


ٙٚٓ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

ن ةُِ)ُةُ دُ رُ فُ مُ  ُالكرميُالقرآنُيف(ُالِفت  
 ودالالهتا معانيها

 إعداد: أ. د. إبراىيم بن صاحل بن عبد هللا اضتميضي

 القصيم جامعة يف  اإلسالمية والدراسات الشريعة بكلية وعلومو القرآن قسم يف األستاذ

 

ُملخصُالبحث

َنة) مفردةمعاين  إىل بيان البحث ىذا هدفي   ، ويتكون من وىداايهتا آايهتا لطائف واستنباط، ودالالهتا الكرمي القرآن يف( الِفتـْ
 يف الفتنة معاين، و اصطالحاً  الفتنة معٌت، و للفتنة اللغوية اظتعاينحتدثت فيها عن:  مقدمة ودتهيد وستسة مباحث وخادتة،

َنة أنواع، و القرآن  .الفتنة ذكر يف القرآن أساليب، و القرآن يف الِفتـْ

 .اظتعروفة العلمي البحث إبجراءات والتزمت اظتوضوعي، التفسَت منهج البحث ىذا يف سلكتُ : فيو البحث منهج  

 متعددة، ومعانٍ  أَْوُجوٍ على  مرًة، ستُت الكرمي القرآن يف َوَرَدتْ  ومشتقاهتا( الفتنة) كلمةُ أن  : البحث ىذا نتائج أىم ومن
 نوعُت إىل  تنقسميف القرآن الفتنة ، وأن االبتالء نتيجة: الثاينو  االبتالء،: األول :معنيُت إىل اظتعاين ىذه َردُّ  نتكن التأمُّل وعند

 .والرَّخاء ابطتَت والفتنة والشدَّة، ابلشرِّ  الفتنة: وقتا عديدة، صورٌ  حتتهما يندرج رئيسُت،
معانيها، وتوظيف دراسة  ، وحتريرُ والنظائر الوجوه األلفاظ اليت ذكرىا أصحاب كتب دالالتِ  دراسةُ  :وتوصيات أىم ومن 

 أسباهبا.  ىدي القرآن الكرمي يف اجتناب الفتنة، والبعدِ  اظتفردة القرآنية يف دراسة اظتوضوع القرآين، واتِّباعُ 
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  ٙٚٔ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 احلميضيُهللاُعبدُبنُصاحلُبنُإبراهيم.ُد.ُأ

 ادلقدمة
هللا فال مضل لو، ومن يضلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال إن اضتمد  ؿتمده ونستعينو، من يهده 

 :شريك لو، وأشهد أن دمحماً عبده ورسولو، صلى هللا عليو وعلى آلو وصحبو وسلم تسليماً كثَتاً. أما بعد
وردْت يف مواضع كثَتة، يف سور (، حيث ةِ نَ تْـ الفِ ) فإن من الكلمات القرآنية اليت َكثـَُر ورودىا يف القرآن الكرمي كلمة

 عديدة، مكية ومدنية، كما أييت بيانو يف اظتبحث الثالث.

ولذلك رغبُت يف دراسة ىذه الكلمة يف مواضعها اظتختلفة، وبيان معانيها، والوقوف عندىا، واستنباط لطائف آايهتا 
 وىداايهتا.

 وقد ُكِتَبْت حول ىذا اظتوضوع عدُة دراسات، ومن ذلك: 
 .السحيباين الرزتن عبد بن اضتميد لعبد الكرمي، القرآن ضوء يف منها اظتسلم وموقف الفتنة -

 لفوزية مداين. ،دراسة موضوعية الكرمي القرآن يف الفتنة  -

 ، مود ىاشم عنرب.الكرمي القرآن يصورىا كما الفتنة  -

وىذه األحباث َدَرَسْت موضوَع الفتنة يف القرآن الكرمي أبلفاظها اظتتعددة، ومقصود ىذه البحث دراسة مفردة 
َنةِ )  .   (ٔ)بعضهم يعربِّ  كما( القرآين اظتصطلح) على منهج دراسة اظتفردة القرآنية أو (الِفتـْ

سياقاهتا اظتختلفة يف القرآن الكرمي يعُت على فهم وال شك أن الوقوف مع اظتفردة أو اللفظة، وتتبَّع معانيها يف 
معاين اآلايت، كما يرفع اللَّبس الذي قد يقع بسبب توسُّع أصحاب كتب الوجوه والنظائر واظتشًتك اللفظي يف 

 القرآن الكرمي، يف ذكر اظتعاين الكثَتة للفظة الواحدة.

                                                           

( وإطالق )مصطلح( على مفردة من مفردات القرآن الكرمي، فيو جتوُّز؛ حيث إن اظتصطلح ما اتفقْت على وضعو طائفٌة ؼتصوصة. انظر ٔ)
 .ٕٓ٘/ٔاظتعجم الوسيط 
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ٕٙٚ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

فردة القرآنية، يف جانب التأصيل، ويف جانب ىناك اختالٌف بُت الباحثُت اظتعاصرين يف منهج دراسة اظتو  
التطبيق، حيث يغلُِّب بعُضهم النظَر اللفظي يف اظتفردة اظتدروسة، فيكون أقرَب إىل التفسَت التحليلي، ويغلِّب آخرون 

تـََوسٍُّع من غَت  النظَر اظتوضوعي، فيكون البحُث أقرَب إىل تفسَت اظتوضوع القرآين، وىناك من لتاول اصتمع بُت األمرين،
 .(ٕ)كٍل منهما، وىذا أوىل يف رأيي، وىو ما حاولُت اتِّباعو يف ىذه الدراسة  يف

فذكرُت اظتعاين اللغوية والقرآنية عتا، وعدد مرات  ،منهج التفسَت اظتوضوعي للمفردة القرآنية البحث ىذا يف سلكتُ قد و   
ذكر اللَّفظة يف القرآن، وصيغ ورودىا، وبيَّنت أنواعها، وأساليَب القرآن الكرمي يف اضتديث عنها، مع ذكر بعض ىداايت 

 .إرتالياً  تفسَتاً  اآلايت تفسَتُ  ، كاناظتفردة دالالت عن اضتديث عدا وفيمااآلايت ولطائفها، 

 التالية: العلمي البحث إبجراءات توالتزم 

 كتبُت اآلايت ابلرسم العثماين مع عزوىا سورىا. -

 َخرَّجُت األحاديث من مصادرىا اظتعتمدة. -

 وثَّقت النقول من مصادرىا األصلية. -

 ضبطتُّ اظتشكل من الكلمات، وعرَّفت ابلغامض. -

 الهتا.مل أتوسَّع يف اضتديث عن القضااي اطتارجة عن معاين اظتفردة ودال  -

 ىذا اظتوضوع على مقدمة، وستسة مباحث، وخادتة، كما يلي: وقد اشتمل    

 الكتابة فيو، وخطة البحث.منهج : وفيها: أقتية اظتوضوع، و اظتقدمة

 .اظتعاين اللغوية للفتنة :اظتبحث األول

  .اصطالحاً  الفتنة معٌت :اظتبحث الثاين
                                                           

 انظر. مستقالً  غتاالً  وليس القرآين، اظتوضوع دراسة خطوات من خطوةً  دتثِّل القرآنية اظتفردة أو اظتصطلح دراسة أن الباحثُت بعضُ  ويرى ىذا (ٕ)
 .ٖٗ ص ونقد أتصيل القرآنية واظتصطلحات اظتفاىيم يف البحث ومنهجية ،ٕٚ ص فيو البحث ومنهجية اظتوضوعي التفسَت
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  ٖٙٚ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 احلميضيُهللاُعبدُبنُصاحلُبنُإبراهيم.ُد.ُأ

  .الكرمي القرآن يف الفتنة معاين: اظتبحث الثالث

َنة أنواع: اظتبحث الرابع  .الكرمي القرآن يف الِفتـْ

 . الفتنة ذكر يف الكرمي القرآن أساليب امس:اطت اظتبحث

  .التوصيات مع النتائج أىم :اطتادتة

تيسَت إدتام ىذا البحث، وأسألو سبحانو أن نُتُنَّ علينا بفهم كتابو العزيز واتِّباعو، إنو قريب  على تعاىل هللا أزتد اطتتام، ويف  
 غتيب. 
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ٙٚٗ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

 ادلبحثُاألول:ُادلعاينُاللغويةُللفتنة
 .واالختبار واالمتحان االبتالءمبعٌت ( َتَ مصدر )فَـ  ةُ نَ تْـ الفِ 

 الفضةَ  فـَتَـْنتُ : من قولك وأصلها مأخوذٌ  ،واالمتحانرِتَاُع معٌت الفتنة يف كالم العرب االبتالء : "قال األزىري
ُِٔنَ ﴿من اصتيد، ومن ىذا قول هللا تعاىل:  هما ابلنار ليتميز الرديءُ تَ بْـ ذَ أَ ، إذا والذىبَ  ًۡ لََعَ ٱنلَّارِ ُحۡفَخ ُْ َٔۡم  أي ، [ٖٔ]الذارايت:﴾يَ

 .(ٖ)"رقون ابلنارلتُ 
( الفاءُ : "قال ابن فارسو  يقال: فـَتَـْنُت  ،من ذلك الفتنة ،يدل على ابتالء واختبار ،صحيح والتاء والنون أصلٌ  )فـََتَ
ًنا  .(ٗ)"َواْلَفتَّاُن: الشيطان ،َمْفُتوٌن َوفَِتُتٌ  وىو ،وابلنار، إذا امتحنتَ  بَ ىَ َوفـَتَـْنُت الذ ،أَْفِتُ فـَتـْ

ُتوُ وقال ابن األثَت: " َتو اِإذفـَْتنًا وفـُُتواًن  أَْفِتُنوُ  يقال: فـَتَـنـْ ُتوُ يقو  ،اْمَتَحنـْ وىو قليل وقد كثر استعماعتا  ضاً أَي ال فيها: أَفْـتَـنـْ
رف عن ستعمل مبعٌت اإلمث، والكفر، والقتال، واإلحراق، واإلزالة، والصَّ للمكروه، مث كثر حىت اُ  فيما أخرجو االختبارُ 

  . (٘)"الشيء
 .االختبار، واظتراد بو: االبتالءومن األلفاظ اظترادفة أو اظتقاربة للفتنة: لفظ 

 .(ٙ)واالختبار: الِعْلُم ابلشيء
 .(ٚ)"خلقو أسرار من يعلم ما إظهاره: هللا من وىو ،الشيءُ  بو رُ هً ظْ يَ  ما فعلُ : االختبارقال اصترجاين: "

 بلواً  كبلوتو واختربتو، وامتحنتو، فأخربين، استخربتو: فأبالين الرجلَ  ابتليتُ و  اختربتو،: وتُ يْـ لَ تَـ ابْـ وقال الفَتوز آابدي: "
 .اصتسم ليبْ يُـ  كأنو ،الغمُّ : والبالء، ابلكسر لوة،والبِ  ةليَّ والبَ  البلوى: واالسم ،وبالءً 

 .اختبار ألنو أو البدن، على شاق   ألنو ،بالءٌ  والتكليف
 .(ٛ)"ػتنةً  ويكون ،منحةً  يكون والبالءُ  

                                                           

 .(ٕٔٔ/ ٗٔاللغة )( هتذيب ٖ)
 . ٕٚٗ/ ٗ( مقاييس اللغة ٗ)
 .ٓٔٗ/ ٖ( النهاية يف غريب اضتديث واألثر ٘)
 .(ٕٕٚ/ ٗ) العرب لسان (ٙ)

 .(ٗٔ: ص) التعريفات (ٚ)
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  ٙٚ٘ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 احلميضيُهللاُعبدُبنُصاحلُبنُإبراهيم.ُد.ُأ

 كذلك. االختبار: بو واظتراد متحان،اال لفظ: أيضاً  للفتنة اظتقاربة أو اظترادفة األلفاظ ومن
ُتو: " منظور ابن قال  .وابتليتو وبلوتو واختربتو َخبَـْرتُوُ  مبنزلة: وامَتْحنُتو وػَتَنـْ

 والفضة، الذىب صتَ خلَّ  حىت لتختربقتا هماذبتَ أَ  إذا والفضة الذىب وامتحنت ،ابلسوط الضرب :نـَحْ اظت وأصل 
 .(ٜ)"انة :واالسم

ُ ﴿تعاىل: كما قال  ،كون يف اطتَت والشرتو  ُ، وُ غُ لَ بْـ االختبار وأَ  دُّ شَ أَ  والفتنة  ۚٞ َوٱَّللَّ َِث  ًۡ فِۡخ ۡوَلَُٰدُك
َ
ًۡ َوأ َٰىُُل َن ٌۡ َ

