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الفصل الثاني

اإلطار النظري

المفهوم النظري.أ
التعريف عن الكالم الخبري.1

الكالم لغة كما يف القاموس املنور "األقوال" ، اخلربي لغة هو يتصل 
و تفيد العلم و اإلملام و اإلحاطة و منها اإلخبار و )خ ، ب , ر (اخلرب مبادة 

اخلربة و اخلبري.  الكالم ينقسم إيل قسمني و هو الكالم اخلربي و الكالم 
اخلرب ما 11اإلنشائي . الكالم اخلربي هو كالم حيتمل الصدق و الكذب لذاته .

يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكالم مطابقا للواقع  
الكالم 12كان قائله صادقا ، و إن كان غري مطابق له كان قائله كاذبا .

13اإلنشائي هو كالم ال حيتمل صدقا و ال كاذبا لذاته.

الغرض من إلقاء الخبر.2

14.ألخرىاخلرب غرضان : الغرض األساسي و األغراض ا

األصل يف اخلرب أن يلقى ألحد غرضني :

15فائدة اخلرب : إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة..1

53، (لبنان : دار اإلحياء الكتب العربية)،. ص:جواهر البالغةالبالغة في المعاني و البيان و البديع أمحد اهلامشي ، 11

153، (دار املعارف مبصر, دون السنة)، ص:، البالغة الواضحةعلى اجلارم و مصطفي أمني  12

75أمحد اهلامشي، املرجع السابق ، ص: 13

17ص. م2012( بكنبارو : سوسكا فريس)، تلخيص في علم المعاني، أمحد شاة 14

54، (لبنان : دار اإلحياء الكتب العربية)، ص : جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديع أمحد اهلامشي ،  15
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16الزم الفائدة : إفادة املخاطب أن املتكلم عامل باحلكم ..2

17و قد يلقى اخلرب ألغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأيت :

اإلسرتحام.1
إظهار الضعف.2
إظهار التحسر.3
الفخر.4
احلث على السعي و اجلد.5
التحذير.6

أضراب الكالم الخبري.3

أضراب الكالم اخلربي هي أنواع اخلرب من حيث التوكيد و اليت تتغري 
الكالم اخلربي ينقسم إىل ثالثة أضراب :18باختالف أحوال السامعني.

اخلرب اإلبتدائي)1

و قد خال اخلرب اإلبتدائي هو اخلرب الذي قصد صاحبه إىل إعالم سامعه باحلكم 
اخلرب اإلبتدائي هو أن يكون املخاطب خايل الذهن19ذهنه منه قبل مساعه.

54نفس املرجع، ص.  16

55نفس املرجع، ص.  17

٩٤ص : .، البالغة المصورةإيهاب عبد الرشيدــ  18

101. ص: ) الدار البيضاء: بريوت(دروس في البالغة العربيةاألزهار زناد،  19
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يستعمل هذا الضرب حني يكون 20من اخلرب غري مرتدد فيه و ال منكرا له .
21املخاطب خاىل الذهن من مدلول اخلرب 

اخلرب اإلبتدائي هو أن يكون خايل الذهن من احلكم و يف هذه احلال 
املثال 22خاليا من أي توكيد.يلقى إليه اخلرب

:



23.

ا خالية من التأكيد. ألن اهللا خياطب قوما  إذا تأملنا هذه األية وجدنا أ
ال يعلمون شيئا عن احلكم الذي تضمنه اخلرب.

اخلرب الطليب)2

اخلرب اإلبتدائي أن يكون 24بأكثر من أداة.اخلرب الطليب هو اخلرب املؤكد 
املخاطب مرتددا يف احلكم طالبا ملعرفته ، فيستحسن يف هذه احلال تقوية احلكم 

اخلرب الطليب هو أن يكون املخاطب مرتددا يف اخلرب، طالبا الوصول 25مبؤكد.
ملعرفتة، و الوقوف على حقيقته فيستحسن تأكيد الكالم امللقى إليه تقوية 

58)   ص :  1379، (لبنان: مكتبة دار إحياء الكتب العربية ،جواهر البالغة في المعاني و البديعأمحد اهلامشي ، 20

58نفس املرجع، ص.  21

44،( بريوت : دار العلوم العربية،) ص.، الدليل إلى البالغة و عروض الخليلعلي مجيل حلوم  22

23سورة اإلسراء :األية:  23

101, (بريوت : الدار البيضاء). ص: دروس في البالغة العربيةاألزهار زناد،   24

.نفس املكان، علي مجيل حلوم  25
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يستعمل هذا 26، ليتمكن من نفسه و يطرح اخلالف وراء ظهره.للحكم
الضرب حني 

املثال: 27يكون املخاطب شاكا يف مدلول اخلرب.


