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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
Муқаддима
Бу бандаи ожиз, яъни ушбу «Сарф китоби» асарининг
муаллифи Дўстмуҳаммад Насриддин ўғли, 1953 йили
Бухородаги Мир Араб мадрасасига ўқишга кирдим. Ўша
йили қишки таътилгача улуғ устозлардан таълим олиб,
ض َربُوا
َ ،ض َربَا
َ ،ب
َ деб ўқир эдик. Бу ب
َ нимага керак, деб айтар
َ ض َر
َ ض َر
эдик. Устозларим шундай жавоб берган эдилар: «Такрор
қилаверсанг, бир куни тушунасан». Сўнг ҳамма талабалар
қишки таътилга чиқишди. Мен бандаи ожиз эса ўқув
даргоҳида қолдим. Ўша маҳал марҳум устоз ҳожи
Мухторжон ибн Абдуллоҳ Қўқондий Бухорий домланинг
талабалик чоғлари эди. Ўшанда бу муҳтарам зотдан:
«Тақсир, бу «ب
َ »нинг нима ҳикмати бор?» деб сўрадим.
َ ض َر
Шунда ул зоти муҳтарам бунинг сирини тушунтириб
бердилар. Сабаби, Аллоҳ таолонинг марҳамати билан мен
фақирга шу илмни тушунишим учун вақту соатнинг етгани
бўлди.
Шу вақтдан бошлаб, аста-секин илми сарфни такрор
қила бошладим. Шу йилнинг охиригача сарф қоидаларини
бир оз тушуниб қолдим. Қимирлаган қир ошар деб, энди
аста-секин сарф қоидаларини ёдлай бошладим. Иккинчи
йилнинг ярмигача 22 бобни тўлиқ ёд олдим. Қаттиқ
ҳаракат қилиб, ҳатто одатим шу бўлдики, аср намозини
жамоат билан ўқиб, кейин дафтаримни олиб, мадрасанинг
томига чиқиб, то шомгача 22 бобни эълоллари билан ёддан
такрор қилар эдим. Бақадри тоқат, ҳар куни ишим шу эди.
Мана бугунги тавфиқли кунга келиб, ўша такрорлар
ҳамда сарф қоидаларини ёдлаганим учун ушбу «Тўлиқ
сарф китобини» тўплашга муваффақ бўлдим. Шунинг учун
бу ожизона асарни ўқувчи толиби илмлардан истагим
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шуки, бундаги сарф қоидаларини оз-оздан бўлса ҳам ёд
олишга уринсинлар. Сабабки, қоидаларни ёдлашда кўп
фойдалар бор. Аллоҳ таолодан умидим шулким, қайси бир
толиби илм ниятини холис қилиб, «ўрганган илмимга амал
қиламан», деб, ушбу китобни қўлига олса, динига содиқ
ота-боболар изидан бориб, ўз илму маърифати билан
«халқимизнинг билимли бўлиши, тинчлиги, бирлиги ва
иноқлиги йўлида хизмат қиламан», деб қасд қилса, Аллоҳ
таоло ўша толиби илмни бу сарф китобининг
қоидаларидан баҳраманд айласин.
Омин, ё Раббал оламийн!
Азиз дўстларнинг муборак хотирлари учун эслатма
Араб тили бизнинг дин тилимиз бўлгани учун бу
тилни билмоқ биз бандаларга фарз ва зарурийдир. Бошқа
ҳар хил тилни билмоқ ўша тилнинг сарфини, яъни
қоидаларини билмоққа мавқуф бўлгани учун ҳар бир
жойда ўқувчи болаларга туркий-ўзбек тилини ўқишни
билгандан кейин араб тилининг сарфини ўқитмоқ асосий
қонун бўлган. Лекин бизнинг болаларимизга сарф ўқита
бошлаганда арабча тасниф қилинган рисолаларни ўқитмоқ
мақсадга мувофиқ эмас. Сабабким, араб тилидан асло
хабари бўлмаган ўқувчи болаларга аввал иборани мутолаа
қилдирмоқ ва ундан кейин қоидаларни тушунтирмоқ кўп
машаққат бўлади.
Илми сарф ҳақида форс тилида ёзилган «Бидон»,
«Шарҳи Абдуллоҳ» ва бошқа китоблар бор, булар ўрганиш
учун мувофиқ ва қулай асарлардандир. Аммо туркийзабон
ўқувчилар учун ҳам шундай қулай рисола бўлишини
эътиборда тутиб, бу камтарин Дўстмуҳаммад Насриддин
мазкур асарлардан энг зарур қоидаларни саралаб, бақадри
тоқат ўзбек тилига ўгирдим. Сабабким, толибларга тил
қоидалари ўз тилларида ўқитилса, улар яхши тушуниб, тез
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муддатда мақсадга етишлари осон бўлади. Ана шу
фойдаларни кўзлаб, халқимизга бир ожизона хизмат
қилиш ва мустақиллик маънавиятига ҳисса қўшиш ниятида
ушбу асарга қўл урдим. Ушбу асарнинг юзага келишига
рози бўлиб, хайрхоҳлик қилган кишиларнинг дунёю
охиратлари обод бўлсин.
Омин ё Раббал Оламийн!
Ҳамд
Бизни мўмин мусулмон бандаси қилиб яратган ҳамда
кўнглимизга тавфиқи тоатни илҳом қилиб, намоз ўқиш ва
рўза тутиш ва илм олиш муҳаббатини кўнглимизга солган,
яна бунинг устига Ҳазрати Муҳаммад Мустафо соллаллоҳу
алайҳи васалламдек зотга уммат қилган Аллоҳ таолога
беадад ҳамду санолар бўлсин. Ҳазрати Одам отамизнинг
вужуди шарифларига иллати ғоий ва сабаби асосий бўлган
Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламга
ва ул зотнинг аҳли аёлларига, асҳобларига Аллоҳ
таолонинг туганмас раҳмати ёғилсин. Яна ҳақ йўлни
топишликда порлаб турган юлдузлар каби бўлган улуғ
саҳобаларга эргашиб, у зотларнинг изидан боришликда
чидам камарини белларига маҳкам боғлаб, то қиёматгача
ўтадиган уммати Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васалламга
чексиз раҳматлар ёғсин. Ушбу “Тўлиқ сарф” китобини
тасниф этувчи Дўстмуҳаммад Насриддин Бодарий
муҳтарам устозлари: жаноби Муҳаммад Амин домла ва
жаноби Алихонтўра Соғуний ва жаноби Муҳаммад Шариф
Ҳожи Ҳиндистоний-Қўқандий-Мавлавий каби зотларнинг
камтарин шогирдларидандир. Ушбу ожизона асарни ўқиб,
баҳраманд бўлган азиз ва муҳтарам китобхон
дўстларимиздан илтимосимиз шулким, бу муҳтарам
устозларимиз ҳақларига ва улар туфайли бу бандаи
ожизнинг ҳаққига ҳам дуои хайр қилсалар. Сабабким,
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инсон хоҳ тирик бўлсин, хоҳ ўлик бўлсин, у чин
дўстларнинг дуои хайрига муҳтождир. «Ёмғир билан ер
кўкарар, дуо билан эл кўкарар» ҳамда «Дуо олтин эмасму»
мақолларининг муқтазоси ҳам шудир.
Саъдий Шерозий ҳазратларидан байт:
«Ғараз нақшаст каз мо боз монад,
ки ҳастиро намебинам бақое,
Магар соҳибдиле рўзе бараҳмат
кунад дар ҳаққи дарвешон дуое».
Яъни, ушбу нақш, яъни асар биздан кейин (бир ёдгор
бўлиб) қолсин, чунки борлиқ бу ҳаёт абадий эмас,
ўткинчидир. Шоядки, бир соҳибдил – эзгу қалбли киши бу
дарвишлар ҳаққига Аллоҳнинг раҳматини тилаб дуои хайр
қилса...
Дўстмуҳаммад НАСРИДДИН БОДАРИЙ
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
Эй ўқувчи! Ўқиган дарсингнинг маъносини фаҳмлаб,
тушуниб ўқигил. Аллоҳ таоло сени икки жаҳонда бахтли
қилсин.
Билки араб калималари уч қисмдир:
1. Исм – اسم
2. Феъл – فعل

3. Ҳарф – حرف
Исмга мисол: َر ُجل
Феълга мисол: ب
َ
َ ض َر

Ҳарфга мисол:  من،َعن
1. Исм уч қисмдир:
1). Сулосий – ثُالثي
2). Рубоий – ُرباعي

3). Хумосий – ُُخاسي
Исми сулосий деб уч ҳарфлик исмга айтилади.
Масалан: َزيد
Исми рубоъий деб тўрт ҳарфлик исмга айтилади.
Масалан: َجع َفر
Исми хумосий деб беш ҳарфлик исмга айтилади.
Масалан, َس َفر َجل
2. Феъл икки қисмдир:
1. Сулосий – ثالثي
2. Рубоъий – ُرباعي
Феъли сулосий деб уч ҳарфлик феълга айтилади.
Масалан: ب
َ
َ ض َر
Феъли рубоиъй деб тўрт ҳарфлик феълга айтилади.
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Масалан: ج
َ َدح َر
Зоид бўлган (яъни орттирилган) ҳарфлардан аслий
бўлган ҳарфларни танимоқдаги араб сўзининг тарозуси:
 الم، عني،( فاءфо, айн, лом) дир.
3. Ҳарф икки қисмдир:
1) Аслий ҳарф.
2) Зоид ҳарф.
Аслий ҳарф шундай ҳарфки, ُ فاء،ني
ُ  َع، المнинг биттаси
қаршисида (баробарида) бўлади.
Масалан: ب
َ –  فَ َع َلвазнида.
َ ض َر
Ҳарфи зоид шундай ҳарфки, ُ فاء،ني
ُ َ ع، المларнинг
бирортаси қаршисида (баробарида) бўлмайди.
Масалан:  أَف َع َل – أَك َرَمвазнида. Бунда  أَك َرَمни  فَ َع َلга
солиштирганда ( اалиф) ҳарфи зоид бўлади.  أَك َرَمнинг асли
 َك ُرَمдир.
Аслий ҳарф уч ҳарфлик бўлган калимада у учтадир:
 فا، عنيва бир  المдир.
Аслий ҳарф тўрт ҳарфлик бўлган калимада
тўрттадир:  فا، عنيикки  المдир.
Аслий ҳарф беш ҳарфлик бўлган калимада
бештадир:  فا، عنيуч  المдир.
Уч ҳарфлик калима икки қисмдир:
1. ( ثالثي ُُمَ َّردсулосий мужаррад), яъни, ҳарфи зоид йўқ
(якка) калималар.
2. ( ثالثي َمزيدсулосий мазид), яъни, ҳарфи зоиди бор
калималар.
Сулосий мужаррад шундай калимадирки, унинг уч
аслий ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилмаган
бўлади.
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Масалан: ب
َ –  فَ َع َلвазнида.
َ ض َر
Сулосий мазид шундай калимадирки, унинг уч аслий
ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилган бўлади.
Масалан:  أَف َع َل – أَك َرَمвазнида.
Тўрт ҳарфлик калима ҳам сулосийга ўхшаш икки
қисмдир:
1. ( رباعي ُُمَ َّردРубоий мужаррад)

2. ( رباعي َمزيدРубоий мазид).
Рубоий мужаррад шундай калимадирки, унинг аслий
тўрт ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилмаган бўлади.
Масалан:  فَ علَ َل – َدح َر َجвазнида.
Рубоий мазид шундай калимадирки, унинг аслий тўрт
ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилган бўлади.
Масалан:  تَ َفعلَ َل – تَ َدخ َر َجвазнида.
Беш ҳарфлик калима ҳам икки қисмдир:
1. ( ُُخاسي ُُمَ َّردхумосий мужаррад).
2. ( ُُخاسي َمزيدхумосий мазид).
Хумосий мужаррад шундай калимадирки, унинг аслий
беш ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилмайди.
Масалан: ( َجح َمرشқари кампир) –  فَعلَللвазнида.
Хумосий мазид шундай калимадирки, унинг беш
аслий ҳарфининг устига бирор ҳарф орттирилади.
Масалан: ( َحن َدليسқайсар туя) –  فَ علَليلвазнида.
Хумосий:  َحن َدرسкелган).

Исм ва феълнинг қисмлари баёнида
Исм ва феъл етти қисмдир:
I) صحيح
َ (саҳиҳ).
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II) ( ُمضاعفмузоаф).
III) ( مثالмисол).

IV) ( أَج َوفажваф).
V) ( ناقصноқис).

VI( يف
ُ ( لَفлафиф).

VII) ( ُملتَويмултавий).
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БОБ

َّ
السالُ
يح) ↓
(الصَّح ُ
ب
َ )1
ب  -يَضر ُ
ض َر َ
ص ُر
ن
ي
ر
ص
 )2نَ َ َ َ ُ

)(I

)(IV
)(II
)(III
(VIII
)
)(VII
)(IX

َ )3منَ َع ََ -ينَ ُع
ََ )4ح َد ََ -ي َم ُد
 )5نَع َم  -يَنع ُم

َّف
ضع ُ
ال ُم َ
ف)
اع
ض َ ُ
(ال ُم َ

ال ُمعتَ ُّل ال َفاء
ال) ↓
(المثَ ُ

ني
الع ُ
ال ُمعتَ ُّل َ
ف) ↓
(األَج َو ُ

ال ُمعتَ ّل الالَّم
ص) ↓
(النَّاق ُ

فيف ال َمق ُرو ُن
اللَّ ُ
يف) ↓
(اللَّف ُ

يف
ال َمف ُروق اللَّف ُ
(ال ُملتَوي) ↓

فَ َّر
َر َّد

ب
َوثَ َ
َو َّد

بَاعَ
َد َام

َرَمى

َرَوى

َو َحى

–––

ض َع
َو َ
َوض َر

ثُالَثي ُُمَ َّرد

–––

–––

–––

َر َعى
َخش َي
–––

–––

–––

ي
قَو َ
–––

َال
طَ

َر ُخ َو

–––

َوج َي
َو َل

أه َد ى
َرَّّب
َح َاّب

أرَوى
َس َّوى

َد َاوى
احتَ َوى
ان َزَوى

ض
َع َّ
–––

ف
ف  -يَش ُر ُ
َ )6ش ُر َ

ب
َح َّ

ث
َور َ
ُح
َوق َ

 )1أك َرَم – يُكرُم
ص ّر ُح
ص َّر َح  -يُ َ
َ )2
َ )3سافَ َر  -يُ َساف ُر

ب
أح َّ
َ
َّد
َجد َ
اب
َح َّ

ب
أو َج َ
َو َّح َد

َام
أق َ
ب
ص َّو َ
َ
ب
َج َاو َ

ب
ب ََ -يتَس ُ
 )4احتَ َس َ

احتَ َّج

ض َح
اتَّ َ

ات
اق تَ َ

اختَ َفى

ب
ب  -يَن َسح ُ
 )5ان َس َح َ
 )6اَحَ َّر ََ -ي َم ُّر

ض
ان َق َّ

–––

–––

–––

اد
ان َق َ
اس َودَّ

اْنَلَى

َّد
ََتَد َ
ص َّام
تَ َ

تَ َوَّر َد

ث
تَ َو َار َ

ار
ار ََ -ي َم ُّ
 )7اَحَ َّ
َّح
ص
ف
ت
ي
َّح
َ
 )8تَ َفص َ َ َ ُ
 )9تَ َد َار َك  -يَتَ َد َار َك
استَ ن َس َخ-
)11

اف
َخ َ

َدعَى

–––

ثثالَثي َمزيد

َب
َواظ َ

–––

اد
اس َو َّ

ارعَ َوى
–––

–––
–––

–––
صى
أو َ
َو َّّف
َو َال
اتَّ َق ى

–––
–––
–––
تَ َو َّّف

ص َّوَر
تَ َ
تَ َزايَ َد

تَ َقضَّى
ص َاّب
تَ َ

تَ َرَّوى

ب
استَ َح َّ

ب
استَ َ
وج َ

استَبَاعَ

استَ ه َد ى

استَ ه َوى

ب
ََي َدود ُ
 )12اجل ََّوَز ََ -يل َّوُز

–––

–––

–––

اع َرورى

–––

–––

–––

–––

–––

–––

–––

)(I

َ )1دخ َر َج  -يُ َدخ ر ُج

ص َر
صر َ
َ

س
َوس َو َ

تَ َقل َس ى

–––

–––

)(II

 )1تَ َدخ َر َج  -يَ تَ َدخ َر ُج
 )2اب َرن َش َق  -يَب َرنش ُق

ُربَاعي ُُمَ َّرد
ب
ر
و
ج
َ ََ
ُربَاعي َمزيد

قَل َس ى

ضى
ضو َ
َ

–––

–––

–––

–––

–––

)(V
)(VI
)(X

يَستَ نس ُخ
ب
 )11اح َد َ
ود َ

)(I
)(III

 )3اق َش َع َّر  -يَق َشع ُّر

-

ص َل
صل َ
تَ َ
–––

–––
–––

ب
ور َ
ََتَ َ
–––

–––

–––

–––

–––

–––
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I-Саҳиҳ
Саҳиҳ шундай калимадирки, فاء
،عني
، المнинг
ُ
ُ
баробарида (қаршисида) хоҳ исм бўлсин, хоҳ феъл, ҳарфи
иллат ва икки ҳарф бир жинсдан бўлмайди. Масалан: ضرب
َ
(урмоқ) ва ب
َ ; (урди).
َ ض َر

Ҳарфи иллат учтадир: ( وвов), ( اалиф), ( يйо) дир.
Байт:
Ҳарфи иллат уч турур,
Гар жамъ қилса, вой ( )وايбўлур.
Ҳар киши такрор қилса,
Сарф ичида бой бўлур.
Агар бир калиманинг ( فاфо)сининг баробарида ء

(ҳамза) келса, ( َمه ُموز ال َفاмаҳмузул-фо) дейилади. Яъни
ҳамзалик калима дегани.
Масалан:  فَ عَ َل – أبَ َرвазнида.
( أَبَ َرабара)нинг маъноси:
а) нонга игна суқиб берди;
б) чаён чақди (ниши билан);
в) ошқовоқнинг гулини бир-бирига
урғочисини) улади, демакдир.
Агар ъайннинг баробарида ҳамза келса,
العني
َ موز
ُ ( َمهмаҳмузул-айн) дейилади.

