4/148ی��� ش�ح ال�ضي على ال�ا��ة  )1
  .6/78ـ���� ش�ح ال�ف�ل الب� ����  )2
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�أ وال�� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ل ؛ال��� ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه�ٌ  :تق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ� ف  .ال�ال

 .أفعاُل ال�َّْ�ِ��لِ  )2 ،أفعاُل اْلُقُل�بِ  )1 :وه�ه األفعال ت�ق�� إلى ق����

  أفعال القل�ب إلى ق����:وت�ق�� 

  .َتَعلَّ�ْ  ،َدَر�  ،َوَج�َ  ،َعِل�َ  ،َرَأ� :ن�� ،ما ی�ّل على ال�ق�� -

 ،َ�ـــ�َّ  :ن�ـــ� .ُرج�ـــان وقـــ�ع ال�فعـــ�ل ال�ـــاني :أ� ،مـــا یـــ�ّل علـــى ال�ُّْجَ�ـــان -

   .َهْ�  ،َجَعلَ  ،َحَ�ا ،َع�َّ  ،َزَع�َ  ،َحِ��َ  ،َخالَ 

  أح�امها 

أو  .إما أن ت��ن عاملة وه� األصل  :وهي ،أح�امأفعال القل�ب لها ثالثة 

  أو معلَّقة ع� الع�ل. ،ملغاة

ال�فعــ�ل�� اللــ�ْی� �انــا فــي األصــل (فــإذا تقــ�م فعلهــا عــ� االســ���  :اإلع�ــال /أوالً 

ـــ�أ وخ�ـــ�اً  وجـــ� إع�ـــال الفعـــل فـــي ال�فعـــ�ل�� ع�ـــ�  :أ� ،وجـــ� ن�ـــ�ُه له�ـــا )م��

شـأنها فـي ذلـ�  ،ال�ق�ِ�ـي إلع�الهـا قـائ�ٌ ؛ ألن )1(ج�ه�ر ال������ عـ�ا األخفـ�

 :فـي ق�لـ� )َضـَ�بَ (شأن سائ� األفعـال ال��ق�مـة علـى مع��التهـا، ف��ـا أن الفعـل 

ب�اللــة جــ�از تق���ــه  ،ز�ــ�ًا ضــ���ُ  :ضــ��ٌ� ز�ــ�ًا أقــ�� فــي الع�ــل م�ــه فــي ق�لــ�

فـــال  ،وال �����ـــ� ذلــ� مـــع تــأخ� ال�ع�ـــ�ل ،ِل��ـــٍ� ضــ��� :ف�قــ�ل ،��ــ�ف ال�ـــ�

  . )2(�ْ�ُ� ِل���َض  :تق�ل

ح�ـى أنـه إذا  ،نالح� أن ال������ ی�ون أن الفعل ����� ق�تـه مـ� ت�ـ�ره 

أو علـى ال�عل�ـ�  ،ورد ما ُی�ه� إلغاءه خ�َّج�ه على تق�ی� ضـ��� ال�ـأن �عـ� الفعـل

   :وعلى ه�ا خ�َّج�ا ق�ل أبي ذؤ�� اله�لي ،ب�ق�ی� الم االب��اء

  )3(ِ� *** وِ�َخاُل إّنِي َالِحٌ� ُمْ�َ�ْ�َ�عُ ـــــــــــــــــــــــــَفل�ْ�ُ� �عَ�ه� ِ���ٍ� ناص

   :وق�ل �ع� الف�ار���

ْبُ� ح�ى َصاَر ِمْ� ُخُلقي *** إّنِي م ��ة اَألدبُ ـــــــــَك�اَك ُأّدِ   )1(الُك ال�ِّ

                                                           
  .7/85، ش�ح ال�ف�ل الب� ���� 2/11ان�� ال�ق���  )1
  .7/84ان�� ش�ح ال�ف�ل الب� ����  )2
  .1/264 ، وش�ح ش�اه� ال�غ�ي 1/1ال��� م� ال�امل ألبي ذؤ�� اله�لي في دی�ان اله�ل���  )3
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و�ّنِــي وجْ�تُــه مــالُك ال�ــ��ة اَألدُب. علــى  ،وِ�َخاُلــه إِنّــي َالِحــٌ� ُم�ــَ�ْ�َ�عُ  :علـى تقــ�ی�

وال��لـــة �عـــ�ها مـــ� ال���ـــ�أ وال��ـــ� فـــي  ،أن الهـــاء ضـــ��� ال�ـــأن ال�فعـــ�ل األول

  و على ه�ا ���ن الفعل عامًال ال إلغاء وال تعل��.  ،م�ل ال�فع�ل ال�اني

وعلى  ،ل���ة األدبُ و�خال إّنِي َلَالِحٌ� ُمْ�َ�ْ�َ�ٌع ـــــ و�ِنّي وج�ُت َل�الُك ا :أو ال�ق�ی�

ــة فــي م�ــل ن�ــ� ســ�ت م�ــ�  ،هــ�ا �علــ� الفعــل عــ� الع�ــل ���ــ� ت�ــ�ن ال��ل

