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الباب األول 

المقدمة 

 

 خلفية المشكالت -أ

باللغة يستطيع ادلرء . اللغة العربية عنصرمن العناصر اذلامة يف اتصاؿ الناس بعضهم بعضا    

. أف يعرب اآلراء أك اإلرادات يف ذىنو لإلتصاؿ إذل آخر ليكوف أف يفهم ما يقصده

. تعلم اللغة ىو تعلم استعماؿ اللغة يف نشاط اإلتصاؿ، لسانا كانت أك كتابة

غًن كلغة إرباد . اللغة العربية ىي إحدل آالت اإلتصاؿ اليت تستعمل يف الدكؿ العادلية

. قبائل العربية كأيضا كلغة إرباد األمة اإلسالمية

ىي تستعمل كلغة . اللغة العربية لغة الدين اليت ال تستطيع أف تفرؽ من نشاط الدينية

كقد عرفنا أف اللغة العربية شرط من شرائط الصالة، كأحد ادلناىج إلرتفاع درجة . عبودية للمسلمٌن

. جودة يف صالتنا إذل درجة اخلشوع بفهم ما نقرأ يف تلك العبادة
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حنن كادلسلمٌن، نريد أف نفهم ك نعمق دين اإلسالـ كافة، لتعريفو كتعميقو كجب علينا 

. القرآف ك احلديث ك الكتب اليت تشرحهما: أف نتعلم من أسسو، كىي

ىذه سببت اللغة العربية جيب حكمو يف فهم . تعلم القرآف حيتاج إذل القوة باللغة العربية

. معىن  القرآف يف التعبًن كاألسلوب يف شرح الشيء

ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي قػيٍرءىاننا : كما قاؿ اهلل تعاذل.  القرآف باللغة العربية ك أنزؿ باللغة العربية أيضا

 .( 2: 12/يوسف ) عىرىبًيِّا لَّعىلَّكيٍم تػىٍعًقليٍوفى 

ك إذل جانب آخر،  القرآف مناسب بأسلوب اللغة العربية يف شر حو ك يشتمل بعض 

. آدب العربية يف قوذلم 

كيستخدـ القرآف . يستعمل القرآف التشبيو كجيعل األمثاؿ كالتقدًن ذلدؼ ادلخصوص

. احلذؼ ك اإلجياز ك اإلطناب ادلناسب دبوضوعو ذلدؼ ادلخصوص أيضا 

إذف أستخلص شلا سبق،  كجب على ادلرء أف يعرؼ قوؿ العربية يف معىن مفردتو، قواعده 

. كىي اليت تبحث اآلف يف علم النحو كالصرؼ كالبالغة . كأسلوبو يف الشرح
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أما تعريف علم النحو عند الشيخ مصطفى الغالييىن فهو علم عن أصوؿ اليت يستطيع 

 ك علم الصرؼ ىو علم بأصوؿ يعرؼ ّٔا 1.أف تعرؼ أحواؿ كلمات اللغة العربية  يف إعرابو ك بنائو

  تأدية ادلعىن  علم عن علم البالغة فهي  كأٌما2.أحواؿ أبنية الكلمة، اليت ليست بإعراب ك ال بناء

اجلليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ذلا يف النفس أثر خالب ، مع مالءمة كل كالـ للموطن 

 3.الذم يقاؿ فيو، كاألشخاص الذين خياطبوف 

بالسبب، يسهل للمرء أف يفهم مقصود .  تعريف تركيب اجلملة يف اللغة العربية أمرمهم

بسبب ذلك، علم النحو علم مهم . اجلملة ادلوجوة يف القرآف أك الكتب اليت تستعمل اللغة العربية

يف قولو  نىاًصيىةو  مثل، كلمة . يف اللغة العربية ألف فيو قواعدا  تثبت كظائف الكلمة اليت نريد أف نفهم

  (16-15: 96/العلق((ُٔ) كىاًذبىةو خىاًطئىةو نىاًصيىةو  (ُٓ)بالنَّاًصيىًة كىال لىًئٍن دلىٍ يػىٍنتىًو لىنىٍسفىعنا : تعاذل

يف ىذه اآلية مع فهم حركاهتا، كجب علينا أف نعرؼ كظيفتها يف تلك   نىاًصيىةو لفهم مقصود كلمة

أما . اللغة العربية ىنا البدؿ القاعدة ادلقصودة يف. لتعرفها ربتاج القاعدة  اليت تبحث فيها. اآلية

                                                 
1
 .1، ص ( ـ2003ادلكتبة العصرية، : بًنكت- صيدا)، جامع الدركس العربيةمصطفى الغالييىن،  

 
2
 .3، ص ( ـ2005أكدل بريغٌن، : بنجرماسٌن)، فوائد الظرؼ يف قواعد الصرؼ، أضبد ديرايب البنجارم 

 
3
  .8  ، ص 15، ط   (ـ 1961اذلداية، : سورابايا  )، البالغة الواضحة علي اجلاـر ك مصطفى أمٌن ،   
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ألهنما بدلتاف على . متطابقتاف معىن  نىاًصيىةو  ككلمة النَّاًصيىةادلثاؿ ادلاضي، فهو البدؿ ادلطابق، كلمة

 .كمها رلركرتاف بالكسرة. ىو بدؿ  نىاًصيىةو  ىو مبدؿ منو ككلمةالنَّاًصيىة كلمة. معىن كاحد

البدؿ ادلطابق، بدؿ البعض من : يف علم النحو، تنقسم البدؿ إذل أربعة أقساـ، ىي

 4 .الكل، بدؿ االشتماؿ كالبدؿ ادلباين

كبنسبة ذلك، يريد . ليس كل ادلرء عادلا ّٔا. يف جزء عم كثًن اآليات اليت فيها البدؿ

 " .البدل في جزء عم "البحث العلمي بادلوضوعالكاتب أف يبحث كيكتب إذل 

 :  للشرح ك ترؾ اخلطاء يف تفسًن ىذا ادلوضوع، فأكد الكاتب ادلوضوع اآليت

البدؿ         - 1 

  5.   البدؿ ىو التابع ادلقصود باحلكم بال كاسطة بينو كبٌن متبوعو

 كقد عرفنا أف البدؿ أربعة أقساـ كما السابق،  كلكن الكاتب يبحث يف ثالث  

.  كدل يبحث يف البدؿ ادلباين، ألف البدؿ ادلباين دل يوجد يف القرآف.   بدالت فقط

                                                 
4
 .570، ص ادلرجع السابقمصطفى الغالييىن،  

5
 .ادلرجع السابقمصطفى الغالييىن،  
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جزء عم ىو اجلزء الثالثوف من القرآف، لو سبع كثالثوف سورة، مسي جزء عم ألنو - 2

. يبدأ بسورة النباء اليت تبدأ بكلمة عم كينتهى بسورة الناس

.     السور اليت فيها البدؿ ست عشرة سورة، كدل يوجد البدؿ ادلباين

إذف، ادلقصود بالبدؿ يف جزء عم يف ىذا البحث ىو البدؿ ادلطابق كبدؿ البعض 

. من الكل كبدؿ االشتماؿ يف ست عشرة سورة يف جزء عم

 

 تنظيم المشكالت -ب

أما .   التفسًن يف البحث اآلتىحيتاج ىذا البحث إذل تنظيم ادلشكلة، لرتؾ خطاء

 : تنظيم ادلشكلة فهي

آيات اليت فيها البدؿ ادلطابق أك بدؿ الكل من الكل  أك بدؿ الشيء من الشيء  أم - 1 

   كمعانيها عند ادلفسرين؟

أم آيات اليت فيها بدؿ البعض من الكل كمعانيها عند ادلفسرين؟    -2  

 أم آيات اليت فيها بدؿ االشتماؿ كمعانيها عند ادلفسرين؟   -3 
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  أسباب اختيار الموضوع -ج

:    خيتار الكاتب ىذا ادلوضوع مئسسا على األسباب، كىي

.  البدؿ قسم من علم النحو الذم يبحث يف كظيفة الكلمة يف اجلملة- 1  

.    اآليات يف جزء عم كثًن من الناس يقرؤكهنا يف الصالة- 2  

.  يف جزء عم سور كثًنة فيها البدؿ- 3 

 

أغراض البحث  - د

:        أما أغراض البحث فهي

آيات اليت فيها البدؿ ادلطابق أك بدؿ الكل من الكل  أك بدؿ الشيء من  معرفة أم -1 

 .  الشيء كمعانيها عند ادلفسرين

  .أم آيات اليت فيها بدؿ البعض من الكل كمعانيها عند ادلفسرين معرؼ-2 

  . أم آيات اليت فيها بدؿ االشتماؿ كمعانيها عند ادلفسرينمعرفة-3 
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 فوائد البحث - ه

 :    نتائج ىذا البحث ترجى أف تكوف

. زيادة ادلعرفة، للكاتب ك القارئ، خصوصا عن البدؿ- 1

.  جزء عم اليت تتعلق بالبدؿزيادة ادلعرفة عن القرآف على السور يف -  2 

      .إعالما لطالب العلم من حيث كظائف البدؿ لفهم اآليات يف القرآف-  3 

.  مرجعا كمعلومة دلن يأتوف من الباحثٌن الذين يريدكف أف يبحثواىا بتعمق- 4 

.  زيادة خلزائن مرجع من مراجع جامعة آنتسارم اإلسالمية احلكومية- 5 

 

الدراسات المكتبية - و

 :   يستعمل الكاتب ادلراجع ادلناسبة ّٔذا البحث، منها

العرابية،  القواعد األساسية للغة: عن القاعدة، ينظر الكاتب إذل كتب  النحو، منها- 1

شرح حاشية ، جامع الدركس العربية، الواضح يف قواعد اللغة العربية ، النحو الواضح

.  الكواكب الدرية ك رسالة إسعاؼ الظالبٌن،شرح سلتصر جدا العشماكل،
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يف إثبات اآليات اليت فيها البدؿ، يستعمل الكاتب قواعد علم النحو يف تلك  - 2 

. الكتب 

من اآليات يف جزء عم، يراجع الكاتب  (البدؿ)دلعرفة الفهم كادلقصود ّٔذا األسلوب - 3 

. إذل كتب التفسًن اليت تشمل مباحث القواعد النحوية خاصة عن البدؿ

 

 طريقة البحث- ز

نوع البحث     - 1 

 Libraryالذم يشتهر باصطالح  نوع البحث الذم يعمل الكاتب ىوحبث مكتب

Research الذم يعمل بالدراسة ك ادلطالعة من العلـو النحوية ، خاصة عن البدؿ، مث تلحق ،

. بآيات القرآف بالدراسة ك التحليل دلعرفة اآليات اليت فيها البدؿ

أٌما الطريقة اليت تستعمل يف ىذا البحث فهي صبع البيانات ادلتعٌلقة بادلوضوع 

. (ربليل ادلضموف)ادلبحوث عنو ادلوجود يف الكتب ادلختلفة، مث استخرج منها ادلعىن 

: كمن أعماؿ الكاتب
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. صبع بعض كتب علم النحو كالتفاسًن ادلتعلقة بالبحث- أ

