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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

قبل أن تدخل الباحثة في اإلطار النظري، ينبغي لها أن تشرح ما هو 

 :النظري؟ قال برهان بوغين

 ٦.التي تقتضيها اإلختبار بالحقائق و الوثائق التآلاالنظرية هي 

ــــالباحثة النظري لجواب أسئ تستخدم ـــ انقسم النظري في بحث . لة البحثـــ

النظري اإلستداليواإلستنباطيفأما النظري اإلستدالي يطلب النظري : الكيفي قسمان

فلذلك تستخدم . في أول البحث الذي يستخدمه ألة و موزونا لبنية اإلفتراض

  ٧.االباحثة النظري في نظر أسئلة البحث غير مباشرة

يعنى عرض " أ"المتقلب ".  ب"و" أ"هما المتقلب. تتكون بمتقلبين لبحثا اهذ

فلذلك، بعد . يعني عرض عن سورة اإلسراء"ب "و المتقلب. ظرف الزمان والمكان

األول : نيمبحث إلىأن تعرف الباحثة ما هو النظري، تنقسم هذا اإلطار النظري

ي النظري الذي يشرح عن والثان. النظري الذي يشرح عن ظرف الزمان والمكان

 .سورة اإلسراء

  

 تعريف الظرف و تقسيمه: المبحث األول

  تعريف الظرف .١

                                                        
٦

BurhanBungin, PenelitianKuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2010) hal.23  
٧

 .٢٦. نفس المراجع، ص 
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 الييني انها ماكان وعاء غقال مصطفي ال ،يّ ف من ناحية اللغو الظر تعريف

وسميت األزمنة . لشيئ و تسمي األواني ظروفا، ألنها أو عية لما يجعل فيها

 ٨.فيها، فصارت كاألوعية ، ألن األفعال تحصل)ظروفا(و األمكنة 

 يذكر لبيان زمان "في"إسم ينتصب على تقدير : ظرف في اإلصطالح ،

" سمىو هو الم"ن أحمد أن المفعول فيه الفعل أو مكانه، قال عبد اهللا ب

لوقوع الفعل فيه اذا ال بدله " ظرف الزمان و ظرف المكان"عبد البصريين 

بلفظ " الزمان المنصوبفظرف الزمان هو اسم "زمان و مكان يقع فيه 

. الدالة على الظرفية" في"معنى " بتقدير"الدال على المعني الواقع فيه 

فخرج عن ذلك ما نصب بتقدير في و لم يكن اسم زمان و ال مكان، 

ترغبون أن تنكحون هن، أن تنكحوهن اذا قدر بفي و ما نصب من : نحو

ول به ال فيه و ما كان نحو يخاف يوما، فإنه مفع" في"اسم الزمان ال بتقدير 

مرفوعا أو مخفوض منه فإنه ليس بظرف و النصب حكم له و قد تقدم أله 

ال يؤخذ في التعريف و قد ذكر المؤلف عدة من ظرف الزمان يصدق عليها 

 ٩".اليوم"التعريف نحو قولك صليت 

الظرف أو مفعول فيه ، اسم منصوب، إال ألفاظا : قال إميل يعقوب 

: ة، فجاء مبنية في محل نصب مفعول فيه، وأشهرهاالزمت حركة واحد

متى، مذ، منذ، لدى، لدن، لما، كيف، كيفما، قّط، قبُل، عوُض، عُل، مع، 

مَّ، هنا، دون، ريث، ريثما، حيُث، حيُثما، حسب، االن،إذ، إذا، أمس، ث

ًا، وقد ينصب على الظرف بفعل محذوف وجوب. بينما، بعد، أين، أيان، أنى

ظرف الزمان، مفعول فيه، منصوب ): يوم).(جمعة صليت فيهيوم ال: (نحو

                                                        
٨

  .٣٧. ، ص٣،ج )دار البیاع، مجھول سنة: بیروت(، جامع الدروس العربیةمصطفى الغالیینى، 
٩

  ٢٥.، صلفواكھى الجنیة شرح متمیمة األجرومیةعبد هللا بن احمد، 
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صلَّيُت يـَْوَم الجمعِة : بفعل محذوف وجوبًا بفّسره الفعل المذكور وتقديره

