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Abstract: 
 

This article focus on the literary aspect of Qur’an. Stylistically it 

has a rich texture, which in itself is a miracle Qur’an is not only 

the last message of Allah- bearing finality but it is the root 

source of all forms of human knowledge. It has a pithy style 

therefore it offers multiple shades of meanings in it. This article 

focuses on that so as to open up new pathways into the 

stylistically rich texture of Holy Qur’an. 

………………………………………………...  
 

إن الدين االسالمي له مزااي متنوعة وخصائص متعددة ومن خصائصه أن الكتاب املنزل 
على خامت األنبياء والرسل حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم هومعجزة الرسول الكربى اخلالدة 
إىل أبد  الدهر وهذه املعجزة الدائمة له جوانب متعددة من انحية اإلعجاز واجلانب األعظم هو 

 غة القرآن الكرمي وأدبه ومن بالغته إجياز القرآن الكرمي  بال
ساسي األول للقانون دستود احلياة االنسانية واملصدر األهو الكرمي  ومبا أن القرآن

 يفي حباجات البشر كلها و تشريع احلياة اإلنسانية ومن هذه الناحية فهو مصدر لاالسالمي 
ن اجمليد وآايته وسوره وألفاظه تشمل مجيع ومن هذا املنطلق ال بد أن يكون نظم القرآ

األحكام واملعاين والقواعد واألسس اليت حتتاجها الناس عامة واملسلمون خاصة يف مجيع جوانب 
وهذا يكتفي إذا نظران وعلمنا معىن اإلعجاز القرآن الكرمي يف إجيازه  ويف هذا املقال  1احلياة

 نبحث وندرس االجياز القرآن الكرمي  

                                                 
   األستاذ مبركز الشيخ زايد اإلسالمي، جامعة، بشاور  *

 ابحث يف مرحلة الدكتوراة جبامعة عبد الوىل خان، مردان   **
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 إلجياز إىل أجباث آتية: نقسم ا
 اوأل معىن اإلجياز لغة واصطالحا 

 اثنيا: أقسام اإلجياز 
 اثلثا: أنواع اإلجياز  ابحلذف

 رابعا: الفوائد البالغية لإلجياز 
اإلجياز لغة: اختصار الكالم وتقليل ألفاظه مع بالغته، يقال: أوجز الكالم إذا جعله 

ويقال:  وكالم وجيز وموجز وجيز أي خفيف قصري  مقصريا ينتهي من نطقه بسرعة ويقال: كال
 2 أوجز يف صالته إذا خففها ومل يطل فيها فاملادة تدور حول التخفيف والتقصري واالقتصار

اإلجياز اصطالحا: يف اصطالح البالغيني فه تعريفات عديدة من أمهها وأشهرها ما 
 يلي: 

لفا  اليت يددي اها عادة يف األول: هو التعبري عن املراد بكالم قصري انقص عن األ
متعارف الناس مع وفاء ابلداللة على املقصود وبعبارة أخرى هو صياغة الكالم القصري يدل على 
معىن كثري واف ابملقصود وذلك ابختيار كلمات أو تعبريات هلا دالالت كثرية كاألمثال والكليات 

ت املنطوقة وتكون القرينة دالة من الكلمات أو عن طريق استخدام جماز احلذف لتقليل الكلما
على احلذف أو عن طريق استخدام ما بين على اإلجياز يف كالم العرب كاحلصر والعطف 

  3والضمري والتثنية واجلمع وأدوات االستفهام وأدوات الشرط وألفا  العموم 
وتعريف آخر لإلجياز هو وضع املعاين الكثرية يف ألفا  قليلة مع وفاءها ابلغرض 

 وهناك تعريفات أخرى يراجع إليها يف كتب البالغة واألدب   4ود ورعاية اإلابنة واإلفصاحاملقص
  5أقسام اإلجياز:

 إجياز القصر   .1

 إجياز احلصر  .2

فإجياز القصر هو اإلجياز الذي ال يعتمد فيه على استخدام احلذف بل تكون فيه 
يدل على كالم مطوي حمذوف من  العبارات الفاظها قليلة ومعانيها غزيرة دون أن يكون فيها ما

وله أمثلة كثرية يف  6اللفظ مشار إليه بقرينة من قرائن املقال أو قرائن احلال أو االقتضاء العقلي
 القرآن اجمليد، نذكر بعضا منها على سبيل املثال ونكتفي اها  
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ْ  املثال األول: مثل قوله تعاىل: " َصاصي َحَياٌة اَيْ أُولي ، هذا مثال 7"األَْلَبابي  َوَلُكْم يفي اْلقي
من أبدع وأتقن إجياز القصر الذي ال حذف فيه وإمنا فيه حسن انتقاء الكلمات مع إتقان 
الصياغة فهي على قصرها وقلة ألفاظها تدل على معاين كثرية جدا وقد فضلت هذه اجلملة على 

