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 وأزكاهبلغ احلمد ، حنمده سبحانه أإلسالم يند، ومّن علينا بلإلميانباسم اهلل واحلمد هلل الذي هدانا     
وعلى أمجعني   دنا حممد خري خلق الّله دليال للحائرين سيّ  واملهديي ونسلم على املبعوث رمحة للعاملني ونصلّ 

 بعد: اأمّ  األخيار، ومن تبعهم من األبراروصحبه  األطهارله آ
يوم الّدين،  إىل ن الكرمي الّنص املعجز بفصاحته وبالغته وبيانه، فقد جعله الّله املعجزة اخلالدة الباقيةالقرآ يعدّ 
ل، سراج ال العقول، وظهرت فصاحته على كل مقو ل الذي ليس باهلزل هبرت بالغته الكالم اجلزل الفص فهو
، ومن جعله وراء ظهره فقد خسر فله احلسىن وزيادة بأحكامهك وشهاب ال خيمد نوره، من متسّ  ضياؤه خيبو

عابدون وعلم ال هذا الكتاب اعتىن به الّصحابة وتناقله الّناس خلفا عن سلف وعّظمهيادة وفقد الّسعادة، و الرّ 
وخباياه، واستنبطوا منه  أسرارهوغاصوا فيه الكتشاف  عليه العلماء بالّدراسة والتمحيصقبل قدره اجملاهدون وأ

من منزع يكون له  أنعلم من علوم العربية البّد  ، فكلّ قواعدهم آياتهيف ظالل  سواوأسّ  العلوم والفنون شّت 
 فليس له برهان. وإاّل ن القرآ

يف العقول  معانيه لتستقرّ  إيصالن وحرصت على د حظيت مبكانة رفيعة يف ّظل القرآية وعلومها قفالّلغة العرب
 أساليبين بدراسة ه ع  نّ لوم الّّت تستحق االهتمام وخاصة أالع أهمّ وتعلق يف الّنفوس، ويعترب علم البالغة من 

زين االلتفاف يف القران الكرمي" مركّ  أسلوبوهو: " األساليبحد هذه أ إىل قناتطرّ  ن الكرمي، و يف حبثنا هذاالقرآ
اختيار هذا املوضوع يف  إىلالّت دفعتنا  األسباببرز هذه الّدراسة، ومن أ إلثراء كنموذجعلى "سورة املائدة"  

فيها من نكات لطيفة،  هتا ملااتقسيماهتا وتفريع راسات البالغية بكلّ متها: ميولنا الّشخصي وشغفنا بالدّ مقدّ 
ومعرفة  أسرارهن الكرمي وكشف الّتوسع يف معاين القرآ املوضوع، وحماولةمعارفنا هبذا  إثراءبة يف وكذلك الّرغ

 اأمّ ، أساليبهاالبالغة العربية والّتعرف على  أصولخري جمال لضبط  هبأنّ ام خباياه ومعانيه وقد اخرتناه ليقيننا التّ 
 وإظهار األسلوببدراسة مستقلة حتاول رصد صور هذا  تظفرمل  اأنّ هو  ب اختيارنا لسورة املائدة كمدونةسب

 .أسراره
كتب البالغة،   هاتأمّ ن الكرمي، والسماح لنا بالغوص يف القرآ إعجاز إثباتهذا املوضوع تكمن يف  يةأهّ و    

وطرائق كالمنا بالرّقي  ألذواقناالعا وفهما ملعاين الكتاب احلكيم وتسمح فاسري الّت تزيدنا اطّ وكذلك كتب التّ 
 والّسمو.

 آياتمنها بغية فهم  الّدراسات البالغية واالنتفاع إىلحتقيقه فهو حماولة الّولوج  إىلاهلدف الذي نصبو  اأمّ    
، ولبلوغ أقسامهعريف به وبيان التّ  وحماولةااللتفات،  بأسلوب الّت جاءت مرتبطةالقران الكرمي وبيان  معانيها 
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 ؟أقسامه أّهمهي  االلتفاف؟ وما أسلوبهو  جب علينا طرح جمموعة من التساؤالت وهي: ماهذه الغاية توّ 
 سورة املائدة منه؟. وما حظّ 

ذنا من املنهج جوانب املوضوع واخت بأهمّ  لإلحاطةبع املنهج الوصفي تّ ن ن  أوقد اقتضى موضوع حبثنا هذا    
 مساعدة على حتليل صور االلتفات. أداةحليلي كذلك التّ 

 فصول وخامتة. أربعةمتهيدا،  :ة تضّمنتاعتمدنا يف دراستنا هذه على خطّ  وقد   
 أسلوبحول  أقواهلمبعنا فكانت البداية بتمهيد ضمّنا فيه ماهية البالغة عند القدماء واحملدثني، كما تتّ 

 الثالثة لاللتفات: األقسامفصيل ثالث فصول نظرية تناولنا فيها بالتّ  إىلقنا تطرّ  ، ثّ وأقسامهااللتفات: مفهومه 
: االلتفات يف األولمخسة مباحث، املبحث  إىلمناه كان بعنوان "االلتفات يف الّضمائر" وقسّ   األولالفصل 

الث فهو االلتفات يف ضمري املبحث الثّ  اأمّ تكلم، املبحث الثاين: االلتفات يف ضمري اخلطاب، ضمري امل
 ذكري وااللتفات يف التّ املبحث اخلامس: وأخرياوالّضمائر، األمساءالغائب، واملبحث الرابع هو االلتفات يف 

 لاألوّ فيه ثالثة مباحث،  أدرجنا" والّذي األفعالااللتفات يف اين املعنون ب"الفصل الثّ  إىل. ث انتقلنا التأنيث
لتفاف يف فعل صناه لالالثالث فخصّ  اأمّ اين هو االلتفات يف الفعل املضارع االلتفات يف الفعل املاضي، والثّ 

 األولفيه "االلتفات يف العدد" وضّم حتته ثالث مباحث: املبحث  االفصل الثالث تناولن أنّ . يف حني األمر
االلتفات يف املفرد، والثاين االلتفات يف املثىن والثالث االلتفات يف اجلمع. وفيما خيّص الفصل الرابع وهو 

فيه تعريف بسورة املائدة  لاألوّ مبحثني:  إىلالفصل التطبيقي فكان بعنوان "االلتفات يف سورة املائدة" وقّسمناه 
مستشهدين يف بعض املواطن بتوجيهات  ودة يف الّسورة ملوجوالثاين قمنا فيه باستخراج وحتليل صور االلتفات ا

 املفسرين. وأراء
 .األسلوبخالل دراستنا هلذا  إليهاالّت توصلنا الّنتائج  أهمّ وختمنا هذا البحث خبامتة وفيها 

بحث  ة البحوث العلمية مل ينتج من فراغ فقد اعتمدنا على عّدة مصادر ومراجع قام عليها الوحبثنا هذا كبقيّ    
كتب البالغة القدمية   إىل باإلضافة، اإلمكانحاولنا االستشهاد به قدر  ن الكرمي الّذيكان يف مقدمتها القرآ
و"الربهان يف علوم القران" للّزركشي، وكتب التفاسري "كالتحرير والتنوير" للطاهر ، األثري"كاملثل السائر" البن 

 أبوالبالغة العربية" ليوسف  إىلومن بني املراجع الّت اعتمدناها "مدخل  للّزخمشريي،  "الكشاف"بن عاشور و
 للميداين وغريها. "وعلومها وفنونا  أساسها البالغة العربية"العدوس و

قت ابقة الّت تطرّ راسات السّ ا ببعض الدّ بق يف هذا املوضوع فقد استعنّ حنرز السّ  ناأنّ  إىل اإلشارةوجتدر    
رة ماجستري حملمد جاسم " حلسن طبل، ومذكّ القرآنيةااللتفات يف البالغة  أسلوبااللتفات منها: " ألسلوب
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رة ماجستري لشيماء االلتفات فيشعر الّرواد العراقيني" وكذلك مذكّ  أسلوبحممد عباس احلسيين بعنوان:" 
 االلتفات يف شعر اجلوهري". أسلوبالزبيدي "

 نا صعوبات نذكر من مجلتها:وكسائر البحوث املنجزة واجهت   
  ّساع هذا املوضوعة اخلربة واتّ قل 
 ق ة قبل التطرّ التدقيق يف جمال معانين الكرمي لدراسته، فطبيعته حتّتم على الّدارس صعوبة الغوص يف القرآ

 عامل مع كالم الّله.التّ  أثناءالبّد من احليطة واحلذر  إذعنصر ما،  إىل
  وحسن  نظر وإمعان ،صرب كان البّد من  إذخلق صعوبة يف حتاشي التكرار،  إليهاكثرة التفاسري الّت رجعنا

 مواضيع االلتفات . إىلل حت نتوصّ اآليات تّدبر 
  ّواحتوائها على عدد كبري من االلتفاتات وتداخلها  -سورة املائدة  -ّدونة الّت اخرتنا العمل عليهاساع املات

 بة.الواحدة ما جعل عملية االستخراج صع اآليةيف 
حلية الذي منحنا الثقة بقبول ذنا الفاضل حممد بو اتأس تنان إىلكر واالمنتوجه جبزيل الشّ  األخريويف     

شجيع واالهتمام وتوجيه الّنصائح الّت كانت خري عون يف اجناز هذا به من التّ  أوالناملا  وأيضاعلينا،  اإلشراف
    للعربية. ذخراويبقيه  جيازيه كل خري نأ وجلّ  البحث، فنسال اهلل عزّ 
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 تمهيد:
 البالغة: تعريف /1

اهبه اليت تظهر يف عملية م ومو د ومقياسا لقدرات املتكل  لقد كانت البالغة صفة للكالم اجلي  
من الوقوف على جذرها اللغوي من  دت آراء العرب القدامى حول مفهوم البالغة لذلك البد  وقد تعد  التخاطب،

 أجل كشف خباياها وأسرارها واالنطالق منه إىل خمتلف أشكال الدالالت األخرى.

 لغة: 1-1
ُلُغ بلوغا « :"البن منظور" "لسان العرب"جاء يف  = وصل وانتهى، وأبلغه هو إبالًغا وبل غه بَ َلَغ الشيء يَ ب ْ

بلغ لعبارة ورجل بليغ وبَلغ: حسن الكالم فصيحه يليغ من الرجال.تبليًغا )...( والبالغة والفصاحة والبَ ْلُغ: الب
 (1). » لسانه كنه ما يف قلبه

ُلغ وبلغ الشيء  .= بليٌغ وقد بلغ بالغةرجٌل بَ ْلغُ « قوله: "للفراهيدي"ورد يف "كتاب العني" كما  يب ْ
 (2). » ل غُته تبليغا يف الرسالة وحنوهابُلوًغا، وأبلغته إبالغا، وب

به  = فعلتُ بَ ل غه )...( وأبْ َلْغُت إىل فالنسالمي و بَ َلَغ: أَبِْلْغُه  «ويف "أساس البالغة " للزخمشري" يقول:
لََّغ بالقليل: اكتفى بهما بَ َلَغ به األذى املكروه الَبليَغ )...(   (3).»وتَ َباَلَغ فيه املرض واهلمُّ إذا تناهى، وتَ ب ْ

ا: وصل إليه أو شارف بَ َلَغ املكان بلوغً «يف مادة "بَ َلَغ":يقول "أباديا يف "القاموس احمليط" للفريوز أم  
 (4).»التَّْبِليَغُة: َحبٌل يوصل به الرِشاُء إىل الَكَربِ ،عليه، وثناء األبلغ مبالغ فيه

 إذا وصلت إليه )...( ومن تقول بَ َلْغُت املكانَ  «قوله:  "البن فارس""مقاييس اللغة"ا يف معجم وجند أيضً 
 (5).»ريدههذا الباب قوهلم هو أمحق بِْلٌغ وبَ ْلٌغ، أي أنه مع محاقته يبلغ ما يُ 

                                                           
 ، مادة بلغ.143، ص2، ج1992، 1ابن منظور أبو الفضل حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، ط(1)
 ، مادة بلغ.66دط، دس، ص لبنان،اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ترتيب داود سلوم وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون،  (2)
 ، مادة بلغ.51دط، دس، ص لبنان،الزخمشري جار اهلل حممد بن عمر، أساس البالغة، تح: مزيد نعيم وشوقي املعري، مكتبة لبنان ناشرون، (3)
 ، مادة بلغ.797 -796، ص 2004، 1لبنان، ط -حمليط، دار الكتب العلمية، بريوتجمد الدين حممد بن يعقوب، قاموس ا باديآالفريوز  (4)
 ،مادة بلغ.156، ص 2008، 2العلمية بريوت، ط الرازي أبو احلسني أمحد زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار الكتببن فارس ا(5)
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أال وهو االنتهاء  ،يف وعاء واحد معىن البالغة يف أغلب املعاجم العربية تصب   وهبذا ميكن القول أن  
 والوصول إىل الغاية، فالبالغة تُعىن بالوصول إىل املعاين اليت تطرب األمساع وتكشف خبايا القلوب.

ڌ ڌ چ:بقرةالقرآن الكرمي يشري إىل هذا املعىن بصيغ متعددة منها قوله تعاىل يف سورة ال وجند أن  

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  چوقوله أيًضا: (1).چ ڎ ڎ ڈ

 (3).چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ:وقوله تعاىل(2).چۈئ ېئ ېئ

 اصطالحا: 1-2
 اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحةا البالغة فهي تأدية املعىن أم  «:جاء يف كتاب "البالغة الواضحة"

 (4).»يقال فيه، واألشخاص الذين خياطبوطن الذي مة كل كالم للمو ب، مع مالءثر خال  فس أهلا يف الن  

يتآلف اللفظ  أن بد  ة والتأثري واحلسن، فالتميز بالقو  ذات معاين صادقة تألفاظ على تأليف  فالبالغة قائمة
 ال ويقال عنه بليغا.امع املعىن وينسجما معا حىت يكتسب الكالم مج

هم، فاملتصفح لكتاب دت آراؤ قيق وتعد  ولقد اختلف البالغيون يف حتديد ماهية البالغة ومفهومها الد  
ة جيد أنه أورد للبالغة عد -واهلل أعلم عد مؤسس علم البالغة العربية حبقالذي ي-"للجاحظ""البيان والتبيني" 

تعريفات بعضها منسوب إىل العرب، وبعضها منسوب إىل غريهم، واملالحظ أن اجلاحظ مل يفصل تعريفا عن 
 آخر، ومل يضع تعريفا خاصا به للبالغة.

 :أوال: ما نسب منها إلى العرب
ما هذه البالغة اليت فيكم؟ قال: «ُصحار بن عياش العبدي ""اهلل عنهرضي سأل "معاوية بن أيب سفيان"

اإلجياز، قال له :ون البالغَة فيكم؟ قالدورنا فتقدفه على ألسنتنا )...( وقال له معاوية: ما تعدُّ به صُ  شيء جتيشُ 

                                                           
 .231سورة البقرة: اآلية (1)
 .60الكهف: اآلية  سورة(2)
 .86سورة الكهف: اآلية  (3)
 .8دط، دس، ص دب،البالغة الواضحة البيان. املعاين. البديع. للمدارس الثانوية، دار املعارف، دليلعلي اجلارم، مصطفى األمني، (4)
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كذلك تقول يا فقال له معاوية: أو   ن جتيب فال تبطئ، وتقول فال ختطئ.حار: أمعاوية: وما اإلجياز؟ قال صُ 
 (1).»أال  تُبِطَئ وال خُتطئَ ُصحار؟ قال ُصحار: أِقلين يا أمري املؤمنني، 

ا: ما البالغة؟ قال يل: اإلجياز يف غري عجز واإلطناب قلت ألعرايب من  «قال "املفضل بن حممد الضيب": 
 (2).»يف غري خطل

عن ثقافة احلضارة ومل  التعريفان قد صدرا عن أعرابيني بعيدين وهذان«ق "عبد العزيز عتيق" قائال: ويعل  
هبا، ولذا فهما ينزعان يف تصورمها للبالغة نزعة فطرية بعيدة عن الرتكيب والتعقيد، ويكاد التعريفان مها تتلون آراؤ 

 (3).»يكمل أحدمها اآلخر ويشرح ثانيهما أوهلما

فالبالغة عند عرب البادية تقوم على ثالث ركائز هي: اإلجياز مع القدرة على اإلطناب وعدم اخلطأ  إذن
 وترك الفضول، وتقريب املعىن وتوضيحه.

سئل ما البالغة؟ قال: البالغة اسم جامع ملعان جتري يف وجوه  «عن "ابن املقفع" قوله:"اجلاحظ"وينقل 
ومنها ما يكون يف اإلشارة )...( ومنها ما يكون  ما يكون يف االستماع.لسكوت ومنها كثرية فمنها ما يكون يف ا

ا وخطبا ومنها ما يكون رسائل ا ما يكون شعرا ومنها ما يكون سجع. ومنها ما يكون ابتداء ومنهيف االحتجاج
 (4).»فعامة ما يكون من هذه األبواب الوحي فيها هو اإلشارة إىل املعىن واإلجياز هو البالغة

قفع يف أول وابن امل«عريف: قا على هذا الت  "البالغة تطور وتاريخ" معل   كتابه  "شوقي ضيف" يف ويقول
م لقسمة العقلية فيجعلها أقساما يف الصمت واالستماع واإلشارة والكالم، مث يقس  تفسريه للبالغة يعمد إىل ا

واجلدل، واجلواب يف احلديث، والشعر والكالم  يضع مكانه أنواعه، وهي االحتجاج أو املناظرة الكالم أو قل
 (5).»ويطلب يف مجيع ذلك اإلجياز .املسجوع واخلطب، والرسائل

 

                                                           
 .96، ص 1، ج1998، 7شرح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة خاجني، القاهرة، طو اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، حتقيق  (1)
 .97، ص 1املصدرنفسه ، ج (2)
 .65، ص 4عبد العزيز عتيق، يف تاريخ البالغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، دط، دس، ج (3)
 .79، ص 2003املكتبة العصرية، صيدا بريوت، دط، اجلاحظ أبو عثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، تع درويش جويدي،  (4)
 .21 -20، دس، ص 9شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، دار املعارف، القاهرة، ط  (5)
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حدثين صديق يل قال: قلت «يف البالغة فيقول:  "كلثوم بن عمرو العتايب  ثنا "اجلاحظ" عن رأي "وحيد  
: ما البالغة؟ قال: كلُّ َمْن أفهمك حاجته من غري إعادة وال ُحبسة وال استعانة فهو بليغ، فإن أردت للعتايب

من احلق، وتصوير الباطل يف صورة احلق.  َغُمضاللسان الذي يروُق األلسنة، ويفوق كل خطيب، فإظهار ما 
 يا هذاث قال عند مقاطع كالمه:اه إذا حتد  ما تر أاإلعادة واحلُبسة، فما االستعانة؟ قال:  قال: قلت له: قد عرفتُ 

 (1).»وفساد لست تفهم؟ أو لست تعقل؟ فهذا كله وما أشبهه عي   وامسع مين، واستمع إيل، وافهم عين، أوَ 

القسم األول من تعريف العتايب للبالغة الذي يعين به اإلفهام يكاد يكون «: ويرى "عبد العزيز عتيق" أن  
وجه  قدرة املتكلم على بلوغ غايته من إفهام السامع غرضه على أت   غوي، فهو عندهالل  ة ملدلول الكلم توضيحا

زعة اجلدلية اليت جتيز تصوير الباطل حقا واحلق باطال، وتتالعب  فيه الن  عريف فيبني  ا القسم الثاين من الت  وأيسره.أم  
 (2).»باملنطق واأللفاظ

 ثانيا: ما نسب لغير العرب )لألمم(
قيل للفارسي: ما  «:"اجلاحظ"أورد عد ة أقوال يف تعريف البالغة بالنسبة لغري العرب حيث يقولجندأن  

واختيار الكالم.وقيل  ما البالغة؟ قال: تصحيح األقسام البالغة؟ قال: معرفة الَفصل من الوصل.وقيل لليوناين:
إلطالة.وقيل للهندي: ما البالغة؟ قال: ا رة يومَ از : حسن االقتضاب عند البداهة، والغومي: ما البالغة؟ قالللر  

 (3).»وح الداللة، وانتهاز الفرصة، وحسن اإلشارةوضُ 

قصروا البالغة على  روا هبم، حيثض علماء البالغة قد تأث  بع ضح لنا أن  من خالل التعريف الفارسي يت  
زعة الكالم قد تظهر فيه الن  ا تصحيح األقسام واختيار أن  على ا التعريف اليوناين للبالغة أم  الفصل والوصل،

 من غريها على معاين الكالم ن أدل  ي األلفاظ اليت تكو ر  استيفاء املتكلم أقسام املعىن وحتاعية إىل الفلسفية الد  
ا أن  ومي للبالغة على تعريف الر  التيب واملواءمة بني اللفظ واملعىن.و نسيق والرت  من حسن الت   ولبلوغ هذه الغاية البد  

واإلطناب يف األداء يف املواضع اليت تقتضيه شبيه بتعريف األعراب هلا.وإذا تأملنا از عند املفاجأة حسن اإلجي
 (4)املقفع. ابن ا بينه وبني تعريفتعريف بعض أهل اهلند للبالغة وجدنا شبهً 

                                                           
 .77اجلاحظ، البيان والتبيني، تح: درويش جويدي، ص  (1)
 .66عبد العزيز عتيق، يف تاريخ البالغة العربية ، ص  (2)
 .88، ص 1: عبد السالم، حممد هارون،جحالبيان والتبيني، ت ،اجلاحظ(3)
 .69 -68ص  ،4جيف تاريخ البالغة العربية، عبد العزيز عتيق، ينظر:(4)



.................................................................................................متهيد  
 

- 9 - 
 

السامع كل ما تبلغ به املعىن قلب «ا: ف البالغة بأن  فقد عر   "للعسكري"ا يف كتاب "الصناعتني" أم  
رض وقبول الصورة ن املعسْ ا جعلنا حُ صورة مقبولة ومعرض حسن، وإن   نه يف نفسك معنه يف نفسه كتمكُّ فتمك  

ومعرضة خلقا مل يسمَّ بليغا، وإن كان مفهوم املعىن، مكشوف  ةرث  إذا كانت عبارته  الكالمَ  ألن   شرطا يف البالغة؛
ا هي البالغة إن   يكون املعىن مفهوم واللفظ مقبوال، ومن قال: إن   من شرط البالغة أنْ  املغزى.فهذا يدل على أن  

 (1).»جعل الفصاحة، واللُّكنة، واخلطأ والصواب، واإلغالق، واإلبانة سواءإفهام املعىن فقط، فقد 

فظ مع املعىن، كما تقتضي ائتالف الل   "العسكري"البالغة عند  ضح لنا أن  عريف يت  من خالل هذا الت  
املخاَطب إذا مل حيسن االستماع مل يقف على املعىن  وإن  «تقتضي حسن اإلصغاء للمتكلم وذلك يف قوله: 

 (2).»املؤدَّى إليه اخلطاب. واالستماع احلسن عون البليغ على إفهام املعىن

ن أقوال البلغاء يف حتديد الشعر ونقده" طائفة مواين" يف كتابه "العمدة يف صناعة ري وأورد "ابن رشيق الق
 مفهوم البالغة منها:

 فظوقال آخر: البالغة إجاعة الل  .فقد سئل بعض البلغاء: ما البالغة؟ فقال: قليل يفهم، وكثري ال ُيسأم «
املعىن وحسن وقيل ألحدهم: ما البالغة؟ فقال: إصابة .وسئل آخر: فقال معان كثرية يف ألفاظ قليلة.وإشباعاملعىن

 (3).»اإلجيا

م حاجته حبسن إفهام السامع، ولذلك املتكل  قيل لبعضهم: ما البالغة؟ فقال: إبالغُ  «ا: ويقول أيضً 
 (4).»يت بالغة.وقال آخر: البالغة أن تفهم املخاَطَب بقدر فَ ْهِمِه، من غري تعب عليكمسُ 

ظر يف كل قول من الن   بيد أن  «قا على هذه األقوال: "علم املعاين" معل   كتابه  ويقول "عبد العزيز عتيق" يف
من ثنايا بعض هذه ا للبالغة، ولكن رمبا التمس مفهوم البالغة املنشود مانعً  اهذه األقوال ال يعطينا مفهوما جامعً 

منها ميكن حتديد مفهوم البالغة بأنا وضع الكالم يف موضعه من طول وإجياز وتأدية املعىن أداء األقوال )...( و 

                                                           
 1952، 1أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، تح :علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، دب، ط (1)

 .10ص
 .16املصدر نفسه، ص (2)
-382، ص 1، ج2000، 1ابن رشيق القريواين، العمدة يف صناعة الشعر ونقده، تح :النبوي عبد الواحد شعالن، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط (3)

383. 
 .387ص  ،1جاملصدر نفسه ،(4)



.................................................................................................متهيد  
 

- 10 - 
 

وللمخاطبني  فيه هلا يف النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالم للمقام الذي يقال واضحا بعبارة صحيحة فصيحة
 (1).»به

ج الزمان بالغة األحوال املطابقة للمقام مع تدر  «ا إذا حبثنا يف مفهوم البالغة عند املعاصرين فهي: أم  
وهبذا نعرف دالالت املصطلحات يف ن إىل املتلقي بتأثري.نفس املتفن   أثري ونقل ما يفوصيل والت  م الت  واملكان ليت  

 اإلتقانفظي يف صورة املعنوي والل   تنوعها يف علم البيان، وسنسرتشد باملعاين يف علم املعاين، ونربط بني احلس  
لصورة البالغة يف املصطلح الالت الداخلية رة إىل معرفة الد  ونصعد أكثر يف هذه النظ.البالغي ومجالياته

 (2).»الواحد

 هي تقع وصفا للكالم واملتكلم فقطالبالغة خيتلف معناها باختالف موصوفها، ف أن نشري إىل أن   البد  و 
وذلك لقصورها عن : هذه الكلمة بليغة؛ قالكلم بليغ، وال توصف هبا الكلمة فيفيقال هذا الكالم بليغ، وهذا املت

 الوصول باملتكلم إىل غرضه.

هو األمر الذي حيمل املتكلم :واحلال )املقام( (3).»فصاحته مطابقته ملقتضى احلال مع«فبالغة الكالم: 
 على أن يورد كالمه يف صورة خاصة، فاملدح مثال حال يدعو إليرادها على صورة اإلطناب وذكاء املخاطب حال

فكل من املدح والذكاء حال ومقام وكل من اإلطناب واإلجياز  يدعو إليرادها على صورة اإلجياز؛
ومطابقة الكالم ملقتضى احلال: هي .اصة اليت ورد عليها كالم املتكلممقتضى.ومقتضى احلال: هو تلك الصورة اخل

ة ا بالغأم  (4).طناب أو اإلجياز مطابقة للمقتضىاشتماله على هذه الصورة اخلاصة وإيراد الكالم على صورة اإل
ملكة يف النفس يقتدر صاحبها هبا على تأليف كالم بليغ مطابق ملقتضى احلال مع فصاحته يف أي «:هيفاملتكلم 

 (5).»معىن قصده

                                                           
 .7، 5، ص 6200، 1ط القاهرة،عبد العزيز عتيق، علم املعاين، دار اآلفاق العربية، (1)
 .7، ص2004، 1حممد بركات، بالغتنا اليوم بني اجلمالية والوظيفة، دار وائل للنشر ، عمان، ط (2)
 .20، ص 2003، 1اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، تح :إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط (3)
 .45، ص 1999، 1عمان، ط -األهلية للنشر والتوزيع، األردن ينظر: يوسف أبو العدوس، البالغة واألسلوبية مقدمات عامة، (4)
 .42ص  ،2002دط،السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، تح :يوسف الصميلي، املكتبة العصرية، بريوت، (5)
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مل يكن عنده ملكة  ن بليغا وإنْ ا ملكة واكتساب، فاإلنسان ميكن أن يكون بالتمر  البالغة ملكة واحلقيقة أن  ف«
البالغة تقوم على  وهبذا فإن  (1).»سههلذا ينبغي لإلنسان أن ميرن نفوامللكة إذا مل يتمرن عليها رمبا تنطفئ وتزول، و 

 دعائكم هي: 
 .فظة الواضحة اجلزلة واملعىن اجلليلاختيار الل   -1
 .حسن الرتكيب وصحته -2
 .اختيار األسلوب الذي يصلح للمخاطبني، مع حسن ابتداء وحسن انتهاء  -3
 .التأثري -4

ومىت ينتهي، وما هي القوالب ء، حبيث يدرك املتكلم مىت يتكلم وق وذكافيها من ذ فالبالغة إذن البد  
فيه هذه الظروف، فتكون نتائجه  ، لكن مل تراعكالم يكون مجيال  اليت تصب فيها املعاين اليت رتبها يف نفسه، فربَّ 

 (2)عكسية.

ه ال ميكن أن حندد مفهوما واحدا متفقا عليه للبالغة فكل شخص يتصور مفهومها ويف اخلتام يتبني لنا أن  
 حبسب نظرته اخلاصة.

 االلتفات: تعريف/2
الناحية اللغوية  االلتفات يف القرآن الكرمي أن حندد مفهوم االلتفات منأسلوب لنا وحنن نريد دراسة  البد  

 واالصطالحية.

 لغة: 2-1
لفت: الل فت: الل يُّ )...( ولفت وجهه عين: صرفه واأللفت «":للجوهري  "حاح"جاء يف "معجم الص  

يت هلا زوج وهلا ولد غريه فهي ، مثل األلفت والل فوت من النساء: اليف كالم متيم: األعسر، ويف كالم قيس: األمحق
 (3).»تلتفت إىل ولدها

                                                           
قسم اللغة واألدب العريب،كلية اآلداب ،اسرت مكم لة لنيل شهادة املموزان امسهان ، بالغة املصطلح القرآين يف التعبري عن احلقائق العلمية، مذكرة   (1)
، شرح البالغة من كتاب قواعد اللغة نقال عن :حممد بن صاحل العثيمني ،10،2016اجلزائر، ص  -، جامعة حممد الصديق بن حيىي، جيجلاللغاتو 

 .40العربية، تح:عبد الرمحان النجدي،ص
 .58ينظر: فضل حسن عباس، البالغة فنونا وأفنانا، دار الفرقان، كلية الشريعة، اجلامعة األردنية، دب، دط، دس، ص  (2)
 ، مادة لفت.951، ص 2008، 3لبنان، ط -اجلوهري إمساعيل بن محاد، معجم الصحاح، دار املعارف، بريوت (3)
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ي: عطفته )...( ردائي على عنق )...( لفتُ  «: "للزخمشري"كما ورد يف "أساس البالغة" 
ته عن رأيه: صرفته وفالن يلفت الكالم لفتا: يرسله على عواهنه ال يبايل كيف ورجأللفت:أحول.ومن اجملاز: لف

 (1).»جاء

اللتفات وصرفه عن رأيه، ومنه: اُته: لواه : "َلَفَتُه يَ ْلفِ "للفريوز أبادي"ويف "القاموس احمليط" 
 (2).»واأللفُت من التيس: امللتوي أحد قرنيه واألعسر واألمحق )...( الل فتاء: احلوالءوالتلفُت.

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ چيف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:كما وردت لفظة االلتفات 

 (3).چىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

وال ينظر إىل ورائه أحد منك ومن أهلك )...(لئال أأي ال يتخلف «تفسري "أبو السعود" هلذه اآلية قوله:  يفجاء
 (4).»نزل بقومهم من العذابما يَ  ايرو 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ چوجاءت أيضا يف قوله تعاىل:

 (5) .چجب حب خب مب ىب

 إذا صرف وجهه عن النظر إىل شيء :فتل "مضارعتلفتنا"و «يقول:  "البن عاشور"يف تفسري "التحرير والتنوير" و 
لوجهه )...( وهو هنا مستعمل جمازا يف التحويل عن العمل أو االعتقاد إىل غريه حتويال ال يبقى بعد نظر مقابل 

 (6).»إىل مكان ينظره

هو  واحد ية لاللتفات تدور يف عمومها حول حمور داليلغوية أو املعجماملادة الل   ستنتج أن  ا سبق نوم  
 ل أو االحنراف عن املألوف من القيم أو األوضاع أو أناط السلوك.التحو  

                                                           
 ، مادة لفت.744ص (1) 
 ، مادة لفت.186الفريوز أبادي ، القاموس احمليط، ص  (2)
 .81سورة هود: اآلية  (3)
لبنان، دط، دس،  -، دار إحياء الرتاث العريب، بريوتإىل مزايا القرآن الكرمي أبو السعود حممد بن حممد العمادى، إرشاد العقل السليم (4)

 .229ص4ج
 .78سورةيونس:اآلية (5)
 .251، ص 11بن عاشور ، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، دب، دط، دس،جحممد الطاهر  (6)



.................................................................................................متهيد  
 

- 13 - 
 

 اصطالحا: 2-2
 امع، وجتديدا لنشاطههو نقل الكالم من أسلوب آلخر استدرارا للس«ف "الزركشي" االلتفات بقوله: يعر  

 (1).»عه، بدوام األسلوب الواحد على مسجرره من املالل والض  اطوصيانة خل
فكان يف االختالف ،قدرا كبريا من  وثنا النقدي والبالغي جنده قد لقياللتفات يف مور اوإذا ما تتبعنا مصطلح 

يشريون إليه يف  ؛ففي البداية كان البالغيون االصطالحي م االستقراردبعحقبة مبكرة من تاريخ البالغة يتميز 
" )ت و" أبو عبيدة ،(2)يف كتابه "معاين القرآن"ه(  207أمثال "الفراء " )ت دون إعطائه تسمية واضحة  كتبهم
ريية  يف تصوير اخلصائص التعب عَ سَّ وَ ت َ «:ه أن   "شوقي ضيف"إذ يقول عنه ؛(3)ه( يف كتابه "جماز القرآن"210

وكمخاطبة الواحد خماطبة اجلميع معىن العموم وبلفظ العموم على معىن اخلصوص،كالداللة بلفظ اخلصوص على 
ه يف ثنايا ذلك إىل الصورة العامة لاللتفات، خماطبة الواحد خماطبة االثنني، وتنب  و  ،خماطبة الواحدوخماطبة اجلميع 

ولت خماطبته الشاهد مث تركت وحُ خماطبة ومن جماز ما جاءت خماطبته  « مل يقرتح هلا امسه االصطالحي، يقول: وإنْ 

 (4).»»بكمأي چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچخماطبة الغائب، قال اهلل تعاىل: هذه إىل 
يف كتابه  "شوقي ضيف"معي" وجند له تسمية اصطالحية واضحة هو "األصأول من أعطى  لكنْ 

امسه االصطالحي  »  لاللتفات« معي أول من اقرتحاألص نا ال نبالغ إذا قلنا إن  ولعل  « بالغة تطور وتاريخ" يقول:ال"
 ؟ فقال له ال فما هي؟ ات جريرأتعرف التفاتسأل بعض من كان يتحدث إليهم « هيف البالغة )...( إذ روي أن  

 ، ُسقَي الَبَشامُ ة  بعوِد َبشامنا ُسَلْيَمىعُ أتنسى إذ تود   :قال
 وقوله:ه، مث التفت إىل البشام، فدعا له.أال تراه مقبال على شعر 

 الزلت يف َغَلل  وأيك  ناضر      ى األراك فشاقىنِرَب احَلَماُم بذطَ 
 (5).» » لهفالتفت إىل احلمام فدعا 

                                                           
 3الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، دط ،دس، ج (1)

 .314ص
 1، ج1955، 1حممد علي النجار، دار الكتب املصرية، القاهرة، طين القرآن، تح: أمحد يوسف ،، معا ينظر: الفراء أبو زكريا حيىي بن زياد (2) 

 .460ص
 .139، ص 2، ج1962ينظر: أبو عبيدة معمر بن املثىن ، جماز القرآن، تح: حممد فؤاد سزكني، مطبعة السعادة، مصر، دط،  (3)
 .30، صيخشوقي ضيف، البالغة تطور وتار  (4)
 .31-30نفسه، ص املصدر (5)
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ه(  296ة هلذا املفهوم فنجد "ابن املعتز" )ت اص  حبسب رؤيته اخل عند البالغيني كل   دت تسمياتهمث تعد  
االلتفات هو انصراف «"كتاب البديع" بقوله:  فه يف كتابهه من حماسن الكالم وبديعه فعر  عدُّ ويَ  "انصرافا"يه يسم  

ومن االلتفات االنصراف عن معىن  .اإلخبار إىل املخاطبة وما يشبه ذلكاملتكلم عن املخاطبة إىل اإلخبار، وعن 
بعد أن يفرغ من املعىن وتظن أنه جياوزه يلتفت «:"شوقي ضيف"بعبارة أدق يقول و  (1).»يكون فيه إىل معىن آخر

 (2).»فيذكره بغري ما تقدم ذكره بهإليه،
مبصطلح االلتفات منحى دالليا آخر خيتلف عن ذلك  حناه( فقد 337وأم ا "قدامة بن جعفر" )ت 

هو أن يكون «ه يف كتابه "نقد الشعر" من نعوت املعاين مث يعرفه بقوله:فهو يعد   "ابن املعتز"الذي رأيناه عليه لدى 
عود في ،رادا يرد عليه قوله، أو سائال يسأله عن سببه ن بأن  ا شك فيه أو ظالشاعر آخذا يف معىن فكأنه يعرتضه إم  

 (3).»...أو يذكر سببه، أو حيل الشك فيه دها أن يؤك  ، فإم  راجعا على ما قدمه

أن يفرغ  )...( فواحد «:ه( فأورد االلتفات على ضربني 395مث جاء "أبو هالل العسكري" )ت 
املتكلم من املعىن، فإذا ظننت أنه يريد أن جياوزه يلتفت إليه فيذكره بغري ما تقدم ذكره به )...( والضرب اآلخر أن 

ردا يرد قوله، أو سائال يسأله عن سببه، فيعود راجعا  يكون الشاعر آخذا يف معىن وكأنه يعرتضه شك أو ظن أن  
 ل اهلذيل: ومثاله قول املعطسببه، أو يزيل الشك عنه، ا أن يؤكده، أو يذكر إىل ما قدمه، فإم  

 تبني ُصالُة احَلْرِب من ا ومنهم        وإذا ما التقينا واملسامل بادن

واحملارب احلرب من غريهم أن املسامل فاملسامل بادن رجوع من املعىن الذي قدمه، حىت بني أن عالمة صالة «فقوله: 
 (4).»»ضامر

ل ومث   (5).»ه اعرتاض يف الكالمومعىن االلتفاتات أن   «وذلك يف قوله:  "االعرتاض"اه سم  ف"قاليناالب"أم ا 
 :"جلرير"يف ذلك بيت شعري 

 أيتها اخليام -سقيت الغيث-ى طلوحمىت كان اخليام بذ

                                                           
 .58، ص 1982، 3ابن املعتز عبد اهلل، كتاب البديع، تح: اغناطيوس كراتشفوفسكي، دار املسرية، بريوت، ط (1)
 .31شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، ص  (2)
 .17، ص1998حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، دار الفكر العريب، القاهرة، دط،  (3)
 .393 -392، ص لصناعتنيالعسكري ، ا(4)
 .99قالين أبو بكر حممد بن الطيب، إعجاز القرآن، مطابع دار املعارف، مصر، دط، دس، ص االب(5)
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ذلك التفاتا، وكان الكالم سقيت الغيث" ولو مل يعرتض مل يكن "ح مفهومه لاللتفات بقوله: حيث وض  
فمىت خرج عن الكالم األول مث رجع إليه على  "أيتها اخليام؟ يقول: "مىت كان اخليام بدى الطلوحوكان منتظما

 (1).كان ذلك التفاتاوجه يلطف  

ه ه( نالحظ أن   463ت) "البن رشيق القريواين"وإذا عدنا إىل كتاب "العمدة يف صناعة الشعر ونقده" 
وسبيله أن .وهو االعرتاض عند قوم، ومساه آخرون االستدراك«ف االلتفات بقوله: فيعر   "كابن املعتز"تأثر بسابقيه 

فيعرض له غريه، فيعدل عن األول إىل الثاين، فيأيت به، مث يعود إىل األول من غري  ،يكون الشاعر آخذا يف معىن
 :"كثري  "أن خيل بالثاين يف شيء، بل يكون ما يشد األول كقول

 رَأَْوَك تَ َعلَّموا منك املطاال        -وأنت منهم–نْي لو أنَّ الَباِخلِ 

، وسائر ته بعد باب االلتفاتفقوله: "وأنت منهم" اعرتاض كالم يف كالم، قال ذلك ابن املعتز، وجعله على حد  
 (2).»الناس جيمع بينهما

من  علم أن االنصراف هو أن يرجعا«"انصرافا"يف قوله: ه( فيسميه  584)ت  "منقذأسامة بن "اأم  
 (3).»اخلرب إىل اخلطاب أو من اخلطاب إىل اخلرب

أشواط عديدة ن يف األخري بعد قطع متك   ،هذا االضطراب الذي لقاه مصطلح االلتفات بعد كل   ولكنْ 
 لدى البالغيني أمثال: باستقرار مفهومهمتيز  من أن يصبح شائعا إذ

