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�   0ي�القرآن�الكريم�)�حرف�الباء(�حادية� معاني�حروف�الجِرّ

  انموذج�سورة�البقرة

  

  عبدهللا�عبدالرزاق�أولووتوّين

  جامعة�Dنسانية،�وPية�قدح�ألوستار،�مال>Âيا،�وآدا§�ا� �ي�قسم�اللغة�العربيةدراسات�عليا�طالب�

 :حثملخص�الب

��ي� �كث>ً;ا ْسَتْخَدُم
ُ
�ت �الِ°� ��موِر �ِمَن �الجّرِ

ُ
�ُحروف عدُّ

ُ
ت

�وD الك�ِم  �الفعلية �الُجملة ��ي �وتأتي �من�، �لذلك سمية،
�اللغة� �دراسة ��ي ة ِويَّ

َ
��ْول �من �مكا�Éا �تأخذ �أْن �همية

�لغ>;� �وكذلك �للُمبتدئ>ن �أو م>ن �للُمَتَقّدِ �َسواء العربية
�بالعربية �الحروف� ويرى �.)١(الناطق>ن �هذه �أّن الباحث

�من� �سياق�Úا ��ي �مختلفة �ومعاني �متعّددة �دPPت لها
�.خ�ل�الك�م�ووظائف�خاصة��ي�تفس>;�القرآن�الكريم

�دPPت�معجمّية�ونحوّية� إذ�لكّل�حرف�من�حروف�الجّرِ
ات�ال°��ومشكلة�البحث�قلة�الدراس.�يكتس��ا�من�ال�;اكيب،�وله�أيضا�دPPت�سياقية�يحددها�السياق�اللغوي 

�ال°�� �النحوّية �الدراسات �كث>;�من �إ«ى �وعدُت �الكريم، �القرآن ��ي �النحوّية �ل�بواب �التحليلّية �بالدراسة ُعنيت
�لكن �الكريم �بالقرآن �بمعاني��– حقيقة�–ُعنيت �ُعنيت �تحليلّية �دراسات �ع�ى �الحصول ��ى �صعوبات وجدُت

التعرف�ع�ى�معاني�حروف�الجّرِ��)١(�-:ط��تيةوتمكن�أهمية�البحث��ي�النقا��،القرآن�الكريم��يحروف�الجّر�
�النحو�و�ي�السياق� تساعد�ع�ى�بيان�ا-شك�ت�ال°��يواجهها�الدراسون�)�٢(�ودورها.�ا-كانيحرف�(الباء)��ي

�ومحاولة�إيجاد�حلول�مناسبة�دون�الوقوع��ي��خطاء�ا-شهورة�عند�تحليل�معان¾�ا.� عند�تحليل�حروف�الجّرِ
�و وDسهام��ى�الدر  �البحث�إ«ى�مراعاة�اسات�النحوّية�ال°��ُعنيت�بمعاني�الحروف�الجّر��ي�القرآن. �çدف�هذا

وسيحاول�الباحث�واستبان�آراء�العلماء�ف¾�ا.��حرف�(الباء)،�دراسة�حروف�الجّرِ��حادّية��ي�سورة�البقرة�أي:
،�و�ي�سورة��ي�هذه�الدراسة�أن�ي`;ز�معاني�حرف�(الباء)�من�حروف�الجّر��حادّية��ي�الق

ً
رآن�الكريم�عامة

،�ولتحقيق�أهداف�هذا�البحث�ينب�ي�للباحث�أن�يصل�إ«ى�أمور�مهمة.
ً
  البقرة�خاصة

  ا�قدمة

�وصرف،� �وتفس>;، �وفقه، �وحديث، �قرآن، �من �العربية �علوم �يدرس �من �لكّل �ضروري �النحو �علم إّن
عرفة�القواعد.�ولذا؛�فإّن�دراسة�وب�غة...إلخ؛�Èّنه��Pيستطيع�أحد�أن�يدرك�ا-قصود�من�نص�لغوي�دون�م

ك�م�هللا�تعا«ى.�ومن�هذا�ا-نطلق،�يدرس�هذا�البحث�حروف��دراسة�عنلغة�القرآن�من�أشرف�العلوم،��ÉّÈا�
�من�خ�ل�سورة�البقرة�أْي:�حرف�(الباء).�ومن�أهداف�البحث�وضع���حاديةالجّر�

ً
�نحوّية

ً
�ي�القرآن�دراسة
Ã°ينضب.�واعتمد�البحث�ع�ى��لبنة��ي�بناء�حروف�ا-عاني�ال�Pبدأها�علماؤنا��وائل�وما�زال�معن¾�ا�موجوًدا�

�لفهم� �البقرة �سورة �تشتمل �الجّر�ال°� �Øبراز�حروف �الدراسة �هذه ��ي �والتحلي�ي �الوصفي ��ستقرائي ا-نهج
 �يات�ما�ب>ن�سياق�ا-قام�وسياق�ا-قال.�

                                                           
  . ١٩، طبعة مكتبة السنة، وشرح اآلجرومية ، صـ٣٧٥ألفية ابن مالك، صـ  ينظر: ابن مالك :  - ١
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 ]�الباء[�معاني:�ا�طلب�3ّول 

�يجّر��  �جّرِ �وزائًداحرف ا �أصلي5 �ُيستعمُل �الظاهَر�والضم>َ;. �حروف��سَم �من �الثاني �وهو�الحرف �ا-فردة، وÑي
ال��Úي�الثمانية�والعشرين،�وهو�من�الحروف�ا-ستعملة�مع�[ال�م]�القمرية،�وهو�حرف�مش�;ك�ب>ن�حروف�

يدخل�إ�Pع�ى��وهو��P،وإذا�استعمل�من�حروف�ا-عاني�فإّنه�يجر��سم�الداخل�عليه�ا-باني�وحروف�ا-عاني.
Ã�ً١(�سماء�فقط،�وله�أربعة�عشر�مع(Ãوقال�بعضهم:�خمسة�عشر�مع��،)٢(Ãوقيل:�اثنا�عشر�مع��.)كر�)٣

ُ
،�وذ

  .)٤(Ãله�ث�ثة�عشر�مع�

،��:�ول  �مجازيٌّ �بزيد]أو�Dلصاق �مثل:[أمسكُت ، �حقيقيٌّ �Dلصاق �كانت �سواء �معان¾�ا، �وهو�أصل Dلصاق،
.�وقال�الباحث�أي:�بمع��Ãيلتصق�بزيد.�وقيل:�وهو�مع�P�Ã�ًيفارقها،�فلهذا�اقتصر�عليه�)٥(مثل:[مررُت�بزيٍد]

�نفس�)٦(سيبويه �إ«ى �مفِضًيا �كان �إذا �حقيقيا، �يكون �إنما �و�ستع�ء �Dلصاق �من
ً
�ك� �إن �هشام �ابن �ويرى .

ـ[مررُت�بزيد]��ي�تأويل�ا-جرور،�كـ[أمسكُت�بزيد،�وصَعدُت�ع�ى�السطح]�فإن�أف�Ã�äإ«ى�ما�يقرب�منه�فمجاز�ك
  .)٧(الجماعة

�ُهللا�ِبُنورِهم}�:الثاني هَب
َ
�تصي>;�الفاعل�)٨(التعدية،�نحو:{ذ �وÑي�ا-عاقبة�للهمزة��ي ،وتسم�Ãباء�النقل�أيًضا،

ي�الفعَل�القاصر،�وتقول��ي�ذهب�زيد:�ذهبت�بزيد،�وأذهبُته.�وأّما{ذهب�هللا�بنورهم}� عِدّ
ُ
،�وأك½;�ما�ت

ً
Pمفعو

رئ{أذهب�
ُ
ا،�وإنك��وÑي�بمع��Ãالقراءة�ا-شهورة،�وقول�ا-`;د�والسهي�ي�هللا�نورهم}وق

ً
[إن�ب>ن�التعديت>ن�فرق

  .)٩(إذا�قلت.�ذهبت�بزيد�كنت�ُمَصاحًبا�له��ي�الذهاب]�مْرُدوٌد�با*ية...."

�بالقلم}�:الثالث �نحو:{كتبت �الفعل، �آلة �ع�ى �الداخلة �وÑي �È �)،١٠(�ستعانة، �البسملة �ومنه[باء] ن�وقيل:
ى�ع�ى�الوجه��كمل�إ�Pبه.�ويرى�الباحث�بأنه�يستع>ن�ع�ى�الكتابة�بالقلم�ما

َّ
دامت�Ñي�آPت� الفعل��Pيتأت

  الكتابة�وغ>;ها�مّما�يكتبون�§�ا.