.  تقرير اآليات اليت فيها البدؿ يف جزء عم- ب

. ربليل اآليات اليت فيها البدؿ باستخداـ طريقة ادلضموف- ت

. إستنباط النتائج من ادلباحث اليت قدمها الكاتب- ج

البيانات ك مصدرىا        - 2 

بيانات البحث       -   أكال

البيانات احملتاجة يف ىذا البحث ىي كل ما يتعلق بالبدؿ يف القرآف، خصوصا يف جزء 

 . عم

 مصادر البيانات- ثانيا

.     ادلصدر األساسي، ىو القرآف الكرًن ( أ

 :مصادر البيانات الثانية، منها ( ب

 .  القواعد األساسية للغة العرابية، ألضبد اذلامشي( 1  

.    النحو الواضح، لعلي اجلاـر ك مصطفى أمٌن( 2  
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.  جامع الدركس العربية، للشيخ مصطفى الغالييىن (3  

حملمد عبد الرحيم عرس ك زلمد فهمى ، الواضح يف قواعد اللغة العربية (4  

.  الدكيك

تفسًن  الكشاؼ، أليب القاسم جار اهلل زلمود بن عمر اخلوارزمي  (5  

.  الزسلشارم

.  تفسًن ادلنًن، لوىبة الزحيلي  (6  

تفسًن ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظي كالسبع ادلثاين، لشهاب     (7  

. الدين كزلمد األلوسي البغدادم

. شرح حاشية العشماكل، لعبد اهلل ابن الفاضل ك العشماكل (8  

. شرح سلتصر جدا، ألضبد زيىن دحالف (9  

. الكواكب الدرية، البن عبد البارم األىدؿ (10  

. رسالة إسعاؼ الظالبٌن،  حملمد شكرل أكنس (11  

. التبياف يف إعراب القرآف، اللبقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم (12  
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اجلدكؿ يف إعراب القرآف كصررفو كبيانو مع فوائد  حنوية ىامة،  (13  

.   حملمود الصايف

.   اإلعراب ادلفصل لكتاب اهلل ادلرتل، لبهجت عبد الواحد صاحل (14  

طريقة صبع البيانات - 3

كسلك الكاتب يف صبع البيانات بتخريج عدة آيات يف جزء عم اليت تضمنت البدؿ مث 

. يشرحها بنظر كتأمل على كتب التفاسًن ككتب األخرل ادلتعلقة ّٔذا البحث

طريقة ربليل البيانات - 4

قدمها الكاتب ىذه البيانات آّموعة منهج الوصفية يعين البحث عن احلادثة بشرح 

مث استعملها الكاتب يف ربليل  . صحيح أك البحث لفكرة أك تصوير بأسلوب متتابع عن احلوادث

البيانات بطريقة ربليل ادلضموف يعين صبع البيانات احملتاجة من كتب اللغة كالتفاسًن ادلتنوعة يف 

. موضع كاحد

 

 خطة الكتابة    - ح
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: خطة كتابتو فهيأما . البحث العلمي لتسهيل البحث، فشرحت خطة الكتابة من ىذا

الباب األكؿ مقدمة، اليت فيها خلفية ادلشكالت، تنظيم ادلشكالت، أسباب اختيار 

 . ادلوضوع ،  أغراض البحث ، فوائد البحث ، الدراسات ادلكتبية، طريقة البحث كخطة الكتابة

الباب الثاين النظرية العامة عن البدؿ، اليت فيها تعريف البدؿ، أنواع البدؿ، أحكاـ  

 . الفرؽ بٌن البدؿ كعطف البياف تتعلق بالبدؿ ك

يات اليت فيها البدؿ ادلطابق أك بدؿ الكل الباب الثالث البدؿ يف جزء عم، اليت فيو اآل

من الكل كمعانيها عند ادلفسرين، اآليات اليت فيها بدؿ البعض من الكل كمعانيها عند ادلفسرين، 

 .  كربليل البياناتاآليات اليت فيها بدؿ االشتماؿ كمعانيها عند ادلفسرين

. الباب الرابع االختتاـ ، الذم فيو اخلالصة ك االقرتاح ، مع ادلراجع ك ادلالحق 
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 الباب الثاني

النظرية العامة عن البدل 

 

تعاريف البدل - أ

كىو لغة العوض، كمنو قولو تعاذل عسى ربنا أف يبد لنا خًنا منها يعين يعوضنا، 

 باحلكم فصل سلرج للنعت  فقولو ادلقصود. كاصطالحا ىو التابع ادلقصود باحلكم بال كاسطة
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كقولو . كالتوكيد كعطف البياف، فإف ىذه الثالثة مكملة للمقصود باحلكم كليست مقصودة بنفسها

 6.بال كاسطة سلرج لعطف النسق

كجد الكاتب أف علماء النحويٌن خيتلفوف يف تقدًن تعريف البدؿ، كلكنهم ال خيتلفوف 

: يف فهم معناه، منها 

 7. لو بذكر اسم قبلو غًن مقصود لذاتوشلهدالبدؿ ىو تابع  -1

حنو جاء  زيد . البدؿ ىو التابع ادلقصود باحلكم بال كاسطة بينو كبٌن متبوعو -2

أخوؾ، فزيد فاعل، كأخوؾ بدؿ من زيد بدؿ كل من كل كيسمى البدؿ ادلطابق 

 8. من الثاين ىو األكؿ بعينوادلرادألف 

البدؿ ىو اسم تابع يأيت بعد اسم مبهم قبلو يسمى ادلبدؿ منو، كيأيت لتوضيحو  -3

 9.كبياف ادلقصود منو

10.البدؿ ىو التابع ادلقصود باحلكم بال كسطة -4
 

                                                 
6
. 36، ص (اذلداية، دت: سورابايا)، شرح حاشية العشماكلعبد اهلل ابن الفاضل، ك العشماكل،  

 
 .157، ص 3، ج (دار ادلعارؼ، دت: لبناف)، النحو الواضحعلي اجلاـر كمصطفى أمٌن، ، 7
 .20، ص (احلرمٌن، دت: جدة أندكنيسيا- سنقافورة)شرح سلتصر جدا، أضبد زيىن دحالف، ، 8

 
9
دار زلمد الكل، : األردف- عماف). اللغة العرابية الواضح يف قواعدزلمد عبد الرحيم عرس ك زلمد فهمى الدكيك،  

. 145، ص 2، ط ( 1984
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 بذكر اسم لو عاطف شلهدالبدؿ ىو التابع ادلقصود كحده باحلكم، بغًن كاسطة  -5

11 . مقصودقبلو غًن
 

12.البدؿ ىو التابع ادلقصود باحلكم بال كاسطة -6
 

كاضع النحو : البدؿ ىو التابع ادلقصود باحلكم بال كاسطة بينو كبٌن متبوعو حنو -7

13.اإلماـ علي 
 

 

أنواع البدل - ب

كتب الشيخ مصطفى الغالييىن يف كتابو جامع الدركس أف البدؿ ينقسم إذل أربعة 

، كبدؿ البعض من الكل، كبدؿ (كيسمى أيضا بدؿ الكل من الكل  )البدؿ ادلطابق : أقساـ، كىي

 14.اإلشتماؿ، ك البدؿ ادلباين 

                                                                                                                                      
-1، ج 5، ط (ـ1995- ق1416دار الفكر ، : لبناف- بًنكت) .الكواكب الدريةابن عبد البارم األىدؿ،  10

 .573ص , 2
  

11
 .290، ص (دار الكتب العلمية، دت: لبناف- بًنكت). القواعد األساسية للغة العرابيةأضبد اذلامشي،   
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. 87،ص 3، ط ( ى1998مورىن، : بنجرماسٌن) رسالة إسعاؼ الظالبٌن،زلمد شكرل أكنس،  
 
13

 .نفس ادلكافمصطفى الغالييىن،  
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ىو : 15 (أك بدؿ الشيء من الشيء) (أك بدؿ الكل من الكل  )البدؿ ادلطابق - 1

اٍىًدنىا الصّْرىاطى اٍلميٍستىًقيمى : بدؿ الشيء شلا كاف طبق معناه ، كقولو تعاذل 

 الفاربة)  (ٕ)ًصرىاطى الًَّذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهٍم غىًٍنً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَّالٌّْنى (ٔ)

 معىن، متطابقاف عليهم ادلنعم كصراط ادلستقيم فالصرط ( . 7 – 6 : 1 \

  .كاحد معىن على بدالف كليهما، ألهنما،

 أك ، اجلزء ذلك كاف قليال  كلو، من اجلزء بدؿ ىو : الكل من البعض كبدؿ- 2

 ثلثاىا أك نصفها أك . ربعها القبيلة جاءت :  حنو  منو، أكثر أك للنصف، مساكيا

 عشركف التالميذ جاء:  كحنو كحرؼ، كفعل اسم:  أقساـ ثالثة الكلمة : كحنو ،

  .منهم

 جزءا يكوف ال أف شرط على عليو، يشتمل شلا الشيء بدؿ ىو : االشتماؿ كبدؿ- 3

 خلقو بعلي أعجبت. شجاعتو خالدا أحببت. علمو ادلعلم نفعين : حنو ، منو

                                                                                                                                      
14

. 572-570، ص ادلرجع السابقمصطفى الغالييىن،   
 
15

 .ادلرجع السابقزلمد شكرل أكنس،  
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 يشتمل كعلي الشجاعة، على  يشتمل كخالد العلم، على يشتمل فادلعلم. الكرًن

. عليو يشتمل شلن جزءا ليس كاخللق، كالشجاعة العلم من ككل. اخللق على

 ، كاف مذكورا بالبدؿ، يربطهما ضمًن من االشتماؿ كبدؿ البعض لبدؿ كالبد 

نىةه  تىكيوفى  أىال كىحىًسبيوا : تعاذل كقولو  عىميوا مثيَّ  عىلىٍيًهمٍ  اللَّوي  تىابى  مثيَّ  كىصىمُّوا فػىعىميوا ًفتػٍ

: ، كقولو (71 : 5\ ادلائدة ) (ُٕ )يػىٍعمىليوفى  دبىا بىًصًنه  كىاللَّوي  ًمنػٍهيمٍ  كىًثًنه  كىصىمُّوا

ًبيًل اللًَّو كىكيٍفره  يىٍسأىليونىكى عىًن الشٍَّهًر احلٍىرىاـً ًقتىاؿو ًفيًو قيٍل ًقتىاؿه ًفيًو كىًبًنه كىصىدّّ عىٍن سى

نىةي أىٍكبػىري ًمنى اٍلقىٍتًل كىال  بًًو كىاٍلمىٍسًجًد احلٍىرىاـً كىًإٍخرىاجي أىٍىًلًو ًمٍنوي أىٍكبػىري ًعٍندى اللًَّو كىاٍلًفتػٍ

يػىزىاليوفى يػيقىاتًليونىكيٍم حىَّتَّ يػىريدُّككيٍم عىٍن ًديًنكيٍم ًإًف اٍستىطىاعيوا كىمىٍن يػىٍرتىًدٍد ًمٍنكيٍم عىٍن ًديًنًو 

نٍػيىا كىاآلًخرىًة كىأيكلىًئكى أىٍصحىابي  ًبطىٍت أىٍعمىاذلييٍم يف الدُّ فػىيىميٍت كىىيوى كىاًفره فىأيكلىًئكى حى

 كقولو مقدرا، أك ،(217 : 2 \ البقرة)( ُِٕ)النَّاًر ىيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى 

ـي  بػىيػّْنىاته  آيىاته  ًفيوً : سبحانو  النَّاسً  عىلىى كىلًلَّوً  آًمننا كىافى  دىخىلىوي  كىمىنٍ  ًإبٍػرىاًىيمى  مىقىا

