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 األول  الباب

 املقدمة 
 

 أ. خلفية البحث
اإلسالم وأهله. تعلم اللغة العربية أكرب فضائله  اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي وشعار  

للتحفيظ والتفهيم والتعليم والعمل ما أرشد هللا الناس يف القرآن. وهي لغة البالغة واجلمال وال 
 يوجد النص العريب من لغة أخرى جلمال صياغاهتا وقواعدها وتعبيها وترمجتها وفن أساليبها. 

ابلقرآن تنمّية لغة العربية عند اجلاهلية، ومع ذلك أسلوب االلتفات. معجزة  فضل هللا
 وأوسع مسافة راب على ما صنع اجلاهلي. وأحسنالقرآن آتى إليه األصلي واالبتكار وأمجل 

االلتفات هو التحويل األسلويب أو االنتقال األسلوب من صيغة التكلم أو اخلطاب أو  
هذه الصيغ، بشرط أن يكون الضمي يف املنتقل إليه عائدا يف نفس  الغيبة إىل صيغة أخرى من  

على نفس الشيء الذي عاد إليه الضمي   األمر إىل امللتفت عنه، مبعىن أن يعود الضمي الثاين
 1األّول.

ىل القواعد العربية العامة،  إابلنسبة    مميزايتأثر بعض أساليب اجلملة يف القرءان الكرمي  
تربز مشكالت   الذي كانوا هذه  الكرمي  القرءان  العربية يف مالحظة  اللغة  إىل    لطلبة  يعتنقون 

الدراسة والتفقه يف أسلوب االلتفات. حىت   العامة فقط، حىت حيتاج إىل  العربية  اللغة  قواعد 
الواقعة جة من أسلوب القرءان الكرمي وهيئة االجتماعية العامة كما يقرؤون سورة هب أحد ايعرفو 

اخلالصة يهتم الباحث ابلبحث عن البهجة أسلوب القرءان الكرمي    هاء على هذ عادة. بن  والنصر
 2. التفاتهمن أسلوب  الواقعة والنصريف سورة 
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معلوما،   يكن  مل  أنه  االجتماعي  اجملال  الواقع  االلتفات يف  أسلوب  إىل  يقعأشار    حىت 
فيها   ما  آايت  تفهيم  تعاىل:  ااألغالط يف  (. جمرد لتفات، كقوله  َعأَمىى َءُهٱألأ

َأجَناٰۤ  . )َعَبَسَوتَ َوىَلىٰۤ
الحتفاظ الرأي أن حممد صلى هللا عليه وسلم ال ميكنه أن يعمل الشيء املخطئ فضمي غيبة  

رِيكَ  (.   يف الكلمة )َعَبَس( ليس حممد، ألن احملل حملمد خماطبا كما يف آية: )َوَمايُدأ َلَعَلُهۥيَ زََكىىٰۤ
الواقعة  ويف سورة  3بتفهيم خمطئ، حىت جيب مقومته بعلم أسلوب االلتفات.فهذا التفهيم يعترب  

َءاَن أُتمأ تَ زأَرُعوأنَهتعاىل: )  كقوله اَمأ ٗ  يقع فعل املضارع يف كلمة )تَ زأَرُعوأنَه( فيلتفت    (الزَارُِعوأنَ   ََنأنُ   ٓ 
كلمات بعده ابلكلمة )الزَارُِعوَن( ابسم الفاعل. يقول: )أَفَ رَأَي أُتمأ َما حَتأرُثثوأَن(؟ وهو شق األرض  

ن الذين  ( أي بل َنالزَارُِعوأنَ   ََنأنُ   اَمأ وإاثرهتا والبذر فيها، )أَأَن أُتمأ تَ زأَرُعوأنَُه( أي تنبتونه يف األرض )
 4نقرّه قراره وننبته يف األرض.

