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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ
إن نزول القرآن الكرًن ابللغة العربية إلشارة إىل أن اللغة العربية مهمة      

وضرورية للناس والسيما ادلسلمون، ألنو ىدى وموعظة ذلم ومصدر تعاليم 
لاتوجيهات يف حياهتم اتاج إليو الناس م  اإلرشااات واوالعلوم، وفيو ما حي اإلسالم

الدنيوية واألخروية، ودلعرفة وفهم تعاليم اإلسالم م  آايت القرآن الكرًن والسيما 
إلساتخراج األحكام والعلوم ياتطلب اساتيعاب اللغة العربية اساتيعااب ماتكامال، ألن 

ساتعملة يف القرآن الكرًن أبلغ وأبدع أساليب أساليب أو تراكيب اللغة العربية ادل
أو تراكيب لغوية يف العامل، كما أن األساليب والًتاكيب اللغوية ادلساتعملة يف 

ل على ادلرء حيث اليسه حدى وجوه إعجاز القرآن لفظا ومعٌتالقرآن م  إ
 اللغة العربية وعلومها.فهمها إال الراسخون يف 

 وتراكيب لغوية يف آايت القرآن الكرًن ياتكون علىإن كمال ومتام أساليب      
ت دلعٌت أو م  اسم واسم،  األقل م  فعل واسم، أو م  فعل واسم وحرف جاء

 رِ شِّ . وقولو أيضا :}بَ  ٔ{ اللهب ،آية:ب  تَ وَ  بٍ  ذلََ ِب ا أَ دَ يَ  تْ ب  كقولو تعاىل : }ت َ 
 اْ 
ُ
ى لَ عَ  نَ وْ امُ و  ق َ  الُ جَ . وقولو: }الرِّ ٖٛٔالنساء، آية ا{ مً يْ لِ أَ  اابً ذَ عَ  مْ ذلَُ  ن  بَِ  ُْتَ قِ افِ نَ دل
مكون م  فعل "تبت" واسم  . فقولو تعاىل األولٖٗ...{ النساء، آية  اءِ سَ النِّ 

سم "ادلنافقُت" وحرف و الثاىن مكون م  فعل "بشر"، واالذلب"، وقول "يدا أيب
واإلسم  سم "الرجال"ن ذلم". وقولو الثالث مكون م  االجاءت دلعٌت "ب

 "قوامون" وحرف "على". وىذه كلها تدل على أن الكلمة يف اللغة العربية ثالثة
اّل على معٌت يف نفسو ما ىو عل واسم وحرف جاءت دلعٌت، فالفعل: فأنواع

مقًتن بزمان كجاء وجييء وجيَء. وىو ابعاتبار زم  وقوع الفعل ثالث: فعل 
ءت دلعٌت ىي مااّل على ماض، وفعل مضارع، وفعل األمر. واحلرف الىت جا
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توكيد،  وىي كثَتة، منها حرف جر، وحرف عطف، وحرف ٔمعٌت يف غَته.
سم ىو ما اّل على معٌت يف نفسو غَت مقًتن وحرف مصدرية وغَتىا، واال

وىو على أنواع كثَتة ابعاتبارات، منها ابعاتبار اجلنس فيكون اإلسم  ٕبزمان.
مذكرا ومؤنثا، وابعاتبار الداللة فيكون نكرة ومعرفة، وابعاتبار العدا فيكون مفراا 

سم الذات، ر ادلعٌت أو ما يشَت إليو فيكون اسم ادلعٌت واومثٌت ومجعا وابعاتبا
ؤول  يسمى أيضا ابدلصدر ادلسم صرحيا ومؤوالوغَته فيكون اال وابعاتبار صريح

الفعل أو م  أن وامسها وخربىا وديك  أتويلها إىل وىو كل عبارة مكونة م  أن و 
 ٖمصدر صريح.

