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 الملخص

عني العلماء منذ القديم بالبالغة العربية بأنواعها الثالثة البيان والمعاني والبديع. ووضعوا لإليجاز باباا مساتقال 

ف علماء البالغة بأنها اإليجاز وسبب ذلك أن البالغة تدل على فصاحة المتكلم وهي سبب  في المعاني. وقد عرَّ

ة العقل وتحريك الاذه.. واإليجااز ما. السااليب ال بياة التاي اساتي دمق فاي القار ن الكاريم والحا يا  في إثار
ال بالغياا لاأ أثار  النبوية وهذه المقالة تقدم لنا صورة شاملة ع. أهمية اإليجاز وتوضح لنا م. ناحياة كوناأ أسالوبا

ي تتعلق بأهمية اإليجاز وعالقتأ بالثر البالغي بارز في بالغة الكالم العربي م. خالل استقراء  راء العلماء الت

في الكالم العربي. فإلثبات أهمية اإليجاز عند العرب وعالقتأ بتأ ية المعناى البلياذ ذكار الباحا  أقاوال العلمااء 
فيأ، في محوري. رئيسيي. وهما: التعرف باإليجاز لغة واصطالحا ماع ذكار أنواعاأ وأسابابأ ومواضاعأ و وره 

 عربي م. وجهة نظر بعض البالغيي. وال باء والشعراء.في الكالم ال

 
  : ، تعريف اإليجاز، أسباب ومواضع ، أهمية اإليجاز.الكلمات المفتاحية 

 

 المقدمة. 1

وم. أهم ما يرفع مكانة اللغاة العربياة بقادر كبيار، تعلقهاا باالقر ن الكاريم، والحا يا  النبوياة الشاري ة. 

وتيعدُّ هذه الميزة م. أهام ميازات اللغاة العربياة وما. أهام أساباب علوهاا ومكانتهاا المرموقاة باي. لغاات 

لح ما. المصاطلحات التاي العالم. هذا البح  موضوعأ مكانة اإليجاز عند العارب   لن اإليجااز مصاط

 تدرس ضم. مباح  علم المعاني الذي يعد م. علوم البالغة العربية. 

البالغة العربية بأنواعها الثالثة م. البيان والمعاني والبديع تيعد م. أهم أساباب توثياق العالقاة الكالمياة 

ويوصالها إلاى م اطباأ  بي. المتكلم والم اطب ، وبها يستطيع المتكلم أن يعبر عما بداخلاأ ما. المعااني

ال ما. أبحااي علاام المعااني الااذي ييسات دم إلي ااا   بدقاة الل ااو وحساا. التعبيار. وإذا كااان اإليجااز مبحثااا

المعاني كماا أشاار إلياأ بعاض البالغياي. كاان ما. المهام أن نتنااول ببحا  مساتقل موضاحا فياأ تعرياف 

إلاى  راء بعاض العلمااء حاول أهمياة  اإليجاز لغة واصطالحا وأقوال البالغيي. في أنواعاأ، ثام التطار 

 اإليجاز وأسبابأ ومواضع است دامأ في كالم العرب. 

 

 أهمية الموضوع
أهمية الموضوع تتمثل في أن هذا ال . م. ال نون التي يوزن بها مستوى الكالم البليذ وبهاا تقااس مادى 

ة أحا ي  كثيارة نجاد فيهماا جو تأ. ولقد كانق في القر ن الكريم  يات عديدة وفي كتب الحا ي  الشري 

مالمح اإليجاز وسوف نذكر منهما بعاض النمااذف فاي موضاعأ علاى سابيل المثال.وقاد تحادي صااحب 

)اإليجاز في كالم العرب ونص اإلعجاز(: في أهمية اإليجاز حي  يقول"فإن موقع اإليجاز م. البالغة 

 غناى للماتكلم عنهاا حتاى يرقاى بكالماأ كموقع البالغة م. اإلعجاز لنأ ييعدُّ  عامة ما.  عاائم القاول ا

ال وأساماها منزلاة. وهاو فاي القار ن الكاريم سامة ما. ساماتأ ومنحاى ما. منااحي  إلى أعلى المراتاب بياناا

ال إلاى  إعجازه الذي شهد بأ المنص ون م. العرب والعجم حتى كان القر ن في لغتأ وأسلوبأ وبياناأ  افعاا

