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 د. يحيى بن عبدربه بن حسن الزهراني
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك ، وعظيم سلطانك ، 

معلم  اللهم يا ،نقول  ، ولك الحمد خير مما كالذي نقوللك الحمد 

إالّ ما  علم ليسبحانك ال إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ، 

تمان األكمالن ليم الحكيم ، والصالة والسالم األإنك أنت الع علمتني

وآله وصحبه على الرحمة المهداة ، والنعمة المسداة نبينا محمد 

 وسلم أما بعد :
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تاب كفإن كتاب ربنا ال تنتهي عجائبه وال تنقضي فرائده، إنه 

بيه نال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه أنزله هللا على 

ومصطفاه ليهدي به من الضالل وليخرج الناس من الظلمات إلى 

ْكرَ إِنَّا نَْحُن نَ النور تكفل هللا بحفظه إلى قيامة الساعة  ْلنَا الذ ِ نَّا  َوإِ زَّ

 [9]الحجر :.لَهُ لََحافُِظوَن 

ام إن الرسول عليه أفضل الصالة وأتم التسليم وصحابته الكر

عرفوا للقرآن حقه، ولذا كانوا ال يتجاوزون عشر آيات حتى 

عمل يحفظونها ويتعلمون ما فيها من خير وهدى ثم يعقبون ذلك بال

بما علموا، وهكذا سارت المسيرة حيث سار من أتي من بعدهم 

لهم  دانتوأثرهم حفظاً وتعلماً لكتاب هللا، ففتحوا به األمصار،  على

 بال شعوب األرض، ال بالسيف كما يزعم األفاكون والمارقون، كالّ 

ت، ظلماجعلوا نور هذا الكتاب العزيز أمامهم فأناروا به دياجير ال

مر  وأخرجوا الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وعلى

ام ما زال أهل البصيرة من المسلمين يكتشفون السنين واألعو

عجائب هذا الكتاب المبين، وال غرو فإنه كتاب رب األرباب 

 .-إنه كتاب هللا-ومسبب األسباب 

من  ن في هذا الزمانوالمتأمل فيما آلت إليه  أحوال المسلمي

أن  والتفرق والتشرذم وتكالب األعداء عليهم يوقنالذل والهوان 

رآن، البعد عن هداية الق -وال شك–بب هذا التخبط األمة تتخبط وس

 ومن عجب:

كااااااالعيل فااااااي البيااااااداء يقتلهااااااا 

 الظمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأ

 

والماااااااااء فااااااااوق  هورهااااااااا  

 محماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ول

 
كل  على وال يعني هذا القنوط والتسليم بالواقع المرير ، كال بل

تزال  بأنه لن –صلى هللا عليه وسلم  –مسلم أن يوقن بإخبار النبي 

ن طائفة من أمته على الحق منصورة ، ال يضرها من خذلها وال م

 عاداها إلى قيام الساعة .

وفي اعتقادي القاصر أن زمرة العلماء الصادقين تدخل في  

هذه الطائفة من باب األولية ، وقلت ) الصادقين ( ؛ألنه سواهم في 
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التعليم ، ما من جهة األمة كثير ممن يدعي العلم والعلم منه براء ، إ

 أو من جهة التطبيق .

 وهللا من وراء –وحين أتكلم عن مثل هذه القضية ؛ أقصد  

 الإثارتها وإيجاد الحلول لها ، وهي في األخير واقع  –القصد 

 . يخفى على أحد ممن يشتغل بالعلم

أن يتولى  =للخروج مما نحن فيه  وأحسب أن من الحلول  

هم عماد الناس في  »ف    لماء ربانيون ، تربية أبناء المسلمين ع

وهم فوق »الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، ولذلك قال مجاهد: 

، ألن األحبار هم العلماء. والرباني: الجامع إلى العلم « األحبار

والفقه البصر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية، وما يصلحهم 

 .(1)« في دنياهم ودينهم

على ما سبق فإن دراسة أساليب القرآن البيانية مما يعين وبناء 

تفننه،  » وجوًها من إعجازه ؛ وإ هار  على فهمه ، وبيان هدياته ،

وبداعة تنقالته من فن إلى فن بطرائق االعتراض والتذييل 

ا لثقل تكرار والتنظير، واإلتيان بالمترادفات عند التكرير تجنبً 

لتفات، وهو من أعظم أساليب التفنن الكلمة، وإكثاره من أسلوب اال

  (2).« عند العرب

وقد عقدت العزم على دراسة اسلوب االلتفات في القرآن 

 » : (3)سماه ابن األثير البالغي وألهمية هذا األسلوب الكريم ؛ 

ألن الشجاعة هي  »: ، ثم علَّل هذه التسمية بقوله« شجاعة العربية

يركب ما ال يستطيعه غيره، اإلقدام، وذاك أن الرجل الشجاع 

                                                

 ( .5/531تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل القرآن ط هجر ) (1)

محمد السيد جبريل:  -عناية المسلمين بإبراز وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم  (2)

40. 

الوزير ضياء الدين نصر هللا بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد أبو الفتح ،   (3)

من العلماء الكتاب ، الشافعي ، الموصلي ، الَجَزري ، الّشيباني ، ابن األثير ، 

، مصنّف "المثل السائر" و"الوشي المرقوم في نثر المنظوم" ،  المترسلين

سير  يُنظر : ن وستمائة.المتوفى سنة سبع وثالثي .الرسائل الرائعةوغيرهما من 

 .(72 /23أعالم النبالء ط الرسالة )
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ويتوّرد ما ال يتوّرده سواه، وكذلك هذا االلتفات في الكالم؛ فإن 

من  »وهو .(1) «اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغات 

األساليب البالغية العريقة في البيان القرآني إلعطاء كل مقام ما 

 .(2)« يناسبه من أفانين القول

البحث ليل مقصده استقصاء كل جوانب جدير بالذكر أن هذا 

 ائلفرد في رسهذا األسلوب الشريف في القرآن الكريم ؛ فهو قد أُ 

ند عيها علمية مطولة ؛ إنما المقصود ذكر أنواع االلتفات المتفق عل

 . فوائدهالعلماء ، مع ذكر بعض 

 : كانت خطته كالتالي وعليه فقد

 .المقدمة 

 : تعريف االلتفات . المبحث األول 

   في القرآن الكريم المبحث الثاني : أسباب االلتفات. 

  في القرآن الكريم وط االلتفات رالمبحث الثالث : ش. 

  في القرآن الكريم المبحث الرابع: أقسام االلتفات . 

  .الخاتمة 

 . المصادر والمراجع 

 . فهرس المحتويات 

 منهج البحث :

 ما واتبعت فيه قسمت البحث إلى مباحث بعد جمع المادة العلمية ،

 يُتبع عادة في البحوث من :

 عزو اآليات إلى مواضعها من القرآن الكريم . .1

تخريج األحاديث من مظانها األصلية ، والحكم عليها ؛ إالّ   .2

 إذا كان في الصحيحين فأكتفي بهما.

 ،ترجمة موجزة لبعض األعالم ، مستثنياً من ذلك الصحابة  .3

 م ويسر الوصول إلى تراجمهم ، وكذلكواألئمة األربعة لشهرته

 األعالم المقرونة باسم الكتب .
                                                

 (1/408) ، البن األثير المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (1)

 .250مباحث في التفسير الموضوعي:  (2)
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 توثيق النصوص الواردة في البحث . .4

 شرح ما يرد من مفردات غريبة .  .5

وساع وفي ختام هذه المقدمة أقول : هذا جهد المقل ، بذلت فياه ال

 ا أساألهواسأل هللا أن ينفعني به يوم أن ألقااه سابحانه ، كما ،والطاقة 

اً بعاز وأن يقار أعينناا جميعا أن ينفع باه كالم مان قَاَرأه ، –سبحانه  –

 اإلسالم والمسلمين، وما ذلك على هللا بعزيز.

 .وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبة وسلم

 

   

 

 

 : تعريف االلتفاتالمبحث األول: 

الااالم والفاااء » : -رحمااه هللا – (1): قااال اباان فااارس فييي الل يية

والتااااء كلماااة واحااادة تااادل علاااى اللاااي وصااار  الشااايء عااان جهتاااه 

المسااتقيمة . منااه لفاات الشاايء : لويتااه ا ولفاات فالناااً عاان رأيااه : أي 

 .)2(«صرفته ... ومنه االلتفات ا وهو أن تعدل بوجهك 

وتلفت إلى الشايء والتفات إلياه: صار  » وقال صاحب اللسان

 وجهه إليه ، قال: 

أرى الماااااااااوت  باااااااااين السااااااااايف 

 ً  والنطااااااااااااااااااااااااااع  كامنااااااااااااااااااااااااااا

 

يالحظنااااي ماااان حيااااث ماااا ا  

 أتلفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ت

 
أمر بترك االلتفات  وال يلتفت منكم أحد إالّ امرأتك  لى : اوقوله تع

 .(3) «، لئال يرى عظم ما ينزل بهم من العذاب 

                                                

أبو الحسن ، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ، من أئمة اللغة واألدب  (1)

البيان ، أصله من قزوين ، وأقام مدة في همذان ، ثم ، قرأ عليه جمع من أعيان 

انتقل إلى الري فتوفي بها سنة خمل وتسعين وثالث مائة . يُنظر : سير أعالم 

 ( .17/103النبالء )

 .958 ، البن فارس :معجم مقاييل اللغة  (2)

 .( 84 /2، البن منظور ) لسان العرب (3)
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واحد  مادة )لفت( تدور على معنىومما سبق نالحظ أن معاني 

  هو التحول واالنصرا  ؛ كما أشار إلى ذلك ابن فارس .

