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 األول الباب

 ةاملقدم

 البحث خلفيةاألول :  الفصل

لفظ الفتنة يف اللغة العربية له معان كثرية. وتغري هذه املعاني للفظ الفتنة هو كان 

وضيقة و ، وعلى سبب ذلك فمعاني لفظ الفتنة صارت سعة لسياقيتعلق باستعماله يف ا

 علق بالسياقات اليت تؤثر املعاني األكثر. حتويلة. وهذه التغريات تت

كان استعمال لفظ الفتنة يف اللغة العربية ليس كمثل استعمال لفظ الفتنة يف إندونيسيا 

يف سياق الزم يا يف إندونيس استعمال لفظ الفتنةمن حيث املعاني مع السياقي. وإن 

ألن معنى لفظ الفتنة يف اللغة التهمة وهذه التهمة ليست ملعنى لفظ الفتنة يف اللغة العربية. 

 العربية مشرتك ومتوسع ليس ملعنى واحد معني. 

بطريقة مدخل معنى الفتنة يف ال ميكن وأن توضيح معنى لفظ الفتنة يف اللغة العربية 

ولو كان لفظ الفتنة يف اللغة اإلندونيسيا متولدة من اللغة العربية. ألن معنى إندونيسيا 

اللغة لفظ الفتنة يف اللغة اإلندونيسيا ال يكون على سبيل سياق معنى لفظ الفتنة يف 

 العربية مع أن معناه منتصرف عن املعنى احلقيقي يف استعمال لفظ الفتنة يف سياقه.
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ان تقدم معرفة السياقات اليت الفتنة يف اللغة العربية فبذلك، فينبغي على فهم لفظ 

واجلمل  األحوالتعني معاني لفظ الفتنة يف اللغة العربية. فهذه السياقات تعرف باألوقاع و

 قبل اللفظ املقصود وبعده  ويعربها القوم حتى ظهر املعنى املراد به. 

اللة يف توسيع املعنى. بناء على ذلك، أن لفظ الفتنة مثل من أمثلة دراسة علم الد

وكان توسيع املعنى هو أحد من أنواع تغري املعنى يف دراسة الداللة. وأن من أنواع تغري 

فأن لفظ الفتنة املعنى هو التوسيع والتضييق والنقل من املعنى الواحد إىل املعنى اآلخر. 

 نقال من املعنى األصلي إىل املعنى اآلخر.  وايضا قد كان معناه توسيعا وتضييقا 

وأن القرآن قد كان حييط على أكثر لفظ الفتنة املعترب يف معظم آياته. ومنها قول اهلل 

1{تَكْفُرْ.... فَلَا فِتْنَةٌ نَحْنُ ....إِنَّمَا}تعاىل   لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ}وقوله تعاىل  

2{لِلَّهِ... الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ 3{فِتْنَة.... تَكُونَ أَلَّا وَحَسِبُوا}، وقوله تعاىل   ،

4{فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَنَّمَا}وقوله تعاىل   أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ كَفَرُوا وَالَّذِينَ}، وقوله تعاىل 

5{كَبِريٌ وَفَسَادٌ الْأَرْضِ فِي فِتْنَةٌ تَكُنْ تَفْعَلُوهُ إِلَّا بَعْضٍ  فِتْنَةٌ لَعَلَّهُ أَدْرِي وَإِنْ}، وقوله تعاىل 

6{حِني إِلَى وَمَتَاعٌ لَكُمْ . 

                                                             
 102: البقرة 1
  193: البقرة 2
 71: المائدة 3
 28: األنفال 4
 73: األنفال 5
 111: األنبياء 6
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. وأشار إىل ذلك ةله األسلوب البالغومع ذلك، فأن القرآن منزل على الغة العربية وأن 

7{تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ عَرَبِيًّا قُرْآنًا أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا}قول اهلل تعاىل:   فِي كُنْتُمْ وَإِنْ}وقوله تعاىل: 

 كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّلْنَا مِمَّا رَيْبٍ

 أُعِدَّتْ وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا الَّتِي النَّارَ فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ( 23) صَادِقِنيَ

