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تناول ىذا البحث أسلوب القصر وبالغتو يف سورة يوسف, وىو يهدف إىل دراسة أسلوب القصر دراسة تفصيلية :ملخص 
من خالل دراستنا ومعرفة طرقو وأنواعو وتسليط الضوء على بعض اآليات اليت حتتوي على القصر وبيان موضع القصر فيها.

 للموضوع توصلت ىذه الدراسة إىل عدة نتائج منها: 
خر،  و لكل دلالتها ذلا ميزة متّيزىا عن األو أدواتمن  أداةالراقية ذات ادلعاين العميقة فكل  األساليبالقصر من  أسلوب إن -

اآليات اليت تضمنت أسلوب  القصر يف عدد  انجند  اذإن أسلوب القصر يف سورة يوسف زاخر ومتنوع يف ادلعاين   .عليواخلاصة 
سورة يوسف عشرون آية   وطرق القصر اليت استخدمت يف ىذه اآليات  ىي: النفي والاستثناء ستة عشر مرة والعطف ببل مرتني 

 حتقق   و القصر بإمنا  مرة واحدة وبتعريف ادلسند وضمري الفصل ثالثة مرات , ونوعو من حيث اعتبار احلقيقة والواقع  احلقيقي
ا عشر مرة وموصوف عن صفة عشر تثالث مرات أما القصر اإلضايف مثانية عشر مرة أما باعتبار طرفيو صفة عن موصوف اثن

 .اتمر 
 ادلعاين  القصر  يوسف سورة  أسلوب  :الرئيسية الكلمات

Résumé: 

Cette étude traite du style du Exclusion et de son éloquence dans la sourate Youcef, et elle vise à étudier le 

style du palais en détail, et connaître les types et les méthodes et ce types, et à mettre en évidence 

certains versets qui contiennent l’exclusion .. Grâce à notre étude du sujet, cette étude a atteint plusieurs 

résultats, notamment 

Le style du Exclusion est l'une des méthodes élégantes avec des significations profondes.Chacun de ses 

outils a un avantage qui le distingue des autres, et chacun a sa propre signification. Le style du 

Exclusion à sourate Youcef est riche et varié dans ses significations, car nous constatons que le nombre 

de versets qui comprenaient le style du palais à sourate Youcef est de vingt versets, et les méthodes de 

palais qui ont été utilisées dans ces versets sont: déni et exclusion seize fois et gentillesse deux fois, et 

le palais une seule fois et en définissant le Musnad La conscience du chapitre est trois fois, et son type 

en ce qui concerne la vérité et la vraie réalité est atteint trois fois. Le palais supplémentaire est dix-huit 

fois. Quant aux deux extrémités de l'adjectif des douze fois prescrites et décrites par l'adjectif dix fois. 

Mots-clés: style, sourate Yusuf, le palais, significations 



 

عرفان و شكر  

أول من يشكر ويحمد آناء الليل وأطراف النهار ، ىو العلي القهار ، األول واألخر 
 ال الذي تحصى ، وأغدق علينا برزقو  أغرقنا بنعمو التي ال الذيوالظاىر والباطن ، 

أرسل  إذأنعم علينا  الذييفنى ، وأنار دروبنا فلو جزيل الحمد والثناء العظيم ، ىو 
فينا عبده ورسولو  محمد ابن عبد اهلل عليو أزكى الصلوات وأطهر التسليم ، أرسلو 

 لم نعلم ، وحثنا على طلب العلم أينما وجد . بقرآنو المبين ، فعلمنا ما
هلل الحمد كلو والشكر كلو أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا 

 ،إلنجاز ىدا العمل المتواضع 
من أولى المراحل الدراسية حتى ىده  بعلمو،ر موصول إلى كل معلم أفادنا الشك و

والدكتور المشرف عبد الرحمان عبد  األستاذاللحظة كما نرفع كلمة الشكر إلى 
 بحثنا.ساعدنا على إنجاز  الذي الحي،

 كما نشكر األساتذة أعضاء اللجنة المحترمة على حضورىم لمناقشة ىذه المذكرة.
و   أساتذةكما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد ، و نشكر كل 

 بجامعة غرداية .قسم اللغة العربية وآدابها  طلبة 
 والرشاد، السداد،دعو اهلل عز وجل أن يرزقنا نيسعنا إال أن  في األخير ال و

 مهتدين ىداةيجعلنا  والغنى وأن والعفاف،



 

 
اهلل محمد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لو إالا إإلى كل من نطق شيادة ال   

ىدي إليك شيئا إرب  يا ،وعدد ما خمقت ورزقت  ،وفي غفوتي  يقظتيالميم لك الحمد في 
ي واجعمو في ميزان حسناتي .فتقبمو منا  ،من جزيل عطائك   

تنا وشفيعنا يوم الدين حبيبنا ونبينا وخاتم ما أقدوتنا ومرشد  ،وأعظم خمق اهلل  ىزكأإلى 
وسمم.األنبياء والمرسمين محمد رسول اهلل صمى اهلل عميو   

 ىغمأرق و أإلى  ،إلى التي سقتني رحيق الحب من قمبيا وأرضعتني الحنان رغم قسوة الزمان 
و عما  ا العملذتي تحت قدمييا إلى التي غمرتني بدعائيا كل صباح أىديك ىالتي جنا  ،إنسانة 

أمي الغالية. يرسم البسمة عمى شفتيك ويزيدك رضا عمي يا  

أطال اهلل في  ،إلى رمز التضحية والعطاء أبي العزيز  ،إلى رمز الثبات وقدوتي في الحياة 
 عمرك.

.اءاء والضرا ه الحياة وسندي في السرا ذإلى سندي في ى‚إلى من حممنا رحم واحد   

بالجامعة.إلى كل صديقاتي  البحث،ا ذوالى كل من قاسمني عناء ى  

قممي.سع لو لى كل من وسع لو قمبي ولم يتا إ و  

                                                                                          
          

  



 

 

 االهــداء  
 قال اهلل تعالى >> وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا <<

أىديكم سالما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا ولو نزل إلى األرض لكساه 
 سندسا وحريرا ولو مزج بماء البحر لجعل ممح أجاجا عذبا فراتا سمسبيال
إلى مثمي األعمى وأعز ما أممك في الدنيا فبدونو ليس لمحياة معنى  >> 

 والدي الغالي  <<
أرجو  من اهلل أن يطيل في عمره ليرى ثمارا قد حان وقت قطفييا بعد طول 
رادة في النجاح إلى أغمى وأعز ما أممك في  انتظار إلى التي زادتني عزما وا 

 الوجود >> أمي حفظيا اهلل ورعاىا <<
لى حصني المنبع إلى سندي وقرة عيني إخوتي : سيام , سفيان , عبد إ

 الغاني , سيد أحمد
 إلى جدتي الغالية بختة أطال اهلل في عمرىا -

 وأخص بذكر زوجي المحترم أوالد عبد اهلل محمد
 إلى كل من قاسمني األيام حموىا ومرىا..........

 إلى كل من عرفني فاحببتو
 إلى كل من سار في طريق العمم ....مجتيدا....مثابرا......صابرا

 ونرجو من اهلل سبحانو وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيو الخير
 .و الحمد هلل رب العالمين  

 

 مسعودة .يعقوب
 



 

 

 

 

 

 

 

 ِبْسِم اللَِّو الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
    

 َلَعلَّك مْ  َعَربِيًّا ق  ْرَآنًا َأنْ َزْلَناه   ِإنَّا( 1) اْلم ِبينِ  اْلِكَتابِ  َآيَات   تِْلكَ ۚآلرۚ 
َنا ِبَما اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نَ ق ص   َنْحن  ( 2) تَ ْعِقل ونَ   ِإَلْيكَ  َأْوَحي ْ

 (3) اْلَغاِفِلين َلِمنَ  قَ ْبِلوِ  ِمنْ  ك ْنتَ  َوِإنْ  اْلق ْرَآنَ  َىَذا
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 ذاحلمد هلل رب العاملني حنمده  و نستعينو  ونستهديو  ، ونعود باهلل من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا ، كما نعو 
بو سبحانو من زلّة الفكر و غفلة القلب ومجوح القلم ، و نسألو التوفيق و التسيري و العون فيما نأيت و نذر ، و 

 صلى اهلل و سلم و بارك على سيدنا حممد و على الو و صحبو و من اىتدى هبديو و بعد ...

اء العربية على خمتلف مقاصده ، و علم البالغة القرآنية  ، علم عظيم النفع ، جليل القدر ، اعتىن بو علم إن
، و كان  لشرف علمي البيان حفلت بو كتب التفسري و أغنت بو كتب علوم القرآن ، و غريىا من علوم الشريعة 

و املعاين منزلة لدى علماء السلف ، و القرآن الكرمي ىو أعلى أسلوب و أمسى كالم ، ربققت فيو غاية البالغة  
ما ميكن أن يبحث فيو عن أسرار  اجلمال اللغوي ، فعجائبو ال تنقضي ، و منابعو ال  و ذروة البيان ، و ىو اجل

.نها احلظ األوىف و املقام األعلىتنضب ، و ليس من حسن نظم و براعة سبك إال و للكتاب الكرمي م  

هم ، يشعرون عرف العرب القصر بأنواعو منذ نشأة الكالم بل كان جزءا من تفكريىم ، و سبيال تُثبت فيو معاني
على يد عبد  متأخرااحلديث عن القصر جاء  أن، و على الرغم من  أبعادهفيو دبحاسنو ، و يدركون دالئلو و 

:  أمهها ألموره ( فإنو جاء ناضجا  174القاىر اجلرجاين ) ت   

اعتماد العرب على املشافهة يف الرواية و التدريس . -  

للصيغ اليت تزيل الشك و تؤكد املعىن . جهود بعض النحاة يف تبيان بعض املعاين -  

اجلمايل.من القصر سبيال للتعبري  ازبذتتزايد النصوص على مر العصور اليت  -  

حماسن القصر و مستوياتو ، و الفرق بني  أبرزتسبيز عقلية عبد القاىر اجلرجاين التحليلية ، و آفاقو اجلمالية ،  -
لكل ما يشكك باملعىن املراد .طرقو ، و قوتو يف تثبيت املعاين ، وطرده   

عمقا ، جيمع فنون شىت من علوم البالغة  أكثرىامسلكا و  األبوابوباب القصر يف البالغة العربية من أدق 
منو  ألوانافيو حبث يف علم املعاين ، فيستخدم القرآن  األصلكان   إن، فهو ال يقف عند واحد منها ، و  القرآنية

قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا حبيث ال يتصف كور و نفيو عما عداه ، فقد يُ ذ ملا احلكم إثباتعندما يراد 
هبذه الصفة إال ذلك املوصوف وحده وقد ال يراد ىذا القصر احلقيقي بل يبغي إثبات احلكم ملوصوفات يعتقد 

 اتصافها بغري ىذه الصفة ، وىكذا . 
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ختيار الموضوعاسباب ا  

أىم األسباب و الدواعي الختيار ىذا املوضوع :  من  

.البالغية أسرارهملعرفة  ثناياهفهم كتاب اهلل و البحث بني  -  

الدراسات اللغوية البالغية. إىلالرغبة و امليل الشديد  -  

التعرف على جممل أسلوب القصر يف القرآن الكرمي . -  

 اهداف الدراسة   -

  هتدف ىذه الدراسة إىل :
القصر . أسلوبتوضيح أوجو اإلعجاز يف القرآن الكرمي عن طريق  -  
دراسة أسلوب القصر دراسة بالغية تعريفو لغة و اصطالحا و معرفة طرقو و أنواعو. -  
اليت ربتوي على أسلوب القصر و بيان موضع تسليط الضوء على بعض اآليات القرآنية من سورة يوسف  -

 القصر فيها .
السابقة  الدراسات  

 ىا يف ىذا اجملال , بعض الرسائل األكادميية منها , القصر يف سور يس منناومن بني الدراسات السابقة اليت وجد
إعداد ويرا فروتا , اجلامعة اإلسالمية احلكومية دباالنج , أسلوب القصر يف القرآن الكرمي وآثاره النحوية من إعداد 

رقلة  واليت كان أغلبها يتحدث عن القصر من حيث تنوع أساليبو  يف إمساعيل سيبوكر جامعة قاصدي مرباح و 
القرآن الكرمي ومدى بيان وجود عالقتو بو , اليت سبيزت بدقة ربليليها و شساعة أفكارىا , فهذا ما جعلنا نتطرق 

ها لدراسة أسلوب القصر يف سورة يوسف وما ربملو من أساليب وطرق متنوعة مستعمال بعض كتب البالغة من
مفتاح العلوم للسكاكي و جواىر البالغة يف علم املعاين البيان و البديع )امحد اهلامشي( و التفاسري كالتحرير 

 والتنوير البن عاشور و تفسري القرآن العظيم البن كثري وغريىم .

دراستنا على  وعلى ذلك اعتمدنا يف إن العالقة املنهجية اليت تربط بني املوضوع و املنهج ذبعلهما متالزمني ،
   .الوصفي التحليلياملنهج 



 المقدمة 
 

 
 ج

القصر يف القرآن الكرمي سورة  أساليبما ىي وللوقوف على ىذا األسلوب البد من فك اإلشكال املتمثل يف 
.؟يوسف منوذجا   

  خطة البحث :

نلتمس وحىت جنلي اإلشكال املطروح فإنو حيتاج مّنا إىل إجابات للوصول إىل اهلدف املرسوم، وذلك ما جعلنا 
مناسبة لو ، وقد سبثلت فيما يلي :  خطة  

وسبب اختيار املوضوع ، و اهلدف من ىذه الدراسة ، مقدمة مت احلديث فيها عن املوضوع بصفة عامة ،    
 وخطة البحث و منهجو مقسما يف فصلني .

القصر  )ماىيةمبحث الفصل األول سبحور احلديث فيو عن أسلوب القصر )دراسة بالغية ( وقد اشتمل على 
.أقسامو و طرقو(   

واشتمل على مبحث )  دراسة تطبيقية من خالل سورة يوسف  حول:الفصل الثاين فقد سبحور احلديث فيو  أما 
  .سورة يوسف( -من القرآن الكرمي  مناذج

النهاية كما ىو املعتاد يف كل حبث علمي البد من خاسبة تتضمن ملخصا عن أىم األفكار اليت قدمت يف  ويف
واملصادر و املراجع  و الفهارس .البحث.    

                                                     .ونشكر اهلل العلي القدير أن وفقنا يف إسبام ىذا العمل املتواضع

وال يسعنا يف النهاية إال أن نتقدم خبالص الشكر و االمتنان ألستاذنا الفاضل " عبد الرمحان عبد احلي "الذي 
و إضفاء القيمة العلمية عليو ، ومل يبخل بتوجيهاتو و إرشاداتو القيمة  البحث،ربمل عناء اإلشراف على ىذا 

 إلجناحو و تصويبو إىل املسار الصحيح .
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 مِّنَ  تَنزِيل   "وتعاىل سبحانو القائل ، الكائنات نظام يسًن بأمره والذي الصاحلات تتم بنعمتو الذي هلل حلمدا

 واآلخرين األولٌن سيد على وأسلم وأصلي  1"يَ ْعَلُمونَ  لَِّقْوم   َعَربِيًّا قُ ْرآنًا آيَاتُهُ  ُفصَِّلتْ  ِكَتاب    الرَِّحيمِ  الرَّْحَمنِ 

 وأصحابو آلو وعلى العادلٌن لرب الناس ليهدي أمجعٌن الناس إىل ادلبعوث وادلرسلٌن األنبياء خامت اهلل عبد بن زلمد

 5 وبعد والتابعٌن

تقشعر منو األبدان، فأحسوا ـ وىم الفصحاء نزل القرآن على العرب فرأوا أهنم أمام ىيبة رائعة وروعة سلوفة وخوف 

لوهبم بو وارتبطت نفوسهم بإعجازه، شلا ـ أهنم ضعفاء أمام ىذا الكمال العظيم، فاستسلموا لبالغتو، وتعلقت ق

جعل العلماء قدديا وحديثا يستلهمون منو عديد القضايا اللغوية والبيانية، فتعددت حولو الدراسات والبحوث اليت 

اج مكنوناتو ودرره، ولكن دون جدوى فهو الكتاب الذي ال تنقضي عجائبو، وال يبلى وال خيلق رباول استخر 

على كثرة الدراسات، عطاءاتو تتجدد أمام الباحثٌن لينهلوا من مكنوناتو وأسراره، فعلت مهمهم وذبردت أقالمهم 

ادلواضيع اليت هنلها العلماء من كتاب اهلل  ذلذا العمل النبيل، فتناولوا أساليبو ومظاىر إعجازه بالدرس والتبيٌن، ومن

ادلكنون وتناوذلا بالدرس والتمحيص موضوع البالغة، وفصاحة القرآن الكرمي، من أساليب خطابية متنوعة، جعلت 

فما  ومن بينها أسلوب القصر يف القرآن الكرمي من القرآن الكرمي معجز اللفظ وادلعىن، إعجاز بياين ولغوي وفين،

 الكرمي، وما أسلوبو، وما ىو ماىية القصر فيو.ىو القرآن 

مل يكن القرآن الكرمي منبعا للهداية ومصدرا للتشريع فحسب , بل ىو باإلضافة إىل ذلك حبر زاخر , حيمل يف 

أعماقو دررا مثينة من أفانٌن البالغة والبيان وجواىر مكنونة من وجوه اإلعجاز وأساليب متفردة مفارقة لسائر 

 ألهنا فوق الطبيعة البشرية ,شعرية واخلطابية , عجز عن رلاراهتا البلغاء وحار منها الفصحاء , األساليب ال

                                                           
 20و  20اآلية   ،سورة فصلت  1
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فكان والزال  إعجازه,أوجو  وإبرازوقدديا عكف علماء البالغة على دراسة القرآن الكرمي ودراسة أسلوب بيانيو 

 1.اللغاتادلنبع الصايف الذي ديدنا بأساليب متنوعة من البالغة أغنت لغتنا العربية وجعلتها يف مقدمة 

فيقصد بالبالغة لغة 5 ىي الوصول واالنتهاء , واصطالحا كالم ادلتكلم  . فبالغة الكالم ىي مطابقتو دلقتضى 

 2بليغ.لنفس يقدر فيها صاحبها على تأليف كالم احلال مع فصاحتو وأما بالغة ادلتكلم ىي ملكة يف ا

 وأما من عناصر البالغة اختار الباحث إحدى عناصرىا  وىي علم ادلعاين 

 لعريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال <<اللفظ ا أحوالعرفو البالغيون بقوذلم 5 >> ىو علم يعرف 

واللفظ العريب يشمل اللفظ ادلفرد واللفظ ادلركب أي اجلملة وأجزاءىا واجلمل ادلتلقية , فأحوال اجلملة 5 اإلسناد 

وأسلوب القصر وأحوال اجلمل 5 الفصل والوصل واإلجياز واإلطناب وادلساواة , وأحوال أجزاء اخلربي , واإلنشاء 

والذكر والتقدمي والتأخًن واإلظهار  واحلذف, كالتعريف والتنكًن اجلملة 5 أي ادلسند وادلسند إليو ومتعلقات الفعل 

 .  فمن بٌن مباحثو تنحصر دراستنا حنو أسلوب القصر  3واإلضمار وغًن ذلك .

