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  االشتغال-7
االشتغال في اصطالح النحویین ھو أن یتقدم اسم ویتأخر عنھ :   تعریف االشتغال-1

 لو فرغ من فعل عامل في ضمیره أو في اسم عامل في ضمیره، ویكون الفعل بحیث
زیدا  (ذلك المعمول وسلط على االسم األول لنصبھ، مثال ما عمل الفعل في ضمیره 

فالھاء في ضربتھ مفعول بھ للفعل ضربت  وھي عائدة على زیدا،  ومثالھ )  ضربُتُھ
فالھاء في مررت بھ في محل نصب مفعول بھ للفعل مررت، ) زیدا مررُت ِبِھ(كذلك 

 ومثال ما اشتغل فیھ الفعل باسم عامل في ضمیر االسم وإن كانت مجرورة بالباء،
فالفعل ضربت عمل النصب في كلمة أخاه وھي منصوبة ) زیدا ضربُت أخاُه(األول 

باأللف، وھي ألنھا مضافة إلى الضمیر الھاء قد عملت الجر في الضمیر، فالفعل عامل 
د،  والتقدیر في في أخاه ومشغول عن زید، وأخا عامل في الھاء التي تعود على زی

وال ) جاوزُت زیدا مررُت بِھ(وفي المثال الثاني ) ضربُت زیدا ضربُتُھ(المثال األول 
َأَھْنُت (یقال مررت ألن ھذا الفعل ال یتعدى بنفسھ بل بحرف الجر، وفي المثال الثالث 

وال یقال ضربت ألنھ لیس المقصود ضرب زید بل ضرب أخیھ، )  زیدا ضربُت أخاه
 .ة لھوذلك إھان

ویمكن تعریف االشتغال أیضا بأنھ أن یسبق اسم عامال مشتغال عنھ بضمیره أو مالبسھ 
 .لو تفرغ لھ ھو أو مناسبھ لنصبھ

 :وھناك أمور توضح ھذا التعریف والتعریف الذي سبقھ منھا ما یلي
مشغول عنھ وھو االسم المتقدم، ومشغول وھو العامل :  االشتغال فیھ أركان ثالثة-1

 .ر، ومشغول بھ وھو الضمیر الذي تعدى إلیھ الفعل بنفسھ أو بالواسطةالمتأخ
  من شروط االسم المشغول عنھ أن یكون واحدا، ال متعددا لفظا ومعنى فال یجوز -2

أن یقال زیدا درھما أعطیتھ ألنھ لم یسمع، ویجوز أن یقال زیدا وعمرا ضربتھما ألن 
وز أن یقال زیدا أخاه غالمھ ضربتھ المعطوف والمعطوف علیھ كالشيء الواحد، ویج

 .والتقدیر البست زیدا أھنت أخاه ضربت غالمھ ضربتھ
وأن یكون متقدما فإن تأخر مثل ضربتھ زیدا فلیس من باب االشتغال فإما أن تنصب 

 .كلمة زیدا على أنھا بدل من الضمیر، أو أن ترفع وتكون مبتدأ مؤخرا
نكرة غیر مختصة ألنھا ال یجوز االبتداء بھا وأن یكون صالحا لالبتداء بھ بأال یكون 

 .فال یكون ذلك من باب االشتغال
وأن یكون مرتبطا بما بعده ومفتقرا إلیھ، فإذا لم یكن كذلك مثل جاءك زید فأكرمھ، فإن 
كلمة زید مع تقدمھا على الفعل فأكرمھ  فإنھا لیست مرتبطة بھ بل ھي مرتبطة بما 

 .سبقھا وھو جاءك
لمشغول وھو العامل أو الفعل أن یكون متصرفا غیر جامد كفعل  من شروط ا-3

التعجب،  وأن یكون متصال بالمشغول عنھ غیر مفصول عنھ بفاصل غیر الظرف أو 
بما یمنع عملھ فیما قبلھ كأدوات الشرط واالستفھام ونحوھما، فال یجوز أن یقال زیدا 

