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Abstract 

The "Bah" is the second bilabial alphabetical figure of 
Arabic language. It is an important, rich and meaningful Letter in 
Arabic texts according to the context. It is one of the Arabic 
prepositions. The main function of this letter is "Jir" to the next 
Noun or pronouns. There are different aspects and meaning of 
"BAH" in Arabic language, especially in the Quranic text, where 
the earlier scholar has discussed these meanings. Many scholars 
have written the books to explore the usages of letters with 
reference to context, and discussed the aspects of the Arabic 
alphabets, where the "BAH-Ul- ASSLIA / الب///اء ا1ص///لية " has been 
divided in to the different kinds with explanation. So my work 
will discuss the all those aspects and kinds of "BAH-U- 
ASSLIAH “ا1صلية الباء  . 

This research paper aims to elaborate all the kinds of the 
subject alphabet and to explain it with reference to the Quranic 
verses. 

The paper being an analytical study also provides the various 
examples form the Holy Quran which will be an informative 
endeavor. 

Keywords: Al-Bah, Al-Elsaaq, Al-Sababiya, Al-Istihaana, Al-Zarfiya, 
Al- Istelaa, Al-Tadiyaa, Al-Hiwaz, Al-Badaliya, Al-Musahaba  

  التمهيد

مـــن النحـــاة  دراســـة  معـــاين احلـــروف  جانـــب بـــارز مـــن جوانـــب النحـــو العـــريب، انكـــّب عليـــه كـــل         
بيـــــــنهم، وكشـــــــف عـــــــن  حمتدمـــــــة واملفســــــرين والفقهـــــــاء بالـــــــدرس والتفصـــــــيل واالســـــــتنباط، فشــــــهد مناقشـــــــات 

                                                 

i    في الجامعة اإلسالمية العالمية إسالم أباداللغة العربية  لغويات،كليةقسم ال ،بمرحلة الدكتوراة الباحثو  الزائرالمحاضر  
ii   قسم الدراسات ا�س�ميۃ ، جامعۃ عبدالولی خان مردانالمحاضر ،  
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ـــــ ـــــت مقاصـــــد كـــــالم العـــــرب علـــــى اخـــــتالف صـــــنوفه مبني هـــــا أكثر  ةمســـــائل خـــــالف واســـــعة النطـــــاق؛ ملـــــا كان
ــــــى معــــــاين حروفــــــه، ٌصــــــرفت اهلمــــــم إىل حتصــــــيلها ومعرفــــــة مجلتهــــــا وتفصــــــيلها وهــــــي مــــــع قّلتهــــــا وتيّســــــر . عل

الوقـــــــوف علـــــــى مجلتهـــــــا قـــــــد كثٌـــــــر دورهـــــــا وبٌعـــــــد غورهـــــــا عنـــــــد املهتمـــــــني يف تـــــــرامجهم وحتلـــــــيالم للنصـــــــوص 
ـــــــة والنصـــــــوص الدينيـــــــة املقّدســـــــة  وف فكـــــــان مـــــــن الضـــــــروري أن تكـــــــون دراســـــــة جـــــــادة ملعـــــــاين احلـــــــر . العربي

ــــــار معــــــاين  ــــــة، ومــــــا تكــــــون عليــــــه مــــــن كــــــالم العــــــرب؛ ليعــــــرف كــــــل مــــــن يهــــــتم بتلــــــك النصــــــوص اختي العربي
ّال يلتــــبس األمـــــر علــــى متلقـــــي الــــنص؛ ألن احلـــــروف العربيــــة أكثـــــر ئاحلــــروف املناســــبة يف ســـــياقات متعــــددة لـــــ

تضــــــى أن دورا ومعــــــاين معظمهــــــا أشــــــّد غــــــورا، وتركيــــــب أكثــــــر الكــــــالم عليهــــــا، ورجوعــــــه يف فوائــــــده إليهــــــا، اق
أخلـــــص معانيهـــــا، وأطـــــالع غـــــرض الواضـــــعني فيهـــــا، فـــــدعاين الفـــــرض احلـــــاطر والرفيـــــق العـــــابر أن أؤلـــــف فيهـــــا 

ــــــا يشــــــتمل علــــــى شــــــرح بعضــــــها ومنهــــــا ــــــاء: "حبث فالبــــــاء يف كــــــالم العــــــرب تنقســــــم إىل أصــــــلية وزائــــــدة،  ". الب
ــــان علــــى عــــّدة أقســــام مبراعــــات ســــياقات الكــــالم ــــا هــــذا في. وكــــال القســــمني يأتي شــــمل  بيــــان معــــاين أمــــا حبثن