  

 

 

                                                           

. 0م ، ص  0200اإلسالمية ، العدد اخلامس رللة العلوم و البحوث  -0  
وت ، ص السيد امحد اذلامشي، جواىر البالغة يف ادلعاين و البيان و البديع، ضبط و تدقيق و توثيق د .يوسف الصميلي ، ادلكتبة العصرية صيدا بًن  -0

03 .  
 30م ، ص  0202ه  0301 – 3ة ادلختار للنشر والتوزيع ، ط د. بسيوين عبد الفتاح فيود ، علم ادلعاين   )دراسة بالغية و نقدية ( ، مؤسس -0
. 
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بالدراسة  والتحليل من قبل علماء البالغة قدديا وحديثا , ألمهية وعظم  حظىوقد  صر من أبواب علم ادلعاين .الق

أدواتو وقوة تأكيده , شأنو وارتباطو الوثيق بسياق ادلوقف ,وحال ادلتكلم وادلتلقي , واختالف دالالتو اليت ربددىا 

 1.وبالغة عباراتو , السيما يف نصوص القرآن الكرمي اليت ربتوي على ادلناقشات 

يف القرآن الكرمي احدى عشرة مرة أكثر من جذر منها 5 القصر دبعىن الكف كقولو تعاىل   "قصر  "وردت مادة 
األخذ من الطول ، كقولو تعاىل  وقريب منو القصر دبعىن ، 2يُ ْقِصُرونَ  ال ثُمَّ  اْلَغيِّ  ِفي يَُمدُّونَ ُهمْ  َوانُ ُهمْ خَوإِ »
 الطَّْرفِ  قَاِصَراتُ  َوِعْنَدُهمْ » ودبعنی احلبس كقولو تعاىل   3« الصَََّلةِ  ِمنَ  تَ ْقُصُروا َأن ُجَناح   َعَلْيُكمْ  فَ َلْيسَ »

 ِبَشَرر   تَ ْرِمي ِإن ََّها» ، وجاءت دبعنی ما عظم من أصول النخل أو الشجر يف قولو تعاىل يف صفة جهنم 4« ِعين  
 6«  مَِّشيد   َوَقْصر   مَُّعطََّلة   َوبِْئر  »تعاىل كما جاءت دبعىن البيت الضخم الفخم كقولو   5 «َكاْلَقْصرِ 

دت ادلعاجم اللغوية بعض ادلعاين للمادة ، كالقصرة 5 ما يبقى يف ادلنخل بعد االنتخال ، وقصر الثوب 5 وقد زا
وعلى ىذا فجذور ادلادة ال تنحصر   7حوره ودقو ، وقصر اجملد 5 معدنو ، وقصر الطعام 5 نقص ورخص 5 ضد

ابن فارس يف أصلٌن 5 أحدمها 5 أال يبلغ الشيء مداه ، وهنايتو ، واآلخر 5 احلبس . وقد أحس بذلك  فيما ذكره
القصور فقال 5 وشلا شذ عن ىذا الباب القصر 5 مجعو قصرة ، وىی أصل العنق ، وأصل الشجرة ، وقري 5 اهنا 

العرب وتوحيده ومجعو  ن قصور ميامترمي بشجر كالقصر بفتحتٌن  ، وقال الفراء يف ىذه اآلية 5 يريد القصر م
 .منظور آهنا قرشية ، ألنو تقصر فيو احلرم أي رببس ، وكذلك الفًنوزبادي يف البصائر  ابنعربيان وقال 

عربية الكلمة ، يرد على ما ارتآه الدكتور عمر فروخ من أن  -وغًنىم  - راء و ابن منظور والفًنوزباديفی الأر و  
القصر  ،ذلك أن 8عربية منذ اجلاىليةالقصر وىو بناء كبًن من حجارة كالقلعة من الكلمة الالتينية مع انتقل اىل ال

ة واجلبال كما يف قصة ادلنزل ادلبىن من احلجارة مطلقا غريب ، وخباصة أنو قد عرف عندىم بناء البيوت من احلجار 

                                                           

. 20رللة البحوث العلمية ، ص  -0  
  020سورة االعراف ، االية   2
 020سورة النساء  ، االية   3
  33سورة  الصافات   ، االية   4
  00سورة  ادلرسالت   ، االية    5
 32سورة احلج االية 6
 م0444بًنوت ،-إحياء الرتاث العريب، دار    2لسان العرب ج   7

  00ص  ،  02رللة رلمع اللغة العربية القاىرة ج   8
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، على أن القلعة وىي احلصن ادلمتنع يف اجلبل ومجعها قالع وقلوع « فَارِِهينَ  بُ ُيوتًا اْلِجَبالِ  ِمنَ  َوتَ ْنِحُتونَ  »صاحل 
 ،  1عربية

                                                           

مكتبة الشروق الدولية مج  -زلمد خلف اهلل أمحد 5 ادلعجم الوسيط،رلمع اللغة العربية  -عطية الصواحلي  -عبد احلليم منتصر  -إبراىيم أنيس    1
  200، ص  0223،   3،ط 20
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 (الفصل األول: أسلوب القصر ) دراسة بالغية 

- I المبحث األول : ماىية القصر أقسامو و طرقو 

 القصر مفهوماألول: المطلب -1

القصر أسلوب من أساليب اللغةالعربيةينضوي ربث علم ادلعاين يف البالغة العربية, و زبتلف مصطلحات عديدة 

 1.حقيقتو؟يف دالالتو.فماىيةالقصر؟وما

 تعريف القصر عند اللغويين :  1 -1

ىو3  ابن منظورتعّددت معاين القصر عند العلماء حسب االختصاص فعند أىل اللغة جند عند  القصر لغة:

أي زلبوسات يف خّيام من الُدّر سلّدرات على أزواجهن  ﴾حور مقصورات في الخياٍم  ﴿احلبس. قال ا تعاىٍل 

يف اجلنات و امرأة مقصورة أي سلّدرة , وقال القرّاء يف تفسَت مقصورات قال ُقصرن على أزواجهن أي ُحبسن فال 

 يُردن غَتىم وال يطمحن إىل من سواىم . 

 65 اآليةالرمحن ﴾فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهّن إنس قبلهم وال جان  ﴿3  وقولو تعاىل

 قال الفرّاء3 قاصرات الطرف حور قد قصرن أنفسهن على أزواجهن فال يطمحن إىل غَتىم. 

  ومنو قول امرؤ القيس 3

 ظَْلُتوُ  َقَذارَانَ  في يَ ْومٍ  ِمْثلَ  َوال محولٍ  دب لو الطرف القاصراتِ  من

 
                                                           

. 10, ص 4102إمساعيل سيبوكر, مذكرة حول أسلوب القصر يف القرآن الكرمي و أثاره النحوية , جامعة ورقلة  -1 



الفصل األول                                                        أسلوب القصر )دراسة بالغية (     
 

 
16 

 وانشد 3 القيد خطوه ,  قصر الفرّاء3امرأة مقصورة اخلطو, شّبهت بادلقّيد الذيوقال 

 1.وال األنس األدنُت إالّ ذبّشما                    قصَت اخلطى ما تقرب اجلَتة القصى  

أّما اخلليل الفراىيدي فُيعرّفو القصر الغاية كّفك نفسك عن شيء وقصرت نفسي على كذا أقصرىا قصرا , 

وقصرت طرىف أي مل أرفعو إىل ماال ينبغي و قاصر الطّرف قريب من اخلاشع و قاصرات الّطرف يف القرآن أي 

 قصرن طرفهن على أزواجهن ال يرفعن إىل غَتىم وال يردن بدال, وقّصرت جلام الّدابة.

 2ادلقصورة 3 أي ابوسة يف بيتها وخدرىا ال زبرج قال3 من الّصيف مقصور عليها حجاذلا 

وجنده عند الّزسلشري 3 قصرتو أي حبستو وىو كالّنازع ادلقصور الذي قصره قيده قصرُت نفسي على ىذا األمر إذا 

وقصر مل تطمح إىل غَته وقصرت طريف 3 مل أرفعو إىل ما ال ينبغي ، وىّن قاصرات الطّرف قصرنو على أزواجهن 

 3السًت3أرخاه

 

 
                                                           

 . 000ص 4112,  4ابن منظور , لسان العرب , دار الكتب العلمية بَتوت لبنان ط 1-

 . 222ص 4112,  0اخلليل بن امحد الفراىيدي , كتاب العُت , دار الكتب العلمية بَتوت لبنان ط2-

 .10ص0221, 0لبنان طدار الكتب العلمية بَتوت  السود,أساس البالغة ربقيق زلمد باسل عيون  الزسلشري,3 -
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 : البالغيينتعريف القصر عند  2  -1

 والنحاة القصر دبصطلحات أخرى تفيد نفس معناه وىي3 التخصيص، احلصر, االختصاص .  يعّرف البالغيون 

  .التعميم و ادلشاركة ضد ىو التخصيص و التصريح و احلقيقة و االحتمالية القطيعة3 واالختصاص

 عما األعراض و لو احلكم إعطاء3 فاالختصاص عداه، عما لنفيو التعرض و لشيء احلكم إعطاء القصر كان واذا 

 ففي نفي، وال بإثبات لغَته قصد وال تعرض غَت من السامع إفادة ادلتكلم بو بقصد و عنو مسكوت فهو سواه،

  .نفي أو بإثبات لغَته تعرض دون كاتب زيد إمنا وحنو االختصاص، على زائد معٌت القصر

 أو كانت امسيا واحدة مجلة تراكيب يف معا واحد آن يف إثبات و نفي بُت اجلمع تسمية على البالغيون اصطالح 

 ما اىل البتعاده حبيث أخر يف الشيء حبس) ومعناه( بشيء شيء زبصيص) ىو عندىم القصر و قصرا فعليا

 تفيد أخرى دبصطلحات( ه060ت) السكاكي قبل القصر مصطلح عن والبالغيون النحاة اصطلح وقد( سواه

 االختصاص)  ادلذكورة الثالثة ادلصطلحات ان البُت ومن القصر، و التحصيص و االختصاص3 وىي معناه نفس

 دالالهتا حقول يف تلتقي أهنا إال جهات عدة من اللغوي معناىا يف تفًتق كانت ان و( القصر و والتخصيص

 يف القصر معٌت وىو سواه ما إىل تبعداه أن دون من أخر يف شيء حبس على داللتها ىو و مجيعا منها الواسعة

  .البالغتُت اإلصالح

". غَته عن نفيو و ادلذكور احلكم إثبات و واحد وقت يف حكمُت يضم3 "السبكي عرب كما فالقصر ىذا وعلى

كر يف الكالم و نفيو عّما القصر اصطالحا 3 ىو زبصيص أمر بآخر بطريق سلصوص أو ىو إثبات احلكم دلا يذ 

 1عداه .

 حصره فيو .كما عرّفو اجلرجاين زبصيص شيء بشيء و 
                                                           

. 056امحد اذلامشي , جواىر البالغة يف ادلعاين و البديع , ص  -0  
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ىو يف علم ادلعاين العريب زبصيص صفة دبوصوف او موصوف بصفة  ﴿و عرّفو معجم ادلصطلحات العربية بقولو 3

 .﴾معّينة 

 1و الشيء الثاين مقصورا عليو . األودلقصوراويسّمى الشيء 

زبصيص ادلوصوف عند السامع بوصف دون ثاين ، كقولك زيد شاعر  إىلكما عرّفو السكاكي معٌت القصر راجع 

كقولك 3 زيد قائم ال قاعد ، دلن يتوىم زيد على أحد الوصفُت من   أوال منجم ، دلن يعتقده شاعرا ومنجما ، 

  2غَت ترجيح .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. 220ص 0للكتاب طرابلس لبنان ط زلي الدين ذيب و زلمد امحد قاسم , علوم البالغة ادلؤسسة احلذيثة -4  
 0212،  0أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر زلمد بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم ، دار الكتب العلمية بَتوت لبنان ،ط  -2
. 411م ، ص  0212 –ه   
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 لمطلب الثاني: أقسام القصر ا-2

 ينقسم القصر إىل أقسام وفق االعتبارات 3

 باعتبار احلقيقة والواقع أوال 3 -

 ثانيا 3 باعتبار حال ادلقصور  -

 وال: باعتبار الحقيقة والواقعأ  1 -2

 ينقسم  إىل قسمُت مها 3 قصر حقيقي و قصر إضايف 

وىو أن خيتص ادلقصور بادلقصور عليو حبسب احلقيقة والواقع بأال يتعداه إىل  :(  القصر الحقيقي 1

  1.غَته أصال 

 سورة فاطر .  41اآلية  ﴾إنما يخشى اهلل من عباده العلماء  ﴿3 يف قولو تعاىل  ومن أمثلة ذلك

 وقال أحدىم3 ال يألف العلم إال ذكي وال جيفوه إال غيب 

فإذا تأملنا ادلثال األول وجدنا القصر فيو من باب قصر الصفة على ادلوصوف وإذا تدبرنا الصفة فيو وجدنا أهنا ال 

 ف آخر مطلقا .تتعدى موصوفها إىل موصو 

 فخشية ا تعاىل صفة ال تتجاوز العلماء إىل غَتىم من سائر الناس يف احلقيقة والواقع وطريق القصر ىنا

 ﴾إمنا﴿

 
                                                           

ص  ،دط، 0222، لبنان ،علي اجلازم و مصطفى امُت , البالغة الواضحة البيان و ادلعاين والبديع , ادلكتبة العلمية  بَتوت -0
402.  
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 وكذلك إذا تأملنا ادلثال الثاين وجدناه على أسلوبُت من أساليب القصر األول3 

وإن القصر يف كل منهما قصر صفة على موصوف  ﴾وال جيفوه إال غيب ﴿والثاين  ﴾ال يألف العلم إال الذكي  ﴿

. 

صفة ال  ( إلف العلم  )وإذا نظرنا إىل الصفة يف كل قصر رأينا أهنا ال تفارق موصوفها إىل موصوف آخر البتة ف 

صفة ال تتجاوز موصوفها  وىو الغيب إىل موصوف آخر مطلقا  ﴾جفاء العلم  ﴿تتعدى الذكي إىل سواه  و 

ومنو أن ادلثال األول والثاين يالحظ أن القصر  ﴾ال وإال  ﴿ادلثال مها النفي واالستفهام   وطريق القصر يف ىذا

 1.فيهما كان قصر صفة على موصوف 

وىي  صفة على  -فإذا قلت 3 ال يروي ارض مصر من األهنار إال النيل , فنحن ىنا قد قّصرنا إرواء ارض مصر

 2النيل وىو من حيث الواقع كذلك فليس ىناك أهنار غَته , فهو قصر حقيقي . 

 ينقسم القصر احلقيقي إىل قصر حقيقي ربقيقي و قصر حقيقي إدعائي .قسام القصر الحقيقي :أ1-1

وىو ما كان زبصيص فيو بالنسبة للحقيقة حبيث ال يتجاوز ادلقصور ادلقصور عليو  قصر حقيقي تحقيقي: -أ

أصال أو كان ادلنفي فيو عاما يتناول كل ماعدا ادلقصور عليو من حيث واقع احلال واحلقيقة األخرى. كما يف 

 –حبيث ال يتعداه إىل غَته يف الواقع  قولك " ما خطيب يف البالد إال علي ", إذا مل يكن يف البلد خطيب سواه,

 و مثل قوذلم " ما معبود حبق إال ا " فإن العبادة حبق سلتصة با تعاىل, ال تكن ألحد سواه.

وىو ما كان زبصيص فيو حبسب االّدعائي غرض أمّنا  ما عدا ادلقصور عليو حبكم  قصر حقيقي ادعائي : -ب

 ور عليو حبيث ال يتعداه إىل غَته ادعاء و مبالغة. ادلعدوم . أو أن خيتص ادلقصور ادلقص

                                                           

. 446م ص  0224ابن عبد ا شعيب , ادليسر يف البالغة العربية , دار اذلدى اجلزائر  -0  
. 000م ص  4110ه  0241 0ط ، االردن ،د. فضل حسن عباس , أساليب البيان ,دار النفائس  -4  
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 كما يف مثال متقدم3

"ما خطيب يف البالد إال علي" إذا كان ىناك خطباء غَته ولكن مل يبلغوا يف اخلطابة مبلغ )علي ( فهذا قصر  

أنّو حقيقي3 فؤلّن الغرض زبصيص اخلطابة )بعلي( و قصرىا عليو, حبيث ال تتعداه إىل غَته.  حقيقي ادعائي. أّما

و أّما أنّو ادعائي3 فؤلّن التخصيص فيو ليس واقعيا إذ الواقع أّن ىناك خطباء غَته. و إمّنا ىو يف ادعاء ادلتكلم و 

 1سواه.و كأن مل يكن مث خطيب  افًتاضو, و أن من عداه من اخلطباء يف حكم ادلعدوم لقصورىم فيها,

وىو أن خيتص ادلقصور بادلقصور عليو حبسب اإلضافة والنسبة إىل شيء آخر معُت , ال القصر اإلضافي :  (22

جلميع ما عداه ، مثل 3ما خليل  إال مسافر . فإنك تقصد قصر السفر عليو بالنسبة لشخص غَته كمحمود مثال 

 2.ه  إذ الواقع يشهد ببطالنو ، وليس قصدك أنو ال يوجد مسافر سوا

اآلية  ﴾وما زلمد إال رسول قد خلت من قبلو الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم   ﴿وقولو تعاىل 3 

سورة آل عمران , فالواقع يشهد بأن الرسول صلى ا عليو وسلم لو صفات كثَتة غَت صفة الرسالة فهو  022

.قائد وعابد وزوج  أب 
3
 

 «إن حساهبم إال على ريب  »كما قال السكاكي 3 من إخراج الكالم ال على مقتضى الظاىر , كقولو تعاىل 

 ال يتجاوزه إىل أن يتصف بعلى  (على ريب  )فمعناه حساهبم مقصور على االتصاف ب 

                                                           

زلمد فرمان شاه ، حبث حول  ترمجة زلمد يونس لآليات ادلتضمنة على أسلوب القصر من سورة البقرة إىل اإلندونيسية ، -0
.   1م ، ص  4101 –ه  0221احلكومية جاكرتا  اإلسالميةقسم اللغة العربية ، كلية الًتبية جامعة شريف ىداية ا   

. 001, ص ادلعاين و البيان والبديع امحد اذلامشي , جواىر البالغة يف -2  
. 000د . فضل حسن عباس , أساليب البيان ، ص  -2  
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ال أزبطاىا إىل طرد فمعناه 3 أنا مقصور على الندارة { ما أنا بطارد ادلؤمنُت إن أنا إال ندير }وقولو تعاىل 3  

فادلراد من ىذه اآلية ىو لستم يف دعواكم يف  ﴾وما أنزلتم الرمحن إن أنتم إال تكذبون  ﴿ادلؤمنُت  وكقولو تعاىل 3 

 1.الرسالة بُت الصدق وبُت الكذب كما يكون ظاىر احلال ادلدعي إذا ادعى بل أنتم عندنا مقصورة عن الكذب 

 ينقسم القصر اإلضايف تبعا حلال ادلخاطب على ثالثة أقسام  أقسام القصر اإلضافي: 2-1

و خياطب بو من يعتقد االشًتاك ، كقولك من قصر الصفة على ادلوصوف 3 " ما ناجح إال صر اإلفراد : ( قأ

مع خالد يف صفة النجاح ىذه ، ومسي قصر إفراد ؛ ألنو  –مثال  -خالد " ردا على من اعتقد اشًتاك سعيد 

 االشًتاك الذي اعتقده ادلخاطب ، وىو ىنا اشًتاك سعيد مع خالد يف النجاح .يقطع 

و خياطب بو ادلًتّدد بُت شيئُت ، كقولك من قصر الصفة على ادلوصوف 3 "  ما ذكٌي إال ( قصر التعيين : ب

ىو غَت معُّت مثال ، و مسي قصر تعيُت ؛ لتعيينو ما  -حسن–حسٌُت " خطابا دلن ترّدد بُت ذكائو و ذكاء أخيو 

 « . حسن»دون « حسُت» عند ادلخاطب ، وىو ىنا تعيُت الذكاء يف

وخياطب بو من يعتقد عكس احلكم الذي أثبتو ادلتكلم. كقولك من قصر الصفة على  ( قصر القلب:ج

 و مسي ىذا الضرب  –امحد  –ال  –زلمد  –ادلوصوف3 " ما رلتهد إال امحد "رّدا على من اعتقد أّن اجملتهد 

 2صر قلب، ألنك تقلب بو احلكم على ادلخاطب، وىو ىنا قلب احلكم باالجتهاد من زلمد إىل امحد.ق

                                                           

ص  0222 – 0بَتوت لبنان ط اإلسالميلقرآن الكرمي دراسة حنوية , دار العرب ااالستثنائي يف ربيعة الكعيب ، الًتكيب  -0
01 .  
 د. عيسى علي العاكوب و علي سعد  الشتيوى ، الكايف يف علوم البالغة العربية ادلعاين و البيان و البديع ، اجلامعة ادلفتوحة -4

. 422، ص  0، دار الكتب الوطنية بنغازي ط  0222  
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سورة إبراىيم ، أي انتم بشر ال رسل ، نزّلوا ادلخاطبُت منزلة  01اآلية « إن انتم إال بشر مثلنا » كقولو  تعاىل 

سلم ال يكون بشر مع إصرار ادلخاطبُت على من ينكر انّو بشر ، العتقاد القائلُت أّن الرسول صلى ا عليو و 

 1دعوى الّرسالة .

