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 أوال اإلغراء: 

 لٌفعله مثل: الصالَة ٌا عباد هللا..  -أي شًء أو صفة أو عمل حسن  -هو حث المخاطب على أمر )محمود( 

 ٌسمى األمر المحمود )ُمغرى به(. - 

 األمر المحمود ]المغرى به[ ٌنصب بفعل محذوف تقدٌره ]الزم[ أو أي فعل مناسب لمعنى تلك الجملة. - 

مثال: الصالَة ٌا عباد هللا..   الصالَة: مغرى به مفعول به منصوب بالفتحة لفعل محذوف جواًزا تقدٌره  

 )الزم(.

 صور المغرى به

 ل: أٌها الطالب: االجتهاَد فإنه سبٌل النجاح .أن ٌكون المغرى به مفرًدا أي غٌر مكرر ، مث -ٔ

 االجتهاَد: مفعول به منصوب لفعل محذوف جوازا تقدٌره )الزم(.      

 أن ٌكون المغرى به مكرًرا،  مثل: األمانة األمانة فإنها صفة المؤمن. -ٕ

 األمانة: مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقدٌره )الزم(،      

 ٌة: توكٌد لفظً منصوب بالفتحة.األمانة الثان   

 أن ٌكون المغرى به معطوًفا علٌه، مثل: أٌها الطالب االجتهاد والتفوق. -ٖ

 االجتهاد: مفعول به منصوب لفعل محذوف تقدٌره )الزم( )معطوف علٌه( ،     

 والتفوق: معطوف منصوب بالفتحة .     

 ثانٌا التحذٌُر :

 مذموٍم لٌجتنبه ،  مثل : اإلهمال ٌا طالب.هو تنبٌُه المخاَطِب إلى أمٍر 

 ٌسمى األمر المذموم  )محذر منه(. -

 األمر المذموم  ]المحذر منه[ ٌنصب بفعل محذوف تقدٌره ]احذر[ أو أي فعل مناسب لمعنى تلك الجملة. - 

 قدٌره )احذر(.مثال: اإلهمال ٌا طالب    اإلهمال: محذر منه مفعول به منصوب بالفتحة لفعل محذوف جواًزا ت 

 صور المحذر منه 

 أن ٌكون المحذر منه مفرًدا أي غٌر مكرر ، مثل :  اإلهمالَ ٌا طالب -ٔ

 اإلهمالَ: مفعول به منصوب بفعل محذوف جوازا تقدٌره احذر.    

 أن ٌكون المحذر منه مكرًرا، مثل:  الخٌانَة... الخٌانَة ٌا أصدقاء -ٕ

 الخٌانَة الثانٌة: توكٌد لفظً )لما قبله(. -محذوف وجوًبا تقدٌره احذر،  الخٌانَة: مفعول به منصوب بفعل    

 أن ٌكون المحذر منه معطوًفا علٌه،  الجبَن والتهاوَن ٌا مقاتلٌن -ٖ

الجبن: مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقدٌره )احذر( ، و التهاون: معطوف منصوب بالفتحة     

 الظاهرة 

 نفس الصور بالنسبة لصور اإلغراء. إذن صور التحذٌر هً    
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ُر منه منصوب بفعل محذوف وجوبا إال فً حالة اإلفراد فإنه محذوف  - مالحظة مهمة: المغرى به أو المحذَّ

 جوازا.

ا( مَع ضمٌِر المخاَطِب  -ٗ ٌّ ٌنفرُد أسلوُب الّتحذٌِر بصورٍة أُخرى،وذلك بأْن تبدأَ جملَتُه بضمٌِر الّنصِب ) إ

ةٌ:المناسِب،   ولُه صوٌر عدَّ

اك الحسَد.  -أ ٌّ ا  بدون عطف:إ ٌّ ُر منه بعد الّضمٌِر إ ًَ المحذَّ  أْن ٌأت

ُر، وفاعلُُه ضمٌٌر  كوِن فً محلِّ نصٍب مفعول به لفعٍل محذوٍف تقدٌُرهُ أُحذِّ ًٌّ على السُّ ا:ضمٌٌر منفصلٌ مبن ٌّ إ

