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.1 

في اآلیة السابقة أو اسم زمـاٍ  فـي محـل    « الغافلین»: ظرفٌ للزمن الماضي )مفعول فیه( في محلّ نصب متعلّق بـ  قَالَ إذْ

  نصب مفعولٌ به لفعل محذوف، تقدیره: اُذکُر.

: یا: حرف نداء . أَبَتِ: منادی مضاف منصوب و عالمةُ النصب الفتحةُ المقدّرةُ علی الباء؛ و یاء المتکلّم المحذوفـة فـي    ا أَبَتِی

 فحذ فت الیاء و عُوّضت التّاء عنها.« یا أبِی»محلّ جرّ مضافٌ إلیه األنّه في األصل: 

 محلّ نصب. في« إٍّ»: إٍّ: حرفٌ مشبه بالفعل، و الیاء: اسم  إنِّی

 : فعلٌ ماض ، تُ: ضمیرٌ متصلٌ في محل رفع  فاعلٌ. تُرَأَیْ

 : عددٌ مبنيّ علی فتح الجزأینِ في محلّ نصب مفعولٌ به. أحَدَ عَشَرَ

 : تمییز منصوبٌ بالفتحة. کَوکَباً

 بالفتحة. منصوب« أحد عشر»: الواو: حرف عطف. الشّمسَ: اسمٌ معطوفٌ علی  سَوَ الشَّمْ

 «.الشّمسَ»: الواو: حرف عطف. القَمَرَ: اسمٌ معطوفٌ مثلُ  مَرَقَوَ الْ

رأیـُت أحـَد عشـَر کوکبـًا و الشّـمَس و القمـر لـی        »: رأیتُ: مثل األوّل. هُم: في محلّ نصب  مفعولٌ بـه. و المعنـی:    تُهُمْرَأَیْ

 «.ساجدین

 «.ساجدین»: جارّ و مجرور متعلّق به  لِی

 ألٍّ الرّؤیة بصریّة و إٍ کانت فی النّوم.« رأیت»: حالٌ من مفعول  جدینسا

و لم یقل: ساجدات، ألنّه لمّا وصف هذه األشیاء بالسجود کما یوصف العقالء أجری الفعل مجری فعل العقالء، و کما    

 «.یا أیّها النّمل ادخلوا مساکنکم»قال: 

 إعراب الجمل: 

   :جرّ مضافٌ إلیه. في محلّ« قال یوسف»جملة 

   :في محل نصب مقول القول.« یا أبت...»جملة 

   :جواب النداء ال محلّ لها.« إنّی رأیت...»جملة 
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   :في محل رفع خبر إٍّ.« رأیت أحد عشر...»جملة 

   :استیناف بیانيّ ال محلّ لها.« رأیتهم»جملة 

 البالغة: 

لیسَ بتَکرار ، و إنّما هو کالمٌ مستأنفٌ علـی  « رأیتهم»فذکرُ کلمة « دینرأیتهم لی ساج»في قوله سبحانَه و تعالی  .1 

کیف رأیتَها سائالً عـن حـالِ رؤیتِهـا؟    « إنّی رأیت أحد عشر کوکباً»قوله کأٍّ یعقوب؟ع؟ قال له عندَتقدیر سؤال  وقَع جواباً له،

 «.رأیتُهم لی ساجدینَ»فقال: 

 اً لطول الکالم.کُرّرت تفخیم«رأیتهم»و قیل: إٍّ جملة 

االستعارةٌ المکنیّةٌ حیثُ شبَّه المذکوراتِ بقوم  عقالءَ سـاجدینَ، و الضّـمیرُ و السّـجودُ    « رأیتهم لی ساجدین»في قوله تعالی  .2

 قرینةٌ، أو أحدُهما قرینةٌ تخیلیّةٌ و اآلخرُ ترشیحٌ.


