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 العربية

)آيات الفتنة 6/2102/ 7 :األطروحةتاريخ المناقشة وعنون 

 ق(ياوالبالء في القرآن الكريم دراسة في التركيب والس

 

 -:دراسة آيات الفتنة والبالء والتراكيب والسياقات ما يأتي  أثناءتبين في 

جاءت بصيغة )االسم(في حين  ن الكريمآأغلب صيغ )الفتنة(الواردة في القر -0

 ( بصيغة )الفعل(.البالء)جاءت أغلب صيغ 

يعَدون  الحجاز فأهل (فتن -أفتنصيغتي) بشأنالخالف  إلى ةالدارسأشارت  -2

ه بالهمزة،وقد أنكر فيعَدون وأسدتميم وربيعة وقيس  أمابال همزة، الفعل)فتن(

 بالهمزة.صيغة)أفتن( األصمعي

ن الكريم على قسمين، آفي القر اقد وردتلفظتي)الفتنة والبالء( إنكشفت الدراسة  -3

وقد خاص، الثانيو، (واألوالد وغيرهاالمال الموت والحياة وـ)ك عام منهما األول



أو ،وقومهم األنبياء أتباع ،أوواألنبياءيخص الرسل  منها:ما ضم الخاص أنواعا

 الشيطان. المنافقين،أو الكافرين والظالمين،أو ،أو المؤمنين

 االبتالءعني واقع ي االبتالء وان الفتنة أعم من االبتالء إنن من خالل البحث بيت -4

 .االبتالءن م المنبثقةوحاله، أما الفتنة فهي النتيجة 

 -سبحانه وتعالى -هللا إلىاالبتالء تأتي مسندة  أفعال إنإلى خلصت الدراسة  -5

منها  األفعال تأتيبخالف الفتنة فال  وبالضمير العائد إليه سبحانه باالسم الظاهر

 االسم الظاهر مطلقا. إلىمسندة 

يكون حسنا بخالف)البالء( الذي يرد في الخير  ( ما الالفتنة)معنى  إنتبين و -6

 .األضدادمكن عَد )البالء( من ي،لذلك والشر

مجئ المفعول به ضميرا متصال ليدل على  )الفتنة والبالء( ألفاظفي  األغلب -7

 سرعة االختبار واالمتحان بال فاصلة أو مهلة.

صيغة الفعل  إطالة إلىأ القرآني يلج االستعمالن أكما تبين من خالل البحث  -8

 ليناسب ذلك موطن اآلية وسياقها. نبتليه( -ابتلي) ويبالغ فيه

بحرف العطف)الفاء أو الواو(ليدل  الدالة على الفتنة والبالء األلفاظيقترن ورود  -9

 والضر.على سرعة كشف البالء 

على معنى الفتنة والبالء ضمنا وسياقا،جاءت في  التي دلت األلفاظغلب أ -01

 الخوف والدعاء. مواطن

ويكثر  ،في السور المكية وتراكيب وسياقات ألفاظاء يشيع معنى الفتنة والبال -00

 طبيعة هذه السور. إلىذلك  اذ يرجع ،تردده فيها

بدالالت معينة غير الداللة  األلفاظآني بعض كما خص االستعمال القر -02

 ،والعذاب،والكفرواإلثم،واإلحراقالجنون، علىالمعجمية منها داللة)الفتنة(

 .،الشرك،اإلضالل،والمرضوالسحر

 بألفاظ )السوء،الضر، اقترنت أغلب السياقات الدالة على الفتنة والبالء -03

 .العذاب،الرجز ،والحسنة والسيئة(



وتصريفاته هو الشائع في  )الفتنة( لفظ إن اإلحصائيتبين من خالل الجدول  -04

 ينتورد فيها اثن إذوثالثين مرة بخالف السور المدنية  ورد ثمانيا إذ السور المكية

 وتصريفاته هو الشائع في السور المكية إذ وردوعشرين مرة،كذلك لفظ )البالء(

 في السور المدنية. اثنتي عشرة مرة أربعا وعشرين مرة، مقابل

جاءت  غلب السياقات التي دلت على معنى الفتنة والبالءأ نأكما تبين  -05

 لقسماو ،لئن(الشرطيةإذافي)

 

 


