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 جمهورية العراق                                   قسم المغة العربية    
 البالغة عمم المعانيوزارة التعميم العالي والبحث العممي              المادة/ 

 الثانية بكالوريوسجامعة بابل                                   المرحمة:      
 كمية التربية لمعموم االنسانية                   ستاذ المادة: أ د. فرحان بدري  

 معنى الخبر واالنشاء الجممة واالسناد، :المحاضرة السادسة

 مية في المغة والبالغة.عوداللة الجممة االسمية والف 
 معنى الخبر واالنشاء

عن ونخبر به من االمور  ا  نقرر به أمرما أن أ ،مفٌد ننطق به كالماي إّن 
، أو وأما نتحدث عن أمر لم ٌحصل بعد ، نطلب تحقٌقهقضٌة من القضاٌا، 

 ننهى عنه، أو نتمناه او نستخبر عنه أو ننادي به احدا .
 او ٌكون انشاءا   فالكالم اما ان ٌكون خبرا  

.فهو ما ٌمكن ان هو الخبر، وهو ما احتمل صدقا  او كذبا  والقسم االول 
ما نه ؤفه بعرّ أو بعضا  منه. وهناك من ٌ فٌه بعض الناس بنفٌه كال  ٌتنازع 

 الٌتوقف تحققه ووجوده على قول المتكلم.
االنشاء فهو ما الٌحتمل صدقا  وال كذبا. او هو ما ٌتوقف تحققه على أما 

 تلفظ المتكلم به. 
 

 تقسٌم الكالم
 الكالم ٌقسم الى                     

 |ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|
                                                          االنشاء                                                                الخبر 

 (هو كالم الٌحتمل الصدق والكذب)                (والكذب هوكالم ٌحتمل الصدق)
 ٌقسم على ثالثة انواع الخبر

ـــــــــــــــــ|
|

  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|ــــــــــــــــــــ
 نكاريإ                                  طلبًابتدائً                  

   كثرمن مؤكد(أ)فٌِه                 )فٌه مؤكدواحد()المؤكد لُه(          
  خبرابتدائً     نحو :  المطُر نازل  

 المطَر ناِزل   انخبر طلبً نحو : 
 لنازل ( واٌضآ) وهللا ان المطر لنازل (  المطرَ  نّ إنكاري نحو :) إخبر 

 حسب شدة انكار المستمعب بمعنى ان المؤكدات تزداد
                     

 
 



2 

 

 االنشـــاء :
 هو كالم الٌحتمل الصدق والكذب

 ٌقسم على نوعٌن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ|
|

                                                                   | ـــــــــــــــــــــــ
 غٌر طلبً                                              طلبً انشاء

 (ةالطلبً ٌقسم الى :                      )العالقه له بمباحث البالغ االنشاء 

ـــــــــــ|
|

      -له صٌغ هــــً :                    |ـــــــــــــــ|ـــــــــــــ|ـــ
 التعجب:ماافعله, افعل به -1استفهام     نداء                  االمر     نهً  

 لمدح والذم مثل حبذا,الحبذاا -2                                                    
                                                                                                                    بئَس,و ِنعَم, -3                                                    

 لعلو :عسىوالرجا ء التمنً  -4                                                 
 هبُت,قبلتُ صٌغ العقود)بعُت,اشترٌت,و -5                                              

 عن ) َفُعَل(  ةواالفعال المحول -6                                          
 ))َكُبرت كلمة تخرج من افواههم((  -مثل قولِه تعالى :                                 

                    

   حقٌقة الخبــــــــــــر        
هو كالٌم ٌحتملُ الصدَق والَكِذَب لذاته وان شئت فقل الخبر هو ماٌتحقق مدلولُه فً 

)العلُم نافٌِع( فقد اثبتنا صفة النفع للعلم وتلك  من دون النطق به نحوالخارج 
لُه سواء تلفظت بِه ام لم تتلفظ الن نفُع العلم امٌر حاصلٌ بالحقٌقِة  ةالصفه ثابت

اتفَق علٌِه الناس قاطبة   وقضت به الشرائع وجرت إلٌِه  والواقع انما انت تحكً ما
  .العقول دون نظر الى اثبات جدٌد 

