
 
 
ح إيجاز القَِّصر في ُكل ٍّ مِّن العبارات اآلتية:3)  ( َوض ِّ

 ﴿ *                                                                                                  ﴾ 
 األفهام، فهو تعبير شامل لكل ِّ الَملذَّات والطَّي ِّبات.  جمعت من نعيم الجنَّة ما ال تحُصره -
*  ﴿                                                                                                                    ﴾ 
َجر وأنواع  - عبارة شاملة لجميع ما أخرجه سبحانه وتعالى مِّن األرض قوتًا ومتاعًا للن اس مِّن الُعشب والشَّ

 النباتات المختلفة األشكال واأللوان واألحجام.
 ﴿ *                                                                                                                     ﴾   

انطوى تحت ألفاظ اآلية القليلة كثير من مكارم األخالق ، فإنَّ في العفو ُمحاَسنة الناس والر ِّفق في كل ِّ  -
م وَصْون اللسان عن الُفْحش وَغض   لة الرَّحِّ األمور والُمسامحة واإلغضاء ، وفي األمر بالُعرف تقوى هللا وصِّ

ْلم وَكْظم الَغْيظ.الطَّْرف عن كل ِّ ُمَحرَّم ، وفي اإلعراض عن الُجهَّ  بر والحِّ  ال الصَّ
*  ﴿                                                                                                                           ﴾ 
كلمة " حياة " فيها بيان ألثر القصاص في المجتمع ، فإذا ُقتِّل القاتل امتنع غيره عن القتل ، فأوجب ذلك  -

 حياة الناس.
*  ﴿                                                                                                                         ﴾ 
 كلمتان استوعبتا كلَّ األشياء واألحوال على وجه االستقصاء؛ لبيان ُقدرة هللا تعالى الُمْطَلَقة.  -
 ﴾ من يعمل سوءا ُيْجَز به﴿   *
ةةر ِّ مةةن كةةذَ ونميمةةة وحسةةد وَغةةْدر وخةةداع و لةةم  لةةى غيةةر ذلةةك مةةن أصةةناف  - سةةوءًا شةةاملة لكةةل أنةةواع الشَّ كلمةةة  

رور.  الشُّ
*  ﴿                                                                                                              ﴾ 
الح والَمْنفعة. -  كلمة ُهدًى شاملة لكل ِّ أنواع الخير والصَّ

 ﴾ والُفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* ﴿ 
 جمع هذا القول أنواع الت ِّجارات وصنوف المرافق التي ال يأتي على آخرها الَعدُّ واإلحصاء. -
 . بأْصَغَرْيهِّ : قلبهِّ ولسانهِّ  الَمْرءُ * 
 املتان لكل ما َيصدر عن اإلنسان من أقوال وأفعال.قلبه ولسانه ش -
 .الَمْرُء َمْخبوء تحَت لسانه* 
  نَّ الل ِّسان هو الذي يكشف عن حقيقة شخصية اإلنسان، وُيظهر خباياه. -
*  ﴿                                                                                                                         ﴾ 



قول جامع لجميع أعمال الخير ، وجميع المعاصي واآلثام التي يقوم بها اإلنسان، لبيان حساَ اإلنسان على جميع أعماله  -
 مهما كانت صغيرة.

ْحرًا * قال عليه الصالة والسالم : "   "إنَّ من الَبَيانِّ َلسٍّ
حر، فُيظهر الباطل في صورة  المعاني أكثر من األلفاظ: فالمعنى أنَّ من بالغة الَقْول ما يعمل عمل - الس ِّ

، والحقَّ في صورة الباطل  الحق ِّ
 ". قل آمنت باهلل ثم استقمقال عليه الصالة والسالم للرجل الذي سأله قواًل شافيًا في اإلسالم : "  *
 : تعبير عن كل ِّ ما يتَّصل بالجانب الَعَقدي في اإلسالم.آمنُت باهلل -
 تعبير عن كل ِّ ما يتَّصل بالسلوك والجانب الَعَملِّي  في حياة المسلم. : استقِّمْ  -
 

 تدريبات على اإليجازبالغة الكتاب: 

 ــ وضح اإليجاز وبين نوعه فيما يأتي: 

أنى يكون لي غالم ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا * قال كذلك قال ربك هوو علوي هوين ولنج لوة ليوا للنوا   ) قالت

 ورحما منا وكان أمرا مقضيا (. 

 إيجاز حذف أي أكون.  لم أك:

 إيجاز قصر.  اآلية الثانية:
 

 ــ قال تعالى: } خذ العفو َوأُْمر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين {. 

 ا كلمات قليلا تضمنت م اني كثيرة.إيجاز قصر؛ ألنه

ا: لمن هذا المال؟ قال: هلل في يدي:   إيجاز حذف؛ ألن التقدير هذا مال هلل في يدي.ــ قيل ألعرابي يسوق ماًلا كثيرا

 إيجاز حذف جواب القسم لتب ثن. ــ قال تعالى } ق والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم {

ا فإنه يتوب إلى هللا متاباا (. ــ قال تعالى: ) ومن ت  اب وعمل صالحا

 إيجاز بالحذف حذف الموصوف والتقدير عمل عمال صالحا المف ول المطلق والصفا تدل علية.   

