
 الباب
 األوّل في
 تفسیر
المفردات
 و ذکر 
احکامھا

نکته

مقدمه: شامل سه مطلب

 مفردات 104
 کلمه می باشند
 که اولی از آنها

همزه است

 حرف
الھمزة

 الھمزة
 المفردة
 تأتی
 علی
وجھین

نکته

نکته

 األول: أن تکون حرفاً ینادی بھ القریب

 الثانی: أن تکون
 لالستفھام

ص: مقدمه

 اقسام
 همزه

استفهام

حقیقی

و حقیقتھ طلب الفھم
(کقولھ تعالی: فَلَمّا جاء السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرعَوْنَ أَ إِنَّ لَنا ألجراً إنْ کنّا نَحْنُ الغالِبینَ (الشعراء/۴١

 و قد اُجیز
 الوجھان فی قراءة

 الحرمیّین و
 حمزة : أ مَنْ ھُوَ
 قانِتٌ آناءَ الَّیلِ

(الزّمر/٩)

نکته
8) بِیله  قُلْ تَمتَّع بِکُفْرِك قَلیالً  إِنَّک منْ أَصحابِ النَّارِ ن سلَّ عضا لِّیادأَند لَّهلَ لعج و لَیه (أي نسی التوبۀ) من قَبلُ  یدعواْ إِ نْه نَسی ما کاَنَ  (أي العافیۀ) م لَیه ثم إذا خَولَه نعمۀً یبا(تائبا) إِ ن م هبا رع(سقم) د (نزّلت فی ابی فصیل و کان ساحرا) ضُرٌّ (سوره زمر آیه مبارکه 8 و 9: و إِذَا مس الْانسانَ

(9) قال الصادق(ع):  فنحن الذین یعلمون، و عدونا الذین ال یعلمون، و شیعتنا أولوا األلباب بابِ لْ أَ و الَّذینَ لَا یعلَمونَ  إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُواْ الْ یعلَمونَ  ى الَّذینَ  یستَوِ و یرْجواْ رحمۀَ ربه  قُلْ هلْ  أَمنْ هو قَانت ءانَاء الَّیلِ ساجِدا و قَائما یحذَر االَخرَةَ 

نکته
) گویند، زیرا اولى مقیم {مدینه}و دومى مقیم {مکّه} است و ایندو و ابن همزه هر سه از قرّاء سبعه هستند.قرّاء سبعه عبارتند از یرَمفاذا کان فی غیر الناس قالوا: ثوب ح ،رْمی؛ یقال: رجل حرْمیرْمیین(قال الخطیب ج1ص71: و النسبۀ الی الحرم: حبه نافع و ابن کثیر اصطالحا ح : 

ابن عامر امام اهل شام 118ه.ق-ابن کثیر: امام قرّاء  مکّه120ه.ق؛ عاصم:127ه.ق؛ ابوعمروبن عالء امام بصره154ه.ق؛ حمزه156ه.ق؛ نافع امام مدینه169ه.ق؛ کسائی امام کوفه 189ه.ق

وجه اول: حرف ندا
 و کون

 الھمزة فیھ
 للنّداء ھو
قول الفرّاء

نکته
فرّاء از نحویین کوفه و یکى از شاگردان کسائى و صاحب کتاب {معانى القران} است؛ بغیۀ الوعاة ص750: یحیی بن زیاد بن عبداهللا بن مروان الدیلمی ابوزکریا معروف بالفرّاء(متوفّی207) کان اعلم الکوفیین بالنحو بعد الکسائی 

در این فرض {من} موصول و محل آن نصب بنابر منادا و جمله بعد، صله است

 و یبعده
نکته از دمامینی: این فعل را می توان از باب تفعیل دانست و می توان از باب افعال دانست و هر دو به یک معنا استعمال شده اند اما به قرینه مقابله (یقرّبه) بهتر است از باب تفعیل خوانده شود

{أنّھ لیس فی التنزیل نداء بغیر{یا
دسوقی: بنابراین اصل این است که ندا در قرآن به غیر همزه باشد  از باب حمل بر اکثر

...دمامینی ص44: فجعلُ الهمزة هنا للنداء حمل علی ما لم یقع له نظیر فی القرآن مع امکان السالمۀ منه و هو بعید