ال وحديثاال" )  (. 11: 17كثير م.  راسات اإلعجاز قديما

 

 هدف البحث

تهدف هذه المقالة الم تصرة إلى التعريف بهذا ال . وإبراز أهميتأ وأسباب اسات دامأ ما. خاالل أقاوال 

 العلماء.
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 أسئلة البحث

السؤال الاذي يحااول هاذا البحا  اإلجاباة عناأ هاو: ماا هاو اإليجااز 

وما السباب التي  عاق العارب إلاى اساتعمال اإليجااز فاي كالمهام 

وما أهميتأ عندهم؟ تادور المقالاة حاول هاذا الساؤال ورسام الباحا  

 خطة بسيطة للوصول إلى الجوبة العلمية في ثالثة أبعا  وهي: 

  معرفااااة اإليجاااااز لغااااة واصااااطالحا وتوضاااايح أنواعااااأ عنااااد

 البالغيي. 
  أسباب ومواضع استعمال اإليجاز في كالم العرب 
  معرفاااة  راء بعاااض العلمااااء وال بااااء والشاااعراء فاااي أهمياااة

 اإليجاز عندهم
 

 الدراسات السابقة

 وقد تناول العلماء على مر التاريخ هذا الموضوع بالبح  ومنهم: 

ء في كتابأ البيان والتبيي. بموضوع اإليجاز وتكلام الجاحظ الذي جا

عنأ. والشريف الرضي الذي يعادُّ كتاباأ "المجاازات النبوياة" بحا  

فيأ ع. الحا ي  النبوية م. الوجهة البيانية ويمتاز بسهولة العبارة 

واإليجااز. والبااقالني الاذي ألاف كتاباأ )إعجااز القار ن( تحادي فيااأ 

ح  في موضوع اإليجاز في كتابأ )سر ع. اإليجاز ، واب. سنان ب

ال صاحة( ، وأبو هالل العسكري تحدي ع. اإليجااز وهكاذا جمياع 

ال. يت قع بحثي وجمياع هاذه  ال وحديثا المؤل ات في البالغة العربية قديما

الكتااب والتصااني ات فااي تناولهمااا لإليجاااز، وي تل ااان فااي أن بحثااي 

لعلمااء فاي سالك يتناول أهمية اإليجاز فقا  ما. خاالل جماع أقاوال ا

واحااااد وأمااااا هااااذه التصااااني ات عالجااااق موضااااوع اإليجاااااز مااااع 

 الموضوعات البالغية الخرى. وم. البحاي المعاصرة: 

م. أسرار اإليجاز وبالغتأ في القر ن  راساة بالغياة، للادكتور  . 1

أشااارف حسااا. الساااتاذ المسااااعد بقسااام ال ب والنقاااد بجامعاااة 

ي تناولهمااا اإليجاااز المدينااة العالميااة، ويت ااق بحثااأ مااع بحثااي فاا

وأماااااا موضاااااع ااخاااااتالف بينهماااااا أن محاااااور بحثاااااي أهمياااااة 

اإليجازعنااد العاارب وبحثااأ يعااالا أساارار اإليجاااز وبالغتااأ فااي 

 . القر ن
 

 منهج البحث

وقد اعتمدنا في هذه المقالة المنها الوصا ي التحليلاي فاي ضاوء ماا 

 جمعناه م.  راء العلماء والبالغيي.. 

 

 واصطالحا   مفهوم اإليجاز لغة. 2

فِي َمْنِطقه  )ججهز( وجهزو ووجهوزو عْ هيه فِجهِ   )وجز( اإليجاز لغة:
ههَو ووجههز )وجههز( فِههي َمْنِطقهه  . َووْختََصههَي و َووْكََلههَقر  صههي  و هههه  فَزو

ههَو  )جههوجز( وجههزو ووجههززف وجههز فِجههِ  َووْكََلههَقر  صههي فِههي  ق هه  فَزو
ي عْ هيه فِجهِ  )عوجز( وْكََلهَقر  هف فِهي  ق ه  َوفِهي وْ َمه وججز ووجز

َوكهههر جطهههفَل َوََلَقمههه  َوفِهههي ََلَقمههه   ههههه  َووْختََصهههَي و ووك طجههه   ههزهههز 