ٓ أ ا ٍَ إِجَّ
  ً ۡجٌر َغِظي

َ
ۥٓ أ آًء َؽَدٗكا﴿وقال تعاىل: ، [٘ٔ]التغابن:﴾ِغَِدهُ ٌَّ  ً ُٓ ۡشَلۡيَنَٰ

َ
رِيَلثِ ََل ْ لََعَ ٱىطَّ ٔا ٍُ ِٔ ٱۡشخََقَٰ

ىَّ
َ
َ  ١٦ َوأ ٌَ ًۡ فِيِِّۚ َو ُٓ َِ َۡفخِ نّلِ

ُّ َغَذاٗةا َصَػٗدا  .    (ٓٔ)[ٚٔ-ٙٔ]اصتن:﴾ُحۡػرِۡض َغَ ذِۡنرِ َرّبِِّۦ يَۡصيُۡه
َنةُ واطتالصة أن معٌت  ُتُج عن فيما ، وقد تستعمل واالختبار واالمتحان االبتالءيف اللغة:  الِفتـْ  .االختبارُ يـَنـْ

 
ُ

                                                           

 .ٕٖٚ/ٗ( القاموس ايط ٛ)
 .(ٔٓٗ/ ٖٔ) العرب لسان (ٜ)

 .ٜٖٙالفروق اللغوية للعسكري ص:انظر ( ٓٔ)
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ٙٚٙ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

 ادلبحثُالثاين:ُمعىنُالفتنةُاصطالحاُ 
اختلفْت عباراُت أىل العلم يف تعريف الفتنة اصطالحاً، مع اتفاقهم على مفهومها الشرعي، وحاصل أقواعتم أن اظتراد     

 ابلفتنة: ما يتعرض لو اإلنساُن من مكروه أو ػتبوب يُْظِهُر ما يـُْبِطُنُو يف نفسو من خَت أو شر.  
وغتاىدة األعداء، وسائر الطاعات  ،بشدائد التكليف من مفارقة األوطانوقد عرَّفها الزؼتشري بقولو: "الفتنة: االمتحان     

، وابلفقر والقحط، وأنواع اظتصائب يف األنفس واألموال، ومبصابرة الكفار على أذاىم وكيدىم الشاقة، وىجر الشهوات واظتالذِّ 

 .(11) "وضرارىم

 . (ٕٔ)"اإلنسان من اطتَت والشر وقال اصترجاين: "الفتنة: ما يتبُت بو حالُ     
 .(ٖٔ)وإطالق الفتنة على الشدة واظتكروه أكثر من إطالقها على اطتَت والرخاء، وإن كانت حتصل ابصتميع كما تقدم    

من شدة ورخاء، وقتا يف الشدة أظهر  دفع إليو اإلنسانُ والفتنة كالبالء يف أهنما يستعمالن فيما يُ قال الراغب األصفهاين: "    
َِٗث  ﴿فيهما:  هللا تعاىل ، وقد قالمعٌت وأكثر استعماالً  ِ َوٱۡۡلَۡۡيِ فِۡخ ّ َِا حُرَۡجُػٔنَ  َوَجۡتئُُكً ةِٱلّشَّ وقال يف ، [ٖ٘]األنبياء: ﴾ِإَوََلۡ

َِث  ﴿: الشدة َُ فِۡخ ا ََنۡ ٍَ ََ ﴿، [ٕٓٔ]البقرة: ﴾إِجَّ ٌِ َشدُّ 
َ
َُِث أ َٰ ََل حَُلَٔن ﴿، [ٜٔٔ]البقرة:﴾ٱۡىَلۡخِوِۚ َوٱۡىفِۡخ ًۡ َحَّتَّ ُْ َٰخِئُ َوَق

َِث    .... [ٖٜٔ]البقرة:﴾فِۡخ

واظتصيبة، والقتل والعذاب وغَت ذلك من األفعال  ةِ يَّ لِ بَ كالْ   ،الفتنة من األفعال اليت تكون من هللا تعاىل، ومن العبدو 
 هللاُ  مُّ ذُ الكريهة، ومىت كان من هللا يكون على وجو اضتكمة، ومىت كان من اإلنسان بغَت أمر هللا يكون بضد ذلك، وعتذا يَ 

ََ ٱىَۡلۡخِوِۚ ﴿ أبنواع الفتنة يف كل مكان ؿتو قولو: اإلنسانَ  ٌِ َشدُّ 
َ
َُِث أ ۡؤٌِِنَِي ﴿، [ٜٔٔ]البقرة: ﴾َوٱۡىفِۡخ ٍُ ۡ ْ ٱل ٔا ُِ ََ َفَخ ِي إِنَّ ٱَّلَّ

ٌَِنَِٰج  ۡؤ ٍُ ۡ ًۡ َغيَۡيِّ ةَِفَٰخِننِيَ ﴿، [ٓٔ]الربوج: ﴾َوٱل ُُخ
َ
آ أ  .(ٗٔ)..."ُتأي: مبضلِّ  [ٕٙٔ]الصافات:﴾ٌَ

                                                           

 .ٕٛٔ/ٖ( الكشاف ٔٔ)
 .ٚٚٔ/ ٔٔفتح الباري البن حجر . وانظر ٘ٙٔص( التعريفات ٕٔ)
 وأييت مزيُد بيان لذلك يف اظتبحث الرابع.( ٖٔ)

 بتصرف يسَت.  ٕٗٙ( اظتفردات يف غريب القرآن ص ٗٔ)
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 اضتديد ثَ بَ ظهر الناُر خَ اإلنسان، كما تُ  يـُْبِطُنوُ ظهر ما اللغوي واالصطالحي واضحة، فالفتنة تُ اظتعٌت  والعالقة بُت
 .والذىب والفضَّة

والناس إفتا يتمايزون وتظهر مكنوانُت نفوسهم وبواطُن أحواعتم عند الفت والبالاي وان، فهي اختبار لإلنسان وِمْعَياٌر 
 ظتا يـُْبِطُنُو يف نفسو.
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 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

الكرميُادلبحثُالثالث:ُمعاينُالفتنةُيفُالقرآن  
، مكيًة، ومدنيًة، بتصريفات ُت وثالثُت سورةتاثن مرًة، يف الكرمي ستُتمشتقاهتا يف القرآن و  (الفتنة) كلمةُ   تْ دَ رَ وَ  
 ، كما يلي:(٘ٔ)متنوعة

ْصَدر، كما يف قولو تعاىل:  .1
َ
َِث  ﴿صيغة اظت َٰ ََل حَُلَٔن فِۡخ ًۡ َحَّتَّ ُْ َٰخِئُ َِا ﴿ ، وقولو تعاىل:[ٖٜٔ]البقرة:﴾َوَق َِا ََل ََتَۡػۡي َربَّ

َِثٗ  ٍِنيَ  فِۡخ َٰيِ ِٔۡم ٱىظَّ  . [٘ٛ]يونس:﴾ّىِۡيَل

ًۡ َغيَۡيِّ ةَِفَٰخِننِيَ ﴿ صيغة اسم الفاعل، كما يف قولو تعاىل: .2 ُُخ
َ
آ أ  .[ٕٙٔ]الصافات:﴾ٌَ

ۡفُخٔنُ ﴿صيغة اسم اظتفعول، كما يف قولو تعاىل:  .3 ٍَ ۡ ًُ ٱل يّيُِل
َ
 .(ٙٔ)[ٙ]القلم:﴾ةِأ

ٌِِنِيَ ﴿صيغة الفعل اظتاضي، كما يف قولو تعاىل:  .4 ۡؤ ٍُ ۡ ْ ٱل ٔا ُِ ََ َفَخ ِي ًَ  إِنَّ ٱَّلَّ َِّ َٓ ًۡ َغَذاُب َج ُٓ ْ فَيَ ٔا ًۡ َحخُُٔب َ ًَّ ل ٌَِنَِٰج ُث ۡؤ ٍُ ۡ َوٱل
ًۡ َغَذاُب ٱۡۡلَرِيقِ  ُٓ َ ْ ﴿، وقولو تعاىل: [ٓٔ]الربوج:﴾َول ٓوا ُدواْ َوَصََبُ َٓ ًَّ َجَٰ ْ ُث ٔا ُِ ِ ا فُخ ٌَ َۢ َبۡػِد  ٌِ اَجُرواْ  َْ  ََ ي ِ ًَّ إِنَّ َربََّم لَِّلَّ  ُث

ا ىََؾُفٔر   َْ َۢ َبۡػِد ً   إِنَّ َربََّم ٌِ  . [ٓٔٔ]النحل:﴾رَِّحي

ُِٔنَ ﴿ صيغة الفعل اظتضارع، كما يف قولو تعاىل:  .5 ًۡ لََعَ ٱنلَّارِ ُحۡفَخ ُْ َٔۡم  ن ﴿ ، وقولو تعاىل:[ٖٔ]الذارايت:﴾يَ
َ
ًۡ أ إِۡن ِخۡفُخ

ََ َكَفُروٓ  ِي ًُ ٱَّلَّ َُِل ْۚٞ َحۡفخِ  .[ٔٓٔ]النساء: ﴾ا

 :(ٚٔ))الفتنُة( يف القرآن الكرمي على أَْوُجٍو ومعاٍن متعددة، كما يليوقد وردت 

ِ ََعم  ﴿، كما يف قولو تعاىل: الوجهُاألول:ُاالبتالءُواالمتحان
َُِٔن ِِف ُكّ ًۡ ُحۡفَخ ُٓ جَّ

َ
َوََل يََرۡوَن أ

َ
َتنۡيِ  أ ۡو َمرَّ

َ
ةً أ رَّ ًَّ ََل ٌَّ ُث

                                                           

 .ٕٔ٘ – ٔٔ٘انظر اظتعجم اظتفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ص ( ٘ٔ)
ل، واظتيسور مبعٌت الُيْسر، واظتعقود مبعٌت الَعْقد، وىذا مروي عن بعض وقيل إن )اظتفتون( ىنا مصدٌر على وزن مفعول، كاظتعقول مبعٌت العق( ٙٔ)

، ٘/٘وما بعدىا، وإعراب القرآن للنحاس  ٖ٘ٔ/ٖٕالطربي  ابن جرير تفسَت السلف، واختاره ابن جرير، والنحَّاس، وضعفَّو ابن تيمية. انظر
 وما بعدىا. ٙٗٔ/ٔوتفسَت آايت أشكلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

، والوجوه والنظائر للداَمغاين ص ٛٚٗ نزىة األعُت النواظر يف علم الوجوه والنظائر ص، و ٗٚانظر الوجوه والنظائر ظتقاتل بن سليمان ص ( ٚٔ)
، وبعُض ىذه األوجو داخٌل يف بعض، لكن بعض اظتفسرين وأصحاب الوجوه والنظائر ٜٜٔ/ٖ، وموسوعة الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي ٜٔ٘
 ن اظتعاين، وإن كانت من ابب التفسَت ابظتثال أو الالزم.يعدِّدو 
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ُرونَ  نَّ ًۡ يَذَّ ُْ  بعضها ويف مرة، األعوام بعض يف هللا تعاىل متتربىم، واظتراد هبذه اآلية اظتنافقون، أي [ٕٙٔالتوبة:]﴾َحُخُٔبَٔن َوََل 
 . (ٛٔ)مرتُت

ََٰم ُفُخُٔٗ ﴿: وقولو  ۚٞ َوَفَخنَّ  خلصناكأَ  ، وقال غتاىد:"(ٜٔ)"اختباراً  اختربانك":  ، قال ابن عباس [ٓٗ]طو:﴾ا
 .(ٕٔ)ةللنبوَّ  حَ لَ صَ  حىت هبا صوخلَّ  هبا وُ نَ تَـ فَـ  اليت الفتون ىذه، وال تنايف بينهما، فإن (ٕٓ)"إخالصاً 

َنة أو فـَْتٍ  رتع أنو: والثاين واصتلوس، كالُقعود فـُُعْول على مصدرٌ  أنو: أحُدقتا وجهان،والُفُتون فيو  رتع  كُحُجور ِفتـْ
 .(ٖٕ)عظيماً  قوايً   فتوانً  أي للتعظيم، وتنكَته،(ٕٕ)َبْدرة رتع بُُدْور و َحْجرة

َُِٔن ﴿:تعاىلوقولو  ًۡ ََل ُحۡفَخ ُْ َِّا َو ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ن َحُلٔل
َ
ٔٓاْ أ ُك ن ُحۡۡتَ

َ
َحِصَب ٱنلَّاُس أ

َ
ًۡ   ٢أ ِٓ ٌَِ َقۡتيِ  ََ ِي َِّا ٱَّلَّ  .[ٖ-ٕ]العنكبوت:﴾َوىََلۡد َفَخ

 .(ٕٗ)"كذبو من ِإنتاهنم ِصدقُ  بو يـُْعَلمُ  مبا مُتَتربون ال: أيقال ابُن اصتوزي: "

