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صنعة التجرید في القرآن املجيد

1:مشاره، 6:جلد:االزهار

صنعة التجرید في القرآن املجيد
Tajreed (Antonomasia) Master Piece of Rhetoric in Quran
Majeed


سلطنت خان



دوست محمد/د
***د۔عبد الحئی املدنی

ABSTRACT
"Tajreed" (antonomasia) is an integral part of rhetorical studies, which
creates beauty in speech. "Tajreed" means, "to derive quality of a thing or
person which that thing or person already possesses with complete
perfection, and consider that quality as another thing or person". Its
purpose is to bring exaggeration in that thing or person. "Tajreed" has
been frequently occurred in the Holy Qura'an.
There is difference between "Tajreed" and "Eltifat", because the former is
based on variation and quantification, even if it is only a claim, and the
latter is based on unity and constancy. The rhetoricians have discussed
them as individual themes. In this research paper, researcher has given
seven kinds of "Tajreed" in the Arabic literature, and has given twenty-one
examples of "Tajreed" from the verses of Holy Qura'an.
Key words: Tajreed, Qura'an, Eltifat, rhetorical
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ٌ
وميدان لعلوم الفصاحة .وال يمكن الوصول إلى
القرآن املجيد في أقص ی مرتبة البالغة،
َ
والحكم اإللهية إال بالخوض في غور بحارها ،وفي التفكر الغائرفي صناعاتها.
ال ِنكات البالغية ِ
ومنها صنعة التجريد في القرآن املجيد التي هي سنام الصناعات البالغية .واملقصود من
كالم ٌ
تحقيق هذه الصنعة في القرآن املجيد اثبات أنه ٌ
بليغ من هذا الوجه أيضا ،فال يستطيع
الجن و اإلنس أن يأتوا بمثله،ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا.
 1املعنی اللغوي للتجریدَ :
التجريد مصدر من جرد یجرد تجریدا ( من باب التفعیل) َجردَ
َ ً َ َ َ
رده قشره ،والتجريد التعرية من الثياب وتجريد السيف انتضاؤه
الش َيء يجرده جردا وج
والتجريد التشذيب والتجرد التعري1 .
َ
ٰ َ
 2املعنی االصطالحي للتجرید :التجريد :هو أن ینت َز َع ِمن أمر ذی ِص َفة أمر اخر مثله
ََ
فيهامبالغة
ً
مبالغة فيها 2.
صفة  ،آخر مثله
ِلكمالها و قیل:هو أن ينتزع من أمر ذي ٍ
أوصفات ِمن آخر مما ِثل لذلك األمر في تلك
وتوضیح التعریف هو أنه انتزاع أمرذي صفة
ٍ
ّ
الصفة أو الصفات  ،و هذا االنتزاع لكمال تلك الصفة في ذلك األمر (املنتزع منه) ،أو ادعاء
كمال تلك الصفة فيه ،وذلك االنتزاع املذكور یكون الجل إفادة املبالغة في وصف املنتزع منه
ٰ َ
ّ
االتصاف بتلك الصفة إلى حیث أن ی َنت َ
زع منه موصوف اخر
في تلك الصفة ،كأنه بلغ ِمن
بتلك الصفة 3.
ووجه داللة االنتزاع علی املبالغة ّ
املبنیة علی ّادعاء الكمال ما تقرر في العقول ِمن أن األصل و
القوة ٰ
املنشأ ملا هو مثله یكون في غایة ّ
حتی صار یفيض ِبمثاالته ،فإذا أخذ موصوف بصفة
َ
بالغت في وصفه حتی ّ
صيرته في منزلة هي أن من كانت فيه تلك
موصوف آخر بها فهم أنك
ِمن
ٍ
ّ
ّ
الصفة صار متصفا بتفریع أمثاله عنه،فهي فيه كأنها تفيض بمثاالته ِلقوتهاكما تفيض
ّ
األشعة عن شعاع الشمس ،وكما تفيض املاء عن ماء البحر .قال الفنری4:
رف،یقال:في العسكر ألف رج ٍل ،وهم في أنفسهم ألف ،ویقال :في
"وهذا االنتزاع دائر في الع ِ
الكتاب عشرة أبواب ،وهو في نفسه عشرة أبواب"5.
أقسام التجرید:
3
َ
ّ
التجريد علی سبعة أقسام؛ ألن االنتزاع ال یخلو إما أن یكون بحرف أو بدو ِن حرف ،واألول
علی أربعة أنواع:
هو"من" و
 iأن یكون الحرف ِ
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 iiأن یكون "في" و
َ
ّ
داخلة علی املنتزع منه أو
 iiiأن یكون "الباء" فهي إما أن تكون ِ
 ivعلی املنتزع .
ّ
وإما ما یكون بدو ِن الحرف فله أنواع ثالثة وهي:
َ
 iأن یكون علی وجه الكنایة و
 iiأن یكون التجرید علی وجه الصراحة و یكون بطریق مخاطبة اإلنسان َ
نفسه  ،و
ّ
َ
املتكلم نفسه 6.