سم إما أن يكون مؤوال م  اسم جامد إىل مشاتق، كقول أحد فادلؤول م  اال     
إىل صديقو: أنت رجل عدل أي عاال، وإما أن يكون مؤوال م  مجلة تاتكون 

امسها وخربىا أو تاتكون م  ان ادلصدرية والفعل بعدىا أو تاتكون م  ما م  أّن و 
 ادلصدرية والفعل بعدىا كما يف األمثلة اآلتية:

 يعجبٍت أنك انجح يف اإلماتحان. .ٔ
 يسرين أن جتاتهد يف الاتعلم. .ٕ
 ينفعٍت ما عملت أمس. .ٖ
يسرين ومعٌت ادلثال األول ىو:يعجبٍت جناحك يف اإلماتحان، وادلثال الثاىن:      

 اجاتهاا يف الاتعلم، وادلثال الثالث: ينفعٍت عملك أمس.
يف القرآن الكرًن   -ن والفعل ادلضارع ادلنصوب هبام  أ–وروا ادلصدر ادلؤول      

 للاَ  ن  إِ  وِ مِ وْ قَ ى لِ سَ وْ مُ  الَ قَ  ذْ إِ كثَت وخياصة يف سورة البقرة، منها قولو تعاىل: }وَ 
 رٌ ي ْ ا خَ وْ ق ُ د  صَ تَ  نْ أَ ، ومنها قولو : }... وَ ٚٙة ...{ البقرة: رَ قَ ا ب َ وْ بَُ ذْ تَ  نْ أَ  مْ كُ ُر مُ يَْ 

                                                           
، اجلزء األول، الطبعة احلااية والعشرون، )ادلكاتبة العصرية: بَتوت، جامع الدروس العربيةالشيخ مصطفى الغالييٌت،  1
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 وُ لَ رٌ ي ْ خَ  وَ هُ ا ف َ رً ي ْ خَ  عَ و  طَ تَ   ْ مَ }... فَ ، وقولو: ٕٓٛ{ البقرة: نَ وْ مُ لَ عْ ت َ  مْ اتُ ن ْ كُ   نْ اِ  مْ كُ ل  
ادلؤول يف اآلية ، ادلصدر ٗٛٔ{ البقرة: نَ وْ مُ لَ عْ ت َ  مْ اتُ ن ْ كُ   نْ اِ  مْ كُ ل   رٌ ي ْ ا خَ وْ مُ وْ صُ تَ  نْ أَ وَ 
" أي ان للا يمركم بذبكم ة رَ قَ ا ب َ وْ بَُ ذْ تَ  نْ ِإن  للَا َيُْمرُُكْم أَ  "وىل قولو تعاىل: األ

للبقرة ووظيفاتو النحوية أو موقعاتو م  اإلعراب مفعول بو فمعٌت اآلية ابعاتبار 
ادلصدر ادلؤول ىو وإذ قال موسى لقومو ان للا يمركم بذبكم للبقرة...، 

"  نَ وْ مُ لَ عْ ت َ  مْ اتُ ن ْ كُ   نْ اِ  مْ كُ ل   رٌ ي ْ ا خَ وْ ق ُ د  صَ تَ  نْ "... َوأَ دلؤول يف اآلية الثانية ىو وادلصدر ا
أي صدقاتكم خَتلكم، وموقعاتو م  اإلعراب مباتدأ، فمعٌت اآلية ابعاتبار ادلصدر 

در ادلؤول يف اآلية الثالثة ادلؤول ىو :صدقاتكم خَت لكم ان كناتم تعلمون، وادلص
" أي صيامكم خَت لكم، وموقعاتو  نَ وْ مُ لَ عْ ت َ  مْ اتُ ن ْ كُ   نْ اِ  مْ كُ ل   رٌ ي ْ ا خَ وْ مُ وْ صُ تَ  نْ َوأَ  ىو "

