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شمنی ص199: در این صورت از شرطیت نیز خارج خواهد شد

 :فزعمھ:  أبوالحسن [االخفش] في قولھ تعالى
 سِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلى  جَھَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُھا

(فُتِحَتْ أَبْوابُھا (الزمر/٧١

صفوي: و آنان که کفر ورزیده  اند، گروه  گروه به سوى جهنّم رانده مى  شوند، تا چون بدان جا رسند، درهاى آن به رویشان گشوده مى  شود

{حیث قال: إنّ {إذا} جرّ بـ{حتّى

 در این صورت دیگر ظرف نخواهد بود زیرا ظرف منصوب است و
در اینجا مجرور به حتّی شده است

 نکته: این در صورتی است که حتی را جاره بگیریم (حتّی بر سه وجه است: جاره، ابتدائیه، عاطفه) اما مشهور
 حتّی را در این مثال ابتدائیه گرفته اند و رضی ج3 ص193تصریح نموده است که هرگاه حتی بر سر اذا وارد

شود ابتدائیه خواهد بود و اذا نیز ظرفیه شرطیه مستقبله خواهد بود

 و زعم أبوالفتح [بن جنی] في: إذا وَقَعَتِ
 الْواقعة لیس لوقعتھا كاذِبَةٌ خافِضَةً رافِعةً
 إذا رُجَّت األرض رَجّاً (الواقعة/١ـ۴علی

 (قرائةٍ

ءاف دیاب و تسا دماج لعف سیل الوا اریز ریخ :باوج ؟دشاب طرش باوج "اهتعقول سیل" دناوت یمن ایآ :لاؤس
 بگیرد ثانیا از لحاظ معنا صحیح نیست جواب شرط باشد ثالثا فعل جامد نمی تواند در ماقبلش که اذا باشد

عمل کند

 المیزان به نقل از مجمع ذیل آیه شریفه: کاذبۀ: مصدر است مانند عاقبت و عافیت و برخی گفته اند اسم فاعل
و صفت براي موصوف محذوف است أي: قضیۀ کاذبۀ

 فیمن نصب {خافضة رافعة} أنَّ {إذا} االُولى
 مبتدأ و الثانیة خبر و المنصوبین حاالن، و

 كذا جملة لیس و معمولیھا

 اما در صورتی که خافضۀ را مرفوع بخوانیم خبر براي مبتداي محذوف بوده و بر سرش فاء در تقدیر است و
 جواب شرط اذا خواهد بود و اذا نیز ظرف براي خافضۀ خواهد شد؛ سؤال: حذف فاء در غیر ضرورت جائز
 نیست پس چرا در این صورت می گویید فاء در تقدیر است؟ جواب:حذف تبعی فاء جائز است یعنی حذف

فاء به تبع مبتدائی که از مابعدش حذف شده است اما حذف استقاللی آن جائز نیست

 و المعنى: وقتُ وقوع الواقعة
 خافضة لقوم رافعة آلخرین ھو

وقت رجّ األرض

 زمانِ وقوعِ واقعه (قیامت) وقت از هم پاشیدن زمین است در حالى که براى وقوع آن
تکذیبى نیست و در حالى که آن واقعه گروهى را ذلیل و گروهى را عزیز کننده است

 و أنكر
 الجمھور

 خروجھا عن
الظّرفیة و قالوا

 إنّ {حتّى} في اآلیة االُولى حرف ابتداء دخل على الجملة بأسرھا و ال عمل لھا

 دسوقی و دمامینی: اگر حتی ابتدائیه باشد و اذا در مابعدش شرطیه باشد چگونه در این آیه جمله شرط و
 جواب غایت براي ماقبل قرار می گیرد؟ جواب: در حقیقت مصدر مؤول از جواب شرط غایت است که اذا
 نیز متعلق به جواب است تقدیر آیه: و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا إلی أن تفتح ابوابها وقت مجیئهم

وق فینقطع الس

 {و أمّا {إذا وقعت الواقعة} فـ{إذا
 الثانیة بدل من االُولى، واالُولى ظرف

 و جوابھا محذوف لفھم المعنى، و
 {حسّنھ طول الكالم، و تقدیره بعد {إذا
 الثانیة، أي: انقسمتم أقساماً و كنتم

أزواجاً ثالثةً

م بدل است از {إذا} اول و ظرف براى  شرط یا جواب شرط بنابر اختالفی که در عامل اذا وجود دارد } و داراى اذا دو 
} مقدر است و این آیه قرینه ۀً الثَ زواجاً ثَ  معناى شرط نیز است و جواب آن {انقسمتم أقساما} است که قبل از آیه {کُنْتُم أَ
 است البته مرحوم عالمه در المیزان جواب مقدر را فازالمومنون و خسر الکافرون گرفته اند اما اگر رافعه و خافضۀ را

مرفوع بخوانیم جواب شرط خواهد بود و همین دو وصف عامل در اذا خواهد بود
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