 انيا :باعتبار حال المقصور :ث 2-2

 ينقسم كل من القصر احلقيقي واإلضايف باعتبار حال ادلقصور إىل قسمُت 3

بأال تتجاوز الصفة ذلك ادلوصوف إىل موصوف آخر أصال مثل 3 ال يعلم قصر صفة على موصوف :  -أ 

ا . أو بأال تتجاوز الصفة ذلك ادلوصوف إىل موصوف آخر سلصوص وإن أمكن أن تتجاوزه إىل الغيب إال 

موصوف غَت ذلك ادلوصوف األخر  مثل 3 ال زلًتم إال الصادق و بأال تتجاوز الصفة ذلك ادلوصوف إىل 

م إال موصوف آخر سلصوص وإن أمكن أن تتجاوزه إىل موصوف غَت ذلك ادلوصوف األخر  مثل 3 ال زلًت 

الصادق فادلقصود قصر االحًتام على الصادق دون الكاذب فال دينع ىذا من احًتام األمُت وادلخلص لوطنو وحنو 

 ذلك .

بأال يتجاوز ادلوصوف تلك الصفة إىل صفة أخرى أصال مثل 3 ما ا إال  قصر موصوف على صفة :  -ب 

فال ديكن إثبات شيء  يءذر اإلحاطة بصفات الشكامل , وىذا التقسيم متعذر ال يكاد يوجد أو ىو زلال لتع

منها ونفي ما عداه ولذا مل يقع يف التنزيل أو بأاليتجاوز ادلوصوف تلك الصفة إىل صفة أخرى  تلك الصفة  

 2{.وما زلمد إال رسول   }األخرى ادلخصوصة مثل 3

 
                                                           

،  4112 -0َتوت لبنان ططيب القزويٍت ، اإليضاح يف علوم البالغة ادلعاين و البيان و البديع ، دار الكتب العلمية باخل -0
. 012ص  

. 065امحد مصطفى ادلراغي ، علوم البالغة البيان و ادلعاين و البديع ، دار الكتب العلمية بَتوت لبنان ص -4  
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 لمطلب الثالث: طرق القصرا-3

ومن طرق القصر كثَتة للقصر منها طرق مشهورة االستعمال و غَت مشهورة االستعمال.   عرفت العرب طرقا    

اليت ليست مشهورة االستعمال لفظ3 وحده ، أو فقط ، أو ال غَت ، أو مادة االختصاص ، أو مادة القصر ، أو 

انا و غَت ذلك وىذه توسط ضمَت الفصل ، أو تعريف ادلسند إليو ، أو تقدمي ادلسند إليو على خربه الفعلي أحي

 1اعشر طريقان يف علوم القرآن إىل أربعة السيوطي يف كتاب اإلتقمن اللطائف البالغية وقد أوصلها الطرق خالية 

 أربعة3أّما الطرق ادلشهورة كثَتة االستعمال ىي 

 النفي و االستثناء3 يكون ادلقصور عليو ما بعده أداة االستثناء حنو3 - أّوال

 شاعر أو ما شاعر إال شوقي ما شوقي إال 

 إمنا3 يكون ادلقصور عليو ىو ادلؤخر دائما حنو3 - ثانّيا

 {    41} سورة فاطر اآلية ﴾إنما يخشى اهلل من عباده العلماء  ﴿قولو تعاىل 

العطف بال و بل و لكن 3يكون ادلقصور عليو إذا كانت  طريقة العطف ب ال كان ادلقصور  مقابال دلا  - ثالثا

 , وإذا الطريقة ب بل أو لكن كان ادلقصور عليو ما بعدمها حنو 3 األرض متحركة ال ثابتة لكن متحركة . بعدىا

 2تقدمي ماحقو التأخَت 3 وىنا يكون ادلقصور عليو  ىو ادلقدم  حنو 3 وعلى ا  توكلنا .  - رابعا

وتوضيح ذلك أّن ادلقصور عليو يف النفي و االستثناء ىو ما بعد أداة االستثناء حنو مثل 3 وما توفيقي إال با , 

وادلقصور عليو إمنا يكون مؤخرا يف اجلملة وجوبا مثل 3 إمنا الدنيا غرور , وادلقصور عليو ال العاطفة ىو الواقع قبلها 

                                                           

. 050امحد اذلامشي , جواىر البالغة يف ادلعاين و البيان والبديع , ص -0  
. 400علي اجلازم و مصطفى امُت , البالغة الواضحة البيان وادلعاين و البديع ,  ص -4  
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ال بادلال , وادلقصور عليو مع )بل( أو )لكن( ىو الواقع ما بعدمها مثل 3  وادلقابل دلا بعدىا مثل 3 الفخر بالعلم

الفخر بادلال بل بالعلم , ما الفخر بالنسب لكن بالتقوى . وادلقصور عليو يف ) تقدمي ما حقو التأخَت ( ىو ادلقدم 

 1مثل3 على ا توكلنا.

 وللتنبيو فانّو 3

يشًتط يف كل من) بل( و )لكن( أن تسبق بنفي أو هني و أن يكون ادلعطوف هبما مفردا و أن ال تقًتن )  -

 لكن( بالواو مثل  3 ما علي صانع بل تاجر أو لكن تاجر .  

 2.يشًتط يف )ال( إفراد معطوفها و أن تسبق بإثبات  و أن ال يكون بعدىا داخال يف عموم ما قبلها  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات: 

                                                           

. 051- 050امحد اذلامشي , جواىر البالغة يف ادلعاين و البيان والبديع , ص -0  
. 14, ص 4112عبد اللطيف شريفي و زبَت دراقي , اإلحاطة يف علوم البالغة , ديوان ادلطبوعات اجلامعية اجلزائر  -4  
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يكون القصر ب )إمنا( مزية على ألهنا تفيد اإلثبات للشئ والنفي عن غَته دفعة واحدة خبالف العطف  -0 

 فإنو يفهم منو اإلثبات أوال . مث النفي ثانيا أو عكسية. 

ر القصر بالتقدمي ال يدل عليو بطريق الوضع كالثالثة األوىل, بل مرجع داللتو إىل الذوق السليم والفك -4

ويسمون الوسائل نفسها طرق  -الصائب ويسمى علماء ادلعاين التخصيص ادلستفاد من ىذه الوسائل بالقصر

 1القصر .

 واقع القصر: م 1 -3

 يقع القصر بُت األشياء التالية 

و طريق القصر ىنا تقدمي ما حّقو تأخَت كتقدم   ﴾إيّاك نعبد و إيّاك نستعُت  ﴿3يقع بُت ادلبتدأ و اخلرب, حنو أ( 

 اخلرب على ادلبتدأ وتقدمي ادلعمول على العامل , وىنا يكون ادلقصور عليو ىو ادلقدم .

بُت الفعل والفاعل، حنو3  ما صدق إالّ زلمد و القصر الواقع بينهما من قصر الصفة على ادلوصوف الن ب(

 الفعل من قبيل األوصاف.

الفاعل وادلفعول، حنو3 ما لقي عمرو إالّ خالدا يف قصر الفاعل على ادلفعول، وحنو3 ما لقي خالدا إاّل  بُتت(

 عمرو، يف قصر ادلفعول على الفاعل. وقد علمت أّن ادلقصور عليو يف االستثناء ىو ما بعد )إالّ(.

إالّ البيان   و  االفقَت و ما علمت زلمد بُت ادلفعولُت، حنو3 ما أعطيت الفقَت إالّ درمها و ما أعطيت درمها إىلث(

، وىكذا. و القصر الواقع بُت ىذه ادلعموالت من قبيل قصر الصفة  على ادلوصوف ، اما علمت البيان إالّ زلمد

 أو قصر ادلوصوف على الصفة .

                                                           

. 052ص ، والبديعجواىر البالغة يف ادلعاين و البيان  اذلامشي,امحد  -0  
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 بُت سائر ادلتعلقات كاحلال، و التمييز، و الظرف، و اجلار و اجملرور، وغَت ذلك. حنو3 د(

 (.احلال ما جاء زلمد إالّ راكبا و ما جاء راكبا إالّ زلمد )  -

 (.ما طاب علي إالّ نفسا و ما طاب نفسا إاّل زلمد ) التمييز    -

 1.ر ( ما مررت إالّ بك  ) اجلار و اجملرو    -

 : ومزاياهالغة القصر ب 2 -3

و    عبد القاىر اجلرجاين ، أمثال، الرفيعة اليت حظيت بالدراسة من قبل أئمة البالغة العربية  األساليبالقصر من 

الذي ىو من أعظم أركان البالغة ، فجملة القصر  اإلجيازالسكاكي ، و القزويٍت و غَتىم ، وىو من ضروب 

 ليس كامال غَته .ا ، تعادل قولك 3 الكمال لو و  إالتقوم مقام مجلتُت ، فقولك 3 ما كامل 

حيدد القصر ادلعاين ربديدا كامال ، و يكثر ذلك يف ادلسائل العلمية و ما دياثلها ، و ذلك حنو قولك 3 ال  أيضا

 من الشمس . إال هءيستمد القمر ضو 

 الشاعر3حنو قول الذىن،سبكُت الكالم و تقريره يف  أيضاومن مزاياه 

رُء ِإاّل َكالِشهاِب        
َ
 حَيوُر َرماداً بَعَد ِإذ ُىَو ساِطعُ                          َوَضوئِوِ َوما ادل

 

 

                                                           

، ص سورة البقرة إىل اإلندونيسية  زلمد فرمان شاه ، حبث حول  ترمجة زلمد يونس لآليات ادلتضمنة على أسلوب القصر من-1
04 .  
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 وقد يراد بو ادلبالغة يف ادلعٌت، كقول الشاعر 3

 ذو الفقار إالال سيف  وال فىت إال علي

من رّبك احلٌق كمن ىو أعمى  إليكأفمن يعلم أمّنا أنزل  »التعريض حنو قولو تعاىل 3  أيضاوقد يكون من مراميو 

 [ 02] سورة الرعد اآلية  «األلبابإمّنا يتذّكر أولوا 

نفس ادلتلقي ، البد من استخدام نسق من الًتكيب اللغوي  إىلصورة خاصة من معٌت خاص  إيصالوعندما يراد 

 باإلضافةإىللكن ،  أوبل  أو، النفي و االستثناء ، العطف بال  إمناالقصر 3  أدوات، ففي القصر مثال تستخدم 

، فسياق األسلوب يستدعي دلقصد فٍّت خاص استعمال تلك الصورة  إىلللوصول  إليوتركيب ادلسند و ادلسند 

 أدوات اللغة الثانوية ، ليتواءم تركيبها مع أمناط القصر مع الًتكيز على تصّور معُّت يف اإلدراك لدى ادلتلقي .

 1الرفيعة.ثوب األمهية و جعلتو من األساليب البالغية  فكل ىذه ادلزايا رلتمعة ألبست القصر

 

 

 

 

 

                                                           

. 02، ص  4104ة البحوث و العلوم اإلسالمية ، العدد اخلامس أغسطس لرل-0  



 

الثاني الفصل   

 دراسة تطبيقية من خالل سورة يوسف 
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 الفصل الثاني: دراسة تطبيقية من خالل سورة يوسف

I -)المبحث األول: نماذج من القران الكريم ) سورة يوسف 

 المطلب األول: ) تعريفها، سبب نزول السورة، فضل قراءة السورة (  1-

 :تعريف السورة 1 -1

ينبغي االلتفات إىل غَته ال على القول الذي  النزول، مكية" ،سورة من سور القرآن الكرمي :سورة يوسف

 .: وىو واه ال يلتفت إليوإلتقانذلا مدنية. وقال يف اأن اآليات الثالث من أوّ وقد قيل: 

السورة الثالثة واخلمسون يف ترتيب نزول السور على قول  نزلت بعد سورة ىود , وقبل سورة احلجر . وىي

اجلمهور, ومل تذكر قصة نيب يف القرآن الكرمي دبثل ما ذكرت قصة يوسف عليو السالم ىده السورة من اإلطناب، 

 1وعدد آياهتا مائة وإحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد يف األمصار.

َلَقْد َكاَن ِفي  ﴿عن ابن عباس: إال أربع آيات: ثالث من أوذلا، والرابعة  وجاء يف التفسَت ادلنسوب للجرجاين:

َرٌة أِلُوِلي اأْلَْلَبابِ   .﴾ َقَصِصِهْم ِعب ْ

 

                                                           
 

 .198 -197، ص 12، ج 1984تونس ابن عاشور الطاىر بن زلمد، تفسَت التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر  -1
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و"حروفها سبعة آالف ومائة وست وستون، كلمها  .1، وىي مئة وإحدى عشرة آية بال خالف"  :رابط الموضوع

 .2ألف وسبعمائة وست وأربعون"

  تسميتها: 2 -1

ابن حجر يف كتاب  ذكر، فقد لوحيد ذلذه السورةوىو االسم اتسمى بسورة يوسف عليو السالم، 

رافع بن مالك أول من قدم ادلدينة بسورة يوسف ،  أباأّن  إسحاقيف ترمجة رافع بن مالك الزرقي عن ابن   اإلصابة

 يعٍت بعد أن بايع النيب صلى ا عليو وسلم يوم العقبة .

. ومل يذكر امسو يف غَتىا الم كلها ومل تذكر قصتو يف غَتىاقّصت قصة يوسف عليو الس ألهناتسميتها ظاىر  ووجو

كما ذكرناه يف سورة )ألر (ّيز ذلا من بُت السور ادلفتتحة حبروف . ويف ىذا االسم سبو غافر األنعاميف سورة  إال

 3يونس .

ائلُت وعربة ألويل األلباب وتصديق الكتب السماوية، مسى ا تعاىل سورة يوسف أحسن القصص وآيات للس

وجاء ذكره يف القرآن الكرمي ومسيت إحدى سور القرآن الكرمي بامسو... وىو ابن يعقوب و راحيل وأبو منسى 

أنا يوسف ابن صفي ا يعقوب ابن » وأفرامي على ما جاء يف التوراة قال يوسف يف سجنو دلن سألو : من أنت 

 4« ابن خليل ا إبراىيم مساعيل اذبيح ا 

                                                           

اجلرجاين: تفسَت القرآن العظيم، ربقيق طلعت صالح الفرحان، زلمد أديب شكور، دار الفكر ناشرون، األردن،  عبدالقاىر - 1
 .119، ص1430/2009، 01ط
رغائب الفرقان، ربقيق الشيخ زكريا  نظام الدين احلسن بن زلمد بن حسُت القمي النيسابوري: تفسَت غرائب القرآن و -3

 .62،ص04، مج 1416/1996، 01بَتوت، طعمَتات، دار الكتب العلمية، 
 .197ص  التحرير والتنوير،  -1
 1422 1مكتبة دنديس ,ط  5هبجت عبد الواحد الشيخلي , بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز إعرابا وتفسَتا بإجياز , مج  -2
 . 5م ص 2001ه 
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 :مناسبة السورة 3 -1

 يف: لثيتميذكر علماء التفسَت أن مناسبة سورة يوسف دلا قبلها  

"ووجو مناسبتها لليت قبلها اشتماذلا على ما قاساه بعض األنبياء عليهم السالم من األقارب، ويف األوىل ذكر ما 

 لقوا من األجانب.

 .﴾ َواْمَرَأتُُو قَائَِمٌة َفَضِحَكْت فَ َبشَّْرنَاَىا بِِإْسَحاَق َوِمْن َورَاِء ِإْسَحاَق يَ ْعُقوبَ  ﴿قد وقع فيما قبل:  وأيضا

، ووقع ىنا حال يعقوب مع 73ىود.﴾ اْلبَ ْيتِ  َأْىلَ  َعَلْيُكمْ  َوبَ رََكاتُوُ  اللَّوِ  رَْحَمتُ  ﴿، وقولو سبحانو: 71ىود

 عاقبة أمرىم شلا ىو أقوى شاىد على الرمحة.أوالده وما صارت إليو 

وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن يونس نزلت، مث ىود، مث يوسف، وعّد ىذا وجها آخر من وجوه 

 .1ادلناسبة"

  :سبب نزول السورة 4 -1

 نقرأ عدة أقوال يف سبب نزول سورة يوسف على النيب صلى ا عليو وسلم نذكر منها التايل:

ذكر السيوطي يف سبب نزوذلا: "أنزل على النيب صلى ا عليو وسلم القرآن فتاله عليهم زمانا، 

اآلية. زاد ابن أيب حامت فقالوا  ﴾ اْلَحِديثِ  َأْحَسنَ  نَ زَّلَ  اللَّوُ ﴿فقالوا: يا رسول ا لو حدثتنا، فنزل: 

 16اآلية.احلديد  ﴾قُ ُلوبُ ُهمْ  َتْخَشعَ  َأنْ  َآَمُنوا نَ لِلَِّذي يَْأنِ  أََلمْ ﴿يا رسول ا: لو ذكرتنا، فأنزل ا: 

                                                                                                                                                                                     
 

عاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبع ادلثاين، ربقيق  شهاب الدين أيب الثناء زلمود بن عبدا األلوسي البغدادي، روح ادل - 1
 .175، ص1431/2010، 01ماىر حبوش، مؤسسة الرسالة بَتوت، ط
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 َعَلْيكَ  نَ ُقص   َنْحنُ  ﴿وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: قالوا يا رسول لو قصصت علينا، فنزل: 

 .1وأخرج ابن مردودية عن ابن مسعود مثلو"  ﴾ اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ 

"وقال عون بن عبدا: مّل أصحاب رسول ا مّلة فقالوا: يا رسول ا، حدثنا: فأنزل ا تعاىل: 

اآلية: قال: مث إهنم مّلوا مّلة أخرى فقالوا: يا رسول فوق احلديث   ﴾ اْلَحِديثِ  َأْحَسنَ  نَ زَّلَ  اللَّوُ ﴿

فأرادوا  ﴾ اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نَ ُقص   َنْحنُ  ﴿فأنزل ا تعاىل:  -يعنون القصص–ودون القرآن 

 .2احلديث، فدذلم على أحسن احلديث، وأرادوا القصص، فدذلم على أحسن القصص"

ذلم اليهود: أن كفار مكة لقي بعضهم اليهود وتباحثوا يف شأن زلمد صلى ا عليو وسلم. فقال  

سلوه مل انتقل آل يعقوب من الشام إىل مصر وعن قصة يوسف فنزلت ىده السورة الشريفة ومسيت 

القصص دلا فيها من العرب والعظات.... وسَتة األنبياء والصاحلُت ىذه السورة الشريفة أحسن 

ها كان من وادلالئكة و ادللوك و ادلماليك و التجار و الرجال و النساء و الن كل من ذكر في

 3.السعداء

 

                                                           

جالل الدين أيب عبدالرمحن السيوطي: أسباب النزول ادلسمى لباب النقول يف أسباب النزول، مؤسسة الكتاب الثقافية،  - 1
 .150، ص1422/2002، 01للنشر والتوزيع، ط

، 01أيب احلسن علي بن أمحد الواحدي، أسباب النزول، ربقيق كمال بسيوين زغلول،  دار الكتب العلمية، بَتوت،ط -2
 . 274، ص1411/1991

 . 5هبجت عبد الواحد الشيخلي , بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز إعرابا وتفسَتا بإجياز ,   ص -3
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 : فضل قراءة السورة  5 -1

فإنو أديا مسلم « علموا أرقاءكم سورة يوسف » قال سيد اخللق زلمد صلى ا عليو وسلم : 

 1. «تالىا وعلمها أىلو وما ملكت ديينو ىون ا عليو سكرات ادلوت وأعطاه القوة أال حيسد مسلما 

مررت بيوسف الليلة اليت عرج يب إىل السماء فقلت جلربيل : من ىدا ؟ قال : فقيل »  وقال أيضا : 

إدا قيل من » وعنو صلى ا علبو وسلم « : يا رسول ا كيف رأيتو ؟ قال : كالقمر ليلة البدر 

 2.ىيمالكرمي ؟ فقولوا : الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبرا

  مقاصد سورة يوسف: 6 -1

كما ال خيفى على كل ذي لّب؛ أّن القران الكرمي  حوى من العرب و األحكام و العظات و      

التشريعات ما تعجز عن بلوغو اإلفهام ، غَت أّن بعض العلماء رمحهم ا مجعوا بعض العرب و 

 صلمل بعضها فيما يأيت : –على نبينا و عليو الصالة و السالم  –العظات من قصة يوسف 

بيان قصة يوسف عليو السالم مع إخوتو، و ما لقيو يف حياتو، وما يف ذلك من العرب من  -

 نواح سلتلفة.

