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 الملخص
ل وحديثا حو  قديما ت أساليبهم في عرض معاني الفتنةوتباين تعددت آراء العلماءقد ل
لفتنة يتناول ا، بينما هذا البحث أكثرها في عرض أنواعهاوقد جاء  اهيمها،ونطاق مف مدلوالتها

 فليس ومنابعها، تنة من جهة صدورهاالف قضية من جانب آخر ومن زاوية مغايرة، حيث يتناول
 افكتشالالفتنة هي الغاية من دالالتها، فاختلفت و  وإن تعددت مناسباتها واحد للفتنة مصدر

 الشر. وأ ،حال اإلنسان من الخير

من  مالختبار بنى آدم بكل أصنافه الفتنة أحيانا من قبل هللا تعالىفيكون مصدر 
اده ي عبيبتل ، حيثوالكفار على حد سواء، لبيان عدل هللا تعالى والمؤمنين والمنافقين األنبياء

أو يقوي إيمان البعض، وقد تكون  ،بشتى أنواع اإلختبارات حتى يميز الخبيث من الطيب
ما الفتنة نابع من اإلنسان نفسه، ومن هذا الجانب ما يكون بين الكفار والمؤمنين، و مصدر 

ومنها ما  ،وذلك كامتحان للبعض، أو عقاب للبعض اآلخر يكون بين المنافقين والمؤمنين،
 يكون من جهة الشيطان إلى اإلنسان، وغيرها من الحاالت، وكلها تصب في خانة واحدة يكون 

 ساسي.اإلنسان محورها األ

 المرادفةاأللفاظ  عرضمصطلح الفتنة لغة واصطالحا، مع  عرض هذا بعد يأتي
كثيرة  أتي على وجوهتظها الفأن ألمعاني الفتنة في القرآن الكريم، عرض وكذا  ،والعالقة بينها

ياة الغ األهمية الرتباطه بحموضوع الفتنة في القرآن الكريم ب بهذا يكون و  ،معان شتى اوله
 ر.البش

 
 : المفتاحية لكلماتا

 الفتنة، اإلبتالء، الكفار، المؤمنون.القرآن الكريم، 
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Abstract: 
There are many opinions of scholars, and their methods varied 

in the presentation of the meanings of sedition; ancient, modern and 
on the implications, and the scope of concepts, most of which came in 
the presentation of types, while this research deals with sedition on the 
other hand and from a different angle, addressing the issue of sedition 
on the one hand, There is no single source of sedition, although many 
occasions, and different meanings, the purpose of sedition is to 
discover the human condition of good and evil. 

It is the source of sedition sometimes by God, to test the 
structures of Adam in all their classes; from the prophets, believers, 
hypocrites, and infidels alike, to show the justice of God Almighty, 
where his slaves are subjected to various kinds of tests to distinguish 
the malignant of the good, The source of sedition stems from the 
person himself, and from this aspect what is between the unbelievers 
and believers, and what is between the hypocrites and the believers, 
and as a test for some, or punishment for some others, including what 
is the devil to man, and other cases, all pour into one box Human 
being is its primary focus. 

This comes after the presentation of the term sedition language, 
and terminology, with the presentation of synonyms, and the 
relationship between them, as well as the presentation of the 
meanings of sedition in the Koran, because the words come on many 
faces, and have meanings of various. 
 

Keywords: 
The Holy Quran, sedition, invocation, infidels, believers. 
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 المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسوله األمين، محمد وعلى آله 

 وبعد: ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ،وصحبه

 في شتى المجاالت وعلى مر   بحاث والدراساتاألفقد حظي القرآن الكريم بالكثير من 
ي ويتسابقون ف ،اء المعمورةالزمن بعد نزوله إلى يومنا هذا، حيث يتسارع المسلمون في أنح

ة وفي كل عصر نرى إضافات جديدثناياه،  مناألخذ بزمام المبادرة إلخراج الجواهر والدرر 
 وفي العديد من المجاالت الحياتية والعلمية ،في التفاسير حسب ظروف ومستجدات العصر

 وب المؤمنينوهذا من سمات القرآن اإلعجازية مما خلق حسًا ودافعا قويا في قلوالعملية، 
تى والباحثين للغوص أكثر في ما وراء الكلمات، وهذا ما جعلهم مشتاقين لمعرفة علم جديد ح

فاهيم المصطلحات والمهتمامات بالقرآن دراسة ومن هذه اإل يضيفوا فهما جديدا للكتاب العظيم.
ض على بعوقد حوى القرآن الكريم  المبنى والسياق والدالالت.و من حيث المعنى  الواردة فيه

اق والمعاني المتباينة، وذلك حسب سي ،من هذه الكلمات والمصطلحات ذات الدالالت المختلفة
 قارئ للقرآن عالم باللغةاآلية والموقع والموضوع، بصورة واضحة وجلية بحيث يحس به كل 

 وبالغتها. العربية

حث ة هذا البولعل هذه الخاصية الفريدة في القرآن الكريم الدافع الرئيسي وراء كتاب
 ،تلفةت مخن كلمة الفتنة لها مدلوالأل ،"التها في القرآن الكريمالمتواضع عن "مفهوم الفتنة ودال

  في القرآن الكريم تومعاني متباينة تظهر وتتجلى حسب موقع ورودها من اآلية، حيث ورد
 في ستين موضعًا؛ في ستة وثالثين موضعًا بصيغة االسم، وفي أربعة وعشرين موضعاً 

 بصيغة الفعل.

ة، لتالياومعرفة مدلوالته نعقد السطور  لفظ في منظومة المفاهيم القرآنيةوألهمية هذا ال
فة نعطف على تلك الوق، ثم ةاللفظ نحدد من خاللها األصل اللغوي لهذهبادئين بوقفة لغوية 

، ومن كريمرآن ال"الفتنة" في الق ةنستبين من خاللها أهم المعاني التي ورد فيها لفظ بوقفة ثانية
 ثم نعرض الجهات التي تصدر منها الفتنة.