(эркагу

Масалан: أر
َ َ فَ عَ َل – بвазнида. بأر
َ (ба’аро) маъноси: чоҳ
қазиди, демакдир.
Агар ломининг баробарида ҳамза ( )ءкелса,
وز الالم
ُ ( َمه ُمмаҳмузул-лом) дейилади.
Масалан: َفَ َع َل – بَ َرأ
демакдир.

вазнида.
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II-Музоъаф.
Музоъаф икки қисмдир:
1. ضاعف ثالثي
َ ( ُمмузоафи сулосий).
2. ( ُمضاعف ُرباعيмузоафи рубоий).

Музоъафи сулосий шундай калимадирки,  عَنيва الم
нинг баробарида хоҳ исм бўлсин, хоҳ феъл, икки ҳарф бир
жинсдан бўлади.
Масалан:  فَ َّرАслида  فَ َرَرэди,  فَ َع َلвазнида.
Музоафи рубоий шундай калимадирки,  فاва ، اول،والم
(фо ва ломи уло) ва ( َعنيайн) ҳамда ( الم ثاينломи соний)нинг
баробарида икки ҳарф бир жинсдан бўлади.
Масалан: ص َر
َ صر
َ –  فَ علَ َلвазнида.
III-Мисол.
 مثالяъни, феъли саҳиҳга ўхшайди мозийсининг
эълоли йўқлигида. Мисол шундай калимадирки, хоҳ исм
бўлсин, хоҳ феъл,  فاсининг баробарида ҳарфи иллат
бўлади. Масалан:  َوعدва  فَ عل – َو َع َدва  فَعَ َلвазнида.
IV-Ажваф.
 أَج َوفяъни, ўртаси ҳарфи саҳиҳдан холи калимадир.

Ажваф шундай калимадирки, хоҳ исм бўлсин, хоҳ феъл, عَني
нинг баробарида ҳарфи иллат бўлади.
Масалан:  قَ ولва  فَعل – قَ َو َلва  فَ عَ َلвазнида.
14
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V-Ноқис.
 ناقصнуқсонли калимадир. Охирги ҳарфини баъзи
сийғаларида ҳазф қилишлик (яъни олиб ташлашлик) билан
нуқсонли бўлади. Ноқис шундай калимадирки, хоҳ исм
бўлсин, хоҳ феъл «ломи»нинг баробарида ҳарфи иллат
бўлади.
Масалан:  َرميва  فَ عل – َرَم َيва  فَ َع َلвазнида.
VI-Лафиф.
 – لَفيفбир томондан икки ҳарфи иллат билан ўралган
калимадир. Лафиф шундай калимадирки, хоҳ исм бўлсин,
хоҳ феъл,  َعنيва  المнинг баробарида ҳарфи иллат бўлади.
Масалан:  قويва ي
َ  فَع ُل – قَوва  فَع َلвазнида.
VII-Мултавий.
 مُلتَويикки томондан ҳарфи иллат билан ўралган
калимадир. Мултавий шундай калимадирки, хоҳ исм
бўлсин, хоҳ феъл,  فاва  المнинг баробарида ҳарфи иллат
бўлади.
Масалан:  َوشيва  فَ عل – َو َش َيва  فَعَ َلвазнида.
Исм баёни
Исм икки қисмдир:
I) ( اسم جامدИсми жомид).

II) ( اسم َمص َدرИсми масдар).
15
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I-Исми жомид
Исми жомид  اسم جامدбир ҳолда (ўзгармай) турадиган
исм. Исми жомид шундай исмдирки, ундан бирор нарсани
иштиқоқ қилиб, яъни ичидан ёриб бирор нарсани олиб
бўлмайди.
Масалан:  َر ُجلва  فَ عُل – فَ َرسва  فَ عَلвазнида.
II. Исми масдар.
Исми масдар  اسم َمص َدرшундай исмдурким, ундан
бирор нарсани иштиқоқ қилинади, яъни ичидан ёриб
олинади. Ва уни ўзбекчага таржима қилганда маъносининг
охирида ( َمق-моқ) ёки ( َمك-мак) қўшимчаси бўлади.
َّ َ – اурмоқ, ُ – ال َم َحبَّةсевмак.
Масалан: ب
ُ لضر
Иштиқоқ баёни
Араб тилида ҳар бир ( َمص َدرмасдар)дан 12 нарсани
иштиқоқ қилинади.
1. ( ماضيмозий) – ўтган замон феъли.
2.  ( ُمضارعмузореъ) – келаси замон феъли.

3. ( اسم فاعلисми фоъил) – от, яъни иш-ҳаракатини
бажарувчи кишининг номи.
4. ( اسم َمفعُولисми мафъул) – бажарилган ишҳаракатининг номи.
5. ( فَ عل َجحدфеъли жаҳд) – ўтган замонда бўлмаган
феъл.
6. ( فَ عل نَفيфеъли нафий) – келаси замонда
бўлмайдиган феъл.
7. ( أَمر حاضرамри ҳозир) – буйруқ феъли.
16

www.arabic.uz
8. ( أَمر غائبамри ғоиб) – учинчи шахсга қаратилган
буйруқ феъли.
9. ( هني حاضرнаҳий ҳозир) – тийилмоқ ва манъ қилмоқ
феъли.
10. ( اسم زمان واسم مكانисми замон ва исми макон) – исми
замон бирор иш-ҳаракатнинг бажарилиш вақти (замонни)
номи, исми макон иш-ҳаракатни бажарилиши ўрнининг
номи.
11. ( اسم آلَتисми олат) – феълни, иш-ҳаракатни
бажариш асбоби (олати) номи.
12. ( اسم تَ فضيلисми тафзил) – ўзгалардан ортиқроқ
феълни иш-ҳаракатни бажарувчининг номи.
Юқорида баён қилинган калималарнинг шакллари ва
маънолари.
1. Феъли мозий: ب
َ – урди, бир эркак киши ўтган
َ ض َر
замонда.
2. Феъли музореъ: ب
ُ  – يَضرуради, бир эркак киши
келаси замонда.
Бу ўринда ضربا
َ (урмоқ) масдардир, яъни шу
муштоқларнинг манбаъидир.
3. Исми фоъил: ب
ُ  – فَ ُه َو ضارурувчи, бир эр киши.
4. Исми мафъул: وب
َ َ – َوذурилган, зарба еган бир
ُ اك َمض ُر
эр киши.
5. Феъли жаҳд:  – َل يَضربурмади бир эр киши ўтган
замонда.
6. Феъли нафий: ب
ُ  – ال يَضرурмайди, бир киши келаси
замонда.
7. Амри ҳозир:  – اضربургин сен бир эр киши, II шахс
буйруқ феъли.
17
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8. Амри ғойиб:  – ليضربурсин у бир эр киши, III шахс,
буйруқ феъли.
9. Наҳий ҳозир:  – ال تَضربурмагин сен бир эр киши
(қайтариш феъли).
10. Исми замон ва макон:  – َمضربурмоқ вақти ва ўрни
(ўрин-пайт келишиги).
11. Исми олат:  – مضرا بуриш асбоби (масалан:
калтак).
12. Исми тафзил: ب
ُ  – أَض َرурувчироқ, яъни
шерикларидан кўра феълни ортиқ бажарувчироқ.
Феъл баёни
( فعلфеъл) иш-ҳаракат деганидир. Унинг бажарувчиси
(эгаси) бўлиши керак. Феълнинг ижро қилувчиси унинг
фоъилидир. Феълнинг фоъили ёлғиз киши, икки киши ёки
ундан ҳам кўпроқ бўлиши мумкин. Булардан ҳар бири:
1. Мутакаллим – биринчи шахс.
2. Мухотаб – иккинчи шахс.
3. Ғоиб – учинчи шахс.
Бу зикр қилинган уч шахсдан ҳар бири:
1. Музаккар (эркак жинси).
2. Муаннас (аёл жинси) бўлади.
( واحدвоҳид, яъни бирлик) деб бир кишига айтилади.