��:الرابع َتهُ �:والتعليُل السببية
َّ
�وعل �الفعِل �سبَب �الباُء �تجرُّ �إنكم�وفيِه �قوم، �يا �لقومه: Ã�¶مو� �قال �نحو:{وإذ ،

  .�)١١(باتخاذكم�العجل}ظلمتم�أنفسكم�

  أي:�مع�س�ٍم،�أو�مسلًما�عليَك.�)١٢(ـ�ا-صاحبة�أو�ا-�َبَسة،�نحو:{اهبط�بس�ٍم}:الخامس

  أْي:�فيه.�)١({ولقد�نصركم�هللا�ببدر}�نحو:�:الظرفية:�السادس

                                                           
، وعلي بن عبداهللا بن علي نور الدين السنهوري، شرح اآلجرومية يف علم ١١٨، صـ ١ينظر: ابن هشام. مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ج   - ١

  . ١٨٢. وإميل بديع يعقوب. موسوعة احلروف يف اللغة العربية، صـ ٥٣٤د النادري" حنو اللغة العربية، صـ ، وحممد أسع١١٠العربية، صـ
   ١٧٣، صـ ٣، وعبد العال سامل مكرم، تطبيقات حنوية وبالغية.ج ٧٩٢، صـ٢ينظر: حاشية الّصّبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك،ج    - ٢
  ١٤٧ـ١٤٣، صـلقي. رصف املباين، واإلمام أمحد املا٣٢، صـ ٣املسالك إىل ألفية ابن مالك،ج ينظر: ابن هشام. أوضح    - ٣
  ١٦٧،صـ ٣، وينظر: الشيخ مصطفى الغالييين، جامع الدروس العربية،ج٣٢ينظر: حممود حسيين مغالسة، النحو الشايف، صـ     - ٤
  ٤١٢، صـ ١لسراج. األصول يف النحو، ج، وينظر: ابن ا٢٤، صـ٢ينظر: ابن عقيل. شرح ابن عقيل،ج    - ٥
  ١٦٧، صـ ٣ينظر: الشيخ مصطفى الغاليني، جامع الدروس العربية،ج    - ٦
  ١١٩ـ ١١٨، صـ ١ينظر : ابن هشام . أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ج    - ٧
   ١٩٤، صـ٤، وينظر: علي رضا. املرجع يف اللغة العربية حنوها وصرفها،ج١٧البقرة:     - ٨
  ١٢٠ـ ١١٩، صـ ١ينظر: ابن هشام. أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،ج    - ٩

   ٢٣، صـ٢، ينظر: ابن عقيل. شرح ابن عقيل،ج٢٣٢ينظر: أمحد بن اُحلسني بن اخلباز، توجيه اللمع، صــ    - ١٠
  ١٨٤، وينظر: إميل بديع يعقوب. موسوعة احلروف يف اللغة العربية، صـ ٥٤البقرة :   - ١١
  ١٨٤، وينظر: إميل بديع يعقوب. موسوعة احلروف يف اللغة العربية، صـ ٤٨هود:   - ١٢
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:نحو:��:البدل�:السابع ريٍط�العن`;ّيِ
ُ
 ��ومنُه�قوُل�ق

ا����***�������فليَت�«ي�§�ُم�قوًما�إذا�ركُبوا�
َ
رَساًنا�وُركَبان

ُ
�ف

َ
ارة

َ
(شُنوا�Dغ

٢
(  

  ا-قابلة،�وقيل:�التعويض،�نحو:�وÑي�الداخلة�ع�ى��عواض،�نحو:[�اش�;يته�بألٍف�].��:الثامن

�التاسع �فقيل:: �كـ[عن]، �بالسؤال، ا-جاوزة �خب>ً;ا} تختص �به �أنبائكم}.�)٣(نحو:{فاسأل �عن �بدليل{يسألون ،
�قوله وقيل: �بدليل �به، �بمÂåل�Úا���Pتختص �الباء �هذه �الزمخشري �وجعل �بالغمام} �السماء �تشقق تعا«ى:{يوم

ق�§�ا.�وقيل:�أْي�:�منه�.
َ

  �ي[شققت�السَنام�بالشْفرة�]ع�ى�أن�الغمام�ُجعل�كا*لة�ال°��ُيش

�العاشرـ� �بنقطاٍر}��ستع�ء،: �تأمنه �إن �من�)٤(نحو:{من �أخيه �ع�ى �أمنتكم �كما Pإ� �عليه �آمنكم بدليل{هل
�ذلك�)٥(قبُل} �أثبَت �بموافقة[ِمْن]، �هذا �عن ;�بعضهم ّ̀ �وع �التبعيض، �عشر�ـ �الحادي �القنطار. �ع�ى :� �أْي ،