بعشريين وجها أو أكثر وهو قوهلم: " القتل أنفى للقتل"  8أوجز ما كان عند العرب يف هذا املعىن
  9وقد حتدث عنه العالمة جالل الدين السيوطي يف اإلتقان ابلتفصيل 

لينيَ ال الثاين: مثل قول هللا تعاىل "واملث ْلُعْرفي َوأَْعريْض َعني اجْلَاهي  10 "ُخذي اْلَعْفَو َوْأُمْر ابي
  11فقد مجعت يف هذه اآلية مجيع مكارم األخالق 

َهى َعني اْلَفْحَشاء إينَّ  املثال الثالث: " ْحَساني َوإييَتاء ذيي اْلُقْرََب َويَ ن ْ ْلَعْدلي َواإلي اّللهَ ََيُْمُر ابي
ُرونَ   12"  َواْلُمنَكري َواْلبَ ْغيي يَعيُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 13قال ابن مسعود رضي هللا عنه: ما يف القرآن آية أمجع للخري والشر من هذه اآلية" 
ظم أحكام الدين اإلسالمي وتعامليه فإن العدل هو الصراط فإن يف هذه اآلية مع

املستقيم املتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط املومى به إىل مجيع الواجبات يف االعتقاد واألخالق 
والعبودية ومن اآلسف وكثري من املسلمني واملسلمات يف اإلفراط والتفريط يف هذا العصر لبعدهم 

ابلدين اإلسالمي والشريعة املطهرة ووقوعهم يف التعصب املسلكي،  عن القرآن والسنة وجهلهم
  14أعاذان هللا منها مجيعا 

وأيضا يف هذه اآلية من اإلخالص واإلحسان يف الواجبات العبودية لتفسريه يف احلديث 
آخذا أهبة  الشريف " أن تعبد هللا كأنك تراه" أي تعبد هللا خملصا يف نيتك وواقفا يف اخلضوع

  ر إىل ما ال حيصىاحلذ
 :الزايدة على الواجب من النوافل: هو وإيتاء ذي القرىب

فالفحشاء إشارة إىل القوة الشهوانية  وابملنكر إىل اإلفراط   وينهى عن الفحشاء:
احلاصل من آاثر املعصية أو كل حمرم شرعا وابلبغي إشارة إىل االتستعالءالفائض عن الومهية، 

ان عن احلسن رضي هللا عنه أنه قرأها يوما  م وقف فقال: " إن هللا وروى البيهقي ىف شعب اإلمي
مجع لكم اخلري كله والشر كله يف آية واحدة فوهللا ما ترك العدل واإلحسان من طاعة هللا شيئا إال 

 15مجعه"
 :واإلجياز ابحلذف

 هو الكالم القليل البعض من كالم أطول منه وهو على أقسام مخسة: 
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  االقتطاع 

 فاء االكت 

  التضمني 

  االحتباك 

 16االختزال  

فاالقتطاع هو بعض حروف الكلمة أو ما هو مبثابة الكلمة الواحدة مثاله قوله عزوجل " 
، 18فكيف كان عذايب ونذر"النون ختفيفا  وكقوله تعاىل: "فحذفت   17أمل يك نطفة من مين ميىن"

لفواصل، وقوله عزوجل: يوسف األصل عذايب ونذري، فحذفت ايء املتكلم ملراعاة التناظر يف ا
، فحذف حرف النداء ختفيفا كثرة دورانه يف الكالم  ومثل قوله تعاىل: "  19أعرض عن هذا"

واملقيمي الصالة، فحذفت نون اجلمعع السامل ختفيفا وكثرة االستعمال  ومنه قوله عزوجل: " 
شيئ عن معناه نقصت فحذفت ايء من يسر، وعادة العرب أهنا إذا عدلت ابل 20والليل إذا يسر" 

حروفه، والليل ملا كان ال يسري وإمنا يسري فيه نقص منه حرف ومثل قوله تعال: ما كانت أمك 
  22أي بغية، فلما حول عن فاعل نقص منه حرف  21بغيا" 

 االكتفاء: 
هو أن يقتضي املقام ذكر شيئني بينهما تالزم وارتباط فيكتفي أبحدمها عن اآلخر لنقطة 

يُكُم احْلَرَّ باط العطفي، مثاله قوله عزوجل: "غالبا ابالرت بالغية وخيتص ، 23" َجَعَل َلُكْم َسرَابييَل َتقي
إجياز ابحلذف عن سبيل االكتفاء إذ التقدير تقيكم احلر والربد وخص احلر ابلذكر ألن املخاطبني 

 األولني كانوا عراب وبالدهم حارة والوقاية من احلر هي األهم لدى معظمهم  
أساليب القرآن جتزئة العناصر الفكرية على النصوص وقد جاء فيه االمتنان يف ومن 

