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Abstract
Combining the Quranic lesson and the semantic lesson is the purpose of the research. In order to clarify and
clarify the meaning of the term (fitnah) and after completing counting its places in the Holy Qur’an with the
help of the indexed dictionary of the words of the Holy Qur’an, a plan was drawn up and its words were
studied semanticly, in order to know their singular and syntactic meanings. Significance in language and
terminology After that, the research came with fourteen demands, which were divided according to the
meanings of sedition. And I completed it with a conclusion that showed the most important findings of the
research and the most important results: The linguistic use is broader than the Quranic use, so we find that
the Holy Quran did not use all the meanings of (fascination). The research showed that (fascination) in its
origin denotes (test), and the Holy Qur’an used the noun and the verb from it, and it comes with many
meanings in the Holy Qur’an that we explained in the folds of the research; Including: disbelief, polytheism,
apostasy, affliction, trial and examination, and others. This term is mentioned in the Holy Qur’an a lot in its
actual and nominal forms, and this is evidence of its importance in Qur’anic usage.

امللخص

الجمع بين الدرس القرآني والدرس الداللي هو غاية البحث .ولتوضيح وابانة معنى لفظ (فتن) وبعد إتمام إحصاء مواضعها في القرآن

الكريم بمساعدة المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم وضعت خطة ودرست ألفاظها داللياً ،وذلك لمعرفة معانيها اإلفرادية والتركيبية ،فقام
البحث على مقدمة وتمهيد جعلته على شقين األول عن معنى الفتنة وأنواعها في المعجمات ،والثاني عن الداللة في اللغة واالصطالح بعد

ذلك جاء البحث بأربعة عشر مطلباً قسمتها على حسب معاني الفتنة ،وكان تقديم المطالب بحسب كثرة ورود المعنى في القرآن الكريم
وكذلك بحسب شهرته في المعجمات ،واتممتها بخاتمة بينت فيها أهم ما توصل إليه البحث ومن أهم النتائج :إن االستعمال اللغوي أوسع من

أن القرآن الكريم لم يستعمل معاني(فتن) كلها .وأظهر البحث أن (فتن) في أصله يدل على (االختبار) ،واستعمل
االستعمال القرآني فنجد ّ
القرآن الكريم منه االسم والفعل ،ويأتي على معان كثيرة في القرآن الكريم بيناها في ثنايا البحث؛ منها :الكفر والشرك والردة والبالء واالختبار
واالمتحان ،وغيرهاُ .ذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم كثي ار بصوره الفعلية واالسمية وهذا دليل على أهميته في االستعمال القرآني.

املقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد االنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطبين الطاهرين وصحبه أجمعين .اما بعد َّ
فإن

فصحة
الجمع بين الدرس القرآني والدرس الداللي هو غاية البحث؛ وذلك للحث على التأمل في آيات القرآن وألفاظه الذي ال تنقضي عجائبه،
ّ

التأمل  ،وسداد الفهم يعطي المعنى القرآني المراد .ولتوضيح وابانة معنى لفظ (فتن) وبعد إتمام إحصاء مواضعها في القرآن الكريم بمساعدة
المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم وضعت خطة ودرست ألفاظها داللياً  ،وذلك لمعرفة معانيها اإلفرادية والتركيبية وبذلك قام البحث على

مقدمة وتمهيد جعلته على شقين األول عن معنى الفتنة وأنواعها في المعجمات ،والثاني عن الداللة في اللغة واالصطالح بعد ذلك جاء
البحث بأربعة عشر مطلباً قسمتها على حسب معاني الفتنة ،وكان تقديم المطالب بحسب كثرة ورود المعنى في القرآن الكريم وكذلك بحسب

شهرته في المعجمات ،واتممتها بخاتمة بينت فيها أهم ما توصل إليه البحث ،ثم قائمة للمصادر والمراجع .ولكثرة وروده في القرآن الكريم

وكونه بحثا ولضيق الوقت ,اخترنا من بين تلك المعاني ثالثة عشر معنى وهي المعاني االشهر واالكثر ورودا في القران الكريم.

التمهيد:

أوال :الفتنة وأنواعها في المعجمات

اخِتب ٍار .و ِمن َذلِك اْلِف ْتنةُ)( .)1وجاء في العين َفتَن فالن يْفِتن فهو ِ
ِ ٍ
ُّون أَصل ِ
َّ
فات ٌن أي:
ْ َ َ
ٌ َ ُ
َ
صح ٌ
يح َي ُد ُّل َعَلى ْابت َالء َو ْ َ
اء َوالن ُ ْ ٌ َ
اء َوالت ُ
َفتَ َن( :اْلَف ُ
ِ
ِ
ِ
الرجل
الَ :فتَ َن
َي َمْفتُ ٌ
ون ،ومصدر فتن الُفتُون ،وهو الزم ،وفتَ َن وا ْفتَتَ َنَ ،ج َعَلوه َال ِزًما َو ُمتَ َع ّدًيا ويقالَ :فتََنة ُ
ُ
غيره َوُيَق ُ
الَ :قْل ٌب َفات ٌن،أ ْ
ُمفتَت ٌنَ ،وُيَق ُ
()2
َّ
ِ
كالوَرق الفتين أي :المحترق ،وقوله تعالى:
اق الشيء
بالم أرَة وا ْفتَتَ َن ،وأَهل اْل ِح َج ِاز َيُقولُ َ
ون :فتََن ْته الم أرَةُ ِإذا َول َه ْته وأَحبها  ،والَف ْت ُنِ :إحر ُ
بالنار َ
انَّ :
ان(.)3وتخرج الفتنة إلى ٍ
(ي ْوم ُه ْم َعَلى َّ
معان عدة ذكرها اصحاب المعجمات ،ومنها:
الش ْي َ
الن ِار ُيْفتَُن َ
طُ
قونَ ،واْلَفتَّ ُ
ون)الذاريات ، 13أي؛ ُي َ
حر ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اختالف َّ
الناس ب ْاْل َراء ،وكذلك الف ْتنةُ اإلحراق
الكْف ُر،والقتل وتأتي الف ْتنة بمعنى
الد ،و ُ
ال ،وكذلك الف ْتنة األ َْو ُ
ُ
اال ْخت َب ُار ،والم ْحنة ،والف ْتنة اْل َم ُ
ُّ
طَلِبها .و ِ
ِ
ِ ِ
الف ْتنة ِ
طَل ِب ُّ
ِب َّ
الخ ْب َرةُ واالختبارَ .وَق ْولُ ُه َع َّز َو َج َّلِ( :إَّنا
ون ِب َ
الُ :ف َال ٌن َمْفتُ ٌ
الد ْن َيا َق ْد َغال في َ َ
الن ِار؛ وقد تأتي الف ْتنة في التأْويل الظْلمُ .يَق ُ
ِ ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
اه َنا ِإعجاب اْل ُكَّف ِار ِب ُكْف ِرِه ْم.
َج َعْلناها ف ْت َن ًة للظالم َ
َي :خ ْب َرًة ،وقالوا الف ْتنة َه ُ
ين)الصافات63؛ أ ْ
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ِ
ِ
ِ
الف ْتن ُةِ :إعجابك ِب َّ ِ
وِ
َّج ُل وُفِت َنَ ،ف ُهَو َمْفتُون ِإذا أَصابته ِف ْتنة َف َذ َه َب
ُ
الش ْيء ،فتََنه َيْفت ُنه َف ْتناً وُفتُوناًَ ،ف ُه َو فات ٌن ،وأَْفتََنه؛ وأَباها األَصمعي ،وأُْفت َن الر ُ
ض ُّل ع ِن اْلح ِق .و ِ
ِ
العبادِ ،
ض ُّل ِ
طان ألَنه ي ِ
الفاتن :الم ِ
ماُله أَو عْقُله فهو مجنون ،و ِ
الفات ُنَّ :
ِ
الف ْتنةَّ :
صَف ٌة َغالَِب ٌة عليه،والفتنة
َ
الش ْي َ ُ
َ
َ ُ
َ ُ
ُ
َّ
الض َال ُل واإلثم .و ُ ُ
ِ
الضاللة وتأتي بمعنى استعمال النفس للنوم فروي ع ِن اْلمَف ِس ِر ِ
وها ِفي
َُ َ َ ُ ّ َ
استَ ْع َمْلتُ ُم َ
َّصتُ ْم)الحديد 14؛ ْ
ين في َق ْولِه َع َّز َو َج َّلَ ( :فتَْنتُ ْم أ َْنُف َس ُك ْم َوتَ َرب ْ
ِ
ول
اك ُفتُوناً)طه40؛ أَي أَخَل
َ
(وَفتََّن َ
صناك ِإخالصاًَ .وَق ْوُل ُه َع َّز َو َج َّلَ :و ِم ْن ُه ْم َم ْن َيُق ُ
الف ْتنةَ ،وِق َ
يل :أ ََن ْمتُموها .وبمعنى اإلخالص كَق ْوُل ُه تَ َعاَلىَ :
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وروي عن َّ
َّاج :وقيل ِإن المنافقين َه َزُؤوا
الزج ُ
ياي ِباْل ُخ ُرو ِجَ ،وَذل َك َغ ْي ُر ُمتََي ّس ٍر لي فآثَ ُم؛ ُ
ا ْئ َذ ْن لي َوال تَْفتّني؛ بمعنىَ :ال تُ ْؤث ْمني بأَمرك إ َ
ِباْلمسلِ ِمين ِفي َغ ْزوِة تَبوك َفَقاُلوا ي ِريد َ ِ
َّللاُ ُس ْب َح َان ُه َوتَ َعاَلى أَنهم َق ْد سَقطوا
الَ :ال تَْفِتِّني أَي َال تَْفِتِّني ِب َبَنا ِت األَصفر ،فأَعلم َّ
ُ ُ
ُْ َ
َ ُ َ
ون َب َنات األَصفر َفَق َ
ِ ()4
الف ْت ِ
اإلثم ،و ِ
ِفي ِ
نة أَي ِفي ِ
الك َالم هي ال ُم ِميَل ُة َع ِن اْل َح ّق  .فالفتنة (لفظ يجمع معنى مرج واضطراب أحوال أحد وتشتت باله بالخوف
الف ْتنة ِفي َ
والخطر على األنفس واألموال على غير عدل وال نظام وقد تخصص وتعمم بحسب ما تضاف إليه أو بحسب المقام يقال فتنة المال وفتنة
الدين)

()5

.