يلتفت، اتباعا   –  إىل أوالتفت ب أوالتفت عن  االلتفات هو مصدر من كلمة التفت
بوزن افتعل بزايدة اهلمزة والتاء. إن كلمة أصلية منه لفت، فإن كلمة لفت معناها الصرف، 

يف بالغة، إما حقيقتا القبض، الفتل، األكل، النظر، املزج واخللط. ينطبق على االلتفات  
 5أو جمزاي. 

االلتفات مأخوذ من الفعل لفت وهو يدل على اللي والصرف الشيء عن جهته املستقيمة،  
 الشيء والتفتولفت وجهه عن القوم أي صرفه، والتفت التفاات والتفت أكثر منه، وتلّفت إىل  

 6إليه: صرفه وجهه إليه، والتفت عنه أعرض. 
آخر من جهات أو طرق  حتويل يف تعبي الكالمي من أسلوب إىل آخر ومن اجتاه إىل  

 الكالم الثالث: التكلم، واخلطاب، والغيبة.
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االلتفات هو االنتقال ابألسلوب من صيغة التكلم أواخلطاب أوالغيبة إىل صيغة أخرى  
من هذه الصيغ، بشرط أن يكون الضمي يف املنتقل إليه عائدا يف نفس األمر إىل امللتفت 

 7فس الشيئ الذي عاد إليه الضمي األول.عنه، مبعىن أن يعود الضمي الثاين على ن

مع أن الظاهر يف متابعة الكالم يقتضي االستمرار على مالزمة التعبي وفق الطريقة 
 املختارة أوال دون التحويل عنها. 

من رأي اآلخر، فإن االلتفات ينتهك الواقع يف التعبي عن شيء من خالل االَنراف  
 8.عن أحد املسارات الثالثة إىل اآلخر

مث قال الشيخ عبد القدير حسني يف كتابه "فن البالغة" قال: أن االلتفات هو انتقال 
الشرط أن الضمي    مع اآلخر،األسلوب من متكلم أو املخاطب أو الغائب إىل أسلوب  

املنتقل به يف نفس املسألة العودة إىل الضمي املنتقل منه، مبعىن الضمي الثاين يكون يف  
 ة إىل الضمي األول.نفس املسألة عود

الثالثة   بني  التنقل  من  فقط  تتكون  االلتفات كانت  أن  إىل  السابق  التعريف  أشار 
الضمي، ضمي املتكلم وضمي املخاطب، وضمي الغائب. من التعريف االلتفات السابقة 

 يتبني أن مالحظة األخي هي من مسة من مسات أسلوب االلتفات. 

ه حممد عبد املطلب يبني التعريف االلتفات األوساع من يف كتاب البالغة وأسلوبية ألف
التعريفات السابق يف نطقه، قال: "االلتفات هو اَنراف األسلوب يف الكالم إىل األسلوب  

 اآلخر املتفرق من أسلوب األول.

 
 280 . صاملرجع السابق، ، عبد القادر حسني7
، بيوت: دار املعرفة.  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف جوه التأويل، اجمللد األول الزخمشري،  8

 62ص. 
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يوفر التعريف السابق أن احتمال االلتفات خارج الضمي. إذا يرتبط مبا توصل إليه الباحث  
من الكتاب ألفه الشيخ حسن طبل أن أنواع   وحيللخارج الضمي، مث يرتبط    عن االلتفات 

أسلوب االلتفات يف القرآن الكرمي تنقسم إىل ستة أنواع وهي الصيغ، الضمي، البناء النحوي،  
 العدد، األدوات، واملعجم. 

وموقعه يف سورة    ،االلتفات انطالقا من التفرد واجلمال الذي حيتويه األسلوب على    لذلك،
فإن الباحث يهتم جًدا ببحث أشكال اجلملة املوجودة يف سورة الواقية والنصر.   والنصر،الواقعة  

مث حبث ماهية عناصر    االلتفات،سوف يبحث أيًضا نوع املعىن يف اآلايت اليت حتتوي عليها  
للبشرية بشكل   تعلًما جيًدا  اعتبارها  اليت ميكن  املتعلمني املوجودين يف    عام،الرتبوية  وكذلك 

املدرسة خاصة. 

