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  إهداء

         : إلى من قال اهللا في حقهما

          

   .   

إليكما يا نبض الحياة ، أنتما يا من علماني أّن العلم ال يكتمل إال وتاج 

  حبيباي أمي و أبتي...األخالق يعلوه 

  .إلى رفقاء فؤادي إخوتي محمد ، عبد القهار ، أمينة وخديجة

وايا ن على الّتعليم في المدارس والمساجد والز يإلى كل طلبة العلم والعاكف

–قدوري معمر،فليح عبد الكريم ،قينوس أمحمد : وأخص بالذكر مشايخي 

  .وإلى كل من علمني حرفا طيلة حياتي الدراسية بجميع أطوارها-حفظهم اهللا

  .إلى الكثيرين الذين أعرفهم وال يتسع المقام لذكرهم جميعا

إلى طلبة اللغة واألدب العربي تخصص لسانيات عامة ، وإلى كل من ساندي 

  .في مشواري الجامعي



  

  

  تشكُّر

  

  

شكرا للواحد األحد الذي عّلم بالقلم والذي لواله لما 

  أتممت هذا العمل

وشكري هللا يكون من شكري للناس ، وامتثاال لذلك 

  يفإنّ 

تاذ المشرف أتقّدم بالشكر الجزيل والتقدير العميق لألس

هاته يالذي منحني توج"  رويسات محّمد: "الدّكتور 
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 ب 

دف من هذا البحـث هـو اهل، و التحليلياملنهج الوصفي  أما املنهج الذي اتبعته يف هذه الدراسة فكان 

اإلطـالع  مـن الباحـث  ، ومتكـنيحلاللتفات يف سورة النّ امعرفة اخلصائص البالغية اليت مثلها أسلوب 

ىل متهيــــد الطريــــق إ، باإلضــــافة يف الســــورة  اإلعجــــازمــــواطن  فــــة بعــــض ولــــو بالشــــيء القليــــل علــــى معر 

ولإلجابـــة عـــن إطالعـــه علـــى بعـــض أمهـــات الكتـــب، للباحـــث والســـالك يف هـــذا اإلجتـــاه إىل تزويـــده و 

حيتــوي علــى خطــة  مكونــة مــن فصــلني مســبوقني مبقدمــة ومــدخل  تطلــب البحــث  املطروحــةإلشــكالية ا

مـن تعريـف و شـروط وأمثلـة علـى ذلــك   بشـكله العـام بيـاين ال اإلعجـاز تتضـمن مفـاهيم ومصـطلحات

: مباحـث حـوى املبحـث األول  ةأسلوب االلتفات مقسما إيّاه إىل ثالث: وقد عنونت الفصل األول بـــــ

أقســــام وأهــــداف  تضــــّمن: املاهيــــة واملبحــــث الثــــاين حــــوى آراًء للقــــدامى واحملــــدثني  واملبحــــث الثالــــث 

حيث قّسـمته هـو اآلخـر  مظاهر االلتفات يف سورة الّنحل:أما الفصل الثاين فقد عنونته بـــ  االلتفات ،

عــــن  ريــــف بالســــورة واملبحــــث الثــــاين حتــــدث فيــــهتعالإىل ثالثــــة مباحــــث اشــــتمل املبحــــث األول علــــى 

  .االلتفات يف السورة  مواضعوأما املبحث الثالث فتناولت فيه  موضوعات الّسورة

ذا البحـــث اعتمـــدت علـــى جمموعـــة مـــن املصـــادر واملراجـــع أورد بعضـــا منهـــا فقـــد ولتحقيـــق أهـــداف هـــ

القـــرآن الكـــرمي أوال وكتـــب للبالغـــة أذكـــر منهـــا البالغـــة العربيـــة  االعتمـــاد علـــىاســـتوجبت مـــين الدراســـة 

أسســها وعلومهــا وفنو�ــا البالغــة تطــور وتــاريخ كتــاب البــديع وكتــاب اإليضــاح يف علــوم البالغــة املعــاين 

والبــديع وكتــاب الربهــان يف علــوم القــرآن وغــري ذلــك مــن كتــب البالغــة  باإلضــافة إىل اعتمــادي البيــان 

الكشـاف، التحريـر والتنـوير، اجلـامع ألحكـام القـرآن، تيسـري الكـرمي : مجلة من التفاسري أذكر من بينهـا 

اىل اعتمــادي الــرمحن ، روح املعــاين، مهــذب اجلاللــني خمتصــر ابــن كثــري وغريهــا مــن التفاســري باإلضــافة 
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، لقد اهتم علماء سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم علىوالّصالة والّسالم  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

مــامهم بعلــم البالغــة مبختلــف فروعــه، حيــث جعلــوا هــذا العربيــة بالــّدرس اللغــوي منــذ القــدم وأولــوا اهت

، فراحـــوا يغوصـــون فيـــه لقـــرآن ومعرفـــة اإلعجـــاز اللغـــوي فيـــهحمطـــة وقـــوف ألجـــل معرفـــة أســـرار ا خـــرياأل

، فانكـب العديـد مـن العلمـاء يف هـذا وخباياه الـيت الحتصـرها أيـة دراسـةويفتشون بغية اكتشاف أسراره 

ومن املواضـيع ، ا معرفيا وعلميا حمضا �ذا الشأنفون حىت شهدت مكتباتنا العربية زمخلِّ ؤ ا�ال وراحوا ي

الــيت تناوهلــا علمــاء اللغــة يف كتــبهم وأولوهــا العنايــة اخلاصــة أذكــر أســلوب االلتفــات ملــا فيــه مــن أمهيــة يف 

 ذا كـانولـ، البالغة القرآنية على وجه اخلصوصمعرفة البالغة العربية عموما ومعرفة مواطن اإلعجاز يف 

، حيــث كــان عجــاز البيــاين يف القــرآنســاليب االاملوضــوع حمــط اهتمــامي فاخرتتــه كأســلوب مــن أ هــذا

، ويرجـع ســبب يف سـورة النحــل أمنوذجـاااللتفـات  –اإلعجـاز البيـاين يف القــرآن : موضـوع البحـث هــو 

                             :اختياري هلذا املوضوع ألسباب لعل أمهها 

  .امليل الشخصي للمواضيع املتعلقة بعلوم القرآن - 

  . رصيد املعريفالرغبة يف إثراء ال  -

 .عرفة مواطن اإلعجاز هلذا األسلوبم -

مثلـــة وســـعيت مـــن خـــالل هـــذا البحـــث إىل تســـليط الضـــوء علـــى ســـورة النحـــل الشـــتماهلا علـــى جـــل األ

إىل أي مــــدى يســــهم : ، وقــــد اقتضــــت الدراســــة طــــرح اإلشــــكالية التاليــــة املــــذكورة يف اجلانــــب النظــــري

ومـاهي أغراضـه؟  ؟الّنحـل  هي مواطن االلتفات يف سـورة ما واإلعجاز القرآين ؟  أسلوب االلتفات يف
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على الكتابة املغاربيـة والـيت حتويهـا مصـاحف ورش رمحـه اهللا ومـن املعـاجم اعتمـدت علـى معجـم لسـان 

العرب، معجم التعريفات، املعجم الوسيط ، معجم مقايس اللغة وما إىل ذلـك مـن معـاجم، ومـن أهـم 

عامـل مـع الـذكر احلكـيم الصعوبات اليت واجهتين تشابك املعلومـات واختالفهـا باإلضـافة إىل صـعوبة الت

  .وإصدار األحكام عليه 

الــدكتور األســتاذ : وإنــه ملــن الواجــب علــى أن أتقــدم بالشــكر اجلزيــل والتقــدير الكبــري ألســتاذي القــدير 

رويســـات حممـــد الـــذي أشـــرف علـــي يف هـــذا البحـــث متابعـــة وتوجيهـــا،وأخريا أرجـــوا مـــن اهللا أن أكـــون 

 .مل نافع ومفيد حققت ما أصبوا إليه وان كان بسيطا فهو ع
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اللغـة  فـإنّ وبعـد  أمجعـنيلـه وصـحبه آدنا حممـد وعلـى بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على سـيّ 

 العـذبللسـان العـريب فهـو املنبـع  وصـونان الكرمي خدمة له وتقربا لفهمه آالقر  أحظانالعربية نشأت يف 

 : وجـــلّ  ن يـــأتوا مبثلـــه قـــال عـــزّ أوجـــل العـــرب علـــى  زّ ا املـــوىل عـــ�ـــوهـــو املعجـــزة الـــيت حتـــدى 



 - بـل بكـل  وأسـاليبهفهو معجز بألفاظه وتراكيبه وحروفـه   -88ية اآل: اإلسراءسورة

  أســـراره الكتشـــاففيـــه  يغوصـــونجعلـــه حمـــط أنظـــار أهـــل العلـــم وطالبـــه، وجعلـــه  الـــذي، هـــذا فيـــه مـــا

  .1وخباياه 

 مـن األلفـاظ أفصـح وال أجـزل وال أعـذب مـن ألفاظـه والتـرى شـيئا  ن الكرمي فإنـك الآتأملت القر  فإذا

ي لـب يشـهد لـه بالتقـدم ذ، وأمـا معانيـه فكـل أليفا وأشد تالؤما وشكال مـن نظمـهترى نظما أحسن ت

  .2يف أبوابه والرقي يف أعلى درجاته 

ــــه قولــــه عــــزّ  دلّ  هــــذا مــــا              : وجــــلّ  علي

      -ن الكـــــرمي آالقـــــر  وعليـــــه فـــــإنّ – 42/ 41يـــــةاآل:لت ســـــورة فّصـــــ

اطبـة ملالـه ق�ـا العـرب ، فتحـدى م عليـه وسـلّ وجل اليت أجراها على لسان نبيه صـلى اهللا معجزة اهللا عزّ 

هـذا  األلبـابصـد شـريفة تبهـر أويل من أسلوب فذ ومعان تفحم القاصـي والـداين واملـؤمن والكـافر ومقا
                                                           

البليـدة  –بوفاريـك –دار املعـارف لإلنتـاج والتوزيـع  -دراسة نظريـة لإلعجـاز يف اآليـات احملكمـات  -اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي  -عمار ساسي  1

 .09:ص -اجلزء األول  -2003 -الطبعة األوىل -
-م 1957-القـاهرة –الطبعـة األوىل  -دار إحيـاء الكتـب العربيـة  -ترمجـة حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم -الربهـان يف علـوم القـرآن  –بدر الّدين الزركشي  2

  .223:ص
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منــذ القــدم رغــم تــأخر ىل دراســة إعجــازه والكشــف عــن بعــض خبايــاه إي دفــع العلمــاء والبــاحثني ذالــ

، لفـاظ كمـا ذكـر ذلـك اجلرجـايناألسـبق دائمـا مـن أاملعـاين  نّ أ، وذلـك راجـع برأينـا إىل ظهور املصـطلح

ه حينما نقلب تارخينا العريب جند أن أول من أشـار اىل قضـية اإلعجـاز البيـاين هـو اجلـاحظ يف كتابـه نّ إف

مث تبعـه مجاعـة  شـيء، حيث تردد فيه بني الصـدفة وغريـب التـأليف لكـن مل يصـل إلينـا منـه نآنظم القر 

 كتابـه مفتـاح العلـوم لنكـث يف إعجـاز القـرءان والسـكاكي يفمن اللغوين أمثال اإلمام الرماين يف كتابـه ا

ميكن ان نستنتج أن كلمة معجـزة مل تسـتعمل حـىت يف الوقـت احلـاظر  ، ومن خالل هذا الوغريهم كثر

تـاب عنــون كبـل مبكـن أن نؤكـد أن املصـطلح مل يكـن شــائعا حـىت يف الوقـت املتـأخر ،إذ يظهـر أن أول  

مــن اهلجــرة مث  ثالــثّ يزيــد الواســطي وكــان ذلــك يف أواخــر القــرن الســم اإلعجــاز هــو كتــاب حممــد بــن اب

  .ؤلفات وشاع املصطلح بعد ذلكتوالت بعده امل

، حيـــث دمني واحملــدثني رغــم تـــأخر املصــطلحظـــاهرة اإلعجــاز قــد تناولـــت ســابقا عنــد االقـــ وعليــه فــإنّ 

وأن أول من استعمل املصطلح حممد بـن  ول من أشار اليه اجلاحظ يف كتابه نظم القرءان ،أ نّ أوجدنا 

  .1وحديثا بال املتكلمني والباحثني ، وقد شغلت هذه الظاهرة قدمياآنيزيد الواسطي يف كتابه نظم القر 

  .واملعجزةالذين حتدثوا عن االعجاز  ويف هذا املقام أعرض مجلة من التعاريف الواردة عن املؤلفني 

  

  

                                                           
  ).بتصرف( 72و32:ص  –عمار ساسي  –نفس املرجع السابق  1
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  :اإلعجاز لغة واصطالحا مفهوم -1

 :يف اللغة  -

، تقــول عجــزت مــن كــذا اعجــز بالكســرة  عجــزا ومعجــزة الضــعف: العجــز : اإلمــام اجلــوهري  قــال

واملعجـــزة .. والتعجيـــز والتنطـــيط وكـــذلك إذا نســـبته إىل العجـــز ..... وعجـــزا بـــالفتح علـــى القيـــاس 

  .1واحدة من معجزات األنبياء 

حصــوله عنــد عجــز األمــر أي مــؤخره العجــز أصــله التــأخر عــن الشــيء و : وقـال الراغــب األصــفهاين 

         :وجل والعجز ضد القدرة قال عز...

جــوزا لعجزهــا والعجــوز مسيــت ع...ي جعلتــه عــاجزا أونقــول أعجــزت فالنــا وعاجزتــه  ،31املائــدة 

  .1352اآلية  :سورة ص-     : وجلّ  قال عزّ  ،األموريف الكثري من 

ه ملعجـوز طلبته فأعجز ، وعاجز إذا سبق فلـم يـدرك وإنّـ) عجز(يف كلمة معجزة : وقال الزخمشري 

  .3وعجز فالن عن العمل إذا كرب .... مثمود وهو من عاجزته أي سايقته فعجزته : 

، عجــز عــن األمــر يعجــز ، وعجــز عجــزا فيهــا ورجــل عجــز العجــز نقــيض احلــزم: ال ابــن منظــور وقــ

  .1برأينا  الشيءعاجزة عن : عاجزا وامرأة عاجز :وعجز 

                                                           
  31: ص  –اجلزء الثاين  –بريوت  –دار احلظارة العربية  –الصحاح  –اجلوهري  1
  .74:ص  –القرآن اإلعجاز البياين يف  – عمار ساسي: نقال عن كتاب  –معجم مفردات القرآن  –الراغب االصفهاين  2
  .243ص  –بريوت –دار املعرفة  –أساس البالغة  –الزحمشري 3
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  العـــني واجلـــيم والـــزاي تـــدل علـــى أصـــلني احـــدمها الضـــعف واألخـــر مـــؤخر أنّ : وذكـــر ابـــن فـــارس 

  .2 الشيء

أما إبراهيم أنيس فقـد عرفـه بأنـه مشـتق مـن الفعـل أعجـز مبعـىن الفـوت والسـبق يقـال أعجـزين فـالن 

  .3عجزت عن طلبه إدراكه  إذاأعجزين فالن : أي فاتين وقال الليث 

هي القصور وعـدم  -عجز –إنه ومن خالل التعاريف اللغوية السابقة يتضح أم املفهوم الشامل للفظة 

د وردت مشـتقات لفـظ عجـز يف سـتة وعشـرين موضـعا يف القـرءان ذكرهـا حممـد وقـ،القدرة على الفعـل 

  :فؤاد عبد الباقي يف معجمه وهي

  .31املائدة  -          :أعجزت

  .12اجلن -             :نعجز 

  .44فاطر -              :ليعجزه

  .59نفال األ-           :يعجزون

 .51 احلجّ -          :معاجزين

  .05سبأ-           :معاجزين

                                                                                                                                                                                     
  .691: ص –اجلزء الثاين –بريوت  –دار اللسان العريب  –لسان العرب  –إبن منظور  1
  .232: ص  -4مج –م 1969ة سن 2ط –مط مصطفى البايب احلليب  –تح عبد السالم هارون –معجم مقايس اللغة –أمحد بن فارس  2
  .42/43ص -1ج-2ط –املعجم الوسيط  –إبراهيم أنيس وآخرون  3
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  .38سبأ -           :معاجزين

  .32حقاف األ-            :مبعجز

  .02التوبة -            :معجزي

  .03التوبة -          :معجزي

 .134األنعام -         :مبعجزين

  .53 يونس-             :مبعجزين

 .20هود -       :مبعجزين

  .33هود-           :مبعجزين

  .46حل النّ -          :مبعجزين 

  .57ور النّ -         :مبعجزين

  .22العنكبوت -           :مبعجزين

  .51مر الزّ -          :مبعجزين
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  .1 31ورى الشّ -        :مبعجزين

طلقـــا لفظـــة مات يشـــر األســـتاذ نعـــيم احلمصـــي اىل أنـــه مل تـــرد يـــمـــن خـــالل مـــا ســـبق مـــن ســـرد لآل

 إعجــازد يف القــرءان لفــظ معجــزة أو ويتــابع قــائال مل يــر  ،وجــلّ  املعجــزة واإلعجــاز يف كتــاب اهللا عــزّ 

  .2ترادف كلمة معجزة  ية برهان سلطان وهذه الكلمات الآا جاء يف ألفاظه وإمنّ 

ه ذلفـظ اإلعجـاز مل يـرد �ـ سـتاذ نعـيم حـني ذكـر أنذهـب إليـه األ نه صحيح ماأيتضح يل  والذي

تـرادف كلمـة معجـزة  لمـات الذكـر مـن الك ا ذهـب اليـه مـن خـالل مـا، غري أنه يبدو يل أّمنـالصيغة

ترادفهــا يف ســياقها العــام ، فاملرادفــات الــيت ذكــرت وإن مل تــرادف اللفظــة ترادفــا تامــا فإ�ــا غــري ذلــك

حــل النّ -          :لفظــة معجــزين يف قولــه تعــاىل: فمــثال 

  . 3ه نفائتي ي سابقني اهللا والأهم مبعجزين  جاء تفسر القرطيب رمحه اهللا يف قوله فما، 46

     :وجـلّ  اهللا يف نفس السـياق تفسـري قولـه عـزّ وذكر القرطيب رمحه 

   - ي فائتني مـن عـذاب اهللا وقـال ابـن عبـاس رضـي اهللا عنـه مل يعجـزوين أ،  20هود

  .4م � فمر االرض فتخسأن أ

  

                                                           
إعــداد الطالــب موســى احلشــحاش حتــت -نقــال عــن مــذكرة ماجســتري يف التفســري وعلــوم القــرآن-املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن-حممــد فــؤاد عبــد البــاقي 1

 .12:ص-اجلامعة اإلسالمية غزة-تطبيقية يف سورة النساءدراسة -اإلعجاز البياين يف الفاصلة القرآنية:عنوان 
  .7ص-1980-2ط -مؤسسة الرسالة-فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية إىل عصرنا احلاضر-نعيم احلمصي 2
 .109ص-05مج -لبنان-بريوت-دار إحياء الرتاث العريب-اجلامع ألحكام القرآن أليب عبد اهللا القرطيب 3
  .18ص-السابقنفس املرجع  4



 اإلعجاز البياني                                                                               مدخل

 

 
16 

   :صطالحاإ

يف دعـوى الرسـالة بإظهـار عجـز العـرب عـن معارضـته النـيب عرفوا اإلعجاز بقوهلم هو إظهار صدق 

  .عدهمبن وعجز األجيال آيف معجزته اخلالدة وهي القر 

مجـع عامــة البــاحثني مـن علمــاء العربيــة والتشــريع أ: ويف هـذا يقــول الــدكتور حممـد ســعيد رمضــان البــوطي

  .1والفلسفة والفرق املختلفة أن القرءان معجز

، فــرقني وجمتمعــني عــن اإلتيــان مبثلــهإثبــات عجــز البشــر مت: ويعرفــه األســتاذ حممــد علــي الصــابوين بقولــه 

وليس املقصود من إعجاز القـرءان هـو تعجيـز البشـر لـذات العجـز ، أي تعـريفهم بعجـزهم عـن االتيـان 