ت مراجعة الدراساو  في معرفة معاني كتاب هللا تعالى ستزادةاإل تهدف الدراسة إلى:
عرض موضوع الفتنة موضوعيا من خالل تفسير آيات وعرضها وتأكيد مدلوالتها، و  السابقة

 نة.موضوع الفت يهوم اآليات الواردة ففإبراز جوانب جديدة وعصرية لم، و القرآن الكريم حصرا

قوال العلماء عتمدنا في دراستنا على منهج التفسير الموضوعي، مع عرض ألإ 
يات آنايا محور دراستنا في ثو  لمعاني الفتنة وما توصلوا إليه في كتاباتهم. والقدماء المعاصرين

 ستشهاد بتفاسير العلماء قديما وحديثا.ن الكريم مع اإلآالقر 
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 ومرادفاتها في القران الكريمبحث األول: مفهوم الفتنة الم

  المطلب االول: الفتنة في اللغة

الِفْتَنُة، بكسر الفاء وسكون التاء مفرد، والجمع "الِفَتن" بكسر الفاء وفتح التاء، وأصل 
الكلمة مأخوذة من: فتنُت الفضة أو الذهب، أي أذبتهما بالنار ليتميز الجيد منهما من 

اختالف  وأاألوالد،  وأالمال،  وأالكفر،  وأالمحنة،  :منها مجازا، ُاخرى وتأتي بمعان  1الرديء،
  2،اإلحراق بالنار وأ ،اآلراء

 الفتنة في االصطالح المطلب الثاني:

إقتصرها في أعمال  فمنهم من ،لفتنةل حيصطالفي التعريف اإل العلماءتباينت اراء 
نسان في المراحل الحرجة اإل بتالء التي يصيبواإلن اإلمتحا جعلها فيمنهم من و  3اإلنسان،

 أتت تنة في األصلالف أنهي:  ونراه األنسب من هذه التعاريف والذي نميل اليه 4من حياته،
كل أمر يكشفه طلق مجازا على اُ و  الزمن بمرور تغيرتثم  متحان،واإلاإلختبار  بمعنى

  5.نسانفي فعل اإل خلل وأ ،متحان عن سوءاإل
 الفتنة في القرآن كلمة مرادفاتالثالث:  المطلب

 : منها ،أو هي مرادفة لها ،الفتنة لفظ القرآن الكريم ألفاظ قريبة من معنى فيورد 
  أوال: اإلبتالء

 :منها ،على عدة معانيالتي تدل  "بلو" كلمةلغة مأخوذ من اإلبتالء  لفظأصل 

                           
، ط: ااُلولى، المكتبة المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري،  -1

 .2/462ه، 1421العلمية، بيروت، 
حمد ، تح: عبد هللا علي الكبير وملسان العرب إبن منظور، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، -2

، 4/3345هـ، 1414أحمد حسب هللا وهاشم محمد الشاذلي، ط: الثالثة، دار المعارف للنشر، بيروت، 
 مادة فتن.

، تح: إبراهيم اإلبياري، ط: ااُلولى، دار الكتاب التعريفاتالشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي،  -3
 .212هـ، 1405العربي، بيروت، 

، ط: الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، تفسير الكشافأحمد، الزمخشري، محمود بن عمرو بن  -4
، ط: ااُلولى، مفاتيح الغيب؛ الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي، 3/439ه، 1413

 .22/48م، 2000دار الكتب العلمية، بيروت، 
، غريب القرآن فردات فيالماألصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب، أبو القاسم،  -5

 .372، هـ 1412تح، صفوان عدنان داودى، ط: الثانية، دار العلم الدار الشامية، دمشق، بيروت، 
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رِ  َواْلَخْيِر ِفْتَنةً َوَنْبُلوكُ قال تعالى: ﴿   ،لخير والشرلختبار، ويكون اإل -1 1.﴾ْم ِبالشَّ

قال تعالى: ﴿الَِّذي َخَلَق ستخبار، يقال: بلوته فأبالني أي استخبرته فأخبرني، اإل -2
 2.﴾اْلَمْوَت َواْلَحَياَة ِلَيْبُلَوُكْم َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل 

ِفيِه َبلُؤا  في قوله تعالى: ﴿َوآَتْيناُهْم ِمَن اآْلياِت ما ورد اإلنعام كماو  النعمة -3
 4وبي ن. واضحأي إنعام  3،ُمِبيٌن﴾

،  فيأتي بمعنى يصطالحاإلمعناه في اإلبتالء  أما اق  سواء في التكليف في األمر الش 
  5.بلوته يقولون: إذا كان في الشرو  ،يقولون: أبليتهكان في الخير،  فاذا، الخير أو الشر

 متحاناإلثانيا: 

عاني وتأتي بعدة موالفتنة، اإلبتالء  مرادفة لكلمة وهي "محن"من اإلمتحان  كلمة تأتي
 منها:

ة: ِإذا َصفَّاها وَخلََّصهاتقول: ، التخليص، والصفاء .1  من الشوائب َمَحَن الِفضَّ
 7.﴾ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأْلَْرِض ِزيَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم َأيُُّهْم َأْحَسُن َعَماًل : ﴿ىقال تعال 6،بالنار

وَن َأْصَواَتُهْم ِعْنَد َرُسوِل ﴿تعالى: و  سبحانه قالختبار، ء واإلبتالاإل .2 ِإنَّ الَِّذيَن َيُغضُّ
ِ ُأوَلِئَك الَِّذيَن اْمَتحَ  ، التقوى منها َأْي ِلَتْظَهر 8،﴾ِللتَّْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ  ُهمْ  ُقُلوبَ َّللاَُّ َن َّللاَّ

 9.َخاِلُصه فيبقىَكَما ُيْمَتَحُن الذََّهُب ِبالنَّاِر َوَأْخَلَصَها  القلب اْخَتَبرَ و 

 مع البشرتعالى مفهوم الفتنة في تعامل هللا   المبحث الثاني: 

                           
 .21/35األنبياء:  -1
 .67/2الملك:  -2
 .44/33الدخان:  -3
ط: السالم محمد هارون،  تح، عبد معجم مقاييس اللغة،إبن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  -4

 .1/292م، 1979ااُلولى، دار الفكر، بيروت، 
، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، ط: ااُلولى، الكلياتالكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي،  -5

 .34م، 1998مؤسسة الرسالة، بيروت، 
تح،  ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض،  -6

 .36/154هـ، 1414مجموعة من المحققين، ط: ااُلولى، دار الفكر، بيروت، 
 .18/7الكهف:  -7
 .49/3: الحجرات -8
عبد الرحمن بن أبو بكر، جالل  -السيوطي، المحلي، جالل الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم  -9

