
 المحاضرة السادسة عشرة

 / اقسام المبتدأاالبتداء

  اعتذر من عاذر زيد قمت إن...  خبر وعاذر زيد مبتدأ

  ذان أسار في اغنى...  فاعل والثاني مبتدأ وأول

 الرشد أولوا فائز نحو يجوز...  وقد النفي وكاستفيام وقس

 الخبر مسد سد فاعل لو ومبتدأ خبر لو مبتدأ قسمين عمى المبتدأ أن المصنف ذكر
 مشتمال وصفا فيو المبتدأ يكن لم ما بو والمراد اعتذر من عاذر زيد األول فمثال
 لعاذر مفعول اعتذر ومن خبره وعاذر مبتدأ فزيد الثاني القسم في يذكر ما عمى
 الخبر مسد سد فاعل وذان مبتدأ وسار لالستفيام فاليمزة ذان أسار الثاني ومثال
 أقائم نحو نفي أو استفيام عمى اعتمد وصف كل وىو مثمو كان ما ىذا عمى ويقاس
 البصريين مذىب وىذا مبتدأ يكن لم الوصف يعتمد لم فإن الزيدان قائم وما الزيدان

 وتم أنتما أقائم نحو منفصال ضميرا أو مثل كما ظاىرا فاعال  ورفع األخفش إال
 مؤخر مبتدأ فزيد زيد أبواه أقائم نحو مبتدأ يكن لم الكالم بو يتم لم فإن  بو الكالم
 يستغني ال ألنو مبتدأ قائم يكون أن يجوز وال بقائم فاعل وأبواه مقدم خبر وقائم
 الوصف يكون أن يجوز ال وكذلك الكالم فيتم أبواه أقائم يقال ال إذ حينئذ بفاعمو
 مبتدأ قاعدا إن قاعد وال قائم زيد ما في يقال فال مستترا ضميرا رفع إذا مبتدأ

 المسألة في أن عمى بمنفصل ليس ألنو الخبر عن أغنى فاعل فيو المستتر والضمير
 كيف كقولك باالسم أو مثل كما بالحرف االستفيام يكون أن بين فرق وال  خالفا
 كقولك بالفعل أو مثل كما بالحرف النفي يكون أن بين فرق ال وكذلك  العمران جالس
 خبر مسد سد فاعل والزيدان اسمو وقائم ناقص ماض فعل فميس الزيدان قائم ليس
 فاعل والزيدان باإلضافة مخفوض وقائم مبتدأ فغير الزيدان قائم غير وتقول ليس



 قائم ما معاممة قائم غير فعومل الزيدان قائم ما المعنى ألن غير خبر مسد سد بقائم
 :قولو ومنو

  سمم بعارض تغترر وال الميو...  فاطرح عداك اله غير - 83

 المبتدأ خبر عن"  اله"  بفاعل استغنى حيث"  عداك اله غير"  قولو: فيو الشاىد

 قولك في"  ما"  فكأنو النفي، عمى دال الفاعل السم المضاف المبتدأ الن غير، وىو
 المرفوع قوة في وىو إليو المبتدأ بإضافة لفظا مخفوض فالوصف"  محمد قائم ما" 

 .الشاىد ليذا التالي الشاىد شرح في تأتى بقية ولمكالم باالبتداء

 اعراب موطن الشاىد 

 سد اله فاعل: عدى"  عداك"  إليو مضاف"  اله" و مضاف وغير مبتدأ،"  غير" 
 وضمير مضاف وعدى الواحد، كالشئ إليو والمضاف المضاف الن غير، خبر مسد

  إليو مضاف المخاطب

 :قولو ومثمو غير خبر مسد سد باله فاعل وعداك باإلضافة مخفوض واله مبتدأ فغير

  والحزن باليم ينقضي...  زمن عمى مأسوف غير - 83

"  زمن عمى"  قولو أجرى حيث"  زمن عمى مأسوف غير"  قولو في: وفي الشاىد
 واحد كل أن في الزيدان مضروب ما"  قولك في الزيدين مجرى الفاعل عن النائب
 الفاعل نائب كان فحيث الواحد، االسم بمنزلة المتضايفين الن الخبر، مسد سد منيما
 عمى مأسوف ما"  قال وكأنو أيضا، اآلخر مع يسد فإنو الخبر مسد أحدىما مع يسد
 .السابق الشاىد في بيناه ما عمى"  زمن

 اعراب موطن الشاىد 



 ومجرور جار"  زمن عمى"  إليو مضاف"  مأسوف"  مضاف وغير مبتدأ،"  غير" 
 المبتدأ خبر مسد سد فاعل نائب أنو عمى بمأسوف، متعمق

 رفع موضع في ومجرور جار زمن وعمى باإلضافة مخفوض ومأسوف مبتدأ فغير
 .غير خبر مسد سد وقد الفاعل مناب لنيابتو بمأسوف

 ومذىب إعرابو في فارتبك البيت ىذا إعراب عن ولده جني بن الفتح أبو سأل وقد
 أو نفي عمى اعتمد إذا إال مبتدأ يكون ال الوصف ىذا أن األخفش إال البصريين
 فقائم الزيدان قائم فأجازوا ذلك اشتراط عدم إلى والكوفيون األخفش وذىب  استفيام
 .الخبر مسد سد فاعل والزيدان مبتدأ

لى  يجوز وقد أي الرشد أولو فائز نحو يجوز وقد بقولو المصنف أشار ىذا وا 
 أن المصنف وزعم استفيام أو نفي يسبقو أن غير من مبتدأ الوصف ىذا استعمال
 :قولو منو ورد ومما ضعف عمى ذلك يجيز سيبويو