الرسـول  وأنّ ا الغـرض هـو إظهـار ان هـذا الكتـاب حـق ذلـك معلـوم لـدى كـل عاقـل إّمنـ ن فإنّ آمبثل القر 

  . 2الذي جاء به رسول صادق وهكذا سائر معجزات األنبياء الكرام

ه علـى أحـدمها ضـعف القـدرة اإلنسـانية يف حماولـة املعجـزة مزاولتـ: ن اإلعجاز شيئان أأما الرافعي فريى 

  . 3هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه استمرار: وثانيهما  ،شدة اإلنسان واتصال عنايته

  .4حدي سامل عن املعارضة املعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتّ  نّ أ علما: سيوطي بقوله وعرفها ال

                                                           
 . 75ص-اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي-عمار ساسي 1
  .83ص-دار شهاب-البيان يف علوم القرآن-حممد علي الصابوين 2
 .139ص-02ج-دار الكتاب العريب-تاريخ آداب العرب-إعجاز القرآن والبالغة النبوية-مصطفى صادق الرافعي 3
  .03ص-م2004-4ج-دار احلديث–تح أمحد بن علي -آناإلتقان يف علوم القر -جالل الدين السيوطي 4
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ظهور أمـر خـارق للعـادة يف دار : وحقيقة املعجزة عند املتكلمني : وعرفها عبد القاهر البغدادي بقوله 

  عن التكليف إلظهار صدق ذي نبوة من األنبياء أو ذي كرامة من األولياء مع نكول من يتحدى 

  .1املعارضة 

، جيريـــه اهللا علــى يـــد مـــن أراد أن أمـــر ممكـــن عقــال، خـــارق للعــادة: امليـــداين بقولــه  وعرفهــا عبـــد الــرمحن

  .2، وصحة رسالتهده، ليثبت بذلك صدق نبوتهيؤي

وشــرائطها  ،البشـر يعجــزون عــن اإلتيـان مبثلهــا ومسيــت معجــزة ألنّ : وعرفهـا أيب عبــد اهللا القــرطيب بقولـه 

  .3تكون معجزة منها شرط ال مخسة فإن اختلّ 

املعجـزة هـي أمـر خـارق للعـادة يظهـره اهللا علـى يـد النـيب علـى وفـق  إنّ : وعرفها عبد السالم لوح بقولـه 

، وذلــك كلــه يف زمــن مقرونــا بالتحــدي مــع عــدم املعارضــة مــراده علــى وفــق مــراده تصــديقا لــه يف دعــواه

  .4التكليف

الذي يتضح من خالل هذه التعاريف أن املفهوم الشامل للمعجزة بأ�ا أمر خارق للعادة  أتى �ا نـيب 

من األنبيـاء يف زمـن مـن األزمنـة حتـدى �ـا مـن كـانوا يف زمانـه ومل يسـتطيعوا أن يـأتوا مبثلهـا ومثـال ذلـك 

                                                           
  .170ص-م1928-مط الدولة  -استانبول-1ط-أصول الدين–عبدالقاهر البغدادي  1
  .338ص-م1979-2ط-بريوت-دارالقلم-العقيدة اإلسالمية وأسسها–عبد الرمحان حسن حنبكة امليداين  2
  .79ص-1مج–اجلامع ألحكام القرءان –أيب عبد اهللا القرطيب  3
  .14ص–مذكرة ماجستري يف التفسري وعلوم القرءان  -موسى احلشحاش 4



 اإلعجاز البياني                                                                               مدخل

 

 
18 

ى �ــا وليتحــدّ ظهــار صــدق نبوتــه  الــيت أظهرهــا اهللا علــى نبيــه ،إل اهللا  لدنا رســو ن لســيّ آمعجــزة القــر 

  .العرب

  :شروط المعجزة -2

  :ذكرها القرطيب رمحه اهللا يف تفسريه وهي  

 جمـيء، ألنه لو أتـى آت يف زمـان يصـح فيـه ا إال اهللا سبحانهأن تكون مماال يقدر عليه: ول الشرط األ

 ادعـــاهمل يكـــن هـــذا الـــذي  ،جزتـــه أن يتحـــرك ويســـكن ويقـــوم ويقعـــدالرســـل وادعـــى الرســـالة وجعـــل مع

كفلــــق البحــــر : معجـــزة لــــه وال داال علــــى صــــدقه لقـــدرة احللــــق عليــــه وإمنــــا جيـــب ان تكــــون املعجــــزات 

  .وانشقاق القمر وما شاكلها مما اليقدر عليه البشر 

دنا موسـى عليـه السـالم يّ ، كما فعـل ذلـك باألنبيـاء كتحـول عصـا سـخترق العادة هو أنّ : الشرط الثاين 

  .وكشقه للبحر حني صار يبسا بإذن ربه وغريها من معجزات األنبياء  ،ىل ثعبانإ

، فيقــول آيــيت أن يقلــب اهللا  وجــلّ  عي الرســالة علــى اهللا عــزّ وهــو أن يستشــهد �ــا مــدّ :  ثالشــرط الثالــ

اهللا سـبحانه ذلـك حصـل املتحـدى  سبحانه هذا املاء زيتا أو حيرك األرض عند قويل هلا زلـزيل فـإذا فعـل

  .به

، ألنـه لـو حـدث دي �ا املستشهد بكو�ـا معجـزة لـههو أن تقع على وفق دعوى املتح: الرابع  الشرط

ه حــني تفــل يف بئــر ، فإنّــاحــدث ملســيلمة الكــذاب مــدعي النبــوةمعجــزة وهــذا متكــن عكــس ذلــك مل 
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يـات املكذبـة ملـن هذا كـان مـن اآلمن  وجلّ  املوىل عز هفعلما ف ،ا غارت البئر وذهب ماؤهاليكثر ماؤه

  .اب الكذّ  تنبئامل أراده  ا وقعت خالف ما�ّ ظهرت على يديه أل

أال يأيت أحد مبثـل مـا أتـى بـه املتحـدي علـى وجـه املعارضـة، فـإن مت أمـر املتحـدي بـه : الشرط اخلامس 

املستشهد به على النبوة على هذه الشرط من الشروط املتقدمة فهي معجزة دالة علـى نبـوة مـن ظهـرت 

  .1على يده

أوال عــدم قــدرة : للمعجــزة مخســة شــروط وهــي : إن املتتبــع لكــالم القــرطيب يفهــم مــن خــالل كالمــه أنّ 

يها أن تكون خارقة للعادة وثالثها االستشـهاد عـىب مـدعي الرسـالة بـاملوىل نالبشر على االتيان مبثلها وثا

 مبثلها أحد علـى وجـه أيتا املستشهد بكو�ا وخامسها أال ي�ورابعها موافقة دعوى املتحدي  وجلّ  عزّ 

  .لة على صدق النبوةا، فإن اجتمعت كل هاته الشروط داملعارضة

  :وأما شروط املعجزة عند الدكتور مصطفى مسلم فقد حددها بسبع شروط وهي 

بيــل قمــر اخلــارق مــن ادة، ســواء أكــان هــذا األأن تكــون املعجــزة مــن األمــور اخلارقــة للعــ: الشــرط األول 

وحنني اجلذع ومثل القـرآن الكـرمي أو يكـون مـن قبيـل الفعـل كانفجـار املـاء مـن  األقوال كتسبيح احلصى

دنا إبــراهيم عليــه ، أو مــن قبــل الــرتك كعــدم إحــراق النــار لســيّ وتكثــري الطعــام القليــل النــيب  بـني أصــابع

  .نا موسى عليه السالم ومن كان معهالسالم وعدم إغراق املاء لسيد

                                                           
  .71ص-1مج–اجلامع ألحكام القرءان –أيب عبد اهللا القرطيب  1
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     :وجــلّ  أن يكــون اخلــارق مــن صــنع اهللا تعــاىل واجنــازه قــال عــزّ  :رط الثــاينالّشــ

                

           - 78غافر.  

النــيب بطلـــت  فلـــو اســتطاع اخلصــم أن يـــآيت مبثــل ماجــاء بـــه: ســـالمتها مــن املعارضــة : الــت رط الثّ الّشــ

  .حجته ومل يسلم له ادعاؤه أن هذا االمر دليل على صدقه وأمارة على بعثته من قبل اهللا سبحانه 

وذلك أن تكون موافقة لقول مدعيها غري خمالفة لـه : أن تقع على مقتضى من يدعيها : الشرط الرابع 

عــن أمــر ربــه يف حتديــد نــوع  الرســول يبلــغ ، ألنّ بقــا لطلــب املعانــدين أو خمالفــا لــهســواء كــان هــذا مطا

نه الرسـول ، فإذا جاءت املعجزة على وجه غري الوجه الذي عيوزمنها والدخل له يف هذا التعني املعجزة

  .مل تكن دليال على صدقه

 وهــذا شــرط أســاس يف املعجــزة إلثبــات عجــز اجلاحــدين و إقامــة احلجــة الّتحــدي �ــا:الشــرط اخلــامس

دليـل صـدقي وصـحت ماجئـت : صـحيح وذلـك بـأن يقـول الرسـول، والّتحـدي يكـون بـالقول ال عليهم

به هو عجزكم عن اإلتيـان مبثـل هـذا األمرالـذي أفعلـه وهـو الغالـب يف معجـزات الرسـل علـيهم السـالم، 

 ....               
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  49ال عمران.  

أي جيعلهــا الرســول دليــل علــى :  وجــل أن يشــهد �ــا مــّدعي الرســالة علــى اهللا عــزّ : ادس الشــرط الّســ

قلـب اهللا تعـاىل آيـيت أن ي: وجل كأن يقـول مـثال  صدق رسالته إلثبا�ا ، ونسب هذا األمر إىل اهللا عزّ 

  .هذه العصا ثعبانا

يقـوم الشـاهد إال  وهو تأخر األمر املعجز عن دعوى الرسالة ، ألنـه مبثابـة الشـاهد وال: ابع الشرط السّ 

مــور الــيت ، وهــي األ)اإلرهــاص(بيــل قإذا تقــدم علــى دعــوى الرســالة فيكــون مــن أمــا  بعــد قيــام الــدعوى،

ّهـــد هلـــا كتظليـــل الســـحابة لرســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وهـــو يف ســـفره إىل تتقـــّدم علـــى الرســـالة ومت

  .1ة ثالشام قبل البع

 وبني ما وضعهاتكاد ختتلف بني ما وضعها القرطيب يف تفسريه  من هنا يتضح يل أن شروط املعجزة ال

وجــدت مــن زيــادة  شــرطني زادمهــا مصــطفى مســلم ومهــا الشــرط  ، إال مــاكثــريامصــطفى مســلم يف كتابــه  

، هــــذان قبــــل الرســــالة والشــــرط الســــابع واملمثــــل يف أمــــور مــــا ،امس واملتمثــــل يف التحــــدي بــــاملعجزةاخلــــ

ســلم هــذين الشــرطان مل يــذكرها القــرطيب مــع الشــروط بــل اكتفــى خبمــس شــروط فقــط وزاد مصــطفى م

الشـــرطني،ورمبا يرجـــع عـــدك ذكـــر  القـــرطيب هلمـــا لبـــديهيتهما  أو لتعليقـــة هلمـــا يف ثنايـــا الكـــالم املـــذكور 

  .التحدي واهللا أعلمسابقا فيما تعلق ب

                                                           
 .16-15ص -1416/م1996-2ط –الرياض –دار مسلم –مباحث يف إعجاز القرآن  –مصطفى مسلم  1
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  :ن آمظاهر اإلعجاز البياني في القر -3

ـــتنّوعـــتن وتآظـــاهر االعجـــاز البيـــاين يف القـــر متعـــددت  ودونـــت يف اب والبـــاحثون ، حيـــث تناوهلـــا الكّت

  :ه املظاهرذومما جاء يف ه و تعدّ أتكاد حتصى  صفحات الكتب والرسائل ورغم ذلك ال

ــ/ 1 ، فهــو أروع بأســلوب يبهــر عقــول البشــرن يتميــز آالقــر  إنّ : ة لألســلوب القرآنــيالخصــائص العاّم

  .يستطيعون أن يظاهوه ه يتكون من نفس أحرف البشر لكن البشر الأسلوب بالغة وفصاحة ورغم أنّ 

هــذا األســلوب هــو مــادة اإلعجــاز العــريب يف كــالم العــرب كلــه وهــو الــذي قطــع العــرب دون املعارضــة 

ن آسلوب القـر أواعتقلهم عن الكالم فيه وضر�م باحلجة من أنفسهم وتركهم يتلكأون فلما ورد عليهم 

وفــه يف  رأوا ألفــاظهم بــأعينهم متســاوقة غــري أ�ــم ورد علــيهم مــن طــرق نظمــه ووجــوه تركيبــه ونســق حر 

كلماته ما أذهلهم وأعجزهم خىب أحسوا بضعف الفطرة القوية وأيقنـوا أنـه وجـه الكمـال اللغـوي الـذي 

  .ميكن حتديه  ال

 ن الكرمي خارج عن املألوف من نظام مجيع كالم العرب فله اسلوب مييـزه عـن سـائر الكـالم إذ الآفالقر 

  .1فيه بالنثر ملا له من تأثري ال جتده إال هو  وال هو بالشعر

والـيت مـن مزاياهـا وخصائصـها مجـال :  الخصائص المتعلقـة بجمـال المفـردة القرآنيـة وصـياغتها/ 2

تتســـع  لـــه عـــادة دالالت الكلمـــات مـــن  وقوعهـــا يف الســـمع واتســـاقها يف املعـــىن واتســـاع داللتهـــا ملـــا ال

كــوير التّ -       :دلوالت ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــاىلاملعــاين واملــ

                                                           
  .15/16ص –جامعة جباية -مذكرة ماسرت–يف القرآن الكرمي دراسة يف حروف العطف  االعجازالبياين –خالدي نسيمة وخالدي فهيمة  1
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تشــعر أ�ــا تبعثــان يف خيالــك صــورة املعــىن  »تــنفس«و »عســعس«الكلمتــني ففــي هــاتني  ،17/18

  .1حمسوسا جمسما 

ظ فـوتركيبهـا فاإلعجـاز يف ل القرآنية يـدرك إعجـازا بالغيـا يف خيارهـا واسـتعماهلا فإن املتأمل يف األلفاظ

 و»احلــب والنّــوى فــالق« :نآوجــل نفســه يف القــر  نــا عــزّ تتجلــى يف املقــام فنجــد ممــا وصــف بــه ربّ  الفلــق

فهما من أمسائه تعاىل ومواقع هذه األلفاظ تضـاف إىل كلمـة رب يف القـرآن كمواقـع  ،»فالق اإلصباح«

يناسـبها يف املقـام الـذي  لكالمها عجيـب معجـز فكـل لفظـة تسـتعمأمساء املخلوقات اليت أقسم اهللا �ا  

  .2وتناسبه

فالقصة القرآنية لون من ألوان اهلداية يف هـذا الكتـاب املعجـز وهـي :ن آاإلعجاز في قصص القر / 3 

احلــق كــل احلــق والصــدق كــل الصــدق يف تســجيل الوقــائع واألحــداث كمــا أ�ــا منــرب اشــعاع فيــاض يف 

 وإثار�ا وعقـدها وواقعيتهـا والتقومي النفس البشرية متمثال كل ذلك يف تسلسل أحداثها وارتباط موقفا 

ريب يف ذلك فهي تنزيل من حكيم محيد فهي تبلـغ غايـة الروعـة واجلمـال سـواء يف األداء أو يف حتقيـق 

  .3الغاية من العبارة ومجال األسلوب 

يـــة مديـــدة بأســـلوب متـــني ن الكـــرمي خيتصـــر الكـــالم يف تصـــوير القصـــة القرآنيـــة وفـــق مراحـــل تارخيآفـــالقر 

عجيـب ذلــك الشـيء الـذي جيعـل القــارئ يعـيش تلـك املرحلـة نفســيا مـن قـوة التعبـري كــل ين اوتصـوير بيـ

                                                           
  هج1436ربيع االول20تاريخ النشر-للناشرراغب السرجاين-اإلعجازا لبياين واللغوي يف لبقرآن الكرمي:بعنوان –مركزتفسري للدراسات القرآنية  1
  .48ص–السنة األوىل -العدد األول-للناشر نبيل بن أمحد �لي–باديس جكعا ودراسة  حبث بعنوان إعجاز القرآن عند عبد احلميد بن-جملة تدبر 2
  .224ص-م1994الطبعة األوىل -دار مافون للثرات-أسلوب القرآن بني اهلداية واإلعجاز البياين-يف إعجاز القرآن-حممد عمر باحذق 3
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يسـتطيعه أي بشـر مهمـا أويت مـن بالغـة وفصـاحة ومثـال  ذلك يف كلمات معدودات ومجل قليلة مما ال

     : ذلــــك مــــا ذكــــره ابــــن  بــــاديس  يف تفســــري ســــورة ســــبأ حــــني ذكــــر قولــــه تعــــاىل

              

              

               

                

             

      -ــــيس املقــــام مقــــام تبســــط يف وجــــوه  ،15/19 ســــبأ فقــــال ل

البالغة املعجزة اليت تنطوي عليها هذه اآليات فقـد اسـتوعبت تـاريخ أمـة وصـورت لنـا أطـوارا اجتماعيـة 

  . 1يتسع حلملها إال اللسان العريب يف مجل قليلة ال

اظر يف أسلوبه يقف منبهرا حائرا فإنـه جيـد أن كـل لفظـة وكـل آيـة ن النّ آاملتأمل يف ألفاظ القر  وعليه فإنّ 

ناسب هلـا وإن كانـت اللفظـة أو اجلملـة متكـررة كمـا ذكرنـا سـابقا تعـددت مظـاهر وضعت يف املكان امل

ن الكـرمي وتنوعــت ولعـل املتتبــع لكتـب املتقــدمني و املتـأخرين يــدرك جيـدا هــذا آاإلعجـاز البيـاين يف القــر 

علــى وجــه احلصـر األســلوب القــرآين بشــكل  ال االختصـارالتعـدد والتنــوع والــذي ذكـرت منــه علــى وجــه 

                                                           
  .49ص -الناشر نبيل بن أمحد البهلي–جملة تدبر  1

 



 اإلعجاز البياني                                                                               مدخل

 

 
25 

عام ومظهر القصص القرآين باإلضافة إىل مجال اللفظة القرآنية وحسن صياغتها مستشهدا على بعض 

مــن بــني مظــاهر اإلعجــاز البيــاين يف القــرآن  وإضــافة إىل الــذي ذكــرت آنفــا فــإنّ  قرآنيــهاملواضــع  بآيــات 

اسات اللغوية أسـلوب حباث والدر ، وكذالك تناولتها األاليت عنيت بالدارسة وتناوهلا األقدمون واحملدثون

  .الدراسة يف هذا البحث والذي هو لبّ  ،االلتفات 
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  : االلتفاتماهية -1

  :لغة واصطالحا  االلتفاتمفهوم 

صـرفه والتفـت : لفـت وجهـه عـن القـوم : لفـت  «) : ل ف ت (جاء يف لسان العرب يف مادة  :لغة 

   :صـرف وجهـه إليـه ، قـال تعـاىل: إليه يء والتفت وتلّفت إىل الشّ . التفاتا ، والتفلت أكثر منه 

     -  ينــزل �ــم  تفــات لــئال يــرى عظــيم مــال، أمــر يــرتك اال81هــود

ولفتـه . والّلفـت اللّـي . فكانـت مـين لفتـة، هـي املـرّة الواحـدة مـن االلتفـات : ويف احلـديث ،من العذاب

ولفتـه عـن الشـيء يلفتـه . اللّـي هـو أن ترمـي بـه إىل جانبـك : لّواه على غري جهتـه ، وقيـل : يلفته لفتا 

للفـت وأصـل ا. والّلفت صرف الشيء عن جهتـه، كمـا تقـبض علـى عنـق إنسـان فتلفتـه . صرفه : لفتا 

   .1اليت تكثر التلّفت: ساء واللفوت من النّ . يل الشيء عن الطريقة املستقيمة : 

