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  الباب األولـ
 مقدمة
 

 قومهم بلسان المصطفى هنبي على الكتاب أنزل الذى الحمدهللا
 و النور بين فرقانا و المستقيم الصراط إلى هادیا لهم جعل و العربي
 و األنبياء سيد محّمد سيدنا على السالم و الصالة و .الظلمات
  .الدین یوم إلى بإحسان لهم التابعين و أصحابه و أله على و المرسلين
 الداخلية العناصر" العنوان تحت جامعيةال الرسالة فهذه بعد، و

 دراسة( الكریمالقرآن  يف السالم عليه مریم بن عيسى قصة يف
 األولى الجامعية الشهادة لنيل االمتحان شروط لبعض مقدمة)" أدبية

)S-1 (أمبيل سونن جامعة وأدبها العربية اللغة شعبة بآداال آلية فى 
 .سورابایا الحكومية يةاإلسالم

 
 المسألة خلفيات .أ 

 عليه اهللا صلى لمحمد آبرى معجزة هو الكریمالقرآن  آان
 التقدیم یزیدها ال التى الخالدة اإلسالم تعاليم فيه یتضمن سلم و

 إلى الظلمات من الناس ليخرج اهللا أنزله اإلعجاز فى العلمي
  .المستقيم الصراط إلى ویهدیهم النور

 و اإلنسانية الحقوق و األحكام على یحتوي القرآن آان و
 الجن یأتى أن أبدا یستطع لم حتى غيرها و السابقين عن القصص

القرآن  يف تعالى و سبحانه اهللا قول أشار آما بمثله اإلنس و
 َهَذا ِبِمْثِل َیأُتْوا َأْن َعَلى َواْلِجنُّ اإلْنُس اْجَتَمَعِت َلِئِن ُقْل"  الكریم

 1."َظِهْيًرا ِلَبْعٍض َبْعُضُهْم َآاَن َوَلْو ِبِمْثِلِه ْأُتْوَنَی ال آِنْرُقاْل
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 القصص حون على تعاليمه بين تعالى اهللا أن أیضا یعرفو 
 و موسى آقصة الصالحين و قومهم و األنبياء من السابقين عن

 و .السالم و الصالة عليهم عيسى وقصة إسماعيل قصة و إبراهيم
 إال يةنآالقر النصوص يف وقومهم نبياءاأل بقصة ىتعال اهللا یرد لم

  .األلباب ألولى عبرة
 القصص من الكریم نآالقر يف السالم عليه عيسى فقصة
 األیات فى مرارا رتـذآ أنها حيث الكریم نآالقر يف الموجودة
 هو و اهللا آرمه الذى األنبياء حدا من هو عيسى أن إذا. المتعددة

 2.العزم أولو و الرسل من
قص عن مولد عيسى ومعجزاته تالقرآن  يف قصة عيسى

 .ورسالته وأحوال قومه حيث تكون عبرة ألولـى األلباب 
 آانت ولو – عيسى قصة آانت األدبية، النظرة حيث من و
 من آانت سواء األدبية يمـالق من كونـتت – إلهية معجزة حقيقتها
هى العنصور التى تساعد الروائى على  الداخلية العناصر
 فهم من دورها يف حسنا لها ونیكها تى من داخليألقصة ترآيب ا
  .المتعددة األیات
 يف یقع ما يبحث فسي الباحث أن الجامعية الرسالةه هذ يفف

 عتباراب الداخلية، عيسى قصة عناصر طلب أنه حيث القصة هذه
 على متضمنة أنها بل فحسب القصة مجردة تكن لم القصة هذه أن
لباحث منهج النقد الداخلـي وهو منهج واستعمل ا األدبية القيم

حليل خصائصها من حيث عناصرها تتحت النصوص لمعرفة و
 .الـداخلية وهى الموضوع والشخصيات والموضع والحبكة 

 
 أساسية قضية .ب 

                                                 
2  Aliah Schleifer, Sejarah Hidup Maryam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 11. 
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 البد التى الجامعية الرسالة هذه يف األساسية القضایا أما و
  : يفه یحللها أن لباحثل

 األدبية؟ صوصالن يف الداخلية العناصر يه ما .1
 الكریم؟ نآالقر يف مریم بن عيسى قصة يه ما و .2
  السالم؟ عليه مریم بن عيسى قصة يف الداخلية العناصر آيف .3
 

