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മുഖവുര
കേരളീയരില് അറബിഭാഷ പഠിക്കുന്നവരുടെ ഉപയ�ോഗത്തിന് അതിലെ

വ്യാകരണം സംബന്ധിച്ച് മലയാളത്തില് ഒരു പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന്
എനിക്ക് ചിരകാലമായുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്
ഇപ്പോള് ഇത് ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നതിന് ഇടയായിട്ടുള്ളത്. വ്യാകരണം
പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് അതു വിശേഷിച്ചും പ്രാരംഭത്തില് ഒരു ശുഷ്ക്കിച്ച വിഷ
യമായിരിക്കും. അതുക�ൊണ്ട് അതിലെ നിയമങ്ങള് എത്രതന്നെ ലളിതമായ
രീതിയില് പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവ മനസ്സിലായിക്കിട്ടുന്നതിന്
ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ സഹായം എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. മാതൃഭാഷയിലെ
വ്യാകരണം തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്ത വിദ്യാര്ത്ഥികളാണെങ്കില്
അവര്ക്കു കേവലം അപരിചിതമായ അറബിവ്യാകരണം ഗുരുമുഖത്തുനിന്നു
തന്നെ കേട്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. എന്നാലും അതിലെ നിയമ
ങ്ങള് അവരുടെ മാതൃഭാഷയില് വിശദപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അവരുടെ
കൈയിലുണ്ടായിരുന്നാല് പഠനവിഷയത്തില് അത് അവര്ക്ക് ഏറെ
സഹായകമായിരിക്കുമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
അറബിഭാഷാ വ്യാകരണം സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഒരു സാമാ
ന്യപരിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഭാഷാവ്യാകരണത്തിലെ പ്രാഥമിക നി
യമങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തെഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കൃതിയുടെ ആദ്യഭാഗം.
അടുത്ത രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ ഒരു അറബിഭാഷാ വിദ്യാർഥിക്ക്
അറിയേണ്ടതായ വ്യാകരണം ഏതാണ്ട് പൂർണമായ രീതിയിൽത്തന്നെ
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ കൃതി ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥകര്ത്താവ്
iii

പി. മുഹമ്മദ് മൈതീൻ വക്കം
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വക്കം പുന്ത്രാൻവിളാകം കുടുംബത്തിൽ പക്കീർ മൈ
തീന്റെയും പാത്തുമ്മയുടെയും മകനായി 1899-ൽ ജനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ആർട്സ്
ക�ോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കുറവുകാരണം വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങി. പിന്നീട്
മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം, ഉർദു എന്നീ ഭാഷകളിൽ പരിജ്ഞാനം നേടി. മാ
തുലനായ വക്കം മൗലവിയുടെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ അറബിപഠനം തുടർന്നു. മൗലവി
സ്ഥാപിച്ച ഇർശാദ് കമ്മിറ്റിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. വിവിധ പത്രങ്ങളിൽ
ധാരാളം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1920-കളിൽ ലാഹ�ോറിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ
‘ദി ലൈറ്റ് ’ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാരിക, 1940-ൽ ഇടവ സി.എം. പ്രസ്സിന്റെ യുവകേസരി
മാസിക, 1950-ൽ പെരുമ്പാവൂരിൽനിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ അൻസാരി മാസിക, ക�ോ
ഴിക്കോട്ടുനിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയ ചന്ദ്രികവാരിക എന്നിവയിൽ തുടർച്ചയായി എഴുതി.
1932-നു ശേഷം ഖുർആന്റെ രണ്ടാമധ്യായം അൽബഖറ വ്യാഖ്യാനസഹിതം പരിഭാഷ
പ്പെടുത്തി. 1935-ൽ തലശ്ശേരിയിലെ ഇസ്ലാമിക് കൾച്ചറൽ സ�ൊസൈറ്റിയാണ് അതു
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മൂസാ മൗലവി, കെ.എം. മൗലവി എന്നിവരുടെ സഹകരണത്തോടെ
ഖുർആൻ മുപ്പതാംഭാഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി. ഇസ്ലാംമതതത്വപ്രദീപം, മുസ്ലിംകൾ
എന്തുക�ൊണ്ട് പിന്നാക്കത്തിലായി, കിതാബുൽ ഇസ്ലാം, മൗലികമായ മൂന്നു കാര്യ
ങ്ങൾ, സുന്നത്തും ഹദീസും എന്നീ ചെറുഗ്രന്ഥങ്ങളും സൂറത്തു യാസീൻ, സൂറത്തുന്നൂർ
പരിഭാഷയും, ഖുർആൻ 27, 28, 29 അധ്യായങ്ങളുടെ പരിഭാഷയും സ്വന്തം ചെലവിൽ
പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി. ഹൃദയത്തിലെ അദ്ഭുതങ്ങൾ (രണ്ടുവാല്യങ്ങൾ), സുരഭിലശകലങ്ങൾ,
ഖുർആനിലെ ദുആകൾ, അറേബ്യയിലെ ജ്യോതിർദീപം അഥവാ മുഹമ്മദുനബി, സൂ
ക്തികിരണങ്ങൾ എന്നീ കൃതികളും അറബിയിൽനിന്നും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വഹ്യുൽ മുഹമ്മദി, രിസാലത്തുത്തൗഹീദ് എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ യുവകേസരിയിൽ
ഖണ്ഡശ്ശ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പുസ്തകരൂപത്തിൽ ആയിട്ടില്ല.
വിവിധ ഖുർആൻ അധ്യായങ്ങളുടെ പരിഭാഷ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെങ്കിലും

1950-നു ശേഷമാണ് സമ്പൂർണ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ആരംഭിച്ചത്. ഈ ആദ്യ ഖുർആൻ
മലയാള പരിഭാഷ 2009-ൽ കേരള സർവകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇമാം ഗസ്സാ

ലിയുടെ പ്രസിദ്ധകൃതിയായ ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീനിലെ ‘അജാഇബുൽ ഖൽബ് ’ എന്ന
ഭാഗത്തിന്റെ പരിഭാഷ ഹൃദയത്തിലെ അദ്ഭുതങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ 2014-ൽ കേരള
ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
1967 മെയ് പത്തിന് ശ്രീ മുഹമ്മദ് മൈതീൻ നിര്യാതനായി. ആദ്യഭാര്യയായ
മൈമൂൻബീവിയുടെ മരണശേഷം അവരുടെ സഹ�ോദരിയായ ആസിയാബിവിയെ
വിവാഹം ചെയ്തു. ആറു മക്കൾ: മൂന്നു പുത്രന്മാർ, മൂന്നു പുത്രിമാർ.
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അവതാരിക
വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ മലയാള വിവർത്തനം വളരെ സരളമായും കൃത്യമായും
നിർവഹിച്ച വക്കം പി. മുഹമ്മദ് മൈതീന്റെ മറ്റൊരു ഉദ്യമമാണ് അറബി
വ്യാകരണപാഠങ്ങൾ എന്ന ഈ കൃതി.

അറബിഭാഷാപഠനം മറ്റു ഭാഷകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ലളിതമാണ്.
കൃത്യതയാർന്ന നിയമങ്ങളാണ് അറബിഭാഷയ്ക്കുള്ളത്. അത് ജനങ്ങളിലേ
ക്ക് അത്തരത്തിൽത്തന്നെ എത്തിക്കലാണ് പണ്ഡിതധർമം. അതാണ്
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ഈ കൃതിയിലൂടെ നിർവഹിക്കുന്നത്.
അറബിഭാഷയ്ക്ക് ശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള കേരളത്തിൽ മതഭേദമന്യേ
എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും അറബിഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം
ഒരു കൃതി അതിന്റെ കൃത്യമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ
ണ്. ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലയിൽ ആർക്കും സ്വായത്തമാക്കാനുതകുംവിധത്തി
ലാണ് അദ്ദേഹം വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അറബി വ്യാകരണനി
യമങ്ങൾ മടുപ്പിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകളിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോകാതെ
വളരെ വ്യക്തമായി, എന്നാൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വിശദീകരിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
അവതരണം എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. സാധാരണ അറ
ബിവ്യാകരണ കൃതികളുടെ പതിവിൽനിന്ന് മാറിയാണ് അധ്യായങ്ങളുടെ
യും വിഷയങ്ങളുടെയും ക്രമീകരണം. വിശകലനങ്ങളിലൂടെ നിയമങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കുക എന്ന രീതിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
പഠനപ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഓര�ോ അധ്യായങ്ങൾക്കു
ശേഷവും ഖുർആൻ, ഹദീസ്, ആപ്തവാക്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുക�ൊണ്ട്
മതിയായ അഭ്യാസങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അറബിവ്യാകരണത്തിലെ സാ
ങ്കേതികപദങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മലയാള പരിഭാഷ കണ്ടെത്തി ഗ്രന്ഥത്തിൽ
v

ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്ക്
വളരെയധികം പ്രയ�ോജനപ്പെടുന്നതാണ്. ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ
ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നടത്തിയിട്ടുള്ള
ഈ ഉദ്യമം വളരെ ശ്രമകരമായ ഒരു ദൗത്യം തന്നെയാണ്.
മലയാള വ്യാകരണനിയമങ്ങളിൽ കേവല പരിജ്ഞാനമുള്ള ഏത�ൊ
രാൾക്കും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അറബിഭാഷ ലളിതമായും സരളമായും
പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുറപ്പാണ്. അറബിപഠനത്തിൽ ഒരു ഉപയ�ോഗവും
ഉണ്ടാവാത്ത, അപൂർവമായി മാത്രം ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഷാനിയമങ്ങൾ
വിവരിച്ച് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സാധാരണയായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
വ്യാകരണനിയമങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ പ്രതി
പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്.
മലയാള വ്യാകരണത്തിലെ സാങ്കേതികപദങ്ങളെ അറബിവ്യാകര
ണത്തിലെ സാങ്കേതികപദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
അറബിപണ്ഡിതർക്ക് ഇത�ൊരു റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥമായി ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്താവുന്നതാണ്. ആറു പതിറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള ഭാഷാശൈലി
ഇന്നത്തേതിൽനിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും പഴമയുടെ പുതുമ
ഓര�ോ വരികൾക്കിടയിലും വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്.
ഗ്രന്ഥകർത്താവ് മൂന്നു ഭാഗങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കിയതിൽനിന്ന് ആദ്യ
ഭാഗം മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. കേരള സർവകലാശാല അത്
മൂന്നും സംയ�ോജിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒറ്റകൃതിയായി പുറത്തിറക്കുന്നത് വളരെ
ശ്ലാഘനീയമാണ്. മലയാളികളുടെ പൈതൃകസ്വത്തായ ഈ കൃതി നഷ്ട
പ്പെടാതിരിക്കാൻ പ്രസാധന ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത കേരള സർവ
കലാശാലയ്ക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകകൂടി ചെയ്തുക�ൊണ്ട് അറബിഭാഷാ
പഠിതാക്കൾക്കു മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

ഡ�ോ. എ.എസ്. താജുദ്ദീൻ
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21.12.2015
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സാങ്കേതിക സംജ്ഞകള്
ا َْل ِْس ُم

اِ ْس ُم ْالِشَ ا َر ِة

اِ ْس ُم ِإ َّن

ِ اِ ْس ُم التَّف
ِْضيل

ا ْ َِل ْس ُم الْ َجا ِم ُد

الش ِط
ْ َّ اِ ْس ُم

ِاِ ْس ُم الْفَا ِعل

اِ ْس ُم كَا َن

ِاِ ْس ُم الْ ُمشْ تَق

اِ ْس ُم الْ َم ْف ُعو ِل

صو ِل
ُ اِ ْس ُم الْ َم ْو

س ُة
َ ا َْلَ ْس َم ُء الْ َخ ْم

ا ْ َِلضَ افَ ُة

നാമം
വിവേചക സര്വനാമം
‘ഇന്ന’യുടെ നാമം
താരതമ്യക നാമം
രൂഢം
പാക്ഷിക നാമം
കൃദ്വാചി
‘കാന’യുടെ നാമം.
വ്യുല്പന്നം
കര്മ്മവാചി
വ്യപേക്ഷകം
നാമപഞ്ചകം
ശ്ലേഷണം

10

ُ ا َْلَفْ َع
س ُة
َ ال الْ َخ ْم
ا َْلَ ْم ُر

اَلْ َبد َُل

بَد َُل ْالِشْ ِت َم ِل

ِ بَد َُل الْ َب ْع
ض

ِبَد َُل الْ ُمطَابِق
اَلْ ِب َنا ُء

ا َلتَّ ْوكِي ُد

ا َلتَّ ْميِي ُز

ا َلتَّ َوا ِب ُع
اَلْ َج ُّر

اَلْ َج ْز ُم

اَلْ َج ْم ُع

ص ِحي ِح
ْ ََّج ْم ُع الت

ِ َج ْم ُع التَّك
ِْسري

ٍ َج ْم ُع ُم َؤن
َّث َسالِ ٌم

َج ْم ُع ُم َذكَّ ٍر َسالِ ٌم
ُ اَلْ َح
ال

اَلْ َح ْر ُف
اَلْ َح َركَ ُة

ُ ُح ُر
وف الْ َج ِّر

കൃതിപഞ്ചകം
ആജ്ഞ
പ്രതികല്പം
അവാന്തര പ്രതികല്പം
അംശ പ്രതികല്പം
അനുരൂപ പ്രതികല്പം
സ്ഥിരാന്തത
അവധാരണം
വിവേചകം
അന്വക്കുകള്
ജര്റ്
ജസ്മ്
ബഹുവചനം
ദൃഢ ബഹുവചനം
ശിഥില ബഹുവചനം
സ്ത്രീലിംഗദൃഢ ബഹുവചനം
പുല്ലിംഗദൃഢ ബഹുവചനം
അവസ്ഥാവാചി
അവ്യയം
സ്വരചിഹ്നം
ജര്റിന്റെ അവ്യയങ്ങള്
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ِ وف الشَّ ْم
ُ الْ ُح ُر
س َّية

ُ الْ ُح ُر
الص ِحي َح ُة
َّ وف
ُ ُح ُر
وف الْ ِعلَّ ِة

ُ الْ ُح ُر
وف الْ َق َم ِريَّة

ُ الْ ُح ُر
وف ال ِه َجائِ َّي ُة

َب
ُ َ اَلْخ

َب ِإ َّن
َُ خ

َب كَا َن
َُ خ
ال َّرفْ ُع

السكُو ُن
ُّ

َلص َف ُة الْ ُمشَ َّب َه ُة
ِّ ا
ا َلضَّ َّم ُة

ري
ُ ا َلضَّ ِم

ِظَ ْر ُف ال َّز َمان

ِظَ ْر ُف الْ َمكَان

അര്ക്കാക്ഷരങ്ങള്
ദൃഢാക്ഷരങ്ങള്
ശിഥിലാക്ഷരങ്ങള്
സ�ോമാക്ഷരങ്ങള്
അക്ഷരങ്ങള്
ആഖ്യാതം
‘ഇന്ന’യുടെ ആഖ്യാതം
‘കാന’യുടെ ആഖ്യാതം
റഫ്അ്
നിസ്വരം (ചിഹ്നം)
വിശേഷണ സമം
ഉകാരം (ചിഹ്നം)
സര്വനാമം
കാലവാചി
സ്ഥലവാചി

اَلْ َعط ُْف

ഘടന

اَلْ َفتْ َح ُة

അകാരം (ചിഹ്നം)

الْ ِف ْع ُل

اَلْ ِف ْع ُل الْ ُم ْعتَ ُّل ْال َخ ُر

اَلْفَا ِع ُل
َس ُة
َ ْ اَلْك

കൃതി
ശിഥിലാന്തകൃതി
കര്ത്താ
ഇകാരം (ചിഹ്നം)
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ِ اَل َْم
ض
ُاَلْ ُم َؤنَّث

ُاَلْ ُم ْبتَ َدأ
اَلْ َمبْ ِن ُّي

اَلْ ُمثَ َّنى

اَلْ ُم َج َّر ُد

ُ اَلْ َم ْج ُه
ول

اَلْ ُم َذكَّ ُر
اَلْ َمزِي ُد

ഭൂതം
സ്ത്രീലിംഗം
ആഖ്യ
സ്ഥിരാന്തം
ദ്വിവചനം
കേവലം
കര്മ്മണി
പുല്ലിംഗം
സംവൃദ്ധം

ستَثْ َنى ِب ِإ َّل
ْ اَلْ ُم

‘ഇല്ലാ’ക�ൊണ്ട് ഒഴിച്ചു
പറയപ്പെടുന്നത്

اَلْ ُمضَ ا ِر ُع

ഭാവി (വര്ത്തമാനം)

ُ َاَلْ ُمض
اف

ُ َاَلْ ُمض
اف اِلَ ْي ِه
ب
ُ اَلْ ُم ْع َر

ُ اَلْ َم ْعط
ُوف

ُ اَلْ َم ْعط
ُوف َعلَيْ ِه

اَلْ َم ْعلُو ُم
اَلْ ُم ْف َر ُد

ُ اَلْ َم ْف ُع
ول ِب ِه

ُ اَلْ َم ْف ُع
ول ِفي ِه

ശ്ലിഷ്ടം
ഉപശ്ലിഷ്ടം
ചരാന്തം
ഘടിതം
ഉപഘടിതം
കര്ത്തരി
ഏകവചനം
പ്രതിഗ്രഹവാചി (കര്മ്മം)
ഗര്ഭവാചി (കര്മ്മം)

13

ُ اَلْ َم ْف ُع
ول ِلَ ْجلِ ِه

ُ اَلْ َم ْف ُع
ول الْ ُمطْل َُق

ُ اَلْ َم ْف ُع
ول َم َع ُه
اَلْ ُم َنادَى

ب الْفَا ِعل
ُ ِنَائ
ب
ْ ا َل َّن
ُ ص
ت
ُ ا َل َّن ْع

കാരണവാചി (കര്മ്മം)
കേവലവാചി (കര്മ്മം)
സഹവാചി (കര്മ്മം)
സംബ�ോധിതം
പ്രതികര്ത്തൃകം
നസ്ബു്
വിശേഷണം

كتاب الدروس النحوية
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പാഠം ഒന്ന്

الحروف الهجائية
അക്ഷരങ്ങള്
സംസാരിക്കുമ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും നാം ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങ

ള് അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നിട്ടാണെ
ന്നു നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. അറബിഭാഷയില് ‘അലിഫ് ’
തുടങ്ങി ‘യാഅ് ’ വരെ 28 അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അക്ഷരങ്ങ
ُ  اَلْ ُح ُرഎന്നു പറയുന്നു. ഇവയില്
ള്ക്ക് അറബിഭാഷയില് وف الْ ِه َجائِي ُة
അലിഫ് ()ا, വാവ് ( )وയാഅ് ()يഎന്നീ മൂന്നക്ഷരങ്ങളും പദങ്ങളില്
ചേര്ന്നുവരുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചില വിശേഷതകള്, അഥവാ പദ
ങ്ങളുടെ രൂപവികാരങ്ങളില് അവയുടെ തരവ്യത്യാസമനുസരിച്ച്
അവയില് അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നുവരുന്ന ക്രമത്തില് ഈ മൂന്നക്ഷര
ങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രത്യേകതകള് ഉള്ളതുക�ൊണ്ട് അവയെ
ُ  ُح ُرഎന്ന് ഒരു ഗണമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ശേഷിച്ച 25
وف الْ ِعلَّ ِة
ُ  اَلْ ُح ُرഎന്നു പറയുന്നു.
അക്ഷരങ്ങള്ക്ക് الص ِحيحة
َّ وف
ُ  ُح ُرന് നമുക്കിവിടെ ശിഥിലാക്ഷരങ്ങള് എന്നും وف
ُ اَلْ ُح ُر
وف الْ ِعلَّ ِة
ِ
الصحيحة
َّ ന് ദൃഢാക്ഷരങ്ങള് എന്നും പറയാവുന്നതാണ്.
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പദങ്ങള്
അറബിഭാഷയില് ചിലപ്പോള് ഒരക്ഷരം ക�ൊണ്ടും ചിലപ്പോള്
രണ്ടോ അതിലധികമ�ോ അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നും പദങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നു.
َ َش ْح ل
ِسمِ ﷲ
ْ  بഎന്നതിലും َك
َ ْ  اَلَ ْم نഎന്നതിലും ആരംഭത്തില് നില്ക്കു
ന്ന ‘ബാഉം’ ‘ഹംസും’ ഒറ്റ അക്ഷരങ്ങള് പദങ്ങളായി വരുന്നതിന്
ഉദാഹരണമാകുന്നു. ف
ِ ، ِم ْنഎന്നിവ രണ്ടക്ഷരങ്ങൾക�ൊണ്ടും ،ب
ٌ ِع َن
 شَ َج ٌرഇവ മൂന്നക്ഷരങ്ങള് ക�ൊണ്ടും  َج ْد َو ٌل، َج ْع َف ٌرഎന്നിവ നാലക്ഷരങ്ങ
ള്കൊണ്ടും  َس َف ْر َج ْلഎന്നത് അഞ്ചക്ഷരങ്ങള്കൊണ്ടും  َز ْع َف َرانഎന്നത്
ആറക്ഷരങ്ങള് ക�ൊണ്ടും  اِ ْس ِت ْف َها ُمഎന്നത് ഏഴക്ഷരങ്ങള് ക�ൊണ്ടും
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങള്ക്ക് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഏഴിലധികം
അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങള് അറബിഭാഷയില് ഇല്ല.

പദവിഭാഗം • ْسا ُم الْ َكلِ َم ِة
َ اَق
പദങ്ങള് പ�ൊതുവേ മൂന്നിനങ്ങളായി പിരിയുന്നു.
1.

കൃതി. ഇതിനു അറബിഭാഷയില്  ِف ْع ُلഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

ഉദാ: ب
ْ ُب اكْت
ُ ُب يَ ْكت
َ َكَت

2.

നാമം. ഇതിന്  اِ ْس ٌمഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
ഉദാ:  تُفَّا َح ٌة،صفُو ٌر
ْ  ُع،ٌُم َح َّمد

3.

അവ്യായം. ഇതിന്  َح ْر ُفഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
ഉദാ:  لَ ْم،ف
ِ ،َه ْل

അഭ്യാസം
1.

പദങ്ങള് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു?

2.

പദങ്ങള് എത്ര ഇനങ്ങളാണ്?
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പാഠം രണ്ട്

കൃതി, നാമം, അവ്യയം
അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നു പദങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും കൃതി, നാമം,

അവ്യയം എന്നിങ്ങനെ പദങ്ങള് മൂന്നിനങ്ങളാണെന്നും പറഞ്ഞുവ
ല്ലോ. ഇനി അവ ഓര�ോന്നിനെപ്പറ്റിയും വിവരിക്കാം.

കൃതി • اَلْ ِف ْع ُل

ഒരു പദം സ്വന്തം നിലയില് പൂര്ണമായ അര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കുകയും
അതില് കാലത്തിന്റെ അംശം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള്
അതിനു കൃതി ( ) ِف ْع ُلഎന്നു പേര് പറയപ്പെടുന്നു.

ِ  َمഅതായത് ഭൂതം, വര്ത്തമാനം അല്ലെങ്കില്
 ا َ ْم ُر،ُ ُمضَ ا ِرع،اض
ഭാവി, ആജ്ഞ എന്നിപ്രകാരം കൃതികള് മൂന്നിനങ്ങളാണ്. (i) നടന്ന
ത�ോ നടക്കുന്നത�ോ നടക്കേണ്ടത�ോ ആയ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിക്കു
ന്ന ശബ്ദമാണ് കൃതി. ഇതിനെപ്പറ്റി മറ്റൊരു വിധത്തില് ലക്ഷണം
പറയാം. ഒരു സംഭവം നടന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നു കാണിക്കുന്ന കൃതിക്ക്
ِ  َمഎന്നു പറയുന്നു. ഉദാ:  اِنْطَل ََق،َد ْح َر َج
അറബിഭാഷയില് اض
(ii) ഒരു സംഭവം ഇപ്പോള് നടക്കുന്നുവെന്നോ മേലില് നടക്കുമെ
ന്നോ കാണിക്കുന്ന കൃതിക്ക്  ُمضَ ا ِر ُعഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു.*
*

അനുബന്ധം 5, 6 വകുപ്പുകൾ ന�ോക്കുക.
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ഉദാ:  يَ ْنطَلِ ُق،يُ َد ْحر ُِج
(iii) ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനെ കുറിക്കുന്ന
കൃതിക്ക്  ا َ ْم ُرഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
ഉദാ:  اِنْطَلِ ْق،َد ْحر ِْج

ഒരു സംഭവം നടക്കണമെന്നോ നടക്കരുതെന്നോ ഉള്ള ആവ
ശ്യത്തെയാണ് അതുക�ൊണ്ട് കുറിക്കുന്നത്. ആ അര്ത്ഥത്തിലാണ്
അതിനെ ഇവിടെ ആജ്ഞ എന്നു പേര് ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.

നാമം
 اِ ْس ُمഅല്ലെങ്കില് നാമം എന്നത് ഒരാളിനെയ�ോ ഒരു ജന്തുവിനേയ�ോ
ഒരു വസ്തുവിനേയ�ോ ഒരു ഗുണത്തേയ�ോ കുറിക്കന്ന പദമാണ്. ഒരു
പദം സ്വതന്ത്രമായ ഒരര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കുകയും കാലം അതിന്റെ
ഒരംശം ആകാതിരിക്കുകയും ചെയ്താല് അതു നാമമാണെന്നു നമു
ക്കിവിടെ നാമത്തിനു ലക്ഷണം പറയാം. ലിംഗം, വചനം ഇത്യാദി
ചില കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് പ�ൊതുവില് നാമങ്ങള് പലയിനങ്ങളായി
തിരിയുന്നു.

ലിംഗവും വചനവും
കൃതി, നാമം, അവ്യയം എന്നു പദങ്ങള് മൂന്നിനങ്ങളുള്ളതില് കൃതി
എങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദമാണെന്നും അത് പ�ൊതുവിൽ മൂന്നിനങ്ങളാണെ
ന്നും പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതുപ�ോലെ നാമവും  ُم َذكَّ ُرഎന്നും  ُم َؤنَّثഎന്നും
അതായത് പുല്ലിംഗമെന്നും സ്ത്രീലിംഗമെന്നും രണ്ടിനങ്ങളായിരിക്കുന്നു.
 ُم َذكَّ ُرഎന്നാല് പുരുഷനെ കുറിക്കുന്നത്
ഉദാ: ل
ٌّ ِ  َع،َج َم ٌل

 ُم َؤنَّثഎന്നാല് സ്ത്രീയെ കുറിക്കുന്നത്.
ِ  ف،ٌاِ ْم َرأَة
ഉദാ: َاضلَ ٌة
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എണ്ണം പ്രമാണിച്ച്നാമങ്ങള് ( ُم ْف َر ُدഏകവചനം) ( ُمثَ َّنىദ്വിവചനം)
( َج ْم ُعബഹുവചനം) എന്നു മൂന്നിനങ്ങളാണ്.
(i) ഏകവചനമെന്നാല് ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്നത്.
ِ  ف،ٌُم ْجتَ ِهد
ഉദാ: َاض ٌل

(ii) ദ്വിവചനമെന്നാല് രണ്ടിനെ കുറിക്കുന്നത്. ഏകവചനത്തില്
‘അലിഫും’ ‘നൂനും’ ചേര്ത്തിട്ടോ ‘യാഉം’ ‘നൂനും’ ചേര്ത്തിട്ടോ ദ്വിവ
ചനം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.
ِ َاض َلنِ – ف
ِ  ف، ُِم ْجتَ ِه َدانِ – ُم ْجتَ ِه َديْن
ഉദാ: َي
ِ ْ َاضل

(iii) ബഹുവചനമെന്നാല് രണ്ടിലധികം എണ്ണത്തെ കുറിക്കുന്നത്.
ഏകവചനത്തിൽ ‘വാവും’ ‘നൂനും’ ചേര്ത്തിട്ടോ ‘യാഉം’ ‘നൂനും’
ചേര്ത്തിട്ടോ ‘അലിഫും’ ‘താഉം’ ചേര്ത്തിട്ടോ ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്ക
പ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ബഹുവചനത്തിനു പ�ൊതുവില്
ص ِحيح
ْ َّ َج ْم ُع التഅല്ലെങ്കില് ദൃഢബഹുവചനം എന്നു പേര് പറയുന്നു.
ബഹുവചനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ‘വാവും ‘നൂനു’മ�ോ ‘യാഉം’ ‘നൂനു’മ�ോ
ചേര്ക്കപ്പെടുന്നത് പുല്ലിംഗ ശബ്ദങ്ങളിലാണ്. അതുക�ൊണ്ട് ആ ഇന
ത്തിലുള്ള ബഹുവചനത്തിന്  َج ْم ُع ُم َذكِّ ٍر َسالِ ٌمപുല്ലിംഗദൃഢബഹുവചനം
എന്നു പ്രത്യേകം പേര് പറയപ്പെടുന്നു. ബഹുവചനമുണ്ടാക്കുന്നതിന്
‘അലിഫും’ ‘താഉം’ ചേര്ക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദങ്ങളിലാകു
ٍ ج ْم ُع ُم َؤن
ന്നു. അതിനാല് അങ്ങനെയുള്ള ബഹുവചനത്തിന് َّث َسالِ ٌم
َ
സ്ത്രീലിംഗദൃഢബഹുവചനമെന്ന് പ്രത്യേക പേരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ
പുല്ലിംഗദൃഢബഹുവചനമെന്നും സ്ത്രീലിംഗദൃഢബഹുവചനമെന്നും
രണ്ടിനത്തിലുള്ള ബഹുവചനങ്ങള്ക്കും കൂടി ഒന്നായി പറയുന്ന
പേരാണ് ص ِحي ِح
ْ َّ َج ْم ُع التഎന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. ഉദാ:
പുല്ലിംഗദൃഢബഹുവചനം

സ്ത്രീലിംഗദൃഢബഹുവചനം

ِ َاضلُو َن – ف
ِ ف
ني
َ َِاضل

ِ ف
ٌَاض َلت

ُم ْجتَ ِهدُو َن – ُم ْجتَه ِِدي َن

ٌُم ْجتَ ِهدَات
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ഏകവചനത്തെ ശിഥിലമാക്കി അതിന് രൂപഭേദം വരുത്തിയിട്ടു
ِ  َج ْم ُع التَّكശിഥിലബഹുവചനം
ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ബഹുവചനത്തിന് ِْسري
എന്നു പറയുന്നു.
ِ ف
ٌ  َر ُج ٌل – ِر َج،َاض ٌل – فُضَ َل ُء
ഉദാ: ال

അവ്യയം
 َح ْر ُفഅല്ലെങ്കില് അവ്യയം എന്നതു കൃതിയ�ോട�ോ നാമത്തോട�ോ
ചേര്ന്നു വരുമ്പോഴല്ലാതെ ഒരു പൂര്ണമായ അര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കാത്ത
ശബ്ദമാകുന്നു. ഉദാ: ل
َ ِ إ، لَ ْم،ف
ِ ،َه ْل

സ്വതന്ത്രമായ ഒരു അര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കാത്ത പദമാണ് َح ْر ُف
എന്നു അതിന് നമുക്ക് ലക്ഷണം പറയാം.

അഭ്യാസം
1.

നാമം, കൃതി, അവ്യയം എന്നിവ വേര്തിരിച്ച് പറയുക.

ْ  اِ ْح َفـ- س
-  َحـ َـا ٌم- ظ
ِ -  َم ْح ُمــو ٌد-  يُطَالِـ ُع-  َو َر ٌق- ـب
ٌ  فَـ َر-  يَتَ َعلَّـ ُم- ف
َ  كَتَـ-  ِمـ ْن- قَلَـ ٌم
 َو َر َد ٌة-  ث ُـ َّم- ـر
َ ِا
َ َ  َحـ- ل

ِ ف َمكَانٍ َو
اح ٍد ُس ِّم َي غَابَ ًة ا َ ْو َح َر ًجا
ِ َمتَى ا ْجتَ َم َع َع َد ٌد َع ِظي ٌم ِم َن الشَّ َج ِر
2.

ഭൂതം, ഭാവി, ആജ്ഞ എന്നിവ കുറിക്കുന്ന കൃതികളെ വേര്തിരി
ക്കുക.

- ِب
َ -  أُشَ ــار ُِك- ـس
ْ َ ي- ـب
َ ش
ْ  اِ ْجلِـ- س ـ َم ُع
ْ  ا ْذ َهـ-  يَ ْف َه ـ ُم-  اَك ََل-  نَ ُقــو ُم- ـر
َ َ  كَـ- فَتَـ َـح
ْ اِ ْح َف ـ
 قَــا َم- ـر
ُ ُ  يَ ْحـ- ظ

3.

ആളുകളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകള് വേർ
തിരിച്ചു പറയുക
َغ َز ٌال

صا ٌن
َ ِح

فَرِي ٌد

اِبْ َرا ِهي ُم

ٌ بُ ْرتُق
َال

لَ ْو ٌز

ْب
ٌ كَل

ث َ ْو ٌر

اِ ْس َك ْن َد ْر
أَ َس ٌد
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َح ِدي ٌد

اس
نُ َح ٌ

ِح ْنطَ ٌة

َس
ن ٌْ

ب
َذ َه ٌ

ري
َس ِع ٌ

ص ْن َوبُر
َ

فَ ْر ٌخ

ُذ َر ٌة

صفُو ٌر
ُع ْ

താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ നാമങ്ങള് എടുത്തു പറയുക

4.

ل ِظلِّ َهــا
ف ال َّن ْهـ ِر فَ َنظَـ َر إِ َ
سـلَ ٍخ َونَـ َز َل يَ ُخـ ُ
ـوض ِ
ـب َمـ َّر ٌة خ َِطـ َـف ِقطْ َعـ َة لَ ْحــمٍ ِمـ َن الْ َم ْ
كَلْـ ٌ
ـر ِم ـ َن الَّ ِتــي َم َع ـ ُه فَ َر َمــى الَّ ِتــي َم َع ـ ُه فَانْ َح ـ َد َرتْ شُ ــو َح ٌة فَأَ َخ َذتْ َهــا
ِ
ف الْـ َـا ِء َواِذَا ِهـ َـي اَكْـ َ ُ
ر ِة فَلَـ ْم يُ ِ
ص ْب َهــا
ف طَلَـ ِ
ـب يَ ْج ـرِي ِ
ـب الْ َك ِب ـ َ
َو َج َعـ َـل الْ َكلْـ ُ

താഴെ വരുന്ന പദങ്ങളുടെ വചനം പറയുക.
قَلَ ٌم

سطَ َرت َانِ
ِم ْ

لَ ْو ٌح

َو َرقَاتٌ

اب
كِتَ ٌ

َي
َجرِي َدت ْ ِ

َب
خ ٌَ

ت
بَ ْي ٌ

شَ َباب ُ
ِيك

َخ َزانَ ٌة

اب
بَ ٌ

كِتَابَاتٌ

يح
َمفَاتِ ُ

ت ََل ِمي ُذ

ستَخ ِْد َمانِ
ُم ْ

سا ِفرِي َن
ُم َ

ِب ْنتَانِ

َي
َر ُجل ْ ِ

ُم َعلِّ ُمو َن
أُ ْختَانِ

ബഹുവചനം ഇനംതിരിച്ച് പറയുക
ُم َه ْن ِد ُسو َن
ُم َعلِّ ُمو َن

ِ َهج
اتٌ
ني
َحا ِف ِظ َ

اب
اَبْ َو ٌ

َسا َعاتٌ

ا َ ْولَ ٌد

َب
ُعل ٌ

َمثَائِ ُل

ُم َعل َِّمتٌ

ا َ ْر ِغ َف ٌة

صا ٌر
اَبْ َ

َرايَاتٌ

يل
قَ َنا ِد ُ

ُص ٌ
ول
ف ُ

ا َ ْد ِويَ ٌة

ض
َم ْر َ

ِر َج ٌ
ال

شَ َوا ِر ُع

ق ِ
َائَاتٌ

5.

താഴെ വരുന്ന പദങ്ങളുടെ ബഹുവചനരൂപം പറയുക

6.

7.

ِيق
صب ٌِّي َعالِ ٌم َم ْز َر َع ٌة طَر ٌ
ب َ
َسيْ ٌف ُج ْن ٌد ِم ْفتَ ٌ
س ُم َعلِّ ٌم ث َ ْو ٌ
اح كُ ْر ِ ٌّ
س َم ٌر بَ َق َر ٌة ث َ ْو ٌر َع َربَ ٌة َسائِ ٌق
َعالِ ٌم َم ْز َر َع ٌة طَر ٌ
ِيق ِم ْ
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പാഠം മൂന്ന്

വാക്യഘടനയും പദങ്ങളും
കൃതി, നാമം, അവ്യയം എന്നിങ്ങനെ പദങ്ങള് മൂന്നിനങ്ങളില് അട

ങ്ങുന്നുവെന്ന് നാം കണ്ടുവല്ലോ. ഇവയില് ഒര�ൊറ്റ പദംക�ൊണ്ടുമാത്രം
നമുക്ക് പൂര്ണമായ ഒരു ആശയം ഗ്രഹിക്കുവാന് കഴിയുന്നില്ലെന്ന്
സ്പഷ്ടമാണ്. അതായത് പൂര്ണമായ ഒരാശയം ഗ്രഹിക്കുന്നതിന്
ഒര�ൊറ്റ പദം നമുക്ക് മതിയാകുന്നില്ല. പിന്നെയ�ോ അതിന് നമുക്ക്
ഒന്നിലധികം പദങ്ങള് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പൂര്ണ
മായ ഒരു ആശയം ഗ്രഹിക്കാവുന്ന തരത്തില് രണ്ടോ അതിലധികമ�ോ
പദങ്ങള് ചേര്ന്നുവരുമ്പോള് അതിന് നാം വാക്യം എന്നു പറയുന്നു.
( الْ ِعلْ ُم نَا ِف ٌعഅറിവ് പ്രയ�ോജനകരമാകുന്നു) എന്നും ( اَلْ َج ْه ُل ضَ ا ٌرഅറി
വില്ലായ്മ ദ�ോഷകരമാകുന്നു) എന്നുമുള്ള പദസമൂഹങ്ങള് വാക്യത്തിന്
ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വാക്യം എപ്പോഴും മേല് പറഞ്ഞ മൂന്നിനം
ശബ്ദങ്ങളും ചേര്ന്ന് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോള് രണ്ടു നാമങ്ങള്
മാത്രം ചേര്ന്ന് വാക്യമുണ്ടാകും. ل َعالِ ٌم
ٌّ ِ ( َعഅലി ഒരു വിദ്വാനാകുന്നു)
എന്ന വാക്യം ഇതിന് ഉദാഹരണമാകുന്നു. ചിലപ്പോള് ഒരു നാമവും
ഒരു കൃതിയും ചേര്ന്നും വാക്യമുണ്ടാകും. ( قَا َم َولَ ٌدഒരു കുട്ടി നിന്നു)
എന്നു അതിന് ഉദാഹരണം.
ഇങ്ങനെ പദങ്ങള് വാക്യഘടനയില് ഉള്പ്പെട്ടുവരുമ്പോള് അവ
രണ്ടിനങ്ങളായിരിക്കും. ഉച്ചാരണത്തില് അന്ത്യഭാഗത്തിന് മാറ്റം വരാ

23

ത്തത് ഒരിനം . ഇതിന്  َمبْ ِن ٌّيഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അന്ത്യഭാഗത്തിന്
മാറ്റം വരുന്നത് മറ്റൊരിനം. ഇതിന് ب
ٌ  ُم ْع َرഎന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
ഇതിനെ അല്പം വിശദപ്പെടുത്താം.
പദങ്ങള് വാക്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ട് വരുമ്പോള് അവയുടെ അന്ത്യ
ഭാഗം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതില് വ്യാകരണനിയമമനുസരിച്ച് ചില ഭേദ
ഗതികള് സംഭവിക്കണമെന്നുള്ളത് അറബിഭാഷയിലെ പ�ൊതുവായ
ഒരു നിബന്ധനയാണ്. എന്നാല് അവയില് താരതമ്യേന ചുരുക്കം
ചില പദങ്ങളുടെ അന്ത്യഭാഗത്തിന് ഉച്ചാരണത്തില് ഭേദമ�ൊന്നും
വരാതെ അവ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായ ഒരവസ്ഥയില് തന്നെയിരിക്കും.
ഇത്തരം പദങ്ങളെ  َم ْب ِن ٌّيസ്ഥിരാന്തങ്ങള് എന്നു പറയുന്നു. അന്ത്യഭാഗം
ഉച്ചാരണത്തില് സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയിലിരിക്കാതെ മാറിക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് പദങ്ങള്ക്ക് ب
ٌ  ُم ْع َرചരാന്തങ്ങള് എന്നും പറയുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന് ت
َ ْ ِم ْن أَيْ َن ِجئ،ل
ُ َ أَيْ َن الْ ِكتഎന്നീ മൂന്നു
َ اب أَيْ َن َذ َه
ٌّ ِ ب َع
വാക്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള  أَيْ َنഎന്ന പദം ന�ോക്കുക. വാക്യങ്ങള്
മൂന്നും ഘടനയില് പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ
വ്യത്യാസം ക�ൊണ്ട് അതിന്റെ അന്ത്യഭാഗത്തിന് ഭേദഗതി ഒന്നും
സംഭവിക്കാതെ അതു അകാരത്തില് തന്നെ നില്ക്കുന്നു. നേരെ
ِ  َح َج َب،ٌصا ِف َية
മറിച്ച്, الس َم ِء
َ ِ نَظَ ْرتُ ا،الس َم َء
َ َلس َم ُء
َّ ل
َّ ب
ُّ ت
َّ  اഎന്നീ
ُ الس ْح
വാക്യങ്ങളില് വന്നിരിക്കുന്ന الس َم ُء
َّ എന്ന പദം പരിശ�ോധിക്കുക.
വാക്യഘടനയുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് അതിന്റെ അന്ത്യഭാഗം ഒരി
ക്കല് ഉകാരമായും മറ്റൊരിക്കല് അകാരമായും മൂന്നാമതു ഇകാരമായും
നില്ക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ  أَيْ َنഎന്ന പദം സ്ഥിരാന്തത്തിനും َلس َم ُء
َّ  اഎന്ന
പദം ചരാന്തത്തിനും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ب
ُ اَلْ َم ْب ِن ُّي َوالْ ُم ْع َر

സ്ഥിരാന്തങ്ങളും ചരാന്തങ്ങളും
വാക്യഘടനയില് ഉള്പ്പെട്ടുവരുന്ന പദങ്ങളില് ചിലതിന്റെ അന്ത്യഭാ
ഗം ഉച്ചാരണത്തില് സ്ഥിരമായ അവസ്ഥയില് തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നും
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അവയില് മറ്റു ചിലതിന്റെ അന്ത്യഭാഗം വാക്യഘടനയുടെ വ്യത്യാസ
മനുസരിച്ച് മാറി മാറി വരുമെന്നും നാം കണ്ടു. പദങ്ങളുടെ അന്ത്യഭാഗ
ത്തിലെ ഉച്ചാരണം ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി നില്ക്കുന്നതു നാലു പ്രകാ
രത്തിലാണ്.  ِم ْن، لَ ْن، لَ ْمഎന്നീ പദങ്ങള് പ�ോലെ അവയുടെ അന്ത്യം
ചിലപ്പോള് നിസ്വരത്തില് അല്ലെങ്കില് സുക്കൂനില് നില്ക്കും. ، َُحيْث
 ُم ْن ُذ، نَ ْح ُنഎന്നിവപ�ോലെ അവയുടെ അന്ത്യം ചിലപ്പോള്  ضَ ّمനെ
അല്ലെങ്കില് ഉകാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.  ث ُ َّم،ت
َ ْ لَي، أَيْ َنഎന്നിവ
പ�ോലെ ഫതഹില് അല്ലെങ്കില് അകാരത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോള്
അവയുടെ അന്ത്യം നില്ക്കുന്നത്. ചിലപ്പോള് ب
ِ എന്നും  ِلഎന്നുമുള്ള
പദങ്ങള് പ�ോലെ അവയുടെ അന്ത്യം നില്ക്കുന്നത് കെസ്റില് അല്ലെ
ങ്കില് ഇകാരത്തിലായിരിക്കും. എന്നാല് ഒരു പദത്തിന്റെ അന്ത്യം
നിസ്വരത്തില�ോ ഉകാരത്തില�ോ അകാരത്തില�ോ ഇകാരത്തില�ോ
ഏതവസ്ഥയില് സ്ഥിരമായിരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്
പ്രത്യേക നിയമമ�ൊന്നും ഇല്ല. ഭാഷാഭിജ്ഞന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിലും
ഭാഷണത്തിലും നിന്ന് ആ വക പദങ്ങള് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക
എന്നതാണ് അതിനുള്ള ഏകമാർഗം. ഉദാഹരണത്തിന്  لَ ْمഎന്ന
പദത്തിന്റെ അന്ത്യം നിസ്വരത്തില് ആയിരിക്കണമെന്ന് എങ്ങനെ
അറിഞ്ഞു? അത് ഉകാരത്തില�ോ മറ്റേതെങ്കിലും സ്വരത്തില�ോ അവ
സാനിച്ചുകൂടേ? എന്ന് ഒരാള് ച�ോദിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക.
അപ്പോള് അതിന്, ആ ശബ്ദം അഭിജ്ഞന്മാര് അപ്രകാരം എഴുതു
കയും ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത്.
മറ്റൊരു പ്രകാരത്തില് അതിനെ അവര് എഴുതിക്കണ്ടിട്ടില്ല, ഉച്ചരിച്ചു
കേട്ടിട്ടുമില്ല എന്നു മാത്രമാണ് മറുപടി പറയുവാനുള്ളത്. അതുക�ൊണ്ട്
സ്ഥിരാന്തപദങ്ങള് ഇന്നത�ൊക്കെ എന്നറിയുന്നത് പരിചയംക�ൊണ്ട്
വേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാല് അതത്ര പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യവുമല്ല.
ചരാന്തപദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എണ്ണത്തിൽ സ്ഥിരാന്തപദങ്ങള്
വളരെ കുറവാകുന്നു. അവ പ്രധാനമായും ആറ് ഇനങ്ങളില് അടങ്ങുന്നു.
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സ്ഥിരാന്തപദങ്ങള്
 َح ْر ُفകൾ അല്ലെങ്കില് അവ്യയങ്ങള്,  ُمضَ ا ِر ُعഅല്ലെങ്കില് ഭാവികാല
കൃതികള് ഒഴിച്ചുള്ള കൃതികള് നാമങ്ങളില്  ضَ َمئِ ُرഅല്ലെങ്കില് സര്വ
നാമങ്ങള്, صو ِل
ُ  أَ ْس َم ُء الْ َم ْوഅല്ലെങ്കില് വ്യപേക്ഷകനാമങ്ങള്, أَ ْس َم ُء
 ْالِشَ ا َر ِةഅല്ലെങ്കില് വിവേചകസർവനാമങ്ങള്, الش ِط
ْ َّ  أَ ْس َم ُءഅല്ലെങ്കില്
പാക്ഷികനാമങ്ങള് ഇത�ൊക്കെ സ്ഥിരാന്തശബ്ദങ്ങളാകുന്നു.
കൃതി, നാമം, അവ്യയം എന്നു പദങ്ങള് പ�ൊതുവില് മൂന്നു വിഭാഗ
മാണെന്ന് നാം കണ്ടുവല്ലോ. അവയില് അവ്യയങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരാന്ത
ങ്ങളാകുന്നു. അവ്യയശബ്ദങ്ങള് അവയില് ഓര�ോന്നിലും അടങ്ങുന്ന
അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച് അഞ്ച് ഇനങ്ങളായിരിക്കുന്നു.
1.

ഒറ്റ അക്ഷരം ക�ൊണ്ടുള്ളത്
ُ  اَلْك، اَلْفَا ُء،ني
 اَلْ َوا ُو،َلل ُم
َّ  ا،َاف
ُ الس
ِّ ، ا َلتَّا ُء، اَلْ َبا ُء،ُاَلْ َه ْم َزة

2.

രണ്ടക്ഷരമുള്ളത്
ا َْل ا َ ْم أَ ْن إِ ْن بَ ْل قَ ْد أَ ْو َه ْل

3.

മൂന്നക്ഷരമുള്ളത്
ت نَ َع ْم
َ ل اِ َّن َس ْو َف َع
َ ِإِذَا ا ََل ا
َ ْل لَي

4.

നാലക്ഷരമുള്ളത്.
اِ ْذ َما اِ َّل ا َ َّما اِ َّما َحتَّى كَأَ َّن لَ َع َّل

5.

അഞ്ചക്ഷരമുള്ളത്.
لَ ِك َّن

ا َنَّ َا

اِنَّ َا

കൃതികളില് ഭൂതകാലത്തിനും ആജ്ഞയ്ക്കുമുള്ള രൂപങ്ങള് സ്ഥിരാന്ത
ങ്ങളാകുന്നു. ഭൂതകാലരൂപങ്ങളുടെ അന്ത്യം അകാരത്തിലും ആജ്ഞാ
രൂപങ്ങളുടെ അന്ത്യം നിസ്വരത്തിലും സ്ഥിരമായിരിക്കും. കൃതികളുടെ
ഭാവികാലരൂപങ്ങള് സാമാന്യേന ചരാന്തങ്ങളാകുന്നു. നാമങ്ങളില്
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സര്വനാമങ്ങളായും വ്യപേക്ഷകനാമങ്ങളായും വിവേചകസര്വനാ
മങ്ങളായും പാക്ഷികനാമങ്ങളായും ഉള്ള ചുരുക്കം ചില ശബ്ദങ്ങള�ൊ
ഴികെ ശേഷിക്കന്നവയെല്ലാം ചരാന്തങ്ങളാകുന്നു.

സര്വനാമങ്ങള് • اَلضَّ َمئِ ُر

ِ ْت اَن
ْت ُه َو ِه َي ُه َم ُه ْم ُه ـ َّن
َ أَنَا نَ ْح ُن أَن
َّ ُ ْت أَنْتُ ْم أَنْتُ َم أَن
ِ َّاك اِي
َ َّاي اِيَّا نَا اِي
اك اِيَّا ك َُم اِيَّا كُ ْم اِيَّا كُ َّن اِيَّا ُه اِيَّا َها اِيَّا ُهـ َـا
َ َّاِي
اِيَّا ُه ْم اِيَّا ُه َّن
ഈ സര്വനാമങ്ങള് എഴുത്തില് മറ്റു പദങ്ങള�ോട് ചേരാതെ വിട്ടു
നില്ക്കുന്നവയാകുന്നു. ഇനി അവയില് മറ്റൊരു ഗണമുണ്ട്. അവ
എഴുത്തില് മറ്റു ശബ്ദങ്ങള�ോട് ചേര്ന്നു നില്ക്കും. അവയില് ചിലത്
താഴെ ചേര്ക്കുന്നു.
ي نَا
ْ ُه َم ُه ْم َها ُه َّن

ِ
َ
ك ك َُم كُ ْم
ُك كُ َّن ه

വ്യപേക്ഷകനാമങ്ങള് • صو ِل
ُ أَ ْس َم ُء الْ َم ْو
ت
َّ اَل َِّذي َن ا
ِ َلل

ِا َللَّتَان

ِاَل َِّذي اَلَّ ِتي اللَّذَان

ِ ْ أَ ْس َم ُء
വിവേചകസര്വനാമങ്ങള് • الشَ ا َر ِة
َه ُؤالَ ِء

َِهاتَان

َِهذَا َه ِذ ِه َهذَان

പാക്ഷികനാമങ്ങള് • الش ِط
ْ َّ ا َْس َم ُء

ي
َّ ََم ْن َما َم ْه َم َمتَى اَيَّا َن أَيْ َن أ
ُّ َن َح ْيث َُم كَ ْيف ََم أ

അഭ്യാസം
1. പദങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിന് ഉച്ചാരണത്തില് മാറ്റം വരികയും വരാ
തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അവ എത്ര ഇനങ്ങ
ളായിരിക്കുന്നു?
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ب ?്َ അല്ലെങ്കില് സ്ഥിരാന്തം എന്നാലെന്താണمبْ ِن ٌّي 2.
്ُ അല്ലെങ്കിലم ْع َر ٌ
?്ചരാന്തം എന്നാലെന്ത
3. താഴെ വരുന്ന പദങ്ങളില് സ്ഥിരാന്തമായും ചരാന്തമായും ഉള്ളവ
യെ വേര്തിരിച്ചു പറയുക:
ب يَ ٌد ُمل ٌ
َه ْل قَ َع َد تَبَا َر َ
ك اَل َِّذي ِ
ْك هُ

ل ُه َو َم ْن
ك ُُّل َع َ

َب أُولَ ِئ َ
ك
ُب اَلَّ ِتي َس َه َر َهذَا ِعلْ ٌم أَن َ
ْت أَد ٌ
يَطْل ُ

4. താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളിലുള്ള ചരാന്തവും സ്ഥിരാന്തവുമായ
പദങ്ങളെ വെവ്വേറെ എടുത്തെഴുതുക:
ت َو َعلَ ْي ِهـ َّن ْ ِ
ا َْلُ َّم َهــاتُ ُم َدبِّـ َراتُ الْ َم َنا ِزلَِ .و ُهـ َّن نظَــا ُم الْ َعائِ َل ِ
ـب
ف تَ ْه ِذيـ ِ
ال ْع ِتـ َـا ُد ِ
ـك َوأَ َدبُـ َ
ت ت َ ْر ِب َي ـ ُة ْالَبْ َنا ِءِ .علْ ُمـ َ
ـك ُهـ َـا
س ـ َن ْ
س ـ َن ْ
ت ت َ ْر ِب َي ـ ُة َه ـ ُؤ َل ِء َح ُ
ْالَطْ َفــا ِل فَ ـاِذَا َح ُ
َصلَتَــانِ اللَّتَــانِ ت َُســو ُد ِب ِهـ َـا.
الْخ َ
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പാഠം നാല്

ِ ْ اَنْ َوا ُع
 املعرب- اب
ِ ال ْع َر

ചരാന്തതയുടെ ഇനങ്ങള്
സ്ഥിരാന്തപദങ്ങളെപ്പറ്റി മേല് ചെയ്ത വിവരണംക�ൊണ്ട് വാക്യ

ഘടനയുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് അന്ത്യഭാഗത്തിന് വ്യത്യാസം
സംഭവിക്കുന്ന പദങ്ങള് കൃതികളിലും നാമങ്ങളിലും ഉള്പ്പെട്ടവയാ
ണെന്നും അവ്യയങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിരാന്തങ്ങളാണെന്നും
കാണാവുന്നതാണ്. അതിനാല് ശേഷിച്ച ശബ്ദങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിനു
ണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച അവസ്ഥകളെപ്പറ്റിയാണ് നമുക്ക്
ഇനി അറിയുവാനുള്ളത്.
السكُو ُن
ُّ ،َُسة
َ َ  اَلْك،ُ اَلْ َفتَ َحة،ُ ا َلضَّ َّمةഎന്നിവ ക�ൊണ്ടാണല്ലോ പദങ്ങ
ളുടെ അന്ത്യങ്ങള്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്. മാറ്റം  ضَ ُّمക�ൊണ്ടാകുമ്പോള്
അതിന്  َرفَ ُعഎന്നും ഫതഹുക�ൊണ്ടാകുമ്പോള് അതിന് ب
ْ  نഎന്നും
ُ َص
കെസറുക�ൊണ്ടാകുമ്പോള് അതിന്  َج ُّرഎന്നും സുക്കൂന് ക�ൊണ്ടാകു
മ്പോള് അതിന്  َج ْز ُمഎന്നും പേര് പറയപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉച്ചാരണ
ത്തില് ശബ്ദങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അഥവാ ചരാന്തത
റഫ്അ്, നസ്ബു, ജര്റ്, ജസ്മ് എന്നു നാലു പ്രകാരത്തിലാകുന്നു.
 ُسكُون،َس
ُ ْ  ك، فَتَ ُح، ضَ ُّمഎന്നിവ ചരാന്തതയെ കുറിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന
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ചിഹ്നങ്ങളാണ്. ഈ അടിസ്ഥാന അടയാളങ്ങള് അനുസരിച്ച് പദ
ങ്ങളുടെ അന്ത്യം യഥാക്രമം ഉകാരമായും അകാരമായും ഇകാരമായും
നിസ്വരമായും മാറുന്നു.
മേല് പറഞ്ഞ നാലിനം മാറ്റങ്ങളില് ജര്റ് കൃതികളിലും ജസ്മ
്
നാമങ്ങളിലും വരുന്നതല്ല.

ദ്വിവചനത്തിന്റെയും 
ദൃഢബഹുവചനത്തിന്റെയും ഉച്ചാരണം
റഫ്അ് ചെയ്യുന്നതിന്  ضَ ُّمഉം നസുബ് ചെയ്യുന്നതിന്  فَتَ ُحഉം ജര്റ്
ചെയ്യുന്നതിന് َس
ُ ْ  كഉം ജസ്മ് ചെയ്യുന്നതിന്  ُسكُو ُنഉം അടയാ
ളങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. അതായത് പദങ്ങളുടെ അന്ത്യം
ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഉകാരത്തില�ോ അകാരത്തില�ോ ഇകാരത്തില�ോ
അത�ോ അതു നിസ്വരത്തില�ോ എങ്ങനെ വേണമെന്നു കാണിക്കുന്ന
ചിഹ്നങ്ങളാണ് അവ. അവയ്ക്ക്  َح ْركَ ُةഅല്ലെങ്കില് സ്വരചിഹ്നം എന്ന്
പേര് പറയുന്നു. മേല്പ്പറഞ്ഞ നാലു ചിഹ്നങ്ങളും അടിസ്ഥാനചിഹ്ന
ങ്ങളാണ്. എന്നാല് ചില ശബ്ദങ്ങളില് ഈ ചിഹ്നങ്ങള്ക്കു പകരം
അവയുടെ പിരിവുകള് എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ചില ചിഹ്നങ്ങള് വരും.
അവയെപ്പറ്റി ചുവടെ വിവരിക്കുന്നു.
ദ്വിവചനശബ്ദങ്ങളില്  ضَ ُّمഅല്ലെങ്കില് ഉകാരചിഹ്നത്തിനു പകരം
അലിഫ് ചിഹ്നമായി വരും.
ഉദാ: ഇവിടെ രണ്ടാളുകള് വന്നു. ِض ُه َنا َر ُج َلن
َ َ َح
ഫതഹിന് അല്ലെങ്കില് അകാരചിഹ്നത്തിനും കെസറിന് അല്ലെ
ങ്കില് ഇകാരചിഹ്നത്തിനും പകരം അവയില് യാഅ് വരും.
ഉദാ: ആ രണ്ടാളുകളെ ഞാന് ബഹുമാനിച്ചു. َي
ِ ْ ت ال َّر ُجل
ُ اَكْ َر ْم

ആ രണ്ടാളുകളുടെ നേര്ക്കു ഞാന് ന�ോക്കി. َي
ِ ْ ل ال َّر ُجل
َ ِنَظَ ْرتُ ا

 َج ْم ُع ُم َذكَّ ٍر َسا لِ ٌمഅല്ലെങ്കില് പുല്ലിംഗദൃഢബഹുവചനത്തില്
ഉകാരചിഹ്നമായ  ضَ ُّمനു പകരം  وചിഹ്നമായി വരും. അപ്രകാരം
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തന്നെ അതില് അകാരചിഹ്നമായ ഫതഹിനും ഇകാരചിഹ്നമായ
കെസറിനും പകരം  يഅടയാളമായിവരും.
ഉദാ: അദ്ധ്യാപകർ പുറപ്പെട്ടു.
ഞാന് അദ്ധ്യാപകര�ോട് യാത്ര പറഞ്ഞു.
ഞാന് അദ്ധ്യാപകന്മാരെ ന�ോക്കി.

َخ َر َج الْ ُم َعلِّ ُمو َن
ني
ُ َو َّد ْع
َ ت الْ ُم َعلِّ ِم

ني
َ ِنَظَ ْرتُ ا
َ ل الْ ُم َعلِّ ِم

ٍ ج ْم ُع ُم َؤن
َّث َسالِ ٌم
َ അല്ലെങ്കില് സ്ത്രീലിംഗദൃഢവചനത്തില് അകാര
ചിഹ്നമായ ഫതഹിനു പകരം ഇകാരചിഹ്നമായ കെസറ് അടയാള
മായിരിക്കും.
ഉദാ: ഞാന് ചെടികള് നട്ടു.

ٍ ت شَ َج َر
ات
ُ َغ َر ْس

സ്ത്രീലിംഗദൃഢവചനത്തിലെ റഫ്ഇനും നസ്ബിനും ഉള്ള അട
യാളങ്ങളാണെങ്കില് അവ അടിസ്ഥാനചിഹ്നങ്ങളായ  ضَ ُّمഉം فَتَ ُح
ഉം തന്നെയാണ്.*
ِ اَيْ َن َع
ُت الثَّ َم َرات
ٍ ت بِشَ َج َر
ഞാന് മറ്റു ചില ചെടികള് ക�ൊണ്ടുവന്നു. ات ا ُ ْخ َرى
ُ ِْجئ
ഉദാ: കായ്കള് പാകമായി.

ശിഥിലാന്തകൃതിയുടെ ഉച്ചാരണം
ُ  ُح ُرഎന്നും ദൃഢാക്ഷരങ്ങള്
ശിഥിലാക്ഷരങ്ങള് അല്ലെങ്കില് وف الْ ِعلَّ ِة
ِ
ُ  ُح ُرഎന്നും അക്ഷരങ്ങള് രണ്ടു ഗണങ്ങളാ
അല്ലെങ്കില് الصحي ِح
َّ وف
ണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അലിഫ്, വാവ്, യാഅ് എന്നീ മൂന്ന
ക്ഷരങ്ങള്ക്കാണ് ശിഥിലാക്ഷരങ്ങള് എന്നു പറയുന്നത്. ശേഷിച്ച
അക്ഷരങ്ങള് ദൃഢാക്ഷരങ്ങളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.
അലിഫ്, വാവ്, യാഅ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങളില് ഏതെങ്കിലുമ�ൊ
ന്നില് ഒരു കൃതി അവസാനിച്ചിരുന്നാല് അതിന് اَلْ ِف ْع ُل الْ ُم ْعتَ ُّل ْال ِخ ُر
ശിഥിലാന്തകൃതി എന്ന് പറയുന്നു.
ِ س ُمو يَ ْر ِمي يَ ْع
ص
َ  يَخഎന്നീ കൃതികൾ
ْ َس َعى يَ ْد ُعو ي
ْ َْش ي
ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
*

അനുബന്ധം 14-ാം വകുപ്പ് ന�ോക്കുക.
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ഇങ്ങനെ ശിഥിലാന്തങ്ങളായി വരുന്ന ഭാവികാല കൃതികളെ
ജസ്മ് ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാനചിഹ്നമായ സുക്കൂന് ക�ൊണ്ടല്ല.
പിന്നെയ�ോ അവയുടെ അന്ത്യത്തിലുള്ള ശിഥിലാക്ഷരത്തെ ല�ോ
പിപ്പിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടാകുന്നു.
ِ س َع لَ ْم يَ ْد ُع لَ ْم يَ ْرمِ لَ ْم يَ ْع
ص
َ  لَ ْم نَخഎന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങ
ْ َْش لَ ْم ي
ള്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൃതികള് നസ്ബ് ചെയ്യുന്നതും റഫ്ഉ ചെയ്യുന്നതും
അടിസ്ഥാന അടയാളങ്ങളായ  فَتَ ُحഉം  ضَ ُّمഉം ക�ൊണ്ട് തന്നെയാണ്.
എന്നാല് അലിഫില് ഫതഹ് വെളിപ്പെടുന്നതു അസാദ്ധ്യമാകയാല്
അത് അവിടെയുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ
 ضَ ُّمഅലിഫില് വെളിപ്പെടുന്നത് അസാദ്ധ്യമാകയാലും വാവിലും
യാഇലും വെളിപ്പെടുന്നത് പ്രയാസമാകയാലും അതും ആ സ്ഥാന
ങ്ങളില് ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു.