�وابن�مالك�قيل:�والكوفيون،�وجعلوا�منه{عيًنا�يشرُب�§�ا�عباُد�ِهللا} �والفار¶��ُّ   ،�أْي�:�م�Õا.)٦(�صم يُّ

ْت�بجواز�ذكر�الفعل��:الثاني�عشر �)٧(معه�نحو:[�أقسُم�باºِ�لتفعلّن�]القسم،�وهو�أصل�أحُرِفه،�ولذلك�ُخصَّ
]�واستعمالها��ي�القسم��ستعطا�ي،�نحو:[با�ºهل�قام�زيد]  .ودخولها�ع�ى�الضم>;،�نحو:[بك�Èفعلنَّ

�Ãوقيل:�ضمن�أحسن�مع��، ;�بعضهم�ع�Õا�بموافقة�[إ«ى]�نحو:{وقد�أحسن�بي}�أي�إ«يَّ ّ̀ الثالث�عشرـ�الغاية،�وع
كر�له�مع�Ã[�إ«ى]�لطف

ُ
 .)٩(.�الرابع�عشر�ـ�التوكيد،�وÑي�الزائدة،�وزياد��ا��ي�ستة�مواضع�)٨(.�وذ

  ومن�شواهد�ذلك��ي�سورة�البقرة�قوله�تعا«ى:

�قوله�تعا«ى:{بالغيِب}١ (ـ
١٠

كما�مرّت�Dشارة�إليه،�قال�أبو�مسعود:� الغيب�هنا�مصدر�بمع��Ãاسم�الفاعل،�)
غاب�عن� ما كالشهادة��ي�قوله�تعا«ى:{عالم�الغيب�والشهادة}.أْي: ئب�مبالغة.إما�مصدر�وصف�به�الغا والغيب:

Pما�ابتداًء�بطريق�البداهة الحّس�والعقل�غيبة�كاملة�بحيث��Õُيْدَرك�بواحد�م)
١١

 {بالغيب} وقال�بعضهم: .)

(جار�ومجرور�متعلق�بيؤمنون 
١٢

لغائب��Pو�جود�أن�يكون�أطلق�ع�ى�ا�،.�وقيل:�مصدر�غاب�يغيب�إذا�توارى )
  .)١٣(أّنه�فيعل�من�غاب�فخفف�كل>ن،�والباء�متعلقة�بيؤمنون 

                                                                                                                                                                                   
  ١٢٣آل عمران:     - ١
  ، والبيت من حبر البسيط.٢٥٣صـ٦ينظر: اخلزانة، ج    - ٢
عموا أا ال تكون مبعىن عن أصالً، قال: ونظريه {السماء منفطٌر به} وتأول البصريون{فاسأل به خبريًا} على أن الباء للسببية، وز ، ٥٨الفرقان:     - ٣

  وفيه بعد، ألنه ال يقتضي قوُلَك[سألت بسببه] أن ارور هو املسئول عنه املصدر. 
  ١٧١، صـ ٣جامع الدروس العربية،ج ، وينظر: الشيخ مصطفى الغالييين،٧٥آل عمران:     - ٤
  ٦٤يوسف :    - ٥
  ١٨٥موسوعة احلروف يف اللغة العربية، صـ   ،، وإميل يعقوب١٩٤، ص٤عربية حنوها وصرفها ،جعلي رضا. املرجع يف اللغة الو  ،٦اإلنسان:    - ٦
   ١٧٣، صـ ٣ينظر: عبدالعال سامل مكرم ، تطبيقات حنوية وبالغية.ج   - ٧
، وينظر: إميل ١٩٤، صـ٤صرفها،ج، وينظر: علي رضا. املرجع يف اللغة العربية حنوها و ١٧٤، صـ٣عبدالعال سامل مكرم، تطبيقات حنوية وبالغية،ج   - ٨

   ١٨٦بديع يعقوب. موسوعة احلروف يف اللغة العربية ، صـ 
   ١٩٤، ص٤، وعلي رضا. املرجع يف اللغة العربية حنوها ،ج١٢٣، ص١ابن هشام. مغين اللبيب عن كتب األعاريب،ج ينظر:    -٩