البــــــاء األصــــــلية، وســـــــّر دالالــــــا يف حتليـــــــل الــــــنص القـــــــرآين، باإلضــــــافة إىل ذلـــــــك أــــــا عامـــــــل لفظــــــي  جيـــــــّر 
ــــــة جــــــادة ومتواضــــــعة  ملعــــــاين البــــــاء  االســــــم الظــــــاهر واملضــــــمر، إذ حيــــــّل املعــــــىن حبذفــــــه؛ فهــــــذا البحــــــث حماول

حلــــــروف بصــــــفة عامــــــة، وفهــــــم األصــــــلية، ومقدمــــــة نافعــــــة، ومــــــنهج علمــــــي  ملــــــن يغــــــوص يف دراســــــة أســــــرار ا
  .معاين الباء األصلية  فهما صحيحا بصفة  خاصة

  مصطلحات البحث 

بـــــــاء اإللصـــــــاق، واالســـــــتعانة، والســـــــببية، واالســـــــتعالء، والظرفيـــــــة، :  مفهـــــــوم البـــــــاء، وأقســـــــام البـــــــاء
لقســـــــم، واملصـــــــاحبة، والبدليـــــــة، والعـــــــوض، والتعديـــــــة، والغايـــــــة، واـــــــاوزة، واملقابلـــــــة، والتبعـــــــيض، واحلـــــــال، وا

  .خالصة البحث ونتائجه
ــــذي ال نــــيب بعــــده، وعلــــى آلــــه الطيبــــني  احلمــــد هللا وحــــده والصــــالة والســــالم علــــى ســــّيدنا حممــــد ال

  .الطاهرين وأصحابه اهلادين املهديني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
أو ’مبثلـــــه  ء العـــــرب وبلغـــــاءهم أن يـــــأتواافـــــإن أفصـــــح كـــــالم هـــــو كـــــالم اهللا تعـــــاىل  الـــــذي أعجـــــز فصـــــح      

والــــــذي يتمثــــــل يف القـــــرآن العظــــــيم املعجـــــز فصــــــاحة وبالغــــــة املشـــــتمل علــــــى علــــــوم .أو بآيـــــة ’بعشـــــر آيــــــات 
ــــــاء  معينــــــا فّياضــــــا ــــــل منــــــه العلمــــــاء،ومــــــا زال وقــــــد كــــــان القــــــرآن . األولــــــني واآلخــــــرين  والفصــــــحاء ،واألدب

ا اشــــتمل عليــــه مــــن كــــرائم وقــــد كــــان ىل شــــرف التوجــــه إىل حمرابــــه ملدارســــة بعــــض مــــ  .وأهــــل العلــــوم املختلفــــة
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وقــــــــد وفقــــــــين اهللا الختيــــــــار بعــــــــض حــــــــروف اجلــــــــر املنثــــــــورة يف تضــــــــاعيف  .األلفــــــــاظ  ذوات املعــــــــاين اجلليلــــــــة
موضـــــــوع تـــــــوجهي إىل الدراســـــــة املتأنيـــــــة الشـــــــاملة جلانبهـــــــا  األصـــــــلية اجلـــــــارة القـــــــرآن الكـــــــرمي فكانـــــــت البـــــــاء

وأثـــــر تعـــــّدد معانيهـــــا ومـــــا . لقـــــرآن الكـــــرميوتطبيقاـــــا يف ا, كتـــــب الـــــيت عنيـــــت بدراســـــة معانيهـــــاالالنظـــــري يف 
ء امنهـــــا مـــــا يتصـــــل بفهـــــم الشـــــريعة الغـــــر ’حتملـــــه مـــــن دالالت ختـــــدم مقاصـــــد القـــــرآن الكـــــرمي يف علـــــوم كثـــــرية 

ـــــــوم البالغـــــــة  وغريهـــــــا  ـــــــين إلأواهللا أســـــــ. وعل ـــــــم إن شـــــــل أن يعين ـــــــور العل ء اهللا امتامـــــــه حســـــــبة هللا وانتفاعـــــــا بن
  .ء قديراشتعاىل، واهللا وىل التوفيق إنه على ماي

  مفهوم الباء
ـــــَفِويِة   البـــــاء احلـــــرف الثـــــاين مـــــن حـــــروف اهلجـــــاء، وهـــــو مـــــن احلُـــــروف الــــــَمْجُهورة ومـــــن احلـــــروف الش

ر االســـــم بعـــــَده، كمـــــا هـــــو مـــــن حـــــُروف املعـــــاين بأـــــا  تـــــدل علـــــى ٌجـــــفظيـــــة فيَ لوهـــــو مـــــن العوامـــــل ال. أيضـــــا
ـــــه، و   -اإللصـــــاق-إن كـــــان هلـــــا معـــــىن أصـــــليامعـــــان متعـــــددة وخمتلفـــــة، تســـــتفاد مـــــن الســـــياق الـــــذي وردت في