( تَ ثنيةТасния, яъни иккилик) деб икки кишига
айтилади.
( ََجعжамъ, яъни кўплик) деб иккидан ортиқ кишига
айтилади.
1. ( ُمتَ َكلّمмутакаллим) деб сўзлагувчи кишини, яъни Iшахсга нисбатан айтилади.
18
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2. ( ُُماطَبмухотаб) деб сўзни тинглагувчи кишига, яъни
II-шахсга нисбатан айтилади.
3. ( غائبғоиб) деб ташқаридаги кишига, яъни IIIшахсга нисбатан айтилади.
Феъли мозий (ўтган замон) маълумининг 14 сийғаси –
шакли – калимаси бор. Бу 14 сийғанинг олтитаси ғоибга
(III шахсга) тегишли, яна олтитаси мухотобга (II-шахсга)
тегишли, қолган иккитаси мутакаллимга (I-шахсга)
тегишлидир.
Ғоибга тегишли бўлган сийғанинг учтаси музаккарга
(эркак жинси) ва учтаси муаннасга (аёл жинсига)
тегишлидир.
Музаккарга тегишли бўлган 6 сийғанинг биттаси ب
َ
َ ض َر
бўлиб, урди, (ким?) эр киши, (қачон?) ўтган замонда,
сийғаси воҳид (бирлик), музаккари ғоиб (эркак жинсига
оид III-шахс), феъли мозийнинг маълуми (аниқ ўтган
замон феъли).
ض َربا
َ – урдилар, икки киши, ўтган замонда, сийғаси
тасния (иккилик), музаккар, ғоибайн икки нафар III-шахс)
ўтган замон аниқ феъли.
ض َربُوا
َ – урдилар, кўп кишилар, ўтган замонда, сийғаси
жамъи музаккари ғоибин (кўплик, эркак жинсига оид IIIшахслар), ўтган замон аниқ феъли.
Муаннасга қарашли бўлган уч сийғасининг биттаси
ض َربَت
َ урди, бир аёл, ўтган замонда, сийғаси, воҳидаҳ,
муаннаси ғоибаҳ (аёл жинсига оид III-шахс), ўтган замон
аниқ феъли.
ض َربَتا
َ – урдилар, икки аёл киши, ўтган замонда, сийғаси
таснияи муаннаси ғоибатайн (аёл жинсига оид III-шахс
иккилиги), ўтган замон аниқ феъли.
ض َرب َن
َ – урдилар, кўп аёллар, ўтган замонда, сийғаси
19
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жамъи муаннаси ғоибот (аёл жинсига оид III-шахс), аниқ
ўтган замон феъли.
Мухотабга қарашли бўлган 6 сийғанинг учтаси
музаккарга ва яна учтаси муаннасга оиддир.
Музаккарга қарашли бўлган уч сийғанинг биттаси
ت
َ ض َرب
َ – урдинг, сен бир эр киши, ўтган замонда, сийғаси
воҳиди музаккари мухотаб (эркак жинсига оид II-шахс
бирлиги), ўтган замон аниқ феъли.
ض َرب تُما
َ – урдингизлар, сиз икки киши, ўтган замонда,
сийғаси музаккари тасния (эркак жинсига оид иккилик)
мухотабайн (II-шахсга оид икки киши, ўтган замон аниқ
феъли.
ض َرب تُم
َ – урдингизлар, кўп эр кишилар, ўтган замонда,
сийғаси жамъ музаккари мухотабийн (эркак жинсига оид
кўплик), ўтган замон аниқ феъли.
Муаннаси мухотабга қарашли бўлган уч сийғанинг
бири ض َربت
َ – урдинг сен бир аёл киши, ўтган замонда,
сийғаси воҳидаҳ, муаннаси, мухотабаҳ (аёл жинсига оид IIшахс, бирлик), ўтган замон аниқ феъли.
ض َرب تُما
َ – урдингизлар, сизлар икки аёл киши, ўтган
замонда, сийғаси таснияи муаннас, мухотабатайн (аёл
жинсига оид II шахс иккилиги), ўтган замон аниқ феъли.
ت
َُّ ض َرب
َ – урдингизлар, сизлар кўп аёллар, ўтган замон,
сийғаси жамъи муаннас, мухотабот (аёл жинсига оид IIшахс кўплиги), ўтган замон аниқ феъли.
Мутакаллимга қарашли бўлган икки сийғанинг бири
ت
ب
ر
ض
–
урдим мен бир эр киши ёки бир аёл, ўтган замон,
ُ ََ
сийғаси мутакаллими воҳид, муштарак (I шахс, бирлик,
эркак ёки аёл жинси), ўтган замон аниқ феъли.
ض َربنا
َ – урдик бизлар, кўп эркак кишилар ёки кўп
аёллар, ўтган замонда, сийғаси мутакаллим, маъалғайр (I20
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шахс, кўплик, муштарак, яъни эркак ёки аёл жинсига оид),
ўтган замон аниқ феъли.
Маълум феълини мажҳул қилиш йўли
Феъли мозийнинг маълумини мажҳул номаълум
қилишни истасанг охирининг олдиндаги ҳарфни касрали қил,
мо қабли охири, яъни охиридан олдиндаги ҳар бир ҳаракатли
ҳарфни заммалик қил.
Шунда ب
َ –ب
ُ бўлади.
َ ض َر
َ ضر
Масалан: ب
َ – урди. ب
ُ – урилди.
َ ض َر
َ ضر
Феъли мозийнинг мажҳулининг худди маълуми каби
14 сийғаси бор: 6 таси ғоиб (III-шахс), 6 таси мухотаб (IIшахс), 2 таси мутакаллим (I-шахс).
Ғоибга тегишли сийғаларнинг 3 таси музаккарга
(эркак жинсига) оид, яна 3 таси муаннасга (аёл жинсига)
оид.
Музаккарга оид сийғаларнинг биринчиси:
ب
ُ – урилди, ул бир киши, ўтган замон, сийғаси
َ ضر
воҳид, музаккар, ғоиб, мажҳули феъли мозий.
Иккинчиси, ضربا
ُ – урилдилар, икки киши, ўтган замон,
сийғаси тасниййаи музаккари ғоибайн, мажҳули феъли
мозий.
Учинчиси: ضربُوا
ُ – урилдилар, кўп эр кишилар ўтган
замонда, сийғаси жамъи музаккари ғоибийн, мажҳули
феъли мозий.
Муаннасга оид 3 сийғанинг биринчиси ضربَت
ُ – урилди,
бир аёл, ўтган замонда, сийғаси воҳидаҳ, муаннаси ғоибаҳ,
мажҳули феъли мозий.
Икккинчи: ضربَتا
ُ – урилдилар, икки аёл киши, ўтган
замонда сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, мажҳули
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феъли мозий.
Учинчиси: ضرب َن
ُ – урилдилар, кўп аёллар, ўтган
замонда, сийғаси жамъи муаннас ғоибот, мажҳули феъли
мозий.
Мухотабга тегишли бўлган 6 сийғанинг 3 таси
музаккарга, 3 таси муаннасга оиддир.
Музаккари мухотабга оид бўлган 3 сийғанинг
биринчиси:
ت
َ ضرب
ُ – урилдинг сен, бир эр киши, ўтган замонда,
сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, мажҳули феъли мозий.
Иккинчиси: ضرب تُما
ُ – урилдинглар, икки эр киши, ўтган
замонда, сийғаси таснияи музаккар, мухотабайн, мажҳули
феъли мозий.
Учинчиси: ضرب تُم
ُ – урилдинглар сизлар, кўп эр
кишилар, ўтган замонда, сийғаси жамъи музаккар,
мухотабийн, мажҳули феъли мозий.
Муаннасга оид бўлган 3 та мухотаб сийғанинг
биринчиси: ضربت
ُ – урилдинг сен бир аёл, ўтган замонда
сийғаси воҳидаҳ, муаннаси мухотабаҳ, мажҳули феъли
мозий.
Иккинчиси: ضرب تُما
ُ – урилдинглар, сизлар икки аёл,
ўтган замон, сийғаси таснийаи муаннас мухотобатайн,
мажҳули феъли мозий.
Учинчиси: ت
َُّ ضرب
ُ – урилдинглар, сизлар кўп хотинлар,
ўтган замонда, сийғаси жамъи муаннас, мухотабот,
мажҳули феъли мозий.
Мутакаллимга
оид
бўлган
икки
сийғанинг
биринчиси:
ت
ُ ضرب
ُ – урилдим мен, бир эр киши ёки бир аёл киши,
ўтган замонда сийғаси мутакаллими воҳид, мажҳули феъли
мозий.
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Иккинчиси: ضربنا
ُ – урилдик, бизлар кўп эр кишилар ва
ё кўп аёл кишилар, ўтган замонда, сийғаси мутакаллим,
маъал ғайр, мажҳули феъли мозий.
Феъли музореъ – (келаси замон феъли) баёни
Феъли музореънинг ҳам 14 сийғаси бор. 6 таси ғоиб,
6 таси мухотаб ва иккитаси мутакаллимга оиддир.
Музаккари ғоибга оид бўлган 6 сийғанинг
биринчиси:
ب
ُ  – يَضرуради, бир эр киши, келаси замонда, сийғаси
воҳид музаккар, ғоиб, маълум феъли музореъ.
Иккичиси:  – يَضربانурадилар, икки киши келаси
замонда, сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, маълум
феъли музореъ.
Учинчиси:  – يَضربُو َنурадилар, кўп эр кишилар, келаси
замонда, сийғаси жамъи музаккар, ғоибийн, маълум феъли
музореъ.
Муаннасга оид бўлган 3 ғоиб сийғанинг биринчиси:
ب
ُ  – تَضرуради, у бир аёл, келаси замонда сийғаси воҳидаҳ,
муаннаси, ғоибаҳ, маълуми феъли музореъ.
Иккичиси:  – تَضربانурадилар, ул икки аёл, келаси
замонда, сийғаси таснийаи муаннаси ғоибатайн, маълум
феъли музореъ.
Учинчиси:  – يَضرب َنурадилар, у кўп аёллар, келаси
замонда, сийғаси жамъи муаннас, ғоибот, маълум феъли,
музореъ.
Мухотабга оид бўлган 6 сийғанинг 3 тасининг
биринчиси: ب
ُ  – تَضرурасан, сен бир киши, келаси замонда,
сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, маълум феъли музореъ.
Иккичиси:  – تَضربانурасизлар, сизлар икки киши,
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келаси замонда, сийғаси таснийаи музаккар, мухотобайн,
маълум феъли музореъ.
Учинчиси:  – تَضربُو َنурасизлар, сизлар кўп эр кишилар,
келаси замонда, сийғаси жамъи музаккари мухотабийн
маълум феъли музореъ.
Мухотаби муаннасга оид бўлган 3 сийғанинг
биринчиси: ني
َ  – تَضربурасан, сен бир аёл, келаси замонда,
сийғаси воҳидаҳ, муаннаси мухотабаҳ, маълум феъли
музореъ.
Иккинчиси:  – تَضربانурасизлар, сизлар икки аёл, келаси
замонда, сийғаси таснийаи муаннас муҳото-батайн,
маълуми феъли музореъ.
Учинчиси:  – تَضرب َنурасизлар, сизлар кўп аёллар,
келаси замонда, сийғаси жамъи муаннас, мухотобот,
маълум феъли музореъ.
Мутакаллимга
оид
бўлган
икки
сийғанинг
биринчиси: ب
ُ  – أَضرураман мен, бир эр киши ёки бир аёл
киши, келаси замонда, сийғаси мутакаллим воҳид, маълум
феъли музореъ.
Иккинчиси: ب
ُ  – نَضرурамиз бизлар, кўп эр кишилар
ёки аёл кишилар, келаси замонда, сийғаси мутакаллим,
маъал ғайр, маълум феъли музореъ.
Музореъи феъли мажҳулининг баёни
Музореъи феъли маълумини мажҳул қилишни
истасанг, эй толиби илм, охиридан олдинги ҳарфни
фатҳали қилгин ва музораъат (яъни алиф нун, то, йо)
ҳарфларини, заммали қилгин.
Масалан: ب
ُ  يَضرбўлса, сўнг ب
ُ  يُض َرбўлади.
Музореъ феъли мажҳулининг ҳам 14 сийғаси бор. 6
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таси ғоибга тегишли, яна 6 таси мухотабга тегишли,
иккитаси мутакаллимга тегишлидир.
Ғоиб сийғаларнинг ҳам 6 таси музаккарга тегишли ва
яна 6 таси муаннасга тегишлидир.
Музаккарга тегишли бўлган 3 ғоиб сийғанинг
биринчиси: ب
ُ  – يُض َرурилади, у бир эр киши, келаси замонда,
сийғаси воҳид, музаккар, ғоиб, музореъ мажҳул феъли.
Иккинчиси  – يُض َربانуриладилар, икки эр киши, келаси
замонда, сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, музореъ
мажҳул феъли.
Учинсиси  – يُض َربُو َنуриладилар, улар кўп эр кишилар,
келаси замонда, сийғаси жамъи музаккар, ғоибийн,
музореъ мажҳул феъли.
Муаннаси ғойибнинг 3 сийғасининг биринчиси ب
ُ – تُض َر
урилади, у бир аёл, келаси замонда, сийғаси воҳидаҳ,
муаннаси ғоибаҳ, музореъ мажҳул феъли.
Иккинчиси:  – تُض َربانуриладилар улар икки аёл келаси
замонда, сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, музореъ
мажҳул феъли.
Учинсиси:  – يُض َرب َنуриладилар, кўп аёллар келаси
замонда, сийғаси жамъи муаннаси ғоибот, музореъ мажҳул
феъли.
6 мухотаб сийғаларидан музаккарга оид 3 та
сийғасининг биринчиси: ب
ُ  – تُض َرуриласан, сен бир эр киши,
келаси замонда сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, музореъ
мажҳул феъли.
Иккинчиси:  – تُض َربانуриласизлар, сизлар икки эр киши,
келаси замонда, сийғаси таснийаи музаккар, мухотабайн,
музореъ мажҳул феъли.
Учинчиси:  – تُض َربُو َنуриласизлар, сизлар кўп эр
кишилар, келаси замон сийғаси жамъи музаккар,
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мухотабийн, музореъ мажҳул феъли.
Муаннасга оид 3 мухотаб сийғанинг биринчиси: ني
َ تَضرب
– уриласан, сен бир аёл, келаси замонда, сийғаси воҳидаҳ,
муаннаси мухотабаҳ музореъ мажҳул феъли.
Иккинчиси:  – تُض َربانуриласизлар, сизлар икки аёл,
келаси замонда сийғаси таснийаи муаннас, мухотабатайн,
музореъ мажҳул феъли.
Учинчиси:  – تُض َرب َنуриласизлар, сизлар кўп аёллар,
келаси замон, сийғаси жамъи муаннас мухотобот, музореъ
мажҳул феъли.
Мутакаллимга оид 2 сийғанинг биринчиси: ب
ُ – أُض َر
уриламан, мен бир эр ёки бир аёл киши келаси замонда,
сийғаси мутакаллим, воҳид, музореъ мажҳул феъли.
Иккинчиси: ب
ُ  – نُض َرуриламиз, бизлар кўп эрлар ёки
аёллар, келаси замонда, сийғаси мутакаллими маъал ғайр,
музореъ мажҳул феъли.
Исми фоъил баёни
Исми фоъил сулосий мужарраддан (ҳарфи зоид
қўшилмаган уч ҳарфлик феълдан)  فاعلвазнида келади.
Масалан: ب
ُ  ضارва  قاتلкаби.
Исми фоъил сулосий мужарраддан бошқа боблардан
феъли музореъи маълумининг вазнида келади. Ҳарфи
музораъатнинг (яъни, алиф, нун, то, йо ҳарфларининг)
ўрнига заммалик мим келтирмоқ ҳамда охиридан олдинги
ҳарфини касрали қилмоқлик билан ясалади.
Масалан:  ُمكرمва ُم َدحرج
Исми фоъил 6 сийғада келади: 3 таси музаккарга ва 3
таси муаннасга оиддир. Музаккарга оид 3 сийғадан
биринчиси: ب
ُ  – ضارурувчи бир эр киши, сийғаси воҳид,
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музаккар, исми фоъил.
Иккинчиси:  – ضاربانурувчи икки эр киши, сийғаси
таснийаи музаккар, исми фоъил.
Учинчиси:  – ضاربُو َنурувчи кўп эрлар, сийғаси жамъи
музаккар, исми фоъил.
Исми фоъилнинг муаннасига оид 3 сийғасидан бири:
 – ضاربَةурувчи бир аёл, сийғаси воҳидаҳ муаннас, исми
фоъил.
Иккинчиси:  – ضاربتانурувчи икки аёл, сийғаси
таснийаи муаннас, исми фоъил.
Учинчиси: بات
ُ  – ضارурувчи кўп аёллар, сийғаси жамъи
муаннас, исми фоъил.
Исми мафъул баёни
Исми мафъул сулосий мужарраддан  َمفعُولвазнида
келади.
Масалан  َمض ُروبва  َمقتُول. Бунда ( وвов) исми мафъул
белгисидир.
Исми мафъул сулосий мужарраддан бошқа боблардан
музореъ феъли мажҳулининг вазнида келади. Ҳарфи
музораъатнинг ўрнига заммалик мим келтирмоқлик билан
ва охиридан олдинги ҳарфини фатҳали қилиш билан
ясалади.
Масалан:  مُك َرمва  مُ َدح َرجкаби.
Исми мафъул 6 сийғада келади: 3 таси музаккар ва
3таси муаннас.
Музаккар сийғалари
Музаккарининг 3 сийғасидан биринчиси:
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 – َمض ُروبурилган, бир эр киши, сийғаси воҳид,
музаккар, исми мафъул.
Иккинчиси:  – َمض ُروبانурилган, икки эр киши, сийғаси
таснийаи музаккар, исми мафъул.
Учинчиси:  – َمض ُروبُو َنурилган: кўп эр кишилар: сийғаси
жамъи музаккар: исми мафъул.
Муаннас сийғалари
Исми мафъулнинг 3 муаннас сийғасидан:
Биринчиси:  – َمض ُروبَةурилган, бир аёл киши, сийғаси
воҳидаҳ, муаннас, исми мафъул.
Иккинчиси:  – َمض ُروبَتانурилган: икки аёл, сийғаси
таснийаи муаннас, исми мафъул.
Учинчиси:  – َمض ُروباتурилган, кўп аёллар, сийғаси
жамъи муаннас, исми мафъул.
Феъли жаҳд баёни
(Мозий, яъни ўтган замон инкори)
Феъли жаҳд маълумининг ҳам 14 сийғаси бор.
Булардан 6 таси ғоиб, яна 6 таси мухотаб ва 2 таси
мутакаллимга оиддир.
Ғоиб сийғалари
Олти ғоиб сийғадан 3 таси музаккар бўлиб:
Биринчиси:  – َل يَضربурмади, бир эр киши, ўтган
замонда, сийғаси воҳид, музаккар, ғоиб, маълум жаҳд
феъли, (ўтган замон аниқ инкор феъли).
Иккинчиси:  – َل يَضرباурмадилар, икки эр киши ўтган
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замонда, сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, маълум
жаҳд феъли.
Учинчиси:  – َل يَضربُواурмадилар, кўп эрлар, ўтган
замонда, сийғаси жамъи музаккар ғоибийн, маълум жаҳд
феъли.
Уч муаннас ғоиб сийғадан биринчиси:
 – َل تَضربурмади, ул аёл киши, ўтган замонда, сийғаси
воҳидаҳ, муаннаси ғоибаҳ, маълум жаҳд феъли.
Иккинчиси:  – َل تَضرباурмадилар, икки аёл киши, ўтган
замонда, сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, маълум
жаҳд феъли.
Учинчиси:  – َل يَضرب َنурмадилар, кўп аёллар, ўтган
замонда, сийғаси жамъи муаннаси ғоибот, маълум жаҳд
феъли.
Мухотаб сийғалари
Олти мухотаб сийғасидан 3 таси музаккар ва 3 таси
муаннас сийғасидир.
Уч мухотаби музаккар сийғасидан биринчиси:
 – َل تَضربурмадинг, сен бир эр киши, ўтган замонда,
сийғаси воҳид, музаккари мухотаб, маълум жаҳд феъли.
Иккинчиси:  – َل تَضرباурмадинглар, сизлар икки эр
киши, ўтган замонда, сийғаси таснийаи музаккари
мухотабайн, маълум жаҳд феъли.
Учинчиси:  – َل تَضربُواурмадингизлар, сизлар кўп эр
кишилар, ўтган замонда, сийғаси жамъи музаккари
мухотабийн, маълум жаҳд феъли.
Уч мухотаби муаннас сийғаларидан биринчиси:
 – َل تَضرّبурмадинг, сен бир аёл киши, ўтган замонда,
сийғаси воҳидаҳ муаннаси мухотабаҳ, маълум жаҳд феъли.
29