 

 

 

 

معناى االلتفاات عان قداماة  (1)ابن األصبع  نقل : في االصطالح

فّسر قدامة _ يعني ابان جعفار »  :فقال  –رحمه هللا  – (2)بن جعفر 

االلتفات  بأن قال : هو أن يكون المتكلم آخذاً في معنى فيعترضاه  –

ك فيه ، أو  ن أن راداً يرد عليه ، أو سائال يسأله عن ساببه ، شإما 

فيلتفت إليه بعد فراغه منه ،  فإما أن يجلي الشك فياه أو يككاده ، أو 

 .(3)«يذكر سببه 

المخاطباة إلاى هو انصرا  المتكلم عان :» (4)وقال ابن المعتز 

اإلخبار وعن اإلخبار إلى المخاطبة وما يشابه ذلاك . ومان االلتفاات 

 .  (5) «االنصرا  عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر

حفظه هللا ونفاع بعلماه  –أبو موسى   محمد بن محمدقال شيخنا 

 »:  هدَ قَاونَه( 637)ت:، بعد أن نقل كالم ابن األثير في خصائصه –

                                                

أبو محمد ، عبدالعظيم بن عبدالواحد بن  افر ابن أبي األصبع العدواني المصري  (1)

، اإلمام في األدب ، الشاعر المشهور ، توفي بمصر سنة أربع وخمسين وستمائة 

 ( . 19/5. يُنظر : الوافي بالوفيات ، للصفدي )

والفصحاء أبو الفرج ، قدامة بن جعفر بن زياد البغدادي ، كاتب ، من البلغاء  (2)

المتقدمين في علم المنطق والفلسفة ،  كان في أيام المكتفي باهلل العباسي ، وأسلم 

على يديه ، وتوفي ببغداد سنة سبع وثالثين وثالثمائة . يُنظر : اإلعالم ، 

 ( .5/191للزركلي )

 . 123 :تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  (3)

، عبدهللا بن محمد المعتز باهلل بن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد  أبو العباس (4)

العباسي ، الشاعر المبدع ، خليفة يوم وليلة ، ولد في بغداد ، وأُولع باألدب ، 

فكان يقصد فصحاء األعراب ويأخذ عنهم ، توفي سنة ست وتسعين ومائتين . 

 ( .24/153يُنظر : الوافي بالوفيات )

 . 123التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن : تحرير  (5)
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والمهاام فااي كااالم اباان األثياار أنااه يقااول إنااك تاارى الكااالم بهااذا الفاان 

ويتلفاتا... البالغي يلتفت ههنا وههناا وكاأن األسالوب حاّي يتحارك 

وقااد اشااتهر فااي تحديااد االلتفااات مااذهبان :مااذهب الجمهااور ا هااذا 

 .(1) ومذهب السكاكي

أمااا الجمهااور فيقولااون فااي تحديااده : إنااه التعبياار عاان معنااى  

بطريااق ماان الطاارق الثالثااة بعااد التعبياار عنااه بطريااق آخاار منهااا ، 

 والطرق الثالثة هي : التكلم والخطاب والغيبة.

ه أنا فالجمهور بقولهم : ) بعد التعبير عنه بطرياق آخار منهاا ( 

 أو خالفه ... ال يكون في أول الكالم سواء وافق مقتضى الظاهر 

ماا  أما السكاكي فيرى هذا التفاتااً ، نحاو قاول القائال : " ويحاك

 فعلت " وهو يخاطب نفسه ... 

ولهذا قالوا : إن كل التفات عند السكاكي التفاات عناد الجمهاور 

 .)2(«ير العكلمن غ

 

 

 

 

 

 

 

 :شروط االلتفات: المبحث الثاني

في برهانه ؛  شرطا االلتفات –رحمه هللا  –(3)أورد الزركشي 

 : وأنهما

                                                

أبو يعقوب سراج الدين يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي  (1)

الخوارزمي الحنفي ، عالم بالعربية واألدب ، ولد بخوارزم ، وتوفي بها سنة ست 

األديب  معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفةوعشرين وستمائة . يُنظر : 

(6/ 2846) . 

 .251 – 250 :خصائص التراكيب  (2)
، المصري ، محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي بدر الدين أبو عبدهللا ،   (3)



 7 

ر ألماي المنتقل إليه عائداً في نفل : أن يكون الضمير فأوالا 

 إلى المنتقل عنه

ا  ع حتى يمتنفي جملتين، أي كالمين مستقلين ، :أن يكونثانيا

 .بين الشرط وجوابه 

ن لقرآوفيه نظر فقد وقع في ا» :ثم تعقَّب الشرط الثاني بقوله

ي الم واحد وإن لم يكن بين جزأمواضع االلتفات فيها وقع في ك

 الجملة ،كقوله تعالى:

   َوِلقَائِِه ِ ْن َرْحَمتِي ئُِسوا مِ َك يَ ولَئِ أُ َوالَِّذيَن َكفَُروا بِآياِت َّللاَّ

 [.23]العكبوت :  َوأُولَئَِك لَُهْم َعذَاٌب أَِليمٌ 

َث فِي ْبعَ يَ ى َحتَّى َوَما َكاَن َربَُّك ُمْهِلَك اْلقُرَ وقوله تعالى :  

َها َرُسوالا يَتْلُو َعلَْيِهْم آيَاتِنَا َوَما كُ  َها َرى إِآل  َوأَْهلُ ِلِكي اْلقُ ا ُمهْ نَّ أُم ِ

 [.59]القصص: َظاِلُموَن 

ِ نَّبِ َها ِللَواْمَرأَةا ُمْؤِمنَةا إِْن َوَهبَْت نَْفسَ  :وقوله   ي 

إن وهبت : ير التقد إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك  :بعد قوله[، 50ب:]األحزا

شرط والجزاء كالم وجملتا ال إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك  أمرأة نفسها للنبي  

  . واحد

ِ  ْن ُدونِ َويَْوَم يَْحُشُرُهْم َوَما يَْعبُُدوَن مِ   :وقوله   ولُ  فَيَقُ َّللاَّ

  . [17]الفرقان:

راا  :وقوله  ِ  تُْؤِمنُوااا.لِ نَِذيروَ إِنَّا أَْرَسْلنَاَك َشاِهداا َوُمبَش ِ بِاَّللَّ

 (أرسلنا)أحدهما بين : وفيه التفاتان ؛ [ 9-8]الفتح : َوَرُسوِله 

 نهماوكل م (ورسوله) (أرسلناك)والثاني بين الكا  في  ، والجاللة

  .في كالم واحد

ْعَب الَِّذيَن َكفَُروا اَسنُْلِقي فِي قُلُوِب   :وقوله  ْشَرُكوا أَ َما بِ لرُّ

 [151]آل عمران:   بِاَّللَّ 

                                                                                                                        

ألف تصانيف كثيرة في ، المصنف المحرر ، العالمة ، العالم  ، اإلمام الشافعي.

وكانت وفاته في سنة ،  وهو عالم في الحديث والتفسير وجميع العلوم،  عدة فنون

 .(162 /2طبقات المفسرين للداوودي ). يُنظر :  أربع وتسعين وسبعمائة
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 فََمْن تَبِعََك ِمْنُهْم فَِإنَّ َجَهنََّم َجَزاُؤُكْم َجَزاءا َمْوفُوراا   :وقوله 

فيه أن يكون ضمير  (538الزمخشري )ت :وجوز [ 63]اإلسراء:

 .(1)جزاؤكم يعود على التابعين على طريق االلتفات

ِ   :وقوله ا يْرَجعُوَن فِيِه إِلَى َّللاَّ  على قراءة الياء َواتَّقُوا يَْوما

.»(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوائد االلتفات :: لثالمبحث الثا

أن الرجوع من  –رحمه هللا  - (538الزمخشري )ت :يرى 

إنما يستعمل للتفنن في الكالم  –اللتفات أي ا –الغيبة إلى الخطاب 

لنشاط السامع وإيقا اً نتقال من أسلوب إلى أسلوب تطرية واال

 .(3)لإلصغاء إليه 

وليل األمر » يقول :  –رحمه هللا  –لكن ابن األثير الجزري

ألن االنتقال في الكالم  – (538الزمخشري )ت :أي  –كما ذكره 

من أسلوب إلى أسلوب تطرية لنشاط السامع وإيقا اً لإلصغاء إليه 

ى أن السامع يمل من أسلوب واحد فينتقل إلى ، فإن ذلك دليل عل
                                                

فإن »  : ا هي456 /2في الكشا  –رحمه هللا  – عبارة الزمخشري (1)

قلت: أما كان من حق الضمير في الجزاء أن يكون على لفظ الغيبة 
: بلى ا ولكن التقدير : فإن جهنم ليرجع إلى )من تبعك ( ؟! قلُت 

جزاؤهم وجزاؤك ا ثم غلب المخاطب على الغائب فقيل جزاؤكم ، 

 . «ويجوز أن يكون للتابعين على طريق االلتفات
 ( .2/332البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ) (2)

 . (64 /1): الكشا   يُنظر (3)
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غيره ليجد نشاطاً لالستماع ، وهذا قَْدٌح في الكالم ال وصف له ، 

 (538)ت :الزمخشري ألنه لم كان حسناً لما مّل ، ولو سلّمنا إلى 

ما ذهب إليه لكان إنما يوجب ذلك في الكالم المطول ، ونحن نرى 

، ألنه قد ورد االنتقال من الغيبة إلى الخطاب األمر بخال  ذلك 

ومن الخطاب إلى الغيبة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم 

 ويكون مجموع الجانبين معاً يبلغ عشرة ألفا  أو أقل من ذلك .

في االنتقال من أسلوب  (538خشري )ت :الزمومفهوم قول  

قل لمنتإلى أسلوب إنما يستعمل قصداً للمخالفة بين المنتقل عنه وا

 أليه ال قصداً الستعمال األحسن .