  :ومن معانيه . إليه تُرد سائر معانيه التبعية األخرى
  اإللصاق: باء اإللصاق

هـــــو تعليـــــق الشـــــیء بالشـــــیءحبيث يضـــــم كـــــل منـــــه مـــــا إىل اآلخـــــر، وهـــــو معـــــًىن ال يفارقهـــــا؛ فلهـــــذا 
واالخــــــتالط، فهــــــذا  وبــــــاء اجلــــــر إمنــــــا هــــــي لإللــــــزاق: "اقتصــــــر عليــــــه ســــــيبويه وأطلــــــق عليــــــه اســــــم آخــــــر بقولــــــه

، وغريمهــــــا مــــــن الــــــذين صــــــنفوا يف معــــــاين 3،  وابــــــن يعــــــيش2وتبعــــــه يف هــــــذا املعــــــىن كــــــل مــــــن املــــــربد". 1أصــــــله
  :                                          ،واإللصاق علی قسمني 4احلروف ذكروا أن اإللصاق من معاين الباء

تعته من م تکون وأن ،ەه  من يد أو ثوب و حنومسمن جسمه، أو علی ما جب ىءٍ إذا قبضت علی ش: حقيقي
  :، كما يف  قول اهللا  تعالیهالتصريف، وأن يكون اإللصاق مفضيا إلی ارور نفس

   " 5وامسحوا برؤسکم"
  :قال املفسرون

   ".6بعض الرأس ومستوعبه باملسح ملحق للمسح برأسه إن کال من ما سحِ "
  :روركما يف اهللا تعاىلإذا کان مفضًيا إلی ما يقرب من ا: جمازي

   ".8أي مبکان تقربون منه" 7وإذا مّروا م يتغامزون"
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  نى اإللصاق في النص القرآنيامع مننماذج 

  
  باء االستعانة

  :تعاىل ہقولوهي الداخلة على املستعان به أو الداخلة على آلِة الفعِل أي الواسطة اليت ا حصل الفعل كما جاء يف 

  "9والصالة واستعينوا بالصرب"

وتبعهم يف معىن . 12وأبو الفتح عثمان بن جين. 11وأبو احلسن علي بن عيسی الروماين 10وإليه أشار املربد
ۃاالستعانة کثري من النحا

ن الباء  إقال اإلمام الزرکشی ".بسم اهللا الرٰمحن الرحيم: "واستدّلوا بقول اهللا تعايل 13
وإليه ذهب اإلمام السيوطی قائًال إن الباء  يف   15يّانکذا قال أبو ح.  14ستعانةيف  أشهر الوجهني لال

   .16ستعانة وهي  الداخلة علی آلة الفعلالبسملة هي باء اال
 نى باء االستعانة في النص القرآني  امعمن نماذج  

  ملحوظة 

ســـتعانة  واال الســـببية بـــاء أن ۃالنحـــا بعـــض فـــذهب واالســـتعانة الســـببية: معنيـــني  يف  ۃاختلــف النحـــا
 کتبـت بـالقلم، وبـاء السـببية : واحـد لـيس بينهمـا فـرق إال أن بـاء االسـتعانة، تـدخل علـی آلـة الفعـل حنـوشـيء 

  :تعالی  کما  يف  قول اهللا
  "17إنکم ظلمتم أنفسکم باختاذکم العجل"
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و من القائلني ذا الرأي ابن مالك  الذي مل يـذكر معنـی االسـتعانة يف بعـض كتبـه  بـل اقتصـر  علـی معنـی   
  :بية، واتفق معه  الرضي قائالالسب

  ".18ستعانةوباء السببية هي الداخلة علی صاحل لال" 
  :وقال السيوطي

ء بباء االستعانة وأثرت علی ذلك التعبري السببية من أجل األفعال املنسوبة البا ەذهوالنحوييون يعربّون عن  "
   ".19انة  فيها الجيوزإلی اهللا تعالی فإن استعمال السببية  فيها جيوز، واستعمال االستع

   :کما  يف  قول اهللا تعالی
   " 20فاخرج به من الثمرات رزقا لکم"

 على كـّل شـىءٍ لالستعانة؛ ألن اهللا ليس فهنا الباء للسببية . فأخرج باملاء أو باملطر من الثمرات رزقا لكم: أي
  . ر، والحيتاج باستعانة شيء، بل خيلق األسباب ألمر مايقد

  باء السببية

الداخلة علـى سـبب الفعـل وعلتـه الـيت مـن أجلهـا حصـل ، ويکـون مـا بعـدها سـببا وعلـة فيمـا قبلهـا، وهي 
  :حنو قول اهللا تعاىل