www.arabic.uz
Иккинчиси:  – َل تَضرباурмадинглар, сизлар икки аёл
киши, ўтган замонда, сийғаси таснийаи муаннаси
мухотабатайн, маълуми феъли жаҳд.
Учинсиси:  – َل تَضرب َنурмадинглар, сизлар кўп аёллар,
ўтган замонда, сийғаси жамъи муаннаси
мухотабот,
маълуми феъли жаҳд.
Мутакаллим сийғалари
Икки мутакаллим сийғаларидан биринчиси:
 – َل اَضربурмадим, мен бир эр киши ёки бир аёл киши, ўтган
замонда, сийғаси мутакаллими воҳид, маълуми феъли
жаҳд.
Иккинчиси:  – َل نَضربурмадик бизлар, кўп эр кишилар
ёки кўп аёл кишилар, ўтган замонда, сийғаси мутакаллим
маъал ғайр, маълуми феъли жаҳд.
Жаҳд феълини мажҳул қилиш йўли
Жаҳд маълум феълини мажҳул қилишни истасанг,
охиридан олдинги ҳарфини фатҳали қил ва музораъат
ҳарфини заммалик қил.
Масалан,  َل يَضربбўлса,  َل يُض َربбўлади.
Феъли жаҳднинг мажҳулини ҳам 14 сийғаси бор: 6
таси ғоиб, 6 таси мухотаб ва 2 таси мутакаллимдир.
Ғоиб сийғалар
 – َل يُض َربурилмади, у бир киши, ўтган замонда, сийғаси
воҳид, музаккар, ғоиб мажҳули феъли жаҳд.
 – َل يُض َرباурилмадилар, у икки киши, ўтган замонда,
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сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, мажҳули феъли жаҳд.
 – َل يُض َربُواурилмадилар, улар кўп эрлар, ўтган замонда,
сийғаси жамъи музаккар, ғоибийн, мажҳули феъли жаҳд.
 – َل تُض َربурилмади, у бир аёл, ўтган замонда, сийғаси
воҳидаҳ, муаннаси ғоибаҳ, мажҳули феъли жаҳд.
 – ل تُض َرباурилмадилар, у икки аёл, ўтган замонда,
сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, мажҳули феъли
жаҳд.
 – َل يُض َرب َنурилмадилар, кўп аёллар, ўтган замонда,
сийғаси жамъи муаннаси ғоибот, мажҳули феъли жаҳд.
Мухотаб сийғалари
 – َل تُض َربурилмадинг, сен бир эр киши, ўтган замонда,
сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, мажҳули феъли жаҳд.
 – َل تُض َرباурилмадинглар, сизлар икки эр киши, ўтган
замонда, сийғаси таснийаи музаккар, муҳотабайн,
мажҳули феъли жаҳд.
 – َل تُض َربُواурилмадинглар, сизлар кўп эр кишилар, ўтган
замонда, сийғаси жамъи музаккари мухотобийн, мажҳули
феъли жаҳд.
 – َل تُض َرّبурилмадинг, сен бир аёл киши, ўтган замонда,
сийғаси воҳидаҳ муаннас, мухотабаҳ, мажҳули феъли
жаҳд.
 – َل تُض َرباурилмадинглар, сизлар икки аёл киши, ўтган
замонда, сийғаси, таснийаи муаннас, мухотабатайн,
мажҳули феъли жаҳд.
 – َل تُض َرب َنурилмадинглар сизлар кўп аёллар, ўтган
замонда, сийғаси жамъи муаннаси мухотабот, мажҳули
феъли жаҳд.
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Мутакаллим сийғалари
 – َل اُض َربурилмадим, мен бир эр киши ёки бир аёл
киши, ўтган замонда, сийғаси мутакаллими воҳид,
мажҳули феъли жаҳд.
 – َل نُض َربурилмадик, бизлар кўп эрлар ва ё кўп аёллар,
ўтган замонда, сийғаси мутакаллим маъал ғайр, мажҳули
феъли жаҳд.
Феъли нафийнинг баёни
Феъли нафийнинг ҳам 14 сийғаси бордир. 6 таси
ғоиб, 6 таси мухотаб, 2 таси мутакаллимдир.
Ғоиб сийғалари
ب
ُ  – ال يَضرурмайди, у бир эр киши, келаси замонда,
сийғаси воҳид, музаккар, ғоиб, маълуми феъли нафий.
 – ال يَضربانурмайдилар, улар икки эр киши, келаси
замонда, сийғаси таснийаи музаккари ғоибайн, маълуми
феъли нафий.
 – ال يَضربُو َنурмайдилар, улар кўп эр кишилар, келаси
замонда, сийғаси, жамъи музаккари ғоибин, маълуми
феъли нафий.
ب
ُ  – ال تَضرурмайди, ул бир аёл, келаси замонда, сийғаси
воҳидаҳ муаннаси, ғоибаҳ, маълуми феъли нафий.
 – ال تَضربانурмайдилар, улар икки аёл, келаси замонда,
сийғаси таснийаи муаннаси ғоибатайн, маълуми феъли
нафий.
 – ال يَضرب َنурмайдилар, улар кўп аёллар, келаси замонда,
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сийғаси жамъи муаннаси ғоибот, маълуми феъли нафий.
Мухотаб сийғалари
ب
ُ  – ال تَضرурмайсан, сен бир эр киши, келаси замонда,
сийғаси воҳид, музаккар, мухотаб, маълуми феъли нафий.
 – ال تَضربانурмайсизлар, сизлар икки эр киши, келаси
замонда сийғаси таснийаи мухотабайн, маълуми феъли
нафий.
 – ال تَضربُو َنурмайсизлар, сизлар кўп эр кишилар, келаси
замонда, сийғаси жамъи музаккари мухотобийн, маълуми
феъли нафий.
ني
َ  – ال تَضربурмайсан сен бир аёл, келаси замонда,
сийғаси муаннаси воҳидаҳ мухотабаҳ, маълуми феъли
нафий.
 – ال تَضربانурмайсизлар, сизлар икки аёл, келаси
замонда, сийғаси таснийаи муаннаси мухотабатайн,
маълуми феъли нафий.
 – ال تَضرب َنурмайсизлар, сизлар кўп аёллар, келаси
замонда, сийғаси жамъи муаннаси мухотабот, маълуми
феъли нафий.
Мутакаллим сийғалари
ب
ُ  – ال اَضرурмайман мен бир эр киши ёки бир аёл киши,
келаси замонда, сийғаси мутакаллим воҳид, маълуми
феъли нафий.
ب
ُ  – ال نَضرурмаймиз, бизлар кўп эр кишилар, ёки кўп
аёл кишилар, келаси замонда, сийғаси мутакаллими маъал
ғайр, маълуми феъли нафий.
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Маълуми феъли нафийни мажҳул қилиш йўли
Маълуми феъли нафийни мажҳул қилишни истасанг,
охиргисидан олдинги ҳарфини фатҳали қил ва ҳарфи
музораъатни заммалик қил.
Масалан: ب
ُ ب – ال يَضر
ُ  ال يُض َرбўлмоғи керак.
Феъли нафийнинг мажҳулининг ҳам 14 сийғаси бор.
6 таси ғоиб бўлиб, 6 таси мухотаб ва 2 таси мутакалиммга
оиддир.
Ғоиб сийғалари
ب
ُ  – ال يُض َرурилмайди у бир эр киши: келаси замон
сийғаси воҳид, музаккар, ғоиб, мажҳули феъли нафий.
 – ال يُض َربانурилмайдилар, икки эр киши, келаси
замонда, сийғаси таснийаи музаккар, ғоибайн, мажҳули
феъли нафий.
 – ال يُض َربُو َنурилмайдилар, кўп эр кишилар, келаси
замон, сийғаси жамъи музаккари ғоибин, мажҳули феъли
нафий.
ب
ُ  – ال تُض َرурилмайди, у бир аёл, келаси замонда,
сийғаси воҳидаи муаннас, ғоибаҳ, мажҳули феъли нафий.
 – ال تُض َربانурилмайдилар, икки аёл киши: келаси
замонда, сийғаси таснийаи муаннас, ғоибатайн, мажҳули
феъли нафий.
 – ال يُض َرب َنурилмайдилар, кўп аёллар, келаси замонда,
сийғаси жамъи муаннас ғоибот, мажҳули феъли нафий.
Мухотаб сийғалари
ب
ُ  – ال تُض َرурилмайсан, сен бир эр киши, келаси
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замонда, сийғаси воҳиди музаккар, мухотаб, мажҳули
феъли нафий.
 – ال تُض َربانурилмайсизлар, сизлар икки эр киши, келаси
замонда, сийғаси таснийаи музаккар, мухотабайн, мажҳули
феъли нафий.
 – ال تُض َربُو َنурилмайсизлар, сизлар кўп эрлар, келаси
замонда, сийғаси жамъи музаккари мухотабийн, мажҳули
феъли нафий.
ني
َ  – ال تُض َربурилмайсан, сен бир аёл, келаси замонда,
сийғаси воҳидаҳ, муаннаси мухотабаҳ, мажҳули феъли
нафий.
 – ال تُض َربا َنурилмайсизлар, сизлар икки аёл, келаси
замонда, сийғаси таснийаи муаннаси мухотабатайн,
мажҳули феъли нафий.
 – ال تُض َرب َنурилмайсизлар, сизлар кўп аёллар, келаси
замонда, сийғаси жамъи муаннаси мухотабот, мажҳули
феъли нафий.
Мутакаллим сийғалари
ب
ُ  – ال اُض َرурилмайман мен бир эр киши ёки бир аёл
киши, келаси замонда, сийғаси мутакаллим воҳид,
мажҳули феъли нафий.
ب
ُ  – ال نُض َرурилмаймиз, бизлар кўп эрлар ёки кўп
аёллар, келаси замонда, сийғаси мутакаллими маъал ғайр,
мажҳули феъли нафий.
Феъли амр (буйруқ феъли)нинг баёни
Амр (буйруқ) икки қисмдир:
1) «лом»сиз амр ва 2) «лом»лик амр.
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«Лом»сиз амрни феъли музореъи мухотаби
маълумнинг олти сийғасидан икки йўл билан олинади.
Биринчи йўл шуки, калиманинг охирига назар
ташланади, агар калиманинг охирги ҳарфи саҳиҳ бўлса,
сокин (сукунли) қилинади.
Масалан:  اضربва  اعلَمкаби.
Ва агар охиргидан олдинги ҳарф ҳарфи иллат бўлса,
уни ташланади.
Масалан:  قُلва  بعга ўхшаш. Ва агар калиманинг охири
идғомлик бўлса ўз ҳолига қўйилади. Заммадан фатҳага
ўтилади. Ҳаракатлар ичида фатҳа енгилроқ бўлгани учун
заммани ташлаб, фатҳага ўтилади.  ُر َّدва  ف َّرга ўхшаш.

Ва агар сийғаси ُ يَفعُلкаби «айн»и заммалик бобидан
бўлса унинг охирини тўрт хил ўқиш мумкин.
1) замма; 2) фатҳа; 3) касра; 4) сукун, идғомни ечгандан
кейин, сукун ўқилади.
Масалан: 1)  ُش ُّد2)  ُش َّد3)  ُش ّدва идғомни ечгандан кейин
4)  اُش ُددўқилади.

Ва агар сийға « يَفعُ ُلайн»и заммалик бобидан бошқа
бўлса, унинг охирини уч хил ўқиш дурустдир.
1) фатҳа; 2) касра ва идғомни ечгандан кейин; 3)
сукун.
Масалан: ، افرر، ف َّر،ف ّر
Ва агар калиманинг охири сукунлик ҳарфи иллат
бўлса, уни олиб ташланади.
Масалан  ارمва ع
ُ  اُدва ش
َ  اخкаби.
Иккинчи йўл шуки, ҳарфи музораъат бўлган то ()ت
ҳарфини олиб ташланади. Ундан кейинги ҳарфи
музораъатнинг ёнида бўлган ҳарфга қаралади. Агар ҳарфи
музораътнинг ёнидаги ҳарф ҳаракатли бўлса, амр (буйруқ)
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тугайди.
Масалан:  قُلва  بعкаби. Агар ҳарфи музораъатга яқин
турган ҳарф сокин (сукунли бўлса) «айн» бобига қаралади.
Агар сийға ُ« يَفعُلайн» заммалик бобидан бўлса, унинг
аввалига заммалик ҳамзаи васлийани келтирилади.
Масалан: صر
ُ  اُنва  اُق تُلкаби. Ва агар «айн»и заммалик бобидан
бўлмаса, яъни фатҳалик ва касралик бўлса унинг аввалига
ҳамзаи васлийаи максурани келтирилади.
Масалан  اضربва  اعلَمкаби. Агар сийға  يُفع ُل اَف عَ َلбобидан
бўлса, унинг аввалига ҳамзаи мафтуҳаи соқитани
келтиради. Ҳарфи музораъатнинг ёнидаги ҳарф хоҳ
ҳаракали бўлсин, хоҳ сокин бўлсин, амр (буйруқ) тамом
бўлади. Масалан,  أكرمва أَقمкаби.
Ломсиз амр олти сийғада келади: 3 таси музаккар ва
3 таси муаннас.
 – اضربургин, сен бир киши, сийғаси воҳид музаккар,
амри бе «лом» (яъни «лом»сиз буйруқ феъли).
 – اضرباуринглар, сизлар икки эр киши сийғаси
таснийаи музаккар, амри бе «лом».
 – اضربُواуринглар сизлар кўп эр кишилар, сийғаси
жамъи музаккар, амри бе «лом».
 – اضرّبургин сен бир аёл, сийғаси воҳидаҳ муаннас,
амри бе «лом».
 – اضرباуринглар, сизлар икки аёл киши, сийғаси
таснийаи муаннас, амри бе «лом».
 – اضرب َنуринглар, сизлар кўп аёллар, сийғаси жамъи
муаннас, амри бе «лом».
Амри ғоиб ёки амри бо «лом», яъни III шахсга оид
«лом»лик буйруқ феъли.
«Лом»лик амр («лом»лик буйруқ феъли) феъли
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музореъи маълумнинг олти ғоиб сийғаларидан ҳамда икки
мутакаллим сийғасидан биринчи йўл билан олинади. Феъли
музореънинг аввалига касрали «лом»ни келтиргандан кейин
амри бо «лом» (ломлик амр) ҳосил бўлади.
Масалан  ليَضربва  ليَ علَمкаби. Амри бо «лом» 8 сийғада
келади: олтитаси ғоиб, иккитаси мутакаллим.
Ғоиб сийғалари
 – ليَضربурсин, у бир эр киши, сийғаси воҳид,
музаккар, ғоиб, маълуми амри бо «лом».
 – ليَضرباурсинлар, улар икки эр киши, сийғаси таснийаи
музаккар, ғоибайн, маълуми амри бо «лом».
 – ليَضربُواурсинлар улар кўп эр кишилар, сийғаси жамъи
музаккар, ғоибийн, маълуми амри бо «лом».
 – لتَضربурсин, ул бир аёл, сийғаси воҳидаҳ, муаннаси
ғоибаҳ, маълуми амри бо «лом».
 – لتَضرباурсинлар, улар икки аёл, сийғаси таснийаи
муаннаси ғоибатайн, маълуми амри бо «лом»
 – ليَضرب َنурсинлар, улар кўп аёллар, сийғаси жамъи
муаннаси ғоибот, маълуми амри бо «лом».
Мутакаллим сийғалари
 – الَضربурайин, мен бир эр киши ёки бир аёл киши
сийғаси мутакаллими воҳид, маълуми амри бо «лом».
 – لنَضربурайлик бизлар кўп эр кишиилар ёки кўп аёл
кишилар, сийғаси мутакаллими маъал ғойр, маълуми амри
бо «лом».
Амри ғоибни ёки амри бо «лом»ни мажҳул қилиш йўли
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Маълуми амри ғоибни (ёки амри бо «лом»ни) мажҳул
қилишни истасанг, охиргидан олдинги ҳарфни фатҳали қил
ва ҳарфи музораъатни заммалик қил.
Масалан,  ليُض َرب – ليَضربбўлади.
Амри ғоиб (ёки амри бо «лом»)нинг мажҳулини 14
сийғаси бор: 6 таси ғоиб, 6 таси мухотаб ва 2 таси
мутакаллимдир.
Мухотабнинг 6 сийғасини ғоибнинг 6 сийғасидан
олдин амри ғоибнинг мажҳулида айтилади.
Мухотаб сийғалари
 – لتُض َربурилгин, сен бир эр киши, сийғаси воҳид,
музаккар, мухотаб, амр ғоиб мажҳули.
 – لتُض َرباурилинглар, сизлар икки эр киши, сийғаси
таснийаи музаккар, мухотабайн, амр ғоиб мажҳули.
 – لتُض َربُواурилинглар, сизлар кўп эр кишилар, сийғаси
жамъи музаккари мухотабийн, амр ғоиб мажҳули.
 – لتُض َرّبурилгин, сен бир аёл киши, сийғаси воҳидаи
муаннас, мухотабаҳ, амр ғоиб мажҳули.
 – لتُض َرباурилинглар, сизлар икки аёл киши, сийғаси
таснийаи муаннас, мухотабатайн, амр ғоиб мажҳули.
 – لتُض َرب َنурилинглар, сизлар кўп аёллар сийғаси жамъи
муаннаси мухотабот, амр ғоиб мажҳули.
Ғоиб сийғалари
 – ليُض َربурилсин, у бир эр киши, сийғаси воҳид
музаккар, ғоиб, амр ғоиб мажҳули.
 – ليُض َرباурилсинлар, улар икки эр киши сийғаси
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таснийаи музаккар, ғоибайн амр ғоиб мажҳули.
 – ليُض َربُواурилсинлар, улар кўп эрлар, сийғаси жамъи
музаккари ғоибийн, амр ғоиб мажҳули.
 – لتُض َربурилсин, ул бир аёл киши, сийғаси муаннаси
воҳидаи ғоиба, амр ғоиб мажҳули.
 – لتُض َرباурилсинлар, улар икки аёл, сийғаси таснийаи
муаннас, ғоибатайн, амр ғоиб мажҳули.
 – ليُض َرب َنурилсинлар, улар кўп аёллар, сийғаси жамъи
муаннаси ғоибот, амр ғоиб мажҳули.
 – ألضربурилайин мен бир эркак ё бир аёл сийғаси
мутакаллим воҳид амр ғоиб мажҳул.
 – لنُض َربурилайлик, бизлар кўп эрлар ёки кўп аёллар,
сийғаси мутакаллими маъал ғайр, мажҳули амри ғоиб.
Феъли наҳий ҳозир баёни
Феъли наҳий ҳозирнинг ҳам 14 сийғаси бордир:
6 таси мухотаб, 6 таси ғоиб, 2 таси мутакаллим.
Мухотаб сийғалари
 – ال تَضربурмагин, сен бир эр киши, сийғаси воҳиди
музаккари мухотаб, маълуми феъли наҳий.
 – ال تَضرباурманглар, сизлар икки эр киши, сийғаси
таснийаи музаккар мухотабайн, маълуми феъли наҳий.
 – ال تَضربُواурмангизлар, сизлар кўп эр кишилар, сийғаси
жамъи музаккар, мухотабийн, маълуми феъли наҳий.
 – ال تَضريبурмагин, сен бир аёл, сийғаси воҳидаи
муаннаси мухотаба, маълуми феъли наҳий.
 – ال تَض َرباурмангиз, сизлар икки аёл киши, сийғаси
таснийаи муаннас мухотабатайн, маълуми феъли наҳий.
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 – ال تَضرب َنурмангизлар, сизлар кўп аёллар, сийғаси
жамъи муаннаси мухотабот. Маълуми феъли наҳий.
Ғоиб сийғлари
 – ال يَضربурмасин у бир эр киши, сийғаси воҳид,
музаккари ғоиб, маълуми феъли наҳий.
 – ال يَضرباурмасинлар, улар икки эр, сийғаси таснийаи
музаккар, ғоибайн, маълуми феъли наҳий.
 – ال يَضربُواурмасинлар, улар кўп эр кишилар, сийғаси
жамъи музаккари ғоибийн, маълуми феъли наҳий.
 – ال تَضربурмасин, у бир аёл, сийғаси воҳидаҳ муаннас
ғоибаҳ, маълуми феъли наҳий.
 – ال تَضرباурмасинлар, улар икки аёл киши, сийғаси
таснийаи муаннас, ғоибатайн, маълуми феъли наҳий.
 – ال يَضرب َنурмасинлар, улар кўп аёллар, сийғаси жамъи
муаннаси ғоибот, маълуми феъли наҳий.
Мутакаллим сийғалари
 – ال اَضربурмайин мен бир эр ёки бир аёл киши,
сийғаси мутакаллими воҳид, маълуми феъли наҳий.
 – ال نَضربурмайлик, бизлар кўп эр кишилар ёки кўп
аёллар, сийғаси мутакаллими маъал ғойр, маълуми феъли
наҳий.
Феъли наҳий маълумини мажҳул қилиш йўли
Феъли наҳий маълумини мажҳул қилишни истасанг,
охиридан олдинги ҳарфини фатҳали қил ва ҳарфи
музораъатни заммалик қил.
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Масалан:  – ال تَضربмаълуми  ال تُض َربшаклида мажҳул
бўлади.
Феъли наҳий мажҳулининг ҳам 14 сийғаси бор:
6 таси мухотаб, 6 таси ғоиб, 2 таси мутакаллим.
Мухотаб сийғалари
 – ال تُض َربурилмагин сен бир киши, сийғаси воҳид
музаккар, мухотаб, мажҳули феъли наҳий.
 – ال تُض َرباурилмангиз, сизлар икки эр киши, сийғаси
таснийаи музаккари мухотабайн, мажҳули феъли наҳий.
 – ال تُض َربُواурилманглар, сизлар кўп эрлар, сийғаси
жамъи музаккари мухотабийн, мажҳули феъли наҳий.
 – ال تُض َرّبурилмагин, сен бир аёл, сийғаси воҳидаҳ,
муаннаси мухотабаҳ, мажҳули феъли наҳий.
 – ال تُض َرباурилманглар, сизлар икки аёл киши, сийғаси
таснийаи муаннаси мухотабатайн, мажҳули феъли наҳий.
 – ال تُض َرب َنурилмангизлар, сизлар кўп аёллар, сийғаси
жамъи муаннаси мухотабот, мажҳули феъли наҳий.
Ғоиб сийғалари
 – ال يُض َربурилмасин, у бир эр киши, сийғаси воҳид,
музаккар, ғоиб, мажҳули феъли наҳий.
 – ال يُض َرباурилмасинлар, улар икки эр киши, сийғаси
таснийаи музаккар, ғоибайн, мажҳули феъли наҳий.
 – ال يُض َربُواурилмасинлар, улар кўп эр кишилар, сийғаси
жамъи музаккари ғоибийн, мажҳули феъли наҳий.
 – ال تُض َربурилмасин, у бир аёл, сийғаси воҳидаи
муаннаси ғоибаҳ, мажҳули феъли наҳий.
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 – ال تُض َرباурилмасинлар, улар икки аёл, сийғаси
таснийаи муаннаси ғоибатайн, мажҳули феъли наҳий.
 – ال يُض َرب َنурилмасинлар, улар кўп аёллар, сийғаси
жамъи муаннаси ғоибот, мажҳули феъли наҳий.
Мутакаллим сийғалари
 – ال اُض َربурилмайин, мен бир эр ёки бир аёл киши,
сийғаси мутакаллим воҳид, мажҳули феъли наҳий.
 – ال نُض َربурилмайлик, бизлар кўп эрлар ёки аёллар,
сийғаси мутакаллим маъал ғайр, мажҳули феъли наҳий.
Исми замон ва макон
(ўрин-пайт келишиги) баёни
 اسم زمان واسم مكانсулосий мужарраддан (яъни, уч
ҳарфлик феълдан) ва ُ« يَفعلайн»и касралик бўлган
феъллардан ҳамда мисол феъли хоҳ «вов»лик бўлсин, хоҳ
«йо»лик бўлсин « َمفعلайн»и касралик вазнида келади.
Масалан: ب
ُ  َمضرва  َموع َدва  َميس ُرкаби.