  (ٕٗ )اٍلعىالىًمٌنى  عىنً  غىيًنّّ  اللَّوى  فىًإفَّ  كىفىرى  كىمىنٍ  سىًبيال إًلىٍيوً  اٍستىطىاعى  مىنً  اٍلبػىٍيتً  ًحجُّ 
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 اٍلوىقيودً  ذىاتً  النَّارً (ْ )األٍخديكدً  أىٍصحىابي  قيًتلى  : كقولو ،( 97 : 3 \ عمراف آؿ)

( . 5 – 4 : 85 \ الربكج( )ٓ)

 بعضا كال لو، مطابقا يكوف ال حبيث  يباينو، شلا الشيء بدؿ ىو: ادلباين كالبدؿ- 4

 كبدؿ ، الغلط بدؿ : أنواع ثالثة كىو. عليو مشتمال منو ادلبدؿ يكوف كال  منو،

. االضراب كبدؿ ، النسياف

 ، اللساف إليو سبق الذم اللفظ من بدال ليكوف ذكر ما: الغلط فبدؿ- أ

 فسبق ، التلميذ تذكر أف أردت ، التلميذ ، ادلعلم جاء : حنو ، غلطا فذكر

 . التلميذ منو فأبدلت ، غلطك فتذكرت ، غلطا ادلعلم فذكرت ، لسانك

 فساد ذكره بعد  لك تبٌن لفظ من بدال ليكوف ذكر ما : النسياف كبدؿ- ب

 إذل سافر أنو تومهت ، بعلبك ، دمشق إذل علي سافر : حنو ، قصده

 . دمشق من بعلبك فأبدلت ، رأيك فساد فأدركك ، دمشق

 . باجلناف يتعلق النسياف كبدؿ ، باللساف يتعلق الغلط فبدؿ 
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 فيها منو كادلبدؿ البدؿ من كل قصد ، صبلة يف كاف ما : االضراب كبدؿ- ج

 حنو ، البدؿ قصد إذل منو ادلبدؿ قصد عن عدؿ ادلتكلم أف غًن ، صحيح

 إذل بأخذه األمر عن أضربت مث ، القلم بأخذ أمرتو ، الورقة ، القلم خذ: 

 . ادلرتكؾ حكم يف األكؿ كجعلت ، الورقة بأخذ أمره

 شيء يف كقع إف كالبليغ . البلغاء كالـ يف يقع ال بأقسامو ادلباين كالبدؿ 

 نسيانو أك غلطو على داللة ، بل : بكلمة منو كادلبدؿ البدؿ بٌن أتى ، منو

 . اضرابو أك

 16بالبدل تتعلق أحكام- ج

 أم تبدؿ أف لك بل . كتنكًنا تعريفا منو كادلبدؿ البدؿ يتطابق أف دبشركط ليس- 1

 الًَّذم اللَّوً  ًصرىاطً (ِٓ )ميٍستىًقيمو  ًصرىاطو  ًإذلى  : تعاذل قاؿ ، اآلخر من شئت النوعٌن

 \ الشورل( )ّٓ )األميوري  تىًصًني  اللَّوً  ًإذلى  أىال األٍرضً  يف  كىمىا السَّمىاكىاتً  يف  مىا لىوي 

 ، ميٍستىًقيمو  ًصرىاطو كىو معرفة، من ، اللَّوً  ًصرىاطً  : فأبدؿ ، ( 53 – 52 : 42

 خىاًطئىةو  كىاًذبىةو  نىاًصيىةو (ُٓ )بًالنَّاًصيىةً  لىنىٍسفىعنا يػىٍنتىوً  دلىٍ  لىًئنٍ  كىال :كىو نكرة،  كقاؿ 

                                                 
16

 .573-572، ص ادلرجع السابقمصطفى الغالييىن،  
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 من نكرة، كىي ، نىاًصيىة : فأبدؿ ، ( 16 – 15 : 96 \ العلق( )ُٔ)

 كانت إذا إال ادلعرفة من النكرة إبداؿ حيسن ال أنو غًن. معرفة كىي النَّاًصيىًة،

 . الثانية اآلية يف رأيت كما موصوفة

 : ) مثل كأما. ادلضمر من ادلضمر يبدؿ كال. تقدـ كما الظاىر، من الظاىر يبدؿ- 2

. تقدـ كما توكيد فهو ، (أنت بك كمررت أنت، قمت

 : ) قوذلم كأما : ىشاـ ابن قاؿ.  الصحيح على الظاىر من ادلضمر يبدؿ كال 

 . دبسموع كليس ، النحويٌن كضع فمن ، ( إياه زيدا رأيت

 كىأىسىرُّكا قػيليوبػيهيمٍ  الًىيىةن  : تعاذل كقولو الغائب ضمًن من الظاىر إبداؿ كجيوز 

ا ىىلٍ  ظىلىميوا الًَّذينى  النٍَّجوىل ( ّ )تػيٍبًصريكفى  كىأىنٍػتيمٍ  السٍّْحرى  أىفػىتىٍأتيوفى  ًمثٍػليكيمٍ  بىشىره  ًإال ىىذى

 كمن. الفاعل ضمًن ىي اليت ،( الواك )من( الذين : )فأبدؿ( 3 : 21\ األنبياء)

 بدؿ أك ، كل من بعض بدؿ يكوف أف شرط على ، كادلتكلم ادلخاطب ضمًن

 ًلمىنٍ  حىسىنىةه  أيٍسوىةه  اللَّوً  رىسيوؿً  يف  لىكيمٍ  كىافى  لىقىدٍ  : تعاذل كقولو فاألكؿ ، اشتماؿ

ًثًننا اللَّوى  كىذىكىرى  اآلًخرى  كىاٍليػىٍوـى  اللَّوى  يػىٍرجيو كىافى   ،( 21 : 33 \ األحزاب( )ُِ )كى
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 بدؿ كىو( لكم )كمها ادلضمر كآّركر اجلار من( دلن )كمها ، كآّركر اجلار فأبدؿ

 بل ، ادلخاطبٌن لكل ليست اهلل رسوؿ يف احلسنة األسوة ألف ، الكل من بعض

 علمك ، أعجبتين : ) كقولو كالثاين . منهم اآلخر كاليـو اهلل يرجو كاف دلن ىي

 كمنو ، اشتماؿ بدؿ كىو ، الفاعل ضمًن ىي اليت ،( التاء )من بدؿ فعلمك ،( 

 فوؽ لنرجو كإنا ، كسناؤنا رلدنا السماء بلغنا : " اجلعدم النابغة الشاعر قوؿ

 " . مظهرا ذلك

 . أيضا اشتماؿ بدؿ كىو ، الفاعل ضمًن ىي اليت( نا )من( رلدنا )فأبدؿ 

 تقدـ قد االسم من االسم فإبداؿ . مثلو من كاجلملة كالفعل اإلسم من كل يبدؿ- 3

 كىال آخىرى  ًإذلىنا اللَّوً  مىعى  يىٍدعيوفى  ال كىالًَّذينى : تعاذل كقولو الفعل من الفعل كإبداؿ. 

 أىثىامنا يػىٍلقى  ذىًلكى  يػىٍفعىلٍ  كىمىنٍ  يػىٍزنيوفى  كىال بًاحلٍىقّْ  ًإال اللَّوي  حىرَّـى  الَّيًت  النػٍَّفسى  يػىٍقتػيليوفى 

 : 25 \ الفرقاف( )ٗٔ )ميهىاننا ًفيوً  كىخيىٍليدٍ  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  اٍلعىذىابي  لىوي  ييضىاعىفٍ (ٖٔ)

( . يلق )من( يضاعف )فأبدؿ ،( 69 – 68
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 تػىٍعلىميوفى  دبىا أىمىدَّكيمٍ  الًَّذم كىاتػَّقيوا : تعاذل كقولو اجلملة من اجلملة كإبداؿ 

 فأبدؿ ،( 133 – 132: 26 \ الشعراء( )ُّّ )كىبىًنٌنى  بًأىنٍػعىاـو  أىمىدَّكيمٍ (ُِّ)

( . تػىٍعلىميوفى  دبىا أىمىدَّكيمٍ    ) من صبلة(كىبىًنٌنى  بًأىنٍػعىاـو  أىمىدَّكيمٍ  )صبلة

إذل اهلل أشكو بادلدينة حاجة ، : "  كقد تبدؿ اجلملة من ادلفرد ، كقولو الشاعر 

! " كبالشاـ أخرل ، كيف يلتقياف ؟ 

أشكو ىاتٌن  ): من حاجة كأخرل ، كالتقدير اإلعرايب  (كيف يلتقياف  ) أبدؿ 

أشكو إذل اهلل تعذر التقاء : ) كالتقدير ادلعنوم  . (احلاجتٌن ، تعذر التقائهما 

 . (ىاتٌن احلاجتٌن 

إذا أبدؿ اسم من اسم استفهاـ ، أك اسم شرط ، كجب ذكر مهزة االستفهاـ ،  -4

كم مالك ؟ أعشركف أـ  ): الشرطية مع البدؿ ، فاألكؿ حنو  (إف  )أك 

 . (ما صنعت ؟ أخًنا أـ شرا . من جاءؾ ؟ أعلي أـ خالد ؟ . ثالثوف؟ 

ما تصنع ، إف . من جيتهد ، إف علي ، كإف خالد ، فأكرمو  ): كالثاين حنو 
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حيثما تنتظرين ، إف يف ادلدرسة ، كإف يف الدار أكافك . خًنا ، كإف شرا ، ذبزبو 

. ) 

 

الفرق بين البدل وعطف البيان - د

 فيما بينهما الفرؽ أف العربية للغة األساسية القواعد كتابو يف اذلامشي أضبد السيد كتب

 17:يلي

 . فعكسو البدؿ أما ، دلضمر تابعا كال مضمرا يكوف ال البياف عطف -1

  .فعكسو البدؿ أما ، كتنكًنا تعريفا متبوعو يوافق البياف عطف -2

  .فعكسو البدؿ أما ، لفعل تابعا فعال البياف عطف يكوف ال -3

  .فعكسو البدؿ أما ، أخرل صبلة من التقدير يف البياف عطف ليس -4

  .ذلك صبيع يف البدؿ خبالؼ األكؿ زلل احاللو ينول ال -5

 مث ، البدؿ مث ، التوكيد مث ، البياف مث ، النعت منها قدـ التوابع اجتمعت إذا -6

  .النسق
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 .293، ص ادلرجع السابقأضبد اذلامشي،  
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أو بدل الكل من الكل  أو بدل الشيء من الشيء  اآليات التي فيها البدل المطابق- أ

ومعانيها عند المفسرين 

( 78)سورة النبأ - 1 

( 18) يف الصُّوًر فػىتىٍأتيوفى أىفٍػوىاجنا يػىٍوـى يػينػٍفىخي (ُٕ) كىافى ًميقىاتنا يػىٍوـى اٍلفىٍصلً ًإفَّ - أكال 

متطابقتاف  يػىٍوـى يػينػٍفىخي ككلمة  يػىٍوـى اٍلفىٍصلً أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة 

 كمها منصوبتاف 18. يػىٍوـى اٍلفىٍصلً   ىو بدؿ منيػىٍوـى يػينػٍفىخي  كلمة. ألهنما بدلتاف على معىن كاحد. معىن

