
  الّرابع الباب
  286- 1 يةأ البقرة سورة فى الّضمير لتفاتإ تحليلّية دراسة

 

 ىلإ اخلاصّ  مها طريقتان له دبألا حبث أنّ  )٢٧:١٩٧٢( ظائف شوقى رأى
 طريقة. كذالك طريقتان هلا نأالقر ىف لتفاتاإل سلوبأ عن و اخلاّص، ىلإ العامّ  و العامّ 
 وأّما الكرمي، نأالقر ىف الّضمري لتفاتإلا البيانات وتفصيل تجميعل اخلاصّ  ىلإ العامّ 

  1.الّضمري عدد لتفاتإلا بأسلوب البيانات وتفصيل تجميعل  العامّ  ىلإ اخلاصّ  طريقة
 لتفاتإ لتحليلّية اخلاصّ  ىلإ العامّ  طريقة الباحثة استخدمت البحث هذا ىف

 طريقة وأ الّتحليلّية طريقة الباحثة واستخدمت 286-1 يةأ البقرة سورة ىف الّضمري
 الّناحية كثري ىف نأالقر ياتألا ملئ يشرحون مفّسرون اّلذين تفسري طريقة يعىن الّتجزعى
 من النّاحية كثرأ من نأالقر ياتأ واملقصود املعىن عن شرحا. نأالقر يةألا ترتيب باهتمام

 أغراضه يةأ ملئ وأ الّنصوص يتعّلق اّلذى وغريه مناسبة زول،النّ  سبابأ املفردات،
 واستخدم حتليال البيانات مجعت وبعد 2.نأالقر معجزات فهم ىف املعقول ساسأ موضوع

 تركيب ملعرفة الّتفاصل جيعل أن يقتضب مثّ  إختيار بيانات يعىن الّتكسونوميا حتليل
  .البؤرة مراقبة اخلصوص

 :يلي كما يعىن 286-1 يةأ البقرة سورة ىف الّضمري لتفاتإ حتليلّية ودرسة

 الغيبة لىإ مالمتكلّ  من لتفاتإ .1
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1http://almakkiyat .wordpress.com/2009/11/03/al-qur%80%99an-dan-keindahan-22/ 
2
 M.Quraish Shihab, Op.Cit., hlm.129-130. 
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  اهللا ىلإ نّزلنا. يبةالغ ىلإ املتكّلم من

 ىف املعجز نأالقر هذا صدق من وارتياب شكّ  ىف الّناس أيّها كنتم وإذا يأ
  .حمّمد ورسولنا عبدنا على أنزلناه اّلذى ونظمه وتشريعه بيانه
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>��6 ?;�' يساعدونكم اّلذين وانصاركم عوانكمأ وادعوا يأ 
  .تعاىل غري شئتم مبن استعينوا واملراد سبحانه، اهللاغري  نأالقر معارضة على
 من معونته رجومت وأ حضركم من للمعارضة ادعوا املعىن: البيضاوى قال 

 مبثله يأتى يقدرون ال فإنّه. وتعاىل سبحانه غرياهللا واهلتكم وجنكم انسكم
 لكافرينل أوحتّدى للّتهديد فائدا الغيبة إىل ضمرياملتكّلم من نتقالإ .اهللا اّال 

 ال نأالقر إعجاز وهذه. اهللا اّال  شهداء ليس القرأن مثل سورة أحد فأتوا
  .حتّديها ان وجد

  3:ياىل كما نأالقر عجاز) إ1258/ 656( قرتىب رأى
 العربّية لغة مجيما متفّوق لغة .أ 

 يناسبه يستطع لن جبميع العربّية طرز مجيعا متفّوق طرز .ب 

 وحي من إّال  يعرف لن حكاية .ج 

 العلم حكم يناسب .د 

 والّتهديد اخلرب يعىن العهد يوىف .ه 

 اخللق و هتمامإلا و حكامألا عن ملئ .و 

 النّاس إحتاج أن يوىف .ز 

 الّناس القلوب مطمئني .ح 

  

                                                      
3 Norrdeen,'Ulum al-Qur'an: an introduction to the sciences of the Qur'an, (Malaysia: 

Zafar Sdn Bhd,1991), hlm.151. 
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����@� AB9C6�D.EF�� نعميت اسرائيل  يابىن أذكروا اي 
  أباءكم جنيت حني عليكم
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�Y1"�K8��  ���Z[\ من املهني العذاب من ذكر فيما اي 
 عليكم بتسليطم اىلتع جّهته من لكم عظيم واختبار حمّنة ستحياءإلوا الّذبح
 ضمري نتقالإ يعىن. مّين  اصله" كمربّ  من" لفظ. الفاجر من الربّ  ليتميز
 وجه تغّري  نّهأل املعىن ىف الّتفكري على محلة فائدا. الغيبة ىلإ متكّلم

  ��Y1"�K8 ىلإ ��D.EF�AB9C6 لفظ من سلوبألا

 العذاب على تسليمهم نعمة عطىأ اهللا نّ أل الغيبة ىلإ املتكّلم ضمري نتقالإ.
 يعىن يةألا تلك ىف خصوص وأ للّسامع فائدا 4.والدهمأ يذّحبون الفرعون

