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 : منصوبٌ من وجهین: أجراً

 ر فهو مالقِي الفعل في المعنی، أي: أجره أجراً عظیماً.أحدهما: أن یکون مفعوالً مطلقاً نائباً عن المصد 

 الثاني: أن یکون منصوباً علی نزع الخافض أی: فضَّلهم بِأجرٍ. 

في اآلیة السابقة و هو مفسِّر لآلخر و المعنی: فَضَّلَ اهللُ المجاهدین درجاتٍ و مغفرةً « أجراً»: منصوبٌ بالکسرة بدلٌ مِن  دَرَجاتٍ

 و رحمةً.

 ألنّ األجر العظیم هو رفعُ الدرجات من اهلل، و المغفرة و الرحمة.« أجراً عظیماً»ز أن یکون منصوباً علی التأکید لِـ و یجو 
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 : منصوب لوجوه: قاًرِزْ

 األوّل: أن یکون مصدراً في موضع الحال أي: مرزوقاً. و یجوز أن یکون حاالً بحذف مضاف أي: ذا رزق. 

الثاني: أن یکون مفعوالً مطلقاً نائباً عن المصدر ألنّه مالقیه في المعنی، ألنّ اإلنبات هو رزق. و یجوز أن یکون مفعوالً  

 نا العبادَ بذلک رِزقاً.نا النّخل و غیره، فَرزقْنا المَطَر، و أنبَتْزَلْبحذف عامله و التقدیر: أنْ مطلقاً

 الثالث: أن یکون مفعوالً ألجله، أي: رزقاً ألجل العباد. 

.3 

 باً علی المدح علی تقدیر: أعنی رُسُالً مُبَشِّرین.: منصوب علی الحال، و یجوز أن یکون منصو رُسُالً

 : رُسُالً منصوب من ثالثة أوجه:ابن األنباریو قال  

 األوّل: أن یکون منصوباً علی المدح بفعلٍ مقدَّر، تقدیرُه: و أَمدحُ رُسُالً مُبَشِّرین و مُنذِرینَ. 

 في اآلیة السابقة.« ناهُمالً قَد قَصَصْو رُسُ»الثاني: أن یکون منصوباً علی البدل من قوله تعالی:  

ناهُم علیکَ مِن قَبلُ و رُسُالً قَد قَصَصْ»الثالث: أن یکون منصوباً علی الحال من أحد المنصوبَین قبلَه و هما قوله تعالی  

 رُه، فینتصب علی المدح بتقدیر فعل. و األوّل هو األَولی، و هو أن یعنیَ بالرُّسُل جمیعَ مَن تَقَدَّمَ ذِک« هم علیک.و رُسُالً لم نَقصُصْ

                                                           
 .69-69. سورة النساء، اآلیتان 1

 .6-11. سورة ق. اآلیات 2

 .199. سورة النساء، اآلیة 3
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 : فعلٌ ماضٍ غیر متصرف إلنشاء الذمّ، و الفاعل ضمیر مستترٌ وجوباً تقدیره: هو. ساءَ

 و تقدیره: ساءَ المَثَلُ مثالً.« ساءَ»في : منصوبٌ علی أنّه تمییز أي: تفسیرٌ للضمیر  مثالً

.2 

 «.نَاآتَیْ»: اسمُ استفهام کنایة عن کثیر، في محلّ نصبٍ مفعولٌ به ثانٍ مقدَّمٌ لِـ  کَمْ

وقعـ  موقـع المفعـول الثـاني لقولـه:      « م آتینا من آیةک»و إنّمَا وجب له صدرُ الکالم لتضمّنه معنی االستفهام و جملة  

 أو مستأنفةٌ استینافاً بیانیاً جواباً لسؤال مقدّر.«. سَلْ»

 مجرورٌ لفظاً منصوبٌ محالً.« کَمْ»: زائدةٌ: آیةٍ: تمییز : مِنْ آیةٍ مِنْ

                                                           
 .111. سورة األعراف، اآلیة 1

 .211. سورة البقرة، اآلیة 2


