
 

 بسم  هللا الرحمن الرحيم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبر  
 

للواقع كان صادقا    هو كل كالم يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب فاذا كان الكالم مطابقا تعريف ه:-*

 واذا كان مخالفا كان كاذبا.

الخبُر هو ما يتحقُّق مدلولهُ في :»،وإن شئَت فقل  كالٌم يحتمل  الصدَق والكذَب لذاته  بارة اخرى: الخبر: وبع 

نحو: العلُم نافٌع . فقد أثبتنا صفةَ النفِع للعلم، وتلَك الصفةُ ثابتةٌ له، سواٌء تلفظَت بالجملِة « الخارِج بدون النطِق به

 السابقة أْم لم تتلفْظ.

لعلِم أمٌر حاصٌل في الحقيقِة والواقِع، وإنما أنَت تحكي ما اتفَق عليه الناُس قاطبةً، وقَضْت به الشرائُع، ألنَّ نفَع ا

 وهديْت إليه العقوُل، بدوِن نظر ٍإلى إثباٍت جديٍد.

إن كانْت  -نافٌع والمراُد بكذبِه عدُم مطابقتِه له، فجملةُ: العلُم ، والمراُد: بصدِق الخبر ُمطابقتُه للواقِع ونفِس األمر

أي موافقةً لما في الخارِج  -نسبتُه الكالميَّة ُ)وهي ثبوُت النفِع المفهومِة من تلك الجملِة( مطابقةً للنسبِة الخارجيِّة 

 فنسبتهُ الكالميةُ ليسْت مطابقةً وموافقةً للنسبِة الخارجيةِ « الجهُل نافعٌ »، نحو « فكِذبٌ »وإال « فصْدقٌ »والواقِع 

 ) أنواع الخبر( أضرب  الخبر                                   

حيُث كان الغرُض من الكالم اإلفصاَح واإلظهاَر، يجُب أن يكوَن المتكلُم مع المخاطَِب كالطبيِب مع     

ُص حالتَهُ، ويعطيِه ما يناسبُها.  المريِض، يشخِّ

ال يكوَن عبثاً، وال ناقصاً عنها، لئال يُِخلَّ بالغرِض، وهو: فحقُّ الكالِم:، أن يكوَن بقدِر الحاجِة، ال زائداً عنها، لِئ

 اإلفصاُح والبياُن.

 في أساليب اللغِة باختالِف أحواِل المخاطِب الذي يعتريِه ثالثةُ أحواٍل: ) أنواع الخبر( تختلُف صوُر الخبرِ  -لهذا 

وفي هذه الحاِل  -غيَر متردٍد فيه.وال منكٍر له  أْن يكوَن المخاطُب خالَي الذهِن من الخبِر، الخبر االبتدائي: –أوال 

ْنيَا» ال يؤكُد له الكالُم، لعدم الحاجِة إلى التوكيد نحو قوله تعالى :   [.46]الكهف/« اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيَاِة الدُّ

 خالَي الذهِن من مدلوِل ويسمَّى هذا الضرُب من الخبِر )ابتدائياً( ، ويستعمُل هذا الضرُب حين يكون المخاطبُ 

 الخبِر ، فيتمكُن فيه لمصادفتِه إياهُ خالياً .

أْن يكوَن المخاطُب متردداً في الخبِر، طالباً الوصوَل لمعرفتِه، والوقوَف على حقيقته،  الخبر الطلبي: -ثانياً 

َن من نفسِه، ويطرحَ   الخالَف وراء ظهرِه، نحو : إنَّ األميَر فيستحسُن تأكيُد الكالِم الُملقَى إليه تقويةً للُحكم، ليتمكَّ

 منتصٌر.

ا في مدلوِل  ويسمَّى هذا الضرُب من الخبِر )طلبياً( ويؤتَى بالخبِر من هذا الضرِب حين يكوُن المخاطُب شاكَّ

 الخبِر، طالباً التثبَُّت من صدقِه.

إلقاؤهُ إليه، معتقداً خالفَهُ، فيجُب تأكيُد الكالِم  أْن يكوَن المخاطَُب منكراً للخبِر الذي يرادُ : الخبر االنكاري -ثالثاً 

أو  -أو إنهُ لقادٌم  -له بمؤكٍد أو مؤكديِن أو أكثَر، على حسِب حالِه من اإلنكاِر، قوةً وضعفاً ، نحو: إنَّ أخاك قادٌم 

ِ هَُو اْلهَُدى وكقوله تعالى :} إِنَّ هُدَ ، وهللاِ إنه لقادٌم، أو لعمري إنَّ الحَق يعلو وال يُعلَى عليهِ  ى هللاَّ

 [68[،وكقوله تعالى عن النبي يعقوب عليه السالم : } َوإِنَّهُ لَُذو ِعْلٍم لَِما َعلَّْمنَاهُ {]يوسف/120{]البقرة/

 االنبار  اسم الجامعة:
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 البالغة المادة :
 اسم المحاضر الثالثي: عصام عَكلة عبدالقهار 