  .)2(ال�فع�ل��

  .وه�ا اإللغاء وال�عل�� ،وس�ف ن���ث في ال���� ال�اني ع� الُ����� اآلخَ���

          
  

  ال���� ال�اني

  اإللغاء وال�عل�� وعالق�ه�ا �ال�ع�ى

 ال ِل�انع :اإللغاء /أوالً 
ً
 ،ن��: ز�ٌ� ���ُ� قائ�ٌ  ،وه� ت�ُك الفعِل الع�َل لف�ًا ومع�ى

وال یـ�خل اإللغـاء  ،ال في ال�ع�ى وال فـي اللفـ� )ز�� قائ�(ع�ل في  )��َّ (فل�� لـِ 

   .)3()وتعلَّ� ،هْ� (أفعال ال����ل وال أفعال القل�ب ال�ام�ة 

��ــــا إذا وقعــــ�  ،االب�ــــ�اءفاألفعـــال القل��ــــة ال���ــــ�فة إذا وقعــــ� فـــي غ�ــــ� 

 ،ال�الــ�(ب�فــع  ،ال�الــ� ���ــ� م��هــ�ًا ی��ــاو� اإللغــاء واإلع�ــال :وســ�ًا ن�ــ�

   .وق�ل: اإلع�ال أح�� م� اإللغاء ،وم��ه�) أو ب���ه�ا

 ،ال�الــــ�(ب�فــــع  ،تقــــ�ل: ال�الــــُ� م��هــــٌ� ِخلــــ�ُ  ،أمــــا إذا تــــأخ�ت فاإللغــــاء أرجــــح

هـ�ا "إذا لـ� ی��ـ� ) 4( ح�� ی�جح إلغاء الفعل ل�ـأخ�ه ،م��هٌ�) على االب��اء وال���

ـــا�  ،العامـــل ���ـــ�ر م��ـــ�ب ـــ�ًا قائ�ـــًا ���ـــُ� �� إذ  ؛و�ال �ـــُ�ح اإللغـــاء ،ن�ـــ�: ز�

 ) 5( ف���ه�ا ش�ه ال��افي" ،واإللغاء �اه� في ع�مه ،ال����� دل�ل االع��اء �العامل

                                                                                                                                           
وشــ�ح  ،2/65، و�ــال ن�ــ�ة فـي األشــ�اه وال��ــائ� 139/ 9فــي خ�انـة األدب  ال��ـ� مــ� ال��ــ�� لـ�ع� الفــ�ار��� 1)

  .1/180وال�ق�ب  ،2/49 اب� عق�ل
  .ته� )2
  .2/45ان�� ش�ح اب� عق�ل على أل��ة اب� مال�  3)
    .ال�اب� 4)
  .302/ 1حاش�ة ال����  )5
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؛ )ز�ـ�ًا قائ�ـًا لـ� أ�ــ�( فلــ� ُنفـي تعـ�َّ� اإلع�ـال �ـــ ،و��ـ�� أال ��ـ�ن العامـل م���ـاً 

ل��جهــه فــي  ،ف��ـاق� نفــي الفعــل �عـ�ه ،ألن إلغـاءه ح���ــٍ� یــ�ه� أن مـا ق�لــه ُم��ــ�

  .) 1(ال�ع�ى إلى ال�فع�ل��

ل�� ما س�� إلغائها ع�� ال��ـاة؟ هـل سـ�� إلغائهـا و�ع�الهـا ���ـ� فـي قـ�ة الفعـل  

؟ أم أن و�ن ضـعف جـاز اإللغـاء ،إن َقِ�َ� وجَ� اإلع�ال وام��ع اإللغـاء ،وضعفه

  ال�ع�ى �ان له دور في اإلع�ال واإللغاء؟

ز�ــ�ًأ  :وذلــ� ق�لــ� ،" �ل�ــا �ــال ال�ــالم ضــعف ال�ــأخ�� إذا أع�لــ� :قــال ســ����ه

)2(��ا ��عف ز��ًا قائ�ًا ض���" ،فه�ا ض��� ،أخاك أ��ُّ 
.

   

العامل "ال��أخ�" ع� ال����أ وال��� "أق�� م� إع�الـه" "و�لغاء" وقال أب� ح�ان: 

"و" العامـل "ال���سـ� �ـالع��" فاإلع�ـال ��ـه أقـ��  �ال خالف ل�عفه �ال�ـأخ�،

مــ� أه�الــه؛ ألن الع�ــل اللف�ــي أقــ�� مــ� االب�ــ�اء، "وق�ــل: ه�ــا"، أ�: اإللغــاء 

سـ�غ  واإلع�ال "في ال���س� ب�� ال�فع�ل�� س�اء" ألن ض�ف العامـل �ال��سـ�

  .)3(مقاومة االب��اء له، فل�ل م�ه�ا م�جح

�فهــ� مــ� �ــالم ال��ــاة أنهــ� ی�جعــ�ن ســ�� إلغــاء أفعــال القلــ�ب إلــى ضــعفها فــي 

 ،وجعلـــ�ا هـــ�ا ال�ـــعف م�اتـــ� ودرجـــات ،وســـ�� ضـــعفها عـــ�م ت�ـــ�ُّرها ،الع�ـــل