  "21إنکم ظلمتم أنفسکم باختاذکم العجل"
  :بسبب اختاذكم العجل إهلاً ، وقد عّرفها بعضهم، بأا صاحلة حللول الالم حملها، كما يف  قول اهللا تعاىل: أي 

  "22ا بذنبهفکال أخذن"
فبــاء الســببية مل تــدخل علــی شــيء وصــل بــه الفعــل إلــی املفعــول کمــا . فهنــا البــاء للســببية .بســبب ذنبــه: أي  

  :كقول اهللا تعالی  23تقدم أا تدخل علی األدوات لوصل الفعل إلی املفعول
  "24دواهافبظلم من الذين "

  . 25عضيمة اخلالق عبد حممد بھذ، وإليه والزرکشی ،والسيوطی ،منهم ابن هشام ۃالنحا من کثري بهوإليه ذ 

  نى باء السببية في النص القرآني امعمن نماذج  
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  باء الظر فية

   :کما قال املربد ، والزركشي يف قول اهللا تعاىل" يف " وهي التی حيسن موضعها 
  "26وباليل أفال تعقلون"

  :سی الرومانی  بقول الشماخويف إيضاح هذا املعىن استدّل علي بن عي 27".يف"فالباء هنا مبعىن  

  "28ضامر وهو هأمر  ةعذا بضاخی....هظرن قضاءينت وقوف نهو "

  :بقول الشاعر كما استدّل  حممد علی اهلرویّ   
" الظرفية " أراد  يف يوم واحد، فوضع الباء مبعىن ". أخوای إذ قتال بيوم واحد......إن الرزية الرزية مثلها"

   ".30ةأي  السماء منفطريف يوم القيام 29"فطر بهالسماء من"ومنه  قول اهللا تعالی 

  : فدخول الباء على الظرفية الزمنية حنو قول اهللا تعاىل: وتنقسم الظرفية عند العلماء إىل الظرفية الزمانية واملكانية     
  "31ربسح مهجنينا"

  :تدل على ظرف الزمان، ومنه قول اهللا تعاىل " يف"فالباء هنا مبعىن 
  "32تغفرونيس مهوباألسحار "

  :وأما الظرفية املكانية فمثال ذلك يف قول اهللا تعاىل 
   ".34فالباء هنا للظرفية 33.مكة/ أی  الذي يف بكة" للذی ببكة مبارکا"

  نماذج  معنى باء الظرفية في النص القرآني  

  
  باء التعدية

مـــا تُعــّدي الفعـــَل وتســمى بــاء النقـــل أيضــاً، وهــي املعاقبـــة للهمــزة يف تصــيري الفاعـــل مفعــوًال، وأكثــر 
  :الفعل الالزم بشرط أن تكون املعاقبة للهمزة يف  تعبري الفاعل مفعوال؛ لذلك يقول ابن يعيش/ القاصر

أا : األصل  يف  التعدية ،وثانيهما أا: ماهأحد ألمرين اهوإمنا حّصصت الباء من حروف اجلر دون غري"
  ".35لإللصاق

 الالزمـة غـري األفعـال  يف  إال مفعـوال ەالتنقـل الفعـل عـن الفاعـل، فتصـريواملراد بالنقل عند ابن عصـفور بأـا  
  :إيصال الفعل الالزم إلی املفعول به، کما  يف  قول اهللا تعالی يف النقل ۃمزهوألا تقوم مقام . 36املتعدية
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  "37مه بنور اهللا بهذ"
  :املعنی األّول هلا بقوله" التعدية"لذلك عّد املالقی معىن 

ولو : "لباء للتعدية، فإذا کان الفعل اليتعدی فأدخلتها صار يتعدی کما  يف  قول اهللا تعالیوقد تکون ا"
   " 38بسمعهم بهشاء اهللا لذ

  :فمعنی قول اهللا تعالی. 39والتضعيف التعدية ۃزمههنا معنی  اهومعنا
  ".40أي ألذهب مسعهم" بسمعهم بهلذ"

فــاهلمزة . 41ء ووظيفتهـا يف الــنص القـرآين وغــريه مـن الــنص العـريبفجمهـور العلمــاء اتفقـوا علــى أن التعديـة مــن معـاين البــا
  :والباء تتبادالن وتشرتكان بوظيفتهما التعدية  لذلك فّرق الزخمشری بني التعدينت ؛ فالتعدية باهلمزة يف قول اهللا نعاىل

  "مهأذهب اهللا نور "
أمــا التعديــة بالبــاء فكمــا يف قــول اهللا . 42يف قــراءة شــاذة مــن قــرأ بــاهلمزة  مبعنــی أزالــة دون املصــاحبة واإللصــاق