لفـــت  واللحــاء عـــن توالومنـــه االلتفــات : لـــّواه وصــرفه عـــن رأيــه : لفتـــه يلفتــه "وجــاء يف املعجـــم احملــيط 

احلـوالء ، : واللفتـاء. السـلجم : واللفـت بالكسـر السهم وضعه غري مـتالئم يش على قشره وال: الشجر

  .2إعوّج قرناها ةنز عوال

ـــــتكّلم ، أو : االلتفـــــات " وجـــــاء يف معجـــــم التعريفـــــات  ـــــة أو اخلطـــــاب ، أو ال هـــــو العـــــدول عـــــن الغيب

  .1العكس

                                                           
 .86-84ص – 2ج-2مج  -دت –بريوت  –دط دار صادر  –) ل ف ت(مادة –لسان العرب  –ابن منظور  1
م 2005/هج 1426 -8ط-بريوت  –دط مؤسسة الرسالة  –تح حممد نعيم العرقسوسي  –) ل ف ت(مادة  -القاموس احمليط  –الفريوز أبادي  2
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باألسلوب من صيغة التكلم أو اخلطاب أو الغيبـة إىل صـيغة أخـرى مـن هـذه  االنتقالهو : اصطالحا 

دا يف نفــس األمــر إىل املتلفــت عنــه مبعــىن أن يعــود الصــيغ شــرط أن يكــون الضــمري يف املتنقــل إليــه عائــ

  .2نفس الشيء الذي عاد عليه الضمري األول  الضمري الثاين على

 آخـــر مـــن إىلأي نقـــل الكـــالم مـــن أســـلوب "الكالمـــي مـــن اجتـــاه إىل آخـــر  التعبـــريأو هـــو التحويـــل يف 

يف التعبــري الكالمــي مــن  وهــو التحويــل. 3ك لــالــتكلم إىل اخلطــاب أومــن اخلطــاب إىل الغيبــة إىل غــري ذ

 .4الغيبة /اخلطاب/ كلمالتّ  :التاجتاه إىل آخر من جهات أو طرق الكالم الثّ 

االنتقـال يف الكـالم مـن صـيغة إىل صـيغة كانتقـال مـن خطـاب حاضـر " :ه وعّرفه عبد العزيـز قليقلـة بأنّـ

  . 5مثىن أو مجع على عكس ذلك غائب إىل حاظر، أو من مفرد أو

 .حويل واالنصرافعريف اللغوي واالصطالحي يشرتكان يف التّ كالً من التّ   وعليه فإنّ 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
  32ص –دت  –القاهرة  –دط دار الفضيلة  –تح حممد صّديق املنشاوي –معجم التعريفات  –الشريف اجلرجاين  1
  .270ص – 1ط –دت  –دار عامل الكتب  -دط–فن البالغة  –عبد القادر حسني  2
  .479ص-1ج– 1996-  1ط–دمشق  –دط دار القلم  –البالغة العربية أسسها ، علومها ، فنو�ا  –الرمحن حسن حنبكة امليداين  عبد 3
 . 479ص  –نفس املرجع   4
 .317ص– 3ط-م1992/هج1412-القاهرة –دار الفكر العريب –البالغة اإلصطالحية  –عبد العزيز قليقلة  5
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  :  االلتفاتآراء القدامى والمحدثين في -2

  : القدامى / 2-1

اختلف القدامى يف تسمية هذا األسلوب حيث أشار إليه كـل واحـد مـنهم وجعلـه يف بـاب مـن أبـواب 

البديع ومنهم من جعله حتت علـم البيـان ومـنهم البالغة الذي يراها هو فمنهم من جعله حتت مبحث 

غـــوين الـــذين حتـــدثوا عـــن مـــن جعلـــه حتـــت علـــم املعـــاين، ويعـــد أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن املثـــىن مـــن أوائـــل اللّ 

 :فــرتاه يقــول. االلتفــات يف ثنايــا كتابــه جمــاز القــرءان الــذي ألفــه لتفســري بعــض األلفــاظ واملعــاين القرآنيــة 

اطبة الشاهد مت تـركن وحولـت خماطبتـه هـذه اىل خماطبـة الغائـب إال أن جاءت خماطبته خم ومن جماز ما"

ذلـك أبـو يف  مث تبعـه مجاعـة .أبا عبيدة مل يسمه بااللتفات، بل مساه الرتك والتحويل كما جاء يف قوله 

هرة وأدرجـه يف ظـا" آن ر تأويـل القـ"زكرياء الفراء غري أنه مل مساه االنتقـال وأشـار إليـه ابـن قتيبـة يف كتابـه 

ذهــب إليــه شــوقي ضــيف  ويرجــع الفضــل يف تســمية املصــطلح إىل األصــمعي حســب مــا.اللفـط ومعنــاه 

االصـــطالحي يف  امســـهنبـــالغ إذا قلنـــا أن األصـــمعي أول مـــن اقـــرتح لاللتفـــات  ولعلنـــا ال"  :حيـــث قـــال

  .1البالغة 

عبيــدة أول مـن حتـدث عنــه  وبـأقـدمني حيــث يعـد وب االلتفـات منـذ القــدم يف كتـب األلقـد عـرف أســل

بل يرجع  االسم املصطلحي حسب .ذكره من أقسام لكنه مل يعرف عندهم �ذا االسم  من خالل ما

  .األصمعي  عن  ذكره شوقي ضيف ما

                                                           
  . 31-29ص - 9ط–دت –القاهرة  –دار املعارف   –ريخ البالغة تطور وتا –شوقي ضيف  1
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يتحـدث عـن االلتفـات يف الفصـل  أليب منصـور الثعـاليب جيـده" فقه اللغة وسر العربية " واملتتبع لكتاب 

كمـا   " ك تلتفت إليـههو أن تذكر الشيء وتتم معىن الكالم به، مث تعود كأنّ "  :سعني قائال امن والتّ الثّ 

  لبست اخللتان الشكل والكرب... فارقت شعبا وقد قوست من كربي             :عبقال أبو الشّ 

  : ومثل لقول جرير 

  بعود بشامه تسقي البشامة ...أتذكر يوم تصق عارضيها 

  . 1صمعي جلريررواه األ يتجاوز ما حيث أن االلتفات عنده الفهو بذلك يظهر تأثره بسابقيه ، 

العمـدة يف حماســن " أمـا ابـن رشـيق فقـد حتـدث هـو اآلخـر عـن االلتفـات وأورد لـه بابـا خاصـا يف كتابـه 

وسـبيله أن يكـون الشـاعر آخـذا .... الشعر وآدابه ، فجمع فيـه بـني االلتفـات واالعـرتاض واالسـتدراك 

مـن غـري أن خيـل يف  يف معىن مث يعرض له غريه فيعدل عن األول إىل الثاين فيـأيت بـه، مث يعـود إىل األول

  :شيء مما يشد األول ومثل لقول كثري 

  رأوك تعلموا منك املطاال ...لو أن الباخلني وأنت منهم 

كــالم يف كــالم عنــد ابــن املعتــز الــذي خصــص لــه بابــا بعــد بــاب االلتفــات   اعــرتاضفقولــه وأنــت مــنهم 

  .2وسائر الناس جيمع بينهما 

                                                           
  440ص – 2ط–م 2000-بريوت –دط املكتبة العصرية  –تح ياسني األيويب –فقه اللغة وسر العربية  –أيب منصور الثعاليب  1
 45ص - 5ط-م1981- ت بريو –دط دار اجلليل  –تح حممد حمي الدين عبد احلميد  –العمدة يف حماسن الشعر ونقده  –ابن رشيق األزدي  2
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ه جيمـع بـني االعـرتاض وااللتفـات وهـذا مل يـر األسلوب جيد أنّ  وعليه فإن املتتبع لرأي ابن رشيق يف هذا

   .اً لتفاتاوليس  اعرتاضابه من جاء بعده أمثال الباقالين فإنه يرى أن هذا األسلوب 

مــدرجا إيــاه حتــت مــا أمســاه " البـديع "وجنـد أن ابــن املعتــز هــو اآلخــر قـد تنــاول هــذا األســلوب يف كتابــه 

هو انصراف املتكلم من املخاطبـة إىل اإلخبـار وعـن اإلخبـار إىل : قوله فه بحيث عرّ " حماسن الكالم "

 يشــبه ذلــك، ومــن االلتفــات االنصــراف عــن معــىن يكــون فيــه إىل معــىن آخــر كقولــه عــزّ  املخاطبــة ومــا

ومثّــل لــذلك بأبيــات شــعرية  ، 22يــونس -حــّىت إذا كنــتم يف الفلــك وجــرين �ــم بــريح طيبــة « :وجــل

  : جرير حني قال نذكر منها ما رواها عن 

  سقيت الغيث أيتعا اخليام ...مىت كل اخليام بذي طلوح 

  بعود بشامة سقي البشام ...أتنسى يوم تصقل عارضيعا 

   1 لومستهم أكل اخلنزير لطاروا..              .               : .مث عاد قائال 

  : كما أن ابن املعتز يرى أن االلتفات نوعني 

يشـبه ذلـك ، ونعـو  املتكلم عن املخاطبة اىل  اإلخبار وعن األخبـار إىل املخاطبـة ومـانوع ينصرف فيه 

 ىنبعــد أن يفــرغ مــن املعــ: املــتكلم عــن معــىن يكــون فيــه إىل معــىن آخــر أو بعبــارة أدق ثــان ينصــرف فيــه 

  :تقدم ذكره كقول جرير  فيذكره بغري ما. ه سيجاوزه يلتفت إليه أنّ  وتظنّ 

                                                           
 58ص – 3ط-م 1982-بريوت  –دط دار املسرية –اغناطيوس كراتشفوفسكي : تر –كتاب البديع   -عبد اهللا بن املعتز 1
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  بعود بشامة ، سقي البشام ...مي أتنسى إذ تودعنا سلي

  1الزالت يف غلل وأيك ناظر...طرب احلمام لذي األراك

ا ذكـر ، وإّمنـيـذكر االلتفـات بامسـه ، فهو كـذلك الذكر األمر ذاته يف كتابه اخلصائص فقد أما ابن جّين 

تنـاول فيـه " يف احلمـل علـى املعـىن "  :، مسـاه"باب شجاعة العربيـة " ماله صلة به يف فصل من فصول 

وتصور معىن الواحد يف اجلماعة واجلماعة يف الواحد وغري ذلك ممثال لكل  ثتأنيت الذكر وتذكري املؤن

  .2ذلك بشواهد قرآنية وشعرية 

  :عنده ضربان  فااللتفات "كتابة الصناعتني"وأبو هالل العسكري خيصص فصال لاللتفات يف كتابه 

  .تقدم ذكره فرغ املتكلم من املعىن فإذا ظننت أنه يريد أن جياوزه يلتفت إليه فيذكر ماد أن يحفوا/ 1

والضـرب الثـاين أن يكـون الشـاعر آخـذا يف معـىن وكأنــه يعرتضـه شـك أو ظـن ان ردا يـرد عليـه قولــه / 2

ك عنـه مـه فإمـا أن يؤكـده أو يـذكر سـببه أو يزيـل الشـقدّ  و سائال يسأله عن سـببه فيعـود راجعـا إىل مـاأ

  :ومثاله قول املعطل اهلذيل

  إذا ما لتقينا واملسامل بادن ...ا ومنهم تبني صالة احلرب منّ 

رجــوع مــن  املعــىن الــذي قدمــه حــىت بــيم أن عالمــة صــالة احلــرب مــن غــريهم أن ) واملســامل بــادن(فقولــه 

  .املسامل بادن واحملارب ضامر

                                                           
  31-30ص –البالغة تاريخ وتطور  –شوقي ضيف  1
  172-170ص -2م- 3ط –دت –بريوت –دط  دار الكتب العلمية –عبد احلميد هنداوي : تح –اخلصائص  –عثمان بن جين  2
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  : واستشهد لقول ابن ميادة 

  1 والوده يصفو لنا فنكارمه ...فال ضرمة يبدو ويف اليأس راحة 

أبـا بكـر البـاقالين يصـرح  جند أنّ حيث  االلتفاتعرتاض جيد تداخل بينه وبني االواملتتبع للفصل املوايل 

 وذلــك يف  يف الكــالم رتاضٌ عــه اأنّــ االلتفــاتومعــىن " :ففــي هــذا يقــول االعــرتاضهــو  االلتفــاتمعــىن  أنّ 

وكــان منتظمــا واستشــهد يف ذلــك شــواهد  ولــو مل يعــرتض مل يكــن ذلــك التفاتــا" ت الغيــثســقي":قولــه

  :يب متام أشعرية كقول 

  فما دمع اجندين على ساكين جندي ...وأجندمت من بعد ا�ام داركم 

  :ابغة وكقول النّ 

  كرب ألسن فإينّ   –أال كذبوا  - ... أال زعمت بنو سعد بأينّ 

         :كما استشهد بآيات قرآنية منهـا قولـه تعـاىل 

               

               

                 

                  

                                                           
 .409-407ص - 2ط–دت –دار الفكر العريب -دط –حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم : تح  –الصناعتني  –أبو هالل العسكري  1
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                 -

         :وجـل وقولـه عـزّ  ،16/23عنكبـوت ال

     - 1 38املائدة.  

جنـــده عنـــد الزخمشـــري يف تفســـري ســـورة  بالضـــمائر وهـــذا مـــا االهتمـــامومـــن بدايـــة القـــرن الســـادس صـــار 

حيــث يســأل فــإذا قلــت  ، 05 الفاحتــة -      :عنــد قولــه تعــاىلالفاحتــة 

ملا عدل عن لفـظ الغيبـة إىل لفـظ اخلطـاب ؟ قلـت هـذا يسـمى االلتفـات يف علـم البيـان قـد يكـون مـن 

      :م كقولـه تعـاىلكلالغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب إىل الغيبة ومن الغيبـة إىل الـتّ 

       - وقولـــــه تعــــــاىل 22يـــــونس اآليــــــة:     

   -  عــن ضــمري إىل ضــمري آخــر   االلتفــاتوهــذه اآليــات متيــل لصــور  ،09فــاطر اآليــة

  كما ذكرنا سالفا مث يشري الزخمشري اىل التفات امرؤ القيس يف قوله 

  ونام اخللي ومل ترقد ...تطاول ليلك باألمثد

                                                           
ص – 1ط –دت  –القاهرة  –دار األمني –دط –طه عبد الرؤوف سعد  –تح –إعداد ممدوح حسن حممد –إعجاز القرآن –أبو بكر الباقالين  1

108-109.  
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  كليلة ذي العائر األرمد...وبات وباتت له ليلة

  وخربته عن أيب األسود ...وذلك من نبإ جاءين 

" حيـث يقـول  لاللتفاتالزخمشري أنه ركز على التفات الضمائر إال انه يربز القيمة الفنية  املالحظ من

لإلصـغاء  وإيقاظـاإن الكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسـلوب كـان ذلـك أحسـن نظريـة لنشـاط السـامع 

  .1مواقعه بفوائده تصّ إليه من اجرائه على أسلوب واحد وقد خت

هـــم حتـــدثوا عـــن أســـلوب االلتفـــات وقســـموا أقســـامه وفـــق انتقـــال جلّ  أنّ ن املتتبـــع لـــآلراء القـــدامى جيـــد إ

لــه اهتمامــه  وىلأذهــب إليــه األقــدمون التفــات الضــمائر و  الزخمشــري قــد أضــاف إىل مــا غــري أنّ  ةاألزمنــ

  .ذكره يف تفسريه الكشاف مبينا أسباب ذلك  وهذا ما

تأويــل شــكل القــرآن يف بــاب خمالفــة اللفــظ أمــا ابــن قتيبــة فقــد أشــار إىل هــذا الغــرض البالغــي يف كتابــه 

  :ومنــه أن خياطــب الشــاهد بشــيء جيعلــه اخلطــاب لــه علــى لفــظ الغائــب كقولــه تعــاىل" معنــاه قــائال 

          -  ــــه  ،22يــــونس ــــتم مــــن  :وقول ومــــا أوتي

ولكن اهللا حبب إليكم  : وجلّ  وقوله عزّ ، 39الّروم - زكاة تريدون وجه اهللا فأولئك هم املضعفون 

 ...07احلجـــرات  -  اولئـــك هـــم الراشـــدون :مث قـــال ،07احلجـــرات -اإلميـــان وزينـــه يف قلـــوبكم 

 14هود  مل يستجيبوا لكم فإنّ   : ومنه خياطب الرجل بشيء قم جيعل اخلطاب لغريه كقوله تعاىل

                                                           
  .28ص  – 1ط – 3ط -م2009-بريوت  –دار املعرفة -دط  –خليل مأمون شيخنا  –تح  –ر الزخمشري جا 1
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فـاعلموا أمنـا أنـزل بعلـم اهللا وأن الإلـه   :اخلطاب للنيب عليه السالم مث الكفار وذلـك يف قولـه تعـاىل" :

  .141هود -إال هو فهل أنتم مسلمون

" املثل السائر"ثوا عن أسلوب االلتفات من القدامى جند ابن األثري يذكر ذلك يف كتابه ومن الذين حتدّ 

وحقيقته مأخودة من التفـات اإلنسـان عـن ميينـه ومشالـه فهـو يقبـل ":حيث يعرف ذلك األسلوب قائال 

وع مــن الكــالم خاصــة أنــه ينتقــل فيــه مــن صــيغة إىل صــيغة بوجهــه تــارة كــذا وتــارة كــذا وكــذلك هــو الّنــ

  .2من حاضر إىل غائب  كاالنتقالخرى  أ

ألســـلوب  إشـــاراتاملتتبـــع لـــآلراء القـــدامى مـــن خـــالل مـــا أورده يف كتـــبهم حـــول  إنّ وكخالصـــة عامـــة فـــ

نـا يدرك أن القدامى قد حتـدثوا عـن هـذا األسـلوب لكـن لـيس بـنفس الشـكل واألسـلوب إذ أنّ  االلتفات

كال منهم أدرجه حتت باب من أبواب البالغـة فمـنهم مـن أدرجـه حتـت بـاب البيـان ومـنهم مـن   جند أنّ 

اختلفــوا يف تســميته وتقســيماته ومــن هــؤالء  أ�ــمباإلضــافة إال ، كالزخمشــري   أدرجــه حتــت بــاب املعــاين

ما جاءت ومن جماز " :قائال " جماز القرآن" شارة أيب عبيدة إىل هذا األسلوب يف كتابهإكر ذ القدامى ن

ت بــاب ا�ــاز أمــا ابــن املعــز فنجــده هــو اآلخــر تنــاول هــذا ه قــد أدرجــه حتــأنّــا يظهــر هنــ فمــن" خماطبتــه 

جين فنجـده هـو  سبة البنوكذلك األمر بالنّ " حماسن الكالم"األسلوب يف كتابه  البديع حتت ما أمساه 

ربيـة حيـث خصـص لـه طلـق عليـه بـاب شـجاعة العأاآلخر قد حتدث عنـه يف كتابـه اخلصـائص يف بـاب 

مستشـهدا علـى ذلـك بآيـات قرآنيـة وأشـعار  االلتفـاتتناول فيـه " يف اجلمل على املعاين " مساه أفصال 
                                                           

 . 131ص  –حسني أبوموسى  –نقال عن البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية –تأويل مشكل القرآن  –ابن قتيبة  1
 -2ج-2ط–م 1983-الرياض  –مطبعة الرّافعي  –دط  –أمحد احلويف وبدوي طبانة : تح  –والّشاعر املثل السائر يف أدب الكاتب  –ابن األثري 2

 .181ص 
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ه مجــع فيــه بــني االلتفــات واالســتدراك االلتفــات إال أنّــ أســلوبعــن  حتــدثعربيــة وابــن رشــيق هــو اآلخــر 

" نـذكر البـاقالين يف كتابــه  االعــرتاضومـن الـذين تنــاولوا أسـلوب االلتفـات باســم آخـر هـو ، ضواالعـرتا

القـدامى قـد حتـدثوا  وغري هؤالء كثـر ممـن تنـاولوا هـذا األسـلوب وخالصـة هـذا القـول أنّ " القرآن إعجاز

بأســاليب وأشـكال وأمســاء متعــددة فتـارة جنــده حتـت بــاب ا�ــاز وتـارة أخــرى جنــده  إليــه بإشـارةعنـه ولــو 