 مدرس  اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 

University: Anbar  

College: Islamic 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: Esam ougla Abd 

Qualification: Teaching 

Place of work: University Anbar  

 



ويسمَّى هذا الضرُب من الخبر )إنكارياً(، ويؤتَى بالخبِر من هذا الضرِب حين يكوُن المخاطَُب ُمنكراً، واعلْم أنهُ 

 التأكيد في اإلثباِت، يكون في النفي أيضاً، نحو: ما المقتصُد بمفتقٍر، ونحو: وهللاِ ما الُمستشيُر بنادٍم.كما يكوُن 

 دوات توكيد الخبرأ -                            
، والم االبتداِء، وأحرَف التنبيه، والقسِم، ونونا التوكيد،  -* ، وأنَّ لتوكيِد الخبر أدوات كثيرة، أشهُرها إنَّ

ا الشرطيةُ، وإنما واسميةُ الجملِة، وضميَر الفصل،  والحروف َالزائدة )كتفعل واستفعل( والتكراَر، وقْد، وأمَّ

.  وتقديَم الفاعل المعنويِّ

 الحقيقية والمجازية الخبرأغراض  -                     

 المقاصد واألغراض التي من أجلها يُلقى الخبر -*

 : ألحد  غرضين  األصُل في الخبر أن يلقَى 

ا إفادةُ المخاطِب الحكَم الذي تضمنْتهُ الجملةُ، إذا كان جاهالً له، ويسمَّى هذا النوع ُ  -)أ( نحو « فائدةُ الخبرِ » إمَّ

يُن النَِّصيَحةُ » لى هللا عليه وسلم ص-قوِل النَّبِىِّ   «.الدِّ

ا إفادةُ المخاطِب أنَّ المتكلَم عالٌم أيضاً بأنهُ يعلُم الخبَر، كما تقوُل لتلميٍذ أخفَى عليَك نجاُحه في االمتحاِن  -)ب( وإمَّ

، ألنه يلزمُ  في كلِّ خبٍر « الزَم الفائدةِ » وعلمتَه من طريٍق آخَر: أنَت نجحَت في االمتحاِن، ويسمَّى هذا النوُع  -

 أن يكوَن المخبَُر به عنده علٌم أو ظَن بِه.

 

 

 غراض المجازية التي يخرج اليها الخبراأل                           
 أهمها: وقد يخرُج الخبُر عن الغرضيِن السابقيِن إلى أغراٍض أخرى تُستفاُد بالقرائَن، ومْن سياِق الكالمِ    

 ، نحو: إني فقيٌر إلى عفِو ربِّي .م  واالستعطاف  االسترحا -( 1)

 إلى ما يلزُم تحصيلُه، نحو قول الشاعر: تحريك  الهمة   -(2)

 َسلي إْن جهلِت النَّاَس عنَّا وعنكُم ... وليَس سواٌء عالٌم وجهُولُ                       

 كريا عليه السالُم :، نحو قولِه تعالى على لسان النبي زإظهار  الضعف  والخشوع   -( 3)

 [(.4)َربِّ إِنِّي َوهََن اْلَعْظُم ِمنِّي ]مريم/                                

سر   –( 4)  على شيٍء محبوٍب نحو قوله تعالى على لسان أمِّ مريَم عليها السالُم :  إظهار  التحُّ

 [(.36ى ]آل عمران/)َربِّ إِنِّي َوَضْعتُهَا أُْنثَ                                  

 ، نحو قوله تعالى : والشماتة  بمدبر  ،  إظهار  الفرح  بمقبل   -( 5)

 [(.81)َوقُْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزهََق اْلبَاِطُل إِنَّ اْلبَاِطَل َكاَن َزهُوقًا ]اإلسراء/                        

 كقولِك: للعاثِر: )الشمُس طالعةٌ( . التوبيخ   -( 6)

 نحو قوله تعالى :} اَل يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر َوأَْصَحاُب اْلَجنَِّة  - ذكير  بما بين المراتب  من الت فاوت  الت   -(7)

 ، ونحو قولنا : )ال يستوي كسالٌن ونشيطٌ(.20أَْصَحاُب اْلَجنَِّة هُُم اْلفَائُِزوَن { ]الحشر/                       

ِ الطَّالَُق » صلى هللا عليه وسلَّم :  نحو قولهِ  - التحذير   -(8)  «.أَْبَغُض اْلَحالَِل إِلَى هللاَّ

 « .أَنَا َسيُِّد َولَِد آَدَم يَْوَم اْلقِيَاَمِة » ( الفخُر نحو قوِل النبي صلى هللا عليه وسلم : 9)

 ( المدُح كقول النابغِة في المديِح:10)

 لُوُك َكواِكٌب ... إِذا طَلََعْت لَْم يَْبُد ِمْنهنَّ َكْوَكبُ فإِنََّك َشْمٌس والمُ                         

 والمرجُع في معرفة ذلك إلى الذوِق والعقِل السليِم. -وقد يجيُء ألغراٍض أخرى 

 

 


