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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

٢١- الباء

الجر / اإللصاقعامل: يجر االسم الذي بعده

المعاني الفرعية

التوكيد القسماالستعالء المقابلة التعديةالمصاحبة المجاوزة التبعيضالظرفية السببية االستعانة

معانيهاعملها

 المعنى
األصلي
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، يرد باثني عشر معًنى، هذا بيانها: )الباء(: حرف جرٍّ

األول: اإللصاق: وهو أصل معانيها	 

من شواهده:	 

قول الله تعالى: ﴿ َواَل َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأنُتْم َتْعَلُموَن ﴾	 

ْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء ﴾	  وقوله سبحانه: ﴿ َواَل ُيِحيُطوَن ِبَشْيٍء مِّ

الثاني: االستعانة: وهو للباء الداخلة على وسيلة الفعل المستعملة في إنجازه 	 

من شواهده:	 

ْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِه ِإالَّ ُأَمٌم َأْمَثاُلُكم ﴾	  ٍة ِفي اأْلَ قول الله تعالى: ﴿ َوَما ِمن َدابَّ

ِه ِلَيْشَتُروا ِبِه َثَمًنا َقِلياًل ﴾	  َذا ِمْن ِعنِد اللَّ ِذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهٰ لَّ وقوله سبحانه: ﴿ َفَوْيٌل لِّ

ر عنها أيًضا بـ)باء المالبسة، وباء الحال( 	  الثالث: المصاحبة: وُيعبَّ

وتعرف بـ:	 

داللتها على التالزم 	 

وبجواز تقدير )مع( في مكانها 	 

وبجواز تقدير )مصاحًبا( أو )مالزًما( أو ما في معناهما في موضعها 	 

من شواهده:	 

ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدٰى ﴾ أي: مصاحُبا الهدى ومالزًما له.	  قوله تعالى: ﴿ُهَو الَّ

ُه َأْعَلُم ِبَما َكاُنوا َيْكُتُموَن ﴾	  َخُلوا ِباْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا ِبِه َواللَّ ا َوَقد دَّ وقوله سبحانه عن المنافقين: ﴿ َوِإَذا َجاُءوُكْم َقاُلوا آَمنَّ

أي: دخلوا مالزمين الكفر، وهم قد خرجوا مالزميه.

معاني الحرف )الباء(
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اِجِديَن ﴾	  َن السَّ َك َوُكن مِّ ْح ِبَحْمِد َربِّ ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿ َفَسبِّ
وقولنا في الصالة: )سبحان ربي األعلى وبحمده(.	 

الرابع: الظرفية: وهي التي يصح وقوع )في( موقعها وتكون مكانية وزمانية.	 

من شواهده:	 

ْلَعاَلِميَن ﴾	  َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِّ ِذي ِبَبكَّ اِس َللَّ َل َبْيٍت ُوِضَع ِللنَّ قول الله تعالى:﴿ ِإنَّ َأوَّ

َهاِر ﴾	  ْيِل َوَيْعَلُم َما َجَرْحُتم ِبالنَّ اُكم ِباللَّ ِذي َيَتَوفَّ وقوله سبحانه:﴿ َوُهَو الَّ

الخامس: السبية: وتعرف بجواز تقدير )بسبب( في موضعها .	 

من شواهده:	 

َخاِذُكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا ِإَلٰى َبارِِئُكْم ﴾	  ُكْم َظَلْمُتْم َأنُفَسُكم ِباتِّ قوله تعالى:﴿ َوِإْذ َقاَل ُموَسٰى ِلَقْوِمِه َيا َقْوِم ِإنَّ

َف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا ﴾	  ِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداًء َفَألَّ وقوله سبحانه:﴿ َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَّ

َة بعمِلِه«	  قول الرسول، صلى الله عليه وسلم: »ال يدخُل أحُدكم الجنَّ

ر عن هذا المعنى أيًضا بـ)التعويض، والعوض، والبدل( وهي التي تدخل على األعواض واألثمان	  السادس: المقابلة: وُيعبَّ

من شواهده:	 