جنــــده حتــــت فصــــل العمــــل علــــى املعــــىن ورغــــم هــــذا  حتــــت بــــاب مــــا أمســــوه حماســــن الكــــالم ويف أخــــرى

  .الطفيف بني آراء القدامى إال أننا جند أ�م حتدثوا بصيغ متعددة  االختالف
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  :المحدثون / 2-2

بنــاء اجلملــة كمــا أشــار إىل نســق أدائــي خــاص يف  االلتفــاترجــاء عيــد أن  رأســهميــرى احملــدثون وعلــى 

البالغني حـول قيمتـه الفنيـة وعـاب علـى الزخمشـري حـني ذهـب بأنـه ايقـاظ املسـامع وممـا  أقوالتضارب 

  .1ذهب اليه ابن األثري من ابراز لقيمته الفنية وقد عد رجاء عيد االلتفات ضمن باب علم املعاين 

هــو فــن مــن البالغــة مالكــه الــذوق الســليم والوجــدان الصــادق "  :ويعرفــه الســيد حممــد شــيخون بقولــه

الظــاهر وهــو عنــد مجهــور  وهــو مــن قبيــل خــروج الكــالم علــى خــالف مقتضــى.....لــب الشــجاعة وبق

التكلم واخلطاب والغيبة بعد التعبـري عنهـا بطريـق : التعبري عن معىن بطرق من الطرق الثالثة : البالغيني

  .2آخر منها 

ذكــر بأنــه  الل مــامــن خــهــذا االخــري ان املتتبــع لكــالم رجــاء عيــد يــدرك أن التعريــف الــذي ذهــب اليــه 

فهــو يعطــي املعــىن العــام هلــذا األســلوب مــن غــري تفصــيل مث   ،نســق ادائــي خــاص يف بنــاء اجلملــة قاصــر

يظهر تأثره بابن األثري يف ابراز القيمة الفنية من خالل هذا يتبني ان رجاء عيد مييل اىل التفصيل الذي 

الســيد  إليــهعلــى عكــس مــا ذهــب " لتفــاتاملثــل الســائر لألســلوب اال"  :ليــه بــن األثــري يف كتابــهإذهــب 

أننــا ال حممــد شــيخون فإنــه يلــم مبفهــوم شــامل يوضــح أقســام االلتفــات وبأنــه فــن مــن فنــون البالغــة غــري 

درج كل من رجاء عيد والسـيد أواب البالغة قد أبمن خالل التعريفني السابقني يف أي باب من  نعلم 

  .االلتفات أسلوبحممد شيخون 

                                                           
  . 15ص  –جامعة بسكرة  - سورة يونس أمنوذجاأسلوب االلتفات مبقامات الضمائر  –مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت بعنوان  –مين راحبي  1
 .15:ص  –ال عن مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت بعنوان بالغة أسلوب االلتفات وأسراره نق –البالغة الوافية  –حممد سيد شيخون  2
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من خطاب  االنتقاله جلليل مرتاض فيشري هو اآلخر إىل اسلوب االلتفات فيذكر بأنّ أما الدكتور عبد ا

إىل غائــب أو العكــس أو االنطــالق مــن الغائــب مــرورا بضــمري املــتكلم وهــذا لــيس بــاألمر اهلــني يف أي 

  :خطاب أديب وميثل لذلك ببيت جرير 

  لعود شبأمة سقي البشام... أتنسى إذا تواعدنا سليمي 

  1الزالت يف غلل وايك ناظر ... طرب احلمام بذي األراك 

ه تركيب يدخل يف صميم اخلطابـات االبداعيـة ملـا فيـه مـن ه تراكيب عتيقة وأصيلة وأنّ ويضيف قائال بأنّ 

االنتقـال بصــورة مفاجئــة مــن خطــاب إىل غائــب أو العكــس أو  تنويـع بطــرق تقنيــة عاليــة وســر ذلــك أنّ 

  .2بضمري املتكلم ليس باألمر اهلني يف أي خطاب أديب االنطالق من الغائب مرورا 

ريـر حالت" ومن احملدثني الذين حتدثوا عـن االلتفـات جنـد الشـيخ الطـاهر بـن عاشـور قـد حتـدث يف كتابـه 

 كلم أو الغيبــة إىله مــن أفــانني الكــالم وهــو نقــل الكــالم مــن أحــد عــن طريــق الــتّ قــائال فيــه بأنّــ" والتنـوير 

 بـن جـين شـجاعة العربيـة ألنّ  هومسـا"  :رده ممـدود مـن الفصـاحة ويضـيف قـائالآخر منها وهـو جمـ طريق

ذلك التعبري جيدد نشاط السامع فإذا انضم لطيف يناسب االنتقال اىل ما  انتقل اليـه صـار مـن افـانني 

  . 3" البالغة

أسـلوب من عبد اجلليل مرتـاض والطـاهر عاشـور يف كتبهمـا إىل واملالحظ من خالل مما ذهب إليه كٌل 

ه انتقال من زمن اىل زمـن كانتقـال مـن خطـاب اىل غيبـة أومـن غائـب إىل مـتكلم وهـو مـن االلتفات بأنّ 

                                                           
 .109-108ص  -م1993 –ديوان املطبوعات اجلامعية  –العربية بني الطبع والتطبيع  –عبد اجلليل مرتاض  1
 .19-15ص -مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت –مين راحبي –نفس املرجع السابق  2
 .109ص – 1984 –تونس –الّدار التونسية  –مط  –التحرير والتنوير  –بن عاشور  الطاهر 3
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ه تســتعمل فيــه أفــانني الكــالم املعــدودة مــن الفصــاحة الــيت ليســت بــاألمر اهلــني يف اخلطــاب األديب ألنّــ

  .ههبانتامع وجتذب اخطابات ابداعية متصلة برتاكيب أصلية واليت حتدد نشاط السّ 

الــذين أشــاروا إىل أســلوب االلتفــات جنــد حممــد حســني أبــو موســى قــد أشــار أىل ذلــك يف   احملــدثنيومــن 

مـــن خـــالل عرضـــه آلراء ســـابقية يف هـــذا األســـلوب مث " البالغـــة القرآنيـــة يف تفســـري الزخمشـــري" كتابـــه 

ابغة اجلعدي حني ما يعزي إليه األصمعي حول التفاتات جرير وما قيس عليه كبيت النّ "  :ذهب قائال

  : قال 

  أال كذبوا كبري السن فإين ... أال زعمت بنو سعد بأين 

  :وكبيت كثري حني قال

  رأوك تعلموا منا املطاال ... لو أنت الباخلني وأنت منهم 

  :وكبيت حسان حني قال 

  قبلت قبلت فياليتها مل تقبل ...إن اليت ناولتين فردد�ا

  1يس  االلتفات ول االعرتاضذلك مما ذكر من  فكلُ 

                                                           
 .130- 129ص –حممد حسني أبو موسى البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري  1
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اإللتفـــات قـــد نـــيط  أنّ " ومـــن احملـــدثني الـــذين أشـــاروا إىل ذلـــك نـــذكر حممـــد أبـــو علـــي حـــني ذكـــر    

العليا ألساليب البالغة وفنو�ا ومـن هنـا اعتـرب االلتفـات بكثرتـه مسـة العبقريـة العربيـة ومقـدر�ا  املنوباتب

  .1"الفنية 

هناك تعارضا واضحا يف كالمه فقـد ذكـر  موسى أنّ ذهب إليه حممد حسن أبو  ظ من خالل ماحاملال

ه يف بداية األمر أن مصطلح االلتفات جاء به األصمعي وهذا الذي ذهبت اليه جل كتب البالغة لكنّ 

يف الوقــت ذاتــه حــني يــذكر التفاتــات جريــر الــيت اعتمــد عليهــا األصــمعي يف اطــالق املصــطلح يــذكر ان 

 االعــرتاضبـا موســى يشـري اىل االلتفــات مـن مســمى آخـر وهــو هـذا اعــرتاض واملتتبـع لكالمــه يـرى بــأن أ

ذهــب اليــه حممــد أبــو علــي يف اشــارته هلــذا  وقــد ســبقه يف ذلــك ابــن رشــق والبــاقالين يف كتبهمــا أمــا مــا

  . األسلوب فإنه يتبني أن أبا علي يظهر القيمة الفنية هلذا األسلوب 

ا ّمنـإاحملدثني مل يأتوا جبديد يذكر و  تبني يل أنّ سلوب االلتفات أه ومن خالل سرد آراء احملدثني حول إنّ 

بـــراز قيمـــة إســـالفهم ومـــن أمثلـــة ذلــك أذكـــر تـــأثر رجـــاء عيــد بـــابن األثـــري يف أقــد وافقـــوا مـــا ذهـــب اليــه 

 .االلتفات الفنية 

 

 

  

                                                           
 .16ص- بعنوان بالغة أسلوب االلتفات يف القرآن وأسراره - املاسرت جبامعة بسكرةمذكرة خترج لنيل شهادة  –مرمي هبال  1



 في أسلوب االلتفات                                                                  الفصل األول

 

 
06 

  :وأهدافة قسام االلتفات أ-3

:  

  

ـــتّ / 1-     :وجـــلّ  ومـــن أمثلـــة ذلـــك قولـــه عـــزّ : كلم إىل اخلطـــاب االنتقـــال مـــن ال

    - املــــتكلم يف قولــــه  ن ضــــمري ففــــي هــــذه اآليــــة التفــــات مــــ ،22 سيــــ

كــذلك يف و  »ليــه ترجعــون إو  « :وجــلّ  يف قولــه عــزّ  ضــمري اخلطــابإىل  »أعبــد الــذي فطــرين ومــايل ال«

 ضـــمري فانتقـــل مـــن  ،01الفـــتح -          :وجـــلّ  قولـــه عـــزّ 

  . »لك ليغفر«يف قوله اخلطاب ضمري ىل إ»فتحنا «يف قوله م تكلّ ال

   :وجـــــلّ  ومـــــن أمثلـــــة ذلـــــك قولـــــه عـــــزّ  :ىل الغيبـــــة إكلم االنتقـــــال مـــــن الـــــتّ / 2

     -  ففــــي هــــذه اآليــــة جــــاء الكــــالم أوال علــــى طريقــــة  ،2-1الكــــوثر

  .1»ك واحنرلربّ  فصلّ  «سلوب الغائب يف قوله أمث انتقل إىل " ا أعطيناك الكوثر نّ إ «التكلم يف قوله 

       :وجـــلّ  االنتقـــال مـــن اخلطـــاب إىل الـــتكلم ومـــن ذلـــك قولـــه عـــزّ /3

   - هــذا الشــأن يــذكر صــاحب كتــاب فــن البالغــة عبــد  يفو  ،21يــونس

القــدر حســني بأنــه ســبحانه وتعــاىل نــّزل نفســه منزلــة املخاطــب ، فالضــمري قــل للمخاطــب ويف رســلنا 
                                                           

دار الكتب العلمية  –دط –منشورات علي بيضون –إبراهيم مشس الدين : تر - االيضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع –اخلطيب القزويين  1

  68ص  - دت –لبنان  –بريوت 
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، غــري أن هنــاك مــن البالغــني مــن مل يعثــر علــى هــذا النــوع مــن االلتفــات واستشــهد بأبيــات 1 للمــتكلم

  .شعرية 

      :وجـلّ  ومن أمثلـة ذلـك قولـه عـزّ  ىل الغيبةإالنتقال من اخلطاب ا/3-1-4

               

               

        -  هو الـذي « :وجل ففي قوله عزّ  ،22يونس

الكـــالم جـــار علــى أســـلوب اخلطـــاب مث اتنقـــل إىل   »ا كنــتم يف الفلـــكإذ ىتحـــر حـــيســريكم يف الـــرب والب

 .»وجرين �م بريح طيبة وفرحوا �ا جاء�ا ريح عاصف  « :سلوب الغائب يف قوله تعاىلأ

     :وجــــلّ  ىل الــــتكلم ومـــن أمثلــــة ذلـــك قولــــه عـــزّ إاالنتقـــال مــــن  الغيبـــة /3-1-5

              

-  وموضع االلتفات يف هذه اآلية يظهر من خالل االنتقال من ضمري الغيبة يف قوله .09فاطر:  

 »  «  ،» « إىل ضمري التكّلم يف قوله  »أرسل «

ــــه عــــزّ  /3-1-6 ــــة ذلــــك قول ــــة اىل اخلطــــاب ومــــن أمثل      :وجــــلّ  االنتقــــال مــــن الغيب

     

                                                           
  281عامل الكتب ص–دط –فن البالغة  -حسني عبد القادر 1
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           - األســـلوبيف اآليـــة  ،01/05الفاحتـــة 

ىل أسـلوب اخلطـاب يف إمث انتقـل ، »احلمد هللا رب العـاملني « :أسلوب الغائب يف قوله تعاىل جار وفق

 .    1»إياك نعبد وإياك نستعني« :قوله تعاىل 

حـد واهناك من البالغني من جرى على هذا التقسيم ، أي تضيق دائرة االلتفـات وحصـرها علـى قسـم 

الزخمشـري ، السـكاكي ، اخلطيـب القـزويين ومـنهم : ومن هـؤالء جنـد  الضمائرمن األقسام الظاهرة بني 

ن يالـد ضـياءومـن هـؤالء نـذكر  الضـمائرع دائرة االلتفات حىت مشلت أقساما أخـرى إىل جانـب من وسّ 

 . 2وبدر الدين الزركشي ،ابن األثري

  :االلتفات العددي  3-2

 واالثنـنييقرب من االلتفات االنتقال من الواحد  ما" ..  :ركشي يف قولهذكره الزّ  ما األقسامومن هذه 

  :كما ذكر ذلك الزركشي وهي " واجلمع إىل خطاب اآلخر وهو ستة أقسام 

    وجــلّ  االنتقــال مــن خطــاب الواحــد خلطــاب االثنــني ومــن ذلــك قولــه عــزّ / 3-2-1

             

 -  78يونس.  

                                                           
  .493-488ص -1ج -ومها وفنو�االبالغة العربية أسسا وعل –عبد الرمحن حسن حنبكة 1

  .23-22ص -م1998-القاهرة  –دار الفكر العريب  -مط–أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية  –حسن طبل  –ينظر  2
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 «يف قولـــه مـــن الضـــمري املفـــرد أنـــت  انتقـــلأجئتنـــا لتلفتنـــا  حيـــث  « :فااللتفـــات ظـــاهر يف قولـــه تعـــاىل 

  .»وماحنن لكما مبومنني  «، »لكما تكون «إىل الضمري أنتما يف قوله تعاىل  »أجئتنا

   يأيهـا :ومـن ذلـك قولـه تعـاىل : من خطاب الواحـد إىل خطـاب اجلمـع / 3-2-2

  -  ّيبء يأيهـا النّـ «فاخلطـاب يف البدايـة ورد بصـيغة املفـرد يف قولـه تعـاىل  ،01الق الط

  .1»طلقتم  «مث انتقل إىل صيغة اجلمع يف قوله تعاىل  ،»

طــه  -     :وجــلّ  ومــن ذلــك قولــه عــزّ : مــن االثنــني إىل الواحــد /3-2-3

اخلطـاب ورد بصـيغة االثنـني مث انتقـل إىل صـيغة املفـرد " فمن ربكما ياموسـى  «، ففي قوله تعاىل  49

احلـديث جـار بصـيغة  »خيرجنكمـا  فال «مر بالنسبة لقوله عزوجلوكذلك األ »ياموسى«يف قوله تعاىل 

  . »فتشقى «يف قوله  قم انتقل إىل صيغة املفرد االثنني

        :إىل اجلمـــع ومـــن ذلـــك  قولـــه تعـــاىل االثنـــنيمـــن / 3-2-4

           -  يــــــــــــونس

قـم انتقـل اىل صـيغة اجلمـع  »وأوحينـا  إىل موسـى وأخيـه  « :اخلطاب ورد بصيغة االثنني يف قوله ،87

   »واجعلوا بيوتكم «يف قوله 

                                                           
  .334ص-3ج–دت  -حممد أبو الفضل إبراهيم: تح –القاهرة  -دار الثرات -مط- الربهان يف علوم القرآن –عبد اهللا الزركشي  1
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     االنتقال مـن اجلمـع اىل املفـرد ومـن ذلـك قولـه تعـاىل / 3-2-5

 - واجعلـوا  «ن خاطب اجلميع يف قوله أففي هذه اآلية اخلطاب جار بصيغة املفرد بعد  ،87يونس

   .»بيوتكم

     :ومـــــن ذلــــــك قولــــــه تعــــــاىل التثنيــــــةىل إاالنتقـــــال مــــــن اجلمــــــع / 3-2-6

              

               

  -  ّ331محن الر.  

يضــــا لونـــا آخـــر مــــن العـــدول مل يـــدرجوه ضــــمن األقســـام وهـــو االلتفــــات أااللتفـــات يتضـــمن  نّ أكمـــا 

املعجمــي وهــو الــذي يتمثــل بــني األلفــاظ الــيت تتــداخل دوائرهــا الدالليــة حبيــث تتالقــى يف مســاحة قــدر 

  .2مشرتك من املعىن مل يتفرد كل منهما ببعض خصوصياته التعبريية أو اإلحيائية

قســام االلتفــات عنــد البالغيــني وتنوعــت مــن انتقــال مــن الــتكلم إىل اخلطــاب ومــن انتقــال مــن أتعــددت 

التكلم اىل الغيبة ومـن انتقـال مـن اخلطـاب اىل املـتكلم وغريهـا مـن األقسـام السـتة فهنـاك مـن البالغيـني 

قسـم أول : انتهج �جا آخر يف التقسيم كابن األثري حيث قسم أقسـام االلتفـات إىل ثالثـة اقسـام  من

يكون يف الرجوع من الغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب اىل الغيبة وقسم ثان يكون يف الرجوع من الفعل 

                                                           
  .335ص –الربهان يف علوم القرآن –الزركشي عبد اهللا  1
  .159أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية ص  –حسن طبل  2
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ار عــن الفعــل املســتقبل اىل فعــل األمــر ومــن الفعــل املاضــي اىل فعــل األمــر وقســم ثالــث يكــون يف اإلخبــ

املاضـــي باملســـتقبل ومـــن املســـتقبل باملاضـــي واستشـــهد كـــل قســـم بآيـــات قرآنيـــة وشـــواهد شـــعرية تـــدعم 

  قا حوتشرح أقواله وهذا ما سيأيت تفصيله ال

اكي ومـنهم مـن وسـع دائـرة االلتفـات سـكغري ان من البالغيني من اكتفى �ـذا التقسـيم كالزخمشـري وال

االثنــني ومــن االثنــني إىل الواحــد ومــن اجلمــع إىل املفــرد وإىل أقســام فشــملت خطــاب الواحــد خلطــاب 

  .عوا دائرة االلتفات نذكر الزركشي الذي أضاف ستة أقسام أخرى أخرى ومن هؤالء الذين وسّ 

  :ثالثة أقسام نذكر منهم ابن األثري يف كتابه املثل السائر  إىلمه وهناك من البالغيني من قسّ 

ن يف الرجــوع مــن الغيبــة إىل اخلطــاب ومــن اخلطــاب اىل الغيبــة وأضــاف قــائال ويكــو : القســم األول    

اعلم أن عامـة املنتمـني إىل هـذا الفـن إذا سـئلوا عـن االنتقـال عـن الغيبـة إىل اخلطـاب وعـن اخلطـاب اىل 

أورده يف  الغيبة قالوا كذلك كانت العرب يف أسـاليب كالمهـا وضـرب أمثلـة عـن كـل نـوع نـذكر منهـا مـا

        :وجـلّ  مـن الغيبـة إىل اخلطـاب حـني ذكـر قولـه عـزّ الرجـوع 

  - ففي هذا الوضع كأنه خياطب قوما حاضرين يوخبهم   ،88/89 مرمي.  

