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 ( والرفع  النصب  بين  االشتغال)المحاضرة عنوان 

 : أقسامه

 . أرجح  والرفع  االمران  فيه  يجوز ما  -

 . أرجح  والنصب   األمران  فيه  يجوز ما  -

  وجه   لكل أن  نعتقد   أننا وذلك  نرى،  فيما  نظر  ففيها  ترجيح   بدون  أو الترجيح مع األمرين  جواز مسألة وأما

  أن  عليك  وجب  معينا، معنى  أردت  فإن  الرفع، معنى  غير النصب  فمعنى  اآلخر، الوجه  يؤديه  ال   معنى

 . معينا  تعبيرا تقول 

  واحد؟ بمعنى  هما  هل  ولكن   ،(أكرمته محمًدا) تقول  أن  يصح  كما ( أكرمته محمد  )  تقول  أن يصح  ال  أنه

  فهل  عمدة(  أكرمته  محمد )  في( محمد ) و  فضلة،( أكرمته محمدا) قولك في( محمدا) أن  يكون،   ال  ما هذا

 ذاك؟  يكون   أن يمكن كيف  كالعمدة؟ الفضلة تكون

  محمًدا) و كذا،  بمعنى  وهو(  أكرمته محمد )  قولهم  العرب  عن  ورد : النحاة يقول  أن  المأمول  كان  أنه

  النصب،  تعين  اآلخر المعنى أردت  وإن الرفع  تعين الفالني  المعنى  اردت  فإن  كذا بمعنى  وهو (  أكرمته

 . األساس على  يقوم   ال  باطل   ترجيح المعنى  إلى  النظر دون من  ترجيح   وكل

 . النحاة  عالجها التي  الشاكلة، غير  على   االشتغال موضوع  يعالج  أن  ينبغي  ولذلك

 : والنصب   الرفع بين  الفرق

  فيها  لكم  خلقها   واألنعام: } تعالى   قال التعبيرين؟  بين  الفرق  فما  أكرمته، وخالد    أكرمت، خالدا تقول  - 1

  وما  ذاك فلم  بالرفع ، [224:  الشعراء{ ]الغاوون يتبعهم والشعراء: } وقال بالنصب، ، [5:  النحل { ]دفء

 بينهما؟   االختالف وجه 

  ولكن   وبالنصب،  بالرفع ذكرناها  التي  الجملة  من جملة  كل تقال  أن  النحوي،  التركيب  حيث   من يصح  أنه

 واحد؟   بمعنى  تكون هل

 األمر؟  هذا  حقيقة  فما أساس،  على   تقوم ال  ترجيحات   عندهم أن  وذكرنا  ذلك، في  النحاة رأي  ذكرنا  نحن 

  المتكلم  هو  أكرمته،  محمًدا وفي   محمد، هو( أكرمته محمد ) قولك نحو في  عنه  المتحدث  أن  الواضح  من

  عن  االخبار  ،(عليه  سلمت  زيدا) وفي  زيد  عن  فيه االخبار( عليه سلمت   زيد ) قولك  نحو  في وكذلك

  زيد ) و ( زيدا  ضربت )  بين الفرق : العباس  ابو  قال: ( " النحو علل  في اإليضاح ) في  جاء  المتكلم،

 قلت  وإذا  فعلك، وقع أين  وتثبت  نفسك،   عن تخبر  أن أردت  فإنما( زيدا ضربت ) قلت  إذا إنك( ضربته



  لالهتمام ( ضربته زيًدا)   قولك في ( زيدا) قدمت  ولكنك(.  1" ) زيد  عن   تخبر   ان أردت  فإنما( ضربته  زيد )

 .العمدة درجة  إلى يرقي  ال  حديث  أنه  غير   عنه  والحديث   به،

  متحدث  المبتدأ ألن المبتدأ، من أقل بدرجة  عنه  للحديث  االشتغال  في  المنصوب  قدمت  أنت  آخر  وبتعبير

  بين   فالفرق أساسا، غيره  على   يدور  الحديث  فإن  عنه،  المشغول بخالف  أساسا عليه   يدور  والحديث  عنه، 

  عنه  أخبارك  وجعلت  محمدا، الحديث  مدار جعلت  بالرفع  أنك ( أكرمته محمد )  و(  اكرمته محمدا) قولنا 

 . لالهتمام محمدا فيها قدمت  فقد  األولى أما. االهتمام  مدار وهو

 ..   والمبتدأ  عنه  المشغول بين الفرق  يوضح   مثال وإليك

  قدم  وقد   عنه، المتحدث  هو   إليه فالمسند  االشتغال،   باب   في أما عنه،   المتحدث  هو   -  ذكرنا كما - المبتدأ إن

