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മുഖവുര

കകരളീയരില് അറബിഭയാഷ പഠിക്കുന്നവരുടെ ഉപകയയാഗത്ിന് അതിടെ 
വ്യാകരണം സംബന്ിച്് മെയയാളത്ില് ഒരു പുസ്തകം എഴുതണടമന്ന് 
എനിക്് ചിരകയാെമയായുണ്യായിരുന്ന ആഗ്രഹത്ിടറെ ഫെമയായിട്യാണ് 
ഇക്യാൾ ഇത് ഇങ്ങടന പുറട്ടുന്നതിന് ഇെയയായിട്ടുള്ളത്. വ്യാകരണം 
പഠിക്കുന്നവര്ക്് അതു വികേഷിച്ം പ്യാരംഭത്ില് ഒരു ശുഷ് ക്ിച് വിഷ
യമയായിരിക്കും. അതുടകയാണ്് അതിടെ നിയമങ്ങൾ എത്രതടന്ന െളിതമയായ 
രീതിയില് പ്തിപയാദിക്ട്ട്ിരുന്നയാലം അവ മനസ്ിെയായിക്ിട്ടുന്നതിന് 
ഒരു ഗുരുനയാഥടറെ സഹയായം എക്യാഴും ആവേ്മയാണ്. മയാതൃഭയാഷയിടെ 
വ്യാകരണം തടന്ന മനസ്ിെയായിട്ില്യാത് വിദ്യാര്തികളയാടണങ്ില് 
അവര്ക്കു കകവെം അപരിചിതമയായ അറബിവ്യാകരണം ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു 
തടന്ന കകട്ടു മനസ്ിെയാകക്ണ്ിയിരിക്കുന്നു. എന്നയാലം അതിടെ നിയമ
ങ്ങൾ അവരുടെ മയാതൃഭയാഷയില് വിേദട്ടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ം അവരുടെ 
കകയിലണ്യായിരുന്നയാല് പഠനവിഷയത്ില് അത് അവര്ക്് ഏടറ 
സഹയായകമയായിരിക്കുടമന്നു പ്കത്കിച് പറകയണ്തില്കല്യാ.

അറബിഭയാഷയാ വ്യാകരണം സംബന്ിച്് വിദ്യാര്ഥികൾക്് ഒരു സയാമയാ
ന്പരിജ്യാനം ഉണ്യാകുന്നതിന് ഭയാഷയാവ്യാകരണത്ിടെ പ്യാഥമിക നി
യമങ്ങൾ മയാത്രം എടുടത്ഴുതട്ട്ിട്ടുള്ളതയാണ് ഈ കൃതിയുടെ ആദ്ഭയാഗം. 
അടുത് രണ്ടു ഭയാഗങ്ങളം കൂെികച്രുക്യാൾ ഒരു അറബിഭയാഷയാ വിദ്യാര്ഥിക്് 
അറികയണ്തയായ വ്യാകരണം ഏതയാണ്് പൂര്ണമയായ രീതിയില്ത്ടന്ന 
കകകയാര്ം ടചയ്യാൻ ഈ കൃതി ഉപകരിക്കുടമന്ന് ഞയാൻ പ്ത്യാേിക്കുന്നു.

ഗ്രന്കര്ത്യാവ്
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പി. മുഹമ്മദ് കമതീൻ വക്ം

തിരുവനന്തപുരം ജില്യില് വക്ം പുന്തയാൻവിളയാകം കുടുംബത്ില് പക്ീര് കമ
തീടറെയും പയാത്തുമ്മയുടെയും മകനയായി  1899-ല് ജനിച്. തിരുവനന്തപുരം ആര്െ്സ് 
കകയാകളജില് പഠിക്കുക്യാൾ കയാഴ്ചക്കുറവുകയാരണം വിദ്യാഭ്യാസം മുെങ്ങി. പിന്നീെ് 
മെയയാളം, ഇംഗ്ീഷ്, സംസ്കൃതം, ഉര്ദു എന്നീ ഭയാഷകളില് പരിജ്യാനം കനെി. മയാ
തുെനയായ വക്ം മൗെവിയുടെ േിഷ്ത്വത്ില് അറബിപഠനം തുെര്ന്നു. മൗെവി 
സ്യാപിച് ഇര്േയാദ് കമ്മിറ്ിയുടെ സജീവ പ്വര്ത്കനയായി. വിവിധ പത്രങ്ങളില് 
ധയാരയാളം കെഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്്. 1920-കളില് െയാകഹയാറില്നിന്നും പുറത്ിറങ്ങിയ 
‘ദി കെറ്് ’ എന്ന ഇംഗ്ീഷ് വയാരിക, 1940-ല് ഇെവ സി.എം. പ്സ്ിടറെ യുവകകസരി 
മയാസിക, 1950-ല് ടപരു്യാവൂരില്നിന്നും പുറത്ിറങ്ങിയ അൻസയാരി മയാസിക, കകയാ
ഴികക്യാട്ടുനിന്നും പുറത്ിറങ്ങിയ ചന്ദികവയാരിക എന്നിവയില് തുെര്ച്യയായി എഴുതി. 
1932-നു കേഷം ഖുര്ആടറെ രണ്യാമധ്യായം അല്ബഖറ വ്യാഖ്യാനസഹിതം പരിഭയാഷ
ട്ടുത്ി. 1935-ല് തെകശേരിയിടെ ഇസ് െയാമിക് കൾച്റല് ടസയാകസറ്ിയയാണ് അതു 
പ്സിദ്ീകരിച്ത്. മൂസയാ മൗെവി, ടക.എം. മൗെവി എന്നിവരുടെ സഹകരണകത്യാടെ 
ഖുര്ആൻ മു്തയാംഭയാഗം പരിഭയാഷട്ടുത്ി. ഇസ് െയാംമതതത്വപ്ദീപം, മുസ് െിംകൾ 
എന്തുടകയാണ്് പിന്നയാക്ത്ിെയായി, കിതയാബുല് ഇസ് െയാം, മൗെികമയായ മൂന്നു കയാര്
ങ്ങൾ, സുന്നത്തും ഹദീസും എന്നീ ടചറുഗ്രന്ങ്ങളം സൂറത്തു യയാസീൻ, സൂറത്തുന്നൂര് 
പരിഭയാഷയും, ഖുര്ആൻ 27, 28, 29 അധ്യായങ്ങളടെ പരിഭയാഷയും സ്വന്തം ടചെവില് 
പ്സിദ്ട്ടുത്ി. ഹൃദയത്ിടെ അദ്ഭുതങ്ങൾ (രണ്ടുവയാെ്ങ്ങൾ), സുരഭിെേകെങ്ങൾ, 
ഖുര്ആനിടെ ദുആകൾ, അകറബ്യിടെ കജ്യാതിര്ദീപം അഥവയാ മുഹമ്മദുനബി, സൂ
ക്ികിരണങ്ങൾ എന്നീ കൃതികളം അറബിയില്നിന്നും പരിഭയാഷട്ടുത്ിയിട്ടുണ്്. 
വഹ് യുല് മുഹമ്മദി, രിസയാെത്തുത്ൗഹീദ് എന്നീ ഗ്രന്ങ്ങൾ യുവകകസരിയില് 
ഖണ്ഡശേ പ്സിദ്ീകരിച്ിരുന്നുടവങ്ിലം പുസ്തകരൂപത്ില് ആയിട്ില്.

വിവിധ ഖുര്ആൻ അധ്യായങ്ങളടെ പരിഭയാഷ കനരടത് പ്സിദ്ീകരിച്ടവങ്ിലം 
1950-നു കേഷമയാണ് സമ്പൂര്ണ ഖുര്ആൻ പരിഭയാഷ ആരംഭിച്ത്. ഈ ആദ് ഖുര്ആൻ 
മെയയാള പരിഭയാഷ 2009-ല് കകരള സര്വകെയാേയാെ പ്സിദ്ീകരിച്. ഇമയാം ഗസ്യാ
െിയുടെ പ്സിദ്കൃതിയയായ ഇഹ് യയാ ഉലൂമുദ്ീനിടെ ‘അജയാഇബുല് ഖല്ബ് ’ എന്ന 
ഭയാഗത്ിടറെ പരിഭയാഷ ഹൃദയത്ിടെ അദ്ഭുതങ്ങൾ എന്ന കപരില് 2014-ല് കകരള 
ഭയാഷയാ ഇൻസ്റിറ്്യൂട്് പുന ഃപ്സിദ്ീകരിച്.

1967 ടമയ് പത്ിന് ശ്ീ മുഹമ്മദ് കമതീൻ നിര്യാതനയായി. ആദ്ഭയാര്യയായ 
കമമൂൻബീവിയുടെ മരണകേഷം അവരുടെ സകഹയാദരിയയായ ആസിയയാബിവിടയ 
വിവയാഹം ടചയ്തു. ആറു മക്ൾ: മൂന്നു പുത്രന്യാര്, മൂന്നു പുത്രിമയാര്.
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അവതയാരിക

വിശുദ് ഖുര്ആടറെ മെയയാള വിവര്ത്നം വളടര സരളമയായും കൃത്മയായും 
നിര്വഹിച് വക്ം പി. മുഹമ്മദ് കമതീടറെ മടറ്യാരു ഉദ്മമയാണ് അറബി 
വ്യാകരണപയാഠങ്ങൾ എന്ന ഈ കൃതി.

അറബിഭയാഷയാപഠനം മറ്റു ഭയാഷകടള അകപക്ിച്് വളടര െളിതമയാണ്. 
കൃത്തയയാര്ന്ന നിയമങ്ങളയാണ് അറബിഭയാഷയ്ക്കുള്ളത്. അത് ജനങ്ങളികെ
ക്് അത്രത്ില്ത്ടന്ന എത്ിക്െയാണ് പണ്ഡിതധര്മം. അതയാണ് 
ഗ്രന്കര്ത്യാവ് ഈ കൃതിയിലൂടെ നിര്വഹിക്കുന്നത്.

അറബിഭയാഷയ്ക് േക്മയായ സ്വയാധീനമുള്ള കകരളത്ില് മതകഭദമകന് 
എല്യാ വിഭയാഗം ജനങ്ങളം അറബിഭയാഷ കകകയാര്ം ടചയ്യുക്യാൾ ഇത്രം 
ഒരു കൃതി അതിടറെ കൃത്മയായ ഉത്രവയാദിത്വം നിര്വഹിക്കുടമന്ന് ഉറ്യാ
ണ്. ഒരു ഭയാഷ എന്ന നിെയില് ആര്ക്കും സ്വയായത്മയാക്യാനുതകുംവിധത്ി
െയാണ് അകദ്ഹം വിഷയങ്ങൾ അവതരി്ിക്കുന്നത്. അറബി വ്യാകരണനി
യമങ്ങൾ മടു്ിക്കുന്ന ആഴത്ിലള്ള ചര്ച്കളികെക്് ടകയാണ്ടുകപയാകയാടത 
വളടര വ്ക്മയായി, എന്നയാല് എല്യാ ഭയാഗങ്ങളം വിേദീകരിച്ടകയാണ്ടുള്ള 
അവതരണം എടുത്തുപറകയണ് ഒരു പ്കത്കതയയാണ്. സയാധയാരണ അറ
ബിവ്യാകരണ കൃതികളടെ പതിവില്നിന്ന് മയാറിയയാണ് അധ്യായങ്ങളടെ
യും വിഷയങ്ങളടെയും ക്രമീകരണം. വിേകെനങ്ങളിലൂടെ നിയമങ്ങൾ 
മനസ്ിെയാക്കുക എന്ന രീതിയയാണ് ഈ ഗ്രന്ം സ്വീകരിച്ിട്ടുള്ളത്.

പഠനപ്ക്രിയ െളിതമയാക്കുന്നതിനുകവണ്ി ഓകരയാ അധ്യായങ്ങൾക്കു 
കേഷവും ഖുര്ആൻ, ഹദീസ്, ആപ്തവയാക്ങ്ങൾ ഉൾടക്യാള്ളിച്ടകയാണ്് 
മതിയയായ അഭ്യാസങ്ങൾ കചര്ത്ിട്ടുണ്്. അറബിവ്യാകരണത്ിടെ സയാ
കങ്തികപദങ്ങൾക്് കൃത്മയായ മെയയാള പരിഭയാഷ കടണ്ത്ി ഗ്രന്ത്ില് 
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ഉൾടക്യാള്ളിച്ിട്ടുള്ളത് ഈ കമഖെയില് ഗകവഷണം നെത്തുന്നവര്ക്് 
വളടരയധികം പ്കയയാജനട്ടുന്നതയാണ്. ആധുനിക സംവിധയാനങ്ങൾ 
ഒന്നുമില്യാതിരുന്ന ഒരു കയാെഘട്ത്ില് ഗ്രന്കര്ത്യാവ് നെത്ിയിട്ടുള്ള 
ഈ ഉദ്മം വളടര ശ്മകരമയായ ഒരു ദൗത്ം തടന്നയയാണ്.

മെയയാള വ്യാകരണനിയമങ്ങളില് കകവെ പരിജ്യാനമുള്ള ഏടതയാ
രയാൾക്കും ഈ ഗ്രന്ത്ിലൂടെ അറബിഭയാഷ െളിതമയായും സരളമയായും 
പഠിക്യാൻ കഴിയുടമന്നുറ്യാണ്. അറബിപഠനത്ില് ഒരു ഉപകയയാഗവും 
ഉണ്യാവയാത്, അപൂര്വമയായി മയാത്രം ഉപകയയാഗിക്ട്ടുന്ന ഭയാഷയാനിയമങ്ങൾ 
വിവരിച്് സമയം നഷ്ടട്ടുത്യാടത സയാധയാരണയയായി ഉപകയയാഗിക്കുന്ന 
വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ ആവേ്യാനുസരണം മുൻഗണനയാക്രമത്ില് പ്തി
പയാദിച്ിട്ടുള്ളത് മടറ്യാരു സവികേഷതയയാണ്.

മെയയാള വ്യാകരണത്ിടെ സയാകങ്തികപദങ്ങടള അറബിവ്യാകര
ണത്ിടെ സയാകങ്തികപദങ്ങളമയായി ബന്ട്ടുത്തുന്നതുടകയാണ്ടുതടന്ന 
അറബിപണ്ഡിതര്ക്് ഇടതയാരു റഫറൻസ് ഗ്രന്മയായി ഉപകയയാഗട്
ടുത്യാവുന്നതയാണ്. ആറു പതിറ്യാണ്ിെധികം പഴക്മുള്ള ഭയാഷയാകേെി 
ഇന്നകത്തില്നിന്നും വ്ത്യാസമുടണ്ങ്ില്ക്യാലം പഴമയുടെ പുതുമ 
ഓകരയാ വരികൾക്ിെയിലം വയായിടച്ടുക്യാവുന്നതയാണ്.

ഗ്രന്കര്ത്യാവ് മൂന്നു ഭയാഗങ്ങളിെയായി തയ്യാറയാക്ിയതില്നിന്ന് ആദ്
ഭയാഗം മയാത്രകമ പ്സിദ്ീകരിച്ിരുന്നുള്ളൂ. കകരള സര്വകെയാേയാെ അത് 
മൂന്നും സംകയയാജി്ിച്ടകയാണ്് ഒറ്കൃതിയയായി പുറത്ിറക്കുന്നത് വളടര 
ശ്യാഘനീയമയാണ്. മെയയാളികളടെ കപതൃകസ്വത്യായ ഈ കൃതി നഷ്ട
ട്െയാതിരിക്യാൻ പ്സയാധന ഉത്രവയാദിത്വം ഏടറ്ടുത് കകരള സര്വ
കെയാേയാെയ്ക് നന്ി കരഖട്ടുത്തുകകൂെി ടചയ്തുടകയാണ്് അറബിഭയാഷയാ 
പഠിതയാക്ൾക്കു മുന്നില് സമര്്ിക്കുന്നു.

ക�യാ. എ.എസ്. തയാജുദ്ീൻ
കയാര്വട്ം കമധയാവി, അറബിവിഭയാഗം
21.12.2015 കകരള സര്വകെയാേയാെ
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സയാകങ്തിക സംജ്കൾ

اَْلِْسُم നയാമം

اِْسُم اْلَِشارَِة വികവചക സര്വനയാമം

اِْسُم إِنَّ ‘ഇന്ന’യുടെ നയാമം

اِْسُم التَّْفِضيِل തയാരതമ്ക നയാമം

اَْلِْسُم الَْجاِمُد രൂഢം

ِْط اِْسُم الشَّ പയാക്ിക നയാമം

اِْسُم الَْفاِعِل കൃദ്വയാചി

اِْسُم كَاَن ‘കയാന’യുടെ നയാമം.

اِْسُم الُْمْشتَِق വയുല്പന്നം

اِْسُم الَْمْفُعوِل കര്മ്മവയാചി

اِْسُم الَْمْوُصوِل വ്കപക്കം

اَْلَْسَمُء الَْخْمَسُة നയാമപഞ്ചകം

اَْلَِضافَُة കശ്ഷണം
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اَْلَفَْعاُل الَْخْمَسُة കൃതിപഞ്ചകം

اَْلَْمُر ആജ്

اَلْبََدُل പ്തികല്പം

بََدُل اْلِْشِتَمِل അവയാന്തര പ്തികല്പം

بََدُل الْبَْعِض അംേ പ്തികല്പം

بََدُل الُْمطَاِبِق അനുരൂപ പ്തികല്പം

اَلِْبَناُء സ്ിരയാന്തത

اَلتَّوْكِيُد അവധയാരണം

اَلتَّْمِييُز വികവചകം

اَلتََّواِبُع അന്വക്കുകൾ

اَلَْجرُّ ജര്റ്

اَلَْجزُْم ജസ്്

اَلَْجْمُع ബഹുവചനം

َجْمُع التَّْصِحيِح ദൃഢ ബഹുവചനം

َجْمُع التَّْكِسريِ േിഥിെ ബഹുവചനം

َجْمُع ُمؤَنٍَّث َسالٌِم സ്തീെിംഗദൃഢ ബഹുവചനം

َجْمُع ُمَذكٍَّر َسالٌِم പുല്ിംഗദൃഢ ബഹുവചനം

اَلَْحاُل അവസ്യാവയാചി

اَلَْحرُْف അവ്യം

اَلَْحرَكَُة സ്വരചിഹ്നം

ُحُروُف الَْجرِّ ജര്റിടറെ അവ്യങ്ങൾ
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ْمِسيَّة الُْحُروُف الشَّ അര്ക്യാക്രങ്ങൾ

ِحيَحُة الُْحُروُف الصَّ ദൃഢയാക്രങ്ങൾ

ُحُروُف الِْعلَِّة േിഥിെയാക്രങ്ങൾ

الُْحُروُف الَْقَمِريَّة കസയാമയാക്രങ്ങൾ

الُْحُروُف الِهَجائِيَُّة അക്രങ്ങൾ

اَلَْخَبُ ആഖ്യാതം

َخَبُ إِنَّ ‘ഇന്ന’യുടെ ആഖ്യാതം

َخَبُ كَاَن ‘കയാന’യുടെ ആഖ്യാതം

الرَّفُْع റഫ്അ്

ُكوُن السُّ നിസ്വരം (ചിഹ്നം)

َفُة الُْمَشبََّهُة اَلصِّ വികേഷണ സമം

ُة مَّ اَلضَّ ഉകയാരം (ചിഹ്നം)

ِمرُي اَلضَّ സര്വനയാമം

ظَرُْف الزََّماِن കയാെവയാചി

ظَرُْف الَْمَكاِن സ്െവയാചി

اَلَْعطُْف ഘെന

اَلَْفتَْحُة അകയാരം (ചിഹ്നം)

الِْفْعُل കൃതി

اَلِْفْعُل الُْمْعتَلُّ اْلَخُر േിഥിെയാന്തകൃതി

اَلَْفاِعُل കര്ത്യാ

اَلَْكْسَُة ഇകയാരം (ചിഹ്നം)
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اَلَْمِض ഭൂതം

اَلُْمؤَنَُّث സ്തീെിംഗം

اَلُْمبْتََدأُ ആഖ്

اَلَْمبِْنيُّ സ്ിരയാന്തം

اَلُْمثَنَّى ദ്വിവചനം

اَلُْمَجرَُّد കകവെം

اَلَْمْجُهوُل കര്മ്മണി

اَلُْمَذكَُّر പുല്ിംഗം

اَلَْمِزيُد സംവൃദ്ം

اَلُْمْستَثَْنى ِبِإلَّ ‘ഇല്യാ’ടകയാണ്് ഒഴിച്  
പറയട്ടുന്നത്

اَلُْمَضاِرُع ഭയാവി (വര്ത്മയാനം)

اَلُْمَضاُف ശ്ിഷ്ടം

اَلُْمَضاُف اِلَيِْه ഉപശ്ിഷ്ടം

اَلُْمْعرَُب ചരയാന്തം

اَلَْمْعطُوُف ഘെിതം

اَلَْمْعطُوُف َعلَيِْه ഉപഘെിതം

اَلَْمْعلُوُم കര്ത്രി

اَلُْمْفرَُد ഏകവചനം

اَلَْمْفُعوُل ِبِه പ്തിഗ്രഹവയാചി (കര്മ്മം)

اَلَْمْفُعوُل ِفيِه ഗര്ഭവയാചി (കര്മ്മം)
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اَلَْمْفُعوُل ِلَْجلِِه കയാരണവയാചി (കര്മ്മം)

اَلَْمْفُعوُل الُْمطْلَُق കകവെവയാചി (കര്മ്മം)

اَلَْمْفُعوُل َمَعُه സഹവയാചി (കര്മ്മം)

اَلُْمَناَدى സംകബയാധിതം

نَائُِب الَْفاِعل പ്തികര്ത്തൃകം

اَلنَّْصُب നസ്ബു്

اَلنَّْعُت വികേഷണം



كتاب الدروس النحوية
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പയാഠം ഒന്ന്

الحروف الهجائية

അക്രങ്ങൾ

സംസയാരിക്കുക്യാഴും പ്സംഗിക്കുക്യാഴും നയാം ഉച്രിക്കുന്ന േബ്ദങ്ങ
ൾ അടല്ങ്ില് പദങ്ങൾ ഉണ്യാകുന്നത് അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നിട്യാടണ
ന്നു നമുക്് അറിയയാവുന്നതയാണകല്യാ. അറബിഭയാഷയില് ‘അെിഫ് ’ 
തുെങ്ങി ‘യയാഅ് ’ വടര 28 അക്രങ്ങളണ്്. ഇങ്ങടനയുള്ള അക്രങ്ങ
ൾക്് അറബിഭയാഷയില് اَلُْحُروُف الِْهَجائِيُة എന്നു പറയുന്നു. ഇവയില് 
അെിഫ് (ا), വയാവ് (و) യയാഅ് (ي)എന്നീ മൂന്നക്രങ്ങളം പദങ്ങളില് 
കചര്ന്നുവരുന്നതു സംബന്ിച്് ചിെ വികേഷതകൾ, അഥവയാ പദ
ങ്ങളടെ രൂപവികയാരങ്ങളില് അവയുടെ തരവ്ത്യാസമനുസരിച്് 
അവയില് അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നുവരുന്ന ക്രമത്ില് ഈ മൂന്നക്ര
ങ്ങടള സംബന്ിച്് ചിെ പ്കത്കതകൾ ഉള്ളതുടകയാണ്് അവടയ 
الِْعلَِّة  എന്ന് ഒരു ഗണമയായി തിരിച്ിരിക്കുന്നു. കേഷിച് 25 ُحُروُف 
അക്രങ്ങൾക്് ِحيحة .എന്നു പറയുന്നു اَلُْحُروُف الصَّ

الِْعلَِّة  اَلُْحُروُف ന് നമുക്ിവിടെ േിഥിെയാക്രങ്ങൾ എന്നും ُحُروُف 

ِحيحة .ന് ദൃഢയാക്രങ്ങൾ എന്നും പറയയാവുന്നതയാണ് الصَّ
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പദങ്ങള്

അറബിഭയാഷയില് ചിെക്യാൾ ഒരക്രം ടകയാണ്ടും ചിെക്യാൾ 
രകണ്യാ അതിെധികകമയാ അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നും പദങ്ങൾ ഉണ്യാകുന്നു. 
ْح لََك എന്നതിലം ِبْسِم هللا എന്നതിലം ആരംഭത്ില് നില്ക്കു اَلَْم نَْشَ
ന്ന ‘ബയാഉം’ ‘ഹംസും’ ഒറ് അക്രങ്ങൾ പദങ്ങളയായി വരുന്നതിന് 
ഉദയാഹരണമയാകുന്നു. ِمْن، ِف എന്നിവ രണ്ക്രങ്ങൾടകയാണ്ടും ،ِعَنٌب 

എന്നിവ നയാെക്രങ്ങ َجْعَفٌر، َجْدَوٌل ഇവ മൂന്നക്രങ്ങൾ ടകയാണ്ടും َشَجٌر
ൾടകയാണ്ടും َسَفرَْجْل എന്നത് അഞ്ചക്രങ്ങൾടകയാണ്ടും زَْعَفرَان എന്നത് 
ആറക്രങ്ങൾ ടകയാണ്ടും اِْسِتْفَهاُم എന്നത് ഏഴക്രങ്ങൾ ടകയാണ്ടും 
ഉണ്യായിട്ടുള്ള േബ്ദങ്ങൾക്് ഉദയാഹരണമയായി എടുക്യാം. ഏഴിെധികം 
അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നുള്ള േബ്ദങ്ങൾ അറബിഭയാഷയില് ഇല്.

പദവിഭാഗകം • اَقَْساُم الَْكلَِمِة

പദങ്ങൾ ടപയാതുകവ മൂന്നിനങ്ങളയായി പിരിയുന്നു.

1. കൃതി. ഇതിനു അറബിഭയാഷയില് ِفْعُل എന്നു പറയട്ടുന്നു.

ഉദയാ: كَتََب يَْكتُُب اكْتُْب

2. നയാമം. ഇതിന് اِْسٌم എന്നു പറയട്ടുന്നു.

ഉദയാ: اَحٌة ٌد، ُعْصُفوٌر، تُفَّ ُمَحمَّ

3. അവ്യായം. ഇതിന് َحرُْف എന്നു പറയട്ടുന്നു.

ഉദയാ: َهْل، ِف، لَْم

അഭ്ാസകം

1. പദങ്ങൾ എങ്ങടന ഉണ്യാകുന്നു?

2. പദങ്ങൾ എത്ര ഇനങ്ങളയാണ്?
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പയാഠം രണ്്

കൃതി, നയാമം, അവ്യം

അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നു പദങ്ങൾ ഉണ്യാകുന്നുടവന്നും കൃതി, നയാമം, 
അവ്യം എന്നിങ്ങടന പദങ്ങൾ മൂന്നിനങ്ങളയാടണന്നും പറഞ്ഞുവ
കല്യാ. ഇനി അവ ഓകരയാന്നിടന്റ്ിയും വിവരിക്യാം.

കൃതി • اَلِْفْعُل

ഒരു പദം സ്വന്തം നിെയില് പൂര്ണമയായ അര്തടത് കുറിക്കുകയും 
അതില് കയാെത്ിടറെ അംേം ഉണ്യായിരിക്കുകയും ടചയ്യുക്യാൾ 
അതിനു കൃതി (ِفْعُل) എന്നു കപര് പറയട്ടുന്നു.

اَْمُر  ُمَضاِرُع،   അതയായത് ഭൂതം, വര്ത്മയാനം അടല്ങ്ില് َماِض، 
ഭയാവി, ആജ് എന്നിപ്കയാരം കൃതികൾ മൂന്നിനങ്ങളയാണ്. (i) നെന്ന
കതയാ നെക്കുന്നകതയാ നെകക്ണ്കതയാ ആയ ഒരു സംഭവടത് കുറിക്കു
ന്ന േബ്ദമയാണ് കൃതി. ഇതിടന്റ്ി മടറ്യാരു വിധത്ില് െക്ണം 
പറയയാം. ഒരു സംഭവം നെന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നു കയാണിക്കുന്ന കൃതിക്് 
അറബിഭയാഷയില് َماِض എന്നു പറയുന്നു. ഉദയാ: َدْحَرَج، اِنْطَلََق

(ii) ഒരു സംഭവം ഇക്യാൾ നെക്കുന്നുടവകന്നയാ കമെില് നെക്കുടമ
കന്നയാ കയാണിക്കുന്ന കൃതിക്് ُمَضاِرُع എന്നു പറയട്ടുന്നു.*

* അനുബന്ം 5, 6 വകുപ്പുകൾ കനയാക്കുക.
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ഉദയാ: يَُدْحِرُج، يَْنطَلُِق

(iii) ഒരു സംഭവം നെക്കുന്നതിന് ആവേ്ട്ടുന്നതിടന കുറിക്കുന്ന 
കൃതിക്് اَْمُر എന്നു പറയട്ടുന്നു. 

ഉദയാ: َدْحِرْج، اِنْطَلِْق

ഒരു സംഭവം നെക്ണടമകന്നയാ നെക്രുടതകന്നയാ ഉള്ള ആവ
േ്ടത്യയാണ് അതുടകയാണ്് കുറിക്കുന്നത്. ആ അര്തത്ിെയാണ് 
അതിടന ഇവിടെ ആജ് എന്നു കപര് ടകയാടുത്ിട്ടുള്ളത്.

നാൈകം

 അടല്ങ്ില് നയാമം എന്നത് ഒരയാളിടനകയയാ ഒരു ജന്തുവികനകയയാ اِْسُم
ഒരു വസ്തുവികനകയയാ ഒരു ഗുണകത്കയയാ കുറിക്ന്ന പദമയാണ്. ഒരു 
പദം സ്വതന്തമയായ ഒരര്തടത് കുറിക്കുകയും കയാെം അതിടറെ 
ഒരംേം ആകയാതിരിക്കുകയും ടചയ്യാല് അതു നയാമമയാടണന്നു നമു
ക്ിവിടെ നയാമത്ിനു െക്ണം പറയയാം. െിംഗം, വചനം ഇത്യാദി 
ചിെ കയാര്ങ്ങളനുസരിച്് ടപയാതുവില് നയാമങ്ങൾ പെയിനങ്ങളയായി 
തിരിയുന്നു.

ലികംഗവകം വചനവകം

കൃതി, നയാമം, അവ്യം എന്നു പദങ്ങൾ മൂന്നിനങ്ങളള്ളതില് കൃതി 
എങ്ങടനയുള്ള േബ്ദമയാടണന്നും അത് ടപയാതുവില് മൂന്നിനങ്ങളയാടണ
ന്നും പറഞ്ഞുവകല്യാ. അതുകപയാടെ നയാമവും ُُمَذكَّر എന്നും ُمؤَنَّث എന്നും 
അതയായത് പുല്ിംഗടമന്നും സ്തീെിംഗടമന്നും രണ്ിനങ്ങളയായിരിക്കുന്നു.

എന്നയാല് പുരുഷടന കുറിക്കുന്നത് ُمَذكَُّر

ഉദയാ: ٌَّجَمٌل، َعِل

.എന്നയാല് സ്തീടയ കുറിക്കുന്നത് ُمؤَنَّث

ഉദയാ: اِْمَرأٌَة، فَاِضلٌَة
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 എണ്ം പ്മയാണിച്്  നയാമങ്ങൾ ُُمْفرَد (ഏകവചനം) ُمثَنَّى (ദ്വിവചനം) 
.എന്നു മൂന്നിനങ്ങളയാണ് (ബഹുവചനം) َجْمُع

(i) ഏകവചനടമന്നയാല് ഒന്നിടന കുറിക്കുന്നത്.

ഉദയാ: ُمْجتَِهٌد، فَاِضٌل

(ii) ദ്വിവചനടമന്നയാല് രണ്ിടന കുറിക്കുന്നത്. ഏകവചനത്ില് 
‘അെിഫം’ ‘നൂനും’ കചര്ത്ികട്യാ ‘യയാഉം’ ‘നൂനും’ കചര്ത്ികട്യാ ദ്വിവ
ചനം ഉണ്യാക്ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: ُِمْجتَِهَداِن – ُمْجتَِهَديِْن، فَاِضَلِن – فَاِضلَْي

(iii) ബഹുവചനടമന്നയാല് രണ്ിെധികം എണ്ടത് കുറിക്കുന്നത്. 
ഏകവചനത്ില് ‘വയാവും’ ‘നൂനും’ കചര്ത്ികട്യാ ‘യയാഉം’ ‘നൂനും’ 
കചര്ത്ികട്യാ ‘അെിഫം’ ‘തയാഉം’ കചര്ത്ികട്യാ ബഹുവചനം ഉണ്യാക്
ട്ടുന്നു. ഇങ്ങടന ഉണ്യാക്ട്ടുന്ന ബഹുവചനത്ിനു ടപയാതുവില് 
التَّْصِحيح  .അടല്ങ്ില് ദൃഢബഹുവചനം എന്നു കപര് പറയുന്നു َجْمُع 
ബഹുവചനം ഉണ്യാക്കുന്നതിന് ‘വയാവും ‘നൂനു’കമയാ ‘യയാഉം’ ‘നൂനു’കമയാ 
കചര്ക്ട്ടുന്നത് പുല്ിംഗ േബ്ദങ്ങളിെയാണ്. അതുടകയാണ്് ആ ഇന
ത്ിലള്ള ബഹുവചനത്ിന് ٌَجْمُع ُمَذكٍِّر َسالِم പുല്ിംഗദൃഢബഹുവചനം 
എന്നു പ്കത്കം കപര് പറയട്ടുന്നു. ബഹുവചനമുണ്യാക്കുന്നതിന് 
‘അെിഫം’ ‘തയാഉം’ കചര്ക്ട്ടുന്നത് സ്തീെിംഗ േബ്ദങ്ങളിെയാകു
ന്നു. അതിനയാല് അങ്ങടനയുള്ള ബഹുവചനത്ിന് َجْمُع ُمؤَنٍَّث َسالٌِم 
സ്തീെിംഗദൃഢബഹുവചനടമന്ന് പ്കത്ക കപരയാകുന്നു. ഇങ്ങടന 
പുല്ിംഗദൃഢബഹുവചനടമന്നും സ്തീെിംഗദൃഢബഹുവചനടമന്നും 
രണ്ിനത്ിലള്ള ബഹുവചനങ്ങൾക്കും കൂെി ഒന്നയായി പറയുന്ന 
കപരയാണ് َجْمُع التَّْصِحيِح എന്നു വ്ക്മയാണകല്യാ. ഉദയാ:

പുല്ിംഗദൃഢബഹുവചനം സ്തീെിംഗദൃഢബഹുവചനം

فَاِضلُوَن – فَاِضلَِي فَاِضَلتٌ   

ُمْجتَِهُدوَن – ُمْجتَِهِديَن ُمْجتَِهَداتٌ   
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 ഏകവചനടത് േിഥിെമയാക്ി അതിന് രൂപകഭദം വരുത്ിയിട്ടു 
ഉണ്യാക്ട്ടുന്ന ബഹുവചനത്ിന് َِجْمُع التَّْكِسري േിഥിെബഹുവചനം 
എന്നു പറയുന്നു.

ഉദയാ: فَاِضٌل – فَُضَلُء، رَُجٌل – رَِجاٌل

അവ്യകം

 അടല്ങ്ില് അവ്യം എന്നതു കൃതികയയാകെയാ നയാമകത്യാകെയാ َحرُْف 
കചര്ന്നു വരുക്യാഴല്യാടത ഒരു പൂര്ണമയായ അര്തടത് കുറിക്യാത് 
േബ്ദമയാകുന്നു. ഉദയാ: َهْل، ِف، لَْم، إَِل

 സ്വതന്തമയായ ഒരു അര്തടത് കുറിക്യാത് പദമയാണ് َحرُْف 
എന്നു അതിന് നമുക്് െക്ണം പറയയാം.

അഭ്ാസകം

1. നയാമം, കൃതി, അവ്യം എന്നിവ കവര്തിരിച്് പറയുക.

ــرٌَس - اِْحَفــْظ - َحــَمٌم -  ــُم - فَ ــٌم - ِمــْن - كَتَــَب - َوَرٌق - يُطَالِــُع - َمْحُمــوٌد - ِف - يَتََعلَّ قَلَ

اَِل - َحــَرَ - ثُــمَّ - َورََدٌة 

َي َغابًَة اَْو َحرًَجا َجِر ِف َمَكاٍن َواِحٍد ُسمِّ َمتَى اْجتََمَع َعَدٌد َعِظيٌم ِمَن الشَّ

2. ഭൂതം, ഭയാവി, ആജ് എന്നിവ കുറിക്കുന്ന കൃതികടള കവര്തിരി
ക്കുക.

فَتَــَح - كَــَسَ - نَُقــوُم - اَكََل - يَْفَهــُم - اْذَهــْب - يَْســَمُع - اِْجلِــْس - أَُشــارُِك - َشَِب - 

اِْحَفــْظ - يَْحــُرُ - قَــاَم

3. ആളകളടെയും ജന്തുക്ളടെയും വസ്തുക്ളടെയും കപരുകൾ കവര്
തിരിച് പറയുക

َغزَاٌل ِحَصانٌ  فَِريدٌ  اِبْرَاِهيمُ  اِْسَكْنَدرْ 

بُرْتَُقاٌل لَْوزٌ  كَلٌْب  ثَْورٌ  أََسدٌ 
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فَْرٌخ َصْنَوبُر  َذَهٌب  نَُحاٌس  َحِديدٌ 

ُعْصُفوٌر ُذرَةٌ  َسِعريٌ  ِحْنطَةٌ  نَْسٌ 

4. തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളിടെ നയാമങ്ങൾ എടുത്തു പറയുക

كَلْــٌب  َمــرٌَّة  َخِطــَف  ِقطَْعــَة لَْحــٍم ِمــَن الَْمْســلٍَخ َونَــزََل يَُخــوُض ِف النَّْهــِر فََنظَــَر إَِل ِظلَِّهــا 

ِف الْــَمِء َواَِذا ِهــَي اَكْــَبُ ِمــَن الَِّتــي َمَعــُه فَرََمــى الَِّتــي َمَعــُه فَانَْحــَدرَْت ُشــوَحٌة فَأََخَذتَْهــا 

ــْم يُِصبَْهــا ــِب الَْكِبــريَِة فَلَ ــُب يَْجــِري ِف طَلَ َوَجَعــَل الَْكلْ

5. തയാടഴ വരുന്ന പദങ്ങളടെ വചനം പറയുക.

كِتَاٌب َورَقَاتٌ  لَْوحٌ  ِمْسطَرَتَانِ  قَلَمٌ 

َخزَانٌَة َشبَاِبيُك  بَيٌْت  َخَبٌ  َجِريَدتَْيِ 

ُمَعلُِّموَن ُمَساِفِرينَ  ُمْستَْخِدَمانِ  َمَفاتِيحُ  بَاٌب 

أُْختَاِن رَُجلَْيِ  ِبْنتَانِ  تََلِميذُ  كِتَابَاتٌ 

6. ബഹുവചനം ഇനംതിരിച്് പറയുക

ُمَعلَِّمٌت َمثَائُِل  َشَواِرعُ  ِجَهاتٌ  ُمَهْنِدُسونَ 

َرايَاٌت اَبَْصارٌ  قَاِئَاتٌ  َحاِفِظيَ  ُمَعلُِّمونَ 

فُُصوٌل قََناِديُل  اَْرِغَفةٌ  َساَعاتٌ  اَبَْواٌب 

رَِجاٌل َمرَْض  اَْدِويَةٌ  ُعلٌَب  اَْوَلدٌ 

7. തയാടഴ വരുന്ന പദങ്ങളടെ ബഹുവചനരൂപം പറയുക

 َعالٌِم َمْزَرَعٌة طَِريٌق  ُمَعلٌِّم ثَْوٌب َصِبيٌّ َسيٌْف ُجْنٌد ِمْفتَاٌح كُرِْسٌّ

َعالٌِم َمْزَرَعٌة طَِريٌق ِمْسَمٌر بََقرٌَة ثَْوٌر َعَربٌَة َسائٌِق
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പയാഠം മൂന്ന്

വയാക്ഘെനയും പദങ്ങളം

കൃതി, നയാമം, അവ്യം എന്നിങ്ങടന പദങ്ങൾ മൂന്നിനങ്ങളില് അെ
ങ്ങുന്നുടവന്ന് നയാം കണ്ടുവകല്യാ. ഇവയില് ഒടരയാറ് പദംടകയാണ്ടുമയാത്രം 
നമുക്് പൂര്ണമയായ ഒരു ആേയം ഗ്രഹിക്കുവയാൻ കഴിയുന്നിടല്ന്ന് 
സ്പഷ്ടമയാണ്. അതയായത് പൂര്ണമയായ ഒരയാേയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് 
ഒടരയാറ് പദം നമുക്് മതിയയാകുന്നില്. പിടന്നകയയാ അതിന് നമുക്് 
ഒന്നിെധികം പദങ്ങൾ കവണ്ിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങടന നമുക്് പൂര്ണ
മയായ ഒരു ആേയം ഗ്രഹിക്യാവുന്ന തരത്ില് രകണ്യാ അതിെധികകമയാ 
പദങ്ങൾ കചര്ന്നുവരുക്യാൾ അതിന് നയാം വയാക്ം എന്നു പറയുന്നു. 
അറി) اَلَْجْهُل َضاٌر എന്നും (അറിവ് പ്കയയാജനകരമയാകുന്നു) الِْعلُْم نَاِفٌع
വില്യായ്മ കദയാഷകരമയാകുന്നു) എന്നുമുള്ള പദസമൂഹങ്ങൾ വയാക്ത്ിന് 
ഉദയാഹരണങ്ങളയാണ്. വയാക്ം എക്യാഴും കമല് പറഞ്ഞ മൂന്നിനം 
േബ്ദങ്ങളം കചര്ന്ന് ഉണ്യാകണടമന്നില്. ചിെക്യാൾ രണ്ടു നയാമങ്ങൾ 
മയാത്രം കചര്ന്ന് വയാക്മുണ്യാകും. َعِلٌّ َعالٌِم (അെി ഒരു വിദ്വയാനയാകുന്നു) 
എന്ന വയാക്ം ഇതിന് ഉദയാഹരണമയാകുന്നു. ചിെക്യാൾ ഒരു നയാമവും 
ഒരു കൃതിയും കചര്ന്നും വയാക്മുണ്യാകും. َولٌَد  (ഒരു കുട്ി നിന്നു) قَاَم 
എന്നു അതിന് ഉദയാഹരണം.

 ഇങ്ങടന പദങ്ങൾ വയാക്ഘെനയില് ഉൾട്ട്ടുവരുക്യാൾ അവ 
രണ്ിനങ്ങളയായിരിക്കും. ഉച്യാരണത്ില് അന്ത്ഭയാഗത്ിന് മയാറ്ം വരയാ
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ത്ത് ഒരിനം . ഇതിന് ٌَّمبِْني എന്നു പറയട്ടുന്നു. അന്ത്ഭയാഗത്ിന് 
മയാറ്ം വരുന്നത് മടറ്യാരിനം. ഇതിന് ُمْعرٌَب എന്നും പറയട്ടുന്നു. 
ഇതിടന അല്പം വിേദട്ടുത്യാം.

 പദങ്ങൾ വയാക്ങ്ങളില് ഉൾട്ട്് വരുക്യാൾ അവയുടെ അന്ത്
ഭയാഗം ഉച്രിക്ട്ടുന്നതില് വ്യാകരണനിയമമനുസരിച്് ചിെ കഭദ
ഗതികൾ സംഭവിക്ണടമന്നുള്ളത് അറബിഭയാഷയിടെ ടപയാതുവയായ 
ഒരു നിബന്നയയാണ്. എന്നയാല് അവയില് തയാരതകമ്ന ചുരുക്ം 
ചിെ പദങ്ങളടെ അന്ത്ഭയാഗത്ിന് ഉച്യാരണത്ില് കഭദടമയാന്നും 
വരയാടത അവ എക്യാഴും സ്ിരമയായ ഒരവസ്യില് തടന്നയിരിക്കും. 
ഇത്രം പദങ്ങടള ٌَّمبِْني സ്ിരയാന്തങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. അന്ത്ഭയാഗം 
ഉച്യാരണത്ില് സ്ിരമയായ അവസ്യിെിരിക്യാടത മയാറിടകയാ
ണ്ിരിക്കുന്ന മറ്് പദങ്ങൾക്് ُمْعرٌَب ചരയാന്തങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു. 
ഉദയാഹരണത്ിന്  ِمْن أَيَْن ِجئَْت ،  എന്നീ മൂന്നു أَيَْن الِْكتَاُب أَيَْن َذَهَب َعِلٌّ
വയാക്ങ്ങളില് വന്നിട്ടുള്ള أَيَْن എന്ന പദം കനയാക്കുക. വയാക്ങ്ങൾ 
മൂന്നും ഘെനയില് പരസ്പരം വ്ത്യാസട്ട്ിരിക്കുന്നു. എങ്ിലം ആ 
വ്ത്യാസം ടകയാണ്് അതിടറെ അന്ത്ഭയാഗത്ിന് കഭദഗതി ഒന്നും 
സംഭവിക്യാടത അതു അകയാരത്ില് തടന്ന നില്ക്കുന്നു. കനടര
മറിച്്, َمِء السَّ اَِل  نَظَرُْت  َمَء،  السَّ ْحُب  السُّ َحَجبَِت  َصاِفيٌَة،  َمُء   എന്നീ اَلسَّ
വയാക്ങ്ങളില് വന്നിരിക്കുന്ന َمُء  .എന്ന പദം പരികേയാധിക്കുക السَّ
വയാക്ഘെനയുടെ വ്ത്യാസമനുസരിച്് അതിടറെ അന്ത്ഭയാഗം ഒരി
ക്ല് ഉകയാരമയായും മടറ്യാരിക്ല് അകയാരമയായും മൂന്നയാമതു ഇകയാരമയായും 
നില്ക്കുന്നു. ഇങ്ങടന أَيَْن എന്ന പദം സ്ിരയാന്തത്ിനും َُمء  എന്ന اَلسَّ
പദം ചരയാന്തത്ിനും ഉദയാഹരണങ്ങളയാണ്.

اَلَْمبِْنيُّ َوالُْمْعرَُب

സ്ിരാന്തങ്ങളകം ചരാന്തങ്ങളകം

വയാക്ഘെനയില് ഉൾട്ട്ടുവരുന്ന പദങ്ങളില് ചിെതിടറെ അന്ത്ഭയാ
ഗം ഉച്യാരണത്ില് സ്ിരമയായ അവസ്യില് തടന്ന ഇരിക്കുടമന്നും 
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അവയില് മറ്റു ചിെതിടറെ അന്ത്ഭയാഗം വയാക്ഘെനയുടെ വ്ത്യാസ
മനുസരിച്് മയാറി മയാറി വരുടമന്നും നയാം കണ്ടു. പദങ്ങളടെ അന്ത്ഭയാഗ
ത്ിടെ ഉച്യാരണം ഇങ്ങടന സ്ിരമയായി നില്ക്കുന്നതു നയാല പ്കയാ
രത്ിെയാണ്. لَْم، لَْن، ِمْن എന്നീ പദങ്ങൾ കപയാടെ അവയുടെ അന്ത്ം 
ചിെക്യാൾ നിസ്വരത്ില് അടല്ങ്ില് സുക്കൂനില് നില്ക്കും. ،َحيُْث 

 ടന َضّم എന്നിവകപയാടെ അവയുടെ അന്ത്ം ചിെക്യാൾ نَْحُن، ُمْنُذ
അടല്ങ്ില് ഉകയാരടത് ആശ്യിച്ിരിക്കും. َّثُم لَيَْت،   എന്നിവ أَيَْن، 
കപയാടെ ഫതഹില് അടല്ങ്ില് അകയാരത്ിെയായിരിക്കും ചിെക്യാൾ 
അവയുടെ അന്ത്ം നില്ക്കുന്നത്. ചിെക്യാൾ ِب എന്നും ِل എന്നുമുള്ള 
പദങ്ങൾ കപയാടെ അവയുടെ അന്ത്ം നില്ക്കുന്നത് ടകസ്റില് അടല്
ങ്ില് ഇകയാരത്ിെയായിരിക്കും. എന്നയാല് ഒരു പദത്ിടറെ അന്ത്ം 
നിസ്വരത്ികെയാ ഉകയാരത്ികെയാ അകയാരത്ികെയാ ഇകയാരത്ികെയാ 
ഏതവസ്യില് സ്ിരമയായിരിക്ണടമന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് 
പ്കത്ക നിയമടമയാന്നും ഇല്. ഭയാഷയാഭിജ്ന്യാരുടെ എഴുത്തുകളിലം 
ഭയാഷണത്ിലം നിന്ന് ആ വക പദങ്ങൾ മനസ്ിെയാക്ിടക്യാള്ളുക 
എന്നതയാണ് അതിനുള്ള ഏകമയാര്ഗം. ഉദയാഹരണത്ിന് لَْم എന്ന 
പദത്ിടറെ അന്ത്ം നിസ്വരത്ില് ആയിരിക്ണടമന്ന് എങ്ങടന 
അറിഞ്ഞു? അത് ഉകയാരത്ികെയാ മകറ്ടതങ്ിലം സ്വരത്ികെയാ അവ
സയാനിച്കൂകെ? എന്ന് ഒരയാൾ കചയാദിക്കുന്നുടവന്ന് വിചയാരിക്കുക. 
അക്യാൾ അതിന്, ആ േബ്ദം അഭിജ്ന്യാര് അപ്കയാരം എഴുതു
കയും ഉച്രിക്കുകയും ടചയ്തുവരുന്നതയായിട്യാണ് നയാം കയാണുന്നത്. 
മടറ്യാരു പ്കയാരത്ില് അതിടന അവര് എഴുതിക്ണ്ിട്ില്, ഉച്രിച് 
കകട്ിട്ടുമില് എന്നു മയാത്രമയാണ് മറുപെി പറയുവയാനുള്ളത്. അതുടകയാണ്് 
സ്ിരയാന്തപദങ്ങൾ ഇന്നടതയാടക് എന്നറിയുന്നത് പരിചയംടകയാണ്് 
കവണ്തയാകുന്നു. എന്നയാല് അതത്ര പ്യയാസമുള്ള ഒരു കയാര്വുമല്. 
ചരയാന്തപദങ്ങടള അകപക്ിച്് എണ്ത്ില് സ്ിരയാന്തപദങ്ങൾ 
വളടര കുറവയാകുന്നു. അവ പ്ധയാനമയായും ആറ് ഇനങ്ങളില് അെങ്ങുന്നു.
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സ്ിരാന്തപദങ്ങള്

 അടല്ങ്ില് ഭയാവികയാെ ُمَضاِرُع ,കൾ അടല്ങ്ില് അവ്യങ്ങൾ َحرُْف
കൃതികൾ ഒഴിച്ള്ള കൃതികൾ നയാമങ്ങളില് َُضَمئِر അടല്ങ്ില് സര്വ
നയാമങ്ങൾ, أَْسَمُء الَْمْوُصوِل അടല്ങ്ില് വ്കപക്കനയാമങ്ങൾ, أَْسَمُء 

ِْط ,അടല്ങ്ില് വികവചകസര്വനയാമങ്ങൾ اْلَِشارَِة  അടല്ങ്ില് أَْسَمُء الشَّ
പയാക്ികനയാമങ്ങൾ ഇടതയാടക് സ്ിരയാന്തേബ്ദങ്ങളയാകുന്നു.

കൃതി, നയാമം, അവ്യം എന്നു പദങ്ങൾ ടപയാതുവില് മൂന്നു വിഭയാഗ
മയാടണന്ന് നയാം കണ്ടുവകല്യാ. അവയില് അവ്യങ്ങടളല്യാം സ്ിരയാന്ത
ങ്ങളയാകുന്നു. അവ്യേബ്ദങ്ങൾ അവയില് ഓകരയാന്നിലം അെങ്ങുന്ന 
അക്രങ്ങളടെ എണ്മനുസരിച്് അഞ്ച് ഇനങ്ങളയായിരിക്കുന്നു.

1. ഒറ് അക്രം ടകയാണ്ടുള്ളത്

ُم، اَلَْواُو ُي، اَلَْفاُء، اَلَْكاُف، اَللَّ اَلَْهْمزَُة، اَلْبَاُء، اَلتَّاُء، السِّ

2. രണ്ക്രമുള്ളത്

اَْل اَْم أَْن إِْن بَْل قَْد أَْو َهْل

3. മൂന്നക്രമുള്ളത്

 َسْوَف َعَل لَيَْت نََعْم إَِذا اََل اَِل اِنَّ

4. നയാെക്രമുള്ളത്.

 لََعلَّ ا اِمَّا َحتَّى كَأَنَّ  اَمَّ اِْذَما اِلَّ

5. അഞ്ചക്രമുള്ളത്.

َا  لَِكنَّ َا  اَنَّ اِنَّ

കൃതികളില് ഭൂതകയാെത്ിനും ആജ്യ്ക്കുമുള്ള രൂപങ്ങൾ സ്ിരയാന്ത
ങ്ങളയാകുന്നു. ഭൂതകയാെരൂപങ്ങളടെ അന്ത്ം അകയാരത്ിലം ആജ്യാ
രൂപങ്ങളടെ അന്ത്ം നിസ്വരത്ിലം സ്ിരമയായിരിക്കും. കൃതികളടെ 
ഭയാവികയാെരൂപങ്ങൾ സയാമയാകന്ന ചരയാന്തങ്ങളയാകുന്നു. നയാമങ്ങളില് 
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സര്വനയാമങ്ങളയായും വ്കപക്കനയാമങ്ങളയായും വികവചകസര്വനയാ
മങ്ങളയായും പയാക്ികനയാമങ്ങളയായും ഉള്ള ചുരുക്ം ചിെ േബ്ദങ്ങടളയാ
ഴിടക കേഷിക്ന്നവടയല്യാം ചരയാന്തങ്ങളയാകുന്നു.

സര്വനാൈങ്ങള് • َمئُِر اَلضَّ

أَنَا نَْحُن أَنَْت اَنِْت أَنْتُْم أَنْتَُم أَنُْتَّ ُهَو ِهَي ُهَم ُهْم ُهــنَّ

 اِيَّاُه اِيَّاَها اِيَّاُهــَم اِيَّاَي اِيَّانَا اِيَّاَك اِيَّاِك اِيَّاكَُم اِيَّاكُْم اِيَّاكُنَّ

اِيَّاُهْم اِيَّاُهنَّ

ഈ സര്വനയാമങ്ങൾ എഴുത്ില് മറ്റു പദങ്ങകളയാെ് കചരയാടത വിട്ടു
നില്ക്കുന്നവയയാകുന്നു. ഇനി അവയില് മടറ്യാരു ഗണമുണ്്. അവ 
എഴുത്ില് മറ്റു േബ്ദങ്ങകളയാെ് കചര്ന്നു നില്ക്കും. അവയില് ചിെത് 
തയാടഴ കചര്ക്കുന്നു.

 ْي نَا  ُه ُهَم ُهْم َها ُهنَّ َك كَُم كُْم ِك كُنَّ

വ്പപക്ഷകനാൈങ്ങള് •  أَْسَمُء الَْمْوُصوِل

ِت اَلَِّذي اَلَِّتي اللََّذاِن اَللَّتَاِن اَلَِّذيَن اَللَّ

വിപവചകസര്വനാൈങ്ങള് •  أَْسَمُء اْلَِشارَِة

َهَذا َهِذِه َهَذاِن َهاتَاِن َهؤُلَِء

പാക്ഷികനാൈങ്ങള് • ِْط اَْسَمُء الشَّ

 َحيْثَُم كَيَْفَم أَيُّ َمْن َما َمْهَم َمتَى اَيَّاَن أَيَْن أَنَّ

അഭ്ാസകം

1. പദങ്ങളടെ അന്ത്ത്ിന് ഉച്യാരണത്ില് മയാറ്ം വരികയും വരയാ
തിരിക്കുകയും ടചയ്യുന്നതിടന ആശ്യിച്് അവ എത്ര ഇനങ്ങ
ളയായിരിക്കുന്നു?
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 അടല്ങ്ില് ُمْعرٌَب ?അടല്ങ്ില് സ്ിരയാന്തം എന്നയാടെന്തയാണ് َمبِْنيٌّ .2
ചരയാന്തം എന്നയാടെന്ത്?

3. തയാടഴ വരുന്ന പദങ്ങളില് സ്ിരയാന്തമയായും ചരയാന്തമയായും ഉള്ളവ
ടയ കവര്തിരിച് പറയുക:

 َعَل ُهَو َمْن َهْل قََعَد تَبَارََك اَلَِّذي ِب يٌَد ُملٌْك ُه كُلُّ

يَطْلُُب اَلَِّتي َسَهَر َهَذا ِعلٌْم أَنَْت أََدٌب أُولَِئَك

4. തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളിലള്ള ചരയാന്തവും സ്ിരയാന്തവുമയായ 
പദങ്ങടള ടവകവേടറ എടുടത്ഴുതുക:

َهــاُت ُمَدبِّــرَاُت الَْمَنازِِل. َوُهــنَّ نظَــاُم الَْعائَِلِت َوَعلَيِْهــنَّ اْلِْعِتــَمُد ِف تَْهِذيــِب  اَْلُمَّ

ُهــَم  َوأََدبُــَك  اْلَبَْناِء. ِعلُْمــَك  تَْرِبيَــُة  َحُســَنْت  َهــؤَُلِء  تَْرِبيَــُة  َحُســَنْت  فَــاَِذا  اْلَطَْفــاِل 

الَْخَصلَتَــاِن اللَّتَــاِن تَُســوُد ِبِهــَم.
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പയാഠം നയാെ്

اَنَْواُع اْلِْعرَاِب - املعرب

ചരയാന്തതയുടെ ഇനങ്ങൾ

സ്ിരയാന്തപദങ്ങടള്റ്ി കമല് ടചയ് വിവരണംടകയാണ്് വയാക്
ഘെനയുടെ വ്ത്യാസമനുസരിച്് അന്ത്ഭയാഗത്ിന് വ്ത്യാസം 
സംഭവിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കൃതികളിലം നയാമങ്ങളിലം ഉൾട്ട്വയയാ
ടണന്നും അവ്യങ്ങളയായ േബ്ദങ്ങടളല്യാം സ്ിരയാന്തങ്ങളയാടണന്നും 
കയാണയാവുന്നതയാണ്. അതിനയാല് കേഷിച് േബ്ദങ്ങളടെ അന്ത്ത്ിനു
ണ്യാകുന്ന മയാറ്ടത് സംബന്ിച് അവസ്കടള്റ്ിയയാണ് നമുക്് 
ഇനി അറിയുവയാനുള്ളത്.

ُكوُن ُة، اَلَْفتََحُة، اَلَْكَسَُة، السُّ مَّ എന്നിവ ടകയാണ്യാണകല്യാ പദങ്ങ اَلضَّ
ളടെ അന്ത്ങ്ങൾക്് മയാറ്മുണ്യാകുന്നത്. മയാറ്ം َُّضم ടകയാണ്യാകുക്യാൾ 
അതിന് رَفَُع എന്നും ഫതഹുടകയാണ്യാകുക്യാൾ അതിന് نَْصُب എന്നും 
ടകസറുടകയാണ്യാകുക്യാൾ അതിന് َُّجر എന്നും സുക്കൂൻ ടകയാണ്യാകു
ക്യാൾ അതിന് َجزُْم എന്നും കപര് പറയട്ടുന്നു. ഇങ്ങടന ഉച്യാരണ
ത്ില് േബ്ദങ്ങളടെ അന്ത്ത്ിനുണ്യാകുന്ന മയാറ്ം അഥവയാ ചരയാന്തത 
റഫ്അ്, നസ്ബു, ജര്റ്, ജസ് മ് എന്നു നയാല പ്കയാരത്ിെയാകുന്നു. 
، ُسُكون ، فَتَُح، كَْسُ  എന്നിവ ചരയാന്തതടയ കുറിക്കുന്ന അെിസ്യാന َضمُّ
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ചിഹ്നങ്ങളയാണ്. ഈ അെിസ്യാന അെയയാളങ്ങൾ അനുസരിച്് പദ
ങ്ങളടെ അന്ത്ം യഥയാക്രമം ഉകയാരമയായും അകയാരമയായും ഇകയാരമയായും 
നിസ്വരമയായും മയാറുന്നു.

കമല് പറഞ്ഞ നയാെിനം മയാറ്ങ്ങളില് ജര്റ് കൃതികളിലം ജസ് മ് 
നയാമങ്ങളിലം വരുന്നതല്.

ദ്ിവചനത്ിന്റെയകം  
ദൃഢബഹുവചനത്ിന്റെയകം ഉച്ാരണകം

റഫ്അ് ടചയ്യുന്നതിന് َُّضم ഉം നസുബ് ടചയ്യുന്നതിന് فَتَُح ഉം ജര്റ്  
ടചയ്യുന്നതിന് ُكَْس ഉം ജസ് മ് ടചയ്യുന്നതിന് ُسُكوُن ഉം അെയയാ
ളങ്ങളയാടണന്ന് പറഞ്ഞുവകല്യാ. അതയായത് പദങ്ങളടെ അന്ത്ം 
ഉച്രിക്ട്ടുന്നത് ഉകയാരത്ികെയാ അകയാരത്ികെയാ ഇകയാരത്ികെയാ 
അകതയാ അതു നിസ്വരത്ികെയാ എങ്ങടന കവണടമന്നു കയാണിക്കുന്ന 
ചിഹ്നങ്ങളയാണ് അവ. അവയ്ക് َحرْكَُة അടല്ങ്ില് സ്വരചിഹ്നം എന്ന് 
കപര് പറയുന്നു. കമല്്റഞ്ഞ നയാല ചിഹ്നങ്ങളം അെിസ്യാനചിഹ്ന
ങ്ങളയാണ്. എന്നയാല് ചിെ േബ്ദങ്ങളില് ഈ ചിഹ്നങ്ങൾക്കു പകരം 
അവയുടെ പിരിവുകൾ എന്നു പറയട്ടുന്ന ചിെ ചിഹ്നങ്ങൾ വരും. 
അവടയ്റ്ി ചുവടെ വിവരിക്കുന്നു.

ദ്വിവചനേബ്ദങ്ങളില് َُّضم അടല്ങ്ില് ഉകയാരചിഹ്നത്ിനു പകരം 
അെിഫ് ചിഹ്നമയായി വരും.

ഉദയാ: ഇവിടെ രണ്യാളകൾ വന്നു. َحَرَ ُهَنا رَُجَلِن

ഫതഹിന് അടല്ങ്ില് അകയാരചിഹ്നത്ിനും ടകസറിന് അടല്
ങ്ില് ഇകയാരചിഹ്നത്ിനും പകരം അവയില് യയാഅ് വരും.

ഉദയാ: ആ രണ്യാളകടള ഞയാൻ ബഹുമയാനിച്. ِاَكْرَْمُت الرَُّجلَْي

ആ രണ്യാളകളടെ കനര്ക്കു ഞയാൻ കനയാക്ി. ِنَظَرُْت اَِل الرَُّجلَْي

َسالٌِم ُمَذكٍَّر   അടല്ങ്ില് പുല്ിംഗദൃഢബഹുവചനത്ില് َجْمُع 
ഉകയാരചിഹ്നമയായ َُّضم നു പകരം و ചിഹ്നമയായി വരും. അപ്കയാരം 
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തടന്ന അതില് അകയാരചിഹ്നമയായ ഫതഹിനും ഇകയാരചിഹ്നമയായ 
ടകസറിനും പകരം ي അെയയാളമയായിവരും.

ഉദയാ: അദ്്യാപകര് പുറട്ട്ടു. َخَرَج الُْمَعلُِّموَن

ഞയാൻ അദ്്യാപകകരയാെ് യയാത്ര പറഞ്ഞു. َودَّْعُت الُْمَعلِِّمَي

ഞയാൻ അദ്്യാപകന്യാടര കനയാക്ി. نَظَرُْت اَِل الُْمَعلِِّمَي

അടല്ങ്ില് സ്തീെിംഗദൃഢവചനത്ില് അകയാര َجْمُع ُمؤَنٍَّث َسالٌِم
ചിഹ്നമയായ ഫതഹിനു പകരം ഇകയാരചിഹ്നമയായ ടകസറ് അെയയാള
മയായിരിക്കും.