 : وجز(. 20) )توجز( وكشَّْيء تنجز  ووكتم  . وعجهزز

 .(116-110: 7)واإليجاز "هو ااختصار والتقصير والتقليل" 
وهو عند الزم شري )كالم وجيز وموجز(، وهو عند الرازي 

ال )كالم َوْجٌز ووجيٌز وموِجٌز موجز") (. و 116-110: 7أي ا

 (. 357: 19"اإليجاز لغة ي يد التقصير")

: وهو وضع المعاني الكثيرة في أل او قليلة وافياة اإليجاز اصطالحا  

عرفااأ (. و43: 10بهااا موضااحة لااأ وإا كااان الساالوب قاصااراال )

: 9الجرجاني بقولاأ: "أ اء المقصاو  بأقال ما. العباارة المتعارفاة" )
عههههور وك ق ههه  وك هههاج  ووك جهههز  وقاااد ور  تعري اااأ فاااي كتااااب (. 41

معجام المصاطلحات العربياة كمحما عحمها  ز هر نقهق عه   ووكم زني

( 357: 19بقولأ: "هو التعبير ع. المعاني الكثيرة باالل ظ القليال" )

وإلججهزز: عََاوء وْكَمْقصوهوا  ِقَ َهفَل مه  وْك  هزَيف ولاأ: " وعرفأ النكاري بق

وقاد أشاار الجاويني إلااى (. 150: 23" )ْطنَهز وكمت زيفه  وجقز هه  وإْل 

رأي البالغيااي. فااي أن الل اااو القليلااة ا بااد أن تكااون فيهااا اإلبانااة 

واإلفصااا  وكااذلك أن تكااون مطابقااا لحااال الم اطااب، حياا  يقااول: 

ن الل او القليلة فيأ يجب أن ت ي بالمرا  ماع "وقد رأى البالغيون أ

(. وهاو 357: 10اإلبانة واإلفصا  وتناسقها مع حال الم اطاب" )

 على قسمي.: 

اار. 1 (. وهااو عنااد عبااد 24: 15: وهااو مااا ا حااذف فيااأ)إيجاااز صَص 

ع  جقصا فج  إكى وإلَلثزي فهي وكم نهى مه   جهي  الرزا  الجناجي: "

ع  جَلو  في وكتيَلج  حذف، وم  ذكه   هوف ت ت هزكى: لَوكََلوهْر فِهي 

[؛ فهن  م نهز  َلثجهي وك قه   هجهف، و  179وْكِقَصزِص َحجَزفٌ{ ]وك قهيف: 

حههذف فجهه ، فهههو ع  َلزت غههز  هجمغههز َلتهه  مقههز غ جصههوي كنههز فجهه   ثهههزي 
ويوئه  مه  منهزف  مهز و هتطزه ع   وكقصزص ومز ججنج  وكمجتم  مه 

جصههوي مههز صههوي  وكقههي   وكَلههيجر فههي يههزتج  وكَلهمتههج : لوْكِقَصههزِص 
َحجَزفٌ{ وإ  يزتج  وكَلهمتج  كتوحجز  إكجنز  صوي مت ااف متتز   : م  
 زعهها وكقتههف ووكت ههاا، ثههر وكقتههف، ثههر يفهه  و مههي إكههى وك هههطز ، ثههر 

مهز عصهز   وكقصزص، ثر خوف وكم تاج    ها ذكه  مه  ع  جصهج زر
م    هزر، ثر وإلحجزر ع  وكقتف  مجي وكحق، ثهر حقه  وكهامزء وح هق 

  .(237: 11" )حجزف وإلن ز 
: بأن ييحذف ما. التركياب ماا ا ي ال باال هم، نحاو: يجاز حذفإ. 2

عَِ  وْضههههِيْ  أي أهلهااااا ونحااااو: } [82]جو ههههف:  {َوْ ههههئَِف وْكقَْيجَهههه َ }

: 15أي : ف اارب فااان لق) [63:وكشههوي ]{  ِ ََصههزَ  وْك َْحههَي فَههزْن َهَقَ 

ماا قصاد فياأ إلاى إكثاار المعناى ماع حاذف شايء ما. (. أو هو: 24

وأتااى السااتاذ عبااد الاارزا  الجناااجي بااأنواع شااتى ماا. التركيااب" 

