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  االولٌة /الدراسات دٌالى جامعة

عربٌة عامة                   :المادة             الرابعة                        المرحلة- التربوي االرشاد قسم

 المحاضرة: الثالثة                                                    8/11/6112التارٌخ / 

 

 مهدي   علً  باسم– المساعد االستاذ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 البدل:

 جاء:  نحو. واسطة وبال ، لذاته قصد منه جزء أو ، المتبوع نفس على ٌدل تابع هو      

 . خلقه الطالب وأعجبنً.  هاحد بالسكٌن وقطعت.  أحمد الشٌخ

 ٌقصد إنه حٌث من ، والتوكٌد النعت عن ٌختلف البدل أن إلى نخلص السابق التعرٌف من

 العطف عن ٌختلف أنه كما ، عنه استغنً أو ، حذف ما إذا الجملة بناء على ٌؤثر فال ، لذاته

 . مثال العطف كحرف منه بالمبدل إلحاقه فً واسطة إلى ٌحتاج ال أنه حٌث من

 : أنواع أربعة إلى البدل ٌنقسم:  أقسامه 

 " . كل من كل بدل"  مطابق بدل ـ 1

 " . كل من بعض"  مطابق غٌر بدل ـ 6 

 .  اشتمال بدل ـ 3

 . مباٌن بدل ـ 4

 له ومساوي ، منه المبدل عٌن فٌه البدل كان ما هو" :  كل من كل بدل"  المطابق البدل ـ أوال

 اإلعراب فً حكمها وتأخذ ، المعلم كلمة من بدل فمحمد. محمد   لمعلم  ا جاء:  نحو . المعنى فً

  . الفاعلٌة على المرفوع المعلم من بدل لكونه مرفوع محمد فجاء ،

 سراط المستقٌم السراط اهدنا: }  تعالى وقوله،{ وأعنابا حدائق مفازا: }  تعالى قوله ومنه

 : الشاعر قول ومنه،{ علٌهم أنعمت الذٌن

  وخالٌا خالً وابن عمً وابن أخً      أقاربً لٌلى حب فً المنً قدو      

 " . أقاربً"  كلمة من مطابقا بدال جاء حٌث ، علٌه عطف وما أخً:  قوله الشاهد
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 منه المبدل من جزءا البدل ٌكون أن وهو" :  كل من بعض بدل"  المطابق غٌر البدل ـ ثانٌا 

 بدال جاءت منهما كل ونصف سقف فكلمة. نصفها لتفاحةا وأكلت ، سقفه البٌت سقط:  نحو.

 ، األول المثال فً البٌت:  منه المبدل من جزء البدل أن:  أي"  كل من بعض"  ، مطابق غٌر

 ألن مرفوعة"  سقف"  كلمة فجاءت ، إعرابه فً له تابع ولكنه ، الثانً المثال فً والتفاحة

 منه المبدل ألن ، منصوبة جاءت"  نصف"  وكلمة ، مرفوعا فاعال جاء"  البٌت"  منه المبدل

 حج الناس على وهلل: }  تعالى قوله ومنه. الجر وكذا ، منصوب به مفعوال وقع"  التفاحة" 

 منه المبدل ولكون" .  الناس"  من بدل"  استطاع من"  فـ،{ سبٌال إلٌه استطاع من البٌت

 : رالشاع قول ومنه . مجرورا البدل جاء مجرور اآلٌة فً

 والمطر البحر األجودان ٌحمد لم    لنا ٌداه جادت قاسم أبو إذا       

 " . األجودان"  منه والمبدل ، كل من بعض بدال وقعت حٌث ، البحر:  قوله الشاهد

 منه المبدل علٌها اشتمل التً المعانً من معنى على الدال البدل هو : االشتمال بدل ـ ثالثا

 قوله ومنه. خلقه الطالب وأعجبنً.  تغرٌده البلبل أطربنً:  ونح. منه جزءا ٌكون أن دون

 .{ فٌه قتال الحرام الشهر عن ٌسألونك: }  تعالى

 : الشاعر وقول

 مظهرا ذلك فوق لنبغً وإنا     وسناؤنا مجدنا السماء بلغنا     

 فً الطالبو ، األول المثال فً البلبل كلمة من بدال جاءت منهما كل" وخلقه ، تغرٌده"  فكلمة

 من"  تغرٌد"  كلمة ولكن ، منها جزء هً وال ، المعنى فً تطابقها ال ولكنها ، الثانً المثال

 بالنسبة الحال وكذلك ، منه المبدل هو الذي ، البلبل علٌها ٌشتمل التً الدالئل أو المعانً

 جزء هً وال ، المعنى فً تطابقها ال ولكنها ، الطالب كلمة من بدل هً التً"  خلقه"  لكلمة

 هذه فً البدل سمً لذلك ، الطالب علٌها ٌشتمل التً الصفات أو ، المعانً من ولكنها ، منه

 لٌس القتال ألن ، الشهر من اشتمال بدل"  قتال"  كلمة جاءت اآلٌة وفً. اشتمال بدل الحالة

 الجرام الشهر فً تحدث التً األمور من ٌكون قد القتال ولكن ، منه جزء وال ، الشهر نفس

 فً"  نا"  الضمٌر من مرفوع اشتمال بدل جاءت حٌث"  مجدنا: "  قوله البٌت فً والشاهد.

