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  الشكر :
     

 
به من المثابرة  همنا  ر وألبمن العون والصوحده على ما أمّدنا به  بعد الحمد والشكر هللا        

 والتوفيق . 
        

 أوجه أسمى عبارات الشكر والعرفـان إلى من تحمل أعباء المذكرة أستاذي المشرف علي بن  
 

 والتوجيهات.عزة الذي كان له الفضل الكبير في إبداء المالحظات  
  

     قدم عظيم الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدني من األصدقـاء والزمالءوأ       
                  

شكرا جزيال وجزاكم اهللا كل خير   :كل هؤالء إلى                        



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 مقدمة :
الحمد ہلل الذي أنار قلوب عباده المتقین بنور كتابھ المبین وجعل القرآن شفاء لما في الصدور 

ونبین�ا خ�اتم النبی�ین وأش�رف المرس�لین ، س�یدنا  لمین والصالة والس�الم عل�ى سوھدى ورحمة للم
       أذان��ا ص��ما وقلوب��ا غلف��ا وأخ��رج ب��ھ الن��اس و  ال��ذي ف��تح هللا ب��ھ أعین��ا عمی��امحم��دا النب��ي األم��ین 

من الظلمات إلى النور صالة وسالما دائمین إلى یوم البعث والنشور وعلى ألھ وصحبھ  الھ�ادین 
 :م بإحسان إلى یوم الدین وأما بعداألبرار ومن تبعھ

ي أن  یغوص ف� بأنواع العلوم والمعارف التي یحتاج الباحث  ازاخررا بحیعد القرآن الكریم  
العص��ور ب��انفراده بطابع��ھ  ى البلغ��اء والعلم��اء عل��ى م��رّ یتح��دّ  زال الق��رآن الك��ریم، وال أعماقھ��ا

الخ��اص وأس��لوبھ الب��دیع وألفاظ��ھ الدقیق��ة المتناس��قة ، ولھ��ذا ك��ان مح��ط أنظ��ار أھ��ل العل��م وطالب��ھ 
 ھ�ذه الدراس�ات بم�ا یبھ�ر العق�ول ویحی�ر األلب�اب ك�لوعلى كثرة ما ألفوا فیھ یبقى الق�رآن ممل�وء 

تي راح أصحابھا یجوب�ون فی�ھ وأخرى جعلت القرآن لكثیر من الدراسات اللغویة وغیر اللغویة ال
للبح��ث ع��ن ك��ل ص��غیرة وكبی��رة وباعتبارن��ا ط��الب عل��م ل��ن نج��د أفض��ل م��ن البح��ث ف��ي الكت��اب 
المعجز ، لھذا بادرت إلى االحتكاك بالنص القرآني والبالغة العربیة في عالقتھ معھا باعتب�ار أن 

لقرآن الك�ریم في ا  فاتاختیاري لموضوع : أسلوب االلتجاء  ھنا  البالغة جاءت لدراستھ ، ومن
 نموذجا  .واخترت سورة الكھف 

 واختیاري لھذا الموضوع یرجع لعدة أسباب وھي كالتالي:
 _المیل الشخصي والرغبة في إثراء معارفي بھذا الموضوع

ن الك��ریم غنی��ا  بااللتف��ات ، وااللتف��ات أكث��ر األس��الیب ت��رددا وانتش��ارا ف��ي س��ورة _ ك��ون الق��رآ
 .الكھف 

 ب االلتفات في سورة الكھف ._إبراز أسلو
 الكھف فكان بسبب عظمتھا وفضلھا. _ أما عن اختیاري لسورة

وقد حاولت في موض�وعي اإلجاب�ة ع�ن إش�كالیة مفادھ�ا إل�ى أي م�دى یس�ھم االلتف�ات ف�ي توطی�د 
 االعجاز القرآني وما مدى تواجد االلتفات في سورة الكھف ؟

إلجاب��ة عل��ى اإلش��كالیة تطل��ب البح��ث اتب��اع خط��ة تتك��ون م��ن فص��لین : الفص��ل األول عنونت��ھ ول
لغ�ة ب:في أسلوب االلتفات عامًة  ویحتوي على مبحثین : المبح�ث األول : ف�ي تعری�ف االلتف�ات 

من خالل ذكر القدماء في البالغة والمحدثین في البالغ�ة  وذكر أھم أقوال العلماء فیھواصطالحا 
( الض�مائر الع�دد ، األفع�ال  ، أما المبحث الثاني فقد ُعنون ب: أنواع االلتفات والنقد وعلم اللغة  

وأھ�م األھ�داف   جمال�ھ من خالل ما قالھ أھم البالغیین فی�ھ م�ن ذك�ر ل ومدى جمالیاتھ ، المعجم )
ف�ي س�ورة الكھ�ف وق�د  ؛ وفي الفص�ل الث�اني فق�د عنونت�ھ ب : االلتف�ات  التي یقتضیھا من وراءه

: ذكرت فیھ س�بب تس�میة مبحثین : المبحث األول قمت فیھ بتعریف لسورة الكھفشمل ھو كذلك 
دراس��ة تحلیلی�ة لس��ورة الكھ�ف مس��تخرجا  والمبح��ث الث�اني :  الس�ورة وموض�وعھا بص��فة عام�ة 

ي  ج�دول  آخ�ر األم�ر  وق�د ث�م وض�عت تل�ك الص�ور ف� ف�اتمنھا أھم ما جاء فیھا من صور لاللت
 وختمت البحث بخاتمة مستخلصا فیھا أھم النتائج . فیھ اجمعتھ

 
 

  أ



 مقدمة
 

وف��ي  (الفص��ل األول )وطبیع��ة البح��ث اقتض��ت أن أس��تخدم الم��نھج الوص��في ف��ي الفص��ل النظري
لجوان�ب ف�ي استخدمت التحلیل كأداة مساعدة مستقصیا عن أھم ا(الفصل التطبیقي )الفصل الثاني 

 الموضوع .
وتكم��ن أھمی��ة الدراس��ة الت��ي قم��ت بھ��ا م��ن خ��الل اس��تخراج أس��لوب االلتف��ات ف��ي س��ورة الكھ��ف 

س�اعیا إل�ى :االطالع على أمات الكتب التراثیة القدیمة وكتب التفاسیر االعج�از القرآن�ي البالغ�ي 
 الوصول إلى عدة أھداف ھي :

ثی�را ف�ي الدراس�ات البالغی�ة العربی�ة وخاص�ة _ التعریف بأسلوب االلتفات كأسلوب غی�ر وارد ك
 المعاصرة منھا .

_ الوقوف على االعجاز القرآني المحقق من خالل أسلوب االلتفات وم�ا م�دى االعج�از البالغ�ي 
 المحقق من خالل ھذا األسلوب .

_ محاولة الّزج بالب�احثین والط�الب إل�ى الدراس�ات القرآنی�ة واالھتم�ام ب�التراث البالغ�ي العرب�ي 
 وربطھ بالدراسات اللغویة المعاصرة.

األم��ر أن  جموع��ة م��ن المص��ادر والمراج��ع فتطل��ب ولتحقی��ق مقتض��یات البح��ث اعتم��دت عل��ى م
أوال وب��بعض الكت��ب ف��ي البالغ��ة : ككت��اب البرھ��ان ف��ي عل��وم الق��رآن  اس��تخدم الق��رآن الك��ریم

الع��رب الب��ن منط��ور م لس��ان عربی��ة للمی��داني وم��ن المع��اجم : معج��للزركش��ي وكت��اب البالغ��ة ال
وأساس البالغة للزمخشري وبعض الكتب في تفسیر القرآن:  ككتاب تفسیر الكشاف للزمخش�ري 
وكتاب البحر المحیط الب�ن حی�ان التوحی�دي والتفس�یر الكبی�ر لل�رازي  وتفس�یر التحری�ر والتن�ویر 

 للطاھر بن عاشور .
ة نق��ص المراج��ع ھ��ذا البح��ث ع��دة ص��عوبات خاص��وم��ن دون ش��ك فق��د اعترض��ت طریق��ي ف��ي 

المتخصص��ة ف��ي ھ��ذا المج��ال (أي ب��ین الق��رآن والبالغ��ة ) وك��ذلك ص��عوبة التعام��ل م��ع الق��رآن 
 الكریم.

ھ لمن الواجب علي أن أتق�دم بالش�كر العمی�ق والتق�دیر الكبی�ر ألس�تاذنا ال�ذي أش�رف عل�ى ھ�ذا وإنّ 
إخراج�ھ عل��ى ھ��ذه تابع�ھ وك��ان لتوجیھات�ھ األث��ر الكبی�ر ف��ي ال��ذي : األس��تاذ عل�ي ب��ن ع�زة البح�ث

 الصورة.
 وفي األخیر نعتذر عن كل خطأ أو سھو صدر منا فإن أصبنا بتوفیق من هللا وإن أخطأنا

 . فمن أنفسنا ومن الشیطان 
 وهللا خیر حافظا وھو أرحم الراحمین

 

 
 

  ب



 

 الفصل األول: في أسلوب االلتفات
 

 المبحث األول : تعریف االلتفات وأقوال العلماء فیھ
 _ تعریف االلتفات :1

 أ_ لغة

 ب_ اصطالحا

 _ أقوال العماء في االلتفات :2

 أ_ القدماء

 ب_ المحدثین

 المبحث الثاني : أنواع االلتفات وجمالیاتھ :

 _ أنواع االلتفات1

 _ جمالیة االلتفات2
 

 
 



 في أسلوب االلتفات                     الفصل األول :                                                                      
 

 مفھوم االلتفات وأقوال البالغیین فیھ :: المبحث األول

 :_ مفھوم االلتفات1

 من مادة (ل) (ف) (ت) وفي ھذه المادة تقول المعاجم:      :لغةأـ 

وجھھ إلیھ ولفتھ لفتا لواه على "لفت وجھھ عن القوم: صرفھ وتلفّت صرف إلى الشيء: صرف 
�ا لَِتْلِفَتَن�ا أَِجْئَتَن�ا َق�الُٓوا۬ غیر جھتھ  ولفتھ عن الشيء یلفتھ لفتا یقول تعالى: {  باءن�اآ َعلَْی�ھِ  َوَج�ْدَنا َعمَّ

الش�يء  واللف�ت ل�يُّ  س�ورة ی�ونس. 78}ِبُم�ْؤِمِنیَن  لَُكَم�ا َوَماَنْحنُ  ٱْألَْرِض  ِفى ٱْلِكْبِرَیآءُ  لَُكَما َوَتُكونَ 
 1عن جھتھ.

وكذلك في معجم مقاییس اللغة البن فارس یقول :الالم والفاء والتاء كلمة واح�دة ت�دل عل�ى الل�ّي 
 2وصرف الشيء عن جھتھ المستقیمة.

ع��ن رأی��ھ  ,ص��رفتھ , وف��الن یلف��ت الك��الم لفت��ا :  : لفّت��ھُ الزمخش��ري وف��ي أس��اس البالغ��ة یق��ول 
 3ولفت اللحاء عن العود قشره .’ یرسلھ عواھنھ ال یبال كیف جاء 

 ومنھ ال یخرج المعنى اللغوي لمادة لفت عن الصرف واللّي عند معظم المعجمیین.

ف�ي  اضطربت أقوال البالغیین في ماھیة االلتفات وسبب ذلك عائد إلى التعری�ق: اصطالحاب ـ 
اللغ��ة فكم��ا رأین��ا م��ادة لف��ت تن��درج تحتھ��ا دالالت لغوی��ة كثی��رة بعض��ھا حقیق��ي وال��بعض األخ��ر 

 مجازي . 

 

 

 

 

 

 

 
دار صادر .بیروت لبنان. د.ت د. ط باب التاء مادة (ل.ف.ت) ص  2ابن منظور. لسان العرب .تح .عامر أحمد حیدر مج._1

84_85. 
.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت لبنان . د. تح عبد السالم محمد ھارون _ 5ابن فارس معجم مقاییس اللغة ج _ 2

 -258م باب الالم ص 1979ھـ  1399ط . 
ھـ 1419. 1.تح .محمد باسل عیون السود . دار الكتب العلمیة .بیروت لبنان . ط.2الزمخشري .أساس البالغة ج.  _3
 .173باب الالم .ص: م  1998_
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 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

ھو انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخ�ر مخالف�ا ل�ھ وھ�و عن�د العل�وي ف�ي الط�راز ھ�و: وااللتفات 
 1العدول من الغیبة إلى خطاب ومن خطاب إلى غیبة .

        وھ��و عن��د المی��داني ف��ي كتاب��ھ: البالغ��ة العربی��ة ھ��و :التح��ول ف��ي التعبی��ر الكالم��ي م��ن جھ��ات 
 2الغیبة. –الخطاب  –أو طرق الكالم الثالثة: التكلم 

لق���ب االلتف���ات بش���جاعة العربی���ة عل���ى معن���ى أّن البلغ���اء كان���ت ل���دیھم ش���جاعة أدبی���ة بیانی���ة ویُ 
تنقل بین طرق الك�الم الثالث�ة , وھ�و م�ن األس�الیب البالغی�ة استطاعوا بھا أن یفاجئوا المتلقي بال

ذات اللطائف النفیسة وقد تكرر استخدامھ في القرآن الكریم بكثرة  وھو من فن�ون الق�ول یش�بھھ 
تحریك آالت التصویر  السینمائي بنفلھا من مش�ھد إل�ى مش�ھد أخ�ر ف�ي المختلف�ات والمتباع�دات 

ل�ذوق األدب�ي الس�لیم إل�ى اس�تخدام االلتفات�ات اس�تخداما التي ُی�راد ع�رض ص�ور منھ�ا ,ویھ�دي ا
بارعا یحقق بھ البلیغ الفوائد في نفس المتلقي أو فكره ,مع م�ا یحق�ق ب�ھ م�ن االقتص�اد واإلیج�از 

 3في العبارة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دار الكتب الخدیویة .مصر د. ط.  2العلوي الیمني. الطراز المتضمن ألسرار علوم البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز .ج _ 1
 .132م ص : 1974ھـ _1323

 1996ھـ_ 1416. 1دار القلم دمشق ، دار الشامیة بیروت .ط  1عبد الرحمن الحبنكة المیداني . البالغة العربیة .ج._2
  479ص:
480المرجع نفسھ  ص: _ 3 
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 في أسلوب االلتفات                     الفصل األول :                                                                      
 

 أقوال البالغیین في االلتفات:  -2

 :القدماء  2-1

إلی�ھ وك�ل ی�راه تح�ت المبح�ث ال�ذي ی�راه منای�ا ل�ھ تطرق العلماء القدامى إلى االلتفات وأش�اروا 
یع وآخ�رون جعل�وه ن ومنھم من جعلھ في مبح�ث عل�م الب�دومنھم من جعلھ تحت مبحث علم البیا

تح��ت مبح��ث عل��م المع��اني وھ��و ل��ون م��ن الت��أرجح ل��م یتع��رض لمثل��ھ أي عل��م ف��ي مباح��ث عل��م 
 البالغة .

ائل اللغویین الذین تحدثوا عن االلتف�ات ف�ي ھـ)من أو209وُیعد أبو عبیدة معمر بن المثنى (ت   
ثنای��ا كتاب��ھ "مج��از الق��رآن "ال��ذي ألف��ھ لتفس��یر بع��ض األلف��اظ والمع��اني القرآنی��ة , فت��راه یق��ول : 
"ومن مجاز ما جاءت مخاطبتھ مخاطبة الغائب ثم ُترك�ت و ُحول�ت مخاطبت�ھ ھ�ذه إل�ى مخاطب�ة 

ی��ونس أي بك��م." وق��د س��ماه الت��رك  22} ِبِھ��م َوَج��َرْینَ  ْلفُْل��كِ ٱ ِف��ى ُكن��ُتمْ  إَِذا َحتَّىٰٓ الغائ��ب .ق��ال تع��الى:{
 1والتحویل.

)في كتابھ "تأویل مشكل القرآن " وأدرجھ في مخالفة ظاھرة اللفظ 276وأشار إلیھ ابن قتیبة (ت
 2معناه .

) حسب ما ذھب إلیھ شوقي ضیف 213ضل في تسمیة المصطلح إلى األصمعي (ت ویرجع الف
حیث قال "ولعلنا ال نبالغ إذا قلنا أن األصمعي ھ�و م�ن اقت�رح لاللتف�ات اس�مھ االص�طالحي ف�ي 
البالغة حیث روي أنھ سأل بعض من كان یتحدث إلیھم :أتع�رف التفات�ات جری�ر ؟فق�ال ال ,فم�ا 

 ھي   ؟. 

 قال :

 ُتودعنا ُسلیــــــــــــــمى                                 بُعود بشامة أال سقي البشاـمُ أتنسى إذ 

 ّطرب الحمام بذي األراك فشاقني                                ال زلت في ُغلل وأیك ناضر

 3لھ  لى الحمام فدعالیھ إلى البشام فدعا لھ, والتفت إأال تراه مقبال على شعره ثم التفت إ

 

 

 

30.ص 1965ینظر شوقي ضیف. البالغة تطور وتاریخ .دار المعارف .القاھرة . مصر د ط . _ 1 
275ص 1973ھـ_..1393 2ابن قتیبة تأویل مشكل القرآن. .تح .أحمد صقر مكتبة دار التراث  القاھرةط _ 2 

30_ شوقي ضیف. البالغة تطور وتاریخ. ص 3 
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 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

)في كتابھ البدیع نجده تناول االلتفات تحت ما أسماه محاسن الكالم 296وھذا ابن معتز (ت 
وكان االلتفات أول تلك المحاسن وھو یعرفھ بقولھ :"ھو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى 
 اإلخبار وعن اإلخبار إلى المخاطبة وما یشبھ ذلك  .ومن االلتفات االنصراف عن معنى یكون

فیھ إلى معنى أخر ,وھو یرى أن االلتفات ینقسم إلى قسمین :نوع ینصرف فیھ المتكلم عن 
 1المخاطبة إلى اإلخبار ونوع من اإلخبار إلى المخاطبة .

) حیث یعرف االلتفات في الشعر بقولھ:" أن یكون 337واألمر ذاتھ عند قدامة بن جعفر (ت
ھ او ظن بأن راداً یرد علیھ قولھ أو سائال الشاعر آخذا في معنى فكأنھ یعترضھ إما شك فی

 2یسألھ عن سببھ فیعود راجعا إلى ما قدمھ  فإما أن یذكر سببھ أو یجعل الشك فیھ .

)في كتابھ" الخصائص" ال ی�ذكر مص�طلح االلتف�ات وإنم�ا مال�ھ ص�لة ب�ھ ف�ي 392وابن جني (ت
الحم�ل  عل�ى المعن�ى, فصل من فصول ب�اب : الش�جاعة العربی�ة ,أم�ا الفص�ل ال�ذي س�ماه : ف�ي 

تناول فیھ تأنیث الذكر وتذكیر المؤنث وتصور معنى الواحد في الجماعة  والجماعة في الواح�د 
 3وغیر ذلك ومثل لذلك من القرآن والشعر 

صص فصال لاللتفات وقد )في كتابھ الصناعتین نجده یخ295أما أبو ھالل العسكري (ت 
 ن:خصص لھ ضربی

في المعنى فإذا ظننت أنھ یرید أن یجاوزه یلتفت إلیھ فیذكره بغیر _ فواحد أن یفرغ المتكلم 1
 ما تقدم  ذكره بھ ومثل لذلك بما قالھ األصمعي عن التفاتات جریر .

_والضرب الثاني مثل ما قالھ قدامة بن جعفر في أن یأخذ الشاعر في المعنى وھكذا وقد مثل 2
 لذلك بقول المّعطل الھذلي :

 (4)ّنا ومنھم                                 إذا ما التقینا والُمَسالم بادن َتبین ًصالةُ الحرب م

 4فقولھ والمسالم بادن رجوع للمعنى األول تبین صالة الحرب .

 

ھـ 1.1433ابن المعتز. البدیع ..تح .عرفان مطرجي. مؤسسة الكتب الثقافیة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان .ط._ 1
 73م.ص: 2012_

150قدامة بن جعفر .نقد الشعر .تح. محمد عبد المنعم خفاجي. دار الكتب العلمیة .بیروت .لبنان .د. ط .د.ت .ص: _ 2 
171_170علي النجار.. دار الكتب العلمیة بیروت .لبنان. د.ط. د. ت. ص: تح.  2ابن جني . الخصائص. مج  _ 3 

أبو ھالل العسكري .الصناعتین تح علي محمد حاوي ،محمد أبو الفضل ھیثم .دار إحیاء الكتب العربیة  _4
 392م ص1952ھـ_1.1371ط
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 في أسلوب االلتفات                     الفصل األول :                                                                      
 

ھـ) یصرح ان معنى االلتفات ھو االعتراض وقد عّده تحت 403ھو أبو بكر الباقالني (ت وھا
ھو :االعتراض في الكالم " وقد استدل بقول  مبحث علم البدیع حیث یقول :"معنى االلتفات

 جریر :

 متى كان الخیام بذي َطلوح                                     ُسقیت الغیث أیّتھا الخیام 

وقولھ: سقیت الغیث  اعتراض ولم لم یعترض لم یكن ذلك التفاتا ,وكان لیقول :متى كان الخیام 
بذي طلوح أیتھا الخیام ؟ ,فمتى خرج عن الكالم األول ثم رجع إلیھ كان ذلك التفاتا  وقولھ عز 

 سورة فاطر. 16اآلیة }ِبَعِزیزٍۢ  ٱہللَِّ  َعلَى لِكَ  ٰذَ  َوَما َجِدیدٍۢ  ِبَخْلٍقۢ  َوَیأْتِ  ُیْذِھْبُكمْ  َیَشأْ  إِنوجل :{ 
 1فاالعتراض ھنا : وما ذلك على هللا بعزیز .

ھـ) أنھ عرف االلتفات بأن تذكر 429والمالَحُظ في كتاب فقھ اللغة وسر العربیة للثعالب (ت
 الشيء  وتتم معنى الكالم بھ , ثم تعود لذكره كأّنك  تلتفت إلیھ. أوقد مثل بقول ابي الشعب:

 ا وقد قُوَست من كبري            لبسُت الحلتان الشكُل والكبرُ ت شعبً فارق

فذكر مصیبتھ بابنھ مع تقوسھ من الكبر ثم التفت إلى معنى كالمھ فقال لبست الحلتان ،وكما 
ا ٱہللَِّ  َعلَى َتْفَتُروا۬  َال قال  هللا تعالى { سورة طھ اآلیة }  ٱْفَتَرىٰ  َمنِ  َخابَ  َوَقدْ  ِبَعَذابٍۖ  َفُیْسِحَتُكم َكِذًبۭ

 2. فنھى عن االفتراء ثم وعد علیھ فقال : (وقد خاب من افترى ). 61

ھـ) فھو یجمع بین االلتفات واالعتراض 456واألمر ذاتھ عند بن رشیق القیرواني (ت 
واالستدراك، حیث یعرف االلتفات بقولھ : ھو االعتراض عند قوم وسماه آخرون االستدراك ، 

غیره فیعدل من األول إلى الثاني  شاعر آخذا من معنى ثم یعرض لھ عندیكون ال وسبیلھ أن
 فیأتي إلیھ ثم یعود إلى األول من غیر أن یخل في شيء مما یشد األول كقول ُكَثْیر :

 الداخلین وانت منھم                            رأوك تعلموا منك المطاَّال لو أنّ 

 3:وانت منھم اعتراض كالم في كالم فقولھ

 فقولھ أال كذبوا اعتراض.

 

 

.100_  99:الباقالني .اعجاز القرآن .تح .أحمد صقر. دار المعارف .مصر ..د. ط .د .ت ص _ 1 
ھـ 1431_أبو منصور الثعالبي .فقھ اللغة وسر العربیة. تح. یاسین األیوبي .المكتبة العصریة .صیدا بیروت. د.ط. 2
 440م .ص:2010_
م 1989ھـ_1401. 5القیرواني .العمدة في محاسن الشعر آدابھ ونقده. تح محمد محي الدین عبد الحمید. دار الجیل. ط _3

   236.ص:
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 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

ثم ننتقل إلى الزمخش�ري ف�ي كتاب�ھ  تفس�یر الكش�اف ال�ذي رك�ز عل�ى التفات�ات الض�مائر ویب�رز 
 1القیمة الفنیة لاللتفات التي سیأتي ذكرھا في مبحث آخر .

