
(األول (فجائیة

 الثانى أن
 تكون
 لغیر

المفاجأة
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 عن كلّ من
 الظرفیة و

 االستقبال و
معنى الشرط

 أمّا األوّل
 خروجھا]

 من
[الظرفیة

 و أمّا الثّاني
 خروجھا من]

[االستقبال

 و أمّا
 الثالث

 خروجھا]
 من معنی
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 فمثالھ قولھ
 تعالى: وَ

 إذا ما
 غَضِبُوا ھُمْ

 یَغفِرُونَ
/الشورى)

37) 

 فـ{إذا}فیھا ظرف لخبر
 المبتدأ بعدھا و لو كانت

 شرطیة و الجملة االسمیة
جواباً، القترنت بالفاء

{هم} است و{ما}زائده و جمله{غضبوا}مضاف الیه{إذا}است و {یغفرون}است که آن هم خبرِ ص: {إذا} ظرف 
 نمى  توان گفت{إذا}شرطیه بوده و جمله اسمیه{هم یغفرون}جواب است زیرا جمله اسمیه هرگاه جواب واقع شود

واجب است فاء جوابیه بر آن درآید

 و قول بعضھم إنھ على إضمار
 الفاء مردود بأنّھا التحذف إالّ

ضرورة

 ص: زمخشري، شیخ طبرسی و ابن انباري معتقدند{اذا}شرطیه و جمله اسمیه جوابِ آن بوده و فاء در تقدیر است اما حذف فاء فقط
در ضرورت شعري جایز است

 رضی اعلی اهللا مقامه در شرح کافیه ج3 ص191 فرموده: گاهی فاء از جواب شرط اذا حذف می شود به خاطر عدم اصالت اذا در شرطیت و حق نیز
 همین است زیرا در آیات قرآن حذف فاء از جواب اذا زیاد دیده شده است لذا حق این است که گفته شود آوردن فاء براي جواب شرط غیر اذا در 4 جا

واجب است: جمله اسمیه، فعل مقرون به قد، جمله انشائیۀ، فعل ماضی جامد؛ اما در جواب شرط اذا جائز است نه واجب

 و قول آخر: إنّ الضمیر توكید ال
 مبتدأ و إنّ ما بعده الجواب

ظاھر التعسّف

 ص: محقق رضی(شرح کافیه2/111)شیخ طبرسی و ابن انباري:{إذا} شرطیه و جمله{یغفرون}جوابش است، و ضمیر{هم} مبتدأ
 نیست، بلکه تأکید ضمیر مرفوع در{غضبوا} است، و دخول فاء بر جمله فعلیه  اى که فعل آن مضارع مثبت باشد الزم نیست. این

قول داراى فساد روشن است، زیرا که آیه در مقام تأکید فاعل{غضبوا} نیست تا{هم} تأکید آن باشد

ف به معناي بیراهه رفتن(االخذ علی غیر طریق) است که البته اینجا همانطور که دسوقی اشاره کرده است هیچ ظاهر التعس 
 تعسفی وجود ندارد فلذا قول رضی در آیه نیز همین است

 و قول آخر: إنّ جوابھا محذوف
 مدلول علیھ بالجملة بعدھا تكلّف مِن

غیر ضرورة

 ص و دسوقی ص259:{إذا}، شرطیه بوده و جواب آن، جمله فعلیه،{یغفرون} محذوف است {إذا ما غضبوا یغفرون هم یغفرون} و
 جمله اسمیه مذکور بعد از جواب مقدر، داللت بر آن مى  کند. زجاج چنین ترکیب کرده لکن این قول به مشقّت مبتال شدن بدون هیچ

ضرورتى است، زیرا تا وقتى مى  توان{إذا} را از شرطیت خارج کرد و این خالف اصلها را مرتکب نشد، ضرورتى به آنها نیست 

 و من
 ذلك{إذا}الّتي
 ،بعد القسم
 نحو: و الّیلِ
 إذا یَغشى
(اللیل/١)

 و لو کانت شرطیۀ کان ما
 ،قبلها جواباً فی المعنى

 [فیکون التقدیر: [اُقسم باللیلِ
 إذا یغشى اللّیل أَقسمت و

هذا ممتنع؛ لوجهین

 أحدھما: أن القسم
 اإلنشائي الیقبل

 التعلیق؛ ألن
 اإلنشاء إیقاع و
 المعلق یحتمل
الوقوع و عدمھ

 ،ص: انشاء معلّق بر وقوع شئِ دیگر نمی شود، زیرا انشاء، به محض تلفظ، ایجاد مى  شود، در حالی که شرط
داللت بر امکان مى  کند نه ثبوت

 اشکال به ابن هشام: انشاء بر دو قسم است: انشاء ایقاعی مانند أقسم و انشاء طلبی مانند اضرب؛ و آنچه که قابلیت تعلیق ندارد
 فقط قسم اول است نه قسم دوم فلذا آیات زیادي داریم که انشاء طلبی تعلیق بر شرط شده است مانند إن کنتم تحبون اهللا
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 و الثاني: أن
 ،الجواب خبري

 فالیدل علیھ
 اإلنشاء لتباین

حقیقتھما

}مقدر را خبري می گیریم نه انشائی می گوییم در این توضیح: اگر در پاسخ اشکال قبل گفته شود براي رفع مشکل{اقسمت 
}که انشائی است نمی تواند قرینه براي جمله خبریه باشد زیرا قرینه و ذي القرینه باید هم سنخ باشند قسم باللیلِ  صورت{اُ

اشکال به ابن هشام: در دلیل و قرینه نیاز به اتحاد در حقیقت نیست بلکه اتحاد در لفظ کافی است/ثوره

عامل اذا


