
  الثّانى الباب

  نواعهاأو لتفاتإ

 لتفاتإلا تعريف .1

 بزيادة تعلفإ وزن على" اِْلتَـَفتَ " لفظ من املصدر صياغ يعىن لتفاتإ لفظ
 من ّولأ 1.واخللط واملزج والّنظر كلألاو  الفتلو  والقبض الّصرف: مبعىن والّتاء مهزة
: قال نّهأ املواصلي سحاقإ عن حكى فقد ) ھ٢۱٤(صمعىألا" لتفاتإلا" ذكر
  :قوله أنشدينف هو؟ وما: قلت جرير؟ لتفاتإ تعرفأ:صمعيألا يل قال

  البشام سقي بشامة بعود#  سليمى ذتوّدعناإ تنسأ             
 نأ:خرألا والّضرب. له بالّدعاء شعره سري عن فاتلتإ"  البشام سقي: "قوله

 وأ هقول يردّ  راّدا نّ أ ظنّ  وأ  شكّ  يعرتضه وكأنّه معىن ىف خذاأ الّشاعر يكون
 سببه يذكر وأ يؤّكده نأ فإّما....قّدمه ما ىلإ راجعا فيعود سببه، عن يسأله سائال

  2.عنه الّشكّ  يزيل وأ
 له ومثل فعرفه وبديعه، الكالم حماسن من" لتفاتإلا" املعتز بنإ عدّ  وقد     
 صرفنإ هو لتفاتإلا:"يقول له تعريفه ففى. والّشعر الكرمي نأالقر من مثلةأ بعدة
 لتفاتإلا ومن. ذلك يشبه وما املخاطبة ىلإ خبارإلا ىلإ املخاطبة عن ماملتكلّ 

 سلوبأ من الكالم نقل وهو 3.اخر معىن ىلإ فيه يكون معىن عن نصرافإلا
 والضجر املالل من خلاطره وصيانة لنشاطه وجتديدا للّسامع واستدرارا تطرية خرأ

  4:قيل كما مسعه على الواحد سلوبألا بدوام
  حال ىلإ حال من التنقل ّال إ#  مّصفة كانت نإ الّنفس يصلح ال
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 ضمري على ستمرارإلا يساءمون وهم" :البلغاء منهاج" ىف حازم قال
 يتالعب يضاأ وكذلك. الغيبة ىلإ اخلطاب من فينتقلون خماطب ضمري وأ متكّلم
 كافا جيعله وتارة نفسه عن خبارإلا جّهة على تاء جيعله فتارة بضمريه املتكّلم
 كان فلذلك. الغائب مقام نفسه فيقيم هاء جيعله وتارة خماطبا نفسه فيجعل
 من نتقالإلا حيسن ّمناإو اليستطاب واملخاطب املتكّلم ضمري فيه املتواىل الكالم
 املنتقل ىف الّضمري يكون نأ وشرطه: اللفظىّ  معنوىّ  نقل وهو بعض ىلإ بعضها

: ليهإ حسنأو زيدا مكر أ حنو ليخرج:عنه امللتفت ىلإ مرألا نفس ىف عائدا ليهإ
  "ليهإ" ىف الّضمري غري" كرمأ" هو اّلذى" نتأ" فضمري
 اخلطاب ىلإ الّتكّلم من نتقالإلا هو رابع نوع ىلإ القيس امرؤ تفتلإ وقد       

 البيان بعلم واراد شهرهاأو واعنألا كثرأ ّاإل ربعةألا هذه على واقتصر ليلك ىف
 عن يبحث: فاضلألا بعض قال. ةالّثالث العلوم املفصل خطبة ىف كما ههنا

 طرق ىف واحد ملعىن ايراد أنّه املعاىن علم ىف ّماأ .منها واحد كلّ  ىف تفاتلإلا
 ذاتيا حسنا الكالم يفيد عتبارينإلا وذين وخلفاء جالء عليه الداللة خمتلفة