 ١۰.صلَّيْـُت فيه

  :قال خازن منصور في الكتاب درر اللوامع البيت

  ِاْسٌم يـُبَـيُِّن َمَكاَن اْلِفْعِالَْو َوْقِتِه َكُقْمُت فَـْوَق الرَّْملِ 

ْبِه َكَلْيالً ُضرِبَا   ِقْسَماِن َو ْقٌت َو َمَكاٌن َواْنصبابِاْلِفْعِل و الشِّ

ْوَم : المراد  المفعول فيه أو ظرف هو اسم بيان مكان أو وقته مثل ُصْمُت يـَ

وينتصب فعله أوشبهه نحو ِسْرُت َلْيًال . اما الحكمة الزم منصوب. اْلَخِمْيسِ 

هو ظرف منصوب بالشبه " نهارا أنا راقد " هو ظرف منصوب بالفعل 

  ١١.الفعل

وال بد في كل ظرف من متعلق يتعلق به، فعال أو شبه فعل كا المصدر 

تتعلق ) غدا(ف  )َاُخْوَك َمْطُرْوٌح َأْرًضا -َاْنَت ُمَساِفٌر َغًدا(: والمشتقات مثل

تتعلق باسم ) َأْرًضا(باسم الفاعل مسافر وهي تدل على زمان السفر، و 

و تدل على مكان الطرح، و يجوز حذف المتعلق إذا ) مطروح(المفعول 

تحت : (فتقول) أين جلست؟: (دلت عليه قرينة كما إذا سألك سائل

) جلست(مفعول فيه ظرف مكان  منصوب متعلق ب ) تحت(ف ) الشجرة

  ١٢.المقدرة في الجواب و المحذوفة لورودها في السؤال

قطر الندى وبل الصدى إن  قال محمد محي الدين عبد الحميد في كتابه

من اسم زمان  ) في(ما سلط عليه عامل على معنى : المفعول فيه، و هو

ـــــ : مبهم، وهوأو اسم مكان ) صمت يوم الخمس، أو حينا، أو أسبوعا(كــــ

و كعند، ولدى، : كاألمام، و الفوق، و اليمين، و عكسهن: الجهات الست

ـــكالفرسخ، وما صيغ من مصدر : و المقادير ـــ ــــ قعدت مقعد (عامله، كــ

                                                        
١٠

  ٢٦٧. ، ص)مجھول سنة: جدة -سیغافورة : الحیرمین(،المعجم في اإلعرابإمیل یعقوب،  
١١

  ١٦ .ص  ،في علم النحو ر الوامعدارخازن منصور، 
١٢

  .٢٨٦ -٢٨٥. ، ص)دار الفكر، مجھول سنة: ولبنان -سوریة (، في قواعد اللغة العربیة الموجزسعید األفغاني، 
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ــــــد األفغاني المفعول فيه هو اسم منصوب يبين زمن  ١٣).زيد ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ قال سعي

ــ)حضرت يوم الخميس، أمام القاضي: (الفعل أو مكانه مثل ـــــــ يوم (، ف

  ١٤.بينت مكانه) أمام القاضي(و : بينت زمن الفعل) الخميس

  :النظم قال ابن عقيل في

الظرف بأنه زمان ، في بلطراد كهنا أمكث أزمنهالظرف وقت أو مكان ضمنا 

فهنا ظرف مكان و . أمكث هنا أزمنا: أو مكان ضمن معنى في الطراد نحو

  ".في"ظرف زمان كل منهما تضمن معنى " أزمنا"

  :و حكم الظرف في النظم 

  ارَ دَّ قَ مُ  هِ وِ انْ فَ  الَّ إِ  وَ  نَ كاَ ارَ هَ ظْ مُ  هِ يْ فِ  عِ اقِ وَ الْ بِ  هُ بْ صِ انْ فَ 

و . من أسماء الزمان و المكان النصب" في " تضمن معنى حكم ما 

نحو عجبت من ضربك زيدا يوم  .النصب له ما وقع فيه وهو المصدر

أو . نحو ضربت زيدا يوم الجمعة امام األمير. أو الفعل. الجمعة عند األمير

  . ١٥.نحو أناضارب زيدا اليوم عندك. الوصف

  

  تقسيم الظرف. ٢

 ظرف الزمان.أ

ر عن ظرف الزمان و أقسامه الذي في هذا البحث تريد الباحثة أن تعبّ 

  .لموضوعيناسب با

                                                        
١٣

كلیة آلداب قسم اللغة العربیة وادابھا جامعة : سورابایا (، إستعمال الظرف في قواعد اللغة العربیةھدایة هللا فرنما سدي، 