وعلى هذا فإذا وجدنا كالماً قد استعمل في جميعه اإليجاز  

ولم ينتقل عنه أو استعمل فيه جميعه اإلطناب ولم ينتقل عنه ، وكان 

ينتقل فيه  هذا ليل بحسن إذا لمقلنا:ين واقعاً في موقعه كال الطرف

وما أعلم كيف ذهب فيه ، وهذا قول فيه مامن أسلوب إلى أسلوب،

مع معرفته بفن الفصاحة  (538الزمخشري )ت :على مثل 

 .(1)«والبالغة

والذي عندي في ذلك » ثم يبين رأيه في هذه المسألة بقوله :  

أن االنتقال من الخطاب إلى الغيبة أو من الغيبة إلى الخطاب ، ال 

يكون إالّ لفائدة اقتضته ا وتلك الفائدة أْمٌر وراء االنتقال من أسلوب 

ال تحدّ بحدٍّّ وال تضبط بضابط ا لكن يشار إلى أسلوب ، غير أنها 

 .(2)« ع منها ليقاس عليها غيرهاإلى مواض

ما ذهب إليه الزركشي في برهانه  –وهللا أعلم  –والحق  

اعلم أن لاللتفات فوائد عامة وخاصة ، فمن العامة » حيث قال : 

التفنن واالنتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر لما في ذلك من تنشيط 

 السامع ، واستجالب صفائه ، واتساع مجاري الكالم ، وتسهيل

                                                

 .( 409/  1)المثل السائر في الكاتب والشاعر  (1)

 السابق. رالمصد (2)
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الوزن والقافية شعراً ونثراً ... وأما الخاصة فتختلف باختال  

 .(1)«محآله ومواقع الكالم فيه على ما يقصده المتكلم 

وهو بهذا القول يجمع بين األقوال ، فيرى أن قول  

ابن  يدخل في الفوائد العامة ، وما ذهب إليه (538الزمخشري )ت :

  الجزري يكون منضوياً تحت الفوائد الخاصة .

ه أذكر منها ما ذكر ، سبق كثيرة والفوائد الخاصة على ما 

 : الزركشي وغيره

ِ  قصد تعظيم شأن المخاطب كما في قوله تعالى:  .1  اْلَحْميُد َّلِلَّ

ِ اْلعَالَِمينَ  مد مواله بقولاه حالعبد إذا افتتح  فإن[ 7-1] الفاتحة : َرب 

:  ِ سه التحارك الدال على اختصاصه بالحمد وجد من نف  اْلَحْمُد َّلِلَّ

ِ اْلعَيالَ  :ياه ساابحانه ، فاإذا انتقال إلااى قولاهلإلقباال عل الاادال  ِمينَ َرب 

ْحَمِن   :ته لجميعهم قوى تحركه ، فإذا قال ربوبيعلى  ِحيِم االرَّ  ليرَّ

 ك عندهتزايد التحر وحقيرتاالدال على أنه منعم بأنواع النعم جليلها 

يِن ، فاإذا وصال إلاى : ات الدالااة وهاو خاتماة الصاف َماِليِك يَيْوِم اليد ِ

لياه ع اإلقباالقربة ، ويتقن  فيتأهبعلى أنه مالك األمر يوم الجزاء 

 بتخصصه بغاية الخضوع واالستعانة في المهمات .

ُد َوإِيَّياَك إِيَّياَك نَْعبُي ثم انتقال خطااب الغائاب إلاى الحاضار فقاال :  .2

    نَْستَِعيُن 
بة إلى التعظيم حال المخاطبة والمواجهة على ما هو أعلى رت ينسب 

 طريق التأدب .عن 

عَْميَت الَّيِذيَن أَنْ  وعلى نحاو مان ذلاك جااء آخار الساورة فقاال :  

ً  مصرحاً بذكر المنعم وإلسناد اإلنعام  َعلَْيِهمْ   ا ولم يقال ) إليه لفظا

صااراط الماانعم علاايهم ( فلمااا صااار إلااى ذكاار الغضااب روى عنااه 

اضب الغضب في النسبة إليه لفظاً وجاء باللفظ متحرفاً عن ذكر الغ

فلم يقل ) غير المغضوب غضبت عليهم ( تفادياً عن نسبة الغضاب 

 في اللفظ حال المواجهة .

                                                

 .( 391 -390 /3 ) البرهان في علوم القرآن(1)
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نبيااه علااى مااا حااق الكااالم أن يكااون وارداً عليااه ، كقولااه الت  .3

، [22:]يل عُونَ ْيِه تُْرجَ َوَما ِلَي ال أَْعبُُد الَِّذي فََطَرنِي َوإِلَ  تعالى : 

كاالم ومالكم ال تعبدون الذي فطركم ( ولكنه أبارز الأصل الكالم :) 

في معرض المناصحة لنفساه ، وهاو يرياد مناصاحتهم ليتلطاف بهام 

لاك أنه ال يرياد لهام إالّ ماا يرياد لنفساه ثام انقضاى غرضاه ذ ويريهم

الم ومقتضاياً ليدل على ما كان من أصل الك َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ  قال :

 ب ُِكْم فَاْسيَمعُونِ إِن ِي آَمْنُت بِرَ  له ، ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال : 

 :[. 25]يل 

 للماتكلم فياأتي باهأن يكون الغرض به التتميم لمعنى مقصاود  .4

محافظااة علااى تتماايم مااا قصااد إليااه ماان المعنااى المطلااوب ، كقولااه 

ُكنَّيا ُمْرِسيِليَن  نَا إِنَّاْن ِعْندِ فِيَها يُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكيٍم . أَْمراا مِ  تعالى :

 [ .6-4دخان : ]ال . َرْحَمةا ِمْن َرب َِك إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلعَِليمُ 

أصاال الكااالم : ) إنااا كنااا مرساالين رحمااة منااا ( ولكنااه وضااع  

الظاااهر موضااع المضاامر لإلنااذار بااأن الربوبيااة تقتضااي الرحمااة 

صاالى هللا عليااه  –للمربااوبين للقاادرة علاايهم ،أو لتخصاايص النبااي 

، ثام  بالذكر أو اإلشارة إلى الكتاب إنما هو إلياه دون غياره –وسلم 

ضوع موضع المضمر للمعنى التفت بإعادة الضمير إلى الرب المو

 المقصود من تتميم المعنى .

ي اْلفُْليييِك َحتَّيييى إِذَا ُكْنيييتُْم فِييي قصاااد البالغاااة ، كقولاااه تعاااالى :  .5

ياارهم حااالهم كأنااه يااذكر لغ[22]يااونل: َوَجييَرْيَن بِِهييْم بِييِري ٍ َطي ِبَييةٍ 

لاى والتقبايح لهاا ، إشاارة مناه ع لتعجب منها ويستدعي منه اإلنكاار

لحق اة إلى أن ما يعتمدونه بعد البغي في األرض بغير سبيل المبالغ

 مما ينكر ويقبح .

ُ الَّيِذي  قصد الداللاة علاى االختصااص ، كقولاه تعاالى : .6 َوَّللاَّ

ا فَُسْقنَاهُ إِلَى بَلَدٍ  يَاَح فَتُثِيُر َسَحابا ْرَض َمي ِيٍت فَََْحيَْينَيا بِيِه األَ  أَْرَسَل الر ِ

فإناه لماا كاان َساَوق الساحاب [ 9]فااطر : النُُّشورُ بَْعَد َمْوتَِها َكذَِلَك 

إلى البلد الميت وإحياءاألرض بعاد موتهاا باالمطر داالً علاى القادرة 
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يقدر عليها غيره ، عادل عان لفاظ الغيباة إلاى الاتكلم  الباهرة التي ال

 ( .و)أَْحيَْينَا فَُسْقنَا(ألنه أدخل في االختصاص ودل عليه )

ثُييمَّ اْسييتََوى إِلَييى السَّييَماِء  الى : قصااد االهتمااام ، كقولااه تعاا .7

ا قَالَتَييا أَتَْينَييا َي ُدَخيياٌن فَقَيياَل لََهييا َوِليي َ َوِهيي ا أَْو َكْرهييا ْرِض ائْتِيَييا َطْوعييا

َسْبَع َسَماَواٍت فِي يَْوَمْيِن َوأَْوَحى فِي ُكيل ِ َسيَماٍء  فَقََضاُهنَّ .  َطائِِعينَ 

ا ذَِلييَك تَْقييِديُر اْلعَِزيييِز  ْنيَا بَِمَ ييابِيَ  َوِحْفظييا أَْمَرَهييا َوَييَّنَّييا السَّييَماَء الييدُّ

أَْوَحيى( ( و)قََضياُهنَّ فعدل عن الغيبة في )[12-11]فصلت : اْلعَِليمِ 

ْنيَا)َوَييَّنَّا السَّ  إلى التكلم في ( لالهتمام باإلخبار عان نفساه ،  َماَء الدُّ

فإناه تعاالى جعال الكواكاب فاي ساماء الادنيا للزيناة والحفاظ ، وذلااك 

ألن طائفااة اعتقاادت فااي النجااوم أنهااا ليساات فااي سااماء الاادنيا  وأنهااا 

ليست حفظاً وال رجوماً ا فعدل إلى التكلم واإلخبار عن ذلاك لكوناه 

 يب الفرقة المعتقدة بطالنه .مهماً من مهمات االعتقاد ولتكذ

ْحَمُن َولَيداا   : كقوله تعالى ، قصد التوبيخ .8 َوقَالُوا اتََّخيذَ اليرَّ

اا  . ا إِد  عاادل عاان الغيبااة إلااى [ 89-88]مااريم :   لَقَييْد ِجئْييتُْم َشييْيئا

الخطاااب للداللااة علااى أن قائاال مثاال قااولهم ينبغااي أن يكااون ُموبخاااً 

علااى هااذا أخباار عنااه بالحضااور  وُمنكااًر عليااه ، ولمااا أراد تااوبيخهم

اا فقال : ) ا إِد  ( ألن تاوبيخ الحاضار أبلاغ فاي اإلهاناة لاه لَقَْد ِجئْتُْم َشْيئا
(1). 

إلى غيار ذلاك مان الفوائاد التاى تظهار جلياة لمان تادبر القارآن 

 –حفظه هللا  –وذهنه ، وكما يردد شيخنا)ابو موسى (  هواعمل فكر

 «.تتدبر إن شر  الوقو  على الكالم أن» :مقولة

 

 

 

 

 

                                                

 :، أحمد مطلوبا وأساليب بالغية  (395 – 392 /2): البرهان  يُنظر (1)

277 – 279 . 
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 أقسام االلتفات:المبحث الرابع :

وااللتفات :» -حفظه هللا ونفع بعلمه  –يخنا)أبو موسى ( شقال  

فاااي  –حفظاااه هللا  -وقاااال (1)« عناااد الجمهاااور يتضااامن سااات صاااور

الحاق بعاض الدارساين التعبيار عان  » : موضع آخر من خصائصاه

الماضااي بالمضااارع والتعبياار عاان المضااارع بالماضااي أو األماار ، 

ومااا شااابه هااذا التصاار  بباااب االلتفااات ، مالحظااين كمااا ياارجح 

العلوي _ هو العدول من أسلوب في الكالم إلى أسلوب آخر مخالف 

لألول ، وقال : ) وهذا أحسن من قولناا : هاو العادول مان غيباة إلاى 

خطااب ، وماان خطاااب إلااى غيبااة ؛ ألن األول يعاام سااائر االلتفاتااات 

كلها ، والحد الثاني إنما هو مقصور على الغيبة والخطاب ال غير ، 

والشك أن االلتفات قد يكون من الماضي إلاى المضاارع وقاد يكاون 

 على عكل ذلك فلهذا كان الحد األول هو أقوى دون غيره (.