 .العدول عن الغيبة أو اخلطاب أو العكسااللتفات قيل أنه «ه( إذ يقول:  606)ت  "ر الدين الرازيفخ"
وقيل هو  حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين هبم(ل قوله تعاىل )مالك يوم الدين إياك نعبد( والثاين قوله تعاىل )فاألو  

يكون تتميما له على جهة املثل أو غريه كقوله تعاىل )قل جاء احلق ياه يف املعىن إ تعقيب الكالم جبملة تامة مالقية
 (4).»)مث انصرفوا صرف اهلل قلوهبم( ه:الباطل كان زهوقا( وقول الباطل إن   وزهق

                                                           
 .99، ص قالين ، إعجاز القرآناالبينظر: (1)
 .642، ص 1ونقده، ج، العمدة يف صناعة الشعر ابن رشيق القريواين (2)
،نقال عن:  288 -287، ص 2012، 1ط عمان،-ردناألاهلادي عتيق ، علم البالغة بني األصالة واملعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمرعبد(3)

 ابن املنقذ أسامة، البديع يف نقد الشعر ، تح: عبد علي مهنا.
 .112ه، ص  1317القاهرة، دط، -الرازي فخر الدين حممد بن عمر، ناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز، مطبعة اآلداب واملؤبد، مصر (4)
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 "العسكري"وغريهم من العلماء أمثال  " و"قدامة"ابن املعتز"عنا مفهوم االلتفات عند ه إذا تتب  واملالحظ أن  
 ومنهم من خيلط بينه وبني "قدامى"و "ابن املعتز"ما جاء به أن هناك من يأخذ معىن االلتفات كجند  "الرازي"و

 (1).االعرتاض الفن البديعي و

ضياء الدين بن "هو  فيما نعتقد ح حقيقته ووظيفته البالغيةلكن أفضل من عاجل موضوع االلتفات ووض  
وحقيقته مأخوذة من «فيقول: كالمه عن هذا الفن ببيان حقيقته   "ابن األثري "له( حيث يسته   637)ت "األثري

عن ميينه ومشاله، فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا، وكذلك يكون هذا النوع من الكالم  نسانالتفات اإل
غائب، أو من خطاب  ن صيغة إىل صيغة، كاالنتقال من خطاب حاضر إىل خطابه ينتقل فيه عن  خاصة، أل

العربية  شجاعة اى أيضً أو من فعل ماض إىل مستقبل، أو من مستقبل إىل ماض )...( ويسم  .غائب إىل حاضر
، ويتورد ماال الشجاعة هي اإلقدام، وذلك أن الرجل الشجاع يركب ما ال يستطيع غريه ي بذلك ألن  ا مس  وإن  

 (2).»يتورده سواه وكذلك هذا االلتفات يف الكالم

على نجهم  ام مل يأتوا باجلديد حيث تأثروا بالقدماء، وسارو ع ملفهوم االلتفات عند احملدثني يالحظ أن  واملتتب  
االلتفات وهو نرى من أفانني الكالم «بقوله:  "التحرير والتنوير"يف كتابه  هفالذي يعر   "عاشوربن  الطاهر"أمثال 

 (3).»جرد معدود من الفصاحةمبم أو اخلطاب أو الغيبة إىل طريق آخر منها وهو نقل الكالم من أحد طرق التكل  

عريف االصطالحي لاللتفات ال خيرج عن التعريف الت   ومن كل ما ذكرناه سابقا نالحظ أن  
 ل.اللغويفااللتفات يدور حول االنصراف والتحو  

: املعاين ةولقد اختلف البالغيون يف تصنيف أسلوب االلتفات حتت أي قسم من أقسام البالغة الثالث
( حيث ه626)ت "السكاكي" علم املعاين وعلى رأسهم ه ينتمي إىلمجاعة من البالغيني أن   هفاعترب .البديع،البيان

يبة ال خيتص املسند إليه وال واعلم أن هذا النوع: أعين نقل الكالم من احلكاية إىل الغ«وله: أشار إىل ذلك يف ق
عند  »التفاتا« د منها إىل اآلخر ويسمى هذا النقلينقل كل واح احلكاية واخلطاب والغيبة ثالثتهابل  القدرهذا 

                                                           
 .102، ص 2006 القاهرة،،1طلم البديع، دار اآلفاق العربية،ينظر: عبد العزيز عتيق، ع (1)
لشاعر، تح: حممد حمي الدين عبد احلميد،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،مصر، دط  ابن األثري ضياء الدين، املثل السائر يف أدب الكاتب وا (2)

 .4، ص 2، ج1939
 .109، ص 1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)
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علماء علم املعاين، والعرب يستكثرون منه ويرون الكالم إذا انتقل من أسلوب إىل أسلوب أدخل يف القبول عند 
 (1).»إصغائه باستدرار تطرية لنشاطه وأمألالسامع وأحسن 

( يف كتابه "أنوار الرتبيع يف أنواع ه1120)ت  "ابن معصوم املدين"وتبعه فيما ذهب إليه
االلتفات  اعلم أن  « ذلك بقوله: كتابه " الطراز" يبني    ه( يف 749ت) "ابن محزة العلوي"كذلك جند (2).البديع"

هه وتارة كذا قبل بوجميينا ومشاال، فتارة يُ  اإلنسانالتفات  من ذلك أخدا لهبي علوم البالغة )...( ومس   من أجل  
من صيغة إىل صيغة، ومن خطاب إىل ه يف الكالم ينتقل حال هذا النوع من علم املعاين، فإن  وتارة كذا، فهكذا 

 (3).»غيبة، ومن غيبة إىل خطاب إىل غري ذلك من أنواع االلتفات
ه( الذي يقول  637)ت  "كابن األثري"ونه إىل علم البيان يف حني جند مجاعة أخرى من البالغيني يضم  

وع وما يليه هو خالصة علم البيان اليت حوهلا يدندن، وإليها تستند البالغة وهذا الن  «يف كتابه "املثل السائر": 
 (4).»وعنها يعنعن

ومن البديع: «ه( إذ يقول:  403)ت  "قاليناالبمنهم "علم البديع الثة فضم ته إىل اجلماعة الث  ا أم  
 (5).»االلتفات

األثري"يف كتابه" املثل السائر" وقد حصل تباين بني علماء البالغة حول أقسام االلتفات فنجد "ابن 
 مه إىل ثالث أقسام :يقس  

 جوع من الغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب إىل الغيبة.القسماألول:يف الر  

 الفعل املاضي إىل فعل األمر. ، وعنجوع عن الفعل املستقبل إىل فعل األمرالقسمالثاين:يف الر  

 (6)املستقبل باملاضي. وعن، القسمالثالث:اإلخبار عن الفعل املاضي باملستقبل

 مه إىل سبعة أقسام:ركشي" فقد قس  أما "الز  
                                                           

ص  1982، 1السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي، مفتاح العلوم، تح: أكرم عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة ،بغداد، ط(1)
395. 

 .362،ص1ج1968، 1ابن معصوم املدين علي صدر الدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر هادي شكر، مطبعة النعمان، النجف، ط (2)
 .265، ص 1995،،1،طحيىي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، تح: حممد عبد السالم شاهني، دار كتب العلمية، بريوت، لبنان (3)
 .4، ص 2السائر، جابن األثري ضياء الدين، املثل  (4)
 .99قالين ، إعجاز القرآن، ص االب(5)
 .14 -4،ص2ينظر:ابناألثري،املثل السائر،ج(6)
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 من التكلم إىل اخلطاب.-1

 من التكلم إىل الغيبة.-2

 من اخلطاب إىل التكلم.-3

 من اخلطاب إىل الغيبة.-4

 من الغيبة إىل التكلم.-5

 من الغيبة إىل اخلطاب.-6

 (1)بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكل مه.-7

الكالم سم آخر يقرب من االلتفات وهو نقل "،وذكر قيف علوم القرآن "اإلتقان كتابه  يوطي" يفوتبعه يف ذلك "الس  
من املاضي أو املضارع أو  من خطاب الواحد أو االثنني أو اجلمع خلطاب األخر ،وم ا يقرب منه أيضا:االنتقال

 (2)األمر إىل آخر.

البالغيون ألسلوب االلتفات اعتمدنا عليها يف دراستنا وقمنا بالتفصيل وهذه التقسيمات اليت وضعها 
 فيها وشرحها بشواهد قرآنية وشعرية.

 

 

                                                           
 .325 -315،ص3ينظر:الزركشي،الربهان يف علوم القرآن،ج(1)
 .1739 -1738ينظر:السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن،ص(2)
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 تمهيد
أثرها العظيم يف البالغة اهتماما كبريا لقيمتها و يعّد االلتفات من األساليب البالغية اليت أوالها علماء 

كلم أو خماطب أو ع للداللة على متض  إذ يعّد الضمري عند النحاة ما و   ؛االلتفات يف الضمائر االكالم، ومن صوره
توقف معرفة صاحبه على ظاهر نيته، وهذا االلتفات خيتص يوهو، ومسي بذلك خلفائه إذ  غائب، حنو: أنا، أنت

م إىل تكلكورة سلفا كأن ي  َتَحَول من البتحويل التعبري الكالمي من اجتاه إىل آخر، من جهات الكالم الثالث املذ 
شرط أن يكون الضمري اخلطاب أو الغيبة، ومن اخلطاب إىل التكلم أو الغيبة، ومن الغيبة إىل التكلم أو اخلطاب.

در اشإشارة إىل أن االلتفات يف الضمائر ال ينحصر يف صور عنه وجت املنتقل يف نفس األمر إىل إليه عائًدااملنتقل يف 
تمل أيضا على التحّول يف األمساء والضمائر، والتحول يف ( بل إنّه يشاملتكلم، املخاطب، الغائبالتحّول الثالثة )
 التذكري والتأنيث.

 ا ميكن أن نقول أن االلتفات يف جمال الضمائر يتحقق يف الصور التعبريية التالية:وهبذ

 م.تكلّ االلتفات يف ضمري امل .1
 خطاب.االلتفات يف ضمري امل .2
 االلتفات يف ضمري الغائب. .3
 االلتفات يف األمساء والضمائر. .4
 االلتفات يف التذكري والتأنيث. .5
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 متكل  مبحث األول: االلتفات في ضمير المال
 م إىلتكلّ فيه نوعان: األول االلتفات من املم و تكلّ اللتفات يف الضمائر خيتص بضمري املالقسم األول من ا

 م إىل الغائب.تكلّ اخلطاب والثاين االلتفات من امل

 خطاب:متكلم إلى الالمطلب األول: من الم
وجه ه َحثُّ السامع و »السيوطي:النوع األول هو العدول من صيغة املتكلم إىل صيغة اخلطاب، ويقول عنه 

  (1).«باملواجهة أعطاه فضل عنايٍة وختصيصٍ عليه، و  ستماع حيث أقبل املتكلم  بعث ه على االو 
 ومن املواطن   اليت تكرر فيها قوله تعاىل:چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ.)2(

 ."حيث انتقل من ضمري املتكلم يف "أعبد، فطرين" إىل ضمري اخلطاب يف "ترجعون

وإّّنا صرف الكالم عن خطاب نفسه إىل خطاهبم ألنه أبرز الكالم هلم يف َمْعر ض املناصحة »قال "ابن األثري": 
صح حيث ال يريد هلم إاّل ما يريد ذلك أدخل يف إْْمَاض  النّ  وهو يريد مناصحتهم ليتلطف هبم وي داريهم، ألنّ 

لح على الصلة النفسية بني االلتفات وقيمته البالغية وتبعه يف ذلك ي   وهذا يدل على أّن "ابن األثري"(3).«لنفسه
ض م إىل اخلطاب، وفائدته أن أخرج الكالَم يف مْعر  فالتفت من التكلّ  «و إليه أرجع»األصل:»"الزركشي" يف قوله: 

ت إليهم لكونه يف مقام يد هلم ما يريده لنفسه، مث التفر  إعالما أنه ي  مناصحته لنفسه، وهو يريد ن صَح قومه، تلطّفا و 
عهم حبسب حاهلم، فاحتّج م مروا عليه عبادة اهلل، أخرج الكالختويفهم ودعوهتم إىل اهلل. وأيضا فإّن قومه ملا أنك

(4).«چۇ ۇ چومبدَعه مث حّذرهم بقوله: عليهم بأنّه يقبح منه أنّه ال يعبد فاطره
 

تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إىل عبادة غريه ولذلك واملراد »ويذكر "البيضاوي" فائدة أخرى حيث يقول:

(5).«مبالغة يف التهديدچۇ ۇ چ قال:
 

                                                           
 .1731السيوطي، اشإتقان يف علوم القرآن، ص (1) 
 .22اآلية  :سورة يس( 2(
 8، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج (3)
 .315، ص3علوم القرآن، ج الزركشي، الربهان يف( 4)
مد عبد الرمحن البيضاوي ناصر الدين أيب اخلري عبد اهلل بن عمر بن ْممد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي، إعداد وتقدمي: ْم (5)

 .266، ص4، دس، ج1املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط
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ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چا قوله تعاىل:ومن أمثلته أيضً 

 (1).چ ۈۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

مث حتّول  "مرنا لنسلمأ  "من الناس يف  فنياملكلّ  سياق اآلية الكرمية بأسلوب حديث املتكلم عن نفسه ومعه كلّ  ب د ئ
 ."اتّقوه-أن أقيموا"األسلوب إىل التكليف باخلطاب يف 

والغرض من هذا االلتفات نالحظه حينما ندرك أّن األْمر بإقامة  الصالة وبتقوى اهلل مع كونه »يقول "امليداين": 

على كّل آمٍر باملعروف ناٍه عن املنكر على الرسول و  إاّل أنّ چ ڭ ڭ ۇ ۇچداخالً يف ع م وم  
ده أْن يقوم هبذه الوظيفة االجتماعية تذكريًا وحتذيرًا، فهو آمٌر وناٍه بتوجيه منه، وليس جمّرد مقّدم على سبيل من بع

(2).«چ ڭ ڭ ۇ ۇچ احلكاية ما أمر اهلل به وهنى عنه، ضمن املأمور به يف عبارة:
 

العراقيني" بقول "السياب" يف ل له "عّباس حلسيين" يف مذكرته "أسلوب االلتفات يف شعر الرواد كما ميثّ 
 قصيدته )أقداح وأحالم(:

 فديت  اليت صّورهتا مناي             وظ لُّ الكرى يف هجري السهر
 النظر. لء  أطّلي على مْن حباك  احلياَة          فأصبحت  حسناَء م  

وأّن  املؤملة النامجة عن طول انتظار،ة احلاللنا فت بأسلوبه إىل خطاب احلبيبة نراه يصور تالسياب قبل أن يل جند أنّ 
فالتفت .أن تطل عليه إطاللة ولو قصرية فه الوحيد من هذا االنتظار هو أن يلتقي حببيبته اليت سيكفيه منهاهذ

املتكلم املتأمل إىل خطاب احلبيبة فهو يريد أن ترى ما يعانيه من معاناة قد تكون نفسية أو  أسلوبالشاعر من 
 (3)جسدية ظاهرة.

لت له كذلك "شيماء الزبيدي" يف مذكرهتا "أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري" بقول ما مثّ ك
 "اجلواهري" يف قصيدته )ثورة نفس(:

                                                           
 .72 – 71اآلية  :سورة األنعام( 1) 

 دمشق ،د من طريف وتليد، دار القلمامليداين عبد الرمحن حسن حبّنكة، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا وصور من تطبيقاهتا، هبيكل جدي( 2) 
 .495، ص1، ج1996، 1بريوت، ط

جستري يف اللغة العربية اقيني، جزء من متطلبات نيل درجة املاْممد جاسم ْممد عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العر  :ينظر(  3)  
 .30، ص2004كلية الرتبية، جامعة بابل، وآداهبا،
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 وأعلم  علًما يقطع  الّظَن أنّه                      لكلِّ امرٍئ يف كلِّ شيٍء عواذل  
ٌب متساهل                     فاْن مل يقولوا إنّه  م تعنٌِّت      عنوٌد يقولوا م صح 

 ختال ف  أذواٍق وبغًيا و إْثرًة                      ومن آدٍم يف العيش  كان التَّقات ل  
ك لنَّ الناَس فيما حتاول        خرَيها فما استطعَت فاجعْل دأَب نفس   وال ت دخ 

 يستنص ح  الغرَي ثاكل   وأمُّ الذي                    فما احلرُّ إال من ي شاور  عقَله  
...               نصيح َك إما خائٌف أو مغرٌَّر       كال الرجلني يف املَلمات خاذ ل 

أراد الشاعر أن يعرّب عن الصراع النفسي الذي يعيشه ويعانيه بسبب جمتمعه من خالل ذاته مستخدًما صيغة 
ه موعظته خطاب ذاته، ويف حقيقة األمر أراد أن يوجّ م وذلك يف البيتني األول والثاين، بعدها توجه إىل التكلّ 

م اليت من لغة التكلّ  وذلك من البيت الثالث إىل البيت السادس.وهبذا جند أن الشاعر انتقل إنسانونصحه إىل كّل 
 (1)يبنّي فيها لوعته من زمانه إىل لغة اخلطاب رغبة منه يف توجيه النصح واشإرشاد لكل البشر.

م إىل صيغة ة الفكرة اليت حياول الشاعر إيصاهلا إىل املتلقي حّتمت عليه االنتقال من صيغة التكلّ طبيع فنجد هنا أن
 .اخلطاب

 تكل م إلى الغائبممن الالمطلب الثاني: 
ووجهه أن يفهم »النوع الثاين خيتص بالعدول من صيغة املتكّلم إىل صيغة الغائب.يقول "الّسيوطي": 

أنّه ليس يف كالمه ممّن يتلّون ويتوّجه، وي بدي يف ، وقصده من الّسامع حضر أو غاب و املتكّلمالّسامع أّن هذا ّنط 
 (2).«يبديه يف احلضور الغيبة خالف ما

ٱ ٻ ٻ  چ:قوله عّز وجلّ  القرآن اجمليد كثريا ومن أمثلته وهذا النوع من االلتفات تكّرر استخدامه يف

 (3).چٻ ٻ پ پ پ 

واألصل: »ففي اآلية الكرمية التفات من ضمري املتكّلم يف "إنّا فتحنا لك" إىل ضمري الغائب يف "ليغفر لَك اهلل" 
 ، ألهّنا لو استمرت على السياق األّول لكانت "إنّا فتحنا لَك فتًحا مبيًنا لنغفر لك".(4)«لنغفر لك

                                                           
 داب اللغة العربية، كلية الرتبيةينظر: شيماء ْممد كاظم الزبيدي، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، جزء من متطلبات نيل شهادة املاجستري يف آ (1)

 .117-116، ص2005جامعة بابل، 
 .1732الّسيوطي، اشإتقان يف علوم القرآن، ص( 2)
 .2-1اآلية  :سورة الفتح( 3)
 .1732الّسيوطي، اشإتقان يف علوم القرآن، ص( 4)
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ائل "إنّا فتحنا" هو نفسه اهلل، والتنبيه على مقام لفظ اشإشعار بأّن ق»ويقول "امليداين" يف فائدة هذا االلتفات: 
 (1).«الّدال على الذات وكل الصفات والذي بيده الغفران «اهلل»اجلاللة 

 (2).چ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چا قوله جّل وعال:أيضً و 

أي ؛(3)«واألصل: منا» "رمحة من رّبك"، : الغيبة يف قولهكّنا" إىل  إنّا-عندنا"من :ففيها عدول من التكّلم يف قوله
 "أمرًا من عندنا إنّا كّنا مرسلني رمحة مّنا".

 (4)چ ڎ ڎ ڈ ژ ژ ڑچوقوله أيضا: 

؛ أي "إنّا (5)«واألصل: لنا»"لرّبك"،  :أعطيناك" إىل الغيبة يف قولهإنّا ففي هذه اآليةانت ق ل من صيغة التكلم يف "
 اليت يدل عليها هذا االلتفات اشإشعار بأنّ  الفائدة اخلاصة»وحسب رأي "امليداين"  ،أعطيناك الكوثر فصّل لنا"

دوه مبختلف أنواع العبادات، ومنها ، فمن حّقه على مرب وبيه أن يعب  دواًما املتكّلم هو رّب مي  دُّ بعطاءات الرُّبوبية
 (6).«الصالة له، وحنر اهلدي ابتغاء مرضاته

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  چويف قوله جّل وعال:

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 (7).چڦ

كأنّه سقيفة   أي قلعناه ورفعناه فوقهم؛"و إذ نتقنا اجلبل...لعّلكم تّتقون"ففي "تفسري البيضاوي" لآلية األوىل 
مث  قبلتم ما فيها وإاّل ليقعن عليكملها وقيل هلم إن أن يقبلوا أحكام التوراة لثق اوتيقنوا أنّه ساقط عليهم ألهّنم أبو 

إذ أخَذ و "أّما اآلية الثانية  ،"خذوا" على إضمار القول؛ أي وقلنا خذوا ما آتيناكم من الكتاب جبّد وعزم :قوله
؛ أي أخرج من أصالهبم نسلهم على ما يتولدون قرنا بعد قرن ونّصب هلم دالئل "رّبك... وأشهدهم على أنفسهم

                                                           
 .496، ص1امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، ج( 1)
 .6-5سورة الدخان: اآلية ( 2)
 .1732اشإتقان يف علوم القرآن، صالّسيوطي، ( 3)
 .2-1سورة الكوثر: اآلية ( 4)
 .1732السيوطي، اشإتقان يف علوم القرآن، ص (5)
 .496، ص1امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، ج( 1)
 .172-171سورة األعراف: اآلية ( 7)
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على ّنط التكّلم وذلك يف ني اآليتني التفات من الّتكلم إىل الغيبة، فسياق اآلية األوىل جاء ففي هات(1)ربوبيته.
 -دليل ذلك قوله: "وإذ أخذ رّبكإذ نتقنا"، مث عدل عنه يف اآلية الثانية إىل سياق آخر وهو الغيبة و "و  :قوله

 أشهدهم".

ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ ڌ ڎ چوجند هذا النوع من االلتفات يف قوله تبارك وتعاىل:

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 

 (2).چ ڱ ڱ ڱ

أّما الذين آمنوا... و " :الكافر من أّول أمره يف دنياه إىل آخر أمره يف عقباه، وقولهبهذا إخبار منه تعاىل مبا يفعل 
ودعاه  ل يف اشإميانيهم أجورهم" هنا عّلق توفية األجر على اشإميان وعمل اّلصاحلات تنبيها على درجة الكمافيوفّ 

 "فأعّذهبم"األجور هي قسم املنازل يف اجلنة حبسب األعمال على مراتبها، ويف اآلية األوىل قال:  إليها، وتوفية
فات واخلروج من ضمري توذلك على سبيل االل وفّيهم""فن :تكّلم وحده. مث قال يف الثانيةأسند الفعل إىل ضمري امل

 (3)ة.املتكلم إىل ضمري الغيبة للتنوّع يف الفصاح

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ  چا:ويف قوله جّل شأنه أيضً 

 (4).چ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ففي هذه اآلية »"من رمحة اهلل"؛  :"ياعبادي" إىل صيغة الغيبة يف قوله :فااللتفات هنا من صيغة التكّلم يف قوله
 (5).«لكّنه انتقل من التكّلم إىل الغيبة «يّن أغفر الذنوب مجيعاإال تقنطوا من رمحيت »يقول:  نيفرتض أ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چويف قوله تعاىل:

 (6).چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ

                                                           
 .42-41، ص3ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج( 1)
 .57-56سورة آل عمران: اآلية ( 2)
 -دار الكتب العلمية، بريوتعلي ْممد معّوض و آخرون،  ،البحر احمليط، تح: أمحد عبد املوجود  ينظر: أبو حيان األندلسي ْممد بن يوسف، (3)

 .499 -498، ص2، ج1993، 1ط لبنان
 .53اآلية  :سورة الزمر (4)
 ب العريب، كلية اآلداب والّلغات،املاسرت، قسم الّلغة واألدسراره، مذكرة مكّملة لنيل شهادة االلتفات يف القرآن الكرمي وأ مرمي هربال، بالغة أسلوب( 5)

 .75، نقال عن اخلطيب القزويين، اشإيضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع، ص18، ص2015اجلزائر،-جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
 .23اآلية سورة البقرة: ( 6)
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 عبدنا" إىل صيغة الغيبة يف قوله "من دون اهلل". -"ممّا نزلنا :غة التكّلم يف قولهفااللتفات يف هذه اآلية من صي
يبنّي أّن الكتاب الكرمي منّزل من عنده على الرسول صلى اهلل فهذه اآلية ابتدأت بضمري التكّلم فاهلل عّز وجل 

عليه وسلم وفيها تعبري عن اعتقاد الكّفار يف حّق هذا الكتاب بالرّيب؛ أي أنّه ليس وحيا منزاًل من عند اهلل بل 
وادعوا ":، وقولهاهم يف أن يأتوا بسورة من مثله وذلك من باب التعجيزهو كالم البشر، فاهلل عّز وجل يتحدّ 

كم وأشرافكم اّلذين تفزعون إليهم وتعّولون عليهم دون اهلل لينصروكم ؛ أي ادعوا رؤساء "شهدائكم من دون اهلل
: األوىل "الّسعود "أبوويساعدوكم يف هذا األمر، وهذا االلتفات املوجود يف هذه اآلية له ثالث فوائد حسب 

ثروا على عبادة من له األلوهية بكمال سخافة عقوهلم حيث آلإليذان الثانية دخال الّروعة وتربية املهابة، و شإ
اجلامعة جلميع صفات الكمال عبادة ما ال أحقر منه، والثالثة: تربية املهابة وترشيح ذلك املعىن فإّن ما يقوم هبذا 

معارضة  األمر يف ذلك املقام اخلطري حّقه أن يستعان به يف كّل مرام ويف أمرهم على الوجهني بأن يستظهروا يف
 (1)الذي أخرس كل منطق باجلماد من التهكم هبم ما ال يوصف. القرآن

ٱ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ: وقول اهلل عّز وجلّ 

 (2).چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
إنّا »بدأ األسلوب يف هذا النص على طريقة حديث املتكلم عن نفسه:»:يف شرح هذا االلتفات "امليداين"إذ يقول 

احلديث عن الغائب  أسلوب. وبعد ذلك انتقل إىل «إنّا ك ّنا م رسلنيَ  -أمرا من عندنا -إنّا كّنا منذرين -أنزلناه
. وفائدة هذا االلتفات التذكري بربوبية اهلل عّز وجل «رمحًة من رّبَك إنّه ه و الّسميع  العليم  »خالفا ملقتضى الظاهر 

 (3).«من مقتضيات ولوازم كونه ربًّا، مع اشإجياز واالقتصاد يف العبارةوالتوطئة لذكر بعض صفاته اليت هي 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ چوجند يف قوله تعاىل: 

 .(4)چڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

؛ ألهّنا (5)«األصل: ويب»الّنيّب األ مِّي"، و "ورسولهقوله: "إيّن رسول اهلل" إىل الغيبة يف :التفات من التكلم يف قوله
، وحسب "إيّن رسول اهلل إليكم مجيًعا... فآمنوا باهلل ويب"لو جاءت على سياق واحد أي التكّلم لقال: 

                                                           
 .66-63، ص1دط، دس، ج ،لبنان-بريوتينظر: أبو السعود إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، دار إحياء الرتاث العريب، ( 1)
 .6-1سورة الدخان: اآلية ( 2)
 .487 -486، ص1امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، ج( 3)
 .158سورة األعراف: اآلية ( 4)
 .1732السيوطي، اشإتقان يف علوم القرآن، ص( 5)
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عن نفسه بالعصبية هلا. واألخرى: تنبيههم على استحقاقه  إحدامهها: دفع التهمة لنكتتني عدل عنه»"الّسيوطي" 
 (1).«ةاملتلوّ  ائصاشإتّباع مبا اّتصف به من الّصفات املذكورة، واخلص

 عر جند أّن "فتح اهلل أمحد سليمان"م إىل الغيبة يف الشّ ومن أمثلة هذا النوع من االلتفات؛ أي من التكلّ 
 ل له يف كتابه "األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية" بقول "البارودي": ميثّ 

ْهر  َجمُّ الَغوائ ل  أ حاو هل ا، ّليت              وأْصَبحت  َمْغل وَل الَيَدْين  َعن ا  والدَّ
 .وَغاَدْرنَه  نَ ْهَب اأَلك فِّ اخلَوائ ل              ْفَسه                َ انات  تَ َقسَّْمَن ن  َصريٌع ل بَ 

"وأصبحت مغلول اليدين..." إىل ضمري  :ففي البيتني التفات من ضمري املتكلم يف البيت األول وذلك يف قوله
من نفسه..."، وااللتفات هنا يفيد املبالغة يف وصف ما الغائب يف البيت الثاين يف قوله: "صريع لبانات تقسّ 

واستخدام ضمري الغائب يف  "صريع لبانات"املسند إليه يف  حذفاعرتى الشاعر من ضعف وعجز، ودليله 
 (2)."غادرنه"و" نفسه"

 " بقول "احلصني بن احل مام" يف مفّضليته يتحّدث عن اخليل:ينله "امليداّثل كما م
ْن أبْ َقنْيَ منَّا خب طٍّة              من الع ْذر ملْ يْدَنْس و إ ْن كاَن م ْؤل ًما  وأ جْنَنْيَ م 

ر  َخال ٍد    َنايَا أيَّ َصْرٍف تَ َيّمَما      َأََب الْبن  َسْلَمى أنَّه  َغي ْ
َ
 .م الق ي امل

أبان أّن من بقي حّيا فقد بقي بقي منهم يف معركتهم الظافرة، و  من صني  بن احل مام خيل قومه وقد جنىيصف احل  
خبطٍّة ي عذر هبا، إذ مل جينب، بل أبلى بالًء حسنا، فلم يَْدَنس بفرار من املعركة. وحتّدث عن نفسه بأسلوب احلديث 

كأنّه حيّدث عن فارس شجاع ال خيشى املنايا هذا بعد أن حتّدث عن نفسه   "أََب البن سلمى "عن الغائب فقال: 
 (3)وكان هو مّمن بقي. "من أبقني مّنا"بأسلوب التكّلم مع قومه يف قوله: 

 ويتجّسد أيضا يف قول "نازك املالئكة" من قصيدة )مأساة شاعر(:

 والفّن       فماذا فيه من أفراح؟قد َهَبْطَنا يف شاطئ الّشعر 
 حتت مسع اآلصال واألصباح   هاهو الشاعر الكئيب وحيًدا        

ي بَ ْلواَها     أبًدا ساهٌم يراقب أيّا                م َحياة ال تَ ن َْقض 

                                                           
 .1732السيوطي، اشإتقان يف علوم القرآن ، ص(1)
 .  224، ص 2004دط،  ينظر: فتح اهلل أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، القاهرة،( 2)
 .487، ص1وفنوهنا، جينظر: امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها ( 3)
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التفاؤل والشاعرية عّلها جتد ما تنشده من الّسعادة، فالبيت األّول يوحي باألمل و لتنتقل الشاعرة إىل دنيا الشعراء 
اجلميلة لكّنها سرعان ما أهنت سؤاهلا عن األفراح فهي تلتفت إىل أسلوب الغيبة لتنظر إىل رجل منكود ْمزون قد 

 من داللة. ، فهو شاعر مبا توحيه هذه الكلمةأتعبه شعوره املرهف بعاديات وحوادث الّدهر
، فهو "ساهم يراقب"عي واشإحساس فتقول عنه إنّه فجاءت الّشاعرة بأسلوب الغيبة، وكأنّه شاعر غائب عن الو 

فنجد عدول عن صيغة التكلم يف البيت األول  (1)تنتهي.مشلول احلركة واحليوية، بسبب عاديات الّدهر اليت ال 
 .إىل صيغة الغيبة يف البيت الثاين والثالث

 المبحث الثاني: االلتفات في ضمير المخاطب
الضمائر خيتص بضمري املخاطب وفيه نوعان: األول االلتفات من اخلطاب القسم الثاين من االلتفات يف 

 م والثاين من املخاطب إىل الغائب.إىل التكلّ 

 مخطاب إلى المتكل  ممن الالمطلب األول: 

ٴۇ ۋ ۋ چم، ومن أمثلته قوله تعاىل:النوع األول هو العدول من صيغة اخلطاب إىل صيغة املتكلّ 

 (2).چ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى ائ

 "إنّا آمّنا بربّنا". قوله:  أسلوب املتكلم يفىل"فاقض ما أنت قاض" إث انتقل من أسلوب اخلطاب يف قوله:حي

االلتفات واحًدا؛ فأما من اشرتطه فال بوهذا يتمّشى على قول من مل يشرتط أن يكون املراد »قال "الزركشي": 

على أنّه چ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چحيسن أن ميّثل به، وميكن أن ميثل بقوله تعاىل: 
(3).«سبحانه نزََّل نفسه منزلة املخاطب

 

ٴۇ ۋ ۋ  چمل يقع يف القرآن ومثَّل له بعض ه م بقوله: »ويقول "السيوطي" يف هذا النوع من االلتفات أنّه: 

راد  به  [73، 72]طه: چ ى ى ائچمّث قال:چ ۅۅ
 
وهذا املثال  ال يصحُّ؛ ألنَّ شرَط االلتفات أن يكون امل

(4).«واحًدا
 

                                                           
 .61 -60ينظر: ْممد جاسم ْممد عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص(1)
 .73 -72سورة طه: اآلية ( 2)
 .317، ص3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج( 3)
 .1733السيوطي، اشإتقان يف علوم القرآن، ص( 4)
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 لوا له بشاهد شعري، فمّثل له "امليداين" بقول "علَقمة ْبن  عْبَدة":هد القرآين مثّ فلّما أعوزهم الشا

يب  اَعْيَد الشََّباب  َعْصَر حَ يف احل سان  َطروب           ب    َطَحا ب َك قلبٌ   َن مش 
نَ َنا وخ ط                 ي َكلِّف ين  لَيَلى وَقْد شطَّ ولي َُّها  وب  وَعاَدْت َعَواٍد بَ ي ْ

اطًبا قائال:  الشاعر بدأ ه خم  طحا بك "يتحّدث عن نفسه بأسلوب اخلطاب يف البيت األول جم َرًِّدا من نفس 
ي َكلِّف ين   "ديث عن نفسه فقال يف البيت الثاين: أي: َذَهب بَك وأتْ َلَفَك وانتَقَل إىل أسل وب التكلُّم يف احل؛"قلبٌ 

 (1)أي: ي َكلِّف ين ح بَّ لَْيلى وقْد بَ ع َد ق رهَبا. "لَيَلى وَقْد شطَّ ولي َُّها

 ل هلذا النوع "عباس حلسيين" بقول "نازك املالئكة" يف قصيدهتا )مأساة حياة(: وميثّ 

 ملء  أحنائه الظالم  الّداجي؟ ت  يل أه َو كهٌف      أيَّ قرٍب أعَددْ 
 .ًما فأثوي يف ظ لمة األثباج           رق يب يوورقي سيغأْم ت رى ز 

يف هذين البيتني جند أن الشاعرة عدلت عن أسلوب اخلطاب يف البيت األول وذلك يف تساؤهلا عن شدة املوت 
أثوي" لتبالغ يف إقرار احلقيقة املرة –يب  سيغرق" :م يف البيت الثاين كقوهلاورهبة دخول القرب إىل أسلوب املتكلّ 

 (2)البشعة املخيفة كون املوت قد اقرتب منها.
 كما مثّلت "شيماء زبيدي" هلذا النوع بقول "اجلواهري" يف قصيدة )علموها(:

 وكفاها أن حَتَْسَب العْلَم عارا      موها فقد كفاك ْم َشنارا      علِّ 
 اوكفانا من التّ َقهق ر أنّا               مل ن عاجل حىت األموَر الصغارَ 

 ...اأمم  الغرب تسبق  األقدار     هذه حال نا على حنَي كادْت     

ابتدأ الشاعر حديثه خبطاب مباشر مغّلٍف بالغضب يف البيت األول، وذلك اخلطاب موجه إىل الطبقة الرجعية اليت 
غة منه يف توجيه م مبالاجملتمع، بعدها ينتقل الشاعر يف البيتني الثاين والثالث إىل صيغة التكلّ حتاول إعاقة تقّدم 

 هلذا فإنّ  استياءه من احلال اليت هم عليها إظهار جزعه منهم ْماوال توعيتهم على لسانه ومظهرًاغضبه إليهم و 
غضب الكامن يف ذاته، ونرى فيه اجلدية يف انتقال الشاعر من اخلطاب إىل التكلم مبالغة منه يف إظهار مشاعر ال

                                                           
 .488، ص1أسسها وعلومها وفنوهنا، جامليداين، البالغة العربية ( 1)
 .47 -46ينظر: ْممد جاسم ْممد عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص( 2)
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فهذه األفكار اليت طرحها الشاعر يف هذه األبيات فرضت عليه االنتقال من أسلوب اخلطاب إىل (1)اختاذ املوقف.
 أسلوب التكلم بغرض املبالغة.

 من الخطاب إلى الغائبالمطلب الثاني: 
 صيغة الغائب ومن أمثلته قوله تعاىل:والنوع الثاين يتعّلق بااللتفات من صيغة اخلطاب إىل 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 (2).چ ک گ گ گ

، مث التفت إىل صيغة الغائب يف قوله: "حىت إذا كنتم يف الفلك"فاهلل عّز وجّل اعتمد على صيغة اخلطاب يف قوله: 
 ."وجرين هبم"

إّّنا صرف الكالم ههنا من اخلطاب إىل الغيبة لفائدة، وهي أنّه ذكر لغريهم حاهلم »يقول "ابن األثري" يف هذا: 
اشإنكار عليهم، ولو قال: حىت إذا كنتم يف الفلك وجرين بكم بريح  ليعّجبهم منها كاملخرب هلم ويستدعي منهم

هبت تلك الفائدة اليت أنتجها خطاب الغيبة، وليس طّيبة وفرحتم هبا، وساق اخلطاب معهم إىل آخر اآلية؛ لذ
 (3).«الكالم من نقَدة   ذلك خباف

ڤ چاخلطاب أوال كان مع الناس: مؤمنهم وكافرهم، بدليل قوله وقيل ألنّ »: ويضيف "الزركشي" على هذا بقوله

م الذّم للجميع، فالتفت عن األّول لإلشارة إىل للز  "وجرين بكم"فلو قال:  چڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ
 اب العام إىل الذّم اخلاص ببعضهمهبؤالء اّلذين شأهنم ما ذكره عنهم يف آخر اآلية، فعدل عن اخلط االختصاص

 (4).«وهم املوصوفون مبا أخرب به عنهم
 
 

                                                           
 .131 -130ينظر: شيماء ْممد كاظم زبيدي، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، ص( 1)
 .22سورة يونس: آية ( 2)
 .21، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج( 3)
 .318، ص3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج( 4)
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ۆ چإىل قوله:(1).چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچا يف قوله تعاىل:أيضً جنده و 

 (2).چۈ

فانتقل من »: "الزركشي"حيث يقول  "ي طاف  عليهم": الغيبة يف قولهإىل "ادخ ل وا":فقد انتقل من اخلطاب يف قوله
 (3).«ه خماطب ال خمربألنّ  «ي طاف  عليكم»اخلطاب إىل الغيبة، ولو ربط مبا قبله لقال: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چومن أمثلة هذا النوع أيضا قوله تعاىل:

 (4).چ ٿٹ ٹ ٹ

 "وتقطّعوا": صيغة الغائب يف قولههذه أّمتكم..."، مّث التفت إىل نحيث جند صيغة اخلطاب يف قوله تعاىل:"إ
عطفا على ما قبله، لكن عدل من اخلطاب إىل الغيبة فقيل؛ إنّه  «قطعتمف»واألصل »ويقول "الزركشي" يف هذا: 

ا ارتكب ترون إىل عظيم م وم آخرين، ووخبهم عليه قائاًل: أالسبحانه نَعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إىل ق
 (5).«!هؤالء يف دين اهلل

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ:وكذلك يف قوله عّز وجلّ 

 (6).چ ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

إذ  ،الكّفار يف حّق الرسل اليت بعثهافحسب تفسري "أبو الّسعود" يف هذه اآلية يشرع اهلل يف بيان بعض جنايات 
ث اعتمد يف ذلك على صيغة اخلطاب يف مل يتوقفوا عن االستكبار والتكذيب بل جتاوزوا ذلك إىل قتلهم، حي

 قلوبنا غلف" ا"قالو  :تقتلون" مث انتقل يف اآلية اليت تليها إىل صيغة الغائب يف قوله -كّذبتم  -"استكربمت :قوله
 (7).«الغيبة إشَعارًا بإبعادهم عن رتبة اخلطاببيان لفن آخر من قبائحهم عن طريق االلتفات إىل »وذلك 

                                                           
 .70سورة الزخرف: اآلية ( 1)
 .71سورة الزخرف: اآلية (2)
 .318، ص3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج(3)
 .93-92سورة األنبياء: اآلية  (4)
 .319، ص3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج (5)
 .88-87سورة البقرة: اآلية  (6)
 .127 -126، ص1أبو الّسعود، إرشاد العقل السليم مزايا القرآن الكرمي، ج (7)
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ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چا يف قوله تعاىل:وجند أيضً 

 (1).چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

وذلك  لم سّرهم وجهرهم ويعلم ما يكسبونه يعبأنّ فاهلل عّز وجل خياطب يف هذه اآلية، أهل هذه األرض وخيربهم 
وما تأتيهم من آية من آيات "ن اخلطاب إىل الغيبة يف قوله: مث عدل ع "تكسبون.. ويعلم ما وهو اهلل."يف قوله: 

إعراضهم عنها بالكّلية، وااللتفات لإلشعار بأن ذكر ف وارد لبيان كفرهم بآيات اهلل و كالم مستأنهو  "رهّبم
 (2)قبائحهم قد اقتضى أن يضرب عنهم اخلطاب صفًحا ذًما هلم، وتقبيحا حلاهلم.

