محاضرة موجزة ومبسطة عن موضوع (المبتدأ والخبر) في مادة (النحو) للمرحلة األولى
– قسم اللغة العربية
م .بلسم عبد الرسول وحيد الشيباني
المبتدأ  :ىو كل ما يبتدأ بو الكالم وجيب أن يكون معرفة وال جيوز االبتداء بالنكرة إال
اذا كانت ىناك مسوغات لذلك ومن ىذه ادلسوغات على سبيل ادلثال ال احلصر:
 -1أن يكون مسبوقاً بنفي حنو ( :ما رجلٌ عندنا).
رجل عندنا).
 -2أن يكون مسبوقاً باستفهام حنو ( :ىل ٌ

سالم ىي حىت مطلع الفجر).
 -3أن يكون داالً على الدعاء حنو ٌ ( :
واليتم معىن اجلملة إال بوجود اخلرب.

فاخلرب ىو اجلزء ادلتمم للفائدة.
واخلرب على أنواع:

 -1أن يكون مفرداً كقولو تعاىل (( اهلل نور السمو ِ
ات واألرض)).
م خ
وكقولنا ( :موسى وىارون نبيان))
م

معطوف عليو خ

مهذبات
وكقولنا :ادلعلمات
ٌ
خ
م
ونالحظ يف اجلملتٌن األخًنتٌن أن اخلرب جاء مثىن مرة ومجع مؤنث سامل مرة أخرى وىذ
اخلرب ادلفرد
ال يعين أنو ليس مفرداً  ،إنو مفرد حقيقة حىت وإ ْن دل على التثنية واجلمع ألن َ
مقصود بو أنو كلمة واحدة وليست مجلة.
 -2أن يكون اخلرب شبة مجلة (إما جار وجمرور أو شبو مجلة ظرفية حنو قولو تعاىل (( هلل ما يف
السموات )).....
1

شبو مجلة اسم موصول مبعىن الذي
يف حمل رفع مبتدأ مؤخر

خرب مقدم

وكقولنا  :العصفور على الشجرة
م

(شبو مجلة (جار وجمرور)) خ

فوق ادلنضدة
وكقولنا  :الكتاب َ
م

(شبو مجلة ظرفية) خ

 -3أن يكون اخلرب مجلةً فعليةً كقولو تعاىل  (( :الرمحن علّ َم القرآ َن))

م.بو منصوب

م

فعل ماضي مبين على الفتح والفاعل
ضمًن مسترت تقديره (ىو) يعود على لفظ اجلاللة (الرمحن)

اجلملة الفعلية يف حمل رفع
خرب للمبتدأ

 -4أن يكو َن اخلرب مجلةً أمسية كقولو تعاىل  (( :أولئك ىم ادلفلحون)).
اسم إشارة

خرب للمبتدأ الثاين

يف حمل رفع (م)1
ضمًن منفصل يف حمل رفع (م)2
اجلملة االمسية يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول

وكقولنا  :القصيدة أبياُتا سهلة
م 1م 2خ

2

خ
نالحظ ىنا ادلعادلة اآلتية :
ادلبتدأ األول  +ادلبتدأ الثاين  +ضمًن يعود على ادلبتدأ األول  +اخلرب للمبتدأ
واجلملة االمسية من ادلبتدأ الثاين واخلرب يف حمل رفع خرب للمبتدأ األول.
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