ْ ﴿العذاب يف الدنيا، كما يف قولو تعاىل:  الوجهُالثاين: ٓوا ُدواْ وََصََبُ َٓ ًَّ َجَٰ ٔاْ ُث ُِ ِ ا فُخ ٌَ َۢ َبۡػِد  ٌِ اَجُرواْ  َْ  ََ ي ِ ًَّ إِنَّ َربََّم لَِّلَّ  ُث
ا ىََؾُفٔر   َْ َۢ َبۡػِد ً   إِنَّ َربََّم ٌِ ْ ﴿، ويف قولو تعاىل: [ٓٔٔ]النحل:﴾رَِّحي ٔا ُِ ِ بناء للمفعول، وىي قراءة قراءاتن: األوىل: فُِتُنوا، ابل ﴾فُخ

 اإلسالم من ومنعوا بواعذِّ ، واظتعٌت على القراءة األوىل: أي من بعد ما (ٕ٘)اصتمهور، وفـَتَـُنوا ابلبناء للفاعل وىي قراءة ابن عامر

                                                           

 .ٕٓٗ/ ٗ) كثَت ابن تفسَت، و ٜٔ/ ٕٔ) الطربي تفسَتانظر  (ٛٔ)

 .ٖٙ/ ٙٔ الطربي تفسَت (ٜٔ)

 .ٔٚ/ ٙٔ الطربي تفسَت (ٕٓ)

 .ٗٗ/ ٗ عطية ابن تفسَتانظر  (ٕٔ)

 .(ٜٖ/ ٛ) اظتكنون الكتاب علوم يف اظتصون الدر (ٕٕ)

 (ٕٕٓ/ ٙٔ) والتنوير التحرير (ٖٕ)

 .(ٜٜٖ/ ٖ) التفسَت علم يف اظتسَت زاد (ٕٗ)

 .ٜٓٔ/ٕ، وإحتاف فضالء البشر ٖ٘ٓ/ٕانظر النشر ( ٕ٘)
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 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

 .(ٕٙ)وأكرىوا على الكفر

 القول من اظتشركُت أَْعَطوا مبا انفَسهم فـَتَـُنوا: فاظتعٌت اظتؤمنُت على الضمَتُ  عاد فإن للفاعل، ( ابلبناء فـََتنواوالقراءة الثانية: )
 .(ٕٚ) عن دين هللا اظتؤمنُت وانُ تَـ فَـ : اظتعٌتف اظتشركُت على الضمَتُ  عاد وإنْ  ،كما فعل بعُض اظتستضعفُت مبكة  ظاىراً 

ِ َجَػَو : ﴿ وقولو  وذَِي ِِف ٱَّللَّ
ُ
ِ فَإَِذآ أ َِّا ةِٱَّللَّ ٌَ َ َحُلُٔل َءا ٌَ ََ ٱنلَّاِس  ٌِ ِ  َو ََِث ٱنلَّاِس َنَػَذاِب ٱَّللَّ : أي، [ٓٔ]العنكبوت:﴾فِۡخ

، ورجع عن دينو عليو، يصرب ومل الناس عذاب من جزعف اآلخرة، يف تعاىل هللا كعذابلو يف الدنيا    وعذاهبم الناس أذى جعل
 .(ٕٛ)وقد نزلت يف اظتنافقُت

َٔۡم ﴿: اإلحراق يف النار، كما يف قولو تعاىل: الوجهُالثالث َُِٔن يَ ًۡ لََعَ ٱنلَّارِ ُحۡفَخ ِي ُنُِخً  ١٣ُْ ًۡ َهََٰذا ٱَّلَّ ْ فِۡخنََخُل ٔا ذُوكُ
 .(ٜٕ)، يف قول عامة اظتفسرينابلنار ابإلحراق يعذبون، أي: [ٗٔ]الذارايت: ﴾١٤ةِِّۦ تَۡصَخۡػِجئَُن 

ًَّ ﴿تعاىل:  وقولو   ٌَِنَِٰج ُث ۡؤ ٍُ ۡ ۡؤٌِِنَِي َوٱل ٍُ ۡ ٔاْ ٱل ُِ ََ َفَخ ِي ًۡ َغَذاُب إِنَّ ٱَّلَّ ُٓ َ ًَ َول َِّ َٓ ًۡ َغَذاُب َج ُٓ ٔاْ فَيَ ًۡ َحخُُٔب َ ل
 .(ٖٓ)ابلنَّار واظتؤمنات اظتؤمنُت َحرَُّقوا، أي [ٓٔ]الربوج:﴾ٱۡۡلَرِيقِ 

رك، كما يف قولو تعاىل:  الوجهُالرابع: َِث  ﴿الشِّ َٰ ََل حَُلَٔن فِۡخ ًۡ َحَّتَّ ُْ َٰخِئُ شرٌك، يف قول  يكون ال حىت، [ٖٜٔ]البقرة:﴾َوَق
 .(ٖٔ)أكثر اظتفسرين

                                                           

 .ٚٗ/ ٘ يالبغو  وتفسَت، ٖ٘ٗ/ٕ الزؼتشري تفسَتانظر ( ٕٙ)

 ،(ٕٜٕ/ ٚ) اظتكنون الكتاب علوم يف اظتصون الدر،  و (ٜٛ٘/ ٕ) اظتسَت زادو  ٕ٘ٗ/ ٖ عطية ابن تفسَت انظر( ٕٚ)

 .ٖٔٗ/ٙٔ القرطيب تفسَتو  (ٖٕٗ/ ٙ) البغوي تفسَتانظر  (ٕٛ)

 .(ٛٙٔ/ٗ) التفسَت علم يف اظتسَت زادو  ،ٖٚٔ/ ٘ عطية ابن تفسَت، و ٜ٘ٗ/ ٕٔ البيان جامع=  الطربي تفسَت (ٜٕ)

 .ٕٔٚ/ ٛ كثَت ابن تفسَتوما بعدىا، و  (ٕٓٛ/ ٕٗ الطربي تفسَتانظر  (ٖٓ)

 .(ٕٛٔ/ ٔ) البيضاوي( وتفسَت ٘٘ٔ/ ٔ، وزاد اظتسَت يف علم التفسَت )ٕٗٔ/ ٔ، و تفسَت البغوي ٜٕ٘/ ٖانظر تفسَت الطربي  (ٖٔ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ٙٛٔ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 احلميضيُهللاُعبدُبنُصاحلُبنُإبراهيم.ُد.ُأ

ََ ٱىَۡلۡخِو  ﴿ وقولو  ۡكََبُ ٌِ
َ
َُِث أ  .(ٕٖ)أي: الشرك يف قول رتهور اظتفسرين، [ٕٚٔ]البقرة:﴾َوٱۡىفِۡخ

ًۡ َزۡيؼ  َفَيتَّتُِػَٔن ﴿وقولو تعاىل:  ِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي ا ٱَّلَّ ٌَّ َ
َِ فَأ ُّ ٱةۡخَِؾآَء ٱۡىفِۡخ ِۡ ٌِ  َّ َت ا تََشَٰ وِييِِّۦ  ثِ ٌَ

ۡ
، أي: إرادة [ٚ]آل عمران:﴾َوٱةۡخَِؾآَء حَأ

 ، وال مانع من زتلها على اظتعنيُت، وهللا أعلم.(ٖٖ)واللَّبس على الناس هاتبَ الشُّ  ابتغاء الشرك، وقيل:
ُاخلامس: ًۡ ﴿الكفر، كما يف قولو تعاىل:  الوجه ُُفَصُل

َ
ًۡ أ ًۡ َفَخنخُ َُِّل "يعٍت: كفرمت، . قال مقاتل: [ٗٔ]اضتديد:﴾َوَلَِٰه

 .(ٖٗ)وكذلك كلُّ فتنة يف اظتنافقُت واليهود"
 .(ٖ٘)"فتنة وكلها والشهوات، اظتعاصي يف واستعملتموىا والكفر ابلنفاق أىلكتموىا: "البغويقال 

ًۡ ﴿وقال الشنقيطي: " ُُفَصُل
َ
ًۡ أ ًۡ َفخَنُخ َُِّل  .(ٖٙ)"ابطن كفر ىو الذي ابلنفاق أضللتموىا :أي ﴾َوَلَِٰه

َۡ ﴿: ُوقولو ََ ُُيَاىُِفَٔن َخ ِي ًٌ فَۡيَيۡحَذرِ ٱَّلَّ َِل
َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ ۡو يُِصيَت

َ
ٌَِث أ ًۡ فِۡخ ُٓ ن حُِصيَت

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
 لفتنة، واظتراد اب[ٖٙ]النور:﴾أ

 ، وال مانع من زتل اآلية على اظتعنيُت.(ٖٛ)، وقيل: البالء يف الدنيا(ٖٚ)الكفر: ىنا

ُالسادس ََ ﴿: اإلمث واظتعصية، كما يف قولو تعاىل: الوجه َٰفِرِي ِحيَطُۢة ةِٱۡىَك ٍُ َ ًَ ل َِّ َٓ ْْۗ ِإَونَّ َج ٔا َِثِ َشَلُط ََل ِِف ٱۡىفِۡخ
َ
 ﴾أ

؛ فإن الكفر أعظم اإلمث وأكرب اظتعنيُت على اآلية زتل من مانع وال، (ٜٖ)اإلمث، وقيل: الكفر :ىنا لفتنة، واظتراد اب[ٜٗ]التوبة:
 الذنوب.

                                                           

 .(ٖٛٔ/ ٔ) التفسَت علم يف اظتسَت زاد ، و(ٕٗٚ/ ٔ) البغوي تفسَتو  ، ٜٗٙ/ ٖ الطربي تفسَتانظر  (ٕٖ)

 .ٙ/ ٕ البيضاوي تفسَت، ٕٗ/٘  القرطيب تفسَت ،ٕٓٗ/ ٔ عطية ابن تفسَتوما بعدىا،  ٕٕٔ/ ٘ الطربي تفسَت (ٖٖ)

 .ٖٕٙ/ ٘) عطية ابن تفسَت، و ٗٓٗ/ ٕٕ الطربي تفسَت، وانظر ٗٚالوجوه والنظائر ظتقاتل ص ( ٖٗ)
 .(ٜٕ/ ٘) البغوي تفسَت (ٖ٘)

 .(٘ٗ٘/ ٚ) ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء (ٖٙ)

 .ٜٕٔ/ ٗ اظتاوردي تفسَت، و ٜٖٔ/ ٚٔ الطربي تفسَتانظر  (ٖٚ)

 ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء (ٙٔٔ/ ٗ) البيضاوي تفسَت، و  (ٖٓٔ/ ٖ) اظتسَت زادو  (ٖٖٗ/ ٖ) البغوي تفسَت انظر (ٖٛ)
(٘/ٜ٘٘). 

 (ٕٗ/ ٖ) ( تفسَت ابن عطيةٖٙ٘/ ٕ(، تفسَت البغوي )ٕٓ٘/ ٕالتفسَت الوسيط للواحدي ) ، ٜٗٗ/ ٔٔ الطربي تفسَتانظر ( ٜٖ)
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 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

ًۡ ِِف ﴿:ُكما يف قولو تعاىل  ،القتلالوجهُالسابع:ُ ۡبُخ َٰٔةِ إِۡن ِإَوَذا ََضَ يَ ََ ٱلصَّ واْ ٌِ ن َتۡلُُصُ
َ
َِاٌح أ ًۡ ُج ۡرِض فَيَيَۡس َغيَۡيُل

َ
ٱَۡل

ََ َكَفُروٓ  ِي ًُ ٱَّلَّ َُِل ن َحۡفخِ
َ
ًۡ أ ْۚٞ ِخۡفُخ  . (ٓٗ)القتل :ىنا لفتنةواظتراد اب، [ٔٓٔ]النساء: ﴾ا

ٓ ﴿وقولو تعاىل:  ا ٍَ ٍََُٔسٰٓ إَِلَّ ُذّرِيَّث  َف ِ ََ ل ٌَ َٰ  َءا ٌِِّۦ لََعَ ۡٔ َِ كَ ٔۡف  ٌّ ُٓ  َخ َِ ن َحۡفخِ
َ
ًۡ أ ِٓ ْ ي َن َوَمََلِ ۡٔ َِ فِرَۡغ ٌّ ٞۚ ُ[ٖٛ]يونس:﴾ًۡ أي ،

 ؛ فإن القتل من أنواع العذاب.اظتعنيُت على اآلية زتل من مانع وال،ُ(ٔٗ)، وقيل يعذِّهبميقتلهم

ُ إََِلَۡم  ﴿ :كما يف قولو تعاىل  ،الصدُّ عن الدِّين الوجهُالثامن: َُزَل ٱَّللَّ
َ
آ أ ٌَ َۢ َبۡػِض  َُِٔك َخ ن َحۡفخِ

َ
ًۡ أ ُْ ،ُ[ٜٗ]اظتائدة:﴾َوٱۡحَذۡر

 ُ.(ٕٗ)أي يصدُّوك

َِآ إََِلَۡم ِإَو﴿:ُُوقال وَۡحۡي
َ
ِٓي أ َِ ٱَّلَّ ُ.(ٖٗ)أي يصرفونك ويصدونك،ُ[ٖٚ]اإلسراء:﴾ن دَاُوواْ ََلَۡفخََُُِِٔم َغ