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چشأنه:ويف قوله جّل 

 (3).چچ

هذا حتريض على »أبوحّيان" "حسب ف، "لوال إذ مسعتموه"فقوله عّز وجل: من اخلطاب إىل الغيبة،  اجند فيها التفات
اخلطاب للمؤمنني حاشا من توىل كربه، وفيه عتاب أي: كان اشإنكار واجبا  ظّن اخلري وزجر وأدب، والظّاهر أنّ 

عليهم وعدل بعد اخلطاب إىل الغيبة وعن الضمري إىل الظّاهر فلم جيئ الرتكيب ظننتم بأنفسكم خريًا وقلتم ليبالغ 
ن يبين األمر فيه على ظن يف التوبيخ بطريقة االلتفات )...( وفيه تنبيه على أن حق املؤمن إذا مسع قالة يف أخيه أ

 (4).«هكذا بالّلفظ الصريح برباءة أخيهفك مبني( ، وأن يقول بناًءا على ظنه )هذا إاخلري

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ چيف قوله تعاىل: اأيضً  كما جنده

 (5).چ ڇ ڇ ڇ ڍ

، وأن يعرضوا اشإهليةفهذا خطاب للمسلمني وتنبيه هلم لإلقبال على دعاء اهلل بأمسائه الّدالة على عظيم صفات 
عن شغب املشركني وجداهلم يف أمساء اهلل تعاىل، واملراد من ترك الذين يلحدون يف أمسائه، اشإمساك عن االسرتسال 

                                                           
 .4-3سورة األنعام: اآلية  (1)
 .109 -107، ص3ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم مزايا القرآن الكرمي، ج( 2)
 .12سورة النور: اآلية ( 3)
 .402ص، 6أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج( 4)
 .180سورة األعراف: اآلية ( 5)
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بشبهاهتم، ومجلة "سيجزون مبا كانوا يعملون" تتنزل  كالمهم لئال يفتنوا عامة املؤمننييف ْماجتهم أو ترك اشإصغاء ل
 (1)أي ال هتتموا شإحلادهم وال حتزنوا له ألّن الّله سيجزيهم بسوء صنيعهم.؛عليل لألمر برتك امللحدين منزلة التّ 

 سيجزون". -"يلحدون :روا"إىل الغيبة يف قولهذ -ادعوه"ف :هر يف عدوله عن اخلطاب يف قولهفااللتفات هنا يظ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  چ:ا يف قوله تعاىلوهذا االلتفات جنده أيضً 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 (2).چ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

خبطاب الّنيب صلى اهلل عليه وسّلم "أحللنا لك" مث عدل عن ذلك إىل اشإخبار عنه بطريق  فسياق اآلية الكرمية بدأ
 ."إن وهبت نفسها لك"، واألصل "إن وهبت نفسها للّنيب"الغيبة 

 يف الشعر جند "امليداين" ميّثل له بقول أحد الشعراء:ومن أمثلة االلتفات 

 إنَّ شيَمَتَك احلَياَء   َكَفاين         َحَياؤ كَ أَأَذْك ر  َحاَجيت أْم َقْد  
 عن  اخل ل ق  اجلميل  وال مساء          َباٌح       َكرمٌي ال ي  َغي ِّر ه  صَ 

 انتقل من اخلطاب إىل الغيبة على طريق االلتفات. ففي البيت األول واجه ممدوحه باخلطاب، ويف البيت الثاين
ذو خ ل ٍق  أنّه كرمي َن على املأل ي عل  ، و وموضع احلسن يف هذا االلتفات أّن الشاعر أراد أن يواجه الناس مبدحه

 (3)مجيل، ولو تابع طريقة اخلطاب ألوهم أنّه يتزّلف إليه بينه وبينه، وهو ال يريد إعالن مدحه بني الناس.
 ل له بقول "البارودي":أّما "فتح اهلل أمحد سليمان" فمثّ 

َْمر    َك األْلفاظ              وتكلََّمت بَضم ري َك اأَلحْلَاظ  َحد يث   َسك َرْت خب 
 يف ح ّبها الف تاك  والوعاظ              يا د ْمَيَة لوال التقَية  الْستَ َوْت    

 نارا هلا بني الّضلوع  ش واظ ؟           وجزيتين      يتَ مايل منحت ك  خ ل

                                                           
 .185، ص9ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 1)
 .50سورة األحزاب: اآلية ( 2)
 .490-489، ص1ج ينظر: امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا،( 3)
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ولكّنه عدل عن ضمري املخاطب إىل "الستوت يف ح ّبك... "فكان الّسياق يقتضي أن يقول يف البيت الثاين:
" إىل الغيبة يف البيت ضمريك-حديثك"مخر  :ليل ذلك قولهل ود؛ أي من اخلطاب يف البيت األوّ (1) الغائبضمري 

 "حّبها". :الثاين يف قوله
 وقوله أيضا:

 كم تَ َنام             َأْسَهرتين فيك، ونام األنام  يا ناع َس الطرف  إىل
 أوشك هذا الّليل أن ين َْقض ي             والعني  ال تعر ف  طيَب املنام

 م رَّ احل مامْ  -بالصدِّ  -َعينوياله من ظيب احل َمى، إنَّه                جرّ 

إنّه "قوله: إىل احلديث عنها بضمري الغائب يف "يا ناعَس الطّرف... ": قولهن خطاب حبيبته يففثمة حتّول ع
 وتعرف هي أنّه يوّجه حديثه إليهافقد وّجه اخلطاب إليها أّوال حىت يتعنّي من خياطبه  "احلمام مر-بالصدّ -جرعين

ضمري الغائب، كأنّه أن َف أن ينسب إىل حبيبته أهّنا جّرعته مرارة املوت فتحّول  إىل-متأّلما-مث التفت بعد ذلك 
 (2) احملبوبة. إىل الغيبة، كما أن هذا التحّول يفيد تعظيم

 حسب "عبد العزيز عتيق" قول "ابن النبيه":يف هذا النوع ومن االلتفات 

 قتلت رّب السيف والطيلسان            من سحر عينيك األمان األمان
 لو مل تكن كحالء كانت سنان       لة                           اح له مق                    أمسر كالرم

 :"من سحر عينيك" إىل الغيبة يف البيت الثاين وذلك يف قوله :فقد عدل عن اخلطاب يف البيت األّول يف قوله
قد يكون التمكن من بناء غي قد يكون التفّنن يف األسلوب و ة"، وهذا االلتفات غرضه البال"أمسر كالرماح له مقل

 (3)التشبيه الذي يشّبه فيه القوام بالّرمح، مع احملافظة على سالمة الوزن الشعري.

 ل له "عباس احلسيين" بقول "نازك املالئكة" يف قصيدهتا )مأساة حياة(:ومثّ 

 يف األح       الم ماذا جنيت غري املالل؟آه يَا مْن ضاَعْت حياتك  
 عة ع مٍر قضيته يف السؤال    مل يزل سّرها دفينا فيا ضي           
 (4).هام حىّت ضاقت به احلكماء    هو سّر احلياة دّق على األف        

                                                           
 .225صفتح اهلل أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ( 1)
 .225املرجع نفسه، ص( 2)
 .105، ص2006، 1ينظر: عبد العزيز عتيق، علم البديع، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط( 3)
 .73-72ْممد جاسم ْممد عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص(4)
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عمرها الذي ضاع يف جنيت" فهي تندب  –فنجد يف هذه األبيات التفات من اخلطاب يف البيت األّول "حياتك 
ألهّنا  الغيبة يف البيت الثاين والثالث  عدلت عن اخلطاب إىلمثّ األحالم دون أن حيقق ذلك هلا السعادة احلقيقية، 

 يف معرض احلديث عن األسرار السيما سر احلياة اجملهول يف نظرها.

 المبحث الثالث: االلتفات في ضمير الغائب
مائر خيتص بضمري الغائب وفيه نوعان: األول االلتفات من الغائب القسم الثالث من االلتفات يف الض

 م والثاين من الغائب إىل املخاطب.إىل املتكلّ 

 ممن الغائب إلى المتكل  المطلب األول: 
م، ومن املواطن القرآنية اليت تتمثل فيها هذه تكلّ ل من صيغة الغائب إىل صيغة الالنوع األول هو العدو 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چالصورة قوله تبارك وتعاىل: 

 (1).چ ڀ ڀ ٺ

 (2).«باركناولقد تصرف الكالم على لفظ الغائب واملتكلم فقيل: أسرى، مث »: يف ذلك يقول "الزخمشري"

ے چوقوله:(3).چ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺچا:وقوله تعاىل أيضً 

 (5).چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓچوقوله: (4).چ ڭ ڭ ڭ ۇے ۓ ۓ 

 لألرض بعد موهتا باملطروفائدته أنّه ملّا كان َسْوق  السحاب إىل البلد إحياًء »ذكر "الّزركشي" فائدة له يف قوله: 
يف  أدخل  ه دااّل على القدرة الباهرة، واآلية العظيمة اليت ال يقدر عليها غريه، َعَدل عن لفظ الغيبة إىل التكلم؛ ألنّ 

 (6).«م  ، وأدلُّ عليه وأفخاالختصاص

                                                           
 .1سورة اشإسراء: اآلية ( 1)
، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ، تح: خليل مأمون شيحا،دار بن عمر جاراهلل أبو القاسم ْممد الزخمشري( 2)

 .589ص 2009، 3لبنان،ط-بريوت، املعرفة
 .12سورة فصلت: اآلية ( 3)
 .89-88سورة مرمي: اآلية ( 4)
 .9سورة فاطر: اآلية ( 5)
 .203-319، ص3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج( 6)



 األول........................................................... االلتفات يف الضمائرالفصل 

 

- 36 - 
 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چقال تعاىل: 

 (1).چ ڤ ڦ ڦ ڦ

وإّّنا التفت إىل التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الداللة على كمال القدرة »وفائدته كما يقول "أبو السعود": 
 (2).«املختلفة ياءشمن قادر مطاع عظيم الشأن تنقاد ألمره وتذعن ملشيئته األ ه ال يأيت إالّ واحلكمة واشإيذان بأنّ 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چا:ومنه قوله تعاىل أيضً 

 (3).چڻ ۀ ۀ ہ ہ 

التفت إىل التكلم إظهاًرا لكمال العناية بشأن ما أنزل املاء »كما قال "أبو السعود":   والفائدة من هذا االلتفات
من شأهنا النمو من أصناف ياء اليت مع وحدته )نبات كّل شيء( من األش فأخرجنا بعظمتنا بذلك املاءألجله أي 

الشجر وأنواعهما املختلفة يف الكّم والكيف واخلواص واآلثار اختالفًا متفاوتًا يف مراتب الزيادة النجم و 
 (4).«والنقصان

التكلم بصيغة التعظيم وهذا االلتفات من الغيبة إىل »وذكر "الشنقيطي" فائدة أخرى هلذا االلتفات حيث قال: 
ه لو مل ينزل املاء ومل ينبت شيًئا هللك الناس جوًعا وعطًشا. فهو )...( يدل على تعظيم شأن إنبات النبات ألنّ 

 (5).«وعال وعال، وشدة احتياج اخللق إليه، ولزوم طاعتهم له جلّ  يدل على عظمته جلّ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک چوإذا تأملنا قوله سبحانه وتعاىل: 

 (6).چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 صرفناه". ولقد-ونسقيه-لنحي-أنزلناجنده عدل عن ضمري الغيبة يف "أرسل الرياح" إىل ضمري املتكلم يف "

                                                           
 .53سورة طه: اآلية ( 1)
 .21، ص6أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج( 2)
 .99سورة األنعام: اآلية( 3)
 .166، ص3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج( 4)
  دب يف إيضاح القرآن بالقرآن، إشراف: بكر بن عبد اهلل بوزيد، دار علم الفوائد،الشنقيطي، ْممد األمني بن ْممد احملتار اجلكين، أضواء البيان ( 5)

 .527، ص4دط، دس، مج
 .49-48سورة الفرقان: اآلية ( 6)
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 (1).«متناناالألّن التكلم أليق مبقام »وحسب "الطاهر بن عاشور" عدل عن الغيبة إىل التكلم: 

ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ چوجاء يف قوله جّل وعال: 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ 

 (2).چمئ

 ضمري فعل السوق واشإنزال واشإخراج إىل عدل عنه فأسندرسال إىل ضمري الغائب يف "يرسل"، مّث سند فعل اشإأ  
 أخرجنا". -أنزلنا-سقناهاملتكلم يف "

تشبيه البعث )...( بتلك الظواهر اليت تبدأ بإرسال الرياح وتنتهي بإحياء األرض واليت بدأ التعبري »ويف هذه اآلية: 
عنها بطريق الغيبة مث حتول إىل طريق التكلم؛ إذ يف هذا وذاك تأكيد شإثبات حقيقة البعث، ودحض شإنكار 

 (3).«منكريه

 ل "امليداين" هلذا النوع بقول "املخّبل الّسعدي" يف مطلع مفضلّيته: وميثّ 

ْلم  َفَصَبا ولَْيَس ل      ذَكَر الرّبَاَب وذ ْكر َها س ْقم        َمْن َصَبا ح 
َا َسْجم  َعْيين فماء  ش      وإَذا أملَّ َخَياهل ا َطَرَفْت         ؤ وهن 

 
َ
ْلك  النِّظام  َفَخانَه  النَّْظم        ْسج ور  أ ْغف َل يف  كاللُّؤل ؤ  امل  (4).س 

يف البيت األول ات ََّبَع يف احلديث عن نفسه أ سلوَب احلديث  عن الغائب. ويف البيت الثاين التفت من الغيبة 
 فتحّدث عن نفسه بأسلوب التكلُّم، ليدّل على أنّه هو املقصود يف البيت األّول.

 فيمثل بقول "البيايت" يف قصيدته )حصار(: أّما "عباس حلسيين"

 َحّرموا يف وطين العامل أشعاري وكتيب
 أقاموا بيننا ألف جدار

                                                           
 .47، ص19الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 1)
 .57سورة األعراف: اآلية ( 2)
 .114صحسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ( 3)
 .492 -491، ص1امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا،ج( 4)
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 آه يا سلَّ احلصار
 جثيت يف شاطئ النهر رماد
 نبتت من فوقها زهرة  نار

 ايةً ن زع الرمح  وصار ر 
 ن سرًا وطار.

ة مثقل بالقيود ْمروم من نطق ما يريد "البيايت" التعبري عنه فهو ْماصر مسلوب احلريّ  من عنوان القصيدة نستشفّ 
أقاموا" مث يأيت بااللتفات إىل أسلوب   -كان بأسلوب الغيبة حنو: "حّرموا  ة وتعبريه عن هذه املعاينالكلمة احلرّ 

 للثورة واحلرية أو هو مثن هلما كما يقول هو.املتكلم ليؤكد أن موته ال يعين هناية الرسالة اليت حيملها بل املوت رمز 
فلو استمر البيايت يف تعبريه بأسلوب الغيبة لرسم لنا صورة املوت الذي يضرب ضحيته دون أن يكون هلذه الضحية 

 (1)قيمة أو هدف.

 ل له "فتح اهلل أمحد سليمان" بقول "البارودي" يف موضع للفخر:وميثّ 

َا اجل دُّ واهلَْزل  َله  بَ نْيَ جَمَْرى الَقْول   ْكَمٍة            َيد ور  على آَداهب   آيَات  ح 
ه   نَ َها الَفرْع  واألْصل  خمَ                   تَ ل وح  عليه  من أب يه  و جدِّ  اب ل  ساَوى بَ ي ْ

 تَ َقى اخلَْيل  أَْمَرد                 وأَْمَرد نَا يف كلِّ م عضلٍة َكْهل  فََأْشَيب  َنا يف م لْ 
 لََنا الَفْضل  فيما َقْد َمَضى. وه َو قَائ م          َلَديْ َنا، وفيما بَ ْعَد ذاَك لََنا الَفْضل  

ن ضمري الغائب يف البيتني األول والثاين إىل ضمري املتكلمني يف البيت الثالث يعين أن هذه الصفات فااللتفات م
  أي قوم الشاعر ا هي صفات قومه؛رجل من قومه هبا إّنّ  اليت أوردها يف البيتني األولني بضمري الغائب واصًفا كلّ 

كما أن البيت الثالث الذي التفت فيه إىل ضمري املتكلمني جيمع يف معناه كل النعوت اليت نعت هبا كل رجل من 
الشاعر يف هذه األبيات انتقل من صيغة الغائب إىل صيغة املتكلم بكل براعة ويسر وهذا إّّنا يدل  جند أنّ (2)قومه.

 .على قدرته اشإبداعية والبالغية، واليت يسعى من خالهلا إىل حتقيق أغراض شعرية يطمح شإيصاهلا إىل املتلقي

 

                                                           
 .70-69ينظر: ْممد جاسم ْممد عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص( 1)
 .229فتح اهلل أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص( 2)
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 خطابمإلى المن الغائب المطلب الثاني: 
وع الثاين من االلتفات يف ضمري الغائب هو العدول من صيغة الغائب إىل اخلطاب، حيث وردت والنّ 

 أمثلة كثرية عنه يف كتب البالغيني الذين اعتنوا بأسلوب االلتفات نذكر منها قوله تعاىل: 

 (2).چٺ ٿ ٿ ٿ  چإىل قوله: (1).چٻ پ پ پ  چ

الغيبة  خفاءَ ، حيث استبدل فيها طاب صيغة اخلانت ق َل منه إىل صيغة الغيبة، مثياق هذه اآليات يف البداية جاءبفس
 (3).«ولو أراد اخلطاب، لقال احلمد لك ألّنك أنت رّب العاملني»: جبالء احلضور، ويقول "حيي بن محزة العلوي"

واالنتقال من أسلوب احلديث بطريق الغائب املبتدأ من قوله »عاشور" يف هذا الّصدد: بن ويضيف "الطاهر 
من قوله إيّاك نعبد إىل آخر السورة، فن   أسلوب طريق اخلطاب ابتداءً إىل «ملك يوم الّدين»إىل قوله  «احلمد هلل»

( وما هنا بديع من فنون نظم الكالم البليغ عند العرب، وهو املسّمى يف علم األدب العريب والبالغة التفاتا )...
التفات بديع فإّن احلامد له محد اهلل تعاىل ووصفه بعظيم الّصفات بلغت به الفكرة منتهاها فتخّيل نفسه يف حضرة 
الرّبوبية فخاطب ربّه باشإقبال )...( و ممّا يزيد وقعا يف اآلية أنّه ختّلص من الثّناء إىل الدعاء وال شّك أّن الّدعاء 

 (4).«الّصراط أهدناختلصا جييء بعده  «ك نعبداإيّ »يقتضي اخلطاب فكان قوله 

)إيّاك نعبد وإيّاك نستعني( التفات من الغيبة إىل اخلطاب وتلوين »:وفائدة هذا االلتفات حسب "أبو الّسعود"
النظم من باب إىل باب جار على هنج البالغة يف افتنان الكالم ومسلك الرباعة حسب ما يقتضي املقال، كما أّن 

 (5).«أسلوب إىل أسلوب أدخل استجالب النفوس واستمالة القلوب التنقل من

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ: ا قوله عّز وجلّ ومن أمثلته أيضً 

 (6).چ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

                                                           
 .2سورة الفاحتة: اآلية( 1)
 .5سورة الفاحتة: اآلية( 2)
 .266حيي بن محزة العلوي، كتاب الّطراز، ص( 3)
 .179-178، ص1الطّاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4)
 .16، ص1أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج( 5)
 .50سورة األحزاب: اآلية ( 6)
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خالصة "إخبار للّنيّب عن طريق الغيبة، مّث عدل عن ذلك إىل سياق اخلطاب بقوله  "إن وهبت نفسها للنيبّ ":فقوله
 واحد لقال: "إن وهبت نفسها للّنيّب إن أراد النيّب أن يستنكحها خالصة له".، ولو جاءت على أسلوب "لك

 (1).چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇچوجنده يف قوله تبارك وتعاىل: 

حكاية جلناية  )وقالوا اختذ الّرمحن ولدا(»عدول من الغيبة إىل اخلطاب إذ يقول "أبو السعود": ففي هذه اآلية 
علًوا كبريا، وقوله تعاىل  عن ذلك العرب أن املالئكة بنات اهلل سبحانه وتعاىلمن يزعم من و  ،اليهود والنصارى

ها بطريق االلتفات املنبئ عن كمال الّسخط وشّدة مر وهتويل أل ،رّد ملقابلتهم الباطلة)لقد جئتم شيئا إذَّا( 
ضر بعد قوله: لحالإّّنا قيل: )لقد جئتم( وهو خطاب و »، ويف بيان فائدته يقول "ابن األثري": (2)«الغضب

 طهدة التسجيل عليهم باجلرأة على اهلل تعاىل والتعّرض لسخا، وهي زيلغائب لفائدة حسنة)وقالوا( وهو خطاب ل
 (3).«كأنّه خياطب قوما حاضرين بني يديه منكرًا عليهم وموخّبا هلم  وتنبيه هلم على عظم ما قالوه

ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ چا: ويف قوله جّل شأنه أيضً 

 (4).چ ڃڃچچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ

"أّن اهلل بريٌء"، مث عدل عنه إىل سياق  :قولهوله: "وأذان من اهلل ورسوله"، و فاآلية جاءت على سياق الغيبة يف ق
 تولّيت ْم". وإن-تبتم"فإن  :اخلطاب يف قوله

 (5).«اخلطاب لزيادة التهديد والتشديدمن الغيبة إىل االلتفات »:د" يف فائدة هذا االلتفاتويقول "أبو السعو 

                                          ېئ ېئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ چا قوله تعاىل:ومن أمثلته أيضً 

 (6).چ ىئ

                                                           
 .89-88سورة مرمي: اآلية ( 1)
 .282، ص5السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جأبو ( 2)
 .7 -6، ص 2ابن األثري، املثل السائر، ج( 3)
 .3سورة التوبة: اآلية ( 4)
 .42، ص4أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج( 5)
 .22 -21سورة اشإنسان: اآلية ( 6)
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"َكان لك م َجزاًءا"، ولو جاءت  :"وسقاهم رهّبم" إىل اخلطاب يف قوله :ففي هذه اآلية عدول من الغيبة يف قوله
إّن »»عاشور":  بن . ويقول "الطّاهر"وسقاهم رهّبم شرابًا َطه ورًا إنَّ هذا كان هل ْم َجزاًءا"على سياق واحد لكانت 

هذا الكالم مقول قول ْمذوف قرينته اخلطاب إذ ليس يصلح هلذا  «وكاَن َسْعي ك ْم َمْشك ورًا هذا كان لكم َجزاءً 
يمهم والقول احملذوف يقّدر فعاًل يف تقدم من الكالم إاّل أن يكون املخاطبون هم األبرار املوصوف نعاخلطاب ممّا 

الثناء موضع احلال من ضمري الغائب يف "سقاهم"، حنو يقال هلم، أو يقول هلم رهّبم )...( واملقصود من ذلك 
تكّرمهم بذلك، وتنشيط أنفسهم بأّن ما أنعم به عليه هو حق هلم جزاء على عليهم مبا أسلفوا من تقوى اهلل و 

 (1).«عملهم

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ چله جّل شأنه:ويف قو 

 (2).چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 :"يوم حيمى عليها...جباههم وظهورهم" إىل صيغة اخلطاب وذلك يف قوله :جن د  التفات من صيغة الغيبة يف قوله
ا بالياء أصله حيمى الّنار اجلمهور )يوم حيمى( عليه هذه اآلية، قرأ تفسري "هذا ما كنزمت"، ويقول "أبو حّيان" يف

يل أيضا ألهّنم كانوا وخّصت هذه املواضع بالكّي ألنّه يقال يف اجلبهة أشنع، ويف اجلنب والّظهر أوجع، وق عليها
وتولوا بأركاهنم وَول و ظ هوَره ْم، وأضَمر القول يف )هذا  عنه ازور و ْم وإيّاه  جملس أإذا أبصروا الفقري َعَبس وا، وإذا َضمَّه  

 (3)ما كنزمت(؛ أي يقال هلم وقت الكّي هذا ما كنزمت فهو مثرة ما كنزمت ألنفسكم وهذا القول توبيخ هلم.

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ چوجند يف قوله تعاىل: 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ 

 (4).چ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ

 "أفال تعقلون". :يأهتم" إىل صيغة اخلطاب يف قوله إن-بعدهم"فخلف من  :لغيبة يف قولهانتقال من صيغة ا

                                                           
 .401 -400، ص29حرير والتنوير، جالطّاهر بن عاشور، الت( 1)
 .35سورة التوبة: اآلية ( 2)
 .40 -39، ص5ينظر: أبو حيان األندلسي،البحر احمليط، ج( 3)
 .169سورة األعراف: اآلية ( 4)
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بين  إىل خماطبةيلتفت مث من كبائر بأسلوب احلديث عن الغائب،  ايتحّدث الّنص عن بين إسرائيل األّولني وما َفعل و 
إسرائيل املعاصرين لنزول القرآن فمن يأيت بعدهم كأهّنم األّولون أنفسهم، لإلشعار بأّن هؤالء اخل لوف مازالوا 

 (1)، مل يّغريوا منها شيئا، فهم معنيون بعموم اخلطاب.يتصفون بأوصاف األّولني

 (2).چ ٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀچ: تعاىل وكذلك قوله

 :"عبس وتوىّل أن جاءه األعمى" إىل صيغة اخلطاب يف قوله:ففي هذه اآلية انتقال من صيغة الغائب يف قوله 
فتحّدث عنه بأسلوب احلديث عن الغائب، مع  ما يدريك"، إذ التفت عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ابتداءً "و 
لكن مل ي ط ل االلتفات عنه بل أسرع إىل االلتفات  منزلته أن يكّلمه بأسلوب اخلطاب مقتضى الظاهر حبسب أنّ 

 (3).«َوَما ي ْدر يَك َلَعلَّه  يَ زََّكى»إليه، فخاطبه بقوله معاتبا: 

ل له بقول ومن املواطن اليت جتّسد فيها االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب يف الشعر جند أّن "ابن املعتز" ميثّ 
  "جرير":

رام بذي األراك فشاقين         الَطرب احلم  ز لت  يف علل وأَيك  ناض 

يف  االستمرارفجرير أخرب عن الغائب يف الشطر األّول وهو "احلمام" ولكّنه يف الشطر الثاين انصرف عن 
ر"ال:لغائب، والتفت إىل خماطبته بقولهخطاب هذا ا لزيادة فائدة يف املعىن هي الّدعاء  "ز لت  يف علل وأَيك  ناض 

 (4)للحمام.

 الطّراز" يستشهد على هذا النوع بقول "جرير" كذلك:كتابه وكذلك جند "العلوي" يف "

 مىت كان اخليام بذي طلوح             س قيت  الغيث أيتها اخليام .

 (5)"سقيت". :قولهبة "مىت كان اخليام" إىل اخلطاب يف فهذا االلتفات من الغي

 
                                                           

 .481، ص1ينظر: امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، ج( 1)
 .3 -2 -1سورة عبس: اآلية ( 2)
 .482، ص1امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، جينظر: ( 3)
 .101عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص( 4)
 .269حيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، ص( 5)
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 ": رجاينل له "عبد العزيز عتيق" بقول "القاضي اجلوميثّ 

 فإن أرضت األحباب فهي هلم فدى وهل هي إاّل مهجة يطلبوهنا؟           
 فماذا اّلذي أخشى كنتمو عدى؟ نتم أحّبيت             قتلي وأ رمتموإذا  

من وراء االلتفات  للغائب، فالغرض البالغيفالبيت الثاين قد جاء خطاب للحاضر بعد البيت األّول وهو خطاب 
كأهّنم   أحبابه الغائبني يف البيت األّولعن الغائب إىل خماطبته، هو متثل  ستمرار يف اشإخباربالعدول عن اال

 (1)حاضرين أمامه ليقّرعهم ويلومهم على عدم معاملته باملثل.

 ل له بقول "البارودي" هاجيا: أّما "فتح اهلل أمحد سليمان" ميثّ 

 هدف للعيوب، يف كّل ع ضٍو        منه  َسهٌم للطّاعننَي. وَنْصل  
َن             َنَسلْ   ما هَلَا َغري طائ ف الّليل بَ ْعل    َسْوء      أمُّ  ها     إستت ه  م 

ئَت يا ف الن ، وماشا  ل ْؤم  َأْهل .ل  ءت ر جاٌل، فأنَت      ك ْن َكَما ش 
يف البيتني األّول والثاين بضمري الغائب، مّث يلتفت عن الغيبة إىل اخلطاب يف البيت  يتحدث الشاعر عن املهجو

الثالث، فيواجه هبا من يهجو مستذكرًا أفعاله وساخرا منه، ومسّلما مباله من مكانه مذّكرًا إياه بأّن الدناءة متأصلة 
 (2)لتحّول إىل اخلطاب. يناسبه االذي  "كن"فيه. فاستخدام فعل األمر 

 ا "عباس احلسيين" بقول "البيايت" يف قصيدة )الشعر والثورة(:ل له أيضً ومثّ 

 الشعر أعذبه الكذوب
 قالوا

 وما صدقوا
 ورألهّنمو تنابلٌة وع

 كانوا فداء السالطني الغزاة
 بال قلوب

 يا شعر  حّطم هذه األوثان
 واقتحم اخلطوب.

                                                           
 .104عبد العزيز عتيق، علم البديع، ص( 1)
 .230اهلل أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص ينظر: فتح( 2)
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يقيم موازنة بينهم وبني الفنان الثوري السيما  "فالبيايت"ففي هذا الّنص ثورة على أولئك اّلذين يدعون السياسة، 
تنابلٌة  ألهنموا-صدقوا"قالوا وما  :قولهيف ، فاألسلوب املناسب للتعبري عن هؤالء هو أسلوب الغيبة (1) الشاعر

وحتطيم أولئك السياسني، وحتقيق أمل  ودعوته شإشعال فتيل الثورةلّشعر قلوب" مّث التفت إىل خطاب ا بال-وغور
 " حلّث املخاطب على تنفيذ ما يطلب منه.تعال-اقتحم-حّطمستخدام أفعال األمر "الشعوب، وذلك با

 المبحث الرابع: االلتفات في األسماء والضمائر
 بااللتفات من االسم إىل الضمريص القسم الرابع من االلتفات يف الضمائر فيه ضربان: الضرب األول خيت

 والثاين خيتص بااللتفات من الضمري إىل االسم.

 من االسم إلى الضميرالمطلب األول: 
ل من ذكر االسم إىل اشإشارة إليه بالضمري سواء كان ظاهرًا أو مضمرًا، ومن الضرب األول هو التحوّ 

ڭ ۇۇ ۆ ۆ  ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭچأمثلته يف القرآن الكرمي قوله تبارك وتعاىل: 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ 

 (2).چ ەئ ەئ

ع د َل من االسم يف "األهلة" إىل الضمري "هي" وبذلك وضع الضمري موضع االسم الظاهر؛ ومقتضى السياق أن 
 .مواقيت للناس واحلج" يسألونك عن األهلة قل األهلة":يقول

 "البيوت" إىل الضمري يف "أبواهبا". االسمفعدل من  "أبواهباوأتوا البيوت من :"ا موضع لاللتفات يف قولهوجند أيضً 

 (3).«والضمري يف أبواهبا عائد على البيوت»يقول "أبو حيان األندلسي": 

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چوجاء يف قوله تعاىل: 

 (4).چٺ ٺ ٺٺ

                                                           
 .88 -87ينظر: ْممد جاسم ْممد عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص( 1)
 .918سورة البقرة: اآلية ( 2)
 .72، ص2أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج( 3) 
 .197سورة البقرة: اآلية ( 4)
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 متعلقچپچو»"أبو حيان":  ورد يف هذه اآلية حتول من االسم الظاهر "أشهر" إىل الضمري "فيهّن".يقول
 (1).«بفرض، والضمري عائد على أشهر

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چا قوله تعاىل:ومن أمثلته أيضً 

 (2).چ ڤ ڦڦ

دقات فنعما الصّ »تقدير "فنعّما هي" مث عدل عنه إىل الضمري "هي" و  اظاهر ا امست" دقا"الصّ يف اآلية  تجاء
ختفوها عائد على الصدقات لفظًا  الضمري املنصوب يف»كما عدل عن االسم إىل الضمري يف "ختفوها" (3).«املبداة

 (4).«رت به الصدقاتومعىن بأي تفسري فسّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چوع كذلك يف قوله جّل وعال: وجند هذا النّ 

 (6).چ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃچإىل قوله:  (5).چ ڀ

ع أن يقول: "يكّفر اهلل عنكم" بعد اهر، وكان من املتوقّ "يكّفر عنكم" موضع االسم الظّ  :وضع الضمري يف قوله
"اهلل" إىل الضمري املسترت يف اهر ن االسم الظّ علمه" وبذلك عدل التصريح بلفظ اجلاللة يف اآلية األوىل "فإّن اهلل يع

 "يكفر عنكم".

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ چقال اهلل تعاىل: 

 (7).چ ی جئ حئ ی ی ی

جاء يف هذه اآلية عدول من االسم الظاهر "كلمة" إىل الضمري يف "امسه".ويقول يف ذلك "أبو حيان األندلسي": 
 (8).«رك مبكون منه، أو مبوجود من اهللالضمري يف )امسه( عائد على الكلمة على معىن نبشّ »

                                                           
 .95، ص2أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج( 1)
 .271اآلية  :سورة البقرة( 2)
 .337، ص2أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج( 3)
 .338، ص2املصدر نفسه، ج( 4) 
 .270سورة البقرة: اآلية ( 5)
 .271سورة البقرة: اآلية ( 6)
 .45سورة آل عمران: اآلية ( 7)
 .480، ص2أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج( 8)
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ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب چا: وقوله تعاىل أيضً 

 (1).چ مث جتحت خت مت ىت يت جث

وبذلك حدث حتّول من (2).«اشإضمار يف هو راجع إىل املصيبة على املعىن ال على الّلفظ»قال "أبو حيان": 
 االسم الظاهر يف "مصيبة" إىل التعبري عنها بالضمري "هو".

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چلنوع كذلك يف قوله تبارك وتعاىل:ورد هذا ا

 (4).چ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچإىل قوله: (3).چچ

 ن لفظ اجلاللة "اهلل" باعتباره امسا ظاهرا إىل الضمري "هو" يف اآلية الثانية.عدل ع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ چكما ورد يف قوله تعاىل:

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چإىل قوله:(5).چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 (6).چ چ چ چ
والضمري »إذ يقول "أبو حيان":  مث عدل عنه إىل الضمري "فيها". جاءت لفظة "الفلك "اسم ظاهر يف اآلية األوىل

 (7).«يف )فيها( عائد على )الفلك(

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب  چقال تبارك وتعاىل: 

 (8).چ يب جت حتخت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح

                                                           
 .165سورة آل عمران: اآلية ( 1)
 .112، ص3حيان األندلسي، البحر احمليط، ج أبو( 2)
 .3سورة يونس: اآلية ( 3)
 .5سورة يونس: اآلية ( 4)
 .38سورة هود: اآلية ( 5)
 .40سورة هود: اآلية ( 6)
 .223، ص5أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج( 7)
 .11سورة فاطر: اآلية ( 8)
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  قدير "وال تضع إاّل بعلم اهلل"والتّ اهر لفظ اجلاللة "اهلل" يف األول مث عدل إىل الضمري يف "بعلمه" ذكر االسم الظّ 
اهر "معّمر" مث عدل عنه إىل الضمري يف "عمره".يقول كما جند التفاتا آخر يف هذه اآلية حيث ذكر االسم الظّ 

 (1).«اهر أن الضمري يف )من ع م ر ه( عائد على )معمَّر( لفظا ومعىنوالظّ »"أبو حيان": 

 الشاعر:ومّثل "أبو حيان" هلذا النوع بقول 

 (2).«وب  ب  اهل   ة  نَ اك  سَ  يَ َكَأنَّ ث َياَب رَاك ب ه  ب ر يٍح         َحر يٍق َوه  »

 اهر "ريح" إىل الضمري "هي" ويقصد هبا رحًيا أخرى ساكنة اهلبوب.حيث التفت من االسم الظّ 

 من الضمير إلى االسمالمطلب الثاني: 
، ومن أمثلته اليت اشإظهارأي من اشإضمار إىل  ؛االسمن الضمري إىل رب الثاين خيتص بالعدول عالضّ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ: قوله عّز وجلّ  وردت يف القرآن الكرمي نذكر

 (3).چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ

فلو  "الكافرين":ظّاهر يف قوله آذاهنم" إىل االسم ال -ففي اآلية الكرمية التفات من ضمري الغيبة يف قوله: "أصابعهم
 جاءت على سياق واحد أي اشإضمار لقال: "جيعلون أصابعهم يف آذاهنم... واهلل ْميط هبم".

استحقاق ع موضع الّضمري وعرب به إشعارًا بوض -الكافرين-»ويقول "اآللوسي" يف بيان فائدة هذا االلتفات: 
 (4).«ذوي الصّيب ذلك العذاب لكفرهم

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چتعاىل: تبارك و وقوله 

 (5).چ ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

                                                           
 .291، ص7أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج( 1)
 .338، ص2املصدر نفسه، ج(2) 
 .19سورة البقرة: اآلية ( 3)
 اث العريب، بريوت، لبنان، دط، دسأبو الفضل شهاب الدين ْممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء الرت  وسياآلل( 4)

 .175، ص1ج
 .43سورة سبأ: اآلية ( 5)
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كفروا"، ولو استمّرت على   االسم الظّاهر يف "وقال اّلذين " إىلوقالوا-قالوا-عليهم يف "حيث ع دل عن الضمري
 الّسياق األّول جلاءت "وقالوا للحّق ملا جاءهم إن هذا إاّل سحر مبني".

العدول من اشإضمار إىل اشإظهار يف "وقال اّلذين كفروا للحّق ملّا جاءهم" فيها إشارة ويرى "الّزخمشري" أّن هذا 
 الكالم عن إنكار عظيم وغضب شديد وهي دليل على صدور بالكفر، هةدإىل القائلني واملقول فيه وفيها مبا

هلل ومكابرهتم ملثل ذلك احلّق املتمردون جبراءهتم على ا "الكفرة أولئكوقال "وتعجيب من أمرهم بليغ، كأنّه قال: 
 (1).نرّي ال

واملخالفة بني اشإضمار واشإظهار يف اآلية الكرمية جاءت لرصد موقفني خمتلفني للكفار يف عنادهم للقرآن فاألّول 
ووقوعا حتت  القرآن، مساعا آلياتههو موقف الّتويل واشإعراض عنه، والثاين موقف املبادهة أو املواجهة املباشرة مع 

 (2)اشإظهار. الئمهيانه وهذا املوقف سلط

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چا يف قوله تعاىل: وجند أيضً 

 (3).چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

ا هلل اللة إىل التصريح وإظهار امسه عّز وجل يف قوله "فال جتعلو التفات من الضمري الذي يعود على لفظ اجل
 عبود بالذات بعد تعيينه بالّصفاتاالسم اجلليل موقع الضمري، لتعيني املوإيقاع »أنداًدا". حيث يقول "اآللوسي": 

 ها لسائرلة الشركة، واشإيذان باستتباعوتعليل احلكم بوصف األلوهية اّليت عليها يدور أمر الوحدانية، واستحا
 (4).«الصفات؟ وقيل لفظ الّرب مستعمل يف املفهوم الكّلي

 (5).چجب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت ىت چا: أيضً  ويف قوله عّز وجلّ 

حيث بدأت اآلية الكرمية بضمري الغيبة للتعبري عن هؤالء الظّاملني يف قوله: "أمسع هبم"، مث عدلت عن ذلك إىل 
 التعبري عنهم باالسم الظّاهر "الظّاملون".