 . 685م، 2003، ط: ااُلولى، دار الحديث، القاهرة، تفسير الجاللينالدين، 
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واإلختبار  إلبتالءا بمعنىيأتي القرآن الكريم  المعنى األساسي للفتنة في أن بما 
ف بين أصنافه من لإلنسان فقد وردت آيات كثيرة تبين هذا المعنى وتفصله على تباين واختال

 وفيما يلي بيان كل نوع:  ،ثم عامة البشر بال تمييز ،ونبي وغير نبيومنافق مؤمن 
 فتنة هللا لعموم البشر المطلب االول:

بتالء" وهو من السنن "اإل هي: "الفتنة" في القرآن الكريم ةمن المعاني الرئيسية للفظ
 فإن ،ن التفاوت بين المخلوقين ُسن ة من السننفكما أأو بالشر،  ،بالخيراإلبتالء  ويكون  اإللهية

﴿َوَلْو َشاَء اللَّـُه َلَجَعَلُكْم  قال تعالى: كماسن ة من السنن الحاكمة لهذه الحياة الدنيا أيضا اإلبتالء 
 1﴾....َفاْسَتِبُقوا اْلَخْيَراِت  ِفي َما آَتاُكمْ  لِ َيْبُلَوُكمْ  َولَـِٰكن ُأمًَّة َواِحَدةً 

وتهيئته للمقام  شخصيتههو لصقل  الضررلإلنسان في حال   تعالىان هللاإمتحإن 
 ألن هللا ،به معرفته السابقةالرغم من على ، يكمن في الصدور حقيقة ماأو معرفة  ،به الموكل

لكنه تعالى ترك للمخلوق حر ي ة في إدارة خياراته، فإما أن  ،تعالى يعلم مسبًقا أيهم أحسن عمالً 
م فيما يفيد البشرية، أو يوظفها فيما يهدم البشرية ويؤسس للظلم يوظف الخيرات والنع

السراء في  أحوالهأن يكون منسجًما في كل  اإلنسانواالستبداد، فـالخالق تعالى يريد من هذا 
 مضطرباأن يكون  اإلنسانيريد من فأما الشيطان  وداعًما للخير، سب اقاأن يكون ، و والضراء

من  العلم والخير عن غيره يمنعحاله في الشدة، وأن  فا عنمختلفي الرخاء  ليكون حاله
 2.الناس

لفتنة يأتي على شكل ابتالء وامتحان اواذا تصفحنا كتاب هللا تعالى نجد بوضوح مفهوم 
َأَحِسَب النَّاُس قوله سبحانه وتعالى: ﴿والبيئة التي يعيش فيها، منها  همهما كان معدنلإلنسان 

 3﴾....َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم  *وُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتُنوَن َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيقُ 

لكثير ا يتطلب منه ن المؤمنأل، بالل  اإليمان في  المسألةفاإليمان الشفهى ليس نهاية 
 :مصيبة مثليتعرض الى عندما و ، ه وكمالهصدقو  تطبيقيا قوة هذا اإليمان بالدليلليثبت 
دن فهنا يظهر معفادحة، أو خسارة مالية أو حادث أليم مثاًل،  لديه،فقدان عزيز أو ، مرضه

 نوعين: علىالناس  يكون وهنا  ،إيمانه األصيل

تعالى:  هقول مينطبق عليه أصابه، فهؤالء الذي على يكون صابرا هلل البعض منهم

                           
 .5/48المائدة:  -1
ه، 1423ط: ااُلولى، مطابع أخبار اليوم، القاهرة،  -الخواطر -تفسير الشعراوي  الشعراوي، محمد متولي، -2

5/3142 . 
 .29/2العنكبوت:  -3
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 َوِإنَّا الَِّذيَن ِإَذا َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنَّا للَِّ ﴿ ، و بذلكال يصبر ونوع آخر  1﴾.ِإَلْيِه َراِجُعونَ 
َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد َّللاََّ َعَلى قول هللا تعالى: ﴿ مينطبق عليهو  وبدينه، بالل  إيمانه حقيقة  يظهر

 2﴾....ى َوْجِهِه َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُه َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعلَ 
 نبياءفتنة هللا لل   المطلب الثاني:

ان اإلختبار واإلمتح في القرآن الكريم تأتي بمعنىاألنبياء في قصص  الفتن الواردة
 :األنبياءحالهم حال سائر الناس، وفيما يلي نماذج من آيات الفتنة ومعانيها في حق 

، ويعود إيشان اسمه داود بن أ : ذكر المؤرخون فتنة النبي داوود عليه السالم: أوال
عدة آيات،  ورد اسمه فيوقد  3،السالم معليه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليلنسبه الى 

َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ... هللا سبحانه: ﴿ حيث قال ،ذكر تعرضه للفتنة منها واحدة في
 4﴾.ا َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّه َوَخرَّ َراِكًعا َوَأَنابَ َوَظنَّ َداُووُد َأنَّمَ  ...ِإَلى ِنَعاِجِه 

في  إختلفواولكنهم  ،اإلختبار الفتنة هنا بمعنىأن المفسرون قديما وحديثا على إتفق 
 :إتجاهات ةماهيتها وكيفيتها إلى ثالث

والطبري  ،هـ(211لمجموعة من المفسرين كالصنعاني )ت: تجاه األول:اإل
وغيرهم، الذين فسروا هذه الفتنة بسرد مجموعة من  ،هـ(671والقرطبي )ت:  ،هـ(310)ت:

وجعل هذا -بها فأعجب  وهي تغتسل، قادتهأحد مرأة إنه رأى أ: منهاالروايات اإلسرائيلية التي 
 5القائد يلقي حتفه ليتزوج امرأته.