َِّا ُمّۡشِكنِيَ ﴿ لُعْذر، كما قال تعاىل:الوجهُالتاسع:ُا ا ُن ٌَ َِا  ِ ِ َرّب ٔاْ َوٱَّللَّ ُ ن كَال
َ
ٓ أ ًۡ إَِلَّ ُٓ ًۡ حَُلَ فِۡخنَخُ َ ًَّ ل ، أي [ٖٕ]األنعام:﴾ُث

 ، وال مانع من زتلها على اظتعنيُت؛ فإن اعتذارىم حينما سئلوا كان ابلقول والكالم.(ٗٗ)قوعُتم، وقيل: معذرهتم

ۡفُخٔنُ ﴿ُاصتنون، كما قال تعاىل: :العاشرالوجهُ ٍَ ۡ ًُ ٱل يّيُِل
َ
 .(٘ٗ)، أي يف أيكم اصتنون، أو اجملنون[ٙ]القلم:﴾ةِأ

َِثٗ ﴿ التَّسليط، كما يف قولو تعاىل: الوجهُاحلاديُعشر: َِا فِۡخ َِا ََل ََتَۡػۡي ٍِنيَ  َربَّ َٰيِ ِٔۡم ٱىظَّ  تسلطهم ال، أي: [٘ٛ]يونس:﴾ّىِۡيَل

                                                           

 .(ٚٛٙ/ ٔ) البغوي تفسَتو  (ٛٓٔ/ ٕ) للواحدي الوسيط التفسَت، و  ٗٓٗ/ ٚ الطربي تفسَتانظر  (ٓٗ)

 .(ٖٗٗ/ ٕ) اظتسَت زاد، و (ٚٛٙ/ٔ) البغوي وتفسَت( ٛٓٔ/ ٕ) للواحدي الوسيط التفسَت، و ٜٕٗ/ ٕٔ الطربي تفسَتانظر  (ٔٗ)

 .(ٕٕٓ/ ٕ) عطية ابن تفسَت و ،(ٜٙٔ/ ٕ) للواحدي الوسيطو  التفسَت ،ٔٓ٘/ ٛ الطربي تفسَتانظر  (ٕٗ)

 .(ٔٚٔ/ ٘ٔ) والتنوير التحرير، و (ٚٗٔ/ ٖ) البغوي تفسَت (ٛٔٔ/ ٙ) والعيون النكت=  اظتاوردي تفسَتانظر  (ٖٗ)

 .(ٕٙٗ/ ٖ) كثَت ابن تفسَتو  ،(ٚٔٔ/ ٕ) البغوي تفسَت، (ٔٗٔ/ ٗ) الثعليب تفسَت، ٜٔٔو  ٜٛٔ/ ٜ) الطربي تفسَتانظر ( ٗٗ)

شكلة، وفيها خالف طويل، واألظهر أن معناىا: يف َأيِّ الفريقُت منكم يوجد اجملنون، فريِقك اي دمحم ( ٘ٗ)
ُ
أو فريق  وىذه اآلية من اآلايت اظت

قيل: ، وتقدَّم أوَل ىذا اظتبحث أن ىناك خالفاً يف لفظ )اظتفتون( فقيل: ىو اسم مفعول، و ٖٜ٘/ٕالكفار. انظر اختيارات ابن تيمية يف التفسَت 
 مصدر. 
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 .اظتعنيُت على اآلية زتل من مانع وال،(ٙٗ)فيفتنوان علينا تسلطهم العلينا فيظنوا أهنم خٌَت منَّا، وقيل: 

ْ ﴿وقولو تعاىل:  ََ َكَفُروا ِي َِٗث ّىَِّلَّ َِا فِۡخ َِا ََل ََتَۡػۡي أهنم على حق، وأان على  ظنِّوافي، أي: ال تسلِّطهم علينا، [٘]اظتمتحنة:﴾َربَّ
 وال، (ٚٗ)عتم فتنةً  ذلك فيكون حق، على أهنم فيظنِّوا علينا، أعداءان وتسلِّط تنصر ال: اظتراد وقيل ،عتم بذلك فتنةً  نكونابطل، ف

 .اظتعنيُت على اآلية زتل من مانع

ِ َشۡي  ﴿الضالل، كما يف قولو تعاىل:  الوجهُالثاينُعشر: ََ ٱَّللَّ ٌِ يَِم ََلُۥ  ٍۡ ۥ فَيََ َت ُّ ُ فِۡخنََخ َ يُرِوِ ٱَّللَّ ٌَ ۚٞ ٔ ً َو ، [ٔٗ]اظتائدة:﴾ا
 ، وال مانع من زتل اآلية على رتيع ىذه اظتعاين.(ٛٗ)أي: َمْن يرد هللاُ ضاللَتو، وقيل: عذابَو، وقيل: فضيَحَتو

ا َتۡػُتُدوَن ﴿ :وقولو  ٌَ ًۡ َو ًۡ  ١٦١فَإَُُِّل ُُخ
َ
آ أ  .(ٜٗ)أي: مبُِضلُِّت [ٕٙٔ]الصافات:﴾١٦٢َغيَۡيِّ ةَِفَٰخِننَِي ٌَ

وىنا أُنبِّو إىل أن بعض ىذه األوجو راجعة إىل بعض، وأن بعض اآلايت اظتذكورة فيها خالف، فهي مثال للوجو على 
 أحد األقوال الواردة فيها.  

 .(ٓ٘)يف القرآن الكرمي ىو االبتالء واالختبار ُرْوَداً أكثر معاين الفتنة وُ و 

 ىذا ويرى الشنقيطيُّ أن معاين الفتنة يف القرآن أربعة: 

 األول: الوضع يف النار.

                                                           

 كثَت ابن تفسَتو ، ٖٗٗ/ ٕ التفسَت علم يف اظتسَت زاد، ٜٙٚٔ/ ٙ حامت، أيب ابن تفسَتوما بعدىا، و  ٕٔ٘/ ٕٔ الطربي تفسَت (ٙٗ)
ٗ/ٕٛٛ. 

 .ٛٔ٘/٘، وتفسَت اظتاوردي ٕٓ٘/ٕٔ، و ٜٙ٘/ٕٕانظر تفسَت الطربي  (ٚٗ)       
 اظتاوردي تفسَت ،(ٚٛٔ/ ٕ) للواحدي الوسيط التفسَت، ٙٚٔ/ ٕ) للزجاج وإعرابو القرآن معاين، ٕٚٗ/ ٛ الطربي تفسَتانظر  (ٛٗ)
(ٕ/ٖٜ). 

  .ٕٕٔ، والوجوه والنظائر للدامغاين ص(ٚٗٙ/ ٜٔ) انظر تفسَت الطربي( ٜٗ)
 . ٜ٘٘/٘، ٜٚ/ٗانظر أضواء البيان ( ٓ٘)
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 الثاين: االختبار، وىو األغلب يف استعمال الفتنة. 

 الثالث: نتيجة االختبار إذا كانت سيئًة، ومن ذلك: الكفر والشرك والضالل واظتعصية.

 .(ٔ٘)الرابع: اضُتجَّة )العذر( 

، وإفتا أشار إليو ابُن األثَت، كما تقدم يف -حسب علمي-والوجو الثالث مل َيْسِبْق إىل النَّص عليو أحٌد من اظتفسرين 
يف ، وىو َوِجيٌو جداً؛ فإن بعض ىذه الوجوه اظتذكورة (ٕ٘)"للمكروه االختبارُ  أخرجو فيما )الفتنة( استعماعتا كثر وقدقولو: "

 معاين الفتنة إفتا حتصل بعد ابتالء اإلنسان مبا ال يصرب عليو من شرٍّ أو خَت.

 وعند التأمُّل نتكن َردُّ ىذه اظتعاين إىل معنيُت:

ََ ﴿،، ويدخل فيو أكثُر اظتعاين اظتذكورة، ومنها: اضتَْرُق ابلنار يف الدنيا الوارُد يف آية الربوجاألول:ُاالبتالء ِي ٔاْ إِنَّ ٱَّلَّ ُِ َفَخ
ًۡ َغَذاُب ٱۡۡلَرِيقِ  ُٓ َ ًَ َول َِّ َٓ ًۡ َغَذاُب َج ُٓ ْ فَيَ ٔا ًۡ َحُخُٔب َ ًَّ ل ٌَِنَِٰج ُث ۡؤ ٍُ ۡ ٌِِنَِي َوٱل ۡؤ ٍُ ۡ فإنو ابتالٌء عظيم، كما يف حديث  ،[ٓٔ]الربوج:﴾ٱل

َكِك، َفُخدَّْت وأَ  فَأمر اِبأْلُْخُدوِد يفيف قصة أصحاب األخدود وفيو: " صهيب  ل: َمْن مل يرِجع قاْضَرَم النَِّتَاَن، و أَفْـَواِه السِّ
 .(ٖ٘)"لو: اقْـَتِحمْ  يل و قأ، اعن دينو فََأزْتُوُه فيه

 النار على وعرضوىم اظتؤمنُت أولئك امتحنوا الكفار أولئك ألن وذلك واالمتحان، االبتالء الفتنة أصل قال الرازي: "
 .(ٗ٘)"وأحرقوىم

 .(٘٘)"إنتاهنم عن لَتجعوا ابألذى بلوىم أيوقال القاشتي: " 
                                                           

 .ٜٙ٘ٔ/ٗ، ٜٕٚ/ٔالتفسَتالنمَت من غتالس الشنقيطي يف  العذب، و ٜٕٛ/٘، ٜٚ/ٗ، ٜ٘٘/٘انظر أضواء البيان ( ٔ٘)
 .٘انظر ص ( ٕ٘)

 .ٖ٘ٓٓ ح ٖٕٓٓ/ ٗمسلم أخرجو ( ٖ٘)
 .(ٖٔٔ/ ٖٔ) الرازي تفسَت (ٗ٘)

 .(ٕٖٚ/ ٗ) الكشاف،  وانظر (٘ٗٗ/ ٜ) القاشتي تفسَت (٘٘)
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اآلخرة،  اضتَْرُق ابلنار يف، ويدخل فيو: الكفر والشرك واظتعصية والضاللة، ولعلو يدخل يف ذلك: الثاين:ُنتيجةُاالبتالء
 الوارد يف آية الذارايت؛ فإنو جزاٌء عتم بعد فتنتهم.

ًۡ ﴿قال السَّمُت اضتليب عند قولو تعاىل:   ٔاْ فِۡخنََخُل  . (ٙ٘)تسبب عنها، فأطلق السبب وأرد ُمسبَّبو" : "أي أثَرىا وما﴾ُذوكُ

 . (ٚ٘)"ىم إىل الكفر، والضاللَتَّ أي: العذاب والنار، الذي ىو أثر ما افتتنوا بو، من االبتالء الذي صَ قال السَّعدي: "و 

ۡفُخٔنُ ﴿ كذلك يدخل فيو اصتنون اظتذكور يف آية القلم ٍَ ۡ ًُ ٱل يّيُِل
َ
وىو مروٌي ، على القول أبن معٌت اجملنون: الضال، ﴾ةِأ

 .(ٛ٘)عن اضتسن البصري

 .(ٜ٘)"ومعٌت اظتفتون ظاىر، أي: الذي قد افتت عن اضتق وضل عنو: "ابن كثَتقال 

ٓ ﴿: كما يدخل يف ىذا النوع الثاين: الُعْذُر أو اظتْعِذرَة اظتذكور يف آية األنعام ًۡ إَِلَّ ُٓ ًۡ حَُلَ فِۡخنَُخ َ ًَّ ل ِ َرّبَِِا  ُث ْ َوٱَّللَّ ٔا ُ ن كَال
َ
أ

َِّا ُمّۡشِكنِيَ  ا ُن ٌَ﴾. 
هم عند فتنتنا إايىم لُ يْـ الصواب من القول يف ذلك أن يقال معناه: مث مل يكن قِ عند ىذه اآلية: "الطربي قال ابن جرير 

ا ﴿ؽتا سلف منهم من الشرك اب،  اعتذاراً  ٌَ َِا  ِ ِ َرّب ْ َوٱَّللَّ ٔا ُ ن كَال
َ
ٓ أ َِّا ُمّۡشِكنِيَ إَِلَّ موضع القول ظتعرفة  الفتنةُ  ضعتْ فوُ  ﴾ُن

واقع ىنالك إال عند االختبار،  من القوم غَتَ  السامعُت معٌت الكالم، وإفتا الفتنة: االختبار واالبتالء، ولكن ظتا كان اصتوابُ 
 .(ٓٙ)"وضعت الفتنة اليت ىي االختبار موضع اطترب عن جواهبم ومعذرهتم

 .(ٔٙ)"فتنة: قيل قلوهبم يف ما إلظهار جتربةً  سؤاعتم كان وظتّاوقال الثعليب: "

                                                           

 .ٖٕٛعمدة اضتفاظ ص ( ٙ٘)