ثانيا :الداللة

ٍ
معان عدة في مقدمتها (البيان والدليل)  ،قال ابن فارس (ت 395هـ) ( :الدال والالم
(دل)  ،ولها
الداللة لغة مأخوذة من مادة ّ
ِ
الشيء  ،فاألول قولهم َ :دَلْل ُت فالناً على الطريق  .والدليل األَمارة
اب في
أصالن  ،أحدهما  :إبان ُة الشيء بأَمارة تتعلمها  ،واْلخر  :اضطر ُ
ٍ ()3
قسم فيه
في شيء ) .وابن جني عقد باباً في خصائصه عنوانه (في الداللة اللفظية والصناعية والمعنوية)  ،الذي ُعني بدالالت األلفاظّ ،
اه َّن الداللة اللفظية  ،ثم الصناعية  ،ثم المعنوية
الداللة على ثالثة أقسام  ،جاعالً ترتيبها من حيث القوة والضعف على مراتب ثالثة  :أقو ُ
وصل به إلى معرفة الشيء  ،كداللة األلفاظ على المعنى  ،واإلشارات  ،والرموز
بأنها ( :ما ُيتَ َّ
عرفها الراغب ّ
 ،أما الداللة اصطالحا  ،فقد ّ
()1

الكتابية  ،والعقود في الحساب)

الدال ،والثاني هو المدلول) (.)5

()4

وعرفها الجرجاني( :هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ،والشيء األول هو
ّ .

املطلب االول) :الفتنة) مبعين (الشرك) أو(الردة)

وكم ِف ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
وكم واْلِف ْتن ُة أ َ ِ
ِ
َّ
يه
قال
وه ْم ِم ْن َح ْي ُث أ ْ
وه ْم َوأ ْ
َخ َر ُج ُ ْ َ َ
َش ُّد م َن اْلَق ْت ِل َوَال تَُقاتُل ُ
َخ ِر ُج ُ
وه ْم َح ْي ُث ثَقْفتُ ُم ُ
تعالى((وا ْق ُتُل ُ
وه ْم ع ْن َد اْل َم ْسجد اْل َح َار ِم َحتى ُيَقاتُل ُ ْ
َ
ِ
ِ
ين)) (البقرة ( )191ذهب المفسرون إلى ان تفسير لفظة (فتنة) تعني (الشرك) قال الطبري (والشرك
َفِإ ْن َق َاتُل ُ
اء اْل َكاف ِر َ
وك ْم َفا ْق ُتُل ُ
وه ْم َك َذل َك َج َز ُ

باهلل اشد من القتل)

()6

ثم ذكر ان اصل الفتنة االبتالء واالختبار ,قال الطبري فتأويل الكالم :ابتالء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير

مشركا باهلل من بعد اسالمه اشد عليه واضر من ان يقتل مقيما على دينه متمسكا عليه,محقا فيه

()7

,وارتداد المؤمن الى الوثن والشرك اشد

من ان يقتل محقا والفتنة في االصل االختبار,فاالختبار الخبيث المفتن المؤدي الى الكفر اشد من القتل

()8

 ,وكذلك اكد هذا المعنى ابن

()9
ول ْارِت َد ُاد اْل ُم ْؤ ِم ِن ِإَلى اْل َوثَ ِن
كثير (الفتنة اشد من القتل ...ويقول الشرك اشد من القتل ),وعن مجاهد ان لفظة (الفتنة) تعني (الردة)َ (:يُق ُ
أَ ِ
َن ُيْقَت َل ُم ِحًّقا)( )10فتكون بمعنى (الردة) ،اي :ارتداد المؤمن الى الوثن يكون اشد عليه من القتل( ،)11وروي عن قتادة ومقاتل أنها
َش ُّد م ْن أ ْ

بمعنى الشرك( ،)12ومنهم من جعلها بمعنى الكفر والضالل( . )13والذي جعل الفتنة تخرج الى معنى الشرك؛ الن الشرك فساد في االرض
أن الشرك أشد من القتل
يؤدي الى الظلم,وجعل الشرك اعظم من القتل؛الن الشرك ذنب يستحق صاحبه الخلود في النار وليس القتل فثبت ّ
( , )14وكذلك فإن الفتنة لفظ يأتي بمعنى مزج واضطراب وخوف من خطر على االنفس واالموال وال نظام وال عدل ( ،)15وال يكون ذلك إال
عند المشركين حين يجدون المسلمين بهذا المقام الذين يريدون فيه دخول الحرم المكي وفتح مكة آنذاك ,فالمسلمون في مكه كانوا يشتمون

ويقربون ويسخر منهم فاستحق مشركي مكة القتل(. )16
()17
ِ
ون ِف ْت َن ٌة
وه ْم َحتَّى َال تَ ُك َ
((وَقاتُل ُ
القتل ,وذلك لقوله تعالى َ
بالقتال يزيح الكفر والفتنة( ,)18وسبب نزول النص يؤيد ذلك

ويرى الزجاج ان كفر المشركين في هذه االمكنة وفي االشهر الحرام اشد من
الد ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ
ين) (البقره ))193فاألمر
َوَي ُك َ
ان ِإ َّال َعَلى الظالم َ
ين َّهلل َفِإ ِن ْانتَ َه ْوا َف َال ُع ْد َو َ
ون ّ ُ
أن المشركين في مكة كانوا يفتنون المؤمنين بالتعذيب ويكرهونهم عن الكفر
فقيل ّ

ثم عيروا المؤمنين بأنهم قتلوا احد المشركين في الشهر الحرام ثم نزلت االية ,وكذلك هوسبب االية (يسألونك عن الشهر الحرام)؛ الن تعذيبهم

