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 البدل: رابعا
 البدل في اللغة ھو العوض، وفي اصطالح النحویین ھو التابع : تعریف البدل-1

لتبیین، الترجمة، وا: المقصود بالحكم بال واسطة، وبعض النحویین یسمي البدل
 .وبعضھم یسمیھ التكریر

 : توضیح التعریف-2
 الغرض الذي یقصده المتكلم من إتیانھ بالبدل في كالمھ بعد ذكر المبدل منھ ھو إفادة -1

توكید الحكم وتقریره، بذكر االسم مقصودا بالحكم بعد أن یمھد لذلك بالتصریح بتلك 
فقد ) أعجبني المعلُم علُمُھ(أو ) َم سعیًدارأیُت المعل(النسبة إلى ما قبلھ، فإذا قال المتكلم 

ذكر االسم الثاني مقصودا بنسبة الحكم إلیھ،  بعد أن ذكر ھذا الحكم منسوبا إلى االسم 
البدل في حكم : األول، فكان كمن ذكر الحكم والمحكوم علیھ مرتین، ولھذا فھم یقولون

 .تكریر العامل
لنعت، وعن التوكید، وعن عطف البیان،  كون البدل ھو المقصود بالحكم یمیزه عن ا-2

 .فإنھا توابع مكملة للمقصود بالحكم ولیست ھي المقصودة بالحكم
كما أن كون البدل مقصودا بالحكم بال واسطة یمیزه عن بعض أنواع عطف النسق 
وھو المعطوف بالواو؛ فإنھ یصدق علیھ أنھ مقصود بالحكم ألنھ مقصود بھ مع ما قبلھ، 

ھي حرف العطف الواو، وكذلك المعطوف ببل بعد اإلثبات فإنھ ھو ولكنھ بواسطة و
المقصود بالحكم ولكنھ مقصود بواسطة حرف العطف بل، ولذلك یسمى ھذان النوعان 
من التوابع معطوفین، وال یسمیان بدلین ألنھما یبینان المقصود بالحكم بواسطة حرف 

 .العطف
 مشھورة شائعة االستعمال، وثالثة أخرى  أقسام البدل ستة ثالثة منھا: أقسام البدل-3

 :أقل شھرة واستعماال وتوضیحھا فیمل یلي
 :األقسام المشھورة الشائعة للبدل: أوال

 بدل كل من كل، أو بدل مطابق، وھو ما یكون الثاني فیھ عین األول، ومطابقا لھ -1
أبو عبد اهللا ) ارأیُت أخاك خالًد) (جاءني محمٌد أبو عبِد اِهللا(ومساویا في المعنى مثل 

 .بدل كل من كل من محمد، أو بدل مطابق منھ، خالدا بدل كل من كل من أخاك
أكلُت الرغیَف ( بدل بعض من كل، وھو ما یكون فیھ الثاني جزءا من األول مثل -2

الثلث أو النصف أو الثلثین ھي بدل بعض من كل من الرغیف ) ُثُلَثُھ أو نصَفُھ أو ُثُلَثْیِھ
الید بدل بعض من كل من أباه وھي جزء ) َقبََّل الولُد أباُه الیَد(ھ ومثل وھي جزء من

 .منھ
وال بد في بدل البعض من الكل من اتصال البدل بضمیر یرجع إلى المبدل منھ كما 

كثیر بدل من الواو في عموا، ) ثم َعُموا وَصمُّوا كثیٌر منھم(سبق في األمثلة، ومثل 
وِهللا على الناِس ِحجُّ (و، وقد یكون الضمیر مقدرا مثل وفي منھم ضمیر یعود على الوا

فمن استطاع بدل بعض من كل من الناس، والضمیر فیھ ) البیِت َمِن استطاع إلیھ سبیال
 .مقدر تقدیره من استطاع منھم إلیھ سبیال

وھو بدل شيء من شيء یشتمل عاملھ على معناه بطریق اإلجمال :  بدل االشتمال-3
 ).اٌم علُمُھ، أو ُحْسُنُھ، أو كالُمُھأعجبني ھش(مثل 

یسألونك (وال بد فیھ مثل بدل البعض من الكل من ضمیر یعود على المبدل منھ مثل 
قتال بدل اشتمال من الشھر والضمیر في كلمة فیھ المتعلقة ) عن الشھِر الحراِم قتاٍل فیھ
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ٌقِتَل (درا مثل بالبدل قتال یعود على المبدل منھ وھو الشھر، وقد یكون الضمیر مق
النار بدل اشتمال من األخدود، وھناك ضمیر مقدر تقدیره فیھ ) أصحاُب اُألخدوِد الناِر