 .ٖٙٗ/ ٕٙالتحرير والتنوير ، وانظر ٛٓٛ( تفسَت السعدي ص: ٚ٘)
 .ٕٙ/ ٙانظر تفسَت اظتاوردي ( ٛ٘)
 .ٜٓٔ/ٛابن كثَت تفسَت ( ٜ٘)
 .ٜٔٔ/ ٜ( تفسَت الطربي ٓٙ)
 .ٗ٘/ٕٔوانظر طبعة دار التفسَت  (ٔٗٔ/ ٗ) الثعليب تفسَت (ٔٙ)
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 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

 .(ٕٙ)ىم اإلشراكوال أذتر إال إنكارَ  دْ فِ مل يُ  ان عتم إذْ ظتعٌت مث مل يكن اختبارُ وقال ابن عطية: "ا

 .(ٖٙ)..." الدواعيم حُت اختربوا هبذا السؤال، ورأوا اضتقائق، وارتفعت أي مل يكن جواهبُ  ،الفتنة االختباروقال القرطيب: "

أن كلمة )الفتنة( َوَرَدْت يف القرآن الكرمي على أَْوُجٍو ومعاٍن متعددة، تعود كلُّها إىل معنُت اثنُت: :واطتالصة  
.األول: االبتالء   
   الثاين: نتيجة االبتالء.و  

ن ةادلبحثُالرابع:ُأنواعُا يفُالقرآنُالكرميُلِفت    

 يف وليس، ىنا يف اظتفردة القرآنية ، لكن ظتَّا كان البحثُ (ٗٙ)متعددة ابعتبارات ؼتتلفةنتكن تقسيم الفتنة إىل أقسام 
 صورٌ  ايندرج حتتهم ،ها إىل نوعُت رئيسُتتقسيمَ  أبلفاظ متعددة، كان األنسبُ  يف القرآن الكرمي دُ رِ موضوع الفتنة الذي يَ 

ِ َوٱۡۡلَۡۡيِ َذآنَِلُث  ُكُّ َجۡفس  ﴿كما قال تعاىل: ،والرَّخاءالفتنة ابطتَت و  والشدَّة، الفتنة ابلشرِّ  عديدة، وقتا: ّ ِٔۡت  َوَجۡتئُُكً ةِٱلّشَّ ٍَ ۡ ٱل
َِٗث   َِا حُرَۡجُػٔنَ  فِۡخ  .[ٖ٘]األنبياء:﴾ِإَوََلۡ

                                                           

 .ٕٓٔ/ ٕتفسَت اظتاوردي  ، وانظرٕٛٚ/ ٕابن عطية تفسَت ( ٕٙ)
 . ٙٚٔ/ ٚالتحرير والتنوير  ، وانظر(ٔٓٗ/ ٙ( تفسَت القرطيب )ٖٙ)
 نوعان: الفتنة: أن القّيم ابنُ يرى ( ٗٙ)

 فتنة الّشبهات ضعفُ ، وأن سبب إبحداقتا وقد ينفرد ،وقد كتتمعان للعبد ،وفتنة الّشهوات -وىي أعظم الفتنتُت- فتنة الّشبهات    
 والبدعة. ىذه الفتنة مآعتا إىل الكفر والّنفاقو  القصد، وحصول اعتوى، ة العلم، وال سّيما إذا اقًتن بذلك فسادُ البصَتة، وقلَّ 

َشدَّ ﴿ وقد رتع سبحانو بُت ذكر الفتنتُت يف قولو:، ففتنة الّشهوات :الّنوع الثّاين من الفتنةوأما     
َ
ْ أ ٔٓا ًۡ دَاُُ ٌَِ َقۡتيُِل  ََ ِي َنٱَّلَّ

َّٔةٗ  ًۡ كُ ََٰٗل  ٌُِِل َن ٌۡ َ
ۡكََثَ أ

َ
ۡوَلَٰدٗ  َوأ

َ
ًۡ َوأ َخۡػُخً ِِبََلَٰلُِل ٍۡ ًۡ فَٱۡشَخ ِٓ َٰلِ ْ ِِبََل ٔا َخُػ ٍۡ ا ٱشۡ ا فَٱۡشَخ ٍَ ًۡ َن ِٓ َٰلِ ٌَِ َقۡتيُِلً ِِبََل  ََ ِي َخَع ٱَّلَّ ٍۡ خَ

 ٓٔ ِي َخاُط ًۡ َنٱَّلَّ وَن وَُخۡظُخ ًُ ٱىَۡخَِِٰسُ ُْ ْوَلٰٓهَِم 
ُ
ۡجَيا َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ َوأ ًۡ ِِف ٱدلُّ ُٓ ۡغَمَٰيُ

َ
ْوَلٰٓهَِم َحتَِطۡج أ

ُ
ْۚٞ أ عوا أي دتتَّ  .[ٜٙ]التوبة:﴾٦٩ا

 .ٓٙٔ/ٕ انظر إغاثة اللهفان ىذا اطتوض ابلباطل، وىو الّشبهات.و  (َكالَِّذي خاُضواَوُخْضُتْم  )مثّ قال  بنصيبهم من الّدنيا وشهواهتا،
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 احلميضيُهللاُعبدُبنُصاحلُبنُإبراهيم.ُد.ُأ

ر، واضتالل قْ  والفَ ٌَت قم، والغِ خاء، والصحة والسَّ ة والرَّ يقول: نبتليكم ابلشدِّ عند ىذه اآلية: " قال ابن عباس 
َِا حُرَۡجُػٔنَ ﴿وقولو:  ،واضترام، والطاعة واظتعصية، واعتدى والضاللة ها نِ سَ ون أبعماعتم، حَ ازَ جَ يُ ون فَـ يقول: وإلينا يردُّ  ﴾ِإَوََلۡ

  .(٘ٙ)"وسيئها

عم أخرى، لننظر من يشكر ومن يكفر، ومن يصرب ومن ، وابلنِّ أي: ـتتربكم ابظتصائب اترةً وقال ابن كثَت: "
 .(ٙٙ)"يقنط

 (ٚٙ)..." ىدَ رْ واألَ  لَّ قَ وألن العرب من عادهتا أن تقدم األَ  ،بو أكثر الءألن االبت م الشرَ دَّ وقَ عطية: " قال ابن

 .(ٛٙ)أكثُر وروداً واستعمااًل يف القرآن الكرمي -والشدَّة الفتنة ابلشرِّ -والنوع األول 

رتيعاً، نسأل هللا العافية من الفت، ما ظهر منها ومن الناس من يـُْفَتُ ابطتَت، ومنهم يفت ابلشر، ومنهم َمْن يفت هبما 
 وما بطن.

 والشدَّةُابلشر ُُِألول:ُالفتنةاالنوعُ

ُويف ىذا النوع َوَرَدْت معظُم اآلايت اليت جاء فيها لفُظ )الفتنة(، فمن ذلك:
ْ ﴿ كما يف قولو تعاىل:الفتنة ابألذى والعذاب،   - اَجُروا َْ  ََ ي ِ ًَّ إِنَّ َربََّم لَِّلَّ ْ ُث ٓوا ُدواْ وََصََبُ َٓ ًَّ َجَٰ ْ ُث ٔا ُِ ِ ا فُخ ٌَ َۢ َبۡػِد  إِنَّ  ٌِ

ا ىََؾُفٔر   َْ َۢ َبۡػِد ً   َربََّم ٌِ  .[ٓٔٔ]النحل:﴾رَِّحي

 كما الذنوب، من صةً وؼتلِّ  لو، ةً صَ ؽتحِّ  الفتنة كانت صرب فإن الصرب، مثلُ  دواءٌ  بفتنة ِتَ فُ  قد ظتن فليسقال ابُن القيم: "
 .والفضة الذىب خبثَ  (ٜٙ)الكَتُ  متلص

ًۡ  ﴿: تعاىل قال: الكاذب من الصادقُ  يتبُتُ  وهبا اإلنتان، كُّ وػتََ  القلوب، رُ يْـ كِ  فالفتنة ِٓ ََ ٌَِ َقۡتيِ ِي َِّا ٱَّلَّ َوىََلۡد َفَخ
                                                           

 .ٜٕٙ/ ٙٔ تفسَت ابن جرير الطربي( ٘ٙ)
  .ٕٖٗ/ ٘( تفسَت ابن كثَت ٙٙ)
 .ٔٛ/ ٗ( تفسَت ابن عطية ٚٙ)
 .ٓٔٗ/ٖالنهاية يف غريب اضتديث واألثر ، و ٕٗٙاظتفردات يف غريب القرآن ص انظر ( ٛٙ)
 .(ٚٓٛ/ ٕ) الوسيط اظتعجم، و ٕٙٚص  الصحاح ؼتتار. انظر النَّار يف للنفخ اضتدَّاد : آلٌة يستخدمهارُ ِكيْـ ال (ٜٙ)
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 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

َِٰذبنِيَ  ََّ ٱۡىَك ٍَ ٔاْ َوََلَۡػيَ ََ َصَدكُ ِي ُ ٱَّلَّ ََّ ٱَّللَّ ٍَ  .[ٖ]العنكبوت:﴾فَيََيۡػيَ
 وؾتا حقو، يف رزتةً  كانت عليها صرب فمن ،وخبيث وطيبٍ  ومنافق، ومؤمن وكاذب صادق إىل الناس، متقسَّ  فالفتنة

 .منها أشد فتنة يف وقع عليها يصرب مل ومن منها، أعظم فتنة من بصربه
َُِٔن ﴿ :تعاىل قال كما واآلخرة، الدنيا يف منها بد ال فالفتنة ًۡ لََعَ ٱنلَّارِ ُحۡفَخ ُْ َٔۡم  ٔاْ ١٣يَ ِي ُنُِخً ُذوكُ ًۡ َهََٰذا ٱَّلَّ فِۡخنََخُل

 .(ٓٚ)"الدنيا فتنة على يصرب مل من فتنة فالنار، [ٗٔ ،ٖٔ: الذارايت] ﴾١٤ةِِّۦ تَۡصَخۡػِجئَُن 

وذَِي ِِف ﴿: ، قولو والشدَّة ابلشرِّ  ومن اآلايت الواردة يف الفتنة  -
ُ
ِ فَإِذَآ أ َِّا ةِٱَّللَّ ٌَ َ َحُلُٔل َءا ٌَ ََ ٱنلَّاِس  ِ َجَػَو َوٌِ ٱَّللَّ

  ِ ََِث ٱنلَّاِس َنَػَذاِب ٱَّللَّ ًۡ ﴿تعاىل:  ، وقولو [ٓٔ]العنكبوت:﴾فِۡخ ُٓ ْ فَيَ ٔا ًۡ َحخُُٔب َ ًَّ ل ٌَِنَِٰج ُث ۡؤ ٍُ ۡ ٌِِنَِي َوٱل ۡؤ ٍُ ۡ ْ ٱل ٔا ُِ ََ َفَخ ِي إِنَّ ٱَّلَّ
ًۡ َغَذاُب ٱۡۡلَرِيقِ  ُٓ َ ًَ َول َِّ َٓ آ وقولو تعال: ﴿، [ٓٔ]الربوج:﴾َغَذاُب َج ٍَ ََٔسٰٓ إَِلَّ ُذّرِيَّث  َف ٍُ ِ ََ ل ٌَ َٰ  َءا ٌِِّۦ لََعَ ۡٔ َِ كَ َِ  َخٔۡف  ٌّ ٌّ

 ُٓ َِ ن َحۡفخِ
َ
ًۡ أ ِٓ ْ ي َن َوَمََلِ ۡٔ ۚٞ فِرَۡغ  .[ٖٛ]يونس:﴾ًۡ

 وتقدم ذِْكُر معاين الفتنة يف ىذه اآلايت يف اظتبحث السابق.
ًۡ ﴿ومن ذلك: الفتنة ابلشرك والكفر، كما يف قولو تعاىل:  - ُْ َٰخِئُ َِث  َوَق َٰ ََل حَُلَٔن فِۡخ ، وقولو سبحانو: [ٖٜٔ]البقرة:﴾َحَّتَّ
ََ ٱۡىَلۡخِوِۚ ﴿ ٌِ َشدُّ 

َ
َُِث أ ََ ٱۡىَلۡخِو  ﴿ ، وقولو [ٜٔٔ]البقرة:﴾َوٱۡىفِۡخ ٌِ ۡكََبُ 

َ
َُِث أ ًۡ ﴿ ، وقولو تعاىل:[ٕٚٔ﴾]البقرة:َوٱۡىفِۡخ ًۡ َفَخنُخ َُِّل َوَلَِٰه

 ًۡ ُُفَصُل
َ
 . [ٗٔ]اضتديد:﴾أ

ََل ِِف ٱۡىفِۡخَِثِ ﴿ومن ذلك: الفتنة ابإلمث واظتعصية، كما يف قولو تعاىل:  -
َ
ِۚ أ ٓ َ َحُلُٔل ٱئَۡذن ّّلِ َوََل َتۡفخِّنِ ٌَّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ َو

 ََ َٰفِرِي ِحيَطُۢة ةِٱۡىَك ٍُ َ ًَ ل َِّ َٓ ْْۗ ِإَونَّ َج ٔا  .[ٜٗ]التوبة:﴾َشَلُط

 ابخلريُوالرَّخاءُ:ُالفتنةثاينلاالنوعُ

 القرآن الكرمي ابطتَت والرَّخاء، ومن صور ذلك: وردْت )الفتنُة( يف

َِث  ﴿ُفتنة األموال واألوالد، كما يف قولو تعاىل: - ًۡ فِۡخ ۡوَلَُٰدُك
َ
ًۡ َوأ َٰىُُل َن ٌۡ َ

ٓ أ ا ٍَ جَّ
َ
ْ أ ٔٓا ٍُ نَّ  َوٱۡغيَ

َ
ۥٓ  َوأ َ ِغَِدهُ ٱَّللَّ

  ً ۡجٌر َغِظي
َ
ًۡ ﴿: ، وقولو [ٕٛ]األنفال: ﴾أ َٰىُُل َن ٌۡ َ

آ أ ٍَ ً  إِجَّ ۡجٌر َغِظي
َ
ۥٓ أ ُ ِغَِدُه ۚٞ َوٱَّللَّ َِث  ًۡ فِۡخ ۡوَلَُٰدُك

َ
 .  [٘ٔ]التغابن:﴾َوأ

                                                           

 .(ٕٙٔ/ ٕ) الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة (ٓٚ)
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 .(ٔٚ)واظتراد: أن ُحبَّ اظتال والَوَلد قد يكون سبباً ظتخالفة أمر هللا تعاىل، وانتهاك ُحُرماتِو، واالنشغال عن طاعتو
واألوالد، فوقعوا يف اضترام، وقصَّروا يف طاعة هللا تعاىل وىذا أمٌر مشاىد، فكم من الناس فتنهم ُحبُّ األموال واألزواج 

 وأداء حقوقو.