ف�ل�ا اب�ع� الفعـل عـ�  ،و����  م�ات� ال�عف جعل�ا له�ه األفعال ثالثة أح�ال

ح�ـى إن وقـع ق�لـه  ،ال��ارة �أن وقع وس�ا أو م�أخ�ا ع� مع��ل�ه ضعف َوَوَه�

 عــ� الع�ــل
َ
�ــافٌ� ؟، وأیــ� م�ــى ت�ــ�ُّ ز�ــٌ� م :ك�ــا فــي ق�لــ� ،مع�ــ�ل ال��ــ� ُأْلغــي

 فل�ـا تقــ�م علــى الفعـل مع�ــ�ل ال��ــ�  .؟، وال�ــ�م ت�ــ�ُّ ز�ـٌ� م�ــاف�ٌ ت�ـ�ُّ ز�ــُ� م�ـاف�ُ 

ألن تقـّ�م  ؛�اني) ل� ُی��� إلى تقّ�م الفعل على مع��ل�ه ف�ـ�زوا إلغـاءهال�فع�ل ال(

   .)4(مع��ل ال��� ��قّ�م ال��� ووق�عه ب�� ال����أ وال���

                                                           
  .2/27حاش�ة ال��ان  ،303/ 1ان�� ال�اب�  )1
  .1/120ال��اب  )2
  .1/370ش�ح ال����ح على ال��ض�ح  )3
  .4/157ـ���� ش�ح ال�ضي على ال�ا��ة  )4
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فقــ� �فهــ� مــ� قــ�له�: ��ــ�ز إلغــاء  ،ومع�ــى هــ�ا أنهــ� لــ� �ع�ــ�ا لل�ع�ــى أه��ــة ه�ــا

الفعـــل إذا ت�ســـ� أو تـــأخ� أنـــه ��ـــ�ز ذلـــ� م�ـــى شـــاء ال�ـــ��ل� �غـــ� ال��ـــ� عـــ� 

وال���ح أن الع��ي  صاح� اللغة ع�ـ�ما �ـان یلغـي أو �ع�ـل أو �علـ�  ،ال�ع�ى

إذ إن  ؛كــان مــ�ف�عا �ــال�ع�ى ولــ� ��ــ� �عــ�ف العامــل الــ�� اســ���ثه ال��ــاة �عــ�ه

قال س����ه: " فـإن  ،وال��اة ت��ه�ا له�ا ،� مع�ى اإلع�المع�ى اإللغاء ���لف ع

و�ل�ـــا  ،وف�هـــا ُأر� أبـــ�ك ،وهـــ�ا إخـــال أخـــ�ك ،ألغ�ـــ� قلـــ�: ع�ـــ� هللا أ�ـــ� ذاهـــ�

.. و�ن�ا �ان ال�أخ�� أق�� ألنـه إن�ـا .أردت اإللغاء فال�أخ�� أق�� و�لُّ ع��ي ج��

وهـ� ی��ـ�  ،��ـ��أو �عـ�ما ی ،كان ��يء �ال�ـ� �عـ�ما ���ـي �المـه علـى ال�قـ��

مــ�  :و��ــا قــال ،ع�ــُ� هللا صــاحُ� ذلــ� بلغ�ــي :ال�قــ�� ثــ� ی�ر�ــه ال�ــ� ��ــا تقــ�ل

و�ن�ــا جعــل ذلــ� ���ــا بلغــه  ،فــأخ� مــا لــ� �ع�ــل فــي أول �المــه ،�قــ�ل ذاك تــ�ر� 

   .)1( �ع�ما م�ى �المه على ال�ق�� و���ا ی�ر�"

إ��ال ع�لها لف�ًا ومع�ـى  :أ� ،وفي ش�ح ال�ف�ل الب� ���� إن س�� إلغائها 

وســ�� ضــعفها ��نهــا أفعــال غ�ــ� مــ�ث�ة وال نافــ�ة مــ� فاعلهــا إلــى  ،هــ� ضــعفها

فهــي �قــ�� أوشــ� یه�ــ� فــي  ،إذ إن تأث��هــا لــ�� ��ــاه� �أفعــال العــالج ،غ�ــ�ه

ف�عـ�� إلـى  )َذَكـ�َ (و�ن�ـا أع�لـ� ��ـا اع�ـل  ،ال�ف� م� غ�� تأث�� ���ا ی�عل� بها

 ،ألن الـــ��� قـــ� اخـــ�� ب��ـــ� و�ن لـــ� یـــ�ث� ��ـــه )ذ�ـــ�ُت ز�ـــ�اً  :ال�فعــ�ل فـــي ق�لـــ�

و��ل� هه�ا ق� تعلـ� َ�ـ�ُّ فاعـل هـ�ه األفعـال أو عل�ـه ����ـ�ٍن أو معلـ�ٍم و�ن لـ� 

  .)2(وألجل ��نها ض��فة في الع�ل جاز أن تلغى ،ی�ث� ��ه

و�ن ب�أت وأن� ت���  ،"فإن ب�أت ل���� �ال�� أع�ل� على �ل حال :وفي اله�ع

 .)3( �� ث� أدر�� ال�� رفع� ��ل حال"ال�ق

جــاء فــي حاشــ�ة �ــ� علــى ال��ــ��ح: "وثــ� إن �ــان ال��قــ�م مــا ��ــلح أن ��ــ�ن 