 نعمة يعىن كذالك سلوبألا تغّري  عن الّسبب على للّتفكري سرائيلإ بىن
  .تسليما

  60:البقرة )3

 �@���� #,`0.aN�' #bִc( � 
���,(���d�3 *,���*D.� '�Gf�g 

i�Tjִ)�"1 �Jִkִ���' & 
G��Jִk⌧m���,* �d�
�� ��	�n�o�' 

".�fGp�  �D
�6�  & G%,֠ ro���  �s�� 
t����u4 o9�1�fGp�� & &'()��� 

&'(�1�fw�'�� 2�� Ix�yz� 
'�;? ��B{ !,)�|,(�'& ��b '�}	��~_ 

����%O0�m � _�I>   

                                                      
4  M. Quraish Shihab, Op.Cit., hlm 190. 
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�Jִkִ�� العيون بقدرتنا تتفجر حجركان اي اضرب اي   '�
  .منه
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�zy�xI '�;? واشربوا والّسلوى املنّ  من كلوا:هلم قلنا اي 
. اهللا انعام خالص من هو بل تعب وال منكم كدّ  غري من املاء هذا من

 فائدا " رزقى" أصله اهللا رزق إىل قلنا .الغيبة ىلإ املتكّلم ضمري نتقالإ
 ليشرهم صخراء ىف والّسلوى املّىن  موسى قوم نعمة عطىأ اهللا نّ أل للّتعظيم
  .رزقه على اهللا ويعظم
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 تأويل على والّتذكري يرجع نأ أّما َاْضرِبـُْوهُ  ىف ضمري ��
 تكتمون نتمماك(( قوله من عليه دلّ  ملا القتيل ىلإ وأّما نسانإلوا الّشخص

((  
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#�H�(ִ☺�� حياة حضروا لّلذين خطابا يكون ان أّما '�
 ضمري نتقالإ 5.القيامة يوم املوتى اهللا حيىي كذلك:وقلناهلم مبعىن القتيل
 الّسامع للّتفكري فائدا. حنىي أصله اهللا يحي إىل فقلنا .الغيبة ىلإ متكّلم
 البقرة أجزاء من جزء بأيّ  املّيت بضرب أمرهم اهللا أنّ  إسرائيل، لبىن اخصّ 
 اهللا فأحيا العادة، خبرف املعجزة وحصلت ففعلوا، بذحبها اهللا أمرهم الذتى
 اهللا كشف أن بعد الفتنة، فسكنت اهللا أماته مثّ  قاتله، اسم وذكر امليت،
 يوم بعثهم على قادر اهللا بأنّ  يعقلون لعّلهم املوتى اهللا حيي وهكذا. القاتل
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 لكن) سرائيلإ بىن( حياءهمأ يواصل اهللا نّ أ العقالء املفّسرين رأى 6.القيامة
  7.الّتوايل القتل عن تباعد يعىن فقط بعض
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 وقال ربّه ألمر ثلفامت حلكمه واإلستسالم له باإلخالص إبراهيم أمراهللا
8.مجيعا العاملني لربّ  أسلمت

 

 لتفاتإلوا) قـُْلَنا ِاذْ ( السياق ِاذ الغيبة ىلإ متكّلم لتفاتإلا باب من هو
 اللطف مزيد ظهار) ألربّه( الربوبّية بعنوان والّتعريض البيان حماسن من
 املنوال هذا على جاء إبراهيم جواب أن كما برتبيته عتناءإلوا
)��G☺"�N�4 I�g�J�� 

����☺"�Eִ)�� بكمال لإلذان لك سلمت:أيقل ومل )'�
 مرهأ يتلّقى نأ ّال إ يليق ال للعاملني ربا مكان من نأ ىلإ ولإلشارة سالمهإ قّوة

  9.الطاعة وحسن باحلضوع
 143:البقرة )6

 K ����� �ִ)ִ�*D.� '����I$�',+, 
�I[7��' T�
8< ;����f"��� �B�� 

r�"��)�
�� 2�� Z�F�a�� 
�H(NYJ��' 2�☺�� ����,�
�� #"!�  
�d�Q�$I��  # ����� G���֠⌧< 
�.�fJ�$,K,� �B�� "!�  ����֠7;�' 

�ִ%ִ� '�;� K    
����� �.D*�ִ)ִ� ,+,'�$I����' 

�I[7��' T�
8< ;����f"��� مرناكأ وما اي 
  .الكعبة ىلإ عنها صرفناك مثّ  س املقدّ  بيت ىلإ بتوجيه
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 M. Quraish Shihab, Op.Cit., hlm 230. 
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 اهللا ويقول 10.اهللا هداهم اّلذين على إّال  وصعب لشاق الّتحويل هذا كانت
 بيت إىل صرفه مثّ  أّوال، املقدس بيت ىلإ الّتوّجه للّنيبّ  شرع إّمنا أنّه تعاىل
 تشّكك دون اّجته، حيثما ويّتجه ويطيعه الّنيبّ  يّتبع من ليظهر احلرام