ُ يَفعلбобидан бошқа бобларда ҳамда ноқис феълидан
хоҳ «вов»лик бўлсин хоҳ «йо»лик бўлсин ُ«( َمفعَلъайн»и
фатҳалик) вазнида келади.
Масалан:  َمفتَ ُلва  َمرَمىва  َمدعَىкаби.
Сулосий мужарраддан бошқа бобларда исми
мафъулнинг вазнида келади.
Масалан: ُ ُمك َرمва ج
ُ  ُم َدح َرкаби.  اسم زمانва  اسم مكانуч
сийғада келади:
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ب
ُ  – َمضرурадиган бир ўрин ва урадиган бир пайт;
сийғаси воҳид, исми замон ва макон (ўрин-пайт келишиги).
 – َمضربانурадиган икки ўрин ҳамда урадиган икки
пайт (урадиган икки ўрин-пайт), сийғаси таснийа исми
замон ва исми макон.
ب
َ  – َمурадиган кўп ўринлар ёки кўп вақтлар,
ُ ضار
сийғаси жамъ, исми замон ва исми макон.
«Мим»лик масдар баёни
«Мим»лик масдар сулосий мужарраддан  َمف َعلвазнида
келади, «айн»и фатҳали бўлади.
Масалан, صر
َ  َمنва  َمعلَمва  َمض َربкаби.
Сулосий мужарраддан бошқа бобларда исми
мафъулнинг вазнида муштарак келади.
Масалан: ُ ُمك َرمва  ُم َدح َرجва  ُمتَ َدح َرجкаби.
Исми олат баёни
(яъни, иш-ҳаракатни бажариш асбоби)
Исми олат сулосий мужарраддан  مفعَلва  مفعالва مفعَلَة
вазнида келади.
Масалан:  مسطَرва  مفتاحва  مكنَ َسةкаби.
Исми олат уч сийғада келади: – مضرابурадиган бир
асбоб, сийғаси воҳид, исми олат.
 – مض رابانурадиган икки асбоб, сийғаси таснийа, исми
олат.
يب
ُ  – َمض ارурадиган кўп асбоблар, сийғаси жамъ, исми
олат.
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Исми тафзил баёни
(яъни, ўзгалардан феълини ортиқ бажарувчи
кишининг исми)
Исми тафзил олти сийғада келади. Учтаси музаккар
ва учтаси муаннас.
ب
ُ  – أَض َرурувчироқ бир эр киши сийғаси воҳид,
музаккар, исми тафзил.
 – أَض َربا َنурувчироқ икки эр киши, сийғаси таснийаи
музаккар, исми тафзил.
 – أَض َربُو َنурувчироқ кўп эр кишилар, сийғаси жамъи
музаккар, исми тафзил.
ضرّب
ُ – урувчироқ бир аёл, сийғаси воҳидаҳ, муаннас,
исми тафзил.
ضربَيان
ُ – урувчироқ икки аёл, сийғаси таснийаи
муаннас, исми тафзил.
يات
ُ َضرب
ُ – урувчироқ кўп аёллар, сийғаси жамъи
муаннас, исми тафзил.
Илова: сулосий мужарраддан бошқа феъллардан
исми тафзил келган эмас.
(Шукр Тангримаким, бу соврун унвона етди, ўлимдан
илгари поёна етди).
Илми сарф таърифи
Илми сарф қандай илм?
Сарф илми турли маъноларни англатадиган
калималарнинг турларини ўргатадиган илмдир. Чунки араб
калималари хилма-хил маъноларни англатиш учун турлитурли бўлиб, турланиб келади.
Бу фанни биринчи ижод қилган Муъоз ибн
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Муслиминил-Ҳарродир. Бу илмнинг мавзуси араб тилининг
калималаридир. Бу фанда калималарнинг зотига (ўзагига)
тушадиган эълол (ҳарфи иллатни бир-бирига алмаштириш),
тазъийф (иккилантириш) ва имола (алифни «йо»га мойил
қилиб ўқиш) ва нисбат (қаратиш, тегишли қилиш) ва бошқа
ҳолатлардан баҳс қилинади. Бу илмни ўқишдан асосий
мақсад мубтадиларнинг, яъни ўқишни янги бошлаганларнинг
зеҳнига лафзда бўладиган хатолардан сақлашдир. Шунинг
учун бу илмни ўқиш мубтадиларга, лозим ва зарур.
Сулосий мужаррад олти бобдир
Биринчи боб:  فَعَ َل- ب) يَفع ُل
َ -ب
َ ض َر
ُ  )يَضرтарзида бўлади.

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Феъли
мозий
маълум
ب
َ
َ ض َر
ض َربَا
َ
ض َربُوا
َ
ض َربت
َ
ض َربَتَا
َ
ض َرب َن
َ

ت
َ ض َرب
َ
ض َرب تُ َما
َ
ض َرب تُم
َ
ض َربت
َ

ض َرب تُ َما
َ

Сийғалари
Феъли
Феъли
мозий
музореъи
мажҳули
маълум
ب
ب
ُ
َ ضر
ُ يَضر
ضربَا
ُ
ضربُوا
ُ
ضربَت
ُ
ضربَتَا
ُ
ضرب َن
ُ

ت
َ ضرب
ُ
ضرب تُ َما
ُ
ضرب تُم
ُ
ضربت
ُ

ضرب تُ َما
ُ
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يَضربَان
يَضربُو َن
ب
ُ تَضر
ثَضربَان
يَضرب َن
ب
ُ تُضر

تُضربَان
تُضربُو َن
ني
َ تَضرب
تَضربَان

Феъли
музореъи
мажҳул
ب
ُ يُض َر
يُض َربَان
يُض َربُو َن
ب
ُ تُض َر
تُض َربَان
يُض َرب َن

ب
ُ تُض َر
تُض َربَان
تُض َربُو َن
ني
َ تُض َرب
تُض َربَان
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تُض َرب َن
ب
أُض َر ُ

ب
نُض َر ُ
Феъли
жаҳднинг
мажҳули
َل يُض َرب
َل يُض َربَا
َل يُض َربُوا

تَضرب َن
ب
أَضر ُ

ب
نَضر ُ
Феъли
жаҳднинг
маълуми
َل يَضرب
َل يَضربا

َل يَضربُوا

َل تُض َرب

َل تَضرب

َل تُض َرب

َل تَضرب

َل تُض َريب

َل تَضريب

َل تُض َربَا
َل يُض َرب َن

َل تُض َربَا
َل تُض َربُوا

َل تَضربَا
َل يَضرب َن

ت
ضرب َُّ
ُ
ت
ضرب ُ
ُ

ت
ض َرب َُّ
َ
ت
ض َرب ُ
َ

Исми
мафъул

Исми
фоил

N

َمض ُروب

ضارب
َ

1

ضرب نَا
ُ

َمض ُروبَان
َمض ُروبُو َن
َمض ُروبَة

َمض ُروبَتَان
َمض ُروبَات

ض َرب نَا
َ

ضاربَان
َ
ضاربُو َن
َ
ضاربَة
َ

ضاربَتَان
َ
ضاربَات
َ

َل تَضربَا
َل تَضربُوا

12
13
14

2
3
4
5
6
7
8
9
10

َل تُض َربَا
َل تُض َرب َن
َل أُضرب

َل تَضربَا
َل تَضرب َن
َل أَضرب

13

َل نُض َرب

َل نَضرب

14

Амри ғоиб

Амри
ҳозир

ليَضرب

اضرب

11
12

Мажҳули
феъли
нафий
ب
ال يُض َر ُ
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Маълуми
феъли
нафийи
ب
ال يَضر ُ

N
1
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ليَضربا

ليَضربُوا
لتَضرب
لتَضربَا
ليَضرب َن

ألَضرب

ال يُض َربَان
ال يُض َربُو َن

اضربَا
اضربُوا

ب
ال تُض َر ُ
ال تُض َربَان
ال يُض َرب َن

اضريب

اضربَا
اضرب َن

لنَضرب

ال يَضربَان
ال يَضربُو َن
ب
ال تَضر ُ
ال تَضربان
ال يَضرب َن

ب
ال تُض َر ُ
ال تُض َربَان
ال تُض َربُو َن

ب
ال تَضر ُ
ال تَضربَان
ال تَضربُو َن

ب
ال أُض َر ُ
ب
ال نُض َر ُ

ب
ال أَضر ُ
ب
ال نَضر ُ

ني
ال تُض َرب َ
ال تُض َربَان
ال تُض َرب َن

ني
ال تَضرب َ
ال تَضربان
ال تَضرب َن

Амри бо
«лом»нинг
мажҳули
لتُض َرب

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мажҳули
феъли наҳий

Маълуми
феъли наҳий

ال تُض َرب

ال تَضرب
ال تَض َربَا
ال تَضربُوا
ال تَضريب

لتُض َريب

ال تُض َربَا

ال تَضربَا

لتُض َربَا

5

ال تُض َرب َن
ال يُض َرب

ال تَض َرب َن
ال يَضرب

لتُض َرب َن
ليُض َرب

6

ال تُض َربَا
ال تُض َربُوا
ال تُض َريب
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لتُض َربَا
لتُض َربُوا

N
1
2
3
4

7
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8
9
10
11
12
13
14

N
1
2
3
4

ليُض َربَا
ليُض َربُوا

ال يَضربَا
ال يَضربُوا

ال يُض َربَا
ال يُض َربُوا

لتُض َرب

ال تَضرب

ال تُض َرب

ألُض َرب

ال أَضرب

ال أُض َرب

لتُض َربَا
ليُض َرب َن

لنُض َرب

Исми замон ва
исми макон
َمضرب

ال تَضربَا
ال يَضرب َن

ال تُض َربَا
ال يُض َرب َن

ال نَضرب

ال نُض َرب

Исми олат

Исми тафзил

مض َراب

ب
ُ أَض َر
أَض َربَان

َمضربَان
ب
َ َم
ُ ضار

مض َرابَان
يب
َ َم
ُ ضار

أَض َربُو َن
ضرَّب
ُ

ضربَيَان
ُ
ضربَيَات
ُ

5
6
Такъид «нун»лари баёнида

Таъкид «нун»лари мустақбал (келаси замон)
феълининг маъносини таъкидлаш, яъни жумланинг
мазмуни ҳақ эканлигини мухотабнинг, яъни II шахснинг
зеҳнида қарор топдириш учун қўлланади.
Таъкид «нун»и икки турли бўлади:
1. «Нун»и таъкиди хафифа.
2. «Нун»и таъкиди сақила.
«Нун»и таъкиди хафифа сокинлик «нун»дир.
«Нун»и таъкиди сақила эса ташдидлик «нун»дир.
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«Нун»и
таъкиди
хафифа
воҳид
(бирлик)
сийғаларнинг
ҳамда
жамъи
музаккар
(кўплик)
сийғаларининг охирига туташади. Воҳид (бирлик)
сийғаларда охирги ҳарфи саҳиҳ бўлган феъллар таъкид
«нун»и туташганда фатҳали ўқилади. Охиридан ҳарфи
иллат ҳазф қилинган (олиб ташланган) феълларда ҳарфи
иллатни қайтариб келтириб, фатҳали қилиб ўқилади.
Масалан: ني – ال تَ رم
َّ َ  ال تَ رمкаби.
«Нун» таъкиди хафифа сарфи
اضربن– اضربُن – اضربَن
«Нун»и таъкиди сақила барча сийғаларнинг охирига
туташади. Қуйидагидек:
بان – اضربَ َّن
ّ بان – اضرب َّن – اضربُ َّن – اضر
ّ نان – اضر
ّ اضرب
Амри ғоиб (III шахс буйруқ феъли) ва наҳийларни
(инкор феълларини) шуларга қиёс қил:
 ليَضربَ َّن – ليَضربَن.  ال تَضربَ َّن – ال تَضربَنкаби.
Феъллар баёни
Араб тилида ишлатиладиган феъллар тўрт қисмдир:
1. ( ثالثي ُُمَ َّردқўшимчасиз учлик)
2. ( ثالثي َمزيدқўшимчали учлик)
3. ( ُرباعي ُُمَ َّردқўшимчасиз тўртлик)
4. ( ُرباعي َمزيدқўшимчали тўртлик)

Ушбу тўрт қисм 22 бобда келади.
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 ثالثي ُُمَ َّردбўлган биринчи қисм олти бобдир.
Биринчи боб мозийда (ўтган замонда) «айн»и
фатҳали, музореъда (келаси замонда) «айн»и касрали
бобидир.
Бу бобнинг масдари 11 вазнда келади.
N
1
2

Вазнлар
ُفَ عل
ول
ُ ُفُع
ُفعل

Мисолар
ب
َ
ُ ضر
وس
ُ ُُجل

ُفَ َعلَة

ب
ُ كذ
ُغَلَبَة

5

ُفعالة

َحايَ ُة

6

فُعال ُن
ُفَعل

غُفرا ُن
نَب ُح

3
4

7
9

فَ عال ُن
عال
ُ ف

10

عال
ُ َف

11

ُفُ َعل

8

لَيَّا ُن
راف
ُ ص

Маънолари
урмоқ
ўтирмоқ
ёлғон айтмоқ
енгмоқ (ғалаба қилмоқ)
сақламоқ
(ҳимоя қилмоқ)
кечирмоқ
ит ҳурмоғи
қарзини бермасдан чўзмоқ
урғочи итнинг куюниши

ُقَضاء

Ҳукм қилмоқ
ҳақ йўлга солмоқ, ҳидоят
қилмоқ

ي
ُ ُه َد

Бу бобнинг саҳиҳига мисол: ب
َ –ب
َ –
َ ض َر
ُ يَضر, масдари ضربا
урмоқ маъносида.
Барча муштақларининг (масдардан ёриб олинган
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сийғалари) сарфи юқорида ўтди.
ضاعف
َ  ُمга мисол  يَف ُّر – فَ َّرмасдари  فراراбўлиб, қочмоқ
маъносидадир. Бундан 12 нарса шу тартибда иштиқоқ
қилинади.
1.  – فَ َّرфеъли мозий
2.  – يَف ُّرфеъли музореъ
3. فار
ّ – исми фоъил

4.رور
ُ  – َمفисми мафъул
5.  – ل يَف َّرфеъли жаҳд

6.  – ال يَف ُّرфеъли нафий
7.  – ف َّرфеъли амр

8.  – ليَف َّرамри ғойиб

9.  – ال تَف َّرнаҳий ҳозир

10.  – َمف َّرисми замон ва исми макон
11.  – مف َرارисми олат

12.  – أَفَ َّرисми тафзил

 فَ َّرаслида  فَ َرَرэди. Биринчи ( رро)нинг ҳаракатини
қўлга олдик. Моқаблига (биринчи «ро»нинг ўзидан
олдинги ҳарфга) қарадик. Ҳаракатталаб эмас экан, яъни
ўзи ҳаракатли экан. Ҳаракатини олиб ташладик:  فَرَرбўлиб
шарти идғом пайдо бўлди. Аввалги «ро»ни иккинчи «ро»га
идғом қилдик (киритдик):  فَ َّرбўлди.
Шарти идғом шуки, бир калимада икки ҳарф бир
жинсда бўлиб, аввалгиси сокин (сукунли) бўлса,
иккинчиси ҳаракатли бўлса аввалгисини иккинчисига
киргизилади.
 – ادغامбир ҳарфни иккинчи ҳарфга киргизишдир.
53

www.arabic.uz
Қоида
Бир жинсдан икки ҳарф бир ерда бўлиб, аввалгиси
сокин (сукунли(, иккинчиси ҳаракатли бўлса аввалги
ҳарфни иккинчисига идғом қилинади.
 فَ َّرни сарф қилиш (турлаш) тариқаси:
،ت
ُ  فَ َرر، فَ َررتُ َّن، فَ َررتَُا، فَ َررت، فَ َررُت، فَ َررتَُا،ت
َ  فَ َرر، فَ َرر َن، فَ َّرتَا، فَ َّرت، فَ ُّروا، فَ َّرا،فَ َّر

.فَ َررنَا

Феъли мозийда беш сийғада идғом лозимдир:
ғоиб, ғоибайн, ғоибийн, ғоиба, ғоибатайнларда.
Феъли мозийнинг қолган тўққиз сийғаси ўз аслида
қолади. Чунки бу сийғаларга уланиб келган олмош
калималари (шахссон қўшимчалари) ўзлари ҳаракатли
бўлгани учун ўзидан олдинги ҳарфнинг сокин (сукунли)
бўлишини истайди.
Бу сийғаларнинг охирига қўшилиб, келган калималар
–  نдан тартиб  ناгача – замирлар деб аталади.
Қоида

َّل َعن أَح َوالَا
ُ اَلضَّمائ ُر الَ تَ تَ غَيَّ ُر َوالَ تَ تَبَد
Маъноси: Исмнинг (эганинг) ўрнини босадиган бу
замирлар, яъни олмошлар ҳеч қачон ўзгармайди ва
эъроблари (яъни ҳаракатлари) бошқача бўлмайди.
Феъли мозийнинг мажҳул қилиш қоидаси
 فَ َّرни мажҳул қилиш учун идғомни ечиб, уни аслига
қайтарамиз:  فَ َرَرбўлади. Моқабли охирини (охиридан
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олдинги ҳарфини) касрали қиламиз:  فَرَرбўлади.
Моқабли охиридан олдиндаги ҳарфни (яъни
охиридан учинчи ҳарфини) заммали қиламиз:  فُرَرбўлади.