فعـل األمـر ومـن الفعـل املاضـي إىل فعـل األمـر أمسـاء يف الرجـوع مـن الفعـل املسـتقبل اىل : القسم الثـاين 

          :جــاء يف قولــه تعــاىل ومــن أمثلــة ذلــك مــا
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      -ومل  »شـهد اهللا واشـهدوا أُ  « :ا قـالّمنـإه فإنّـ ،53/54 هود

ليكــون موازنــا لــه لــذلك عــدل بــه عــن لفــظ األول وجــاء بــه علــى لفــظ األمــر ومــن -وأشــهدكم  -يقــل 

       :  وجــلّ  فعــل األمــر قولــه عــزّ أمثلــة الرجــوع عــن الفعــل املاضــي إىل 

        -وتقــــدير الكــــالم هنــــا  ،28األعــــراف

أمر ريب بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسـجد فعـدل عـن ذلـك اىل فعـل األمـر للعنايـة بتوكيـده يف 

  .نفوسهم 

يف اإلخبــار عــن الفعــل املاضــي باملســتقبل وعــن املســتقبل باملاضــي ومــن أمثلــة اإلخبــار : القســم الثالــث 

           :وجـلّ  عـن املسـتقبل قولـه عـزّ بالفعل املاضـي 

    - بلفـــظ املاضـــي بعـــد مـــا قـــال  »ففـــزع  « وجـــلّ  فهنـــا قـــال عـــزّ   ، 87الّنمـــل

خبـار عـن املسـتقبل باملاضـي أوع الثـاين الـذي هـو وأمـا النّـ 1 الفـزع شعار بتحقيـقينفخ وهو مستقبل لإل

  .فلم أجد له مثاال 

ه قد �ج تقسيما خـالف بـه مـن سـبقه خاصـة يف القسـم الثـاين املالحظ من خالل تقسيم ابن األثري أنّ 

بـل اهـتم مـن الواحـد إىل اجلماعـة والعكـس وغريهـا  قسام مثل االنتقالأوالثالث فإن ابن األثري مل يذكر 

  .باألزمنة كاملاضي واملستقبل واألمر ووافق من سبقه يف القسم األول 

                                                           

  .بتصرف – 14-4ص –املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  - ابن االثري ضياء الدين 1
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  :هداف االلتفات أ/ ثانياً 

لاللتفات فوائد عامة وخاصة فمن العامة التفنن واالنتقال من اسلوب إىل آخر ملا يف ذلك من تنشـيط 

  .1للسامع واستجالب بصفائه واتساع جماري الكالم ولفت انتباهه 

الكالم إذا نقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن نظريـة لنشـاط  نّ إ" ويف هذا يقول الزخمشري 

  .2" وقد ختتص مواقعه بفوائد يقاظا لإلصغاء إليه من اجرائه على أسلوب واحد إالسامع و 

  : لاللتفات فوائد خاصة نذكر منها  كما أنّ 

العـاملني إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعني  مد هللا ربّ احل :تعظيم شأن املخاطب كما جاء يف قوله تعاىل / 1

 - رب العـاملني «ذا انتقـل إىل قولـهإو  »احلمد هللا  «العبد اذا افتتح محد مواله بقوله  فإنّ  ،01الفاحتة

الدال على أنه منعم بأنواع النعم جليلهـا وحقريهـا  »الرمحان الرحيم  «فإذا قال  ،الدال على ربوبيته  »

  .وهو خامتة الصفات الدالة على أنه مالك األمر »ملك يوم الدين إياك نعبد  «وإذا وصل إىل 

أعبــد الــذي فطــرين وإليــه  ومــايل ال حــق الكــالم أن يكــون واردا عليــه كقولــه تعــاىل  التنبيــه علــى مــا/ 2

ولكنـــه أبـــرز الكـــالم  »ومـــالكم التعبـــدون الـــذي فطــركم  «أمـــا أصـــل الكــالم  ،22  يـــس- ترجعــون 

  .كان من أصل الكالم للداللة على ما »وإليه ترجعون «ألجل النصح مث قال 

                                                           
  .326 -325- ص 3ج–الربهان يف علوم القرآن  –عبد اهللا الزركشي  1
  .29ص  -2ط - 2009-هج1430-دار املعرفة بريوت  -دط–خليل مأمون شيحا : تح –كّشاف ال –جار اهللا الزخمشري   2
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أمـــرا مـــن عنـــدنا إنـــا كنـــا  « :أن يكـــون الغـــرض بـــه التتمـــيم بـــه ملعـــىن مقصـــود للمـــتكلم كقولـــه تعـــاىل/ 3

  .5/6الدخان -»مرسلني رمحة من ربك إنه هو السميع العليم 

ه يـــــذكر كأنّـــــ  ،22يـــــونس -       قصـــــد املبالغـــــة كقولـــــه تعـــــاىل / 4

  .لغريهم حاهلم ليعجبهم منا ويستدعي منهم اإلنكار والتقبيح فائدته املبالغة

        قصـــد الداللـــة علـــى اإلختصـــاص كقولـــه تعـــاىل / 5

          - فإنــه ملــا كــان ســوق  ،09فــاطر

و  »ســــقنا  «حيـــاء األرض بعـــد مو�ـــا داال علـــى القـــدرة البـــاهرة وقولـــه أالســـحاب إىل البلـــد امليـــت و 

   .االختصاص داللة على »أحيينا«

           :تعـــــاىل قصـــــد اإلهتمـــــام كقولـــــه / 6

                

            - 11فصـــــــــــــــــلت-

االلتفــــات هنــــا جــــاء للداللــــة علــــى االهتمــــام باألخبــــار عــــن نفســــه فإنــــه ســــبحانه وتعــــاىل جعــــل  ،12

  .الكواكب  يف مساء الدنيا  للزينة واحلفظ
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ـــه تعـــاىل: قصـــد التـــوبيخ / 7 مـــرمي  -            : كقول

ن يكـون موخبـا ومنكـرا علـيهم أالقائل مثـل قـوهلم ينبغـي  االلتفات هنا جاء للداللة على أنّ  ،88-89

  .1 »لقد جئتم شيئا إدا  «ذن توبيخ املفرتين على اهللا هلذا قال إفهدفه 

سلف أنه لاللتفات أهداف كثرية ذكر منها الزركشي يف كتابه الربهان يف علوم  واملالحظ من خالل ما

  : القرآن ونلخصها يف اآليت 

 .               تعظيم شأن املخاطب -

 .التنبيه على حق الكالم -

 .التتميم ملعىن مقصود -

 .املبالغة -

  .االختصاصداللة  -

 .والتوبيخ االهتمام -
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  :التعريف بالسورة  -1

املشهور يف املصاحف وكتب التفسري وكتب  االسمتعرف هذه السورة عند السلف بسورة الّنحل وهو  

السّنة ووجه تسميتها بذلك أن لفظ الّنحل مل يذكر يف سورة أخرى وعن قتادة أ�ا تسمى سـورة الـّنعم 

ملا عدد اهللا فيها النعم على عباده ، وهي مكيـة يف : قال ابن عطية  –أي بكسر النون وفتح العني  –

  .1ن الزبري ، وقيل إالّ ثالت آيات نزلت ياملدينة قول اجلمهور ، وهو عن ابن عّباس واب

وجاء تعريفها عند الطنطاوي يف تفسريه الوسيط بأن سورة الّنحل هي السورة السادسة عشر يف ترتيب 

الفاحتة ، البقرة ، آل عمران ، النساء ، املائدة ، األنعام ، األعـراف ، : املصحف ، فقد سبقتها سورة 

يــونس ، هــود ، يوســف ، الّرعــد ، إبــراهيم ، احلجــر ، أمــا يف ترتيــب النــزول فكــان األنفــال ، التوبــة ، 

ترتيبهـــا الّتاســـعة والســـتني ، وكـــان نزوهلـــا بعـــد ســـورة الكهـــف ، وعـــدد آيا�ـــا مثـــان وعشـــرين ومائـــة آيـــة، 

كمـا مسّيـت كـذلك بسـورة الـّنعم ، » ......وأوحى رّبك إىل الّنحل أن  « :ومسيت بالّنحل لقوله تعاىل

ن اهللا تعاىل عّدد فيهـا أنواعـا مـن الـنعم الـيت أنعـم اهللا علـى عبـاده، وسـورة الّنحـل مـن السـور املكيـة ، أل

وهـــي مكيّـــة كلهـــا يف قـــول : ، ويف ذلـــك قـــال القـــرطيب ريفةأي الـــيت كـــان نزوهلـــا قبـــل اهلجـــرة النبويـــة الشـــ

قبتم فعـــاقبوا مبثــل مـــا وإن عــا « :وجـــلّ  احلســن وعكرمـــة وعطــاء وجـــابر، وقيــل هـــي مكّييــة إال قولـــه عــزّ 

وأطلـق مجـع القـول : ، نزلت باملدينة يف شأن التمثيل حبمـزة وقتلـى أحـد ، وقـال األلوسـي  »عوقبتم به 

وأخرجه النّحاس عن  ا مّكية ، وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عّباس وابن الزّبري رضي اهللا عنهما،بأ�ّ 

                                                           
 .493ص -14ج–التحرير والّتنوير  –الطّاهر بن عاشور  1
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ن نـزلن بـني مكـة واملدينـة يف ت مـن آخرهـا فـإ�ّ طريق جماهد عن احلـرب أ�ـا نزلـت مبكـة سـوى ثـالت آيـا

  .1منصرف النيب صلى اهللا عليه وسلم من غزوة أحد

  : حلموضوعات سورة النّ -2

لوهيــة، األ –موضــوعات العقيــدة الكــربى : ا حــل كســائر الســور املكيــة موضــوعات أمههــتعــاجل ســورة النّ 

ذ إ، تتعلـق بتلـك املوضـوعات الرئيسـية، ، إضافة إىل ذلـك فهـي تلـم مبوضـوعات جانبيـة الوحي، البعث

، كمـا تلـم المودين حممد عليهما الصالة والسّ تلم حبقيقة الوحدانية الكربى اليت تصل بني دين إبراهيم 

حبقيقـــة اإلرادة االهليـــة واإلرادة البشـــرية فيمـــا خيـــتص باإلميـــان والكفـــر واهلـــدى والضـــالل ، وتلـــم بوظيفـــة 

،  ذا املوضــوعهــ وأوهــام الوثنيــة حــول وتلــم مبوضــوع التحليــل والتحــرمي ،الرســل وســّنة اهللا يف املكــذبني لــه

، ء ذلـك عنـد اهللا، والكفـر بعـد اإلميـان وجـزااهللا ، وفتنـة املسـلمني يف ديـنهم كما تلـم بـاهلجرة يف سـبيل

العدل واإلحسان، اإلنفاق، الوفـاء  -السورة موضوعات املعاملة  افة إىل مواضيع العقيدة تضيفضباإل

، وأمـــا اإلطـــار الـــذي تعـــرض فيـــه هـــذه ضـــوعات الســـلوك القـــائم علـــى العقيـــدةغريهـــا مـــن مو بالعهـــد و 

واملـاء اهلاطـل، والشـجر  هـو الّسـماوات واألرض ،... املوضوعات وجمال األحـداث فهـو فسـيح شـامل 

داثها جلبـال واملعـامل والّسـبل واأل�ـار، هـو الـّدنيا بأحـ، والليل والنهار والشمس والقمـر والّنجـوم واالّنامي

  .2نه وأعماقه يف األنفس واألعناقا، وهو اآلخرة بأقدارها ومشاهدها ، وهو الغيب بألو ومصائبها

 :باإلضافة إىل هذه املوضوعات هناك مشتمالت ارتكزت عليها الّسورة أمهها

                                                           
 .6-5ص-14ج-1984-مطبعة السعادة  –دط  –حممد سيد طنطاوي  –التفسري الوسيط للقرآن الكرمي  1
 . 2158ص -4مج -1982- 10ط –دار الشروق  - دط–يف ضالل القرآن  –سيد قطب  2
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ا املسـتحق للعبـادة والطاعـة إّمنـ ، وأنه آت ال ريب فيـه، وأنّ يوم القيامة حقّ  نراها يف مطلعها تؤكد أنّ -أ

  .                                                                                هو اهللا اخلالق لكل شيء

وقدرته، عن طريق خلق السموات واألرض وخلق  حدانية اهللا و  مت تسوق ألوانا من األدلة على - ب

املاء من السماء، وتسخري الليل والنهار، والشمس والقمر اإلنسان واحليوان، وعن طريق إنزال 

 ...وغري ذلك من النعم اليت ال حتصى.. جوموالنّ 

 وبعد أن توبخ السورة املشركني لتسويتهم بني من خيلق ومن ال خيلق حتكى جانبا من أقاويلهم  - ج

 .دل فيهم يوم احلسابلباطلة اليت وصفوا �ا القرآن الكرمي، وتصور استسالمهم لقضاء اهللا العاا

وكعــادة القــرآن الكــرمي يف قرنــه الرتهيــب بالرتغيــب، ويف عقــده املقارنــات بــني مصــري املــؤمنني ومصــري  -د

  .الكافرين، جاءت اآليات بعد ذلك لتبشر املتقني حبسن العاقبة

تعــود الســورة الكرميــة مــرة أخــرى إىل حكايــة أقــوال املشــركني حــول مســألتني مــن أخطــر املســائل،  مث-ه

ومســـألة البعـــث بعـــد املـــوت بعـــد أن حكـــت مـــا قـــالوه يف شـــأن القـــرآن  واإلضـــاللومهـــا مســـألة اهلدايـــة 

  .الكرمي

ثري النفـــوس مث �ـــدد الســـورة الكرميـــة أولئـــك اجلاحـــدين لـــنعم اهللا، املـــاكرين للســـيئات، بأســـلوب يســـت-و

ويبعـــث الرعـــب يف القلـــوب، وتـــدعوهم إىل التأمـــل والتفكـــر يف ملكـــوت الســـموات واألرض، لعـــل هـــذا 

رك، وهــو الــذي هــو الــذي �ــاهم عــن الّشــ -تعــاىل -اهللا التفكــر يكــون ســببا يف هــدايتهم، وختــربهم بــأنّ 

  أمرهم بإخالص العبادة له
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كني، ومـن سـوء تفكـريهم، حـىت يـزداد املؤمنـون مث انتقلت السورة إىل سرد أنـواع مـن جهـاالت املشـر  -ز

  .على توفيقه إياهم إىل الدخول يف اإلسالم -تعاىل -إميانا على إميا�م، ويشكروا اهللا

ســورة  -حــل مــا كــان عليــه املشــركون مــن غبــاء وغفلــة وســوء تفكــري، مث تعــودهكــذا تصــور ســورة النّ -ح

ى عبـاده، فتتحـدث عـن نعمـة الكتـاب، وعـن علـ -تعـاىل -مرة أخرى إىل احلديث عـن نعـم اهللا -النعم

نعمة املاء، وعن نعمة األنعام، وعن نعمة الثمار والفواكه، وعن نعمـة العسـل املتخـذ مـن بطـون النحـل 

  .وعن نعمة التفاضل يف األرزاق، وعن نعمة األزواج والبنني واحلفدة

تسوق السورة الكرمية مثلني مشتملني على الفرق الشاسع، بني املؤمن والكافر، وبـني اإللـه احلـق  مث-ط

  .واآلهلة الباطلة

عم إىل احلـديث عـن أنـواع أخـرى مـن نعـم اهللا علـى وبعد إيراد هذين املثلني البليغني، تعود سورة الـنّ -ي

ن نعمة إخراج اإلنسـان مـن بطـن خلقه، لكي يشكروه عليها، ويستعملوها فيما خلقت له فتتحدث ع

أمــه، وعــن نعمــة البيــوت الــيت هــي حمــل ســكن اإلنســان، وعــن نعمــة الظــالل، وعــن نعمــة اجلبــال، وعــن 

  .نعمة الثياب

مث بعــد أن تصــور الســورة الكرميــة أحــوال املشــركني يـــوم القيامــة عنــد مــا يــرون العــذاب، وحتكــى مـــا -ك

 يبعـــث يف كـــل أمـــة شـــهيدا علـــيهم مـــن أنفســــهم وأنّ اهللا  يقولـــون عنـــد مـــا يـــرون شـــركاءهم، وتقـــرر أنّ 

  .سيكون شهيدا على من بعث إليهم -صلى اهللا عليه وسلم -الرسول
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تتحـدث . وبعد هذه التوجيهات السامية املشتملة على الرتغيب والرتهيب، وعلى األوامر والنـواهي -ل

حولــه مـــع الــرد عليهــا مبـــا آيــات الســورة عــن آداب تـــالوة القــرآن وعــن الشــبهات الـــيت أثارهــا املشــركون 

  .يدحضها، وعن حكم من تلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن باإلميان

مث تعود السورة الكرمية لضرب األمثال، فتسوق مثال لكل قوم أنعـم اهللا علـيهم بـالنعم فلـم يقابلوهـا  -م

اكرين كمـــا تســوق جانبــا مــن حيـــاة ســيدنا إبــراهيم كمثــال للشـــ. مــنهم -تعــاىل -بالشــكر، فــانتقم اهللا

  .الذين استعملوا نعم اهللا فيما خلقت له

وأخريا ختتتم السورة الكرمية بتلك اآليات اجلامعة ألحكم األساليب وأكملهـا وأمجلهـا وأ جنعهـا يف  -ن

ادُْع ِإىل َســـِبيِل َربِّـــَك بِاحلِْْكَمـــِة َواْلَمْوِعظَـــِة احلََْســـَنِة : ويف معاملـــة النـــاس فتقـــول -تعـــاىل -الـــدعوة إىل اهللا

َوِإْن عـاقـَْبُتْم . َك ُهـَو أَْعلَـُم ِمبَـْن َضـلَّ َعـْن َسـِبيِلِه َوُهـَو أَْعلَـُم بِاْلُمْهتَـِدينَ َوجاِدْهلُْم بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن، ِإنَّ َربـَّ

ٌر لِلصَّاِبرِينَ  ُرَك ِإالَّ بِاللَِّه، َوال َحتَْزْن َعَلْيِهمْ . َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه، َولَِئْن َصبَـْرُمتْ َهلَُو َخيـْ  َواْصِربْ َوما َصبـْ

  .125/1281الّنحل – ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ . َوال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُرونَ 
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  :مواضع االلتفات في الّسورة 

  :االلتفات بالضمائر / أوالً 

  :االلتفات من الغيبة إلى الخطاب  -1

ة عامّ  اعلم أنّ : السائر سبب اعتماد العرب على هذا الّنوع فيذكر قائال ً يذكر ابن األثري يف كتابه املثل 

: إذا ســألوا عــن االنتقــال مــن الغيبــة إىل اخلطــاب، وعــن اخلطــاب إىل الغيبــة قــالوا  املنتمـني اىل هــذا الفــنّ 

  . 1كذلك كانت عادة العرب يف أساليب كالمها

  : ومواضع االلتفات يف الّسورة  هلذا الّنوع هي 

          . :وجــــــــــلّ  قولــــــــــه عــــــــــزّ  -1/1

        .   - ّفسـري جاء يف تفسريها يف التّ  -28:حلالن

تسوق هـذه اآليـة مشـهدا مـن مشـاهد النهايـة حليـاة الظـاملني املصـرين علـى : ايل حو التّ الوسيط على النّ 

رواحهــــم وهــــم ظــــاملون ألنفســــهم بــــالكفر والعصــــيان أمالئكــــة العــــذاب حــــني تقــــبض  الكفــــر وهــــو أنّ 

وء فـرتد علـيهم املالئكـة كانوا يعملون الّسـ م ماأ�ّ م مل يرتكبوا إمثا يف حيا�م ، و يستسلمون زاعمني أ�ّ 

     .     «2« :قائلة
 .  