  ٣البقرة :   - ١٠
  .١١٢، صـ١الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن"،جينظر: حممد األمني الشافعّي ." تفسري حدائق   - ١١
  . ١٣، صـ ١الوحيد صاحل." اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل "، ج ينظر: جت عبد  - ١٢
  .    ٣٨، صـ ١ينظر: أبو حيان " البحر احمليط ..." ج  - ١٣
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،�روéي�فيه�مع�Ã[من]�و�ي�ضم>;�يقول�لفظها.�وقال�بعض:��ي�موضع�نصب�)١(ـ�قوله�تعا«ى:{وماهم�بمؤمن>ن}٢
توكيد�جاء��ي�القرآن�وزيدت�الباء��ي�الخ`;�للتأكيد�وÈجل�ال�وأك½;�لغة�الحجاز�جر�الخ`;�بالياء�وعليه�أك½;�ما

�بزمان� �مقيًدا �ليس �الذي �الفاعل �اسم �ع�ى �النفى �وسلط �اسمية �الجملة �جاءت �بأْن �إيما�Éم �نفى ��ي بولغ
  .)٢(ا�ع�ى�قولهم�فيكون�وما�آمنوا�يع��زمان�ولم�ي�ئ�ال�;كيب�مبينليشعل�جم

قيل:[الباء]�فيه�و �)٣({�ي�قلو§�م�مرٌض�فزدهم�هللا�مرًضا�ولهم�عذاب�أليم�بما�كانوا�يكذبون}�ـ�وقوله�تعا«ى:�٣
��ي�الحقيقة�ع�ى{يكذبون}وكلمة{كانوا}�مقحمة.

ٌ
ويرى�الباحث�أّن��للسببية،�أو�للمقابلة،�و[ما]مصدرية،�داخلة

الباء��Pيفيد�ال��ïء�سوى�السبب�لدPلة�ع�ى�ما�كان��ي�قلو§�م�من�الكفر�َسَبَب�لهم��عذاب�أليم.�Øفادة�دوام�
ا...}�كذ§�م�وتجدده،�أْي:�بسبب�كذ§�م�ا-تجّدد حرف��،�وقال�بعضهم:�[الباء])٤(ا-ستمر�الذي�هو�قولهم:{آمنَّ

�وسبب. �ي�محل�النصب�خ`;�كان،�أْي�:�بما��{يكذبون}�فعل�ناقص�واسمه،�وجملة�{كانوا}�[ما]�مصدرية.�جِرّ
��ي�تأويل�مصدر�مجرور�بالياء،�أْي: �صل�Úا �وما�مع �أو�مكذب>ن،�وجملة�كان�صلة�[ما]�ا-صدرية. �كانوا�كاذب>ن

بسبب�كذ§�م�أو�تكذي��م،�الجار�وا-جرور�متعلق�بالنسبة�الكائنة�ب>ن�ا-بتدأ�والخ`;��ي�قوله:�ولهم�عذاب�أليم،�
أو�صفة�ثانية�لعذاب.�وبعضهم�قالوا:�هو��ي�موضع�رفع�صفة�Èليم،�وتتعلق�الباء�بمحذوف�تقديره�أليم�كائن�

ت�كان�صل�Úا�ل�Õا�الناقصة،�و�Pتستعمل�م�Õا�بتكذي��م�أو�مستحق،�وما�هنا�مصدرية،�وصل�Úا�يكذبون.�وليس
  �.)٥(مصدر،�ويكذبون��ي�موضع�نصب�خ`;�كان،�وما�ا-صدرية�حرف�عند�سيبويه��واسم�عند��خفش

�قال�تعا«ى:٤ ا.�;�وجوبالسكون�وفاعله:�ضم>;�مست��،�اضرب:�فعل�أمر�مب���ع�ى)٦({اضرب�بعصاك�الحجر}�ـ
والكاف�ضم>;�متصل��ي�محل�جر�باØضافة�وع�مة�جّر��،جار�ومجرور�متعلق�باضرب�أنت،�بعصاك:�تقديره:

  .)٧(�سم:�الكسرة�ا-قدرة�ع�ى��لف�للتعذر

  "بغافل"��ي�موضع�نصب�ع�ى�لغة�الحجازي>ن�،�وقال�وهبة�أيًضا:)٨({وما�هللا�بغافل}�ـ�وقوله�تعا«ى:٥

�تعا«ى:٦ �قوله �بأيديكم}�ـ ��ي)٩({و�Pتلقوا �الباء �وقيل: �أيديكم.�{بأيديكم}�، �التقدير�تلقوا �ألم��زائدة، ونظ>;ه:[
;�بالبعض�عن�الكل�وقال�ا-`ّ;د:�.]٢يعلم�بأن�هللا�يرى][العلق: ّ̀ .�وقال�بعضهم:�)١٠({بأيديكم}أي�بأنفسكم،�فع