 
 ب. أسئلة البحث

 كيف أساليب االلتفات يف سورة الواقعة والنصر؟  .1

 ما معىن آايت االلتفات يف سورة الواقعة والنصر؟  .2

 ماذا اجلوانب الرتبوية عن االلتفات يف سورة الواقعة والنصر؟ .3

 

 ج. التحديد اإلجرائي 
 ولكثرة املشكلة املوجودة يف هذا البحث فحّدده الباحث فيما يلي: 

 األسلوب .1
واختيار  أتليف كالمه  يف  املتكلم  يسلكها  اليت  الكالمية  الطريقة  هو  األسلوب 
ألفاظه، أو هو الطريقة اليت انتهجاها املؤلف يف اختيار املفردات والرتاكيب لكالمه. 
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معىن املوضوع يف ألفاظ مؤلفة على صورة تكون   ويف البالغة الواضحة األسلوب هو
 9من الكالم واألفعال يف نفوس سامعية. أقرب لنيل الغرض املقصود  

   أسلوب االلتفات  .2
االلتفات هو اَنراف األسلوب يف الكالم إىل األسلوب اآلخر املتفرق من أسلوب 
األول. ينقسم االلتفات إىل عدة فروع أقسام املواضع، فيما يلي: الصيغ، العدد، 

 الضمائر، األدوات، البناء النحوي، واملعجم.
   الواقعةسورة  .3

سورة الواقعة هي سورة املكية، يف اجلزء السابع والعشرين. سورة الواقعة من معنها  
القيامة، ومع ذلك هذه السورة تتحدث أيضا عديد من أمور   تتحدث عن يوم 
اإلميان،   تنمية  القصاص،  ليوم  النفوس  استعداد  تفصيال، ككيفية  األخرى  اهلامة 

 عز وجل. واإلميان يف يوم اآلخر هو وصف املوت، وكيفية حصول على رضى هللا
ركن اخلامس من أركان اإلميان، وسوف يبحث املدرسون عن هذا الركن يف سورة 

 االلتفات.  مدخلالواقعة، ويف هذا احلال سوف يبحث الباحث مبنهج  
   سورة النصر .4

وعد هللا بنصره وسينصر    سورة النصر، يرتبط اسم من هذه السورة مبوضوعها، وهو
بتعميق اإلميان كي ال    تعليم للطالبني. هذه السورة مفيدة للمدرسني يف  اإلسالم

وعد   أّن  مبنهج   نصر هللاييأسون  الباحث  يبحث  احلال سوف  هذا  قريب. ويف 
 االلتفات.  مدخل

   االلتفات يف سورة الواقعة والنصر اجلوانب الرتبوية عن .5
اللفظ الرتبية، فاملقصود يف هذا حبث الباحث عن اجلوانب الرتبوية ابلياء النسبة يف  

األسلوب   البحث بشكل  والنصر  الواقعة  سورة  يف  الرتبية  إىل  الناسبة  جوانب 
 االلتفات فقط. 

 
  303 -  302، مطبعة عيس لبياىن احلليب ومشركة، ص  مناهل العرفان ىف علوم الفرآن  عبد العظيم الزرقاىن، حممد9
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وابلتايل، فإن املقصود هبذا البحث هو جهد حبثي حول أساليب التفات  
لتسهيل املدرسني بتعليمه والطالبني   وجوانبها الرتبويةآايت سورة الواقعة والنصر  

 . وحبث دراسة البالغية ّلمهبتع
 

 د. أهداف البحث
 معرفة أسلوب االلتفات يف سورة الواقعة والنصر.  .1

 معىن آايت االلتفات يف سورة الواقعة والنصر. معرفة  .2

 جوانب الرتبوية عن االلتفات يف سورة الواقعة والنصر. معرفة .3

 

 ه. أمهية البحث 
 نظرية: .1

االلتفات أما يف شكل صيغ، ضمائر، البناء النحوي،  لتوسيع الذخية العلمية عن أسلوب  -أ
 العدد، أدوات، واملعجم يف سورة الواقعة والنصر. 