                                                           
 .168ص -2ج–املثل السائر  –ضياء الّدين ابن األثري  1
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إىل ضـمري   » «ية يظهر يف االنتقال من ضـمري الغيبـة يف قولـه  وموضع االلتفات يف هذه اآل 

. «.«له قو  املخاطبة يف

..47:الّنحل-      .   :وجلّ  قوله عزّ  – 2/1

أي خمافــة وحــذراً مــن اهلــالك  - »أو ياخــذهم علــى ختــوف«–يــة يــذكر أبــو الســعود يف تفســري هــذه اآل

والعـــذاب، بـــأن يهلـــك قومـــاً قـــبلهم فيتخوفـــوا فـــيهلكهم العـــذاب وهـــم متخوفـــون وحيـــث كانـــت حالتـــا 

التقلــب والتخــوف مظنــة للهــرب عــّرب عــن إصــابة العــذاب فيهــا باألخــذ وعــن إصــابته حالــة الغفلــة املنبئــة 

يعـاجلكم  حيـث ال »  .   «عن السـكون باإلتيـان ، وقيـل الّتخـوف ، التنقـيض 

  . 1بالعقوبة ، وحيلم عنكم مع استحقاقكم هلا

إىل ضمري  «أو ياخذهم  «ية يظهر يف االنتقال من ضمري الغيبة يف قوله يف هذه اآلوموضع االلتفات 

  . »فإن رّبكم  «اخلطاب يف قوله 

  .55الّنحل  -       :وجلّ  قوله عزّ  1/3

قـد فعلـوا ذلـك لتكـون عاقبـة أمـرهم الكفـر واجلحـود بـأنعم : ذكر أسعد حممـود تفسـري هـذه اآليـة قـائال 

هـــو املتفّضـــل علـــيهم بـــالّنعم وبكشـــف الـــبالء واجلحـــود والعصـــيان ، مث  وجـــلّ  ه عـــزّ اهللا علـــيهم ، مـــع أنّـــ

  . 2تم ومتّتعوا مبا أنتم فيه قليال وسوف تعلمون عاقبة ذلكما شئ اعملوا: يتوّعدهم تعاىل ويقول هلم 

                                                           
  .117ص-5ج-دط–لبنان –دار املصحف –تفسريأبو السعود املسمى إرشاد العاقل إىل مزايا القرآن الكرمي  - أبو السعود 1
 .641ص-1ج-4ط-2004- دمشق-إبراهيم السلقيين-تح -ر التفاسريأيس-اسعد حممود حومد 2
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إىل  »ليكفروا مبا آتيناهم  «وموضع االلتفات يف هذه اآلية يظهر يف االنتقال من ضمري الغيبة يف قوله 

أمــر : يــة قــائالً ، وعّلــق األلوســي علــى هــذه اآل »فتمّتعــوا فســوف تعلمــون  «: اخلطــاب يف قولــهضــمري

�ديــد ، كمـــا هــو أحـــد معـــاين األمــر ا�ازيـــة عنــد اجلمهـــور ، وااللتفـــات إىل اخلطــاب لإليـــذان بتنـــاهي 

  . 1السخط

ـــــه عـــــزّ  1/4             . :وجـــــلّ  قول

 -56الّنحل.  

إخبــار اهللا تعــاىل عــن جهــل املشــركني وظلمهــم : جــاء يف تفســري الســعدي تفســريها علــى النحــو التــايل 

ممـا رزقهـم اهللا وأنعـم  ع وال تضـر نصـيباً وافرتاءهم على اهللا الكذب ، وأ�م جعلوا ألصـنامهم الـيت ال تنفـ

، فاستعانوا برزقه على الشرك وتقرّبوا به إىل أصنام منحوتة ، وبذلك سيعاقبهم اهللا على ذلـك به عليهم

  . 2أشد العقوبة

مث  »جيعلــون  «وموضــع االلتفــات يف هــذه االيــة يظهــر يف أن الكــالم جــار وفــق أســلوب الغيبــة يف قولــه 

  . » لـتسألنّ  «انتقل الكالم من ضمري الغيبة إىل ضمري اخلطاب وذلك يف قوله 

ويف تصدير هذه اجلملـة بالقسـم وصـرف الكـالم مـن الغيبـة إىل اخلطـاب : لوسي يف هذا الشأن قال األ

  . 3املنبئ عن كمال الغضب من شّدة الوعيد ماخيفى

                                                           
 .166ص-14ج - دت- بريروت لبنان-دار إحياء الرتاث العريب-روح املعاين يف تفسري القرآن العطيم والسبع املثاين–األلوسي  1
 .405ص-1ط-2009-اجلزائر-مام مالكدار اإل-حبد الرمحن اللوحيق-تح- تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان-عبد الرمحن السعدي 2
 .166ص -14ج–روح املعاين –األلوسي  3



 مظاهر االلتفات في الّسورة                                                            الفصل الثاني

 

 
61 

  :االلتفات من الخطاب إلى الغيبة  -2

  :من ألوان االلتفات بالضمائر ومن أمثلة ذلك يف السورة  وهو لون آخر

  .01الّنحل -         . :وجلقوله عزّ  2/1

مبعـــىن يـــأيت، فهـــو كقولـــك إن أكـــرمتين  »أتـــى  «: قـــال القـــرطيب رمحـــه اهللا تعـــاىل يف تفســـري هـــذه اآليـــة  

و أمر اهللا  «  .حمالة ه آت النّ ىل يف املاضي واملستقبل سواء ، ألأكرمتك ، وقد تقّدم أن إخبار اهللا تعا

ــق مبــا قبلهــا فإنّــ »تســتعجلوه  فــال «. رك وكــّذب رســله عقابــه علــى  مــن أقــام الّشــ:  » ه تفســريها متعّل

 »فـــــال تســـــتعجلوه « :واملســـــلمون خـــــافوا فنزلـــــت –ص –اهللا  رســـــول... عنـــــدما نزلـــــت أتـــــى أمـــــر اهللا 

ســبحانه وتعــاىل عمــا  « :يســع املقــام لــذكرها ، وقولــه تعــاىل وا، ولكــل مــا تقــّدم ســبب نــزول الفاطمــأنّ 

 ال: م يقولـون يقدر على قيام الّسـاعة ، وذلـك أّ�ـ ه الأي تنزيها له عما يصفونه به من أنّ  :»يشركون 

  .1يوصف به إال املخلوق وذلك شرك  األموات فوصفوه بالعجز الذي اليقدر على أحد على بعث 

إىل  »فــال تســتعجلوه  «ويظهــر االلتفــات يف هــذه اآليــة يف االنتقــال مــن ضــمري اخلطــاب يف قولــه تعــاىل 

  . »عما يشركون  «ضمري الغيبة يف قوله تعاىل 

        .   . .:وجــل قولــه عــزّ   2/2

 - 15الّنحل.  

                                                           
 .66ص-5مج-اجلامع ألحكام القرآن–أيب عبد اهللا القرطيب  1
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 »م يهتـدون هـجم وبـالنّ «:وقولـه تعـاىل ،خطـاب احلاضـرين  »أن متيـد بكـم  « :ازي قوله تعـاىلفّسر الرّ 

قريشــاً كانــت تكثــر أســفارها لطلــب املــال، ومــن كثــرت أســفارها كــان  بب أنّ خطــاب للغــائبني ، والّســ

إشـارة  »وبالنجم هم يهتدون  «عملها باملنافع احلاصلة من االهتداء بالنجوم أكثر وأمت وذلك يف قوله 

إىل قريش، وقد اختلف املفسرون يف تفسري هذه اآلية الواردة سابقا فمنهم من قال أن تفسريها خمـتص 

فيـه مـن املنـافع بـّني أن مـن يسـريون فيـه يهتـدون بـالنجم ،  ه تعـاىل ملـا ذكـر صـفة البحـر ومـابالبحر، ألنّ 

والبحـر، ومـن الفقهـاء مـن جيعـل ذلـك دلـيالً علـى  ه مطلق يدخل فيـه السـري يف الـربّ بأنّ : ومنهم من قال

�ـــذه  املســافر لالســتدالل بـــالّنجوم إن عميــت عليـــه القبلــة ، وذلـــك صــحيح ألنـــه كمــا ميكـــن االهتــداء

  . 1العالمات يف معرفة الطريق واملسالك فذلك ميكن االستدالل �ا يف معرفة  القبلة

إىل  »أن متيـد بكـم  «وموضع االلتفات يف هذه اآلية يظهر يف االنتقـال مـن أسـلوب اخلطـاب يف قولـه 

  .»هم يهتدون  «أسلوب الغيبة يف قوله 

   .  .     .   :وجــل قولــه عــزّ  2/3

           -  ّ69حل الن.  

مـا  »فاسـلكي«من كل مثـرة تشـتهينها مّرهـا وحلوهـا  »مت كلي من كل الثمرات  « -وجاء يف تفسريها 

يف مســالكه الــيت جيعــل فيهــا بقدرتــه النــور املــّر عســالً مــن أجوافــك أو فاســلكي  »ســبل ربــك  «أكلــت 

عليـك  التتـوّعر »سـبل ربّـك «راجعـة إىل بيوتـك  »فاسـلكي«الطرق اليت أهلمك يف عمـل العسـل ، أو 

                                                           
 . 11-11ص-20ج-م1981-بريوت-دار الفكر -تفسري الفخر الرازي-فخر الدين الرازي 1
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وسـهلها لـك، أو مـن . مجع ذلول وهي حال من الّسـبل ، أي مذللـة ذهلـا هللا تعـاىل  »ذلالً « ،لتبستوال

عـــدل بـــه عـــن  »خيـــرج مـــن بطو�ـــا  «أي وأنـــت ذلـــل منقـــادة ملـــا أُمـــرت بـــه  »فاســـلكي  «مري يف الّضـــ

  .1اإلنعام عليهم  ه حملّ خطاب الّنحل إىل خطاب الّناس ألنّ 

إىل ضـمري  »فاسلكي  «ية يظهر يف االنتقال من ضمري اخلطاب يف قوله اآل وموضع االلتفات يف هذه

  .»خيرج  «الغيبة يف قوله 

2/4   ّوجــل قولــه عــز   .  .   .  .  

 .        - 72الّنحل.  

، يــة خيــرب تعــاىل علــى مّنتِــه العظيمــة علــى عبــاده ، حيــث جعــل هلــم أزواجــا ليســكنوا إليهــا يف هــذه اآل

وائجهم، وينتفعون �م من وجوه  ، ويقضون حتقّر�م آمانيهم وخيدمو�م وجعل هلم من أزواجهم أوالداً 

يقـــدر العبـــاد علـــى  ، ورزقهـــم مـــن الطيبـــات مـــن مجيـــع املآكـــل واملشـــارب والـــِنعم الظـــاهرة الـــيت الكثـــرية

يؤمنـون بالباطـل الـذي مل يكـن شـيئاً : أي   » اهللا هـم يكفـرون تعمـنأفبالباطل يومنون وب«. حصرها 

مــر شـيئاً، وهــذا عـام لكــل مــن تــدبر مـن األ تـرزق وال وجــده اهللا مـن العــدم ، فـال ختلــق والمـذكورا ، مث أ

 »اهللا هــــم يكفــــرون  تعمــــنوب«. فكيــــف يتخــــذو�ا مــــن دون اهللا ؟ ا باطلــــة،عبــــد مــــن دون اهللا، فإّ�ــــ

                                                           
-5ج-1ط-1999 - بريوت –دار الكتب العلمية  –حممد عبد القادر شاهني  –تح  –حاشية حمي الدين تبع زاده –مصطفى القجوي احلنفي  1
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 جيحدو�ا ، ويستعينون �ا على معاصي اهللا والكفر به، هل هذا إالّ من أظلـم الظلـم، وأفجـر الفجـور،

  . 1وأسفه الّسفه

جعـل لكـم  « :وموضع االلتفات يف هـذه اآليـة ظـاهر مـن خـالل االنتقـال مـن ضـمري اخلطـاب يف قولـه

هــم  «مث انتقــل إىل ضــمري الغيبــة يف قولــه  »رزقكــم  «، »جعــل لكــم مــن أزواجكــم « ،»مــن أنفســكم

  .»يكفرون 

    .     .    :وجــلّ  قولــه عــزّ  2/5

.  .   . .    . . 

         - 81/82الّنحل. 

واهللا جعــل لكــم ممــا خلــق مــن  «: بقولــه تعــاىل  ايــات بادئًــبيضــاوي يف حاشــيته تفســريا هلــذه اآليــذكر ال

 »وجعل لكم من اجلبال أكنانـاً  «تتفيئون به حّر الشمس  »ضالالً  «جر واجلبال واألبنية وغريها الشّ 

، ثنايـــا مـــن  »وجعـــل لكـــم ســـرابيل «مواضـــع تســـكنون �ـــا الكهـــوف والبيـــوت املنحوتـــة فيهـــا مجـــع كـــن 

خّصــه بالــذكر اكتفــاًء بأحــد الضــدين أوًال وقايــة احلــر كانــت  »تقــيكم احلــّر  «الّصــوف والقطــن وغريهــا 

  «كـــل مـــا يلـــبس  ُ يعـــين الـــذروع واجلواشـــن والســـربال يعـــمّ  »أســـكم وســـرابيل تقـــيكم ب «أهـــم عنـــدهم ، 

أي تنظـرون يف نعمـه،  »نعمتـه علـيكم لعّلكـم تسـلمون  ميـت «كإمتام هذه الّنعم اليت تقـّدمت   »كذلك

فتؤمنــون بــه أو تنقــادون حلكمــهِ ، وقــرئ تســلمون مــن الســالمة أي تشــكرون فتســلمون مــن العــذاب أو 

                                                           
 407ص - تيسر الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املّنان -عبد الرمحن السعدي 1
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أعرضـوا ومل  »فـإن تولّـوا«روع ، رك، وقيل تسلمون من  اجلـراح بلـبس الـذّ تنظرون فيها فتسلمون من الشّ 

ا عليــك الــبالغ وقــد بّلغــت هــذا مــن إقامــة يضــرك فإمنـّـ فــال ،»ا عليــك الــبالغ املبــنيفإمنّــ «يقبلــوا منــك 

  . 1بب مقام السببالسّ 

ـــه  اوضـــع االلتفـــات يف هـــذمو   ،»لكـــم «اآليـــة ظـــاهر مـــن خـــالل االنتقـــال مـــن ضـــمري اخلطـــاب يف قول

  .»فإن توّلوا «إىل ضمري الغيبة يف قوله  »عليكم« ،»تقيكم«

  :من الغيبة إلى الّتكلم  -3

  :ومن أمثلته مما ورد يف السورة 

              :وجــــلّ  قولــــه عــــزّ  3/1

     -  02الّنحل.  

  :حو اآليت ية على النّ فه الطاهر بن عاشور تفسري هذه اآلورد يف تفسري التحرير والتنوير ملؤل

استعجاهلم بالعذاب استهزاءا بالرسـول صـلى اهللا عليـه وسـّلم وتكذيبـه وكـان ناشـئاً مـن عقيـدة اإلشـراك 

اليت من أصوهلا، استحالة إرسال الّرسل من البشر ، وأتبع حتقيق جميء العذاب بتنزيه اهللا عن الشريك، 

مـــن الكـــذب فيمـــا يبلغـــه عـــن ربّـــه ووصـــف هلـــم  –صـــلى اهللا عليـــه وســـّلم  –ففـــي ذلـــك تربئـــة الّرســـول 

اعــرتاٌض يف أثنــاء االســتدالل عــن الّتوحيــد ، واملــراد باملالئكــة الواحــد مــنهم  مــوجزاً وهــو اإلرســال وصــفاً 
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 :الــوحي، أطبــق عليــه اســم الــّروح علــى وجــه االســتعارة ألنّ : والــّروح . -عليــه الســالم  –وهــو جربيــل 

اجلـنس ، أي مـن أمـوره ، وهـي شـؤونه ومقدراتـه  »مـن أمـره «ىن الوحي به هدي العقول إىل احلق ، وع

 «رد علــى فنــون مــن تكــذيبهم ، وأن  »اده بــعلــى مــن ّيشــاء مــن ع « :الــيت اســتأثر �ــا ، وقولــه تعــاىل

بـالّروح مـن أمـره علـى  «:ينـّزل املالئكـة بـالوحي وقولـه  ه فيـه تقـديرألنّـ »ينـّزل  «ل عـتفسـٌري لف »أَنذروا 

متعلــق  »ال أنــا إإلــه  ه الأنّــ «ومفســره  »ينــّزل  «اعــرتاٌض واســتطراٌد بــني فعــل  »بــاده مــن ّيشــاُء مــن ع

وملا كان هذا . ه ال إال أنا بأنذروا على حذف حرف اجلر حذفاً مطرداً مع أن ، والّتقديُر أن أنذروا بأنّ 

ون عليـــه العـــذاب جعـــل يســـتحقّ  اخلـــرب مســـبوقاً للـــذين اّختـــذوا مـــع اهللا آهلـــة أخـــرى وكـــان ذلـــك مـــثال ال

وهو أمر بالّتقوى الشـاملة  »فاتّقون  «وفرع عليه . إخبارهم بضد اعتقادهم وحتذيرهم مما هم فيه إنذاراً 

  . 1جلميع الشريعة

موضـع االلتفـات فيهـا ظــاهر مـن خـالل االنتقـال مــن ضـمري الغيبـة يف قولــه  والشـاهد مـن هـذه االيــة أنّ 

  .»أنه ال إله إال أنا فاتّقون  «إىل ضمري التكلم يف قوله ،  »من عباده  «، »يشآء« ،»ينّزل «:

          .  :وجـــل قولـــه عـــز 3/2

       .  - ّ28حل الن.  

                                                           
 .100-98ص-14ج- التحريروالّتنوير-الطّاهر بن عاشور 1
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ر النــوع ظهــســبق تفســريها وذلــك يف ســياق احلــديث عــن موضــع االلتفــات مــن الغيبــة إىل اخلطــاب ، وي

إىل  »الـذين تتوفـاهم  «الثاين من االلتفات يف هذه االية من خالل االنتقال مـن ضـمري الغيبـة يف قولـه 

  . »كنا نعمل من سوءٍ  ما «ضمري التكلم يف قوله 

              :وجــــــــل قولــــــــه عــــــــزّ  3/3

      -  41النحل.  

م على اعتقادهم اإلميان بأنه هؤالء قوم كان املشركون يعذبو�: ية قائال ذه اآلذكر الزجاج يف تفسريه هل

أنــا رجــل كبــري إن كنــت : ، مــنهم صــهيب وبــالل رضــي اهللا عنهمــا ، وذمل أن صــهيبا قــال ألهــل مكــة 

معكــم مل أنفعكــم وإن كنــت علــيكم لــن أضــركم ، فحــذوا مــايل ودعــوين ، فأعطــاهم مالــه وهــاجر أىل 

نعـم الّرجـل : ، وقـال عمـر فقال له أبو بكر ربح البيع ياصـهيب  –صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا 

صهيب لو مل خيف مل يعصه ، تأويله لو أنه أِمن عذابه وعقابه ملا ترك الطاعة وجلنح إىل املعصىي ألمن 

 –صــلى اهللا عليــه وســلم  –أي أل�ــم صــاروا مــع النــيب  »يا حســنة نلنبــؤأ�م يف الــد «العــذاب ، وعــىن 

   1ودخلوا يف اإلسالم مسعوا ثناء اهللا عليهم

د مـن هـذه اآليــة أن موضـع االلتفـات فيهـا ظــاهر مـن خـالل االنتقـال مــن ضـمري الغيبـة يف قولــه والشـاه

 .»م لنبؤأ�ّ  «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »هاجروا  «:سبحانه

                                                           
 .200ص3ج-1ط-1988-بريوت -عامل الكتب-عبد اجلليل عبده شليب-تح -معاين القرآن وإعرابه–الزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن سري  1
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    .        : وجــل قولــه عــزّ   3/4

.51حل سورة النّ -

 واملعـىن أنّ  »ا هـو إلـه واحـٌد فإيـاي فـارهبون إمنّـ «: جاء يف تفسري الرازي تفسريها على النحـو التـايل -

ملا دلت الدالئل السابقة على أنه البد للعامل من اإلله وثبت أن القول بوجود إالهـني حمـال ، ثبـت أنـه 

وهـذا رجـوع مـن الغيبـة إىل »فإيّـاي فـارهبون  «إله إال اهللا الواحد األحد احلق الّصـمد، مث قـال بعـده  ال

ثبـــت أن اإللـــه واحـــد وثبـــت أن  ٍ احلضـــور والتقـــدير أنـــه ملـــا ثبـــت أن املـــتكّلم �ـــذا الكـــالم إلـــه ، فحينئـــذ

  .1إله للعامل إال املتكّلم �ذا الكالم  املتكلم إله ، فحينئٍذ أنه ال

  . 2ويذكر أبو الّسعود بأن االلتفات من الغيبة إىل التكلم لرتبية املهابة وإلقاء الّرهبة يف القلوب 

تكلم علـــى مـــذهب اجلمهـــور ففيـــه التفـــات مـــن الغيبـــة إىل الـــ: ويف نفـــس الســـياق علّـــق األلوســـي قـــائال 

  . 3أيضا

وللتوضيح أكثر فإن الشاهد و من هذه اآليـة أن موضـع االلتفـات فيهـا ظـاهر مـن خـالل االنتقـال مـن 

  »فارهبون «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »إمنا هو إله  «ضمري الغيبة يف قوله 

                                                           
 .50ص-20ج- بريوت-دار الفكر - تفسري الرّازي-فخر الّدين الرازي 1
 .119ص-5ج-تفسري أيب الّسعود- أبو السعود 2
 .163ص- 14-13ج-روح املعاين-األلوسي 3
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ـــــــــــــــه عـــــــــــــــز 3/5        .   .  .: وجـــــــــــــــل قول

        ّ55-54-حلالن. 