ഉദയാ: ഞയാൻ ടചെികൾ നട്ടു. َغرَْسُت َشَجرَاٍت

സ്തീെിംഗദൃഢവചനത്ിടെ റഫ്ഇനും നസ്ബിനും ഉള്ള അെ
യയാളങ്ങളയാടണങ്ില് അവ അെിസ്യാനചിഹ്നങ്ങളയായ َُّضم ഉം فَتَُح 
ഉം തടന്നയയാണ്.*

ഉദയാ: കയായ്കൾ പയാകമയായി. اَيَْنَعِت الثََّمرَاُت

ഞയാൻ മറ്റു ചിെ ടചെികൾ ടകയാണ്ടുവന്നു. ِجئُْت ِبَشَجرَاٍت اُْخَرى

ശിഥിലാന്തകൃതിയന്െ ഉച്ാരണകം

േിഥിെയാക്രങ്ങൾ അടല്ങ്ില് ُحُروُف الِْعلَِّة എന്നും ദൃഢയാക്രങ്ങൾ 
അടല്ങ്ില് ِحيِح الصَّ എന്നും അക്രങ്ങൾ രണ്ടു ഗണങ്ങളയാ ُحُروُف 
ടണന്ന് ആദ്ം പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. അെിഫ്, വയാവ്, യയാഅ് എന്നീ മൂന്ന
ക്രങ്ങൾക്യാണ് േിഥിെയാക്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്. കേഷിച് 
അക്രങ്ങൾ ദൃഢയാക്രങ്ങടളന്ന് വിളിക്ട്ടുന്നു.

അെിഫ്, വയാവ്, യയാഅ് എന്നീ അക്രങ്ങളില് ഏടതങ്ിലടമയാ
ന്നില് ഒരു കൃതി അവസയാനിച്ിരുന്നയാല് അതിന് اَلِْفْعُل الُْمْعتَلُّ اْلِخُر 
േിഥിെയാന്തകൃതി എന്ന് പറയുന്നു.

 എന്നീ കൃതികൾ  يَْخَش يَْسَعى يَْدُعو يَْسُمو يَْرِمي يَْعِص
ഉദയാഹരണങ്ങളയാണ്.

* അനുബന്ം 14-യാം വകു്് കനയാക്കുക.



31

 ഇങ്ങടന േിഥിെയാന്തങ്ങളയായി വരുന്ന ഭയാവികയാെ കൃതികടള 
ജസ് മ് ടചയ്യുന്നത് അെിസ്യാനചിഹ്നമയായ സുക്കൂൻ ടകയാണ്ല്. 
പിടന്നകയയാ അവയുടെ അന്ത്ത്ിലള്ള േിഥിെയാക്രടത് കെയാ
പി്ിക്കുന്നതുടകയാണ്യാകുന്നു.

എന്നിവ ഉദയാഹരണങ്ങ لَْم نَْخَش لَْم يَْسَع لَْم يَْدُع لَْم يَرِْم لَْم يَْعِص
ൾ. ഇങ്ങടനയുള്ള കൃതികൾ നസ്ബ് ടചയ്യുന്നതും റഫ്ഉ ടചയ്യുന്നതും 
അെിസ്യാന അെയയാളങ്ങളയായ فَتَُح ഉം َُّضم ഉം ടകയാണ്് തടന്നയയാണ്. 
എന്നയാല് അെിഫില് ഫതഹ് ടവളിട്ടുന്നതു അസയാദ്്മയാകയയാല് 
അത് അവിടെയുടണ്ന്ന് സങ്ല്പിക്ട്ടുന്നു. അപ്കയാരം തടന്ന 
 അെിഫില് ടവളിട്ടുന്നത് അസയാദ്്മയാകയയാലം വയാവിലം َضمُّ
യയാഇലം ടവളിട്ടുന്നത് പ്യയാസമയാകയയാലം അതും ആ സ്യാന
ങ്ങളില് ഉടണ്ന്ന് സങ്ല്പിക്ട്ടുന്നു.

اَْلَفَْعاُل الَْخْمَسة

കൃതിപഞ്ചകത്ിന്റെ ഉച്ാരണകം

കൃതിയുടെ ഭയാവികയാെരൂപങ്ങളില് تَْفَعَلِن  എന്നിവ കപയാടെ يَْفَعَلِن 
ദ്വിവചനടത്ക്കുറിക്കുന്ന അെിഫ് കചര്ന്നുവരുക്യാഴും يَْفَعلُوَن تَْفَعلُوَن 
എന്നിവ കപയാടെ ബഹുവചനടത് കുറിക്കുന്ന വയാവ് കചര്ന്നു വരുക്യാ
ഴും تَْفَعلَِي എന്നതുകപയാടെ സ്തീെിംഗം, ഏകവചനടത് കുറിക്കുന്ന 
യയാഅ് കചര്ന്നു വരുക്യാഴും ഉള്ള അവയുടെ രൂപങ്ങൾക്് ഒന്നയായി 
 .അടല്ങ്ില് കൃതിപഞ്ചകം എന്നു കപര് പറയട്ടുന്നു اَْلَفَْعاُل الَْخْمَسة
ഈ രൂപത്ിലള്ള കൃതികൾ റഫ്ഉ ടചയ്ട്ടുന്നത് കമലദ്രിച് ഉദയാ
ഹരണങ്ങളില് കയാണയാവുന്നതുകപയാടെ അവയിടെ  ‘നൂൻ’ ടകയാണ്യാ
കുന്നു. അതയായത് َُّضم നു പകരം അവയില് ‘നൂൻ’ നില്ക്കുന്നു. അവ 
നസ്ബ് ടചയ്ട്ടുക്യാഴും ജസ് മ് ടചയ്ടപടുക്യാഴും ഫതഹിനും 
സുക്കൂനിനും പകരം നൂൻ കെയാപി്ിക്ട്ടുകയും ടചയ്യുന്നു.

റഫ്അ്: الرَُّجَلِن يَْكتُبَاِن أَنْتَُم تَْكتُبَاِن الرَِّجاُل يَْكتُبُوَن أَنْتُْم تَْكتُبُوَن

أَنِْت تَْكتُِبَي
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നസ്ബ്: اَْن يَْكتُبَا لَْن تَْكتُبَا لَْن يَْكتُبُوا لَْن تَْكتُبُوا لَْن تَْكتُِبي

ജസ് മ്: لَْم يَْكتُبَا لَْم تَْكتُبَا لَْم يَْكتُبُوا لَْم تَْكتُبُوا لَْم تَْكتَِبي

കമല് ടചയ് വിവരണങ്ങൾടകയാണ്് അറബിഭയാഷയില് ഒരു േബ്ദ
ത്ിടറെ അന്ത്ം ചിെക്യാൾ ഉകയാരമയായും ചിെക്യാൾ അകയാരമയായും 
ചിെക്യാൾ ഇകയാരമയായും ഉച്രിക്ട്ടുടമന്നും ചിെക്യാൾ അത് 
നിസ്വരമയായിരിക്കുടമന്നും നമുക്് കയാണയാൻ സയാധിക്കും. ഉദയാഹ
രണത്ിന് നമുക്് َُّعِل എന്ന പദം എടുക്യാം. ُشَجاٌع  എന്ന َعِلٌّ 
വയാക്ത്ില് അതു വയാക്ഘെനയനുസരിച്് റഫ്ഇല് അടല്ങ്ില് 
ഉകയാരത്ില് അവസയാനിക്കുന്നു. اِنَّ َعلِيًّا فَِصيٌح എന്ന വയാക്ത്ിടെ 
ഘെനയനുസരിച്് അത് നസു്ബില് അടല്ങ്ില് അകയാരത്ിെയാണ് 
അവസയാനിക്കുന്നത്. بُْستَاٌن  എന്ന വയാക്ത്ിെയാകടട് അതു لَِعِلٍّ 
ജര്റില് അടല്ങ്ില് ഇകയാരത്ിലം അവസയാനിക്കുന്നു.

ഇങ്ങടന കമല് കയാണിച് വയാക്ങ്ങളില് َُّعِل എന്ന പദത്ിടറെ 
അന്ത്ം ഒരിക്ല് ഉകയാരത്ിലം മടറ്യാരിക്ല് അകയാരത്ിലം മൂന്നയാ
മത് ഇകയാരത്ിലം ഉച്രിക്ട്െണടമന്ന് വന്നത് എന്തുടകയാണ്യാ
ടണന്ന് ഒരയാൾ കചയാദിച്യാല്, വയാക്ഘെനയുടെ സ്വഭയാവമനുസരിച്് 
അതിടറെ അന്ത്ം അപ്കയാരം മയാറി മയാറി ഉച്രിക്ട്െണടമന്നുള്ളത് 
അറബിഭയാഷയിടെ നിയമമയാടണന്നും അതനുസരിച്ല്യാടത ഉച്രി
ക്ട്ടുന്നത് ടതറ്യാടണന്നുമയാണ് അതിന് സമയാധയാനം. അതിനയാല് 
വയാക്ങ്ങളില് ചരയാന്തപദങ്ങളടെ അന്ത്ം മയാറി മയാറി േരിയയായി 
ഉച്രിക്ട്ടുന്നത് ഇന്നയിന്ന സ്യാനങ്ങളില് ആയിരിക്ണടമന്നു
ള്ളതു സംബന്ിച്് അറബിഭയാഷയില് പ്കത്കം നിബന്നകളണ്്. 
അവയനുസരിച്ള്ള ചിെ പ്കത്ക സ്യാനങ്ങളിെല്യാടത േബ്ദയാന്ത്
ങ്ങളടെ ഉച്യാരണത്ില് യകഥഷ്ടം വ്ത്യാസം വരുത്തുന്നത് േരിയല്. 
റഫ്ഇല് അതു ഉച്രിക്ട്ടുന്നതിന് ചിെ പ്കത്ക സ്യാനങ്ങളണ്്. 
നസ്ബില് ഉച്രിക്ട്ടുന്നതിന് ചിെ പ്കത്ക സ്യാനങ്ങളണ്്. 
അപ്കയാരം തടന്ന ജസ്ിനും ജര്റിനും ചിെ പ്കത്ക സ്യാനങ്ങളണ്്. 
പിടന്ന നയാമങ്ങളില് റഫ്ഉം നസ്ബും ജര്റും വരും. ജസ് മുടകയാണ്ടുള്ള 
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മയാറ്ം അതിെില്. കൃതികളില് റഫ്ഉം നസ്ബും ജസ് മും വരുന്നു. 
ജര്റു ടകയാണ്ടുള്ള മയാറ്ം അതില് ഇല്. അറബിഭയാഷ േരിയയായി വയാ
യിക്കുകയും എഴുതുകയും ടചയ്യുന്നതിന് ഈ പ്കത്കസ്യാനങ്ങടള 
സംബന്ിച്് അറിവ് ആവേ്മയാകുന്നു.

അഭ്ാസകം

1. സ്ിരയാന്തപദങ്ങളടെ അന്ത്ം ഉച്യാരണത്ില് എത്ര അവസ്
കളില് സ്ിരമയായിരിക്കും?

2. സ്ിരയാന്തപദങ്ങളില് ഇന്നതിടറെ അന്ത്ം ഇന്ന ഉച്യാരണ
ത്ില് സ്ിരമയായിരിക്ണടമന്ന് അറിഞ്ഞുടകയാള്ളുന്നതിന് 
വല് നിയമവും ഉകണ്യാ?

3. തയാടഴ കയാണുന്ന നയാമങ്ങളടെ അന്ത്ത്ിന് നസ്ബു ടചയ്യുക:

ُغَلم َعالُِموَن َولِيَدات َمَساِجُد اَلَْحرُّ نَْهرَاِن ُمَساِفُروَن ُذوالُْمُرَؤِة

اِكِْتَشافَاِن َجِديَداِن َمَفاتِيُح َشَجرَاٌت أَُخو اَْسَفاٍر أَبُوا الَْحارِِس كَاتِبُوَن

قَاِدُموَن َعاِمَلٌت َعالَِمٌة َدائِرَتَاِن

4. തയാടഴ വരുന്ന കൃതികൾക്് ആദ്ം നസ്ബ് ടകയാണ്ടും പിടന്ന 
ജസ് മു ടകയാണ്ടുമുള്ള ഉച്യാരണം ടകയാടുക്കുക:

يَْذكُُروَن نَْجتَِمُع تَُقوَماِن يَْقتَِني تَْسَعى تَْخُرِجَي يَْسُمو يَُســوَداِن

ِن ُخلُوَن تَْدُعو يَُزوَراِن تَْكتُِبَي يَْخَش يَبَْقى تَْرُجو تَْرتَِفَعــا يَْد

يَْنَصِفُوَن تَْذَهِبَي يَْقَنُع تَْعتَِدي

5. തയാടഴ ടകയാടുത്ിരിക്കുന്ന നയാമങ്ങളടെ അന്ത്ത്ിന് നസ്ബിന് 
പകരം ജര്റിടറെ ഉച്യാരണം ടകയാടുക്കുക:

 َراِحَلٍت  َذاالِْعلِْم َذاِهِبَي زَائِرَتَْيِ  كِتَابَْيِ  َمَحاِســَن كَوْكَبَْيِ بَابَْيِ

 اَلُْمْؤِمِنَي َهاَمِة اَلَْجنَّتَْيِ اَبَاالَْمَكارِِم اََخاالشَّ
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പയാഠം അഞ്ച്

َمَواِضُع اِْعرَاِب الِْفْعِل

കൃതിയുടെ അന്ത്ത്ിനു മയാറ്ം 
സംഭവിക്കുന്ന സ്യാനങ്ങൾ

വയാക്ങ്ങളില് ചരയാന്തപദങ്ങളടെ അന്ത്ം നയാല പ്കയാരത്ില് 
ഉച്രിക്ട്ടുടമന്നും അവയില് കൃതികളടെ അന്ത്ത്ിന് നസ്ബു, 
ജസ് മു, റഫ്അ് എന്നു മൂന്ന് പ്കയാരത്ില് മയാറ്ംവരുടമന്നും മു്് 
പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കൃതികളില് സംഭവിക്കുന്ന ഈ മൂന്നു വക മയാറ്ങ്ങൾ 
ഏകതതു സ്യാനങ്ങളിെയാടണന്ന് പറയുന്നു.

1.  നസ്ബു്

കൃതി നസ്ബു ടചയ്ട്ടുന്നതു നയാെ് സ്യാനങ്ങളിെയാണ്. നസ്ബിടറെ 
ഹറുഫകൾ എന്നു വിളിക്ട്ടുന്ന ْاَْن لَْن اًِذا َك എന്ന നയാെ് 
അവ്യേബ്ദങ്ങളില് ഏടതങ്ിലം ഒന്ന് ഒരു വയാക്ത്ില് കൃതിക്് 
മു്് വന്നയാല് അതിന് നസ്ബു് ടചയ്ട്ടും.

നീ ജയിക്കുന്നത് എനിക്് സകന്തയാഷകരമയാണ് أَْن – يَُسُِّن اَْن تَْنَجَح

അെസൻ ഉയര്ച് പ്യാപിക്കുകയില്. لَْن – لَْن يَُسوَد الَْكْسَلِن
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എന്നയാല് നീ കമന് പ്യാപിക്കും. اًِذا – اًِذا تَبْلَُغ الَْمْجَد

(ഞയാൻ പരിശ്മിക്കും എന്നു പറഞ്ഞവകനയാെ് ഉത്രമയായി)

പഠിക്കുന്നതിനയായി ഞയാൻ വന്നു. َكْ - ِجئُْت َكْ اَتََعلََّم

അഭ്ാസകം

തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളില് ഫതഹ് (അകയാരം) ടകയാണ്ടും ‘നൂൻ’ 
കെയാപി്ിച്ടകയാണ്ടും നസ്ബു ടചയ്ിരിക്കുന്ന കൃതികടള കവര്തി
രിച്് പറയുക.

بَاَحَة. اِْحَفظَا الِْعلَْم َكْ تَُفوزَا ِبالنََّجاِح أُِريُد اَْن أُْحِسَن السِّ

اِتَْعبُوا ِف َشباِبُكْم َكْ تَْحِصلُوا َعَل الرَّاَحِة ِف َشيُْخوَخِتُكْم

لَْن يَْنَدَم َمْن تََعلََّق ِبالِْحْكَمِة ِف اَْعَملِِه

َل يَُجوُز لِْلِنَْساِن اَْن يَْجلَِس ِف َمْجَرَي الَْهَواِء

ْوِم يَِجُب اَْن تَُصوُموا ِف اْلَيَّاِم الَْمُْموِر ِفيَها ِبالصَّ

اَِذْن يَِصحَّ بََدنَُك )تجيب بذلك من قال: ساعتاد التتبكري ايل النوم(

اَِذْن يَْضُعَف بََصَُه )تجيب بذلك من قال: يقرأ ف الضوء الضعيف(

لَْن يُِصيَب َخرْيًا َمْن يَُعاِشُ اْلَْشَاَر

يَأُْمُروَن ِبالَْخرْيِ ُدوَن اَْن يَْنَسْوا اَنُْفَسُهْم

2. ജസ് ൈ്

കൃതി പതിനയാറ് സ്യാനങ്ങളില് ജസ് മ് ടചയ്ട്ടും. ഒരു വയാക്
ത്ില് തയാടഴ പറയുന്ന േബ്ദങ്ങളില് ഏടതങ്ിലടമയാന്ന് കൃതിക്് 
മു്് വന്നയാല് അത് ജസ് മ് ടചയ്ട്ടുന്നതയാകുന്നു.

النَّاِهيَِة اِْن اِْذَما َمْن َما َمْهَم َمتَــى اْلَْمــِر َل  لَْم لَــَم َلُم 

 َحيْثَُم كَيَْفَم أَيُّ أَيَّاَن أَيَْنَم أَنَّ
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ഈ പദങ്ങൾ രണ്ടു ഗണങ്ങളയാണ്. ‘െം’, ‘െമ്മയാ’, ‘െയാമുല്അംറ് ’, 
‘െന്നയാഹിയ’ എന്ന നയാെ് അവ്യങ്ങൾ കചര്ന്നുള്ള ഒരു ഗണം ഒരു 
കൃതിടയ ജസ് മു ടചയ്യുന്നതയാണ്.

യയാടതയാരയാളം കപയായില്. لَْم - لَْم يَْذَهْب أََحٌد

അവൻ വയായന പഠിച്. لَمَّ - تََعلََّم الِْقرَاَءَة َولَمَّ يَْكتُْب

എന്നയാല് അവൻ എഴുതുകയില്.

ഓകരയാ മനുഷ്നും അവടറെ ُه َلُم اْلَْمِر - لِيَلْزَْم كُلُّ اِنَْساٍن َحدُّ

അതിര്ത്ി പയാെിക്ടട്

അല്യാഹുവിടറെ കയാരുണ്ടത് َل النَّاِهيَة - َل تَيْأَْس ِمْن رَْحَمِة ِهللا

കുറിച്് നീ നിരയാേട്െരുത്

കേഷിക്കുന്ന പന്തണ്് േബ്ദങ്ങൾ കചര്ന്നുള്ള രണ്യാമടത് ഗണം 
രണ്് കൃതികടള ജസ് മു ടചയ്യുന്നവയയാണ്. ഇവയില് اِْن، اِْذَما എന്ന 
രടണ്ണ്ം അവ്യങ്ങളം കേഷിച്വ പയാക്ികനയാമങ്ങളം (اَْسَمُء 

ِْط .ആകുന്നു (الشَّ

നീ മെി കയാണിക്കുടമങ്ില് നിനക്്  ْاِْن - اِْن تَْكَسْل تَْخَس

നഷ്ടം വരും

പഠിക്കുകന്തയാറും നീ പുകരയാഗമിക്കും ْم اِْذَما - اِْذَما تَتََعلَّْم تَتََقدَّ

ഒരുവൻ അകന്വഷിച്യാല് അവൻ  َمْن - َمْن يَطْلُْب يَِجْد

കടണ്ത്തും

ടചറു്ത്ില് നീ َِغِر يَْنَفْعَك ِف الِْكَب َما - َما تَتََعلَّْم ِف الصِّ

എടതങ്ിലം പഠിച്യാല് പ്യായമയായ അവസ്യില്  
നിനക്് അത് ഉപകരിക്കും.

നീ മറച്വയ്ക്കുന്നതു എന്തയായയാലം َمْهَم - َمْهَم تُبِْطْن تُظِْهرُْه اْلَيَّاُم

കയാെം അതുടവളിട്ടുത്തും
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നിടറെ ഹൃദയം  َمتَى - َمتَى يَْصلُْح قَلْبَُك تَْصلُْح َجَوارُِحَك  
നന്നയാവുക്യാൾ നിടറെ അവയവങ്ങളം നന്നയാവും

നിടറെ അന്തരംഗം  يرَتَُك تُْحَمْد ِسريَتَُك أَيَّاَن - اَيَّاَن تَْحُسْن َسِ

നന്നയാവുക്യാൾ നിടറെ ചരിതം സ്തുതിക്ട്ടും

നീ എകങ്ങയാട്് തിരിഞ്ഞയാലം ْه تَُصاِدْف ِرزْقََك اَيَْنَم - اَيَْنَم تَتََوجَّ

നിടറെ ആഹയാരം വന്നു കിട്ടും

പണക്യാരൻ എകങ്ങയാട്ടു اَنَّ - اَنَّ يَْذَهْب َصاِحُب الَْمِل يُْكرَْم

കപയായയാലം ബഹുമയാനിക്ട്ടും

നീ കനടര നില്ക്കുന്നത്  رْلََك اهلُل نََجاًحا َحيْثَُم - َحيْثَُم تَْستَِقْم يَُقدِّ

എവിടെ ആയയാലം അവിടെ നിനക്്  
അല്യാഹു രക്യ്ക് കഴിവ് നല്കും

നീ എപ്കയാരമയായിരിക്കുകമയാ كَيَْفَم - كَيَْفَم تَُكْن يَُكْن قَِريُنَك

അപ്കയാരം നിടറെ ബന്ധുവും ആയിരിക്കും.

കനതയാവ് ബഹു اَيُّ - اَيُّ اِنَْساٍن يَْحَتِْمُه الرَّئِيُس يَْحَتِْمُه الَْمرُْءوُس

മയാനിക്കുന്ന മനുഷ്ൻ ആരയായയാലം അയയാടള  
അനുയയായിയും ബഹുമയാനിക്കും

അഭ്ാസകം

1. തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളില് സുക്കൂൻ (നിസ്വരം) ടകയാണ്് ജസ് മു 
ടചയ്ിട്ടുള്ളതും േിഥിെയാക്രം കെയാപി്ിച്ം നൂൻ കെയാപി്ിച്ം 
നസ്ബ് ടചയ്ിട്ടുള്ളതുമയായ കൃതികടള കവര്തിരിച് പറയുക.

ْد َهَواُءَها، لَــْم َيْــِض َعــَل  ْد كَــْرََة الِْمــزَاِح، اِْن تَْفتَــْح نََواِفــَذ الُْحْجــرَِة يَتََجــدَّ َل تَتََعــوَّ

َمتَــى  َخــرْيًا  تَُصاِدفــا  تَُســاِفرا  َعلَيْــِه أَنَّ  تَُحاَســبُوا  تَْفَعلُــوا  لَيْلٍَة َمــا  َغــرْيُ  الَْحــاِدِث 

نْيَــا  الدُّ ِف  تَْفَعلْــُه  الَْمْوُت َمــا  يُْدرِكُْكــُم  تَُكونُــوا  اْلََمَل أَيَْنــَم  تَبْلُــغِ  الَْعَمــَل  تُتِْقــِن 

تَُلِقــِه ِف اْلِخرَِة لِيُْنِفــْق ُذو َســَعٍة ِمــْن َســَعِتِه َمْن يَْعَمــْل ُســوًءا يُْجــَز ِبــِه َمْهــَم تَأُْمــْر 
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تَْكتُُمــوا  َل  َصــْدرََك  لَــَك  ْح  نَــْشَ قُرَنَاُؤكُْم أَلَــْم  يَُكــْن  تَُكونَــوا  أَْمتَِثْل كَيَْفــَم  ِبالَْخــرْيِ 

ـُه. َربَـّ اهلَل  ـِق  آيًَة َولْيَتَـّ ــَمِء  السَّ ِمــَن  َعلَيِْهــْم  نَُنــزِّْل  نََشــأْ  ــَهاَدَة اِْن  الشَّ

3. റഫ്അ്

വയാക്ത്ില് ഒരു കൃതി നയാല സ്യാനങ്ങളില് നസു്ബു ടചയ്ട്ടുക
യും പതിനയാറ് സ്യാനങ്ങളില് ജസ് മു ടചയ്ട്ടുകയും ടചയ്യുടമന്ന് 
നയാം കണ്ടു. ഇങ്ങടനയുള്ള ഇരുപതു സ്യാനങ്ങളിടെയാഴിടക അതു 
മറ്റു സ്യാനങ്ങളില് റഫഅ് ടചയ്ട്ടുന്നതയാകുന്നു.

അല്യാഹു നിങ്ങൾക്് െഘുട്ടുത്ിത്രുന്നു. ُف اهلُل َعْنُكْم يَُخفِّ

നിങ്ങൾ നന് സ്യാദിക്കുന്നു. َّتََنالُوَن الِْب

അഭ്ാസകം

‘നൂൻ’ ടകയാണ്ടും ة  ടചയ്ിട്ടുള്ള കൃതികടള رفع ടകയാണ്ടും (ഉകയാരം) َضمَّ
പ്കത്കം എടുത്് പറയുക:

ِبالرَّاِعــي تَْصلـُـُح الرَِّعيَّــُة - َوِبالَْعــْدِل تَْســتَِقيُم الَْبِيَّــُة - يَْعلَُمــوَن َمــا تَْفَعلـُـوَن - ِفيِهــَم َعيَْنــاِن 

بَــا َويُــْرِب  يــَن ُعيُــوَب َغــرْيِِك َوَل تَْنظُِريــَن اَِل نَقاِئِــِك - َيَْحــُق اهلُل الرِّ تَْجِريَــاِن - تُبِْصِ

َدقَــاِت - َمْنُهوَمــاِن َل يَْشــبََعاِن: طَالِــُب ِعلْــٍم َوطَالِــُب َمــاٍل الَْجاِهــُل يَْعتَِمــُد َعــَل  الصَّ

نََســِبِه - َوالَْعاِقــُل يَُعــوُِّل َعــَل اََدِبــِه.



39

പയാഠം ആറ്

َمَواِضُع اِْعرَاِب اْلِْسِم

നയാമത്ിടറെ അന്ത്ത്ിന്  
മയാറ്ം സംഭവിക്കുന്ന സ്യാനങ്ങൾ

വയാക്ങ്ങളില് ഉൾട്ട്ടുവരുന്ന ചരയാന്ത േബ്ദങ്ങളില് കൃതികളടെ 
അന്ത്ത്ിന് മയാറ്ം സംഭവിക്കുന്ന സ്യാനങ്ങടള പറ്ി പറഞ്ഞു 
കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്കയാരം നയാമങ്ങളടെ അന്ത്ത്ിന് മയാറ്ം സംഭവി
ക്കുന്ന സ്യാനങ്ങടള പറ്ിയയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വയാക്ങ്ങളില് 
കചര്ന്നു വരുന്ന നയാമങ്ങൾക്് ആറ് സ്യാനങ്ങളില് റഫ്അ് ടചയ്ട്
ടുകയും പതിടനയാന്ന് സ്യാനങ്ങളില് നസ്ബു ടചയ്ട്ടുകയും രണ്് 
സ്യാനങ്ങളില് ജര്റു ടചയ്ട്ടുകയും ടചയ്യും. ഇവയില് റഫ്ഇടറെ 
സ്യാനങ്ങടളപറ്ി ആദ്മയായി പറയയാം.

1. റഫ്അ്

 കര്ത്ാ • فاِعُل

മഹ് മൂദ് എടന്നയാരയാൾ ഒരു മരത്ിടറെ കവരം മുറിക്കുന്നത് നയാം കയാ
ണുന്നുടവന്നിരിക്ടട്. എന്നിട്് ആ സംഭവടത്്റ്ി നയാം മടറ്യാരയാടള 
അറിയിക്കുക്യാൾ قَطََع َمْحُموٌد الُْغْصَن (മഹ് മൂദ് കവരം മുറിച്) എന്നു 
നയാം അയയാകളയാെ് പറയുന്നു . ഈ വയാക്ത്ില് സംഭവം ഇന്നടതന്നു 
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കയാണിക്കുന്നതിന് വന്നിരിക്കുന്ന قَطََع എന്ന കൃതിക്് പിന്നിെിരിക്കു
ന്ന ٌَمْحُمود എന്ന പദത്ിന് فَاِعُل എന്നു പറയുന്നു. അപ്കയാരം തടന്ന 
മഹ് മൂദ് കവരം മുറിച്ക്യാൾ അത് എന്തവസ്യിെയായി എന്ന് അറി
യിക്കുന്നതിന്, اِنَْقطََع الُْغْصُن (കവരം മുറിഞ്ഞു) എന്ന് അതിടന നമുക്് 
ഒരു വയാക്മയായി പറയയാം. ഈ വയാക്ത്ില് ഒരവസ്ടയക്കുറിക്കുന്ന 
 എന്ന കൃതിക്കു കേഷം ആരയാണ് അഥവയാ എടന്തയാന്നയാണ് ആ اِنَْقطََع
അവസ്യിെയായത് എന്നു കയാണിക്കുന്നതിനുകവണ്ി വയ്കട്ട്ിരിക്കു
ന്ന الُْغْصُن എന്ന പദവും فاعل ആകുന്നു. ഇങ്ങടന ഒരു വയാക്ത്ില് 
.ആയി വരുന്ന നയാമത്ിടറെ അന്ത്ത്ിന് റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുന്നു فاعل

മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്. ٌد الِْكتَاَب َحِفَظ ُمَحمَّ

ബുദ്ിമയാൻ ജ്യാനം അകന്വഷിക്കുന്നു. يَطْلُُب الَْعاِقُل الِْعلَْم

അല്യാഹു മനുഷ്ടന സൃഷ്ടിച്. َخلََق اهلُل اْلِنَْساَن

നബിമയാര് ജനങ്ങൾക്കു കനര്വഴി കയാണിച് أَرَْشَد اْلَنِْبيَاُء النَّاَس

ജനങ്ങൾ ചതിയടന കദ്വഷിക്കുന്നു يُبِْغُض النَّاُس  الَْخائَِن

പ്രതികര്ത്തൃകകം • نَائُِب الَْفاِعُل

ഒരു സംഭവം നെന്നതികനകയയാ നെക്കുന്നയികനകയയാ പറ്ി പറയുക്യാൾ 
അത് നെത്ിയകതയാ നെത്തുന്നകതയാ ആരയാടണന്നു പ്കത്കം എടുത്തു 
പറയയാടതതടന്ന അത് ഒരു പൂര്ണവയാക്ത്ില് വിവരിക്യാവുന്നയയാ
ണ്. قُِطَع الُْغْصُن (കവരം മുറിക്ട്ട്ടു) ُيُطْلَُب الِْعلْم (ജ്യാനം അകന്വഷി
ക്ട്ടുന്നു) എന്നീ വയാക്ങ്ങൾ അതിന് ഉദയാഹരണമയാണ്. ഇങ്ങടന 
ഒരു വയാക്ത്ില് കര്ത്യാവിടറെ സ്യാനത്് അതിനു പകരമയായി 
വരുന്ന നയാമത്ിന് نَائُِب الَْفاِعِل അടല്ങ്ില് പ്തികര്ത്തൃകം എന്നു 
പറയുന്നു. نَائُِب الَْفاِعِل ആയി വരുന്ന പദത്ിന് റഫ്അ് ടചയ്ട്ടും.

വയാക്ത്ില് പ്തികര്ത്തൃകത്ിന് മു്് വരുന്ന കൃതിക്് രൂപ
ത്ില് വ്ത്യാസം സംഭവിച്ിരിക്കും. അത് ഭൂതകയാെക്രിയ ആയി
രുന്നയാല് അതിന് ആദിയില് ഉകയാരവും അതില് അവസയാനകത്
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തിന് മു്ിെിരിക്കുന്ന അക്രത്ിന് ഇകയാരവും ഭയാവികയാെക്രിയ 
ആയിരുന്നയാല് ആദ്യാക്രത്ിന് ഉകയാരവും അവസയാനകത്തിന് 
മു്ിെിരിക്കുന്ന അക്രത്ിന് അകയാരവും ആയിരിക്കും.

പുസ്തകം പഠിക്ട്ട്ടു ُحِفَظ الِْكتَاُب

മനുഷ്ൻ സൃഷ്ടിക്ട്ട്ടു ُخلَِق اْلِنَْساُن

ഭക്്ം ഭക്ിക്ട്ടുന്നു  أُكَِل الطََّعاُم

ജനങ്ങൾക്് കനര്വഴി കയാണിക്ട്ട്ടു اُرِْشَد النَّاُس

ചതിയൻ കദ്വഷിക്ട്ടുന്നു. يُبَْغُض الَْخائُِن

اَلُْمبْتََدأُ َوالَْخَبُ
ആഖ്യകം ആഖ്ാതവകം

വയാക്ങ്ങൾ രണ്ടു പ്കയാരമയാണ്. കര്ത്യാവിടന്റ്ിയും പ്തികര്
തൃകടത്്റ്ിയും പറഞ്ഞിെത്് ഉദയാഹരിച് കയാണിച്തുകപയാടെ 
കൃതിയും നയാമവും കചര്ന്നുവരുന്ന വയാക്ങ്ങൾ അവയില് ഒന്ന്. പിടന്ന 
രണ്ടു നയാമങ്ങൾ മയാത്രം കചര്ന്നു വരുന്നവ മടറ്യാന്ന്. َغِزيٌر  മഴ) اَلَْمطَُر 
ധയാരയാളമയാകുന്നു.) എന്നവയാക്ം ഇതിന് ഉദയാഹരണമയായി എടുക്യാം. 
ഈ വയാക്ം ُاَلَْمطَر എന്ന നയാമം ടകയാണ്് ആരംഭിച്ിരിക്കുന്നതിനയാല് 
ആരംഭകം എന്ന അര്തത്ില് അവിടെ അതിന് ُْمبْتََدأ എന്നും 
മഴടയ്റ്ിയുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നത് എന്ന അര്തത്ില് َغِزيٌر 
എന്ന നയാമത്ിന് َُخَب എന്നും പറയട്ടുന്നു. മടറ്യാരു പ്കയാരത്ില് 
പറഞ്ഞയാല് യയാടതയാന്നിടന്റ്ി പറയുവയാൻ തുെങ്ങുന്നുകവയാ അതിന് 
 എന്നും َخَبُ ടന്റ്ി എന്തു പറയുന്നുകവയാ അതിന് ُمبْتََدأْ എന്നും ُمبْتََدأْ
കപരയാകുന്നു. മെയയാളത്ില് നമുക്ിവിടെ അവയ്ക് ആഖ് എന്നും 
ആഖ്യാതം എന്നും യഥയാക്രമം കപരു ടകയാടുക്യാം. ഈ രണ്ടു സ്യാന
ങ്ങളിലം നയാമത്ിന് റഫ്അ് ടചയ്ട്ടും.

അറിവ് പ്കയയാജനമുള്ളതയാണ് الِْعلُْم نَاِفٌع

പരിശ്മേീെം സ്തുതിക്ട്ടുന്നതയാകുന്നു اْلِْجِتَهاُد َمْحُموٌد
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വൃക്ം ഇെപിെിച്ിട്ടുള്ളതയാകുന്നു َجُر موِرٌق الشَّ

അന്തരീക്ം സമേീകതയാഷ്ണസ്ിതിയുള്ളതയാണ് الْجوُّ ُمْعتَِدٌل

‘കാന’യന്െ നാൈകം • اِْسُم كَاَن

 എന്നിവ റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുടമന്ന് പറഞ്ഞുവകല്യാ. എന്നയാല് ُمبْتََدأْ, َخَبُ
 എന്ന കൃതി കചര്ന്ന് كَاَن ഉം ടകയാണ്ടുള്ള വയാക്ത്ില് َخَبُ ഉം ُمبْتََدأْ
വന്നിട്് ُْمبْتََدأ ന് റഫ്അ് ടചയ്യുകയും َُخَب ന് നസ്ബു ടചയ്യുകയും 
ടചയ്യും. ഇങ്ങടന റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുന്ന ُْمبْتََدأ ന് اِْسُم كَاَن (കയാനയുടെ 
നയാമം) എന്നും നസ്ബു ടചയ്ട്ടുന്ന َُخَب ന് كَاَن  കയാനയുടെ) َخَبُ 
ആഖ്യാതം) എന്നും പറയട്ടുന്നു.

َجُر ُمورِقًا، كَاَن الَْمطَُر َغِزيرًا  എന്നീ വയാക്ങ്ങൾ كَاَن الَْجوُّ ُمْعتَِدًل، كَاَن الشَّ
ഇതിന് ഉദയാഹരണങ്ങളയാണ്.

ചുവടെ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ كَاَن കപയാടെയുള്ളവയയാകുന്നു.

 اَْمَس بَاَت َما زَاَل َما بَِرَح َما اَنَْفَك َصاَر اَْصبََح اَْضَحى ظَلَّ

َما فَِتَئ َما َداَم لَيَْس

മഴ ധയാരയാളമയായിത്ീര്ന്നു. َصاَر الَْمطَُر َغِزيرًا

വൃക്ം പ്ഭയാതത്ില് ഇെപിെിച്തയായി. َجُر ُمورِقًا اَْصبََح الشَّ

ആകയാേം സമേീകതയാഷ്ണയാവസ്യില് َما زَاَل الَْجوُّ ُمْعتَِدًل

തടന്ന ഇരുന്നു

‘ഇന്’യന്െ ആഖ്ാതകം •  َخَبُ اِنَّ

മുബ്ത്ദഅയിലം ഖബറിലം كَاَن കചര്ന്നു വരുന്നതുകപയാടെ َّاِنഎന്ന 
അവ്യപദവും കചര്ന്നുവരും. അക്യാൾ അവയ്ക് യഥയാക്രമം َّاِْسُم اِن 
(ഇന്നയുടെ നയാമം) എന്നും ََّخَبُ اِن (ഇന്നയുടെ ആഖ്യാതം) എന്നും കപര് 
പറയട്ടുകയും ടചയ്യും. ഇന്നയുടെ നയാമത്ിന് നസ്ബും ഇന്നയുടെ 
ആഖ്യാതത്ിന് റഫ്ഉം ടചയ്ട്ടുന്നതയാണ്.
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َغِزيٌر الَْمطََر  ُموِرٌق، اِنَّ  َجَر  الشَّ ُمْعتَِدٌل، اِنَّ  الَْجوَّ   എന്നീ വയാക്ങ്ങൾ اِنَّ 
ഉദയാഹരണങ്ങളയാകുന്നു.

തയാടഴ പറയുന്ന പദങ്ങൾ َّاِن കപയാടെയുള്ളവയയാണ്.

 َل  لَيَْت لََعلَّ  لَِكنَّ  كَأَنَّ اَنَّ

വൃക്ം ഇെപിെിച്ിട്ടുള്ളതയാണ് എന്ന് َجَر ُموِرٌق اِنَّ الشَّ

വൃക്ം ഇെപിെിച്ിട്ടുള്ളതയായിരുന്നയാെടത് َجَر ُموِرٌق كَأَنَّ الشَّ

കപയാടെ

എന്നയാല് മഴ ധയാരയാളമയാണ് لَِكنَّ الَْمطََر َغِزيٌر

ആകയാേം സമേീകതയാഷ്ണസ്ിതിയി- لَيَْت الَْجوَّ ُمْعتَِدٌل

െയായിരുന്നുടവങ്ികെയാ

2. നസ്ബു

ആറ് സ്യാനങ്ങളില് നയാമം റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുടമന്ന് നയാം കണ്ടു
വകല്യാ. അതു നസ്ബു ടചയ്ട്ടുന്ന സ്യാനങ്ങളയാണ് ഇനി നമുക്് 
അറിയുവയാനുള്ളത്.

പ്തിഗ്രഹവയാചി • اَلَْمْفُعوُل ِبِه

ഒരു പ്വര്ത്കടന കൂെയാടത ഒരു പ്വൃത്ി നെക്കുകയിടല്ന്നുള്ളതു 
നയാം സ്വകത അറിയയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയയാണ്. ഇങ്ങടനയുള്ള പ്വൃ
ത്ികൾ ചിെക്യാൾ മടറ്യാരു വസ്തുവില് ടചന്ന് ഫെിക്കുന്നവയയായി
രിക്കും. പ്വൃത്ി യയാടതയാന്നില് അടല്ങ്ില് യയാടതയാരയാളില് നിന്ന് 
സംഭവിക്കുന്നുകവയാ ആയതിന് അടല്ങ്ില് ആ ആളിന് കര്ത്യാവ് 
എന്ന് പറയട്ടുന്നു. അങ്ങടനയുള്ള പദത്ിന് റഫ്അ് ടചയ്ട്ടു
ടമന്നും മു്് പറഞ്ഞു. കര്ത്യാവ് ടചയ്യുന്ന പ്വൃത്ി യയാടതയാന്നില് 
അടല്ങ്ില് യയാടതയാരയാളില് ടചന്ന് ഫെിക്കുന്നുകവയാ ആയതിടന 
അടല്ങ്ില് ആ ആളിടന َمْفُعوُل ِبِه എന്നു പറയുന്നു. ഇതിടന നമുക്് 
പ്തിഗ്രഹവയാചി എന്നു വിളിക്യാം. ഇപ്കയാരം വയാക്ത്ില് പ്
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തിഗ്രഹവയാചിയയായി വരുന്ന പദത്ിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാണ്. 
ഉദയാഹരണമയായി, الُْغْصَن َمْحُموٌد   എന്ന (മഹമൂദ് കവരം മുറിച്) قَطََع 
വയാക്ം എടുക്യാം. ഇതില് മുറിക്ല് ആകുന്ന പ്വൃത്ി ടചയ്യുന്നത് 
മഹമൂദയാണ്. അതുടകയാണ്് മഹമൂദ് ഇവിടെ കര്ത്യാവയാടണന്ന് സ്പ
ഷ്ടമയാണകല്യാ. കര്ത്യാവ് ടചയ് മുറിക്ല് ആകുന്ന പ്വൃത്ി ടചന്നു 
ഫെിക്കുന്നത് കവരത്ിലമയാണ്. അതിനയാല് കവരം ഇവിടെ َمْفُعوُل 

.ആയിരിക്കുന്നു ِبِه

മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്. ٌد الِْكتَاَب َحِفَظ ُمَحمَّ

ബുദ്ിമയാൻ വിദ് അകന്വഷിക്കുന്നു. يَطْلُُب الَْعاِقُل الِْعلَْم

അല്യാഹു മനുഷ്ടന സൃഷ്ടിച്. َخلََق اهلُل اْلِنَْساَن

ടചന്നയായ ആട്ിടന തിന്നുന്നു. ئُْب الَْغَنَم يَأْكُُل الذِّ

നബിമയാര് ജനങ്ങടള കനര്വഴിയിെയാക്ി. اَرَْشَد اْلَنِْبيَاُء النَّاَس

കകവെവയാചി • الَْمْفُعوُل الُْمطَلَُق

ഒരു പ്വൃത്ി സംഭവിച്തയായി പറയുന്ന അവസരങ്ങളില് ചിെക്യാൾ 
അതു അപ്കയാരം സംഭവിച്തുതടന്ന എന്ന് ഉറ്യായി കതയാന്നുന്നതി
നുകവണ്ി ആ സംഭവടത് കുറിക്കുന്ന കൃതിക്കു  കേഷം അതിടന 
ബെട്ടുത്തുന്ന തരത്ില് ഒരു ക്രിയയാനയാമം കൂെി പറഞ്ഞുകയാണയാം. 
ഉദയാഹരണത്ിന്, اللِّصَّ قَتًْل الَْحارُِس   കയാവല്ക്യാരൻ കള്ളടന) قَتََل 
ഒരു ടകയാെ ടകയാന്നു) എന്ന വയാക്ം പരികേയാധിക്കുക. കയാവല്ക്യാ
രൻ കള്ളടന ടകയാന്നു എന്നു മയാത്രം പറഞ്ഞയാല് കയാവല്ക്യാരടറെ 
പ്വൃത്ിടയ്റ്ി അങ്ങടന ഒന്നു ടപരുക്ി പറഞ്ഞതയാടണന്നും 
കള്ളൻ ചത്തുകപയാകുടമന്ന് കതയാന്നിക്യാകത്ക്വിധം കയാവല്ക്യാ
രൻ കള്ളടന കഠിനമയായി പ്ഹരിക്കുക മയാത്രമയാണ് ടചയ്ടതന്നും 
കകട്ടുനില്ക്കുന്നയയാൾക്് കതയാന്നയാൻ വകയുണ്്. എന്നയാല് ഒരു ടകയാെ
ടകയാന്നു എന്നു പറഞ്ഞയാല് കയാവല്ക്യാരൻ കള്ളടന ടകയാന്നതുതടന്ന 
എന്നയയാൾക്് ഉറപ്പു വരുന്നു. അങ്ങടന ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഈ 
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വയാക്ത്ില് വന്നിരിക്കുന്ന قَتًْل എന്ന നയാമം َمْفُعوُل الُْمطلق അടല്ങ്ില് 
കകവെവയാചി ആകുന്നു. വയാക്ത്ില് ഇങ്ങടന കകവെവയാചിയയായി 
വരുന്ന നയാമത്ിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാണ്.

 ആയി വരുന്ന നയാമം പ്യാകയണ കൃതിയില് നിന്നും َمْفُعوُل الُْمطلق 
െഭിക്കുന്ന ക്രിയയാനയാമകമയാ അതിടറെ പര്യായകമയാ ആയിരിക്കുടമന്നു
ള്ളതിടന ആസ്പദമയാക്ിയയാണ് ഇവിടെ അതിന് കകവെവയാചി എന്നു 
കപര് ടകയാടുത്ത്.

മുഹമ്മദ് പുസ്തകം ഒരു പഠിത്ം പഠിച് ٌد الِْكتَاَب ِحْفًظ َحِفَظ ُمَحمَّ

നബിമയാര് ജനങ്ങടള ഒരു കനര്വഴി ارشَد اْلَنِْبيَاُء النَّاَس اِرَْشاًدا

യിെയാക്ല് ആക്ി

ബുദ്ിമയാൻ സ്തുത്മയായ നെത്ം നെക്കുന്നു يَِسرُي الَْعاِقُل َسرْيًا َحِميًدا

കയാരണവയാചി • اَلَْمْفُعوُل ِلَْجلِِه

പ്വൃത്ികൾ നെക്കുന്നത് എക്യാഴും എടന്തങ്ിലം കയാരണംടകയാണ്യാ
യിരിക്കും. الُْجْنُد  എന്നു ഒരയാൾ പറയുന്നത് (കസന്ം നിന്നു) َوقََف 
നയാം കകട്ടുടവന്നിരിക്ടട്. അക്യാൾ എന്തിനു കവണ്ി അഥവയാ എന്തു 
കയാരണത്യാെയാണ് കസന്ം നിന്നത് എന്നറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു 
ആഗ്രഹം സ്വയാഭയാവികമയായി നമുക്് ഉണ്യാകും. എന്നയാല് الُْجْنُد  َوقََق 

 ഭരണയാധികയാരികയയാടുള്ള ബഹുമയാനം ടകയാണ്്  കസന്ം) اِْجَلًل لِْلَِمريِ
നിന്നു.) എന്നു പറഞ്ഞു കകൾക്കുക്യാൾ നമുക്കുണ്യായ ആ ആഗ്രഹം 
േമിക്കുന്നു. ഇങ്ങടന ഒരു കൃതി കുറിക്കുന്ന പ്വൃത്ി എന്തിനു കവണ്ി 
ഉണ്യാടയകന്നയാ എന്തു കയാരണത്യാല് ഉണ്യാടയകന്നയാ കയാണിക്കുന്ന
തിന് വയാക്ത്ില് വരുന്ന നയാമത്ിന് َمْفُعوُل ِلَْجلِِه എന്നു പറയുന്നു. 
ഇതിടന നമുക്് കയാരണവയാചി എന്നു വിളിക്യാവുന്നതയാണ്. കയാരണ
വയാചിയയായി വരുന്ന നയാമത്ിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാണ്.

അഭിവൃദ്ിട്ടുത്തുന്നതി ِم ًدا الِْكتَاَب َرْغبًَة ِف التََّقدُّ َحِفَظ ُمَحمَّ

നുള്ള ആഹ്രഹം ടകയാണ്് മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്.
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അല്യാഹുവിടറെ തൃപ്തി സ്യാദിക്കു َحجَّ النَّاُس طَلَبًا لَِمرَْضاِة اهلِل

ന്നതിന് കവണ്ി ജനങ്ങൾ ഹജ്് ടചയ്തു.

ആഗതകനയാടുള്ള ബഹുമയാനം ُزيَِّنِة الَْمِديَنُة اِكْرَاًما لِلَْقاِدِم

ടകയാണ്് പട്ണം അെങ്രിക്ട്ട്ടു.

ഗര്ഭവയാചി • الَْمْفُعوُل ِفيِه

സ്െത്ിടറെയും കയാെത്ിടറെയും പരിധിക്കുള്ളിെയാണ് പ്വൃത്ി
കടളയാടക് നെക്കുന്നടതന്നുള്ളത് നമുക്് സ്വകത അറിയയാവുന്ന ഒരു 
കയാര്മയാണ്. َصبَاًحا الِْكتَاَب  ٌد  ُمَحمَّ  മുഹമ്മദ് രയാവിടെ പുസ്തകം) َحِفَظ 
പഠിച്.) എന്നു പറഞ്ഞു കകൾക്കുക്യാൾ മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച് 
സമയം അടല്ങ്ില് കയാെം ഇന്നതയാടണന്ന് രയാവിടെ എന്ന േബ്ദം 
ടകയാണ്് നമുക്് അറിയുവയാൻ കഴിയുന്നു. അതുകപയാടെതടന്ന َحِفَظ 

ٌد الِْكتَاَب أََماَم الُْمَعلِِّم  മുഹമ്മദ് അദ്്യാപകടറെ മു്ില് വച്് പുസ്തകം) ُمَحمَّ
പഠിച്) എന്നു പറഞ്ഞു കകട്യാല്, മു്ില് എന്ന േബ്ദം ടകയാണ്് 
മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്ത് ഇന്ന സ്െത്തുടവച്യാടണന്നും നമുക്് 
മനസ്ിെയാക്യാം. ഇങ്ങടന ഒരു കൃതി കുറിക്കുന്ന സംഭവടത് സംബ
ന്ിച് സമയടത്യും സ്െടത്യും കയാണിക്കുന്നതിന് വയാക്ത്ി
ല് വരുന്ന നയാമത്ിന് َمْفُعوٌل ِفيِه എന്നു പറയുന്നു. അതിന് നമുക്് 
ഇവിടെ ഗര്ഭവയാചി എന്നു കപര് പറയയാം. ഗര്ഭവയാചിയയായി വരുന്ന 
നയാമത്ിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാണ്.

ഗര്ഭവയാചിയയായ നയാമം, സ്െം, കയാെം എന്നിവകടള അകപക്ിച്് 
രണ്ടു പ്കയാരത്ിെിരിക്കുന്നു എന്ന് കമല് കയാണിച് ഉദയാഹരണങ്ങ
ൾടകയാണ്് കയാണയാവുന്നതയാണ്. ഇവയില് കയാെടത് കുറിക്കുന്ന ഗര്ഭ
വയാചിയയായ നയാമത്ിന് ظَرُْف زََماٍن (കയാെവയാചി) എന്നും സ്െടത് 
കുറിക്ന്ന നയാമത്ിന് َمَكاٍن  എന്നും പ്കത്കം (സ്െവയാചി) ظَرُْف 
കപരുകൾ പറയട്ടുന്നു.

 തയാടഴ പറയുന്ന നയാമങ്ങൾ َصبَاًحا എന്നതുകപയാടെ ഉപകയയാഗി
ക്ട്ടുന്നവയയാണ്.
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 َمَساًء، يَْوًما، لَيْلًَة، بُْكَرًة، َغًدا، َضْحَوًة، َســَمًرا، أَبًَدا، ِحيًنا،

ًة، َسَنًة، َشْهرًا َوقْتًا، لَْحظًَة، َساَعًة، ُمدَّ

:കപയാടെ ഉപകയയാഗിക്ട്ടുന്ന േബ്ദങ്ങൾ  أََماًما

 قَُداَم، َخلَْف، َوَراَء، فَْوَق، تَْحَت، َيِيَنا، ِشــَمًل، ِعْنَد، َمَع،

اِزَاَء، ِحَذاَء، تِلَْقاَء، بَِريًدا، فَرَْسًخا، ِميًل

ഞയാൻ അെക്യാണ്ഡിയയായില് َمَكثُْت ِباْلِْسَكْنَدِريَِة َشْهرًا

ഒരു മയാസം തയാമസിച്.

വിളക്കുകൾ രയാത്രികത്ിക്ട്ടുന്നു. تُوقَُد الَْمَصاِبيُح لَيًْل

അയയാൾ അയയാളടെ സ് കനഹിത َجلََس َمَع َصِديِقِه لَْحظًَة

കനയാടെയാന്നിച്് അല്പസമയം ഇരുന്നു.

പൂച് തീൻകമേയുടെ തയാടഴ ഇരുന്നു َجلََسِت الِْهرَُّة تَْحَت الَْمئَِدِة

വയാതിെിനു പിറകിെയായി നയായ് نَاَم الَْكلُْب َخلَْف الْبَاِب

കിെന്നുറങ്ങി.

കള്ളൻ മതിെിനു മുകളില്ക്കൂെി ചയാടുന്നു وِر يَِثُب اللِّصُّ فَْوَق السُّ

സഹവയാചി • اَلَْمْفُعوُل َمَعُه

الَْمَكاِن اَِل  َوَصلُْت  َحتَّى  َوالَْجبََل   ആ സ്െത്് എത്ിയതുവടര) ِسُْت 
ഞയാൻ മെകയയാടുകൂെി നെന്നു) എന്ന് ഒരയാൾ നകമ്മയാെ് പറഞ്ഞുടവ
ന്നിരിക്ടട്. അക്യാൾ, ഇങ്ങടനയുള്ള ഒരു വയാക്ംടകയാണ്് നയാം 
മനസ്ിെയാക്ണടമന്ന് അയയാൾ ഉകദ്േിക്കുന്നത് തയാൻ ഉദ്ിഷ്ടസ്
െത്് എത്ിയതുവടര മെയുടെ അടുത്തുകൂെി നെന്നുകപയായി എന്ന 
സംഗതിയയാണ്. അപ്കയാരംതടന്ന നമുക്് ടചടന്നകത്ണ് ഒരു സ്
െകത്ക്കുള്ള വഴിടയ്റ്ി കചയാദിച്തിന് ഒരയാൾ اِرَع الَْجِديَد  اِْذَهبُوا َوالشَّ
(നിങ്ങൾ പുതിയ ടതരുകവയാടുകൂെി കപയാകുവിൻ) എന്നു പറഞ്ഞയാല് 
ആ വയാക്ംടകയാണ്ടും ഇകതപ്കയാരത്ിലള്ള ഒരു ആേയമയാണ് 
ഉകദ്േിക്ട്ടുന്നത്. അതയായത് നമ്മുടെ കപയാക്് പുതിയ ടതരുവ് 
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വിട്് അകന്നുകപയാകയാടത അത് അതില്ക്കൂെി ആയിരിക്ണടമന്നയാ
ണ് അങ്ങടന പറയുന്നതു ടകയാണ്് അയയാൾ നടമ്മ ധരി്ിക്കുന്നത്. 
ഇങ്ങടന ഇവിടെ ഒന്നയാമടത് വയാക്ത്ിടെ َجبَُل എന്ന പദവും 
രണ്യാമകത്തിടെ َشاِرُع എന്ന പദവും َمَعُه  .എന്നു പറയുന്നു َمْفُعوُل 
ഇതിന് നമുക്് സഹവയാചി എന്നു പറയയാം. സഹവയാചിയയായി വരുന്ന 
നയാമത്ിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാകുന്നു. ഈ നയാമത്ിനു മു്് ‘കൂടെ’ 
എന്നര്തം ധ്വനി്ിക്കുന്ന ഒരു َواُو വന്നിരിക്കും. ഇതിന് َواُو الَْمِعيَة 

എന്നു പറയുന്നു.

ഭരണയാധികയാരി കസന്വുമയായി َساَر اْلَِمرُي َوالُْجْنَد

—കസന്കത്യാടുകൂെി— വന്നു.

മുഹമ്മദ് വിളകക്യാടുകൂെി പഠിച് ٌد َوالِْمْصبَاَح َحِفَظ ُمَحمَّ

സൂര്യാസ്തമയകത്യാടുകൂെി ْمِس َحَرَ َصِعيٌد َوُغُروَب الشَّ

സഈദ് വന്നു

അവകനയാടുകൂെി ഞയാൻ ഹയാജരയായി. َحَرُْت َواِيَّاُه

നയാമം നസ്ബു ടചയ്ട്ടുന്നതിടന സംബന്ിച്് കമല് ടചയ് 
പ്തിപയാദനങ്ങൾടകയാണ്് അത് َمْفُعوٌل അടല്ങ്ില് കര്മ്മമയായി 
വരുന്നത് അഞ്ചു സ്യാനങ്ങളിെയാടണന്ന് കയാണയാം. ഇവ ഓകരയാന്നി
നും വയാക്ത്ില് കൃതിയുമയായുള്ള ബന്ടത് ആസ്പദമയാക്ി പ്തി
ഗ്രഹവയാചി, കകവെവയാചി, കയാരണവയാചി, ഗര്ഭവയാചി, സഹവയാചി 
എന്നിങ്ങടന മെയയാളത്ില് കപരു ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

اَلُْمْستَثَْنى ِباِلَّ

ഇല്ാന്കാണ്് ഒഴിച്് പറയന്പെടുന്ത്

ഒരു സംഘം വിദ്യാര്തികൾ പള്ളിക്കൂെത്ില് നിന്നും ഇറങ്ങി
ക്യാകുന്നതു കണ്ിട്് ഒരയാൾ, َخَرَج التََّلِميُذ ِمَن الَْمْدرََسِة (വിദ്യാര്തികൾ 
പള്ളിക്കൂെത്ില്നിന്നും പുറത്തുകപയായി) എന്നു പറയുന്നുടവന്ന് വി
ചയാരിക്കുക. വിദ്യാര്തികൾ എല്യാവരും അവിടെ നിന്നും കപയായി 
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എന്നു ധരി്ിക്കുന്നതിനയാണ് അയയാൾ അങ്ങടന പറഞ്ഞടതങ്ില് 
അതു േരിതടന്ന. എന്നയാല് ഒകന്നയാ അതിെധികകമയാ വിദ്യാര്തികൾ 
കപയാകയാടത അവിടെ കേഷിക്കുന്നുടവങ്ില് അങ്ങടന പറഞ്ഞു നിര്
ത്തുന്നതുടകയാണ്് മതിയയാവുകയില്. അതിന് َخَرَج التََّلِميُذ ِمَن الَْمْدرََسِة 

ًدا  മുഹമ്മടദയാഴിടക വിദ്യാര്തികടളല്യാം പള്ളിക്കൂെത്ില്) اِلَّ ُمَحمَّ
നിന്നും പുറത്തുകപയായി) എന്ന് അവരില് ഒരയാകളകയയാ അവസ്യാനു
സരണം അവരില് അധികം കപകരകയയാ ഒഴിച് പറകയണ്തയാകുന്നു. 
ഇങ്ങടന കമല് കയാണിച്തുകപയാടെ َّاِل എന്ന അവ്യപദടത് തുെര്ന്ന് 
വരുന്ന നയാമത്ിന് ُمْستَثَْنى അടല്ങ്ില് ഒഴിച് പറയട്ടുന്നത് എന്നു 
പറയുന്നു. ഇതിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാകുന്നു.

മുഹമ്മദ് ഒരു കെെയാടസ്യാഴിച്് ٌد الِْكتَاَب اِلَّ َورَقًَة َحِفَظ ُمَحمَّ

പുസ്തകം മുഴുവനും പഠിച്.

അറിടവയാഴിടക എല്യാ വസ്തു يَْنُقُص كُلُّ َشيٍْئ ِباْلِنَْفاِق اِلَّ الِْعلَْم

ക്ളം ചിെവഴിക്കുന്നതുടകയാണ്് കുറയുന്നു.

സ്വര്ണടമയാഴിടക എല്യാ കെയാഹ َهَب تَْصَدأُ كُلُّ الَْمَعاِدِن اِلَّ الذَّ

ങ്ങളം ക്യാവ് (കറ) പിെിക്കുന്നു.

അവസ് • اَلَْحاُل

الَْمَء أَِمٌي   എന്ന് ഒരയാൾ നകമ്മയാെ് (അമീൻ ടവള്ളം കുെിച്) َشَِب 
പറഞ്ഞയാല് ആ വയാക്ം ആേയത്ില് പൂര്ണമയായ ഒന്നുതടന്ന
യയാണ്. എന്നയാല് ടവള്ളം കുെിച്ക്യാഴടത് അമീടറെ അവസ് 
എന്തയായിരുന്നുടവന്ന് ആ വയാക്ംടകയാണ്് നമുക്് മനസ്ിെയാക്യാൻ 
കഴിയുന്നില്. അതുകപയാടെതടന്ന ആ അവസരത്ില് ടവള്ളം ഏതു 
സ്ിതിയിെയായിരുന്നുടവന്നും നമുക്് അറിയുവയാൻ സയാധിക്കുന്നില്. 
എന്നയാല് قَاِئًا എകന്നയാ മകറ്യാ കൂട്ികച്ര്ത്് ആ വയാക്ടത് ٌَشَِب أَِمي 

 എന്നയാക്ിയയാല് (അമീൻ നിന്നുടകയാണ്് ടവള്ളം കുെിച്) الَْمَء قَاِئًا
ടവള്ളം കുെിച്ക്യാഴടത് അമീടറെ സ്ിതി എന്തയായിരുന്നുടവന്നും 
അതുടകയാണ്് വ്ക്മയായിരിക്കും. അതുകപയാടെതടന്ന َرائًِقا എകന്നയാ 
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മകറ്യാ കൂട്ികച്ര്ത്് വയാക്ടത് َشَِب اَِمُي الَْمَء َرائًِقا (അമീൻ ടവള്ളം 
ശുദ്മയായിട്് കുെിച്) എന്നയാക്ിയയാല് അമീൻ കുെിച് അവസരത്ില് 
ടവള്ളം എന്തവസ്യിെയായിരുന്നുടവന്നും വ്ക്മയാകും. ഇങ്ങടന 
വയാക്ത്ില് കര്ത്യാവിടറെകയയാ കര്മ്മത്ിടറെകയയാ അവസ്ടയ 
കുറിക്കുന്നതിന് വരുന്ന നയാമത്ിന് الَْحاُل എന്നു പറയുന്നു. ഇതിന് 
നമുക്് അവസ്യാവയാചി എന്നു കപര് പറയയാം. അവസ്യാവയാചിയയായ 
നയാമത്ിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാകുന്നു.