 جملةفمطابقتُه للواقع ، والمراد بكذَبُه عدم مطابقتُه لَُه  -والمراد بصدق الخبر:   
)ثبوت النفع  هًو ة،المفهومة من تلك الجمل ة)العلُم نافٌع( ان كانت نسبتها الكالمٌ

الخبر فً ، اي موافقة لمافً الخارج والواقع )فةالخارجٌ ةللنسب ةمطابق ،للعلم(
أما اذا كانت غٌر مطابقة للنبسة الخارجٌة فالخبر و ادقا ( صهذه الجملة ٌكون 

 ةللنسب ةموافقالو ةلٌست مطابق ةفنسبتُه الكالمٌ )الجهلُ نافٌع( :ِذٌب( نحو اك

 .  ةالخارجٌ
فقالوا هو ما احتمل الصدق والكذب ) لذاته( اي  وقد وضعو قٌدا  فً تعرٌف الخبر

. وهذا القٌد أخَرج ما كان صادقا  قطعا  مثل القران من دائرة لذات الخبر نفسه
من  ،دعى النبوةإقوال مسٌلمة الكذاب الذي أمثل  ،قطعا   ا  بالكذب واخرج ما كان كاذ

 .دائرة الصدق
 

 وفائدتهوانواعه واقسامه  الخبر أضُرب 
 من حٌث التوكٌدضرب الخبر أ 

 من التؤكٌد الخالً لخبراو المإكدالخبر  - 
 كٌفٌة إلقاء المتكلم الخبر على المخاطب  ٌعالج هذا المبحث
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فنراعً أحوال المخاطبٌن الذٌن نتحدث إلٌهم، ّد من معرفة كٌفٌة إلقاء الخبر البُ إذ 
 .بمعنى مطابقة الكالم لمقتضى الحال

   -حوال المخاطب الذي تعترٌه ثالث أحوال هً :أتختلف بؤختالف  ةسالٌب البالغؤف 
وفً هذا  من الخبر غٌر متردد فٌِه والُمنكر لهُ خالً الذهن المخاطب ان ٌكون -ٔ

ٌُساق الكالم بصورة عادٌة فالٌإكد لُه الكالم لعدم الحاجة الى التوكٌد نحو  الحال 
 . )المال والبنون زٌنة الحٌاة الُدنٌا( قوله تعالى:  

المخاطب وٌستعمل هذا الضرب حٌنما ٌكون  ابتدائٌا  هذا الَضرب من الخبر وٌسمى 
  فٌتمكن فٌِه من مصادفتُه اٌاه خالٌا .خالً الذهن من مدلول الخبر 

الخبر طالبا  الوصول لمعرفتُه والوقوف قبول فً  مترددا  المخاطب ان ٌكون -ٕ   
ٌُستحَسن  على حقٌقتهُ  لٌتمكن من نفسه تقوٌة   للحكم إلٌِه تؤكٌد الكالم الملقى ف

 .وٌطرُح الخالف وراء ظهَرهُ نـحـو قوله تعالى :) إنا الٌكم مرسلون (
 طلبٌا   هذا الضرب من الخبر وٌسمى 
خالفُه  فٌجب تؤكٌد  ر الذي ٌراد إلقاءهُ الٌِه معتقدا  للخب منكرا  المخاطب ان ٌكون -ٖ

نحو  ا  على حسب حالِه من االنكار قوة   وُضعَفـالكالم لُه بمإكد أو مإكدٌن أو اكثر 
ٌسمى هذا الضرب من  ان النفس ألمارة بالسوء إال ما َرِحَم َربً() -قوله تعالى :

 . إنكـارٌا  الخبر  
    المـُقـتـَِصد بُِمفتـَقِـر ٍ( )ما    -نحـو : ا  التؤكٌد باالثبات والنفً اٌضواعلم انما ٌكون 

 ، ) وهللا ما المستشٌُر بناِدم ٍ( .
                                     

ٌكون تقسٌمها بحسب  ثالثةهً  من حٌث التوكٌدضرب الخبر أ من هذا ان نستنتج
 حال المتلفً من تقبل الخبر وهً:

 للمخاطب المنكر للخبر,  إنكـاريالخبر   -1
 للمخاطب المتردد فً قبول الخبر, طلبً الخبر -2
 للمخاطب خالً الذهن من مدلول الخبر ،ابتدائًالخبر  -3

      

  (فً الخبر المإكد  أ )دوات تؤكٌد الخبر 
من وللتؤكٌد فً العربٌة أدوات وطرق ٌحتاج دارس البالغة معرفتها. 