Биринчи «( »رро)нинг ҳаракатини олиб ташладик: فُرَر
бўлиб, шарти идғом вужудга келди, биринчи «( »رро)ни
иккинчи «( »رро)га идғом қилдик,  فُ َّرбўлди.
Феъли мозий мажҳулининг сарфи қуйидагича
. فُررنَا،ت
ُ  فُرر، فُررتُ َّن، فُررتَُا، فُررت، فُررُت، فُررتَُا،ت
َ  فُرر، فُرر َن، فُ َّرتَا، فُ َّرت، فُ ُّروا، فُ َّرا،فُ َّر
« »فُ َّرнинг асли  فُرَرдир. Мажҳулида худди маълуми
каби беш сийғада идғом бор. Қолган тўққиз сийғада идғом
йўқ.
Нима учун беш сийғада идғом бор-у, қолган тўққиз
сийғада идғом йўқ. Сабаблари феъли мозийнинг
маълумида баён қилинди.
Феъли музореъ (келаси ва ҳозирги замон феъли) баёни
 – يَف َّرфеъли музореъи маълумдир. Бу ҳам 14 сийғасида
келади. Сарф қилиш (турлаш) ушбу тариқададир:
. نَف ُّر، أَف ُّر، تَفرر َن، تَف َّران، تَف ّري َن، تَف ُّرو َن، تَف َّران،ُ تَف ّر، يَفرر َن، تَف َّران، تَف ُّر، يَف ُّرو َن، يَف َّران،يَف ُّر
« »يَف ُّرни мажҳул қилиш йўли « »يَف ُّرни мажҳул қилиш
учун аслига қайтардик:
 يَفر ُرбўлди. Охиридан олдинги ҳарфини фатҳали

қилдик:  يَف َر ُرбўлди. Ҳарфи музореъни заммалик қилдик. يُف َر ُر
бўлди.  يُف َر ُرда биринчи «( »رро)нинг ҳаракатини (фатҳасини)
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қўлга олдик, моқаблига (ундан олдинги ҳарфга) қарадик,
ҳаракатталаб экан, яъни сукунли экан. Ҳаракатини
моқаблига (ундан олдинги ҳарфга) бердик:  يُ َفر ُرбўлиб,

шарти идғом вужудга келди: бириничи «( »رро)ни иккинчи
«( »رро)га идғом қилдик:  يُ َف ُّرбўлди.
Феъли музореънинг мажҳули ҳам 14 сийғада келади.
Ушбу тариқада:
. نُ َف ُّر، أُفَ ُّر، تُف َرر َن، تُ َف َّران، تُ َّف ّري َن، تُ َف ُّرو َن، تُ َف َّران، تُ َف ُّر، يُف َرر َن، تُ َف َّران، تُ َف ُّر، يُ َف ُّرو َن، يُ َف َّران،يُ َف ُّر
Ўн икки сийғада идғом бор: ( غائباتғоибот) ва ُُماطَبات
(мухотабот)да идғом йўқ. Сабаблари юқорида ўтди.
Исми фоил, яъни феълни бажарувчи кишининг номи
(эга)
Исми фоъил олти сийғада келади. Сарф қилиниши
(тусланиши) қуйидагича:
)ارات ( َوفَ َوار ُر
َّ َ ف،ارتَان
َّ َ ف،ارة
َّ َ ف،ارو َن
ُّ َ ف،اران
َّ َ ف،فَار
Ана шу олти сийғада биринчи «( »رро)нинг ҳаракатни
қўлга олдик. Моқабли (ундан олдинги ҳарфга) қарадик.
Ҳарфи мад «( »اалиф) бор экан, яъни ҳаракатталаб эмас
экан, шунда биринчи «( »رро)нинг ҳаракатини ташладик:
 فَاررбўлиб, шарти идғом вужудга келди, бас, биринчи «»ر
(ро)ни иккинчи «( »رро)га идғом қилдик: Кار
ّ َ فбўлди.

 فَ َوار ُرисми фоъилнинг жамъи таксири (бирлигининг
шакли ўзгарган ва кўпликка айланган эга ўз аслида туради,
унда идғом бўлмайди.
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Исми мафъул
(бажарилган иш-ҳаракатнинг исми)
Исми мафъул ҳам олти сийғада келади, тусланиши
қуйидагича:
ورات
َ  َمف ُر،ورتَان
َ  َمف ُر،ورة
َ  َمف ُر،ورو َن
ُ  َم َف ُر،وران
َ  َمف ُر،َمف ُرور
Бу сийғалар ўз аслидадир, чунки бир жинсдаги
ҳарфларнинг орасига ёт ҳарф тушиб қолди.  َمفار ُرисми
мафъулнинг
жамъи
таксиридир.
(Бирлик
шакли
ўзгартирилиб, кўпликка айланган).
Жаҳд маълум феъли
Феъли жаҳднинг (ўтган замон инкор феълининг)
маълуми 14 сийғада келади. Тусланиши қуйидагича:
 َل، َل تَف َّرا، َل تَف ّري، َل تَف ُّروا، َل تَف َّرا، َل تَف َّر، َل يَفرر َن، َل تَف َّرا، َل تَف َّر، َل يَف ُّروا، َل يَف َّرا،َل يَف َّر
. َل نَف َّر، َل أَف َّر،تَ فرر َن
 – َل يَف َّرаслида َل يَفرر
َل تَ فرر – ل تَف َّر
َل تَ فرر – َل تَف َّر

 َل نَف َّر- َل نَفرر
 َل أَفرر – َل أَف َّرбўлган.
Мазкур беш сийғада, яъни ғоиб, ғоиба, мухотаб ва
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икки мутакаллим сийғаларида биринчи «( »رро)нинг
ҳаракатини қўлга олдик, моқаблига (ундан олдинги
ҳарфга) қарадик, сукунли бўлиб, ҳаракатталаб экан,
моқаблига ҳаракатни бердик:  َل يَفررбўлиб, икки «( »رро)
орасида ижтимоъи сокинайн бўлди. (Яъни, иккита сокин
бир жойда жамъ бўлди). Бир калимада, бир ўринда иккита
сокин жамъ бўлиб, бу калима билан сўзлаш мумкин эмас.
Ижтимоъи сокинайндан, (яъни икки сокин жамлигидан)
қутулиш учун бир жинсдан бўлган икки ҳарфнинг
биттасини ҳазф қилиш (олиб ташлаш) керак ёки биттасига
ҳаракат бериш керак. Бу ўринда эса ҳазф қилиб бўлмайди.
Чунки ( اجحاف َكلمهижҳофи калима), яъни ўзи туруши керак
бўлган калиманинг бирор ҳарфини ҳазф қилиб, юбориш
лозим келади. Мутажонисайнинг (икки жинсдош
ҳарфнинг) биттасига ҳаракат ҳам бериб бўлмайди. Чунки,
 تَ رجيح بال ُم َر ّجحяъни сабабсиз бир нарсани иккинчисидан ортиқ
кўриш лозим келади. Шунингдек, ижтимоъи сокинайн
(икки жамланган сокин) билан сўзлашиш мумкин эмас.
َّ َ( اзарурият манъ қилинган
Иложсиз يح ال َمحظُورات
ُ لض ُرور
ُ ات تُب
нарсаларни мубоҳ қилади) қоидаси тақозосига кўра,
иккинчи «( »رро)га фатҳа берамиз. Чунки фатҳа
ҳаракатларнинг орасида енгилроғидир. Энди  َل يَفرَرбўлиб,
шарти идғом вужудга келди. Биринчи «( »رро)ни иккинчи
«( »رро)га идғом қиламиз,  َل يَف َّرбўлади.
Истасак, иккинчи ( » رро)га касра берамиз.
الساك ُن اذا ُح ّر َك ُح ّر َك بال َكسر
ّ қоидасига биноан, َل يَف ّر
бўлди. Ва агар истасак, идғомни ечгандан кейин ўз аслига
қайтариб  َل يَفررдеймиз.
Қолган 7 сийғада, яъни 4 таснийа ва икки жамъи
58

www.arabic.uz
музаккар ва мухотабада биринчи «( »رро)нинг ҳаракатини
моқаблига бердик, чунки ҳаракатталаб эди шарти идғом
вужудга келди. Биринчи «( »رро)ни иккинчи «( »رро)га
идғом қилдик.
 َل تَف َّرا، َل تَف ّري، َل تَف ُّروا، َل تَف َّرا، َل تَف ُّرا، َل يَف ُّروا،َل يف َّرا
бўлдилар.
 َل يَفرر َن َل تَ فرر َنўтган қоидага биноан ўз аслидадир.
Мажҳул жаҳд феъли
Феъли жаҳдни мажҳул қилиш учун аслига қайтардик:
 َل يَفررбўлди. Моқабли охирини фатҳали қилдик ваҳарфни
музороъатни заммали қилдик:  َل يُف َررбўлди. Биринчи «»ر

(ро)нинг ҳаракатини моқаблига бердик:  َل يُ َفررбўлиб,
ижтимоъи сокинайн бўлди. Маълумида баён қилинган
қоидаларга асосан амал қилсак, қуйидагича уч хил
ўқилади.
 َل يُف َرر، َل يُ َف ّر، َل يُ َف َّر. َل تُف َرر َن، َل يُف َرر َنўз аслида ўқилади, баёни
маълумда ўтди.
Феъли жаҳднинг мажҳули ҳам 14 сийғада келади.
Тусланиши қуйидагича:
، َل تُ َف َّرا، َل تُ َف ّري، َل تُ َف ُّروا، َل تُ َف َّرا، َل تُ َف َّر، َل يُف َرر َن، َل تُ َف َّرا، َل تُ َف َّر، َل يُ َف ُّروا، َل يُ َف َّرا،َل يُ َف َّر
. َل نُ َف َّر، َل أُفَ َّر،َل تُف َرر َن

Нафий феълининг маълуми
Нафий маълум феъли ҳам 14 сийғада келади.
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Тусланиши қуйидагича:
 ال،ين
َ  ال تَف ّر، ال تَف ُّرو َن، ال تَف َّران، الَ تَف ُّر، ال يَفرر َن، ال تَف َّران، ال تَف ُّر، ال يَف ُّرو َن، ال يَف َّران،ال يَف ُّر

. ال نَف ُّر، الَ أَف ُّر، ال تَ فرر َن،تَف ّران

Нафий феълининг мажҳули
، الَ تُ َف ّري َن، الَ تُ َف ُّرو َن، الَ تُ َف ّران، الَ تُ َف ُّر، ال يُف َرر َن، ال تُ َف َّران، ال تُ َف ُّر،رو َن
ُّ  ال يُ َف، ال يُ َف ّران،ال يُ َف ُّر
. ال نُ َف ُّر، ال أُفَ ُّر، ال تُف َرر َن،ال تُ َف َّران

Феъли нафийнинг маълуми ва ҳам мажҳули барча
қоидаларда музореънинг маълуми ва мажҳули кабидир.
Амри ҳозир баёни
Амри ҳозир
қуйидагича:

6

сийғада

келади.

Тусланиши

. افرر َن، ف َّرا، ف ّري، ف ُّروا، ف َّرا،ف َّر

“”ف َّرни феъли музореъи маълуми мухотаб сийғаси

бўлмиш  تَف ُّرдан икки йўл билан олинади. Биринчи йўл
шуки, бу мухотаб сийғасининг охирига қарадик. Кўрдикки,
охири мудғам (идғомли) экан, уни ўз ҳолига қўйдик.
Заммадан фатҳага ўтдик. Чунки фатҳа ахаффи ҳаракот,
яъни ҳаракатларнинг енгилроғидир,  تَف َّرбўлди.
Иккинчи йўл шуки, ҳарфи музораъатни ташлаймиз,
сийғага қарасак,  افعالбобидан эмас экан. Ҳарфи
музораъатнинг ёнидаги ҳарфга қарадик. У ҳарф ҳаракатли
экан. Амр тамом бўлди:  ف َّرбўлиб қолди. «Нун»и эъробияси
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бор мухотаб сийғалардан ҳам, яъни,  تَف ّران تَف ُّرو َن تَف ّري َن تَف ّرانкаби
феъллардан ҳам икки амал билан амр олинади.
Биринчи амал шуки, бу тўрт сийғанинг охирига
қарадик, эъробия «нун»ларини олиб ташладик:
 تَف ّري تَف َّرا، تَف ُّروا، تَف َّراбўлди.

Иккинчи амалда ҳарфи музораъат бўлган «( »تте)ни

олиб ташладик. Ушбу сийғаларга қарасак, ифъол  افعالбобидан
эмас экан. Ҳарфи музораъатга яқин турган ҳарфга қарасак,
мутаҳаррик, яъни ҳаракатли экан, амр тамом бўлди:
 ف َّرا، ف ّري، ف ُّروا، ف َّراбўлди.
«»افرر َنни феъли музореъи мухотаби маълумдан икки
амал билан олинади. Биринчи амал шуки, ушбу сийғанинг
охирига қарадик, охирида «нун»и жамъи муаннас бўлмиш
«нун»и замир бор экан, бу худди «вови» жамъи
музаккардек. Уни ўз ҳолига қўйдик.
Чунки бу: َّل َعن أح َوالا
ُ ائر ال تَ تَ غَيَّ ُر َوالَ تَ تَبد
َ اَلض
ُ َّم
деган қоидага мувофиқ  تَ فرر َنэкан дедик.
Иккинчи амал шуки, ҳарфи музороъат бўлган «»ت
(те)ни олиб ташладик. Ҳарфи музороъатнинг мойалисига,
яъни ҳарфи музороъатдан кейинги ҳарфга қарадик, сокин
(сукунли) экан. Сокин билан (сукунли ҳарф билан) сўз
бошлашлик мумкин бўлмагани учун «айн» бобига қарадик,
«айн» боби замалик эмас экан. Аввалига ҳамзаи мақсураи
васлиййани келтирдик,  افرر َنбўлди.
« »ف َّرаслида  افررэди. Биринчи «( »رро)нинг ҳаракатини
моқаблига (ундан олдинги ҳарфга, яъни «( »فфе)га бердик.

Чунки у ҳаракатталаб эди. Энди  افررбўлиб, икки «( »رро)
орасида ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Илтиқои
сокинайндан холос бўлиш, ҳазф қилиш (биттасини олиб
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ташлаш) ёки ҳаракат бериш билан бўлади. Бу ўринда бир
жинсдан бўлган икки ҳарфнинг бирини ҳазф қилиб (олиб
ташлаб) бўлмайди. Чунки اجحاف َكل َمه, яъни ўз меъёрида
бўлган калиманинг ҳарфини камайтириш лозим келади.
Ҳамжинс бўлган икки ҳарфнинг биттасига ҳаракат ҳам
бериб бўлмайди. Чунки تَ رجيح بال مُ َر ّجح, яъни сабабсиз ва
далилсиз бир нарсани ўзгасидан баҳолаш ва ортиқ кўриш
лозим келади. Бунинг устига  افررтарзида ижтимои
сокинайн билан сўзлаб ҳам бўлмайди. Иложсиз равишда:
َّ  اَلяъни «Иложсизликлар мумкин бўлмаган
ات تُبي ُح ال َمحظُوَرات
ُ ور
َ ض ُر
ишларни мубоҳ қилади» деган қоида тақозосига биноан,
иккинчи, «( »رро)га фатҳа бериб, идғом қилдик:  اف َّرбўлди.
Идғомдан кейин ҳамзадан мустағний (беҳожат) бўлдик,
ҳамзани ҳазф қилдик (олиб ташладик):  ف َّرбўлди. Истасак,
иккинчи «( »رро)га касра берамиз. Бу:
لساك ُن إذَا ُح ّر َك ُح ّر َك بال َكسر
ّ َا
яъни, «Сокинлик ҳарфга қачонки ҳаракат берилса, касра
ҳаракати берилади» деган қоидага мувофиқдир. Идғом
қилиб, ҳамзадан мустағний бўлиб, ف ّر
деймиз. Агар
хоҳласак, аслига қайтариб, идғомни ечгандан кейин: افرر
деймиз.
 ف َّراаслида  افررا – ف ّرا افررى – ف ّري افر ُروا – ف ُّروا – افرراэди. Бу тўрт

сийғада биринчи «( »رро)нинг ҳаракатини моқаблига
берамиз, чунки у ҳаракатталабдир: ( اخل افرَراохиригача) бўлиб
шарти идғом вужудга кел-ди. Биринчи «»رни иккинчи
«»رга идғом қилдик. Ҳамзадан мустағний бўлиб, ҳамзани
ҳазф қилдик (олиб ташладик):
 ف ّرا، ف ّري، ف َّرا، ف ُّرواбўлди.
62

www.arabic.uz
 افرر َنўтган қоидаларга биноан ўз аслидадир. «Нун»и
таъкиди хафифани охирига қўшиб,  ف َّرن ف ُّرن ف ّرنдеймиз.
«Нун» таъкиди сақила билан: ،ان
ّ  ف ّر، ف َّر َّن، ف ُّر َّن، ف ّران،نان
ّ افرر
ف َّر َّنдейилади.

