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Abstract:
The paper deals with the different styles of iltifāt found in the
Holy Qur’ān and coming out with a general scheme to account
for its occurrence in order to enhance the understanding of the
subtleties of this feature of Qur’ān ic style. To accomplish this,
the research was carried out by way of an analytical study of the
instances of iltifāt in the Holy Qur’ān . As a prelude to the
discussion of this subject, the research provides the meaning of
iltifāt among the Arab rhetoricians and the status of iltifāt as
one of the rhetorical tropes. The paper also discussed the
significations of iltifāt which have already been mentioned by
previous scholars, and since those scholars touched on the
significations only briefly, therefore, the research strived to
explore further aspects of their interpretations making an effort
to highlight new significations of iltifat and an attempt to
introduce a new approach in looking at the iltifāt phenomenon,
in different Sura’hs of Qur’ān , to demonstrate the application
of this new perspective. Finally the research shows that the
occurrence of iltifÉt in the Qur’ān follows certain patterns that
are related to the intended significations at the various locations
where they appear in the Qur’ān .

………………………………………………...

لقد جرت سنة اهلل تعاذل يف بٍت البشر أن بعث يف كل أمة رسوال ليخرج الناس من
 ومن سنة اهلل أيضا أن يؤيد رسلو، ويهديهم إذل صراط العزيز احلميد.الظلمات إذل النور
 والرسل الكرام عليهم الصالة والسالم قبل الرسول اخلامت.بادلعجزات الىت تكون براىُت لصدقهم
حممد بن عبد اهلل صلوات اهلل وسالمو عليهم مجيعا مؤيدون بادلعجزات احلسية مثل نوح وصاحل
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وعيسى وداود وسليمان عليهم السالم وىذه ادلعجزات تفٌت وتنعدم مبوت األنبياء والرسل عليهم
السالم وقد فنيت فعال تلك ادلعجزات بارحتاذلم من دار الدنيا إذل دار اآلخرة القائمة الدائمة.
أما النيب والرسول خامت األنبياء والرسل حممد عليو السالم فمعجزاتو كثَتة ومتنوعة وقد
دونت فيها الكتب وأكثر ىذه ادلعجزات حسية ولكن معجزاتو الكربى اخلالدة إذل قيام الساعة
ىى معنوية وعقلية وعلمية أال وىى معجزة القرآن الكرمي وكيف ال! فإن القرآن الكرمي كالم اهلل
سبحانو وتعاذل أنزلو على رسولو ذلداية البشر وإخراجهم من ظلمات الكفر والشرك والضالل إذل
نور اإلظمان واإلسالم والتوحيد وعبادة اهلل وحده.
وقد ذكر سبحانو وتعاذل ىذا الوصف يف آيات متعددة يف القرآن الكرمي حيث يقول5
قَ ْد جاء ُكم ِمن اللَّ ِو نُ ِ
الس ِ
الم( سورة ادلائدة
ض َوانَوُ ُسبُ َل َّ
ُت يَـ ْه ِدي بِِو اللَّوُ َم ِن اتـَّبَ َع ِر ْ
اب ُمبِ ٌ
ور َوكتَ ٌ
ٌ
ََ ْ َ
من اآلية )01-02
وقد حتدث علماء التفسَت وعلوم القرآأن واللغة واألدب عن إعجاز القرآن الكرمي
وناقشوا موضوع إ عجاز القرآن واختلفوا آراء ىم يف القدر ادلعجز ونواح ،اإلصماز وليس ىذا
موضوع التفصيل ،وخالصة القول أن القرآن آّيد كلو معجز عند مجهور العلماء ألن اهلل سبحانو
وتعاذل قد حتدى العرب والعجم كلهم من بداية نزول القرآن الكرمي إذل قيام الساعة أن يأتوا مبثل
آية واحدة أو عشر آيات أو مبثل القرآن كلو وىذا التحدي قد ذكره اهلل سبحانو وتعاذل يف آيات
كثَتة متعددة يف مواضيع شىت من القرآن الكرمي .
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ورٍة ِم ْن ِمثْلِ ِو َو ْاد ُعوا
قال سبحانو وتعاذلَ  5وإ ْن ُكنتُ ْم ِيف َريْب دمَّا نَـَّزلْنَا َعلَى َعْبدنَا فَأْتُوا ب ُس َ
ِِ 1
ِ ِ ِ
ُت
صادق َ
ُش َه َداءَ ُك ْم م ْن ُدون اللَّو إِ ْن ُكنتُ ْم َ
2
وقال عز وجلأ َْم يَـ ُقولُو َن افْـتَـَراهُ قُ ْل إِ ِن افْـتَـَريْـتُوُ فَال َتَْلِ ُكو َن ِرل ِم َن اللَّ ِو َشْيئاً
اْلِ ُّن علَى أَ ْن يأْتُوا مبِِثْ ِل ى َذا الْ ُقر ِ
وقال عز وجل 5قُل لَئِ ِن ْ ِ ِ
آن َال يَأْتُو َن
س َو ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
اجتَ َم َعت ْاإلنْ ُ
3
ِِ ِ ِ
ِ
ض ُه ْم لِبَـ ْع ٍ
ض ظَه ًَتا 
مبثْلو َولَْو َكا َن بَـ ْع ُ
فوجوه اإلعجاز للقرآن الكرمي كثَتة ومتنوعة وىنا رمن نبحث ونتحدث عن ناحية
اإلعجاز البالغ ،األديب يف بديع النظم القرآين وىو أسلوب اإللتفات.