മുഹമ്മദ് ഇരുന്നുടകയാണ്് ٌد الِْكتَاَب َجالًِسا َحِفَظ ُمَحمَّ

പുസ്തകം പഠിച്

കസന്യാധിപൻ വിജയിയയായി മെങ്ങി رََجَع الَْقائُِد َمْنُصوًرا

ടവള്ളം കെങ്ങിയതയായി ഒഴുകി َجَرى الَْمُء كَِدًرا

ഭക്ണം ചൂടുള്ള സ്ിതിയില് നീ َل تَأْكُْل الطََّعاَم َحارًّا

ഭക്ിക്രുത്

കര്ഷകൻ തടറെ പഞ്ഞി വിെ ُح قُطَْنُه رَِخيًصا بَاَع الَْفلَّ

കുറഞ്ഞതയായിട്് വിറ്റു

നീ വസ്തം കീറിയതയായിട്് ഉടുക്രുത് َل تَلِْبْس الثَّْوَب ُمَمزَّقًا

വിപവചകകം • التَّْمِييُز

അളവ്, തൂക്ം, എണ്ം, ദൂരം എന്നിവടയ കുറിക്കുന്ന നയാമങ്ങൾ 
തനിടയ നില്ക്കുക്യാൾ അവ കദ്യാതി്ിക്കുന്ന ആേയം പൂര്ണമയാ
കയാടത വരുന്നതിനയാല് ആ അവസ്യില് അവ അവ്ക്ങ്ങളയാണ്. 
ഈ വക നയാമങ്ങൾ പെതിടന സംബന്ിച്ം പറയയാവുന്നവയയാക
യയാല് അവ മയാത്രം എടുത്തു പറയുന്നതുടകയാണ്് പറയുന്നയയാളിടറെ 
ഉകദ്േ്ം കകട്ടുനില്ക്കുന്നവര്ക്് മനസ്ിെയാടയന്നു വരുന്നതല്. اِْشَتَيُْت 

 എന്നു പറഞ്ഞയാല് ഞയാൻ (.ഞയാൻ ഒരു ഖിന്തയാറ് വയാങ്ങിച്) ِقْنطَاًرا
വയാങ്ങിയ സയാധനം ഇന്നടതന്നു കകട്ടുനില്ക്കുവര്ക്് വ്ക്മല്. 
ഖിന്തയാറ് എന്നത് ഒരു തൂക്ത്ിടറെ കപര് മയാത്രമയാണ്. എന്നയാല് 
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بُنًّا ِقْنطَاًرا   എന്ന് (ഞയാൻ ഒരു ഖിന്തയാറ് കയാ്ിയരി വയാങ്ങി) اِْشَتَيُْت 
ഖിന്തയാറ് എന്ന നയാമടത് തുെര്ന്ന് ٌّبُن എന്നു കൂെി പറഞ്ഞയാല് അതു
ടകയാണ്് ഉകദ്േിച്ത് എടന്തന്ന് കവര്തിരിച്റിയുവയാൻ സയാധിക്കുന്നു. 
ഇങ്ങടന പ്സ്തുത വയാക്ത്ിടെ ٌّبُن എന്നതുകപയാടെ ഈ വക നയാമം 
ടകയാണ്് പ്കത്കം ഉകദ്േിക്ട്ടുന്ന കയാര്ം കവര്തിരിച്റിയിക്കു
ന്നതിന് വരുന്ന നയാമത്ിന് ُالتَّْمِييز എന്നു പറയുന്നു. ഇതിടന നമുക്് 
വികവചകം എന്നു വിളിക്യാം. വികവചകമയായി വരുന്ന നയാമത്ിന് 
നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാകുന്നു.

ഞയാൻ ഒരു റയാത്ല് ഈത്്ഴം വയാങ്ങി اِْشَتَيُْت رِطًْل بَلًَحا

കച്വെക്യാരൻ ഒരുമുഴം പട്ടു വിറ്റു بَاَع التَّاِجُر ِذَراًعا َحِريرًا

വയെില് ഇരുപത് പശുക്ളണ്് ِف الَْحْقِل ِعْشُوَن بََقرًَة

ഞയാൻ ഒരു കകയാ് പയാല് കുെിച് بُْت كُوبًا لَبًَنا َشِ

സകംപബാധിതകം • اَلُْمَناَدى

ين എകന്നയാ يَا َعبَْد اهلل  എകന്നയാ ഒരയാടള يَا رَِفيَع الَْقْدِر എകന്നയാ يَا َزيَْن الدِّ
നയാം അയയാളടെ കപര് ടചയാല്ിയികട്യാ അയയാൾക്കുള്ള വല് പ്കത്ക
തയും എടുത്തു പറഞ്ഞികട്യാ വിളിക്കുക്യാൾ സംകബയാധനയ്ക്കുള്ള يَا 
എന്ന അവ്യത്ിനു കേഷം വരുന്ന പദടത് الُْمَناَدى അടല്ങ്ില് 
സംകബയാധിതം എന്നു പറയുന്നു. സംകബയാധിതമയായി വരുന്ന നയാമ
ത്ിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാകുന്നു.

ِبالِْعبَاِد َرُءوفًا    (!സൃഷ്ടികളയായ അെിമകകളയാെ് കൃപയുള്ളവകന) يَا 
َغاِفًل اهلِل (!കബയാധശൂന്നയായി കഴിയുന്നവകന) يَا  َرُسوَل  അല്യാ) يَا 
ഹുവിടറെ ദൂതനയായിട്ടുള്ളവകന!) എന്നിങ്ങടന സംകബയാധിതമയായി 
വരുന്നവയും നസ്ബു ടചയ്ട്കെണ്വയയാണ്.

സെയാഹുദ്ീകന! ين يَا َصَلَح الدِّ

കതയാട്ം സൂക്ിപ്പുകയാരയാ! يَا َحارَِس الْبُْستَان
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ലബുനയാനികെക്് യയാത്രകപയാകുന്നവകന! يَا ُمَساِفرًا اَِل لُبَْناِن

സ്വന്തപഠനത്ില് അശ്ദ് കയാണിക്കുന്നവകന! يَا َلِهيًا َعْن َدرِْسِه

ധൃതിട്ടുന്നവകന! ധൃതിയില് يَا ُمْسًِعا ِف الَْعَجلَِة النََّداَمِة

കഖദികക്ണ്ിവരും.

‘കാന’യന്െ ആഖ്ാതകം

 എന്ന കൃതിക്കു കേഷം രണ്ടു നയാമങ്ങൾ വരുടമന്നും അവയില് كَاَن
ആദ്കത്തിന് റഫ്ഉം രണ്യാമകത്തിന് നസ്ബും ടചയ്ട്ടുടമന്നും 
റഫ്ഇടറെ സ്യാനങ്ങടള്റ്ി പറഞ്ഞിെത്് പ്സ്തയാവന ടചയ്ിട്ടുണ്്. 
ഈ രണ്് നയാമങ്ങളില് ആദ്കത്തിന് കയാനയുടെ നയാമടമന്നും 
രണ്യാമകത്തിന് കയാനയുടെ ആഖ്യാതം എന്നും പറയുന്നു. കയാനയുടെ 
ആഖ്യാതത്ിന് നസ്ബു ടചകയ്ണ്തയാടണന്നും മു്് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
കയാന കപയാടെയുള്ളടതന്ന് മു്് എടുത്് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിെ കൃതിക
ളടെ ആഖ്യാതങ്ങൾക്കും അപ്കയാരം തടന്ന.

വീെ് വൃത്ിയുള്ളതയായിരുന്നു كَاَن الْبَيُْت نَِظيًفا

വസ്തം ടചറുതയായിത്ീര്ന്നു َصاَرا الثَّْوُب قَِصريًا

കഭയാജനപ്ിയൻ പ്ഭയാതത്ില് اَْصبََح النَِّهُم َمِريًضا

ദീനക്യാരനയായി

പുഷ്ം കവകുകന്നരം വയാെിക്യായി اَْمَس الزَّْهُر َذاِبًل

മഴ പകല് ധയാരയാളമയായി ത്ീര്ന്നു ظَلَّ الَْمطَُر َغِزيرًا

കരയാഗി രയാത്രി കവദനയുള്ളവനയായിത്ീര്ന്നു بَاَت الَْمِريُض ُمتًالًِّم

കജയാെിക്യാരൻ ഉത്യാഹമുള്ളവനല് لَيَْس الَْعاِمُل نَِشيطًا

‘ഇന്’യന്െ നാൈകം •  اِْسُم اِنَّ

 എന്ന അവ്യത്ിനു കേഷം രണ്ടു നയാമങ്ങൾ വരുടമന്നും അവയില് اِنَّ
ആദ്കത്തിന് നസ്ബു ടചയ്യുകയും രണ്യാമകത്തിന് റഫ്അ് ടച
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യ്യുകയും ടചയ്യുടമന്നും മു്് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. നസ്ബു ടചയ്ട്ടുന്ന 
ആദ്ടത് നയാമത്ിന് ‘ഇന്ന’യുടെ നയാമടമന്നും രണ്യാമകത്തിന് 
‘ഇന്ന’യുടെ ആഖ്യാതടമന്നും പറയട്ടുന്നു. ‘ഇന്ന’ കപയാടെയുള്ള
ടതന്നു മു്് എടുത്് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിെ അവ്യേബ്ദങ്ങളടെ നയാമ
ത്ിനും ‘ഇന്ന’യുകെതുകപയാടെ നസ്ബു ടചയ്ട്ടുന്നു.

ഒട്കം ക്മയുള്ളതയാകുന്നു اِنَّ الَْجَمَل َصبُوٌر

പരീക് അടുത്ിരിക്കുന്നുടവന്ന് َعلِْمُت اَنَّ اْلِْمِتَحاَن قَِريٌب

ഞയാൻ അറിഞ്ഞു

ചന്ദൻ ഒരു ദീപടമന്നകപയാടെ كَأَنَّ الَْقَمَر ِمْصبَاٌح

വീെ് പുതിയതയാണ്; എന്നയാല്  الْبَيُْت َجِديٌد لَِكنَّ اْلَثَاَث قَِديٌم

വീട്ടുസയാധനങ്ങൾ പഴയതയാണ്

കയായ്കൾ പഴുത്തുടവങ്ില് لَيَْت الَْفاكَِهة نَاِضَجٌة

ടകയാള്ളയാമയായിരുന്നു

കരയാഗി ഒരുപകക് ഉറങ്ങുകയയായിരിക്കും لََعلَّ الَْمِريَض نَائٌِم

3. ജര്റ്

നയാമങ്ങൾ റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുന്ന ആറു സ്യാനങ്ങളം നസ്ബു് ടച
യ്ട്ടുന്ന പതിടനയാന്ന് സ്യാനങ്ങളം ഇന്നടതയാടക് എന്നു നയാം 
കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുകപയാടെ നയാമങ്ങൾ ജര്റ് ടചയ്ട്ടുന്ന രണ്ടു 
സ്യാനങ്ങളയാണ് നമുക്ിനി അറിയുവയാനുള്ളത്.

ജര്റിനുള്ള അവ്യപദങ്ങള്  •  ُحُروُف الَْجرِّ

 എന്നു വിളിക്ട്ടുന്ന ചിെ അവ്യപദങ്ങളണ്്. അവയില് ُحرُوُف الَْجرِّ
ഏടതങ്ിലം ഒന്നിനു കേഷം നയാമം വന്നയാല് അത് ജര്റ് ടചയ്
ട്ട്തയാകുന്നു. തയാടഴ വരുന്നവ ِّالَْجر  അടല്ങ്ില് ജര്റിനുള്ള ُحُروُف 
അവ്യപദങ്ങളയാകുന്നു.
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 اَلْبَاُء اَلَْكاُف  ِمْن اَِل َعْن َعَل ِف رُبَّ

ُم  َواو الَقَسم  تَاُء الَقَسم اَللَّ

മഹ് മൂദ് ഖയാഹിറയായില്നിന്ന്  ِمْن - َسافََر َمْحُموٌد ِمَن الَْقاِهرَِة

യയാത്ര തിരിച്

യയാത്രക്യാരൻ  اَِل - َوَصَل الُْمَساِفُر اَِل اْلِْسَكْنَدِريَِّة

അെക്യാണ്ഡിയയായില് എത്ി

ഒരയാടള്റ്ി കചയാദികക്ണ്; َعْن - َعِن الَْمرِْء َل تَْسأَْل َسْل َعْن قَِريِنِه

അയയാളടെ കൂട്ടുകയാരടന പറ്ി കചയാദിക്കുക

പര്വതശംഗങ്ങളില് മഞ്ഞ് َعَل - يَْكُرُ الِْجلَْيَ َعَل ِقَمِم الِْجبَاِل

അധികമയായിരിക്കും

അറിവ് ഹൃദയങ്ങളിെയാകുന്നു ُدوِر ِف - اَلِْعلُْم ِف الصُّ

കസന്ങ്ങൾ വയാളകൾടകയാണ്് يُوِف الباُء - يَتََقاتَُل الُْجُنوُد ِبالسُّ

കപയാരയാടുന്നു

അറിവ് പ്കയാേം കപയാടെയയാണ് الَْكاُف - اَلِْعلُْم كَالنُّوِر

സമ്മയാനം മുന്തുന്നവനയാകുന്നു اِبِق اللم - الَْجائِزَة للسَّ

ഉപശ്ിഷ്കം املَُضاُف اِلَيِْه

 എന്നു നകമ്മയാെ് ഒരയാൾ (ഇന്ന് ഒരു വയാെ്ക്യാരൻ വന്നു) َحَرَ الْيَْوَم َخاِدٌم
പറഞ്ഞയാല് ഏത് വയാെ്ക്യാരൻ എടന്നയാരു ആകയാംക് നമ്മില് 
ഉണ്യാകുന്നത് സ്വയാഭയാവികമയാണ്. എന്നയാല് രയാജയാവിടറെ വയാെ്ക്യാ
രടനകന്നയാ ന്യായയാധിപടറെ വയാെ്ക്യാരടനകന്നയാ വയാെ്ക്യാരടന 
ഒരയാകളയാെ് സംബന്ി്ിച്് َِحَرَ الْيَْوَم َخاِدُم اْلَِمري (ഇന്നു രയാജയാവിടറെ 
വയാെ്ക്യാരൻ വന്നു) എകന്നയാ മകറ്യാ പറഞ്ഞയാല് അങ്ങടന ഒരു 
ആകയാംക് നമുക്കുണ്യാവില്. ഈ വിധത്ില് ഒരയാളിന് അടല്ങ്ില് 
ഒരു വസ്തുവിന് മടറ്യാന്നികനയാടുള്ള ബന്ടത് കുറിക്കുന്ന തരത്ില് 
രണ്ടു നയാമങ്ങൾ തമ്മില് കൂെികച്രുന്നതിന് അഥവയാ കൂട്ികച്ര്ക്
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ട്ടുന്നതിന് اَِضافَُة എന്നു പറയുന്നു. ഇതിന് മെയയാളത്ില് നമുക്് 
കശ്ഷണം എന്നു കപരു ടകയാടുക്യാം. ഇങ്ങടന കചരുന്ന രണ്് പദ
ങ്ങളില് ആദ്കത്തിന് مضاف (ശ്ിഷ്ടം) എന്നും രണ്യാമകത്തിന് 
 എന്നും കപരുകളയാണ്. ഇവിടെ കമല്്റഞ്ഞ (ഉപശ്ിഷ്ടം) ُمَضاُف اِلَيِْه
ഉദയാഹരണത്ില് َخاِدُم എന്നത് ശ്ിഷ്ടവും ُاَْلَِمري എന്നത് ഉപശ്ിഷ്ടവു
മയാണ്. ഇവയില് ഉപശ്ിഷ്ടമയായ നയാമത്ിന് ജര്റു ടചയ്ട്ടും.

ചന്ദടറെ പ്കയാേം نُوُر الَْقَمِر

പ്ഭയാതത്ിടെ ടവളിച്ം بَاِح َضْوُء الصَّ

നഗരഭിത്ി ُسوُر الَْمِديَنِة

വീട്ടുവയാതില് بَاُب الْبَيِْت

 അഭ്ാസകം

കശ്ഷണം ടകയാണ്ടും ജര്റിടറെ അവ്യങ്ങൾ ടകയാണ്ടും ജര്റു ടചയ്
ട്ട്ിരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കവര്തിരിച് പറയുക.

ــْمِس. ِباْلََدِب نَيْــُل اْلِرَِب. ُحْســُن اْلََدِب ِف الظَّاِهــِر  نـُـوُر الَْقَمــِر ُمْســتََفاٌد ِمــْن نـُـوِر الشَّ

َغــِر  ِمــْن ِعبَارٍَة. اَلِْحْفــُظ ِف الصَّ اَبْلَــُغ  اَِشــارٍَة  الْبَاِطــِن. رُبَّ  ُعْنــَواُن ُحْســِن اْلََدِب ِف 

كَالنَّْقــِش ِف الَْحَجــِر. َســِهرْنَا َحتَّــى َمطْلـَـعِ الَْفْجِر. َوالطُّــوِر وَكِتـَـاٍب َمْســطُوٍر. تَاهلِل لََقــْد 

ــبَْهاِت. . اِبتَِعــْد َعــِن الشُّ آثـَـرََك اللــهُّ َعلَيَْنــا َمــا قَابَلْــُت اََحــًدا ُمــْذ يَْوَمْيِ

അഭ്ാസകം

اَلَْفاِعُل َونَائُِب الَْفاِعُل

1. കര്ത്യാവും പ്തികര്ത്തൃകവും തമ്മിലള്ള വ്ത്യാസം എന്ത്?

2. പ്തികര്ത്തൃകകത്യാെ് കചര്ന്നു വരുന്ന കൃതിയുടെ രൂപത്ിന് 
വ്ത്യാസം വരുന്നത് ഏതു പ്കയാരത്ില്?
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3. തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളില് കര്ത്യാവിടനയും പ്തികര്ത്തൃക
ടത്യും കവര്തിരിച് പറയുക.

يْــِف  تُــوِرُق اْلَْشــَجاُر َوِف فَْصــِل الصَّ َوِفيَهــا  ِبيــعِ  يُــْزَرُع الُْقطْــُن ِف فَْصــِل الرَّ ِمــْصَ  ِف 

يُــْزَرُع  الَْخِريــِف  فَْصــِل  َوِف  اْلَْشــَجاِر  اَْوَراُق   ُ َوتَتََغــريَّ الِْعَنــُب  َويَْنَضــُج  الَْعَســُل  يُْقطَــُف 

فَْصــِل  َوِف  ــتَويَُه  الشَّ الزَِّراَعــاُت  َوتَبْتَــِدئُ  اْلَْرُز  َويُْحَصــُد  اللَّيُْمــوُن  َويَْكــُرُ  الْيَاَســِمُي 

ــتَاِء يَْدُخــُل النَّْمــُل بَطْــَن اْلَرِْض َوتُْقلَــُم الَْكــُروُم َويُْقلَــُع الَْقَصــُب َويَــُروُق َمــاُء النِّيــِل  الشِّ

يَــاُح. الرِّ َوتَْختَلِــُف 

4. ഉകയാരം ടകയാണ്ടും അെിഫ് ടകയാണ്ടും വയാവു ടകയാണ്ടും റഫ്അ് 
ടചയ്ിരിക്കുന്ന നയാമങ്ങടള ടവകവേടറ എടുത്തു പറയുക.

يَْقبـُـُه التََهــزُّوء ِف الُْفَقــرَاِء.  يـَـْرِوي الَْعائـِـُدوَن ِمــْن اِفِْريِقيَــَة اَْخبَــاًرا َعِجيبَــًة.  يُطـَـاُع اْلَبـَـَواِن 

َويُْكــرَُم اْلَْصِدقَــاُء.  تُرَْســُل الُْجُنــوُد اَِل َســاَحِة الِْقتَــاِل َوتُبَْعــُث َمَعَهــا اْلَقْــَواُت.  طَلَــَع 

.   يَْنَجــُح الُْمَســاِعَداِن.   اَفْلـَـَح الُْمْؤِمُنــوَن.  قـَـْد  الِْهــَلُل َوقـَـِدَم اَُخــوَك.   يَْســَعُد ُذوالَْجــدِّ

ــاِهَداِن لَــَدى  .   َمــْن قَــلَّ َحيَــاُؤُه كَــُرَْت ُذنُوبُــُه.   يُْســَمُع الشَّ يُؤَْخــُذ الَْجــارُّ ِبُجــرِْم الَْجــارِّ

الُْقَضــاِة.

അഭ്ാസകം

اَلُْمبْتََدأُ َوالَْخَبُ

1. കൃതിയും നയാമവും കചര്ന്നും രണ്ടു നയാമങ്ങൾ മയാത്രം കചര്ന്നുമുള്ള 
വയാക്ങ്ങടള കവര്തിരിച് പറയുന്നകതയാടുകൂെി കര്ത്യാവ്, പ്തി
കര്ത്തൃകം, ആഖ്, ആഖ്യാതം എന്നിവകടള ചൂണ്ികയാണിക്കുക.

َويُرَْحــُم  الَْكِبــرُي  ِشــَفاٌء. يُْحَتَُم  ــْدُق  َوالصِّ َداُء  الْبَاِطُل. اَلَْكــِذُب  َوزََهــَق  الَْحــقُّ  َجــاَء 

الَْكْســَلُن. اَلَّبَاُت  َويَْنــَدُم  النَِّشــيُط  الطَّالِِب. يَُســوُد  َســِمرُي  ِغرُي. اَلِْكتَــاُب  الصَّ

ِمْفتَــاُح  الَْجاِهــِل  التََّواُضُع. لَِســاُن  الَْمــرِْء  الَْفَلِح. تَــاُج  ُعْنــَواُن  النََّجاِح. اَلِْجــدُّ  َمِطيَّــُة 
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َحتِْفِه. َوْعــُد الَْكِريــِم نَْقــٌد َوَوْعــُد اللَِّئيــِم تَْسِويٌق. بََشاَشــُة الَْوْجــِه اَْحَســُن ِمــْن َســَخاِء 

َعْقلِــِه. ِمــريَاُن  الرَُّجــِل  . كََلُم  الَْكــفِّ

അഭ്ാസകം

اِْسُم كَاَن َوَخَبُ اِنَّ

1. തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങൾ ടതറ്റു കൂെയാടത വയായിക്കുക.

تَُكــوُن الَْفَضائـِـل َســائَِدة. يَظَلُّ النَِّشــيط فَرًِحا. يَِبيــُت الَْكْســَلُن َخِزينا. يَِصــرُي الِْهــَلُل 

ــَلت قَِريبة. أَْمــَس الَْعالَــم ُمْســتَِنريا. ل  بَْدًرا. اَْصبَــَح الِْعلْــُم ُمْنتَِشًا. اَْضَحــِت الصَّ

. َل يَــْبَُح الَْحــّق ُمْنتَــِصا. َل  يَــزَاُل النَّــاس ُمْختَلَِفــة. ل تَْفتَــأُ طَائَِفــة قَاِئَــة َعــَل الَْحــقِّ

ــَحاب ُصلْبــا. يَْنَفــكُّ الْبَاِطــل َمْهزُوًمــا. َمــاَداَم الِْجســم أََخــف ِمــَن الـْـَمِء يَُعــوم. لَيْــَس السَّ

2. കമല് വന്നിരിക്കുന്ന വയാക്ങ്ങളില് നിന്നും കൃതികടള മയാറ്ിയിട്് 
അവയില് ഓകരയാന്നിലം യഥയാക്രമം َّلََعل لَيَْت،   ، كَأَنَّ  ، لَِكنَّ  ، اَنَّ  ،  اِنَّ

എന്നീ പദങ്ങൾ കചര്ത്തു വയായിക്കുക..

അഭ്ാസകം

اَلَْمْفُعوُل ِبِه الَْمْفُعوُل الُْمطَلَُق َوالَْمْفُعوُل ِلَْجلِِه

1. തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് പ്തിഗ്രഹവയാചിയയായും 
കകവെവയാചിയയായും കയാരണവയാചിയയായും വന്നിട്ടുള്ള കര്മ്മങ്ങടള 
ഇനം തിരിച് പറയുക.

ِف  الِْقْنِديــَل  َوَعلََّقــِت  َحبْــًل  َوتََناَولَــْت  ــبَّاَك  الشُّ َوفَتََحــِت  الْبَــاَب  الَْخاِدَمــُة  اَقَْفلَــِت 

ــا َصاِدقًــا. ل تُِضــع الَْوقْــَت  ــْقِف. اْحــَتِْم أَبََويْــَك اِْحِتَاًمــا بَلِيًغــا َواَْحِبــْب اِْخَوتـَـَك ُحبًّ السَّ

َميْــًل اَِل الرَّاَحــِة. يَُجــوُل النَّــاُس الِْبــَلَد اِبِْتَغــاء الَْكْســِب. َصاِحــِب الُْعَقــَلء ُمَصاَحبَــًة 

َداِئَــًة. اَِذا نَــزََل ِبــَك َمْكــُروٌه فاْصــِب َصــْبًا َجِميــًل َواطْلُــْب ِمــَن اهلِل َعْونًــا. نُْحِســُن اَِل 

اِْجِتَهــاِدِه  َجائِــزََة  الُْمْجتَِهــُد  التِّلِْميــُذ  يَُنــاُل  اهلِل.  ِمــَن  بًــا  َوتََقرُّ َحالِــِه  َعــَل  َشــَفَقًة  الَْفِقــريِ 



58

ِف  َســْعيًا  اْلَْعــَمَل  يَْعَملُــوَن  لََحــاُء  اَلصُّ ُحبًّــا.  اَقَاِرِبــِه  َوِمــْن  اِْعِتبَــاًرا  رُفََقائِــِه  ِمــْن  فَــَتَى 

َمرَْضــاِة الَْخالِــِق. يَتََهيَّــُب النَّــاُس الظَّالِِمــَي َخْوفًــا ِمــْن أََذاُهــْم.

അഭ്ാസകം

اَلَْمْفُعوُل ِفيِه َوالَْمْفُعوُل َمَعُه

1. ഗര്ഭവയാചിയും സഹവയാചിയുമയായ കര്മ്മങ്ങടള പ്കത്കം ചൂണ്ി
കയാണിക്കുക:

يْــِف. يَُصــوُم الُْمْســلُِموَن َشــْهَر رََمَضــاَن. تَرَكْــُت الِْكتَــاَب فَــْوَق  تَْشــتَدُّ الَْحــرَارَُة أَواَن الصَّ

ــَحاُب  السَّ بَــرََق  اِر.  الــدَّ قَبْــَل  الَْجــاَر  اُطْلُــِب  لَــُه.  تَْنِشــيطًا  الُْمْجتَِهــَد  كَافَــأُْت   . الُْكــرِْسّ

لَْحظَــة َوالَْمطَــَر. َســالَِت اْلَْوِديَــُة َســيًْل تَْحــَت الَْجبَــِل. اَلَْمــزُْح يُْســِقُط قَائِلَــُه َويُْســِخُط 

ــاِرِع َوَوالَِدكُــْم. يُِفيــُق  . َمَشــيُْت ِف الشَّ َســاِمَعُه. اَلَْوالِــَداُت يُرِْضْعــَن أَْوَلَدُهــنَّ َحْولَــْيِ

ُروَس ِحْفظًــا ُمَدقًَّقــا. َذاَب قَلْبُــُه َشــْوقًا اَِل أَْوَلِدِه  ــَلَة. يَْحَفــُظ الــدُّ َســْحرًا ُويُِقيــُم الصَّ

يــَن ِمــَن الِْهْجــرَِة. َحــَرَ َصِديُقَنــا  الْبَِعيِديــَن َعْنــُه. فَتـَـَح َعْمــرو ابــُن الَْعــاِص ِمــْصَ َســَنَة ِعْشِ

ــْمِس. َوُغــُروَب الشَّ

അഭ്ാസകം

اَلُْمْستَثَْنى ِباِلَّ َوالَْحاُل

1. തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് നസ്ബു ടചയ്ിട്ടുള്ള പദ
ങ്ങൾ ചൂണ്ിക്യാണിച്് ഓകരയാന്നും നസ്ബു ടചയ്ിരിക്കുന്നതിനുള്ള 
കയാരണം പറയുക.

َل تَْخــُرْج ِف اللَّيْــِل ُمْنَفــرًِدا. َجــاَء الُْمْجــرُِم ُمْعتَــِذًرا َعــْن َذنِْبــِه. كُلُّ َحيَــَواٍن يَُحــرُِّك فَكَّــُه 

ًدا.  لِــُكلِّ َداٍء َدَواٌء اِلَّ الَْمــْوَت. تَرَاُهــْم ُركًَّعــا َوُســجَّ ِعْنــَد اْلَكِْل اِلَّ التِّْمَســاَح.  اْلَْســَفَل 

بـُـوا ِمْنــُه اِلَّ قَلِيــًل ِمْنُهــْم. لـَـْم يَْســَمُعوا النُّْصــَح اِلَّ بَْعَضُهــْم. ِعــْش َعِزيــزًا َوُمــْت كَِريًــا. فََشِ
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2. തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളില് കര്ത്യാവിടനയും കര്മ്മടത്യും 
സംബന്ിക്കുന്ന അവസ്യാവയാചിടയ കവര്തിരിച് പറയുക

الَْمْجلِــَس  َدَخلْــُت  ــًة.  فَجَّ الَْفاكَِهــَة  تَــأْكُِل  َل  كَِبــريًا.  َســاَد  َصِغــريًا  الطَّالِــُب  اْجتَِهــَد  اَِذا 

َغاًصــا ِبالنَّــاِس. َواَتَيَْنــاُه الُْحْكــَم َصِبيًّــا. َركِبْــُت الُْفــرَْس ُمْسًِجــا. َجــاَء الُْغــَلُم بَاكِيًــا. َل 

تَــْشَِب الْــَمَء كَــِدًرا. اَقْبَــَل الَْمظْلُــوُم َحِزيًنــا. َركِبَْنــا الْبَْحــَر َهائًِجــا. فَــرَّ اللِـّـصُّ َهاِربًــا.

അഭ്ാസകം

اَلتَّْمِييُز َوالُْمَناَدى َخَبُ كَاَن َواِْسُم اِنَّ

1. വികവചകടത്യും അസ്യാവയാചികയയും കവര്തിരിച് പറയുക.

انًــا قَْمًحــا. َخــرْيُ اْلَْعــَمِل أَْعَجلَُهــا  ــا اَرْفَــُع ِقيَمــًة ِمــْن رِطْــٍل نَُحاًســا. َزَرْعــُت فَدَّ ِمثَْقــاُل َذَهبً

تََجوَّلْــُت ِف  ثَْوبًــا  َعــَشَ  اَْربََعــَة  ـُه َسََق  ِبأَنَـّ ُمْعَتِفًــا  اللِـّـصُّ  اَقَــرَّ  فَائِــَدًة.  َوأَكَْرَُهــا  َعائِــَدًة 

وًرا.  ــِت َمــْسُ يــَن ِذَراًعــا َحِريــرًا فَاِخــرًا َوُعــْدُت اَِل الْبَيْ ــوِق كُلَّ النََّهــاِر فَابْتَْعــُت ِعْشِ السُّ

َرأَيْــُت َشــابًّا ِمثْلَــَك قَاَمــًة َولَْونًــا. ُزرْنَــا اِْحــَدى َعــَشََة قَْريَــًة ِف ِبــَلِدَك ُمَشــاًة. كَــْم َشــْهرًا 

ِغبْــَت َعــْن بَيِْتــَك. أََت الَْخــاِدُم ِبَجــرٍَّة َمــاًء بَــارًِدا.

2. തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളില് നസ്ബ് ടചയ്ിരിക്കുന്ന നയാമങ്ങൾ 
എടുത്തു കയാണിച്് അവ നസ്ബ് ടചയ്ിരിക്കുന്നതിനുള്ള കയാരണം 
പറയുക:

َل  ِبــاْلََدِب.  الَْفْخــَر  اِنَّ  ِبالَْحَســِب  ُمْفتَِخــرًا  يَــا  ُمتََواِضًعــا.  النَّــاَس  َوَعــاِشِ  قَانًِعــا  ِعــْش 

َهــاِت.  ا. اَلَْجنَّــُة تَْحــَت أَقْــَداِم اْلُمَّ يَــزَاُل الَْجاِهــُل َلِهيًــا. يَــا طَالِــَب الَْعلْيَــاِء َل تَْفتَــأْ ُمِجــدًّ

ْ ِف  ــَة. يَــا َعُجــوًل تَبَــصَّ ــًة َواِحــَدًة. لِــُكلِّ َداٍء َدَواٌء يُْســتَطَبُّ ِبــِه اِلَّ الَْحَمقَ ــاُس أُمَّ كَاَن النَّ

يَــاُح ُمْختَلَِفــًة. الَْعَواِقــِب. لَيْــَت الَْكَواكِــَب تَْدنُــويِل. َمــا زَالَــِت الرِّ
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പയാഠം ഏഴ്

اَلتََّواِبُع

അന്വക്കുകൾ

റഫ്അ്, നസ്ബു, ജസ് മു, ജര്റ് എന്നിങ്ങടന പദങ്ങളടെ അന്ത്ത്ി
ന് മയാറ്മുണ്യാകുന്നത് ഇന്നയിന്ന സഥയാനങ്ങളിെയാടണന്ന് കഴിഞ്ഞ 
വിവരണങ്ങൾ ടകയാണ്് നമുക്് മനസ്ിെയാക്യാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു പദം 
ഈ സ്യാനങ്ങളില് ഏടതങ്ിലം ഒന്നില് വന്നിട്് അതിന് ഉണ്യാകുന്ന 
മയാറ്ത്ിന് ٌّاِْعرَاٌب اَْصِل പ്യാരംഭകമയായ മയാറ്ം എന്നയാണ് പറയുന്നത്. 
ഇനി മടറ്യാരു തരത്ിനുള്ള മയാറ്മുണ്്. അതിന് ٌّاِْعرَاٌب تَبِْعي അനുഗത
മയായ മയാറ്ം എന്നു പറയുന്നു. ഒരു േബ്ദത്ില് ഇങ്ങടനയുള്ള മയാറ്ം 
സംഭവിക്കുന്നത് പ്യാരംഭകമയായ മയാറ്ം സംഭവിച്ിട്ടുള്ള ഒരു േബ്ദടത് 
തുെര്ന്ന് പിന്നിെിരിക്കുന്ന േബ്ദത്ിന് റഫ്ഓ, നസ് കബയാ, ജകസ്യാ, 
ജര്കറയാ ടചയ്ട്ടുന്നതയാണ്. അപ്കയാരമുള്ള േബ്ദത്ിന് تَاِبع (അന്വ
ക്് ) എന്നു പറയുന്നു. തയാബിഉകൾ അടല്ങ്ില് അന്വക്കുകൾ ،١. نَْعْت 

.എന്നു നയാെ് ഇനങ്ങളയാകുന്നു ٢. َعطْف، ٣. تَوْكِيُد، ٤. بََدُل

1.  വിപശഷണകം • اَلنَّْعُت

നമുക്് വഴിയില്നിന്നും ഒരു ടചറിയ കറുത് സഞ്ചി കളഞ്ഞു കിട്ടു
ന്നതിനും അതിനുകേഷം َضاَع يِل كِيٌس (എനിക്് ഒരു സഞ്ചി കളഞ്ഞു 
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കപയായി) എന്നു ഒരയാൾ പറയുന്നത് നയാം കകൾക്കുന്നതിനും ഇെയയായി 
എന്നിരിക്ടട്. അക്യാൾ അയയാളടെ ആ വയാക്കുകൾ ടകയാണ്് മയാത്രം 
സഞ്ചി അയയാളടെ വകയയാടണന്ന് നിശ്ചയിച്കൂടുന്നതല്. അതിന് ആ 
സഞ്ചിയുടെ വികേഷതകളയായി എടന്തങ്ിലം ചിെതുകൂെി പറയുന്നത് 
ആവേ്മയാണ്. َضاَع يِل كِيٌس َصِغرٌي اَْسَوُد (എടറെ ഒരു ടചറിയ കറുത് 
സഞ്ചി കളഞ്ഞുകപയായി) എന്നയാണ് അയയാൾ പറഞ്ഞടതങ്ില് ٌَصِغري 
എന്നും اَْسَوُد എന്നുമുള്ള അതിടറെ വികേഷതകൾടകയാണ്് അത് 
അയയാളടെ വകയയാടണന്നു നമുക്് നിശ്ചയിക്യാം. ഇങ്ങടന َصِغرٌي 
എന്നും ُاَْسَود എന്നുമുള്ള പദങ്ങൾ കപയാടെ, മു്ിെിരിക്കുന്ന പദടത് 
തുെര്ന്ന് അതിടറെ വികേഷതടയ കുറിക്കുന്നതിന് അതിനു കേഷം 
വരുന്ന പദത്ിന് نَْعْت അടല്ങ്ില് വികേഷണം എന്നു പറയുന്നു. വി
കേഷണമയായി വരുന്ന പദത്ിടറെ അന്ത്ം എക്യാഴും വികേഷ്ത്ി
ടറെ അന്ത്ത്ിനനുസരിച്് ഉച്രിക്ട്ടുന്നതയാണ്. കമല് പറഞ്ഞ 
വയാക്ത്ില് കര്ത്യാവയായി നില്ക്കുന്ന كِيٌس എന്ന നയാമത്ിന് 
റഫ്അ് ടചയ്ിരിക്കുന്നതിടനതുെര്ന്ന് അതിടറെ വികേഷണങ്ങളയായി 
വന്നിരിക്കുന്ന َصِغرٌي എന്നും اَْسَود എന്നുമുള്ള പദങ്ങൾക്കും റഫ്അ് 
ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുന്നത് കനയാക്കുക. كِيٌس എന്ന പദം നസ്ബിടറെ 
സ്യാനത്് വരത്ക്വിധം فََقْدُت كِيسا എന്നു പറഞ്ഞയാല് ٌَصِغري എന്ന 
പദത്ിനും فََقْدُت كِيًسا َصِغريًا എന്നതുകപയാടെ നസ്ബു ടചയ്ട്ടും. 
 َسأَلُْت َعْن كِيٍس َصِغريٍ എന്ന പദം ജര്റിടറെ സ്യാനത്് വന്നയാല് كِيٌس
എന്ന വയാക്ം ടകയാണ്് കയാണയാവുന്നതുകപയാടെ ٍَصِغري എന്ന് അതിന് 
ജര്റ് ടചയ്ട്ടുകയും ടചയ്യും.

ഇതു ഇടുങ്ങിയ ഒരു സത്രമയാകുന്നു َهَذا َمْنزٌِل َضيٌِّق

പണ്ഡിതനയായഒരയാൾ വന്നു َجاَء رَُجٌل َعالٌِم

ഞയാൻ ഒരു പരുപരുത് മരത്ില് കയറി تََسلَّْقُت َشَجرًَة َغلِيظًَة

അവര് വിേയാെമയായ ഒരു സത്രത്ില്  اَقَاُموا ِف َمْنزٍِل فَِسيٍح

തയാമസിച്
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ടപയാങ്ങിക്യറിയ ഒരു തീജ്വയാെയില് نَظَرُْت اَِل لَِهيٍب َصاِعٍد  
ഞയാൻ കനയാക്ി

2. ഘെകകം • اَلَْعطُْف

കമേപ്പുറത്തുനിന്നും കപനയും മഷിക്കു്ിയും വീണു എന്നു ധരി്ി
ക്കുന്നതിന് അറബിയില് الطَّاِولَِة ِمَن  َواُة  َوالدَّ الَْقلَُم   എന്നു നയാം َسَقَط 
പറയുന്നു. ഈ ആേയടത് നമുക്് َسَقَط الَْقلَُم (കപന വീണു) എന്നും 
َواُة  എന്നും രണ്ടു വയാക്ങ്ങൾ ടകയാണ്ടും (മഷിക്കു്ി വീണു) َسَقَط الدَّ
ടവളിട്ടുത്യാവുന്നതയാണ്. എന്നയാല് ആദ്ം പറഞ്ഞതുകപയാടെ 
കൃതി ഒരു പ്യാവേ്ം മയാത്രം പറഞ്ഞും اَلَْقلَُم എന്നും َواة  എന്നുമുള്ള اَلدَّ
പദങ്ങൾക്് മകദ്് واو കപയാലള്ള ഒരു അവ്യപദം വച്ിട്് അവ രണ്ടും 
തമ്മില് കചര്ത്തും ആേയം ഒറ് വയാക്ത്ില് ടവളിട്ടുത്തുന്നതു
ടകയാണ്് കൃതിടയ ആവര്ത്ികക്ണ് ആവേ്ം കൂെയാടത കഴിയും. 
ഇങ്ങടന കചര്ത്തു പറയട്ടുന്ന രണ്ടു നയാമങ്ങളില് ആദ്കത്തിന് 
 (ഉപഘെിതം) َمْعطُوُف എന്നും രണ്യാമകത്തിന് (ഘെിതം) َمْعطُوُف َعلَيِْه
എന്നും അവടയ തമ്മില് ഘെി്ിക്കുന്ന നിെയില് ഇെയ്ക്കു വരുന്ന 
അവ്യപദത്ിന് َحرُْف الَْعطِْف (ഘെകയാവ്യം)എന്നും പറയുന്നു.

 അടല്ങ്ില് അന്വക്് എന്ന നിെയില് ഉപഘെിതമയായി تَاِبُع
വരുന്ന നയാമത്ിടറെ അന്ത്ം ഘെിതേബ്ദത്ിടറെ അന്ത്ത്ിന
നുസരിച്് ഉച്രിക്ട്കെണ്തയാകുന്നു. ഇപ്കയാരം َواُة الَْقلَُم والدَّ  َسَقَط 
എന്ന വയാക്ത്ില് കര്ത്യാവയായി നില്ക്കുന്ന اَلَْقلَُم എന്ന നയാമടത് 
തുെര്ന്ന് അന്വക്യായ َُواة എന്ന നയാമത്ിന് റഫ്അ് ടചയ്ട്ട്ിരി الدَّ
ക്കുന്നു. ََواة  (.അവൻ കപനയും മഷിക്കു്ിയും തയാടഴയിട്ടു) اَْسَقَط الَْقلََم َوالدَّ
എന്ന വയാക്ത്ില് اَلَْقلَُم എന്ന പദം നസ്ബിടറെ സ്യാനത്ിരി
ക്കുന്നതിനയാല് َواُة  എന്നതിനും നസ്ബു ടചയ്ട്ടും. അപ്കയാരം اَلدَّ
തടന്ന َِواة  കപനയുടെയും മഷിക്കു്ിയുടെയും) َعِجبُْت ِمْن َسَقطَِة الَْقلَِم َوالدَّ
വീഴ്ചയില് ഞയാൻ അത്ഭുതട്ട്ടു) എന്ന വയാക്ത്ില് അന്വക്യായ 
َواُة  എന്ന പദത്ിന് ജര്റ് ടചയ്ട്ടുകയും ടചയ്ിരിക്കുന്നു. തയാടഴ اَلدَّ
പറയുന്നവ ُحُروُف الَْعطِْف അടല്ങ്ില് ഘെകയാവ്യങ്ങളയാകുന്നു.
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اَلَْواُو اَلَْفاُء ثُمَّ أَْو اَْم لَِكْن َل

ഒരുവൻ വിദ്യും വിനയവും اَلَْواُو - يَُسوُد الرَّْجُل ِبالِْعلِْم َواْلَِدِب

ടകയാണ്് ഉയരുന്നു

രയാജസന്നിധിയില് لْطَاِن الُْعلََمُء فَاْلَُمرَاُء اَلَْفاُء - َدَخَل ِعْنَد السُّ

പണ്ഡിതന്യാരും തുെര്ന്ന് പ്ഭുക്ന്യാരും പ്കവേിച്

യുവയാക്ന്യാരും പിടന്ന يُوُخ بَّاُن ثُمَّ الشُّ ثُمَّ - َخَرَج الشُّ

വകയയാജനങ്ങളം പറട്ട്ടു

കറയാസയാപ്പൂകവയാ കരിങ്കൂവളപ്പൂകവയാ أَْو - ُخْذ َورًْدا أَْو بََنْفَسًجا

എടുക്കുക

നീ തിന്നത് ടറയാട്ികയയാ അകതയാ أَْم - أَ ُخبْزًا أَكَلَْت أَْم لَْحًم

മയാംസകമയാ

യജമയാനൻ വന്നില്. എന്നയാല്  يُِّد لَِكْن َخاِدُمُه لَِكْن - َما َجاَء السَّ

അകദ്ഹത്ിടറെ ഭൃത്ൻ (വന്നു)

ഞങ്ങൾ കഗയാത്് ടകയായ്തു,  ِعرَي َل - َحَصْدنَا الَْقْمَح َل الشَّ

ബയാര്െിയല് (ടകയായ്ത് )

3. അവധാരണകം • اَلتَّوْكِيُد

 എടന്നയാരയാൾ നകമ്മയാെ് (.മന്തി എകന്നയാെ് സംസയാരിച്) َحاَدثَِني الَْوِزيُر
പറഞ്ഞുടവന്നു വിചയാരിക്കുക. മന്തിയുടെ ഉയര്ന്ന പദവിടയക്കുറിച്ം 
അയയാളടെ സ്ിതിടയക്കുറിച്ം ഓര്ത്ിട്് മന്തിയുടെ ടസക്രട്റികയയാ 
അകദ്ഹകത്യാെ് അടു്മുള്ള മറ്റു വല്വരുകമയാ സംസയാരിച്തിടന 
കുറിച്യായിരിക്യാം അയയാൾ അങ്ങടന പറഞ്ഞടതന്ന് നമുക്് ചിെ
ക്യാൾ സംേയം കതയാന്നിടയന്നു വരയാം. എന്നയാല് َحاَدثَِني الَْوِزيُر نَْفُسُه 
(മന്തിതടന്ന എകന്നയാടു സംസയാരിച്) എന്നയാണ് അയയാൾ പറഞ്ഞടത
ങ്ില് നമുക്് അങ്ങടന ഒരു സംേയത്ിന് വകയില്. എടന്തന്നയാല് 
അങ്ങടന സംേയം കതയാന്നുന്നതിടന സൂക്ിച്ിട്യാണ് ُاَلَْوِزير എന്നതി
ടന തുെര്ന്ന് ُنَْفُسه എന്നുകൂെി അയയാൾ നകമ്മയാെ് പറയുന്നത്. അതയായത് 
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സംസയാരിച്തു മന്തി തടന്നയയാടണന്ന് ഉറ്ിച് പറയുകയയാകുന്നു 
‘നഫ് സുഹു’ എന്നതുടകയാണ്് ഉകദ്േിക്ട്ടുന്നത്. അതുടകയാണ്് ഈ 
പദത്ിന് تَوْكِيُد അടല്ങ്ില് അവധയാരണം എന്നു കപരയാകുന്നു. تَوْكِيُد 
ആയി വരുന്ന പദത്ിടറെ അന്ത്ം അതിന് മു്ിെിരിക്കുന്ന പദം 
ഉച്രിക്ട്ടുന്നതനുസരിച്് ഉച്രിക്ട്ടുന്നു. ഇവിടെ രണ്യാമത് 
ഉദയാഹരിച് വയാക്ത്ിടെ ُنَْفُسه എന്ന പദത്ിന് അതില് فَاِعل ആയി 
നില്ക്കുന്ന َوِزيُر എന്ന പദത്ിടറെ ഉച്യാരണടത് തുെര്ന്ന് ‘റഫ്അ് ’ 
ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുന്നു. ُقَابَلُْت الَْوِزيَر نَْفَسه (ഞയാൻ മന്തിടയ തടന്ന കനരിട്ടു 
കണ്ടു) എന്ന വയാക്ത്ില് َمْفُعوُل ِبِه ആയി നില്ക്കുന്ന ‘വസീറി’ടറെ 
ഉച്യാരണടത് തുെര്ന്ന് അതിന് ‘നസ്ബു’ ടചയ്ട്ടുന്നു. كَتَبُْت اَِل 

 എന്നതില് ‘വസീറി’ടന (മന്തിക്കു തടന്ന ഞയാൻ എഴുതി) الَْوِزيِر نَْفِسِه
തുെര്ന്ന് അതിന് ജര്റു് ടചയ്യുകയും ടചയ്ിരിക്കുന്നു. കമല് ഉദയാഹരിച് 
വയാക്ങ്ങളില് വന്നിട്ടുള്ള نَْفس എന്ന പദംകപയാടെ َعْي എന്ന പദവും 
ഉപകയയാഗിക്ട്ടും.

َحاَدثَِني الَْوِزيُر َعيُْنُه. قَابَلُْت الَْوِزيَر َعيُْنُه. كَتَبُْت اَِل الَْوِزيِر َعيِْنِه.

എന്നുമുള്ള പദങ്ങളം തൗക്ീദയായി ഉപകയയാഗി َجِميُع എന്നും كُلُّ
ക്ട്ടും. എന്നയാല് അത് ടപയാതുവയായ അര്തടത് കുറിക്കുന്ന ഒരു 
േബ്ദടത് തുെര്ന്നിട്യായിരിക്കും ഉപകയയാഗിക്ട്ടുന്നത്.

കസന്ം മുഴുവനും വന്നു َجاَء الَْجيُْش كُلُُّه

കസന്ടത് മുഴുവൻ ഞയാൻ കണ്ടു َرأَيُْت الَْجيَْش َجِميَعُه

കസന്ത്ിനു മുഴുവൻ  َسلَّْمُت َعَل الِْجيِْش كُلِِّه اَْو َجِميعه

ഞയാൻ സെയാം പറഞ്ഞു

 ഈ വയാക്ങ്ങില് വന്നിരിക്കുന്ന ُّكُل എന്നും َجِميُع എന്നും ഉള്ള 
പദങ്ങൾ تَْوكِيُد ആകുന്നു. അതയായത് കസന്ം എന്നതുടകയാണ്് 
ഇവിടെ ഉകദ്േിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കസന്ടത്യും തടന്നയയാണ്, 
അതില് കുറച് ഭയാഗടത്യല് എന്നും സംേയം കൂെയാടത ഗ്രഹിച്
ടകയാള്ളണടമന്നയാണ്.
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വിെ് മുഴുവൻ ടവന്തു اُر كُلَُّها اِْحَتَقَِت الدَّ

ഞയാൻ പുസ്തകം മുഴുവനും വയായിച് قََرأُْت الِْكتَاَب كُلَُّه

ആ പ്വൃത്ികളിടെല്യാം നിന്ന്  فََرْغُت ِمَن اْلَْعَمِل كُلَِّها

ഞയാൻ ഒഴിഞ്ഞു

4.  പ്രതികല്കം • اَلْبََدُل

 زَاَر الَْمْدرََسَة الَْوِزيرُ എന്നും (അെി പള്ളിക്കൂെം സന്ര്േിച്) زَاَر الَْمْدرََسَة َعِلٌّ

 എന്നും ഉള്ള വയാക്ങ്ങൾ (മന്തി അെി പള്ളിക്കൂെം സന്ര്േിച്) َعِلٌّ
പരികേയാധിക്കുക. ഏതയാണ്് ഒകര തരത്ില് പൂര്ണമയായ ആേയങ്ങള
ള്ള വയാക്ങ്ങളയാണ് അവ രണ്ടും. അെി പള്ളിക്കൂെം സന്ര്േിച് എന്ന 
ആേയടത്യയാണ് അവ രണ്ടും കുറിക്കുന്നത്. എന്നയാല് രണ്യാമടത് 
വയാക്ത്ില് കൂടുതെയായി കയാണുന്ന اَلَْوِزيُر എന്ന പദം ടകയാണ്് അത് 
കകൾക്കുന്നയയാളടെ ഉള്ളില് ആേയം കുറച്കൂെി േക്ിമത്യായി 
ടചന്നു പതിയുന്നു. അതയായത്, പള്ളിക്കൂെം സന്ര്േിച്ത് അെിയയാ
ടണന്ന് ഒരിക്ല് സന്ര്േകടറെ കപരു പറഞ്ഞിട്ടും മടറ്യാരിക്ല് 
അയയാളടെ സ്യാനക്രു പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ടു പ്യാവേ്ം ആവര്ത്ിച് 
പറഞ്ഞയാല് എങ്ങടനകയയാ അതുകപയാടെ രണ്യാമടത് വയാക്ംടകയാണ്് 
ആേയം കൂടുതല് സ്പഷ്ടമയാവുന്നു. ഇങ്ങടന രണ്യാമടത് വയാക്ത്ില് 
എന്നതിനു പകരടമന്നകപയാടെ നില്ക്കുന്ന അെി എന്ന പദത്ി اَلَْوِزيُر
ന് بََدُل അടല്ങ്ില് പ്തികല്പം എന്നും പറയുന്നു. ‘ബദല്’ ആയി 
വരുന്ന േബ്ദത്ിടറെ അന്ത്ം അതിനു മു്ിരിക്കുന്ന േബ്ദത്ിടറെ 
അന്ത്ം ഉച്രിക്ട്ടുന്നതുകപയാടെ ഉച്രിക്ട്ടുന്നു. ഈ വയാക്ത്ി
ല് ٌَّعِل എന്ന േബ്ദത്ിന് അതിടെ فَاِعُل ആയ ُاَلَْوِزير എന്ന േബ്ദത്ി
ടറെ ഉച്യാരണടത് തുെര്ന്ന് റഫ്അ് ടചയ്ിരിക്കുന്നു. َصافَْحَنا الَْوِزيَر َعلِيًّا 

എന്ന വയാക്ത്ില് َمْفُعوُل ِبِه ആയ اَلَْوِزيُر ടറെ ഉച്യാരണടത് തുെര്ന്ന് 
‘അെി’ എന്ന പദത്ിനും നസ്ബ് ടചയ്ിരിക്കുന്നു. اَْصَغيَْنا اَِل الَْوِزيِر 

.എന്ന വയാക്ത്ില് അതിന് ജര്റു ടചയ്യുകയും ടചയ്ിരിക്കുന്നു َعِلٍّ
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َد اْلَِمرُي الَْقْصَ أَكَْرَُه  രയാജയാവ്, അരമന, അതില് അധികഭയാഗവും) َجدَّ
പുതുക്ി) എന്ന വയാക്ത്ില് َاَكَْر എന്ന േബ്ദം بََدُل ആകുന്നു. അപ്കയാ
രം തടന്ന لُُه يَواُن ُعمَّ  കകച്രി, അതിടെ ഉകദ്യാഗസ്ന്യാര്) اِنَْصََف الدِّ
പിരിഞ്ഞു) എന്നതില് ُل  എന്ന പദവും ബദല് ആകുന്നു. ബദെിടന ُعمَّ
സംബന്ിച് ഈ രണ്് ഉദയാഹരണങ്ങളം ആദ്ം എടുത്തുപറഞ്ഞ 
ഉദയാഹരണടത് അകപക്ിച്് അല്പയാല്പം വ്ത്യാസട്ട്ിരിക്കുന്നു. 
ആദ്ടത് ഉദയാഹരണത്ിലള്ള ബദെിന് ُمطَاِبُق (അനുരൂപം) ആയ 
ബദല് എന്ന് പറയുന്നു. اَلَْوِزيُر എന്നും ٌَّعِل എന്നുമുള്ള രണ്ടു പദങ്ങ
ൾടകയാണ്ടും ഉള്ള ഉകദ്േ്ം ഒന്നുതടന്ന ആകയയാെയാണ് അതിന് 
ُمطَاِبٌق  എന്നു കപര് വന്നത്. രണ്യാമതു (അനുരൂപ പ്തികല്പം) بََدُل 
പറഞ്ഞ ഉദയാഹരണത്ില് َاَكَْر (അധികവും) എന്ന പദം ടകയാണ്് 
അരമനടയ മുഴുവൻ അല് അതിടറെ ഒരു ഭയാഗടത് അടല്ങ്ില് ഒരു 
അംേടത്യയാണ് ഉകദ്േിക്കുന്നത്. അതിനയാല് അപ്കയാരം വരുന്ന 
ബദെിന് അറബിയില് بََدُل بَْعٍض (അംേപ്തികല്പം) എന്നു പറയുന്നു. 
മൂന്നയാമടത് ഉദയാഹരണത്ില് ِديَواَن (കകച്രി) എന്ന പദത്ിനു 
ബദെയായി നില്ക്കുന്ന ُل  എന്ന േബ്ദം ടകയാണ്് (ഉകദ്യാഗസ്ന്യാര്) ُعمَّ
ഉകദ്േിക്ട്ടുന്നത് അതില് അന്തര്ഭവിക്കുന്ന ഒന്നിടന ആകയയാല് 
അതിന് بََدُل اِْشِتَمْل (അവയാന്തരപ്തികല്പം) എന്നും കപരയാണ്.

 അംേപ്തികല്പത്ിലം അവയാന്തരപ്തികല്പത്ിലം ഒരു സര്വ
നയാമം കചര്ന്നിരിക്കും. കമല് കയാണിച് ഉദയാഹരണങ്ങളില് അത് 
കയാണയാവുന്നതയാണ്. ഇങ്ങടന സര്വനയാമം കചര്ന്നുവരുന്നത് ആ 
പദവും യയാടതയാന്നിന് അതു പകരമയായി വരുന്നുകവയാ ആയതും തമ്മില് 
ബന്ി്ിക്കുന്നതിനയാകുന്നു.

ഞങ്ങൾ വീെ്, അതിടറെ അെിസ്യാനം بََنيَْنا الْبَيَْت اََساَسُه

ടകട്ിയുണ്യാക്ി

ഖെീഫയാ മുഇസ്് ടകയ് കറയാ اَنَْشأَ الَْخلِيَفُة الُْمِعزُّ َمِديَنَة الَْقاِهرََة

നഗരം ഉണ്യാക്ി

ഞയാൻ കെം, അതിടറെ മൂന്നിടെയാന്നു വീട്ി يَْن ثثُلُثَُه قََضيُْت الدَّ
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ഞയാൻ ക്െില്, അതിടറെ ِفيَنِة َشَاِعَها نَظَرُْت اَِل السَّ

പയായയില് കനയാക്ി

ഞയാൻ സിംഹടത്പറ്ി, അതിടറെ َعِجبُْت ِمَن اْلََسِد اِقَْداِمِه

കധര്ടത്്റ്ി അത്ഭുതട്ട്ടു.

അഭ്ാസകം

اَلنَّْعُت َوالَْعطُْف

1. തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് വികേഷണമയായും ആഖ്യാ
തമയായും വന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങടള കവര്തിരിച് പറയുക.

َولَــًد  بٌَة. َرأَيْــُت  ُمَهذَّ ٌب. اِبَْنتُــَك  ُمَهذَّ َولَــٌد  ــًدا  ُمَحمَّ ٌب. اِنَّ  ُمَهــذَّ الَْولَــُد  َهــَذا 

بًا. كَاَن التَّْمِريُن َســْهًل. َهَذا َتِْريٌن َســْهٌل. َضاَع يِل قَلٌَم طَِويٌل. اِنَّ قَلَِمي  ُمَهذَّ

بَْنــا َمــاًء  َواُة َمْكُســورًَة. اَلَْمُء َرائٌِق. َشِ َواُة َمْكُســورٌَة. اَْصبََحْت الــدَّ طَِويــٌل.  اَلــدَّ

َرائًِقا. لَيْــَت الْــَمَء َرائِــٌق.

2. തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് ഘെിതടത്യും ഉപഘെിത
ടത്യും വികേഷണവികേഷ്ങ്ങടളയും പ്കത്കം പ്കത്കം 
ചൂണ്ിക്യാണിക്കുക.

تَْسَعُد الرَِّعيَُة ِبالَْملِِك الَْعاِدِل. الزَُّمرَُّد َحَجٌر كَِريٌم اَْخَرُ َوالَْعِقيُق َحَجٌر اَْحَمُر. اِنَّ 

اْلَْوَلَد الُْمِطيِعــَي يَــُسُّوَن آبَاَءُهْم. يَُكــوُن التََّلِميــُذ الُْمْجتَِهــُدوَن ُمَكرَِّمَي. اَلَْكلَِمــُة 

اِْســُم أَْو ِفْعــٌل أَْو َحرٌْف. تَْنَقِســُم الَْكلَِمــُة اَِل اِْســٍم َوِفْعــٍل َوَحــرٍْف.

അഭ്ാസകം

اَلتَّوْكِيُد َوالْبََدُل

1. തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് വന്നിരിക്കുന്ന ،  نَْفُس، َعْيُ

َجِميُع  ،  എന്നീ പദങ്ങടള അതതു സ്യാനങ്ങളില് കവണ്തു كُلُّ
കപയാടെ ഉച്രിക്കുക.
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يُْشــِغُل  نَْفَســَها.  َعائَِشــُة  َخرََجــْت  َواللَّْعــِب.  اللَّْهــِو  ِف  ـِه  كُلِـّ زََمانَــُه  الَْجاِهــُل  يُِضيــُع 

الَْعاِقــُل اَْوقَاتـَـُه َجِميِعَهــا ِبالَْفائـِـَدِة. اَلُْحــُروُف كُلَُّهــا َمبِْنيَّــٌة. اِنَْصــِب الظُّــُروَف كُلَُّهــا. َشــِهَد 

ــْمِس قَاتِــٌل لَِجرَاثِيــَم  ِبَفْضلِــَك اْلَْعــَداَء اَْعيُنهــم. اَْلَِطبَّــاُء َجِميَعُهــْم يَُقولُــوَن اِنَّ نُــوَر الشَّ

ــاِرِع. اْلَْمــرَاِض َرأَيْــُت اََجــاَك َعيْنــه ِف الشِّ

2. പ്തികല്പമയായി വന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങടള ഇനം തിരിച് പറയുക:

َاَط الُْمْســتَِقيم. ِصَاَط الَِّذيــَن اَنَْعْمــَت َعلَيِْهــم. َحَصــَل الطُّوفَــاُن ِف َعْهــٍد  اِْهِدنَــا الــصِّ

ــاَب نِْصَفــُه ِف  ــِش الَْخلِيَفــِة الُْمِعــزِّ. طَالَْعــُت الِْكتَ ــُد َجيْ ــَس اْلَزَْهــَر قَائِ َســيِِّدنَا نُــوح. اَسَّ

نََقَعَنــا  َجْريَانِــِه.  الْــَمِء  اَِل  اُنْظُــْر  َصْوتُــُه.  الْبُلْبُــُل  اَطَْربَِنــي  ُجــزُْؤُه.  الَْقَمــُر  َخَســَف  يَــْوٍم. 

نَِصيَحتُــُه. اْلُْســتَاُذ 

اَلنََّهايَُة
സമയാപ്തി

ഇതുവടര ടചയ് വിവരണങ്ങൾ ടകയാണ്് ഒരു കൃതിയുടെ അന്ത്ം 
റഫ്അ് ആയും നസ്ബയായും ജസ്യായും ഉച്രിക്ട്ടുന്നതിനും അപ്
കയാരം ഒരു നയാമത്ിടറെ അന്ത്ം റഫ്അയായും നസ്ബയായും ജര്റയായും 
ഉച്രിക്ട്ടുന്നതിനും ഉള്ള പ്കത്കം പ്കത്കമയായ സ്യാനങ്ങൾ 
ഏടതല്യാടമന്ന് നയാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഈ സ്യാനങ്ങളില് ഏടതങ്ിലം 
ഒരു സ്യാനത്് ഒരു നയാമകമയാ കൃതികയയാ വന്നയാല് അതിടറെ അന്ത്
ടത് നയാം റഫ്അ് ആയികട്യാ നസ്ബയായികട്യാ ജസ് മ് ആയികട്യാ ജര്റയാ
യികട്യാ ഉച്രിക്ണടമന്ന് അതുടകയാണ്് നയാം അറിയുന്നു. എന്നയാല് 
കൃതികളിലം നയാമങ്ങളിലം ചിെത് ‘മബ് നി’ അടല്ങ്ില് സ്ിരയാ
ന്തങ്ങളയാണ്. അതയായത്, വയാക്ഘെനകളടെ വ്ത്യാസമനുസരിച്് 
അന്ത്ത്ിനു വകരണ് വ്ത്യാസം സ്വീകരിക്യാടത എക്യാഴും സ്ി
രയാന്തമയായിത്ടന്ന നില്ക്കുന്നവയയാടണന്ന് മു്് പറഞ്ഞിട്ടുണ്കല്യാ. 
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അതുടകയാണ്് ഈ സ്ിരയാന്തേബ്ദം റഫ്ഇടറെകയയാ നസ്ബിടറെകയയാ 
ജര് റിടറെകയയാ ജസ്ിടറെകയയാ സ്യാനത്തു വന്നയാല് അതിടറെ അന്ത്
ത്ിന് നയാം ഉച്യാരണവ്ത്യാസം ഒന്നും വരുത്തുന്നില്. പിടന്നകയയാ, 
നയാം അതിടന ഉച്രിച് കകട്ിട്ടുള്ളതുകപയാടെ ഉച്രിച്ടകയാള്ളുന്നു. 
എന്നയാല്, അത് നില്ക്കുന്ന സ്യാനമനുസരിച്് അത് റഫ്ഇടറെ 
സ്യാനത്് എകന്നയാ നസ്ബിടറെ സ്യാനടത്കന്നയാ അതിടന്റ്ി 
നയാം പറയുന്നു. ഉദയാഹരണത്ിന് ٌُهَو َعالِم എന്ന വയാക്ത്ില് َُهو എന്ന 
നയാമം ُْمبْتََدأ ആകയയാല് അത് റഫ്ഇടറെ സ്യാനത്യാടണന്ന് സ്പഷ്ട
മയാണ്. അങ്ങടന അതു റഫ്ഇടറെ സ്യാനത്യാടണന്നും ഫതഹില് 
‘മബ് നി’ ആടണന്നും (അതയായത് അകയാരത്ില് സ്ിരയാന്തമയാടണ
ന്നും) അതിടന്റ്ി നയാം പറയുന്നു. നസ്ബിടറെകയയാ ജര്റിടറെകയയാ 
ജസ്ിടറെകയയാ സ്യാനത്തു വരുക്യാഴും അതിടന്റ്ി നയാം കമല് 
ഉദയാഹരിച് രീതിയനുസരിച്് പറയുന്നു.