 تعبَت الرؤيا علم يهبو ا دلن يشاء من صاحلي عباده . -

                                                           

, تفسَت القرآن العظيم , ربقيق سامي بن زلمد السالمة دار طيبة للنشر والتوزيع  ابن كثَت أيب الفراء إمساعيل بن عمر القرشي -1
 .  365م  ص1999ه 1420 1ط  4ج 
 . 6هبجت عبد الواحد الشيخلي , بالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز إعرابا وتفسَتا بإجياز , ص -2
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 رباسد القرابة بينهم . -

 لطف ا دبن يصطفيو من عباده . -

 الوفاء، و األمانة، و الصدق، و التوبة.العربة حبسن العواقب، و  -

 سكٌت بٍت إسرائيل و بنيو بأرض مصر . -

من آذلم من  –عليهما السالم  –تسلية النيب صلى ا عليو وسلم دلا لقيو يعقوب و يوسف  -

من آلو أشّد ما لقيو من عداء كفار قومو، مثل  –صلى ا عليو وسلم  -األذى، و قد لقي النيب 

 ذلب، و النظر بن احلارث.عّمو أيب 

تالىا هبذه الصورة لبيان ىذه األغراض هبذه القصة العظيمة الطويلة اليت لقي فيها يوسف عليو  -"

الصالة و السالم ما لقي من أقرب الناس إليو و من غَتىم ومن الغربة و شتات الشمل ، مث كانت لو 

شديد البالء و التفويض ألمر ا  جّل و عال  العاقبة فيو على أمت الوجوه دلا تدرّع بو من الصرب على

..... فكان يف سوق قصتو عقب األخبار بأّن ادلراد هبذا القصص تثبيتو صّلى ا عليو وسلم ، 

وتسلية فؤاده إشارة إىل البشارة دبا وقع لو صّلى ا عليو وسلم يوم الفتح من ملك قيادىم ورّد 

 1 " عنادىم و مّنو عليهم و إحسانو إليهم

                                                           

ذجا  ، جامعة زلمد خيضر بسكرة قسم األدب العريب ، عبد الفتاح مخار ، داللة السيّاق يف فهم الّنص سورة يوسف منو  -1
 .  31-30م ، ص  2015ه  1436
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 التفسير الموضوعي للحافظ المتقن آليات سورة يوسف :  7 -1

 يبُّت التفسَت ادلوضوعي للحافظ ادلتقن آليات سورة يوسف 01اجلدول رقم 

 آيات ومقاطع سورة يوسف  مواضيعها حسب التفسير الموضوعي للحافظ المتقن 

  03إىل اآلية  01من اآلية  من صفات القرآن و يتضمن أحسن القصص 

  06إىل  04من اآلية  رؤيا يوسف و رأي أبيو فيها  

  10اىل07من اآلية  يوسف و إخوتو و اتفاقهم على إلقائو يف اجلب 

  18إىل  11من اآلية  تنفيذ مكيدهتم  

 20إىل  19من اآلية  إخراج يوسف من اجلب بالّدلو و بيعو ألىل مصر  

  29إىل  21من اآلية   مصر و تعّرضو لفتنة امرأة العزيز و عصمتو من الفاحشة  يوسف يف
  35إىل  30من اآلية  شيوع خرب امرأة العزيز يف مصر و موقفها منو و احلكم عليو بالّسجن 

  42إىل  36من اآلية  أحداث يوسف يف السجن  
  49إىل  43من اآلية  رؤيا ملك مصر و تأويل يوسف ذلا 

  53إىل  50من اآلية  ادللك يطلب خروج يوسف من الّسجن، و يوسف يرفض حىت تظهر براءتو 
  57إىل  54من اآلية  طلبو على أن يكون على خزائن األرض يف مصر وحصول ذلك لو خروجو من الّسجن ، و 

  62إىل  58اآلية  من لقاؤه مع إخوتو حيث عرفهم دون أن يعرفوه وطلب أخيو منهم ورّد الثمن دون علمهم 
  66إىل  63من اآلية  إخوة يوسف يقنعون أباىم أن يرسل معهم أخاىم بنيامُت إىل مصر 

  68إىل  67من اآلية  وصّية يعقوب ألوالده  
  79إىل  69من اآلية  رجوع إخوة يوسف إليو بصحبة أخيو الذي طلبو و ادلكيدة اليت دبّرىا الستقبالو 

   82إىل  80من اآلية  بعضا و رجوع إخوة يوسف إىل أبيهم و اعتذارىم عّما أصيبوا بو  معاتبة بعضهم
  86إىل  83من اآلية  عدم تصديق يعقوب أبناءه و إصابتو بالعمى لشّدة حزنو مث التجاؤه اىل ا 

يعقوب يرسل أبناءه ليبحثوا عن ولديو ، و تعرّفهم على يوسف واعتذارىم منو وعفوه     92إىل  87من اآلية 
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 عنهم 
  98إىل  93من اآلية  إعطاؤىم قميصو ليشّمو أبوه فيعود بصَتا و اعتذار أبناءه منو و استغفاره ذلم 

  100إىل  99من اآلية  دخول  إخوتو و أبويو عليو و تكرديهما و ربقيق الرؤيا بسجودىم لو  
  101اآلية  اعًتاف يوسف بنعم ا عليو و طلبو حسن اخلاسبة 

  104إىل  102من اآلية  ذكر قصة يوسف أحد األدلّة على نبوة زلمد صّلى ا عليو وسلم 
  110إىل  105من اآلية  إعراض ادلشركُت عن االتعاظ بآيات ا يف السموات و األرض و الرّد عليهم 

  111اآلية    1من حكم القصص القرآين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 34-33عبد الفتاح مخار ، داللة السيّاق يف فهم الّنص سورة يوسف منوذجا  ، ص  -1

 



 الفصل الثاني                                                دراست تطبيقيت من خالل سورة يوسف  
 

 
38 

 (  معاني اآليات التي فيها القصر)  الثاني:المطلب 2-

 وي على أسلوب القصر يف السورة ىي كالتايل:اآليات اليت رب1-2 

 من سورة يوسف : 18اآلية     -

سَتعاُن َعلى ما » 
ُ
َتِصفوَن َو جاءوا َعلى َقميِصِو ِبَدٍم َكِذٍب قاَل َبل َسوََّلت َلُكم أَنُفُسُكم أَمرًا َفَصرٌب مَجيٌل َواللَّـُو ادل

 »﴿ٔٛ﴾    

 من سورة يوسف : 25اآلية - 

اّل َأن َواسَتبَـَقا الباَب َوَقدَّت َقميَصُو ِمن ُدبٍُر َوأَلَفيا َسيَِّدىا َلَدى الباِب قاَلت ما َجزاُء َمن أَراَد بَِأىِلَك سوًءا إِ » 

  ﴾ٕ٘﴿« ُيسَجَن أَو َعذاٌب أَليٌم 

 من سورة يوسف : 26اآلية - 

« ِىَي راَوَدتٍت َعن نَفسي َوَشِهَد شاِىٌد ِمن أَىِلها ِإن كاَن َقميُصُو ُقدَّ ِمن قـُُبٍل َفَصَدَقت َوُىَو ِمَن الكاِذبَُت  قالَ » 

﴿ٕٙ﴾   

 من سورة يوسف : 31اآلية - 

واِحَدٍة ِمنُهنَّ ِسّكيًنا َوقاَلِت اخرُج َعَليِهنَّ فـََلّما مسََِعت دبَكرِِىنَّ أَرَسَلت إِلَيِهنَّ َو أَعَتَدت ذَلُنَّ ُمتََّكًأ َوآَتت ُكلَّ » 

 َلٌك فـََلّما رَأَيَنُو َأكرَبنَُو َوَقطَّعَن أَيِديـَُهنَّ َوقُلَن حاَش لِلَّـِو ما ىـذا َبَشرًا ِإن ىـذا ِإاّل مَ 

   ﴾ٖٔ﴿« َكريٌم 
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 من سورة يوسف : 37اآلية - 

نـَبَّأُتُكما بَِتأويِلِو قَبَل َأن يَأتَِيُكما ذِلُكما شلّا َعلََّمٍت َريّب ِإيّن تـَرَكُت ِملََّة َقوٍم ال قاَل ال يَأتيُكما َطعاٌم تُرَزقانِِو ِإاّل » 
   ﴾ٖٚ﴿«  يُؤِمنوَن بِاللَّـِو َوُىم بِاآلِخرَِة ُىم كاِفرونَ 

     من سورة يوسف  44اآلية - 

ـِو أََمَر َأاّل تَعُبدوا تَعُبدوَن ِمن دونِِو ِإاّل َأمساًء مَسَّيُتموىا أَنُتم َوآباؤُُكم ما أَنَزَل اللَّـُو هِبا ِمن ُسلطاٍن ِإِن احُلكُم ِإاّل لِلَّ  ما» 
 ﴾ٓٗ﴿« ِإاّل ِإيّاُه ذِلَك الّديُن الَقيُِّم َولـِكنَّ َأكثـََر الّناِس ال يَعَلموَن 

 يوسف من سورة 51اآلية - 

اآلَن  قاَل ما َخطُبُكنَّ ِإذ راَودتُنَّ يوُسَف َعن نَفِسِو قُلَن حاَش لِلَّـِو ما َعِلمنا َعَليِو ِمن سوٍء قاَلِت امرََأُت الَعزيزِ » 
  ﴾ٔ٘﴿« َحصَحَص احَلقُّ أَنا راَودتُُو َعن نَفِسِو َوِإنَُّو َلِمَن الّصاِدقَُت 

 من سورة يوسف : 53اآلية - 

  ﴾ٖ٘﴿« حيٌم أُبـَرُِّئ نَفسي ِإنَّ النَّفَس أَلَّمارٌَة بِالّسوِء ِإاّل ما َرِحَم َريّب ِإنَّ َريّب َغفوٌر رَ َوما » 

 من سورة يوسف : 64اآلية - 

  قاَل َىل آَمُنُكم َعَليِو ِإاّل َكما أَِمنُتُكم َعلى َأخيِو ِمن قَبُل فَاللَّـُو َخٌَت حاِفظًا َوُىَو أَرَحُم » 

   ﴾ٗٙ﴿« َُت الرّامِح 

 من سورة يوسف : 67اآلية - 

ِن احُلكُم َوقاَل يا َبٍِتَّ ال َتدُخلوا ِمن باٍب واِحٍد َوادُخلوا ِمن أَبواٍب ُمتَـَفرَِّقٍة َوما أُغٍت َعنُكم ِمَن اللَّـِو ِمن َشيٍء إِ » 
تَـوَكِّلوَن 

ُ
  ﴾ٚٙ﴿« ِإاّل لِلَّـِو َعَليِو تـَوَكَّلُت َوَعَليِو فَلَيتَـوَكَِّل ادل
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 من سورة يوسف : 68اآلية - 

َوإِنَُّو  َوَلّما َدَخلوا ِمن َحيُث أََمَرُىم أَبوُىم ما كاَن يُغٍت َعنُهم ِمَن اللَّـِو ِمن َشيٍء ِإاّل حاَجًة يف نَفِس يَعقوَب َقضاىا» 
    ﴾ٛٙ﴿« َلذو ِعلٍم ِلما َعلَّمناُه َولـِكنَّ َأكثـََر الّناِس ال يَعَلموَن 

 من سورة يوسف : 69اآلية - 

  ﴾ٜٙ﴿« يَعَملوَن َوَلّما َدَخلوا َعلى يوُسَف آوى إِلَيِو َأخاُه قاَل ِإيّن أَنا َأخوَك َفال تَبَتِئس دبا كانوا » 

 من سورة يوسف : 76اآلية - 

لِيوُسَف ما كاَن لَِيأُخَذ َأخاُه يف ديِن فـََبَدَأ بَِأوِعَيِتِهم قَبَل ِوعاِء َأخيِو مُثَّ اسَتخَرَجها ِمن ِوعاِء َأخيِو َكذِلَك ِكدنا » 
ِلِك ِإاّل َأن َيشاَء اللَّـُو نَرَفُع َدَرجاٍت َمن َنشاُء َوَفوَق ُكلِّ ذي ِعلٍم َعليٌم 

َ
 ﴾ٙٚ﴿«ادل

 من سورة يوسف : 81اآلية - 

 ِإىل أَبيُكم َفقولوا يا أَبانا ِإنَّ ابَنَك َسَرَق َوما َشِهدنا ِإاّل دبا َعِلمنا َوما ُكّنا لِلَغيبِ  ارِجعوا» 

 ﴾ٔٛ﴿« حاِفظَُت  

  من سورة يوسف : 86اآلية - 

ا َأشكو بـَّثي َوُحزين ِإىَل اللَّـِو َوأَعَلُم ِمَن اللَّـِو ما ال َتعَلموَن »   ﴾ٙٛ﴿«  قاَل ِإمنَّ

  من سورة يوسف : 87اآلية - 

ُم الكاِفروَن الَّ الَقو يا َبٍِتَّ اذَىبوا فـََتَحسَّسوا ِمن يوُسَف َوَأخيِو َوال تَيَأسوا ِمن َروِح اللَّـِو ِإنَُّو ال يَيَأُس ِمن َروِح اللَّـِو إِ » 
 »﴿ٛٚ﴾ 

 من سورة يوسف: 144اآلية - 

 ﴾ٗٓٔ﴿« اَلمَُت َتسَأذُلُم َعَليِو ِمن َأجٍر ِإن ُىَو ِإاّل ذِكٌر لِلع َوما»   
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  من سورة يوسف : 146اآلية - 

 ﴾ٙٓٔ﴿«  َوما يُؤِمُن َأكثـَُرُىم بِاللَّـِو ِإاّل َوُىم ُمشرِكوَن  «

 من سورة يوسف : 149اآلية - 

أَرَسلنا ِمن قَبِلَك ِإاّل رِجااًل نوحي ِإلَيِهم ِمن أَىِل الُقرى أَفـََلم َيسَتوا يف اأَلرِض فـََينظُروا َكيَف كاَن عاِقَبُة  َوما» 
 ﴾ٜٓٔ﴿« الَّذيَن ِمن قَبِلِهم َوَلداُر اآلِخرَِة َخٌَت لِلَّذيَن اتَـَّقوا أََفال َتعِقلوَن 

 من سورة يوسف : 111اآلية - 

يف َقَصِصِهم ِعربٌَة أِلُويل األَلباِب ما كاَن َحديثًا يُفًَتى َولـِكن َتصديَق الَّذي َبَُت يََديِو َوتَفصيَل ُكلِّ َشيٍء  َلَقد كانَ » 
 1 ﴾ٔٔٔ﴿« َوُىًدى َوَرمَحًة لَِقوٍم يُؤِمنوَن 
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 سورة يوسف :  فيالقصر  ألسلوب متضّمنةاليات اآلتفسير 2-2

 :من سورة يوسف  18اآلية - 

َو جاءوا َعلى َقميِصِو ِبَدٍم َكِذٍب قاَل َبل َسوََّلت َلُكم َأنُفُسُكم َأمًرا َفَصبٌر َجميٌل َواللَّ ُو الُمسَتعاُن َعلى ما » 
    ﴾ٛٔ﴿« َتِصفوَن 

أي ذي كذب أو مكذوب إذ ىو دم سخلة دجبوىا « : وجاءوا َعَلى َقِميِصِو ِبَدٍم َكِذبٍ  معنى اآلية :     
فأكلوىا و لطخوا ببعض دمها قميص يوسف أخيهم و نظر يعقوب إىل القميص وىو ملطخ بالدم الكذب ومل 

 يكن بو خرق و ال سبزيق فقال إّن ىذا الذئب حلليم إذ أكل يوسف ومل خيرق ثوبو .

أي مل يكن األمر كما وصفتم و ادعيتم و إمنا سولت لكم أنفسكم أمرا «: ْل َسوََّلْت َلُكْم أَنـُْفُسُكْم أَْمرًاقَاَل بَ » 
 فنفذسبوه.

يلٌ »  ٌر مجَِ  1شكوى.أي فأمري صرب مجيل و الصرب اجلميل ىو الذي ال جزع فيو و ال «: َفَصبـْ

َواسَتبَ َقا الباَب َوَقدَّت َقميَصُو ِمن ُدبٍُر َوَألَفيا َسيَِّدىا َلَدى الباِب قاَلت ما »  من سورة يوسف : 25اآلية - 
  ﴾ٕ٘﴿« َجزاُء َمن َأراَد بَِأىِلَك سوًءا ِإّّل َأن ُيسَجَن َأو َعذاٌب َأليٌم 

واستبقا الباب ىو يريد اخلروج وىي تريد رّده إىل البيت خشية الفضيحة و أخدتو من قميصو فقدتو  معنى اآلية :
 أي شقتو من دبر أي من وراء ألنو أمامها وىي وراءه ، فوجدا زوجها عند الباب جالسا يف حال ىروبو منها وىي

بادرت باالعتذار قائلة ما جزاء من أراد ذبري وراءه حىت انتهيا إىل الباب جالس عنده فخافت ادلعرة على نفسها ف
 2. بأىلك سوءا إال أن يسجن أي يوما أو يومُت ، أو عذاب اليم يكون جزاءا لو كأن يضرب ضربا مربحا
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 من سورة يوسف : 26اآلية - 

ِىَي راَوَدتني َعن نَفسي َوَشِهَد شاِىٌد ِمن َأىِلها ِإن كاَن َقميُصُو ُقدَّ ِمن قُ ُبٍل َفَصَدَقت َوُىَو ِمَن  قالَ »  
   ﴾ٕٙ﴿« الكاِذبيَن 

  معنى اآلية :

 1وىنا يذكر السياق أن أحد أىلها حسم بشهادتو يف ىذا النزاع : يف صدقها وكذبو أو صدقو و كذهبا .