ال، بل یجب رفع كلمة أنت لم تضرب أو زیدا ھل ضربتھ؟ على أنھ من باب االشتغ
زید على أنھا مبتدأ في المثالین للفصل بین الفعل واالسم بكلمة أنت في المثال األول، 

 .وبأداة االستفھام في المثال الثاني
 العامل في ضمیر االسم المشغول عنھ یمكن أن یكون فعال كما في األمثلة التي -4

والتقدیر أنا ضارب زیدا أنا ضاربھ ) زیدا أنا ضارُبھ(سبقت، وأن یكون اسم فاعل مثل 
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، )أنا مكِرٌم َعْمًرا أنا ُمْكِرُمُھ الیوَم أو غًدا(وتقدیره  ) َعْمًرا أنا ُمْكِرُمُھ الیوَم أو غًدا(و
والتقدیر أنت معطى الدرھم أنت ) الِدرھم أنَت ُمْعطاه(وأن یكون اسم مفعول مثل 

وال اسم الفعل التي تعمل عمل معطاه، وال یصلح اسم التفضیل وال الصفة المشبھة 
الفعل أحیانا للعمل في ھذا الباب لضعفھا عن العمل فیما قبلھا، أو تفسیر عامل یعمل 

 .فیما قبلھا
 من شروط المشغول بھ وھو الضمیر أال یكون أجنبیا عن المشغول عنھ، بل یكون -5

ضافا إلى ویجوز أن یكون اسما ظاھرا م) زیدا ضربُتُھ أو مررُت بِھ(ضمیره مثل 
 ).زیدا ضربُت أخاه أو مررُت بغالِمِھ(ضمیر المشغول عنھ مثل 

 

 حكم االسم الذي یسبق : الحكم في االشتغال أو حكم االسم المشتغل عنھ بضمیره-2
 الفعل أو العامل المشتغل عنھ بضمیره النصب أو الرفع،  أما النصب فعلى أنھ مفعول 

محمدا مفعول بھ لفعل ) محمدا أكرمُتُھ( مثل لفعل محذوف وجوبا یفسره الفعل المذكور
وجملة أكرمتھ بعد ) أكرمُت محمدا أكرمُتُھ(محذوف یفسره الفعل المذكور وتقدیره 

إعرابھا التفصیلي من فعل وفاعل ومفعول بھ  تعتبر جملة مفسرة ال محل لھا من 
 االسم وھذا رأي جمھور النحاة والبصریین، وقد أجاز الكوفیون أن یكون. اإلعراب

السابق مفعوال بھ للفعل المتأخر، ویلزم على ھذا أن یكون الفعل قد عمل في االسم 
والفعل الذي یقدر یكون موافقا للفعل المذكور . الظاھر وفي ضمیره وذلك غیر جائز

 في الجملة في اللفظ والمعنى، أو موافقا لھ في المعنى دون اللفظ إن كان الفعل متعدیا 
فكلمة علیا مفعول بھ لفعل محذوف وجوبا یفسره ) ِلیا نظرُت إلیھَع(بحرف الجر مثل 

وھكذا ). شاھدُت َعِلیا نظرُت إلیھ(الفعل المذكور تقدیره شاھدت ویكون تقدیر الجملة 
 .یقدر الفعل بما یناسب المعنى

محمٌد (وأما الرفع فعلى أنھ مبتدأ والجملة التي بعده في محل رفع خبر عنھ فتكون جملة 
 .محمد مبتدأ، وجملة أكرمتھ في محل رفع خبره) كرمُتُھأ
 

 ینتج من احتمال نصب االسم المشتغل عنھ : حاالت االسم المشتغل عنھ أو أحكامھ-3
 أو رفعھ خمسة احتماالت تكون لھا حاالت خمس من اإلعراب ألنھ إما أن یتعین 

 یتعین الرفع النصب ویجب، وإما أن یجوز معھ الرفع مع رجحان النصب، وإما أن
ویجب، وإما أن یجوز معھ النصب مع رجحان الرفع، وإما أن یستوي النصب والرفع 