. وهذه اآليات تدل على أن القرآن املنزل على العربية وعلى األسلوب 8({24) لِلْكَافِرِينَ

  .ةالبالغ

معظم كان وبذلك فإن ما حتتاج إليه الدراسة الدقيقة للقرآن هو علم اللغة العربية. ف

م الداللة. ألن جمال مباحث علم الداللة شامل هو علالقرآن معاني علم اللغة يف دراسة 

كون منها علم الصوت وعلم في على كل فروع علم اللغة نظرية وتطبيقية. فأما النظرية

منها علم اللغة االجتماعي  ، وأما التطبيقية فيكونالصرف وعلم النحو وعلم األسلوب

 وعلم اللغة النفسي وغري ذلك. 

وتعترب  الفتنة تعترب كلمة من كلمات اللغة العربية وبناء على ذلك، فأن لفظ       

أيضا كلمة مكتوبة يف اآليات من القرآن الكريم. فذلك الكالم يدل على وجود العالقة وهو 

 أن لفظ الفتنة واآليات من القرآن الكريم وعلم الداللة هلؤالء عالقة لغوية. 

                                                             
 2: يوسف 7
 24 ،23: البقرة 8



4 
 

 

معنى الفتنة يف القرآن الكريم على سبيل الكالم السابق، فظهر منه املسائل عن ما هو 

وما هو تضمنه الرتبوي. فكان هذا البحث هو جواب هذه املسائل وخمارجها. وبذلك 

املسائل على سبيل السياق القرآني وتعليم علم  هذا البحث يعرب هذهيف  ةالباحث تكان

 دراسة)الرتبوي  وتضمنه الكريم القرآن يف الفتنة "لفظالداللة. ويضعه على املوضوع وهو 

 "(الفتنة لفظ عن تربوية و داللية

  هـقيقـحتوحث ـالبديد ـحتاني : ـل الثـالفص

توى، ولكن يف هذا البحث ـى اي مسـا علـا علميـر حبثـه أكثـم فيـرآن الكريـكان الق

. والسياقي والنتائج الرتبوية و تعليم علم الداللةجمي ـى املعـاملعني ـف ةثـحدده الباحتـ

 يف مايلي :  ةحققه الباحثتفك، ـذلى ـبة إلـبنسو

 ؟للفظ الفتنةاملعنى املعجمي ما هو  .1

 ؟ للفظ الفتنة يف القرآن الكريم املعنى السياقي وه ما .2

بيقه يف عملية كيف تطو فظ الفتنة يف القرآنلة املتضمنة ليوالرتبنتائج الي ما ه .3

 ؟التعليم

 : أغراض البحث الفصل الثالث

  ي:ـا يلـي كمـه وهـراضـى أغـإل ةباحثـهدف البحث، تــيق الـبناء على حتق
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 الفتنة. للفظ املعجمي املعنى ملعرفة .1

 .الكريم القرآن يف الفتنة للفظ السياقي املعنىملعرفة  .2

 التعليم. عملية يفه تطبيقو القرآن يف الفتنة لفظل املتضمنة يةالرتب نتائج ملعرفة .3

 بحث ـوائد الـرابع : فـصل الـالف

رون ـنه اآلخـتفيد مـان يس ةباحثـند الـارادة عاء وـيه رجـبحث فـمال الــل أعــك

ذا ـي هـوائد فـفا الـ، فأمطبيقيةـظرية وتـتفادة نـرتبية اسـهتمون بالـختصون ويـذين يـال

 :يــلـايـمـكون كـتـبحث فـال

 ة ـظريـد النـوائـالف .1

ور ـطـتـمنفعة لـالو ةيـعرفـمـال زينةـخـد الـيـزيـد تـفيـن يأ ةثـاحـه البـرجو بتـحث ـذا البـه

 .عربيةـغة الـم اللـعليـم تـسـي قـني فـدارسـلـعلمية لـادر الـمصـالادة ـزياصة لـخارف، وـمعـال

 ةـتطبيقيـوائد الـفـال .2

 طالبـلـاراد وـعين األفـي-شخص ـل الـنه كـفيد مستـشى أن يـبحث عـذه الـه

واسعة ـمعارف الـجيب والـموقف اإليـطاء الـإع -نهمـد مـر واحـغيمعلمني وـمدرسني والـالو

