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درب نفسك على معرفة حروف المعاني؛ لتستخرجها من أي نص

حروف المعاني

٤- ]ِإَذْا[ الفجائية

المفاجأةهامل = مهمل = ال عمل له

معانيهاعملها
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)إذَْا(: حرف مفاجأة 

يعرف من السياق، ويكثر اقترانه بفاء عاطفة، قبلها الحدث األصلي وبعدها الحَدث المفاجئ.	 

ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 	 

ـــماِء واألرِض؛ 	  ـــماِء؛ فرفعـــُت بصـــري، فـــإذا المَلـــُك الـــذي جاءنـــي بحـــراَء، جالـــٌس علـــى ُكرســـيٍّ بيـــَن السَّ »بينـــا أنـــا أمشـــي؛ إذ ســـمعُت صوًتـــا مـــن السَّ

لونـــي«. لونـــي َزمِّ فُرِعبـــُت منـــُه؛ فرجعـــُت، فقلـــُت: َزمِّ

ومنه	 

ْبِلُسوَن ﴾	  ٰى ِإَذا َفِرُحوا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة َفِإَذا ُهم مُّ ُروا ِبِه َفَتْحَنا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ َشْيٍء َحتَّ ا َنُسوا َما ُذكِّ قوله تعالى: ﴿ َفَلمَّ

ِبيٌن ﴾	  وقوله تعالى: ﴿ َفَأْلَقٰى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي ُثْعَباٌن مُّ

اُهْم ِإَلى اْلَبرِّ ِإَذا ُهْم ُيْشِرُكون﴾	  ا َنجَّ يَن َفَلمَّ َه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ وقوله عز وجل: ﴿ َفِإَذا َرِكُبوا ِفي اْلُفْلِك َدَعُوا اللَّ

تنبيه مهم:
ـــا عـــن األســـماء: )إذا( الظرفيـــة التـــي تـــدل علـــى الزمـــان المســـتقبل، نحـــو )إذا ذهبـــت إلـــى مكـــة دعـــوت لـــك(، 	  ـــا فـــي الظـــروف المبنيـــة فـــي حديثن ذكرن

ـــة )إن(. ـــا كلم ـــع مكانه ـــح أن تض ويص

وذكرنا هنا في حروف المعاني )إذا( الفجائية، التي تضيف معنى المفاجأة على التركيب.	 

ك تطابق اللفظين فتخلط بينهما 	  والفرق الداللي بينهما واسع، فال يغرنَّ

 وسأجمع لك جميع الكلمات المشتركة بين األسماء والحروف في دروس مستقلة بعد الفراغ من شرح حروف المعاني، إن شاء الله!	 

معاني الحرف )إذَْا(
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الحرف )ِإْذا( حرف هامل ال عمل له فيما بعده، وبعض النحاة يقول: )مهمل( أو )غير عامل(

طريقة إعرابه

عمله

مفاجأةحرف
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 ال محل له من 
اإلعراب السكون مبني على