  .١٣. ، ص)سونن أمبیل اإلسالمیة الحكومیة
١٤

  .٢٨٥. ،ص)دارالفكر، مجھول سنة: لبنان -سوریة (، ةفي قواعد اللغة العربی الموجزسعید األفغاني، 
  )نور الھدى، مجھول سنة: سورابایا (محمد ابن عبد هللا بن مالك، شرح العالمة ابن عقیل، ١٥
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  ظرف  ١٦.يقع خبرا عن اسم المعنى منصوبا أو مجروراظرف الزمان هو

  :زمان ينقسم نوعان

: نحو. هو ما دل على قدر من الزمان غير معين مبهمالزمان الظرف .۱

 .لحظة –وقت  –حين 

: نحو. أو محدود هو دل على وقت مقدر معين مختاصالزمان الظرف .٢

. كال هما يصلحان للنصب على الظرفية. سنة –شهر  –ساعة  –يوم 

ذهبت يوم . هو ظرف الزمان المبهم" حينا"صمت حينا، و لفظ : مثل

 .هو ظرف الزمان المحدود" يوم اإلثنين"اإلثنين، فلفظ 

  :مايلى الزمانظرف  منمثلة األ

 

  َعراالش، كقول اْليَـْوم:  

  ١٧َو اْألَْمِس قَـبْـَلُه      َوَلكنَِّنى َعْن ِعْلِم َمافِى َغَد َعمٍ  اْليَـْومِ َواْعَلُم َماِفى 

    :كقوله تعالى



١٨ 

  

 َلة  :عرالش، كقوالوالنهار  اللَّيـْ

                                                        
١٦

  .١٨٤. ، ص)١٩٧٧دار المعارف، : القاھرة(، ١، ج في علم النحوأمین على السید،  
١٧JuwairiyahDahlan, SejarahSastra Arab MasaJahiliyah, (Surabaya: Jauhar, 2010), hal. 51. 
١٨

  ۳٨: النباء  
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  ١٩ااْعِتَكْفَت َاْشُهرً َو  ِسْرُت َلْيالً َو النَّْصِب بِاْلِفْعِل الَِّذْي ِبِه َجَرى     كَ 

    :كقوله تعالىو  


۰٢  

 كقوله تعالىِإًذا ،: 

 ٢١ِمثْـُلُهْم  ِإَذاِإنَُّكْم 

 

  ْكقوله تعالىِإذ ،: 



                         

  
٢۲ 

  


٢٣    

 

  َكقوله تعالىنـََهار ،: 


٢٤  

                                                        
١٩

K.H. Moch Anwar, IlmuNahwuTerjemahanMatan Al-AjrumiyyahdanImrithy, (Bandung: 
SinarBaru Algensindo,1992),hal.136. 

٢٠
  ٥: نوح 

٢١
  ١٤: النساء 

٢٢
  ٦٩: االعراف 

٢٣
  ١٦: مریم 
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 َسَنٌة، كقوله تعالى: 



 
٢٥  

  كقوله تعالىَقِلْيًال ،: 


٦۲ 

 كقوله تعالىَصَباًحا ،: 

َفِإَذا نـََزَل ِبَساَحِتِهْم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنِذرِْينَ 
٢٧  

 

 كقوله تعالىاََبًدا ،: 



          
٢٨ 

 

  َكقوله تعالىَمًداأ ،: 


٩۲  

  

 كقوله تعالىِحيْـًنا ،: 

                                                                                                                                                        
  ١١: النباء ٢٤
٢٥

  ٢٦: المائدة
٢٦

  ٢٤:لقمان
٢٧

  ٥٣: الشورى
  ٨: البینة٢٨
  ٢٥: ألجن ٢٩
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٣۰  

  

 