فَ َلّما َسِمَعت ِبَمكرِِىنَّ َأرَسَلت ِإلَيِهنَّ َو َأعَتَدت َلُهنَّ ُمتََّكًأ َوآَتت ُكلَّ »  يوسف :من سورة  31اآلية - 
ِو ما ى ذا َبَشًرا ِإن واِحَدٍة ِمنُهنَّ ِسّكيًنا َوقاَلِت اخُرج َعَليِهنَّ فَ َلّما رََأيَنُو َأكَبرنَُو َوَقطَّعَن َأيِديَ ُهنَّ َوقُلَن حاَش لِلَّ 

    ﴾ٖٔ﴿« َلٌك َكريٌم ّّل مَ ى ذا إِ 

وقال زلمد بن إسحاق : بلغهن  حسن يوسف فأحبنب أن يرينو ، فقلن ذلك ليتوصلن إىل رؤيتو و  معنى اآلية :
مشاىدتو فدعتهن إىل منزذلا لتضيفهن ، فيو رللس معد فيو ما يقطع بالسكاكُت من أترج ، فلما خرج عليهن 

 2األترج . أعظمن شانو و أجللن قدره ، وجعلن يقطعن أيديهم دىشا برؤيتو ، و ىن يظنن يقطعن 

 قال رلاىد و غَت واحد: معاذ ا،« حاش  » فلهذا قال ىؤالء النسوة عند رؤيتو

 و قرأ بعضهم : ما ىذا بشري  أي دبشًتى ،« ما ىذا بشرا » 

 3إن ىذا إال ملك كرمي : وذلك جلمالو وما وىبو ا تعاىل من حسن مجال يف خلقو و ٌخلقو .

 من سورة يوسف : 37اآلية - 

تَ رَكُت ِملََّة َقوٍم  قاَل ّل يَأتيُكما طَعاٌم تُرزَقانِِو ِإّّل نَ بَّأُتُكما بَِتأويِلِو قَبَل َأن يَأتَِيُكما ذِلُكما ِمّما َعلََّمني رَّبي ِإّني» 
   ﴾ٖٚ﴿«  ّل يُؤِمنوَن بِاللَّ ِو َوُىم بِاآلِخَرِة ُىم كاِفرونَ 
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 :معنى اآلية َ 

أهنما مهما رأيا يف منامهما من حلم ، فإنّو عارف بتفسَته ، وخيربمها بتأويلو قبل  خيربمها يوسف عليو السالم ،
وقوعو ، وىذا إمنا ىو من تعليم ا إيّاي ، ألين اجتنبت مّلة الكافرين با و اليوم اآلخر ، فال يرجون ثوابا وال 

 1عقابا يف ادلعاد.

 من سورة يوسف      44اآلية - 

 ِو َأَمَر تَعُبدوَن ِمن دونِِو ِإّّل َأسماًء َسمَّيُتموىا َأنُتم َوآباؤُُكم ما َأنَزَل اللَّ ُو ِبها ِمن ُسلطاٍن ِإِن الُحكُم ِإّّل لِلَّ  ما» 
 ﴾ٓٗ﴿« َأّّل تَعُبدوا ِإّّل ِإيّاُه ذِلَك الّديُن الَقيُِّم َول ِكنَّ َأكثَ َر الّناِس ّل يَعَلموَن 

 :معنى اآلية َ 

يوسف عليو السالم أقبل على الفتيُت بادلخاطبة ، و الدعاء ذلما إىل عبادة ا وحده ال شريك لو ، وخلع ما إن 
سواه من األوثان اليت يعبدىا قومهما ، مث بُت ذلما أن اليت يعبدوهنا ، و يسموهنا آذلة إمنا ىو جهل منهم ، 

ما انزل » لذلك مستند من عند ا ، وذلذا قال وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاىا خلفهم عن سلفهم ، و ليس 
أي حجة وال برىان .مث اخربىم أن احلكم و التصرف و ادلشيئة وادللك كلو  ،وقد أمر « ا هبا من سلطان 

 أي ىذا الذي ادعوكم إليو من« ذِلَك الّديُن الَقيُِّم » عباده قاطبة : أي أن ال يعبدوا إال  إياه ، مث قال تعاىل : 
أي فلهذا كان أكثرىم « َولـِكنَّ َأكثـََر الّناِس ال يَعَلموَن » توحيد ا و إخالص العمل لو ىو الدين ادلستقيم ، 

 2مشركُت .

 من سورة يوسف 51اآلية - 

امَرَأُت الَعزيِز قاَل ما َخطُبُكنَّ ِإذ راَودُتنَّ يوُسَف َعن نَفِسِو قُلَن حاَش ِللَّ ِو ما َعِلمنا َعَليِو ِمن سوٍء قاَلِت » 
  ﴾ٔ٘﴿« اآلَن َحصَحَص الَحق  َأنا راَودتُُو َعن نَفِسِو َوِإنَُّو َلِمَن الّصاِدقيَن 
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 معنى اآلية :

ومن ىذا نعلم  شيئا شلا دار يف حفل االستقبال يف بيت الوزير ، ما قالتو  النسوة ليوسف وما ّن بو و 
، من اإلغراء الذي يبلغ درجة ادلراودة ، و يف مثل ىذه ادلواجهة باالهتام يف حضرة ادللك، يبدو أنّو  مل إليو أشرن

وىي احلقيقة اليت يصعب إنكارىا ، و « . قلن حاش  ، ما علمنا عليو من سوء :» يكن ىنالك رلال لإلنكار 
الوضوح حبيث ال يقوم فيو جدال . وىنا  لو من مثل ىؤالء النسوة ، فقد كان أمر يوسف إذن من النصاعة و

تتقدم ادلرأة ابة ليوسف ، اليت يئست منو ، و لكنها أن زبلص من تعّلقها بو .... تتقدم لتقول كل شيء 
 1«.اآلن حصحص احلق وظهر ظهورا واضحا ال حيتمل اخلفاء » بصراحة: 

 من سورة يوسف : 53اآلية - 

  ﴾ٖ٘﴿« حيٌم فَس أَلَّمارٌَة بِالّسوِء ِإّّل ما رَِحَم رَّبي ِإنَّ رَّبي َغفوٌر رَ َوما أُبَ رُِّئ نَفسي ِإنَّ النَّ » 

 معنى اآلية :

َوَما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي » ظاىر ترتيب الكالم أّن ىذا من كالم امرأة العزيز ، مضت يف بقيت إقرارىا فقالت :
قوذلا ذلك ليعلم أين مل أخنو بالغيب من أن تربئة نفسها من ىذا الذنب العظيم  وذلك كاالحًتاس شلا يقتضيو« 

 ادعاء بأن نفسها بريئة براءة عامة . 

، أي ال أّدعي براءة نفسي من ارتكاب الذنب ، « َوَما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي »تعليل جلملة « : ِإنَّ النـَّْفَس أَلَمَّارٌَة بِالسُّوءِ » 
 بالسوء . األمرألّن النفوس كثَتة 

استثناء من عموم األزمان أي أزمان وقوع السوء ، بناء على أن أمر « إاّل ما رحم ريّب »االستثناء يف والقصر ىنا 
 النفس بو يبعث على ارتكابو يف كل األوقات إال وقت رمحة ا عبده ،أو يقيض حائال بينو وبُت فعل السوء .  

 2اء على ا بأنو شديد ادلغفرة دلن أذنب ، وشديد الرمحة لعبده إذا أراد صرفو عن الذنب . ثن« ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيمٌ »
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 من سورة يوسف : 64اآلية - 

 قاَل َىل آَمُنُكم َعَليِو ِإّّل َكما َأِمنُتُكم َعلى َأخيِو ِمن قَبُل فَاللَّ ُو َخيٌر حاِفظًا َوُىَو َأرَحُم » 

   ﴾ٗٙ﴿« ميَن الّراحِ 

أي: ىل انتم صانعون بو إال كما صنعتم بأخيو من قبل، تغيبونو عٍّت و ربولون بيٍت و بينو ؟  اآلية :معنى 
 1وسَتحم ا كربي وضعفي ووجدي بولدي، و أرجوا من ا أن يرّده إيّل، وجيمع مشلي بو، إنّو أرحم الرامحُت.

 من سورة يوسف : 67اآلية - 

يا بَِنيَّ ّل َتدُخلوا ِمن باٍب واِحٍد َوادُخلوا ِمن َأبواٍب ُمتَ َفرَِّقٍة َوما ُأغني َعنُكم ِمَن اللَّ ِو ِمن َشيٍء ِإِن  َوقالَ » 
  ﴾ٚٙ﴿« الُحكُم ِإّّل ِللَّ ِو َعَليِو تَ وَكَّلُت َوَعَليِو َفلَيتَ وَكَِّل الُمتَ وَكِّلوَن 

أي ال تدخلوا و انتم احد عشر رجال من باب واحد فتسرع إليكم العُت ، و إمنا أدخلوا من عدة  معنى اآلية :
 أبواب فال ترون مجاعة واحدة أبناء رجل واحد فال تصيبكم عُت احلاسدين 

ض إليو ادلتوكلون أمورىم ألنو الكايف : أي فليفو « ِإِن الُحكُم ِإّّل لِلَّ ِو َعَليِو تَ وَكَّلُت َوَعَليِو َفلَيتَ وَكَِّل الُمتَ وَكِّلوَن » 
 2و ال كايف على احلقيقة إال ىو عز جاره و عظم سلطانو .

 من سورة يوسف : 68اآلية - 

َوَلّما َدَخلوا ِمن َحيُث َأَمَرُىم َأبوُىم ما كاَن يُغني َعنُهم ِمَن اللَّ ِو ِمن َشيٍء ِإّّل حاَجًة في نَفِس يَعقوَب » 
    ﴾ٛٙ﴿« و ِعلٍم ِلما َعلَّمناُه َول ِكنَّ َأكثَ َر الّناِس ّل يَعَلموَن َقضاىا َوِإنَُّو َلذ

 معنى اآلية :
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يقول تعاىل ذكره : و دلا دخل ولد يعقوب من حيث أمرىم أبوىم ، وذلك دخوذلم مصر من أبواب 
 متفرقة . 

 ، من قضاء ا الذي قضاه فيهم فحّتمو .« َعنُهم » دخوذلم إياىا كذلك .  ،« ما كاَن يُغني » 

إال أهنم قضوا وطرا ليعقوب بدخوذلم ، ال من طريق واحد ، « ِمن َشيٍء ِإّّل حاَجًة في نَفِس يَعقوَب َقضاىا »  
 مكروه . خوفا من العُت عليهم ، فاطمأنت نفسو أن يكونوا أتوا من قبل ذلك ، أو ناذلم من اجلو

 يقول تعاىل ذِكرُُه : و إّن يعقوب لُذو علم ، لتعليمنا إيّاه . « َوِإنَُّو َلذو ِعلٍم ِلما َعلَّمناُه » وقولو : 

، يقول جّل ثناؤه : و لكّن كثَتا من الناس غَت يعقوب ، ال يعلمون ما « َول ِكنَّ َأكثَ َر الّناِس ّل يَعَلموَن »  
 1فلم يعلمو . يعلُمُو ، ألنّا حرمناه ذلك

 من سورة يوسف : 69اآلية - 

 َوَلّما َدَخلوا َعلى يوُسَف آوى ِإلَيِو َأخاُه قاَل ِإّني َأنا َأخوَك َفال تَبَتِئس ِبما كانوا » 

  ﴾ٜٙ﴿« يَعَملوَن 

 معنى اآلية :

خيرب تعاىل عن إخوة يوسف دلا قدموا على يوسف ومعهم شقيقو بنيامُت ، فأدخلهم دار كرامتو ومنزل 
  ضيافتو ، 

 و أفاض عليهم الّصلة و اإللطاف و اإلحسان ، و اختلى بأخيو فأطلعو على شأنو ، وما 
 وا يب ، و أمره بكتمان ذلك أي : ال تأسف على ما صنع« ال تبتئس » جرى لو ، و عرّفو أنّو أخوه : و قال لو : 

عنهم ، وأال يطلعهم على ما أطلعو عليو من أنو أخوه ، و تواطأ معو أنو سيحتال على أن يبقيو عنده ، معّززّا 
 2مكرما معظما .

                                                           

بشار عواد معروف / عصام فارس  –أبو جعفر زلمد بن جرير الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ربقيق د  -1
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 من سورة يوسف : 76اآلية - 

ُه في فَ َبَدَأ بَِأوِعَيِتِهم قَبَل ِوعاِء َأخيِو ثُمَّ اسَتخَرَجها ِمن ِوعاِء َأخيِو َكذِلَك ِكدنا لِيوُسَف ما كاَن لَِيأُخَذ َأخا» 
 ﴾ٙٚ﴿«َعليٌم ديِن الَمِلِك ِإّّل َأن َيشاَء اللَّ ُو نَرَفُع َدرَجاٍت َمن َنشاُء َوَفوَق ُكلِّ ذي ِعلٍم 

، فأخده منهم حبكم  «ثُمَّ اسَتخَرَجها ِمن ِوعاِء َأخيِو » فتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيو ، بدأ بت معنى اآلية :
، وىذا من الكيد « َكذِلَك ِكدنا لِيوُسَف » اعًتافهم و التزامهم و إلزاما ذلم دبا يعتقدونو ، و ذلذا قال تعاىل 

َأخاُه في  ما كاَن لَِيأُخذَ » ، دلا فيو من احلكمة و ادلصلحة ادلطلوبة . وقولو :  ابوب ادلراد الذي حيبو ا و يرضاه
أي : مل يكن لو أخده يف حكم ملك مصر ، قالو الضحاك و غَته . و التزام إخوتو لو لذلك  «ديِن الَمِلِك 

: قال احلسن البصري :  «ٍم َعليٌم َوَفوَق ُكلِّ ذي ِعل» .  «نَرَفُع َدرَجاٍت َمن َنشاُء » مدحو ا تعاىل فقال : 
  1ليس عامل إال فوقو عامل ، حىت ينتهي إىل ا عز وجل .

 من سورة يوسف : 81اآلية - 

 ارِجعوا ِإلى َأبيُكم َفقولوا يا َأبانا ِإنَّ ابَنَك َسَرَق َوما َشِهدنا ِإّّل ِبما َعِلمنا َوما ُكّنا ِللَغيبِ » 

 ﴾ٔٛ﴿« حاِفظيَن  

 معنى اآلية :

أي : مث أمرىم أن خيربوا أباىم بصورة ما وقع ، حىت يكون عذرا ذلم عنده و يتنصلوا إليو ، و يربؤوا شلا 
 وقع بقوذلم .

قال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم : ما علمنا بالغيب أنّو يسرق لو شيئا ، « :  َوما ُكّنا لِلَغيِب حاِفظُتَ  »وقولو : 
 2إمنا سألنا ما جزاء السارق .

                                                                                                                                                                                     

 . 401ص، نفسو -2
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    «  قاَل ِإنَّما َأشكو بَ ّثي َوُحزني ِإَلى اللَّ ِو َوَأعَلُم ِمَن اللَّ ِو ما ّل َتعَلموَن »  من سورة يوسف : 86اآلية - 
 ﴿ٛٙ﴾ 

 معنى اآلية :

أي يشكو إىل ا ال إىل نفسو ليجدد احلزن ، فصارت الشكوى هبذا القصد ضراعة وىي عبادة ألن الدعاء عبادة 
عينيو الناشئ عن التذكر الناشئ عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة مثل تفّطر أقدام النيب ، وصار ابيضاض 

 صلى ا عليو وسلم من قيام الليل .

أي لينّبههم  إىل قصور عقوذلم عن إدراك ادلقاصد العالية ليعلموا أهنم دون « َوَأعَلُم ِمَن اللَّـِو ما ال تَعَلموَن »  
  1أو يلوموه ، أي أنا اعلم علما من عند ا علِّمّنيو ال تعلمونو و ىو علم النبوءة . مرتبة أن يعّلموه 

يا بَِنيَّ اذَىبوا فَ َتَحسَّسوا ِمن يوُسَف َوَأخيِو َوّل تَيَأسوا ِمن َروِح اللَّ ِو ِإنَُّو ّل » :من سورة يوسف  87اآلية - 
 ﴾ٚٛ﴿« ُم الكاِفروَن يَيَأُس ِمن َروِح اللَّ ِو ِإّلَّ الَقو 

، إىل ادلوضع الذي « يا َبٍِتَّ اذَىبوا » يقول تعاىل ذكره ، حُت طمع يعقوب يف يوسف قال لبنيو :  معنى اآلية :
 ، يقول : التمسوا يوسف وتعرّفوا من خربه . «فَ َتَحسَّسوا ِمن يوُسَف » جئتم منو و خّلفتم أخويكم بو . 

، يقول : وال تقنطوا من أن يٌروِح ا عّنا ما ضلن فيو من « َوال تَيَأسوا ِمن َروِح اللَّـِو » يعٍت : بنيامُت . « َوَأخيِو » 
أي ال يقنط من  «ُم الكاِفروَن ِإنَُّو ّل يَيَأُس ِمن َروِح اللَّ ِو ِإّلَّ الَقو » احلزن على يوسف و أخيو بفرج من عنده ، 

 3منو إال القوم الذين جيحدون قدرتو على ما يشاء تكوينو . فرجو و رمحتو ، ويقطع رجاءه

 من سورة يوسف: 144اآلية - 

 ﴾ٗٓٔ﴿« اَلميَن َوما َتسأَُلُهم َعَليِو ِمن َأجٍر ِإن ُىَو ِإّّل ِذكٌر ِللع»   
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 معنى اآلية :

كره مد صلى ا عليو وسلم : وما تسأل يا زلمد ، ىؤالء الذين  ينكرون نبوتك ، و يقول تعاىل ذ 
ديتنعون عن تصديقك و اإلقرار دبا جئتهم بو من عند ربك ، على ما تدعوىم إليو من إخالص العبادة لربك ، 

ا ثوابك و أجر عملك يعٍت من ثواب و جزاء منهم ، بل إمن« : من أجر .» وىجر عبادة األوثان و طاعة الرمحن 
 1أي: إال عظة وتذكَت للعادلُت، ليّتعظوا ويتذكروا بو.« اَلمَُت ِإن ُىَو ِإاّل ذِكٌر لِلع» على ا . وقولو: 

  من سورة يوسف : 146اآلية - 

  ﴾ٙٓٔ﴿«  َوما يُؤِمُن َأكثَ ُرُىم بِاللَّ ِو ِإّّل َوُىم ُمشرِكوَن  «

 معنى اآلية :

أىل الشرك من العرب ، وىذا إبطال دلا يزعمونو من االعًتاف بأّن ا خالقهم  « الناس أكثر » وادلراد ب 
، و بأن إدياهنم با كالعدم ألهنم « و لئن سألتهم من خلق السموات و األرض ليقولن ا » كما يف قولو تعاىل : 

 ال يؤمنون بوجود ا إال يف تشريكهم معو غَته يف اإلذلية .