ھ��ـ)في كتاب��ھ المث��ل الس��ائر یق��ول ع��ن االلتف��ات :"وحقیقت��ھ 637أم��ا ض��یاء ال��دین ب��ن األثی��ر (ت
مأخوذة من التفات اإلنسان عن یمینھ وشمالھ فھو یقبل بوجھھ تارة كذا وتارة ك�ذا وك�ذلك یك�ون 
ھ��ذا الن��وع م��ن الك��الم خاص��یة ألن��ھ ینتق��ل فی��ھ م��ن ص��یغة إل��ى ص��یغة أخ��رى كم��ا االنتق��ال م��ن 

غائب أو من خطاب غائب إلى حاضر أو م�ن فع�ل م�اض إل�ى مستقبـــــ�ـل  أو م�ن حاضر إلى 
 2.مستقبل إلى ماض 

 المحدثون :2_2

ننتقل إلى المحدثین الذین استوقفھم بعض االلتف�ات وال نخ�ف أنھ�م ل�م یرك�زوا علی�ھ كثی�را فقلم�ا 
قد تطرق إلیھ من أمثال د. محم�د برك�ات حم�دي ؛ جدناه و تجده في كتاباتھم ولكن نذكر منھم ما

       أبو علي فقد خص االلتفات بفصل یستغرق فیھ حوالي أربعین صفحة في كنابھ :دراسـات 
 3في البالغة وفنونھا ،وقد اعتبر االلتفات "سمة العبقریة ومقدرتھا الفنیة ".  

س: س�نن الع�رب ف�ي كالمھ�ا ویشیر عب�د الجلی�ل مرت�اض إل�ى االلتف�ات ض�من م�ا س�ماه اب�ن ف�ار  
        ،ویذكر أّنھ قدیم  وسره االنتقال بصورة مفاجئة من خطاب الغائب أو العكس أو االنط�الق 

 4من الغائب مرورا بضمیر المتكلم وھو لیس باألمور الھینة في أي خطاب أدبي. 

الوج�دان الص�ادق ویعرفھ د. محمد  السید شیخون بقولھ "ھو فن من البالغة مالكھ ال�ذوق الس�لیم و
 5ویلقب بشجاعة العربیة ... وھو من قبل خروج الكالم على خالف مقتضى الظاھر

أما د. محمد حسین  أبو موسى أن ما ُیعرف إلى األصمعي حول التفاتات جریر وما ق�یس علی�ھ 
كلھ من االعتراض ولیس من االلتفات  ویشیر إلى قیم�ة االلتف�ات م�ن خ�الل الزمخش�ري فیق�ول 

ان االلتف�ات إل�ى الغیب�ة أدرك الزمخش�ري فی�ھ معن�ى التش�ھیر والن�داء حت�ى ك�ان الم�تكلم "وإذا ك
یخی��ل لھ��ذا االلتف��ات أّن��ھ یحك��ي ھ��ذا األم��ر الع��ام ویروی��ھ لك��ل عاق��ل ...وق��د یع��دل الم��تكلم إل��ى 

 6مواجھة بزیادة اللوم واإلنكار ".

 

10م.ص: 2009ھـ _1430. 3ي .تفسیر الكشاف. تح. خلیل مأمون شیخا. دار المعرفة بیروت لبنان .طالزمخشر _ 1 
مصر دار نھضة  2ضیاء الدین بن األثیر.المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تح أحمد الحوفي ، بدوي طبانة. مج_2

 .167ص .د.ت 2للطباعة والنشر والتوزیع .ط
 155. .ص:1984. .1في البالغة. دار الفكر عمان األردن.ط أحمد بركات .دراسات _3

109_108.ص: 1993عبد الجلیل مرتاض .العربیة بین الطبع والتطبیع .دیوان المطبوعات الجامعیة .د.ط. _ 4 
121. ص :1998. مكتبة الكلیات األزھریة.القاھرة.2محمد السید شیخون .البالغة الوافیة.ج _ 5 
130. 129لبالغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري .دار الفكر العربي. د. ط د.ت  .ص:محمد حسین أبو موسى .ا _ 6 
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 في أسلوب االلتفات                     الفصل األول :                                                                      
 

 یتكلم عن االلتفات فیقول :والمطلع لكتاب الطاھر بن عاشور "تفسیر التحریر والتنویر"،    

"... من أف�انین الك�الم  االلتف�ات ...وھ�و بمج�رد مع�دود م�ن الفص�احة وس�ماه اب�ن جن�ي ش�جاعة    
م�ا نق�ل  اعتب�ار لطی�ف یناس�ب االنتق�الالعربیة ألن ذلك التغییر یجدد نشاط السامع فإذا انضم إلیھ 

م��ن النف�ائس ، وق�د ج�اء من�ھ ف��ي إلی�ھ ص�ار م�ن أف�انین البالغ�ة وك��ان مع�دودا عن�د بلغ�اء الع�رب 
) ومن أمثلة ذل�ك م�ا قال�ھ 109 مع دقة المناسبة في االنتقال (ص القرآن الكریم م ال یحصى كثرة

. فجاء بلفظ القلوب جمع مع أن المخاط�ب  ـالتحریم 4قُلُوُبُكَمۖا} َصَغتْ  َفَقدْ  ٱہللَِّ  إِلَى َتُتوَبا تعالى { إن
ِذهِ  ُبُط�ونِ  َم�اِفى َق�الُوا۬ دد ص�یغة المثن�ى وم�ن ذل�ك  قول�ھ تعالى(امرأتان فل�م یق�ل قلب�ا  تجنب�ا لتع� ـٰ  َھ�

مِ  ـٰ لِّ  ٱْألَْنَع مٌ  ُذُكوِرَنا َخالَِصٌةۭ        فجاء بضمیر جماعة المؤنث    ـ األنعام 139} ِجَناَ  ٰأَْزوَ  َعلَىٰٓ  َوُمَحرَّ
علَّ�ى أزواجَن�ا)." ف�ي كلم�ة: ( ما في بطون ھذه األنعام خالصة ) ثم أتى بم�ذكر مف�رد :(ُمّح�رٌم  : 

 1محرم

أنیس في كتابھ أسرار اللغة نجده یعرض ما یمّت لاللتفات بصلة ،  إبراھیمو نختم برأي 
        :وقولھ ـالتحریم 4} ٱہللَِّ  إِلَى َتُتوَبآ  نإِ كاستعمال الجمع وإرادة المثنى كما في قولھ تعالى :{

اِرقُ و{  اِرَقةُ  ٱلسَّ العالج ـالمائدة  ،حیث  یرى أّن اللغة إذا سلكت في 38} أَْیِدَیُھَماا َفٱْقَطُعوٓ  َوٱلسَّ
تقع  لجمع أمر عجیب وشواھده ال تكاد ال تسلك مسلكا منطقیا ویرى أّن عالج اللغة للمفرد وا

ُٓؤَالٓءِ على حصر ،قد یستعمل المفرد ویراد بھ الجمع ومن ذلك قولھ تعالى :{ ـٰ  68}     َضْیِفى َھ
ـ الشعراءویقطع األمر جازما ویقول " ومھما  اجتھد 77}لِّىٓ  َعُدوٌّ  ُھمْ  َفإِنَّ وقولھ :{ـ الحجر 
في تبریر مثل تلك االستعماالت فلن یستطیعوا إنكار أنھا ال تمّت بالمنطق  أنفسھماللغویون 

 2بصلة وذلك ألّن للغات منطقھا الخاص ".

 

 

 

 

 

 

 

 

109.ص1984.ذ. ط  . الدار التونسیة للنشر والتوزیع1الطاھر بن عاشور. تفسیر التحریر والتنویر.ج_ 1 
157ص: 1978. 6ابراھیم أنیس. من أسرار اللغة. مكتبة األنجلو المصریة . ط_ 2 

 
 

13 

                                                           



 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

 :      مع ذكر فوائدهالمبحث الثاني :أنواع االلتفات وجمالّیتھ 

ّن ھن��اك م��ن البالغی��ین م��ن ج��رى عل��ي تض��یق دائ��رة االلتف��ات   الج��دیر بال��ذكر ف��ي ھ��ذا المق��ام إ
وقصرھا على نوع واح�د فق�ط وم�ن ھ�ؤالء : الزمخش�ري ، الّس�كاكي  القزوین�ي  بحی�ث جعل�وا 

التف�ات مى االلتفات مختص بالضمائر فقط ومع المخالفة بینھم لتشمل على س�تة أن�واع أو م�ا تس�
 وھي على النحو اآلتي : الضمائر 

ال�ذي  في حكایة ما ك�ان م�ن الرج�ل الم�ؤمن كقولھ تعالى_ االنتقال من الحكایة إلى الخطاب: 1
 َوإِلَْی���ھِ  َفَطَرِن���ى ٱلَّ���ِذى أَْعُب���دُ  َالٓ  َوَم���الِىَ ج���اء م���ن أقص���ى المدین���ة لنص���رة الرس���ل الثالث���ة:{... 

عی�ھ ح�رف  )معطوف على مح�ذوف دلَفَطَرِنى ٱلَِّذى أَْعُبدُ  َالٓ  َوَمالِىَ یس  قولھ (_ 22}ُتْرَجُعونَ 
ویمكن تقدیره أن تقول : ق�الوا ل�ھ أت�ؤمن  بم�ا ج�اء ب�ھ ھ�ؤالء المرس�لین  وتعب�د الواو "  العطف"

أعب�د رب�ي وم�ا ل�ي ال أعب�د ال�ذي  لذین یدعون لعبادتھ ؟ ، قال :نعم أؤمن بما جاءوا بھ و ا الربّ 
رني  ثم انتقل من التكلم إل�ى الخط�اب فق�ال لھ�م إلی�ھ ترجع�ون فخ�اطبھم م�ع س�یاق الك�الم أن فط

یقول إلیھ أرجع یوم الدین لیحاسبني ویجازیني كما یرج�ع إلی�ھ س�ائر الن�اس وأن�تم م�نھم .ف�أوجز 
العبارة أشعرھا بأسلوب غیر مباشر أنھم قد كان علیھم أن یؤمنوا كما آمن ھو ألنھ�م س�یرجعون 

 1.ھ یوم الدین وسیحاسبھم وسیجازیھم على أعمالھم إلی

وكذا االبتداء بالغیبة مع أن مقتضى الظ�اھر یس�تدعي ال�تكلم _ االنتقال من التكلم إلى الغیبة : 2
آ أو الخطاب كقولھ تعالى :{  كَ  إِنَّ ـٰ _ الكوثر  فقد ج�اء الك�الم 2} َوٱْنَحرْ  لَِربِّكَ  َفَصلِّ  ٱْلَكْوَثرَ  أَْعَطْیَن

كَ على طریقة التكلم :( أوال ـٰ آأَْعَطْیَن �كَ  َفَص�لِّ ) ثم انتقل إلى أسلوب الحدیث ع�ن الغائ�ب : (إِنَّ ) لَِربِّ
ولم یقل فّصل لنا والحكمة من ھذا االلتفات التذكیر بحق الرّب المنعم بعطاءات الربوبی�ة ف�ي أن 

 قُ��لْ ول��ھ ع��ز وج��ل {ف��ي الق��ول وق واإلیج��ازیعب��ده عب��اده ویص��لوا ل��ھ ،م��ع االقتص��اد ف��ي التعبی��ر 
ِعَباِدىَ  ـٰ ْحَم�ِةٱ ِم�ن َالَتْقَنُط�وا۬  أَنفُِسِھمْ  َعلَىٰٓ  أَْسَرفُوا۬  ٱلَِّذینَ  َی َ  إِنَّ  ہللَِّۚ  رَّ ُنوبَ  َیْغِف�رُ  ٱہللَّ �ُھۥ َجِمیًع�اۚ  ٱل�ذُّ  ُھ�وَ  إِنَّ
ِحیمُ  ٱْلَغفُورُ  ر _ الزمر  كان مقتضى الظاھر أن یق�ول  : ال تقنط�وا م�ن رحمت�ي إن�ي أغف�53}ٱلرَّ

الذنب جمیعا ، ولكن حصل عدول عنھ على ( من رحم�ة هللا ) لإلش�عار ب�أن ص�فات هللا الجلی�ل 
العظیم أن یغفر ذنوب من ینیبون إلى ربھم ویسلّمون لھ  ، كما جاء في اآلیة التالیة  قولھ تع�الى 

ھُ إ{...  ـٰ آأَنَزْلَن َرَكةٍۚ  لَْیلَةٍۢ  ِفى نَّ ـٰ َب ا مُّ ا إِنَّ ا َحِك�یمٍ  أَْم�رٍ  ُك�لُّ  ُیْف�َرقُ  ِفیَھ�ا ُمن�ِذِرینَ  ُكنَّ �نْ  أَْم�ًرۭ �ا ِعن�ِدَنآۚ  مِّ �ا إِنَّ  ُكنَّ
بِّكَۚ  مِّن َرْحَمةًۭ  ُمْرِسلِینَ  ُھۥ رَّ ِمیعُ  ُھوَ  إِنَّ  2_ الدخان .6} ٱْلَعلِیمُ  ٱلسَّ
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 في أسلوب االلتفات                     الفصل األول :                                                                      
 

ف��ي ھ��ذه اآلی��ة ع��ن طری��ق ال��تكلم ع��ن نفس��ھ ( إن��ا انزلن��اه ، إن��ا كن��ا من��ذرین  األس��لوبحی��ث ب��دأ 
��ا مرس��لین ) وبع��د ذل��ك انتق��ل إل��ى أس��لوب الح��دیث ع��ن الغائ��ب خالف��ا  منأم��را، عن��دنا، إن��اَّ كنَّ

بِّكَۚ  مِّن لمقتضى الظاھر (َرْحَمةًۭ  ُھۥ رَّ ِمیعُ  ُھوَ  إِنَّ ٱْلَعلِ�یُم)  وفائ�دة ھ�ذا االلتف�ات الت�ذكیر بربوبی�ة  ٱلسَّ
ب�ا م�ع االیج�از هللا عز وجل والتوطئة ل�ذكر بع�ض ص�فاتھ الت�ي ھ�ي مقتض�یات ول�وازم كون�ھ ر

 1.واالقتصاد في العبارة

 وك��ذا االبت��داء ب��التكلم م��ع أن مقتض��ى الظ��اھر یس��تدعي_ االنتق��ال م��ن الخط��اب إل��ى ال��تكلم : 3
 ذلك  قول علقمة بن عبدة : ومن أمثلة:  الخطاب او الغیبة

 طحا بك قلب في الحسان طروب                        بعید الشباب عصر حان مشیب 

 ُیكلفني لیلى وقد شط ّ ولّیھــــــــــا                       وعادت عَواد بیننا وخطــــــوب 

یقول صرت مغرما بحب النساء في إثر ذھاب شبابك ووقت حین مشیبك وخطوب الدھر حالت 
، وانتق�ل  بیني وبینھا ومنعتني منھا ، وھنا بدأ یتحدث ع�ن نفس�ھ  مخاطب�ا فق�ال : طح�ا ب�ك قل�ب

ُیكلفن��ي ح�ب لیل��ى وق��د بُع��د  الح��دیث ع��ن نفس�ھ فق��ال ف��ي البی�ت الث��اني : أس��لوب ال��تكلم ف�ي  إل�ى
 2.قربھا

 _ االنتقال من الخطاب إلى الغیبة : 4

ُرُكمْ  ٱلَِّذى ُھوَ قول هللا عز وجل :{  ِب�ِریحٍۢ  ِبِھ�م َوَج�َرْینَ  ٱْلفُْل�كِ  ِفى ُكنُتمْ  إَِذا َحتَّىٰٓ  َوٱْلَبْحرِۖ  ٱْلَبرِّ  ِفى ُیَسیِّ
َب�ةٍۢ  �ٓوا۬  َمَك�اٍنۢ  ُك�لِّ  ِم�ن ْوجُ ٱْلم� َوَج�آَءُھمُ  َعاِص�فٌۭ  ِری�حٌ  َجآَءْتَھ�ا ِبَھ�ا َوَفِرُح�وا۬  َطیِّ ُھ�مْ  َوَظنُّ   ِبِھ�مْۙ  أُِح�یطَ  أَنَّ
َ  َدَعُوا۬  ینَ  لَھُ  ُمْخلِِصینَ  ٱہللَّ ِذِهۦ ِمنْ  أَنَجْیَتَنا لَِئنْ  ٱلدِّ ـٰ ِكِرینَ  ِمنَ  لََنُكوَننَّ  َھ ـٰ  _ یونس .23} ٱلشَّ

كان الكالم في صدر اآلیة جاریا على أس�لوب الخط�اب (ھ�و ال�ذي یس�ركم ) بض�میر المخاط�ب 
(وجرین بھم الریح...وفرح�وا بھ�ا) أنتم، وبعد ذلك انتقل الكالم غلى أسلوب الحدیث عن الغائب 

لیس��وا ، وفائ��دة ھ��ذا االلتف��ات بی��ان أّن ال��ذین تك��ون ف��یھم ھ��ذه الظ��اھرة الت��ي تح��دث عنھ��ا ال��نص 
 3.جمیع الُمخاَطبین ، بل فریق منھم ضمن الحكمة الحدیث غنھم بأسلوب الحدیث
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 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

عن الغائب مع ما في الحدیث عن الغائب من اإلعراض والتأنیب عل�ى م�ا یك�ون م�نھم وھ�و م�ا 
جاء في ال�نص م�ن ت�أنیبھم ص�راحة فق�ال تع�الى { ی�ا أیھ�ا الن�اس إنم�ا بغ�یكم عل�ى أنفس�كم مت�اع 

_ یونس ول�و تت�ابع  الك�الم وف�ق أس�لوب الخط�اب دونم�ا حص�ل ف�ي ال�نص م�ن 23الدنیا}الحیاة 
التفات لكان التأنیب موجھا لكل الناس ، مع أّن فیھم الصالحین الذین ال تظھر فیھم ھذه الظاھرة 

ِذِهۦٓ إِنَّ القبیحة من الظواھر المنافیة للسلوك الدیني المطلوب من العباد . وقولھ تع�الى:{ ـٰ �ُتُكمْ أُ  َھ�  مَّ
ةًۭ  ُكمْ  َوأََنا۠  ِحَدةًۭ  ٰوَ  أُمَّ ُعٓوا۬  َفٱْعُبُدونِ  َربُّ .ـ األنبیاء ، حیث قول�ھ 93} ِجُعونَ  ٰرَ  إِلَْیَنا ُكلٌّ  َبْیَنُھمْۖ  أَْمَرُھم َوَتَقطَّ

    (ان ھذه أمتكم أمة واحدة أنا ربكم ) في سبیل الح�دیث بالمخاط�ب ثمانتق�ل إل�ى الح�دیث بالغائ�ب
رھم بینھم ) وما یظھر لنا في ھذا النص ما ظھر في النص السابق فال�ذین تقطع�وا ( وتقطعوا أم

أمرھم بینھم لیسوا كل أتباع الرسل إذ فیھم من حافظوا على وحدة األم�ة الربانی�ة  وحینم�ا بع�ث 
 هللا الرسول الخاتم اتبعوه مؤمنین . وقال الشاعر :

 حیاؤك إّن شیمتَك الحیــــــاُء     أأذكُر حاجتي أم قد كفاني                       

 كریٌم ال یغیره صبــــــــاح                          عن الخلق الجمیل وال مساُء 

في البیت األول واجھ ممدوح�ھ بالخط�اب (حی�اؤك)  وف�ي البی�ت الث�اني انتق�ل م�ن الخط�اب إل�ى 
ھ ویعلن على المأل أن�ھ ك�ریم ذو الغیبة ( كریم ال یغیره ) وذلك ألن الشاعر أراد أن یواجھ لمدح

 1خلق جمیل .

ُ یقول هللا تعالى :{_ االنتقال من الغیبة إلى التكلم :5 حَ  أَْرَسلَ  ٱلَِّذىٓ  َوٱہللَّ ـٰ َی ا َفُتِثیرُ  ٱلرِّ ھُ  َسَحاًبۭ ـٰ  َفُسْقَن�
��تٍۢ  َبلَ��دٍۢ  إِلَ��ىٰ  یِّ ُش��ورُ  لِكَ  َٰك��ذَ  َمْوِتَھ��اۚ  َبْع��دَ  ٱْألَْرضَ  ِب��ھِ  َفأَْحَیْیَن��ا مَّ _ ف��اطر ،الك��الم ف��ي ص��در اآلی��ة 9}ٱلنُّ

یوافق أسلوب  الحدیث بالغائب (وهللا الذي أرسل سحابا ) وبعد ذل�ك انتق�ل إل�ى أس�لوب الح�دیث 
بالتكلم (وسقناه إل�ى بل�د می�ت فأحیین�ا األرض ) أي انتق�ل م�ن أس�لوب الح�دیث بالغائ�ب بض�میر 

ن للتفك�ر ف�ي مّن�ة هللا األذھ�ا یق�اظإاللتف�ات :ھو إلى أسلوب الحدیث ب�التكلم: نح�ن ؛ وفائ�دة ھ�ذا ا
على عباده الذي یقدر أسباب رزقھم ویسوقھا لھ�م ،وللتفك�ر ف�ي مظھ�ر م�ن مظ�اھر قدرت�ھ الت�ي 
ُیحیي األرض المیتة وھو األمر الذي یشبھ إحیاء الموتى ی�وم القیام�ة ،إذ ج�اء فی�ھ تح�دث ال�رّب 

وقول�ھ ج�ل جالل�ھ ف�ي آی�ة أخ�رى {ث�م أحیینا ) ؛الجلیل عن نفسھ بضمیر المتكلم العظیم  (سقنا ـ 
إل��ى الس��ماء وھ��ي دخ��ان فق��ال لھ��ا ول��ألرض آتین��ا طوع��ا أو كرھ��ا قالت��ا آتین��ا ط��ائعین  اس��توى

فقض�اھن س�بع س�موات ف�ي ی�ومین وأوح�ى ف��ي ك�ل س�ماء أمرھ�ا وزّین�ا الّس�ماء ال�ّدنیا بمص��ابیح 
 2_ فصلت 12وحفظا ذلك تقدیر العزیز العلیم } 

174شوكت عبد الرحمن درویش. االلتفات نحویا في القراءات القرآنیة.صینظر  _ 1 
146ینظر .المرجع تقسھ ص: _ 2 
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 في أسلوب االلتفات                     الفصل األول :                                                                      
 

م في صدر اآلیة بأسلوب الحدیث عن الغائب (فقال لھا ولألرض ) أي ھ�و هللا ث�م حیث أن الكال
عاد بأسلوب الحدیث بالتكلم (زّینا) وفائدة ھذا االلتفات كما س�بق ف�ي اآلی�ة الس�ابقة ال�ذكر ، وق�د 

 1ذكر اسمین من أسماءه الحسنى  لمالئمة دقة التقدیر العظیم وأحكامھ .