فتكامل أن الثاين  24الدفئ يف قوله تعاىل: " واألنعام خلقها لكم فيها دفئ ومنافع ومنهاأتكلون"  
نيَ  ومنه قوله تعاىل: " 25احلر والربد يف الداللة على الوقاية من  رين أي وللكاف 26"  ُهًدى لهيْلُمتَّقي

 27وإمنا ذكر املتقني هنا ألهنم يهتدون به ويستفيدون منه  
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 اثلثا: التضمني: 
هو تضمني كلمة معىن كلمة أخرى وجعل الكالم بعدها مبنيا على الكلمة غري املذكورة  

كالتعدية ابحلرف املناسب ملعناها فتكون اجلملة اهذا التضمني بقوة مجلتني دل على إحدها 
ليت حذف ما يتعلق اها ويقدر معناه ذهنا ودل على األخرى الكلمة اليت جاءت الكلمة املذكورة ا

بسم هللا بعدها املتعلقة ابلكلمة احملذوفة املالحظ معناها ذهنا  ومثاله قوله تعاىل يف البسملة: "
" فإنه تضمن تعليم االستفتاء يف األمور إبسم هللا على جهة التعظيم هلل تعاىل الرمحن الرحيم

 املقطعات من فواتح السور ك  امل وطه، ويس وغريها   وكحروف
 :رابعا: االحتباك

هو أن حيذف من األول ما يثبت نظريه يف الثاين ومن الثاين ما يثبت نظريه يف األول 
يقال لغة: حبك الثوب وحبكه واحتبكه إذا أجاء نسجه وحبك احلبل إذا شد فتله وحبك الثوب 

عىن اللغوي ابالصطالحي أن مواضع احلذف من الكالم شبهت إذا سن طرفه وخاطه،ومناسبة امل
الكالم املاهر إبحكام روابطه وإدراك  ابلفرج بني اخلطوط فلما أدركها املتدبر البصري بصياغة

مقابالهتا واالحتباك من ألطف األنواع وأبدعها وأفرده ابلتصنيف العالمة برهان الدين البقاعي 
وهو من أنواع البديع وله أمثلة كثرية جدا يف القرآن منها: قوله تعاىل: " ومثل الذين كفروا كمثل 

إذا التقدير ومثل األنبياء والكفار كمثل الذي ينعق  28الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء" 
والذي ينعق به فحذف من األول لفظ األنبياء لداللة الذي ينعق عليه ومن الثاين الذي ينعق به 
لداللة الذين كفروا عليه  ومثاله قول هللا تعاىل: " أم يقولون افرتاه قل ان افرتيته فعلي إجرامي وأان 

قدير إن افرتيته فعلي إجرامي وأنتم براء منه وعليكم إجرامكم وأان بريئ مما بري مما جترمون، إذ الت
جترمون وكقوله تعاىل: " قد كان لكم يف فئتني التقتا فئة تقاتل يف سبيل هللا وأخرى كافرة يروهنم 
مثليهم رأي العني وهللا يديد بنصره من يشاء، إن يف ذلك لعربة ألول األبصار"  يالحظ يف هذه 

ة حذفا من األوائل لداللة منا يف األواخر وحذف من األواخر لداللة ما يف األوائل وهذا من اآلي
بدائع القرآن الكرمي وإجيازه الرائع، فيه حذف من فئة أي مدمنة تقاتل يف سبيل هللا وفئة أخرى  

  29كافرة تقاتل يف سبيل الطاغوت 
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 خامسا: االخرتال:
يف واحد من األقسام األربعة وقد تتبع البالغيون هو كل ما حذف من الكالم ال يدخل 

والنحويون هذا احلذف املسمى ابالختزال فوجدوا أنه يشمل حذف االسم والفعل واحلرف 
 وحذف اجلملة أو عدة مجل وحذف كالم طويل يف قصة ذات أحداث كثرية وفيما يلى أمثلتها: 

مئة زهاء الف موضع،  حذف املضاف: وهو كثري يف القرآن الكرمي حىت عد ابن جين  1
 مثال:" احلج أشهر معلومات" أي حج أشهر أو أشهر احلج

حذف املضاف إليه: يكثر يف ايء املتكلم حنو قول عزوجل: "ر ب اغفرل" أي ايرب   2
 فحذف ايء املتكلم 

حذف املبتداء: يكثر يف جواب االستفهام حنوقوله تعال: " وما أدراك ماهي انر   3
 حامية"  أي هي انر 

 أي وظلها دائم  30اخلرب: أكلها دائمة وظلها"   حذف  4

 حذف املوصوف: مثل قوله تعاىل: "وعندهم قصرات الطرف" أي حور قاصرات   5

حذف الصفة: مثل قوله تعاىل: " َيخذ كل سفينة غصبا" أي كل سفينة صاحلة،   6
 فحذف الصفة  