 2.و ادلقصود من ىذا تشنيع حاذلم « أكثرىم » حال من « وىم مشركون » من عموم األحوال، فجملة  واالستثناء

 من سورة يوسف : 149اآلية -

َأرَسلنا ِمن قَبِلَك ِإّّل رِجاًّل نوحي ِإلَيِهم ِمن َأىِل الُقرى َأفَ َلم َيسيروا ِفي اأَلرِض فَ َينظُروا َكيَف كاَن  َوما» 
 ﴾ٜٓٔ﴿« عاِقَبُة الَّذيَن ِمن قَبِلِهم َوَلداُر اآلِخَرِة َخيٌر ِللَّذيَن ات ََّقوا َأَفال تَعِقلوَن 
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 معنى اآلية :
أي مل يكونوا مالئكة وال خلقا آخر ، « . َوما أَرَسلنا ِمن قَبِلَك ِإاّل رِجااًل نوحي ِإلَيِهم ِمن أَىِل الُقرى  

إمنا كانوا بشرا مثلك من أىل احلاضرة ، ال من أىل البادية ، ليكونوا أرق حاشية و  ألُت جانبا ، و أصرب على 
 ضية على سّنة ا يف إرسال رجال من البشر نوحي إليهم . احتمال تكاليف الدعوة و اذلداية ، فرسالتك ما

أي فيدركوا أّن مصَتىم كمصَتىم، و إّن « . أَفـََلم َيسَتوا يف اأَلرِض فـََينظُروا َكيَف كاَن عاِقَبُة الَّذيَن ِمن قَبِلِهم » 
َوَلداُر اآلِخرَِة َخٌَت » ىل ذىاب. سنة ا الواضحة اآلثار يف أثار الغابرين ستناذلم، و أن عاقبتهم يف ىذه األرض إ

 1أي: خَت من ىذه الدار اليت ليس فيها قرار فتتدبروا سنن ا يف الغابرين.«. لِلَّذيَن اتَـَّقوا أََفال تَعِقلونَ 
 من سورة يوسف : 111اآلية - 
ن َتصديَق الَّذي بَيَن يََديِو َوتَفصيَل ُكلِّ َلَقد كاَن في َقَصِصِهم ِعبَرٌة أِلُوِلي األَلباِب ما كاَن َحديثًا يُفَترى َول كِ » 

  ﴾ٔٔٔ﴿« َشيٍء َوُىًدى َوَرحَمًة ِلَقوٍم يُؤِمنوَن 
 معنى اآلية :

أي لقد كان يف قصص يوسف و إخوتو عربة ألىل احلجة و العقول يعتربون هبا، و موعظة يّتعظون هبا. 
، مث باعوه بيع العبيد باخلسيس من الثمن ، و بعد وذلك أّن ا جل ثناؤه بعد أن ألقي يوسف يف اجلّب ليهلك 

 اإلسار 
 احلبس الطويل ، مّلكو مصر ، و مّكن لو يف األرض ، و أعاله على من بغاه  سوءا من إخوتو ، و مجع بينو و 

و بُت والديو و إخوتو بقدرتو ، بعد ادلدة الطويلة ، وجاء هبم إليو من الٌشّقة النائية البعيدة ، فقال جل ثناؤه 
« لقد كان لكم يف قصصهم عربة ألويل األلباب » قريش من قوم نبيو زلمد صلى ا عليو وسلم : للمشركُت من 

بو ، أّن الذي فعل ذلك بيوسف و إخوتو ، ال يتعّذر  أي لقد كان لكم أيها القوم يف قصصهم عربة لو اعتربمت
عليو فعل مثلو دبحمد صلى ا عليو وسلم ، فُيخرجو من بُت أظهركم ، مث يٌظهره عليكم ، و دُيّكن لو يف البالد ، 

و الّدىور و يُؤيّده باجلند و الرجال من األتباع و األصحاب ، و إن مّرت بو شدائد ، و أتت دونو األيّام و الّليايل 
 2و األزمان .

 

                                                           

 .   2035سيد قطب، يف ظالل القرآن، ص -1
 

2
 . 398الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ص  -   
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 سورة يوسف أسلوب القصر في المطلب الثالث: 3- 

يعد االرتقاء باحلس الفٍت والذوق األديب من أعظم أىداف الوقوف على بالغة القرآن 
من أشهر األساليب القرآنية اليت درسها علماء النحو و البالغة و النقد، بل  وإعجازه. والقصر

وعلماء األصول من ضمن دراستهم يف ربديد دالالت صيغو يف سياقاهتا. إن من أىم ما دييز ىذا 
ادلبحث األسلويب ىو اختالف داللة طرقو وفقا للمقامات والسياقات اليت يرد فيها. ومن الواضح أننا 

ا أساليب التوكيد يف العربية ترتيبا تصاعديا لكان القصر قمة وغاية؛ ذلك أنو تأكيد فوق لو رتبن
تأكيد؛ ألنو يضغط مجلتُت يف مجلة فهو تركيز شديد يف األسلوب. ومن أشهر طرق القصر النفي 

لكن، و ضمَت الفصل، و تعريف الطرفُت وقد  واالستثناء،  والقصر بإمنا، و العطف ببل وال و
إىل أربعة عشر طريقا ولكن القصر بالنفي واالستثناء أشد وأظهر. إن مقامات  1ا السيوطيأوصله

ودقة داللتهما   القصر بالنفي واالستثناء ومقامات القصر بإمنا من أدق ادلقامات بالغيا نظرا لتنوع
 1. واجلدول التايل يوضح بعض أساليب القصر ادلتضمنة يف آيات من سورة يوسف ،وفقا للسياق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 13، ص  2014ىنادي زلمد حبَتي ، ترمجة القصر يف القصص القرآين ، جامعة أم القرى  -1
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 أسلوب القصر في آيات من سورة يوسف1-3 

}وجاءوا على قميصو بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا  من سورة يوسف : 18اآلية   
 «  .فصرب مجيل{ 

ربوي اآلية على القصر بادلنطوق عن طريق حرف العطف )بل(، ويلج ضمن القصر اإلضايف، فجاء 

مبينا قصر القميص الذي فوقو الدم ادلكذوب الذي  ﴾ َأْمرً  أَنُفُسُكمْ  َلُكمْ  َسوََّلتْ  َبلْ  قَالَ  ﴿النص 

نسبوه لدم يوسف.وادلقصور عنو ىو تزيُت النفس وتسهيلها ذلم باجلرم، جاء يف الكشاف: "سّولت/ 

سهلت من السول وىو االسًتخاء، أي: سهلت، )لكم أنفسكم أمرا(: عظيما ارتكبتموه من 

 .1"ينكم، استدل على فعلهم بو دبا كان يعرف من حسدىم وبسالمة القميصيوسف، وىّونتو يف أع

وىو قصر صفة على موصوف، " قميصو بدم كذب وصف الدم بأنو كذب مبالغة كما ىو ادلعروف 

يف وصف اسم العُت باسم ادلعٌت فكأنو نفسو صار كذبا أو قيل ادلعٌت بدم ذي كذب أو بدم 

فقصر صفة الكذب للدم ادللطخ بو قميص  . 2"كان دم سخلة  مكذوب فيو، قال ابن عباس ورلاىد:

، ويراد من ﴾سولت لكم أنفسكم أمرا﴿يوسف، على ادلصوف ىو نقوس اإلخوة يف قولو تعاىل: 

ذلك قلب تصور اإلخوة، وإعالمهم خبطأ اّدعائهم، ويسمى عند البالغيُت قصر قلب، وجاء يف 

، أو وصف بادلصدر مبالغة كأنو نفس أي كذب ﴾وجاءو على قميصو بدم كذب﴿التفسَت  "

                                                           

ادلوجود، وعلي زلمد معوض، مكتبة العبيكان  ا أيب القاسم زلمود بن عمر الزسلشري: الكشاف، تح عادل أمحد عبدجار  -1
 .263، ص1418/1998، 01الرياض، ط

البخاري،: فتح البيان يف مقاصد القرآن، ادلكتبة العصرية للطابعة  الطيب صديق بن حسن بن علي احلسُت القنوجي وأب  -2
 .301، ص06، ج1421/1992والنشر بَتوت، 
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ويف التحرير والتنوير: "حرف ، 1"الكذب وعينو، كما يقال للكذاب: ىو الكذب بعينو والزور بذاتو

التسويل: التسهيل وتزيُت النفس  اإلضراب إبطال لدعواىم أن الذئب أكلو فقد صرح ذلم بكذهبم. و

 2"ما ربرص على حصولو

    من سورة يوسف : 25اآلية - 

 َأرَادَ  َمنْ  َجَزاءُ  َما قَاَلتْ  ۚ   اْلَبابِ  َلَدى َسيَِّدَىا َوأَْلَفَيا ُدبُرٍ  ِمنْ  َقِميَصوُ  َوَقدَّتْ  اْلَبابَ  واْسَتبَ َقا ﴿

 ﴾أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َأوْ  ُيْسَجنَ  َأنْ  ِإّلَّ  ُسوًءا بَِأْىِلكَ 

، لفعلية وينتمي إىل القصر اإلضايفاالستثناء يف اجلملة االنفي و   عن طريق جاء القصر يف ىذه اآلية 

ويسمى أيضا بالتخصيص، باستعمال )ما( النافية، و )إال( االستثنائية، "الظاىر أن )ما( نافية، وجزاء 

مبتدأ، و من موصولة أ موصوفة مضاف إليو، وادلصدر ادلؤول خرب، و )أو( للتنويع خرب ادلبتدأ، وما 

إال السجن أو العذاب األليم، وادلراد بو على ما  بعد معطوف على ذلك ادلصدر، أي ليس جزاؤه

قيل: الضرب بالسوط،  وعن ابن عباس: أنو القيد، وجوز أن تكون )ما( استفهامية فــ )جزاء( مبتدأ 

 .3"أو خرب، أي: أيُّ شيء جزاؤه غَت ذلك أو ذلك

السجن، حيث أين ٌقصر اجلزاء على السجن أو العذاب، فأرادت امرأة العزيز جعل اجلزاء خاصا ب

يفيد أن اجلزاء مقصور وموقوف على السجن أو العذاب فحسب، "أي ليس جزاؤه إال السجن وإمنا 

                                                           

 .242األلوسي البغدادي: روح ادلعاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبع ادلثاين ، ص - 1
 .238التحرير والتنوير: ص - 2
 .282ادلثاين، صروح ادلعاين يف تفسَت القرآن العظيم والسبع  -  3
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ابوب، وإمنا أرادت أن يسجن عندىا يوما أو يومُت  إيالميشتهي  بدأت بذكر السجن ألن اب ال

اآلية لطائف: أحدىا، أن حبها الشديد ليوسف عليو السالم محلها  و"يف، 1"ومل ترد السجن الطويل

بدأت بذكر السجن وأخرت ذكر العذاب، ألن  على رعاية دقيقتُت يف ىذا ادلوضع، وذلك ألهنا

اب ال يسعى يف إيالم ابوب، وأيضا إهنا مل تذكر أن يوسف عليو السالم جيب أن يقابل بأحد 

كليا صونا للمحبوب عن الذكر بالشر واألمل. وأيضا قالت: )إال أن   ىذين األمرين، بل ذكرت ذلك

يسجن( وادلراد منو: أن يسجن يوما أو أقل على سبيل التخفيف، فأما احلبس الدائم فإنو ال يعرب عنو 

هبذه العبارة، بل يقال: جيب أن جُيعل من ادلسجونُت،  أال ترى أن فرعون كيف قال حُت ىدد موسى 

 2."}لئن ازبذت إذلا غَتي ألجعلنك من ادلسجونُت{عليو السالم: 

وعليو جاء اجلزاء مقصورا، والسجن مقصورا عليو، ودلا كان اجلزاء صفة ونوع اجلزاء ادلعرب عنو  

 بالسجن موصوف مُسي ىذا القصر بقصر صفة على موصوف

العزيز، وىذا يسميو ودلا جاء خطاب امرأة العزيز موجها لزوجها قصد تربئة ذمتها ونفي ما قد يتومهو 

زوجها بأهنا  يشعرالبالغيون بقصر قلب، "فأفرغت كالمها يف قالب كلي، وكانت تريد بذلك أن ال 

وجاء يف .3"هتوى غَت سيدىا، وأن زبيف يوسف عليو السالم من كيدىا لئال ديتنع منها مرة أخرى

على يوسف إذ مل يؤاهتا، الكشاف: "دلا اطلع منها زوجها على تلك اذليئة ادلريبة، وىي مغتاظة 

                                                           

 .318فتح البيان يف مقاصد القرآن، ص - 1
 .283روح ادلعاين يف تفسَت القرآن العظيم، ص - 2
 .256التحرير والتنوير، ص  - 3
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جاءت حبيلة مجعت فيها غرضيها، ومها: تربئة ساحتها عند زوجها من الريبة والغضب على يوسف، 

 .1وزبويفو طمعا يف أن يؤاتيها، خيفة منها ومن مكرىا"

 من سورة يوسف : 26اآلية - 

َأىِلها ِإن كاَن َقميُصُو ُقدَّ ِمن قاَل ِىَي راَوَدتني َعن نَفسي َوَشِهَد شاِىٌد ِمن  ﴿ قال تعاىل :     

 . 26يوسف اآلية  ﴾قُ ُبٍل َفَصَدَقت َوُىَو ِمَن الكاِذبينَ 

( جاء القصر يف ىذه اآلية عن طريق تقدمي ادلسند إليو على ادلسند، ف)ىي( مسند إليو، و)روادتٍت

مسند، وىو قصر إضايف، وادلعٌت أن يوسف عليو السالم دافع عن نفسو ونفى التهمة ادلوجهة إليو 

فقال )ىي روادتٍت(: "أي طالبتٍت للمواتاة ال أين أردت هبا سوءا كما زعمت وإمنا قالو عليو السالم 

صر قلب،حيث ونوع القصر يف اآلية ق. 2لتنزيو نفسو عن التهمة ودفع الضرر عنها ال لتفضيحها"

بذلك الًتكيب، أراد يوسف قلب معتقد العزيز، بعد مساعو اهتامات زوجو ذلا، فدافع عن نفسو 

ووضح األمر للعزيز، فقال "طلبت مٍت الفحشاء فأبيت وفررت...ومعٌت ادلراودة أي ىي طلبت مٍت 

بلفظ الغيبة  ذلك ومل أرد هبا سوءا، ومل يقل ىذه وال تلك لفرط استحيائو وىو أدب حسن حيث أتى

دون احلضور، ومل يكن يريد أن يذكر ىذا القول وال يهتك سًتىا ولكن دلا قالت ىي ما قالت 

 .3ىذه التهمة عن نفسو فقال ما قال" إزالةولطخت عرضو احتاج إل 

                                                           

 .271ف، صاالكش - 1
 .284روح ادلعاين، ص - 2
 .318فتح البيان يف مقاصد القرآن، ص - 3
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وتقدمي ادلبتدأ على خربه الذي ىو فعل يفيد القصر، وىو قصر قلب للرد عليها. وكان مع العزيز رجل 

 1".رأتو، وىو الذي شهد وكان فطنا عارفا بوجوه الداللةمن أىل ام

وجاء ادلسند إليو ادلتضمن القصر ضمَتا منفصال للغائب بدل ادلخاطب، "ومل خياطبها بأنت روادتٍت، 

وال أشار إليها هبذه روادتٍت، وكل ىذا على سبيل األدب يف األلفاظ، واالستحياء يف اخلطاب الذي 

 2".السالم، فأبرز االسم يف صورة ضمَت الغائب تأدبا مع العزيز وحياء منو عليهم ال يليق باألنبياء

 من سورة يوسف : 31اآلية - 

فَ َلّما َسِمَعت ِبَمكرِِىنَّ َأرَسَلت ِإلَيِهنَّ َو َأعَتَدت َلُهنَّ ُمتََّكًأ َوآَتت ُكلَّ واِحَدٍة  ﴿ قال تعاىل :   

َعَليِهنَّ فَ َلّما رَأَيَنُو َأكَبرنَُو َوَقطَّعَن أَيِديَ ُهنَّ َوقُلَن حاَش لِلَّ ِو ما ى ذا َبَشًرا ِمنُهنَّ ِسّكيًنا َوقاَلِت اخُرج 

 . 31يوسف اآلية  ﴾ َلٌك َكريمٌ ِإن ى ذا ِإّّل مَ 

إال ( ويلج ضمن القصر  –ربوي اآلية الكردية على القصر عن طريق النفي و االستثناء ) ما 

 اإلضايف.

( تبُت قصر نفي البشرية عنو دلا شاىدن فيو من َلٌك َكرميٌ ىـذا َبَشًرا ِإن ىـذا ِإاّل مَ  ماومجلة القصر )

اجلمال العبقري و ألنو قد برز يف صورة قد لبست من احلسن البديع ما مل يعهد على احد من البشر 

                                                           

 .257التحرير والتنوير، ص  - 1
 .285، صتفسَت روح ادلعاين - 2
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لكية وذلك بقول وال أبصر ادلبصرون ما يقاربو يف مجيع النسمة البشرية. وادلقصور عنو ىو إثباهتن لو ادل

 1)ملك كرمي(، وىو قصر تعيُت لتعيُت النسوة احلسن العظيم ادلفرط ليوسف.

 2وىو قصر صفة على موصوف وىي وصفو بأقصى مراتب احلسن و اجلمال.

 من سورة يوسف : 37اآلية - 

قَبَل َأن يَأتَِيُكما ذِلُكما شلّا َعلََّمٍت فال تعاىل : }قاَل ال يَأتيُكما طَعاٌم تُرَزقانِِو ِإاّل نـَبَّأُتُكما بَِتأويِلِو     

   . 37{ يوسف اآلية  َريّب ِإيّن تـَرَكُت ِملََّة َقوٍم ال يُؤِمنوَن بِاللَّـِو َوُىم بِاآلِخرَِة ُىم كاِفرونَ 

 إال( ، نوعو قصر إضايف . –) ال  طريق القصر يف ىذه اآلية ىو االستثناء يف اجلملة الفعلية

أتيُكما طَعاٌم تُرَزقانِِو ِإاّل نـَبَّأُتُكما  ( مبينا قصر انو ال جييئكما طعام يف نومكما تريان ال يَ نص القصر) 

 3أّنكما رزقتماه، و ادلقصور عنو أعلمتكما بتأويل ذلك الطعام .

