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 الفصل الثاين
 النظري اإلطار

 املفهوم النظري . أ
 تعريف القرآن .1

القرآن الكرًن  ٓٔنقول قرأت الكتاب قراءة وقرأان. –مصدر قراءة  القرآن لغة     
وأيضا كما نقل منذير ىيتامى، ٔٔوادلتعبد بتالوتو. ملسو هيلع هللا ىلص كالم هللا ادلنزل على دمحم

اصطالحًا يعّرف بكالم هللا عّز وجل الَعَزِل، قال دمحم علي الصابوىن أّن القرآن 
ادلنزل إىل النيب دمحم صلى هللا عليو وسّلم بوسيطة جربيل ادلكتوب يف ادلصحف 

القرآن ىو دستور دلن أراد  ٕٔادلوّصل ابلتواتر ىًدى للناس وادلتعّبد بتالوتو.
الكتاب  السعادة يف الدنيا واآلخرة. ومجيع التعاليم اإلسالمية موجودة يف ىذا

ألفاظ القرآن  ٖٔادلقدس. ومضمونو شامل، وىو مطابق لكل مكان وزمان.
ومعانيو من عند هللا ولو أساليب معجزة والًتاكيب اجلذابة فوق أساليب اللغة 

 العربية ادلستخدمة اليوم.
لدنو تعاىل، على قلب  القرآن الكرًن ىو كالم هللا القدًن ادلعجز ادلنزل من     

لسان عريب مبُت، ادلنقول عنو ابلتواتر وادلكتوب يف ادلصاحف  برسولو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 ٗٔوادلتعبد بتالوتو، ادلأمور بقراءتو وتدبره والعمل بو وبتحكيمو يف األمور كلها.
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القرآن أساس حضارة ادلسلمُت وأصل علومهم ومعارفهم. وىو كامل يف      
لية. ىذا الكتاب يشتمل فيو كل ما ينفع لغتو ويف علومو ويف آاثره النفسية والعق

 الناس ليحصلوا على احلسنة يف الدنيا واآلخرة.
حىت ال يذكر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص رب معجزة من هللا إىل النيب ومن شليزات القرآن أنو أك     

الىت ال معجزة أخرى ملسو هيلع هللا ىلص   زة ال غَت، ولو كان يف رسول هللاالعرب إال تلك ادلعج
 ٘ٔيعد عددىا.

وقال أىل السنة واجلماعة، أحد من دالئل معجزة القرآن ىو أساليب لغة      
القرآن جلودهتا ومجيلها. ورّتب ابن أىب أصباع يف كتاب بدائع القرآن عن أساليب 
لغة القرآن، وشرح فيو أكثر من مائة أسلواب من لغة القرآن، كاجملاز واالستعارة 

 ل والتشبيو وغَت ذلك.والكناية والتمثي
أسلوب القرآن مبعٌت فريد القرآن يف ترتيب اجلمل والكلمات وال يقصد      

ويف  ٙٔاألسلوب بطريقة يستعملها ادلصّنف يف اختيار ادلفردات وترتيب اجلمل.
 القرآن مائة وأربع عشرة سورة ومنها سورة البقرة.

 تعريف سورة البقرة .2
ة، ألن مجيع آايت سورة البقرة مدنية بال سورة البقرة مسيت بسورة ادلدني     

فضل ىذه السورة عظيم، وثواهبا جسيم،  ٚٔخالف وىي من أوائل ما نزل هبا.
أحكامها ومواعظها، قال  )فسطاط القرآن( لفظهما وهبائها، وكثرة ويقال ذلا:

كم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ : ) ال جتعلوا بيوتملسو هيلع هللا ىلص  رسول هللا
فيو سورة البقرة( وقال أيضا: )اقرؤو سورة البقرة، فإن أخذىا بركة، وتركها حسرة، 

عن سهل بن سعد قال، قال رسول هللا وال يستطيعها البطلة( ويف صحيح البسيت 
  ة، ومن قرأىا يف بيتو ليالإن لكل شيئ سناما، وإن سنام القرآن سورة البقر  ملسو هيلع هللا ىلص:
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  مل يدخل الشيطان بيتو ثالث ليال، ومن قرأىا هنارا مل يدخل بيتو ثالثة أايم.
ودلعرفة أساليب عربية مستعملة يف آايت القرآن وخاصة يف سورة البقرة حتتاج إىل 

   علم النحو، وكذلك لفهم معاىن اآلايت مبختلف األساليب النحوية حيتاج إىل
 مها من علوم اللغة العربية.علم ادلعاىن و 

 تعريف النحو .3
تعريف كلمة "ضلو" تطلق يف اللغة العربية على عّدة معان: منها اجلهة، تقول      

 "َذَىْبُت ضَلَْو ُفاَلٍن "أي جهتو. ومنها الشبو وادلثل، تقول "دمحم ضلو علّي".
"النحو" وللنحو معان كثَتة أيضا منها القصد واجلهة وادلقدار وادلثل والشبو.  