()19
أن المعنى يعطي معنى الشرك ،فالفتنة في
أظن ّ
للمؤمنين في البلد الحرام وفي الشهر الحرام اشد واعظم اثما من القتل في الشهر الحرام .و ّ
أن االختبار الخبيث الذي يؤدي الى الكفر هو اشد من القتل فيكون تفسير الشرك والكفر باعتبار
االصل االختبار فيمكن تأويل الكالم ّ
ِ
ِ
ين َِّهللِ َفِإ ِن ْانتَ َه ْوا َف َال
المقصود من المعنى وليس باعتبار مدلول اللفظ( .)20وكذلك في قوله
ون ِف ْتَنةٌ َوَي ُك َ
وه ْم َحتَّى َال تَ ُك َ
ون ّ
الد ُ
تعالى(:وَقاتلُ ُ
َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ون
ين ُكُّل ُه َِّهللِ َفِإ ِن ْانتَ َه ْوا َفِإ َّن َّ
ين) البقره ( ، )193وقوله
َّللاَ ِب َما َي ْع َملُ َ
ون ِف ْتَنةٌ َوَي ُك َ
وه ْم َحتَّى َال تَ ُك َ
ون ّ
الد ُ
ان ِإ َّال َعَلى الظالم َ
ُع ْد َو َ
تعالى((:وَقاتلُ ُ
َ



 







(فنت) يف القران الكريم ( دراسة داللية )

ِ
ير))(االنفال ( )39فقد جاءت (الفتنة) بمعنى(الشرك)عند الطبري :حتى ال يكون شركاً
َبص ٌ
 ,عليها قاتل نبي هللا صلي هللا عليه وسلم واليها دعا.وأكد هذا المعنى ابن كثير(:يعني حتى ال يكون شرك ...حتى اليفتن مسلم عن دينه
ويكون الدين كله هلل حتى يقال :ال اله اال هللا

()21

)(,)22فقاتلوهم حتى يسلموا فال يقبل من عبده االوثان ،وال يقبل إال االسالم( ,)23ويرى الزجاج ان الفتنة هنا معناها:الكفر ,ودليله تكملة االية
ِ
ين ُكُّل ُه َِّهللِ) (, )24فالقرينة هنا واضحة وهي القتال ,والقتال غاية إلزالة الفتنة ,فالفتنة تكون هنا بمعنى الشرك ,فالمشرك ال تقبل منه
(وَي ُك َ
ون ّ
الد ُ
َ
جزية كاصحاب الكتب السماوية بل يدخل االسالم أو يقتل(. )25

املطلب الثاني( :الفتنة) مبعنى(االبتالء)

ُختُك َفتَُقول هل أَدُّل ُكم عَلى من ي ْكُفلُه َفرجعن ِ ِ
ِ
اك ِم َن اْل َغ ِّم
َّيَن َ
ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ
قال تعالى ((ِإ ْذ تَ ْمشي أ ْ َ
ُم َك َك ْي تََق َّر َع ْيُن َها َوَال تَ ْح َزَن َوَقَتْل َت َنْف ًسا َفَنج ْ
اك إَلى أ ّ
ِِ
ين ِفي أ ْ ِ
ِ
وسى (طه ( ))40جاء في هذا المعنى ان (الفتنة) بمعنى (االبتالء) واختلف
اك ُفتُ ً
ونا َفَلِب ْث َت سن َ
َوَفتََّن َ
َهل َم ْد َي َن ثُ َّم ج ْئ َت َعَلى َق َد ٍر َيا ُم َ
اهل التأويل في قوله (وفتناك فتوناً) فيرى الضحاك ومقاتل أنها بمعنى ابتليناك ابتالء(( ،)26يعِني اْلب َالءِ :إْلَقاؤه ِفي التَّاب ِ
وت ،ثُ َّم ِفي اْلَب ْح ِر،
َْ
ُ
ُُ
َ َ
()28
()27
ِ
ِ
َّ
ِ
ثُ َّم اْلِتَقا ُ ِ ِ
أن المعنى اختبرناك اختبا اًر  ,فمنذ
وج ُه م َن اْل َمد َين َة َي ْخ َشى الطَل َب َخائًفا َيتَ َرَّق ُب)  ,ويرى ابن عباس ّ
ط آل ف ْرَع ْو َن ِإيَّاهُ ،ثُ َّم ُخ ُر ُ

والدة نبينا موسى فكان فرعون يذبح اطفال تلك السنة فاالبتالء على قومه ,فهي محنة بعد محنة( ,)29وجمع ابن كثير المعنين بأنهما االختبار
()31
()30
(ك ُّل َنْف ٍ
وك ْم
س َذ ِائَقةُ اْل َم ْو ِت َوَنْبلُ ُ
واالبتالء  ,وهذا هو المعنى االصلي في لفظة (فتن) ،وقيل أنها تعني المحنة .وكذلك في قولل تعالىُ :
ِب َّ
أن تأويل الكالم ال يخرج عن (:
الش ِّر َواْل َخ ْي ِر ِف ْت َن ًة َوإَِل ْي َنا تُْر َج ُع َ
ون )(االنبياء( )35فلفظة (الفتنة) جاءت هنا بمعنى(االبتالء) ذكر الطبري ّ
نبتليكم ايها الناس بالشر وهو الشدة وبالخير وهو الرخاء والسعه والعافيه ،وذكر من قال ذلك أن الفتنة هي بالرخاء والشدة كالهما بالء)(.)32

وكذلك جاء في تفسير ابن كثير ان معنى(الفتنة)هو (ابتالء) اي :نبتليهم بالمصائب تاره وبالنعيم تاره اخرى لننظر من يشكر منكم ومن
يكفر منكم (ونبلوكم) ويقول :نبتليكم بالشر والخير فتنة

()33

صبركم واالبتالء بالخير لنعلم كيف يكون شكركم(.)34

,فالبالء قد يكون ابتالء بالنعمة وابتالء المحنة  ,فاالبتالء بالشر لنعلم كيف هو

املطلب الثالث ( :الفتنة) مبعين (االختبار)