، وهااذا الااذي يقولااه ده مااذهبان وقااد قلنااا : إن المشااهور فااي حاا 

 .(2)«  العلوي خال  المشهور وقد ذكره ابن األثير

وادع ماا  سو  أذكر األقسام التي اتفاق الجمهاور عليهاا يهوعل 

 .ألحق بااللتفات وليل منها على رأيهم 

 : األولى : االنتقال من التكلم إلى الخطاب ال ورة

يه السامع وبعثه على االستماع حيث أقبل المتكلم عل ووجه حثم 

 واهتم به. 

فاي حكاياة مقالاة الرجال الماكمن الاذي كاان  : ومنه قولاه تعاالى

َوَجياَء ِميْن أَْقَ يى اْلَمِدينَيِة  : قاال،  يدعو قومه مان أهال )أنطاكياة(

اتَّبِعُييوا َمييْن ال يَْسييََلُُكْم  َرُجيٌل يَْسييعَى قَيياَل يَييا قَييْوِم اتَّبِعُييوا اْلُمْرَسييِليَن 

                                                

 . 251 :خصائص التراكيب  (1)

 . 262 :خصائص التراكيب  (2)
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 َوَما ِلَي ال أَْعبُُد الَِّذي فََطَرنِي َوإِلَْيِه تُْرَجعُيونَ  أَْجراا َوُهْم ُمْهتَُدوَن 
 [.22-20]يل:

محلااالً ومبيناااً االلتفااات فااي هااذه  -نفااع هللا بعلمااه  -قااال شاايخنا 

فجااء بكالماه علااى  ،( َوَميا ِلييَي ال أَْعبُيُد الَّيِذي فََطَرنِيييقاال )» : اآلياة

وكاان الساياق أن يقاول : َوإِلَْييِه تُْرَجعُيوَن( طريقة التكلم ، ثم قاال : )

وإليه أرجع ، لكنه جاء على طريق االلتفات ، وفيه شدة تحاذير لهام 

وتنبيه إلى أنهم صائرون إلى هللا وراجعون إليه ، وال يتاأتى هاذا لاو 

بصاايرورتهم إلااى ماان قااال : وإليااه ارجااع ، االلتفااات فيااه مااواجهتهم 

يكفرون به ، وكأنه يقول لهم: كياف ال تتقاون مان ياكول أماركم إلياه 

 .(1)«وتسألون بين يديه

ْضييعَفُوَن انُوا يُْستَ َوأَْوَرثْنَييا اْلقَييْوَم الَّييِذيَن َكيي ومنااه قولااه تعااالى : 

ييي َمَشييياِرَق األْرِض َوَم َاِربََهيييا الَّتِيييي بَاَرْكنَيييا فِيَهيييا ب ِيييَك ُت رَ ْت َكِلَميييَوتَمَّ

رْ  ْ يينَُع ا َكيياَن يَ نَييا َميياْلُحْسيينَى َعلَييى بَنِييي إِْسييرائيَل بَِمييا َصييبَُروا َوَدمَّ

 [ .137] أألعرا :فِْرَعْوُن َوقَْوُمهُ َوَما َكانُوا يَْعِرُشونَ 

والتفت من الاتكلم » :  ه(1270ت:)–مه هللا رح –قال األلوسي      

 ألن ماا، قاال الطيباي  على ما ( َرب ِكَ :)إلى الخطاب في قوله سبحانه

قبلاه مان القصاص كاان غيار معلاوم لاه صالى هللا تعاالى علياه وساالم 

وأما كونه جل شاأنه منجازا لماا وعاد ومجرياا لماا قضاى وقادر فهاو 

معلوم له عليه الصالة والسالم وذكر في الكشاف أناه ادماج فاي هاذا 

 .(2) «أنه ستتم كلمة ربك في شأنك أيضا االلتفات

           

 : الثانية: من التكلم إلى ال يبة ال ورة 

متكلم وقصده من السامع ووجهه أن يفهم السامع أن هذا نمط ال

، وأنه فاي كالماه لايل ممان يتلاون ويتوجاه ا فيكاون حضر أو غاب

                                                

 . 251 :خصائص التراكيب  (1)
/  9لأللوسي ) ، العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن  (2)

54- 55 ). 
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المضمر ونحاوه ذا لاونين ، وأراد باالنتقاال إلاى الغيباة اإلبقااء علاى 

 .(1)المخاطب ، فالغيبة أروح له 

ِليَييَُْكلُوا ِمييْن ثََمييِرِه َوَمييا َعِملَتْييهُ أَْيييِديِهْم  هللا تعااالى :ومنااه قااول 

وأصله  » :( 538الزمخشري )ت :قال [ ، 35]يل: أَفَال يَْشُكُرونَ 

من ثمرنا كما قال وجعلنا وفجرنا فنقل الكاالم مان الاتكلم إلاى الغيباة 

 .(2) «على طريقة االلتفات

ا َولَييئِِن اتَّبَْعييَت َوَكييذَِلَك  ومنااه قولااه تعااالى: ا َعَربِي ييا أَْنَزْلنَيياهُ ُحْكمييا

ٍ َوال َواقٍ  ِ ِميْن َوِليي   أَْهَواَءُهْم بَْعَد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْليِم َميا لَيَك ِميَن َّللاَّ
 » : ه( 982)ت: -رحماااااه هللا– قاااااال أباااااو الساااااعود[37]الرعاااااد :

 ،وااللتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد االسم الجليل لتربية المهاباة 

ال يكون إلها حتاى يكاون معباودا وحتاى يكاون خالقاا  :قال األزهري

 .(3)« ورازقا ومدبرا 

ييْن َخلَييَق اأْلَْرضَ  ومنااه قولااه تعااالى : اِت َوالسَّييَماوَ  تَْنييِزيالا ِممَّ

ْحَمُن َعلَى اْلعَْرِش  ِت َوَما فِي لسََّماَوافِي ا اْستََوى . لَهُ َما اْلعُلَى . الرَّ

لَيُم ْوِل فَِإنَّيهُ يَعْ ْر بِياْلقَ تَْجَهي اأْلَْرِض َوَما بَْينَُهَما َوَما تَْحَت الثََّرى . َوإِنْ 

ُ ال إِلَهَ إاِل  ُهَو لَهُ اأْلَ  رَّ َوأَْخفَى . َّللاَّ  [.6-4]طه: نَىاُء اْلُحسْ ْسمَ الس ِ

واالنتقااال ماان » :ه( 685)ت: –ه هللا رحماا –قااال البيضاااوي 

التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكالم وتفخايم المنازل مان وجهاين إساناد 

إنزالاااه إلاااى ضااامير الواحاااد العظااايم الشاااأن ونسااابته إلاااى المخاااتص 

بصااافات الجاااالل واإلكااارام والتنبياااه علاااى أناااه واجاااب اإليماااان باااه 

 .(4)«واالنقياد له من حيث أنه كالم من هذا شأنه

                                                

، وأساليب بالغية  383( – 382/  2في علوم القرآن ):البرهان  يُنظر (1)

: 280 . 

 .(322 /3)الكشا   (2)
، ألبي  تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (3)

 ( .5/26السعود )

 ( .4/41) أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير البيضاوي =  (4)
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ِ َوَرُسييولِ قااول هللا تعااالى : ومنااه  ِذيَن ِه إِلَييى الَّييبَييَراَءةٌ ِمييَن َّللاَّ

ٍر َواْعلَُميوا ةَ أَْشيهُ ْربَعَ أَ َعاَهْدتُْم ِمَن اْلُمْشِرِكيَن . فَِسيُحوا فِي اأْلَْرِض 

َ ُمْخِزي ِ َوأَنَّ َّللاَّ  [ .2-1التوبة :] افِِريناْلكَ  أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َّللاَّ

في روح المعاني ه( 1270)ت: –رحمه هللا  –األلوسي  ردأو 

التفاات ثام »  :؛ قولاه صااحب الكشاا  عناد هاذه اآلياات  ه، ما ذكار

َ ) من التكلم إلى الغيبة في ِ َوأَنَّ َّللاَّ ، ( َواْعلَُموا أَنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي َّللاَّ

وفااي هااذا االلتفااات بعااد االلتفااات ،  (غياار معجاازي وإنااي) واألصاال

لألمار  موتعضايه، وتفخيم للشاأن ، األول افتنان في أساليب البالغة 

الَّيِذيَن ) :ثم يتلوا هذا االلتفات العود إلى الخطاب في قوله سبحانه ، 

قااال األلوسااي . «  الااخ وكاال هااذا ماان حساانات الفصاااحة (َعاَهييْدتُْم 

» : الساااابق  (538ت :الزمخشااري ) ه( ؛ متعقبًااا لقاااول 1270)ت:

 .(1)« وال يخفى ما فيه من كثرة التعسف

َرب ِيَك ثََر . فََ يل ِ لِ إِنَّيا أَْعَطْينَياَك اْلَكيوْ   قولاه تعاالى: ومنه قوله تعالى 

 [ .2-1]الكوثر: َواْنَحْر 

فجاء الكالم على طريقاة الاتكلم ثام انتقال إلاى الغيباة فاي قولاه  

( ومقتضى الظاهر أن يقو : فصل لنا ، وفيه إشارة إلاى فََ ل ِ ِلَرب ِكَ )

حثه على الصالة ألنها لربه الذي رعااه وربااه ، فكأناه يقاوي داعاي 

 .(2)الصالة بذكر ربه 

نَياهُ فِيي نَّيا أَْنَزلْ إِ حم . َواْلِكتَياِب اْلُمبِييِن .  ومثله قول هللا تعالى:

اا ِميْن ٍر َحِكييٍم . أَْميرُكيلُّ أَْمي ْفيَرقُ لَْيلٍَة ُمبَاَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمْنيِذِريَن . فِيَهيا يُ 

. لسَّييِميُع اْلعَِليييمُ هُ ُهيَو ا إِنَّييِعْنيِدنَا إِنَّييا ُكنَّيا ُمْرِسييِليَن . َرْحَميةا ِمييْن َرب ِيكَ 

 [.6-1الدخان :]

إِنَّيا أَْنَزْلنَياهُ فقد جرى األسلوب كما ترى علاى طريقاة الاتكلم ) 

 الغيبااة فقااال:) ... ( ثاام أنتقاال إلااى طريقااة ِمييْن ِعْنييِدنَا...  ... إِنَّييا ُكنَّييا

وكان مقتضى  اهر السياق أن يقول : رحماة مناا  َرْحَمةا ِمْن َرب َِك (

                                                

 ( .10/340تفسير األلوسي )(1)

/  2 في علوم القرآن ) ا والبرهان 252 التركيب :  خصائصيُنظر:  (2)

383 ). 
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وهاو  –صلى هللا عليه وسالم  –، ولكن االنتقال هيأ خطاب الرسول 

المنزل عليه الكتااب ، ولاو قاال : رحماة مناا ا لماا كاان هنااك سابيل 

( ناسابها َرْحَميةا ، ثم إنه لّماا قاال ) -صلى هللا عليه وسلم  -إلى ذكره 

 .(1)ذكر الرب ، ألنه يشير إلى معنى التربية والرفق والعناية 

ِ  اُس إِن ِييقُْل يَا أَيَُّهيا النَّي ومنه قول هللا تعالى: ْم  إِلَيْيكُ َرُسيوُل َّللاَّ

ا الَِّذي لَهُ ُمْلُك السََّماَواِت واألرض ال إِلَهَ  يِيي َويُِمييُت ُهَو يُحْ   إاِلَجِميعا

ِ الَّ  ي  ِ اأْلُم ِ ِ َوَرُسوِلِه النَّبِي  ِ َوَكِلَماتِ ْؤِمُن بِ ِذي يُ فَآِمنُوا بِاَّللَّ ِه َواتَّبِعُيوهُ اَّللَّ

  ُدونَ لَعَلَُّكْم تَْهتَ 
 [ .158] األعرا  :

ِ كما ترى على طريقة الاتكلم ) جرى األسلوب  إِن ِيي َرُسيوُل َّللاَّ

ِ َوَرُسيوِلهِ ( ثام انتقال إلاى طريقااة الغيباة: )إِلَيْيُكمْ  ( وكااان  فَيآِمنُوا بِياَّللَّ

مقتضى  اهر األسلوب أن يقول : فآمنوا باهلل وبي ا وااللتفاات إلاى 

ِ الَّيِذي االسم الظاهر هيأ إلى األوصا  المذكورة بعده ) يي  ِ اأْلُم ِ النَّبِيي 

ِ َوَكِلَماتِهِ  ( ،وهي أوصا  مهماة فاي الساياق ألنهاا تحاث  يُْؤِمُن بِاَّللَّ

يادعوهم  –علياه وسالم صلى هللا  –على االيمان به ، وكان الرسول 

إلى تصديقه ، ال لذاته ولكن لهذه األوصا  ، أي كونه رساوالً أميااً 

ا وهاذه األوصاا  تتضاامن نوعااً مان البرهااان علاى رساالته ألن مااا 

يخباااارهم بااااه ماااان وحااااي السااااماء ولاااايل ماااان معارفااااه المحصاااالة 

  .(2)بالقراءة

 ومن تأمل كالم هللا حاق التأمال ا وماا ساطره نجاوم هاذه األماة

ب علمائها  فاي تفسايره ، فإناه سايجد الكثيار والكثيار مان العجائا من

 أختم بمثال من الشعر.والفرائد ، ولكي ال يطول بي المقام 

ومثلااه ماان الشااعر ... قااول » -رفااع هللا قاادره  –قااال شاايخنا  

  :الحصين بن الحمام في مفضليته ) من الطويل (

وأنجااااااين ماااااان أبقااااااين منااااااا  

 بخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طة

 

وإن كان من العذر لم يدنل  

 مكلما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 .158(خصائص التركيب :  1)

 . 253 – 252: التراكيبخصائص  (2)
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 أبى البن سلمى أنه غير خالد

 

م القى المنايا أّي ص ر   

 تيمما

 
 فلساا ت بمبتاااع الحياااة  بساابة

 

 م ااا ن رهبااا ة العااا ي  سلااا ما 

البيت األول يصف خيلهم وقد نجت من بقي منهم فاي معاركتهم  

ل يقتاالظافرة ... وقوله ) بخطه من العاذر( أراد مان بقاي مانهم ولام 

يادنل  في هذه الحرب فقد أبلى بالء يعذر فيه فال يالم على بقائه فلم

 ً  من جراحه . وإن كان مكلما

قااال: )أبااى الباان ساالمى ( وهااو يريااد نفسااه ، وكااان قااد ذكرهااا  

بضمير جماعة المتكلماين فاي قولاه :) مان أبقاين مناا ( ، ولكناه نقال 

مام ويروي لنا الحديث إلى الغيبة لخيل بذلك أنه يحدثنا عن فارس ه

قصة شجاعته العجيبة ، ثم رجع إلى نفسه واستمر الحديث عنها في 

البيت الثالث : ) فلست بمبتاع الحياة ( ، وطريقة التكلم فيه هي التي 

  .(1)تتسع لفيض شعوره واعتزازه بفضائله 

 الثالثة :االلتفات من الخطاب إلى التكلم : ال ورة 

 »في البرهاان:ه( 794)ت: –رحمه هللا  - قال الزركشي       

ْنيَا   :كقوله  إِنَّيا  .فَاْقِض َما أَْنَت قَياٍض إِنََّميا تَْقِضيي َهيِذِه اْلَحيَياةَ اليدُّ

وهذا إنما يتمشى على قول من لم يشترط [73-72]طه : آَمنَّا بَِرب ِنَا

أن يكااون المااراد بااللتفااات واحاادا فأمااا ماان اشااترطه فااال يحساان أن 

ُُ َمْكيراا إِنَّ ُرُسيلَنَا :الىويمكن أن يمثل بقوله تع يمثل به ُ أَْسيَر قُِل َّللاَّ

علااى أنااه ساابحانه ناازل نفسااه [ 21]يااونل : يَْكتُبُييوَن َمييا تَْمُكييُروَن 

 .(2)« منزلة المخاطب

ومنااه قااول »:  –رفااع هللا منزلتااه فااي الاادارين  –قااال شاايخنا 

 علقمة بن عبدة ) من الطويل ( :

الحساااان طحاااا باااك قلاااب فاااي 

 طاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروب

 

 

 

 

 

 بعيد الشباب عصر حان مشيب  

 

 

 

 

 

 

يكلفناااااي ليلااااااى وقااااااد ش اااااا ط 

 وليهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 

 وعاااادت عاااواد بينناوخط ااا وب 

 

                                                 

 . 253 التراكيب :  خصائص (1)
 . (2/383البرهان في علوم القرآن ) (2)
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قوله:) طحا بك قلب ( معناه ذهب بك وأتلفك ، وقوله : ) شّط 

وليها( أي : بعد قربها ، والشاهد فيه : أن الكالم جرى في البيت 

م أنتقل إلى )طحا بك قلب ( ،ثاألول على طريق الخطاب في قوله 

التكليف وحسن هذا االنتقال هو أن  ( :) يكلفنيطريق التكلم في قوله

بليلى والحال كما وصف مقطع مهم من مقاطع المعنى ووقوعه 

على نفسه وقوعاً واضحاً ومباشراً مما يقوي به الكالم ،قال 

ملك غسان واستعطاه وسأله  –يعنى علقمة  –المرصفي : وقد مدح 

مع طلب الجائزة أن يمن على أخيه شاس بن عبدة وكان أسيراً عند 

الملك ، ولم يكتف بهذا بل طلب الجائزة ألخيه وكل ذلك في 

 .(1)«قصيدته التي مطلعها : طحا بك قلب 

  : ال ورة الرابعة:االلتفات من الخطاب إلى ال يبة

ا َمييْدُحوراا اْخييُرْ  ِمْنَهييمنااه قولااه تعااالى :  عَييَك  لََمييْن تَبِ ا َمييْذُءوما

 [ .18  :. ]األعرانَّ َجَهنََّم ِمْنُكْم أَْجَمِعينَ ألْم ِمْنُهْم 

 ) فأمااا قولااه » : ه(597ت:)–رحمااه هللا  –قااال اباان الجااوزي 

 ألناهالهااء والمايم عائادتان علاى ولاد آدم  :فقال ابان االنبااري (ِمْنُهمْ 

ْرنَاُكْم   :حين قاال  كاان  ، [11]األعارا  : َولَقَيْد َخلَْقنَياُكْم ثُيمَّ َصيوَّ

فجعلهاام  (لََمييْن تَبِعَييَك ِمييْنُهمْ ) :مخاطبااا لولااد آدم فرجااع إلاايهم فقااال 

والعاارب ترجااع  ؛غااائبين ألن مخاااطبتهم فااي ذا الموضااع توقااع لبسااا

 . (2)«من الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى الخطاب

ييا َوَعييعَتَْها قَالَييْت َرب ِ ومنااه قولااه تعااالى :   تَُها إِن ِييي َوَعييعْ  فَلَمَّ

ُ أَْعلَييُم بَِمييا َوَعييعَْت َولَييْيَ  الييذَّكَ  ْيتُهَ وَ أْلُْنثَى ُر َكيياأُْنثَييى َوَّللاَّ ا إِن ِييي َسييمَّ

يَّتََها ِمَن الشَّي جِ ْيطَ َمْريََم َوإِن ِي أُِعيذَُها بَِك َوذُر ِ ]آل عماران   يمِ اِن اليرَّ

:36.] 