يف اصطالح العلماء اللغويُت ىو "العلم ابلقواعد الىت يعرف هبا أحكام أواخر 
 ٛٔالكلمات العربية يف حال تركيبها: من اإلعراب، والبناء، وما يتبع ذالك".

ل أواخر الكلمات العربية اليت أحوا عند أمحد اذلامشى ىو قواعد يعرف هبا  
النحو ىو  ٜٔحصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما.

وظيفة كل كلمة داخل اجلملة، وضبط أواخر الكلمات، و كيفية قواعد يعرف هبا 
والنحو ىو علم أبصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من حيث  ٕٓإعراهبا.

 علم النحو ىو الًتكيب، كما عرفت الباحثة احث يفومن ادلب ٕٔاإلعراب والبناء.
ىو قول مؤلف من كلمتُت أو أكثر  أن الًتاكيب أو ادلركبات يف اللغة العربية

(، أم  انقصة، )النجاة يف الصدق((لفائدة، سواء أكانت الفائدة اتمة، مثل: 
 مثل: ))نور الشمس اإلنسانية الفاضلة. إن تتقن عملك((.
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 أنواع: إسنادي وإضايف وبياين وعطفي ومزجي وعددي.وادلركب ستة  

وادلركب اإلسنادي ىو احلكم بشيء على شيء، كاحلكم على زىَت  
ابالجتهاد يف قولك: ))زىَت رلتهد((. واحملكوم بو يسمى ))مسند((. واحملكوم 

 عليو يسمى ))مسند إليو((.
 : ما حكمَت بو على شيء.فاملسند

 بشيء. : ما حكمت عليوواملسند إليه
وادلركب اإلسنادي )ويسمى مجلة أيضاً(: ما أتلف من مسند ومسند إليو،  

ضلو: ))احلِْلُم َزْيٌن. يُ ْفَلُح اجمْلتِهُد((. فاحللم ىو مسند إليو، ألنك أسندت إليو 
الزين وحكمت عليو بو. والزين مسند، ألنك أسندتو إىل احللم وحكمت عليو 

 ، فيفلح مسند، واجملتهد ىو مسند إليو.بو. وقد أسندت الفالح إىل اجملتهد
وادلسند إليو ىو الفاعل ، وانئبو، وادلبتدأ، واسم الفعل الناقص، واسم      

األحرف اليت تعمل عمل ))ليس(( واسم ))إن((  وأخواهتا، واسم ))ال(( النافية 
 للجنس.

 وادلسند ىو الفعل، واسم الفعل، وخرب ادلبتدأ، وخرب الفعل الناقص، وخرب 
  ٕٕاألحرف اليت تعمل عمل ))ليس(( وخرب ))إن(( وأخواهتا.

 وتنقسم الكلمة العربية ثالثة أقسام: إسم و فعل وحرف. 
االسم ىو كل كلمة تدل على إنسان أو حيوان أو نبات أو مجاد أو - 

مكان أو زمان أو صفة أو معٌت رلرد من الزمان ومنها ادلصدر سواء أكان 
 صرحيا كان أو مؤوال.
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 . تعريف املصدر4
ادلصدر لغة، قال صاحب اللسان: والصدر: االسم، من قولك صدرْت عن      

ادلاء وعن البالد. وادلصدر اصطالحا، ىو ما يدل على حدث )فعل( رلرد من 
الزمن. وأما سبب تسميتو ابدلصدر، فلصدور الفعل عنو، أو ألنو مصدور عن 

 ٖٕالفعل.
ىو اسم يدل على معٌت رلرد من الزمان، وىو مكون من  أيضا ادلصدر     

لع، طلوعًا )طلوعاً: حروف الفعل. مثل: حضر، حضورًا ) حضورا: مصدر( ط
 وادلصدر نوعان:  مصدر(.

 مصدر صريح كما يف ادلثالُت السابقُت.-
مصدر مؤول وىو كل عبارة مكونة من أْن والفعل أو من أن وامسها -

 إىل مصدر صريح.وخربىا وميكن أتويلها 
 مثل: أرجو أن حتضر )أى أرجو حضورك(.