اسي ِة ُقلُوبهم وإ َّ َّ ِ ِ
ِ
طان ِف ْت َن ًة لَِّل ِذ ِ
قال تعالى ((لِ َي ْج َعل ما ُيْلِقي َّ
ين َلِفي ِشَق ٍ
اق َب ِع ٍيد )(الحج( )53ذهب
ِن الظالم َ
ين في ُقلُوبِ ِه ْم َم َر ٌ
َ
الش ْي َ ُ
ض َواْلَق َ
ُُ ْ َ
َ َ
المفسرون ان تفسير لفظة (الفتنة) تعنى (االختبار) قال الطبري :ان معنى (الفتنة) هو (االختبار) اي (اختبا اًر يختبر به الذين في قلوبهم

مرض من النفاق  ,وذلك الشك في صدق رسول هللا صلى علية وسلم وحقيقة ما يخبرهم به)

()35

اما ابن كثير فيرى في هذا المعنى اي:

الفتنة هي بمعنى (الشك) اي شك وشرك وكفر ونفاق كالمشركين حين فرحو بذلك واعتقدوا انه صحيح وانما كان من الشيطان( ,)36والفتنة
هنا هي االختبار الذي يدخل قلوب من في قلوبهم شك ومرض ونفاق وقساوه في قبول الحق وهم المشركون ,فسماعهم ما ألقاه الشيطان،
جعل في داخلهم الريب والشك ،فصار فتنة لهم ،فهي اختبار للشك الموجود في القلوب( ،)37وقالوا أنها بمعني الضالل ًة( ،)38وأنها بمعني

المحنة والبلية

()39

.

املطلب الرابع( :الفتنة) مبعنى (الكفر)

َّ ِ ِ
ون َلهم و َّ ِ
ين))(التوبة ()47
ون ُك ُم اْلِف ْتَن َة َوِف ُ
يك ْم َما َزُاد ُ
قال تعالى ((َل ْو َخ َر ُجوا ِف ُ
ض ُعوا ِخ َالَل ُك ْم َي ْب ُغ َ
يم ِبالظالم َ
وك ْم ِإ َّال َخ َب ًاال َوَأل َْو َ
يك ْم َس َّم ُ
َّللاُ َعل ٌ
اع َ ُ ْ َ
الس ِّد ِّي والضحاك ومقاتل وابن قتيبة(، )40والمعنى عند الطبري( :
إن (الفتنة) جاءت هنا على معنيين أحدهما( :الكفر) وهي رواية عن ُّ
ّ
()42
)
41
(
يطلبون لكم ما تفتنون به ,عن مخرجكم في مغزاكم ,وتثبيطهم اياكم عنه) َ ,و ْاْلخر :تَْف ِريق اْل َكلِ َمة رواية عن الحسن  ،قال ابن كثير
()44
()43
أن
المعنى( :االسراع والسير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة)  ،فهي المحنة باختالف الرأي والكلمه والفرصه  ،ويرى النحاس ّ
الشرك (. )45
أول معنيي الفتنة تَْف ِريق اْل َكلِ َمة ،ثم ذكر ّأنه قيل ْاْلخرّ :

املطلب اخلامس(:الفتنة) مبعنى (الضاللة)

ِ ِِ
أن لفظة (فتنة)جاءت بمعنى (الضالله) فمعنى (فاتنين)
ين)) (الصافات ( )162اتفق المفسرون على ّ
((ما أ َْنتُ ْم َعَل ْيه ِبَفاتن َ
قال تعالى َ
()46
ِ ِ
ض ْي ُت َعَل ْي ِه أََّن ُه ص ِ
ال اْل َج ِحيمِ)  ،أي :إنكم أيها الكفار وما تعبدونه ال
أي :مضلين ،فالمعنى َ :
ضّلِ َ
ون أ َْنتُ ْم َوال أُض ُّل م ْن ُك ْم ِإال َم ْن َق َ
(ال تُ َ
َ
()47
 .ومنهم من يرى بأنها بمعنى صادين،
تضلون أحدا إال بقضاء من هللا أنه يصلى الجحيم ،فال تقدرون على اإلغواء إال بقضاء هللا
والصد عن دين هللا هو الضاللة

()48



.

 





(فنت) يف القران الكريم ( دراسة داللية )

املطلب السادس( :الفتنة) مبعنى (الضيق يف العيش)



طمأ َّ ِ
ِِ ِ
ِ
الد ْنيا و ِ
ٍ ِ
الن ِ
((و ِم َن َّ
اْلخ َرَة َذلِ َك
اس َم ْن َي ْع ُب ُد َّ
َن ِبه َوإ ْ
َص َاب ْت ُه ف ْت َنةٌ ْانَقَل َب َعَلى َو ْجهه َخس َر ُّ َ َ
ِن أ َ
َص َاب ُه َخ ْيٌر ا ْ َ
َّللاَ َعَلى َح ْرف َفإ ْن أ َ
قال تعالى َ
ين)) (الحج  )11-لفظة (الفتنة) هنا جاءت بمعنيين األول عن ابن عباس بمعنى( :الضيق في العيش) وذكر الطبري في
ان اْل ُمِب ُ
ُه َو اْل ُخ ْس َر ُ
اصل الفتنة (ضيق العيش) وهو الضيق في العيش وما يشبهه من اسباب ضيق الدنيا( , )49والثاني عن مجاهد انه بمعنى :العذاب
والمصيبة( ، )50ولعل من جعله بمعنى البالء فعلى الضيق كذلك وتبعه ابن كثير على معنى ضيق العيش و ترك الدين والرجوع الى الكفر
مال بب َال ٍء ِفي الجس ِد وب ِ
ض ٍ ِ
بجدب َّ
وقلة ٍ
ٍ
يشة ( , )52فالناس يعبدون هللا في
 ,فالفتنة هنا تعود الى معنى االختبار بضيق العيش
الم ِع َ
ََ َ
َ
يق في َ
اوقات الخير وعافية البدن واالطمئنان فأن اصابته محنة وابتالء بضيق عيش أو مرض كفر بأنعم هللا وارتد فيخسر الدنيا واالخره( ،)53فالفتنة
()51