 المحذوفات مع ذكر المثلة لكل واحد منها وهي:
[؛ 20مهز جَلهوو  حيفغههز؛ َلقوكه  ت هزكى: لَوكَههْر عَ و  َِمجمهز{ ]مههيجر:  . 1

 .(239: 11)َل ؛ حذفت وكنو  تخ ج غزوو صف: وكر ع
م هههياغو مضهههزفغز؛ َلقوكههه  ت هههزكى: لَووْ هههقَِف وْكقَْيجَههه َ{ مهههز جَلهههو   . 2

: 11)[ عا: عيهزهز عههى ع  وكمهيوا  زكقيجه  وكمَلهز 82]جو ف: 

240.) 
وَ هى ثََقثِهجَ   . 3 مز جَلو  مضهزفغز إكجه ، َلقوكه  ت هزكى: لَوَووَعهْانَز مو

: 11)[ عا:   شهي كجهزف142]و عيوف: كَْجهَ غ َوعَتَْمْمنَزَيز  ِ َْشٍي{ 

240.) 
ومنه   هوف ت ت هزكى: لَوِعْنهَايوْر  َزِصهَيوتو  مز جَلهو  موصهوفغز . 4

[؛ عا: حهههههههههوي  زصهههههههههيوت 52وكطَّهههههههههْيِف عَتْهههههههههَيوٌ { ]ص: 

 (.240: 11)وكطيف
َلقوكه  ت هزكى: لَوََلهزَ  َوَيوَءيوهْر َمِههٌ   ،مز جَلو  ص   ويو  هجف . 5

ههذو َلوههفَّ َ ههِ جنٍَ  َ ْصهه غ  [ عا:  هه جن   هههجم  عو 79ز{ ]وكَلزههف: جَقْخو

صهههزكح ؛  هههاكجف مهههز   هههه ، ويهههو  وكههه : لفَهههقََيْاتو عَْ  عَِعج ََزهههز{ 

[؛ فزهههههو اكجهههههف عههههههى ع  وكمهههههه  َلهههههز  جقخهههههذ 79]وكَلزهههههف: 

 (.240: 11)وك هجم 
مههز جَلههو  شههيطغز فههي جههوو  و مههي، عو وكنزههي، عو وكتمنههي، عو  . 6

َلقهوكزر فهي و  ت ززر؛ فقها  هزكوو  جهووي تقهاجي وكشهيط   هايز؛ 

: 11)و مههههي: )عَليمنههههي عَليمهههه ( عا: إ  تيَلمنههههي عَليمهههه 

240.) 
ز عو جوو هه : . 7 فههز وف: َلقوكهه : ) حجهه  وك جههت  مههز جَلههو    ههمغ

َلقوكهه   ،ووكثههزني ويههو َلثجههي شههزه وكحههيور( عا: وت  حجهه .

( 3( َووكشَّههْ  ِ َووْكههَوتِْي )2( َوكَجَههزٍف َعْشههٍي )1ت ههزكى: لَووْك َْجههِي )
[ وتقهاجي وكجههوو  ينههز: كت ههذ   4: 1و جَْ ههِي{ ]وك جههي: َووكهَّْجهِف إِذَ 

 (.240: 11) جز َل زي مَل 
مهز جَلههو  م طوفغههز؛ ومنه   وكهه  ت ههزكى: لَ  جَْ هتَِوا ِمههْنَلوْر َمههْ    . 8

[ ووكتقهاجي: ومه  عن هق مه  10عَْن ََق ِمهْ   َْ هِف وْك َهتْ ِ{ ]وكحهاجا: 
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ووكَئَِ  عَْعقَ  رو َاَيَجه غ ِمهَ    ا  و زتف؛ جاف عهج   وك    ا ذك : لع

 (.240: 11) [10وكَِّذجَ  عَْن َقووو ِمْ   َْ او َو َزتَهووو{ ]وكحاجا: 
  

 أسبابه، مواضعه ومكانته إليجازا. 3

جيج  تزيجخ وإلججزز إكى تاوج  وك ق   وك ي ج  ، فهقا ويهتر وك همهزء  
زإلججهزز و هجهوو  حثهز مزمهز تحهت  في و اووي وكمخته   م  وكتهزيجخ 