 خطاب :_االنتقال من الغیبة إلى ال6

لَِمینَ  َربِّ  ہلِلَِّ  ٱْلَحْم��دُ یق��ول هللا تع��الى: {  ـٰ نِ  ٱْلَع�� ـٰ ْحَم�� ِحیمِ  ٱلرَّ لِكِ  ٱل��رَّ ـٰ ینِ  َی��ْومِ  َم�� ��اكَ  ٱل��دِّ ��اك َنْعُب��دُ  إِیَّ  َوإِیَّ
_ الفاتحة  ، النص  في مطل�ع الس�ورة  ج�ار وف�ق أس�لوب الح�دیث ع�ن الغائ�ب : ل�ھ 4} َنْسَتِعینُ 

الحمد و ھو رب العالمین ، ثم انتقل إلى أسلوب الخط�اب (إی�اك نعب�د و إی�اك نس�تعین) ؛ وفائ�دة 
ھذا االلتفات التحول من موضوع الثن�اء عل�ى هللا ع�ز وج�ل إل�ى موض�وع التوج�ھ ل�ھ بالعب�ادة ، 

أس�لوب الح�دیث ع�ن الغائ�ب ، و العب�ادة و ال�دعاء  الئمھین فیھ اإلعالن العام و ھذا فالثناء یحسَّ 
یحسن فیھما مواجھة المعبود المدعّو بالخطاب ؛ و قولھ تع�الى {و ق�الوا اتخ�ذ هللا ول�دا لق�د جئ�تم 

بدأ الحدیث عّمن افترى على هللا كذبا بأنھ اتخذ ولدا بأسلوب  الح�دیث ع�ن  89شیئا إّدا} مریم_ 
الغائب وعقب ذلك وجھ الخطاب للمفترین فقال ( لقد جئتم شیئا إّدا )والغرض م�ن ھ�ذا االلتف�ات 
ھو تثبیت المؤمنین على عقیدة تنزیھ هللا عّما یلیق سبحانھ وكذلك تأنیب المفترین على هللا ب�أنھم 

 2في العبارة . واإلیجازارتكبوا أمرا بالغ الفظاعة والّنكارة مع االقتصاد 

على التفاتات الضمائر  قام بالغیون بزیادة أقسام أخ�رى م�ن أمث�ال ھ�ؤالء اب�ن االثی�ر ، وزیادة 
نذكر ما قالھ الزركشي: "ما یقرب إلى االلتفات من خط�اب الواح�دة  األقسامالزركشي ومن ھذه 

 االثنین والجمع إلى خطاب واحد وھو ستة أقسام " وھي كالتالي :

�ا لَِتْلِفَتَن�ا أَِجْئَتَن�ا َق�الُٓوا۬ كقولھ تع�الى {_االنتقال من خطاب الواحد إلى خطاب االثنین: 1  َوَج�ْدَنا َعمَّ
سورة یونس ، االلتفات في انتقالھ م�ن   78}اآلیة  ٱْألَْرِض  ِفى ٱْلِكْبِرَیآءُ  لَُكَما َوَتُكونَ  َءاَبآَءَنا َعلَْیھِ 

 3.لكبریاء في األرض ) بصیغة المثنى) إلى قولھ  ( وتكونا لكما ا المفرد في قولھ (أجئتنا لتلفتنا

َ {  قول�ھ تع�الى_االنتقال من خطاب الواحد إلى خطاب الجم�ع :  ٓأ ـٰ َھ�ا َی� ِب�ىُّ  یُّ َس�آءَ  اَطلَّْق�ُتمُ  إِذَ  ٱلنَّ } ٱلنِّ
 سورة الطالق،( یا أیھا النبي) خطاب موجھ للرسول علیھ الصالة والسالم   1اآلیة 

 4وھو مفرد ثم انتقل إلى الجمع في قولھ ( إذا طلقتم ).

 

147ص: ینظر شوكت عبد الرحمن درویش. االلتفات نحویا في القراءات القرآنیة_ 1 
 2 52 51:.ص_ المرجع نفسھ ینظر _
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 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

ُكَم�ا َفَم�ن َقالَ كقولھ تعالى { _ االنتقال من االثنین إلى الواحد:3  بُّ ُموَسىٰ  رَّ ـٰ س�ورة  49} اآلی�ة  َی�
طھ ،انتقل من أسلوب الحدیث في المثنى ( فمن رّبكما ) إلى المفرد (ی�ا موس�ى) ، ویق�ول أیض�ا 

��ةِ  ِم��نَ  ُكَم��اُیْخِرَجنَّ  َف��َال { س��ورة ط��ھ  خط��اب آلدم وح��واء ث��م انتق��ل إل��ى  117}اآلی��ة  َفَتْش��َقىٰٓ   ٱْلَجنَّ
 1خطاب آدم لوحده .

َءا أَن َوأَِخی��ھِ  ُموَس��ىٰ  إِلَ��ىٰ  َوأَْوَحْیَن��آ { : كقول��ھ تع��الى_ االنتق��ال م��ن االثن��ین إل��ى الجم��ع : 4  َتَب��وَّ
��ا ِبِمْص��رَ  لَِقْوِمُكَم��ا ��لَٰوةَۗ  َوأَِقیُم��وا۬  ِقْبلَ��ةًۭ  ُبُی��وَتُكمْ  َوٱْجَعلُ��وا۬  ُبُیوًتۭ ��رِ  ٱلصَّ س��ورة  87}اآلی��ة ٱْلُمْؤِمِنینَ  َوَبشِّ

یونس ،وفیھ انتقال آخر من الجمع إلى المفرد فإنھ َثنَّى ثم جمع ثم وّح�د توس�عا ف�ي الك�الم وحك�ا 
ّص��ھما التثنی�ة اّن موس��ى وھ��ارون ھم�ا اللّ��ذان یق��رران قواع�د الّنب��وة  ویحكم��ان ف�ي الش��ریعة فخ

علی�ھ  وس�ىمبذلك ثم خاطب الجمیع باتخاذ البیوت قبلة للعبادة ألّن الجمیع مأمورون بھا ثم قال ل
 2لوحده: (وبشر المؤمنین) ألنھ الرسول الحقیقي  الذي إلیھ البشارة واإلنذار . السالم 

مناالنتق�ال ف�ي ولقد وجنا في اآلی�ة الس�ابقة ع�ن ھ�ذا الن�وع _ االنتقال من الجمع إلى الواحد : 5
عن�دما ق�ال ل�ھ { وبش�ر الم�ؤمنین } ، ومن�ھ قول�ھ  خطاب هللا تعالى مع سیدنا موسى علیھ الس�الم

اۖ  ۬اِمْنَھا ٱْھِبُطو قُْلَناأیضا { ا َجِمیًعۭ ُكم َفإِمَّ نِّى َیأِْتَینَّ ى مِّ سورة البقرة ، واالنتقال ھن�ا ف�ي  38} اآلیة ُھًدۭ
مع في قول�ھ (اھبط�وا منھ�ا ) فل�م یق�ل : مّن�ا م�ع أّن للجم�ع أو قولھ: (مّني ھدى) بعد أن تكلم بالج

للواح��د المعظ��م نفس��ھ  وحكمت��ھ المناس��بة للواق��ع ، فالھ��دى ال یك��ون إّال م��ن هللا  مناس��بة الخ��اص 
 3للخاص .

َمْعَشَرٱْلِجنِّ كقولھ تعالى {  ال من الجمع إلى التثنیة :_ االنتق6 ـٰ  َتنفُ�ُذوا۬  أَن ٱْس�َتَطْعُتمْ  إِنِ  َوٱْإلِنسِ  َی
وَ أ  ِمنَ  ـٰ َم ٍنۢ  إالَّ  َتنفُُذونَ  َال  َفٱنفُُذواۚ  َوٱْألَْرِض  تِ  ْٰقَطاِرٱلسَّ ـٰ ءَ  ِبُسْلَط ُكَما اَالٓءِ  َفِبأَىِّ َبانِ  َربِّ  23} اآلی�ة ُتَكذِّ

_ ال��رحمن، حی��ث انتق��ل م��ن أس��لو ب الح��دیث ب��الجمع ف��ي قول��ھ: ( ی��ا معش��ر الج��ن واإلن��س إن 
 4المثنى في قولھ: ( فبأي آالء ربكما تكذبان ).استطعتم )إلى أسلوب 

وباإلضافة إلى ھذه األنواع  والتقسیمات أضاف البالغیون تقسیمات أخرى ، نذكر منھا ما ج�اء 
 بھ بن األثیر  في كتابھ المثل السائر سنوردھا غلى النحو اآلتي :

مُ  لَُكمُ  َوأُِحلَّتْ قال تعالى :{_ االنتقال من الماضي إلى األمر : 1 ـٰ  َف�ٱْجَتِنُبوا۬  َعلَْیُكمْۖ  ُیْتلَىٰ  َما إِالَّ  ٱْألَْنَع
ْجس نِ  ِم��نَ  ٱل��رِّ ـٰ ورِ  َق��ْولَ  َوٱْجَتِنُب��وا۬  ٱْألَْوَث��         5س��ورة الح��ج  ، انتق��ل م��ن الماض��ي  30} اآلی��ة  ٱل��زُّ

.335ص3الزركشي. البرھان في علوم القرآن. مج _ 1 
.355المرجع نفسھ.ص:_ 2 

.355_المرجع نفسھ ص: 3 
 4 355المرجع نفسھ ص:_ 

 5 355المرجع نفسھ ص:_
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أن نعام ) بفعل الماضي ثم أمر باجتناب األوثان وقول الزور أي بع�د ( أُحلت لكم األ:قولھ   في 
 1أعطاھم النعم أمرھم باالمتثال ألوامره سبحانھ وتعالى .

وھو تعظیم حال من أجرى علیھ الفع�ل المس�تقبل وتفخ�یم _ االنتقال من المستقبل إلى األمر : 2
ُھودُ  َق�الُوا۬ جاء في قولھ تعالى :{ فقد ألمره   ـٰ َن�ةٍۢ  َماِجْئَتَن�ا َی�  َقْولِ�كَ  َع�ن َءالَِھِتَن�ا ِبَت�اِرِكىٓ  َوَم�اَنْحنُ  ِبَبیِّ
قُولُ  نإ ِبُمْؤِمِنینِ  لَكَ  َوَماَنْحنُ  �ىٓ إ َق�الِ  ِبُس�ٓوءٍۗ  ءالَِھِتَنا  َبْعضُ  ٱْعَتَرٰىك إِالَّ  نَّ َ  أُْش�ِھدُ  نِّ  أَنِّ�ى َوٱْش�َھُدٓوا۬  ٱہللَّ
��ا َب��ِرٓىءٌۭ  مَّ س��ورة ھ��ود ، فق��ال : (أُش��ھدوا ) بص��یغة األم��ر  بع��د أن تكل��م   54}اآلیة ُتْش��ِرُكونَ  مِّ

الماضي في قولھ :(جئتنا) ،  وقد قال( أُشھُدوا) ولم یقل أَشھدكم  لیك�ون حج�ة لھ�م وألّن بصیغة 
إشھاد هللا على البراءة م�ن الش�رك ص�حیح ثاب�ت وأم�ا إش�ھادھم فم�ا  ھ�و إال تھ�اون بھ�م ودالل�ة 
على قل�ة المب�االة ب�أمرھم ول�ذلك َع�َدلَ ب�ھ لف�ظ األول الخ�تالف  م�ا بینھم�ا وج�يء ب�ھ عل�ى لف�ظ 

 2ر .األم

ُ نحو قولھ تعالى :{ ـــ االنتقال من الماضي إلى المستقبل :3 حَ  أَْرَسلَ  ٱلَِّذىٓ  َوٱہللَّ ـٰ َی  َفُتِثیرُ  ٱلرِّ
ا ھُ  َسَحاًبۭ ـٰ یِّتٍۢ  َبلَدٍۢ  إِلَى َفُسْقَن ھنا من  االنتقالسورة فاطر ، 9}  اآلیة َمْوِتَھاۚ  َبْعدَ  ِبِھٱْألَْرضَ  َفأَْحَیْیَنا مَّ

َمافعل الماضي :أرسل إلى افعل المضارع :تثیر للداللة على المستقبل ،وقولھ أیضا :{   َخرَّ  َفَكأَنَّ
َمآءِ  ِمنَ  ْیرُ  َفَتْخَطفُھُ  ٱلسَّ یحُ  ِبھِ  أَْوَتْھِوى ٱلطَّ  َكَفُروا۬  ٱلَِّذینَ  إِنَّ سورة الحج  ، وقولھ :{  31}اآلیة ٱلرِّ

ونَ   3سورة الحج. 25} اآلیة ٱہللَِّ  َسِبیل َعن َوَیُصدُّ

والحكم��ة ھن��ا ف��ي قول��ھ: كف��روا بص��یغة الماض��ي لیفی��د علی��ھ عل��ى أن��ھ ق��د مض��ى، أم��ا یص��دون 
 .فجاءت مستقبال للداللة على التكثیر وأنھا غیر منقطعة أي متواصلة في حین أن كفرھم انقطع

ورِ    ِفى    ُینَفخُ     َوَیْومَ كقولھ تعالى :{ _ االنتقال من المستقبل إلى الماضي :4    َفَفِزع  ٱلصُّ
وَ  ِفى   َمن ـٰ َم  ُنَسیِّرُ  َوَیْومسورة النمل ،ویقول أیضا :{  87اآلیة }ٱْألَْرِض    ِفى    َوَمن    ت ٰٱلسَّ

ُھمْ  َباِرَزةًۭ  ٱْألَْرض َوَتَرى ٱْلِجَبال ـٰ ا ِمْنُھمْ  ُنَغاِدرْ  َفلَم َوَحَشْرَن  سورة الكھف. 47} اآلیة  أََحًدۭ

والفائ��دة  ف��ي الفع��ل الماض��ي إذا أُخب��ر ب��ھ ف��ي المس��تقبل ال��ذي یوج��د : م��ن ف��ي اآلی��ة (ُینفخ)إل��ى 
(فزع) وفي اآلیة  (ُنسیر ) إلى(حشرناھم )وذلك ألنھ أبلغ وأعظم موضعا لتنزیل�ھ منزل�ة الواق�ع 
،والفائدة في المستقبل إذا أخبر بھ ع�ن الماض�ي لتب�ین ھیئ�ة الفع�ل الستحض�ار ص�ورتھ  لیك�ون 

ب�التوبیخ بالماض��ي بع�د قول��ھ: (ی�نفخ )لإلش��عار  األم��رالس�امع كأن��ھ ش�اھد ،وإنم��ا عب�ر عن��ھ  ف�ي 
 4بتحقیق الوقوع وثبوتھ وأنھ كائن ال محالة ، وقولھ :(حشرناھم) ماضیا  بعد قولھ :

355:ص3في علوم القرآن جلزركشي. الرھان ا_ 1 
 355المرجع نفسھ ص:_ 2

179.ص:2ابن األثیر .المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج ینظر __ 3 
182_ینظر المرجع نفسھ _ص:  4 
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 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

للداللة على أن حشرھم قبل التس�ییر و الب�روز لیش�اھد تل�ك رى) وھما مسَتقَبالن سیر ) و ( تَ ( نُ 
ھ��م وذل��ك ألن أغلبی��ة الن��اس  كأن��ھ یق��ول :وحش��رناھم قب��ل ذل��ك ، ألّن الحش��ر ھ��و الم األح��وال

 1تنكره.

وُیض��اف ن��وع آخ��ر م��ن أن��واع االلتف��ات وھ��و م��ا یقص��د ب��التحول ف��ي مج��ال األدوات أم التح��ول 
" وھ�و م�ا  أسلوب االلتفات في البالغة القرآنیةالمعجمي وھو ما ذكره" حسن طبل" في كتابھ :"

ى بااللتفات المعجمي  وھو یمثل بین األلفاظ التي تتداخل دوائرھا الداللیة بحیث تتالقى ف�ي یسم
        مس���احة او ق���در مش���ترك م���ن المعن���ى ، ث���م ینف���رد ك���ل منھ���ا ب���بعض الخصوص���یات التعبیری���ة 
أو الطاقات اإلیحائیة الت�ي ال یش�ركھ فیھ�ا س�واه ،فطرف�ا  الع�دول ف�ي ھ�ذا المج�ال وھم�ا لفظ�ان 

أو المعجمیة أو األساسیة   : الداللة المركزیة كان فیما یطلق علیھ علماء اللغة المعاصرونیشتر
أو الس�یاقیة أو ظ�الل المعن�ى  یسمى عندھم :الدالل�ة الھامش�یة ویستقل كل منھما عن األخر فیما 

الذي أوث�ر وألوانھ ، أما قیمة المغایرة بینھما فتمثل في مالئمة كل منھما بداللتھ المنفردة للموقع 
    فی��ھ م��ن س��یاق الك��الم ، وم��ن الم��واطن القرآنی��ة الت��ي تتمث��ل فیھ��ا ص��ورة الع��دول وااللتف��ات ف��ي 

              َس���َنةٍ  أَْل���فَ  ِف���یِھمْ  َفلَِب���ثَ  َقْوِم���ِھۦ إِلَ���ىٰ  ُنوًح���ا أَْرَس���ْلَنا َولََق���دْ ھ���ذا المج���ال م���ن ذل���ك قول���ھ تع���الى :{
وَفانُ  َفأََخَذُھمُ  َعامًۭ  َخْمِسینَ  إِالَّ  لُِمونَ  َوُھمْ  ٱلطُّ ـٰ ، حیث جاء تمییز المستثنى بلف�ظ  14} العنكبوت  َظ

: العام ال بلفظ السنة الواردة في تمییز المستثنى منھ ، وكل من اللفظین ی�دل عل�ى معن�ى الح�ول 
 و تحاش�ي تك�رار لفظ�ة : الس�نة ، ألنّ ، ولقد ذكر غیر واحد م�ن المفس�رین أن الس�ر ف�ي ذل�ك ھ�

الواح��د ف��ي الك��الم الواح��د حقی��ق باالجتن��اب ف��ي البالغ��ة  إال إذا أوق��ع ذل��ك ألج��ل  تك��رار اللف��ظ
غرض ینتحیھ المتكلم من تفخ�یم أو تھوی�ل أو نح�و ذل�ك ؛ والح�ق ف�ي الع�دول ع�ن لفظ�ة: الس�نة 

م�ا یرت�د إل�ى خصوص�یة ا عن األخر ف�ي غیرھ�ا م�ن اآلی�ات عإلى لفظة : العام  أو إیثار أحدھم
ن حی�ث تخ�تص الس�نة كم�ا تق�ول المع�اجم ب�الحول ال�ذي م�ى معن�ى: الح�ول كل منھا بالداللة عل�

الخصب والرخاء ، في ض�وء ھ�ذه التفرق�ة  یكون فیھ الجدب والشدة ، ویختص العام بما فیھ من
ب�أن  اإلیح�اءبین السنة والعام یرجع عندنا الرأي القائل ب�أن نكت�ة المخالف�ة بینھم�ا ف�ي اآلی�ة ھ�ي 

ى م�ا قاس�ى م�ن قوم�ھ تل�ك الحقب�ة الطویل�ة الت�ي اس�تغرق فیھ�ا دعوت�ھ نوحا علیھ السالم ق�د قاس�
إیاھم التي بلغت تسعمائة عام�ا وخمس�ین س�نة ، أم�ا الم�دة المس�تثناة ھ�ي الت�ي ج�اء ف�ي ص�درھا 
الغوث والف�رج إلھالكھ�م غرق�ا ونجات�ھ وم�ن مع�ھ م�ن الم�ؤمنین ،فف�ي الع�دول ف�یس ض�وء ھ�ذا 

وح علی�ھ الس�الم م�ع قوم�ھ وم�دة رخائ�ھ بع�د ھالكھ�م وھ�و الرأي إبراز المدة الشاسعة الب�تالء ن�
بذلك یؤدي دوره في تسلیة نبینا صلى هللا علیھ وسلم وتثبیت قلبھ في مواجھ�ة م�ا ك�ان یلق�اه م�ن 
عنت للكفار والمشركین وھو ب�ذلك ی�ؤدي دوره ف�ي س�یاق تل�ك الس�ورة المكی�ة الت�ي تك�رر فیھ�ا 

 2.یمان  وزائفھبحانھ في  التمییز بین صادق اإلذكر الفتنة واإلیذاء لفتا إلى سنة هللا س

 182_ص:2ابن األثیر .المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ج _ینظر_1
159م ص:1998ھـ_1418حسن طبل أسلوب االلتفات في البالغة القرآنیة. دار الفكر العربي مصر.د.ط._ 2 
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 ِدی�َنُكمْ  لَُك�مْ  أَْكَمْلتُ  ٱْلَیْومَ ومن ذلك  العدول عن لفظ اإلكمال إلى لفظ اإلتمام في قولھ عز وجل :{ 
_ المائدة ، اللفظان یتفقان معجمیا في الداللة  عل�ى معن�ى واح�د وھ�و 3}  ِنْعَمِتى َعلَْیُكمْ  َوأَْتَمْمتُ 

غزالة ال�نقص ولكنھم�ا یفترق�ان بع�د ذل�ك إذ یخ�تص اإلتم�ام كم�ا ذك�ر بع�ض المفس�رین بالدالل�ة 
على  إزالة نقصان األصل ، واإلكمال بالداللة  على إزالة نقصان العوارض بع�د إتم�ام األص�ل 

ي العدول عن لفظ اإلكمال إلى لفظ اإلتمام لفتا للمسلمین إلى ذكر فض�ل ، ما نستطیع القول أن ف
النص�ر المظف�ر م�ا ن�الوه بع�د أن ك�ان مج�رد أمنی�ات تج�ول ف�ي خ�واطرھم  هللا س�بحانھ ف�ي ھ�ذا

 1وتتطلع إلى تحققھا نفوسھم .

 وما یمكن قولھ في انواع االلتفات أنھا تنقسم إلى أربعة أقسام وھي كاآلتي  :

 ت بالضمائر : التكلم ـ المخاطب ـ الغیبة _ االلتفا

 _ االلتفات بالعدد : اإلفراد ـ التثنیة ـ الجمع 

 _االلتفات باألفعال : ماضي ـ مستقبل ـ أمر 

 _ االلتفات المعجمي وھو ما تشابھت ألفاظھ واختلفت معانیھ 
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 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

 _ جمالیة االلتفات : 2

ملیحة النكت دقیقة المعنى وھذا ما ذكره معظ�م البالغی�ون حی�ث لاللتفات أسرار عظیمة الشأن  
ل علوم البالغة وھو أمیر جنودھا والواسطة ف�ي قالئ�دھا وعقودھ�ا ، یقول أحدھم : " إنھ من أجّ 

وُسمي بذلك أخذا لھ من التف�ات اإلنس�ان یمن�ا وش�ماال ، وق�د لُق�ب بش�جاعة العربی�ة والس�بب ف�ي 
ي اإلق��دام والرج��ل إذا ك��ان ش��جاعا فإن��ھ َی��رُد الم��وارد الص��عبة تلقیب��ھ ب��ذلك ھ��و أّن الش��جاعة ھ��

ویقتحم الُوُروَط الصعبة ".أي أّن االلتفات لیس باألمر السھل  ولھذا جاء ذكره في القرآن بكث�رة 
 1لإلعجاز والتحدي .

والزمخشري في كتابھ الكشاف وفي تفسیره لسورة الفاتحة یتكلم عن سر بالغة االلتف�ات فیق�ول 
لإلص�غاء إلی�ھ م�ن  وإیقاظ�ام�ن أس�لوب إل�ى أس�لوب تطری�ة لنش�اط للس�امع  :" ... الكالم إذا ُنقل

." وذك�ر ف�ي موض�ع آخ�ر :" إنم�ا ُیس�تعمل لوب واحد وقد تختص مواقف�ھ بفوائ�دإجرائھ على أس
في الكالم " وھنا یقصد الزمخشري  أّن االلتفات فن من أفانین الك�الم یھ�دف إل�ى تطری�ة للتفنن 

 2نشاط السامع وإیقاظا لإلصغاء إلیھ  حتى ال یسئم السامع من التكلم على وتیرة واحدة .

 وھ��ا ھ��و ح��ازم القرط��اّجني  یق��ول ف��ي بالغ��ة االلتف��ات :" ... وھ��م الع��رب یس��أمون االس��تمرار 
لم�تكلم لم أو ضمیر مخاطب فیقول من الخطاب إلى الغیبة وك�ذلك یتح�دث ع�ن اعلى ضمیر متك

ع�ل نفس�ھ فیج نفس�ھ وت�ارة یجعل�ھ كاف�ا أو  ت�اء عل�ى جھ�ة اإلخب�ار ع�ن بضمیر فتارة یجعل�ھ ی�اء
فیقیم نفسھ مقام الغائب فل�ذلك ك�ان الك�الم المت�والي فی�ھ ض�میر م�تكلم  مخاطبا ،وتارة یجعلھ ھاء

 3، وإنما یحسن االنتقال من بعضھما إلى بعض ." أو مخاطب ال ُیستطاب

 وھذا القول ھو ما أكد علیھ الزمخشري في قولھ في طرد السأم وجذب انتباه السامع.