 .عربيةـغة الـعليم اللـيف ت ةـكيفيـالو
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 يركطار الفاإل:  امسالفصل اخل

 فهموه،ـلي هم،ـإلي زلـأن نـالذي ومـالق ةـلغ ربية،ـالع ةـباللغ رآنـالق ذاـه اـأنزلن قدـل

منها عقل معانيه  فكان أهداف تنزيل القرآن باللغة العربية هي  9.ويعقلوه تدبروه،ـوي

1ا.وفهمها والعمل هب ما حيتاج وأما هدف مفهوم املعاني يف القرآن الكريم فيكون لقضاء   0

1إليه من الروح والعقل. 1    

فكان القرآن منزال باللغة العربية لتحدية شعراء العرب من حيث بالغة اللغة 

1وفصاحتها. وفهم أصول اللغة العربية فكان فهم القرآن حيتاج إىل قواعد اللغة العربية   2

، وبذلك هلؤالء أبواب والتذوق بأسلوب اللغة العربية ومعرفة أسرار معاني اللغة العربية

1يف فروع علم اللغة العربية.كثرية وفصول مفصلة  3   

وأن القرآن قد كان حييط على أكثر لفظ الفتنة املعترب يف معظم آياته. ومنها قول 

1{تَكْفُرْ.... فَلَا فِتْنَةٌ نَحْنُ ....إِنَّمَا}اهلل تعاىل  4  لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ}وقوله تعاىل  

1{لِلَّهِ... الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ 5  تَكُونَ اأَلَّ وَحَسِبُوا}، وقوله تعاىل 

                                                             
 (آليا الشاملة بترقيم ،1599: ص). التفاسير: القسم-الشاملة المكتبة ،التفاسير أيسر حومد، أسعد  9
، الميسر التفسير ،التركي المحسن عبد بن هللا عبد الدكتور إشراف تحت التفسير أساتذة من عدد - العلماء من مجموعة  10

 (آليا الشاملة بترقيم ،102 /4) قسم التفاسير -المكتبة الشاملة
 (244 /2) قسم التفاسير -، المكتبة الشاملةالقطان تفسير  11
 البابى عيسى العربية الكتب إحياء دار، القرآن علوم في البرهان ،م 1957 ،الزركشي بهادر بن هللا عبد بن محمد الدين بدر  12

 (287 /1)  وشركائه الحلبي
 (198: ص) الرقمية المدينة مكتبة موقع، القطان لمناع-القرآن علوم في مباحث ،م2000 ،القطان مناع  13
 102: البقرة 14
  193: البقرة 15
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1{فِتْنَة.... 6 1{فِتْنَةٌ وَأَوْلَادُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَنَّمَا}، وقوله تعاىل  7  وَالَّذِينَ}، وقوله تعاىل 

1{كَبِريٌ وَفَسَادٌ الْأَرْضِ فِي فِتْنَةٌ تَكُنْ تَفْعَلُوهُ إِلَّا بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ كَفَرُوا 8 ، وقوله تعاىل 

1{حِني إِلَى وَمَتَاعٌ لَكُمْ فِتْنَةٌ لَعَلَّهُ أَدْرِي وَإِنْ} 9 . 

ع علم اللغة وهو علم الداللة. وفكان فهم معنى لفظ الفتنة حيتاج إىل أحد من فر

هو علم يدرس به املعنى. من هذا التعريف فكان حبثه حييط على ما يتعلق وعلم الداللة 

2بدراسة الداللة املتخصصة بالكلمات أو اجلمل املعتربة 0 .  

ي واملعنى مرآن الكريم يرتكز يف املعنى املعجفإن التحليل الدليلي للفظ الفتنة يف الق

2مي هو ما يؤتيه املعاجيم املتعلقة بالقواعد واألحكام.السياقي. فاملعنى املعج وكان   1

هذا هو نوع املصطلح الذي ح "القاموس" عاما. كذلك وصطلاملعين املعجمي اشتهر مب

2وجد يف القاموس. 2     

واملعنى السياقي هو مايقرتن مع األلفاظ مبيينا ملعناه املعني يف النص. فكان تبيني 

فالبيانات السياقية تنقسم املعنى باستعمال األلفاظ أو غريها هو تظهري بيان الكالم. 

