
 :)البدل( المحاضرة العشرون -02
 قال ابن مالك:

 بدال المسمى ىو واسطة ... بال بالحكم المقصود التابع
 بالنسبة والمقصود جنس فالتابع واسطة بال بالنسبة المقصود التابع ىو: البدل
 لممقصود مكمل منيا واحد كل ألن البيان وعطف والتوكيد النعت أخرج فصل

 عمرو بل زيد جاء نحو ببل المعطوف أخرج واسطة الوب بيا مقصود ال بالنسبة
 بالواو المعطوف وأخرج بل وىي بواسطة ولكن بالنسبة المقصود ىو عمرا فإن

 .بواسطة ولكن بالنسبة مقصود منيما واحد كل فإن ونحوىا
 أعز لإلضراب وذا ببل كمعطوف أو يمفى عميو ... يشتمل ما أو بعضا أو مطابقا

 سمب بو غمط قصد نودو ... صحب قصدا إن
 .خالدا ورزه زيد مد بأخيك نبال وخذ حقو واعرفو ... اليدا وقبمو خالدا كزره

 .اليد وقبمو ثمثو الرغيف أكمت نحو: الكل من البعض بدل: الثاني
 عممو زيد أعجبني نحو متبوعو في معنى عمى الدال وىو: االشتمال بدل: الثالث
 .حقو واعرفو
 عمى وىو ببل كمعطوف أو بقولو المراد وىو: منو مبدللم المباين البدل: الرابع

 :قسمين
 نحو البداء وبدل اإلضراب بدل ويسمى ىو يقصد كما متبوعو يقصد ما: أحدىما
 أكمت أنك تخبر أنك لك بدا ثم خبزا أكمت بأنك اإلخبار أوال قصدت لحما خبزا أكمت
 ىو الذي البدل أي صحب قصدا إن اعز لالضراب وذا بقولو المراد وىو أيضا لحما

 .ىو يقصد كما متبوعو قصد إن لإلضراب انسبو ببل كمعطوف
نما فقط البدل المقصود يكون بل متبوعو يقصد ماال: الثاني  فذكر المتكمم غمط وا 
 أوال تخبر أنك أردت حمارا رجال رأيت نحو والنسيان الغمط بدل ويسمى منو المبدل

 أي سمب بو غمط قصد ودون بقولو مرادال وىو الرجل بذكر فغمطت حمارا رأيت أنك
 الذي الغمط مزيل ألنو الغمط بدل البدل فيسمى مقصودا منو المبدل يكن لم إذا

 .المقصود غير ذكر وىو سبق



 النبل قصد ألنو إن القسمين من لكل مثاال يكون أن يصمح مدى نبال خذ وقولو
ن اإلضراب بدل فيو والمدى  فيو الشفرة وىي مدية جمع وىو فقط المدى قصد وا 

 .الغمط بدل
 جال إحاطة ما إال تبدلو ... ال الظاىر الحاضر ضمير ومن
 اشتماال ابتياجك كإنك ... اشتماال أو بعضا اقتضى أو
 واقتضى كل من كل بدل البدل كان إن إال الحاضر ضمير من الظاىر ببدل ال أي

: تعالى كقولو: فاألول كل من بعض بدل أو اشتمال بدل كان أو والشمول اإلحاطة
ِلَنا ِعيداً  َلَنا َتُكونُ }  فإن نا وىو بالالم المجرور الضمير من بدل فأولنا{ َوآِخِرَنا أَلوَّ
 كقولو والثاني .زيدا رأيتك نحو امتنع اإلحاطة عمى يدل لم

 (مضاعا حممي الفيتني وما ... يطاعا لن أمرك إن ذرينى) - 220
 يألفيتن في الياء من اشتمال بدل فحممي
 كقولو والثالث
 بدل رجمي فـ (المناسم شثنة فرجمي رجمي ... واألداىم بالسجن عدني أو) - 222
 مطمقا الظاىر من الظاىر يبدل أنو كالمو من وفيم أوعدني في الياء من بعض
 .خالدا زره نحو مطمقا الظاىر منو يبدل الغيبة ضمير وأن تمثيمو تقدم كما

 أسم من أبدل إذا "عمي أم أسعيد ذا من" ك ىمزا ... يمى اليمز المضمن وبدل
 وما عمي أم أسعيد ذا من نحو البدل عمى االستفيام ىمزة دخول وجب االستفيام

 .غد بعد أم أغدا تأتينا ومتى شرا أم أخيرا تفعل
 يعن بنا يستعن إلينا يصل ... كمن الفعل من الفعل ويبدل
 إلينا يصل من بدل بنا ستعنفي الفعل من الفعل يبدل االسم من االسم يبدل كما

 بدل فيضاعف{ ال َعَذابُ  َلوُ  ُيَضاَعف   َأثَاماً  َيم قَ  َذِلكَ  َيف َعل   َوَمن  : }تعالى قولو ومثمو
 :قولو وكذا الجزم وىو بإعرابو فإعرابو يمق من

 طائعا تجيء أو كرىا تؤخذ ... تبعايعا أن اهلل عمى إن - 223
 .نصب ولذلك تبايعا من بدل فتؤخذ

 



 