         كاكي الذي یتكلم عن االلتفات فیقول : "واعلم أن ھذا النوع : أي نقل الكالم وننتقل إلى السّ 
عن الحكایة إلى الغیبة ال یختص المسند إلیھ وال ھذا القدر بل الحكایة والخطاب والغیبة ثالثتھا 

 ُینقل كّل منھا إلى األخر   ویسمى ھذا النقل التفاتا عند علماء المعاني والعرب 

 یستكثرون منھ ویرون الكالم إذا ُنقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع

 4ریة لنشاطھ وأمأل باستدرار إصغائھوأحسن تط

 

131.ص:2العلوي الیمني. الطراز.ج_ 1 
10_الزمخشري. الكشاف.ص:  2 
. منھاج البلغاء وسراج األدباء  تح. محمد حبیب ابن خوجة. دار الغرب اإلسالمي. بیروت ابن حازم القرطاّجني _3

 . 348م. ص:1986. 3لبنان.ط.
..95م ص:2000ھت_1420. 1السكاكي. مفتاح العلوم. تح. عبد الحمید ھنداوي. دار الكتب العلمیة. بیروت لبنان .ط_ 4 
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ونجد الزركش�ي یق�ول ووجھ�ھ حی�ث الس�امع ویبعث�ھ عل�ى االس�تماع حی�ث أقب�ل الم�تكلم ." وزاد 
فض�ل عنای�ة وتخص�یص بالمواجھ�ة "  فھ�و یلف�ت النظ�ر  إعط�اءمالحظة أخرى بقولھ : " وأن�ھ 

إلى ارتباط االلتفات بعوامل نفسیة  مشتركة بین المتكلم والمتلقي  ینتج عن ھزة ش�عوریة نفس�یة 
 1.من لّدن المتكلم لیضرب بھا أوتار حساسة في نفس المتلقي

علیھ��ا ینتس��ب ث��م یض��یف اب��ن األثی��ر فیق��ول: " ھ��و خالص��ة عل��م البی��ان الت��ي حولھ��ا ُیدن��دن و
البالغة...والذي عندي في ذلك أن االنتقال من الخطاب إل�ى الغیب�ة أو م�نن الغیب�ة إل�ى الخط�اب 

ق�ال م�ن أس�لوب إل�ى أس�لوب غی�ر أنھ�ا    ال یكون إال لفائ�دة اقتض�تھ  وتل�ك الفائ�دة أم�ر وراء االنت
یراھ�ا ." ث�م یزی�د ال ُتحد بحد وال ُتضبط بضابط لكن ُیشار إلى موضع أخر منھا لیقاس علیھ�ا غ

ب��ن  األثی��ر فیق��ول :"فإن��ا ق��د رأین��ا االنتق��ال م��ن الغیب��ة إل��ى الخط��اب ق��د اس��تعمل لتعظ��یم ش��أن 
المخاطب ثم رأینا ذلك بعینھ وھو ضد األول  ق�د اس�تعمل ف�ي االنتق�ال م�ن الخط�اب إل�ى الغیب�ة 

واح�دة وإنم�ا فعلمنا إن الغرض الموجب االستعمال  ھذا الشرح م�ن الك�الم ال یج�ر عل�ى وتی�رة 
ھو مقصور على العنایة بالمعنى المقصود ،وذلك المعنى تتشعب شعبا كثی�رة  ال تنحص�ر وإنم�ا 
یؤتى بھا على حسب الموضع الذي ترد فیھ ." ث�م یؤك�د عل�ى أن ھ�ذا الف�ن م�ن الفن�ون ال یجی�ده 

ض��ع إال البلغ��اء فیق��ول :" فینبغ��ي أن یك��ون ص��احب ھ��ذا الف��ن م��ن الفص��احة والبالغ��ة عالم��ا بو
أنواعھ في مواضعھا على اشتباھھا " أي اّنھ لیس�ب األم�ر الس�ھل أن تق�وم بھ�ذه التقلیب�ات س�واء 

 2تعلق األمر بالضمائر او األفعال أو العدد أو المعجم .

ھ��م ی��رون ویض��یف ب��در ال��دین الملق��ب ب��ابن "الن��اظم "فیق��ول  : " والع��رب یس��تكثرون من��ھ ألنّ 
ف�ي القل�وب عن�د الس�امع وأحس�ن تطری�ة لنش�اطھ وإم�الًء االنتقال من أسلوب إلى أس�لوب أُدخ�ل 

باستدرار إصغائھ وھم أحریاء بذلك ... فیخالفوا فیھ بین لون ول�ون وطع�م و طع�م  وال یحس�نوا 
 3قريَّ االرواح فال یخالفوا فیھ بین أسلوب وأسلوب وإیراد و إیراد ." 

ام إال أّنھ أیضا یثیر انتب�اه الس�امع ن كان لھ فوائد جلیلة یقتضیھا المقماعیل :" وإویقول حسن اس
             ویج��دد نش��اطھ لإلص��غاء إل��ى تل��ك الفوائ��د فیتقبلھ��ا ف��ي ش��وق  المنتظ��ر ولھف��ة المتطل��ع فتس��تقر 

 4في قلبھ وتتمكن منھ فضل التمكن ."

 

 

        325:.ص3_ینظر. الزركشي. البرھان في علوم القرآن.ج 1
169.ص:2دب الكاتب والشاعر.مجظر. ابن األثیر. المثل السائر في أین _ 2 

لجلیل یوسف. مكتبة اآلداب للنش ینظر. ابن الناظم. المصباح في المعاني والبیان والبدیع. تح عبد ا _3
 .30والتوزیع.دط.د.ت.ص:

 ..324م.ص:1983. 1والتطبیق. دار الطباعة المحمدیة. طینظر حسن اسماعیل عبد الرزاق. النظم البالغي بین النظریة _  4
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 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

قوال تؤكد أن جمال االلتفات یكمن في تطریة نشاط السامع ودعوتھ إل�ى اإلص�غاء ، كل ھذه األ 
               إال أّن ما یضیفھ عب�د هللا ص�ولة ف�ي كتاب�ھ غی�ر ذل�ك فیق�ول: إن ھ�ذا التغیی�ر ف�ي ن�وع الض�مائر 
م��ع بق��اء الملت��ف عن��ھ یتغی��ر ل��یس لمج��رد االفتن��ان ف��ي الك��الم ول��یس ھ��و لتطری��ة نش��اط الس��امع 

تجدید سمعھ فحسب ، وانما ھو كذلك وربما ھو أساسا لتوریط السامع وال�زج ب�ھ ف�ي  القض�ایا و
إن ت�رك االنتق�ال : التي یتناولھ الخطاب ولجعلھ طرفا معنیا بھا ." ثم یضیف فیقول :"... ونق�ول

إلى المخاطبة واالستمرار في الكالم بض�میر الغائ�ب م�دعاة إل�ى أن ینغل�ق الك�الم القرآن�ي عل�ى 
وأح�داث مض�ت وولّ�ى  فسھ وإلى أن تنحصر وظیفتھ في مجرد اإلخبار عن أوضاع ومواق�ف ن

زمانھا ،ولكن الك�الم القرآن�ي حج�اج  وم�ن طبیع�ة  الك�الم الحج�اجي أّن�ھ ك�الم مواجھ�ة ." فھ�و 
                  یقص���د أن االلتف���ات لیس���ت فائدت���ھ لتطری���ة نش���اط الس���امع وتجدی���د لإلص���غاء فق���ط ب���ل لل���زج 

ف��ي القض��ایا الت��ي ی��دور حولھ��ا الخط��اب وجعل��ھ عنص��را مش��اركا ف��ي العملی��ة               ب��ھ 
الخطابیة بین الُملقي والُُمتلقي ویكون التفاعل بین ھذه العناصر التواصلیة ث�م یؤك�د عل�ى أن�ھ ل�و 
             ل��م یك��ن الق��رآن فی��ھ ت��أثیر عل��ى المتلق��ي ودفاع��ا ل��ھ ح��ول مش��اركتھ ف��ي الخط��اب لك��ان منغلق��ا 
عل��ى نفس��ھ ولك��ن الق��رآن ج��اء للحج��اج وم��ن طبیع��ة الحج��اج أن  تك��ون فی��ھ أكث��ر مك��ن عنص��ر 

 1للمشاركة في الخطاب .

            ومن���ھ فااللتف���ات ل���ون م���ن أل���وان الص���یاغة یع���ین ذا الموھب���ة الص���ادقة عل���ى االیح���اء بكثی���ر 
           معن��ت ر م��ن المزای��ا وكلم��ا أاعی��ة إل��ى كثی��م��ن اللط��ائف واألس��رار ویلف��ت ال��نفس المتلقی��ة الو

 2لى مواطنھ من الكالم الرفیع بنت لك وجوه من الحسن تزیدك إحساسا بقدرتھ ع

           ك��ل ھ��ذا ك��ان ج��ول جمالی��ة االلتف��ات العام��ة الت��ي تك��ون ف��ي مجملھ��ا ح��ول الس��امع واإلص��غاء 
أو المكن��ون لخاص��ة آلن س��وف ن��تكلم ع��ن أغراض��ھ ام��ا ی��دور حول��ھ الخط��اب وا         إل��ى 

 الجمالي الحاصل  من وراء االلتفاتات والتي تكون في مقاصد عّدة  وھي التي سنذكرھا األن :

 الفاتح�ة ، 1_ قصد تعظیم شأن المخاط�ب: كم�ا ف�ي قول�ھ تع�الى :{ الحم�د هللا رب الع�المین } 1
فإن العبد إذا افتتح حمد مواله بقول�ھ : الحم�د ہلل ال�دال عل�ى اختصاص�ھ بالحم�د  وج�د م�ن نفس�ھ 
التحرك لإلقبال علیھ سبحانھ فإذا انتقل إلى قولھ ( رّب العالمین )  الّدال على ربوبیت�ھ لجم�یعھم 

 ك ی�ومعل�ى أن�ھ م�نعم ب�أنواع ال�نعم ف�إذا وص�ل إل�ى :(مال� اإلل�ھفإذا وصل ل:(الرحمن الرحیم ) 
على أن�ھ مال�ك األم�ر ی�وم الج�زاء ، فیتأھ�ب قرب�ھ وَیَت�یَقُن  الدین ) وھو خاتمة الصفات الجامعة 

P57Fاإلقبال علیھ بتخصیصھ بغایة الخضوع واالستعانة في المھمات .

3 

 

 1_ ینظر .عبد هللا صولة. الحجاج في القرآن الكریم من خالل أھم خصائصھ األسلوبیة. دار الفارابي .بیروت لبنان.ط1
 .459م. ص:2001

244م ص:1996ھـ_1416. 4ینظر. محمد أبو موسى. خصائص التراكیب. مكتبة وھیبة. القاھرة .مصر.ط _ 2 
.328.ص3ینظر. الزركشي .البرھان في علوم القرآن. ج _ 3 
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 َفَط�َرنِ  ٱلَّ�ِذى أَْعُب�دُ  َالٓ  َوَمالِىَ _ التنبیھ على ما حق الكالم أن یكون واردا علیھ : كقولھ تعالى :{2
یس ، أصل الك�الم : م�الكم ال تعب�دون ال�ذي فط�ركم ، ولكن�ھ أب�رز الك�الم  25}  ُتْرَجُعونَ  ىَوإِلَْیھِ 

    أّن�ھ ال یری�د لھ�م إالّ  اص�حتھم لیتلّط�ف بھ�م وُی�ریھم في معرض المّناصحة لنفسھ ، وھو یری�د منّ 
على ما ك�ان م�ن أص�ل  ما یرید لنفسھ ولما انقضى غرضھ من ذلك قال :(وإلیھ ترجعون ) لیدل

 1الكالم ومقتضى لھ .

_ أن یكون الغرض بھ التتمیم لمعنى مقص�ود الم�تكلم، فی�أتي ب�ھ مخاطب�ا عل�ى تتم�یم م�ا قص�د 3
ا َحِك�یمٍ  أَْم�رٍ  ُك�لُّ  ُیْف�َرقُ  ِفیَھ�اإلیھ م�ن المعن�ى المطل�وب ل�ھ، كقول�ھ تعالى:{ �نْ  أَْم�ًرۭ �ا ِعن�ِدَنآۚ  مِّ �ا إِنَّ  ُكنَّ

بِّكَۚ  مِّن َرْحَمةًۭ  ُمْرِسلِینَ  ُھۥ رَّ ِمیعُ  ُھوَ  إِنَّ _الُدخان  ،أصل الكالم :(إّنا مرس�لین رحم�ة  6}  ٱْلَعلِیمُ  ٱلسَّ
مّنا ) لإلنذار بأّن الربوبیة تقتضي الرحمة للعباد ،للقدرة علیھم ،  أو لتخصیص النبي ص�لى هللا 

موض�وع المض�مر للمعن�ى  علیھ وسلم بالذكر ، ثم التف�ت بإع�ادة الض�میر إل�ى ال�رّب للموض�وع
 2المقصود من تتمیم المعنى .

��ىٰٓ _ قص��د المبالغ��ة: كقول��ھ تع��الى :{4 ھ _ ی��ونس  ، كأّن��22} ِبِھ��م َوَج��َرْینَ  ٱْلفُْل��كِ  ِف��ى ُكن��ُتمْ  إَِذا َحتَّ
یذكر لغیرھم ح�الھم لیتعج�ب منھ�ا ویس�تدعي من�ھ اإلیث�ار والتقب�یح لھ�ا  ،إش�ارة من�ھ عل�ى س�بیل 

 3لھم. یعتمدونھ بعد اإلنجاء من البغي في األرض بغیر الحق مّما ُینكر وُیقبح المبالغة إلى أّّن ما

ُ _ قصد الداللة على االختص�اص : كقول�ھ تع�الى :{ 5 حَ   أَْرَس�لَ   ٱلَّ�ِذىٓ   َوٱہللَّ ـٰ َی� ا َفُتِثی�رُ   ٱلرِّ  َس�َحاًبۭ
ھُ  ـٰ �تٍۢ   َبلَدٍۢ   إِلَىٰ  َفُسْقَن یِّ ُش�ورُ   لِكَ  َٰك�ذَ   َمْوِتَھ�اۚ   َبْع�دَ   ٱْألَْرضَ   ِب�ھِ   َفأَْحَیْیَن�ا   مَّ ، ف�اطر، فإّن�ھ لّم�ا  9}ٱلنُّ

كان َس�ْوُق الس�حاب إل�ى بل�د المی�ت إحی�اء األرض بع�د موتھ�ا ب�المطر آالء عل�ى الق�درة الب�اھرة 
ف��ي  یق��در علیھ��ا غی��ره ج��ّل جالل��ھ ، ع��دل ع��ن لف��ظ الغیب��ة غل��ى لف��ظ ال��تكلم ،ألّن��ھ أدخ��ل الت��ي ال

P61F) و (أَْحْیْیَنا) االختصاص وأّدل علیھ :(ُسقنا

4 

�َمآءِ  إِلَ�ى ٱْس�َتَوىٰٓ  ُثمّ  {   _ قصد االھتمام : لقولھ تعالى :6  ٱْئِتَی�ا َولِ�ْألَْرِض  لََھ�ا َفَق�ال ُدَخ�انٌۭ  َوِھ�ىَ  ٱلسَّ
ا أَوْ  َطْوًعا َواتٍ  َسْبعَ  َفَقَضٰىُھنَّ  َطآِئِعینَ  أََتْیَنا َقالََتآ  َكْرًھۭ ـٰ  أَْمَرَھ�اۚ  َس�َمآءٍ  ُكلّ  ِفى َوأَْوَحىٰ  َیْوَمْینِ  ِفى َسَم
ا نَّ َمآءَ  َوَزیَّ ْنَیا ٱلسَّ ِبیحَ   ٱلدُّ ـٰ اۚ  وَ  ِبَمَص _فص�لت  فع�دل ع�ن الغیب�ة 12} ٱْلَعلِیمِ  ٱْلَعِزیزِ  َتْقِدیرُ  لِكَ  ٰذَ  ِحْفًظۭ

)لالھتمام باإلخب��ار ع��ن نفس��ھ فإّن��ھ اف��ي (قض��اھن) و(أوح��ى) إل��ى ال��تكلم ف��ي (زّین��ا الس��ماء ال��دنی
 5تعالى جعل الكواكب في سماء الّدنیا للزینة والحفظ وذلك ألّن طائفة اعتقدت في النجوم أنھا 

..328.ص3ینظر. الزركشي .البرھان في علوم القرآن. ج _ 1 
.328ینظر. المرجع نفسھ.ص: _ 2 
329ینظر. المرجع نفسھ ص: _ 3 
329ینظر. المرجع نفسھ  ص: _ 4 

 .329ینظر. المرجع نفسھ ص: _5
 
 

25 

                                                           



 الفصل األول :                                                                                           في أسلوب االلتفات
 

لیست جعل الكواكب في س�ماء ال�ّدنیا للزین�ة والحف�ظ وذل�ك ألّن طائف�ة اعتق�دت ف�ي النج�وم أنھ�ا 
لكون��ھ ُمھًم��ا م��ن مھم��ات االعتق��اد لیس��ت للحف��ظ وال��رجم فع��دل إل��ى ال��تكلم واإلخب��ار ع��ن ذل��ك 

 1ولتكذیب تلك الفرقة المعتقدة ببطالنھ .

َخذَ  َوَقالُوا۬ _ قصد التوبیخ : كقولھ تعالى :{7 نُ  ٱتَّ ـٰ ْحَم ا ٱلرَّ ا َشْیـٴًا ِجْئُتمْ  لََّقدْ  َولًَدۭ  _ مریم  89}  إِّدًۭ

یك�ون موّبخ�ا وُمنّك�ًرا عدل عن الغیب�ة إل�ى الخط�اب للدالل�ة عل�ى أن قائ�ل مث�ل ق�ولھم ینبغ�ي أن 
علیھ ،ولما أراد توبیخھم على ھذا أُخب�ر عن�ھ بالحض�ور فق�ال (لق�د جئ�تم ) ألّن�ھ ت�وبیخ الحاض�ر 

ِذِهۦٓ نَّ إِ أبلغ في اإلھانة لھ ، ومنھ قولھ تغالى:{ ـٰ �ُتُكمْ  َھ �ةًۭ  أُمَّ ُك�مْ  َوأََن�ا۠  ِح�َدةًۭ  ٰوَ  أُمَّ ُع�ٓوا َفٱْعُب�ُدونِ  َربُّ  َوَتَقطَّ
م�ركم تقطعوا أمرھم بی�نھم) ب�دل تقطع�تم أ_ األنبیاء ، قال :( 93 ِجُعوَن} ٰرَ  إِلَْیَنا ُكل َنُھمْۖ َبیْ  أَْمَرُھم

خ��رین وُتق��بح عن��دھم م��ا فعل��وه ا أفس��دوه م��ن أم��ر دی��نھم إل��ى ق��وم آبی��نكم كأن��ھ ینبغ��ي عل��یھم م��
دی�نھم قطع�ا ویوبخھم علیھ قائال : أال ترون إلى عظیم ما ارتكب ھؤالء في دین هللا فجعلوا أم�ر 

 2تمثیال ألخالقھم في الدین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.329. ص:3ینظر. الزركشي. البرھان في علوم القرآن ج _ 1 
330ینظر. المرجع نفسھ ص: _ 2 
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 : االلتفات في سورة الكھفالفصل الثاني 

 

 : تعریف سورة الكھف :المبحث األول 

 

 _ تسمیة السورة وسبب نزولھا :1

 

 _ موضوع السورة2

 

 : استخراج صور االلتفات من السورة :المبحث الثاني 

 

 _ دراسة تحلیلیة للسورة مع استخراج ما جاء فیھا من التفات :1

 

 شكل جدول : من قبل على  الموجودة_ وضع الصور 2



 الفصل الثاني :                                                      أسلوب االلتفات في سورة الكھف
 

 المبحث األول: التعریف بسورة الكھف الكریمة
 _ تسمیة السورة وسبب نزولھا: 1

بحانھ وتعالى جعل ھذه السور ھي من سور القرآن الكریم الملیئة بالكھوف المعنویة ، هللا س
نیھا كشفت لك أسرار البد للعقل تّدبرھا محتاجة إلى نوع من التفكیر ،فإذا عرضنا معا معان

 1ید هللا تبارك وتعالى ان یلفتنا إلیھا.كثیرة مما یر

ور الكریمة ترتیبھا في المصحف الشریف الثانیة عشر وآیاتھا مائة وعشرة وھي من الس
ء علیھ مثل خمس سور وھي : الفاتحة _ وھي من السور الكریمة التي بدأت بالحمد ہلل والثنا

االنعام_ الكھف _سبأ_ فاطر. وھي من السور التي یحرص المسلمون على قراءتھا یوم 
 2الجمعة لما لھا من فضل عظیم وثواب كبیر. 

وسبب تسمیة ھذه السورة بذا االسم الحتوائھا على قصة أصحاب الكھف وھم فتیة من الشباب 
   الضطھاد فلجأوا إلى الكھف قائلین: ربنا آتنا رحمتك ، وقد لبثوا المؤمن ھربوا بدینھم من ا

       في كھفھم ثالثة مائة وتسعة سنوات ،وضرب هللا على آذانھم في الكھف ثم أیقظھم وطلبوا 
 3ھم الرحمة ،وقد سمي الجبل الذي بجانبھم : الرقیم من ربّ 

ا سبب نزولھا فإن قریشا قد بعثوا إلى الیھود یسألونھم في امر رسول هللا صلى هللا علیھ أمّ 
وسلم فأجابتھا الیھود بسؤالھ عن ثالثة أشیاء ،قالوا فإن أجابكم عنھم فإنھ نبّي وإن عجز عن 
إجابتكم فالرجل متقول ؛وھي عن الروح وعن فتیة ذھبوا في الدھر األول وعن رجل طواف 

ق األرض ومغاربھا ،فأنزل هللا عّز وجل  علیھ جواب ما سألوه وبعضھ في سورة بلغ مشار
وحِ  َعنِ  َوَیْسـٴَلُوَنكَ اإلسراء بقولھ تعالى :{  وحُ  قُلِ  ٱلرُّ         _ اإلسراء، 85} َربِّى أَْمرِ   ِمنْ  ٱلرُّ

   العرب  ثم استفتح هللا تعالى سورة الكھف بحمده وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقریش وكفار
         وشناعة قولھم: وبشارة المؤمنین وعظیم مرتكبیھممن البأس الشدید یوم بدر عام الفتح 

_ الكھف وتسلیة نبیھ علیھ الصالة والسالم في أمر جمعھم والسؤال 5(أْن یقولوَن إال كذًبا )
 4.نفسَك) باخُع  الذي قاموا بطرحھ على الرسول علیھ الصالة والسالم:(فلّعلك

 

 

 

.4محمد متولي الشعراوي. سورة الكھف. مكتبة  الشعراوي اإلسالمیة دار أخبار الیوم القاھرة مصر .د. ط د.ت.ص: _ 1 
 168م ص: 2002ھـ_1423. 1االعجاز البالغي في القرآن الكریم ذ. دار االفاق العربیة مصر طمحمد حسین سالمة. _  2

. مكتبة دندیس. عمان 6بھجت عبد الواحد شیخلي .بالغة القرآن الكریم في االعجاز. مج _ . م 2001ھـ_1422. 1األردن.ط
5ص: 3 

آن. تح. محمد شعباني وزارة األوقاف والشؤون ینظر. أبو جعفر بن الزبیر الغرناطي. البرھان في ترتیب سور القر _4
 .249م ص:1990ھـ_1410االسالمیة. المغرب د. ط. 
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      _ الكھف 9ویقول تعالى :{أم حسبت أن أصحاب الكھف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا }
القرنین وطوافھ  ذي وھذا جواب عن سؤالھم الثاني عن الفتیة ،ثم ذكر هللا سبحانھ وتعالى 

ْنھ َعلَْیُكم َسأَْتلُوا۬  قُلْ  ٱْلَقْرَنْینِ  ِذى َعن َوَیْسـٴَلُوَنكوانتھاء أمره فقال :{ 1_الكھف83}ِذْكًرا مِّ

. 249_ُینظر_ أبو جعفر الغرناطي _ البرھان في ترتیب سور القرآن  ص:  1 
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 _ موضوع السورة:2

مستقیم ال اختالف فیھ وال تناقض في لفظھ استھلت السورة ببیان وصف القرآن بأنھ قیم 
مزینة وجمال وعجائب ؛ ثم لفت النظر إلى ما في األرض ومعناه، وأنھ جاء للتبشیر واإلنذار

 1تدل داللة واضحة على قدرة هللا تعالى.