�وق �بيده. �وألقى �يده �ألقى :� �يقال �زائدة، �زائدة،الباء �ليست �ا-`;د �بزيد�ال �كمررت �بالفعل �متعلقة �Ñي �بل

                                                           
"ليطابق قوله{من يقول آمنا}ولكنه عدل عن الفعل إىل  آمنوا ر أن يقال: "وما"قوله تعاىل{وماهم مبؤمنني} املتباد ، وقال وهبة الزحيلي:٨البقرة:     - ١

{يف قلوم مرض} كناية، كّىن باملرض يف القلب عن النفاق، ألن  االسم، إلخراجهم من عداد املؤمنني ، وأكده بالباء مبالغة يف تكذم. ويف
  .   ٤٩، صـ ١، وينظر : أبو حيان " البحر احمليط ..."ج٨٠، صـ ١ج ري ،املرض فساد للجسد، والنفاق فساد للقلب. ينظر: التفسري املن

  ٦البقرة :      - ٢
  ١٠البقرة :      - ٣
   ٢٠٣، و١٧٢، صـ ١ينظر: حممد األمني الشافعّي ." تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن "،ج    - ٤
  . ١٧، صـ ١ُن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن"،جمن به الرمح ينظر: العكربي ." إمالُء ما    - ٥
  ٦٠البقرة :     - ٦
  . ٧١، صـ ١ينظر :جت عبد الواحد صاحل." اإلعراب لكتاب اهللا املرتل "، ج    - ٧
. وينظر  ٥١ـ ٥٠كتاب معاىن القراءات، صـ   . ينظر: أبو الطّيب الَقُنوجي البخاريّ ١٨٦، صـ١، ينظر :وهبة الزحيلي. "التفسري املنري"ج٧٤البقرة :     - ٨

   ٢٦٧، صـ  ١: أبو حيان " البحر احمليط ..." ج
  ١٩٥البقرة :        - ٩

  ٣٦٠، صـ  ٢ينظر: القرطيب . "اجلامع ألحكام القرآن" ، ج      - ١٠
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�اله�ك �من �تفعلة �حالة�)١({وال�Úلكة} ��ي �عمله �ع�ى �لدPلة �جاءت �السياق �هذا ��ي �الباء �بأن �الباحث �ويرى ،
  متعلقة�بالفعل.

  .)٣(،�الباء�زائدة�)٢(ـ�قال�هللا�تعا«ى:{فإن�آمنوا�بمثل�}٧

�قوله�تعا«ى:�٨ �العدة...}{يريد�هللا�بكم�اليس�ـ �ل�لصاق،�ا-ع�Ã:�)٤(ر�و�Pيريد�بكم�العسر�ولتكملوا ،�الباء�هنا
�العذر�اليسر،{ولتكملوا� �حال ��ي �بفطركم �هللا �يريد � �والتقدير: �لكم، �شرعه �اليسر�فيما �بكم �يلصق �أن يريد

�والتقدير:�العدة} �اليسر. �ع�ى �معطوف �تعا«ى:�هو �كقوله �زائدة �هذا �ع�ى �وال�م �تكملوا �ير �Èن يد�{ولكن
  .)٥(�{ولتكملوا�العدة}�فعل�ذلك�وقيل:�التقدير:�ليسهل�عليكم�ولتكملوا،�وقيل:�ليطهركم}

�تعا«ى:٩ �قوله �بمثل...}�ـ �عليه �والتقدير:)٦({فاعتدوا �غ>;�زائدة، �الباء �أن��، �ويجوز �لعدوا�Éم، �مماثلة بعقوبة
  تكون�زائدة،�وتكون�مثل�صفة�-صدر�محذوف:�أْي�عدوانا�مثل�عدوا�Éم.

�قا١٠ �عز�وجل:ـ �ببعض}�ل �بعضهم �الناس �هللا �الفعل�)٧({ولو�Pدفع �إليه �يتعدى �الثاني �هو�ا-فعول �قيل: ،
  بحرف�الجر.