 هذا ىف كان وإن ،)عقبيه على ينقلب( دينه عن يرتدّ  نممّ  والرتياب،
 اهللا هداها اّلىت الّنفوس غري الّنفوس، على مشّقة املقدس بيت عن الّصرف

 مطلقة بصورة ربّه من إليه جاء وما الّرسول يصّدق من وليظهر اإلميان، إىل
 من األية هذه 11.يسريا سهال األمرعليهم يكون املصّدقون املؤمنني وهؤالء

 اهللا هدى إىل جعلنا الغيبة إىل متكّلم ضمري إنتقال الّضمري، إلتفات باب
 إىل صّرف مثّ  املقدس بيت يتجه أمر حمّمدا اهللا للعناية فائدا هدانا أصله
 تفسري كما .رسوله الطاعة وأ رسوله طاعة من ويعرف) كعبة( احلرام بيت
  92:األنعام سورة
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" اهللا يلعنهم" اجلليل سالمإلا ظهارإ ىف ولكن" نلعنهم" صلألا ذاإ الغيبة
  . القلب ىف واملهابة الروعة القاء
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 احملرّفون الّرسول ألوصاف والكامتون عمالألا بقبيح املوصوفون اولئك
 12.واملؤمنني كةاملالئ ونلعنهم رمحته من فيبعدهم اهللا يلعنهم الّتوراة حكامأل

 وما احلقّ  يكتمون اّلذين بالّلعنة تعاىل اهللا يهّدد كما للّتهديد إلتفات فائدة
 م ونقصد الّنافع، واهلدى الّصحيح، الّدين من كتبه ىف الّناس إىل اهللا أنزل
 به بّشرت وما كتبهم، ىف وردت اّلىت النّبيبّ  صفة كتموا الذين الكتاب، أهل
 فهؤالء. للمؤمنني ويؤمن باهللا، يؤمن عرّيب، نيبّ  ثمبع قرب من الكتب هذه

 فإنّ  احلّق، عن ويصرفوهم ليضّلوهم، الّناس عن وأوامره دين يكتمون ذينالّ 
  13).اّلالعنون(واملؤمنون املالئكة وتلعنهم يلعنهم، اهللا
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 ياايّتها كلوا واملعىن الرّبانّية بالّتوجيهات ينتفعون اّلذين ّمإل املؤمنني
. ايّاه اهللا رزقكم اّلذى اللاحل الّرزق من طاب وما املستلذات من املؤمنون

 مصدريّة ما تكون أن يصع ��D.EK8���yִ֠ ��� لفظ
 نكرة أو واجلملةصلة. موصول اسم أو إياكم رزقنا طيّبات من أي

 ويؤخذ رزقناكموه شيئ أو رزقناكموه، اّلذى الّشيئ طيّبات من موصوفةأي
 أهل وهومذهب حالل غري وبعضه حالل بعضه الرزق ذلك أن ذلك من

  14:اجلوهرة يف قال لّسنة،ا
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  والمحرما المكروه ويرزق     فاعلما الحالل اهللا فيرزق
��'�7GK8J �'& ;� ��� ��
	�o 

�"����� ��%�$�),!= على اهللا واشكروا اي 
 من األية هذه. تعبدون وال بالعبادة ختصونه كنتم ان الحتصّ  اّلىت نعمة
  غيبة ضمري إىل متكّلم ضمري إنتقال يعىن الّضمري إلتفات باب
��yִ֠�D.EK8�  �7'��  إىلGK8J �'& ;�  

 من لكم صادرة النعم أن اعتقدوا يعىن  للّتأكيد فائدا. ىل واشكروا اصله
 حلظة كلّ  ىف راقبوا املعىن أو كفر، وإنكاره واجب املعىن بذلك وهو اهللا،
  15.اخلواص مقام هذا ألنّ  مندوب العىن ذا وهو اهللا من نعمة كلّ  أن
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 <⌧��� 8�'!,��D.E9o ���2G 8�'���  
$��
I���1 K 2���� �H��%�$ � 

��)�☺ִ�, '�;? .... 

 الغيبة ىل" إاتينا"  املتكّلم من لتفاتإ فيه '�;? ��(�☺ִ�,
  نعمتنا أصله" اهللا"
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I���1 م وهي انبيائهم ايدى علىىف اية من او معجزا 
  .سالمإلا دين صّحة على شاهدة كتبال

 سبابأ ّاإل اهللا، من نعمة اجل وهي اياته '�;? ��(�☺ִ�,
 سبابأ لتكون اظهرها اهللا انّ : ايّاما وتبديلهم الّضاللة من والنجاة اهلدى
  16.ضاللتهم سبابأ فجعلوها هداهم

 نّ إ تعاىل اهللا خيرب كما .للّتهديد فائدا الغيبة إىل متكّلم ضمري إنتقال 
 فيما صدقه على تشهد) أية( قاطعة حّجة من أكثر موسى مع إسرائيل بين

 اهللا بنعمة باإلميان واستبدلوا عنها، أعرضوا منهم كثريا ولكن به، جاءهم
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 عقاب ذو اهللا فإنّ  باإلميان الكفر يتبّدل ومن العنها، واألعراض الكفرا،
  17.أليم شديد

 253:البقرة )10

  !��*$ִ '��J¡Ns  *,]��*D.� 
��9{]�)�1 #"!�  t¢�)�1 £ 

���D�9� ��2 <⌧�C�r '�;� .......  