ۡزَوَٰجٗ : ﴿ومن ذلك الفتنة مبلذَّات الدنيا وهبجتها وشهواهتا، كما يف قولو  -
َ
َِا ةِِّۦٓ أ خَّۡػ ٌَ ا  ٌَ نَّ َخۡينَۡيَم إَِّلَٰ  دَّ ٍُ ا َوََل َت

ۡجَيا نِلَفۡ  ةِ ٱدلُّ َٰٔ َي َرةَ ٱۡۡلَ ْۡ ًۡ َز ُٓ ِۡ ِ ًۡ فِيِِّۚ َورِۡزُق َرّبَِم َخۡۡي  ٌّ ُٓ َِ ۡبَقَٰ  خِ
َ
 .[ٖٔٔ]طو:﴾َوأ

فيو  ىم ول تعاىل لنبيو دمحم صلوات هللا وسالمو عليو: ال تنظر إىل ىؤالء اظتًتفُت وأشباىهم ونظرائهم، وما: "يقابن كثَتقال 
 .(ٕٚ)"زائلة، ونعمة حائلة، لنختربىم بذلك، وقليل من عبادي الشكور ةٌ رً ىْ من النعم فإفتا ىو زَ 

نَّ َخۡينَۡيَم ﴿وقولو : "قال ابن عطية دَّ ٍُ  بصره إفتا لتملو على ذلك حرصٌ  ، ألن الذي نتدُّ (وال تنظر)أبلغ من  ﴾َوََل َت
 .(ٖٚ)"مقًتن، والذي ينظر قد ال يكون ذلك معو

حَّة والعافية وَسَعِة الّرِزق، كما يف قولو تعاىل:  - ٗث ﴿ومن ذلك الفتنة ابلصِّ ٍَ ُّ ُِۡػ ۡىَنَٰ َّٔ ًَّ إَِذا َخ ََ َُضّ  َوََعَُا ُث نَسَٰ فَإَِذا َمسَّ ٱۡۡلِ
ٔنَ  ٍُ ًۡ ََل َحۡػيَ ُْ ۡكََثَ

َ
ََّ أ َِث  َوَلَِٰل َٰ ِغيِۢۡم ةَۡو ِِهَ فِۡخ ۥ لََعَ ُّ وحِيُخ

ُ
آ أ ٍَ َِّا كَاَل إِجَّ ِ  .[ٜٗ]الزَُّمر:﴾ٌّ

 ويدعوه يف حال الشدِّة والضراء، فإذا كشف هللاُ  حيث يلجأ إىل هللا  ،ويف ىذه اآلية مترب تعاىل عن حال اإلنسان
جحد نعمة هللا، وزعم أنو إفتا أُوتيو لِعْلم هللا أنو أَىٌل لذلك، والواقع أن ذلك امتحاٌن  وُ سََّع معيَشتَ وَ وعافاه يف بدنو وَ  ُضرَّهُ 

(ٗٚ)من هللا يتميز بو الشاكُر من الكافر
. 

آًء َؽَدٗكا﴿: ومن اآلايت الواردة يف ىذا اظتعٌت قولو    ٌَّ  ً ُٓ ۡشَلۡيَنَٰ
َ
رِيَلثِ ََل ٔاْ لََعَ ٱىطَّ ٍُ ِٔ ٱۡشَخَقَٰ

ىَّ
َ
ٌََ  ١٦ َوأ ًۡ فِيِِّۚ َو ُٓ َِ َۡفخِ نّلِ

ُّ َغَذاٗةا َصَػٗدا  .[ٚٔ-ٙٔ]اصتن: ﴾ُحۡػرِۡض َغَ ذِۡنرِ َرّبِِّۦ يَۡصيُۡه
 .   (٘ٚ)"وجوده بُت العرب ةِ زَّ عِ ولِ  ،ابلذكر ألنو أصل اظتعاش والسعة -وىو الكثَت-ق دَ وختصيص اظتاء الغَ "

                                                           

 . ٔ٘/ٕ، أضواء البيان ٔٙٔ/٘، وتفسَت ابن كثَت ٕٗ/ٛٔانظر تفسَت القرطيب ( ٔٚ)
 .ٕٖٙ/ ٘تفسَت ابن كثَت( ٕٚ)
 .ٓٚ/ ٗتفسَت ابن عطية ( ٖٚ)
 .ٕٚٚ، والسعدي ص ٖٙ٘/ٗ، وابن عطية ٕٕٓ/ٕٓانظر تفسَت الطربي ( ٗٚ)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ٜٙٓ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

يفُذكرُالفتنةُالكرميُادلبحثُاخلامس:ُأساليبُالقرآن  

 :  (ٙٚ)أبساليب متعددة، أبرزىا ما يلي الكرمي ذُِكَرْت الفتنُة يف القرآن
ُ َوََل حَتَّتِۡع ﴿، حيث جاء التحذير من الفتنة هبذا األسلوب يف تعاىل: أسلوبُاألمر -1 َُزَل ٱَّللَّ

َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ِن ٱۡحُلً ةَۡي

َ
َوأ

َۢ َبۡػِض  َُِٔك َخ ن َحۡفخِ
َ
ًۡ أ ُْ ًۡ َوٱۡحَذۡر ُْ آَء َٔ ْۡ َ

ْۗ أ ًۡ ً ةَِتۡػِض ُذُُٔبِِٓ ُٓ ن يُِصيَت
َ
ُ أ ا يُرِيُد ٱَّللَّ ٍَ جَّ

َ
ًۡ أ اْ فَٱۡغيَ ۡٔ ىَّ َٔ ُ إََِلَۡم  فَإِن حَ َُزَل ٱَّللَّ

َ
آ أ ٌَ

ََ ٱنلَّاِس ىََفَِٰصُلٔنَ ِإَونَّ َنثِۡيٗ  ِ ٌّ  .[ٜٗ]اظتائدة: ﴾ا 

 أن لَتَْذَر فتنَة اليهود حينما لْتتكمون إليو، فإهنم رسولو  ففي ىذه اآلية أيَمُر هللاُ 
 .(ٚٚ)، أىُل مكٍر وَتْدلِيسة َكَفرة َخَونَةٌ بَ َكذَ 

ُ  ﴿وإعادة ... لتأكيد األمر )هللا( وإظهاُر االسِم اصتليل" َُزَل ٱَّللَّ
َ
آ أ  .(ٛٚ)"بِ طْ لتأكيد التحذير بتهويل اطتَ  ﴾ٌَ

عباَده اظتؤمنُت ابتقاء الفتنة، اليت إذا حلَّْت عمَّت الظاملَ وغَته، ما مل لتصل منهم إنكاٌر  ويف موضع آخر أيمر 
َِثٗ ﴿، كما قال تعاىل: (ٜٚ)وتغيَت ٔاْ فِۡخ ُل ٗث   َوٱتَّ ًۡ َخآصَّ ٌُِِل ٔاْ  ٍُ ََ َظيَ ِي نَّ ٱ َلَّ حُِصيََبَّ ٱَّلَّ

َ
ٔٓاْ أ ٍُ َ َشِديُد َوٱۡغيَ َّللَّ

 .[ٕ٘]األنفال:﴾ٱۡىػَِلاِب 
ٗث  ﴿ :والنهي يف قولو تعاىل ًۡ َخآصَّ ٌُِِل ٔاْ  ٍُ ََ َظيَ ِي مع زايدة التحذير بشموعتا  ء الفتنة،لألمر ابتقا أتكيدٌ  ﴾َلَّ حُِصيََبَّ ٱَّلَّ

 .(ٓٛ)مل يكن من الظاظتُت نْ مَ 

آ َيََٰتِنٓ َءاَوَم ََل ﴿، حيث جاء النهي عن االفتتان ابلشيطان، كما قال تعاىل: أسلوبُالنهي -2 ٍَ َُ َن ۡيَطَٰ ًُ ٱلشَّ َُِّل َحۡفخِنَ
 ٞۚٓ ا ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ ا َش ٍَ ُٓ ا ىُِۡيَِي ٍَ ُٓ ا ِِلَاَش ٍَ ُٓ ِۡ َِّثِ يزَنُِع َخ ََ ٱۡۡلَ ِ ٌّ ۡيُلً  َٔ ةَ

َ
ۡخَرَج أ

َ
ْۗ إَُِّا  أ ًۡ ُٓ َۡ َحۡيُد ََل حََرۡوَج ٌِ ۥ  ُّ َٔ َوكَتِييُ ُْ  ًۡ َُٰل ۥ يََرى ُّ إَُِّ

ۡوَِلَآَء 
َ
َيَِٰطنَي أ َِا ٱلشَّ ُِٔنَ َجَػۡي ٌِ ََ ََل يُۡؤ ي ِ  .[ٕٚ]األعراف:﴾لَِّلَّ

                                                           

 .ٖٕ٘/ ٘( تفسَت البيضاوي ٘ٚ)
 .ٖٖٖانظر الفتنة وموقف اظتسلم منها يف ضوء القرآن الكرمي ص ( ٙٚ)
 .ٖٓٔ/ٖ( تفسَت ابن كثَت ٚٚ)
 .ٙٗ/ ٖ( تفسَت أيب السعود ٛٚ)
 .٘ٔٔ/ٔٔانظر تفسَت الطربي ( ٜٚ)
 .(ٖٛٔ/ ٜالتحرير والتنوير  انظر( ٓٛ)
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  ٜٙٔ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 احلميضيُهللاُعبدُبنُصاحلُبنُإبراهيم.ُد.ُأ

 و القدنتة أليب البشر آدمعتم عداوتَ  مبيناً  جنوده،بليس و إب أن يغًتُّوابٍت آدم  ففي ىذه اآلية الكرنتة ينهى هللاُ 
 ، سعيو يف إخراجو من اصتنةو(ٛٔ).  

