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: هذه التسمٌة للبصرٌٌن، واْخُتلَِف فً تسمٌته عن الكوفٌٌن فقال البدل-

ونه التكرٌر ٓه(:ٌسمونه الترجمة والتبٌٌن2ٕٔاألخفش)ت   ٓوقٌل أًٌضا، ٌسمُّ

التوطئة لذكره بالتصرٌح بتلك النسبة أن ٌذكر االسم مقصوًدا بالنسبة بعد  :الغرض من البدل -

  ٓالبدل فً حكم تكرٌر العامل ولذلك ٌقولون: قبله إلفادة توكٌد الحكم وتقرٌره، إلى ما

ا أهو التابع المقصود بالحكم(المنسوب إلى :(واصطالًحا :العوض، لغة :البدل - ًٌ  ومتبوعه نف

     ٓاثباًتا بال واسطة

ٌَُمهَّْد له باسم آخر قبلَه  أي بمضمون الجملة، الحكم،تابع ٌكون هو المقصود ب :وقٌل هو

ى الُمبدلُ منه،   ٓوٌتبُعه بحركة اإلعراِب  ٌُسمَّ

ًٌّ فً النهروانِ نحو:    ٓانتصَر القائُد عل

( المرفوع بالضمة،  ًُّ فاتبع المبدل منه )القائُد( فً  نجُد فً هذا المثال أنَّ البدلَ هو)عل

ا المقصود بالحكم  والذي مهََّد هو اإلعراب واإلفراد والتذكٌر، كلمة)القائُد(،أمَّ

) ًُّ ًٍّ وهو المبدل منه،ٓكلمة)عل َد لعل لذلك ٌمكن  ولٌس هو المقصود بالحكم، فالقائُد اسم َمهَّ

  ٓحذفه دون أن ٌتغٌر المعنى

    أنواع البدل: -

ل: البدل المطابق  : )بدل كل من كل(األوَّ

ا هو طبق معن ى أًٌضا البدل المطابق، اه،وهو بدل الشًء ممَّ أي هو ما كان فٌه  ولذلك ٌسمَّ

مِ :" قوله تعالى نحو التابع عٌن المتبوع، ٌْ َرْاَط اْلُمْسَتقِ نَ  o اْهِدَناْ الصِّ ٌْ -6" ]الفاتحة:ِصَرْاَط الَِّذ

ً بدل  بدل الشًء مّما ٌطابق معناه، [ فصراط الثانً بدل من األول)بدل مطابق(،أي:7 وُسمِّ

زِ  نحو قوله تعالى:" لوقوعه فً اسم هللا تعالى،مطابق  ٌْ ِد  إلَى ِصْرِط اْلَعِز ٌْ   oاْلَحِم

ٌُقال فٌه بدل كل من كل؛ ف )هللا( بدل من )العزٌز( بدل مطابق، ٓ[ٕ-ٔ"]ابراهٌم:هللا ألن  وال 

ٌُطلق على ما َما  َتنٌِع وذلك ُممْ  فعند اإلطالق تدل )كل( على ذي أجزاء، ٌقبل التجزيَء، )كل( إنَّ

هٌ عن ذلك ُهَنا؛   ٓألنَّ هللاَ تعالى ُمَنزَّ

كم  ألنَّه نفس المبدل منه فً المعنى، ٌحتاج البدل المطابق إلى ضمٌر ٌربطه بالمبدل منه؛ ال -

  ٓتحتاج لرابط أنَّ الجملة التً هً نفس المبتدأ فً المعنى ال
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  الثانً: َبَدلُ َبْعٍض ِمْن ُكلٍّ:

ا  بالنسبة إلى الباقً من المبدل منه، قلٌال كان ذلك الجزء، كلِّه،وهو بدلُ الجزِء من  ًٌ او مساو

أكْلُت قولنا:  أو وهو الثلثان، فالثلث أقلّ من الباقً، ،أََكْلُت الرغٌَف ُثلَُثهُ نحو:  او أكثر منه، له،

فالثلثان أكثر من  ،أكْلُت الرغٌَف ُثلَُثٌهأوقلنا:  للنصف الثانً، فالنصف ُمَساْوٍ  ،الرغٌَف نِْصَفهُ 

  ٓالثلث الباقً

ِل منه،- ْرِجُع إلى الُمَبدَّ ٌَ فقولنا: ٓلٌربط البعض بكلِّه البد فً بدل البعض من اتِّصاله بضمٌِر 

 بدلٌ منصوٌب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، ،)نصَفها: نصَف:حفْظُت القصٌدَة نصَفها

ٌعود على المبدل  ضافة،والضمٌر)ها( :ضمٌر متصل مبنً على الفتح فً محل جرٍّ باإل

  ٓمنه)القصٌدَة(

 الثالث: َبَدلُ االشتماِل:  

فٌكون المبدل منه مشتمال على  هو ما كان فٌه التابُع من ُمْشَتَمالِت المتبوِع ولٌس جزءاً منه،

فإنَّ المعلم مشتمل على العلم  ،المعلُِّم ِعْلُمهُ  َنَفعنً نحو: البدل دون أْن ٌكون البدل جزءاً منه،

َسُعَك األمٌُر َعْفُوهُ و ،أْطَرَبنًِ البلبلُ صوُتهُ  ونحو: وغٌره، وال بد أًٌضا من اشتماله على  ،ٌَ

  ٓالذي هو النوع الثانً من البدل ضمٌٍر كسابقه،

 الرابع: بدلُ الغلِط أو النسٌان: 

ُت سًٌفا نحو:  بالفكر، هو ماُذكَر لٌكون بداًل من اللفِظ الذي سبق ِذكرهُ خطأً باللسان أو ٌْ اشتَر

ائلَ ثالثًة أربعةً و ،رمًحا   ٓوهو ال ٌقع فً كالم البلغاء ٓأَْعِطنًِ القلَم الورقَة  ونحو: ،اعِط السَّ

  ٓفصّححت كالمك فهو)بدلُ النسٌان( كنت قد أردت القلم ثّم تبٌن لك فساد هذه اإلرادة، فإذا

  ٓالغلِط(وإذا كنت قد أردت الورقة فسبق لسانك إلى القلم فهو)بدلُ 

وإذا كنت قد أردت القلم ثّم عدلت عنه إلى الورقة فهو)بدلُ اضراٍب(،والعدول التحوٌل أو 

  ٓالتغٌٌر

ا :  -  إنَّ بدل البعض، وبدل االشتمال ٌحتاجون إلى ضمٌر ٌربطهما بالمبدل منه، إمَّ

   ٓبْعُت الّداَر نصَفهالفًظا، نحو : 

اًل  "ِأو تقدًٌرا، نحو قوله تعالى: ٌْ ِه َسبِ ٌْ ِت َمْن اْسَتَطاَع إلَ ٌْ ِ على الناِس ِحجُّ اْلَب ] آل  " َوّلِِلَّ

من اسم موصول بمعنى)الذي(مبنً على السكون فً محل جرٍّ  )َمْن استطاَع: ٓ[77عمران:

  ٓوهذا البدل هو)بدل بعض من كل( ٓبدل من الناس(
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