Амри ғоибнинг маълуми
Амри ғоибнинг маълуми саккиз сийғада келади.
Сарфи (тусланиши) қуйидагича:
 لنَف َّر، ألَف َّر، ليَفرر َن، لتَف َّرا، لتَف َّر، ليَف ُّروا، ليَف َّرا،ليَف َّر
1. « »ليف َّرни «»يَف ُّرдан,
2. «»لتَف ّرни «»تَف ُّرдан,
3. «»ألف َّرни «»اَف ُّرдан,

4. «»لنَف َّرни « »نَف ُّرмузореъи ғоиби маълум феълларидан
олинади.
Биринчи амал билан ушбу тўрт сийғани аввалига ломи
жозимаи максурани келтиргандан кейин олинади. Аввалги
амалнинг баёни шулки, бу тўрт сийғанинг охирига
қараймиз, кўрамизки, охирлари муд-ғам (идғомли) экан.
Бас, уни ўз ҳолига қўямиз. Заммадан фатҳага ўтамиз. Зеро,
фатҳа ҳаракатлар ичида енгилроғидир.
Натижаси:  لنَف َّر، ألَف َّر، لتف َّر، ليف َّرбўлди.
« »ليَف َّراни « »يَف ّرانдан, « »ليَف ُّرواни « »يَف ُّرو َنдан, « »لتَف َّراни «»تَف َّران
музореъ ғоиби маълум феълларидан, биринчи амал билан
олинади.
«Лом»и жозимаи максурани ушбу уч феълнинг
аввалига келтиргандан кейин биринчи амал билан
олинади.
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Биринчи амал изоҳи: охирларидаги эъробий «нун»ни
ҳазф қилдик:  ليَف ّرا – لتَف ّرا – ليف ّرواбўлди.

« »ليَ فرر َنни « – »يَفرر َنфеъли музореъи ғоибот маълумдан
олдик. Биринчи амал билан, ушбу сийғани аввалига
«лом»и жозимаи максурани келтиргандан кейин. Яъни,
ушбу сийғанинг охирига қарадик, кўрдикки, охиридаги
нун – нуни жамъ муаннас нунни замир экан жамъ
музаккардаги «вов»и замирга ўхшаш экан. Уни ўз ҳолига
қўямиз:
َّل َعن أحوالا
ُ َّمائر الَ تَ تَ غَيَّ ُر وال تَ تَبَد
ُ  اَلضқоидаси кўра,
 ليَ فرر َنбўлди. « »ليَف َّرаслида «»ليَفرر, « لتَف َّرаслида «»لتَفرر, «– »ألف َّر
«»ألفرر, « – »لنفرر« »لنَف َّرушбу тўрт сийғада биринчи «ро»нинг
ҳаракатини моқаблига – олдинги ҳарфга бердик, чунки у
ҳаракатталаб эди. Икки «ро» ўртасида ижтимои сокинайн
ҳосил бўлди. Илтиқои сокинайндан қутулиш учун бир
жинсдан бўлган икки ҳарфнинг бирини ҳазф қилиш керак.
Бу ўринда ҳазф дуруст эмас. Зеро,  اجحاف َكل َمهлозим келади.

Унга ҳаракат ҳам бериб бўлмайди. Зеро رجح
ّ  تَ رجيح بال َمлозим
келади. Ижтимоъи сокинайн билан сўзламоқ маҳолдир.
 الضرورات تُبيح ال َمحظُوراتқоидасига кўра, иккинчи «ро»га фатҳа
берамиз, чунки фатҳа ҳаракатлар ичида енгилроғидир.
 ليَفرَر لتَفرَر ألفرَر لنَفرَرбўлиб, шарти идғом вужудга келди. Биринчи
«ро»ни иккинчи «ро»га идғом қилдик. ليَف َّر لتَف َّر ألف َّر لنَف َّر
бўлди. Истасак, идғомни ечгандан кейин, ўз ҳолига қўйиб,
 ليَ فرر لتَ فرر ألفرر لنَ فررдеймиз.  ليَف َّراаслида روا – ليَف ُّروا ليَ فررا
ُ لتَ فررا – ليَ فر

 لتَف َّراушбу уч сийғада биринчи ҳарфнинг ҳаракатини
моқаблига бердик, чунки у ҳаракатталаб эди. Шарти идғом
вужудга келди, биринчи «ро»ни иккинчи «ро»га идғом
қилдик,  لتَف َّرا، ليَف ُّروا، ليَف َّراбўлди.
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 ليَ فرر َنўз аслида қолди, ўтган қоидага биноан. «Нун»и
таъкиди хафифани (сокинли нунни) охирига келтириб,
 لنَف َّرن، ألَف َّرن، لتَف َّرن، ليَف ُّرن، ليَف َّرنдеб айтамиз. «Нун»и таъкиди сақила
билан (ташдидли нун билан) ،ان
ّ َ ليَ فررن،ان
ّ  لتَف ّر، لتَف َّر َّن، ليَف ُّر َّن،ان
ّ  ليَف ّر،ليَف َر َّن
 لنَف َر َّن، ألَف َر َّنдеймиз.
Амри ғоибни мажҳул қилиш йўли
Амри ғоибни мажҳул қилмоқчи бўлсак, уни аслига
қайтарамиз.  ليَ فررбўлади. Охиридан олдинги ҳарфини

фатҳали қиламиз  ليَ ف َررбўлди. Ҳарфи музораъатни заммалик
қиламиз:  ليُف َررбўлади. Биринчи «ро»нинг ҳаракатини
моқаблига – ундан олдинги ҳарфга берамиз. Чунки у
ҳаракат талаб бўлгани учун шундай қилдик. Шунда икки
«ро» орасида ижтимоъи сокинайн ҳосил бўлади. Ижтимоъи
сокинайндан халос бўлиш эса ҳазф қилиш ва ҳаракати
бериш билан бўлади. Бу иккиси ҳам дуруст эмас, ўтган
сабабларга кўра, ноилож бўлиб, иккинчи «ро»га фатҳа
берамиз, чунки фатҳа ахаффи ҳаракот – ҳаракатлар ичида
енгилроғидир. Энди шарти идғом вужудга келди, биринчи
«ро»ни иккинчи «ро»га идғом қилдик:  ليُ َف َّرбўлади.
Қоида
Амри ғоибнинг мажҳулида олти мухотаб сийғасини
олти ғоиб сийғасидан олдин зикр қилинади.
Сарфи (тусланиши) қуйидагича:
 لنُ َف َّر، ألُفَ َّر، ليُ ف َرر َن، لتُ َف َّرا، لتُ َف َّر، ليُ َف ُّروا، ليُ َف ّرا، ليُ َف َّر، لتُ ف َرر َن، لتُ َف َّرا، لتُ َف ّري، لتُ َف ُّروا، لتُ َف َّرا،لتُ َف َّر
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«»لتُ َف َّرни «»تُ َف ُّرдан, «»ليُ َف َّرни «»يُ َف ُّرдан, «»لتُ َف َّرни «»تُ َف ُّرдан, «»ألفَ َّرни
«»اُفَ ُّرдан, «»لنُ َف َّرни «»نُ َف ُّرдан биринчи амал билан олинади.
Ушбу беш сийғага «лом»и жозимаи максурани
феълнинг аввалига келтиргандан кейин биринчи амал билан
олинади. Биринчи амалнинг баёни шулки бояги беш
сийғанинг охирига қарадик, охирлари мудғам – идғомли
экан, уларни ўз ҳолига қўйдик. Заммадан фатҳага удул
қилдик, яъни ўтдик, чунки фатҳа аҳаффи ҳаракот –
ҳаракатларнинг енгилроғи бўлгани учун.
Натижада:  لنُ َف َّر، ألفَ َّر، لتُ َف َّر، ليُ َف َّر، لتُ َف َّرбўлди.
 لتُ َف َّراни  تُ َف َّرانдан:  لتُ َف ُّرواни  تُ َف ُّرو َنдан:  لتُ َف َّرىни  تُ َفري َنдан,  لتُ َف َّراни

 تُ َف َّرانдан,  ليُ َف َّراни  يُ َف َّرانдан  ليُ َف ُّرواни  يُ َف ُّرو َنдан  لتُ َف ّراни  تُ َف ّرانдан –
музореъ мажҳул феълларидан биринчи амал билан
олинади. Ушбу етти сийғанинг аввалига «лом»и жозимаи
максурани келтиргандан кейин биринчи амал билан булар
олинади.
«Лом»и жозима ушбу етти сийғаларнинг авалига
келгандан кейин охирларидаги «нун»и эъробияни
туширади.
Натижада:
 لتُ َف َّرا – لتُ َف َّرا- روا
ُّ  لتُ َف-  ليُ َف ُّروا – لتُ َف ّرا – ليُ َف ّرا – لتُ َف ّريбўлди.  لتُ ف َرر َنни
 تُف َرر َنдан  ليُ ف َرر َنни  يُف َرر َنдан.
Музореъи мажҳул феълларидан биринчи амал билан
олинади. Ушбу икки сийғанинг аввалига «лом»и жозимаи
максурани келтиргандан кейин биринчи амал билан
юқоридаги натижа ҳосил бўлади. Ушбу икки сийғанинг
охирига қараймиз, охиридаги «нун»лар эъробиййа нунлари
эмас экан, яъни «нун» замир экан, уни ўз ҳолига қўямиз:
 لتُ ف َرر َن ليُ َف َرر َنбўладилар.
« »لتُ َف َّرаслида  »ليُ َف َّر« لتُ ف َررаслида ليُ ف َرر
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« »لتُ َف َّرаслида  »آلف َّر« لتُ ف َررаслида آلف َرر
« »لنُ َف َّرаслида  لنُ ف َررэди.
Ушбу беш сийғада биринчи «ро»нинг ҳаракатини
моқаблига – ундан олдинги ҳарфга бердик. Чунки у
ҳаракатталаб бўлгани учун, икки «ро» орасида ижтимоъи
сокинайн пайдо бўлди. Ижтимоъи сокинайндан қутулишнинг
икки йўли бор: биринчи йўли – ҳазф қилиш, иккинчиси –
ҳаракат бериш. Бу ўринда бу иккиси ҳам дуруст эмас,
шунинг учун иложсиз иккинчи «ро»га фатҳа берамиз. Чунки
ҳаракатлар ичида фатҳа енгилроқ бўлгани учун. Сўнгра
идғом қилиб, қуйидагича баён қиламиз.
 ليُ َف َّر، لتُ َف َّر، لتُ َف َّر، آلف َّر،لنُ َف َّر
Иккинчи «ро»га касра бериб, идғом қилгандан кейин
бундай баён қилинади: ليُ َف ّر لتُ َف ّر لتُ َف ّر ألُفَّر لنُ َف ّر
Истасак, аслига қайтариб, идғомни ечиб кейин
қуйидагича баён қиламиз: ليُ فرر لنُ ف َرر لتُ ف َرر ألف َرر لنُ ف َرر
« »لتُ َف َّراаслида –  »لتُ َف ُّروا« لتُ ف َرَراаслида –  »لتُ َفري« لتُ ف َر ُرواаслида – لتُ ف َررى
« »لتُ َف َّراаслида –  »ليُ َف َّرا« لتُ ف َرَراаслида –  »ليُ َف ُّروا« ليُ ف َرراаслида – ليُ َف َر ُروا
« »لتُ َف ّراаслида –  لتُ ف َرَراэдилар.
Ушбу етти сийғада биринчи «ро»нинг ҳаракатини
моқаблига бердик, чунки у ҳаракатталаб бўлгани учун.
Шарти идғом вужудга келди, биринчи «ро»ни иккинчи
«ро»га идғом қилдик.
Қуйидагича бўлдилар:  لتُ َف َّرا، ليُ َف ُّروا، ليُ َف َّرا، لتُ َف َّرا، لتُ َف ّري، لتُ َف ُّروا،لتُ َف َّرا
Ўтган қоидаларга кўра:  لتُف َرر َن، ليُ ف َرر َنўз аслида қолади.
Амри ғоиб мажҳулининг охирига «нун»и таъкиди хафифа
қўшилганда қуйидагича зикр қилинади: ، ليُ َف َّرن، ليُ َف ّرن، لتُ َف ُّرن،لتُ َف َّرن
 لتُ َف َّرن، ألُفَ َّرن،لتُ َف َّرن
«Нун» таъкиди сақила
қуйидагича баён қилинади:
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، لتُ َف ّرا ّن، لتُ َف َّر َّن، ليُ َف ُّر َّن،ان
ّ  ليُ َف َّر، ليُ َف َّر َّن، لتُ ف َررنَا ّن، لتُ َف ّرا ّن، لتُ َف ّر َّن، لتُ َف ُّر َّن،ان
ّ  لتُ َف َّر،لتُ َف َّر َّن
 لنُ َف َّر َّن، آلفَ َّر َّن،ليُ ف َررنا ّن
Феъли наҳий ҳозир баёни
Маълуми феъли наҳий ҳозирнинг ҳам ўн тўрт
сийғаси бор. Сарфи (тусланиши) қуйидагича:
، ال تَف ّرا، ال تَف َّر، ال يَف ُّروا، ال يَف َّرا، ال يَف َّر، ال تَ فرر َن، ال تَف َّرا، ال تَف ّري، ال تَف ُّروا، ال تَف َّرا،ال تَف َّر
 ال نَف ّر، ال أَف َّر،ال يَفرر َن

Феъли наҳий ҳозирнинг мажҳули
Феъли наҳий ҳозирнинг мажҳули ҳам ўн тўрт сийғада
келади. Сарфи қуйидагича:
 ال، ال تُ َف َّر، ال يُ َف ُّروا، ال يُ َف َّرا، ال يُ َف َّر، ال تُف َرر َن، ال تُ َف َّرا، ال تُ َف ّري، ال تُ َف ُّروا، ال تُ َف َّرا،ال تُ َف َّر
 ال نُ َف َّر، ال أفَ َّر، ال يُف َرر َن،تُ َف َّرا

Феъли наҳийнинг маълуми ва мажҳули ҳам феъли
жаҳдникидекдир. Бунинг қоидалари юқорида феъли
жаҳдга оид ўтган қоидалар кабидир.
Исми замон ва исми макон
(феълнинг замони ва маконининг баёни)
Исми замон ва исми макон уч сийғада келади.
Сарфи (тусланиши) қуйидагича: فار
ُّ  َم، َمف َّران،َمف ُّر

«»مف ُّر
َ аслида – مفر ُر.
َ «»مف َّران
َ аслида –  – َمفررانқоидаси юқорида
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ўтди. «فار
ُّ »م
َ аслида – َم َفار ُر

Биринчи «ро»нинг ҳаракатини ташлаймиз,  َمفار ُرбўлиб,
шарти идғом вужудга келади. Биринчи «ро»ни иккинчи
«ро»га идғом қиламиз, فار
ُّ  َمбўлади.
Исми олат баёни
Исми олат ҳам уч сийғада келади.
Сарфи қуйидагича:  َم َفار ُير، مف َر َاران،مف َرار
Бу уч сийға, бир жинсдан бўлган икки ҳарф орасига
ёт ҳарф киргани учун ўз аслида келади.
Исми тафзил баёни
Исми тафзил олти сийғада келади.
Сарфи қуйидагича:  فُ َّريَات، فُ َّريَان، فُ َّرى، أَفَ ُّرو َن، أَفَ َّران،أَفَ ُّر