  :يات كالتايل القرطيب رمحه اهللا تعاىل هذه اآل فسر

،  »م يشــركون إذا فريــق مــنكم بــر�«أي الــبالء والســقم ،  »عــنكم  مث إذا كشــف الضــرّ  «:قولــه تعــاىل 

بعــد إزالــة العــذاب وبعــد اجلــؤار فمعــىن الكــالم التعجــب مــن اإلشــراك بعــد النجــاة مــن اهلــالك ، وقــال 

  أي ليجحدوا نعمة اهللا اليت أنعم �ـا علـيهم مـن »ليكفروا مبا آتيناهم  «. الزجاج هذا خاص مبن كفر 

  .1عاقبة أمركم: أي   »فسوف تعلمون«أمر �ديد  »قتمتعوا«. كشف الضر ومن البالء 

الشاهد و من هذه اآلية أن موضع االلتفات فيها ظـاهر مـن خـالل االنتقـال مـن ضـمري الغيبـة يف قولـه 

   »آتيناهم  «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »برّ�م يشركون «

             وجــــــــــل قولــــــــــه عــــــــــز 3/6

    - 63النحل.  

يــذكر اهللا تعــاىل أنــه أرســل الرســل إىل األمــم اخلاليــة رســال :  يف تفســري هــذه اآليــة قــائالً  ذكــر ابــن كثــريا

يهنـــك مـــن تكـــذيب  يف إخوانـــك مـــن املرســـلني إســـوة ، فـــال - –حممـــد  فكـــذبت الرســـل ، فلـــك يـــا

 «:فعلـوه  قومك لك ، وأما املشركون الذين كّذبوا الّرسل فإمنا َمحَلهـم علـى ذلـك تـزين الشـيطان هلـم مـا

                                                           
 115ص-10ج- اجلامع ألحكام القرآن-أيب عبد اهللا القرطيب 1
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 ميلــك هلــم خالصــاً ، وال حتــت العقوبــة والنكــال ، والشــيطان ولــيهم ، والهــم :أي »فهــو ولــّيهم اليــوم 

  . 1صريخ هلم ، وهلم عذاب أليم

الشاهد و من هذه اآلية أن موضع االلتفات فيها ظـاهر مـن خـالل االنتقـال مـن ضـمري الغيبـة يف قولـه 

  . »لقد أرسلنا  «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »تاهللا «

               وجـــل قولـــه عـــز  3/7

    .    .         

    -  66-65الّنحل.  

بعــد أن وعــد اهللا املــؤمنني اجلنّــة وأوعــد : جــاء تفســريها عنــد أســعد حممــود حومــد يف تفســريها كالتــايل 

الكفــار بالنّـــار يف االيــات الســـابقة عــاد إىل التـــذكري بالـــدالئل علــى وجـــوده ســبحانه ، وعلـــى وحدانيتـــه 

فهـو ينـّزل املطـر مـن وكما جعل اهللا تعاىل القرآن حياة للقلوب امليتـة كـذلك جعـل املـاء حيـاة لـألرض ، 

 «الســماء فيحــي بــه االرض بعــد مو�ــا ، ويف ذلــك آيــة لقــوم يســمعون ويفهمــون معنــاه ، ويف تفســري 

ذكـر املفسـر بـأن لكـم يأيهـا النّـاس يف األنعـام آيـة وعـربة ، لبنـا خالصـا  »سـائغا للشـاربني  «و »األنعام

، بعـد أن يتحـول  »سـائغا  «فسه تشمئز من ن يغص به شارب ، وال صافيا ، طيب املذاق والطعم ال

                                                           
 .668ص-1ج- م1999-هح1420دار املعرفة بريوت –تح كرمي راجح -خمتصر ابن كثري –أبو الفداء إمساعيل ابن كثري 1
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يشـــوبه  فيجـــري كـــل إىل موضـــعه خالصـــا ال »فـــرث «الطعـــام احليـــواين يف بطنـــه إىل دم ولـــنب وفضـــالت 

  .1يؤثر عليه  خيالطه وال اآلخر وال

 «والشاهد من هذه اآلية أن موضع االلتفات فيها ظاهر من خالل االنتقال من ضـمري الغيبـة يف قولـه 

  .»نسقيكم  «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »واهللا أنزل 

ـــــــه عـــــــز 3/8              وجـــــــل قول

        .     - 75الّنحل 

ضـرب اهللا مـثال  « :وجـل ضرب اهللا مثـل املـؤمن والكـافر فقـال عـزّ : جاء تفسريها عند الثعاليب كالّتايل 

، وهو مثل الكافر رزقه اهللا مـالً فـبم يقـدر خـريا ومل يعمـل فيـه بطاعـة  »يقدر على شيئ  عبدا مملوكا ال

وهـو مثـل املـؤمن أعطـاه اهللا مـاال فعمـل فيـه  »ومن رزقناه مّنا رزقا فهو ينفق منه سراً وجهـراً  «اهللا تعاىل 

  . 2بطاعة اهللا وأنفقه فيما يرضي اهللا سرا وجهرا فأثابه اهللا على ذلك الّنعيم املقيم يف اجلّنة

 «والشاهد من هذه اآلية أن موضع االلتفات فيها ظاهر من خالل االنتقال من ضـمري الغيبـة يف قولـه 

  .»رزقناه «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »ضرب

         :وجل قوله عز  3/9

                                                           
   .544ص-1ج-ريأيسر التفاس-أسعد حممود حومد 1
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والشـاهد مـن هـذه اآليــة أن موضـع االلتفـات فيهـا ظــاهر مـن خـالل االنتقـال مــن ضـمري الغيبـة يف قولــه 

»   « ويوم نبعث«، إىل ضمري التكلم يف قوله«.  

ــــــــــــــــه عزوجــــــــــــــــل  3/10            قول

 .-  58الّنحل.  

 «والشاهد من هذه اآلية أن موضع االلتفات فيها ظاهر من خالل االنتقال من ضـمري الغيبـة يف قولـه 

  .»زدناهم  «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »عن سبيل اهللا  الذين كفروا وصّدوا

   . .        وجـــــــــل  قولـــــــــه عـــــــــز11 /3

   -  96الّنحل.  

 «والشاهد من هذه اآلية أن موضع االلتفات فيها ظاهر من خالل االنتقال من ضـمري الغيبـة يف قولـه 

  .»لنجزين «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »اهللا  عند وما

          .    وجل قوله عز12 /3

               

-  121-120الّنحل.  

 «والشاهد من هذه اآلية أن موضع االلتفات فيها ظاهر من خالل االنتقال من ضـمري الغيبـة يف قولـه 

  .»آتيناه «، إىل ضمري التكلم يف قوله  »إجتباه وهداه 
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  :االلتفات من الّتكلم إلى الغيبة -4

  :وهو لون آخر من ألوان االلتفات وما تضمنته السورة من هذا النوع نذكر 

     .    .     وجـل قوله عز1 /4

               

- 36الّنحل.  

بعث اهللا يف كل أمـة رسـوال دعـاهم إىل عبـادة اهللا وحـده الشـريك لـه : حو الّتايل جاء تفسريها على النّ 

وعـن عبـادة األوثـان وعـن الشـرك بـاهللا فمـن النّـاس مـن آمـن  –الطـاغوت  –و�اهم عن إتباع الشيطان 

  . 1واتّبع رسوله فاهتدى ومنهم من ضل واستكرب وعتا عن أمر ربه

إىل ضـمري الغيبـة  »بعثنـا «وموضع االلتفات يف هذه االية يظهر يف االنتقـال مـن ضـمري الـتكّلم يف قولـه 

  . »من هدى اهللا  «يف قوله 

      .        :وجــــل قولـــه عـــز  4/2

          - 51الّنحل.  

 «ســبق تفســريها آنفــا ، وموضــع االلتفــات يف هــذه االيــة يظهــر يف االنتقــال مــن ضــمري الــتكّلم يف قولــه 

  .  »وله ما يف الّسماوات واالرض «إىل ضمري الغيبة  يف قوله  »فإيّاي

                                                           
 .636ص-1ج-أيسر التفاسري-أسعد حممود 1
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           .  وجـــــــل قولــــــه عــــــز4/3

 -56الّنحل  

سبق تفسـريها آنفـا ، وذلـك يف سـياق حـديثي عـن موضـع االلتفـات مـن الغيبـة إىل اخلطـاب ، وموضـع 

إىل ضـمري الغيبـة  يف  »رزقنـاهم «االلتفات يف هذه االية يظهـر يف االنتقـال مـن ضـمري الـتكّلم يف قولـه 

  . »تاهللا «قوله 

           وجـــــــــــل قولـــــــــــه عـــــــــــز 4/4

                 

 -65-64الّنحل.  

، إمنــا أنــزل عليــك -–قــال اهللا تعــاىل لرســوله : جــاء تفســريها يف خمتصــر ابــن كثــري علــى النحــو التــايل 

 »وهـدىً «الكتاب لتبني للناس الذي خيتلفون فيه ، فـالقرآن فاصـل بـني النـاس يف كـل مـا يتنـازعون فيـه 

واهللا أنـزل مــن السـماء مــاء فأحيـا بــه  «،  »لقـوٍم يومنــون  «أي ملــن متسـك بــه  »ورمحـةً «أي للقلـوب ، 

ل سـبحانه القـرآن حيـاة للقلـوب امليتـة ، وكمـا جعـ »االرض بعد مو�ا إن يف ذلك أليـةً لقـوٍم يسـمعون 

إن يف ذلـك أليـة لقـوم  «بكفرها ، كذلك حيي األرض بعد مو�ا مبا أنزل عليها من الّسـماء مـن مـاء ، 

  . 1أي يفقهون الكالم ومعناه »يسمعون 

                                                           
 .668-667ص-1ج-خمتصر ابن كثري-ابن كثري 1
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  إىل ضـمري الغيبـة »أنزلنـا «وموضع االلتفات يف هذه االية يظهر يف االنتقال من ضمري التكّلم يف قوله 

  . »أنزل «يف قوله 

   .  .        : وجــل قولــه عــز 4/5

      .        

           . 

.  90-89 –الّنحل.

 »ويوم نبعث من كل أمة شهيداً عليهم من انفسـهم  « :جاء تفسريها عند القرطيب على النحو الّتايل 

بأ�م األنبيـاء ، شـهداء علـى أممهـم يـوم القيامـة بـأ�م بلغـوا الرسـالة ودعـوهم إىل اإلميـان ، وبأنـه يف كـل 

األول أ�ـم أئمـة اهلـدى الـذين هـم خلفـاء األنبيــاء ، : مـان شـهيد وأن مل يكـن نـيب ، ويف ذلـك قـوالن ز 

أي  »ونزلنـا عليـك الكتـاب تبيانـا لكـل شـيئٍ «. والثاين أ�م العلماء الذين حفظ �م اهللا شرائع أنبيائـه 

                                                                                         . 1 تبيانا للحالل واحلرام: نظريه ، وقال جماهد 

إن اهللا يـــامر بالعـــدل واالحســـان وإيتـــاء ذي القـــرىب وينهـــى عـــن الفحشـــاء واملنكـــر  «:وأمـــا بقيـــة اآليـــات

  : فجاء تفسريها يف مهذب اجلاللني على النحو اآليت  »والبغي يعظكم لعّلكم تذّكرون

                                                           
  164ص-ج- اجلامع ألحكام القرآن-أيب عبد اهللا القرطيب 1
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أن تعبــد اهللا كأنـك تــراه ، وذلـك كمــا  »اإلحسـان  «التوحيـد أو االنصــاف ، : »إن اهللا يـامر بالعــدل«

ينهـــى عـــن «القرابـــة ، خّصــه بالـــذِكر إهتمامـــا بـــه :   »ذي القـــرىب«أعطـــاء ، :  »إيتـــاء «يف احلــديث ، 

بـاألمر :  »يعظكـم«الظلـم للنـاس ، : »البغـي«شرعا مـن الكفـر واملعاصـي  »املنكر «الزنا ، »الفحشاء

  .1تتعضون: »لعّلكم تذكرون«والنهي ، 

إىل »جئنـا«،  »نبعث «وموضع االلتفات يف هذه اآليات يظهر يف االنتقال من ضمري التكّلم يف قوله 

  .»يآمر «ضمري الغيبة  يف قوله 

                وجـل قوله عـز6 /4

  -  101الّنحل  

خيرب تعاىل على ضعف عقول املشركني وقلـة ثبـا�م وإيقـا�م : جاء يف خمتصر ابن كثري تفسريها كالّتايل 

، وألنــه اليتصــور مــنهم اإلميــان ، وقــد كتــب علــيهم الشــقاوة ، وذلــك أ�ــم إذا رأوا تغــري األحكــام قــالوا 

ب يفعـل مايشـاء وحيكـم أي كـذاب ، وإمنـا الـرّ  »إمنـا أنـت مفـرت« -صـلى اهللا عليـه وسـلم –لرسول اهللا 

  . 2رفعناها وأثبتنا غريها »وإذا بدلنا آية مكان آية «: قال جماهد . مايريده 

إىل ضـمري الغيبـة   »بـّدلنا «موضع االلتفات يف هذه االية يظهر يف االنتقال مـن ضـمري الـتكّلم يف قولـه 

  .»واهللا أعلم مبا ينّزل «يف قوله 

                                                           
 .281ص-1ط-م2002-دون دار طبع -مهذب اجلاللني-سعد ابن عبد الرمحن احلصني 1
 .680ص-1ج-خمتصر ابن كثري–ابن كثري  2
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  :االلتفات العددي / ثانياً  -2

قــد أشــرت ســابقا أن هنــاك مــن البالغــني مــن حصــر أقســام االلتفــات يف االنتقــال بــني الضــمائر كنــت 

فقــط ومــن هــؤالء الزخمشــري والســّكاكي ، وهنــاك مــن وّســع أقســام االلتفــات حــىت مشلــت أنواعــا أخــرى  

ء نـذكر الزركشـي يف كتابـه كاالنتقال من خطاب الواحد واإلثنني إىل خطاب اآلخر و غريها ومن هؤال

  . 1يف علوم القرآنربهان ال

  :االلتفات من اإلفراد إلى الجمع  – 1

  :ومن مواضع االلتفات من اإلفراد إىل اجلمع مما جاء يف السورة أذكر 

               وجــل قولــه عـــز1 /1

   - 48الّنحل.  

  :جاء تفسريها عند السعدي كالّتايل 

مجيـع : أي  »إىل مـاخلق اهللا مـن شـيءٍ «الشاكون يف توحيد ر�ـم وعظمتـه وكمالـه ، : أي  »أومل يروا«

ـــأ أظلتهـــا  كـــال ســـاجة لر�ـــا خاضـــعة : أي  »عـــن اليمـــني والشـــمائل ســـجدا هللا  «خملوقاتـــه وكيـــف تتفّي

ـــه   ذليلـــون حتـــت الّتســـخري والتـــدبري والقهـــر ، مـــامنهم أحـــد إال : أي  »وهـــم داخـــرون«لعظمتـــه وجالل

   2 وناصيته بيد اهللا وتدبريه عنده

                                                           
 .334ص –الربهان يف علوم القرآن  –الزركشي -ينظر 1
 . 404ص-يف تفسري كالم املّنان-تيسري الرمي املّنان -عبد الرمحن السعدي 2
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يف قولــه والشــاهد مــن هــذه اآليــة أن موضــع االلتفــات فيهــا ظــاهر مــن خــالل االنتقــال مــن لفــظ اإلفــراد 

  »الشمائل «، إىل لفظ اجلمع  يف قوله  »اليمني «

   .   .     .وجــــــــــــل قولــــــــــــه عــــــــــــز2 /1

   . .-78الّنحل.  

 أخرجكم من بطون أمهاتكم ال «أي هو املنفرد �ذه الّنعم حيث : جاء تفسريها عند السعدي قائال 

خـص هـذه  »جعل لكـم الّسـمع واألبصـار واألفئـدة  «ه تقدرون على شيئ مث إنّ  ، وال »تعلمون شيئاً 

يصــل للعبــد علــم إالّ مــن أحــد  االعضــاء الثالتــة بالــذكر، لشــرفها وفضــلها وأل�ــا مفتــاح لكــل علــم فــال

هذه األبواب الثالتة ، وإال فسائر األعضاء والقوى الظاهرة والباطنة هـو الـذي أعطـاهم إيّاهـا ، وجعـل 

ه ، وذلـك ألجـل أن يشـكروا اهللا فشـيئا ، إىل أن يصـل كـل أحـد إىل احلالـة الالّئقـة بـ ينميها فـيهم شـيئاً 

باستعمال ما أعطاهم من هذه اجلوارح ، يف طاعة اهللا فمـن اسـتعملها يف غـري ذلـك كانـت حجـة عليـه 

  . 1وقابل النعمة بأقبح املقابلة

والشــاهد مــن هــذه اآليــة أن موضــع االلتفــات فيهــا ظــاهر مــن خــالل االنتقــال مــن لفــظ اإلفــراد يف قولــه 

  .»األفئدة«، »األبصار «مع  يف قوله ، إىل لفظ اجل »السمع «

            وجــــــــــــــــــــل  قولــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــز 3/1

     -  97الّنحل.  

                                                           
 408ص- الّرمحن يف تفسري كالم املّنانتيسري الكرمي -عبد الرمحن السعدي 1
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  :وجاء يف تفسري هذه اآلية 

أنه مـن عمـل األعمـال الصـاحلة ، وقـام مبـا فـرض اهللا تعـاىل عليـه وهـو مـؤمن بـاهللا مصـّدق لكتبـه ورسـله 

وجل يعده بأن حيييه احليـاة الطيبـة الـيت تصـحبها القناعـة مبـا قّسـم اهللا لـه ، والرضـا مبـا قـّدره  فإن اهللا عز

حصــل عليــه مــن رزق إمنــا حصــل لــه بتــدبري اهللا تعــاىل وقســمته واهللا كــرمي  إذ هــو يعلــم أن مــااهللا وقضــاه 

قـّدم مـن  اليفعل إال مافيه املصـلحة ، ويف اآلخـرة ُجيزيـه اهللا اجلـزاء األوىف ويُثيبـه أحسـن الثـواب جـزاء مـا

  .1عمل صاحل وما حتّلى به من اإلميان

هــا ظــاهر مــن خــالل االنتقــال مــن لفــظ اإلفــراد يف قولــه والشــاهد مــن هــذه اآليــة أن موضــع االلتفــات في

  .»وماكانوا  «،  »جنزينهم «، إىل لفظ اجلمع  يف قوله  »حنِيَينُه «

           وجـــــــــل  قولـــــــــه عـــــــــز4 /1 

.             -

  .112الّنحل

  :حو الّتايل جاء تفسريها عند القرطيب على النّ 

  «دعــا علــى مشــركي قــريش ، ––هــذا متصــل بــذكر املشــركني وكــان رســول اهللا  »وضــرب اهللا قريــة ً «

جتــىب إليــه «مــن الــرب والبحــر ونظــريه  »يأتيهــا رزقهــا مــن كــل مكــان  «اليهــاج أهلهــا ،  »كانــت آمنــًة 

األنعــم مجــع النعمــة ، وقيــل مجــع نُعمــى ، وهــذا الكفــران :   »فكفــرت بــأنعم اهللا«، »مثــرات كــل شــيئ 

                                                           
 .654ص-1ج- أيسر التفاسري- أسعد حممودحومد 1
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مسّــاه لباســاً ألنــه  »لبــاس اجلــوع واخلــوف  «أذاق أهلهــا ، : أي   »فأذاقهــا اهللا« --تكــذيب حملمــد

من الكفر : أي  »مبا كانوا يصنعون «هو كاللباس  يظهر عليهم اهلزل ، وشحوبة الّلون وسوء احلال ما

  . 1واملعاصي

والشــاهد مــن هــذه اآليــة أن موضــع االلتفــات فيهــا ظــاهر مــن خــالل االنتقــال مــن لفــظ اإلفــراد يف قولــه 

  .»ماكانوا يصنعون «، إىل لفظ اجلمع  يف قوله  »أذاقها «

  :من الجمع إلى اإلفراد  -2

  :وهو نوع آخر من أنواع االلتفات ومن أمثلة هذا النوع مما ورد يف السورة 

2/1  وجــــل قولـــه عـــز .    .        