 ഇപ്കയാരം ആദ്ം ടതയാട്ടുള്ള പ്തിപയാദനങ്ങൾ ടകയാണ്് നമുക്് 
അറിയുവയാൻ കഴിഞ്ഞ മുഖ് സംഗതികൾ ഇവയയാണ്.

1. അക്രങ്ങൾ കചര്ന്ന് പദങ്ങൾ ഉണ്യാകുന്നു. 2. പദങ്ങൾ ِفْعُل 

(കൃതി) എന്നും ٌاِْسم (നയാമം) എന്നും َحرُْف (അവ്യം) എന്നും ടപയാതുവില് 
മൂന്നിനങ്ങളയാകുന്നു. 3. ഈ മൂന്നിനം േബ്ദങ്ങളില് ചിെത് ‘മബ് നി’യും 
(സ്ിരയാന്തം) ചിെത് ‘മുഅ് റബും’ (ചരയാന്തം) ആണ്. 4. മബ് നി ആയ 
േബ്ദങ്ങൾ റഫ്ഇലം നസ്ബിലം ജര്റിലം ജസ്ിലം അവസയാനി
്ിക്ട്ടുന്നതിന് പ്കത്കം പ്കത്കം സ്യാനങ്ങളണ്്. ഇത്രയും 
സംഗതികൾ മനസ്ിെയാക്ിക്ഴിഞ്ഞയാല് ഒരു വയാക്ം േരിയയായി വയാ
യിക്കുന്നതിന് നമുക്് നിഷ്പ്രയയാസം സയാധിക്കും; അതിടെ േബ്ദങ്ങൾ 
ഓകരയാന്നും ഏകതത് ഇനത്ില് ടപട്തയാടണന്നും ഓകരയാ േബ്ദത്ി
ടറെയും അന്ത്ം ഒരു പ്കത്ക രൂപത്ില് ഉച്രിക്ട്ടുന്നതിനുള്ള 
കയാരണം എന്തയാടണന്നും പറയുന്നതിന് സയാധിക്കും. ഉദയാഹരണമയായി 
ْر اََحٌد َعَمَل الْيَْوَم لَِغٍد  എന്ന َل എന്ന വയാക്ം എടുക്കുക. ഇതില് (1) َل يُؤَخِّ
േബ്ദം ഹറുഫ്, നികഷധയാര്തടത് കുറിക്കുന്നത്, സുക്കൂനുല് മബ് നി 
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ഇഅ്റയാബിടറെ സ്യാെത്ല്. (2) ْر നികഷധയാ ِفْعل ആയ ُمَضاِرُع - يُؤَخِّ
ര്തടത് കുറിക്കുന്ന َل എന്ന അവ്യത്ിനു കേഷം വന്നിരിക്കു
ന്നതിനയാല് ജസ് മു ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുന്നു. (3) فَاِعل - اََحٌد അടല്ങ്ില് 
കര്ത്യാവ്, അതിനയാല് റഫ്അ് ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുന്നു. (4) - َمْفُعوُل ِبِه 

 അടല്ങ്ില് പ്തിഗ്രഹവയാചിയയായ കര്മ്മം. അതിനയാല് നസ്ബു َعَمَل
ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുന്നു. (5) اَلْيَْوِم  - اِلَيِْه   ,അടല്ങ്ില് ഉപശ്ിഷ്ടം ُمَضاُف 
അതുടകയാണ്് ജര്റ് ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുന്നു. (6) ِل - ജര്റിനുള്ള ഹറുഫ്, 
ഖസറുല് മബ് നി (7) َغد - ‘െയാമു’ടകയാണ്് ജര്റു ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുന്നു. 
ഇങ്ങടന വയാക്ത്ില് വരുന്ന േബ്ദങ്ങളടെ അന്ത്ം ഉച്രിക്ട്
ടുന്നതു സംബന്ിച് സ്ിതി കയാണിക്കുന്നതിന് വ്യാകരണത്ില് 
 എന്നതിന് വയാക്ത്ില് اِْعرَاُب .ടചയ്യുക എന്നു പറയട്ടുന്നു اِْعرَاُب
കചര്ന്നുവരുന്ന പദങ്ങളടെ അന്ത്ത്ിന് വ്യാകരണനിയമമനുസരിച്് 
ഉച്യാരണം നല്കുക എന്നര്തമയാകുന്നു.
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അനുബന്ം

അക്ഷരകം

അറബിഭയാഷയില് അെിഫ് ടതയാട്് യയാഅ് വടര 28 അക്രങ്ങളയാ
ണുള്ളടതന്ന് ആദ്ം പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. ഇവ ْمِسيَة അര്ക്യാ) اَلُْحُروُف الشَّ
ക്രങ്ങൾ) എന്നും اَلُْحُروُف الَْقَمِريَة (കസയാമയാക്രങ്ങൾ) എന്നും രണ്ടു 
ഗണങ്ങളയാണ്. ْمُس ارُ എന്നും الشَّ  എന്നുമുള്ള പദങ്ങളടെ اَلنُّورُ എന്നും اَلدَّ
ആരംഭത്ില് നില്ക്കുന്ന അക്രങ്ങൾ കപയാടെ اَْل എന്ന വ്വകച്ദ
കപദകത്യാടു കചരുക്യാൾ ഉച്യാരണത്ില് ഇതിടെ ‘ل’ കെയാപിച്ിട്് 
ഇരട്ിച് ഉച്രിക്ട്ടുന്ന അക്രത്ിന് ഷംസി ആയ അക്രം 
എന്നു പറയുന്നു. اَْل കനയാെ് കചരുക്യാൾ ഉച്യാരണത്ില് അതിടെ ‘ل’ 
കെയാപിക്യാടത സയാധയാരണമയായ രീതിയില് തടന്ന ഉച്രിക്ട്ടുന്ന 
അക്രത്ിന് ഖമരി ആയ അക്രം എന്നും പറയുന്നു. ഈ ഓകരയാ 
ഗണത്ിലം 14 അക്രങ്ങൾ വീതമുണ്്.

അര്ക്ാക്ഷരങ്ങള്

ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

പസാൈാക്ഷരങ്ങള്
ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي
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കൃതി

I. കൃതികളടെ ഉല്പത്ിയില് അവയില് കചര്ന്നുവന്നിട്ടുള്ള അക്രങ്ങ
ളടെ എണ്ടത് ആസ്പദമയാക്ി ُمَجرَُّد الثَُّلِث എന്നും بَاِعي  എന്നും ُمَجرَُّد الرُّ
അവ രണ്ിനങ്ങളയായി ഗണിക്ട്ടുന്നു. മൂന്നക്രങ്ങൾ കചര്ന്ന് 
ഉത്ഭവിച്ിട്ടുള്ള കൃതിക്യാണ് الثَُّلِث എന്നു പറയുന്നത്. നയാെക്രങ്ങൾ 
കചര്ന്ന് ഉത്ഭവിച്ിട്ടുള്ള കൃതിക്് بَاِعي എന്ന ُمَجرَّدُ .എന്നും പറയുന്നു الرُّ
തിന് കകവെം എന്നര്തം. ِفْعُل الُْمَجرَّد എന്നതിന് ഇവിടെ കകവെം 
ഉല്പത്ിയിലള്ള അക്രങ്ങൾ മയാത്രം കചര്ന്നിരിക്കുന്ന കൃതി എന്നു 
വിവക്യയാണ്. ഇപ്കയാരം ചിെ കൃതികളില് മൂന്നും ചിെതില് നയാലം 
അക്രങ്ങൾ ആരംഭത്ില്ത്ടന്ന കചര്ന്നിരിക്കും.

الثَُّلِث  അഥവയാ മൂന്നക്രങ്ങൾ കചര്ന്ന് ഉത്ഭവിച്ിട്ടുള്ള ُمَجرَُّد 
കൃതിയില് പിന്നീെ് ഒകന്നയാ രകണ്യാ മൂകന്നയാ അക്രങ്ങൾ കൂെി കചര്ന്നി
ട്് അതു സംവൃദ്മയായിത്ീരും. അപ്കയാരംതടന്ന ُمَجرَُّد الرُّبَاِعي അഥവയാ 
നയാെക്രങ്ങൾ കചര്ന്നിട്ടുള്ള കൃതിയില് പിന്നീെ് ഒകന്നയാ രകണ്യാ 
അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നിട്് അതും സംവൃദ്മയായിത്ീരും. ഇങ്ങടന 
സംവൃദ്മയായിത്ീരുന്ന കൃതി അതില് ആരംഭത്ില് കചര്ന്നിട്ടുള്ള 
അക്രങ്ങളടെ എണ്ടത് ആസ്പദമയാക്ി الثَُّلِث  َمِزيُد എന്നും َمِزيُد 

بَاِعي  എന്നതിന് സംവൃദ്ം എന്നു َمِزيُد .എന്നും വിളിക്ട്ടുന്നു الرُّ
വിവക്യയാകുന്നു.

II. കൃതികളില് കചര്ന്നു വരുന്ന അക്രങ്ങളടെ ഇനവും വിധവും 
പ്മയാണിച്് അവ മൂന്നു വിഭയാഗമയാക്കുന്നു. (1) َسالٌِم അടല്ങ്ില് മുക്ം. 
ഒരു കൃതി ഉല്പത്ിയില് ഹംസിലം അെിഫ്, വയാവ്, യയാഅ് എന്നീ 
േിഥിെയാക്രങ്ങളിലം شّد ല് അടല്ങ്ില് ദ്വിത്വത്ിലം നിന്ന് കമയാ
ചിച്ിരുന്നയാല് അത് َسالٌِم എന്നു വിളിക്ട്ടുന്നു.

 ഉദയാ: َسلَِم قَتََل َضََب
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 അടല്ങ്ില് ദൃഢം. ഉല്പത്ിയില് ഒരു കൃതിയിടെ َصِحيٌح (2)
അക്രങ്ങളില് ഹംസ് ഉണ്യായിരിക്കുകകയയാ അടല്ങ്ില് അതിടെ 
അക്രങ്ങളില് രടണ്ണ്ം ഒരു ഇനത്ില് ടപട്തയായിരിക്കുകകയയാ 
ടചയ്യാല് അത് ‘സ്വഹീഹ് ’ എന്നു പറയട്ടുന്നു.

 ഉദയാ: َّأَكََل َسأََل قََرأَ َمدَّ َضم

ഉല്പത്ിയില് ‘ഹംസ് ’ കചര്ന്നിട്ടുള്ള കൃതിക്് َمْهُموُز എന്നും ഒരു 
ഇനത്ിലള്ള രണ്ക്രങ്ങൾ കചര്ന്ന് ഇരട്ി്യായി വന്നിരിക്കുന്ന 
കൃതിക്് ُمَضاِعُف എന്നും പ്കത്കം കപരുകളണ്്.

 അടല്ങ്ില് േിഥിെം ഉല്പത്ിയില് ഒരു കൃതിയിടെ ُمْعتَلُّ (3)
അക്രങ്ങളില് ഒന്ന് േിഥിെയാക്രം ആയിരുന്നയാല് അത് ُمْعتَّل 
എന്നു വിളിക്ട്ടുന്നു.

 ഉദയാ: ََوثََب نَاَم رَِض

III. െിംഗം, കയാെം, വചനം എന്നിവ അനുസരിച്് ഒരു കൃതിയുടെ 
രൂപം മയാറിവരും. ഉദയാഹരണത്ിന് فََعَل എന്ന കൃതി എടുക്കുക. 
ഇതിന് അവൻ പ്വര്ത്ിച് എന്നര്ഥമയാണ്. അങ്ങടന അതു പ്ഥ
മപുരുഷൻ, പുല്ിംഗം, ഏകവചനത്ില് ഭൂതകയാെടത് കുറിക്കുന്ന 
ഒരു കൃതിരൂപമയാകുന്നു. ഇത് ദ്വിവചനമയാകുക്യാൾ فََعَل എന്നും ബഹു
വചനമയാകുക്യാൾ فََعلُوا എന്നും സ്തീെിംഗമയാകുക്യാൾ فََعلَْت എന്നും 
ഭയാവിടയ കുറിക്കുക്യാൾ يَْفَعُل എന്നും ആജ്ടയ കുറിക്കുക്യാൾ 
 ,എന്നുമുള്ള രൂപങ്ങളില് മയാറിമയാറി വരുന്നു. ഇങ്ങടന ഭൂതം اِفَْعْل
ഭയാവി ഈ കയാെങ്ങടള കുറിക്കുന്ന കൃതികൾക്് 14 രൂപങ്ങൾ വീതവും 
മധ്മപുരുഷടനയും പ്ഥമപുരുഷടനയും സംബന്ിച്് ആജ്ടയ 
കുറിക്കുന്നതിന് 12 രൂപങ്ങളം ഉണ്യായിരിക്കും. അപ്കയാരംതടന്ന 
വികരയാധയാര്തത്ിലള്ള ആജ്ടയ കുറിക്കുന്നതിന് 12 രൂപങ്ങൾ 
ഉണ്യായിരിക്കും. ഇതു സംബന്ിച് ചിെ പട്ികകൾ തയാടഴ കചര്
ത്ിരിക്കുന്നു:
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ഭൂതകം

ലികംഗകം ബഹുവചനകം ദ്ിവചനകം ഏകവചനകം പുരു 
ഷൻ

പുല്ിംഗം فََعلُوا فََعَل فََعَل

അ
വ

ൻ

പ്
ഥ

മം

സ്തീെിംഗം فََعلَْن فََعلْتَا فََعلَْت

അ
വ

ൾ

പുല്ിംഗം فََعلْتُْم فََعلْتَُم فََعلَْت ന
ീ

മധ
്മ

ം

സ്തീെിംഗം فََعلُْتَّ فََعلْتَُم فََعلِْت ന
ീ

പും സ്തീ: فََعلَْنا فََعلُْت

ഞ
യാൻ

ഉത്
മം

ഭാവി

ലികംഗകം ബഹുവചനകം ദ്ിവചനകം ഏകവചനകം പുരു 
ഷൻ

പുല്ിംഗം يَْفَعلُوَن يَْفَعَلِن يَْفَعُل
അ

വ
ൻ

പ്
ഥ

മം
സ്തീെിംഗം يَْفَعلَْن تَْفَعَلِن تَْفَعُل

അ
വ

ൾ

പുല്ിംഗം تَْفَعلُوَن تَْفَعَلِن تَْفَعُل ന
ീ

മധ
്മ

ം

സ്തീെിംഗം تَْفَعلَْن تَْفَعَلِن تَْفَعلَِي ന
ീ

പും സ്തീ: نَْفَعُل أَفَْعُل

ഞ
യാൻ

ഉത്
മം

ആജ്ഞ

ലികംഗകം ബഹുവചനകം ദ്ിവചനകം ഏകവചനകം പുരു 
ഷൻ

പു: اِفَْعلُوا اِفَْعَل اِفَْعْل

മധ
്മ

ം

സ്തീ: اِفَْعلَْن اِفَْعَل اِفَْعِل
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4. കൃതി َمْعلُوُم കര്ത്രി എന്നും َمْجُهوُل കര്മ്മണി എന്നും 
ടപയാതുവില് രണ്ിനങ്ങളയാണ്. ക്രിയ ടചയ്ത് ആരയാടണന്ന് അറി
യട്ടുന്ന സ്ിതിയില് ഇരിക്കുന്ന കൃതിക്് الَْمْعلُوُم  എന്നു اَلِْفْعُل 
പറയുന്നു.

ഉദയാ: اَحًة قَطََف الَْولَُد تُفَّ

കര്ത്യാവിടറെ സ്യാനത്് കര്മ്മം വന്നിട്് കര്ത്യാവ് ആടരന്ന് 
അറിയട്െയാത് സ്ിതിയില് ഇരിക്കുന്ന കൃതിക്് الَْمْجُهوُل  اَلِْفْعُل 

എന്നും പറയുന്നു.

ഉദയാ: اَحُة قُِطَفِت التُّفَّ

ഭൂതകയാെടത് കുറിക്കുന്ന കൃതി َمْجُهول അടല്ങ്ില് കര്മ്മണി 
ആക്ട്ടുക്യാൾ അതില് അവസയാനകത്തിനു മു്ിരിക്കുന്ന 
അക്രം ഇകയാരമയായും അതിനു മുമ്പുള്ള സ്വരിതമയായ ഓകരയാ അക്
രവും ഉകയാരമയായും ഉച്രിക്ട്െണം.

ഉദയാ: قَطََف - قُِطَف، اَكْرََم - اُكْرَِم، اْجتََمَع - اُْجتُِمَع، اِْستَْعلََم - اُْستَْعلَِم

ഭയാവികയാെടത് കുറിക്കുന്ന കൃതി َمْجُهول ആക്ട്ടുന്നതിന് 
അതിടെ ആദ്യാക്രം ഉകയാരമയായും അതില് അവസയാനകത്തിനു 
മു്ിെിരിക്കുന്ന അക്രം അകയാരമയായും ഉച്രിക്ട്കെണ്തയാണ്.

ഉദയാ: يَْقطَُف - يُْقطَُف، يُْكرُِم - يُْكرَُم، يَْجتَِمُع - يُْجتََمُع، يَْستَْعلُِم - يُْستَْعلَُم

5. ഭയാവികയാെടത് കുറിക്കുന്ന കൃതിയുടെ രൂപം ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത് 
ഭൂതയാര്തത്ിലള്ള കൃതിയില് ا، ن، ي، ت എന്നീ അക്രങ്ങളില് 
ഏടതങ്ിലം ഒന്നു കൂട്ികച്ര്ത്ിട്യാണ്. ഈ നയാെക്രങ്ങൾക്കും 
കൂെി ഒന്നയായി ُمَضاَرَعة അക്രങ്ങൾ എന്നു കപര് പറയട്ടുന്നു. ഇത് 
നയാെക്രമുള്ള ഒരു കൃതിയില് കചര്ന്നു വരുക്യാൾ ഉകയാരമയായും മറ്റു 
കൃതികളില് കചരുക്യാൾ അകയാരമയായും ഉച്രിക്ട്ടും.

ഉദയാ: اِْجتََمَع - يَْجتَِمُع، نَظََر - يَْنظُُر، اَكْرََم - يُْكرُِم، كَرََّم - يَُكرُِّم
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6. ഭയാവികയാെടത് കുറിക്കുന്ന കൃതിയില് നിന്നുമയാണ് ആജ്യാരൂപ
ത്ിലള്ള കൃതി ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത്. അതിന് അതിടറെ ആരംഭത്ിെി
രിക്കുന്ന ُمَضارََعة ടറെ അക്രടത് കെയാപി്ിക്കുകയും എന്നിട്്, പിടന്ന 
ആരംഭത്ില് കേഷിക്കുന്ന അക്രം നിസ്വരമയായിരുന്നയാല് അതിനു 
മു്് ഒരു ‘ഹംസ’ കൂട്ികച്ര്ക്കുകയും നിസ്വരമടല്ങ്ില് അതിടന 
അതിടറെ ഇരു്ില്തടന്ന വിടുകയും ടചയ്യുന്നു. കൃതിയിടെ അക്രങ്ങ
ളില് രണ്യാമകത്ത് അവസയാനത്ിനു മുമ്പുള്ള അകയാരത്ികെയാ ഇകയാര
ത്ികെയാ ഇരിക്കുകയയാടണങ്ില് ഇങ്ങടന കൂട്ികച്ര്ക്ട്ടുന്ന ഹംസ 
ഇകയാരത്ില് ഉച്രിക്ട്െണം; ഉകയാരത്ില് ഇരിക്കുകയയാടണങ്ില് 
അതും ഉകയാരത്ില് ഉച്രിക്ട്െണം. ആജ്യാരൂപത്ിലള്ള കൃതി 
എക്യാഴും ജസ് മു ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുകയും ടചയ്യും.

ഉദയാ: ْيَْفتَُح - اِفْتَْح، يَْرُِب - اِْضِْب، يَْنُصُ - اُنُْص

ْم  ُم - تََقدَّ اِْستَْغَفَر - اِْستَْغِفْر ، يَُدْحِرُج - َدْحِرْج، يَتََقدَّ

7. പ്ഥമപുരുഷൻ അടല്ങ്ില് َغائِب ആയ കൃതിയുടെ ഭയാവികയാ
െരൂപത്ില് ‘െയാം’ കചര്ത്ിട്് ആജ്യാരൂപം ഉണ്യാക്ട്ടുന്നു.

، يَُدْحِرُج - لِيَُدْحِرْج  يَْفتَُح - لِيَْفتَْح، يَْنُصُ - لِيَْنُصْ

8. പ്ഥമപുരുഷൻ അടല്ങ്ില് َغائِب ആയും മധ്മപുരുഷൻ അടല്
ങ്ില് ُمَخاطَُب ആയും ഉള്ള കൃതികളടെ ഭയാവികയാെരൂപങ്ങളില് ‘െയാ’ 
കചര്ത്ിട്് വികരയാധയാജ്ടയ കുറിക്കുന്ന രൂപങ്ങൾ ഉണ്യാക്ട്ടുന്നു.

، يَُدْحِرُج - َل يَُدْحِرْج يَْفتَُح - َل يَْفتَْح، يَْنُصُ - َل يَْنُصْ

، تَُدْحِرُج - َل تَُدْحِرْج تَْفتَُح - َل تَْفتَْح، تَْنُصُ - َل تَْنُصْ

നാൈകം

9. നയാമങ്ങൾ അവയുടെ ഉത്ഭവത്ിടറെ സ്വഭയാവമനുസരിച്് َجاِمُد 

അടല്ങ്ില് രൂഢം എന്നും ُُّمْشتَق അടല്ങ്ില് വയുല്പന്നം എന്നും 
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ടപയാതുവില് രണ്ിനങ്ങളയാണ്. ഒരു പദം മടറ്യാന്നിടറെ ആശ്യം 
കൂെയാടത സ്വയം ഉത്ഭവിച്തയായിരുന്നയാല് അതിനു രൂഢം എന്നു 
പറയട്ടുന്നു.

ഉദയാ: رَُجٌل ِعلٌْم

ഒരു പദം മടറ്യാന്നില്നിന്നും ഉത്ഭവിച്തയായിരുന്നയാല് അതിടന 
വയുല്പന്നം എന്നു പറയുന്നു. َعالٌِم എന്നും َمْعلُوٌم എന്നുമുള്ള പദങ്ങൾ 
ഇതിന് ഉദയാഹരണമയായി എടുക്യാം. ഈ രണ്ടു പദങ്ങളം َعلَِم എന്ന 
കൃതിടയ ആശ്യിച്് ഉത്ഭവിച്ിട്ടുള്ളതയാണ്. ُُّمْشتَق ആയ നയാമങ്ങൾക്കു 
സയാമയാകന്ന നയാല രൂപങ്ങളണ്്.

 അടല്ങ്ില് കൃദ്വയാചി: ക്രിയയുടെ കൃത്ിടന അഥവയാ اِْسُم الَْفاِعل .10
ക്രിയ ടചയ്യുന്നവൻ എന്ന അര്ഥടത് കുറിക്കുന്നതിനുകവണ്ി കൃതി
യില്നിന്നും ഇത് ഉണ്യാക്ട്ടുന്ന ഒരു നയാമമയാണ് കൃദ്വയാചി. മൂന്ന
ക്രമുള്ള കൃതിയില്നിന്നും فَاِعل ടറെ രൂപത്ില് ഉണ്യാക്ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: َسِمَع - َساِمٌع، َضََب - َضارٌِب

നയാകെയാ അകഞ്ചയാ ആകറയാ അക്രങ്ങളള്ള കൃതിയില്നിന്നും ഇത് 
ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത് ആ കൃതിയുടെ ഭയാവികയാെടത് കുറിക്കുന്ന കര്
ത്രീരൂപത്ില്നിന്നും ُمَضاَرَعة ടറെ അക്രം കെയാപി്ിക്കുകയും 
പിടന്ന തല്സ്യാനത്് ഉകയാരകത്യാടുകൂെിയ ഒരു 'മീം" കചര്ക്കുകയും 
ടചയ്ിട്യാണ്.

ഉദയാ: يُْقِبُل - ُمْقِبٌل، يَْنطَلُِق - ُمْنطَلٌِق، يَْستَْخِرُج - ُمْستَْخِرٌج

 കര്മവയാചി: ക്രിയയുടെ കര്മടത് അഥവയാ ക്രിയ - اِْسُم الَْمْفُعوِل .11
യയാടതയാന്നില് ടചന്നു ഫെിക്കുന്നുകവയാ അതിടന കുറിക്കുന്നതിനുകവ
ണ്ി കൃതിയില്നിന്നും ഉണ്യാക്ട്ടുന്ന ഒരു നയാമമയാണ് കര്മവയാചി. 
മൂന്നക്രമുള്ള കൃതിയില്നിന്നും ഇത് َمْفُعوُل ടറെ രൂപത്ില് ഉണ്യാ
ക്ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: َسِمَع - َمْسُموٌع، َضََب - َمْرُوٌب
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മറ്റു കൃതികളില്നിന്നും ഇത് ഉണ്യാക്ട്ടുന്നതു കൃതിയുടെ ഭയാ
വികയാെടത് കുറിക്കുന്ന കര്മ്മണീരൂപത്ില്നിന്നും ُمَضاَرَعة ടറെ 
അക്രം കെയാപി്ിക്കുകയും എന്നിട്ടു തല്സ്യാനത്് ഉകയാരകത്യാ
ടുകൂെിയ ഒരു 'മീം" കചര്ക്കുകയും ടചയ്ിട്യാണ്.

ഉദയാ: يُْقبَُل - ُمْقبٌَل، يُْنطَلَُق - ُمْنطَلٌَق، يُْستَْخِرُج - ُمْستَْخَرٌج

തയാരതമ്കം: രകണ്യാ അതിെധികകമയാ വസ്തുക് اِْسُم التَّْفِضيِل .12
ളില് ഒന്നിന് ഏടതങ്ിലം കയാര്ത്ില് മകറ്തിടന അകപക്ിച്ള്ള 
കൂടുതെിടന കുറിക്കുന്നതിനുകവണ്ി ഉണ്യാക്ട്ടുന്ന ഒരു നയാമരൂ
പമയാണ് التَّْفِضيل  എന്ന اَفَْعُل അടല്ങ്ില് തയാരതമ്കം. ഇത് اِْسُم 
രൂപത്ില് മൂന്നക്രമുള്ള കൃതികളില്നിന്നയാണ് ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത്.

ഉദയാ: يُوُسُف اَكَْبُ ِمْن اِبْرَاِهيَم

كَُبَ - اَكَْبُ، َجُمَل - اَْجَمُل، َحُسَن - اَْحَسُن

َفُة الُْمَشبََّهُة .13  വികേഷണസമം: സ്ിരമയായ ഒരു അവസ്ടയ اَلصِّ
അടല്ങ്ില് ഗുണടത് കുറിക്കുന്നതിനുകവണ്ി കൃതിയില്നിന്നും 
ഉണ്യാക്ട്ടുന്ന ഒരു നയാമമയാണ് َفُة الُْمَشبََّهة അടല്ങ്ില് വികേ اَلصِّ
ഷണസമം. ഇത് പെ രൂപങ്ങളില് വരും.

ഉദയാ: اَْسَوُد - َعطَْشاُن، ظَِريُف - َضْخٌم - بَطٌَل

എന്നീ അഞ്ചു നയാമങ്ങളടെയും അന്ത് أٌَب، أٌَخ، َحٌم، ُذو، فُو .14
ത്ിന് ഉച്യാരണകഭദം വരുന്നത് ഉകയാരകമയാ അകയാരകമയാ ഇകയാരകമയാ 
ടകയാണ്ല്, പിടന്നകയയാ അവ ഉകയാരത്ിനുപകരം വയാവുടകയാണ്് 
റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുകയും അകയാരത്ിനു പകരം അെിഫടകയാണ്് 
നസ്ബ് ടചയ്ട്ടുകയും ഇകയാരത്ിനു പകരം യയാഅ് ടകയാണ്് ജര്റു 
ടചയ്ട്ടുകയും ടചയ്യുന്നു. ഈ അഞ്ചു നയാമങ്ങൾക്കുംകൂെി اَْلَْسَمُء 

.നയാമപഞ്ചകം എന്നു കപര് പറയട്ടുന്നു الَْخْمَسُة

റഫ്അ്: اَبُو اَُخو َحمو ُذو فُو

നസ്ബ്: اَبَا اََخا َحَم َذا فَا

ജര്റ്: أَِب أَِخي َحِمي ِذي ِف
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ഭയാഗം രണ്്

പയാഠം ഒന്ന്

കൃതി, നയാമം, അവ്യം

പൂര്ണമയായ അര്ഥടത് കുറിക്കുന്ന വയാക്ങ്ങൾ ഉണ്യാകുന്നതിനു 
കവണ്ിയുള്ള ഒറ്ടയയാറ് േബ്ദങ്ങൾ فعل، اسم، حرف അതയായത്, കൃതി, 
നയാമം, അവ്യം എന്ന് ടപയാതുവില് മൂന്നിനങ്ങളയാകുന്നു. കയാെത്ിടറെ 
ബന്കത്യാടുകൂെി തനിടയ തടന്ന ഒരു ആേയടത് അടല്ങ്ില് ഒരു 
അര്ഥടത് കുറിക്കുന്ന േബ്ദമയാണ് കൃതി. كَتََب، يَْكتُُب، أُكْتُْب എന്നീ 
േബ്ദങ്ങൾ ഇതിന് ഉദയാഹരണമയാണ്. നയാമമയാകടട് കയാെവുമയായി 
ബന്ിക്യാടത തനിടയ തടന്ന ഒരു ആേയടത് അടല്ങ്ില് അര്
ഥടത് കുറിക്കുന്ന േബ്ദമയാകുന്നു. ٌد، كِتَاٌب، ِقرَاَءٌة  ഈ േബ്ദങ്ങൾ ُمَحمَّ
ഇതിന് ഉദയാഹരണമയാണ്. അവ്യം ഒരയാേയടത് അടല്ങ്ില് 
അര്ഥടത് തനിടയ കുറിക്യാത് ഒരു േബ്ദമയാണ് - كَْم،  َعَل،  َهْل.
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ഉദയാഹരണങ്ങൾ

കൃതികൾക്്

، َضََب يَْرُِب اِْضِْب، فَتََح يَْفتَُح اِفْتَْح، فَِرَح يَْفــَرُح   اُنُْصْ  يَْنُصُ نََصَ

كَرَُم يَْكرُُم اُكْرُْم، َحِسَب يَْحِسُب اِْحِسْب، أَكْرََم يُْكرُِم أَكْرِْم، َســا اِفْــَرْح، 

َعَد يَُساِعُد َساِعْد، اِنْطَلََق يَْنطَلُِق اِنْطَلِْق، اِْستَْغَفَر يَْستَْغِفُر اِْســتَْغِفْر.

നയാമങ്ങൾക്്

أَْحَمــُد  اِبْرَاِهيــُم  َزيَْنــُب  فَاِطَمــة  َمكَّــة  اَلَْقاِهــرَُة  اَلِْحَجــاُز  ِمــْصُ  فَــرٌْس  َجَمــٌل  

ــاٌن  َذَهــٌب  نَُحــاٌس  قَلَــٌم  َدَواٌة  ُشــبَّاٌك  َمــاٌء  َهــَواٌء  نَــاٌر  َشٌَف  نَبَاَهــٌة ِعَنــٌب  رُمَّ

അവ്യങ്ങൾക്്

ِمْن  اَِل  َعْن  َعَل  ِف  قَْد  يَا  لَِكْن  لَيَْت  اَْل  ثُمَّ  َحتَى  َكْ  ُمْذ

അഭ്ാസകം

തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളിടെ കൃതികളം നയാമങ്ങളം അവ്യങ്ങളം 
കവര്തിരിച് പറയുക :

َغــِر كَاالنَّْقــِش ِف الَْحَجِر. لـَـْن تـُـْدرَِك اْلَرََب إِلَّ ِباالتََّعِب، َولـَـْن  اَلِْحْفــُظ ِف الصِّ

ــيِْف  تَبْلُــَغ الَْمْجــَد اِلَّ ِبالََدِب. ِباْلِْمِتَحــاِن يُْكــرُم الَْمــرُْء اَْو يَُهــاُن.  اَلَْوقْــُت كَالسَّ

اِْن لَــْم تَْقطَْعــُه قَطََعَك. اِْعلَــْم اَنَّ اْلِنَْســاَن ِبالَْقلْــِب َواللَِّســاِن، فَانِْطــْق ِبالِْحْكَمــِة 

ــا تُِحــبُّ اَْن يَُعاِملُــوَك ِبــِه. ــاَس ِبَ ــِة. َعاِمــِل النَّ ــْن َعــايِلَ الِْهمَّ وَكُ
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പയാഠം രണ്്

  ടന അടല്ങ്ില് അവ്യങ്ങടള حرف
സംബന്ിച് വിവരണം

അറബിഭയാഷയില് ഹറുഫകൾ അടല്ങ്ില് അവ്യങ്ങളയായുള്ള േബ്ദ
ങ്ങൾ എണ്ത്ില് 80-ല് കൂടുതെില്. ഇവയ്ക് ُحرُوُف الَْمَعاِن എന്നു കപര് 
പറയുന്നു. ഇവയില് കചര്ന്നിട്ടുള്ള അക്രങ്ങളടെ എണ്മനുസരിച്് 
ഇവ അഞ്ചു വിഭയാഗമയാകുന്നു.

ഒരക്ഷരകം ന്കാണ്ടുള്ളത് :اْلَحادية

ഇബ്യാഹിം യയാത്ര കപയാകയയാ أَسافََر اِبْرَاِهيم   : ألْهمزة 

ഞയാൻ നിടറെ കപനടകയാണ്് എഴുതി كَتبُْت ِبَقلَِمَك   : الباء 

വയാെ്ക്യാരി പുറത്തുകപയായി; َخرََجت الَْجارية، َسَتِْجعُ   : السي 

അവൾ ഉെടന മെങ്ങിവരും

വിദ്വയാന്യാരും പിടന്ന َدَخَل الُعلََمُء فالُمراءُ   : الفاء 

പ്മയാണികളം പ്കവേിച്

അറിവ് പ്കയാേംകപയാടെയയാകുന്നു الِعلُم كالنورِ   : الكاف 
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അവസയാനം നിങ്ങൾക്് العاقبة لكم   : اللم 

അറിവും വിനയവും ടകയാണ്് تَُسوُدوَن باِالِْعلِْم َواْلََدِب   : الواو 

നിങ്ങൾ ഉയരുന്നു

രണ്ക്ഷരമുള്ളത് :الثَنائِيَُة

വിഷമമുണ്യായിരിക്കവ പിടന്ന بَيَْنَم العُس اَِذا ليسُ   : اِذْ 

എള്ം

പുരുഷൻ സ്തീകയക്യാൾ اَلرَّْجُل اَقَْوى ِمَن الَْمْرأَةِ   : اَْل 

ബെവയാനയാണ്

 നിടറെ യയാത്ര أَقَِريٌب اَْم بَِعيٌد َسَفرَُك   : اَمْ 

അടുത്തുതടന്നകയയാ, അകന്നികട്യാ?

നീ അടുത്തുതടന്ന മെങ്ങുടമ  يَُسُِّن اَْن تَُعوَد قَِريبًا  : اَنْ 

ന്നുള്ളത് എനിക്് സകന്തയാഷകരമയാണ്

നീ കരുണ ടചയ്യാല് നിനക്കും اِْن تَرَْحْم تُرَحمْ   : اِنْ 

കരുണ ടചയ്ട്ടും

നീ ഇന്നടല്ങ്ില് നയാടള َساِفَر الْيَْوَم اَْو َغًدا   : اَوْ 

യയാത്രടപയാടയ്കയാള്ളുക 

യൂസുഫ് കപയായില്; لَْم يَذَهب يُوسُف بَل اِبْراِهيمُ   : بَْل 

എന്നയാല് ഇബ്യാഹിം കപയായി

അവൻ നയാടുവിട്ടുകപയായി َخَرَج َعِن البَلَدِ   : َعنْ 

നയാട്ില് കള്ളന്യാരുണ്് ِف البَلَِد لُُصوٌص   : ِف 
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 അവരില് ചിെടര ഞയാൻ قَْد َشاهْدُت بَْعَضُهمْ   : قَدْ 
കണ്ിട്ടുണ്്

രക്ട്ടുന്നതിനുകവണ്ി നീ اِْحتِْس َكْ تَْسلَمَ   : َكْ 
സൂക്ിച്ടകയാള്ളുക

ഞയാൻ ഭയട്ടുന്നില് ل اََخاُف   : ل 

ഞയാൻ ഭയട്ട്ില് لَْم اََحْف   : لَمْ 

ഞയാൻ ഭയട്ടുകയില് لَْن اََخاَف   : لَنْ 

ജനങ്ങൾ നീതിയയായി لَْو اَنْصف النَّاُس َلِْسَتَاَح القاض   : لَوْ 
ടപരുമയാറിയിരുന്നുടവങ്ില് ന്യായയാധിപൻ വിശ്മിക്കുമയായിരുന്നു

ഞയാൻ ഉകപക് കയാണിച്ില് َما اَْهملُْت   : َما 

ഞയാൻ പള്ളിക്കൂെത്ില് ذَهبُْت ِمَن املدرسة ال البَيِْت   : ِمنْ 
നിന്നും വീട്ികെക്കു കപയായി

 അെീ! നിശ്ചിതയാവസരം َهْل َجاَء الِْميَعاُد يَا َعِلُّ   : َهْل / يَا 
വന്നുകഴിഞ്ഞുകവയാ?

മൂന്ക്ഷരമുള്ളത് :الثلثية

അവൻ ഇടല്ന്നയാണ് ഞയാൻ ظََنْنتُه غائبًا اَِذا ُهَو حاِضٌ   : اِذا 
വിചയാരിച്ത്. അക്യാകഴക്കും ഇതയാ അവൻ ഇവിടെയുണ്്

(ഞയാൻ മിതമയായി اًِذا تُوِسً )جوابًا لَِمْن قَاَل َسأَقْتِصُد(   : اًِذا 
ടചെവുടചയ്യും എന്നു പറഞ്ഞവകനയാെ് മറുപെിയയായി)  
എന്നയാല് നിനക്കു സൗകര്മുണ്യാകും
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ഓര്മിക്കുക: ധനസ്ിതി أََل اِنَّ اَْسبَاَب الِغَنى لََكِثريٌ   : أََل 
കകവരുന്നതിനു സഹയായമയായിരിക്കുന്ന കയാര്ങ്ങൾ അകനകമയാണ്

ഞയാൻ എടറെ ونَ  اَْحَسْنُت اِل ِجريَاِن ِلَنَُّهْم ُمْستَِحقُّ اَِل / اَنَّ : 
അയല്ക്യാകരയാെ് ഔദയാര്ം കയാണിച്; 
അവര് അര്ഹന്യാരയാടണന്നുള്ളതുടകയാണ്്

ഞയാൻ അയല്ക്യാടര اِنِّ اُكْرُِم الَْجاَر ثُمَّ البَِعيدَ   : اِنَّ / ثُمَّ 
സല്ക്രിക്കുന്നു. പിന്നീെ് അകന്നവടര സല്ക്രിക്കുന്നു

അല്പമയായ ദയാനം رُبَّ َصَدقٍَة قَلِيلٍَة َدفََعت َشًّا كَِثريًا   : رُبَّ 

പിന്നീെ് അനല്പമയായ ഉപദ്രവങ്ങടള തടുത്ിരിക്കും

നീ പിറടക കയാണും َسْوَف تََرى   : َسْوَف 

അതിക്രമിയുടെ കമല് َوائِرِ  ِر الدََّ عل الباغي تََدوُّ  : عل 
വിപത്തുകളയാകുന്ന ചക്രം തിരിയുന്നു

എനിക്് ഒരു ഖിന്തയാറു ِهِب  لَيْت يِل ِقْنطاًرا ِمَن الذَّ  : لَيَْت 
സ്വര്ണം ഉണ്യായിരുന്നുടവങ്ികെയാ

 നീ അത് നല്  )ِنََعْم )جوابًا لَِمْن قَاَل أَتُْنِفُقُه ف الَخرْي  : نََعمْ 

കയാര്ത്ിന് ടചെവഴിക്കുകമയാ? (എന്ന കചയാദ്ത്ിന് ഉത്രമയായി) 
അകത.

നാലക്ഷരമുള്ളത് :الرباعية

നീ പഠിച്യാല് പുകരയാഗമിക്കും مْ  اِْذ َما تَتََعلَّْم تَتَقدَّ  : اِْذ َما 

അവടറെ മുഖടമയാഴിച്് എല്യാ كُلُّ َشيٍْئ هالٌِك اِلَّ َوجَههُ   : اِلَّ 
വസ്തുവും നേിക്കുന്നതയാണ്.
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ا الثَّاِن فناَم ا اْلَوَُّل فََتََك البَاَب َواَمَّ َ الَْحارَِساِن امَّ قَصَّ  : ا  اَمَّ

രണ്ടു കയാവല്ക്യാരും കൃത്വികെയാപം വരുത്ി. ഒന്നയാമനയാകടട്, 
വയാതില് വിട്ടുകപയായി. രണ്യാമനയാടണങ്ില് ഉറങ്ങുകയും ടചയ്തു.

സഈദ് ഒന്നുകില് ا بَْعَد َغدٍ  ا َغًدا َو اِمَّ يَْحُرُ َسِعيٌد اِمَّ  : ا  اِمَّ
നയാടള, അടല്ങ്ില് നയാടള കഴിഞ്ഞു വരും.

 ഹജ്ജുയയാത്രക്യാര് اُج َحتَى الُْمَشاةُ  قَِدَم الَْحجَّ  : َحتى 
കയാല്നെയയായി യയാത്ര ടചയ്ിരുന്നവര് കപയാലം വടന്നത്ി

നീ ഞങ്ങളടെകൂടെ ആയിരുന്നയാല് كَأَنََّك كُْنَت َمَعنا   : كَأَنَّ 
എങ്ങടനകയയാ, അതുകപയാടെ

അന്തരീക്ം സമസ്ിതിയിെയാ لََعلَّ الَْجوَّ يَعتِدُل   : لََعلَّ 

കയക്യാം

അഞ്ചക്ഷരമുള്ളത് :الخمِسية

 നിങ്ങളടെ കദവം َا اِلُهُكْم اِلٌَه َواحدٌ  َا يُوَحى ايَِلَّ اَنَّ اِنَّ َا :  َا / اَنَّ اِنَّ
ഒടരയാറ് കദവമയാടണന്ന് ദിവ്കബയാധനം ടചയ്ട്ടുന്നു എനിക്്

 യൂസുഫ് ധനികനയാണ്; يُوسُف َغِنيٌّ لكنَُّه بَِخيٌل   : لِكنَّ 
എന്നയാല് അയയാൾ ലബ്ധനയാകുന്നു
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പയാഠം മൂന്ന്

കൃതിവിഭയാഗം

 എന്ന് കൃതി മൂന്നു (ആജ്) أَْمُر (വര്ത്മയാനം) ُمَضاِرُع (ഭൂതം) ماض
വിഭയാഗമയാണ്. َماِض എന്നത് ഒരു സംഭവം നെന്നുടവന്നു കയാണിക്കുന്ന 
കൃതിയയാകുന്നു. كَتََب (എഴുതി) എന്ന് ഉദയാഹരണം. എഴുതുന്നുടവന്നും 
എഴുതുടമന്നും അര്ഥമുള്ള يَْكتُُب എന്നതുകപയാടെ, ഒരു സംഭവം 
ഇക്യാൾ നെക്കുന്നുടവകന്നയാ കമെില് നെക്കുടമകന്നയാ കയാണിക്കുന്ന 
കൃതിക്് مضارع എന്നു പറയുന്നു. مضارع ആയ കൃതി എക്യാഴും 
അെിഫ്, തയാഅ്, യയാഅ്, നൂൻ എന്നീ നയാെക്രങ്ങളില് ഏടതങ്ിലം 
ഒന്നുടകയാണ്് ആരംഭിച്ിരിക്കും. അതിനയാല് ഈ നയാെക്രങ്ങൾക്കും 
കൂെി اْحرُُف الُْمَضارَعة എന്നു കപര് ടകയാടുക്ട്ട്ിരിക്കുന്നു. ഒരു സംഭവം 
നെക്കുന്നത് ആവേ്ടമന്നു കയാണിക്കുന്ന കൃതിക്് اَمر എന്നു പറയുന്നു. 
ഉദയാഹരണം اُكْتُْب (എഴുതുക).

َصِحيُح اْلِخِر َوُمْعتَّل اْلِخر

ദൃഢാന്തവകം ശിഥിലാന്തവകം

അെിഫ്, വയാവ്, യയാഅ് എന്നീ അക്രങ്ങളടെ ഇരി്ില് പെക്യാഴും 
മയാറ്ങ്ങൾ സംഭവിക്കുടമന്നുള്ളതിനയാല് അവയ്ക് الِْعلَّة അടല് اَْحرُُف 
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ങ്ില് േിഥിെയാക്രങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ഈ അക്രങ്ങളില് 
ഏടതങ്ിലടമയാന്നില് ഒരു കൃതി അവസയാനിച്ിരുന്നയാല് അത് ُمْعتَّل 

 എന്നു വിളിക്ട്ടുന്നു. അങ്ങടനയല്യാടത (േിഥിെയാന്തം) اْلِخر
മകറ്ടതങ്ിലം അക്രത്ില് അവസയാനിച്ിരിക്കുക്യാൾ അതിന് 
.എന്നു പറയുന്നു (ദൃഢയാന്തം) َصِحيح اْلِخر

اِعراب الفعل َوبناؤه

കൃതികളന്െ ചരാന്തതയകം സ്ിരാന്തതയകം

കൃതികൾ പൂര്ണമയായ ആേയടത് അടല്ങ്ില് അര്ഥടത് കുറിക്കു
ന്ന വയാക്ങ്ങളില് കചര്ന്നുവരുക്യാൾ അവടയല്യാം ഒകര അവസ്
യില്ത്ടന്ന ഉറച്ിരിക്കുകയില്. പിടന്നകയയാ, അങ്ങടന വരുക്യാൾ 
ഉച്യാരണടത് സംബന്ിച്ിെകത്യാളം അവയില് അന്ത്ം ഒകര 
അവസ്യില്ത്ടന്ന ഉറച്ിരിക്കുന്നടതന്നും അന്ത്ം ഒകര  അവ
സ്യില് ഉറച്ിരിക്യാത്ടതന്നും രണ്ടു വിഭയാഗങ്ങളണ്്. അന്ത്ം 
ഒകര അവസ്യില്ത്ടന്ന ഉറച്ിരിക്കുന്നതിന് َمبِْني (സ്ിരയാന്തം) 
എന്നും അങ്ങടന ഉറച്ിരിക്കുന്ന അവസ്യ്ക് ِبَناء (സ്ിരയാന്തത) 
എന്നും പറയുന്നു. വയാക്ത്ില് കചര്ന്നു വരുക്യാൾ ഉച്യാരണടത് 
സംബന്ിച്ിെകത്യാളം വയാക്ഘെനയുടെ വ്ത്യാസമനുസരിച്് 
അന്ത്ത്ിനും വ്ത്യാസം വരുന്നതിനയാല് അന്ത്ം ഒകര അവസ്
യില്ത്ടന്ന ഉറച്ിരിക്യാടത മയാറിടക്യാണ്ിരിക്കുന്ന തരത്ിലള്ള 
കൃതിക്് ُمْعرَب (ചരയാന്തം) എന്നും അങ്ങടന മയാറുന്ന അവസ്യ്ക് اِْعرَاب 
(ചരയാന്തത) എന്നും പറയുന്നു. അതിനയാല് അറബിഭയാഷ േരിയയായി 
എഴുതുന്നതിനും സംസയാരിക്കുന്നതിനും ഉകദ്േിക്കുന്ന ഒരയാൾക്് അറ
ബിഭയാഷയിടെ കൃതികളില് ‘മബ് നി’യും ‘മുഅ്റബും’ അയിട്ടുള്ളവടയ 
കവര്തിരിച് മനസ്ിെയാക്കുകടയന്നത് ഒഴിച്കൂടുവയാൻ പയാെില്യാത് 
ഒരയാവേ്മയാകുന്നു.

സയാമയാന്മയായി പറഞ്ഞയാല് അറബിഭയാഷയില് ഭൂതകയാെടത്യും 
ആജ്ടയയും കുറിക്കുന്ന കൃതികടളല്യാം സ്ിരയാന്തമയാണ്. ഭയാവിടയ 
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കുറിക്കുന്ന കൃതികൾ ചരയാന്തവുമയാണ്. എന്നയാല് أَْو الَْخاِدُم   لَيَْخُرَجنَّ 

 എന്ന വയാക്ത്ില് (ഭൃത്ൻ പുറത്തു കപയാവുകതടന്ന കവണം) لَيَْخرَُجْن
 എന്ന കൃതികയയാെ് കചര്ന്നിട്ടുള്ളതയായി കയാണുന്നതുകപയാടെ يَْخُرُج
ഭയാവികയാെ കൃതിയില് ഉറ്ിച് പറയുന്നതിടന കുറിക്കുന്ന ‘നൂൻ’ 
കചര്ന്നു വരുക്യാൾ അത് അകയാരത്ില് സ്ിരയാന്തമയായിരിക്കും. 
അപ്കയാരംതടന്ന َاَلْبََناُت يَلَْعْب (ടപൺകുട്ികൾ കളിക്കുന്നു) എന്ന 
വയാക്ത്ില് يَلَْعُب എന്നതികനയാെ് കചര്ന്നു കയാണുന്നതുകപയാടെ 
അതില് സ്തീെിംഗടത് കുറിക്കുന്ന ‘നൂൻ’ കചര്ന്നുവരുക്യാൾ അത് 
നിസ്വരത്ിലം സ്ിരയാന്തമയായിരിക്കും.

കൃതിയുടെ ഭൂതകയാെരൂപം അകയാരത്ില് സ്ിരയാന്തമയായിരിക്കും. 
എന്നയാല് അതില് ബഹുവചനടത് കുറിക്കുന്ന ‘വയാവ് ’ കചരുക്യാൾ 
അത് ഉകയാരത്ില് സ്ിരയാന്തമയായിരിക്കുന്നതയാണ്. അപ്കയാരം 
തടന്ന അതികനയാെ് നൂൻ കചര്ന്നു വരുക്യാഴും നയാ, തയാഅ് എന്നിവ 
കചര്ന്നു വരുക്യാഴും അത് നിസ്വരത്ില് സ്ിരയാന്തമയായിത്ീരും.

ആജ്യാരൂപത്ിലള്ള കൃതിയയാടണങ്ില് നിസ്വരത്ിെയാണ് 
അത് സ്ിരയാന്തമയായിരിക്കുന്നത്. എന്നയാല് ആജ്ടയ സംബന്ിച് 
സ്ിരയാന്തതയുടെ രൂപത്ില് ചിെയിെങ്ങളില് അല്പം ചിെ കഭദഗ
തികളണ്്. َماِض യും أَْمر ഉം ആയ കൃതികളടെ صف അടല്ങ്ില് 
രൂപവികയാരങ്ങൾ മനഃപയാഠം ടചയ്തുകഴിഞ്ഞയാല് ഈവക കഭദഗതികൾ 
എള്ത്ില് ഓര്മിച്ടകയാള്ളയാവുന്നതയാണ്.

ഭയാവികയാെ കൃതി ആടണങ്ില് അതില് ടതൗക്ീദിന് (അവധയാ
രണത്ിന് ) ഉള്ള ‘നൂൻ’ കചര്ന്നു വരുക്യാൾ അത് അകയാരത്ില് 
സ്ിരയാന്തമയായിരിക്കും. അതില് സ്തീെിംഗടത് കുറിക്കുന്ന ‘നൂൻ’ 
കചര്ന്നുവരുക്യാൾ അത് നിസ്വരത്ിലം സ്ിരയാന്തമയായിരിക്കും. 
ഈ രണ്് നൂനുകളം കചര്ന്നു വരയാതിരിക്കുന്ന സ്െങ്ങളില് അത് 
എക്യാഴും ചരയാന്തമയായിരിക്കുന്നു.

ഭയാവികയാെ കൃതിയുടെ اِْعرَاب അടല്ങ്ില് അന്ത്ം ഉച്രിക്ട്
ടുന്നത് റഫ്അ് എന്നും നസ്ബ് എന്നും ജസ് മ് എന്നും മൂന്നു പ്കയാ
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രത്ിെയാണ്. അതിടറെ അന്ത്ം ഇങ്ങടന റഫ്ആയും നസ്ബയായും 
ജസ് മയായും ഉച്രിക്ട്ടുന്നത് ഇന്നയിന്ന സ്യാനങ്ങളില് ആയിരി
ക്ണടമന്നും നിശ്ചയിക്ട്ട്ിട്ടുണ്്. ഈ നിശ്ചയമനുസരിച്ല്യാടത 
ഉച്രിക്ട്ട്യാല് അത് ടതറ്യായി ഗണിക്ട്ടുന്നതയാകുന്നു.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

ഭൂതകയാെത്ിന്

 َحِفظ فَِهَم َذَهَب َســفر تعلّم تَفاخر اَشق َغُرَب

كلّم اِعتدل اِستخرج اِطْمَنَّ

ഭയാവികയാെത്ിന്

يِشق   خر نَتَفا   تعلّم اَ   ِفر تســا   َهب يَذ   نَفَهم   حُفظ  اَ

تَغرُب أُكلِّم نعتدل يستخرج تطمنّئ

ആജ്യ്ക്

 اِحَفظ اِفَهم اِذهب ســاِفر تعلّم تفاَخر أَِشق اُْغرُب

كلّم اِعتدل اِستخرج اِطمنِئّ

അഭ്ാസകം

തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളിടെ കൃതികൾ ഇനംതിരിച്് ടവകവേടറ 
എഴുതുക:

دخــل عــل عمربــن عبــد العزيــز ف اَول ِوليتــه ُوفــود املهنئــي مــن كل جهــة 

فتقــّدم مــن وفــد الحجازيــي للــكلم غلــم صغــري مل تبلــغ ســنه اِحــدى عــشة 

ســنة، فقــال لــه عمــر: اِرجــع أَنــت َوليتقــّدم مــن هــو أســّن ِمنــك! فقــال الغــلم: 

أَيــد اللــه امــري املؤمنــي املــرء بأصغريــة قلبــه َولســانه، فــاذا منــح اللــه العبــد 

لســانًا لفظــا َوقلبــا حافظــا فقــد اِســتحق الــكلم، ولــو أن المــر يــا أمــري املؤمنــي 
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ــنِّ لــكان ف المــة مــن هــو أحــق منــك بجلســك هــذا، فتعجــب عمــر مــن  باالسِّ

كلمــه َوأَنَشــد.

ــــــــم فليــــــــس املــــــــرء يولــــــــد عاملــــــــا وليــــــــس أخــــــــو علــــــــم كمــــــــن هــــــــو جاهــــــــلتعلّ

صغــــــــري إذا التفــــــــت عليــــــــه املحافــــــــلَواّن كبــــــــري القــــــــوم ل علــــــــم عنــــــــده

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

ദൃഢയാന്തങ്ങൾക്്

 َعلِم َصّدق اَخب اِنصف يَعلم يصدق يخب ينــصف

اِعلم أُصدق أَخب اِنِصْف

േിഥിെയാന്തങ്ങൾക്് (അെിഫടകയാണ്് )

 دعا غزا سم يخش يرض ينهى يهوى  ينس  يلقى

يبقى يتحّرى يتغّذى يصغى اِْسع اِرْض اِنْه تحرَّ

(വയാവുടകയാണ്് )

َو نَُهَو يدعو يغزو يدنو يعلو يحلو يصفو يعفــو  َسُ

 اُدُْع اُْرُج اُْغُز يبدو يخلو يرجو اُْسُ

(യയാഅ് ടകയാണ്് )

 لَِقَي يَرِْمي يَاِْت َيِْش يَْهتَِدي يَْســتَِوي  َخِسَ  رَِضَ

 يَْرتَِقي يَْســتَْدِعي يَْعِتي يَبْتَِغي يَْنبَِغي اِْرِم اِْهتَِد اِْمِش

اِْستَِو

അഭ്ാസകം

തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളില് കയാണുന്ന കൃതികളില് ദൃഢയാന്തങ്ങടളയും 
േിഥിെയാന്തങ്ങടളയും കവര്തിരിച് പറയുക:
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يجتني الِنســان َما يَْشــتَِهي اِذا فعل ما ينبغي أن يســعى اِليه املجّد. صاحب 

العزيــة ل يخــش أن يلقــى العقبــات، ول ينتنــي عــن أن يعــدو إل الغايــات. 

تــأت الريــاح بــا ل تشــتهى الســفن. العقــل ينمــو كــم ينمــو النبــات، َوغــرّه يكــون 

بالعلــم َوالتجــارب. يعلــو قــدر النســان بفصاحــة اللســان. َمــا َودََّعــَك َربُّــَك َوَمــا 

َو. قـَـَل. َذلـِـَك لَِمــْن َخــِشَ َربَّــُه. َمــن صــدق نجــا. َمــْن بــذل َوحلــم َسُ

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

ഭൂതകയാെകൃതി: അകയാരയാന്തത്ില്

َشَِب اَكَل لبس قام قعد جلس نام اِستيقظ

ഉകയാരയാന്തത്ില്

شبوا أَكلوا لبسوا قاموا قعدوا جلسوا ناموا استيقظوا

നിസ്വരത്ില്

شبنا  أَكلن  لبست  قمت  قعدت  جلستم  نتم  اِستيقظ

ആജ്ടയ കുറിക്കുന്ന കൃതി: നിസ്വരയാന്തം
اُسكْت يا نساُء واصغْي اقعْد تّنبَْه احذر 

അെിഫ് കെയാപിച്ിട്്

اِْخَش اِرَض اِبَق تحرَّ تنحَّ

വയാവ് കെയാപിച്ിട്്

اُدُْع اُْغُز اُدُن اُعُف اُرُج

യയാഅ് കെയാപിച്ിട്്

اِرِم اِمِش اِستِو اِرتِق اِعِت
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നൂൻ കെയാപിച്ിട്്

اِفَْهَم اِفَْهُموا اِفهِمي اُكْتُبَا اُكْتُبُوا اُكْتُِبي

അകയാരത്ില്

 احذرّن  احتسنَّ اِْستَيِْقظَنَّ  تَنبهنَّ اَقَْعَدنَّ

ഭയാവികയാെകൃതി: അകയാരത്ില്

لَيقعدّن ل كيدّن ليُسجنّن ليذهّب

നിസ്വരത്ില്

يأكلْن يكتب يَلِْدَن يَؤّدبن

അഭ്ാസകം

തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളിലള്ള സ്ിരയാന്തകൃതികൾ ഇനം തിരിച്് 
പറയുക:

ِمــْن  َوأُْخرُِجــوا  َهاَجــُروا  فَالَِّذيــَن  استشــار.  مــن  نــدم  ول  اســتغار  مــن  لخــاب 

ــرَنَّ َعْنُهــْم َســيِّئَاتِِهْم َوَلُْدِخلَنَُّهــْم  ِديَارِِهــْم َوأُوُذوا ِف َســِبيِل َوقَاتَلُــوا َوقُِتلُــوا َلُكَفِّ

َجنَّــاٍت تَْجــِري ِمــْن تَْحِتَهــا اْلَنَْهــاُر. يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــواْ اْصــِبُواْ َوَصاِبــُرواْ َوَراِبطُــواْ 

اللّــَه لََعلَُّكــْم تُْفلُِحــوَن. اِتَـّـق اللّــه واســع ف الخــري َوأَمــر باملعــروف وانــه  َواتَُّقــواْ 

ــٍة اُْخرَِجــْت لِلنَّــاِس.  عــن املنكــر. قلــت فســمعت وأمرتــم فأطعنــا. كُْنتُــْم َخــرْيَ أُمَّ

وَكَتَبَْنــا َعلَيِْهــْم ِفيَهــا اَنَّ النَّْفــَس بالنَّْفــِس.

مــا  وقــول  رأيتــم  أخــبوا بــا  النــاس  تشــتهيه  مــا  والبســن  مااشــتهيت  كْل 

ســمعتم فليســئلن القائــل عــم قــال وليذوقــّن الــكاذب الوبــال. واملُطَلََّقــاُت 

اَِذا  ـِه  اللَـّ ِبَعْهــِد  أَوفــوا  منازلهــم.  النــاس  انزلــو  قُــُروٍء.  ثثََلثَــَة  ِبأَنُْفِســِهنَّ  يََتَبَّْصــَن 
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َعاهْدتُــْم.
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പയാഠം നയാെ്

നസ്ബ് (نصب)

കൃതിടയ നസ്ബ് ടചയ്യുന്നതു സംബന്ിച് അെിസ്യാനരൂപം 
അതിടറെ അന്ത്ത്ില് ഫതഹു ടചയ്യുക, അതയായത് അതിടറെ 
അന്ത്ം അകയാരമയായി ഉച്രിക്കുക എന്നുള്ളതയാകുന്നു. എന്നയാല് اَْلَفَْعال 

 യില് ഫതഹിനു പകരം അതിടെ നൂനിടന(കൃതിപഞ്ചകം) الخمسة
കെയാപി്ിക്കുക എന്നതയായിരിക്കും നസ്ബിനുള്ള അെയയാളം. اَْلَفَْعال 

 يَْفَعَلِن، എന്നയാല് ഭയാവികയാെത്ില് ഇരിക്കുന്ന കൃതികളില് الخمسة

 എന്നിവയികെതുകപയാടെ ദ്വിവചനത്ിടറെ അെയയാളമയായ تَْفَعَلِن
‘അെിഫം’ يَْفَعلُوَن،  تَْفَعلُوَن എന്നിവയികെതുകപയാടെ ബഹുവചനത്ി
ടറെ അെയയാളമയായ ‘വയാവും’ تَْفَعلَِي എന്നതികെതുകപയാടെ സ്തീെിംഗം 
ഏകവചനത്ിടെ മധ്മപുരുഷടന കുറിക്കുന്ന ‘യയാഉം’ കചര്ന്നുവരു
ന്ന കൃതിയുടെ അഞ്ചു രൂപങ്ങളയാണ്. നസ്ബിടറെ ഹര്ഫകൾ എന്നു 
വിളിക്ട്ടുന്ന തയാടഴ പറയുന്ന നയാെ് അവ്യപദങ്ങളില് ഏടത
ങ്ിലം ഒന്ന് അതിടറെ മു്ില് വന്നയാല് അത് നസ്ബ് ടചയ്ട്ടും.

اَْن لَْن اًِذا َكْ

അല്യാഹു നിങ്ങൾക്കു َف َعْنُكمْ  يُريُد اللّه اَْن يَُخفِّ  : اَنْ 

െഘുട്ടുത്ിത്രുന്നതിന് ഉകദ്േിക്കുന്നു
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അെസൻ ഉയരുകയില് لَن يَُسوَد الَْكْسَلنُ   : لَنْ 

എന്നയാല് നീ െക്്ം പ്യാപിക്കും اًِذا تَبْلَُغ الَْقْصدَ   : اًِذا 

ഞയാൻ പഠിക്കുന്നതിനുകവണ്ി വന്നു ِجئُْت َكْ اَتََعلَّمَ   : َكْ 

കമല്്റഞ്ഞ നയാെ് അവ്യപദങ്ങളില് اَْن എന്ന പദത്ിന് ചിെ 
പ്കത്കതകളണ്്. കമല് ഉദയാഹരിച്ിട്ടുള്ളതുകപയാടെ ഈ അവ്യപ
ദടത് തുെര്ന്ന് വരുന്ന കൃതിക്കുമു്് അത് സ്പഷ്ടമയായി നില്ക്കുന്നതു 
കൂെയാടത അഞ്ചു സ്യാനങ്ങളില് അത് കൃതിക്കുമു്് കെയാപിച്ിരിക്കുന്ന 
സ്ിതിയിലം കൃതിടയ നസ്ബ് ടചയ്യുന്നതയാണ്.

1. ‘െയാമി’നു മു്് كاَن എന്ന കൃതിയുടെ ഏടതങ്ിലം രൂപം നികഷ
ധയാര്ഥത്ില് വന്നിരിടക് ആ ‘െയാമി’നുകേഷം അത് കെയാപിച്ിരി
ക്കും. ഇങ്ങടന വരുന്ന െയാമിന് لم اُحلُود എന്നു കപര് പറയട്ടുന്നു.