 . منه المبدل وهو فاعل رفع محل فً الضمٌر ألن ،"  بلغنا" 

 كما ، منه المبدل على ٌعود ضمٌر من االشتمال وبدل ، كل من بعض للبدل بد ال:  فائدة

. { الوقود ذات النار األخدود أصحاب قتل:}  تعالى قوله ومنه ، السابقة األمثلة فً الحظنا

 األخدود من اشتمال بدل"  النار"  فكلمة ، األخدود فً:  أي.  فٌه الوقود ذات النار:  والتقدٌر

 . منه جزءا وال ، األخدود هً النار ولٌست ، النار على ٌشتمل األخدود ألن ،

وسوف  لن  نذكر عنه   ، كثٌرا ٌعنٌنا ال البدل عأنوا من النوع هذا:  المباٌن البدل ـ رابعا

 شٌئا. 
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 : مالحظات

 حدائق مفازا للمتقٌن إن: }  تعالى قوله نحو: نكرتٌن منه والمبدل البدل ٌكون أن ٌجوز ـ 1

 . أٌضا نكرة وهو"  مفازا"  منه والمبدل ، نكرة وهً"  حدائق"  فالبدل،{ وأعنابا

 استطاع من البٌت حج الناس على وهلل: }  تعالى قوله نحو:  معرفتٌن ٌكون أن وٌجوز ـ 6

  أٌضا معرفة" الناس"  منه والمبدل ، معرفة موصول اسم وهً"  من"  فالبدل، { سبٌال إلٌه

 قوله نحو. نكرة والبدل ، معرفة منه المبدل ٌكون كأن ، مختلفٌن ٌكونا أن ٌجوز كما ـ 3

"  منه والمبدل ، نكرة وهً"  قتال"  فالبدل،{ هفٌ قتال الحرام الشهر عن ٌسألونك: }  تعالى

 . جائز وهذا ، معرفة جاء وقد"  الشهر

 بدل أو ، والشمول اإلحاطة ٌفٌد ، مطابقا بدال كان إذا ، الحاضر الضمٌر من البدل ٌجوز ـ 4

"  أولنا"  فـ،{وآخرنا ألولنا عٌدا لنا تكون: }  تعالى قوله نحو. اشتمال بدل أو ، كل من بعض

 السابق المثال ومنه" .  لنا: "  قوله فً"  نا"  المجرور الضمٌر من دلب
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 :وكتابة   نطقا  ( ظ) والظاء( ض) الضاد حرفً بٌن الفرق

، نطقا  ( ظ) والظاء( ض) الضاد حرفً بٌن الناس من كثٌر ٌخلط        البعض وٌعجز وكتابة 

 النطق حٌث الحرفٌن هذٌن بٌن ٌفرقا نأ المختصٌن بعض رأى لذا بٌنهما، التفرٌق عن

 .والكتابة

:  تعالى قال:  نطقه فً اللسان على صعب ألنه الضاد حرف فً تكمن المشكلة أن ونعتقد     

 (.كظٌم وهو مسودا   وجهه ظل: ) تعالى وقال( المنذرٌن من أنا إنما فقل ضل ومن)

 الصحٌح بالشكل كتابتها عن البعض لعجز إمالء مقطع فً السابقة الشواهد كانت لو ربما

 .السابقٌن الحرفٌن بٌن التفرٌق شخص كل ٌستطٌع الصفحة هذه نهاٌة فً ولكن

 ننطق أن أردنا فإذا. صحٌحا   نطقا  ( ض) الضاد حرف نطق على نتدرب أن ٌجب البداٌة فً     

 نضغط ثم الخلف إلى األمام من الحلق سقف إلى اللسان ٌرتفع أن فٌجب صحٌحا الضاد حرف

 ثم الصوت ٌنحبس الضغط حالة وفً العلٌا األضراس على معا   بهما أو حافتٌه إحدى من

 ـ فرض ـ عرض ـ بٌض) مثال األقل، على ثانٌتٌن الخروج هذا وٌستمر الهواء ذلك بعد ٌخرج

 (.عروض ـ قبض ـ ضٌق ـ قرض

 ٌخرج اللسان أن ونجد العلٌا الثناٌا أطراف مع اللسان طرف من فتخرج( ظ) الظاد أما       

 ـ الظن ـ حفظ ـ الظفر األنظار ـ الظمأ ـ العظٌم ـ الظهر) مثال ،(ظ) بالظاد النطق عند قلٌال  

 (.اللفظ ـ غلٌظ ـ المحظور ـ الوعظ

 .فقط الكتابة حٌث من الطاء أخت فهً الظاد أما الصاد أخت الضاد أن كما      

 أن لمعرفة الكرٌم القران فً( ظ) ظاءال حرف على تحتوي التً الكلمات بعضهم جمع وقد     

 ـ العظٌمة ـ الظهٌرة ـ الظعن ـ الحفظ ـ الظل: ) الكلمات وهذه( ض)بالضاد ٌكون دونها ما

 ـ الظفر ـ الظلمة ـ الغلظة ـ الظلم ـ الكظم ـ ظهر ـ اللفظ ـ الظهر ـ العظم ـ األنظار ـ الٌقظة

 ـ حظ ـ المحتظر ـ محظورا   ـ بغٌظهم ـ ناظرة ـ الحظر ـ ظل ـ الوعظ ـ الظن ـ الظمأ ـ االنتظار

 (.فظلتم ـ الشواظ ـ اللظى

 