 ٕٗأمتٌت أّن الشمس طالعة )أى أمتٌت طلوع الشمس(.      
ادلصدر ادلؤول أيضا ىو صيغة مفردة دالة على حدث، تفهم من عبارات 
لغوية سلصوصة. وىذه الصيغة صاحلة ألن حيل زللها اسم مفرد يؤدي معناىا، 

 مى ادلصدر الصريح.ويقوم بوظيفتو النحوية يس
يًتكب ادلصدر ادلؤول من حرف مصدري + فعل. احلروف ادلصدرية 

 ىي: أْن، أّن + امسها + خربىا، لو، ما، كي، مهزة التسوية.
أن + الفعل، يعرب ادلصدر ادلؤول من أْن + الفعل وفقا دلوقعو من  .ٔ

اجلملة ويكون يف زلل رفع أو نصب أو جر، مثل: أن جتتهد خَت 
 .(تهادك خَت لكلك )أي اج
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، مصدرية ظرفية تؤول ىي والفعل مبصدر يكون يف زلل ما والفعل .ٕ
لن أنسى أصدقائي ما حييت )أي مدة  مثل:  نصب على الظرفية،

حيايت(. وتقع مصدرية رلردة من الظرفية، مثل:  جيادلونك يف احلق 
 .(( ، )أي بعد تبيّنوٙ)األنفال:  بعد ما تبُّت 

ا وفقا خربىو وامسها   ادلصدر ادلؤول من أنّ أّن وامسها وخربىا، وأييت .ٖ
مثل: ىدفو أنو ينجح يف االمتحان )أي ىدفو دلوقعو من اجلملة، 

 صلاحو يف االمتحان(.

لو، مصدرية تقع أكثر ما تقع بعد وّد أو إحدى مشتقاهتا. ويكون  .ٗ
ادلصدر ادلؤول منها ومن الفعل يف زلل نصب مفعول بو، مثل: يود 

 النجاح أو صلاحو(. الطالب لو ينجح )أي

مهزة التسوية، وىي اذلمزة الواقعة بعد سواء، وتكون ىي وما بعدىا  .٘
يف زلل رفع مبتدأ مؤخر، وسواء خرب مقدم، مثل: وسواء عليهم 

(، )أي إنذارك أم عدم ٓٔءأنذرهتم أم مل تنذرىم اليؤمنون )يس: 
 إنذارك(.

، مثل: لكي، ويكون ادلصدر ادلؤول من كي والفعل يف زلل جر /كي .ٙ
 ٕ٘ذىبت إىل ادلكتبة لكي أشًتي كتااب )أي لشراء(.

قد يذكر ادلصدر بلفظو يف الكالم فيسمى  ادلصدر الصريح وادلصدر ادلؤول:     
يذكر بلفظو ولكن يفهم من مصدرا صرحيا )كما يف األمثلة السابقة( وقد ال

 وحينئذ يكون مصدرا مؤوال كما تقدم تعريفو. الكالم.
دلؤول إعراب ادلصدر الصريح الذي حيل زللو فيقع مبتدأ أو ويعرب ادلصدر ا 

 خربا أو فاعال أو انئب فاعل أو مفعوال بو أو غَتىا.
 مثل: أن تتحدوا أكرم لكم
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تتحدوا: فعل مضارع منصوب حبذف النون،  –)أن: حرف مصدرى ونصب  
 والواو فاعل، وادلصدر ادلؤول من أن والفعل يف زلل رفع مبتدأ(.

 مثل: يسرين أن يطيع الولد أابه 
الولد:  -يطيع: فعل مضارع منصوب ابلفتحة –)أن: حرف مصدرى ونصب 

احلديث عن  ٕٙفاعل مرفوع ابلضمة وادلصدر ادلؤول من أن والفعل فاعل ليسرىن.
ادلصدر ادلؤول يف ىذا البحث سلتص يف " ان ادلصدرية والفعل ادلضارع ادلنصوب 

 هبا مع فاعلو".

 رجراي وم اإلاملفه. ب
رادتو اآلايت الىت فيها ادلصدر حتليل البياانت واحلصول على ما أ ولتسهيل     

ادلؤول تقدم الباحثة ادلفهوم اإلجرائي كما يلى: ادلصدر ادلؤول يف ىذا البحث 
" الوارد أو ادلوجود يف سورة عل ادلضارع اادلنصوب هباسلتص يف "أن ادلصدرية والف

وأربعون مصدرا مؤوال مبختلف موقعتو من اإلعراب، وعدد  سبعالبقرة، عدده 
 اآلايت يف سورة البقرة مائتان وست ومثانون آية.

وكل منها حيل زلل اإلعراب الثالث لالسم يعٌت مرفوعا ومنصواب ورلرورا.  
ادلرفوعات من اإلسم ىي: ادلبتدأ، اخلرب، اسم كان و أخواهتا، خرب إن وأخواهتا، 

فاعل.وادلنصوابت من االسم ىي: خرب كان، اسم إن، ادلفعول الفاعل، انئب ال
بو، ادلفعول ادلطلق، ادلفعول ألجلو، ادلفعول معو، ادلفعول فيو، احلال، ادلستثٌت، 
ادلنادى، التمييز. واجملرور من االسم ىي: اجملرور ابإلضافة، واجملرور حبرف جر 

ى ىو الًتكيب على حسب موقعو يف الًتكيب الكالمى، والًتكيب الكالم
اإلسنادى مجلة إمسية كانت أو فعلية، فاإلسناد يتكون من ادلسند وادلسند إليو، 
فإن كانت اجلملة اإلمسية فادلسند ىو خرب ادلبتدأ وادلسند إليو ىو ادلبتدأ وتفيد 
إثبات صفة ادلسند إىل ادلسند إليو، وإن كان اإلسناد من اجلملة الفعلية فادلسند 
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إليو ىو الفاعل تفيد حدوث فعل يف زمن حال أو مستقبل مع  ىو الفعل وادلسند
 اإلستمرار التجددى.

