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 الفصل األول

  أساسية البحث

 مقدمة  . أ

القران الكريم هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد صلى اهللا عليه و سلم، 

وقد جرت سنة اهللا الحكيم في المعجزات الكبري ألنبيائه أن تكون في 

القرآن هو الكتاب المقّدس  ١.أقوامهمأعلى درجة من جنس ما امتاز به 

عند المسلمين، الذي نزل إلى النبي محّمد صلى اهللا عليه وسّلم بواسطة 

نزل القرآن للتوجيه . شهر رمضان في غار حراءفي جبريل عليه السالم 

وإرشاد البشريّة خصوصا المسلمين لتنفيذ أو امر اهللا وينهى عن الفحشاء 

وهكذا القرآن الذي يختلف عن . ا واآلخرةوالمنكر للّسعادة في الدني

الكتب األخرى  التي نزلت إلى األنبياء من قبل، ولغة القرآن جميلة جّدا 

يمكن عن المبارة، ابتدأ القرآن من  كتابمن حيث فصاحة وبالغية  وال  

سورة،  ١۱٤ّنمن ثالثون جزء، و   سورة الفاتحة إلى سورة الّناس ويكو

سور القرآن  سورة  ىومن احد. ٢احرف ٢٣٢٦٧١آية، و  ٦٦٦٦و

اإلسراء التي تتكّون إلى مئة وإحدى عشرة آية، التي نزلت في مّكة وفيها 

تبّين بيانا كثيرة من االشياء احدها حدثة اإلسراء من المسجد الحرام إلى 

من المسجد الحرام إلى المسجد األقصا،  قصة اإلسراءالمسجد األقصا، 

بنى أسرئيل و حكمة عن المعجزات التى ال تنزل و تاريخ التقدم و التأخر من

على رسواهللا  رإلى محمد صلى اهللا عليه و سلم سالوها الكافرون، واالمو 

 .٣ليقيم الصالة و ليتهجد في اليل و غير ذلك

                                                        
١

    .٧،ص )القاھرة،  مجھول سنة -دار العلوم(، التعریف بالقران و الحدیثمحمد الزفزاف، 
٢
  ١١٨.، ص)مكتبة الھدایة، مجھول السنة: سورابایا( ھذه دالئل الخیرات مع األحزابأبي عبد هللا محّمد ابن سلیمان الجزولي،  
٣

 ٢٢.ص١٩٦٤، )مكتبة طھ طرا، الطبعة الثانیة م: سماراع( المراغيترجمة تفسیر احمد مصطفى الراغي، 
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الظرف و معانيه في " الباحثة الموضوع  أخذتها البحث التكميلي في هذ

التى قررتها كلية  ىالستيفاء شروط االمتحان الدرجة األول مقدم"  سورة اإلسراء

 .اآلداب بجامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية سورابايا

ومنها . كانت الخطوات فيه. فأما المنهج المستخدم فهو المنهج الكيفي

و أما . جمع البيانات يعني األيات في سورة اإلسراء التي تعرض عن الظرف

حثة األيات التي ترد بالظرف بتوضيح و معانيه من ناحية علم بعدها، تحلل البا

 .النحو

    

 أسئلة البحث  . ب

 :أما أسئلة البحث التى سوف تحاول الباحثة اإلجابة عليها فهي

 ع ظرف الزمان و المكان في سورة اإلسراء ؟ا ما هي أنو .۱

 ما هي معاني ظرف الزمان و المكان في سورة اإلسراء؟.٢

 

 أهداف البحث.ج

  :األهداف التى يسعى هذا البحث إلى تحقيقها فهي مالي أما

 .اإلسراءأنوع ظرف الزمان و المكان في سورة لمعرفة .۱

  .اءالزمان و المكان في سورة اإلسر لمعرفة معاني ظرف .٢

  أهمية البحث.د

جانب يبحث عن بعض بحوث النحو وأ  يعتبر مهما ألنه منإن هذا البحث 

  .دور النحو في تحليل اآليات القرآنيةهميته و جانب آخر يبحث عن 
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  توضيح المصطلحات.ه

توضح الباحثة فيما يلي المصطالحات التى تتكون منها صياغة عنوان هذا 

  :البحث، وهي

" في"اسم منصوب يدل على زمان وقوع الفعل ويتضمن معنى : ظرف الزمان.۱

 .باطراد

" في"ويتضمن معنى اسم منصوب يدل على مكان وقوع الفعل : ظرف المكان.٢

 ٥.باطراد

و يكون فيها . العقيدةسورة من السور المكية التي تهتم بشؤن : سورة اإلسراء.٣

 .آية ١۱١

  

  تحديد البحث.و

فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا و موضوعا فحددته  هذا البحثلكي يركز 

 :الباحثة في ضوء مايلي

و المكان و معانيهما في إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو ظرف الزمان .۱

 .سورة اإلسراء فقط

دراسة النحوية على ظرف الزمان و المكان و الث يركز في حإن هذالب.٢

  .معانيهما في سورة اإلسراء مع و معانيهما

  الدراسات السابقة.ز

ال تدعي الباحثة أن هذا البحث هو األول في دراسة ظرف الزمان و المكان 

وتسجل . الكريم، فقد سبقته دراسات تستفيد منها وتأخذ منها إفكارا نآلقر افي 

                                                        
٥

  ٨۳. ص) نور الھدى ، مجھول سنة: سورابایا (شرح العالمة ابن عقیل، محمد  ابن عبد هللا بن مالك، 
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الباحثة في السطور التالية تلك الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات 

 : في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميزة بين هذا البحث وماسبقه من الدراسات

لي يبحث تكم". لنحوعلم ا فيلفرق بين حرف الجر و الظرف ا"أحمد زيني . ١

في اللغة العربية وأدبها في قسم ) (S1قدمته لنيل شهادة  الجامعية األولى 

اللغة العربية وأدبها كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 

ن حرف الجر و ع بحثالا تضمن هذ. م ٢۰۰۰ة سورابايا إندونيسيا ، سن

شرحا وافيا احرف الجر و  أن نشرحهذا البحث . الظرف في علم النحو

 .اقسامها و انواعها و حكمها و وظيفتها متمنيا

بالنظر عند بحث علم " (ستعمال الظرف في القواعدا"هداية اهللا مزنما سدى . ٢

في اللغة ) S1(، بحث تكميلمى قدمته لنيل شهادة الجامعية األول )النحو

كلية اآلداب جامعة   العربية و أدبها في قسم اللغة العربية الطالب و أدبها

هذا . م ٢۰۱١ورابايا إندونيسيا، سنة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومية س

عن الظرف في اللغوي و اإلصطالحي اسم ينتصب على  تعّبرالبحث أن 

و أنواعه من ناحية المعنى و . يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه" في"تقدير 

 .من ناحية اإلستعمال

بحث "اءمحسنان اللفظية و المعنوية في سورة اإلسر ال" يوني رحمواتي. "٣

في اللغة العربية و أدبها  ) S1(ه لنيل شهادة الجامعية األول تمتكميلي قدّ 

 ههذ. م ٢۰۱٣سالمية الحكومية سنة كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإل

الباحثة أن تعّبر عن المحّسنات اللفظية هو ما كان تحسين بها راجعًا إلى 

 و يكون في المحّسنات اللفظية. اللفظ باألصالة، و إن حّسنت المعنى تبعا

والطريقة جمع البيانات هذه الباحثة هي . هو الجناس، و اإلقتباس، و السجع

  .طريقة مكتبية، و طريقة و ثاقية
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