   - 66الّنحل.  

  .من الغيبة إىل الّتكلم عن االلتفات جاء تفسريها سابقا وذلك يف سياق حديثي 

 «والشاهد من هذه اآلية أن موضع االلتفات فيها ظاهر مـن خـالل االنتقـال مـن لفـظ اجلمـع يف قولـه 

  . »بطونه «، إىل لفظ اإلفراد  يف قوله  »يف األنعام 

           وجــــــل قولــــــه عــــــز2 /2

- 108الّنحل.  

                                                           
  .193ص-)بتصّرف(-اجلامع ألحام القرآن-أيب عبد اهللا القرطيب 1
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  :جاء تفسريها عند بن عطّية األندلسي على النحو الّتايل 

اآليــــة عبــــارة عــــن صــــرف اهللا هلــــم عــــن طريــــق اهللا اهلــــدى وإخــــرتاع الكفــــر املظلــــم يف قلــــو�م ، وتغليــــب 

{ وال تأمـل و ينتفـع �ـا يف اعتبـارٍ  طرق هذه احلواس حـىت ال األعراض على نظرهم ، فكأنه سدَّ بذلك

يف األصل لذلك وّحـده ، ونبـه علـى تكسـبهم االعـراض عـن النظـر  ، إسم جنس وهو مصدرٌ }السمع 

  .1}بالغفلة {فوصفهم 

والشاهد من هذه اآلية أن موضع االلتفات العددي بني اجلمع واإلفراد يف هذه اآلية يظهـر مـن خـالل 

 . »وأبصارهم «،  »قلو�م  «بني مجعني  »مسعهم  «ة جميئ لفظ

  :من الثتنية إلى الجمع-3

  :وجل وهو لون آخر من ألوان االلتفات وقد ورد يف هذه السورة يف موضع آخر وذلك يف قوله عز

                 

    .     -  75الّنحل.  

ضـرب اهللا مـثال  «:وجـل  كـافر فقـال عـزّ ضرب اهللا مثـل املـؤمن وال: جاء تفسريها عند الثعاليب كالّتايل 

، وهـو مثـل الكـافر رزقـه اهللا مـالً فـبم يقـدر خـريا ومل يعمـل فيـه بطاعـة  »عبدا مملوكا اليقدر على شيئ 

                                                           
-1ط- م2001- مج1422دار الكتب العلمية بريوت- حممد-تح عبد السالم عبد الشايف-النحرر يف تفسري الكتاب العزيز-أبن عطية األندلس 1

 426ص-3ج
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وهو مثل املؤمن أعطاه اهللا ماال فعمـل فيـه  »ومن رزقناه مّنا رزقا فهو ينفق منه سراً وجهراً  « :اهللا تعاىل

، وقــد عــّد  1بطاعــة اهللا وأنفقــه فيمــا يرضــي اهللا ســرا وجهــرا فأثابــه اهللا علــى ذلــك الّنعــيم املقــيم يف اجلّنــة

مثناة ، �ذا االعتبار يصبح االلتفات العددي من الثتنية إىل  »عبداً مملوكاً  «بعض املفسرين قوله تعاىل 

إىل صــيغة اجلمــع يف قولــه  »عبــداً مملوكــاً «ل االنتقــال مــن صــيغة التثنيــة يف قولــه اجلمــع ظــاهر مــن خــال

  .»هل يستوون«

 

                                                           
 .528ص-3ج-الكشف والبيان يف تفسري القرآن-ابراهيم الثعاليب-ينظر 1
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 :حصائي لاللتفات بالضمائر والعدد يف مما وجدته يف سورة الّنحل اإلاجلدول  -

  :االلتفات بالضمائر / أ

 :التفات من الغيبة إىل اخلطاب -1

  التفاٌت إىل اخلطاب  التفاٌت من الغيبة  اآلية
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  :التفات من الخطاب إلى الغيبة-2

  

 التفات إىل الغيبة لتفات من اخلطاب ا اآلية
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  :التكّلمالتفات من الغيبة إلى /3

  التفات إىل اخلطاب  التفات من الغيبة  اآلية
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والذین     

     

    

      

      والذین
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  :إلتفات من التكلم إىل الغيبة-4

 التفات إىل الغيبة التكلمالتفات من  اآلية
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  :االلتفات العددي-ب

  :التفات من اإلفراد إلى الجمع-1

 لتفات إىل اجلمعإ اإلفرادالتفات من  اآلية
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  :التفات من الجمع إلى اإلفراد-2

 التفات إىل اإلفراد التفات من اجلمع اآلية
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  :إلى الجمع التفات من التثنية-3

  التفات إىل اجلمع التفات من التثنية اآلية

    

     

     

      

    

     

      

  

  

 



 

 

 خاتــــــــــــــــــــــــــــمة
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  : يف األخري وكخالصة هلذا العمل استنتجت مجلة من النتائج لعل أمهها 

 .تعددت صور اإلعجاز وتنوعت ولعل أمها اإلعجاز البياين  -

اخلصائص : املظاهر تنوعت مظاهر اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي وتعددت ومن بني تلك  -

 .العامة لألسلوب القرآين ،اخلصائص املتعلقة جبمال املفردة القرآنية ، القصص القرآين ، التكرار 

اهتم الكثري من علماء العربية وغريهم بالدراسات القرآنية قدميا وحديثا وألّفوا فيها العديد من  -

  .الكتب 

 .تمن صور اإلعجاز البياين يف القرآن  أسلوب االلتفا -

موضوع االلتفات من األساليب البالغية اليت اختلف فيها البالغيون حول أي باب يدرجوه ،  -

حيث وهذا ما ملسناه يف كتبهم فمنهم من أدرجه يف باب ا�از ومنهم من يدرجه ضمن باب 

 .شجاعة العربية ومنهم من يدرجه ضمن باب املعاين 

خترج عن إطار االنصراف والتحول،كما أن هذا  تعدد مفهوم االلتفات عند أصحاب املعاجم وهو ال

-الرتك- االعرتاض - االنصراف: األسلوب تناوله البالغيون بصيغ وأمساء خمتلفة مصطلحات أمهها 

  . االنتقال -االستدراك

  . سالفهم القدامى واالختالف بينهما كان طفيفاتناول احملدثون أسلوب االلتفات كتناول أ

بالغي إىل آخر فمنهم كم حصرها يف الضمائر ومنهم من وسع دائرة ختتلف أقسام االلتفات من 

  .األقسام كاالنتقال بني األعداد



 خاتمة
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  . االهتمام والتوبيخ -من أهداف االلتفات تعظيم شأن املخاطب التنبيه على حق الكالم

ع ويف الدراسة التطبيقية لسورة النحل قمت باستخراج اآليات القرآنية اليت ظهر فيها االلتفات م

  .تفسري كل آية وشرح نوع االلتفات

تزخر سورة الّنحل بأساليب االلتفات خاصة فيما يتعلق بنوع الضمائر وهذا ما وضحته يف اجلدول 

  .اإلحصائي

  .مل أعثر من خالل وقويف على سورة الّنحل على بعض األنواع اليت استهلتها يف اجلانب النظري

عمل بداية طريق ومفتاحا لدراسة أخرى ينتفع �ا طالب وختاما أسأل اهللا عّز وجل أن جيعل هذا ال

  .العلم
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  . لمصحف الشريفا-

  1.1ج-2ط –املعجم الوسيط  –إبراهيم أنيس وآخرون -

دار الكتـب العلميـة –سيد كسوري حسني -تح-الكشف والبيان يف تفسري القرآن-إبراهيم الثعاليب-2

 .3ج-1ط-م2004-بريوت–

 –دط  –أمحـد احلـويف وبـدوي طبانـة : تـح  –املثل السائر يف أدب الكاتب والّشاعر  –ابن األثري -3

  2ج-2ط–م 1983-الرياض  –مطبعة الرّافعي 

دط  –تح حممـد حمـي الـدين عبـد احلميـد  –العمدة يف حماسن الشعر ونقده  –ابن رشيق األزدي  -4

 .5ط-م1981-بريوت –دار اجلليل 

دار -حممــد-تــح عبــد الســالم عبــد الشــايف-تفســري الكتــاب العزيــزالنحــرر يف -أبــن عطيــة األنــدلس-5

  .3ج-1ط-م2001-مج1422الكتب العلمية بريوت

نقــــال عــــن البالغــــة القرآنيــــة يف تفســــري الزخمشــــري وأثرهــــا يف –تأويــــل مشــــكل القــــرآن  –ابــــن قتيبــــة -6

  .حسني أبوموسى  –الدراسات البالغية 

-2مــج  -دت –بــريوت  –دط دار صــادر  –) ل ف ت(مــادة –لســان العــرب  –ابــن منظــور  -7

  . 2ج

–طـه عبـد الـرؤوف سـعد  –تـح –إعداد ممـدوح حسـن حممـد –إعجاز القرآن –أبو بكر الباقالين -8

  . 1ط –دت  –القاهرة  –دار األمني –دط 
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–دار املصــحف –تفســريأبو الســعود املســمى إرشــاد العاقــل إىل مزايــا القــرآن الكــرمي  -أبــو الســعود-9

  .5ج-دط–لبنان 

 05مج-لبنان-بريوت-دار إحياء الرتاث العريب-اجلامع ألحكام القرآن  -أيب عبد اهللا القرطيب -10

 -دار املعرفــــة بــــريوت–تــــح كــــرمي راجــــح -خمتصــــر ابــــن كثــــري –أبــــو الفــــداء إمساعيــــل ابــــن كثــــري --11

  .1ج-م1999-هح1420

–ط املكتبــة العصــرية د –تــح ياســني األيــويب –فقــه اللغــة وســر العربيــة  –أبــو منصــور الثعــاليب  --12

  .2ط–م 2000-بريوت 

-دط –حممـد البجـاوي وحممـد أبـو الفضـل إبـراهيم : تح  –الصناعتني  –أبو هالل العسكري  -13

  .2ط–دت –دار الفكر العريب 

مـط مصـطفى البـايب احللـيب  –تـح عبـد السـالم هـارون –معجـم مقـايس اللغـة –أمحد بن فارس --14

  .4مج –م 1969سنة  2ط –

  .1ج-4ط-2004-دمشق-إبراهيم السلقيين-تح -أيسر التفاسري-سعد حممود حومدأ -15

  .14ج-دار إحياء الرتاث العريب-روح املعاين يف تفسري القرآن العطيم والسبع املثاين–األلوسي  -16

دار إحيــاء  -ترمجــة حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم -الربهــان يف علــوم القــرآن  –بــدر الــّدين الزركشــي  -17

  .م1957-القاهرة –الطبعة األوىل  -لعربية الكتب ا

-دت-دار صــادر-عنايــة القاضــي وكفايــة الرّاضــي–حاشــية شــهاب الــّدين املســماة -البيضــاوي -18

  .5ج
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-4ج-دار احلـــديث–تـــح أمحـــد بـــن علـــي -اإلتقـــان يف علـــوم القـــرآن-جـــالل الـــدين الســـيوطي -19

  .م2004

  .اجلزء الثاين  –ت بريو  –دار احلظارة العربية  –الصحاح  –اجلوهري  -20

-القـــاهرة  –دار الفكـــر العـــريب  -مـــط–أســـلوب االلتفـــات يف البالغـــة القرآنيـــة  –حســـن طبـــل  -21

  .م1998

إبـراهيم مشـس الـدين : تـر -االيضاح يف علوم البالغـة املعـاين والبيـان والبـديع –اخلطيب القزويين  -22

  .دت –لبنان  –دار الكتب العلمية بريوت  –دط –منشورات علي بيضون –

-عبــد اجلليــل عبــده شــليب-تــح -معــاين القــرآن وإعرابــه–الزجــاج أبــو إســحاق إبــراهيم بــن ســري  -23

 .3ج-1ط-1988-بريوت -عامل الكتب

الطبعـة األوىل -البليـدة  –بوفاريك –دار املعارف لإلنتاج والتوزيع -أساس البالغة  –الزحمشري  -24

  .اجلزء األول  -2003 -

-هــج1430-دار املعرفـة بــريوت  -دط–خليــل مـأمون شــيحا : تـح –لكّشــاف ا –الزخمشـري  -25

  .2ط -2009

  .1ط-م2002-دون دار طبع -مهذب اجلاللني-سعد ابن عبد الرمحن احلصني -26

ص -4مــــــــج -1982-10ط –دار الشــــــــروق  -دط–يف ضــــــــالل القــــــــرآن  –ســــــــيد قطــــــــب  -27

2158. 
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 –دط دار الفضـــيلة  –حممـــد صـــّديق املنشـــاوي  تـــح–معجـــم التعريفـــات  –الشـــريف اجلرجـــاين  -28

  .دت –القاهرة 

  .9ط–دت –القاهرة  –دار املعارف   –البالغة تطور وتاريخ  –شوقي ضيف  -29

  1984 –تونس –الّدار التونسية  –مط  –التحرير والتنوير  –الطاهر بن عاشور -30

 م1993-طبوعات اجلامعيةديوان امل-العربية بني الطّبع والّتطبيع -عبد اجلليل مرتاض-31

-2ط-بــــريوت-دارالقلــــم-العقيــــدة اإلســــالمية وأسســــها–عبــــد الرمحــــان حســــن حنبكــــة امليــــداين -32

  .م1979

دار -حبـد الـرمحن اللوحيـق-تـح-تيسـري الكـرمي الـرمحن يف تفسـري كـالم املنـان-عبد الرمحن السعدي-33

  .1ط-2009-اجلزائر-اإلمام مالك

  3ط-م1992/هج412-دار الفكر العريب القاهرة -صطالحية البالغة اإل-عبد العزيز قليقلة -34

  .1ط –دت  –دار عامل الكتب  -دط–فن البالغة  –عبد القادر حسني  -35

  .م1928-مط الدولة  -استانبول-1ط-أصول الدين–عبدالقاهر البغدادي  -36

بـريوت  –رية دط دار املسـ–اغناطيوس كراتشفوفسـكي : تر –كتاب البديع   -عبد اهللا بن املعتز -37

  . 3ط-م 1982-

حممـــد أبـــو : تـــح –القـــاهرة  -دار الثـــرات -مـــط-الربهـــان يف علـــوم القـــرآن –عبـــد اهللا الزركشـــي  -38

  .334ص-3ج–دت  -الفضل إبراهيم
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بـريوت –دط  دار الكتـب العلميـة –عبد احلميد هنداوي : تح –اخلصائص  –عثمان بن جين  -39

  .2م-3ط –دت –

ـــــات -اإلعجـــــاز البيـــــاين يف القـــــرآن الكـــــرمي  -عمـــــار ساســـــي  -40  دراســـــة نظريـــــة لإلعجـــــاز يف اآلي

  01اجلزء -2003 -الطبعة األوىل -البليدة  –بوفاريك –دار املعارف لإلنتاج والتوزيع  -احملكمات 

  .20ج-م1981-بريوت-دار الفكر -تفسري الفخر الرازي-فخر الدين الرازي -41

دط  –تـــح حممـــد نعـــيم العرقسوســـي  –) ل ف ت(مــادة  -يط القـــاموس احملـــ –الفــريوز أبـــادي  -42

 م2005/هج 1426 -8ط-بريوت  –مؤسسة الرسالة 

–وأثرهــا يف الدراســات البالغيــة -حممــد حســني أبــو موســى البالغــة القرآنيــة يف تفســري الزخمشــري -43

  -دار الفكر العريب

-1984-ة الســعادة مطبعــ –دط  –حممـد ســيد طنطـاوي  –التفسـري الوســيط للقـرآن الكــرمي --44

  .14ج

  .دار شهاب-البيان يف علوم القرآن-حممد علي الصابوين -45

دار الكتـــاب -تـــاريخ آداب العـــرب-إعجـــاز القـــرآن والبالغـــة النبويـــة-مصـــطفى صـــادق الرافعـــي -46

  .02ج-العريب

 –حممـد عبـد القـادر شـاهني  –تـح  –حاشـية حمـي الـدين تبـع زاده –مصطفى القجوي احلنفـي  -47

  5ج-1ط-1999 -بريوت –دار الكتب العلمية 
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ــــــــــــاض –دار مســــــــــــلم –مباحــــــــــــث يف إعجــــــــــــاز القــــــــــــرآن  –مصــــــــــــطفى مســــــــــــلم  -48 -2ط –الري

  1416/م1996

 2ط -مؤسسة الرسالة-فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية إىل عصرنا احلاضر-نعيم احلمصي -49
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  الصفحة  المحتوى-

  ج- أ  مقدمة

  25-10  مدخل

  51- 27  .أسلوب االلتفات:الفصل األول

  27  ماهية االلتفات -1

  27  مفهوم االلتفات لغة-

  28  اصطالحامفهوم االلتفات  -
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  51- 42  أقسام وأهداف االلتفات -3

  48-42  أقسام االلتفات-

  51-49  أهداف االلتفات-
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  73-76  االلتفات من التكّلم إىل الغيبة-
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  99-98  خامتة
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ع

 

، فراحـــوا يغوصـــون فيـــه لقـــرآن ومعرفـــة اإلعجـــاز اللغـــوي فيـــهحمطـــة وقـــوف ألجـــل معرفـــة أســـرار ا خـــرياأل

، فانكـب العديـد مـن العلمـاء يف هـذا وخباياه الـيت الحتصـرها أيـة دراسـةويفتشون بغية اكتشاف أسراره 

ومن املواضـيع ، ا معرفيا وعلميا حمضا �ذا الشأنفون حىت شهدت مكتباتنا العربية زمخلِّ ؤ ا�ال وراحوا ي

الــيت تناوهلــا علمــاء اللغــة يف كتــبهم وأولوهــا العنايــة اخلاصــة أذكــر أســلوب االلتفــات ملــا فيــه مــن أمهيــة يف 

 ذا كـانولـ، البالغة القرآنية على وجه اخلصوصمعرفة البالغة العربية عموما ومعرفة مواطن اإلعجاز يف 

، حيــث كــان عجــاز البيــاين يف القــرآنســاليب االاملوضــوع حمــط اهتمــامي فاخرتتــه كأســلوب مــن أ هــذا

، ويرجـع ســبب يف سـورة النحــل أمنوذجـاااللتفـات  –اإلعجـاز البيـاين يف القــرآن : موضـوع البحـث هــو 

                             :اختياري هلذا املوضوع ألسباب لعل أمهها 

  .امليل الشخصي للمواضيع املتعلقة بعلوم القرآن - 

  . رصيد املعريفالرغبة يف إثراء ال  -

 .عرفة مواطن اإلعجاز هلذا األسلوبم -

مثلـــة وســـعيت مـــن خـــالل هـــذا البحـــث إىل تســـليط الضـــوء علـــى ســـورة النحـــل الشـــتماهلا علـــى جـــل األ

إىل أي مــــدى يســــهم : ، وقــــد اقتضــــت الدراســــة طــــرح اإلشــــكالية التاليــــة املــــذكورة يف اجلانــــب النظــــري

ومـاهي أغراضـه؟  ؟الّنحـل  هي مواطن االلتفات يف سـورة ما واإلعجاز القرآين ؟  أسلوب االلتفات يف



:   كلمات مفتاحية

-االلتفات في القران الكريم-بالغة االلتفات-اسلوب االلتفات 

تحقيق الدراسة اللغوية-االسرارالبيانية لاللتفات-صورااللتفات  