                                                           
القاسم ْممود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تح: عادل أمحد عبد  ينظر: الزخمشري جار اهلل أبو( 1)

 .129، ص5، ج1998، 1املوجود، علي ْممد عوض، الناشر مكتبة العبيكان، الرياض، ط
 .124ينظر: حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص( 2)
 .22اآلية سورة البقرة: ( 3)
 .190، ص1اآللوسي، روح املعاين، ج( 4)
 .38سورة مرمي: اآلية ( 5)
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جدير بأن يتعّجب  ومئذرهم يإّّنا املراد أّن أمساعهم وأبصا»ويقول "الّزخمشري" يف بيان الغرض من هذا االلتفات: 
 قلوهبمهم ويصدع ديد مبا سيسمعون ويبصرون مما يسؤ منها بعد ما كانوا صمًّا وعميا يف الدنيا، وقيل معناه: الته

أوقع الظّاهر، أعين: الظّاملني موقع الضمري، إشعاًرا بأّن ال ظلم أشّد من ظلمهم، حيث أغفلوا االستماع والنظر 
 (1).«واالستماعالل املبني: إغفال النظر واملراد بالضدي عليهم ويسعدهم، حني جي

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  چا جند قوله سبحانه وتعاىل: ومن هذا النوع أيضً 

ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 (2).چ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

 يعود على الظّاملني الّضالنيوَن"، فالّضمري ففي اآليتني حتّول عن اشإضمار يف "وقالوا" إىل اشإظهار يف "وقال الظّامل
ويقول  لته وصدقه، إذ نعتوه بأنّه ساحر.يف رسا االذين افرتوا على الرّسول صلى اهلل عليه وسّلم وشّككو 

 (3).«وضع الظّاهر وضع املْضم ر ليسّجل عليهم بالظّلم فيما قالوا» :"الّزخمشري"

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ چا: ويف قوله أيضً 

 (4).چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

هار مّث ع دل عن ذلك اشإضمار إىل اشإظ"فّضلنا"،  :قوله ففي بداية اآلية الكرمية كان لفظ اجلاللة مضمرًا وذلك يف
"تلك الّرسل  :"كّلم اهلل". فلو جاءت كّلها على سياق اشإضمار لقال :عندما صرّح عّز وجل بامسه اجلليل يف قوله

 ورفعنا بعضهم درجات...". كّلمنالنا بعضهم على بعض منهم من  فضّ 

ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ چ: هار قوله عّز وجلّ مواطن العدول عن اشإضمار إىل اشإظومن 

 (5).چ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ

                                                           
 .21، ص4الزخمشري، الكشاف، تح: عادل أمحد عبد املوجود، علي ْممد عوض، ج( 1)
 .8 -7سورة الفرقان: اآلية ( 2)
 .334، ص4الزخمشري، الكشاف، تح: عادل أمحد عبد املوجود، علي ْممد عوض، ج( 3)
 .253سورة البقرة: اآلية ( 4)
 .96سورة التوبة: اآلية ( 5)
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غضب اهلل أو عدم رضاه عن هؤالء ال يتعّلق هبم يف ذواهتم، بل مبا يضمرونه من  وهو عدول يفيد من جهة أنّ 
ال يرضى عن "إىل  "ال يرضى عنهم"نفاق وفسق وفجور، ويفيد من جهة أخرى عموم احلكم ففي التحّول من 

نافقني داللة على أّن الفسق يف أي زمان ومكان مدعاة لغضب اخلالق، وليس فسق هؤالء امل "القوم الفاسقني
لرتضوا  -وذلك يف "حيلفون ضمري الغيبة اّلذي يعود على املنافقني والفاسقني،إذا فااللتفات جاء من (1)فحسب.

 إىل التصريح بامسهم يف "فإّن اهلل ال يرضى عن القوم الفاسقني". عنهم"

 المبحث الخامس: االلتفات في التذكير والتأنيث
فيه ضربان: الضرب األول خيتص بااللتفات من املذكر إىل املؤنث القسم اخلامس من االلتفات يف الضمائر 
 والثاين خيتص بااللتفات من املؤنث إىل املذكر.

 من المذكر إلى المؤنثالمطلب األول: 

ڀ ٺ چالضرب األول هو التحّول من املذكر إىل املؤنث، ومن أمثلته يف القرآن الكرمي قوله عّز وجل: 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

(2).چڄ
 

 يف هذه اآلية حتول من صيغة املؤنث يف "نعمة" إىل صيغة املذكر يف ضمري الفعل "أ وتيته".

 إشراكهم مع اهلل غريه يف العبادةبني هذا مثال لتقلب املشركني » :ذهب "ابن عاشور" يف تفسري هذه اآلية بقوله
 (3).«وبني إظهار احتياجهم إليه، فذلك عنوان على مبلغ كفرهم وأقصاه

: ر الضمري يف أوتيته وهو للنعمةذكّ  : مل َ لتَ فإن ق  »يقول "الزخمشري" يف سبب تذكري الضمري يف "أوتيته":  ؟ ق لت 
ما يف إّّنا موصولة ال كافة  ّن قوله نعمة منا شيئا من النعم وقسًما منها، وحيتمل أن تكونذهابًا به إىل املعىن أل

إنكار لقوله كأنه قال: ما خّولناك  چڤ ڦ ڦچفريجع إليها الضمري على معىن أن الذي أوتيته على علم 
 (4).«من النعمة ملا تقول بل هي فتنة أي ابتالء وامتحان لك أتشك ر أم تكفر

                                                           
 .122ينظر: حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص( 1)

 .49سورة الزمر: اآلية ( 2)
 .342، ص23الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)
 .943الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأمون شيحا، ص( 4)
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ن اها تفضال فإأي أعطيناه إيّ چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ چ»وتبعه فيما ذهب إليه "اآللوسي" حيث قال: 

أي على علم مين  چٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤچالتخويل على ما قيل خمتص به ال يطلق على ما أعطى جزاء 
باستحقاقي، وإّّنا للحصر أي  أو بأين سأعطاه ملايل من االستحقاق أو على علم من اهلل تعاىل يب و بوجوه كسبه

من النعم، والقرينة على ذلك  والتذكري لتأويلها بشيءوتيته لشيء من األشياء إال ألجل علم، واهلاء للنعمة، ما أ
املراد هبا املال، وقيل: ألهّنا تشتمل على مذكر ومؤنث فغلب  وقيل: ألهنا مبعىن األنعام، وقيل: ألنّ  كريالتن

 (1).«املذكر

 (2).چ ىئ ىئ ی یچوجاء هذا النوع كذلك يف قوله تبارك وتعاىل: 

"نسوة" اسم مجع  يرى "البيضاوي" أنّ و إىل صيغة املؤنث يف "نسوة"." هناك عدول عن صيغة املذكر يف "جاء
 (3).«االعتبار غري حقيقي ولذلك جرد فعله هي اسم جلمع امرأة وتأنيثه هبذا»حيث يقول: 

ه مجع تكسري للقلة كصبية. وغلمة، وليس له واحد من أنّ  -وإليه ذهب أبو حيان -املشهور»يقول "اآللوسي": 
لتفات إىل كون ذلك املفرد مؤنّثا حقيقًيا ال اوهو امرأة )...(، وعلى كّل فتأنيثه غري حقيقي و معناه  من لفظه بل

 (4).«سائر املفردات ولذا مل يؤنث فعلهه مع طرو ما عارض ذلك ليس كألنّ 

 ومن أمثلته يف الشعر ما ورد يف كتاب "األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية" قول "البارودي":

ي اَل يَ َنْمَن َعَلى َحال  هَلَا  َيٌة اَل بَاَرَك اهلل  ف يه ْم                ق َباح  الن ََّواص  ب ْ  ص 
. َْحال   (5)َصَوار خ ، اَل يَ ْهَدْأَن إ الَّ َمَع الضَُّحا        م َن الشَّر ، يف  بَ ْيت  م َن اخَلرْي  مم 

التحول كان للشمول فيهدأن"  -اشإناث يف "يَنْمنَ ري اجلماعة عن ضمري الذكور يف "فيهم" إىل ضم لحتوّ هناك 
 واستغراق اجلنسني يف احلكم.

 

                                                           
 .12، ص24املعاين، جاآللوسي، روح ( 1)

 .30سورة يوسف: اآلية ( 2)
 .161، ص3البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج( 3)
 .225، ص12اآللوسي، روح املعاين، ج( 4)
 .233ينظر: فتح اهلل أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص( 5)
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 من المؤن ث إلى المذك رالمطلب الثاني: 

ۈ ۈ ٴۇ چالتحّول من املؤنث إىل املذكر ومن أمثلته يف القرآن الكرمي قوله تعاىل:ب عىنوهذا الّضرب ي  

 (1).چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ

 "فال مرسل له". :اآلية الكرمية عدول عن ضمري التأنيث يف "فال ممسك هلا" إىل ضمري التذكري يف قولهففي هذه 
والظّاهر »ّسرين يف سبب االلتفات إىل ضمري التذكري، نذكر تعليل "أبو حيان األندلسي" حيث يقول:فومن آراء امل

ق على العموم يف كل ما ميسك. فإن  ه تبيني. فهو باأن قوله )وما ميسك( عام يف الرمحة ويف غريها، ألنّه مل يذكر ل
ل عليه فيكون تذكري الضمري يف )فال مرسل له من بعده( محال على تفسري )من رمحة( وحذف لداللة األو كان 

)فال مرسل هلا( بتأنيث الّضمري.  رأ)ما( ألّن معناها )الرمحة(. وق   لفظ )ما( وأّنث يف )فال ممسك هلا( على معىن
 (2).«وهو دليل على أن التفسري هو من رمحة وحذف للداللة على ما قبله عليه

 مطلق يتناوهلا وغريهامرجع األّول مبني بالرمحة ومرجع الثاين  واختالف الّضمريين ملا أنّ »أّما "اآللوسي" فيقول: 
وقيل  يف احلديث الّصحيحوجل كما ورد  تعاىل سبقت غضبه عزّ  ويف ذلك مع تقدمي أمر فتح اهلل إشعار بأّن رمحته

 املراد وما ميسك من رمحة إاّل أنّه حذف املبني لداللة ما قبل عليه، والتذكري باعتبار الّلفظ وعدم ما يقوى اعتبار
 (3).«)فال مرسل هلا( بتأنيث الضمري رأيد بأنه ق  املعىن يف التلفظ. وأ  

 (4).چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچومن مواضع تذكري الّضمري بعد تأنيثه كذلك قوله عّز وجل: 
 "ذّكره". قوله:"إهّنا تذكرة" إىل ضمري التذكري في :فااللتفات جاء من ضمري التأنيث يف قوله

وعن  ،ردع عن املعاتب عليهچچچ»وقد ذكر املفّسرون عّدة آراء يف مرجع ضمري التذكري فيقول "الزخمشري": 

ي كان حافظا له غري أچڇ ڇ ڇچوالعمل مبوجبها.  االتّعاظأي موعظة جيب  چ چ چچمعاودة مثله 
 (5).«ناٍس، وذّكر الضمري ألّن التذكرة يف معىن الذكر والوعظ

                                                           
 .2سورة فاطر: اآلية ( 1)
 .286، ص7البحر احمليط، جأبو حيان األندلسي، ( 2)
 .165، ص22اآللوسي، روح املعاين، ج( 3)
 .12 -11سورة عبس: اآلية ( 4)
 .315، ص6الزخمشري، الكشاف، تح: عادل أمحد عبد املوجود، علي ْممد عوض، ج( 5)
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إهّنا تذكرة فمن شاء »هو هنا إبطال ملا جرى عن الكالم الّسابق )...(چچچ»عاشور" فيقول:  بن أّما "الطاهر
ما عقبه من اشإبطال  ياين ألّن ما تقّدم من العتاب مثف اشإبطال، هو استئناف باستئناف بعد حذ«ذكره )...(

واجب  يثري يف خاطر الرسول عليه الصالة والّسالم احلرية )...( أو يثري يف نفسه خمافة أن يكون قّصر يف شيء من
ألن ما صدقها القرآن الذي كان النيّب  «تذكرة»جيوز أن يعود إىل  «ذكره»اهر يف قوله التبليغ )...( والضمري الظ

القرآن وعمل به.  أي فمن شاء ذكر ،صلى اهلل عليه وسّلم يعرضه على صناديد قريش قبيل نزول هذه السورة
اهلل وتوّخى مرضاته والذكر على كال  وجيوز أن يكون الضمري عائد على اهلل تعاىل )...(، أي فمن شاء ذكر

. وتعديه فعل )ذكر( إىل ذلك الضمري على الوجهني على حذف مضاف يناسب الوجهني: الذكر بالقلب
 (1).«املقام

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چا: وقوله جّل شأنه أيضً 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

 (2).چڀ

بن إذ يقول "الطّاهر ،يقن ْت" -"يَْأت   : املذكر وذلك يف قوله"يانساء" إىل :من املؤّنث يف قوله ففي اآليتني عدول
)من( الشرطية، ألن مدلوهلا شيء فأصله عدم  بتحتية يف أّوله مراعاة ملدلول «يأت»قرأ اجلمهور »عاشور": 

من يأت »تحتية يف أوله مراعاة ملدلول )من( الشرطية كما تقّدم يف ب «يقنت»وقرأ اجلمهور »(3).«التأنيث
 (4).««منكنّ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڑ ک کک کچا: أيضً  ويقول عّز وجلّ 

 (5).چڱ

                                                           
 .115 -114، ص30الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 1)
 .31 -30سورة األحزاب: اآلية ( 2)
 .318، ص21اهر بن عاشور،التحرير والتنوير، جالط( 3)
 .5، ص22املصدر نفسه، ج( 4)
 .14سورة احلجرات: اآلية ( 5)
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ففي هذه اآلية عدول من صيغة املؤنث يف "قالت" إىل صيغة املذّكر يف "األعراب" ويقول "اآللوسي" يف هذا: 
وأيّا ماكان فليس املراد باألعراب العموم كما قد صرّح به قتادة وغريه، وإحلاق الفعل عالمة التأنيث لشيوع اعتبار »

 يل:التأنيث يف اجلموع حىت ق

.  ال ت بايل جبمعه م             ك لُّ مجٍع م َؤنَّث 

 (1).«والنكتة يف اعتباره ههنا، اشإشارة على قلة عقوهلم على عكس ما روي يف قوله تعاىل: )وقال نسوة(

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چلنوع أيضا يف قوله تبارك وتعاىل:وجند هذا ا

 (2).چں

"ميًِّتا". ويف تفسري هذا التحّول يقول  :"بَ ْلَدًة" إىل صيغة املذّكر يف قوله :إذ حتّول من صيغة املؤّنث يف قوله

ألّن البلدة يف معىن البلد، وألنّه غري جار على الفعل كسائر أبنية املبالغة فأ جرَي چ ڳچوتذكري»"البيضاوي": 
 (3).«جمرى اجلامد

 (4).چ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئچويف قوله جّل شأنه:

عدل من صيغة املؤنث إىل  ذكرة أيوهي مؤنثة إىل كلمة "م نفطٌر" وهي م "كلمة "الّسماءفااللتفات هنا جاء يف  
 ل الفراء يعين املظلة تذكر وتؤنث)الّسماء منفطر به( قا»املذكر. ويقول "أبو حّيان األندلسي" يف هذا الصدد: 

فجاء )منفطر( على التذكري. وعلى القول بالتأنيث فقال أبو علي الفارسي: هو من باب اجلراد املنتشر، والشجر 

[ انتهى. يعين أهّنا من باب اسم اجلنس الذي بينه وبني مفرده تاء 20:القمر]چ ۈ ۈ ٴۇ چاألخضر و
منفطر( على التذكري. وقال أبو عمرو بن تأنيث، وأن مفرده مساء واسم اجلنس جيوز فيه التذكري والتأنيث، فجاء )

العالء وأبو عبيدة والكسائي، وتبعهم القاضي منذر بن سعيد: جمازها السقف، فجاء عليه )منفطر( ومل يقل 
، فجرى على طريق إرضاعمنفطرة، وقال أبو علي أيضا: التقدير: ذات انفطار، كقوهلم امرأة مرضع أي: ذات 

                                                           
 .167، ص26اآللوسي، روح املعاين، ج( 1)
 .49سورة الفرقان: اآلية ( 2)
 .127، ص4البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج( 3)
 .18سورة املزمل: اآلية ( 4)
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ة خلرب ْمذوف مقدر مبذكر وهو سماء شيء منفطر، فجعل صفة )منفطر( صفالتسبب، وقال الزخمشري: أو ال
(1).«واالنشقاق: التصدع واالنفطارشيء

 

 (2).«منشق والتذكري على تأويل السقف أو إضمار الشيء چەئ وئچ»ا "البيضاوي": ويقول أيضً 

 ل له بقول الّشاعر:ميثَ ومن مواطن االلتفات من املؤّنث إىل املذّكر يف الشعر جند يف كتاب "جوهر الكنز" 

 أَتَ ْهج ر  بَ ْيًتا يف  احل َجاز  تَ َلفََّعْت            ب ه  اخلَْوف  َواألَنْ َواء  م ن ك لِّ َجان ٍب.

 :واألصل أن يقول ،"تلّفعت" إىل صيغة املذّكر يف "اخلوف" :في هذا البيت حتّول من صيغة املؤّنث يف قولهف
 "تلّفعت به املخافة ".

 وقول آخر:

ي مَ  يا   زج 
 
.أيّها الرّاك ب  امل  (3)طَي َته           َسائ ْل َبين  َأَسٍد ما هذه الّصوت 

"،ولو جاءت على سياق واحد لقال :"ما هذه" إىل املذكر يف قوله:فالشاعر التفت من املؤّنث يف قوله "الّصوت 
."  "ماهذه األصوات 

ويف األخري خنلص إىل نقطة هامة وهي أّن االلتفات يف الضمائر يف مجيع األمثلة املذكورة يعد حتوال عن      
 أو غرض بالغي ي طمح إىل حتقيقه. وذلك لنكتةاألصل السياقي املقدر 

 

 

 

                                                           
 .357، ص8األندلسي، البحر احمليط، جأبو حيان ( 1)
 .257، 5البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج( 2)
 يف البديع، تح: ْممد زغلول سالم،، جوهر الكنز تلخيص كنز الرباعة يف أدوات ذوي الرياعة حلليب جنم الدين أمحد بن إمساعيلينظر: ابن األثري ا( 3)

 .110، ص1دس، جمنشأة املعارف، اشإسكندرية، دط، 
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 تمهيد
نا القسم األول من االلتفات، ووضحنا فوائده والغاية منه، فإن  إىل يف الفصل السابق  قنابعد أن تطر  

ف من خالل هذا الفصل على القسم الثاين: وهو االلتفات يف األفعال، ومادته تدور حول االنتقال بني سنتعر  
 واالستقبال، األمر(.صيغ األفعال الثالث )املاضي، املضارع بنوعيه احلال 

لك ذهذا النوع من االلتفات كسرًا للتتابع الزمين الباعث على الرتابة وامللل عند املتلقي، زيادة على  ويعد  
رج الفعل من حيزهالس   فإن   مين املعهود إىل زمن آخر فيعطي داللة بالغية معينة، وسيتبني ذلك من خالل الز   ياق ُيخ

 نا سنحاول إبراز الغاية اليت تكمن وراء االنتقال من صيغة فعلية إىل أخرى.ن  دراستنا يف هذا الفصل، كما أ

 التالية:جمال األفعال يتحقق يف الصور وهبذا ميكن أن نقول أن االلتفات يف 

 الفعل املاضيااللتفات يف  .1
 .الفعل املضارعااللتفات يف  .2
 فعل األمر.االلتفات يف  .3
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 الفعل الماضي: االلتفات في ألولالمبحث ا
االلتفات من  هو األولالنوع وفيه نوعان:  بالفعل املاضيُيتص  األفعالالقسم األول من االلتفات يف 

 .املاضي إىل األمرالثاين االلتفات من النوع و املضارع، إىل  املاضي

 المضارعالماضي إلى من المطلب األول: 
 سبحانهقوله  أمثلته يف القرآن الكرميومن ، املاضي إىل املضارعالنوع األول هو العدول من صيغة 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب چتعاىل:و 

 (1).چ خب مب ىب يب جتحت خت مت

ن صيغة املاضي يف مجلة جواب الشرط األوىل "قالوا آمنا" إىل صيغة املضارع يف مجلة جند يف هذه اآلية عدول ع
معىن  هو إفادةخ »عدول كما يقول "حممد صايف املستغامني": لجواب الشرط الثانية "أحتدثوهنم"، واحلكمة من هذا ا

دَِّث عوامُّهم وأصحاب  االستمرار والتجد د الذي حتمله الصيغة املضارعية، فرؤوسخ  اليهود وأحبارهخم يرفخضخون أن ُيخ
ثته. واالستفهام مبا جيدون يف توراهتم من أوصاف حممد صل ى اهلل عليه وسلم وأخبار بع املؤمنونالني ة السليمة منهم 
 (2).«هنا لإلنكار والتقريع

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ:وقال تبارك وتعاىل

(3).چې
 

انتقال من صيغة املاضي يف "كذ بتم" إىل  چۅ ۉ ۉ ېچجاء يف املقطع األخري من اآلية
وهذا ما أشار إليه (4).«يعة وهي حالة قتلهم رسلهمالستحضار احلالة الفظ»صيغة املضارع يف "تقتلون" وذلك 

: هو على وجهني: أن ت فإْن قلَت: هال»"الزخمشري" حيث قال:  راد احلالة املاضية ألن  قيل: وفريقا قتلتم؟ قلتخ

                                                           
 .76سورة البقرة: اآلية( 1)
 .140،  ص2011، 1طاألردن، -مل الكتب احلديث، إربدأحممد حممد صايف املستغامني، تصريف القول يف القصص القرآين، عا( 2)
 .87سورة البقرة: اآلية ( 3)
 .598، ص1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 4)
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كم حتومون حول يع فأريد استحضاره يف النفوس وتصويره يف القلوب، وأن يراد وفريًقا تقتلوهنم بعد ألن  األمر فظ
 (1).«أين  أعصمه منكم، ولذلك سحرمتوه ومس متم له الشاة قتل حممد صلى اهلل عليه وسلم لوال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چوجاء كذلك يف قوله تعاىل: 

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

(2) .چ ڤ ڤ ڤ ڦ
 

وذكر النعمة  هن  هو حمل امل»يف هذه اآلية ذكرت صيغة املاضي "جنيناكم" مث انتقل إىل صيغة املضارع "أجنيناكم" و
 (3).«وهو جناهتم من اهلالك وهالك عدو هم

 (4).چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦچكما ورد هذا النوع يف قوله تعاىل:

معىن فعل »السخرية ورد بصيغة املضارع وذلك أن   التزيني ورد بصيغة املاضي، وفعل واملالحظ يف هذه اآلية أن  فعل
املضارع  على التحقق، وأن معىن يسخرون متكرر متجدد منهم؛ ألن  التزيني أمر مستقر فيهم؛ ألن املاضي يدل 

يفيد التجديد، )...( فيكون املعىن يف اآلية: زي ن للذين كفروا وتزين احلياة الدنيا وسخروا ويسخرون من الذين 
ا اختري لفعل التزيني خصوص املضي ولفعل السخرية خصوص املضارعة إيثارا لكل م ن آمنوا، وعلى هذا فإمن 

 (5).«به أجدر الصفتني بالفعل اليت هي

 (6).چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چومن ذلك أيضا قوله جل  وعال: 

ون"، وجاء يف تفسري هذه اآلية قول ل من صيغة املاضي "الذين كفروا" إىل صيغة املضارع "يصد  يف هذه اآلية حتو 
وصدَّهم  د، ومل يستجد وا بعده كفرا ثانيافإن ه إمنا عطف املستقبل على املاضي ألن كفرهم كان ووج»"ابن األثري": 

ا هو مستمر يستأنف يف كل حني  (7).«متجد د على األيام مل ميض كونه، وإمن 

                                                           
 .85صخليل مأمون شيحا،  تح: ف،الزخمشري، الكشا( 1)

 .50-49سورة البقرة: اآلية  (2)

 .494، ص1بن عاشور، التحرير والتنوير، ج الطاهر (3)
 .212سورة البقرة: اآلية ( 4)
 .297 -296، ص2بن عاشور، التحرير والتنوير، جالطاهر  (5)
 .25سورة احلج: اآلية ( 6)
 .17، ص2األثري، املثل السائر، جابن ( 7)



 األفعال الفصل الثاين............................................................ االلتفات يف

 

- 60 - 
 

ه بصيغة املضارع للد اللة على تكرر ذلك منهم وأن   «يصد ون» وجاء» وتبعه يف ذلك "ابن عاشور" حيث يقول:
 (1).«فألن  ذلك الفعل صار كالل قب هلم «كفرواإن  الذين  »دأهبم )...( أم ا صيغة املاضي يف قوله 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چوجاء يف قوله تبارك وتعاىل: 

 (2).چ ٿ ٿ ٿ ٹ

" إىل الفعل املضارع " فقال أوال »"ابن األثري":  ". يقولهتوي-ختطفهيف هذه اآلية انتقال من الفعل املاضي "خر 
ا عدل يف ذلك إىل  «هتوي»و  «فتخطفهخ »بَِلفظ املاضي، مث عطف عليه املستقبل الذي هو  «َخرَّ ِمَن السََّماءِ » وإمن 

 (3).«الريح به صورة خطف الطري إياه وهخويِ  املستقبل الستحضار

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې چويف هذا الضرب أيضا قوله سبحانه وتعاىل:

 (4).چ ېې ې ى ى ائ

ومل يقل »عخدل عن صيغة املاضي "أنزل" إىل صيغة املستقبل "تصبح" ويفسر ذلك "ُيي بن محزة العلوي" بقوله: 
وهذا ما  (5).«، واخضرار األرض متجد د  فأصبحت عطًفا على أنزل، إشارة إىل أن إنزال املاء قد انقضى ومضى

ُخ َوَأْغدخو َشاِكراكما تقول: أَنْ َعَم َعَليَّ فخاَل وهذا  »مضيفا مثااًل عن هذا يف قوله:  "أشار إليه "ابن األثري  َلهخ  ن  َفَأرخو
وهذا موضع  ه يدل على ماض قد كان وانقضىألن   ولو قلت: فَ رخْحتخ َوَغَدْوتخ َشاِكرًا َلهخ، مل يقع ذلك املوقع؛

 (6).«حسن ينبغي أن يتأمل

 (7).چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ: أيضاقوله و 

                                                           
 .236، ص17بن عاشور، التحرير والتنوير، جالطاهر ( 1)
 .31سورة احلج: اآلية ( 2)
 .18-17، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج( 3)
 .63سورة احلج: اآلية ( 4)
 .268ُيي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، ص( 5)
 .17، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج(6)
 .9سورة فاطر: اآلية ( 7)
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ظاهر أن يعطف "فتثري". وكان مقتضى ال عدول عن صيغة املاضي "أرسل" إىل صيغة املضارعيف اآلية الكرمية 
فإن »: ل "الزخمشري" سبب هذا العدول بقوله"فأثارت" لكن عدل عنه وعل  :الفعل املاضي بفعل ماض فيقال

: ليحكي احلال اليت تقع ف : ملا جاء فتثري على املضارعة دون ما قبله وما بعده؟ قخلتخ يها إثارة الريُا السحاب قلتخ
وتستحضر تلك الصور البديعية الدالة على القدرة الر بانية، وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع متييز وخصوصية حبال 

صيغة املضارع تتفرد دون صيغة املاضي إْذ يقول "ابن  ومن مث فإن   (1).«تستغرب أو هتم املخاطب أو غري ذلك
لغ من اإلخبار بالفعل إذا أتى به يف حالة اإلخبار عن وجود الفعل كان ذلك أب اعلم أن الفعل املستقبل»األثري": 

الفعل املستقبل يوضح احلال اليت يقع فيها، ويستحضر تلك الصورة حىت كأن  السامع  ك ألن  املاضي، وذا
 (2).«يشاهدها، وليس كذلك الفعل املاضي

 (3).چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺچ: تعاىل يف شأن داود عليه السالم هقولجاء يف و 

"مسبحات" بصيغة  :عخدل عن صيغة املاضي "سخرنا" إىل صيغة املضارع "يسب حن" ومقتضى الظ اهر أن يقول
سبيح عن التسبيح قد وقع يف عهد داود عليه السالم، لكن غرابة صدور الت ألن  »املاضي ولكن عدل عنها 

بصيغة املضارع، اليت نقلت احلدث إىل املاضي اجلبال،وداللة ذلك على قدرة العزيز، استدعت التعبري عن ذلك 
 (4).«البعيد، وعرضته يف مقام املشاهدة، ليستقني منه وال يناقش فيه

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب چتعاىل: اهلل قوله هناك مثال آخر يف و 

 (5).چ مب ىب يب

 الستحضار الصورة.جاء الفعل "أنزل" بصيغة املاضي مث عدل عنه إىل صيغة املضارع يف "ُيرج" وذلك 
فإن ه قال: لقيتخ عبيدة »يدخل يف هذا النوع ما ورد يف حديث "الزبري بن العوام" رضي اهلل عنه يف غزوة بدر:  اوم  

أبو ذات الَكِرش ويف  أنا بن سعيد بن العاص وهو على فرس وعليه أَلَْمة  كاملة ال يخرى منه إال  عيناهخ، وهو يقول
 (6). «الَعنَ زَةخ من عنقه رجتْ حىت  خا يف عينه فوقع، مث أطأ برْجلي على خد ه ةخ فأطَعنخ هبزَ ن َ يدي عَ 

                                                           
 .882الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأمون شيحا، ص( 1)
 .14، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج( 2)
 .18سورة ص: اآلية ( 3)
 .80صأبو العدوس، البالغة واألسلوبية،يوسف ( 4)
 .21سورة الزمر: اآلية ( 5)
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أطأ". ولو عطف كالمه على أوله  -ففي هذا احلديث عدول عن لفظ املاضي "لقيت عبيدة" إىل املضارع "أطعن
من اإلقدام وطأت برجلي"، وهذا ليمث ل للسامع الصورة اليت فعل فيها ما فعل –لقال: "فطعنت هبا يف عينه 

 (1)واجلراءة على قتل ذلك الفارس املستلئم.

 قول "تأب َط شرًّا": ما ورد يف كتاب "املثل السائر" منومن أمثلة هذا النوع يف الشعر 

 بَِأينِّ َقْد َلِقيتخ الغخوَل تَ ْهِوي           ِبَسْهٍب َكالصَِّحيَفِة َصْحَصَحانِ 
 .انِ رَ جِ لْ لِ وَ  نِ يْ دَ يَ لْ ا لِ يعً رِ صَ             تْ رَّ خَ فَ  شٍ هَ دَ  فََأْضرِب خَها ِباَل 

يف هذين البيتني عدل الشاعر عن صيغة املاضي يف "لقيت" إىل صيغة املضارع "فأضرهبا" وذلك قصد تصوير 
احلال اليت تشجع فيها على ضرب الغول لقومه، كأنه يبصرهم إياها مشاهدًة، للتعجب على جراءته من ذلك 

 (2)ربتها" عطفا على الفعل املاضي األول لزالت هذه الفائدة املذكورة."فض :الغول، ولو قال

 لت له "شيماء الزبيدي" بقول "اجلواهري" يف قصيدته )أمحد شوقي(:كما مث  

 متشَّى ملصطلحاِت البدي           ع مخْنَدسًَّة يف البَ َياِن النَِّخرْ 
 قوالَب مرصوصٍة كالزُّب خرْ          فَأَفرغها من قوافيه يف       

 وبني أفاننِي ما يَبتكرْ            واَلَءَم بني أفانيِنها        
 املقتدرْ  املاهرِ  يدٍ  خالفَ            ها يد  نلْ كأن مل تَ   تْ فجاءَ 

 رْ لفَ  ابتغاهخ  واهخ ا لو سِ مَ  ضِ  القري           ن شارداتِ مِ  لخ لِّ ذيخ 
 رْ ينحدِ  إذْ  الغمامةِ  واء        كصوبِ الرُّ  بَ عذْ  عرَ الشِّ  ويستنزلخ 

 (3).الن ظرْ  عدخ ، وبخ األناةِ  وطولخ           كاء     واه الذَّ زه عن سِ يِّ ميخَ 

جاءت" من البيت األول إىل البيت  -الءم -أفرغها -ذكر الشاعر جمموعة من األفعال بصيغة املاضي حنو: "متش ى
الرابع، واستخدام هذه األفعال بزمن املاضي هي حماولة من الشاعر تذكرينا بقدرة الشاعر أمحد شوقي يف نظم 

 صيغة احلاضر وذلك من أجل استحضار النتقال إىلبا إظهار األفكار واملضامني، مث قام يف الفذةالشعر وبراعته 

                                                           
 .16-15، ص2املثل السائر، ج األثري، ابن ينظر:( 1)
 .16، ص2ينظر: املصدر نفسه، ج( 2)
 .146-145، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، صينظر: شيماء حممد كاظم الزبيدي ( 3)
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صورة الشاعر وحماولة جعل وجوده واقعيا يدركه املتلقي حبواسه، ويظهر ذلك جليا يف األفعال املذكورة يف البيت 
يزه". -يستنزلخ  -"يخذلل :حنو اخلامس، السادس والسابع  ميخ

 السوق القدمي(:ل له "عباس احلسيين" بقول "السياب" يف قصيدته )يف ومث  

 كم طاف قليب من غريب
 يف ذلك السوق الكئيب

 فرأى وأغمض مقلتيه وغاب يف الليل البهيم
 وارتج يف حلق الد خان خيالخ نافذة تضاء

 والريح تعبث بالدخان
 الريح تعبث يف فتور واكتئاب بالدخان

 وصدى غناء
 ناء يذكر بالليايل املقمرات وبالنخيل

 وأحلم بالرحيلوأنا الغريب أظل أمسعه 
 يف ذلك السوق القدمي.

ارتج" وهذه األفعال  -غاب -أغمض -فرأى -بينها "طافبدأ الشاعر حبشد جمموعة من األفعال املاضية من 
ا تدل على رسوخ فكرة الغربة والوحشة، لكن ه أراد أن جيعل السامع هلذه  الدالة على السكينة والثبوت واالنتهاء إمن 

أحلم"  أمسعه -أظل   -يذكر -عبثع حنو: "ت املضار ر بتفاصيلها وحتركاهتا فالتفت إىللشاعالقصة كاملشاهد هلا ا
الة على ا على ذهن املتلقي بعدما انتقل مفهذه األفعال املضارعة تكون أشد تأثريًا ووقعً  ن األفعال املاضية الد 

األبيات األربعة األوىل إىل الفعل املضارع وبذلك فقد التفت الشاعر من الفعل املاضي يف  (1)اجلمود وعدم احلركة.
 يف األبيات الستة األخرية.

 

 

 

                                                           
 .123 -122ينظر: حممد جاسم حممد عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص( 1)
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 من الماضي إلى األمرالمطلب الثاني: 
املاضي إىل األمر، وذلك توكيدا ملا أجري عليه فعل األمر ملكان  فعلالنوع الثاين يتمثل يف االنتقال من ال

ې ې ې ىى ائ ائ ەئ چقوله عز  وجل:  مثلته يف القرآن الكرميالعناية بتحقيقه ومن أ

 (1).چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

أسلوب واحد لقال: أمر به على ولو جاء »ففي هذه اآلية انتقال من الفعل املاضي "أَمر" إىل فعل األمر "أقيموا". 
بالقسط  كان تقدير الكالم أمر رّب»ويقول "ابن األثري" يف هذا: (2).«كم أن تقيموا وجوهكمَر مَ رّب  بالقسط وأَ 

ن ذلك إىل فعل األمر، للعناية بتوكيده يف نفوسهم، فإن  الص الة من وإقامة وجوهكم عند كل مسجد، فعدل ع
أوكد فرائض اهلل على عباده، مث  أتبعها باإلخالص الذي هو عمل القلب، إذ عمل اجلواُر ال يصلح إال  بإخالص 

 (3).««مال بالن ياتاألع»الن ية، وهلذا قال الن يب صلى اهلل عليه وسلم: 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ  چا جنده يف قوله تبارك وتعاىل: وأيضً 

ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 (4).چوئ

اهلل أحل  فهذه اآلية تبني  أن    "اجتنبوا". :حيث التفت من الزمن املاضي يف قوله: "أخحل ْت" إىل صيغة األمر يف قوله
مث  م ما أحل  شيئا أو حنل  ما حر مكتابه، فيجب أن حنافظ على حدوده وأن ال حنر  لنا األنعام كل ها إال  ما استثناه يف  

 (5).القول أعظم احلرمات توحيد اهلل ونفي الشركاء عنه وصدق اتبع هذا باألمر باجتناب األوثان وقول الز ور، ألن  

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چويف وقوله أيضا: 

 (6).چ ى ى ائ ائ ەئ

                                                           
 .29اآلية  سورة األعراف:( 1)
 .267ُيي بن محزة العلوي، كتاب الط راز، ص( 2)
 .14، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج( 3)
 .30سورة احلج: اآلية ( 4)
 .191، ص4ينظر: الزخمشري، الكشاف، تح: عادل أمحد عبد املوجود، علي حمم د عوض، ج( 5)
 .11سورة األعراف: اآلية ( 6)
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تذكريًا »فاآلية ابتدأت بصيغة الزمن املاضي يف قوله: "ولقد خلقناكم مث  صورناكم"، وهذه األفعال املاضية جاءت 
لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه السالم سارية إىل ذر يته موجبة لشكرهم كافة )...(؛ أي خلقنا أباكم آدم طينا 

"مث قلنا  التفت إىل صيغة األمر يف قوله:مث (1).«ر إليكم مجيعاغري مصو ر، مث صو رناه أبدع تصوير وأحسن تقومي سا
تصريح يف أن ه ورد بعد خلقه عليه الصالة والسالم وتسويته ونفخ الر ُو فيه أمر منجز » للمالئكة اسجدوا". وهذا

م بعد األمر من غري تلعثم  (2).«)...( فسجد املالئكة عليهم السال 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ: وقوله عز  وجل  

 (3).چڤ

لنا خذها أي كتبنا له يف األلوُا من كل  شيء ُيتاجون إليه يف أمور دينهم من املواعظ وتفصيل األحكام، مث ق
لزمن فااللتفات يف اآلية كان من ا (4)ذا األمر فيه حث على اجلد  يف االمتثال ملا أمروا به.بقوة أي جبد  وعزمية، فه

"فخذها"، ولو جاء على منط واحد لقال: "وكتبنا له يف األلوُا  :فعل األمر يف قوله املاضي يف قوله: "كتبنا" إىل
 من كل  شيء موعظة وتفصيال لكل  شيء وأمرناه أن يأخذها بقو ة".

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ چا يف قوله تبارك وتعاىل: وجنده أيضً 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ 

 (5).چڤ ڤڤ

هم اثنتا عشرة أفاهلل عز  وجل  يف هذه   مة أو قطعة متمي زا بعضها عن بعضاآلية يقصد قوم موسى ال ذين صري 
ويذكر فيها أن ه حني استوىل عليهم العطش يف التيه الذي وقعوا فيه بسوء صنيعهم أوحى إىل موسى أن 

اضرب بعصاك يستسقيهم، وهذا كل ه جاء على صيغة املاضي، مث  التفت بعد ذلك إىل فعل األمر يف قوله: "أن 

                                                           
 .214، ص3السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، جأبو السعود، إرشاد العقل ( 1)
 .215، ص3املصدر نفسه، ج( 2)
 .145سورة األعراف: اآلية ( 3)
 .271-270، ص3ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج( 4)
 .160األعراف: اآلية ( 5)



 األفعال الفصل الثاين............................................................ االلتفات يف

 

- 66 - 
 

األسباط ففي اآلية تنبيه على كمال  دلفعل اإلُياء فانفجرت اثنتا عشرة عينا بعد احلجر". وهذا األمر جاء مفس را
 (1) الضرب.كأن ه حصل إثر األمر قبل حتق ق االنفجار  سرعة 

 (2).چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئچويف قوله عز  وجل : 

الذين جعلوا هلل شريكا، وشك وا يف نبو ة الرسول وما أنزل عليه من القرآن، فقد نزلت هذه اآلية يف مجيع الكف ار 
ه من عند اهلل أم عند الرسول وذلك بأن يأتوا بسورة من مثله. ليهم، إذ بني  هلم كيف يعلمون أنأخذ ُيتج  ع

وسبب نزول هذه  فعلى قول أبو العب اس يكون كوهنم يف ريب ماضيا )...(»واعتمد يف هذا على صيغة املاضي 
مبعىن "إذا" وكان ماضيه الل فظ واملعىن، أو مثل قول  -إن-اآلية قول اليهود وإن ا لفي شك م ا جاء به، وجعلها 

فرارًا من جعل ما بعد إن مستقبل املعىن، وذلك مكن وال تنايف بني إن كانوا يف  «إن كنت عبدي فأطعين»القائل
املاضي من اجلائز أن يستدام بأن يظهر املعتقد  يف ريب يف املستقبل، ألن  ريب فيما مضى، وإن تعل ق على كوهنم 

فبعد ذكر ما كان عليه الكف ار من ريب التفت إىل صيغة  (3).«الر يب فيما مضى خالف ذلك فيزول عنه الر يب
فإذا كنتم »األمر يف قوله: "فأتوا" وذلك من باب التعجيز والتخجيل هلم فهو يهدف من وراء هذا األمر أن يقول: 

بسورة من مثله، فكيف تزعمون أن ه من جنس كالمكم، وكيف يلحقكم  باإلتيان ال تقدرون أنتم وال معاضدوكم
 (4).«ك ارتياب أن ه من عند اهلليف ذل

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چويف قوله أيضا: 

 (5).چ ڃ ڃ

الزمن املاضي وذلك يف قوله: "وإذ أخذنا ميثاقكم" والغاية منه  ل  اعتمد يف بداية اآلية على صيغةفاهلل عز  وج
وقوله: "ورفعنا فوقكم  (6).«التوراةتذكري جلناية أخرى أي واذكروا وقت أخذنا مليثاقكم باحملافظة على ما يف »

عطف على قوله أخذنا أو حال أي وقد رفعنا فوقكم الط ور كأن ه ظلة. روى أن موسى عليه السالم ملا »الط ور" 
جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة كربت عليهم فأَبَوا قبوهلا، فأمر جربيل عليه السالم فقلع الطور 

                                                           
 .182، ص3القرآن الكرمي، جينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا ( 1)
 .23سورة البقرة: اآلية ( 2)
 .244، ص1أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج( 3)
 .245، ص1املصدر نفسه، ج( 4)
 .63سورة البقرة: اآلية  (5)
 .109، ص1أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج( 6)
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 ىت قبلوا ما يف التوراة انتقل إىلفبعد أن ذك رهم مبا فعلوه يف املاضي، وماذا فعل هو ح (1).«اقبلو له عليهم حىت فظل  
 أمرهم بأن يأخذوا ما يف ذلك الكتاب جبد  وعزمية وذلك يف قوله: "خذوا ما آتيناكم بقو ة".