؟ فــإن ن�ــ�: أیــ� ت�ــ� ز�ــ�ًا قائ�ــا؟ أو م�ــى ت�ــ� ز�ــ�ًا قائ�ــا ،مع�ــ�ال لهــ�ه األفعــال

إن شـــ�� أع�لـــ� ل��ائـــ� ال�ـــالم علـــى  ،فأنـــ� �ال��ــار )قـــائ�(جعل�ه�ــا مع�ـــ�ل�� لــــ

                                                           
  .119/ 1 ال��اب )1
 .6/84ی��� ش�ح ال�ف�ل الب� ����  )2
  .490/ 1ه�ع اله�امع  )3
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ثـــ�  )ز�ــ� قــائ�( :فقلــ� أوال ،و�ن شــ�� ألغ�ــ� ولــ� تــ�� ال�ـــالم علــى ال�ــ� ،ال�ــ�

 )ت�ـ�(ـم�ى) مع��ل�� لـ(أی�) و(و�ن جعل�  ،ز��)(و )م�ى(اع��ض� �ال�� ب�� 

  .)1( ل� ��� إال اإلع�ال"

فـال ُ�ع�ـل م�ا��ـا  ،مع�ى ه�ا أن الع��ي ل� ��� �ع�ف العامـل وال ق�تـه أو ضـعفه

بل �ان ی�اعـي ال�ع�ـى الـ�� ی��ـ�ه و���ـار لـه  ،ول� ُیلِغ م�أث�ًا ��عفه ،ق�ة العامل

 ،فإن أراد ال�ـ� أع�ـل فقـال: ���ـُ� ز�ـ�ًا قائ�ـاً  ،م� األلفا� وال��اك�� ال�ي ت�اس�ه

ــَغ فقــال ج�لــة  )���ــ� ز�ــ�ًا قائ�ــاً ( ألن ق�لــه: ؛���ــُ� ز�ــٌ� قــائ�ٌ  :و�ن أراد ال�قــ�� أْل

وال یــ�ث� فــي ذلــ� �ــ�ن العامــل م�قــ�مًا ��ــا فــي ال��ــال  ،واحــ�ة م���ــة علــى ال�ــ�

أو م�ـأخ�ًا،  ،ز�ـ�ًا ���ـُ� قائ�ـاً  :أو م��س�ًا ب�� ال�ع�ـ�ل�� ��ـا فـي ق�لـ� ،ال�اب�

أ� أن  .وهــ� أن ��ــه فــي ســف� ز�ــ� قــائ� ،فــال�ع�ى واحــ� ،ز�ــ�ًا قائ�ــًا ���ــ�ُ  :ن�ــ�

   .مع�ى اإلع�ال أن ال�الم م��ي على ال�� تق�م الفعل أو تأخ�

فــال�الم ه�ــا  .ن�ــ�: ���ــُ� ز�ــٌ� قــائ�ٌ  ،ومع�ــى اإللغــاء أن ال�ــالم م��ــي علــى ال�قــ��

) ج�لـة �ـٌ� قـائ�ٌ ز (وال�ان�ـة  ،ج�لة ش� ملغاة لف�ـًا ومع�ـى )����ُ ( األولى ،ج�ل�ان

���ـ�) ثـ� أدر�ـه (فال���ل� بـ�أ �ال�ـ�  ،وهي ال�ق��دة وال�الم م��ي عل�ها ،�ق��

وال ف�ق في ه�ا س�اء أكان العامل م�ق�مًا على ال�ع��ل�� ��ـا فـي ال��ـال  ،ال�ق��

  .)2(: ز�ٌ� قائ� ����ُ ن�� ،أو م�أخ�ا ،ن��: ز�ٌ� ���ُ� قائ�ٌ  .ال�اب� أم وس�اً 

أمـــا ال�عل�ـــ�  ،تقـــ�م أن اإللغـــاء إ��ـــال ع�ـــل الفعـــل لف�ـــًا ومع�ـــى :ال�عل�ـــ� /ثان�ـــاً 

ت�ـ�ن �ال�ـيء  ،مفقـ�دة الـ�وج :أ� ،ُمعلَّقـةامـ�أة  :"إنه مأخ�ذ م� قـ�له� :فقال�ا

ــَال زوج ــ� ال مــع الــ�وج وال ِ� ع مــ� الع�ــل مع�ــى ..فالفعــل ال�علَّــ� م��ــ� .ال�علَّ

  .)3( وتق�ی�ًا"

ــه  ،وســ� إ��ــال ع�ــل الفعــل لف�ــًا ومع�ــى هــ� وجــ�د مــانع لف�ــي أ� م�ــيء مال

وَلَقد علِمـوا َلَمـِن وق�له تعـالى:  ،عل�� َل��ٌ� قائ� :ن�� ،�الم االب��اء ،ص�ر ال�الم