قوله تعالى: ﴿ َوَشَرْوُه ِبَثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة ﴾	 

َة ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن ﴾	  قوله سبحانه: ﴿ اْدُخُلوا اْلَجنَّ

ب، وهـــذا ال يصـــح هنـــا وهـــذا هـــو وجـــه الجمـــع بيـــن اآليـــة وبيـــن  فالبـــاء عنـــد أهـــل الســـنة للمقابلـــة، ال الســـببية؛ ألن الســـبب يقتضـــي المســـبَّ

ــِه« فدخـــول الجنـــة ليـــس بســـبب العمـــل الصالـــح، بـــل فـــي مقابلـــه  ــَة بعمِلـ ـ ــُل أحُدكـــم الجنَّ ــلم: »ال يدخـ قـــول الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه وسـ

والمقابلـــة ال تقتضـــي التكافـــؤ؛ ولذلـــك كان جعـــل الجنـــة فـــي مقابـــل العمـــل الصالـــح فضـــاًل مـــن اللـــه تعالـــى ورحمـــًة منـــه بعبـــاده.
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السابع: المجاوزة: وذلك أن تكون بمعنى )عن(.	 

من شواهده:	 

ُن َفاْسَأْل ِبِه َخِبيًرا ﴾	  ْحَمٰ اٍم ُثمَّ اْسَتَوٰى َعَلى اْلَعْرِش الرَّ ِة َأيَّ ْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَّ َماَواِت َواأْلَ ِذي َخَلَق السَّ قول الله تعالى:﴿ الَّ

وقوله سبحانه:﴿ َسَأَل َساِئٌل ِبَعَذاٍب َواِقٍع ﴾	 

الثامن: االستعالء: وهي التي يصحُّ وقوع )على( في مكانها.	 

من شواهده:	 

ِه ِإَلْيَك ِإالَّ َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما﴾	  ْن ِإن َتْأَمْنُه ِبِديَناٍر الَّ ُيَؤدِّ ِه ِإَلْيَك َوِمْنُهم مَّ قول الله تعالى:﴿ ۞َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن َتْأَمْنُه ِبِقنَطاٍر ُيَؤدِّ

َه َحِديًثا ﴾	  ْرُض َواَل َيْكُتُموَن اللَّ ٰى ِبِهُم اأْلَ ُسوَل َلْو ُتَسوَّ ِذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ وقوله سبحانه:﴿ َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَّ

التاسع: التبعيض: وهي التي يقدر مكانها )من(، وتدل على بعض الشيء.	 

من شواهده:	 

ُبوَن ﴾ أي: يشرب منها، أو يشرب بعض مائها.	  قوله تعالى:﴿َعْيًنا َيْشَرُب ِبَها اْلُمَقرَّ

العاشر: القَسم: 	 

من شواهده:	 

ُهْم َأْجَمِعيَن ﴾	  ْغِوَينَّ ِتَك أَلُ قوله تعالى:﴿ َقاَل َفِبِعزَّ

اِس اَل َيْعَلُموَن ﴾	  ِكنَّ َأْكَثَر النَّ ا َوَلٰ ُه َمن َيُموُت َبَلٰى َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ ِه َجْهَد َأْيَماِنِهْم ۞ اَل َيْبَعُث اللَّ وقوله سبحانه: ﴿َوَأْقَسُموا ِباللَّ

ُه َوَرُسوُلُه َأَحقُّ َأن ُيْرُضوُه ِإن َكاُنوا ُمْؤِمِنيَن ﴾	  ِه َلُكْم ِلُيْرُضوُكْم َواللَّ وقوله جلَّ وعال: ﴿ َيْحِلُفوَن ِباللَّ



© 2023م - 1444هـجميع الحقوق محفوظة لــ 

 | تابع الوثيقة ]٨٤[وثائق المدخل إلى النحو والصرف واإلمالء

الحادي عشر: التعدية: والمراد بالتعدية: إجراء معنى الفعل على المفعول به.	 