 إيجاز بالحذف والتقدير: أمر ربك. ــ وقال تعالى: ) وجاء ربك والملك صفًّا صفًّا (. 

ا:  3س ا من عندك يتضمن إيجازا  ــ صغ تعبيرا

  .أكلت عنبا وعصيرا. أي وشربت عصيرا 

  .المرء بأخالقة وأعمالة. إيجاز قصر 

  .فال وهللا أف لها مرة أخرى. أي ال أف لها 

 َعب ِّر بإيجاز َحْذف عن ُكل ٍّ مِّن المعاني اآلتية: -
 في رحلة لمعرض الكتاَ. حلة لمعرِّض الكتاَ         : ذهبت المدرسةذهب طالَ المدرسة في ر  -أ
 : يتعلَُّم اإلنساُن من تجاَر الحياة كثيًرا.             يتعلَُّم اإلنساُن من تجاَر الحياة تعلًُّما كثيًرا -َ
َم هللُا تعالى علينا َأكَل لحم الخنزير وُشْرَ الَخمر -ج َم هللُا تعالى علينا الخنزير و الَخمر.      َحرَّ  : َحرَّ
 
 



 
 
 
ح إيجاز الَحذف في ُكل ٍّ 4)  مِّن العبارات اآلتية:( َوض ِّ
 )َحْذُف اسم/كلمة( أي : وعمل عماًل صالحًا. ﴾                                                                                         ﴿  -أ
 )َحْذُف اسم/كلمة( َأْي: أكل الميتة.﴿ ُحر َِّمْت عليكُم الَمْيَتة ﴾  -َ
 )َحْذُف اسم/كلمة( َأْي:  عذاَ ربهم.﴿ يخافون ربَّهم ﴾  -ج
 ﴾                                                                                                                                             ﴿ -د
ير. -  )َحْذُف اسم/كلمة( َأْي: أَهل الَقرية، وأصحاَ العِّ
رًة.َأْي: آيًة ﴾                                                                     ﴿ -ه  )َحْذُف اسم/كلمة( ُمْبصِّ
 )َحْذُف اسم/كلمة( ﴾ َأْي:  سفينة صالحة.                                                                  ﴿  -و
 )َحْذُف فِّْعل/كلمة( َأْي: أحسنوا بالوالدين  حسانًا.﴿  وبالوالدينِّ  حسانًا ﴾  -ز
 )َحْذُف اسم/كلمة( أي : ُيحاربون شريعة هللا. ﴾:                                                           ﴿   -ح
اد: -ط  َيقول عنترة بن َشد 

 َهّلّلّلّلّلّلّلّلّلت  َسّلّلّلّلّلّلّلّلّلَأْلتِّ الَخْيّلّلّلّلّلّلّلّلّلَل يّلّلّلّلّلّلّلّلّلا ا نّلّلّلّلّلّلّلّلّلَة مالِّّلّلّلّلّلّلّلّلّلكٍّ 
       

 إْن ُكنّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلتِّ  اهلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلًة بِّمّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلا لّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلم َتْعَلمّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلي 
     

َ  الوقيعّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلَة َ نَّنّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلي  ُيْخبِّّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلْردِّ َمّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلن َ ّلّلّلّلّلّلّلّلّلّلّل ِّ
 

نّلّلّلّلّلّلّلّلّلَ  الَمغّلّلّلّلّلّلّلّلّلَنمِّ  ّلّلّلّلّلّلّلّلّل   عِّ  َ ْغَشّلّلّلّلّلّلّلّلّل  الّلّلّلّلّلّلّلّلّلَوَغ  وَ مِّ
 

ََ الَخيل.   "َهال   -  )َحْذُف اسم/كلمة(سألتِّ الَخيل"  يجاز بالَحْذف أْي َسَأْلتِّ ُرك ا
 )َحْذُف َحْرف( َأْي:  ال تفتأ.﴾                                                                                    ﴿  -ي
ر اجتنابها: -ك ْحَجن الثََّقفِّي  وقد أقلع عن ُشَر الَخمر، وَقرَّ   قال أبو مِّ
 )َحْذُف َحْرف( وهللاِّ َأشَرُبها َحياتي*** وال َأْسقِّي بِّها َأَبدًا َنديمًا. أْي: ال َأْشَربها.َفال  -
 ﴾                                                                                                            ﴿ -ل
 )َحْذُف ُجملة( محذوف، والتقدير: َلكاَن هذا القرآن.جواَ َلْو  -
 ﴾                                                                                                                                     ﴿  -م
 )َحْذُف ُجملة(جملة جواَ الَقَسم محذوفة، والتقدير: َلُتْبَعُثنَّ بعد الموت -
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