.  بالفتحة

 أك عطف يػىٍوـى اٍلفىٍصلً  بدؿ من  يػىٍوـى شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أفكقاؿ 

بياف مفيد لزيادة تفخيمة كهتويلة كال ضًن يف تأخر الفصل عن النفخ فإنو زماف شلتد يقع يف مبدئو 

 19.النفخ كيف بقيتو الفصل كمدائو كآتاره كتقدـ الكالـ ىف الصور

                                                 
18

، (ـ1987- ى1407دار اجليل، : لبناف- بًنكت) القرآف، إعراب التبياف يف البقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم، 
 .1266ص 

19
دار : لبناف- بًنكت)ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف العظيم كالسبع ادلثاين، شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
. 211، ص 15، ج 1، ط (ـ1994- ى1415الكتب العلمية، 
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أم إف يـو الفصل ىو اليـو الذم ينفخ فيو  (يػىٍوـى يػينػٍفىخي يف الصُّوًر فػىتىٍأتيوفى أىفٍػوىاجنا)

إسرافيل بالبوؽ أك القرف، فتأتوف أيها اخلالئق من قبوركم إذل موضع العرض زمرا زمرا، كصباعات 

االسراء )"يػىٍوـى نىٍدعيو كيلَّ أينىاسو بًًإمىاًمًهٍم : " صباعات، تأيت فيو كل أمة مع رسوذلا، كما قاؿ تعاذل

17/71.)20 

يمناًإال (ِْ )شىرىابناال يىذيكقيوفى ًفيهىا بػىٍردنا كىال - ثانيا    (ِٓ) كىغىسَّاقنا ضبًى

يمناككلمة  شىرىابناأما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة  ألهنما . متطابقتاف معىن ضبًى

يمنا كلمة. بدلتاف على معىن كاحد .  كمها منصوبتاف بالفتحة21.شىرىابنابدؿ من  ىو ضبًى

تفسًن لو كاالستثناء منقطع، يعىن ال يىذيكقيوفى ًفيهىا بػىٍردنا  (شىرىابناال يىذيكقيوفى ًفيهىا بػىٍردنا كىال )

يمناكركحا ينفس عنهم حر النار كال شرابا يسكن من عطشهم،  كلكن يىذيكقيوفى ًفيهىا   كىغىسَّاقنا، ضبًى

 22.كقرأ غساقا  بالتخفيف كالتشديد كىو ما يغسق أم يسيل من صديدىم

                                                 
20

-  ى1411دار الفكر ادلعاصر، : لبناف- بًنكت)، التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالشريعة كادلنهجكىبة الزحيلي،  
. 17، ص 3،  ج 1، ط (ـ1991

 
21

دار الرشيد، : بًنكت- دمشق )اجلدكؿ يف إعراب القرآف كصررفو كبيانو مع فوائد حنوية ىامة، زلمود الصايف،  
 .219، ص ( ـ1411-ى1991

22
دار : دـ) الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل،القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
. 209، ص 4، ج (الفكر، دت
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اًئقى (ُّ )مىفىازنا لًٍلميتًَّقٌنى  ًإفَّ - ثالثا  (  ِّ )كىأىٍعنىابنا حىدى

اًئقى ككلمة  مىفىازناأما األية السابقة، ففيها بدؿ كل من كل، كلمة  . متطابقتاف معىن حىدى

اًئقى  كلمة. ألهنما بدلتاف على معىن كاحد  بدؿ كل من كل كما قاؿ كىي 23.مىفىازنا بدؿ من ىو حىدى

. كمها منصوبتاف بالفتحة  . عبد الواحد صاحلّٔجت

اًئقى  عبد الواحد صاحل أف ّٔجت كقاؿ   كىو بدؿ كل من كل مىفىازنا بدؿ من ىو حىدى

 24.((مفاعل))منصوبة مثلها كعالمة نصبها الفتحة كدل تنوف ألهنا شلنوعة من الصرؼ على كزف 

شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم يف كتابو ركح ادلعاين يف تفسًن القرآف  كقاؿ

اًئقى  ) أف العظيم كالسبع ادلثاين بدؿ اشتماؿ من مفازان على األكؿ كبدؿ البعض على الثاين  (حىدى

كالرابط مقدر كتقديره حدائق فيو أك ىي يف زللو أك حنو ذلك كجوز أف يكوف بدؿ كل على االدعاء 

أك منصوبان باعين مقدران كىو صبع حديقة كىي بستاف فيها أنواع الشجر ادلثمر زاد بعضهم كالرياحٌن 

                                                 
23

. 221، ص نفس ادلكاف 
 
- ـ1993دار الفكر، : األردف- عماف)  اإلعراب ادلفصل لكتاب اهلل ادلرتل،  ّٔجت عبد الواحد صاحل، 24

. 319، ص 12، ج 1، ط (ى1414
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كالزىر كقاؿ الراغب قطعة من األرض ذات ماء مسيت بذلك تشبيهان حبدقة العٌن يف اذليئة كحصوؿ 

 25.ادلاء فيها ككأنو أراد ذات ماء كشجر

( ّٔ )ًحسىابنا عىطىاءن  رىبّْكى  ًمنٍ  جىزىاءن  -رابعا 

ألهنما . متطابقتاف معىن عىطىاءن ككلمة  جىزىاءن  أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة 

.  كمها منصوبتاف بالفتحة26.جىزىاءن  ىو بدؿ من  عىطىاءن  كلمة. بدلتاف على معىن كاحد

مصدر مؤكد  جىزىاءن  أف القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي كقاؿ

نصب ادلفعوؿ بو  عىطىاءن  جاز ادلتقٌن دبفاز، ك: كأنو قاؿ -مىفىازنا لًٍلميتًَّقٌنى  ًإفَّ - منصوب دبعىن قولو

 27.أم جزاءىم عطاء

مصدر مؤكد  (جىزىاء ٌمن رٌَّبكى  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف  كقاؿ

فإنو يف قوة أف يقاؿ جازل ادلتقٌن دبفازا جزاء   ( 31: النبأ ) (أف للمتقٌن مفازان  )منصوب دبعىن 

كائنان من ربك كالتعرض لعنواف الربوبية لإلشارة إذل أف ذلك حصل برتتيبو كإرشاده تعاذل كإضافة 

الرب إذل ضمًنه عليو الصالة كالسالـ دكهنم لتشريفو صلى اهلل عليو كسلم كقيل دل يقل من رّٔم 
                                                 

25
. 30ص ادلرجع السابق، شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  

 
26

 .221ص ادلرجع السابق، زلمود الصايف،  
 

27
 .210 ص ادلرجع السابق،القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
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لئال حيملهم ادلشكركف على أصنامهم كىو بعيد جدان كيعلم شلا ذكرنا كجو ترؾ من ربك فيما تقدـ 

كعدـ التعرض ىناؾ لنسبة اجلزاء إليو تعاذل بعنواف  ( 26: النبأ  ) (جزاء كفاقان  )من قولو تعاذل 

أم تفضالن  (عىطىاء ): آخر قيل من باب اللهم أف اخلًن بيديك كالشر ليس إليك كقولو تعاذل 

كإحسانان منو عز كجل إذ ال جيب عليو سبحانو شيء بدؿ من جزاء فمعىن كونو جزاء أنو كذلك 

 28.دبقتضى كعده جل كعال كجوز أف يكوف نصبان جبزاء نصب ادلفعوؿ بو

نػىهيمىا كىمىا كىاألٍرضً  السَّمىاكىاتً  رىبّْ (ّٔ )ًحسىابنا عىطىاءن  رىبّْكى  ًمنٍ  جىزىاءن - خامسا   الرَّضٍبىنً  بػىيػٍ

ًٍلكيوفى  ال  (ّٕ )ًخطىابنا ًمٍنوي  ديى

ألهنما . متطابقتاف معىن رىبّْ ككلمة  رىبّْكى أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة 

.  كمها رلركرتاف بالكسرة29.رىبّْكى  من بدؿ ىو  رىبّْ  كلمة. بدلتاف على معىن كاحد

نػىهيمىا كىمىا كىاألٍرضً  السَّمىاكىاتً  رىبّْ )  خيفى، ال تعظيم إبدالو كيف (رىبّْكى  )لفظ من بدؿ( بػىيػٍ

 خلقت دلا لوالؾ: )القدسي  احلديث من الصوفية كتب يف ركم ما إذل قيل ما على كإدياء

 كصف جواز من احملققٌن عند األصح على السماكات لرب أك لربك صفة( الرَّضٍبىنً  )كقولو(. األفالؾ

                                                 
. 31 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم، 28

 
29

. ادلرجع السابقزلمود الصايف،  
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 ؟(ربك )لفظ من بدال يكوف كىل بياف عطف يكوف أف كجوز ّٔا، بادلعرؼ الالـ ذم إذل ادلضاؼ

 30.يتكرر ال البدؿ أف الظاىر ألف نظر فيو: البحر يف قاؿ

 (79 )النازعات سورة- 2 

( ٖ )كىاًجفىةه  يػىٍومىًئذو  قػيليوبه (ٔ )الرَّاًجفىةي  تػىٍرجيفي  يػىٍوـى  -أكال 

. متطابقتاف معىن يػىٍومىًئذو ككلمة  تػىٍرجيفي  يػىٍوـى  أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة

أك مبين على الفتح ألنو أضيف إذل –  ظرؼ منصوب يػىٍومىًئذو  كلمة. ألهنما بدلتاف على معىن كاحد

 31.تػىٍرجيفي  يػىٍوـى أك ىو بدؿ من  (كاجفة)متعلق ب - ادلبين إذ

، يػىٍوـى  أم( كىاًجفىةه  يػىٍومىًئذو  قػيليوبه )  االضطرار، شديدة كاجفة القلوب كجفت تػىٍرجيفي

 32.أخواف كالوجيف كالوجيب

أم يـو  (قػيليوبه يػىٍومىًئذو كىاًجفىةه  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف  كقاؿ 

ترجف كجفت القلوب أم اضطربت يقاؿ كجف القلب كجيفان اضطرب من شدة الفزع ككذلك 

                                                 
30

. 32ص ادلرجع السابق، شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
 
  .227ص ادلرجع السابق، زلمود الصايف، 31

32
 .212ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
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كجب كجيبان كركم عن ابن عباس أف كاجفة دبعىن خائفة بلغة مهداف كعن السدم زائلة عن مكاهنا 

كدل جيعل منصوبان بواجفة ألنو نصب ظرفو أعين يومئذو كالتأسيس أكذل من التأكيد فال حيمل عليو 

كيف كحذؼ ادلضاؼ كإبداؿ التنوين شلا يأباه أيضان كرفع قلوب على االبتداء كيومئذو متعلق بواجفة 

كجوه يومئذو ناضرة إذل رّٔا ناظرة ككجوه  )األظهر كما يف قولو تعاذل  كىول كىي اخلرب على ما قي

 33.( 24-22: القيامة  ) (يومئذو باسره 

   (ّٓ)يػىتىذىكَّري اإلٍنسىافي مىا سىعىى يػىٍوـى (ّْ) جىاءىًت الطَّامَّةي اٍلكيبػٍرىل ًإذىاؼى -  ثانيا

 جيوز أف يكوف بدال من, ظرؼ زماف منصوب متعلق بفعل زلذكؼ تقديره حياسب يػىٍوـى   

 34.فيتعلق باجلواب ًإذىا

  ًإذىا بدؿ منيػىٍوـى يػىتىذىكَّري القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي أف  كقاؿ

". أحصاه اهلل كنسوه: " يعىن إذا رأل أعمالو مدكنة يف كتابو تذكرىا ككاف قد نسيها كقولو:جىاءىتً 

35 
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 .45 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  

34
 .235صادلرجع السابق، زلمود الصايف،  

35
 .215ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
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 (82 )اإلنفطار سورة- 3 

ينً  يػىٍوـى  يىٍصلىٍونػىهىا- أكال  ًٍلكي  ال يػىٍوـى (ُٓ )الدّْ ٍيئنا لًنػىٍفسو  نػىٍفسه  سبى (  ُٗ )لًلَّوً  يػىٍومىًئذو  كىاألٍمري  شى

ينً  يػىٍوـى  أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة . متطابقتاف معىن يػىٍوـى ككلمة  الدّْ

ينً  يػىٍوـى   ىو بدؿ منيػىٍوـى كلمة . ألهنما بدلتاف على معىن كاحد 36.الدّْ
كمها منصوبتاف بالفتحة . 