 :في االحتمال دون مرجح ألحدھما على اآلخر، وتلك حاالت خمس تفصیلھا فیما یلي
وجوب النصب وذلك إذا وقع االسم السابق بعد أداة ال یلیھا إال الفعل :  الحالة األولى-1

 : یلیھا إال الفعل أربعة أنواعواألدوات التي ال
حیُثما زیدا َتْلَقھ (ومثل ) إْن زیدا أكرمَتھ َأْكَرَمَك(أدوات الشرط مثل :  النوع األول-

 :ومنھا قول الشاعر) فأْكِرْمُھ
 )فإذا َھَلْكُت فعنَد ذلَك فاْجَزعي   ال َتْجَزعي إْن ُمْنِفًسا َأْھَلْكُتُھ(

الفعل المذكور والتقدیر إن أھلكت منفسا أھلكتھ  فمنفسا منصوب بفعل محذوف یفسره 
وھذا التقدیر ھو على روایة البصریین بنصب منفسا، وقد روي الكوفیون البیت برفع 
منفس وھم یرون أن إعراب منفس بالرفع على أنھا مبتدأ ویجیزون وقوع الجملة 

دم للفعل وھم االسمیة بعد أداة الشرط إن وبعد أداة الشرط إذا، أو على أنھا فاعل مق
یجیزون تقدیم الفاعل، وھذه اآلراء لھم مخالفة لما ھو المشھور نحویا، وقد رد 
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البصریون بأنھ إن سلمت روایة الرفع لمنفس فھو فاعل لفعل محذوف تقدیره ھلك أي 
 .إن ھلك منفس أھلكتھ، وبذلك ال یكون من باب االشتغال

َھال زیدا (دوات التحضیض مثل من األدوات المختصة باألفعال أ:  النوع الثاني-
 .التقدیر ھال أكرمت زیدا أكرمتھ) أكرمَتُھ

َأال ثوًبا جمیال (من األدوات المختصة باألفعال أدوات العرض مثل :  النوع الثالث-
 .التقدیر أال اشتریت ثوبا جمیال اشتریتھ) اشتریَتُھ

 غیر الھمزة ألن الھمزة من األدوات المختصة باألفعال أدوات االستفھام:  النوع الرابع-
ھل (ال تختص بالفعل فتدخل على األسماء كما تدخل على األفعال، مثال غیر الھمزة 

التقدیر أین ) أین زیدا وجدَتُھ؟(التقدیر ھل رأیت حسینا رأیتھ؟ ومثل ) ُحَسیًنا رأیَتُھ؟
 .وجدت زیدا وجدتھ

 :ملحوظتان
ام وقوعا حسنا یكون في الشعر،  وقوع االشتغال بعد أدوات الشرط واالستفھ:األولى

. فإذا وقع ذلك في النثر فإنھ یجوز ولكنھ ال یكون وقوعا حسنا كما ھو في الشعر
 .وأغلب أدوات الشرط وقوعا في الشعر إن وإذا

 اختصاص أداة االستفھام بالفعل بمعنى أن یلیھا الفعل یكون إذا كان في الجملة :الثانیة
یقال أین زید ذھب، ولكن إذا لم یكن في الجملة فعل فیقع فال ) أین ذھَب زیٌد؟(فعل مثل 

 ).أین أخوك؟ وما اسُمك؟ ومن أبوك؟(االسم بعد أداة االستفھام مثل 
 :ترجح النصب مع جواز الرفع وذلك في ثالثة مواضع:  الحالة الثانیة-2
ء إذا وقع بعد االسم فعل دال على الطلب وھو األمر والنھي والدعا:  الموضع األول-

 ).اللُھمَّ عبَدك ارَحْمُھ(و) الُمجتھَد ال َتْحِقْرُه(و) الدرَس اْسَمْعُھ(مثل 
وإنما كان ) محمدا َرِحَمُھ اهللا(ومن الدعاء ما كان لفظھ لفظ الخبر ومعناه الدعاء مثل 