ഒരു സദ് വൃത്ൻ കമയാഷ്ടിക്കുന്നവനയാ ما كاَن صالٌِح لِيسَِق

യിരിക്യാൻ പയാെില്

കനേഹിതൻ അവടറെ ديُق لِيَُخوَن َصديَقُه َماكَاَن الصَّ

കനേഹിതടന ചതിക്കുന്നവനയാകയാൻ പയാെില്

അവൻ കളവുപറയുന്നവനയാകയാൻ പയാെില് لَْم يَُكْن لِيَْكِذَب

കമയാഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു സദ് വൃത്നു കചര്ന്നതടല്ന്നും കനേഹിതടന 
ചതിക്കുകടയന്നത് ഒരു കനേഹിതടറെ കനേഹത്ിനു കചര്ന്നതടല്ന്നും 
കളവുപറയുന്നത് അവനു കചര്ന്ന ഒന്നടല്ന്നുമയാണ് ഈ വയാക്ങ്ങൾ
ടകയാണ്് ധ്വനി്ിക്കുന്നത്.

 എന്ന اَْو യുടെകയയാ അര്ഥത്ില് വരുന്ന اِّل യുടെകയയാ اَِل .2
അവ്യപദടത് തുെര്ന്ന് اَْن കെയാപിച്ിരിക്കും. اَِل എന്നതിന് ഇവിടെ 
‘വടര’ അടല്ങ്ില് ‘ഓളം’ എന്നും َّاِل എന്നതിന് ‘അല്യാടത’ അടല്
ങ്ില് ‘വടര’ എന്നും അര്ഥമയാണ്.
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ഉദ്ിഷ്ടത്ില് ടചടന്നത്തുകവയാളം اِْجتَِهْد اَْوتَِصَل اَِل الَْمْقُصوِد  
നീ പരിശ്മിക്കുക

നിടറെ കരയാഗത്ിന് اِْستََمْع نُْصَح الطَِّبيِب اَْو يَِتمَّ ِشَفاُؤَك

പൂര്ണ േമനം ഉണ്യാകുന്നതുവടര നീ കവദ്ടറെ  
ഉപകദേങ്ങൾ കകട്ടുടകയാൾക

നിടറെ മനസ്ില്നിന്നും  ل اَْسَتِيُح اَْو اُْخِرَج الِْحْقَد ِمْن قَلِْبَك

കവരം നീക്ിക്ളഞ്ഞിട്ല്യാടത ഞയാൻ  
വിശ്മസുഖം അനുഭവിക്കുകയില്

സംേയിക്ട്ടുന്നവൻ അവടറെ يُْحبَُس الُْمتََّهُم اَْو تَظَْهَر بَرَاَءتُُه

നിരപരയാധിത്വം ടവളിട്ടുന്നതുവടര  
തെവില് പയാര്്ിക്ട്ടും

3. ‘വടര’ അടല്ങ്ില് ‘കവണ്ി’ എന്നര്ഥമുള്ള حتى എന്ന അവ്യ 
പദത്ിനു കേഷം അത് കെയാപിച്ിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ കനേഹിക്കുന്ന لَْن تَنالوا الِبَّ َحتَى تُْنِفُقوا ِممَّ تُِحبُّون

വകകളില്നിന്നും ചിെവു ടചയ്യുന്നതുവടര നിങ്ങൾ  
സുകൃതം സ്യാദിക്കുകയില്

കുറ്ക്യാരൻ പശ്ചയാത്പിക്കുന്നതു اِِضب الُْمْذنَِب َحتَى يَتُوَب

വടര (പശ്ചയാത്പിക്കുന്നതിനുകവണ്ി)  
അവടന പ്ഹരിക്കുക

4. കയാരണവയാചിയയായ َف എന്ന അവ്യപദത്ിനുമു്് നികഷ
ധകകമയാ അര്ഥനകയയാ വന്നിരിക്കുക്യാൾ അതിനുകേഷവും اَْن കെയാ
പിച്ിരിക്കും.

അവൻ വിതച്ില്; അതടല്ങ്ില് അവനു لَْم يَْزَرْع فَيَْحُصَد

ടകയായ്യാമയായിരുന്നു (അവനു ടകയായ്യുവയാൻ  
അവൻ വിതച്ില്കല്യാ)
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കനേഹിതടറെ വീെ് എനിക്് ِديق فأَُزورَُه ل اَعرُِف َداَر الصَّ
അറിഞ്ഞുകൂെയാ; അതടല്ങ്ില് അയയാടള ടചന്ന് സന്ര്
േിക്യാമയായിരുന്നു (കനേഹിതടന ടചന്ന് സന്ര്േിക്യാൻ 
എനിക്് അയയാളടെ വീെ് അറിഞ്ഞുകൂെയാ).

വിതയ്ക്കുക, എന്നയാല് നിനക്കു ടകയായ്യാം اِْزَرْع فَتَْحُصَد

ഔദയാര്ം കയാണിക്കുവിൻ, എന്നയാല് ُجوُدوا فَتَُسوُدوا

നിങ്ങൾ ഉയരും 

ടകയായ്യുക, സന്ര്േിക്കുക, ഉയരുക എന്നിവകൾക്് - അവയ്ക്കു 
മുമ്പു പറഞ്ഞ കയാര്ങ്ങൾ കയാരണങ്ങളയായിരിക്കുന്നുടവന്ന് َف എന്ന 
അവ്യപദം ടകയാണ്് സൂചി്ിക്ട്ടുന്നതിനയാല് അതിന് ഇവിടെ 
بَِبّي .എന്ന കപരയാകുന്നു فاُء അടല്ങ്ില് കയാരണവയാചിയയായ فاُء السَّ

അടല്ങ്ില് സഹവയാചിയയായ ‘വയാവി’നു മു്് നി َواو املَِعية .5
കഷധകകമയാ അര്ഥനകയയാ വന്നിരിക്കുക്യാൾ അതിനുകേഷവും اَْن 
കെയാപിച്ിരിക്കും.

കളവു പറയുന്നകതയാടുകൂെി അവൻ ْدِق َويَْكِذَب لَْم يَأُْمْر ِبالصِّ

സത്ം ദീക്ിക്കുന്നതിന് ഉപകദേിച്ില്

എകന്നയാെ് നീ അകന്നു വര്ത്ിക്കുന്നകതയാടു ل اَُزورَُك َوتَْهُجَرِن

കൂെി നിടന്ന ഞയാൻ വന്ന് സന്ര്േിക്കുകയില്

നീ ഒരു സ്വഭയാവം കയാണിക്കുന്നകതയാടു لتَْنَه َعْن ُخلٍُق َوتَأِْتَ ِمثْلَُه

കൂെി അതിടന നീ മറ്റുള്ളവര്ക്് വികരയാധിക്രുത്

ഞയാൻ നികന്നയാെ് നീതിയയായി َهْل تَظْلُِمِني َوأَنِْصَفَك

ടപരുമയാറുന്നകതയാടുകൂെി നീ എടന്ന കദ്രയാഹിക്കുന്നുകവയാ?

കൃതിക്കുമു്് കമല്പറഞ്ഞ അഞ്ച് സ്യാനങ്ങളില് اَْن കെയാപിച്ിരിക്കു
കതടന്ന ടചയ്യും. ഈ സ്യാനങ്ങൾക്കു പുറടമ لُم التَْعلِيل നുകേഷവും 
അത് കെയാപിക്കും. എന്നയാല്, അവിടെ അത് കെയാപിക്ണടമന്ന് 
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നിര്ബന്മില്. കെയാപിക്യാടതയും ഇരിക്കും. ‘കവണ്ി’ എന്ന അര്ഥ
ടത് കുറിക്കുന്ന ‘െയാമയാ’ണ് لُم التعليل.

കകൾക്കുന്നതിനയായിട്് ഞയാൻ വന്നു َحَرُْت ِلَْسَمَع

ഇവിടെ َحَرُْت ِلَْن أَْسَمَع എന്നും പറയയാം.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

അനുബന്ം 16-യാം ഖണ്ഡിക കനയാക്കുക.

َوأَْن تَُصوُمــوا َخــرْيٌ لَُكــْم. لَــْن تبلــغ املجــد حتــى تلعــق الصــب لَِكيْــل تَأَْســْوا َعــَل 

َمــا فاتَُكــْم. اًِذا أُكْرَِمــَك )ف جــواب ســأزورك( مــا كانــُت ِلُْخلِــَف الوعــد ومل اكــن 

ــُه  أَْو يســافر. مل  لنقــض العهــد. لَْستَْســِهلَنَّ الصعــب أو أُْدرَِك املُنــى. لُكَاِفئَنَّ

يجــودوا فيســودوا. جــودوا فتســودوا. ل تــأكل الســمك َوتــشب اللــب. مل يأمــروا 

بالخــريِ وينســوا أنفســهم. جــّد لتجــد أو لن تجــد.

അഭ്ാസകം

1. കമല് ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് അകയാരം ടകയാണ്ടും നൂൻ 
കെയാപി്ിച്ം നസ്ബ് ടചയ്ിട്ടുള്ളതു കവര്തിരിച് പറയുക.

2. തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളില് കൃതികൾ നസ്ബ് ടചയ്ിരിക്കുന്ന
തിനു കയാരണം പറയുക.

ِم فيُفســَد أَخلقُــَك. َدَعِنــي مــن هــذه املََشــاكِل فَُتِيَحِنــي.  ل تقــتب ِمــَن النَّــمَّ

قْــَت عــل البائــس  ــَك فَتَبَْخَســِني حقوقــي. لَيتَــَك تصدَّ ُ ف حقِّ َهــْل أَنَــا ُمَقــصِّ

ميــدان  ــبَق ف  السَّ قصبــات  تــدرَك  العلــِم ك  َعــل  اِنَْعِكــْف  أَْجــرَُه.  فتَْغتَِنــَم 

املعــايل. َعرَفْــُت مــن الصديــق اِْجحافًــا يل فُقلْــُت لــه اِذن أََدَعــَك وَشــأْنَك.
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പയാഠം അഞ്ച്

ജസ് മ് (جزم)

കൃതിയുടെ അന്ത്ത്ില് സുക്കൂൻ കചര്ക്കുന്നത്, അതയായത് ഉച്യാര
ണത്ില് അതിടറെ അന്ത്ം നിസ്വരമയാക്ട്ടുന്നതയാണ്. അതിടന 
ജസ് മ് ടചയ്യുന്നതു സംബന്ിച് അെിസ്യാനരൂപം. എന്നയാല് افعال 

അടല്ങ്ില് േിഥി ُمعتل الخر യില് അതിടെ ‘നൂനി’ടനയും الخمسة
െയാന്തമയായ കൃതിയില് അതിടെ േിഥിെയാക്രടത്യും കെയാപി്ി
ക്കുന്നതയായിരിക്കും അതിന് അെയയാളം. ജസ് മിടറെ ‘അദവയാത്തു’കൾ 
എന്നു പറയട്ടുന്ന േബ്ദങ്ങളില് ഏടതങ്ിലം ഒന്ന് കൃതിയുടെ മു്് 
വരുക്യാൾ അത് ജസ് മ് ടചയ്ട്ടുന്നതയാണ്.

ജസ് മിടറെ ‘അദവയാത്് ’ നയാമങ്ങളയായും അവ്യങ്ങളയായും രണ്ിന
ങ്ങളയാകുന്നു. അദവയാത്് എന്നത് ഈ രണ്് ഇനങ്ങൾക്കും കൂെിയുള്ള 
കപരയാണ്. ഇവയില് നയാെ് അവ്യപദങ്ങൾ ഒരു കൃതിടയയും രണ്് 
അവ്യപദങ്ങളം പത്തു പയാക്ികനയാമങ്ങളം രണ്ടു കൃതികടളയും 
ജസ് മ് ടചയ്യുന്നതയാകുന്നു.

 لُم اْلَْمُر ل النَّاِهية لَْم لَمَّ

ഈ നയാെ് അവ്യപദങ്ങൾ ഒരു കൃതിടയ ജസ് മ് ടചയ്യുന്നവയയാണ്.

അവൻ കരയാറില് ചതിവു لَْم يَُخْن َعْهًدا َولَْم يُْخلِْف ُوُعوًدا
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കയാണിച്ിട്ില്; വയാഗ്യാനങ്ങൾ െംഘിച്ിട്ടുമില്

കതയാട്ങ്ങടളയാടക് കയായ്ചു لَمَّ يُثِْمْر بُْستَانَُنا َوقَْد اَْثَرَت البََساتُِي

കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ കതയാട്ം കയായ്ക്കുന്നില്.

അവൻ ഇകതവടര എഴുതുകയില്; تََعلََّم الِقراَءَة َولَمَّ يَْكتُْب

വയായന പഠിച്

നിടറെ മനസ്് നന്നയാകടട് لِتَِطْب نَْفُسَك

ഓകരയാ മനുഷ്നും അവനവടറെ ُه لِيَلْزَْم كُلُّ اِنَْساٍن َحدَّ

അതിര്ത്ിയില് നിന്നുടകയാള്ളടട്

അല്യാഹുവിടറെ കയാരുണ്ടത്ക്കുറിച്് ل تَيْئَْس ِمْن رَْحَمِة اللَِّه

നീ നിരയാേട്െരുത്

നിടറെ വിഷയാദചിന്തകടള നീ വര്ധി്ിക്രുത് َك ل تُْكِرْ َهمَّ

രണ്് കൃതികന്െ ജസ് ൈ് ന്ചയ്യുന് അവ്യപദങ്ങള്

اِْن  اِْذَما

രണ്ടു കൃതികന്െ ജസ് ൈ് ന്ചയ്യുന് പാക്ഷികനാൈങ്ങള്

 َحيْثَُم كَيَْفَم اَيُّ َمْن َما َمْهَم َمتَى اَيَّاَن اَيَْن اَنَّ

നിങ്ങൾ മെങ്ങുടമങ്ില് ഞങ്ങളം മെങ്ങും اِْن تَُعوُدوا نَُعْد

നീ മെി കയാണിക്കുടമങ്ില് നിനക്കു ْاِْن تَْكَسْل تَْخِس

നഷ്ടം വരും

പഠിക്കുംകതയാറും നീ പുകരയാഗമിക്കും ْم اِْذَما تَتََعلَّْم تَتََقدَّ

ഭയഭക്ിയുള്ളവനയായിരിക്കുംകതയാറും اِْذ َما تَتَِّق تَرْتَِق

നീ ഉത്കര്ഷം പ്യാപിക്കും
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ഒരുവൻ അത് ടചയ്യുന്നതയായയാല് َمْن يَْفَعْل ذلَِك يَلَْق أَثَاًما

അവൻ പയാപടത് കനരിടും

ഒരുവൻ അകന്വഷിച്യാല് അവൻ കടണ്ത്തും َمْن يَطْلُْب يَِجْد

ടചറു്ത്ില് നീ എടന്തങ്ിലം َغِر يَْنَفُعَك َما تَتََعلَّْم ِف الصِّ

പഠിച്യാല് പ്യായമയായ അവസ്യില്  
അത് നിനക്് ഉപകരിക്കും

നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ُموا ِلَنُْفِسُكْم ِمْن َخرْيٍ تَِجُدوُه ِعْنَد اللَِّه َما تَُقدِّ

ക്യായി എടന്തങ്ിലം നന് മുക് ടചയ്യച്യാല് അതിടന  
അല്യാഹുവിങ്ല് നിങ്ങൾ കയാണും

നീ മറച്വയ്ക്കുന്നത് എന്തയായയാലം َمْهَم تُبِْطْن تُظِْهرُْه اْلَيَّاُم

കയാെം അത് ടവളിട്ടുത്തും

നന്യയായി നീ എന്ത് ഉപകദേിച്യാലം َمْهَم تَأُْمْر ِبالَْخرْيِ أَفَْعلُْه

അത് ഞയാൻ ടചയ്യും

നിടറെ ഹൃദയം നന്നയാവു َمتَى يَْصلُْح قَلْبَُك تَْصلُْح َجَوارُِحَك

ക്യാൾ നിടറെ അവയവങ്ങളം നന്നയാവും

പ്വൃത്ി നീ നന്നയായി ടചയ്യു َمتَى تُتِْقْن الَْعَمَل تَبْلُْغ الََمَل

ക്യാൾ കയാംക്ിതടത് നീ പ്യാപിക്കും

എക്യാൾ നിടറെ അന്ത يرَتَُك تُْحَمْد ِسريَتَُك اَيَّاَن تَْحُسْن َسِ

രംഗം നന്നയാവുകമയാ അക്യാൾ നിടറെ ചരിതം സ്തുതിക്ട്ടും

നീ എകന്നയാെ് എക്യാൾ കചയാദിക്കുകമയാ اَيَّاَن تَْسأَلِْني اُِجبَْك

അക്യാൾ ഞയാൻ നികന്നയാെ് ഉത്രം പറയയാം

ധനമുള്ളവൻ എവിടെ اَيَْن يَْذَهْب ُذوالَْمِل يَلَْق رَِفيًقا

കപയായയാലം ചങ്ങയാതിടയ അവിടെ കടണ്ത്തും
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നീ എകങ്ങയാട്ടു തിരിഞ്ഞയാലം ْه تَُصاِدْف ِرزْقَُك اَيَْن تَتََوجَّ

അവിടെ നിടറെ ആഹയാരം വന്നുകിട്ടും

നീ എകങ്ങയാട്ടു നെന്നയാലം അവിടെ اَنَّ َتِْش تَُصاِدْف ِرزْقََك

നിടറെ ആഹയാരം കണ്ടുമുട്ടും

പണക്യാരൻ എവിടെ اَنَّ يَْذَهْب صاِحُب الَْمِل يُْكرَْم

കപയായയാലം അവിടെ അയയാൾ ബഹുമയാനിക്ട്ടും

എവിടെ നീ കനടര നില്ക്കു ْر لََك اللَُّه نََجاًحا َحيْثَُم تَْستَِقْم يَُقدِّ

വയാൻ ശ്മിക്കുന്നുകവയാ അവിടെ നിനക്് അല്യാഹു രക്നല്കും

ഏതു സ്െത്് നീ വീഴുന്നുകവയാ َحيْثَُم تَْسُقْط تَثْبُْت

ആ സ്െത്് നീ ഉറയ്ക്കും

നീ എപ്കയാരമയായിരിക്കുകമയാ നിടറെ كَيَْفَم تَُكْن يَُكْن قَِريُنَك

ബന്ധുവും അപ്കയാരമയായിരിക്കും

നീ ഏതു വിധത്ില് കനരിടുകമയാ ْه تَُصاِدْف َخرْيًا كَيَْفَم تَتََوجَّ

അകത വിധത്ില് നന്ടയയും നീ കണ്ടുമുട്ടും

കനതയാവ് ബഹുമയാനിക്കുന്ന اَيُّ اِنَْساٍن يَْحَتِْمُه الرَّئِيُس يَْحِتِْمُه الَْمرُْءوُس

മനുഷ്ൻ ആരയായയാലം അയയാടള  
അനുയയായികളം ബഹുമയാനിക്കും

നീ ആടര ബഹുമയാനിക്കുകമയാ അയയാടള اَيًّا تُْكرِْم اُكْرِْم

ഞയാനും ബഹുമയാനിക്കും

ഇങ്ങടന ജസ് മ് ടചയ്ട്ടുന്ന രണ്ടു കൃതികളില് ആദ്കത്തിനു 
ِْط  അടല്ങ്ില് َجَواُب എന്നും രണ്യാമകത്തിന് അതിടറെ ِفْعل الشَّ
*.എന്നും പറയട്ടുന്നു َجزَاُء

* അനുബന്ം 18-യാം ഖണ്ഡിക കനയാക്കുക.
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ഉദയാഹരണങ്ങൾ

ـُه الَِّذيــَن  ْح لَــَك َصــْدرََك، أَْم َحِســبْتُْم اَْن تَْدُخلُــوا الَْجنَّــَة َولَــمَّ يَْعلَــِم اللَـّ أَلَــْم نَــْشَ

ـُه،  ـَه َربَـّ ـِق اللَـّ ـِذي اُْؤُتِــَن أَمانَتَــُه َولْيَتَـّ اِبِريــَن، فَلْيُــَؤدِّ الَـّ َجاَهــُدوا ِمْنُكــْم َويَْعلَــَم الصَّ

ـُه آثِــٌم قَلْبُــُه، لِيُْنِفــْق ُذو َســَعٍه ِمــْن َســَعِتِه،  ــَهاَدَة َوَمــْن يَْكتُْمَهــا فَِإنَـّ َول تَْكتُُمــوا الشَّ

ل تَِثــْق بالصديــِق قبــَل الَخــْبة، ول تَتََعــرَّْض لِلَْعــُدوِّ قَبْــَل الُقــْدرَِة، اِْن نََشــأْ نَُنــزِّْل 

ــَمِء آيـَـًه، اِْذَمــا تَقــم أقـُـم، َمــْن يَْعَمــْل ُســوًءا يُْجــَز ِبــِه، َمــا تَْفَعلـُـوا ِمــْن  َعلَيِْهــْم ِمــَن السَّ

َخــرْيٍ يَْعلَْمــُه اللَّــُه، مهــم تَأُْمــْر بالَخــرْيِ أَْمتَِثــْل، َمتـَـى تُتِْقــن العمــل تبلــغ المــل، أيــان 

نْؤمنــك تأَْمــْن َغرْيُنَــا، أَيَْنــَم تَُكونُــوا يُْدرِكُْكــُم الَْمــْوُت، أَنَّ تذهبــا تُْخَدَمــا وحيثــم 

تَْنــزِل تُْكرََمــا، كيفــم تكونــوا يكــن قُرَنَاُؤكُــْم، أَيَّ كتــاب تَْقــَرأْ تَْســتَِفْد.

അഭ്ാസകം

കമല് ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് സുക്കൂൻ ടകയാണ്ടും നൂൻ കെയാപി
്ിച്ം േിഥിെയാക്രം കെയാപി്ിച്ം ജസ് മ് ടചയ്ിട്ടുള്ള കൃതികൾ 
കവര്തിരിച് പറയുക. തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളിടെ കൃതികൾക്് 
അന്ത്ത്ിന് ഉച്യാരണം ടകയാടുക്കുക.

كَيَفــَم تَتَــَصِّْف أَتــصّف. مهــم تفعــل مــن الوقــت تســتفيد. مــا يــسّك يــسن 

ومــا يؤملــك يؤملنــي. حيثــم يحــّل الكريــم تحــّف ِبــِه التجلــة. ل تــاري العلــمَء 

ــُه. اِْذَمــا تَتَِّقــي تَرْتَِقــي... اِْن  ليختــار كلٌّ منكــم مــا يطيــب لــُه. مــا تأمــرن بــه أَمتثلُ

تَرَحــم تُرحــم.
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പയാഠം ആറ്

കൃതിയുടെ റഫ്അ് (رفع ف الفعال)

കൃതിയുടെ അന്ത്ഭയാഗത്ിന് َُّضم ടചയ്യുന്നതയാണ് അത് رفع ടചയ്യുന്ന
തിടറെ അെിസ്യാനരൂപം. എന്നയാല് കൃതിപഞ്ചകത്ില് ّضم നുപകരം 
അതിന് ‘നൂൻ’ അെയയാളമയായിരിക്കുന്നു. അത് നസ്ബ് ടചയ്യുന്നതികനയാ 
ജസ് മ് ടചയ്യുന്നതികനയാ ഉള്ള പദം മു്് വരയാതിരിക്കുക്യാൾ അത് 
റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുന്നതയാണ്.

അല്യാഹു നിങ്ങൾക്് െഘുട്ടുത്ിത്രുന്നു ُف اللَُّه َعْنُكْم يَُخفِّ

നിങ്ങൾ നന് സ്യാദിക്കുന്നു َّتََنالُوَن الِْب

ഉദയാഹരണങ്ങൾ

الجاهــل يَْعتَِمــُد َعــل نََســِبِه َوالعاقــُل يعــّول عــل أدبــه. كُلُّ خــري يَُنــاُل بالطلــب 

ويَــزَْداُد بــالدب. َمنهومــاٍن ل يَْشــبََعاِن: طالِــب ِعلــم َوطالــب مــاٍل. يَْعلَُمــوَن َمــا 

تَْفَعلُــوَن. ِفيِهــَم َعيَْنــاِن تَْجِريـَـان. بالراعــي تْصلُــُح الَرعيَــة وبالَعــْدِل ُتْلِــُك الَبِيـَـة. 

بـَـا  ــُدوُر. َيَْحــُق اللَّــُه الرِّ تقولــي مــال تَْفَعلِــَي يَْعلـَـُم َخائَِنــَة اْلَْعــُيِ َوَمــا تُْخِفــي الصُّ

َدقَــاِت. َويُــْرِب الصَّ

അഭ്ാസകം
കമല് ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് ഉകയാരം ടകയാണ്ടും നൂൻ ടകയാണ്ടും 
റഫ്അ് ടചയ്ിട്ടുള്ള കൃതികടള കവര്തിരിച് പറയുക.
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നയാമവിഭയാഗം

പയാഠം ഏഴ്

വചനവും െിംഗവും

എന്ന് നയാ (ഏകവചനം, ദ്വിവചനം, ബഹുവചനം) ُمْفرَُد ,ُمثَنَّى ,َجْمُع
മങ്ങൾ വചനം പ്മയാണിച്് മൂന്നു വിഭയാഗമയാകുന്നു.

.അടല്ങ്ില് ഏകവചനം എന്നയാല് ഒന്നിടന കുറിക്കുന്നത് ُمْفرَُد

ഉദയാ: ٌد، رَُجٌل  ُمَحمَّ

 .അടല്ങ്ില് ദ്വിവചനം എന്നയാല് രണ്ിടന കുറിക്കുന്നത് ُمثَنَّى
ഏകവചനകത്യാെ് ‘അെിഫം’ ‘നൂനും’ കചര്ത്ികട്യാ ‘യയാഉം’ ‘നൂനും’ 
കചര്ത്ികട്യാ ദ്വിവചനരൂപം ഉണ്യാക്ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: ِكَاتِبَاِن كَاتِبَْيِ كَاتِبَتَاِن كَاتِبَتَْي

ബഹുവചനം രണ്ടു വിഭയാഗമയാണ്; َُجْمُع تَْكِسري അടല്ങ്ില് േിഥിെബ
ഹുവചനം എന്നും َجْمُع تَْصِحيُح  ദൃധബഹുവചനടമന്നും രണ്ിെധിക
ടത് കുറിക്കുന്നതിനുകവണ്ി ഏകവചനടത് േിഥിെമയായി അതിനു 
രൂപകഭദം വരുത്ിയിട്് ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത് േിഥിെബഹുവചനം. 
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ഉദയാ: رَْجٌل( رَِجاٌل، )كِتَاٌب( كُتٌُب)

ദൃഢബഹുവചനം രണ്ിനമയാണ്. പുല്ിംഗം ഏകവചനകത്യാെ് 
‘വയാവും’ ‘നൂനു’കമയാ ‘യയാഉം’ ‘നൂനു’കമയാ കചര്ത്ിട്് ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത് 
ഒന്ന്.

ഉദയാ: عالُِموَن َعالِِمَي كاتِبُوَن كَاتِِبَي

ഇത്രത്ിലള്ള ബഹുവചനത്ിന് َجْمُع ُمَذكٍِّر سالٌِم (പുല്ിംഗദൃഢ 
ബഹുവചനം) എന്നു പറയുന്നു.

സ്തീെിംഗം ഏകവചനകത്യാെ് ‘അെിഫം’ ‘ത്വയാഉം’ കചര്ത്് 
ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത് മടറ്യാരു ഇനം.

ഉദയാ:  كاتِبَاٌت قاِئَاٌت

ഇങ്ങടനയുള്ള ബഹുവചനത്ിന് جمُع ُمؤَنٍَّث سالٌِم (സ്തീെിംഗ ദൃഢ 
ബഹുവചനം) എന്നു പറയുന്നു.

െിംഗം പ്മയാണിച്് നയാമങ്ങൾ രണ്ടു വിഭയാഗമയാണ്. ഒന്ന്: ُمَذكَُّر 

അടല്ങ്ില് പുല്ിംഗം. രണ്്: ُمؤَنَُّث അടല്ങ്ില് സ്തീെിംഗം.

.എന്നയാല് പുരുഷടന കുറിക്കുന്നത് ُمَذكَُّر

ഉദയാ: رَُجٌل فاِضٌل

.എന്നയാല് സ്തീടയ കുറിക്കുന്നത് ُمؤَنَُّث

ഉദയാ: اِْمَرأٌَة فاِضلٌَة

സ്തീെിംഗടത് കുറിക്കുന്നതിന് പദത്ില് കചര്ന്നുവരുന്ന ചിെ 
അെയയാളങ്ങളണ്്. തയാഅ് (ة) അതിടറെ ഒരു അെയയാളമയാണ്. 

ഉദയാ: عائَِشُة فاِطَمُه

.ഹ്രസ്വമയായ അെിഫ് അതിടറെ അെയയാളമയാകുന്നു اَلٌِف َمْقُصورٌَة

ഉദയാ: ُحبَْل
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.ദീര്ഘിച് അെിഫം അതിടറെ അെയയാളമയാകുന്നു اَلٌِف َمْمُدوَدٌة

ഉദയാ: َحَسَناُء

ചിെക്യാൾ സ്തീെിംഗേബ്ദത്ില് അത് സ്തീെിംഗമയാടണന്നു 
കയാണിക്കുന്ന ബയാഹ്മയായ അെയയാളടമയാന്നും ഇല്യാടതയും ഇരിക്കും.

ഉദയാ: َزيَْنُب َمْريَُم 

ഇങ്ങടനയുള്ള സ്തീെിംഗേബ്ദത്ിന് ٌُّمؤَنٍَّث َمْعَنِوي എന്നു പറയുന്നു. 
ഇതുകപയാടെ തടന്ന പുല്ിംഗേബ്ദത്ില് ചിെക്യാൾ സ്തീെിംഗടത് 
സംബന്ിച് അെയയാളം വന്നിരിക്യാം. ഇതിന് ٌُّمؤَنٍَّث لَْفِظي എന്നു 
പറയുന്നു.

ഉദയാ: َزكَِريَاُء َحْمزَُة كُُفرَّى

പുംസ്തീ കഭദം കല്പിക്കുന്നതിനു വകയില്യാത് നയാമങ്ങളില് ചിെത് 
യഥയാര്ഥത്ില് സ്തീെിംഗടമന്ന കപയാടെ ഭയാഷയില് ഉപകയയാഗിക്
ട്ട്ടുവരുന്നുണ്്.

ഉദയാ: َشْمُس َحرُْب

ഈ വക നയാമങ്ങൾക്് ٌُّمؤَنٍَّث َمَجاِزي എന്നു പറയുന്നു. ഭയാഷയില് 
ഉപകയയാഗിക്ട്ട്ടുകയാണുന്നതു പ്കയാരം ഈ വക േബ്ദങ്ങൾ അറി
ഞ്ഞുടകയാള്ളുകയയാണ് കവണ്ത്.

ِحيُح املَْقُصُو َوالَْمْنُقوُص َوالصَّ

ഹൃസ്കം, വികലകം, ഗാഢകം

 .അടല്ങ്ില് േിഥിെയാന്തമയായ നയാമം മൂന്നു തരത്ിലണ്് إِْسُم الُْمْعرَِب
1. അന്ത്ത്ില് എക്യാഴും ഹൃസ്വമയായ ഒരു അെിഫ് കചര്ന്നുനില്
ക്കുന്നത്. ഇത് اِْسٌم َمْقُصوٌر (ഹൃസ്വനയാമം) എന്നു വിളിക്ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: الُهَدى املُْصطََفى
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2. അന്ത്ം ‘യയാഇ’ല് ആയിരിക്കുകയും അതിനുമുമ്പുള്ള അക്രം 
എക്യാഴും ഇകയാരത്ില് ഇരിക്കുകയും ടചയ്യുന്ന തരത്ിലള്ളത്. 
ഇതിന് اِْسٌم َمْنُقوٌص (വികെനയാമം) എന്നു പറയുന്നു. 

ഉദയാ: اِعي املَُناِدي الدَّ

3. കമല്പറഞ്ഞവ ഒഴിച്ള്ളത്. അങ്ങടനയുള്ള നയാമത്ിന് اِْسٌم 

.എന്നുകപര് (ഗയാഢനയാമം) َصِحيٌح

ഉദയാ: َشَجٌر كِتَاٌب

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

ഏകവചനം

قلم  مسطرة  لوح  ورقة  كتاب  مفتاح  باب  شباك  شارع  طريق

ദ്വിവചനം

بي با   حي ِمفتا   ن با كتا   ن رقتا َو   ن لوحا   ن مســطرتا   ن  قلم

شباكي شارعي طريقي

േിഥിെബഹുവചനം

 اقلم َمَساِطُر أَلَْواٌح أَوراق كُتٌُب َمَفاتِيٌح أَبَْواٌب َشــبَابيك

شوارع طُرٌُق

പുല്ിംഗദൃഢ ബഹുവചനം

تبي كا   ن ُمو مســتخد   ن ُمَعلِّمو   ن ظُِّفو مَو   ن ئو قا   ن منو  مؤ

حافظي فاهمي مسافرين متشاركي

സ്തീെിംഗദൃഢ ബഹുവചനം

تبات َماٌت كا  مؤمنات قائات ُمَوظَِّفاٌت ُمَعلَِّمت ُمْســتَْخِد

حافظات فاهمت مسافرات متشاركات



109

അഭ്ാസകം

ഏകവചനത്ിലം ദ്വിവചനത്ിലം ബഹുവചനത്ിലമുള്ള നയാമങ്ങൾ 
കവര്തിരിച് പറയുക:

هــُر  ف مــص مــن الثــار مــا يُْدِهــش البصــار، ِمــن ذلــك الَهرَُمــاِن الــذان ِهــرَِم الدَّ

ُهــوُر وهــم باقيان، يشــهد بناؤُهم  وهــم فَتَّيَــاِن، وتعاقبــت العصــور وتَوالــت الدُّ

َمــْن كَان بــص مــن املَُهْنِدِســي،  ِبَباَعــة  ِمــي، وينطــق  ِبُعلُــوِّ درجــات املُتقدِّ

بوْضِعِهــَم ُيِْكــن تَِعيــي الجهــاِت، ومعرفــة الُفصــول والِنِتقــالِت.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

സ്തീെിംഗപദങ്ങൾ: അര്ഥത്ിലം രൂപത്ിലം

ليَْل   كبرية   هبة ا ذ   ئة قا   صفية   ئشــة عا   طمة  فا

ء يَّا فُضل ُصْغَرى كُْبَى ُزلَيَْخاء خنســا  َسْعَدى ثَُر

أسمء غيداء نُفساء َغْذراء

അര്ഥത്ില്

ِهْنُد دعد هاَجُر أم كلثوم أُمُّ الفضل حائض

രൂപത്ില്

طلحة طَرَفة ربيعة كنانة ُمْدرِكَِة ُمَعاِوية أَْشعياء أرمياء

മജയാസയായിട്്

دار ارض برئ جهّنم كأس نفس عصا يي

കമല്പറഞ്ഞ നയാെിനം സ്തീെിംഗ േബ്ദങ്ങളില് ആദ്കത്ത്, അതയായത് 
 മയാത്രമയാണ് അര്ഥത്ില് സ്തീടയ കുറിക്കുന്നത്. അതുടകയാണ്് معنوي
അങ്ങടനയുള്ള േബ്ദങ്ങൾക്് ٌُّمؤَنٍَّث َحِقيِقي എന്നും കപര് പറയട്ടു
ന്നു. കേഷിച് മൂന്നിനങ്ങളം രൂപത്ില് മയാത്രമയാണ് സ്തീെിംഗമയായി 
ഗണിക്ട്ടുന്നത്. അതുടകയാണ്് രൂപം പ്മയാണിച്് ഈ മൂന്നിന
ങ്ങൾക്കും കൂെി ടപയാതുവില് ُمؤَنَّث َمجازِّي എന്നും കപര് പറയട്ടുന്നു.
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വികേഷണനയാമടത് സ്തീെിംഗരൂപത്ിെയാക്കുന്നതിന് അതിടറെ 
അന്ത്ത്ില് تاُء الَْمْربُوطَة - ة - കചര്ക്ണടമന്നുള്ളതയാണ് സയാമയാന്
നിയമം. എന്നയാല് മൂന്നു സ്െങ്ങളില് ഇതിനു വ്ത്സ്തത വരുന്നു.

1. വികേഷണം فَْعَلن എന്ന وزن ല് വരുക്യാൾ അതിടറെ സ്തീ
െിംഗരൂപം فَْعَل എന്നയായിരിക്കും.

ഉദയാ: َعطَْشاُن - َعطَْش َسْكرَان - َسْكَرى

2. അത് നിറടത്കയയാ കുറവിടനകയയാ അെങ്യാരടത്കയയാ കു
റിക്കുകയും اَفَْعُل എന്ന وزن ല് ഇരിക്കുകയും ടചയ്യാല് അതിടറെ 
സ്തീെിംഗരൂപം فَْعلء എന്നയായിരിക്കും.

ഉദയാ: اَبْيَُض - بَيْضاُء اَْهيَُف - َهيْفاُء

3. കൂടുതെിടന അടല്ങ്ില് വിേിഷ്ടതടയ കുറിക്കുകയും اَفَْعَل 
എന്ന وزن ല് ഇരിക്കുകയും ടചയ്യാല് فُْعَل എന്നയായിരിക്കും സ്തീടയ
ക്കുറിക്കുന്ന രൂപം.

ഉദയാ: اَفَْضُل - فُْضَل أَكْرَُم - كُرَْمى أَْصَغُر - ُصْغَرى

അഭ്ാസകം

1. ‘ഹഖീഖി’യും മജയാസിയുമയായിട്ടുള്ള സ്തീെിംഗ േബ്ദങ്ങടള കവര്തി
രിച് പറയുക:

بصدمــة.  أَخيــك  رِْجــل  ــت  رُضَّ الــدار.  أَقفــرت  تصفــر.  الريــح  تقطــع.  الفــأس 

اِكْتفتهــم الْبَلْــَوى وتَركتهــم خادمتهــم. الحممــة تَْهــُدُر. الكلبــة تَْعــِوي. الدجاجــة 

ا يضــلُّ فيهــا  تَبيــض. رََحــى الطاحــون تســحق القمــح. َصْحــراء اِفريقيــة واســعة جــدًّ

ى الخنــص. وردت البُــشى  املســافرون. الصبــع الصغــرية ف طــرف اليــد تَُســمَّ

بانهــمل الغيــث بعــد القيــظ.
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2. തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളിടെ വികേഷണേബ്ദങ്ങളില് 
സ്തീെിംഗത്ിലള്ളവടയ പുല്ിംഗത്ിലം പുല്ിംഗത്ിലള്ളവടയ 
സ്തീെിംഗത്ിലം ആക്കുക.

طَبََقــاٍت  ِمــن  ُمَكــوَّن  تَْقِريبًــا  ــكِل  الشَّ كُــرويٌّ  َوهــو  أَْخــَر.  َدَرِنٌّ  نَبَــاٌت  البطاطــا 

كَانُــوا  َوَمطْبُوًخــا.  َمْســلُوقًا  يُــؤكَُل  ِســْمرَاَء.  رَِقيَقــٍة  ِبِقــْشٍَة  ـاٍة  ُمِغطَـّ طَِميَّــٍة  ثَِخيَنــٍة 

ــرَاُه َمْزُروًعــا ِف كُلِّ  ــْوَم نَ ــِة َوالْيَ ِف الزََّمــاِن الَْقِديــِم يَْســتَْجلِبُونَُه ِمــَن الِْبــَلِد اْلَْجَنِبيَّ

بَــارز الَفكَّــْيِ َغلِيــُظ  أَْســَوُد الِْبــْشَة ُمْســتَِوي الَْجبَْهــِة  ِْقيَّــِة - الزَّنِْجــي  الِْبــَلِد الشَّ

ــَفتَْيِ َواســع الَفــِم. أَفْطــس النــِف أَْســَوُد الشــعِر َوهــذا نـَـْوٌع ِمــَن اْلِنَْســاِن أَقـَـلُّ  الشَّ

َمَدنِيَــًة ِمــَن النَّْوَعــْيِ البيــَض والصفــَر.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

ഹൃസ്വം - املقصور

لُعل املُنــى لنوى العصا ا لهوى ا لَفتى الرض ا  ا

الذى الندى الرِحى.

വികെം - املنقوص

 القاض املُفِتي الهادي العايل املُْقتدي املعتــدي

الجان املُتناهي املتغايل املكتفي

അഭ്ാസകം

ഹൃസ്വവും വികെവും ഗയാഢവുമയായ നയാമങ്ങൾ കവര്തിരിച്പറയുക:

ِبــِه  ُمجتنــي؛  َوأَعــذب  ُمقتنــى  العلــم خــري  ُســًدى.  يُــْتََك  أَْن  اْلِنَْســاُن  أَيَْحَســُب 

يدنوالقايص ويدين العايص. َوَما تِلَْك ِبيَميِنَك يَا ُموَس. اِنَّ ِف ذلَِك َليَاٍت 

ِلُويِل النَُّهــى. التقــَوى خــرُي الِبــاِس. َمــن يركــن اَِل الســلمة ل يطلــب املعــايل.
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പയാഠം എട്്

النَِّكرَة َوالَْمْعرِفَة

അപരിച്ിഹ്നവും പരിച്ിന്നവും

നയാമങ്ങൾ ടപയാതുവില് نكرة (അപരിച്ിന്നം) എന്നും معرفة (പരിച്ി
ന്നം) എന്നും രണ്ടു വിഭയാഗങ്ങളയായി പിരിയുന്നു. പ്കത്കം ഒന്നിടന 
പരികച്ദിക്യാത് നയാമമയാണ് الّنكرة. ഉദയാ: رَجٌل، كِتَاٌب

‘പുരുഷൻ’ എന്ന േബ്ദംടകയാണ്് പുരുഷന്യാരില് പ്കത്കിച്് ഒരു 
വ്ക്ിയല്കല്യാ ഉകദ്േിക്ട്ടുന്നത്. അപ്കയാരംതടന്ന ‘പുസ്തകം’ 
എന്നതുടകയാണ്് ഇന്ന പുസ്തകടമന്നു പരികച്ദിക്ട്ടുന്നില്.

പ്കത്കം ഒന്നിടന പരികച്ദിക്കുന്ന നയാമം املعرفة ആകുന്നു. 
പരിച്ിന്നമയായിട്ടുള്ള നയാമങ്ങൾ ഏഴ് ഇനങ്ങളയാണ്.

ِمرُي .1 സര്വനയാമം - الضَّ

സംജ്യാനയാമം - الَعلَُم .2

വികവചക സര്വനയാമം - اِْسُم الِشارَة .3

വ്കപക്കനയാമം - الِْسُم الَْمْوُصول .4

.അല്’ എന്ന വ്വകച്ദക േബ്ദം കചര്ന്നിട്ടുള്ളത്‘ ما فيِه اَْل .5
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കമല് പറയട്ട് ഏടതങ്ിലം ഒന്നി - الُْمَضاُف لَِواِحٍد ِممَّ ذُكَِر .6
കനയാെ് കശ്ഷി്ിക്ട്ട്ിട്ടുള്ളത്.

.സംകബയാധിതം - الُْمَناَدى .7

الضمري .1

 അടല്ങ്ില് സര്വനയാമടമന്നയാല് ഞയാൻ, നീ, അവൻ എന്നിവ الضمري
കപയാടെ നയാമങ്ങളില് ഉത്മപുരുഷനയായും മധ്മപുരുഷനയായും പ്
ഥമപുരുഷനയായും ഇരിക്കുന്നവടയ കുറിക്കുന്നതിനു കവണ്ിയുള്ള 
പദങ്ങളയാകുന്നു.

 أنا  نَْحُن  أَنَْت  أَنِْت  أَنْتَُم  أَنْتُْم

أَنُْتَّ  ُهَو  ِهَي  ُهَم  ُهْم  ُهنَّ

ഇവ റഫ്ഇന് പ്കത്കമുള്ളവയയാകുന്നു.

اِيَّاَي  اِيَّانَا  اِيَّاَك  اِيَّاِك  اِيَّاكَُم  اِيَّاكُْم

  اِيَّاُه  اِيَّاَها  اِيَّاُهَم  اِيَّاُهْم  اِيَّاُهنَّ اِيَّاكُنَّ

ഈ നയാമങ്ങൾ എഴുത്ില് നയാമമയായും കൃതിയയായുമുള്ള മറ്റു േബ്ദ
ങ്ങളില്നിന്നും എക്യാഴും കവര്ടപട്ിരിക്കും. അതിനയാല് ഈ സര്
വനയാമങ്ങൾക്് الُْمْنَفِصلَة ِمرُي   എന്ന് കപര് പറയട്ടുന്നു. ഈ الضَّ
സര്വനയാമങ്ങൾ നസ്ബിന് പ്കത്കമുള്ളവയയാണ്. കൃതികയയാടു് 
കചര്ന്നുവരുന്ന ضمئر അടല്ങ്ില് സര്വനയാമങ്ങൾ.

 كَتَبُْت كَتَبَْنا كَتَبَْت كَتَبِْت كَتَبْتَُم كَتَبْتُْم كَتَبُْتَّ

كَتََب كَتَبَْت كَتَبَا كَتَبْتَا كَتَبُوا كَتَْبَ اُكْتُِبي

ഇവ റഫ്ഇടറെ സ്യാനത്് നില്ക്കുന്നവയയാകുന്നു.
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കൃതികയയാടും നയാമകത്യാടും കചര്ന്നുവരുന്ന സര്വനയാമങ്ങൾ:

َعلََّمَك كِتَابََك َعلَّْمَنا كِتَابَنا  َعلََّمِني كِتَاِب 

َعلََّمُكْم كتَابكم َعلَّمُكَم كِتَابَُكَم  َعلََّمِك كِتَابَُك 

َعلََّمَها كِتَابها َعلََّمُه كِتَابهُ  علَّمُكنَّ كِتَابُكنَّ 

َعلَّمُهنَّ كتابهنَّ َعلََّمُهْم كِتَابهم  َعلََّمُهَم كِتَابَُهَم 

ഇവ നസ്ബിടറെയും ജര്റിടറെയും സ്യാനങ്ങളില് വരുന്നവയയാണ്.

ഇങ്ങടന കൃതികകളയാടു മയാത്രം കചര്ന്നുവരുന്നതും കൃതികകളയാടും 
നയാമങ്ങകളയാടും കചര്ന്നു വരുന്നതുമയായ സര്വനയാമങ്ങൾക്കു الضمئُر 

.എന്നു പറയുന്നു املتَِّصلَُة

الَعلَم .2

അടല്ങ്ില് സംജ്യാനയാമടമന്നയാല് ഒരു ആളിടറെകയയാ ഒരു ജന്തു َعلم
വിടറെകയയാ ഒരു വസ്തുവിടറെകയയാ കപരയായ നയാമമയാകുന്നു. അതയായത് 
ഒരു വസ്തു ഇന്നടതന്ന് പരികച്ദിക്ട്ടുന്നതിന് മടറ്യാരു ബന്വും 
ആവേ്മയായി വരയാത് തരത്ില് അതിനു നല്കട്ടുന്ന സംജ്
യയാണ് അത്.

ഉദയാ: ٌد َزيَْنُب َمكَّة ُمَحمَّ

إِْسُم الِِشارة .3

‘ആ മനുഷ്ൻ’, ‘ഈ പുസ്തകം’ എന്നിങ്ങടന ഏടതങ്ിലം തരത്ി
ലള്ള ഒരു ചൂണ്ിക്യാണിക്ല്ടകയാണ്് ഒന്നിടന പരികച്ദിക്കുന്ന 
നയാമമയാണ് إِسم الِشارة ഇതിന് ചുടട്ഴുത്് അടല്ങ്ില് വികവചകസര്
വനയാമം എന്നു പറയയാവുന്നതയാണ്.
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 اَْسَمُء ഈ േബ്ദങ്ങൾ َذا ِذِه َذاِن تَاِن َذيِْن تَِي أُولء

ആകുന്നു. ഈ േബ്ദങ്ങളില് പെക്യാഴും ഒരു ഉണര്ത്െിനുകവ الِشارة
ണ്ി َها കചര്ന്നുവരും. അങ്ങടന അവ ഓകരയാന്നും هذا هذِه هذاِن 

പ്കയയാ اِسم الِشارة എന്ന് േബ്ദിക്ട്ടുന്നു. ഭയാഷയില്  هاتاِن هؤلِء
ഗിക്കുന്നതു സംബന്ിച്് ചിെ സംഗതികൾ ഇവിടെ സൂചി്ിക്കുന്നു.

الِشارة ഒരു നയാമടത് വികേഷി്ിക്കുന്ന നിെയില് വരു اِسم 
ക്യാൾ അത് ആ നയാമത്ിനു മുമ്പു വരികയും ആ നയാമത്ില് اَْل 
എന്ന വ്വകച്ദകപദം കചരുകയും ടചയ്യുന്നു.

ഉദയാ: هَذا الِْكتَاُب (ഈ പുസ്തകം)

എന്നയാല് َضِمرُي കപയാടെയും മറ്റുമുള്ള ഒരു പദം ആ നയാമത്ിനു 
കേഷം വന്നിട്് അത് പരിച്ിന്നമയായിത്ീര്ന്നയാല് വികേഷണയാര്ഥ
ത്ിലള്ള اِْسُم اْلَِشارة പിന്നിട്ടുവരുന്നതുമയാകുന്നു.

ഉദയാ: كِتَابُُكْم َهَذا (നിങ്ങളടെ ഈ പുസ്തകം)

ഒരു നയാമവയാക്ത്ില് َخَبُ - )ُجْملٌَة اِْسِميَة(׳ അടല്ങ്ില് ആഖ്യാതം 
അടല്ങ്ില് ആഖ് ُمبْتََدأُ അതില് اِْسم الشارة ആയിരിക്കുകയും نَكرة
യുടെ സ്യാനത്തു വരികയും ടചയ്യാല് അതിന് സര്വനയാമത്ിടറെ 
അര്ഥമയാണുണ്യായിരിക്കുക. ഉദയാ: هذا كتاٌب (ഇത് ഒരു പുസ്തകമയാകുന്നു). 

ആയിത്ീ معرفة എന്ന വ്വകച്ദകം കചര്ന്നിട്് അത് اَْل ല് َخَبُ
രുക്യാൾ ُُمبْتََدأ ആയി നില്ക്കുന്ന اِْسُم اْلَِشارة ന് വികേഷണത്ിടറെ 
അര്തം കല്പിക്ട്െയാതിരിക്കുന്നതിനുകവണ്ി ഇെയ്ക് ഒരു ضمري 
കചര്ന്നുവരുന്നു. ഉദയാ: هذا ُهَو الَْولَُد (ഇത് ആ കുട്ിയയാകുന്നു).

എന്നയാല് اَِضافَة ടകയാകണ്യാ പിക് ضمري കചര്ന്നു വരുന്നതുടകയാ
കണ്യാ َُخَب ആയ നയാമം معرفة ആയിരുന്നയാല് അതിനും اِْسُم اْلَِشارة  നും 
ഇെയ്ക് മടറ്യാന്നിടറെ ആവേ്മില്. ഉദയാ: هذا كِتَابُُكْم (ഇത് നിങ്ങളടെ 
പുസ്തകമയാകുന്നു).
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الِسُم املَْوصول .4

പിന്നയാടെ വരുന്ന ഒരു വയാക്ം ടകയാണ്് പരികച്ദിക്ട്ടുന്ന ഒരു 
നയാമമയാണ് السم املوصول. ഇതിന് വ്കപക്കനയാമം എന്നു പറയയാം.

ഉദയാ: اَلَِّذي َرأَيْتُُه (ഞയാൻ കണ്വൻ)

 ടകയാണ്ടുള്ള ഉകദ്േ്ടത് പരികച്ദിക്കുന്നതിന് الِسُم املَْوصول
അതിനു പിന്നയാടെ വരുന്ന പൂര്ണവയാക്ം ِصلَة എന്നു വിളിക്ട്
ടുന്നു. ِصلة ല് എക്യാഴും അതിടന َمْوصول കനയാടു ബന്ിക്കുന്ന ഒരു 
സര്വനയാമം ഉണ്യായിരിക്കും.

മൗസൂെയായ നയാമങ്ങൾ:

 الِّذي الّتي الََّذان اللَّتاِن اللَذيْن اللّتي الِّذين الــّلت

َمْن َما

َما ِفيِه اَْل .5

എന്നു ഒരു വ്വകച്ദകപദമയാണ്. ഈ വ്വകച്ദകപദം നയാമകത്യാ اَْل
ടു കചര്ന്നുവരുക്യാൾ അതുടകയാണ്ടുള്ള ഉകദ്േ്ം പരികച്ദിക്ട്ടുക
യും അങ്ങടന അത് َمْعرِفَة ആയിത്ീരുകയും ടചയ്യുന്നു.

ഉദയാ: الرَجل  ആ ആൾ

ആ പുസ്തകം  الِكتَاُب 

വചനകഭദകമയാ െിംഗകഭദകമയാ കൂെയാടത നയാമേബ്ദകത്യാടു കചര്ന്നു
വരുന്ന ഒരു പദമയാണ് اَْل. അത് കചര്ന്നുവരുക്യാൾ നയാമത്ിടറെ 
അര്ഥത്ിന് പ്കത്കത സിദ്ിക്കുന്നു. ഉദയാഹരണത്ിന് َرأَيُْت 

 എന്നുമുള്ള വയാക്ങ്ങൾ َرأَيُْت الرَُّجَل ِف الطريِق എന്നും رَُجًل ِف الطَِّريِق
എടുക്കുക. اَْل എന്ന പദം കചരയാടത َرجًل എന്ന നയാമം വന്നിട്ടുള്ള 
ആദ്ടത് വയാക്ത്ിന്, ‘ഞയാൻ വഴിയില് ഒരയാടള കണ്ടു’ എന്ന് 
നയാം അര്ഥം പറയുന്നു. ഇവിടെ ‘ഒരയാടള’ എന്നതുടകയാണ്് പറയുന്ന
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വനും കകൾക്കുന്നവനും ഒരുകപയാടെ പരികച്ദിച്റിയയാവുന്ന ഒരയാടള
യല്, പിടന്നകയയാ പെ ആളകളടെയും കൂട്ത്ില് ഏകതയാ ഒരയാൾ 
എന്നയാണ് അര്ഥമയാക്കുന്നത്. َرجٌل എന്ന പദകത്യാെ് اَْل കചര്ന്നു 
വന്നിട്ടുള്ള രണ്യാമടത് വയാക്ത്ിന് ‘ഞയാൻ വഴിയില് അയയാടള 
കണ്ടു’ എന്നര്ഥമയാണ്. ഇവിടെ, ‘അയയാടള’ എന്നതുടകയാണ്് പറയു
ന്നവനും കകൾക്കുന്നവനും പ്കത്കിച്് അറിയയാവുന്ന ഒരയാടളയയാണ് 
ഉകദ്േിക്കുന്നത്. ഇങ്ങടന اَْل എന്ന പദം കചര്ന്നുവരുന്ന നയാമത്ിടറെ 
അര്ഥം വ്വകച്ദിക്ട്ടുന്നു. ഒരു നയാമകത്യാടു കചര്ന്നിട്് അതിടറെ 
അര്ഥടത് പരികച്ദിക്കുന്ന اَْل എന്ന പദത്ിനു തുെ്മയായി മെയയാ
ളഭയാഷയില് പദങ്ങടളയാന്നുമില്.

നയാമത്ില് اَْل കചരുക്യാൾ അതിടെ ‘തൻവീൻ’ ഇല്യാതയാകുന്നു. 
 പ്യാരംഭമയായി വരുക്യാഴല്യാടത ഇെയ്ക്കു വരുക്യാൾ അതിടെ اَْل
‘ഹംസത്് ’ ഉച്രിക്ട്ടുകയില്. ت കപയാടെയുള്ള ٌَّشْمِس എന്ന 
ഗണത്ില്ട്ടുന്ന അക്രങ്ങളില് ഒന്നുടകയാണ്് ആരംഭിക്കുന്ന 
േബ്ദത്ില് اَْل കചര്ന്നുവരുക്യാൾ അതിടെ ‘െയാമും’ ഉച്രിക്ട്
ടുകയില്. അതിനുപകരം ‘െയാമി’ടന തുെര്ന്നു വരുന്ന അക്രം ഇര
ട്ി്ിക്ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: الرَّجُل ِف الطَِّريِق

الُْمَضاُف اَِل الَْمَعارِِف .6

 അടല്ങ്ില് പരിച്ിന്നമയായി കമല് എടുത്തുകയാണിച് അഞ്ചു َمْعرِفَة
ഗണങ്ങളില് ഏതിടെങ്ിലം ഉൾട്ടുന്ന ഒരു നയാമകത്യാെ് കശ്ഷി
്ിക്ട്ടുന്ന നയാമം َمْعرِفَة ആകുന്നു.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

എടറെ പുസ്തകം كِتَاِب

മുഹമ്മദിടറെ പുസ്തകം ٍد كِتَاُب ُمَحمَّ
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ഞയാൻ കണ്വടറെ പുസ്തകം كتاب الَِّذي َرأَيْتُُه

അധ്യാപകടറെ പുസ്തകം നമ്മുടെ كَاَن َمَعَنا كِتَاُب اْلُْستَاِذ  
പക്ല് ഉണ്യായിരുന്നു

الُْمَناَدى .7

സംകബയാധനയ്ക്കുള്ള േബ്ദത്ിനുകേഷം ഒന്നിടന പ്കത്കം ഉകദ്േി
ച്് പറയട്ടുന്ന നയാമത്ിനയാണ് ُمَناَدى എന്നു പറയുന്നത്. അത് 
അക്യാൾ معرفة ആയിരിക്കും. ഉദയാ: يَا ُغلُم (കഹ, കുട്ീ).

ഇവിടെ ‘കുട്ി’ എന്ന നയാമം ടകയാണ്് വിളിക്കുന്ന ആൾ ഉകദ്േിക്കു
ന്നത് കുട്ികളയായ വ്ക്ികളില് ഏടതങ്ിലം ഒരു വ്ക്ിടയ അല്; 
പിടന്നകയയാ അവരില് പ്കത്കിച്് ഒരു വ്ക്ിടയ ആണ്. ഇങ്ങടന 
പ്കത്കമയായ ഒരു വ്ക്ിടയ ഉകദ്േിക്യാതിരിക്കുക്യാൾ ആ നയാമം 
.ആകുന്നതല് معرفة

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

അപരിച്ിന്ന േബ്ദങ്ങൾ:

بَيت، بستان، فرس، قلم، يد، َورَقة، َعي، َسِفينة

‘അല്’ ടകയാണ്് പരിച്ിന്നമയായിട്ടുള്ളത്:

اَلبيت، البستان، الفرس، الَقلم، اليد، الورقة، العي، السفينة

കശ്ഷണംടകയാണ്് പരിച്ിന്നമയായിട്ടുള്ളത്:

َورَقــة  جاَء، يــِدي،  الــذي  هذا، قلــم  أِبراهيَم، فــرس  بيتُكم، بســتاُن 

النِّيــِل. عامــر، عــي تلك، ســِفينة الذيــن قِدمــوا أَمِس، نهــر 

സംകബയാധനടകയാണ്് പരിച്ിന്നമയായിട്ടുള്ളത്:

يا رجل، يا غلم، يا َسّقاء، يا ُشِْطيُّ
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അഭ്ാസകം

തയാടഴ പറയുന്ന വയാക്ങ്ങളില് വന്നിട്ടുള്ള പരിച്ിന്നവും അപരിച്ി
ന്നവുമയായ േബ്ദങ്ങൾ കവര്തിരിച് പറയുക:

أَوَص عــّل بــن أب طالــب جيشــه فقــال: ل تُقاتِلــوا أعَداءَكــم َحتَــى يبدءوكــم 

ــة، َوترْكُكــم إِياهــم حتــى يبدءوكــم حجــة أْخــرى لكــم  ــه عــل ُحجَّ فاِنَّكــم بحمــد اللّ

َعلَيهــم. فــاذا كانــت الهزيــة بــاذن اللّــه فــل تَْقتلُــوا ُمْدِبــرًا، َوَل تُصيبُــوا ُمْعــورا، 

َول تُْجِهــزُوا عــل جريــح، ول تِهيجــوا النســاَء بــأًذى واِن شــتمن أعراضكــم َوســبب 

يومــا  املأمــون  دخــل  والُعُقــول.  والنفــس  القــوى  َضِعيفــات  فانهــن  أمراءكــم: 

بيــت الِديــوان فــرأى غلمــا َصغــريا عــل أذنــه قلــم فقــال لــه: َمــْن أنــت؟ قــال: أنــا 

ــُل لخدمتــك، الحســن بــن  الناشــُئ ف ذولتــك، املتقلّــب ف نعَمتــك، املؤمِّ

فعجــب املأمــون منــُه َوقـَـاَل: بالحســان ف البديَهــة تفاضلــت الُعقــول، ارفعــوا 

هــذا الغــلم فــوَق مرتبتــه.
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പയാഠം ഒൻപത്

منّون َو َغرُي ُمنّون

തൻവീനുള്ളതും തൻവീനില്യാത്തും

ُمَنوَّن തൻവീനുള്ളത് എന്നും ُمَنوَّن  തൻവീനില്യാത്ത് എന്നും غرُي 
നയാമങ്ങൾ സയാമയാന്മയായി രണ്ടു തരമയാണ്. തൻവീൻ എന്നയാല് 
എഴുത്ില് കയാണിക്ട്െയാത്തും വയായനയില് നിറുത്തുന്നതിന് 
ആവേ്മില്യാത്ക്യാൾ ഉച്രിക്ട്ടുന്നതുമയായ ‘സുക്കൂകനയാ’ടുകൂെിയ 
ഒരു ‘നൂൻ’ ആണ്. കശ്ഷണത്ിലം ‘അല്’ എന്ന വ്വകച്ദകപദ
ത്ിലം നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് അന്ത്ത്ില് ‘തൻവീകനയാടു’കൂെി ഇരിക്കുന്ന 
നയാമത്ിന് ُمَنوَّن എന്നു പറയുന്നു. ഉദയാ: رَجٌل

കശ്ഷണത്ിലം ‘അല്’ എന്ന പദത്ിലം നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞും 
എന്നയാല് അന്ത്ത്ില് ‘തൻവീൻ’ കചരയാടതയും ഇരിക്കുന്ന നയാമം 
اَفَْضُل :ആകുന്നു. ഉദയാ َغرُي ُمَنوِّن

എന്നയാല് َعلَُم അടല്ങ്ില് സംജ്യാനയാമത്ില് ആറ് അവസ്
കളില് തൻവീൻ കചരുന്നതല്.

1. അത് ُمؤَنَّث അടല്ങ്ില് സ്തീെിംഗമയായിരുന്നയാല്.

ഉദയാ: فَاِطمة َزيَنب
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2. അസ് െില് അടല്ങ്ില് ഉല്പത്ിയില് അറബിഭയാഷയില്ട്
ട്തല്യായിരുന്നയാല്. ഉദയാ: اِْدِريُس بَطْلَيُموُس

.ആയിരുന്നയാല് (സമ്മിശ്ം) مركب مزجي .3

ഉദയാ: ُ َحْرََموُت يُْختََنصَّ

4. അന്ത്ത്ില് അെിഫം നൂനും സംവൃദ്മയായി കചര്ന്നതയായി
രുന്നയാല്. ഉദയാ: ُسلَيَمُن ُعثَْمُن

5. രൂപത്ില് കൃതിക്് സമമയായിരുന്നയാല്. ഉദയാ: اَْحَمُد يَِزيُد

6. മടറ്യാരു േബ്ദത്ിനു തുെ്മയായി മയാറിയതയായിരുന്നയാല്.

ഉദയാ: ُعَمُر زُفَُر

അപ്കയാരം തടന്ന َوْصُف അടല്ങ്ില് വികേഷണനയാമത്ിലം 
മൂന്ന് അവസ്കളില് തൻവീൻ കചരുന്നതല്.

1. അത് فَْعَلَن എന്ന രൂപത്ില് ആയിരുന്നയാല്.

ഉദയാ: َعطَْشاَن

2. അത് اَفَْعُل എന്ന രൂപത്ില് ആയിരുന്നയാല്.