فقد تعمق العلماء القدامى فيو مثل أيب زكريا الفراء يف كتابو معاين القرآن و أبو عبيده
معمر بن ادلثٌت واألصمع .،وابن قتيبة وادلربد وابن ادلعتز وقدامة بن جعفر وأيب اذلالل العسكري
وابن منقذ.
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وقد اكتمل مصطلح االلتفات بتعريف الزخمشري مدلولو اللغوي والبالغ ،معا وأصبح لو
قيمة بالغية دل تكن موجودة عند البالغيُت من قبل لذا يقال 5إن االلتفات وأسرار بالغتو من
إضافة الزخمشري وقد ذىب السكاك 4،من بعد الزخمشري وقد أكد اخلطيب القزويٍت تعريف
الزخمشري.5
ونقد م هنا تعريف االلتفات لغة ثم تعريفه اصطالحا ونذكر باإلجمال آراء العلماء فيه .

االلتفات لغة 5مصدر من االفتعال وأصلو لفت (ل ـ ف ـ ت) يقال  5لفت الش،ء 5
أي لواه والتفت إذل الش،ء أي صرف وجهو إليو والتفت عنو أي أعرض . 6وأصل اللفت  5رل
7
الش،ء عن الطريق ادلستقيم
قال الشاعر5
وتلفت رمو احل ،حىت وجدتٍت
8
وجعت من اإلصغاء ليتا وأخدعا
ولففت ردائ ،على عنق 5،عطفتو  ،ولت الدقيق بالسمن عصرتو ورجل ألفت أي
أحول ،تيس ألفت ،أي ملتوي القرنُت ،ومن آّاز 5لفتو عن رأيو 5صرفتو وقال ابن منظور
األفريق 5،لفت وجهو عن القدم 59صرفو وقد ذكر نفس ادلعٌت اللغوي يف القرآن الكرمي يف ثالثة
مواضع5
ِ ِ 10
ِ ِِ
ِِ ِ ِ ِ
ُت
نت ِم َن َّ
الصادق َ
أوال 5قَالُوا أَجْئتَـنَا لتَأْف َكنَا َع ْن آذلَتنَا فَأْتنَا مبَا تَع ُدنَا إِن ُك َ
ِ
ك لَن ي ِ
ِ
ك بِِقطْ ٍع ّْم َن اللَّْي ِل َوَال
َس ِر بِأ َْىل َ
صلُوا إِلَْي َ
ك ۖ فَأ ْ
ثانيا 5قَالُوا يَا لُو ُط إنَّا ُر ُس ُل َربّْ َ َ
يـْلتَ ِف ِ
ِ
الصْب ُح
س ُّ
َصابَـ ُه ْم ۖ إِ َّن َم ْو ِع َد ُى ُم ُّ
َح ٌد إَِّال ْامَرأَتَ َ
َ ْ
ك ۖ إِنَّوُ ُمصيبُـ َها َما أ َ
ت من ُك ْم أ َ
الصْب ُح ۖ أَلَْي َ
11
بَِق ِر ٍ
يب
12
ص ِادقُو َن
اك بِ ْ
ثالثاَ 5وأَتَـْيـنَ َ
احلَ ّْق َوإِنَّا لَ َ
14
وقال الفَتوز أبادي 5لفتو يلفتو 5لواه وصرفو عن رأيو ،13ومنو االلتفات والتلفت
وورد االلتفات اللغوي يف صفتو النيب صلى اهلل عليو وسلم " فإذا التفت ،التفت مجيعا"
أراد أنو ال يسرق النظر ويف احلديث النبوي الشريف 5ال تتزوجن لفوتا "15وىى اليت ذلا ولد من
زوج آخر فه ،ال تزال تلتفت إليو وتشغل بو عن الزوج.