النصب أرجح في ھذا الموضع ألن الرفع یستلزم اإلخبار بالجملة الطلبیة عن المبتدأ، 
س ألن جملة الطلب ال تحتمل الصدق والكذب، وألن بین النحاة خالفا وذلك خالف القیا

 .في جواز اإلخبار بالطلب عن المبتدأ، وما ال خالف فیھ أولى مما فیھ خالف
والسارُق والسارقُة (وقد وردت آیتان فیھما اسم مرفوع وبعده جملة طلبیة وھما 

وقد قرأ القراء السبعة ) احٍد منھماالزانیُة والزاني فاجلدوا كلَّ و(و) فاقطعوا أیدَیھما
 .برفع السارق ورفع الزانیة

فإذا اعتبر كل من السارق والزانیة مبتدأ واعتبرت الجملة الطلبیة خبره فإن ذلك یكون 
على القول المرجوح، وال تحمل اآلیات على القول المرجوح، وجواب ذلك أن كال من 

ه مما یتلى علیكم حكمھ، وأن الفاء في السارق والزانیة مبتدأ وأن خبره محذوف تقدیر
فاقطعوا، وفي فاجلدوا فاء استئناف وجملة اقطعوا وجملة اجلدوا كل منھما مستأنفة وال 
یكون ذلك من باب االشتغال، وأجیب أیضا على رأي أحد النحاة بأن أل في السارق 

الذي یأِتیني (وفي الزانیة موصولة بمعنى الذي، والفاء جيء بھا لتدل على السببیة مثل 
وفاء السببیة ال یعمل ما بعدھا فیما قبلھا، وقد تقدم أن شرط االشتغال أن ) َفَلُھ ِدْرَھٌم

 .وعلیھ فال تكون اآلیتان من باب االشتغال. الفعل لو سلط على االسم السابق لنصبھ
 أن یكون االسم بعد أداة یغلب علیھا الدخول على األفعال واألدوات:  الموضع الثاني-

وما ) أمحمدا رأیَتُھ؟(ھمزة االستفھام مثل : التي یغلب علیھا الدخول على األفعال أربعة
وإن النافیة مثل ) ال زیدا َضَرْبَتُھ وال َعْمًرا(وال النافیة مثل ) ما زیدا َلِقیَتُھ(النافیة مثل 
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صب أرجح بمعنى ما، ومع أنھ یجوز الرفع في ھذه األمثلة إال أن الن) إن زیدا َضَرْبَتُھ(
 .موافقة للغالب

قام زیٌد (أن یكون االسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلیة مثل :  الموضع الثالث-
فإذا رفعت كلمة عمرو كانت الجملة اسمیة وكانت معطوفة على الجملة ) وَعْمًرا أكرمُتُھ

الفعلیة السابقة لھا، وذلك جائز مع التخالف بین الجملتین، وإذا نصبت كلمة عمرو 
كانت الجملة فعلیة وتقدیرھا وأكرمت عمرا أكرمتھ، وكانت معطوفة على الجملة 
الفعلیة السابقة لھا وھما متناسبتان والتناسب في العطف أولى من التخالف فلذلك كان 

َخَلَق اإلنساَن من نطفٍة فإذا ھو خصیٌم (ومن ھذا النوع اآلیة الكریمة . النصب أرجح
فاألنعام منصوبة بفعل محذوف یفسره المذكور وھي معطوفة ) ممبیٌن، واألنعاَم خلَقھا لك

 .على الجملة الفعلیة السابقة خلق اإلنسان
 یشترط في ترجیح النصب في ھذا النوع أال یفصل بین حرف العطف واالسم :ملحوظة

أكرمُت َعِلیا (الذي یلیھ بأما، فإن فصل بینھما بأما فیجب رفع االسم الواقع بعد أما مثل 
، وسبب ذلك أن أما موضوعة الستئناف الكالم فما بعدھا مقطوع في )ما َبْكٌر فأَھْنُتُھوأ

اإلعراب عما قبلھا، والواو التي قبلھا لیست للعطف بل ھي لالستئناف،  والجملة 
المستأنفة ال یلزم تناسبھا مع ما قبلھا أو ما بعدھا في الفعلیة أو االسمیة، وكل ذلك إذا لم 

