
  .وفُجاِئية وظَرفية، تفْسريية، تكونُ :إذا@

 :تقول للمخاطَب "إذا" بعد الِفعل أنَّ يف عنها وختتلف اجلُمل، يف التفسريية "أي" موضع يف تأيت :التفِْسريية إذَا

  ."كتمانه سألته إذا :احلديثَ استكْتمته"

 للشرط، وجواٍب إلَيها يضاف شرٍط ِفعِل إىل محتاجةٌ ِلذلك فَهي الشرط، معنى مضمن للمستقبل ظَرف هي :الظّرفية إذا

صتخخول وتلَِة على بالدة، اجلُمها الفعلُ ويكونُ الِفعليداِضياً بعراً، ماِرعاً كَثيضون ومأيب قول يف اجتمعا وقد ذلك د 

  :ذؤيب

فْساِغبةٌ والنإذا ر هارتوإذا * غَّب درِع قَِليٍل إىل تقْنت 

 .("84"االنشقاق  سورة من "1"اآلية ) {انشقَّت السماُء إذا} حنو يف االسِم على الظاهر يف الظّرِفية "إذَا" دخلت وإنْ

 الشعر يف إالَّ اجلَزم "إذا" تعملُ وال .بعده ما يفَِسره محذُوٍف لفعٍل فاِعلٌ السماَء ألنَّ الِفعِل على حِقيقَةً دخلَت فإنما

  :خفاف بن القيس عبِد كقول للضرورِة

 فَتجمِل خصاصةٌ تِصبك وإذا * بالِغنى ربك أغْناك ما استغِن

 "احلاجة :اخلصاصة"

 السماُء إذَا} :تعاىل قال فَإذا الوقوع تحقّق "إذَا" وتِفيد ،مبهمة اجلزِم وحروف مؤقَّتةٌ، ألا اجلَزِم من مِنعت وإنما

  .والتوقَّع الظَّن تفيد فَِإنها "إن" ِبِخالِف محالَة ال واِقع فانِشقَاقُها {انشقَّت

 أَنها واألرجح احلَال، ومعناها الكَالم، اءابتد يف تقَع وال جواب، إىل تحتاج وال االمسيِة باجلُمل تختص :الفُجاِئية إذا

،فرح وحتعاىل قوله ن: {افإذا فَأَلْقَاه ةٌ ِهييى حعست} ( 20"طه  سورة من "20"اآلية" ).  

 "36"اآلية ) {يقْنطُون هم إذا يِديِهمأَ قَدمت ِبما سيئَةٌ تِصبهم وإنْ} :وجلَّ عز اللَّه قَال كالفاِء للجزاِء جواباً وتكُونُ

 ِجئْتك" :التقدير ."أَخوك فإذا ِجئْتك" :تقول مبتدأ، بعدها واالسم اخلرب، مسد وتسد .( "30"الروم  سورة من

 :وحاضر زائد، جر حرف :والباء مبتدأ :ِبصديقي "حاِضر بصديقي فإذَا الدار دخلْت" :أيضاً وتقول ."أَخوك فَفَاجأَين

  .خرب

  :بشروٍط للمضارع الناِصبةُ ِبنفِْسها وهي وأنْ إذْ ِمن مركَّبة غري بسيطَةٌ أا والصحيح وجزاِء، جواٍب حرف :إذَاً@

  .تصِديرها [1]

  .املضارع واسِتقْبالُ [2]

 لقلت "إذَاً أَنا" :قلت فلو "أُكِرمك إذاً" :فتقول آتيك، :يقال النافية، ِبال أو ِمِبالقَس انِفصالُها أو به، واتصالُها [3]

  .التصِدير لفَواِت بالرفع "أكِْرمك"

 وإذاً آِتك تأَِتين إنْ" :قَولُك وذلك .اِإللْغاُء و فيها اِإلعمالُ صلَح فاٍء أو واٍو بعد وقَعت إذَا أَنها واعلم :املربد يقولُ

 و ."إذاً" وإلْغاِء آِتك على العطِْف فَعلَى اجلَزم أما جزمت، ِشئْت وإن رفَعت، شئْت وإن نصبت، ِشئْت إنْ ."أُكِرمك
إذاً" إعماِل على النصب" على والرفَّع ك أَنا :قَوِلكاِء أي" - أكرما .إذاً بإلْغها أمتابو كت هور عليها الوقوففاجلُم 

  .بالنون عليها الوقف و بالنون كتابتها يرى (املربد و املازين) من وهناك باألِلف، علَيها ويِقفُون باألِلف يكْتبوا

  .جيد تفْريق وهذا :أقول بالنون، كُِتبت إالّ و باأللف كُِتبت عِملَت إن أنها (خروف ابن وتبعه الفراء) البعض ويرى

  :الشاعر كقول وذلك بعدها وقَع ما إىل قَبلَها ما افْتقَر إذا وذلك لَغواً "إذَنْ" تقع وقد

 جلهولُ إذَنْ إني َألضربها * عاصٍم أُم إىل بالساِعي أنا وما