<⌧�C�r '�;�   =متكّلم ضمري من لتفاتإ فيه 
*,]��*D.� الغيبة اىل <⌧�C�r '�;� يكّلم اصله .  
 ִ$*��!  sN¡J��' �.D*��],* 

��9{]�)�1 #"!�  t¢�)�1 £  سلالرّ  اولئك اي 
 وقد. حّقا اهللا رسول هم ياحمّمد مانبائه من عليك قصصنا اّلذين الكرمي
   18.واملراتب واملنزلة الرفعة ىف بعض على بعضهم فّضلنا

�9�D��� 2�� r�C�⌧< �;�'  اي اهللا كّلم هو 
 مل وإّمنا اإلسراء، ليلة الطور ىف أي) كموسى:(قوله. واسطة بغري اهللا كلمة
 ىف يناسب 19.الرؤية وهي املكاملة من أشرف حازمنصبا ألنّه بالكالم يشتهر
   موسى خصوصّية عن للّسامع توضيح فائدا  164:الّنساء سورة
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 يقال. والّرسول اهللا إىل هم طاعّية عن املؤمنني من بيان بعد
$��'�J�m8¤ �.D�1�� ¥�Q,����� 
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�fJOjִ☺�� ال واّلذنب باخلطاء اعرتف هم اهللا استغفر. '�
 اليزال يةألا مّتصل يفهم أن يصدر املعىن هذا. نسيام ولكن عمالألا اثقل

 متكّلم ضمري نتقالإ خدميست يةألا حترير). املؤمنني( قوهلم من بعض
$��'�J�m8¤ �.D�1�� الغيبة ضمري ىلإ 

�¦0�m�� اهللا صفات جتماعاإ الّتحرير هذا ىف استالما جلإل 
  20.اجلميل

 الغيبة لىإ الخطاب من لتفاتإ .2

  187:البقرة )1

ִ$*��! 6�% " ?;�' {⌧,* 
!,��J�1�(�ִ� K <⌧Q⌧V��$ִ 

~�����F � �;�' 3�d��E��'�8 
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>��_  ضمرياخلطاب من لتفاتإ !,��J�1�(�ִ� اىل 
� الغيبة��D���  
*,⌧{ !,��J�1�(�ִ� حمّمد قال قلت فإن تغشوها فال يأ 

 رمحة محدأ قال))  اخل....تقربوها فال قال كيف قلت ان(( تعاىل اهللا رمحة
 ائعالذر  ىف عنه اهللا رضي مالك ملذهب بني دليل يةألا هذه وىف: تعاىل اهللا
  21.عنه اليدافع للمحرمات حتياطإلوا

 أّوهلا واملراد. للّتوضيح أو للّتأكيد فائدا الغيبة إىل خطاب ضمري إنتقال 
. تقربوها فال بقوله يقربوا ال املذكور احلدود أنّ  الّزوج للّتأكيد اخلطاب بضمري

 ليس لّ يد أياا للّتوضيح فائدا النّاس الغيبة ضمري إنتقال األية أخر ىف مثّ 
   .الّدنيا ىف املسلم مجيع لكن فقط الّزوج

   200:البقرة )2
',@�§,* o���6{],֠ ���F,KO0E.D�� 

&'� J���@��,* 7;�' 

                                                      
20 M. Quroish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Lentera Hati,Tangerang:2001), hlm 620. 
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���4 �%⌧7�4 '¨J©��@ K عمالأ من فرغتم اذا يأ 
 تذكرون كنتم كما ذلك ىف وبالّلغوى ذكره فاكثروا منها وانتهيتم احلجّ 

 بني مبعىن يقفون كانوا املفّسرون قال اشّد، بل مفاخرهم وتعبدون باءكمأ
 وحماسن باءهمأ مفاخرهم فيذكرون املناسك قضاء بعد واجلبال املسجد

  22.وحد اهللا يذكروا نأ فاءمروا يامهمأ
*,☺�ª '��D��� اهللا ذكر اكثروا معناه=  يقول من 

 الّدنيا، أغراض إّال  اهللا بذكر يطلب ال مقل بني من الّناس فانّ  ودعاءه
  23.املكثرين من فكونوا الّدارين خري يطلب ومكثر

 املّكه ىف الزّيارة جيتمع مل لكن احلجّ  العبادة يعلمون هم اي"  الّناس" لفظ
 فظاللّ  تلك. هللا والعمرة احلجّ  يكمل احلّج، عبادة يلزم ال العوامل ويعّلمون

 تطريةل فائدا" منك" صلهأ الغيبة على اخلطاب ضمري من إلتفات هي
  .إصغائه واستدرار الكالم مساع ىف نشاطه