وقااااار  » ه( :982)ت: –رحماااااه هللا  –قاااااال أباااااو الساااااعود  

علاى صايغة الاتكلم ماع االلتفاات مان الخطااب إلاى الغيباة  (َوَععَتُ )

إ هارا لغاية اإلجالل فيكون ذلك منها اعتاذارا إلاى هللا تعاالى حياث 

                                                

 . 254 التراكيب :  خصائص (1)
 ( .3/178زاد المسير في التفسير ، البن الجوزي ) (2)
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أتت بمولاود ال يصالح لماا نذرتاه مان السادانة أو تسالية لنفساها علاى 

هللا تعااالى فيااه ساارا وحكمااة ولعاال هااذه األنثااى خياار ماان معنااى لعاال 

 .(1)«الذكر فوجه االلتفات حينئذ  اهر

ِخيِذي ْحيِل أَِن اتَّ َوأَْوَحى َربَُّك إِلَى النَّ ومثله قول هللا عز وجل:  

ييا يَْعِرُشيي ا َوِمييَن الشَّييَجِر َوِممَّ ْن ُكييل ِ ِميي ثُييمَّ ُكِلييي .وَن ِمييَن اْلِجبَيياِل بُيُوتييا

َراٌب ُمْختَِليٌف ونَِهيا َشيْن بُطُ الثََّمَراِت فَاْسلُِكي ُسبَُل َرب ِِك ذُلاُلا يَْخيُرُ  ِمي

ْوٍم ةا ِلقَييييييييأَْلَوانُيييييييهُ فِييييييييِه ِشييييييييفَاٌء ِللنَّييييييياِس إِنَّ فِيييييييي ذَِلييييييييَك آَليَييييييي

 [ .69-68النحل:.]يَتَفَكَُّرون

رجاااوع مااان  هاااذا » : -رحماااه هللا  -ه(606الااارازي )ت:قاااال 

ل أن المقصود من ذكر هذه األحاوا :الخطاب إلى الغيبة والسبب فيه

أن يحتج اإلنساان المكلاف باه علاى قادرة هللا تعاالى وحكمتاه وحسان 

لنحال تدبيره ألحوال العالم العلوي والسفلي فكأنه تعالى لما خاطب ا

بمااا ساابق ذكااره خاطااب اإلنسااان وقااال إنااا ألهمنااا هااذا النحاال لهااذه 

 . هالعجائب ألجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان

ُمْؤِمنُييييوَن لَييييْوال إِْذ َسييييِمْعتُُموهُ َظيييينَّ الْ  ومنااااه قولااااه تعااااالى : 

 [ .12النور :. ]بِينٌ ْفٌك مُ َواْلُمْؤِمنَاُت بََِْنفُِسِهْم َخْيراا َوقَالُوا َهذَا إِ 

إِْذ ) هالّ : (لَْوال)» :  -رحمه هللا  –ه( 685)ت:قال البيضاوي  

بالاذين ماانهم  (اْلُمْؤِمنَيياُت بََِْنفُِسيِهْم َخْييراا َسيِمْعتُُموهُ َظينَّ اْلُمْؤِمنُيوَن وَ 

 َوال تَْلِمييُزوا أَْنفَُسييُكْم  :تعااالى هكقولاا،ماان المااكمنين والمكمنااات 

وإنما عادل فياه مان الخطااب إلاى الغيباة مباالغ فاي [11]الحجرات :

التوبيخ وإشعارا بأن اإليماان يقتضاي  ان الخيار باالمكمنين والكاف 

 .(2)«الطاعنين عنهم كما يذوبهم عن أنفسهمعن الطعن فيهم وذب 

ِ  ذَِلُكييْم بِييََنَُّكُم اتََّخييْذتُمْ   ومنااه قولااه تعااالى :   ُهييُزواا آيَيياِت َّللاَّ

ْنيَا فَياْليَْوَم ال يُْخَرُجي تُْكُم اْلَحيَاةُ اليدُّ  ونَ  ُهيْم يُْسيتَْعتَبُ ْنَهيا َوالوَن مِ َوَغرَّ
 [ .35]الجاثية :

                                                

 . (28 /2)تفسير أبو السعود  (1)

 .( 177 /4 ) تفسير البيضاوي (2)
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فَييياْليَْوَم ال )» :  -رحماااه هللا  –ه( 1250)ت:قاااال الشاااوكاني  

بضام اليااء   ( يُْخَرُجيونَ ) :قارأ الجمهاور   مان الناار:اي  (يُْخَرُجونَ 

وفاتح الااراء مبنيااا للمفعاول وقاارأ حماازة والكساائى بفااتح الياااء وضاام 

وااللتفااات ماان الخطاااب إلااى الغيبااة لتحقياارهم   ، الااراء مبنيااا للفاعاال 

أي ال يسترضااون ويطلااب ماانهم الرجااوع إلااى  (َوال ُهييْم يُْسييتَْعتَبُونَ )

 .(1)«طاعة هللا ألنه يوم ال تقبل فيه توبة وال تنفع فيه معذرة

 ْحيِر َحتَّيىبَير ِ َواْلبَ ُهَو الَّيِذي يَُسيي ُِرُكْم فِيي الْ ومنه قوله تعالى :  

ييٌ  رِ ا َجاَءتَْها ا بِهَ َوفَِرُحو بَةٍ إِذَا ُكْنتُْم فِي اْلفُْلِك َوَجَرْيَن بِِهْم بِِري ٍ َطي ِ 

َط بِِهيْم َدَعيُوا ُهيْم أُِحييأَنَّ  َعاِصٌف َوَجاَءُهُم اْلَمْوُ  ِمْن ُكل ِ َمَكاٍن َوَظنُّوا

يَن لَئِْن أَْنَجْيتَنَا ِمنْ  َ ُمْخِلِ يَن لَهُ الد ِ  ِريَن نَنَّ ِميَن الشَّياكِ ِه لَنَُكو َهذِ َّللاَّ
 [.22]يونل :

  َوَجييَرْيَن بِِهييْم  :قولااهوفااي  »:  ه(1250)ت:قااال الشااوكاني  

التفااات ماان الخطاااب إلااى الغيبااة جعاال الفائاادة فيااه صاااحب الكشااا  

االنتقال من مقاام الخطااب إلاى مقاام الغيباة  : وقال الرازياالمبالغة 

 في هذا المقاام دليال المقات والتبعياد كماا أن عكال ذلاك فاي قولاه  

 .(2)«ريبدليل الرضا والتق[4]الفاتحة : إِيَّاَك نَْعبُُد 

ُكْنييتُْم فِييي قااال : )» -رفااع هللا قاادره فااي الاادارين  –قااال شاايخنا 

( فنقااال  َوَجيييَرْيَن بِِهيييمْ (ا فجااااءت علاااى طرياااق الخطااااب ثااام )اْلفُْليييكِ 

األسلوب إلى الغيباة والمخااطبون هام الاذين إذا نجااهم هللا مان هاول 

البحر والموج يبغاون فاي األرض بغيار الحاق ، وكاأن نقال الحاديث 

إلى الغيبة فيه معنى التشهير بهام وكأناه ياروي قصاتهم لغيارهم ألن 

هذه الطبائع العجيبة جديرة بأن تذاع وتروى ، ثم فياه لطيفاة أخارى 

( ُكْنيتُْم فِيي اْلفُْليكِ الخطاب كاائنين فاي الفلاك ) نوا في مقامهي أنهم كا

بعياداً عان  الشهود والوجود ، ثم لما جرت بهام الاريح ذهباوافهم في 

 .(3)«مقام الخطاب فالءم هذه الحال طريق الغيبة

                                                

 (. 5/14فتح القدير ، للشوكاني ) (1)

 (.494/  2)فتح القدير  (2)

 . 255 – 254 خصائص التراكيب : (3)
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ييةا :ومنااه قااول هللا تعااالى  ييتُُكْم أُمَّ ْم نَييا َربُُّكييَواِحييَدةا َوأَ  إِنَّ َهييِذِه أُمَّ

] األنبياااء  ونَ ا َراِجعُييلَْينَييفَاْعبُييُدوِن . َوتَقَطَّعُييوا أَْمييَرُهْم بَْييينَُهْم ُكييل  إِ 

:92-93. ] 

 هاااذه( )الملاااة و : (األماااة): »  (538الزمخشاااري )ت :قاااال  

إن ملة اإلساالم هاي ملاتكم التاي يجاب  :أي، إشارة إلى ملة اإلسالم 

ملااة واحاادة غياار  ؛إليهااا  أن تكونااوا عليهااا ال تنحرفااون عنهااا يشااار

 (أمااتكم)ونصااب الحساان ، وأنااا إلهكاام إلااه واحااد فاعباادون ، مختلفااة 

ا وعناه رفعهماا جميعًا، ا خبارً  (أماة)ورفاع ( ، هذه ) على البدل من 

 :والخطاااب للناااس كافااة ، أو نااوى للثاااني مبتاادأ ،  (هذه )خباارين لاا

إال ،وتقطعاتم  :واألصل،  (َوتَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم بَْينَُهْم ُكل  إِلَْينَا َراِجعُونَ )

كأنه ينعي علايهم ؛ أن الكالم حر  إلى الغيبة على طريقة االلتفات 

أال تارون  :ويقاول لهام، ويقبح عندهم فعلهم ، ما أفسدوه إلى آخرين 

جعلااوا أماار : والمعنااى . إلااى عظاايم مااا ارتكااب هااكالء فااي دياان هللا 

ويتقساامونه الجماعااة الشاايء  كمااا يتااوزع؛ ا دياانهم فيمااا بياانهم قطعًاا

،  الخاااتالفهم فياااه تمثااايالً ؛ ولاااذاك نصااايب  ،فيطيااار لهاااذا نصااايب

 .(1)«وصيرورتهم فرقاً وأحزاباً شتىً 

وفااي هااذا االلتفااات إشااارة » :  -نفااع هللا بعلمااه  –قااال شاايخنا  

هااي أن هللا ساابحانه ينصاار  عاان هااذه األمااة حااين يتقطااع ؛ أخاارى 

الحيااة حاين تنحار  أمرها بينها ، وفيه أيضاً أنها تغيب عان مشاهد 

عاان ماانهج القاارآن ، وانظاار إلااى الصااورة الحيااة الكامنااة فااي قولااه 

( ، وكيف يصير أمر األماة وقوتهاا وكيانهاا  َوتَقَطَّعُوا أَْمَرُهْم بَْينَُهمْ )

ديهم أمرهااا وشااأنها ويهاادمون قطعاااً حااين االخااتال  ويخربااون بأياا

 . (2)«.وريحها قوتها

يصاف ؛ فهاو ولعمر الحق أن ما سطره يكتب بمداد من ذهاب 

واقع األمة اإلسالمية المرير في هذا الزماان ، وياتلمل لهاا الحلاول 

الناجعة من مصدر عزها الذي اتخذته وراءهاا  هرياا ، وفاي  ناي 

                                                

 .(583/  2 )الكشا   (1)

 . 255:التراكيبخصائص (2)
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 إخاراج التنزيال المجياد وأناه لان يساتطيع  سابر  -القاصار –وعلمي 

ي العلام وحارص علاى زياادة إيماناه إالّ من رسخ ف هذه ألآلليأمثال 

 بإدامة التفكر.

