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  : ضمیر منفصلٌ فی محلّ نصب مفعولٌ به منصوبٌ محالً. الکاف: إیّاکَ

 .حرفُ خطابٍ و ال محلّ لها من اإلعراب

 و الهاء و الیاء للغیبة و التکلّم.« إیّاه و إیّایَ»و مثل ذلک    

 : فعلٌ مضارعٌ مرفوعٌ بالضمّة، و فاعلُه ضمیرٌ مستترٌ فیه وجوباً، تقدیره: نحنُ. نَعبُدُ

 : حرفُ عطفٍ مبنيّ علی الفتح. وَ

 «.إیّاکَ نَعبُدُ» تَعِینُ: تعرب کـإیّاکَ نَسْ

 رٍ مبنيٌّ علی حذفِ حرفِ العلّةِ.دِ: فعلُ أم: اِهْ دِنَااهْ

 و الفاعلُ ضمیرٌ مستترٌ وجوباً، تقدیره: أنت.  

« اللّام»الثاني من غیر حرف جرّ أو بحرف الجرّ  قد یکون الزماً نحو: هدیتُ و قد یتعدَّی إلی المفعول« هَدیٰ»و فعلِ  

 هَداهُ اهللُ الطّریق و لَه و إلَیه.«: إلی»أو بحرف الجرّ 

 یر متّصل مبنيّ علی السکون في محلّ نصبٍ مفعولٌ به أوّلٌ.نَا: ضم 

 : مفعولٌ به ثانٍ منصوبٌ و عالمةُ النصبِ الفتحةُ. الصّراطَ

 : نعتٌ للصّراط منصوب مثلُه و عالمةُ نصبِه الفتحةُ. المُستَقیمَ

 األوّل و تابعٌ له في النصب، و عالمةُ نصبِه الفتحةُ.« صراط»: بدلٌ من  صِرَاطَ

 : اسمٌ موصولٌ مبنیٌّ علی الفتح في محلّ جرّ مضافٌ إلیه. ذِینَالَّ

 : فعلٌ ماضٍ مبنيّ علی السّکون. التاء: ضمیرٌ متّصلٌ في محلّ رفعٍ فاعلٌ. تَعَمْأنْ

 «.تَعَمْأَنْ»: جارّ و مجرورٌ متعلِّقٌ بـ  هِمْعَلَیْ

 : یجوز أن یکون مجروراً أو منصوباً: غَیرِ

  :ٌففي جرِّه وجوه 

 و تابعٌ له في الجرّ.« الّذین»األوّل: أن یکون بدالً مِن  

 و تابعٌ له في الجرّ.« علیهم»الثاني: أن یکون بدالً من الضمیر في  
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 و تابعٌ له في الجرّ.« الذین»الثالث: أن یکون نعتاً لـ  

 «.مثل، شبه، سوی»ألسماءِ المتوغَّلةِ في اإلبهام کـ ال یجوز أن یکون نعتاً للمعرفة ألنّها من ا« غیر»إن قیل: کلمةُ 

 یقال في الجواب:

، و «عجبتُ مِـن الحرکـةِ غیـرِ السـکون    »إذا وقعت بین متضادَّین و کانا کمعرفتین، تعرَّفت باإلضافة، کقولک: « غیر»أوّالً: أنّ 

 کذلک األمرهنا؛ ألنّ المنعَم علیه و المغضوب علیه متضادّان.

قریبةٌ مـن المعرفـة بالتیصـی     « غیر المغضوب»قریبٌ من النکرة، ألنّه لم یُقصَد به قصدَ قومٍ بأعیانهم، و « الّذین»ثانیاً: أنّ 

 الحاصل لها باإلضافة، فکلُّ واحدٍ منهما فیه إبهام مِن وجه و اختصاصٌ من وجه.