  .44هذا هو مذهب أيب العباس املربدو .  استصحبه إذا م بهويقال يذ"43مهبنور  اهللا بهذ"تعاىل يف قراءة مشهورة 
  نى باء التعدية في النص القرآني امعمن نماذج  

  ملحوظة 

ب املــربد والزخمشــري إىل أن تغــّري اختلــف العلمــاء يف التــأثرياملعنوي لتعديــة الفعــل بــاهلمزة والبــاء، فــذه
: ق بينهما يف املعنی، فإذا قلتيفرّ الذي  ؤثر املعىن، ومثال ذلك قول أيب العباس  املربدتأدوات  تعدية  الفعل 

فـاملعنی جعلتـه يقـوم وقمـت " قمـت بزيـد "أقمت زيًدا فاملعنی جعلته يقوم وال يلزمك أن تقوم معه، وإذا قلـت 
أمــا اجلمهــور . ۃرتك عنــده مــع الفاعــل يف فعلــه، ولــيس کــذلك املفعــول املنقــول بــاهلمزمعــه، فمــا بعــد البــاء يشــ

  :فخالفوا املربد بأن تغّري أدوات  تعدية  الفعل اليؤثر املعىن أبد، واستدّلوا  بقول  اهللا تعالی
  "مهوأبصار  بسمعهم بهولو شاء اهللا لذ"

 فاعــل يکــون أن الحتمــال العبــاس، أبــا اليلــزم ذاهــو  ۔مهر وأبصــا مسعهــم مــع ذهــب بأنــه اليوصــف تعــالی اهللا أن تــری أال
  :بقوله سبحانه نفسه وصف کما سبحانه به يکون أن وحيتمل م،هوأبصار  مسعهم مع الربق بهلذ أی" الربق" بهذ

  "45صًفا صفا وامللك ربك وجاء"



  ء2017ديسمبر-ليويو   دراسةتحليلة           "معانى الباء األصلية وسردالالتهافي التحليل النصي           2،العدد4المجلد:االفکار هذيبت

144 

 

ديـار التـی  : "قـال الشـاعروکمـا .  ......ۃواهلمـز البـاء بـني التفرقـة من املربد العباس أبو ەوالذی يبطل ما إدعا 
  .46حتلنا: ، أی"حتل بنا لوال جناء الرکائب.....ن علی منیت وحندکا

  ملحوظة ثانية

اختلــف العلمــاء يف قضـــية مجــع اهلمــزة والبـــاء يف تعديــة الفعـــل الواحــد؛ لــداللتهما علـــى معــىن واحـــد 
لك کان أحد احلرفني المعنـی شاذ؛ ألنك لو فعلت ذ" أذهب اهللا بنورهم"أ ما، والذي قر هفاليتصور اجلمع بين

فــإن قيــل فکيــف جــاز  يف  قــول اهللا تعــالی . ا کــان اآلخــر غـري ناقــلمهلـه، أال تــری أنــك إذ قــّدرت النقــل ألحــد
 فکيــف للنقـل" أنبـت"  يف  ۃواهلمـز" أنبـت"رع مضـا" تنبـتُ " التـاء بضـم قـرأ مـن ۃاءيف  قـر   47"نهتنبـت بالـد"

تنبـــُت "أو " نهالـــد تنبـــت" يقـــال أن ينبغـــی کـــان بـــل   للنقـــل؟ اأيضـــ والبـــاء ،ۃواهلمـــز البـــاء بـــني اجلمـــع جـــاز
   48فاجلواب علی ثالثة أوجه". نهبالد

 :الشاعر فتکون مبنزلتها يف  قول" نهالد تنبت:" قال کأنه، قياس، غري علی ۃأن تکون الباء زائد  . أ
  ".49نرجو الفرج: يريد" نضرب بالسيف ونرجو بالفرج"

ن هن، أي يف هـذه احلـال، أو و فيـه الـدهتنبت مثرا و فيهـا الـد: أن تکون الباء للحال، فکأنه قال  . ب
ن  يف کـون احلـال إمـا مـن ضـمري الفاعـل أو مـن املفعـول احملـذوف لفهـم املعنـی هأی و يف  الثمر الـد

 .و الثمرهو 

 : أن يکون أنبت مبعنی نبت ألنه يقال نبت البقل و أنبت البقل مبعنی واحد کما يقال  . ت
  ".51انهوکالم الزرکشی  يف  الرب  50ن، انتهى کالم ابن عصفورهبالد ن، أنبتتهنبتت بالد"

  باء المقابلة

وهــي الــيت  تــدخل علــی األعــواض، أو األمثــان، حبيــث يكــون التعــويض بــني الشــيئني، ومعنــاه مقابلــة 
  :شيء بشيء بأن يدفع شيء بأحد اجلانبني، ومثال ذلك يف  قول اهللا تعالی