 .iiiأن یكون علی وجه الصراحة و یكون انتزاعا من
تفصیل األقسام:
ّ
"بمن" االبتدائیة،ویقال لها ِ"من" التجریدیة .و تدخل علی املنتزع
األول :هو ما یكون ِ
منه،ولم یوجد دخولها علی املنتزع 7ومثاله قول العرب"ِ :لي ِمن فالن صدیق حمیم"؛ فإن
حدا یص ّح أن ی َ
مرادهم به أن الفالن َب َل َغ من الصداقة ّ
نتز َع من ذلك الفالن صدیق مثله
ِ
ِ
في الصداقة.
ٰ َ
َ
َ
منه،ومثاله قول هللا تعالی":لهم
الثانی :هو ما یكون ِبحرف الجر"في" الداخلة علی املنتزع
ِ
ٰ
ٰ
هادار الخلد" 8فإن ضمير "فيها" اجع إلى ّ
في َ
ّ
"جهنم"وهي بنفسها دار الخلد،لكن هللا تعالی
ر
َ
ً
جهنم ألجل ّ
عدة في ّ
َ
وج َعلها م ّ
أخری َ
انتز َع منها دارخ ٍلد ٰ
الكفار تهویال لشأنها ومبالغة في
ّ
ّ
بالشدة9.
اتصافها
َ
َ
ً
َ
َ
َ
منه،ومثاله قول
سالت فالنا
العرب:لئن
"الباء"الداخلة علی املنت َزع
رف
ِ
الثالث :هو ما یكون بح ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ
سألنّ
لت
َ
ّ ََ
ًّ
ّ
َ
ّ
َ
صاف فالن بالسماحة والسخاء حتی بلغ فيهاحدا صح أنهم
ِبه البحر" فإنهم بالغوا في ات ِ
ََ
َ
َ
صاحبة،
صاحبا له،فالباء ِللم
أنتزعوا منه بحرا في السماحة 10يعنون شخصا كریما كالبحرم ِ
ً َ
َ
ََ َ ّ َ
ّ
َ
جود َبحر
وقیل الباء للس َب ِب ّیة فاملعنی :لتسألن بسب ِبه شخصا اخر كالبحر،أعني أنه سبب ِلو ِ
َ َ ً
آخر منت َزعا منه.
َ
ََ
َ
ومثاله هذا الشعر:
رف"الباء" ِ
الرابع :هو ما یكون بح ِ
الداخلة علی املنتزعِ ،
َشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغی بمستلئم مثل الفنیق امل ّ
رحل11
ٍِ ِ
ً
فقوله"بمستلئم" حال من املجرور في "بی" أي تعدو بي حال كوني مصاحبا ملستلئم آخر
َ
ّ
للتعدیة ،ولیس قوله" بمستلئم" بدال من الباء في قوله "بی"
املنتزع عن شوهاء  ،ولیست الباء
ّ
ألن ذلك یفوت التجرید وألنه ال ّ
یبدل اسم الظاهر من ضمير املتكلم إال إذا كان لالحاطة
والشمول وهو ههنا لیس كذلك 12.
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الخامس :هو ما یكون بدون ّ
توسط الحرف ،ویكون بطریق الكنایة،أعني تجرید معه كنایة
بأن ینتزع
عبر عنه بكنایة كما أنه ّ
املعنی ثم ی ّ
یعبر عنه بصریح،ومثاله قول الشاعر13:
ّ
بكف َمن بخال14
یا خير َمن یركب املطي وال یشرب كأسا
ٰ
ّ
أي یشرب كأسا بكف الجواد ،انظر فقد انتزع الشاعر من املخاطب الجواد جوادا اخر
بكفه،علی طریق الكنایة ألنه إذا نفي عنه الشرب بكف البخیل فقد َ
یشرب هو ّ
أثبت له
َ
الشرب بكف الكریم ،ومعلوم أنه هو بنفسه یشرب بكفه فهو ذلك الكریم.
السادس :هو ما یكون بدون ّ
توسط الحرف و یكون التجرید بطریق مخاطبة اإلنسان
َ
نفسه،وبیان
َ َ
مثله في الصفة التی سیق لها الكالم ّ
ثم
التجرید في ذلك أنه ینتزع من نفسه شخصا آخر
َ
َ
یخاطبه؛ ألن املخاطب یكون َ
أمام اإلنسان وال یخاطب نفسه حتی یجعلها أمامه وال یجعلها
أمامه حتی یجرد منها شخصا آخر یكون مثله  ،فمخاطبة اإلنسان نفسه تستلزم التجرید.
ّ
الطيب ّ
املتنبي15 :
ومثاله قول أبي
ال َ
خیل عندك تهدیهاوال مال  .. .. ..فلیسعد النطق إن لم یسعد الحال16
بالحال "الغنی" فكأنه انتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخیل واملال
فإنه أراد
ِ
َ
وخاط َبه .ومثله قول میمون بن قیس األعش ی:
ً
َ َ
ّ
داعا أیهاالرجل17
الركب مرت ِحل  .. .. ..وهل تطیق ِو
ودع هریرة إن
ً
انظر فإنه قد َ
َ
عاشقا مثله ّ
خاطبه18
ثم
جرد ِمن نفسه
السابع :هو ما یكون بدون ّ
توسط الحرف،بل یؤتی باملنتزع علی وجه یفهم منه االنتزاع بقرائن
األحوال
ٰ
ّ
حرف مستعان علی إفادة التجرید ،و ال یكون علی وجه الكنایة ،لكنه انتزاع ِمن
ِمن غير ٍ
ّ
املتكلم ،ومثاله قول الشاعر19:
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
فلئن بقیت الرحلن بغزوة .. .. ..تحوی الغنائم أو یموت كریم20
ِ
َ
َ
انظر فإن الشاعر عنی بالكریم نفسه،فقد انتزع ِمن نفسه كریما مبالغة في كرمه ،قال
صاحب املطول":یعنی بالكریم نفسه فكأنه انتزع ِمن نفسه كریما مبالغة في كرمه ،و ِلذا لم
یقل" :أو أموت"21.
إن قیل :إن في البیت التفاتا من التكلم إلى الغیبة ولیس من باب التجرید .فالجواب :إن
التجرید ال ینافي االلتفات،وإن كان بینهما فرق كما ّ
سابینه إن شاء هللا تعالى ،وهو أن
االلتفات مبنی علی االتحاد،والتجرید مبنی علی التعدد،وهما متنافيان،وذلك ألن املعنی ّ
املعبر
ِ
ِ
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ّ
واملعبر عنه باللفظ الدال علی املنتزع منه
عنه في االلتفات بالطریق األول والثانی واحد،
باللفظ الدال علی املنتزع متعدد بحسب االعتبار؛ إذ یقصد أن املجرد شیئ آخر غير املجرد
االلتفات االتحاد في نفس األمر
باالتحاد في
منه  ,لكن التجرید قد یجامعه االلتفات؛ إذ املراد
ِ
ِ
ال االتحاد فيه وفي االعتبار ،واملراد بالتعدد في التجرید هو التعدد بحسب االعتبار ال في نفس
ً
األمر حتی ینافي االلتفات ،فلیس بینهما منافات بأن یجوز اجتماعهما في لفظ واحد قصدا،
َ
ّ
فلما ّ
االلتفات ال ینافي احتمال التجریدّ ،
یصح فيه
البیت االلتفات
صح في
بل املراد أن
ِ
ّ
املواد ما یصلح ِلقصد التجرید فقط،
البدلیة ال علی االجتماع ،وذلك ألن ِمن ِ
التجرید علی ِ
ً
ّ
قولهم":لی من
ومنهاما یصلح لاللتفات فقط ،ومنهاما یصلح لهما معا ،فاألول كما تقدم في ِ
ً
الطرفين فيه إذ هما معا غیبة.
فالن صدیق حمیم" إذ ال معنی لاللتفات فيه التحاد
ِ
ّ
فصل ِل ّربك وانحر" إذ ال معنی لالنتزاع والتجرید
والثانی:كقول هللا تعالى ":إنا اعطیناك الكوثر
ّ َ
ربوبیته ّ
مبالغة في ّ
للنبی ﷺ؛ ألنه یلزم األمر بالصالة للربّ
فيه بأن َ
یقال؛انتزع هللا من ذاته ربا
املنتزع 22ویفض ی إلى الشرك  .والثالث:كاملثال الذی نحن َ
البحث فيه ،وهو قوله :فلئن
بصد ِد
ِ
َ
ََ ّ
َ
قصد املبالغة في وصف نفسه
حتمل أنه
بقیت ألرحلن بغزوة ....فإن املتكلم بهذا الكالم ی ِ
ّ
َ
بالكرم حتی َ
آخر فيكون
تجریدا،ویحتمل أنه أراد التنط َع في التعبير
انتزع ِمن نفسه كریما
ِ
ِ
ً
وتحویل الكالم من أسلوب إلى أسلوب آخر جدید فيكون التفاتا..
 4.الفرق بين التجرید و االلتفات :وقد عرفنا التجرید بأقسامه ّ
وأما االلتفات فهو مأخوذ
من لفت یلفت لفتا  ،بمعنی صرف الشیئ  ،سوآء كان هذا الشیئ شیئا حسیا أو غير
حس ي  ،ومن معنی اللفت لغة ّ :
اللي أیضا أي ّلي الشیئ عن الطریق املستقیم  ،كما ورد في
الحدیث الشریف أن النبي صلی هللا علیه وسلم قال  ":إن هللا یبغض البلیغ من الرجال
الذي یلفت الكالم كما تلفت البقرة الخلي 23بلسانها"  24.و االلتفات یجیئ منه من باب
ٰ
االفتعال ،أي التفت یلتفت التفاتا ،و یستعمل للصرف إلى الشیئ كما في قول هللا تعالی(:
َ
ا
َ ْ
ََ
َوال َيل َت ِف ْت ِم ْنك ْم أ َح ٌد ِإال أمرأت َك ) 25أي ال یصرف منكم أحد وجهه إلى ما ینزل من
العذاب لهم .وهذا املعنی اللغوي قد روعي في املعنی االصطالحي لاللتفات وهو :التعبير
عن معنی بطریق من الطرق الثالثة (التكلم  ،الخطاب ،الغیبة) بعد التعبير عن ذلك
ٰ
املعنی بطریق اخر من(الطرق الثالثة) بشرط أن یكون التعبير الثاني علی خالف ما
یقتضیه الظاهر و یترقبه السامع 26.و األقسام املشهورة لاللتفات ستة ؛ ألن التعبيرات
الثالثة (التكلم و الخطاب والغیبة) إذا ضربتهافي االثنين (الباقیين من تلك الثالثة)
حصلت أقسام ستة  .وهي :
 iااللتفات من التكلم إلى الخطاب و
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 iiااللتفات من الخطاب إلى التكلم و
 iiiااللتفات من التكلم إلى الغیبة و
 ivااللتفات من الغیبة إلى التكلم و
 vااللتفات من الخطاب إلى الغیبة و
 viااللتفات من الغیبة إلى الخطاب.
وقالوا في الفرق بينهما إن مدار االلتفات على اتحاد املعنی ليحصل به ما أريد من ارادة إبراز
املعنی في صورة أخرى مغايرة ملا يستحقه بحسب الظاهر  ،ومبنی التجريد على اعتبار التغاير
ولو ّادعاء ,فالقول بأن االلتفات أحد أقسام التجريد مما ال يعتد به  27.وقد يجتمعان وقد
ينفرد االلتفات ،وقد ينفرد التجريد ،فبینهما عموم وخصوص من وجه :فيوجد االلتفات و
ََ
ألرحل ّن بغزوة ....و التجرید دون االلتفات كقولك :رأيت منه
التجرید معا نحو :فلئن بقیت
ّ
ّ
أسدا  ،وااللتفات دون التجرید نحو ":فصل لربك " وال واحدا منهما كغالب القرآن28.
ِ
 5.النكات البالغیة التی تتعلق بالتجرید :ونكتته العامة التفنن في األسلوب كااللتفات
لتقاربهما ،وفي التجريد فائدتان أخريان :طلب التوسع في الكالم ،وتمكين املخاطب من
إجراء األوصاف املقصودة من مدح أو غيره على نفسه أو على غيره29.
 6.تحليل اآليات التي فيها صنعة التجرید:
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ا
يل إذكروا ن ْع َمت َي االتي َ
َ iيا َبني إ ْسرا ِئ َ
أنع ْمت َعل ْيك ْم َوأني فضلتك ْم َعلى ال َعاملين 30
ِ
ِ ِ ِ
َ ِْ ِ
َ"وأنى ف ا
ضلتك ْم" عطف هللا التفضيل على النعمة ،وهو من عطف الخاص على العام ألن
النعمة اندرج تحتها التفضيل املذكور ،وهو ما انفردت به الواو دون سائر حروف العطف،
وإنه يسمی بالتجريد ،كأنه جرد من الجملة وأفرد بالذكر على سبيل التفضيل31.
َ iiم ْن َك َ
ال َفإ ان ا َ
َّللا َعد ٌّو ل ْل َكافر َ
ان َعد ًّوا ا َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ
ين32
ِ ِ
ّلِل ومال ِئك ِت ِه ورس ِل ِه و ِجب ِريل و ِميك ِ
ِ ِِ
َ ْ َ َ َ
يك َ
ـال" بعد ذكر املالئكة تجريد وهو من عطف الخاص على العام كما
قوله"و ِجبريل و ِم
مر 33.
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ا
َ َ َ ا
اَ ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ
َ َ َ َ
َ
َّللا م ْن َول ّي َوال َنصير 34
ِ ٍ
 iiiول ِئ ِن اتبعت أهواءهم بعد ال ِذي جاءك ِمن ال ِعل ِم ما لك ِمن ِ ِ ِ ٍ
في اآلية تجريد بمن أي مالك هللا وليا و ال نصيرا35.
ْ
ْ
َ
َ
َ
ََْ ْ ْ
ٌ َ ْ َ َ ْ َْ ََ
َ َْ
روف َو َي ْنهون َع ِن امل ْنكر َوأول ِئ َك هم
 ivولتكن ِمنك ْم أ امة يدعون ِإلى الخير ويأمرون ِباملع ِ
ْ
امل ْفلحو َن 36
ِ
واملخاطب بضمير"منكم " هم أصحاب رسول هللا كما هو ظاهر الخطابات السابقة  ,وفي هذا
محسن التجريد :واملقصود تكوين هذا الوصف ألن الواجب عليهم هو التخلق بكونهم أمرين
باملعروف و ناهين عن املنكر فإذا تخلقوا به تكونت األمة املطلوبة .وهي أفضل األمم ،جردت
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من املخاطبين أمة أخرى للمبالغة في هذا الحكم فجاءت اآلية بهذا األمر على هذا األسلوب
البليغ املوجز .واملعنی :ولتكونوا أمرين باملعروف ناهين عن املنكر حتی تكونوا أمة هذه صفتها،
فيكون جميع أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد خوطبوا بأن يكونوا دعاة إلى
الخير،ففي هذه اآلیة صنعة التجرید .37
َ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ
َ
ُّ ْ َ َ َ
َ vم َثل َما ي ْنفقو َن في َه ِذه ْال َح َ
ريح ِف َيها ِصر أصابت حرث قو ٍم ظلموا
ل
ث
م
ك
ا
ي
ن
الد
اة
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ا َ َ
َ ْ ٍَ ْ
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِ َ َ ََ
ْ
َ
ظلمو َن 38
أنفسهم فأهلكته و ما ظلمهم َّللا و ل ِكن أنفسهم ي ِ
ً
يجوز أن تكون ( في) في هذه اآلیة تجريدية كما يقال  :رأيت فيك أسدا أي أنت أسد ،
ويقال:إن ضيعني فالن ففي هللا كاف وكافل39 .
ٍ
اَ ََ
َ ٌ َ ْ َ َ ْ ْ ََْْ ْ
َ َ
ْ
ْ
 viأو َملاا َأ َ
ْ
ْ
ْ
ص َاب ْتك ْم م ِصيبة قد أصبتم ِمثليها قلتم أنى هذا قل هو ِمن ِعن ِد أنف ِسكم إن َّللا على
ل َش ْيء َقدير 40 .
ك ِّ ٍ ِ
في هذه اآلية الكريمة فن من فنون البالغة وهو فن التجريد ،وهو هنا في قوله «من»
الجارة41 .
َ
َ
َ
َ
اج َع ْل ل َنا م ْن لد ْن َك َول ًّيا َو ْ
َ viiو ْ
اج َع ْل ل َنا ِم ْن لد ْن َك َن ِص ً
يرا42.
ِ
ِ
ً
وليا و كن لنا نصيرا43.
أي كن لنا
ْ َ ََ َ
ْ َ َ ْ
ََ َْ ا
ََ ْ َ
رط َنا في ْالك َتاب منْ
َ
َ
ا
ٌ
رض وال طا ِئر ي ِطير ِبجناحي ِه ِإال أمم أمثالكم ما ف
ِ ِ ِ ِ
َ viiiوما ِمن َداب ٍة ِفي األ َ ِ
ش ْيء ث ام إلى ّربه ْم ي ْحش َ
رون44.
ٍ ِ ِِ
ّ
و"من” هنا في سياق النفي مصحوبة بمن التي تفيد استغراق الجنس  ،فهي عامة تشمل كل
ِ
ْ
ْ
ّ
فذكر الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد تعميم ،وذكر
ما يدب فيندرج فيها الطائر ِ ،
بعض من َ
كل ،وصار من باب التجريد .وإنما جرد الطائر ألن تصرفه في الوجود دون غيره من
ٍ
الحيوان أبلغ في القدرة و أدل على عظمها من تصرف غيره من الحيوان في األرض  ،إذ األرض
جسم كثيف يمكن تصرف األجرام عليها  ،والهواء جسم لطيف ال يمكن عادة تصرف األجرام
الكثيفة فيها إال بباهر القدرة اإللهية45.
َ
ا
ا
َ
ا َ ْ َ ْ ا َ َ ْ ْ َ
الص َد َقات َوالذ َ
ين ال َي ِجدون ِإال ج ْه َده ْم
 ixال ِذين َيل ِمزون املط ّ ِو ِعين ِمن املؤ ِم ِنين ِفي ا ِ
ِ
ا
ََ ْ َ َ ْ ْ َ
َّللا م ْنه ْم 46.
فيسخرون ِمنهم س ِخر ِ
ا َ َ
َ
ين ال َي ِجدون ) في هذا وشبهه لم يندرج فيما عطف عليه :ألنه ال يسوغ
إن املعطوف(ال ِذ
عطف الش يء على مثله ،وهذا يسمی بالتجريد  ،جردهم بالذكر على سبيل التشريف47.
ََْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ا
َ َ َ َ َْ َ
ْ َ ََ اَ ْ َ َ ْ َ
َّللا
 xوكذ ِلك أنزلناه حك ًما ع َرِب ًّيا ول ِئ ِن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك ِمن ال ِعل ِم ما لك ِمن ِ
َ ّ َ َ
ال َواق48 .
ِمن و ِل ٍي و ٍ
في النظم الكريم من البديع ،يسمی بالتجريد49 .
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َ ا َ َ َل َ ا َ َ ا ّ ْ َ َ ٌ َ ْ َ
ش َج ٌر فيه تسيمو َن 50 .
 xiهو ال ِذي أنز ِمن السماء ماء لكم ِمنه شراب و ِمنه
ِ ِ ِ
أي لكم هو شراب ففي اآلية تجريد بمن51.
ْ
َ
َ
َ َ َ ا َ ًَ َ َ ً َ ْ َ ً ْ َ ا ً َ َ ْ َ َ
رغ ًدا م ْن ك ّل َمكأن َفك َف ْ
رت ِبأنع ِم
 xiiوضرب َّللا مثال قرية كأنت ِآمنة مطم ِئنة يأ ِتيها رزقها
ِ ِ
ا َ َ
َ
اس ْالجوع َو ْال َخ ْوف ب َما َكأنوا َي ْ
إذاق َها اَّللا ِل َب َ
ص َنعون52 .
َّللا ف
ِ
ِ ِ
ِ
هذا من تجريد االستعارة  ،وذلك ألنه استعير اللباس ملا غش ي اإلنسان من بعض الحوادث
ً
كالجوع والخوف الشتماله عليه اشتمال اللباس على الالبس ،ثم ذكر الوصف مالئما
للمستعار له وهو الجوع والخوف ،ألن إطالق الذوق على إدراك الجوع والخوف جرى عندهم
مجرى الحقيقة فيقولون ":ذاق فالن البؤس والضر وأذاقه غيره" .فكانت االستعارة مجردة.
ً
ولو قال  ":فكساها" كانت مرشحة  ،وترشيح االستعارة وإن كان مستحسنا من جهة املبالغة
ً
ً
وضوحا53.
إال أن للتجريد ترجيحا من حيث أنه روعي جانب املستعار له فازداد الكالم
ََ
َ
ْ َ ْ َ َ ْ َْ ّ
رب رض ًّيا54.
 xiiiيرث ِني ويرث ِمن ِآل يعقوب واجعله ِ ِ
َ
أءة"َ 55يرثنی وارث م ْن آل َي ْعق َ
تجريد،والتقدير:يرث ِنی منه وارث.وقال
وب"و في هذا
في قر ٍ
ِ
ِ ِ
َ
الزمخشري ":أي يرث ِنی به وارث ويسمی التجريد في علم البيان" 56.وهو أن تجرد الكالم عن
ذكر األول حتی تقول ( جاءني فالن فجاءني رجل ) ال تريد به إال األول ،ولذلك تذكر اسمه في
الجملة الثانية  ،وتجرد الكالم عنه .و يشبه أن يكون معنی التجريد هو أنك تجرده عن جيمع
األوصاف املنافية للرجولية .وكذا في اآلية كأنه جرده عن منافيات الوارثية بأسرها57.
َ َْ
اس َت َوى َع َلى ْال َعرش ْ
رض َو َما َب ْي َنه َما في س اتة َأ ايام ث ام ْ
األ َ
 .14اال ِذي َخ َل َق ا
الرح َمن
اوات و
الس َم ِ
ِ ِ ِ ٍ
ِ
َ َْ ْ َ
خبيرا58
فاسأل ِب ِه
ِ
ً
ً
املراد بقوله":خبيرا" أي :عاملا يخبرك بحقيقته و هو هللا تعالى  ،فيكون من التجريد كقوله :
ً
رأيت به أسدا واملعنی  :فاسأل هللا الخبير باألشياء 59 .وجوز جار هللا أن تكون الباء تجريدية
ً
ً
ً
كقولك ( رأيت به اسدا ) أي برؤيته .واملراد فاسال بسؤاله خبيرا أي أن سألته وجدته عاملا
به60.
َ
َ
َ
ْ
ْ
ا
َ .15والذ َ
ين َيقولو َن َراب َنا َه ْب ل َنا م ْن أ ْز َواج َنا َوذ اريات َنا ق َرة أ ْعين َو ْ
اج َعل َنا ِللم ات ِق َين إ َم ً
اما61.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
قوله":من أزواجنا" بيان ويسمی في علم البيان تجريدا كأنه قيلك :هب لنا قرة أعين ،ثم
ً
أسدا ) أي أنت أسد62.
فسرت القرة باألزواج والذرية كقولهم ( رأيت منك
ان َلك ْم في َ سول اَّللا أ ْس َو ٌة َح َس َن ٌة ملَ ْن َك َ
َ .16ل َق ْد َك َ
َّللا َو ْال َي ْو َم ْاآلخ َر َو َذ َك َر ا َ
ان َي ْرجو ا َ
َّللا َك ِث ً
يرا63.
ِ
ِ ر ِ ِ
ِ
قوله تعالى « َل َق ْد كان َلك ْم في رسول اَّللا أ ْس َو ٌة َح َ
س َن ٌة» تجريد على أن في للتجريد64.
َ َ َ ا ا َ َ َ َ َ ِ ً َ ِ ً َِ َ َ ْ َ ا ْ َ ْ َ َ ا َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ْ
 .17فلن ِذيقن ال ِذين كفروا عذابا ش ِديدا ولنج ِزينهم أسوأ ال ِذي كأنوا يعملون ذ ِلك جزاء أعداء
اَّللا ا
النار
ِ
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َ
له ْم ف َيها َدار ْالخ ْلد65 .
ِ
ِ
َ
ْ ْ
قوله "له ْم ِف َيها َدار الخل ِد" جاء بالظرفية بتنزيل النار منزلة ظرف لدار الخلد وما دار الخلد إال
عين النار .وهذا من أسلوب التجريد ليفيد مبالغة معنی الخلد في النار .وهو معدود من
املحسنات البديعية 66أي هي بعينها دار إقامتهم ،على أن في للتجريد ،والتجريد :أن ينتزع من
أمر ذي صفة آخر مثله ،مبالغة فيها ،فقد أنتزع من النار دارا أخرى سماها دار الخلد67.
َ
َ
الس َماء َف َك ْ
أنت َو َرد ًة َك ّ
أنش اق ِت ا
الد َهأن68.
 18.فإذا
ِ
ٌ
أءة  69:وردة بالرفع بمعنی :فحصلت سماء وردة  ،وهو من الكالم الذي يسمی التجريد ،
في قر ٍ
كقوله  :فلئن بقيت ألرحلن بغزوةنحو املغانم أو يموت كريم 70 .
ِ .19فيه َما َف ِاك َه ٌة َو َن ْخ ٌل َو ا
رمان71.
ِ
ففي هذه اآلیة صناعة التجرید،ألن النخل والرمان ذكرهما على حدة من الفاكهة
لفضلهما72.
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
 .20اَّللا االذي خلق َس ْب َع َ
س َماوات َومن األرض مثله ان 73.
ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ً
ْ
تقدير اآلية هكذا :هللا الذي خلق سبع سماوات وخلق من األرض أرضا مثلهن  ،ألن " ِمن "غير
زائدة  ،فاآلية واردة على طريقة التجريد،كقولك :لي من فالن صديق مثلهم أي :مثلهم في
الصداقة74.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ا
ا
ْ
ْ
ٌ
ٌ
ْ
الص َمد  .ل ْم َيلد َول ْم يولد َ .ول ْم َيكن له كف ًوا أ َ
 .21ق ْل هو َّللا أ َحد َّ .للا ا
حد 75.
ِ
في السورة محسن التجريد؛فإن قوله تعالى ":قل هو هللا أحد" يقتض ي نفي الكفء والولد ،
وقوله ":ولم يكن له كفوا أحد"تجريد ألن نفي الكفء بعد نفي الكفء والولد هو من
تخصيص الش یء بالذكر بعد دخوله في العموم،وذلك لزيادة اإليضاح والبيان76 .
النتائج:
ا التجريد مسئلة من مسائل البالغة ،واهتم به البلغاء في كالمهم ،كما أن هذا األسلوب
يتألأل من بين اآليات.
ب ألجل كثرة استعمال التجريد في الكالم العربي ،انقسم إلى أقسام سبعة.
ج كما أن القرآن املجيد مملوء من املسائل البالغية األخرى ،مملوء من هذه الصنعة
البالغية ،وقد ذكرت منه ً
أحدا وعشرين مثاال وشاهدا .وهذا الحد يكفي ألن يثبت به
بالغة القرآن املجيد.
الحواش ي
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أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي :الصحاح في اللغة ،ج 1ص ،86محمد بن مكرم بن
منظور األفريقي املصري :لسان العرب،ج،3ص،115دار صادر،بيروت،الطبعة األولى.
ٰ
الرحمن،القزوینی:مختصرتلخیص املفتاح،ص  ،206دار
جالل الدین،ابو عبد هللا،محمد بن عبد
الجلیل،بيروت-لبنان،ال ت
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي :الصحاح في اللغة ،ج 1ص ،86محمد بن مكرم بن
منظور األفريقي املصري :لسان العرب،ج،3ص،115دار صادر – بيروت،الطبعة األولى.
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفرابي :الصحاح في اللغة ،ج 1ص ،86محمد بن مكرم بن
منظور األفريقي املصري :لسان العرب،ج،3ص،115دار صادر،بيروت،الطبعة األولى.
الدسوقي،محمد بن احمد بن عرفة:الدسوقی علی املختصر املعاني،ص،163دار الكتب العلمیه،
ٰ
بيروت -لبنان،الطبعة األولی1423،ھ2002/م.
نفس الكتاب،ص163
الدسوقي علی مختصر املعاني،ص،466حاشیة مختصر املعاني رقم9:
فصلت28:
مختصر املعانی،ص467
ً
ایضا
أبو الحارث،غيالن بن عقبة بن نهيس بن مسعودالعدوي،ذو الرمة:ديوان ذي الرمة،ج1ص،153
دواوين الشعر العربي على مر العصور،ج،21ص ،30ال م،ط،ت
قوله:شوھاء...هي فرس قبیح املنظر ِملا اصابها من شدائد الحرب،قوله:تعدو :أی تسرع  ،وصارخ
الوغی أی مستغیث في الحرب ،و بمستلئم أی البس المة(درع) والباء للمالبسة أو املصاحبة ،والفنیق
ّ
طلق عن مكانه.مختصراملعانی ص ،467قوله :شوھاء:
هوالفحل املكرم،واملرحل هوالشدید الذی ا ِ
صفة محمودة في ناقة یراد بها سعة أشداقها .املطول،ص396
َ
هو ميمون بن قيس بن جندل ،من بني قيس بن ثعلبة الوائلي ،أبو بصير ،املعروف بأعش ی قيس
املتوفى سنة(  629م )
أبو َبصير،ميمون بن قيس بن جندل ،املعروف بأعش ی قيس:ديوان االعش ی،الجزء ،54ص،1ال ط و
ت
أبو الطيب املتنبي،أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي354- 303( :
هـ  965 - 915 /م) الشاعر الحكيم ،وأحد مفاخر األدب العربي .له االمثال السائرة والحكم البالغة
واملعاني املبتكرة .وفي علماء األدب من يعده أشعر االسالميين .ولد بالكوفة في محلة تسمی (كندة)
وإليها نسبته.ونشأ بالشام ،ثم تنقل في البادية يطلب األدب وعلم العربية وأيام الناس .وقال الشعر
صبيا.وتنبأ في بادية السماوة (بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون ،ورحل إلى شيراز فمدح عضد الدولة
ابن بويه الديلمي .وعاد يريد بغداد فالكوفة ،فعرض له فاتك بن أبي جهل االسدي في الطريق بجماعة
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من أصحابه،ومع املتنبي جماعة أيضا،فاقتتل الفريقان،فقتل أبو الطيب وابنه محسد وغالمه
مفلح،بالنعمانية،بالقرب من دير العاقول في الجانب الغربي من سواد بغداد( األعالم،ج1ص)115
 16أبو الطيب املتنبي،أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي ديوان
املتنبي:ص،116ال ط و ت
 17ديوان ابن الرومي،ج1ص3604
 18املطول،ص ،397مختصرتلخیص املفتاح،ص 206
 19هو قتادة بن مسلمة الحنفي
 20ديوان الحماسة ،ج1ص322
 21املطول،ص396
 22الدسوقی،ص166
 23الخلي؛الرطب من النبات،القاموس املحیط ،فصل الخاء،ج،1ص1653
 24أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاني :سنن ابی داؤد ،ج 2ص ، 327طبع مجتبایئ الهور ال
ط،ت  .ولفظ الترمذی :حدثنا محمد بن عبد األعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي املقدمي حدثنا
نافع بن عمر الجحمي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو  :أن رسول
هللا صلى هللا عليه و سلم قال أن هللا يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل
البقرة.قال أبو عيس ی هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.أبو عيس ی محمد بن عيس ی الترمذي
،صحيح الترمذي ج،2ص ،112طبع السعید كراتش ی،ال ت.
 25هود81:
ٰ
الرحمن القزوینی،تلخیص املفتاح،أحوال املسند إلىه،ص،21مكتبه رحمانیه الهور،
 26محمد عبد
باكستان .سنة الطبع غير معلومة.ومسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازانى،سعد الدين ،مختصر
املعانی،ص،121مكتبه رحمانیه الهور ،ال ت
ََ
ّ
ْ
َ
َ
ي
اب على تفسير
اشية ِ
 27أحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي املصر الحنفي :ح ِ
الشه ِ
يضاوي( ْامل َس اماة )ع َناية َ
الب َ
الب َ
القاض ی وك َفاية الراض ی َع َلى ْتفسير َ
َ
يضاوي،ج 1ص114ـ بيروت
ِ ِ
ِ
ِ
 28عروس األفراح في شرح تلخیص املفتاح ،ج 2-1ص 381
 29جواهر البالغة،ص298
 30البقرة47:
 31علي بن إسماعيل بن سيده،إعراب القرآن،بقرة،ج 1ص150
 32البقرة98:
 33أبو حيان األندلس ی:البحر املحيط،ج2ص،491ج4ص ،501دار النشر  /دار الفكر ،ال ت
 34البقرة120:
 35نفس الكتاب،ج،1ص151
 36آل عمران104:
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 37محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي:التحرير والتنوير املعروف بتفسير ابن
عاشور،ج3ص180مؤسسة التاريخ العربي،بيروت,لبنان،الطبعة األولى2000 / 1420،م،أبو القاسم،
عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النھاوندي الزجاجي،إعراب القرآن،ج 1ص،151ال ط،ت
 38آل عمران117:
 39النيسابوري،نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي:غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ج، 2
ص،241دار الكتب العلمية بيروت/لبنان،الطبعة األولى 1416،هـ  1996 -م،الزمخشرى ،جار هللا أبو
القاسم محمود بن عمر،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه
التأويل،ج1ص،403الناشر:دار الكتاب العربي ـ بيروت،سنة الطبع1407هـ
 40آل عمران165:
 41محمودبن عبدالرحيم صافي:الجدول في إعراب القرآن،ج 4ص،362دار الرشيد مؤسسة اإليمان،
دمشق،الطبعة الرابعة 1418،هـ
 42النساء75:
 43إعراب القرآن،ج،1ص151
 44األنعام38:
 45تفسير البحر املحيط،ج 4ص96
 46التوبة79:
 47البحر املحیط،ج،5ص61
 48الرعد37:
 49إعراب القرآن،ج،1ص151
 50النحل10:
 51إعراب القرآن،ج 1ص151
 52النحل112:
 53غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ج،4ص313
 54مریم6:
 55علي وابن عباس وجماعة(رض ي هللا عنھم)
 56البحر املحیط،ج،6ص128
 57غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ج،4ص470
 58الفرقان59:
 59محمد بن أحمد الشربيني،شمس الدين:تفسير السراج املنير،ج،3ص،20دار النشر/دار
الكتب العلمية ـ بيروت،الت
 60غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ج 5ص ،252إعراب القرآن،ج 1ص151
 61الفرقان74:
 62غرائب القرآن ورغائب الفرقان،ج،5ص256،257
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األحزاب21:
الجدول في اعراب القرآن،ج،34ص305
فصلت28:
التحرير والتنوير،ج،25ص47
الجدول في اعراب القرآن ،ج 34ص ،305إعراب القرآن،ج 1ص151
ٰ
الرحمن37:
قراءة عبيد بن عمير
السراج املنير،ج،8ص148
ٰ
الرحمن68:
البحر املحیط،ج ،2ص544
الطالق12 :
محاسن التأويل التفسير القاسمي،ج ص32
االخالص4:
الصابوني ،محمد علي،صفوة التفاسير،ج 3ص ،537ال ط،ت
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