  ياال: قال المثوب الداعي إذا...  منكم الناس عند نحن فخير - 04

 أما ،" نحن فخير"  قولو في وكالىما المسألة، ليذه شاىدان البيت في: فيو الشاىد
 -"  خير"  وىو - الوصف عمى يتقدم ولم الخبر، مسد سد فاعل"  نحن"  فإن االول
 ال أنو - خروف وابن عمي أبو منيم - النحاة من جماعة وزعم استفيام وال نفي

 - خير نحن"  تقديره محذوف، لمبتدأ خبر"  خير"  قولو الن البيت، ىذا في شاىد
 كيف وانظر خير، في المستتر لمضمير تأكيد البيت في المذكور"  نحن"  وقولو"  إلخ
 الذي"  نحن"  فإن الثاني الشاىد وأما عنو؟ يغنى ما الكالم وفي شئ تقدير إلى يمجأ
 ما صحة عمى لمجميور دليل فيو منفصل، ضمير ىو الخبر عن أغنى فاعال وقع
 وال منفصال، ضميرا الخبر عن المغنى الوصف فاعل كون جواز من إليو ذىبوا
 مقدما، خبرا"  خير"  ويكون مؤخرا مبتدأ"  نحن"  قولو يكون أن البيت ىذا في يجوز



 وقولو"  الناس عند"  قولو وىو - بو يتعمق وما"  خير"  بين الفصل ذلك عمى يمزم إذ
 في( )آليتي عن أنت أراغب): تعالى قولو في قررناه ما عمى بأجنبي، -"  منكم" 

 مبتدأ الوصف جعل جواز عمى الكوفيين استدالل بو يتم البيت فيذا ،( 338 ص
ن  يكون أن جواز عمى الجميور استدالل بو ويتم استفيام، أو نفي عمى يعتمد لم وا 

 .بارزا ضميرا خبره عن المغنى الوصف مرفوع

 .  الخبر مسد سد فاعل"  نحن"  مبتدأ"  فخير" اعراب موطن الشاىد 

 من وجعل استفيام وال نفي خير يسبق ولم الخبر مسد سد فاعل ونحن مبتدأ: فخير
 :قولو ىذا

  مرت الطير إذا ليبي مقالة...  ممغيا تك فال ليب بنو خبير - 03

 لم أنو مع الخبر، عن خبير بفاعل استغنى حيث"  ليب بنو خبير"  قولو: فيو الشاىد
 لم ثم ومن لمبيت، واالخفش الكوفيين توجيو ىذا استفيام، وال نفي الوصف عمى يتقدم

  .ونحوه البيت ىذا إلى استنادا الوصف عمى نحوه أو النفي تقدم يشترطوا

 اعراب موطن الشاىد 

 بنو"  بعده فيما عامل أنو - نكرة كونو مع - بو االبتداء سوغ والذي مبتدأ،"  خبير"  
 إليو مضاف"  ليب" و مضاف، وبنو الخبر، مسد سد بخبير فاعل" 

 .الخبر مسد سد فاعل: ليب وبنو مبتدأ: فخبير

 من وجوه االعراب:ـ  أحوال المبتدأ مع مرفوعه وما يجوز فيه

   استقر طبقا اإلفراد سوى في إن...  خبر الوصف وذا مبتدأ والثان



 قسمان وىو يتطابقا ال أو جمعا أو تثنية أو إفرادا يتطابقا أن إما الفاعل مع الوصف
 .وجائز ممنوع

 : وجيان فيو جاز زيد أقائم نحو إفرادا تطابقا فإن

 .الخبر مسد سد فاعل بعده وما مبتدأ الوصف يكون: أحدىما

  تعالى قولو ومنو مقدما خبرا الوصف ويكون مؤخرا مبتدأ بعده ما يكون أن: والثاني
 سد فاعل وأنت مبتدأ أراغب يكون أن فيجوز{ ِإْبَراِىيم   َيا آِلَيِتي َعنْ  َأْنتَ  َأَراِغب  : }
 .مقدما خبرا وأراغب مؤخرا مبتدأ أنت يكون أن ويحتمل الخبر مسد

 الوجو في يمزم فال لراغب معمول آليتي عن قولو ألن أولى اآلية ىذه في واألول
 لراغب فاعل التقدير ىذا عمى أنت ألن بأجنبي والمعمول العامل بين الفصل األول
 والمعمول العامل بين الفصل فيو فيمزم الثاني الوجو عمى وأما منو بأجنبي فميس

 فيو عمل لراغب فميس مبتدأ ألنو التقدير ىذا عمى راغب من أجنبي أنت ألن بأجنبي
 .الصحيح عمى المبتدأ في يعمل ال والخبر خبر ألنو

ن  الوصف بعد فما الزيدون أقائمون نحو جمعا أو الزيدان أقائمان نحو تثنية تطابقا وا 
 خبر الوصف وذا مبتدأ والثان المصنف قول معنى وىذا مقدم خبر والوصف مبتدأ
 مقدم عنو خبر والوصف مبتدأ - الوصف بعد ما وىو والثاني أي البيت آخر إلى
 لغة من المشيور عمى ىذا - والجمع التثنية وىو اإلفراد غير في تطابقا إن عميو

 فاعل بعده وما مبتدأ الوصف يكون أن البراغيث أكموني لغة عمى ويجوز العرب
 .الخبر عن أغنى

ن  وأقائمون زيد أقائمان الممتنع فمثال تقدم كما وجائز ممتنع قسمان وىو يتطابقا لم وا 
 وحينئذ الزيدون وأقائم الزيدان أقائم الجائز ومثال صحيح غير التركيب فيذا زيد

  .الخبر مسد سد فاعل بعده وما مبتدأ الوصف يكون أن يتعين