�عز�وجل:١١ �قوله �برْبوٍة}�ـ �جنة �كمثل �أنفسهم �ربوٍة})٨({من �و{إ«ى �عامر�وعاصم:{ِبَرْبَوٍة} �ابن �قرأ �سورة��، �ي
�[روي �وقيل: �الراء. �البقون�بضم �وقرأ �الراء، �بفتح �لغات:ا-ؤمن>ن �ث�ث �ف¾�ا �العباس �أبي �عن �ا-نذري َرْبَوة،��]

� �قال�أبو�منصور�ِرْبَوة�لغة،�و��Pُرْبَوة،��ÉÈا�أك½;��ي�اللغة.�و�ختيار وُرْبَوة،�وِرْبَوة. �والفتح�لغة�تميم�...". قال:
�§�ا �القراءة �تثبي)٩(تجوز �أْي �ال�م: Ãبمع�� "� �من "� �يكون �أن �يجوز �بعضهم: �قال �أنفسهم}. �و�ي{من تا�.

  ).١٠(Èنفسكم

 نتائج�البحث

د�الباحث�أّن�حروف�ا-عاني�لها�دور�كب>;��ى�فهم�معاني�القرآن�الكريم.
ّ

  �ّول�:�أك

�سي �أّن�هناك�ع�قة�ب>ن ��ى�بيان�معاني�القرآن�الكريم�من�اق�ا-قام�وسياق�ا-قال�لعبت�دورا�كب>; الثاني: ا
��ى�سورة�القرة.�   خ�ل�حروف�الجِرّ

  البقرة�من�السور�ال°��اشتملت�ع�ى�حروف�جِرّ�كث>;ة�مما�جعل�معان¾�ا�متعددة�غزيرة.الثالث�:�أّن�سورة�

ا�لفهم�معان�القرآن�الكريم�من�بعضها�مكان�بعض،�فتح�لنا�مجا�Pكب>; �الرابع�:�أّن�قضية�نيابة�حروف�الجرِّ 
  خ�ل�إجازة�بعض�النحاة�لهذا��مر�م°�Ãتقاربت�ا-عاني.�

                                                           
، وله شواهد أيًضا : فتح البيان يف مقاصد  ٨٥، صـ  ١جمن به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن،  ينظر: العكربي ."إمالُء ما       - ١

  . ٢٧٣، صـ  ١القرآن ،ج
  ١٣٧البقرة :        - ٢
]، أْي مثلها كاآلية األخرى ١٠/٢٧، وقال الزحيلي: مثل قوله:{جزاء سيئة مبثلها}[ يونس ١٣٧، صـ ١نظر :وهبة الزحيلي ." التفسري املنري"،ج       - ٣

  ]، و{ما آمنتم}:"ما" مع الفعل بعدها يف التأويل املصدر، وتقديره : مبثل إميانكم به أي باهللا.٤٢/٤٠لها }[ الشورى :{ وجزاء سيئة سيئة مث
  ١٨٥البقرة :       - ٤
  . ٨٢، صـ  ١من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن" ،ج "إمالُء ما ينظر : العكربي.      - ٥
  . ٨٥، صـ ١، املرجع نفسه ج١٩٤البقرة :       - ٦
  ٢٤٨البقرة :       - ٧
  ٨٩ينظر: أبو منصور حممد بن أمحد األزهري." كتاب معاىن القراءات" ، صـ      - ٨
   ١١٣ـ١١٢، صـ١من به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن ،ج ينظر: العكربي . إمالُء ما     - ٩

  ٢٧١البقرة :      - ١٠
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ُ
�� �الجِرّ �حروف �أّن �الخامس: �(الباء �§�ا �وأع�� ��–حادّية، ��–والتاء ��–والكاف �بصورة�–وال�م �وردت والواو)

مرة.�ولكن�هذا�البحث�يركز�ع�ى�معاني�١٤٣البقرة�كب>;ة��ى�سورة�البقرة�ع�ى�النحو�التا«ي:�استعملت�الباء��ى�
  ل�هذه�الدراسة..�وهذا�نتائج�الذي�وجد�الباحث�من�خ��حادية�حرف�الباء�فقط�من�ضمن�حروف�الجّر�

  قائمة�ا�صادر�وا�راجع

  القرآن�الكريم. .١

  م).٢٠٠٠إبراهيم�أوPيووP،�الطريقة�الحديثة��ي�تعليم�القراءة�وDنشاء�وال�;جمة.�(�توفيق�هللا:�دار�التوزيع�والنشر،� .٢

  م)�الطبيعة�الثالثة.١٩٩٠هـ١٤٩٩إبراهيم�عبد�هللا�رفيده،�النحو�وكتب�التفس>;.�(دار�الجماه>;� .٣