تعود ألى معنى االختبار كذلك(.)54

املطلب السابع (:الفتنة) مبعنى (العذاب)

قال تعالى((ِإ َّن َّال ِذين َفتَنوا اْلمؤ ِمِنين واْلمؤ ِمن ِ
ات ثُ َّم َل ْم
َ ُ ُْ َ َ ُْ َ
لفظة ( فتنة) تعني (العذاب) فالذين ابتلوا المؤمين

اب اْل َح ِر ِ
يق))(البروج ( )10ذهب المفسرون إلى ان
َيتُ ُ
اب َج َهَّن َم َوَل ُه ْم َع َذ ُ
وبوا َفَل ُه ْم َع َذ ُ
والمؤمنات بتعذيبهم واحراقهم بالنار لهم عذاب التحريق كذلك ،وأن اصل الفتنة هي

()56
امتحنته ،تقول
وفتنته بالنار اذا
:التحريق والتعذيب ( ، )55وفتنت الذهب؛ اي :عرضته للنار .
فالفتن  :احراق الشيء بالنار كالورق ُ ،
ُ
ُ
العرب ( :فتن فالن الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر جودته) ( ,)57والكالم من هللا عز وجل موجه الى مشركي قريش الذين عذبوا وحرقوا

المؤمنين والمؤمنات بأن العاقبة جهنم إن لم يتوبوا

()58

.

املطلب الثامن ( :الفتنة) مبعنى (اجلنون)

إن معنى لفظة (فتنة) في هذه االية هو (الجنون) فذكرت التفاسير ان الفتنة جاءت هنا بمعنى (
قال تعالى ((ِبأَّيِ ُك ُم اْل َمْفتُ ُ
ون)) (القلم (ّ )6
المجنون ) اي :الذي ليس له معقول وال معقود ،بمعنى ليس له عقل وال عقد ( ،)59واكد ذلك ابن كثير في تفسيره لمعنى الفتنة ،جاءت بمعنى

(المجنون)( اي :الذي افتتن عن الحق وضل عنه) ( ،)60والمعنى هنا اي رجل او فريق منكم المفتون  ,فالمفتون  :اسم مفعول وهو الذي
اصابته الفتنة والجنون وذلك باالندفاع الى مقاومة (النبي صلى هللا عليه وسلم) دون بصيره فهو في فتنة واضطراب في اقواله وافعاله مثل
أبي جهل وغيره ,فكل من وقف ضد الرسالة االسالمية يصدق عليه الوصف المذكور(.)61

املطلب التاسع( :الفتنة) مبعنى (القول) أو (املعذرة)

قال تعالى ((ثُ َّم َلم ت ُكن ِف ْتنتهم ِإ َّال أَن َقالُوا و َّ ِ
ين)) (االنعام ( )23معنى الفتنة هنا (القول) أو (المعذرة) ،ذكر ذلك الطبري
ْ
َّللا َرّب َِنا َما ُكَّنا ُم ْش ِرِك َ
َ
ْ َ ْ َُُ ْ
()62
ان الفتنة جاءت بمعنى قولهم أو كالمهم أو معذرتهم  ،ثم جمع بين االقوال كلها وصوب أن يقال :المعنى :ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا

اعتذار مما سبق منهم من الشرك باهلل  ،فوضعت(الفتنة) موضع(القول) ،لعلم ومعرفة السامعين معنى الكالم .ويرى أنها على
ًا
إياهم ،وذلك
غير واقع هنالك إال عند اختبارهم ،جعلت (الفتنة) التي هي االختبار ،في موضع الخبر
أصلها االختبار واالبتالء ولكن لما كان جواب القوم َ
عن جوابهم ومعذرتهم( ،)63وجعل الرازي المعنى شركهم( ،)64وعند اْللوسي عاقبتهم

()65

وجاء في تفسير ابن كثير ان الفتنة جاءت بمعنى (

()66
أن ألطف المعاني للفتنة هنا (مثل
الحجه )(اي :الحجه في القول  :فتنتهم اي حجتهم ,قال ابن عباس اي :مقدرتهم)
 .ويرى الزجاج ّ
الرجل يفتن بحبوب ثم يصيبه فيه محنة فيتب أر من محبوبه فيقال لم تكن فتنة اال هذا ،كذلك الكفار فتنوا بمحبة األصنام)( .)67والفتنة هي

اضطراب الرأي والحيره في االمر ولذلك احتاروا عند وقوعهم في هلكة من امرهم ،ماذا يجيبون فكان جوابهم (وهللا ربنا ما كنا مشركين) (،)68

ويمكن ان يكون على اصل معنى الفتنة هو االختبار ؛الن السؤال اختبار عما عند المسؤول من العلم فكان جوابهم هذا(.)69

املطلب العاشر( :الفتنة) مبعنى (التسليط واالظهار)

ِ َِّ ِ
ِ
يم) (الممتحنة ( )5جاءت لفظة فتنة هنا بمعنى (التسليط
ين َكَف ُروا َو ْ
اغِف ْر َل َنا َرب ََّنا ِإَّن َك أ َْن َت اْل َع ِز ُ
(رب ََّنا َال تَ ْج َعْل َنا ف ْت َن ًة للذ َ
قال تعالى َ
يز اْل َحك ُ
واالظهار) فالمعنى :ربنا ال تسلط الذين كفروا علينا فيروا انهم على حق وانا على باطل فتجعلنا فتنة لهم( .)70والمعنى هنا ربنا ال تظفر ال