االلتفات اصطالحا:

لقد عرف علماء البالغة واألدب االلتفات بتعريفات عديدة أمجلها وأختصرىا فيما يل5،
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أوال 5التعبَت بأحدشما فيما حقو التعبَت بغَته مبعٌت يعرب بأسلوب التكلم حال حون ىذا
التعبَت منو أسلوب اخلطاب أو الغيبة مثال.16
ثانيا 5نقل الكالم من أسلوب إذل آخر مبعٌت أن عبارة التكلم تنتقل إذل عبارة اخلطاب
أو الغيبة وبالعكس حال كون ىذه األساليب مصداقها واحد ويعود الضمَت إذل شخص واحد أو
مرجعها ش،ء واحد.17
ثالثا 5االلتفات نقل الكالم من حالة إذل أخرى حسب إرادة ادلعرب مع ما يقتضيو سياق
الكالم ومقتضى احلال.18
وبعد مالحظة ىذه التعريفات ادلذكورة ذمد االتفاق يف معٌت اللغوي لاللتفات وأما تعريفو
االصطالح ،فبالعكس واالختالف كثَت ومتنوع مبعٌت ىل االلتفات من علم ادلعاين أو البيان أو
البديع ،وعلى أي كان فااللتفات مسلم عند علماء علم البالغة واألدب ولو عالقة بكل من
ادلعاين والبيان والبديع ،أما عالقتو بادلعاين كاالنتقال من أسلوب إذل آخر ال يكون إال إذا اقتضى
احلال ذالك ولو عالقة بالبيان لتأدية ادلعٌت يف تعبَت أوضح وأجل وإذا أريد بو نوع من اإلبداع
وادلتعة الفنية فَتتبط بالبديع وال نرى مربرا للتفريق يف عده من ادلعاين تارة وتارة من البيان وأخرى
من البديع على الوجو الذي ذىب إليو البالغيون.19
شروط االلتفات5
ىناك شروط ال بد أن توجد يف أسلوب االلتفات520
الشرط األول 5أن يكون الضمَت يف ادلنتقل إليو عائدا يف نفس األمر إذل ادلنتقل عنو.
الشرط الثاين 5أن يكون االلتفات يف مجلتُت ،وىذا ما قال بو عدد من العلماء
الشرط الثالث  5بناء الفعل للمفعول بو بعد خطاب فاعلو أو تكلمو كقولو تعاذل 5غَت
ادلغضوب عليهم" بعد قولو "أنعمت" فإن ادلعٌت " غَت الذين غضبت عليهم" وىذا النوع غريب
من االلتفات  ،ألن يف ىذا األسلوب ليس االنتقال من أسلوب اخلطاب إذل الغيبة مباشرة بل
بواسطة بناء الفعل للمفعول بو تأويال 521لذا توقف فيو صاحب عروس األفراح (بعض علماء
البالغة).22
الشرط الرابع 5وىو أن يقدم ادلتكلم يف كالمو مذكورين مرتبُت ،مث طمرب عن األول منهما
وينصرف عن اإلخبار عنو إذل اإلخبار عن الثاين .مث يعود إذل اإلخبار عن األول كقولو تعاذل "
إن اإلنسان لربو 23اخل  5انصرف عن اإلخبار عن اإلنسان غلى اإلخبار عن ربو تعاذل مث قال
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منصرفا عن اإلخبار عن ربو تعاذل إذل اإلخبار عن اإلنسان " وإنو حلب اخلَت لشديد" ويسمى
ىذا التفات الضمائر ،وىذا القسم من االلتفات يف القرآن غريب وقليل جدا ،ال يوجد يف الشعر
العريب إال قليال نادرا.
الشرط اخلامس 5وىذا النوع من االلتفات من حيث اإلفراد والتثنية واْلمع أعٌت نقل
الكالم من خطاب الواحد أو االثنُت أو اْلمع خلطاب آخر وىو ستة أقسام ذكره التنوخ ،وابن
األثَت مثالو من الواحد إذل االثنُت 5قَالُوا أ َِجْئتَـنَا لِتَـْل ِفتَـنَا َع َّما َو َج ْدنَا َعلَْي ِو آبَاءَنَا َوتَ ُكو َن لَ ُك َما
ِ ِِ
الْ ِك ِْربيَاءُ ِيف ْاأل َْر ِ
ُت ومثال االنتقال من ادلفرد إذل اْلمع قولو تعاذل  5يَا
ض َوَما َْرم ُن لَ ُك َما مبُْؤمن َ
أَيـُّها النَِّيب إِذَا طَلَّ ْقتم النّْساء فَطَلّْ ُق ِ ِ ِِ
ِ
وى َّن
َ ُّ
صوا الْع َّدةَ ۖ َواتَّـ ُقوا اللَّوَ َربَّ ُك ْم ۖ َال ُتْ ِر ُج ُ
ُ
وى َّن لعدَِّت َّن َوأ ْ
َح ُ
ُُ َ َ
ِِ
ك ح ُدود اللَّ ِو ۖ ومن يـتَـع َّد ح ُدود اللَّوِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ََ َ َ ُ َ