وكقههي   وفههي َلتهه  وك ق هه .  فوإل جههزز ووإلطنههز  ووكم ههزووعنههوو  
وك هزيزف فهي و هتخاور وإلججهزز  وكنمهزذ وكَليجر وو حزاجا وكن وج  مه  

حجهها جوجهها فجزمههز واجههزت وو حزاجهها َلثجههيف و ههت مهت عهههى شههَلف 
َ  جوَصههاَّعووَ  َعْنَزههز َوَ  لوإلججههزز. ف هههى  هه جف وكمثههزف  وكهه  ت ههزكى: 

جمه  فجه  جمجه  عجهو  وكخمهي مه  وكصهاوه  [19   : وكوو] {جوْنِزفوو َ 

إِنَّه و ِمهْ   ل وعار وك قهف وذيهز  وكمهزف ون هزا وكشهيو . و وكه  ت هزكى:
وهههونِي  ِحجِر. عَ َّ تَْ هوهههوو َعهَهههيَّ َوعْت ْحَمِ  وكهههيَّ ِ وكهههيَّ َّْ  وههههَْجَمزَ  َوإِنَّههه و  ِْ هههِر 

ْ هههِهِمج َ  عنهههوو   جمههه  فهههي واجتهههج  وكقصهههجيتج  [31-30وكنمهههف: ] {مو

ههْي لوكي ههزك  ومقههامتزز ووكحزجهه  منزههز. و وكهه  ت ههزكى:  ههِذ وْك َْ ههَو َوعْمو خو

َْ َعههِ  وْكَجههزِيِهج َ  فننزههز جزم هه   [119و عههيوف: ] { ِههزْك وْيِف َوعَْعههِي

كمَلزير و خهق     فهي عخهذ وك  هو وكت هزيف ووكت هزم  فهي وكحقهو  
صهههى ) ووكههج . ومه  عمثهه  وإلججهزز وكتههي ويات فهي ع هووف وكي هوف

عهه   (يضههي ت ت ههزكى عنهه ) وكهاويميحههاجا تمههجر  (ت عهجه  و هههر

ج و وكنَِّصههجَح و(ر( صهههى ت عهجه  و ههه)وكن هي   (.4966: 3)  هزف: )وكههاَلِ

صههى )عه  وكن هي  (يضي ت ت زكى عن )وحاجا عمي    وكخطز  
 ههزف: )إِنََّمههز وْ َْعَمههزف  ِزكنَلِجَّههزِت َوإِنََّمههز كَلههف وْمههِي  َمههز  (ت عهجهه  و هههر

 (يضهي ت ت هزكى عنزمهز)وحاجا وكن مهز   ه   شهجي ( 1: 4)نََو ( 

 هزف: )وْكَحههَقفو  َههجَلٌِ   (صههى ت عهجهه  و هههر) هزف:  ههم ت ي ههوف ت 

 .(2762: 5) َووْكَحَيورو  َجَلٌِ (
لغاة العربياة أنهاا لغاة إيجااز، فلقاد وم. أهام ماا يجلاب اانتبااه فاي ال

تاااأتي كلماااة واحااادة أو جملاااة واحااادة تت ااام. ألواناااا مااا. المعااااني 

الم تل ة والمتنوعة. فإذا تتبعنا  ثار اللغة العربية منذ بدايات عهدها 

فااي العصاار الجاااهلي، نالحااظ فيهااا أن اايجاااز قااد اسااتعمل كثياارا 

وقاد كاانوا  ونجد العرب شديدي الحرص علاى اإليجااز فاي لغاتهم ،

يحذفون إما كلمة أو جملة أو جمال إذا استغنوا ع. ذكرها ويكت ون 

على اإلشارة المعبرة الموحية إلى المعنى ف اال عا. السار  الممال  

(. وماا. أهاام السااباب والاادواعي التااي لجلهااا اسااتعملق 14: 12)

 العرب اإليجاز هي: 

 سااهولة الح ااظ ، فقااد قياال لبااي عماارو باا. العااالء: هاال كانااق .1

العاارب تطياال؟ قااال: نعاام كانااق تطياال ليساامع منهااا ، وتااوجز 

 ليح ظ عنها.
 إخ اء المر ع. غير الم اطب. .2
 ضيق المقام خوف فوات ال رصة.  .3
: 21ذكاااء الم اطااب حياا  تك يااأ اللمحااة والااوحي واإلشااارة ) .4