ُ ا َْلَفْ َع
سة
َ ال الْ َخ ْم

കൃതിപഞ്ചകത്തിന്റെ ഉച്ചാരണം
കൃതിയുടെ ഭാവികാലരൂപങ്ങളില് ِ يَ ْف َع َلنِ ت َ ْف َع َلنഎന്നിവ പ�ോലെ
ദ്വിവചനത്തെക്കുറിക്കുന്ന അലിഫ് ചേര്ന്നുവരുമ്പോഴും يَ ْف َعلُو َن ت َ ْف َعلُو َن
എന്നിവ പ�ോലെ ബഹുവചനത്തെ കുറിക്കുന്ന വാവ് ചേര്ന്നു വരുമ്പോ
ഴും ني
َ ِ تَ ْف َعلഎന്നതുപ�ോലെ സ്ത്രീലിംഗം, ഏകവചനത്തെ കുറിക്കുന്ന
യാഅ് ചേര്ന്നു വരുമ്പോഴും ഉള്ള അവയുടെ രൂപങ്ങള്ക്ക് ഒന്നായി
ُ  ا َْلَفْ َعഅല്ലെങ്കില് കൃതിപഞ്ചകം എന്നു പേര് പറയപ്പെടുന്നു.
سة
َ ال الْ َخ ْم
ഈ രൂപത്തിലുള്ള കൃതികള് റഫ്ഉ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മേലുദ്ധരിച്ച ഉദാ
ഹരണങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതുപ�ോലെ അവയിലെ ‘നൂന്’ ക�ൊണ്ടാ
കുന്നു. അതായത്  ضَ ُّمനു പകരം അവയിൽ ‘നൂന്’ നിൽക്കുന്നു. അവ
നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴും ജസ്മ
 ് ചെയ്യപെടുമ്പോഴും ഫതഹിനും
സുക്കൂനിനും പകരം നൂന് ല�ോപിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ُ ال ِّر َج
റഫ്അ്: ال يَ ْكتُبُو َن أَنْتُ ْم تَ ْكتُبُو َن

ِأَنْتُ َم تَ ْكتُبَان

ِال َّر ُج َلنِ يَ ْكتُبَان

ِ أَن
ني
َ ْت ت َ ْكتُ ِب
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നസ്ബ്:
ജസ്മ്:

ا َ ْن يَ ْكتُبَا لَ ْن ت َ ْكتُبَا لَ ْن يَ ْكتُبُوا لَ ْن ت َ ْكتُبُوا لَ ْن ت َ ْكتُبِي
لَ ْم يَ ْكتُ َبا لَ ْم ت َ ْكتُ َبا لَ ْم يَ ْكتُ ُبوا لَ ْم تَ ْكتُ ُبوا لَ ْم ت َ ْكتَبِي

മേല് ചെയ്ത വിവരണങ്ങള്കൊണ്ട് അറബിഭാഷയില് ഒരു ശബ്ദ
ത്തിന്റെ അന്ത്യം ചിലപ്പോള് ഉകാരമായും ചിലപ്പോള് അകാരമായും
ചിലപ്പോള് ഇകാരമായും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമെന്നും ചിലപ്പോള് അത്
നിസ്വരമായിരിക്കുമെന്നും നമുക്ക് കാണാന് സാധിക്കും. ഉദാഹ
രണത്തിന് നമുക്ക് ل
ُّ ِ  َعഎന്ന പദം എടുക്കാം. ل شُ َجا ٌع
ٌّ ِ  َعഎന്ന
വാക്യത്തില് അതു വാക്യഘടനയനുസരിച്ച് റഫ്ഇല് അല്ലെങ്കില്
ِ  اِ َّن َعلِيًّا فഎന്ന വാക്യത്തിലെ
ഉകാരത്തില് അവസാനിക്കുന്നു. يح
ٌ َص
ഘടനയനുസരിച്ച് അത് നസു്ബില് അല്ലെങ്കില് അകാരത്തിലാണ്
അവസാനിക്കുന്നത്. ستَا ٌن
ْ ُل ب
ٍّ ِ  لِ َعഎന്ന വാക്യത്തിലാകട്ടെ അതു
ജര്റില് അല്ലെങ്കില് ഇകാരത്തിലും അവസാനിക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെ മേല് കാണിച്ച വാക്യങ്ങളില് ل
ُّ ِ  َعഎന്ന പദത്തിന്റെ
അന്ത്യം ഒരിക്കല് ഉകാരത്തിലും മറ്റൊരിക്കല് അകാരത്തിലും മൂന്നാ
മത് ഇകാരത്തിലും ഉച്ചരിക്കപ്പെടണമെന്ന് വന്നത് എന്തുക�ൊണ്ടാ
ണെന്ന് ഒരാള് ച�ോദിച്ചാല്, വാക്യഘടനയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച്
അതിന്റെ അന്ത്യം അപ്രകാരം മാറി മാറി ഉച്ചരിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത്
അറബിഭാഷയിലെ നിയമമാണെന്നും അതനുസരിച്ചല്ലാതെ ഉച്ചരി
ക്കപ്പെടുന്നത് തെറ്റാണെന്നുമാണ് അതിന് സമാധാനം. അതിനാല്
വാക്യങ്ങളില് ചരാന്തപദങ്ങളുടെ അന്ത്യം മാറി മാറി ശരിയായി
ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നയിന്ന സ്ഥാനങ്ങളില് ആയിരിക്കണമെന്നു
ള്ളതു സംബന്ധിച്ച് അറബിഭാഷയില് പ്രത്യേകം നിബന്ധനകളുണ്ട്.
അവയനുസരിച്ചുള്ള ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളിലല്ലാതെ ശബ്ദാന്ത്യ
ങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണത്തില് യഥേഷ്ടം വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല.
റഫ്ഇല് അതു ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.
നസ്ബില് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.
അപ്രകാരം തന്നെ ജസ്മിനും ജര്റിനും ചില പ്രത്യേക സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്.
പിന്നെ നാമങ്ങളില് റഫ്ഉം നസ്ബും ജര്റും വരും. ജസ്മു
 ക�ൊണ്ടുള്ള
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മാറ്റം അതിലില്ല. കൃതികളില് റഫ്ഉം നസ്ബും ജസ്മും വരുന്നു.
ജര്റു ക�ൊണ്ടുള്ള മാറ്റം അതില് ഇല്ല. അറബിഭാഷ ശരിയായി വാ
യിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പ്രത്യേകസ്ഥാനങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച് അറിവ് ആവശ്യമാകുന്നു.

അഭ്യാസം
1.

സ്ഥിരാന്തപദങ്ങളുടെ അന്ത്യം ഉച്ചാരണത്തില് എത്ര അവസ്ഥ
കളില് സ്ഥിരമായിരിക്കും?

2.

സ്ഥിരാന്തപദങ്ങളില് ഇന്നതിന്റെ അന്ത്യം ഇന്ന ഉച്ചാരണ
ത്തിൽ സ്ഥിരമായിരിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞുക�ൊള്ളുന്നതിന്
വല്ല നിയമവും ഉണ്ടോ?

3.

താഴെ കാണുന്ന നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യുക:
سا ِف ُرو َن ذُوالْ ُم ُر َؤ ِة
َ ُم

ِسا ِج ُد اَلْ َح ُّر نَ ْه َران
َ غ َُلم َعالِ ُمو َن َولِيدَات َم

ِ أَخُو ا َْسفَا ٍر أَبُوا الْ َحار
ِس كَاتِ ُبو َن
4.

5.

ٌيح شَ َج َرات
ُ َِمفَات
َِعالِ َم ٌة دَائِ َرت َان

ِاِكْ ِتشَ افَانِ َج ِدي َدان

ٌقَا ِد ُمو َن َعا ِم َلت

താഴെ വരുന്ന കൃതികള്ക്ക് ആദ്യം നസ്ബ് ക�ൊണ്ടും പിന്നെ
ജസ്മു ക�ൊണ്ടുമുള്ള ഉച്ചാരണം ക�ൊടുക്കുക:
ِســو َدان
َ يَ ْقتَ ِني ت َْس َعى تَ ْخ ُر ِج
ُ َس ُمو ي
ْ َني ي

ِيَ ْذكُ ُرو َن نَ ْجتَ ِم ُع تَقُو َمان

ِتَ ْرتِ َف َعــان

ِيَ ُز و َران

جو
ُ ت َ ْر

يَ ْبقَى

ْش
َ يَخ

ني
َ تَ ْكتُ ِب

ت َ ْد ُعو

يَ ْد ُخلُو َن

ني يَ ْق َن ُع ت َ ْعتَ ِدي
ِ َ يَ ْن
َ صفُو َن تَ ْذ َه ِب

താഴെ ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിന് നസ്ബിന്
പകരം ജര്റിന്റെ ഉച്ചാരണം ക�ൊടുക്കുക:
ِ َي َر
ٍ اح َل
ت
ِ ْ ني زَائِ َرت
َ ذَا ِه ِب

ِ ي َم َح
ِ ْ َي كِتَاب
ِ ْ َاس ـ َن كَ ْوكَب
ِ ْ َبَاب
ِي ذَاالْ ِعلْم

ني
ِ ْ َاَخَاالشَّ َها َم ِة اَلْ َج َّنت
َ ي اَلْ ُم ْؤ ِم ِن

ِاَبَاالْ َمكَا ِرم
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പാഠം അഞ്ച്

ِ َم َو
ِاب الْ ِف ْعل
ِ اض ُع اِ ْع َر

കൃതിയുടെ അന്ത്യത്തിനു മാറ്റം
സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ
വാക്യങ്ങളില്

ചരാന്തപദങ്ങളുടെ അന്ത്യം നാലു പ്രകാരത്തില്
ഉച്ചരിക്കപ്പെടുമെന്നും അവയില് കൃതികളുടെ അന്ത്യത്തിന് നസ്ബു,
ജസ്മു, റഫ്അ് എന്നു മൂന്ന് പ്രകാരത്തില് മാറ്റംവരുമെന്നും മുമ്പ്
പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കൃതികളില് സംഭവിക്കുന്ന ഈ മൂന്നു വക മാറ്റങ്ങള്
ഏതേതു സ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് പറയുന്നു.

1. നസ്ബു്
കൃതി നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുന്നതു നാല് സ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. നസ്ബിന്റെ
ഹറുഫുകള് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ْك
َ
 ا َ ْن لَ ْن اِذًاഎന്ന നാല്
അവ്യയശബ്ദങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു വാക്യത്തിൽ കൃതിക്ക്
മുമ്പ് വന്നാല് അതിന് നസ്ബു് ചെയ്യപ്പെടും.
നീ ജയിക്കുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷകരമാണ് ن ا َ ْن ت َ ْن َج َح
ِ س
ُّ ُ َأَ ْن – ي
അലസന് ഉയര്ച്ച പ്രാപിക്കുകയില്ല.

َِس َلن
ْ سو َد الْك
ُ َلَ ْن – لَ ْن ي
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اِذًا – اِذًا تَبْلُ َغ الْ َم ْج َد

എന്നാല് നീ മേന്മ പ്രാപിക്കും.

)(ഞാന് പരിശ്രമിക്കും എന്നു പറഞ്ഞവന�ോട് ഉത്തരമായി
كْ اَت َ َعلَّ َم
ت َ
َ
كْ ِ -جئْ ُ

പഠിക്കുന്നതിനായി ഞാന് വന്നു.

അഭ്യാസം
’്താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളില് ഫതഹ് (അകാരം) ക�ൊണ്ടും ‘നൂന
ല�ോപിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടും നസ്ബു ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൃതികളെ വേര്തി
രിച്ച് പറയുക.
أُرِي ُد ا َ ْن أُ ْح ِ
ح
الس َبا َحةَ .اِ ْح َفظَا الْ ِعلْ َم َ ْ
ك تَفُوزَا بِال َّن َجا ِ
س َن ِّ

ك ت َ ْح ِ
ف شَ ْيخُو َخ ِت ُك ْم
صلُوا َع َ
ف شَ با ِب ُك ْم َ ْ
ل ال َّرا َح ِة ِ
اِت ْ َع ُبوا ِ

ف ا َ ْع َملِ ِه
لَ ْن يَ ْن َد َم َم ْن ت َ َعل ََّق بِال ِْح ْك َم ِة ِ

َل يَ ُجو ُز لِ ْ ِ
ي الْ َه َوا ِء
س ِ
ف َم ْج َر َ
لن َ
ْسانِ ا َ ْن يَ ْجلِ َ

ِالص ْومِ
َصو ُموا ِ
ف ْالَيَّامِ ال َْمْ ُمو ِر ِفي َها ب َّ
ِب ا َ ْن ت ُ
يَج ُ

اِ َذ ْن يَ ِ
ص َّح بَ َدن َ
ُك (تجيب بذلك من قال :ساعتاد التتبكري ايل النوم)

صهُ (تجيب بذلك من قال :يقرأ يف الضوء الضعيف)
اِ َذ ْن يَضْ ُع َف بَ َ َ
لَ ْن يُ ِ
شا َر
يب خ ْ ً
ص َ
اش ْالَ ْ َ
َيا َم ْن يُ َع ِ ُ

يَأْ ُم ُرو َن بِالْخ ْ ِ
ُس ُه ْم
س ْوا اَنْف َ
َي دُو َن ا َ ْن يَ ْن َ

്2. ജസ്മ
കൃതി പതിനാറ് സ്ഥാനങ്ങളില് ജസ്മ് ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു വാക്യ
്ത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങളില് ഏതെങ്കിലുമ�ൊന്ന് കൃതിക്ക
മുമ്പ് വന്നാല് അത് ജസ്മ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.
لَ ْم لَـ َـا َل ُم

ْالَ ْم ـ ِر َل

ال َّنا ِه َي ِة اِ ْن اِ ْذ َما َم ْن َما َم ْه َم َمتَــى

ي
أَيَّا َن أَيْ َن َم أَ َّ
ن َح ْيث َُم كَ ْيف ََم أَ ُّ
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ഈ പദങ്ങള് രണ്ടു ഗണങ്ങളാണ്. ‘ലം’, ‘ലമ്മാ’, ‘ലാമുല്അംറ് ’,
‘ലന്നാഹിയ’ എന്ന നാല് അവ്യയങ്ങള് ചേര്ന്നുള്ള ഒരു ഗണം ഒരു
കൃതിയെ ജസ്മു ചെയ്യുന്നതാണ്.
ب أَ َح ٌد
ْ  لَ ْم يَ ْذ َه- لَ ْم

യാത�ൊരാളും പ�ോയില്ല.
അവന് വായന പഠിച്ചു.
എന്നാല് അവന് എഴുതുകയില്ല.
ഓര�ോ മനുഷ്യനും അവന്റെ
അതിര്ത്തി പാലിക്കട്ടെ

ب
ْ ُ ت َ َعلَّ َم الْ ِق َرا َء َة َول ََّم يَ ْكت- ل ََّم

ْسانٍ َح ُّد ُه
َ  لِ َيلْ َز ْم ك ُُّل اِن- َل ُم ْالَ ْم ِر

ِ س ِم ْن َر ْح َم ِة
അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ	 ﷲ
ْ َ َل ت َ ْيأ- َل ال َّنا ِه َية
കുറിച്ച് നീ നിരാശപ്പെടരുത്
ശേഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ശബ്ദങ്ങള് ചേര്ന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഗണം
രണ്ട് കൃതികളെ ജസ്മു
 ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഇവയില്  اِ ْذ َما،ْ اِنഎന്ന
രണ്ടെണ്ണം അവ്യയങ്ങളും ശേഷിച്ചവ പാക്ഷികനാമങ്ങളും (ا َْس َم ُء
)الش ِط
ആകുന്നു.
ْ َّ
നീ മടി കാണിക്കുമെങ്കില് നിനക്ക്
നഷ്ടം വരും
പഠിക്കുന്തോറും നീ പുര�ോഗമിക്കും	
ഒരുവന് അന്വേഷിച്ചാല് അവന്
കണ്ടെത്തും

ْس
َ  اِ ْن تَك- اِ ْن
ْ َ ْس ْل تَخ

 اِ ْذ َما تَتَ َعلَّ ْم تَتَ َق َّد ْم- اِ ْذ َما

ُب يَ ِج ْد
ْ  َم ْن يَطْل- َم ْن

ِ َ ف الْ ِك
َ الص َغ ِر يَ ْن َف ْع
ب
ചെറുപ്പത്തില് നീ
ِ ك
ِ  َما تَتَ َعلَّ ْم- َما
ِّ ف
എതെങ്കിലും പഠിച്ചാല് പ്രായമായ അവസ്ഥയില്
നിനക്ക് അത് ഉപകരിക്കും.
നീ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതു എന്തായാലും	
കാലം അതുവെളിപ്പെടുത്തും

 َم ْه َم تُبْ ِط ْن تُظْ ِه ْرهُ ْالَيَّا ُم- َم ْه َم
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َصل ُْح َج َوا ِر ُح َ
صل ُْح قَلْبُ َ
നിന്റെ ഹൃദയം
ك
كت ْ
َمتَى َ -متَى يَ ْ
നന്നാവുമ്പോള് നിന്റെ അവയവങ്ങളും നന്നാവും
ُك ت ُ ْح َم ْد ِ
ريت َ
سِي َرت َ
നിന്റെ അന്തരംഗം
ُك
أَيَّا َن  -اَيَّا َن ت َ ْح ُ
س ْن َ
س َ
നന്നാവുമ്പോള് നിന്റെ ചരിതം സ്തുതിക്കപ്പെടും

ُصا ِد ْف ِر ْزق َ
َك
اَيْ َن َم  -اَيْ َن َم تَتَ َو َّج ْه ت َ

	നീ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും
നിന്റെ ആഹാരം വന്നു കിട്ടും

ص ِ
ب ال َْم ِل يُ ْك َر ْم
َن  -ا َّ
ا َّ
ുപണക്കാരന് എങ്ങോട്ട
ب َ
اح ُ
َن يَ ْذ َه ْ
പ�ോയാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടും
َح ْيث َُم َ -ح ْيث َُم ت َْستَ ِق ْم يُ َق ِّد ْرل َ
هلل نَ َجا ًحا ്നീ നേരെ നില്ക്കുന്നത
َك ا ُ
്എവിടെ ആയാലും അവിടെ നിനക്ക
അല്ലാഹു രക്ഷയ്ക്ക് കഴിവ് നല്കും
كَيْف ََم  -كَيْف ََم تَ ُك ْن يَ ُك ْن قَرِي ُن َ
	നീ എപ്രകാരമായിരിക്കുമ�ോ
ك
അപ്രകാരം നിന്റെ ബന്ധുവും ആയിരിക്കും.
ِيس يَ ْح َ ِ
ْسانٍ يَ ْح َ ِ
وس
ുനേതാവ് ബഹ
َي  -ا ُّ
ا ُّ
َي اِن َ
ت ْم ُه الْ َم ْر ُء ُ
ت ْم ُه ال َّرئ ُ
മാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ആരായാലും അയാളെ
അനുയായിയും ബഹുമാനിക്കും

അഭ്യാസം
1.

ുതാഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളില് സുക്കൂന് (നിസ്വരം) ക�ൊണ്ട് ജസ്മ

ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ശിഥിലാക്ഷരം ല�ോപിപ്പിച്ചും നൂന് ല�ോപിപ്പിച്ചും
നസ്ബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കൃതികളെ വേര്തിരിച്ചു പറയുക.
يـ ِ
ـى
ـض َعـ َ
ـر َة الْ ِم ـ َزا ِ
ح ،اِ ْن تَ ْفتَـ ْـح نَ َوا ِف ـ َذ الْ ُح ْج ـ َر ِة يَتَ َج ـ َّد ْد َه َوا ُء َها ،لَ ـ ْم َ ْ
َل تَتَ َع ـ َّو ْد كَـ ْ َ

الْ َحــا ِد ِ
ـرا َمتَــى
اس ـبُوا َعلَيْ ـ ِه أَ َّ
ن ت َُســا ِفرا ت َ
ـر لَيْلَ ٍة َمــا ت َ ْف َعلُــوا تُ َح َ
ُصا ِدفــا َخـ ْ ً
ث َغـ ْ ُ
ف ال ُّدنْيَــا
تُتْ ِقــنِ الْ َع َمـ َـل تَبْلُ ـغِ ْالَ َم َل أَيْ َنـ َـا تَكُونُــوا يُ ْد ِركْ ُك ـ ُم الْ َم ْوتُ َمــا ت َ ْف َعلْ ـ ُه ِ
ف ْال ِخ َر ِة لِيُ ْن ِفـ ْـق ذُو َس ـ َع ٍة ِم ـ ْن َس ـ َع ِت ِه َم ْن يَ ْع َمـ ْـل ُســو ًءا يُ ْج ـ َز ِب ـ ِه َم ْهـ َـا تَأْ ُم ـ ْر
ت َُل ِق ـ ِه ِ
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بِالْ َخـ ْ ِ
ص ـ ْد َر َ
ـر ْح لَـ َ
ك َل تَ ْكتُ ُمــوا
ـك َ
ـر أَ ْمتَ ِث ْل كَيْ َفـ َـا تَكُونَــوا يَ ُك ـ ْن قُ َرنَا ُؤكُ ْم أَلَ ـ ْم نَـ ْ َ
هلل َربَّ ـهُ.
السـ َـا ِء آيَ ًة َولْيَتَّــقِ ا َ
الشَّ ـ َها َد َة اِ ْن نَشَ ـأْ نُ َن ـ ِّز ْل َعلَيْ ِه ـ ْم ِم ـ َن َّ

്3. റഫ്അ
വാക്യത്തില് ഒരു കൃതി നാലു സ്ഥാനങ്ങളില് നസു്ബു ചെയ്യപ്പെടുക
ുയും പതിനാറ് സ്ഥാനങ്ങളില് ജസ്മ
് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന
ുനാം കണ്ടു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇരുപതു സ്ഥാനങ്ങളില�ൊഴികെ അത
മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളില് റഫുഅ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.
هلل َع ْن ُك ْم
يُ َخف ُِّف ا ُ

അല്ലാഹു നിങ്ങള്ക്ക് ലഘുപ്പെടുത്തിത്തരുന്നു.

ْب
ت َ َنالُو َن ال ِ َّ

നിങ്ങള് നന്മ സമ്പാദിക്കുന്നു.

അഭ്യാസം
 ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃതികളെرفع  (ഉകാരം) ക�ൊണ്ടുംضَ َّمة ‘നൂന്’ ക�ൊണ്ടും
പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുക:
َصلُـ ُـح ال َّر ِع َّيـ ُة َ -وبِالْ َعـ ْد ِل ت َْسـتَ ِقي ُم ال َ ِ
ْبيَّـ ُة  -يَ ْعلَ ُمــو َن َمــا ت َ ْف َعلُــو َن ِ -في ِهـ َـا َع ْي َنــانِ
بِال َّرا ِعــي ت ْ

َائِـ ِ
ـوب َغـ ْـر ِ
ل نق ِ
ب
ِك َو َل ت َ ْنظُ ِري ـ َن اِ َ
ت َ ْج ِريَــانِ  -ت ُ ْب ِ ِ
هلل ال ِّربَــا َويُ ـ ْر ِ
ي َحـ ُـق ا ُ
ـك ْ َ -
صي ـ َن ُع ُيـ َ

الص َدقَـ ِ
ـى
ـب َمــا ٍل الْ َجا ِهـ ُـل يَ ْعتَ ِم ـ ُد َعـ َ
َّ
ـب ِعلْــمٍ َوطَالِـ ُ
ـات َ -م ْن ُهو َمــانِ َل يَشْ ـ َب َعانِ  :طَالِـ ُ

ـى ا َ َد ِب ـ ِه.
َس ـ ِب ِه َ -والْ َعا ِقـ ُـل يُ َع ـ ِّو ُل َعـ َ
ن َ
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പാഠം ആറ്

ِ َم َو
ِ ْ اب
ال ْس ِم
ِ اض ُع اِ ْع َر

നാമത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന്
മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങള്
വാക്യങ്ങളില് ഉള്പ്പെട്ടുവരുന്ന ചരാന്ത ശബ്ദങ്ങളില് കൃതികളുടെ

അന്ത്യത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു
കഴിഞ്ഞു. ഇനി അപ്രകാരം നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിന് മാറ്റം സംഭവി
ക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വാക്യങ്ങളില്
ചേര്ന്നു വരുന്ന നാമങ്ങള്ക്ക് ആറ് സ്ഥാനങ്ങളില് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെ
ടുകയും പതിന�ൊന്ന് സ്ഥാനങ്ങളില് നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുകയും രണ്ട്
സ്ഥാനങ്ങളില് ജര്റു ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇവയില് റഫ്ഇന്റെ
സ്ഥാനങ്ങളെപറ്റി ആദ്യമായി പറയാം.

1. റഫ്അ്

കര്ത്താ • فا ِع ُل
മഹ്മൂ
 ദ് എന്നൊരാള് ഒരു മരത്തിന്റെ കവരം മുറിക്കുന്നത് നാം കാ
ണുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ആ സംഭവത്തെപ്പറ്റി നാം മറ്റൊരാളെ
അറിയിക്കുമ്പോള് ُص َن
 ദ് കവരം മുറിച്ചു) എന്നു
ْ ( قَطَ َع َم ْح ُمو ٌد الْغമഹ്മൂ
നാം അയാള�ോട് പറയുന്നു . ഈ വാക്യത്തില് സംഭവം ഇന്നതെന്നു
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കാണിക്കുന്നതിന് വന്നിരിക്കുന്ന  قَطَ َعഎന്ന കൃതിക്ക് പിന്നിലിരിക്കു
ന്ന  َم ْح ُمو ٌدഎന്ന പദത്തിന്  فَا ِع ُلഎന്നു പറയുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ
മഹ്മൂദ് കവരം മുറിച്ചപ്പോള് അത് എന്തവസ്ഥയിലായി എന്ന് അറി
യിക്കുന്നതിന്, ُص ُن
ْ ( اِنْ َقطَ َع الْغകവരം മുറിഞ്ഞു) എന്ന് അതിനെ നമുക്ക്
ഒരു വാക്യമായി പറയാം. ഈ വാക്യത്തില് ഒരവസ്ഥയെക്കുറിക്കുന്ന
 اِنْ َقطَ َعഎന്ന കൃതിക്കു ശേഷം ആരാണ് അഥവാ എന്തൊന്നാണ് ആ
അവസ്ഥയിലായത് എന്നു കാണിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്ന ُص ُن
ْ  الْغഎന്ന പദവും  فاعلആകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യത്തില്
 فاعلആയി വരുന്ന നാമത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്ചു.
ബുദ്ധിമാന് ജ്ഞാനം അന്വേഷിക്കുന്നു.
അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു.

َ َح ِف
اب
َ َظ ُم َح َّم ٌد الْ ِكت

ُب الْ َعا ِق ُل الْ ِعلْ َم
ُ يَطْل
ِ ْ هلل
ْسا َن
ُ َخل ََق ا
َ الن

നബിമാർ ജനങ്ങൾക്കു നേർവഴി കാണിച്ചു	 اس
َ أَ ْرشَ َد ْالَنْ ِب َيا ُء ال َّن
ജനങ്ങൾ ചതിയനെ ദ്വേഷിക്കുന്നു

اس الْخَائِ َن
ُ يُبْ ِغ
ُ ض ال َّن

പ്രതികര്ത്തൃകം • ب الْفَا ِع ُل
ُ ِنَائ

ഒരു സംഭവം നടന്നതിനേയ�ോ നടക്കുന്നയിനേയ�ോ പറ്റി പറയുമ്പോൾ
അത് നടത്തിയത�ോ നടത്തുന്നത�ോ ആരാണെന്നു പ്രത്യേകം എടുത്തു
പറയാതെതന്നെ അത് ഒരു പൂര്ണവാക്യത്തില് വിവരിക്കാവുന്നയാ
ണ്. ُص ُن
ْ ( ق ُِط َع الْغകവരം മുറിക്കപ്പെട്ടു) َب الْ ِعلْ ُم
ُ ( يُطْلജ്ഞാനം അന്വേഷി
ക്കപ്പെടുന്നു) എന്നീ വാക്യങ്ങള് അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇങ്ങനെ
ഒരു വാക്യത്തില് കര്ത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അതിനു പകരമായി
വരുന്ന നാമത്തിന് ِب الْفَا ِعل
ُ ِ نَائഅല്ലെങ്കില് പ്രതികര്ത്തൃകം എന്നു
പറയുന്നു. ِب الْفَا ِعل
ُ ِ نَائആയി വരുന്ന പദത്തിന് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടും.
വാക്യത്തിൽ പ്രതികര്ത്തൃകത്തിന് മുമ്പ് വരുന്ന കൃതിക്ക് രൂപ
ത്തില് വ്യത്യാസം സംഭവിച്ചിരിക്കും. അത് ഭൂതകാലക്രിയ ആയി
രുന്നാൽ അതിന് ആദിയില് ഉകാരവും അതില് അവസാനത്തേ
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തിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അക്ഷരത്തിന് ഇകാരവും ഭാവികാലക്രിയ
ആയിരുന്നാല് ആദ്യാക്ഷരത്തിന് ഉകാരവും അവസാനത്തേതിന്
മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അക്ഷരത്തിന് അകാരവും ആയിരിക്കും.
َ ُح ِف
اب
പുസ്തകം പഠിക്കപ്പെട്ടു
ُ َظ الْ ِكت
മനുഷ്യന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു
ഭക്ഷ്യം ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു
ജനങ്ങള്ക്ക് നേര്വഴി കാണിക്കപ്പെട്ടു
ചതിയന് ദ്വേഷിക്കപ്പെടുന്നു.

ِ ْ ُخلِ َق
ْسا ُن
َ الن
أُ ِك َل الطَّ َعا ُم

ِ ا ُ ْر
اس
ُ ش َد ال َّن
َض الْخَائِ ُن
ُ يُ ْبغ

ب
ُ َ اَلْ ُم ْبتَ َدأُ َوالْ َخ

ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും
വാക്യങ്ങള് രണ്ടു പ്രകാരമാണ്. കര്ത്താവിനെപ്പറ്റിയും പ്രതികർ
തൃകത്തെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞിടത്ത് ഉദാഹരിച്ചു കാണിച്ചതുപ�ോലെ
കൃതിയും നാമവും ചേര്ന്നുവരുന്ന വാക്യങ്ങള് അവയില് ഒന്ന്. പിന്നെ
രണ്ടു നാമങ്ങള് മാത്രം ചേര്ന്നു വരുന്നവ മറ്റൊന്ന്. ( اَلْ َمطَ ُر َغزِي ٌرമഴ
ധാരാളമാകുന്നു.) എന്നവാക്യം ഇതിന് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം.
ഈ വാക്യം  اَلْ َمطَ ُرഎന്ന നാമം ക�ൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്
ആരംഭകം എന്ന അര്ത്ഥത്തില് അവിടെ അതിന് ْ ُمبْتَ َدأഎന്നും
മഴയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം അറിയിക്കുന്നത് എന്ന അര്ത്ഥത്തില് َغزِي ٌر
എന്ന നാമത്തിന് َب
ُ َ  خഎന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മറ്റൊരു പ്രകാരത്തില്
പറഞ്ഞാല് യാത�ൊന്നിനെപ്പറ്റി പറയുവാന് തുടങ്ങുന്നുവ�ോ അതിന്
ْ ُمبْتَ َدأഎന്നും ْ ُمبْتَ َدأനെപ്പറ്റി എന്തു പറയുന്നുവ�ോ അതിന് َب
ُ َ  خഎന്നും
പേരാകുന്നു. മലയാളത്തില് നമുക്കിവിടെ അവയ്ക്ക് ആഖ്യ എന്നും
ആഖ്യാതം എന്നും യഥാക്രമം പേരു ക�ൊടുക്കാം. ഈ രണ്ടു സ്ഥാന
ങ്ങളിലും നാമത്തിന് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടും.
അറിവ് പ്രയ�ോജനമുള്ളതാണ്
പരിശ്രമശീലം സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു

الْ ِعلْ ُم نَا ِف ٌع

ِْ
ال ْج ِت َها ُد َم ْح ُمو ٌد
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الشَّ َج ُر مور ٌِق

വൃക്ഷം ഇലപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു

അന്തരീക്ഷം സമശീത�ോഷ്ണസ്ഥിതിയുള്ളതാണ് الْج ُّو ُم ْعتَ ِد ٌل

‘കാന’യുടെ നാമം • س ُم كَا َن
ْ ِا

َب
ُ َ  خ,ْ ُم ْبتَ َدأഎന്നിവ റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാല്
ْ ُم ْبتَ َدأഉം َب
ُ َ  خഉം ക�ൊണ്ടുള്ള വാക്യത്തില്  كَا َنഎന്ന കൃതി ചേര്ന്ന്
വന്നിട്ട് ْ ُم ْبتَ َدأന് റഫ്അ് ചെയ്യുകയും َب
ُ َ  خന് നസ്ബു ചെയ്യുകയും
ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ْ ُم ْبتَ َدأന് ( اِ ْس ُم كَا َنകാനയുടെ
നാമം) എന്നും നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുന്ന َب
ُ َ  خന് َب كَا َن
ُ َ ( خകാനയുടെ
ആഖ്യാതം) എന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
 كَا َن الْ َمطَ ُر َغزِي ًرا، كَا َن الشَّ َج ُر ُمو ِرقًا، كَا َن الْ َج ُّو ُم ْعتَ ِد ًلഎന്നീ വാക്യങ്ങള്
ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
ചുവടെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള പദങ്ങള്  كَا َنപ�ോലെയുള്ളവയാകുന്നു.
َ َما ز ََال َما بَر َِح َما اَنْف
َك

َس بَات
ْ صا َر ا
َ
َ َصبَ َح ا َضْ َحى ظ ََّل ا َ ْم
س
َ َْما فَ ِت َئ َما دَا َم لَي

മഴ ധാരാളമായിത്തീര്ന്നു.
വൃക്ഷം പ്രഭാതത്തില് ഇലപിടിച്ചതായി.
ആകാശം സമശീത�ോഷ്ണാവസ്ഥയില്
തന്നെ ഇരുന്നു

صا َر الْ َمطَ ُر َغزِي ًرا
َ

َص َب َح الشَّ َج ُر ُمو ِرقًا
ْ ا

َما ز ََال الْ َج ُّو ُم ْعتَ ِد ًل

‘ഇന്ന’യുടെ ആഖ്യാതം • ب اِ َّن
ُ َ َخ

മുബ്ത്തദഅയിലും ഖബറിലും  كَا َنചേര്ന്നു വരുന്നതുപ�ോലെ اِ َّنഎന്ന
അവ്യയപദവും ചേര്ന്നുവരും. അപ്പോള് അവയ്ക്ക് യഥാക്രമം اِ ْس ُم اِ َّن
(ഇന്നയുടെ നാമം) എന്നും َب اِ َّن
ُ َ ( خഇന്നയുടെ ആഖ്യാതം) എന്നും പേര്
പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇന്നയുടെ നാമത്തിന് നസ്ബും ഇന്നയുടെ
ആഖ്യാതത്തിന് റഫ്ഉം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
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 اِ َّن الْ َمطَ َر َغزِي ٌر، اِ َّن الشَّ َج َر ُمور ٌِق، اِ َّن الْ َج َّو ُم ْعتَ ِد ٌلഎന്നീ വാക്യങ്ങള്
ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു.
താഴെ പറയുന്ന പദങ്ങള്  اِ َّنപ�ോലെയുള്ളവയാണ്.
ت لَ َع َّل َل
َ ْا َ َّن كَأَ َّن لَ ِك َّن لَي
വൃക്ഷം ഇലപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന്	

اِ َّن الشَّ َج َر ُمور ٌِق

എന്നാല് മഴ ധാരാളമാണ്

لَ ِك َّن الْ َمطَ َر َغزِي ٌر

വൃക്ഷം ഇലപിടിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നാലത്തെ	 كَأَ َّن الشَّ َج َر ُمور ٌِق
പ�ോലെ
ആകാശം സമശീത�ോഷ്ണസ്ഥിതിയിലായിരുന്നുവെങ്കില�ോ

ت الْ َج َّو ُم ْعتَ ِد ٌل
َ لَ ْي

2. നസ്ബു
ആറ് സ്ഥാനങ്ങളില് നാമം റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് നാം കണ്ടു
വല്ലോ. അതു നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക്
അറിയുവാനുള്ളത്.

ُ اَلْ َم ْف ُع
പ്രതിഗ്രഹവാചി • ول ِب ِه
ഒരു പ്രവര്ത്തകനെ കൂടാതെ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുകയില്ലെന്നുള്ളതു
നാം സ്വതേ അറിയാവുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃ
ത്തികള് ചിലപ്പോള് മറ്റൊരു വസ്തുവില് ചെന്ന് ഫലിക്കുന്നവയായി
രിക്കും. പ്രവൃത്തി യാത�ൊന്നില് അല്ലെങ്കില് യാത�ൊരാളില് നിന്ന്
സംഭവിക്കുന്നുവ�ോ ആയതിന് അല്ലെങ്കില് ആ ആളിന് കര്ത്താവ്
എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പദത്തിന് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടു
മെന്നും മുമ്പ് പറഞ്ഞു. കര്ത്താവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി യാത�ൊന്നില്
അല്ലെങ്കില് യാത�ൊരാളില് ചെന്ന് ഫലിക്കുന്നുവ�ോ ആയതിനെ
ُ  َم ْف ُعഎന്നു പറയുന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക്
അല്ലെങ്കില് ആ ആളിനെ ول ِب ِه
പ്രതിഗ്രഹവാചി എന്നു വിളിക്കാം. ഇപ്രകാരം വാക്യത്തില് പ്ര
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തിഗ്രഹവാചിയായി വരുന്ന പദത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഉദാഹരണമായി, ُص َن
ْ ( قَطَ َع َم ْح ُمو ٌد الْغമഹമൂദ് കവരം മുറിച്ചു) എന്ന
വാക്യം എടുക്കാം. ഇതില് മുറിക്കല് ആകുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്
മഹമൂദാണ്. അതുക�ൊണ്ട് മഹമൂദ് ഇവിടെ കര്ത്താവാണെന്ന് സ്പ
ഷ്ടമാണല്ലോ. കര്ത്താവ് ചെയ്ത മുറിക്കല് ആകുന്ന പ്രവൃത്തി ചെന്നു
ُ َم ْف ُع
ഫലിക്കുന്നത് കവരത്തിലുമാണ്. അതിനാല് കവരം ഇവിടെ ول
 ِب ِهആയിരിക്കുന്നു.
മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്ചു.
ബുദ്ധിമാന് വിദ്യ അന്വേഷിക്കുന്നു.
അല്ലാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു.
ചെന്നായ ആട്ടിനെ തിന്നുന്നു.
നബിമാര് ജനങ്ങളെ നേര്വഴിയിലാക്കി.

ُ الْ َم ْف ُع
കേവലവാചി • ول الْ ُمطَل َُق

َ َح ِف
اب
َ َظ ُم َح َّم ٌد الْ ِكت

ُب الْ َعا ِق ُل الْ ِعلْ َم
ُ يَطْل
ِ ْ هلل
ْسا َن
ُ َخل ََق ا
َ الن

ب الْ َغ َن َم
ُ ْيَأْك ُُل ال ِّذئ

اس
َ ا َ ْرشَ َد ْالَنْ ِبيَا ُء ال َّن

ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിച്ചതായി പറയുന്ന അവസരങ്ങളില് ചിലപ്പോള്
അതു അപ്രകാരം സംഭവിച്ചതുതന്നെ എന്ന് ഉറപ്പായി ത�ോന്നുന്നതി
നുവേണ്ടി ആ സംഭവത്തെ കുറിക്കുന്ന കൃതിക്കു ശേഷം അതിനെ
ബലപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില് ഒരു ക്രിയാനാമം കൂടി പറഞ്ഞുകാണാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ِّص قَتْ ًل
َّ ِس الل
ُ ( قَتَ َل الْ َحارകാവല്ക്കാരന് കള്ളനെ
ഒരു ക�ൊല ക�ൊന്നു) എന്ന വാക്യം പരിശ�ോധിക്കുക. കാവല്ക്കാ
രന് കള്ളനെ ക�ൊന്നു എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാല് കാവല്ക്കാരന്റെ
പ്രവൃത്തിയെപ്പറ്റി അങ്ങനെ ഒന്നു പെരുക്കി പറഞ്ഞതാണെന്നും
കള്ളന് ചത്തുപ�ോകുമെന്ന് ത�ോന്നിപ്പോകത്തക്കവിധം കാവല്ക്കാ
രന് കള്ളനെ കഠിനമായി പ്രഹരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും
കേട്ടുനില്ക്കുന്നയാള്ക്ക് ത�ോന്നാന് വകയുണ്ട്. എന്നാല് ഒരു ക�ൊല
ക�ൊന്നു എന്നു പറഞ്ഞാല് കാവല്ക്കാരന് കള്ളനെ ക�ൊന്നതുതന്നെ
എന്നയാള്ക്ക് ഉറപ്പു വരുന്നു. അങ്ങനെ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് ഈ
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ُ  َم ْف ُعഅല്ലെങ്കില്
വാക്യത്തില് വന്നിരിക്കുന്ന  قَتْ ًلഎന്ന നാമം ول الْ ُمطلق
കേവലവാചി ആകുന്നു. വാക്യത്തില് ഇങ്ങനെ കേവലവാചിയായി
വരുന്ന നാമത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ُ  َم ْف ُعആയി വരുന്ന നാമം പ്രായേണ കൃതിയില് നിന്നും
ول الْ ُمطلق
ലഭിക്കുന്ന ക്രിയാനാമമ�ോ അതിന്റെ പര്യായമ�ോ ആയിരിക്കുമെന്നു
ള്ളതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇവിടെ അതിന് കേവലവാചി എന്നു
പേര് ക�ൊടുത്തത്.
ً اب ِح ْف
َ َح ِف
മുഹമ്മദ് പുസ്തകം ഒരു പഠിത്തം പഠിച്ചു ظ
َ َظ ُم َح َّم ٌد الْ ِكت
നബിമാര് ജനങ്ങളെ ഒരു നേര്വഴി
യിലാക്കൽ ആക്കി

اس اِ ْرشَ ادًا
َ ارش َد ْالَنْ ِب َيا ُء ال َّن

ِ َي
ബുദ്ധിമാന് സ്തുത്യമായ നടത്തം നടക്കുന്നു يا َح ِميدًا
ً ْ ري الْ َعا ِق ُل َس
ُ س

ُ اَلْ َم ْف ُع
കാരണവാചി • ول ِلَ ْجلِ ِه

പ്രവൃത്തികള് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കാരണംക�ൊണ്ടാ
യിരിക്കും. ( َوق ََف الْ ُج ْن ُدസൈന്യം നിന്നു) എന്നു ഒരാള് പറയുന്നത്
നാം കേട്ടുവെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോള് എന്തിനു വേണ്ടി അഥവാ എന്തു
കാരണത്താലാണ് സൈന്യം നിന്നത് എന്നറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു
ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. എന്നാല് َوق ََق الْ ُج ْن ُد
ِ( اِ ْج َل ًل لِ ْلَ ِمريഭരണാധികാരിയ�ോടുള്ള ബഹുമാനം ക�ൊണ്ട്സൈന്യം
നിന്നു.) എന്നു പറഞ്ഞു കേള്ക്കുമ്പോള് നമുക്കുണ്ടായ ആ ആഗ്രഹം
ശമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതി കുറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തിനു വേണ്ടി
ഉണ്ടായെന്നോ എന്തു കാരണത്താല് ഉണ്ടായെന്നോ കാണിക്കുന്ന
ُ  َم ْف ُعഎന്നു പറയുന്നു.
തിന് വാക്യത്തില് വരുന്ന നാമത്തിന് ول ِلَ ْجلِ ِه
ഇതിനെ നമുക്ക് കാരണവാചി എന്നു വിളിക്കാവുന്നതാണ്. കാരണ
വാചിയായി വരുന്ന നാമത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
َ َح ِف
അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതി
ِف التَّ َقدُّم
ِ اب َر ْغبَ ًة
َ َظ ُم َح َّمدًا الْ ِكت
നുള്ള ആഹ്രഹം ക�ൊണ്ട് മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്ചു.
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ِ اس طَلَبًا لِ َم ْرضَ ا ِة ا
അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി സമ്പാദിക്കു هلل
ُ َح َّج ال َّن
ന്നതിന് വേണ്ടി ജനങ്ങള് ഹജ്ജ് ചെയ്തു.
ആഗതന�ോടുള്ള ബഹുമാനം
ക�ൊണ്ട് പട്ടണം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു.

ُِزيِّ َن ِة الْ َم ِدي َن ُة اِكْ َرا ًما لِلْقَا ِدم

ُ الْ َم ْف ُع
ഗര്ഭവാചി • ول ِفي ِه

സ്ഥലത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും പരിധിക്കുള്ളിലാണ് പ്രവൃത്തി
കള�ൊക്കെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്വതേ അറിയാവുന്ന ഒരു
َ ( َح ِفമുഹമ്മദ് രാവിലെ പുസ്തകം
കാര്യമാണ്. ص َبا ًحا
َ اب
َ َظ ُم َح َّم ٌد الْ ِكت
പഠിച്ചു.) എന്നു പറഞ്ഞു കേള്ക്കുമ്പോള് മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്ച
സമയം അല്ലെങ്കില് കാലം ഇന്നതാണെന്ന് രാവിലെ എന്ന ശബ്ദം
َ َح ِف
ക�ൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയുവാന് കഴിയുന്നു. അതുപ�ോലെതന്നെ ظ
ِاب أَ َما َم الْ ُم َعلِّم
َ َ( ُم َح َّم ٌد الْ ِكتമുഹമ്മദ് അദ്ധ്യാപകന്റെ മുമ്പില് വച്ച് പുസ്തകം
പഠിച്ചു) എന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടാല്, മുമ്പില് എന്ന ശബ്ദം ക�ൊണ്ട്
മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്ചത് ഇന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണെന്നും നമുക്ക്
മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു കൃതി കുറിക്കുന്ന സംഭവത്തെ സംബ
ന്ധിച്ച സമയത്തെയും സ്ഥലത്തെയും കാണിക്കുന്നതിന് വാക്യത്തി
ٌ  َم ْف ُعഎന്നു പറയുന്നു. അതിന് നമുക്ക്
ല് വരുന്ന നാമത്തിന് ول ِفي ِه
ഇവിടെ ഗര്ഭവാചി എന്നു പേർ പറയാം. ഗര്ഭവാചിയായി വരുന്ന
നാമത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ഗര്ഭവാചിയായ നാമം, സ്ഥലം, കാലം എന്നിവകളെ അപേക്ഷിച്ച്
രണ്ടു പ്രകാരത്തിലിരിക്കുന്നു എന്ന് മേല് കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങ
ള്കൊണ്ട് കാണാവുന്നതാണ്. ഇവയില് കാലത്തെ കുറിക്കുന്ന ഗര്ഭ
വാചിയായ നാമത്തിന് ٍ( ظَ ْر ُف َز َمانകാലവാചി) എന്നും സ്ഥലത്തെ
കുറിക്കന്ന നാമത്തിന് ٍ( ظَ ْر ُف َمكَانസ്ഥലവാചി) എന്നും പ്രത്യേകം
പേരുകള് പറയപ്പെടുന്നു.
താഴെ പറയുന്ന നാമങ്ങള് ص َبا ًحا
َ എന്നതുപ�ോലെ ഉപയ�ോഗി
ക്കപ്പെടുന്നവയാണ്.
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،ِحي ًنا

،أَبَ ًد ا

،َس ـ َم ًرا

،ًضَ ْح َو ة

،َغ ًد ا

،ًبُ ْك َرة

، لَيْلَ ًة

،يَ ْو ًما

، سا ًء
َ َم

 شَ ْه ًرا،ً َس َنة،ً ُم َّدة،ً َسا َعة،ً لَ ْحظَة،َوقْتًا

 أَ َما ًماപ�ോലെ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ:

، َم َع

ِ
،  ِع ْن َد، شـ َـا ًل
، َيِي َنا، ت
َ  ت َ ْح،  فَ ْو َق،  َو َرا َء،  َخل َْف، قُ َد ا َم
يل
ً  ِم، فَ ْر َسخًا، بَرِيدًا، تِلْقَا َء، ِحذَا َء،اِزَا َء

ഞാന് അലക്സാണ്ഡ്രിയായില്
ഒരു മാസം താമസിച്ചു.
വിളക്കുകള് രാത്രികത്തിക്കപ്പെടുന്നു.

ِ ْ ْت ب
ِال ْس َك ْن َد ِريَ ِة شَ ْه ًرا
ُ َم َكث

ِيح لَيْ ًل
َ تُوقَ ُد الْ َم
ُ صاب

അയാള് അയാളുടെ സ്നേഹിത
ص ِدي ِق ِه لَ ْحظَ ًة
َ َس َم َع
َ َجل
ന�ോട�ൊന്നിച്ച് അല്പസമയം ഇരുന്നു.
ِ َس
പൂച്ച തീന്മേശയുടെ താഴെ ഇരുന്നു ت ال َْمئِ َد ِة
َ ت الْ ِه َّر ُة ت َ ْح
َ َجل
വാതിലിനു പിറകിലായി നായ്
കിടന്നുറങ്ങി.

اب
ِ ْب َخل َْف الْ َب
ُ نَا َم الْ َكل

കള്ളന് മതിലിനു മുകളില്ക്കൂടി ചാടുന്നു السو ِر
ُّ ب الل
ُّ ِّص فَ ْو َق
ُ يَ ِث

ُ اَلْ َم ْف ُع
സഹവാചി • ول َم َع ُه

ِل الْ َمكَان
َ ِْت ا
ُ صل
َ ستُ َوالْ َجبَ َل َحتَّى َو
ْ ِ (ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയതുവരെ
ഞാന് മലയ�ോടുകൂടി നടന്നു) എന്ന് ഒരാള് നമ്മോട് പറഞ്ഞുവെ
ന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോള്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാക്യംക�ൊണ്ട് നാം
മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് അയാള് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താന് ഉദ്ദിഷ്ടസ്ഥ
ലത്ത് എത്തിയതുവരെ മലയുടെ അടുത്തുകൂടി നടന്നുപ�ോയി എന്ന
സംഗതിയാണ്. അപ്രകാരംതന്നെ നമുക്ക് ചെന്നെത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥ
ലത്തേക്കുള്ള വഴിയെപ്പറ്റി ച�ോദിച്ചതിന് ഒരാള് اِ ْذ َهبُوا َوالشَّ ا ِر َع الْ َج ِدي َد
(നിങ്ങള് പുതിയ തെരുവ�ോടുകൂടി പ�ോകുവിന്) എന്നു പറഞ്ഞാല്
ആ വാക്യംക�ൊണ്ടും ഇതേപ്രകാരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയമാണ്
ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പ�ോക്ക് പുതിയ തെരുവ്
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വിട്ട് അകന്നുപ�ോകാതെ അത് അതില്ക്കൂടി ആയിരിക്കണമെന്നാ
ണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതുക�ൊണ്ട് അയാള് നമ്മെ ധരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലെ  َجبَ ُلഎന്ന പദവും
ُ  َم ْف ُعഎന്നു പറയുന്നു.
രണ്ടാമത്തേതിലെ  شَ ا ِر ُعഎന്ന പദവും ول َم َع ُه
ഇതിന് നമുക്ക് സഹവാചി എന്നു പറയാം. സഹവാചിയായി വരുന്ന
നാമത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഈ നാമത്തിനു മുമ്പ് ‘കൂടെ’
എന്നര്ത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു  َوا ُوവന്നിരിക്കും. ഇതിന് َوا ُو الْ َم ِعيَة
എന്നു പറയുന്നു.
ഭരണാധികാരി സൈന്യവുമായി
—സൈന്യത്തോടുകൂടി— വന്നു.

ري َوالْ ُج ْن َد
ُ َسا َر ْالَ ِم

മുഹമ്മദ് വിളക്കോടുകൂടി പഠിച്ചു	

َ َح ِف
اح
ْ ظ ُم َح َّم ٌد َوالْ ِم
َ َصب

സൂര്യാസ്തമയത്തോടുകൂടി
സഈദ് വന്നു

ِ وب الشَّ ْم
س
َ ض
َ ص ِعي ٌد َو ُغ ُر
َ َ َح

അവന�ോടുകൂടി ഞാന് ഹാജരായി.

ضتُ َواِيَّا ُه
ْ َ َح

നാമം നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് മേല് ചെയ്ത
ٌ  َم ْف ُعഅല്ലെങ്കില് കര്മ്മമായി
പ്രതിപാദനങ്ങള്കൊണ്ട് അത് ول
വരുന്നത് അഞ്ചു സ്ഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് കാണാം. ഇവ ഓര�ോന്നി
നും വാക്യത്തില് കൃതിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കി പ്രതി
ഗ്രഹവാചി, കേവലവാചി, കാരണവാചി, ഗര്ഭവാചി, സഹവാചി
എന്നിങ്ങനെ മലയാളത്തില് പേരു ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ستَثْ َنى ِباِ َّل
ْ اَلْ ُم

ഇല്ലാക�ൊണ്ട് ഒഴിച്ച് പറയപ്പെടുന്നത്
ഒരു സംഘം വിദ്യാര്ത്ഥികള് പള്ളിക്കൂടത്തില് നിന്നും ഇറങ്ങി
പ്പോകുന്നതു കണ്ടിട്ട് ഒരാള്, ( َخ َر َج التَّ َل ِمي ُذ ِم َن الْ َم ْد َر َس ِةവിദ്യാര്ത്ഥികള്
പള്ളിക്കൂടത്തില്നിന്നും പുറത്തുപ�ോയി) എന്നു പറയുന്നുവെന്ന് വി
ചാരിക്കുക. വിദ്യാര്ത്ഥികള് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്നും പ�ോയി
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എന്നു ധരിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് അയാള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ
അതു ശരിതന്നെ. എന്നാല് ഒന്നോ അതിലധികമ�ോ വിദ്യാര്ത്ഥികള്
പ�ോകാതെ അവിടെ ശേഷിക്കുന്നുവെങ്കില് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർ
ത്തുന്നതുക�ൊണ്ട് മതിയാവുകയില്ല. അതിന് َخ َر َج التَّ َل ِمي ُذ ِم َن الْ َم ْد َر َس ِة
( اِ َّل ُم َح َّمدًاമുഹമ്മദ�ൊഴികെ വിദ്യാര്ത്ഥികളെല്ലാം പള്ളിക്കൂടത്തില്
നിന്നും പുറത്തുപ�ോയി) എന്ന് അവരില് ഒരാളേയ�ോ അവസ്ഥാനു
സരണം അവരില് അധികം പേരേയ�ോ ഒഴിച്ചു പറയേണ്ടതാകുന്നു.
ഇങ്ങനെ മേല് കാണിച്ചതുപ�ോലെ  اِ َّلഎന്ന അവ്യയപദത്തെ തുടര്ന്ന്
വരുന്ന നാമത്തിന് ستَثْ َنى
ْ  ُمഅല്ലെങ്കില് ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്നത് എന്നു
പറയുന്നു. ഇതിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.
മുഹമ്മദ് ഒരു കടലാസ്സൊഴിച്ച്	
പുസ്തകം മുഴുവനും പഠിച്ചു.

َ َح ِف
اب اِ َّل َو َرقَ ًة
َ َظ ُم َح َّم ٌد الْ ِكت

ِ ْ ُص ك ُُّل شَ يْئٍ ب
അറിവ�ൊഴികെ എല്ലാ വസ്തു
ِالنْفَاقِ اِ َّل الْ ِعلْ َم
ُ يَ ْنق
ക്കളും ചിലവഴിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് കുറയുന്നു.
സ്വര്ണമ�ൊഴികെ എല്ലാ ല�ോഹ
ങ്ങളും ക്ലാവ് (കറ) പിടിക്കുന്നു.

ب
ْ ت
َ َص َدأُ ك ُُّل الْ َم َعا ِدنِ اِ َّل ال َّذ َه

ُ اَلْ َح
അവസ്ഥ • ال

ني ال َْم َء
َ (അമീന് വെള്ളം കുടിച്ചു) എന്ന് ഒരാള് നമ്മോട്
ٌ ِب أَ ِم
َ ش
പറഞ്ഞാല് ആ വാക്യം ആശയത്തില് പൂര്ണമായ ഒന്നുതന്നെ
യാണ്. എന്നാല് വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോഴത്തെ അമീന്റെ അവസ്ഥ
എന്തായിരുന്നുവെന്ന് ആ വാക്യംക�ൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്
കഴിയുന്നില്ല. അതുപ�ോലെതന്നെ ആ അവസരത്തില് വെള്ളം ഏതു
സ്ഥിതിയിലായിരുന്നുവെന്നും നമുക്ക് അറിയുവാന് സാധിക്കുന്നില്ല.
ِ  قഎന്നോ മറ്റോ കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത് ആ വാക്യത്തെ ني
എന്നാല് َائًا
َ
ٌ ِب أَ ِم
َ ش
ِ ( ال َْم َء قഅമീന് നിന്നുക�ൊണ്ട് വെള്ളം കുടിച്ചു) എന്നാക്കിയാല്
َائًا
വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോഴത്തെ അമീന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നുവെന്നും
അതുക�ൊണ്ട് വ്യക്തമായിരിക്കും. അതുപ�ോലെതന്നെ  َرائِقًاഎന്നോ
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മറ്റോ കൂട്ടിച്ചേര്ത്ത് വാക്യത്തെ ني ال َْم َء َرائِقًا
َ (അമീന് വെള്ളം
ُ ِب ا َ ِم
َ ش
ശുദ്ധമായിട്ട് കുടിച്ചു) എന്നാക്കിയാല് അമീന് കുടിച്ച അവസരത്തില്
വെള്ളം എന്തവസ്ഥയിലായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാകും. ഇങ്ങനെ
വാക്യത്തില് കര്ത്താവിന്റെയ�ോ കര്മ്മത്തിന്റെയ�ോ അവസ്ഥയെ
ُ  الْ َحഎന്നു പറയുന്നു. ഇതിന്
കുറിക്കുന്നതിന് വരുന്ന നാമത്തിന് ال
നമുക്ക് അവസ്ഥാവാചി എന്നു പേര് പറയാം. അവസ്ഥാവാചിയായ
നാമത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.
മുഹമ്മദ് ഇരുന്നുക�ൊണ്ട്	
പുസ്തകം പഠിച്ചു

َ َح ِف
سا
ً ِاب َجال
َ َظ ُم َح َّم ٌد الْ ِكت

صو ًرا
ُ َر َج َع الْقَائِ ُد َم ْن

സൈന്യാധിപന് വിജയിയായി മടങ്ങി	

َج َرى ال َْم ُء ك َِد ًرا

വെള്ളം കലങ്ങിയതായി ഒഴുകി
ഭക്ഷണം ചൂടുള്ള സ്ഥിതിയില് നീ
ഭക്ഷിക്കരുത്
കര്ഷകന് തന്റെ പഞ്ഞി വില	
കുറഞ്ഞതായിട്ട് വിറ്റു

َل تَأْك ُْل الطَّ َعا َم َحا ًّرا
يصا
ً بَا َع الْف ََّل ُح قُطْ َن ُه َر ِخ

നീ വസ്ത്രം കീറിയതായിട്ട് ഉടുക്കരുത്

വിവേചകം • التَّ ْميِي ُز

ب ُم َم َّزقًا
َ ِس الثَّ ْو
ْ َل تَلْب

അളവ്, തൂക്കം, എണ്ണം, ദൂരം എന്നിവയെ കുറിക്കുന്ന നാമങ്ങള്
തനിയെ നില്ക്കുമ്പോള് അവ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ആശയം പൂര്ണമാ
കാതെ വരുന്നതിനാല് ആ അവസ്ഥയില് അവ അവ്യക്തങ്ങളാണ്.
ഈ വക നാമങ്ങള് പലതിനെ സംബന്ധിച്ചും പറയാവുന്നവയാക
യാല് അവ മാത്രം എടുത്തു പറയുന്നതുക�ൊണ്ട് പറയുന്നയാളിന്റെ
ഉദ്ദേശ്യം കേട്ടുനില്ക്കുന്നവര്ക്ക് മനസ്സിലായെന്നു വരുന്നതല്ല. ت
ُ ْتي
َ َ ْاِش
( ِق ْنطَا ًراഞാന് ഒരു ഖിന്താറ് വാങ്ങിച്ചു.) എന്നു പറഞ്ഞാല് ഞാന്
വാങ്ങിയ സാധനം ഇന്നതെന്നു കേട്ടുനില്ക്കുവര്ക്ക് വ്യക്തമല്ല.
ഖിന്താറ് എന്നത് ഒരു തൂക്കത്തിന്റെ പേര് മാത്രമാണ്. എന്നാല്
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ت ِق ْنطَا ًرا بُ ًّنا
ُ ْ تي
َ َ ْ( اِشഞാന് ഒരു ഖിന്താറ് കാപ്പിയരി വാങ്ങി) എന്ന്
ഖിന്താറ് എന്ന നാമത്തെ തുടര്ന്ന്  بُ ٌّنഎന്നു കൂടി പറഞ്ഞാല് അതു
ക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്തെന്ന് വേര്തിരിച്ചറിയുവാന് സാധിക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെ പ്രസ്തുത വാക്യത്തിലെ  بُ ٌّنഎന്നതുപ�ോലെ ഈ വക നാമം
ക�ൊണ്ട് പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം വേര്തിരിച്ചറിയിക്കു
ന്നതിന് വരുന്ന നാമത്തിന്  التَّ ْميِي ُزഎന്നു പറയുന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക്
വിവേചകം എന്നു വിളിക്കാം. വിവേചകമായി വരുന്ന നാമത്തിന്
നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.
ഞാന് ഒരു റാത്തൽ ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങി	 ت ِرط ًْل بَلَ ًحا
ُ ْتي
َ َ ْاِش
കച്ചവടക്കാരന് ഒരുമുഴം പട്ടു വിറ്റു
വയലില് ഇരുപത് പശുക്കളുണ്ട്	

بَا َع التَّا ِج ُر ِذ َرا ًعا َحرِي ًرا

شو َن بَ َق َر ًة
ِ
ُ ْ ف الْ َحقْلِ ِع

ഞാന് ഒരു ക�ോപ്പ പാല് കുടിച്ചു	

സംബ�ോധിതം • اَلْ ُم َنا َدى

ت كُوبًا لَ َب ًنا
َِ
ُ ْشب

 يَا َعبْ َد اهللഎന്നോ  يَا َزيْ َن الدِّينഎന്നോ  يَا َر ِفي َع الْ َق ْد ِرഎന്നോ ഒരാളെ
നാം അയാളുടെ പേര് ച�ൊല്ലിയിട്ടോ അയാള്ക്കുള്ള വല്ല പ്രത്യേക
തയും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടോ വിളിക്കുമ്പോള് സംബ�ോധനയ്ക്കുള്ള يَا
എന്ന അവ്യയത്തിനു ശേഷം വരുന്ന പദത്തെ  الْ ُم َنادَىഅല്ലെങ്കില്
സംബ�ോധിതം എന്നു പറയുന്നു. സംബ�ോധിതമായി വരുന്ന നാമ
ത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.
( يَا َر ُءوفًا بِالْ ِع َبا ِدസൃഷ്ടികളായ അടിമകള�ോട് കൃപയുള്ളവനേ!)
ِ ول ا
َ ( يَا َر ُسഅല്ലാ
( يَا غَا ِف ًلബ�ോധശൂന്യനായി കഴിയുന്നവനേ!) هلل
ഹുവിന്റെ ദൂതനായിട്ടുള്ളവനേ!) എന്നിങ്ങനെ സംബ�ോധിതമായി
വരുന്നവയും നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടേണ്ടവയാണ്.
സലാഹുദ്ദീനേ!
ത�ോട്ടം സൂക്ഷിപ്പുകാരാ!

ص َل َح الدِّين
َ يَا

ستَان
ْ ِس الْ ُب
َ يَا َحار
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ലുബുനാനിലേക്ക് യാത്രപ�ോകുന്നവനേ!

ِل لُبْ َنان
َ ِسا ِف ًرا ا
َ يَا ُم

സ്വന്തപഠനത്തില് അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവനേ! يَا لَ ِه ًيا َع ْن َد ْر ِس ِه
ധൃതിപ്പെടുന്നവനേ! ധൃതിയില്
ഖേദിക്കേണ്ടിവരും.

