التحذير واالغراء
أسلوب التحذير :
التحذير لغة  :مصدر الفعل حذَّ َر  ،يقال  :حذَّ َر فالن فالنا تحذيرا  ،والتحذير بمعنى التخويف.
أمر مكروه
أمر يجب االحتراز منه "  .أي  :على ٍ
التحذير اصطالحا  " :تنبيه المخاطب على ٍ
يجب الحذر منه أو االبتعاد عنه .

صور التحذير :
يأتي التحذير على أربعة صور  ،هي :
ِب فإنَّه مهلكة
 -1االفراد  ،أن يُذكر المحذر منه فقط  ،نحو  :الكذ َ
ِب و الخيانةَ فإنَّهما مهلكة .
 -2العطف  ،أن يكون هناك عطف بالواو  ،نحو  :ال َكذ َ
ِب فإنَّه مهلكة .
ذكر
 -3التكرار  ،أن
المحذر منه نف ُ
يتكرر ُ
ِب ال َكذ َ
سه  ،نحو  :ال َكذ َ
َ
ِ
َّاك  ،إيَّا ُكما  ،إيَّا ُكم  ،إيَّا ُك َّن ) وله
 -4التحذير بـ (إيَّا ) مع كاف (ك) الخطاب  ،تقول ( :إي َ
َّاك ،إي ِ
صور التحذير نفسها (االفراد والعطف والتكرار)  ،نحو :
َّاك ْ
ب.
ب  ،و إي َ
ِب  ،و إي َ
االفراد  :إي َ
َّاك من الكذ ِ
أن تكذُ َ
َّاك الكذ َ
َّاك وال َّ
ش َّر .
ِب  .ومثال ابن مالك  :إي َ
العطف َ :
إياك والكذ َ
ِب  .وقول الشاعر الفضل بن عبد الرحمن القرشي وهو من
َّاك إي َ
التكرار  :إي َ
َّاك الكذ َ
شواهد سيبويه :
المرا َء فإنَّه
َّاك إي َ
إي َ
َّاك ِ

ش ِر دعَّاء والى ال َّ
الى ال َّ
جالب .
ش ِر
ُ

إعراب المحذر منه :
يأتي االسم المحذَّر منه في صوره جميعا منصوبا أو في محل النصب مفعول به لفعل محذوف
احذر  ،على النحو التالي :
وجوبا  ،أو جوازا تقديره :
ْ

أ  -في حالة اإلفراد عدا إيَّاكَ واخواتها  :جواز اإلظهار وجواز اإلضمار  ،أي  :جاز لك
أن تظهر الفعل وجاز لك ْ
ْ
ضم َرهُ  ،نحو :
أن ت ُ ِ
الحفرة َ فإنَّها قريبة .
الكس َل فهو من صفات الجاهل .
س َد فهو خطير .
اال َ
فالكلمات ( الحفرة َ  ،والكس َل  ،واألس َد ) تعرب مفعول به منصوب على التحذير لفع ٍل
محذوف جوازا تقديره (احذر)  ،والتقدير  :احذر الحفرة َ  ،احذر الكسل  ،احذر االس َد .
أو تقول :
احذر الحفرة َ فإنَّها قريبة ،
ْ
احذر الكس َل فهو من صفات الجاهل ،
ْ
احذر االس َد فهو خطير .
ْ
فالكلمات ( الحفرة َ  ،والكس َل  ،واألس َد ) تعرب مفعول به منصوب على التحذير وعالمة
نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها .
ب االسم المحذر منه على أنَّه مفعول به
ُعر ُ
ب  -في حالة العطف  ،وجوب حذف الفعل  ،و ي َ
(احذر)  ،أما ما بعد المحذر منه ففيه
منصوب على التحذير لفع ٍل محذوف وجوبا تقديره
ْ
وجهان أ َّما عطف اسم على اسم أو عطف جملة على جملة  ،نحو  :الكس َل والفش َل فإنَّهما
ان بالصحة.
المرض فإنَّهما
مفتاحان للجهل  .التدخينَ و
َّ
َ
مضر ِ
ِ
الواو  :حرف عطف .
وما بعد الواو له وجهان :
االول  :يعرب اسم منصوب معطوف على ما قبله  .فيكون العطف اسم على اسم .
ق) منصوب  ،أي احذر الكس َل
واآلخر  :يعرب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره (ات ِ
المرض  .وهنا يكون عطف جملة على جملة  .ومثل ذلك
ق
َ
ق الفش َل  ،واحذر التدخينَ و ات ِ
وات ِ
ق الشبَّاك .
س َك والشبَّا َك فإنَّه أما َمك  .أي  :احذر
َ
 :رأ َ
رأسك وات ِ