  ظرف المكان.ب

في هذا البحث تريد الباحثة أن تعبر عن ظرف المكان و أقسامه الذي 

  .مطابقة للموضوع

  اسم منصوب مشتق من الفعل ويدل علي المكان الذي ظرف المكان هو

قال أمين على السيد ظرف يجوز  اإلخبار به عن كل ۳١.الفعليحدث فيه 

 :وهو قسمين .مبتدأ سواء أكان اسم ذات

هو ما دل على مكان غير معين، يعني ليس له مبهامالظرف المكان  -

: صورة تدرك بالحسن الظاهر وال حدود لصورة كالجهات الست وهي

و مثلها (و يمين ويسار ) و مثلها خلف(و وراء ) و مثلها قدام(امام 

 –فرسخ  - وكأسماء المقادير المكانية كميل. و فوق و تحت) شمال

 ۳٢.مكان و ناحية ونحوها كيلو متر ونحوها، كجانب و  -قصبة  –بريد 

محدود هو ما دل علي مكان معين، يعني الأو مختاصالظرف المكان  -

له صورة محدودة مختصة كدار و مدرسة و مكتبة و مسجد و بلد منه 

 ۳۳.أسماء البالد و القرى و الجبال و األنهار و البحار

                                                        
  ٢٥: إبراھیم٣٠
  .١٨٩. ص ،)١٩٧١، ار الكتب العلميةد: لبنان - بيروت(، مراجع لطالب في قواعد النحوإبراهيم شمس الدين، ٣١
٣٢

  ٢۰٥.ص. القواعد األساسیة اللغة العربیةأحمد الھاشمي، 
٣٣

  .٢١٢. ، ص ۱ج، المصطلحا و الفروق اللغویةالكلمات معجم في أبي البقاء بن موسى، 
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 :كما يلىظرف المكان   ة مناألمثل 

  َكقوله تعالىَاَمام ،: 


٣٤  

 

  َكقوله تعالىرَاءَ و ،: 


٥۳  

 

  َكقوله تعالىفَـْوق ،: 


٣٦  


٧۳ 

  َكقوله تعالىَتْحت ،: 




٣٨  

 

  َكقوله تعالىِعْند ،: 


٩۳ 

  َعراش، كقول الَمع: 

                                                        
٣٤

  ٥: القیامة 
٣٥

  ٢٧: اإلنسان
٣٦

  ١٧: الحاقة 
٣٧

  ٦:ق 
  ٦٦:المائدة٣٨
٣٩

  ٢٦: الملك 
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َهاَت لَْيَس   يَا َأِخىْ  كَ شُ يْ عَ  بُ يْ طِ يَ  اتِ مَ مَ الْ  عَ مَ أَ    ٤۰اْلَمَماِت َيِطْيبُ  َمعَ َهيـْ

  :كقوله تعالى



            
٤١ 

  

  

 كقول الشاعربين ،: 

  :شعر

  ٤٢اْلَعِشيْـَرِة بِالدَّمِ  بـَْينَ تَـنَـزََّل َما   َسَعى َساِعًيا َغْيَظ ْبِن ُمرٍَّة بـَْعَدَما 

  :كقوله تعالى

                      
٤٣  

  

  َّكقوله تعالىَثم ،: 

     
٤٤ 

 

  المتصرف و الظرف غير المتصرفالظرف . ۳

                                                        
٤٠

  .١٥۳. ، ص)١٩٩٥اإلخالص، : سورابایا( ، علم العروض و القوافىمسأن حمید، 
٤١

  ٢٤: األنبیاء
٤٢

JuwairiyahDahlan, SejarahSastra Arab MasaJahiliyah, (Surabaya: Jauhar, 2010), hal. 49.  
 ٤٢:فصلت٤٣
 ٢١: التكویر٤٤
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 رف هو ما يستعمل ظرفا و غير ظرفمن أسماء الزمان أو المتص الظرف

مكان يسمى متصرفا نحو يوم وليلة وميل وفرسخ اذ يقال يومك يوم مبارك 

، كأن يستعمل الفرسخ ربع البريد، وما يالزم الظرفية و شبهها والميل ثلث

و هو الجر بمن يسمى غير متصرف  ،مبتداء أو خبرا أو فاعال أو مفعوالبه

هذه ٤٥.نحو قط و عوض و بينا و بينما ونحو فبل  وبعد ولدن وعند

 :الظروف متصرف

 –ليل  –ظهر  –مساء  –صباح  –ساعة  –أسبوع  –سنة  –شهر  –يوم 

 –وسط  –يسار  –يمين  –كيل متر   –فرسخ  –ميل  –برهة  –لحظة 

 .غرب –شرق  –جنوب –شمال

  المتصرف نوعانالظرف غير: 

