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 : منصوب علی وجهَین: الًفَضْ

 في اآلیة السابقة.« الراشدونَ»أو « حَبَّبَ»یکون مفعوالً ألجله، عاملُه األوّل:  

 الثاني: أن یکون مفعوالً مطلقاً نائباً عن المصدر فهو اسم مصدر، أي: تَفضَّلَ فضالً. 

.2 

 اف، أي: ذروا عقرَها و احذروا سقیاها.: منصوبٌ علی التحذیر علی حذف مض ناقَةَ

 منصوبٌ مثلُه، أي: و شربها.« ناقة»: معطوفٌ علی  یَاهَاسُقْ

.3 

 : اسمُ استفهام في محلّ نصب من وجهین:  فَکَیْ

 إن کانت ناقصة. و عذابی: اسم کان و مرفوع تقدیراً.« کان»األوّل: علی خبر  

 تامة، و عذابی: فاعلها مرفوعٌ تقدیراً. و ال خبرَ لها.« کان»علی الحال إن کانت  الثاني: 

و هو مصدر بمعنی اإلنذار )نُذُری أي: إنذاری( و قد یکون أیضاً جمع  نعذیر: نُعذُر، کَرَ یعف و     « عذابی»: معطوف علی  نُذُرِ

 رُ ُف.
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 : منصوب لثالثة أوجه: باناًقُرْ

 اتَّخَذُوا من دون اهللِ ما تقرَّبوا به قرباناً.»األوّل: أن یکون منصوباً علی المصدر بتقدیر:  

 «.للتقرّب»الثاني: أن یکون منصوباً ألنّه مفعولٌ له. أي:  

بدالً منه منصعوباً مثلعه و المفععول األوّل    « آلهةً»و في هذه الحالة تکون « اتَّخَذُوا»الثالث: أن یکون مفعوالً به ثانٍ لِع  

 مقدَّرٌ، أي: اتّخذوهم.
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 .8. سورة الحجرات، اآلیة 1

 . 13شمس، اآلیة . سورة ال2

 .28. سورة األحقاف، اآلیة 3

 .28. سورة األحقاف، اآلیة 4
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 : في نصبه و جهان: داًکَیْ

و هو مصعدر فعي مو ع  االسعم، و منعه قولعه تععالی:        « یَکیدُکَ فیضعون لک أمراً»أحدهما: أنّه مفعول به. و المعنی:  

 و جهان:« لک»في « الالم»فعلی هذا یکون في « ما تَکِیدُونَ به»أي « 2دَکُمْمِعُوا کَیْفَأَجْ»

 أوَلهما: هي بمعنی: من أجلک. 

 الثاني: هي صفةٌ قُدِّمت فصارت حاالً. 

 و جهان:« الالم»هذا في  الوجه اآلخر: أن یکون مصدراً مؤکِّدًا. و علی 

  

 األوّل: بمعنی: من أجلک 

رَدِفَ »و نظیعرُ زیادتهعا هنعا    « فإن کانَ لَکُم کیدٌ فَکِیدُون»الثاني: أن تکون زائدة ألنّ هذا الفعل یتعدَّی بنفسه، و منه  

 «.3لَکُم

.4 

ألنّعه المفععول الثعاني لفععل     « صعرا  »: مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ، تقدیره: عَرّفنی. و یجوز أن یکون بدالً معن محعلّ    دیناً

 «.هَدیٰ»

 منصوبٌ.« دیناً»: نعتٌ لِع  قِیَماً

 منصوبٌ.« دیناً»: بدلٌ مِن  مِلَّةَ

 : مضاف إلیه مجرورٌ و عالمةُ جره الفتحة. إبراهِیمَ

و صحّ کونه حاالً من ابراهیم ألنَّ المضاف جزء من المضاف إلیه. و التقدیر: هَدانی و عَرَّفنی « ملة»: حالٌ منصوبةٌ مِن  حَنیفاً

 ملَّةَ إبراهیمَ في حالِ حنیفیِّته.

و یجوز ان یکون مصدرا وق  موق  الحال فی تأویل « للبغیلم یوقعوا االختالف الّا »منصوب علی انه مفعول له، ای: :  بغیاً

 .باغینمشتق، ای: 

                                                                                                                                                                                                 
 . 5. سورة یوسف، اآلیة 1

 . 44. سورة طه، اآلیة 2

 . 22. سورة النمل، اآلیة 3

 .141. سورة األنعام، اآلیة 4

 .213. بقره: 5 
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 األُولی.« یستعمون»أو « لَمُأعْ»: األولی ظرفٌ للزمن الما ي مبنيٌّ علی السکون في محلّ نصب متعلّق بع  إذ

 : الثانیة مثلُ األولی و معطوفٌ علیه. إذ

 األُولی أو الثانیة. مثلُ األولی و هو بدلٌ مِن إذْ: الثالثة  إذ

.2 

مصعدراً صعرفاً، و   « القصص»المصدر؛ هذا إذا کان لفظ : اسمٌ منصوبٌ مفعولٌ مطلقٌ نائبٌ عن المصدر ألنّه أ یفَ إلی  سَنَأَحْ

 محذوف، أي: القصص.« نقصّ»مفعول 

سنَ مفعوالً به و المعنی: نقصّ علیک أحْ« أحسن»کان لفظ أمّا إذا کان مصدراً واقعاً موق  المفعول _ أي المقصوص _ 

 األشیاء المقصوصة.

کالهمعا متسعلّع علعی    « أوحینا»و « نقصّ»ر أنّ في الکالم تنازعاً، ففعل ؛ و الظاه«حیناأوْ»أو « نقصّ»: مفعولٌ به لِع  هَذَا

 یطلبه مفعوالً به له، و لکن أعمل الثاني و أ مر األوّل ثمّ حذف ألنّه فضلة و التقدیر: نقصّه علیک.« هذا القرآن»

 أو عطف بیان له منصوب.« هذا»: بدلٌ من  القرآنَ

                                                           
 .42. سورة اإلسراء / اآلیة 1

 .3. سورة یوسف، اآلیة 2