ف الْ َع َجلَ ِة ال َّندَا َم ِة
ِ ْ يَا ُم
ِ س ًعا

‘കാന’യുടെ ആഖ്യാതം
 كَا َنഎന്ന കൃതിക്കു ശേഷം രണ്ടു നാമങ്ങള് വരുമെന്നും അവയില്
ആദ്യത്തേതിന് റഫ്ഉം രണ്ടാമത്തേതിന് നസ്ബും ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും
റഫ്ഇന്റെ സ്ഥാനങ്ങളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിടത്ത് പ്രസ്താവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഈ രണ്ട് നാമങ്ങളില് ആദ്യത്തേതിന് കാനയുടെ നാമമെന്നും
രണ്ടാമത്തേതിന് കാനയുടെ ആഖ്യാതം എന്നും പറയുന്നു. കാനയുടെ
ആഖ്യാതത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കാന പ�ോലെയുള്ളതെന്ന് മുമ്പ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കൃതിക
ളുടെ ആഖ്യാതങ്ങള്ക്കും അപ്രകാരം തന്നെ.
ت ن َِظيفًا
ُ كَا َن الْ َب ْي

വീട് വൃത്തിയുള്ളതായിരുന്നു
വസ്ത്രം ചെറുതായിത്തീര്ന്നു
ഭ�ോജനപ്രിയന് പ്രഭാതത്തില്
ദീനക്കാരനായി

ِ بق
ريا
َ
ُ صا َرا الثَّ ْو
ً َص

َصبَ َح ال َّن ِه ُم َمرِيضً ا
ْ ا
س ال َّز ْه ُر ذَاب ًِل
َ ا َ ْم

പുഷ്പം വൈകുന്നേരം വാടിപ്പോയി

ظ ََّل الْ َمطَ ُر َغزِي ًرا

മഴ പകല് ധാരാളമായി ത്തീര്ന്നു

ര�ോഗി രാത്രി വേദനയുള്ളവനായിത്തീര്ന്നു ِيض ُمتًال ًِّم
ُ بَاتَ الْ َمر
ജ�ോലിക്കാരന് ഉത്സാഹമുള്ളവനല്ല	

ِ س الْ َعا ِم ُل ن
َشيطًا
َ ْلَي

‘ഇന്ന’യുടെ നാമം • س ُم اِ َّن
ْ ِا

 اِ َّنഎന്ന അവ്യയത്തിനു ശേഷം രണ്ടു നാമങ്ങള് വരുമെന്നും അവയില്
ആദ്യത്തേതിന് നസ്ബു ചെയ്യുകയും രണ്ടാമത്തേതിന് റഫ്അ് ചെ
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യ്യുകയും ചെയ്യുമെന്നും മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുന്ന
ആദ്യത്തെ നാമത്തിന് ‘ഇന്ന’യുടെ നാമമെന്നും രണ്ടാമത്തേതിന്
‘ഇന്ന’യുടെ ആഖ്യാതമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ‘ഇന്ന’ പ�ോലെയുള്ള
തെന്നു മുമ്പ് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില അവ്യയശബ്ദങ്ങളുടെ നാമ
ത്തിനും ‘ഇന്ന’യുടേതുപ�ോലെ നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ص ُبو ٌر
َ اِ َّن الْ َج َم َل

ഒട്ടകം ക്ഷമയുള്ളതാകുന്നു
പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്	
ഞാന് അറിഞ്ഞു
ചന്ദ്രന് ഒരു ദീപമെന്നപ�ോലെ
വീട് പുതിയതാണ്; എന്നാല്
വീട്ടുസാധനങ്ങള് പഴയതാണ്

ِ ْ ت ا َ َّن
ِيب
ُ َعلِ ْم
ٌ ال ْم ِت َحا َن قَر

اح
ْ كَأَ َّن الْ َق َم َر ِم
ٌ ص َب

ت َج ِدي ٌد لَ ِك َّن ْالَث َاثَ ق َِدي ٌم
ُ الْ َب ْي

കായ്കള് പഴുത്തുവെങ്കില്
ക�ൊള്ളാമായിരുന്നു
ര�ോഗി ഒരുപക്ഷേ ഉറങ്ങുകയായിരിക്കും	

ِ ت الْفَاكِ َهة ن
َاض َج ٌة
َ ْلَي
ِيض نَائِ ٌم
َ لَ َع َّل الْ َمر

3. ജര്റ്
നാമങ്ങള് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആറു സ്ഥാനങ്ങളും നസ്ബു് ചെ
യ്യപ്പെടുന്ന പതിന�ൊന്ന് സ്ഥാനങ്ങളും ഇന്നത�ൊക്കെ എന്നു നാം
കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അതുപ�ോലെ നാമങ്ങൾ ജര്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടു
സ്ഥാനങ്ങളാണ് നമുക്കിനി അറിയുവാനുള്ളത്.

ُ ُح ُر
ജര്റിനുള്ള അവ്യയപദങ്ങള് • ج ِّر
َ ْوف ال

ُ  ُح ُرഎന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില അവ്യയപദങ്ങളുണ്ട്. അവയില്
وف الْ َج ِّر
ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനു ശേഷം നാമം വന്നാല് അത് ജര്റ് ചെയ്യ
ُ  ُح ُرഅല്ലെങ്കില് ജര്റിനുള്ള
പ്പെട്ടതാകുന്നു. താഴെ വരുന്നവ وف الْ َج ِّر
അവ്യയപദങ്ങളാകുന്നു.

54

ُ ب اَلْبَا ُء اَلْك
َاف
ل
َ ل َع ْن َع
َ ِِم ْن ا
ِ
َّ ف ُر
َسم
َ تَا ُء الق
മഹ്മൂ
 ദ് ഖാഹിറായില്നിന്ന്
യാത്ര തിരിച്ചു

َسم
َ َواو الق

َلل ُم
َّ ا

 َسافَ َر َم ْح ُمو ٌد ِم َن الْقَا ِه َر ِة- ِم ْن

ِْ ل
യാത്രക്കാരന്
ال ْس َك ْن َد ِريَّ ِة
َ ِسا ِف ُر ا
َ ِا
َ  َو- ل
َ ص َل الْ ُم
അലക്സാണ്ഡ്രിയായില് എത്തി
ഒരാളെപ്പറ്റി ച�ോദിക്കേണ്ട;  َعنِ الْ َم ْر ِء َل ت َْسأَ ْل َس ْل َع ْن قَرِي ِن ِه- َع ْن
അയാളുടെ കൂട്ടുകാരനെ പറ്റി ച�ോദിക്കുക

َ َع
പര്വതശൃംഗങ്ങളില് മഞ്ഞ്	 ل ِق َممِ الْ ِج َبا ِل
َ َي َع
َ ْ ْث الْ ِجل
ُ ُ  يَك- ل
അധികമായിരിക്കും
അറിവ് ഹൃദയങ്ങളിലാകുന്നു

الصدُو ِر
ِ  اَلْ ِعلْ ُم- ف
ِ
ُّ ف

ِ ُِالسي
സൈന്യങ്ങള് വാളുകള്കൊണ്ട്	 وف
ُّ  يَتَقَات َُل الْ ُج ُنو ُد ب- البا ُء
പ�ോരാടുന്നു
അറിവ് പ്രകാശം പ�ോലെയാണ്
സമ്മാനം മുന്തുന്നവനാകുന്നു

ُ الْك
 اَلْ ِعلْ ُم كَال ُّنو ِر- َاف

ِللسابِق
َّ  الْ َجائِ َزة- الالم

ُ َاملُض
ഉപശ്ലിഷ്ടം اف اِلَ ْي ِه

ض الْيَ ْو َم خَا ِد ٌم
َ َ ( َحഇന്ന് ഒരു വാല്യക്കാരന് വന്നു) എന്നു നമ്മോട് ഒരാള്
പറഞ്ഞാല് ഏത് വാല്യക്കാരന് എന്നൊരു ആകാംക്ഷ നമ്മില്
ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാല് രാജാവിന്റെ വാല്യക്കാ
രനെന്നോ ന്യായാധിപന്റെ വാല്യക്കാരനെന്നോ വാല്യക്കാരനെ
ഒരാള�ോട് സംബന്ധിപ്പിച്ച് ِض الْيَ ْو َم خَا ِد ُم ْالَ ِمري
َ َ ( َحഇന്നു രാജാവിന്റെ
വാല്യക്കാരന് വന്നു) എന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഒരു
ആകാംക്ഷ നമുക്കുണ്ടാവില്ല. ഈ വിധത്തില് ഒരാളിന് അല്ലെങ്കില്
ഒരു വസ്തുവിന് മറ്റൊന്നിന�ോടുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിക്കുന്ന തരത്തില്
രണ്ടു നാമങ്ങള് തമ്മില് കൂടിച്ചേരുന്നതിന് അഥവാ കൂട്ടിച്ചേര്ക്ക
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പ്പെടുന്നതിന്  اِضَ افَ ُةഎന്നു പറയുന്നു. ഇതിന് മലയാളത്തില് നമുക്ക്
ശ്ലേഷണം എന്നു പേരു ക�ൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചേരുന്ന രണ്ട് പദ
ങ്ങളില് ആദ്യത്തേതിന് ( مضافശ്ലിഷ്ടം) എന്നും രണ്ടാമത്തേതിന്
ُ َ( ُمضഉപശ്ലിഷ്ടം) എന്നും പേരുകളാണ്. ഇവിടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ
اف اِلَيْ ِه
ഉദാഹരണത്തില്  خَا ِد ُمഎന്നത് ശ്ലിഷ്ടവും ري
ُ  ا َْلَ ِمഎന്നത് ഉപശ്ലിഷ്ടവു
മാണ്. ഇവയില് ഉപശ്ലിഷ്ടമായ നാമത്തിന് ജര്റു ചെയ്യപ്പെടും.
نُو ُر الْ َق َم ِر

ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം
പ്രഭാതത്തിലെ വെളിച്ചം	
നഗരഭിത്തി	

ح
ِ الصبَا
َّ ضَ ْو ُء
ُسو ُر الْ َم ِدي َن ِة

ِ اب الْ َب ْي
ت
ُ َب

വീട്ടുവാതില്

അഭ്യാസം
ശ്ലേഷണം ക�ൊണ്ടും ജര്റിന്റെ അവ്യയങ്ങള് ക�ൊണ്ടും ജര്റു ചെയ്യ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പദങ്ങള് വേര്തിരിച്ചു പറയുക.
ِ ْ َب نَيْـ ُـل
ِ سـتَفَا ٌد ِمـ ْن نُــو ِر الشَّ ـ ْم
ف الظَّا ِهـ ِر
ْ  ب.س
ِ سـ ُن ْالَد
ِ ال َر
ِ ِالَد
ِ َب
ْ  ُح.ب
ْ نُــو ُر الْ َق َمـ ِر ُم

ِ َف الْب
ُ  اَل ِْح ْف ـ.ب اِشَ ــا َر ٍة اَبْلَ ـ ُغ ِم ـ ْن ِعبَا َر ٍة
الص َغ ـ ِر
ِ ســنِ ْالَد
ِ ظ
ِ َب
َّ ف
ْ ُع ْن ـ َوا ُن ُح
َّ  ُر. ِاطــن

ِ  تَا.ٍسـطُور
ِ كَال َّن ْقـ
هلل لَ َقـ ْد
ٍ  َوالطُّــو ِر َوكِتَـ.ِ َسـ ِه ْرنَا َحتَّــى َمطْلَـعِ الْ َف ْجر.ِف الْ َح َجـر
ِ ـش
ْ ـاب َم
ِ  اِبتَ ِعـ ْد َعــنِ الشُّ ـبْ َه.ِـت ا َ َحـدًا ُمـ ْذ يَ ْو َم ْي
َ آث َـ َر
.ات
ُ ك اللـ ُّه َعلَيْ َنــا َمــا قَابَلْـ

അഭ്യാസം

ب الْفَا ِع ُل
ُ ِاَلْفَا ِع ُل َونَائ
1. കര്ത്താവും പ്രതികര്ത്തൃകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്?
2. പ്രതികര്ത്തൃകത്തോട് ചേര്ന്നു വരുന്ന കൃതിയുടെ രൂപത്തിന്
വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഏതു പ്രകാരത്തില്?
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3. താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളില് കര്ത്താവിനെയും പ്രതികര്ത്തൃക
ത്തെയും വേര്തിരിച്ചു പറയുക.
الص ْيـ ِ
ـف
َصــلِ ال َّر ِبي ـعِ َو ِفي َهــا تُــور ُِق ْالَشْ ـ َجا ُر َو ِ
ـر يُ ـ ْز َر ُع الْ ُقطْ ـ ُن ِ
ِ
َصــلِ َّ
فف ْ
فف ْ
ف ِمـ ْ َ

َصــلِ الْ َخ ِريـ ِ
ـر ا َ ْو َر ُ
ـف يُ ـ ْز َر ُع
اق ْالَشْ ـ َجا ِر َو ِ
فف ْ
يُ ْقطَـ ُـف الْ َع َ
ـب َوتَتَ َغـ َّ ُ
سـ ُـل َويَ ْنضَ ـ ُـج الْ ِع َنـ ُ
َصــلِ
ص ـ ُد ْالَ ْر ُز َوتَ ْبتَـ ِـدئُ ال ِّز َرا َعــاتُ الشَّ ـتَويَ ُه َو ِ
اس ـ ِم ُ
فف ْ
ـر اللَّ ْي ُمــو ُن َويُ ْح َ
ني َويَ ْكـ ُ ُ
الْ َي َ
الشِّ ـتَا ِء يَ ْد ُخـ ُـل ال َّن ْمـ ُـل بَطْ ـ َن ْالَ ْر ِ
وق َمــا ُء ال ِّنيــلِ
ـب َويَ ـ ُر ُ
ض َوت ُ ْقلَ ـ ُم الْ َك ـ ُرو ُم َويُ ْقلَ ـ ُع الْق َ
َصـ ُ
ـاح.
َوت َ ْختَلِـ ُـف ال ِّريَـ ُ

്4. ഉകാരം ക�ൊണ്ടും അലിഫ് ക�ൊണ്ടും വാവു ക�ൊണ്ടും റഫ്അ
ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാമങ്ങളെ വെവ്വേറെ എടുത്തു പറയുക.
ف الْ ُف َقـ َرا ِء .يَـ ْروِي الْ َعائِـدُو َن ِمـ ْن اِفْرِي ِق َيـ َة ا َ ْخ َبــا ًرا َعجِي َبـةً .يُطَــا ُع ْالَبَـ َوانِ
يَ ْق ُبـ ُه التَ َهـ ُّزوء ِ
ل َســا َح ِة الْ ِقتَــا ِل َوتُ ْب َعــثُ َم َع َهــا ْالَقْ ـ َواتُ  .طَلَ ـ َع
ص ِدقَــا ُء .ت ُ ْر َسـ ُـل الْ ُج ُنــو ُد اِ َ
َويُ ْك ـ َر ُم ْالَ ْ

الْ ِهـ َـا ُل َوقَـ ِـد َم ا َ ُخـ َ
ســا ِع َدانِ  .اَفْلَـ َـح الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ .قَـ ْد
سـ َع ُد ذُوالْ َجـدِّ .يَ ْن َجـ ُـح الْ ُم َ
ـوك .يَ ْ

س ـ َم ُع الشَّ ــا ِه َدانِ لَ ـدَى
يُ ْؤ َخ ـ ُذ الْ َجــا ُّر ِب ُج ـ ْرمِ الْ َجــا ِّرَ .م ـ ْن قَـ َّـل َح َيــاؤُهُ كَـ ُـرَتْ ُذنُوبُ ـهُ .يُ ْ
الْقُضَ ــا ِة.

അഭ്യാസം

ب
اَلْ ُم ْبتَ َدأُ َوالْ َخ َ ُ
1. കൃതിയും നാമവും ചേര്ന്നും രണ്ടു നാമങ്ങള് മാത്രം ചേര്ന്നുമുള്ള
വാക്യങ്ങളെ വേര്തിരിച്ചു പറയുന്നത�ോടുകൂടി കര്ത്താവ്, പ്രതി
കര്ത്തൃകം, ആഖ്യ, ആഖ്യാതം എന്നിവകളെ ചൂണ്ടികാണിക്കുക.
الص ـد ُْق ِ
َجــا َء الْ َحـ ُّـق َو َز َهـ َـق الْ َب ِ
ر َويُ ْر َح ـ ُم
ب دَا ُء َو ِّ
اط ُل .اَلْ َكـ ِـذ ُ
ت ُم الْ َك ِب ـ ُ
ش ـفَا ٌء .يُ ْح َ َ
ســو ُد ال َّن ِ
شــي ُ
ري الطَّالِ ِ
َسـ َـانُ .اَلَّ َباتُ
َّ
ط َويَ ْن ـ َد ُم الْك ْ
ب .يَ ُ
ري .اَلْ ِكتَـ ُ
ـاب َس ـ ِم ُ
الص ِغ ُ
ـاح
ح .اَلْ ِج ـ ُّد ُع ْن ـ َوا ُن الْف ََل ِ
َم ِط َّي ـ ُة ال َّن َجا ِ
ـاج الْ َم ـ ْر ِء التَّ َواضُ ُع .لِ َ
ســا ُن الْ َجا ِهــلِ ِم ْفتَـ ُ
ح .تَـ ُ
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س ـ ُن ِم ـ ْن َس ـخَا ِء
َحتْ ِف ِهَ .و ْع ـ ُد الْ َك ِريــمِ نَ ْق ـ ٌد َو َو ْع ـ ُد اللَّ ِئيــمِ ت َْسو ٌ
ِيق .بَشَ اشَ ـ ُة الْ َو ْج ـ ِه ا َ ْح َ

را ُن َع ْقلِ ـ ِه.
الْ َكـ ِّـف .ك ََل ُم ال َّر ُجــلِ ِم ـ َ

അഭ്യാസം

ب اِ َّن
اِ ْس ُم كَا َن َو َخ َ ُ
1. താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങള് തെറ്റു കൂടാതെ വായിക്കുക.
َسـ َـا ُن َخزِينا .يَ ِ
ت َ ُكــو ُن الْفَضَ ائِــل َســائِدَة .يَظ َُّل ال َّن ِ
ر الْ ِهـ َـا ُل
شــيط فَ ِر ًحا .يَ ِبيـ ُ
ـت الْك ْ
صـ ُ
شا .ا َضْ َحـ ِ
س ـتَ ِنريا .ال
ـت َّ
بَ ْد ًرا .ا ْ
ـى الْ َعالَــم ُم ْ
الصـ َـات قَرِيبة .أَ ْمـ َ
َصبَـ َـح الْ ِعلْ ـ ُم ُم ْنتَ ِ ً
ـر ُح الْ َحـ ّـق ُم ْنتَـ ِ
يَ ـ َز ُال ال َّنــاس ُم ْختَلِ َفــة .ال ت َ ْفتَ ـأُ طَائِ َفــة ق ِ
ـراَ .ل
َائَــة َعـ َ
ـى الْ َحـ ِّـقَ .ل يَـ ْ َ

ـك الْبَ ِ
يَ ْن َفـ ُّ
صلْبــا.
السـ َحاب ُ
ـس َّ
اطــل َم ْه ُزو ًمــاَ .مــادَا َم الْ ِجســم أَ َخــف ِمـ َن الْـ َـا ِء يَ ُعــوم .لَيْـ َ
്2. മേല് വന്നിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങളില് നിന്നും കൃതികളെ മാറ്റിയിട്ട
ت ،لَ َع َّل അവയില് ഓര�ോന്നിലും യഥാക്രമം
اِ َّن ،ا َ َّن ،لَ ِك َّن ،كَأَ َّن ،لَ ْي َ
എന്നീ പദങ്ങള് ചേര്ത്തു വായിക്കുക..

അഭ്യാസം

ول الْ ُمطَل َُق َوالْ َم ْف ُع ُ
ول ِب ِه الْ َم ْف ُع ُ
اَلْ َم ْف ُع ُ
ول ِلَ ْجلِ ِه
1. താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളില് പ്രതിഗ്രഹവാചിയായും
കേവലവാചിയായും കാരണവാചിയായും വന്നിട്ടുള്ള കര്മ്മങ്ങളെ
ഇനം തിരിച്ചു പറയുക.
ـت َح ْبـ ًـا َو َعلَّ َقـ ِ
ـاب َوفَتَ َحـ ِ
اَقْ َفلَـ ِ
ـت الشُّ ـ َّب َ
ف
اك َوتَ َنا َولَـ ْ
ـت الْ ِق ْن ِديـ َـل ِ
ـت الْخَا ِد َم ـ ُة الْ َبـ َ
السـق ِ
ْف .ا ْحـ َ ِ
ـب اِ ْخ َوتَـ َ
ـر ْم أَبَ َويْـ َ
ـت
صا ِدقًــا .ال ت ُِضــع الْ َوقْـ َ
ـك ُح ًّبــا َ
َّ
تا ًمــا بَلِي ًغــا َوا َ ْح ِبـ ْ
ـك اِ ْح ِ َ

ص ِ
ل ال َّرا َح ـ ِة .يَ ُجـ ُ
صا َح َب ـ ًة
َم ْيـ ًـا اِ َ
احـ ِ
َسـ ِ
ـب الْ ُع َقـ َـاء ُم َ
ـبَ .
ـاس الْ ِبـ َـا َد اِبْ ِت َغــاء الْك ْ
ـول ال َّنـ ُ

هلل َع ْونًــا .نُ ْح ِ
ـب ِم ـ َن ا ِ
د ِ
َائَ ـةً .اِذَا نَ ـ َز َل ِبـ َ
ل
س ـ ُن اِ َ
فاصـ ِـر َ
ـك َم ْك ـ ُرو ٌه ْ
صـ ْ ً
ـرا َج ِميـ ًـا َواطْلُـ ْ
ـى َحالِـ ِه َوت َ َق ُّربًــا ِم ـ َن ا ِ
هلل .يُ َنـ ُ
ـال التِّلْ ِمي ـ ُذ الْ ُم ْجتَ ِه ـ ُد َجائِ ـ َز َة اِ ْج ِت َهــا ِد ِه
الْ َف ِق ـرِ شَ ـ َف َق ًة َعـ َ
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ف
َلصلَ َحــا ُء يَ ْع َملُــو َن ْالَ ْعـ َـا َل َس ـ ْعيًا ِ
ـرى ِم ـ ْن ُرفَقَائِ ـ ِه اِ ْع ِتبَــا ًرا َو ِم ـ ْن اَقَا ِر ِب ـ ِه ُحبًّــا .ا ُّ
فَـ َ َ
ن َخ ْوفًــا ِم ـ ْن أَذَا ُه ـ ْم.
ـاس الظَّالِ ِم ـ َ
ـب ال َّنـ ُ
َم ْرضَ ــا ِة الْخَالِــقِ  .يَتَ َهيَّـ ُ

അഭ്യാസം

ول ِفي ِه َوالْ َم ْف ُع ُ
اَلْ َم ْف ُع ُ
ول َم َع ُه
1. ഗര്ഭവാചിയും സഹവാചിയുമായ കര്മ്മങ്ങളെ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടി
കാണിക്കുക:
الصيْـ ِ
ـاب فَ ـ ْو َق
س ـلِ ُمو َن شَ ـ ْه َر َر َمضَ ــانَ .تَ َركْـ ُ
ـف .يَ ُ
ت َشْ ـتَ ُّد الْ َح ـ َرا َر ُة أَوا َن َّ
صــو ُم الْ ُم ْ
ـت الْ ِكتَـ َ
س .كَافَ ـأْتُ الْ ُم ْجتَ ِه ـ َد ت َ ْن ِ
اب
شــيطًا لَ ـهُ .اُطْلُـ ِ
ـب الْ َجــا َر قَبْـ َـل ال ـدَّارِ .بَ ـ َر َق َّ
الس ـ َح ُ
الْ ُك ـ ْر ِ ّ
لَ ْحظَــة َوالْ َمطَ ـ َرَ .ســال ِ
سـ ِـخ ُ
س ـ ِق ُ
ط
َت ْالَ ْو ِديَ ـ ُة َس ـيْ ًل تَ ْحـ َ
ط قَائِلَ ـ ُه َويُ ْ
ـت الْ َجبَــلِ  .اَلْ َم ـ ْز ُح يُ ْ

َســا ِم َعهُ .اَلْ َوالِـدَاتُ يُ ْر ِ
ف الشَّ ــا ِر ِع َو َوالِ َدكُ ـ ْم .يُ ِفيـ ُـق
ـنَِ .مشَ ـيْ ُ
ت ِ
ض ْع ـ َن أَ ْو َل َد ُه ـ َّن َح ْولَـ ْ
الصـ َـاةَ .يَ ْح َف ـ ُ
ل أَ ْو َل ِد ِه
َاب قَلْبُ ـ ُه شَ ـ ْوقًا اِ َ
َس ـ ْح ًرا ُويُ ِقي ـ ُم َّ
وس ِح ْفظًــا ُم َدقَّ ًقــا .ذ َ
ظ ال ـ ُّد ُر َ
الْبَ ِع ِ
يديـ َن َع ْنـهُ .فَتَـ َـح َع ْمــرو ابـ ُن الْ َعـ ِ
ص ِدي ُق َنــا
ـر َسـ َن َة ِع ْ ِ
ـر َ
شيـ َن ِمـ َن الْ ِه ْجـ َر ِةَ .حـ َ َ
ـاص ِمـ ْ َ

وب الشَّ ـ ْم ِ
س.
َو ُغ ـ ُر َ

അഭ്യാസം

ستَثْ َنى ِباِ َّل َوالْ َح ُ
ال
اَلْ ُم ْ
1. താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളില് നസ്ബു ചെയ്തിട്ടുള്ള പദ
ങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഓര�ോന്നും നസ്ബു ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനുള്ള
കാരണം പറയുക.
ف اللَّيْــلِ ُم ْن َف ـ ِردًاَ .جــا َء الْ ُم ْج ـ ِر ُم ُم ْعتَـ ِـذ ًرا َع ـ ْن َذنْ ِب ـ ِه .ك ُُّل َحيَ ـ َوانٍ يُ َح ـ ِّر ُ
ك فَ َّك ـ ُه
َل ت َ ْخ ـ ُر ْج ِ
ـاح .لِـك ُِّل دَا ٍء َد َوا ٌء اِ َّل الْ َم ـ ْوتَ  .تَ َرا ُه ـ ْم ُركَّ ًعــا َو ُس ـ َّجدًا.
ْالَ ْس ـف ََل ِع ْن ـ َد ْالَكْلِ اِ َّل التِّ ْم َ
سـ َ
صـ َـح اِ َّل بَ ْعضَ ُهـ ْم.
ِعـ ْ
ـت كَ ِرميًــا .ف َ ِ
ـش َع ِزيـ ًزا َو ُمـ ْ
سـ َم ُعوا ال ُّن ْ
َشبُــوا ِم ْنـ ُه اِ َّل قَلِيـ ًـا ِم ْن ُهـ ْم .لَـ ْم يَ ْ
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2. താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളില് കര്ത്താവിനെയും കര്മ്മത്തെയും
സംബന്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥാവാചിയെ വേര്തിരിച്ചു പറയുക
ـس
راَ .ل ت َـأْكُلِ الْفَاكِ َه ـ َة فَ َّج ـةًَ .د َخلْـ ُ
ـب َ
را َســا َد كَ ِب ـ ً
ص ِغ ـ ً
ـت الْ َم ْجلِـ َ
اِذَا ا ْجتَ ِه ـ َد الطَّالِـ ُ
َاصــا بِال َّنـ ِ
س ًجــاَ .جــا َء الْ ُغـ َـا ُم بَا ِك ًيــاَ .ل
س ُم ْ ِ
ص ِب ًّيــاَ .ركِ ْبـ ُ
ـاسَ .واَت َ ْي َنــا ُه الْ ُح ْك ـ َم َ
غ ً
ـت الْ ُف ـ ْر َ
ـص َها ِربًــا.
ـر ِ
ب الْـ َـا َء كَـ ِـد ًرا .اَقْ َبـ َـل الْ َمظْلُــو ُم َحزِي ًنــاَ .ركِ ْب َنــا الْ َب ْح ـ َر َهائِ ًجــا .فَ ـ َّر اللِّـ ُّ
تَـ ْ َ

അഭ്യാസം

ب كَا َن َواِ ْس ُم اِ َّن
ا َلتَّ ْميِي ُز َوالْ ُم َنا َدى َخ َ ُ
1. വിവേചകത്തെയും അസ്ഥാവാചിയേയും വേര്തിരിച്ചു പറയുക.
ِمثْ َقـ ُ
ـر ْالَ ْعـ َـا ِل أَ ْع َجلُ َهــا
اســاَ .ز َر ْعـ ُ
ـال َذ َه ًبــا ا َ ْرفَـ ُع ِقي َمـ ًة ِمـ ْن ِرطْــلٍ نُ َح ً
ـت فَدَّانًــا قَ ْم ًحــاَ .خـ ْ ُ

ـص ُم ْع َ ِ
ف
ـر ث َ ْوبًــا تَ َج َّولْـ ُ
ـت ِ
ْث َهــا فَائِ ـ َدةً .اَقَ ـ َّر اللِّـ ُّ
َعائِ ـ َد ًة َوأَك َ ُ
س َق ا َ ْربَ َع ـ َة َعـ َ َ
تفًــا ِبأَنَّ ـ ُه َ َ
شي ـ َن ِذ َرا ًعــا َح ِري ـ ًرا ف ِ
ل الْ َب ْيـ ِ
ـرو ًرا.
َاخ ـ ًرا َو ُع ـدْتُ اِ َ
ـت ِع ْ ِ
الســوقِ ك َُّل ال َّن َهــا ِر فَابْتَ ْعـ ُ
ُّ
ـت َمـ ْ ُ
ف ِبـ َـا ِد َ
ـت شَ ــابًّا ِمثْلَـ َ
ك ُمشَ ــاةً .كَ ـ ْم شَ ـ ْه ًرا
َرأَيْـ ُ
ـر َة قَ ْريَ ـ ًة ِ
ـك قَا َم ـ ًة َولَ ْونًــاُ .ز ْرنَــا اِ ْح ـدَى َعـ َ َ
ـت َع ـ ْن بَ ْي ِتـ َ
ت الْ َخــا ِد ُم ِب َج ـ َّر ٍة َمــا ًء بَــا ِردًا.
ـك .أَ َ
ِغ ْبـ َ

്2. താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളില് നസ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നാമങ്ങള
എടുത്തു കാണിച്ച് അവ നസ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം
പറയുക:
ـاس ُمتَ َو ِ
َبَ .ل
ـب اِ َّن الْ َف ْخ ـ َر ِبـ ْ
ِعـ ْ
سـ ِ
ـالَد ِ
ـش قَانِ ًعــا َو َعـ ِ ِ
اض ًعــا .يَــا ُم ْفتَ ِخ ـ ًرا بِالْ َح َ
ـاش ال َّنـ َ

ـت أَقْـدَامِ ْالُ َّم َهـ ِ
ـات.
ـب الْ َعلْ َيــا ِء َل ت َ ْفتَ ـأْ ُم ِج ـدًّا .اَلْ َج َّن ـ ُة تَ ْحـ َ
يَـ َز ُال الْ َجا ِهـ ُـل َل ِه ًيــا .يَــا طَالِـ َ
ـاس أُ َّمـ ًة َو ِ
ف
َب ِبـ ِه اِ َّل الْ َح َمقَـةَ .يَــا َع ُجـ ً
ـر ِ
احـ َدةً .لِـك ُِّل دَا ٍء َد َوا ٌء يُ ْ
كَا َن ال َّنـ ُ
سـتَط ُّ
ـول تَ َبـ َّ ْ
ـولَ .مــا زَالَـ ِ
ـاح ُم ْختَلِ َف ـةً.
الْ َع َوا ِقـ ِ
ـب .لَ ْيـ َ
ـب تَ ْدنُـ ِ
ـت ال ِّريَـ ُ
ـت الْ َك َواكِـ َ
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പാഠം ഏഴ്

ا َلتَّ َوا ِب ُع

അന്വക്കുകള്
റഫ്അ്, നസ്ബു, ജസ്മു, ജര്റ് എന്നിങ്ങനെ പദങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തി

ന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ഇന്നയിന്ന സഥാനങ്ങളിലാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ
വിവരണങ്ങള് ക�ൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരു പദം
ഈ സ്ഥാനങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് വന്നിട്ട് അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന
മാറ്റത്തിന് ل
ْ اب ا
ٌ  اِ ْع َرപ്രാരംഭകമായ മാറ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ٌّ ِ َص
ഇനി മറ്റൊരു തരത്തിനുള്ള മാറ്റമുണ്ട്. അതിന് اب ت َ ْب ِع ٌّي
ٌ  اِ ْع َرഅനുഗത
മായ മാറ്റം എന്നു പറയുന്നു. ഒരു ശബ്ദത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം
സംഭവിക്കുന്നത് പ്രാരംഭകമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തെ
തുടർന്ന് പിന്നിലിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് റഫ്ഓ, നസ്ബ�ോ, ജസ്മോ,
ജര്റോ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ശബ്ദത്തിന് ( ت َابِعഅന്വ
ക്ക് ) എന്നു പറയുന്നു. താബിഉകള് അല്ലെങ്കില് അന്വക്കുകള് ،ت
ْ  نَ ْع.١
 بَد َُل.٤ ،ُ تَ ْوكِيد.٣ ، َعطْف.٢ എന്നു നാല് ഇനങ്ങളാകുന്നു.

1. വിശേഷണം • ت
ُ ا َل َّن ْع

നമുക്ക് വഴിയില്നിന്നും ഒരു ചെറിയ കറുത്ത സഞ്ചി കളഞ്ഞു കിട്ടു
ന്നതിനും അതിനുശേഷം يس
ِ ( ضَ ا َعഎനിക്ക് ഒരു സഞ്ചി കളഞ്ഞു
ٌ ِل ك
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പ�ോയി) എന്നു ഒരാള് പറയുന്നത് നാം കേള്ക്കുന്നതിനും ഇടയായി
എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോള് അയാളുടെ ആ വാക്കുകള് ക�ൊണ്ട് മാത്രം
സഞ്ചി അയാളുടെ വകയാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുകൂടുന്നതല്ല. അതിന് ആ
സഞ്ചിയുടെ വിശേഷതകളായി എന്തെങ്കിലും ചിലതുകൂടി പറയുന്നത്
ആവശ്യമാണ്. ري ا َْس َو ُد
ِ ( ضَ ا َعഎന്റെ ഒരു ചെറിയ കറുത്ത
َ يس
ٌ ص ِغ
ٌ ِل ك
സഞ്ചി കളഞ്ഞുപ�ോയി) എന്നാണ് അയാള് പറഞ്ഞതെങ്കില് ري
َ
ٌ ص ِغ
എന്നും  ا َْس َو ُدഎന്നുമുള്ള അതിന്റെ വിശേഷതകള്കൊണ്ട് അത്
അയാളുടെ വകയാണെന്നു നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം. ഇങ്ങനെ ري
َ
ٌ ص ِغ
എന്നും  ا َْس َو ُدഎന്നുമുള്ള പദങ്ങള് പ�ോലെ, മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പദത്തെ
തുടര്ന്ന് അതിന്റെ വിശേഷതയെ കുറിക്കുന്നതിന് അതിനു ശേഷം
വരുന്ന പദത്തിന് ت
ْ  نَ ْعഅല്ലെങ്കില് വിശേഷണം എന്നു പറയുന്നു. വി
ശേഷണമായി വരുന്ന പദത്തിന്റെ അന്ത്യം എപ്പോഴും വിശേഷ്യത്തി
ന്റെ അന്ത്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. മേല് പറഞ്ഞ
വാക്യത്തില് കര്ത്താവായി നില്ക്കുന്ന يس
ٌ ِ كഎന്ന നാമത്തിന്
റഫ്അ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെതുടര്ന്ന് അതിന്റെ വിശേഷണങ്ങളായി
വന്നിരിക്കുന്ന ري
َ എന്നും  ا َْس َودഎന്നുമുള്ള പദങ്ങള്ക്കും റഫ്അ്
ٌ ص ِغ
ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ന�ോക്കുക. يس
ٌ ِ كഎന്ന പദം നസ്ബിന്റെ
സ്ഥാനത്ത് വരത്തക്കവിധം  فَ َقدْتُ كِيساഎന്നു പറഞ്ഞാല് ري
َ എന്ന
ٌ ص ِغ
പദത്തിനും ريا
َ يسا
ً ِ فَ َقدْتُ كഎന്നതുപ�ോലെ നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടും.
ً ص ِغ
ٍ ِْت َع ْن ك
يس
ُ َسأَل
َ يس
ٌ ِ كഎന്ന പദം ജര്റിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാല് ٍص ِغري
എന്ന വാക്യം ക�ൊണ്ട് കാണാവുന്നതുപ�ോലെ ٍص ِغري
َ എന്ന് അതിന്
ജര്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും.
ഇതു ഇടുങ്ങിയ ഒരു സത്രമാകുന്നു
പണ്ഡിതനായഒരാള് വന്നു

َهذَا َم ْنز ٌِل ضَ ِّي ٌق
َجا َء َر ُج ٌل َعالِ ٌم

ഞാന് ഒരു പരുപരുത്ത മരത്തില് കയറി ْت شَ َج َر ًة َغلِيظَ ًة
ُ ت ََسلَّق
അവര് വിശാലമായ ഒരു സത്രത്തില്
താമസിച്ചു

ِ ف َم ْن ِز ٍل ف
َسي ٍح
ِ اَقَا ُموا
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പ�ൊങ്ങിക്കയറിയ ഒരു തീജ്വാലയില് صا ِع ٍد
َ ِنَظَ ْرتُ ا
ٍ ل لَه
َ ِيب
ഞാന് ന�ോക്കി

2. ഘടകം • اَلْ َعط ُْف
മേശപ്പുറത്തുനിന്നും പേനയും മഷിക്കുപ്പിയും വീണു എന്നു ധരിപ്പി
َ  َس َقഎന്നു നാം
ക്കുന്നതിന് അറബിയില് ط الْ َقلَ ُم َوال َّد َوا ُة ِم َن الطَّا ِولَ ِة
َ ( َس َقപേന വീണു) എന്നും
പറയുന്നു. ഈ ആശയത്തെ നമുക്ക് ط الْ َقلَ ُم
َ ( َس َقമഷിക്കുപ്പി വീണു) എന്നും രണ്ടു വാക്യങ്ങള് ക�ൊണ്ടും
ط ال َّد َوا ُة
വെളിപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. എന്നാല് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപ�ോലെ
കൃതി ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പറഞ്ഞും  اَلْ َقلَ ُمഎന്നും  ا َل َّد َواةഎന്നുമുള്ള
പദങ്ങള്ക്ക് മദ്ധ്യേ  واوപ�ോലുള്ള ഒരു അവ്യയപദം വച്ചിട്ട് അവ രണ്ടും
തമ്മില് ചേര്ത്തും ആശയം ഒറ്റ വാക്യത്തില് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതു
ക�ൊണ്ട് കൃതിയെ ആവര്ത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടാതെ കഴിയും.
ഇങ്ങനെ ചേര്ത്തു പറയപ്പെടുന്ന രണ്ടു നാമങ്ങളില് ആദ്യത്തേതിന്
ُ ( َم ْعطഘടിതം) എന്നും രണ്ടാമത്തേതിന് ُوف
ُ ( َم ْعطഉപഘടിതം)
ُوف َعلَيْ ِه
എന്നും അവയെ തമ്മില് ഘടിപ്പിക്കുന്ന നിലയില് ഇടയ്ക്കു വരുന്ന
ِ ( َح ْر ُف الْ َعطഘടകാവ്യയം)എന്നും പറയുന്നു.
അവ്യയപദത്തിന് ْف

 تَا ِب ُعഅല്ലെങ്കില് അന്വക്ക് എന്ന നിലയില് ഉപഘടിതമായി
വരുന്ന നാമത്തിന്റെ അന്ത്യം ഘടിതശബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിന
َ َس َق
നുസരിച്ച് ഉച്ചരിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ط الْ َقلَ ُم وال َّد َوا ُة
എന്ന വാക്യത്തില് കര്ത്താവായി നില്ക്കുന്ന  اَلْ َقلَ ُمഎന്ന നാമത്തെ
തുടര്ന്ന് അന്വക്കായ  ال َّد َوا ُةഎന്ന നാമത്തിന് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരി
َ ( ا َْس َقഅവന് പേനയും മഷിക്കുപ്പിയും താഴെയിട്ടു.)
ക്കുന്നു. ط الْ َقلَ َم َوال َّد َوا َة
എന്ന വാക്യത്തില്  اَلْ َقلَ ُمഎന്ന പദം നസ്ബിന്റെ സ്ഥാനത്തിരി
ക്കുന്നതിനാൽ  ا َل َّد َوا ُةഎന്നതിനും നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടും. അപ്രകാരം
തന്നെ ت ِم ْن َس َقطَ ِة الْ َقلَمِ َوال َّد َوا ِة
ُ ( َع ِج ْبപേനയുടെയും മഷിക്കുപ്പിയുടെയും
വീഴ്ചയില് ഞാന് അത്ഭുതപ്പെട്ടു) എന്ന വാക്യത്തില് അന്വക്കായ
 ا َل َّد َوا ُةഎന്ന പദത്തിന് ജര്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. താഴെ
ِ وف الْ َعط
ُ  ُح ُرഅല്ലെങ്കില് ഘടകാവ്യയങ്ങളാകുന്നു.
പറയുന്നവ ْف
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اَلْ َوا ُو اَلْفَا ُء ث ُ َّم أَ ْو ا َ ْم لَ ِك ْن َل
ഒരുവന് വിദ്യയും വിനയവും	
ക�ൊണ്ട് ഉയരുന്നു

ب
ِ سو ُد ال َّر ْج ُل بِالْ ِعلْمِ َو ْالَ ِد
ُ َ ي- اَلْ َوا ُو

രാജസന്നിധിയില്
السلْطَانِ الْ ُعل ََم ُء ف َْالُ َم َرا ُء
ُّ  َدخ ََل ِع ْن َد- اَلْفَا ُء
പണ്ഡിതന്മാരും തുടര്ന്ന് പ്രഭുക്കന്മാരും പ്രവേശിച്ചു
യുവാക്കന്മാരും പിന്നെ	
വയ�ോജനങ്ങളും പറപ്പെട്ടു
റ�ോസാപ്പൂവ�ോ കരിങ്കൂവളപ്പൂവ�ോ	
എടുക്കുക
നീ തിന്നത് റ�ൊട്ടിയ�ോ അത�ോ	
മാംസമ�ോ

 َخ َر َج الشُّ بَّا ُن ث ُ َّم الشُّ يُو ُخ- ث ُ َّم
ْس ًجا
َ  ُخ ْذ َو ْردًا أَ ْو بَ َنف- أَ ْو
ْت أَ ْم لَ ْح ًم
َ  أَ ُخبْ ًزا أَكَل- أَ ْم

الس ِّي ُد لَ ِك ْن خَا ِد ُم ُه
യജമാനന് വന്നില്ല. എന്നാല്
َّ  َما َجا َء- لَ ِك ْن
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൃത്യന് (വന്നു)
ഞങ്ങള് ഗ�ോതമ്പ് ക�ൊയ്തു,
ബാര്ലിയല്ല (ക�ൊയ്തത് )

ري
َ  َح- َل
َ ص ْدنَا الْ َق ْم َح َل الشَّ ِع

3. അവധാരണം • ا َلتَّ ْوكِي ُد

( َحا َدث َ ِني الْ َوزِي ُرമന്ത്രി എന്നോട് സംസാരിച്ചു.) എന്നൊരാള് നമ്മോട്
പറഞ്ഞുവെന്നു വിചാരിക്കുക. മന്ത്രിയുടെ ഉയര്ന്ന പദവിയെക്കുറിച്ചും
അയാളുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ഓര്ത്തിട്ട് മന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയ�ോ
അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പമുള്ള മറ്റു വല്ലവരുമ�ോ സംസാരിച്ചതിനെ
കുറിച്ചായിരിക്കാം അയാള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് നമുക്ക് ചില
പ്പോള് സംശയം ത�ോന്നിയെന്നു വരാം. എന്നാല് ْس ُه
ُ َحا َدث َ ِني الْ َوزِي ُر نَف
(മന്ത്രിതന്നെ എന്നോടു സംസാരിച്ചു) എന്നാണ് അയാള് പറഞ്ഞതെ
ങ്കില് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിന് വകയില്ല. എന്തെന്നാല്
അങ്ങനെ സംശയം ത�ോന്നുന്നതിനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ്  اَلْ َوزِي ُرഎന്നതി
നെ തുടര്ന്ന് ْس ُه
ُ  نَفഎന്നുകൂടി അയാള് നമ്മോട് പറയുന്നത്. അതായത്
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സംസാരിച്ചതു മന്ത്രി തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാകുന്നു
‘നഫ്സു
 ഹു’ എന്നതുക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട് ഈ
പദത്തിന്  تَ ْوكِي ُدഅല്ലെങ്കില് അവധാരണം എന്നു പേരാകുന്നു. ت َ ْوكِي ُد
ആയി വരുന്ന പദത്തിന്റെ അന്ത്യം അതിന് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പദം
ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതനുസരിച്ച് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ രണ്ടാമത്
ഉദാഹരിച്ച വാക്യത്തിലെ ْس ُه
ُ  نَفഎന്ന പദത്തിന് അതില്  فَا ِعلആയി
നില്ക്കുന്ന  َوزِي ُرഎന്ന പദത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെ തുടര്ന്ന് ‘റഫ്അ് ’
ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ْس ُه
ُ ( قَابَلഞാന് മന്ത്രിയെ തന്നെ നേരിട്ടു
َ ْت الْ َوزِي َر نَف
ُ  َم ْف ُعആയി നില്ക്കുന്ന ‘വസീറി’ന്റെ
കണ്ടു) എന്ന വാക്യത്തില് ول ِب ِه
ഉച്ചാരണത്തെ തുടര്ന്ന് അതിന് ‘നസ്ബു’ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ل
َ ِت ا
ُ ْكَتَب
ِ ( الْ َوزِي ِر نَفമന്ത്രിക്കു തന്നെ ഞാന് എഴുതി) എന്നതില് ‘വസീറി’നെ
ْس ِه
തുടര്ന്ന് അതിന് ജര്റു് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മേല് ഉദാഹരിച്ച
വാക്യങ്ങളില് വന്നിട്ടുള്ള  نَفْسഎന്ന പദംപ�ോലെ  َع ْيഎന്ന പദവും
ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടും.
.ل الْ َوزِي ِر َع ْي ِن ِه
َ ِت ا
ُ  كَتَ ْب.ُْت الْ َوزِي َر َع ْي ُنه
ُ  قَابَل.َُحا َدث َ ِني الْ َوزِي ُر َع ْي ُنه

 ك ُُّلഎന്നും  َج ِمي ُعഎന്നുമുള്ള പദങ്ങളും തൗക്കീദായി ഉപയ�ോഗി
ക്കപ്പെടും. എന്നാല് അത് പ�ൊതുവായ അര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു
ശബ്ദത്തെ തുടര്ന്നിട്ടായിരിക്കും ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നത്.
ش كُلُّ ُه
ُ َجا َء الْ َج ْي

സൈന്യം മുഴുവനും വന്നു
സൈന്യത്തെ മുഴുവന് ഞാന് കണ്ടു
സൈന്യത്തിനു മുഴുവന്
ഞാന് സലാം പറഞ്ഞു

ش َج ِمي َع ُه
َ ت الْ َج ْي
ُ َْرأَي

ِ ْل الْ ِجي
ش كُلِّ ِه ا َ ْو َج ِميعه
َ ت َع
ُ َسلَّ ْم

ഈ വാക്യങ്ങില് വന്നിരിക്കുന്ന  ك ُُّلഎന്നും  َج ِمي ُعഎന്നും ഉള്ള
പദങ്ങള്  تَ ْوكِي ُدആകുന്നു. അതായത് സൈന്യം എന്നതുക�ൊണ്ട്
ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവന് സൈന്യത്തെയും തന്നെയാണ്,
അതില് കുറച്ചു ഭാഗത്തെയല്ല എന്നും സംശയം കൂടാതെ ഗ്രഹിച്ചു
ക�ൊള്ളണമെന്നാണ്.
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ِ تق
َت الدَّا ُر كُلُّ َها
َ َ اِ ْح

വിട് മുഴുവന് വെന്തു
ഞാന് പുസ്തകം മുഴുവനും വായിച്ചു	
ആ പ്രവൃത്തികളിലെല്ലാം നിന്ന്
ഞാന് ഒഴിഞ്ഞു

اب كُلَّ ُه
َ َقَ َرأْتُ الْ ِكت

ْت ِم َن ْالَ ْع َم ِل كُلِّ َها
ُ فَ َرغ

4. പ്രതികല്പം • اَلْ َب َد ُل

ل
ٌّ ِ ( زَا َر الْ َم ْد َر َس َة َعഅലി പള്ളിക്കൂടം സന്ദര്ശിച്ചു) എന്നും زَا َر الْ َم ْد َر َس َة الْ َوزِي ُر
ل
ٌّ ِ ( َعമന്ത്രി അലി പള്ളിക്കൂടം സന്ദര്ശിച്ചു) എന്നും ഉള്ള വാക്യങ്ങള്
പരിശ�ോധിക്കുക. ഏതാണ്ട് ഒരേ തരത്തില് പൂര്ണമായ ആശയങ്ങളു
ള്ള വാക്യങ്ങളാണ് അവ രണ്ടും. അലി പള്ളിക്കൂടം സന്ദർശിച്ചു എന്ന
ആശയത്തെയാണ് അവ രണ്ടും കുറിക്കുന്നത്. എന്നാല് രണ്ടാമത്തെ
വാക്യത്തില് കൂടുതലായി കാണുന്ന  اَلْ َوزِي ُرഎന്ന പദം ക�ൊണ്ട് അത്
കേള്ക്കുന്നയാളുടെ ഉള്ളില് ആശയം കുറച്ചുകൂടി ശക്തിമത്തായി
ചെന്നു പതിയുന്നു. അതായത്, പള്ളിക്കൂടം സന്ദര്ശിച്ചത് അലിയാ
ണെന്ന് ഒരിക്കല് സന്ദര്ശകന്റെ പേരു പറഞ്ഞിട്ടും മറ്റൊരിക്കൽ
അയാളുടെ സ്ഥാനപ്പേരു പറഞ്ഞിട്ടും രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആവര്ത്തിച്ചു
പറഞ്ഞാല് എങ്ങനെയ�ോ അതുപ�ോലെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യംക�ൊണ്ട്
ആശയം കൂടുതല് സ്പഷ്ടമാവുന്നു. ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തില്
 اَلْ َوزِي ُرഎന്നതിനു പകരമെന്നപ�ോലെ നില്ക്കുന്ന അലി എന്ന പദത്തി
ന്  بَد َُلഅല്ലെങ്കില് പ്രതികല്പം എന്നും പറയുന്നു. ‘ബദല്’ ആയി
വരുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ അന്ത്യം അതിനു മുമ്പിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ
അന്ത്യം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതുപ�ോലെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ വാക്യത്തി
ല് ل
ٌّ ِ  َعഎന്ന ശബ്ദത്തിന് അതിലെ  فَا ِع ُلആയ  اَلْ َوزِي ُرഎന്ന ശബ്ദത്തി
ന്റെ ഉച്ചാരണത്തെ തുടര്ന്ന് റഫ്അ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. صافَ ْح َنا الْ َوزِي َر َعلِيًّا
َ
ِ
ُ  َم ْف ُعആയ  اَلْ َوزِي ُرന്റെ ഉച്ചാരണത്തെ തുടർന്ന്
എന്ന വാക്യത്തിൽ ول ِبه
‘അലി’ എന്ന പദത്തിനും നസ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ل الْ َوزِي ِر
َ َِص َغيْ َنا ا
ْ ا
ل
ٍّ ِ  َعഎന്ന വാക്യത്തില് അതിന് ജര്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
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ْث ُه
َ َ َص أَك
ُ ( َج َّد َد ْالَ ِمരാജാവ്, അരമന, അതില് അധികഭാഗവും
َ ْ ري الْق
പുതുക്കി) എന്ന വാക്യത്തില് ْث
َ َ  اَكഎന്ന ശബ്ദം  بَد َُلആകുന്നു. അപ്രകാ
ِ
രം തന്നെ ْص َف الدِّي َوا ُن ُع َّملُ ُه
َ َ ( انകച്ചേരി, അതിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്
പിരിഞ്ഞു) എന്നതില്  ُع َّم ُلഎന്ന പദവും ബദല് ആകുന്നു. ബദലിനെ
സംബന്ധിച്ച ഈ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങളും ആദ്യം എടുത്തുപറഞ്ഞ
ഉദാഹരണത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പാല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിലുള്ള ബദലിന് ( ُمطَاب ُِقഅനുരൂപം) ആയ
ബദല് എന്ന് പറയുന്നു.  اَلْ َوزِي ُرഎന്നും ل
ٌّ ِ  َعഎന്നുമുള്ള രണ്ടു പദങ്ങ
ള്കൊണ്ടും ഉള്ള ഉദ്ദേശ്യം ഒന്നുതന്നെ ആകയാലാണ് അതിന്
( بَد َُل ُمطَاب ٌِقഅനുരൂപ പ്രതികല്പം) എന്നു പേര് വന്നത്. രണ്ടാമതു
പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തില് ْث
َ َ ( اَكഅധികവും) എന്ന പദം ക�ൊണ്ട്
അരമനയെ മുഴുവന് അല്ല അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
അംശത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനാല് അപ്രകാരം വരുന്ന
ٍ ( بَد َُل بَ ْعഅംശപ്രതികല്പം) എന്നു പറയുന്നു.
ബദലിന് അറബിയില് ض
മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണത്തില് ( ِدي َوا َنകച്ചേരി) എന്ന പദത്തിനു
ബദലായി നില്ക്കുന്ന ( ُع َّم ُلഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ) എന്ന ശബ്ദം ക�ൊണ്ട്
ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അതില് അന്തര്ഭവിക്കുന്ന ഒന്നിനെ ആകയാല്
അതിന് ( بَد َُل اِشْ ِت َم ْلഅവാന്തരപ്രതികല്പം) എന്നും പേരാണ്.
അംശപ്രതികല്പത്തിലും അവാന്തരപ്രതികല്പത്തിലും ഒരു സര്വ
നാമം ചേര്ന്നിരിക്കും. മേല് കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളില് അത്
കാണാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സര്വനാമം ചേര്ന്നുവരുന്നത് ആ
പദവും യാത�ൊന്നിന് അതു പകരമായി വരുന്നുവ�ോ ആയതും തമ്മില്
ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാകുന്നു.
ഞങ്ങള് വീട്, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം
കെട്ടിയുണ്ടാക്കി
ഖലീഫാ മുഇസ്സ് കെയ്റ�ോ	
നഗരം ഉണ്ടാക്കി

اس ُه
َ ْبَ َنيْ َنا الْبَي
َ ت ا ََس

اَنْشَ أَ الْ َخلِي َف ُة الْ ُم ِع ُّز َم ِدي َن َة الْقَا ِه َر َة

ഞാന് കടം, അതിന്റെ മൂന്നില�ൊന്നു വീട്ടി	 ت ال َّديْ َن �ثُلُثَ ُه
ُ قَضَ ْي
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شا ِع َها
نَظَ ْرتُ اِ َ
ل َّ
الس ِفي َن ِة َ َ
ت ِم َن ْالَ َس ِد اِقْدَا ِم ِه
َع ِج ْب ُ

ഞാന് കപ്പലില്, അതിന്റെ
പായയില് ന�ോക്കി
ഞാന് സിംഹത്തെപറ്റി, അതിന്റെ
ധൈര്യത്തെപ്പറ്റി അത്ഭുതപ്പെട്ടു.

അഭ്യാസം

ت َوالْ َعط ُْف
ا َل َّن ْع ُ
1. താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളില് വിശേഷണമായും ആഖ്യാ
തമായും വന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങളെ വേര്തിരിച്ചു പറയുക.
َّب .اِبْ َنتُـ َ
ـت َولَ ـ ًد
ـك ُم َه َّذبَةٌَ .رأَيْـ ُ
َّب .اِ َّن ُم َح َّم ـدًا َولَ ـ ٌد ُم َهذ ٌ
َه ـذَا الْ َولَ ـ ُد ُم َه ـذ ٌ
ِيل .اِ َّن قَلَ ِمي
ل قَلَ ٌم طَو ٌ
ُم َه َّذبًا .كَا َن التَّ ْمرِي ُن َسـ ْه ًلَ .هذَا تَ ْرِي ٌن َسـ ْه ٌل .ضَ ا َع ِ
شبْ َنــا َمــا ًء
ْســو َرةً .اَل َْم ُء َرائِ ٌقِ َ .
َص َب َح ْ
ْســو َرةٌ .ا ْ
ت الـ َّد َوا ُة َمك ُ
طَ ِويـ ٌـل .اَلـ َّد َوا ُة َمك ُ
ـت الْـ َـا َء َرائِـ ٌـق.
َرائِقًا .لَ ْيـ َ

2. താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളില് ഘടിതത്തെയും ഉപഘടിത
ത്തെയും വിശേഷണവിശേഷ്യങ്ങളെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക.
ت َْس َع ُد ال َّر ِع َي ُة بِالْ َملِ ِ
يق َح َج ٌر ا َ ْح َم ُر .اِ َّن
ْض َوالْ َع ِق ُ
ك الْ َعا ِدلِ .ال ُّز َم َّر ُد َح َج ٌر كَرِي ٌم اَخ َ ُ
ني .اَلْ َكلِ َم ـ ُة
ـرو َن آبَا َء ُه ْم .يَ ُكــو ُن التَّ َل ِمي ـ ُذ الْ ُم ْجتَ ِه ـدُو َن ُم َك َّر ِم َ
ْالَ ْو َل َد الْ ُم ِطي ِع ـ َ
ن يَـ ُ ُّ

اِ ْسـ ُم أَ ْو ِف ْعـ ٌـل أَ ْو َح ْر ٌف .ت َ ْنق ِ
ل اِ ْســمٍ َو ِف ْعــلٍ َو َحـ ْر ٍ
ف.
َسـ ُم الْ َكلِ َمـ ُة اِ َ

അഭ്യാസം

ا َلتَّ ْوكِي ُد َوالْبَ َد ُل

ي1. താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളില് വന്നിരിക്കുന്ന ،
ْسَ ،ع ْ ُ
نَف ُ
ു എന്നീ പദങ്ങളെ അതതു സ്ഥാനങ്ങളില് വേണ്ടതك ُُّلَ ،ج ِمي ُع
പ�ോലെ ഉച്ചരിക്കുക.
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ِ ُي
 يُشْ ـ ِغ ُل.ْس ـ َها
ِ ف اللَّ ْه ـ ِو َواللَّ ْعـ
ْ  َخ َر َجـ.ـب
ِ ضي ـ ُع الْ َجا ِهـ ُـل َز َمانَ ـ ُه كُلِّ ـ ِه
َ ـت َعائِشَ ـ ُة نَف
َ ـب الظُّـ ُر
ُ  اَلْ ُحـ ُر.الْ َعا ِقـ ُـل ا َ ْوقَاتَـ ُه َج ِمي ِع َهــا بِالْفَائِـ َد ِة
 شَ ـ ِه َد.وف كُلُّ َهــا
ِ ْصـ
َ  اِن.ٌوف كُلُّ َهــا َمبْ ِنيَّـة
ِ  ا َْل َِطبَّــا ُء َج ِمي َع ُه ـ ْم يَقُولُــو َن اِ َّن نُــو َر الشَّ ـ ْم.ـك ْالَ ْع ـدَا َء ا َ ْعيُنهــم
َ ِبفَضْ لِـ
س قَاتِـ ٌـل لِ َج َراثِي ـ َم
ِ ْالَ ْم ـ َر
َ ـت ا َ َجـ
.ِف الشِّ ــا ِرع
ُ اض َرأَيْـ
ِ ـاك َعيْنــه
2. പ്രതികല്പമായി വന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങളെ ഇനം തിരിച്ചു പറയുക:
َ صا
َ ـرا
ف َع ْهـ ٍـد
َ ط ال َِّذيـ َن اَنْ َع ْمـ
ِ صـ َـل الطُّوفَــا ُن
َ  َح.ـت َعلَ ْي ِهــم
ْ ط الْ ُم
َ ِ .سـتَ ِقيم
َ ِّ اِ ْه ِدنَــا الـ

ِ ـس ْالَ ْز َه ـ َر قَائِ ـ ُد َج ْيـ
ف
ُ  طَالَ ْعـ.ـش الْ َخلِي َف ـ ِة الْ ُم ِع ـ ِّز
ِ ص َف ـ ُه
ْ ِـاب ن
َ ـت الْ ِكتَـ
َ  ا ََّسـ.َس ـ ِّي ِدنَا نُــوح
 نَ َق َع َنــا.ل الْـ َـا ِء َج ْريَانِ ـ ِه
َ ِ اُنْظُ ـ ْر ا.ُص ْوتُـه
َ  اَطْ َربَ ِنــي الْ ُبلْ ُبـ ُـل. َُسـ َـف الْ َق َم ـ ُر ُج ـ ْزؤُه
َ  خ. ٍيَ ـ ْوم
ِ ْالُ ْس ـتَا ُذ ن
.َُصي َحتُ ـه

ا َل َّن َهايَ ُة

സമാപ്തി
ഇതുവരെ ചെയ്ത വിവരണങ്ങള് ക�ൊണ്ട് ഒരു കൃതിയുടെ അന്ത്യം

റഫ്അ് ആയും നസ്ബായും ജസ്മായും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതിനും അപ്ര
കാരം ഒരു നാമത്തിന്റെ അന്ത്യം റഫ്അായും നസ്ബായും ജർറായും
ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഉള്ള പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായ സ്ഥാനങ്ങള്
ഏതെല്ലാമെന്ന് നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഈ സ്ഥാനങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും
ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഒരു നാമമ�ോ കൃതിയ�ോ വന്നാല് അതിന്റെ അന്ത്യ
ത്തെ നാം റഫ്അ് ആയിട്ടോ നസ്ബായിട്ടോ ജസ്മ് ആയിട്ടോ ജര്റാ
യിട്ടോ ഉച്ചരിക്കണമെന്ന് അതുക�ൊണ്ട് നാം അറിയുന്നു. എന്നാല്
കൃതികളിലും നാമങ്ങളിലും ചിലത് ‘മബ്ന
 ി’ അല്ലെങ്കില് സ്ഥിരാ
ന്തങ്ങളാണ്. അതായത്, വാക്യഘടനകളുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച്
അന്ത്യത്തിനു വരേണ്ട വ്യത്യാസം സ്വീകരിക്കാതെ എപ്പോഴും സ്ഥി
രാന്തമായിത്തന്നെ നില്ക്കുന്നവയാണെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.
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അതുക�ൊണ്ട് ഈ സ്ഥിരാന്തശബ്ദം റഫ്ഇന്റെയ�ോ നസ്ബിന്റെയ�ോ
ജര്റിന്റെയ�ോ ജസ്മിന്റെയ�ോ സ്ഥാനത്തു വന്നാല് അതിന്റെ അന്ത്യ
ത്തിന് നാം ഉച്ചാരണവ്യത്യാസം ഒന്നും വരുത്തുന്നില്ല. പിെന്നയ�ോ,
നാം അതിനെ ഉച്ചരിച്ചു കേട്ടിട്ടുള്ളതുപ�ോലെ ഉച്ചരിച്ചുക�ൊള്ളുന്നു.
എന്നാല്, അത് നില്ക്കുന്ന സ്ഥാനമനുസരിച്ച് അത് റഫ്ഇന്റെ
സ്ഥാനത്ത് എന്നോ നസ്ബിന്റെ സ്ഥാനത്തെന്നോ അതിനെപ്പറ്റി
നാം പറയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്  ُه َو َعالِ ٌمഎന്ന വാക്യത്തില്  ُه َوഎന്ന
നാമം ْ ُمبْتَ َدأആകയാല് അത് റഫ്ഇന്റെ സ്ഥാനത്താണെന്ന് സ്പഷ്ട
മാണ്. അങ്ങനെ അതു റഫ്ഇന്റെ സ്ഥാനത്താണെന്നും ഫതഹില്
‘മബ്നി’ ആണെന്നും (അതായത് അകാരത്തില് സ്ഥിരാന്തമാണെ
ന്നും) അതിനെപ്പറ്റി നാം പറയുന്നു. നസ്ബിന്റെയ�ോ ജർറിന്റെയ�ോ
ജസ്മിന്റെയ�ോ സ്ഥാനത്തു വരുമ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി നാം മേല്
ഉദാഹരിച്ച രീതിയനുസരിച്ച് പറയുന്നു.
ഇപ്രകാരം ആദ്യം ത�ൊട്ടുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങള് ക�ൊണ്ട് നമുക്ക്
അറിയുവാന് കഴിഞ്ഞ മുഖ്യ സംഗതികള് ഇവയാണ്.

അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്ന് പദങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നു. 2. പദങ്ങള് ِف ْع ُل
(കൃതി) എന്നും ( اِ ْس ٌمനാമം) എന്നും ( َح ْر ُفഅവ്യയം) എന്നും പ�ൊതുവില്
മൂന്നിനങ്ങളാകുന്നു. 3. ഈ മൂന്നിനം ശബ്ദങ്ങളില് ചിലത് ‘മബ്നി’യും
(സ്ഥിരാന്തം) ചിലത് ‘മുഅ്റബും’ (ചരാന്തം) ആണ്. 4. മബ്നി ആയ
ശബ്ദങ്ങള് റഫ്ഇലും നസ്ബിലും ജർറിലും ജസ്മിലും അവസാനി
പ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ഇത്രയും
സംഗതികള് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു വാക്യം ശരിയായി വാ
യിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും; അതിലെ ശബ്ദങ്ങള്
ഓര�ോന്നും ഏതേത് ഇനത്തില് പെട്ടതാണെന്നും ഓര�ോ ശബ്ദത്തി
ന്റെയും അന്ത്യം ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തില് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള
കാരണം എന്താണെന്നും പറയുന്നതിന് സാധിക്കും. ഉദാഹരണമായി
 َل يُ َؤ ِّخ ْر ا َ َح ٌد َع َم َل الْيَ ْو َم لِغ ٍَدഎന്ന വാക്യം എടുക്കുക. ഇതില് (1) َ لഎന്ന
ശബ്ദം ഹറുഫ്, നിഷേധാര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നത്, സുക്കൂനുൽ മബ്ന
 ി
1.
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ഇഅ്റാബിന്റെ സ്ഥാലത്തല്ല. (2)  يُ َؤ ِّخ ْر-  ُمضَ ا ِر ُعആയ  ِف ْعلനിഷേധാ
ര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്ന  َلഎന്ന അവ്യയത്തിനു ശേഷം വന്നിരിക്കു
ന്നതിനാല് ജസ്മു
 ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (3)  ا َ َح ٌد-  فَا ِعلഅല്ലെങ്കില്
ُ َم ْف ُع
കര്ത്താവ്, അതിനാല് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (4) - ول ِب ِه
 َع َم َلഅല്ലെങ്കില് പ്രതിഗ്രഹവാചിയായ കര്മ്മം. അതിനാല് നസ്ബു
ُ َ ُمضഅല്ലെങ്കില് ഉപശ്ലിഷ്ടം,
ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (5) ِ اَلْيَ ْوم- اف اِلَيْ ِه
അതുക�ൊണ്ട് ജർറ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (6)  ِل- ജര്റിനുള്ള ഹറുഫ്,
ഖസറുല് മബ്ന
 ി (7)  غَد- ‘ലാമു’ക�ൊണ്ട് ജര്റു ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇങ്ങനെ വാക്യത്തില് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ അന്ത്യം ഉച്ചരിക്കപ്പെ
ടുന്നതു സംബന്ധിച്ച സ്ഥിതി കാണിക്കുന്നതിന് വ്യാകരണത്തില്
اب
ُ  اِ ْع َرചെയ്യുക എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. اب
ُ  اِ ْع َرഎന്നതിന് വാക്യത്തില്
ചേര്ന്നുവരുന്ന പദങ്ങളുടെ അന്ത്യത്തിന് വ്യാകരണനിയമമനുസരിച്ച്
ഉച്ചാരണം നല്കുക എന്നര്ത്ഥമാകുന്നു.
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അനുബന്ധം

അക്ഷരം

അറബിഭാഷയില് അലിഫ് ത�ൊട്ട് യാഅ് വരെ 28 അക്ഷരങ്ങളാ

ِ وف الشَّ ْم
ُ ( اَلْ ُح ُرഅര്ക്കാ
ണുള്ളതെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവ س َية
ُ ( اَلْ ُح ُرസ�ോമാക്ഷരങ്ങള്) എന്നും രണ്ടു
ക്ഷരങ്ങള്) എന്നും وف الْ َق َم ِريَة
ഗണങ്ങളാണ്. س
ُ  الشَّ ْمഎന്നും  ا َلدَّا ُرഎന്നും  ا َل ُّنو ُرഎന്നുമുള്ള പദങ്ങളുടെ
ആരംഭത്തില് നില്ക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങള് പ�ോലെ  ا َْلഎന്ന വ്യവച്ഛേദ
കപദത്തോടു ചേരുമ്പോള് ഉച്ചാരണത്തില് ഇതിലെ ‘ ’لല�ോപിച്ചിട്ട്
ഇരട്ടിച്ചു ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന അക്ഷരത്തിന് ഷംസി ആയ അക്ഷരം
എന്നു പറയുന്നു.  ا َْلന�ോട് ചേരുമ്പോള് ഉച്ചാരണത്തില് അതിലെ ‘’ل
ല�ോപിക്കാതെ സാധാരണമായ രീതിയില് തന്നെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന
അക്ഷരത്തിന് ഖമരി ആയ അക്ഷരം എന്നും പറയുന്നു. ഈ ഓര�ോ
ഗണത്തിലും 14 അക്ഷരങ്ങള് വീതമുണ്ട്.

അര്ക്കാക്ഷരങ്ങള്
ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن

സ�ോമാക്ഷരങ്ങള്
ا ب ج ح خ ع غ ف ق ك م ه و ي
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കൃതി
I. കൃതികളുടെ ഉല്പത്തിയില് അവയില് ചേര്ന്നുവന്നിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങ
ളുടെ എണ്ണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ث
ِ  ُم َج َّر ُد الث َُّلഎന്നും  ُم َج َّر ُد ال ُّربَا ِعيഎന്നും
അവ രണ്ടിനങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. മൂന്നക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്ന്
ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള കൃതിക്കാണ് ث
ِ  الث َُّلഎന്നു പറയുന്നത്. നാലക്ഷരങ്ങൾ
ചേര്ന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള കൃതിക്ക്  ال ُّربَا ِعيഎന്നും പറയുന്നു.  ُم َج َّر ُدഎന്ന
തിന് കേവലം എന്നർത്ഥം.  ِف ْع ُل الْ ُم َج َّردഎന്നതിന് ഇവിടെ കേവലം
ഉല്പത്തിയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങള് മാത്രം ചേര്ന്നിരിക്കുന്ന കൃതി എന്നു
വിവക്ഷയാണ്. ഇപ്രകാരം ചില കൃതികളില് മൂന്നും ചിലതില് നാലും
അക്ഷരങ്ങള് ആരംഭത്തില്ത്തന്നെ ചേര്ന്നിരിക്കും.
ث
ِ  ُم َج َّر ُد الث َُّلഅഥവാ മൂന്നക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള
കൃതിയില് പിന്നീട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അക്ഷരങ്ങള് കൂടി ചേർന്നി
ട്ട് അതു സംവൃദ്ധമായിത്തീരും. അപ്രകാരംതന്നെ  ُم َج َّر ُد ال ُّربَا ِعيഅഥവാ
നാലക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നിട്ടുള്ള കൃതിയില് പിന്നീട് ഒന്നോ രണ്ടോ
അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നിട്ട് അതും സംവൃദ്ധമായിത്തീരും. ഇങ്ങനെ
സംവൃദ്ധമായിത്തീരുന്ന കൃതി അതില് ആരംഭത്തില് ചേര്ന്നിട്ടുള്ള
അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ആസ്പദമാക്കി ث
ِ  َمزِي ُد الث َُّلഎന്നും َمزِي ُد
 ال ُّربَا ِعيഎന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു.  َمزِي ُدഎന്നതിന് സംവൃദ്ധം എന്നു
വിവക്ഷയാകുന്നു.
II. കൃതികളില് ചേര്ന്നു വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇനവും വിധവും
പ്രമാണിച്ച് അവ മൂന്നു വിഭാഗമാക്കുന്നു. (1)  َسالِ ٌمഅല്ലെങ്കില് മുക്തം.
ഒരു കൃതി ഉല്പത്തിയില് ഹംസിലും അലിഫ്, വാവ്, യാഅ് എന്നീ
ശിഥിലാക്ഷരങ്ങളിലും  ش ّدല് അല്ലെങ്കില് ദ്വിത്വത്തിലും നിന്ന് മ�ോ
ചിച്ചിരുന്നാല് അത്  َسالِ ٌمഎന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉദാ: ب
َ ض
َ َ َسلِ َم قَتَ َل
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(2) يح
َ അല്ലെങ്കില് ദൃഢം. ഉല്പത്തിയില് ഒരു കൃതിയിലെ
ٌ ص ِح
അക്ഷരങ്ങളില് ഹംസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയ�ോ അല്ലെങ്കില് അതിലെ
അക്ഷരങ്ങളില് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഇനത്തില് പെട്ടതായിരിക്കുകയ�ോ
ചെയ്താല് അത് ‘സ്വഹീഹ് ’ എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
ഉദാ: أَك ََل َسأَ َل قَ َرأَ َم َّد ضَ َّم

ഉല്പത്തിയില് ‘ഹംസ് ’ ചേര്ന്നിട്ടുള്ള കൃതിക്ക്  َم ْه ُمو ُزഎന്നും ഒരു
ഇനത്തിലുള്ള രണ്ടക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്ന് ഇരട്ടിപ്പായി വന്നിരിക്കുന്ന
കൃതിക്ക്  ُمضَ ا ِع ُفഎന്നും പ്രത്യേകം പേരുകളുണ്ട്.

(3)  ُم ْعتَ ُّلഅല്ലെങ്കില് ശിഥിലം ഉല്പത്തിയില് ഒരു കൃതിയിലെ
അക്ഷരങ്ങളില് ഒന്ന് ശിഥിലാക്ഷരം ആയിരുന്നാല് അത് ُم ْعتَ ّل
എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉദാ: ض
َ َوث
َ ِ َب نَا َم َر
III. ലിംഗം, കാലം, വചനം എന്നിവ അനുസരിച്ച് ഒരു കൃതിയുടെ
രൂപം മാറിവരും. ഉദാഹരണത്തിന്  فَ َع َلഎന്ന കൃതി എടുക്കുക.
ഇതിന് അവന് പ്രവര്ത്തിച്ചു എന്നർഥമാണ്. അങ്ങനെ അതു പ്രഥ
മപുരുഷന്, പുല്ലിംഗം, ഏകവചനത്തില് ഭൂതകാലത്തെ കുറിക്കുന്ന
ഒരു കൃതിരൂപമാകുന്നു. ഇത് ദ്വിവചനമാകുമ്പോള്  فَ َع َلഎന്നും ബഹു
വചനമാകുമ്പോള്  فَ َعلُواഎന്നും സ്ത്രീലിംഗമാകുമ്പോള് َت
ْ  فَ َعلഎന്നും
ഭാവിയെ കുറിക്കുമ്പോൾ  يَ ْف َع ُلഎന്നും ആജ്ഞയെ കുറിക്കുമ്പോൾ
 اِفْ َع ْلഎന്നുമുള്ള രൂപങ്ങളില് മാറിമാറി വരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭൂതം,
ഭാവി ഈ കാലങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന കൃതികൾക്ക് 14 രൂപങ്ങള് വീതവും
മധ്യമപുരുഷനെയും പ്രഥമപുരുഷനെയും സംബന്ധിച്ച് ആജ്ഞയെ
കുറിക്കുന്നതിന് 12 രൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്രകാരംതന്നെ
വിര�ോധാര്ത്ഥത്തിലുള്ള ആജ്ഞയെ കുറിക്കുന്നതിന് 12 രൂപങ്ങള്
ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ച ചില പട്ടികകൾ താഴെ ചേർ
ത്തിരിക്കുന്നു:
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ഭൂതം
فَ َعلُوا

فَ َع َل

فَ َع َل

സ്ത്രീലിംഗം

فَ َعلْ َن

فَ َعلْتَا

َت
ْ فَ َعل

പുല്ലിംഗം

فَ َعلْتُ ْم

فَ َعلْتُ َم

ْت
َ فَ َعل

സ്ത്രീലിംഗം

ْت
َّ ُ فَ َعل

فَ َعلْتُ َم

فَ َعلْ َنا

ِ فَ َعل
ْت
ْت
ُ فَ َعل

പുരു
ഷൻ
പ്രഥമം

പുല്ലിംഗം

പും സ്ത്രീ:

ഏകവചനം

ഉത്തമം മധ്യമം

ദ്വിവചനം

നീ അവൾഅവൻ

ബഹുവചനം

ഞാൻ നീ

ലിംഗം

ഭാവി
يَ ْف َعلُو َن

ِيَ ْف َع َلن

يَ ْف َع ُل

സ്ത്രീലിംഗം

يَ ْف َعلْ َن

ِت َ ْف َع َلن

ت َ ْف َع ُل

പുല്ലിംഗം

ت َ ْف َعلُو َن

ِت َ ْف َع َلن

ت َ ْف َع ُل

സ്ത്രീലിംഗം

ت َ ْف َعلْ َن

ِت َ ْف َع َلن

ني
َ ِت َ ْف َعل

نَ ْف َع ُل

أَفْ َع ُل

പുരു
ഷൻ
പ്രഥമം

പുല്ലിംഗം

പും സ്ത്രീ:

ഏകവചനം

ഉത്തമം മധ്യമം

ദ്വിവചനം

നീ അവൾഅവൻ

ബഹുവചനം

ഞാൻ നീ

ലിംഗം

ആജ്ഞ
ബഹുവചനം

ദ്വിവചനം

ഏകവചനം

പു:

اِفْ َعلُوا

اِفْ َع َل

اِفْ َع ْل

സ്ത്രീ:

اِفْ َعلْ َن

اِفْ َع َل

اِفْ َع ِل

പുരു
ഷൻ
മധ്യമം

ലിംഗം
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ُ  َم ْج ُهകര്മ്മണി എന്നും
കൃതി  َم ْعلُو ُمകര്ത്തരി എന്നും ول
പ�ൊതുവില് രണ്ടിനങ്ങളാണ്. ക്രിയ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് അറി
യപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയില് ഇരിക്കുന്ന കൃതിക്ക്  اَلْ ِف ْع ُل الْ َم ْعلُو ُمഎന്നു
പറയുന്നു.
4.

ഉദാ:

قَط ََف الْ َولَ ُد تُفَّا َح ًة

കര്ത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കര്മ്മം വന്നിട്ട് കര്ത്താവ് ആരെന്ന്
ُ اَلْ ِف ْع ُل الْ َم ْج ُه
അറിയപ്പെടാത്ത സ്ഥിതിയില് ഇരിക്കുന്ന കൃതിക്ക് ول
എന്നും പറയുന്നു.
ഉദാ:

ِ ق ُِطف
َت التُّفَّا َح ُة

ഭൂതകാലത്തെ കുറിക്കുന്ന കൃതി  َم ْج ُهولഅല്ലെങ്കില് കര്മ്മണി
ആക്കപ്പെടുമ്പോള് അതില് അവസാനത്തേതിനു മുമ്പിരിക്കുന്ന
അക്ഷരം ഇകാരമായും അതിനു മുമ്പുള്ള സ്വരിതമായ ഓര�ോ അക്ഷ
രവും ഉകാരമായും ഉച്ചരിക്കപ്പെടണം.
ഉദാ:

 ا ُْستَ ْعلِ َم-  اِ ْستَ ْعلَ َم، ا ُ ْجتُ ِم َع-  ا ْجتَ َم َع، اُكْ ِر َم-  اَكْ َر َم، ق ُِط َف- قَط ََف

ഭാവികാലത്തെ കുറിക്കുന്ന കൃതി  َم ْج ُهولആക്കപ്പെടുന്നതിന്
അതിലെ ആദ്യാക്ഷരം ഉകാരമായും അതില് അവസാനത്തേതിനു
മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അക്ഷരം അകാരമായും ഉച്ചരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.
ഉദാ: ستَ ْعلَ ُم
ْ ُ ي- ستَ ْعلِ ُم
ْ َ ي، يُ ْجتَ َم ُع-  يَ ْجتَ ِم ُع، يُ ْك َر ُم-  يُ ْك ِر ُم، يُ ْقط َُف- يَ ْقط َُف
5. ഭാവികാലത്തെ കുറിക്കുന്ന കൃതിയുടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്

ഭൂതാര്ത്ഥത്തിലുള്ള കൃതിയില്  ت، ي، ن، اഎന്നീ അക്ഷരങ്ങളില്
ഏതെങ്കിലും ഒന്നു കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിട്ടാണ്. ഈ നാലക്ഷരങ്ങള്ക്കും
കൂടി ഒന്നായി  ُمضَ ا َر َعةഅക്ഷരങ്ങള് എന്നു പേര് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്
നാലക്ഷരമുള്ള ഒരു കൃതിയില് ചേര്ന്നു വരുമ്പോള് ഉകാരമായും മറ്റു
കൃതികളില് ചേരുമ്പോള് അകാരമായും ഉച്ചരിക്കപ്പെടും.
ഉദാ:

 يُ َك ِّر ُم-  كَ َّر َم، يُ ْك ِر ُم-  اَكْ َر َم، يَ ْنظُ ُر-  نَظَ َر، يَ ْجتَ ِم ُع- اِ ْجتَ َم َع
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ഭാവികാലത്തെ കുറിക്കുന്ന കൃതിയില് നിന്നുമാണ് ആജ്ഞാരൂപ
ത്തിലുള്ള കൃതി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന് അതിന്റെ ആരംഭത്തിലി
രിക്കുന്ന  ُمضَ ا َر َعةന്റെ അക്ഷരത്തെ ല�ോപിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട്, പിന്നെ
ആരംഭത്തില് ശേഷിക്കുന്ന അക്ഷരം നിസ്വരമായിരുന്നാൽ അതിനു
മുമ്പ് ഒരു ‘ഹംസ’ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുകയും നിസ്വരമല്ലെങ്കില് അതിനെ
അതിന്റെ ഇരുപ്പില്തന്നെ വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃതിയിലെ അക്ഷരങ്ങ
ളില് രണ്ടാമത്തേത് അവസാനത്തിനു മുമ്പുള്ള അകാരത്തില�ോ ഇകാര
ത്തില�ോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കില് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെടുന്ന ഹംസ
ഇകാരത്തില് ഉച്ചരിക്കപ്പെടണം; ഉകാരത്തില് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ
അതും ഉകാരത്തില് ഉച്ചരിക്കപ്പെടണം. ആജ്ഞാരൂപത്തിലുള്ള കൃതി
എപ്പോഴും ജസ്മു ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഉദാ:

ْص
ْ ِ ا- ِب
ْ َ ي، اِفْتَ ْح- يَ ْفتَ ُح
ْ ض
ُ ض
ْ ُ  اُن- ص
ُ ُ  يَ ْن،ِب

 تَ َق َّد ْم-  يَتَ َق َّد ُم، َد ْحر ِْج-  يُ َد ْحر ُِج،  اِ ْستَ ْغ ِف ْر- اِ ْستَ ْغ َف َر

അല്ലെങ്കില്  غَائِبആയ കൃതിയുടെ ഭാവികാ
ലരൂപത്തില് ‘ലാം’ ചേര്ത്തിട്ട് ആജ്ഞാരൂപം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.
7. പ്രഥമപുരുഷന്

 لِ ُي َد ْحر ِْج-  يُ َد ْحر ُِج،ص
ْ ُ  لِ َي ْن- ص
ُ ُ  يَ ْن، لِ َي ْفتَ ْح- يَ ْفتَ ُح

8. പ്രഥമപുരുഷന് അല്ലെങ്കില്  غَائِبആയും മധ്യമപുരുഷന് അല്ലെ

ങ്കില് َب
ُ  ُمخَاطആയും ഉള്ള കൃതികളുടെ ഭാവികാലരൂപങ്ങളില് ‘ലാ’
ചേര്ത്തിട്ട് വിര�ോധാജ്ഞയെ കുറിക്കുന്ന രൂപങ്ങള് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.
 َل يُ َد ْحر ِْج-  يُ َد ْحر ُِج،ص
ْ ُ  َل يَ ْن- ص
ُ ُ  يَ ْن، َل يَ ْفتَ ْح- يَ ْفتَ ُح
 َل ت ُ َد ْحر ِْج-  تُ َد ْحر ُِج،ص
ْ ُ  َل ت َ ْن- ص
ُ ُ  ت َ ْن، َل ت َ ْفتَ ْح- ت َ ْفتَ ُح

നാമം
നാമങ്ങള് അവയുടെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് َجا ِم ُد
അല്ലെങ്കില് രൂഢം എന്നും  ُمشْ تَ ُّقഅല്ലെങ്കിൽ വ്യുല്പന്നം എന്നും
9.
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പ�ൊതുവിൽ രണ്ടിനങ്ങളാണ്. ഒരു പദം മറ്റൊന്നിന്റെ ആശ്രയം
കൂടാതെ സ്വയം ഉത്ഭവിച്ചതായിരുന്നാൽ അതിനു രൂഢം എന്നു
പറയപ്പെടുന്നു.
ഉദാ:

َر ُج ٌل ِعلْ ٌم

ഒരു പദം മറ്റൊന്നിൽനിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതായിരുന്നാൽ അതിനെ
വ്യുല്പന്നം എന്നു പറയുന്നു.  َعالِ ٌمഎന്നും  َم ْعلُو ٌمഎന്നുമുള്ള പദങ്ങൾ
ഇതിന് ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഈ രണ്ടു പദങ്ങളും  َعلِ َمഎന്ന
കൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.  ُمشْ تَ ُّقആയ നാമങ്ങൾക്കു
സാമാന്യേന നാലു രൂപങ്ങളുണ്ട്.

 اِ ْس ُم الْفَا ِعلഅല്ലെങ്കിൽ കൃദ്വാചി: ക്രിയയുടെ കൃത്തിനെ അഥവാ
ക്രിയ ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന അർഥത്തെ കുറിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കൃതി
യിൽനിന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാണ് കൃദ്വാചി. മൂന്ന
ക്ഷരമുള്ള കൃതിയിൽനിന്നും  فَا ِعلന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.
10.

ഉദാ:

ِب
ٌ  ضَ ار- ب
َ ض
َ َ ، َسا ِم ٌع- َس ِم َع

നാല�ോ അഞ്ചോ ആറ�ോ അക്ഷരങ്ങളുള്ള കൃതിയിൽനിന്നും ഇത്
ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ആ കൃതിയുടെ ഭാവികാലത്തെ കുറിക്കുന്ന കർ
ത്തരീരൂപത്തിൽനിന്നും  ُمضَ ا َر َعةന്റെ അക്ഷരം ല�ോപിപ്പിക്കുകയും
പിന്നെ തൽസ്ഥാനത്ത് ഉകാരത്തോടുകൂടിയ ഒരു 'മീം" ചേർക്കുകയും
ചെയ്തിട്ടാണ്.
ഉദാ:

ستَ ْخر ٌِج
ْ  ُم- ستَ ْخر ُِج
ْ َ ي، ُم ْنطَلِ ٌق-  يَ ْنطَلِ ُق، ُم ْقب ٌِل- يُ ْقب ُِل

 اِ ْس ُم الْ َم ْف ُعو ِل- കർമവാചി: ക്രിയയുടെ കർമത്തെ അഥവാ ക്രിയ
യാത�ൊന്നിൽ ചെന്നു ഫലിക്കുന്നുവ�ോ അതിനെ കുറിക്കുന്നതിനുവേ
ണ്ടി കൃതിയിൽനിന്നും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാണ് കർമവാചി.
ُ  َم ْف ُعന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാ
മൂന്നക്ഷരമുള്ള കൃതിയിൽനിന്നും ഇത് ول
ക്കപ്പെടുന്നു.
11.

ഉദാ:

وب
ْ  َم- َس ِم َع
ٌ ض
َ ض
ُ ْ  َم- ب
َ َ ،ٌس ُموع
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മറ്റു കൃതികളിൽനിന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതു കൃതിയുടെ ഭാ
വികാലത്തെ കുറിക്കുന്ന കർമ്മണീരൂപത്തിൽനിന്നും  ُمضَ ا َر َعةന്റെ
അക്ഷരം ല�ോപിപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ടു തൽസ്ഥാനത്ത് ഉകാരത്തോ
ടുകൂടിയ ഒരു 'മീം" ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ്.
ستَ ْخ َر ٌج
ْ  ُم- ستَ ْخر ُِج
ْ ُ ي، ُم ْنطَل ٌَق-  يُ ْنطَل َُق، ُم ْقبَ ٌل- يُ ْقبَ ُل
ِ  اِ ْس ُم التَّفതാരതമ്യകം: രണ്ടോ അതിലധികമ�ോ വസ്തുക്ക
12. ِْضيل
ളിൽ ഒന്നിന് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ മറ്റേതിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള
കൂടുതലിനെ കുറിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാമരൂ
ِ  اِ ْس ُم التَّفഅല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യകം. ഇത്  اَفْ َع ُلഎന്ന
പമാണ് ْضيل
രൂപത്തിൽ മൂന്നക്ഷരമുള്ള കൃതികളിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്.
ഉദാ:

ഉദാ:

ْب ِم ْن اِبْ َرا ِهي َم
ُ ُي
ُ َ وس ُف اَك

س ُن
َ  ا َ ْح- س َن
ُ  َح، ا َ ْج َم ُل-  َج ُم َل،ْب
ُ َ  اَك- َب
َُ ك
13. َلص َف ُة الْ ُمشَ َّب َه ُة
ِّ  اവിശേഷണസമം: സ്ഥിരമായ ഒരു അവസ്ഥയെ
അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്തെ കുറിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കൃതിയിൽനിന്നും
ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാണ് َلص َف ُة الْ ُمشَ َّب َهة
ِّ  اഅല്ലെങ്കിൽ വിശേ
ഷണസമം. ഇത് പല രൂപങ്ങളിൽ വരും.
 بَط ٌَل-  ضَ ْخ ٌم- ِيف
ُ  ظَر،ُ َعطْشَ ان- ا َْس َو ُد
14.  فُو، ذُو،ح ٌم
َ ،ٌ أَخ،ب
ٌ َ أഎന്നീ അഞ്ചു നാമങ്ങളുടെയും അന്ത്യ
ത്തിന് ഉച്ചാരണഭേദം വരുന്നത് ഉകാരമ�ോ അകാരമ�ോ ഇകാരമ�ോ
ക�ൊണ്ടല്ല, പിന്നെയ�ോ അവ ഉകാരത്തിനുപകരം വാവുക�ൊണ്ട്
റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുകയും അകാരത്തിനു പകരം അലിഫുക�ൊണ്ട്
നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇകാരത്തിനു പകരം യാഅ് ക�ൊണ്ട് ജർറു
ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അഞ്ചു നാമങ്ങൾക്കുംകൂടി ا َلْ َ ْس َم ُء
س ُة
َ  الْ َخ ْمനാമപഞ്ചകം എന്നു പേർ പറയപ്പെടുന്നു.
ഉദാ:

റഫ്അ്:
നസ്ബ്:
ജർറ്:

اَبُو اَخُو َحمو ذُو فُو

اَبَا اَخَا َح َم ذَا فَا
ف
ب أَ ِخي َح ِمي ِذي
ِ
ِ َأ
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ഭാഗം രണ്ട്
പാഠം ഒന്ന്

കൃതി, നാമം, അവ്യയം
പൂർണമായ അർഥത്തെ കുറിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു
വേണ്ടിയുള്ള ഒറ്റയ�ൊറ്റ ശബ്ദങ്ങൾ  حرف، اسم، فعلഅതായത്, കൃതി,
നാമം, അവ്യയം എന്ന് പ�ൊതുവിൽ മൂന്നിനങ്ങളാകുന്നു. കാലത്തിന്റെ
ബന്ധത്തോടുകൂടി തനിയെ തന്നെ ഒരു ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
അർഥത്തെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കൃതി. ب
ْ ُ أُكْت،ب
ُ ُ يَ ْكت،ب
َ َ كَتഎന്നീ
ശബ്ദങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. നാമമാകട്ടെ കാലവുമായി
ബന്ധിക്കാതെ തനിയെ തന്നെ ഒരു ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അർ
ഥത്തെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാകുന്നു.  ِق َرا َء ٌة،اب
ٌ َ كِت، ُم َح َّم ٌدഈ ശബ്ദങ്ങൾ
ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അവ്യയം ഒരാശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ
അർഥത്തെ തനിയെ കുറിക്കാത്ത ഒരു ശബ്ദമാണ് -  َه ْل،ل
َ  َع،كَ ْم.
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ഉദാഹരണങ്ങൾ
്കൃതികൾക്ക

ِب ،فَتَ َح يَ ْفتَ ُح اِفْتَ ْح ،فَر َِح يَ ْف ـ َر ُح
ِب اِ ْ
ب يَ ْ
ض ْ
ض ُ
ض َ
ْصَ َ ،
ص اُن ُ ْ
َص يَ ْن ُ ُ
ن َ َ
ب اِ ْح ِ
ب يَ ْح ِ
اِفْ ـ َر ْح ،كَ ُر َم يَ ْك ُر ُم اُكْ ُر ْمَ ،ح ِ
ب ،أَكْ َر َم يُ ْك ِر ُم أَكْ ِر ْمَ ،ســا
س ْ
س ُ
س َ
ستَ ْغ ِف ُر اِ ْس ـتَ ْغ ِف ْر.
سا ِع ُد َسا ِع ْد ،اِنْطَل ََق يَ ْنطَلِ ُق اِنْطَلِ ْق ،اِ ْستَ ْغ َف َر يَ ْ
َع َد يُ َ
്നാമങ്ങൾക്ക

ـب ف ِ
س َج َمـ ٌـل
ـر فَ ـ ْر ٌ
أَ ْح َم ـ ُد اِبْ َرا ِهي ـ ُم َزيْ َنـ ُ
َاط َمــة َم َّكــة اَلْقَا ِه ـ َر ُة اَل ِْح َجــا ُز ِمـ ْ ُ
ـاس قَلَـ ٌم َد َوا ٌة شُ ـ َّب ٌ
ش ٌف نَ َبا َهـ ٌة
ـب نُ َحـ ٌ
ـب ُر َّمــا ٌن َذ َهـ ٌ
ِع َنـ ٌ
اك َمــا ٌء َهـ َوا ٌء نَــا ٌر َ َ
്അവ്യയങ്ങൾക്ക

كْ ُم ْذ
ت ا َْل ث ُ َّم َحتَى َ
ل َع ْن َع َ
ِم ْن اِ َ
ف قَ ْد يَا لَ ِك ْن لَيْ َ
ل ِ

അഭ്യാസം
താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ കൃതികളും നാമങ്ങളും അവ്യയങ്ങളും
വേർതിരിച്ചു പറയുക:

الص َغـ ِر كَاال َّن ْقـ ِ
اَل ِْح ْفـ ُ
بَ ،ولَـ ْن
ف الْ َح َجرِ .لَـ ْن تُـ ْدر َِك ْ َ
ب إِ َّل بِاالتَّ َع ِ
ـش ِ
ظ ِ
ف ِّ
ال َر َ

ب .ب ْ ِ
َالس ـ ْي ِ
ف
تَ ْبلُ ـ َغ الْ َم ْج ـ َد اِ َّل بِاألَ َد ِ
ِال ْم ِت َحــانِ يُ ْكــر ُم الْ َم ـ ْر ُء ا َ ْو يُ َهــانُ .اَلْ َوقْـ ُ
ـت ك َّ
ك .اِ ْعلَـ ْم ا َ َّن ْ ِ
اِ ْن لَـ ْم تَ ْقطَ ْعـ ُه قَطَ َع َ
ِّســانِ  ،فَان ِْطـ ْـق بِال ِْح ْك َمـ ِة
ْســا َن بِالْ َقلْـ ِ
ـب َوالل َ
الن َ
ـب ا َ ْن يُ َعا ِملُـ َ
ـوك ِبـ ِه.
ـال الْ ِه َّمـ ِةَ .عا ِمــلِ ال َّنـ َ
ـاس بِ َــا ت ُِحـ ُّ
َوكُـ ْن َعـ ِ َ
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പാഠം രണ്ട്

 حرفനെ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യയങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ച വിവരണം

അറബിഭാഷയിൽ ഹറുഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവ്യയങ്ങളായുള്ള ശബ്ദ
ُ  ُح ُرഎന്നു പേർ
ങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ 80-ൽ കൂടുതലില്ല. ഇവയ്ക്ക് ان
ِ وف الْ َم َع
പറയുന്നു. ഇവയിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണമനുസരിച്ച്
ഇവ അഞ്ചു വിഭാഗമാകുന്നു.

الَحادية:
ْ ഒരക്ഷരം ക�ൊണ്ടുള്ളത്
ഇബ്രാഹിം യാത്ര പ�ോയ�ോ

 أَسافَ َر اِبْ َرا ِهيم: ألْهمزة

ഞാൻ നിന്റെ പേനക�ൊണ്ട് എഴുതി

َ ت ِب َقلَ ِم
ك
ُ ْ كَتب:

വാല്യക്കാരി പുറത്തുപ�ോയി;
അവൾ ഉടനെ മടങ്ങിവരും

الباء

ت ِج ُع
ْ َ  َس، َخ َر َجت الْ َجارية: 	السني

വിദ്വാന്മാരും പിന്നെ

പ്രമാണികളും പ്രവേശിച്ചു

അറിവ് പ്രകാശംപ�ോലെയാകുന്നു

 َدخ ََل ال ُعل ََم ُء فاألُمرا ُء:

الفاء

 ال ِعل ُم كالنو ِر: الكاف
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അവസാനം നിങ്ങൾക്ക്
അറിവും വിനയവും ക�ൊണ്ട്
നിങ്ങൾ ഉയരുന്നു

 العاقبة لكم:

الالم

ب
ِ  ت َُسو ُدو َن باِالْ ِعلْمِ َو ْالَ َد:

الواو

الث َنائِ َي ُة: രണ്ടക്ഷരമുള്ളത്
വിഷമമുണ്ടായിരിക്കവേ പിന്നെ رس
ُ رس اِذَا لي
ُ  بَ ْي َن َم الع:

اِ ْذ

പുരുഷൻ സ്ത്രീയേക്കാൾ

 ا َل َّر ْج ُل اَقْ َوى ِم َن الْ َم ْرأَ ِة:

ا َْل

നിന്റെ യാത്ര

َ ِيب ا َ ْم بَ ِعي ٌد َس َف ُر
ك
ٌ  أَقَر:

ا َ ْم

നീ അടുത്തുതന്നെ മടങ്ങുമെ
ن ا َ ْن ت َ ُعو َد قَرِي ًبا
ِ س
ُّ ُ َ ي:
ന്നുള്ളത് എനിക്ക് സന്തോഷകരമാണ്

ا َ ْن

 اِ ْن تَ ْر َح ْم تُر َح ْم:

اِ ْن

 َسا ِف َر الْ َي ْو َم ا َ ْو َغ ًدا:

ا َ ْو

وسف بَل اِبْرا ِهي ُم
ُ ُ لَ ْم يَذ َهب ي:

بَ ْل

 َخ َر َج َعنِ ال َبل َِد:

َع ْن

وص
ِ :
ٌ ُص
ُ ف البَل َِد ل

ف
ِ

എളുപ്പം

ബലവാനാണ്

അടുത്തുതന്നെയ�ോ, അകന്നിട്ടോ?

നീ കരുണ ചെയ്താൽ നിനക്കും
കരുണ ചെയ്യപ്പെടും

നീ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ
യാത്രപ�ൊയ്ക്കൊള്ളുക

യൂസുഫ് പ�ോയില്ല;

എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം പ�ോയി

അവൻ നാടുവിട്ടുപ�ോയി
നാട്ടിൽ കള്ളന്മാരുണ്ട്
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 قَ ْد شَ اهدْتُ بَ ْعضَ ُه ْم:

قَ ْد

ك ت َْسلَ َم
ْ َ ِس
ْ  اِ ْحرت:

َْ
ك

ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല

ُ 	ال اَخ:
َاف

	ال

ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടില്ല

 لَ ْم ا َ َح ْف:

لَ ْم

َ  لَ ْن اَخ:
َاف

لَ ْن

ജനങ്ങൾ നീതിയായി 	اح القايض
َ ت
ُ  لَ ْو اَنْصف ال َّن:
َ َ اس َ ِل ْس

لَ ْو

ْت
ُ  َما ا َ ْهمل:

َما

ِ ْت ِم َن املدرسة اىل البَي
ഞാൻ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ت
ُ ْ ذ َهب:

ِم ْن

അവരിൽ ചിലരെ ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ട്
രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുവേണ്ടി നീ
സൂക്ഷിച്ചുക�ൊള്ളുക

ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയില്ല

പെരുമാറിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ന്യായാധിപൻ വിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു

ഞാൻ ഉപേക്ഷ കാണിച്ചില്ല
നിന്നും വീട്ടിലേക്കു പ�ോയി

അലീ! നിശ്ചിതാവസരം
വന്നുകഴിഞ്ഞുവ�ോ?

ل
ُّ ِ  َه ْل َجا َء الْ ِمي َعا ُد يَا َع:  يَا/ َه ْل

الثالثية: മൂന്നക്ഷരമുള്ളത്
حاض
ٌ ِ  ظَ َن ْنت ُه غائ ًبا اِذَا ُه َو:

اِذا

ِ َال َسأَق
َ ُوس (جوابًا لِ َم ْن ق
)ْتص ُد
ً ِ  اِذًا ت:

اِذًا

അവൻ ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ

വിചാരിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ അവൻ ഇവിടെയുണ്ട്

)ഞാൻ മിതമായി

ചെലവുചെയ്യും എന്നു പറഞ്ഞവന�ോട് മറുപടിയായി)
എന്നാൽ നിനക്കു സൗകര്യമുണ്ടാകും
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ري
َ َ أَ َل اِ َّن ا َْسب:
ٌ اب ال ِغ َنى لَ َك ِث

ഓർമിക്കുക: ധനസ്ഥിതി

أَ َل

കൈവരുന്നതിനു സഹായമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനേകമാണ്

ستَ ِحقُّو َن
َ ِا
ُ س ْن
ِ ري
ْ ان ِلَنَّ ُه ْم ُم
َ  ا َ ْح:  ا َ َّن/ ل
َ ت اِىل ِج

ഞാൻ എന്റെ

അയൽക്കാര�ോട് ഔദാര്യം കാണിച്ചു;
അവർ അർഹന്മാരാണെന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട്

ن اُكْ ِر ُم الْ َجا َر ث ُ َّم ال َب ِعي َد
ِّ ِ ا:  ث ُ َّم/ اِ َّن

ഞാൻ അയൽക്കാരെ

സൽക്കരിക്കുന്നു. പിന്നീട് അകന്നവരെ സൽക്കരിക്കുന്നു

ريا
َ ب
َّ  ُر:
ً شا كَ ِث
ًّ َ ص َدقَ ٍة قَلِيلَ ٍة َدفَ َعت

അല്പമായ ദാനം

പിന്നീട് അനല്പമായ ഉപദ്രവങ്ങളെ തടുത്തിരിക്കും

 َس ْو َف تَ َرى: َس ْو َف

നീ പിറകെ കാണും

 عىل الباغي تَ َد ُّو ِر ال ََّد َوائِ ِر:

	عىل

ب
ِ ل ِق ْنطا ًرا ِم َن ال َّذ ِه
ِ  لَيْت:

ت
َ ْلَي

َ  نَ َع ْم (جوابًا لِ َم ْن ق:
)َِال أَت ُ ْن ِف ُق ُه يف الخ َْي

نَ َع ْم

അതിക്രമിയുടെ മേൽ

വിപത്തുകളാകുന്ന ചക്രം തിരിയുന്നു

എനിക്ക് ഒരു ഖിന്താറു

സ്വർണം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കില�ോ

നീ അത് നല്ല

ب
َّ ُر

കാര്യത്തിന് ചെലവഴിക്കുമ�ോ? (എന്ന ച�ോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി)
അതേ.

الرباعية: നാലക്ഷരമുള്ളത്
നീ പഠിച്ചാൽ പുര�ോഗമിക്കും

 اِ ْذ َما تَتَ َعلَّ ْم تَت َق َّد ْم:

اِ ْذ َما

അവന്റെ മുഖമ�ൊഴിച്ച് എല്ലാ

ٌ ِ ك ُُّل شَ يْئٍ هال:
ك اِ َّل َوج َه ُه

اِ َّل

വസ്തുവും നശിക്കുന്നതാണ്.
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َ َت
َّان فنا َم
ِ اب َوا َ َّما الث
َ َك الب
َ َ َص الْ َحار َِسانِ ا َّما ْالَ َّو ُل ف
َ َّ  ق:

ا َ َّما

ض َس ِعي ٌد اِ َّما َغ ًدا َو اِ َّما بَ ْع َد غ ٍَد
ُ ُ  يَ ْح:

اِ َّما

اج َحتَى الْ ُمشَ ا ُة
ُ  ق َِد َم الْ َح َّج:

َحتى

നീ ഞങ്ങളുടെകൂടെ ആയിരുന്നാൽ

َ  كَأَن:
ت َم َعنا
َ َّك كُ ْن

كَأَ َّن

അന്തരീക്ഷം സമസ്ഥിതിയിലാ

ِ َ لَ َع َّل الْ َج َّو ي:
عتد ُل

لَ َع َّل

രണ്ടു കാവൽക്കാരും കൃത്യവില�ോപം വരുത്തി. ഒന്നാമനാകട്ടെ,
വാതിൽ വിട്ടുപ�ോയി. രണ്ടാമനാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

സഈദ് ഒന്നുകിൽ

നാളെ, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞു വരും.

ഹജ്ജുയാത്രക്കാർ

കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർ പ�ോലും വന്നെത്തി
എങ്ങനെയ�ോ, അതുപ�ോലെ
യേക്കാം

ِ
الخامسية:
അഞ്ചക്ഷരമുള്ളത്
നിങ്ങളുടെ ദൈവം
ل ا َنَّ َا اِل ُه ُك ْم اِلَ ٌه َواح ٌد
َّ َ ِ اِنَّ َا يُو َحى ا:  ا َنَّ َا/ اِنَّ َا
ഒര�ൊറ്റ ദൈവമാണെന്ന് ദിവ്യബ�ോധനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക്
യൂസുഫ് ധനികനാണ്;

എന്നാൽ അയാൾ ലുബ്ധനാകുന്നു

يل
ٌ وسف َغ ِن ٌّي لك َّن ُه بَ ِخ
ُ ُ ي:

ل ِك َّن
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പാഠം മൂന്ന്

കൃതിവിഭാഗം
( مايضഭൂതം) ( ُمضَ ا ِر ُعവർത്തമാനം) ( أَ ْم ُرആജ്ഞ) എന്ന് കൃതി മൂന്നു
ِ  َمഎന്നത് ഒരു സംഭവം നടന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്ന
വിഭാഗമാണ്. اض
കൃതിയാകുന്നു. ب
َ َ( كَتഎഴുതി) എന്ന് ഉദാഹരണം. എഴുതുന്നുവെന്നും
എഴുതുമെന്നും അർഥമുള്ള ب
ُ ُ يَ ْكتഎന്നതുപ�ോലെ, ഒരു സംഭവം
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുവെന്നോ മേലിൽ നടക്കുമെന്നോ കാണിക്കുന്ന
കൃതിക്ക്  مضارعഎന്നു പറയുന്നു.  مضارعആയ കൃതി എപ്പോഴും
അലിഫ്, താഅ്, യാഅ്, നൂൻ എന്നീ നാലക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും
ഒന്നുക�ൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ നാലക്ഷരങ്ങൾക്കും
ُ  ا ْح ُرഎന്നു പേർ ക�ൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു സംഭവം
കൂടി ف الْ ُمضَ ا َرعة
നടക്കുന്നത് ആവശ്യമെന്നു കാണിക്കുന്ന കൃതിക്ക്  ا َمرഎന്നു പറയുന്നു.
ഉദാഹരണം ب
ْ ُ( اُكْتഎഴുതുക).

يح ْال ِخ ِر َو ُم ْعتَ ّل ْال ِخر
َ
ُ ص ِح
ദൃഢാന്തവും ശിഥിലാന്തവും
അലിഫ്, വാവ്, യാഅ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങളുടെ ഇരിപ്പിൽ പലപ്പോഴും
ُ  ا َ ْح ُرഅല്ലെ
മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതിനാൽ അവയ്ക്ക് ف الْ ِعلَّة
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ങ്കിൽ ശിഥിലാക്ഷരങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. ഈ അക്ഷരങ്ങളിൽ
ഏതെങ്കിലുമ�ൊന്നിൽ ഒരു കൃതി അവസാനിച്ചിരുന്നാൽ അത് ُم ْعتَ ّل
( ْال ِخرശിഥിലാന്തം) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയല്ലാതെ
മറ്റേതെങ്കിലും അക്ഷരത്തിൽ അവസാനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്
ص ِحيح ْال ِخر
َ (ദൃഢാന്തം) എന്നു പറയുന്നു.

اِعراب الفعل َوبناؤه

കൃതികളുടെ ചരാന്തതയും സ്ഥിരാന്തതയും
കൃതികൾ പൂർണമായ ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അർഥത്തെ കുറിക്കു
ന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ചേർന്നുവരുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ഒരേ അവസ്ഥ
യിൽത്തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കുകയില്ല. പിന്നെയ�ോ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ
ഉച്ചാരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവയിൽ അന്ത്യം ഒരേ
അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അന്ത്യം ഒരേ അവ
സ്ഥയിൽ ഉറച്ചിരിക്കാത്തതെന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അന്ത്യം
ഒരേ അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കുന്നതിന് ( َمبْ ِنيസ്ഥിരാന്തം)
എന്നും അങ്ങനെ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് ( ِب َناءസ്ഥിരാന്തത)
എന്നും പറയുന്നു. വാക്യത്തിൽ ചേർന്നു വരുമ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാക്യഘടനയുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച്
അന്ത്യത്തിനും വ്യത്യാസം വരുന്നതിനാൽ അന്ത്യം ഒരേ അവസ്ഥ
യിൽത്തന്നെ ഉറച്ചിരിക്കാതെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
കൃതിക്ക് ( ُم ْع َربചരാന്തം) എന്നും അങ്ങനെ മാറുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് اِ ْع َراب
(ചരാന്തത) എന്നും പറയുന്നു. അതിനാൽ അറബിഭാഷ ശരിയായി
എഴുതുന്നതിനും സംസാരിക്കുന്നതിനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അറ
ബിഭാഷയിലെ കൃതികളിൽ ‘മബ്നി’യും ‘മുഅ്റബും’ അയിട്ടുള്ളവയെ
വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയെന്നത് ഒഴിച്ചുകൂടുവാൻ പാടില്ലാത്ത
ഒരാവശ്യമാകുന്നു.
സാമാന്യമായി പറഞ്ഞാൽ അറബിഭാഷയിൽ ഭൂതകാലത്തെയും
ആജ്ഞയെയും കുറിക്കുന്ന കൃതികളെല്ലാം സ്ഥിരാന്തമാണ്. ഭാവിയെ
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കുറിക്കുന്ന കൃതികൾ ചരാന്തവുമാണ്. എന്നാൽ ج َّن الْخَا ِد ُم أَ ْو
َ لَيَ ْخ ُر
ج ْن
َ ( لَيَ ْخ ُرഭൃത്യൻ പുറത്തു പ�ോവുകതന്നെ വേണം) എന്ന വാക്യത്തിൽ
 يَ ْخ ُر ُجഎന്ന കൃതിയ�ോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണുന്നതുപ�ോലെ
ഭാവികാല കൃതിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നതിനെ കുറിക്കുന്ന ‘നൂൻ’
ചേർന്നു വരുമ്പോൾ അത് അകാരത്തിൽ സ്ഥിരാന്തമായിരിക്കും.
അപ്രകാരംതന്നെ ب
َ ْ ( اَلْبَ َناتُ يَلْ َعപെൺകുട്ടികൾ കളിക്കുന്നു) എന്ന
വാക്യത്തിൽ ب
ُ  يَلْ َعഎന്നതിന�ോട് ചേർന്നു കാണുന്നതുപ�ോലെ
അതിൽ സ്ത്രീലിംഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ‘നൂൻ’ ചേർന്നുവരുമ്പോൾ അത്
നിസ്വരത്തിലും സ്ഥിരാന്തമായിരിക്കും.
കൃതിയുടെ ഭൂതകാലരൂപം അകാരത്തിൽ സ്ഥിരാന്തമായിരിക്കും.
എന്നാൽ അതിൽ ബഹുവചനത്തെ കുറിക്കുന്ന ‘വാവ് ’ ചേരുമ്പോൾ
അത് ഉകാരത്തിൽ സ്ഥിരാന്തമായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരം
തന്നെ അതിന�ോട് നൂൻ ചേർന്നു വരുമ്പോഴും നാ, താഅ് എന്നിവ
ചേർന്നു വരുമ്പോഴും അത് നിസ്വരത്തിൽ സ്ഥിരാന്തമായിത്തീരും.
ആജ്ഞാരൂപത്തിലുള്ള കൃതിയാണെങ്കിൽ നിസ്വരത്തിലാണ്
അത് സ്ഥിരാന്തമായിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആജ്ഞയെ സംബന്ധിച്ച
സ്ഥിരാന്തതയുടെ രൂപത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ അല്പം ചില ഭേദഗ
ِ  َمയും  أَ ْمرഉം ആയ കൃതികളുടെ  رصفഅല്ലെങ്കിൽ
തികളുണ്ട്. اض
രൂപവികാരങ്ങൾ മനഃപാഠം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഈവക ഭേദഗതികൾ
എളുപ്പത്തിൽ ഓർമിച്ചുക�ൊള്ളാവുന്നതാണ്.
ഭാവികാല കൃതി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ത�ൌക്കീദിന് (അവധാ
രണത്തിന് ) ഉള്ള ‘നൂൻ’ ചേർന്നു വരുമ്പോൾ അത് അകാരത്തിൽ
സ്ഥിരാന്തമായിരിക്കും. അതിൽ സ്ത്രീലിംഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ‘നൂൻ’
ചേർന്നുവരുമ്പോൾ അത് നിസ്വരത്തിലും സ്ഥിരാന്തമായിരിക്കും.
ഈ രണ്ട് നൂനുകളും ചേർന്നു വരാതിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്
എപ്പോഴും ചരാന്തമായിരിക്കുന്നു.
ഭാവികാല കൃതിയുടെ  اِ ْع َرابഅല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യം ഉച്ചരിക്കപ്പെ
ടുന്നത് റഫ്അ് എന്നും നസ്ബ് എന്നും ജസ്മ
 ് എന്നും മൂന്നു പ്രകാ
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രത്തിലാണ്. അതിന്റെ അന്ത്യം ഇങ്ങനെ റഫ്ആയും നസ്ബായും
ജസ്മായും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്നയിന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ആയിരി
ക്കണമെന്നും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ നിശ്ചയമനുസരിച്ചല്ലാതെ
ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് തെറ്റായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു.
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
്ഭൂതകാലത്തിന

ب
َح ِفظ فَ ِه َم َذ َه َ
كلّم اِعتدل اِستخرج اِطْأمَ َّن
َســفر

ا َحفُظ

نَف َهم

يَذ َهب

تعلّم

تســا ِفر

ت َفاخر

ا َرشق

ب
َغ ُر َ

്ഭാവികാലത്തിന

ا َتعلّم

نئ
تَغ ُرب أُكلِّم نعتدل يستخرج تطم ّ

نَتَفا خر

يرشِق

്ആജ്ഞയ്ക്ക

اِحفَظ اِف َهم اِذهب ســا ِفر تعلّم تفاخَر أَرشِق ا ُ ْغ ُرب
طمئ
كلّم اِعتدل اِستخرج اِ ِ ّ

അഭ്യാസം
താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ കൃതികൾ ഇനംതിരിച്ച് വെവ്വേറെ
എഴുതുക:

دخــل عــى عمربــن عبــد العزيــز يف ا َول وِاليتــه ُوفــود املهنئــن مــن كل جهــة
فتق ـ ّدم مــن وفــد الحجازيــن للــكالم غلــم صغــر مل تبلــغ ســنه اِحــدى عــرة

ســنة ،فقــال لــه عمــر :اِرجــع أَنــت َوليتق ـ ّدم مــن هــو أس ـ ّن ِمنــك! فقــال الغــام:

أَيــد اللــه امــر املؤمنــن املــرء بأصغريــة قلبــه َولســانه ،فــاذا منــح اللــه العبــد
لســانًا الفظــا َوقلبــا حافظــا فقــد اِســتحق الــكالم ،ولــو أن األمــر يــا أمــر املؤمنــن
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باالسـ ِّن لــكان يف األمــة مــن هــو أحــق منــك مبجلســك هــذا ،فتعجــب عمــر مــن
ِّ
كالمــه َوأَنشَ ــد.

تعلّــم فليــس املــرء يولــد عاملــا

َوا ّن كبـ ــر القـ ــوم ال علـ ــم عنـ ــده

ولي ــس أخ ــو عل ــم كم ــن ه ــو جاه ــل
صغ ــر إذا التف ــت علي ــه املحاف ــل
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
്ദൃഢാന്തങ്ങൾക്ക

ص ّدق ا َخرب اِنرصف يَعلم يصدق يخرب ينــرف
َعلِم
َ
اِعلم أُصدق أَخرب اِنرص ِْف
) ്ശിഥിലാന്തങ്ങൾക്ക് (അലിഫുക�ൊണ്ട

دعا غزا سام يخىش يرىض ينهى يهوى ينىس يلقى
يبقى يتح ّرى يتغذّى يصغى اِ ْسع اِ ْرض اِنْه تح َّر

) ്(വാവുക�ൊണ്ട

س َو نَ ُه َو يدعو يغزو يدنو يعلو يحلو يصفو يعفــو
َُ
ُس ا ُ ْد ُع ا ُ ْر ُج ا ُ ْغ ُز
يبدو يخلو يرجو ا ْ ُ

) ്(യാഅ് ക�ൊണ്ട

ي ِ
س ـتَوِي
َس لَ ِق َي يَ ْر ِمي يَا ِ
ْت َ ْ
ش يَ ْهتَ ِدي يَ ْ
ض خ َِ
َر ِ َ
س ـتَ ْد ِعي يَ ْع ِتي يَ ْبتَ ِغي يَ ْن َب ِغي اِ ْرمِ اِ ْهتَ ِد اِ ْم ِ
ش
يَ ْرتَ ِقي يَ ْ
اِ ْستَ ِو

അഭ്യാസം

താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന കൃതികളിൽ ദൃഢാന്തങ്ങളെയും
ശിഥിലാന്തങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചു പറയുക:
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يجتني ا ِإلنســان َما يَشْ ـتَهِي اِذا فعل ما ينبغي أن يســعى اِليه املج ّد .صاحب
العزميــة ال يخــى أن يالقــى العقبــات ،وال ينتنــي عــن أن يعــدو إىل الغايــات.

تــأىت الريــاح مبــا ال تشــتهى الســفن .العقــل ينمــو كــا ينمــو النبــاتَ ،وغـ ّره يكــون

ـك َربُّـ َ
بالعلــم َوالتجــارب .يعلــو قــدر اإلنســان بفصاحــة اللســانَ .مــا َو َّد َعـ َ
ـك َو َمــا
ـىَ .ذلِـ َ
س َو.
قَـ َ
ـي َربَّـهَُ .مــن صــدق نجــاَ .مـ ْن بــذل َوحلــم َ ُ
ـك لِ َمـ ْن َخـ ِ َ

ഉദാഹരണങ്ങൾ:
ഭൂതകാലകൃതി: അകാരാന്തത്തിൽ

ِب اَكَل لبس قام قعد جلس نام اِستيقظ
َ
ش َ

ഉകാരാന്തത്തിൽ

رشبوا أَكلوا لبسوا قاموا قعدوا جلسوا ناموا استيقظوا

നിസ്വരത്തിൽ

رشبنا أَكلن لبست قمت قعدت جلستام منتم اِستيقظ

ആജ്ഞയെ കുറിക്കുന്ന കൃതി: നിസ്വരാന്തം

واصغي اقع ْد ت ّن َب ْه احذر
ُسكت يا نسا ُء
ا
ْ
ْ
تنح
بق تح َّر
اِخ َ
ْش اِ َ
رض اِ َ
َّ
ُرج
ا ُ ْد ُع ا ُ ْغ ُز ا ُد ُن ا ُ
ُعف ا ُ
اِرمِ

اِ ِ
مش اِست ِو اِرتقِ

نت
اِع ِ

്അലിഫ് ല�ോപിച്ചിട്ട
്വാവ് ല�ോപിച്ചിട്ട
്യാഅ് ല�ോപിച്ചിട്ട
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്നൂൻ ല�ോപിച്ചിട്ട

اِفْ َه َم اِفْ َه ُموا اِفه ِمي اُكْتُ َبا اُكْتُ ُبوا اُكْتُبِي
اَقْ َع َد َّن تَنبه َّناِ ْستَيْ ِقظَ َّن احرتس َّن احذر ّن

അകാരത്തിൽ

ഭാവികാലകൃതി: അകാരത്തിൽ

نب
لَيقعد ّن ال كيد ّن ل ُيسجن ّن ليذه ّ
يأكلْن يكتنب يَلِ ْد َن ي َؤ ّدبن

നിസ്വരത്തിൽ

അഭ്യാസം
്താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളിലുള്ള സ്ഥിരാന്തകൃതികൾ ഇനം തിരിച്ച
പറയുക:

الخــاب مــن اســتغار وال نــدم مــن استشــار .فَال َِّذي ـ َن َها َج ـ ُروا َوأُ ْخ ِر ُجــوا ِم ـ ْن
ف َس ـب ِ
ِيل َوقَاتَلُــوا َوقُ ِتلُــوا َلُكَ ِّف ـ َر َّن َع ْن ُه ـ ْم َس ـيِّئَاتِ ِه ْم َو َلُ ْد ِخلَ َّن ُه ـ ْم
ِديَا ِر ِه ـ ْم َوأُوذُوا ِ

َج َّنـ ٍ
صا ِب ـ ُروا ْ َو َرا ِبطُــوا ْ
ـروا ْ َو َ
ـات تَ ْج ـرِي ِم ـ ْن تَ ْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر .يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن آ َم ُنــوا ْ ْ
اصـ ِ ُ
َوات َّ ُقــوا ْ اللّ ـ َه لَ َعلَّ ُك ـ ْم تُ ْفلِ ُحــونَ .اِتَّــق اللّــه واســع يف الخــر َوأَمــر باملعــروف وانــه

ـت لِل َّنـ ِ
ـاس.
ـر أُ َّمـ ٍة ا ُ ْخ ِر َجـ ْ
عــن املنكــر .قلــت فســمعت وأمرتــم فأطعنــا .كُ ْنتُـ ْم َخـ ْ َ
ـس بال َّن ْفـ ِ
ـس.
َوكَتَبْ َنــا َعلَيْ ِه ـ ْم ِفي َهــا ا َ َّن ال َّن ْفـ َ

كل مااشــتهيت والبســن مــا تشــتهيه النــاس أخــروا مبــا رأيتــا وقــوال مــا
ْ

ســمعتام فليســئلن القائــل عــا قــال وليذوق ـ ّن الــكاذب الوبــال .واملُطَلَّ َقــاتُ

ص ـ َن ِبأَنْف ِ
ُس ـ ِه َّن �ث َ َلث َـ َة قُ ـ ُرو ٍء .انزلــو النــاس منازلهــم .أَوفــوا ِب َع ْهـ ِـد اللَّ ـ ِه اِذَا
تبَّ ْ
يَ َ َ
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َعاه ْد تُـ ْم .
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പാഠം നാല്

നസ്ബ് ()نصب
കൃ തിയെ

നസ്ബ് ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനരൂപം
അതിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ഫതഹു ചെയ്യുക, അതായത് അതിന്റെ
അന്ത്യം അകാരമായി ഉച്ചരിക്കുക എന്നുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ا َْلَفْ َعال
( الخمسةകൃതിപഞ്ചകം)യിൽ ഫതഹിനു പകരം അതിലെ നൂനിനെ
ല�ോപിപ്പിക്കുക എന്നതായിരിക്കും നസ്ബിനുള്ള അടയാളം. ا َْلَفْ َعال
 الخمسةഎന്നാൽ ഭാവികാലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കൃതികളിൽ ، ِيَ ْف َع َلن
ِ ت َ ْف َع َلنഎന്നിവയിലേതുപ�ോലെ ദ്വിവചനത്തിന്റെ അടയാളമായ
‘അലിഫും’  ت َ ْف َعلُو َن،َ يَ ْف َعلُونഎന്നിവയിലേതുപ�ോലെ ബഹുവചനത്തി
ന്റെ അടയാളമായ ‘വാവും’ ني
َ ِ ت َ ْف َعلഎന്നതിലേതുപ�ോലെ സ്ത്രീലിംഗം
ഏകവചനത്തിലെ മധ്യമപുരുഷനെ കുറിക്കുന്ന ‘യാഉം’ ചേർന്നുവരു
ന്ന കൃതിയുടെ അഞ്ചു രൂപങ്ങളാണ്. നസ്ബിന്റെ ഹർഫുകൾ എന്നു
വിളിക്കപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്ന നാല് അവ്യയപദങ്ങളിൽ ഏതെ
ങ്കിലും ഒന്ന് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അത് നസ്ബ് ചെയ്യപ്പെടും.

َْ
ك
ا َ ْن لَ ْن اِذًا
അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കു

 يُري ُد اللّه ا َ ْن يُ َخف َِّف َع ْن ُك ْم:

ലഘുപ്പെടുത്തിത്തരുന്നതിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു

ا َ ْن
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അലസൻ ഉയരുകയില്ല

َس َل ُن
ْ سو َد الْك
ُ َ لَن ي:

لَ ْن

َص َد
ْ  اِذًا تَبْلُ َغ الْق:

اِذًا

എന്നാൽ നീ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കും

ഞാൻ പഠിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വന്നു كْ اَتَ َعلَّ َم
َ ت
ُ ِْ جئ

:

َْ
ك

മേൽപ്പറഞ്ഞ നാല് അവ്യയപദങ്ങളിൽ  ا َ ْنഎന്ന പദത്തിന് ചില
പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. മേൽ ഉദാഹരിച്ചിട്ടുള്ളതുപ�ോലെ ഈ അവ്യയപ
ദത്തെ തുടർന്ന് വരുന്ന കൃതിക്കുമുമ്പ് അത് സ്പഷ്ടമായി നിൽക്കുന്നതു
കൂടാതെ അഞ്ചു സ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് കൃതിക്കുമുമ്പ് ല�ോപിച്ചിരിക്കുന്ന
സ്ഥിതിയിലും കൃതിയെ നസ്ബ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
‘ലാമി’നു മുമ്പ്  كا َنഎന്ന കൃതിയുടെ ഏതെങ്കിലും രൂപം നിഷേ
ധാർഥത്തിൽ വന്നിരിക്കെ ആ ‘ലാമി’നുശേഷം അത് ല�ോപിച്ചിരി
ക്കും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലാമിന്  الم ا ُحلُودഎന്നു പേർ പറയപ്പെടുന്നു.
1.

ഒരു സദ്വൃത്തൻ മ�ോഷ്ടിക്കുന്നവനാ	
യിരിക്കാൻ പാടില്ല

ما كا َن صالِ ٌح لِيرس َِق

صدي َق ُه
സ്നേഹിതൻ അവന്റെ
ُ الص
َ ديق لِ َيخُو َن
َّ َماكَا َن
സ്നേഹിതനെ ചതിക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല
അവൻ കളവുപറയുന്നവനാകാൻ പാടില്ല	

ب
َ لَ ْم يَ ُك ْن لِ َيك ِْذ

മ�ോഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു സദ്വൃത്തനു ചേർന്നതല്ലെന്നും സ്നേഹിതനെ
ചതിക്കുകയെന്നത് ഒരു സ്നേഹിതന്റെ സ്നേഹത്തിനു ചേർന്നതല്ലെന്നും
കളവുപറയുന്നത് അവനു ചേർന്ന ഒന്നല്ലെന്നുമാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നത്.

ل
َ ِ اയുടെയ�ോ ّ اِلയുടെയ�ോ അർഥത്തിൽ വരുന്ന  ا َ ْوഎന്ന
അവ്യയപദത്തെ തുടർന്ന്  ا َ ْنല�ോപിച്ചിരിക്കും. َ اِلഎന്നതിന് ഇവിടെ
‘വരെ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘ഓളം’ എന്നും َّ اِلഎന്നതിന് ‘അല്ലാതെ’ അല്ലെ
2.

ങ്കിൽ ‘വരെ’ എന്നും അർഥമാണ്.
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َ ِاِ ْجتَ ِه ْد ا َ ْوت َِص َل ا
ഉദ്ദിഷ്ടത്തിൽ ചെന്നെത്തുവ�ോളം ْصو ِد
ُ ل الْ َمق
നീ പരിശ്രമിക്കുക
ِ ِيب ا َ ْو يَ ِت َّم
َ شفَا ُؤ
നിന്റെ ര�ോഗത്തിന്
ك
ِ ُص َح الطَّب
ْ اِ ْستَ َم ْع ن
പൂർണ ശമനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നീ വൈദ്യന്റെ
ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടുക�ൊൾക
َ ِيح ا َ ْو ا ُ ْخر َِج ال ِْح ْق َد ِم ْن قَلْب
നിന്റെ മനസ്സിൽനിന്നും
ِك
ُ ال ا َْس َت
വൈരം നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ
വിശ്രമസുഖം അനുഭവിക്കുകയില്ല
സംശയിക്കപ്പെടുന്നവൻ അവന്റെ س الْ ُمتَّ َه ُم ا َ ْو تَظْ َه َر بَ َرا َءت ُ ُه
ُ يُ ْح َب
നിരപരാധിത്വം വെളിപ്പെടുന്നതുവരെ
തടവിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെടും

‘വരെ’ അല്ലെങ്കിൽ ‘വേണ്ടി’ എന്നർഥമുള്ള  حتىഎന്ന അവ്യയ
പദത്തിനു ശേഷം അത് ല�ോപിച്ചിരിക്കുന്നു.
3.

നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന
الب َحتَى تُ ْن ِفقُوا ِم َّم ت ُِحبُّون
َّ ِ لَ ْن ت َنالوا
വകകളിൽനിന്നും ചിലവു ചെയ്യുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ
സുകൃതം സമ്പാദിക്കുകയില്ല
കുറ്റക്കാരൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതു وب
َ ُب َحتَى يَت
َ ِاِرضِب الْ ُم ْذن
വരെ (പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി)
അവനെ പ്രഹരിക്കുക

َ എന്ന അവ്യയപദത്തിനുമുമ്പ് നിഷേ
കാരണവാചിയായ ف
ധകമ�ോ അർഥനയ�ോ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷവും  ا َ ْنല�ോ
പിച്ചിരിക്കും.
4.

അവൻ വിതച്ചില്ല; അതല്ലെങ്കിൽ അവനു
ക�ൊയ്യാമായിരുന്നു (അവനു ക�ൊയ്യുവാൻ
അവൻ വിതച്ചില്ലല്ലോ)

ص َد
ُ لَ ْم يَ ْز َر ْع فَ َي ْح
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സ്നേഹിതന്റെ വീട് എനിക്ക്	
الص ِديق فأَزُو َر ُه
َّ ال ا َعر ُِف َدا َر
അറിഞ്ഞുകൂടാ; അതല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ചെന്ന് സന്ദർ
ശിക്കാമായിരുന്നു (സ്നേഹിതനെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കാൻ
എനിക്ക് അയാളുടെ വീട് അറിഞ്ഞുകൂടാ).
വിതയ്ക്കുക, എന്നാൽ നിനക്കു ക�ൊയ്യാം	
ഔദാര്യം കാണിക്കുവിൻ, എന്നാൽ	
നിങ്ങൾ ഉയരും

ص َد
ُ اِ ْز َر ْع فَتَ ْح
سو ُدوا
ُ َُجو ُدوا فَت

ക�ൊയ്യുക, സന്ദർശിക്കുക, ഉയരുക എന്നിവകൾക്ക് - അവയ്ക്കു
َ എന്ന
മുമ്പു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാരണങ്ങളായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ف
അവ്യയപദം ക�ൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ അതിന് ഇവിടെ
الس َبب ِّي
َّ  فا ُءഅല്ലെങ്കിൽ കാരണവാചിയായ  فا ُءഎന്ന പേരാകുന്നു.

 َواو امل َ ِعيةഅല്ലെങ്കിൽ സഹവാചിയായ ‘വാവി’നു മുമ്പ് നി
ഷേധകമ�ോ അർഥനയ�ോ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷവും ا َ ْن
5.

ല�ോപിച്ചിരിക്കും.

ب
കളവു പറയുന്നത�ോടുകൂടി അവൻ
ِّ لَ ْم يَأْ ُم ْر ب
َ ِالص ْدقِ َويَك ِْذ
സത്യം ദീക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉപദേശിച്ചില്ല
َ ال اَزُو ُر
എന്നോട് നീ അകന്നു വർത്തിക്കുന്നത�ോടു ن
ِ ك َوتَ ْه ُج َر
കൂടി നിന്നെ ഞാൻ വന്ന് സന്ദർശിക്കുകയില്ല
നീ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നത�ോടു ت ِمثْلَ ُه
َ ِ ْالتَ ْن َه َع ْن ُخلُقٍ َوتَأ
കൂടി അതിനെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിര�ോധിക്കരുത്

ِ َه ْل تَظْلِ ُم ِني َوأَن
َ ْصف
ഞാൻ നിന്നോട് നീതിയായി
َك
പെരുമാറുന്നത�ോടുകൂടി നീ എന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നുവ�ോ?
കൃതിക്കുമുമ്പ് മേല്പറഞ്ഞ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ  ا َ ْنല�ോപിച്ചിരിക്കു
കതന്നെ ചെയ്യും. ഈ സ്ഥാനങ്ങൾക്കു പുറമെ  ال ُم التَ ْعلِيلനുശേഷവും
അത് ല�ോപിക്കും. എന്നാൽ, അവിടെ അത് ല�ോപിക്കണമെന്ന്
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നിർബന്ധമില്ല. ല�ോപിക്കാതെയും ഇരിക്കും. ‘വേണ്ടി’ എന്ന അർഥ
.ال ُم التعليل ്ത്തെ കുറിക്കുന്ന ‘ലാമാ’ണ

ضتُ ِلَ ْس َم َع
َح َ ْ

ുകേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ വന്ന

س َم َع ഇവിടെ
ضتُ ِلَ ْن أَ ْ
َ എന്നും പറയാം.ح َ ْ
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
അനുബന്ധം 16-ാം ഖണ്ഡിക ന�ോക്കുക.

ـى
ـر لَ ُك ـ ْم .لَ ـ ْن تبلــغ املجــد حتــى تلعــق الصــر لِ َك ْيــا تَأْ َس ـ ْوا َعـ َ
َوأَ ْن ت ُ
َصو ُمــوا َخـ ْ ٌ

َمــا فاتَ ُكـ ْم .اِذًا أُكْ ِر َمـ َ
ـت ِلُ ْخلِـ َـف الوعــد ومل اكــن
ـك (يف جــواب ســأزورك) مــا كانـ ُ

سـ ِهلَ َّن الصعــب أو أُ ْدر َِك املُنــى .ألُكَا ِفئَ َّنـ ُه أَ ْو يســافر .مل
ألنقــض العهــد .ألَ ْستَ ْ
يجــودوا فيســودوا .جــودوا فتســودوا .ال تــأكل الســمك َوتــرب اللــن .مل يأمــروا

بالخـرِ وينســوا أنفســهم .جـ ّد لتجــد أو ألن تجــد.

അഭ്യാസം
മേൽ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അകാരം ക�ൊണ്ടും നൂൻ
ല�ോപിപ്പിച്ചും നസ്ബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതു വേർതിരിച്ചു പറയുക.

1.

താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ കൃതികൾ നസ്ബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
തിനു കാരണം പറയുക.

2.

ال تقــرب ِمـ َن ال َّنـ َّـامِ ف ُيفسـ َد أَخالقُـ َ
ـكَ .د َع ِنــي مــن هــذه امل َشَ ــاكِل ف َُتِي َح ِنــي.
َس ـ ِني حقوقــي .لَيتَـ َ
ـر يف ح ِّقـ َ
ـت عــى البائــس
ـك تص َّدقْـ َ
ـك فَتَ ْبخ َ
َهـ ْـل أَنَــا ُم َقـ ِّ ُ
فتَ ْغتَ ِن ـ َم أَ ْج ـ َرهُ  .اِنْ َع ِكـ ْـف َعــى العلــمِ يك تـ َ
الس ـ َبق يف ميــدان
ـدرك قصبــات َّ
ـك وشَ ـأْ َ
ـت لــه اِذن أَ َد َعـ َ
نك.
ـت مــن الصديــق اِ ْجحافًــا يل ف ُقلْـ ُ
املعــايلَ .ع َرفْـ ُ
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പാഠം അഞ്ച്

ജസ്മ് () جزم
കൃതിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ സുക്കൂൻ ചേർക്കുന്നത്, അതായത് ഉച്ചാര

ണത്തിൽ അതിന്റെ അന്ത്യം നിസ്വരമാക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനെ
ജസ്മ് ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാനരൂപം. എന്നാൽ افعال
 الخمسةയിൽ അതിലെ ‘നൂനി’നെയും  ُمعتل اآلخرഅല്ലെങ്കിൽ ശിഥി
ലാന്തമായ കൃതിയിൽ അതിലെ ശിഥിലാക്ഷരത്തെയും ല�ോപിപ്പി
ക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് അടയാളം. ജസ്മ
 ിന്റെ ‘അദവാത്തു’കൾ
എന്നു പറയപ്പെടുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൃതിയുടെ മുമ്പ്
വരുമ്പോൾ അത് ജസ്മ
 ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
ജസ്മിന്റെ ‘അദവാത്ത് ’ നാമങ്ങളായും അവ്യയങ്ങളായും രണ്ടിന
ങ്ങളാകുന്നു. അദവാത്ത് എന്നത് ഈ രണ്ട് ഇനങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള
പേരാണ്. ഇവയിൽ നാല് അവ്യയപദങ്ങൾ ഒരു കൃതിയെയും രണ്ട്
അവ്യയപദങ്ങളും പത്തു പാക്ഷികനാമങ്ങളും രണ്ടു കൃതികളെയും
ജസ്മ് ചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

ال ْم ُر ال ال َّنا ِهية
َ ْ لَ ْم ل ََّم ال ُم
ഈ നാല് അവ്യയപദങ്ങൾ ഒരു കൃതിയെ ജസ്മ് ചെയ്യുന്നവയാണ്.
അവൻ കരാറിൽ ചതിവു

لَ ْم يَ ُخ ْن َع ْه ًدا َولَ ْم يُ ْخلِ ْف ُو ُعو ًدا
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കാണിച്ചിട്ടില്ല; വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലംഘിച്ചിട്ടുമില്ല
ത�ോട്ടങ്ങള�ൊക്കെ കായ്ചു ني
ُ ِسات
َ َستَانُ َنا َوقَ ْد ا َثْ َ َرت الب
ْ ُل ََّم يُثْ ِم ْر ب
കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ത�ോട്ടം കായ്ക്കുന്നില്ല.

ب
ْ ُتَ َعلَّ َم ال ِقرا َء َة َول ََّم يَ ْكت

അവൻ ഇതേവരെ എഴുതുകയില്ല;
വായന പഠിച്ചു

َ ْس
ك
ُ ب نَف
ْ لِتَ ِط

നിന്റെ മനസ്സ് നന്നാകട്ടെ	
ഓര�ോ മനുഷ്യനും അവനവന്റെ
അതിർത്തിയിൽ നിന്നുക�ൊള്ളട്ടെ

ْسانٍ َح َّد ُه
َ لِ َيلْ َز ْم ك ُُّل اِن

അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെക്കുറിച്ച്	 ح َم ِة اللَّ ِه
ْ س ِم ْن َر
ْ َال تَ ْيئ
നീ നിരാശപ്പെടരുത്

َ ْث َه َّم
നിന്റെ വിഷാദചിന്തകളെ നീ വർധിപ്പിക്കരുത് ك
ْ ِ ال تُك
രണ്ട് കൃതികളെ ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന അവ്യയപദങ്ങൾ

اِ ْذ َما

اِ ْن

രണ്ടു കൃതികളെ ജസ്മ് ചെയ്യുന്ന പാക്ഷികനാമങ്ങൾ

َي
َّ َم ْن َما َم ْه َم َمتَى اَيَّا َن اَيْ َن ا
ُّ َن َحيْث َُم كَيْف ََم ا
നിങ്ങൾ മടങ്ങുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളും മടങ്ങും	
നീ മടി കാണിക്കുമെങ്കിൽ നിനക്കു
നഷ്ടം വരും
പഠിക്കുംത�ോറും നീ പുര�ോഗമിക്കും	
ഭയഭക്തിയുള്ളവനായിരിക്കുംത�ോറും	
നീ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കും

اِ ْن تَ ُعو ُدوا نَ ُع ْد

ْس
َ اِ ْن تَك
ْ ِ ْس ْل تَخ
اِ ْذ َما تَتَ َعلَّ ْم تَتَ َق َّد ْم
ِاِ ْذ َما تَتَّقِ تَ ْرت َق
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ഒരുവൻ അത് ചെയ്യുന്നതായാൽ	
അവൻ പാപത്തെ നേരിടും

َ َِم ْن يَ ْف َع ْل ذل
ك يَل َْق أَث َا ًما

ഒരുവൻ അന്വേഷിച്ചാൽ അവൻ കണ്ടെത്തും	 ُب يَ ِج ْد
ْ َم ْن يَطْل

َ الص َغ ِر يَ ْن َف ُع
ചെറുപ്പത്തിൽ നീ എന്തെങ്കിലും	 ك
ِ َما تَتَ َعلَّ ْم
ِّ ف
പഠിച്ചാൽ പ്രായമായ അവസ്ഥയിൽ
അത് നിനക്ക് ഉപകരിക്കും
ِ َما تُ َق ِّد ُموا ِ َلنْف
ٍ ْ ُس ُك ْم ِم ْن خ
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ
َي ت َ ِج ُدو ُه ِع ْن َد اللَّ ِه
ക്കായി എന്തെങ്കിലും നന്മ മുമ്പേ ചെയ്തയച്ചാൽ അതിനെ
അല്ലാഹുവിങ്കൽ നിങ്ങൾ കാണും
നീ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നത് എന്തായാലും	
കാലം അത് വെളിപ്പെടുത്തും

اليَّا ُم
َ ْ َُم ْه َم تُ ْب ِط ْن تُظْ ِه ْره

ِ ْ َم ْه َم تَأْ ُم ْر بِالْخ
നന്മയായി നീ എന്ത് ഉപദേശിച്ചാലും	 َي أَفْ َعلْ ُه
അത് ഞാൻ ചെയ്യും
َ َصل ُْح َج َوا ِر ُح
َ ُصل ُْح قَلْب
നിന്റെ ഹൃദയം നന്നാവു
ك
ْ كت
ْ ََمتَى ي
മ്പോൾ നിന്റെ അവയവങ്ങളും നന്നാവും
പ്രവൃത്തി നീ നന്നായി ചെയ്യു
َمتَى تُتْ ِق ْن الْ َع َم َل تَبْلُ ْغ األَ َم َل
മ്പോൾ കാംക്ഷിതത്തെ നീ പ്രാപിക്കും

ِ ُك تُ ْح َم ْد
َ ريت
َ سِي َرت
എപ്പോൾ നിന്റെ അന്ത
ُك
ُ اَيَّا َن تَ ْح
َ س ْن
َ س
രംഗം നന്നാവുമ�ോ അപ്പോൾ നിന്റെ ചരിതം സ്തുതിക്കപ്പെടും
َ اَيَّا َن ت َْسأَلْ ِني ا ُ ِج ْب
നീ എന്നോട് എപ്പോൾ ച�ോദിക്കുമ�ോ	
ك
അപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് ഉത്തരം പറയാം
ധനമുള്ളവൻ എവിടെ
ب ذُوال َْم ِل يَل َْق َر ِفيقًا
ْ اَيْ َن يَ ْذ َه
പ�ോയാലും ചങ്ങാതിയെ അവിടെ കണ്ടെത്തും
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َ ُصا ِد ْف ِر ْزق
നീ എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞാലും	
ُك
َ اَيْ َن تَتَ َو َّج ْه ت
അവിടെ നിന്റെ ആഹാരം വന്നുകിട്ടും
നീ എങ്ങോട്ടു നടന്നാലും അവിടെ
നിന്റെ ആഹാരം കണ്ടുമുട്ടും

ِ ََن ت
َ ُصا ِد ْف ِر ْزق
َك
َّ ا
َ ْش ت

ِ
ب ال َْم ِل يُ ْك َر ْم
ب
َّ ا
പണക്കാരൻ എവിടെ
ُ صاح
ْ َن يَ ْذ َه
പ�ോയാലും അവിടെ അയാൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടും
َ َح ْيث َُم ت َْستَ ِق ْم يُ َق ِّد ْر ل
എവിടെ നീ നേരെ നിൽക്കു
َك اللَّ ُه نَ َجا ًحا
വാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവ�ോ അവിടെ നിനക്ക് അല്ലാഹു രക്ഷനൽകും

ഏതു സ്ഥലത്ത് നീ വീഴുന്നുവ�ോ	
ആ സ്ഥലത്ത് നീ ഉറയ്ക്കും
നീ എപ്രകാരമായിരിക്കുമ�ോ നിന്റെ
ബന്ധുവും അപ്രകാരമായിരിക്കും

ْ َح ْيث َُم ت َْس ُق
ت
ْ ط تَثْ ُب
َ كَ ْيف ََم ت َ ُك ْن يَ ُك ْن قَرِي ُن
ك

നീ ഏതു വിധത്തിൽ നേരിടുമ�ോ	
َيا
َ كَ ْيف ََم تَتَ َو َّج ْه ت
ً ْ ُصا ِد ْف خ
അതേ വിധത്തിൽ നന്മയെയും നീ കണ്ടുമുട്ടും
ِ ِ ِيس يَ ْح
ِ َ ْسانٍ يَ ْح
നേതാവ് ബഹുമാനിക്കുന്ന وس
ُّ ا
َ َي اِن
ُ ت ْم ُه الْ َم ْر ُء
ُ ت ْم ُه ال َّرئ
മനുഷ്യൻ ആരായാലും അയാളെ
അനുയായികളും ബഹുമാനിക്കും

നീ ആരെ ബഹുമാനിക്കുമ�ോ അയാളെ	
ഞാനും ബഹുമാനിക്കും

اَيًّا تُ ْك ِر ْم اُكْ ِر ْم

ഇങ്ങനെ ജസ്മ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രണ്ടു കൃതികളിൽ ആദ്യത്തേതിനു

الش ِط
ُ  َج َوഅല്ലെങ്കിൽ
ْ َّ  ِف ْعلഎന്നും രണ്ടാമത്തേതിന് അതിന്റെ اب
*
 َج َزا ُءഎന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
*

അനുബന്ധം 18-ാം ഖണ്ഡിക ന�ോക്കുക.
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ഉദാഹരണങ്ങൾ

ك ،أَ ْم َح ِ
ص ـ ْد َر َ
ـر ْح لَـ َ
س ـبْتُ ْم ا َ ْن ت َ ْد ُخلُــوا الْ َج َّن ـ َة َولَـ َّـا يَ ْعلَــمِ اللَّ ـ ُه ال َِّذي ـ َن
ـك َ
أَلَ ـ ْم نَـ ْ َ
الصا ِب ِري ـ َن ،فَلْ ُي ـ َؤ ِّد الَّـ ِـذي اُؤْتُ ِ ـ َن أَمانَتَ ـ ُه َولْ َيتَّــقِ اللَّ ـ َه َربَّ ـهُ،
َجا َه ـ ُدوا ِم ْن ُك ـ ْم َويَ ْعلَ ـ َم َّ
َوال تَ ْكتُ ُمــوا الشَّ ـ َها َد َة َو َم ـ ْن يَ ْكتُ ْم َهــا فَ ِإنَّ ـ ُه آثِ ـ ٌم قَلْبُ ـهُ ،لِيُ ْن ِفـ ْـق ذُو َس ـ َع ٍه ِم ـ ْن َس ـ َع ِت ِه،

ض لِلْ َع ـ ُد ِّو قَ ْبـ َـل ال ُق ـ ْد َر ِة ،اِ ْن نَشَ ـأْ نُ َن ـ ِّز ْل
ال تَ ِثـ ْـق بالصديــقِ قبـ َـل ال َخـ ْـرة ،وال تَتَ َع ـ َّر ْ
السـ َـا ِء آيَـهً ،اِ ْذ َمــا تَقــم أقُــمَ ،مـ ْن يَ ْع َمـ ْـل ُســو ًءا يُ ْجـ َز ِبـ ِهَ ،مــا ت َ ْف َعلُــوا ِمـ ْن
َعلَيْ ِهـ ْم ِمـ َن َّ
َخـ ْ ٍ
ـر يَ ْعلَ ْمـ ُه اللَّـهُ ،مهــا تَأْ ُمـ ْر بال َخـ ْ ِ
ـر أَ ْمتَ ِثـ ْـلَ ،متَــى تُتْ ِقــن العمــل تبلــغ األمــل ،أيــان
ن تذهبــا ت ُ ْخ َد َمــا وحيثــا
َينَــا ،أَيْ َنـ َـا تَكُونُــوا يُ ْد ِركْ ُك ـ ُم الْ َم ـ ْوتُ  ،أَ َّ
ن ْؤمنــك تأْ َم ـ ْن غ ْ ُ
ي كتــاب ت َ ْق ـ َرأْ ت َْس ـتَ ِف ْد.
ت َ ْن ـزِال ت ُ ْك َر َمــا ،كيفــا تكونــوا يكــن قُ َرنَا ُؤكُ ـ ْم ،أَ َّ

അഭ്യാസം
മേൽ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സുക്കൂൻ ക�ൊണ്ടും നൂൻ ല�ോപി
പ്പിച്ചും ശിഥിലാക്ഷരം ല�ോപിപ്പിച്ചും ജസ്മ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃതികൾ
്വേർതിരിച്ചു പറയുക. താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളിലെ കൃതികൾക്ക
അന്ത്യത്തിന് ഉച്ചാരണം ക�ൊടുക്കുക.

رك يــرين
رف .مهــا تفعــل مــن الوقــت تســتفيد .مــا يـ ّ
ـر ْف أَتـ ّ
كَي َفـ َـا تَتَـ َ ِّ

ومــا يؤملــك يؤملنــي .حيثــا يحـ ّـل الكريــم تحـ ّـف ِب ـ ِه التجلــة .ال متــاري العلــا َء
كل منكــم مــا يطيــب ل ـهُ .مــا تأمــرين بــه أَمتثلُـهُ .اِ ْذ َمــا تَتَّ ِقــي ت َ ْرتَ ِقــي ...اِ ْن
ليختــار ٌّ
تَر َحــم ت ُرحــم.
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്പാഠം ആറ

)رفع يف األفعال( ്കൃതിയുടെ റഫ്അ
 ചെയ്യുന്നرفع ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതضَ ُّم ്കൃതിയുടെ അന്ത്യഭാഗത്തിന

 നുപകരംض ّم തിന്റെ അടിസ്ഥാനരൂപം. എന്നാൽ കൃതിപഞ്ചകത്തിൽ
അതിന് ‘നൂൻ’ അടയാളമായിരിക്കുന്നു. അത് നസ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന�ോ
്ജസ്മ് ചെയ്യുന്നതിന�ോ ഉള്ള പദം മുമ്പ് വരാതിരിക്കുമ്പോൾ അത
റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
خف ُِّف اللَّ ُه َع ْن ُك ْم ുഅല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ലഘുപ്പെടുത്തിത്തരുന്ന
يُ َ

ْب
تَ َنالُو َن ال ِ َّ

ുനിങ്ങൾ നന്മ സമ്പാദിക്കുന്ന
ഉദാഹരണങ്ങൾ

َسـ ِب ِه َوالعاقـ ُـل يعـ ّول عــى أدبــه .ك ُُّل خــر يُ َنـ ُ
ـال بالطلــب
الجاهــل يَ ْعتَ ِمـ ُد َعــى ن َ

ويَ ـ ْز َدا ُد بــاألدبَ .منهومــانٍ ال يَشْ ـبَ َعانِ  :طالِــب ِعلــم َوطالــب مــا ٍل .يَ ْعلَ ُمــو َن َمــا
ـك َ ِ
تصلُـ ُـح ال َرع َيــة وبال َعـ ْد ِل تُ ْلِـ ُ
البيَــة.
تَ ْف َعلُــونَِ .في ِهـ َـا َع ْي َنــانِ تَ ْج ِريَــان .بالراعــي ْ
ي َحـ ُـق اللَّـ ُه ال ِّربَــا
ن يَ ْعلَـ ُم خَائِ َنـ َة ْالَ ْعـ ُ ِ
تقولــن مــاال ت َ ْف َعلِـ َ
ـن َو َمــا تُ ْخ ِفــي ُّ
الصـ ُدو ُرْ َ .

الص َدقَـ ِ
ـات.
َويُـ ْر ِ
ب َّ

അഭ്യാസം
മേൽ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഉകാരം ക�ൊണ്ടും നൂൻ ക�ൊണ്ടും
റഫ്അ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃതികളെ വേർതിരിച്ചു പറയുക.
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നാമവിഭാഗം
പാഠം ഏഴ്

വചനവും ലിംഗവും
 َج ْم ُع,  ُمثَ َّنى, ( ُم ْف َر ُدഏകവചനം, ദ്വിവചനം, ബഹുവചനം) എന്ന് നാ

മങ്ങൾ വചനം പ്രമാണിച്ച് മൂന്നു വിഭാഗമാകുന്നു.

 ُم ْف َر ُدഅല്ലെങ്കിൽ ഏകവചനം എന്നാൽ ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്നത്.
ഉദാ: ج ٌل
ُ  َر،ُم َح َّم ٌد

 ُمثَ َّنىഅല്ലെങ്കിൽ ദ്വിവചനം എന്നാൽ രണ്ടിനെ കുറിക്കുന്നത്.

ഏകവചനത്തോട് ‘അലിഫും’ ‘നൂനും’ ചേർത്തിട്ടോ ‘യാഉം’ ‘നൂനും’
ചേർത്തിട്ടോ ദ്വിവചനരൂപം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.
ഉദാ: ي
ِ ْ َكَاتِبَت

ِي كَاتِبَتَان
ِ ْ كَاتِ َب

ِكَاتِبَان

ِ  َج ْم ُع تَكഅല്ലെങ്കിൽ ശിഥിലബ
ബഹുവചനം രണ്ടു വിഭാഗമാണ്; ري
ُ ْس
ഹുവചനം എന്നും يح
ْ  َج ْم ُع تദൃധബഹുവചനമെന്നും രണ്ടിലധിക
ُ َص ِح
ത്തെ കുറിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഏകവചനത്തെ ശിഥിലമായി അതിനു
രൂപഭേദം വരുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ശിഥിലബഹുവചനം.
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ٌ ) َر ْج ٌل) ِر َج
ഉദാ: ب
ٌ َ (كِت،ال
ٌ ُاب) كُت
ദൃഢബഹുവചനം രണ്ടിനമാണ്. പുല്ലിംഗം ഏകവചനത്തോട്
‘വാവും’ ‘നൂനു’മ�ോ ‘യാഉം’ ‘നൂനു’മ�ോ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്
ഒന്ന്.
ഉദാ: ني
َ ني كاتِبُو َن كَاتِ ِب
َ عالِ ُمو َن َعالِ ِم

ഇത്തരത്തിലുള്ള ബഹുവചനത്തിന് ج ْم ُع ُم َذكِّ ٍر سالِ ٌم
َ (പുല്ലിംഗദൃഢ
ബഹുവചനം) എന്നു പറയുന്നു.
സ്ത്രീലിംഗം ഏകവചനത്തോട് ‘അലിഫും’ ‘ത്വാഉം’ ചേർത്ത്
ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ഇനം.
ِ
ഉദാ: ٌقائَات

ٌكاتِ َبات

ٍ ( جم ُع ُم َؤنസ്ത്രീലിംഗ ദൃഢ
ഇങ്ങനെയുള്ള ബഹുവചനത്തിന് َّث سالِ ٌم
ബഹുവചനം) എന്നു പറയുന്നു.

ലിംഗം പ്രമാണിച്ച് നാമങ്ങൾ രണ്ടു വിഭാഗമാണ്. ഒന്ന്: ُم َذكَّ ُر
അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലിംഗം. രണ്ട്: ُ ُم َؤنَّثഅല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗം.

 ُم َذكَّ ُرഎന്നാൽ പുരുഷനെ കുറിക്കുന്നത്.
ِ
ഉദാ: فاض ٌل
َر ُج ٌل

ُ ُم َؤنَّثഎന്നാൽ സ്ത്രീയെ കുറിക്കുന്നത്.

ِ
ഉദാ: فاضلَ ٌة
اِ ْم َرأَ ٌة

സ്ത്രീലിംഗത്തെ കുറിക്കുന്നതിന് പദത്തിൽ ചേർന്നുവരുന്ന ചില
അടയാളങ്ങളുണ്ട്. താഅ് ( )ةഅതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ്.
ِ
عائِشَ ُة
ഉദാ: فاط َم ُه

ْصو َر ٌة
ُ  اَلِ ٌف َمقഹ്രസ്വമായ അലിഫ് അതിന്റെ അടയാളമാകുന്നു.

ഉദാ: ل
َ ُْحب
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 اَلِ ٌف َم ْم ُدو َد ٌةദീർഘിച്ച അലിഫും അതിന്റെ അടയാളമാകുന്നു.

ഉദാ: س َنا ُء
َ َح

ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീലിംഗശബ്ദത്തിൽ അത് സ്ത്രീലിംഗമാണെന്നു
കാണിക്കുന്ന ബാഹ്യമായ അടയാളമ�ൊന്നും ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കും.
ഉദാ: ب َم ْريَ ُم
ُ َزيْ َن

ٍ  ُم َؤنഎന്നു പറയുന്നു.
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീലിംഗശബ്ദത്തിന് ِي
ٌّ َّث َم ْع َنو
ഇതുപ�ോലെ തന്നെ പുല്ലിംഗശബ്ദത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീലിംഗത്തെ
ٍ  ُم َؤنഎന്നു
സംബന്ധിച്ച അടയാളം വന്നിരിക്കാം. ഇതിന് َّث لَف ِْظ ٌّي
പറയുന്നു.
ഉദാ: َزكَ ِريَا ُء َح ْم َز ُة كُ ُف َّرى

പുംസ്ത്രീ ഭേദം കല്പിക്കുന്നതിനു വകയില്ലാത്ത നാമങ്ങളിൽ ചിലത്
യഥാർഥത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗമെന്ന പ�ോലെ ഭാഷയിൽ ഉപയ�ോഗിക്ക
പ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ട്.
ഉദാ: ب
ُ س َح ْر
ُ شَ ْم

ٍ  ُم َؤنഎന്നു പറയുന്നു. ഭാഷയിൽ
ഈ വക നാമങ്ങൾക്ക് ِي
ٌّ َّث َم َجاز
ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടുകാണുന്നതു പ്രകാരം ഈ വക ശബ്ദങ്ങൾ അറി
ഞ്ഞുക�ൊള്ളുകയാണ് വേണ്ടത്.

يح
َّ ُوص َو
ُ ْص ُو َوالْ َم ْنق
ُ املَق
ُ الص ِح
ഹൃസ്വം, വികലം, ഗാഢം
ب
ِ  إِ ْس ُم الْ ُم ْع َرഅല്ലെങ്കിൽ ശിഥിലാന്തമായ നാമം മൂന്നു തരത്തിലുണ്ട്.

1.

അന്ത്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഹൃസ്വമായ ഒരു അലിഫ് ചേർന്നുനിൽ
ക്കുന്നത്. ഇത് ْصو ٌر
ُ ( اِ ْس ٌم َمقഹൃസ്വനാമം) എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉദാ: ُصطَفَى
ْ ال ُهدَى امل
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2.

അന്ത്യം ‘യാഇ’ൽ ആയിരിക്കുകയും അതിനുമുമ്പുള്ള അക്ഷരം
എപ്പോഴും ഇകാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളത്.
ُوص ്ഇതിന
 (വികലനാമം) എന്നു പറയുന്നു.اِ ْس ٌم َم ْنق ٌ
ال َّدا ِعي امل ُ َنا ِدي ഉദാ:

س ٌم ്ഒഴിച്ചുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള നാമത്തിന
اِ ْ
يح
َ (ഗാഢനാമം) എന്നുപേർ.
ص ِح ٌ
3. മേല്പറഞ്ഞവ

اب ഉദാ:
شَ َج ٌر كِتَ ٌ
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
ഏകവചനം

قلم مسطرة لوح ورقة كتاب مفتاح باب شباك شارع طريق
ദ്വിവചനം

قلام ن

مســطرتا ن

لوحا ن

شباكني شارعني طريقني

س ِ
اط ُر
اقالم َم َ
شوارع طُ ُر ٌق

اح
أَلْ َو ٌ

أَوراق

مؤ منو ن

قا مئو ن

م َو ظِّفُو ن

مؤمنات

قامئات

ُم َو ظِّفَاتٌ

َو رقتا ن

كتا با ن

ِمفتا حني

با بني

ശിഥിലബഹുവചനം

ب
كُتُ ٌ

يح
َمفَا تِ ٌ

اب
أَبْ َو ٌ

شَ ـ َبابيك

പുല്ലിംഗദൃഢ ബഹുവചനം

ُم َعلِّمو ن

حافظني فاهمني مسافرين متشاركني

مســتخد ُمو ن

كا تبني

സ്ത്രീലിംഗദൃഢ ബഹുവചനം

ُم َعل َِّم ت

حافظات فاهامت مسافرات متشاركات

س ـتَخ ِْد َماتٌ
ُم ْ

كاتبات
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അഭ്യാസം
ഏകവചനത്തിലും ദ്വിവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലുമുള്ള നാമങ്ങൾ
വേർതിരിച്ചു പറയുക:

يف مــر مــن اآلثــار مــا يُ ْد ِهــش األبصــارِ ،مــن ذلــك ال َه ُر َمــانِ الــذان ِهـ ِر َم ال َّدهـ ُر
وهــا فَتَّيَــانِ  ،وتعاقبــت العصــور وتَوالــت ال ُّد ُهــو ُر وهــا باقيان ،يشــهد بناؤ ُهام

ِب ُعلُ ـ ِّو درجــات امل ُتق ِّد ِمــن ،وينطــق ب َِبا َعــة َم ـ ْن كَان مبــر مــن امل ُ َه ْن ِد ِ
ســن،

ـات ،ومعرفــة ال ُفصــول واالِن ِتقـ ِ
ي ِكــن ت َ ِعيــن الجهـ ِ
ـاالت.
بوضْ ِع ِهـ َـا ُ ْ

ഉദാഹരണങ്ങൾ:
സ്ത്രീലിംഗപദങ്ങൾ: അർഥത്തിലും രൂപത്തിലും

ل
فا طمة عا ئشــة صفية قا مئة ذ ا هبة كبرية ل ْي َ
ُب ى ُز لَ ْيخَاء خنســاء
َس ْع َد ى ث ُ َر يَّا فُضىل
ُ
ص ْغ َر ى ك ْ َ
أسامء غيداء نُفساء َغذْراء
അർഥത്തിൽ

ِه ْن ُد دعد ها َج ُر أم كلثوم أُ ُّم الفضل حائض

രൂപത്തിൽ

طلحة طَ َرفة ربيعة كنانة ُم ْد ِركَ ِة ُم َعاوِية أَشْ عياء أرمياء

്മജാസായിട്ട

دار ارض برئ جه ّنم كأس نفس عصا ميني

്മേല്പറഞ്ഞ നാലിനം സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത്, അതായത
് മാത്രമാണ് അർഥത്തിൽ സ്ത്രീയെ കുറിക്കുന്നത്. അതുക�ൊണ്ടمعنوي
ുُ എന്നും പേർ പറയപ്പെടم َؤن ٍ
ح ِقي ِق ٌّي ്അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾക്ക
َّث َ
ന്നു. ശേഷിച്ച മൂന്നിനങ്ങളും രൂപത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീലിംഗമായി
ഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട് രൂപം പ്രമാണിച്ച് ഈ മൂന്നിന
ِي ങ്ങൾക്കും കൂടി പ�ൊതുവിൽ
ُ എന്നും പേർ പറയപ്പെടുന്നു.م َؤنَّث َمجاز ّ
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വിശേഷണനാമത്തെ സ്ത്രീലിംഗരൂപത്തിലാക്കുന്നതിന് അതിന്റെ
 - ചേർക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സാമാന്യتا ُء الْ َم ْربُوطَة  -ة അന്ത്യത്തിൽ
നിയമം. എന്നാൽ മൂന്നു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതിനു വ്യത്യസ്തത വരുന്നു.
 ൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ത്രീوزن  എന്നفَ ْع َلن വിശേഷണം
ل ലിംഗരൂപം
 എന്നായിരിക്കും.فَ ْع َ
1.

س ْك َرى ഉദാ:
َعطْشَ ا ُن َ -عط َ
ْش َس ْك َران َ -
2.

ുഅത് നിറത്തെയ�ോ കുറവിനെയ�ോ അലങ്കാരത്തെയ�ോ ക
 ൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെوزن  എന്നاَفْ َع ُل റിക്കുകയും
 എന്നായിരിക്കും.فَ ْعالء സ്ത്രീലിംഗരൂപം
ض  -بَ ْيضا ُء ا َ ْه َي ُف َ -ه ْيفا ُء ഉദാ:
اَبْ َي ُ

اَفْ َع َل കൂടുതലിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിശിഷ്ടതയെ കുറിക്കുകയും
ل  ൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്താൽوزن എന്ന
 എന്നായിരിക്കും സ്ത്രീയെفُ ْع َ
ക്കുറിക്കുന്ന രൂപം.
3.

ص ْغ َرى ഉദാ:
اَفْضَ ُل  -فُضْ َ
ص َغ ُر ُ -
ل أَكْ َر ُم  -كُ ْر َمى أَ ْ

അഭ്യാസം
1.

‘ഹഖീഖി’യും മജാസിയുമായിട്ടുള്ള സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദങ്ങളെ വേർതി
രിച്ചു പറയുക:

الفــأس تقطــع .الريــح تصفــر .أَقفــرت الــدارُ .رضَّ ــت ِر ْجــل أَخيــك بصدمــة.

اِكْتفتهــم الْ َبلْ ـ َوى وتَركتهــم خادمتهــم .الحاممــة تَ ْه ـ ُد ُر .الكلبــة ت َ ْع ـوِي .الدجاجــة
ص ْحــراء اِفريقيــة واســعة جـ ًّدا يضـ ُّـل فيهــا
تَبيــضَ .ر َحــى الطاحــون تســحق القمــحَ .
املســافرون .االصبــع الصغــرة يف طــرف اليــد ت َُسـ َّمى الخنــر .وردت ال ُبــرى

بانهــال الغيــث بعــد القيــظ.
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2.

താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ വിശേഷണശബ്ദങ്ങളിൽ
സ്ത്രീലിംഗത്തിലുള്ളവയെ പുല്ലിംഗത്തിലും പുല്ലിംഗത്തിലുള്ളവയെ
സ്ത്രീലിംഗത്തിലും ആക്കുക.

ـروي الشَّ ــكلِ ت َ ْقرِيبًــا ُم َك ـ َّون ِمــن طَبَ َقـ ٍ
ـات
ن أَ ْخـ َ
ـرَ .وهــو كُـ ٌّ
البطاطــا نَبَــاتٌ َد َر ِ ٌّ

ـر ٍة َر ِقي َق ـ ٍة ِ
س ـلُوقًا َو َمطْ ُبو ًخــا .كَانُــوا
س ـ ْم َرا َء .يُــؤك َُل َم ْ
ث َِخي َن ـ ٍة طَ ِم َّي ـ ٍة ُم ِغطَّــا ٍة ِب ِقـ ْ َ

ف ك ُِّل
س ـتَ ْجلِبُونَ ُه ِم ـ َن الْ ِبـ َـا ِد ْالَ ْج َن ِبيَّ ـ ِة َوالْيَ ـ ْو َم نَـ َرا ُه َم ْز ُرو ًعــا ِ
ِ
ف ال َّز َمــانِ الْق َِديــمِ يَ ْ

ـن َغلِي ـ ُ
ظ
س ـتَوِي الْ َج ْب َه ـ ِة بَــارز ال َف َّكـ ْ ِ
ـرة ُم ْ
الش ِق َّي ـ ِة  -ال َّزنْ ِجــي أَ ْس ـ َو ُد الْ ِبـ ْ َ
الْ ِبـ َـا ِد َّ ْ
ي َواســع ال َفــمِ  .أَفْطــس األنـ ِ
ـف أَ ْسـ َو ُد الشــع ِر َوهــذا نَـ ْو ٌع ِمـ َن ْ ِ
ْســانِ أَقَـ ُّـل
الشَّ ـ َفتَ ْ ِ
الن َ

ـض واألصف ـ َر.
َم َدنِ َي ـ ًة ِم ـ َن ال َّن ْو َعـ ْ ِ
ـن األبيـ َ

الفَتى

الرىض

املقصور ഹൃസ്വം -

الهوى

األذى الندى الرِحى.
القايض

ا مل ُف ِتي

ഉദാഹരണങ്ങൾ:

النوى

العصا

املنقوص വികലം -

الهادي

العايل

الجاين امل ُتناهي املتغايل املكتفي

ال ُعىل

ا ملُقْتدي

ا ملُنــى

املعتــدي

അഭ്യാസം
ഹൃസ്വവും വികലവും ഗാഢവുമായ നാമങ്ങൾ വേർതിരിച്ചുപറയുക:

ـر َ
ك ُس ـ ًدى .العلــم خــر ُمقتنــى َوأَعــذب ُمجتنــي؛ ِب ـ ِه
ـب الْ ِن َ
أَيَ ْح َ
سـ ُ
ْســا ُن أَ ْن يُـ ْ َ

ك َليَ ٍ
ف ذلِ َ
ْك ِب َيمي ِن َ
يدنوالقايص ويدين العايصَ .و َما تِل َ
ات
وس .اِ َّن ِ
ك يَا ُم َ
ر الِبـ ِ
ل الســامة ال يطلــب املعــايل.
ـاسَ .مــن يركــن اِ َ
ِلُ ِ
ول ال ُّن َهــى .التقـ َوى خـ ُ
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പാഠം എട്ട്

ال َّن ِك َرة َوالْ َم ْع ِرفَة

അപരിച്ഛിഹ്നവും പരിച്ഛിന്നവും
നാമങ്ങൾ പ�ൊതുവിൽ ( نكرةഅപരിച്ഛിന്നം) എന്നും ( معرفةപരിച്ഛി

ന്നം) എന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളായി പിരിയുന്നു. പ്രത്യേകം ഒന്നിനെ
ٌ َر
പരിച്ഛേദിക്കാത്ത നാമമാണ് ال ّنكرة. ഉദാ: اب
ٌ َ كِت،جل
‘പുരുഷൻ’ എന്ന ശബ്ദംക�ൊണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു
വ്യക്തിയല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്രകാരംതന്നെ ‘പുസ്തകം’
എന്നതുക�ൊണ്ട് ഇന്ന പുസ്തകമെന്നു പരിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നില്ല.

പ്രത്യേകം ഒന്നിനെ പരിച്ഛേദിക്കുന്ന നാമം  املعرفةആകുന്നു.
പരിച്ഛിന്നമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങൾ ഏഴ് ഇനങ്ങളാണ്.
1.

ري
ُ  الضَّ ِم- സർവനാമം

 ال َعلَ ُم- സംജ്ഞാനാമം
ِ  اِ ْس ُم ا- വിവേചക സർവനാമം
3. الشا َرة
2.

4.
5.

صول
ُ  االِ ْس ُم الْ َم ْو- വ്യപേക്ഷകനാമം

‘ ما في ِه ا َْلഅൽ’ എന്ന വ്യവച്ഛേദക ശബ്ദം ചേർന്നിട്ടുള്ളത്.
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6.

ِ اف لِ َو
ُ َ الْ ُمض- മേൽ പറയപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നി
اح ٍد ِم َّم ُذكِ َر

7.

 الْ ُم َنا َدى- സംബ�ോധിതം.

ന�ോട് ശ്ലേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

1.

الضمري

 الضمريഅല്ലെങ്കിൽ സർവനാമമെന്നാൽ ഞാൻ, നീ, അവൻ എന്നിവ

പ�ോലെ നാമങ്ങളിൽ ഉത്തമപുരുഷനായും മധ്യമപുരുഷനായും പ്ര
ഥമപുരുഷനായും ഇരിക്കുന്നവയെ കുറിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള
പദങ്ങളാകുന്നു.

أَنْتُ ْم

ُه َّن

أَنْتُ َم
ُه ْم

ِ أَن
ْت

ُه َم

ْت
َ أَن

ِه َي

نَ ْح ُن

ُه َو

أنا

ْت
َّ ُ أَن

ഇവ റഫ്ഇന് പ്രത്യേകമുള്ളവയാകുന്നു.

اِيَّاكُ ْم

اِيَّا ُه َّن

اِيَّاك َُم

اِيَّا ُه ْم

ِ َّاِي
اك

اِيَّا ُه َم

َ َّاِي
اك

اِيَّا َها

اِيَّانَا

اِيَّا ُه

اي
َ َّاِي

اِيَّاكُ َّن

ഈ നാമങ്ങൾ എഴുത്തിൽ നാമമായും കൃതിയായുമുള്ള മറ്റു ശബ്ദ
ങ്ങളിൽനിന്നും എപ്പോഴും വേർപെട്ടിരിക്കും. അതിനാൽ ഈ സർ
ِ ري الْ ُم ْنف
വനാമങ്ങൾക്ക് َصلَة
ُ  الضَّ ِمഎന്ന് പേർ പറയപ്പെടുന്നു. ഈ
സർവനാമങ്ങൾ നസ്ബിന് പ്രത്യേകമുള്ളവയാണ്. കൃതിയ�ോടു്
ചേർന്നുവരുന്ന  ضامئرഅല്ലെങ്കിൽ സർവനാമങ്ങൾ.

ِ ت كَتَ ْب
ت
َ ت كَتَ ْب َنا كَتَ ْب
ُ كَتَ ْب
َّ ُ ت كَتَ ْبتُ َم كَتَ ْبتُ ْم كَتَ ْب
ب اُكْتُبِي
ْ ب كَتَ َب
َ ْ َت كَتَ َبا كَتَ ْبتَا كَتَ ُبوا كَت
َ َكَت

ഇവ റഫ്ഇന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നവയാകുന്നു.
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കൃതിയ�ോടും നാമത്തോടും ചേർന്നുവരുന്ന സർവനാമങ്ങൾ:

َ َك كِتَاب
َ َعلَّ َم
ك

َعلَّ ْم َنا كِتَاب َنا

َعلَّ َم ُك ْم كتَابكم

َعلَّمك َُم كِتَابَك َُم

َعلَّم ُه َّن كتابه َّن

َعلَّ َم ُه ْم كِتَابهم

َعلَّ َم َها كِتَابها

َعلَّ َم ُه كِتَاب ُه

اب
ِ ََعلَّ َم ِني كِت

ِ َعلَّ َم
َ ُك كِتَاب
ك

علَّم ُك َّن كِتَاب ُك َّن
َعلَّ َم ُه َم كِتَابَ ُه َم

ഇവ നസ്ബിന്റെയും ജർറിന്റെയും സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നവയാണ്.
ഇങ്ങനെ കൃതികള�ോടു മാത്രം ചേർന്നുവരുന്നതും കൃതികള�ോടും
നാമങ്ങള�ോടും ചേർന്നു വരുന്നതുമായ സർവനാമങ്ങൾക്കു الضامئ ُر
ِ َّ املتഎന്നു പറയുന്നു.
صلَ ُة
2.

ال َعلَم

 َعلمഅല്ലെങ്കിൽ സംജ്ഞാനാമമെന്നാൽ ഒരു ആളിന്റെയ�ോ ഒരു ജന്തു

വിന്റെയ�ോ ഒരു വസ്തുവിന്റെയ�ോ പേരായ നാമമാകുന്നു. അതായത്
ഒരു വസ്തു ഇന്നതെന്ന് പരിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നതിന് മറ്റൊരു ബന്ധവും
ആവശ്യമായി വരാത്ത തരത്തിൽ അതിനു നൽകപ്പെടുന്ന സംജ്ഞ
യാണ് അത്.
ഉദാ:

ب َمكَّة
ُ ُم َح َّم ٌد َزيْ َن
3.

ِ ِإِ ْس ُم اال
شارة

‘ആ മനുഷ്യൻ’, ‘ഈ പുസ്തകം’ എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തി
ലുള്ള ഒരു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽക�ൊണ്ട് ഒന്നിനെ പരിച്ഛേദിക്കുന്ന
നാമമാണ്  إِسم االِشارةഇതിന് ചുട്ടെഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിവേചകസർ
വനാമം എന്നു പറയാവുന്നതാണ്.
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ني أُوالء
ِ َ ذَا ِذ ِه ذَانِ ت َانِ َذيْنِ تഈ ശബ്ദങ്ങൾ ا َْس َم ُء
 االِشارةആകുന്നു. ഈ ശബ്ദങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഉണർത്തലിനുവേ
ണ്ടി  َهاചേർന്നുവരും. അങ്ങനെ അവ ഓര�ോന്നും ِهذا هذ ِه هذان
 هاتانِ هؤال ِءഎന്ന് ശബ്ദിക്കപ്പെടുന്നു. ഭാഷയിൽ  اِسم االِشارةപ്രയ�ോ
ഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചില സംഗതികൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

 اِسم االِشارةഒരു നാമത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ വരു
മ്പോൾ അത് ആ നാമത്തിനു മുമ്പു വരികയും ആ നാമത്തിൽ ا َْل

എന്ന വ്യവച്ഛേദകപദം ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉദാ: اب
ُ َ( هذَا الْ ِكتഈ പുസ്തകം)

എന്നാൽ ري
ُ  ضَ ِمപ�ോലെയും മറ്റുമുള്ള ഒരു പദം ആ നാമത്തിനു
ശേഷം വന്നിട്ട് അത് പരിച്ഛിന്നമായിത്തീർന്നാൽ വിശേഷണാർഥ
ِ ْ  اِ ْس ُمപിന്നിട്ടുവരുന്നതുമാകുന്നു.
ത്തിലുള്ള الشَ ارة
ഉദാ: ( كِتَابُ ُك ْم َهذَاനിങ്ങളുടെ ഈ പുസ്തകം)

ഒരു നാമവാക്യത്തിൽ س ِميَة)׳
ْ ِ ( ُج ْملَ ٌة ا- َب
ُ َ  خഅല്ലെങ്കിൽ ആഖ്യാതം
ِ
 نَكرةആയിരിക്കുകയും  ا ْسم االشارةഅതിൽ ُ ُمبْتَ َدأഅല്ലെങ്കിൽ ആഖ്യ
യുടെ സ്ഥാനത്തു വരികയും ചെയ്താൽ അതിന് സർവനാമത്തിന്റെ
( هذاഇത് ഒരു പുസ്തകമാകുന്നു).
അർഥമാണുണ്ടായിരിക്കുക. ഉദാ: كتاب
ٌ

َب
ُ َ  خൽ  ا َْلഎന്ന വ്യവച്ഛേദകം ചേർന്നിട്ട് അത്  معرفةആയിത്തീ
ِ ْ  اِ ْس ُمന് വിശേഷണത്തിന്റെ
രുമ്പോൾ ُ ُم ْبتَ َدأആയി നിൽക്കുന്ന الشَ ارة
അർത്ഥം കല്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ضمري
ചേർന്നുവരുന്നു. ഉദാ: ( هذا ُه َو الْ َولَ ُدഇത് ആ കുട്ടിയാകുന്നു).
എന്നാൽ  اِضَ افَةക�ൊണ്ടോ പിമ്പേ  ضمريചേർന്നു വരുന്നതുക�ൊ
ِ ْ  اِ ْس ُمനും
ണ്ടോ َب
ُ َ  خആയ നാമം  معرفةആയിരുന്നാൽ അതിനും الشَ ارة
ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഉദാ: ( هذا كِتَابُ ُك ْمഇത് നിങ്ങളുടെ
പുസ്തകമാകുന്നു).
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4.

االِس ُم امل َ ْوصول

പിന്നാലെ വരുന്ന ഒരു വാക്യം ക�ൊണ്ട് പരിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു
നാമമാണ് االسم املوصول. ഇതിന് വ്യപേക്ഷകനാമം എന്നു പറയാം.
ഉദാ: ( اَل َِّذي َرأَيْتُ ُهഞാൻ കണ്ടവൻ)

 االِس ُم امل َ ْوصولക�ൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ പരിച്ഛേദിക്കുന്നതിന്
ِ എന്നു വിളിക്കപ്പെ
അതിനു പിന്നാലെ വരുന്ന പൂർണവാക്യം صلَة
ِ ൽ എപ്പോഴും അതിനെ  َم ْوصولന�ോടു ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു
ടുന്നു. صلة
സർവനാമം ഉണ്ടായിരിക്കും.
മൗസൂലായ നാമങ്ങൾ:

الل َذيْن اللّتني ال ِّذين الـ ّـايت

5.

ِال ِّذي الّتي الَّذَان اللَّتان
َم ْن َما

َما ِفي ِه ا َْل

 ا َْلഎന്നു ഒരു വ്യവച്ഛേദകപദമാണ്. ഈ വ്യവച്ഛേദകപദം നാമത്തോ
ടു ചേർന്നുവരുമ്പോൾ അതുക�ൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശ്യം പരിച്ഛേദിക്കപ്പെടുക
യും അങ്ങനെ അത്  َم ْع ِرفَةആയിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉദാ:  ال َرجلആ ആൾ

اب
ُ َ ال ِكتആ പുസ്തകം

വചനഭേദമ�ോ ലിംഗഭേദമ�ോ കൂടാതെ നാമശബ്ദത്തോടു ചേർന്നു
വരുന്ന ഒരു പദമാണ് ا َْل. അത് ചേർന്നുവരുമ്പോൾ നാമത്തിന്റെ
അർഥത്തിന് പ്രത്യേകത സിദ്ധിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ت
ُ َْرأَي
ِف الطَّرِيق
ُ ْ َرأَيഎന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ
ِ  َر ُج ًلഎന്നും ِف الطريق
ِ ت ال َّر ُج َل
എടുക്കുക.  ا َْلഎന്ന പദം ചേരാതെ جل
ً  َرഎന്ന നാമം വന്നിട്ടുള്ള
ആദ്യത്തെ വാക്യത്തിന്, ‘ഞാൻ വഴിയിൽ ഒരാളെ കണ്ടു’ എന്ന്
നാം അർഥം പറയുന്നു. ഇവിടെ ‘ഒരാളെ’ എന്നതുക�ൊണ്ട് പറയുന്ന
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വനും കേൾക്കുന്നവനും ഒരുപ�ോലെ പരിച്ഛേദിച്ചറിയാവുന്ന ഒരാളെ
യല്ല, പിന്നെയ�ോ പല ആളുകളുടെയും കൂട്ടത്തിൽ ഏത�ോ ഒരാൾ
എന്നാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. جل
ٌ  َرഎന്ന പദത്തോട്  ا َْلചേർന്നു
വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിന് ‘ഞാൻ വഴിയിൽ അയാളെ
കണ്ടു’ എന്നർഥമാണ്. ഇവിടെ, ‘അയാളെ’ എന്നതുക�ൊണ്ട് പറയു
ന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാളെയാണ്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ  ا َْلഎന്ന പദം ചേർന്നുവരുന്ന നാമത്തിന്റെ
അർഥം വ്യവച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു നാമത്തോടു ചേർന്നിട്ട് അതിന്റെ
അർഥത്തെ പരിച്ഛേദിക്കുന്ന  ا َْلഎന്ന പദത്തിനു തുല്യമായി മലയാ
ളഭാഷയിൽ പദങ്ങള�ൊന്നുമില്ല.

നാമത്തിൽ  ا َْلചേരുമ്പോൾ അതിലെ ‘തൻവീൻ’ ഇല്ലാതാകുന്നു.
 ا َْلപ്രാരംഭമായി വരുമ്പോഴല്ലാതെ ഇടയ്ക്കു വരുമ്പോൾ അതിലെ
‘ഹംസത്ത് ’ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുകയില്ല.  تപ�ോലെയുള്ള س
ٌّ ِ  شَ ْمഎന്ന
ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒന്നുക�ൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന
ശബ്ദത്തിൽ  ا َْلചേർന്നുവരുമ്പോൾ അതിലെ ‘ലാമും’ ഉച്ചരിക്കപ്പെ
ടുകയില്ല. അതിനുപകരം ‘ലാമി’നെ തുടർന്നു വരുന്ന അക്ഷരം ഇര
ട്ടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ഉദാ: ِف الطَّرِيق
ُ ال َّر
ِ جل
6.

ِ ل الْ َم َعار
ُ َالْ ُمض
ِف
َ ِاف ا

 َم ْع ِرفَةഅല്ലെങ്കിൽ പരിച്ഛിന്നമായി മേൽ എടുത്തുകാണിച്ച അഞ്ചു
ഗണങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നാമത്തോട് ശ്ലേഷി
പ്പിക്കപ്പെടുന്ന നാമം  َم ْع ِرفَةആകുന്നു.
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
എന്റെ പുസ്തകം
മുഹമ്മദിന്റെ പുസ്തകം

اب
ِ َكِت
اب ُم َح َّم ٍد
ُ َكِت
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كتاب ال َِّذي َرأَيْتُ ُه

ഞാൻ കണ്ടവന്റെ പുസ്തകം
അധ്യാപകന്റെ പുസ്തകം നമ്മുടെ
പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു
7.

اب ْالُ ْستَا ِذ
ُ َكَا َن َم َع َنا كِت

الْ ُم َنا َدى

സംബ�ോധനയ്ക്കുള്ള ശബ്ദത്തിനുശേഷം ഒന്നിനെ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശി
ച്ച് പറയപ്പെടുന്ന നാമത്തിനാണ്  ُم َنا َدىഎന്നു പറയുന്നത്. അത്
അപ്പോൾ  معرفةആയിരിക്കും. ഉദാ: ( يَا غُال ُمഹേ, കുട്ടീ).
ഇവിടെ ‘കുട്ടി’ എന്ന നാമം ക�ൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ആൾ ഉദ്ദേശിക്കു
ന്നത് കുട്ടികളായ വ്യക്തികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ അല്ല;
പിന്നെയ�ോ അവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യക്തിയെ ആണ്. ഇങ്ങനെ
പ്രത്യേകമായ ഒരു വ്യക്തിയെ ഉദ്ദേശിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ നാമം
 معرفةആകുന്നതല്ല.
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
അപരിച്ഛിന്ന ശബ്ദങ്ങൾ:

 َس ِفينة، َعني، َو َرقة، يد، قلم، فرس، بستان،بَيت

‘അൽ’ ക�ൊണ്ട് പരിച്ഛിന്നമായിട്ടുള്ളത്:

 السفينة، العني، الورقة، اليد، القَلم، الفرس، البستان،ا َلبيت
ശ്ലേഷണംക�ൊണ്ട് പരിച്ഛിന്നമായിട്ടുള്ളത്:

 َو َرقــة، يـ ِـدي، قلــم الــذي جا َء، فــرس هذا، بســتا ُن أِبراهي َم،بيتُكم
ِ  س ـ ِفينة الذيــن، عــن تلك،عامــر
ِ َقدمــوا أ
. ِ نهــر ال ِّنيــل،مس
സംബ�ോധനക�ൊണ്ട് പരിച്ഛിന്നമായിട്ടുള്ളത്:

ش ِط ُّي
ْ ُ  يا، يا َسقّاء، يا غالم،يا رجل
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അഭ്യാസം
താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പരിച്ഛിന്നവും അപരിച്ഛി
ന്നവുമായ ശബ്ദങ്ങൾ വേർതിരിച്ചു പറയുക:

ي بــن أيب طالــب جيشــه فقــال :ال ت ُقاتِلــوا أع َدا َءكــم َحتَــى يبدءوكــم
أَ َ
وص ع ـ ّ

فاِنَّكــم بحمــد اللّــه عــى ُح َّجــةَ ،وت ْركُكــم إِياهــم حتــى يبدءوكــم حجــة أ ْخــرى لكــم
َعلَيهــم .فــاذا كانــت الهزميــة بــاذن اللّــه فــا تَقْتلُــوا ُم ْد ِب ـ ًراَ ،و َل ت ُصي ُبــوا ُم ْعــورا،
َوال تُ ْج ِهـ ُزوا عــى جريــح ،وال تهِيجــوا النســا َء بــأذًى واِن شــتمن أعراضكــم َوســبنب

أمراءكــم :فانهــن ضَ ِعيفــات القــوى واألنفــس وال ُع ُقــول .دخــل املأمــون يومــا

بيــت ِ
صغــرا عــى أذنــه قلــم فقــال لــهَ :مـ ْن أنــت؟ قــال :أنــا
الديــوان فــرأى غالمــا َ
ـئ يف ذولتــك ،املتقلّــب يف نع َمتــك ،املؤ ِّمـ ُـل لخدمتــك ،الحســن بــن
الناشـ ُ

فعجــب املأمــون منـ ُه َوقَـ َ
ـال :باالحســان يف البدي َهــة تفاضلــت ال ُعقــول ،ارفعــوا
هــذا الغــام فـ َ
ـوق مرتبتــه.
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പാഠം ഒൻപത്

ري ُمن ّون
ُ من ّون َو َغ

തൻവീനുള്ളതും തൻവീനില്ലാത്തതും
 ُم َن َّونതൻവീനുള്ളത് എന്നും  غ ُري ُم َن َّونതൻവീനില്ലാത്തത് എന്നും

നാമങ്ങൾ സാമാന്യമായി രണ്ടു തരമാണ്. തൻവീൻ എന്നാൽ
എഴുത്തിൽ കാണിക്കപ്പെടാത്തതും വായനയിൽ നിറുത്തുന്നതിന്
ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ‘സുക്കൂന�ോ’ടുകൂടിയ
ഒരു ‘നൂൻ’ ആണ്. ശ്ലേഷണത്തിലും ‘അൽ’ എന്ന വ്യവച്ഛേദകപദ
ത്തിലും നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് അന്ത്യത്തിൽ ‘തൻവീന�ോടു’കൂടി ഇരിക്കുന്ന
നാമത്തിന്  ُم َن َّونഎന്നു പറയുന്നു. ഉദാ: جل
ٌ َر
ശ്ലേഷണത്തിലും ‘അൽ’ എന്ന പദത്തിലും നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞും
എന്നാൽ അന്ത്യത്തിൽ ‘തൻവീൻ’ ചേരാതെയും ഇരിക്കുന്ന നാമം
ري ُم َن ِّون
ُ  َغആകുന്നു. ഉദാ: اَفْضَ ُل
എന്നാൽ  َعلَ ُمഅല്ലെങ്കിൽ സംജ്ഞാനാമത്തിൽ ആറ് അവസ്ഥ
കളിൽ തൻവീൻ ചേരുന്നതല്ല.
1.

അത്  ُم َؤنَّثഅല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗമായിരുന്നാൽ.

ِ ف
ഉദാ: َاطمة زَي َنب
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2.

അസ്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉല്പത്തിയിൽ അറബിഭാഷയിൽപ്പെ
ട്ടതല്ലായിരുന്നാൽ. ഉദാ: وس
ُ ِيس بَطْلَي ُم
ُ اِ ْدر
3.

( مركب مزجيസമ്മിശ്രം) ആയിരുന്നാൽ.

ഉദാ: ص
ُ َّ يُ ْختَ َن

ُض َموت
َ ْ َح

4.

അന്ത്യത്തിൽ അലിഫും നൂനും സംവൃദ്ധമായി ചേർന്നതായി
രുന്നാൽ. ഉദാ: َيم ُن ُعث َْم ُن
َ ُسل
5.

രൂപത്തിൽ കൃതിക്ക് സമമായിരുന്നാൽ. ഉദാ: ح َم ُد يَزِي ُد
ْ َا

6.

മറ്റൊരു ശബ്ദത്തിനു തുല്യമായി മാറിയതായിരുന്നാൽ.

ഉദാ: ُع َم ُر ُزفَ ُر

അപ്രകാരം തന്നെ ص ُف
ْ  َوഅല്ലെങ്കിൽ വിശേഷണനാമത്തിലും
മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ തൻവീൻ ചേരുന്നതല്ല.
1.

അത്  فَ ْع َل َنഎന്ന രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നാൽ.

2.

അത്  اَفْ َع ُلഎന്ന രൂപത്തിൽ ആയിരുന്നാൽ.

3.