ًٍلكي  ال يػىٍوـى  (  ٍيئنا لًنػىٍفسو  نػىٍفسه  سبى أم تستطيع دفعا عنها كال نفعا ذلا بوجو كال أمر إال  (شى

هلل كحده، من رفع فعلى البدؿ من يـو الدين، أك على ىو يـو ال سبلك، كمن تصب فبإضمار 

يدانوف ألف الدين يدؿ عليو أك بإضمار اذكر، كجيوز أف يفتح إلضافتو إذل غًن متمكن كىو يف زلل 

 37.الرفع

(  83 )المطففين سورة- 4 

ًبٌنى  يػىٍومىًئذو  كىٍيله (ٔ )اٍلعىالىًمٌنى  ًلرىبّْ  النَّاسي  يػىقيوـي  يػىٍوـى - أكال  (  َُ )لًٍلميكىذّْ

                                                 
36

 .1275ص  ادلرجع السابق، البقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم، 

37
 .229ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
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. متطابقتاف معىن يػىٍومىًئذو  ككلمة يػىقيوـي  يػىٍوـى  أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة

 38.يػىقيوـي  يػىٍوـى ىو بدؿ من  يػىٍومىًئذو  كلمة. ألهنما بدلتاف على معىن كاحد

متصل بقولو (  كىيله يػىٍومىًئذو لٌٍلميكىٌذًبٌنى ) شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

 كما بينهما اعرتاض كادلراد للمكذبٌن  (6:    ادلطففٌن  ( )يـو يقـو الناس لرب العادلٌن ) تعاذل

 أما رلركر على أنو صفة ذامة للمكذبٌن أك (  الذين ييكىٌذبيوفى بًيػىٍوـً الدين  ):بذلك اليـو فقولو تعاذل 

بدؿ منو أك مرفوع أك منصوب على الذـ كجوز أف يكوف صفة كاشفة موضحة كقيل ىو صفة 

 39.سلصصة فارقة على أف ادلراد ادلكذبٌن باحلق كاألكؿ أظهر

 ( 85 )البروج سورة- 5 

(  ُٖ )كىشبىيودى  ًفٍرعىٍوفى (ُٕ )اجلٍينيودً  حىًديثي  أىتىاؾى  ىىلٍ - أكال  

  ، كلمةشهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أما األية السابقة، ففيها بدؿ كل من كل كما قالو

.  ألهنما بدلتاف على معىن كاحد. متطابقتاف معىن كىشبىيودى  ًفٍرعىٍوفى   ككلمةاجلٍينيودً 

                                                 
38

. 271ص ادلرجع السابق، زلمود الصايف،  
 
39

 .128 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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من فرعوف –  ك أراد بفرعوف إياه كآلو كما يف قولو اجلٍينيودً بدؿ من  كىشبىيودى  ًفٍرعىٍوفى كلمة 

 40.قد عرفت تكذيب تلك اجلنود للرسل كما نزؿ ّٔم: كادلعىن – كملئهم 

بدؿ من اجلنود بدؿ (  ًفٍرعىٍوفى كىشبىيودى )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف  كقاؿ 

كل من كل على حذؼ مضاؼ أم جنود فرعوف أك على أف يراد بفرعوف ىو كقومو كاكتفى بذكره 

 41.عنهم ألهنم أتباعو كقيل البدؿ ىو آّموع ال كل من ادلتعاطفٌن كىو خالؼ الظاىر

        (89 )الفجر سورة- 6 

(  ٕ )اٍلًعمىادً  ذىاتً  ًإرىـى (ٔ )عىادو بً  رىبُّكى  فػىعىلى  كىٍيفى  تػىرى  أىدلىٍ - أكال  

ألهنما .  متطابقتاف معىنًإرىـى  ككلمة عىادو  أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة

رلركر كعالمة اجلر الفتحة فهو – أك بدؿ منو –  عىادو عطف بياف على  ًإرىـى  .بدلتاف على معىن كاحد

  42 .شلنوع من الصرؼ للعلمية كالتأنيث

                                                 
40

. 239ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
 
41

. 166 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  

 
42

 . 321ص ادلرجع السابق، زلمود الصايف،  
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 على إـر بعاد الزبًن ابن قراءة عليو كيدؿ فيها، كانوا اليت كأرضهم بلدهتم ًإرىـى  كقيل

  43.القرية كاسأؿ – كقولو إـر أىل بعاد كتقديره اإلضافة

 44.ادلدينة اسم  العماد ذاتك العماد، ذات أعالـ إـر أىل بعاد يعىن العلم،: رىـى كاإلً 

نَّمى  يػىٍومىًئذو  كىًجيءى (ُِ )دىكِّا دىكِّا األٍرضي  ديكَّتً  ًإذىا كىال- ثانيا   اإلٍنسىافي  يػىتىذىكَّري  يػىٍومىًئذو  جًبىهى

(  ِّ )الذٍّْكرىل لىوي  كىأىىنَّ 

ألهنما . متطابقتاف معىن يػىٍومىًئذو  ككلمة ًإذىا أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة

 .ًإذىابدؿ من  يػىٍومىًئذو  كلمة. بدلتاف على معىن كاحد

أك مبين – منصوب , ظرؼ مضاؼ إذل اسم ظريف يػىٍومىًئذو  كلمة أف  زلمود الصايفكقاؿ

 46.يػىتىذىكَّري  فيهما النصب كعامل45.ًإذىابدؿ من – 

بدؿ من إذا دكت كظاىر  ( يػىٍومىًئذو  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

 (يػىتىذىكَّري اإلنساف ): كالـ الزسلشرم إف العامل فيو ىو العامل نفسو يف ادلبدؿ منو أعين قولو تعاذل 
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. 250ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
 
44

. 250ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
 
45

 . 326ص ادلرجع السابق، زلمود الصايف،  
 
46

 .253ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
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كىو قوؿ قد نسب إذل سيبويو كيف البحر ادلشهور خالفو كىو أف البدؿ على نية تكرار العامل 

كالظاىر عندم األكؿ كيتذكر من الذكر ضد النسياف أم يتذكر اإلنساف ما فرط فيو بتفاصيلو 

دبشاىدة آثاره كأحكامو أك بإحضار اهلل تعاذل إياه يف ذىنو كإخطاره لو كإف دل يشاىد بعد أثران أك 

دبعاينة عينو بناء على أف األعماؿ تتجسم يف النشأة اآلخرة فتربز دبا يناسبها من الصور حسنان 

كقبحان أك من التذكر دبعىن االتعاظ أم يتعظ دبا يرل من آثار قدرة اهلل عز كجل كعظيم عظمتو 

 47.تعاذل شأنو

 (         92 )الليل سورة- 7 

  (ُٖ )يػىتػىزىكَّى مىالىوي  يػيٍؤيت الًَّذم

ألهنما . متطابقتاف معىن يػىتػىزىكَّى كصبلة يػيٍؤيت  أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، صبلة 

 يػىتػىزىكَّى صبلة أف  زلمود الصايفكقاؿ.يػيٍؤيت ىي بدؿ من صبلة  يػىتػىزىكَّى كصبلة .بدلتاف على معىن كاحد

 48.ال زلل ذلا يػيٍؤيت أك ىي بدؿ من صبلة . يػيٍؤيت يف زلل نصب حاؿ من فاعل 
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 .231 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  

48
. 349ص ادلرجع السابق، زلمود الصايف،  

 



 

 

37 

أم يطلب أف يكوف عند اهلل زاكيا ال يريد يو رياء كال مسعة أك : من الزكاة( يػىتػىزىكَّى) 

. يتفعل من الزكاة

أم يعطيو  ( كىالًَّذل يػيٍؤًتى مىالىوي )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف  كقاؿ

طالبان أف يكوف عند اهلل تعاذل زاكيان ناميان ال يريد بو رياء كال مسعة أك متطهران من  (يتزكى  )كيصرفو 

الذنوب فاجلملة نصب على احلاؿ من ضمًن يؤيت كجوز أف تكوف بدالن من الصلة فال زلل ذلا من 

اإلعراب كجوز أيضان أف يكوف الفعل كحده بدالن من الفعل السابق كحده كاعرتض كال الوجهٌن بأف 

البدؿ من قسم التابع ادلعرؼ بكل ثاف أعرب بإعراب سابقو كال إعراب للصلة حَّت يثبت ذلا نابع 

فيو كسبب اإلعراب كىو الرفع يف الفعل متوفر مع قطع النظر عن التبعية كىو على ادلشهور ذبرده 

عن الناصب كاجلاـز فليس معربان بإعراب سابقو لظهور ذلك يف كوف إعرابو للتبعية كىو ىنا ليس ذلا 

 49.بل للتجرد

(  96 )العلق سورة- 8 

(  ُٔ )خىاًطئىةو  كىاًذبىةو  نىاًصيىةو (ُٓ )النَّاًصيىةً بً  لىنىٍسفىعنا يػىٍنتىوً  دلىٍ  لىًئنٍ  كىال  
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. 272  صادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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. متطابقتاف معىن نىاًصيىةو ككلمة  النَّاًصيىةً أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة 

، ك حسن إبداؿ النكرة من النَّاًصيىةً   ىي بدؿ من نىاًصيىةو كلمة . ألهنما بدلتاف على معىن كاحد

 .كمها رلركرتاف بالكسرة 50.ادلعرفة دلا نعتت النكرة

كجاز ( الناصية ) بدؿ من  ( نىاًصيىةو  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

فاستقلت باإلفادة كقد  (كاذبة خىاًطئىةو  ): إبداذلا عن ادلعرفة كىي نكرة ألهنا كصفت بقولو سبحانو 

ذكر البصريوف أنو يشرتط إلبداؿ النكرة من ادلعرفة اإلفادة ال غًن كمذىب الكوفيٌن أهنا تبدؿ منها 

 51.شرطٌن ارباد اللفظ ككصف النكرة كليشمل بظاىره كل ناصية ىذه صفتها

(  98 )البينة سورة- 9 

 رىسيوؿه (ُ) اٍلبػىيػّْنىةي  تىٍأتًيػىهيمي  حىَّتَّ  مينػٍفىكٌّْنى  كىاٍلميٍشرًًكٌنى  اٍلًكتىابً  أىٍىلً  ًمنٍ  كىفىريكا الًَّذينى  يىكينً  دلىٍ   