ഉദയാ: اَفَْضُل

3. മടറ്യാരു േബ്ദത്ിനു തുെ്മയായി മയാറിയതയായിരുന്നയാല്

ഉദയാ: َمثَْنى ثثَُلَث اَُخُر

 أَلُِف الَْمْمُدوَدُة അടല്ങ്ില് ഹൃസ്വമയായ അെിഫം الَلُِف الَْمْقُصورَُة
അടല്ങ്ില് ദീര്ഘിച് അെിഫം കചര്ന്ന് ഉണ്യായിട്ടുള്ള ബഹുവചന 
രൂപങ്ങളിലം തൻവീൻ കചരുന്നതല്. ഉദയാ: ُحبل َحسناُء

അതുകപയാടെതടന്ന مسابيح، مساجد എന്നീ രൂപങ്ങളിലള്ള َجْمُع 

.അടല്ങ്ില് േിഥിെബഹുവചനങ്ങളിലം തൻവീൻ കചരുകയില് تَْكِسرُي

ഉദയാ: َدَراِهُم َدنَاترُِي
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ഇങ്ങടന പന്തണ്് ഇനങ്ങളയായി കയാണയാവുന്ന ഇത്രം നയാമങ്ങ
ളില് ഓകരയാന്നും ِْف എന്നു വിളിക് (നിരുദ്വികയാരം) َمْمُنوٌع ِمَن الصَّ
ട്ടുന്നു.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

സ്തീെിംഗ സംജ്യാനയാമങ്ങൾ

سعاد، مكة، عزة، بُثَينة

ഉല്പത്ിയില് അറബിഭയാഷയില്ട്ട്തല്യാത് സംജ്യാനയാമങ്ങൾ:

اِبْرَاِهيُم، اِْسَمِعيُل، يَْعُقوُب، يُوُسُف، يُونُُس

സമ്മിശ് സംജ്യാനയാമങ്ങൾ:

بَْعلَبَك، بزرجمهر، معديكرب، حرموت، نُيُويُرك

അെിഫം നൂനും സംവൃദ്മയായി കചര്ന്നിട്ടുള്ള സംജ്യാനയാമങ്ങൾ:

ُعثمن، َمْروان، سحبان، حمدان، شعبان

രൂപത്ില് കൃതിക്കു സമമയായിട്ടുള്ള സംജ്യാനയാമങ്ങൾ:

ر، أَشهب، يَْعَل، يَشكر، يعيش أَشعب، شمَّ

മടറ്യാരു േബ്ദത്ിനു തുെ്മയായി മയാറിയിട്ടുള്ള സംജ്യാനയാമങ്ങൾ:

ُعمر، زفر، ُمر، قزح، ُهبل، ثُعل، ُجَمُح

അന്ത്ത്ില് അെിഫം നൂനും കചര്ന്നിട്ടുള്ള വികേഷണനയാമം:

شعبان، مآلن، ريَّان، غضبان، ظَْمُن

എന്ന രൂപത്ിലള്ള വികേഷണനയാമം اَفَْعُل

اَْحَسن، اَْعظم، اَكَْرُ، اَكَْب، اعرض

മടറ്യാരു േബ്ദത്ിനു തുെ്മയായി മയാറ്ട്ട്ിട്ടുള്ള വികേഷണനയാമം:

ُرباع، خمس، ُسداس، ُسباع، ُثاَن
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സ്തീെിംഗടത് കുറിക്കുന്ന ഹൃസ്വമയായ അെിഫില് അവസയാനിക്കുന്ന 
നയാമം:

طُوَب، ُحباَرى، ِذكَرى، َشبَْعى، ُعلْيَا

സ്തീെിംഗടത് കുറിക്കുന്ന ദീര്ഘിച് അെിഫില് അവസയാനിക്കുന്ന 
നയാമം:

صحراء، كبياء، عاُشوراء، صنعاء، عشواء

തൻവീൻ കചരയാത് ബഹുവചന രൂപങ്ങൾ:
مساجد، مصابيح، َمسائل، تواريخ، منابر

അഭ്ാസകം

തയാടഴ പറയുന്ന വയാക്ങ്ങളില് നിരുദ്വികയാരമയായി വന്നിട്ടുള്ള 
േബ്ദങ്ങൾ എടുത്തുകയാണിക്കുന്നകതയാടുകൂെി, ഏകവചനം, ദ്വിവചനം, 
ബഹുവചനം, പുല്ിംഗം, സ്തീെിംഗം, പരിച്ിന്നം, അപരിച്ിന്നം 
എന്നിവ കവര്തിരിച് പറയുക.

ُخلفــاء بنــي أميــة أربعــة عــَش. أولهــم معاويــة بــن أب ســفيان، وآخرهــم مــْروان بــن 

محّمــد، َومــّدة حلفتهــم، اِثنتــان وتســعون ســنة. هــراة مدينــة عظيمــة بخراســان 

بــن عفــان. َهَمــذان مدينــة كبــرية بهــا ميــاه وبســاتي  فتحــت ف زمــن عثــمن 

ومــزارع نــرة. ينبــع فُرضــة عــل ســاحل البحــر الحمــر وعــل طريــق الذاهب إل 

يرب. قوس قُزح قوس عظيم يظهر ف الســمء ف أوقات املطر ويتكّون من 

ســبعة ألــوان أحمــر وبرتقــال وأصفــر واخــر َوأزرق ونيــل َوبََنْفَســجي - اَْحَمــُد لِلَّــِه 

ــمَواِت َواْلَرِْض جاِعِل الَْمَلئكة رُُســًل أويِل أَْجَنِحٍة َمثَْنى َوثثَُلَث َوُربَاَع  فاِطِر السَّ

يَِتــِه  - َوَوَهبَْنــا لَــُه اِْســَحاَق َويَْعُقــوَب كُلًّ َهَديَْنــا َونُوًحــا َهَديَْنــا ِمــْن قَبــُل َوِمــْن ُذرِّ

ـوَب َويُوُســَف َوُمــوَس َوَهــُروَن وَكَذلِــَك. نَْجــِزي الُْمْحِســِنَي  َداُوَد َوُســلَيَْمَن َوأَيُـّ

الِِحَي َواِْســَمِعيَل َوالْيََســَع ُويُونَُس  َوَزكَِريَّا َويَْحيَى َوِعيَس َواِلْيَاَس كُلٌّ ِمَن الصَّ

لَْنــا َعــَل الَْعالَِمــَي. َولُوطًــا وَكُلًّ فَضَّ
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പയാഠം പത്്

اِْعرَاب اْلِْسِم َوِبَناُؤُه

സ്ിരയാന്തനയാമങ്ങളം ചരയാന്തനയാമങ്ങളം

നയാമം വയാക്ങ്ങളില് കചര്ന്നുവരുക്യാൾ ഉച്യാരണടത് സംബ
ന്ിച്ിെകത്യാളം അതിടറെ അന്ത്ം ഒകര അവസ്യില്ത്ടന്ന 
ഇരിക്കുകയില്. കൃതിടയ്റ്ി മുമ്പു പറഞ്ഞതുകപയാടെ ഇതിലം ഉച്യാ
രണത്ില് അന്ത്ത്ിനു കഭദം വരുന്നവടയന്നും കഭദം വരയാത്വ
ടയന്നും ടപയാതുവില് രണ്ിനങ്ങളണ്്.

اَلَْمبِْني ِمَن اْلَْسَمِء

സ്ിരാന്തനാൈങ്ങള്

അന്ത്ത്ിന് ഉച്യാരണകഭദം വരയാത് നയാമങ്ങൾ അഥവയാ സ്ി
രയാന്തനയാമങ്ങൾ മറ്റു നയാമങ്ങടള അകപക്ിച്് എണ്ത്ില് വളടര 
ചുരുക്മയാണ്. الضِمري (സര്വനയാമങ്ങൾ) اسمء الشارة (വികവചക 
സര്വനയാമങ്ങൾ) املوصولة  اسمء (വ്കപക്കനയാമങ്ങൾ) اَْسمء 

എന്നിവടയ്റ്ി മു്് പറഞ്ഞു. ഇവ (പയാക്ികനയാമങ്ങൾ) الشط
ടയയാടക് സ്ിരയാന്തനയാമങ്ങളയാകുന്നു. ഇവ കൂെയാടത اسمء السِتْفَهام 
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(കചയാദ്നയാമങ്ങൾ) العداُد الُْمرَكَّبَة (സംയുക് സംഖ്കൾ) എന്നിവയും 
സ്ിരയാന്തനയാമങ്ങളയാകുന്നു.

 كَْم  اَسمء എന്നിവ َمْن َما َمتَى اَيَّاَن أَيَْن كَيَْف أَنَّ

.ആണ് (കചയാദ്നയാമങ്ങൾ) الستفهام

 العداد എന്നിവ കപയാടെയുള്ള സംഖ്കളയാണ് حادي عش، ثان عش

.(സംയുക് സംഖ്കൾ) املركّبة

ഇങ്ങടന സ്ിരയാന്തങ്ങളയായിരിക്കുന്ന നയാമങ്ങളടെ അന്ത്ം ഏതു 
സ്വരത്ിെയാണ് സ്ിരമയായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിടന്റ്ിയയാടണ
ങ്ില് അത് വ്വസ്ിതരൂപത്ില് അറിഞ്ഞുടകയാള്ളുന്നതിന് ഒരു 
മയാര്ഗവുമില്. കകട്ടുപരിചയിക്കുന്നതുകപയാടെ ഉച്രിച്ടകയാള്ളുകടയ
ന്നതു മയാത്രമയാണ് അതിന് മയാര്ഗം.

املُْعرَُب ِمن اْلَْسَمِء

ചരാന്തനാൈങ്ങള്

മബ് നി ആയ നയാമങ്ങളയായി കമല് എടുത്തുപറഞ്ഞ സുവിദിതമയായ 
ചുരുക്ം ചിെ നയാമങ്ങടളയാഴിച്ള്ള നയാമങ്ങടളയാടക് ُمعرَب അടല്
ങ്ില് ചരയാന്തങ്ങളയാകുന്നു. ഇവയുടെ അന്ത്ം ഉച്രിക്ട്ടുന്നത് 
റഫ്അ്, നസ്ബ്, ജര്റ് എന്ന് മൂന്നു പ്കയാരത്ിെയാണ്. ഈ ഓകരയാ 
ഉച്യാരണത്ിനും പ്കത്കമയായ ചിെ സ്യാനങ്ങൾ ഉണ്്. ഇങ്ങടന 
ഓകരയാന്നിനും പ്കത്കമുള്ള സ്യാനങ്ങളിെല്യാടത അതത് ഉച്യാര
ണങ്ങൾ മടറ്യാരു സ്യാനത്് വരുന്നത് േരിയല്.



126

പയാഠം പതിടനയാന്ന്

നയാമത്ിടറെ റഫ്അ് (رفع ف السمء)

നയാമത്ിടറെ അന്ത്ത്ില് َُّضم (ഉകയാരചിഹ്നം) കചര്ക്ട്ടുന്നതയാ
ണ് അത് റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുന്നതിടറെ അെിസ്യാനരൂപം. എന്നയാല് 
നു പകരം ദ്വിവചനത്ില് അെിഫം പുല്ിംഗദൃഢബഹുവച َضمُّ
നത്ിലം اَلْسمء الخمسة അടല്ങ്ില് നയാമപഞ്ചകത്ിലം വയാവും 
അെയയാളമയായിരിക്കും. നയാമപഞ്ചകടമന്നയാല്,

اٌَب اٌَخ َحٌم ُذو فُو

എന്നീ അഞ്ച് നയാമങ്ങൾക്കും കൂെിയുള്ള കപരയാകുന്നു.

കര്ത്യാവ്) فاِعُل  ,(ആഖ്) ُمبْتََدأَ (പ്തികര്തൃകം) نائُِب فاِعل (
لكاَن (ആഖ്യാതം) َخَب اِنَّ (കയാനയുടെ നയാമം) اِْسٌم   ഇന്നയുടെ) َخَبُ 
ആഖ്യാതം) എന്നീ ആറു സ്യാനങ്ങളില് ഏതിടെങ്ിലം ഒരു നയാമം 
വന്നയാല് അത് റഫ്അ് ടചയ്ട്ടുന്നതയാകുന്നു.

١. الفاعل

 അടല്ങ്ില് കര്ത്യാവ് എന്നയാല് ഒരു കൃതിയുടെ കേഷം فاعل
വന്നിട്് ആ പ്വൃത്ി ടചയ്ത് അടല്ങ്ില് ആ അവസ്യില് വര്
ത്ിക്കുന്നത് ആടരന്നു കുറിക്കുന്ന ഒരു നയാമമയാകുന്നു.
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മഹ് മൂദ് കവരം മുറിച് قَطََع َمحُموُد الُْغْصَن

കവരം മുറിഞ്ഞു اِنَْقطََع الُْغْصُن

ഞയാൻ സ്ഫെികം ഉെച് كََسُْت الزَُّجاَجَة

സ്ഫെികം ഉെഞ്ഞു اِنَْكَسَِت الزجاجُة

 സ്തീെിംഗേബ്ദമയായിരുന്നയാല് ഭൂതകയാെത്ില് വരുന്ന فاعل
അതിടറെ കൃതിയുടെ അന്ത്ത്ില് സുക്കൂകനയാടുകൂെിയ ‘തയാഉം’ വര്ത്
മയാനകയാെ കൃതിയുടെ ആരംഭത്ില് വര്ത്മയാനകയാെടത് കുറിക്കുന്ന 
‘തയാഉം’ കചര്ത്ിട്് കൃതിയും സ്തീെിംഗ വയാചി ആക്ട്കെണ്തയാണ്.

കസനബ് യയാത്രകപയായി سافَرَْت َزيَْنُب

ഫയാത്ിമ യയാത്രകപയാകുന്നു تَُساِفُر فَاِطَمة

 ദ്വിവചനത്ിെയായിരുന്നയാലം ബഹുവചനത്ിെയായിരുന്നയാലം فاعل
അതിടറെ കൃതി ഏകവചനത്ില്തടന്ന ഇരിക്കും.

ഉദയാ: ചന്ദയാര്ക്കഗയാളങ്ങൾ എതിരില് വന്നു َاِن تََقابََل النَّريِّ

കഗയാളനിരീക്കന്യാര് വിവരം അറിയിച് اَْخَبَ الرَّاِصُدوَن

കൃതിടയ തുെര്ന്ന് فاعل ടന കുറിക്കുന്നതിന് ടവളിവില് നയാമ
ടമയാന്നും വന്നുകയാണയാത് സ്െങ്ങളില് കൃതികയയാടു കചര്ന്നുവരുന്ന 
സര്വനയാമമയായിരിക്കും فاعل.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

കര്ത്യാവ്: ഏകവചനം, പുല്ിംഗം:

 جــاَء الحق، زهــق الباطل، طَلـَـَع الِْهَلُل، يَفيــض النِّيل، يقــدم أخــوك،

يسعد ذو الجدِّ
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കര്ത്യാവ്: ഏകവചനം, സ്തീെിംഗം:

الشــمُس،  حوَّاء، تطلــع  هاَجُر، اَكَلَــْت  فاطمة، ولــدت   خرجــت 

تضُعن الُْمرِْضعة، ل تصدأ الِفّضة.

കര്ത്യാവ്: ദ്വിവചനവും ബഹുവചനവും:

 طَلـَـَع الفرقداِن، اِقتتلــت العدوان، ينَجــُح الُْمتســاعدان، تذرف الَْعيَْنــاِن

أفلح الُْمؤِمُنون، أرشد النبياء

അഭ്ാസകം

തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള നയാമേബ്ദങ്ങൾ കര്ത്യാവിടറെ സ്യാനത്് 
വരത്ക്വിധം വയാക്ങ്ങൾ രചിക്കുക:

ــَمُء، ، السَّ يُح، الطَّرْيُ لرِّ لنَّْهُر، ا يُك، ا لَقَمُر، الدِّ  الُعْشُب، ا

َجُر، الَحَمَماُت الشَّ

തയാടഴ ശ്ിഷ്ടവും ഉപശ്ിഷ്ടവുമയായി ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള പദങ്ങളില് ആദ്
കത്തിടന ക്രിയയയാക്ി മയാറ്ിയും രണ്യാമകത്തിടന കര്ത്യാവയാ
ക്ിയും വയാക്ങ്ങൾ രചിക്കുക:

الشــمِس، املُزَارعي، طلــوع  الرض، إِقبــال  النيِل، اِرتــواء   فيضــاُن 

النَّــاِس، ، اِْسِتشــاُد  الَجيَْشْيِ النَّبَاِت، اِقتتــال  الحرارِة، ُنُــوِّ   اِنتســار 

، ُخروُج الَخاِدَمِة. اِعتباُر البََشِ

ഉകയാരം ടകയാണ്ടും അെിഫടകയാണ്ടും വയാവുടകയാണ്ടും റഫ്അ് ടചയ്ി
ട്ടുള്ള കര്തൃനയാമങ്ങടള കവര്തിരിച് പറയുക:

َاِن. يُْخــِبُ الَْفلَِكيُــوَن َعــْن ظُُهــوِر نُُجــوِم  ــَجرَُة كُلَّ اَْثَارَِهــا. طَلـَـَع النَّريِّ ل َتِســُك الشَّ

ــهزُّوُء ِف الُفَقــرَاِء. َعــادُت الَْقَوافــل تَِحرُْســَها الرَِّجاُل. اِقْتتــَل  جِديَدٍة. يَُقبُــُح الشَّ

َعــِن  َعِجيبَــًة  أَْخبَــاًرا  اِفِريِقيَــِة  ِمــن  العائــدون  يَــْروي   . كَاِملَــْيِ يَْوَمــْيِ  الَْجيَْشــاِن 

ــَنانرَِي والْبََقــَر . يُــوَن الُْقَدَمــاُء السَّ الزُّنُــوِج. َعبَــَد الِْمْصِ
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٢. نائُب الفاعل

الفاعل അടല്ങ്ില് കര് فاعل എന്നയാല് (പ്തികര്തൃകം) نائُب 
ത്യാവ് കെയാപി്ിക്ട്ടുന്നതിടന തുെര്ന്ന് അതിടറെ സ്യാനത്തു 
വരുന്ന നയാമമയാകുന്നു. പ്തികര്തൃകകത്യാടുകൂെി കൃതിയുടെ രൂപത്ിനു 
കഭദം സംഭവിക്കുന്നു. കൃതി ഭൂതകയാെവയാചി ആയിരുന്നയാല് അതിടറെ 
ആദ്ക്രത്ിന് ഉകയാരവും അതിടെ അവസയാനകത്തിനു മുമ്പുള്ള 
അക്രത്ിന് ഇകയാരവും ഭയാവികയാെവയാചി ആയിരുന്നയാല് ആദ്
ക്രത്ിന് ഉകയാരവും അവസയാനകത്തിനുമുമ്പുള്ള അക്രത്ിന് 
അകയാരവും ആയിരിക്കും.

കവരം മുറിക്ട്ട്ടു قُِطَع الُْغْصُن

കവരം മുറിക്ട്ടും يُْقطَُع الُْغْصُن

െിംഗവചനങ്ങടള സംബന്ിച്ിെകത്യാളം فاعل ടന്റ്ി പറഞ്ഞ 
നിയമങ്ങൾ തടന്നയയാണ് ഇവിടെയുമുള്ളത്. ِفعل ഉം فاعل ഉം അടല്
ങ്ില് ِفْعُل ഉം الَْفاِعل  ُجْملٌَة ഉം കചര്ന്നുവരുന്ന വയാക്ത്ിന് نائُِب 

.എന്നു പറയുന്നു (കൃതിവയാക്ം) ِفْعلِيٌَة

ഉദയാഹരണങ്ങൾ

പ്തികര്തൃകം: ഏകവചനം, പുല്ിംഗം

الِْعلْــُم، الَْخائُِن، يُطْلَــُب  اْلِنَْســان، يُبَغُض  الَْغطاء، خلــق   كُِشــَف 

ل فُضَّ فُوَك

പ്തികര്തൃകം: ഏകവചനം, സ്തീെിംഗം

ــَجرَُة، ــاعة، فُِهمت الَْمْسئَلَُة، ُغرِســت الشَّ ــاُة، ُسِقِت السَّ  ُذبَحــت الشَّ

ُضوِعَفت الْحسنة.

പ്തികര്തൃകം: ദ്വിവചനവും ബഹുവചനവും

ائِلن، ُسِمَع الشاهدان، نُِصَ الْمجاهدون، ُخِذلت اْلعداُء، أُِجيَب السَّ

هاُت. تُْحَتم اْلُمَّ
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അഭ്ാസകം

തയാടഴ പറയുന്ന വയാക്ങ്ങളില് ഏകവചനത്ിലം ദ്വിവചനത്ിലം 
ബഹുവചനത്ിലം പുല്ിംഗമയായികട്യാ സ്തീെിംഗമയായികട്യാ വന്നിട്ടുള്ള 
കര്തൃനയാമങ്ങടളയും പ്തികര്തൃനയാമങ്ങടളയും കവര്തിരിച് പറയുക:

يبلــغ الرجــل بالصــدق منــازل أشاف. قــد يؤخــذ الجــار بُجــرم الجــار. اِذا تخاصــم 

ــان ظهــر املــسوق. ل تــدرك الغايــات بالمــان. َمــن عــزّه الساب تقطعت  اللِّصَّ

مــن  عــل حــب  النفــوس  ذنوبــه جبلــت  كــرت  قــّل حيــاؤه  َمــن  الســباب.  بــه 

أحســن اِليهــا. اِذا عــز أخــوك فهــن. ف اللَّيــل تنقطــع الشــغال وتــدّر الخواطــر 

ويتســع مجــال القلــب وتُؤلّــف الحكمــة.

٤-٣. املُبْتََدأُ َوالَْخَبُ

 ഉം എന്നയാല് തമ്മില് കചര്ന്നിട്് പൂര്ണയാേയമുള്ള َخَب ഉം ُمبْتََدأ
ഒരു വയാക്മയായിത്ീരുന്ന രണ്ടു നയാമങ്ങളയാകുന്നു.

മഴ ധയാരയാളമയാകുന്നു اَلَْمطَُر َغِزيٌر

രണ്ടു കയാര്ങ്ങളം സമമയാണ് اَْلَْمرَاِن ُمْستَِويَاِن

അറിവുള്ളവര് വിേിഷ്ടരയാണ് الَعارِفُوَن ُمَميَّزُوَن

ഇങ്ങടന ُمبْتََدأ ഉം خب ഉം കചര്ന്നുണ്യാകുന്ന വയാക്ത്ിന് ُجْملٌَة 

.എന്നു പറയുന്നു (നയാമവയാക്ം) اِْسِميٌَة

അടല്ങ്ില് ആഖ്യാതം ചിെക്യാൾ ഒരു കൃതിവയാക്മയായി َخَب
രിക്കും.

നീതി, അതിടനത്തുെര്ന്നുള്ള ഫെം  اَلَْعْدُل يَْحُسُن اَثَرُُه

നന്നയാവുന്നു

(നീതിടയ തുെര്ന്നുവരുന്ന ഫെം നന്നയാവുന്ന ഒന്നയാകുന്നു)
ചിെക്യാൾ َخب നയാമവയാക്വുമയായിരിക്കും.
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കദ്രയാഹം, അതിടറെ കമച്ില്  الظُّلُْم َمرْتَُعُه َوِخيٌم

ദഹിക്യാത്തയാകുന്നു

(കദ്രയാഹം അതിടറെ കമച്ില് ദഹിക്യാത് ഒന്നയാണ് ).

കമല്്റഞ്ഞ രണ്് ഉദയാഹരണവയാക്ങ്ങളില് ആദ്കത്തിടെ 
ُمبتدأ എന്ന നയാമവും الظُّلُْم എന്ന നയാമവും രണ്യാമകത്തിടെ الَعْدُل

കളം അവടയ തുെര്ന്നു വരുന്ന വയാക്ങ്ങൾ َخب ടറെ സ്യാനത്തു നില്
ക്കുന്നവയും ആകുന്നു. ഇങ്ങടന വയാക്ം َخب ആയി വരുക്യാൾ ُمبتدأ 
കനയാെ് അതിടന ബന്ിക്കുന്നതിന് അതില് ഒരു َُضِمري ഉണ്യായിരിക്
ണം. ُاَثَرُه എന്നും َُمرْتَُعه എന്നും പ്സ്തുത വയാക്ങ്ങളിലള്ള േബ്ദങ്ങകളയാടു 
കചര്ന്നുനില്ക്കുന്ന ُه എന്ന ضمري ഇപ്കയാരം വന്നിട്ടുള്ളതയാണ്.

.വരും خب ആയിട്ടും ചിെക്യാൾ (അപൂര്ണ വയാചകം) ِشبُْه ُجْملٍَة

ശുചിത്വം യഥയാര്ഥ വിേ്വയാസത്ില് النَّظَافَُة ِمَن اْلِيَاِن

ട്ട്തയാണ്

സ്വര്ഗം മയാതൃപയാദങ്ങൾക്കു َهاِت اَلَْجنَُّة تَْحَت أَقَْداِم اْلُمَّ

തയാടഴയയാണ്

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

രണ്ടു പദങ്ങൾ മയാത്രം കചര്ന്നു ആഖ്യും ആഖ്യാതവും ആയിത്ീ
രുന്നതിന്

ْمُت ِحرٌز. الِصْدُق ِعٌز. اَلَْحرُب ِخدعٌة. املُْستَِشرُي ُمَعاٌن. املُْستََشاُر  الصَّ

جاِريٌة. المــور  نافذٌة. الحــكاُم  شــؤٌم. القداُر  يَهٌن. الُْحُمــُق  ُمؤَتٌَن. الرِفــق 

ُمتصّفٌة.  الحركة بَركة. الشمُس َوالقمر آيات ِمن آياتَاِن اللَِّه.  الساِبقوَن فائزون.

ആഖ്യാതത്ിടറെ സ്യാനത്് ഒറ്്ദത്ിനു പകരം പൂര്ണവയാചകവും 
അപൂര്ണവയാചകവും വരുന്നതിന്

هــُب ل  ــدق يَْنُجــو قائلُــُه.  الذَّ الِعلــُم طالِبُــُه ُموفّــٌق.  الَغَضــُب آخــرُه نــَدٌم.  الصِّ
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ــدِق.  الَبَكـَـُة ِف الْبُُكــور.  يـَـُد اللَّــِه َمــَع الْجمَعــِة.   يَصــدأُ جوَهــرُه.  النجــاة ف الصِّ

ِميَمــِة. َُف بالَفضــِل والدِب.  النَِّميَمــُة ِمــَن الْخصــال الذَّ الــشَّ

അഭ്ാസകം
തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളിടെ ആഖ്യാതങ്ങടള കവര്തിരിച് 
പറയുക:

ْمــُت يُكِســب أَْهلَــُه  رُس رَأُس الِْعلــم.  الصَّ يرَتِــِه.  الــدَّ ســريُة املــرِء تُْنِجــُئ َعــن َسِ

ــُة الُْجُهــوِل.  الظُّلــُم ترجــُع  لِيــُل.  الَحلِيــُم َمِطيَّ ــِه الذَّ ــَة.  الرَّجــُل الَعِزيــُز يَِعــزُّ ِب املَُحبَّ

ـاِل  عاقبتُــُه عــل صاِحِبــِه.  الِبطالــة والَكَســُل َمْفِســَدٌة لِــُكلِّ إِنســاٍن.  رَأُس البَطَـّ

ـُم ل يُْفلُِحــوَن.   ــِكرُي َواملُقاِمــُر َوالُْمتََعظِـّ ــيطَاِن.  الــكاِذب والخائِــُن َوالسَّ ُدكَّاُن الشَّ

َوأَحــب  ـِه  اللَـّ ِعيــاُل  الَخلــُق  التَّبِذيــِر.   َمــَع  الَْكِثــريِ  ِمــن  َخــرٌي  التَّوِفــريِ  َمــَع  الَقلِيــُل 

ـِه اَنْفعهــم لِعيالــه. النَّــاِس إَل اللَـّ

٥ - اِْسُم كَاَن

മുബ്തദഇലം ഖബറിലം كَاَن എന്ന് അവസ്യാവയാചിയയായ കൃതി 
കചര്ന്നുവരികയും എന്നിട്് അത് മുബ്തദഇനു റഫ്ഉ ടചയ്യുകയും 
ഖബറിനു നസ്ബു ടചയ്യുകയും അക്യാൾ മുബ്തദഇന് كانയുടെ اسم 
എന്നും ഖബറിന് كانയുടെ خب എന്നും കപര് പറയട്ടുകയും ടചയ്യുന്നു.

മഴ ധയാരയാളമയായിരുന്നു كَاَن الَْمطَُر َغِزيرًا

 أَْمَس بَاَت َما زَاَل َما بَِرَح اَْصبََح اَْضَحى َضلَّ

َما انَْفَك َمافَِتَئ َما َداَم َصاَر لَيَْس

എന്നിവ ‘കയാന’ കപയാടെ ‘ഇസ് മി’കനയാടും ‘ഖബറി’കനയാടും കചര്ന്നു 
വരുന്ന കൃതികളയാണ്. ഇവയ്ക് اََخَواُت كَاَن (കയാനയുടെ സ്വസയാക്ൾ) 
എന്നു കപര് പറയട്ടുന്നു. ഇവയ്ക് തമ്മില് അര്ഥത്ില് അല്പയാല്പം 
വ്ത്യാസമുണ്്.
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 .ടപയാതുവില് ഏതു സമയടത്യും കുറിക്കുന്ന കൃതിയയാണ് كَاَن
പ്ഭയാതത്ിനുകേഷം മധ്യാഹ്ന اَْضَحى പ്ഭയാതസമയടത്യും اَْصبََح
ത്ിനു മുമ്പുള്ള സമയടത്യും اَْمَس സയായയാഹ്നടത്യും َّظَل പകല്സ
മയടത്യും باَت രയാത്രിടയയും َصار ഒന്നില്നിന്ന് മടറ്യാന്നികെക്കുള്ള 
മയാറ്ടത്യും കുറിക്കുന്നു. فَتَئ اَنَفَك َما  بَِرَح َما  زَاَل، َما   ഇവ ഒരു ما 
സ്ിതി തുെര്ന്നുടകയാണ്ിരിക്കുന്നുടവന്നു കയാണിക്കുന്നവയയാണ്. َما 

നികഷധയാര്ഥത്ിനുള്ളതയാ لَيَْس .ഇത്രകയാെം എന്നു കുറിക്കുന്നു َداَم
കുന്നു. ഈ കൃതികൾ النَّاِقَصة  എന്നു (അപൂര്ണകൃതികൾ) الفَْعاُل 
പറയട്ടുന്നു.

ഈ കൃതികൾ രൂപവികയാരം സംബന്ിച്ിെകത്യാളം മൂന്നു വി
ഭയാഗങ്ങളയാണ്.

، باَت، صاَر  എന്നിവ കപയാടെ كَاَن، اَْمَس، اَصبَح، اَْضَحى، ظلَّ
ഭൂതം, ഭയാവി, ആജ് എന്നീ കയാെങ്ങടള കുറിക്കുന്ന മൂന്നു രൂപങ്ങള
മുള്ളത് ഒരു വിഭയാഗം.

 എന്നിവ കപയാടെ ഭൂതകയാെരൂപവും مازَال، مافتئ، مابرح، ماانفك
ഭയാവികയാെ രൂപവും മയാത്രമുള്ളവ രണ്യാമടത് വിഭയാഗം. മൂന്നയാമകത്തു 
.യും ആണ്. ഇവയ്ക് ഭൂതകയാെരൂപം മയാത്രകമ ഉള്ളൂ َماَداَم യും لَيَْس

അപൂര്ണകൃതികളില് (الناقصة  കേഷം اِْسُم ’ഖബര്‘ (الفعال 
വരികടയന്നുള്ളതയാണ് സയാധയാരണ നിയമം.

ഉദയാഹരണം:
കളിമണ്് ജെപയാത്രമയായിത്ീര്ന്നു َصاَر الطُِّي اِبِْريًقا

എന്നയാല് اِْسُم നു മുമ്പും അത് വരും.

ഉദയാഹരണം:
ആ കളിമണ്് ജെപയാത്രമയായിത്ീര്ന്നു َصاَر اِبِْريًقا الطُِّي

ചിെക്യാൾ خب കൃതിക്കു മു്യായും വരും.
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ഉദയാഹരണം: 

ജെപയാത്രമയായിട്് ആ കളിമണ്് തീര്ന്നു اِبِْريًقا َصاَر الطُِّي

٦ - َخَبُ اِنَّ

മുബ്തദഇലം ഖബറിലം َّاِن എന്ന അവ്യപദം കചര്ന്നു വന്നിട്് 
അത് അവയില് ആദ്കത്തിനു നസ്ബ് ടചയ്യുകയും രണ്യാമകത്
തിനു റഫ്ഉ ടചയ്യുകയും ആ അവസ്യില് ആദ്കത്ത് ‘ഇന്നയുടെ 
ഇസ്് ’ എന്നും രണ്യാമകത്ത് َّاِن യുടെ خب എന്നും വിളിക്ട്ടുകയും 
ടചയ്യുന്നു.

ഉദയാഹരണം:

നിശ്ചയമയായും മഴ ധയാരയാളമയാണ് اِنَّ الَْمطََر َغِزيٌر

 َل  لَيَْت لََعلَّ  لِكنَّ  كَأَنَّ اَنَّ

എന്നീ അവ്യങ്ങൾ َّاِن കപയാടെ മുബ്തദഇകനയാടും ഖബറികനയാടും 
കചര്ന്നു വരുന്നവയയാണ്. ഇവയ്ക് َّأخواُت اِن (ഇന്നയുടെ സ്വസയാക്ൾ) 
എന്നു കപര് പറയട്ടുന്നു.

 .യും നിശ്ചയടത് അടല്ങ്ില് ഉറ്ിടന കുറിക്കുന്നു اَنَّ യും اِنَّ
 لََعلَّ ആേടയയും لَيَْت പരികച്ദനടത്യും لِكنَّ സയാമ്ടത്യും كَأَنَّ
പ്തീക്ടയയും َل നികഷധടത്യും കുറിക്കുന്നവയയാകുന്നു.

ഇസ്ി’നു കേഷം വരണടമന്നു‘ خب തുെങ്ങിയുള്ള അവ്യങ്ങളടെ اِنَّ
ള്ളതയാണ് സയാധയാരണ നിയമം. എന്നയാല് ചിെ സ്െങ്ങളില് അത് 
 മയായിരിക്കുകയും (معرفة) പരിച്ിന്ന اِْسم യുടെ اِنَّ .നു മുമ്പും വരും اِْسم
.ഷിബ്ഹു ജുംെ’ ആയിരിക്കുകയും ടചയ്യാല് അത് മുമ്പു വരും‘ خب

ഉദയാഹരണം:

നിശ്ചയമയായും കനയാ്ില് َة الْبََدِن ْوِم ِصحَّ اِنَّ ِف الصَّ

േരീരത്ിന് ആകരയാഗ്മുണ്്
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രണ്ടു സ്െങ്ങളില് അത് اِْسم നു മു്് വരണടമന്നുള്ളതു നിര്ബ
ന്മയാണ്.

ആയി شبه جملة മയായിരിക്കുകയും അത്(نََكرَة) അപരിച്ിന്ന اِْسم .1
രിക്കുകയും ടചയ്യാല്.

ഉദയാഹരണം:

നിശ്ചയമയായും പ്യയാസകത്യാടു اِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسًا

കൂടെയയാണ് എള്ം

2. അതില് ടചന്നു ബന്ിക്കുന്ന ഒരു َضِمرُي (സര്വനയാമം) اِْسم 
ല് കചര്ന്നിരുന്നയാല്.

ഉദയാഹരണം:

നിശ്ചയമയായും പള്ളിക്കൂെത്ില്  اِنَّ ِف الَْمْدرََسِة رَئِيَسَها

അതിടെ കമധയാവിയുണ്്.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

كَاَن الَْجــوُّ معتــدًل. اِن يكــن الشــغل َمْجَهــدة فــان الفــراغ مفســدة. اَصبــح الــبد 

ــلت قَِريبَــة. ظــلَّ الَْهــواُء حــارًّا َوبـَـات  شــديًدا. قـَـْد تصبــح الََمــُة َربَّــة. أضحــت الصَّ

ــا ويبيــت َمْهُمومــا. يــس القانــع شــاكرًا. مــا زالــت  بــارًِدا. يظــّل الحاِســُد َمْكُروبً

النــاس مختلفــة. ل يــزال اللَّــُه رحيــًم. مابــرح الحــقُّ ُمنتـَـِصًا. ل يــبح العفــاف زينــة 

ــكر زينــة الغنيــاء. مــا فتئــت  الفقــراء. مــا انفــك الباطــل مهزوًمــا. ل ينفــُك الشَّ

مادامــت  الــّروع  يهــدأ  ل  الكريــم محبوبــا.  يفتــأ  ل  الحــق.  عــل   قائــة  طائفــة 

الحــرب قائــة. لَيــس العــامل والجاهــل ســواء. اِن جحــود الذنــب ذنبــان. َعلِْمــت 

ــَح خــري. كأَنَّ ِصلــة العلــم نَســٌب.  خالــد ُشــجاع لكــن ابَنــه ِجبــان. لْ أن الصُّ

ا ِف الطلــب خائــب ل  لَيــَت الشــباب عائــد. لََعــلَّ الْغائــب قــادم. ل ُمجــدًّ

يــبح ذوا الحــّق ُمنتــًصا.
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അഭ്ാസകം

കമല് വന്നിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില്നിന്നും َكَان ടയയും َّإِن ടയയും അവയുടെ 
സ്വസയാക്ടളയും മയാറ്ിയിട്് വയാക്ങ്ങൾ േരിയയായി വയായിക്കുക.

തയാടഴ ടകയാടുത്ിട്ടുള്ള വയാക്ങ്ങളില് ചരയാന്തമയായും സ്ിരയാന്തമയായും 
വന്നിരിക്കുന്ന കൃതികൾ കവര്തിരിച് പറയുന്നകതയാടുകൂെി റഫ്അ് 
ടചയ്ിട്ടുള്ള പദങ്ങടള കവര്തിരിക്കുക.

يطلبــك الــرزق كــم تطلبــه. يســود املــرء بالحســان إل قومــه. خــري المــوال مــا 

اســتّق حــرا. وخــري العــمل مــا اســتحق شــكرا. وحــدة املــرء خــري مــن جليــس 

الســوء. يرفــع اللّــه الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات. املــاء مــع 

رِقّتــه يقطــع الحجــر مــع شــّدته. العــامل واملتعلــم شيــكان ف الخــري. ســأل عمــر 

اِن كنــا ل نعلــم  لقــد شــقينا  اللّــه اعلــم. فقــال عمــر:  رجــل عــن شــيئ. فقــال 

ـه أعلــم اذا ُســئل احــد منكــم َعــن شــيئ ل يعلمــه فليقــل ل أدري. ليــس  أن اللَـّ

العطــاء مــن الفضــول ســمحة حتــى تجــود ومــا لديــك قليــل اذا كان اليجــاز 

كافيــا كان الكثــار ِعيًّــا.
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പയാഠം പന്തണ്്

നസ്ബു് (نصب)

നയാമത്ിടറെ അന്ത്ത്ില് ഫതഹ്  (അകയാരം) കചര്ക്കുന്നതയാണ് 
അതിനു നസ്ബു ടചയ്യുന്നതിടറെ അെിസ്യാനരൂപം. എന്നയാല് നയാമ
പഞ്ചകത്ില് അെിഫം സ്തീെിംഗദൃഢബഹുവചനത്ില് ടകസറും 
(ഇകയാരം) ദ്വിവചനത്ിലം പുല്ിംഗദൃഢബഹുവചത്ിലം യയാഉം 
അതിനുപകരം അെയയാളമയായി വരും

ഉദയാ:

تِِه َوَخاِدِميِهْم ًدا َواَبَاُه َواِبَْنيِْه َوَعمَّ اَكْرَْمُت ُمَحمَّ

 َمْفُعوًل (കകവെവയാചി) َمْفُعوًل ُمطْلًَقا (പ്തിഗ്രഹ വയാചി) َمْفُعوًل ِبِه

 (സഹവയാചി) َمْفُعوًل َمَعهُ (ഗര്ഭവയാചി) َمْفُعوًل ِفيِه (കയാരണ വയാചി) ِلْجلِِه
എന്നിങ്ങടന അഞ്ചുവിധത്ിലള്ള കര്മ്മങ്ങൾ, َّاملُْستَثَْنى ِباِل (ഇല്യാ 
ടകയാണ്് ഒഴിച്പറയട്ടുന്നത്.

ُل لَحا (അവസ്യാവയാചി) ا لتمييز   املَُناَدى (വികവചകം) ا

(സംകബയാധിതം) َخَبٌ لَِكاَن (കയാനയുടെ ആഖ്യാതം) َّاِْسٌم ِلِن (ഇന്നയു
ടെ ആഖ്) എന്നിങ്ങടന പതിടനയാന്നു സ്യാനങ്ങളില് നയാമത്ിനു 
നസ്ബു ടചയ്ട്ടും.
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١ - اَلَْمْفُعوُل ِبِه

 എന്നയാല് കര്ത്യാവു (പ്തിഗ്രഹവയാചിയയായ കര്മ്മം) املفعول به
 ,ടചയ്യുന്ന പ്വൃത്ി ടചന്നു ഫെിക്കുന്ന ഒന്നിടന കുറിക്കുന്നതും (فاعل)
അങ്ങടന  ടചന്നു ഫെിക്കുന്നുടവന്നു കയാണിക്കുന്നതിനു കവണ്ി 
കൃതിയുടെ രൂപത്ിനു വ്ത്യാസം വരുത്തുന്നതിന് ഇെയയാക്യാതി
രിക്കുന്നതുമയായ നയാമമയാകുന്നു.

ഉദയാ:

മഹമൂദ് കവരം മുറിച്. قَطََع َمَحُموُد الُْغْصَن

ആഖ്യും ആഖ്യാതവുമയായിരിക്യാവുന്ന തരത്ിലള്ള രണ്ടു നയാമ
ങ്ങൾ കര്മ്മങ്ങളയായി വരുന്ന ചിെ കൃതികളണ്്.

ഉദയാ:

അെി കനേഹിതനയാടണന്നു ഞയാൻ ظََنْنُت َعلِيًّا ِصِديًقا

വിചയാരിച്.

 َخاَل َحِسَب زََعَم َجَعَل َعدَّ َحَجا َعلَِم َرأَى َوَجَد ظنَّ

َ رَدَّ تَرََك اِتََّخَذ َجَعَل اَلَْفى َدَرى تََعلَّْم َصريَّ

എന്നിവ കമല്്റഞ്ഞ തരത്ില് രണ്ടു കര്മ്മങ്ങളള്ള കൃതികളയാകുന്നു.

രണ്ടു കര്മ്മങ്ങളള്ള മറ്റു ചിെ കൃതികളണ്്. എന്നയാല്  അവ 
ആഖ്യും ആഖ്യാതവുമയായി ഇരിക്കുന്ന തരത്ിലള്ളവയല്.

ഉദയാ:

ഞയാൻ ആ വിദ്ര്തിക്കു ഒരു  اَْعطَْيُ الُْمتََعلَِّم كِتَابًا 

പുസ്തകം ടകയാടുത്തു

ഒട്ധികം കൃതികൾ ഇത്രത്ില് രണ്ടു കര്മ്മങ്ങളള്ളവയയാണ്. 
അവയില് ചിെതു ചുവടെ കചര്ക്കുന്നു.

اَْعطَى َسأََل َمَنَح َمَنَح كََسا اَلْبََس
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ഇപ്കയാരം َمْفُعول ِبِه എന്ന നിെയില് ഒരു നയാമത്ിനു നസ്ബു 
ടചയ്യുന്നതിനു ഇെയയാക്കുന്ന കൃതിക്കു ُمتََعدِّي (സകര്മ്മകം) എന്നും 
കര്മ്മത്ിനു് ആവേ്മില്യാതിരിക്കുന്ന കൃതിക്കു لزم (അകര്മ്മകം)
എന്നും കപരയാകുന്നു.

َخَرَج قََعَد قَاَم َجلََس :കൃതിക്് ഉദയാ لزم

അഭ്ാസകം

തയാടഴ വരുന്ന വയാക്ങ്ങളില് പ്തിഗ്രഹവയാചി ആയ പദങ്ങൾ ചൂണ്ി 
ക്യാണിക്കുക:

ــَمت  ــَة َوشَْحَنــا الَْكلِ ــاَب َوفَِهْمَنــا الِْقصَّ ــا الِْكتَ ــاَك َوأَحِبــْب أََخــاَك.  قََرأْنَ اِْحــَتِْم أَبَ

ـِذي يَحَفــُظ َدرَْســُه َويُحِســن ســريته ويُجامــُل رُفَقــاَءُه  الْغامضــة.  اِنَّ التلميــَذ الَـّ

يكتِســُب اِْعِتبَــاَر الَْجِميــعِ َوُمحبَّتهــم.  يظــنَّ الكســلن الشــغل مجتهــدة َحِســبُْت 

أخاك ُشجاًعا.  يجد الحكيُم الّناَس إِْخَوانًا.  اَعطيت السائل درهم.  منعت 

املَِريض الفاكهة.  صاحب العاقلَِي وَجانِب الجاِهلِي.  يكســو الِعلُم الرَُّجَل 

َهيبــًة.

اَلَْمْفُعول املُطَلَق .2

 എന്നയാല് ഒരു കൃതി (കകവെവയാചിയയായ കര്മ്മം) املفعول املطلق
കുറിക്കുന്ന പ്വൃത്ിടയ ഉറ്ിച് പറയുന്നതികനയാ അതിടറെ ഇനകത്
കയയാ എണ്കത്കയയാ വിവരിക്കുന്നതികനയാ കവണ്ി അതിനുകേഷം 
പറയട്ടുന്ന ഒരു നയാമമയാകുന്നു.

ഉദയാ:

കയാവല്ക്യാരൻ കള്ളടന ഒരു قَتََل الَْحارُِس اللِّصَّ قَتًْل

ടകയാല്ല് ടകയാന്നു

നല്തയായ ഒരു ക്മ ക്മിക്കുക اِْصِبْ َصْبًا َجِميًل



140

നയാഴികമണി രണ്ടുപ്യാവേ്ം അെിച് ِاَعُة َدقَّتَْي َدقَِّت السَّ

 ചിെക്യാൾ അതിന് മുമ്പു വകരണ് കൃതി കെയാപിച് َمْفُعوُل الْمطلق
നിെയില് വന്നിരിക്കും

ഉദയാ:

അനുഗ്രഹ പൂര്ണമയായ വരവ് قُُدوًما ُمبَاَركًا

(വന്നിരിക്കുന്നു)

നിടറെ കൂട്ടുകയാര് പരിശ്മിച്ിട്ടുണ്യായി اَتََوانِيًا َوقَْد َجدَّ قُرَنَاُؤَك

രിക്കവ മന്തകയയാ (നീ കയാണിക്കുന്നത് )

ഉദയാഹരണങ്ങൾ

ഉറ്ിച്പറയുന്നതിന്:

 نفع الكتاب نفعا. اَبصت الهلل اِبصاًرا. أُجوب البلد جوبا.

اَسعى اِل العلم سعيا. أْتَْمُت الَعمل اِتاًما

ഇനടത് കയാണിക്കുന്നതിന്:

 قُْل قول سديًدا. اِفَْعْل ِفعل َحِميًدا. ِسْ َسري الُعقلِء.

أذعَن السامُعون بَْعَض اْلذعاِن

എണ്ത്ിന്:

تَُدور الَرُْض َدورًة َواحَدًة ِف اليَوم. يَُدوُر القمُر ثانيا َوِعشين مرًَّة ف 

الشهر. َحلَلْت املسألة َحلَّي. ويّل َعمرو ابن العاص مص َمرَّتَي - 

فَاْجلُِدوُهْم ثانَِي َجلَْدًة.

കൃതികെയാപിച്ിരിക്കുന്നതിന്:

َحْمًدا وُشكرًا. َسْمًعا وطاعًة. َصْبًا ل َجزًَعا. َهِنيئا. بُْعًدا لِلَْقوم 

الظَّالِِمي. قسم باللَّه



141

اَلَْمْفُعوُل ِلَْجلِِه .3

 എന്നയാല് ഒരു കൃതി (കയാരണവയാചിയയായ കര്മ്മം) املفعول لجله 
കുറിക്കുന്ന പ്വൃത്ി എന്തിനുകവണ്ി അടല്ങ്ില് എന്തു കയാരണ
ത്യാല് എന്നു വിവരിക്കുന്നതിന്, അതിനുകേഷം പറയട്ടുന്ന 
ഒരു നയാമമയാകുന്നു.

ഉദയാ:

മുന്നിടുന്നതിനുള്ള ِم ٌد الِكتَاَب َرْغبًَة ِف التََّقدُّ َحِفَظ ُمحمَّ

അനുഗ്രഹത്യാല് മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്

അല്യാഹുവിടറെ തൃപ്തി َحجَّ النَّاُس طَلَبًا لَِمرْضاة اللَّه

സ്യാദിക്കുന്നതിനു കവണ്ി ജനങ്ങൾ ഹജ്് ടചയ്തു.

ആഗതടറെ ബഹുമയാനയാര്തം ُزيَِّنِت الَْمِديَنُة اِكْرَاًما لِلَْقاِدِم

പട്ണം അെങ്രിക്ട്ട്ടു.

ആയ നയാമം കര്ത്യാവികനയാടും കയാെടത് സംബ مفعول ِلجله
ന്ിച്് കൃതികയയാടും കചര്ച്യുള്ളതയായിരിക്ണം. അതു കൃതിടയ 
സംബന്ിച്് എന്തിനു കവണ്ി അടല്ങ്ില് എന്തുടകയാണ്ടു എന്നു 
ടചയ്ട്ടുന്ന കചയാദ്ത്ിന് ഒരു സമയാധയാനമയായിരിക്യാൻ തക്തും 
ആയിരിക്ണം.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

ــْعِي تحِصيــًل للــروِة  يجــوب النــاس البــلد اِبتغــاء الكســَب ويجتهــدون ف السَّ

وطلبًــا للَمْجــِد.  اِخــتُْت اِبراِهيــَم ثَِقــًة ِبأمانتــه اِْحَتَمتُــُه ُمرَاعــاًة لَِفْضلِــِه.  أكْرَْمتــه 

ســعيًا ف َمرْضاتِــِه.

املفعول فيه .4

 എന്നയാല് ഒരു കൃതി കുറിക്കുന്ന (ഗര്ഭവയാചിയയായ കര്മ്മം) املفعول فيه
പ്വൃത്ി നെന്ന കയാെകത്കയയാ സ്െകത്കയയാ വിവരിക്കുന്നതിനു 
കവണ്ി പറയട്ടുന്ന ഒരു നയാമമയാകുന്നു.
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ഉദയാ:

ഞയാൻ രയാവിടെ رَْس َصبَاًحا أََماَم الُْمَعلِِّم َحِفظُْت الدَّ

ഉപയാദ്്യായടറെ മു്ില് വച് പുസ്തകം പഠിച്.

زََمًنا َسَنًة َشْهرًا يَْوًما َساَعًة

ഇത്യാദി കയാെടത് കുറിക്കുന്ന നയാമങ്ങടളല്യാം مفعول فيه ആയി 
നസ്ബു ടചയ്ട്െയാവുന്നതയാണ്.

എന്നയാല് സ്െടത് കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളില് اََماَم എന്നി َخلُْف، 
വകപയാടെ ُمبَْهَمُت അടല്ങ്ില് അവ്ക്ങ്ങൾ എന്നു വിളിക്ട്ടു
ന്നദിഗ്വയാചിയയായ നയാമങ്ങളം فَرَْسُخ എന്നതു കപയാടെയുള്ള അളവിടന 
കുറിക്കുന്ന നയാമങ്ങളം ഒഴിച്ള്ളവ ഗര്ഭവയാചിയയായി നസ്ബു ടചയ്
ട്െയാൻ തക്വയല്.

ഉദയാഹരങ്ങൾ

കയാെവയാചിക്്:
َعاَش نُوٌح دهرًا. دعا قوَمُه ِحيًنا.

ة عمرا سنة شهرا اَبًَدا اََمًدا َسمًدا زمًنا قرْنًا ِحْقبة ُمدَّ

اُسبوعا يوما لَيلَة غدا ساعة برهة لَحظة َسَحرا فجرا

بكرة ضحوة ظُهرا عمرا أصيل عشية

ഈ വയാക്കുകളം കയാെവയാചി ആയി ഉപകയയാഗിക്ട്ടുന്നവയയാണ്.

ــِي.  ِسُت ِميــل أَْو فرســخا أَْو بَِريــدا جلســت قَبــل عــلٌّ أَْو  َمَشــيُْت بَــْيَ الصفَّ

بعــدُه.  كنــت مــع خالــٍد ِعنــدَك قعــدت إزاءه أَو حــذاءه أو تلقــاءه.

സ്െവയാചിക്്:
تَرَكُْت الِكتَاَب فوَق الكرِْس

ام خلف وراَء تحت أسفل يي شمل يُسار أمام قُدَّ

ഈ വയാക്കുകളം സ്െ വയാചി ആയി ഉപകയയാഗിക്ട്ടുന്നവയയാണ്.
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املفعول َمَعُه .5

 എന്നയാല് ഒരു പ്വൃത്ി (സഹവയാചിയയായ കര്മ്മം) مفعول معه
യയാടതയാന്നിടറെ അടു്കത്യാെ് അടല്ങ്ില് ബന്കത്യാടുകൂെി ടചയ്
ട്ടുന്നുകവയാ ആയതിടന വിവരിക്കുന്നതിനു കവണ്ി പറയട്ടുന്നതും  
കൂടെ എന്നര്തമുള്ള ഒരു വയാവിനു കേഷം വരുന്നതുമയായ നയാമമയാകുന്നു

ഉദയാ:

ഞയാൻ മെകയയാടുകൂെി നെന്നു കപയായി ِسُْت َوالَْجبََل

അവകനയാടു കൂെി ഞയാൻ ഹയാജരയായി َحَرُْت َواِيَّاُه

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

َوطلــوَع  الراقــد  والنُّوَر. هــبَّ  الشــمِس. طالْعُت  وُغــروَب  َصعيــٌد  حــر 

ــوا نســافْر  الَْفجِر. كيــَف حالُــك والَحَواِدَث. كيــَف أنــَت وصاِحبَنا. َهلُمُّ

ـاُه. واِيَـّ

املُْستَثَْنى ِبِإلَّ .6

ഇല്യാ ടകയാണ്് ഒഴിച് പറയട്ടുന്നതു്) املُْستَثَْهى ِبِإلَّ ) എന്നയാല് 
 എന്ന അവ്യേബ്ദത്ിനു മു്ിരിക്കുന്ന ഒന്നികനയാെ് വിവക്യില്اِلَّ
അതിനു കേഷം വിപരീതമയായി പറയട്ടുന്ന ഒരു നയാമമയാകുന്നു.

ഉദയാ:

يَْنُقُص كُلُّ َشيٍئ ِبالِنَْفاِق اِلَّ الِْعلَْم.

അറിടവയാഴിടക എല്യാ വസ്തുക്ളം ചിെവഴിക്കുന്നതു മൂെം കുറയുന്നു

കമല് ഉദയാഹരിച് കയാണിച്തു കപയാടെ ഒഴിച് പറയട്ടുന്ന നയാ
മത്ിന് നസ്ബുതടന്ന കവണടമന്നുള്ളതു്, ُمْستَثَْنى ِمنُه അടല്ങ്ില് 
യയാടതയാന്നില് നിന്നും ഒഴിച് പറയട്ടുന്നുകവയാ ആയതു പ്സ്തയാവി
ക്ട്ട്ിരിക്കുകയും അതു സ്യാപനവയാചി (ُمثبَت) ആയിരിക്കുകയും 
ടചയ്യുക്യാഴയാണ് എന്നയാല് ُمْستَثَْنى ِمْنُه നികഷധവയാചിയയായി (منفي) 
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വന്നയാല് അപവയാദടത് അഥവയാ ഒഴിച് പറയെിടന ആധയാരമയാക്ി 
ഒഴിച് പറയട്ടുന്ന നയാമത്ിൻ നസ്ബു ടചയ്യുകകയയാ ُمْستَثَْنى ِمْنُه  
വിടന തുെരുന്നടതന്നുള്ള ന്യായത്ില് അതിനുള്ള اِْعرَاب ടകയാടുക്കു
കകയയാ ടചയ്യാവുന്നതയാണ്.

ഖയാെിദല്യാടത ആരും لَْم يَخُرْج أََحٌد اِلَّ َخالًِدا أَْو اِلَّ َخالٌِد

പുറട്ട്ില്.

എന്ന അവ്യേ اِلَّ എടുത്തു പറയട്െയാതിരുന്നയാല് ُمْستَثَْنى ِمْنُه
ബ്ദം വയാക്ത്ില് ഇല്യാതിരുന്നയാടെന്നകപയാടെ പിടന്ന ഒഴിച് പറയ
ട്ടുന്ന നയാമം വയാക്ഘെനയില് ഇരിക്കുന്ന സ്യാനത്ിനനുസരിച്് 
അതിനു اِْعرَاب ടചയ്ട്ടുന്നതയാണ്.

പരിശ്മേീെനല്യാടത (ആരും) ما َساَد اِلَّ الُْمْجتَِهُد

ഉയര്ന്നിട്ില്.

പണ്ഡിതടനയല്യാടത ഞയാൻ َل اَْحَتُِم اِلَّ الَْعالَِم

(ആടരയും )ബഹുമയാനിക്യില്

പ്കയയാജനകരമയായിട്ടുള്ളതിെല്യാടത َِل اَْشتَِغُل اِلَّ ِبالنَّاِفع

ഞയാൻ (ഒന്നിലം) ഏര്ട്ടുകയില്

ഉദയാഹരണങ്ങൾ

യയാടതയാന്നില് നിന്നും ഒഴിച് പറയട്ടുന്നുകവയാ അതു എടുത്തു പ്സ്തയാ
വിക്ട്ടുന്ന സ്യാപനവയാചിയയായ വയാക്ങ്ങൾക്്:

لِكلِّ عاثٍِر َراحٌم اِلَّ البَاغَي.  رَأيُت الُْجُنوَد اِلَّ الْقائد.  َســلَّْمُت َعَل الْحاِضين 

اِلَّ اََخويَك.  يَِعيُش النَّاُس ِبرَاَحٍة اِلَّ الَْكْسَلَن.

യയാടതയാന്നില് നിന്നും ഒഴിച് പറയട്ടുന്നുകവയാ അതു എടുത്തു പ്സ്തയാ
വിക്ട്ടുന്ന നികഷധവയാചിയയായ വയാക്ങ്ങൾക്്:

ما َجَنيُت الزهَر اِلَّ َوردًة. لَْم أُقَاِبْل اََحًد اِلَّ محموًدا.
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ما َجلََس السائح َعَل فراش اِلَّ الَرَْض.

യയാടതയാന്നില്നിന്നും ഒഴിച് പറയട്ടുന്നുകവയാ അത് എടുത്തു പ്സ്തയാ
വിക്ട്െയാത് വയാക്ങ്ങൾക്്:

.  ل يــأب الكراَمــَة اِلَّ اللَِئيــِم. ل يقــع ف الّســوء الَّ فاعلُُه. لـَـْن أتَّبــَع اِلَّ الحــقَّ

ل يُْسأَُل اْلِنَْساُن اِلَّ َعن عملِِه.

الَحاُل .7

എന്നയാല് ഒരു പ്വൃത്ി സംഭവിക്കുന്ന അവ (അവസ്യാവയാചി) الحاُل
സരത്ില് കര്ത്യാവിടറെകയയാ കര്മ്മത്ിടറെകയയാ അവസ്ടയ 
കുറിക്കുന്നതിനു കവണ്ി പറയട്ടുന്ന ഒരു നയാമമയാകുന്നു.

ഉദയാ:

കസനയാനയായകൻ വിജയിയയായി വന്നു. جاَء الَقائُِد ظاِفرًا

ഞയാൻ ടവള്ളം ശുദ്മയായിട്് കുെിച്. بُْت املَاَء َصاِفيًا َشِ

കൃതിടയ സംബന്ിച്് എങ്ങടന എന്നു കചയാദിക്ട്ടുന്ന കചയാദ്
ത്ിന് അവസ്യാവയാചിയയായ നയാമം ഒരു സമയാധയാനമയായിരിക്ണടമ
ന്നുള്ളത് അതിടറെ െക്ണമയാണ്. حاُل പ്യാകയണ അപരിച്ിന്ന (نكرة)
മയായ (مشتقة) വയുല്പന്നമയായികട് വരികയുള്ളൂ. حاُل മൂന്നു തരത്ിലണ്്.

1. ഒറ്്ദമയായിട്്
جاَء القائُِد ظاِفرًا

2. വയാക്മയായിട്്
(ബയാെനയായിരിക്കവ നീ വിദ് اُطْلُُب الِْعلَْم َوأَنَْت فَتًى

സ്യാദിക്കുക)

3. അപൂര്ണവയാചകമയായിട്്

(കമഘങ്ങളടെ ഇെയിെയായിട്ടു َحاِب َرأَيُْت الِْهَلَل بَْيَ السَّ

പിറ ഞയാൻ കണ്ടു)
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ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

കര്ത്യാവിടറെ അവസ്ടയ സംബന്ിച്ള്ളതിന്:

َولَّ  أســًفا.   غضبــان  قَوِمــِه  اَِل  ُمــوَس  رََجــَع  مرًحــا.   الَرِْض  ِف  َتْــِش  ل 

ــامُعوَن عليــِه ُمْنِصِتــي.     ــَم الخطيــب بفصاحــة اَقبــل السَّ الَعــُدوُّ ُمِديــرًا.  ملَّــا تكلَّ

ــِطي. ُمتََنشِّ البــاردة  الحممــات  ِمــن  يخرجــون 

കര്മ്മത്ിടറെ അവസ്ടയ സംബന്ിച്ള്ളതിന്:

ــًة ول الطعــام حــارًّا.  دخلــت الــروض يانًِعــا.  عــل َمــن شــاَء  ل تــأكل الَفواكِــه فجَّ

بــارًِدا.  ســمعت  واملــاء  ُســخًنا  الطعــام  يَتَنــاَوَل  اَْن  َســلِيَمًة  أســنانُه  يحفــَظ  اَْن 

ًــا. ُمَتَنِّ املَُغنِّــي 

അവസ്യാവയാചി വയാക്മയായിട്്:

لِــَم  تَْعلَُمــوَن.   َوأَنْتُــْم  أَنْــَداًدا  ـِه  لِلَـّ تَْجَعلُــوا  .  فــل  َعــُدوٌّ لِبَْعــٍض  اِهِبطُــوا بعُضُكــْم 

َوأَنْــَت َغضبــاُن. تحكــْم  أِلَيُْكــْم.  ل  ـِه  اللَـّ رَُســوُل  أَنِّ  تَعلَُمــوَن  َوقَــْد  تُْؤُذونَِنــي 

التّميّيز .8

എന്നയാല് പെതും ഉകദ്േിക്ട്െയാവുന്ന തരത്ി (വികവചകം) التمييز
ല് മുൻപ് ഇരിക്കുന്ന ഓരു നയാമം ടകയാണ്ടുള്ള പ്കത്ക ഉകദ്േ്ടത് 
കുറിക്കുന്നതിനു കവണ്ി പറയട്ടുന്ന ഒരു നയാമമയാകുന്നു.

ഉദയാ:

ഞയാൻ ഒരു റയാത്ല് എണ് വയാങ്ങിച് اِْشَتَيُْت رِطًْل َزيْتًا

അര്തഗ) َملُْحوظ എന്നും (േബ്ദഗതം) َملُْفوظ (വികവചകം) تْييز
തം) എന്നും രണ്ടു പ്കയാരതത്ിലണ്്. തൂക്ം, അളവ്, നീളം, എണ്ം 
ഇവടയ കുറിക്കുന്നതു َملُْفوظ.
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ഉദയാ:

اِْشَتَيُْت ِقْنطَاًرا نَُحاًسا َو اِرَْدبًّا قَْمًحا َوِذَراًعا َحِريرًا

(ടച്് ഒരു ഖിന്തയാദ്, കഗയാത്് ഒരു ഇറുദബ്്, പട്് ഒരു മുഴം, 
പുസ്തകം പതിനഞ്ച് എന്നിവ ഞയാൻ വയാങ്ങിച്.