لت به "شيماء الزبيدي" وهي مث   عر نذكر ماومن صور االلتفات من الزمن املاضي إىل فعل األمر يف الش  
 قصيدة )اجليل اجلديد( "للجواهري":

 لصقت بغري دواهتا األعالم   يأي ها اجليل اجلديد وطاملا            
 للمصلحني وأقْ َعدخوا وأقامخوا     ا اشتط  الطغاة وأرجفوا      ملولطا

 ما البغيخ سنَّ وما جىن اإلجرام      مَسَّوَك "َهداًما" ألن ك حتتوي      
 من يديه النقضخ واإلبرام        وألن ك استمت العدالة خط ًة    

م أنعامخ       وغضبت أن جتد الرعايا َمْغَنما      بيِد الر عاِة كأهن 
 سوط  يشخدُّ وشهوة  وعخرامخ    وشجيت أن  احلكم يف قاموسهم    
 تَ ْفىَن ويبقى الس عيخ واإلقدام.    هو ن عليك فكلُّ ذلك فرية          

تعد  قصيدته هذه إحدى القصائد الوطنية اليت هتدف إىل توعية اجليل اجلديد وتبصريهم بواقع البالد اليت ينتمي 
، وتنوير أذهاهنم تذكريهملز من املاضي إذا وجد فيه وسيلة إىل إليها، فالشاعر يف األبيات الس تة األوىل ابتدأ بصيغة ا

يف  هبم إلشاعة اليأس فيهم ونلمس هذا ل  ما شهدوه من صعاب وما نعتوا به من صفات ألصقها الط غاةحول ك
 قوله: 

 البغي سن  وما جىن اإلجرام. ما               مس وك هداما ألن ك حتتوي 

راغبا يف توجيه فبعد أن أوضح اجلواهري مقاصد  اجليل اجلديد انتقل إىل األسلوب الط ليب مستخدما فعل األمر 
وي يف كل  ما يقدمون عليه، وترك كل  نوازع اليأس واستشراف املستقبل الواعد باحلر ية  الن صح إليهم وترغيبهم بالّت 

 (2)والعدالة يف البالد وذلك يف قوله: "هو ن عليك...".

 ( "للسي اب":ل له بقصيدة )املستشفىحلسيين" فمث  أم ا "عب اس ا

 سادكذاك انكفأتخ أعض  الو 

                                                           
 .109، ص1جأبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  (1)
 .168 -167، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، صينظر: شيماء حممد كاظم الزبيدي ( 2)
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 وأسلمت للمشرط القارس
 قفاي املدم ر بال حارس
 بغري اختيار طبييب أراد

... مد  اجملس  الطويل  لقد قص 
 لقد جر ه اآلن... أو اه...عاد
 وال شيء غري انتظار ثقيل

 خرقوا يا لصوص اجلداراأال ف
 مايل فرار. تفهيهات هيها

احلاد باملوت، فقد رسم لنا  وإحساسههذه القصيدة من بني القصائد اليت عرب  هبا السي اب عن مرضه واحتضاره 
شد حب، وذلك (1)مشهد املعاناة واألمل جر اء ما يتلق اه من عالج على يد الطبيب الذي ُيمل املشرط القاسي

 عاد". -جر ه -مد   -ص  ق -أراد -أسلمتخ  -جمموعة من األفعال بصيغة املاضي وهي: "نكأت
مل يستطع حتم ل العالج الر هيب فهرع إىل استدعاء املوت املتمث ل يف الل صوص. فهو يستعجلهم  "السي اب"لكن  

 وهذا من خالل توجيهه فعل األمر إليهم "أال فاخرقوا". ليسرقوا منه روحه املعذ بة فاملوت أهون عليه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .95 -94، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، صينظر: حممد جاسم حممد عباس احلسيين ( 1)
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 الفعل المضارعفي االلتفات المبحث الثاني: 
وفيه أربعة أنواع:النوع األول االلتفات من  القسم الثاين من االلتفات يف األفعال ُيتص بالفعل املضارع

الثالث من املضارع إىل اسم الفاعل، أم ا و االلتفات من املضارع إىل األمر،  هو املضارع إىل املاضي، والنوع الثاين
 املفعول.الرابع فهو من املضارع إىل اسم 

 من المضارع إلى الماضي  المطلب األول:
إذا كان مدلول الفعل من األمور »املاضي، وموضعه  النوع األول هو العدول من صيغة املضارع إىل صيغة

بإيهام وقوعه يف املاضي  يف املستقبل، وحتقيقا؛ لوقوعهريرا تق  لفظ املاضيملهدد املتوعد هبا، فيعدل فيه إىلاهلائلة ا

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ چكقوله تعاىل:   (1) «.والفراغ منه

 (2).چ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حت

يف هذه اآلية عدول عن صيغة املضارع "ينفقون" إىل صيغة املاضي "أنفقتم" واملراد به االستقبال كما هو مقتضى 
باملاضي إلظهار الرغبة يف حصول الشرط فينزل كاحلاصل الشرط، باعتبار أن  "ما أنفقتم" شرط، وعرب  عنه 

 (3)املتقرر.

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ چهذا اجملرى قوله سبحانه وتعاىل:  جيريوم ا 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 (4).چڃ

فعل "نبعث" ورد بصيغة املضارع، أم ا الفعل "جئنا" فقد ورد بصيغة املاضي، وبذلك أوثر لفظ الواملالحظ أن  
اجمليء على البعث لكمال العناية بشأنه عليه الصالة والسالم، وسبب العدول إىل صيغة املاضي للداللة على حتق ق 

 (5) الوقوع.

                                                           
 .182يف علم التفسري، تح: عبد القادر حسني، مكتبة اآلداب، القاهرة، دط، دس، ص اإلكسريالط ويف، ( 1)
 .215سورة البقرة: اآلية ( 2)
 .318، ص2بن عاشور، التحرير والتنوير، جينظر: الطاهر ( 3)
 .89سورة النحل: اآلية ( 4)
 .351، ص5ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج( 5)
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ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچلك قوله تبارك وتعاىل: وم ا ينخرط يف هذا الس  

 (1).چ ٹ ٹ ڤ

 املستقبل، وهذابصيغة  "حنشرهم" :ومل يقل ترى" ومها بلفظ املستقبل،-"نسري"حشرناهم" بلفظ املاضي بعد :وقيل
داللة أيضا: لول(2).«ع على البعث الذي ينكره املنكرون وعليه يدور أمر اجلزاءللداللة على حتقق احلشر املتفر  »
والربوز ليشاهدوا تلك األحوال، كأنه قال: وحشرناهم قبل ذلك؛ ألن احلشر هو على أن َحْشَرهخْم قبل التسيري »

 (4).«تنبيها على حتقق وقوعها، كشيء مضى وفرغ منه، مبالغة يف التهديد والوعيد»وذلك: (3).«املهم

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چومن مواطن العدول عن صيغة املضارع إىل صيغة املاضي قوله جل  وعال: 

 (5).چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

"ينفخ" بصيغة املضارع مث عدل عنه إىل صيغة املاضي يف "ففزع" وكان مقتضى الظاهر أن يقال:  :فقال أوال
ه كائن ال لنكتة وهي: اإلشعار بتحقق الفزع وثبوته وأن  »"فيفزع" بصيغة املضارع عطفا على الفعل "ينفخ" وذلك 

على وجود الفعل وكونه مقطوًعا به واملراد فزعهم الفعل املاضي يدل  على أهل السماوات واألرض؛ ألن   حمالة واقع
 ري االنِْتَباْه، فهو يتضم ن تأكيد أن  هذا األسلوب من تنويع يستث»وما يف  (6).«عند النفخة األوىل حني يصعقون

هذا األمر الذي سيحدث مستقبال هو بقوة األمر الذي وقع يف املاضي، إذ جميئخهخ يف املستقبل حتميٌّ، وحتمي ةخ 
 (7).«وقوعه يف املستقبل َتْسمحخ بالتحدُّث َعْنهخ بصيغة الفعل املاضي

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چوعلى هذا األسلوب ما ورد يف قوله تبارك وتعاىل: 

 (8).چ ڑ ک ک ک ک

                                                           
 .47سورة الكهف: اآلية ( 1)
 .226، ص5أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج( 2)
 .18، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج( 3)
 .182الطويف، اإلكسري يف علم التفسري، ص( 4)
 .87سورة النمل: اآلية ( 5)
 .792الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأمون شيحا، ص( 6)
 .517، ص1امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، ج( 7)
 .2سورة املمتحنة: اآلية ( 8)
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جوابًا للشرط إىل صيغة املاضي "وود وا"  الواقعة "يبسطوا-يكونوااآلية الكرمية عدول عن صيغة املضارع يف "يف 
هذا العدول  كماأشار إىل ذلك "الزخمشري" موضحا نكتة(1).«لإليذان بتحقق ودادهتم قبل أن يثقفوهم»وذلك 
يف علم اإلعراب فإن فيه نكتة. كأنه قيل:  رط جمرى املضارعالش   )...( املاضي وإن كان جيري يف باب»بقوله: 

ا والدين مجيًعا من قتل م يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيوودوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم يعين: أهن  
كم كفارًا. وردكم كفارًا أسبق املضار عندهم وأو هلا لعلمهم أن الدين أعز عليكم من ورد   زيق األعراضاألنفس ومت

 (2).«يء عند صاحبهشيء عنده أن يقصد أعز ش لعدو  أهم  كم بذالون هلا دونه؛ واأرواحكم؛ ألن

الفعل املاضي إذا أخرب به عن الفعل املستقبل الذي مل يوجد  أن  »وفائدة اإلخبار عن الفعل املاضي باملستقبل: 
ا ه قد كان ووجد، وإمن  الفعل املاضي يعطى من املعىن أن   بَ ْعدخ كان ذلك أبلغ وأوكد يف حتقيق الفعل وإجياده؛ ألن  

 (3).«يفعل ذلك إذا كان الفعل املستقبل من األشياء العظيمة اليت يستعظم وجودها
 ومن صور هذا النوع يف الشعر، ما مثلت له "شيماء الزبيدي" بقول "اجلواهري" يف قصيدته )الرصايف(:

 نص ابٍ  خمتالٍ  يوفَ غضي طخ بخ                 هخ وطيفَ  ئيمَ الل   وتَ امل ضخ غِ أنَا أخبْ 
 ها بشباّبقيتخ بكهوليت، ويَ            ها  قيتخ دى شيخوخيت ويَ الرَّ  بخ هَ ي َ 
 .. وأقارّب وصحاّب دمخ إخوِت                   نيوبهِ  دين وفوقَ ترصَّ  ئب  ذِ 

 

يغة املاضي يقيت" إىل ص-يهب-قوله: "أبغضن صيغة احلاضر يف البيتني األول والثاين يف ل ميف هذه األبيات حتو  
"يّتصدين" على السياق الزمين األول، وذلك لإلشعار بتحقيق  :"ترص دين"، ومل يقل :يف البيت الثالث يف قوله

 (4)ه كائن ال حمالة مهما بلغ العمر باإلنسان.وقوع املوت، وأن  

 للعبة(:ت ال له "عباس احلسيين" بقول "البيات" يف قصيدة )مت  كما مث  

 أنا إلنسان بالدي أمل جديد
 أورقخ يف اجلليد

                                                           
 .236، ص8ج ،السليم إىل مزايا القرآن الكرمي أبو السعود، إرشاد العقل( 1)
 .1098ن شيحا، صمو الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأ( 2)
 .18، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج( 3)
 .158، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، صينظر: شيماء حممد كاظم الزبيدي ( 4)
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 قبعيت الشمس وتاجي الثلج واحلديد
 كتبت باسم الشهداء أحرف النشيد.

د أن يؤكد حتقق فعل الكتابة فأشار بذلك يالشاعر ير  يف البيت الرابع انتقال إىل صيغة الفعل املاضي وذلك ألن  
أسلوب الزمن املضارع لقال:"اكتب باسم الشهداء  و استمر علىول(1) املاضي.إىل معىن اإلمتام واإلكمال بالفعل 

 أحرف النشيد".

 المضارع إلى األمر الثاني: من المطلب
النتقال من هذا ا»النوع الثاين ُيتص بالعدول من صيغة املضارع إىل فعل األمر. وعلى رأي "ابن األثري"

ألمر وراء ذلك، وإمنا يقصد إليه تعظيما حلال من لتوسع يف أساليب الكالم فقط، بل ل صيغة إىل صيغة مل يأت
 (2).«عليه فعل األمر ي، وتفخيما ألمره، وبالضد  من ذلك فيمن أجر أجرى عليه الفعل املستقبل

ىئ يئ جب حب  چ: ومن مواطن هذا النوع من االلتفات يف القرآن الكرمي جند قوله عز  وجل  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ  خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث

 (3).چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
د املساواة بني ولو أرا»األمر يف قوله: "واشهدوا" صيغة إىل يف هذه اآلية انتقل من صيغة املضارع يف قوله: "أخشهدخ" 

 (4) «.الفعلني لقال أخشهد اهلل وأشهدكم

ا قال: )أشهد اهلل واشهدوا»وقد عل ل "ابن األثري" هذا االلتفات بقوله:  كون موازيا له وأشهدكم ليومل يقل  (فإن ه إمن 
رك صحيح ثابت، وأم ا إشهادكم فما هو إال  هتاون هبم، وداللة على قل ة ش  إشهاد اهلل على الرباءة من ال ومبعناه ألن  

فظ األول، الختالف ما بينهما، وجيء به على لفظ األمر، كما يقول الر جل بأمرهم، ولذلك عدل عن الل   املباالة
 (5).«ملن يبس الثرى بينه وبينه: أخشهد علي  أين  أحب ك، هتكًما واستهانة حباله

                                                           
 .137-136ينظر: حممد جاسم حممد عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص( 1)
 .13، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج( 2)
 .54-53سورة هود: اآلية ( 3)
 .267الط راز، صُيي بن محزة العلوي، كتاب ( 4)
 . 14 -13، ص2ابن األثري، املثل السائر، ج( 5)
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ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ چا: وجنده يف قوله تعاىل أيضً 

 (1).چ ىئ يئ

نفي يف املستقبل خمرًج ذلك خمرج  ومعناه"؛ هذه اآلية بصيغة الفعل املضارع يف قوله: "فإن مل تفعلوا تحيث ابتدأ
م ال يعارضونه، وقوله أيضا: "ولن ذلك ال يقع وهو إخبار صدق، فكان يف ذلك تأكيد أهن   املمكن، أخرب أن  

وجاءت إلثارة مههم ليكون عجزهم  (2) املعىن.تفعلوا" وهي مجلة اعّتاض ال حمل هلا من اإلعراب جاءت لتأكيد 
أحدمها هو صحة كون املتحدي به معجزًا، والثاين  يف ذلك دليالن على إثبات الن بوةبعد ذلك أبلغ وأبدع و 

م غري قادرين على  أن وهذا ال يعلمه إال  اهلل تعاىل. وبعدلن يفعلوا،  الاإلخبار بالغيب من أهنم  أك د عز  وجل أهن 
رشادهم، وذلك بصيغة األمر؛ أي أمرهم بات قاء النار اليت أعد ت إ ي اإلتيان بسورة من مثله انتقل إىلعل؛ أهذا الف

 (3)ملن كذ ب وهذا ال يتمُّ إال  بّتك العناد، فات قاء النار من نتائج ترك العناد ومن لوازمه.

لت له بقصيدة "شيماء الزبيدي" مث  جند أن  ،األمثلة الشعرية اليت تنخرط حتت هذا الس لك  أم ا من بني
 "للجواهري" حتت عنوان )بورسعيد(:

 َعاِصف              ومَيَِّحي ضخرٌّ...وي خْثيِن واِغلخ  "كنانة اهلل" سيجلو
 وتنربي ملَء الصعيد والسما                تزدحمخ األسود واألجادلخ 

 و"الصعيدخ" حاملخ خوضي دًما "أسوانخ" منه مخّتع              عرب القروِن 
 واستكملي مرحلة من العنا                 مر ت عليك مثلها مراحلخ 

 واحتملي ثقاًل متر سِت به                    بشاخمة من صيدك الكواهلخ.
   بسبب الغزو االستعماري الثالثي عليهم ،نظم الشاعر هذه القصيدة من أجل مساندة الشعب املصري يف حمنته

ستحضار صورة الغد الواعد للجماهري املناهضة يف هذا البلد، من خالل استخدامه صيغة الزمن املضارع كما أراد ا
و ر مشهدا بطوليا تزدحم"، فالشاعر قد ص -تنربي-يثين -مي حي -"سيجلوالدال على احلال واالستقبال يف قوله: 

.وقد انتقل الشاعر من  للجماهري الواعية بدورها يف صياغة مستقبلها، كما دعا إىل االستمرار يف طريق الكفُا

                                                           
 .24سورة البقرة: اآلية ( 1)
 .249، ص1،جينظر: أبو حيان األندلسي، البحر احمليط( 2)
 .249 -248، ص1جاملصدر نفسه ،ينظر:( 3)
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صيغة الزمن احلاضر إىل صيغة األمر التحريضية املشحونة بالر فض املطلق للواقع لتحريك مهم الشعب الستعادة 
 احتملي". -استكملي -وذلك يف قوله: "خوضي (1)استقالل البالد.

 من المضارع إلى اسم الفاعل :الثالثالمطلب 
النوع الثالث هو العدول عن صيغة املضارع إىل صيغة اسم الفاعل، ومن أمثلته يف القرآن الكرمي قوله 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ چسبحانه وتعاىل: 

 (2).چ ڤ ڤ

"ينفقون"، مث عخِدَل عنها إىل صيغة اسم الفاعل وذلك : عن صفة اإلنفاق بصيغة املضارع يف قوله يف هذه اآلية عرب  
الكاظمني الغيظ والعافني"، فكل صيغة ختتص بداللة و الناس يف قوله: " التعبري عن كظم الغيظ والعفو عنعند 

معينة، فصيغة املضارع تدل على االستمرار واحلركية، يف حني أن صيغة االسم تدل على الثبات والسكينة، ولذلك 
ها على اختالف الظروف وتنوع األحوال، أم ا فالصورة املثلى لصفة اإلنفاق ال تتحقق إال  عند جتد دها وتتابع

فس على التمسك الصورة املثلى لكظم الغيظ والعفو عن الن اس فال تتحقق إال  مع الثبات عليهما ومصابرة الن  
 (3)هبما.

ڃ ڃ چ چ چ چ چوعلى هذا األسلوب أيضا ما ورد يف قوله جل  وعال: 

 (4).چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ

 :يف هذه اآلية صيغة املضارع أوال يف قوله: "ُيادعون" مث حتول عنها إىل صيغة اسم الفاعل يف قوله تورد
 "خادعهم".

 

 
                                                           

 .179-178، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، صينظر: شيماء حممد كاظم الزبيدي ( 1)
 .134سورة آل عمران: اآلية ( 2)
 .86ينظر: حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص( 3)
 .142سورة النساء: اآلية ( 4)
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 من المضارع إلى اسم المفعول: المطلب الرابع:

ٺ چالنوع الرابع يتمث ل يف االلتفات من صيغة الز من املضارع إىل اسم املفعول. ومن ذلك قوله تعاىل: 

 (1).چ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 

اسم املفعول يف يف قوله: "يخسبِّحن" إىل صيغة  ففي اآلية عدول عن صيغة املضارع اليت تدل على احلال
اآليتني مسو قتان إلبراز نعمتني خص  اهلل هبما نبي ه داود عليه الس الم، حبيث عرب  عن إحدامها بصيغة ف"حمشورة"،

الفعل والثانية بصيغة االسم، وهذا يدل  على عظمة هاتني النعمتني وخصوصيتهما بداود عليه الس الم. حيث  
لى أن التسبيح املقصود من اجلبال ليس هو كان إليثار صيغة الفعل املفيدة مبعىن التجد د "يسب حن" داللتها ع

ذلك التسبيح الدائم، بل هو تسبيح خاص بنيب اهلل داود يتجد د بتجد د تسبيحه، كذلك من شأن احلركة وسرعة 
ا حني  التنق ل من مكان إىل مكان وهلذا فإن  إليثار صيغة االسم يف التعبري عن حشرها "حمشورة" دالة على أهن 

فتثبت يف مكان حشرها خاشعة ال  طباعهااوب تسبيح داود عليه الس الم تكاد تفارق حتشر أو تتجمع لتج
امل ه ملوقوله )حمشورة( يف مقابلة )يسب حن( إال أن  »ويقول "الزخمشري" يف بيان داللة هذا التحول:  .(2)تكاد ترمي

جيء به امسا ال فعال. وذلك يكن يف احلشر ماكان يف التسبيح من إرادة الداللة على احلدوث شيئا بعد شيء، 
أن  احلشر يوجد من حاشرها شيئا بعد شيء، واحلاشر هو اهلل عز   على-ُيشرنالط ري  اه لو قيل: وسخ رنأن  

فلو استمر  على الس ياق األول لقال: "والط ريخ  (3) «.ألن  حشرها مجلة واحدة أدل  على القدرة ؛خلًفا لكان-وجل
شرن".  ُيخ

 

 

 

 

 
                                                           

 .19 -18سورة ص: اآلية ( 1)
 .87حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص:ينظر( 2)
 .250، ص5مد عوض، جالز خمشري، الكشاف، تح: علي أمحد عبد املوجود، علي حم( 3)
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 االلتفات في فعل األمر المبحث الثالث:
وجدنا فيه نوع واحد وهو االنتقال من القسم الثالث من االلتفات يف األفعال ُيتص بفعل األمر وقد 

 فعل األمر إىل الفعل املضارع.

 من األمر إلى المضارع المطلب األول :
هذا النوع ُيتص بالعدول من فعل األمر إىل صيغة املضارع. ومن أمثلة ما جيري على هذا اجملرى قوله 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چتعاىل: 

 (1).چڃ

حيث ابتدأ چڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ:فااللتفات من األمر إىل املضارع يف هذه اآلية يظهر يف قوله
نيا  اتعظوا»:بصيغة األمر يف قوله: "اذكروا ما فيه" وهو يقصد القرآن الكرمي؛ أي  به لتنجو من اهلالك يف الد 

بالل سان معناه لقلب على ماسبق، وقد يكون هبما، فوالعذاب يف العقىب، والذ كر قد يكون بالل سان، وقد يكون با
وتدب روا معانيه أوأريد بالذ كر العمل فمعناه اعملوا مبا فيه  ألفاظه اه ادرسواادرسوا، وبالقلب معناه تدب روا، وهبما معن

أي رجاء »"لعل كم تت قون" وهو يريد هنا املستقبل  :مث انتقل إىل صيغة املضارع يف قوله (2).«من األحكام والش رائع
، فغرض أو نتائج هذا األمر تظهر (3)«معناه لعل كم تنزعون عم ا أنتم فيه:أن ُيصل لكم التقوى بذكر ما فيه، قيل
 يف املستقبل وليس يف نفس وقت األمر.

ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ چوجنده أيضا يف قول احلق تبارك وتعاىل: 

 (4).چۉ

هي ،فة الصالةُيث مجيع املؤمنني على ضرورة إقاماتقوه" وهو هبذا األمر  -إذ ابتدأ بفعل األمر يف قوله: "أقيموا
ظهر ما سيحصل يف املستقبل  صيغة املضارع ليخ إىل خخلق من أجل هذا. مث انتقلعماد الد ين وكذا ات قائه، فهو قد 

فثمرات فعل هذه األعمال وحسرات تركها تظهر يوم احلشر والقيامة، وهذا  ،يف قوله: "وهو الذي إليه حتشرون"
                                                           

 .63سورة البقرة: اآلية ( 1)
 .407، ص1أبو حي ان األندلسي، البحر احمليط، ج( 2)
 .407،ص1املصدر نفسه، ج( 3)
 .72سورة األنعام: اآلية ( 4)
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 لتحريض على إقامة الصالة والتقوىثال ألوامر اهلل، وكذا اااللتفات جاء من أجل التنبيه والتخويف ملن ترك االمت
 (1)وأيضا إثبات وقوع احلشر على من أنكره من املشركني وتذكري املؤمنني به، وتفيد حتقيق الوعد والوعيد هلم.

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ: وقوله عز  وجل  

 (2).چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ

َفخخْذَها بِقخوٍَّة وأمخر قَ ْوَمَك يَْأخخذخوا بَِأْحَسِنَها َسأخرِيكخْم َداَر :"يف قوله فااللتفات من األمر إىل املضارع يظهر
قد اعتمد يف األو ل على صيغة األمر يف قوله: "خذها" فهو هنا يأمر موسى بأن يأخذ بكل  ما جاء ف."الَفاِسِقنيَ 

يف قوله: "يأخذوا" وصيغة أخرى تدل على  يف التوراة جبد ، مث  التفت إىل صيغة املضارع واليت تدل  على احلال
 التوراة يفن يأخذوا هم أيضا مبا أاالستقبال يف قوله: "سأريكم". فاهلل عز  وجل  طلب من موسى أن يأمر قومه 

ألحسن منه فقط. مث قوله: "سأريكم دار الفاسقني" فهو هنا يتوع د قوم وهذا األخذ ال يكون مطلقا بل خص  ا
رؤيتها  أرض مصر وديار عاد ومثود وأضراهبم فإن  »موسى فإذا مل يطب قوا ما أمرهم به سرييهم دار الفاسقني وهي 

ل  هبم ما حل عن مثل أعمال أهلها كيال ُي واالنزيُاوهي اخلالية عن أهلها خاوية على عروشها موجبة لالعتبار 
 (3).«بأولئك

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چا: وم ا جيري على هذا اجملرى قوله تعاىل أيضً 

 (4).چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 يعملون". ففي-سيجزون-" إىل صيغة املضارع يف قوله: "يلحدونذرخوا-ادعوهحيث انتقل من فعل األمر يف قوله: "
الة على عظيم صفات اإلهلية والدو  ام على ذلك وأن هذه اآلية تنبيه للمسلمني لإلقبال على دعاء اهلل بأمسائه الد 

مجلة و ب املشركني. واملراد من ترك امللحدين اإلمساك عن االسّتسال يف حماجتهم وجمادلتهم ، يعرضوا عن شغ
فالسني يف صنيعهم،ك امللحدين، ألن  اهلل سيجزيهم بسوء "سيجزون ما كانوا يعملون" تنزل منزلة التعليل لألمر بّت 

                                                           
 .306 -303، ص7ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 1)
 .145سورة األعراف: اآلية ( 2)
 .271، ص3إىل مزايا القرآن الكرمي، ج إرشاد العقل السليمأبو السعود، ( 3)
 .180سورة األعراف: اآلية ( 4)
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دون ما عملوا أو ما يعملون للداللة على أن  "ما كانوا يعملون":سيجزون لالستقبال، وهي تفيد التأكيد، وقيل
 (1)ذلك العمل سن ة هلم ومتجد د منهم.

 (2).چ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓچ: ويف قوله عز  وجل  

املراد منه الط لب والتوجيه ألن  اخلطاب موج ه للمسلمني، وفيه تعليم ألدب دعاء بصيغة األمر، و  اآليةابتدأت هذه 
واقعة  هي"إن هخ ال ُيب  املعتديَن"، و ه على رضى اهلل عنهم وحمب ته. مث جاءت بعده مجلةاهلل تعاىل وعبادته، وتنبي

ه.موقع التعليل لألمر بالد عاء ولكن سلك يف التعليل طريق إثبا وبذلك فقد حدث (3)ت الشيء بإبطال ضد 
." ب   التفات من فعل األمر"ادعوا" إىل صيغة املضارع"إن ه ال ُيخ

 

 

 

 

 

                                                           
 .190 -185، ص9ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 1)
 .55سورة األعراف: اآلية ( 2)
 .172-170، ص2، قسم8ينظر: الط اهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج( 3)
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 تمهيد:

إىل القسم من االلتفات نتطرق يف هذا الفصل  ابقني القسم األول والثاينبعد أن تناولنا يف الفصلني الس  
آخر االنتقال من خطاب الواحد أو االثنني أو اجلمع إىل خطاب بالثالث منه، وهو االلتفات يف العدد، ويكون 

معتمدين يف شرح مادته على أمثلة من القرآن الكرمي، والنصوص الشعرية.والعدول من صيغة عددية إىل أخرى جاء 
مناها وهذا ما سنبينه يف املباحث القادمة اليت قس   ،ياق الذي وضعت فيهذلك الس   اقتضاهالغايات وأغراض حمددة 

 إىل ثالثة أقسام:

 االلتفات يف املفرد. .1
 التثنية.االلتفات يف  .2
 االلتفات يف اجلمع. .3
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 المبحث األول: االلتفات في المفرد
القسم األول من االلتفات يف العدد خيتص باملفرد وفيه نوعان: األول من املفرد إىل املثىن، والثاين من 

 املفرد إىل اجلمع.

 المثنىمن المفرد إلى المطلب األول: 
املفرد إىل صيغة املثىن، وعلى هذا األسلوب ما ورد يف قوله النوع األول هو العدول عن صيغة 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی چ:تعاىل

 (1).چ ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب

 -لتلفتنا" بصيغة املفرد مث عدل عنه إىل صيغة املثىن يف "تكون لكما -يف هذه اآلية جاء اخلطاب يف قوله: "أجئتنا
م من املقامني )...( وتثنية الضمري يف هذين املوضعني بعد إفراده فيما تقد   «: "السعودأبو "وما حنن لكما".يقول 

ا اللفت واجمليء له وأم   باعتبار مشول الكربياء هلما عليهما السالم واستلزام التصديق ألحدمها التصديق لآلخر
: "الطاهر بن عاشور"قولوي(2).»فحيث كانا من خصائص صاحب الشريعة أسند إىل موسى عليه السالم خاصة

واالستفهام يف )أجئتنا( إنكاري، بنوا إنكارهم على ختطئة موسى فيما جاء به، وعلى سوء ظنهم به وهبارون يف  «
ه الذي باشر الدعوة وأظهر وإمنا واجهوا موسى باخلطاب ملا تقدم من أن  اليت يتطلباهنا مما جاء به موسى. الغاية

 (3).»هارون يف سوء ظنهم هبما يف الغاية من عملهمااملعجزة، مث أشركاه مع أخيه 

 يف قصيدة )شكوى وآمال(: "اجلواهري"قول " هلذا النوع بشيماء الزبيدي"لت ومث  

 الدهر لو كان يسمُع            وأشكو الليايل، لو لشكواي تسمعُ  أعاتب فيك  
 قلب مروَّعُ ولوعة                   وكلُّ نصييب منك  أكلُّ زماين فيك هم  

 ويل زفرة ال يُوسع القلُب رد ها               وكيف وتيار األسى يتدفعُ 
 مين يف الرزايا جتلُّدي                  ومل تدر ما خُيفي الفؤاد امللو عُ  أغرَّك  

                                                           
 .78 -77سورة يونس: اآلية  (1)
 .169، ص 4أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج (2)
 .251، ص 11الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)
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 (1)خليلي  قد شف الس ها فرط ُسهدها         فهل للسهى مثلي فؤاد وأضلُع...
 ل إىل صيغة املثىن يف البيت اخلامس.بصيغة املفرد يف األبيات األربعة األوىل مث يتحو   ثاعر يتحد  الش   جند أن  

 من المفرد إلى الجمعالمطلب الثاني: 

النوع الثاين يتمثل يف االنتقال من صيغة املفرد إىل صيغة اجلمع، فمن مواطنه يف القرآن الكرمي نذكر قوله 

(2).چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ: وجل   عز  
 

توجيه اخلطاب إىل النيب صلى «ع يف "إذا طلقتم النساء" ذلك أن  عن املفرد يف "يا أيها النيب" إىل اجلم حيث عدل
اهلل عليه وسلم أسلوب من أساليب آيات التشريع املهتم به فال يقتضي ذلك ختصيصا ما يذكر بعده النيب صلى 

النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي يتوىل تنفيذ  ألن  " يا أيها النيب حرض املؤمنني على القتال" اهلل عليه وسلم مثل: 
جاء اخلطاب مشتمال على ما يفيد  الشريعة يف أمته وتبني أحواهلا فإن كان التشريع الوارد يشمله ويشمل األمة

اخلطاب له  ذلك مثل صيغة اجلمع يف قوله هنا "إذا طلقتم النساء" )...( قال أبو بكر بن العريب: وهذا قوهلم أن  
والغرض من هذا االلتفات أي من املفرد الذي يعود على النيب إىل اجلمع الذي (3).»واملعىن له وللمؤمنني لفظا

عليه الصالة والسالم وإظهار جاللة منصبه وحتقيق أنه املخاطب حقيقته  لتشريفه «يقصد به عامة املسلمني جاء 
 (4).»وتغليبه عليهم ودخوهلم يف اخلطاب بطريق استتباعه عليه الصالة والسالم إياهم

 (5).چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچا قوله تبارك وتعاىل: ومن مواطنه أيض  

"مايل ال أعبد  : قولهمن خطاب نفسه يفصرف الكالم  وجل   يف هذه اآلية التفات من املفرد إىل اجلمع فاهلل عز  
فا يف إرشادهم األسلوب تلط  على هذا ، وقد اعتمد الذي فطرين" إىل خطاب اجلماعة يف قوله: "وإليه ترجعون"

ثهم على عبادة حيأي  ؛ه يريد هلم ما يريد لنفسهصح ألن  الن   لنفسه وإحماض حيث أورده يف معرض املناصحة

                                                           
 .204الزبيدي، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، ص  حممد كاظم شيماء (1)
 .1سورة الطالق: اآلية  (2)
 .294، ص 28الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)
 .260، ص 8ج الكرمي،أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن  (4)
 .22سورة يس: اآلية  (5)
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مايل الذي ال أعبد الذي فطرين" موضع "وما لكم ال تعبدون الذي و وترك عبادة غريه، فوضع قوله: " خالقهم
 (1).وإليه أرجع""هديد فلو جاء على سياق واحد لقال: كمبالغة يف الت    "وإليه ترجعون"مث قال: ،فطركم" 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چوجنده أيضا يف قوله تعاىل: 

 (2).چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

ار مستوقد الن   مفرد مراد به مشبه واحد ألن  «حيث ابتدأ بصيغة املفرد يف قوله تعاىل: "والذي استوقد نارا" وهو 
مث انتقل إىل صيغة اجلمع يف "ذهب اهلل بنورهم وتركهم يف ،(3)»الجتماع مجاعة على استقاد نارواحد وال معىن 

مراعاة «املفرد يف قوله: "ما حوله" وذلك ظلمات ال يبصرون" حيث مجع الضمري هنا مع كونه يلصق الضمري 
وهي حال املستوقد الواحد على وجه بديع يف الرجوع إىل  ل املنافقني ال للحال املشبه هبا؛للحال املشبهة وهي حا

ملنافقني ال إىل "الذي" )...( وهذا يقتضي أن ماس نور اإلميان منهم، فهو عائد إىل اوهو انط األصليالغرض 
بنورهم وتركهم إخراجا للكالم على خالف مقتضى ( فيكون مجع ضمائر ون مجلة ذهب اهلل بنورهم جواب )ملاتك

 (4).»مقتضى الظاهر أن يقول ذهب اهلل بنوره وتركه الظاهر إذ

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب چأيضا:  وجل   ويف قوله عز  

 (5).چ ىب يب جت حت

له أجره" حيث يقول "أبو حيان  -حمسن -ة املفرد يف قوله: "من أسلم ذه اآلية يف البداية جاءت على صيغه
ض أمره إىل اهلل تعاىل "وهو فو   :"من أسلم وجهه هلل" املعىن أخلص طريقته يف الدين هلل )...( وقيل «األندلسي": 

 :أي سلم وجهه هلل فهو حمسن، "وله أجره عند ربه"من أ حمسن" مجلة حالية وهي مؤكدة من حيث املعىن، ألن  
مجع «د"وال خوف عليهم وال هم حيزنون" فق :مث انتقل إىل صيغة اجلمع يف قوله (6).»فأجره مستقر له عند ربه

الضمري يف قوله )عليهم وال هم حيزنون( محال على معىن "من"، ومحل أوال على اللفظ يف قوله )من أسلم وجهه 

                                                           
 .8ص 2، املثل السائر، ج315، ص 7، البحر احمليط، ج266، ص 4ينظر: البيضاوي، ج (1)
 .17سورة البقرة: اآلية  (2)
 .307، ص 1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)
 .309 -308، ص 1املصدر نفسه، ج(4)
 .112سورة البقرة: اآلية  (5)
 .522 -521، ص 1أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج (6)
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وهو أن يبدأ أوال باحلمل على اللفظ، مث باحلمل على  ه أجره عند ربه(، وهذا هو األفصح؛وهو حمسن فل
 (1).»املعىن

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت چا قول احلق تبارك وتعاىل: ض  ومن أمثلته أي

 (2).چ يت جث مث ىث يث حج مج جح

لفظها مفرد ومعناها  كم()«: "أبو حيان"صيغة املفرد يف قوله: "وكم من ملك" إذ يقول  دل عنحيث عُ 
ال تغين شفاعته أحدهم فهو عام «:أي "ال تغين شفاعتهم"دل عنها إىل صيغة اجلمع يف قوله: مث عُ  ( 3).»مجع

إلضافة شفاعة إىل ضمريهم، أي مجيع املالئكة على كثرهتم وعلو مقدارهم ال تغين الفعل يف سياق النفي، و لوقوع 
 (4).»شفاعة واحد منهم

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ چ: وجل   ا يف قوله عز  وجنده أيض  

(5).چ ڤ
 

وقد اختلف املفسرون  "وعلى أبصارهم" :إىل اجلمع يف قوله "مسعهموعلى "حيث التفت من صيغة املفرد يف قوله: 
 هذه املخالفة بني إفراد السمع ومجع األبصار والقلوب. يف بيان سر  

ه أريد ا ألن  ا أفرد السمع ومل مجمع كما مجع قلوهبم وأبصارهم إم  وإمن  «فنجد مثال "الطاهر بن عاشور" يقول يف هذا: 
"مجعلون  :ه مجع ملا ذكر اآلذان يف قولهنس، وإذ ال يطلق على اآلذان مسع أال ترى أن  منه املصدر الدال على اجل
 ه مصدر خبالف القلوب واألبصار فإن   بالسمع أفرد ألن  ا عرب  "يف آذاهنم وقر" فلم   :أصابعهم يف آذاهنم" وقوله

وعلى حواس مسعهم أو  ا لتقدير حمذوف أيالقلوب متعددة واألبصار مجع بصر الذي هو اسم ال مصدر، وإم  
 أن  «من مجلة بالغة القرآن وهي:  نكتةيف إفراد السمع ومجع القلوب واألبصار  ه يرى أن  كما أن  (6).»جوارح مسعهم

 ، وبالكثرة والقلةالقلوب كانت متفاوتة واشتغاهلا بالتفكري يف أمر اإلميان والدين خمتلف باختالف وضوح األدلة
                                                           

 .522، ص 1أبو حيان األندلسي، البحر احمليط ، ج(1)
 .26سورة النجم: اآلية  (2)
 .161، ص 8أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج(3)
 .113، ص 27الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4)
 .7سورة البقرة: اآلية  (5)
 .256 -255، ص 1هر بن عاشور، التحرير والتنوير، جالطا (6)
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يات اليت هي دالئل الوحدانية يف اآلفاق علق باملرئمن اإلدراك، وكانت األبصار أيضا متفاوتة الت   هحظ  عقل  فلكل  
اختلفت ا ه من االلتفات إىل اآليات املعجزات والعرب واملواعظ فلم  بصر حظ   اليت هي داللة، فلكل   ويف األنفس

مسعوا إليها من القرآن فاجلماعات إذا  ع ما يلقىا كانت تتعلق بسما ا األمساع فإمن  وأم   أنواع ما تتعلقان به مجعت.
ا باملسموعات مد تعلقهر من عمل القلوب فلما احت  ره والتدب  ا يتفاوتون يف تدب  القرآن مسعوه مساعا متساويا وإمن  

 (1).»جعلت مسعا واحدا

السمع ومجع  ا "حسن طبل" فيعتمد يف شرحه هلذه الظاهرة عل التفسري العلمي لعلماء التشريع، فإفرادأم  
مركز  ألن   دها يف حاسة البصر؛اسة السمع وتعد  د وسيلة  اإلدراك يف حاألبصار يف القرآن الكرمي يرجع إىل توح  

ا احلس البصري فهو يرتكز ى العصب الثامن، أم  ه عصب دماغي واحد هو ما يسم  احلس السمعي يف املخ ميد  
عن التحكم يف دخول الضوء إىل العني وضبط  مسؤولعلى أربعة أعصاب تتضافر معا يف إحداثه، فهناك عصب 

وعصبان ،احلدقة، وآخر يهتم بتوصيل الصورة الساقطة على الشبكية إىل مراكز اإلبصار العليا يف مؤخرة الدماغ 
 (2).بصريمسؤوالن عن حركة العني يف جمال احلقل ال

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چا قوله تعاىل: ا مجري على هذا اجملرى أيض  ومم  

 (3).چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

فقد التفت يف هذه اآلية من صيغة املفرد .ةخمال  ال انتفاع فيه مببايعة وال  يوم القيامة؛ أياملراد هبذا اليوم هو يوم و 
ياق األول جلاءت "يوم ال بيع فيه وال ت على الس  "خالل" فلو استمر  "بيع" إىل صيغة اجلمع يف قوله: يف قوله: 

 ة"خل  

وهو يقصد اآليات (4).»املراد )وال خلة( )...( لكن مجعت ألجل مناسبة رؤوس اآلي فإن  «: "الزركشي"يقول  إذ  
 األصنام" فرؤوس هذه اآليات جاءت بصيغة اجلمع. -الليل والنهار -"األهنار:املوالية هلا وهي 

 

                                                           
 .256، ص 1ج والتنوير،الطاهر بن عاشور، التحرير  (1)
 .91 -90ن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص ينظر: حس (2)
 .31سورة إبراهيم: اآلية  (3)
 .415، ص 1الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج(4)
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(1).چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچوعال:  ا يف قوله جل  وجنده أيض  
 

ه أمة وذلك راهيم عليه السالم بأن  فقد وصف إب،حيث التفت من املفرد وهو "إبراهيم" إىل صيغة اجلمع "أمة" 
وهو رئيس التوحيد وقدوة أصحاب التحقيق  ةمج  ة متفرقة يف أم   حليازته من الفضائل البشرية ما ال تكاد توجد إال  «

أبطل مذاهبهم الزائفة بالرباهني القاطعة واحلجج و  جر بينات باهرة ال تبقى وال تذرجادل أهل الشرك وألقمهم احل
 (2).»هم كفاره صلى اهلل عليه وسلم كان مؤمنا وحده والناس كل  الدامغة أو ألن  

 لت له بقصيد )الراعي("للجواهري":ومن مواطن هذا االلتفات يف الشعر جند "شيماء الزبيدي" مث  

 
 
 

( شاهده يرعى ث فيها عن )راع  عر يف هذه األبيات انتقل من صيفة اإلفراد يف األبيات الثالثة األوىل اليت حتد  افالش
وهو هبذا أراد أن يعيد إىل الشاعر هذا الراعي خطابا صامتا دار يف فكره،قطيعه يف مدينة )علي الغريب( فخاطب 

 إىل صيغة اجلمع  يف البيت الرابع مث انتقل أذهاننا قضية)احلاكم والرعية(وأثر سياسته يف صالح رعيته وفسادها،
 (3)رغبة منه يف توجيه كلمته إىل كل حاكم مسؤول.