   5.للبالغة
 ثالثة ىف والّسيوطى الّزركاشى صباءألا ىبأ ابن هتمامإ نّتبع حنن وحيث

 الّنفوس ناحية ىف البالغة قيمة املقابل نّ أ ن،أرالق ىف لتفاتإلا مثال عّرب ي كتب
 ىبأ ابن ىأر. نأالقر املعجزات يدلّ  املستقيم وقواعد اجلّيد بأسلوب صياغ
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���	 
���ִ���� ��	�� 
���ִ���� 


���������� �����	�� ����	�� 
�ִ�!�֠�� #����	�� 

$%���ִ&'��	���� 
 (�)*+-. 
/0123+�4�5��+	 679   

 سورة يأيت ان العرىبّ  يستطع لن القرأن معجزات كصياغ الّسابقة األية
 حتقيق، جيعل كذلكمر أ ذاإ .رسوله الّلسان من خيرج اخلبارالّصحيح جلأل مثلها
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 ولن" قوله ويسّبب املؤمنني وقّوة ّذابالك يعاند وكذالك تصديقه بّني  فجعل
 بأسلوب معجزات نأرالق نّ أ  6"فاتّقواالنّار" بقوله الكالم يكمل قبل" تفعلوا

  .العريبّ  كالم لتفاتبإ حتدّ  ولن اجلماىل
 لتفاتإلا نواعأ .2

    :يلى كما يعىن متنّوعة  الكرمي القران ىف لتفاتإ 
 الّضمير لتفاتإ )1

 اخلطاب او الّتكّلم من خرىألا الّضمري ىلإ الّضمري حدأ من نتقالإ: يعىن
 اىل مرألا نفس ىف عائدا ليهإ املنتقل ىف الّضمري ّيكون نأ بشرط ،الغيبة

 عاد اّلذى الّشيئ نفس على الثّاىن وأ الّضمري يعود نأ مبعىن ،عنه امللتفت
 مصدر من يعىن لتفاتإلا تعريف ىف الّضمري 7.ّولألا الّضمري ليهإ

 واصطالحا .خمبوء مبعىن ضمارإلا مصدر ومن هزيل :مبعىن الّضمور
 .للغيبةو  للخطابو  للمتكّلم بدلك يستخدم اّلذى لفظ يعىن ضمري
 ;/<�	���� =>/�� ��;:� :تعاىل كقوله

/3�?+@֠A�� �:;���� BCD�	 
/��E�+�4F/DG 6H9 8  

  :يلى كما الّضمري لتفاتإ نواعأ 
 الخطاب لىإ الّتكّلم من لتفاتإ  .أ 

 ��I/�  JK� <L .�(MC*:تعاىل كقوله
>+֠�A�� K�N/3�O�� +D�P�	���� 

�3�Qִ��/ 9776 )ليهإو:((هصلأ) ٢٢ :يس 
 عليه انكروا ملا قومه نّ فإ .اخلطاب ىلإ الّتكّلم من فالتفت)) رجعأ
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 نّهبأ عليهم فاحتج حاهلم حبسب معهم الكالم اخرج اهللا عبادته
  9.ترجعون ليهوإ: لهبقو  حّذرهم مثّ  ومبدعه فاطره اليعبد هنّ أ منه قبحب

  الغيبة لىإ الّتكّلم من لتفاتإ  .ب 

 ����CR��S K�0 T�UV ����� :تعاىل كقوله

IW+☺)� ;/>�	���� /�YKZ 
�/;+*�M/ 
����[�� \%���E]�^ 

�+WI _+.��U`+WI 
��U!���� 
�$aִ*ִ�A$�?$� IW+� !��9 

��Ab.....)٢٣:البقرة(  
 "اهللا دون من" الغيبة ىلإ "نّزلنا" املتكّلم من الّضمري نتقالإ 

  .املتكّلم ىلإ يعود الغيبة والّضمري
 . الغيبة الى الخطاب من لتفاتإ  .ج 

 ��M��+� !�*Y bAִ 5:تعاىل كقوله
��⌧d ����3/^C��ִ� 5 ?⌧P⌧	+Mִ 

fg�Wh/iV jA�� _+D+k4/V��$ 

	+�l���.....)١٨٧:البقرة (  
 "للّناس" الغيبة ىلإ "تقربوها فال" اخلطاب من الّضمري نتقالإ