قسمني، اللغة )كلمة ماقبلها وما بعدها( واالجتماعية )الواقعية(. فأن سياق اللغة هو 
                                                             

 71: المائدة 16
 28: األنفال 17
 73: األنفال 18
 111: األنبياء 19
 الجامعية المعرفة دار ،للمفضليات األنباري شرح في تطبيقية دراسة الداللة علم في ،1997 حيل، حسن محمد الكريم عبد  20

 20 ص
 50البصرة  ص  -، كلية األدبعلم الداللة، 1980مجيد عبد الحليم الماشطة،   21

2 2 http://en.m.wikipedia.org/wiki/lexical_definition  
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واأللفاظ القوم باستعمال الدليل كاأللفاظ املرادفة واأللفاظ املتضاددة اظ ألف تعيني مقاصد

2العامة وغري ذلك. تعيني مقاصد األلفاظ مبعرفة هو وأن سياق الواقع أو االجتماع  3

احلياة االجتماعية والثقافية املتعلقة بنص الكالم ومبعرفة ما يؤثر مفاهم القوم ومعرفة تعني 

2لفاظهم.اإلشارات والدالل من أ 4   

2رـذكـر يـييـيه أي تغـس فـذي ليـيد الـرباني الوحـاب الـالكت وـرآن هـالق كانو 5  ،

2ارهـبل كبـم قـعلـار الـاس بصغـي النـذي يربـو الـي هـربانـفال 6 ه ـى أنـارة إلـشإلك تـ. ف

ى ـم إلـهتـهديـية ـقرآنـية الـرتبـم. الـبارهـم وكـارهـميعا من صغجـناس ـة للـرتبيـتور الـدس

اد ـمى العبـسـذلك، يـدنيا. فبـي الـم فـهـاتـيـدة حـم هـبادتـه وعـاعتـة طـيلـاهلل بوس

 ني.ـربنيـبال ونعـمطيـال

المية ـشحضية االسـمعارف والـعليم الـت يـالم هـنظر االسـي مـربية فـتـالكان 

تقوى ـفسهم الـني ـهر فـى ظـها حتـاهتم ووعيـهم حيـجاهدون يف فـذين يـمتعلمني الـلل

                                                             
 الجامعية المعرفة دار ،للمفضليات األنباري شرح في تطبيقية دراسة الداللة علم في ،1997 حيل، حسن محمد الكريم عبد  23

 63 ص
 الجامعية المعرفة دار ،للمفضليات األنباري شرح في تطبيقية دراسة الداللة علم في ،1997 حيل، حسن محمد الكريم عبد  24

 74 ص
، الهجري عشر الرابع القرن في الطاعنين على الرد و الكريم القرآن في الطعن ،المطيري متعب بن زبن بن عبدالمحسن  25

 (49: ص) العلوم دار كلية من الدكتوراة درجة لنيل رسالة
 مقاصد في البيان فتح ،م 1992 ،الِقنَّوجي البخاري الحسيني هللا لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو  26

 (272 /2) َبيروت - َصيَدا والّنْشر، للطَباعة العصريَّة الَمكتبة، القرآن
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ى اهلل ـتقوى إلـمعارف والـعلوم والـالة الـعين كمـذه تـصاحلة. وهـية الـشخصـالق والـواألخ

2لـز وجـع 7 . 