وقد تعرضت السورة الكریمة لثالث قصص من روائع القصص وھي قصة أصحاب الكھف  
              وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنین ؛ اما قصة أصحاب الكھف اآلیات 

)فھي مثل عال ورمز سام للتضحیة بالوطن واألھل واألقارب واألصدقاء 36_09من (
الء الشباب الفتیة المؤمنون بدینھم من بطش الملك الوثني واالموال في سبیل العقیدة ،فقد فر ھؤ

واحتموا في غار في الجبل فأنامھم هللا ثالث مائة وتسع سنین قمریة ثم بعثھم لیقیم دلیال حسیا 
للناس على قدرتھ على البعث؛ فقدرتھ االولى أن ألقى هللا تعالى علیھم النوم وأصبحوا غیر 

ث قرون وزیادة م تتغیر ھیئتھم ،والقدرة الثانیة نومھم ثالخاضعین لتأثیرات الزمن ولذلك ل
التصاق الجسد  نّ ، إقاد الطویل یفسد الجسدالرُ  كیر عمیق وھو أنّ لى تفوھي مسألة تحتاج إ

باألرض یعرضھ ألضرار بالغة لذلك قال في محكم اآلیة بتقلیبھم ذات الیمین وذات الشمال 
قرآن مالم یصل إلیھ الطب إال حدیثا وھو ان األطباء وھكذا أعطانا هللا سبحانھ وتعالى في ال

 2یطلبون من أھل المریض أن یقلبوه یمنا ویسارا حتى ال یصاب  جسده بقرحة الفراش .

واتبع هللا تعالى تلك القصة بأمر النبي علیھ الصالة والسالم بالتواضع ومجالسة الفقراء 
دعوتھم إلى الدین (واصبر نفسك مع الذین المؤمنین وعدم الفرار منھم إلى مجالسة األغنیاء ل

      _الكھف، ثم ھدد هللا تعالى الكفار بعد إظھار الحق وذكر ما أعده لھم 28یدعون ربھم )
ُكمْ  ِمن ٱْلَحقُّ  قُلمن العذاب الشدید في اآلخرة (َ بِّ )وقارن ذلك بما أعده سبحانھ من جنات عدن رَّ

 3).31_30للمؤمنین الصالحین (

 وسى مع الخضر في اآلیات فكانت مثال للعلماء في التواضع أثناء طلب العلموأما قصة م

 وأنھ قد یكون عند العبد الصالح من العلوم في غیر أصول الدین وفروعھ ما لیس األنبیاء

 4تبارك بدلیل قصة خرق السفینة وحادثة قتل الغالم وبناء الجدار؛ ففي ھذه القصة یلفتنا هللا

 

م 1991ـ _ھ1411. 1والشریعة و والمنھج . دار الفكر المعاصر بیروت لبنان طحیلي .التفسیر المنیر في العقیدة وھبة الز _1
 198ص:
22_08محمد متولي الشعراوي _سورة الكھف ص _ 2 
.198وھبة الزحیلي  _ التفسیر المنیر ص: _ 3 
42_23د متولي الشعراوي _ سورة الكھف ص:ممح _ 4 
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أشیاء ظاھرة وأشیاء مخفیة وان الحقیقة تختلف عن الظاھر فموسى علیھ  وتعالى إلى أن ھناك
السالم یرى الظاھر فقط وال یعرف السر ولذلك وجب الصبر وھذا و ھذا ما لم یتحملھ موسى 

) فھو رجل 99_ 83علیھ السالم وكان ابد من الفراق ؛ وأما قصة ذي القرنین في اآلیات (
وأعطاه هللا الملك وأسباب الدنیا والقوة لحمایة المؤمنین مكنھ هللا من األسباب في األرض 

ویضرب على ید المفسد لصد الفساد والشر في األرض والتنقل من مكان إلى أخر وھذه القصة 
ھي عبرة للحكام والسالطین إذ أن ھذا الملك تمكن من السیطرة على العلم بناءه السد العظیم 

 1الصالح.بسبب ما اتصف  بھ من التقوى والعدل و

وتخللت ھذه القصة أمثلة ثالثة بارزة رائعة مستمدة من الواقع إلظھار أن الحق ال یقترن 
) 44_32بالسلطة والغنى وإنما یرتبط باإلیمان وأول ھذه األمثلة قصة أصحاب الجنتین (

 للمقارنة بین الغني المغتر بمالھ والفقیر المعتز بإیمانھ لبیان حال الفقراء المؤمنین وحال
األغنیاء المشركین، ھذه القصة أخفى هللا زمانھا ومكانھا أي أنھا شائعة في كل زمان ومكان 
تلك ھي قصة الغرور البشري بالنعمة ومحاولة اإلنسان أن ینسب النعم إلى نفسھ فیأتي هللا جل 

لنا  جاللھ لیأخذ النعمة أو لیأخذ صاحب النعمة لیلفتنا ان كل شیئ بیده وأن األسباب التي تعطى
 2بقدرتھ تعالى . 

) إلنذار الناس بفنائھا وزوالھا وأردف ذلك بعض مشاھد 46_45وثانیھا مثل الحیاة الدنیا (
القیامة الرھیبة من تسییر للجبال وحشر الناس في صعید واحد ومفاجأة الناس بصحائف 

للموازنة  )51_50) ؛ وثالثھا قصة إبلیس وإباءه السجود آلدم علیھ السالم (49_47أعمالھم (
بین التكبر والغرور وما أدى إلیھ من طرد وحرمان وتحذیر الناس من شر الشیطان وأردف 

 ذلك ببیان عنایة القرآن بضرب األمثال للناس بالعضة والذكرى وإیضاح

) وأن سیاسة 57_54مھام  الرسل للتبشیر واالنذار و التحذیر من اإلعراض عن آیات هللا (
 3. )59_58بالعدل (التشریع اقتران الرحمة 

ضیاع ثمرتھا في وختمت السورة بموضوعات ثالث أولھا إعالن تبدید أعمال الكفار و
وثانیھا تبشیر المؤمنین الذین عملوا الصالحات بالنعیم األبدي األُخرويُّ ) 106_100اآلخرة(

 4).110_109) وثالثھا أن علم هللا تعالى ال یحده حد وال نھایة لھ (108_107(

 

 

)71_63) و(62_43محمد متولي الشعراوي _ سورة الكھف _ ص( _ 1 
199وھبة الزحیلي _ التفسیر المنیر ص: _ 2 
199المرجع نفسھ _ص:_ 3 
199المرجع نفسھ _ص:_ 4 
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 : من صور االلتفات في السورة:  حث الثانيالمب

 _ دراسة تحلیلیة للسورة بذكر ما جاء فیھا من صور لاللتفات :1

یعد أسلوب االلتفات األكثر شیوعا وأوسعھ ترددا في القرآن الكریم؛ ولقد وقع اختیارنا على 
المفسرین سورة الكھف ومنھا سنحاول استخراج صور االلتفات مستندین على كتب البالغیین و

 مع ذكر توضیحات لسبب اعتماد ھذه الصور فیھا مبتدأً بما یلي:

 _ االلتفات بالضمائر :أ

بَ  َعْبِدهِ  َعلَىٰ  أَنَزل ٱلَِّذىٓ  ہلِلَِّ  ٱْلَحْمدُ یقول هللا تعالى :{  ـٰ ِخعٌ  لََعلَّك...َلَُّھۥعَوَجا َیْجَعل َولَمْ  ٱْلِكَت ـٰ ْفَسكَ  َب  نَّ
ِرِھمْ  َعلَىٰٓ  ـٰ َذا ُیْؤِمُنوا۬  لَّمْ  إِن َءاَث ـٰ  .الكھف  6_1} أََسًفا ٱْلَحِدیثِ  ِبَھ

االلتفات من صیغة الغائب عن الرسول صلى هللا علیھ وسلم في قولھ تبارك وتعالى :(على 
عبده ) إلى قولھ تعالى 'فلخلك باخع نفسك ) حیث بدأ السورة  بالثناء علیھ سبحانھ وتعالى من 

النفس ثناء الغائب وناسبت الغیبة أیضا في قولھ :(على عبده) عباده وأعظم درجات الثناء في 
وعند التلطف مع الحبیب المصطفى لمواساتھ لما وجده من حزن وألم شدید على أسلوب 

 1الكافرین فكلمھ بالخطاب لحمل تلك المعاني العظام .

بَ  َعْبِدهِ  َعلَىٰ  أَنَزلَ  ٱلَِّذى ہلِلَِّ  ٱْلَحْمدُ والتفات آخر في اآلیات االولى حیث یقول :{ ـٰ  َیْجَعل َولَمْ  ٱْلِكَت
اإِ  ...ِعَوَجاۜ  لَُّھۥ ُھمْ  لَِنْبلَُوُھمْ  لََّھا ِزیَنةًۭ  ٱْألَْرِض  َماَعلَى َجَعْلَنا نَّ  الكھف . 7_1} َعَمًالۭ  أَْحَسنُ  أَیُّ

التكلم االلتفات من صیغة الغیبة في ذكر سبحانھ وتعالى في اول السورة بقولھ (الحمد ہلل ) إلى 
بقولھ (إنا جعلنا ) ؛أي عدم االھتمام بالدنیا ألّنھا فانیة وھي بالء للكافرین والمشركین  بدأ 
السورة بالحمد والثناء على عباده بأسلوب الغیبة ثم ذكر نعمھ وفضلھ ، وابتالء الكافرین بالدنیا 

كلم لیكون قریب في في أسلوب التكلم وبذكره لنعمھ على عبده وأسلوب التكلم، وھنا ُخصَّ بالت
خطابھ إلیھم وھذا ھو سبب الصیاغة بالتكلم  و یدل أسلوب التكلم  على االعتناء وتعظیم الشأن 

 2أي تعظیم شأن هللا : ضمیر العظمة .

 

 

الزمخشري _تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل تح _ خلیل مأمون شیخا _دار المعرفة  _1
 612_ص:2009ھـ _1430_ 3بیروت _ لبنان _ ط

8_ص: 2007ھـ _1428_ 4لشوكاني _ فتح القدیر _ تح _یوسف الغوش _ دار المعرفة بیروت لبنان ط _ 2 
 
 
 

32 

                                                           



 الفصل الثاني :                                                      أسلوب االلتفات في سورة الكھف
 

ُھم ِبٱْلَحقِّ  َنَبأَُھم َعلَْیكَ  َنقُصُّ  نَّْحنوقولھ أیضا في نفس اآلیة :{  ِھمْ  َءاَمُنوا۬  ِفْتَیةٌ  إنَّ ُھمْ وَ  ِبَربِّ ـٰ  ِزْدَن
ى}   _ الكھف  13ُھًدۭ

اللتفات في قولھ :(برّبھم ) بصیغة الغیبة بعد  قولھ :(نحن نقص ) بصیغة التكلم  وھنا یحكي ا
لرسولھ علیھ الصالة والسالم عن الفتیة بصیغة المتكلم الجمع مع ذكر نون العظمة بعد ان اكد 

 1ایمان الفتیة وذكر لفظ (ربھم ) وتثبیت لعقیدتھم .

أصحاب الكھف والرقیم  أنّ  م حسبتَ ا أزً رُ ا جُ ا صعیدً ما علیھَ  جاعلونَ  قولھ أیضا: { نحنُ و
 _ الكھف .9ا } وا من آیاتنا عجبً انُ كَ 

وااللتفات ھنا ما بین المتكلم :(نحن جاعلون ) إلى المخاطب :(حسبت ) إلى الغائب :(كانوا ) 
وھذا االنتقال لذكر قدرة وعظیم هللا تعالى على البعث واالحیاء وتذكیرا لنبیھ علیھ أفضل 

 2الصالة والسالم على ھذه القدرة ومعنى أم ھنا :بل وھي مالزمة لتقدیر االستفھام 

_ الكھف فھو التفات من الغیبة إلى 16آیة :{ وإذ اعتزلتموھم وما یعبدون إال هللا }أما في 
الخطاب في قولھ :(اعتزلتموھم) تكلم بالخطاب ثم تكلم بالغائب في قولھ ( ما یعبدون )  وقد 
كلم قائد الفتیة أصحابھ بالغیبة كان ان یقول : اعتزلناھم وھنا على سبیل النصح واالرشاد 

 3الصائبة .والمشورة 

اَعة َوأَنَّ  َحقٌّۭ  ٱہللَِّ  َوْعدَ  أَنّ  لَِیْعلَُمٓوا۬  َعَلْیِھمْ  أَْعَثْرَنا لِكَ  َٰوَكذَ ویقول أیضا :{  إِذْ  ِفیَھآ  َالَرْیبَ  ٱلسَّ
ا َعلَْیِھم ٱْبُنوا۬  َفَقالُوا أَْمَرُھم َبْیَنُھمْ  َیَتَنـاَزُعونَ  ُھمْ  ُبْنَیـاًنۭ بُّ  أَْمِرِھمْ  َعلَى َغلَُبوا۬  ٱلَِّذینَ  َقالَ  ِبِھمْ  أَْعلَمُ  رَّ

ِخَذنَّ   _ الكھف .21مسجًدا }  َعلَْیِھم لََنتَّ
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وااللتفات بین (أعثرنا علیھم )و(لیعلمو أّن وعد هللا حق )أي من صیغة المتكلم إلى صیغة 
الغائب ،وكان مقتضى الظاھر  أن یقول أن وعدنا حق واالستمرار على نحو التكلم ولكن 

لفظ الجاللة في الكالم مغزى بالغي مھم وھو توثیق الوعد وبیان مكانتھ وعظم شأنھ لظھور 
ولذلك ظھر االلتفات إلى الغیبة لحاجة المقام إلى لفظ الجاللة لیعلموا ان وعد هللا حق ویوقنوا 

ة أّّن الساعة آتیة الریب فیھا فإنھ من شاھد جل جاللھ كیف َتَوَفى أنفسھم وأسكنھا ثالثة مائة سن
یبق لھ شائبة شك في أّن وعده  وتسع سنین وحافظا أبدانھم من التحلل والتفتت ثم أرسلھا ،ال

 وھذه أعمالھم بحسب إلیھم أرواحھم فیحاسبھم ویجزیھم. أّنھ یبعث من في القبور فیردحق 
 1. السابق بعدالتكلم الغیبة إلى االلتفات جاء ولھذا لجلیلا االسم   إال الیظھرھا العظام المعاني

ْقِرُضُھمْ  َغَرَبت َوإَِذا ٱْلَیِمینِ  َذاتَ  َكْھِفِھمْ  َعن َورُ  ٰتَّزَ  َطلََعت إَِذا ٱلشَّْمسَ  َوَتَرىفي قولھ تعالى :{  تَّ
ْنھُ  َفْجَوةٍۢ  ِفى َوُھمْ  ٱلشَِّمالِ  َذاتَ  تِ  ِمنْ  لِكَ  ٰذَ  مِّ ـٰ ُ  َیْھدِ  َمن ٱہللَِّ  َءاَی  لَُھۥ َفلَنَتِجدَ  ُیْضلِل َوَمن ٱْلُمْھَتدِ  َفُھوَ  ٱہللَّ
ا ا َولِّیًۭ ْرِشًدۭ ا َوَتْحَسُبُھمْ  مُّ  الكھف. 18_17}ٱلشَِّمالِ  َوَذاتَ  ٱْلَیِمینِ  َذاتَ  َوُنَقلُِّبُھمْ  ُرقُودٌۭ  َوُھمْ  أَْیَقاًظۭ

االلتفات في قولھ تعالى :(نقلبھم ) بصیغة التكلم بعد ذكر سبحانھ وتعالى بصیغة الغیبة في قولھ 
ك من آیات هللا من یھد هللا ) أي تحول من الغیبة إلى التكلم ،وحرف النون في تعالى :(ذل

قلبھم ) تسمى نون العظمة وھي االنسب لھذا المعجزة في التغلب الّن القوم ناموا ولو بقوا (نُ 
وأّن هللا ھو  نون العظمة على عظم ھذا االمر  على حال واحدة ألكلت االرض أجسادھم ،لتدل

 2مدبر الكون الحكیم المتعال .

ُھم َیْدُعون ٱلَِّذینَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َوٱْصِبرْ ومنھ قولھ تعالى أیضا:{  َوْجَھُھۥ ُیِریُدونَ  َوٱْلَعِشىِّ  ِبٱْلَغَدٰوةِ  َربَّ
ْنَیا ٱْلَحَیٰوةِ  ِزیَنةَ  ُتِریدُ  َعْنُھم َعْیَناكَ  َوَالَتْعدُ  َبعَ  ِذْكِرَنا َقْلَبُھۥَعن ْلَناأَْغفَ  َمنْ  َوَالُتِطع ٱلدُّ  َوَكانَ  َھَوٰىھُ  َوٱتَّ

ا }   _ الكھف .28أَْمُرهُۥفُُرًطۭ

االلتفات ھنا في قولھ تعالى :(أغفلنا ) بصیغة التكلم وبین :(واصبر ) بصیغة المخاطب وبین 
(یدعون ربھم ) بصیغة الغائب وھنا یخاطب رسولھ الكریم ویدعوه إلى الصبر مع الذین 
مؤمنین عن الذین أغفل هللا قلبھ عن ذكره بالخذالن ألّنھا غفلة من نفس الكافرین زیادة من 

وبالغة االلتفات ھنا تدل على عظمة الخالق في تسلیة نبیھ وأمره على الصبر وال الشیاطین 
 3تجزع عن الذین ھم الغافلون الذین ُطبعت علیھم الغفلة في قلوبھم .

ُكمْ  ِمن ٱْلَحقّ  وفي قولھ تعالى :{ َوقُل بِّ آ  َفْلَیْكفُرْ  َشآءَ  َوَمن َفْلُیْؤِمن َشآءَ  َفَمن رَّ لِِمینَ  أَْعَتْدَنا إِنَّ ـٰ  لِلظَّ
َرابُ  ِبْئسَ  ٱْلُوُجوهَ َیْشِوي  َكٱْلُمْھلِ  ُیَغاُثو۬اِبَمآءٍۢ  َیْسَتِغیُثوا۬  َوإِن ُسَراِدقَُھا ِبِھم أََحاطَ  َناًرا  َوَسآَءتْ  ٱلشَّ

 _ الكھف  29ُمْرَتَفًقا} 

107_105م ص:1981ھـ_ 1401_1_ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ط21الرازي _مفاتیح الغیب_ج _ 1 
_ دار الكتب العلمیة 3ابن عطیة _ المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز_ تح _عبد السالم عبد الشافي محمد _ ج_2

 . 503م ص:2001ھـ_1422_ 1بیروت لبنان ط
.619ص: الزمخشري _ تفسیر الكشاف_ 3 
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ضى االلتفات في قولھ تعالى (قل الحق من ربكم ) و(إنا اعتدنا ) أي بین نحن وھم وكان مقت
 كم بدل اعتدنا لیكون لظھور ضمیر التكلم دورا في الكالم ومناسبا للمقام               ربّ  الظاھر :اعتدّ 

فسیاق اآلیة ھو سیاق انتقام شدید منھ هللا العلي القدیر وھنا سیقون بالعذاب بنفسھ ویدل على 
 1مدى إصراره علیھ وہلل المثل األعلى ،وأعتدنا من العدة للظالمین الذین كفروا بربھم وقد 

زاد ضمیر المتكلمین في اعتدنا أي حرف النون الموقف  خشیة ورھبة في قلوب المؤمنین 
حمل الوعید الشدید والتأكید للتھدید ؛ وفي اآلیة نفسھا التفات بین المخاطب أنت (قل) وھو ی

وبین ضمیر المتكلمین في (أعتدنا) أي في توجیھ من هللا عز وجل لرسولھ بالتبلیغ للرسالة 
بالتبشیر واإلنذار وأّن هللا تعالى ھو من یقوم بحسابھم وعقابھم وتذكیرھم بموعد جھنم للذین ال 

 2منون بھ .یؤ

َثل لَُھم ویقول أیضا :{ َوٱْضِربْ  ْنَیا ٱْلَحَیٰوة مَّ ھُ  َكَمآء ٱلدُّ ـٰ َمآءِ  ِمنَ  أَنَزْلَن  ۦَنَباتُ  ِبھِ  َفٱْخَتلَطَ  ٱلسَّ
ا َفأَْصَبحَ  ٱْألَْرِض  حُ  َتْذُروهُ  َھِشیًمۭ ـٰ َی ُ  َوَكانَ  ٱلرِّ ْقَتِدًرا } َشْىءٍۢ  ُكلِّ  َعَلىٰ  ٱہللَّ  _ الكھف .45مُّ

االلتفات من صیغة المتكلم (أنزلنا) إلى صیغة الغیبة (كان هللا) وكان حق السیاق والمقام 
على صیغة التكلم فیقول :فكنا  بدل (كان هللا)حیث یؤكد هللا تعالى ویقول لنبیھ ولمن ررارماالست

قام بوراثتھ من بعده تبعا :اضرب للناس مثل الحیاة الدنیا لیتصورھا حق التصور ویعرفوا 
        ذيظھر لفظ الجاللة القادر الباقي الظاھرھا وباطنھا فیقیسوا بینھا وبین الدار الباقیة ،لی

ال یغیب وال تغیب نعمھ ولھذا جاء االلتفات حتى ُیظھر االسم الجلیل الذي لیس للمقام غنى 
 3عنھ.
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ُھمْ  َباِرَزةًۭ  ْرضَ ٱْألَ  َوَتَرى ٱْلِجَبال ُنَسیِّرُ  ویقول أیضا في أیة أخرى:{ َوَیْومَ  ـٰ  ُنَغاِدر َفلَم َوَحَشْرَن
ا ِمْنُھمْ  اَّ  َربِّكَ  َعلَىٰ  َوُعِرُضوا۬  أََحًدۭ ُكمْ  َكَما ِجْئُتُموَنا َقدْ ل َصفًّۭ ـٰ لَ  َخلَْقَن ةٍۭ  أَوَّ ْجَعل أَلَّن َزَعْمُتمْ  بل َمرَّ ُكم لَ  نَّ

ا }  ْوِعًدۭ  الكھف 48_ 47مَّ

) بصیغة الغیبة وھذا بعد قولھ تعالى :(ویوم نسیر  االلتفات في قولھ تعالى :(على ربك
الجبال)وكذا قولھ:(وحشرناھم) بصیغة المتكلم الجمع  وكان حق النظم أن یقول :وعرضوا 

ف بنبیھ ه للتعظیم والكبریاء وإظھاره اللطعلینا بدل ذكر اسمھ جل جاللھ ، فذكر اسمھ جل قدر
ربك) إشارة إلى غضب هللا تعالى علیھم علیھ الصالة والسالم ، وفي قولھ :(عرضوا على 

 وھكذا یأتي االلتفات لیدل على معان جمة أبعد مرمى في النفس لیمثل أحد وجوه 

 1.االعجاز القرآني إنھ خطاب هللا الذي خص بھ نفسھ للجمیع والمراد منھ الخصوص

لتكلم والتفات آخر في نفس اآلیة في صیغة الغائب :(وعرضوا على ربك صفا) وبین صیغة ا
 في (خلقناكم) في عرض الناس امام هللا یوم الحساب وفي التكلم لیؤكد على مجیئھم 

 وكما قیل في ھذه الجملة مؤكدا بثالث مؤكدات وھي : الالم وقد والقسم المقدر ، یعني وهللا

لكم وھنا توكید وتوبیخ  لقد جئتمونا لیس معكم مال وال ثیاب وال غیر ذلك أي ال مفرَّ 
 2.للمنكرین

بُ  ویقول تعالى :{ َوُوِضعَ  ـٰ ا ُمْشِفِقین ٱْلُمْجِرِمینَ  َفَتَرى ٱْلِكَت َوْیلََتَنا َوَیقُولُونَ  ِفیھِ  ِممَّ ـٰ َذاي َمالِ  َی ـٰ  َھ
بِ  ـٰ ا َماَعِملُوا۬  َوَوَجُدوا۬  أَْحَصٰىَھا إِالَّ  َوَالَكِبیَرةً  َصِغیَرةًۭ  ُیَغاِدرُ  َال  ٱْلِكَت ا َربُّكَ  َیْظلِمُ  َوَال  َحاِضًرۭ  َوإِذْ  أََحًدۭ

ِٓئَكةِ  قُْلَنا ـٰ إِْبلِیسإ َفَسَجُدٓوا۬ آلدم  ٱْسُجُدوا لِْلَملَ ِخُذوَنُھۥ َربِِّھۦ أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ  ٱْلِجنِّ  ِمنَ  َكان الَّ  أََفَتتَّ
َتُھۥ یَّ لِِمینَ  ِبْئسَ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  َوُھمْ  ُدوِنى ِمن أَْولَِیآءَ  َوُذرِّ ـٰ } لِلظَّ  _ الكھف .50َبَدًالۭ

بعد أن كلمھم بالخطاب االلتفات في قولھ :(بئس للظالمین بدال ) بصیغة الغیبة وذلك 
) وھنا وضع الظالمین موضع ضمیر الغیبة  للسخط واإلشارة إلى أن ما فعلوه (أفتتخذونھ

 3منظلم ألنفسھم وقبح فعلھم.
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الغیبة وبین (قلنا) في صیغة والتفات آخر في اآلیة نفسھا ما بین ( ال یظلم ربك) في صیغة 
التكلم والذي یظھر لنا أّن ارتباط اآلیة باآلیة التي قبلھا ھو أّنھ لما ذكر یوم القیامة من تخویف 
حیث كان إبلیس ھو سبب حمل المعاصي ناسب ذكر إبلیس والنھي عن اتخاذه وذریتھ أولیاء 

للتوبیخ مع تناسب تحول أسلوب وتأكیده لآلیة أتت نون العظمة في قولھ (قلنا) وھنا التفات 
 1الغائب في ربك إلى التكلم في (قلنا).