 (. وأما المواضع التي استحبق العرب اإليجاز فيها هي:  201
لااواة فااي أوقااات الحااروب الكتااب الصااا رة عاا. الملااو  إلااى ا .1

 والزمات.
 الوامر والنواهي السلطانية.  .2
 كتب السلطان يطلب ال راف وجباية الموال وتدبير العمال.  .3
 كتب الوعد والوعيد.  .4
 الشكر على النعم التي تيسبذ ، والعوارف التي تسدى.  .5
ااساااتعطاف وشاااكوى الحاااال وساااؤال حسااا. النظااار وشااامول  .6

 العناية. 
وااعتذار ما. التقصاير باإيرا  الحجاا التاي  التنصل م. الذنب .7

 (. 200: 21تقنع الم اطب وتزيل موجدتأ )
فهااذه السااباب ماا. أباارز السااباب التااي جعلااق العاارب يساات دمون 

أسلوب اإليجاز فاي كالمهام لناأ ياو ي إلاى ااختصاار فاي الكاالم. 

ويقول محمد طاهر العاشور في كتابأ الموجز في البالغاة "ومبناى 

رب على اإلبجااز ماا وجادوا إلياأ سابيالال لن الماة العربياة كالم الع

 (.33: 8أمة ذكية فابتنى كالمها على مراعاة سبق إفهامها" )

وهكاااذا كاااان العااارب يميااال فاااي م تلاااف عصاااورهم إلاااى اسااات دام 

اإليجاز بقصاد اانحبااس عا. الت صايل وهاذا ملماوس وواضاح فاي 

 أمثلتهم وحكمهم وخطبهم في م تلف العصور. 

العلااال التاااي ا  ت إلاااى إشاااا ة اإليجااااز فاااي العصااار الجااااهلي ومااا. 

وممارساتأ فاي كتابااتهم اإلبداعياة يرجاع إلاى الظاروف الساائدة فاي 

مجااتمعهم   لن المجتمااع الجاااهلي كااان مجتمعااا تنتشاار فيااأ الميااة 

وتناادر فيااأ الكتابااة وماا. أجاال هااذا كااان يلاازم علاايهم ااعتمااا  علااى 

اء علاى أ بهام الاذي يصاور حيااتهم ذاكرتهم م. نااحيتي.. أواال لإلبقا

ال لتناقلأ عا. طرياق الرواياة جايالال بعاد جيال. فهاذه ااعتباارات  وثانيا

والعلاال أوجاادت الحاجااة إلااى اساات دام اإليجاااز فااي أقااوالهم وأصاابح 

وسيلة اساتيعاب أكبار قادر ممكا. ما. ال ب وبقاي رهيناة الاذاكرة 

 . (173: 16حتى يكون لألجيال المتعاقبة ااطالع عليأ )
وكذلك استيعمل اإليجاز في صدر اإلسالم كماا اسات دمأ الجااهليون 

في عصارهم لن الظاروف فاي المجتمعاي. الجااهلي واإلساالمي ا 

تاازال متقاربااة ومتشااابهة إلااى حااد ، فبساابب ناادرة الكتاااب وأ وات 

الكتابة في هذا العصر ولَّ اإليجاز مستعمالال فاي أقاوالهم. وماع هاذا 

ر م هااوم اإليجاااز والنظاار إليااأ علااى أنااأ نسااتطيع أن نقااول أن تطااو

مطلب بالغي ، بدأ في عصر صادر اإلساالم لن ااهتماام بالكتاباة 

زا  شااي ا فيشااي ا فااي هااذا العصاار وكااان بعااض ال باااء يت ننااون فااي 

طرقااأ وأساااليبأ فكااان ذلااك باادء مرحلااة جدياادة فااي تطااور م هااوم 

لاو كاان  اإليجاز وحتى بعض الكتاب يتنافسون في اإلباداع فياأ وو َّ 

 (. 174: 16الكالم كلأ توقيعات مصبوبة في قوالب م. اإليجاز )