 نفلق حذف املعطوف عليه: كقوله تعاىل: " أن اضرب بعصاك البحر"  أي فضرب فا  7

حذف املعطوف مع العاطف: كقوله تعاىل: ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح   8
   أي ومن أنفق بعده31وقاتل"

حذف املبدل  منه: وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب أي ملا تصفه والكذب بدل   9
  32من اهلاء 

اءه   أي دع33حذف الفاعل: مثل قوله تعاىل: " ال يسئم االنسان من دعاء اخلري"  10
 اخلري  

حذف املفعول به: وهو كثري من لفظ املشيئة واإلرادة مثل قوله تعاىل: " إن الذين   11
 أي إهلا  34اختذوا العجل
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 أي أيوب  35حذف احلال: قوله تعاىل: إان  وجدانه صابرا نعم العبد"  12

حذف العائد: وهي يف أربعة أبواب الصلة مثل قوله تعاىل: " أهذا الذي بعث هللا   13
بعثه والصفة كقوله: واتقوا يوما ال جتزي نفس نفسا"  أي فيه واخلرب حنو  رسوال" أي

 "وكال وعد هللا احلسى" أي وعده  

 حذف الفعل: مثل قوله "وإن أحد من املشركني استجارك" أي فأجره    14

 :الفوائد البالغية لإلجياز
اد لدى املتلقي الفائدة األوىل: االختصار اقتصادا يف التعبري وذلك عن حتقق املعىن املر 

الفائدة الثانية:  36ومنه حذف املبتداء إذا كان اخلرب من الصفات اليت ال تصلح إال هلل عزوجل
احلذف لضيق الوقف ومعىن هذا إذا كان الوقت ال يتسع لذكر احملذوف أو إن االشتغال 

غراء مثل ابلتصريح به يفضي إىل تفويت أمر مهم وتظهر هذه الفائدة كثريا يف ابب التحذيرواإل
فحذرهم أن ميسوا انقة هللا فحذف فعل   37قوله تعاىل: فقال هلم رسول هللا انقة هللا وسقياها" 

التحذيرفقال: انقة هللا وتقديره أي ذروا انقة هللا وغراهم أبن حيافظوا على شروط سقياهاكما ذكر 
  38وط سقياها يف التفاسري فقال تعاىل: وسقياها والتقدير أي ألزموا سقياها والزموا شر 

 الفائدة الثالثة: التفخيم والتعظيم أو التهويل: 
وذلك بسبب ما حيدثه احلذف يف نفس املتلقي من اإلاهام الذي قد جيعل نفسه تقدر 
ما شاءت دون حدود كحذف جواب الشرط كقوله تعاىل: " وسيق الذين اتقوا راهم إىل اجلنة 

 39م خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين" زمرا" حىت إذا جاؤوها وفتحت أبوااها وقال هل
 وتقدير اجلواب لرأوا شيئا عظيما جدا تعجز عباراهتم عن وصفه  

الفائدة الرابعة: التخفيف على النطق لكثرة دورانه يف الكالم على األلسنة وتظهر هذه 
 40الفائدة يف حرف النداء وحذف النون وحذف آخر املرخم يف النداء  

 امسة: صيانة احملذوف عن الذكر تشريفا له الفائدة اخل
 الفائدة السادسة: صيانة اللسان عن احملذوف حتقريا له وامتهاان  

أي يف أمور  41الفائدة السابعة: إرادة العموم مثل قوله تعاىل:"إايك نعبد وإايك نستعني "
 ديننا ودنياان ويف شأننا كلها  
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لة مثل قوله تعاىل: " والضحى والليل إذا سجى الفائدة الثامنة: مراعاة التناظر يف الفاص
 والناألصل أي وما قالك   42ما ودعك ربك وما قلى"  

الفائدة التاسعة: إرادة حتريك النفس وشغلها اباإلاهام الذي يتبعه البيان حىت يكون 
البيان أوقع وأثبت يف النفس مثل قوله تعاىل: " ولو شاء هلدكم أمجعني" أي ولو شاء هدايتكم 

 لسلبكم االختيار وجلعلكم جمبورين وإذا هلدكم أمجعني   
وختاما أقول إن بالغة القرآن الكرمي من جوانب ونواحي شىت كثرية جدا حتتاج إىل 
جملدات ضخمة وقدمت مدجزا بعض مسات اإلعجاء البالغي اليت تدثر على العواطف االنسانية 

 صلى هللا عليه وسلم اخلالدة الكربى إىل قيام وتدعوا إىل حقانية القرآن الكرمي وأنه معجزة النيب
 الساعة وأدب القرآن العظيم فوق كل أدب وفقنا هللا مجيعا أن هنتدي ابلكتاب العظيم  
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