 .اخلطاب ىلإ يعود الغيبة والّضمري

 الخطاب لىإ الغيبة من لتفاتإ  .د 

 ��n�o'p /01+֠�A⌧ :تعاىل كقوله 

.�;Uִ☺(qr /�YP�a���...)٧: الفاحتة (  
 نعمه بذكر اهللا من التقّرب موضوع ّولألا نّ أل ،ّولألا على عطفا
 .الغاضب ذكر عن منحرفا بالّلفظ جاء الغضب ذكر ىلإ صار فلّما

  10.لطفا و حتننا الغضب لفظ عنه وروى .لفظا ليهإ الّنعمة اسندف
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 ٢٠٨ ص ،الّسابق المراجع ،عّكاوي فّوال نعام. إ10



 ��sg1+֠�A ����  :يضاأ تعاىل وقوله

��3⌧�⌧? t$A���ִu 

v/�Y!�a�wx 

$�.�;P⌧����a��....)من ضمري نتقال) إ٦:البقرة 
 ىلإ يعود ّولألا وضمري "نذرتهمأء" اخلطاب ىلإ "عليهم" الغيبة
  .الثّاىن ضمري يعىن ،الغيبة

  
 

 الّتكّلم لىإ الغيبة من تفاتلإ  .ه 

 �Ab� �V/4q����Mִ  $+�:تعاىل كقوله
;/RU���ִ� /�YP�ys 

9�zִ��	���^ ...)٢٥٢:البقرة  (  
 وضمري "نتلوها"  املتكّلم ىلإ "اهللا ياتأ" الغيبة من ضمري نتقالإ

      .الغيبة ىلإ يعود املتكّلم

 الغيبة لىإ الخطاب من لتفاتإ  .و 

�Dִ: تعاىل كقوله��  ��{�� ?$�RCwx 0�| 
��	�����M' ��Qִ3/1�0/ T}� 

 الغيبة ضمري ىلإ "كنتم" اخلطاب ضمري عن تالتفإ) ٢٢:يونس(....
 .الثّاىن ضمري ىلإ يعود االّول ضمري و "بهم جرين"

 الّضمير عدد لتفاتإ )2

 الّتكّلم من خرىألا الّضمري عدد ىلإ الّضمري عدد حدأ من نتقالإ :يعىن
 نفس ىف عائدا ليهإ املنتقل ىف الّضمري ّيكون نأ رطبش ،الغيبة اخلطاب او
 الّشيئ نفس على الثّاىن وأ الّضمري يعود نأ مبعىن ،عنه امللتفت اىل مرألا

 .األّول الّضمري ليهإ عاد اّلذى

  :يلى كما الّضمري عدد لتفاتإ نواعأ



 الغير مع المتكّلم لىإ مفرد المتكّلم من لتفاتإ      .أ 
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   ١٠٢:الكهف

 مفرد المتكّلم الى الغير مع المتكّلم من لتفاتإ  .ب 
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  )٣٨:البقرة
  
  
  

 .المثّنى الخطاب لىإ المفرد الخطاب من لتفاتإ  .ج 

 ֠����/ ��u jAִ☺+�ִ ֠�*) :تعاىل كقوله
��	���� I-aF4*+	$Mִ 0�K 
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I�/F����?$☺ִ�A Z  .....)ادلة١:ا(  

 الجمع الخطاب لىإ المفرد الخطاب من لتفاتإ  .د 

  �V/4:[�*s}F:تعاىل كقوله 
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��:��RCwn ��	lW+]r�A$� 

 )١:الطالق(.....

 المفرد الخطاب الى المثّنى الخطاب من لتفاتإ  .ه 



 d V~U32Qִl��$�D֠⌧��... تعاىل كقوله

I+�� ��	�&ִl�F+ ��R/�(��K� 

   ۱۱٧:طه  6���9

 الجمع الخطاب لىإ المثّنى الخطاب من لتفاتإ  .و 


 ...: تعاىل كقوله ����{��ִi/� 

^�b/�V/4R+l%�A 
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  ) ۱٥:الّشعراء(