 243:البقرة )3

��,��4 �J,! "t�� ����֠7;�' 
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4�dGQ�E9o #  

&'()!( � Y�)o o9E�QGd�4 # من لتفاتإ 
 صلهأ o9E�QGd�4 الغية ىلإ � )!()' اخلطاب

  .حيكمأ
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 ليس الشيئ يوجد مرألا الّتكويىن، مرألبا اهللا مرأ يعىن � )!()' 
 موم. منفعة يأ بدون علجي عن تباعد حماولة ايضا وحني. يعلمون مرهلمألا

  الّتحرير استخدم  املفّسر رأى كذلك. قساطأ ال ومجاعة بداهة موت
 استخدم بعده لفظ نّ إل موامأ ليس اخلطاب بضمري � )!()'

 للّتهديد فائدا Y�)o o9E�QGd�4.24 يعىن الغيبة ضمري
 رأكث ولكنّ  وحججه، اياته من يريهم فيما الّناس على فضل ذو اهللا ألنّ 

  25.وأفضاله نعمه على بشكراهللا يقومون ال الّناس
 281:البقرة )4
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�( )ִ��J)! لتفاتإلا طريقة قرئ على بالياء يرجعون صلهأ .
 صغها وقال جربيل ا نزل أية اخر اّا باسع ابن وعن تصريون، اىب أوقر
 احد بعدها م.ص اهللا رسول وعاش. البقرة من والثمانني املائتني سأر ىف

  26.ساعة ثالث وقيل ايّام سبعة وقيل. مثانني احد وقيل يوما وعشرين
 بقىأ يةألا هذا حترير. اهللا ىلإ رجع ليس اهللا ىلإ يرجع" ترجعون" لفظ

. اهللا قدرة الّدنيا ىف يولد الّناس حينما كمثل يحيصل قدرة لن حني انطباعا
 والّتحذير الوعيد جمال ىف م والرتفيق املؤمنني مشاعر مراعاة يضاأ وفائدا
  .للّناس أو للّسامع

 ��m�Y�)o #bC��()! �s8< tY األية تفسري ألنّ  

��� G��FT0{� ��)��� {B ��( a"�G� �  أي 

 من فيه نتفّرغون اّلذى القيامة يوم العظيم، ومالي ذلك النّاس يّهاأيا واحذروا

                                                      
24

 M.Quroish Shihab, op.cit., hlm. 526. 
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 احلياة هذه ىف رّبكم عن تصريفكم كانت اّلىت والّدنيويّة مشافلكماجلسديّة
   27.بعمله كّال  اهللا وجيازي الّدنيا،

 286-285:البقرة )5
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 يعىن غفرانك ولكن غفران: يقل مل اهللا، يستغفر مؤمنون املذكور بيان من
 الّتحرير. ناقصا حالنا مناسب ال عفوانك ووسع ورخصة بالّتعظيم مناسب

 ىف استالما جل" ألاهللا ىلإ غفرنك" الغيبة ىلإ اخلطاب من انتقال باستخدام
  28.اجلماىل اهللا صفات اجتماعا الّتحرير هذا

 المتكّلم لىإ الغيبة من لتفاتإ .3

 30:البقرة )1
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 املتكّلم ىلإ ���1¥ الغيبة ضمري نتقالإ لتفات،إلا باب يعىن يةألا
   عاىلت اهللا نفس بسم مباشرة صلهأ ��.�
�@���� �H�,֠ ¥�1��  =قال حني ياحمّمد اذكر اي 

  .ذلك قومك على واقصص للمالئكة رّبك
�.�� \s� ִ֠2 �� _~��	}�' 


�⌧mQ��ִr  =خيلفىن خليفة فيها ومتخذ رضألا ىف خالق اي 
 قرن بعد قرنا بعضا بعضهم خيلق قوما او ادم وهو فيها احكامى تنفيذ ىف

  .للمالئكة يقاظإلوا نبيهت فائدا. جيل بعد وجيال
 31:البقرة )2
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4��1F�?8(� صلهأ املتكّلم ىلإ الغيبة ضمري من لتفاتإ 
 ولكن مالئكة جيب مهّمة ىف مرهأل يغرض مل حتقيق نبئوىنأ لفظ نبئونه،أ

 فائدا املتكّلم ىلإ الغيبة ضمري نقل يستخدم حّىت  غالطهمألا بيان غرضبال
  .للّسامع توضيح

 34:البقرة )3
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�@���� �.D*�)֠ )معطوفة وهي للّتعظيم ) اجلمع صيغة 
 املهابة لرتبّية املتكّلم ىلإ الغائب من فاتلتإ وفيه. رّبك قال واذ قوله على