وما زلنا مع اآلیة كذلك حیث نجد التفات آخر ما بصیغة الغیبة (عن أمر رّبھ) إلى صیغة التكلم 
(من دوني ) وكان مقتضى الظاھر أن یقول من دونھ تماشیا مع سیاق قبلھا وھنا كان ھناك 

          ن إبلیس الذي أبى السجود آلدم وكفر نعم هللا وغّر بآدم  عقاب وتوبیخ للذین یطیعو
 2.حتى أخرجھ من الجنة وتطیعونھ وذریتھ من دون هللا وھو الذي أسجد لوالدكم مالئكتھ

 َبْیَنُھم َوَجَعْلَنا لَُھمْ  َیْسَتِجیُبوا۬  َفلَمْ  َفَدَعْوُھمْ  َزَعْمُتمْ  ٱلَِّذینَ  ُشَرَكآِءىَ  َناُدوا۬  َیقُول ویقول أیضا:{ َوَیْومَ 
ا } ْوِبًقۭ  _ الكھف .51مَّ

دم علیھ لمالئكة في اآلیة السابقة الذكر آلااللتفات في (یقول) بعد أن قال قلنا في حدیثھ مع ا
قول: نقول ولكن التفت ن مقتضى السیاق أن یالسالم وإبلیس اللعین أي من التكلم إلى الغیبة وكا

 وتوبیخا للكافرین  یاء الشیاطین  وتحقیرا لشأنھمإلى الغیبة إعراضا للظالمین وأول

 وتحقیرا لشأنھم وتوبیخا للكافرینراضا للظالمین وأولیاء الشیاطین التفت إلى الغیبة إع

وتعجیزا لھم ،والمعنى أذكر لھم في ذلك الیوم الذي یقولون فیھ وینادون شركائھم والشیطان  
 3للشفاعة علیھم ولكن دون جدوى وھنا یتھكم بھم . 
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ْفَنا ومنھ قولھ أیضا :{َولََقدْ  َذا ِفى َصرَّ ـٰ نُ  َوَكانَ  َمَثلٍۢ  ُكلِّ  ِمن لِلنَّاسِ  ٱْلقُْرَءانِ  َھ ـٰ  َشْىءٍۢ  أَْكَثرَ  ٱْإلِنَس
ُھْمإ َوَیْسَتْغِفُروا ٱْلُھَدىٰ  َجآَءُھمُ  ذْ إِ  ُیْؤِمُنٓو۬اإ أَن ٱلنَّاسَ  َوَماَمَنع َجَدًالۭ  ٓ إ َربَّ ةُ  َتأِْتَیُھمْ  أَن الَّ لِینَ  ُسنَّ     ٱْألَوَّ

 الكھف 55_ 54قُُبًالۭ }  ٱْلَعَذابُ  َیأِْتَیُھمُ  أَوْ 

      صیغة الغیبة في :(تأتیھم) وكان أن یقول :االلتفات في قولھ :(صرفنا) بصیغة التكلم إلى 
          أن نأتیھم بدل تأتیھم وھنا جاء في الغیبة أّن إتیان العذاب قبال للمشركین ألوانا وضروبا 

 1من العذاب. 

رَ  ِممَّن أَْظَلمُ  ویقول أیضا :{َوَمنْ  تِ  ُذكِّ ـٰ ِھۦ ِبـٴَاَی مَ  َوَنِسىَ  َعْنَھا َفأَْعَرضَ  َربِّ اَجَعْلَنا َیَداهُ  تَماَقدَّ  إِنَّ
ةً  قُلُوِبِھمْ  َعلَىٰ  ا َءاَذاِنِھمْ  َوِفىٓ  َیْفَقُھوهُ  أَن أَِكنَّ ا إًِذا َیْھَتُدٓوا َفلَن ٱْلُھَدىٰ  إِلَى َتْدُعُھمْ  َوإِن َوْقًرۭ  َوَربُّكَ  أََبًدۭ

ْحَمةِ  ٱْلَغفُورُ  ل ِبَماَكَسُبوا ُیَؤاِخُذُھم لَوْ  ُذوٱلرَّ ْوِعدٌ  لَُّھم َبل ٱْلَعَذابَ  َلُھمُ  لََعجَّ  ُدوِنِھۦ ِمن َیِجُدوا۬  لَّن مَّ
ُھمْ  ٱْلقَُرىٰٓ  َوِتْلكَ  َمْوِئًالۭ  ـٰ ا أَْھلَْكَن ا}  لَِمْھلِِكِھم َوَجَعْلَنا َظلَُموا۬  لَمَّ ْوِعًدۭ  الكھف. 59_57مَّ

        ) االلتفات ھنا بین قولھ تعالى :(جعلنا ) بصیغة المتكلم وبین (وربك الغفور ذو الرحمة
   في صیغة الخطاب وھنا جعل هللا أغطیة وغشاوة في التكلم لیكون حاضرا في التكلم داللة 

 2على اإلعراض والنسیان ثم یطمئن نبیھ بقولھ أنھ بلیغ المغفرة من الذنوب.

والتفات آخر في اآلیة السابقة في قولھ تعالى:(أھلكناھم) و(جعلنا)  بصیغة التكلم وذلك بعد 
إلى المصطفى علیھ  ك ھنا تعودر ذو الرحمة ) ولفظ ربّ خطاب  في قولھ (وربك الغفوصیغة ال

الصالة السالم أي تبشیرا لھ بالمغفرة والرحمة  تم تكلم بصیغة المتكلم لیتوعد المشركین 
     والكافرین بالعذاب ألن الكالم في  الخطاب  یكون أشد رھبة في النفس وأبلغ في الرجاء 

 3للرسول علیھ الصالة والسالم.وھنا تسلیة 

ُئُكمنُ  َھل ویقول أیضا:{ قُل ًال  بٱْألَْخَسِرینَ  َنبِّ ـٰ ْنَیا ٱْلَحَیٰوةِ  ِفى َسْعُیُھمْ  َضلَّ  ٱلَِّذین أَْعَم  َوُھم ٱلدُّ
ُھم َیْحَسُبونَ  ِٓئكَ  ُصْنًعا ُیْحِسُنونَ  أَنَّ ـٰ تِ  َكَفُروا ٱلَِّذین أُ۬ولَ ـٰ ِھمْ  ِبـٴَاَی  َفَالُنِقیم لُُھمأَْعَمٰـ  َفَحِبَطتْ  ِھۦَولَِقآئِ  َربِّ

َمةِ  َیْومَ  لَُھم ـٰ ا }  ٱْلِقَی  الكھف  105_101َوْزًنۭ

بآیاتنا   االلتفات في قولھ (فال نقیم لھم) بعد قولھ (بآیات ربھم )وكان مقتضى السیاق أن یقول :
یكون لھم قدر عنده ولیس لھم وزن وقد زادت  وھنا لیعرض لنا هللا جل ثناؤه حال الكافرین وال

           نون المتكلمین عظمة ہلل جل جاللھ توكیدا الحتقارھم وتصغیرا لھم في صیغة الغائب ، 
وقد ذكر اسمھ بھذه الصیغة لیثبت لھم ان اآلیات بقدر هللا لعلھم یعودوا إلى الصواب قبل فوات 

 4األوان .

112ص: 5_ الطبري _ جامع البیان عن تأویل القرآن _م 1 
.449ص:2ج_الشافعي _ جامع البیان في تفسیر القرآن  2 

 105_ابن عثیمین _ تفسیر القرآن الكریم _ ص: 3
.175_ص:21_  الرازي _ مفاتیح الغیب _ج 4 
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 ب_ االلتفات بالعدد: 

 الكھف صور اللتفات العدد ( المفرد_ المثنى _  الجمع ) ومن ذلك ما سیأتي ذكره :في سورة 

َتْینِ  ِكْلَتایقول تعالى:{  ْنھُ  َتْظلِم َولَمْ  أُكلََھا َءاَتتْ  ٱْلَجنَّ ا مِّ ْرَنا َشْیـٴًۭ لَُھَما َوَفجَّ ـٰ ا...َوَدَخلَ  ِخلَ َتُھۥ َنَھًرۭ  َجنَّ
ا } ٰھِذِهۦٓ  َتِبیدَ  أَن أَُظنُّ  َمآ  َقال لَِّنْفِسِھۦ  َظالم  َوُھو  الكھف  35_ 32أََبًدۭ

تفات في قولھ:(دخل جنتھ) بصیغة اإلفراد بعد أن قال ( كلتا الجنتین) في المثنى حیث أفرد لاال
          الجنتین معا بل یدخل جنة واحدة فقط ، وفي معنى آخر  لالجنة بعد التثنیة وذلك ألّنھ الیدخ

            أّنھ یدخل جنة مالھ أي جنتھ في الدنیا فقط وال نصیب لھ في الجنة التي وعد المتقون بھا 
 1في اآلخرة؛ فھو إخبار من هللا تعالى بدخول ذلك الكافر جنتھ  .       أي 

ِٓئَكةِ  قُْلَنا ویقول أیضا :{ َوإِذْ  ـٰ  أَْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ  ٱْلِجنِّ  ِمنَ  َكان إِْبلِیسَ  إِالَّ  َفَسَجُدوٓ  َدمِآل  ٱْسُجُدوا۬  لِْلَملَ
ِخُذوَنھُ ۦٓۗ  َربِّھِ  َتُھۥ أََفَتتَّ یَّ لِِمینَ  ِبْئسَ  َعُدوٌّۚ  لَُكمْ  َوُھمْ  ُدوِنى ِمن أَْولَِیآءَ  َوُذرِّ ـٰ }  لِلظَّ  _ الكھف 50َبَدًالۭ

أي من الجمع إلى االلتفات في قولھ (من دوني ) بعد أن قال :(قلنا ) بصیغة جمع المتكلمین 
اإلفراد والجمع ھنا للعظمة كما قلنا سابقا (نون العظمة)  ثم ذكر (من دوني ) وھنا محط إنكار 
یعني كیف تتخذون ھؤالء وھم لكم عداء ؟ھذا من السفھ ونقس العقل ونقص التصرف أن یتخذ 

 2االنسان لعدوه ولیاء .

ِرینَ  إِالَّ  ٱْلُمْرَسلِینَ  ُنْرِسل َوَماویقول أیضا :{ ِدل َوُمنِذِرینَ  ُمَبشِّ ـٰ ِطل َكَفُروا۬  ٱلَِّذینَ  َوُیَج ـٰ          ِبٱْلَب
َخُذٓوا۬  ٱْلَحقَّ  لُِیْدِحُضواِبھِ  ِتى َوٱتَّ ـٰ ا}  َوَمآأُنِذُروا۬  َءاَی  _ الكھف 56ُھُزًوۭ

رسلنا أااللتفات في قول :(آیاتي) في اإلفراد بعد قولھ (نرسل) بصیغة الجمع أي نحن الذین 
خرة وشدید عقابھ وألیم ھ وإظھار قوتھ وجزیل ثوابھ في األللتبشیر واإلنذار لتوكید عظمتنا رسل

حد نزل القرآن سواه وھو العلي خّصّص آیاتھ وأفردھا لنفسھ أي ال أعذابھ للكافرین وقد 
 3القدیر
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ا َخذَ  ُحوَتُھَما َنِسَیا َبْیِنِھَما َمْجَمعَ  َبلََغا ویقول تعالى أیضا :{ َفلَمَّ ا } ٱْلَبْحرِ  ۥِفى َسِبیلَھُ  َفٱتَّ _ 61َسَرًبۭ
 الكھف

االلتفات في قولھ (اتخذ سبیلھ) بعد قولھ :(بلغا مجمع بینھما) أي من التثنیة إلى اإلفراد وكما 
فّسرھا العلماء فإّن فعل :بلغا كان ُیقصد منھ : موسى علیھ السالم وفتاه لّما بلغا مجمع البحرین 

 1ذ) فكان تعالى یقصد الحوت الذي اتخذ الذي سلكھ في البحر سربا .أما في قولھ :( اتخ

ْخَرة إِلَى أََوْیَنآ  إِذْ  أََرَءْیتَ  َقالَ وقولھ تعالى "{  نُ  إِالَّ  َوَمآأَنَسٰىِنیھُ  ٱْلُحوت َنِسیتُ  َفإِنِّى ٱلصَّ ـٰ ْیَط  أَنْ  ٱلشَّ
َخذَ  أَْذُكَرهُۥۚ ا ٱْلَبْحرِ  ِفى َسِبیلَُھۥ َوٱتَّ  _ الكھف63}  َعَجًبۭ

االلتفات في ( اتخذ سبیلھ ) في صیغة اإلفراد بعد كان في صیغة التثنیة  في قولھ:(أوینا)  أي 
ّ الى الصخرة اما عنم فعل االتخاذ فكان ُیقصد للحوت الذي  أّن موسى علیھ السالم وفتاه أویا

 2اتخذ سبیلھ عجبا  وكان موسى علیھ السالم متعجبا من فعل الحوت.

اویقول أی ِفیَنةُ  ضا :{ أَمَّ ِكین َفَكاَنتْ  ٱلسَّ ـٰ  َوَرٓاَءُھم َوَكانَ  أَِعیَبَھا أَنْ  َفأََردتُّ  ٱْلَبْحرِ  ِفى َیْعَملُون لَِمَس
لِكٌۭ  ا َسِفیَنةٍ  ُكلّ  َیأُْخذ مَّ ا َغْصًبۭ مُ  َوأَمَّ ـٰ ا ُیْرِھَقُھَما أَن َفَخِشیَنا ُمْؤِمَنْین أََبَواهُ  َفَكانَ  ٱْلُغلَ ًنۭ ـٰ ا ُطْغَی  َوُكْفًرۭ

ُھَما نُیْبِدلَُھَما أَ  َفأََرْدَنآ  ْنھُ  َربُّ امِّ ا } َوأَْقَربَ  َزَكٰوةًۭ  َخْیًرۭ  _ الكھف81ُرْحًمۭ

االلتفات في قولھ ( أردنا) بصیغة الجمع بعد أن قال :(أردت أن أعیبھا ) وھنا أسند الخضر  
عابة لنفسھ إما إسناد الثاني فعل العیب لنفسھ من باب التأدب مع هللا تعالى فتأدب بأن نسب اإل

 3بصیغة الجمع ألّنھا من خواص الَملك ومن تدابیره عّز وجّل فسبحان اللطیف الخبیر.

مَ  َوَعَرْضَناویقول أیضا :{ ِفِرینَ  َیْوَمِئذٍۢ  َجَھنَّ ـٰ  ِذْكِرى َعن ِغَطآءٍ  ِفى أَْعُیُنُھم َكاَنتْ  ٱلَِّذینَ  َعْرًضا لِّْلَك
ِخُذوا۬  أَن َكَفُرٓوا۬  ٱلَِّذینَ  َسْمًعاأََفَحِسبَ  َالَیْسَتِطیُعونَ  َوَكاُنوا۬  آ  أَْولَِیآءَ  ُدوِنىٓ  ِمن ِعَباِدي َیتَّ  أَْعَتْدَنا إِنَّ
مَ  ِفِرین َجَھنَّ ـٰ  _ الكھف 102ُنُزًالۭ } لِْلَك

ع في االلتفات في قولھ : (من دوني ) في صیغة اإلفراد بعدما كان سیاق اآلیة سائرا على الجم
قولھ :(عرضنا ) وھنا ذكرت بالجمع للعظمة أي عرضنا الكافرین على جھنم عرضا 
وتخصصھ بالكافرین ذم لھم واحتقارا ونسبا لقوتھ جل جاللھ ثم قال: (من دوني ) إنكارا 

 4وتوبیخا التخاذھم  لغیر هللا عبادة  

117_ص:5_الطبري _ جامع البیان عن تأویل القرآن_ م 1 
118_المرجع نفسھ _ص:  2 

627_الزمخشري _ تفسیر الكشاف_ ص: 3 
157_ ص:6ابن حیان التوحیدي _ تفسیر البحر المحیط _ج_ 4 
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التفات من الجمع إلى والتفات اخر ما بین قولھ : (عرضنا جھنم ) و( غطاء عن ذكري)  
 1اإلفراد لتخصیص الذكر والقرآن ہلل تعالى وتصویره للمكذبین الذین ال یسمعون القرآن.

تِ  ِمَدادًۭ  ٱْلَبْحرُ  َكانَ  لَّوْ  قُلویقول أیضا : { ـٰ تُ  َتنَفدَ  أَن َقْبل ْلَبْحرُ ا لََنِفدَ  َربِّ  الَِّكلَِم ـٰ  ِجْئَنا َوَلوْ  َربِّى َكلَِم
ا }ِبِمْثلِِھۦَمدَ   _ الكھف109ًدۭ

االلتفات في قولھ (جئنا بمثلھ مددا )بصیغة الجمع بعد أنتكلم بصیغة اإلفراد في قولھ (كلمات 
ربي) والتي تعني حكمتھ وعلمھ المخصوص بھما وحده الیت ال تنفذ وال تنتھي خالفا للبحر 

خصوصیاتھ وحده الذي ینفذ ماءه وھي زیادة وتأكید ومبالغة وتخصیص ہلل العلي القدیر ومن 
فقط ولھذا جاءت مفردة ، وقولھ : (جئنا ) على قدرتھ بأن ُیجیئ  بمثل كالمھ وھنا زیادة في 

 2التعظیم والمقدرة.
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 االلتفات المعجمي :_ ج

ٱ َوَماَیْعُبُدونَ  ٱْعَتَزْلُتُموُھم یقول تعالى :{ َوإِذِ  َ  إِالَّ ُكم لَُكمْ  َینُشرْ  ٱْلَكْھف إِلَى اوٓ َفأُْوۥ ہللَّ  مِّن َربُّ
ْحَمِتِھۦَوُیَھیِّئ نْ  لَُكم رَّ ا} أَْمِرُكم مِّ ْرَفًقۭ  _ الكھف 16مِّ

االلتفات في قولھ :(ربكم ) بعد أن قال : (هللا ) ألنھا كلمة هللا ذكرت في البدایة ألّنھ لم یكن 
كر كلمة: (ربكم) یعبده القوم  بل كانوا یعبدون أصناما إشراكا باہلل تعالى ولھذا اعاد ذ

 1لتخصیصھ بالعبادة وحده من قبل الفتیة الذین كانوا یعبدونھ.

ْقِرُضُھمْ  َغَرَبت َوإَِذا ٱْلَیِمینِ  َذاتَ  َكْھِفِھمْ  َوُرَعن ٰ تَّزَ  َطلََعت إَِذا ٱلشَّْمسَ  ویقول تعالى :{ َوَتَرى  َذات تَّ
َماِل... }   _ الكھف 17ٱلشِّ

: تقطع أو تعدل بمعنى: تتمایل وتقرض بمعنى  (تقرض) تزاورااللتفات في قولھ : (تزاور) و 
عنھم وتتركھم وتتجاوزھم ،و المعنى أن الشمس إذا طلعت مالت عن كھفھم ذات الیمین وإذا 

 2غربت تمر ذات الشمال وتعدل عنھم والمعنى ھنا متشابھان .

ُۚ  َیَشآءَ  أَن ویقول أیضا:{ ِإالَّ  بَّكَ  َوٱْذُكر ٱہللَّ َذا ِمنْ  ِألَْقَربَ  َربِّى َیْھِدَینِ  أَن َعَسىٰٓ  َوقُلْ  َنِسیتَ  إَِذا رَّ ـٰ  َھ
ا }   _ الكھف 24َرَشًدۭ

االلتفات ھنا بین كلمة :(هللا ) و (رّبك) أي قل بمشیئة هللا (ما شاء هللا) في كل حال من 
بالھدایة األحوال واستغفر رّبك إذا نسیت ألّن  الھدایة  تكون من هللا وحده  توكیدا لخصوصیتھ 

 3وتسلیة لنبیھ بالعبادة واالستغفار والذكر في حال النسیان .

 ْیَنُھم َوَجَعْلَنا لَُھمْ ا َیْسَتِجیُبو َفلَم َفَدَعْوُھمْ  َعْمُتمْ ز ٱلَِّذینَ  ُشَرَكآِءىَ  َناُدوا۬  َیقُولُ  ویقول أیضا :{َیْومَ 
ا } ْوِبًقۭ  _ الكھف 52مَّ

) فلھما نفس الداللة ،أي أن هللا عز وجل قام بتوبیخ االلتفات في قولھ :(نادوا) و (دعوھم 
الكفار وتحقیرا لھم فقال لھم نادوا شركائي الذین زعمتم انھم آلھة أنھم ینفعوكم ویشفعون لكم 
أي ظنوا أنھم بعیدین عنھم في ذاك الموقف الرھیب ولكنھم كانوا بجنبھم في نفس ذاك المكان 

 نھم أي فعلوا ما أمرھم بھ من دعاء فقال فدعوھم أي أنھم كانوا قریبین م

للمشركین ولم یستجیبوا لھم إلغاثتھم ونجدتھم وھو على سبیل التوبیخ واالستھزاء والسخریة 
 4ألن هللا على علم أنھ ال مغیث لھم .