هو الذي سلكه بعض المفسرين في محاولة األخذ ببعض هذه  تجاه الثاني:اإل
سرائيليات مختارين بذلك أقل الروايات تنقيصًا من قدر نبي هللا داوود عليه السالم ومنافية اإل

                           
 .2/156البقرة:  -1
 .22/11الحج:  -2
، ط: البداية والنهاية هـ(،774إبن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ابو الفداء )ت:  -3

 .22/143 ،م1986الرابعة، دار الفكر، بيروت، 
 .38/24ص:  -4
، تح: تفسير القرآنهـ(، 211الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني )ت:  -5

، الطبري ؛ 2/161هـ، 1410هـ، 1410مصطفى مسلم محمد، ط: الرابعة، مكتبة الرشد، الرياض، 
جامع البيان في تأويل هـ(، 310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر )ت: 

 ؛ القرطبي،21/181م، 2000، تح: أحمد محمد شاكر، ط: ااُلولى، مؤسسة الرسالة، بيروت، القرآن
حكام الجامع أل أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخزرجي شمس الدين،

 -هـ 1384، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط: الثانية، دار الكتب المصرية، القاهرة، القرآن
 .167-15/166م، 1964
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مون من مقام النبوة في حيث يعظ   لعصمته، من زوجة القائد هزواج يذكرون أول القصة، ثم 
وقد سلك هذا المسلك اإلمام الشيخ محمد ويسردونها على أنها حقيقية،  ،بعد مقتله في المعركة

 1.هـ(1393)ت:  عاشورإبن اهر الط

األقرب والذي نراه في القصة أنه - المفسرين هو ما ذهب إليه بعض: تجاه الثالثاإل
ال يليق أن ينسب إليه ما لو نسب ويخصه بالنبوة  أن هللا تعالى عندما يكرم شخصا -للصواب

 ؟م األنبياءإلى بعض أعال ث به عنه، فكيف يجوز أن ينسبأن يحد ِ  استنكفإلى آحاد الناس 
قبل هذه القصة وبعدها وذلك يدل على  عليه السالم وأيضا إن هللا تعالى أثنى على داود

 2استحالة القصة.

ء، والخالصة أن الفتنة الواردة في حق النبي داوود عليه السالم هي: بمعنى اإلبتال
 .بوية الشاقةإلختباره كبشر خاضع للتجربة كباقي البشر، ويكون مستعدًا لتلقي المهام الن

النبي داود )عليهما السالم( وكان إبن هو  :ثانيا: فتنة النبي سليمان عليه السالم
َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُووَد َوَقاَل َياَأيَُّها النَّاُس ُعلِ ْمَنا َمْنِطَق الطَّْيِر ﴿ في النبوة، كما قال تعالى: هوريث
...﴾،3  

َوَلَقْد َفَتنَّا ُسَلْيَماَن َوَأْلَقْيَنا َعَلى ُكْرِسيِ ِه عالى: ﴿ت قولهوقد ورد ذكر فتنة هذا النبي في 
نتقلت إلى إمجموعة من األخبار اإلسرائيلية والتي ذكر أكثر المفسرين وقد  4.﴾َجَسًدا ُثمَّ َأَنابَ 

 قسمين:إلى كتب المسلمين فانقسم المفسرون 

ما هو لألنبياء يق، وينسب دون تمحيص وتدقاإلسرائيلية يسرد الروايات  :األولالقسم 
 5العادي. اإلنسانبقدح حتى 

                           
 تحرير المعنى السديد التحرير والتنوير،إبن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي،  -1

 .17/116هـ، 1984تونس،  –لدار التونسية للنشر، اوتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
لباب التأويل في معاني الخازن، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن،  -2

تفسير القرآن ؛ وابن كثير، 6/49م، 1979، ط: الخامسة، دار الفكر، بيروت، التنزيل، تفسير الخازن 
 .12/451، العظيم

 .27/16النمل:  -3
 .38/34ص:  -4
ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر  ؛ والبيضاوي،602، تفسير الجاللين من هذه التفاسير: السيوطي، -5

، تح، محمد عبد الرحمن تفسير البيضاوي  أنوار التنزيل وأسرار التأويل،(، 685: ت)بن محمد الشيرازي 
؛ والثعالبي، عبد الرحمن بن 2/46هـ، 1427ت، المرعشلي، ط: الثالثة، دار إحياء التراث العربي، بيرو 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  ،ط: الثانية ،، تفسير الثعالبيهـ(875محمد بن مخلوف، أبو زيد )ت: 
 .4/39ه، 1418بيروت، 
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ال يليق بهم وبمكانتهم، وال األنبياء عما  : ينكر هذه الروايات وينزه القسم الثاني
 وتصرفه في أمته مملكتهوتسليطه على  قله اإلخباريون من تشبيه الشيطانيصححون ما ن

 1.األخباروغيره من  أحكامهوبالجور في 

واإلمتحان في قضية التحكيم اإلبتالء  فتنة في هذا الموضع بمعنىالخالصة أن ال
 .قومه في حياته اليومية كنبي وقاضي بين ويتقوى بها للنبي سليمان عليه السالم ليستفيد منها

 ثالثا: فتنة النبي موسى عليه السالم:

لسلة طويلة من االبتالءات هي عبارة عن س موسى عليه السالم النبيكانت فتنة 
ْيَناَك ِمَن اْلَغمِ  َوَفَتنَّاَك ُفُتوًنا تعالى: ﴿و  سبحانه قال ،لمحنوا  2﴾....َوَقَتْلَت َنْفًسا َفَنجَّ

فرعون  عقوبةمن  عليه السالم خوف موسىتهو  في هذه الحالة؛ ه الفتنةالمراد بهذ
  3.أالخط طريق نع أحد رجال فرعون من القبطيينقتل  ماهاربًا، وذلك بعد ةوخروجه من البلد

 عليه السالم:رابعا: فتنة نبينا محمد 

هللا  هواالختبار، فقد حذر اإلبتالء  يسلم منلم ، األنبياءكباقي  عليه السالم محمد نبينا
رتب عليها من آثار سلبية جراء سبحانه وتعالى من الوقوع في الفتن، نظرًا لخطورتها ولما يت

َواْحَذْرُهْم َأْن  ...﴿ :قال تعالىل هللا، بتعاد عن بعض ما أنز ، واإلنحراف عن منهج هللااإل
 4﴾. َما َأْنَزَل َّللاَُّ ِإَلْيَك .... َيْفِتُنوَك َعْن َبْعضِ 

ْنَيا ِلَنْفِتَنُهْم سبحانه: ﴿ قالو  نَّ َعْيَنْيَك ِإَلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْنُهْم َزْهَرَة اْلَحَياِة الدُّ َواَل َتُمدَّ
ورة ويستفيد منها المؤمنون بص مة إشارة إلى درس من دروس النبوةاآلية الكريفي  5﴾....ِفيِه 

رسول ترفهم وقوتهم، وبين الليغتروا ب واقع بين تجمع الكافرين ختباركامتحان وا والفتنةعامة، 
مع الدنيا الفانية، وأن ما  ر الفرق بين قيمة اآلخرة الباقيةيستشعو  على األذي والفقر ليصبر

 6وأنقى. لإلنسان المؤمن يوم القيامة أبقىتعالى  يعطيه هللا
                           

؛ 6/59، لباب التأويل؛ والخازن، 26/182، مفاتيح الغيب، التفسير الكبيرمن هذه التفاسير: الرازي،  -1
ط: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، هاب الدين محمود بن عبد هللا، ش واآللوسي،

، التحرير والتنوير ؛ وابن عاشور،22/198ه، 1414السابعة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 
23/259  . 