ُت بَِفاح َشة ُّمبَـيّْـنَة ۖ َوت ْل َ ُ ُ
من بـُيُوِت َّن َوَال طمَُْر ْج َن إَِّال أَن يَأْت َ
ِ
ِ
ك أ َْمًرا ."24خص النيب عليو السالم بالنداء
فَـ َق ْد ظَلَ َم نَـ ْف َسوُ ۖ َال تَ ْد ِري لَ َع َّل اللَّوَ ُْضمد ُ
ث بَـ ْع َد ََٰذل َ
وعم باخلطاب ألن النيب إمام أمتو وقدوِتم كما يقال لرئيس القوم وكبَتىم  5يا فالن افعلوا كيت
وكيت إظهار لتقدمو واعتبارا لًتؤسو وأنو لساهنم.25
ومثال االنتقال من االثنُت إذل الواحد قولو تعاذل " فمن ربكما يا موسى "26خاطب
االثنُت ووجو النداء إذل أحدشما وىو موسى عليو السالم ألنو األصل يف النبوة وىارون وزيره
27
اْلَن َِّة فَـتَ ْش َق َٰى "28وإسما أسند إذل آدم وحده فعل
وتابعو  .وقولو تعاذل 5فَ َال طمُْ ِر َجنَّ ُك َما ِم َن ْ

الشقاء دون حواء بعد اشًتاكهما يف اخلروج ألن يف ضمن شقاء الرجل (وىو قيم أىلو ) شقاءىم
كما أن يف ضمن سعادتو سعادِتم.29
ومثال االنتقال من االثنُت إذل اْلمع قولو تعاذل5
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
يموا
َ وأ َْو َحْيـنَا َٰ
وس َٰى َوأَخيو أَن تَـبَـ َّوآ ل َق ْوم ُك َما مب ْ
صَر بـُيُوتًا َو ْ
إذل ُم َ
اج َعلُوا بـُيُوتَ ُك ْم قْبـلَةً َوأَق ُ
ِِ
ُت خوطب موسى وىارون عليهما السالم باتاذ البيوت العبادة وذالك
َّ
الص َال َة ۖ َوبَ ّْش ِر الْ ُم ْؤمن َ
دما يفوض إذل األنبياء مث سبق اخلطاب علما ذلما ولقومهما باتاذ ادلساجد والصالة فيها ألن
ذالك واجب على اْلمهور.30
ِ
ِِ
ُت،31
يموا َّ
الص َال َة ۖ َوبَ ّْش ِر الْ ُم ْؤمن َ
ومثال االنتقال من اْلمع إذل الواحد قولو تعاذلَ 5وأَق ُ
وىذه اآلية القرآنية متصلة مبا قبلها من اآلية ادلباركة وخص موسى عليو السالم يف آخر ىذه اآلية
باخلطاب والبشارة اليت ى ،الغرض األمسى تعظيما ذلا وللمبشر ّٔا.
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اْلِ ّْن و ِْ
األنْ ِ
س ، 32جاء باْلمع
واالنتقال من اْلمع إذل االثنُت قولو تعاذل 5يَا َم ْع َشَر ْ َ
أوال (إن استطعتم) رعاية ألفراد كل نوع ،الن كل نوع حتتو أفراد كثَتون واْلمع لرعاية تلك الكثرة
مث التثنية باعتبار النوعُت اْلن واإلنس.33
الشرط السادس5
االنتقال باعتبار الزمن من ادلاض ،إذل ادلضارع أو األمر أو بالعكس.
َّ ِ
الري ِ
مثال االنتقال من ادلاض ،إذل ادلضارع قولو تعاذلَ  5واللَّوُ الذي أ َْر َس َل َّْ َ
اح فَـتُثَتُ
ِ
ِ
ِ
سحابا فَس ْقنَاه َٰ ٍ ٍ
ور ، 34قولو (أرسل) مث
ك الن ُ
ض بَـ ْع َد َم ْوِتَا ۖ َك ََٰذل َ
َحيَـْيـنَا بِو ْاأل َْر َ
إذل بَـلَد َّميّْت فَأ ْ
ًََ ُ ُ
ُّش ُ
انتقل إذل ادلضارع بقولو (فتثَت) أسند إثارة السحاب إذل الرياح وأتى بصيغة ادلضارع وىو من باب
35
الس َم ِاء فَـتَ ْخطَُفوُ الطَّْيـُر أ َْو تَـ ْه ِوي
تلوين اخلطاب باعتبار الزمن  ،وكقولو تعاذل 5فَ َكأََّسمَا َخَّر ِم َن َّ
ِِ
الريح ِيف م َك ٍ
ان َس ِح ٍيق 36اخل حيث انتقل من ادلاض( ،خر) إذل ادلضارع (فتخطفو) ،قد ال
بو ّْ ُ َ
يلحظ فيو زمان يعٌت من حال أو استقبال فيدل إذا ذاك على االستمرار ،37ومنو قولو تعاذل" 5
ِ َّ ِ
ِ
احلََرِام الَّ ِذي َج َعْلنَاهُ لِلن ِ
ف فِ ِيو
صدُّو َن َعن َسبِ ِيل اللَّ ِو َوالْ َم ْس ِج ِد ْ
َّاس َس َواءً الْ َعاك ُ
ين َك َفُروا َويَ ُ
إ َّن الذ َ
والْب ِاد ۖ ومن ي ِرد فِ ِيو بِِإ ْحل ٍاد بِظُْل ٍم ن ِ
ُّذقْوُ ِمن َع َذ ٍ
اب أَلِي ٍم " 38قيل 5ىو مضارع أريد بو ادلاض،
ََ ُ ْ
ْ
ََ
َ
39
والصحيح كما قلنا لالستمرار .