 .المفرد الخطاب لىإ الجمع الخطاب من لتفاتإ  .ز 

����Y�� ����RC :تعاىل كقوله���� 

��'54�	�� �A�� xwaY�/k�֠ Z 
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  )۱٧:نفالألا(

 المثّنى الغيبة لىإ المفرد الغيبة من لتفاتإ      .ح 

 ��	��6�4�O�P ?⌧☺ִ`��9 :تعاىل كقوله
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  ) ۱٧-۱٦:احلشر(

 الجمع الغيبة لىإ المفرد الغيبة من لتفاتإ      .ط 
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 الجمع الغيبة لىإ المثّنى ةالغيب من لتفاتإ  .ي 
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  )۱۱٦-۱۱٥:الصافات(

 المفرد الغيبة لىإ الجمع الغيبة من لتفاتإ  .ك 
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 المثّنى الغيبة لىإ الجمع الغيبة من لتفاتإ  .ل 

 ��;:☺ִ� ��	�☺�UI+���/ 
¦%��U��� 
�����(§�[�� /0Uh/^ 
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 الجملة نواعأ لتفاتإ )3

 بشرط موجود اجلملة بني خرىألا اجلملة ىلإ اجلملة حدأ من نتقالإ يعىن
  : يلى كما نواعهاأو ّولألا مجلة ىلإ يعود جديدة مجلة

 سميةإ جملة لىإ فعليه جملة من لتفاتإ  .أ 
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��3⌧�⌧? ) ...11)١٠٢:البقرة    
 يتكّون "وماكفرسليمان" فعلية مجلة يعىن ملةاجل نواعأىف نتقالإ   

 من يتكّون" كفروا الّشياطين ولكنّ " مسيةإ لةمج ىلإ وفاعل فعل من
    .ّولألا مجلة خبارإلا من يبّني  الثّاىن مجلة .واخلرب بتداءامل

 .فعلية جملة لىإ سميةإ جملة من لتفاتإ  .ب 
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 مبتداء من يتكّون "الحمدهللا" مسيةإ اجلملة نواعأ ىف نتقالإ 
 ومفعول فاعل فعل من يتكّون "نعبد يّاك"إ فعلية مجلة ىلإ واخلرب

 .لوّ ألا مجلة ىف الغيبة الّضمري حال عن يبّني  الثّاىن مجلة .به

 . الّنهى جملة لىإ خبارإلا جملة من لتفاتإ  .ج 
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��	�☺☺(L/o�10/ )١٤٧ :البقرة(  
 ىلإ "رّّبك من الحقّ " خبارإلا مجلة يعىن اجلملة نواعأ ىف نتقالإ

 يبّني  نأ اجلملة وتلك "الممترين من تكوننّ  ال"الّنهى مجلة
   .ّولألا لةمج ىف تقرير على املخطب الّصفة

 خبارألا جملة لىإ مرألا جملة من من لتفاتإ  .د 
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��A�֠+V�� $��I/���
 
��uxk/+Pl��
 
^���	¢«	�o� 
����	¢«�Y�Z% Z ���� ��A� 
I/�ִ ��	¢«4	�o�10/ 92��6    
  )١٥٣:البقرة(
 a�V�[:4/Vִ�"مرألا مجلة من اجلمله نواعأ ىف نتقالإ

��V+֠�A�� 
���/I��$ 

��lP+/kxu�� 

�o�	«¢	���^ 

%Z�Y�«¢	����" خبارألا مجلة ىلإ "���� 



�A�� ִ�/I /01�o� اجلملة" ��	¢»4	
  .ّولألا مجلة ىف مرألا عن يبّني  الثّاىن

  خبارألا جملة لىإ الّنهى جملة من لتفاتإ   .ه 


��$	�����  d>�� :تعاىل كقوله 	+☺ִ� 

V��R/� 0�K uִi�P�9 ��Ab 
.�I����M Z ^/�� 

.�D(P��A$⌦.... )١٥٤:البقرة(  
 ��>d"  الّنهى مجلة من اجلملة نواعأىف نتقالإ


��$	����� �ִ☺+	 �/R��V 
K�0 9�P�iִu bA�� M����I�." 