 : تقول كالمبتدأ ال   ثانوية،  بصورة  عنه  للتحدث  عنه   المشغول

  يحبونه  الناس  فإن العادل أما  قلوبهم، إلى مبغض  عليهم   ثقيل  أنفسهم، في  ويحتقرونه   الناس يكرهه   الظالم)

 : وتقول  فترفعه  الظالم  على   الكالم أن  تالحظ فأنت ( ويحترمونه

  وقهره،  أذلة والمستعبد  أهلكه، والظالم  الكافر، عاقب   يهمل،  ال  أمهل إذا وأنه   وعقابه،  ربك إلى ترى   أال)

 . قدم  ما  وقدم  سبحانه، للا  على  الكالم فإن( أزاله والباطل 

  الكريمة  القرآنية   اآليات  في  نظرنا  ولو: الكالم وجه وهذا. والباطل  والمستبعد   الظام فنصب  لالهتمام،

 . ذلك مصداق لوجدنا 

  وإليك  السبب، لوضح  السياق  إلى رجعنا  ولو بالنصب {  رواسي فيها  وألقينا   ممدناها واألرض : }تعالى  قال

  استرق  من  إال  رجيم،  شيطان كل من  وحفظناها.  للناظرين وزينها بروجا  السماء في  جعلنا ولقد : }السياق

  وجعلنا   موزون، شيء  كل  من  فيها  وأنبتنا   رواسي  فيها  وألقينا   مددناها واألرض .  مبين  شهاب  فأتبعه  السمع

 [. 20 - 16:  الحج{ ]برازقين له لستم ومن  معايش  فيها لكم

  فيها وأنبت   رواسي فيها وألقى   األرض  ومد  وزينها،   بروجا   السماء في  جعل  الذي للا  على هو   إنما فالكالم

 . المعايش  فيها  وجعل   شيء، كل  من

  ذكر، ما  بين من  بها  لالهتمام  األرض  قدم  ولكن  األرض  على ال  تعالى   للا  على  - ترى كما  - فالكالم

  على   يدور  األصل في الكالم  كان  وإن فإنه ( إلخ ..  مددناها  واألرض ) فقال عدد   ما بين  من عنها   والحديث 

  رفع ولو تعالى، للا  على   وبعد   قبل فيها والكالم فقدمها،  باالهتمام األرض  خص  وقدرته،   تعالى،  للا

 . ذلك غير والسياق إليها  واإلسناد  عنها  يدور الحديث  لكان( األرض )

  بالنصب  ، [27: الحجر{ ]السموم نار من  قبل  من  خلقناه  والجان }  تعالى   قوله ذلك، يوضح آخر  مثاال وإليك

 . ذلك يوضح  السياق  إن  يرفع؟  فلم

 : تعالى   قال آنفا، سردناها  التي  اآليات  سياق في  وهو تعالى   للا  على  الكالم  إن

  ربك  قال  وإذ .  السموم  نار  من  قبل من خلقناه  والجان.  مسنون  حمإ من صلصال  من اإلنسان خلقنا  ولقد }

  له  فقعوا  روحي  من فيه  ونفخت  سويته  فإذا. مسنون حمإ  من  صلصال  من  بشرا  خالق إني للمالئكة

  تكون   أال مالك يإبليس  قال  الساجدين، مع  يكون   أن أبى  إبليس إال  أجمعون،  كلهم المالئكة  فسجد . ساجدين 



.  رجيم  فإنك منها فاخرج قال  مسنون، حمإ  من  صلصال  من خلقته  لبشر ألسجد  اكن  لم  قال . الساجدين  مع

  الوقت  يوم  إلى . المنظرين  من  فإنك  قال . بعثون  يوم  إلى  فانظرني رب  قال . الدين  يوم  إلى  اللعنة  عليك وإن 

.  المخلصين  منهم عبادك إال  أجمعين،  وألغوينهم   األرض  في لهم  ألزينن  أغويتني بما رب  قال  المعلوم،

  - 26:  الحجر { ]الغاوين من اتبعك من   إال سلطان   عليهم  لك  ليس عبادي  إن. مستقيم  على  صراط  هذا قال

42 .] 

  عليه،   للكالم الضمير عليه وأعاد   فقدمه بحديث، الجان  يفرد  أن  أراد  لكنه  وخلقه،  تعالى   للا  على  فالكالم

  الحديث  مدار فإن  اإلنسان ذكر وإن   أنه والجواب   أيضا؟  اإلنسان ذكر وقد   اإلنسان، يقدم لم  ولم :  تقول  وقد 

 . ربه ومجادلته   إبليس  على   فالكالم الجن  عن   اآليات  هذه في

  يتعلق القصد  ألن الجان  وقدم   أهم، عليها الحديث  ألن األول،  اآليات  في األرض  قدم أنه  ترى فأنت 

 . بذكرهم 

 السامرائي  صالح فاضل  للدكتور النحو  معاني: المصدر