28

ا تتكون من مؤكد واحد. املخاطب عامل  إذا تأملنا هذه األية وجدنا أ
اخلرب. و لذالك هذه األية تستخدم باحلكم و لكنه يشك و يرتدد يف مضمون

مبؤكد واحد" إن ".

اخلرب اإلنكاري)3

اخلرب اإلنكاري هو أن يكون املخاطب منكرا للحكم الذي يراد إلقاءه 
إليه , معتقدا خالفه ، ففي هذه احلال وجب توكيد احلكم حسب اإلنكار 

اخلرب اإلنكاري هو أن يكون املخاطب منكرا للخرب الذي 29مبؤكدين أو أكثر.
يراد إلقاءه إليه، معتقدا خالفه، تأكيد الكالم له مبؤكد . أو مؤكدين أو أكثر 

يستعمل هذا الضرب حني يكون املخاطب 30على حسب حاله من اإلنكار.
املثال : 31منكرا.


نفس املكانأمحد اهلامشي، 26

09علي مجيل حلوم،  املرحع السابق ، ص. 27

90سورة النحل : األية :  28

44،( بريوت : دار العلوم العربية)، ص.الدليل إلى البالغة و عروض الخليلعلي مجيل حلوم ،  29

59، ص: نفس املرجع 30

09، ص: نفس املرجع 31
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32

هي تاء القسم و الم التوكيد هذه األية تتكون من ثالثة أدوات التوكيد و 
هذه األية تدل أن مقتضي الظاهر منكر..و نون الثقيلة

خروج الخبر عن مقتضي الظاهر..4

إذا أردنا أن نتكلم مع خايل الذهن فال نستخدم أداة من أدوات التوكيد و 
املؤكدات، و املنكر يستخدم أكثر من توكيد على املرتدد الشاك يستخدم بعض 

م . حسب درجة إنكاره فيسمى مبطابق ملقتضي الظاهر لكن يوجد بعض الناس أ
روج اخلرب عن يتكلمون مع خماطبهم غري مناسب بأحواهلم و هذا يسمى خب

و كذلك فيما وجدته الباحثة يف أيات القرأن كما يف األمثلة مقتضي الظاهر
السابقة.

ا وجوه خروج اخلرب عن مقتضي الظاهر فمنها :أم

أن ينزل خاىل الذهن منزلة السائل املرتدد.1
إذا تقدم يف الكالم ما يشيىر إىل حكم اخلرب و إذا شعر من مقدمات 

الكالم مبا يشري إىل مضمون الكالم
أن جيعل غري املنكر كاملنكر .2

إذا ظهر عليه شيئ من أمارات اإلنكار

57سورة األنبياء : األية : 32
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أن جيعل املنكر كغري املنكر .3
33إن كان لديه دالئل و شواهد ما لو تأملها الرتدع عن إنكاره.

أما وجوه خروج اخلرب عن مقتضي الظاهر كما يف كتاب البالغة العربية 
ا  فمنها : أسسها و علومها و فنو

.أن ينزل خاىل الذهن منزلة املرتدد السائل الذي يطلب تأكيد اخلرب له.1
من الينكر ما سيقدم له من خرب منزلة من ينكر له.أن ينزل.2
أن ينزل املنكر منزلة غري املنكر..3

سورة التوبة.5

سورة التوبة هي السورة التاسعة من سور القرأن الكرمي . نزلت هذه السورة 
باملدينة. هذه السورة هي السورة األخرية اليت نزلت على رسول اهللا صلى اهللا عليه 

افظ ابن كثري يقول: أن أول السورة نزلت حينئذ رسول اهللا و سلم. قد روي  احل
يرجع من غزوة التابوك و أمر رسول اهللا بأيب بكر ليكون أمري احلج يف تلك السنة. 
ملا رجع أبو بكر من احلج فأمر رسول اهللا بعلي بن أيب طالب ليبلغ احلكم يف هذه 

مضمونان : كيف اتصال األية .و نزلت هذه السورة يف التاسعة من اهلجرة. هي 
ملاذا الباحثة ختتار هذه 34بني املسلمني والكافرين و أحوال اإلنسان يف حرب روم.