ِ
ِ ِ ِ
يموا
ومثال االنتقال من ادلاض ،إذل األمر  5كقولو تعاذل  5قُ ْل أ ََمَر َرّْيب بالْق ْسط ۖ َوأَق ُ
ٍِ
ِِ
ودو َن " 40معطوف على
وى ُك ْم ِع َ
ّْين ۖ َك َما بَ َدأَ ُك ْم تَـ ُع ُ
ند ُك ّْل َم ْسجد َو ْاد ُعوهُ خمُْلص َ
ُو ُج َ
ُت لَوُ الد َ
األمر الذي ينحل إليو ادلصدر (أن) أي بأن أقسطوا وأقيموا وادلصدر ينحل إذل ادلاض ،وادلضارع
واألمر أو معطوف على (أمر ريب )) أي قل أقيموا واألمر معطوف على اخلرب ألن ادلقصود لفظو
أو ألنو إنشاء معٌت.41
السماو ِ
الصوِر فَـ َف ِز َ ِ
ات
ومن ادلضارع إذل ادلاض 5،كقولو تعاذل َ ويَـ ْوَم يُن َف ُ ِيف ُّ
ع َمن يف َّ َ َ
42
ِ
وَمن ِيف ْاأل َْر ِ َِّ
ال
ين." وكقولو تعاذلَ  5ويَـ ْوَم نُ َسيّْـُر ْ
اْلِبَ َ
ض إال َمن َشاءَ اللَّوُ ۖ َوُكلّّ أَتَـ ْوهُ َداخ ِر َ
َ
ِ ِ
َح ًدا " للداللة على أن حشرىم قيل 5التفسَت
ض بَا ِرَزةً َو َح َشْرنَ ُ
َوتَـَرى ْاأل َْر َ
اى ْم فَـلَ ْم نـُغَاد ْر مْنـ ُه ْم أ َ
وقيل  5الربوز ليعاينوا تلك األىوال العظام وج،ء بادلاض ،بعد ادلضارع " وحشرناىم " كأنو قيل5
وحشرناىم قبل ذالك (موعدا) وقتا إلذماز ما وعدمت على ألسنة األنبياء ومن البعث والنشور.43
ال إِ ّْين أُ ْش ِه ُد اللَّوَ َوا ْش َه ُدوا أ ّْ
وااللتفات من ادلضارع إذل األمر 5كقولو تعاذل 5قَ َ
َين بَِريءٌ
ّْدمَّا تُ ْش ِرُكو َن "44فقال سبحانو بعد" أشهد" (وأشهدوا) ألن إشهاد اهلل على الرباءة من الشرك
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إشهاد صحيح ثابت يف معٌت تثبيت التوحيد وشد معاقده وأما إشهادىم فما ىو إال ِتاون
بدينهم وداللة على قلة ادلباالة ّٔم ولذالك عدل بو عن لفظ األول الختالف ما بينهما وج،ء
بو على لفظ األمر .ومن جهة ثانية فإن صفة اخلرب ال حتتمل سوى اإلخبار بوقوع اإلشهاد منو
فلما كان إشهاده هلل واقعا وحمققا عرب عنو بصيغة اخلرب ،ألنو إشهاد صحيح ثابت وعرب يف
جانبهم بصيغة األمر اليت تتضمن االستهانة بدينهم وىو مراده يف ىذا ادلقام.45
ومن جهة ثالثة إسما عدل إذل صيغة األمر عن صيغة اخلرب ليتميز بُت خطابو اهلل تعاذل
وخطابو ذلم ،بأن يعرب عن خطاب اهلل تعاذل بصيغة اخلرب اليت ى ،أجل وأشرف للمخاطب من
صيغة األمر.46
ِِ ِ
َِّ ِ
إذل
صلِّى ۖ َو َع ِه ْدنَا َٰ
يم ُم َ
ومن األمر إذل ادلاض 5،قولو تعاذلَ  5وات ُذوا من َّم َقام إبْـَراى َ
إِبـر ِاى ِ ِ
يل " 47أي أمرناشما وتعديتو "بإذل" ألنو مبعٌت تقدمنا وأوحينا ووصينا.
َْ َ
يم َوإ ْمسَاع َ
ِ
الص َالةَ َواتَّـ ُقوهُ ۖ َوُى َو الَّ ِذي إِلَْي ِو
يموا َّ
ومن ادلضارع إذل األمر قولو عز وجلَ  5وأَ ْن أَق ُ
ُْحت َشُرو َن " 48فهذه الشروط الستة ادلذكورة أعالىا يف االلتفات وقد تبُت فيها أقسام االلتفات
باعتبار األفراد والتثنية واْلمع وىى أيضا ستة باعتبار الزمن كما بينا ونتحدث عن االلتفات
باعتبار احلاالت الثالثة اآلتية وىى اخلطاب والغيبة والتكلم وبالعكس إال أنو دل يستعمل منها
واحد يف القرآن الكرمي وىو من اخلطاب إذل التكلم وىى بالًتتيب كاآليت 5
ِ
رل َال أ َْعبُ ُد الَّ ِذي فَطََرِين
أوال 5االلتفات من التكلم إذل اخلطاب 5قول اهلل عز وجلَ  5وَما َ
َوإِلَْي ِو تُـْر َج ُعو َن 49اخل .أي واليو أرجع فالتفت من التكلم إذل اخلطاب والفائدة األدبية منها حث
السامع على االستماع حيث أقبل ادلتكلم عليو وأعطاه فضل عناية تتص بادلواجهة.