 

428_الشافعي_ جامع البیان في تفسیر القرآن ص: 1 
852القدیر _ص: _الشوكاني _ فتح 2 

 3 855_ المرجع نفسھ _ص: 
_130_ابن حیان التوحیدي  _ تفسیر البحر المحیط_ ص:  4 
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 د_ االلتفات باألفعال:

 من صور االلتفات باألفعال نذكر:

اقولھ تعالى :{ ًمۭ ا لُِّینِذرَ  َقیِّ ا َبأًْسۭ تِ  َیْعَملُونَ  ٱلَِّذین ٱْلُمْؤِمِنینَ  َوُیَبشِّرَ  لَُّدْنھُ  مِّن َشِدیًدۭ ـٰ لَِح ـٰ  لَُھم أَنَّ  ٱلصَّ
ا }  أَْجًرا  _ الكھف 2َحَسًنۭ

االلتفات في قولھ (قالوا اتخذ) بصیغة الماضي بعد قولھ :(ینذر) بصیغة المضارع وھو یعني 
ذر الذین یقولون اتخذ هللا ولدا ولكن فعل اتخاذ إنذار المشركین وكان سیاق اآلیة أن یقول :وین

الولد كان موجھا للیھود والنصارى الذین قالوا أن عزیرا علیھ السالم وعیسى علیھ السالم ھم 
أبناء هللا زجاء الفعل مضارعا في :ینذر ألنھ مازال ینذرھم حتى یتوبوا إلیھ  فما زالت الدعوة 

 1قال آبائھم األولون ذلك القول القبیح. مستمرة لألمم القادمة وال یقولون كما

ا َفلََعلَّكَ  إِالَّ  َیقُولُونَ  إِن ِھِھمْۚ  ٰأَْفوَ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َكلَِمةًۭ  ویقول أیضا :{...َكُبَرتْ  ِخعٌ  َكِذًبۭ ـٰ ْفَسكَ  َب  َعلَىٰٓ  نَّ
ِرِھم ـٰ َذا ُیْؤِمُنو لَّم إِن َءاَث ـٰ  ._ الكھف  6أََسًفا} ٱْلَحِدیثِ  اِبَھ

من صیغة الماضي ( كبرت) إلى صیغة المضارع (یؤمنوا) وجاء الفعل بصیغة التفات 
المضارع لیوجھ خطاب لنبیھ بعد إرھاق نفسھ في حال لم یؤمنوا بھ في المستقبل واستمر عدم 

 2إیمانھم .

 _ الكھف 16َیْعُبُدوَن } َوإِِذٱْعَتَزْلُتُموُھم وما وقولھ أیضا :{

(اعتزلتموھم ) وبین صیغة المضارع (یعبدون) وھو خطاب  االلتفات بین صیغة الماضي 
بعضھم لبعض في قولھ اعتزلتموھم في قولھ اعتزلتموھم بالماضي واما ذكر الفعل بالمضارع 

 3:یعبدون أي مازالوا في عبادة هللا وھم مستمرین في عبادتھ جل جاللھ.

 _ الكھف17} ن وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كھفھم ذات الیمیویقول أیضا :{ 

                االلتفات في قولھ:(تزاور) بصیغة المضارع وذلك بعد قولھ: (طلعت) أي من الماضي 
 ن الشمسة والسالم یحكي فیھ هللا تعالى عإلى المضارع فھو خطاب لرسول هللا علیھ الصال

 4ویصور لھ ھذه المعجزة كما ھي في الحاضر.

 

 

.95_ ص:6ابن حیان التوحیدي _ البحر المحیط_ ج _ 1 
255_ ص:15_الطاھر بن عاشور_ التحریر والتنویر_ ج 2 
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لَْعتَ  َلوِ ویقول تعالى أیضا :{ ا ِمْنُھم لََولَّْیتَ  َعلَْیِھم ٱطَّ ا ِمْنُھم َولَُملِْئت ِفَراًرۭ  _ الكھف 18} ُرْعًبۭ

االلتفات في: (ملئت) بصیغة المبني للمجھول وما بین الفعل :(اطلعت ) مبني للمعلوم ، وفائدة 
       س ھذا االلتفات أن یزید في نسبة الرعب ولكي تتمكن الصورة منھ ( ملئت رعبا) من النف

 1التي ترى المشھد فأضاف صیغة المبني للمجھول زیادة في قوة المشھد وحركیتھ.

ُھمْ  لِك ٰویقول أیضا :{ َوَكذَ  ـٰ  _ الكھف 19}  َبْیَنُھمْۚ  لَِیَتَسآَءلُوا۬  َبَعْثَن

          االلتفات مابین فعل الماضي ( بعثناھم) وفعل لمضارع ( یتساءلوا ) وكان مقتضى السیاق 
یقول: بعثناھم فتساءلوا بینھم  ولكنھ ذكر الفعل بصیغة الحاضر لیصور لنا لحظة المحاورة  أنّ 

 2بین الفتیة والنقاش الذي دار بینھم .

اَعةَ  َوأَنَّ  َحقٌّۭ  ہللَِّ  َوْعَدٱ أَنَّ  لَِیْعَلُمٓوا۬  َعلَْیِھم أَْعَثْرَنا لِكَ  َٰوَكذَ ویقول تعالى :{                  ِفیَھآ  َالَرْیبَ  ٱلسَّ
َزُعونَ  إِذ ـٰ اۖ   َعلَْیِھم ٱْبُنوا۬  َفَقالُوا۬ ... أَْمَرُھمْۖ  َبْیَنُھمْ  َیَتَن ًنۭ ـٰ  _ الكھف 21}  ُبْنَی

االلتفات في صیغة المضارع ( یتنازعون) ثم تكلم بصیغة الماضي في الفعل : ( قالوا ) وذكر 
          اللحظة وحین تنازعھم فقالوالفعل بصیغة المضارع في یتنازعون ألنھ یصور لنا تلك 

أي وجدوا حال لنزاعھم وكان أن یقول إذ یتنازعون امرھم فیقولون .فقد أضفى الفعل 
المضارع في :(یتنازعون ) حركیة وتصویر للمشھد الذي حصل مع القوم وكأّنك تشاھده 

 3. بعینیك 

َثةٌۭ  َیقُولُونسَ ویقول أیضا : {  ـٰ اِبُعُھمْ  َثلَ ا َكْلُبُھمْ  َساِدُسُھم َخْمَسةٌۭ  َوَیقُولُونَ  ُھمْ َكْلبُ  رَّ  ِبٱْلَغْیبِۖ  َرْجًمۢ
بِّىٓ  قُل َكْلُبُھمْ  َوَثاِمُنُھم َسْبَعةٌۭ  َوَیقُولُونَ  ِتِھم }  أَْعلَمُ  رَّ  _ الكھف 22ِبِعدَّ

) أي سیقولون عن االلتفات في قولھ :(سیقولون) للتعبیر عن المستقبل وبین الفعل : (یقولون 
أي لیس  راریة قولھم مللداللة على استالفتّیة ویكثروا في القول وھذا التفات ویكلمون عن عدد 

الفتیة فقط بل في عصور أخرى تكلموا فیھ واختلفوا فیھ عن عددھم وفي الوقت الذي عاش فیھ 
 4عصر الرسول علیھ الصالة والسالم والزال االختالف موجود في عدد.
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ا ِثَیاًبا َوَیْلَبُسون َذَھبٍ  ِمن أََساِور ِمنْ  ِفیَھا ل أیضا : {ُیَحلَّْونَ ویقو }  ُسنُدٍسۢ  مِّن ُخْضًرۭ َوإِْسَتْبَرٍقۢ
 _ الكھف 31

االلتفات بین صیغتي المبني للمجھول والمبني للمعلوم في قولھ: ( ُیحلون) و(یلبسون) فجاءت 
بدایة النعیم وزیادة والثانیة فعل معلوم للتبیین الصیغة األولى مبنیة للمجھول لالبتداء أي 

 1والتوضیح عن المكان واألوصاف .

 ُعُروِشَھا َعَلىٰ  َخاِوَیةٌ  َوِھىَ  ِفیَھا أَنَفقَ  َمآ  َعلَىٰ  َكفَّْیھِ  ُیَقلِّبُ  َفأَْصَبحَ  ِبَثَمِره وقولھ أیضا : { َوأُِحیطَ 
لَْیَتِنى َوَیقُول ـٰ ا } أَحَ  ِبَربِّىٓ  أُْشِرك لَمْ  َی  _ الكھف 42ًدۭ

شرك) وقد ذكر الفعل مبنیا االلتفات من المبني للمجھول (أُحیط ) إلى المبني للمعلوم (أُ 
للمجھول ألّنھا عبارة عن إھالكھ بالقوة بعد أن تكبر على العباد ورفض الشكر بنعم هللا فجاءه 

عن عاقبة المتكبرین أما  العذاب رغما عنھ وقد زاد الفعل المبني للمجھول قوة لآلیة لیخبرنا هللا
عن الفعل المبني للمعلوم فقد ذكره لیصور لنا عن الحالة التي كان علیھا ھذا الكافر وقت وقوع 

 2العذاب .

ُھمْ  َباِرَزةًۭ  ٱْألَْرضَ  َوَتَرى ٱْلِجَبال ُنَسیِّرُ  ویقول تعالى :{ َوَیْوم ـٰ ا ِمْنُھمْ  ُنَغاِدرْ  َفلَم َوَحَشْرَن  أََحًدۭ
ُكم َكَما ِجْئُتُموَنا الََّقدْ  َصفًّۭ  َربِّكَ  َعلَى َوُعِرُضوا۬  ـٰ ل َخلَْقَن ةٍۭۚ  أَوَّ  الكھف 48_ 47} َمرَّ

االلتفات بین صیغتي الفعل المضارع ( نسیر ) وبین الفعل الماضي ( وحشرناھم ) حیث جاء 
تقبل الفعل المضارع جمعا بنون العظمة لیبین لنا هللا قوتھ وجبروتھ حیث أّن وقوعھ في المس

داللة على أّنھ لم یحصل بعد ولكنھ قریب الحصول وفي ذلك الیوم تظھر ھذه القوة وكان 
 3لیقول: نحشرھم بدل حشرناھم تنبیھا على تحقیق وقوعھ في الماضي .

والتفات أخر في اآلیة السابقة في قولھ :(عرضوا ) بصیغة الماضي وما بین : (نسیر) وقد ذكر 
 قرر وقوع الفعل وتأكید حدوث العرض والحشر وال مفر الفعل ماضیا للداللة على ت

 4من ذلك الیوم من ھنا فقد أضاف ھذا التلون في األفعال دالالت متعددة على اآلیة.
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ا ُمْشِفِقینَ  ٱْلُمْجِرِمینَ  ویقول تعالى :{َفَتَرى َوْیلََتَنا َوَیقُولُونَ  ِفیھِ  ِممَّ ـٰ َذا َمالِ  َی ـٰ بِ  َھ ـٰ  ُیَغاِدرُ  َال  ٱْلِكَت
ٓ  َوَالَكِبیَرةً  َصِغیَرةًۭ  اۗ  َماَعِملُوا َوَوَجُدوا أَْحَصٰىَھاۚ  إِالَّ  _ الكھف49}َحاِضًرۭ

               م قال :(وجدوا ) بصیغة الماضي  االلتفات في قولھ (یقولون) بصیغة المضارع ث
والمشركین  من المضارع إلى الماضي وقد ذكر الفعل  مضارعا لیصور لنا حال المجرمینأي 

من ذھول وخوف  وحسرة وندامة في انتقل إلى صیغة الماضي لیؤكد لنا حقیقة وقوع الفعل 
المحالة ، أما فیما یخص الفعل :"ترى" فھو لیس مقصود بھ النبي صلى هللا علیھ وسلم ألّنھ 

 1یومئذ في مقامات عالیة .

ِدل ـٰ ِطل َكَفُروا ٱلَِّذینَ  ویقول أیضا :{ َوُیَج ـٰ َخُذٓوا۬  ٱْلَحقَّۖ  لُِیْدِحُضو۬اِبھِ  ِبٱْلَب ِتى َوٱتَّ ـٰ   َوَمآأُنِذُروا۬  َءاَی
ا}   _ الكھف 56ُھُزًوۭ

االلتفات في قولھ:( اتخذوا ) بصیغة الماضي بعد أن قال :( یجادل ) بصیغة المضارع وجاءت 
 زالوا ھذه اآلیة معطوفة على التي قبلھا : (ما نرسل) وقد جاءت مفیدة لمعنى االستدراك أي ال

یجادلون في آیاتنا وھو فعل یصور لنا استمراریة مجادلتھم ، أما فعل : اتخذوا یعني صیروا 
 2آیاتي ھزوا أي وقع فعلھم وجعلوا آیاتي في استھزاء لما أخبرھم بھ هللا .

تِ  ُذكِّر ِممَّن أَْظلَمُ  ویقول أیضا :{ َوَمنْ  ـٰ ِھۦ ِبـٴَاَی َمتْ  َوَنِسىَ  َعْنَھا َفأَْعَرضَ  َربِّ _ 57}  َیَداهُۚ  َماَقدَّ
 .الكھف 

االلتفات مابین صیغتي المبني للمعلوم والمبني للمجھول في قولھ : (ُذكر ) بصیغة المجھول 
و(أعرض) بصیغة المعلوم أي من صیغة المجھول إلى صیغة المعلوم أي جاءھم الھدى 

أعرضوا وسارعوا  والذكر بمعنى ھناك مسببات للذكر وقد بعث هللا مبشرین ومنذرین ولكن
 عل الماضي المبني   فباإلعراض ولم یتركوا مھلة النظر والتأمل وھذا ما تناسب مع ال

 3.للمعلوم
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لَْیھِ  َتْسِطع َمالَمْ  َتأِْویل لِك َٰتْسَتِطع....ذَ  َمالَم ِبَتأِْویل ویقول تعالى :{ ...َسأَُنبُِّئكَ    ا }  عَّ _ 77َصْبًرۭ
 الكھف  80

    االلتفات بین صیغتي الفعل ( تستطع ) و(تسطع) وھنا ُحذفت تاء االستفعال تخفیفا لقربھما 
من مخرج الطاء والمخالفة بینھ وبین قولھ : (ما لم تستطع علیھ صبرا )للتفنن تجنبا إلعادة لفظ 

ّن بعینھ مع وجود مرادفھ  وقد ابتدأ بأشھرھما استعماال وجيء بالثانیة بالفعل المخفف أل
التخفیف أولى بھ ألّنھ إذا كرر تستطع یجعل من تكریره ثقل ، ولم تستطع علیھ صبرا تأكید 

       بین ھذین الفعلین فاألولى تدل  للتعریض علیھ باللوم على عدم صبره. فااللتفات ھنا ما
 1تخفیفا على جھلھ لتلك األمور. دم صبر موسى علیھ السالم والثانیةعلى اللوم على ع

ْنھ َعلَْیُكم َسأَْتلُوا۬  قُل ٱْلَقْرَنْینِۖ  ِذى َعن وقولھ أیضا :{ َوَیْسـٴَلُوَنكَ   _ الكھف 83ِذْكًرا }  مِّ

    االلتفات بین صیغتي الفعل : ( یسئلونك ) و(سأتلو) وھنا بعد أن سأل كفار قریش والیھود 
     رع لتصویر الحالةعن ثالثة امر ومنھا قصة ذو القرنین جاءت ھذه األفعال بصیغة المضا

في ذاك الوقت بعینھ والقول في سأتلو للداللة على المستقبل أي ان هللا بعث بالجواب للرسول 
 2علیھ أفضل الصالة والسالم  ففائدة االلتفات في ھذه اآلیة ھو تحقیق الوعد إجابة بالدعاء .

اوقولھ أیضا :{ ُبُھۥ َفَسْوفَ  َظلَمَ  َمن أَمَّ ِھۦ إَِلى دُّ ُیرَ  ُثمَّ  ُنَعذِّ ُبُھۥ َربِّ ا َفُیَعذِّ ا }  َعَذاًبۭ ْكًرۭ  _ الكھف 87نُّ

االلتفات بین صیغة المبني للمعلوم (سوف نعذبھ ) وصیغة المبني للمجھول ( ُیرّد إلى ربھ ) 
         روا على كفرھم عذبھم فإن أصّ  اإلیمان لىعلى أّن ذي القرنین سیدعو الناس إوھنا تدل 

میتون وذاھبون إلى الحساب والعقاب ال محالة ولھذا جاءت بصیغة المجھول ثم ُیردون أي 
 3تأكیدا على حقیقة وقوع األمر .
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ُعٓوا ویقول أیضا :{ َفَما ـٰ ُعوا َوَما َیْظَھُروهُ  أَن ٱْسَط ـٰ ا }  لَھُ  ٱْسَتَط  _ الكھف 97َنْقًبۭ

اسطاعوا تخفیف استطاعوا كما قلنا االلتفات بین صیغتي الفعل :( اسطاعوا )و ( استطاعوا) 
في اآلیة السابقة ولم یكرر الكلمة كراھیة في الّتكرار وقد ابتدأ باألخف منھما ؛ ومقتضى 
الظاھر ان یبتدأ بفعل استطاعوا ألّنھ ُیثقل بالتكریر كما وقع في قولھ السابق مع موسى 

موقع فیھ ألن استطاعة ثقب والخضر علیھما السالم وھنا إیثار فعل ذي الزیادة في المبنى ب
السد أقوى من استطاعة تسلقھ فھذا من مواقع داللة زیادة المبنى على زیادة المعنى ؛ ولھذا 
خفف الفعل األول ألّن الفعل األول أخف أسھل في تسلق السد والفعل الثاني صعب جدا ولھا 

 1ثقلھ .

م وقولھ أیضا :{ َوَعَرْضَنا فِ  َیْوَمِئذٍ  َجَھنَّ ـٰ  ِذْكِرى َعن ِغَطآءٍ  ِفى أَْعُیُنُھمْ  َكاَنتْ  ٱلَِّذینَ  َعْرًضا ِرینَ لِّْلَك
 _ ال كھف  101َسْمًعا }  َیْسَتِطیُعونَ  َال  َوَكاُنوا۬ 

    االلتفات من صیغة الماضي ( عرضنا ) إلى المضارع : ( ال یستطیعون)  أي من الماضي 
ق وقوعھ وكذلك لیصور لنا لحظة ذاك إلى المضارع للداللة على أّن الفعل سیقع وھو أمر محق

 2الحدث .

َمآ  لْ قویقول أیضا :{ ُ ْثلُُكم َبَشرٌ  أََنا۠  إِنَّ َمآ  إِلَىَّ  ُیوَحىٰ  مِّ ُھُكمْ  أَنَّ ـٰ ھٌۭ  إِلَ ـٰ  َربِِّھۦ لَِقآءَ  َیْرُجوا َكانَ  َفَمن ِحدٌۭۖ  ٰوَ  إِلَ
ا َعَمًالۭ  َفْلَیْعَملْ  لًِحۭ ـٰ ِھۦٓ ِبِعَباَدة ُیْشِركْ  َوَال  َص ا }  َربِّ  _ الكھف 110أََحًدۢ

        االلتفات في قولھ :(یشرك)  بصیغة المبني للمعلوم بعد ان تكلم بصیغة المبني للمجھول 
في : (ُیوحى) وقد جاء الفعل مبنیا للمجھول تنویھا من هللا جل جاللھ بالمعجزات التي اعطاھا 

مشركین بذلك وبأن الرسول لم یبعث إلى نبیھ المصطفى علیھ الصالة والسالم وھو یخبر ال
ھدف الدعوة ھو عبادة هللا وجاءت بصیغة وادث الماضیة والقرون الخالیة وأّن لإلخبار عن الح

المجھول ألّنھ بشر مثلھم ُیوحى إلیھ أما عن الفعل الثاني المبني للمعلوم فھو إشراك من تلقاء 
 3أنفسھم دون إجبارھم بذلك .
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 المستخرجة من قبل على شكل  جدول : _ وضع صور االلتفات2

 االلتفات بالضمائر :  أ_

 نوع االلتفات الملتفت إلیھ الملتفت عنھ  رقمھا  اآلیة 
الحمُد ہلل الذي أنزل على 

 عبد الكتاب ... فلعلك باخعٌ 
ِخعٌۭ  َفلََعلَّكَ  َعْبِدهِ  َعلَىٰ  6_1 ـٰ  َب

ْفَسكَ   نَّ
من غیبة إلى  

 خطاب 
على الحمد ہلل الذي أنزل 

ولم یجعل    عبده الكتاب
ما على  ... إنا جعلنا.

 زینًة لھا  األرض

 ٱلَِّذىٓ  ہلِلَِّ  ٱْلَحْمدُ  7_1
 أَنَزلَ 

ا  غیبة إلى تكلم  َجَعْلَنا إِنَّ

وإّنا لجاعلون ماعلیھا 
صعیدا جرزا أم حسبت 
أّن أصحاب الكھف 

 والَرقیم 

ا 9 ِعلُونَ  َوإِنَّ ـٰ  تكلم _ غیبة  َحِسْبتَ  لََج

بأھم نقص علیك ن نحن
بالحق إنھم فتیة أمنوا 

 برّبھم 

ِھمْ  َنقُصُّ  نَّْحنُ  13  تكلم غیبة  َربِّ

ذلك من آیات هللا من یھد 
هللا فھو المھتد ... وُنقلبھم  

 ذات الیمین 

تِ  لِكَ  ٰذَ  18_17 ـٰ  ِمْنَءاَی
 ٱہللَِّۗ 

 الغیبة _ تكلم َوُنَقلُِّبُھمْ 

وكذلك أعثرنا علیھم 
 د هللا حقلیعلموا أّّن وع

 تكلم _ غیبة  لَِیْعلَُمٓوا۬  أَْعَثْرَنا 21

واصبر نفسك مع الذین 
یدعون ربھم وال تطع من 

 أغفلنا 

مخاطب _غیبة  َیْدُعوَن/ أَْغَفْلَنا َوٱْصِبرْ  28
 مخاطب _ تكلم  

وقل الحق من ربكم فمن 
شاء فلیؤمن ومن شاء 

 فلیكفر إّنا اعتدنا 

 ِمن ٱْلَحقُّ  قُل 29
ُكمْۖ  بِّ  رَّ

المخاطب _  أَْعَتْدَنا
 التكلم 

واضرْب لھْم َمَثل الَحَیاة 
نًیا كماء أنزلناه من  الدُّ

 السماء ...وكان هللا 

ھُ  45 ـٰ ُ  َوَكانَ  أَنَزْلَن  التكلم _ الغیبة  ٱہللَّ

وحشرناھم فلم نغادر منھم 
 أحدا وُعرُضوا على رّبك 

ُھمْ  47 ـٰ  تكلم _ غیبة  َربِّكَ  َعلَىٰ  َوَحَشْرَن
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وُعرُضوا على رّبك لقد 
جئتمونا كما خلقناكم أول 

 مرة

ُكمْ  َوُعِرُضوا۬  48 ـٰ  غیبة _ تكلم  َخلَْقَن

وال یظلم رّبك أحًدا ...وإذ 
 قُلنا 

 غیبة _ تكلم قُْلَنا َربُّكَ  َیْظلِمُ  َوَال  50_49

ففسق ھن أمر رّبھ 
أفتتخذونھ وذریتھ أولیاء 

 من دوني 

ۗۦٓ  َعنْ  51_50 ِھ  غیبة _ تكلم  ُدوِنى ِمن أَْمِرَربِّ

للمالئكة  َوإِْذقُْلَنا
م ووی....آلدم أسجدوا ۬

 یقول نادوا شركائي

 تكلم _ غیبة َیقُولُ  قُْلَنا 52_49

ولقد صرفنا ھذا القرآن 
تأتیھم سنة ...للناس 

 األولین 

ْفَنا 55_54  تكلم _ غیبة  َتأِْتَیُھمْ  َصرَّ

ومن أظلم ممن ُذكر 
بآیات رّبھ فأعرض عنھا 

ونسَي ما قدمت یداه إّنا 
 جعلنا...