 إثراء األدب ومكتبة أبسلوب االلتفات يف سورة الواقعة والنصر.  - ب 

مساعدة التفكي، وتوزيع العلوم لقسم تعليم اللغة العربية عن أسلوب االلتفات يف سورة   - ج
 عليمه. الواقعة والنصر وطريقة ت

 تطبيقية:  .2

 تعميق حتليل النظرية لدراسات املستقبل. -أ

 تعليمية البالغية عن أسلوب االلتفات. الإضافة مواد  - ب 
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 و. أسباب اختيار املوضوع 
أسلوب االتفات يف سورة الواقعة والنصر وجوانبها  " وأما الدوافع الختيار هذا املوضوع 

 يلي:  فيما "الرتبوية

القرآن الكرمي مهمة لتجنب األخطاء يف فهم آايت أسلوب  معرفة أسلوب االلتفات يف   (1
 االلتفات.

سورة الواقعة من معنها تتحدث عن يوم القيامة، واإلميان يف يوم اآلخر هو ركن اخلامس  (2
 االلتفات. مدخلمن أركان اإلميان. وهذا البحث يرجى أن يسهل التعليمها مبنهج 

سورة النصر وهو وعد هللا بنصره وسينصر اإلسالم. وهذا البحث يرجى أن يسهل التعليمها   (3
 االلتفات. مدخلمبنهج 

" ألن  يف سورة الواقعة والنصر وجوانبها الرتبوية  ت االلتفاأسلوب  الباحث مبوضوع "  اختار  (4
 ت، واملعجم. صيغ، ضمائر، البناء النحوي، العدد، أدوا فيها تتضمن أنواع االلتفات ستة، وهي  

 سورة الواقعة والنصر نيابة وحتتوي كل مكوانت أسلوب االلتفات يف القرآن الكرمي.  (5

 أنه مل يقم كثيا ببحث هذا املوضوع.  (6

 

 ز. الدراسات السابقة
 أقام بعض طلبة يشابه هبذا البحث فيما يلي: 

. 286  -  1دراسة حتليلية عن إلتفات الضمي يف سورة البقرة آية  (  2011)خدجية،  سيت  
الباحث حبثت عن   البحث كانت  احلكومية مسارانج. يف هذ  اإلسالمية  وايل سوجنو  جامعة 
أسلوب  يف  الباحثة  )حبثت  اآلايت  فيها  اليت كانت كثية  البقرة  سورة  يف  االلتفات  أسلوب 

 االلتفات عموما(.

( فاطمة،  سورة  أس(  2015أنتيم  على  تطبيقية  )دراسة  البالغية  وأسراره  االلتفات  لوب 
جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات. يف هذ البحث كانت الباحث    يونس(.
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االلتفات   أسلوب  فيها    وأسرارهحبثت عن  زال كثية  ما  اليت كانت  يونس  البالغية يف سورة 
 وب االلتفات عموما(.اآلايت أو سورة طويلة )حبثت الباحثة يف أسل 

دراسة حتليلية بالغية عن أسلوب إلتفات الضمائر يف سورة البقرة  (  2017نيلزا مامان، )
الباحثة  عم وطريقة تعليمه.    وجزء جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 

 تبحث عن أسلوب االلتفات الضمي فقط. )حبثت الباحثة يف أسلوب االلتفات خصوصا( 

البقرة.    (2019)  ،األممي رمحة   سورة  يف  الضمي  احلكومية التفات  اإلسالمية  اجلامعة 
أسلوب   الباحثة يف  الضمي فقط. )حبثت  االلتفات  أسلوب  تبحث عن  الباحثة  بكالوجنان. 

 االلتفات خصوصا(

الباحث عن أسلوب االلتفات عموما تتضمن ستة مواضع من  أما يف هذالبحث حبث 
 كلها يف سورة الواقعة والنصر ومعان آايت اليت فيها أسلوب االلتفات.   وتضمنأسلوب االلتفات  

 ح. منهج البحث
 تصميم البحث .1

هذا البحث حبث املكتيب، ويقوم الباحث ببحثه وكتابته يف املكتبة، وأما ميدان البحث 
 فهو القرآن الكرمي سورة الواقعة والنصر.

 أفراد البحث وموضوعه  .2

لقرآن الكرمي يف سورة الواقعة والنصر. وموضوعه أسلوب االلتفات أما أفراد البحث فهو ا
 يف القرآن الكرمي. 

 البياانت ومصادرها .3

الذي وجده الباحث من القرآن الكرمي يف   ثهذ البحمصدر البياانت يف الدراسة املكتبة يف 
البحوث املناسبة هبذا البحث أو من الكتب    الباحث منسورة الواقعة والنصر. مث الذي وجده  

 املتعلقة هلذا البحث، منها: 

 أمحد مصطفى االغالييين، التوجيه البالغي وجامع الدروس العربية،  (أ
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 ين والبيان والبديع، عبد الرمحن األخضاري، شرح جوهر املكنون يف املعا (ب 

 الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف جوه التأويل، (ج

 عبد القدير حسني، فن البالغة، (د

 حسن طبل، أسلوب االلتفات يف البالغة القرآنية،  (ه

 أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، وغيها. ( و

 

 أساليب مجع البياانت   .4

إن هذ البحث هو حبث مكتيب، جيمع الباحث البياانت من القرآن الكرمي وكتب متعلقة  
منه، بطريقة مطالعة القرآن الكرمي يف سورة الواقعة والنصر والكتب، واملقاالت، والبحوث العلمية 
االلتفات،   املتعلقة أبسلوب  والكتب  البالغة،  بعلوم  املتعلقة  املوضوع، كالكتب  هبذا  املتعلقة 

 تب التفاسي، واملعاجم، والقواميس، وغيها. وك

 طريقة حتليل البياانت  .5

أما طريقة الباحث يف حتليل البياانت هبذا البحث هي الطريقة التحليلية الوصفية النحوية  
والبالغية، وحتليل مضمون الكتب من اآلايت اليت ورد أبسلوب االلتفات يف القرآن الكرمي يف 

 ، وذكر أقوال علماء املفسرين يف تفسي تلك اآلايت. اجلداولخدام سورة الواقعة والنصر ابست

وهذا التحليل بناء على املصدر التمهيدي املتعلق ابملوضوع. والبحث يرتكز يف أسلوب  
 االلتفات يف القرآن الكرمي يف سورة الواقعة والنصر وجوانبها الرتبوية. 
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 ط. هيكل البحث
   هذا إعداد البحث يتضمن فيما يلي:

: املقّدمة اليت تتكون من خلفية البحث، أسئلة البحث، التحديد اإلجرائي،  الباب األول 
أهداف البحث، أمهية البحث، الدوافع االختيار املوضوع، الدراسات السابقة، منهج البحث،  

 وهيكل البحث. 

االلتفات يف سورة  :    الباب الثان  أسلوب  العنوان  االلتفات حتت  النظري عن  اإلطار 
 وجوانبها الرتبوية.  الواقعة والنصر

 : حتليل البياانت ومناقشتها، تتكون فيها تقدمي البياانت وحتليل البياانت.  الباب الثالث 

 . ومقرتحات اخلامتة، تتكون فيها خالصة البحث، توصيات البحث، :   الباب الرابع 

من:    العناصر اآلتية معتنيا بطريقة كتابة املراجع واملصادر اآلتية وهي تتكون  :  املراجع 
 كتب، حبوث، وجمالت ودورايت ونشرات.