 بقصيدة "للسياب" حتت عنوان )أغنية قدمية(: "عباس احلسيين"ل له كما مث  

 أ أ ثُوُر؟ أ أ ص رُخ باأليام؟ وهل مجدي؟
 ا سنموتأن  

 وسننسى يف ق اِع اللَّحدِ 
 ُحب ا حييا معنا...وميوت.

باخلسارة، أي خسارة احلب أمام انتصار املوت الذي سيأخذ منه حياته  فالسياب يف هذه األبيات يقر  
مث عدل عنه إىل صيغة اجلمع يف قوله:  "أأصرخ -أأثور "غضبه واستيائه بصيغة املفرد يف قوله: عن وقد عرب  (4)ه.وحب  

                                                           
 .120اآلية سورة النحل:  (1)
 .149 -148، ص 5أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، ج (2)
 .186ينظر: شيماء حممد كاظم الزبيدي، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، ص  (3)
 .141عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص حممد جاسم حممد ينظر:  (4)

 ُحِيي ت  راعي الضأِن ير                   عى ذم ة  كرُبت و"إالَّ"
 تلك األمانة أودعت                     أثقـــــــاهلا ُكُفو ا وأهـــــــــال
 كانت له غ ال  وآ                        خ ُر شاءها للناس ُغال  

 الر عاة وما أضال .ما أقبح الدنيا إذا                        ظل  
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زمان  اجلميع يشرتك يف هذه احلقيقة املرة وهي مبثابة حكمة صاحلة لكل    أن  بني  معنا" لي -سننسى ا سنموت"أن  
 البشر. ومكان ولكل  

 المبحث الثاني: االلتفات في التثنية.

ملثىن إىل املفرد، والنوع من ا باملثىن وفيه نوعان: النوع األولالقسم الثاين من االلتفات يف العدد خيتص 
 من املثىن إىل اجلمع. الثاين

 من المثنى إلى المفردالمطلب األول: 

 وع األول هو العدول عن صيغة املثىن إىل صيغة املفرد، ومن أمثلته يف القرآن الكرمي قوله تباركالن  

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چوتعاىل:

 (1).چڑ

توحيده عدول  ة، وأن  هب والفض  الضمري املؤنث املفرد يف "ينفقوهنا" عائد على الذ   ح بأن  ياق يرج  يف ضوء هذا الس  
ذكر شيئان؟ قلت: ذهابا  وقد "وال ينفقوهنا" :قيل ن قلت: مِل  فإ«عن التثنية ويف هذا الصدد يقول "الزخمشري": 

دة كثرية ودنانري ودراهم )...( وقيل: ذهب به واحد منهما مجلة وافية وعُ  كل    فظ؛ ألن  إىل املعىن دون الل   مريبالض  
هب مري املؤنث يف قوله "ينفقوهنا" عائد على الذ  والض  «ويقول "ابن عاشور": (2).»إىل الكنوز، وقيل إىل األموال

 ث الضمري يف ينفقوهنا وما قبله مثىن ألن  )...( وأن  «وهذا ما أشار إليه "حممد رشيد رضا" يف قوله: (3).»ةوالفض  
ضروبة من كل منهما ال جنس الذهب والفضة ومعدهنما الذي يصدق هب الدنانري وبالفضة الدراهم امللذ  املراد با

يف واالرتفاق، وال فائدة فيها إال  الدراهم والدنانري هي املعدة لإلنفاق، والوسيلة للمنفعة  باحللي املباح وغريه، فإن  
 (4).»إنفاقها فكنزها إبطال ملنافعها

                                                           
 .34التوبة: اآلية سورة  (1)
 .432الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأمون شيحا، ص  (2)
 .177، ص 10الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3)
 .470، ص 10،ج1947،2القاهرة،ط اسم املنار، دار املنار،حممد رشيد رضا، تفسري القرآن احلكيم املشهور ب (4)
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وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ چل عن التثنية إىل اإلفراد قوله عز وجل:ومن مواطن التحو  

(2).چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچإىل قوله:(1).چ ېئ ىئ ىئ
 

جنته". قوله: "دل عنها يف اآلية الثانية إىل صيغة املفرد يف اآلية األوىل وردت لفظة "اجلنتني" بصيغة املثىن، مث عُ  يف
فإن قلت: فلم أفرد اجلنة بعد التثنية، وقلت: معناه: ودخل جنته ما له جنة «"الزخمشري" ذلك بقوله:  رويفس  

املؤمنون، فما ملكه يف الدنيا هو جنته ال غري، ومل يقصد اجلنتني  ه ال نصيب له يف اجلنة اليت وعدغريها يعين: أن  
ا الدخول إمن   تان ألن  ا أفرد اجلنة هنا ومها جن  وإمن  «ر "ابن عاشور" ذلك بقوله: حني يفس   يف(3).»وال واحدة منهما

إحدى  إىل األخرى، فما دخل إال   يدخل إحدامها قبل أن ينتقل منها اه أول ما يدخل إمن  يكون إلحدامها ألن  
 (4).»اجلنتني

 (5) .چ ىب يب جت حتچومن أمثلة هذا العدول قوله سبحانه وتعاىل: 

 "ربكما" إىل خطاب املفرد "موسى"، ويف هذا يقول  ففي هذه اآلية انتقال من خطاب املثىن يف قوله:
يره ه األصل وهارون وز والسالم بالنداء ألن  ا خاطب االثنني وخص موسى عليه الصالة )...( وإمن  «"البيضاوي": 
 (6).»ة وألخيه فصاحة فأراد أن يفحمهله رت   ه عرف أن  وتابعه، أو ألن  

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چا مجري هذا اجملرى قوله تبارك وتعاىل: ومم  

 (7).چ ڌ ڎ

دل عنه إىل صيغة وزوجه، مث عُ كما" العائد على آدم "خيرجن  :يف هذه اآلية جاء اخلطاب بصيغة املثىن يف قوله 
يقول "الزخمشري" : "تشقى"، العائد على آدم يف قوله -املسترت-سند فعل الشقاء إىل الضمري املفرد املفرد حيث أُ 

يف ضمن شقاء الرجل  ا أسند إليه آدم وحده فعل الشقاء دون حواء بعد إشراكهما يف اخلروج؛ ألن  وإمن  «: يف ذلك
                                                           

 .33سورة الكهف: اآلية  (1)
 .35الكهف: اآلية سورة  (2)
 .620الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأمون شيحا، ص  (3)
 .320، ص 15الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4)
 .49سورة طه: اآلية  (5)
 .29، ص 4البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (6)
 .117سورة طه: اآلية (7)
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هنا مع يف ضمن سعادته سعادهتم، فاختصر الكالم بإسناده إليه دو  شقائهم، كما أن  م أهله وأمريهم هو قي  و 
(1).»عب يف طلب القوت وذلك معصوب برأس الرجل وهو راجع إليهقاء الت  احملافظة على الفاصلة، أو أريد بالش  

 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ چوعال:  ا ينخرط يف هذا السلك قوله جل  ومم  

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چا يف نفس السورة:أيض  وقوله تعاىل (2).چہ

 (3).چ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ

ل من وقد تقدم قوله: "إىل اهلل ورسوله" وبالتايل حدث حتو   املسترت يف قوله: "ليحكم بينهم" يف اآليتني أفرد الضمري
مري التثنية حنو ظاهر السياق أن يكون الفعل "حيكم" مسند إىل ضصيغة املفرد إىل صيغة املثىن، وكان مقتضى 

عوا إىل رسول م دُ ا جعل الدعاء إىل اهلل ورسوله وكليهما مع أهن  وإمن  «ر "ابن عاشور" ذلك بقوله: ويفس  . "ليحكما"
يف  عن وحي.وهلذا االعتبار أفرد الضمري ه ال حيكم إال  حكم الرسول حكم اهلل ألن   اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألن  

 (4).»مذكور ومل يقل: ليحكما "ليحكم" العائد على أقرب:قوله

ەئ چوعلى هذا األسلوب ما ورد يف قول احلق تبارك وتعاىل خماطبا موسى وهارون عليهما السالم: 

 (5).چ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

ياق يقتضي تثنيتها كون ما قبلها مثىن حنو: "فقوال إنا"، وقد ظاهر الس   "رسول" وردت مفردة، مع أن  لفظة  جند أن  
ه ا ألن  : إم  ا أفرد رسوال  )...( إمن  «: هقوليف  "أمحد بن يوسف"منها ما ذكره  إفرادها بيان سر  اآلراء يف دت تعد  

  املعىن: أن   ا ألن  ال منزلة رسول، وإم  ز  واحدة فنُـ  شريعة   اما ذو ا ألهن  د )...(، وإم  وحَّ مبعىن رسالة، واملصدر يُ  مصدر  
 (6).»مهمالتالزُ  التثنية   موضع   الواحدِ  عِ ض  و   ن  ه مِ ا ألن  ، وإم  منا رسول  كل واحد  

                                                           
 .668يحا، ص الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأمون ش (1)
 .48سورة النور: اآلية  (2)
 .51سورة النور: اآلية  (3)
 .270، ص 18الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4)
 .16سورة الشعراء: اآلية  (5)
 -515، ص 8دس، جالسمني احلليب أمحد بن يوسف، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، تح: أمحد حممد اخلر اط، دار القلم، دمشق، دط،  (6)

516. 
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(1).چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچومن أمثلة هذا النوع قوله سبحانه وتعاىل:
 

فإن قلت:  «يقول "الزخمشري" يف ذلك: الضمري يف "إليها" عائد على التجارة واللهو. إذ  ح بأن  رجَّ يف هذه اآلية يُ 
فحذف  ا انفضوا إليه.انفضوا إليها، أو هلو   تقديره إذا رأوا جتارة   :كيف؟ قال: "إليها" وقد ذكر شيئني؟ قلت

 (2).»أحدمها لداللة املذكور عليه

 من المثنى إلى الجمعالمطلب الثاني: 

ا النوع الثاين فيختص بالعدول عن صيغة التثنية إىل صيغة اجلمع، وله أمثلة عدة يف القرآن الكرمي نذكر أم  

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ڭچ:وجل   منها قوله عز  

  (3).چ ۉې ې ې

ه أوحى إىل موسى وهارون أن يتخذا مباءة يسكنون فيها أو يرجعون يف هذه اآلية خيربنا بأن   وجل   فاهلل عز  
هم لئال يظهر إليها للعبادة مجيعا، وأن مجعلوا تلك البيوت مصلى أو مساجد تكون متجهة حنو الكعبة، مث أمر 

 (4)م ويفتنوهنم يف دينهم.عليهم الكفرة فيؤذوهن

: قد عدل فيها عن صيغة املثىن يف قوله: "وأوحينا إىل موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما" إىل صيغة اجلمع يف قولهف
على سياق واحد لقال: "واجعال بيوتكم...وأقيما الصالة..."، ويقول "الزركشي"  "، فلو جاءتوأقيموا-واجعلوا"

 النبوة، وحيكمان يف الشريعة، فخص هما بذلكذان يقرران قواعد موسى وهارون مها الل   حكمة التثنية أن  «يف هذا: 
  (5).»اجلميع مأمورون هبا مث خاطب اجلميع باختاذ البيوت قبلة للعبادة، ألن  

 (6).چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچا يف قوله تعاىل:كما جند أيض  

                                                           
 .11سورة اجلمعة: اآلية  (1)
 .1108الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأمون شيحا، ص  (2)
 .87سورة يونس: اآلية  (3)
 .122، ص 3ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (4)
 .335، ص 3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج (5)
 .9سورة احلجرات: اآلية  (6)
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وفيها  عال.عف والن  ه الصالة والسالم بالس  يف عهده علي ت يف قتال حدث بني األوس واخلزرجفهذه اآلية نزل
هذا:   يف "أبو حيان األندلسي""، ويقول فأصلحوا-اقتتلواائفتان" إىل صيغة اجلمع "التفات من صيغة التثنية "ط

"اقتتلتا واألصل أن يقال: (1).»الطائفتني يف معىن القوم والناس مجعا محال على املعىن، ألن   (اقتتلوا)قرأ اجلمهور «
 فأصلحا بينهما"

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چ:وجل   ويف قوله عز  

  (2).چ ۇئ

أي ائتيا على ما  ؛بعد أن خلق األرض والسماء أمرمها أن يأتيا طوعا أو كرها وجل   اهلل عز    أن  هذه اآلية تبني  
هو خياطب األرض والسماء، فبعد وقد استعمل يف هذا صيغة املثىن ف ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف

هنا انتقل إىل صيغة اجلمع "طائعني" فأي على الطوع ال على الكره،  "؛أتينا طائعني"هذا األمر أجابتا قائلتني: 
ار كوهنما ني على املعىن باعتبا قال طائعإمن  «هذا العدول:  ويقول "البيضاوي" يف تفسري سر  (3)."طائعتني"بدال من 

م الفواصل ني" مؤدية أغراض عدة منها احملافظة على نظاولقد جاءت لفظة "طائع(4).»ين""ساجدخماطبتني كقوله: 
 (5).طائعني" -للسائلني -"رب العاملني املبنية على حرف النون

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  چ:وجل   ا قوله عز  ومن أمثلة هذا النوع أيض  

 (6).چ ڀ ڀ ڀ

يف هذه اآلية يذكر قصة صاحل عليه السالم مع قومه مثود الذي أرسله إليهم ليدعوهم إىل إفراد اهلل  وجل   فاهلل عز  
تعاىل بالعبادة وترك عبادة األصنام اليت تؤدي إىل الضاللة واهلالك يف اآلخرة وخيربنا فيها عن انقسامهم إىل فريقني 

، وقد عدل عن صيغة املثىن يف (7)ن يؤمن منهم أحدآلخر فريق قومه قبل أمؤمن وكافر فأحدهم هو فريق صاحل وا

                                                           
 .111، ص 8أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج (1)
 .11سورة فصلت: اآلية  (2)
 .371، ص 5ينظر: الزخمشري، الكشاف، تح: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد عوض، ج (3)
 .68، ص 5البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (4)
 .197، ص 2011، 1اللغوي يف الفواصل القرآنية، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، طينظر: علي عبد اهلل حسني العنبكي، البناء  (5)
 .45سورة النمل: اآلية  (6)
 .78، ص 7ينظر: أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج (7)
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جاء )خيتصمون( «ر "أبو حيان األندلسي" هذا العدول بقوله: ويفس   ريقان" إىل صيغة اجلمع "خيتصمون".قوله: "ف
كفر فاجلمعية حاصلة يف كل فريق )...( وإن كان من  الفريقني مجع فإن كان الفريقان من آمن و  على املعىن ألن  

إىل قومه، واجملموع مجع، وأوثر )خيتصون( على "خيتصمان" وإن كان  ه قد انضم  املؤمن هو صاحل وحده فإن  الفريق 
 (1).»ه مقطع فصلمن حيث التثنية جائزا فصيحا ألن  

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چويف قوله تبارك وتعاىل:

 (2).چ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

ليهما وعلى قومهما بأن جناهم من يف هذه اآلية بصدد احلديث عن موسى وهارون وكيف من ع وجل   فاهلل عز  
وقد اعتمد يف هذا (3)تعبد القبط هلم، مث خوفهم من جيش فرعون، مث البحر بعد ذلك.الكرب العظيم، ويقصد به 

فكانوا  قومهما"، لكن بعد ذلك التفت إىل صيغة اجلمع يف قوله: "نصرناهم -صيغة املثىن يف قوله: "جنينامهاعلى 
والضمري يف )ونصرناهم( عائد على )موسى وهارون وقومهما( وقيل: عائد على )موسى وهارون( «هم الغالبني" 

واحد ه لو جاءت على سياق وهناك فائدة أخرى من هذا العدول هو أن  ،(4)»فقط، تعظيما هلما بكناية اجلماعة
وهذا يذهب املد الذي بنيت عليه فواصل هذه ،نامها فكانا مها الغالبني" نصر أي على صيغة التثنية لكانت "

(5)السورة.
 

 (6).چ ۉېې ې ېى ى ائ ائچ:وجل   ا مجري على هذا اجملرى قوله عز  ومم  

هارون ليس  ألن   فقط طاب ملوسىأمر خب«" فهو اذهب: "فايف البداية على صيغة التثنية يف قوله اآلية فقد جاءت
ه قال ملوسى )اذهب أنت وأخوك( قال الزخمشري: مجع اهلل له االستجابتني معا يف قوله )كال م بإمجاع، ولكن  مبكل  

مث انتقل إىل صيغة اجلمع  ،(7)»بردعه عن اخلوف والتمس املوازرة بأخيهه استدفعه بالءهم فوعده الدفع فاذهبا( ألن  
ثىن أي )ومعكم( قيل من وضع اجلمع موضع امل«ا معكم" حيث يقول "أبو حيان األندلسي" يف هذا: يف قوله: "إن  

                                                           
 .78، ص 7املصدر نفسه،ج(1)
 .116 -114سورة الصافات: اآلية  (2)
 .357، ص 7ر احمليط، جينظر: أبو حيان األندلسي، البح (3)
 .357، ص 7أبو حيان األندلسي،البحر احمليط،ج (4)
 .197ينظر: حسني العنبكي، البناء اللغوي يف الفواصل القرآنية، ص  (5)
 .15سورة الشعراء: اآلية  (6)
 . 9، ص 7أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج (7)
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باجلمع التثنية ه أريد من اجلمع واملراد موسى وهارون ومن أرسال إليه )...( وعلى أن   معكما، وقيل: هو على ظاهره
يعامل  اب معاملة اجلمع إذا كان ذلك جائزا أن  ما لشرفهما عند اهلل عاملهما يف اخلطوكأهن   ،رمحه اهلل محله سيبويه

ا معكما ، فلو جاءت على سياق واحد لكانت "قال كال فاذهبا بآياتنا إن  (1)»به الواحد لشرفه وعظمته
 مستمعون".

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  چوعال: ا يف قوله جل  وجند أيض  

 (2).چ ڻ ڻ ۀ

 إليه ختاصم إذ   ،"سليمان"وهو الذي كان حيكم بني الناس  "داوود"يف هذه اآلية يذكر قصة النيب  وجل   فاهلل عز  
ته، فجاء إليه سليمان وأخربه حبل وهو أن يأخذ صاحب الغنم رجل له زرع دخلته غنم رجل آخر فأفسد عليه غل  

ها من لنب لغنم يف تلك املدة وينتفع مبرافقاحلرث ويقوم بإصالحه حىت يعود كما كان، ويأخذ صاحب احلرث ا
وقد  (3)ه.ا واحلرث إىل رب  صوف، فإذا عاد احلرث إىل حاله صرف كل مال صاحبه إليه فرجعت املال إىل رهب  و 

عدل فيها عن صيغة التثنية "وداوود وسليمان إذ حيكمان" إىل صيغة اجلمع يف قوله: "حلكمهم" فضمري اجلمع 
ه ال يقتصر على حكم "حلكمهما" ألن   :فهو مل يقل (4).»عائد على احلاكمني واحملكوم هلما وعليهما«"هم" 

 داوود وسليمان فقط.

ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ:وجل   كما جنده يف قوله عز  

 (5).چ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

أي يف دينه أو يف ذاته وصفاته، فاليهود قالت للمؤمنني حنن ؛ خصومة املؤمنني والكفار يف رهبم هذه اآلية تبني  
نزل اهلل من كم ومبا أق باهلل آمنا مبحمد ونبي  ونبينا قبل نبيكم، وقال املؤمنون: حنن أحأحق باهلل وأقدم منكم كتابا 

يف هذه اآلية من صيغة التثنية  وجل   وقد التفت اهلل عز   (6)الكتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا مث كفرمت به حسدا.

                                                           
 .9، ص 7املصدر نفسه، ج(1)
 .78اآلية سورة األنبياء:  (2)
 .307، ص 6ينظر: أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج(3)
 .307، ص 6،جاملصدر نفسه(4)
 .19سورة احلج: اآلية  (5)
 .68، ص 4ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (6)
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اخلصم: صفة وصف «ل: ذا التحو  ه "هذان خصمان" إىل صيغة اجلمع "اختصموا"، ويقول "الزخمشري" يف سر  
 صموا(: للمعىنللفظ، و )اخت :ه قيل: هذان فوجان أو فريقان خمتصمان، وقوله: )هذان(هبا الفوج والفريق، فكأن  

، ولو قيل: هؤالء خصمان، أو اختصما: جاز، يراد املؤمنون "ومنهم من يستمع إليك حىت إذا خرجوا"كقوله: ،
 (1).»والكافرون

هذا العدول من التثنية إىل اجلمع، فحسبه هذه اآلية مسوقة لبيان  فلديه رأي آخر يف تفسري سر   ا "حسن طبل"أم  
يوم القيامة  قبل هذه اآلية أخربنا بأن   وجل   اهلل عز   مصري كل من اخلصمني أي املؤمنني والكافرين يوم القيامة ألن  

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ چهو موعد الفصل بني طوائف األديان وأصحاب امللل املختلفة 

ل ث  ، ففعل االختصام الذي ت  چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ
للداللة على احلال اليت كانت عليها تلك  "اختصموا"يف العدول عن التثنية إىل اجلمع قد جاء بصيغة املاضي 

ة قد حدثت قبل زمن اإلشار اخلصومة  ل على أن  د التسميات واختالف املذاهب. وهذا يدن تعد  الفرق يف الدنيا م
بعد أن -ق سوف تستحيل يوم القيامة ر  تلك الفِ  اللة على أن  فهذه التثنية جاءت للد   إليهما "هذان خصمان"

 (2) وكفار.فريقني مؤمنني  إىل-بينهمايفصل اهلل 

لت له بقصيدة )ضحايا وع من االلتفات يف الشعر جند "شيماء الزبيدي" مث  هذا الن  ومن مواطن 
 :"للجواهري"االنتداب( 

 ألي غاية  ط وي ا الشبابان ُمعت ِنِقني  غابا               ي  و  خ  س ِل األ  

 الباط  ا الناسُ  هِ لُ أا مل يم  د                    وهُ عُ يـ  املبادئ ض   وعن أي  

للخداع  ألطماع وفداء  ال عند نزاع انتخايب فكانا ضحية لتِ ذه القصيدة يف رثاء أخوين قُ نظم الشاعر ه
نتقل إىل صيغة اجلمع حني قال: فقد بدأ حديثه عنهما يف البيت األول بصيغة املثىن، لكن سرعان ما اُ ،(3)يفوالز  

حيمل ،ته ته على كل فرد من أفراد أم  "ضيعوه" يف البيت الثاين، واهلدف من هذا هو تعظيم أمر الضياع وإلقاء تبعي  
 أمته.يف نفسه مسؤولية كبرية اجتاه وطنه ودماء األبرياء من أبناء 

                                                           
 .183، ص 4الزخمشري، الكشاف، تح: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد عوض، ج (1)
 .100 -99: حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، ص ينظر (2)
 .208الزبيدي، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، ص حممد كاظم ينظر: شيماء  (3)
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 في الجمع االلتفاتالمبحث الثالث:

 هو االلتفات من اجلمع إىل املفردسم الثالث من االلتفات يف العدد خيتص باجلمع وفيه ضربان: األول الق  
 والثاين من اجلمع إىل املثىن.

 من الجمع إلى المفردالمطلب األول: 

وردت أمثلة كثرية عنه يف القرآن الكرمي الضرب األول هو العدول عن صيغة اجلمع إىل صيغة املفرد، وقد 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ چنذكر منها قوله سبحانه وتعاىل:

 (1).چڤ

"مسعهم"، ولقد  :دل عنها إىل صيغة املفرد يف قوله"قلوهبم" وردت بصيغة اجلمع، مث عُ  أن  جند يف هذه اآلية 
من آراء حول سبب أو سر  "الزخمشري"دت اآلراء حول تفسري مجع القلوب وإفراد السمع ومن هؤالء ما ذكره تعد  

ذلك ، يفعلون د البطن يف قوله: كلوا يف بعض بطنكم تعفوامع كما وح  الس  )...( ووحد  «اإلفراد السمع يف قوله: 
السمع مصدر  :لك أن تقوليد اجلمع رفضوه، و ثوهبم، وأنت تر كقولك: فرسهم، و   إذا أمن اللبس، فإذا مل يؤمن؛

( 5)فصلت: چ ڦ ڦ ڦ چن يف قوله: عليه مجع األذ مع، فلمح األصل يدل  يف أصله، واملصادر ال جت
(2).»ر مضافا حمذوفا: أي وعلى حواس مسعهموأن تقد  

 

مجعها، على عكس لقلوب أي "العقول" هو الدافع إىل اد مدركات تعد   إىل أن  وهناك من املفسرين من ذهب 
)...( والذي أراه  «د مدركات السمع وبالتايل إفراده، وهذا ما أشار إليه صاحب "تفسري املنار" حيث يقول: توح  
اس فيه، وأنواع تصرفهم اس فيه سواء، فجمع االختالف الن  العقل له وجوه كثرية يف إدراك املعقوالت، فليس الن   أن  

اس تتساوى يف إدراك املسموعات فال تتشعب العقول يف إدراك ع الن  أمسا  مع فإن  يف وجوهه، خبالف الس  
انت ا كا األمساع فإمن  )...( وأم   «مع يف قوله: إىل سبب إفراد الس  كما أشار "الطاهر بن عاشور" (3).»املعقوالت

                                                           
 .7سورة البقرة: اآلية  (1)
 .169، ص 1الزخمشري، الكشاف، تح: عادل أمحد عبد املوجود ،علي حممد عوض، ج (2)
 .144، ص 1ج حممد رشيد رضا، تفسري املنار، (3)
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ره يتفاوتون يف تدب  ا فاجلماعات إذا مسعوا القرآن مسعوه مساعا متساويا وإمن   القرآن تتعلق بسماع ما يلقى إليها من
 (1).»لت مسعا واحداعِ قها باملسموعات جُ د تعل  ا احت  ر من عمل العقول فلم  والتدب  

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ چومن مواطن العدول عن صيغة اجلمع إىل صيغة املفرد قوله تبارك وتعاىل:

 (2).چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

أبو حيان "ويشري  ،اخلاص باملتكلم املفرد يف قوله: "مين" نالحظ هنا انتقال من ضمري اجلمع "قلنا" إىل الضمري 
انتقل من الضمري املوضوع للجمع أو املعظم نفسه إىل الضمري «إىل احلكمة من هذا االنتقال بقوله:  "األندلسي

اهلدى ال يكون إال منه وحده تعاىل فناسب الضمري  )...( وحكمة هذا االنتقال هنا أن   فردباملتكلم امل اخلاص
هو تعاىل فأعطى اخلاص الذي ال يشاركه فيه غريه الضمري اخلاص الذي ال حيتمل غريه  اخلاص كونه ال هادي إال  

 (3).»تعاىل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چا مجري هذا اجملرى قوله سبحانه وتعاىل:ومم  

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱچا قوله تعاىل:أيض  ،ومن ذلك (4)چپ

 (6).چٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ:أيضا وقوله،(5)چپ

يف هذه اآليات عدول عن صيغة اجلمع إىل صيغة املفرد، فجمعت الظلمات مقابل توحيد النور وإفراده، ويفسر 
اإلميان  د النور ألن  قيل: ومجعت الظلمات الختالف الضالالت، ووح  «ذلك بقوله:  "أبو حيان األندلسي"

 (7).»واحد

                                                           
 .256، ص 1الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1)
 .38سورة البقرة: اآلية  (2)
 .321، ص 1أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج (3)
 .257سورة البقرة: اآلية  (4)
 .1سورة األنعام: اآلية  (5)
 .1سورة إبراهيم: اآلية  (6)
 .293، ص 2أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج (7)
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ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې چوعال: ا ينخرط يف هذا السلك قوله جل  ومم  

 (1).چې

ر اخلطاب ورد بصيغة اجلمع يف قوله: "واجعلوا بيوتكم" و "أقيموا الصالة" مث انتقل إىل صيغة املفرد يف قوله: "وبش  
هما باختاذ ولقومطاب عاما هلما )...( سيق اخل «سبب هذا االنتقال بقوله:  "الزخمشري"ر املؤمنني"، ويفس  

رض عليه السالم بالبشارة اليت هي الغموسى  ذلك واجب على اجلمهور، مث خص   ألن   املساجد والصالة فيها؛
اذ البيوت )...( خاطب اجلميع باخت  «حيث يقول:  "الزركشي"وتبعه فيما ذهب إليه (2).»ا هلا واملبشر هباتعظيم  

 يه الرسول احلقيقألن  ،چ ې ېچاجلميع مأمورون هبا، مث قال ملوسى وحده:  قبلة للعبادة، ألن  
(3).»الذي إليه البشارة واإلنذار

 

چچ ڇ ڇ ڇ ڇ چوعلى هذا األسلوب ما ورد يف قوله تبارك وتعاىل:

 (4).چڍ

"ضدا" وكان  :دل عنه إىل صيغة املفرد يف قوله" مث عُ يكونون-سيكفرونجاء اخلطاب بصيغة اجلمع يف قوله: "
د لوحدة املعىن الذي عليه تدور )...( وتوحيد الض   «يقول "أبو السعود":  ؛"أضدادا:"هر أن يقولمقتضى الظا

 (5).»م بذلك كشيء واحد كما يف قوله عليه السالم وهم يد على من سواهمفإهن   هتممضاد  

(6).چ ے ۓ ۓچومن أمثلته أيضا قوله تعاىل:
 

املقتضى الظاهر أن  "طفال"، وكانيف هذه اآلية عدول عن صيغة اجلمع "خنرجكم" إىل صيغة املفرد 
 بصيغة اجلمع. "أطفاال"يقول:

                                                           
 .87سورة يونس: اآلية  (1)
 .472الزخمشري، الكشاف، تح: خليل مأمون شيحا، ص  (2)
 .335، ص 3الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، ج (3)
 .82سورة مرمي: اآلية  (4)
 .280ص  ،5، جىل مزايا القرآن الكرميأبو السعود، إرشاد العقل السليم إ (5)
 .5سورة احلج: اآلية  (6)
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رد ا أفوإمن   أي حال كونكم أطفاال. »كمخنرج«حال من ضمري »طفال«وقوله  «: يف هذا "ابن عاشور" يقول
ا ُوح   «"طفل" مصدر:  وذهب بعضهم إىل أن  (1).»املقصود به اجلنس فهو مبنزلة اجلمع ألن   »طفال« ه يف د ألنَّ وإمن 

 (2).»والتذكريُ  اإلفرادُ  مُ ز  ل  ل، فيـ  د  ضا والع  كالر    األصل مصدر  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چكما وردت لفظة "طفل" بصيغة املفرد بعد صيغة اجلمع يف قوله تعاىل:

 (3).چ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڻچوجاء يف قوله تعاىل:

 (4).چ ے ے

املوائمة لضمري اجلمع العائد على  بصيغة املفرد وليس بصيغة اجلمع "أئمة" لفظة "إماما" وردت نالحظ أن  
ة أراء يف عد   "أمحد بن يوسف"دت اآلراء حول تفسريها، فذكر ل وتعد   يف "اجعلنا" ولقد تنوعت املداخاملتكلمني

ه مفرد، وجاء به مفردا إرادة : أن  فيه وجهان، أحدمها» إمام ا««اآلية الكرمية يف قوله: بيان سبب إفراد "إمام" يف 
ه ا ألن  هم واتفاق كلمتهم، وإم  ادِ ا الحت  ا إماما، وإم  كل واحد من    ل  أو املراد: اجع  .فاصلة   ه رأس  نه كونُ سَّ للجنس، وح  

(5).»الدة وِقالدمامه كقِ إِ  الل، أو مجعُ وحِ  كحالُّ   م  آ والثاين أنه مجعُ  ام.ييام وقِ مصدر يف األصل كصِ 
 

 

 (6).چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچكما جاء يف قوله تبارك وتعاىل:

 ر "ابن ون" جاءت بضمري اجلمع العائد على املخاطبني، ويفس  "يول   حني أن   املفرد، يفبر" بصيغة الد  "جاءت لفظة 

 تعدد، أي يويل كل أحد منهم دبرهجنس يصدق بامل هألن   بر، واملراد اجلمعُ وأفرد الد  «بر بقوله: عاشور" إفراد الد  

                                                           
 .200، ص 17الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  (1)
 .233 -232، ص 8ون، جر املص، الد  يبالسمني احلل (2)
 .67سورة غافر: اآلية  (3)
 .74سورة الفرقان: اآلية  (4)
 .506، ص 8السمني احلليب، الدر املصون، ج (5)
 .45سورة القمر: اآلية  (6)
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 (1).»واحدة اهنزام اجلمع اهنزامة واحدة ولذلك اجليش جهة تول   وذلك لرعاية الفاصلة ومزاوجة القرائن، على أن  

 هلذا النوع بقول "اجلواهري" يف قصيدته )على دربند(: "شيماء الزبيدي"لت ومث  

 عاأبد   نَّ فيهِ  اهللِ  مجالُ  وكان                    ينا القوايف بديعة  منا فأهد  ظ  ن  

 مطلعا من الشعر اإلهلي   تُ ه            فرع  على النهر الذي من خريرِ  وقفتُ 

 (2) ...اقهه                 وشاهبه يف الشعر طبعي فو حلن   الطبيعةِ  كفُّ   عت  لقد وقَّ 

على العموم من خالل ضمري اجلمع العائد على املتكلمني يف البيت األول استخدم الشاعر صيغة اجلماعة الدالة 
 مدى التأثري الذي حتدثه الطبيعة على الوافدين عليها، مث انتقل إىل صيغة اإلفراد أهدينا" وذلك ليبني   -نظمنا يف "

عت" "وق  ت" وضمري الغائب املفرد مري املتكلم املفرد يف قوله: "وقفيف البيتني الثاين والثالث، وذلك من خالل ض
 نفسه.على   مدى تأثري مجال تلك الطبيعة فكانت الغاية من هذا االنتقال التخصيص، وذلك ليبني  

 ل هلذا النوع بقول "السياب" يف قصيدته )أفياء جيكور(:وجند كذلك "عباس احلسيين" ميث  

 األساطري يا باب  
 ميالدنا املوصول بالرحم يا باب  
 املقادير؟من أي   جئناكِ  من أين  
 م؟ل  ا ظُ من أمي  

 يل سرناهايف الل   أزمنة   وأيُّ 
 ، أقبلنا من العدم؟حىت أتيناكِ 
 نسيناها؟ أم من حياة  

 جبيين فهو ملتهب يمس   جيكورُ 
 يه بالسعفمس  

 (3)والسنبل الرتف.

                                                           
 .213، ص 27الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1)
 .197الزبيدي، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، ص حممد كاظم شيماء  (2)
 .144عباس احلسيين، أسلوب االلتفات يف شعر الرواد العراقيني، ص حممد جاسم حممد (3)



 الثالث............................................................االلتفات يف العددالفصل 
 

- 100 - 
 

باستخدام صيغة اجلمع، من خالل ضمري اجلمع العائد على املتكلمني يف قوله:  األبياتبدأ الشاعر يف هذه 
نسيناها"، مث انتقل إىل صيغة املفرد عند التكلم عن نفسه من البيت الثامن إىل  -اقبلنا -أتيناك -سرناها–"جئناك 

التفاته إىل أسلوب املفرد ره من الفراق والغربة وبذلك كان مه وحزنه، وتأث  ة تأل  البيت العاشر، ليؤكد على شد  
 للمبالغة يف التخصيص.