وا ـ}كُونُ: ا قال ـي كمـربنـالانية وـربـالح الـربية باصطـتـباس الـعن ـرف ابـد عـق

لَ ـبْـعِلْمِ قَـارِ الْـصِغَـاسَ بِـنَّـي الـرَبِّـذِي يُـَيُّ الّـانِـرَّبَّـقَالُ الـاءَ وَيُـقَهَـاءَ فُـلَمَـحُ نَ{ـيـانِيِّـرَبَّ

2.ارِهِـبَـكِ 8     

2ليـا يـمي ـمهاجر فـر الـتسبه عشـما اكـها كـمنرة ، وـيـكث انـمع اهـربية لـالت 9 : 

ميع ـى جـل علـتمـداد املشـعملية لإلـربية هي عـرص أن التـعافية األبـالن ـبي دـق .1

فية ـعاطـى الـوع علـل نـحسب بـرفية فمعـه الـى وجـوع علـها نـال ل، ورادـا لألفـواعهـأن

 نفسية.ـالو

صيب ـة الـلـرحـى مـعل محافظاتـالدادات وـعلية اإلـها عمـأنالل ـج هاـرفـد عـق .2

راء ـورة األسـي سـي" فـ"ربينقول ـر الـن تفسيـظهر مـف مـتعريـذا الـ، هفالـواألط

ي ـن هـين السورتـي هتيـربية فـقة التـقيـحراء، وـشعـورة الـي سـي" فـور ربـقول "نـوال

                                                             
2 7 As’aril Muhajir, Tujuan Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran, Jurusan Tarbiyah STAIN 
Tulungagung: jurnal Al-tahrir Vol. 11, No. 2 November 2011 Hal.240 

 من المختصر الصحيح المسند الجامع، هـ1422، البخاري الجعفي المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو  28
 (72 /1) النجاة طوق دار، وأيامه وسننه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمور

2 9 As’aril Muhajir, Tujuan Pendidikan dalam Perspektif Al-Quran. Jurusan Tarbiyah STAIN 
Tulungagung: jurnal Al-tahrir Vol. 11, No. 2 November 2011 Hal.242 
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 اءـي اثنـال فـفة األطـرحلـى مـعلمحافظات ـالدادات وـعملية اإلـى عـدل علـت

 .رةـساأل

هاية ـى نـلة إلـرحـلة ومـرحـئ  مـعليم شيـة تـليـي عمـة هـبيرـ: التميـاسـالقال ـد قـق .3

حماسة ـالروح وـهم الـذين لـناس الـصة للـخصـمت ةـربيـى التـذا معنـفيذ هـنـتمالة، وـكـال

 ة. ـربيـقبول التـل

مو ـنـي تـتـفال الـي األطـبدأ فـذي يـي الـالقـزرع األخـها الـربية أنـالتي ـانـغاليـالرف ـع .4

 نفسيةـاءات الـفـالكيات وـانـكـى اإلمـحصل علـى تـنذر حتـوال ادـقة اإلرشـريـطـب

ا ـر ومـخنفع اآلـتو ،تداعـى اإلبـمحبة إلـالحسنة وـصفات الـها الـر منـظهـيت تـال قويةـال

 .ربيةـمواعظ يف التـالوة وـع األسـوقـمقع ـمعنى يـذا الـيذ هـنفـها. وتـولـح

3قرآنـي الـة فـربيـالت عليمـق ترـطن ـم 0 د ـواحـبد الـع هـتسبـاك ماـكنها ـمي ـه 

 :لييي ما ـفم ـاسـه

 ية ـنفسـعاطفية والـقة الـطريـال .1

سة. راممـالقصة وـوعظ والـوة والـمثل األسـطرق كـثرة الـكـناس بـال قرآنـال علمـي

انَ ـقَدْ كَـلَ﴿: اىلـعـقوله تــحة كـناجـموافقة والـربية الـريقة التـن طـد مـأحي ـرة هـاألس

رَ اللَّهَ ـرَ وَذَكَـيَوْمَ الْآخِـو اللَّهَ وَالْـرْجُـانَ يَـمَنْ كَـسَنَةٌ لِـوَةٌ حَـولِ اللَّهِ أُسْـي رَسُـمْ فِـكُـلَ
                                                             

3 0 Abd. Wahid Hasyim, konsep Pendidikan dalam Islam, jurnal edukasi, Vol. 1, No. 1, Maret 2009: 
48-56, Hal. 51 
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3﴾ثِريًاـكَ 1 قيام ـوعي للـنه الـم هرـظـه يـدفـهة وـربيـتـرق الـن طـد مـو أحـظ هـوعـ. وال