ما يلزم النصب على الظرفية أبدا، فال يستعمل إال ظرفا : النوع األول -

قط و عوض و بينا و بينهما و إذ و أيان و أني و ذا : منصوبا، نحو

 .صباح و ذات ليلة

أو حتى أو ما يلزم النصب على الظرفية أو جر بمن أو إلى : النوع الثاني -

و تحت ولدى و لدن و عند و  قبل و بعد و فوق: مذ أو منذ، نحو

قبل وبعد بمن، من : متى و أين و هنا و ثم و حين و اآلن، و تجر

و قد تجر . أين و هنا و ثم و حيث، بمن و إلى: و تجر. حروف الجر

 ٤٦.حيث بفي أيضا، و تجر اآلن بمن و إلى و مذ و منذ

وراء  –طوال  –خالل  –إثنان  –بعد –حين : هذه ظروف غير متصرف

نحو –تجاه  –تلقاء  –لدى  –عند  –بين  –تحت  –فوق  –خلف  –

  .دون –حول  –

                                                        
  .٦٥.ص ،)المكتبة الهداية، مجهول سنة: سورابايا(، كتاب قواعد اللغة العربية  لتالميذ المدارس الثناويةمصطفي طموم،  ٤٥
٤٦

  .۳٨-٣٩. ، ص١-٣،ج )دار البیاع، مجھول سنة: بیروت(، جامع الدروس العربیةمصطفى الغالیینى، 
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  اإلسراءسورة مفهوم :المبحث الثاني 

  تعريف عن سورة اإلسراء.١

النحل، و هي نزلت قبل  سورة إن سورة اإلسراء هي سورة التي تقع بعد

و كان عدد أياتها مائة و إحدى عشرة أية، و كلماتها ألف و . الهجرة بنحو عام

و بالنسبة . ثالثة و ستون كلمة، و حروفها ستة اآلف و أربعمائة حرفاو خمسمائة 

ء مختلفة، و يقول عبد الكريم الخطيب نقال آلمكان نزول هذه السورة أن هناك ار 

سورة اإلسراء و تسمى سورة بني ٤٧.ى إن هذه السورة مكية باتفاقعن الفير وزاباد

كادوا   وإن(: إسرائيل، و سورة سبحان مكية، إال ثماني ايات، من قوله سبحانه

  ٤٨.فتلك اآليات الثمانية مدنية) سلطانا نصيرا : (إلى قوله) ليستفزونك

ــــد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــ سورة االسراء من السور المكية التي ي، علي الصابون قال محمـ

ئر السورة المكية من العناية بأصول الدين تهتم بشؤن العقيدة، شأنها كشأن سا

ولكن العنصر البارز في هذه السورة الكريمة هو ) الوحدانية، والرسالة، والبعث(

صلى اهللا عليه وسلم، وما أيده اهللا به من المعجزات الباهرة، )شحصية الرسول(

سميت السورة .والحجج القاطعة، الدالة على صدقة عليه الصالة والسالم

لتلك المعجزة الباهرة معجزة اإلسراء التي خص اهللا ) سورة اإلسراء(الكريمة 

ــــ ــلم، احتفاء به، تعالى بها نبيه الكريم خاتم النبيين صلى اهللا علي ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــه وســ

ضروب البالء واألذى، في سبيل تبليغ دعوة  وتكريما له، على صبره، وتحمله

اهللا، وإنها لحفاوة عظيمة أن يسرى به إلى بيت المقدس، ثم أن يصعد به إلى 

  ٤٩.السماء، لم ينلها قبله أحد من األنبياء

                                                        
   ٤۰٥، الكتاب الثامن،ص، )دار الفكر العربي، مجهول سنة: القاهرة(، للقران القرانالتفسير ريم الخطيب، كعبد ال٤٧
، ج )دار طوق النجاة، مجهول سنة: بيروت(، تفسير حدائق الروح و الريحان في روابي علوم القرانمحمد األمين الهرري، ٤٨

  .١٦٥.ص،۱٦
٤٩

  . ٢۳٥-٢۳٦، )المكتبة العصریة، مجھول سنة:مجھول مكان(، التفاسیرصفوة محمد على الصابوني، 
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تضمنت السورة اإلخبار عن حدث عظيم و معجزة لخاتم  ،الزحيلي قال