جـ  -التكرار  :وجوب حذف الفعل في التكرار  ،و يكون اللفظ الثاني توكيدا لفظيا لألول ،
هللا
هللا في أصحابي  ،اي :
ْ
احذر َ
هللا َ
نحو  :الحفرة َ الحفرة َ فإنَّها أمامك  ،أي  :احذر الحفرة َ ،و َ
في اصحابي .
َّاك واخواتها على أنَّها ضمير منفصل
ب إي َ
عر ُ
د  -إيَّاك واخواتها  ،وجوب حذف الفعل  ،وت ُ َ
(احذر) والكاف
مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفع ٍل محذوف وجوبا تقديره
ْ
للخطاب ال مح َّل له من االعراب  ،أما ما بعد إياك ففيه أوجه  ،نوضحها على الشكل التالي :
االفراد  :تأتي صورة االفراد على ثالثة أشكال :
ثان للفعل أ َحذ ُِر
 -1إي َ
َّاك الكذ َ
ِب  ،للفظ (الكذب) ثالثة اوجه اعرابية  ،أ َّما أن يعرب مفعول به ٍ
على انه ينصب مفعولين االول الضمير اياك والثاني ما بعده .أو يعرب مفعول به لفعل آخر
الكذب .أو يكون منصوبا على نزع الخافض .
تقديره (احذر) والتقدير  :أ َحذ ُِر إياك واحذر
َ
ب  ،تعرب شبه جملة الجار والمجرور متعلقة بمحذوف وهو الفعل (احذر) .
 -2إي َ
َّاك من الكذ ِ
َّاك ْ
ب  .يعرب المصدر المؤول من أن المصدرية الناصبة والفعل المضارع على
 -3إي َ
أن تكذُ َ
ثان على َّ
أن عامل
ثالثة أوجه أيضا ِ ،
فأما أن يكون المصدر المؤول في محل نصب مفعول به ٍ
واحذر ْ
تكذب  .أو يكون المصدر المؤول في
أن
إيَّاك يتعدى الى مفعولين والتقدير  :أحذ ُِر إيَّاك
ْ
َ
محل نصب مفعول به لفعل آخر محذوفا وجوبا تقديره (احذر)  ،أو يكون المصدر المؤول
منصوبا على نزع الخافض  ،والتقدير  :احذر من ْ
ِب .
أن تكذ َ
اك وال َّ
ش َّر .
ِب  .ومثال ابن مالك  :إيَّ َ
العطف َ :
إياك والكذ َ
يعرب ما بعد واو العطف  :اسم منصوب معطوف على الضمير فيكون عطف اسم على اسم .
ق) منصوب  ،والتقدير في
أو يعرب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره (احذر) أو (ات ِ
ق) ال َّ
ش َّر .
َّاك
َّاك
ِب  ،أحذ ُِر إي َ
االمثلة السابقة  :أحذ ُِر إي َ
ْ
ْ
ق) الكذ َ
و(احذر أو ات ِ
و(احذر أو ات ِ
ِب  .وقول الشاعر الفضل بن عبد الرحمن القرشي وهو من
َّاك إي َ
التكرار  :إي َ
َّاك الكذ َ
شواهد سيبويه :
المرا َء فإنَّه
َّاك إي َ
إي َ
َّاك ِ

ش ِر دعَّاء والى ال َّ
الى ال َّ
جالب .
ش ِر
ُ

َّاك االولى ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفع ٍل محذوف
تعرب إي َ
َّاك الثانية  :توكيد لفظي مبني في محل نصب .
وجوبا تقديره
(احذر) والكاف للخطاب  ،و إي َ
ْ
ثان للفعل (أحذ ُِر) على انه ينصب مفعولين  ،أو
أ َّما ما بعد التوكيد اللفظي فيعرب أ َّما مفعول به ٍ
مفعول به لفعل آخر تقديره اجتنب أو احذر  ،وهو رأي سيبويه .
(احذر)  :فعل أمر مبني على السكون  .والفاعل ضمير مستتر
ملحوظة  :يعرب الفعل المقدر
ْ
(أنت)  .والمفعول به هو االسم المنصوب الظاهر وهو المحذر منه .
وجوبا تقديره
َ