 من الجمع إلى المثنىالمطلب الثاني: 

ل يف العدول عن صيغة اجلمع إىل صيغة التثنية ومن أمثلته اليت وردت يف القرآن الكرمي جند هذا النوع يتمث  

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ چ:وجل   قوله عز  

 (1).چ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

م-منهمالضالني واملضلني -هذه اآلية إعالن ملعشر اجلن واإلنس   ة اهلل تعاىل ال مجدون منجي منها.يف قبض بأهن 
 ( 2) .»عشرة عشرة دون آحا اسم للجمع الكثري الذي يعد   «الس يئ؛ فاملعشروفيها ترويع هلم مبا يرتقبهم من اجلزاء 

فالضمري "عليكما" راجع إىل اجلن «تنتظران"  فال-عليكما التثنية يف قوله: "يرسل فقد عدل عن ضمري اجلمع إىل
 م تعجيال لسوء عملهم وال مجدون خملصا من ذلك.يلجوا يف جهن   أنقذفون بشواظ من نار قبل أي يُ ؛(3)»واإلنس

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ چا قوله تبارك وتعاىل:ومن أمثلته أيض   

 (4).چ گ گ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 أن يدخال عليه، فوجداه يف يوم  سالم ملكني يف صورة إنسانني فطلبااهلل تعاىل بعث إىل داوود عليه ال فقد روي أن  

 وملا أدركوا منه الفزع قالوا  ،ن ففزع منهمومها بني يديه جالسا را عليه احملراب، فلم يشعر إال  عبادته فمنعهما، فتسو  

 (5)إال ألجل التحاكم.ال ختف أي لسنا ممن جاء 

                                                           
 .35 -34 -33ن: اآلية سورة الرمح (1)
 .258، ص 27الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (2)
 .260، ص 27املصدر نفسه،ج(3)
 .22سورة ص: اآلية  (4)
 .375، ص 7ينظر: أبو حيان األندلسي، البحر احمليط، ج (5)
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م كانوا أهن   :اهروالظ  «ففزع منهم"  -إذ دخلوا -ففي هذه اآلية التفات من ضمري اجلمع يف قوله: "إذ تسوروا 
هم على جهة املعاضدة أو فلذلك جاء بضمري اجلمع فإن كان املتحاكمان اثنني فيكون قد جاء معهم غري مجاعة 

رب اخلصم هنا اثنان وجتوز يف العبارة فأخ :)...( وقيل بعضهمم كانوا مالئكة، كذا قال وال خالف أهن   املؤانسة.
معىن )خصمان( فريقان فيكون )تسوروا(  :وقيل معىن اجلمع يف التثنية. عنهما إخبار ما زاد على اثنني. ألن  

ع أن نتكان بني اثنني وال ميالتحاكم   أن   و)دخلوا( عائدا على اخلصم الذي هو مجع الفريقني )...( فاملعىن:
ن جاء مع متخاصم ملعاضدة فهو م يصحبهما غريمها، وأطلق على اجلميع خصم وعلى الفريقني )خصمان( ألن  

 (1) .»ورة خصم، وال يبعد أن تطلق عليه التسميةيف ص

 )على لت له بقصيدةسبة ملواطن هذا النوع من االلتفات يف الشعر جند "شيماء الزبيدي" مث  ا بالن  أم  
 :"للجواهري"دربند( 

 عالتصد   واهلوى            على قلب صخر جامد   نزل الشوقُ بتنا لو أُ أحِ 

 (2) يتقط عا.ن أ مرالعُ  حبل   ما أدىن املمات إىل الفىت         وأقرب   خليليَّ 

ة حديثه عن األحب   دففي هذين البيتني التفات عن صيغة اجلمع إىل املثىن، فالبيت األول جاء بصيغة اجلمع عن
 "."خليليَّ ك انتقل إىل صيغة املثىن يف قوله:واليت رغب من خالهلا تعظيم شأهنم وإعالء مكانتهم يف نفسه، بعد ذل

                                                           
 .375، ص 7املصدر نفسه،ج (1)
 .213-212الزبيدي، أسلوب االلتفات يف شعر اجلواهري، صحممد كاظم ينظر: شيماء  (2)
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 المبحث األول: التعريف بسورة المائدة
 المطلب األول: تقديم السورة

هي السورة اخلامسة وال، عدد آياهتا مئة وعشرون آية،و ور الطسورة مدنية، وهي من الس   سورة المائدة
ا ور، وقيل أن  ن يف ترتيب نزول الس  ت السورة احلادية والتسعو د  الشريف، وقد ع  ب يف املصحف يتمن حيث الت  

فيها قصة  ألن   بسورة املائدة: «يتس   السورة و هذه(1)سورة براءة نزلت بعد سورة النساء، وما نزل بعدها إال  
إذ وقع  أيضا بسورة العقود: ىتسم  )...(و ، وقد اختص ت بذكرهاعيسى عليه السالماملائدة اليت سأهلا احلواريون 

ا تن نققذذ ااحَهها مذنق مئائةةذ ألن  «:ابن الفرسقال «ة": ى أيضا "باملنقذ، وتسم  (2)»هذا اللفظ يف أوهلا
 (4) . اها الصحابة رضي اهلل عنهم بسورة األخياروس  ،(3)»»العذابذ 

 المطلب الثاني: موضوع السورة
منها الوفاء بالعقود أي مبا عاقدو اهلل عليه حني دخوهلم يف لقد افتتحت هذه السورة بواايا للمسلمني 
فقد كان الرسول الى اهلل عليه وسلم يأخذ الَيعة على  ،اإلسئام، من االمتثال للشريعة وااللتزام مبا يؤمرون به

فةانت چ ں ں ڻ ڻ ڻ چ: وجل   ورة قوله عز  وقد وقع يف أول الس  ،مسلم  الصئاة والزكاة والنصح لةل  
(5) طالعتها براعة استهئال.

 

 ذكر القرطيب أن  «مث انتقل إىل ذكر الفرائض اليت أوجب على املسلمني القيام هبا وبعض األحةام والتشريعات فقد 
واملنخنقة، واملوقودة، واملتدية، والنطيحة وما أكل ليست يف غريها، وهي سَع يف قوله  فريضة ةفيها تسع عشر 

تستقسموا باألزالم، وما عل متم من اجلوارح مةل َني، وطعام الذين أوتوا  وأنق  السَع وما ذبح على النصب،
الةتاب، واحملصنات من الذين أوتوا الةتاب، ومتام الطهور إذا قمتم إىل الصئاة، )أي إمتام ما مل يذكر يف سورة 

وما جعل اهلل من حبرية وال  »عزيز ذو انتقام«النساء(، والسارق والسارقة. وال تقتلوا الصيد وأنتم حرم إىل قوله 

                                                           
 .72 -70، ص 6: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج ينظر )1(
 .69، ص 6املصدر نفسه،ج  )2(
 .356السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ص  )3(
 .69، ص 6التنوير، جنظر: الطاهر بن عاشور، التحرير و ي )4(
 .73 -72، ص 6، جاملصدر نفسهنظر: ي )5(
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 »إذا ناديتم إىل الصئاة«وقوله  »شهادة بينةم إذا حضر أحدكم املوت«سائَة وال وايلة وال حام، وقوله تعاىل 
 (1).»يف هذه السورة ليست يف القرآن ذكر لآلذان للصلوات إال  

ک ک گ  چعلى متييز احلئال من احلرام من املأكوالت وذلك يف قوله:  هذه السورة فقد احتوت

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چ:وقوله(2).چگ گ گ ڳ ڳ 

(3).چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
 

هي عن بعض احملرمات من عوائد اجلاهلية مثل هر احلرام، والن  كما دعا اهلل فيها إىل حفظ شعائر اهلل يف احلج والش  
هادة، أحةام األزالم، وفيها شرائع الوضوء، والغسل والتيمم، واألمر بالعدل يف احلةم، واألمر بالصدق يف الش  

القصاص يف األنفس واألعضاء، وفيها أيضا أحةام احلرابة، وتسلية الرسول الى اهلل عليه وسلم عن نفاق 
ني أهل الةتاب، وأاول املعاملة بني املسلمني، وبني املنافقني، وحترمي اخلمر وامليسر، واألميان وكفارهتا، واحلةم ب

تفضي إىل ارتداد املسلم عن دينه، وإبطال العقائد  أهل الةتاب، وبني املشركني واملنافقني، واخلشية من واليتهم أنق 
م الضالة ألهل الةتابني، وذكر مساوئ من أعمال اليهود، وإنصاف النصارى فيما هلم من حسن األدب وأن  

الني يف حترمي ما ق املسلمني مبا يناقض أخئاق الض  قضية التيه، وأحوال املنافقني، واألمر بتخل  لإلسئام وذكر أرجى 
ذكري للمسلمني أحل هلم، والتنويه بالةعَة وفضائلها وبركاهتا على الناس، وما ختلل ذلك أو تقدمه من العرب، والت  

هاون فيه، واستدعاؤهم لإلميان بالرسول اب من نَذ ما أمروا به والت  عريض مبا وقع فيه أهل الةتبنعم اهلل تعاىل، والت  
 (4) املوعود به.

سل على أممهم، وشهادة عيسى على النصارى، ومتجيد اهلل وختمت بالتذكري بيوم القيامة، وشهادة الر  «
 (5) .»تعاىل

اإلسئام اليت مل تذكر وبذلك جند أن  سورة املائدة احتوت على تشريعات كثرية جاءت الستةمال شرائع 
 يف السور اليت نزلت قَلها.

                                                           
 .73، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (1) 
 .01سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .03سورة املائدة: اآلية  (3) 
 .73، ص 6ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4) 
 .74، ص 6املصدر نفسه، ج(5) 
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 أسلوب االلتفات في سورة المائدة أقسامالمبحث الثاني: الوقوف على 
يعترب أسلوب االلتفات من األساليب الواردة بةثرة والشائعة يف سورة املائدة، ولذلك حاولنا استخراج 

من كل آية مذكورة، ومعتمدين يف ذلك على آراء  ورة، موضحني موضع العدولأقسامه اليت حتققت يف هذه الس  
 الَئاغيني واملفسرين يف بعض احلاالت اليت تطرقنا إليها.

 المطلب األول: االلتفات في الضمائر
 من بني التفاتات الضمائر يف سورة املائدة نذكر:

 :خاطبمالم إلى تكل  ممن ال-1

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے چوعئا: قوله جل   

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ 

(1).چې
 

يذكر فيها نقض اليهود  وجل   اهم وجعلنا قلوهبم قاسية..." فاهلل عز  م يف قوله: "لعن  هذه اآلية ابتدأت بصيغة التةل  

ہ ھ چطردناهم من رمحتنا »م، فَسَب نقضهم امليثاقلعهودهم معه وذلك عن طريق التةل  

استئناف لَيان قسوة قلوهبم چ ھ ے ے ۓۓچذر ال تنفعل عن اآليات والن  چ ھ

 چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇچمن تغيري كئام اهلل سَحانه وتعاىل واالفتاء عليه  ه ال قسوة أشد  فإن  

م إىل خطاب دل عن التةل  مث ع   (2) .«حممد الى اهلل عليه وسلم َاعإت  وتركوا نصيَا وافيا من التوراة، أو من 
    تطلع على خائنة منهم إال قليئا منهم فاعف عنهم واافح"الرسول الى اهلل عليه وسلم يف قوله: "وال تزال 

أي: ال تزال يا حممد تظهر على خيانة منهم بنقض العهود وتدبري املةايد، فالغدر واخليانة عادهتم وعادة »
 (3).«ن أساء منهمأي: ال تعاقَهم واافح عم  من أسلم "فاعف عنهم وأافح"؛قليئا منهم  أسئافهم، إال  

 

                                                           
 .13سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .119، ص 2الَيضاوي، أننوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (2) 
 .304، ص 1، مج 2001، 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، دار اجليل، بريوت، ط )3(
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 :تكلم إلى الغائبمال من-2

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ چيقول تعاىل:

 (1).چ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ
ل إىل طريق الغيَة يف " مث حتو  رضيت-نعميت-أمتمت-أكملتم يف قوله: "اليوم جرى األسلوب على طريقة التةل  

 م جلاءت "فإين  اهلل واسع املغفرة، ولو استمرت على طريقة التةل   كري بأن  : "فإن اهلل غفور رحيم" وذلك للت ذ قوله
 غفور رحيم".

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  چ: اأيض  وقوله  

 (2).چ ڑ ڑ ک ک ک

آمنتم برسلي" إىل ايغة الغيَة يف قوله: "وأقرضتم اهلل قرضا  -م يف قوله: "إين معةمحيث التفت من ايغة التةل  
 .واحد لقال: "وأقرضتموين قرضا حسنا" حسنا"، فلو جاءت على سياق

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ چويف قوله تعاىل:  

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

(3).چ ڤ
 

م يف قوله: "أخذنا ميثاقهم فأغرينا بينهم العداوة والَغضاء" إىل ايغة الغيَة يف يف هذه اآلية عدول عن ايغة التةل  
قال: "وسوف ينَئهم اهلل مبا كانوا " وكان مقتضى ظاهر السياق أن ي  يصنعونقوله: "وسوف ينَئهم اهلل مبا كانوا 

 .يصنعون"

                                                           
 .3ائدة: اآلية سورة امل )1(
 .12سورة املائدة: اآلية  )2(
 .14سورة املائدة: اآلية  )3(
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ: وجل   قوله عز  و  

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ 

 (1).چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

(2).چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچإىل قوله:
 

ا جزاء الذين احاربون اهلل إن  " إىل الغيَة يف اآلية الثانية "رسلنا-كتَناقوله: "م يف يف اآلية األوىل انتقال من التةل  
 ورسويل". ا جزاء الذين احاربونييقال: "إن   ورسوله"، واألال أنق 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چوقوله تعاىل:

 (3).چ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

"مبا استحفظوا من  :"أنزلنا" إىل الغيَة يف قوله  :يف قوله وجل   العائد على اهلل عز  م دل عن ضمري التةل  حيث ع  
 كتاب اهلل" ولو استمرت على السياق األول لةانت "مبا استحفظوا من كتابنا".

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چوقوله تعاىل: 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى 

 (4).چ ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

 احةم "ومن مل :"وكتَنا" إىل الغيَة يف قولهقوله:يف  وجل   العائد على اهلل عز  م ل من ضمري التةل  يف هذه اآلية حتو  
 .ومن مل احةم مبا أنزلنا"قال: "ي   اهر أنق مبا أنزل اهلل" ومقتضى الظ

                                                           
 .32سورة املائدة: اآلية  )1(
 .33سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .44سورة املائدة: اآلية  )3(
 .45سورة املائدة: اآلية  )4(
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ چكما ورد يف قوله تعاىل: 

ڤ چإىل قوله: (1).چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

( 2).چ ڃ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 

على نفس ت دل عنها إىل الغيَة يف اآلية الثانية ولو استمر  ينا" مث ع  "وقف  :م يف قولهجاءت اآلية األوىل بصيغة التةل  
 .""وليحةم أهل اإلجنيل مبا أنزلنا فيه ومن مل احةم مبا أنزلنا فأولئك هم الفاسقون سياق اآلية األوىل جلاءت

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ەئ وئ وئ چا: ويف قوله أيض   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چقوله: مث  .(3)چ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ

(4).چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ
 

"مث  :مث عدل عنها يف اآلية الثانية إىل الغيَة يف قوله"، رسلنا-أخدنام يف قوله: "فاآلية األوىل جاءت بصيغة التةل  
 تَنا عليهم".ع السياق األول لقال: "مث تاب اهلل عليهم" ولو تتَ  

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ:اأيض  وقوله  

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ چإىل قوله:(5).چڃ

 (6).چڎ

 

                                                           
 .46 املائدة: اآلية سورة (1) 
 .47سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .70سورة املائدة: اآلية   )3(
 .71سورة املائدة: اآلية  (4) 
 .84سورة املائدة: اآلية  )5(
 .85سورة املائدة: اآلية  )6(
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هم من عري   جواب» ؛ وهو-وفد احلَشة-جاشي وأاحابهم على لسان الن  ل  حيث جاءت اآلية األوىل بصيغة التة 
بنا اعدل إىل ايغة الغيَة يف اآلية الثانية، فلو استمرت على نفس السياق جلاءت "فأث مث  ( 1) «اليهودباإلسئام من 

 اهلل مبا قلنا جنات جتري من حتتها األنار خالدين فيها".

 :تكلممإلى ال خاطبمال من-3

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چقال اهلل تَارك وتعاىل:  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 

ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ 

 (2).چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 اهلل عز   وأن تستقسموا..." ذلك أن   -ما ذكيتم -مت عليةمر  فهذه اآلية ابتدأت بصيغة اخلطاب يف قوله: "ح  
املؤمنني؛ فهو يشرع يف بيان احملرمات من الَهائم اليت أشار ورة على ل خطابه الذي بدأه يف أول الس  ةمذ ي   وجل  

د وافتاء على اهلل فَعد هذا فاعتربه فسق ومتر  وكذا حترمي االستقسام باألزالم  ما يتلى عليةم"، "إال   :إليها يف قوله
أكملت لةم "اليوم :م يف قوله ا هو حئال وحرام التفت إىل إخَارهم عن طريق التةل  م  عل اخلطاب املفص  

رائع والقوانني أكملت لةم ما حتتاجون إليه من تةليف من تعليم احلئال واحلرام والتوفيق على الش  »أي ؛دينةم"
أمتمت عليةم نعميت بإكمال أمر الدين والشرائع »؛"أمتمت عليةم نعميت" :وقوله(3).«لقياس وأاول االجتهاد

.(4)«ه هو الدين املرضي وحدهيعي اختته لةم من بني األديان، وآذنتةم بأن   :)...( "ورضيت لةم اإلسئام دينا"

ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چا يف قوله تعاىل: وجند أيض   

 (5).چ ڍ ڌ

                                                           
 .332، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري،مج )1(
 .3سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .196، ص 2الزخمشري: الةشاف، تح: عادل أمحد عَد املوجود،علي حممد عوض، ج (3) 
 .196،ص2املصدر نفسه،ج )4(
 .92سورة املائدة: اآلية  (5) 
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 يتم فاعلموا"فإن تول   -واحذروااهلل وأطيعوا الرسول "وأطيعوا :اهلل تعاىل يف هذه اآلية خياطب املؤمنني وذلك يف قوله
واجتناب ما نى عنه  هلل عليه وسلم وامتثال ما أمر به،أمر بطاعة اهلل تعاىل وطاعة الرسول الى ا»وهذا اخلطاب 

ليس  أي»املَني" ؛رسولنا الَئاغ  قوله: "علىمث انتقل إىل ايغة التةلم يف .(1)«من عاقَة املعصية باحلذروأمر 
ملن توىل عن أمره ونيه  من اهلل وعيد الطربي: وهذاعليه هدايتةم وإنا عليه تَليغةم بالرسالة وجزاؤكم علينا .قال 

على سياق  ، ولو استمر  ( 2)«روا سخطيعوا عقايب واحذونيي فتوق  مري يتم عن أتعاىل ذكره هلم: فإن تول   يقول
 ا على الرسول الَئاغ املَني"."فاعلموا أن  :اخلطاب لقال 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چويف قوله تعاىل: 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ک ک ک ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 (3).چڭ

ها املؤمنون إذا أي يا أي   ؛ذين آمنوا...فيقسمان باهلل"ها ال  "يا أي   :حيث جند االلتفات من ايغة اخلطاب يف قوله
 مني أو اثننييشهد على وايته شخصني عدلني من املسل شارف أحدكم على املوت وظهرت عئامته فينَغي أنق 

ارتاب هبما الوارث منةم خبيانة وأخذ شيء من التكة  نق مل جتدوا شاهدين منةم. وإ من غري املسلمني إنق 
 (4) السعود. تفسري أيب باهلل وذلك حسب واحلفومهافاحَسومها 

ا إذا نشتي به مثنا ولو كان ذا قرىب وال نةتم شهادة اهلل إن  "ال قوله:م يف فَعد هذا اخلطاب انتقل إىل ايغة التةل  
وال نستَدل بالقسم باهلل عرضا من الدنيا )...( وال  احلفان باهلل قائلني: ال حنايب بشهادتنا أحدا أي»؛ ملن اآلمثني"

 (5) «.فعلنا ذلك كنا من اآلمثني ا إنق أمرنا اهلل بإقامتها إن   اليت نةتم الشهادة

 

                                                           
 .18، ص 4أبو حيان األندلسي، الَحر احمليط، ج (1) 
 .334،ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، مج (2) 
 .106سورة املائدة: اآلية  )3(
 .339، ص 1ينظر: حممد علي الصابوين، افوة التفاسري،مج (4) 
 .339، ص 1املصدر نفسه،مج )5(
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 إلى الغائب: خاطبمال من-4

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ چ: وجل   جنده يف قوله عز   

 (1).چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

أن  ما يتلى عليةم" حيث  إال-لةم أحلت-آمنوا"يا أيها الذين  :فقد ابتدأت اآلية بصيغة اخلطاب يف قوله
أوفوا بالعقود )...( قال ابن عَاس: العقود العهود عظيم أي يا معشر املؤمنني اخلطاب بلفظ اإلميان للتةرمي والت  »

مث التفت بعد ذلك إىل ايغة ( 2) «.حرم وما فرض يف القرآن كله من التةاليف واألحةام ماوهي ما أحل اهلل و 
م واهلل احةم ما يريد ال ما تريدون أنتم واملعىن أن اهلل أعلم مبصاحلة»أي  ؛الغيَة يف قوله: "إن اهلل احةم ما يريد"

 .(3) «منةم

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ:ويف قوله تعاىل 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ 

(4).چ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی
 

يف هذه اآلية خياطب املؤمنني يف قوله: "يا أيها الذين آمنوا" فهو ينهاهم فيها عن االعتداء على  وجل   فاهلل عز  
وحدوده كما يدعوهم إىل التعاون على فعل اخلري وتقوى اهلل وعدم التعاون على ما فيه إمث ومعصية  اإلهليةالشعائر 
أي شديد العقاب ؛له: "إن اهلل شديد العقاب" دوده، فَعد هذا اخلطاب التفت إىل ايغة الغيَة يف قو حلوجتاوز 

 (5).«وإظهار االسم اجلليل ملا مر مرارا من إدخال الروعة وتربية املهابة وتقوية استقئال اجلملة»ه ملن عصاه ومل يتق

                                                           
 .1سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .298 -297، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري،مج (2) 
 .80، ص6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (3) 
 .2 املائدة: اآلية سورة (4) 
 .05، ص 3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الةرمي، ج (5) 
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گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں چا:وقوله أيض  

 (1).چ ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

أي:  ؛اهلل" واتقوا-عليةمابتدأ يف هذه اآلية خبطاب املؤمنني وذلك يف قوله: "واذكروا نعمة اهلل  وجل   فاهلل عز  
ها املؤمنني نعمة اهلل العظمى عليةم باإلسئام وعهده الذي عاهدهم عليه رسوله حني بايعتموه على أذكروا يا أي  »

ة الغيَة يف قوله: "إن اهلل عليم التفت بعد ذلك إىل ايغ مث.(2) «واملةرهمع والطاعة يف العسر واليسر، واملنشط الس  
 ه عامل خبفايا نفوسنا وسوف جيازينا عليها.خيربنا بأن   وجل   بذات الصدور" فاهلل عز  

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى  چ:ا يف قوله تعاىلوجند أيض   

 (3).چ ى ائ

ها الرسول جتد من أي ال تزال أي   ؛"واافح-فاعف-تزالمن ايغة اخلطاب يف قوله: "ال  وجل   فقد التفت اهلل عز  
فَعد  .قليئا منهم فاعف عن سوء معاملتهم لك، واافح عنهم اليهود خيانة وغدرا فهم على منهاج أسئافهم إال  

ه احب من هنا خيربنا بأن   وجل   هذا اخلطاب انتقل إىل ايغة الغيَة يف قوله: "إن اهلل احب احملسنني"، فاهلل عز  
 من أساء إليه. العفو والصفح إال  ن أحس

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چوكذلك يف قوله:  

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ چإىل قوله:(4).چ ڍ ڍ

(5).چ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
 

                                                           
 .7سورة املائدة: اآلية (1) 
 .300، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري،مج (2) 
 .13سورة املائدة: اآلية  (3) 
 .15سورة املائدة: اآلية  (4) 
 .16سورة املائدة: اآلية  )5(
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اخلطاب لليهود والنصارى أي: يا معشر أهل »أن  يف اآلية األوىل اعتمد على أسلوب اخلطاب ذلك  وجل   فاهلل عز  
الةتاب قد جاءكم رسولنا حممد الى اهلل عليه وسلم بالدين احلق يَني لةم الةثري مما كنتم تةتمونه يف كتابةم 

َع رضى يهدي بالقرآن من ات  »ه التفت يف اآلية الثانية إىل ايغة الغيَة فهو خيربنا فيها أن   . مث(1) «بهمن اإلميان 
 (2) «االستقامةئامة ومناهج جاة والس  طرق الن  اهلل 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ چ:قال اهلل تعاىل 

 (3).چ ڤ

األمور بقرينة  لوالة»ه "فاقطعوا أيديهما" وهذا اخلطاب موج   :يف قولهيف هذه اآلية عدل عن ضمري اخلطاب 
اهلل عزيز يف ملةه، حةيم يف شرعه فئا يأمر بقطع اليد  أي أن   "واهلل عزيز حةيم"؛ :لغيَة يف قوله، إىل ا(4) «املقام

 ظلما.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ چا:ويقول أيض   

 (5).چ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

ها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى" فاهلل تعاىل "يا أي   :فلقد بدأ سياق اآلية الةرمية خبطاب املؤمنني يف قوله
عن مواالة اليهود والنصارى، ينصرونم ويستنصرون هبم ويعاشرونم معاشرة »يف هذا اخلطاب نى املؤمنني 

بني لوالية املسلمني لَعد ما بأهل  لة وليس أوالئك على الوفاق والوئام والص  يالوالية تنَ» كما أن   (6) «.املؤمنني
مث عدل .(7)«اكتفاء مبا تقدموجيه ليل والت  د النهي هنا عن الت عاألخئاق الدينية، وإلضمارهم الةيد للمسلمني، وجر  

 اهلل ال يهدي القوم الظاملني". عن ذلك إىل الغيَة يف قوله: "إن  

                                                           
 .305، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري،مج (1) 
 .305،ص 1املصدر نفسه، مج (2) 
 .38املائدة: اآلية سورة  (3) 
 .190، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4) 
 .51سورة املائدة: اآلية  (5) 
 .519، ص 3أبو حيان األندلسي، الَحر احمليط، ج (6) 
 .229 -228، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )7(
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڱچ:وقال تَارك وتعاىل 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

 (1).چ ۉ

ها الذين آمنوا من يرتد منةم عن دينه" وهو : "يا أي  نت هذه اآلية عدول عن ايغة اخلطاب يف قولهولقد تضم  
احلق ويَذله بدين آخر  واملعىن: يا معشر املؤمنني من يرجع منةم عن دينهخطاب على وجه التحذير والوعيد »

 بأن  خَار هلل واسع عليم" وهذا االنتقال لإلايغة الغيَة يف قوله: "وا، مث عدل عن (2)«ويرجع عن اإلميان إىل الةفر
 واسع الفضل، عليم مبن يستحقه من عَاده. وجل   اهلل عز  

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ  چ:وعئا وقوله جل  

 (3).چ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ

يدوم  بتثَيت قلَه وشرح ادره بأنق »ياق يف هذه اآلية مبخاطَة الرسول الى اهلل عليه وسلم وذلك: الس   دئب  
نني من أهل الةتاب والةفار )...( ولذلك أعيد فتح عة وجيهد يف ذلك وال يةتث بالط اعتَليغ الشريعلى 

ن سوى ر له باإلعراض عم  اهلل وخلقه، واملذك  اخلطاب له بواف الرسول املشعر مبنتهى شرفه، إذ كان واسطة بني 
شد من ق للر  اهلل ال يوف   أي أن   اهلل ال يهدي القوم الةافرين"؛ إن  "عدل عنه إىل الغيَة يف قوله:  مث   .(4) «من أرسله

 حاد عن سَيل احلق وجحد ما جئت به من عند اهلل.

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ چقال سَحانه وتعاىل: 

 (5).چ ڻ ڻ

                                                           
 .54سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .320، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، مج (2) 
 .67سورة املائدة: اآلية  )3(
 .257، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4) 
 .87سورة املائدة: اآلية  (5) 
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لةم وال تعتدوا"  موا طيَات ما أحل  ها الذين آمنوا ال حتر  جاء يف هذه انتقال من ايغة اخلطاب يف قوله: "يا أي  
ب، ولَس الصوف ف والته  فقوا على التقش  الذين ات  مسوق خلطاب بعض املؤمنني  ،كئام مستأنف»فهو: 

 املعتدين". ايغة الغيَة يف قوله: "إن اهلل ال احب  ، إىل (1)«املَاحة، ونيهم عن ذلك ذائذالل  ف عن و دوالص  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ چقال تعاىل:  

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ 

 (2).چ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت

قتلوا الصيد وأنتم حرم" وجاء هذا ها الذين آمنوا ال تي  قال من ايغة اخلطاب يف قوله: "يا أيف هذه اآلية انت
ا سلف يف قوله: "عفا اهلل عم  مث عدل عنه إىل الغيَة ( 3)،«هي عن قتل الصيد يف حال كونم حرمبالن  »اخلطاب 

 .(4)«اهلل غالب على أمره منتقم ممن عصاه أن  »ومن عاد فينتقم اهلل منه واهلل عزيز ذو انتقام" وذلك لَيان 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ے چقال تَارك وتعاىل:  

(5).چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى
 

ها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تَدلةم تسؤكم" وهو "يا أي   :ل من ايغة اخلطاب يف قولهيف هذه اآلية حتو  
ويف  فوس.ا يشق على الن  هبا مم  التةليف  كئام مستأنف مسوق للنهي عن كثرة السؤال عن أمور ال تعنيهم، ألن  »

"واهلل  :ول إىل ايغة الغيَة يف قولههذا اخلطاب حت، وبعد (6)«بعاظ والتأد  باالت   ما هو حري   ذلك من السمو  
 (7).«واسع املغفرة عظيم الفضل واإلحسان ولذلك عفا عنةم»غفور حليم"؛ أي: 

 

                                                           
 .285، ص 2، مج1999، 7بريوت، ط -حمي الدين الد رويش، إعراب القرآن وبيانه، دار اليمامة ، دمشق )1(
 .95سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .21، ص 4أبو حيان األندلسي، الَحر احمليط، ج (3) 
 .335، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، مج )4(
 .101سورة املائدة: اآلية  )5(
 .301، ص 2حمي الدين الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، مج (6) 
 .338، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، مج )7(
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 م:تكل  ممن الغائب إلى ال -5

(1).چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇچقال تعاىل: 
 

 م يف قوله: "وبعثنا" ايغة التةل  اآلية التفات من ايغة الغيَة يف قوله: "أخد اهلل ميثاق بي إسرائيل" إىليف هذه 
 اثي عشر نقيَا".منهم يقال: "وبعث  وظاهر السياق أنق 

 خطاب:ممن الغائب إلى ال -6

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ چ:قال تعاىل 

(2).چ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ
 

 فاهلل عز   "؛ رسول...كانا يأكئان الطعامبن مرمي إال   ىسياق اآلية بصيغة الغيَة يف قوله: "ما املسيح عيسى دئابت  
تصديقا  لرسل الذين تقدموه، وأمه قد ادقت رسول كااملسيح ابن مرمي عليه السئام ما هو إال   خيربنا بأن   وجل  

من احتاج إىل الطعام ليعيش، مث  اعام وال يةون إهل  جازما علما وعمئا، ومها كغريمها من الَشر احتاجان إىل الط  
تعجيب »وهو  يؤفةون" سول يف قوله: "انظر كيف نَني هلم اآليات مث انظر أن  التفت بعد ذلك إىل خطاب الر  

ح هلم اآليات الَاهرة على بطئان ما اعتقدوه )...( يف نوض  عون ألوهيته هو وأمه أي انظر كمن حال الذين يد  
 .(3)«له بعد هذا الَيانوتأم   فون عن استماع احلق  وكيف يصر  

 من االسم إلى الضمير -7

 (4).چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچيقول سَحانه وتعاىل:  

ت على سياق ختشوهم" ولو استمر  ل من االسم الظاهر "الذين كفروا" إىل الضمري "هم" يف قوله: "فئا يف اآلية حتو  
 اإلظهار لقال: "فئا ختشوا الذين كفروا".

  

                                                           
 .12سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .75سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .328، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، مج )3(
 .3سورة املائدة: اآلية  (4) 
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 (1).چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇچا: وقوله أيض  

قوله: "منهم" ولو جاءت  عليهم يفاهر "بي إسرائيل" إىل الضمري العائد يف اآلية الةرمية انتقال من االسم الظ  
 "وبعثنا من بي إسرائيل اثي عشر نقيَا". :على نط واحد لقيل

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چيف قوله: جاءو  

(2).چ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
 

 -لن ندخلها -ا فيهاه عدل من االسم "األرض املقدسة" إىل التعَري عنها بالضمري "إن  واملئاحظ يف هذه اآلية أن  
ا لن ندخل األرض املقدسة ا يف األرض املقدسة قوما جَارين وإن  "إن   منها" ولو جاءت على سياق اإلظهار لقيل:

 حىت خيرجوا من األرض املقدسة".

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چقال تعاىل:  

 (3).چ ۈ ۈ

 " واألال أنق سَيله-إليه" قوله:نت هذه اآلية عدوال عن لفظ اجلئالة "اهلل" إىل الضمري العائد عليه يف وقد تضم  
 ."ةم تفلحونل  يقال: "وابتغوا إىل اهلل الوسيلة وجاهدوا يف سَيل اهلل لع

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ چيقول تَارك وتعاىل: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ

 (4).چ پ پڀ ڀ ڀ ڀ

                                                           
 .12سورة املائدة: اآلية  )1(
 .22 -21سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .35سورة املائدة: اآلية  (3) 
 .37 -36سورة املائدة: اآلية  )4(
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ل منهم وهلم عذاب يف قوله: "ما تقَ  ذين كفروا" مث عدل عنه إىل الضمري كر االسم الظاهر "ال  يف بداية اآلية ذ  
والذين كفروا عذاب  -ما تقَل من الذين كفروا"ع سياق االسم الظاهر لقال: وهلم عذاب مقيم" ولو تتَ   -أليم
 ."وللذين كفروا عذاب مقيم -أليم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ  چوجند يف قوله تعاىل:

 (1).چڀ

"وما هم خبارجني :على اإلظهار لقال"منها" ولو كانت  يف قوله: ار" إىل اإلضمار"الن   يف قوله: دول عن اإلظهارع  
 ار".من الن  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ چا:ويف قوله أيض   

 (2).چ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

منهم"، ولو  فإن ه-يتول وهم"قوله:  يفل عن االسم الظاهر "اليهود والنصارى" إىل ضمري عائد عليهم يف اآلية حتو  
 من اليهود والنصارى". فإن ه-والنصارى اليهود "ومن يتوىل  :لقالجاءت على اإلظهار 

 (3).چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچوعئا: يقول جل  

ونه" ولو استمر على سياق "واحَ  قوله:واملئاحظ يف هذه اآلية انتقال من إظهار اسم اجلئالة "اهلل" إىل اإلضمار في
 ون اهلل".لقال: "واحَ   اإلظهار

 (4).چ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئچيقول تعاىل:  

 أيديلت "غ   :"أيديهم" واألال :"اليهود" إىل الضمري العائد عليهم يف قولههذه اآلية عن االسم الظاهريف  دلع  
 اليهود".

                                                           
 .37سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .51سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .54سورة املائدة: اآلية  )3(
 .64سورة املائدة: اآلية  (4) 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چوقوله أيضا:  

 (1).چ ڀ

رنا عنهم سيئاهتم "لةف   :يف قوله"أهل الةتاب" إىل اإلضمار :حيث التفت عن طريق اإلظهار يف قوله 
وألدخلنا أهل  -"لةفرنا عن أهل الةتاب سيئاهتم:على هذا على نط اإلظهار لقال استمر   لوو  ،وألدخلناهم"

 الةتاب جنات النعيم".

 (2).چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ چ:وقال اهلل تعاىل 

ت على سياق اإلظهار "رساالته" ولو استمر  :ك" إىل إضماره يف قوله "رب   :فقد انتقل من إظهار االسم يف قوله
 ك"."رساالت رب  :لقال 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چا:وقوله أيض   

 (3).چ ىئ ی ی ی ی جئ

" ولو كان جاءهم-إليهم" :ويف اآلية الةرمية عدول عن االسم يف قوله: "بي إسرائيل" إىل الضمري "هم" يف قوله
جاء بي إسرائيل رسول مبا ال هتوى  كل ما-رسوال"وأرسلنا إىل بي إسرائيل  :السياق األول لقالعلى نفس 

 أنفسهم".

 (4).چ ھ ھ ھ ے ے چوجند يف قوله تعاىل: 

 " من خياف اهلل بالغيب". :"خيافه" واألال :التفات من لفظ اجلئالة وهو اسم ظاهر "اهلل" إىل إضماره يف قوله

  

                                                           
 .65سورة املائدة: اآلية  )1(
 .67سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .70سورة املائدة: اآلية  (3) 
 .94سورة املائدة: اآلية  (4) 
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ٱ جتجئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب مب ىب يبچا يف قوله تَارك وتعاىل:وجند أيض  

 (1).چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

إذ قيل هلم" ولو جاءت على و  -"وأكثرهم :ذين كفروا" إىل إضماره يف قوله"ال   :دول عن إظهار االسم يف قولهع  
 .دين كفروا"وإذا قيل لل   -ذين كفروا"وأكثر ال   :ياق األول لقالنفس الس  

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چ: وجل   وقوله عز   

 (2).چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

كفروا   ال ذين-جئتهم" يف عائد عليهإسرائيل" مث عدل عنه إىل ضمري  "بي :فذكر االسم الظاهر أوال يف قوله
 إسرائيل...".ذين كفروا من بي نات فقال ال  جئت بي إسرائيل بالَي   : "إذق ل لقالياق األو  ولو كان على الس   ،منهم"

 (3).چ مح جخ حخ مخ جس حسخس مس حص مص جض حضچ:اأيض   ويف قوله تعاىل 

يء قدير" ولو ش على كل   قوله: "وهوفقد التفت يف هذه اآلية من إظهار االسم اجلليل "اهلل" إىل إضماره يف 
 .شيء قدير" "واهلل على كل   :ار لقالاستمر  على نط اإلظه

 :من الضمير إلى االسم -8

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱچقال تعاىل: 

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 (4).چڤ

مري العائد على إذ انتقل من الض  ،ئهم اهلل مبا كانوا يصنعون" "سوف ينَ   :فموضع االلتفات يف اآلية هو يف قوله
اجلليل لتبية املهابة وااللتفات إىل ذكر االسم »صريح باسم اجلئالة "اهلل" إىل الت   ،أغرينا" -لفظ اجلئالة يف "أخذنا

                                                           
 .104-103 سورة املائدة: اآلية (1) 
 .110سورة املائدة: اآلية  )2(
 .120سورة املائدة: اآلية  )3(
 .14سورة املائدة: اآلية  (4) 
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عَري عن العمل بالصنع لإليذان برسوخهم يف ذلك وعن اجملازاة بالتنَئة للتنَيه وعة لتشديد الوعيد والت  وإدخال الر  
معلى  ئة واستتَاعها للعذاب فيةون ترتيب العذاب عليها يف ال يعلمون حقيقة ما يعملونه من األعمال السي   أن 

 (1).«مبزلة اإلخَار هبا إفادة العلم حبقيقة حاهلا

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ چا: أيض   وجل   ويف قوله عز  

 (2).چ ڇ ڇ ڍ

"حمرمة عليهم" وهو يقصد  :يتحدث يف هذه اآلية عن بي إسرائيل بضمري الغيَة "هم" يف قوله وجل   فاهلل عز  
م على بي حر   وجل   األرض املقدسة، مث عدل عن اإلضمار إىل اإلظهار يف قوله: "القوم الفاسقني" فاهلل عز  

 يه يف األرض حائرين وذلك لفسقهم.إسرائيل دخول األرض املقدسة وعذهبم بالت  

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ  چا: وقوله تعاىل أيض   

 (3).چ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

"ومن مل احةم مبا أنزل اهلل" فقد عدل عن الضمري العائد على لفظ اجلئالة يف :فموضع االلتفات يف اآلية هو قوله 
 من مل احةم مبا أنزلت".: "يقول آيايت" إىل التصريح به وكان مقتضى الظاهر أنق  -"اخشون :قوله

رة، فهناك تفاوت بني أنواعه فنجد        و ال يظهر بةل اوره يف هذه الس  هذا القسم  واملئاحظ أن  
ن االسم إىل الضمري متواجد بةثرة، يف حني إىل الغائب ومن املتةلم إىل الغائب وم املخاطبمن  مثئا : االلتفات

ومن  ،م وااللتفات يف ضمري الغائب بنوعيهتةل  إىل امل املخاطبومن  املخاطبم إىل تةل  االلتفات من امل جند أن  
 أنيث فهو منعدم.ذكري والت  سَة لئالتفات يف الت  ا بالن  ا، أم  االسم قليل جد  الضمري إىل 

 

 

                                                           
 .17، ص 3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الةرمي، ج (1) 
 .26سورة املائدة: اآلية  )2(
 .44سورة املائدة: اآلية  (3) 
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 المطلب الثاني: االلتفات في األفعال
 فعال اليت وجدت يف السورة نذكر:ومن مواطن االلتفات يف األ

 من الماضي إلى المضارع: -1

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے چقال تعاىل:  

 (1).چ ۓۓ

هلل تعاىل ومن من رمحة ا اإلبعاد»:اهم" واملقصود به "لعن   قوله: عن ايغة املاضي يف عدوال  نت هذه اآلية لقد تضم  
حريف هذا الت  »فون" و"احر  :إىل ايغة املضارع يف قوله ،( 2)«ضب اهلل ألجل نقض امليثاقهديه إذ استوجَوا غ
ألهواء العامة، قيل: ويةون بتَديل  َاعا للهوى، ويةون بةتمان أحةام كثرية جماراةأويل ات  يةون غالَا بسوء الت  

 (3).«اللة على استمرارهمألفاظ كتَهم )...( وجيء باملضارع للد  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  چويقول سَحانه وتعاىل:  

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

(4).چ ڤ
 

سيان  عن الن  ئهم"، فعرب  "ينَ  قوله:يف يف هذه اآلية انتقال من ايغة املاضي يف قوله: "فنسوا" إىل ايغة املضارع 
املراد  هتديد ألن  »إىل ايغة املضارع ويف ذلك د، بينما انتقل ه حصل ومضى فهو ال يتجد  بالفعل املاضي ألن  

احصل  احصل يف اآلخرة فاإلنَاء على حقيقته، واحتمل أنق  باإلنَاء إنَاء املؤاخذة بصنيعهم )...( وهذا احتمل أنق 
(5) «انيعهميف الدنيا، فاإلنَاء جماز يف تقدير اهلل هلم حوادث يعرفون هبا سوء 

 

                                                           
 .13سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .143، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )2(
 143، ص 6املصدر نفسه، ج )3(
 .14سورة املائدة: اآلية  (4) 
 .150، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (5) 
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ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چويقول تَارك وتعاىل:  

(1).چچ
 

"فمن تاب من بعد ظلمه" :يف هذه اآلية التفات من الفعل املاضي "تاب" إىل الفعل املضارع "يتوب عليه"، وقوله 
أي يف جزاء  ؛"وتاب اهلل عليه" :ليقا وظاهر السياق أنق  (2)«وبة وبشارة هلمهلؤالء العصاة يف الت  ترغيب »:ا هوإن  

 اآلخرة.