م  اإلعراب مباتدأ، ويكون الًتكيب يف ىذه اآلية ىو الًتكيب اإلسنااي م  
ادلباتدأ واخلرب، فإرااة اآلية ابعاتبار الًتكيب إثبات صفة اخلرب إىل الصيام ذاتو ال 
إىل فعل الصوم، ألن ادلباتدأ ىو أن ادلصدرية مع الفعل ادلضارع ادلنصوب هبا 

ىو ادلسند  -صيامكم–او اجلماعية ادلنقبلة م  "اناتم" يف أتويل ادلصدر وفاعلو و 
إليو، وخربه خَت ىو ادلسند، ولك  ىذه اآلية أتت ابدلصدر ادلؤول كادلسند إليو 

 وال أتيت ابدلصدر الصريح.
وم  أمهّّية ادلصدر ادلؤول ىي حلفظ اللسان ع  اخلطأ يف فهم مضمون         
ن والفعل ادلضارع ادلنصوب هبا(. وأمهية مصدر مؤول )أ آلايت ادلساتعملة علىا

 ٗاألخرى منو ليسلم لسان الطالب وقلمو م  اللح .
فعل ن مصدرية والأ–وم  اآلايت الثالثة ادلاتقدمة اليت فيها ادلصدر ادلؤول      

تاتسائل الباحثة ع  سبب م  األسباب اليت هبا ييت  -ادلضارع ادلنصوب هبا
آايت سورة البقرة، فاألسئلة ادلطروحة عنو، منها: دلاذ أتى  ادلصدر ادلؤول يف

ادلصدر ادلؤول يف آايت وال ادلصدر الصريح؟ وما السر يف وروا ادلصدر ادلؤول يف 
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سورة البقرة؟ وىل ىناك فرق يف ادلعٌت بُت وروا اآلية ابدلصدر ادلؤول وبُت ورواىا 
يف آايت القرآن وخاصة يف سورة ابدلصدر الصريح، ودلاذ وروا ادلصدر ادلؤول كثَت 

البقرة، وىل للمصاار ادلؤولة يف سورة البقرة موقعة م  اإلعراب؟ وىل سيحدث 
-اخلطأ أو اإلحنراف م  الذي  يشرحون مقاصد اآلايت اليت فيها ادلصدر ادلؤول 

ومل يفهم ادلراا بوروا ادلصدر ادلؤول فيها؟.  -ن مع فعل ادلضارع ادلنصوب هباأ
 ىذه األسئلة، إجابة صحيحة حتاتاج إىل البحث العلمي العميق. وإلجابة ع 

{   مْ كُ ل   رٌ ي ْ ا خَ وْ مُ وْ صُ تَ  نْ َوأَ  الباحثة آنفا ب أن قولو تعاىل: }لقد أشارت      
مركب م  ادلباتدأ واخلرب أي تركيب اسنااي م  اجلملة اإلمسية، فمعٌت ىذه اآلية 
ابعاتبار اللغة ىو اثبات ادلسند )اخلرب( إىل ادلسند إليو )ادلباتدأ( يعٍت إثبات صفة 
اخلرب إىل الصيام ذاتو ال إىل فعل الصوم، فم  مل يعرف ادلراا بوروا ادلصدر ادلباتدأ 

قول أن صفة اخلَت ياتصف هبا فعل الصوم نفسو فوقع وموقعاتو م  اإلعراب سي
اخلطأ يف فهم تلك اآلية ابعاتبار اللغة. ىذا إذا أمهلنا ومل هناتم هبذا األمر 
فسيحدث اإلخاتالف واألخطاء يف فهم مقاصد اآلايت اليت فيها ادلصاار ادلؤولة 

خاصة يف مع أهنا كثَتة يف القرآن و  -ن مع الفعل ادلضارع ادلنصوب هبا وفاعلوأ-
سورة البقرة مبخاتلف وظيفاتها النحوية وموقعاتها م  اإلعراب كفاعل، ومباتدأ، 