والغرض البالغ ،منو 5أنو أخرج الكالم يف معرض مناصحتو لنفسو وىو يريد نصح قومو
تلطفا وإعالما أنو يريد ذلم ما يريد لنفسو ،مث التفت إليهم لكونو يف مقام تويفهم ودعوِتم إذل
اهلل تعاذل.50
ثانيا 5ى ،تنبيههم على أنو مثلهم يف وجوب عبادة من إليو الرجوع  ,وأقروا باحملامد لو
وتعبدوا لو مبا يليق ّٔم ،وتأىلوا دلخاطباتو ومناجاتو فقالوا " 5إياك نعبد وإياك نستعُت" ومن أمثلة
ِ
ُت .51والتقدير5
أسلوب االلتفات من التكلم إذل اخلطاب قولو تعاذل َ وأ ُِمْرنَا لِنُ ْسلِ َم لَِر ّْ
ب الْ َعالَم َ
وأمرنا ّٔذا اذلدى ألجل أن نسلم قلوبنا ونوجهها لرب العادلُت وحده باإلذعان واخلضوع لدينو
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ومن أمثلة أسلوب االلتفات من التكلم إذل اخلطاب قولو تعاذل  " 5وأمرنا لنسلم لرب
العادلُت وأن أقيموا الصالة" والتقدير وأمرنا ّٔذا اذلدي ألجل أن نسلم قلوبنا ونوجهها لرب
العادلُت وحده باإلذعان واخلضوع لدينو واإلخالص يف عبادتو ،مث عطف عليو " وأن أقيموا
الصالة" أي أمرنا بأن نسلم لرب العادلُت وبأن أقيموا الصالة واتقوه أي قيل لنا ذالك.52
الثاين 5االلتفات من التكلم إذل الغيبة  5والفائدة األدبية أن يفهم السامع أن ىذا النمط
سمط ادلتكلم وقصده من السامع حضر أو غاب وأنو ليس يف كالمو دمن يتلون ويتوجو ويبدي يف
53
الغيبة خالف ما يبديو يف احلضور ومثالو قولو تعاذل 5إِنَّا فَـتحنا لَك فَـْتحا ُّمبِ ِ ِ
ك
ُت ا ليَـ ْغفَر لَ َ
َ َْ َ ً ً
واألصل لنغفر لك وجئ باللفظ ادلاض ،على عادة رب العزة سبحانو وتعاذل يف إخباره
ألهنا يف حتققها وتيقنها مبنزلة الكائنة ادلوجودة ،ويف ذالك من الفخامة والداللة على علو شأن
الفتح ماال طمف.54،
55
اك الْ َك ْوثـََر
وقولو تعاذل)  5إِنَّا أ َْعطَْيـنَ َ
واألصل " فصل لنا "56وقولو عز وجل " 5أمر من عندنا إنا كنا مرسلُت ،رمحة من
ربك " 57واألصل " منا" وقولو تبارك وتعاذل "5إين رسول اهلل إليكم مجيعا إذل قولو فآمنوا باهلل
ورسولو " 58واألصل" 5أويت" والتفت عنو لغرضُت بالغيُت ،أحدشما دفع التهمة عن نفسو
بالعصبية ذلا واألخرى تنبيههم على استحقاقو األتباع مبا اتصف بو من الصفات ادلذكورة
واخلصائص ادلتلوة.59
أما االلتفات من اخلطاب إذل ادلتكلم فلم يقع يف القرآن الكرمي.
الثالث 5االلتفات من اخلطاب إذل الغيبة 5مثل قولو تعاذل
ِِ
يح طَيّْب ٍة وفَ ِرحوا ِّٔا جاءتْـها ِريح ع ِ
ح َّ َٰىت إِذَا ُكنتُم ِيف الْ ُفْل ِ
ف َو َجاءَ ُى ُم الْ َم ْو ُج
اص ٌ
ك َو َجَريْ َن ّٔم بِ ِر ٍ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّْين لَئ ْن أَذمَْيتَـنَا م ْن ََٰىذه لَنَ ُكونَ َّن
َّه ْم أُحي َط ّٔ ْم ۖ َد َع ُوا اللَّوَ خمُْلص َ
من ُك ّْل َم َكان َوظَنُّوا أَنـ ُ
ُت لَوُ الد َ
ِ
ِ
ين  " 60واألصل "بكم " والغرض األديب منو 5
م َن الشَّاك ِر َ
أوال 5العدول عن خطأّم إذل حكاية حاذلم لغَتىم ادلتعجب من كفرىم وفعلهم إذا لو
استمر على خطأّم لفاتت تلك الفائدة.
