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المستوى الدراسي  :السنة الثالثة ثانوي إعدادي.
المــــــــــــــــــادة  :الدرس اللغوي .
الموضــــــــــــوع :أسلوب التحذير واإلغراء

أسلوب تُنَبِّه به َمن ختاطبه ليحرتز .وهو
أوالً :اسلوبالتحذير ،:وهو
ٌ
نوعان
أ :أن حت ّذر املخاطَب بضمري النصب املنفصل[ :إيّاك] ،وأخواته(،)1
حنو:
النار].
كررت :إيّاك إيّاك
إيّاك
َ
َ
النار[ ،وإذا أ ّكدت ّ
النار.
إيّاكو َ
النار.
من
إيّاك
َّ
ِّ
احملذر منه ،حنو:
ب بلفظ
ب :أ ْن
حتذر املخاطَ َ
النار النار].
النار[ !! وإذا أ ّكدت كررت َ :
َ
الغرق [ !!وذلك إذا َّ
رت من شيئني فتعطف بالواو ،دون
النار و َ
حذ َ
َ
غريها].

ثانياً :أسلوب اإلغراء :وهو دعوة املخاطَب إىل األخذ مبا يُر َغب
خاصة به ،بل أحكامه هي أحكام
أحكام
فيه .وليس لإلغراء
ٌ
ّ
التحذير نفسها املذكورة آنفاً يف الفقرة [ب] .وعلى ذلك تقول:

الوفاءَ
الوفاءَ

الوفاء].

[ !!وإذا أ ّكدت كررت :الوفاءَ
يت بشيئني .فتعطف بالواو ،دون
واألمانةَ [ !!وذلك إذا أَغر َ
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غريها].
مالحظة:

تقول كتب الصناعة :إ ّن َّ
احملذر منه ،واملغرى به ،مها صنفان من
نصبان بفعل مضم ٍر وجوباً )(2معناه التحذير يف
صنوف املفعول به ،يُ َ
األول ،واإلغراء يف الثاين.

نماذج فصيحة ِمن التحذير واإلغراء
وس ْقياها] ·
)الشمس [ (11/11ناقة اهلل ُ

***

يف اآلية أسلوب حتذير .يدل عليه استعمال كلمة [ناقة] منفرد ًة،
].قائمةً برأسها ،منصوبة بغري ناصب يُرى .وكذلك كلمة [سقياها
ولو مل يكن األسلوب أسلوب حتذير ،ألُظهر الفعل فقيل مثالً:
[].احذروا ناقةَ اهلل ،و َذ ُروا سقياها
وذلك أن أسلوب التحذير ال يظهر فيه الفعل ،فإذا ظهر فيه ،فاعلم
أن األسلوب ليس أسلوب حتذير ،وإن كان املعىن معىن حتذير .ومما
اِ
ِ
:يفرق بينهما :أ ّن التحذير يكون بالفعل كنحو قولك
النار
ر
حذ
َ ّ
و ِ
الكذب وتجنّب احلفرة ،وأما أسلوب التحذير فيكون باملفعول
باعد
َ
الكذب ،واحلفرَة :به وحده ،ال بالفعل !! كنحو قولك
.النار ،و َ
َ
وملا كان َّ
احملذر منه يف اآلية شيئني ،فقد عطف الثاين على األول
بالواو ،إذ ال يكون العطف يف هذا األسلوب إالّ بالواو حصراً ،دون
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.أدوات العطف األخرى
القرشي البنه ·
:قال الفضل بن عبد الرمحن
ّ