ـــزَل( جعلـــت الهمـــزة معنـــى الفعـــل  ـــه, فـــإذا قلـــت: )أن ـــه إلـــى مفعـــول ب ـــزَل فـــالٌن( وال تســـتطيع أن تعدي ـــة أن تكـــون بالهمـــزة، فأنـــت تقـــول )ن واألصـــل فـــي التعدي

ـــا(. ط علـــى مفعـــول بـــه، فتقـــول )أنـــزَل فـــالٌن فالًن صالًحـــا للتســـلُّ

ويصحُّ مع بعض األفعال الالزمة أن تؤدي الباء دور الهمزة، فتعدي الفعل

من شواهده:	 

ُه ِبُنورِِهْم َوَتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍت الَّ ُيْبِصُروَن ﴾	  ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اللَّ ِذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلمَّ قول الله تعالى:﴿َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَّ

إذ ال يصح أن يقال )ذهب الله نوَرهم(؛ ألن الفعل )ذهب( ال يتسلط بنفسه على المفعول به مباشرة 	 

ى الفعل إلى المفعول به بالهمزة	  فكان األصل أن يقال )أذهَب الله نوَرهم(، فُيعدَّ

وقد قامت الباء بهذا، فقال )ذهب بنورهم( أي: أذهبه. 	 

نَساِن َأْعَرَض َوَنَأٰى ِبَجاِنِبِه ﴾أي: وأنأى جانبه، أي: أبعده وأقصاه	  قوله تعالى:﴿َوِإَذا َأْنَعْمَنا َعَلى اإْلِ

ِة ﴾ أي: لُتِنيُء العصبَة، أي: ُتثقلهم.	  وقوله سبحانه:﴿َوآَتْيَناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَّ

الثاني عشر: التوكيد: وهي الزائدة, وتعرف بجواز االستغناء عنها دون أن يختل بناء الجملة وأصل معناها.	 

من شواهده:	 

ِه َشِهيًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب ﴾ 	  ِذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل ُقْل َكَفٰى ِباللَّ قول الله تعالى: ﴿َوَيُقوُل الَّ

أي: )كفى الله شهيًدا بيني وبينكم(.

ا ﴾أي: )وهزي إليك جذع النخلة(.	  ْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطًبا َجِنيًّ ي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّ وقوله تعالى:﴿ َوُهزِّ

كم المفتون(.	  ُكُم اْلَمْفُتوُن ﴾ أي: )أيَّ وقوله سبحانه: ﴿َفَسُتْبِصُر َوُيْبِصُروَن )٥( ِبَأييِّ

َئٍة ِبِمْثِلَها ﴾ أي: )جزاء سيئٍة مثلها(.	  وقوله سبحانه:﴿ َجَزاُء َسيِّ
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ُه ِبَكاٍف َعْبَدُه ﴾ أي: أليس اللُه كافًيا عبده.	  وقوله سبحانه:﴿ َأَلْيَس اللَّ

تنبيه مهم:

قد يتوارد على الباء في الموضع الواحد معنيان أو أكثر من المعاني السابقة 

وأوضـــح مثـــاٍل علـــى ذلـــك اختـــالف الفقهـــاء فـــي معنـــى البـــاء فـــي قولـــه تعالـــى فـــي آيـــة الوضـــوء: ﴿ َفاْغِســـُلوا ُوُجوَهُكـــْم َوَأْيِدَيُكـــْم ِإَلـــى اْلَمَراِفـــِق َواْمَســـُحوا 

ـــِن ﴾ ِبُرُءوِســـُكْم َوَأْرُجَلُكـــْم ِإَلـــى اْلَكْعَبْي

فمنهم من جعلها زائدة 	 

ومنهم من جعلها أصلية	 

ثم اختلف القائلون بأصالتها: 

فمنهم من جعلها للتبعيض 	 

ومنهم من جعلها لإللصاق 	 

وعلى ذلك اختلفت مذاهبهم في مقدار ما يمسح من الرأس

 | تابع الوثيقة ]٨٤[

الحرف )الباء( حرف عامل، يجر االسم الذي بعده عمله

 ال محل له من جر  حرفطريقة إعرابه
اإلعراب الكسر مبني على