و یقرّبھ

 سالمتھ من
دعوی المجاز

 إذ ال یکون االستفھام
 منھ تعالی علی حقیقتھ

شمنی ص21 و دمامینی ص44 و45: ضرورة انّه یستلزم الجهل بالمستفهم عنه و الجهل علی اهللا سبحانه و تعالی مستحیل

 و
 [سالمتھ]
 مِن دعوی

 کثرة
 الحذف

 إذ التقدیر عند من جعلھا
 لالستفھام {أ من ھو قانت خیرٌ
أم ھذا الکافر؟} أی: المخاطب

 قرینه مقالیه در آیه
قبل براي فهم تقدیر

(بقولھ تعالی: تَمَتَّعْ بِکفْرِک قَلیالً (الزّمر/٨
ص: شأن نزول در مقام قیاس اهل تهجد با انسانهاى فراموش  کننده نعمتهاى الهى و مشرك است

 فحذف شیئانتوضیح کثرت حذف
(الخبر (خیرٌ

(و معادل الھمزة (أم
دمامینی ص45: بلکه سه چیز حذف شده است آندو مورد مذکور + مدخول معادل همزه

 راه برون
 رفت از
 کثرت
حذف

 و لک أن
 تقول ال حاجة
 إلی تقدیر
 معادل فی

 اآلیة

 لصحة تقدیر
 الخبر بنحو
 کمن لیس}
 {کذلک

توضیح: یعنی می توان همزه را براي طلب تصدیق گرفت که دیگر نیاز به معادل نداشته باشد

 این تقدیر دور از
 ذهن نیست زیر

نظائري در قرآن دارد

 و قد قالوا فی
 قولھ تعالی: أ
 فَمَنْ ھُوَ قائمٌ
 علی کلِّ  نَفْس

 بِماکسَبَتْ
(  الرعد/٣٣) إنّ
 التقدیر{کمن

 لیس کذلک} أو
 لم یوحّدوه} و}
 یکون (وَ جَعَلُوا

(� شُرَکاء
 (الرعد/٣٣)
 معطوفاً علی
 الخبر علی

التقدیر الثانی

رد "کلذک سیل نمک" لوا ریدقتربانب اریز:17ص یقوسدو 11صریما
 حکم مفرد است و نمی توان جمله را عطف بر مفرد نمود به عالوه اینکه

 استفهام بنابرتقدیر اول استفهام انکاري است و الزمه عطف دومی بر اولی
 نفی جعل است که عکس معناي آیه است پس در این صورت باید جمله

 دوم استینافیه بگیریم (قال محی الدین درویش فی اعراب القرآن ج4
فطع "هودحوی مل"مود ریدقت ربانب اما)اهیف لاوقالا نسحا اذه و :100ص

" هیلع فوطعم و فوطعم" ود ره ماهفتسا و دوب دهاوخ هلمج رب "اولعج "

.استفهام تعجبی است

هللا اولعج" فطع و )هودحوی مل(مود ریدقت ربانب :لاؤس:11صریما هیشاح
ارچ سپ دوبن فوطعم هلمج رد "هللا" رارکت هب يزاین رگید نآ رب "ءاکرش

 تکرار شده است؟ جواب امیر: اتیان لفظ الجاللۀ اظهار فی محلّ االضمار
  لمزید التشنیع

 متن مغنی اللبیب: براي تقدیر اول از آیات دیگر نظیر داریم: أَ و من کاَنَ
اتلُم ثَلُه فىِ الظُّ ن مفىِ النَّاسِ کَم شىِ بِهما ینُور لْنَا لَهع ج و نَاه یی أَح یتًا فَ م 

جٍ منه: انعام/122 یس بخارِ لَ

 عالمه طباطبائی در المیزان ج13ص366 تقدیر دوم و عالمه طبرسی در
 مجمع البیان ج8ص764 و زمخشري در کشاف ج2 ص289 تقدیر اول را
 .پذیرفته اند البته زمخشري تقدیر دوم را نیز به عنوان احتمال پذیرفته است

(من} موصول، مرفوع بنابر ابتدائیت، جمله بعد صله و خبر آن محذوف (قول ابوالبقاء}وجه دوم: همزه استفهام

 مجازي(توجه: به دلیل تقسیم بندي منطقی بحث استفهام
( مجازي بر بحث خصوصیات همزه استفهام مقدم گردید

خصوصیات همزه استفهام

تنبیھ

جلسه سوم

مغنی االریب/ص25


