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 مادة البالغة 
 لقصرا أسموب
 92/3/9292/المحاضرة االولى 

 د.عمر خميل حمدونأ.م.اسم التدريسي:
 المرحمة الثانية /قسم عموم القران والتربية االسالمية

 /كمية التربية لمعموم االنسانية/جامعة الموصل
الييا حال المخاطب يعد اسموب القصر أحد األساليب البالغية التي يقتضييا المقام ويدعو      

فيو في ىذه الجيو اليختمف عن االساليب التي تحدثنا عنيا من قبل ،فاذا كان لكل من ىذه 
أسبابو الداعيو اليو ،فان القصر كذلك انما يؤتى بو عند الحاجو وحينما تكون ىناك ضرورة كما 

 -ستعرفو ان شاء اهلل تعالى :
 -وسنتناول ىذا الموضوع عمى الشكل االتي :

 
 لقصرا                             

 
  

 
 أركانو                     طرقو                                      تعريفو                أقسامو 

 
 

  -تعريفو:-أواًل:
ىو الحبس ،والقرأن الكريم ىو المرجع اليقيني الذي تطمئن اليو القموب ثقو -القصرفي المغة :

 -،قال تعالى :وصحو
 أي محبوسة فييا.))حور مقصورات في الخيام(( 

 )تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص(. -أما معناه في االصطالح  :
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نما الشاعر إ)فاذا أردنا ونحن نتحدث عن الشعراء أن نخصص البحتري بالشعر مثاًل دون غيره
 من حمبة الشعراء .مم نكتف بيذا االثبات بل قصرناه عميو وأخرجنا غيره ،ف( بحتريال

)ما واذا أردنا ايضًا ان نتحدث عن الجاحظ بأنو كاتب فحسب وليس شاعرًا والخطيبًا فاننا نقول 
 الجاحظ االكاتب (.

فانت ترى أننا لم نأت بأسموب القصر جزافًا وانما اضطررنا لو ألن المقام يقتضيو ،ففي المثال 
 )انما الشاعر البحتري (.االول 

فاضطررنا )أبو تمام( ىو الحري بوصف الشعر وبعضنا يرى أنو )ألمتنبي (كان بعضنا يرى ان 
 ان نقول :

 ( بحترينما الشاعر الإ)
)البيان وقد قرأ بعضنا ابيات لمجاحظ  فظنو شاعرًا وبعضنا قرأ في كتابو  -وفي المثل الثاني :

)شاعرًا والخطيبًا ( ين ان الجاحظ لم يكن فظنو خطيبًا فأردنا  ان نحسم ىذا االمر وان نبوالتبيين(
(.ولو الىذا االختالف في وجيات النظر )ما الجاحظ اال كاتب وانما كان كاتب فحسب فقمنا 

 )البحتري شاعر ( و)الجاحظ كاتب (.الكتفينا بالقول 
فمو أن جمساءنا كانوا يتفقون في ىذا االمر اليخالف منيم احد لما كان من البالغة أن نأتي 

 بأسموب القصر. 
 

بعد ان عرفنا معنى القصر وتبينت الحاجو التي تدعو اليو ومتى يحسن  -أركان القصر :-ثانيًا:
 ومتى يقبح البد من المرحمة الثانية وىي معرفة أركان القصر .

 -وفي المثالين السابقين ما يرشدنا الى ذلك:
عر عمى البحتري وحده فالشعر قصرنا فيو الش )انما الشاعر البحتري ( -فاالمثال االول :

 والبحتري مقصور عميو.)مقصور (
 

)مقصور قصرنا الجاحظ عمى الكتابة فالجاحظ )ماالجاحظ االكاتب (  -وفي المثال الثاني :
 )مقصور عميو(.والكتابة (
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 كاتب   الا إالجاحظ      البحتري                                     ما   الشاعر   انما
 

 المقصورعميو                               أداة  المقصور أداة  المقصور عميو  أداة  المقصور 
  
 
 

 :ركنان  اذن لمقصر طرفان 
 المقصور ك وىو الشيء المخصص -1
 المقصور عميو: وىو الشيء المخصص بو . -2

ورِ  َمَتاع   ِإالا  الدُّْنَيا اْلَحَياة   َوَما} -خذ مثااًل آخر : قال تعالى : فقد  [185: عمران آل{ ] اْلغ ر 
))الحياة الدنيا(( )مقصور( و خصص الحق سبحانو وتعالى الحياة الدنيا بمتاع الغرور فـ

 اْلَغْيبَ  َواأْلَْرضِ  الساَماَواتِ  ِفي َمنْ  َيْعَمم   اَل }. وقال تعالى ميو( ع ))متاع الغرور(( )مقصور 
 مقصور عميو . ةمقصور ولفظ الجالل))عمم الغيب(( فـ [65: النمل{ ]الماو   ِإالا 
 

 -لمقصر اربعة طرق ىي : -طرق القصر : -ثالثا :
 انما . -1
 . النفي واالستثناء  -2
 العطف بـ)ال( و )بل( و )لكن( . -3
 التقديم والتاخير .  -4
  
) انما  -ويمييا المقصور دائما ويكون المقصور عميو مؤخرا وجوبا ، فاذا قمنا : -انما : -1

فالشاعر مقصور والمتنبي مقصور  )الشعر( عمى )المتنبي(قصرنا الشاعر المتنبي ( 
عمى )الشعر( فالمتنبي مقصور )المتنبي( شاعر قصرنا )انما المتنبي( عميو . واذا قمنا 

 المقصور دئما . ) انما ( وىكذا يمي )مقصور عميو( والشعر 
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 شاعر     المتنبي    نما إالمتنبي                              الشاعر    نما إ
 