َلِقیُت ھاشما وأما محمدا فابَحْث (عل طلب، فإذا كان بعدھا فعل طلب مثل یكن بعد أما ف
فیجوز في مثل ھذه الجملة النصب لما بعد أما ویجوز الرفع على السواء، فأما ) عنھ

النصب فحتى ال یخبر عن المبتدأ بجملة طلبیة، وأما الرفع فالن أما لالستئناف وذلك 
 .یتطلب أن تكون مبتدأ فجاز األمران

 :وجوب الرفع وذلك في موضعین:  الحالة الثالثة-3
إذا تقدم على االسم أداة خاصة بالدخول على الجملة االسمیة كإذا :  الموضع األول-

وفي ھذا المثال ال یجوز نصب زید، ) خرجُت فإذا زیٌد یضِرُبُھ َعْمٌرو: (الفجائیة مثل
 .إال على الجملة االسمیةألن النصب یقتضي تقدیر الفعل، وإذا الفجائیة ال تدخل 

إذا وقع الفعل المشتغل بالضمیر بعد أداة ال یعمل ما بعدھا فیما قبلھا، :  الموضع الثاني-
ألن ما ال یصلح أن یعمل فیما قبلھ ال یصلح أن یفسر عامال فیما قبلھ، واألدوات التي ال 

 : یعمل ما بعدھا فیما قبلھا ھي
 ).زیٌد حیُثما تلَقُھ فأكِرْمھ) ( فأكِرْمھزیٌد إن لقیَتھ( أدوات الشرط مثل -1
 ).عليٌّ أَسلَّْمَت علیھ؟) (زیٌد ھل أكرمَتُھ؟( أدوات االستفھام مثل -2
 ).خالٌد أال تزوُره) (زیٌد َھال أكرمَتُھ( أدوات التحضیض مثل -3
 ).بكٌر أال ُتجیُبُھ) (زیٌد أال ُتكِرُمُھ( أدوات العرض مثل -4
 ).خالٌد ألنا أحبُُّھ حبا َجما) (یٌد ألنا قد ضربُتھز( الم االبتداء مثل -5
 ).إبراھیُم كْم نصحتُ لھ) (زیٌد كْم ضربُتُھ( كم الخبریة مثل -6
 ).بكٌر كأنھ السیُف مضاًء وعزیمًة) (زیٌد إني ضربُتُھ( الحروف الناسخة مثل -7
 ).ھنٌد التي رأیُتھا) (زیٌد الذي تضرُبُھ( األسماء الموصولة مثل -8
 ).ھشاٌم شابٌّ َعَرْفُتُھ) (زیٌد رجٌل ضربُتھ( األسماء الموصوفة مثل -9

 : بعض حروف النفي وھي-10
 ).زیٌد رجٌل ما ضربُتُھ( ما مثل -
 ).زیٌد واِهللا ال أضِرُبُھ( ال بشرط أن تقع في جواب قسم مثل -
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واب أو كان ال ولكن لیس في ج) زیٌد لم أضِرْبُھ(فإن كان حرف النفي غیر ما مثل 
فإنھ في ھاتین الحالتین یجوز الرفع والنصب ویكون الرفع ) زیٌد ال أضِرُبُھ(القسم مثل 

 .أرجح
من النحاة من أجاز عمل ھذه األدوات فیما قبلھا، فعلى ھذا الرأي یجوز : ملحوظة

 .وھو رأي مرجوح) زیدا ما لقیُتھ(نصب االسم السابق للفعل فیقال 
ع مع جواز النصب وذلك في كل اسم لم یوجد معھ ما ترجح الرف:   الحالة الرابعة-4

یوجب نصبھ، وال ما یوجب رفعھ، وال ما یرجح نصبھ، وال ما یجیز فیھ األمرین على 
فیجوز رفع زید ) عليٌّ أكرمُتُھ(و) محمٌد رأیُتُھ(و) زیٌد ضربُتُھ(السواء وذلك مثل 