النحوٌون والبالغٌون هً : إّن، والم االبتداء ، ،والَقَسم ، االدوات التً ذكرها 
وضمٌر الفصل، إما الشرطٌة ؛ وحرفا التنبٌه : أال، و اما؛ والحروف الزائدة : ان 
وان، وما، ومن، و الباء، و قد ، التً للتحقٌق؛ والسٌن والسوف الداخلتان على 

 ونونا التوكٌد. ؛نمار النفً؛  وإاالفعل الدال على الوعد والوعٌد ؛ وتكر
ٔ-  ) هً األصل فً التوكٌد : قوله تعالى ) إّن الذٌن  تدعون من )إنَّ

، ولها معان تستفاد منها غٌر 3ٖدون هللا لن ٌخلقوا ذبابا  ولو اجتمعوا( الحج /
والعصر إّن )را ما ٌذكر معها الم االبتداء والقسم،قوله تعالى ٌالتاكٌد، وكث

 االنسان لفً ُخسر(.
ٕ- )  نحو َعلِمُت أنَّ الصدَق ُمنـج ٍ )أنَّ
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 ٌر للذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون(كقوله تعالى)وألجر االخرة خٌ)الم االبتداء( -ٖ
فال وربك الٌإمنون حتى ٌحكموك فٌما شجر  قوله تعالى :نحو) القــــسم( -ٗ

، وقد ٌكون الفسم باستعمال الباء او التاء، وٌدخل القسم على ٘ٙبٌنهم( النساء/ 
اهلل الكٌدّن أصنامكم( )تالجملة االسمٌة فضال  عن الجملة الفعلٌة مثا قوله: 

  3٘االنبٌاء/
ٌُسجَ ة( نحو قوله تعالى )والخفٌف ةنونا التوكٌد)الثقٌل -٘ نـَنَّ ولٌكونـَْن من ول

 الصاغرٌن( 
قوله تعالى)أال انهم هم ك  وقد كثر االول فً كتاب هللاأَما(  -التنبٌه )أال  احرف -ٙ 

المفسدون( واٌضآ )أال ان اولٌاء هللا الخوف علٌهم والهم ٌحزنون( وقول الشاعر 
: 
 مره االمُر    أحٌا والذي أماَت وأضحك والذي       أبكى وأأما والذي  
والباء الواقعة فً خبر لٌس االستغراقٌة، ( نْ )مِ وهً  ئد(وا)الحروف الز -3
قوله تعالى )لست علٌهم . ك)أن( بعد لّما الظرفٌة ، والمكسورة بعد النفً  )إن(،و

 االٌعلمها(. ةٍ بمسٌطر(  ومنه قوله تعالى )وماتسقط من ورق
كال سوف تعلمون( .                                                                 سوف تعلمون ثم قال تعالى) كال التكرار -8 
( نحو قوله تعالى))وأما من آمَن وَعِملَ صالحآ فله جزاء  ة)أما الشرطٌ -9

 -ٓٔالحسنى((   .                                                                       
اها( )قد افلح المإمنون(  عندماتدخل على ى )قد افلـََح من زكّ )قـــد( قوله تعال

الماضً                                                                                
نحو قوله تعالى )انك التـُهدي من احببت ولكن هللا بالفعل ة الحروف المشبه -ٔٔ

 ٌهدي من ٌشاء وهواعلم بالمهتدٌن(
(              ا  و ولـد نحو قوله تعالى )إْن ترنً أنا اقلُ ماال   ،الفصــلمٌر ض -ٕٔ

 )اولئك سٌرَحُمُهْم هللا( .          -:)الـسـٌــن( نحو قوله تعالى -ٖٔ

)لــن( نحو قوله تعالى :)ولما جاَء موسى لمٌقاتـُنا وكلمُه ربُه قال رِب ارنً -ٗٔ
 الى الجبل فإن استقر مكانه فسترانً( .انظر الٌك قال لن ترانً لكن انظر 

 طرق التوكٌد بغٌر االدوات 
 .الشهداء أحٌاء الجملة االسمة :  -1
 الشمس طلعتمن حٌث المعنى:  تقدٌم الفاعل -2

 