 رضألا دارةإ الّشغل ويتناول العلم يفّضل خليفة كحرمة 29.اجلاللة ظهارإو
 30 أية مثل غيبة بضمري ليس للّتعظيم" نا" ضمري يستخدم مباشرة حّىت 

 kN�' �®ִ6aִ��%'&" اهللا امر مباشرة

&'m�%ִkT0,* ±B�� ²Y6���1��...." 
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 للّنداء لتفاتإ طريقة على عنهم باخلطاب وعدل للّناس الضمري)) هلم((
 ىلإ انظروا: للعقالء يقول كانّه املقّلد من اضل ضال ال نّهأل ضالهلم، على
 اليهود من طائفة هم: وقيل. املشركون هم: قيل يقولون ماذا احلمقى ءهؤال

)) باءناأ عليه لفيناأما نتّبع بل(( فقالوا سالمإلا ىلإ م.ص هللا رسول دعاهم
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 اخلطاب إىل هلم غيبة ضمري من إنتقال طريقة. علمأو من خري كانوا فإّم
  للّتأكيد فائدا 30 .وجدنا مبعىن:لفيناأو.  نّتبع

 197:قرةالب )5
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 يفهم ورسالة الّتقوى، الزّاد خري فانّ  تزّودوا يعىن يةألا هذا ىف احلاجّ  رسالة
  :يلى كما

  حرام مال استيعاد او حيمل اّلذى زاد جيعل لن -

 احلكومّية نظام او اهللا تصّدق زاد حيمل لن -

 املبّذر يسّبب كثرت بيضاء حيمل لن -

 مرّة بأمراّتق يأّخر الّرسالة هذا حّىت  يسّبب ان جيعل كذالك رسالة من      
���)�<"  قوله يعىن!�'�� t+�u+CE�� 

I�E�F��	}�'  "�(��� ضمري استخدام ��'�!
 عجازإلا ظهارإو سلوبألا ىف التفن وفائدا. اهللا اّتقو  صلهأ متكّلم

( احلاجّ  ىلإ الّرسالة ثالثة اّلّذين الزّادين بيان فقد اللغوي،t+�u+E� 

I�E�F��  .مبتكّلم خريألوا الغيبة بضمري ّوهلاأ .املذكور) '�{	
 252:البقرة )6
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 إشارة إسم باستخدم عالمة يدلّ  يةألا هذا. القدرته عالمة يعىن اهللا ايات
 على حساب استخدم ومدّ  ملئه بعيد كذالك عالمة نّ أل بعيد دلّ " تلك"

 الّسامع فلهذا اهللا، الوجود حّدة او اهللا حضور ليس. فقط عقل القرطاس
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 حيفظ ايضا وفائدة نأالقر ىف لتفاتإ سلوبألا امجال عن الّتفكري يدعوا
  .متكّلم ضمري جيئ مواصالت نأالقر ّتحريرال
ُلْوَها   املتكّلم منط هذا أنّ  الّسامع وجه فائدا. بالياء يتلوها حتقيق بل نـَتـْ

 ويتوّجه يتلّون ممّن ليس كالمه ىف وأنّه غاب أو حضر الّسامع من وقصده
 على اإلبقاء الغيبة إىل باإلنتقال وأرا لونني ذا املضمر ىف فيكون

  31.املخاطب
 

 285:البقرة )7
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 لقال واحد ج على كان لو الّسياق ومقتضى املتكّلم ىلإ الغيبة من فاتإلت
  )) رسله من احد بني يفرّقون ال:((

 لكلّ  الفعل انّ  على بالياء يفّرق: عمرو ىبأ وعن نفّرق ال يقولون  النفّرق
  .ونيفرّق ال اهللا عبد أوقر

 ج على كان لو الّسياق ومقتضى املتكّلم ىلإ الغيبة من لتفاتإ فهنا
 نفّرق ال: قال تعاىل ولكّنه )) رسله من احد بني يفرّقون ال:(( : لقال واحد

 اهللا صّلى فمحّمد حقّ  عندنا فلكلّ ))  رسله ّمن احد بني(( والسناتنا بقلوبنا
 نفّرق ال. الّرسل بقّية وهكذا. الّرسالة من به جاء فيما صادق. وسّلم عليه

 بينهم فرق ولكنّ  م ميانإلوا رسالتهم صدق ىف اى. مرألا هذا ىف بينهم
 للّتأكيد فائدا 32.وسّلم عليه اهللا صّلى حمّمد بشريعة فنعمل. به كلفنا فيما

 الخطاب لىإ الغيبة من لتفاتإ .4

 6:البقرة )1
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  Muhammad Nasir Ar-Rifai, Kemudahan dari Allah: Ringkasan Ibnu Katsir, (Jakarta: 

Gema Insani Press,1999),hlm.475 
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�9,!��⌧Q��4�8 اخلطاب ىلإ الغيبة من لتفاتإ.  
 هم لكن الكافرين مجيع عن يتحّدث ال الّسابق كمثل يةألا هذا 

 ليهمإ دلّ  يةألا هذا. يتغّري  ان ميكن ال حّىت  نفوسهم ىف يقدر ال يكّفرين
  .ليهمإ ميانإلا يدعوا ان جتئ وماضى  مضارع، مستقبل، زمان ىف اهللا معرفة