 الدراسة السابقة ت.

قسم األديب العريب جامعة ماالنج ب الطالبقد قام مبا يشابو ىذا البحث      
احلكومية وىو عارفُت برىان حتت ادلوضوع " حتليل ادلصدر يف سورة النساء 

وترمجتو لوزارة الشؤون الدينية والقرآن اذلداية ابدلهجم ونوعية ترمجتو يف القرآن 
وأما وجو الشبو بُت  م وذلك حبث علمي. ٕٚٔٓالكبَت للغة اإلندونسية سنة 

 الباحثُت ىو حبثهما عن ادلصدر وكون حبثهما حبثا مكتبيا وطريقة مجع البياانت.
بحث ينو بو الباحثة يف جنس ادلصدر، أ والفرق بُت حبثو والبحث الذي قامت

وىو يبحث ادلصدر الباحثة تبحث عن ادلصدر ادلؤول،  عن ادلصدر عموما، وأما
 (ٔنتيجة حبثو يدل على )و  يف سورة النساء وأما الباحثة تبحث يف سورة البقرة.

أّن أنواع ادلصدر يف سورة النساء فيما يلي: مصدر ثالثي ومصدر رابعي ومصدر 
مساعي ومصدر ميم ومصدر  مخاسي ومصدر سداسي ومصدر قياسي ومصدر

( نوع ترمجة ادلصدر يف سورة النساء ٕغَت ميم ومصدر صريح ومصدر مؤول )
ابدلهجم الكبَت للغة  الشؤون الدينية لوزارةمن القرآن اذلداية والقرآن الًتمجة 

يعٍت معظم ترمجة مصدر بُت القرآن اذلداية و القرآن الًتمجة لوزارة  اإلندونسية
الكبَت للغة ا التسوايت واالختالف الذي أشار إىل معجم ذل الشؤون الدينية

الكبَت للغة ، وىو جيد ترمجة واحدة اليت ال تشَت إىل معجم اإلندونسية
يعٍت كلمة "ُنُشْوزاً"  مبعٌت الزوج عنف على الزوجة. أما نتيجة الباحثة  اإلندونسية

آية  ٚٗ-ادلضارع ادلنصوب هبا أن والفعل–ر ادلؤول ( عدد اآلايت ادلشتملة على ادلصدٔ)
داخل اآلايت  -أن والفعل ادلضارع ادلنصوب هبا–( مواقع ادلصدر ادلؤول ٕ)آية. ٕٙٛمن 

االستثناء ، معطوف، بدل، فاعل، سّد مسّد مفعوِلمفعول بو، من اإلعراب كثَتة منها: 
عول مف، رلرور بباء زلذوفة، خرب إن، مبتدأ، مضاف إليو، حبرف جر زلذوف، ادلنقطع

( الفرق بُت ادلصدر ادلؤول وبُت ادلصدر ٖ. )خرب ليس، سم ليس، إكان سم، إألجلو
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الصريح الواردين يف آايت سورة البقرة من حيث الداللة أن ادلصدر الصريح يدل على 
احلدث رلردا من الزمن وأن ادلصدر ادلؤول يدل على احلدث ادلقًتن بزمن يعٌت أن ادلراد 

( أسرار ورود ادلصدر ٗىي حاصلة الفعل ذاهتا مقًتن بزمن الفعل. )بداللة ادلصدر ادلؤول 
يف آايت سورة البقرة ىي لكشف مقاصد  -أن والفعل ادلضارع ادلنصوب هبا–ادلؤول 

ة إىل االنتباه واإلعتماد عليها يف أداء عمل ما يقوم على ادلصدر اآلايت ومضموهنا احلاثّ 
 ٕٚ.  ادلؤول

 
 

                                                           
27 Burhanul Arifin, 5097, Analisis Mashdar Dalam Surat An-Nisa’ Beserta Variasi 

Terjemahannya Menurut Penerjemahan Al-Qur’an Depag dan Al-Qur’an Al-Hidayah dengan 

KBBI, http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/55590 diakses pada hari 

Senin tanggal 8 Oktober 5098 pukul 99.52 WIB. 
 

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/sastra-arab/article/view/66290%20diakses

