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ائنٌ أو کائنـاً لِلمتّقـینو و   أو بمحذوف نعت له و التقدیر علی الوجه الثاني: هُدًی کـ « هدًی»: جارّ و مجرور، متعلّق بـ  مُتَّقِینَلِلْ

 عالمةُ الجرّ الیاءُ ألنّه جمع المذکّر السالمو

 البالغة: 

إنّ هذه األ حرُفَ في أوائل السّوَرِ منَ المتشابه الّذي استأثَر اهللُ بعلمه و هـي سـرا القـر ن، و فائـدکُ هکرِهـا  لـ ُ        و1 

 اإلیمان بهاو

 أسماءٌ مسمّیاتُها الحروفُ المبسو ةُو و إنّ تَسمیتَها حروفاً مجازٌ و إنّما هي 

ال »علـی حـدّ   « ال فیه ری ٌ»علی الجارّ و المجرور ألنّه أَولی بالذّکر و لم یقُل سبحانَه و تعالی « الرّی »و فقد قُدّم 2 

قُصد في اآلیة تفضیلُ خمرِ ألنّ تقدیمَ الجارِّ و المجرور یشعر بما یبعد عن المراد و هو أنّ کتاباً غیرَه فیه الرّی  کما « فیها غولٌ

 کما تغتالُها فلیس فیها ما في غیرها من العی والجنّة علی خُمور الدّنیا بإنّها ال تَغتالُ العقولَ

 موضعَ الوصفِ المشتقِّ الّذي هو هادٍ و هلک أوغَلُ في التّعبیر عن دیمومِته و استمرارِهو« هدی»و وُضع المصدرُ 3

أو هو اسم زمـانٍ مفعـولٌ بـه لفعـل محـذوف       في اآلیة السابقة،« حدیث»: ظرفٌ للزمن الماضي في محلّ متعلّقٌ بـ  إهْ

 تقدیرُ: اُهکُرو

 : فعلٌ ماضٍ مبنيّ علی الضّمّ و الواو: في محلّ رفع فاعلٌو دَخَلُوا

 «ودَخَلُوا»: جارّ و مجرور متعلِّق بـ  هِعَلَیْ

 : الفاء: حرف عطفو قالوُا: فعلٌ و الواو: في محلّ رفع فاعلٌو فَقَالوا

 : منصوب لوجهَین أحدهما: علی المصدر )مفعولٌ مطلقٌ( سَلَامًا

 و الثانی: بوقوع الفعل علیه )مفعولٌ به( 

 : فعلٌ ماضٍ و فاعلُه ضمیرٌ مستترٌ فیهو قَالَ

 : مرفوعٌ من وجهین: امٌسَلَ
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 األوّل: مبتدأ للخبر المحذوف و التقدیر: علیکم سالمٌو 

 الثاني: خبرٌ لمبتدأ محذوف و التقدیر: أمري سالمٌو 

 : خبرٌ لمبتدأ محذوف، تقدیرُه: أنتمو مٌقَوْ

 مرفوع بالواوو« قومٌ»: نعتٌ لـ  مُنکَرونَ

 اعراب الجمل: 

   :مضافٌ إلیهو في محلّ جرّووو« دخلوا »جملة 

   :ودخلوا»فی محلّ جرّ معطوفةٌ علی جملة ووو« قالوا سالماً »جملة» 

   :استئناف في حیّز القول ال محل لهاو« أنتم( قوم»)جملة 

 البالغة: 

 «وقال سالمٌ قومٌ منکِرونَ»الحذف: في قوله تعالی  

بات، حتّی یکونَ تحیّتُه أحسنَ مِن تحیّتِهم، أخـذاً بمزیـد   قیل: أي علیکم سالمٌ، عدلَ بِه إلی الرّفع باالبتداء لقصد الثّ 

خبرُ مبتدإٍ محذوفٍ، و األکثرُ علی أنّ التقدیرَ: «: قومٌ»، و «سالمٌ»األدب و اإلکرامو و قیل: سالمٌ خبرُ مبتدإٍ محذوفٍ، أي: أمري 

 رفُک، تریدُ: عرِّف لي بنفسک وصفهاوأنتم قومٌ منکرون و أنه؟ع؟ قالَه لهم للتّعراف، کقولک لمن لقیتَه: أنا ال أع