മറ്റൊരു ശബ്ദത്തിനു തുല്യമായി മാറിയതായിരുന്നാൽ

ഉദാ: َعطْشَ ا َن
ഉദാ: اَفْضَ ُل

َمثْ َنى �ث ُ َلثَ ا ُ َخ ُر
ْصو َر ُة
ُ  االَلِ ُف الْ َمقഅല്ലെങ്കിൽ ഹൃസ്വമായ അലിഫും أَلِ ُف الْ َم ْم ُدو َد ُة

ഉദാ:

അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘിച്ച അലിഫും ചേർന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ബഹുവചന
രൂപങ്ങളിലും തൻവീൻ ചേരുന്നതല്ല. ഉദാ: حسنا ُء
َ ُحبىل

അതുപ�ോലെതന്നെ  مساجد، مسابيحഎന്നീ രൂപങ്ങളിലുള്ള ج ْم ُع
َ
ِ  تَكഅല്ലെങ്കിൽ ശിഥിലബഹുവചനങ്ങളിലും തൻവീൻ ചേരുകയില്ല.
ري
ُ ْس
ഉദാ: ري
ُ َِد َرا ِه ُم َدنَات
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ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഇനങ്ങളായി കാണാവുന്ന ഇത്തരം നാമങ്ങ
ِ الص
ളിൽ ഓര�ോന്നും ف
ْ َّ ( َم ْم ُنو ٌع ِم َنനിരുദ്ധവികാരം) എന്നു വിളിക്ക
പ്പെടുന്നു.
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
സ്ത്രീലിംഗ സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ

 بُثَينة، عزة، مكة،سعاد
ഉല്പത്തിയിൽ അറബിഭാഷയിൽപ്പെട്ടതല്ലാത്ത സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ:

ُس
ُ  اِ ْس َم ِع،اِبْ َرا ِهي ُم
ُ ُ ي،ُوب
ُ  يَ ْعق،يل
ُ  يُون،وس ُف

സമ്മിശ്ര സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ:

 نُيُويُرك، حرضموت، معديكرب، بزرجمهر،بَ ْعلَبَك

അലിഫും നൂനും സംവൃദ്ധമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ:

 شعبان، حمدان، سحبان، َم ْروان،ُعثامن
രൂപത്തിൽ കൃതിക്കു സമമായിട്ടുള്ള സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ:

 يعيش، يَشكر،ل
َ  يَ ْع، أَشهب، ش َّمر،أَشعب

മറ്റൊരു ശബ്ദത്തിനു തുല്യമായി മാറിയിട്ടുള്ള സംജ്ഞാനാമങ്ങൾ:

 ُج َم ُح، ث ُعل، ُهبل، قزح، ُمرض، زفر،ُعمر
അന്ത്യത്തിൽ അലിഫും നൂനും ചേർന്നിട്ടുള്ള വിശേഷണനാമം:

 ظ َْم ُن، غضبان، ريَّان، مآلن،شعبان

 اَفْ َع ُلഎന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിശേഷണനാമം

 اعرض، اَك َْب،ْث
ُ َ  اَك، ا َ ْعظم،سن
َ ا َ ْح

മറ്റൊരു ശബ്ദത്തിനു തുല്യമായി മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിശേഷണനാമം:

 ثُ ا َن، ُسباع، ُسداس، خامس،ُرباع
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സ്ത്രീലിംഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ഹൃസ്വമായ അലിഫിൽ അവസാനിക്കുന്ന
നാമം:

ُوبُ ،حبا َرىِ ،ذك َرى ،شَ ْب َعىُ ،علْ َيا
ط َ

സ്ത്രീലിംഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ദീർഘിച്ച അലിഫിൽ അവസാനിക്കുന്ന
നാമം:

صحراء ،كربياء ،عاشُ وراء ،صنعاء ،عشواء

തൻവീൻ ചേരാത്ത ബഹുവചന രൂപങ്ങൾ:

مساجد ،مصابيحَ ،مسائل ،تواريخ ،منابر

അഭ്യാസം
താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ നിരുദ്ധവികാരമായി വന്നിട്ടുള്ള
ശബ്ദങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നത�ോടുകൂടി, ഏകവചനം, ദ്വിവചനം,
ബഹുവചനം, പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം, പരിച്ഛിന്നം, അപരിച്ഛിന്നം
എന്നിവ വേർതിരിച്ചു പറയുക.

ـر .أولهــم معاويــة بــن أيب ســفيان ،وآخرهــم مـ ْروان بــن
خُلفــاء بنــي أميــة أربعــة عـ َ

مح ّمــدَ ،ومـ ّدة حالفتهــم ،اِثنتــان وتســعون ســنة .هــراة مدينــة عظيمــة بخراســان

فتحــت يف زمــن عثــان بــن عفــانَ .ه َمــذان مدينــة كبــرة بهــا ميــاه وبســاتني

ومــزارع نــرة .ينبــع فُرضــة عــى ســاحل البحــر األحمــر وعــى طريــق الذاهب إىل
يرثب .قوس قُزح قوس عظيم يظهر يف الســاء يف أوقات املطر ويتك ّون من
ْســجي  -ا َ ْح َمـ ُد لِلَّـ ِه
ســبعة ألــوان أحمــر وبرتقــال وأصفــر واخــر َوأزرق ونيــي َوبَ َنف َ

ِ
الســم َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
أول أَ ْج َن ِح ٍة َمثْ َنى َو�ث ُ َلثَ َو ُربَا َع
ض جا ِعلِ الْ َم َلئكة ُر ُسـ ًـا ِ
فاط ِر َّ
 َو َو َه ْب َنــا لَ ـ ُه اِ ْس ـ َح َـوب ك ًُّل َه َديْ َنــا َونُو ًحــا َه َديْ َنــا ِم ـ ْن قَبـ ُـل َو ِم ـ ْن ُذ ِّريَ ِت ـ ِه
اق َويَ ْع ُقـ َ
ـك .نَ ْج ـزِي الْ ُم ْح ِ
ـوس َو َه ـ ُرو َن َوك َذلِـ َ
ني
س ـ ِن َ
ـوب َويُ ُ
وسـ َـف َو ُمـ َ
َدا ُو َد َو ُس ـلَ ْي َم َن َوأَيُّـ َ

ُس
ني َواِ ْسـ َـا ِع َ
الصالِ ِح َ
اس ك ٌُّل ِم َن َّ
يل َوالْ َي َ
َو َزكَ ِريَّا َويَ ْح َيى َو ِع َ
سـ َع ُويُون َ
يس َواِلْ َي َ
ن.
َولُوطًــا َوك ًُّل فَضَّ لْ َنــا َعـ َ
ـى الْ َعالَ ِمـ َ
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പാഠം പത്ത്

ِ ْ اِ ْع َراب
ال ْس ِم َو ِب َنا ُؤ ُه

സ്ഥിരാന്തനാമങ്ങളും ചരാന്തനാമങ്ങളും
നാമം വാക്യങ്ങളിൽ ചേർന്നുവരുമ്പോൾ ഉച്ചാരണത്തെ സംബ

ന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ അന്ത്യം ഒരേ അവസ്ഥയിൽത്തന്നെ
ഇരിക്കുകയില്ല. കൃതിയെപ്പറ്റി മുമ്പു പറഞ്ഞതുപ�ോലെ ഇതിലും ഉച്ചാ
രണത്തിൽ അന്ത്യത്തിനു ഭേദം വരുന്നവയെന്നും ഭേദം വരാത്തവ
യെന്നും പ�ൊതുവിൽ രണ്ടിനങ്ങളുണ്ട്.

اَلْ َم ْب ِني ِم َن ْالَ ْس َم ِء

സ്ഥിരാന്തനാമങ്ങൾ
അന്ത്യത്തിന് ഉച്ചാരണഭേദം വരാത്ത നാമങ്ങൾ അഥവാ സ്ഥി
രാന്തനാമങ്ങൾ മറ്റു നാമങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എണ്ണത്തിൽ വളരെ
ചുരുക്കമാണ്. ( الض ِمريസർവനാമങ്ങൾ) ( اسامء اإلشارةവിവേചക
സർവനാമങ്ങൾ) َسامء املوصولة
ْ ( اവ്യപേക്ഷകനാമങ്ങൾ) اسامء
( الرشطപാക്ഷികനാമങ്ങൾ) എന്നിവയെപ്പറ്റി മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇവ
യ�ൊക്കെ സ്ഥിരാന്തനാമങ്ങളാകുന്നു. ഇവ കൂടാതെ اسامء اإلس ِت ْف َهام
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(ച�ോദ്യനാമങ്ങൾ) ( األعدا ُد الْ ُم َركَّبَةസംയുക്ത സംഖ്യകൾ) എന്നിവയും
സ്ഥിരാന്തനാമങ്ങളാകുന്നു.

ن َك ْم
َّ َ َم ْن َما َمتَى ا َيَّا َن أَيْ َن كَ ْي َف أഎന്നിവ ا َسامء
( اإلستفهامച�ോദ്യനാമങ്ങൾ) ആണ്.

 ثاين عرش، حادي عرشഎന്നിവ പ�ോലെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് األعداد
( املركّبةസംയുക്ത സംഖ്യകൾ).
ഇങ്ങനെ സ്ഥിരാന്തങ്ങളായിരിക്കുന്ന നാമങ്ങളുടെ അന്ത്യം ഏതു
സ്വരത്തിലാണ് സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയാണെ
ങ്കിൽ അത് വ്യവസ്ഥിതരൂപത്തിൽ അറിഞ്ഞുക�ൊള്ളുന്നതിന് ഒരു
മാർഗവുമില്ല. കേട്ടുപരിചയിക്കുന്നതുപ�ോലെ ഉച്ചരിച്ചുക�ൊള്ളുകയെ
ന്നതു മാത്രമാണ് അതിന് മാർഗം.

ب ِمن ْالَ ْس َم ِء
ُ امل ُ ْع َر
ചരാന്തനാമങ്ങൾ

മബ്നി ആയ നാമങ്ങളായി മേൽ എടുത്തുപറഞ്ഞ സുവിദിതമായ
ചുരുക്കം ചില നാമങ്ങള�ൊഴിച്ചുള്ള നാമങ്ങള�ൊക്കെ  ُمع َربഅല്ലെ
ങ്കിൽ ചരാന്തങ്ങളാകുന്നു. ഇവയുടെ അന്ത്യം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത്
റഫ്അ്, നസ്ബ്, ജർറ് എന്ന് മൂന്നു പ്രകാരത്തിലാണ്. ഈ ഓര�ോ
ഉച്ചാരണത്തിനും പ്രത്യേകമായ ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ
ഓര�ോന്നിനും പ്രത്യേകമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിലല്ലാതെ അതത് ഉച്ചാര
ണങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ശരിയല്ല.
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പാഠം പതിന�ൊന്ന്

നാമത്തിന്റെ റഫ്അ് ()رفع يف األسامء
നാമത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ ( ضَ ُّمഉകാരചിഹ്നം) ചേർക്കപ്പെടുന്നതാ

ണ് അത് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനരൂപം. എന്നാൽ
 ضَ ُّمനു പകരം ദ്വിവചനത്തിൽ അലിഫും പുല്ലിംഗദൃഢബഹുവച
നത്തിലും َألسامء الخمسة
ْ  اഅല്ലെങ്കിൽ നാമപഞ്ചകത്തിലും വാവും
അടയാളമായിരിക്കും. നാമപഞ്ചകമെന്നാൽ,

َب ا َ ٌخ َح ٌم ذُو فُو
ٌ ا
എന്നീ അഞ്ച് നാമങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള പേരാകുന്നു.

( فا ِع ُلകർത്താവ് ) ب فا ِعل
ُ ِ( نائപ്രതികർതൃകം) َ( ُم ْبتَ َدأആഖ്യ),
( خ ََبആഖ്യാതം) ( اِ ْس ٌم لكا َنകാനയുടെ നാമം) َب اِ َّن
ُ َ ( خഇന്നയുടെ

ആഖ്യാതം) എന്നീ ആറു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒരു നാമം
വന്നാൽ അത് റഫ്അ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

 الفاعل.1

 فاعلഅല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്നാൽ ഒരു കൃതിയുടെ ശേഷം

വന്നിട്ട് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ വർ
ത്തിക്കുന്നത് ആരെന്നു കുറിക്കുന്ന ഒരു നാമമാകുന്നു.
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മഹ്മൂ
 ദ് കവരം മുറിച്ചു	

ُص َن
ْ قَطَ َع َمح ُمو ُد الْغ

ُص ُن
ْ اِنْ َقطَ َع الْغ

കവരം മുറിഞ്ഞു
ഞാൻ സ്ഫടികം ഉടച്ചു	
സ്ഫടികം ഉടഞ്ഞു

َستُ ال ُّز َجا َج َة
َْ ك

ِ َس
ت الزجاج ُة
َ َ اِنْك

 فاعلസ്ത്രീലിംഗശബ്ദമായിരുന്നാൽ ഭൂതകാലത്തിൽ വരുന്ന

അതിന്റെ കൃതിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ സുക്കൂന�ോടുകൂടിയ ‘താഉം’ വർത്ത
മാനകാല കൃതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ വർത്തമാനകാലത്തെ കുറിക്കുന്ന
‘താഉം’ ചേർത്തിട്ട് കൃതിയും സ്ത്രീലിംഗ വാചി ആക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ب
ُ سافَ َرتْ َزيْ َن
ِ ت َُسا ِف ُر ف
َاط َمة

സൈനബ് യാത്രപ�ോയി
ഫാത്തിമ യാത്രപ�ോകുന്നു

 فاعلദ്വിവചനത്തിലായിരുന്നാലും ബഹുവചനത്തിലായിരുന്നാലും

അതിന്റെ കൃതി ഏകവചനത്തിൽതന്നെ ഇരിക്കും.
ഉദാ:

ചന്ദ്രാർക്കഗ�ോളങ്ങൾ എതിരിൽ വന്നു

ഗ�ോളനിരീക്ഷകന്മാർ വിവരം അറിയിച്ചു	

ِيان
َ ِّ تَقَابَ َل ال َّن

ِ ْب ال َّر
اص ُدو َن
َ َ اَخ

കൃതിയെ തുടർന്ന്  فاعلനെ കുറിക്കുന്നതിന് വെളിവിൽ നാമ
മ�ൊന്നും വന്നുകാണാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃതിയ�ോടു ചേർന്നുവരുന്ന
സർവനാമമായിരിക്കും فاعل.
ഉദാഹരണങ്ങൾ:
കർത്താവ്: ഏകവചനം, പുല്ലിംഗം:

، يقــدم أخــوك، يَفيــض ال ِّنيل، طَلَـ َع الْه َِل ُل، زهــق الباطل،جــا َء الحق
يسعد ذو الج ِّد
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കർത്താവ്: ഏകവചനം, സ്ത്രീലിംഗം:

ـمس،
ج ُر ،اَكَلَـ ْ
خرجــت فاطمة ،ولــدت ها َ
ـت ح َّواء ،تطلــع الشـ ُ
تض ُعن الْ ُم ْر ِ
ضعة ،ال تصدأ ال ِفضّ ة.

കർത്താവ്: ദ്വിവചനവും ബഹുവചനവും:

طَلَـ َع الفرقدانِ  ،اِقتتلــت العدوان ،ين َجـ ُـح الْ ُمتســاعدان ،تذرف الْ َعيْ َنــانِ
أفلح الْ ُمؤ ِم ُنون ،أرشد األنبياء

അഭ്യാസം
്താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള നാമശബ്ദങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത
വരത്തക്കവിധം വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുക:

ب،
ال ُعشْ ُ

ال َق َم ُر ،

الشَّ َج ُر ،ال َح َم َماتُ

ال ِّد ُ
يك ،

ال َّن ْه ُر ،

يح ،
ال ِّر ُ

َّي ،
الط ْ ُ

السـ َـا ُء ،
َّ

താഴെ ശ്ലിഷ്ടവും ഉപശ്ലിഷ്ടവുമായി ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള പദങ്ങളിൽ ആദ്യ
ത്തേതിനെ ക്രിയയാക്കി മാറ്റിയും രണ്ടാമത്തേതിനെ കർത്താവാ
ക്കിയും വാക്യങ്ങൾ രചിക്കുക:

فيضــا ُن النيلِ  ،اِرتــواء األرض ،إِقبــال امل ُ َزارعني ،طلــوع الشـ ِ
ـمس،
اِنتســار الحرار ِة ،نُ ُ ـ ِّو ال َّن َب ِ
ات ،اِقتتــال ال َجيْشَ ْيِ ،اِ ْس ِتشــا ُد ال َّنـ ِ
ـاس،
ُروج الخَا ِد َم ِة.
اِعتبا ُر ال َب َ
شِ ،خ ُ
ഉകാരം ക�ൊണ്ടും അലിഫുക�ൊണ്ടും വാവുക�ൊണ്ടും റഫ്അ് ചെയ്തി
ട്ടുള്ള കർതൃനാമങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു പറയുക:

ال تَ ِ
سـ ُ
ـر الْ َفلَ ِك ُيــو َن َعـ ْن ظُ ُهــو ِر نُ ُجــومِ
يانِ  .يُ ْخـ ِ ُ
ـك الشَّ ـ َج َر ُة ك َُّل ا َثْ َا ِر َهــا .طَلَـ َع ال َّن ِّ َ
ِ
ف ال ُف َقـ َرا ِءَ .عــادتُ الْ َق َوافــل ت َِح ْر ُسـ َها ال ِّر َج ُ
ال .اِقْتتـ َـل
جدي َد ٍة .يَ ُقبُـ ُـح الشَّ ــه ُّزو ُء ِ

الْ َج ْيشَ ــانِ يَ ْو َمـ ْ ِ
ـنِ .يَ ـ ْروي العائــدون ِمــن اِفرِي ِق َي ـ ِة أَ ْخ َبــا ًرا َعجِي َب ـ ًة َعــنِ
ـن كَا ِملَـ ْ
ري والْبَ َق ـ َر .
جَ .عبَ ـ َد الْ ِم ْ ِ
ال ُّزنُــو ِ
صيُــو َن الْ ُق َد َمــا ُء َّ
الس ـ َنانِ َ
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نائب الفاعل
.2
ُ

نائب الفاعل
(പ്രതികർതൃകം) എന്നാൽ  فاعلഅല്ലെങ്കിൽ കർ
ُ

ത്താവ് ല�ോപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തുടർന്ന് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു
വരുന്ന നാമമാകുന്നു. പ്രതികർതൃകത്തോടുകൂടി കൃതിയുടെ രൂപത്തിനു
ഭേദം സംഭവിക്കുന്നു. കൃതി ഭൂതകാലവാചി ആയിരുന്നാൽ അതിന്റെ
ആദ്യക്ഷരത്തിന് ഉകാരവും അതിലെ അവസാനത്തേതിനു മുമ്പുള്ള
അക്ഷരത്തിന് ഇകാരവും ഭാവികാലവാചി ആയിരുന്നാൽ ആദ്യ
ക്ഷരത്തിന് ഉകാരവും അവസാനത്തേതിനുമുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന്
അകാരവും ആയിരിക്കും.
കവരം മുറിക്കപ്പെട്ടു

ُص ُن
ْ ق ُِط َع الْغ

കവരം മുറിക്കപ്പെടും	

ُص ُن
ْ يُ ْقطَ ُع الْغ

ലിംഗവചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം  فاعلനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ
നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുമുള്ളത്.  ِفعلഉം  فاعلഉം അല്ലെ
ങ്കിൽ  ِف ْع ُلഉം ب الْفَا ِعل
ُ ِ نائഉം ചേർന്നുവരുന്ന വാക്യത്തിന് ُج ْملَ ٌة
( ِف ْعلِيَ ٌةകൃതിവാക്യം) എന്നു പറയുന്നു.
ഉദാഹരണങ്ങൾ
പ്രതികർതൃകം: ഏകവചനം, പുല്ലിംഗം

ِ ك
ِ ْ  خلــق،ُشـ َـف الْغَطاء
،ـب الْ ِعلْ ـ ُم
ُ  يُبغ،ْســان
َ الن
ُ  يُطْلَـ،َض الْخَائِ ُن
പ്രതികർതൃകം: ഏകവചനം, സ്ത്രീലിംഗം

َ ُض ف
ُوك
َّ ال ف

ِ س
،ُ ُغ ِرســت الشَّ ـ َج َرة،ُسئَلَة
ْ  فُهِمت الْ َم،الســاعة
َّ ِقت
ُ ،ُذُب َحــت الشَّ ــاة
.ضُ و ِعفَت الْحسنة
പ്രതികർതൃകം: ദ്വിവചനവും ബഹുവചനവും

، خ ُِذلت ْالعدا ُء،ُص الْمجاهدون
َّ ِيب
َ أُج
َ ِ  ن، ُس ِم َع الشاهدان،السائِالن
. ُتُ ْح َتم ْالُ َّمهات
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അഭ്യാസം
താഴെ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളിൽ ഏകവചനത്തിലും ദ്വിവചനത്തിലും
ബഹുവചനത്തിലും പുല്ലിംഗമായിട്ടോ സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടോ വന്നിട്ടുള്ള
കർതൃനാമങ്ങളെയും പ്രതികർതൃനാമങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചു പറയുക:

 اِذا تخاصــم. قــد يؤخــذ الجــار ب ُجــرم الجــار.يبلــغ الرجــل بالصــدق منــازل أرشاف

 َمــن عـ ّزه الرساب تقطعت. ال تــدرك الغايــات باألمــاين.ِّصــان ظهــر املــروق
َّ الل

 َمــن قـ ّـل حيــاؤه كــرت ذنوبــه جبلــت النفــوس عــى حــب مــن.بــه األســباب
 يف اللَّيــل تنقطــع األشــغال وتــد ّر الخواطــر. اِذا عــز أخــوك فهــن.أحســن اِليهــا

.ويتســع مجــال القلــب وت ُؤلّــف الحكمــة

َب
ُ َ  امل ُ ْبتَ َدأُ َوالْخ.٣-٤

 ُمبْتَ َدأഉം  خ ََبഉം എന്നാൽ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ട് പൂർണാശയമുള്ള

ഒരു വാക്യമായിത്തീരുന്ന രണ്ടു നാമങ്ങളാകുന്നു.
മഴ ധാരാളമാകുന്നു

اَلْ َمطَ ُر َغزِي ٌر

രണ്ടു കാര്യങ്ങളും സമമാണ്

ِستَ ِويَان
ْ ا َْلَ ْم َرانِ ُم

അറിവുള്ളവർ വിശിഷ്ടരാണ്

ال َعا ِرفُو َن ُم َم َّي ُزو َن

ഇങ്ങനെ  ُمبْتَ َدأഉം  خربഉം ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന വാക്യത്തിന് ج ْملَ ٌة
ُ
ِ
( ا ْس ِميَ ٌةനാമവാക്യം) എന്നു പറയുന്നു.

 خ ََبഅല്ലെങ്കിൽ ആഖ്യാതം ചിലപ്പോൾ ഒരു കൃതിവാക്യമായി

രിക്കും.

നീതി, അതിനെത്തുടർന്നുള്ള ഫലം
നന്നാവുന്നു

س ُن اَث َ ُر ُه
ُ اَلْ َع ْد ُل يَ ْح

(നീതിയെ തുടർന്നുവരുന്ന ഫലം നന്നാവുന്ന ഒന്നാകുന്നു)
ചിലപ്പോൾ  خَربനാമവാക്യവുമായിരിക്കും.
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الظُّلْ ُم َم ْرتَ ُع ُه َو ِخي ٌم

ദ്രോഹം, അതിന്റെ മേച്ചിൽ
ദഹിക്കാത്തതാകുന്നു

(ദ്രോഹം അതിന്റെ മേച്ചിൽ ദഹിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ).
മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉദാഹരണവാക്യങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതിലെ
 ال َع ْد ُلഎന്ന നാമവും രണ്ടാമത്തേതിലെ  الظُّلْ ُمഎന്ന നാമവും ُمبتدأ
കളും അവയെ തുടർന്നു വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ  خَربന്റെ സ്ഥാനത്തു നിൽ
ക്കുന്നവയും ആകുന്നു. ഇങ്ങനെ വാക്യം  خَربആയി വരുമ്പോൾ ُمبتدأ
ന�ോട് അതിനെ ബന്ധിക്കുന്നതിന് അതിൽ ഒരു ري
ُ  ضَ ِمഉണ്ടായിരിക്ക
ണം.  اَث َ ُر ُهഎന്നും  َم ْرت َ ُع ُهഎന്നും പ്രസ്തുത വാക്യങ്ങളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങള�ോടു
ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന  ُهഎന്ന  ضمريഇപ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ളതാണ്.

ِ (അപൂർണ വാചകം) ആയിട്ടും ചിലപ്പോൾ  خربവരും.
ج ْملَ ٍة
ُ ش ْب ُه

ശുചിത്വം യഥാർഥ വിശ്വാസത്തിൽ	
പ്പെട്ടതാണ്
സ്വർഗം മാതൃപാദങ്ങൾക്കു
താഴെയാണ്

ِ ْ ال َّنظَافَ ُة ِم َن
ِالميَان

ِ ت أَقْدَامِ ْالُ َّم َه
ات
َ اَلْ َج َّن ُة ت َ ْح

ഉദാഹരണങ്ങൾ:
രണ്ടു പദങ്ങൾ മാത്രം ചേർന്നു ആഖ്യയും ആഖ്യാതവും ആയിത്തീ
രുന്നതിന്

ِ َ امل ُْست.ٌرب ِخدعة
ِ .ٌت ِحرز
 امل ُْستَشَ ا ُر.ٌري ُم َعان
ُ الص ْم
َّ
ُ  اَلْ َح.الص ْد ُق ِع ٌز
ُ ش

 األمــور.ٌ األحــكا ُم جارِية.ٌ األقدا ُر نافذة. الْ ُح ُمـ ُـق شــؤ ٌم. ال ِرفــق يَه ٌن.ُمؤتَ َ ٌن
. السابِقو َن فائزون.الشمس َوالقمر آيات ِمن آياتَانِ اللَّ ِه
. الحركة بَركة.ٌرصفة
ُ
ّ ُمت
ആഖ്യാതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പദത്തിനു പകരം പൂർണവാചകവും
അപൂർണവാചകവും വരുന്നതിന്

ـب ال
ِّ .ـب آخــر ُه ن ـ َد ٌم
ُ  ال َّذهـ.ُالصــدق يَ ْن ُجــو قائلُ ـه
ُ  الغَضَ ـ.ال ِعل ـ ُم طالِ ُب ـ ُه ُموفّـ ٌـق
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ف الْبُ ُكــور .يَـ ُد اللَّـ ِه َمـ َع الْجام َعـ ِة.
البكَـ ُة ِ
يَصــدأُ جو َهــر ُه .النجــاة يف ِّ
الصــدقِ َ َ .
ـر ُف بال َفضــلِ
واألدب .ال َّن ِمي َمـ ُة ِمـ َن الْخصــال ال َّذ ِمي َمـ ِة.
ِ
الـ َّ َ

അഭ്യാസം
ുതാഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിലെ ആഖ്യാതങ്ങളെ വേർതിരിച്ച
പറയുക:

ـت يُ ِ
كســب أَ ْهلَ ـ ُه
الص ْمـ ُ
أس الْ ِعلــمَّ .
ســر ُة املــر ِء تُ ْن ِجـ ُ
ـئ َعــن َ
رس َر ُ
سِي َرتِ ـ ِه .ال ـ َّد ُ

امل ُ َح َّب ـةَ .ال َّرجـ ُـل ال َع ِزي ـ ُز يَ ِع ـ ُّز ِب ـ ِه ال َّذلِيـ ُـل .ال َحلِي ـ ُم َم ِط َّي ـ ُة الْ ُج ُهــو ِل .الظُّل ـ ُم ترج ـ ُع
ِ
َسـ ُـل َمف ِ
أس البَطَّــا ِل
عاقبتُ ـ ُه عــى
صاح ِب ـ ِه .البِطالــة والك َ
ْس ـ َد ٌة لِـك ُِّل ِإنســانٍ َ .ر ُ
ري َوامل ُقا ِم ـ ُر َوالْ ُمتَ َعظِّ ـ ُم ال يُ ْفلِ ُحــونَ.
ُدكَّا ُن الشَّ ــيطَانِ  .الــكا ِذب والخائِ ـ ُن َو َّ
الس ـ ِك ُ
ر ِمــن الْ َك ِث ـرِ َم ـ َع التَّ ِ
بذي ـرِ .ال َخلـ ُـق ِعيـ ُ
ـال اللَّ ـ ِه َوأَحــب
ال َقلِيـ ُـل َم ـ َع التَّو ِف ـرِ َخ ـ ٌ

ال َّنـ ِ
إل اللَّ ـ ِه اَنْفعهــم لِعيالــه.
ـاس َ

 - ٥اِ ْس ُم كَا َن

 എന്ന് അവസ്ഥാവാചിയായ കൃതിكَا َن മുബ്തദഇലും ഖബറിലും
ചേർന്നുവരികയും എന്നിട്ട് അത് മുബ്തദഇനു റഫ്ഉ ചെയ്യുകയും
اسم യുടെكان ്ഖബറിനു നസ്ബു ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ മുബ്തദഇന
 എന്നും പേർ പറയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.خرب യുടെكان ്എന്നും ഖബറിന

كَا َن الْ َمطَ ُر َغزِي ًرا

س بَاتَ
ا ْ
َص َب َح ا َضْ َحى ضَ َّل أَ ْم َ
َما انْف َ
س
َك َمافَ ِت َئ َما َدا َم َ
صا َر لَ ْي َ

ുമഴ ധാരാളമായിരുന്ന

َما ز ََال َما بَر َِح

ുഎന്നിവ ‘കാന’ പ�ോലെ ‘ഇസ്മി’ന�ോടും ‘ഖബറി’ന�ോടും ചേർന്ന
خ َواتُ كَا َن ്വരുന്ന കൃതികളാണ്. ഇവയ്ക്ക
) (കാനയുടെ സ്വസാക്കൾا َ َ
എന്നു പേർ പറയപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്ക് തമ്മിൽ അർഥത്തിൽ അല്പാല്പം
വ്യത്യാസമുണ്ട്.
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 كَا َنപ�ൊതുവിൽ ഏതു സമയത്തെയും കുറിക്കുന്ന കൃതിയാണ്.
َصبَ َح
ْ  اപ്രഭാതസമയത്തെയും  ا َضْ َحىപ്രഭാതത്തിനുശേഷം മധ്യാഹ്ന
ത്തിനു മുമ്പുള്ള സമയത്തെയും س
َ  ا َ ْمസായാഹ്നത്തെയും  ظ ََّلപകൽസ
മയത്തെയും َ باتരാത്രിയെയും  صا َرഒന്നിൽനിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കുള്ള
َ  َما بَر َِح َما ا َنف، ما ز ََالഇവ ഒരു
മാറ്റത്തെയും കുറിക്കുന്നു. َتئ
َ َك َما ف
സ്ഥിതി തുടർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നവയാണ്. َما
 َدا َمഇത്രകാലം എന്നു കുറിക്കുന്നു. س
َ ْ لَيനിഷേധാർഥത്തിനുള്ളതാ
ُ ( األفْ َعഅപൂർണകൃതികൾ) എന്നു
കുന്നു. ഈ കൃതികൾ صة
َ ال ال َّنا ِق
പറയപ്പെടുന്നു.

ഈ കൃതികൾ രൂപവികാരം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്നു വി
ഭാഗങ്ങളാണ്.

 صا َر، َ بات،ظل
َّ ، ا َضْ َحى، ا َصبَح،س
َ  ا َ ْم، كَا َنഎന്നിവ പ�ോലെ

ഭൂതം, ഭാവി, ആജ്ഞ എന്നീ കാലങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന മൂന്നു രൂപങ്ങളു
മുള്ളത് ഒരു വിഭാഗം.

 ماانفك، مابرح، مافتئ، مازَالഎന്നിവ പ�ോലെ ഭൂതകാലരൂപവും

ഭാവികാല രൂപവും മാത്രമുള്ളവ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. മൂന്നാമത്തേതു
س
َ  لَ ْيയും  َما َدا َمയും ആണ്. ഇവയ്ക്ക് ഭൂതകാലരൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
അപൂർണകൃതികളിൽ (‘ )األفعال الناقصةഖബർ’ س ُم
ْ ِ اശേഷം
വരികയെന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നിയമം.
ഉദാഹരണം:
കളിമണ്ണ് ജലപാത്രമായിത്തീർന്നു
എന്നാൽ س ُم
ْ ِ اനു മുമ്പും അത് വരും.
ഉദാഹരണം:
ആ കളിമണ്ണ് ജലപാത്രമായിത്തീർന്നു
ചിലപ്പോൾ  خربകൃതിക്കു മുമ്പായും വരും.

ني اِبْرِيقًا
ُ ِّصا َر الط
َ

ني
ُ ِّصا َر اِبْرِيقًا الط
َ
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ഉദാഹരണം:
ജലപാത്രമായിട്ട് ആ കളിമണ്ണ് തീർന്നു

ني
ُ ِّصا َر الط
َ اِبْرِيقًا

ب اِ َّن
ُ َ  َخ- ٦

മുബ്തദഇലും ഖബറിലും  اِ َّنഎന്ന അവ്യയപദം ചേർന്നു വന്നിട്ട്
അത് അവയിൽ ആദ്യത്തേതിനു നസ്ബ് ചെയ്യുകയും രണ്ടാമത്തേ
തിനു റഫ്ഉ ചെയ്യുകയും ആ അവസ്ഥയിൽ ആദ്യത്തേത് ‘ഇന്നയുടെ
ഇസ്മ് ’ എന്നും രണ്ടാമത്തേത്  اِ َّنയുടെ  خربഎന്നും വിളിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്യുന്നു.
ഉദാഹരണം:
നിശ്ചയമായും മഴ ധാരാളമാണ്

اِ َّن الْ َمطَ َر َغزِي ٌر

ت لَ َع َّل َل
َ ا َ َّن كَأَ َّن ل ِك َّن لَ ْي
എന്നീ അവ്യയങ്ങൾ  اِ َّنപ�ോലെ മുബ്തദഇന�ോടും ഖബറിന�ോടും
ചേർന്നു വരുന്നവയാണ്. ഇവയ്ക്ക് ( أخواتُ اِ َّنഇന്നയുടെ സ്വസാക്കൾ)
എന്നു പേർ പറയപ്പെടുന്നു.

 اِ َّنയും  ا َ َّنയും നിശ്ചയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിനെ കുറിക്കുന്നു.
 كَأَ َّنസാമ്യത്തെയും  ل ِك َّنപരിച്ഛേദനത്തെയും ت
َ ْ لَيആശയെയും لَ َع َّل
പ്രതീക്ഷയെയും َ لനിഷേധത്തെയും കുറിക്കുന്നവയാകുന്നു.
 اِ َّنതുടങ്ങിയുള്ള അവ്യയങ്ങളുടെ ‘ خربഇസ്മി’നു ശേഷം വരണമെന്നു

ള്ളതാണ് സാധാരണ നിയമം. എന്നാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത്
 اِ ْسمനു മുമ്പും വരും.  اِ َّنയുടെ  اِ ْسمപരിച്ഛിന്ന ( )معرفةമായിരിക്കുകയും
‘ خربഷിബ്ഹു ജുംല’ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് മുമ്പു വരും.
ഉദാഹരണം:
നിശ്ചയമായും ന�ോമ്പിൽ	
ശരീരത്തിന് ആര�ോഗ്യമുണ്ട്

ِ ِالص ْوم
ِص َّح َة الْ َب َدن
ِ اِ َّن
َّ ف
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سم ്രണ്ടു സ്ഥലങ്ങളിൽ അത
 നു മുമ്പ് വരണമെന്നുള്ളതു നിർബاِ ْ
ന്ധമാണ്.

 ആയിشبه جملة ്)മായിരിക്കുകയും അതنَ َك َرة(  അപരിച്ഛിന്നاِ ْسم

1.

രിക്കുകയും ചെയ്താൽ.

سا
اِ َّن َم َع الْ ُع ْ ِ
س يُ ْ ً

ഉദാഹരണം:
ുനിശ്ചയമായും പ്രയാസത്തോട
കൂടെയാണ് എളുപ്പം

ري ുഅതിൽ ചെന്നു ബന്ധിക്കുന്ന ഒര
اِ ْسم ) (സർവനാമംضَ ِم ُ
ൽ ചേർന്നിരുന്നാൽ.
2.

يس َها
اِ َّن ِ
ف الْ َم ْد َر َس ِة َرئِ َ

ഉദാഹരണം:
നിശ്ചയമായും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ
അതിലെ മേധാവിയുണ്ട്.
ഉദാഹരണങ്ങൾ:

ـدل .اِن يكــن الشــغل َم ْج َهــدة فــان الفــراغ مفســدة .ا َصبــح الــرد
كَا َن الْ َج ـ ُّو معتـ ً

الصــات قَرِي َبــة .ظـ َّـل الْ َهــوا ُء حــا ًّرا َوبَــات
شــدي ًدا .قَـ ْد تصبــح األَ َمـ ُة َربَّــة .أضحــت َّ

ِ
الحاس ـ ُد َم ْك ُروبًــا ويبيــت َم ْه ُمومــا .ميــي القانــع شــاك ًرا .مــا زالــت
بــا ِر ًدا .يظـ ّـل
ـرا .ال يــرح العفــاف زينــة
النــاس مختلفــة .ال يــزال اللَّـ ُه رحيـ ًـا .مابــرح الحـ ُّـق ُمنتَـ ِ ً
الفقــراء .مــا انفــك الباطــل مهزو ًمــا .ال ينفـ ُ
ـك الشَّ ــكر زينــة األغنيــاء .مــا فتئــت

طائفــة قامئــة عــى الحــق .ال يفتــأ الكريــم محبوبــا .ال يهــدأ ال ـ ّروع مادامــت
الحــرب قامئــة .لَيــس العــامل والجاهــل ســواء .اِن جحــود الذنــب ذنبــانَ .علِ ْمــت

الصلْـ َـح خــر .كأَ َّن ِ
ـب .خالــد شُ ــجاع لكــن اب َنــه ِجبــان.
أن ُّ
صلــة العلــم نَسـ ٌ

ف الطلــب خائــب ال
لَيـ َ
ـت الشــباب عائــد .لَ َعـ َّـل الْغائــب قــادم .ال ُمجـ ًّدا ِ

را.
يــرح ذوا الحـ ّـق ُمنتـ ً
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അഭ്യാസം
 യെയും അവയുടെإِ َّن  യെയുംكَا َن മേൽ വന്നിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽനിന്നും
സ്വസാക്കളെയും മാറ്റിയിട്ട് വാക്യങ്ങൾ ശരിയായി വായിക്കുക.
താഴെ ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ചരാന്തമായും സ്ഥിരാന്തമായും
്വന്നിരിക്കുന്ന കൃതികൾ വേർതിരിച്ചു പറയുന്നത�ോടുകൂടി റഫ്അ
ചെയ്തിട്ടുള്ള പദങ്ങളെ വേർതിരിക്കുക.

يطلبــك الــرزق كــا تطلبــه .يســود املــرء باإلحســان إىل قومــه .خــر األمــوال مــا
اسـ ّ
ـرق حــرا .وخــر األعــال مــا اســتحق شــكرا .وحــدة املــرء خــر مــن جليــس
الســوء .يرفــع اللّــه الذيــن آمنــوا منكــم والذيــن أوتــوا العلــم درجــات .املــاء مــع

ِرقّتــه يقطــع الحجــر مــع شـ ّدته .العــامل واملتعلــم رشيــكان يف الخــر .ســأل عمــر
رجــا عــن شــيئ .فقــال اللّــه اعلــم .فقــال عمــر :لقــد شــقينا اِن كنــا ال نعلــم

أن اللَّــه أعلــم اذا ُســئل احــد منكــم َعــن شــيئ ال يعلمــه فليقــل ال أدري .ليــس
العطــاء مــن الفضــول ســاحة حتــى تجــود ومــا لديــك قليــل اذا كان األيجــاز

كافيــا كان اإلكثــار ِع ًّيــا.
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പാഠം പന്ത്രണ്ട്

നസ്ബു് ()نصب
നാമത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് ഫതഹ്

(അകാരം) ചേര്ക്കുന്നതാണ്
അതിനു നസ്ബു ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനരൂപം. എന്നാല് നാമ
പഞ്ചകത്തില് അലിഫും സ്ത്രീലിംഗദൃഢബഹുവചനത്തില് കെസറും
(ഇകാരം) ദ്വിവചനത്തിലും പുല്ലിംഗദൃഢബഹുവചത്തിലും യാഉം
അതിനുപകരം അടയാളമായി വരും
ഉദാ:

ت ُم َح َّم ًدا َواَبَا ُه َواِبْ َن ْي ِه َو َع َّمتِ ِه َوخَا ِد ِمي ِه ْم
ُ اَكْ َر ْم

ً َم ْف ُع
( َم ْف ُعولً ِب ِهപ്രതിഗ്രഹ വാചി) ( َم ْف ُعولً ُمطْلَقًاകേവലവാചി) ول
ِ( ِل ْجلِهകാരണ വാചി) ( َم ْف ُعولً ِفي ِهഗർഭവാചി) ول َم َع ُه
ً ( َم ْف ُعസഹവാചി)
എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചുവിധത്തിലുള്ള കര്മ്മങ്ങള്, ُستَثْ َنى ِباِ َّل
ْ ( املഇല്ലാ
ക�ൊണ്ട് ഒഴിച്ചുപറയപ്പെടുന്നത്.

ُ  ( ال َحഅ വ സ് ഥാ വ ാ ച ി )  ( التمييزവ ി വേ ച ക ം ) ا مل ُ َنا َد ى
ال
(സംബ�ോധിതം) َب لِكَا َن
ٌ َ ( خകാനയുടെ ആഖ്യാതം) ( اِ ْس ٌم ِ ِل َّنഇന്നയു

ടെ ആഖ്യ) എന്നിങ്ങനെ പതിന�ൊന്നു സ്ഥാനങ്ങളില് നാമത്തിനു
നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടും.
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ُ  اَلْ َم ْف ُع- ١
ول ِب ِه

( املفعول بهപ്രതിഗ്രഹവാചിയായ കര്മ്മം) എന്നാല് കര്ത്താവു
( )فاعلചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ചെന്നു ഫലിക്കുന്ന ഒന്നിനെ കുറിക്കുന്നതും,
അങ്ങനെ ചെന്നു ഫലിക്കുന്നുവെന്നു കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി
കൃതിയുടെ രൂപത്തിനു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കാതി
രിക്കുന്നതുമായ നാമമാകുന്നു.
ഉദാ:

ُص َن
ْ قَطَ َع َم َح ُمو ُد الْغ

മഹമൂദ് കവരം മുറിച്ചു.

ആഖ്യയും ആഖ്യാതവുമായിരിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള രണ്ടു നാമ
ങ്ങള് കര്മ്മങ്ങളായി വരുന്ന ചില കൃതികളുണ്ട്.
ഉദാ:
അലി സ്നേഹിതനാണെന്നു ഞാന്	
വിചാരിച്ചു.

ِ ت َعلِ ًّيا
ص ِديقًا
ُ ظَ َن ْن

ِ َال َح
َ ظ َّن خ
ب َز َع َم َج َع َل َع َّد َح َجا َعلِ َم َرأَى َو َج َد
َ س
َ ي َر َّد ت َ َر
ك اِتَّ َخ َذ َج َع َل
َ اَلْفَى َد َرى ت َ َعلَّ ْم
َ َّ ص
എന്നിവ മേല്പ്പറഞ്ഞ തരത്തില് രണ്ടു കര്മ്മങ്ങളുള്ള കൃതികളാകുന്നു.
രണ്ടു കര്മ്മങ്ങളുള്ള മറ്റു ചില കൃതികളുണ്ട് . എന്നാല് അവ
ആഖ്യയും ആഖ്യാതവുമായി ഇരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളവയല്ല.
ഉദാ:
ഞാന് ആ വിദ്യര്ത്ഥിക്കു ഒരു
പുസ്തകം ക�ൊടുത്തു

َي الْ ُمتَ َعلِّ َم كِتَابًا
ُ ْ ا َ ْعط

ഒട്ടധികം കൃതികള് ഇത്തരത്തില് രണ്ടു കര്മ്മങ്ങളുള്ളവയാണ്.
അവയില് ചിലതു ചുവടെ ചേര്ക്കുന്നു.

س
َ ا َ ْعطَى َسأَ َل َم َن َح َم َن َح ك
َ َسا اَلْ َب
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ുَ എന്ന നിലയില് ഒരു നാമത്തിനു നസ്ബم ْف ُعول ِب ِه ഇപ്രകാരം
ُ (സകര്മ്മകം) എന്നുംمتَ َع ِّدي ുചെയ്യുന്നതിനു ഇടയാക്കുന്ന കൃതിക്ക
) (അകര്മ്മകംالزم ുകര്മ്മത്തിനു് ആവശ്യമില്ലാതിരിക്കുന്ന കൃതിക്ക
എന്നും പേരാകുന്നു.

َس  കൃതിക്ക് ഉദാ:الزم
َخ َر َج قَ َع َد قَا َم َجل َ

അഭ്യാസം
താഴെ വരുന്ന വാക്യങ്ങളില് പ്രതിഗ്രഹവാചി ആയ പദങ്ങള് ചൂണ്ടി
ക്കാണിക്കുക:

اِ ْحـ َ ِ
ـب أَ َخـ َ
ـر ْم أَبَـ َ
رش ْح َنــا الْ َكلِـ َـات
ـاب َوفَ ِه ْم َنــا الْ ِق َّ
ـاك .قَ َرأْنَــا الْ ِكتَـ َ
ـاك َوأَح ِبـ ْ
ص ـ َة َو َ
ظ َد ْر َس ـ ُه َويُ ِ
الْغامضــة .اِ َّن التلمي ـ َذ الَّـ ِـذي يَح َف ـ ُ
حســن ســرته ويُجامـ ُـل ُرفَقــا َءهُ

ـب اِ ْع ِتبَــا َر الْ َج ِميـعِ َو ُمحبَّتهــم .يظـ َّن الكســان الشــغل مجتهــدة َح ِ
ِ
ت
سـبْ ُ
يكتسـ ُ

اس إِ ْخ َوانًا .ا َعطيت السائل درهام .منعت
أخاك شُ جا ًعا .يجد الحكي ُم ال ّن َ
ج َل
املَرِيض الفاكهة .صاحب العاقلِ َ
جانِب الجا ِهلِني .يكســو ال ِعل ُم ال َّر ُ
ني و َ

َهيبـةً.

اَلْ َم ْف ُعول املُطَلَق

2.

 (കേവലവാചിയായ കര്മ്മം) എന്നാല് ഒരു കൃതിاملفعول املطلق

കുറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നതിന�ോ അതിന്റെ ഇനത്തേ
യ�ോ എണ്ണത്തേയ�ോ വിവരിക്കുന്നതിന�ോ വേണ്ടി അതിനുശേഷം
പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാകുന്നു.

ِّص قَتْ ًل
ِس الل َّ
قَتَ َل الْ َحار ُ
يل
با َج ِم ً
ب َ
اِ ْ
ص ًْ
ص ِْ

ഉദാ:
ുകാവല്ക്കാരന് കള്ളനെ ഒര
ുക�ൊല്ലല് ക�ൊന്ന
നല്ലതായ ഒരു ക്ഷമ ക്ഷമിക്കുക
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َدق ِ
ي
السا َع ُة َدقَّتَ ْ ِ
َّت َّ

	ുനാഴികമണി രണ്ടുപ്രാവശ്യം അടിച്ച

َ ചിലപ്പോള് അതിന് മുമ്പു വരേണ്ട കൃതി ല�ോപിച്ചم ْف ُع ُ
ول الْمطلق

നിലയിൽ വന്നിരിക്കും

قُ ُدو ًما ُم َبا َركًا

ഉദാ:
്അനുഗ്രഹ പൂര്ണമായ വരവ
)ു(വന്നിരിക്കുന്ന

اَت َ َوانِ ًيا َوقَ ْد َج َّد قُ َرنَا ُؤ َ
ك നിന്റെ കൂട്ടുകാര് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായി
) ്രിക്കവേ മന്ദതയ�ോ (നീ കാണിക്കുന്നത
്ഉദാഹരണങ്ങള
ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നതിന്:

جوب البالد جوبا.
نفع الكتاب نفعا .ا َبرصت الهالل اِبصا ًرا .أ ُ

ت ال َعمل اِمتا ًما
ا َسعى اِىل العلم سعيا .أتْ َ ْم ُ

ഇനത്തെ കാണിക്കുന്നതിന്:

س َسري ال ُعقال ِء.
ق ُْل قوال سدي ًدا .اِفْ َع ْل ِفعال َح ِمي ًداْ ِ .
ض ْالذعانِ
أذع َن السام ُعون بَ ْع َ

എണ്ണത്തിന്:

ف اليَوم .يَ ُدو ُر القم ُر مثانيا َو ِعرشين م َّر ًة يف
ت َ ُدور األَ ْر ُ
ض َدور ًة َواح َد ًة ِ
يل َعمرو ابن العاص مرص َم َّرت َني -
الشهرَ .حلَلْت املسألة َحلَّني .و ّ
ني َجلْ َدةً.
فَا ْجلِ ُدو ُه ْم مثانِ َ

കൃതില�ോപിച്ചിരിക്കുന്നതിന്:

با ال َج َز ًعاَ .ه ِنيئا .بُ ْع ًدا لِلْقَوم
َح ْم ًدا وشُ ك ًراَ .س ْم ًعا وطاعةًَ .
ص ًْ
الظَّالِ ِمني .قسام باللَّه
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3.

ُ اَلْ َم ْف ُع
ول ِلَ ْجلِ ِه

( املفعول ألجلهകാരണവാചിയായ കര്മ്മം) എന്നാല് ഒരു കൃതി

കുറിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി എന്തിനുവേണ്ടി അല്ലെങ്കില് എന്തു കാരണ
ത്താല് എന്നു വിവരിക്കുന്നതിന്, അതിനുശേഷം പറയപ്പെടുന്ന
ഒരു നാമമാകുന്നു.
ഉദാ:

َ َح ِف
മുന്നിടുന്നതിനുള്ള
ِف التَّ َقدُّم
ِ اب َر ْغ َب ًة
َ َظ ُمح َّم ٌد ال ِكت
അനുഗ്രഹത്താല് മുഹമ്മദ് പുസ്തകം പഠിച്ചു
അല്ലാഹുവിന്റെ തൃപ്തി	
اس طَلَ ًبا لِ َم ْرضاة اللَّه
ُ َح َّج ال َّن
സമ്പാദിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ജനങ്ങള് ഹജ്ജ് ചെയ്തു.
ആഗതന്റെ ബഹുമാനാര്ത്ഥം	
പട്ടണം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടു.

ِ ُزيِّ َن
ِت الْ َم ِدي َن ُة اِكْ َرا ًما لِلْقَا ِدم

 مفعول ِلجلهആയ നാമം കര്ത്താവിന�ോടും കാലത്തെ സംബ

ന്ധിച്ച് കൃതിയ�ോടും ചേര്ച്ചയുള്ളതായിരിക്കണം. അതു കൃതിയെ
സംബന്ധിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കില് എന്തുക�ൊണ്ടു എന്നു
ചെയ്യപ്പെടുന്ന ച�ോദ്യത്തിന് ഒരു സമാധാനമായിരിക്കാന് തക്കതും
ആയിരിക്കണം.
ഉദാഹരണങ്ങള്:

ِ السـ ْع ِي
تحصيـ ًـا للــرو ِة
َّ ـب ويجتهــدون يف
َ يجــوب النــاس البــاد اِبتغــاء الكسـ
 أكْ َر ْمتــه.تمتُ ـ ُه ُم َراعــا ًة لِفَضْ ِل ـ ِه
َ َ رتُ اِبرا ِهي ـ َم ثِ َق ـ ًة بِأمانتــه اِ ْح
ْ  اِخ ـ.وطل ًبــا لل َم ْجـ ِـد
.ســع ًيا يف َم ْرضاتِ ـ ِه
4.

املفعول فيه

( املفعول فيهഗര്ഭവാചിയായ കര്മ്മം) എന്നാല് ഒരു കൃതി കുറിക്കുന്ന

പ്രവൃത്തി നടന്ന കാലത്തേയ�ോ സ്ഥലത്തേയ�ോ വിവരിക്കുന്നതിനു
വേണ്ടി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാകുന്നു.
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ഉദാ:

ഞാന് രാവിലെ
ص َبا ًحا أَ َما َم الْ ُم َعلِّمِ
َح ِفظ ُ
س َ
ْت ال َّد ْر َ
ഉപാദ്ധ്യായന്റെ മുമ്പില് വച്ചു പുസ്തകം പഠിച്ചു.

َز َم ًنا َس َن ًة شَ ْه ًرا يَ ْو ًما َسا َع ًة

 ആയിمفعول فيه ഇത്യാദി കാലത്തെ കുറിക്കുന്ന നാമങ്ങളെല്ലാം
നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

خل ُْف ،ا َ َما َم ്എന്നാല് സ്ഥലത്തെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങളില
َ എന്നി
ുُ അല്ലെങ്കില് അവ്യക്തങ്ങള് എന്നു വിളിക്കപ്പെടم ْب َه َمتُ വപ�ോലെ
س ُخ ന്നദിഗ്വാചിയായ നാമങ്ങളും
 എന്നതു പ�ോലെയുള്ള അളവിനെفَ ْر َ
കുറിക്കുന്ന നാമങ്ങളും ഒഴിച്ചുള്ളവ ഗര്ഭവാചിയായി നസ്ബു ചെയ്യ
പ്പെടാന് തക്കവയല്ല.
്ഉദാഹരങ്ങള

ُوح ده ًرا .دعا قو َم ُه ِحي ًنا.
َع َ
اش ن ٌ

കാലവാചിക്ക്:

سم ًدا زم ًنا ق ْرنًا ِحقْبة ُم َّدة عمرا سنة شهرا
اَبَ ًدا ا َ َم ًدا َ

ا ُسبوعا يوما لَيلَة غدا ساعة برهة لَحظة َس َحرا فجرا

بكرة ضحوة ظُهرا عمرا أصيال عشية

ഈ വാക്കുകളും കാലവാചി ആയി ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്.

ـن الص َّف ـنِِ .
ي أَ ْو
َمشَ ـيْ ُ
ت بَـ ْ َ
ستُ ِميــا أَ ْو فرســخا أَ ْو بَ ِريــدا جلســت قَبــل ع ـ ٌّ
بعــد ُه .كنــت مــع خالـ ٍـد ِعنـ َ
ـدك قعــدت إزاءه أَو حــذاءه أو تلقــاءه.
فوق الك ْر ِ
اب َ
س
تَ َرك ُ
ْت ال ِكتَ َ

സ്ഥലവാചിക്ക്:

تحت أسفل ميني شامل يُسار أمام قُ َّدام خلف ورا َء

ഈ വാക്കുകളും സ്ഥല വാചി ആയി ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്.
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5.

املفعول َم َع ُه

( مفعول معهസഹവാചിയായ കര്മ്മം) എന്നാല് ഒരു പ്രവൃത്തി

യാത�ൊന്നിന്റെ അടുപ്പത്തോട് അല്ലെങ്കില് ബന്ധത്തോടുകൂടി ചെയ്യ
പ്പെടുന്നുവ�ോ ആയതിനെ വിവരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പറയപ്പെടുന്നതും
കൂടെ എന്നര്ത്ഥമുള്ള ഒരു വാവിനു ശേഷം വരുന്നതുമായ നാമമാകുന്നു
ഉദാ:
ഞാന് മലയ�ോടുകൂടി നടന്നു പ�ോയി
അവന�ോടു കൂടി ഞാന് ഹാജരായി

ستُ َوالْ َج َب َل
ِْ

ضتُ َواِيَّا ُه
ْ َ َح

ഉദാഹരണങ്ങള്:

ِ ـروب الشـ
ـب الراقــد َوطلــو َع
ُ  طال ْع.ـمس
َ حــر
َ صعي ـ ٌد و ُغـ
َّ  هـ.ت وال ُّنو َر
ِ
 َهلُ ُّمــوا نســاف ْر.وصاحبَنا
ـت
َ  كيـ َـف أنـ. َ كيـ َـف حالُــك وال َح َوا ِدث.ِالْفَجر
6.

امل ُْستَثْ َنى ِب ِإ َّل

.واِيَّــا ُه

( امل ُْستَثْ َهى ِب ِإ َّلഇല്ലാ ക�ൊണ്ട് ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്നതു് ) എന്നാല്

اِ َّلഎന്ന അവ്യയശബ്ദത്തിനു മുമ്പിരിക്കുന്ന ഒന്നിന�ോട് വിവക്ഷയില്

അതിനു ശേഷം വിപരീതമായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാകുന്നു.
ഉദാ:

.ُص ك ُُّل شَ يئٍ بِاالِنْفَاقِ اِ َّل الْ ِعلْ َم
ُ يَ ْنق

അറിവ�ൊഴികെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ചിലവഴിക്കുന്നതു മൂലം കുറയുന്നു
മേല് ഉദാഹരിച്ചു കാണിച്ചതു പ�ോലെ ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന നാ
മത്തിന് നസ്ബുതന്നെ വേണമെന്നുള്ളതു്, ستَثْ َنى ِمن ُه
ْ  ُمഅല്ലെങ്കില്
യാത�ൊന്നില് നിന്നും ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്നുവ�ോ ആയതു പ്രസ്താവി
ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയും അതു സ്ഥാപനവാചി ( ) ُمث َبتആയിരിക്കുകയും
ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്നാല് ستَثْ َنى ِم ْن ُه
ْ  ُمനിഷേധവാചിയായി ()منفي
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വന്നാല് അപവാദത്തെ അഥവാ ഒഴിച്ചു പറയലിനെ ആധാരമാക്കി
ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന നാമത്തിന് നസ്ബു ചെയ്യുകയ�ോ ستَثْ َنى ِم ْن ُه
ْ ُم
ِ
വിനെ തുടരുന്നതെന്നുള്ള ന്യായത്തില് അതിനുള്ള  ا ْع َرابക�ൊടുക്കു
കയ�ോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഖാലിദല്ലാതെ ആരും	
പുറപ്പെട്ടില്ല.

لَ ْم يَخ ُر ْج أَ َح ٌد اِ َّل خَالِ ًدا أَ ْو اِ َّل خَالِ ٌد

ستَثْ َنى ِم ْن ُه
ْ  ُمഎടുത്തു പറയപ്പെടാതിരുന്നാല്  اِ َّلഎന്ന അവ്യയശ

ബ്ദം വാക്യത്തില് ഇല്ലാതിരുന്നാലെന്നപ�ോലെ പിന്നെ ഒഴിച്ചു പറയ
പ്പെടുന്ന നാമം വാക്യഘടനയില് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച്
അതിനു  اِ ْع َرابചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്.
പരിശ്രമശീലനല്ലാതെ (ആരും)
ഉയര്ന്നിട്ടില്ല.
പണ്ഡിതനെയല്ലാതെ ഞാന്	
(ആരെയും )ബഹുമാനിക്കയില്ല
പ്രയ�ോജനകരമായിട്ടുള്ളതിലല്ലാതെ	
ഞാന് (ഒന്നിലും) ഏര്പ്പെടുകയില്ല

ما َسا َد اِ َّل الْ ُم ْجتَ ِه ُد

َل ا َ ْح َتِ ُم اِ َّل الْ َعالِ َم
َِل ا َشْ تَ ِغ ُل اِ َّل بِال َّنا ِفع

ഉദാഹരണങ്ങള്
യാത�ൊന്നില് നിന്നും ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്നുവ�ോ അതു എടുത്തു പ്രസ്താ
വിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവാചിയായ വാക്യങ്ങള്ക്ക്:

ِ ل ال
ْحاضين
َ ت َع
ِّ ِل
ُ  َسـلَّ ْم.أيت الْ ُج ُنو َد اِ َّل الْقائد
ُ  َر.اغي
َ كل عاثِ ٍر َراح ٌم اِ َّل ال َب
َ اِ َّل اَخ
.ََس َلن
ُ  يَ ِع.َويك
ْ اس ِب َرا َح ٍة اِ َّل الْك
ُ يش ال َّن
യാത�ൊന്നില് നിന്നും ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്നുവ�ോ അതു എടുത്തു പ്രസ്താ
വിക്കപ്പെടുന്ന നിഷേധവാചിയായ വാക്യങ്ങള്ക്ക്:

. لَ ْم أُقَاب ِْل ا َ َح ًد اِ َّل محمو ًدا.ًيت الزه َر اِ َّل َوردة
ُ ما َج َن
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.ض
َ َس السائح َع
َ ل فراش اِ َّل األَ ْر
َ ما َجل
യാത�ൊന്നിൽനിന്നും ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്നുവ�ോ അത് എടുത്തു പ്രസ്താ
വിക്കപ്പെടാത്ത വാക്യങ്ങള്ക്ക്:

. لَـ ْن أتَّبـ َع اِ َّل الحـ َّـق.ُالســوء َّال فاعلُه
ّ  ال يقــع يف. ِال يــأىب الكرا َمـ َة اِ َّل اللَ ِئيــم
7.

ُ ال َح
ال

ِ ْ سأَ ُل
.ْسا ُن اِ َّل َعن عملِ ِه
َ الن
ْ ُال ي

ُ
(അവസ്ഥാവാചി) എന്നാല് ഒരു പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കുന്ന അവ
الحال

സരത്തില് കര്ത്താവിന്റെയ�ോ കര്മ്മത്തിന്റെയ�ോ അവസ്ഥയെ
കുറിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാകുന്നു.
ഉദാ:
സേനാനായകന് വിജയിയായി വന്നു.
ഞാന് വെള്ളം ശുദ്ധമായിട്ട് കുടിച്ചു.

جا َء القَائِ ُد ظا ِف ًرا

صا ِفيًا
َِ
ُ ْشب
َ ت امل َا َء

കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ എന്നു ച�ോദിക്കപ്പെടുന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിന് അവസ്ഥാവാചിയായ നാമം ഒരു സമാധാനമായിരിക്കണമെ
ُ പ്രായേണ അപരിച്ഛിന്ന ()نكرة
ന്നുള്ളത് അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. حال
ُ മൂന്നു തരത്തിലുണ്ട്.
മായ ( )مشتقةവ്യുല്പന്നമായിട്ടേ വരികയുള്ളൂ. حال
1.

ഒറ്റപ്പദമായിട്ട്

2.

വാക്യമായിട്ട്
(ബാലനായിരിക്കവേ നീ വിദ്യ	
സമ്പാദിക്കുക)
3.

അപൂര്ണവാചകമായിട്ട്

(മേഘങ്ങളുടെ ഇടയിലായിട്ടു
പിറ ഞാന് കണ്ടു)

جا َء القائِ ُد ظا ِف ًرا
ْت فَتًى
َ ُب الْ ِعلْ َم َوأَن
ُ اُطْل

اب
ِ الس َح
ُ َْرأَي
َ ْ َت الْه َِل َل ب
َّ ي
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ഉദാഹരണങ്ങള്:
കര്ത്താവിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതിന്:

ف األَ ْر ِ
ال تَ ْـ ِ
ل
ل قَو ِم ـ ِه غضبــان أس ـفًاَ .و َّ
ـوس اِ َ
ـش ِ
ض مر ًحــاَ .ر َج ـ َع ُمـ َ
الســام ُعو َن عليـ ِه ُم ْن ِ
ص ِتــن.
ال َعـ ُد ُّو ُم ِديـ ًرا .ملـَّـا تكلَّـ َم الخطيــب بفصاحــة ا َقبــل َّ
يخرجــون ِمــن الحاممــات البــاردة ُمتَ َنشِّ ـ ِـطني.

കര്മ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതിന്:

ال تــأكل الفَواكِــه ف َّجـ ًة وال الطعــام حــا ًّرا .دخلــت الــروض يانِ ًعــا .عــى َمــن شــا َء
ا َ ْن يحف ـ َ
ظ أســنان ُه َس ـ ِلي َم ًة ا َ ْن يَتَنــا َو َل الطعــام ُســخ ًنا واملــاء بــا ِر ًدا .ســمعت

تنِّ ًــا.
امل ُ َغ ِّنــي ُم َ َ

അവസ്ഥാവാചി വാക്യമായിട്ട്:

اِه ِبطُــوا بعضُ ُك ـ ْم لِ َب ْعـ ٍ
ـض َع ـ ُد ٌّو .فــا تَ ْج َعلُــوا لِلَّ ـ ِه أَنْ ـ َدا ًدا َوأَنْتُ ـ ْم تَ ْعلَ ُمــونَ .لِـ َم
ن َر ُسـ ُ
ـت غَضبــانُ.
ت ُ ْؤذُونَ ِنــي َوقَ ـ ْد ت َعلَ ُمــو َن أَ ِّ
ـول اللَّ ـ ِه أِلَيْ ُك ـ ْم .ال تحك ـ ْم َوأَنْـ َ
التّم ّييز

8.