رتب التحذير :
رتب الكالم في العربية ثالث هي :
األولى  :للمتكلم  /والثانية  :للمخاطب  /والثالثة  :للغائب .
واألصل في أسلوب التحذير ْ
يأتي للمخاطب  .فيكون على القياس .
أن
َ
وقد يأتي أسلوب التحذير للمتكلم  ،فيخرج عن القواعد القياسية ليصبح شاذا .
أو قد يأتي اسلوب التحذير للغائب  ،ويخرج عن القواعد القياسية أيضا ليصبح أش َذ من سابقه .
كما في االمثلة التي ذكرها الشارح .

أسلوب اإلغراء :
االغرا ُء لغة  :التحريض أو الحث  ،من غر ي ِغ ُّر اغرا ًء .
ُّ
أمر
أمر المخاطب بلزوم ما يُح َم ُد به  .أي :
االغراء اصطالحا  :هو ُ
حث المخاطب على ٍ
ب لاللتزام به .
محبو ٍ
سها  ،ما عدا إيَّا َك وأخواتها  .أ َّما
مغرى به  ،وله
صور التحذير نف ُ
ويسمى االسم المنصوب َّ
ُ
تقدير الفعل المحذوف فهو ألزم .
صور االغراء :
 - 1االفراد  :الصدقَ فإنَّه نجاة ُ
المؤمن  .والتقدير  :الزم الصدقَ
ِ

 - 2التكرار  ،نحو  :الصدقَ الصدقَ هو نجاة ُ
المؤمن  .التقدير :الزم الصدقَ
ِ
 - 3العطف :نحو  :الصدقَ واالمانةَ هما نجاة ُ
المؤمن  .التقدير  :الزم الصدقَ واالمانة  ،أو :
ِ
الزم الصدقَ والزم االمانةَ .

االعراب :
غرى به في صوره جميعا منصوبا لفعل محذوف وجوبا  ،أو جوازا تقديره :
يأتي االسم الم َّ
الز ْم  ،على النحو التالي :
أن تظهر الفعل وجاز لك ْ
 -1االفراد  :جواز اإلظهار وجواز اإلضمار  ،أي  :جاز لك ْ
أن
ضم َرهُ  ،نحو  :الصالة َ فإنَّها البركةُ  .أو تقول  :الزم الصالة َ فإنَّها البركة .
تُ ِ
غرى به مثل (الصالة) في المثال األول  :مفعول به لفعل محذوف جوازا
فيعرب االسم ال ُم َّ
تقديره الزم الصالة منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .
وفي المثال الثاني تعرب (الصالة َ) مفعول به للفعل الزم الصالة منصوب وعالمة نصبه الفتحة
الظاهرة على آخره .
مغرى به على أنَّه مفعول به منصوب
ُعر ُ
ب االسم ال َّ
 -2العطف  :وجوب حذف الفعل  ،و ي َ
على اإلغراء لفع ٍل محذوف وجوبا تقديره (الز ْم)  ،نحو  :الصدقَ واالمانةَ فهما من صفات
غرى به ففيه وجهان  :عطف اسم على اسم  ،وعطف جملة على جملة
المؤمن  .أ َّما ما بعد الم َّ
 ،نوضحها على الشكل التالي :
الواو  :حرف عطف .
وما بعد الواو له وجهان :
االول  :يعرب اسم منصوب معطوف على ما قبله  .فيكون العطف اسم على اسم .
واآلخر  :يعرب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره (الزم)  ،وتقدير الكالم  :الزم الصدق
والزم االمانةَ  ،والعطف يكون جملة على جملة
 -3التكرار  :وجوب حذف الفعل في التكرار  ،و يكون اللفظ الثاني توكيدا لفظيا لألول  ،نحو
العلم فإنَّه مفتا ُح الحيا ِة .
العلم
:
َ
َ