 .أي النار فیھ، أو ناره ذات الوقود
 :األقسام غیر الشائعة للبدل ثالثة وھي تندرج تحت قولنا البدل المباین وھي: ثانیا

ل منھ أوال، ثم یعدل عنھ أو  بدل اإلضراب وھو أن یقصد المتكلم بالحكم المبد-1
قرأُت (یضرب عنھ فیقصد الثاني أي البدل مع سكوتھ عن األول أي المبدل منھ مثل 

رسالة بدل إضراب من كتابا إن قصد المتكلم أوال أنھ قرأ كتابا، ثم بدا لھ ) كتابا رسالًة
بزا، إن قصد لحما بدل إضراب من خ) أكلُت ُخْبًزا َلْحًما(أن یخبر أنھ قرأ رسالة، ومثل 

وھذا النوع . المتكلم أنھ أكل الخبز ثم عدل عن اإلخبار بذلك إلى اإلخبار بأنھ أكل لحما
 .من البدل مثل المعطوف ببل في أنھ یثبت الحكم للثاني

 بدل الغلط وھو أن یقصد المتكلم البدل بكالمھ وال یقصد المبدل منھ، ولكن یكون -2
ن طریق الغلط فیصحح غلطھ بذكر البدل مثل لسانھ قد سبق إلى ذكر المبدل منھ ع

حمارا بدل غلط من رجال على اعتبار أن المتكلم یقصد اإلخبار )  رأیُت رجال ِحمارا(
 .عن أنھ رأى حمارا فغلط بذكر الرجل ثم صححھ بذكر الحمار الذي ھو مقصوده

 ولكن  بدل النسیان وھو أن یقصد المتكلم البدل في كالمھ وال یقصد المبدل منھ،-3
َتَصدَّْقُت (ینسى البدل فیذكر المبدل منھ ثم یتذكر البدل فیذكره بعد المبدل منھ مثل 

دینار بدل نسیان من درھم على اعتبار أن المتكلم قصد اإلخبار عن أنھ ) بدرھٍم دیناٍر
 .تصدق بدینار فنسي وذكر الدرھم، ثم تذكر فعاد إلى ذكر الدینار كبدل نسیان

.  القسمین الثاني والثالث قسما واحدا وسماھما بدل الغلط والنسیانوبعض النحاة اعتبر
 .وقد قالوا في الفرق بینھما إن الغلط في اللسان، والنسیان في الجنان

 ذھب بعض النحاة إلى أن بدل الغلط ال یجوز في الكالم شعرا أو :األولى: ملحوظات
، وقال إنھ لم یرد في كالم نثرا ألن الكالم یقال عن رویة وتفكیر فال یسوغ فیھ ذلك

 العرب، وما جاء من ذلك یحتمل التأویل
 . األحسن في أنواع البدل المباین أن یؤتى ببل:الثانیة
:  زاد بعض النحاة قسما آخر للبدل وھو بدل كل من بعض ومثلوا لھ بقولھ تعالى:الثالثة

وقالوا إن ) لرحمُن عباَدهفأولئك یدخلون الجنَة وال ُیْظَلمون شیئا جناِت عدٍن التي وعد ا(
جنات بدل كل من بعض من الجنة ألن جنات جمع والجنة مفرد والجمع كل والمفرد 

 بعض، ویقول الشاعر
 )بسجستان َطْلَحَة الطََّلَحات   رحم اهللا َأْعُظما دفنوھا(

 طلحة بدل من أعظما، وطلحة كل، واألعظم بعضھا وطلحة الطلحات ھو ابن عبید اهللا 
 .لي سجستانبن خلف وا

 . یتبع البدل المبدل منھ في إعرابھ رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما: حكم البدل-4
فاز (أما في التعریف والتنكیر فقد یتبعھ وقد ال یتبعھ، فتبدل المعرفة من المعرفة مثل  

، وتبدل )إن للمتقین مفازا حدائَق وأعنابا(، وتبدل النكرة من النكرة مثل )المجتھُد عليٌّ
، وتبدل المعرفة من )َلَنْسَفًعا بالناصیِة ناصیٍة كاذبٍة خاطئٍة(نكرة من المعرفة مثل ال