ألن عدم اإلضمار ومحمد وعلي في ھذه األمثلة، ویجوز نصبھا، والمختار رفعھا 
ومنھ قولھ . أرجح من اإلضمار، وألن األصل الرفع إذا لم یكن ھناك مرجح لغیره

فقد قرأ القراء السبعة برفع جنات، ووردت قراءة شاذة ) جناُت َعْدٍن یدخلونھا(تعالى 
 .بالنصب

جواز النصب والرفع على السواء، وذلك إذا وقع االسم المشتغل :  الحالة الخامسة-5
زیٌد قاَم وعمٌرو (بعد عاطف تقدمتھ جملة فعلیة مخبر بھا عن اسم وذلك مثل عنھ 

یجوز رفع عمرو في الجملة األولى كما ) عليٌّ نجح أخوه وھشاٌم كافأٌتھ(ومثل ) أكرمُتُھ
یجوز نصبھ، ویجوز رفع ھشام في الجملة الثانیة كما یجوز نصبھ، وذلك ألن كال 

ومعنى أنھا ذات وجھین أن صدرھا اسم منھما معطوف على جملة ذات وجھین، 
وعجزھا فعل، فاسمھا مع ما بعده جملة اسمیة، وعجزھا جملة فعلیة فإذا رفع االسم 
المشتغل عنھ على أنھ مبتدأ  فھو مع ما بعده جملة اسمیة  ویكون معطوفا على الجملة 

ل االسمیة التي ھي صدر الجملة ذات الوجھین، وإذا نصب على أنھ مفعول بھ لفع
محذوف كانت جملتھ جملة فعلیة، وكانت معطوفة على الجملة الفعلیة التي ھي عجز 
الجملة ذات الوجھین، وكال األمرین جائز على السواء، وال مرجح ألحدھما على 

 .اآلخر
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 تطبیق
)1( 

 :فیما یأتي أسماء مشتغل عنھا بضمیر ُكٍل منھا، بین كل اسم مشتغل عنھ وحالة إعرابھ
 )نیناھا بأید وإنا لموسعون، واألرض فرشناھا فنعم الماھدونوالسماء ب (-1
 بدت زلة من صاحب تتعتب؟   متى الود تصفیھ إذا كنت كلما -2
 )أبشرا منا واحدا نتبعھ إنا إذا لفي ضالل وسعر؟ (-3
 علیك بھا فاطلب لنفسك مسكنا   فنفسك أكرمھا وإن ضاق مسكن-4
 ! ھال األمانة أدیتھا-6 .ل خالد سافر وعمرو أخذتھ معي إلى الحف-5
  التاریخ اإلسالمي ھل قرأتھ؟-8    . الشعر الجید أال تحفظھ-7

)2( 
فیما یأتي أسماء مشتغل عنھا واجبة الرفع وأخرى واجبة النصب بین كال منھا مع ذكر 

 :السبب في وجوب الرفع أو النصب
  أین الحقیبة وجدتھا؟-1
 .حارسھ تجولت في الحدیقة فإذا األسد یطعمھ -2
  المحاضر ھل سمعتھ یتحدث عن سرعة التقدم العلمي؟-3
   . حیثما الضعیف تلقھ فخذ بیده-4
 ! أال تسامحا تبدیھ مع زمالئك وأصدقائك-5
 . المعلم إني أجلھ وأقدره وأعترف بفضلھ-6

)3( 
 :ھات أمثلة من عندك لما یأتي
 مشتغل عنھ یجوز رفعھ  اسم- اسم مشتغل عنھ یترجح نصبھ-اسم مشتغل عنھ یترجح رفعھ

 ونصبھ على السواء
)4( 

 :أعرب ما یأتي
رفع سمكھا فسواھا، وأغطش لیلھا وأخرج ضحاھا، واألرض بعد ذلك دحاھا، أخرج  (-1

 )منھا ماءھا ومرعاھا، والجبال أرساھا، متاعا لكم وألنعامكم
 زھرا ناضرا وماء وطیب  ھ تلق فیھ أینما الروض زرت-2