  " 52وبّدلنهم  جبنتيهم جنتني" 
  :53عوض جنتيهم،    وُيستدّل بقول الشاعر:ي أ

  "54عوض ذلك : أي"  ك وال عتب علی الزمنابذ.. مهدشفأصبحوا ولسان احلال ين"
  :شام األنصاري  بقول اهللا  تعالیه، وابن  55وقد استدّل املرادی 

  "56أدخلوا اجلنة مبا کنتم تعملون"

  :قال  ابن هشام األنصاري 
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ألن املعطی " لن يدخل اجلنة أحدکم بعمله"قاله املعتزلة وکما قال اجلميع  يف  ا باء السببية کماهومل نقدر "
بعض قد يعطی جمانا، وأما املسبب فال يوجد بدون السبب، وقد تبّني أنه التعارض بني احلديث واآلية 

  ".57،الختالف حمملّي البائني مجعا بني األدلة
ۃوتبعهم يف هذا الرأي کثري من النحا

  :کثري من املفسرين منهم الرازي فجعل منه قول اهللا تعالیوإليه ذهب    58
و غم يوم أحد بغم يوم بدر هبأن املراد : " واستدّل بقول احلسن البصری"59فأثابکم غما بغم"

  ".60للمشرکني
  :يقول أبوحّيان يف قول اهللا تعالی 

  "61 ......وکتبنا عليهم فيها  أن النفس بالنفس"
وأدرج عدد كبري من العلماء باء  املقابلة  بباء البدل، والذي اختار هذا املسلك  . اوضةا بباء املقابلة واملعهومسّا

هــــو الشــــيخ حممــــد عبــــد اخلــــالق عضــــيمة إذ ذکــــر فقــــط اآليــــات القرآنيــــة  حتــــت معنــــی البدليــــة دون أن يــــذكر 
   .62التفصيالت عن املقابلة

  في النص القرآني مقابلةنى باء الامعمن نماذج  

   
   باء البدلية

" بدل"وهي اليت تدل على اختيار أحد الشيئني على اآلخر، بال عوض وال مقابلة، وتكون يف معىن 
وعلّــق عليـه ابــن عقيــل بــأن البــاء هنــا   64بــدهلا: أی" مايســرنی ـا مــن محــر الــنعم"63، كمـا اســتدّل  ابــن مالــك

 :، كما يف قول الشاعر احلماسی"بدل"مبعنی 
  "65ورکبانًا فرسانًا ۃشنوا اإلغار. ....فليت لی م قوًما إذا رکبوا"

 :يقول ناظر اجليش
 ەوغري -ابن مالك-وباء البدل هي التی حيسن  يف  موضعها البدل، فال شك أن ما استدل به املصنف"

، فرّده على من 66، وإنکار ثبوت هذا املعنی عناء حمض وخالف ملا عليه اجلمهورفيه  مطعن فال ذلك علی
   ".67واعتربه من زيادات  بعض املتأخرين أنكر وجود هذا املعىن، 
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  نى باء البدل في النص القرآني امع مننماذج 

  
  باء المصاحبة

فلمـا کـان املعنـی يعـود إلـی ذلـك . 68ا يقـرب مـن مالصـقة الشـيءهـ؛ ألن معنا"مـع"وهي اليت تصلح  موضـع  
  :کما  جاء يف قول الشاعر. لَقبوها بباء املصاحية

  " 69جيتذب األرًی باملرور.....روايته باحملض حتی شتی"
  :ومن هذا القبيل قول اهللا تعالی

   ".71ه من معاين الباء يف اللغة العربيةوأثبتو  ۃ، وإليه ذهب کثري من النحا70"نهتنبت بالد"
  نى باء المصاحبة في النص القرآني  امعمن نماذج  

  
  ۃباء المجاوز

کثـريا بعـد السـؤال ؛ لـذلك اسـتدّل العلمـاء   ويف معظم األحيـان تـأتی". عن"معنی  هو هي اليت توافق
  :بقول اهللا تعالیأمثال القرطيب وغريه  

  "73فاسأل به خبريًا"و منه . عن عذاب واقع :أي 72"سأل سائل بعذاب واقع"
  :ۃويستدل بقول علقمة بن عبد.  فاسأل عنه: أی

  ".بصري بأدواء النساء طبيب...فإن تسألونی بالنساء فإننی"
وهـذا هـو " عـن"فمن معاين الباء ااوز، أي أن تـأيت البـاء مبعـىن  74.فإن تسألونی عن النساء قال اهلروی أي 