 .20/40طه:  -2
 .16/221، التحرير والتنويرإبن عاشور،  -3
 .5/49المائدة:  -4
 .20/131: طه -5
 .3/218، لباب التأويل؛ والخازن،  14/107، الجامع ألحكام القرآنالقرطبي،  -6
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 فتنة هللا للمؤمنين  المطلب الثالث:

 :أنواعهاتأتي الفتنة بمعان مختلفة عند ورودها بحق المؤمنين، وفيما يلي بيان 
َواتَُّقوا ِفْتَنًة اَل ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن  ﴿ يقول جل وعال:الدنيا، في  تأتي بمعنى العقوبة :أوال

ًة َظلَ   1﴾....ُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

المؤمنين بمتابعة إلى تعالى و  سبحانه من هللا ةوواضح ةصريحودعوة  نداءاآلية في ف
 2.مبينهالتي تقع المنكرات بقرار اإلعدم التحذير في و  بها والحذر من مخالفته وااللتزام هللاأوامر 

الزوج بتكون و للمؤمنين،  عالىتمن هللا ختبار واال متحان،اال بمعنى الفتنة تأتي :ثانيا
 تعالى أن هللا هنا كلمة "فتنة" 3﴾....﴿ ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْواَلُدُكْم ِفْتَنٌة  :قال تعالى والولد واألموال

لتنجحوا في يفتنكم باألموال واألوالد بمعنى يختبركم، فانتبهوا لهذا، وحاذروا وكونوا يقظين 
 4.متحاناإل

الكافرين للمؤمنين، اضطهاد  حالةفي  للمؤمنين والكافرين معا متحاناانة الفت تأتي :ثالثا
 ،تعالى القوةالكافرين المعتدين، إذ أعطاهم هللا  جانب، للجانبيناإلمتحان واإلختبار  إذ يكون 

 سبحانههللا ابتالهم حيث  الكافرين لهم، ضطهادإبالصبر على هم متحانا كانأما المؤمنون ف
ع  : ﴿َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَن قال تعالى، اضطهادهمو  ظلمهمالكافرين على أعدائهم بالضعف مما شج 

 5﴾....ِفْتَنٌة َفَعُموا َوَصمُّوا ُثمَّ َتاَب َّللاَُّ َعَلْيِهْم ُثمَّ َعُموا َوَصمُّوا َكِثيٌر ِمْنُهْم 

 فتنة هللا للكافرين  المطلب الرابع:

الحق، الصواب و إلى اختبارا لهم لكي يرجعوا  إماتأتي الفتنة للكفار بمعنيين أساسيين، 
 : في اآليات القرآنية عقابا لهم على ظلمهم، وفيما يلي تبيان الحالتينوإما 

قال تعالى: ﴿ِإنَّا ُمْرِسُلوا النَّاَقِة ِفْتَنًة َلُهْم َفاْرَتِقْبُهْم ، واالختباراإلمتحان  الفتنة بمعنى أوال:
 آية حسية من نبيهم طلبوا حين ،قوم ثمودعن كفار  إخبارة في اآلية الكريم 6،َواْصَطِبْر﴾

                           
 .8/23األنفال:  -1
، 6م، 19980ط: اأُلولى، دار نهضة، القاهرة، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، طنطاوي، سيد محمد،  -2

75-76. 
 .64/15التغابن:  -3
 .6/3590م، 1998ابعة، دار الشروق، بيروت، القاهرة، ، ط: السفي ظالل القرآنقطب، سيد،   -4
 .5/71المائدة:  -5
 .54/27القمر:  -6
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لهم، واختبارا الناقة فتنة ت كانف، من لبنها ليستفيدوا ناقة لهم فخلق هللا  ؛ليؤمنوا ملموسة
 1.قرهم للناقةع فأبادهم هللا جل وعال بسبب

ب عذا العزيز وصف هللا سبحانه وتعالى في كتابه، فقد الفتنة بمعنى العذاب :ثانيا
﴿َأَذِلَك َخْيٌر نُُّزاًل َأْم َشَجَرُة تعالى:  قوله الفتنة في أكثر من مناسبة، منهاب الكفار الظالمين؛

نم في جهلنوع من أنواع العذاب للكفار  في اآلية وصف 2،الزَّقُّوِم ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة لِ لظَّاِلِميَن﴾
  تي عقابا لهم على ظلمهم.، وال شك أنها تأيوم القيامة، وهي طعام الزقوم

 فتنة هللا للمنافقينالمطلب الخامس: 

فر هم الذين ُيْخفون الك المنافقون صنف آخر من أصناف الناس الذين تأتيهم الفتنة،
 متعددةو مختلفة فكان أنواع الفتنة كثيرة وأحوال نهم يظهرون بأشكال أوبما ، وُيظهرون اإليمان

 :منها ،في حقهم

نزل من  اأواخر مفي  سبحانهلم يتوبوا ويهتدوا، فقال إذا متحان لهم ا وأعقوبة  :أوال
َتْيِن ُثمَّ اَل َيُتوُبوَن وَ  اَل ُهْم القرآن عن المنافقين: ﴿َأَواَل َيَرْوَن َأنَُّهْم ُيْفَتُنوَن ِفي ُكلِ  َعاٍم َمرًَّة َأْو َمرَّ

عديدة، كل عام مرات في ويعذبون  ،يبتلون المنافقين أن على  إخبار في اآليةف 3،﴾َيذَّكَُّرونَ 
 4شوكتهم وتفل قوتهم. تكسرالمؤمنين، وهو أن  إنهزامفيما يحبون من  يمتحنون و 

اإلشاعات، واألكاذيب بين المسلمين لإليقاع بهم في  ، وذلك بنشرواإلفسادالفساد  :ثانيا
ا َلَك اأْلُُموَر َحتَّى َجاَء اْلَحقُّ َوَظَهَر َأْمُر َلَقِد اْبَتَغُوا اْلِفْتَنَة ِمْن َقْبُل َوَقلَُّبو : ﴿تعالىقال ، الفوضى