أما في التذكیر والتأنیث وفي ). وإنك َلَتْھدي إلى صراٍط مستقیٍم صراِط اِهللا(النكرة مثل 
اإلفراد والتثنیة والجمع فإنھ یوافق فیھا إن كان بدل كل من كل وال یوافق إن كان بدل 

 . كل أو بدل اشتمالبعض من
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 في إبدال الظاھر من الظاھر أو من الضمیر، : إبدال الظاھر من الضمیر أو عكسھ-5
 :وإبدال الضمیر من الضمیر أو من الظاھر التفصیل اآلتي

  یبدل االسم الظاھر من الظاھر مطلقا، وذلك كاألمثلة التي تقدمت-1
 ب ما فیھ ذلك ال یبدل الضمیر من الظاھر، حیث لم یرد عن العر-2
قمت أنت، ورأیتك أنت، :  ال یبدل الضمیر من الضمیر، وما ورد من مثل قولھم-3

ورأیتك إیاك، ومررت بك أنت، ومررت بك إیاك فالضمیر الثاني المنفصل توكید 
 .لألول ولیس بدال منھ

 یبدل االسم الظاھر من ضمیر الغائب البارز، وال یبدل من المستتر، ومثالھ -4
 الذین بدل من الواو في وأسروا) وا النجوى الذین ظلمواوأَسرُّ(
 ال یبدل االسم الظاھر من ضمیر الحاضر أي المتكلم والمخاطب إال إذا كان بدل -5

لقد كان لكم في رسوِل اِهللا ُأسوٌة حسنٌة لمن كان یرجو اَهللا والیوَم (بعض من كل مثل 
أعجبَتني (ر في لكم، ومثل من كان یرجو اهللا بدل بعض من كل من الضمی) اآلخَر
 ومثل . وجھك بدل بعض من كل من ضمیر المخاطب التاء في أعجبَتني) وجُھك

 )ِرْجِلي َفِرْجِلي َشْثَنُة الَمناِسِم   َأْوَعَدني بالسِّجِن واألداھِم(
معنى شثنة المناسم غلیظة خشنة قویة االحتمال كحافر الجمل، رجلي بدل بعض من كل 

 .نيمن الیاء في أوعد
 ومثل) أعجبَتني كالُمك(أو كان بدل اشتمال مثل 

 )وإنا لنرجو فوق ذلك َمْظَھرا   بلغنا السماَء مجُدنا وسناُؤنا(
 مجدنا بدل اشتمال من الضمیر نا في بلغنا

 )تكوُن لنا عیدا َألوَِّلنا وآخِرنا(أو كان بدل كل من كل دال على اإلحاطة مثل 
 ا في لناأولنا بدل كل من كل من الضمیر ن

 یبدل االسم من االسم كما مر في األمثلة السابقة، ویبدل الفعل : إبدال األفعال والجمل-6
یضاعف بدل ) ومن یفعْل ذلك یلَق أثاما ُیضاَعْف لھ العذاُب یوَم القیامِة(من الفعل مثل 
 )ُتْؤَخَذ َكْرھا أو َتِجيَء طائعا إن عليَّ اَهللا أن ُتبایعا: (من یلق ومثل

بدل من تبایعا منصوب مثلھ، وعلّي خبر إن مقدم، اهللا منصوب على نزع تؤخذ 
 .الخافض وھو واو القسم، أن تبایعا اسم إن

وتكون الجملة ال ) َأَمدَُّكْم بما تعلمون أمدكم بأنعاٍم وبنین(وتبدل الجملة من الجملة مثل 
 محل لھا من اإلعراب

كم ( االستفھام على البدل مثل  إذا أبدل من اسم استفھام وجب دخول ھمزة:ملحوظة
عشرون بدل من مالك وقد دخلت علیھ ھمزة االستفھام، ) ماُلك أعشرون أم ثالثون؟

متى تأتینا أَغًدا (االستفھامیة، ومثل ) َمْن(سعید بدل من ) َمْن ھذا أسعیٌد أم عليٌّ؟(ومثل 
حرف شرط وكذلك إذا أبدل من اسم شرط وجب دخول . غدا بدل من متى) أم بعَد غٍد؟

زید بدل من من الشرطیة، ومثل ) َمْن َیُقْم إن زیٌد وإن عمٌرو َأُقْم َمَعُھ(على البدل مثل 
 )متى تسافْر إن غدا أو بعَد غٍد ُأساِفُر َمَعك(ومثل ) ما َتْصَنْع إن خیرا وإن شرا ُتْجَز بھ(