വയാക്ത്ില് നിന്നും നിരൂപിച്് ഗ്രഹിക്ടപടുന്നത് َملُْحوظ.

മുഹമ്മദ്  മനഃസ്ിതിടകയാണ്ടു നന്നയായി ٌد نَْفًسا طاب ُمَحمَّ

ഉറവുകളയായി ഭൂമിടയ നയാം رْنَا الَرَْض ُعيُونًا فَجَّ

ടപയാട്ിപ്പുറട്ടുവിച്

ധനത്ില് ഞയാൻ നിടന്നക്യാൾ أَنَا أَكَْرُ ِمْنَك َماًل

കൂടുതല് ഉള്ളവനയാണ്.

ടവള്ളത്യാല് പയാത്രം നിറഞ്ഞു. اِْمتََلَ اْلِناُء ماًءا

അപരിച്ിന്ന നയാമമയായി (نكرة) മയാത്രകമ ‘ടതമ്മീസ് ’ വരികയുള്ളൂ.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ

േബ്ദഗതമയായ വികവചകം:

كاٍف  ُخبْــزًا  َرِغيــٌف  كوكبًــا.   عــَشَ  أَحــد  َرأَيــت  اِنِّ  قَْمًحــا.   صــاٌع  الفطــِر  زكاُة 

ــًة.  كَــْم َســَنًة أقمــَت ِف  َهــُب خمَســَة أَْضعاِفــِه ِفصَّ لِســدِّ الُجــوِع.  يُســاوى الذَّ

املَْدَرَســِة.

അര്തഗതമയായ വികവചകം:

يفيــُض قلــب  ــا.   َوألطفــه ِحسًّ أفعــاًل  َوأكملــُه  ِمزَاًجــا  الحيــوان  أعــدل  النســان 

نفًســا  املدرســة  رَئِيــُس  طَــاَب  ناجُحــوَن.   أولدُه  ان  بَلََغــُه  َمتَــى  ُسوًرا  الوالِــد 

التلميــذة. م  بتقــدُّ
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املَُناَدى .9

 എന്നയാല് ആടരടയങ്ിലം വിളിക്കുന്നതിനു (സംകബയാധിതം) املنادى
കവണ്ി ‘യയാഅ് ’ എന്ന അവ്യേബ്ദത്ിനു കേഷം പറയട്ടുന്ന 
ഒരു നയാമമയാകുന്നു.

കഹ! അബ്ദുല്യാ يا َعبَْد اللَّه

 ഒന്നുകില് കമല് ഉദയാഹരിച്തുകപയാടെ (സംകബയാധിതം) منادى
പിന്നില് വരുന്ന ഒരു പദവുമയായി കേഷി്ിക്ട്ട്ിട്ടുള്ളതയായിരിക്കും. 
അടല്ങ്ില് ِبالِعبَاِد رَُءوفًا   എന്ന (!അെിമകകളയാടു കൃപയുള്ളവകന) يا 
ഉദയാഹരണത്ില് കയാണയാവുന്നതുകപയാടെ അത് േിഷ്ടപദകത്യാെ് 
സയാമ്ം വഹിക്കുന്ന ഒരു നയാമമയായിരിക്കും. മൂന്നയാമത്, تََنبَّْه َغاِفًل   يا 

(കബയാധശൂന്നയായിട്ടുള്ളവകന! ഉണരുക) എന്ന വയാക്ത്ില് വന്നി
ട്ടുള്ളതുകപയാടെ അത് പ്കത്കിച്് ഒന്നിടന ഉകദ്േിക്യാടത വരുന്ന 
ഒരു അപരിച്ിന്ന േബ്ദമയായിരിക്കും.

എന്നയാല് അതു പ്കത്കിച്് ഒന്നിടന ഉകദ്േിക്കുന്ന തരത്ിലള്ള 
അപരിച്ിന്നനയാമയായിരിക്കുക്യാഴും ശ്ിഷ്ടകമയാ ശ്ിഷ്ടംകപയാെയുള്ളകതയാ 
അല്യാത് സംജ്യാനയാമ(علم)മയായിരിക്കുക്യാഴും അത് ‘റഫ്ഇല്’ 
സ്ിരയാന്തമയായിരിക്കും.

ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

يا رجُل يا رجلِن يا َعلِياِن يا ُمؤمُنوَن يا َعِلٌّ يا َعلِيُوَن

َخَبُ كَاَن َواِْسُم اِنَّ .11- 10

 കയയും അതുകപയാെയുള്ള ചിെ കൃതികടളയും, അപ്കയാരം തടന്ന كان
കയയും അതുകപയാലള്ള ചിെ അവ്യ േബ്ദങ്ങടളയും സംബന്ി إّن
ച്് നയാമങ്ങൾ رفع ടചയ്യുന്നതിടന്റ്ി മു്് വിവരിച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
പിടന്ന ഇവിടെ إّنയുടെ സ്വസയാക്ളില്ട്ട് ل എന്ന അവ്യേബ്ദ
ടത്്റ്ി മയാത്രം അല്പം പറകയണ്തുണ്്.
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ആയികട്യാ ശ്ിഷ്ടനയാമകത്യാടു സയാമ് (ُمضاف) ശ്ിഷ്ടം اسم യുടെ ل
മുള്ളതയായികട്യാ ഇരിക്കുക്യാൾ മയാത്രമയാണ്  അത് ചരയാന്തം (ُمعرب) 
ആയിരിക്കുന്നത്.

ഉദയാ:

ل طالَِب ِعلٍْم َمْحُروُم َوَل َساِعيًا ِف الَخرْيِ َمْذُموٌم

(ഒരു ജ്യാനയാര്തിയും നിഷിദ്െയാഭനല്; നന്കളടെ വിഷയത്ില് 
യത്ിക്കുന്ന ഒരുവനും നിന്്നുമല്)

എന്നയാല് അതിടറെ اسم കമല്്റഞ്ഞ തരത്ിെല്യാടത ഒറ്്ദ
മയായിരുന്നയാല് അതു നസ്ബില് സ്ീരയാന്തമയായിരിക്കും.

വിനയകത്ക്യാൾ കശ്ഷ്ഠമയായി ل َشيَئ أَفَْضُل ِمَن اْلََدِب

ഒന്നുമില്

ഏകകയാപിച് രണ്ടുകപര് ഒരിക്ലം َل ُمتَِّحِديَن َمْغلُوبَاِن

ജയിക്ട്ടുന്നവരല്.

ഏകകയാപിച്വര് ഒരിക്ലം َل ُمتَِّحِديَن َمْغلُوبُوَن

ജയിക്ട്ടുന്നവരല്.

 ഇക്യാഴും അതികനയാടു കചര്ന്ന ഒരു അപരിച്ിന്ന اسم യുടെ َل
നയാമ(نكرة)മയായിരിക്ണം. അങ്ങടനയടല്ങ്ില് അതിടറെ َعَمْل ടപയാ
ക്യാകുന്നു.
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പയാഠം പതിമൂന്ന്

ജര്റ് (جّر)

നയാമത്ിടറെ അന്ത്ത്ില് ‘കസറ് ’(ഇകയാരം) കചര്ക്കുന്നതയാണ് 
അതിടന ّجر ടചയ്യുന്നത്ിനുള്ള അെിസ്യാനരൂപം. എന്നയാല് അതിനു 
പകരം ദ്വിവചനത്ിലം പുല്ിംഗദൃഢ നയാമപഞ്ചകത്ിലം ‘യയാഉം’ 
നിരുദ്വികയാരത്ില് (ِْف .ഫത്ഹും’ (അകയാരം) വരും‘ (َمْمُنوع ِمَن الصَّ

ഉദയാ:

അടല്ങ്ില് ജര്റിനുള്ള അവ്യേബ്ദങ്ങളില് ഏടത ُحُروف الجرِّ
ങ്ിലം ഒന്ന് നയാമത്ിനു മു്് വന്നിരിക്കുകകയയാ അതു (مضاُف اِلَيِْه) 
അടല്ങ്ില് ഉപശ്ിഷ്ടം ആയിരിക്കുകകയയാ ടചയ്യാല് അതിനു جّر 
ടചയ്ടപടുന്നതയാണ് .

ُو لــوا  الباُء الكاُف الّلُم ا  ِمْن اَِل َعْن َعَل ِف ُربَّ

التّاء ُمذ ُمْنُذ َحتَّى

എന്നിവ ( .ആകുന്നു (ُحُروُف الَْجرِّ

ഉദയാ:

سافََر َمحُموٌد ِمَن الَْقاِهرَِة اَِل اْلِْسَكْنَدِريَة ِف يَوٍم
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ടകയ്കറയായില്നിന്നും അെക്യാണ്ടിയയായികെക്കു മഹമൂദ് 
ഒരു ദിവസം യയാത്ര ടചയ്തു

الَْجّر  ല് തയാടഴ പറയട്ട്ിട്ടുള്ളവ, സര്വേനയാമങ്ങടള-ُحُروُف 
കപയാലള്ള നിഗീര്ണ പദങ്ങകളയാെ് (ُمضمر) കചരുകയില്. അവ ബയാ
ഹ്നയാമങ്ങകളയാെ് (ظاهر) മയാത്രകമ കചര്ന്നുവരുകയുള്ളൂ.

ഉപശ്ിഷ്കം - املُضاُف اِلَيِْه

اِلَيِْه എന്നയാല് ഒരു നയാമം പരികച്ദിക്ട്ടു (ഉപശ്ിഷ്ടം) املُضاُف 
ന്നതിനു കവണ്ി അത് അതിനു കേഷം വരുന്ന യയാടതയാന്നികനയാെ് 
കൂട്ികച്ര്ക്ട്ടുന്നുകവയാ അങ്ങടനയുള്ള നയാമമയാകുന്നു.

ഉദയാ: പ്ഭയാതത്ിടെ പ്കയാേം. بَاِح نُوُر الصَّ

ചന്ദടറെ പ്കയാേം نُوُر الَْقَمِر

ശ്ിഷ്ടം അടല്ങ്ില് കേഷിക്ടപടുന്ന നയാമം (املُضاف) തൻവീകനയാ
ടു കൂെിയതയാടണങ്ില് അതു കശ്ഷി്ിക്ടപടുക്യാൾ, കമല് കയാണിച് 
ഉദയാഹരണങ്ങൾ ടകയാണ്് കയാണയാവുന്നതുകപയാടെ അതിടെ തൻവീൻ 
കെയാപിച്ിരിക്കും. അതു ദ്വിവചനകമയാ പുല്ിംഗദൃഢ ബഹുവചനകമയാ 
ആയിരുന്നയാല് അതിടെ ‘നൂനും’ കെയാപിക്കും.

ഉദയാ:

അബൂെഹയാബിടറെ രണ്ടു കകളം تَبَّْت يََدا اَِب لََهٍب

നേിക്ടട്.

കഅ്ബയികെക്കുള്ള യയാത്ര  ظََعَن قَاِصُدو الَْكْعبَة

ഉകദ്േിച്വര് കപയായ്കഴിഞ്ഞു.

പൂരണകം

അടല്ങ്ില് ചരയാന്തമയായ നയാമം ഉത്മപുരുഷൻ ഏകവ ُمْعرَُب
ചനടത് കുറിക്കുന്ന യയാഇകനയാെ് കശ്ഷി്ിക്ട്ട്തയായിരുന്നയാല് 
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അതിടറെ അന്ത്ം യയാഇകനയാെ് കയയാജിച് ഒരു സ്വരം സ്വീകരിച്ിരി
ക്കുടമന്നുള്ളതുടകയാണ്് നിയകമന അവിടെ കവണ്ിയിരിക്കുന്ന സ്വരം 
അവിടെ ഉടണ്ന്നു സങ്ല്പിക്ട്ടുകയയാണ് ടചയ്യുന്നത്.

ഉദയാ: اِنَّ َمْذَهِبي نُْصِحي لَِصِديِقي

ചരയാന്തനയാമം ഹൃസ്വം (مقصور) ആയിരുന്നയാല് അന്ത്ത്ില് 
സ്വരം ടവളിട്ടുന്നത് പ്യസമയാടണന്നുള്ളതുടകയാണ്് അവിടെയും, 
ആ, ഇ, ഉ എന്ന മൂന്നു സ്വരങ്ങളം സങ്ല്പിക്ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: اِنَّ الُْهَدى ُهدى اللَِّه

 അത് വികെം (َمْنُقوص) ആയിരുന്നയാല് യയാഇല്  ഉകയാരവും 
ഇകയാരവും കചര്ത്് ഉച്രിക്കുന്നത് അവിടെ ഭയാരവത്യായതുടകയാണ്് 
അതില് ആ രണ്ടു സ്വരങ്ങളം സങ്ല്പിക്ട്ടും.

ഉദയാ: َحَكَم الَْقاِض َعَل الَْجاِن
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പയാഠം പതിനയാല്

അന്വക്കുകൾ (التََواِبُع)

 അഥവയാ ഉച്യാരണത്ില് ഒരു പദത്ിടറെ അന്ത്ത്ിനു اِْعَراب
വരുന്ന മയാറ്ം അതിനു കേഷം വരുന്ന ചിെ പദങ്ങളികെക്കും സം
ക്രമിക്കും. അങ്ങടന മുക് ഇരിക്കുന്ന പദത്ിന് റഫ്അ് ആടണ
ങ്ില് പി്ിരിക്കുന്നതിനും റഫ്ഉം, നസ് ബയാടണങ്ില് നസ്ബും, 
ജസ് മയാടണങ്ില് ജസ് മും, ജര്റയാടണങ്ില് ജര്റും ടചയ്ട്ടുന്നു 
മു്് ഇരിക്കുന്ന പദടത് ഇപ്കയാരം തുെരുന്ന പദങ്ങൾക്കു التََواِبُع  

അടല്ങ്ില് അന്വക്കുകൾ എന്നു പറയട്ടുന്നു. نَِعٌة (വികേഷണം), 
എന്നു അന്വ (പ്തികല്പം) بََدٌل ,(അവധയാരണം) تَوْكِيٌد ,(ഘെകം) َعطٌْف
ക്കുകൾ നയാല വിഭയാഗങ്ങളയാണ്.

അടല്ങ്ില് അന്വിത َمْنبُوعُ എന്നയാല് (വികേഷണം) النَِّعُة  :النَِّعُة .1
ത്ിനുള്ള വികേഷതടയ കുറിക്കുന്നതിനു കവണ്ി പറയട്ടുന്ന ഒരു 
അന്വക്് ആകുന്നു. نَِعة, എന്നതിനു ِصَفة എന്നും കപര് പറയട്ടും.

 എന്നും (കനമിത്ികം) َسبَِبيٌّ എന്നും (വയാസ്തവികം) َحِقيِقيٌّ
വികേഷണം രണ്ടു തരത്ിലണ്്. വയാസ് തവികമയായ വികേഷണ
ടമന്നയാല് അതു തുെരുന്ന ഒന്നില് അഥവയാ അതിടറെ അന്വിതത്ില് 
തടന്നയുള്ള ഒരു ഗുണടത് കുറിക്കുന്ന പദമയാകുന്നു.

ഉദയാ: ബുദ്ിമയാനയായ കുട്ി വന്നു َجاَء الَْولَُد الَْعاِقُل
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കനമിത്ികമയായ വികേഷണമയാകടട്, അതു തുെരുന്ന ഒന്നി
കനയാെ് അടല്ങ്ില് അതിടറെ അന്വിതകത്യാെ് ബന്മുള്ള ഒന്നിടറെ 
ഗുണടത് കുറിക്കുന്ന തരത്ിലള്ളതയാണ്.

ഉദയാ: പണം ധയാരയാളമുള്ള ആൾ വന്നു َحَرَ الرَُّجُل الَْكِثرُي َمالُُه

അന്വക്കു حقيقي ആയയാലം سببي ആയയാലം പരിച്ിന്നം അപരിച്ി
ന്നം എന്നീ അവസ്കളില് അത് അതിടറെ متبوع ടന (അന്വിതടത്)
തുെരുന്നു. പിടന്ന حقيقي ആയ അന്വക്് അഥവയാ വികേഷണം അത് 
തുെരുന്ന േബ്ദടത്യയാണ് െിംഗം, വചനം എന്നിവയില് തുെരുന്നത്.

ഉദയാ: اَْلَْوَلُد الُْعَقَلُء الَولََداِن الَعاِقَلنِ  الَولَُد الَْعاِقُل 

الْبََناُت الَْعاِقَلُت اِلبَْنتَاِن الَْعاِقلَتَانِ  اَْلِبَْنُة الَْعاِقلَةُ 

َهَذاِن َولََداِن عاِقَلِن هذا َولٌَد عاِقٌل 

എന്നയാല് سببي ആയ വികേഷണം എക്യാഴും ഏകവചനത്ിെയാ
യിരിക്കും. അകതയാടുകൂെി പുല്ിംഗം, സ്തീെിംഗം എന്നീ അവസ്കളില് 
അത് അതിനു കേഷം വരുന്ന പദത്ിന് അനുരൂപമയായിരിക്കും.

ഉദയാ: اَلَْولَُد الَعاِقُل اََخَواُه اَلَْولَُد الَْعاِقُل اَُخوهُ 

اِلبَْنُة الَْعاِقلَُة أُْختَُها اَلَْولَُد الَْعاِقُل اِْخَوتُهُ 

البنة العاقلة اََخواتُها البنة العاقلة أُختاها 

അപരിച്ിന്ന (نكرة) നയാമത്ിടറെ വികേഷണം ഒരു വയാക്മയായിട്ടും 
വരും.

വിദ്വയാന്യാടര സ് കനഹിക്കുന്ന َرأَيُْت رَُجًل يُِحبُّ الُْعلََمَء

ഒരയാടള ഞയാൻ കണ്ടു

അല്യാഹുവിങ്കെക്് മെക് َواتَُّقوا يَْوًما تُرَْجُعوَن ِفيِه اَِل اللَِّه

ട്ടുന്ന ഒരു ദിവസടത് നിങ്ങൾ സൂക്ിച്ടകയാൾവിൻ
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അപരിച്ിന്നമയായ നയാമങ്ങടള തുെര്ന്നു വരുന്ന വയാക്ങ്ങൾ വി
കേഷണങ്ങളം പരിച്ിന്നമയായ (معرفة) നയാമങ്ങടള തുെര്ന്നു വരുന്ന 
വയാക്ങ്ങൾ അവസ്കടള കുറിക്കുന്നവയും ആയിരിക്കും.

 എന്നയാല് അതിടറെയും അതിടറെ ( ഘെകം) اَلَْعطُْف : اَلَْعطُْف .2
അന്വിതത്ിടറെയും (അതു തുെരുന്ന േബ്ദത്ിടറെയും) ഇെയ്ക്കു തയാടഴ 
പറയുന്ന അവ്യ േബ്ദങ്ങളില് ഏടതങ്ിലം ഒന്നു വരുന്ന ഒരു 
അന്വക്യാകുന്നു.

الواو الفاء ثُّم اَْو اَْم لِكْن ل بَْل َحتَى

ഉദയാ:

അല്യാഹുവിടറെ സഹയായവും َجاَء نَْصُ اللَِّه َوالَْفتَُح

വിജയവും കകവന്നു

ഘെകേബ്ദം നയാമങ്ങളടെ ഇെടയ്കന്നകപയാടെ കൃതികളടെ ഇെയ്ക്കും 
വരും.

ഉദയാരനും ലബ്ധനും വന്നു َجاَء الَْكَريُم َوالْبَِخيُل

നമസ് ക്യാരക്യാരൻ നില്ക്കുകയും قَاَم الُْمَصلِّ َوَسَجَد

പ്ണമിക്കുകയും ടചയ്തു

 എന്നയാല് അന്ഥയാഗ്രഹണകമയാ (അവധയാരണം) التَّوْكِيُد : التَّوْكِيُد .3
മറതികയയാ ഉണ്യാകയാതിരിക്യാൻ അന്വിതടത് ഉറ്ിച് പറയുന്നതിനു 
കവണ്ി പറയട്ടുന്ന ഒരു അന്വക്യാകുന്നു.

 َمْعَنِويٌّ എന്നും (വയാച്ം) لَْفِظيٌّ അടല്ങ്ില് അവധയാരണം توكيد

(സയാര്തം) എന്നും രണ്ടു വിഭയാഗമയാണ്. കൃതിയയായയാലം നയാമമയായയാലം 
അവ്യമയായയാലം വയാക്മയായയാലം ആദ്ം പറയുന്നതിടന ആവര്ത്ി
ച് പറയുന്നത് വയാച്മയായ അവധയാരണമയാകുന്നു.

ഉദയാ: പിറ കണ്ടു, കണ്ടു ظََهَر ظََهَر الِْهَلُل
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നീ സത്വയാനയാണ്, സത്വയാനയാണ് أَنَْت َصاِدٌق َصاِدٌق

ഇല്, ഞയാൻ ടവളിയില് വരികയില് ل ل اَبُوُح

നമസ് ക്യാരം ആരംഭിച്, لُة َلُة قَْد قَاَمِت الصَّ قَْد قَاَمِت الصَّ

നമസ് ക്യാരം ആരംഭിച്

സയാര്തമയായ അവധയാരണം തയാടഴ പറയുന്ന ഏഴു പദങ്ങൾ 
ടകയാണ്ടുള്ളതയാണ്.

 َجِميٌع َعامٌَّة كَِل كِلْتَا النَّْفُس اَلَْعْيُ كُلٌّ

രയാജയാവു തടന്ന വന്നു َحَرَ اْلَِمرُي نَْفُسُه / َحَرَ اْلَِمرُي َعيُْنُه

കസന്ം മുഴുവൻ تُُه َساَر الَْجيُْش كُلُُّه اَْو َجِميُعُه اَْو َعامَّ

നെന്നു കപയായി (എല്യാ കസന്ങ്ങളം കപയായി)

ഞയാൻ പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ടും طَالَْعُت الِْكتَابَْيِ كِلَيِْهَم

വയായിച് കനയാക്ി

പ്േ് നങ്ങൾ രണ്ടും ഞയാൻ َحلَلُْت املَْسأَلَتَْيِ كِلْتَيِْهَم

അപഗ്രഥിച്

ഈ പദങ്ങളില് അവയുടെ َمتْبُوع അടല്ങ്ില് അന്വിതത്ിന് 
കചര്ന്ന ഒരു സര്വനയാമം വരും.

കമല് കയാണിച് ഉദയാഹരണങ്ങൾടകയാണ്് അതു കയാണയാവുന്നതയാണ്.

 എന്നയാല് പ്കൃതത്ില് വികേകഷണ (പ്തികല്പം) اَلْبََدُل .4
ഉദ്ിഷ്ടമല്യാത് സ്ിതിയില് ഒരു നയാമം ആമുഖമയായി പറഞ്ഞിട്ടു 
തുെര്ന്നുപറയട്ടുന്ന ഒരു അന്വക്യാകുന്നു. ഇത് നയാല തരത്ിലണ്്.

(അനുരൂപ പ്തികല്പം) البََدُل املُطَاِبُق .1

ഉദയാ:  വ്യാകരണത്ിടറെ  ٌَّواِضُع النَّْحِو الَِماُم َعِل

ഉപന്സിതയാവ് ഇമയാം അെി ആകുന്നു.
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(അംേപ്തികല്ം) بََدُل بَْعٍض .2

ഉദയാ:  രയാജയാവു അരമനയില് َد اْلَِمرُي الَْقْصَ اَكَْرَُه َجدَّ

അധികം ഭയാഗവും പുതുക്ി

(അവയാന്തര പ്തികല്പം) بََدُل إِْشِتَمل .3

ഉദയാ:  കകച്രിയിടെ ഉകദ്യാഗസ് لُُه يَواُن ُعمَّ اِنَْصََف الدِّ

ന്യാര് പിരിഞ്ഞുകപയായി

( അസമ പ്തികല്പം) بََدُل ُمبَاِيٌن .4

ഉദയാ: ഒരു ദിര്ഹം, അല് ഒരു  ُخْذ ِدرَْهًم ِديَناًرا

ദിനയാര് വയാങ്ങുക

കമല് കയാണിച് ഉദയാഹരണങ്ങളില് കയാണയാവുന്നതുകപയാടെ بََدُل 

അവയാന്തര പ്തികല്പത്ി بََدُل الْشِتَمِل അംേപ്തികല്പത്ിലം الْبَْعِض
ലം അവടയ സംബന്ിക്കുന്ന ഒരു സര്വനയാമം കചര്ന്നിരിക്ണം.

സൈാപ്ി

അടല്ങ്ില് സ്ിരയാന്തമയായ ഒരു േബ്ദം റഫ്ഇകറെകയയാ നസ്ബി مبني
ടറെകയയാ ജസ് മിടറെകയയാ ജര്റിടറെകയയാ സ്യാനത്തു വന്നയാല് അത് ആ 
സ്യാനത്തു വന്നിരിക്കുന്നുടവന്നു വച്് അതിടറെ അന്ത്ത്ിന് ഉച്യാര
ണകഭദം വരുത്യാവുന്നതല്. പിടന്നകയയാ, നയാം അതു കകട്ടു പരിചയി
ച്ിട്ടുള്ള ഉച്യാരണത്ില്ത്ടന്ന അതിടന അവിടെ വികട്ക്കുകയയാണു 
കവണ്ത്. എന്നയാല് അതു വന്നിരിക്കുന്ന സ്യാനത്ിനനുസരിച്് നയാം 
അതിടന അതു ഇന്ന സ്യാനടത്ന്ന് ഗണിച്ടകയാകള്ളണ്തയാകുന്നു. 
ഇതില് ഇകതവടര വിവരിച് പറഞ്ഞ സംഗതികൾ കവണ്തുകപയാടെ 
ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരയാൾക്് അതു പ്യയാസമുള്ള ഒരു കയാര്വുമല്.
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اَمدَّ واَمدَّ َمدُّ

ْت تَاَمدَّ َمَدْدَنَمدَّ

َمَدْدتُْمَمَدْدُتَاَمَدْدَت

َمَدْدتُنََّمَدْدُتَاَمَدْدِت

َمَدْدنَاَمَدْدُت

പരിേിഷ്ടം

പദങ്ങളടെ രൂപവികയാരം

1. െിംഗം, വചനം, പുരുഷൻ എന്നിവ സംബന്ിച്് ഒരു കൃതിയുടെ 
രൂപത്ിനുണ്യാകുന്ന മയാറ്ടത് അഥവയാ വികയാരടത്്റ്ി കഴിഞ്ഞ
പുസ്തകത്ിടറെ അനുബന്ത്ില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്്. എന്നയാല് ഹംസും 
ദ്വിത്വവും േിഥിെയാക്രങ്ങളമുള്ള കൃതികളില് സംഭവിക്കുന്ന ഇത്രം 
രൂപമയാറ്ങ്ങളില് അല്പം ചിെ കഭദഗതികൾ ഉണ്യായിരിക്കും. ഹംസും 
ദ്വിത്വവും േിഥിെയാക്രവും കചര്ന്നിട്ില്യാത് കൃതിക്കു َُسالِم എന്നു പറ
യുന്നു. ഒരു കൃതിയില് ദ്വിത്വകമയാ ഹംകസയാ കചര്ന്നിരുന്നയാല് അതിനു 
 എന്നു കപരയാണ്. ദ്വിത്വം َصِحيُح
മയാത്രമുള്ളക്യാൾ അതു ُمَضاَعُف 

എന്നും ഹംസു മയാത്രമുള്ളക്യാൾ 
 .എന്നും വിളിക്ട്ടും َمْهُموُز
േിഥിെയാക്രം കചര്ന്നുവരുന്ന 
കൃതിക്കു ُُّمْعتَل എന്നു പറയുന്നു. 
ഇങ്ങടന ഹംസും ദ്വിത്വവും േിഥി
െയാക്രവും കചര്ന്നു വരുന്ന മൂന്നു 
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തരം കൃതികൾക്കും കൂെി ഒന്നയായി َغرْيُ َسالٍِم എന്നു കപര് പറയട്ടു
കയും ടചയ്യുന്നു.

2. ഹംസു കചര്ന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയില് അതിടറെ രൂപവികയാരങ്ങ
ടള സംബന്ിച് സയാമയാന്ഗതിയനുസരിച്് അതില് ചിെക്യാൾ 
രണ്ടു ഹംസുകൾ വരും. അക്യാൾ അവയില് ഒന്നിടന മകറ്തില് 
കെത്ിയിട്് അത് അെിഫയായി ഉച്രിക്ട്ടുന്നതയാണ്. أَِذَن എന്ന 
കൃതിയുടെ ഭയാവികയാെ രൂപങ്ങളില് ഉത്മപുരുഷൻ ഏകവചനമയായ 
അടല്ങ്ില് സ്വരി ُمتََحرِّكَُة .ആയി മയാറുന്നു آذَُن എന്നത് ഇപ്കയാരം أَأْذَُن
തമയായ ഒരു ഹംസിടന തുെര്ന്നു َساكُِن അടല്ങ്ില് നിസ്വരമയായ ഒരു 
ഹംസു വന്നയാല് അത് അതിനു മു്ിെയായിരിക്കുന്ന ഹംസിടറെ സ്വ
രത്ിന് അനുകയയാജിച് ഒരക്രമയായി മയാറ്ട്െണടമന്നുള്ളത് ഇതു 
സംബന്ിച് സയാമയാന്നിയമമയാണ്. ഇതനുസരിച്് ഈ കൃതിയുടെ 
ആജ്യാരൂപമയായ إِأَْذْن എന്നതു اِيَذْن ആയി മയാറും. أَأَْمَن എന്നതു آَمَن 

ആയും أُأِْمُن എന്നതു أُوِمُن ആയും اِأَْماُن എന്നത് اِيَاُن ആയും മയാറുന്നതും 
ഇതനുസരിച്യാകുന്നു.

3. എന്നയാല് ഈ നിയമത്ില്നിന്നു വ്ത്സ്തമയായി اََخَذ എന്നും 
എന്നുമുള്ള കൃതികളടെ ആജ്യാരൂപങ്ങളില് ഹംസു കെയാപി اَكََل
്ിക്ട്ടുന്നു. اُوُخْذ എന്നും اُوكُْل എന്നും ഇരികക്ണ്തിനു പകരം 
അവ ُخْذ  എന്നും كُْل എന്നുമുള്ള രൂപങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നു. اََمَر എന്ന 
കൃതിയുടെ ആജ്യാരൂപത്ിലം ഹംസു കെയാപി്ിക്ട്ടുന്നുണ്്.
എന്നയാല് അത് അവിടെ നിര്ബന്മല്. ُمْر എന്നും اُأُْمْر എന്നും രണ്ടു
വിധത്ില് പറയയാവുന്നതയാണ്.

 وزن എന്ന اَفَْعَل യിലം يََرى എന്ന കൃതിയുടെ ഭയാവിരൂപമയായ َرأَى
ലള്ള അതിടറെ പ്കയയാജകരൂപമയായ اََرى യിലം ഹംസ് കെയാപി്ി
ക്ട്ടും. അവ രണ്ിടറെയും അസല് രൂപം യഥയാക്രമം يَْرأَى എന്നും 
.എന്നുമയാണ് أَْرأَى

ദയാല് ഇരട്ിച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയയാണ്. രൂപവികയാരത്ി - َمدَّ .4
ല് ഇതിലം അല്പം ചിെ വ്ത്സ്തകളണ്്. ഇവിടെ പ്ഥമപുരുഷൻ 



160

പുല്ിംഗത്ിടെ മൂന്നു രൂപങ്ങളം സ്തീെിംഗത്ിടെ രണ്ടു രൂപങ്ങളം 
ഒഴിച്് കേഷിച് രൂപങ്ങളിടെല്യാം ഇരട്ിപ്പു മയാറുന്നു. ഇതിടറെ ഭയാവി 
രൂപത്ില് َيُْدْدَن  .എന്നിവയിലം ഇരട്ിപ്പു മയാറുന്നതയാണ് َتُْدْدَن، 
ആജ്യാരൂപത്ിെയാടണങ്ില് اُْمُدْد എന്നും لِيَْمُدْد എന്നും തുെങ്ങി 
12 രൂപങ്ങളം ഇരട്ി്ില്യാത് സ്ിതിയിലം َُّمد എന്നും َّلِيَُمد എന്നും 
അകയാരത്ില് അവസയാനിക്കുന്ന ഇരട്ിക്യാടുകൂെിയും പറയയാവുന്നതയാ
ണ്. എന്നയാല് ഇരട്ി്ിക്കുക്യാഴും ُمْدْدَن എന്നും لِيَْمُدْدَن എന്നുമുള്ള 
രൂപങ്ങൾ ഇരട്ിപ്പു കൂെയാടത തടന്ന ഇരിക്കും.

5. പദങ്ങളടെ രൂപങ്ങടള സംബന്ിച്ള്ള اِْدَغام അടല്ങ്ില് 
നികവേനം എന്ന വ്വസ് അനുസരിച്യാണ് ഇങ്ങടന വ്ത്സ്തതക
ൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു ഇനത്ില്ട്ട് രണ്ക്രങ്ങളില് ഒന്നിടന 
മകറ്തില് കെത്ി അതിടന ഇരട്ി്ിക്കുന്നതിന് വ്യാകരണത്ില് 
എന്നു പറയുന്നു. അതിന്, അങ്ങടനയുള്ള രണ് (നികവേനം) اِْدَغام
ക്രങ്ങളില് മുക് ഇരിക്കുന്നത് നിസ്വരമയായിരിക്ണടമന്നുള്ളത് 
അതു സംബന്ിച് സയാമയാന് നിയമമയാകുന്നു. اَِذَن എന്ന ക്രിയയാപദം 
അതിന് ഉദയാഹരണമയാണ്. അതിടറെ അസല് രൂപം َاَِذنْن എന്നയാകുന്നു.

6. എന്നയാല്, ഇങ്ങടന വരുന്ന അക്രങ്ങൾ രണ്ടും സ്വരിതങ്ങളയായിരു
ന്നയാല് അവടയ ഇരട്ിക്കുന്നതിനു രണ്ടു വിധങ്ങളണ്്. ഒന്നയാമത്, മുക് 
ഇരിക്കുന്ന അക്രടത് നിസ്വരമയാക്ിയിട്് അപ്കയാരം ടചയ്യാം. ََّمد 
എന്ന കൃതി ഇതിന് ഉദയാഹരണമയാണ്. അതിടറെ അസല് രൂപമയായ 
 യിടെ ‘ദയാല’കളില് ആദ്കത്തിടെ അകയാരം നീക്ി അതിടന َمَدَد
നിസ്വരമയാക്ിയിട്യാണ് അതിടന മകറ്തില് കെത്ി ഇരട്ിച്ിരിക്കുന്ന
ത്. രണ്യാമത്, ഇങ്ങടന വരുന്ന രണ്ക്രങ്ങളില് ഒന്നയാമകത്തിടറെ 
മു്ിരിക്കുന്ന അക്രം നിസ്വരമയായിരിക്കുക്യാൾ അതിടെ സ്വര
ടത് മു്ിരിക്കുന്ന നിസ്വരയാക്രത്ികെക്കു നീക്ിയിട്് അതിടന 
മകറ്തില് നികവേി്ിക്യാം. ََّمد യുടെ ഭയാവിരൂപമയായ َُّيُد എന്ന പദം 
ഇതിന് ഉദയാഹരണമയാണ്. َُّيُد എന്നതിടറെ അസല് രൂപം َيُْدد 
എന്നതയാണ്. ഇതിടെ രണ്ടു ദയാലകളില് ആദ്കത്തിടെ ഉകരടത് 
അതിനു മു്ിെിരിക്കുന്ന നിസ്വരമയായ മീമികെക്കു നീക്ിയിട്് ദയാല് 
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ഇരട്ിച്ിരിക്കുന്നു. എന്നയാല് ഇരട്ി്ിക്ട്ടുന്ന അക്രങ്ങകളയാെ് 
ഒരു َضِمرُي (സര്വനയാമം) വന്നു കചര്ന്നിട്് അവയില് ആദ്കത്തു 
സ്വരിതവും രണ്യാമകത്തു നിസ്്വരവുമയായിത്ീരുക്യാൾ അവ ഇര
ട്ിപ്പു കൂെയാടത രണ്യായിത്ടന്ന നില്കക്ണ്യാതയാകുന്നു.

ഉദയാ: َمَدْدُت َيُْدْدَن

7. അെിഫ്, വയാവ്, യയാഅ് എന്നീ അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നു വരുന്ന 
കൃതികളടെ രൂപവികയാരത്ിലം ചിെ വ്ത്സ്തതകളണ്്. ഈ വ്ത്
സ്തതകൾ കൃതികളില് മയാത്രമല്, ഈ അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നു വരുന്ന 
നയാമങ്ങളിലം ഉണ്യായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്യാധയാകന്ന 
കൃതികളടെ രൂപമയാറ്ങ്ങടള പറ്ിയയാണ്.

എന്നിവ കപയാടെ ചിെ കൃതികളില് ചിെക്യാൾ രണ്യാമ قَاَم، بَاَع .8
ടത് അക്രവും َغزَا، رََمى എന്നിവ കപയാടെ ചിെക്യാൾ അവയുടെ 
മൂന്നയാമടത് അക്രവും േിഥിെയാക്രമയായിരിക്കും. ഇങ്ങടനയുള്ള 
കൃതികളടെ രൂപവികയാരത്ില് സംഭവിക്കുന്ന വ്ത്സ്തതകടള 
പറ്ിയയാണ് ചുവടെ പറയുന്നത്.

قَاُموقَاَماقَاَم

قْْمَنقَاَمتَاقَاَمْت

قُْمتُْمقُْمتَُمقُْمَت

قُْمُتَّقُْمتَُمقُْمِت

قُْمَناقُْمُت

بَاُعوبَاَعابَاَع

ِبْعَنبَاَعتَابَاَعْت

ِبْعتُْمِبْعتَُمِبْعَت

ِبْعُتَِّبْعتَُمِبْعِت

ِبْعَناِبْعُت

 എന്നും بَيَعَ യുടെ അസല് രൂപം بَاعَ എന്നും قََومَ യുടെ അസല് രൂപം قَاَم
 .എന്നും ആകുന്നു رََمَي യുടെതു رََمى എന്നും َغزََو യുടെ അസല് രൂപം َغزَا
ഒരു പദത്ില് േിഥിെയാക്രം സ്വരിതമയായിരിക്യും അതിനു മുമ്പു
ള്ള അക്രം അകയാരകത്യാടു കൂെിയിരിക്കുകയും ടചയ്യുക്യാൾ ആ 
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അക്രം മറിഞ്ഞു മടറ്യാന്നയായിത്ീരുടമന്നുള്ള നിയമപ്കയാരമയാണ് 
ഈ കൃതികളടെ അസല് രൂപത്ിനു മയാറ്ം സംഭവിച്ിട്ടുള്ളത്. 
അതയായത്  قََوَم യിടെ ‘വയാവും’ بَيََع യിടെ യയാഉും സ്വരിതമയാവുകയും 
അവയ്ക്കു മുക്യുള്ള അക്രങ്ങൾ അകയാരകത്യാടുകൂെിയിരിക്കുകയും 
ടചയ്തിനയാല് അവ രണ്ടും മറിഞ്ഞ് അെിഫയായി രൂപയാന്തരട്ട്ിരി
ക്കുന്നു. അപ്കയാരം തടന്ന َغزََو യിടെയും رََمى യിടെയും അവസയാന 
അക്രങ്ങളയായ വയാവും യയാഉം അെിഫയായി മയാറുന്നു.

എന്നുമു يَِبيُع എന്നും يَُقوُم യുടെയും ഭയാവിരൂപമയായ بَاعَ യുടെയും قَاَم .9
ള്ള പദങ്ങളടെ അസല് രൂപങ്ങൾ يَْقُوُم എന്നും يَِبيُع എന്നും ആകുന്നു. 
ഒരു േിഥിെയാക്രം സ്വരിതവും അതിനു മുമ്പുള്ള അക്രം നിസ്വര
വുമയായിരുന്നയാല് േിഥിെയാക്രത്ിടെ സ്വരം അതിനു മു്ിരിക്കുന്ന 
നിസ്വരയാക്രത്ികെക്കു നീക്ട്ടുടമന്നുള്ള നിയമമനുസരിച്യാണ് 
അവയുടെ അസല് രൂപത്ില് ഇപ്കയാരം മയാറ്മുണ്യായിട്ള്ളത്.

َخاَف കപയാടെയും قَاَم .10  എന്നിവ കപയാടെയും രണ്യാമടത് بَاَع، 
അക്രം േിഥിെയാക്രമയായി വരുന്ന കൃതികളില് പ്ഥമപുരുഷ
ന് പുല്ിംഗത്ിടെ മൂന്നു രൂപങ്ങളം സ്തീെിംഗത്ിടെ ആദ്ടത് 
രണ്ടു രൂപങ്ങളം ഒഴിച്് കേഷിച് രൂപങ്ങളടെ ആദ്യാക്രത്ിന് 
.എന്ന് ഉകയാരകമയാ ഇകയാരകമയാ ആയിരിക്കുന്നതയാണ് قُْمَن، ِخْفَن، ِبْعَن
മൂന്ന് അസല് അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നുള്ളതും മദ്്യാക്രം േിഥിെമയാ
യിട്ടുള്ളതുമയായ കൃതിയുടെ ഭൂതരൂപകത്യാെ് ഒരു സര്വനയാമം കചര്ന്നു 
വരുക്യാൾ അതിടറെ വര്ത്മയാനരൂപത്ില് രണ്യാമടത് അസല് 
അക്രം ഉകയാരകത്യാടുകൂെിയതയായതിനയാല് അതിന് ഉകയാരവും 
ഇകയാരകമയാ അകയാരകമയാ ആയിരുന്നയാല് അതിന് ഇകയാരവും ആയിരി
ക്ണടമന്നുള്ള നിയമമയാണ് ഈ വ്ത്സ്തതയ്ക്കു കയാരണം.

 قُوْم، എന്നീ ആജ്യാരൂപങ്ങളടെ അസല് രൂപങ്ങൾ قُْم، ِبْع، َخْف .11

 എന്നയാകുന്നു. ഒരു േിഥിെയാക്രം നിസ്വരമയായിരിക്കുകയും ِبيْع، َخاْف
അതിനു കേഷമുള്ള അക്രം നിസ്വരമയാക്ട്ടുകയും മുമ്പുള്ള അക്രം 
അതിന് അനുകയയാജിച് തരത്ില് സ്വരിതമയായിരിക്കുകയും ടചയ്യാല് 
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രണ്ടു നിസ്വരങ്ങൾ കചര്ന്നുവരുക്യാൾ അവയില് ഒന്ന് കെയാപി്ി
ക്ട്ടുടമന്നുള്ള നിയമമനുസരിച്് േിഥിെയാക്രം കെയാപി്ിക്ട്
ടുന്നതിനയാെയാണ് ഇവിടെ അസല് രൂപങ്ങളില് മയാറ്ം വന്നിട്ടുള്ളത്.

َغزَْواَغزََواَغزَا

َغزَْوَنَغزَتَاَغزَْت

َغزَْوتُْمَغزَْوُتَاَغزَْوَت

َغزَوتُنََّغزَْوُتَاَغزَْوِت

َغزَْونَاَغزَْوُت

رََمْوارََميَارََمى
12.

رََمْيَرََمتَارََمْت

رََميْتُْمرََميْتَُمرََميَْت

رََميُْتَّرََميْتَُمرََميِْت

رََميَْنارََميُْت

 എന്നുമുള്ള കൃതികൾ കപയാടെ മൂന്നയാമടത് അസല് رََمى എന്നും َغزَا
അക്രം േിഥിെയാക്രമയായി വരുന്ന കൃതികളടെ രൂപവികയാരടത് 
സംബന്ിച്ം ചിെ കഭദഗതികളണ്്. ഇങ്ങടനയുള്ള കൃതികളില് 
ബഹുവചനടത് കുറിക്കുന്ന വയാകവയാ, മദ്്മപുരുഷൻ ഏകവചനടത് 
കുറിക്കുന്ന യയാഓ കചര്ന്നു വരുക്യാൾ മൂന്നയാമടത് അസല് അക്രം 
കെയാപി്ിക്ട്ടുകയും رََمْوا എന്നും َيَْخَشْي എന്നുമുള്ള രൂപങ്ങളി
ല് കയാണയാവുന്നതുകപയാടെ അങ്ങടനയുള്ള കൃതിയുടെ രണ്യാമടത് 
അക്രം അകയാരകത്യാടുകൂെിയതയായിരുന്നയാല് അത് ആ അവസ്യി
ല് അകയാരത്ില് തടന്ന കേഷിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു. എന്നയാല് രണ്യാ
മടത് അക്രം يَْدُعوا കപയാടെ ഉകയാരകത്യാടുകൂെിയും يَرِْمي കപയാടെ 
ഇകയാരകത്യാടുകൂെിയും ഇരുന്നയാല് അതു വയാവു കചര്ന്നു വരുക്യാൾ 
ഉകയാരമയായും യയാഅ് കചര്ന്നു വരുക്യാൾ ഇകയാരമയായും മയാറുന്നതയാണ്. 

ഇങ്ങടന േിഥിെയാക്രങ്ങടള കെയാപി്ിച്ം രൂപയാന്തരട്ടുത്ി
യും നിസ്വരമയാക്ിയും കൃതികളിലം നയാമങ്ങളിലം കഭദഗതികൾ 
വരുത്തുന്നതിനു اِْعَلل (വിവര്ത്നം) എന്നു പറയുന്നു. ഹംസിടന 
സംബന്ിച്് മു്് എടുത്തുപറഞ്ഞ തരത്ില് വരുന്ന മയാറ്ങ്ങളം اِْعَلل 
ടകയാണ്ടുള്ളതയാണ്. ഇപ്കയാരം വിവര്ത്നം ടകയാണ്ടും നികവേനം 
ടകയാണ്ടും പദങ്ങളടെ ഇരി്ില് വ്ത്യാസം വരുത്ട്ടു (اِْدَغام)
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ന്നത് ഉച്യാരണ സൗകര്ത്ിനു കവണ്ി അവടയ നന്നയാക്കുന്നതി
നയായിട്യാകുന്നു.

13. അറബിഭയാഷയിടെ കൃതികൾ അവയില് കചര്ന്നു വരുന്ന അസല് 
അക്രങ്ങളടെ എണ്വും സ്വഭയാവവുമനുസരിച്്, الثَُّلِث الُْمَجرَُّد،  الرُّبَاِعي 

بَاِعي الَْمِزيُد എന്ന് രൂപത്ില് നയാല ഗണ الُْمَجرَُّد،  الثَُّلِث الَْمِزيُد،  الرُّ
ങ്ങളയാണ്. ഉല്പത്ിയില് മൂന്നക്രങ്ങൾ കചര്ന്നിട്ടുള്ളതും നയാെക്
രങ്ങൾ കചര്ന്നിട്ടുള്ളതുമയായ രണ്ിനം കൃതികൾക്കും കൂെി മുജര്റദ് 
ആയ കൃതികൾ എന്നു കപര്. അങ്ങടന അവയുടെ ഉല്പത്ിയില് 
അവയില് കചര്ന്നു വരുന്ന അക്രങ്ങൾ കൃതികളിടെ അസല് 
അക്രങ്ങളയാകുന്നു. അസല് അക്രങ്ങളെങ്ങിയ കൃതികളില് ഒരു 
പ്കത്കതരത്ില് മറ്റുചിെ അക്രങ്ങൾ കൂട്ികച്ര്ക്ട്ടുക്യാൾ 
കിട്ടുന്ന കൃതികൾക്കു مزيد ആയ കൃതികൾ എന്നു കപരയാകുന്നു. 

അറബിഭയാഷയിടെ കൃതികൾ ചിെ പ്കത്ക രൂപങ്ങളില് അെങ്ങു
ന്നതുടകയാണ്് അവയുടെ രൂപം എടുത്തു കയാണിക്കുന്നതിനും നിര്ണ
യിക്കുന്നതിനും കവണ്ി َف، َع، َل എന്നീ മൂന്നക്രങ്ങൾ കചര്ത്തു فََعَل 
എടന്നയാരു കതയാത് (ِميزَان) കല്പിക്ട്ട്ിട്ടുണ്്. ഈ കതയാതനുസരിച്് 
ഒരു കൃതിയുടെ രൂപം നിര്ണയിക്കുന്നതിന് അതിടറെ َوزُْن അടല്ങ്ില് 
തൂക്ം അറിയുക എന്നു പറയട്ടുന്നു. കൃതികളടെ രൂപങ്ങൾ നിര്ണ
യിച്റിയുന്നതിന് അവയുടെ വസ് ൻ കൂെി എടുത്തുകയാണിക്കുന്നത് 
ആവേ്മയാകയയാല് തുെര്ന്നു വരുന്ന വിവരണങ്ങളില് അപ്കയാരം 
ടചയ്ിരിക്കുന്നു.

 എന്നയാല് മൂന്ന് അസല് അക്രങ്ങൾ അെങ്ങിയിട്ടുള്ള الثَُّلِث الُْمَجرَُّد
കൃതികൾക്കു ടപയാതുവില് പറയുന്ന കപരയാണ്. ഇങ്ങടന മൂന്ന് അസല് 
അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നുവരുന്ന കൃതികൾക്് ആറു രൂപങ്ങളണ്്. അവ 
തയാടഴ കയാണിക്കുന്നു.
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1فَتََح - يَْفتَُحفََعَل - يَْفَعُل4َسِمَع - يَْسَمُعفَِعَل - يَْفَعُل

2َضََب - يَْرُِبفََعَل - يَْفِعُل5كَرَُم - يَْكرُُمفَُعَل - يَْفُعُل

3نَظََر - يَْنظُُرفََعَل - يَْفُعُل6َحِسَب - يَْحِسُبفَِعَل - يَْفِعُل

കമല്പറഞ്ഞ فََعَل എന്ന വസ് ൻ അനുസരിച്് ഒരു കൃതിയുടെ ആദ്
ക്രത്ിന് َف എന്നും രണ്യാമകത്ത്ിന് َع എന്നും മൂന്നയാമകത്തിന് 
എന്നും പറയുന്നു. കൃതിയില് നയാല അസല് അക്രങ്ങളണ്യായിരി َل
ക്കുക്യാൾ അതിടറെ മീസയാൻ فَْعلََل എന്നയാകുന്നു. അക്യാൾ ആദ്ക്
രം َف എന്നും രണ്യാമകത്ത് َع എന്നും മൂന്നയാമകത്ത് ഒന്നയാമടത് َل 
എന്നും നയാെയാമകത്തു രണ്യാമടത് َل എന്നും വിളിക്ട്ടും.

നയാെക്രങ്ങൾ കചര്ന്ന് ഉത്ഭവിച്ിട്ടുള്ള കൃതികൾക്കു الرُّبَاِعي الُْمَجرَّد

എന്നു പറയുന്നു. അതയായത്, അവയില് അെങ്ങിയിട്ടുള്ള അക്രങ്ങൾ 
നയാലം അസല് അക്രങ്ങളയായിരിക്കും.

َدْحَرَج  -  يَُدْحِرُج{فَْعلََل  -  يَُفْعلُِل

َولَْوَل  -  يَُولِْوُل

മൂന്ന് അസല് അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നിട്ടുള്ള കൃതികകളയാെ് ഒകന്നയാ 
രകണ്യാ മൂകന്നയാ അക്രങ്ങൾ കചര്ത്് ഉണ്യാക്ട്ടുന്ന കൃതികൾക്കു 
 എന്നു പറയുന്നു. അങ്ങടന അതില് ഒരക്രം കചര്ത്ിട്് الثَُّلِث الَْمِزيُد
മൂന്നു രൂപങ്ങളം രണ്ക്രം കചര്ത്ിട്് അഞ്ചു രൂപങ്ങളം മൂന്നക്ര
ങ്ങൾ കചര്ത്ിട്ടു നയാല രൂപങ്ങളം ഉണ്യാക്ട്ടുന്നു.

ഒരക്രം കചര്ന്ന രൂപങ്ങൾ

ُل َل  -  يَُفعِّ فَعَّ

ُم َم  -  يَُقدِّ قَدَّ

فَاَعَل  -  يَُفاِعُل

قَاتََل  -  يَُقاتُِل

اَفَْعَل  -  يُْفِعُل

اَكْرََم  -  يُْكرُِم
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രണ്ക്രങ്ങൾ കചര്ന്ന രൂപങ്ങൾ

321

ُل َل - يَتََفعَّ تََفعَّ

تََكرََّم - يَتََكرَُّم

اِنَْفَعَل - يَْنَفِعُل

اِنَْقطََع - يَْنَقِطُع

اِفْتََعَل - يَْفتَِعُل

اِْجتََمَع - يَْجتَِمُع

54

اِفَْعلَّ - يَْفَعلُّ

اِْحَمرَّ - يَْحَمرُّ

تََفاَعَل - يَتََفاِعُل

تَبَاَعَد - يَتَبَاَعُد

മൂന്നക്രങ്ങൾ കചര്ന്ന രൂപങ്ങൾ

321

اِفَْعوََّل - يَْفَعوُِّل

ُد َد - يَْجلَوِّ اِْجلَوَّ

اِفَْعْوَعَل - يَْفَعْوِعُل

اِْحَدْوَدَب - يَْحَدْوِدُب

اِْستَْفَعَل - يَْستَْفِعُل

اِْستَْغَفَر - يَْستَْغِفُر

4

اِفَْعالَّ - يَْفَعالُّ

اِْحَمرَّ - يَْحَمرُّ

നയാെ് അസല് അക്രങ്ങൾ കചര്ത്് കൃതികയയാെ് ഒകന്നയാ രകണ്യാ 
അക്രങ്ങൾ കചര്ത്തുണ്യാക്ട്ടുന്ന കൃതികൾക്് الَْمِزيُد بَاِعي   الرُّ
എന്നു പറയുന്നു. അതില് ഒരക്രം കചര്ത്ിട്് ഒരു രൂപവും രണ്
ക്രങ്ങൾ കചര്ത്ിട്് രണ്ടു രൂപങ്ങളം ഉണ്യാക്ട്ടുന്നു.

ഒരക്രം കചര്ന്ന രൂപം

تََفْعلََل  -  يَتََفْعلَُل

تََدْحَرَج  -  يَتََدْحَرُج

രണ്ക്രങ്ങൾ കചര്ന്ന രൂപം
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اِفَْعلَلَّ  -  يَْفَعلِلُّ

اِقَْشَعرَّ  -  يَْقَشِعرُّ

اِفَْعْنلََل  -  يَْفَعْنلُِل

اِْحرَنَْجَم  -  يَْحرَنِْجُم

ഇപ്കയാരം മൂന്നും നയാലം അസല് അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നുണ്യായിട്ടുള്ള 
കൃതികകളയാെ് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അക്രങ്ങൾ കൂടുതല് കചര്ത്ിട്് 
15 രൂപങ്ങളില് സംവൃദ് കൃതികൾ ഉണ്യാകുന്നുടവന്നും കൃതികളടെ 
ആടകയുള്ള രൂപങ്ങൾ 22 ആടണന്നും കയാണയാവുന്നതയാണ്. ഇതുടകയാ
ണ്് അറബിഭയാഷയിടെ കൃതികൾ ഈ 22 രൂപങ്ങളില് ഏടതങ്ിലം 
ഒരു രൂപത്ികെ ഇരിക്യുള്ളൂ എന്നു മനസ്ിെയാകക്ണ്തയാണ്.

الَْوْصِل .14 الَْقطْعِ എന്നും َهْمزَُة  എന്നും ഹംസ രണ്ടു പ്കയാര َهْمزَُة 
ത്ിലണ്്. അഞ്ചക്രമുള്ളതും ആറക്രമുള്ളതുമയായ കൃതികളടെ 
ഭൂതകയാെരൂപങ്ങളിലം അവയുടെ ആജ്യാരൂപങ്ങളിലം അവടയ 
സംബന്ിച് ക്രിയയാനയാമങ്ങളിലം മൂന്നക്രങ്ങളള്ള കൃതികളടെ 
ആജ്യാരൂപങ്ങളിലം കചര്ന്നു വരുന്ന ഹംസ, َهْمزَُة الَْوْصُل ആകുന്നു. 
ഇത് ആരംഭത്ിെല്യാടത ഇെയ്ക്കു വരുക്യാൾ ഉച്രിക്ട്ടുകയില്. 
ഇെയ്ക്കു വരുക്യാൾ അതിടറെ ഉച്യാരണം ടപയായ് കപയായിട്് അതിടറെ 
മു്ിെിരിക്കുന്ന പദത്ിടറെ അവസയാനവും അതിനു പി്ിലള്ള 
അക്രവും തമ്മില് കചര്ത്് ഉച്രിക്ട്ടുന്നു. ഒരു പദത്ിടറെ 
ആരംഭം നിസ്വരമയായിരുന്നയാല് ആ പദം ഉച്രിക്ട്ടുന്നതിനു 
സഹയായമയായിട്യാണ് ആ ഹംസ് ആരംഭത്ില് ഉച്രിക്ട്ടുന്നത്.

اِنْطَلََق

اِْستَْغَفَر}اِنِْطَلُق

اِْعلَْماِْستَْغِفْراِنْطَلِْق}اِْسِتْغَفاُر

എന്നിവ ഇതിന് ഉദയാഹരണങ്ങളയാണ്.

ഇവ കൂെയാടത ആരംഭത്ില് ഹംസത്തുല് വസുകെയാടു കൂെിയിരി
ക്കുന്ന ചുരുക്ം ചിെ പദങ്ങളള്ളത് തയാടഴ കയാണിക്കുന്നു.

 اِثَْنتَْيِ  اِْسٌم اِْسٌت  اَْيٌَن  اَْل اِبٌْن اِبَْنٌة اِبَْنٌم اِْمِرئٌ اِْمَرأٌَة اِثَْنْيِ
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ഇവയില് اَْيَُن എന്നും اَْل എന്നുമുള്ള പദങ്ങളില് അത് അകയാ
രമയായും ആജ്യാരൂപമയായ ഒരു കൃതിയുടെ അവസയാനടത് അക്
രത്ിനു മുമ്പുള്ള അക്രത്ിന് ഉകയാരവും ആയിരുന്നയാല് അതില് 
അത് ഉകയാരമയായും ഇരിക്കുന്നു. ഈ സ്യാനങ്ങളിടെയാഴിടക ഹംസു 
എവിടെ വന്നിരുന്നയാലം അതിനു മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള അക്രങ്ങൾ 
മുറിഞ്ഞു വ്ക്മയാകത്ക്വിധം അത് ഉച്രിക്ട്കെണ്തയാകുന്നു. 
ഇങ്ങടന ഉച്രിക്ട്ടുന്ന ഹംസിന് َِهْمزَُة الَْقطْع എന്നു പറയട്ടുന്നു.

15. കൃതികളടെ അര്തം വഹിക്കുന്നവയും എന്നയാല് രൂപത്ില് 
കൃതിടയ സംബന്ിച് അെയയാളങ്ങടളയാന്നും ഇല്യാത്വയുമയായ ചിെ 
പദങ്ങളണ്്. ഇവയ്ക്കു اْلَفَْعاِل  എന്നു പറയട്ടുന്നു. ഇത്രം أَْسَمُء 
പദങ്ങൾ അര്തത്ില് ഭൂതം, ഭയാവി, ആജ് എന്ന് കൃതിയുടെ 
മൂന്നിനങ്ങളിലം ടപട്ടു വരും.

വിഭിന്നമയായിക്യാ) َشتَّاَن (എത്ര അകെത്ിെയായിക്യായി) َهيَْهاَت
യി) َوْي (കഭഷയായിരിക്കുന്നു) أُْف (ഛീ! കമയാേമയായിക്യായിരിക്കുന്നു) 
മിണ്രുത്) َصْه (കഷ്ടമയായിക്യായിരിക്കുന്നു) اََوَل  അങ്ങടന) آِمي (
തടന്ന ആയി വരടട്).

നിനക്കു കെമയയാണ്) َعلَيَْك  ُدونََك (അകന്നു നില്ക്കൂ) اِلَيَْك َعنِّي (

رَْهْم .(അവിടെത്ടന്ന നില്ക്കൂ) َمَكانََك (ദിര്ഹം എടുത്തുടകയാള്ളുക) الدِّ

അര്ത്ഥ നിഷ്പത്ി

16. കൃതിടയ നസ്ബു ടചയ്യുന്ന നയാെ് അവ്യപദങ്ങളില് اَْن ക്രിയയാ
നയാമത്ിടറെ അര്തം വഹിക്കുന്ന ഒരു പദമയാണ്. അതും അകതയാടു 
കചര്ന്നു വരുന്ന കൃതിയും കൂെി ആ കൃതിയില്നിന്നും സിദ്ിക്കുന്ന 
നയാമത്ിനു തുെ്മയായ അര്തം വഹിക്കുന്ന ഒരു വയാചകമയായിരിക്കും.

ഉദയാ:

നിങ്ങൾ കനയാമ്പുപിെിക്കുന്നതു اَْن تَُصوُموا َخرْيٌ لَُكْم

നിങ്ങൾക്കു നല്തയാകുന്നു.
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ഈ വയാക്ത്ിടെ اَْن تَُصوُموا എന്നതിനു പകരം ആ കൃതിയില് 
നിന്നു സിദ്ിക്കുന്ന ِصيَاُم എന്ന ക്രിയയാനയാമം തല്സ്യാനത്തു വച്ിട്ടു 
എന്നു വയാചകം മയാറ്ി പറയുക്യാഴും അതിനു കമല്് ِصيَاُمُكْم َخرْيٌ لَُكْم
റഞ്ഞ അര്തംതടന്ന ഉണ്യായിരിക്കും.

അതിനയാല് اَْن എന്ന അവ്യം ٌَّحرٌْف َمْصَدِري എന്നു വിളിക്ട്ടു
ന്നു. ഇങ്ങടന ആ അവ്യം അതിടന തുെര്ന്നു വരുന്ന കൃതിയും കൂെി 
ഒരു നയാമത്ിനു തുെ്മയായിരിക്കുന്നതിനയാല് കര്ത്യാവ്, പ്തിക
ര്ത്യാ, ആഖ്, ആഖ്യാതം, പ്തിഗ്രഹവയാചിയയായ കര്മ്മം അവ്യം 
ടകയാണ്ടു ജര്റു ടചയ്ട്ടുന്ന നയാമം എന്നിവയുടെടയല്യാം സ്യാനത്തു 
അതു വരുന്നതയാണ്.

17. കയാരണവയാചിയയായ ‘ഫയാ’ഇടന തുെര്ന്ന് اَْن കെയാപിക്കുന്നതിന് 
അതിനു മു്് വന്നിരികക്ണ് طَلَُب അടല്ങ്ില് അര്തന എന്നതു
ടകയാണ്് ആജ്, വികരയാധയാജ്, അഭിവ്ഞ്ജനം, ഉല്കബയാധനം, 
ആഗ്രഹം, പ്തീക്, കചയാദ്ം എന്നിത്രയും കയാര്ങ്ങൾ വിവക്ി
ക്ട്ടുന്നു. ഓകരയാന്നിനും ഉദയാഹരണങ്ങൾ യഥയാക്രമം ചുവടെ കച
ര്ക്കുന്നു.

നിങ്ങൾ ഉയരുന്നതിനു നിങ്ങൾ ُجوُدوا فَتَُسوُدوا  
ഔദയാര്ം കയാണിക്കുവിൻ

കഖദിക്കുവയാൻ നിങ്ങൾ ധൃതിട്െരുത് ل تَْعَجْل فَتَْنَدَم

നിങ്ങൾ ഞങ്ങളടെ സകമ്മളന اََل تَِحلَّ ِبَناِديََنا فَتُْكرََم

സ്െത്തു വരികയില്കയയാ? എന്നയാല്  
നിങ്ങൾ ആദരിക്ട്ടുമയായിരുന്നുവകല്യാ

നിടറെ സകഹയാദരനു നീ എഴുതയാ- ََهلَّ كَتَبَْت ِلَِخيَك فَيَْحُر

ത്ടതന്ത്? എന്നയാല് അയയാൾ വരുമയായിരുന്നകല്യാ

നക്ത്രങ്ങൾ لَيَْت الَْكَواكَِب تَْدنُوايِل فَأَنْظََمَها ُعُقوَد َمْدٍح

എനിക്കു അടുത്ിരുന്നുടവങ്ികെയാ, പ്േംസയയാകുന്ന ഒരു 
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മുത്തുമയാെയയായിട്് അവടയ ഞയാൻ കകയാര്ക്കുമയായിരുന്നു.