فرعون بنا فيظنوا انهم على حق ونحن على باطل فيتسلطوا علينا( .)71وقيل ان الفتنة هنا بمعنى(العبرة)  :اي يعتبرون امرهم امرنا فأن
ظفروا واصبحوا في غبطة ورخاء وظنوا انهم على حق وانا على باطل (.)72

املطلب احلادي عشر ( :الفتنة) مبعنى (اجلزاء)



 







(فنت) يف القران الكريم ( دراسة داللية )

قال تعالى ((ِإَّنا جعْلن ِ ِ َّ ِ ِ
ين)) (الصافات ( )63الفتنة تعنى(الجزاء في االخره) ويرى الطبري أنها تعني(الج ازء في االخره) المعنى:
اها ف ْت َن ًة للظالم َ
ََ َ َ
()74
)
73
(
جزاء الذين ظلموا الزقوم  :وهو طعام اهل النار  ,فافتتنوا بها َّ
وكذبوا بكونها فكانت الفتنة التي افتتنوا بها ويمكن ان تكون بمعنى العبره
للظالمين فهي خبرة افتتنوا بها وكذبوا بها ،اي :بالجزاء في االخره بشجرة الزقوم فصارت فتنة وجزاء لهم

()75

 .ويمكن أن تكون هنا على

أصلها من االختبار

()76

املطلب الثاني عشر ( :الفتنة) مبعنى (الشبهة)

قال تعالى َّ ِ
ض ِإ َّال تَْف َعلُوهُ تَ ُك ْن ِف ْت َنةٌ ِفي ْاأل َْر ِ
ض ُهم أ َْولِ َياء َب ْع ٍ
ير) (االنفال ( )73جاء هذا المعنى للفظة
((والذ َ
ض َوَف َس ٌاد َكِب ٌ
ين َكَف ُروا َب ْع ُ ْ
َ
ُ
()77
الفتنة بعنى ( الشبهة) قال الطبري في تفسيره ان لفظة الفتنة تعني (الشبهة) (اي :شبهةُ في الحق والباطل وضهور الفساد في االرض)
وقد اكد ابن كثير في تفسيره في لفظة الفتنة بمعنى ( الشبهة ) ((ان لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين واال وقعت الفتنة فيه وهو تلبس

االمر واختالط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد طويل عريض)) ( ,)78فيكون اختالل واضطراب في احوال الناس فيسيطر الكافر على

المؤمن ان لم تكن الوالية لالخير وهو المؤمن  ,فيكون المعنى هنا على الشبهة في االمر(.)79

املطلب الثالث عشر ( :الفتنة) مبعنى (التحريق)

((ي ْوم ُه ْم َعَلى َّ
ون) (الذاريات ( )13جاءت الفتنة بمعنى(التعذيب) أو(التعذيب والتحريق) أو(االنضاج بالنار)
الن ِار ُيْفتَُن َ
قال تعالى َ َ
( ،)80وقال ابن كثير في تفسيره عن معنى الفتنة جاءت هنا تدل على ((التحريق والحرق)) ( ،)81وقال جماعة عن يفتنون  :بمعنى (
()83
()82
أن األولى بالصواب
يحرقون) والَف ْت َن  :احراق الشيء بالنار كالورق الفتين  ،فالمعنى انهم يعذبون بالتحريق في النار  ,ويرى الطبري ّ
قول من قال :يع ّذبون باإلحراق ،وذلك ألن الفتنة أصلها االختبار ،فيقال :فتنت الذهب بالنار :إذا قمت بطبختها بها لتعرف جودتها ،فيحرقون

بها كما يحرق الذهب بها( ،)84فهذه كناية عن االحراق الشديد النهم يختبرون الذهب باحراقه بنار شديده حتى يتبين اصله ،وهذا يسمونه
( َف ْت ُن الذهب)

()85

.

اخلامته

من هللا علينا باتمام هذا العمل ال بد ان نشير الى اهم النتائج التي توصل اليها البحث
بعد ان ّ
عرفنا من خالل البحث معان كثيره عن الفتنه وهذه المعاني هي:

أن القرآن الكريم لم يستعمل معاني(فتن) كلها.
 -1إن االستعمال اللغوي أوسع من االستعمال القرآني فنجد ّ
ليعبر به عن المضامين القرآنية للفظة الواحدة تعبي اًر بليغاً معج اًز.
 -2اهتم القرآن الكريم باختيار المعاني لكلماته اختيا اًر دقيقاً ّ

 -3اظهر البحث أن (فتن) في أصله يدل على (االختبار)  ،واستعمل القرآن الكريم منه االسم والفعل ،ويأتي على معان كثيرة في القرآن
الكريم بيناها في ثنايا البحث؛ منها :الكفر والشرك والردة والبالء واالختبار واالمتحان ،وغيرها.
-4

ُذكر هذا اللفظ في القرآن الكريم كثي ار بصوره الفعلية واالسمية وهذا دليل على أهميته في االستعمال القرآني.

أن يدرس هذا اللفظ دراسة استقصائية أوسع في رسالة ماجستير مبينا االوجه اللغوية كلها من نحو وصرف وصوت وداللة.
 -5يمكن ْ
وآخر دعوانا أن الحمد هلل ِّ
رب العالمين.