 (വിവേചകം) എന്നാല് പലതും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടാവുന്ന തരത്തിالتمييز

ല് മുന്പ് ഇരിക്കുന്ന ഓരു നാമം ക�ൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തെ
കുറിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു നാമമാകുന്നു.
ഉദാ:

ت ِرط ًْل َزيْتًا
تي ْ ُ
اِشْ َ َ

	ുഞാന് ഒരു റാത്തല് എണ്ണ വാങ്ങിച്ച

َ (അര്ത്ഥഗملْ ُحوظ َ (ശബ്ദഗതം) എന്നുംملْفُوظ ) (വിവേചകംمتْييز

തം) എന്നും രണ്ടു പ്രകാരതത്തിലുണ്ട്. തൂക്കം, അളവ്, നീളം, എണ്ണം
َ .ملْفُوظ ുഇവയെ കുറിക്കുന്നത
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اسا َو اِ ْر َدبًّا قَ ْم ًحا َو ِذ َرا ًعا َحرِي ًرا
تي ْ ُ
ت ِق ْنطَا ًرا نُ َح ً
اِشْ َ َ

ഉദാ:

(ചെമ്പ് ഒരു ഖിന്താദ്, ഗ�ോതമ്പ് ഒരു ഇറുദബ്ബ്, പട്ട് ഒരു മുഴം,
പുസ്തകം പതിനഞ്ച് എന്നിവ ഞാന് വാങ്ങിച്ചു.
حوظ ്വാക്യത്തില് നിന്നും നിരൂപിച്ച് ഗ്രഹിക്കപെടുന്നത
َ .ملْ ُ

ْسا
طاب ُم َح َّم ٌد نَف ً
ض ُعيُونًا
فَ َّج ْرنَا األَ ْر َ

ْث ِم ْن َ
ال
ك َم ً
أَنَا أَك َ ُ
اِ ْمتَ َلَ ْ ِ
النا ُء ما ًءا

മുഹമ്മദ്മനഃസ്ഥിതിക�ൊണ്ടു നന്നായി
ഉറവുകളായി ഭൂമിയെ നാം
ുപ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുവിച്ച
	്ധനത്തില് ഞാന് നിന്നെക്കാള
കൂടുതല് ഉള്ളവനാണ്.
വെള്ളത്താല് പാത്രം നിറഞ്ഞു.

) മാത്രമേ ‘തെമ്മീസ് ’ വരികയുള്ളൂ.نكرة( അപരിച്ഛിന്ന നാമമായി
്ഉദാഹരണങ്ങള
ശബ്ദഗതമായ വിവേചകം:

ٍ
كاف
ـر كوكبًــاَ .ر ِغيـ ٌـف ُخبْ ـ ًزا
زكا ُة الفط ـ ِر صــا ٌع قَ ْم ًحــا .اِ ِّ
ن َرأَيــت أَحــد عـ َ َ
ف
ـب
ص ـةً .كَ ـ ْم َس ـ َن ًة أقمـ َ
ـت ِ
خمس ـ َة أَضْ عا ِف ـ ِه ِف َّ
َ
لِس ـ ِّد ال ُجــوعِ .يُســاوى ال َّذ َهـ ُ

ا مل َ ْد َر َس ـ ِة .

അര്ത്ഥഗതമായ വിവേചകം:

ـض قلــب
اإلنســان أعــدل الحيــوان ِم َزا ًجــا َوأكمل ـ ُه أفعـ ً
ســا .يفيـ ُ
ـال َوألطفــه ِح ًّ

نفســا
ـس املدرســة ً
الوالِــد ُ
سو ًرا َمتَــى بَلَ َغ ـ ُه ان أوالد ُه ناج ُحــونَ .طَـ َ
ـاب َرئِيـ ُ
بتق ـ ُّدم التالميــذة.
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9. امل ُ َنا َدى

( املنادىസംബ�ോധിതം) എന്നാല് ആരെയെങ്കിലും വിളിക്കുന്നതിനു

വേണ്ടി ‘യാഅ് ’ എന്ന അവ്യയശബ്ദത്തിനു ശേഷം പറയപ്പെടുന്ന
ഒരു നാമമാകുന്നു.

يا َعبْ َد اللَّه

ഹേ! അബ്ദുല്ലാ	

( منادىസംബ�ോധിതം) ഒന്നുകില് മേല് ഉദാഹരിച്ചതുപ�ോലെ

പിന്നിൽ വരുന്ന ഒരു പദവുമായി ശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും.
അല്ലെങ്കില് ( يا َر ُءوفًا بِال ِع َبا ِدഅടിമകള�ോടു കൃപയുള്ളവനേ!) എന്ന
ഉദാഹരണത്തില് കാണാവുന്നതുപ�ോലെ അത് ശിഷ്ടപദത്തോട്
സാമ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു നാമമായിരിക്കും. മൂന്നാമത്, يا غَا ِف ًل ت َ َن َّب ْه
(ബ�ോധശൂന്യനായിട്ടുള്ളവനേ! ഉണരുക) എന്ന വാക്യത്തില് വന്നി
ട്ടുള്ളതുപ�ോലെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിനെ ഉദ്ദേശിക്കാതെ വരുന്ന
ഒരു അപരിച്ഛിന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും.
എന്നാല് അതു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
അപരിച്ഛിന്നനാമായിരിക്കുമ്പോഴും ശ്ലിഷ്ടമ�ോ ശ്ലിഷ്ടംപ�ോലയുള്ളത�ോ
അല്ലാത്ത സംജ്ഞാനാമ()علمമായിരിക്കുമ്പോഴും അത് ‘റഫ്ഇല്’
സ്ഥിരാന്തമായിരിക്കും.
ഉദാഹരണങ്ങൾ:

ل يا َعلِ ُيو َن
ٌّ ِ يا ُمؤم ُنو َن يا َع

ِيا َعلِيان

10 -11. س ُم اِ َّن
ْ ِب كَا َن َوا
ُ َ َخ

ِرجل يا رجالن
ُ يا

 كانയേയും അതുപ�ോലയുള്ള ചില കൃതികളെയും, അപ്രകാരം തന്നെ
 إ ّنയേയും അതുപ�ോലുള്ള ചില അവ്യയ ശബ്ദങ്ങളെയും സംബന്ധി
ച്ച് നാമങ്ങള്  رفعചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി മുമ്പ് വിവരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഇവിടെ إ ّنയുടെ സ്വസാക്കളില്പ്പെട്ട  الഎന്ന അവ്യയശബ്ദ
ത്തെപ്പറ്റി മാത്രം അല്പം പറയേണ്ടതുണ്ട്.
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 الയുടെ  اسمശ്ലിഷ്ടം ( ) ُمضافആയിട്ടോ ശ്ലിഷ്ടനാമത്തോടു സാമ്യ
മുള്ളതായിട്ടോ ഇരിക്കുമ്പോള് മാത്രമാണ് അത് ചരാന്തം () ُمعرب
ആയിരിക്കുന്നത്.
ഉദാ:

ِ ْ ف الخ
َي َم ْذ ُمو ٌم
ِ ب ِعلْمٍ َم ْح ُرو ُم َو َل َسا ِع ًيا
َ ِال طال
(ഒരു ജ്ഞാനാര്ത്ഥിയും നിഷിദ്ധലാഭനല്ല; നന്മകളുടെ വിഷയത്തില്
യത്നിക്കുന്ന ഒരുവനും നിന്ദ്യനുമല്ല)
എന്നാല് അതിന്റെ  اسمമേല്പ്പറഞ്ഞ തരത്തിലല്ലാതെ ഒറ്റപ്പദ
മായിരുന്നാല് അതു നസ്ബില് സ്ഥീരാന്തമായിരിക്കും.
വിനയത്തേക്കാള് ശ്രേഷ്ഠമായി
ഒന്നുമില്ല
ഏക�ോപിച്ച രണ്ടുപേര് ഒരിക്കലും	
ജയിക്കപ്പെടുന്നവരല്ല.
ഏക�ോപിച്ചവർ ഒരിക്കലും	
ജയിക്കപ്പെടുന്നവരല്ല.

ب
ِ يئ أَفْضَ ُل ِم َن ْالَ َد
َ َال ش
َِل ُمتَّ ِح ِدي َن َم ْغلُوبَان
َل ُمتَّ ِح ِدي َن َم ْغلُوبُو َن

َ لയുടെ  اسمഇപ്പോഴും അതിന�ോടു ചേര്ന്ന ഒരു അപരിച്ഛിന്ന
നാമ()نكرةമായിരിക്കണം. അങ്ങനെയല്ലെങ്കില് അതിന്റെ  َع َم ْلപ�ൊ
യ്പോകുന്നു.
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പാഠം പതിമൂന്ന്

ജര്റ് ()ج ّر

നാമത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് ‘കസറ് ’(ഇകാരം)

ചേര്ക്കുന്നതാണ്
അതിനെ  ج ّرചെയ്യുന്നത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനരൂപം. എന്നാല് അതിനു
പകരം ദ്വിവചനത്തിലും പുല്ലിംഗദൃഢ നാമപഞ്ചകത്തിലും ‘യാഉം’
ِ الص
നിരുദ്ധവികാരത്തില് (ف
ْ َّ ‘ ) َم ْم ُنوع ِم َنഫത്തഹും’ (അകാരം) വരും.
ഉദാ:

 ُح ُروف الج ِّرഅല്ലെങ്കിൽ ജര്റിനുള്ള അവ്യയശബ്ദങ്ങളില് ഏതെ
ُ
ങ്കിലും ഒന്ന് നാമത്തിനു മുമ്പ് വന്നിരിക്കുകയ�ോ അതു (مضاف اِلَ ْي ِه
)
അല്ലെങ്കില് ഉപശ്ലിഷ്ടം ആയിരിക്കുകയ�ോ ചെയ്താല് അതിനു ج ّر
ചെയ്യപെടുന്നതാണ്.

ا لــوا ُو

الل ُم
ّ

ُ
الكاف

البا ُء

ب
َّ ُر

ُ  ) ُح ُرആകുന്നു.
എന്നിവ (ج ِّر
َ ْوف ال
ഉദാ:

ف
ِ

ل
َ َع

َع ْن

ل
َ ِا

ِم ْن

التّاء ُمذ ُم ْن ُذ َحتَّى

ِْ ل
َ ِسافَ َر َمح ُمو ٌد ِم َن الْقَا ِه َر ِة ا
ٍف يَوم
ِ ال ْس َك ْن َد ِريَة
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കെയ�്റോയില്നിന്നും അലക്സാണ്ട്രിയായിലേക്കു മഹമൂദ്
ഒരു ദിവസം യാത്ര ചെയ്തു

ُ  ُح ُر-ല് താഴെ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവ, സര്വ്വനാമങ്ങളെ
وف ا لْ َج ّر
പ�ോലുള്ള നിഗീര്ണ പദങ്ങള�ോട് ( ) ُمضمرചേരുകയില്ല. അവ ബാ
ഹ്യനാമങ്ങള�ോട് ( )ظاهرമാത്രമേ ചേര്ന്നുവരുകയുള്ളൂ.

ُ امل
ഉപശ്ലിഷ്ടം - ُضاف اِلَ ْي ِه

ُ ( املഉപശ്ലിഷ്ടം) എന്നാല് ഒരു നാമം പരിച്ഛേദിക്കപ്പെടു
ُضاف اِلَيْ ِه

ന്നതിനു വേണ്ടി അത് അതിനു ശേഷം വരുന്ന യാത�ൊന്നിന�ോട്
കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെടുന്നുവ�ോ അങ്ങനെയുള്ള നാമമാകുന്നു.
ഉദാ: പ്രഭാതത്തിലെ പ്രകാശം.

ح
ِ الصبَا
َّ نُو ُر

نُو ُر الْ َق َم ِر

ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം

ശ്ലിഷ്ടം അല്ലെങ്കില് ശേഷിക്കപെടുന്ന നാമം ( )امل ُضافതൻവീന�ോ
ടു കൂടിയതാണെങ്കില് അതു ശ്ലേഷിപ്പിക്കപെടുമ്പോള്, മേല് കാണിച്ച
ഉദാഹരണങ്ങള് ക�ൊണ്ട് കാണാവുന്നതുപ�ോലെ അതിലെ തന്വീന്
ല�ോപിച്ചിരിക്കും. അതു ദ്വിവചനമ�ോ പുല്ലിംഗദൃഢ ബഹുവചനമ�ോ
ആയിരുന്നാല് അതിലെ ‘നൂനും’ ല�ോപിക്കും.
ഉദാ:
അബൂലഹാബിന്റെ രണ്ടു കൈളും	
നശിക്കട്ടെ.
കഅ്ബയിലേക്കുള്ള യാത്ര
ഉദ്ദേശിച്ചവര് പ�ോയ്കഴിഞ്ഞു.

ب
ٍ ت يَ َدا ا َِب لَ َه
ْ َّتَب
ِ ظَ َع َن ق
َاص ُدو الْ َك ْع َبة

പൂരണം
ب
ُ  ُم ْع َرഅല്ലെങ്കില് ചരാന്തമായ നാമം ഉത്തമപുരുഷന് ഏകവ

ചനത്തെ കുറിക്കുന്ന യാഇന�ോട് ശ്ലേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നാല്
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അതിന്റെ അന്ത്യം യാഇന�ോട് യ�ോജിച്ച ഒരു സ്വരം സ്വീകരിച്ചിരി
ക്കുമെന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് നിയമേന അവിടെ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വരം
അവിടെ ഉണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ഉദാ:

ص ِدي ِقي
َ ُِص ِحي ل
ْ اِ َّن َم ْذ َهبِي ن

ഉദാ:

اِ َّن الْ ُه َدى ُهدى اللَّ ِه

ഉദാ:

ِ َح َك َم الْق
ان
َ َاض َع
ِ ل الْ َج

ചരാന്തനാമം ഹൃസ്വം (  )مقصورആയിരുന്നാല് അന്ത്യത്തില്
സ്വരം വെളിപ്പെടുന്നത് പ്രയസമാണെന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് അവിടെയും,
ആ, ഇ, ഉ എന്ന മൂന്നു സ്വരങ്ങളും സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു.
അത് വികലം (  ) َم ْنقُوصആയിരുന്നാല് യാഇല് ഉകാരവും
ഇകാരവും ചേര്ത്ത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് അവിടെ ഭാരവത്തായതുക�ൊണ്ട്
അതില് ആ രണ്ടു സ്വരങ്ങളും സങ്കല്പിക്കപ്പെടും.
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പാഠം പതിനാലു്

അന്വക്കുകൾ ()التَ َوا ِب ُع
 اِ ْع َرابഅഥവാ

ഉച്ചാരണത്തില് ഒരു പദത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിനു
വരുന്ന മാറ്റം അതിനു ശേഷം വരുന്ന ചില പദങ്ങളിലേക്കും സം
ക്രമിക്കും. അങ്ങനെ മുമ്പേ ഇരിക്കുന്ന പദത്തിന് റഫ്അ് ആണെ
ങ്കില് പിമ്പിരിക്കുന്നതിനും റഫ്ഉം, നസ്ബാണെങ്കില് നസ്ബും,
ജസ്മാണെങ്കില് ജസ്മും, ജര്റാണെങ്കില് ജര്റും ചെയ്യപ്പെടുന്നു
മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന പദത്തെ ഇപ്രകാരം തുടരുന്ന പദങ്ങള്ക്കു التَ َوا ِب ُع
അല്ലെങ്കില് അന്വക്കുകള് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ( نِ َع ٌةവിശേഷണം),
( َعط ٌْفഘടകം), ( تَ ْوكِي ٌدഅവധാരണം), ( بَ َد ٌلപ്രതികല്പം) എന്നു അന്വ
ക്കുകള് നാലു വിഭാഗങ്ങളാണ്.
1.

ال ِّن َع ُة: ( ال ِّن َع ُةവിശേഷണം) എന്നാല്  َم ْنبُو ُعഅല്ലെങ്കില് അന്വിത

ത്തിനുള്ള വിശേഷതയെ കുറിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു
ِ എന്നും പേര് പറയപ്പെടും.
അന്വക്ക് ആകുന്നു. نِ َعة, എന്നതിനു صفَة

( َح ِقي ِق ٌّيവാസ്തവികം) എന്നും ( َس َبب ٌِّيനൈമിത്തികം) എന്നും

വിശേഷണം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. വാസ്തവികമായ വിശേഷണ
മെന്നാല് അതു തുടരുന്ന ഒന്നില് അഥവാ അതിന്റെ അന്വിതത്തില്
തന്നെയുള്ള ഒരു ഗുണത്തെ കുറിക്കുന്ന പദമാകുന്നു.
ഉദാ: ബുദ്ധിമാനായ കുട്ടി വന്നു

َجا َء الْ َولَ ُد الْ َعا ِق ُل
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നൈമിത്തികമായ വിശേഷണമാകട്ടെ, അതു തുടരുന്ന ഒന്നി
ന�ോട് അല്ലെങ്കില് അതിന്റെ അന്വിതത്തോട് ബന്ധമുള്ള ഒന്നിന്റെ
ഗുണത്തെ കുറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്.
ഉദാ: പണം ധാരാളമുള്ള ആള് വന്നു ري َمالُ ُه
ُ ض ال َّر ُج ُل الْ َك ِث
َ َ َح

അന്വക്കു  حقيقيആയാലും  سببيആയാലും പരിച്ഛിന്നം അപരിച്ഛി
ന്നം എന്നീ അവസ്ഥകളില് അത് അതിന്റെ  متبوعനെ (അന്വിതത്തെ)
തുടരുന്നു. പിന്നെ  حقيقيആയ അന്വക്ക് അഥവാ വിശേഷണം അത്
തുടരുന്ന ശബ്ദത്തെയാണ് ലിംഗം, വചനം എന്നിവയിൽ തുടരുന്നത്.
ഉദാ:

ا َْلَ ْو َل ُد الْ ُعق ََل ُء
ُالْ َب َناتُ الْ َعا ِق َلت

ِال َولَ َدانِ ال َعا ِق َلن

ِا ِإلبْ َنتَانِ الْ َعا ِقلَتَان
َِهذَانِ َولَ َدانِ عا ِق َلن

ال َولَ ُد الْ َعا ِق ُل

ا ْ َِلبْ َن ُة الْ َعا ِقلَ ُة

هذا َولَ ٌد عا ِق ٌل

എന്നാല്  سببيആയ വിശേഷണം എപ്പോഴും ഏകവചനത്തിലാ
യിരിക്കും. അത�ോടുകൂടി പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം എന്നീ അവസ്ഥകളില്
അത് അതിനു ശേഷം വരുന്ന പദത്തിന് അനുരൂപമായിരിക്കും.
ഉദാ:

اَلْ َولَ ُد ال َعا ِق ُل ا َ َخ َوا ُه
ا ِإلبْ َن ُة الْ َعا ِقلَ ُة أُ ْختُ َها

اإلبنة العاقلة اَخَواتُها

اَلْ َولَ ُد الْ َعا ِق ُل اَخُو ُه

اَلْ َولَ ُد الْ َعا ِق ُل اِ ْخ َوتُ ُه

اإلبنة العاقلة أخُتاها

അപരിച്ഛിന്ന ( )نكرةനാമത്തിന്റെ വിശേഷണം ഒരു വാക്യമായിട്ടും
വരും.
വിദ്വാന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന
ഒരാളെ ഞാന് കണ്ടു

ب الْ ُعل ََم َء
ُ َْرأَي
ُّ ت َر ُج ًل يُ ِح

അല്ലാഹുവിങ്കലേക്ക് മടക്ക	
ل اللَّ ِه
َ َِواتَّقُوا يَ ْو ًما تُ ْر َج ُعو َن ِفي ِه ا
പ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചുക�ൊള്വിന്
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അപരിച്ഛിന്നമായ നാമങ്ങളെ തുടര്ന്നു വരുന്ന വാക്യങ്ങള് വി
ശേഷണങ്ങളും പരിച്ഛിന്നമായ ( )معرفةനാമങ്ങളെ തുടര്ന്നു വരുന്ന
വാക്യങ്ങള് അവസ്ഥകളെ കുറിക്കുന്നവയും ആയിരിക്കും.
2.

 اَلْ َعط ُْف: ( اَلْ َعط ُْفഘടകം ) എന്നാല് അതിന്റെയും അതിന്റെ

അന്വിതത്തിന്റെയും (അതു തുടരുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെയും) ഇടയ്ക്കു താഴെ
പറയുന്ന അവ്യയ ശബ്ദങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്നു വരുന്ന ഒരു
അന്വക്കാകുന്നു.

الواو الفاء ث ُ ّم ا َ ْو ا َ ْم ل ِك ْن ال بَ ْل َحتَى
ഉദാ:
അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായവും	
വിജയവും കൈവന്നു

َص اللَّ ِه َوالْ َفتَ ُح
ُ ْ َجا َء ن

ഘടകശബ്ദം നാമങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കെന്നപ�ോലെ കൃതികളുടെ ഇടയ്ക്കും
വരും.
ഉദാരനും ലുബ്ധനും വന്നു
നമസ്ക്
 കാരക്കാരന് നില്ക്കുകയും	
പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്തു
3.

يل
ُ َجا َء الْ َك َري ُم َوالْبَ ِخ

ل َو َس َج َد
ِّ ص
َ قَا َم الْ ُم

 التَّ ْوكِي ُد: ( التَّ ْوكِي ُدഅവധാരണം) എന്നാല് അന്യഥാഗ്രഹണമ�ോ

മറതിയ�ോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് അന്വിതത്തെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നതിനു
വേണ്ടി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു അന്വക്കാകുന്നു.

 توكيدഅല്ലെങ്കില് അവധാരണം ( لَف ِْظ ٌّيവാച്യം) എന്നും ِي
ٌّ َم ْع َنو

(സാര്ത്ഥം) എന്നും രണ്ടു വിഭാഗമാണ്. കൃതിയായാലും നാമമായാലും
അവ്യയമായാലും വാക്യമായാലും ആദ്യം പറയുന്നതിനെ ആവര്ത്തി
ച്ചു പറയുന്നത് വാച്യമായ അവധാരണമാകുന്നു.
ഉദാ:

പിറ കണ്ടു, കണ്ടു

ظَ َه َر ظَ َه َر الْه َِل ُل
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നീ സത്യവാനാണ്, സത്യവാനാണ്

صا ِد ٌق
َ أَن
َ صا ِد ٌق
َ ْت

ഇല്ല, ഞാന് വെളിയില് വരികയില്ല	

وح
ُ ُال ال اَب

നമസ്ക്
 കാരം ആരംഭിച്ചു,
നമസ്ക്
 കാരം ആരംഭിച്ചു

ِ الص َل ُة قَ ْد قَا َم
ِ قَ ْد قَا َم
الصال ُة
َّ ت
َّ ت

സാര്ത്ഥമായ അവധാരണം താഴെ പറയുന്ന ഏഴു പദങ്ങള്
ക�ൊണ്ടുള്ളതാണ്.

ي ك ٌُّل َج ِمي ٌع َعا َّم ٌة ِك َل كِلْتَا
ُ ْ ْس اَلْ َع
ُ ال َّنف
രാജാവു തന്നെ വന്നു

ري َعيْ ُن ُه
ُ ري نَف
ُ ض ْالَ ِم
ُ ض ْالَ ِم
َ َ  َح/ ْس ُه
َ َ َح

ش كُلُّ ُه ا َ ْو َج ِمي ُع ُه ا َ ْو َعا َّمتُ ُه
ُ َْسا َر الْ َجي
സൈന്യം മുഴുവന്	
നടന്നു പ�ോയി (എല്ലാ സൈന്യങ്ങളും പ�ോയി)
ഞാന് പുസ്തകങ്ങള് രണ്ടും	
വായിച്ചു ന�ോക്കി
പ്രശ്നങ്ങള് രണ്ടും ഞാന്	
അപഗ്രഥിച്ചു

ِم
ِ ْ َت الْ ِكتَاب
ُ طَالَ ْع
َ ي كِلَيْه
ِم
ِ ْ َْت امل َْسأَلَت
ُ َحلَل
َ ي كِلْتَيْه

ഈ പദങ്ങളില് അവയുടെ  َمتْ ُبوعഅല്ലെങ്കില് അന്വിതത്തിന്
ചേര്ന്ന ഒരു സര്വനാമം വരും.
മേല് കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങള്കൊണ്ട് അതു കാണാവുന്നതാണ്.
4.

( اَلْ َب َد ُلപ്രതികല്പം) എന്നാല് പ്രകൃതത്തില് വിശേഷേണ

ഉദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയില് ഒരു നാമം ആമുഖമായി പറഞ്ഞിട്ടു
തുടര്ന്നുപറയപ്പെടുന്ന ഒരു അന്വക്കാകുന്നു. ഇത് നാലു തരത്തിലുണ്ട്.
1.

( البَ َد ُل املُطَاب ُِقഅനുരൂപ പ്രതികല്പം)

ِ َو
ഉദാ: വ്യാകരണത്തിന്റെ
ل
ٌّ ِ اض ُع ال َّن ْح ِو ا ِإل َما ُم َع
ഉപന്യസിതാവ് ഇമാം അലി ആകുന്നു.
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ٍ ( بَ َد ُل بَ ْعഅംശപ്രതികല്കം)
ض

ഉദാ: രാജാവു അരമനയില്
അധികം ഭാഗവും പുതുക്കി
3.

( بَ َد ُل إِشْ ِت َملഅവാന്തര പ്രതികല്പം)

ഉദാ: കച്ചേരിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ	
ന്മാര് പിരിഞ്ഞുപ�ോയി
4.

( بَ َد ُل ُمبَا ِي ٌنഅസമ പ്രതികല്പം )

ഉദാ: ഒരു ദിര്ഹം, അല്ല ഒരു
ദിനാര് വാങ്ങുക

َص اَك َْثَ ُه
ُ َج َّد َد ْالَ ِم
َ ْ ري الْق

ْص َف ال ِّدي َوا ُن ُع َّملُ ُه
َ َ اِن

ُخ ْذ ِد ْر َه ًم ِدي َنا ًرا

മേല് കാണിച്ച ഉദാഹരണങ്ങളില് കാണാവുന്നതുപ�ോലെ بَ َد ُل
ِ  الْ َب ْعഅംശപ്രതികല്പത്തിലും  بَ َد ُل اإلشْ ِت َم ِلഅവാന്തര പ്രതികല്പത്തി
ض
ലും അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സര്വനാമം ചേര്ന്നിരിക്കണം.

സമാപ്തി
 مبنيഅല്ലെങ്കില് സ്ഥിരാന്തമായ ഒരു ശബ്ദം റഫ്ഇന്റേയ�ോ നസ്ബി

ന്റെയ�ോ ജസ്മിന്റെയ�ോ ജര്റിന്റെയ�ോ സ്ഥാനത്തു വന്നാല് അത് ആ
സ്ഥാനത്തു വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു വച്ച് അതിന്റെ അന്ത്യത്തിന് ഉച്ചാര
ണഭേദം വരുത്താവുന്നതല്ല. പിന്നെയ�ോ, നാം അതു കേട്ടു പരിചയി
ച്ചിട്ടുള്ള ഉച്ചാരണത്തില്ത്തന്നെ അതിനെ അവിടെ വിട്ടേക്കുകയാണു
വേണ്ടത്. എന്നാല് അതു വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് നാം
അതിനെ അതു ഇന്ന സ്ഥാനത്തെന്ന് ഗണിച്ചുക�ൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.
ഇതില് ഇതേവരെ വിവരിച്ചു പറഞ്ഞ സംഗതികള് വേണ്ടതുപ�ോലെ
ഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാള്ക്ക് അതു പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യവുമല്ല.
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പരിശിഷ്ടം
പദങ്ങളുടെ രൂപവികാരം
1. ലിംഗം,

വചനം, പുരുഷന് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൃതിയുടെ
രൂപത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ അഥവാ വികാരത്തെപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞ
പുസ്തകത്തിന്റെ അനുബന്ധത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ഹംസും
ദ്വിത്വവും ശിഥിലാക്ഷരങ്ങളുമുള്ള കൃതികളില് സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം
രൂപമാറ്റങ്ങളില് അല്പം ചില ഭേദഗതികള് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹംസും
ദ്വിത്വവും ശിഥിലാക്ഷരവും ചേര്ന്നിട്ടില്ലാത്ത കൃതിക്കു سالِ ُم
َ എന്നു പറ
യുന്നു. ഒരു കൃതിയില് ദ്വിത്വമ�ോ ഹംസ�ോ ചേര്ന്നിരുന്നാല് അതിനു
يح
َ എന്നു പേരാണ്. ദ്വിത്വം
ُ ص ِح
َم َّد
َم ُّدوا
َم َّدا
മാത്രമുള്ളപ്പോള് അതു ُمضَ ا َع ُف
എന്നും ഹംസു മാത്രമുള്ളപ്പോള്
َم َد ْد َن
َم َّدتَا
َْمدَّت
 َم ْه ُمو ُزഎന്നും വിളിക്കപ്പെടും.
َم َددْتُ َا
َم َد ْدتُ ْم
ََم َددْت
ശിഥിലാക്ഷരം ചേര്ന്നുവരുന്ന
കൃതിക്കു  ُم ْعتَ ُّلഎന്നു പറയുന്നു.
ِ َم َد ْد
َم َد ْدتُ َّن
ت
َم َددْتُ َا
ഇങ്ങനെ ഹംസും ദ്വിത്വവും ശിഥി
َم َد ْدنَا
َُم َددْت
ലാക്ഷരവും ചേര്ന്നു വരുന്ന മൂന്നു
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തരം കൃതികള്ക്കും കൂടി ഒന്നായി ٍسالِم
َ َي
ُ ْ  غഎന്നു പേര് പറയപ്പെടു
കയും ചെയ്യുന്നു.
2.

ഹംസു ചേര്ന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയില് അതിന്റെ രൂപവികാരങ്ങ
ളെ സംബന്ധിച്ച സാമാന്യഗതിയനുസരിച്ച് അതില് ചിലപ്പോള്
രണ്ടു ഹംസുകള് വരും. അപ്പോള് അവയില് ഒന്നിനെ മറ്റേതില്
കടത്തിയിട്ട് അത് അലിഫായി ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.  أَ ِذ َنഎന്ന
കൃതിയുടെ ഭാവികാല രൂപങ്ങളില് ഉത്തമപുരുഷന് ഏകവചനമായ
 أَأْ َذ ُنഎന്നത് ഇപ്രകാരം  آ َذ ُنആയി മാറുന്നു.  ُمتَ َح ِّركَ ُةഅല്ലെങ്കില് സ്വരി
തമായ ഒരു ഹംസിനെ തുടര്ന്നു ساكِ ُن
َ അല്ലെങ്കില് നിസ്വരമായ ഒരു
ഹംസു വന്നാല് അത് അതിനു മുമ്പിലായിരിക്കുന്ന ഹംസിന്റെ സ്വ
രത്തിന് അനുയ�ോജിച്ച ഒരക്ഷരമായി മാറ്റപ്പെടണമെന്നുള്ളത് ഇതു
സംബന്ധിച്ച സാമാന്യനിയമമാണ്. ഇതനുസരിച്ച് ഈ കൃതിയുടെ
ആജ്ഞാരൂപമായ  إِأْ َذ ْنഎന്നതു  اِي َذ ْنആയി മാറും.  أَأْ َم َنഎന്നതു آ َم َن
ആയും  أُأْ ِم ُنഎന്നതു  أُو ِم ُنആയും  اِأْ َما ُنഎന്നത് ميا ُن
َ ِ اആയും മാറുന്നതും
ഇതനുസരിച്ചാകുന്നു.

എന്നാല് ഈ നിയമത്തില്നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി خ َذ
َ َ  اഎന്നും
 اَك ََلഎന്നുമുള്ള കൃതികളുടെ ആജ്ഞാരൂപങ്ങളില് ഹംസു ല�ോപി
പ്പിക്കപ്പെടുന്നു. خ ْذ
ُ  ا ُوഎന്നും  ا ُوك ُْلഎന്നും ഇരിക്കേണ്ടതിനു പകരം
അവ خ ْذ
ُ എന്നും  ك ُْلഎന്നുമുള്ള രൂപങ്ങളില് ഇരിക്കുന്നു.  ا َ َم َرഎന്ന
കൃതിയുടെ ആജ്ഞാരൂപത്തിലും ഹംസു ല�ോപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.
എന്നാല് അത് അവിടെ നിര്ബന്ധമല്ല.  ُم ْرഎന്നും  اُأْ ُم ْرഎന്നും രണ്ടു
വിധത്തില് പറയാവുന്നതാണ്.
3.

 َرأَىഎന്ന കൃതിയുടെ ഭാവിരൂപമായ  يَ َرىയിലും  اَفْ َع َلഎന്ന وزن
ലുള്ള അതിന്റെ പ്രയ�ോജകരൂപമായ  ا َ َرىയിലും ഹംസ് ല�ോപിപ്പി
ക്കപ്പെടും. അവ രണ്ടിന്റെയും അസൽ രൂപം യഥാക്രമം  يَ ْرأَىഎന്നും
 أَ ْرأَىഎന്നുമാണ്.
4.

 َم َّد- ദാല് ഇരട്ടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയാണ്. രൂപവികാരത്തി

ല് ഇതിലും അല്പം ചില വ്യത്യസ്തകളുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രഥമപുരുഷന്
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പുല്ലിംഗത്തിലെ മൂന്നു രൂപങ്ങളും സ്ത്രീലിംഗത്തിലെ രണ്ടു രൂപങ്ങളും
ഒഴിച്ച് ശേഷിച്ച രൂപങ്ങളിലെല്ലാം ഇരട്ടിപ്പു മാറുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാവി
രൂപത്തില് ي ُد ْد َن
ْ َ ، تَ ْ ُد ْد َنഎന്നിവയിലും ഇരട്ടിപ്പു മാറുന്നതാണ്.
ആജ്ഞാരൂപത്തിലാണെങ്കില്  ا ُ ْم ُد ْدഎന്നും  لِيَ ْم ُد ْدഎന്നും തുടങ്ങി
12 രൂപങ്ങളും ഇരട്ടിപ്പില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലും د
َّ  ُمഎന്നും  لِيَ ُم َّدഎന്നും
അകാരത്തില് അവസാനിക്കുന്ന ഇരട്ടിപ്പോടുകൂടിയും പറയാവുന്നതാ
ണ്. എന്നാല് ഇരട്ടിപ്പിക്കുമ്പോഴും  ُم ْد ْد َنഎന്നും  لِيَ ْم ُد ْد َنഎന്നുമുള്ള
രൂപങ്ങള് ഇരട്ടിപ്പു കൂടാതെ തന്നെ ഇരിക്കും.
പദങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള  اِ ْد غَامഅല്ലെങ്കില്
നിവേശനം എന്ന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തതക
ള് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു ഇനത്തില്പ്പെട്ട രണ്ടക്ഷരങ്ങളില് ഒന്നിനെ
മറ്റേതില് കടത്തി അതിനെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യാകരണത്തില്
( اِ ْدغَامനിവേശനം) എന്നു പറയുന്നു. അതിന്, അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട
ക്ഷരങ്ങളില് മുമ്പേ ഇരിക്കുന്നത് നിസ്വരമായിരിക്കണമെന്നുള്ളത്
അതു സംബന്ധിച്ച സാമാന്യ നിയമമാകുന്നു.  ا َ ِذ َنഎന്ന ക്രിയാപദം
അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അതിന്റെ അസൽ രൂപം  ا َ ِذنْ َنഎന്നാകുന്നു.
5.

6.

എന്നാല്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങള് രണ്ടും സ്വരിതങ്ങളായിരു
ന്നാല് അവയെ ഇരട്ടിക്കുന്നതിനു രണ്ടു വിധങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്, മുമ്പേ
ഇരിക്കുന്ന അക്ഷരത്തെ നിസ്വരമാക്കിയിട്ട് അപ്രകാരം ചെയ്യാം. َم َّد
എന്ന കൃതി ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അതിന്റെ അസൽ രൂപമായ
 َم َد َدയിലെ ‘ദാലു’കളില് ആദ്യത്തേതിലെ അകാരം നീക്കി അതിനെ
നിസ്വരമാക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ മറ്റേതില് കടത്തി ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്. രണ്ടാമത്, ഇങ്ങനെ വരുന്ന രണ്ടക്ഷരങ്ങളില് ഒന്നാമത്തേതിന്റെ
മുമ്പിരിക്കുന്ന അക്ഷരം നിസ്വരമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ സ്വര
ത്തെ മുമ്പിരിക്കുന്ന നിസ്വരാക്ഷരത്തിലേക്കു നീക്കിയിട്ട് അതിനെ
മറ്റേതില് നിവേശിപ്പിക്കാം.  َم َّدയുടെ ഭാവിരൂപമായ ي ُّد
ُ َ എന്ന പദം
ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ي ُّد
ُ َ എന്നതിന്റെ അസൽ രൂപം ي ُدد
َْ
എന്നതാണ്. ഇതിലെ രണ്ടു ദാലുകളില് ആദ്യത്തേതിലെ ഉകരത്തെ
അതിനു മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിസ്വരമായ മീമിലേക്കു നീക്കിയിട്ട് ദാല്
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ഇരട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാല് ഇരട്ടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങള�ോട്
ഒരു ري
ُ ( ضَ ِمസർവനാമം) വന്നു ചേര്ന്നിട്ട് അവയില് ആദ്യത്തേതു
സ്വരിതവും രണ്ടാമത്തേതു നിസ്സ്വരവുമായിത്തീരുമ്പോള് അവ ഇര
ട്ടിപ്പു കൂടാതെ രണ്ടായിത്തന്നെ നില്ക്കേണ്ടാതാകുന്നു.
ഉദാ:

ي ُد ْد َن
َْ

َُم َددْت

7.

അലിഫ്, വാവ്, യാഅ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നു വരുന്ന
കൃതികളുടെ രൂപവികാരത്തിലും ചില വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട്. ഈ വ്യത്യ
സ്തതകള് കൃതികളില് മാത്രമല്ല, ഈ അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നു വരുന്ന
നാമങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രാധാന്യേന
കൃതികളുടെ രൂപമാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ്.

 بَا َع، قَا َمഎന്നിവ പ�ോലെ ചില കൃതികളില് ചിലപ്പോള് രണ്ടാമ
ത്തെ അക്ഷരവും  َر َمى، َغ َزاഎന്നിവ പ�ോലെ ചിലപ്പോള് അവയുടെ
8.

മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരവും ശിഥിലാക്ഷരമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള
കൃതികളുടെ രൂപവികാരത്തില് സംഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തതകളെ
പറ്റിയാണ് ചുവടെ പറയുന്നത്.

بَا ُعو
ِب ْع َن

ِب ْعتُ ْم

ت
َّ ُ ِب ْع

ِب ْع َنا

بَا َعا

بَا َع

قَا ُمو

ت
َ ِب ْع

قُ ْمتُ ْم

بَا َعتَا

ت
ْ بَا َع

ِب ْعتُ َم

ِ ِب ْع
ت

ِب ْعتُ َم

ت
ُ ِب ْع

قْ ْم َن

ت
َّ ُ قُ ْم

قُ ْم َنا

قَا َما

قَا َم

قَا َمتَا

ت
ْ قَا َم

قُ ْمتُ َم

ِ قُ ْم
ت

قُ ْمتُ َم

ت
َ قُ ْم

ت
ُ قُ ْم

 قَا َمയുടെ അസൽ രൂപം  قَ َو َمഎന്നും  بَا َعയുടെ അസൽ രൂപം  بَيَ َعഎന്നും
 َغ َزاയുടെ അസൽ രൂപം  َغ َز َوഎന്നും  َر َمىയുടെതു  َر َم َيഎന്നും ആകുന്നു.
ഒരു പദത്തില് ശിഥിലാക്ഷരം സ്വരിതമായിരിക്കയും അതിനു മുമ്പു
ള്ള അക്ഷരം അകാരത്തോടു കൂടിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോള് ആ
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അക്ഷരം മറിഞ്ഞു മറ്റൊന്നായിത്തീരുമെന്നുള്ള നിയമപ്രകാരമാണ്
ഈ കൃതികളുടെ അസൽ രൂപത്തിനു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അതായത്  قَ َو َمയിലെ ‘വാവും’  بَيَ َعയിലെ യാഉും സ്വരിതമാവുകയും
അവയ്ക്കു മുമ്പേയുള്ള അക്ഷരങ്ങള് അകാരത്തോടുകൂടിയിരിക്കുകയും
ചെയ്തതിനാല് അവ രണ്ടും മറിഞ്ഞ് അലിഫായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ  َغ َز َوയിലെയും  َر َمىയിലെയും അവസാന
അക്ഷരങ്ങളായ വാവും യാഉം അലിഫായി മാറുന്നു.

 قَا َمയുടെയും  بَا َعയുടെയും ഭാവിരൂപമായ  يَقُو ُمഎന്നും  يَبِي ُعഎന്നുമു
ള്ള പദങ്ങളുടെ അസൽ രൂപങ്ങള്  يَ ْق ُو ُمഎന്നും  يَبِي ُعഎന്നും ആകുന്നു.
9.

ഒരു ശിഥിലാക്ഷരം സ്വരിതവും അതിനു മുമ്പുള്ള അക്ഷരം നിസ്വര
വുമായിരുന്നാല് ശിഥിലാക്ഷരത്തിലെ സ്വരം അതിനു മുമ്പിരിക്കുന്ന
നിസ്വരാക്ഷരത്തിലേക്കു നീക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള നിയമമനുസരിച്ചാണ്
അവയുടെ അസൽ രൂപത്തില് ഇപ്രകാരം മാറ്റമുണ്ടായിട്ടള്ളത്.
10.

َ  خ،َ بَاعഎന്നിവ പ�ോലെയും രണ്ടാമത്തെ
 قَا َمപ�ോലെയും َاف

അക്ഷരം ശിഥിലാക്ഷരമായി വരുന്ന കൃതികളില് പ്രഥമപുരുഷ
ന് പുല്ലിംഗത്തിലെ മൂന്നു രൂപങ്ങളും സ്ത്രീലിംഗത്തിലെ ആദ്യത്തെ
രണ്ടു രൂപങ്ങളും ഒഴിച്ച് ശേഷിച്ച രൂപങ്ങളുടെ ആദ്യാക്ഷരത്തിന്
 ِب ْع َن، ِخ ْف َن، قُ ْم َنഎന്ന് ഉകാരമ�ോ ഇകാരമ�ോ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.
മൂന്ന് അസൽ അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നുള്ളതും മദ്ധ്യാക്ഷരം ശിഥിലമാ
യിട്ടുള്ളതുമായ കൃതിയുടെ ഭൂതരൂപത്തോട് ഒരു സർവനാമം ചേര്ന്നു
വരുമ്പോള് അതിന്റെ വര്ത്തമാനരൂപത്തില് രണ്ടാമത്തെ അസൽ
അക്ഷരം ഉകാരത്തോടുകൂടിയതായതിനാല് അതിന് ഉകാരവും
ഇകാരമ�ോ അകാരമ�ോ ആയിരുന്നാൽ അതിന് ഇകാരവും ആയിരി
ക്കണമെന്നുള്ള നിയമമാണ് ഈ വ്യത്യസ്തതയ്ക്കു കാരണം.

 خ َْف، ِب ْع، قُ ْمഎന്നീ ആജ്ഞാരൂപങ്ങളുടെ അസൽ രൂപങ്ങള് ،قُو ْم
ْ  خ، بِي ْعഎന്നാകുന്നു. ഒരു ശിഥിലാക്ഷരം നിസ്വരമായിരിക്കുകയും
َاف

11.

അതിനു ശേഷമുള്ള അക്ഷരം നിസ്വരമാക്കപ്പെടുകയും മുമ്പുള്ള അക്ഷരം
അതിന് അനുയ�ോജിച്ച തരത്തില് സ്വരിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്താല്
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രണ്ടു നിസ്വരങ്ങള് ചേര്ന്നുവരുമ്പോള് അവയില് ഒന്ന് ല�ോപിപ്പി
ക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള നിയമമനുസരിച്ച് ശിഥിലാക്ഷരം ല�ോപിപ്പിക്കപ്പെ
ടുന്നതിനാലാണ് ഇവിടെ അസൽ രൂപങ്ങളില് മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത്.
12.

َر َم ْوا

ي
َ ْ َر َم

َر َميْتُ ْم

ت
َّ ُ َْر َمي

َر َم ْي َنا

َر َم َيا

َر َمتَا

َر َميْتُ َم

َر َميْتُ َم

َر َمى

ت
ْ َر َم

ت
َ َْر َمي

ِ َْر َمي
ت

ت
ُ َر َم ْي

َغ َز ْوا

َغ َز َوا

َغ َز ْوت ُ ْم

َغ َز ْوتُ َا

َغ َز ْو َن

َغ َزوتُ َّن

َغ َز ْونَا

َغ َزتَا

َغ َز ْوتُ َا

َغ َزا

َْغ َزت

ََغ َز ْوت

ِ َغ َز ْو
ت

َُغ َز ْوت

 َغ َزاഎന്നും  َر َمىഎന്നുമുള്ള കൃതികള് പ�ോലെ മൂന്നാമത്തെ അസൽ

അക്ഷരം ശിഥിലാക്ഷരമായി വരുന്ന കൃതികളുടെ രൂപവികാരത്തെ
സംബന്ധിച്ചും ചില ഭേദഗതികളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കൃതികളില്
ബഹുവചനത്തെ കുറിക്കുന്ന വാവ�ോ, മദ്ധ്യമപുരുഷൻ ഏകവചനത്തെ
കുറിക്കുന്ന യാഓ ചേര്ന്നു വരുമ്പോള് മൂന്നാമത്തെ അസൽ അക്ഷരം
ല�ോപിപ്പിക്കപ്പെടുകയും  َر َم ْواഎന്നും ي
َ ْ َ يَخْشഎന്നുമുള്ള രൂപങ്ങളി
ല് കാണാവുന്നതുപ�ോലെ അങ്ങനെയുള്ള കൃതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ
അക്ഷരം അകാരത്തോടുകൂടിയതായിരുന്നാല് അത് ആ അവസ്ഥയി
ല് അകാരത്തില് തന്നെ ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് രണ്ടാ
മത്തെ അക്ഷരം  يَ ْد ُعواപ�ോലെ ഉകാരത്തോടുകൂടിയും  يَ ْر ِميപ�ോലെ
ഇകാരത്തോടുകൂടിയും ഇരുന്നാല് അതു വാവു ചേര്ന്നു വരുമ്പോള്
ഉകാരമായും യാഅ് ചേര്ന്നു വരുമ്പോള് ഇകാരമായും മാറുന്നതാണ്.
ഇങ്ങനെ ശിഥിലാക്ഷരങ്ങളെ ല�ോപിപ്പിച്ചും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി
യും നിസ്വരമാക്കിയും കൃതികളിലും നാമങ്ങളിലും ഭേദഗതികള്
വരുത്തുന്നതിനു ( اِ ْع َللവിവര്ത്തനം) എന്നു പറയുന്നു. ഹംസിനെ
സംബന്ധിച്ച് മുമ്പ് എടുത്തുപറഞ്ഞ തരത്തില് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും اِ ْع َلل
ക�ൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം വിവര്ത്തനം ക�ൊണ്ടും നിവേശനം
( )اِ ْدغَامക�ൊണ്ടും പദങ്ങളുടെ ഇരിപ്പില് വ്യത്യാസം വരുത്തപ്പെടു
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ന്നത് ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിനു വേണ്ടി അവയെ നന്നാക്കുന്നതി
നായിട്ടാകുന്നു.
13.

അറബിഭാഷയിലെ കൃതികള് അവയില് ചേര്ന്നു വരുന്ന അസൽ
അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണവും സ്വഭാവവുമനുസരിച്ച്,  ال ُّربَا ِعي،ج َّر ُد
ِ الث َُّل
َ ث الْ ُم
 ال ُّربَا ِعي الْ َمزِي ُد،ث الْ َمزِي ُد
ِ  الث َُّل، الْ ُم َج َّر ُدഎന്ന് രൂപത്തില് നാലു ഗണ
ങ്ങളാണ്. ഉല്പത്തിയില് മൂന്നക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നിട്ടുള്ളതും നാലക്ഷ
രങ്ങള് ചേർന്നിട്ടുള്ളതുമായ രണ്ടിനം കൃതികള്ക്കും കൂടി മുജര്റദ്
ആയ കൃതികള് എന്നു പേര്. അങ്ങനെ അവയുടെ ഉല്പത്തിയില്
അവയില് ചേര്ന്നു വരുന്ന അക്ഷരങ്ങള് കൃതികളിലെ അസൽ
അക്ഷരങ്ങളാകുന്നു. അസൽ അക്ഷരങ്ങളടങ്ങിയ കൃതികളില് ഒരു
പ്രത്യേകതരത്തില് മറ്റുചില അക്ഷരങ്ങള് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കപ്പെടുമ്പോള്
കിട്ടുന്ന കൃതികള്ക്കു  مزيدആയ കൃതികള് എന്നു പേരാകുന്നു.
അറബിഭാഷയിലെ കൃതികള് ചില പ്രത്യേക രൂപങ്ങളില് അടങ്ങു
ന്നതുക�ൊണ്ട് അവയുടെ രൂപം എടുത്തു കാണിക്കുന്നതിനും നിര്ണ
َ എന്നീ മൂന്നക്ഷരങ്ങള് ചേര്ത്തു فَ َع َل
യിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി  َل،َ ع،ف
എന്നൊരു ത�ോത് ( ) ِمي َزانകല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ത�ോതനുസരിച്ച്
ഒരു കൃതിയുടെ രൂപം നിർണയിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ  َو ْز ُنഅല്ലെങ്കില്
തൂക്കം അറിയുക എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. കൃതികളുടെ രൂപങ്ങള് നിര്ണ
യിച്ചറിയുന്നതിന് അവയുടെ വസ്ന് കൂടി എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്
ആവശ്യമാകയാല് തുടര്ന്നു വരുന്ന വിവരണങ്ങളില് അപ്രകാരം
ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ث الْ ُم َج َّر ُد
ِ  الث َُّلഎന്നാല് മൂന്ന് അസൽ അക്ഷരങ്ങള് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള

കൃതികള്ക്കു പ�ൊതുവില് പറയുന്ന പേരാണ്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അസൽ
അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നുവരുന്ന കൃതികള്ക്ക് ആറു രൂപങ്ങളുണ്ട്. അവ
താഴെ കാണിക്കുന്നു.
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1

 يَ ْفتَ ُح- فَتَ َح

 يَ ْف َع ُل-  فَ َع َل4

س َم ُع
ْ َ ي- َس ِم َع

 يَ ْف َع ُل- فَ ِع َل

 يَ ْك ُر ُم- كَ ُر َم

 يَ ْف ُع ُل- فَ ُع َل

2 ِب
ْ َ ي- ب
ُ ض
َ ض
َ َ  يَ ْف ِع ُل-  فَ َع َل5
3

ِ  يَ ْح- ب
ِ  يَ ْف ِع ُل َح- فَ ِع َل
 يَ ْف ُع ُل-  فَ َع َل6 ب
ُ س
َ س

 يَ ْنظُ ُر- نَظَ َر

മേല്പറഞ്ഞ  فَ َع َلഎന്ന വസ്ന് അനുസരിച്ച് ഒരു കൃതിയുടെ ആദ്യ
َ എന്നും രണ്ടാമത്തേത്തിന്  َعഎന്നും മൂന്നാമത്തേതിന്
ക്ഷരത്തിന് ف
 َلഎന്നും പറയുന്നു. കൃതിയില് നാലു അസൽ അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരി
ക്കുമ്പോള് അതിന്റെ മീസാന്  فَ ْعل ََلഎന്നാകുന്നു. അപ്പോള് ആദ്യക്ഷ
َ എന്നും രണ്ടാമത്തേത്  َعഎന്നും മൂന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തെ َل
രം ف
എന്നും നാലാമത്തേതു രണ്ടാമത്തെ  َلഎന്നും വിളിക്കപ്പെടും.
നാലക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള കൃതികള്ക്കു ج َّرد
َ ال ُّربَا ِعي الْ ُم
എന്നു പറയുന്നു. അതായത്, അവയില് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങള്
നാലും അസൽ അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും.

 يُ َد ْحر ُِج- َد ْح َر َج
 يُ َولْو ُِل- َولْ َو َل

}

 يُ َف ْعلِ ُل- فَ ْعل ََل

മൂന്ന് അസൽ അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നിട്ടുള്ള കൃതികള�ോട് ഒന്നോ
രണ്ടോ മൂന്നോ അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ത്ത് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കൃതികള്ക്കു
ث الْ َمزِي ُد
ِ  الث َُّلഎന്നു പറയുന്നു. അങ്ങനെ അതില് ഒരക്ഷരം ചേര്ത്തിട്ട്
മൂന്നു രൂപങ്ങളും രണ്ടക്ഷരം ചേർത്തിട്ട് അഞ്ചു രൂപങ്ങളും മൂന്നക്ഷര
ങ്ങള് ചേര്ത്തിട്ടു നാലു രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.
ഒരക്ഷരം ചേര്ന്ന രൂപങ്ങള്

 يُ ْف ِع ُل- اَفْ َع َل
 يُ ْك ِر ُم- اَكْ َر َم

 يُفَا ِع ُل- فَا َع َل
 يُقَاتِ ُل- قَات ََل

 يُ َف ِّع ُل- فَ َّع َل
 يُ َق ِّد ُم- قَ َّد َم
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്രണ്ടക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്ന രൂപങ്ങള

3

تَ َف َّع َل  -يَتَ َف َّع ُل 5

1

2

اِفْتَ َع َل  -يَ ْفتَ ِع ُل

اِنْ َف َع َل  -يَ ْن َف ِع ُل 4

تَ َك َّر َم  -يَتَ َكاَِّر ُفْم َع َّل  -يَ ْف َعاِ ُّنْل َقطَ َع  -يَ ْنت َقف َِاَط َعُع َل  -يَتَفَااِ ِع ْج ُتَل َم َع  -يَ ْجتَ ِم ُع
تَ َبا َع َد  -يَتَ َبا َع ُد
اِ ْح َم َّر  -يَ ْح َم ُّر
3

്മൂന്നക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്ന രൂപങ്ങള

اِفْ َع َّو َل  -يَ ْف َع ِّو ُل
اِ ْجلَ َّو َد  -يَ ْجلَ ِّو ُد

2

اِفْ َع ْو َع َل  -يَ ْف َع ْو ِع ُل

1

ستَ ْف ِع ُل
اِ ْستَ ْف َع َل  -يَ ْ

ستَ ْغ ِف ُر
ب اِ ْستَ ْغ َف َر  -يَ ْ
ب  -يَ ْح َد ْو ِد ُ
اِ ْح َد ْو َد َ
4
ال  -يَ ْف َع ُّ
اِفْ َع َّ
ال
اِ ْح َم َّر  -يَ ْح َم ُّر

നാല് അസൽ അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ത്ത് കൃതിയ�ോട് ഒന്നോ രണ്ടോ
ال ُّربَا ِعي الْ َمزِي ُد ്അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ത്തുണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന കൃതികള്ക്ക
എന്നു പറയുന്നു. അതില് ഒരക്ഷരം ചേര്ത്തിട്ട് ഒരു രൂപവും രണ്ട
ക്ഷരങ്ങള് ചേര്ത്തിട്ട് രണ്ടു രൂപങ്ങളും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.
ഒരക്ഷരം ചേര്ന്ന രൂപം

تَ َف ْعل ََل  -يَتَ َف ْعل َُل

ت َ َد ْح َر َج  -يَتَ َد ْح َر ُج
രണ്ടക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്ന രൂപം
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 يَ ْف َع ْنلِ ُل- اِفْ َع ْنل ََل

 يَ ْف َعلِ ُّل- اِفْ َعل ََّل

 يَقْشَ ِع ُّر- اِقْشَ َع َّر

 يَ ْح َرنْ ِج ُم- اِ ْح َرنْ َج َم

ഇപ്രകാരം മൂന്നും നാലും അസൽ അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള
കൃതികള�ോട് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അക്ഷരങ്ങള് കൂടുതല് ചേര്ത്തിട്ട്
15 രൂപങ്ങളില് സംവൃദ്ധ കൃതികള് ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും കൃതികളുടെ
ആകെയുള്ള രൂപങ്ങള് 22 ആണെന്നും കാണാവുന്നതാണ്. ഇതുക�ൊ
ണ്ട് അറബിഭാഷയിലെ കൃതികള് ഈ 22 രൂപങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും
ഒരു രൂപത്തിലേ ഇരിക്കയുള്ളൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.
14.

ِصل
ْ  َه ْم َز ُة الْ َوഎന്നും ِ َه ْم َز ُة الْ َقطْعഎന്നും ഹംസ രണ്ടു പ്രകാര

ത്തിലുണ്ട്. അഞ്ചക്ഷരമുള്ളതും ആറക്ഷരമുള്ളതുമായ കൃതികളുടെ
ഭൂതകാലരൂപങ്ങളിലും അവയുടെ ആജ്ഞാരൂപങ്ങളിലും അവയെ
സംബന്ധിച്ച ക്രിയാനാമങ്ങളിലും മൂന്നക്ഷരങ്ങളുള്ള കൃതികളുടെ
ആജ്ഞാരൂപങ്ങളിലും ചേർന്നു വരുന്ന ഹംസ, ص ُل
ْ  َه ْم َز ُة الْ َوആകുന്നു.
ഇത് ആരംഭത്തിലല്ലാതെ ഇടയ്ക്കു വരുമ്പോൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുകയില്ല.
ഇടയ്ക്കു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉച്ചാരണം പ�ൊയ്പ�ോയിട്ട് അതിന്റെ
മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ അവസാനവും അതിനു പിമ്പിലുള്ള
അക്ഷരവും തമ്മിൽ ചേർത്ത് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു പദത്തിന്റെ
ആരംഭം നിസ്വരമായിരുന്നാൽ ആ പദം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നതിനു
സഹായമായിട്ടാണ് ആ ഹംസ് ആരംഭത്തിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത്.

اِ ْعلَ ْم

اِ ْستَ ْغ ِف ْر

اِنْطَلِ ْق

{

اِ ْستَ ْغ َف َر
اِ ْس ِت ْغفَا ُر

{

اِنْطَل ََق
اِن ِْط َل ُق

എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
ഇവ കൂടാതെ ആരംഭത്തില് ഹംസത്തുല് വസുല�ോടു കൂടിയിരി
ക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില പദങ്ങളുള്ളത് താഴെ കാണിക്കുന്നു.

َي ٌن ا َْل
ِ ْ َي اِث ْ َنت
ِ ْ اِبْ ٌن اِبْ َن ٌة اِبْ َن ٌم اِ ْم ِرئٌ اِ ْم َرأَ ٌة اِث ْ َن
ٌ ي اِ ْس ٌم اِ ْس
َْ ت ا
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ഇവയില് َي ُن
َ ْ  اഎന്നും  ا َْلഎന്നുമുള്ള പദങ്ങളില് അത് അകാ
രമായും ആജ്ഞാരൂപമായ ഒരു കൃതിയുടെ അവസാനത്തെ അക്ഷ
രത്തിനു മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഉകാരവും ആയിരുന്നാല് അതില്
അത് ഉകാരമായും ഇരിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാനങ്ങളില�ൊഴികെ ഹംസു
എവിടെ വന്നിരുന്നാലും അതിനു മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള അക്ഷരങ്ങള്
മുറിഞ്ഞു വ്യക്തമാകത്തക്കവിധം അത് ഉച്ചരിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.
ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന ഹംസിന് ِ َه ْم َز ُة الْ َقطْعഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു.
15.

കൃതികളുടെ അര്ത്ഥം വഹിക്കുന്നവയും എന്നാല് രൂപത്തില്
കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച അടയാളങ്ങള�ൊന്നും ഇല്ലാത്തവയുമായ ചില
പദങ്ങളുണ്ട്. ഇവയ്ക്കു الَفْ َعا ِل
ْ  أَ ْس َم ُءഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം
പദങ്ങള് അര്ത്ഥത്തില് ഭൂതം, ഭാവി, ആജ്ഞ എന്ന് കൃതിയുടെ
മൂന്നിനങ്ങളിലും പെട്ടു വരും.

َ( َهيْ َهاتഎത്ര അകലത്തിലായിപ്പോയി) ( شَ تَّا َنവിഭിന്നമായിപ്പോ
യി) ي
ْ ( َوഭേഷായിരിക്കുന്നു) ( أُ ْفഛീ! മ�ോശമായിപ്പോയിരിക്കുന്നു)
( ا َ َو َلകഷ്ടമായിപ്പോയിരിക്കുന്നു) ص ْه
َ (മിണ്ടരുത് ) ( آ ِمنيഅങ്ങനെ
തന്നെ ആയി വരട്ടെ).

َ ( اِلَ ْيഅകന്നു നില്ക്കൂ) َك
َ ( َعلَ ْيനിനക്കു കടമയാണ് ) ك َع ِّني
َ ُدون
ك
َ ( َمكَانഅവിടെത്തന്നെ നില്ക്കൂ).
( ال ِّد ْر َه ْمദിർഹം എടുത്തുക�ൊള്ളുക) َك

അർത്ഥ നിഷ്പത്തി
കൃതിയെ നസ്ബു ചെയ്യുന്ന നാല് അവ്യയപദങ്ങളില്  ا َ ْنക്രിയാ
നാമത്തിന്റെ അര്ത്ഥം വഹിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ്. അതും അത�ോടു
ചേര്ന്നു വരുന്ന കൃതിയും കൂടി ആ കൃതിയില്നിന്നും സിദ്ധിക്കുന്ന
നാമത്തിനു തുല്യമായ അര്ത്ഥം വഹിക്കുന്ന ഒരു വാചകമായിരിക്കും.
16.

ഉദാ:
നിങ്ങള് ന�ോമ്പുപിടിക്കുന്നതു
നിങ്ങള്ക്കു നല്ലതാകുന്നു.

َي لَ ُك ْم
ُ ا َ ْن ت
ٌ ْ َصو ُموا خ
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ഈ വാക്യത്തിലെ َصو ُموا
ُ  ا َ ْن تഎന്നതിനു പകരം ആ കൃതിയില്
ِ എന്ന ക്രിയാനാമം തൽസ്ഥാനത്തു വച്ചിട്ടു
നിന്നു സിദ്ധിക്കുന്ന صيَا ُم
ِ എന്നു വാചകം മാറ്റി പറയുമ്പോഴും അതിനു മേൽപ്പ
َي لَ ُك ْم
ٌ ْ صيَا ُم ُك ْم خ
റഞ്ഞ അർത്ഥംതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും.

അതിനാല്  ا َ ْنഎന്ന അവ്യയം ِي
ْ  َح ْر ٌف َمഎന്നു വിളിക്കപ്പെടു
ٌّ ص َدر
ന്നു. ഇങ്ങനെ ആ അവ്യയം അതിനെ തുടർന്നു വരുന്ന കൃതിയും കൂടി
ഒരു നാമത്തിനു തുല്യമായിരിക്കുന്നതിനാൽ കർത്താവ്, പ്രതിക
ര്ത്താ, ആഖ്യ, ആഖ്യാതം, പ്രതിഗ്രഹവാചിയായ കര്മ്മം അവ്യയം
ക�ൊണ്ടു ജർറു ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാമം എന്നിവയുടെയെല്ലാം സ്ഥാനത്തു
അതു വരുന്നതാണ്.

കാരണവാചിയായ ‘ഫാ’ഇനെ തുടര്ന്ന്  ا َ ْنല�ോപിക്കുന്നതിന്
അതിനു മുമ്പ് വന്നിരിക്കേണ്ട َب
ُ  طَلഅല്ലെങ്കില് അര്ത്ഥന എന്നതു
ക�ൊണ്ട് ആജ്ഞ, വിര�ോധാജ്ഞ, അഭിവ്യഞ്ജനം, ഉല്ബോധനം,
ആഗ്രഹം, പ്രതീക്ഷ, ച�ോദ്യം എന്നിത്രയും കാര്യങ്ങള് വിവക്ഷി
ക്കപ്പെടുന്നു. ഓര�ോന്നിനും ഉദാഹരണങ്ങള് യഥാക്രമം ചുവടെ ചേ
ര്ക്കുന്നു.
17.

നിങ്ങള് ഉയരുന്നതിനു നിങ്ങള്	
ഔദാര്യം കാണിക്കുവിന്

سو ُدوا
ُ َُجو ُدوا فَت

ഖേദിക്കുവാന് നിങ്ങള് ധൃതിപ്പെടരുത്

ال تَ ْع َج ْل فَتَ ْن َد َم

ا ََل ت َِح َّل ِب َنا ِديَ َنا فَتُ ْك َر َم
നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ സമ്മേളന
സ്ഥലത്തു വരികയില്ലയ�ോ? എന്നാല്
നിങ്ങൾ ആദരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നുവല്ലോ

َ ت ِلَ ِخ
നിന്റെ സഹ�ോദരനു നീ എഴുതാ- ض
َ َه َّل كَتَ ْب
َ ُ يك فَ َي ْح
ത്തതെന്ത്? എന്നാല് അയാള് വരുമായിരുന്നല്ലോ
നക്ഷത്രങ്ങള്	
ح
َ لَ ْي
ٍ ُوال فَأَنْظَ َم َها ُعقُو َد َم ْد
ِ ب تَ ْدن
َ ِت الْ َك َواك
എനിക്കു അടുത്തിരുന്നുവെങ്കില�ോ, പ്രശംസയാകുന്ന ഒരു
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മുത്തുമാലയായിട്ട് അവയെ ഞാന് ക�ോര്ക്കുമായിരുന്നു.
ഞാന് സക്കാത്തു ക�ൊടുക്കാന്	
നിന്റെ ആശ നിസാബായിരിക്കട്ടെ.
നിന്നോട് എനിക്കൊന്നു സംസാരിക്കുന്നതിനു നീ ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ലേ

َ لَ َع َّل أَ َمل
ََك
ِ صابًا فَأُز
َ َِك ن
َ ُص ِغي فَأُ َح ِّدث
َك
ْ َه ْل ت

الش ِط
ْ َّ  ِف ْع ُلന് വരുന്ന ‘ജവാബ് ’ അല്ലെങ്കില് ഉത്തരപക്ഷം ആറു
സ്ഥാനങ്ങളില്  فക�ൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കമെന്നുള്ള നിര്ബന്ധ
18.