إلى المسجد األقصى في جزء  األنبياء و المرسلين و هي معجزة اإلسراء من مكة

الليل، و اتي هي دليل باهرة على قدرة اهللا عز وجل، و تكريم إلهي لهذا النبي 

و كان محمد الرازى في كتابه تفسير الفخر الرازى ٥۰.صلى اهللا عليه و سلم

إلى ) و إن كادوا ليستفزونك من األرض(ذهب إلى إن هذه السورة مكية إال قوله 

فإنها مدنية نزلت حين جاء و قد ) ن لدنك سلطانا نصيراو اجعل لي م(قوله 

 ٥١.ثقيف

اآلية، ) وال تزر وازرة وزر أخرى: (قوله تعالى: قال لإلمامين الجليلين

رسول اهللا سألت خديجة : أخرج ابن عبد البر بسند ضعيف عن عائشة قالت

سألته بعد هم من آبائهم، ثم : (صلي اهللا عليه و سلم عن أوالد المشركين فقال

ثم سألته بعدما استحكم اإلسالم ) اهللا أعلم بما كانوا عاملين: (ذلك فقال

  ٥۲.في الجنة: هم على الفطرة أو قال: و قال) وال تزر وازرة أخرى: (فنزلت

  أسباب نزول سورة اإلسراء.٢

مكة،  التي نزلت في. يةأمائة و إحدى عشرة من هذه السورة التي تتكون   

بعبده اي محمد صلى اهللا عليه و سلم ليال من  ىسر أتسمى اإلسراء ألن اهللا 

ية ألكما في ا  ٥٣.المسجد الحرام في مكة إلى المسجد األقصا في فليسطين

األولى يعنى 

"

                                                        
٥٠

  .٦.ص، ١٥، ج )١٩٩١دار الفكري المعاصر، : بیروت( ،التفسیر المنیرو ھبتھ الزحیلي، 
٥١

  .١٤٨،ص، )١٩٩٥دار الفكرة، : بیروت(محمد الرازي ، تفسیر الفخري ،المجلد العشرون،  
٥٢

  .١٩٩. ص، )دار الفكر للطاباعة و انشر و التوزیع، مجھول سنة: مجھول مكان(، العظیمتفسیر القرآن لإلمامین الجلیلین، 
٥٣

  .٤٥. ص. بكر السیوطي، تفسیر القران العظیم، مجھول السنة م، المكتبة الھدایة سورابایا، مجھول السنة
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صلى اهللا عليه  اأن النبي محمدتدل  ىية األولفي األهذه القصة التي توجد   

  .امة قويا و كبير أمته في الزمان األتى يجعل أو سلم مع 

إسرائيل كما في االية الثانية تسمى هذه سورة بالسورة بني إسرائيل يعنى بنوا     

إلى االية الثمانية التي تشرح من بني إسرائيل الذي يجعل بلد قوي و كبير حتى 

اآلن، ثم يجعل بني إسرائيل بلدا مذموما و فاحشة ألن إسرائيل يحرف عن 

يتعلق قصة اإلسراء و بني إسرائيل تنبيها أن األمة اإلسالمية كما امة بني . الدين

  ٥٤.هم تركوا الشريعة إسرائيل إذا

 مضمون سورة اإلسراء. ٣

    :منها اإليمان. ۱

  أوالد من الناس المالئكة، و ذلك   هللاأن ليس

كقوله

:                

           

                                                        
٥٤Departemen Agama RI, Al-Qur’an danterjemahannya (Semarang: PT. KumudasmoroGrafindo, 

edisirevisi, tahun 1994 M), hal 423. 
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 أن اهللا هو الرزاق لعباده أجمعين، كقوله تعالى :

                   

 

 القرآن هو هداية اهللا البشر ليهديهم من الظلمات إلى النور، كقوله تعالى ::

                      

    

  

  

  :منها األحكام.٢

 كقوله تعالىو اهللا يمنع الناس القتل و الزنا ، :

                    

                      

                 

                    

   

  كقوله تعالىمال اليتيم و يعق حقوق الوالدينو يأكل ، :
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  ان و إقام الصالة و إيتاء الزكاةو يأمر الناس بتوفير الوعد و يقصد الميز  ،

: كقوله تعالى

           

    

  القصص.٣

  من النبي محمد صلى اهللا عليه و سلم عن إسراء اإلسراء قصةفي سورة

: ، كقوله تعالىالمسجد الحرام إلى األقصى
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