شـــــام هوابـــــن  78واملــــرادی 77واملـــــالقی 76و ابـــــن مالــــك 75مــــذهب مجهـــــور العلمــــاء وإليـــــه ذهــــب ابـــــن الشــــجري
    . 82وغريهم من املتقدمني واملتأخرين  81وشيخ عبد اخلالق عضيمة  80و اإلمام الزرکشی  79األنصاري
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  نى باء المصاحبة في النص القرآني امعمن نماذج  

  باء التبعيض 

  :کقوله تعالی  83للتبعيض بأن يکون االسم ارور ا بعضا من شيء قبلها" من"وهي اليت تقوم مقام    
  "84عينا يشرب ا عباد اهللا يفجرونا تفجريا"

  :شرب منها،  ويستدل بقول الشاعری أي" من"فالباء هنا مبعنی  
  "85متی ُحلج حضر هلّن نئيج..... شربن مباء البحر مث ترّفعت"

مام الشافعی اإلذهب أصحاب "اختلف ابن جنی و ابن عصفور مع النحاة يف  معنی التبعيض للباء، فقاال 
أما مجهور النحاة والعلماء املفسرين قالو إن الباء .  86رمحه اهللا إلی أن الباء للتبعيض، فشيء ال يعرفه أصحابنا

  :د تکون مبعنی التبعيض كما يف قول اهللا تعاىلق
   ".88منها أو من بعض رؤسکم: أي 87"وامسحوا برؤسکم"

  نى باء التبعيض في النص القرآني  امع مننماذج 

  
  باء االستعالء

  :اهللا تعالیقول كما يف " علی"من معاين الباء أن تکون مبعنی 
  "89لوتسوى م األرض"

ل اُســليمی إذا هبــت مشـــ--ی علــی أن تــرکتهم مبــوّدك مــا قــو " بقــول الشــاعر وُيســتدلّ .  90أی علــيهم األرض 
  :بقول الشاعر: واستدّل ابن الشجری 92و إليه ذهب حممد علی اهلروی 91.یمعلی وّدك قو : ، أی"ورحيها

   ". 93علی رأسه: أی" لقد ذل من بالت عليه الثعالب...بان برأسهلعأرب يبول الثّ "
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  تعالء في النص القرآني  نى باء االسامعمن نماذج  

  
  المالبسة/باء الحال

يابتهــا مــع مــا بعــدها منــاب ذف معهــا احلــال لفهــم املعنــی ونابــت منابــه، فلنِ ُحيــوإمنــا مسيــت بــاء احلــال ألــا قــد  
إــا يف " م قــد خرجــوا بــههــوقــد دخلــوا بــالکفر و ": ومثــال ذلــك يف قــول اهللا تعــاىل. 94احلــال مسّيــت بــاء احلــال

يبــني لنــا حــال املتقــني بــني   96"الــذين يؤمنــون بالغيــب": اســتدّل الزخمشــري بقــول اهللا تعــاىلو  .95موضــع احلــال
ۃكيفيــة اإلميــان والصــلوا

أن بــاء املصــاحبة وبــاء املالبســة تکــون هــی وجمرورهــا فجمهــور النحــاة اتفقــوا علــى . 97
   .98متعلقني مبحذوف حال

    في النص القرآني المالبسةنى باء امعمن نماذج  

  
  ايةباء الغ

  :قول اهللا تعالیيف كما   ،"إلی"تکون مبعنی اليت   وهي
  "99ماسبقکم ا من أحد من العاملني"

أي وقــد  أحســن  101"وقــد أحســن يب"بقــول اهللا تعــالی  املــرادی وابــن هشــام األنصــارياســتدّل و  100أی إلــی 
   ". 103وقيل ضمن احسن معنی لطف: "بقوله" أحسن"شام إىل توضيح  كلمة هوأشار ابن  102إلیّ 

  باء القسم

أن القسم واحد من أساليب توکيد الکالم، وعرضوا له بعض األدوات مع  علی ۃاتفق جهمور النحا
، مث "الـواو"ا هـوللقسـم واملقسـم بـه أدوات يف حـروف اجلـر، أکثر : "سـيبويه يقـول. "الباء: "بعض الفروق، منها

   :105أسبابعّدة حروف القسم ب فالباء أصل 104يدخالن علی کل حملوف به"  الباء"
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  " أحلف باهللا: "قولك: أا موصلة للقسم إلی املقسم به حنو :اهأحد
وينقـل  106"بـاهللا ألقـومن، وبـه ألقُعـَدنّ : "تقـول: أن الباء تدخل علی املضمر کما تدخل علی املظهـر :واآلخر
  :عن غريها بثالثة أشياء متتازالباء ألصالتها : "قال، زخمشری عن األخفشالاإلمام 
 ".به ألعبدنّه، وبك ألزورّن بيتك: "ی املضمر کقولكبالدخول عل .1
باهللا ربك إن : "رمةهكما قال إبن " حبياتك أخربنی"، و "حلفت باهللا: "بظهور الفعل معها کقولك .2