നിയമമാണ്.

1. അതു د
ْ َ قഎന്ന അവ്യയപദത്തോട് ചേര്ന്നുവരുന്ന ഒരു ഭൂതകാ

ലകൃതി ആയിരുന്നാല്,
ഉദാ:

നീ വിശ്വസിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്
നീ നിഷ്കളങ്കഹൃദയനായി

ت
َ َص
َ اِ ْن آ َم ْن
ْ ت فَ َق ْد َخل

അതില് നിഷേധകത്തെ കുറിക്കുന്ന  َماഎന്നും  لَ ْنഎന്നുമുള്ള
അവ്യയ ശബ്ദങ്ങള് ചേര്ന്നിരുന്നാല്,
2.

ഉദാ:

എന്റെ അടുക്കല് ഒരു
ن ضَ ْي ٌف ف ََم اَطْ ُر ُد ُه ا َ ْو فَلَ ْن ا َ ُر َّد ُه
ِ اِ ْن َجا َء
അതിഥി വന്നാല് ഞാന് അയാളെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നതല്ല.
(അല്ലെങ്കില്) ഞാന് അയാളെ മടക്കി അയക്കുകയില്ല.
3.

അത് അര്ത്ഥനയെ കുറിക്കുന്ന ഒരു കൃതി ആയിരുന്നാല്,

ഉദാ:

َ اِ ْن َس َق
َ ط َع ُد ُّو
നിന്റെ ശത്രു വീണുകഴിഞ്ഞാല് ت ِب ِه
ْ ك ف ََل تَشْ َم
പിന്നെ അയാളുടെ ആപത്തില് സന്തോഷം അരുത്.
4.

അതു  جا ِم ُدആയ ഒരു കൃതി ആയിരുന്നാല്.
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ً ن أَق ََّل َم
പണം കുറഞ്ഞവനായി ب ا َ ْن يُ ْغ ِن َي
ِ اِ ْن تَ َر
ِّ س َر
َ ال فَ َع
ട്ടാണ് എന്നെ നീ കാണുന്നതെങ്കില്, എന്റെ നാഥന് എന്നെ
ധനികനാക്കിയെന്നും വരും.

അതു  سഎന്നും  سوفഎന്നുമുള്ള അവ്യയങ്ങള�ോട് ചേര്ന്നി
രുന്നാല്,
5.

َ َس ْو َف أَزُو َر
َ َسأَزُو َر
നീ എന്നെ സന്ദര്ശിക്കു
ك
َ ك أَ ْو ف
َ اِ ْن ُز ْرتَ ِني ف
വാന് വന്നാല് ഞാനും നിന്നെ സന്ദര്ശിക്കാന് വരും.
6.

അതു ഒരു നാമവാക്യമായിരുന്നാല്

നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തു
ستَ ِع ٌّد لِقَضَ ائِ ِه
ِّ َم ْه َم ا َ َردْتَ فَ ِإ
ْ ن ُم
തന്നെയായാലും അതു നടത്തുന്നതിനു ഞാന് സന്നദ്ധനാണ്
19.

ص ُف
ُ ْ ( غഅവികാര്യം) എന്നും
ِّ َ َ( ُمتവികാര്യം) എന്നും ص ٌف
ِّ َ ََي ُمت

പ�ൊതുവില് നാമം രണ്ടിനമാണ്. ലിംഗം, വചനം, അല്പാര്ത്ഥം,
സംബന്ധം എന്നിവയെ കുറിക്കന്നതിനു് രൂപത്തില് മാറ്റം വരുന്ന
നാമത്തിന് വികാര്യം എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ലിംഗവചനങ്ങളെയും
മറ്റും കുറിക്കുന്നതിന് രൂപത്തില് പ്രത്യേക മാറ്റമ�ൊന്നും കൂടാതെ
ഒരേ രൂപത്തില്ത്തന്നെ നില്ക്കുന്ന നാമത്തിന് അവികാര്യം എന്നും
പറയുന്നു.  َم ْنഎന്ന ച�ോദ്യനാമം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. പും സ്ത്രീ
എന്നിവയെ കുറിക്കുമ്പോഴും ഏകവചനം, ദ്വിവചനം, ബഹുവചനം
എന്നിവകളെ കുറിക്കുമ്പോഴും ഈ നാമം രൂപത്തില് ഒരേ അവസ്ഥ
യില്ത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നു.

വികാര്യമായ നാമം ( جا ِم ُدരൂഢം) എന്നും ( ُمشْ تَ ُقവ്യുല്പന്നം)
എന്നും രണ്ടു വിഭാഗമാണ്. മറ്റൊരു ശബ്ദത്തിന്റെ ആശ്രയം കൂടാതെ
തനിയെ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ള നാമത്തിനാണ് രൂഢം എന്നു പറയുന്നത്.
 َر ُج ٌلഎന്നും  ِد ْر َه ٌمഎന്നുമുള്ള പദങ്ങള് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.
മറ്റൊരു പദത്തില് നിന്നും പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതുപ�ോലെ അതിനെ
ആശ്രയിച്ചുണ്ടാകുന്ന നാമത്തിനു വ്യുല്പന്നം എന്നു പറയുന്നു. വ്യുല്പന്ന
നാമങ്ങളെല്ലാം കൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് ഉത്ഭവിക്കുന്നവയാകുന്നു.
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ِ( اِ ْس ُم الْفَا ِعلകൃദ്വാചി) ( اِ ْس ُم الْ َم ْف ُعولകര്മവാചി) الص َف ُة الْ ُمشَ بَّ َه ِة
ِّ (വി
ِ
ِ
ِ ( ا ْس ُم التَّفതാരതമ്യകം) ( ا ْس ُم الْ َمكَانസ്ഥലവാചി)
ശേഷണസമം) ْضيل
ِ
( ا ْس ُم ال َّز َمانകാലവാചി) ( اِ ْس ُم ْاللَةഉപകരണവാചി) ا َ ْم ِثلَ ُة الْ ُمبَالَ َغ ِة
(സംവൃദ്ധാര്ത്ഥകം) എന്നു വ്യുല്പന്നനാമങ്ങള് എട്ടു വിഭാഗങ്ങളാകുന്നു.
ഇവയില് ആദ്യത്തെ നാലു വിഭാഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഒന്നാം പുസ്തകത്തില്
പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ِ اِ ْس ُم الْ َمكَانഅല്ലെങ്കില് സ്ഥലവാചിയായ നാമം ഒരു പ്രവൃത്തി
യെ സംബന്ധിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിക്കന്നു. ِس ُم ال َّز َمان
ْ ِ اഅല്ലെങ്കില്
20.

കാലവാചിയായ നാമം അതു സംബന്ധിച്ച കാലത്തെ കുറിക്കുന്നു.
കൃതിയില് നിന്നും ഈ രണ്ടുതരം നാമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് ഒരേ
പ്രകാരത്തിലാകുന്നു. എന്നാല് ഇവയ്ക്കു പല രൂപങ്ങളുമുണ്ട്.
മൂന്നക്ഷരമുള്ള ദൃഢാന്തകൃതിയുടെ ഭാവികാല രൂപത്തില്  َع-ന്
(രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിന് ) ഉകാരമ�ോ അകാരമ�ോ ആയിരുന്നാല്
അതില് നിന്നും ഈ നാമങ്ങള്  َم ْف َع ُلഎന്ന രൂപത്തില് ഉണ്ടാക്ക
പ്പെടുന്നു.
1.

ഉദാ: ب
ْ َ ي- ِب
َ . َم ْنظَ ُر-  يَ ْنظُ ُر- نَظَ َر
ُ ش
ُ ش
َ ش
َ ْ  َم- ِب

ഒരു ദൃഢാന്തകൃതിയുടെ ഭാവികാല രൂപത്തില്  َع-ന് ഇകാര
َ (ആദ്യക്ഷരം)
മായിരിക്കുകയ�ോ അതിന്റെ ഭൂതകാല രൂപത്തില് ف
ശിഥിലാക്ഷരമായിരിക്കുകയ�ോ ചെയ്താല് അവ  َم ْف ِع ُلഎന്ന രൂപ
ത്തില് ഇരിക്കും.
2.

ഉദാ:  َم ْو ِر ُد-  يَ ِر ُد-  َو َر َد.س
ُ ِ َم ْجل- س
ُ ِ يَ ْجل- َس
َ َجل
3.

മൂന്നക്ഷരമുള്ള കൃതി ശിഥിലാന്തമാണെങ്കില് അതില്നിന്നും
ഈ നാമങ്ങള്  َم ْف َع ُلഎന്ന രൂപത്തില് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നു.

ഉദാ: س َعى
ْ  َم- س َعى
ْ َ ي-  َس َعا. َم ْر َمى-  يَ ْر ِمي-  َر َمى. َم ْغ َزى-  يَ ْغ ُزوا- َغ َزا
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4.

മൂന്നില് കൂടുതല് അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നുള്ള ഒരു കൃതിയില്
നിന്നും ഈ നാമങ്ങള് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതു س ُم الْ َم ْف ُعول
ْ ِا-ന്റെ രൂപ
ത്തിലാകുന്നു.
ഉദാ: ستَ َق ُّر
ْ  ُم-  اِ ْستَ َق َّر. ُم ْجتَ َم ُع-  اِ ْجتَ َم َع.ص ُف
َ َ  ُم ْن- ْص َف
َ َ اِن

21.

 اِ ْس ُم ْاللَ ِةഅല്ലെങ്കില് ഉപകരണനാമം ഒരു പ്രവൃത്തിയെ സംബ

ന്ധിക്കുന്ന ഉപകരണത്തെ കുറിക്കുന്നു.

മൂന്നക്ഷരമുള്ള സകര്മ്മക കൃതിയില്നിന്നാണു ഈ നാമം ഉണ്ടാ
ക്കപ്പടുന്നത്. ഇതിനു മൂന്നു രൂപങ്ങളുണ്ട്.
1.
2.
3.

ِم ْف َع ٌل

ِم ْف َعلَ ٌة

ٌ ِم ْف َع
ال

ഉദാ: ب ٌد
َ ْ ِم

ഉദാ: س ٌة
َ ِم ْك َن

ഉദാ: اح
ٌ َِم ْفت

ഈ രൂപങ്ങള്ക്കു പുറമേ ഉപകരണനാമത്തിനു മറ്റുപല രൂപ
ങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല് അവയ�ൊന്നും  ُمشْ تَ ُقഅല്ല. അതുക�ൊണ്ട് അവ
കേവലം പരിചയം ക�ൊണ്ട് അറിഞ്ഞുക�ൊള്ളേണ്ടതാണ്.

ِ قَ ُدو ُم
ഉദാ: س
ُ س ِّك
ُ ْني فَأ

 ا َ ْم ِثلَ ُة الْ ُم َبالَ َغ ُةഅല്ലെങ്കില് സംവൃദ്ധാർത്ഥകങ്ങള് കൃദ്വാചിയുടെ
(س ُم الْفَا ِع ُل
ْ ِ )اഅര്ത്ഥത്തിലുള്ള നാമങ്ങളാണ്. ഇവ കൃദ്വാചി കുറിക്കുന്ന
22.

ഗുണത്തിന്റെയ�ോ സ്വഭാവത്തിന്റെയ�ോ ആധിക്യത്തെ കുറിക്കുന്നതി
നുവേണ്ടിയുള്ള നാമരൂപങ്ങളാകുന്നു. സാധാരണ ഉപയ�ോഗത്തിലി
രിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ചില രൂപങ്ങള് ഇവയാണ്.

ٌ  فَ َّع- َجبَّا ٌر
ال
ِ
3. يل
ٌ  ِف ِّع- يق
ٌ ص ِّد
1.

5.

يل
ٌ  ِم ْف ِع- ني
ٌ س ِك
ْ ِم

2.
4.

 فَ َّعالَة- َع َّل َمة

ٌ  ِم ْف َع- ال
ٌ َِمفْض
ال

23. വ്യുല്പന്ന നാമങ്ങള്ക്കെല്ലാം ആസ്പദമായിട്ടുള്ളത് د ُر
َ ص
ْ  َمആകുന്നു.
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ص َد ُر
ْ  َمഎന്നതിന് ധാതു അല്ലെങ്കില് ക്രിയാനാമം എന്നു പറയാം.
കാലത്തിന്റെ ബന്ധം കൂടാതെ ഒരു അവസ്ഥയെയ�ോ സംഭവത്തെയ�ോ
കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ص َد ُر
ْ  َم. ( ا َ ْخ ٌذഎടുക്കല്) ( تَ ْعلِي ٌمപഠിപ്പിക്കല്)
എന്നീ ശബ്ദങ്ങള് ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

ക്രിയാനാമം രണ്ടു വിഭാഗമാകുന്നു. 1) ( ِمي ِم ُّيമീം ചേര്ന്നിട്ടുള്ളത്.)
മൂന്നക്ഷരമുള്ള കൃതികളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരം ക്രിയാനാമം
 َم ْف َع ُلഎന്ന രൂപത്തില് ഇരിക്കും. ب
ُ ش
َ ْ  َم، َمأْك َُلഇവ ഉദാഹരണം.
എന്നാല് മൂന്നക്ഷരമുള്ള ഒരു കൃതി  َواوക�ൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിരുന്നാല്
അതില്നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഈ ക്രിയാനാമം  َم ْف ِع ُلഎന്ന രൂപത്തില്
ഇരിക്കുന്നു.  َو َع َدഎന്നും  َو َر َدഎന്നുമുള്ള കൃതികളില് നിന്നും കിട്ടുന്ന
 َم ْو ِع ُدഎന്നും  َم ْو ِر ُدഎന്നുമുള്ള രൂപങ്ങള് ഇതിന് ഉദാഹരണം.
മൂന്നില് കൂടുതല് അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നുള്ള ഒരു കൃതിയില്നിന്നും
ഇത്തരം നാമം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ഭാവികാലത്തെ കുറി
ക്കുന്ന കര്മ്മണീരൂപത്തില് ഭാവികാലവാചിയായ അക്ഷരത്തിനു
പകരം ഉകാരത്തോടുകൂടിയ ഒരു മീം ചേര്ത്തിട്ടാകുന്നു. َب
ْ ِ ا،اِنْ َح َد َر
َ َ صط
എന്നീ കൃതികളില് നിന്നും കിട്ടുന്ന ഈ നാമം ഇങ്ങനെ ،ح َذ ٌر
َ ُم ْن
َب
ط
ص
م
എന്ന
രൂപത്തില്
ഇരിക്കുന്നു.
ٌَ ْ ُ
2.

 ِمي ِم ُّيഅല്ലാത്ത ക്രിയാനാമമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. മൂ

ന്നക്ഷരമുള്ള കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ നാമത്തിന് ഒരു നിയത
രൂപമില്ല. അത് ചിലപ്പോള്  فَ ْع ٌلഎന്ന രൂപത്തില് ഇരിക്കും. ഉദാ:
َص
ٌ ْ ن. ചിലപ്പോള് അതു  ِف ْع ٌلഎന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉദാ:  ِعلْ ٌم.
ٌ  ِف َعഎന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉദാ:  ِب َنا ٌء. ഇങ്ങനെ
മറ്റു ചിലപ്പോള് ال
ഇതിന് ഇനിയും പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ഈ രൂപങ്ങള�ൊക്കെ പരിചയിച്ച്
അറിഞ്ഞുക�ൊള്ളേണ്ടവയാണ്.

മൂന്നില് കൂടുതല് അക്ഷരങ്ങള് ചേര്ന്നുള്ള കൃതിയെ സംബന്ധിച്ച
ക്രിയാനാമങ്ങള് നിയത രൂപങ്ങളുള്ളവയാണ്. അവയുടെ രൂപം
താഴെ കാണിക്കുന്നു:
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 تَق ِْد َم ٌة-  تَق ِْدي ٌم- قَ َّد َم
 ُم َنا َز َع ٌة-  نِ َزا ٌع- نَا َز َع
 اِكْ َرا ٌم- اَكْ َر َم
سا ٌر
َ  اِنْ ِك- َس
َ َ اِنْك

 ت َ ْف ِعلَ ٌة- يل
ٌ  تَ ْف ِع- فَ َّع َل

ٌ  ِف َع- فَا َع َل
 ُمفَا َعلَ ٌة- ال
ٌ  اِفْ َع- اَفْ َع َل
ال

ٌ  اِنْ ِف َع- اِنْ َف َع َل
ال

 اِ ْج ِت َم ٌع- اِ ْجتَ َم َع

ٌ  اِفْ ِت َع- اِفْتَ َع َل
ال

 تَ َبا ُع ٌد- تَ َبا َع َد
 اِ ْح ِم َرا ٌر- اِ ْح َم َّر

 تَفَا ُع ٌل- تَفَا َع َل

 تَأَ ُّخ ٌر- تَأَ َّخ َر

ت َحا ٌم
ْ ِ  اِ ْس- اِ ْستَ ْح َر َم
اب
ٌ  اِ ْح ِدي َد- ب
َ اِ ْح َد ْو َد

 تَ َف ُّع ٌل- تَ َف َّع َل

 اِفْ ِع َل ٌل- اِفْ َع َّل

ٌ  اِ ْس ِت ْف َع- اِ ْستَ ْف َع َل
ال
ٌ  اِفْ ِعي َع- اِفْ َع ْو َع َل
ال

24.

അല്പാര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു നാമത്തില് രണ്ടാ
മത്തെ അക്ഷരത്തിനു ശേഷം നിസ്വരമായ ഒരു യാഅ് ചേര്ത്തിട്ട്
അതിനു രൂപഭേദം ചെയ്യപ്പെടും. ഇങ്ങനെ جل
ٌ  َرഎന്ന നാമം ُر َج ْي ٌل
എന്ന രൂപത്തില് മാറുന്നു.  ُر َج ْي ٌلഎന്നതിന് ചെറിയ മനുഷ്യന് എന്നർ
ത്ഥമാകുന്നു. ഒരു നാമം ഇപ്രകാരം രൂപഭേദം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്
അതിലെ ആദ്യാക്ഷരത്തിന് ഉകാരവും രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിന്
അകാരവും ആയിരിക്കും. പിന്നെ അല്പാർത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നതിനു
ചേര്ക്കപ്പെടുന്ന ‘യാഇ’നെ തുടര്ന്നുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഇകാരമായി
രിക്കണമെന്നുള്ള സാമാന്യ നിയമമാണ്. ഉദാ:  بُلَ ْيب ُِل- بُلْ ُب ُل

എന്നാല് ‘യാഇ’നെ തുടര്ന്നുള്ള അക്ഷരം പദത്തിലെ അവസാന
അക്ഷരമായിരുന്നാല് അവിടെ ഈ നിയമം ബാധകമല്ല. ഉദാ: َع ْب ٌد
 ُع َب ْي ٌد-. അപ്രകാരം തന്നെ ‘യാഅ് ’ സ്ത്രീലിംഗത്തെ കുറിക്കുന്ന അട
യാളത്തോട�ോ, ബഹുവചനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന അലിഫിന�ോട�ോ
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സംജ്ഞാനാമത്തിലും വിശേഷണത്തിലും സംവൃദ്ധമായി വരുന്ന
അലിഫിന�ോടും നൂനിന�ോടുമ�ോ ചേര്ന്നു വരുമ്പോഴും അതിനെ
തുടര്ന്നുള്ള അക്ഷരം അത് ചേരുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയില്ത്ത
ന്നെ ഇരിക്കും.

. ُسلَ ْي َمى- ُس َل َمى

 ُسويْ َداء- َس ْو َداء

.ُ ُسلَيْ َمن- َسل َْم ُن

َيا ُن
َ ْ  ُسك- َس َك َرا ُن

.ُية
َ ْ  ُم َه- ُم ْه َر ُة

. ا ُويْقَات- ُا َ ْوقَات

25.

ഒരു നാമം എന്തെങ്കിലും ഒന്നിന�ോടു സംബന്ധിച്ചതാണെന്നു
കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അതിനു ശേഷം ഇരട്ടിപ്പോടു കൂടിയ ഒരു
യാഅ് ചേര്ക്കപ്പെടും. ഇതിന് س َب ُة
ْ ( ال ِّنസംബന്ധിപ്പിക്കല്) എന്നു
പറയുന്നു. ഉദാ:
ഇന്ഡ്യയെ സംബന്ധിച്ച	
(ഇന്ത്യക്കാരനായ) ആള്

ي
ٌّ َر ُج ٌل ِه ْن ِد

ഇങ്ങനെ ഒരു നാമത്തോട് യാഅ് ചേര്ക്കുന്നത് അതില് സ്ത്രീലിം
ഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ‘താഓ’ ദ്വിവചനത്തെയ�ോ ബഹുവചനത്തെയ�ോ
സംബന്ധിക്കുന്ന അടയാളമ�ോ ഉണ്ടായിരുന്നാല് അതിനെ ല�ോ
പിപ്പിച്ചിട്ടു വേണ്ടതാണ്. അത�ോടുകൂടി യാഇനു മുമ്പുള്ള അക്ഷരം
ഇകാരത്തില് ആക്കപ്പെടണമെന്നുള്ളത് അതു സംബന്ധിച്ച സാമാന്യ
നിയമമാണ്.

 َعالَ ِم ُّي- ني
َ َعالَ ِم

.ِي
ُّ  َدار- َِدا َريْن

.ِي
ٌّ  قَا ِهر- قا ِه َر ُة

എന്നാല് ഒരു നാമം സ്ത്രീലിംഗത്തെ കുറിക്കുന്ന ഹംസായില്
അവസാനിച്ചിരുന്നാല് യാഅ് ചേര്ക്കപ്പെടുമ്പോള് അതു വാവ് ആയി
മാറ്റപ്പെടണം. ഉദാ: ِي
ُّ  بَ ْيضَ او- بَ ْيضَ ا ُء. അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഹംസ ഒരു
ശിഥിലാക്ഷരത്തിനു പകരം വന്നിട്ടുള്ളതാണെങ്കില് രണ്ടുതരത്തിലും
ആകാം.

ئ
ُّ  َس َمو- َس َم ُء
ُّ ِ  َس َم- ِي
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ഒരു നാമം അലിഫില�ോ നാലാമത്തെ അക്ഷരമായ യാഇല�ോ
അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നാല് അവ രണ്ടും വാവ് ആയി മാറ്റപ്പെടേണ്ട
താണ്.

ِ ِي ق
ِي
ُّ  قَاضَ و- َاض
ُّ  َم ْع َنو- ِي َم ْع َنى
ُّ  شَ َجو- ِي َس َجى
ُّ  فَتَو- فَتَى
26.

ഒരു നാമം കര്ത്താവായിട്ടോ പ്രതികര്ത്താ ആയിട്ടോ വരു
മ്പോള് അതു കൃതിക്കു പിമ്പ് ഇരിക്കണം. കൃതി പിന്തിച്ചിരുന്നാല്
നാമം ആഖ്യയായും കൃതിയും അതിലെ സര്വനാമവും കൂടി ഒരു
വാക്യമായി ആഖ്യാതത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തും ഇരിക്കുന്നതാകുന്നു. ആ
അവസ്ഥയില് നാമത്തിനും കൃതിക്കും തമ്മില് ലിംഗവചനങ്ങളില്
പ�ൊരുത്തമുണ്ടായിരിക്കണം. കര്ത്താവ് സ്ത്രീലിംഗമായിരുന്നാല്
അതിനുമുമ്പിലിരിക്കുന്ന കൃതിയും സ്ത്രീലിംഗമായിരിക്കണമെന്നുള്ള
സാമാന്യനിയമമാണ്. എന്നാല് മൂന്നു സ്ഥാനങ്ങളില് അപ്രകാരം
വേണമെന്നു നിര്ബന്ധമില്ല.
1. കൃതിയുടെയും കര്ത്താവിന്റെയും ഇടയില് മറ്റൊരു പദം വന്നിട്ട്

അവ വേര്പെട്ടിരുന്നാല്.

ഉദാ: سافَ َر الْ َي ْو َم َم ِريَ ُم
َ َسافَ َرتْ أَ ْو
2.

കര്ത്താവ്  مجازيആയ സ്ത്രീലിംഗമായിരുന്നാല്

3.

കര്ത്താവ് ശിഥില ബഹുവചനമായിരുന്നാല്

ഉദാ: ج َر ُة
َ َّأَثْ َ َرتْ أَ ْو أَثْ َ َر الش

ഉദാ: ِي
ُّ جا َءتْ أَ ْو َجا َء الْ ِعل َْم ُن أَ ِو الْ َج َوار
27.

ആഖ്യയും ആഖ്യാതവുമായി വരുന്ന നാമങ്ങള് തമ്മില് ലിംഗവ
ചനങ്ങളില് പ�ൊരുത്തമുണ്ടായിരിക്കണം. ആഖ്യ ആഖ്യാതത്തിനും
മുമ്പിലിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സാമാന്യനിയമം. എന്നാല് അതു
ചിലപ്പോള് പിന്തിയും വരാം. എങ്കിലും നാലു സ്ഥാനങ്ങളില് അതു
മുമ്പിൽ ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് നിര്ബന്ധമാകുന്നു. (i) അതു വാക്യ
ത്തില് മുമ്പ് ഇരിക്കേണ്ട പദങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് പെട്ടതായിരുന്നാല്
പാക്ഷികനാമങ്ങള് പ�ോലെയും ച�ോദ്യനാമങ്ങള് പ�ോലെയും ഉള്ള
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ചില പദങ്ങള് വാക്യത്തില് മുമ്പ് ഇരിക്കേണ്ടവയാകുന്നു.
ഉദാ: ف ال َّدارِ؟
ِ َم ْن

.ْس
َ َم ْن يَك
ْ َ ْس ْل يَخ

(ii) ആഖ്യാതത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന സന്ദര്ഭത്തില്. ഉദാ:
ധീരനാണു കുതിരസവാരിക്കാരന്	

ِس شُ َجا ٌع
ُ اِنَّ َا الْفَار

 اِنَّ َاഎന്ന അവ്യയം ക�ൊണ്ട് അതിനെ തുടര്ന്നു വരുന്ന രണ്ടാമ

ത്തെ പദം ഊന്നിപ്പറയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

(iii) ആഖ്യ കര്ത്താവെന്നു സംശയിക്കപ്പെടാവുന്ന സന്ദര്ഭത്തില്

خلف
ُ َالشُّ َجا ُع ال ي

ഇവിടെ جا ُع
َ ُّ الشഎന്ന പദം കൃതിക്കു പിമ്പു വന്നാല് അത് ആഖ്യ
യായിട്ടല്ല, കര്ത്താവായിട്ടാണ് തീരുന്നത്.
(iv) ആഖ്യ ഏത്, ആഖ്യാതം ഏത് എന്നും സംശയം ത�ോന്നാവുന്ന
സന്ദര്ഭത്തില്. ഉദാ:
നിന്റെ സ്നേഹിതന് എന്റെ ശത്രുവാണ്

ِ
َ ص ِديق
ُك َع ُد ِّوي

ഇവിടെ ‘എന്റെ ശത്രു’ എന്നത് ആഖ്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നാല്
വാക്യംക�ൊണ്ടു ഉദ്ദിഷ്ടമായ ആശയം കിട്ടുകയില്ല.
അപ്രകാരം തന്നെ ആഖ്യാതം നാലു സ്ഥാനങ്ങളില് മുമ്പേ ഇരി
ക്കണമെന്നുള്ളതു നിര്ബന്ധമാണ്.
(i) അതു വാക്യത്തില് മുമ്പിരിക്കേണ്ട പദങ്ങളില് പെട്ടതായിരു
ന്നാല്. ഉദാ: َمتَى ال َوفَا ُء
أَيْ َن الْ َم ْنز ُِل
(ii) ആഖ്യയെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന സന്ദര്ഭത്തില്.
കുതിര സവാരിക്കാരനാണു ധീരന്	

ِس
ُ اِنَّ َا شُ َجا ٌع الفار

(iii) ആഖ്യാതത്തെ വിശേഷണമായി സംശയിക്കാവുന്ന സന്ദർഭ
ِ ِع
ത്തില്. (എന്റെ പക്കല് ഒരു വസ്ത്രമുണ്ട്.) ب
ٌ ندي ث َ ْو
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ഇവിടെ  ِع ْن ِديഎന്ന ആഖ്യാതം പിന്തിച്ചിരുന്നാല് ‘എനിക്കുള്ള
വസ്ത്രം’ എന്നും വാക്യത്തിന് അര്ത്ഥം പറയാവുന്നതാണ് . ج ٌة
ِ
َ ل َحا
(എനിക്ക് ഒരാവശ്യമുണ്ട് ). ഇതും മുന്പറഞ്ഞ വാക്യം പ�ോലെ തന്നെ.
ل
ِ  َحا َج ٌةഎന്നായാല് എനിക്കുള്ള ആവശ്യം എന്നും അര്ഥം വരും.
(iv) ആഖ്യയിലുള്ള ഒരു സര്വനാമം അതില് ചെന്നു ബന്ധിക്കേ
ണ്ട സന്ദര്ഭത്തില്. ഉദാ:
വീട്ടില് അതിന്റെ ഉടമസ്തനുണ്ട്.

ِ ص
احبُ َها
ِ
َ ف ال َّدا ِر

ِ ص
ف ال َّدا ِر
ِ اح ُب َها
َ (അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന് വീട്ടിലുണ്ട് ) എന്ന് പറ

ഞ്ഞാല് അതിന്റെ എന്നതുക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതു വീടിന്റേ
താണെന്നു വരണമെന്നില്ല.

 كَا َنഎന്ന കൃതിക്ക് അതിന്റെ സ്വസാക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ചില
വിശേഷതകളുണ്ട്. ആശ്ചര്യത്തെ കുറിക്കുന്നതിനുള്ള  َماഎന്ന പദ
28.

ത്തിനു ശേഷം അത് സംവൃദ്ധമായി വന്നിരിക്കും.
ഉദാ:

َماكَا َن أَ ْج َملَ ُه

അതു എത്ര ഭംഗിയുള്ളതാണ്

ഈ വാക്യത്തില്  كَا َنഇല്ലാതിരുന്നാലും അതിന് ഇതേ അര്ഥം
തന്നെയാണുള്ളത്.

 اِ ْنഎന്നും  لَ ْوഎന്നുമുള്ള പാക്ഷികപദങ്ങള്ക്കു ശേഷം അത്

അതിന്റെ നാമത്തോടുകൂടി ല�ോപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.
നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും	
പ്രതിഫലം നിനക്കു നല്കപ്പെടും.

شا
ً ْ َستُ َجازَى اِ ْن خ
ًّ َ َيا َواِ ْن

ഈ വാക്യത്തില് َيا
ً ْ  اِ ْن خഎന്ന് പറഞ്ഞുനിര്ത്തിയിരിക്കുന്ന
َ  اِ ْن كَا َن َج َزا ُؤഎന്നാണ്. شا
നിന്റെ പൂര്ണരൂപം َيا
ًْ كخ
ًّ َ  اِ ْنഎന്നു പറ
യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഇപ്രകാരം തന്നെ.
ദ്രോഹി രാജാവായിരുന്നാലും	
നാശത്തില് പതിക്കുന്നവനാണ്.

ٌ ِالظَّالِ ُم َهال
ك َولَ ْو َملِكًا
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ഈ വാക്യത്തില്  َولَ ْو َملِكًاഎന്നതിന്റെ പൂര്ണരൂപം َولَ ْو كَا َن الظَّالِ ُم
 َملِكًاഎന്നാണ് .
29.

 كَا َنപ�ോലെ ആഖ്യയ�ോടും ആഖ്യാതത്തോടും ചേര്ന്നിട്ട് ആദ്യ

ത്തേതിന് റഫ്ഉം രണ്ടാമത്തേതിനു നസ്ബും ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില
കൃതികളുണ്ട്. كَا َدയും അതിന്റെ സ്വസാക്കളുമാകുന്നു ഈ കൃതികള്.
കുതിരസവാരിക്കാരന് വീഴാറായി
മഴ പെയ്യാറായിരിക്കുന്നു

ُ س ُق
ط
ْ َِس ي
ُ كَا َد الْفَار

يَكَا ُد الْ َمطَ ُر يَ ْنز ُِل

എന്നീ വാക്യങ്ങള്കൊണ്ട് കാണാവുന്നതുപ�ോലെ ഒരു സംഭവം
നടക്കുവാന് പ�ോകുന്നുവെന്നും നടക്കുവാന് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും
ഉള്ള അര്ത്ഥത്തെ കുറിക്കുന്നവയാണ് ഈ കൃതികള്.

َ َب أَ ْوش
ش َع طَ ِف َق أَ َخ َذ َج َع َل
َ ك َع
َ كَ ُر
َ َ س َح َرى
ഇത്യാദി പതിനഞ്ചു കൃതികള്  كَا َدപ�ോലെ ഉള്ളവയും അതിന്റെ സ്വ
ُ اَفْ َع
സാക്കള് എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവയും ആകുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ال الْ ُمقَا َربَ ُة
എന്നു പേര് പറയപെടുന്നു. ഈ കൃതികളുടെ ആഖ്യാതം ഭാവിയെ
കുറിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയായിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതാണു ഇവയും,
കാനയും അതിന്റെ സ്വസാക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവയില്
ചിലതിന്റെ ആഖ്യാതത്തോട്  ا َ ْنഎന്ന അവ്യയപദം ചേര്ന്നും ചി
ലതിന്റെ ആഖ്യാതത്തോട്അതു ചേരാതെയും ഇരിക്കും. ഈ കൃതി
എപ്പോഴും അതിന്റെ നാമത്തിനും നാമം എപ്പോഴും അതിന്റെ ആഖ്യാ
തത്തിനും മുമ്പ് ഇരിക്കണമെന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനനിയമമാകുന്നു.
30.

 ا َ َّنഎന്ന അവ്യയപദവും അതിന്റെ നാമവും ആഖ്യാതവും ചേ

ര്ന്നുള്ള വാക്യവും കൂടി അര്ത്ഥത്തില് ആ വാക്യത്തില് നിന്നും
സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നാമത്തിനു തുല്യമായിരിക്കും.
നീ അനുസരിക്കുന്നവനാണെന്നുള്ളത്
എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു

َ ن أَن
َّك ُم ِطي ٌع
ِ س
ُّ ُ َي

َ أَن
എന്ന വാക്യം ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം. ഈ വാക്യത്തിലെ َّك
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 ُم ِطي ٌعഎന്ന് ا َ َّنയും അതിന്റെ നാമവും അഖ്യാതവും ചേർന്നുള്ള വാ
ക്യാംശത്തിൽ ആഖ്യാതമായി നില്ക്കുന്ന  ُم ِطي ٌعഎന്ന പദത്തില്
നിന്നും സിദ്ധിക്കുന്ന ധാതു അല്ലെങ്കില് ക്രിയാനാമം ക�ൊണ്ട്, ن
ِ س
ُّ ُ َي
ِ
َ ُ( اطَا َعتനിന്റെ അനുസരണ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു) എന്നു
ك

പറയുമ്പോഴും അതിന് ആ വാക്യത്തിന്റെ അര്ത്ഥമാണുള്ളത് .
ഇങ്ങനെ ഈ വാക്യത്തില്  اِطَا َع ُةഎന്ന നാമം കര്ത്താവായിരിക്കു
ന്നതുപ�ോലെ മുന് വാക്യത്തില് ا َ َّنയും അതിന്റെ നാമവും ആഖ്യാതവും
കൂടി കര്ത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്തു നില്ക്കുന്നു. ഇതുപ�ോലെതന്നെ
ا َ َّنയും തുടര്ന്നുള്ള വാക്യവും കൂടി പ്രതികര്ത്താ, ആഖ്യ, ആഖ്യാതം,
എന്നിവയുടെയെല്ലാം സ്ഥാനങ്ങളിലും വരുന്നതാണ്.
31.

 اِ َّنയിലെ ‘ഹംസത്ത് ’ ചില സ്ഥലങ്ങളില് എപ്പോഴും ഇകാര

ത്തില് തന്നെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടണം. (i) അതു പ്രാരംഭമായി വന്നാല്.

ِ اس الْ ُمل
ഉദാ: ْك
ُ اِ َّن الْ َع ْد َل ا ََس

(ii)  قَ ْو ُلഎന്ന ധാതുവില്നിന്നും സിദ്ധിക്കുന്ന പദങ്ങളെ തുടര്ന്ന്

ِ ق ُْل اِ َّن الْ َح َّق َو
َ ْت اِن
ٌ َ َل تَق ُْل اِ َّن الْ َع َم َل ش.َّك َو ُدو ٌد
ഉദാ: اق
َ  قُل.اض ٌح
ِ ആയി വരുന്ന വാക്യത്തിന്റെ ആരംഭത്തില്.
(iii) صلَ ُة

.ل الَّ ِتي اِنَّ َها َج ِدي َر ٌة بِالشَّ َف َق ِة
َ َت َع
ِّ ُِز ْرتُ ال َِّذي ا
ُ  ا َشْ َفق. ُن ا ُ َم ِّجدُه

32. പ്രതിഗ്രഹവാചിയായ കര്മം കര്ത്താവിനു മുമ്പും പിമ്പും വരാം.

ഉദാ:

ت اِبْ َرا ِهي ُم
َ بَ َنى الْ َب ْي

ت
َ بَ َنى اِبْ َرا ِهي ُم الْ َب ْي

എന്നാല് ചില സ്ഥലങ്ങളില് കര്ത്താവ് മുമ്പുതന്നെ ഇരിക്കണം:
(i) കര്ത്താവിനെയും കര്മത്തെയും വേര്തിരിച്ചറിയുന്നതില്
സംശയം വരാവുന്ന സന്ദര്ഭത്തില്.

َ َب فَت
ഉദാ: اك أَ ِخي
َ ض
َ َ (നിന്റെ കുട്ടി എന്റെ സഹ�ോദരനെ അടിച്ചു)

ഇവിടെ കര്മ്മമായ  ا َِخيമുമ്പിരുന്നാല് ‘എന്റെ സഹ�ോദരന് നിന്റെ
കുട്ടിയെ അടിച്ചു’ എന്ന് അര്ഥം മാറിപ്പോകും.
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(ii) കര്ത്താവ് കൃതിയ�ോട് ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സർവനാമ
َ ت ال َّر ُس
മായിരുന്നാൽ. ഉദാ: ول
ُ اَكْ َر ْم

ُ اِنَّ َا يَ َن
(iii) കര്ത്താവിനെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന സന്ദര്ഭത്തില്. ഉദാ: ال
( الْ ُم ْجتَ ِه ُد نَ َجا ًحاപരിശ്രമിക്കുന്നവനാണ് വിജയം പ്രാപിക്കുന്നത് )

 اِنَّ َاഎന്ന അവ്യയപദംക�ൊണ്ട് ഊന്നിപ്പറയുന്നത് അതിനെ

തുടര്ന്നു വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പദത്തെയാണ്.

ഇപ്രകാരം തന്നെ പ്രതിഗ്രഹവാചിയായ കര്മ്മവും ചില സ്ഥല
ങ്ങളില് മുമ്പിലിരിക്കണം.
(i) കര്ത്താവില് നിന്നും ഒരു സര്വനാമം കര്മ്മത്തില് ചെന്നു
ബന്ധിക്കേണ്ട സന്ദര്ഭത്തില്. ഉദാ:

السيِّ َد َعبْ ُد ُه
َّ ( كَ َّر َمയജമാനനെ അയാളുടെ അടിമ ബഹുമാനിച്ചു)

ഇവിടെ  َع ْب ُد ُهഎന്നത് മുമ്പിരുന്നാല് ‘അയാളുടെ’ എന്ന സര്വ
നാമംക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നതു യജമാനന് തന്നെ ആയിരിക്ക
ണമെന്നില്ല.
(ii) അത് കൃതിയ�ോടു ചേര്ന്ന ഒരു സര്വനാമമയാല്.
ഉദാ: ض
ُ ( َع َّذبَ ِني الْ َم َرര�ോഗം എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി)
(iii) അതിനെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന സന്ദര്ഭത്തില്.

ഉദാ: ِيب
َ ( اِنَّ َا يُ َعالِ ُج الْ َمرര�ോഗിയെയാണ് വൈദ്യന് ചി
ُ ِيض الطَّب
കിത്സിക്കുന്നത് )
33.

കൃതിയെ തുടര്ന്നുള്ള കേവലവാചിയായ കര്മ്മം ആ കൃതിയില്
നിന്നും ലഭിക്കുന്ന നാമമായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് സാമാന്യനിയ
മം. എന്നാല് കേവലവാചി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നതിനു വേണ്ടി വന്നിരിക്കു
മ്പോള് അത് അപ്രകാരമുള്ള നാമത്തിന്റെ ഒരു പര്യായമായിട്ടും വരും.
ഉദാ: ت ُوقُوفًا
ُ قُ ْم
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വിവരിക്കുന്നതിന�ോ വിശദപ്പെടുത്തുന്നതിന�ോ വേണ്ടി ആകുമ്പോള്
അതിനു പകരം അതിന്റെ വിശേഷണം വന്നിരിക്കും.

ريا
ً ( أُ ْذكُ ُروا اللَّ َه كَ ِثനിങ്ങള് അല്ലാഹുവിനെ അധികമായി സ്മരിക്കു

വിന്)

ഇവിടെ ريا
ً  كَ ِثഎന്നതിന്റെ പൂര്ണരൂപം ريا
ً  ِذكْ ًرا كَ ِثഎന്നതാണ്. ك ٌُّل
എന്നും ض
ٌ  بَ ْعഎന്നുമുള്ള പദങ്ങള് അതിനു പകരം വന്നിരിക്കും.
َ ( َمഅവന് മുഴുവന് ചായ്വും ചാഞ്ഞു)
ഉദാ: ِال ك َُّل الْ َميْل

ض التَأَث ُّ ِر
َ ( تَأَث َّ َر بَ ْعഅവന് കുറഞ്ഞൊരു ചലനം ചലിച്ചു)

അതിനു പകരം വിവേചകനാമവും വരും:

َ َِال َذل
َ ( قഅവന് ആ പറച്ചില് പറഞ്ഞു).
ك الْ َق ْو َل
എണ്ണമായിട്ടും അതു വരും:

ٍ ش َجلَ َد
ات
َّ ( ُجلِ َدകള്ളന് പത്തടി അടിക്കപ്പെട്ടു)
َ َ السار ُِق َع

34.

കാരണവാചിയായ കര്മ്മത്തിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളുണ്ട്.

(i) അത്  ا َْلഎന്ന അവ്യയശബ്ദത്തിലും ശ്ലേഷണത്തിലും നിന്ന്
ഒഴിഞ്ഞതായിരിക്കും. ഈയവസ്ഥയില് അത് പ്രായേണ നസ്ബു
ചെയ്യപ്പെട്ടതായും ഇരിക്കും.

ت اِكْ َرا ًما
ُ ( قُ ْمബഹുമാനിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി) ഞാന് നിന്നു.

(ii) അതു ശ്ലിഷ്ടപദമായിട്ടു വരും. അപ്പോള് അതിനു നസ്ബും
ജര്റും രണ്ടും ഒരു പ�ോലെ ആകാം.

ت اِبْ ِني تَأْ ِديبًا أَ ْو لِتَأْ ِدي ِب ِه
ُ ْضب
َ َ (ഞാന് എന്റെ മകനെ അവന്റെ നല്ല

നടത്തയ്ക്കു വേണ്ടി അടിച്ചു)

(iii) അത്  ا َْلഎന്ന ശബ്ദത്തോടു ചേര്ന്നു വരും. ഈയവസ്ഥയില്
അതു ജര്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഉത്തമം. നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുന്നതു
ചുരുക്കമാണു.
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يب
ِ ْت ابْ ِني لِلتَّأْ ِد
ُ ( َوبَّخഞാന് എന്റെ മകനെ നല്ല നടത്തയ്ക്കു
َ يب أَو التَّأْ ِد

വേണ്ടി ശാസിച്ചു.

ُ ( ظَ ْرകാലവാചി) എന്നും ظَ ْر ُف
ഗർഭവാചിയായ കര്മ്മം ف زَمان
( َمكَانസ്ഥലവാചി) എന്നും രണ്ടു വിഭാഗമാകുന്നു. എന്നാല് ഗർഭവാ
ചിയായി ഇരിക്കുന്ന നാമങ്ങളില് ചിലതു ഗർഭവാചിയായും ഗർഭവാ
ചിയായിട്ടല്ലാതെയും ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു
പ്രകാരത്തിൽ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഗർഭവാചിയായ ശബ്ദത്തിനു
ص ُف
ْ ِ (ഞാന് ഒരു
ِّ َ َ الظَ ْر ُف املُتഎന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഉദാ: ستُ يَ ْو ًما
ദിവസം നടന്നു). ഇവിടെ  يَ ْو ًماഎന്നതു ഗർഭവാചിയായ കര്മ്മം.
35.

ٌ ( يَ ْو ُم الْ ُج ْم َع ِة يَ ْو ٌم ُمبَا َرവെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു അനുഗ്രഹമുള്ള
ك

ദിവസമാകുന്നു.)

ഈ വാക്യത്തില്  يَ ْو ٌمഎന്നത് ആഖ്യയായും ആഖ്യാതമായും
ഇരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം തന്നെ ت َمكَانًا
ُ َس
ْ  َجلഎന്ന വാക്യത്തില് َمكَانًا
എന്നത് ഗര്ഭവാചിയായ കര്മ്മമാണ്.

َ ( َمكَانനിന്റെ സ്ഥാനം ഉയര്ന്നതാണ് ). ഈ വാക്യത്തില്
ُك َعا ٍل

അതു ആഖ്യയുമാണ്.

ചില പദങ്ങള് എപ്പോഴും ഗര്ഭവാചിയായിട്ടു തന്നെ ഇരിക്കും.
ِ ص
ഇങ്ങനെയുള്ള പദം ف
ُ ْ  غഎന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഗര്ഭവാ
ِّ َ ََي الْ ُمت
ചിയായ ശബ്ദത്തിനു പകരം മറ്റുചില പദങ്ങള് വരും. 1. ص َد ُر
ْ  َم- ക്രി
ِ ت طُلُو َع الشَّ ْم
യാനാമം. ഉദാ: س
ُ ْ( ِجئസൂര്യോദയത്തില് ഞാന് വന്നു).
2.

ص ُف
ً ْت طَو
ُ ( ِنഞാന് വളരെ നേരം
ْ  َو- വിശേഷണം. ഉദാ: ِيل

3.

 الْ َع َد ُد- എണ്ണം. ഉദാ: ٍس َة أَيَّام
َ ستُ َخ ْم
ْ ِ (ഞാന് അഞ്ചു ദിവസം

4.

മുഴുവനെയും അംശത്തെയും കുറിക്കുന്ന പദം.

ഉറങ്ങി).
നടന്നു).

185

ِت ك َُّل ال َّن َها ِر َو ُربْ َع اللَّيْل
ُ ْ( َمشَ يഞാന് പകല് മുഴുവനും രാത്രിയില്

നാലില�ൊരു ഭാഗവും നടന്നു).
36.

സഹവാചിയായ കര്മ്മമായി വരുന്ന പദത്തിനു മുമ്പ് ‘കൂടെ’
എന്ന് അര്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു  واوഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനു
 َوا ُو الْ َم ِع َي ِةഎന്നു പറയുന്നു. സഹവാചിയായ കര്മ്മത്തിനു രണ്ടവസ്ഥ
കളുണ്ട്. 1. അത് നസ്ബു ചെയ്യപ്പെടുന്നതു നിര്ബന്ധമായി വരുന്ന
ഒരവസ്ഥ. അതും അതിനുമുമ്പുള്ള ഒരു പദവും തമ്മില് ഘടിപ്പിക്കുന്ന
തിനു തരമില്ലാതെ വരുന്ന സന്ദര്ഭത്തില് അതിനു നസ്ബു തന്നെ
വേണ്ടി വരും. ഉദാ: الص ْب َح
ُّ ستُ َو
ْ ِ (പ്രഭാതത്തോടുകൂടി ഞാന് നടന്നു)

َ ( َسافَ ْرتُ َوأَخനിന്റെ സഹ�ോദരന�ോടുകൂടി ഞാന് യാത്ര ചെയ്തു)
َاك
2.

അതിനു മുമ്പിരിക്കുന്ന ഒരു പദവുമായി അതിനെ ഘടിപ്പിക്കു
ന്നതിനു തരപ്പെടുന്നുവെങ്കില് അതിനെ സഹവാചി ആക്കുകയ�ോ
ഘടിപ്പിക്കുകയ�ോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഉദാ: سافَ َر اِبْ َرا ِهي ُم َوخَالِ ًدا أَ ْو َوخَالِ ٌد
َ (ഇബ്രാഹിം ഖാലിദിന�ോടുകൂടി
യാത്ര ചെയ്തു. ഇബ്രാഹിമും ഖാലിദും യാത്ര ചെയ്തു).
ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം എന്നതു വാക്യത്തില് കര്ത്താവാകയാല്
അതിന�ോട് ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഖാലിദ് എന്ന പദത്തിനു റഫ്അ്
ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
37.

ِ എന്നുമുള്ള പദങ്ങളും ഒഴിച്ചു പറയുന്നതിന് ഉപ
َي
ُ ْ  غഎന്നും س َوى

യ�ോഗിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. എന്നാല് അവക�ൊണ്ട് ഒഴിച്ചു പറയപ്പെ
ടുമ്പോള് അവയും അവയെ തുടര്ന്നു വരുന്ന പദവും തമ്മില് ശ്ലേഷി
പ്പിച്ചിട്ടു َّ اِلഎന്ന പദത്തിനു പിമ്പു വരുന്ന ശബ്ദത്തിനു നല്കപ്പെടുന്ന
ഉച്ചാരണം അവയ്ക്കു നല്കപ്പെടുന്നതാണ്. അതായത് അവ അപ്പോള്
ശ്ലിഷ്ടവും ഒഴിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന ശബ്ദം ഉപശ്ലിഷ്ടവും ആയിരിക്കും.

ِ َي الْ َم ْو
ഉദാ: ت
َ ْ ( لِك ُِّل َدا ٍء َد َوا ٌء غമരണമ�ൊഴിച്ച്, എല്ലാ ര�ോഗത്തിനും
മരുന്നുണ്ട് ).
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ഒഴിച്ചു പറയുന്നതിന് ഇവിടെ َّ اِلഎന്ന പദം ഉപയ�ോഗിച്ചാല്
തുടര്ന്നു വരുന്ന ُ َم ْوتഎന്ന പദത്തിനു നല്കേണ്ട അകാരം َي
ُْ غ
എന്ന ശബ്ദത്തിനു നല്കിയിരിക്കുന്നത�ോടുകൂടി അതിനെയും َُم ْوت
ِ എന്ന പദവും
എന്ന പദത്തെയും തമ്മില്  اِضَ افَةചെയ്തിരിക്കുന്നു. س َوى
ഇപ്രകാരം തന്നെ. മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങള്:

ِييْن
َ ِّ َي ال َّن
ُ ْ ييْنِ أَ ْو غ
َ ِّ َي ال َّن
َ ْ ب نَ َها ًرا غ
ُ ِ( َل تَظْ َه ُر الْ َك َواكസൂര്യചന്ദ്രന്മാര�ൊഴിച്ചു
പകല് ഗ�ോളങ്ങള് വെളിപ്പെട്ടുകാണുന്നില്ല). ഈ ഉദാഹരണത്തില് اِ َّل
ഉപയ�ോഗിച്ചാല് തുടര്ന്നുള്ള പദത്തിനു നസ�്ബോ റഫ്ഓ ആകാമെ
ന്നുള്ളതുക�ൊണ്ടു َي
ُ ْ  غഎന്ന പദത്തിന് അപ്രകാരം ആകാവുന്നതാണ്.

َي فَا ِعلِ ِه
ِ ( َل يَ َق ُعദ�ോഷം ചെയ്യുന്നവനല്ലാതെ അതില്
ُّ ف
ُ ْ السو ِء غ

(ആരും) വീഴുന്നില്ല.)

َي الْ َح ِّق
َ ْ ( َل اَتْ َب ُع غസത്യമായിട്ടുള്ളതിനെയല്ലാതെ ഞാന് തുടരുക

യില്ല.)

ഈ ഉദാഹരണങ്ങളില് َّ اِلഉപയ�ോഗിച്ചാല്  فا ِع ُلഎന്ന പദത്തിനു
റഫ്ഉം الحق
എന്ന പദത്തിനു നസ്ബും വരും. ആ ഉച്ചാരണങ്ങള്
ُّ
ഇവിടെ َي
ُ ْ  غഎന്ന ശബ്ദത്തിനു ക�ൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
38.

അവസ്ഥാവാചിയായ നാമം പരിച്ഛിന്നമായി വരുന്നത് ചുരുക്കമാ
ണ്. ഉദാ: ح َد ُه
ُ آ َم ْن. ഇവിടെ  َو ْح َدഎന്ന ശബ്ദം പരിച്ഛിന്നമെന്നു
ْ ت بِاللَّ ِه َو
സ്പഷ്ടം. അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നതിനു വരുന്ന നാമം ( ُمشْ تَ ُقവ്യുല്പന്നം)
ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു സാമാന്യനിയമമാണ്. എന്നാല് അതു
ചിലപ്പോള് جا ِمد
َ - രൂഢനാമമായിട്ടും വരും.
(i) സാമ്യത്തെ കുറിക്കുമ്പോള്;

ഉദാ: س ًدا
َ َل أ
ٌّ ِ ( كَ َّر َعഅലി സിംഹത്തെപ്പോലെ മുമ്പോട്ടു കയറി )
(ii) മുറയെ കുറിക്കുമ്പോള്; ഉദാ:

( ا ُ ْد ُخلُوا َر ْج ًل َر ْج ًلനിങ്ങള് ഓര�ോരുത്തരായി പ്രവേശിക്കുവിന്)
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(iii) വില നിരക്കിനെ കുറിക്കുമ്പോള്;

ٍ( بَا َع الْ َق ْم َح ُم ًّدا ب ِِد ْرهَمഅയാള് ഗ�ോതമ്പ്, ഒരു ദിര്ഹാമിന് ഒരു

മുദ്ദു വീതം വിറ്റു.)

(iv) പരസ്പരം എന്ന ആശയത്തെ കുറിക്കുമ്പോള്;

( ِب ْعتُ ُه يَ ًدا ِب َي ٍدഞാന് അതു കൈയ്ക്കു കയ്യായി വിറ്റു)
39.

തൂക്കം, അളവ്, ദൂരം എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ചു വരുന്ന വിവേ
ചകനാമത്തെ ശ്ലേഷിപ്പിച്ചിട്ടും അതിന�ോട്  ِم ْنഎന്ന അവ്യയ പദം
ചേര്ത്തിട്ടും അതിനു ജര്റ് ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.
ഉദാ: س ْم ًنا
ُ ْتي
َ ت ِرط ًْل
َ َ ْ( اِشഞാന് ഒരു റാത്തല് നെയ്വാങ്ങിച്ചു).

ഈ വാക്യത്തില് س ْم ًنا
َ എന്ന വിവേചകപദം അതിനു മുമ്പിരി
ക്കുന്ന പദവുമായി  اِضَ افَةചെയ്തിട്ട്, ٍس ْمن
ُ ْتي
َ ت ِرط َْل
َ َ ْ اِشഎന്ന് പറയാവു
ന്നതാണ്. അപ്രകാരം തന്നെ ആ പദത്തിനു മുമ്പ്  ِم ْنഎന്ന അവ്യയ
പദം ചേര്ത്തിട്ടു, ٍس ْمن
ُ ْتي
َ ت ِرط ًْل ِم ْن
َ َ ْ اِشഎന്നും പറയാവുന്നതാകുന്നു.
40.

സംബ�ോധിതം അല്ലെങ്കില് സംബ�ോധന ചെയ്യപ്പെടുന്ന നാമം
 ا َْلഎന്ന അവ്യയം ചേര്ന്നതായിരുന്നാല് യാഅ് എന്ന സംബ�ോധാ\
നാവ്യയത്തെ തുടര്ന്ന്  اَيُّ َهاഎന്നോ  أَيَّتُ َهاഎന്നോ ഉള്ള പദം വരുന്ന
താണ്. അപ്രകാരം തന്നെ അതിനെ തുടര്ന്നു ചിലപ്പോള് വിവേച
കനാമവും വരും.

ِ ْ  يَا َهذَا.ُ يَا أَيَّتُ َها الْ َم ْرأَة.ُْسان
ِ ْ يَا أَيُّ َها
ഉദാ:  يَا َه ِذ ِه الْ َم ْرأَ ُة.ُْسان
َ الن
َ الن

അല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ചര്ത്ഥിക്കുമ്പോള് യാഇനു ശേഷം ഈ
പദങ്ങള് ചേര്ക്കാതെ  يا اللَّهഎന്ന് മാത്രമാണു പറയപ്പെടുന്നത്.
എന്നാല് യാഅ് ല�ോപിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുപകരം ഇരട്ടിപ്പോടു കൂടിയ
ഒരു  ِميمഅതിനു പിമ്പു ചേര്ത്ത്  ا َللَّ ُه َّمഎന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ്
ഇവിടെ അധികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.
41.

ജര്റിനുള്ള അവ്യയങ്ങളില് ചിലതു ബാഹ്യനാമങ്ങള�ോടും നി

188

ഗീര്ണനാമം ( ) ُمضم ُرഎന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന സര്വനാമങ്ങള�ോടും
ചേര്ന്നു വരുന്നവയാണ്.  البا ُء، الال ُم،ف
َ  َع، َع ْن،ل
َ ِ ا، ِم ْنഎന്നീ
ِ ،ل
ഏഴു ശബ്ദങ്ങള് അപ്രകരമുള്ളവയാണ്. ബാഹ്യനാമങ്ങള�ോടു മാത്രം
ചേര്ന്നു വരുന്ന ശേഷിച്ച ഏഴ് അവ്യയങ്ങളില് ب
َّ  ُرഎന്ന പദം അപ
രിച്ഛിന്ന നാമത്തോടു മാത്രമാണു ചേരുന്നത്. അതിനു ‘പലപ്പോഴും,’
‘പല പ്രാവശ്യവും,’ ‘ചുരുക്കമായിട്ടു,’ ‘ഒരുപക്ഷേ’ എന്നിങ്ങനെ അര്ത്ഥ
ങ്ങളാകുന്നു. ജര്റിനുള്ള അവ്യയമെന്ന നിലയില് അത് അതിനെ
തുടര്ന്നു വരുന്ന നാമത്തിനു ജര്റു ചെയ്യുകയും ആ നാമം َُمبْتَ َدأ
അല്ലെങ്കില് ആഖ്യ ആണെന്ന നിലയില് അതിനു അതു റഫ്ഇന്റെ
സ്ഥാനം നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉദാ: جلٍ كَرِيمٍ لَ ِقيتُ ُه
ُ ب َر
َّ ( ُرഞാന് കണ്ട ആള് കുലീനനായ ഒരാ
ളായിരിക്കാം).

 ِم ْنഎന്നും  ُم ْن ُذഎന്നുമുള്ള പദങ്ങള് കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചു വരു
ന്നവയാണ്. ഉദാ: ج ْم َع ِة
ِ ْ ( َما َرأَيْتُ ُه ِم ْن يَ ْو َمഞാന് അവനെ
ُ ْي أَ ْو ُم ْن ُذ يَوم ال
രണ്ടു ദിവസമായി അല്ലെങ്കില് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ശേഷം കണ്ടിട്ടില്ല.)

 َحتَىഇന്നതുവരെ എന്നു കാണിക്കുന്നു. ഉദാ:

ت َحتَى الْ َم ْغرِب
ُ ص ْم
ُ (സന്ധ്യവരെ ഞാന് ഉപവസിച്ചു ).

 التا ُءസത്യം ചെയ്തു പറയുന്നതിനുള്ളതാണ്. എന്നാല് അത്

അള്ളാഹു എന്ന പരിശുദ്ധ നാമത്തോടു മാത്രമേ ചേര്ന്നു വരൂ.

ُ َ ُمضഅല്ലെങ്കിൽ ശ്ലിഷ്ടമായ നാമം വിശേഷണാര്ത്ഥത്തെ
اف
കുറിക്കുന്ന സ്ഥിതിയില് ഇരിക്കുമ്പോഴല്ലാതെ അതില്  ا َْلചേര്ക്കപ്പെ
42.

ടുവാന് പാടില്ല. അതുതന്നെയും അങ്ങനെയുള്ള പദം ദ്വിവചനമയിരി
ക്കുമ്പോഴ�ോ പുല്ലിംഗ ദൃഢബഹുവചനമായിരിക്കുമ്പോഴ�ോ അല്ലെങ്കില്
ഉപശ്ലിഷ്ടത്തില്  ا َْلചേര്ന്നിരിക്കുമ്പോഴ�ോ ആണ് ചെയ്യാവുന്നത്.

ഉദാ: حا ِد َمشْ َق خَالِ ٌد َوأَبُو ُعبَيْ َد َة
َ ِ( اَلْفَاتദിമഷ്ക്കു പിടിച്ചടക്കിയവര്
ഖാലിദും അബൂ ഉബൈദയും ആകുന്നു.)

189

يوتَ آ ِم ُنو َن
َّ (ബൈറൂത്തില് താമസിക്കുന്നവന് നിര്ഭയ
ُ ْ َالساكِ ُنو ب

രാകുന്നു)

صو ٌر
ُ ( اَلْ ُمتَّ ِب ُع الْ َح ِّق َم ْنസത്യത്തെ തുടരുന്നവന് വിജയിയാകുന്നു).

43.

വിശേഷണം ഒരു വാക്യമായി വരുന്നതുപ�ോലെതന്നെ ഒരു
ِ ) വരും. ഉദാ: ب
ِ ا َ َخ ْذتُ قَل ًَم ِم َن الْق
അപൂര്ണ വാക്യമായും (ج ْملَة
ِ َص
ُ شبْ ُه
(ഞാന് മുള ക�ൊണ്ടുള്ള ഒരു പേന എടുത്തു). വിശേഷണം വാക്യമായി
വരുമ്പോള് വിശേഷ്യം അപരിച്ഛിന്നമായ പദം ആയിരിക്കേണ്ടതാ
ണ്. ഉദാ: ِف الطَّرِيق
ُ ت َولَ ًدا يَ ْرك
ُ ْ( َرأَيവഴിയില് ഓടുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ
ِ ُض
ഞാന് കണ്ടു )
ഇവിടെ  َولَ ًداഎന്നതിന�ോട്  ا َْلചേര്ത്ത് അതിനെ പരിച്ഛിന്നമാ
ക്കിയിട്ടു വാക്യത്തെ, ُض
ُ ت ال َولَ َد يَ ْرك
ُ ْ َرأَيഎന്നാക്കിയാല് ‘കുട്ടി ഓടുന്ന
തായിട്ടു ഞാന് കണ്ടു’ എന്ന് കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തെ അവന്റെ
അവസ്ഥയെ ആയിരിക്കും അതു കുറിക്കുന്നത്.
44.

ഒരു കൃതിയ�ോടു ചേര്ന്നു നില്ക്കുന്ന റഫ്ഇനുള്ള സര്വനാമ
ِ َّ ُمتആയ സര്വനാമത്തോ
ത്തോട്, അതായത് ستَ ِت
ْ  ُمഅല്ലെങ്കില് صل
ِ  ُم ْنفആയ
ട് ഒരു പദം ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോള് ആ സര്വനാമത്തെ َص ُل
സര്വനാമം ക�ൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ടതാകുന്നു. ഉദാ:

( نَ َج ْوتُ ْم أَنْتُ ْم َو َم ْن َم َع ُك ْمനിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരും രക്ഷ

പ്പെട്ടു.)

അപ്രകാരം തന്നെ ജര്റിനുള്ള അവ്യയശബ്ദത്തെ തുടര്ന്നു വരുന്ന
ഒരു സര്വനാമത്തോട് ഒരു പദം ഘടിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോള് അതിനു
മുമ്പു ആ അവ്യയപദം ആവര്ത്തിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.
ഉദാ: خ َوتِ ِه
َ ( َسلَّ ْم َنا َعلَيْ ِه َو َعഞങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിനും അദ്ദേഹ
ْ ِل ا
ത്തിന്റെ സഹ�ോദരന്മാര്ക്കും സലാം പറഞ്ഞു.)
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