 علمي فتراضا .ج 
 ابقةسال األساسية القضية فى ذآر ما على اعتمادا

  :یلى آما الرسالة هذه يف العلمي فتراضفاال
 على الروائى دتساع التى يه فيها یراد التى الداخلية العناصر .1

 داخلة و قائمة أنها إال بها یقال ال و المباشرة القصة ترآيب
  .ترآيبها تعنى الروایة يف حقيقية

 يف الموجودة القصص من إحدى مریم بن عيسى قصة آانت .2
 نصارى قوم أحوال و حياته دور عن یقص الكریم نآالقر
 منها حدث بما الكفر و بها اإلیمان على یتفرقون أنهم حين

 .تعالى و سبحانه اهللا رسل من رسول و نبى آأنه و آمولده
 قصة يفف الداخلية العناصر لها األدبية القصة آانت آما .3

 حين من الداخلية العناصرمن  أیضا تتكون مریم بن عيسى
 من األدبية القيم فيها توجد عنها تتكلم التى يةنآالقر األیات أن

وضع و ة، والشخصيات ، والمالحبك و الموضوع حيث
 .الفكرة 

 
 تحدیدة و الموضوع توضيح .د 

 وضحی أن الباحث أراد الموضوع یتضمنه ما لفهم تسهيال و
  :یلى آما الموضوع فى المهمة المصطلحات
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، من معج يه العناصر :الداخلية العناصر 3عنصر  و 
 ما إلى أضيفت األشياء تصف صفة هى و 4الخارجية ضد الداخلية
  .الداخل فى تتصل
 5.الظرفية عليه تدل مما و جرحرف   :يف

 متلوة الزمان بمرور فقت و التى الحوادث عن سلسلة :قصة
 و األمر و الكالم من الجملة و تكتب، التى قول يف و 6.أخرى بعد

 الواقع أو الخيال من تستميد طویلة نشریة حكایة و الشأن و الخبر
 الكتابى الفن من معينة قواعد على تبنى و. مها منهما أو
 7.)حدثةم(

 نبى ساللة من عمران بنت مریم بن عيسى هى و :عيسى
 يف تربت التى الطاهر العذاراء البتول الولى الصدیق داود، اهللا
وهو  8.التقوى و التراهة و الطهر عيشة عاشت و الفضيلة بيت

 9.سمه إنجيل ارسول من رسل اهللا وله آتاب 
 الداخلية العناصر عن البحث هو الموضوع هذاب المراد و

 یحدد و. أدبية دراسة السالم عليه مریم بن ىعيس قصة يف
 من فيهما الداخلية العناصر حول ما ذآر على الكتابة هذه الباحث

 .و الموضع و الشخصيات و الفكرة  الحبكة و الموضوع
 

 الموضوع اختيار سبب .ه 

                                                 
 533: ص) 1987،  المشرق دار :بيروت( األعالم و اللغة فى المنحيد معلوف، لویس 3
4 Ali Atabik dan Zuhdi Mudhor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, (Yogyakarta: PT. Multi Karya 

Grafika, 1996), hal. 872. 
 651: ص السابق، لمرجعا معلوف، لویس 5
6 Burhan Nurgiantori, Teori Pengkajian Sastra, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

2002), hal. 1. 
 740: ، ص)1973 المعارف، دار :بيروت( الوسيط المعجم أصحابه، و أنيس إبراهيم 7
 درا :بيروت( ،األنبياء قصص اإلسالمية، المشاریع ةحمعي فى اإلسالمية اسات الدر و األبحاث قسم فى أیضا وانظر 8

  .)2000المشاریع،
9 Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 738 
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 الموضوع هذا اختيار إلى الباحث دفع الذى السبب أما و
  :فهو

 الكریم نآالقر يف عمران بنت مریم بن يسىع قصة آانت .1
 أن بها فجدیر غيرهم أو آانوا مسلمين الناس عند مشهورة
 .الباحث یحللها

 ذات أیضا أنها مع األدبية، القيم على تتضمن قصة آانت .2
 .األدبية النصوص يف بما ةقالمتوف الخاصة والطریقة السلسلة

 یاتاأل حول نآالقر يف تكون مریم بن عيسى قصة آانت .3
 سورة يف أیضا ذآرت و سورة يف ذآرت حيث تلفةمخال