ِ َوُهْم َكاِرُهوَن   5﴾....َوِمْنُهْم َمْن َيُقوُل اْئَذْن ِلي َواَل َتْفِتنِ ي َأاَل ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوا  *َّللاَّ

تعالى:  الق سراً  المؤمنينومعادات  ،الكفر خفاءوإسالم اإلالنفاق وذلك بإظهار  لثا:ثا
يقص علينا  6،﴾...﴿ُيَناُدوَنُهْم َأَلْم َنُكْن َمَعُكْم َقاُلوا َبَلى َوَلِكنَُّكْم َفَتْنُتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتمْ 

 منهمحيث يأمل كل  ؛هذا الموقف الحساس سبحانه وتعالى حال المنافقين يوم القيامة، وهم في

                           
 .27/91، تفسير المراغي؛ والمراغي، 29/310، مفاتيح الغيبالرازي،  -1
 .62/68الصافات:  -2
 .9/126التوبة:  -3
دار الفكر العربي، بيروت،  ، ط: الثانية،زهرة التفاسيرمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد،  أبو زهرة، -4

 .10/303، جامع البيان؛ والطبري،  7/3491م، 1994
 .49-9/48التوبة:  -5
 .57/14الحديد:  -6
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من  جنبهحتى ي لأن يجد فيما حوله من وسائ ون ر يذكَّ وكيف أن المنافقين ، هللا عذاب
 1.اإليجابوقات في الدنيا، فكان جواب المؤمنين بكل األفي  هممع هم كانواالمؤمنين بأن

 اإلنسانمع  اإلنسانتعامل في  الفتنةمفهوم  المبحث الثالث:

نسلط  اوهنمن هللا تعالى،  اإلنسانمعاني الفتنة الواردة في القرآن الكريم حول أوردنا 
 ، حيث وردت بعدة معانٍ اإلنسانمع  اإلنسانالضوء على معاني الفتنة التي جاءت في سياق 

 منها:

ْتَنًة َربََّنا اَل َتْجَعْلَنا فِ  ...قال تعالى: ﴿ ،الدينفي  اإلكراه أو  ،الدينفي  ضطهاداإلأوال:  
هللا تعالى تأثير هذا  ذكر، و فرعون واضطهاده لطةكان قوم موسى تحت س 2﴾.ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ 

المفتون  وأ ،معنى الفاتنب في اآليةولفظ الفتنة  ،آنذاكالدين على بنى اسرائيل في  والفتنة لظلما
ال  وأ، رسولناعن ات باع  فنعرضال تفتنا بهم  وأيفتنونا، لفكَأنَّهم قالوا: ربَّنا ال تسلطهم علينا 

 3بظهورهم علينا. والظلم والعنادكفر في التفتنهم بنا فيزدادوا 

قال تعالى: ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُثمَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم و 
في حكم عام أصحاب األخدود  وضعيصف سبحانه وتعالى اآلية الكريمة في هذه  4﴾....

في كل زمان ومكان،  تدينبسبب ال رجاال ونساءً يضطهد المؤمنين  إنسانينطبق على كل 
 5على اإِليمان للمستقبل. لحاحهمإ بسبب ولكنابق، على ِإيمانهم الس وكان إحراقهم ليس

الفتنة بهذا المعنى في عدة مواضع في القرآن الكريم وردت ، الخداع والوقيعة  ثانيا:
 خداعاولت قريش حيث ح 6﴾....َحْيَنا ِإَلْيَك َوِإْن َكاُدوا َلَيْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأوْ ﴿قال تعالى:  منها:

 7.فتنتهم من هللافحفظه  ،عليه السالم ليتقول على هللا الرسول

َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة  ...قال تعالى: ﴿و 
فينكرون  المنحرفةفأما الذين يميلون عن الحق ويتبعون أهواءهم أي  8﴾....َواْبِتَغاَء َتْأِويِلِه 

                           
 .8/187، أنوار التنزيل؛ والبيضاوي، 23/184، جامع البيانالطبري،  -1
 .86 /10يونس:  -2
 .11/384، المنارتفسير  ؛ ومحمد رشيد رضا، 4/289، تفسير القرآن العظيمإبن كثير،  -3
 .85/10البروج:  -4
أضواء البيان في إيضاح القرآن الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني،  -5

 .8/486م، 1995، ط: ااُلولى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، بالقرآن
 .17/73اإلسراء:   -6
 .15/78، تفسير المراغيالمراغي،   -7
 .3/7آل عمران:  -8



 14 

نظر إلى األصل ليفتنوا الدون بظاهر االشياء  يؤمنون و منه، الناس  يبعدون و المتشابه، 
  1الفتنة أى طلبا للخداع واالضالل.ابتغاء  آرائهم، وأفكارهمالناس بدعوتهم إلى 

 اإلنسانتعامل الشيطان مع الفتنة في  المبحث الرابع:
في  الشيطان كلمة جاءتبينما  2،في القرآن الكريمكر إبليس في إحدى عشرة آية د ذور 

راع بين و  3.اإلفراد والجمعب ثماٍن وثمانين آية ة الصِ  بدَأت مع خلق أول  والشيطان اإلنسانقصَّ
  .إلى يوم القيامة الدنيا حياةوتستمرُّ في ال إنسان، واستمرَّت في ذريَّته من بعده،

بتالء، حيث واإل ،بمعنى الخداع اإلنسانتأتي الفتنة في موضع تعامل الشيطان مع و 
ْيَطاُن  قال تعالى: ﴿َيا 4،كان دأب الشيطان منذ خروجه عن رحمة هللا َبِني آَدَم اَل َيْفِتَننَُّكُم الشَّ

ِذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت قال سبحانه: ﴿َياَأيَُّها الَّ و  5﴾....َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اْلَجنَِّة 
ْيَطاِن َفِإنَُّه َيْأُمُر ِباْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر﴾ ْيَطاِن َوَمْن َيتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّ ففي هذه اآلية بيان  6،الشَّ

ومن الطاعة  الكفر من اإليمان إلى يدخلهميطان مع ضحاياه، فهو ال لالساليب التي يتبعها الش
نقاط الضعف في الى ، وينظر غاياتهيتدرج للوصول إلى  ه، لكندفعة واحدة لمعصيةإلى ا

من جانب  جاءهفي دينه  ثباتاوجد فيه  لومن خاللها، ف اليه بلج، ويحاول أن االنسان
 يستمر في مراوغتهعليه بعض المستحبات، ثم  ليفوت ،على اإلكثار منها ويحثهالمباحات، 