 ظتا تعاىل فكأنو ،يسمعها ظتن العربة حصول السالم عليهم األنبياء قصص ذكر من اظتقصود أن اعلم : "الرازي قال
: فقال الشيطان وسوسة قبول من آدم أوالدَ  رحذَّ  أبن أتبعها ،وأوالده آلدم الشيطان عداوة شدةَ  فيها وبُت آدم قصة ذكر
َِّثِ ﴿ ََ ٱۡۡلَ ِ ٌّ ۡيُلً  َٔ ةَ

َ
ۡخَرَج أ

َ
ٓ أ ا ٍَ َُ َن ۡيَطَٰ ًُ ٱلشَّ َُِّل  اثرُ  بلغ ظتا الشيطان ألن وذلك ، [ٕٚ]األعراف:﴾َيََٰتِنٓ َءاَوَم ََل َحۡفخِنَ

 على يقدر نأَ بِ فَ  ،اصتنة من إلخراجو اظتوجبة ةلَّ الزَ  يف آدم إلقاء على قدر أن إىل اىتمامو وشدة ةتوسوس ولطفُ  كيده
ََل  ﴿: فقال الشيطان وسوسة عن ابالحًتاز آدم بٍت تعاىل حذر الطريق فبهذا ،أوىل آدم بٍت حق يف اظتضارِّ  ىذه أمثال

 َُ ۡيَطَٰ ًُ ٱلشَّ َُِّل  .(ٕٛ)"منها ماهُ خروجُ  عليو فًتتب أبويكم فت كما ،اصتنة تدخلوا ال أن عليو فيًتتب ﴾َحۡفخِنَ
، ىهنا كَ نَّ يَـ رَ ال أَ  :إىل اظتخاطبُت كما يف قولك يف اضتقيقة متوجوٌ فهو  ،إىل الشيطان وإن كان متوجهاً ىنا  والنهي

 .(ٖٛ)نوا الشيطان من أن يفتنكمدتكِّ ال ، واظتقصود: النهي يف مبالغةً 
ىم َأْحَرُقو ف (ٗٛ)، حيث توعََّد هللُا تعاىل الكفاَر الذين امتحنوا اظتؤمنُت واظتؤمنات )وىم أىُل اأُلخدود(أسلوبُالوعيد -3

نيا ارق ََ ﴿، جزاًء عتم على َعَمِلهم، كما قال تعاىل: (٘ٛ)ابلنار، بعذاب جهنم، وعذاِب الدُّ ِي ۡؤٌِِنَِي إِنَّ ٱَّلَّ ٍُ ۡ ْ ٱل ٔا ُِ َفَخ
ًۡ َغَذاُب ٱۡۡلَرِيقِ  ُٓ َ ًَ َول َِّ َٓ ًۡ َغَذاُب َج ُٓ ٔاْ فَيَ ًۡ َحخُُٔب َ ًَّ ل ٌَِنَِٰج ُث ۡؤ ٍُ ۡ  .[ٓٔ]الربوج:﴾َوٱل

 .(ٙٛ)"ه وىو يدعوىم إىل التوبة واظتغفرةانظروا إىل ىذا الكرم واصتود، قتلوا أولياءَ "قال اضتسن البصري: 

                                                           

 .ٖٔٙ/ٖ تفسَت ابن كثَت، و ٕٖٔ/ٓٔانظر تفسَت الطربي ( ٔٛ)
 .(ٖٕٕ/ ٗٔ) الرازي تفسَت (ٕٛ)

 .ٚٚ/ ٛالتحرير والتنوير ، ٕٕٕ/ ٖتفسَت أيب السعود انظر ( ٖٛ)
مُثَّ مَلْ )ي ىذا قولو تعاىل: االمتحان والتعذيب، ويقوِّ  :لفتنةاب ، واظترادقريش مشركي يف ةإن ىذه اآليىذا قول أكثر اظتفسرين،  وقيل: ( ٗٛ)

، تفسَت اظتاوردي ٕٙٗ/٘، تفسَت ابن عطية ٕٓٛ/ٕٗ". انظر تفسَت ابن جرير أهنم ماتوا على كفرىم مَ لِ قد عُ أصحاب اأُلخدود ألن  (؛يـَُتوبُوا
 .ٕ٘ٗ/ٖٓ، التحرير والتنوير ٕٔٚ/ٛ، تفسَت ابن كثَت ٜٕ٘/ٜٔ، تفسَت القرطيب ٕٕٗ/ٙ
بسبب  ، وقيل: إن عذاب اضتريق كائن يف اآلخرة، فهو قدٌر زائٌد على عذاب كفرىمأحرقت الكافرين القعودفالنار خرجت  ُروَي أن( ٘ٛ)

 .ٜٕ٘/ ٜٔتفسَت القرطيب  ،ٕٙٗ/ ٘تفسَت ابن عطية .  انظر اظتؤمنُتإحراقهم 
 .ٕٔٚ/ ٛ( تفسَت ابن كثَت ٙٛ)
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ٜٕٙ 
   غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 
 

 ودالالهتا. معانيها الكرمي، القرآن يف( الِفتْـَنةِ ) مفردة

ُاإلنكاري -4 ُاالستفهام ًۡ ﴿، كما قال تعاىل ؼتاطبًا اظتنافقُت اظتصرِّين على نفاقهم وعنادىم: أسلوب ُٓ جَّ
َ
َوََل يََرۡوَن أ

َ
أ

ِ ََعم  
َُِٔن ِِف ُكّ َتنۡيِ  ُحۡفَخ ۡو َمرَّ

َ
ةً أ رَّ ُرونَ ٌَّ نَّ ًۡ يَذَّ ُْ ًَّ ََل َحخُُٔبَٔن َوََل   .[ٕٙٔ]التوبة:﴾ُث

 رهبم. رىم أمرَ هم وال تذكِّ هم فال تعقبها توبتُ لعدم رؤيتهم فتنتَ  ؛وتعجيب واالستفهام ىنا إنكارٌ قال ابن عاشور: "
إبيراد  ،نو كلما نزلت سورة من القرآنمن ازدايد كفر اظتنافقُت ودتكُّ  ،والغرض من ىذا اإلنكار ىو االستدالل على ما تقدم

 ال يراه. نْ حىت يتوجو اإلنكار على مَ  ،ل منزلة اسوس اظترئيزَّ نَـ دليل واضح يُـ 
 .(ٚٛ)"الفتنة: اختالل نظام اضتالة اظتعتادة للناس واضطراب أمرىم، مثل األمراض اظتنتشرة، والتقاتل، واستمرار اطتوفو 

رَُكون من غَت ابتالء ودتحيص، يقول سبحانو تعاىل َحِصَب ﴿:ويف آية أخرى ينكر هللا تعاىل على َمْن يظنُّ أن الناس يـُتـْ
َ
أ

ن 
َ
ٔٓاْ أ ُك ن ُحۡۡتَ

َ
ُِٔنَ ٱنلَّاُس أ ًۡ ََل ُحۡفَخ ُْ َِّا َو ٌَ ٔٓاْ َءا ُ  .[ٕ]العنكبوت:﴾َحُلٔل

ُِٔنَ ﴿:قولو تعاىل :"السعود قال ابو  ًۡ ََل ُحۡفَخ ُْ َِّا َو ٌَ ْ َءا ٔٓا ُ ن َحُلٔل
َ
ْ أ ٔٓا ُك ن ُحۡۡتَ

َ
َحِصَب ٱنلَّاُس أ

َ
أحسبوا  :أن يقال ةِ وَّ يف قُـ  ﴾أ

 :واظتعٌت ،متحققاً  حاصالً  مفتونُت بقوعتم آمناً  هم غَتَ أحسبوا تركَ  :يقالن أ أو ،مبجرد أن يقولوا آمنا ،أنفسهم مًتوكُت بال فتنة
  وحتقيق أنو تعاىل نتتحنهم مبشاقِّ  ،إنكار اضتسبان اظتذكور واستبعاده

ُ
 ،النفس وورفض ما تشتهي ،ةرة واجملاىدَ اجَ هَ التكاليف كاظت

 ،ين من اظتتزلزل فيووالراسخ يف الدِّ  ،ليتميز اظتخلص من اظتنافق ؛وفنون اظتصائب يف األنفس واألموال ،ووظائف الطاعات
 .(ٛٛ)"وكتازيهم حبسب مراتب أعماعتم

ُالدعاء -5 ، ومن آمن معو أهنم دعوا هللا تعاىل أال كتعلهم فتنًة ، كما ذكر هللا تعاىل عن خليلو إبراىيم أسلوب
َِٗث ﴿ للكافرين، قال تعاىل: َِا فِۡخ َِا ََل ََتَۡػۡي ًُ َربَّ َُج ٱۡىَػزِيُز ٱۡۡلَِهي

َ
ٓ  إََُِّم أ َِا ََ َكَفُرواْ َوٱۡؽفِۡر نَلَا َربَّ ي ِ  .[٘]اظتمتحنة:﴾ّىَِّلَّ

 ،يل إبراىيم خليلو والذين معو: اي ربنا ال جتعلنا فتنة للذين كفروا بكعن قِ  ؼترباً  هُ رُ كْ قول تعاىل ذِ قال ابن جرير الطربي: "ي
 .(ٜٛ)"عتم  على ابطل، فتجعلنا بذلك فتنةً طهم علينا، فَتوا أهنم على حق، وأانَّ فجحدوا وحدانيتك، وعبدوا غَتك، أبن تسلِّ 

                                                           

 .ٚٙ/ ٔٔ( التحرير والتنوير ٚٛ)
 .ٜٕ/ ٚتفسَت أيب السعود ( ٛٛ)
 .ٜٙ٘/ ٕٕ( تفسَت الطربي ٜٛ)
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َِثٗ ﴿أهنم دعوا رهبم فقالوا:  عن قوم موسى  وأخرب  َِا فِۡخ َِا ََل ََتَۡػۡي ٍِنيَ  َربَّ َٰيِ ِٔۡم ٱىظَّ أي ال تنصرىم  ،[٘ٛ]يونس:﴾ّىِۡيَل
فيكون ذلك فتنًة  ،على حقأهنم  يظنِّوا، فتنصر وتسلِّط أعداءان عليناال ، وقيل: اظتعٌت: لنا عن الدين علينا، فيكون ذلك فتنةً 

 .(ٜٔ)، وال مانع من زتل اآلية على اظتعنُت(ٜٓ)عتم
قالوا:  ،من الفت، ما ظهر منها وما بطنوا اب ذُ وَّ عَ تَـ ": أن يتعوذوا من الفت، فقال عتم أصحابو  وقد أوصى النيب 

 .(ٕٜ)"نعوذ اب من الفت ما ظهر منها وما بطن
 .(ٖٜ)فينبغي للمسلم أن يالزم ىذا الدعاء، وال سيما يف ىذا العصر الذي كثرْت فيو الفت وتنوَّعْت، نسأل هللا العافية

                                                           

  .ٖٓٚ/ ٛتفسَت القرطيب ، و ٕٔ٘/  ٕٔتفسَت الطربيانظر  (ٜٓ)
 .ٕٖٚتفسَت السعدي ص: انظر ( ٜٔ)
 .ٕٚٙٛح  ٜٜٕٔ/ٗأخرجو مسلم ( ٕٜ)
والباطن  ،يف البدن اظتتناولة لدفع رتيع اظتكروىات ،وىي من األلفاظ العامة ،يف األمر بسؤال العافية األحاديثُ  تْ رَ ثُـ وقد كَ قال النووي: " (ٖٜ)

 .ٙٗ/ ٕٔمسلم صحيح  شرح" اللهم إين أسألك العافية العامة يل وألحبائي وصتميع اظتسلمُت ،يف الدين والدنيا واآلخرة
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 اخل امت ة
 ىذا اظتوضوع أَذكر أىم النتائج اليت ظهرْت من خالل مباحثو، وىي كما يلي: ختام ويف

 أو مكروه من اإلنسانُ  لو ضُ رَّ عَ تَـ يَـ  ما، ويف االصطالح: واالختبار واالمتحان االبتالءمبعٌت ( َتَ مصدر )فَـ يف اللُّغة:  ةُ نَ تْـ الفِ  (1
 . شر أو خَت من نفسو يف يـُْبِطُنوُ  ما يُْظِهرُ  ػتبوب

 .سورة وثالثُت اثنتُت يف مرًة، ستُت الكرمي القرآن يف ومشتقاهتا( الفتنة) كلمةُ  َوَرَدتْ  (2

 :معنيُت إىل اظتعاين ىذه َردُّ  نتكن التأمُّل وعند متعددة، ومعانٍ  أَْوُجوٍ  على الكرمي القرآن يف( الفتنة) كلمةُ  وردت وقد (3
كل منهما وجوه متعددة، ذكرىا اظتفسرون، وأصحاب كتب الوجوه   يف ويدخل االبتالء، نتيجة: الثاينو  االبتالء،: األول

 والنظائر.

 رئيسُت، نوعُت إىل هاتقسيمُ نتكن  القرآنية، اظتفردةومن خالل دراسة  ؼتتلفة، ابعتبارات متعددة أقسام إىل الفتنة قسمتن (4
 .والرَّخاء ابطتَت والفتنة والشدَّة، ابلشرِّ  الفتنة: وقتا عديدة، صورٌ  حتتهما يندرج

 االستفهام ، أسلوب النهي، أسلوب،األمر أسلوب :يلي ما أبرزىا متعددة، أبساليب القرآن يف (الفتنةُ ) ذُِكَرتْ  (5
 الوعيد، أسلوب الدعاء.  أسلوب، اإلنكاري

 وىذه بعض الوصااي اليت آمل من الباحثُت األخُذ هبا:

 ، وحترير معانيها. والنظائر الوجوه دراسة دالالت األلفاظ اليت ذكرىا أصحاب كتب (1

توظيف دراسة اظتفردة القرآنية يف دراسة اظتوضوع القرآين، واالستعانة بذلك يف فهم دالالت وىداايت اآلايت اليت وردت  (2
 يف سياقها.

 اتِّباع ىدي القرآن الكرمي يف اجتناب الفتنة، والبعد أسباهبا.  (3

 .دمحم وعلى آلو وصحبو أرتعُتوصلى هللا على نبينا ، واضتمد  رب العاظتُت
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Qassim University  

  

Abstract 

This research aims to provide the meanings and implications of the term "Fitnah" (sedition) in the holy 
Quran, and to derive the subtleties of its verses and guidance. This research includes an introduction, a 
preamble, five chapters, and a conclusion, in which I spoke about the meanings of that word in addition 
to both its linguistic and terminological meanings, types of "fitnah," and the methods of mentioning it all 
along the holy book.  