                                                           
1( 1/253.  
  .2/29ی��� معاني ال��� لفاضل ال�ام�ائي  )2
   .4/159ال�ضي على ال�ا��ةش�ح  )3
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َتا م�ـ� (ل��� قائ�) و(ف��لة  ]202 ، اآل�ة:[ال�ق�ة اش��اه َماَل� ِمن َخَالق َم� اشـ��اه) سـ�َّ

 ،الم االب��اء)(اله�ا لف�ا ألجل ال�انع اللف�ي عل�) ل�� ُعلِّ� ع�ه�ا فع(مفع�لي 

   .ألنها لها ال��ارة

 وَظن�وا َمـاَل�م ِمـن َمحـيٍص  في ق�له تعالى:  )ما(ن��  ،وم� ال�علقات ح�وف ال�في

ل�  )إنْ (و .]65 ، اآل�ـة:[األن��ـاء َيْنِطُقـون َعلِْمُت َما �ؤالء :وق�له تعالى ]48، اآل�ة: [فّ�ِ

 ،إنْ (فال��ل�ـان �عـ�  ]52، اآل�ـة: [اإلسـ�اء م إِال� َقلـيالً وَتُظن�وَن إْن َل�ِ�ْـت� ن�� ق�له تعالى: 

وعِل�) عامالن فـي  ،ت��(والفعالن  ،ن�� س�تا م�� ال�فع�ل��) في م�ضع ماو 

   .ال�ع�ى دون اللف�

ــُدون: تعــالىن�ــ� ق�لــه  ،واالســ�فهام ــا تُوَع ــٌد َم ــٌب أْم َ�ِعي  ، اآل�ــة:[األن��ــاء وإْن أَْدري أَ�ي

 وق�لـه تعـالى:  ،]71، اآل�ـة: �ـه[ وَلَتْعَلُمن� أَي�نـا أَشـد� عـذابًا َوأَبَْ�ـ�: وق�له تعالى ،]109

ا َلبُِثــوا أََمــَداولِـَنْعلم أَي� الِحــزْب�ْ� أْحَ�ــ� لَِمــ فال��ـل �عــ� ال�علِّـ� فــي  ،]12 ، اآل�ــة:[ال�هـف

    .م�ضع ن�� سادة م�� ال�فع�ل��

سـ�اء �انـ� ��ع�ــى ) 1(وال�عل�ـ� ع�ـ� ال��هـ�ر ��ـ�ن فـي األفعـال القل��ـة ال���ـ�فة

وعل�ه فال�عل�� ع��ه� ال ���ز إال في األفعـال ال�ـي ��ـ�ز  ،العل� أم ��ع�ى ال��

أََشــد� َع�ـَـ�  ثـُـم� َلَنْنــزََعن� ِمــْن �ـُـل� ِشــيَعٍة أَي��ــمولهـ�ا َحَ�ــل ال�ل�ـُل ق�لــه تعـالى:  ،ف�هـا اإللغــاء

ــا ــرحمَن عِ�ي وال�قــ�ی�: ل��ــ�ع� فــي  ،علــى ال��ا�ــة و�ضــ�ار قــ�ل ]69، اآل�ــة: مــ���[ ال

ــم(فـــ ،كــل شــ�عة الــ�ی� �قــال فــ�ه� أیُّهــ� أشــ� ــد� (و ،اســ�فهام م�فــ�ع �االب�ــ�اء )أي��  )أش

اســ� م�صــ�ل م��ــي علــى ال�ــ�  )أي� (وع�ــ� ســ����ه  .وال��لــة مقــ�ل القــ�ل ،خ�ــ�ه

ـــزعن(ل�ـــق�� صـــ�ر صـــل�ه فـــي م�ـــل ن�ـــ� علـــى ال�فع�ل�ـــة لــــ وع�ـــ� الفـــ�اء  ،)َلَنْن

) وخ�َّجــا أي��ــم أََشــد� (ن اآل�ــة �ال��ــ� وَ�قــ�آ ،م�صــ�لة ال ت��ــى )أّي (وال��ــائي أن 

م� �ل ش�عة) فالفعل اك�فـى �ال�ـار وال��ـ�ور (ال�فع على أن ال��ع ق� وقع على 

ــا: ��ــا اك�فــى به�ــا فــي ق�لــه تعــالى  ،عــ� صــ��ح ال�فعــ�ل ــن َرْحَم�َِن ــ�ُ ِم ــا َل  َووَ��ْن

                                                           
  .45/ 2ش�ح اب� عق�ل  )1
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 ،لَ�ْ�ـِ�ع�َّ �عـَ� �ـّلِ شـ�عة أ�: ،وفي ق�ل�ا: أكلُ� م� �ـّلِ �عـام ،]50 ، اآل�ة:[م���

  .)1(: أیُّه� أش�ُّ على ال�ح�� ِع��ا؟ فقال م���ئاً ُه� ئل سأل: َم�و�أنَّ سا

وع�ــ�  ،)2( ��ــ�ن إال ���ــا �ــان ��ع�ــى العلــ�أمـا ع�ــ� ال��ــ�د وثعلــ� وابــ� ���ــان ال

س�اء �ان م� أخ�ات �� وَعِل�  ،اب� ع�ف�ر أن ال�عل�� ���ن في �ل فعل قل�ي

  .)3(واخ�اره اب� ه�ام ،أم ل� ���

أز�ـى) فـي  (ن��  ،لعل ال��ه�ر أن ال�عل�� ��ارك أفعال القل�ب ��ه أفعال أخ�� 

أ��ـ�) ��ـا فـي ق�لـه ( و ]19، اآل�ـة: [ال�هـف َ�ْنظـروا أَي��ـا أْز�ـ� طعامـاً َفلْ : ق�له تعالى

ــ�ي�كم :تعــالى ــون ب ــ ويب� ــون َفَس�ُبُ�   :وســَأَل فــي ق�لــه تعــالى ،]56، اآل�ــة: [القلــ� المفت

ن يوُم الدين �س�لون أي�ا ]12، اآل�ة: ال�ار�ات[.   

