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 :ٌو في نصبه أیضاً وجوه 

 «.علیهم»األوّل: أن یکون حاالً من الضمیر في 

 «.علیهم»أو من الضمیر في « ینالذ»الثاني: أن یکون مستثنیً من 

 «.أعني»الثالث: أن یکون منصوباً بإضمار 

 : مضافٌ إلیه مجرورٌ بالکسرة. ضُوبِالمَغْ

 «.المغضوب»نائبُ فاعلٍ لـ في محلّ رفعٍ « هم»و ضمیر « مغضوبال»: جارّ و مجرورٌ متعلِّقٌ بـ  هِمْعَلَیْ

ا عند الکوفیّین _ کمـ « _ غیر»بمعنی  دةٌ لتأکید النفي _ عند البصریّین _ و هی: الواو: حرفُ عطفٍ. لَا: زائ وَ لَا الضّالِّینَ

 علیها حرفَ الجر، فیکون لها حکم غیر.قالوا: جئتُ بال شيءٍ، فأدخلوا 

 مجرورٌ بالتّبعیّة و عالمتُه الیائ، ألنّه جمع المذکّر السّالم.« المغضوب»الضّالِّینَ: معطوفٌ علی   

 إعراب الجمل: 

  ابتدائیّة ال محلّ لها.« الحمداهلل...»ملة: ج 

   :استئنافیّة ال محلّ لها.« إیّاک نعبد»و جملة 

   :ال محلّ لها.« إیّاک نعبد»معطوفة علی جملة « إیّاک نستعین»و جملة 

  :استئنافیّة ال محلّ لها.« اهدنا الصّراط المستقیم»و جملة 

  :ال محلّ لها. صلة الموصول« أنعمت علیهم...»و جملة 

 البالغة:

ألنّ الرّحمةَ هي اإلنعامُ علی المحتـا  و قـد ذکـر المـنعِمَ دونَ المـنعَمِ      « الرّحمن الرّحیم»رَ لقد کرَّر اهللُ سبحانَه و تعالی ذِکْ .1

 بهم أجمعین.« ربِّ العالمین الرّحمن»علیهم فأعادَها مع ذکرهم و قال: 

و من عادة العرب في صفات المدح التّرقّي منَ « الرّحیم»أبلغُ من « الرّحمن»مع أنّ « الرّحیم»علی « الرحمن»قدَّم سبحانَه  .2

« الـرحمن »و ألنّه لمّـا قـال   « اهلل»، و لذک ألنّه اسم خاصّ باهلل تعالی کلفظ «ریرفالنٌ عالمٌ نِحْ»األدنی إلی األعلی کقولهم: 

کتتمّة و الردیف لیتناولَ مادقّ منها و لطف. و مـا هـو مـن جالئـل     « الرّحیم»لنِّعمِ و عظائمَها و أصولَها، و أردفَه تناوَلَ جالئلَ ا

لسـلةِ  النّعم و عظائمِها و أصولِها أحقُّ بالتَّقدیم ممّا یدلُّ علی دقائِقها و فروعِها. و إفرادُ الوصفَین الشّـریفَین بالـذّکر لتحریـ  س   

 تشرقُ علی صفحات األکوان أنوارُ البهاء.« بسم اهلل الرحمن الرحیم»هلل تعالی تتمُّ معاني األشیاءِ و من مشکاة الرّحمة. فباسم ا
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خبرٌ، لکنّها استُعمِلت إلنشاء الحمد و فائدةُ الجملةِ اإلسمیةِ دیمومةُ الحمد و استمرارُه و ثباتُـه. و فـي   « الحمداهلل». إنّ جملة 3

 للدّاللة علی أنّ جمیعَ المحامِد مختصّةٌ به سبحانَه و تعالی. الحمداهلل فنُّ االختصاص