  "..�A��P(D$⌦ ^/��"  خباراإل مجلة ىلإ

  .ّولألا مجلة على املفعول حال عن يبّني  الثّاىن مجلة
  خبارإلا جملة لىإ ستفهامإلا جملة من لتفاتإ  .و 

 �V/\�k/x$�s.:تعاىل قولهك
+l*ִ�� ��	�+>�%Y ������ 
��	�+>�%Y A¨ ���+!l�  

  ) ١٣٩:الّنساء(
 ستفهامإلا مجلة من اجلملة نواعأ ىف نتقالإ
"s�$x/k�\/V� ��ִ*l+ 

Y%�>+ ������" خبارإلا مجلة ىلإ "��	�

Y%�>+�	�� ¨A �l مجلة ". ���+!
   .ّولألا مجلة من االسئلة املاّدة عن يبّني  الثّاىن

 مرألا فعل لىإ المستقبل الفعل عن رجوع فى لتفاتإ  .ز 

 واستهانة به حتّكما)) احّبك اىنّ  علىّ  شهدأ:((حدهمأ كقول

 : تعاىل كقوله 12.حباله��$	��֠ 

!��*4/V �/I �%l%���'Q 
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MF���W�/M�^ �/I�� ��/<= 
�K�®��/R�^ �%l+kִa+	��$ 

�/ sy�	���֠ �/I�� ��/<= ִM�	 
sgh+�+IU�☺�^ 6�29   ��� 

����:;  <�� ִM®�o/L(�� 
#¯U/^ ���+Rִa+	��$ 

.$��E]�° 5 /���֠ �K�%N�� 
*}(�-. �A�� 


���*F}(����� K�%N�. 
⌦$h>23/^ �)☺+WI 

/��$?�o(±� 6�9 )فانّه  )٥٣- ٥٤:هود 
 ��*}(�-. �A : ((قال ّمناإ


���*F}(�����  (()٥٤:هود(  
 اهللا شهادهأ نّ أل ،ومبعناه له موازنا ليكون) ُكمْ ْشِهدُ َأوَ : (يقل ومل

 ّال إ هو فما شهادهمأ ّماأو ،ثابت صحيح الّشرك من الرباءة على
 عن به عدل ولذالك ،مرهمبأ املباالة قلة على وداللة م اون
 لفظ على به وجئ ،بينهما ما ختالفإل املستقبل-ّولاأل لفظ

 ىنّ إ على شهدأ :به عالقته تساء ملن جلالرّ  يقول كما ،مرألا
  13.حباله واستهانة به ّكما ،حّبكأ

 بغرض مرألا فعل لىإ الماضى الفعل عن الّرجوع فى لتفاتإ  .ح 

 بتحقيقه العناية لمكان مرألا فعل عليه جرىأ لما الّتوكيد

�� : تعاىل قوله ֠ ���²�. K�Y®�� 
'Ex]���	���^ 
 

��☺!+֠�.�� ��$5ִ��Q� 

ִ*�+ 9@��S M*�&x]/I 
CY�U!���� sgh'¢���V .�A 
/01+@�A�� Z �ִ☺⌧? 
��$?�.ִ*/^ /��!��� 67H9   

 قامةوبإ بالقسط رّىب  مرأ:الكالم تقدير وكان) ٢٩:عرافألا(
 فعل ىلإ لتفاتبإ ذلك عن فعدل ،مسجد كلّ  عند وجوهكم
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 فرائض وكدأ من الّصالة نّ فإ ،نفوسهم ىف بتوكيده للعناية مرألا
 ذاإ .القلب عمل هو اّلذى خالصبإ تبعهاا مثّ  ،عباده على اهللا

:  م.ص النيبّ  وقال ،يةالنّ  خالصبإ ّال إ يصلح ال اجلوارح عمل
  . بالنّيات عمالألا انّما

 لتفاتإلا تفصيلة يعىن القسم هذا انّ :ثرياأل ابن ويقول
 ىلإ صيغة من فيه نتقالإ ليس نّهأ ىف قبله كاّلذى ٩-٨ رقم

 ذلك وراء مرألا بل ،فقط مالكال سالبأ ىف للّتوسع طلبا صيغة
 املستقبل الفعل عليه جرىأ من حلال تعظيما ليهإ يقصد واّمنا