؟ وهل س�� ال�عل�� مع��� ا ما الف�ق ب�� ال�عل�� واإللغاءوال��ال ال�� ُ���ح ه�

  أم  العامل ه� ال���؟ 

وال�عل�ـ� إ��ـال ع�ـِل  ،ع�ف�ا أن اإللغاء إ��ال ع�ِل الفعـل لف�ـًا ومع�ـى ال ل�ـانع

 .)4(إذا �ل تعل�� إلغاء ول�� �ل إلغاء تعل�� ،الفعل لف�ا َال م�ال ِل�انع

أن العامل الُ�لَغى ال ع�ل له ال��ـة ال  :أح�ه�ا ،والف�ق ب��ه�ا ��ه� م� وجه�� 

ـــ� ع�ـــل فـــي ال��ـــل ال فـــي اللفـــ� ،فـــي اللفـــ� وال فـــي ال��ـــل  ،وأن للعامـــل ال�عل

 ،فـال ��ـ�ز اإلع�ـال مـع وجـ�د ال�ـانع ،أن س�� ال�عل�� م�ج� لإله�ـال :وال�اني

ز��ًا ���ُ�  :����ز ،وس�� اإللغاء م��َّز لإله�ال ،��ُ� ما ز��ًا قائ�اً  :فال �قال

  .)5(قائ�ًا وز�ٌ� ���ُ� قائ�ٌ 

أ� ضعف العامل  ،-أ��اً –هل �فه� م� ه�ا أن العامل ه� س�� ال�عل�� 

ع� ت��ي اللف� ال�� له ال��ارة ال�� حال ب��ه و��� مع��ل�ه؟ و�ذا �ـان �ـ�ل� 

   .فهل ما �ع� األداة ال�ي تعل� الفعل ع� الع�ل م��قل ع� ما ق�لها؟
                                                           

ــــي الل��ــــ� 4/2119، وارت�ــــاف ال�ــــ�ب 6/87، وشــــ�ح ال�ف�ــــل البــــ� ��ــــ�� 2/34ال��ــــاف  ی��ــــ� )1 ، ومغ�

1/544.  
  .4/2114ارت�اف ال��ب  )2
  .213/ 1، و حاش�ة ال�س�قي على مغ�ي الل��� 1/183ان�� ال�ق�ب  )3
  .6/86ی��� ش�ح ال�ف�ل  )4
  .2/54ی��� أوضح ال��ال�  )5
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فلـ�  ،إن س�� إ��ال ع�ل الفعل لف�ًا ه� وجـ�د ال�ـانع اللف�ـي الـ�� لـه ال�ـ�ارة

ج عـــ� أن ��ـــ�ن لـــه صـــ�ر ال�ـــالم فأ�ق�ـــْ� أع�ـــل مـــا ق�لـــه ��ـــه أو ���ـــا �عـــ�ه ل�ـــ� 

أ� أصــل مــا لــه صــ�ر  ،ال��لــُة ال�ــي دخل�ــه علــى صــ�رتها ال��ل�ــة رعا�ــة ألصــله

عل�ـ� ل��ـٌ� ( :ف�ع�ى ق�ل� ،، ل�� مع�ى الفعل �ع� ال�عل�� وق�له ُهَ� ُه�َ )1(ال�الم

��ا �ان ق�ل ال�عل�� وان��اب ال��أی� في عل�� ز��ًا  ،ه� عل�� ��اَم ز�� )قائ�ٌ 

ـــا .)2(قائ�ـــاً  ـــ�ه م�جـــ�دًا فـــي  ،و���ـــال ع�ـــل الفعـــل لـــ�� م�لق بـــل ع�ـــل الفعـــل وأث

عل�ـ� َل��ـٌ� ( :في ق�ل� )ل��ٌ� قائ�ٌ (فـ ،و��ه� ه�ا األث� ع�� الع�ف عل�ه ،ال��ل

عل�ـ� َل��ـٌ� قـائٌ�  :تق�ل ،في م�ل ن�� ب�ل�ل ج�از الع�ف عل�ه �ال��� قائٌ�)

   .ع�فا ع� ال��لة ال�علَّ� ع�ها ،وجال�اً 

  :ف�ع�ـى ق�لـ� ،أمَّا م� ح�� ال�ع�ى فإن مع�ـى ال��ـ� ���لـف عـ� مع�ـى ال�فـع

فــ�خ�ل الــالم أفــاد  ،)(عل�ــُ� دمحمًا م�ــاف�اً  :آكــ� مــ� ق�لــ� )عل�ــُ� ل���ــٌ� م�ــاف�ٌ (

