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 وكد جضمن، هدف هرا البحث إلى وصف أدواث ؤلايجاش بىصفه بنيت هصيت في اللسآن والحديث وعدد من ألاطاليب ألادبيت:عمللخص
 هما أن. الىثيف في داللخه، وأن الىالم البليغ هى اإلاىجص في لفظه، وعمىد البالغت، فهى طمت العسبيت الفصحى،الحديث عن أهميت ؤلايجاش
 وجظهس في البنيت اللغىيت والداللت، جخعلم بالنص هفظه، داخليت: وجخمثل في كظمين،ؤلايجاش يلىم على عدد من ألالياث وألادواث ألاطلىبيت
 وآلياث خازجيت حعمل على إطناد. وفي الخناص والاكخباض والخضمين، وفي الحرف وؤلايحاء والسمص والخلميح وؤلاشازة،والخىثيف واإلاجاش
. وجخمثل في اإلابدع واإلاخللي وفي ألاطلىب والظياق،ألادواث وآلالياث الداخليت
 هنصىص، وهثافتها الدالليت،هما جحدث البحث عن هص اللسآن والحديث وعدد من ألاطاليب ألادبيت اإلادظمت باكخصادها اللفظي
. والشعس، وهص اللصت اللصيرة، وهصىص الخىكيعاث ألادبيت،ألامثال والحىم
. أدبيت؛ جأصيليت، ؤلايجاش؛ بنيت؛ هصيت؛ أطاليب:عككلمات عملفباحية

Briefness as a textual structure (a rhetorical study)
Abstract: This research aimed to describe the Iijaź (using little words to mean many)which is textual construction in a
number of literary styles. Therefore to talk about the importance of Iijaz, It is an attribute of the classic Arabic language and
the pillar of eloquence. Thus any rhetoric speech always uses economic words and is also full of connotative meanings. Iijaz
utilizes internal and external mechanism and stylistic tools. The first is related to the text itself, and it appears in the
linguistic structure, signification, ample, imagery, deletion, induction, symbol, hint, quotation and inclusion. The second tool
of Iijaz, i.e., external tools which depend on the manifestation of internal tools and mechanisms, and namely include the
sender, the receiver, the style and context.
Finally, the study discussed the literary styles which are characterized by their economical utterances, and its connotative
significant as they appeared in the Noble Quran, the text of the Prophet's Hadith, proverbs and idioms, and in the literary
texts like the short story and in poetry.
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