ْيَطاُن َما َكاُنوا  مع يتساهلالى أن  ،بالسنن يتساهلحتى  الواجبات، قال تعالى: ﴿َوَزيََّن َلُهُم الشَّ
ْيَطاُن أَْعَماَلُهْم﴾ 7َيْعَمُلوَن﴾. على شكل  يكون هذا التزيين  8،وقال أيضا: ﴿َوِإْذ َزيََّن َلُهُم الشَّ
كيد أن  بينقد  سبحانه هذا مع أن هللا؛ أعمالهملتبرير  الشيطان لضحاياه يعرضهامبررات 

بسبب ضعف الشيطان قوة، من  جعلأمام المغريات  االنسانإال أن ضعف  الشيطان ضعيف،
  ، وتدعو الىفي اإلغواء ووسائلهالشيطان أساليب من  تحذر كانت اآليات القرآنية ذلك

 دفاعاتها. تحصين النفس البشرية، وتقوية

                           
 .3/99، تفسير المراغيالمراغي،   -1
، ط: ااُلولى، دار الكتب المصرية، القاهرة، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريمعبد الباقي، محمد فؤاد،  -2

 .134ه، 1364
 .383-382، المعجم المفهرسعبد الباقي،  -3
؛ 35/6؛ فاطر: 22/53؛ الحج: 17/53ء: ؛ اإلسرا40-15/39؛ الحجر:27، 17-7/16األعراف:  -4

 .43/62: الزخرف: 36/60يس: 
 .7/27األعراف:  -5
 .24/21النور:  -6
 .6/43األنعام:  -7
 .8/48األنفال:  -8
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 الخاتمة
لدراسة مصطلح معين مثل التنوع في ترتيب وتبويب المواضيع أن  مما سبقنستنتج 

آن ل بسياق آيات القر ودون اإلخال -كلمة "الفتنة" مع مراعاة المقاصد العامة لآليات القرآنية 
مفاهيم جديدة، قد يلبي حاجات المجتمع واألفراد، ويفتح آفاقا لطرح يعطي معان و  -ومبانيه

يمته وريادته في حلول لمشاكل ومستجدات العصر حسب أولوياته، ويعطي للقرآن الكريم أه
من ي الفتنة هأن ب ونفهم .مشاكلهالحلول تقديم إنارة الطريق في مسيرة المعرفة اإلنسانية، و 

يتصارعان إلثبات األحقية حيث برز قطبان ، صراع، ومخاصمة الشيطان لإلنسانمخرجات 
ما ، وتبقى الفتنة جهة ُأخرى  من -ع قوتهم–، وأفضلية الخير على الشر واألفضلية من جهة

 بقي الصراع؛ وهو باقي الى يوم القيامة.

يضا إن الفتنة بمعناه اإلبتالئي مرتبط بحياة اإلنسان؛ فما دامت هناك حياة فهناك أ
ستوى إختبار، وامتحان، ثم إن اإلبتالء عام لكل إنسان في الوجود دون تمييز، وكلما ارتفع م

لتي اإن أكثر اإلبتالءات صعوبة هي إيمان المرء؛ إرتفع معه البالء عليه، والعكس بالعكس، و 
ائد ء فو لإلبتال تتعلق بالقلوب، كذبح الولد قربانا؛ في قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم، كما أن

ها مجمل، والفتنة بترجع على المؤمنين في دينهم ودنياهم وآخرتهم إذا صبروا وحمدوا هللا تعالى
 الشر،بار يأتي لإلنسان بالخير، أو يأتي له ليست شرا في حد ذاتها، وال خيرا؛ وإنما هي إختب

 بناء على كيفية التعامل معها، والنتائج، والمعطيات الخارجة من العملية.

 لى كلعأو المعتقد، وإنما تأتي  ،ن الفتنة ليست معنية بفئة معينة من الناس في اللون إ
ن، فالفتنة ليست أصناف البشر؛ من أنبياء وبشر عاديين، مؤمنين، أو كافرين، أو منافقي

لفتنة تدخل ا، وقد ختبار، وامتحان ألغراض مختلفة، وغايات مختلفةإ هي عقابا،أو ثوابا؛ وإنما
دا في بعض الجوانب الحساسة، والضرورية من حياة اإلنسان، كالمال، والولد، وبذلك تعطي بع

 جودهو لبشرية، مع آخر لدقة معانيها، وعمق دالالتها، وهي الموازنة فيما هو كائن في الفطرة ا
 بين أصناف الفتن في نفس الوقت،  فهي موازنة بين الذي في حوزتهم من مال وما وهبهم هللا

 من ولد، وبين ما عند هللا من أجر عظيم.

ن بعض الفئات من البشر يحتاج إلى أكثر من ُاسلوب، ووقت أزيد لإلستيقاظ من إ
مشابهة لبعض المجتمعات، حيث ال  واإلنحراف الفكري والسلوكي، والحالة ،حلم الضالل

 يستفيدون من زالتهم المتكررة، إال عند حافة الهاوية، والمصير المظلم، وبذلك يكون تنوع الفتن
وفي القرآن الكريم نماذج متعددة،  وتنقيحه من الشوائب، من أنجح األساليب لترقية المجتمع،

لدروس المستفادة من كل نهاية؛ سعيدة وحاالت مختلفة، مع وصفات للعالج والوقاية المبكرة، وا
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مدلواللتها تكون ضمن العدالة اإللهية للناس  إن وقوع الفتنة بكل لذلك  كانت أم تعيسة.
بمختلف أصنافهم ومعتقداتهم، فالفتنة للمؤمنين تأتي كاختبار، وتمحيص، وأداة لتقوية اإليمان، 

ي للكفار كعذاب معجل لهم في الدنيا، أو والعزيمة، واإلرادة أمام التحديات الصعبة للحياة، وتأت
تكون تحذيرا من سوء المنقلب وانتظار ما هو أكثر سوًء فيما بقي من األيام، وتأتي الفتنة 
للمنافقين كمعادلة لتوازن كفة الميزان لجانب المؤمنين في كل النواحي، سواء كان نفسيا أو 

 معنويا. 

