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 النَهُم سُنَّةً.: مفعولٌ مطلقٌ لفعل محذوف، تقدیره: سَنَّ اهللُ خذْ سُنَّةَ

 أو مفعولٌ به لفعل محذوف.  

.2 

 : منصوب من أربعة أوجه: رًاخَیْ

 و المراد بالخیر هنا: المال.« فِقُواأَنْ»األوّل: أن یکون مفعوالً به لِـ  

 کما قال سیبویه.« و آتُوا خیراً ألنفسکم»و التقدیر « فِقُواأَنْ»الثاني: أن یکون مفعوالً به لفعل مقدَّر دلَّ علیه  

 عن المصدر فهو صفته، أي: أَنفِقُوا إنفاقاً خیراً، کما قال الکوفیّون. الثالث: أن یکون مفعوالً مطلقاً نائباً 

 فِقُوا یَکُنِ اإلنفاقُ خیراً ألنفسکُم.المقدَّر مع اسمه أي أَنْ« یکن»الرابع: أن یکون خبر  
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 : منصوبٌ من وجوه: نَکَالَ

 «.ألجل نکالِه...فَأَخَذَهُ اهللُ»مفعوالً له. أي:  األوّل: أن یکون 

 الثاني: أن یکون منصوباً بنزع الخافض أي: بنکال. 

 ألنّ هذا األخذ للکافر فیه تنکیل، و الفعل )أخَذَ( فیه معنی النَّکال.« ذَ نَکالأخْ»الثالث: أن یکون مصدراً، مفعوالً مطلقاً  
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 : منصوب علی وجهَین: قاًسُحْ

أحدهما: أن یکون منصوباً علی المصدر بداللة اللفظ علی الفعل، تقدیره: سَحقّهُم اهللُ سُحقاً، فنابَ المصدر عـن عاملـه    

 في الدعاء، نحو: جدعاً له و عقراً، فال یجوز إظهاره.

 «.قًازَمَهُم اهللُ سُحْأَلْ»الثاني: أن یکون مفعوالً به لفعل محذوف تقدیره:  
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 .23. سورة الفتح، اآلیة 1

 .11. سورة التغابن، اآلیة 2

 . 22. سورة النازعات، اآلیة 3

 .11. سورة الملک، اآلیة 4
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 : منصوب من ثالثة وجوه: رًاأَمْ

 کقوله: أمر تُکَ الخیرَ، أي: بالخیر. « و المدبّرات بأمرٍ»األوّل: أن یکون منصوباً بتقدیر حرف الجر و التقدیر:  

ألنّ المدبِّرات اسم فاعل، و اسم الفاعـل یعمـل عمـلَ فعلِـه إوا تـوفّرت لـه       « المدبِّرات»ن یکون مفعوالً به لِـ الثاني: أ 

 شروط، و قد وجدت هذه الشروط هنا.

 الثالث: أن یکون في موضع الحال، دي: یُدبّرنَ مأموراتٍ. 
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 ، و عالمة نصبه الیاءُ ألنّه ملحق بجمع المذکّر السالم.«ضربنا»: ظرفُ زمانٍ منصوبٌ متعلِّقٌ بـ  نینَسِ

 : منصوب علی وجهین: عَدَدًا

 «.تُعَدُّ عَددًا»أحدهما: أن یکون منصوباً علی المصدر، مفعوالً مطلقاً لفعل محذوفٍ أي:  

 ة أو علی حذف مضافٍ أي: سنین دوات عددٍ. و هو حینئذ مصدرٌ.بمعنی معدود« سنین»الثاني: أن یکون نعتاً لِـ  

                                                                                                                                                                                                 
 . 2. سورة النازعات، اآلیة 1

 .11. سورة الکهف، اآلیة 2