وىو قصر صفة على موصوف وىو وصفو نوع الطعام قبل حضوره إليهما وذلك أنو قال ال يأتيكما 

أخربتكما    قبل حضوره إليكما بنوعو و أوصافو ، ومن ذلك قلب تصورمها نوع طعام ترزقانو إال 

الطعام " أنّو قبل حضور الطعام إليهما ، يقول ذلما : اليوم يأتيكما طعام من صفتو كيت و كيت ، 

                                                           
  

 . 327، ص  1992القنوجي البخاري ، فتح البيان يف مقاصد القرآن ،  -1
 . 315، ص  4رلمع البحوث اإلسالمية باألزىر، التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي ، اذليئة العامة لشئون ادلطابع األمَتية،  م  -2
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فيجدانو كذلك بعد حضوره ، و أطلق التأويل على ذلك تشبيها لو بتأويل الرؤيا ، فإهّنما يشًتكان 

 1 " بالغيب

 من سورة يوسف      44اآلية - 

قال تعاىل : } ما َتعُبدوَن ِمن دونِِو ِإاّل َأمساًء مَسَّيُتموىا أَنُتم َوآباؤُُكم ما أَنَزَل اللَّـُو هِبا ِمن 

َر الّناِس ال يَعَلموَن { ُسلطاٍن ِإِن احُلكُم ِإاّل لِلَّـِو أََمَر َأاّل َتعُبدوا ِإاّل ِإيّاُه ذِلَك الّديُن الَقيُِّم َولـِكنَّ َأكثَـ 

 .40سورة يوسف اآلية 

 ربوي ىذه اآلية  على  ثالث حاالت من القصر :  

طريق القصر النفي و االستثناء يف اجلملة الفعلية ) «  ما َتعُبدوَن ِمن دونِِو ِإاّل َأمساًء » قال تعاىل :  -

 إال (  ، ويلج ضمن القصر اإلضايف .   –ما 

أي بُت قصر عجز األصنام و ضعفها أي عبادة اآلذلة « ما َتعُبدوَن ِمن دونِِو ِإاّل َأمساًء » قولو تعاىل : 

من دون ا و ادلقصور عنو أمساء عٌت األمساء بادلسّميات أي ما تعبدون إال أصناما ليس ذلا من 

 2اإلذلية شيء إال االسم ألهنا مجادات 

قلب اعتقادىم حقيقة اإلذلية ذلا أي اآلذلة و وىو قصر موصوف على صفة، كما انو قصر قلب أي 

األصنام وأن العبادة تستحق  وحده دون سواه  " قال ابن القيم " إمنا عبدوا ادلسميات ، ولكن من 
                                                           

 . 323التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي ، ص  -1
 11القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ، ربقيق عبد ا بن عبد اسن الًتكي ،مؤسسة الرسالة بَتوت لبنان ، ج  بكر  أيب -2

 . 350م ص  2006ه  1427 – 01،ط
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اجل أهنم ضللوىا أمساء باطلة كالالت و العّزى وىي رلرد أمساء كاذبة باطلة ال مسمى ذلا يف احلقيقة ، 

،العتقادىم حقيقة اإلذلية ذلا ، و ليس ذلا من اإلذلية إال رلرد األمساء ال  فإهنم مسوىا آذلة وعبدوىا

 1 فما عبدوا إال أمساء ، ال حقائق دلسمياهتا " –حقيقة ادلسمى 

طريق القصر النفي و االستثناء يف اجلملة االمسية  ، وىو قصر « ِإِن الُحكُم ِإّّل لِلَّ وِ » قال تعاىل :  -

 حقيقي  . 

)إن احلكم إال ( مبينا قصر احلكم يف األُلوىية و غَتىا إال  سبحانو و تعاىل و ونص اآلية 

 2.  ادلقصور عنو ا ألنو ال الو غَته ، وال يستحق األلوىية سواه فكل ما عداه عبده و زلتاج إليو

وىو قصر صفة على موصوف  أي انتساب صفة احلكم إال  وحده وىو قصر حقيقي ربقيقي أي 

 ن ذلك نتيجة إثبات اإلذلية و الوحدانية لو أ

طريق القصر يف ىذه اآلية ىو النفي و االستثناء يف « َأاّل َتعُبدوا ِإاّل ِإيّاهُ :» قولو تعاىل  -

 اجلملة الفعلية ، وىو قصر حقيقي . 

و إيّاه أي ونص اآلية)َأاّل َتعُبدوا ِإاّل إِيّاُه ( تبيُت قصر العبودية  وحده ، و ادلقصور عنو ى

  3ا " انفراد ا تعاىل باإلذلية إىل التعليل بامتثال أمره وهنيو"

 وىو قصر موصوف على صفة أي قصر صفة العبادة على ا سبحانو و تعاىل .
                                                           

 . 393نوفل، سورة يوسف دراسة ربليلية، كلية الشريعة اجلامعة األردنية، دار الفرقان عمان األردن، ص  د  امحد -1

 . 326، ص 4التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي ،م  2-

 .238التحرير والتنوير: ص -3
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 من سورة يوسف :  51اآلية - 

قاَل ما َخطُبُكنَّ ِإذ راَودُتنَّ يوُسَف َعن نَفِسِو قُلَن حاَش لِلَّـِو ما َعِلمنا َعَليِو ِمن  قال تعاىل: }     

 .51يوسف اآلية { قاَلِت امرََأُت الَعزيِز اآلَن َحصَحَص احَلقُّ أَنا راَودتُُو َعن نَفِسِو َوِإنَُّو َلِمَن الّصاِدقَُت سوٍء 

ادلسند إليو على ادلسند، يف }أنا راودتو{ ف)أنا( مسند إليو،  القصر يف ىذه اآلية نستقرؤه من تقدمي

و)راودتو( مسند، وىو قصر إضايف، يفيد التعيُت وادلعٌت أن امرأة العزيز أقرت واعًتفت بذنبها 

ومراودهتا ليوسف عبيو السالم حيث خصت الذنب وادلراودة ذلا، "تقول إمنا اعًتفت هبذا على 

 أخنو يف نفس األمر، وال وقع اذور األكرب، وأنا راودت ىذا نفسي، ذلك ليعلم زوجي أن مل

 1الشاب مراودة، فامتنع"

وتقدمي ادلبتدأ الذي ىو ضمَت الفصل ادلخاطب )أنا( واجلملة الفعلية )راودتو( ادلكونة من فعل ماض 

د وفاعل جاء ضمَتا متصال، ومفعول بو أيضا جاء ضمَتا متصال، اجلملة يف زلل رفع خرب، تفي

القصر، حيث قصرت وخصت امرأة العزيز ادلراودة على نفسها، "وتقدمي ادلسند إليو على ادلسند 

الفعلي يف مجلة )أنا راودتو( للقصر، إلبطال أن يكون النسوة راودنو، فهذا إقرار منها على نفسها، 

 2"وشهادة لغَتىا بالرباءة، وزادت فأكدت صدقو بـ )إن( والالم

لسان امرأة العزيز أين نسبت ادلراودة لنفسها ونفتها عن يوسف عليو السالم والقصر ىنا جاء على 

ويسمى عند البالغيُت بقصر التعيُت، فعّينت من قام بفعل ادلراودة، "أنا راودتو عن نفسو، ال أنو 
                                                           

 .394تفسَت ابن كثَت، ص - 1
 .292تفسَت التحرير والتنوير، ص - 2
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راودين عن نفسي، وإمنا قالت ذلك بعد اعًتافها تأكيدا لنزاىتو عليو السالم، وكذا قوذلا )وإنو دلن 

 1"دقُت( أي: يف قولو حُت افًتيت عليو: )ىي راودتٍت عن نفسي(اصال

والقصر يف اآلية من قبيل قصر موصوف على صفة، إذا الضمَت ادلنفصل، الذي يرمز المرأة العزيز ىو 

ادلقصور، وفعل ادلروادة مقصور عليو، فنسبت ادلراودة ذلا إكراما ليوسف عليو السالم ولعفتو وصدقو، 

تو بو، "مث دلا علمت أن يوسف عليو السالم راعى جانبها حي قال: ما بال النسوة ومل فربأتو شلا رم

يذكرىا مع أن الفنت كلها إمنا نشأت من جهتها، كافأتو على ذلك باعًتافها بأن الذنب منها 

وأوضحت ذلك بقوذلا }أنا راودتو عن نفسو{ ومل تقع منو ادلراودة يل أصال }وإنو للمن الصادقُت{ 

 2قالو تنزيو نفسو ونسبة ادلراودة إليها وأرادت باآلن زمان تكلمها هبذا الكالم"فيما 

 من سورة يوسف : 53اآلية - 

 {حيٌم َوما أُبـَرُِّئ نَفسي ِإنَّ النَّفَس أَلَّماَرٌة بِالّسوِء ِإاّل ما َرِحَم َريّب ِإنَّ َريّب َغفوٌر رَ  قال تعاىل: }     

 .35يوسف اآلية  

جلملة الفعلية ، وىو قصر إضايف اآلية على أسلوب القصر عن طريق النفي و االستثناء يف اربتوي   

َوما أُبَ رُِّئ نَفسي ِإنَّ النَّفَس أَلَّمارٌَة بِالّسوِء ِإّّل ما رَِحَم رَّبي{   قصر تعيُت (  وجاء نص اآلية })

، و ادلقصور عنو ىو رمحة ا ) ما  مبينا قصر تربئة النفس وعدم التزكية ذلا ألن النفس أّمارة بالسوء

                                                           

 .375روح ادلعاين، ص- 1
 .353فتح البيان يف مقاصد القرآن، ص - 2
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رحم ريب ( جاء يف التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي " إن كان ىذا الكالم من قول يوسف معناه وما 

أبرئ نفسي عن السوء و اخلطيئة بغَت معونة من ا سبحانو ، فإن النفس البشرية يف حّد ذاهتا لداعية 

من الوقوع يف ادلهالك ، أما إن كان من قول امرأة العزيز  للسوء إال ما رحم ريب من النفوس بعصمتها

معناىا : وما أبرئ نفسي مع ذلك من اخليانة ، حيث قلت يف حق يوسف ما قلت وفعلت بو ما 

 1فعلت ، إن كل نفس ألمارة بالسوء إال نفسا رمحها ا بالعصمة كنفس يوسف عليو السالم "

فس موصوفة باألمارة بالسوء إال ما رحم ريب ، أي وىو قصر موصوف على صفة ، معناه أن الن

ادلعصومة من الوقوع يف ادلهالك . " أي ال أنزىها عن السوء قال ذلك عليو السالم : ىضما لنفسو 

الربية عن كل سوء و تواضعا  تعاىل و ذباشيا عن التزكية ، ألن النفس البشرية يف حّد ذاهتا كثَتة 

ريب أي رمحة ريب ىي اليت تصرف عنها السوء . أي ىي أّمارة بالسوء يف  األمر بالسوء ، إال ما رحم 

  2كل وقت، إال يف وقت رمحة ريب و عصمتو."

 من سورة يوسف : 64اآلية - 

قاَل َىل آَمُنُكم َعَليِو ِإاّل َكما أَِمنُتُكم َعلى َأخيِو ِمن قَبُل فَاللَّـُو َخٌَت حاِفظًا َوُىَو  قال تعاىل: }     

 .64َُت{سورة يوسف اآلية الرّامِح أَرَحُم 

 

                                                           

 . 344،ص  04م  التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي ،  -1
 . 22، ص  13األلوسي البغدادي ، روح المعاني ، ج  -2
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ربوي اآلية على القصر بادلنطوق عن طريق النفي و االستثناء يف اجلملة الفعلية ويلج ضمن القصر 

َىل آَمُنُكم َعَليِو ِإاّل َكما أَِمنُتُكم َعلى َأخيِو { مبينا قصر عدم األمانة والثقة وجاء النص }  اإلضايف،

عن أخوىم بنيامُت من إخوتو وخوفو عليو كما جرى مع أخيو يوسف أي ادلقصور عليو ) آمنتكم 

 على أخيو ( .

لتم يف يوسف وىو قصر تعيُت لعدم أمانة يعقوب يف أبنائو كما جاء يف الكشاف " يريد : أنكم ق

 1 ،كما تقولونو يف أخيو ، مث خنتم بضمانكم ، فما يؤمنٍت من مثل ذلك "

وىو قصر موصوف على صفة أي أبيهم يعقوب موصوف بعدم الثقة يف أبنائو على ابنو بنيامُت يف 

 أخده معهم .

 2جاء يف تفسَت التحرير و التنوير " ماذا أفاد ائتمانكم على أخيو من قبل حىت أمنكم عليو." كما

 من سورة يوسف : 67اآلية - 

َوقاَل يا َبٍِتَّ ال َتدُخلوا ِمن باٍب واِحٍد َوادُخلوا ِمن أَبواٍب ُمتَـَفرَِّقٍة َوما أُغٍت َعنُكم قال تعاىل :}      

تَـوَكِّلوَن{ سورة يوسف اآلية ِمَن اللَّـِو ِمن َشيٍء إِ 
ُ
 . 67ِن احُلكُم ِإاّل لِلَّـِو َعَليِو تـَوَكَّلُت َوَعَليِو فَلَيتَـوَكَِّل ادل

ة وىو قصر حقيقي . تتضمن اآلية الكردية أسلوب القصر بطريق النفي و االستثناء يف اجلملة االمسي

 احلكم سلتص   وحده دون سواه .ن القضاء و نوعو ربقيقي أل

                                                           
 . 323، ص  3ينظر ، الكشاف ، ج  -1

 .  16التحرير و التنوير ، ص  -2
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 ِإِن احُلكُم ِإاّل لِلَّـِو { تبُت قصر احلكم إال  وحده و ىو ادلقصور عنو . وجاء نص القصر يف اآلية } 

  صفة احلكم تُقّصر و ىو قصر صفة على موصوف،قصر صفة احلكم على ا وحده ، أي دبعٌت 

 .على اخلالق 

ن األشياء ، فإنّو حيكم يف خلقو دبا جاء يف تفسَت الطربي " ما القضاء و احلكم  ، دون ما سواه م

 1. يشاء ، فيُنفد فيهم حكمو ، و يقضي فيهم وال يُرّد قضاؤه "

ما كاَن يُغٍت َعنُهم ِمَن اللَّـِو ِمن َشيٍء ِإاّل حاَجًة يف قولو تعاىل :}  من سورة يوسف : 68اآلية - 

 نَفِس يَعقوَب َقضاىا َوِإنَُّو َلذو ِعلٍم ِلما َعلَّمناُه َولـِكنَّ َأكثـََر الّناِس ال يَعَلموَن{ 

 . 68سورة يوسف اآلية 

صور جاء بعد أدة النفي طريق القصر يف ىذه اآلية الكردية النفي و االستثناء يف اجلملة الفعلية ، فادلق

، 2)ما( يغٍت عنهم من ا شيئا، "ما كان يغٍت عنهم، ذلك الدخول أو رأي يعقوب واتباعهم لو"

وادلقصور عليو بعد أداة االستثناء إال: حاجة يف نفس يعقوب، "استثناء منقطع، على معٌت: ولكن 

 3و ذلم ووصاىم بو"حاجة }يف نفس يعقوب قضاىا{: وىي شفقتو عليهم وإظهارىا دبا قال

وىو قصر إضايف من قبيل قصر موصوف على صفة، يفيد اإلعالم، حيث خص رأيو ذلم بعدم 

دخوذلم ادلدينة من باب واحد، بل عليهم التفرق والدخول من أبواب متفرقة، ىو من باب الشفقة 
                                                           

   . 239 – 238الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ص  -1 
 .380فتح البيان يف مقاصد القرآن، ص - 2
 .307، ص الكشاف - 3
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الراغب أن احلاجة إىل  والرقة عليهم، "وادلراد باحلاجة: شفقتو عليو السالم وحرازتو من أن يعانوا، وذكر

الشيء الفقر إليو مع زلبتو، ومجعو: حاج وحاجات وحوائج، وحاج حيوج: احتاج، مث ذكر اآلية، 

وأنكر بعضهم رليء احلوائج مجعا ذلا، وىم زلجوج بوروده يف الفصيح، ويف التصريح بامسو عليو 

 .1باحلزن والرقة" السالم إشعار بالتعطف والشفقة والًتحم؛ ألنو عليو السالم قد اشتهر

 من سورة يوسف : 69اآلية - 

َوَلّما َدَخلوا َعلى يوُسَف آوى إِلَيِو َأخاُه قاَل ِإيّن أَنا َأخوَك َفال تَبَتِئس دبا كانوا قال تعاىل :}      

 . 69سورة يوسف اآلية يَعَملوَن{ 

الفصل ، ويلج ضمن القصر بتعريف ادلسند و ضمَت  ربوي اآلية على القصر بادلنطوق عن طريق

 القصر اإلضايف. 

ِإيّن أَنا َأخوَك{ أي" أنا مقصور على الكون أخاك ال أجنيب عنك ، وادلقصور عنو وجاء النص } 

 (. أخوكىو) 

 2فهو قصر قلب العتقاده أن الذي كّلمو ال قرابة بينو وبينو "

لبنيامُت وإخباره بأنو وىو قصر موصوف على صفة أي زبصيص يوسف يف قولو ) إين (  بأخّوتو 

 ؛ أي شقيقو وىو آوى إِلَيِو َأخاُه {؛ } دخل يوسف  إخوة يوسف  على يوسف أخوه " أي دلا

                                                           

 .417تفسَت روح ادلعاين، ص - 1
  . 26التحرير و التنوير ، ص  -2
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 1. بنيامُت ، الذي أمرىم باإلتيان بو وضّمو إليو ، واختّصو بُت إخوتو ، و اخربه حبقيقة احلال "

 من سورة يوسف : 76اآلية - 

ِلِك ِإاّل َأن َيشاَء اللَّـُو نَرَفُع َدَرجاٍت َمن َنشاُء َوَفوَق  ما كاَن قال تعاىل :}      
َ
لَِيأُخَذ َأخاُه يف ديِن ادل

 . 76ُكلِّ ذي ِعلٍم َعليٌم{ سورة يوسف اآلية 

االستثناء يف اجلملة الفعلية، ويلج ضمن القصر اإلضايف. صر يف ىذه اآلية الكردية النفي و إن طريق الق

 وىو قصر قلب .

ِلِك ِإاّل َأن َيشاَء اللَّـُو ( مبينا قصر تردد يوسف القصر ) وجاء نص
َ
ما كاَن لَِيأُخَذ َأخاُه يف ديِن ادل

وادلقصور عنو ىو مشيئة ا و تدبَته. " حاصلو أن يوسف ما كان إجراء احلكم على أخيو بنيامُت ، 

و لوال ما كاد ا ىو بتمكن من إجراء حكم يعقوب على أخيو مع كونو سلالفا لدين ادللك و شريعت

دبره و أراده حىت وجد السبيل إليو و ىو ما أجراه على ألسن إخوتو من قوذلم أن جزاء السارق 

  2االسًتقاق فكان قوذلم ىذا ىو دبشيئة ا وتدبَته"

وىو قصر  صفة على موصوف أي قصر صفة أخد أخاه يف دين ادللك أي إىل حكم ادللك . كما 

جاء يف تفسَت السعدي " ألنّو ليس من دينو أن يتمّلك السارق، و إمنا لو عندىم جزاء آخر؛ فلو 

                                                           

 . 799ينظر تفسَت السعدي ، ص -1
 . 377القنوجي البخاري ، فتح البيان يف مقاصد القرآن ، ص  -2
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مل يتمكن يوسف من إبقاء أخيو عنده ، ولكّنو جعل احلكم منهم ، ُرّدت احلكومة إىل دين ادللك 

 1تم لو ما أراد."لي

 من سورة يوسف : 81اآلية - 

 . 81َوما َشِهدنا ِإاّل دبا َعِلمنا َوما ُكنّا لِلَغيِب حاِفظَُت { سورة يوسف اآلية قولو تعاىل:}     

تتضمن ىذه اآلية أسلوب القصر بطريق النفي و االستثناء يف اجلملة الفعلية، و ينتمي إىل القصر 

{ مناَوما َشِهدنا ِإاّل دبا َعلِ وجاء نص اآلية }  اإلضايف ) تعيُت ( لًتدد إخوتو باحلكم عليو بالسرقة  .

لمنا ( مقصور عليو معناه "من بنيامُت ، )دبا ع إىلتبيُت قصر شهادة اإلخوة على السرقة و انتساهبا 

 2سرقتو و تيقناه ؛ ألن الصواع استخرج من وعائو ، وال شيء أبُت من ىذا "  

وىو قصر صفة على موصوف أي قصر صفة السرقة على بنيامُت ، "معناه : وما قلنا : إنّو سرق . 

