: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
 -1إذا جاء التعبير على قدر المعنى ،بحيث يكون اللفظ مساوييا لصأل ذلك المعنى ،فهذا هو »المساواة« ،وهي
الصأل الذي يكون أكثر الكلما على صأورته ،والدستور الذي ييقُاس عليه.
 -2إذا زاد التعبير على قدر المعنى لفائدة ،فذاك هو "الطإناب" فإن لم تكن الزيادة لفائدة فهي حشو أو تطويل.
 -3إذا نقُص التعبير على قدر المعنى الكثير ،فذلك هو "اليجاز"
فكل ما يخطر ببال المتكلم من المعاني فله في التعبير عنه بإحدى هذه الطرق الثلثا ،فتارة "ييوجز" وتارة
"ييسهب" وتارة يأتي بالعبارة "بين بين" ول يعد الكلما في صأورة من هذه الصور بلييغا ،إل إذا كان مطابيقُا
لمقُتضى حال المخاطإب ،ويدعو إليه موطإن الخطاب فإذا لم تفف العبارة بالغرض يسمي »إخليل وحذيفا ردييئا«
:كقُول اليشكري

والعيش خير في ظل

ل الدنووك ممن عاش كددا

فهو يريد أن العيش الناعم الدرغَّد في حال الحمق والجهل خير من العيش الشاق في حال العقُل ،لكن كلمممه ل
يعد صأحييحا مقُبويل.
واليجاز قسمان :إيجاز قصر وإيجاز حذف
-1إيجاز القُصر):وييسمى إيجاز البلغَّة( ويكون بتضمين المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة من غَّير حذف ،كقُوله
ص يحييا ة( فإن معنانيه كثيرة ،وألفاظه قليلة ؛ إذ المراد أن النسان إذا علم أنه متى يقيتمميل
تعالى) :يولييكوم ففي اولفقُ ي
صا ف
يقفتيل امتنع عن القُتل ،وفي ذلك حياته وحياة غَّيره؛ لن القُتل أنفى للقُتل،وبذلك تطول العممار ،وتكمثر الذريمة،
ويقُبل كل واحد على ما يعود عليه بالنفع ،ويتم النظاما ،ويكثر العمران ،فالقُصاص :هو سبب ابتعاد الناس عن
القُتل ،فهو الحافظ للحياة ،كقُوله تعالى) :يخفذ اوليعوفيو يووأيمور فباوليعورفف يوأيوعفر و
ض يعفن اوليجافهفليين( فهممذه اليممة القُصمميرة
جمعت مكارما الخلق بأسممرها.وكقُمموله تعممالى)أييل يلمميه اوليخولمميق يوا و ي
لومممير( وكقُمموله عليممه الصمملة والسمملما" :إنممما
العمال بالنيات"وهذا القُسم مطمح نظر البلغاء ،وبه تتفاوت أقدارهم ،حتى إن بعضممهم يسممئل عممن »البلغَّممة«
فقُال :هي »إيجاز القُصر«.وقال أكثم بن صأيفي خطيب العرب :البلغَّة اليجاز.
 -2إياجار الحذف :ياكون بحذف شيء من العبارة ل ياخخلل بالفهم ،عند وجود ما يادل على المحذوف من قريانننة
لفظية أو معنوياة.ومن ادلة الحذف :
-1

أن يادل العقل على الحذف مثل قوله تعالى)ةحررتميت تعتليةكةم ايلتميتةة توالدةم توتليحةم ايلخخنخزياخر(ِفالعقل يادل علننى
الحذف والمقصود حرم عليكم تناول الميتة .

-2

أن يادل العقل على الحذف والتعيين مثل قوله تعالى )توتجاتء ترلبتك توايلتمتلةك تصففا تصففا (ِ أي امر ربك

-3

أن يادل العقل على الحذف والعدة على التعيين مثل قوله تعالى)تقاتليت تفتذخلةكدن ادلخذي ةليمةتدنخني خفيننخه(ِ اذ يانندل
العقل على تقديار المحذوف فالصل الذي لمتنني في حبه .

-4

أن تدل العادة على الحذف والتعيين مثل قوله تعالى ) تليو تنيعتلم خقتتالل تلدتتبيعتناةكيم(ِ فالتقديار )لو نعلم مكان
القتال(ِ .

-5

ل الدريحتمننخن الدرخحيننخم(ِ عننند الشننروع بنناي عمننل فالتقننديار ابنندأ
الشروع في الفعل كقول المؤمن )خبيسخم ا دخ
،اعمل  ،اكتب ..