 ومضاف إليو وغَتىا.
الباحثة يف بعض ترمجات القرآن خصوصا يف ىذه  ولك  بعدما الحظت     
ىناك بعض الًتمجة اخلاطيئة حيث يًتجم ادلًتمجون. ادلصدر ادلؤول يف ىذه  اآلية

لكم( ابلفعل وليس ابالسم أو الذات والصحيح ابالسم أو اآلية )أن تصوم خَت 
 Berpuasa itu lebih baik bagi kalian, sekiranyaالذات. الًتمجة ابلفعل يعٍت: "

kalian mengetahuinya".٘ ادلصدر ادلؤول عند النحو ابالسم أو  والصحيح

                                                           
5
 K. H. Q. Shaleh, dkk, Ayat-Ayat Hukum Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Al-

qur’an,  cet. 3(CV Diponegoro: Bandung, 3993), hal. 68.  
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 dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamuالذات، والًتمجة ابالسم يعٍت: "

mengetahui ."
8 

كما قرأت الباحثة يف ترمجة ل ك.ح. صاحل وح.أ.أ. اىالن و الدكاتور       
ه.م.ا. اىالن  يف كاتاب "اآلايت احلكم تفسَت و تعليق النظوم يف القرآن" 
الطبقة الثالثة، فيًتجم ادلصدر ادلؤول يف ىذه اآلية ادلقصواة ابلفعل وأما الصحيح 

بينت الباحثة سابقا ان ادلصدر ادلؤول مًتمجا ابالسم وال  تًتمجو ابالسم كما
 الفعل.

إضافة إىل اخللفية السابقة وإلجابة ع  األسئلة ادلاتقدمة فاتجذبت الباحثة إىل      
القيام ابلبحث العلمي سعيا يف معاجلة إمكاانت اإلخاتالف واخلطأ يف فهم 
مقاصد آايت القرآن الكرًن ادلوجواة فيها ادلصدر ادلؤول، واخاتارت ادلوضوع ذلذا 

يف  -ل املضارع املنصوب هباالفعن و أ–أسرار ورود املصدر املؤول البحث: 
 .القرآن الكرمي )سورة البقرة(

 مشكالت البحث ب.

 ادلشكالت الواراة يف البحث كثَتة كما أتيت:
 كثرة وروا ادلصدر ادلؤول يف سورة البقرة. .ٔ

 موقعة ادلصاار ادلؤولة ادلوجواة يف سورة البقرة م  اإلعراب. .ٕ

 سورة البقرة.عدا أو رلموعة ادلصدر ادلؤول الوارا يف آايت  .ٖ

 ابعاتبار ادلصدر ادلؤول. وجوه إعجاز القرآن لفظا ومعٌت .ٗ

 وجو اإلخاتالف لفظا بُت ادلصدر ادلؤول وادلصدر الصريح. .٘

 بُت ادلصدر ادلؤول وادلصدر الصريح. وجو اإلتفاق معٌت .ٙ

أثر وروا ادلصدر ادلؤول يف اآلايت على فهم مقاصد اآلايت يف سورة  .ٚ
 البقرة.

                                                           
6
 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemah, (Darus sunnah: Jakarta, 2002), hal. 2. 
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  ادلؤول يف آايت سورة البقرة.اسرار وروا ادلصدر  .ٛ
 الغرض م  وروا ادلصدر ادلؤول يف سورة البقرة. .ٜ
الفرق بُت ادلصدر ادلؤول وبُت ادلصدر الصريح الواراي  يف آايت سورة  .ٓٔ

 البقرة م  حيث الداللة.
 حتديد املشكالت ج.

 لكثرة ادلشكالت يف ىذا البحث فاتحداىا الباحثة يف:
 سورة البقرة.كثرة وروا ادلصدر ادلؤول يف  .ٔ

 موقعة ادلصاار ادلؤولة ادلوجواة يف سورة البقرة م  اإلعراب. .ٕ

الفرق بُت ادلصدر ادلؤول وبُت ادلصدر الصريح الواراي  يف آايت سورة  .ٖ
 البقرة م  حيث الداللة.

