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 أسلوب التحذير واإلغراء



أسلوب اإلغراء

عرض األمثلة

الصدَق يا أحمد.

اليقظَة، اليقظَة، يا حراس.

اليقظَة والحذر يا رفاق.

تعريف اإلغراء

اإلغراء هو تنبيه المخاطب إلى أمر محمود ليفعله أو يلزمه ويقتضي ذلك نصب االسم المحبب عمله على أنه مفعول به لفعل محذوف

تقديره: الزم أو التزم.

تركيب جملة اإلغراء

جملة اإلغراء جملة فعلية حذف فيها الفعل وفاعله وذكر المفعول به.

يكون االسم المغرى به معرفا ب(ال)

مفردا. مثال: االجتهاَد، يا جماعة.

مكررا. مثال: االجتهاَد، االجتهاَد، يا جماعة.

معطوفا عليه. مثال: االجتهاَد واالنضباَط، يا تالميذ.

أسلوب التحذير

تعريف التحذير

التحذير هو تنبيه المخاطب إلى أمر غير محمود ليجتنبه ويقتضي ذلك نصب االسم المكروه عمله على أنه مفعول به لفعل محذوف

تقديره: احذر وما في معناه.

مثال: الكذب، الكذب فهو آفة الحديث.

تركيب جملة التحذير

جملة التحذير جملة فعلية حذف فيها الفعل وفاعله وذكر المفعول به.

يكون االسم المحذر منه معرفا ب (ال):

مفردا. مثال: الضجيَج يا أطفال.

أو مكررا. مثال: الضجيج، الضجيج، يا أطفال.

معطوفا عليه. مثال:الكذب والخيانة فهما من عالمات النفاق.

ضمير نصب منفصل: إياك الغش. إياك إياك الغش فإنه من المحرمات. إياك والغش.

تنبيه

يحذف الفعل في اإلغراء والتحذير:

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi
https://www.alloschool.com/course/allgha-alarbia-althaltha-iadadi#section-1950
https://www.alloschool.com/element/13508


وجوبا إذا كان المغرى به أو المحّذر منه مكّررا أو معطوفا.

جوازا إذا كانا مفردين.

نماذج في اإلعراب

1) الصبر يا رجل:

الصبر: مفعول به منصوب على اإلغراء وعالمة نصبه الفتحة. وفعله محذوف جوازا تقديره الزم والفاعل المستتر وجوبا حذف مع

فعله.

يا: حرف نداء.

رجل: منادى مبني على الضم في محل نصب.

2) الغش، الغش يا أوالد:

الغش: مفعول به منصوب على التحذير وعالمة نصبه الفتحة وفعله محذوف تقديره احذر والفاعل محذوف تبعا لحذف الفعل.

الغش: توكيد لفظي منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

يا: حرف نداء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

أوالد: منادى مبني على الضم في محل نصب.

3) االجتهاد واالنضباط، يا تالميذ:

االجتهاد: مفعول به منصوب على التحذير وعالمة نصبه الفتحة وفعله محذوف وجوبا تقديره الزم والفاعل محذوف تبعا لحذف

الفعل.

و: حرف عطف.

االنضباط: اسم معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

يا: حرف نداء مبني على السكون ال محل له من اإلعراب.

تالميذ: منادى مبني على الضم في محل نصب.

4) إياك الكذب:

ر، إيا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به منصوب على التحذير، وفعله محذوف وجوبا تقديره: أحّذّ

والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا حذف مع فعله.

ك: الكاف حرف خطاب مبني على الفتح ال محّل له من اإلعراب.

الكذب: مفعول به لفعل محذوف تقديره احذرأو اجتنب منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

5) إياك إياك الكذب:

ر، إيا: ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به منصوب على التحذير، وفعله محذوف وجوبا تقديره: أحّذّ

والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا حذف مع فعله.

ك: الكاف حرف خطاب مبني على الفتح ال محّل له من اإلعراب.

إيا: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب توكيد لفظي

ك: الكاف حرف خطاب مبني على الفتح ال محّل له من اإلعراب.

الكذب: مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر أو اجتنب منصوب وعالمة نصبه الفتحة

6) إياك والكذب:



ر، والفاعل إيا: ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به منصوب على التحذير، وفعله محذوف وجوبا تقديره: أحّذّ

ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا حذف مع فعله.

ك: الكاف حرف خطاب مبني على الفتح ال محّل له من اإلعراب.

و: زائدة ال محل لها من اإلعراب.

الكذب: مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر أو اجتنب منصوب وعالمة نصبه الفتحة.