 " 107ل ضمت إليك نِعماهبدينك : "، وقال انون"رمة واقفا بالبابهدخلت فقل له  هذا ابن 
 . سم الظاهرظهور على االالب .3

ـــان، و : مـــنهم 108نواملفســـري ۃکثـــري مـــن العلمـــاء النحـــا  بهـــذه وإليـــ شـــام، وغـــريهم، هبـــن االزخمشـــري، وأبـــو حّي
البـاء : قـال الزخمشـری"قال رب مبا أنعمت علی فلـن أکـون ظهـريا للمجـرمني: "واستدّلوا بعّدة آيات قرآنية منها

 110"الغالبون لنحن إنا رعونف ۃوقالوا بعز"و . 109ألتوبن: للقسم، والتقددير، أقسم، واجلواب، حمذوف تقديرا
اسـتدّل بعـض احملـدثني و . 111فو ر أن البـاء للقسـم، وتتعلـق مبحـذهالظا" فرعون ۃوبعز"قال أبو حيان يف قول 

البـاء للقسـم واسـتدل بقـول : قـال عضـيمة 112"ن والجمنـونهفذکر فما أنـت بنعمـة ربـك بکـا": بقول اهللا تعاىل
  .113سم واخلربم به بني االمقسم ا، فتوسط املقس" بنعمت"وقيل : أبی حيان

  خالصة البحث ونتائجه

هذه  هي أهّم وأشهر معاين الباء األصلية يف القرآن الكرمي يف ضوء السياق النصي، وخنلص بعض  
  :وهي فيما يلي. النتائج اليت وصل إليها هذا البحث

الفصـاحة والبالغـة بالنسـبة رغبة مىن يف دراسة تتصل بـالقرآن الكـرمي منبـع  البحث مبعاين الباء األصلية  يشمل
 ".بسم اهللا الرمحن الرحيم" ,تعاىلاهللا  ألا أول حرف يف قول.للغة العربية 

وهـي حـرف جـر .واجلمـع بـاءات ،وحركتهـا الكسـر " با-باء:"الباء حرف من حروف  املعاين ،متتّد وتقصر حنو
، وعملها اجلر، وهي مكسـورة وإمنـا  فظية الل جيرّاالسم الظاهر والضمري، وتكون أصلّية وزائدًة وهي من العوامل

 كسرت على حركة معموهلا، و حركة معموهلا الكسر والباء تأيت على وجوه
اإللصاق، االستعانة، السببية، الظرفية، االستعالء، التعدية، العوض، البدلية، : تدّل الباء على عّدة معان منها 

 .ة، ااوزة، الغاية، القسملاملصاحبية، املقاب
اللغة العربية بصفة عامة والقرآن الكرمي بصفة خاصة لفهم دقائق النص القرآين   ظواهروف املعاين من أهم حر 

 . ومعانيه وإعجازبيانه
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واحـد إالّ ملـن كـان  هل البحث إىل أن للسياق دور هاّم يف حتديد معاين الباء يف  الـنص القـرآين، إذ اليعرفـوصّ ت
 .بية عرفة معاين احلروف العر مبله دراية 

وواضـح . يف القرآن الكرمي على ما ذكـره املفسـرون وأهـل العربيـة" الباء"هذه مجلة املعاين اليت جاء عليها حرف 
يف القرآن الكرمي، أن املفسرين قد خيتلفون يف تعيني وحتديد معىن من هذه  "الباء"من األمثلة اليت ذكرناها ملعىن

وال حـــرج يف ذلـــك، . فـــق واألنســـب يف الداللـــة علـــى معـــىن اآليـــةاملعـــاين، فـــريجح كـــل مـــنهم معـــىن يـــراه هـــو األو 
فاحتمال احلرف ألكثر من معىن أمر وارد، بل لعل يف االختالف خري؛ إذ فيه معىن مفيد، وحكم جديد؛ وقد 

حيـث محـل الشـافعي  114"وامسـحوا برءوسـكم ":يف قولـه تعـاىل" البـاء"تقدم خالف العلماء يف حتديد معىن 
، ومن مث اعترب أن الواجب يف الوضوء مسُح رُبُع الرأس، وقـدر معـىن "التبعيض"هنا على معىن  "الباء"رمحه اهللا 

 ".اإللصاق"هنا على معىن " الباء"ومحل مالك وأمحد رمحهما اهللا ". وامسحوا بعض رءوسكم: "اآلية

  وامشهالحواشی و ال
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