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تعريف المبتدإ وذكر أقسامه
وذكر أقسامه
  .1تعريف المبتدإ ُ
ينقسـ ُـم املبتــدأ إىل قســمني :مبتــدأ لــه خــر ،ومبتــدأ لــه فاعــل ســد مســد اخلــر وُيغــي َعنــه ،فمثــال
األول «أ َُمحــد رافـ ٌـع ر َأســه» واملـراد بــه :ا ُملبتــدأ الــذي لــه خــر وليــس املبتــدأ وصفــا مشــتمال علــى مــا ُيذكــر يف
الوَلـ ِ
ـدان» فاهلمــزة :لالســتفهام ،وقائـ ٌـم:
النــوع الثــاين ،فأمحـ ُـد :مبتــدأ ،ورافـ ٌـع :خــره ،ومثــال الثــاين « أقائـ ٌـم َ
مبتــدأ ،والوَلــدان :فاعــل سـ َّـد مسـ َّـد اخلــر ،ويقــاس علــى هــذا مــا كان مثلــه ،وهــو :كل وصــف اعتمــد علــى
ـائر أنتــم ،وَكْيـ َـف جاِلـ ٌـس الطالبـ ِ
ـان؟ ومــا قائـ ٌـم األوالُد وليـ َـس
اســتفهام ،أو نفــي  -حنــو :أقائــم َ
الوَلــدان ،وأسـ ٌ
قائـ ٌـم إخوُتـ َـك ،فليــس :فعــل مــاض ناقــص ،وقائــم :امســه ،وإخوُتــك :فاعــل ســد مســد خــر ليــس ،وتقــول:
ّب :فغــر :مبتــدأ ،وقائـ ٍـم :جمــرور باإلضافــة ،و ّ
«غــر قائـ ٍـم ّ
الطـاّب :فاعــل بقائــم سـ َّـد مسـ َّـد خــر غــر،
الطـا ُ
الن املعــى « مــا قائــم الزيــدان « فعومــل « غــر قائــم « معاملــة « مــا قائــم «
الوصـ ُـف علــى اســتفهام أو نفــي مل يكــن مبتــدأ ،وُيشـ ُ
ـرط أن يتــم الــكالم بــه؛ فــإن مل
فــإن مل يعتمــد َ
يتـ َّـم بــه الــكالُم مل يكــن مبتــدأ ،ومــن األمثلــة أيض ـاً :أقائــم أب ـواه أمحـ ُـد؟ فأمحــد :مبتــدأ مؤخــر ،وقائــم :خــر
مقـ َّـدم ،وأبـواه :فاعــل بقائــم ،وال جيــوز أن يكــون «قائــم» مبتــدأ ،النــه ال يســتغىن بفاعلــه حينئـ ٍـذ ،إذ ال يقــال
«أقائــم أب ـواه» فيتــم الــكالم ،وكذلــك ال جيــوز أن يكــون الوصــف مبتــدأ إذا َرفــع ضم ـرا مســترتا ،فــا يقــال
يف « مــا أمحــد قائـ ٌـم وال قاعــد « :إن « قاعــدا « مبتــدأ ،والضمــر املســترت فيــه فاعــل أغــى عــن اخلــر ،ألنــه
ليــس مبنفصــل ،والشــاهد عليــه قـ ُ
ـول الشــاعر:
عداكَّ ،
غري الٍه َ
ِض ِسَـل ِْم.
هو  ///وال َتـْغرتِْر بعار ِ
ُ
فاطرِح َّالل َ
ٍ
باهلم وا َحلَزِن
غري
ماسوف على َزَم ٍن َ ///ينقضي ِّ
ُ
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وســا َورَّوح عــن نفســه مبــا ال تقتضيــه
«اله» اســم فاعــل مأخــوذ مــن مصــدر هلــا يلهــو ،وذلــك إذا َت ـَـرَك َ
احلكمــة ،ولكــن املـراَد هنــا الزم ذلــك ،وهــو الغفلــة« .اطــرح»  -بتشــديد الطــاء  -أي  -اتــرك «والســلم»
بكســر الســن أو فتحهــا  -أي الصلــح واملوادعــة ،وإضافــة عــارض إليــه مــن إضافــة الصفــة للموصــوف:
إن أعــداءك ليسـوا غافلــن عنــك ،بــل يرتبصــون بــك الدوائــر ،فــا َتركــن إىل الغفلــة ،وال تغـ َّـر مبــا يبــدو
لــك منهــم مــن املهادنــة وتــرك القتــال ،فإهنــم يأخــذون يف األهبــة واالســتعداد
وقــد جيــوز علــى قلـٍة اسـ ُ
ـتعمال الوصـ ِـف مبتــدأ مــن غــر اعتمــاٍد علــى اســتفهاٍم أو نفــي ،حنــو :فائـٌز أولــو
الرَشــد ،كقول الشــاعر:
َّ
املثوب قال :ياال.
حنن عند الناس منكم  ///إذا ّ
الداعي ُ
فخري ُ
ٌ
فخ ــر :مبت ــدأ ،وحن ــن :فاع ــل س ــد مس ــد اخل ــر ،ومل يس ــبق « خ ــر « نف ــي وال اس ــتفهام ،ومثُل ــه
ُ
قول الش ــاعر:
تك ُملغيًا  ///مقالَة ِْليب إذا َّ
خبري بنو ِْلب ،فال ُ
الط ُري َمّر ِت
ٌ
كان
فخبــر :مبتــدأ ،وبنــو هلــب :فاعــل سـ َّـد َمسـ َّـد اخلــر .ومل َيعتمــد علــى اســتفهام أو نفــي ،وإن َ
ـكان حمفوظ ـًا العتمــاٍد.
املـ ُ
واملعــى أن بــي ْهلــب عاملــون َبزجــر الطــر ِ
وحركاهتــا وأصواهتــا تفــاؤ ًال
وعيافتهــا  -أي الّت ُّ
كهـ ِـن بأمسائهــا َ
هليب بشــيء من ذلك ِّ
فصدقْه وال ُتلغ كالَمه  .ومعلوم أن التطُّيـَر من أعمال اجلاهلية
أخربك ٌّ
وتشــاؤًما؛ فإذا َ
وهــو نــوع مــن الشـ ِ
ـرك.
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