-6

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

وذلك المحذوف إما أن يكون:
-1حريفا ،كقُوله تعالى :يوليوم أييك يبفغييا أصأله :ولم أكن وقوله تعممالى )تياننا أتلياتهننا ادلننخذياتن آتمةنننوا تل تدتخخننةذوا خبتطاتنننلة رمننن
ةدوخنةكيم تل تيايأةلوتنةكيم تختبالل تولدوا تما تعخنلتيم( أي ل يألونكم خبال وودوا
-2اسما فاعل ،مثل قوله تعالى)تكدل إختذا تبتلتغخت الدتتراخقتي ( فالضمير في التراقي يعود للنفس الفاعل.
ل تناتقتة ادلف يويسمموقُييايها ( أي احممذروا بدللممة المفعممول
-3حذف الفعل وجوابه ،مثل قوله تعالى )تفتقاتل تلةهيم ترةسوةل ا دخ
وقوله تعالى )يويعفر ي
صأيفا لديقُود فجوئيتيموينا يكيما يخليوقُينايكوم أيدويل يمدرة ۚ(فقُوله)لديقُود فجوئيتيموينما ( يحتمماج الممى
ى يربيك ي
ضوا يعيل ى
اضمار فعل أي فقُيل لهم لقُد جئتمونا ،وقوله تعممالى)تفننتأيجخمةعوا أيوميريكمموم توةشننترتكاتءةكيم(ِأي اجمعننوا أمركننم وادعننوا
شركاءكم ،وقوله تعالى )يففإيذا تلخقيةتةم ادلخذياتن تكتفةروا تفتضيرتب البريقافب( اي اضربوا الرقاب ضربا .
 -4حذف المفعول مثل قوله تعالى )توأتدنةه ةهتو أتيضننتحتك توأتيبتكننى  .توأتدنننةه ةهننتو أييممايت يوأيوحييما( فبعمد كمل فعمل مفعمول
محذوف  ،أو لكونه معلوما مثل قوله تعالى )يوليوو يشايء تلتهتداةكيم أيوجيمفعيين( أي لو شاء أن يهديهم وقوله تعالى)يويلمموو
صافرفهوم ( اي لوشاء ان يذهب بسمعهم .
يشايء ادلي تلتذتهتب خبتسيمخعخهيم يوأيوب ي
 -5اسيما مضايفا ،نحو :يويجافهيدوا ففي الف يحدق فجيهافدفه أي :في سبيل ال.
-6اسيما مضايفا إليه ،نحو :يويوايعودينا يمويسى يثيلفثيين ليويليية يوأيوتيمومينايها فبيعوشةر أي :بعشر لياةل.
صأافليحا؛ أي :عميل صأاليحا.
-7اسيما موصأويفا ،كقُوله تعالى :يويمون يتايب يويعفميل ي
-8اسيما صأفة ،نحو :يفيزايدوتيهوم فروجيسا إفيلى فروجفسفهوم؛ أي :مضايفا إلى رجسهم.
ى
-9شريطإا ،نحو :يفادتفبيعوفني يوحفبوبيكمميم اليمم؛ أي :فممإن تتبعمموني ،وقمموله تعممالى )تفتمننن تكنناتن خمنةكننم دمخريالضننا أتيو تعتلنن ى
تستفرر يففعدة بمون أيدياةما أييخير ۚ( اي فافطر وقوله تعالى )تياا خعتبنناخدتي ادلننخذياتن آتمةنننوا إخدن أتيرخضنني يوافسمميعةة يففإديممايي يفاوعيبمميدو
) فالفاء في فاعبدوما جواب لشرط محذوف والتقُدير فان لم تخلصوا الي العبادة في ارض فاخصوا في غَّيرها
-10جواب شرط ،نحو :يوليوو يتيرى إفوذ يوفقيفوا يعيلممى الدنممافر؛ أي :لرأيممت أممميرا فظييعمما،وقمموله تعممالى )ةقننيل أتترأتيياةتننيم إخين
ل توتكتفيرةتيم فبفه يويشهيد يشافهةد فمون يبفني إوسمميرافئييل يعيلممى فموثفلممفه يفممآَيمين يواوسمميتوكيبوريتوم إخدن ا دت
لنن ل يوهممفدي اوليقُمموويما
تكاتن فمون فعونفد ا دخ
ف
ف
الدظافلفميين (فجواب الشرط محذوف تقُديره ان كان القُرآن من عند ال وكفرتم به السممتم ظممالمين وممما يممدل عليممه
قوله تعالى )إخدن ا دت
ل ل يوهفدي اوليقُوويما الدظافلفميين ( وقد يحذف للختصار مثل قوله تعالى)يوليمموو أيدن ةقيرآلنننا ةسننريتريت خبننخه
ايلخجتبننناةل أيوو يقبطيعممموت فبمممفه ا و ي
لور ي
ض أيوو يكبلممميم فبمممفه اوليمممموويتى( التقُمممدير يليكممماين يهممميذا اوليقُمممورآين وقممموله تعمممالى ) تحدتنننى