 3َته " .بظاىر علمنا بأن ذلك كذلك ، ألن صواع ادللك ُأصيب يف وعائو دون أوعية غ إال

  من سورة يوسف : 86اآلية - 

ا َأشكو بـَّثي َوُحزين ِإىَل اللَّـِو َوأَعَلُم ِمَن اللَّـوِ قال تعاىل: }       .86{ يوسف ِإمنَّ

، وىو قصر إضايف )تعيُت( لتعيُت ربوي ىذه اآلية الكردية على القصر بادلنطوق عن طريق القصر بإمنا

شكوة  األحزان إال  سبحانو دون سواه . وجاء النص مبينا  قصر شكوة  مصيبة النيب يعقوب عليو 

                                                           

 . 800ينظر ، تفسَت السعدي ، ص   -1
 . 526الكشاف ، ص   -2
 . 288، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ص  الطربي -3
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السالم إىل ا وحده . و ادلقصور عنو ) بثي و حزين ( كما جاء يف التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي " 

حزنو الذي طال أمده بعد فقده يوسف : قال يعقوب  قال يعقوب رليبا أوالده عقب لومهم إياه على

فهو القادر على  ذلم ما أشكو مصيبيت اليت ال استطيع إخفاءىا ، وال أشكو حزين إىل احد إال ا  

 1. كشف الضر"

وىو قصر صفة على موصوف أي بأن ال تتجاوز صفة  شكوة ادلصائب إال  وحده القادر على كل 

الشكوة و التضرع إال  وحده ال غَته ،  " )إمنا أشكو بثي و حزين إىل ا ( شيء ، فادلقصود ىو 

يعٍت أن ىذا الذي أذكره ال اذكره معكم و إمنا أذكره  يف حضرة ا تعاىل ، واإلنسان إذا بث شكواه 

أعوذ برضاك من سخطك » إىل ا تعاىل كان يف زمرة اققُت كما قال عليو الصالة و السالم 

 2و ا ىو ادلوفق .« أعوذ بعفوك من غضبك و أعوذ بك منك و 

  من سورة يوسف : 87اآلية - 

 . 87ُم الكاِفروَن { يوسف اآلية ِإنَُّو ال يَيَأُس ِمن َروِح اللَّـِو ِإالَّ الَقو :}» قولو تعاىل      

إن طريق القصر يف ىذه اآلية ىو النفي و االستثناء يف اجلملة الفعلية ويلج ضمن القصر احلقيقي ) 

ربقيقي ( أي زبصيص بالنسبة للحقيقة و ىو تبيان و انتساب اليأس للقوم الكافرين . ونص اآلية 

عٌت : ال تيأسوا يبُت قصر اليأس على القوم الكافرون تعليل للنهي عن اليأس فموقع إن للتعليل ، وادل

من الظفر بيوسف عليو السالم معتلُت بطول مدة البعد اليت يبعد معها اللقاء عادة .  فادلقصور ىو 

                                                           

 . 372التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي ، ص   -1
م ،  1981سنة  1ه ، التفسَت الكبَت و مفاتيح الغيب ، دار الفكر لبنان بَتوت ، ط 604زلمد الرازي فخر الدين ادلتوىف  -2

 . 201، ص  18ج 
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اليأس و ادلقصور عنو ىو القوم الكافرون ، وىو قصر موصوف على صفة فاليأس قد قصر وخصص 

ى األمور الغالبة يف العادة على  القوم الكافرون ال غَتىم  ألن القوم الكافرون با ىم يقتصرون عل

 1.وينكرون غَتىا 

 من سورة يوسف : 144اآلية - 

 .104اَلمَُت{ سورة يوسف اآلية َوما َتسَأذُلُم َعَليِو ِمن َأجٍر ِإن ُىَو ِإاّل ذِكٌر لِلعقال تعاىل: }        

ويلج ضمن القصر  ربوي ىذه اآلية على أسلوب القصر بطريق النفي و االستثناء يف اجلملة الفعلية ،

اإلضايف .وجاء نص اآلية مبينا ادلقصور وىو )تسأذلم( أي   قصر دعوة إىل ما فيو فالحهم يف الدنيا 

و اآلخرة و ىدايتهم إىل الرشاد بدون مطالبتك باجر نظَت ىدايتهم و إرشادىم.وادلقصور عنو ) ذكر 

 للعادلُت ( أي القرآن. 

للعادلُت ، ال لتحصيل اجر مبّلغو  ، "سلاطبة من يعتقد أنو )قصر إضايف قلب ( أي ما ىو إال ذكر  

ربصيل لألجر نظَت ىدايتهم و إرشادىم  فإمنا أجرك على ا وحده ، وما الكتاب الذي انزلو ا 

 2 عليك إال تذكرة ألصحاب العقول الراجحة .

و كلمة )   وىو  قصر موصوف على صفة  أي أن القرآن سلصوص وموصوف بالعظة و التذكرة  ،

 1إن ىو ( عائد للقرآن .

                                                           

 . 46تحرير و التنوير، صتفسَت ال  -1
 . 391ص ،  5م التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي ،  -1
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  من سورة يوسف : 146اآلية - 

 18{ يوسفما يُؤِمُن َأكثـَُرُىم بِاللَّـِو ِإاّل َوُىم ُمشرِكوَن } قولو تعاىل :       

ربوي ىذه اآلية الكردية على القصر وىو قصر إضايف )قصر تعيُت ( أي تعيُت عدم إدياهنم احلقيقي 

طريق القصر ىو النفي و االستثناء يف اجلملة الفعلية، ونص القصر ) ما يؤمن أكثرىم با اخلالق ، و 

با إال وىم مشركون ( قصر عدم إدياهنم با وادلقصور عنو )وىم مشركون ( أي الشرك بو ، كما 

إال وكان ورد يف التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي " وما يؤمن أكثر ىؤالء با تعاىل وأنّو ىو اخلالق ، 

إدياهنم بو مشوبا بالشرك، فإذا سألتهم من خلق السماوات و األرض قالوا خلقهن ا وىم مع ذلك 

 2يشركون بو يف العبادة "

وىو قصر موصوف على صفة أي بقولو" وما يقرأ أكثر ىؤالء الذين وصفهم عز و جل صفتهم بقولو 
ىم عنها معرضون (  با أنّو خالقو و رازقو و ) و كأّين من آية يف السماوات واألرض ديّرون عليها و 

 3. خالق كل شيء إال وىم بو مشركون يف عبادهتم األوثان و األصنام و ازباذىم من دونو أربابا"

 من سورة يوسف : 149اآلية - 

 .109قال تعاىل: } ما أَرَسلنا ِمن قَبِلَك ِإاّل رِجااًل{ سورة يوسف اآلية        

إال ( وىو  –صلد أن طريق القصر ىو النفي و االستثناء يف اجلملة الفعلية ) ما  من خالل نص اآلية
 .) قلب (  قصر إضايف

                                                                                                                                                                                     

 . 466، ص  11القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن ،  ج  -2
 . 392،  ص  5التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي ، م  -3
 .372الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص  -1
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أي قلب  اعتقاد من قال أن من الرسل ادلالئكة أو النساء   " ىذا رد على من قال لوال أُنزل عليو 

من أىل السماء كما  ملك أي مل نبعث من األنبياء إىل من قبلهم  إال رجاال ، ال مالئكة أي ليسو

قلتم ، قالو ابن عباس ، فكيف ينكرون أرسلنا إياك ، و تدل اآلية على أن ا سبحانو مل يبعث نبيا 

من السماء وال من اجلن ، وىذا يرد على من قال أن يف النساء أربع نبيات حواء و آسية و أم موسى 

 1و مرمي "

مالئكة أوحينا إليهم بشر ال  ىم قبلكأرسلناىو قصر موصوف على صفة أي وصف مجيع من  و

 2بألسنتهم.ىم منهم يتحدثون  عنهم بلليسوا غرباء  أقوامهم وىم بإبالغها إىلأمرناىم  شرائعنا و

 من سورة يوسف : 111اآلية - 

  .111قال تعاىل: }ما كاَن َحديثًا يُفًَتى َولـِكن َتصديَق الَّذي َبَُت َيَديِو { سورة يوسف اآلية       

ربوي اآلية على القصر بادلنطوق عن طريق حرف العطف )لكن(، ويلج ضمن القصر اإلضايف ) 

قلب (، قصر قلب اعتقاد ادلشركُت من أن القرآن الكرمي ىو حديث يفًتى و إمنا ىو تصديق للكتب 

 اليت قبلو، و يشهد عليها.

{مبينا قصر أن يكون القرآن  َيَديوِ  ما كاَن َحديثًا يُفًَتى َولـِكن َتصديَق الَّذي َبُتَ فجاء النص }  

الكرمي حديثا يفًتيو بشر على ا فيما جاء بو من قصص األمم اخلالية اليت بعث ا رسلو إليها . 

                                                           

 . 416البخاري ، فتح البيان يف مقاصد القرآن ، ص  القنوجي -2

 . 394،  ص  5التفسَت الوسيط للقرآن الكرمي ، م  -1
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وادلقصور عنو ) تصديق الذي بُت يديو ( أي أن القرآن انزلو ا على رسولو الصادق األمُت مصّدقا 

 1. للكتب السماوية اليت سبقتو

ر موصوف على صفة و ادلقصود ىو أن ال يكون القران الكرمي )ادلوصوف(  حديثا يفًتى وىو قص
أي الفرية وىي الكذب )الصفة (أي  " ما كان ىذا القول حديثا خُيتلق و يُتكّذب و يُتخّرص ، 

ور ، ولكن تصديق الذي بُت يديو من كتب ا اليت انزذلا قبلو على أنبيائو ، كالتوراة و اإلصليل و الزب
  2وُيصّدق ذلك كلو ويشهد عليو أن مجيعو حّق من عند ا "
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  بيان نوع و طرق أساليب القصر في آيات من سورة يوسف 2-3 

 من سورة يوسف بعض أساليب القصر يف آياتنوع و طرق يبُت  02اجلدول رقم     

 موصوف  طريق القصر
على 
 صفة

صفة 
على 

 موصوف

 القصر الحقيقي اإلضافي القصر

 اآلية
 تحقيقي إدعائي إفراد تعيين قلب    

         
 X X     84  بالعطف في الجملة الفعليةالقصر 

 X X     52  النفي و االستثناء في الجملة الفعلية
القصر بتعريف المسند و ضمير 

 الفصل
X  X     52 

 X  X    18  النفي و االستثناء في الجملة االسمية
 X X     13  النفي و االستثناء في الجملة الفعلية

 X X     04  في الجملة الفعلية النفي و االستثناء
 X     X 04  النفي و االستثناء في الجملة االسمية
 X      X 04 النفي و االستثناء في الجملة الفعلية

القصر بتعريف المسند و ضمير 
 الفصل

 X  X    28 

 X   X    21 النفي و االستثناء في الجملة الفعلية
 X   X    20 في الجملة الفعلية النفي و االستثناء
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 . 287 – 286إمساعيل سيبوكر ، أسلوب القصر يف القرآن الكرمي وأثاره النحوية ،  ص 1- 

 

 موصوف  طريق القصر
 على صفة

صفة 
على 

 موصوف

 القصر الحقيقي اإلضافي القصر

 اآلية
 تحقيقي إدعائي إفراد تعيين قلب    

 X     X 23  النفي و االستثناء في الجملة االسمية
 X    X   24 النفي و االستثناء في الجملة الفعلية

القصر بتعريف المسند و ضمير 
 الفصل

X  X     25 

 X X     32  النفي و االستثناء في الجملة الفعلية
 X  X    48  النفي و االستثناء في الجملة الفعلية

 X  X    42  القصر نإّنما
 X      X 43 في الجملة الفعلية النفي و االستثناء

 X  X     840 النفي و االستثناء في الجملة الفعلية
 X   X    842 النفي و االستثناء في الجملة الفعلية
 X  X     845 النفي و االستثناء في الجملة الفعلية
 X X     888  1القصر بالعطف في الجملة الفعلية
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 القصر في اآليات : 3-3

 يبُت القصر يف آيات من سورة يوسف 03اجلدول رقم   

 

 

 

 

 

 

 اآلية القصر في اآلية النمط
فعل ماض + فاعل ضمَت مستًت + بل 
+ فعل ماض + فاعل ضمَت مستًت + 

 جار و رلرور + فاعل 

 18 قاَل َبل َسوََّلت َلُكم َأنُفُسُكم

ما + خرب مضاف + فعل ماض + 
فاعل ضمَت مستًت + جار ورلرور 
مضاف + مفعول بو + إال + فعل 

 مضارع مبٍت للمجهول + نائب فاعل  

 
ما َجزاُء َمن َأراَد بَِأىِلَك سوًءا ِإّّل َأن ُيسَجَن َأو َعذاٌب 

 َأليمٌ 

25 

 26 قاَل ِىَي راَوَدتني َعن نَفسي مبتدأ ضمَت + خرب جار ورلرور 
إّن + مبتدأ اسم إشارة + إال + خرب + 

 نعت 
 َلٌك ِإن ى ذا ِإّّل مَ 

 َكريمٌ 
31 

ال + فعل مضارع + مفعول بو ضمَت + 
فاعل + فعل مضارع مبٍت للمجهول + 
نائب فاعل ضمَت + مفعول بو ضمَت 
+إال + فعل ماض  فاعل ضمَت + 

   مفعول بو ضمَت 

 
 نَ بَّأُتُكما بَِتأويِلوِ ّل يَأتيُكما طَعاٌم تُرزَقانِِو ِإّّل 

37 
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 اآلية القصر في اآلية النمط
ما + فعل مضارع + فاعل ضمَت + جار و 

 رلرور + إال + مفعول بو 
 40 ما تَعُبدوَن ِمن دونِِو ِإّّل َأسماءً 

 40 الُحكُم ِإّّل ِللَّ وِ ِإِن  إّن + مبتدأ + إال + خرب جار ورلرور 
ال + فعل مضارع + فاعل ضمَت + إال  + 

 مفعول بو 
 40 َأّّل تَعُبدوا ِإّّل ِإيّاهُ 

 51 أنا راودتو   ضمَت منفصل + فعل ماض + ضمَت متصل 
+ فعل مضارع + فاعل ضمَت مستًت +  ما

مفعول بو مضاف + حرف نسخ + امسو + 
ل ادلزحلقة + خرب إّن + جار و رلرور + إال 

 + مستثٌت 

 
 ما أُبَ رُِّئ نَفسي ِإنَّ النَّفَس أَلَّمارٌَة بِالّسوِء ِإّّل ما رَِحَم رَّبي

53 

ىل + فعل مضارع + فاعل ضمَت مستًت + 
رلرور + إال +  مفعول بو ضمَت + جار و

 مفعول مطلق نائب عن ادلصدر 

 
 َىل آَمُنُكم َعَليِو ِإّّل َكما َأِمنُتُكم َعلى َأخيوِ 

64 

 رإّن + مبتدأ + إال + خرب جار ورلرو 
 

 ِإِن الُحكُم ِإّّل ِللَّ وِ 
 

 
67 

+ فعل ماض ناقص + امسو ضمَت  ما
مستًت + فعل مضارع + فاعل ضمَت 
مستًت خرب كان + جار ورلرور + 
جار ورلرور + حرف جر زائد + 

 مفعول مطلق + إال + مستثٌت

 
ما كاَن يُغني َعنُهم ِمَن اللَّ ِو ِمن َشيٍء ِإّّل حاَجًة في نَفِس 

 يَعقوَب َقضاىا

 
68 

    69 ِإّني َأنا َأخوكَ  فصل + خربىا إّن + امسها + ضمَت

ما + فعل ماض ناقص + امسو ضمَت مستًت 
+ الم اجلحود + فعل مضارع + فاعل ضمَت 
مستًت + مفعول بو + جار و رلرور مضاف 

 + إال + مصدر مؤول يف زلل جر

ما كاَن لَِيأُخَذ َأخاُه في ديِن الَمِلِك ِإّّل َأن َيشاَء 
 اللَّ وُ 

76 
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 اآلية القصر في اآلية النمط
ما + فعل ماض + فاعل ضمَت مستًت + إال + 
 جار و رلرور + فعل ماض + فاعل ضمَت 

 مستًت

 81 ما َشِهدنا ِإّّل ِبما َعِلمنا

حرف نسخ + امسو ضمَت + ضمَت فصل + 
 خرب إّن + خرب إّن ثان 

 86 َوُحزني ِإَلى اللَّ ِو َوَأعَلُم ِمَن اللَّ وِ  ِإنَّما َأشكو بَ ّثي

ال + فعل مضارع + جار ورلرور مضاف + إال 
 + فاعل + نعت 

 87 ُم الكاِفرونَ ّل يَيَأُس ِمن َروِح اللَّ ِو ِإّلَّ الَقو 

 104 اَلمينَ ِإن ُىَو ِإّّل ِذكٌر لِلع إن + مبتدأ  ضمَت + إال + خرب + جار ورلرور 
ما + فعل مضارع + فاعل مضاف + جار 

 ورلرور + إال + واو احلالية + مبتدأ + خرب 
 106 ما يُؤِمُن َأكثَ ُرُىم بِاللَّ ِو ِإّّل َوُىم ُمشرِكونَ 

ما + فعل ماض + فاعل ضمَت مستًت + جار 
 ورلرور + إال + مفعول بو 

 109 ما َأرَسلنا ِمن قَبِلَك ِإّّل رِجاًّل 

ماض ناقص + كان + امسها حرف نفي + فعل 
ضمَت مستًت + خرب كان + فعل مضارع مبٍت 

  1للمجهول + نائبو + لكن + معطوف مضاف

 111 ما كاَن َحديثًا يُفَترى َول ِكن َتصديَق الَّذي بَيَن يََديوِ 



 

 

 خاتمـــة



 الخاتمة 
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 الخاتمة 

املشهد يف   خواص تراكيب الكالم ، وتصوير شخصيات كان ألسلوب القصر مسة أسلوبية بالغة األثر يف معرفة 

ىدوء، أو إميان أو حضورية واضحة، تبني ما عليها من شدة أو لني، أو رمحة أو غضب، أو اضطراب أو   صورة

 نفاق، وحنو ذلك.

إن القصر الوارد يف سورة يوسف لو دور عظيم يف معرفة معاين القرآن الكرمي وتفاسريه حيث أنو ختصيص أمر 
االختصاص يف الكالم أمر مهم لتفريق بني الكالم الذي جيري جمرى عاما والكالم الذي  بآخر بطريق خمصوص و

ذلك, فإنو دراسة القصر تساعدنا على معرفة الكالم احلقيقي الذي ال يتعدى جيري جمرى خاص. باإلضافة إىل 
 املقصور عليو غريه مطلقا أو غري حقيقي.

يف دراستنا ألساليب القصر فحاولنا  منوذجاوردت بعض أساليب القصر يف السورة الكرمية سورة يوسف اليت كانت 

  يلي:حصرىا كما 

لقصر ، مرتني بأسلوب ا فعلية وثالثة امسيةمجلة منها ثالثة عشر  ةعشر  ستةتضمنت  واالستثناءالقصر بالنفي 

  القصر بتعريف املسند وضمري الفصل ثالثة مرات . بالعطف يف اجلملة الفعلية ، أسلوب القصر بإمنا مرة واحدة .

 مرة: كما وردت بنوع القصر احلقيقي حتقيقي ثالث مرات أما القصر اإلضايف مثانية عشر 

  بصيغة قلب عشرة مرات . -بصيغة تعيني سبعة مرات  ،  -،  بصيغة إفراد مرة واحدة  -

  مرة،موصوف عن صفة عشرة  - مرة،صفة عن موصوف اثنا عشر  - طرفيو:للقصر باعتبار أما بالنسبة 

وحتليلها ملعرفة  البالغية يف القرآن الكرمي و التعمق يف معانيو األساليبوتوصي الدراسة باملزيد من الدراسة يف 

و عذوبة لفظ و دقة عبارة ، دراسة القصر بشيء داللتها ، و ملعرفة ما ختفيو آيات الذكر احلكيم من روعة تصوير 

 من التفصيل و التحليل الداليل و التبسيط وأال يكون دراسة جامدة يف فلك األقدمني .



 

. 

 قائمة الجداول
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