ഞയാൻ സക്യാത്തു ടകയാടുക്യാൻ َلََعلَّ أََملََك نَِصابًا فَأَُزِك

നിടറെ ആേ നിസയാബയായിരിക്ടട്.

നികന്നയാെ് എനിടക്യാന്നു സംസയാരി- ثََك َهْل تُْصِغي فَأَُحدِّ

ക്കുന്നതിനു നീ ടചവിടക്യാള്ളുന്നികല്

ِْط .18  ന് വരുന്ന ‘ജവയാബ് ’ അടല്ങ്ില് ഉത്രപക്ം ആറുِفْعُل الشَّ
സ്യാനങ്ങളില് ف ടകയാണ്് ആരംഭിച്ിരിക്ടമന്നുള്ള നിര്ബന് 
നിയമമയാണ്.

1. അതു قَْد എന്ന അവ്യപദകത്യാെ് കചര്ന്നുവരുന്ന ഒരു ഭൂതകയാ
െകൃതി ആയിരുന്നയാല്,

ഉദയാ:

നീ വിേ്വസിച്കഴിഞ്ഞയാല് اِْن آَمْنَت فََقْد َخلَْصَت

നീ നിഷ്കളങ്ഹൃദയനയായി

2. അതില് നികഷധകടത് കുറിക്കുന്ന َما എന്നും لَْن എന്നുമുള്ള 
അവ്യ േബ്ദങ്ങൾ കചര്ന്നിരുന്നയാല്,

ഉദയാ:

എടറെ അടുക്ല് ഒരു اِْن َجاَءِن َضيٌْف فََم اَطْرُُدُه اَْو فَلَْن اَرُدَُّه

അതിഥി വന്നയാല് ഞയാൻ അയയാടള ആട്ി ഓെിക്കുന്നതല്. 
(അടല്ങ്ില്) ഞയാൻ അയയാടള മെക്ി അയക്കുകയില്.

3. അത് അര്തനടയ കുറിക്കുന്ന ഒരു കൃതി ആയിരുന്നയാല്,

ഉദയാ:

നിടറെ േത്രു വീണുകഴിഞ്ഞയാല് اِْن َسَقَط َعُدوَُّك فََل تَْشَمْت ِبِه

പിടന്ന അയയാളടെ ആപത്ില് സകന്തയാഷം അരുത്.

4. അതു جاِمُد ആയ ഒരു കൃതി ആയിരുന്നയാല്.
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പണം കുറഞ്ഞവനയായി اِْن تََرِن أَقَلَّ َماًل فََعَس َربِّ اَْن يُْغِنَي

ട്യാണ് എടന്ന നീ കയാണുന്നടതങ്ില്, എടറെ നയാഥൻ എടന്ന 
ധനികനയാക്ിടയന്നും വരും.

5. അതു س എന്നും سوف എന്നുമുള്ള അവ്യങ്ങകളയാെ് കചര്ന്നി
രുന്നയാല്,

നീ എടന്ന സന്ര്േിക്കു اِْن ُزرْتَِني فََسأَُزورََك أَْو فََسْوَف أَُزورََك

വയാൻ വന്നയാല് ഞയാനും നിടന്ന സന്ര്േിക്യാൻ വരും.

6. അതു ഒരു നയാമവയാക്മയായിരുന്നയാല്

നീ ഉകദ്േിക്കുന്നത് എന്തു َمْهَم اَرَْدَت فَِإنِّ ُمْستَِعدٌّ لَِقَضائِِه

തടന്നയയായയാലം അതു നെത്തുന്നതിനു ഞയാൻ സന്നദ്നയാണ്

ُمتََصٌِّف എന്നും (വികയാര്ം) ُمتََصُِّف .19  എന്നും (അവികയാര്ം) َغرْيُ 
ടപയാതുവില് നയാമം രണ്ിനമയാണ്. െിംഗം, വചനം, അല്പയാര്തം, 
സംബന്ം എന്നിവടയ കുറിക്ന്നതിനു് രൂപത്ില് മയാറ്ം വരുന്ന 
നയാമത്ിന് വികയാര്ം എന്നു പറയട്ടുന്നു. െിംഗവചനങ്ങടളയും 
മറ്റും കുറിക്കുന്നതിന് രൂപത്ില് പ്കത്ക മയാറ്ടമയാന്നും കൂെയാടത 
ഒകര രൂപത്ില്ത്ടന്ന നില്ക്കുന്ന നയാമത്ിന് അവികയാര്ം എന്നും 
പറയുന്നു. َمْن എന്ന കചയാദ്നയാമം ഇതിന് ഉദയാഹരണമയാണ്. പും സ്തീ 
എന്നിവടയ കുറിക്കുക്യാഴും ഏകവചനം, ദ്വിവചനം, ബഹുവചനം 
എന്നിവകടള കുറിക്കുക്യാഴും ഈ നയാമം രൂപത്ില് ഒകര അവസ്
യില്ത്ടന്ന ഇരിക്കുന്നു.

വികയാര്മയായ നയാമം جاِمُد (രൂഢം) എന്നും ُمْشتَُق (വയുല്പന്നം) 
എന്നും രണ്ടു വിഭയാഗമയാണ്. മടറ്യാരു േബ്ദത്ിടറെ ആശ്യം കൂെയാടത 
തനിടയ ഉത്ഭവിച്ിട്ടുള്ള നയാമത്ിനയാണ് രൂഢം എന്നു പറയുന്നത്. 
.എന്നുമുള്ള പദങ്ങൾ ഇതിന് ഉദയാഹരണമയാണ് ِدرَْهٌم എന്നും رَُجٌل

മടറ്യാരു പദത്ില് നിന്നും ടപയാട്ിപ്പുറട്ടുന്നതുകപയാടെ അതിടന 
ആശ്യിച്ണ്യാകുന്ന നയാമത്ിനു വയുല്പന്നം എന്നു പറയുന്നു. വയുല്പന്ന 
നയാമങ്ങടളല്യാം കൃതിടയ ആശ്യിച്് ഉത്ഭവിക്കുന്നവയയാകുന്നു.
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َفُة الُْمَشبََّهةِ (കര്മവയാചി) اِْسُم الَْمْفُعول (കൃദ്വയാചി) اِْسُم الَْفاِعِل വി) الصِّ
കേഷണസമം) اِْسُم التَّْفِضيل (തയാരതമ്കം) اِْسُم الَْمَكان (സ്െവയാചി) 
الزََّمان اْللَة (കയാെവയാചി) اِْسُم  الُْمبَالََغِة (ഉപകരണവയാചി) اِْسُم   اَْمِثلَُة 
(സംവൃദ്യാര്തകം) എന്നു വയുല്പന്നനയാമങ്ങൾ എട്ടു വിഭയാഗങ്ങളയാകുന്നു. 
ഇവയില് ആദ്ടത് നയാല വിഭയാഗങ്ങടള്റ്ി ഒന്നയാം പുസ്തകത്ില് 
പറഞ്ഞിട്ടുണ്്.

20.  അടല്ങ്ില് സ്െവയാചിയയായ നയാമം ഒരു പ്വൃത്ി اِْسُم الَْمَكاِن
ടയ സംബന്ിക്കുന്ന സ്െടത് കുറിക്ന്നു. اِْسُم الزََّماِن അടല്ങ്ില് 
കയാെവയാചിയയായ നയാമം അതു സംബന്ിച് കയാെടത് കുറിക്കുന്നു. 
കൃതിയില് നിന്നും ഈ രണ്ടുതരം നയാമങ്ങളം ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത് ഒകര 
പ്കയാരത്ിെയാകുന്നു. എന്നയാല് ഇവയ്ക്കു പെ രൂപങ്ങളമുണ്്.

1. മൂന്നക്രമുള്ള ദൃഢയാന്തകൃതിയുടെ ഭയാവികയാെ രൂപത്ില് َع-ന് 
(രണ്യാമടത് അക്രത്ിന് ) ഉകയാരകമയാ അകയാരകമയാ ആയിരുന്നയാല് 
അതില് നിന്നും ഈ നയാമങ്ങൾ َمْفَعُل എന്ന രൂപത്ില് ഉണ്യാക്
ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: نَظََر - يَْنظُُر - َمْنظَُر. َشَِب - يَْشُِب - َمْشَُب

2. ഒരു ദൃഢയാന്തകൃതിയുടെ ഭയാവികയാെ രൂപത്ില് َع-ന് ഇകയാര
മയായിരിക്കുകകയയാ അതിടറെ ഭൂതകയാെ രൂപത്ില് َف (ആദ്ക്രം) 
േിഥിെയാക്രമയായിരിക്കുകകയയാ ടചയ്യാല് അവ َمْفِعُل എന്ന രൂപ
ത്ില് ഇരിക്കും.

ഉദയാ: َجلََس - يَْجلُِس - َمْجلُِس. َورََد - يَرُِد - َمْورُِد

 3. മൂന്നക്രമുള്ള കൃതി േിഥിെയാന്തമയാടണങ്ില് അതില്നിന്നും 
ഈ നയാമങ്ങൾ َمْفَعُل എന്ന രൂപത്ില് ഉണ്യാക്ട്ടുന്നു.

ഉദയാ: َغزَا - يَْغزُوا - َمْغزَى. رََمى - يَرِْمي - َمرَْمى. َسَعا - يَْسَعى - َمْسَعى
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 4. മൂന്നില് കൂടുതല് അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നുള്ള ഒരു കൃതിയില് 
നിന്നും ഈ നയാമങ്ങൾ ഉണ്യാക്ട്ടുന്നതു الَْمْفُعول ടറെ രൂപ-اِْسُم 
ത്ിെയാകുന്നു.

ഉദയാ: ُّاِنَْصََف - ُمْنَصَُف. اِْجتََمَع - ُمْجتََمُع. اِْستََقرَّ - ُمْستََقر

അടല്ങ്ില് ഉപകരണനയാമം ഒരു പ്വൃത്ിടയ സംബ اِْسُم اْللَِة .21
ന്ിക്കുന്ന ഉപകരണടത് കുറിക്കുന്നു.

മൂന്നക്രമുള്ള സകര്മ്മക കൃതിയില്നിന്നയാണു ഈ നയാമം ഉണ്യാ
ക്്ടുന്നത്. ഇതിനു മൂന്നു രൂപങ്ങളണ്്.

ِمْبٌَد :ഉദയാ ِمْفَعٌل .1

ِمْكَنَسٌة :ഉദയാ ِمْفَعلٌَة .2

ِمْفتَاٌح :ഉദയാ ِمْفَعاٌل .3

ഈ രൂപങ്ങൾക്കു പുറകമ ഉപകരണനയാമത്ിനു മറ്റുപെ രൂപ
ങ്ങളണ്്. എന്നയാല് അവടയയാന്നും ُمْشتَُق അല്. അതുടകയാണ്് അവ 
കകവെം പരിചയം ടകയാണ്് അറിഞ്ഞുടകയാകള്ളണ്തയാണ്.

ഉദയാ: قَُدوُم ِسكُِّي فَأُْس

الُْمبَالََغُة .22  അടല്ങ്ില് സംവൃദ്യാര്തകങ്ങൾ കൃദ്വയാചിയുടെ اَْمِثلَُة 
 അര്തത്ിലള്ള നയാമങ്ങളയാണ്. ഇവ കൃദ്വയാചി കുറിക്കുന്ന (اِْسُم الَْفاِعُل)
ഗുണത്ിടറെകയയാ സ്വഭയാവത്ിടറെകയയാ ആധിക്ടത് കുറിക്കുന്നതി
നുകവണ്ിയുള്ള നയാമരൂപങ്ങളയാകുന്നു. സയാധയാരണ ഉപകയയാഗത്ിെി
രിക്കുന്ന ഇതിടറെ ചിെ രൂപങ്ങൾ ഇവയയാണ്.

اٌل .1 الَة .2 َجبَّاٌر  -  فَعَّ َمة  - فَعَّ َعلَّ

يٌل .3 يٌق  -  ِفعِّ ِمْفَضاٌل  -  ِمْفَعاٌل .4 ِصدِّ

ِمْسِكٌي  -  ِمْفِعيٌل .5

23. വയുല്പന്ന നയാമങ്ങൾടക്ല്യാം ആസ്പദമയായിട്ടുള്ളത് َمْصَدُر ആകുന്നു. 
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 .എന്നതിന് ധയാതു അടല്ങ്ില് ക്രിയയാനയാമം എന്നു പറയയാം َمْصَدُر
കയാെത്ിടറെ ബന്ം കൂെയാടത ഒരു അവസ്ടയകയയാ സംഭവടത്കയയാ 
കുറിക്കുന്ന േബ്ദമയാണ് اَْخٌذ  .َمْصَدُر (എടുക്ല്) تَْعلِيٌم (പഠി്ിക്ല്) 
എന്നീ േബ്ദങ്ങൾ ഇതിന് ഉദയാഹരണമയാണ്.

ക്രിയയാനയാമം രണ്ടു വിഭയാഗമയാകുന്നു. 1) ُِّميِمي (മീം കചര്ന്നിട്ടുള്ളത്.) 
മൂന്നക്രമുള്ള കൃതികളില് നിന്നും െഭിക്കുന്ന ഇത്രം ക്രിയയാനയാമം 
 .ഇവ ഉദയാഹരണം َمأْكَُل،  َمْشَُب .എന്ന രൂപത്ില് ഇരിക്കും َمْفَعُل
എന്നയാല് മൂന്നക്രമുള്ള ഒരു കൃതി َواو ടകയാണ്് ആരംഭിച്ിരുന്നയാല് 
അതില്നിന്നും െഭിക്കുന്ന ഈ ക്രിയയാനയാമം َمْفِعُل എന്ന രൂപത്ില് 
ഇരിക്കുന്നു. َوَعَد എന്നും َورََد എന്നുമുള്ള കൃതികളില് നിന്നും കിട്ടുന്ന 
.എന്നുമുള്ള രൂപങ്ങൾ ഇതിന് ഉദയാഹരണം َمْورُِد എന്നും َمْوِعُد

മൂന്നില് കൂടുതല് അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നുള്ള ഒരു കൃതിയില്നിന്നും 
ഇത്രം നയാമം ഉണ്യാക്ട്ടുന്നത് അതിടറെ ഭയാവികയാെടത് കുറി
ക്കുന്ന കര്മ്മണീരൂപത്ില് ഭയാവികയാെവയാചിയയായ അക്രത്ിനു 
പകരം ഉകയാരകത്യാടുകൂെിയ ഒരു മീം കചര്ത്ിട്യാകുന്നു. َاِنَْحَدَر،  اِْصطََب 
എന്നീ കൃതികളില് നിന്നും കിട്ടുന്ന ഈ നയാമം ഇങ്ങടന ،ُمْنَحَذٌر  

.എന്ന രൂപത്ില് ഇരിക്കുന്നു ُمْصطََبٌ

അല്യാത് ക്രിയയാനയാമമയാണ് രണ്യാമടത് വിഭയാഗം. മൂ ِميِميُّ .2
ന്നക്രമുള്ള കൃതിടയ സംബന്ിച്് ഈ നയാമത്ിന് ഒരു നിയത 
രൂപമില്. അത് ചിെക്യാൾ فَْعٌل എന്ന രൂപത്ില് ഇരിക്കും. ഉദയാ: 
 .ِعلٌْم :എന്ന രൂപത്ിെയായിരിക്കും ഉദയാ ِفْعٌل ചിെക്യാൾ അതു .نَْصٌ
മറ്റു ചിെക്യാൾ ِفَعاٌل എന്ന രൂപത്ിെയായിരിക്കും ഉദയാ: ٌِبَناء. ഇങ്ങടന 
ഇതിന് ഇനിയും പെ രൂപങ്ങളണ്്. ഈ രൂപങ്ങടളയാടക് പരിചയിച്് 
അറിഞ്ഞുടകയാകള്ളണ്വയയാണ്.

മൂന്നില് കൂടുതല് അക്രങ്ങൾ കചര്ന്നുള്ള കൃതിടയ സംബന്ിച് 
ക്രിയയാനയാമങ്ങൾ നിയത രൂപങ്ങളള്ളവയയാണ്. അവയുടെ രൂപം 
തയാടഴ കയാണിക്കുന്നു:
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َل - تَْفِعيٌل - تَْفِعلٌَة َم - تَْقِديٌم - تَْقِدَمٌةفَعَّ قَدَّ

نَازََع - نِزَاٌع - ُمَنازََعٌةفَاَعَل - ِفَعاٌل - ُمَفاَعلٌَة

اَكْرََم  -  اِكْرَاٌماَفَْعَل  -  اِفَْعاٌل

اِنَْكَسَ  - اِنِْكَساٌراِنَْفَعَل  - اِنِْفَعاٌل

اِْجتََمَع  -  اِْجِتَمٌعاِفْتََعَل  -  اِفِْتَعاٌل

ٌل َل  -  تََفعُّ ٌرتََفعَّ َر  -  تَأَخُّ تَأَخَّ

تَبَاَعَد  -  تَبَاُعٌدتََفاَعَل  -  تََفاُعٌل

اِْحَمرَّ  -  اِْحِمرَاٌراِفَْعلَّ  -  اِفِْعَلٌل

اِْستَْحرََم  -  اِْسِتَْحاٌماِْستَْفَعَل  -  اِْسِتْفَعاٌل

اِْحَدْوَدَب  -  اِْحِديَداٌباِفَْعْوَعَل  -  اِفِْعيَعاٌل

24. അല്പയാര്തടത് കുറിക്കുന്നതിനു കവണ്ി ഒരു നയാമത്ില് രണ്യാ
മടത് അക്രത്ിനു കേഷം നിസ്വരമയായ ഒരു യയാഅ് കചര്ത്ിട്് 
അതിനു രൂപകഭദം ടചയ്ട്ടും. ഇങ്ങടന رَجٌل എന്ന നയാമം رَُجيٌْل 
എന്ന രൂപത്ില് മയാറുന്നു. رَُجيٌْل എന്നതിന് ടചറിയ മനുഷ്ൻ എന്നര്
തമയാകുന്നു. ഒരു നയാമം ഇപ്കയാരം രൂപകഭദം ടചയ്ട്ടുക്യാൾ 
അതിടെ ആദ്യാക്രത്ിന് ഉകയാരവും രണ്യാമടത് അക്രത്ിന് 
അകയാരവും ആയിരിക്കും. പിടന്ന അല്പയാര്തടത് കുറിക്കുന്നതിനു 
കചര്ക്ട്ടുന്ന ‘യയാഇ’ടന തുെര്ന്നുള്ള അക്രത്ിന് ഇകയാരമയായി
രിക്ണടമന്നുള്ള സയാമയാന് നിയമമയാണ്. ഉദയാ: بُلْبُُل  -  بُلَيِْبُل

എന്നയാല് ‘യയാഇ’ടന തുെര്ന്നുള്ള അക്രം പദത്ിടെ അവസയാന 
അക്രമയായിരുന്നയാല് അവിടെ ഈ നിയമം ബയാധകമല്. ഉദയാ: َعبٌْد 

അപ്കയാരം തടന്ന ‘യയാഅ് ’ സ്തീെിംഗടത് കുറിക്കുന്ന അെ .- ُعبَيٌْد
യയാളകത്യാകെയാ, ബഹുവചനടത് സംബന്ിക്കുന്ന അെിഫികനയാകെയാ 
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സംജ്യാനയാമത്ിലം വികേഷണത്ിലം സംവൃദ്മയായി വരുന്ന 
അെിഫികനയാടും നൂനികനയാടുകമയാ കചര്ന്നു വരുക്യാഴും അതിടന 
തുെര്ന്നുള്ള അക്രം അത് കചരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അവസ്യില്ത്
ടന്ന ഇരിക്കും.

ُمْهرَُة  -  ُمَهرْيَُة.  ُسَلَمى  -  ُسلَيَْمى.  َسْوَداء  -  ُسويَْداء

اَْوقَاُت  -  اُويَْقات.  َسلَْمُن  -  ُسلَيَْمُن.  َسَكرَاُن  -  ُسَكرْيَاُن

25. ഒരു നയാമം എടന്തങ്ിലം ഒന്നികനയാടു സംബന്ിച്തയാടണന്നു 
കയാണിക്കുന്നതിനു കവണ്ി അതിനു കേഷം ഇരട്ിക്യാടു കൂെിയ ഒരു 
യയാഅ് കചര്ക്ട്ടും. ഇതിന് النِّْسبَُة (സംബന്ി്ിക്ല്) എന്നു 
പറയുന്നു. ഉദയാ:

ഇൻ�്ടയ സംബന്ിച് ٌّرَُجٌل ِهْنِدي

(ഇന്ത്ക്യാരനയായ) ആൾ

ഇങ്ങടന ഒരു നയാമകത്യാെ് യയാഅ് കചര്ക്കുന്നത് അതില് സ്തീെിം
ഗടത് കുറിക്കുന്ന ‘തയാഓ’ ദ്വിവചനടത്കയയാ ബഹുവചനടത്കയയാ 
സംബന്ിക്കുന്ന അെയയാളകമയാ ഉണ്യായിരുന്നയാല് അതിടന കെയാ
പി്ിച്ിട്ടു കവണ്തയാണ്. അകതയാടുകൂെി യയാഇനു മുമ്പുള്ള അക്രം 
ഇകയാരത്ില് ആക്ട്െണടമന്നുള്ളത് അതു സംബന്ിച് സയാമയാന് 
നിയമമയാണ്.

.  َعالَِمَي  -  َعالَِميُّ .  َداَريِْن  -  َداِريُّ قاِهرَُة  -  قَاِهِريٌّ

എന്നയാല് ഒരു നയാമം സ്തീെിംഗടത് കുറിക്കുന്ന ഹംസയായില് 
അവസയാനിച്ിരുന്നയാല് യയാഅ് കചര്ക്ട്ടുക്യാൾ അതു വയാവ് ആയി 
മയാറ്ട്െണം. ഉദയാ: ُّبَيَْضاُء - بَيَْضاِوي. അപ്കയാരമുള്ള ഒരു ഹംസ ഒരു 
േിഥിെയാക്രത്ിനു പകരം വന്നിട്ടുള്ളതയാടണങ്ില് രണ്ടുതരത്ിലം 
ആകയാം.

َسَمُء  -  َسَمِويُّ  -  َسَمِئُّ
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ഒരു നയാമം അെിഫികെയാ നയാെയാമടത് അക്രമയായ യയാഇകെയാ 
അവസയാനി്ിച്ിരുന്നയാല് അവ രണ്ടും വയാവ് ആയി മയാറ്ട്കെണ്
തയാണ്.

 قَاِض - قَاَضِويُّ  َمْعَنى - َمْعَنِويُّ  َسَجى - َشَجِويُّ فَتَى - فَتَِويُّ

26. ഒരു നയാമം കര്ത്യാവയായികട്യാ പ്തികര്ത്യാ ആയികട്യാ വരു
ക്യാൾ അതു കൃതിക്കു പി്് ഇരിക്ണം. കൃതി പിന്തിച്ിരുന്നയാല് 
നയാമം ആഖ്യയായും കൃതിയും അതിടെ സര്വനയാമവും കൂെി ഒരു 
വയാക്മയായി ആഖ്യാതത്ിടറെ സ്യാനത്തും ഇരിക്കുന്നതയാകുന്നു. ആ 
അവസ്യില് നയാമത്ിനും കൃതിക്കും തമ്മില് െിംഗവചനങ്ങളില് 
ടപയാരുത്മുണ്യായിരിക്ണം. കര്ത്യാവ് സ്തീെിംഗമയായിരുന്നയാല് 
അതിനുമു്ിെിരിക്കുന്ന കൃതിയും സ്തീെിംഗമയായിരിക്ണടമന്നുള്ള 
സയാമയാന്നിയമമയാണ്. എന്നയാല് മൂന്നു സ്യാനങ്ങളില് അപ്കയാരം 
കവണടമന്നു നിര്ബന്മില്.

1. കൃതിയുടെയും കര്ത്യാവിടറെയും ഇെയില് മടറ്യാരു പദം വന്നിട്് 
അവ കവര്ടപട്ിരുന്നയാല്.

ഉദയാ: َسافَرَْت أَْو َسافََر الْيَْوَم َمِريَُم

2. കര്ത്യാവ് مجازي ആയ സ്തീെിംഗമയായിരുന്നയാല്

ഉദയാ: َجرَُة أَْثَرَْت أَْو أَْثََر الشَّ

3. കര്ത്യാവ് േിഥിെ ബഹുവചനമയായിരുന്നയാല്

ഉദയാ: ُّجاَءْت أَْو َجاَء الِْعلَْمُن أَِو الَْجَواِري

27. ആഖ്യും ആഖ്യാതവുമയായി വരുന്ന നയാമങ്ങൾ തമ്മില് െിംഗവ
ചനങ്ങളില് ടപയാരുത്മുണ്യായിരിക്ണം. ആഖ് ആഖ്യാതത്ിനും 
മു്ിെിരിക്ണടമന്നുള്ളതയാണ് സയാമയാന്നിയമം. എന്നയാല് അതു 
ചിെക്യാൾ പിന്തിയും വരയാം. എങ്ിലം നയാല സ്യാനങ്ങളില് അതു 
മു്ില് ഇരിക്ണടമന്നുള്ളത് നിര്ബന്മയാകുന്നു. (i) അതു വയാക്
ത്ില് മു്് ഇരികക്ണ് പദങ്ങളടെ കൂട്ത്ില് ടപട്തയായിരുന്നയാല് 
പയാക്ികനയാമങ്ങൾ കപയാടെയും കചയാദ്നയാമങ്ങൾ കപയാടെയും ഉള്ള 
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ചിെ പദങ്ങൾ വയാക്ത്ില് മു്് ഇരികക്ണ്വയയാകുന്നു.

ഉദയാ: اِر؟ .  َمْن ِف الدَّ َمْن يَْكَسْل يَْخَسْ

(ii) ആഖ്യാതടത് ഊന്നി്റയുന്ന സന്ര്ഭത്ില്. ഉദയാ:

ധീരനയാണു കുതിരസവയാരിക്യാരൻ َا الَْفارُِس ُشَجاٌع اِنَّ

َا എന്ന അവ്യം ടകയാണ്് അതിടന തുെര്ന്നു വരുന്ന രണ്യാമ اِنَّ
ടത് പദം ഊന്നി്റയട്ടുകയയാണ് ടചയ്യുന്നത്.

(iii) ആഖ് കര്ത്യാടവന്നു സംേയിക്ട്െയാവുന്ന സന്ര്ഭത്ില്

َجاُع ل يَخلُف الشُّ

ഇവിടെ َُجاع എന്ന പദം കൃതിക്കു പിമ്പു വന്നയാല് അത് ആഖ് الشُّ
യയായിട്ല്, കര്ത്യാവയായിട്യാണ് തീരുന്നത്.

(iv) ആഖ് ഏത്, ആഖ്യാതം ഏത് എന്നും സംേയം കതയാന്നയാവുന്ന 
സന്ര്ഭത്ില്. ഉദയാ:

നിടറെ കനേഹിതൻ എടറെ േത്രുവയാണ് ِصِديُقَك َعُدوِّي

ഇവിടെ ‘എടറെ േത്രു’ എന്നത് ആഖ്യുടെ സ്യാനത്് ഇരുന്നയാല് 
വയാക്ംടകയാണ്ടു ഉദ്ിഷ്ടമയായ ആേയം കിട്ടുകയില്.

അപ്കയാരം തടന്ന ആഖ്യാതം നയാല സ്യാനങ്ങളില് മുക് ഇരി
ക്ണടമന്നുള്ളതു നിര്ബന്മയാണ്  .

(i) അതു വയാക്ത്ില് മു്ിരികക്ണ് പദങ്ങളില് ടപട്തയായിരു
ന്നയാല്. ഉദയാ: أَيَْن الَْمْنزُِل  َمتَى الَوفَاُء

(ii) ആഖ്ടയ ഊന്നി്റയുന്ന സന്ര്ഭത്ില്.

കുതിര സവയാരിക്യാരനയാണു ധീരൻ َا ُشَجاٌع الفارُِس اِنَّ

(iii) ആഖ്യാതടത് വികേഷണമയായി സംേയിക്യാവുന്ന സന്ര്ഭ
ത്ില്. (എടറെ പക്ല് ഒരു വസ്തമുണ്്.) ِعنِدي ثَْوٌب
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ഇവിടെ ِعْنِدي എന്ന ആഖ്യാതം പിന്തിച്ിരുന്നയാല് ‘എനിക്കുള്ള 
വസ്തം’ എന്നും വയാക്ത്ിന് അര്തം പറയയാവുന്നതയാണ് . يِل َحاَجٌة 

(എനിക്് ഒരയാവേ്മുണ്് ). ഇതും മുൻപറഞ്ഞ വയാക്ം കപയാടെ തടന്ന. 
.എന്നയായയാല് എനിക്കുള്ള ആവേ്ം എന്നും അര്ഥം വരും َحاَجٌة يِل

(iv) ആഖ്യിലള്ള ഒരു സര്വനയാമം അതില് ടചന്നു ബന്ികക്
ണ് സന്ര്ഭത്ില്. ഉദയാ:

വീട്ില് അതിടറെ ഉെമസ്തനുണ്്. اِر َصاِحبَُها ِف الدَّ

اِر الدَّ അതിടറെ ഉെമസ്ൻ വീട്ിലണ്്) َصاِحبَُها ِف  ) എന്ന് പറ
ഞ്ഞയാല് അതിടറെ എന്നതുടകയാണ്് ഉകദ്േിക്ട്ടുന്നതു വീെികറെ
തയാടണന്നു വരണടമന്നില്.

 എന്ന കൃതിക്് അതിടറെ സ്വസയാക്ടള അകപക്ിച്് ചിെ كَاَن .28
വികേഷതകളണ്്. ആശ്ചര്ടത് കുറിക്കുന്നതിനുള്ള َما എന്ന പദ
ത്ിനു കേഷം അത് സംവൃദ്മയായി വന്നിരിക്കും.

ഉദയാ: അതു എത്ര ഭംഗിയുള്ളതയാണ് َماكَاَن أَْجَملَُه

ഈ വയാക്ത്ില് كَاَن ഇല്യാതിരുന്നയാലം അതിന് ഇകത അര്ഥം 
തടന്നയയാണുള്ളത്.

 എന്നുമുള്ള പയാക്ികപദങ്ങൾക്കു കേഷം അത് لَْو എന്നും اِْن
അതിടറെ നയാമകത്യാടുകൂെി കെയാപിക്ട്ട്ിരിക്കും.

നല്തയായയാലം ചീത്യയായയാലം َستَُجاَزى اِْن َخرْيًا َواِْن َشًّا

പ്തിഫെം നിനക്കു നല്കട്ടും.

ഈ വയാക്ത്ില് َخرْيًا  എന്ന് പറഞ്ഞുനിര്ത്ിയിരിക്കുന്ന اِْن 
നിടറെ പൂര്ണരൂപം اِْن كَاَن َجزَاُؤَك َخرْيًا എന്നയാണ്. اِْن َشًّا എന്നു പറ
യട്ട്ിട്ടുള്ളതും ഇപ്കയാരം തടന്ന.

കദ്രയാഹി രയാജയാവയായിരുന്നയാലം الظَّالُِم َهالٌِك َولَْو َملًِكا

നയാേത്ില് പതിക്കുന്നവനയാണ്.
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ഈ വയാക്ത്ില് َولَْو َملًِكا എന്നതിടറെ പൂര്ണരൂപം َولَْو كَاَن الظَّالُِم 

. എന്നയാണ് َملًِكا

കപയാടെ ആഖ്കയയാടും ആഖ്യാതകത്യാടും കചര്ന്നിട്് ആദ് كَاَن .29
കത്തിന് റഫ്ഉം രണ്യാമകത്തിനു നസ്ബും ടചയ്യുന്ന മറ്റു ചിെ 
കൃതികളണ്് . كَاَدയും അതിടറെ സ്വസയാക്ളമയാകുന്നു ഈ കൃതികൾ.

കുതിരസവയാരിക്യാരൻ വീഴയാറയായി كَاَد الَْفارُِس يَْسُقُط

മഴ ടപയ്യാറയായിരിക്കുന്നു يََكاُد الَْمطَُر يَْنزُِل

എന്നീ വയാക്ങ്ങൾടകയാണ്് കയാണയാവുന്നതുകപയാടെ ഒരു സംഭവം 
നെക്കുവയാൻ കപയാകുന്നുടവന്നും നെക്കുവയാൻ സമീപിച്ിരിക്കുന്നുടവന്നും 
ഉള്ള അര്തടത് കുറിക്കുന്നവയയാണ് ഈ കൃതികൾ.

َع طَِفَق أََخَذ َجَعَل كَرَُب أَْوَشَك َعَس َحَرى َشَ

ഇത്യാദി പതിനഞ്ചു കൃതികൾ َكَاد കപയാടെ ഉള്ളവയും അതിടറെ സ്വ
സയാക്ൾ എന്നു വിളിക്ട്ടുന്നവയും ആകുന്നു. ഇവയ്ക് اَفَْعاُل الُْمَقاَربَُة 
എന്നു കപര് പറയടപടുന്നു. ഈ കൃതികളടെ ആഖ്യാതം ഭയാവിടയ 
കുറിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയയായികട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതയാണു ഇവയും, 
കയാനയും അതിടറെ സ്വസയാക്ളം തമ്മിലള്ള വ്ത്യാസം. ഇവയില് 
ചിെതിടറെ ആഖ്യാതകത്യാെ്  اَْن എന്ന അവ്യപദം കചര്ന്നും ചി
െതിടറെ ആഖ്യാതകത്യാെ്  അതു കചരയാടതയും ഇരിക്കും. ഈ കൃതി 
എക്യാഴും അതിടറെ നയാമത്ിനും നയാമം എക്യാഴും അതിടറെ ആഖ്യാ
തത്ിനും മു്് ഇരിക്ണടമന്നുള്ളത് അെിസ്യാനനിയമമയാകുന്നു.

എന്ന അവ്യപദവും അതിടറെ നയാമവും ആഖ്യാതവും കച اَنَّ .30
ര്ന്നുള്ള വയാക്വും കൂെി അര്തത്ില് ആ വയാക്ത്ില് നിന്നും 
സിദ്ിക്കുന്ന ഒരു നയാമത്ിനു തുെ്മയായിരിക്കും.

നീ അനുസരിക്കുന്നവനയാടണന്നുള്ളത് يَُسُِّن أَنََّك ُمِطيٌع

എടന്ന സകന്തയാഷി്ിക്കുന്നു

എന്ന വയാക്ം ഉദയാഹരണമയായി എടുക്യാം. ഈ വയാക്ത്ിടെ أَنََّك 
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യും അതിടറെ നയാമവും അഖ്യാതവും കചര്ന്നുള്ള വയാاَنَّ എന്ന് ُمِطيٌع
ക്യാംേത്ില് ആഖ്യാതമയായി നില്ക്കുന്ന ُمِطيٌع എന്ന പദത്ില് 
നിന്നും സിദ്ിക്കുന്ന ധയാതു അടല്ങ്ില് ക്രിയയാനയാമം ടകയാണ്്, يَُسُِّن 

 എന്നു (നിടറെ അനുസരണ എടന്ന സകന്തയാഷി്ിക്കുന്നു) اِطَاَعتَُك
പറയുക്യാഴും അതിന് ആ വയാക്ത്ിടറെ അര്തമയാണുള്ളത് . 
ഇങ്ങടന ഈ വയാക്ത്ില് اِطَاَعُة എന്ന നയാമം കര്ത്യാവയായിരിക്കു
ന്നതുകപയാടെ മുൻ വയാക്ത്ില് َّاَنയും അതിടറെ നയാമവും ആഖ്യാതവും 
കൂെി കര്ത്യാവിടറെ സ്യാനത്തു നില്ക്കുന്നു. ഇതുകപയാടെതടന്ന 
 ,യും തുെര്ന്നുള്ള വയാക്വും കൂെി പ്തികര്ത്യാ, ആഖ്, ആഖ്യാതംاَنَّ
എന്നിവയുടെടയല്യാം സ്യാനങ്ങളിലം വരുന്നതയാണ്.

യിടെ ‘ഹംസത്് ’ ചിെ സ്െങ്ങളില് എക്യാഴും ഇകയാര اِنَّ .31
ത്ില് തടന്ന ഉച്രിക്ട്െണം. (i) അതു പ്യാരംഭമയായി വന്നയാല്.

ഉദയാ: اِنَّ الَْعْدَل اََساُس الُْملِْك

(ii) قَْوُل എന്ന ധയാതുവില്നിന്നും സിദ്ിക്കുന്ന പദങ്ങടള തുെര്ന്ന്

ഉദയാ: قُْل اِنَّ الَْحقَّ َواِضٌح. قُلَْت اِنََّك َوُدوٌد. َل تَُقْل اِنَّ الَْعَمَل َشاٌق

(iii) ِصلَُة ആയി വരുന്ന വയാക്ത്ിടറെ ആരംഭത്ില്.

َفَقِة. ُدُه. اَْشَفَقُت َعَل الَِّتي اِنََّها َجِديرٌَة ِبالشَّ ُزرُْت الَِّذي اِنِّ اَُمجِّ

32. പ്തിഗ്രഹവയാചിയയായ കര്മം കര്ത്യാവിനു മുമ്പും പിമ്പും വരയാം.

ഉദയാ: بََنى اِبْرَاِهيُم الْبَيَْت  بََنى الْبَيَْت اِبْرَاِهيُم

എന്നയാല് ചിെ സ്െങ്ങളില് കര്ത്യാവ് മുമ്പുതടന്ന ഇരിക്ണം:

(i) കര്ത്യാവിടനയും കര്മടത്യും കവര്തിരിച്റിയുന്നതില്  
സംേയം വരയാവുന്ന സന്ര്ഭത്ില്.

ഉദയാ: َضََب فَتَاَك أَِخي (നിടറെ കുട്ി എടറെ സകഹയാദരടന അെിച്)

ഇവിടെ കര്മ്മമയായ اَِخي മു്ിരുന്നയാല് ‘എടറെ സകഹയാദരൻ നിടറെ 
കുട്ിടയ അെിച്’ എന്ന് അര്ഥം മയാറിക്യാകും.
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(ii) കര്ത്യാവ് കൃതികയയാെ് കചര്ന്നു നില്ക്കുന്ന ഒരു സര്വനയാമ
മയായിരുന്നയാല്. ഉദയാ: اَكْرَْمُت الرَُّسوَل

(iii) കര്ത്യാവിടന ഊന്നി്റയുന്ന സന്ര്ഭത്ില്. ഉദയാ: َا يََناُل  اِنَّ

പരിശ്മിക്കുന്നവനയാണ് വിജയം പ്യാപിക്കുന്നത്) الُْمْجتَِهُد نََجاًحا )

َا  എന്ന അവ്യപദംടകയാണ്് ഊന്നി്റയുന്നത് അതിടന اِنَّ
തുെര്ന്നു വരുന്ന രണ്യാമടത് പദടത്യയാണ്.

ഇപ്കയാരം തടന്ന പ്തിഗ്രഹവയാചിയയായ കര്മ്മവും ചിെ സ്െ
ങ്ങളില് മു്ിെിരിക്ണം.

(i) കര്ത്യാവില് നിന്നും ഒരു സര്വനയാമം കര്മ്മത്ില് ടചന്നു 
ബന്ികക്ണ് സന്ര്ഭത്ില്. ഉദയാ:

يَِّد َعبُْدُه  (യജമയാനടന അയയാളടെ അെിമ ബഹുമയാനിച്) كَرََّم السَّ

ഇവിടെ َعبُْدُه എന്നത് മു്ിരുന്നയാല് ‘അയയാളടെ’ എന്ന സര്വ
നയാമംടകയാണ്് ഉകദ്േിക്ട്ടുന്നതു യജമയാനൻ തടന്ന ആയിരിക്
ണടമന്നില്.

(ii) അത് കൃതികയയാടു കചര്ന്ന ഒരു സര്വനയാമമയയാല്.

ഉദയാ: بَِني الَْمرَُض (കരയാഗം എടന്ന കഷ്ടട്ടുത്ി) َعذَّ

(iii) അതിടന ഊന്നി്റയുന്ന സന്ര്ഭത്ില്.

ഉദയാ: الَْمِريَض الطَِّبيُب يَُعالُِج  َا  കരയാഗിടയയയാണ് കവദ്ൻ ചി) اِنَّ
കിത്ിക്കുന്നത് )

33. കൃതിടയ തുെര്ന്നുള്ള കകവെവയാചിയയായ കര്മ്മം ആ കൃതിയില് 
നിന്നും െഭിക്കുന്ന നയാമമയായിരിക്ണടമന്നുള്ളതയാണ് സയാമയാന്നിയ
മം. എന്നയാല് കകവെവയാചി ഉറ്ിച് പറയുന്നതിനു കവണ്ി വന്നിരിക്കു
ക്യാൾ അത് അപ്കയാരമുള്ള നയാമത്ിടറെ ഒരു പര്യായമയായിട്ടും വരും.

ഉദയാ: قُْمُت ُوقُوفًا
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വിവരിക്കുന്നതികനയാ വിേദട്ടുത്തുന്നതികനയാ കവണ്ി ആകുക്യാൾ 
അതിനു പകരം അതിടറെ വികേഷണം വന്നിരിക്കും.

اللََّه كَِثريًا നിങ്ങൾ അല്യാഹുവിടന അധികമയായി സ്രിക്കു) أُذْكُُروا 
വിൻ)

ഇവിടെ كَِثريًا എന്നതിടറെ പൂര്ണരൂപം كَِثريًا  كُلٌّ .എന്നതയാണ് ِذكْرًا 

എന്നും بَْعٌض എന്നുമുള്ള പദങ്ങൾ അതിനു പകരം വന്നിരിക്കും. 
ഉദയാ: َماَل كُلَّ الَْميِْل (അവൻ മുഴുവൻ ചയായ് വും ചയാഞ്ഞു)

ُِّر ََّر بَْعَض التَأَث (അവൻ കുറടഞ്ഞയാരു ചെനം ചെിച്) تَأَث

അതിനു പകരം വികവചകനയാമവും വരും:

.(അവൻ ആ പറച്ില് പറഞ്ഞു) قَاَل َذلَِك الَْقْوَل

എണ്മയായിട്ടും അതു വരും:

اِرُق َعَشَ َجلََداٍت (കള്ളൻ പത്െി അെിക്ട്ട്ടു) ُجلَِد السَّ

34. കയാരണവയാചിയയായ കര്മ്മത്ിന് മൂന്ന് അവസ്കളണ്്.

(i) അത് اَْل എന്ന അവ്യേബ്ദത്ിലം കശ്ഷണത്ിലം നിന്ന് 
ഒഴിഞ്ഞതയായിരിക്കും. ഈയവസ്യില് അത് പ്യാകയണ നസ്ബു 
ടചയ്ട്ട്തയായും ഇരിക്കും.

.ഞയാൻ നിന്നു (ബഹുമയാനിക്കുന്നതിനുകവണ്ി) قُْمُت اِكْرَاًما

(ii) അതു ശ്ിഷ്ടപദമയായിട്ടു വരും. അക്യാൾ അതിനു നസ്ബും 
ജര്റും രണ്ടും ഒരു കപയാടെ ആകയാം.

بُْت اِبِْني تَأِْديبًا أَْو لِتَأِْديِبِه  ഞയാൻ എടറെ മകടന അവടറെ നല്) َضَ
നെത്യ്ക്കു കവണ്ി അെിച്)

(iii) അത് اَْل എന്ന േബ്ദകത്യാടു കചര്ന്നു വരും. ഈയവസ്യില് 
അതു ജര്റ് ടചയ്ട്ടുന്നതയാണ് ഉത്മം. നസ്ബു ടചയ്ട്ടുന്നതു 
ചുരുക്മയാണു.
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 ഞയാൻ എടറെ മകടന നല് നെത്യ്ക്കു) َوبَّْخُت ابِْني لِلتَّأِْديِب أَو التَّأِْديَب
കവണ്ി േയാസിച്.

35. ഗര്ഭവയാചിയയായ കര്മ്മം ظَرُْف زَمان (കയാെവയാചി) എന്നും ظَرُْف 

എന്നും രണ്ടു വിഭയാഗമയാകുന്നു. എന്നയാല് ഗര്ഭവയാ (സ്െവയാചി) َمَكان
ചിയയായി ഇരിക്കുന്ന നയാമങ്ങളില് ചിെതു ഗര്ഭവയാചിയയായും ഗര്ഭവയാ
ചിയയായിട്ല്യാടതയും ഉപകയയാഗിക്ട്െയാവുന്നതയാണ്. ഇങ്ങടന രണ്ടു 
പ്കയാരത്ില് ഉപകയയാഗിക്ട്ടുന്ന ഗര്ഭവയാചിയയായ േബ്ദത്ിനു 
يَْوًما :എന്നു പറയട്ടുന്നു. ഉദയാ الظَرُْف املُتََصُِّف  ഞയാൻ ഒരു) ِسُْت 
ദിവസം നെന്നു). ഇവിടെ يَْوًما എന്നതു ഗര്ഭവയാചിയയായ കര്മ്മം.

 ടവള്ളിയയാഴ്ച ദിവസം ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള) يَْوُم الُْجْمَعِة يَْوٌم ُمبَارٌَك
ദിവസമയാകുന്നു.)

ഈ വയാക്ത്ില് يَْوٌم എന്നത് ആഖ്യയായും ആഖ്യാതമയായും 
ഇരിക്കുന്നു. അപ്കയാരം തടന്ന َجلَْسُت َمَكانًا എന്ന വയാക്ത്ില് َمَكانًا 
എന്നത് ഗര്ഭവയാചിയയായ കര്മ്മമയാണ് .

നിടറെ സ്യാനം ഉയര്ന്നതയാണ്) َمَكانَُك َعاٍل ). ഈ വയാക്ത്ില് 
അതു ആഖ്യുമയാണ്.

ചിെ പദങ്ങൾ എക്യാഴും ഗര്ഭവയാചിയയായിട്ടു തടന്ന ഇരിക്കും. 
ഇങ്ങടനയുള്ള പദം الُْمتََصِِّف എന്നു വിളിക്ട്ടുന്നു. ഗര്ഭവയാ َغرْيُ 
ചിയയായ േബ്ദത്ിനു പകരം മറ്റുചിെ പദങ്ങൾ വരും. 1. َمْصَدُر - ക്രി
യയാനയാമം. ഉദയാ: ْمِس .(സൂകര്യാദയത്ില് ഞയാൻ വന്നു) ِجئُْت طُلُوَع الشَّ

 ഞയാൻ വളടര കനരം) ِنُْت طَِويًل :വികേഷണം. ഉദയാ - َوْصُف .2
ഉറങ്ങി).

 ഞയാൻ അഞ്ചു ദിവസം) ِسُْت َخْمَسَة أَيَّاٍم :എണ്ം. ഉദയാ - الَْعَدُد .3
നെന്നു).

4. മുഴുവടനയും അംേടത്യും കുറിക്കുന്ന പദം.
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اللَّيِْل َوُربَْع  النََّهاِر   ഞയാൻ പകല് മുഴുവനും രയാത്രിയില്) َمَشيُْت كُلَّ 
നയാെിടെയാരു ഭയാഗവും നെന്നു).

36. സഹവയാചിയയായ കര്മ്മമയായി വരുന്ന പദത്ിനു മു്് ‘കൂടെ’ 
എന്ന് അര്ഥം ധ്വനി്ിക്കുന്നതിന് ഒരു واو ഉണ്യായിരിക്കും. ഇതിനു 
എന്നു പറയുന്നു. സഹവയാചിയയായ കര്മ്മത്ിനു രണ്വസ് َواُو الَْمِعيَِة
കളണ്്. 1. അത് നസ്ബു ടചയ്ട്ടുന്നതു നിര്ബന്മയായി വരുന്ന 
ഒരവസ്. അതും അതിനുമുമ്പുള്ള ഒരു പദവും തമ്മില് ഘെി്ിക്കുന്ന
തിനു തരമില്യാടത വരുന്ന സന്ര്ഭത്ില് അതിനു നസ്ബു തടന്ന 
കവണ്ി വരും. ഉദയാ: بَْح  (പ്ഭയാതകത്യാടുകൂെി ഞയാൻ നെന്നു) ِسُْت َوالصُّ

(നിടറെ സകഹയാദരകനയാടുകൂെി ഞയാൻ യയാത്ര ടചയ്തു) َسافَرُْت َوأََخاَك

2. അതിനു മു്ിരിക്കുന്ന ഒരു പദവുമയായി അതിടന ഘെി്ിക്കു
ന്നതിനു തരട്ടുന്നുടവങ്ില് അതിടന സഹവയാചി ആക്കുകകയയാ 
ഘെി്ിക്കുകകയയാ ടചയ്യാവുന്നതയാണ്. 

ഉദയാ: َسافََر اِبْرَاِهيُم َوَخالًِدا أَْو َوَخالٌِد (ഇബ്യാഹിം ഖയാെിദികനയാടുകൂെി 
യയാത്ര ടചയ്തു. ഇബ്യാഹിമും ഖയാെിദും യയാത്ര ടചയ്തു).

ഇവിടെ ഇബ്യാഹിം എന്നതു വയാക്ത്ില് കര്ത്യാവയാകയയാല് 
അതികനയാെ് ഘെി്ിക്ട്ട് ഖയാെിദ്  എന്ന പദത്ിനു റഫ്അ് 
ടചയ്ട്ട്ിരിക്കുന്നു.

എന്നുമുള്ള പദങ്ങളം ഒഴിച് പറയുന്നതിന് ഉപ ِسَوى എന്നും َغرْيُ .37
കയയാഗിക്ട്ടുന്നവയയാണ്. എന്നയാല് അവടകയാണ്് ഒഴിച് പറയട്
ടുക്യാൾ അവയും അവടയ തുെര്ന്നു വരുന്ന പദവും തമ്മില് കശ്ഷി
്ിച്ിട്ടു َّاِل എന്ന പദത്ിനു പിമ്പു വരുന്ന േബ്ദത്ിനു നല്കട്ടുന്ന 
ഉച്യാരണം അവയ്ക്കു നല്കട്ടുന്നതയാണ്. അതയായത് അവ അക്യാൾ 
ശ്ിഷ്ടവും ഒഴിച് പറയട്ടുന്ന േബ്ദം ഉപശ്ിഷ്ടവും ആയിരിക്കും. 

ഉദയാ: لُِكلِّ َداٍء َدَواٌء َغرْيَ الَْمْوِت (മരണടമയാഴിച്്, എല്യാ കരയാഗത്ിനും 
മരുന്നുണ്് ).
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ഒഴിച് പറയുന്നതിന് ഇവിടെ َّاِل എന്ന പദം ഉപകയയാഗിച്യാല് 
തുെര്ന്നു വരുന്ന َمْوُت എന്ന പദത്ിനു നല്കകണ് അകയാരം َُغرْي 
എന്ന േബ്ദത്ിനു നല്കിയിരിക്കുന്നകതയാടുകൂെി അതിടനയും َمْوُت 
എന്ന പദടത്യും തമ്മില് اَِضافَة ടചയ്ിരിക്കുന്നു. ِسَوى എന്ന പദവും 
ഇപ്കയാരം തടന്ന. മറ്് ഉദയാഹരണങ്ങൾ:

َيِْن َيِْن أَْو َغرْيُ النَّريِّ  സൂര്ചന്ദന്യാടരയാഴിച്) َل تَظَْهُر الَْكَواكُِب نََهاًرا َغرْيَ النَّريِّ
പകല് കഗയാളങ്ങൾ ടവളിട്ട്ടുകയാണുന്നില്). ഈ ഉദയാഹരണത്ില് َّاِل 
ഉപകയയാഗിച്യാല് തുെര്ന്നുള്ള പദത്ിനു നസ്കബയാ റഫ്ഓ ആകയാടമ
ന്നുള്ളതുടകയാണ്ടു َُغرْي എന്ന പദത്ിന് അപ്കയാരം ആകയാവുന്നതയാണ്.

َغرْيُ فَاِعلِِه وِء  يََقُع ِف السُّ  കദയാഷം ടചയ്യുന്നവനല്യാടത അതില്) َل 
(ആരും) വീഴുന്നില്.)

സത്മയായിട്ടുള്ളതിടനയല്യാടത ഞയാൻ തുെരുക) َل اَتْبَُع َغرْيَ الَْحقِّ
യില്.)

ഈ ഉദയാഹരണങ്ങളില് َّاِل ഉപകയയാഗിച്യാല് فاِعُل എന്ന പദത്ിനു 
റഫ്ഉം ُّالحق എന്ന പദത്ിനു നസ്ബും വരും. ആ ഉച്യാരണങ്ങൾ 
ഇവിടെ َُغرْي എന്ന േബ്ദത്ിനു ടകയാടുത്ിരിക്കുന്നു.

38. അവസ്യാവയാചിയയായ നയാമം പരിച്ിന്നമയായി വരുന്നത് ചുരുക്മയാ
ണ്. ഉദയാ: ُآَمْنُت ِباللَِّه َوْحَده. ഇവിടെ َوْحَد എന്ന േബ്ദം പരിച്ിന്നടമന്നു 
സ്പഷ്ടം. അവസ്ടയ കുറിക്കുന്നതിനു വരുന്ന നയാമം ُمْشتَُق (വയുല്പന്നം) 
ആയിരിക്ണടമന്നുള്ളത് ഒരു സയാമയാന്നിയമമയാണ്. എന്നയാല് അതു 
ചിെക്യാൾ َجاِمد - രൂഢനയാമമയായിട്ടും വരും.

(i) സയാമ്ടത് കുറിക്കുക്യാൾ;

ഉദയാ: كَرَّ َعِلٌّ أََسًدا (അെി സിംഹടത്ക്യാടെ മുക്യാട്ടു കയറി )

(ii) മുറടയ കുറിക്കുക്യാൾ; ഉദയാ:

(നിങ്ങൾ ഓകരയാരുത്രയായി പ്കവേിക്കുവിൻ) اُْدُخلُوا رَْجًل رَْجًل
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(iii) വിെ നിരക്ിടന കുറിക്കുക്യാൾ;

ِبِدرَْهٍم ا  ُمدًّ الَْقْمَح   അയയാൾ കഗയാത്്, ഒരു ദിര്ഹയാമിന് ഒരു) بَاَع 
മുദ്ദു വീതം വിറ്റു.)

(iv) പരസ്പരം എന്ന ആേയടത് കുറിക്കുക്യാൾ;

(ഞയാൻ അതു കകയ്ക്കു കയ്യായി വിറ്റു( ِبْعتُُه يًَدا ِبيٍَد

39. തൂക്ം, അളവ്, ദൂരം എന്നിവടയ സംബന്ിച് വരുന്ന വികവ
ചകനയാമടത് കശ്ഷി്ിച്ിട്ടും അതികനയാെ് ِمْن എന്ന അവ്യ പദം 
കചര്ത്ിട്ടും അതിനു ജര്റ് ടചയ്യാവുന്നതയാകുന്നു.

ഉദയാ: اِْشَتَيُْت رِطًْل َسْمًنا (ഞയാൻ ഒരു റയാത്ല് ടനയ്  വയാങ്ങിച്).

ഈ വയാക്ത്ില് َسْمًنا എന്ന വികവചകപദം അതിനു മു്ിരി
ക്കുന്ന പദവുമയായി اَِضافَة ടചയ്ിട്്, اِْشَتَيُْت رِطَْل َسْمٍن എന്ന് പറയയാവു
ന്നതയാണ്. അപ്കയാരം തടന്ന ആ പദത്ിനു മു്് ِمْن എന്ന അവ്യ 
പദം കചര്ത്ിട്ടു, اِْشَتَيُْت رِطًْل ِمْن َسْمٍن എന്നും പറയയാവുന്നതയാകുന്നു.

40. സംകബയാധിതം അടല്ങ്ില് സംകബയാധന ടചയ്ട്ടുന്ന നയാമം 
\എന്ന അവ്യം കചര്ന്നതയായിരുന്നയാല് യയാഅ് എന്ന സംകബയാധയാ اَْل
നയാവ്യടത് തുെര്ന്ന് اَيَُّها എകന്നയാ أَيَّتَُها എകന്നയാ ഉള്ള പദം വരുന്ന
തയാണ്. അപ്കയാരം തടന്ന അതിടന തുെര്ന്നു ചിെക്യാൾ വികവച
കനയാമവും വരും.

ഉദയാ: ُيَا أَيَُّها اْلِنَْساُن. يَا أَيَّتَُها الَْمْرأَُة. يَا َهَذا اْلِنَْساُن. يَا َهِذِه الَْمْرأَة

അല്യാഹുവിടന വിളിച്ര്തിക്കുക്യാൾ യയാഇനു കേഷം ഈ 
പദങ്ങൾ കചര്ക്യാടത اللَّه  . എന്ന് മയാത്രമയാണു പറയട്ടുന്നത് يا 
എന്നയാല് യയാഅ് കെയാപി്ിച്ിട്് അതിനുപകരം ഇരട്ിക്യാടു കൂെിയ 
ഒരു ِميم അതിനു പിമ്പു കചര്ത്് َّاَللَُّهم എന്ന് പറയുന്ന രീതിയയാണ് 
ഇവിടെ അധികമയായി സ്വീകരിക്ട്ട്ിട്ടുള്ളത്.

41. ജര്റിനുള്ള അവ്യങ്ങളില് ചിെതു ബയാഹ്നയാമങ്ങകളയാടും നി
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ഗീര്ണനയാമം (ُمضمُر) എന്നു വിളിക്ട്ടുന്ന സര്വനയാമങ്ങകളയാടും 
കചര്ന്നു വരുന്നവയയാണ്. ِمْن، اَِل، َعْن، َعَل، ِف، اللُم، الباُء എന്നീ 
ഏഴു േബ്ദങ്ങൾ അപ്കരമുള്ളവയയാണ്. ബയാഹ്നയാമങ്ങകളയാടു മയാത്രം 
കചര്ന്നു വരുന്ന കേഷിച് ഏഴ് അവ്യങ്ങളില് َّرُب എന്ന പദം അപ
രിച്ിന്ന നയാമകത്യാടു മയാത്രമയാണു കചരുന്നത്. അതിനു ‘പെക്യാഴും,’ 
‘പെ പ്യാവേ്വും,’ ‘ചുരുക്മയായിട്ടു,’ ‘ഒരുപകക്’ എന്നിങ്ങടന അര്ത
ങ്ങളയാകുന്നു. ജര്റിനുള്ള അവ്യടമന്ന നിെയില് അത് അതിടന 
തുെര്ന്നു വരുന്ന നയാമത്ിനു ജര്റു ടചയ്യുകയും ആ നയാമം َُمبْتََدأ 
അടല്ങ്ില് ആഖ് ആടണന്ന നിെയില് അതിനു അതു റഫ്ഇടറെ 
സ്യാനം നല്കുകയും ടചയ്യുന്നു.

ഉദയാ: لَِقيتُُه كَِريٍم  ഞയാൻ കണ് ആൾ കുെീനനയായ ഒരയാ) رُبَّ رَُجٍل 
ളയായിരിക്യാം).

എന്നുമുള്ള പദങ്ങൾ കയാെടത് സംബന്ിച് വരു ُمْنُذ എന്നും ِمْن
ന്നവയയാണ്. ഉദയാ: َما َرأَيْتُُه ِمْن يَْوَمْيِ أَْو ُمْنُذ يَوم الُْجْمَعِة (ഞയാൻ അവടന 
രണ്ടു ദിവസമയായി അടല്ങ്ില് ടവള്ളിയയാഴ്ചയുടെ കേഷം കണ്ിട്ില്.)

:ഇന്നതുവടര എന്നു കയാണിക്കുന്നു. ഉദയാ َحتَى

.( സന്്വടര ഞയാൻ ഉപവസിച്) ُصْمُت َحتَى الَْمْغرِب

 സത്ം ടചയ്തു പറയുന്നതിനുള്ളതയാണ്. എന്നയാല് അത് التاُء
അള്ളയാഹു എന്ന പരിശുദ് നയാമകത്യാടു മയാത്രകമ കചര്ന്നു വരൂ.

 അടല്ങ്ില് ശ്ിഷ്ടമയായ നയാമം വികേഷണയാര്തടത് ُمَضاُف .42
കുറിക്കുന്ന സ്ിതിയില് ഇരിക്കുക്യാഴല്യാടത അതില് اَْل കചര്ക്ട്
ടുവയാൻ പയാെില്. അതുതടന്നയും അങ്ങടനയുള്ള പദം ദ്വിവചനമയിരി
ക്കുക്യാകഴയാ പുല്ിംഗ ദൃഢബഹുവചനമയായിരിക്കുക്യാകഴയാ അടല്ങ്ില് 
ഉപശ്ിഷ്ടത്ില് اَْل കചര്ന്നിരിക്കുക്യാകഴയാ ആണ് ടചയ്യാവുന്നത്.

ഉദയാ: ُعبَيَْدَة َوأَبُو  َخالٌِد  ِدَمْشَق   ദിമഷ്ക്കു പിെിച്െക്ിയവര്) اَلَْفاتَِحا 
ഖയാെിദും അബൂ ഉകബദയും ആകുന്നു.)
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آِمُنوَن برَْيُوَت  اكُِنو  കബറൂത്ില് തയാമസിക്കുന്നവൻ നിര്ഭയ) السَّ
രയാകുന്നു)

.(സത്ടത് തുെരുന്നവൻ വിജയിയയാകുന്നു) اَلُْمتَِّبُع الَْحقِّ َمْنُصوٌر

43. വികേഷണം ഒരു വയാക്മയായി വരുന്നതുകപയാടെതടന്ന ഒരു 
അപൂര്ണ വയാക്മയായും (ِشبُْه ُجْملَة) വരും. ഉദയാ: اََخْذُت قَلًَم ِمَن الَْقِصِب 
(ഞയാൻ മുള ടകയാണ്ടുള്ള ഒരു കപന എടുത്തു). വികേഷണം വയാക്മയായി 
വരുക്യാൾ വികേഷ്ം അപരിച്ിന്നമയായ പദം ആയിരികക്ണ്തയാ
ണ്. ഉദയാ: َرأَيُْت َولًَدا يَرْكُُض ِف الطَِّريِق (വഴിയില് ഓടുന്ന ഒരു കുട്ിടയ 
ഞയാൻ കണ്ടു )

ഇവിടെ َولًَدا എന്നതികനയാെ് اَْل കചര്ത്് അതിടന പരിച്ിന്നമയാ
ക്ിയിട്ടു വയാക്ടത്, َرأَيُْت الَولََد يَرْكُُض എന്നയാക്ിയയാല് ‘കുട്ി ഓടുന്ന
തയായിട്ടു ഞയാൻ കണ്ടു’ എന്ൻ കുട്ിടയ കണ്ക്യാഴടത് അവടറെ 
അവസ്ടയ ആയിരിക്കും അതു കുറിക്കുന്നത്.

44. ഒരു കൃതികയയാടു കചര്ന്നു നില്ക്കുന്ന റഫ്ഇനുള്ള സര്വനയാമ
കത്യാെ്, അതയായത് ُمْستَِت അടല്ങ്ില് ُمتَِّصل ആയ സര്വനയാമകത്യാ
െ് ഒരു പദം ഘെി്ിക്ട്ടുക്യാൾ ആ സര്വനയാമടത് ُمْنَفِصُل ആയ 
സര്വനയാമം ടകയാണ്് ഉറ്ിച് പറകയണ്തയാകുന്നു. ഉദയാ:

നിങ്ങളം നിങ്ങളടെ കൂടെയുള്ളവരും രക്) نََجْوتُْم أَنْتُْم َوَمْن َمَعُكْم
ട്ട്ടു.)

അപ്കയാരം തടന്ന ജര്റിനുള്ള അവ്യേബ്ദടത് തുെര്ന്നു വരുന്ന 
ഒരു സര്വനയാമകത്യാെ് ഒരു പദം ഘെി്ിക്ട്ടുക്യാൾ അതിനു 
മുമ്പു ആ അവ്യപദം ആവര്ത്ിക്ട്കെണ്തയാണ്.

ഉദയാ: َسلَّْمَنا َعلَيِْه َوَعَل اِْخَوتِِه (ഞങ്ങൾ അകദ്ഹത്ിനും അകദ്ഹ
ത്ിടറെ സകഹയാദരന്യാര്ക്കും സെയാം പറഞ്ഞു.)





Éß. ÎóÙNÆí ææÎÄàX ÕA¢

كتاب الدروس النحوية

dÉµÞÖÈÕßÍÞ·¢
çµø{ ØVÕµÜÞÖÞÜ