ثانيا 5ألن اخلطاب كان مع الناس مؤمنهم وكافرىم بدليل" وىو الذي يسَتكم يف الرب
والبحر" فلو كان " وجرين ّٔم " لذم اْلميع ،فالتفت عن األول لإلشارة إذل اختصاصو ّٔؤالء
الذين شأهنم ما ذكر عنهم يف آخر اآلية عدوال من اخلطاب العام إذل اخلاص .وىنا نكتة صوفية
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أخرى وىى 5أهنم وقت الركوب حضروا إال أهنم خافوا اذلالك وغلبة الرياح فخاطبهم خطاب
احلاضرين ،مث دلا جرت الرياح مبا تشته ،السفن وأمنوا من اذلالك دل حضورىم كما كان عادة
اإلنسان ،أنو إذا أمن غاب القلب عن ربو ،فلما غابوا ذكرىم بصيغة الغيبة .61ومن أمثلة
ضعِ ُفو َن 62 اخل وقولو
ك ُى ُم الْ ُم ْ
اخلطاب إذل الغيبة " َ وَما آتَـْيتُم ّْمن َزَكاةٍ تُ ِر ُ
يدو َن َو ْجوَ اللَّ ِو فَأُوَٰلَئِ َ
تعاذل 5وَكَّرىِإلَي ُكم الْ ُك ْفر والْ ُفس َ ِ
الر ِاش ُدو َن ، 63 فيو التفات عن
ك ُى ُم َّ
صيَا َن ۖ أُوَٰلَئِ َ
وق َوالْع ْ
َ َ ْ ُ ََ ُ
اخلطاب إذل الغيبة بعد قولو 5وحبب إليكم اإلظمان وزينو يف قلوبكم  ،وىذه من احملسنات

اج ُك ْم ُْحتبَـُرو َن " 64 يطاف عليهم بصحاف من
البديعية .وقولو تعاذلْ  " 5اد ُخلُوا ْ
اْلَنَّةَ أَنتُ ْم َوأ َْزَو ُ
ذىب " واألصل عليكم ،مث قال 5وأنتم فيها خالدون " فكرر االلتفات.65
اح فَـتُثِ َُت
الرابع 5االلتفات من الغيبة إذل التكلم ،قولو عز وجل اللَّوُ الَّ ِذي يـُْرِس ُل ّْ
الريَ َ
سحابا فَـيبسطُو ِيف َّ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
اب
الس َماء َكْي َ
َ َ ً َْ ُ ُ
َص َ
ف يَ َشاءُ َوَْصم َعلُوُ ك َس ًفا فَـتَـَرى الْ َو ْد َق طمَُْر ُج م ْن خ َاللو ۖ فَِإ َذا أ َ
66
بِِو َمن يَ َشاءُ ِم ْن ِعبَ ِادهِ إِذَا ُى ْم يَ ْستَْب ِشُرو َن  ، "االلتفات من الغيبة إذل التكلم لإلشعار بالعظمة
ِ
الدنْـيا ِمبَ َ ِ
ك تَـ ْق ِد ُير
وقولو تعاذلَ  5وأ َْو َح َٰى ِيف ُك ّْل َمسَ ٍاء أ َْمَرَىا ۖ َوَزيـَّنَّا َّ
يح َو ِح ْفظًا ۖ ََٰذل َ
الس َماءَ ُّ َ
صاب َ
67
ِ
ِ
احلََرِام إذل
َسَر َٰى بِ َعْب ِدهِ لَْي ًال ّْم َن الْ َم ْس ِج ِد ْ
الْ َع ِزي ِز الْ َعلي ِم. وقولو سبحانو وتعاذل ُ سْب َحا َن الَّذي أ ْ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
الس ِميع الْب ِ
ِ
ص َُت 68 اخل مث التفت
الْ َم ْسجد ْاألَقْ َ
صى الَّذي بَ َارْكنَا َح ْولَوُ لنُ ِريَوُ م ْن آيَاتنَا ۖ إنَّوُ ُى َو َّ ُ َ
ثانيا إذل الغيبة " إنو ىو السميع البصَت" وعلى قراءة حسن "لَتيو "69بالغيبة يكون التفاتا ثانيا
من " باركنا" ويف " آياتنا " التفات ثالث ويف اآلية التفات رابع قال الزخمشري 5التنبيو على
التخصيص بالقدرة وأنو ال يدخل حتت قدرة أحد .وقال الدكتور وىبو الزحيل " 5 ،فيو التفات
من الغيبة إذل التكلم لتعظيم تلك الربكات الدينية.70
اخلامس 5االلتفات من الغيبة إذل اخلطاب
الر ْ َٰ
محَ ُن َولَ ًدا  ،لََّق ْد ِجْئتُ ْم َشْيئًا إِ ِّدا .71 فيو التفات
ادلثال األول قولو تعاذلَ  5وقَالُوا َّاتَ َذ َّ
إذل اخلطاب للمبالغة وتسجيل اْلرأة على اهلل عليهم وأهنم ارتكبوا جرما عظيما منكرا يف منتهى
الفظاعة ,وادلثال الثاين 5ذلذا االلتفات قول اهلل عز وجل 5أَ َدلْ يَـَرْوا َك ْم أ َْىلَكْنَا ِمن قَـْبلِ ِهم ّْمن قَـْرٍن