 د منها:ويمكن أن نستخرج من الفتنة عدة دروس وفوائ

 على  ريخ األمم والشعوبادعوة صريحة لإلستفادة من التجربة اإلنسانية في الحياة، ومن ت
 ، واألفراد.والدول ،مستوى المجتمع

  للنجاة فيما وقع فيه اآلخرون من قبله من أخطاء، وزالت لكل إنساندعوة. 

  ،حد  لجماعات علىباألفراد واالتي تفتك  والسلوكيات الهدامةتنقية المجتمع من الشوائب
 سواء.

 وتطوره ،تهترقيبسالم، و  تنقية المؤمن من أدران المعاصي حين ينجح في اجتياز الفتن 
 بعد خوضه العديد من التجارب المتنوعة. مرحليا،

  ن بياكل حسب ما يطيقه، و  ،الناس ، وامتحانفي اختبار ،لعدالة الربانيةلبيان وتوضيح
 أن هللا ليس بظالم للعبيد.

 نهمتيسير شئو  على، مما يساعد الناس لإلنسان بتالءاال ة من سنن هللا تعالى فين سنابي 
 عند مراعاتهم لشئونهم الدينية.الحياتية 

 ، حالها حال الكثير منمن المسائل الدقيقة والمتشعبة الفتنة إن مسألةف أخيرا،و 
راسة دمناه من الدوال ندعي أننا أعطيناها حقها؛ بل نقول: إن كل ما ق لحات القرآنية،طالمص

ثر الحديث عنها داخل المختصرة أعاله، هي محاولة لرسم بعض المعالم العامة لمفاهيم ك
ألجل  فيها وال يزال فيه الكثير من العمل للتوسع أروقة العلم وبين أوساط العلما قديمًا وحديثاً 

لتي ق اآليات، واوسيا أكثر عمقا ومالئمة لمقاصد القرآنالوصول إلى حقائق ودالالت جديدة، و 
ا بمجملها تهدف إلحياء اإلنسان، وتنظيم عالقاتهم مع بعضهم البعض، وخلق مجتمع أكثر أمن

 وتناسقا بين أفرادها.
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 المصادر 
، إبن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحرير والتنوير

الدار  ط: ااُلولى، تفسير الكتاب المجيد،تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
 .م1984التونسية للنشر، تونس، 

د السالم محم إبن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح، عبد
 م.1979بيروت،  دار الفكر، ط: ااُلولى، هارون،

 ط:البداية والنهاية، إبن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ابو الفداء، 
 م.1986، بيروت، دار الفكرالرابعة، 

 ، تح،إبن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، ابو الفداء، تفسير القرآن العظيم
زة، ، مؤسسة قرطبة + مكتبة أوالد الشيخ للتراث، الجيااُلولى جماعة من المحققين، ط:

 م.2000ه، 1412

، عبد هللا علي تحم بن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، إبن منظور، محمد بن مكر 
 ،بيروت ،دار صادر ،الثالثةط:  الكبير ومحمد أحمد حسب هللا وهاشم محمد الشاذلي،

 هـ.1414
، عربيدار الفكر الط: الثانية،  بو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد، زهرة التفاسير،أ

 م.2001القاهرة، 
 غريب حسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب، أبو القاسم، المفردات فياألصفهاني، ال

يروت، دار العلم الدار الشامية، دمشق، ب، ط: الثانية، القرآن، تح، صفوان عدنان داودى
 هـ.1412

م روح المعاني في تفسير القرآن العظي ،لوسي، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسينياآل
، دار إحياء التراث العربي، بيروت ط: السابعة، لوسي،تفسير اآلوالسبع المثاني، 

 .ه1414
رار سأانوار التنزيل و  البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي،

 دار إحياء ط: الثالثة، ، محمد عبد الرحمن المرعشلي،تحتفسير البيضاوي،  التأويل،
 .هـ1427، التراث العربي، بيروت

الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  الثعالبي، عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف، ابو زيد،
 هـ.1379، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت ،ط: الثانية ،تفسير الثعالبي

، تح الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 
ء مراجعة وتدقيق، نظير الساعدي، ط: ااُلولى، دار إحيا اإلمام أبي محمد بن عاشور،

 هـ.1422بنان، ل –التراث العربي، بيروت 
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لباب التأويل  بن عمر الشيحي أبو الحسن، الخازن، عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
 م.1979دار الفكر، بيروت،  ط: الخامسة، في معاني التنزيل، تفسير الخازن،

 .هـ1383 القاهرة، ،دار إحياء الكتب العربية ط: ااُلولى،التفسير الحديث، محمد عزت،  دروزة،

لكتب الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي، التفسير الكبير، ط: ااُلولى، دار ا
 م.2000العلمية، بيروت، 

 ة،ط: الرابع محمود خاطر، ،مختار الصحاح، تح القادر، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد
 م.1995 –ه1415يروت، ب –مكتبة لبنان ناشرون 

الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، تاج العروس من جواهر 
 .هـ1414 ،بيروت ،دار الفكر القاموس، تح، مجموعة من المحققين، ط: ااُلولى،

بده ععبد الجليل تح: ، الزجاج، ابراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق، معاني القرآن وإعرابه
 م.1988 -هـ 1408شلبي، ط: ااُلولى، عالم الكتب، بيروت، 

دار الكتاب العربي،  ،الزمخشري، محمود بن عمرو بن أحمد، تفسير الكشاف، ط: الثالثة
 .هـ1412بيروت،

و عبد الرحمن بن أب -جالل الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم  ،السيوطي، المحلي
 .م2003دار الحديث، القاهرة، ، الدين، تفسير الجاللين، ط: ااُلولى بكر، جالل

، دار اري، ط: ااُلولىبيبراهيم اإلإ ،تح علي بن محمد بن علي، التعريفات، ،الجرجانيالشريف 
 ـ. ه1405بيروت،  –الكتاب العربي 

 م.2004، رةمطابع أخبار اليوم، القاهط: ااُلولى،  الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي،
ح الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، أضواء البيان في إيضا

 م.1995دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ط: ااُلولى، القرآن بالقرآن، 

ن الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني، فتح القدير، ط: ااُلولى، دار إب
 هـ.1414دمشق، بيروت، ، دار الكلم الطيب كثير،

تح:  الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني، تفسير القرآن،
 هـ.1410 الرياض، مكتبة الرشد، ط: الرابعة، مصطفى مسلم محمد،

يل أو الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر، جامع البيان في ت
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 .ه1421،المكتبة العلمية، بيروت ااُلولى،
دين، القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس ال
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