 ال ورة الخامسة :االلتفات من ال يبة إلى التكلم : 

َن  لَيييْيالا ِميييُسيييْبَحاَن الَّيييِذي أَْسيييَرى بِعَْبيييِدهِ  ومناااه قولاااه تعاااالى :

ْن لَيهُ ِلنُِريَيهُ ِميْكنَيا َحوْ ي بَارَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد اأْلَْقَ يى الَّيذِ 

 [.1]اإلسراء:  آيَاتِنَا إِنَّهُ ُهَو السَِّميُع اْلبَِ يرُ 

كذهاباه فاي  (ِلنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا):»   ه(685)ت:قال البيضاوي  

برهة من الليل مسيرة شهر ومشاهدته بيات المقادس وتمثال األنبيااء 

وصار  الكاالم ، عليهم الصالة والسالم لاه ووقوفاه علاى مقامااتهم 

 .(1)«واآلياتمن الغيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات 

آياة قد تكرر االلتفات في أنه   ه(794)ت:أشار الزركشي وقد 

 : في أربعة مواضعاإلسراء 

 (ِدهِ عَبْ َرى بِ ُسْبَحاَن الَِّذي أَسْ  :)فانتقل عن الغيبة في قوله.1

 (.بَاَرْكنَا َحْولَهُ )  :إلى التكلم في قوله

ى الياء علب  ( ِليِريَهُ   ) :ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله .2

 .قراءة الحسن

 (. آيَاتِنَا) :ثم عن الغيبة إلى التكلم في قوله  .3

إِنَّهُ هَُو السَِّميُع ) :ثم عن التكلم إلى الغيبة في قوله  .4

  .(2) (اْلبَِ يرُ 

لَُكيْم  داا َوَسيلَكَ اأْلَْرَض َمْهيالَّيِذي َجعَيَل لَُكيُم  ومناه قولاه تعاالى :

ا ِمييْن نَبَيياٍت ِه أَْيَوانَييا بِييفِيَهييا ُسييباُلا َوأَْنييَزَل ِمييَن السَّييَماِء َميياءا فَََْخَرجْ  جييا

 [ .53] طه :   َشتَّى

)فأخرجنااا(  » : -رحمااه هللا  – (538الزمخشااري )ت :قااال  

ن انتقل فياه مان لفاظ الغيباة : أي لفاظ الماتكلم المطااع لماا ذكارت ما

 .(1)«االفتنان واإليذان بأنه مطاع تنقاد األشياء المختلفة ألمره

                                                

 .(431 /3)تفسير البيضاوي  (1)

 . (387/  3 في علوم القرآن ) البرهان (2)
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اباااان المنياااار  –وتعقبااااه عاااادوه اللاااادود _ كمااااا يقااااول شاااايخنا 

الَّييِذي َجعَييَل لَُكييُم )» فااي حاشاايته علااى الكشااا  بقولااه : ه( 683)ت:

ا ِمْن نَبَاٍت َشتَّىإلى قوله: ) –اأْلَْرَض َمْهداا  فإما  (فَََْخَرْجنَا بِِه أَْيَواجا

أن يجعال ماان قاول موسااى ، فيكااون مان باااب قاول خااواص الملااك : 

أمرنا وعمرنا ، وإنماا يريادون الملاك ولايل هاذا بالتفاات ، وإماا أن 

يكون كالم موسى قد انتهى عناد قولاه : ) وال ينساى ( ؛ ثام ابتادأ هللا 

تعلى وصف ذاته بصفات إنعاماه علاى خلقاه ، فلايل التفاتااً أيضااً ، 

قال مان حكاياة إلاى إنشااء خطااب ، وعلاى هاذا التأويال وإنما هو انت

ينبغي للقار  أن يقف وقفة عند قوله : ) وال ينسى ( ليستقر بانتهااء 

الحكاية . ويحتمل وجهاً آخر وهو أن موسى وصف هللا تعاالى بهاذه 

الَِّذي َجعَيَل لَُكيُم اأْلَْرَض َمْهيداا َوَسيلََك الصفات على لفظ الغيبة فقال )

ا ِميْن نَبَياٍت لَُكْم فِ  يَها ُسباُلا َوأَْنَزَل ِمَن السََّماِء َماءا فَََْخَرْجنَا بِِه أَْيَواجا

( فلماااا حكااااه هللا تعااالى عناااه أساااند الضاامير إلاااى ذاتاااه ، ألن  َشييتَّى

الحاكي هو المحكاي فاي كاالم موساى ، فمرجاع الضاميرين واحاد ، 

لااى وهااذا الوجااه وجااه حساان دقيااق الحاشااية ، وهااذا أقاارب الوجااوه إ

 .(2)«لم يعنه ، وهللا أعلمالزمخشري االلتفات لكن 

 -رحماااااه هللا  –ه(1393)ت:قاااااال صااااااحب أضاااااواء البياااااان 

يي)  :وقولااه تعااالى فااي هااذه اآليااة الكريمااة:» اءا َماِء َمييَوأَْنييَزَل ِمييَن السَّ

 . التفات من الغيبة إلى التكلم بصيغة التعظيم  (فَََْخَرْجنَا

ِذي أَْنيَزَل َوُهَو الَّ   :ونظيره في القرآن قوله تعالى في األنعام  

ا ِمْنيهُ َخِضيراا ََْخَرْجنَيٍء فَ ِمَن السََّماِء َماءا فَََْخَرْجنَيا بِيِه نَبَياَت ُكيل ِ َشييْ 

ا ُمتََراِكبا   [.99]األنعام : ا نُْخِرُ  ِمْنهُ َحب ا

َ أَْنييَزَل   :وقولااه فااي فاااطر   ِء َميياءا َن السَّييَماِمييأَلَييْم تَييَر أَنَّ َّللاَّ

ا أَْلَوانَُها   [ .27طر :]فا فَََْخَرْجنَا بِِه ثََمَراٍت ُمْختَِلفا

                                                                                                                        

 .( 540/  2)الكشا   (1)
، البن بحاشية الكشا   اإلنصا  فيما تضمنه الكشا  من االعتزال، (2)

 .(2/540المنير )
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ْن َخلَيَق السَّيَماَواِت َواأْلَ   :وقوله في النمل  َل لَُكيْم ْرَض َوأَْنيزَ أَمَّ

 [ .60: ]النمل  ْهَجةٍ اَت بَ ِمَن السََّماِء َماءا فَََْنبَتْنَا بِِه َحَدائَِق ذَ 

وهذا االلتفاات مان الغيباة إلاى الاتكلم بصايغة التعظايم فاي هاذه 

اآليات كلها في إنبات النبات   يادل علاى تعظايم شاأن إنباات النباات 

ألنه لو لم ينزل الماء ولم ينبت شيئا لهلك الناس جوعا وعطشا فهاو 

زوم طااعتهم يدل على عظمته جل وعال وشدة احتياج الخلق إليه ول

 .(1)»له جل وعال

َوأَْنيَزَل )» عند تفسير آياة النمال : ه( 685)ت:وقال البيضاوي 

عادل  (ِمَن السََّماِء َماءا فَََْنبَتْنَيا بِيِه َحيَدائَِق ذَاَت بَْهَجيةٍ )ألجلكم   (لَُكمْ 

به من الغيبة إلى التكلم لتأكياد اختصااص الفعال بذاتاه والتنبياه علاى 

المباعدة الطباع من المواد  األنواعالحدائق البهية المختلفة  إنباتأن 

َميا َكياَن لَُكيْم أَْن ) أشار إليه بقوله :المتشابهة ال يقدر عليه غيره كما 

 .(2)« (تُْنبِتُوا َشَجَرَها

ُ ال تَتَِّخذُوا إِلَ  ومنه قوله تعالى :  ا ُهيَو ْيِن إِنََّميَهيْيِن اثْنَيَوقَاَل َّللاَّ

 [ .51]النحل : ِحٌد فَِإيَّاَي فَاْرَهبُونِ إِلَهٌ َوا

التفاات مان ( فَِإيَّاَي فَياْرَهبُونِ ) :» ه(982)ت:قال أبو السعود  

الغيبة إلى التكلم لتربية المهابة وإلقاء الرهبة في القلاوب ولاذلك قادم 

إن كنتم راهبين شيئا فإياي ارهبوا فارهبوا ال غير  :وكرر الفعل أي

  .(3)« فإني ذلك الواحد الذي يسجد له ما في السموات واألرض

ن الوحدة من لوازم اإللهياة إ »:  ه(685)ت:وقال البيضاوي  

نقاال ماان الغيبااة إلااى الااتكلم مبالغااة فااي الترهيااب  (فَِإيَّيياَي فَيياْرَهبُونِ )

فأناااا ذلاااك اإللاااه الواحاااد فإيااااي :  وتصاااريحا بالمقصاااود فكأناااه قاااال

  .(4)«فارهبون ال غير 

                                                

 (.457 – 4/456ا للشنقيطي ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (1)

 .( 273/  4)تفسير البيضاوي (2)
 . (119 /5) تفسير أبو السعود (3)

 . (403/  3)تفسير البيضاوي  (4)
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فااارهبون خاارج ماان  » :ه(741)ت: الكلبااي اباان جاازي وقااال 