  .لةاالرس هذه يف المهدوف المضمون نحو على أخرى
 

 إليه الوصول یراد الذى الهدف و .و 
  :يفه اإليه الوصول الباحث أراد التى األهداف أما و

 .ةبياألد النصوص فى الثابتة الداخلية العناصر لفهم .1
 و الكریم نآالقر يف مرانع بنت مریم بن عيسى ةصق لمعرفة .2

  .فيها القيم مضمون معرفة
 بنت مریم بن عيسى قصة يف الداخلية العناصر لمعرفة .3

 و موضوعها حيث من السالم عليه الكریم نآالقر يف عمران
 .فكرتها الشخصيات و و الموضع و حبكها

 
 سابقة اتراسد .ز 

 بآداالآلية  يوقد بحث هذا الموضوع بعض الطالب ف
أمبيل اإلسالمية الحكومية على شكل الرسالة  جامعة سونان

 ابراهيم قصة فى الداخية العناصر: "ة تحت الموضوع يالجامع
 فى الداخية العناصر"و" 2006سنة ) دراسة أدبية(السالم  عليه
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سنة ) دراسة أدبية(القرآن الكریم  يالسالم ف عليه مریم قصة
 .ا و غيره" 2007
 

 البحث منهج .ح 
 على الرسالة هذه بموضوع یراد ما ثبح الباحث سلك قد و
 :المنهجين

 على الباحث ستعملا المنهج بهذا و المواد، معـج منهج .1
  :األتى آما المذآورتين طریقتين

 نفس العلماء أراء من المواد أخذ يه و اشرة،بالم الطریقة . أ
 .التبدیل و رغييالت بدون عبارتهمو نصوصهم

 ال معنا لعلماءا أراء أخذا هي و المباشرة، غير الطریقة . ب
  .فكرتهم صلب أخذت تكون قد الباحثة أن حيث نصا

 التحليل منهج .2
  :األتى التحليل منهج على الموجودة المسائل الباحث حلل و
من  اإلستنباطات هو و : (induksi) اإلستقرائيالمنهج  . أ

 الخاصة وتطبيقها على الحقائق و القواعدأالنظریة 
  .العامة

منهج تحت  هو) intrinsik(النقد الداخلى المنهج  . ب
اللفظ صائصها من حيث خالنصوص لمعرفة وتحليل 
 يل عناصرها الداخلية وهواألسلوب والمعنى والخيا

 .الموضوع والشخصيات والموضع والحبكة والفكرة 
 

 البحث طریقة .ط 
 هذه آتابة يف الباحث سلكها التى البحث طریقة أما و
  :یلى آما يفه الرسالة
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 أساسية، قضية و المسألة،يات خلف على یتكون األول الباب
 سبب و ،وتحدیدة الموضوع توضيح و العلمى، فتراضواال

 دراسة و إليه، الوصول یراد الذىهدف ال و الموضوع، اختيار
  .البحث طریقة و البحث منهج و سابقة

 ینقسم وفى القرآن الكریم  وقصة عيسى القصة الثانى الباب
 القرآن فى القصة عن یتكلم األول صلالف ،إلى الفصلين  الباب هذا

 يبن مریم فعن قصة عيسى  یتكلم الثانى الفصل و ، الكریم
 . الكریم القرآن

 والقصة  يالعناصر الداخلية وأهميتها ف عن الثالث الباب
 و یبحث فى العناصر الداخلية ، األول الفصل فصلين،إلى  ینقسم
 .القصة  ية فأهمية العناصر الداخلي يف یبحث الثانى الفصل

 عيسى قصة يف داخليةال العناصر عن التحليل رابعـال الباب
 األول الفصل ، إلى خمسة فصول الباب هذا وینقسم مریم بن

 الثانى الفصل و مریم، بن عيسى قصة يف الموضوع عنیبحث 
، و الفصل ممری بن عيسى قصة يف اتيالشخص  عن یبحث

مریم ، والفصل  قصة عيسى بن يالموضـع ف عنالثالث یبحث 
قصة عيسى بن مریم ، و الفصل  يالحبكة ف عنالرابع یبحث 

 .قصة عيسى بن مریم  يالفكرة ف عنالخامس یبحث 
 و ستنباطاتاال علىیحتوى  خاتمة الخامس الباب

  .المراجع قائمة و قتراحاتاال
 
 


