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.1 

 : مرفوعة لوجهین: ةٌبَرَاءَ

« بَراءَةٌ»في موضع رفع ألنّه وصفٌ لِـ « منَ اهللِ»و یکون « هَذِه بَرَاءَةٌ»األوّل: أن تکون خبرَ مبتدأ محذوف، و تقدیرُه:  

 «. بَراءَةٌ کائنَةٌ مِن اهللِ»و تقدیرُه: 

 «.تُمإلی الَّذین عاهَدْ»الثاني: أن تکون مبتدأً و خبرُه:  

الشواذّ بالنصب )براءةً( فیکون منصوباً علی اإلغراء بفعل محذوف جوازاً لعدم العطف و التکرار، تقـدیره:  و قد قُرئ في  

 اِلزاموا براءَةً.

.2 

 : مرفوعٌ من وجهَین: تَنزِیلٌ

 کتابٌ في اآلیة التالیة خبرُه.»صفةٌ له و « من الرّحمن»أحدهما: أن یکون مبتدأ و  

 «.هَذَا تَنزیلٌ»الثاني: أن یکون مبتدأ محذوف، و تقدیرُه  
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 : ذَا مبتدأ و الخبرُ محذوفٌ تقدیره: واقعٌ أو مستحقٌّ. ذَلِکُم

خبراً لمبتدأ محذوفٍ تقدیره: األمر أو العقاب. و یجوز أیضاً أن یکـون منصـوباً بفعـلٍ مضـمر     « ذا»و یجوز أن یکون  

ال محلَّ له من اإلعراب ألنّه حـرف خطـاب و األحـرف ال محـلّ لهـا مـن       « کُم»و « هرِبْزیداً فاضْ»ولِه یفسّره الظاهر؛ مثل ق

 اإلعراب.
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 أسَرَّ... و الخبر مَنْ« منکُم»: خبرٌ مُقدَّم، أو مبتدأٌ موصوفٌ بقوله  سَواءٌ

 «.مُستَوٍ»ألنّه بمعنی اسم الفاعل و هو « سواءٌ»: یجوز أن یکون حاالً من الضّمیر في  کُمْمِنْ
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 «.مَن أَسَرَّ القَولَ و مَن جهرَ به، سواءٌ»: مبتدأ مؤخّر، و التقدیر:  مَنْ

.1 

 : فیه ثالثة أوجه: «جزاؤُهُ»

تعود علی السّارق أو علی السِّرقة. « الهاءُ»و « عندنا کجزائه عندکم جزاؤُهُ»أحدها: أنّه مبتدأ و الخبر محذوف، تقدیره:  

خبر المبتدأ الثاني. و المبتدأ الثاني و خبرُه خبرُ المبتدأ « جزاؤه»بتدأ ثانٍ و م« فهو»مبتدأ و « وُجِدَ مَنْ»و علی هذا یکون قوله: 

 األوّل.

 «.من»واقعةٌ في جواب « فَهُوَ»شرطیةٌ و الفاء في « مَن»و  

 خبرُه.« مَن وُجِدَ»مبتدأً و « جزاؤه»الثاني: أن یکون  

 تدأ و خبر مؤکّد لمعنی األوّل.و فهو جزاؤه: مب« لِهاستعباد مَن وُجِدَ في رَحْ»و التقدیر:  

خبرَ المبتدأ الثالث. و العائـد  « جزاؤه»مبتدأ ثالثاً و « فهو»مبتدأ ثانیاً و « مَن وُجِدَ»مبتدأً، و « جزاؤه»الثالث: أن یکون  

 «.هو»األخیرة. و علی المبتدأ الثاني « الهاء»علی المبتدأ األوّل 
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