تِ  57 ـٰ  غیبة _ تكلم  َجَعْلَنا َربِِّھۦ ِبـٴَاَی

أنا جعلنا على قلوبھم أكنة 
 وّربك الغفُوُر ذو الرحمة 

اَجَعْلَنا 58_57  تكلم _ مخاطب ٱْلَغفُورُ  َوَربُّكَ  إِنَّ

وتلك القرى أھلكناھم لّما 
ظلموا وجعلنا لمھلكم 

 موعًد ا 

ُھمْ  59 ـٰ  غیبة _ تكلم  َوَجَعْلَنا أَْھلَْكَن

أولئك الذین كفرو ابآیات 
ربھم ولقائھ فحبطت 

أعمالھم فال ُنقیم لھم یوم 
 القیامة وزنا 

تِ   ـٰ ِھمْ  ِبـٴَاَی  غیبة_ تكلم ُنِقیمُ  َفَال  َربِّ
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 باألعداد : ب_االلتفات

لھا ولم كلتا الجنتین آتت أك
تظلم منھ شیئا وفجرنا 

 ودخل جنتھ...خاللھما 

َتْینِ  ِكْلَتا 35_32 َتُھۥ َوَدَخلَ  ٱْلَجنَّ  مثنى _ مفرد َجنَّ

اسجدوا وإذ قلنا للمالئكة ۬
 اولیاء من دوني ...دمألل

 جمع _ مفرد ُدوِنى ِمن َوإِْذقُْلَنا 50

وما نرسل المرسلین 
 واتخذوا آیاتي ...

 جمع _ مفرد آیاتي  َوَماُنْرِسلُ  56

فلما بلغا مجمع بینھما 
 نسّي حوتھما فاتخذ سبیلھ  

َخذَ  بلغا  61  مثنى_ مفرد َسِبیلَُھۥ َفٱتَّ

قال أرأیت إذ أوینا إلى 
واتخذ سبیلھ ...الصخرة 

 في البحر عجبا

َخذَ  أََوْیَنآ  63  مثنى_ مفرد َسِبیلَُھۥ َوٱتَّ

... فأردت أن أعیبھا 
 بدلھما رّبھمافأردنا أن یُ 

 مفرد_ جمع  َفأََرْدَنآ  أَِعیَبَھا 81

وعرضنا جھنم یومئذ 
 في غطاء عن ذكري ...

 جمع _مفرد  ِذْكِرى َعن َوَعَرْضَنا 101

وعرضنا جھنم  
اتخذوا عبادي من ..یومئذ
 دوني 

 جمع _ مفرد ُدوِنىٓ  ِمن َوَعَرْضَنا 102

قل لو كان البحر مداًدا 
لكلمات ربي لنفذ البحر 

 ...ولو جئنا بمثلھ مددا 

 مفرد_ جمع  ِجْئَنا َولَوْ  َربِّى 109

 ج_االلتفات المعجمي :

وما یعبدون إال هللا فأووا 
إلى الكھف ینشر لكم رّبكم 

 من رحمتھ

ُكم هللا  16  معجمي  َربُّ

وترى الشمس إذا طلعت 
كھفھم ذات تزاور عن 

 الیمین إذا غربت تقرضھم 

 معجمي  َتْقِرُضُھمْ  َورُ  ٰاتَّزَ  17

إال أن یشاء هللا واذكر 
 رّبك 

 معجمي  رّبكم هللا  24
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ویوم یقول نادوا شركائي 
 الذین زعمتم فدعوھم 

 معجمي  َفَدَعْوُھمْ  َناُدوا۬  52

 د_ االلتفات باألفعال :

َخذَ  َوُینِذرَ  4 وُینذر الذین قالوا اتخذ هللا  ُ   ٱتَّ مبني للمجھول_  ٱہللَّ
 مبني للمعلوم

كبرت كلمًة تخرج 
 یؤمنوا بھذا الحدیث ...

ماضي _  ُیْؤِمُنوا۬  َكُبَرتْ  6
 مضارع

 مضارع -ماضي  َیْعُبُدونَ  ٱْعَتَزْلُتُموُھمْ  16 اعتزلتموھم وما یعبدون 
وترى الشمس إذا طلعت 

 تزاور عن كھفھم 
 ماضي_ مضارع  َورُ  ٰاتَّزَ  َطلََعت 17

ھم لولّیت یلو اطلعت عل
 منھم فرار ولُملئت منھم 

لَْعتَ  18 مبني للمجھول_  َولَُملِْئتَ  ٱطَّ
 مبني للمعلوم

ُھمْ  19 وكذلك بعثناھم لیتساءلوا ـٰ  ماضي_ مضارع   لَِیَتَسآَءلُوا َبَعْثَن
وكذلك أعثرنا علیھم 

إذ یتنازعون ...لیعلموآ 
 بینھم أمرھم

َزُعونَ  أَْعَثْرَنا 21 ـٰ ماضي _  َیَتَن
 مضارع 

سیقولون ثالثة رابعھم 
 كلبھم ویقولون خمسة ...

بین صیغتي فعل  َوَیقُولُونَ  َسَیقُولُونَ  22
 المضارع

ُیحلون فیھا من أساور من 
 ذھب ویلبسون ثیاباً 

مبني للمجھول  َوَیْلَبُسونَ  ُیَحلَّْونَ  31
 _مبني للمعلوم

أُحیط بثمره فأصبح یقلب 
 كفیھ على ما أنفق 

مبني للمجھول_  أَنَفقَ  َوأُِحیطَ  42
 مبني للمعلوم 

ویم نسیر الجبال ونرى 
 األرض بارزة وحشرناھم 

ُھمْ  ُنَسیِّرُ  47 ـٰ مضارع _  َوَحَشْرَن
 ماضي 

ویم نسیر الجبال 
 ُعرضوا على رّبك ...

مبني للمعلوم _  ُعِرُضوا۬  ُنَسیِّرُ  48
 ي للمجھولمبن

وُیجادُل الذین كفروا 
 واتخذوا آیاتي ...

ِدلُ  56 ـٰ َخُذٓوا۬  َوُیَج  مضارع_ ماضي  َوٱتَّ

ُذكر بآیات ربھ فأعرض 
 عنھا 

رَ ذُ  57 مبني للمجھول_  َفأَْعَرضَ  كِّ
 مبني للمعلوم 

 إّنا جعلنا على قلوبھم أكنةً 
 أن یفقھوه 

ا 57  ماضي _مضارع  َیْفَقُھوهُ  َجَعْلَنا إِنَّ
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سأنبئك بتأویل مالم تستطع 
تأویل مالم تسطع علیھ ...

 صبرا 

بینم صیغتي فعل  ْسِطعاَ  َتْسَتِطع 82_78
 المضارع 

سئلونك عن ذي القرنبن ویَ 
 قل سأتلو علیكم منھ ذكرا 

 بین صیغتي الفعل  َسأَْتلُوا۬  َوَیْسـٴَلُوَنكَ  83

فسوف ُنعذبھ ثم ُیرد إلى 
 رّبھ 

ُبُھۥ 87 مبني للمعلوم_  ُیَردُّ  ُنَعذِّ
 مبني للمجھول

فما اسطاعوا أن یظھروه 
 وما استطاعوا لھ نقبا 

ُعٓوا۬  97 ـٰ ُعوا۬  ٱْسَط ـٰ  بین صیغتي الفعل  ٱْسَتَط

وعرضنا جھنم یومئذ 
وكانوا ال یستطیعون ...

 سمعا

ماضي _  َیْسَتِطیُعونَ  َال  َوَعَرْضَنا 101
 مضارع 

ُیوحى إلي أّنما إلھكم إلھ 
فمن كان یرجو لقاء واحد 

رّبھ فلیعمل عمال صالحا 
 وال ُیشرك بعبادة ّربھ أحُدا

مبني للمجھول _  َفْلَیْعَملْ  ُیوَحىٰ  110
 مبني للمعلوم
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  :خاتمة 
وف�ي خت��ام ھ��ذا البح��ث یمك�ن الخل��وص إل��ى مجموع��ة م�ن النت��ائج والت��ي كان��ت دراس��ة       

بسیطة في رصد صور االلتفات في سورة من سور الق�رآن الك�ریم وھ�ي س�ورة الكھ�ف وكیفی�ة 
 تحقق االعجاز القرآني من خالل ھذا األسلوب وھذه النتائج مفادھا أن: 

 ن مصطلح الترك والتحویل واللّي واالنصراف._ االلتفات في تعریفھ اللغوي ال یخرج ع
_ ف��ي تعریف��ھ االص��طالحي ھ��و التح��ول ف��ي التعبی��ر الكالم��ي باس��تخدام أح��د الط��رق الم��ذكورة 

قتض�ي مخالف�ة األص�ل االلتف�ات ل�ون م�ن أل�وان الص�یاغة ی وأن .الغیبة )  –الخطاب  –(التكلم 
 ات التي جرى ذكرھا من قبل . مخالفة لفظیة أو معنویة باستخدام الطرق المتعددة لاللتف

_ االلتفات موجود ف�ي الق�دیم والح�دیث وأول م�ن أش�ار إلی�ھ بھ�ذا االس�م األص�معي إال أّن�ھ ك�ان 
موجود من قبل ف�ي ثنای�ا مص�طلحات ع�دة: ك�الترك واالنتق�ال واالعت�راض والع�دول والخ�روج 

  .عن مقتضى الظاھر
فھ فمنھم من قال بأنھ ضمن علم المعاني _ اختلف البالغیون في انتساب ھذا األسلوب في تصنی

ق�د أجم�ع النق�اد أن�ھ ومنھم من قال أنھ ض�من عل�م البی�ان وم�نھم م�ن ق�ال م�ن ض�من عل�م الب�دیع 
 األسلوب الوحید الذي جرى فیھ ھذا االختالف .

ا یش�مل التف�ات م�_ أنواع االلتفات ال تنحصر على التفاتات الضمائر فقط كم�ا أش�ار ال�بعض وإن
الجم�ع) وااللتف�ات  -التثنی�ة –األم�ر) والتف�ات الع�دد ( اإلف�راد  –المض�ارع  -الماض�ياألفعال ( 

 المعجمي الذي فیھ نتحدث عن المفردات التي تتشابھ معانیھا وتستخدم في دالالت مختلفة .
في عدة أمور منھا أنھ ی�ؤدي إل�ى ط�رد الس�أم  وتطری�ة لنش�اط الس�امع  ن_ جمالیة االلتفات تكم

 وإیقاظا لإلصغاء وكذلك محاولة الزج بالمتلقي وتوریطھ في القضایا التي یتناولھا الخطاب .
التنبی��ھ والتعم��یم وقص��د  : منھ��ا قص��د التعظ��یم وقص��دع��ن فوائ��ده ف��تكمن ف��ي ع��دة مقاص��د _ أ

 .المبالغة
أنَّ االلتف�ات یحق�ق االعج�از القرآن�ي بنس�بة كبی�رة لم�ا ل�ھ  لتطبیقي تب�ین  _ ومن خالل  التحلیل ا

 من أسرار  وما یتركھ من أثر في السامع .
، فقد وجدت تسعة  بكثرة  _سورة الكھف تزخر بأسلوب االلتفات إال أنھا لم تشمل كل أقسامھ

     عشر التفاتا في مجال التفات الضمائر وتسع التفاتات في مجال التفات العدد وأربع التفاتات 
وواحد وعشرین التفات في مجال التفات األفعال مّما یؤكد أّن االلتفاتات الموجودة في المعجم  

      على أن حركیة السورة بكثرة ھي التفات األفعال بنسبة كبیرة والتفات الضمائر وھذا یدل 
في استمرار دائم لّما تحتویھ من حوارات متعددة بین الفتیة وبین صاحب الجنتین وبین موسى 
 علیھ السالم  وفتاه وبین موسى وسیدنا الخضر وبین ذي القرنین وأھل القریة وكذلك ما تحویھ 

 من قصص للعبرة واالتعاظ . 
د ٌ فیھ كثیر من أسلوب االلتفات على غرار سورة وخالصة األمر أن القرآن الكریم موجو

یحدثھ للسامع وما لھ من خبایا ومكنونات  اجد مھم لمّ  بلكھف التي كانت حافلة بھ وھو أسلوا
تحتاج للدراسة ؛ ویبقى الباب مفتوحا لألبحاث والدراسات لتتواصل في الخطاب القرآني 
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دركھا كما مھ التي ال یسع أي دارس أن ین علومباعتباره الكالم الذي سیظل یمنح اإلنسانیة 
أوصي الباحثین والطالب في دراسة ھذا االعجاز البالغي المحقق من وراء االلتفات والغوص 

 في الكتب التراثیة القدیمة .
وفي األخیر ال یسعن إال أن أس�ئل هللا العل�ي الق�دیر أن یجع�ل ھ�ذا العم�ل خالص�ا لوجھ�ھ الك�ریم  

وإن ش�اء هللا یك�ون ھ�ذا العم�ل ؛ ورجاءي أن أكون قد استوفیت بعض جوانب البحث ولو قل�یال 
وما ت�وفیقي إال ب�اہلل علی�ھ توكل�ت إلی�ھ أنی�ب وص�لى هللا ؛  وبحوث أخرى فاتحة لدراسات مقبلة 

لى سیدنا محمد وعلى ألھ سبحان ربك رب العزة عّما یصفون وس�الم عل�ى المرس�لین والحم�د ع
 ہلل رب العالمین .
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 قائمة المصادر والمراجع:

 حفص عن عاصم بروایة القرآن الكریم  •

 م . 1978_ 6_ابراهیم أنیس_ من أسرا اللغة _ مكتبة األنجلو  المصریة ط1

_ابـــن المعتـــز _كتـــاب البـــدیع تـــح عرفـــان مطرجـــي _مؤسســـة الكتـــب الثقافیـــة للطباعـــة والنشـــر 2

 م .2012هـ 1433_ 1والتوزیع بیروت لبنان ط

النـاظم _ المصـباح فـي المعـاني والبیـان والبـدیع _تـح عبـد الجلیـل یوسـف_ مكتبـة اآلداب _ابن 3

 للنشر والتوزیع _ د. ط _ د. ت .

) _الخصـائص _ دار الكتـب العلمیـة _ بیـروت لبنـان _ الفتح عثمـان بـن جنـي  أبو_ابن جني(4

 د. ط _ د. ت .

محمـد حبیـب ابـن خوجـة دار الغـرب _ابن حازم القرطاجني_ منهـاج البلغـاء وسـراج األدبـاء تـح 5

 م.1986_ 3اإلسالمي بیروت لبنان _ط

_ابــن حیــان التوحیــدي _تفســیر البحــر المحــیط_  تــح أحمــد محمــود عبــد الموجــود ،علــي محمــد 6

 م.1993هـ_ 1413_ 1میعوض _ دار الكتب العلمیة بیروت لبنان_ ط

الجـــوزي للنشـــر والتوزیـــع _ابـــن عثیمـــین محمـــد بـــن صـــالح _ تفســـیر القـــرآن الكـــریم _ دار ابـــن 7

 هـ.1423_ 1السعودیة _ ط

_ابن عطیة (أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطیـة األندلسـي )المحـرر الـوجیز فـي تفسـیر 8

_ 1الكتـــاب العزیـــز_ تـــح عبـــد الســـالم عبـــد الشـــافي محمـــد _دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت لبنـــان ط

 م.2001هـ _ 1422
ب��د الس��الم محم��د ھ��ارون _دار الفك��ر للطباع��ة اب��ن ف��ارس _ معج��م مق��اییس اللغ��ة _ت��ح ع_9

 م .1979ھـ_ 1399والنشر والتوزیع _بیروت لبنان د. ط _ 
هــ 1493 2_ابن قتیبة _تأویل مشكل القـرآن _ تـح أحمـد صـقر _ مكتبـة التـراث _ القـاهرة ط10

 م .1973_ 
_ _ تح عامر أحم�د حی�در_ _دار ص�ادر بی�روت لبن�ان د2ابن منظور _ لسان العرب مج_11

 ط _ د ت .
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_أبو جعفر بن الزبیر الغرناطي _ البرهان في ترتیـب سـور القـرآن تـح محمـد شـعباني _ وزارة 12

 م.1990هـ_ 1410األوقاف والشؤون اإلسالمیة _ المغرب _ د. ط _ 

_أبــو منصــور الثعــالبي _ فقــه اللغــة وســر العربیــة _ تــح یاســین األیــوبي _ المكتبــة العصــریة 13

 م.2010هـ _ 1433د. ط _  صیدا بیروت لبنان _

) الصــناعتین _ تــح محمــد حســن بــن عبــد اهللا بــن ســهل العســكري  أبــو_أبــو هــالل العســكري (14

 م.1952هـ _ 1371_ 1حاوي ومحمد أبو الفضل هیثم _ دار إحیاء الكتب العربیة _ ط

 م.1984_ 1_أحمد بركات _دراسات في البالغة _ دار الفكر _ عمان األردن ط15

(شــهاب الــدیم محمــود األلوســي البغــدادي ) روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن الكــریم  _األلوســي16

 والسبع المثاني ) دار التراث العربي بیروت لبنان د. ط_ د .ت.

)_ اعجـاز القـرآن _تـح أحمـد صـقر _ دار المعـارف مصـر د. البـاقالني بكـر أبـو_البـاقالني (17

 ط _ دـ.ت .

_مكتبـــة دنـــدیس  6ة القـــرآن الكـــریم فـــي االعجـــاز_مج_ بهجـــت عبـــد الواحـــد شـــیخلي _ بالغـــ18

 م .2001هـ_ 1422 1عمان األردن _ ط

_ 1_حسن اسماعیل _ النظم البالغـي بـین النظریـة والتطبیـق _ دار الطباعـة المحمدیـة _ ط19

 م. 1983

_حســـن طبـــل _ أســـلوب االلتفـــات فـــي البالغـــة القرآنیـــة دار الفكـــر العربـــي المعاصـــر_ د. ط 20

 م.1998هـ _ 1418_

_الــرازي (محمــد الــرازي بــن ضــیاء الــدین عمــر ) مفــاتیح الغیــب (التفســیر الكبیــر) دار الفكــر 21

 م.1981هـ_ 1401_ 1للطباعة والنشر والتوزیع ط

) البرهـان فـي علـوم القـرآن  تـح اإلمام بدرالدین بن محمد بن عبد اهللا الزركشي _ الزركشي (22 

ــــراث  ــــدمیاطي _ دار الت ــــو الفضــــل ال ــــاهرة د. ط _ أب ــــع الق هـــــ _ 1427للطباعــــة والنشــــر والتوزی

 م .2006
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) _ تفسـیر الكشـاف عـن حقـائق الخـوارزمي عمـر بـن محمـود اهللا جـار قاسـم وأب(_ الزمخشري23

التنزیل وعیون األقاویل فـي وجـوه التأویـل _ تـح خلیـل مـأمون شـیخا _ دار المعرفـة بیـروت لبنـان 

 م.2009هـ _ 1430_  3_ ط

_ أســاس البالغــة _تــح محمــد باســل عیــون الســود_ دار الكتــب العلمیــة بیــروت الزمخش��ري _24

 م .1998هـ_ 1419_ 1لبنان ط

_ الّســكاكي_ مفتــاح العلــوم _ تــح _ عبــد الحمیــد هنــداوي _ دار الكتــب العلمیــة بیــروت لبنــان 25

 م,2000هـ_ 1420_ 1ط

شـیرازي الشـافعي)_ عبـد _ الشافعي  (محمد بن عبد الرحمن بن محمد بـن عبـد اهللا اإلیجـي ال26

 م .2004هـ_ 1424_  1الحمید هنداوي_ دار الكتب العلمیة بیروت لبنان_ ط

 م.1965_ شوقي ضیف _ البالغة تطور وتاریخ _ دار المعارف القاهرة مصر_ د. ط _ 27

_ الشوكاني(محمد بن علي محمد الشوكاني ) _ فتح القدیر الجامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة 28

 م.2007هـ_ 1428_ 4التفسیر_ تح یوسف الغوش _ دار المعرفة بیروت لبنان_ ط في علم

_ شوكت عبد الرحمن درویش _ االلتفات نحویا فـي القـرآن الكـریم_ المكتبـة الوطنیـة _عمـان 29

 م. 2008األردن د. ط 

ـــدین بـــن األثیـــر _ المثـــل الســـائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر_ مـــج30 _ تـــح أحمـــد 2_ ضـــیاء ال

 _ د. ت .2، بدوي طبانة _ دار النهضة مصر طالحوني 

_ الطبــــري _ جــــامع البیــــان عــــن تأویــــل القــــرآن _تــــح بشــــار عــــواد معــــروف ، عصــــام فــــارس 31

 م .1949هــ_ 1415_ 1الخرستاني _ مؤسسة الرسالة ط

_ عبد الجلیل مرتاض _ العربیة بین الطبع والتطبیع _ دیـوان المطبوعـات الجامعیـة د. ط _ 32

 م .1993

_ دار القلـم 2ج فنونهـا، علومهـا ،أسسـها_عبـد الـرحمن الحبنكـة المیـداني _ البالغـة العربیـة  33

 م .1996هـ _ 1416_ 1دمشق سوریا _دار الشامیة بیروت لبنان _ ط
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_عبـــد اهللا صـــولة _ الحجـــاج فـــي القـــرآن الكـــریم مـــن خـــالل أهـــم خصائصـــه األســـلوبیة _دار 34

 م.2001_ 1الفارابي بیروت لبنان _ ط

الطـــراز المتضـــمن __ العلـــوي الیمنـــي (یحـــي بـــن حمـــزة بـــن علـــي بـــن ابـــراهیم العلـــوي الیمنـــي )35

ـــوم حقـــائق االعجـــاز _ج هــــ 1323_ دار الكتـــب الخدیویـــة _مصـــر د.ط  2ألســـرار البالغـــة وعل

 م .1974_

_ قدامــة بــن جعفــر _ نقــد الشــعر_ تــح محمــد عبــد المــنعم خفــاجي دار الكتــب العلمیــة بیــروت 36

 _ د. ت .لبنان د. ط 

) _ العمدة في محاسن الشعر ونقـده  علي حسن بن رشیق القیرواني األزدي  (أبو_ القیرواني 37

 م.1989هـ _ 1401_ 5تح_ محمد محي الدین عبد الحمید _ دار الجیل بیروت لبنان _ ط

ـــــة _ القـــــاهرة _مصـــــر _ ط 38 _ 4_ محمـــــد أبـــــو موســـــى _ خصـــــائص التراكیـــــب مكتبـــــة وهیب

 م.1996هـ_ 1416

_ محمد السید شـیخون _ البالغـة الوافیـة_ مكتبـة الكلیـات األزهریـة _ القـاهرة مصـر _ د. ط 39

 م. 1998_ 

_ محمد الطاهر بن عاشور تفسیر التحریر والتنویر_ _ الـدار التونسـیة للنشـر والتوزیـع _ د. 40

 م.1984ط_ 

لفكـر العربـي _ _ البالغة القرآنیـة فـي تفسـیر الزمخشـري _ دار ا _ محمد حسین أبو موسى 41

 د. ط د . ت .

_ محمد حسین سالمة _ االعجاز البالغي في القـرآن الكـریم _ دار األفـاق العربیـة _ مصـر 42

 م.2002هـ_ 1423_ 1ط

 _ محمد متولي الشعراوي _ تفسیر سورة الكهف _ دار أخبار الیوم _ د. ط _د. ت .43

ة والمـــنهج _ دار الفكـــر المعاصـــر _ وهبـــة الزحیلـــي _ التفســـیر المنیـــر فـــي العقیـــدة والشـــریع44

 م.1991هـ_ 1411_ 1بیروت لبنان _ ط
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 الفھرس:
 

 الصفحة الموضوع

 أ_ ب مقدمة 

 26_ 7 في أسلوب االلتفات 

 8_7 تعریف االلتفات 

 7 أ_ لغة 

 8 ب_ اصطالحا 

 13_9 أقوال العلماء في االلتفات 

 12_9 أ_ القدماء 

 13_12 ب_ المحدثین 

 26_14 أنواع االلتفات وجمالیاتھ 

 21_14 أنواع االلتفات 

 24_21 جمالیة االلتفات 

 26_ 24 أھداف االلتفات 

 _28 أسلوب االلتفات في سورة الكھف 

 31_28 التعریف بالسورة 

 29_28 تسمیة السورة وسبب نزولھا

 31_30 موضوع السورة 

 43_ 32 استخراج صور االلتفات من سورة الكھف 

 38_32 االلتفات بالضمائر 

 41_39 االلتفات بالعدد 

 42 االلتفات المعجمي 

 48_43 االلتفات باألفعال 
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 53_49 وضع صور االلتفات المستخرجة من قبل على شكل جدول 

 56_55 خاتمة

 61_58 المراجع  و قائمة المصادر

 64_63 الفھرس

 
 

 
 