.�(�القاهرة:�مكتبة�ابن�سيًنا�أ .٤
ُ
َرة �ا-َيسَّ

ُ
�والصرفية

ُ
حوية �النَّ

ُ
  م).٢٠٠٤بو�بكر�ع�ي�عبد�هللا�العليم،�ا-وُسوعة

بع�ع�ى�نفقة�مؤسسة�غوم��Ùللتجارة� .٥
ُ
  م).�١٤٠٨/١٩٨٧أبو�بكر�محمود�جومي،�رد��ذهان�إ«ى�معاني�القرآن.�(ط

  م).�الطبعة�الثانية.���١٤١٣/١٩٩٢دار�الكتاب�Dس�مي،� .(القاهرة:أبو�حيان،�أث>;�الدين��ندل��ü.�تفس>;�البحر�ا-حيط .٦

  م)�الطبيعة�الثالثة.١٩٨٨أبو�جعفر�النحاس،�إعراب�القرآن.�تحقيق:�الدكتور�زه>;�زاهد�(مكتبة�ال�Õضة�العربية� .٧

  م).١٩٩٨لط�ئع�دار�ا�(القاهرة:�Dعراب�ا-يّسر:�دراسة��ي�القواعد�وا-عاني�وDعراب.�محمد�ع�ي. أبو�العباس، .٨

�للطباعة� .٩ �دياْب،�(دار�الس�م: �فايْز�زكي�محمد �الدكتور �تحقيق��ستاذ �اللمع. از،�توجيه بَّ
َ

�الخ �بن �بن�الُحس>ن أحمد
  م�)�الطبعة��و«ى.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣والنشر�والتوزيع�وال�;جمة�

  م)�الطبعة�الثانية.١٩٩٥هـ/١٤١٥موسوعة�الحروف��ي�اللغة�العربية.�(ب>;وت:�دار�الجيل�،�إميل�بديع�يعقوب .١٠

ْوَدى�الغ�� أوPدوسو،�عبد .١١
َ
سس�البحث��كاديم�.�(نيج>;يا:�مطبعة�َسْيَبْوِتيَما�ِإَجْيُبوأ

ُ
  م).١٩٩٩،�أ

  م).١٩٦٧ابن�خالويه،�إعراب�ث�ث>ن�سورة�من�القرآن�الكريم.�(بغداد� .١٢

�تحقيق�محمد�مuى�الدين�عبد�الحميد .١٣ �ا-كتبة�العصرية��ابن�عقيل،�§�اء�الدين�عبدهللا،�شرح�ابن�عقيل. (ب>;وت:
  م)�الطبعة��و«ى.١٩٩٧هـ/١٤١٨

  م).�١٩٩٤هـ/١٤١٥،�أوضح�مسالك�إ«ى�ألفية�ابن�مالك.�(ب>;وت:�ا-كتبة�العصرية�ابن�هشام،�أبو�محمد�عبدهللا .١٤

�رتبه�وعلق�عليه� .١٥ ذور�الذهب��ي�معرفة�ك�م�العرب.
ُ

ابن�هشام�أبو�محمد�عبدهللا�جمال�الدين��نصاري،�شرح�ش
  م)�الطبعة�الثانية.١٩٩٤هـ/١٤١٤شواهده:�عبد�الغ���الدقر.�(ب>;وت:�مؤسسة�الرسالة�للطباعة�والتوزيع��وشرح

ابن�هشام،�أبو�محمد�عبدهللا��نصاري�ا-صري،�مغ���اللبيب�عن�كتب��عاريب.�(صيدا�ـ�ب>;وت:�ا-كتبة�العصرية� .١٦
  عبد�الحميد.�م).�حققه�محمد�مuي�الدين١٩٩١ه/١١٤١للطابعة�والنشر�والتوزيع�

  ابن�منظور،�لسان�العرب.�تحقيق�نحبة�من�العامل>ن�بدار�ا-عارف،�(القاهرة:�دار�ا-عارف،�مصر). .١٧

�الفت�ي.� .١٨ �عبدالحس>ن �الدكتور �تحقيق: �النحو. ��ي ��صوُل �البغدادي، �النحوي �سهل �بن �أبوبكر�محمد �السراج، ابن
  م)�الطبعة�الثالثة.١٩٩٦هـ/١٤١٧(ب>;وت:�مؤسسة�الرسالة��للطباعة�والنشر�والتوزيع�

�(دار�الصحابة:� .١٩ �الشعباني، �عبد �بن �محمد �تحقيق �القراءات. �معاني �كتاب �أحمد، �بن �محمد �أبو�منصور �زهري،
  م).٢٠٠٧لل�;اث�بطنطا�للنشر�والتحقيق�والتوزع،�




