
:الياجاز وأقسامه
أ.د.سعد التميمي

اليجاز: هوالتعبير عنالمعاني الكثيرة بإألفاظ قليلة،لتحقيق الغرض المقصود ورعاية البإانة والفإصاح
: فإيها،والكلما عموما ليخرج عن انواع ثالثاة

إذا جاء التعبير على قدر المعنى، بحيث يكون اللفظ مساوييا لصأل ذلك المعنى، فهذا هو «المساواة»، وهي -1
الصأل الذي يكون أكثر الكلما على صأورته، والدستور الذي ييقُاس عليه.

إذا زاد التعبير على قدر المعنى لفائدة، فذاك هو "الطإناب" فإن لم تكن الزيادة لفائدة فهي حشو أو تطويل. -2
إذا نقُص التعبير على قدر المعنى الكثير، فذلك هو "اليجاز" -3

فكل ما يخطر ببال المتكلم من المعاني فله في التعبير عنه بإحدى هذه الطرق الثلثا ،فتارة "ييوجز" وتارة
يغا، إل إذا كان مطابيقُا "ييسهب" وتارة يأتي بالعبارة "بين بين" ول يعد الكلما في صأورة من هذه الصور بلي

يسمي «إخليل وحذيفا ردييئا» فف العبارة بالغرض  لمقُتضى حال المخاطإب، ويدعو إليه موطإن الخطاب فإذا لم ت
:كقُول اليشكري

ووك ممن عاش كددا والعيش خير في ظل       ل الدن

درغَّد في حال الحمق والجهل خير من العيش الشاق في حال العقُل، لكن كلمممه ل فهو يريد  أن العيش الناعم ال
يحا مقُبويل. يعد صأحي

وإيجاز حذف واليجاز قسمان: إيجاز قصر

-إيجاز القُصر:(وييسمى إيجاز البلغَّة) ويكون بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غَّير حذف، كقُوله1
يحيياةة( تعالى: فص  يصا يكوم ففي اولفقُ يليويل ) فإن معنانيه كثيرة، وألفاظه قليلة ؛ إذ المراد أن النسان إذا علم أنه متى يقيتمم

يل امتنع عن القُتل، وفي ذلك حياته وحياة غَّيره؛ لن القُتل أنفى للقُتل،وبذلك تطول العممار، وتكمثر الذريمة، يقفت

ويقُبل كل واحد على ما يعود عليه بالنفع، ويتم النظاما، ويكثر العمران،  فالقُصاص: هو سبب ابتعاد الناس عن
ين( القُتل، فهو الحافظ للحياة، كقُوله تعالى: فهفلي يجا يعفن اول وض  وعفر يويأ فف  ور يع ور فباول يم يووأ يو  يعوف ) فهممذه اليممة القُصمميرةيخفذ اول

يرجمعت مكارما الخلق بأسممرها.وكقُمموله تعممالى( يولوممم يوا يق  يخولمم يه اول ) وكقُمموله عليممه الصمملة والسمملما: "إنمممايأيل يلمم
يسممئل عممن «البلغَّممة» العمال بالنيات"وهذا القُسم مطمح نظر البلغاء، وبه تتفاوت أقدارهم، حتى إن بعضممهم 

فقُال: هي «إيجاز القُصر».وقال أكثم بن صأيفي خطيب العرب: البلغَّة اليجاز.

خخلل بالفهم، عند وجود ما يادل على المحذوف من قريانننة2 - إياجار الحذف: ياكون بحذف شيء من العبارة ل يا
لفظية أو معنوياة.ومن ادلة الحذف :

ةةأن يادل العقل على الحذف مثل قوله تعالى(-1 تمييتت تعتلييةكةم ايل يت  خر)ِفالعقل يادل علننى ةحررتم خزيا خخن يحةم ايل توتل توالددةم 
الحذف والمقصود حرم عليكم تناول الميتة .

تكأن يادل العقل على الحذف والتعيين مثل قوله تعالى (-2 ترلب تء  تجا تصففا تو تصففا  ةك  تمتل )ِ أي امر ربك  توايل



دنأن يادل العقل على الحذف والعدة على التعيين مثل قوله تعالى(-3 يت تفتذخلةك يمةتدنخني تقاتل خه)ِ اذ يانندل ادلخذي ةل خفينن
العقل على تقديار المحذوف فالصل الذي لمتنني في حبه .

يعتلم خقتتالل أن تدل العادة على الحذف والتعيين مثل قوله تعالى (-4 يو تن ةكيم)ِ فالتقديار (لو نعلم مكان تل يعتنا تلدتتب

القتال)ِ .

خحيننخم)ِ عننند الشننروع بنناي عمننل فالتقننديار ابنندأالشروع في الفعل كقول المؤمن (-5 در خن ال يحتمنن در ل ال
خد يسخم ا خب

،اعمل ، اكتب ..

اقتران الكلم بالفعل مثل قولنا لمن اعرس ،بالرفاء والبنين،والتقديار اعرست . -6

وذلك المحذوف إما أن يكون:
فغييا حريفا، كقُوله تعالى:-1 يك يب رمنننأصأله: ولم أكن وقوله تعممالى ( يويلوم يأ لة  تطاتننن خخننةذوا خب تمةنننوا تل تتدت تن آ تهننا ادلننخذيا تياننا تأليا

تعخنلتيم تما  تولدوا  تختبالل   ) أي ل يألونكم خبال وودوا ةدوخنةكيم تل تيايأةلوتنةكيم 
خت-اسما فاعل ،مثل قوله تعالى(2 تي تكدل خإتذا تبتلتغ تراخق ) فالضمير في التراقي يعود للنفس الفاعل. الدت
تة-حذف الفعل وجوابه، مثل قوله تعالى (3 خدل تناتق ةسوةل ا تر ةهيم  تل تل يها تفتقا يسمموقُييا يو فدل  ) أي احممذروا بدللممة المفعممول ا

درةة  يم يل  دو يكوم يأ يخيلوقُينا يما  يك يموينا  فجوئيت يصأيفا دليقُود  يك  يربب يعيل  يضوا  يعفر يموينما ) يحتمماج الممىۚىىوقوله تعالى (يو فجوئيت )فقُوله(دليقُود 
يجخمةعوااضمار فعل أي فقُيل لهم لقُد جئتمونا ،وقوله تعممالى( يريكمموم تفننتأ وم تءةكيم)ِأي اجمعننوا أمركننم وادعننوا يأ ترتكا ةشنن تو

تب يففإيذاشركاءكم ،وقوله تعالى ( تضير تكتفةروا تف تن  فب) اي اضربوا الرقاب ضربا . تلخقيةتةم ادلخذيا بريقا ال
توتأيبتكننى- حذف المفعول مثل قوله تعالى (4 تك  تح يضنن ةهتو تأ ةه  تو . توتأدن ةهنن ةه  وحييما) فبعمد كمل فعمل مفعمول توتأدننن يويأ يت  يمما يأ

يء يشا وو  ةكيم محذوف ، أو لكونه معلوما مثل قوله تعالى (يويل تهتدا وو تل يويلمم ين) أي لو شاء أن يهديهم وقوله تعالى( وجيمفعي يأ

يدل يء ا خهيم يشا يمخع تس تب خب ته فهوم تلتذ فر يصا ) اي لوشاء ان يذهب بسمعهم . يويأوب
فجيهافدفه  اسيما مضايفا، نحو:-5 دق  يح فل  فهيدوا ففي ا يجا أي: في سبيل ال. يو

وشةر -اسيما مضايفا إليه، نحو:6 يع يها فب ومينا يم يويأوت ية  ين يلوييل يسى يثيلفثي يمو يعودينا  ةل. يويوا أي: بعشر ليا

يحا -اسيما موصأويفا، كقُوله تعالى:7 يصأافل يل  يعفم يو يب  ون يتا يحا.يويم ؛ أي: عميل صأال

فسفهوم -اسيما صأفة، نحو:8 وج فر يسا فإيلى  وج فر يهوم  يزايدوت ؛ أي: مضايفا إلى رجسهم.يف

يطإا، نحو:-9 يلمم شر يكمميم ا وحفبوب يعوفني يي تعتلنن؛ أي: فممإن تتبعمموني، وقمموله تعممالى (يفادتفب يو  لضننا تأ دمخريا خمنةكننم  تن  تكننا تمننن  ىىتف
رر يخير  تستف أدياةما يأ

ون ي بم فعددةة  خضنني) اي فافطر وقوله تعالى (ۚيف ير دن تأ تمةنننوا خإ تن آ تي ادلننخذيا خعتبنناخد وعيبمميدو تياا  يي يفا يعةة يففإديمما فسمم يوا
( فالفاء في فاعبدوما جواب لشرط محذوف والتقُدير فان لم تخلصوا الي العبادة في ارض فاخصوا في غَّيرها 

فر جواب شرط، نحو:-10 يعيلممى الدنمما يوفقيفوا  يرى فإوذ  وو يت يعمما،وقمموله تعممالى (يويل يرا فظي ين؛ أي: لرأيممت أممم يم خإ ترتأيياةتنن يل تأ ةقنن

تن فعونفد تكا ون  يرةتيم فم توتكتف خدل  وريتوم ا وكيب وسمميت يوا ين  يم فه يفممآَ فموثفلمم يعيلممى  يل  يرافئي وسمم ون يبفني فإ فم فهةد  يشا يشفهيد  يو تدلنن فبفه  دن ا وويما خإ وهممفدي اوليقُمم ل يي
ين فمي دظافل )فجواب الشرط محذوف تقُديره ان كان القُرآن من عند ال وكفرتم به السممتم ظممالمين وممما يممدل عليممه ال

تدلقوله تعالى ( دن ا ين خإ فمي دظافل وويما ال وهفدي اوليقُ دن ل يي وو يأ يويلمم خه ) وقد يحذف للختصار مثل قوله تعالى( يت خبنن تر ةسننري يرآلنننا  ةق

ةل خجتبنننا وويتى)  ايل يمممم فه اول يكبلممميم فبممم وو  يض يأ ور يول فه ا وت فبممم بطيعممم وو يق ين وقممموله تعمممالى ( التقُمممديريأ ورآ يهممميذا اوليقُممم ين  يكممما تحدتنننى يل

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html


يها خإتذا يؤو يت يجا تح يها) وقوله تعالى ( توةفخت يوايب ةمننوايأوب تظتل تن  ترىَ ادلننخذيا يو تيانن يب) فالتقُممدير واضممح يعلمممه توتلنن يعمميذا ين اول يروو فإوذ ييمم
السامع .

يجخر-حذف القُسم وجوابه مثل قوله تعالى (11 يشرر )1( توايلتف تع رل  فر (2( توتلتيا يووت يواول فع  دشوف يوال وسفر (3)  فل فإيذا يي يوالدلوي  (4(
وجةر) والتقُدير ليعذبن  فح يسةم فلفذي  يك يق ول ففي يذفل يه

ةدلنن-حممذف لممو وشممرطإها مثممل قمموله تعممالى ( 12 تخننتذ ا ون تمننا ادت لل توتلننرد فممم يكمم يب  يه ةه فإيذا يلمميذ ون فإ فممم يعمميه  يم ين  يكمما               ىلل يويممما 
ين يحا يسوب ةض  وع يعيل يب يضيهوم  وع يعيل يب يويل يق  يخيل يما  ةه فب ىى فإ خدل               ىلل ين) يعدما ا فصيفو يي

وو13 يويل ةعوا -حذف جواب لو مثل قوله تعالى( خز ترىَ خإيذ تف ةب تت فريمم ةن يق يكمما يم ون  فممم فخيذوا  يويأ يت  وو ) والتقُممدير لرأيممت يفل يف
أمرا عظيما  ومنه قول ابي تماما:
ةر كيم                                        يو ياعلةم الكف ون ل فب أعصرر م يض فر واليقُ لسوم ين ال يب يبوي يعوافق وت       يليه ال كمن

أي لو يعلم الكفر لخذ أهبة الحذار
مب تأخليمم خفنني(-حذف جواب لول مثل قوله تعالى 14 تعتذا ةهيم  تمةنوا تل تن آ تشةة خفي ادلخذيا خح تع ايلتفا خشي تن تأن تت خحلبو تن ةيا دن ادلخذيا خإ

خحيمم)ِ والتقننديار در مف  ةءو تر تدل  دن ا توتأ ةه  يحتمةت توتر تعتلييةكيم  خدل  يضةل ا يوتل تف توتل تن *  ةمو يعتل يم تل تت توتأنةت يعتلةم  ةدل تيا توا خخترخة  يل توا  اللدينتيا 
لول فضل ال ورجمته لعجل لكم العذاب .

ةه-حذف جواب لما مثل قوله تعالى (15 توتتدل تما  يستل دما تأ لروؤييا فإدنا تفتل يت ال يصأددوق فهييم * يقود  يرا يوينايدويينايه يأن ييا فإوب فن *  يجفبي                فلول
ين) والتقُدير فلما اسلما.... كان ماكان مما ينطق به الحال ول يحيط به الوصأف  فسفني وح يم وجفزي اول يك ين فل ىلذيك

دما16 ةهيم -حذف جواب أما مثل قوله تعالى (يفيأ ةه ةجننو ةو يت  تودد يسنن تن ا يكوم ادلخذيا يمممافن وعمميد فإي وريتمموم يب يكيف )والتقُمدير فيقُممال لهممم يأ
 اكفرتم بعد ايمانكم 

يل مسنيدا، نحو:- 17 دن ا يض يليييقُويل ور يول يوا فت  يوا دسيما يق ال يخيل ون  يم يهوم  يسيأوليت ون  ؛ أي: خلقُهن ال.يويلفئ
مسنيدا إليه، كما في قول حاتم:- 18

لي ما يغني الثراء عن الفتى      إذا حشرجت يويما وضاق بها الصدر أماو
ين - متعليقُا، نحو:19 وسيأيلو يهوم يي يو يل  يع يعدما ييوف يل  وسيأ ؛ أي: عما يفعلون.يل يي
ين - جملة، نحو:20 يل الدنفببيي يث ا يع فحيدية يفيب يوا دمية  يس يأ ين الدنا ؛ أي: فاختلفوا فبعث.يكا
يق - جميل، كقُوله تعالى:21 بصممبدي يهمما ال يف يألي يسمم فن * ييو فسمميلو ور أي: فأرسمملوني إلممى يوسممف لسممتعبره الرؤيمما، ٧يفيأ

فأرسلوه فأتاه، وقال له: يوسف أيها الصديق.

أن دواعي اليجاز كثيرة: منها الختصار، وتسهيل الحفظ، وتقُريب الفهم، وضيق المقُاما، وإخفاء المر على  
غَّير السامع، والضجر والسآَمة، وتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير،ويستحسن "اليجاز" في الستعطاف،
وشكوى الحال، والعتذارات والتعزية، والعتاب، والوعد، والوعيد، والتوبيخ، ورسائل طإلب الخراج، وجباية
الموال،ورسائل الملوك في أوقات الحرب إلى الولة،والوامر والنواهي الملكية،والشكر على النعم أما إدراك

 أسرار البلغَّة  فانه يرجع الى مهارة إلى الذوق الدبي، والحساس الروحي
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