ُر .مستتٌر وجوباً تقدٌُرهُ أنا، والكاُف للخطاِب، والحسَد:   مفعولٌ به ثان للفعٍل المحذوٍف أُحذِّ

اك والحسَد.  -ب ٌّ ا:إ ٌّ ُر منه معطوفاً على الّضمٌِر إ ًَ المحذَّ  أْن ٌأت

ُر، وفاعلُُه ضمٌٌر  كوِن فً محلِّ نصٍب مفعول به لفعٍل محذوٍف تقدٌُرهُ أُحذِّ ًٌّ على السُّ ا:ضمٌٌر منفصلٌ مبن ٌّ إ

لخطاِب، والواُو حرُف عطٍف، والحسَد: مفعولٌ به لفعٍل محذوٍف تقدٌُرهُ مستتٌر وجوباً تقدٌُرهُ أنا، والكاُف ل

اجتنْب، وفاعلُُه ضمٌٌر مستتٌر وجوباً تقدٌُرهُ أنت وجملُة اجتنب الحسَد معطوفٌة على ما قبلها ال محلَّ لها من 

 اإلعراِب.

اُكم   -ج ٌَّ ا: إ ٌَّ مٌِر إ ُر منه مجروراً بمن بعَد الضَّ ًَ المحذَّ  من الٌأِس.أْن ٌأت

اك أْن تهملَ الواجَب.  -د ٌّ ا  مصدراً مؤوالً نحو:إ ٌّ ُر منه بعد الّضمٌِر إ ًَ المحذَّ  أْن ٌأت

ٌّاك: ضمٌر منفصل مبنً فً محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقدٌره )احذر(  إ

من  أْن: مصدرٌة ناصبة، تهمل: فعل مضارع منصوب والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره )أنت( والمصدر المؤول

 )أْن والفعل( مفعول ثاٍن للفعل المحذوف)احذر(.

 مالحظة مهمة:

اك( األولى مفعول به لفعل محذوف، والثانٌة  - ٌّ اك الحسد. وتعرب )إ ٌّ اك إ ٌّ ا( فنقول: إ ٌّ قد ٌجوز تكرار )ا

 توكٌد لفظً. 

 ( https://dardery.site/archives/3987للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 

 

 تدريبات على أسلوب اإلغزاء والتحذيز

 :أي التعبٌرات التالٌة أسلوب إغراء: ٔ

 واإلخالصٌقتدي العمال فً النزاهة  -المسئولٌن –بكم ׄ      النزاهة واإلخالص فً العمل ٌا أٌها المسؤولׄ  

 ما أجمل النزاهة واإلخالص فً العملׄ             نعم الخلق النزاهة واإلخالص فً العملׄ  

اُكم أْن َتظلُموا: » ٕ ٌَّ  المصدر المؤول هنا ٌعرب:«.......إ

 فً محل نصب مفعول به لفعل محذوفׄ   فً محل رفع مبتدأ مؤخرׄ  

 فً محل جر مضاف إلٌهׄ   فً محل نصب مفعول به ثان ׄ  

 :  قال الشاعر: فإٌاك إٌاك المراء فإنه    إلى الشر دعاء وللشر جالب ٖ

 الصورة التً جاء علٌها التحذٌر هنا هً:

 استخدام الضمٌر المنفصل )إٌاك(ׄ        العطفׄ             التكرارׄ       اإلفرادׄ  

https://dardery.site/archives/3987
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 : أي التعبٌرات التالٌة أسلوب تحذٌر: ٗ

 والكذب فهما  من عالمات النفاق الغدرׄ     ما أقبح الغدر والكذبׄ  

 احذر الغدر والنفاق فهما من عالمات النفاقׄ      أهل الغدر والنفاق  -المنافقٌن -أنتمׄ  