ليو اللَّوً  ًمنى  (  ِ )ميطىهَّرىةن  صيحيفنا يػىتػٍ
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. 1295ص  ادلرجع السابق، البقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم، 
 
51

 .335 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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شهاب الدين كزلمود األلوسي أما األية السابقة، ففيها بدؿ كل من كل كما قالو 

 رىسيوؿه  كلمة. ألهنما بدلتاف على معىن كاحد.  متطابقتاف معىنرىسيوؿه  ككلمة اٍلبػىيػّْنىةي ، كلمة البغدادم

 52. أك خرب مبتدأ زلذكؼاٍلبػىيػّْنىةي،ىو بدؿ من 

 53.الواضحة احلجة ( اٍلبػىيػّْنىةي  ك)

بدؿ منها بدؿ كل من كل  ( رَّسيوؿو  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

 ): أك خرب دلقدر أم ىي رسوؿ كتنوينو للتفخيم كادلراد بو نبينا صلى اهلل عليو كسلم كقولو سبحانو 

يف موضع الصفة لو مفيد للفخامة ازضافية فهو مؤكد دلا أفاده التنوين من الفخامة  (ًمنى اهلل 

 54.الذاتية

 (99 )الزلزلة سورة-10 

  (ْ) ربيىدّْثي أىٍخبىارىىىا يػىٍومىًئذو (ُ) زيٍلزًلىًت األٍرضي زًٍلزىاذلىىا ًإذىا
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. 274ص  ادلرجع السابق، البقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم، 
 
53

. 274ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
 
54

 .260 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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ألهنما .  متطابقتاف معىن يػىٍومىًئذو  ككلمةًإذىاأما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة 

اذكر إذا زلزلت،  فعلى ىذا : التقدير: كقيل . ًإذىاىو بدؿ من   يػىٍومىًئذو كلمة. بدلتاف على معىن كاحد

 55. ك أف يكوف بداليػىٍومىًئذو،جيوز أف يكوف ربيىدّْثي عامال   يف   

كقولو تعاذل ( إذا ) بدؿ من  ( يػىٍومىًئذو )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف  كقاؿ

أم األرض كاحتماؿ كوف الفاعل ادلخاطب كما زعم الطربسي ال كجو لو  (ربيىٌدثي أىٍخبىارىىىا  ): 

عامل فيهما كقيل العامل مضمر يدؿ عليو مضموف اجلمل بعد كالتقدير حيشركف إذا زلزلت كيومئذ 

 56.متعلق بتحديث كإذ عليو ّٓرد الظرفية

( 104 )الهمزة سورة- 11 

  (ِ) صبىىعى مىاال كىعىدَّدىهي الًَّذم(ُ) مهيىزىةو ليمىزىةو كيلّْ كىٍيله ؿً 
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. 1299ص  ادلرجع السابق، البقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم، 
 
56

. 376 ص ادلرجع السابق، شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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ألهنما .  متطابقتاف معىن الًَّذم ككلمة كيلّْ أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة

جيوز خربا دلبتدإ زلذكؼ . يف زلل جر كيلّْ موصوؿ بدؿ من   الًَّذمكلمة. بدلتاف على معىن كاحد

 57.تقديره ىو، كاجلملة استئناؼ بياين

( كل) بدؿ من  ( الًَّذل صبىىعى مىاالن  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

بدؿ كل كقيل بدؿ بعض من كل كقاؿ اجلاربردم جيوز أف يكوف صفة لو ألنو معرفة على ما ذكره 

إذ جعل صبلة معها  ( 21: ؽ  ) (كجاءت كل نفس معها سائق كشهيد  )الزسلشرم يف قولو تعاذل 

سائق حاال من كل نفس لذلك كال خيفى ما فيو كجيوز أف يكوف منصوبان أك مرفوعان على الذـ 

كتنكًن ماال للتفخيم كالتكثًن كقد كاف عند القائلٌن إهنا نزلت يف األخنس أربعة آالؼ دينار كقيل 

عشرة آالؼ كجوز أف يكوف للتحقًن كالتقليل باعتبار أنو عند اهلل تعاذل أقل كأحقر شيء كقرأ 

 58.احلسن كأبو جعفر كابن عامر كاالخواف صبع بشد ادليم للتكثًن كىو أكفق بقولو تعاذل

( 106 )القريش سورة- 12 

  (ِ )الشّْتىاًء كىالصٍَّيفً   رًٍحلىةى ًإيالًفًهمٍ (ُ ) قػيرىٍي و يالؼً إل 
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. 402ص ادلرجع السابق، زلمود الصايف،  
 
58

 .414  صادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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.  متطابقتاف معىنً يالًفًهمٍ  ككلمة إيالؼً أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة

   59.بدؿ من األكؿ رلركر  ًإيالًفًهمٍ كلمة. ألهنما بدلتاف على معىن كاحد

 ( إيالفهم رًٍحلىةى الشتاء كالصيف  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

كرحلة مفعوؿ بو إليالفهم على تقدير أف يكوف من  ( 1: قري   ) (إيالؼ قري   )بدؿ من 

األلفة أما إذا كاف من ادلؤالفة دبعىن ادلعاىدة فهو منصوب على نزع اخلافض أم معاىدهتم على أك 

ألجل رحلة اخل كإطالؽ إليالؼ مث أبدؿ ادلقيد منو للتفخيم كركم عن األخف  أف اجلار متعلق 

دبضمر أم فعلنا ما فعلنا من إىالؾ أصحاب الفيل إليالؼ قري  كقاؿ الكسائي كالفراء كذلك إال 

أهنما قدرا الفعل بداللة السياؽ اعجبوا كأنو قيل أعجبوا إليالؼ قري  رحلة الشتاء كالصيف 

كتركهم عبادة اهلل تعاذل الذم أعزىم كرزقهم كآمنهم فلذا أمركا بعبادة رّٔم ادلنعم عليهم بالرزؽ 

: الفيل  ) (جعلهم كعصف  )كاألمن عقبو كقرف بالفاء التفريعية كعن األخف  أيضان أنو متعلق ب 

 60.يف السورة قبلو كالقرآف كلو كالسورة الواحدة فال يضر الفصل بالبسملة خالفان جلمع ( 5

( 114 )الناس سورة- 13 
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. 409ادلرجع السابق، ص زلمود الصايف،  
 
60

 .431-430، ص ادلرجع السابقشهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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( 6 )كالناس اجلنة من( ْ )اخلٍىنَّاسً  اٍلوىٍسوىاسً  شىرّْ  ًمنٍ 

. متطابقتاف معىن اجلنة من ككلمة شىرّْ  أما األية السابقة، ففيها البدؿ ادلطابق، كلمة

بإعادة العالمل،  أم شر  شىرّْ ىي بدؿ من  اجلنة من اجلملة. ألهنما بدلتاف على معىن كاحد

 61.اجلنة

بياف للذم  ( ًمنى اجلنة كالناس  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

 112: األنعاـ  ) (شياطٌن اإلنس كاجلن  ): يوسوس على أنو ضرباف جين كأنسي كما قاؿ تعاذل 

كمن البتداء الغاية أم يوسوس يف صدكرىم من جهة اجلن مثل أف يلقى « يوسوس»أك متعلق ب (

يف قلب ادلرء من جهتهم أهنم ينفعوف كيضركف كمن جهة الناس مثل أنت يلقى يف قلبو من جهة 

: ادلنجمٌن كالكهاف أهنم يعلموف الغيب كجوز فيو احلالية من ضمًن يوسوس كالبدلية من قولو تعاذل 

( من ) بإعادة اجلار كتقدير ادلضاؼ كالبدلية من الوسواس على أف  ( 4: الناس  ) (من شر  )

 62.تبعيضية
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. 1311ص  ادلرجع السابق، البقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم، 
 
62

 .513-512 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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اآليات التي فيها بدل البعض من الكل - ب

( 78)سورة النبأ - 1 

 ( ّٖ )صىوىابنا كىقىاؿى  الرَّضٍبىني  لىوي  أىًذفى  مىنٍ  ًإال يػىتىكىلَّميوفى  ال صىفِّا كىاٍلمىالًئكىةي  الرُّكحي  يػىقيوـي  يػىٍوـى   

 موصوؿ يف مىنٍ  .يػىتىكىلَّميوفى   من جزء مىنٍ ، بدؿ البعض من الكلأما األية السابقة، ففيها 

  63 .يػىتىكىلَّميوفى زلل رفع بدؿ من فاعل 

ًإالَّ ): كقولو سبحانو  (الَّ يػىتىكىلَّميوفى  ) شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

بدؿ من ضمًن ال يتكلموف كىو عائد إذل أىل السموات كاألرض  (مىٍن أىًذفى لىوي الرضبن كىقىاؿى صىوىابان 

الذين من صبلتهم الركح كادلالئكة كذكر قيامهم مصطفٌن لتحقيق عظمة سلطانو تعاذل ككربياءم 

ربوبيتو عز كجل كهتويل يـو البعث الذم عليو مدار الكالـ من مطلع السورة الكردية إذل مقطعها 

ًٍلكيوفى  ): كاجلملة استئناؼ مقرر دلضموف قولو تعاذل   64.اخل (الَّ ديى

( 81)سورة التكوير - 2 

  (ِٖ) شىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف يىٍستىًقيمى مىنٍ ؿً (ِٕ )ٍلعىالىًمٌنى  ًإٍف ىيوى ًإال ذًٍكره ؿً  
                                                 

63
 .222صادلرجع السابق، زلمود الصايف،  

 .35-34 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم، 64
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كذلك . العاىلىًمٌنجزء من  ٍ  مىنٍ  أما األية السابقة، ففيها بدؿ البعض من الكل، كلمة

 65.العادلٌن بدؿ البعض من الكل من  فٍ ـ بأف الزحيلى كىبةقالو 

بدؿ من العادلٌن  (ًلمىن شىاء ًمنكيٍم  ) شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

بدؿ بعض من كل كالبدؿ ىو آّركر كأعيد معو العامل على ادلشهور كقيل ىو اجلار كآّركر كجوز 

أىف يىٍستىًقيمى  ) : أف يكوف بدؿ كل من كل إلحلاؽ من دل يشأ بالبهائم ادعاء كىو تكلف كقولو تعاذل

مفعوؿ شاء أم دلن شاء منكم االستقامة بتحرم احلق كمالزمة الصواب كإبدالو من العادلٌن ألهنم  (

 66.ادلنتفعوف بالتذكًن

 

اآليات التي فيها بدل االشتمال - ج

( 80)سورة عبس - 1 

نىا(ِْ )طىعىاًموً فػىٍليػىٍنظيًر اإلٍنسىافي ًإذلى     ( ِٓ) اٍلمىاءى صىبِّا أىنَّا صىبىبػٍ

                                                 
65

 -ى 1411دار الفكر ادلعاصر، : لبناف- بًنكت)، التفسًن ادلنًن يف العقيدة كالشريعة كادلنهجكىبة الزحيلي،  
 .87، ص 3،  ج 1 ، ط(ـ1991

 
66

. 108-107 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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نىا يشتمل علىطىعىاًموأما األية السابقة، ففيها بدؿ االشتماؿ،  كذلك قالو .   أىنَّا صىبىبػٍ

نىابأف الزحيلى كىبة ألف ىذه األشياء تشتمل على ، طىعىاًمو ىو بدؿ االشتماؿ من  أىنَّا صىبىبػٍ