���� ���֠7;�' &'� J⌧m⌧< اّلذين نّ إ اى 
   حمّمد رسالة وكّذبوا اهللا جحدوابايات

´8;'�(ִN o�9�6"��� عندهم يتساوى اى  
�9,!��⌧Q��4�8 ®�4 ��,� 

��)���IQ
 اهللا عذاب من حمّمد يا حذرمأ سواء اى !(
 صلهأ خطاب ضمري باستخدم ّتوضيحلل افائد. حتذرون مل ام منه وخوفتهم

�9�⌧Q��4�8  .م ص اهللا رسول إىل عائدا اخلطاب ضمري.  
 28:البقرة )2
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ִ'�Q⌧< �� J�mK,! ?;���1 باب هومن 

. يكفرون أصله !,mK�J �� اخلطاب ىلإ الغيبة من لتفاتإلا
 بصيفة فخاطبهم لتفتإ مثّ  الغيبة بصيفة الكالم كان فقد والّتقريع للّتوضيح
  33.البديع ضروب من ضرب وهو احلضور
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 مباشرة سرائيلإ بىن لفظ يعّرب  ّوهلاأ. سرائيلإ بىن ىلإ يدلّ  يةألا هذا
 ��B ���%�$�),! �B} اخلطاب ضمري نتقالإ لكن

 بىن على للّتأكيد فائدة. اهللا اّال  يعبدون ال صلهأ '�;7
  .اخلطاب بضمري األخبار مجلة باستخدم اسرائيل

- o)�Y !,(��76�	�o ��B� ֠,��6⌧| 
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 ويعّلمه جّيدا يستلم هم. اهللا ىلإ اسرائيل بىن عهد عن يةألا هذا
�67�	�o o(� لكن�(,! �B�� |⌧6��,֠ 

���F
��� o�	��4�� �(���J�)�� 
 هي اخلطاب ضمري يعىن مفرده انت لفظ مرّة ثالثة وجد. 

o�	�67��(,!، ��F
���، o�	��4�� .
 اسرائيل بىن يدلّ  ���
F��و  !,)��67�	�o لفظ
 يدلّ  ���4	�o لفظ حيث. العهد تلك يستلمون ابقونالسّ 
 طريقة األية وهذه .اهللا الّرسول زمان ىف عاش اّلذين اسرائيل بىن على

 وهي الّسامع جّهة من فائدا اخلطاب إىل غيبة ضمري من إلتفات
  34.إصغائه واستدرار الكالم مساع ىف نشاطه تطرية

  127:البقرة)4
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 نتَ أ لفظ. اهللا نّ إ صلهأ اخلطاب ىلإ الغيبة من لتفات=إ  ���4 لفظ
 يقصد انّ  معرفة نتَ أ ليس ����$ بلفظ. للّتأكيد فائدا يةألا تلك ىف
  .تعاىل اهللا هو

  128:البقرة) 5
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 نتَ أ لفظ.اهللا نّ إ صلهأ اخلطاب ىلإ الغيبة من لتفات=إ  ���4 لفظ
 انّ  معرفة نتَ أ ليس ����$ بلفظ. للّتأكيد فائدا يةألا تلك ىف

  .تعاىل اهللا هو يقصد
  129:البقرة )6
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 نتَ أ لفظ.اهللا نّ إ صلهأ اخلطاب ىلإ الغيبة من لتفات=إ  ���4 لفظ
 انّ  معرفة نتَ أ ليس ����$ بلفظ .للّتاءكيد فائدا يةألا تلك ىف

  .تعاىل اهللا هو يقصد
 196:البقرة )7
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   35.البديعّية احملسنات من وهو املخاطب ىلإ الغائب من لتفاتإ

g�ִ)�$ִN�� ',@�� ���	�)ִ��� أي 
 عن إلتفات وفيه احلجّ  أعمال من فرغتم إذا وقيل غريها أو مّكة وطنكم إىل

 مجلة  )  >⌧֠��',+\  ��fTp.\ !��*$ִ( الغيبة
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K قبلها ملا تأكيد
 رجعوا أصله اخلطاب إىل الغيبة عن إلتفات يعىن. 36

  .للّتأكيد فائدةها" ���ִ(�	��"  خطاب ضمري يستخدم حّىت 

 لفظ يعىن فقط، رقم معىن ال ولكن كثري مبعىن أيضا يستخدم"سبعة"لفظ
 حياصلون ان اليشعرون والّصائمون فقط كثري معىن ستخدمإل يوّجه سبعة
 إىل بالعمرة  متّتع احلجّ  سبب وخصوص يصيم لكن الفدية اّدى نّ أل ناقص
 .االفاق أهل خاصّ  احلجّ 

 244-243:البقرة )8
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2OKE,��� �f,D©��4 ���D�   ىف تفاتلإلوا  '�

&'()���E,֠�� �� >sQ�FִN ?;�'.37  

�f,D©��4  غيبة ضمري استخدم��D� يةألا وصل مثّ   '�
 اخلطاب ضمري نتقالإ لكن" ويقتلوا" على جيب