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چوعئا: ويقول جل  

 (3).چ ک ک ک

 من اهللا وحي على أن   زول ليدل  بالن  »وراة افت الت  : "أنزلنا التوراة" وقد و بصيغة املاضي يف قولهاآلية  سياقب دئ 
. مث انتقل إىل ايغة (4) «عالياه بلوغ لشيء من لدن عظيم، والعظيم يتخيل زول لَلوغ الوحي ألن  الن   فاستعري

 ون...".َي  هبا الن   :"حةمولو استمر على السياق األول لقال ،"احةم هبا" :املضارع يف قوله 

(5).چىب يب جت حت خت متىت يت جث مث ىثيث چيف قوله تعاىل: وجاء  
 

ما أرادوا إشعال حرب على رسول اهلل الى اهلل عليه وسلم كل  »؛أي "أوقدوا" :من ايغة املاضي يف قوله  ل  حتو  
جيتهدون يف الةيد لإلسئام وأهله ويسعون إلثارة »أي ؛"ويسعون"  :إىل ايغة املضارع يف قوله ،(6)«أطفأها اهلل

 د سعيهم يف اإلفساد يف األرض، ولو استمر  على جتد  اللة وثر الفعل املضارع لد  ، ولذلك أ  (7)«الفنت بني املسلمني
 "وسعوا يف األرض مفسدين". :ل لقالياق األو  على الس  

                                                           
 .39سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .193ص ، 6بن عاشور، التحرير والتنوير، جالطاهر  (2) 
 .44املائدة: اآلية (3) 
 .207، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (4) 
 .64سورة املائدة: اآلية  (5) 
 .323، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، مج )6(
 .323، ص 1املصدر نفسه، مج(7) 
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ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چيقول اهلل تعاىل: 

(1).چ ې ې ې ې ى ى ائ ائ
 

ا وإن  زنون" اح:"وعمل" إىل الفعل املضارع يف قوله  -"من آمن :يف هذه اآلية عدول عن الفعل املاضي يف قوله
وام واالستمرار حبسب نفس املضارع يفيد الد   ىدخل عل في وإنق الن  »:عدل يف ذلك إىل الفعل املضارع املنفي ألن  

 .(2)«املقام

 (3).چ ی ی ی جئ چ:ويقول أيضا 

يقول  ،فورد بصيغة املضارع ا فعل "القتل"بوا"، أم  "كذ   :ةذيب بصيغة املاضي يف قولهيف هذه اآلية ورد فعل الت  
ا موضع قتلوا على حةاية احلال املاضية استحضارا هلا، واستفظاع «يقتلون»ا جيء ب وإن  »الَيضاوي يف ذلك: 
 (4).«ذلك من ديدنم ماضيا ومستقَئا ن  للقتل وتنَيها على أ

 يقول تَارك وتعاىل:چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ.)5( 

ياق على نفس الس   إىل الفعل املضارع "تفيض" ولو استمر   ورد يف هذه اآلية التفات من الفعل املاضي "سعوا"
الفيض انصَاب عن امتئاء، فوضع موضع االمتئاء للمَالغة، أو جعلت »"فاضت من الدمع" و :األول لقال

 (6) «.ا تفيض بأنفسهاأعينهم من فرط الَةاء كأن  

 

 

 

                                                           
 .69سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .63، ص 3إىل مزايا القرآن الةرمي، جأبو السعود، إرشاد العقل السليم  (2) 
 .70سورة املائدة: اآلية  (3) 
 .137، 2الَيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (4) 
 .83 املائدة: اآلية سورة (5) 
 .140، ص 2الَيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج )6(
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 الماضي إلى األمر: من-2

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں چقال تعاىل:  

(1).چ ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ں
 

قلتم سعنا وأطعنا" فهو فعل قد مضى وانتهى ومعناه  :"إذيف هذه اآلية التفات من ايغة الفعل املاضي يف قوله
 (2)«قوا عليهثالعلم مبا وا منهم العهد عليه، فالسمع أريد به م سعوا ما طلباالعتاف بالتَليغ واالعتاف بأن  »

يشةر مسديها وشةر اهلل  النعمة تستحق أنق  ألن  »؛"واتقوا اهلل" :بقولهمر بالتقوى وذلك وعقب ذلك األ
 (3).«تقواه

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چوقوله تعاىل: 

 (4).چڀ

جاؤوك متحاكمني إليك  فإنق »أي ؛"إن جاؤوك"  :نت هذه اآلية عدوال عن ايغة الفعل املاضي يف قولهتضم  
 اهلل تعاىل ري  خ  »"فاحةم بينهم أو أعرض" وبذلك  :يف قوله، إىل األمر (5)«فيما شجر بينهم من اخلصومات

فسَب إقامة العدل  تعارض السََني؛ خيريالت  عنهم ووجه رسوله الى اهلل عليه وسلم يف احلةم بينهم واإلعراض 
يقتضي احلةم بينهم، وسَب  معاملتهم بنقيض قصدهم من االختَار أو حماولة مصادفة احلةم هلواهم يقتضي 

 (6).«احلةم النَوي لئاستخفافض عنهم لئئا يعر   اإلعراض

 المضارع إلى الماضي: من-3

 (7).چھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇچقال تعاىل:  

                                                           
 .7سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .133، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (2) 
 .134، ص 6املصدر نفسه، ج(3) 
 .42سورة املائدة: اآلية (4) 
 .39، ص 3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الةرمي، ج  )5(
 .203 -202، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (6) 
 .13املائدة: اآلية  سورة(7) 



دةالرابع...................................................... االلتفات يف سورة املائالفصل   
 

- 126 - 
 

 "وينسون حظا"، لةنق  :يعطف عليه بفعل مضارع فيقال فون" أنق وكان مقتضى الظاهر بعد الفعل املضارع "احر  
النسيان ال يتجدد فإذا حصل مضى  بالفعل املاضي ألن   رب  وعه »عدل عن هذا الظاهر إىل الفعل املاضي "ونسوا"، 

يف اوغه بصيغة املاضي ترشيحا لئاستعارة أو الةناية  ان مرادا به اإلمهال فإن  ك  ر وهو وإنق ره مذك  حىت يذك  
 (1).«كرىلتهاونم بالذ  

(2).چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ:قال تعاىل 
 

َع" ومقتضى ظاهر "ات   يف قوله: إىل ايغة الفعل املاضيففي هذه اآلية عدول عن ايغة الفعل املضارع "يهدي" 
 َع رضوانه سَل السئام"."يهدي به اهلل من يت   :يقول السياق أنق 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چقال اهلل تعاىل: 

 (3).چڈ

سياق  وا" ولو جاءت علىل من الفعل املضارع "يصَحوا" إىل الفعل املاضي "أسر  نت هذه اآلية حتو  لقد تضم  
 ون يف أنفسهم نادمني""فيصَحوا على ما يسر  واحد لقال:

(4).چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبچ:قال تعاىل 
 

وم "ال تتخذوا" إىل الفعل املاضي "اختذوا" وكان مقتضى الظاهر جملز احيث التفت يف هذه اآلية من الفعل املضارع 
 خذون دينةم هزوا ولعَا".ذين يت  خذوا الل  قال: "ال تت  ي   أنق 

 

 

 

                                                           
 .144، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
 .16سورة املائدة: اآلية  )2(
 .52سورة املائدة: اآلية  )3(
 .57سورة املائدة: اآلية  (4) 
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 المضارع إلى األمر: من-4

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى چقال تعاىل: 

 (1).چ ائ

اللة لد  لاملضارع  استمرار، ألن   على يدل   «ال تزال»وفعل »ففي هذه اآلية انتقال من الفعل املضارع "ال تزال تطلع" 
ئاع هنا  واالط  ،ئاع جماز مشهور يف العلم باألمر فاالط   ئاعكاط   يقال: يدومه يف قوة أن على استمرار الفعل ألن  

 واافح"، فاهلل عز   -مر "فاعفألإىل فعل ا(2)«لع على خيانتهملع عليه، أي ال يزالون خيونون فتط  كناية عن املط  
من رم األخئاق أي ال تعاقَهم واافح عيعفوا ويصفح عمن أساء معاملته محئا على مةا أمر الرسول بأنق  وجل  

 منهم.أساء 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ چ:وجل   قال اهلل عز   

 (3).چ يئ

يف  وجل   قوا اهلل واسعوا"، فاهلل عز  " إىل ايغة األمر "وات  خيافوا-يأتواعن ايغة املضارع "نت هذه اآلية عدول تضم  
يأتوا بالشهادة على وجهها  أنق  أدنه قيل ذلك اليمني على الورثة )...( كأن   حةمة شرعية رد  » هذه اآلية يَني  

ميان ميانم والعمل بأفتضاح على رؤوس األشهاد بإبطال أوخيافوا عذاب اآلخرة بسَب اليمني الةاذبة، أو خيافوا اال
ون به كائنا ما كان سع ا" ما تؤمر قوا اهلل" يف خمالفة أحةامه اليت من مجلتها هذا احلةم "واسعو الورثة )...( "وات  

 (4) «.طاعة وقَول

 الفاعل: اسمالمضارع إلى  من-5

 (5).چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ چقال تعاىل: 

                                                           
 .13سورة املائدة: اآلية  (1) 
 .144، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (2) 
 .108اآلية سورة املائدة:  (3) 
 .92، ص 3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الةرمي، ج (4) 
 .37سورة املائدة: اآلية  (5) 
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ورد يف هذه اآلية عدول عن الفعل املضارع "خيرجوا" إىل اسم الفاعل "خارجني" ولو جاءت على سياق واحد 
وما هم خبارجني" "وإنا قال »هذا: "يريدون أن خيرجوا من النار وما خيرجون منها..." ويقول الَيضاوي يف  :لقال

(1) «.بدل وما خيرجون للمَالغة
 

 من األمر إلى المضارع: -6

 (2).چ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېچ قال تعاىل: 

ه مبةان من  أن  ح هلم باألمر بالعدل وبني  ار  »اهلل"  وات قوا-اعدلوا" قوله:يف هذه اآلية عدول عن ايغة األمر يف 
ك ار )...( فما ظن  الةف   ه مقتضى اهلوى وإذا كان وجوب العدل يف حق   أن  اجلور وبني  التقوى بعدما ناهم عن 

ه مئاك العدل أقرب له اعتناء بشأنه وتنَيها على أن   قوى إثر ما بني أن  قوا اهلل( أمر بالت  املسلمني )وات   بوجوبه يف حق  
(4)«على أعمالةم وجمازيةم عليهالع مط   :أي »"مبا تعملون" :إىل ايغة املضارع يف قوله (3) «األمر

 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ چ:يقول تعاىل 

 (5).چ ۈ ۈ

أمر »قوا اهلل وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا يف سَيله" فاهلل "ات   :الةرمية عدوال عن األمر يف قوله اآلية تنتضم  
املعااي )...( )وابتغوا( أي اطلَوا  قاؤه منب ات  كل ما يأتون وما يذرون بتك ما جيقوه تعاىل يف  املؤمنني أن يت  

هي فعليه مبعىن ما يتوسل به ويتقرب إىل اهلل تعاىل من فعل  ألنفسةم )إليه( أي إىل ثوابه والزلفى منه )الوسيلة(
كان من    اعات وحيثترك املعااي)...( وقيل اجلملة األوىل أمر بتك املعااي والثانية أمر بفعل الط   و الطاعات

بقوله تعاىل  مر هبماة عقب األاعات املةروهة هلا كلفة ومشق  فس وفعل الط  للن   عااي املشتهاةكل من ترك امل

                                                           
 .126، ص 2الَيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج )1(
 .8سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .12، ص 3جأبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الةرمي،  (3) 
 .301، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، مج (4) 
 .35سورة املائدة: اآلية  (5) 
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ةم ب هذا األمر جاء بالفعل املضارع يف قوله: "لعل  وعقذ  (1)«مبحاربة أعدائه الَارزة والةامنة (وجاهدوا يف سَيله)
 (2).«بنيل مرضاته والفوز بةرامته»وذلك تفلحون" 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ:تعاىليقول تَارك  

 (3).چ ڀ ٺ ٺ

د أك  »ةم تفلحون" فقد "لعل   :"فاجتنَوه" إىل ايغة املضارع يف قوله :يف قوله األمريف هذه اآلية انتقال من ايغة 
  ه جعل االجتناب من الفئاح وإذاه أمر باالجتناب، ومنها أن  )...( منها أن  التأكيد:حترمي اخلمر وامليسر وجوها من 

(4) .«كان االجتناب فئاحا كان االرتةاب خيَة وحمقة
 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ چوعئا: يقول جل   

 (5).چ ھ ھ ھ

قوا اهلل فات  »ةم تفلحون"؛ أي "لعل  :قوا اهلل" إىل الفعل املضارع يف قوله "ات  :األمر يف قوله  يف هذه اآلية التفات من
(6).«عيم املقيمالعقول لتفلحوا وتفوزوا برضوان اهلل والن  بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يا ذوي 

 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئجب چا:ويقول أيض   

 (7).چ حب خب مب ىب يب

روا عقاب اهلل واحذ»أي خافوا ربةم وأطيعوا أمره ؛قوا اهلل واسعوا"ت  ا"و  :يف قوله األمرل من اآلية حتو   جاء يف هذه
مانة إىل أهلها، واسعوا اساع إجابة وا األحتلفوا به كاذبني، وأد  ال و ،ذوا وقاية منه، بأن الختونوا تعاىل واخت  

                                                           
 .32، ص 3إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الةرمي، ج ،أبو السعود (1) 
 .32، ص 3املصدر نفسه، ج(2) 
 .90سورة املائدة: اآلية   )3(
 .308الزخمشري، الةشاف، تح: خليل مأمون شيحا، ص  (4) 
 .100سورة املائدة: اآلية  (5) 
 .338، ص 1حممد علي الصابوين، افوة التفاسري، مج )6(
 .108سورة املائدة: اآلية  (7) 
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اخلارجني عن الطاعة أي  (واهلل ال يهدي القوم الفاسقني)»أي ؛، إىل الفعل املضارع املنفي "ال يهدي" (1)«وقَول
 (2).«ة أو إىل ما فيه نفعهموم الفاسقني أي إىل طريق اجلن  تقوا ومل تسمعوا كنتم فاسقني واهلل ال يهدي القفإن مل ت  

من حيث الةثرة  أنواعهى بةل اوره فهناك تفاوت بني ا بالنسَة هلذا القسم فهو كسابقه ال يتجل  أم  
 ة.والقل  

 لتفات في العددالمطلب الثالث: اال
 سورة املائدة ما يلي:ت يف ده جذ اجلمع( اليت و   -املثىن -من مواطن االلتفات يف العدد )املفرد

 من المفرد إلى المثنى: -1

 قال تعاىل:چۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ چ.)3( 

"يداه" ويقول :"يد اهلل" إىل ايغة التثنية يف قوله  :عن ايغة املفرد يف قوله نت هذه اآلية عدوال  فقد تضم  
لغاية اجلود، فإن غاية ما ونفي الَخل عنه تعاىل وإثَاتا  مَالغة يف الرد   اليد ثي  »:هذا العدول  ر  سيف  "الَيضاوي"

وعلى ما يعطي لئاستدراج وما يعطي  ةنيا واآلخر نح الد  مذ  ىيها علَيعطيه بيديه، وتن خي من ماله أنق يَذله الس  
 "بل يده مَسوطة" :اإلفراد لقال؛فلو جاءت اآلية على نط واحد أي  ،(4)«لإلكرام

 من المفرد إلى الجمع: -2

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ چقوله تَارك وتعاىل: 

(5).چ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
 

جعل :"و ن ايغة املفرد يف قوله: "من لعنه اهلل وغضب عليه" إىل ايغة اجلمع يف قوله مل يف هذه اآلية حتو  جند
ولني يف األ إفراد الضمريين االنتقال من املفرد إىل اجلمع إىل أن  ويرجع "أبو السعود" هذا ،منهم القردة واخلنازير" 

اجع إىل املواول يف "منهم" جاء على اعتَار ا مجع الضمري الر  جاء على اعتَار اللفظ، أم   "لعنه اهلل وغضب عليه"

                                                           
 .52 -51، ص 4أبو حيان األندلسي، الَحر احمليط، ج )1(
 .92، ص 3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الةرمي، ج )2(
 .64سورة املائدة: اآلية  (3) 
 .135، ص 2الَيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (4) 
 .60سورة املائدة: اآلية  (5) 
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من "فقوله.(2)«من دينةم للمسلمني ال دين شر   :م قالواما باليهود ألن  هتة  »هذه اآلية أنزهلا اهلل  ذلك أن  ؛(1)املعىن
 أريد هبا بيان من هو شر مثوبة وهم مجاعة اليهود. "لعنه اهلل وغضب عليه وجعل منهم القردة واخلنازير

 (3).چې ې ې ى ى ائ چ: وجل   يقول اهلل عز   

أن  :"اهلل ورسوله والذين آمنوا" فاألال :ةم" إىل اجلمع يف قوله"ولي   :ن اإلفراد يف قولهحيث عدل يف هذه اآلية ع
هذا  يقول "أبو السعود" يف تفسري سر  ةم، و "أوليائةم" بدال من ولي   : عن اجلماعة بصيغة اجلمع فيقاليعرب  

الوالية أاالة هلل تعاىل، وواليته عليه السئام وكذا والية املؤمنني  ا أفرد الويل مع تعدده لإليذان بأن  إن  »اإلفراد: 
 .(4)«َعية لواليته عز وجلبطريق الت  

 

 المثنى إلى المفرد: من-3

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ چيقول تَارك وتعاىل: 

 (5).چ ائ ەئ ەئ وئ وئ

"ليفتدوا به" :"ما يف األرض مجيعا ومثله معه" إىل اإلفراد يف قوله  :نت هذه اآلية انتقال من التثنية يف قولهتضم  
ا توحيد الضمري يف "به" واملذكور شيئان إم  »:رين يف تفسري هذا العدول فيقول "الَيضاوي"دت أراء املفس  ولقد تعد  

ا "أبو السعود" ، أم  (6)«الواو ومثله معه مبعىن مع أو ألن   «عوان بني ذلك»:إلجراء اسم اإلشارة يف حنو قوله تعاىل
ة ال بطريق تهما هلم بطريق املعي  ونرض كينإىل املواول وفائدته التصريح بف)ومثله معه( الضمري راجع »:فيقول

مري الراجع األمر مع ما فيه من نوع إشعار بةونما شيئا واحدا ومتهيدا إلفراد الض   فظاعةعاقب حتقيقا لةمال الت  
 .(7)«إليهم

                                                           
 .55، ص 3ج ينظر: أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الةرمي، (1) 
 .245، ص 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج (2) 
 .55سورة املائدة: اآلية  (3) 
 .52، ص 3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن، ج )4(
 .36سورة املائدة: اآلية  (5) 
 .125، ص 2الَيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (6) 
 .33، ص 3ج القرآن،لعقل السليم إىل مزايا أبو السعود، إرشاد ا (7) 
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ومثله »فقط، ويةون قوله  «ما يف األرض»مري راجع إىل ا على اعتَار الض  إم  »ره "الطاهر بن عاشور" بقوله: ويفس  
على اعتَاره  ودل   ا يف األرض ليفتدوا به ومثله معه.هلم م وأال الةئام لو أن   .معطوفا مقدما من تأخري «معه

قدمي تعجيل اليأس من االفتداء إليهم ولو مبضاعفة ما يف ونةتة الت   بالَاء. مقدما من تأخري إفراد الضمري اجملرور
 (1).«األرض

 من المثنى إلى الجمع: -4

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ: وجل   يقول عز   

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ 

 (2).چ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب

يقسمان..." -مقامهم -يقومان -آخران -اما استحق  التثنية "أن   فااللتفات كان بني اآلية األوىل اليت وردت بصيغة
 مث عدل عن ذلك إىل ايغة اجلمع  اهدين على الواية.الش  ثنية يعود على ضمري الت   وذلك أن  

 ، ولةنق (3)«هماد كل  ه  الش   مري ألنه حةم يعم  ا مجع الض  وإن  »أميانم"؛  -خيافوا -"يأتوا :يف اآلية الثانية يف قوله
 ."...أو خيافا...بعد أميانما"ذلك أدن أن يأتيا :لو جاءت على سياق واحد لقال

 الجمع إلى المفرد من-5

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چقال تعاىل:  

 (4).چ ک ک ک گ گ گ گ ڳ

ل من ايغة اجلمع إىل ايغة ور" مفردة، ويف هذا حتو  لمات" مجعا، ولفظة "الن  يف اآلية الةرمية جاءت لفظة "الظ  
دة على عةس النور لمات متعد  الظ   ؛ مبعىن أن  (5)«ظلمات فنون الةفر والضئال»:لمات املفرد، ويقصد بالظ  

 الذي يقصد به اإلميان وهو شيء واحد.

 ا.ورة قليلة جد  اوره، وأنواعه املتواجدة يف الس   ل  هذا القسم ال يتجلى بة وقد الحظنا أن   

                                                           
 .188، 6الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
 .108 -107سورة املائدة: اآلية  (2) 
 .148، ص 2الَيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (3) 
 .16سورة املائدة: اآلية  (4) 
 .19، ص 3القرآن، جأبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا  (5) 
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قصي يف موضوع راسة والبحث والت  ويلة يف الد  والط   ةبعد هذه املسرية الشاق  ، فولكل راحلة قرار بداية هناية لكل
 لنا إىل جمموعة من النتائج جنملها فيما يلي:توص   "أسلوب االلتفات يف القرآن الكرمي"

 الجانب النظري: فيما يخص   -
 مبرحلتني األوىل  بني علماء البالغة وقد مر  االختالف ض لقدر كبري من االلتفات تعر  مصطلح  ن  الحظنا أ

بعضهم اه ة تسميات كل حسب رؤيته اخلاصة فسم  زت بعدم االستقرار االصطالحي إذ أطلقوا عليها عد  متي  
 زت باستقرار مصطلحاته ومفهومه.املرحلة الثانية فتمي  ا ومساه البعض اآلخر اعرتاضا، أم  انصرافا 

  علم من علوم البالغة ينتمي أسلوب  كبري بني آراء البالغيني حول ضمن أي    اهناك تضارب نا أن  دوجكما
 معاين(. -بديع -االلتفات )بيان

   ال بني الضمائر أسلوب االلتفات هو نقل الكالم من أسلوب إىل آخر سواء كان هذا االنتق لنا إىل أن  توص
 مثىن(. -مجع -املختلفة أو بني األعداد )مفرد ا( أو بني األفعال بصيغهالغائب-خطابامل -تكلمامل)
 متعددة ومتنوعة. ز مبرونة كبرية هذا ما جعله حيتوي على صورأسلوب االلتفات يتمي 
   متكلم، خطاب، غائب(  مائر ال ينحصر يف جهات الكالم الثالثةأسلوب االلتفات يف الض   لنا إىل أن  توص(

 أنيث.ذكري والت  اها إىل االلتفات يف األمساء والضمائر وااللتفات يف الت  بل يتعد  
   منية اليت حتدث يف سياق النص تعطيه دالالت حوالت الز  الت   فالحظنا أن   األفعالسبة لاللتفات يف ا بالن  أم

 لدى املتلقي.ة فهو يكسر بنية التوقع حتول وداللته اخلاص   متعددة فكل  
   لنا إىل ر له، وتوص  حتوال عن األصل السياقي املقد   االلتفات بني الصيغ العددية الثالثة )مفرد، مجع مثىن( يعد

ّ  أهن    نة يف ذلك النص.ف لنكتة أو غرض بالغي يطمح إليه أو لتحقيق داللة معي  ا تو
   صرف يف العب والت  م يف الت  وإمكانية املتكل  قنيات األسلوبية اليت تظهر قدرة يعترب أسلوب االلتفات إحدى الت

 ياق اللغوي داخل النص واخلروج عن املألوف.ا يساعد يف كسر الس  وجوه الكالم م  
   فوس ُجبلت جر وامللل، فالن  مع عن الض  يساهم يف مفاجأة املتلقي وجذب انتباهه وتطرية الكالم وصيانة الس

 على منوال واحد.آمة من االستمرار الت والس  التنق   على حب  
   ي.يستعمل االلتفات لتحقيق فوائد وغايات يراد إيصاهلا إىل املتلق 
   شجاعة العربية.ب به اللغة العربية دون غريها من اللغات ولذلك مسي   أسلوب االلتفات ختتص 
 .الحظنا أن القرآن الكرمي يزخر بقدر كبري من صور االلتفات 
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 فيما يخص الجانب التطبيقي:  -

 ن أسلوب االلتفات بصوره املختلفة، فمن خالل هذه الوقفة التطبيقية تبني لنا أن ملائدة حظ وافر ملسورة ا
 بنسبة كبرية، ملا له من أسرار وما يرتكه من أثر على السامع. بالغيااللتفات حيقق اإلعجاز ال

 هناك  لنا إىل أن  توص  األعداد(  -األفعال -)الضمائرورة املائدة ستخراج صور االلتفات الواردة يف سبعد ا
 فيما بينها من حيث الكثرة والقلة وكذا االنعدام. اتفاوت



املصادر واملراجع.................................................................................قائمة   

 

- 137 - 
 

 رواية ورش :القرآن الكريم
 والمراجع المصادر أوال:

يف  بن األثري احلليب جنم الدين أمحد بن إمساعيل ، جوهر الكنز تلخيص كنز الرباعة يف أدوات ذوي الرياعةا -1
 .1البديع ، تح: حممد زغلول سالم، منشأة املعارف، اإلسكندرية، دط، دس، ج

مطبعة    أدب الكاتب والشاعر، تح: حممد حمي الدين عبد احلميدبن األثري ضياء الدين، املثل السائر يف ا -2
 .2، ج1939مصطفى البايب احلليب ،مصر، دط ، 

 .1982، 3ابن املعتز عبد اهلل، كتاب البديع، تح: اغناطيوس كراتشفوفسكي، دار املسرية، بريوت، ط -3
احد شعالن، مكتبة اخلاجني القاهرة ابن رشيق القريواين، العمدة يف صناعة الشعر ونقده، تح :النبوي عبد الو  -4

 .1، ج2000، 1ط
 2بريوت، ط،الرازي أبو احلسني أمحد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلميةابن فارس  -5

2008. 
 هادي شكر، مطبعة النعمان ابن معصوم املدين علي صدر الدين، أنوار الربيع يف أنواع البديع، تح: شاكر -6

 .1، ج1968، 1النجف، ط
 1992   1ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، لبنان، ط -7

 .2ج
أبو السعود حممد بن حممد العمادى، إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي، دار إحياء الرتاث العريب  -8

 .11، 8، 6، 5، 4، 3، 1لبنان، دط، دس، ج -بريوت
   علي حممد معّوض وآخرون، حر احمليط، تح: أمحد عبد املوجودالبألندلسي حممد بن يوسف، بو حيان اأ -9

 .8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، ج1993، 1لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بريوت
 1962أبو عبيدة معمر بن املثىن ، جماز القرآن، تح: حممد فؤاد سزكني، مطبعة السعادة، مصر، دط،  -10

 .2ج
العسكري، كتاب الصناعتني، تح :علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء أبو هالل  -11

 . 1952، 1الكتب العربية، دب، ط
اآللوسي أبو الفضل شهاب الدين حممود، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار إحياء  -12

 .26، 24 ،22، 12، 1لبنان، دط، دس، ج -الرتاث العريب، بريوت



املصادر واملراجع.................................................................................قائمة   

 

- 138 - 
 

 -امل الكتب احلديث، إربدأحممد حممد صايف املستغامني، تصريف القول يف القصص القرآين، ع -13
 .  2011، 1طاألردن،

 .قالين أبو بكر حممد بن الطيب، إعجاز القرآن، مطابع دار املعارف، مصر، دط، دساالب -14
يل وأسرار التأويل املعروف بتفسري البيضاوي ناصر الدين أيب اخلري عبد اهلل بن عمر بن حممد، أنوار التنز  -15

 3، 2ج  ، دس1حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط: البيضاوي، إعداد وتقدمي
4 ،5 . 

بريوت  -درويش جويدي، املكتبة العصرية، صيدا ح:عمرو بن حبر، البيان والتبيني، تاجلاحظ أبو عثمان  -16
 .2003دط، 

شرح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة خاجني و  بن حبر، البيان والتبيني، حتقيق عمرواجلاحظ أبو عثمان  -17
 .1، ج1998، 7القاهرة، ط

 .2008، 3لبنان، ط -اجلوهري إمساعيل بن محاد، معجم الصحاح، دار املعارف، بريوت -18
 .1998حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية، دار الفكر العريب، القاهرة، دط،  -19
 1اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، تح :إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط -20

2003. 
دط  لبنان، داود سلوم وآخرون، مكتبة لبنان ناشرون، :اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، ترتيب -21

 دس.
القاهرة  -از، مطبعة اآلداب واملؤبد، مصرالرازي فخر الدين حممد بن عمر، هناية اإلجياز يف دراية اإلعج -22

 ه. 1317دط، 
الزركشي بدر الدين حممد بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار  -23

 .3، 1الرتاث، القاهرة، دط ،دس، ج
ون األقاويل يف الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعي عمر،حممد بن  أبو القاسم جار اهلل الزخمشري -24

 .3،2009لبنان،ط -بريوت ،دار املعرفة وجوه التأويل ، تح: خليل مأمون شيحا،
شوقي املعري، مكتبة لبنان  ،ر، أساس البالغة، تح: مزيد نعيمحممد بن عم أبو القاسمجار اهلل  الزخمشري -25

 دط، دس. لبنان، ناشرون،
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عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف الزخمشري جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر، الكشاف  -26
 1ط  وجوه التأويل، تح: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد عوض، الناشر مكتبة العبيكان، الرياض

 . 6، 5، 4، 2، 1، ج1998
السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي، مفتاح العلوم، تح: أكرم عثمان يوسف  -27

 . 1982، 1بغداد، طمطبعة دار الرسالة ،
ر املصون يف علوم الكتاب املكنون، تح: أمحد حممد اخلرّاط، دار القلم السمني احلليب أمحد بن يوسف، الدّ  -28

 . 8دمشق، دط، دس، ج
الصميلي، املكتبة  يوسف :والبيان والبديع، تح يف املعاين السيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة -29

 .2002،دط،بريوت،العصرية
تار اجلكين، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، إشراف: بكر بن خمني بن حممد املحممد األالشنقيطي،  -30

 .4مج دس، ،ط، دبعبد اهلل بوزيد، دار علم الفوائد، د
 ، دس.9شوقي ضيف، البالغة تطور وتاريخ، دار املعارف، القاهرة، ط  -31
 .2006، 1، طعبد العزيز عتيق، علم البديع، دار اآلفاق العربية، القاهرة -32
 .2006، 1القاهرة، ط عبد العزيز عتيق، علم املعاين، دار اآلفاق العربية، -33
 .4عبد العزيز عتيق، يف تاريخ البالغة العربية، دار النهضة العربية، بريوت، دط، دس، ج -34
 ،للمدارس الثانوية، دار املعارف مصطفى األمني، البالغة الواضحة البيان. املعاين. البديع.علي اجلارم، -35

 دط، دس. ،دب
  علي عبد اهلل حسني العنبكي، البناء اللغوي يف الفواصل القرآنية، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع -36

 .2011، 1عمان، ط
عمان  -األردن ، علم البالغة بني األصالة واملعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع،عبد اهلادي عتيق عمر -37

 .2012، 1ط
 . 2004 دط، فتح اهلل أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مكتبة اآلداب، القاهرة، -38
حممد علي النجار، دار الكتب املصرية ،، معاين القرآن، تح: أمحد يوسف  الفراء أبو زكريا حيىي بن زياد -39

 .1، ج1955، 1القاهرة، ط
 ار الفرقان، كلية الشريعة، اجلامعة األردنية، دب، دط، دس.فضل حسن عباس، البالغة فنوهنا وأفناهنا، د -40
 1لبنان، ط -حمليط، دار الكتب العلمية، بريوتالفريوز أبادي جمد الدين حممد بن يعقوب، قاموس ا -41

2004. 
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 9،  6، 4، 3، 1ج، الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، دب، دط، دس حممد -42
10 ،11 ،15 ،17 ،18 ،19 ،21 ،22 ،23 ،27 ،28 ،29 ،30 . 

 .2004، 1حممد بركات، بالغتنا اليوم بني اجلمالية والوظيفة، دار وائل للنشر ، عمان، ط -43
 1 ج، 1947،2،ط القاهرة، دار املنار، تفسري القرآن احلكيم املشهور باسم املنار، حممد رشيد رضا، -44

10. 
 .1، مج 2001، 1الصابوين، صفوة التفاسري، دار اجليل، بريوت، طحممد علي  -45
 .2، مج1999، 7، طبريوت-دمشق اليمامة،حمي الدين الّدرويش، إعراب القرآن وبيانه، دار  -46
امليداين، عبد الرمحن حسن حبّنكة، البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا وصور من تطبيقاهتا، هبيكل  -47

 .1، ج1996، 1بريوت، ط -دمشق ،، دار القلمجديد من طريف وتليد
 -حيىي بن محزة العلوي، كتاب الطراز، تح: حممد عبد السالم شاهني، دار كتب العلمية، بريوت -48

 .1995لبنان،
 1عمان، ط -يوسف أبو العدوس، البالغة واألسلوبية مقدمات عامة، األهلية للنشر والتوزيع، األردن -49

1999. 
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ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ

 چ ۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ
189 44 

 44 197 چٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺچ

 59 212 چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦچ

ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ چ

 چ جب حب خب مب ىب يب جت حت
215 69 



 فهرس اآليات................................................................................
 

- 147 - 
 

 
 البقرة

 6 231 چ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ

ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ چ

 چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
253 49 

 96 257 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ

 45 270 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ چ

 چ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
271 45 

 
 

 آل عمران

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی چ

 چ ی جئ حئ
45 
 

45 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک گ چ

 چ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱگ گ گ ڳ 
56-57 25 

 74 134 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤچ

 46 165 چ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جتحت خت مت ىت يت جث مثچ

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ النساء

 چ ژ
142 74 

 
 
 
 
 
 

 المائدة
 
 
 
 
 
 

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں چ

 چ ڻ ڻ ڻ
1 104-111 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  چ

ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 چ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی

2 111 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

ڤ ڤڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

 چ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ

3 104-106-
109-116 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ

 چ ہ
7 112-125 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ

 چ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې
8 128 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ چ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
12 106-116-

117 
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 المائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 چ ڻ ڻ ڻ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓۓ چ

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى 

 چ ى ائ

13 
105-112-
122-126-

127 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ

 چ ٹ ڤ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
14 

106-120-
122 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ چ

 چ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
15 112 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چ

 چ ک گ گ گ گ ڳ
16 112-126-

133 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ 

 چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې
21-22 117 

 121 26 چ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻچ

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ 

 چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

32 107 

 107 33 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ

 128-117 35 چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ

 131 36 چ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئچ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ چ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ۈئ ېئېئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ

 چ ڀ ڀ ڀ

36-37 117 

 128-118 37 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ چ

 113 38 چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤچ

 123 39 چڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چچ

 125 42 چٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ

ں ڻ ڻ  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

 چ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

44 
107-121-

123 
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 المائدة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ

ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 چ وئ

45 107 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ

 چ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
46 108 

 108 47 چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ 

ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ چ

 چٹ ٹ ڤ
51 113-118 

 126 52 چڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے چ

 چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ
54 114-118 

 131 55 چې ې ې ى ى ائ چ

 126 57 چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مبچ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇچ

 چ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
60 130 

ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ چ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت 

 چ خت متىت يت جث مث ىثيث حج مج جح مح

64 118-123-
130 

 119 65 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک چ

 چ ک ک ک گ گ گ
67 114-119 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې چ

 چ ې ى ى ائ ائ
69 124 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی چ

 چ ی ی ی جئ
70 108-119-

124 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ  چ

 چ ٿ ٿ ٿ
71 108 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ  چ

 چ ۉۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ
75 116 

 124 83 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ
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 المائدة

 108 84 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃچ

 108 85 چ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎچ

 114 87 چ ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻچ

 129 90 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ

 109 92 چ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ

 119 94 چ ھ ھ ھ ے ے چ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ چ

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ 

 چ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت

95 115 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ چ

 چ ھ
100 129 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ

 چ ۉ ۉ ېې ې ې ى
101 115 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ جب حبخب مب ىب يبجت جئ حئ مئ ىئ يئچ

 چ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

103-
104 120 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  چ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

106 110 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چ

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 چ جئحئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يب ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

107-
108 132 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئجب حب خب مب چ

 چ ىب يب
108 127-129 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ 

 چ ہ
110 120 

 120 120 چ مح جخ حخ مخ جس حسخس مس حص مص جض حضچ

 
 

 96 1 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پچ

ڌ ڌ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ

 چ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
3-4 32 



 فهرس اآليات................................................................................
 

- 151 - 
 

 
 
 

 األنعام

ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۈۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ چ

 چ ۉ
71-72 22 

 76 72 چۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉچ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ

 چہ 
99 36 

 
 
 
 
 

 األعراف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األعراف

 64 11 چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئچ

 64 29 چ ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئچ

 78 55 چ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓچ

ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ

 چ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئ
57 37 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ

 چ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ
145 65-77 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ چ

 چۆ ۆ ۈۈ 
158 26 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ

 چٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤٺٺ ٿ 
160 65 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ چ

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

 چ ۈئېئ ېئ ېئ

169 41 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  چ

 چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

171-
172 24 

 77-32 180 چ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ

 
 
 التوبة

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃچچ چ چ ڇ ڇ چ

 چ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ
3 40 

 87 34 چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑچ

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ چ

 چ ں ں ڻ ڻ ڻ96
35 41 

 49 96 چ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳچ

 46 3 چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ 

 46 5 چ ٴۇۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ
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 يونس
 
 
 
 
 يونس

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 چ گ

22 30 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی چ

 چ ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب
77-78 81 

 چىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبچ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې چ

 چ ې

78 12 

 97-90 87 چ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ۋچ

 
 
 هود

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ

 چ ٿ
38 40 

 46 40 چ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چچ

ٻ ٻ  ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث چ

 چ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
53-54 72 

 12 81 چىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت چ

 51 30 چ ىئ ىئ ی یچ يوسف

 96 1 چٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ چ إبراهيم

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆچ 

 چ
31 85 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ چ النحل

 چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
89 69 

 86 120 چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ

 35 1 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ اإلسراء

 88 33 چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ وئ ۇئ ۇئ ۆئچ الكهف

 88 35 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀچ

 70 47 چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ

 6 60 چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ چ

 6 86 چ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ

 48 38 چجب حب خب مب ىبيب جت حت خت مت ىت چ مريم
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 97 82 چچچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍچ

 35 89-88 چ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇچ

 88 49 چ ىب يب جت حتچ طه

 36 53 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦچ

 28 73-72 چٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ى ى ائچ

 88 117 چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ

 93 78 چ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ األنبياء

 31 93-92 چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹچ

 
 
 الحج

 98 5 چ ے ۓ ۓچ 

ھ ھ ھ ھ ے ں ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ

 چ ے
19 93 

 59 25 چ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  چ

 چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ
30 64 

 60 31 چ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچ

 60 63 چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائچ

 32 12 چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ النور

 89 48 چ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ

 89 51 چ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئچ

 
 

 الفرقان

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  چ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 چ ڭ ڭ

7-8 49 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ

 چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
48-49 36 

 54 49 چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںچ

 98 74 چ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے چ

 92 15 چ ۉېې ې ېى ى ائ ائچ الشعراء

 89 16 چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ

 91 45 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ النمل
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 70 87 چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئچ

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چ األحزاب

 چ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀىئ
30-31 53 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  چ

 چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
50 

33 
 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ سبأ

 چ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ
43 47 

 52 2 چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئچ فاطر

 35 9 چ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭچ

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب جت حتخت مت ىت  چ

 چ يت جث مث ىث يث حج مج جح مح
11 46 

 82-21 22 چۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ يس

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں چ الصافات

 چ ڻ

114-
115-

116 
92 

 61 18 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿچ ص

 75 19-18 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤچ

ڑ ک ک ک ک  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑچ

 چ گ گ گ گ
22 101 

 61 21 چ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يبچ الزمر

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ

 چ ڄ ڄ
49 50 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  چ

 چ ۆ ۆ
53 25 

 98 67 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ  غافر

 91 11 چ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائچ فصلت

 35 12 چ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ

 31 70 چ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇچ الزخرف

 31 71 چ ۆ ۈچ

 26-24 6-1ٱ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ چ الّدخان
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 چ ڤ ڤڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 23 2-1 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  چ الفتح

 91 9 چ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںچ الحجرات

 53 14 چگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڑ ک کک ک گ گ گ چ

 84 26 چ حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جحچ النجم

 99 45 چ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ القمر

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ چ الرحمن

 چ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ

33-
34-35 100 

 70 2 چ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کچ الممتحنة

 90 11 چ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇچ الجمعة

 82 1 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پچ الطالق

 54 18 چ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئچ المزمل

 40 22-21 چ ېئ ېئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئچ اإلنسان

 42 3-2-1 چٱ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ڀ ڀچ عبس

 52 12-11 چچ چ چ ڇ ڇ ڇچ

 24 2-1 چڎ ڎ ڈ ژ ژ ڑچ الكوثر
 