�ــان  ،ذا ع�فــ� �ــال�فعفــإ ،مع�ــى ال����ــ� وجعلهــا فــي ال�أك�ــ� ����لــة جــ�اب الق�ــ�

و�ذا ن�ـ�� لـ� ��ـ�  ،ف���ن ����لة مـا ق�لهـا فـي ال�أك�ـ� ،ال�ع�ى على تق�ی� الالم

ـــــالم ـــــى تقـــــ�ی� ال ـــــى عل ـــــ� م��ـــــ�ة ،ال�ع� ـــــة ال�ع��فـــــة غ� ـــــ� ال��ل ـــــ� ،ف�ان  :فق�ل

ــ�ٌ راجــعٌ ( م��ــ�ة ����لــة ال�ع�ــ�ف  )عل�ــُ� ل���ــٌ� م�ــافٌ� وخالــ� راجــعٌ (فــي  )خال

فــإن هــ�ی� االســـ���  )وخالــً�ا راجعــاً (��ــالف إذا �ــان ال�ع�ــ�ف م��ــ��ًا  ،عل�ــه

 ،وال�فـي ،االسـ�فهام ،وهـ�ا ی���ـ� علـى �ـاقي ال�علقـات ،ال���ـ���� غ�ـ� م��ـ�ی�

عل�ـــُ� أم��ـــٌ� حاضـــ�ٌ وخالـــ�ًا  :فـــإذا �ـــان ال�علـــ� االســـ�فهام فـــي ق�لـــ� :وغ��ه�ـــا

 ،أَُهـَ� حاضـٌ� أْم غائــ�ٌ  عل�ـ�ُ  :مع�ـاه )عل�ـ� أم��ـٌ� حاضـ�ٌ ( :فـإن ق�لـ� )غائ�ـاً 

ــه ِلعل�ــ� ــ� ُت��ــ� ع�ــه بــل ت��َ� ــ�ًا غائ�ــاً ( :وق�لــ� ،ول وعل�ــُ� خالــ�ا  :مع�ــاه )وخال

أمــا  مــا �عــ�  ،)3(ولــ� ت��ــ� عــ� ح�ــ�ر دمحم ،فقــ� أخ�ــ�َت عــ� ��ــاب خالــ� ،غائ�ــاً 

األدوات ال�ي تعل� الفعل ع� الع�ل في اللف� ف��ت��  ارت�ا�ـا وث�قـا ��ـا ق�لـه؛ إذ 

ــاً  :فق�لــه تعــالى ،ف�ــله ع�ــه یــ�د� إلــى تف�ــ� ال�ــالمإن  ــ� طََعام ــا أَْز� فــي ق�لــه  أَي��

                                                           
  .1/370ی��� ش�ح ال����ح على ال��ض�ح  )1
  .4/159ـ���� ش�ح ال�ا��ة لل�ضي  )2
  . 2/37ـ���� معاني ال��� لل����ر فاضل ال�ام�ائي  )3



  
  
  
 خالد دمحم إغویلة

 

  )2020(یونیو  األولالعدد ) 33المجلد  (
167 

 :م�ت��ـــة ارت�ا�ـــا تامـــا �ق�لـــه ]19 ، اآل�ـــة:ال�هـــف[ فْل�َنُظـــرُ أَي��ـــا أَْز�ـــ� طََعامـــاً  :تعـــالى

َفْلَ�ْنُظـر فالق�ـ� ر�ـ� ال��ـ� �ال�عــام ،ألنـه لـ� ق�ع�هـا ع�هـا ال ��ـ���� ال�ع�ـى، 

اب األِ�ُ  :وق�له تعالى مـن  :فق�لـه تعـالى ]26 ، اآل�ـة:[الق�ـ� َسَيْعلُمون غَدًا َمـِن اْ�َكـذ�

   :وفي ق�ل ُ���� سيعلمون :م�ت�� �ق�له تعالى ا�كذاب

  وال ُم�جعات القل� ح�ى َت�لَّ�   ***وما ��ٌ� أدر� ق�َل ع�َّة َما الُ��ا  

 ،، م�أخ�ا ع�ه في ال�ع�ـى)ما أدر� ( م�علقًا بـالُ��ا) ( ن�� ال��� �ق��ي أن ���ن 

ذلـ� ألنـه بـ�أ ف�ـ�َّ� أنـه مـا �ـان یـ�ر� ق�ـل  ؛وال ���ز أن ���ن م�ق�ما في ال�ع�ـى

 .مـا ال��ـا وم�جعـات القلـ� :وما ه� ال�� ال ی�ر�ـه ؟ هـ� شـيء خـاص وهـ� ،ع�ة

ذلـــ� ألنـــه  ؛ج�ـــ� �ال��ـــال )أدر� ق�ـــل عـــ�ة(وتـــ�خ�  )مـــا ال��ـــا(فلـــ� ذه�ـــ� تقـــ�م 