إختذا يجايؤويها توةفختتحيت أيوبيوايبيها( وقوله تعالى )توتلننيو تياننترىَ ادلننخذياتن تظتلةمننوا إفوذ يمميرووين اوليعمميذايب( فالتقُممدير واضممح يعلمممه
السامع .
-11حذف القُسم وجوابه مثل قوله تعالى )توايلتفيجخر ) (1توتلتيارل تعيشرر ) (2يوالدشوففع يواوليووتفر ) (3يواللدويفل إفيذا يوسفر )(4
يهول ففي يذفليك يقيسةم فلفذي فحوجةر( والتقُدير ليعذبن
-12حممذف لممو وشممرطإها مثممل قمموله تعممالى ) تمننا ادتتخننتذ ا دة
لنن فمممون توتلننرد يويممما يكمماين يميعمميه فمممون إف ل ىلةه إفيذا يلمميذيهيب يكمملل
إفل ىلةه فبيما يخلييق يولييعيل يبوع ي
صيفوين(
ل يعدما ي ف
ض يسوبيحاين ا دخ
ى يبوع ة
ضيهوم يعيل ى
-13حذف جواب لو مثل قوله تعالى)يوليوو ت ترىَ إخيذ تفخزةعوا يفل يفوويت يوأيفخيذوا فمممون يميكمماةن يقفريممةب ( والتقُممدير لرأيممت
أمرا عظيما ومنه قول ابي تماما:
لييه اليعوافقيب يبويين اللسومفر واليقُ ي
ضفب
ليو ياعلةم الكفةر كيم مون أعصرر كمنوت
أي لو يعلم الكفر لخذ أهبة الحذار
-14حذف جواب لول مثل قوله تعالى )إخدن ادلخذياتن ةياخحلبوتن تأن تخشيتع ايلتفاخحتشةة خفي ادلخذياتن آتمةنوا تلةهيم تعتذامب أتخليم خفنني
ل تعتليةكيم توتريحتمةتةه توأتدن ا دت
اللدينتيا توايلخخترخة توا دة
ل ترةءومف درخحيمم(ِ والتقننديار
ل تيايعتلةم توتأنةتيم تل ت يعتلةموتن * توتليوتل تفيضةل ا دخ
لول فضل ال ورجمته لعجل لكم العذاب .
صأددوقيت اللروؤييا إفدنا
-15حذف جواب لما مثل قوله تعالى )تفتلدما أتيستلتما توتدلةه فلوليجفبيفن * يوينايدويينايه يأن ييا إفوبيرافهييم * يقود ي
يكذ ىلفليك ينوجفزي اوليموحفسفنيين( والتقُدير فلما اسلما ....كان ماكان مما ينطق به الحال ول يحيط به الوصأف
-16حذف جواب أما مثل قوله تعالى )يفيأدما ادلخذياتن ايسننتوديت ةوةجننوةهةهيم أييكيفوريتمموم يبوعمميد فإييمممافنيكوم (والتقُمدير فيقُممال لهممم
اكفرتم بعد ايمانكم
و
ي
ي
ض يلييقُويلدن الي؛ أي :خلقُهن ال.
 -17مسنيدا ،نحو :يويلفئون يسأوليتيهوم يمون يخيليق الدسيمايوافت يوالور ي
 -18مسنيدا إليه ،كما في قول حاتم:
إذا حشرجت يويما وضاق بها الصدر
أماولي ما يغني الثراء عن الفتى
 -19متعليقُا ،نحو :يل يوسيأيل يعدما يوفيعيل يويهوم يوسيأيلوين؛ أي :عما يفعلون.
 -20جملة ،نحو :يكاين الدنايس أيدمية يوافحيدية يفيبيعيث الي الدنفببييين؛ أي :فاختلفوا فبعث.
صممبدييق ٧أي :فأرسمملوني إلممى يوسممف لسممتعبره الرؤيمما،
 -21جميل ،كقُوله تعالى :يفيأورفسمميلوفن * ييويسمميف أيلييهمما ال ب
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

