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تعريف المبتدإ وذكر أقسامه
1.  تعريف المبتدإ وذكُر أقسامه

ينقســُم املبتــدأ إىل قســمني: مبتــدأ لــه خــر، ومبتــدأ لــه فاعــل ســد مســد اخلــر وُيغــي َعنــه، فمثــال 
األول »أمَحــدُ رافــٌع رأَســه« واملــراد بــه: امُلبتــدأ الــذي لــه خــر وليــس املبتــدأ وصفــا مشــتمال علــى مــا ُيذكــر يف 
النــوع الثــاين، فأمحــُد: مبتــدأ، ورافــٌع: خــره، ومثــال الثــاين » أقائــٌم الَوَلــداِن« فاهلمــزة: لالســتفهام، وقائــٌم: 
مبتــدأ، والوَلــدان: فاعــل ســدَّ مســدَّ اخلــر، ويقــاس علــى هــذا مــا كان مثلــه، وهــو: كل وصــف اعتمــد علــى 
اســتفهام، أو نفــي - حنــو: أقائــم الَوَلــدان، وأســائٌر أنتــم، وَكْيــَف جاِلــٌس الطالبــاِن؟ ومــا قائــٌم األوالُد وليــَس 
قائــٌم إخوُتــَك، فليــس: فعــل مــاض ناقــص، وقائــم: امســه، وإخوُتــك: فاعــل ســد مســد خــر ليــس، وتقــول: 
»غــر قائــٍم الّطــاّلُب: فغــر: مبتــدأ، وقائــٍم: جمــرور باإلضافــة، والّطــاّلب: فاعــل بقائــم ســدَّ مســدَّ خــر غــر، 

الن املعــى » مــا قائــم الزيــدان » فعومــل » غــر قائــم » معاملــة » مــا قائــم » 

 فــإن مل يعتمــد الَوصــُف علــى اســتفهام أو نفــي مل يكــن مبتــدأ، وُيشــرُط أن يتــم الــكالم بــه؛ فــإن مل 
يتــمَّ بــه الــكالُم مل يكــن مبتــدأ، ومــن األمثلــة أيضــًا: أقائــم أبــواه أمحــُد؟ فأمحــد: مبتــدأ مؤخــر، وقائــم: خــر 
م، وأبــواه: فاعــل بقائــم، وال جيــوز أن يكــون »قائــم« مبتــدأ، النــه ال يســتغى بفاعلــه حينئــٍذ، إذ ال يقــال  مقــدَّ
»أقائــم أبــواه« فيتــم الــكالم، وكذلــك ال جيــوز أن يكــون الوصــف مبتــدأ إذا َرفــع ضمــرا مســترا، فــال يقــال 
يف » مــا أمحــد قائــٌم وال قاعــد »: إن » قاعــدا » مبتــدأ، والضمــر املســتر فيــه فاعــل أغــى عــن اخلــر، ألنــه 

ليــس مبنفصــل، والشــاهد عليــه قــوُل الشــاعر:

ْغِرْر بعاِرِض ِسـَـْلِم. رِح اللَّهَو /// وال تـَ غُر الٍه عداَك، فاطَّ

غُر ماسوٍف على َزَمٍن /// َينقضي باهلمِّ واحَلَزِن

عنوان البرنامج: النحو العربي
الوحدة الثالثة: االبتداء واإلخبار

الدرس األول: تعريف المبتدإ وذكر أقسامه
اسم  المحاضر: الدكتور عبد الرحمن بودرع 



www.arrabitacademy.ma 2 / 2

ــَرَك وَســال وَروَّح عــن نفســه مبــا ال تقتضيــه  »اله« اســم فاعــل مأخــوذ مــن مصــدر هلــا يلهــو، وذلــك إذا تـَ
احلكمــة، ولكــن املــراَد هنــا الزم ذلــك، وهــو الغفلــة. »اطــرح« - بتشــديد الطــاء - أي - اتــرك »والســلم« 

بكســر الســني أو فتحهــا - أي الصلــح واملوادعــة، وإضافــة عــارض إليــه مــن إضافــة الصفــة للموصــوف:

إن أعــداءك ليســوا غافلــني عنــك، بــل يربصــون بــك الدوائــر، فــال ترَكــن إىل الغفلــة، وال تغــرَّ مبــا يبــدو 
لــك منهــم مــن املهادنــة وتــرك القتــال، فإهنــم يأخــذون يف األهبــة واالســتعداد

وقــد جيــوز علــى قلــٍة اســتعماُل الوصــِف مبتــدأ مــن غــر اعتمــاٍد علــى اســتفهاٍم أو نفــي، حنــو: فائــٌز أولــو 
الرََّشــد، كقول الشــاعر: 

فخٌر حنُن عند الناس منكم /// إذا الّداعي املثوُب قال: ياال.

فخـــر: مبتـــدأ، وحنـــن: فاعـــل ســـد مســـد اخلـــر، ومل يســـبق » خـــر » نفـــي وال اســـتفهام، ومثُلـــه 
قوُل الشـــاعر:

ُر َمّرِت خبٌر بنو هلْب، فال تُك ُملغيًا /// مقالَة هلْيب إذا الطَّ

 فخبــر: مبتــدأ، وبنــو هلــب: فاعــل ســدَّ َمســدَّ اخلــر. ومل َيعتمــد علــى اســتفهام أو نفــي، وإن كاَن 
املــكاُن حمفوظــًا العتمــاٍد.

ــِن بأمسائهــا وَحركاهتــا وأصواهتــا تفــاؤاًل  واملعــى أن بــي هْلــب عاملــون بَزجــر الطــر وِعيافتهــا - أي الّتكهُّ
َر من أعمال اجلاهلية  ْقه وال ُتلغ كالَمه . ومعلوم أن التطيـُّ وتشــاؤًما؛ فإذا أخَرك هليبٌّ بشــيء من ذلك فصدِّ

وهــو نــوع مــن الشــرِك.