 كلمة )الصبر( األولى هنا تعرب«........الصبَر الصبَر إنه مفتاح الفرج: »  ٘

 مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدٌره )اجتنب(ׄ    مبتدأ مرفوع بالضمةׄ  

 مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدٌره )أخص(ׄ             مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدٌره )الزم(ׄ  

 :  وإٌاك والمٌتاِت ال تقربنها    وال تعبد الشٌطان ،وهللا فاعبدا   ٙ

 الصورة التً جاء علٌها التحذٌر هنا هً:

 استخدام الضمٌر المنفصل )إٌاك(ׄ                  العطفׄ    التكرارׄ                    اإلفرادׄ  

اك والحسدَ : »  7 ٌّ  كلمة )الحسد(  تعرب:«.......إ

 مفعول به لفعل محذوفׄ     خبر لمبتدأ محذوفׄ  

 معطوف منصوبׄ          مفعول به ثان ׄ  

 ٌجبك كما تبغً وٌكفك من ٌبغً… : قال الشاعر: أخاك الذي إن تدعه لمّلمة  8

 السابق:كلمة) أخاك(  فً البٌت 

 مفعول به لفعل محذوف جوازا تقدٌره )اجتنب(ׄ                مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدٌره )اجتنب(ׄ  

 مفعول به لفعل محذوف جوازا تقدٌره )الزم(ׄ                 مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقدٌره )الزم(ׄ  

نعم السلوك »  -«. ما أروع اإلحسان إلى الفقراء»  –«.  اإلحسان إلى الفقراء فإن فٌه الخٌر الكثٌر: »  9

 «.إحسانا إلى الفقراء »  -«. اإلحسان إلى الفقراء

 إعراب كلمة )إحسان( فً الجمل السابقة على الترتٌب:

  مبتدأ مؤخر -مفعول به  –مفعول مطلق  –مفعول به ׄ  

 مبتدأ مؤخر  -مفعول مطلق  –مفعول به  –مفعول به ׄ  

 مفعول به –مفعول مطلق  –مبتدأ مؤخر   -مفعول بهׄ  

 مفعول مطلق –مبتدأ مؤخر  -مفعول به –مفعول بهׄ  

 ...الصورة التً جاء علٌها أسلوب اإلغراء:«. الرجوع الرجوع إلى الحق: »   ٓٔ

 العطفׄ        التكرارׄ                 اإلضافةׄ   اإلفرادׄ  

 نستعمل أسلوب اإلغراء كما ٌلً:  «.  االجتهاد  فً العمل» : لنصٌحة زمٌلك بــ ٔٔ

 اجتهد ٌا زمٌلً فً عملكׄ      الزم االجتهاد فً العملׄ   

 األولى والثالثةׄ      االجتهاد االجتهاد فً العملׄ  
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 إعراب كلمة) التسرع(«.... العجلة والتسرع فهما ٌؤدٌان إلى الندم: »  ٕٔ

 مفعول به لفعل محذوفׄ     خبر لمبتدأ محذوفׄ  

 معطوف منصوبׄ     مفعول به ثان ׄ  

 كلمة )طالب( فً المثال السابق«....طالب العلم علٌكم تحمل مسئولٌة الوطن: »   ٖٔ

 مختصׄ   منادىׄ   محذر منهׄ   مغرى بهׄ  

 : كل مما ٌلً ٌعرب فٌه المغرى به مفعول به لفعل محذوف وجوبا ما عدا: ٗٔ

 الصبر واإلٌمان فً مواجهة الشدائدׄ     الثبات الثبات عند اللقاءׄ  

 الصدق فإنه ٌنجً من النارׄ      الصالة الصالة ال تتكاسل عنهاׄ  

 : : الستخدام أسلوب التحذٌر من ) السهر لٌاًل( نقول:  ٘ٔ

 الزم السهر لٌالׄ      ال تسهر لٌاًل ׄ   

 والثالثةالثانٌة ׄ       إٌاك والسهرلٌالׄ   

 ( https://dardery.site/archives/3987للتدريب اإللكتروني والتأكد من اإلجابات اضغط على الرابط  ) 
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