األية ؟ ألن األية تتضمن الكالم اخلربي بأضرابه و خروجه عن مقتضى الظاهر .

خطوات تنفيذ تعليم وجوه خروج الكالم اخلربي.6

44ص.)2012،بارو: سوسكا فريس ( بكنتلخيص في علم المعاني أمحد شاه, 33

34Syekh Muhammad Ali, Shafwatut Tafasir, ( Jakarta: Pustaka Al Kautsar)
hal:475
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بنفوسهمالطالب يقرؤون مادة وجوه خروج الكالم اخلربي )1
املدرس يسئل أحد الطالب أن يقرؤوا و يرتمجوا مادة وجوه خروج الكالم )2

اخلربي
يقرأ املدرس مادة وجوه خروج الكالم اخلربي و يرتمجها)3
يعطي املدرس الطالب أسئلة وجوه خروج الكالم اخلربي)4
يعطي املدرس الطالب القواعد بوجوه خروج الكالم اخلربي)5
األمثلة و الطالب خيرجون األمثلة املتعلقة بوجوه يعطي املدرس الطالب )6

خروج الكالم اخلربي
المفهوم اإلجرائي.ب

ئية كما تأيت:اقدم املفاهيم اإلجر تأن ةالباحثتوأراد

وجوه خروج اخلرب عن مقتضي الظاهر :.1
أن ينزل خاىل الذهن منزلة السائل املرتدد)1

أما مؤشرات من هذا الوجه فهي :
35الكالم ما يشيىر إىل حكم اخلرب .إذا تقدم يف .أ

36إذا تقدم يف الكالم ما يلوح باخلرب..ب

37إذا شعر من مقدمات الكالم مبا يشري إىل مضمون الكالم..ت

أن جيعل غري املنكر كاملنكر )2
38إذا ظهر عليه شيئ من أمارات اإلنكارأما مؤشر من هذا الوجه فهو :

61)، ص .دار إحياء الكتب العربية( لبنان:،جواهر البالغة في المعاني و البيان و البديعأ أمحد اهلامشي،  35

51،ص:)جاكرتا : ف.ت راجا جريافيندودرس البالغة العربية( أمحد با محيد،  36

183، ص.البالغة العربية أسسها و علومها و فنونهاعبد الرمحن حسن،  37
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:أن جيعل املنكر كغري املنكر )3
إذا  كان لديه دالئل و شواهد ما لو هذا الوجه فهو :أما مؤشر من 

39تأملها الرتدع عن إنكاره

. الكالم اخلربي يتكون على ثالثة أضراب:2

.  اخلرب اإلبتدائي)1

. اخلرب الطليب)2

. اخلرب اإلنكاري )3

الدراسة السابقة.ج

اللغة العربية تعليمقد قامت مبا يشابه هذا البحث إحدى الطالبات من قسم 
روضة شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو وهي السلطان البكلية الرتبية والتعليم جلامعة 

" دراسة بالغية عن أدوات توكيد الكالم اخلربي يف سورة ال عمران  حتت املوضوع" اجلنة
. وكان هذا البحث " دراسة 2014وذلك حبث مكتيب وكتبت الباحثة بباكنبارو سنة

وجوه خروج اخلرب عن مقتضي الظاهر يف سورة التوبة و تنفيذ تعليمها وصفية حتليلية عن 
.ىف املدرسة الثانوية األهلية" معهد املنورة اإلسالمي " بكنبارو

فهما :الفرق بني البحث األول والثاين أما 

.سورة ال عمران يف أدوات توكيدالكالم اخلربيالبحث األول عن.1

61نفس املرجع ، ص: 38

44ص.)2012، بارو: سوسكا فريس ( بكنتلخيص في علم المعاني أمحد شاه, 39
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سورة "ن الكرميآيف القر وجوه خروج اخلرب عن مقتضي الظاهروالبحث الثاين عن .2
و تنفيذ تعليمها ىف املدرسة الثانوية األهلية " معهد املنورة اإلسالمي " بكنباروالتوبة