وماا. الشااواهد التااي تاادل علااى وجااو  اإليجاااز واسااتعمالأ فااي هااذا 

العصر أحا ي  الرسول )صلى هللا عليأ وسلم( لنأ كان ميااا إلاى 

اإليجاااز باادليل مجموعااة ماا. القاااوال أثاارت عنااأ منهااا: "أوتياااقي 

(. ويادل هاذا الحادي  علاى قلاة الل ااو ماع 20: 13جوامَع الكلم" )

كثرة المعاني. وقولأ )صلى هللا عليأ وسلم( : "ك ى بالساالمة  اء" 

. وفي هذا الحدي  يحا   الرساول )صالى هللا علياأ وسالم( (20: 2)

أمتاأ علااى اسااتثمار الصااحة والعافيااة فاي أمااور تعااو  عليهااا بااال ير 

 عليأ وسلم( : "ا يدخل والن ع في الدنيا واآلخرة. وقولأ )صلى هللا

ه بوائقاااأ" ) . وهاااذا الحااادي  (5670: 6الجناااةَ مااا. ا ياااأَم.ي جااااري

 الشريف يحذر المة بأن ا يدخل الجنة م. يؤذي جاره. 
فلقد أخذ العرب طريق الرسول )صلى هللا عليأ وسلم( في استعمال 

اإليجااااز فكاااانوا يعبااارون عااا. أفكاااارهم وأذهاااانهم وماااا كاااان فاااي 

لعواطااف فااي أل اااو مااوجزة وقصاايرة ، فاإليجاااز صاادورهم ماا. ا

عندهم أمر مهم بالذ الهمية في بناء أسااليب القاول عنادهم ب االف 

اإلطناب. وم. السباب المهمة فاي هاذا العصار اساتعمال اإليجااز 

أن كثااارة الحاااروب والحاااوا ي وال ااات. وسااارعة انتشاااارها وعااادم 

اس فرصااة أن ااسااتقرار الن سااي للناااس وقلقهاام الاادائم لاام يكاا. للناا

يتأملو فيما حاولهم فاي اطم ناان كامال لكاي يساتعملوا اإلطنااب فلقاد 

ال للتعبيار عا. أحااوالهم وأفكاارهم وهاذا مااا  كاان اإليجااز أماراال مناساابا

يدل عليأ رساائل صادر اإلساالم التاي معظمهاا ا تكثار عا. ب اعة 

  .(267: 22أسطر أو صحي ة واحدة )
رى م. الكتااب والعلمااء ما. وإذا نظرنا إلى العصر العباسي فإننا ن

تحاادثوا حااول اإليجاااز وماانهم الجاااحظ فااي القاارن الثالاا  الهجااري 

حي  يقول عنأ محمد علي زكي صباغ في كتابأ )البالغة الشعرية 

في كتاب البيان والتبيي.(: " ويحد  أبو عثماان م هاوم اإليجااز بأناأ 

فيصابح  الجمع للمعاني الكثيرة بألل او القليلة ثم يتوسع فاي م هوماأ

اإليجاز عنده أ اء حاجة المعنى ، سواء أكان ذلك ال اء في الل او 

 (. 211: 14قليلة أم كثيرة )
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وقد تحدي أبو هالل العسكري ع. اإليجاز فقال: "قصور البالغاة  

علاى الحقيقاة وماا تجااوز مقادار الحاجااة فهاو ف ال  اخال فاي باااب 

 . (268: 18الهذر وال طل وهما م. أعظم أ اء الكالم" )

وقد تحدي أبو هاالل العساكري فاي كتاباأ )الصاناعتي.( حاول  راء 

العلماء في أهية اإليجاز مستدابأقوالهم، حي  يقول: "وفي ت  ايل 

اإليجااز يقااول جع ار باا. يحااى: "الزياا ة فااي الحاد نقصااان" ، وقااال 

محمد المي.: " عليكم باإليجاز فإن لأ إفهاما ، ولإلطالة اساتبهاما" 

شايبة: "القليال الكاافي خيار ما. كثيار غيار شااف" ،  وقال شيب با.

وقال  خر: "إذا طال الكالم عرضق لأ أسباب التكلف وا خير فاي 

شاايي يااأتي بااأ التكلااف" وقااد قياال لبع ااهم : "مااا البالغااة ؟ فقااال: 

اإليجاااز، قياال: ومااا اإليجاااز؟ قااال حااذف ال  ااول وتقريااب البعيااد" 

(18 :139.) 

