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.1 

 «.طَفِّینَمُصْ»أي: « یقاتلون»: حالٌ من الفاعل في  صَفًّا

 «.بِهینَ بُنیاناً مَرصوصاًیُقاتِلونَ مُشْ»أي: « یُقاتِلونَ»: في محلّ نصب حال من الواو في  کأنَّهم بُنیانٌ

.2 

و هذا کما تقول: حمدتُه شکراً. و یجوز أن یکون مفعوالً به منصووباً  « أَثِمَ»بمعنی « تَریٰافْ»، ألنّ : مفعولٌ مطلقٌ مؤکِّدٌ ماًإثْ

 «.افترف»بتضمین افتری معنی 
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 : منصوب من وجوه: فِتنَةً

 «.مُرسلوها لِفتنتهِم»ه مفعولٌ له أي: أحدها: أن یکون منصوباً ألنّ 

 «.إنّا مُرسِلوا النّاقةِ لِنَفتِنَهُم فِتنةً»الثاني: أن یکون مصدراً )مفعوالً مطلقاً( لفعل یدلّ علیه ما قبله کأنّه قال:  

 الثالث: أن یکون مصدراً في موضع الحال أي: فاتنین. 
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 : فعلٌ ماضٍ جامدٌ إلنشاء المدح. منِعِ

 في محل رفعٍ فاعلٌ.« الشيء»: اسمُ معرفةٍ بمعنی  ما

و یجوز أن یکون نکرةً موصوفةً و هي في موضع نصب علی التمییز ألنّه تفسیر الفاعل المضمر قبل الوذکر فوي نِعومَ،     

 تقدیره: إن تُبدُوا الصَّدقات فَنِعمَ شَیئاً أبدؤُها.

المخصوص بالمدح، فحذف المضاف الذي هو اإلبداء و أقیم المضاف إلیه الذي هو ضمیر الصّدقات مقامَوه   و اإلبداء هو 

أي: اإلخفواءُ  « و إن تُخفُوها فهو خیورٌ لکوم  »لما في الکالم من الدّاللة علیه و ألنّ الفعل المتقدّم یدلّ علی مصدره و ألنّ قوله: 

 اإلخفاء کذلک یجب أن یکون ضمیر اإلبداء مرادًا هناک. خیرٌ لکم، فکما أنّ هنا ضمیر
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 اً.و المعنی أحقُّ حَقّ« أولئک هُم المؤمنون»: مفعولٌ مطلقٌ مؤکِّدٌ لِمضمون الجملة السابقة  حَقًّا

 و یجوز أن یکون مفعوالً مطلقاً نائباً عن المصدر فَهو صفته أي: المؤمنون إیماناً حقّاً. 
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 : في إعرابها وجوهٌ: صِرَةًتَبْ

 .ریٰنَا ذلک لِلتَّبصِرَةِ و الذِّکْأي: فَعَلْ« أنبتنا»األوّل: أنّها مفعولٌ له منصوب و العامل  

 الثاني: أنّها مفعولٌ مطلقٌ لفعلٍ محذوفٍ. 

 «.ناأنبتْ»من مفعول الثالث: أنّها مصدرٌ في موضع الحال  

 الرابع: أنّها حالٌ بتقدیر مضاف أي: ذات تبصرة... . 
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