 67.الطعاـ

نىا)إذل مطعمو الذم يعي  بو كيف دبرنا أمره ك (فػىٍليػىٍنظيًر اإلٍنسىافي ًإذلى طىعىاًموً  )  أىنَّا صىبىبػٍ

 68.، يعىن الغيث، قرئ بالكسر على االستئناؼ كبالفتح على البدؿ من الطعاـ(اٍلمىاءى صىبِّا

نىا)كقولو  بدؿ منو بدؿ اشتماؿ، فإنو لكونو من أسباب تكونو كادلشتمل  ( اٍلمىاءى أىنَّا صىبىبػٍ

فلينظر اإلنساف إذل : عليو كالعائد زلذكؼ أم صببنا لو، كجوز كونو بدؿ كل من كل على معىن

كأيا ما كاف فادلقصود بالنظر ىو البدؿ كبذلك . إنعامنا يف طعامو إنا صببنا إخل، كىو كما ترل

يضعف ما ركم عن عيب، كابن عباس، كرلاىد، كاحلسن كغًنىم، أف ادلعىن فػىٍليػىٍنظيًر اإلٍنسىافي ًإذلى 

طىعىاًمًو إذا صار رجيعا ليتأمل عاقبة  الدنيا كما هتالك عليو أىلها، كلعمرم إف ىذا بعيد اإلرادة عن 

كظاىر الصب يقتضي . السياؽ، كال أظن أنو كقع على صحة ركايتو عن ىؤالء األجلة االتفاؽ

                                                 
 .70، ص السابق  ادلرجع كىبة الزحيلي، 67

68
. 219ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
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إف يف كل ماء : زبصيص ادلاء بالغيث، كىو ادلركم عن ابن عباس، كجوز بعضهم إرادة األعم، كقاؿ

 69.صبا من اهلل تعاذل خبلق أسبابو على أصوؿ النبات

( 85 )البروج سورة- 2 

(  ٓ )اٍلوىقيودً  ذىاتً  النَّارً (ْ )األٍخديكدً  أىٍصحىابي  قيًتلى   

زلمود كذلك قالو . النَّارً   يشتمل علىاألٍخديكدً أما األية السابقة، ففيها بدؿ االشتماؿ، 

:  ك الضمًن العائد على ادلبدؿ منو زلذكؼ أماألٍخديكًد، بدؿ اشتماؿ من  النَّارً  بأف الصايف

 71.الشق كىو األرض يف اخلد: األٍخديكدً  ك70.النار فيو

بدؿ اشتماؿ من األخدكد  ( النار  )شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف كقاؿ

كالرابط مقدر أم فيو أك أقيم إذل مقاـ الضمًن أك ألنو معلـو اتصالو بو فال حيتاج لرابط ككذا كل ما 

يظهر ارتباطو فيما قبل كجوز أبو حياف كونو بدؿ كل من كل على تقدير زلذكؼ أم أخدكد النار 

                                                 
69

 .80 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  

70
 .289ادلرجع السابق، ص زلمود الصايف،  

71
. 237ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
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ييسىٌبحي لىوي ًفيهىا  ): كليس بذاؾ كقرأ قـو النار بالرفع فقيل على معىن قتلتهم النار كما يف قولو تعاذل 

 72.رجاؿ على قراءة يسبح بالبناء للمفعوؿ ( 37 ، 36: النور  ) (بالغدك كاالصاؿ 

( 88 )الغاشية سورة- 3 

 اجٍلًبىاؿً  كىًإذلى (ُٖ )ريًفعىتٍ  كىٍيفى  السَّمىاءً  كىًإذلى (ُٕ )خيًلقىتٍ  كىٍيفى  اإلًبلً  ًإذلى  يػىٍنظيريكفى  أىفىال  

(   َِ )سيًطحىتٍ  كىٍيفى  األٍرضً  كىًإذلى (ُٗ )نيًصبىتٍ  كىٍيفى 

 السَّمىاءً  ،خيًلقىتٍ   يشتمل على صبلةاإلًبلً أما األية السابقة، ففيها بدؿ االشتماؿ، 

 .سيًطحىتٍ  يشتمل على صبلة األٍرضً  ،نيًصبىتٍ   يشتمل على صبلةاجٍلًبىاؿً  ريًفعىٍت، يشتمل على صبلة

 73 أم ينظركف إذل خلق اإلبلاإلًبلً  يف زلل جر بدؿ اشتماؿ من...(( خيًلقىتٍ : ))كصبلة

 74.أك إذل كيفية خلقها

 75.السَّمىاءً يف زلل جر بدؿ اشتماؿ من ..((ريًفعىتٍ )): كصبلة

                                                 
72

 .160 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  

73
على  سبيل التعليق، كقد  (...كيف خلقت)كتعدل إذل  (إذل)ينظركف تعدل إذل اإلبل ب)): كيف حاشية اجلمل 

كإذا علق العامل عما فيو استفهاـ دل يبق االستفهاـ . تبدؿ تبدؿ اجلملة كفيها اإلستفهاـ من االسم قبلها كإف دل يكن فيو استفهاـ
(. (على حقيقتو

 
74

. 315، ص ادلرجع السابقزلمود صاىف،  
 
75

. ادلرجع السابقزلمود صاىف،  
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 76.اجٍلًبىاؿً يف زلل جر بدؿ اشتماؿ من ...((نيًصبىتٍ )): كصبلة

77.األٍرضً يف زلل جر بدؿ اشتماؿ من ..((سيًطحىتٍ )): كصبلة
 

 مقدر تقدير على داال عجيبا خلقا( خيًلقىتٍ  كىٍيفى  )اعتبارا نظرا (اإلًبلً  ًإذلى  يػىٍنظيريكفى  أىفىال)

 حَّت تربؾ فجعلها الشاحطة، البالد أذل كجرىا باألثقاؿ للنهوض خلقها حيث مدبر بتدبًن شاىدا

 ضعيفا التعاز بأزمتها اقتادىا من لكل منقادة كسخرىا ضبلت، دبا تنهض مث كيسر قرب عن ربمل

  78.باألكقار لتنوأ األعناؽ طواؿ كبرأىا صغًنا، سبانع كال

 فهي ثابتا نصبا( نيًصبىتٍ  كىٍيفى   )عماد كبغًن مساؾ بال ادلدل بعيدا رفعا( ريًفعىتٍ  كىٍيفى )

   79.عليها للمتقلب مهاد فهي كتوطئو بتمهيد سطحا( سيًطحىتٍ  كىٍيفى  )تزاؿ كال السبيل راسخة

 كىٍيفى  اإلًبلً  ًإذلى  يػىٍنظيريكفى  أىفىال)شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم أف  كقاؿ

 الذم البعث من عليو مبين ىو كما الغاشة، حديث من فصل ما لتقرير مسوؽ استئناؼ (خيًلقىتٍ 

 قتادة عن كغًنه ضبيد ابن عبد كأخرج إنكاره، يستطيعوف ال دبا عليو باالستشهاد سلتلفوف فيو ىم
                                                 

76
. ادلراجع السابقزلمود صاىف،  

 
77

 .ادلراجع السابقزلمود صاىف،  
 
78

. 247ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
 
79

. 247ص ادلرجع السابق، القاسم جار اهلل زلمود بن عمر الزسلشرم اخلوارزمي،  
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 أىفىال: )كتعاذل سبحانو فأنزؿ الضاللة، أىل ذلك من عجب اجلنة يف ما تعاذل اهلل نعت دلا: قاؿ

 كالفاء كالتوبيخ لإلنكار كاذلمزة خيفى، ال البعث إنكار إذل اآلخرة يف ىذا كيرجع. اخل( يػىٍنظيريكفى 

 مرفوع من حاؿ أهنا على بعدىا دبا منصوبة( كيف )ككلمة ادلقاـ، يقتضيو مقدر على للعطف

 من اشتماؿ بدؿ كاجلملة النظر، لفعل معلقة( باهلل  تكفركف كيف: )تعاذل قولو يف كما ،(خلقت)

 80.اإلبل

رفعان سحيق (  كىٍيفى ريًفعىٍت ) اليت يشاىدكهنا ليالن كهناران  ( كىًإذلى السماء )أف  كقاؿ

 81.ادلدل بال عماد كال مساؾ حبيث ال ينالو الفهم كاإلدراؾ

 (كىٍيفى نيًصبىٍت  )اليت ينزلوف يف أقطارىا كينتفعوف دبائها كأشجارىا   (كىًإذلى اجلباؿ  )

 82.كضعت كضعان ثابتان يتأتى معو ارتقاؤىا فال سبيل كال سبيد كديكن الرقي إذل دارىا 

سطحان بتوطئة  (كىٍيفى سيًطحىٍت  )اليت يضربوف فيها كيتقلبوف عليها  (كىًإذلى االرض  )

كسبهيد كتسوية كتوطيد حسبما يقتضيو صالح أمور أىلها كال ينايف ذلك القوؿ بأهنا قريبة من الكرة 

 83.احلقيقية دلكاف عظمها
                                                 

80
. 207 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  

 
81

. 209 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  

 
82

 .209 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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تحليل البيانات - د

قد شرح الكاتب عدة اآليات اليت فيها البدؿ يف جزء عم ككجد ثالثة أنواع البدؿ يف 

ست عشرة سورة، كالبدؿ ادلطابق أكثر من بدؿ البعض من الكل كبدؿ االشتماؿ، كيستنبط على 

، يتزكى، : عدة بدالت كىي ، فرعوف كشبود، إـر يـو ينفخ، ضبيما، حدائق، عطاء، رب، يومئذ، يـو

ناصية، رسوؿ، الذم، إيالفهم، من اجلنة، من، أنا صببنا، النار، خلقت، رفعت، نصبت، 

. كسطحت

عن ىذه الكلمة، ال خيتلف البقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم، شهاب الدين، زلمود 

  .األلوسي البغدادم، زلمود الصايف كّٔجت عبد الواحد صاحل بأف ىذه الكلمات بدالت

كلكن عن كلمة يـو ينفخ، لشهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم رأياف، قاال يـو 

ينفخ عطف بياف أك بدؿ، كلكن الكاتب خيتار بأهنا بدؿ، ألف كلمة يـو ينفخ ككلمة يـو الفصل 

. كمتطابقتاف معىن، ألهنما بدلتاف على معىن كاحد

                                                                                                                                      
83

 .209 ص ادلرجع السابق،شهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم،  
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، حملمود الصايف رأياف، كلمة إـر عنده عطف بياف أك بدؿ، كلكن  ككذلك يف كلمة إـر

الكاتب خيتار بأهنا بدؿ، ألف كلمة إـر ككلمة عاد كمتطابقتاف معىن، ألهنما بدلتاف على معىن 

. كاحد

عن كلمة حدائق، خيتلف ّٔجت عبد الواحد صاحل، شهاب الدين كزلمود األلوسي 

البغدادم، قاؿ ّٔجت عبد الواحد صاحل بأهنا بدؿ كل من كل، كقاؿ شهاب الدين كزلمود 

األلوسي البغدادم بأهنا بدؿ االشتماؿ، كلكن الكاتب خيتار رأم  ّٔجت عبد الواحد صاحل ألف 

. رأيو أرجح، ألف كلمة حدائق ككلمة مفازا متطابقتاف معىن، ألهنما بدلتاف على معىن كاحد

