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.1 

 : في محلّ نصب من أربعة أوجه: إذا

قِسَمًا، أو بجوابها )رجّت( تُمُ انْاألوّل: أنّها ظرفٌ للزّمن المستقبل متضمّنٌ معنی الشرط متعلّق بالجواب المقدّر أي: اِنقَسمْ  

 فیه بدل أو توکید.« إذا»اآلتي فهی متعلّقة به و 

أي: لیس تکذیبٌ بوقوعها إذا وقعت، أي: ینتفي « لیس»دٌ من الشرط متعلّقٌ بالنّفي الذي تضمّنه الثاني: أنّها ظرفٌ مجرّ 

 التکذیب.

 أي: هي رافعة خافضة إذا وقعت.« الثالث: أنّها ظرف متعلّق باسم الفاعل )رافعة 

 و هو رأي ضعیف.« اُذکر»الرابع: أنّها اسم ظرفيّ مفعولٌ به لفعل محذوف، تقدیره  

.2 

 قرئَ بکسر الدّال و فتحها مع التخفیف. : دِفینَمُرْ

 ف علی أنّهم أَردَفُوا غَیرَهم، أي: أَردفَ کلُّ مَلَکٍ مَلَکاً.لْفمَن قرأه بکسر الدال، جَعله وصفاً أل 

 وَ من قرأه بفتح الدّال فیحتمل وجهین: 

 «مُمدُّکُم»في « کُم»أحدهما: أن یکون منصوباً علی الحال من  

 بَعینَ.ف و التقدیر: بألف مُتْفي محلّ جرّ ألنّه صفة أللْ« مردفین»الثاني: أن یکون  

.3 

 : فی نصبه و جهان: عاًطَوْ

ضاً، أي: راکضاً. و ال یجوز أن تقول أتاني کالمااً  کما یقال: أتاني رَکْ« طائعینَ»تقدیره:  األوّل: مَصدرٌ وَقَع موقعَ الحال، 

 و الرکض ضرب منه.أي: متکلّماً، ألنّ الکالم لیس بضرب من اإلتیان،

 و انقاد. لَم بمعنی أطاعو الثاني: أنّه مفعولٌ مطلقٌ نابَ عن المصدر ألنّه مرادفه فالطّوع مرادفٌ للتسلیم أو فعل أَسْ 

 منصوبٌ مثلُه.« عاًطَوْ»: معطوفٌ علی  کَرهاً

                                                           
 .1-7. سورة الواقعة، اآلیات 1

 .9. سورة األنفال، اآلیة 2

 .33. سورة آل عمران، اآلیة 3
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.1 

 : في إعرابِه و جهان: قُرآنَ

 «.فَجرِقُرءَانَ ال زَمْالْ»أو: « علیکَ قُرءَانَ الفَجرِ»األوّل: منصوب علی اإلغراء، أي:  

 ، و هو األصَحُّ.«أَقِم قُرءَانَ الفجر»و التقدیر: « الصَّلوة»الثاني: معطوف علی  

.2 

« یَعلَامُ »و ال یَعمل فیاه  « و سیعلم الذین انقالباً، أیَّ انقالبٍ ینقلبون»قدیره: : منصوب ألنّه صفةٌ لمصدر محذوف و ت أیَّ

 ألنّ االستفهام ال یعمل فیه ما قبله.

.3 

یَاومَ ال ینفاع أحاداً    »المحذوف، تقدیره: « ینفعل»لة في محلّ نصب علی البَدل مِن مفعول : الموصول و الصّ مَن أَتَی اهللَ

 «مالٌ و ال بَنون ینفع مَن أتَی اهللَ بِقَلبٍ سَلیم.

 «إلّا آتِیاً بقلبٍ سَلیمٍ.»و یجوز أن یکون منصوباً علی االستثناء:  

                                                           
 .73. سورة اإلسراء، اآلیة 1

 .227. سورة الشعراء، اآلیة 2

 .39. سورة الشعراء، اآلیة 3
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