َّاى ْم ِيف ْاأل َْر ِ
الس َماءَ َعلَْي ِهم ّْم ْد َر ًارا َو َج َعْلنَا ْاألَنْـ َه َار َْْج ِري ِمن َْحتتِ ِه ْم
ض َما َدلْ ُسمَ ّْكن لَّ ُك ْم َوأ َْر َسْلنَا َّ
َّم َّكن ُ
ِِ
فَأَىلَكْنَاىم بِ ُذنُؤِِّم وأ َ ِ
ين 72 وكان الظاىر أن يقال " 5مكناىم يف
ْ ُ
َنشأْنَا من بَـ ْعدى ْم قَـْرنًا َ
آخ ِر َ
ْ َ
األرض" أي القرون ما دل سمكنهم أي الكفار احملك ،عنهم ادلتفهم عن حاذلم ،فعدل عن ذالك

اإليضاح ( 29ديسمرب )4102

االلتفات ىف القرآن الكرمي ـ دراسة حتليلية

422

بااللتفات عن الغيبة إذل اخلطاب دلا يف إيراد الفعلُت بضمَتي الغيبة من إّٔام احتاد مرجعيهما
وكون ادلثبت عُت ادلنف ،،فقيل ما دل سمكن لكم.73
اىم ربـُّ ُهم َشرابا طَ ُه ِ
ادلثال الثالث 5قول اهلل عز وجلَ  5و َس َق ُ ْ َ ْ َ ً
ً
ورا إ َّن َى َذا َكا َن لَ ُك ْم َجَزاءً

َوَكا َن َس ْعيُ ُك ْم َم ْش ُكوراً.74

ِ
ِ
ك ِمن د ِ
ون
صةً لَّ َ
ُ
ادلثال الرابع 5قول اهلل عز وجل 5إِ ْن أ ََر َاد النِ ُّ
َّيب أَن يَ ْستَنك َح َها َخال َ
ِِ
ُت .75 فيو التفات من اخلطاب إذل الغيبة بلفظ النيب مكررا تنويها بشأنو.76
الْ ُم ْؤمن َ
ومن حماسن االلتفات البديعية ما يف سورة الفاحتة فإن العبد إذا ذكره اهلل تعاذل وحده مث
ذكر صفاتو ألقى كل صفة منها تبعث على شدة اإلقبال وآخرىا" مالك يوم الدين" ادلفيد أنو
مالك األمر كلو يف يوم اْلزاء ،صمد من نفسو حامال ال يقدر على دفعو على خطاب من ىذه
صفاتو بتخصيصو بغاية اخلضوع واالستعانة يف ادلهمات واختَت لفظ الغيبة لإلشارة إذل احلمد
دون العبادة يف الًتبية ألنك حتمد نظَته وال تعبده ،فا ستعمل لفظ احلمد مع الغيبة ولفظ العبادة
مع اخلطاب لينسب إذل العظيم حال ادلخاطبة وادلواجهة ،ما ىو أعلى رتبة وذالك على وجو
التأديب وعلى رمو من ذالك جاء يف آخر السورة فقال " 5أنعمت عليهم "  .مصرحا بذكر النعم
وإسناد اإلنعام إليو لفظا فلما صار إذل ذكر الغضب حذف عنو لفظو فلم ينسبو إليو لفظا .وجاء
اللفظ متحركا عن ذكر الغاضب فلم يقل غَت الذين غضبت عليهم" تفاديا عن نسبة الغضب
إليو يف اللفظ حال ادلواجهة .ونكتة أخرى بالغية وىى أنو دلا ذكر من ىو حقيق باحلمد وأجرى
عليو الصفات العظيمة من كونو ربا للعادلُت ورمحانا ورحيما ومالكا ليوم الدين تعلق بادلعلوم عظيم
الشأن حقيق بأن يكون معبودا دون غَته مستعانا بو فخوطب بذالك لتميزه بالصفات ادلذكورة
تعظيما لشأنو حىت كأنو قيل 5إياك من ىذه صفاتو تص بالعبادة واالستعانة ال غَتك.77
ومن لطائفو  5التنبيو على أن مبتدأ اخللق وقصورىم عن حماضرتو وخماطبتو وقال5
حجاب العظمة عليهم فإذا عرفوه مبا ىو لو وتوسلوا بالقرب بالثناء عليو.
وختاما للقول فإن االلتفات يف القرآن الكرمي فسم من البالغة واألدب والفصاحة ويعد
ىذا من إعجاز القرآن الكرمي األديب الذي ىو أعلى وأروع جانب من جوانب اإلعجاز يف القرآن
الكرمي وقد ذكرنا لو بعض األنواع واألمثلة مراعيا ّٓال ادلقال يف آّلة العلمية .وااللتفات بأنواعها
وأقسامها ضمتاج إذل تأليف مستقل ورماول يف ادلستقبل إن شاء اهلل أن ذممع مجيع أقسامها
وزمرجها إذل منصة الشهود حىت يستفيد منو الطالب والباحثون.
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