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 قسم المرفوعات
.1 

 : في رفعه وجوه: نُمٰالرَّحْ

 «.هو الرَّحمنُ»أحدها: أن یکونَ خبرَ مبتدأ محذوفٍ: أي:  

 «.هو الرَّحمنُ»الثاني: أن یکونَ خبرَ مبتدأ محذوفٍ: أي:  

 «.استَوَی»الثالث: أن یکونَ بَدَالً من الضمیر في  

 «.تَوَیاسْ»ن یکون فاعلَ الرابع: أ 

.2 

 : فیها ثالثة أوجه: قَعیدٌ

عن الیَمین قَعیدٌ و »من األوّل )الیمین( و التقدیر:  «قعید»خبراً عن الثاني )الشّمال( و حُذف « قعید»األوّل: أن یکون  

 إنما حُذِفَ األوّل لداللة الثاني علیه، و هذا قول سیبویه. «عَنِ الشّمال قَعیدٌ

من الثاني لداللة األوّل علیه، و هذذا مذذه    « قعید»خبراً لألوّل و لکن أُخِّرَ اتِّساعاً و حُذف « قعید»الثاني: أن یکون  

 المبرّد.

 فَ في الکالم، و هذا قول الفرَّاء.یؤدي عن الثنَینِ و أکثر و ال حَذْ« قَعید»الثالث: أن یکون  

 : مبتدأ مرفوعٌ بالضمة. و في خبره أوجٌ ثالثة: المُلکُ

معمول المُلک أو معمول ما یتعلّق بذه اللّذام و ال   « یومئذٍ»نَعتاً للمُلک و « الحقُّ»فعلی هذا یکون « لرَّحمنِل»أحدها:  

 «.المُلکُ ثابتٌ یومئذٍ لِلرّحمن»ألنّه مصدر متأخّر عنه و التقدیر: « الحقّ»یعمل فیه 
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 «نِ.بِتُ لِلرَّحمٰیَثْ»، أي «الحق»تَبیینٌ أو متعلّقٌ بنفس « للرّحمن»و « الحقُّ»الثاني: أن یکون الخبر  

 نَعتٌ لِلمُلک.« الحقُّ»و « یَومَئِذٍ»الثالث: أن یکون الخبر  

.1 

 «:مَن تَطوَّعَ»احتماالن و مثلُها « مَن»: في إعراب  مَن )حَجَّ(

 موصوالً بمنزلة الّذي.« مَن»أحدهما: أن یکون  

 اآلخر: أن یکون اسمَ شرطٍ. 

مع ما بعدَه  فإن کان موصوالً فال موضع للفعل الذي بعده و هو مع صلتة في موضع رفع باالبتداء. و الفاء علی هذا،  

 في موضع رفع بأنّه خبر المبتدأ الموصول.« فال جناح علیه فإنّ اهلل شاکرٌ»في قوله: 

رط کان الفعل الذي بعده في موضوع الجزم و کانت الفاء مع ما بعدها أیضاً في موضذع جذزم لوقوعهذا    و إن کان للشّ 

علی لفظ الماضي و التقدیر به المستقبل، کمذا أنّ للذک   « حجَّ أو تطوَّعَ»موقع الفعل المجزوم الذي هو جزاء. و الفعل الذي هو 

 أکرمتني أکرمتُک کذلک. في قولک: إنْ
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