ال بقولااأ مسااتدا  بااأقوال بعااض ماا. الشااعراء فااي باااب وتكلاام أي ااا

وقياال لل اارز  : مااا صااي ر  إلااى القصااائد القصااار بعااد اإليجاااز: "

 الطوال؟ فقال: لنى رأيتها فى الصدور أوقاع، وفاى المحافال أجاول

وقالاق ويتذكر حوار بنق الحطي اة ماع أبيهاا بقولاأ: " .(139: 18)

لنهاا بنق الحطي أ لبيها: ما بال قصار  أكثار ما. طوالاك؟ فقاال: 

وقااال أباو ساا يان ". (139: 18" )فاى اآلذان أولاا، وبااالفواه أعلاق

ة  اب. الزبعرى: قصرت فى شاعر ؟ فقاال: حسابك ما. الش اعر غار 

وقيل للنابغة الذبيانى: اا تطيل القصائد كما  ائحة، وسمة واضحة.

 (. 139: 18) "م. انتحل انتقر أطال صاحبك اب. حجر؟ فقال:

: مالاك ا تزيااد علااى أربعاة واثنااي.؟ قااال: وقيال لاابعض المحاادثي." 

ه.  بالقلوب أوقع، وإلاى الح اظ أسارع، وباللسا. أعلاق، وللمعاانى 

 (.139: 18" )أجمع، وصاحبها أبلذ وأوجز

وقال بع هم: البالغة باإليجاز أنجع ما. البياان باإلطنااب. وقاال: "

المكثاار كحاطااب اللياال. وقياال لبع ااهم: ماا. أبلااذ الناااس؟ قااال: ماا. 

" المعنى المزير باالل ظ الاوجيز، وطب اق الم صال قبال التحزياز حل ى

(. وإذا نظرنا إلى  راء العلمااء والشاعراء وال بااء نجاد 175: 18)

فاااي كاااالم بع اااهم أنهااام اساااتعملوا أساااماء الت  ااايل فاااي أقاااوالهم 

ب صااوص بالغااة اإليجاااز، مثاال: )أبلااذ ، أوجااز ، أجمااع ، أعلااق ، 

و جاف عهى ع  وإلججزز َلمز  هزف (. ويذعجوفو  عوكجأسرع ، أوقع ، 

وك همزء ووكش يوء وو ا زء ك  عثهي  هزيز فهي وك زهر ووكح هق ووكهاي  
  وك يج .

 

  النتيجة:
وعرفنا ما. كال ماسابق أن اللغاة العربياة تركيزهاا علاى ااقتصاا   

والجوهر فاي القاول لكاي يصال الساامع فاي أقال الل ااو إلاى أعماق 

ان عديادة وفناون متنوعاة مثال المعاني فم. أجل هذا نجادها فاي ألاو

ف. ال طابة والمثاال والحكام وفا. التوقيعاات التاي ور ت نماذجهاا 

 في التراي ال بي العربي كثيراال. 

ولقد صار اإليجاز عناد العارب ما. أهام ماا يت نناون باأ فاي أقاوالهم 

النثرية والشعرية وأصبح رك. م. أركان بالغتهم وفصااحتهم فهاو 

ال وجماااااال. مااا. ميااازة صاااور جمالياااة  بحيااا  يمااانح العباااارات روحاااا

ال نسااتطيع أن  فالعبااارة القصاايرة لهااا معاااني و اات عدياادة وأحيانااا

نكتب حول مقولة واحدة قصيرة عدة ص حات، ولهذا توجأ العارب 

إلى أهمية اإليجااز ومكانتاأ المرماو  فاي البالغاة العربياة حتاى أن 

"البالغاة علام الحكماء تحدثوا فاي أهميتاأ وما. أقاوالهم المشاهورة: 

كثيار فااي قااول يساير" و "البالغااة اإليجاااز" و "خيار الكااالم مااا قاال 

" وهااذه القااول تعنااي أن الكااالم المااوجز والم تصاار  و ل ولاام يماالَّ

 أحس. وأبلذ وأفصح م. اإلطالة واإلسهاب.
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