 .وروا ادلصدر ادلؤول يف آايت سورة البقرة اسرار .ٗ

 أسئلة البحث. د   
 ؟ ادلصدر ادلؤول يف سورة البقرةواراة على اسلوب الكم عدا اآلية  .ٔ
 ما موقعة ادلصاار ادلؤولة ادلوجواة يف سورة البقرة م  اإلعراب؟  .ٕ
ما الفرق بُت ادلصدر ادلؤول وبُت ادلصدر الصريح الواراي  يف آايت سورة  .ٖ

 البقرة م  حيث الداللة؟
 يف آايت سورة البقرة؟أسرار وروا ادلصدر ادلؤول ما  .ٗ

 أهداف البحث. ه
 أىداف البحث فيما يلي:أما   

  واراة على اسلوب ادلصدر ادلؤول يف سورة البقرة.العدا اآلية دلعرفة  .ٔ
 موقعة ادلصاار ادلؤولة ادلوجواة يف سورة البقرة م  اإلعراب.دلعرفة  .ٕ
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فرق بُت ادلصدر ادلؤول وبُت ادلصدر الصريح الواراي  يف آايت دلعرفة  .ٖ
 سورة البقرة م  حيث الداللة.

 يف آايت سورة البقرة.أسرار وروا ادلصدر ادلؤول دلعرفة  .ٗ
 أمهية البحثو.  

 البحث فيما يلي: أمهيةأما   
دلعرفة و فهم اراسة مصدر مؤول م  انحية  ىذا البحث يساعد الناس .ٔ

 النحو.
مساعدة اجملاتمع اإلسالمي لفهم مقاصد أايت القرآن ادلضمونة مصدر  .ٕ

 مؤول.
 .مصدر مؤول بطريقة الاتعليم ادلناسبةعلما للمدرسُت ع  كيفية تعليم  .ٖ
الوروا ادلصدر ادلؤول يف القرآن  االلة أسرار توسيع معرفة الباحثة ع  .ٗ

 .الكرًن
توسيع معرفة الباحثة ع  طريقة تعليم ادلصدر ادلؤول ادلناسبة باتأكيد فهم  .٘

 الوروا ادلصدر ادلؤول يف آايت القرآن الكرًن. االلة أسرار

 ز. مصطلحات البحث
ليكون ىذا البحث مفهوما وواضحا فقّدمت الباحثة االصطالحات      

 ادلوجواة ىف ىذا ادلوضوع كما يلى :
ومعناه يف ىذا البحث ىو الكشف ع  ادلراا  ٚأسرار مجع م  سّر. .ٔ

 ابآلايت اليت فيها ادلصدر ادلؤول يف سورة البقرة.

 ٛىو اسم ادلعٌت وىو  ما ال على معٌت رلرا م  الزمان. مصدر .ٕ

                                                           
7 Prof. DR. H. Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (PT. Mahmud Yunus Wa 

Dzurriyyah: Jakarta,2009), Hal. 381. 
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در ادلؤول ىو كل عبارة مكونة م  أن و الفعل أو م  أن وامسها ادلص .ٖ
فادلصدر ادلؤول يف ىذا  ٜوخربىا وديك  أتويلها إىل مصدر صريح.

يف البحث خياتص يف "ان ادلصدرية والفعل ادلضارع ادلنصوب هبا، وورواىا 
 و أربعُت(. سورة البقرة كثَتة )حواىل سبع

بناء على االصطالحات السابقة فادلراا مبوضوع ىذا البحث الاتكميلى ىو      
)أن ادلصدرية والفعل ادلضارع ادلنصوب البحث ع  أسرار وروا ادلصدر ادلؤول 

 هبا( يف سورة البقرة )اراسة وصفية حتليلية لغوية(.
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