الغيبة إلى التكلم ألن الغائب هو المتكلم وإياي مفعول بفعال مضامر 

     (1).«معموله ألنه قد أخذ وال يعمل فيه فارهبون

فَقَياَل  ِهيَي ُدَخيانٌ ثُمَّ اْستََوى إِلَى السَّيَماِء وَ   ومنه قوله تعالى :

ا قَالَتَييا  ا أَْو َكْرهييا  فَقََضيياُهنَّ  . ينَ ا َطييائِعِ تَْينَييأَ لََهييا َوِلييْ َْرِض ائْتِيَييا َطْوعييا

يَّنَّييا َرَهييا َويَ ٍء أَمْ َسييْبَع َسييَماَواٍت فِييي يَييْوَمْيِن َوأَْوَحييى فِييي ُكييل ِ َسييَما

ْنيَا بِ  ييييَماَء الييييدُّ ا ذَِلييييَك تَْقييييدِ السَّ  ْلعَِليييييمِ عَِزيييييِز ايُر الْ َمَ ييييابِيَ  َوِحْفظييييا

 .[12-11]فصلت:

جااء الكاالم علاى طرياق الغيباة فاي »:  أباو موساىقاال شايخنا 

قصة خلق السموات وهي أخبار تروى من الغيب البعياد بينناا وبيناه 

ماليين السنين هي عمار هاذه األرض ، ثام انتقال إلاى طرياق الاتكلم 

ْنيَا في قوله :) ( ، وكان االلتفات هنا ذا مغزى مهم َوَييَّنَّا السََّماَء الدُّ

ألن السماء الادنيا وماا فيهاا مان كواكاب مان أ هار وأوضاح اآلياات 

التي تشير إلى القدرة الخالقاة والتاي يحاث القارآن علاى النظار إليهاا 

كثيراً ، االلتفات أذن كأنه لفت إلى الموضع الذي تكخذ منه العبرة ، 

 .(2)«حقيقة الدالة من القلوب المعتبرةبه ال وتدنو

 : ال ورة السادسة : االلتفات من ال يبة إلى الخطاب 

نَييائِِهنَّ نَّ َوال أَبْ ُجنَيياَح َعلَييْيِهنَّ فِيي آبَييائِهِ  ال :ومناه قولااه تعاالى 

نَّ ِهنَّ َوال نَِسييائِهِ أََخييَواتِ  نَيياءِ َوال إِْخييَوانِِهنَّ َوال أَْبنَيياِء إِْخييَوانِِهنَّ َوال أَبْ 

َ إِنَّ  َ  َوال َما َملََكْت أَْيَمانُُهنَّ َواتَِّقيَن َّللاَّ  ِهيداا لَى ُكل ِ َشْيٍء شَ  َكاَن عَ َّللاَّ
 [ .55] األحزاب :

ثام نقال الكاالم مان الغيباة إلاى  »: (538الزمخشري )ت :قال 

َ ) :الخطاب وفي هذا النقل ما يدل على فضل تشديد فقيل ( َواتَِّقيَن َّللاَّ

فيمااا أمااارتن باااه ماان االحتجااااب وأنااازل فيااه الاااوحي مااان االساااتتار 

واحططااان فياااه وفيماااا اساااتثنى مناااه ماااا قااادرتن واحفظااان حااادودهما 

طريق التقوى في حفظهما وليكن عملكن في الحجب أحسن واسلكن 

                                                

 . (155/  2، البن جزي )التسهيل لعلم التنزيل  (1)

 . 256:  التراكيب خصائص (2)
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مما كان وأنتن غير محجبات ليفضل سركن علنكن إن هللا كان على 

كل شىء من السر والعلن و اهر الحجاب وباطنه شهيدا ال يتفاوت 

 .(1) «في علمه األحوال

ِ َوَرُسييوِلِه ومنااه قولااه تعااالى :  ْوَم  يَييلَييى النَّيياِس إِ َوأَذَاٌن ِمييَن َّللاَّ

َ بَييِريٌء ِميَن اْلُمْشييِركِ  ِ اأْلَْكبَيِر أَنَّ َّللاَّ ُهييَو فَييِإْن تُْبيتُْم فَ  َرُسيولُهُ يَن وَ اْلَحي  

ِ مُ ْيييُر َخْيييٌر لَُكييْم َوإِْن تَييَولَّْيتُْم فَيياْعلَُموا أَنَُّكييْم غَ  ييِر الَّييْعِجييِزي َّللاَّ ِذيَن  َوبَش ِ

 [ .3]التوبة :   َكفَُروا بِعَذَاٍب أَِليمٍ 

مااان الشااارك  (فَيييِإْن تُْبيييتُمْ )» :  ه(982)ت:قاااال اباااو الساااعود  

 .(2)«والغدر التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد

ْحَمُن وَ   ومثلااه قولااه تعااالى :  ِجئْييتُْم لَييداا . لَقَييدْ َوقَييالُوا اتََّخييذَ الييرَّ

اا  ا إِد   [.89-88 ] مريم : َشْيئا

ا ) :وفاى قولاه »:  ه(1250)ت:قال الشاوكاني   لَقَيْد ِجئْيتُْم َشيْيئا

اا( التفااات ماان الغيبااة إلااى الخطاااب وفيااه رد لهااذه المقالااة الشاانعاء  إِد 

 (3).« الداهية واألمر الفظيع :كما قال الجوهري (اإلد)و

ِ اْلعَالَمِ ومنه قوله تعالى :   ِ َرب  ْحمَ  .يَن اْلَحْمُد َّلِلَّ حِ اليرَّ يِم ِن اليرَّ

يِن  . يييَراَط اْهيييدِ  .يُن ْسيييتَعِ إِيَّييياَك نَْعبُيييُد َوإِيَّييياَك نَ  .َماِليييِك يَيييْوِم اليييد ِ نَا ال  ِ

 [ .5-2]الفاتحة : اْلُمْستَِقيَم 

 .يِن َماِلييِك يَييْوِم الييد ِ : )وقولااه » ه( :794)ت:لزركشااي اقااال  

هااو  وخطاااب إلااى ال (َماِلييكِ و )فقااد التفاات عاان الغيبااة وهاا (إِيَّيياَك نَْعبُييدُ 

ففياه  ،ماد هللقولاوا الح :ولاك أن تقاول إن كاان التقادير،  (يَّاَك نَْعبُيدُ إِ )

 :أعنى في الكالم المأمور به - التفاتان

 في لفظ الجاللاة فاإن هللا تعاالى حاضار فأصاله الحماد: أحدهما

 .لك 

 .لمجيئه على خال  االسلوب السابق  ( إِيَّاكَ : )  والثاني

                                                

 (272/ 3)الكشا   (1)
 .( 4/42)تفسير أبو السعود  (2)

 .( 395 /3)فتح القدير  (3)
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ِ )كاان فاي  (قولوا : )وإن لم يقدر التفاات عان الاتكلم  (اْلَحْميُد َّلِلَّ

 (إِيَّيياَك نَْعبُييدُ )إلااى الغيبااة فااإن هللا ساابحانه حمااد نفسااه وال يكااون فااي  

ً  (قولااوا)التفااات ألن  فإمااا أن يكااون فااي اآلياااة  امقاادرة معهااا قطعااا

 .(1)«أو ال التفات بالكلية ينالتفات

ا -حفظه هللا  –وبين شيخنا  إن »فاي هاذا االلتفاات فقاال : ر الّس 

المعاااني السااابقة ماان حمااد هللا والثناااء عليااه وذكاار ربوبيتااه للعااالمين 

صوب  ورحمته الغامرة وملكه ليوم الدين تحث النفوس على اإلقبال

،  نةامعلناة وحدانيتاة بالعباادة واالساتع، الحق متجهة إليه بالخطااب 

حتاى ؛ وهكذا يكون االلتفات مشيراً إلى تصاعد االحسااس باالجالل 

ل فااي مراحاال عروجهااا ماان شاائونها األرضااية فتشااافه تخلااص الاانف

 .(2)«الحق وتعلن هناك غاية العبودية واالستسالم

 

 الخاتمة:
 وبعد هذا التطواف البسيط أخلص إلى:     

ال  أن لغة القرآن أعظام اللغاات ، وأوساعها ، وأشاملها ، كياف أوالا:

وقااد تضاامنها كتاااب ربنااا، ورحاام هللا حااافظ إبااراهيم حااين قااال علااى 

 لسان اللغة العربية:

فهاال سااآلوا الغااواص   أنا البحر في أحشائه الدر كامنٌ     

 عن صدفاتي

ا: غية الأن أسلوب االلتفات من األساليب التي تتضمن اسراراً ب ثانيا

 عجيبة والغرو حين وصفه ابن األثير بأنه شجاعة العربية .

ا:  بعاد-ينأن فهم اللغة العربية، إعراباً وصارفاً وبالغاة هاو المعاثالثا

 هللا عز وجل في فهم نصوص الكتاب العزيز.

ا: يد أن مما يجب على المسلم وخصوصاً طالب، العلَم أن يستز رابعا

العلااوم ليحصاال علااى مااا  ماان علااوم اللغااة والقااراءات وغيرهااا ماان

 يصبوا إليه من التلذذ بكتاب هللا عز وجل.

                                                

 . (389/  3 في علوم القرآن ) البرهان (1)

 .258 خصائص التراكيب :(2)
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 أسأل هللا بمنه وكرمه أن أكون قد وفقت في هاذا البحاث، فاإن

وإن كااان ، وهااو المسااتحق للحمااد والثناااء ، كااان كااذلك فهااو ماان هللا 

ن وهللا تعالى ورسوله بريئاا،  غير ذلك فهو من نفسي ومن الشيطان

اا حبه لى هللا وساالم علاى نبينااا محمااد وآلااه وصاامناه ، وهللا أعلاام ا وصَّ

 .وسلَّم 
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 طدار ال رب اإلسالمي، بيروت ،إحسان عباسالحموي ،ت:
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 م 1993 -هـ  1414األولى، 
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 هـ .1415ابن فارس ، ط. دارالفكر ، األولى 
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 –دار إحياء التراث وآخر ،أحمد األرناؤوط  ، ت:ال فدي 
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