 اداة القصر  المقصور  المقصور عميو               اداة القصر  المقصور  المقصور عميو    

ويكون المقصور عميو في ىذه الطريقة  بعد اداة  -النفي واالستثناء )ما( و )اال( : -2
)مقصور( و )الشاعر( فالمتنبي )ما المتنبي اال شاعر(  -تقول :)اال ( االستثناء 

)الشاعر( قصرنا الشعر عمى المتنبي فـ)ما شاعر اال المتنبي( مقصور عميو ، واذا قمنا 
 مقصور عميو . )المتنبي( مقصور و

 المتنبي الا إما شاعر      شاعر                           الا إما المتنبي         

 

 مقصور عميو  اداة القصر  مقصور اداة القصر -داة القصر مقصورعميو أداة القصر مقصور أ

 

 -العطف بـ )ال(و)لكن(و)بل(: -3
 -مثل:)ال( كان المقصور عميو ما قبل )ال( اذا كان العطف بـ  -العطف بـ )ال(: - أ

 جاء محمد ال خالد              قصرنا )المجيء( عمى )محمد( المقصور عميو 
 

 مقصور    مقصور عميو    اداة القصر        

 أحب البالغة ال الفزياء             قصرنا المحبو عمى البالغة )مقصور عميو( -وتقول :

 

 اداة القصر  مقصور         مقصور عميو     

 

  -وتقول :
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 )المقصور عميو(أكرم المخمصين ال العابثين              قصرنااالكرام عمى المخمصين     

 

 مقصور   مقصور عميو          اداة القصر  

 

 -كان المقصور عميو بعدىا ،مثل:)بل( اذا كان العطف بـ  -العطف بـ )بل(: - ب
 ال أتقن الصرف  بل النحو             قصرنا االتقان عمى النحو)مقصور عميو(

 
 

 المقصور      اداة القصر     مقصور عميو
 

 ما شجاع وليد بل عمي            قصرنا الشجاعة عمى عمي 
 
 

 مقصور عميو  المقصور   اداة القصر      
 
كان المقصور عميو بعدىا )لكن( أيضًا اذا كان العطف بـ  -العطف بـ )لكن( : -ج

 -تقول :)بل(، مثل العطف بـ 
 عمى عداوة ذوي القربى ةقصرنااالىاب   القريب ذوي القربى   ىاب العدو البعيد لكنْ أال 
 
 

 المقصور          اداة القصر    المقصور عميو 
 
 
 



6 
 

 ما جاء أحمد لكن خالد           قصرنا المجيء عمى خالد )المقصور عميو(
 
 

 مقصور عميو     داة القصر      أمقصور    
 
 
 
 

 -والمؤخرىو المقصور،تقول:ويكون المقصور عميو ىو المقدم  -تقديم ما حقو التاخير : -4
 هلل األمر          مقصور )مبتدأ مؤخر( قصرنا التصرف في االمر عمى اهلل وحده 

 
 مقصور عميو)خبر مقدم(

 
 عمى اهلل توكمنا            قصرنا التوكل عمى اهلل وحده   
 

 مقصور   مقصور عميو    
 
 النجاح عمى االجتيادالنجاح            قصرنا   في االجتياد   
 
 

 مقصور   مقصور عميو    
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 -لقصر:امالحظات مهمة تتعمق بطرق 

أن اليكون منفيًا )ال(ألن شرط المنفي بـ النفي واالستثناء(ان النفي اليجتمع مع طريقة القصر )-1
 -قبميا بغيرىا ، فال تقل:

 )خطأ(ما محمد اال كاتب الشاعر

ىذا مثال النفي مع )انما زيد كاتب ال شاعر (.  -ويجتمع النفي مع بقية طرق القصر فيقال :
 )ىويأتيني المحمد(.  -ومثالو مع طريقة التقديم والتأخير:)انما (

)ما عثمان كاتب بل مدير(و)ما محمد طالب أن تسبق بنفي )بل( و)لكن(يشترط في كل من -2
 ن عمرًا( )التضرب زيدًا بل عمرًا(.لكن أستاذ(أونيي )التضرب زيدأ لك

 )لكن با لواو،فالتقل)ولكن(.وأالتقترن )مدير،استاذ،عمرو(،وان يكون المعطوف بيما مفردًا 

وأال تكون ما بعدىا )عمي كريم ال بخيل (افراد معطوفيما وان تسبق باثبات )ال( يشترط في -3
 :)جاء القوم ال زيد(.داخاًل في عموم ما قبميا فال تقل 

مزية عمى العطف النيا تفيد االثبات لمشيء والنفي عن غير دفعة )انما (يكون القصر بـ -4
)بل( و)لكن( فانو يفيم منو االثبات اواًل ثم النفي ثانيًا او عكسو في )ال( واحدة بخالف القصر بـ 

 حيث يفيم منو النفي اواًل ثم االثبات .

)انما التقديم يدل عمى القصر بطريق الذوق السميم والفكر الصائب بخالف الثالث الباقية -5
 فتدل عمى القصر بالوضع المغوي لالدوات.،النفي واالستثناء، والعطف بـ)لكن (و)ال(و)بل( ( 

ان يكون اما استعمل لو مما يجيمو المخاطب وينكره ، )النفي واالستثناء(ان االصل في -6
اذا وجدتو يعتقدٌه غير محمد ويصر )ماىو اال محمد (لصاحبك وقد رايت شبحًا من بعيد كقولك 

 ))وما من الو اال اهلل((. -عمى االنكار ، وعميو قول تعالى :
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