أتي فـــي هـــ�ه وأغلـــ� أم�لـــة ال�عل�ـــ� تـــ ،ومـــا ��ـــ� مـــا ال��ـــا أدر� ق�ـــل عـــ�ة :�ـــ�ن �

     .)1(اإلحالة ال�ي ذ��ناها"

على ارت�ا� مـا ق�ـل األداة  -أ��ا–وج�از الع�ف على م�ل ال��لة ال�علقة ی�ل 

ال�ـ�اق مـ�  ال�ي تعل� الفعل ��ا �ع�ها ح�� إن ه�ا ال��ت�� في الع�ف �ق���ه

وأن ��ـ�ن مـا �عـ� أدوات ال�عل�ـ�  ،جهة ال�ع�ى ���� ���ن الفعل م�علقا ��ا ق�له

وال ��ـ�ز أن ��ـ�ن  ،����ن تال�ا في ال�ع�ى ��ا ه� تاٍل فـي اللفـ� ،م�علقا �الفعل

َ�َعْثَنـا�ُم لِـَنْعَلَم أَي� َفَ�بْنا ع�� آَذانِ�ِم �� ا�َك�ِف ِسنِ�َ� َعَدًدا ثُـم  :قال تعالى ،م���ًأ �ه م��قالً 

أي� (فال��اق �ق��ي أن ��ـ�ن  ،]12، 11 ، اآل�ات:ال�هف[ اْلِحزْبَ�ِْ� أَْحَ�� لَِما َلبُِثوا أََمًدا

ــزب��  ؛م�ــأخ�ة ع�هــا فــي ال�ع�ــى م�ت��ــة بهــا غ�ــ� م��ــ�أ بهــا )َنْعَلــ�ُ  (م�علقــة بـــ )الح

ومـاذا �علـ� ؟ �علـ�  ،وهـي أن �علـ� ،ألنه ب�أ ف��� أنه أنـامه� سـ��� ثـ� �عـ�ه� ِلعلَّـة

    .)2(؟َم� م�ه� أح�ى أم�ًا ل�ا ل���ا :ش��ًا خاصًا وه�

فــي ب�ــ� ���ــ�  )مــا ال��ــا(�ــالع�ف علــى م�ــل  )م�جعــاِت القلــ�(ون�ــ� 

  :وفـي ق�لـ� ،و�ال لـ� ی���ـ� ال�ع�ـ�ف ،ال�اب� ی�ل علـى ارت�ـا� ال�علـ� �الفعـل

                                                           
 .208وال��اة ب�� األزه� وال�امعة ال���  )1
 . 33/ 2ی��� معاني ال��� لل����ر فاضل ال�ام�ائي  )2
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ــٌ� غائــ�ٌ ( :لــ� ع�فــَ� عل�هــا �ــال�فع وقلــ� )عل�ــُ� أم��ــٌ� حاضــ�ٌ ( ل�انــ�  )وخال

   .ال��لة ال�ع��فة داخلة في االس�فهام ول�ان مع�ى ال��ل��� واح�

          
  

  ال�ات�ة

ول�ــ� لــ�� مع�ــى هــ�ا أنهــ� أه�لــ�ا  ،خالصــة القــ�ل أن ال��ــ����  اه��ــ�ا �العامــل

بل جعلـ�ه األسـاس وأولـ�ه ع�ـای�ه� واه��ـامه� فـي  ،ال�ع�ى ع�� وضع ق�اع� ال���

ح�ـــى أن�ــا ن�ـــ�ه� ��علــ�ن لل��ـــألة ال�احــ�ة أك�ـــ� مــ� وجـــه  ،مع�ــ� أبـــ�اب ال��ــ�

و��ــ�ة األوجــه اإلع�اب�ــة لــ�� مع�اهــا أن هــ�ه األوجــه ذات داللــة مع���ــة  ،إع�ابــي

إذا  بـل ل�ـل وجـه دالل�ـه إال ؛وأن لل���ل�  ال�� أن ���ع�ل ما ��ـاء م�هـا ،واح�ة

ففــي  ،وهــ�ا االه��ــام �ــال�ع�ى ���لـف و��فــاوت مــ� �ــاب إلــى آخــ� .كـان ذلــ� لغــة
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Abstract 

The research aims to find out the reason why Arab native speaker 
cancelled verbs of heart or suspension them. It also presents this 
question: Is the reason for canceling and suspending “العامل” “word 
governing another” from functioning related to the strength or 
weakness of the " العامل  " word governing another? In other words, is the 
reason verbal as claimed by grammarians? Or that the Arab native 
speaker was influenced by and interested in the meaning. Is the “العامل” 
incorporeal? The descriptive approach was used to achieve the study 
objectives. The results indicate that, when the Arab native speaker was 
cancelling, or suspending, he/she was not influenced by"العامل " “word 
governing another” or even paying attention to it. On the contrary, 
he/she was more interested in the meaning. He/she did not even know 
 word governing another" which the grammarians presented" "العامل"
afterwards. In addition, when the grammarians established grammar 
rules, they were interested in the meanings as well as the verbals. 
However, regarding verbs of heart, they gave priority to "العامل" "word 
governing another" rather than the meaning. 
 
Keywords: Cancellation and suspension, Verbs of the hearts. 

    

  