The research methodology: in this research, I have followed the objective interpretation method with 
taking into consideration the common scientific research procedures. 

The research's significant results are that the word "fitnah" and its derivatives were mentioned sixty times 
in the holy Quran in various meanings and ways. These meanings could be categorized into two 
significant meanings, affliction and the consequence of affliction. Another result is that "fitnah" is divided 
into two main types: "fitnah" with evil and distress, and "fitnah" with good and prosperity, amongst each 
there are many images in the holy Quran referring to this concept.  

The research's main recommendations are studying semantics and editing the meaning of the terms that 
are mentioned in the books of El-woudjouh wa El nadhair. Moreover, employing the study of Quranic 
semantics in learning Quranic topics is also recommended, and finally following the teachings of the holy 
Quran to avoid "fitnah" and its causes. 
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 فهرسُادلصادرُ

 الكتب، عامل ، إشتاعيل دمحم بن شعبان: حتقيق ، البنَّا دمحم بن ألزتد ، عشر األربعة ابلقراءات البشر فضالء إحتاف -1
 .ىـٚٓٗٔ ، األوىل الطبعة

 صاحل بن ودراسة، إلبراىيم رتعاً  الكرمي القرآن آخر إىل الكهف سورة أول من التفسَت، يف تيمية ابن اختيارات -2
 .ىـٖٗٗٔ األوىل الطبعة الرايض، التدمرية، دار اضتميضي،

ىــ ، دار إحياء الًتاث العريب، ٔٔٗٔالكرمي )تفسَت أيب السعود( الطبعة الثانية، إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن  -3
 .بَتوت

مية، يىــ ، مكتبة ابن تٖٔٗٔأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ) تفسَت دمحم األمُت الشنقيطي( ، الطبعة األوىل ،  -4
 .القاىرة

 .ىـ ٕٔٗٔ األوىل، الطبعة بَتوت، العلمية، الكتب دار النَّحَّاس، جعفر أليب للنحاس، القرآن إعراب -5
 .القاىرة ، اضتديث دار ، السيد غتدي:  حتقيق ، القيم البن ، الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة -6
 ىــ .ٔٔٗٔالطبعة الثانية  ،ىــ ، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوتٔٔٗٔ( الطبعة الثانية يط )تفسَت أيب حيان األندلسيحر االب -7
 ىــ.ٛٓٗٔالطبعة الثالثة ، ، دار الكتب العلمية، بَتوتاصترجاين الشريف علي بن دمحم بن عليلالتعريفات،  -8
 .اظتنورة اظتدينة ، واضتكم العلوم مكتبة ، عاشور ابن الطاىر دمحم تفسَت والتنوير، التحرير -9

، الطيب دمحم أسعد: الرازي، ت حامت أيب بن دمحم بن الرزتن عبد دمحم يب(، ألالعظيم القرآن فسَت)ت حامت أيب ابنتفسَت  -11
 .ىـ ٜٔٗٔ  الثالثة: الطبعة، مكة، الباز مصطفى نزار مكتبة

 األوىل الطبعة الرايض، الرشد، مكتبة اطتليفة، العزيز عبد حتقيق تيمية، ابن اإلسالم لشيخ أشكلت، آايت تفسَت -11
 .هٚٔٗٔ

، العريب الًتاث إحياء دار، اظتهدي الرزاق عبد، ت: البغوي مسعود بن اضتسُت دمحم ، أليبالتْنزيل معامل البغوي، تفسَت -12
 .ىـ ٕٓٗٔ ، األوىل:  الطبعة، بَتوت

، العريب الًتاث إحياء دار، البيضاوي عمر بن هللا عبد الدين ناصر، لالتأويل وأسرار التنزيل أنوار، البيضاوي تفسَت -13
 .ىـ ٛٔٗٔ  األوىل الطبعة، بَتوت
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 ، األوىل الطبعة ، بَتوت ، العريب الًتاث إحياء دار عاشور، بن دمحم أيب:  حتقيق والبيان، الكشف الثعليب، تفسَت -14
 . ىـٕٕٗٔ

 . ىـٔٔٗٔ ، األوىل الطبعة لبنان، بَتوت، العلمية، الكتب دار الرازي، الدين لفخر ، الكبَت التفسَت الرازي، تفسَت -15
 الرسالة، مؤسسة اللولتق، الرزتن عبد: حتقيق للسعدي، اظتنان، كالم تفسَت يف الرزتن الكرمي تيسَت السعدي، تفسَت -16

 ه.ٕٓٗٔ ، األوىل الطبعة
، بَتوت ة،العلمي الكتب دار، السود عيون ابسل دمحم، حتقيق: القاشتي الدين مالصت (التأويل ػتاسنتفسَت القاشتي ) -17

 .ىـ ٛٔٗٔ األوىل: الطبعة
 ىــ .ٗٔٗٔمد رشيد رضا ، دار اظتعرفة ، بَتوت تفسَت القرآن اضتكيم ) الشهَت بتفسَت اظتنار (  -18
 الثانية الطبعة الرايض، ، طيبة دار السالمة، سامي: حتقيق ،تفسَت القرآن العظيم ) تفسَت اضتافظ ابن كثَت ( -19

 .ىـٕٓٗٔ
 الكتب دار ، الرحيم عبد بن اظتقصود عبد: راجعو اظتاوردي، علي اضتسن أليب والعيون، النكت اظتاوردي، تفسَت -21

 .العلمية
 .ىـٕٛٗٔ األوىل، الطبعة عمار، دار الدغامُت، لزايد فيو، البحث ومنهجية اظتوضوعي التفسَت -21
الطربي )تفسَت ابن جرير  جرير بن دمحم جعفر أليب ،(الطربي جرير ابن تفسَت) القرآن آي أتويل عن البيان جامع -22

 ىـ. ٕٕٗٔ األوىل الطبعة ، القاىرة ىجر دار ، الًتكي هللا عبد حتقيق الطربي(،
 ىـ. ٕٛٗٔ األوىل الطبعة الرسالة، مؤسسة الًتكي، هللا عبد حتقيق( القرطيب تفسَت) القرآن، ألحكام اصتامع -23
 .ىــ ، دار الكتب العلمية، بَتوتٔٔٗٔالدر اظتنثور يف التفسَت اظتأثور ، للسيوطي ، الطبعة األوىل  -24
 دمشق ، القلم دار ، اطتراط أزتد:  حتقيق ، اضتليب السمُت يوسف بن ألزتد ، اظتكنون الكتاب علوم يف اظتصون الدر -25

 .  ىـٖٔٗٔ ، األوىل الطبعة ،
 ، ت:اصتوزي دمحم بن علي بن الرزتن عبد الفرج أيب الدين مالصت ،( اصتوزي ابن تفسَت)  التفسَت علم يف اظتسَت زاد -26
 . ىـ ٕٕٗٔ  ألوىلا الطبعة، بَتوت، العريب الكتاب دار، اظتهدي الرزاق عبد
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صحيح البخاري، أليب عبد هللا دمحم بن إشتاعيل البخاري، ) مع فتح الباري( أخرجو وصححو: ػتب الدين اطتطيب، -27
دار اظتعرفة، بَتوت.

.، اظتطبعة اإلسالمية ، استانبول صحيح مسلم ، أليب اضتسُت مسلم اضتجاج القشَتي ، حتقيق : دمحم فؤاد عبد الباقي -28
الطبعة الدمام، القيم، ابن دار السبت، عثمان بن خالد: بو اعتٌت التفسَت، يف الشنقيطي غتالس من النمَت العذب -29

.ىـٕٗٗٔ األوىل
الطبعة بَتوت، الكتب، عامل دار التنوجي، دمحم: حتقيق اضتليب، للسَّمُت األلفاظ، أشرف تفسَت يف اضتفاظ عمدة -31

.ىــٗٔٗٔ األوىل
دين اطتطيب، دار اظتعرفة ، البخاري ، البن حجر العسقالين ، صححو وأخرجو ػتب الفتح الباري بشرح صحيح  -31

.بَتوت
الرايض، القاسم، دار السحيباين، الرزتن عبد بن اضتميد لعبد الكرمي، القرآن ضوء يف منها اظتسلم وموقف الفتنة -32

.األوىل الطبعة
والتوزيع، للنشر والثقافة العلم دار سليم، إبراىيم دمحم: عليو وعلق حققو العسكري، ىالل أليب اللغوية، الفروق -33

.القاىرة
.ىـ٘ٔٗٔ األوىللبنان، الطبعة  بَتوت، ، العلمية الكتب دار آابدي، لفَتوزد الدين اجمل ،ايط القاموس -34
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ) تفسَت الزؼتشري( ، أليب القاسم ػتمود بن عمر -35

الزؼتشري ، دار اظتعرفة ، بَتوت.
لسان العرب ، مد بن مكرم بن منظور ، حتقيق : عبد هللا عبد الكبَت وزميليو ، دار اظتعارف ، القاىرة . -36
عبد: حتقيق دمحم عبد اضتق بن عطية األندلسي، يبارر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز ) تفسَت ابن عطية(، أل -37

ىـ. ٕٕٗٔ األوىل: الطبعة بَتوت، العلمية، الكتب دار دمحم، الشايف عبد السالم
 . مٜٛٛٔ الطبعة األوىل بَتوت، لبنان، مكتبة ، الرازي بكر أيب بن دمحم الدين زينل ، الصحاح ؼتتار -38
. ىـٜٕٗٔ الثانية الطبعة بَتوت، الرسالة، مؤسسة  األرانؤوط، شعيب: حتقيقو على أشرف مسند اإلمام أزتد، -39
.ىـٛٓٗٔ بَتوت، اصتيل دار الباقي، عبد فؤاد دمحم: وضعو الكرمي، القرآن أللفاظ اظتفهرس اظتعجم -41
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غتلة العلوم الشرعية 

 م (ٕٕٓٓىـ / سبتمرب  ٕٗٗٔ) ػترم    ٜٜٙ - ٓٚٙ(، ص ص ٔ(، العدد )ٗٔاجمللد )جامعة القصيم، 

احلميضيُهللاُعبدُبنُصاحلُبنُإبراهيم.ُد.ُأ

.ىـٛٔٗٔ الثانية الطبعة القاىرة، اضتديث، دار شليب، اصتليل عبد حتقيق للزجاج، القرآن، معاين -41
، تركيا.، اظتكتبة اإلسالمية ، استانبول اظتعجم الوسيط، إعداد رتاعة من الباحثُت -42
ىــ ، دارٕٔٗٔطبعة األوىل اظتفردات يف غريب القرآن ، للراغب األصفهاين ، حتقيق صفوان عدانن داودي ، ال -43

، دمشق .العلم
مطبعة مصطفىىــ ، ٜٜٖٔمقاييس اللغة ، أليب اضتسُت أزتد بن فارس، حتقيق : عبد السالم ىارون، الطبعة الثانية  -44

.البايب اضتليب ، مصر
ىـ.ٕٜٖٔ، للنووي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، الطبعة الثانية، اضتجاج بن مسلم صحيح شرح اظتنهاج -45
التفسَت مؤدتر إىل مقدم حبث النصَتات، ػتمود صتهاد ونقد، أتصيل القرآنية واظتصطلحات اظتفاىيم يف البحث منهجية -46

.ىــٖٔٗٔ عام اظتتحدة العربية اإلمارات يف الشارقة جبامعة اظتعقود الكرمي، للقرآن اظتوضوعي
الكرمي، ألزتد الربيدي وفهد الضالع، دار التدمرية، الرايض، الطبعة األوىل القرآن يف والنظائر الوجوه موسوعة -47

ىـ.ٖ٘ٗٔ
بَتوت، الرسالة، مؤسسة الراضي، الكرمي عبد دمحم حتقيق ، اصتوزي البن والنظائر، الوجوه علم يف النواظر األعُت نزىة -48

.هٗٓٗٔ األوىل، الطبعة
.العريب الكتاب دار ، اصتزري البن ، العشر القراءات يف النشر -49
النهاية يف غريب اضتديث واألثر، البن األثَت اصتزري ، حتقيق : طاىر الزاوي وػتمود الطناحي، دار الفكر ، بَتوت. -51
.هٜٔٗٔ األوىل الطبعة دمشق، الفارايب، مكتبة اطتيمي، فاطمة حتقيق للداَمغاين، والنظائر الوجوه -51
.ىـٕٖٗٔ الثانية الطبعة الرايض، الرشد، مكتبة الضامن، حامت حتقيق سليمان، بن ظتقاتل والنظائر، الوجوه -52
دار وزمالئو، اظتوجود عبد عادل: حتقيق ، الواحدي أزتد بن علي اضتسن أليب ، اجمليد القرآن تفسَت يف الوسيط -53

.ىـ٘ٔٗٔ ، األوىل الطبعة ، العلمية الكتب
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