شكر ـن والـوالديـر الـعقيدة وبـن الـنه مـالبقمان ـعل لـما فـك ملةـدين والـة الـيمـبق

ك. ـر ودون ذلـمنكـاء والـشـفحـن الـاب عـنـتـروف واإلجـمعـر بالـصالة واالمـوال

ورة ـي سـون فـما يكـة كـذبـمجـرة الـمؤثـية الـربـتـقة الـريـن طـد مـي أحـقصة هـالو

  . 81-76ص ـقصـال

 جية ـتدريـد اليوـتعـالقة ـريـط .2

هم. ـاتـي حيـه فوـربـشيان ش ـريـعود قـذي يتـخمر الـم الـتحريـك الكريم  قرآنـال مثلـي

ي ـم فـعودهـاين تـي ببـعنـلة يـرحـلة مـرحـجيا اي مـدريـحرميا تـه تـربـرم شـو حـهو

ذُونَ ـِتَّخـابِ تَـيلِ وَالْأَعْنَـنَّخِـرَاتِ الـمَـنْ ثَـِوَم﴿: عاىلـقوله تـيوم كـك الـخمر ذلـرب الـش

3﴾لُونَـعْقِـوْمٍ يَـَقـةً لِـآيَـكَ لَـذَلِي ـنًا إِنَّ فِـسَـا حَـرًا وَرِزْقًـنْهُ سَكَـمِ 2 عته ـنفـان مـم بيـ. ث

برِيٌ ـمٌ كَـمَا إِثْـِيهـلْ فِـسِرِ قُـمَيْـرِ وَالْـخَمْـنِ الْـكَ عَـونَـأَلُـسْـَي﴿: قوله تعاىلـعد كـراره بضـو

كَ ـذَلِـوَ كَـعَفْـْلِ الـقُونَ قُـنْفِـاذَا يُـسْأَلُونَكَ مَـا وَيَـَهِمـفْعِـنْ نَـبَرُ مِـمَا أَكْـمُهُـنَّاسِ وَإِثْـنَافِعُ لِلـوَمَ

3﴾رُونَـكَّـفَـتَـمْ تَـكُـعَلَّـاتِ لَـآيَـمُ الْـكُـنُ اللَّهُ لَـيِّـَبـيُ 3 ارى ـسكـصالة يف حال الـحريم الـم تـث 

ا ـوا مَـعْلَمُـى تَـارَى حَتَّـتُمْ سُكَـوَأَنْلَاةَ ـوا الصَّـقْرَبُـا تَـذِينَ آمَنُوا لَـا الَّـَهـيَاأَيُّ﴿: اىلـقوله تعـك

                                                             
 21: األحزاب  31
 67: النحل   32
 219: البقرة   33
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3﴾ونَـولُـقُـتَ 4 خَمْرُ ـا الْـنُوا إِنَّمَـذِينَ آمَـهَا الَّـاأَيُّـيَ﴿ قوله تعاىل:ـال كـامـخمر كـحريم الـتم ـث 

مْ ـعَلَّكُـوهُ لَـُنِبـاجْتَـطَانِ فَـشَّيْـلِ الـَنْ عَمـِسٌ مـامُ رِجْـصَابُ وَالْأَزْلَـرُ وَالْأَنْـمَيْسِـوَالْ

3﴾حُونَـفْلِـتُ 5 . 

ات اهلل ـآيسرية وـوال خـتاريـمظهر الـك علومـصدر الـمقرآن ـاللم ـع. طريقة املعرفيةال .3

 كتوبة.الـمكتوبة وغيـر الـم

 :يلي ما يف فيكون الفكري اإلطار يف يتصور الذي البيان رسم فأما

 

 
 

                                                             
 43: النساء   34
 90: المائدة   35
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  لـسابقةا ـمناسبةة الـدراسال:  سادسالفصل ال

بعض البحوث السابقة املتعلقة  توجد ةالباحث تيف اإلستطالع األول قد كان

 بدراسة التحليل للفظ الفتنة يف القرآن، فمنها كان هو: 

3عمر لطيف .1 . إن هذه 2015"، صحيفة البيان سنة مفهوم الفتنة عند القرآن، "6

الصحيفة حتقق بـحثها يف ما املراد مبعنى الفتنة من البالء عند اهلل. وأن هذه 

الصحيفة يستنتج هبا أن معنى الفتنة ال يتقيد يف املعنى اللغوي لكن معناه يدل على 

 العذاب والكفر والضالل عن احلق. 