املصادر واملراجع :

.1

أحكام القرآن ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد علي شاهين ،دار الكتب

العلمية بيروت – لبنان ،ط1415 ،1هـ1994/م,
 .2أسباب النزول ،أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري ،مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع.
 .3البحر المحيط ،محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي(ت745ه) ،تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -الشيخ علي

محمد معوض ،وشارك في التحقيق :د.زكريا عبد المجيد النوقي ود.أحمد النجولي الجمل ،دار الكتب العلمية – لبنان -بيروت-ط،1

1422هـ 2001-م.

 .4تأويل مشكل القرآن ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276هـ) المحقق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنان.
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 .5التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر

بن عاشور التونسي (ت 1393هـ) ،الدار التونسية للنشر – تونس 1984،هـ.

 .6التسهيل لعلوم التنزيل ،أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا ،ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت741هـ) ،تحقيق :د.عبد هللا
الخالدي ،دار األرقم بن أبي األرقم – بيروت ،ط 1416 - 1هـ.

 .7تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل ،عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن ،دار النشر:
دار الفكر  -بيروت  /لبنان  1399-هـ  1979/م.

 .8تفسير القرآن ،أبو المظفر ،منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت489هـ)،
تحقيق :ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،الناشر :دار الوطن ،الرياض – السعودية ،ط1418 ،1هـ1997 -م.
.9

تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي

حاتم(ت327هـ)،تحقيق :أسعد محمد الطيب،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز-المملكة العربية السعودية،ط 1419 -3هـ.

 .10تفسير القران الكريم لالمام عماد الدين ابن كثير القرشي الدمشقي (ت774هــ) دار الكتب العلميه ،1971بيروت لبنان .
 .11تفسير مجاهد ،أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت104هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد عبد السالم أبو
النيل ،الناشر :دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر ،ط 1410 ،1هـ  1989 -م.
 .12التفسير المظهري ،المظهري ،محمد ثناء هللا،تحقيق :غالم نبي التونسي ،الناشر :مكتبة الرشدية – الباكستان 1412 ،هـ.

 .13تفسير مقاتل بن سليمان،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخى (ت150هـ) ،تحقيق :عبد هللا محمود شحاته ،دار
إحياء التراث – بيروت ،ط 1423 - 1هـ.
 .14تفسير النسفى  ،أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفي ،تحقيق الشيخ :مروان محمد الشعار ،دار النشر :دار النفائس ـ بيروت
.2005

 .15تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي(ت 1376هـ) ،تحقيق :عبد الرحمن بن معال
اللويحق ،الناشر:مؤسسة الرسالة،ط1،1420هـ 2000-م.

 .16جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اْلملي ،أبو جعفر الطبري (ت310هـ)تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هـ 2000 -م.

 .17الجامع ألحكام القرآن ،تفسير القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
(ت671هـ)،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،الناشر :دار الكتب المصرية – القاهرة ،ط1384 ،2هـ  1964 -م.
 .18الخصائص ،أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت 392هـ)  ،تحقيق  :محمد علي النجار  ،مطبعة دار الكتب المصرية – القاهرة
ط1374 ، 2هـ – 1955م .
 .19رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز،دراسة وتحقيق :أ .د .عبدالملك بن عبدهللا بن دهيش ،مكتبة األسدي مكة المكرمة.

 .20زاد المسير في علم التفسير ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 597هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي،
الناشر :دار الكتاب العربي– بيروت،ط 1422 ،1هـ.
 .21تفسير روح البيان ،إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي ،الناشر :دار إحياء التراث العربى.

 .22لسان العرب :محمد بن مكرم بن علي ,ابو الفضل جمال الدين ابن منظور االنصاري االفريقي (ت711هـ ـ ـ ـ ـ ــ) ,دار صادر بيروت
,ط1414, 3هـ ـ ـ .

 .23معاني القرآن ،أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (ت338هـ) ،تحقيق :محمد علي الصابوني ،جامعة أم القرى  -مكة المرمة ،ط،1
.1409
 .24كتاب التعريفات ،علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت 816هـ)،حققه وضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف
الناشر :دار الكتب العلمية بيروت –لبنان،ط1403 ،1هـ 1983-م.
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 .25كتاب العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت170هـ) ،تحقيق :د مهدي المخزومي ،د
إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل.

 .26مجاز القرآن ،أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (ت 209هـ) ،تحقيق :محمد فواد سزگين ،مكتبة الخانجى – القاهرة1381 ،
هـ.
 .27المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي
(ت542هـ) عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية– بيروت،ط 1422 - 1هـ.

 .28معالم التنزيل في تفسير القرآن المعروف بتفسير البغوي ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت510هـ)
تحقيق  :عبد الرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي –بيروت ،ط 1420 ،1هـ.

 .29معاني القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت311هـ)،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ،عالم الكتب –
بيروت ،ط 1408 ،1هـ  1988 -م.

 .30المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،محمد فؤاد عبدالباقي ،مطبعة دار الكتب المصرية1364 ،ه.
 .31معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت395هـ) ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار
الفكر1399 ،هـ 1979 -م.

 .32مفاتيح الغيب المعروف بالتفسير الكبير ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين
الرازي(ت606هـ) دار إحياء التراث العربي – بيروت ط 1420 -3هـ.

 .33المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (ت502هـ)،تحقيق :صفوان عدنان الداودي،
دار القلم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت ،ط 1412 - 1هـ.
 .34الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (ت468هـ) ،تحقيق:
صفوان عدنان داوودي ،دار النشر :دار القلم  ,الدار الشامية  -دمشق ،بيروت ،ط 1415 ، 1هـ.
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