جالب
الشر َد ّعاءٌ ،ول ِّ
فإيّاك إيّاك املراءَ فإنّه إىل ِّ
لشر ُ
:يف البيت مسائل
أسلوب حتذير ،بضمري النصب املنفصل:
األوىل :أن األسلوب
ُ
مضمٌر على املنهاج
[.إيّاك] .والفعل فيه َ
الثانية :أنه كان يكفي لتحقق التحذير أن يُذ َكر الضمريُ[ :إيّاك] مرة
اك[ :واحدة ،غري أ ّن الشاعر ملا أراد التوكيد كرر فقال
اك إيّ َ
].إيّ َ
الثالثة :أ ّن فريقاً من النحاة يوجب أن يقال[ :إيّاك واملراءَ] ،أي:
احلق أ ّن ذلك ليس
يوجب اإلتيان بوا ٍو بني [إ يّ َ
اك] و[املراء] ،و ّ
.بالواجب ،بل جيوز هذا وجيوز ذاك .والبيت شاهد على ذلك
:قال مسكني الدارمي ·
كساع إىل اهليجا بغري سالح
أخاك أخاك ،إ ّن َمن ال أخا له ٍ
[أخاك]
يف البيت أسلوب إغراء .يدلّك على ذلك استعمال كلمة
َ
منفرد ًة قائمةً برأسها منصوبةً بغري ناصب يُرى .وإمنا أراد الشاعر:
يعّب عما يف نفسه بأسلوب اإلغراء،
[ا َلزْم َ
أخاك] ،لكنه ملا أراد أن ّ
أخاك] ،إذ أراد التوكيد .أضمر الفعل
.وقد كرر امل ْغرى به:
[أخاك َ
َ
ُ
أنفسكم وأهليكم ناراً] ·
)التحرمي [ (6/66قُ ْوا َ
أمر للمؤمنني بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار .والتحذير
يف اآلية ٌ
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جلي ،مستغ ٍن عن كل إيضاح .ومع ذلك ال ب ّد من توجيه
فيها ٌّ
حتذير][ ،ال أسلوب حتذير] !! وبني [النظر ،إىل أ ّن ما يف اآلية هو
فرق :فمىت أُظهر الفعل الناصب (أيَّ :
احملذ ُر به ،وهو هنا:
هذا وذاك ٌ
حتذيراً] ،وبطل أن يكون أسلوب [قُ ْوا) ،فقد لزم أن يكون الكالم
ظهور للفعل فيه
.حتذير ،أل ّن أسلوب التحذير ال َ
مادة الفعل ذات تأثري يف املسألة،
وقد يتّجه ذهن القارئ ،إىل أ ّن ّ
وقى  -يقي] كما هي احلال هنا يف اآلية ،بل [وأهنا لو مل تكن من
للمادة
كانت من [حذر  -حيذر] الختلف األمر!! ونقول :ال شأن ّ
اللغوية يف املسألة أصالً ،وكيف يكون هلا شأن فيها ،و َّ
احملذ ُر به (أي:
الفعل الناصب) ال جيوز أن يظهر يف أسلوب التحذير مهما يكن
مادته؟
!لفظه ،ومهما تكن ّ
الشك باليقني ،نورد لالستئناس  -ال للحصر -
ومع ذلك ،ولقطع ّ
البقرة ( [يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه] :آيتني تدالّن على ذلك مها
عدواً لكم فاحذروهم] ،)212/2و
[إ ّن من أزواجكم وأوالدكم ّ
ملادة [حذر  -حيذر]( ،
التغابن  .)16/66ففي اآليتني
ٌ
استعمال ّ
.ومع ذلك ليس فيهما أسلوب حتذير
ناقةَ اهلل ]ولقد كنا عرضنا يف مطلع هذه النماذج ،لقوله تعاىل
يفرق بني التحذير وأسلوب التحذير ،أ ّن [وسقياها
وقلنا :إ ّن مما ّ
التحذير يكون بذكر الفعل ،وأما أسلوب التحذير فيكون بذكر
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املفعول به وحده ،ال بالفعل .وهذا ضابط كالشمس يف رائعة النهار،
لكن كتب الصناعة هتمل ذكره
!! و ّ
:قال الشا عر ·
األمحَ ُق كالثوب اخلَلَ ْق
صحبَهُ إمنا ْ
اتّق ْ
األمحَ َق ،أ ْن تَ َ
فاخنر ْق
يح ْ
كلَما رقَّ ْع َ
ت منهُ جانباً َحَّركْتهُ الر ُ
وهناً َ
ومادة الفعل هنا ،هي نفسها،
ويف قوله[ :اتّق
األمحق] ،حتذير واضحّ ،
َ
كل ما قيل هناك يقال هو
مادة [قُ ْوا] يف اآلية املتقدم ذكرها آنفاً .و ّ
ونوجه النظر ،إىل أن
نفسه هنا ،فال نكرر ،ولكن ندعو إىل التأملّ ،
والفرق بني االستعمالني ال .التحذير شيء ،وأسلوب التحذير شيء
!!لقاء معه أبداً