عن كلمة رسوؿ، اللبقاء عبد اهلل بن احلسٌن العكربم، شهاب الدين، كزلمود األلوسي 

البغدادم رأياف، بأهنا بدؿ أك خرب مبتدأ زلذكؼ، كلكن الكاتب خيتار بأهنا بدؿ، ألف الظاىر أكذل 

.  من التقدير

عن كلمة الذم، حملمود الصايف رأياف، بأهنا بدؿ أك خرب مبتدأ زلذكؼ تقديره ىو، 

كلكن الكاتب خيتار بأهنا بدؿ، ألف الظاىر أكذل من التقدير، كألف كلمة الذم ككلمة كل 

.  متطابقتاف معىن، ألهنما بدلتاف على معىن كاحد
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عن كلمة أنا صببنا، لشهاب الدين كزلمود األلوسي البغدادم رأياف، بأهنا بدؿ اشتماؿ 

.  أك بدؿ كل من كل،  كلكن الكاتب خيتار بأهنا بدؿ اشتماؿ، بأف طعامو يشتمل على أنا صببنا

الباب الرابع 

االختتام 

 

الخالصة  -أ

: بناء على تقدًن البيانات يف الباب الثالث، يستنبط الكاتب نتائجها فيما يلى

اآليات اليت فيها البدؿ ادلطابق أك بدؿ الكل من الكل  أك بدؿ الشيء من الشيء ىي - 1 

:  تقع يف ثالث عشرة سورة كفيها تسعة عشر بدال، كىي

( 78)سورة النبأ - أكال

 (18...)يػىٍوـى يػينػٍفىخي (ُٕ)... يػىٍوـى اٍلفىٍصلً ...  ( أ

.  يػىٍوـى يػينػٍفىخي أم اليـو الذم ينفخ إسرافيل بالبوؽ أك القرف

 (ِٓ... )ضبيما...(ِْ)شىرىابنا ...  ( ب
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.  غساقا أم ما يغسق أم يسيل من صديدىم

اًئقى (ُّ )مىفىازنا...  (ج ( ِّ ... )حىدى

. ادلثمر الشجر أنواع فيها بستاف كىي حديقة صبع كىو حدائق 

( ّٔ... )عىطىاءن  ... جىزىاءن ( د

. كجل عز منو كإحسانا تفضال أم عطاء 

( ّٕ )ًخطىابنا ... رىبّْ (ّٔ... )رىبّْكى ...  (ى

. بإذنو إال عقاب، إنقاص أك ثواب زيادة طلب أم خطابا 

( 79 )النازعات سورة- ثانيا 

 (ٖ )كىاًجفىةه  يػىٍومىًئذو  قػيليوبه (ٔ )الرَّاًجفىةي  تػىٍرجيفي  يػىٍوـى  ( أ

 شديدة كاجفة القلوب كجفت ترجف، يـو أم( كىاًجفىةه  يػىٍومىًئذو  قػيليوبه  )

. االضطراب

  (ّٓ... )يػىٍوـى (ّْ)... فىًإذىا جىاءىًت  ( ب

 .أم إذا رأل أعمالو مدكنة ىف كتابو تذكرىا ككاف قد نسيها (ًإذىا جىاءىتً  )
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(  82 )اإلنفطار سورة-  ثالثا 

ينً  يػىٍوـى  يىٍصلىٍونػىهىا   ًٍلكي  ال يػىٍوـى (ُٓ )الدّْ ٍيئنا لًنػىٍفسو  نػىٍفسه  سبى (  ُٗ )لًلَّوً  يػىٍومىًئذو  كىاألٍمري  شى

ًٍلكي  ال يػىٍوـى    ) ٍيئنا لًنػىٍفسو  نػىٍفسه  سبى . ذلا نفعا كال عنها دفعا تستطيع أم( شى

( 83 )ادلطففٌن سورة- زابعا 

ًبٌنى  يػىٍومىًئذو  كىٍيله (ٔ )اٍلعىالىًمٌنى  ًلرىبّْ  النَّاسي  يػىقيوـي  يػىٍوـى    ( َُ )لًٍلميكىذّْ

. الدين بيـو يكذبوف الذين ىم ادلكذبٌن  

( 85 )الربكج سورة -خامسا 

 (ُٖ )كىشبىيودى  ًفٍرعىٍوفى (ُٕ )اجلٍينيودً   ... 

. كقومو ىو األية ىذه يف بفرعوف كادلراد  

( 89 )الفجر سورة -سادسا 

( ٕ ...)ًإرىـى (ٔ )بًعىادو  ...(   أ

. العماد ذات أعالـ إـر أىل بعاد يعىن العلم، أم إـر    
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نَّمى  يػىٍومىًئذو  كىًجيءى (ُِ )دىكِّا دىكِّا األٍرضي  ديكَّتً  ًإذىا كىال ( ت  يػىتىذىكَّري  يػىٍومىًئذو  جًبىهى

(  ِّ )الذٍّْكرىل لىوي  كىأىىنَّ  اإلٍنسىافي 

 دبشاىدة بتفاصيلو فيو فرط ما اإلنساف يتذكر أم النسياف ضد الذكر من يتذكر

 . كأحكامو آثاره

(       92 )الليل سورة- سابعا  

  (ُٖ)يػىتػىزىكَّى ... يػيٍؤيت ...    

يػىتػىزىكَّى أم يطلب أف يكوف عند اهلل زاكيا ال يريد بو رياء كال مسعة أك يتفعل من  

 .الزكاة

  (96 )العلق سورة- ثامنا  

( ُٔ )خىاًطئىةو  كىاًذبىةو  نىاًصيىةو (ُٓ )النَّاًصيىةً بً  لىنىٍسفىعنا يػىٍنتىوً  دلىٍ  لىًئنٍ  كىال   

. كقهرا الال إذ رأسو مقدـ شعر على لنقضن أم   

  (98 )البينة سورة- تاسعا  

(  ِ...  )رىسيوؿه (ُ) اٍلبػىيػّْنىةي    ... 
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. كسلم عليو اهلل صلى نبينا أم رسوؿ   

    

(  99 )الزلزلة سورة-عاشرا  

( ْ) ربيىدّْثي أىٍخبىارىىىا يػىٍومىًئذو (ُ) زيٍلزًلىًت األٍرضي زًٍلزىاذلىىا ًإذىا   

. أم األرض (ربيىدّْثي أىٍخبىارىىىا)   

( 104 )اذلمزة سورة-  أحد عشر

( ِ) صبىىعى مىاال كىعىدَّدىهي الًَّذم(ُ) مهيىزىةو ليمىزىةو كيلّْ كىٍيله ؿً    

.    أم للتحقًن كالتقليل باعتبار أنو عند اهلل تعالىأقل كأحقر شيء

 (106 )القري  سورة - إثنا عشر

( ِ )الشّْتىاًء كىالصٍَّيفً   رًٍحلىةى ًإيالًفًهمٍ (ُ ) قػيرىٍي و يالؼً إل  

قيل أعجبوا اإليالؼ قري  رحلة الشتاء كالصيف كتركهم عبادة اهلل تعاذل الذم  

. أعزىم كرزقهم كآمنهم فلذا أمركا بعبادة رّٔم ادلنعم عليهم بالرزؽ كاألمن عقبو

 (114 )الناس سورة-ثالثة عشر 
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  (6 )كالناس اجلنة من( ْ ) ...شىرّْ  ًمنٍ  

 .كأنسي جين ضرباف أنو على يوسوس للذم بياف أم( كالناس اجلنة من )

 : اآليات اليت فيها بدؿ البعض من الكل ىي تقع يف سورتٌن كفيها بدالف، كىي -2 

 (78)سورة النبأ -   أكال

(  ّٖ )صىوىابنا كىقىاؿى  الرَّضٍبىني  لىوي  أىًذفى  مىنٍ  ًإال يػىتىكىلَّميوفى  ال   ... 

 من الذين كاألرض السموات أىل أم( صىوىابنا كىقىاؿى  الرَّضٍبىني  لىوي  أىًذفى  مىنٍ  ًإال   )

. تعاذل سلطانو عظمة لتحقيق مصطفٌن قيامهم كذكر كادلالئكة الركح صبلتهم

 (81)سورة التكوير  -ثانيا  

( ِٖ)...  شىاءى منكممىنٍ ؿً (ِٕ )ٍلعىالىًمٌنى ؿً   ...  

. أم إلحلاؽ من دل يشأ بالبهائم ادعاء كىو تكلف (مىٍن شىاءى منكمؿً    )

: اآليات اليت فيها بدؿ االشتماؿ ىي تقع يف ثالث سور كفيها ست بدالت ، كىي-3 

( 80)سورة عبس -   أكال

نىا(ِْ )طىعىاًموً    ...  ( ِٓ) اٍلمىاءى صىبِّا أىنَّا صىبىبػٍ
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نىا اٍلمىاءى صىبِّا)    . أم الغيث (أىنَّا صىبىبػٍ

 (85 )الربكج سورة-   ثانيا

( ٓ... )لنَّارً ا(ْ )األٍخديكدً    ... 

.  الشق كىو األرض يف اخلد أم األخدكد   

 (88 )الغاشية سورة- ثالثا  

   ريًفعىتٍ  كىٍيفى  السَّمىاءً  كىًإذلى (ُٕ )خيًلقىتٍ  كىٍيفى  اإلًبلً  ًإذلى  يػىٍنظيريكفى  أىفىال   

( َِ )سيًطحىتٍ  كىٍيفى  األٍرضً  كىًإذلى (ُٗ )نيًصبىتٍ  كىٍيفى  اجٍلًبىاؿً  كىًإذلى (ُٖ  )

 داال عجيبا خلقا أم( خيًلقىتٍ  كىٍيفى  )اعتبارا نظرا أم( اإلًبلً  ًإذلى  يػىٍنظيريكفى  أىفىال)

 أذل كجرىا باألثقاؿ للنهوض خلقها حيث مدبر بتدبًن شاىدا مقدر تقدير على

 ضبلت، دبا تنهض مث كيسر قرب عن ربمل حَّت تربؾ فجعلها الشاحطة، البالد

 كبرأىا صغًنا، سبانع كال ضعيفا التعاز بأزمتها اقتادىا من لكل منقادة كسخرىا

 مساؾ بال ادلدل بعيدا رفعا أم( ريًفعىتٍ  كىٍيفى . )باألكقار لتنوأ األعناؽ طواؿ
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 كىٍيفى  )تزاؿ كال السبيل راسخة فهي ثابتا نصبا أم( نيًصبىتٍ  كىٍيفى   )عماد كبغًن

. عليها للمتقلب مهاد فهي كتوطئو بتمهيد سطحا أم( سيًطحىتٍ 

 االقتراحات -ب

  أسسو، من كالتعمق بالتعريف كافة، اإلسالـ دين كيعمق يفهم أف للمسلم ينبغي- 1 

. تشرحهما اليت كالكتب كاحلديث القرآف،: كىي   

   بياف يف كأسلوبو قواعده مفردتو، معىن يف العربية قوؿ يعرؼ أف للمسلم ينبغي- 2 

. األشياء  

  تستعمل اليت الكتب أك القرآف يف ادلوجودة اجلملة مقصود يفهم أف للمسلم ينبغي- 3 

. العربية اللغة   

  ادلفسرين عند بالبدؿ ادلضمونة اآليات يف ادلعاىن من ادلعىن يعرؼ أف للمسلم ينبغي- 4 

. اخلشوع درجة إذل الصالة يف جودة درجة ترفع أف تستطيع ألهنا   
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