 فعل عليه جرىأ فيمن ذلك من دّ وبالضّ  مرهأل وتفحيسا
  14.مرألا

 يتكّون ،باملستقبل املاضى الفعل عن خبارإلبا اخلاص لتفاتإ  .ط 
 :مها قسمني على

 : تعاىل كقوله مبستقبل املاضى الفعل عن خبارإ  ) أ

jA���� h>+֠�A�� 
d�ִu���. ִ⌧4/V2�3	�� 
Co3+�CR�� �´^�F/⌧  

CD4%l��E]�� ZKYJ�� 
M���/^ \q�P�I 

���U��P(D�[�� +D�^ 
�f��R��� ִ*U/^ 
�F}2��/I Z ִM+	⌧P⌧? 

#����¶l	��  )قال ّمنافإ) ٩:فاطر :
)o3+�CR��  (وما قبله وما مستقبال ٤٨:الّروم 

 ثارةأ فيها يقع اّلىت للحال حكاية وذالك ،ماض بعده
 لةالدّ  البديعة الّصورة لتلك واستحضار ،احلساب يحالرّ 

 نوع فيه فعل بكلّ  يـُْفَعل وهكذا ...الباهرة القدرة على
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 او املخاطب م وأ تستغرب كحال ،وخصوصية متيز
  15.ذلك غري

 مستقبل معىن على يدلّ  اّلذى املستقبل فعل عن خبارإ   ) ب
 كقوله .ميض مل مستمرالوجود فعل انه يراد ماضى غري

 ��sg1+֠�A ���� : تعاىل

��3⌧�⌧? /���*E¢/V�� 

�/ 9�P�iִu bA��.....) ّ٢٥:احلج (
 )��E¢/V*���( املستقبل عطف ّمناإ نّهفإ

 املاضى على) 47:نفالألا(
)
��3⌧�⌧?( كفرهم نّ أل  ٦:البقرة 

 عن وصّدهم ،ثانيا كفرا بعده يسجدوا ومل وجد و كان
 هو منّاإ ،وجوده ميضّ  مل ميّاألا على متجدد اهللا سبيل

   16.حني كلّ  ىف نفيستأ مستمر
 . المستقبل عن الماضى بالفعل خبارإ لتفاتإ  .ي 

 V�� ¸⌧��V K�0/��·/ :تعاىل كقوله
���¢	�� /t2>⌧��� �/I K�0 

+���4ִ☺]]	�� �/I�� K�0 

6f��R��� )قال ّمناإ نّهفإ) ٨٧: النمل: 
t2>⌧��� لهقو  بعد املاضى بلفظ ¸⌧��V وهو 

 الفعل نّ أل:حمالة ال كائن نّهوإ ،الفزع بتحقيق شعارلإل مستقبل
  17.به مقطوعا وكونه الفعل وجود على يدلّ  املاضى

 العدد لتفاتإ  .ك 
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  ZKY�/��Rִ� jA/�� :تعاىل كقوله 
֠��^�a��� ��/�YKZ 
uִ☺(+a��� 
 ��/�YK� 
.�^�¢r432�+�� ¹+�/4��%¦ 
 

��a�	�� º��⌧P/ Hw!+�/ 6�9      
 مفرد صياغ ىلإ يعود مثّ  مفرد ىلإ اجلمع صياغ من نتقالإ يعىن

  .يضاأ
 المعجم لتفاتإ  .ل 

��a :تعاىل كقوله��`/I 9��`ִ☺⌧? 
>+֠�A�� ִ*�֠��/kxu�� 
�l��/; A�)☺Y��� 

(��$A�r��. �/I 
B.�A��ִD r�ִ��{ jA�� 

��+�����^ 
��a⌧?/3���� K�0 

\q4ִ☺��  < /��Co'6�iV  
 الّسورة ىف الّضمري لتفاتإ املاّدة ختصصت كاتبةال البحث هذا ىف ولكن

 الّضمري لتفاتإ. حتليلّية ودراسة نواعهأ تعريفه ناحية من 286-1 يةأ البقرة
  الغيبة وأ اخلطاب وأ املتكّلم من الّضمري نتقالإ يعىن

 