 ویسمى البدل من اسم االستفھام أو اسم الشرط بدل تفصیل
 

 تطبیق
)1( 
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 :ج البدل وبین نوعھ وإعرابھ فیما یأتياستخر
 )قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظھر منھا وما بطن (-1
 ومن لھ الحسنى فقط    من ذا الذي ما ساء قط-2
  قرأت سیرة الخلیفتین الشیخین أبي بكر وعمر-3
 عفاف وإقدام وحزم ونائل    أال في سبیل المجد ما أنا فاعل-4
 ومن كتبت علیھ خطى مشاھا   ا مشیناھا خطى كتبت علین-5
 السیدة أسماء امرأة مسلمة مثالیة في سیرتھا وولدھا الشھید عبد اهللا بن الزبیر -6

 المكافح العنید
  من تغلب سیئاتھ حسناتھ یحرم الجنة نعیمھا-7
 من یجھل ویتعالم    ومن یعلم ویتجاھل:  شتان ما بین اثنین-8
 ، وسلسلة المفاتیح ھذهھذا المعطف:  كشف سر اللصوص شیئان-9

اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغضوب علیھم وال  (-10
 )الضالین

)2( 
 :عین البدل ونوعھ فیما یأتي

  قرأت الكتاب مقدمتھ وخاتمتھ-1
  أدھشني المتحدث فصاحتھ-2
  أعجبت بالفتاة احتشامھا-3
  سرني الشاب ھندامھ-4
 د حیاتھ أكثرھا في الحروب والمعارك قضى خالد بن الولی-5
  لقد عرفت كالم العرب نثره وشعره، وعرفت الشعر رجزه وقصیده-6
 طالب علم وطالب مال:  اثنان ال یشبعان-7
  كیف أنت أصحیح أم سقیم؟-8
  كان اإلمام علي فارسا شجاعا-9

 ھذه الدراجة لكم ثالثتكم:  قال الرجل ألبنائھ-10
)3( 

 :جمل اآلتیة ببدل مناسبأكمل الفراغ في ال
 إلى أرحب بھ وأكرم مثواه.…… إن یزرني صدیقي-1
 للجمعیات الخیریة.…… أوصى غني بمالھ-2
 أسس في األندلس دولة أمویة ثانیة.…… عبد الرحمن-3
 .…… من شعراء العرب البارزین في بدایة القرن العشرین حافظ إبراھیم-4
 .……ین عاش في مصر فترة من حیاتھ شاعر القطر-5
 وأزھارھا.…… أعجبتني الحدیقة-6
 .…… إذا أردت المحافظة على مودتنا فاعمل على إراحتنا-7
 یوقعك في الھالك.…… ابتعد عن الشر فإنھ-8
 مباركة من اهللا.…… ھذه-9

 ما ینفع العبد في دنیاه وآخرتھ.……و.…… في القرآن الكریم-10
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)4( 
 :ھات من عندك ما یأتي

  كل من كل  ثالث جمل فیھا بدل-1
  ثالث جمل فیھا بدل بعض من كل-2
  ثالث جمل فیھا بدل اشتمال-3
  جملة فیھا بدل إضراب، وجملة فیھا بدل غلط، وجملة فیھا بدل نسیان-4
  جملة فیھا معرفة مبدلة من نكرة، وجملة فیھا نكرة مبدلة من معرفة-5
  جملة فیھا فعل مبدل من فعل-6
 فھام جملة فیھا بدل من اسم است-7
  جملة فیھا بدل من ضمیر مخاطب -8

)5( 
 :أعرب ما یأتي

وإذ قال اهللا یا عیسى بن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلھین من دون اهللا  (-1
قال سبحانك ما یكون لي أن أقول ما لیس لي بحق إن كنت قلتھ فقد علمتھ تعلم ما في 

 ما قلت لھم إال ما أمرتني بھ أن .نفسي وال أعلم ما في نفسك إنك أنت عالم الغیوب
 )اعبدوا اهللا ربي وربكم

أیھا الناس إن اهللا قد كتب علیكم :  نادى إبراھیم الخلیل من مقامھ في البیت الحرام-2
 .لبیك اللھم لبیك: الحج فحجوا فأجابوا مرددین

 
 
 
 
 
 