 ولكن. املوضوع وهو مفهوم الفتنة شبه يف البحث هذا مع مقارنة الصحيفة هذه

حتقيقها متوجها إىل ما يعين الفتنة من  فيكون الصحيفة هذه أوال: فأما الفرق، هناك

فيكون حتقيقه متوجها إىل ما يعين الفتنة على  البحث هذا وأما. البالء عند اهلل

قرآن ال يف الفتنة للفظ املعنى املعجعي والسياقي وعلى نتائجها الرتبوية املتضمنة

نتائجها  فيكون الصحيفة هذه ثانيا: فأما .التعليم عملية يف الفتنة لفظ وتطبيق

 البحث هذا وأما. احلق عن والضالل والكفر متوجهة إىل ما يعين الفتنة من العذاب

فيكون نتائجه متوجهة إىل معرفة ما يعين الفتنة على املعنى املعجمي والسياقي وعلى 

 التعليم.  عملية يف الفتنة لفظ القرآن وتطبيق يف الفتنة للفظ املتضمنةنتائجها الرتبوية 
                                                             

3 6 Umar Latif, 2015, Konsep Fitnah Menurut Al-Quran, Jurnal Al-Bayan Vol. 22 No. 31 Januari-Juni 
2015, Hal. 71-89 
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3حبيب الدين .2 االسالمي  -ميدان-"، احتاد سوماترى أوترىالفتنة يف القرآن، "7

. إن هذه الرسالة حتقق بـحثها يف ما حقيقة الفتنة يف القرآن، 2012احلكومي سنة 

القرآن يتخصص بأن معناه البالء  وأن هذه الرسالة يستنتج هبا أن معنى الفتنة يف

 ملعرفة مقدار إميان عباد اهلل.

. املوضوع وهو مفهوم الفتنة شبه يف البحث هذا مع وأن هذه الرسالة مقارنة

حتقيقها متوجها إىل ما حقيقة  فيكون هذه الرسالة أوال: فأما الفرق، هناك ولكن

إىل ما يعين الفتنة على  فيكون حتقيقه متوجها البحث هذا وأما. الفتنة يف القرآن

القرآن  يف الفتنة للفظ املعنى املعجمي والسياقي وعلى نتائجها الرتبوية املتضمنة

نتائجها متوجهة  فيكون الرسالة هذه ثانيا: فأما .التعليم عملية يف الفتنة لفظ وتطبيق

. د اهللإىل أن معنى الفتنة يف القرآن يتخصص بأن معناه البالء ملعرفة مقدار إميان عبا

فيكون نتائجه متوجهة إىل معرفة ما يعين الفتنة على املعنى  البحث هذا وأما

 لفظ القرآن وتطبيق يف الفتنة للفظ املعجمي والسياقي وعلى نتائجها الرتبوية املتضمنة

 التعليم. عملية يف الفتنة

                                                             
3 7 Habibuddin, 2012, Fitnah dalam Al-Quran, Program Pascasarjana, IAIN Sumatra Utara-Medan 
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تكرارات ـالن ـى عـتخلـبحث يـذا الـى أن هـعتقد علـت ةباحثـابق، الـبيان السـى الـعل

عين تكون تـفاخلاصة يف هذا البحث القته ـا عـه، فأمـة بـاصـالقة خـه عـتصويرات ولـوال

 عناصري معاني لفظ الفتنة يف القرآن الكريم. 

فال جيد أحد من  ةه الباحثتالكالم عن البحوث السابقة عند ما عرف ماأف

القرآن الكريم حسب املعاني الباحثني أن يبحثوا عن الدراسة الداللية للفظ الفتنة يف 

 لفظ القرآن وتطبيق يف الفتنة للفظ املعجمية واملعاني السياقية والنتائج الرتبوية املتضمنة

 التعليم. عملية يف الفتنة

 


