
 ( القرآني النحو حيث  من  االشتغال ) المحاضرة عنوان 

 . وأقسامه   صوره هي   وما  النحاة عند  اشتغال  ة مث  فعال وهل االشتغال  عن  نتكلم  واالن

 االشتغال 

 : معناه

  عنه   اشتغل  المفعول، واسم   الفاعل، كاسم  الفعل، يشبه   ما  أو فعل بعده  اسم  كل  هو   النحاة عند  االشتغال 

 (. 1)  لنصبه مناسبه أو  هو   عليه سلط  لو  بمتعلقه،  أو  بضميره 

  لم  ولو   ضمير  الفعل  ذلك فينصب  نحوهما، أو  فاعل اسم او فعل، عنه   ويتأخر   اسم، يتقدم  أن  ذلك ومعنى 

  خالد، ضمير  نصب  أكرم  فالفعل  ،(مكرمه أنا خالدا)  و  ،(أكرمت  خالدا) نحو   لنصبه، بضميره  يشتغل 

 . المتقدم االسم  لنصبا  موجودا الضمير هذا يكن  لم  ولو  خالد،  بضمير   اشتغل الفاعل واسم 

  ضربت   وسعيدا  أخاه  أكرمت  خالدا:  نحو   متعلقه يشتغل أن  ومنها  ذكرت  ما  منها  صوره له  واالشتغال

 . صديقه 

  بنفسه   عليه تسلطه   يصح ال  يكون   وقد  ذكرت  كما  بنفسه،  المتقدم االسم  على تسلطه يصح   الفعل يكون  وقد 

  ،[31:  اإلنسان{ ]أليما عذابا  لهم  أعد  والظالمين } تعالى   وكقوله به، مررت  وأخاك  عليه  سلمت  خالدا نحو 

 . هنا  بنفسه ( الظالمين) على   يتسلط   أن يصح  وال ،(عذاب )  على   متسلط( أعد ) فـ

  بالفعل منصوبا  يكون   قد  الضمير وهذا  رأيت، كما المتقدم االسم  على  يعود  ضمير من  االشتغال في  والبد 

:  تعالى   قوله ونحو( عليه   سلمت  خالدا)  نحو جر،  بحرف  مجرورا يكون  وقد (  أكرمته خالدا)  نحو  المتقدم

 ( أخاه أكرمت  خالدا)  نحو  إليه مضاًفا يكون  وقد  ، [31:  اإلنسان { ]أليما عذابا  لهم  أعد  والظالمين}

 : ناصبه

  فعل ناصبه  أن  إلى  البصريين النحويين  جمهور  فذهب  عنه   المشغول االسم ناصب  في  النحويون اختلف

  المعنى  في ويناسبه  أكرمته، خالدا أكرمت  أي( أكرمته خالدا)  نحو  في المذكور للفعل مماثل  وجوبا  مضمر

  أهنت  والتقدير (  أخاه ضربت  خالدا) و  عليه، سلمت  خالدا حييت : والتقدير( عليه  سلمت  خالدا) نحو  في

 . أخاه ضربت  خالدا

  أن  إلى  الفراء وذهب  ملغي،  الضمير وأن المتأخر، بالفعل   المتقدم االسم  نصب   أن إلى الكسائي وذهب 

 . واحد   لشيء المعنى في  ألنهما   المذكور، بالفعل منصوبان  والضمير االسم 

  أن يصح  ال  كما  المتقدم االسم  ينصب  أن  يصح ال (  مر) الفعل  فإن ( به مررت  سعيدا) نحو   عليهما  ويرد 

  خطت   خالدا) و ( داره هدمت   زيدا) ونحو  بالحرف،  إال إليه  يتعدى ال  الفعل  ألن  المجرور الضمير يلغي

 . قبله المنصوب  االسم على   الفعل تسلط يصح  ال  فإنه ( له  قميصا

  يجدوا لم  ولما   النحاة عند  ناصب   من له البد  منصوب، كل ألن   اإلعراب  صنعة إليه  دعت  التقدير وهذا

 . التقدير  إلى  اضطروا المتقدم،  لالسم ناصبا



  وتنحل  تتمزق، الجملة  فإن  للجملة مفسد  للمعنى، مفسد  الباب  هذا في  النحاة إليه ذهب  الذي  رالتقدي إن

 . التقديرات  من  ذلك وبنحو(  يحبه   رجال أحببت  خالدا سررت )  و  ،(أكرمته خالدا أكرمت ) بتقديرنا 

  محمدا)  و(  عليه سلمت  خالدا) نحو   في  مقبول، غير (  أكرمته خالدا) نحو  في  مقبول الفراء إليه  ذهب  وما

 . الكسائي  إليه ذهب   ما وكذلك( له قميصا  خطت 

  الفراء إليه ذهب   وما   للجملة مفسد  للمعنى، مفسد   أنه إال اإلعرابية الصنعة  مع  متمش  الجمهور فتقدير

 . التعبيرات  من كثير  في يستقيم   وال اإلعرابية  للصنعة  مفسد  والكسائي 

  التقديرات، هذه ذكرت  وإنما  المعنى  هو  يعنينا   الذي وإنما  واختالفاتها،  النحاة  تقديرات   تعنينا  ال  هنا ونحن 

 . - سنرى كما - بالمعنى  عالقة  ذات  أمور  عليها  تترتب  ألنها 

  يؤدي خاص  اسلوب   هو  وإنما   المعنى، بهذا عنه  مشغول  وال  اشتغال  ثمة   ليس أنه  نرى  فيما  األمر  وحقيقة 

  سعيد ) و (  أخاه أكرمت  خالدا) و ( عليه  سلمت  محمدا)  قولهم ذلك على  يدل  ومما اللغة  في معينا  غرضا 

  فإن  المتقدم  المنصوب  االسم  على الفعل  تسليط يمكن  وهل   األمر؟ هذا  في اشتغال فأي ( أخيه مع انطلقت 

 . نرى  كما الزما يكون  قد  الفعل

  اصطالح  على  االبقاء في نرغب   ناك وإذا أصال، اشتغال  ثمة   فليس والفراء  الكسائي  رأي  على   وأما

 . القوم ذكره  ما ال  سنذكره، آخر معنى  به نقصد  فإنا  عنه  والمشغول االشتغال 

  له  نذكر ألنه  داعي  وال   منصوبا عنه  مشغوال  المتقدم االسم  يعرب   أن يمكن فإنه  اإلعراب  يخص  فيما  أما

  في  الفاعل، أن  يقال   أن يمكن فإنه  لها، موجب  ال  التي  العامل  نظرية  على  مبني  الناصب  التقديم  ألن  ناصبا

  داعي وال وهكذا منصوب،  عنه   والمشغول مرفوع  والمبتدأ  منصوب، به والمفعول  مرفوع،  العربية 

 . وأحدثوه   هذا فعلوا الذين هم فالعرب  الجواب، من البد  كان  وإذا هذا أحدث  الذي العامل عن  للسؤال

 :  المصدر

 السامرائي  صالح   فاضل للدكتور النحو معاني 