"'()���E,֠�� "مباشرة الّرسالة يتناول للّسامع مرألا مجلة يعىن 
 الّسابق يةألا فرقة ىف يتحّدث. الّزوجّيته يطّلق الّزوج يدلّ  مرألا ذلك. اهللا من
. اهلّرىل املفّسرين رأى هذه العطّية، تلك ىف املخلوق كفأة مناسب اهللا سوةأل

 نفسه يوّزن نأ جيب اجتماعا جلميع يدلّ  مرألا تلك عبده، رأى لكن
 وحرّية سّكان دائرة او املنطقة بين املوت يواجه يهتزّ  ال احلياة ودفع بالّشجاع
 لإليقاظ فائدا. تعاىل رشاداهللا مناسب بشحنة يشكره ينبغى ّمةألا جيتذب

 اهللا، كلمة إلعالء اهللا سبيل ىف اجلهاد على املؤمنني تعاىل اهللا حيثّ  ألنّ 
   38.اإلسالم بالد عن والّدفاع الّدعوة وتأمني
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 الّضمري، عدد إلتفات الّضمري، إلتفات منها متنّوعة إلتفات البقرة سورة ىف   
 البحث هذا ىف. الّنحو بناء إلتفات املعجم، لتفاتإ العدد، إلتفات اجلملة، أنواع إلتفات
 الغيبة ،من الغيبة إىل املتكّلم من الّضمري إنتقال يعىن الّضمري إلتفات خصصت الباحثة

  .الغيبة إىل اخلطاب من و اخلطاب إىل الغيبة من املتكّلم، إىل
 القرأن من معجزات هي الّضمري اإللتفات من أيضا نوع إحدى توجد حتقيقا

 *,§��  24:البقرة سورة ىف تعاىل كقوله. عريبّ  حتدّ  لن األدب مجال اّلىت كرميال
��7� &'()�ִ)�m,! 2,��� &'()�ִ)�m,! 
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�ִ�6()֠�� ¸���
��' 
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����J�mE,K*��� يستطع لن القرأن معجزات كصياغ الّسابقة األية.  
 كذلكمر أ ذاإ .رسوله الّلسان من خيرج اخلبارالّصحيح جلأل مثلها سورة يأيت ان العرىبّ 
 ولن" قوله ويسّبب املؤمنني وقّوة الكّذاب يعاند وكذالك تصديقه بّني  فجعل حتقيق، جيعل
 اجلماىل بأسلوب معجزات نأرالق نّ أ  39"فاتّقواالّنار" بقوله الكالم يكمل قبل" تفعلوا
  .لعريبّ ا كالم لتفاتبإ حتدّ  ولن

 القرأن كمثل سورة ليجعل الكافرين حتدّ  الّضمري اإللتفات وجه أيضا وحيث
  23:البقرة سورة يعىن الغيبة إىل املتكّلم من الّضمري إلتفات منط ىف تعاىل كقوله
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 منوابة45 أو أيات11 وجد الغيبة إىل املنكّلم من الّضمري إلتفات البقرة سورة ىف
. وتوضيح ديد، حتّدى، وفوئد. غريها من أكثر البقرة سورة ىف الّضمري إلتفات مجلة من
 ىف الّضمري إلتفات مجلة من منوابة20 أو أيات8 وجد املتكّلم إىل الغيبة من إلتفات وىف

 اخلطاب من الّضمري إلتفات وىف. بالشيء للعناية وإظهار تاءكيد عن تتضّمن البقرة سورة
 اخلطاب إىل الغيبة من الّضمري إلتفات ىف. اإليقاظ أو تنبية وفوائد فقط أيات5 الغيبة إىل
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"  اخلطاب إىل" اهللا"  متكّلم ضمري بإنتقال تعاىل اهللا إىل وامسائيل ابراهيم الّدعاء تتضّمن
 مثاهلا وجد ولكن 286-1 أية من توجد ال اخلطاب إىل املتكّلم من إلتفات" أنت
t ����� 22:يس سورة ىف يعىن معرفة� BW 4� G$�% 
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!)J��ִ) (�� >��_ 4 متكّلم ضمري من إنتقال� G$�% إىل 
  "أَْرِجعُ " أصله   �) (J��ִ(! اخلطاب ضمري

 غالبا األّول ضمري إىل عائد الثّاىن ضمري أنّ  البقرة سورة ىف الضمري إلتفات
 '�;? " %K ִ$*��! 6�: :حنو إظهارا مجلتها األّول وضمري
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'�;� 8�'��E��d�3 ���D���.....)لفظ)١٨٧:البقرة 
���D���   �ִ�)�J�1��,! األّول ضمري إىل عائد 

  ִ'�Q⌧>:حنو تقديرا، األّول ضمري أيضا يكون ولكن 
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ִ'�Q⌧< �� J�mK,! ?;���1 لتفاتإلا باب من هو 
 كان فقد والّتقريع للّتوضيح.رونيكف اصله !,mK�J �� اخلطاب ىلإ الغيبة من

  .البديع ضروب من ضرب وهو احلضور بصيفة فخاطبهم لتفتإ مثّ  الغيبة بصيفة الكالم
 