«»أَفَ ُّرни идғом қилиш қоидаси юқорида ўтди. «»فُ َّرى
аслида – فُرَرى, бунда ўзи шарти идғом мавжуд экан, идғом
қилдик:  فُ َّرىбўлди.
Бу бобнинг мисоли
Бу бобнинг « »مثال واويсига мисол: ب
ُ  يَث،ب
َ َ َوثунинг
масдари –  َوثَباва  ثبَةбўлади.
Маъноси: сакрамоқ ва ўтирмоқдир. Бу бобнинг
«мисоли вови»сининг масдарларидан «вов»ни ҳазф қилиб,
унинг эвазига охирига то келтириб айтмоқ дурустдир.
Масалан:  ثبةкаби.
Бундан ўн икки нарса иштиқоқ қилинади.
Қуйидагича: ب
َ َ – َوثмозий, ب
ُ  – يَثмузореъ, ب
ُ  – واثисми фоил,
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وب
ب َ – феъли жаҳд,ل يَثب َ – исми мафъул,موثُ ُ
 – феълиال يَث ُ
 – наҳийال تَثب  – амри ғоиб,ليَثب  – амри ҳозир,ثب нафий,
ثب  – исми олат,ميثاب َ – исми замон ва макон,موثب ҳозир,
–أَو ُ
исми тафзил
Феъли мозийнинг маълуми
ت،
تَ ،وثَبتُ َماَ ،وثَبتُمَ ،وثَبتَ ،وثَبتُ َماَ ،وثَب َُّ
بَ ،وثَب َ
بَ ،وثَبا ،وثَبُواَ ،وثَبَتَ ،وثَبَتَاَ ،وثَ َ
َوثَ َ
تَ ،وثَبنا.
َوثَب ُ
Феъли мозийнинг мажҳули
ت،
تُ ،وثبتُ َماُ ،وثبتُمُ ،وثبتُ ،وثبتُ َماُ ،وثب َُّ
بُ ،وثب َ
بُ ،وثبَاُ ،وثبُواُ ،وثبَتُ ،وثبَتَاُ ،وث َ
ُوث َ
تُ ،وثب نَا.
ُوثب ُ
Феъли музореънинг маълуми

ب.
نَث ُ

ب،
ني ،تَثبَان ،تَث َ
ب ،تَثبَان ،تَث ُبو َن ،تَثب َ
ب ،تَثبَان ،يَث َ
ب ،أَث ُ
ب ،تَث ُ
ب ،يَثبَان ،يَثبُو َن ،تَث ُ
يَث ُ
Феъли музореънинг мажҳули

ني ،تُوثَبَان،
ب ،تُوثَبان ،تُوثَ بُو َن ،تُ ُوثَب َ
ب ،تُوثَبَان ،يُوثَ َ
ب ،تُوثَ ُ
ب ،يُوثَبَان ،يُوثَ بُو َن ،تُوثَ ُ
ُيوثَ ُ
ب.
تُوثَ َ
ب ،نُوثَ ُ
ب ،أُ ُوثَ ُ
Қоида
ب«
ب« » аслидаيَث ُ
» эди. Ҳар қачон ҳарфи музораъатيَوث ُ
билан касраи таҳқиқий орасида «вов» келса, ундай «вов»ни
ҳазф қилинади.
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ب«
» ни мажҳул қилиш қоидасиيَث ُ

ب«
»ни мажҳул қилиш учун аслига қайтарамиз.يَث ُ

ب«
» бўлади. Охиридан олдинги ҳарфини фатҳалиيَوث ُ

ب қиламиз:
 бўлади, ҳарфи музораъатни заммаликيَوثَ ُ
ب қиламиз:
 бўлади.يُوثَ ُ
Исми фоил баёни
َواثبَ ،واثَبانَ ،واثبُو َنَ ،واثبَةَ ،واثبََتانَ ،واثبَات
Исми мафъул баёни
َموثُوبَ ،موثُوبَانَ ،موثُوبُو َنَ ،موثُوبَةَ ،موثُوبَتَانَ ،موثُوبَات
Феъли жаҳднинг маълуми
بَ ،ل
بَ ،ل تَثبَ ،ل تَثَباَ ،ل تَثبُواَ ،ل تَثيبَ ،ل تَثبَاَ ،ل تَث َ
َل يَثب ،ل يَثَباَ ،ل يَثبُواَ ،ل تَثبَ ،ل تَثَباَ ،ل يَث َ
أَثبَ ،ل نَثب
Феъли жаҳднинг мажҳули
بَ ،ل تُوثَبَ ،ل تُوثَبَاَ ،ل تُوثَبُواَ ،ل تُوثَيبَ ،ل تُوثَبَا،
َل يُوثَبَ ،ل يُوثَبَاَ ،ل يُوثَبُواَ ،ل تُوثَبَ ،ل تُوثَبَاَ ،ل يُوثَ َ
بَ ،ل أُوثَبَ ،ل نُوثَب
َل تُوثَ َ
Феъли нафийнинг маълуми
ني ،ال
ب ،ال تَثبَان ،ال تَثبُو َن ،ال تَثب َ
ب ،الَ تَثَبان ،ال يَث َ
ب ،ال تَث ُ
ب ،ال يَثبَان ،الَ يَثبُو َن ،الَ تَث ُ
ال يَث ُ
ب
تَثبَان ،ال تَث َ
ب ،ال نَث ُ
ب ،ال أَث ُ
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Феъли нафийнинг мажҳули
ب ،ال تُوثَبَان ،ال تُوثَبُو َن ،ال
ب ،ال تُوثَبَان ،ال يُوثَ َ
ب ،ال تُوثَ ُ
ب ،ال يُوثَبَان ،ال يُوثَ بُو َن ،ال تُوثَ ُ
ال يُوثَ ُ
ب
ني ،ال تُوثَبَان ال تُوثَ َ
تُوثَب َ
ب ،ال نُوثَ ُ
ب ،ال أُ ُوثَ ُ
Амри ҳозир
ب
ثب ،ثبَا ،ثبُوا ،ثيب ،ثبَا ،ث َ
Амри ғоибнинг маълуми
ب ،ألَثب ،لنَثب
ليَثب ،لَيثبَا ،ليَثبُوا ،لَتثب ،لَتثبَا ،ليَث َ
Амри ғоибнинг мажҳули
ب،
ب ،ليُوثَب ،ليُوثَبَا ،ليُوثَبُوا ،لتُوثَب ،لتُوثَ َبا ،ليُوثَ َ
لتُوثَب ،لتُوثَبَا ،لتُوثَبُوا ،لتُوثَيب ،لتُوثَبَا ،لتُوثَ َ
ألُوثَب ،لنُوثَب

Феъли наҳийнинг маълуми
ب ،ال يَثب ،ال يَثبَا ،ال يَثبُوا ،ال تَثب ،ال تَثبَا ،ال
ال تَثب ،ال تَثبَا ،ال تَثبُوا ،ال تَثيب ،ال تَثَبا ،ال تَث َ
ب ،ال أَثب ،ال نَثب
يَث َ

Феъли наҳийнинг мажҳули
ب ،ال يُوثَب ،ال يُوثَبَا ،ال يُوثَبُوا ،ال تُوثَب،
ال تُوثَب ،ال تُوثَبَا ،ال تُوثَبُوا ،ال تُوثَيب ،ال تُوثَبَا ،ال تُوثَ َ

ب ،ال أُوثَب ،ال نُوثَب
ال تُوثَبَا ،ال يُوثَ َ

Исми замон ва макон
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ب
ُ  َم َواث، َموثبَان،َموثب
Исми олат
ب
ُ  َم َواثي، ميثَابَان،ميثاب
Қоида:  »ميثابаслида  موثابэди. «Вов» сокин бўлиб,
моқаблиси – охиридан олдинги ҳарфи касрали бўлса,
«вов»ни «йо»га қалб қилинади (алмаштирилади).
Исми тафзил
 ُوث بَ يَات، ُوث بَ يَان، ُوث َب، أَوثَ ُبو َن، أَوثَبَان،ب
ُ َأَوث
Бу бобнинг  مثال يايсига мисол:  يَ َس َر-  يَيس ُر-  يَسراва َمي َس َرة
масдаридир.
Маъноcи: қимор ўйнамоқ.
 يَ َس َرмозий,  يَيس ُرмузореъ,  ياس ُرисми фоъил, سور
ُ  َميисми
мафъул,  َل يَيسرфеъли жаҳд,  ال يَيس ُرфеъли нафий,  ايسرамри
ҳозир,  ليَ يسرамри ғоиб,  ال تَ يسرфеъли наҳий,  َميس ُرисми замон
ва макон, سار
ُ  ميисми олат,  أَي َس ُرисми тафзил, «»يَيس ُرнинг
мажҳули «وس ُر
َ ُ »يкелади.
Қоида: «йо» сокин бўлиб, олди заммалик бўлса, унда
«йо»ни «вов»га қалб қилинади: وس ُر
َ ُ يбўлади. Аслида  يُي َس ُرэди.

Бу бобнинг  أج َوفига мисол: باع
َ ، يَبي ُع، بَيعا،وَمبيعا
Маъноси: сотмоқ ва сотиб олмоқ.
 باعмозий,  يَبي ُعмузореъ,  بائ ُعисми фоъил,  َمبي ُعисми
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мафъул,  َل يَبعфеъли жаҳд,  ال يَبي ُعфеъли нафий,  بعамри ҳозир,
 ليَبعамри ғоиб,  ال تَبعфеъли наҳий,  َمبي ُعисми замон ва макон,

ُ مباعисми олат,  أَب يَ ُعисми тафзил.
باع
َ аслида  بَيَ َعэди. «Йо» ҳаракатли, моқабли – мафтуҳ
(фатҳали), «йо»ни алифга қалб қилдик, ع
َ َ باбўлди. Сарфи
(тусланиши) қуйидагича:
 بعنَا،ت
َُّ  بع، بعتُ َما، بعت، بعتُم، بعتُ َما،ت
ُ  بع،ت
َ  بع، بع َن،اعتَا
َ َ ب، بَاعَت، بَاعُوا،اعا
َ َ ب،َبَاع

Феъли мозийда тўққиз сийғада «айн»и феъли
маҳзуфдир: ғоибот ва олти мухотаб ва икки мутакаллимда.
Шунингдек, тўққиз сийғада маълуми ва мажҳули
муштаракдир. Аслларига қараганда фарқи билинади. بع َن
мозийи маълум бўлса, асли بَيَ ع َن, агар мозийи мажҳул бўлса,
асли  بُيع َنбўлади.

Феъли мозийда «»بع َنдан тортиб «»بعناгача ушбу тўққиз
сийғада «йо» мутаҳаррик, моқабли – мафтуҳ, «йо»ни
алифга қалб қилдик:  باع َنбўлиб, алиф билан айн орасида
ижтимоъи сокинайн вужудга келди. Алифни ҳазф қилдик:
 بَع َنбўлди. Ҳазф қилинган «йо»дан эваз бўлсин деб,
«айн»нинг моқаблига касра бердик:  بع َنбўлди.

Феъли мозийнинг мажҳул қилиш баёни
«»باعни
мажҳул қилиш равиши шуки: «»باعни
аслига
َ
َ
қайтарамиз:  بَيَ َعбўлади. Охиридан олдинги ҳарфини
касрали қиламиз.  بَي َعбўлди. Касра «йо»га оғир, «йо»нинг
«касрасини «йо»дан олдиниги ҳарфга берамиз: ҳаракатини
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ташлагандан сўнг  بي َعбўлади. («Сотилди» бўлиб, мажҳул
бўлади).
Сарфи қуйидагича:
 بعنَا،ت
َُّ  بع، بعتُ َما، بعت، بعتُم، بعتُ َما،ت
ُ  بع،ت
َ  بع، بع َن، بي َعتَا، بي َعت، بي عُوا، بي َعا،بي َع
« »بع َنаслида  بُيع َنэди. Касра «йо»га оғир, «йо»нинг
касрасини моқаблига берамиз, моқаблининг ҳаракатини
ташлагандан сўнг,  بي ع َنбўлиб, «йо» билан «айн» орасида
ижтимоъи сокинайн вужудга ке-лади. «Йо»ни ҳазф
қиламиз,  بع َنбўлади.
Феъли музореънинг маълуми
، أَبي ُع، تَبع َن، تَبي َعان،ني
َ  تَبيع، تَبي عُو َن، تَبي َعان، تَبي ُع، يَبع َن، تَبي َعان، تَبي ُع، يَبي عُو َن، يَبي َعان،يَبي ُع
نَبي ُع

« »يَبي ُعаслида «»يَبي ُعдир. «Йо»га касра оғир, касрани
«йо»нинг моқаблига берамиз:  يَبي ُعбўлади.
Сарф қоидаларидан «нақли ҳаракати фақат» деган
қоида бор. Феъли музореънинг икки сийғасида «айн»и
феъл маҳзуфдир: ғоибот ва мухотаботда. Аслида يَبيع َن, تَ بيع َن
эди. «Йо»га касра оғир, касрани «йо»нинг моқаблига
берамиз: يَبي ع َن,  تَبي ع َنбўлиб, «йо» билан «айн» орасида
ижтимоъи сокинайн вужудга келди; «йо»ни ҳазф қиламиз:
يَبع َن,  تَبع َنбўлади.
Феъли музореъни мажҳул қилиш равиши
Феъли музореъни мажҳул қилиш учун уни аслига
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қайтарамиз,  يَبي ُعбўлади. Охиридан олдинги
ҳарфини
фатҳали қиламиз:  يَب يَ ُعбўлади. Ва ҳарфи музораъатни
заммалик қиламиз:  يُب يَ ُعбўлади; «йо»нинг ҳаракатини
моқаблига берамиз,  يُبَ ي ُعбўлади. Сокин бўлган «йо» аслида
ҳаракатли эди, энди олдинги ҳарфи фатҳалик бўлди,
«йо»ни нақл қилинган ҳаракатига муносиб алифга қалб
қиламиз: ُ يُبَاعбўлади.
Сарфи:
،ُ أُبَاع، تُبَ ع َن،اعان
َ َ تُب،ني
ُ َ تُب،اعان
َ َ تُب،ُ تُبَاع، يُبَ ع َن،اعان
َ َ تُب،ُ تُبَاع، يُبَاعُو َن،اعان
َ َ يُب،ُيُبَاع
َ  تُبَاع،اعو َن
ُنُبَاع
Феъли музореънинг мажҳулида ҳам икки сийғада
«айн»и феъл маҳзуф (ҳазф қилинади): ғоибот ва
мухотабда.  يُبَ ع َنаслида –  يُب يَ ع َنэди, «йо» мутаҳаррик,
моқабли ҳарфи сокин, «йо»нинг ҳаракатини моқаблига
берамиз, «йо»ни ҳаракати манқулага, яъни фатҳага
муносиб алифга қалб қиламиз:  يُبَاع َنбўлиб, алиф билан айн
орасда ижтимоъи сокинайн вужудга келди, алифни ҳазф
қиламиз:  يُبَ ع َنбўлади  تُبَ ع َنҳам шундай.
Исми фоил
Сарфи қуйидагича:
 بَائ َعات، بَائ َعتَان، بَائ َعة، بَائ ُعو َن، بَائ َعان،بَائع
 بائعаслида  بايعэди, алифи зоидадан кейин «йо» келди,
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«йо»ни ҳамзага қалб қиламиз  بائعбўлади.
Қоида
«Вов» ва «йо» алифи зоидадан кейин келса, «вов» ва
«йо»ни ҳамзага қалб қилинади.
Масалан,  قائل – قَاولбўлади,  بائع – بايعбўлади.
Исми мафъул
Сарфи қуйидагича:
 َمبي عَات، َمبي عَتَان، َمبي عَة، َمبي عُو َن، َمبي عَان،َمبيع
Уни жамъи таксири  َمبَائ ُعбўлади.

 َمبيعаслида  َمب يُ وعэди. Замма “йо”га оғир, ёнинг
заммасини ундан олдинги ҳарфга берамиз.  َمبُ ي وعбўлиб, шу
туришига сўзламоқ мумкин эмас, чунки «йо» билан «вов»
орасида икки сокин жамъ бўлади, «йо»ни ҳазф қиламиз:
 َمبُ وعбўлиб, ажвафи «вов»ининг исми мафъули билан
иштибоҳ вужудга келади. Яъни икковининг шакли бир
бўлиб қолди. Илтибосдан (иштибоҳдан) қутулиш учун
«вов»дан олдинги ҳарфга касра берамиз.  َمبوعбўлиб, «вов»
сокин олдинги ҳарфи касрали бўлади, «вов»ни «йо»га қалб
қиламиз  َمبيعбўлади.
Бу Имом Абул Ҳасан Ахфаш наздида шундай.
Имоми Сибавайҳ «ُ»مب يُ وعда
«вов»ни ҳазф қилади: َمبُ ي ُع
َ
бўлади. «Йо»нинг саломат қолиши учун «йо»дан олдинги
ҳарфга касра беради:  َمبي ُعбўлади. Имоми Ахфашнинг
далили вов аломати исми мафъул бўлгани учун
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َّل عَن أَحوالا
المة ال
ُ حتذف وال تُتَبَد
ُ
َ  اَل َعдеган қоидага кўра ҳазф
қилинмайди.
Имоми Сибавайҳнинг далили вов ҳарфи зоиддир,
ҳарфи зоидни ҳазф қилмоқ керак.
Маълуми феъли жаҳд
 ل،يعا
َ  ل تَب، ل تَبيعي، ل تَبيعُوا،يعا
َ  ل تَب، ل تَبع، ل يَبع َن،يعا
َ  ل تَب، ل تَبع، َل يَبي عُوا،يعا
َ  ل يَب،ل يَبع
 ل نَبع، ل أَبع،تَبع َن

Ушбу қуйидаги 7 сийғада айни феъл маҳзуфдир.
Улар: ғоиб, ғоибаҳ, ғоибот, мухотаб, мухотабот ва икки
мутакаллим.
 َل يَبعаслида  ل يَبيعэди. Касра "йо"га оғир бўлгани учун

"йо"ни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик.  َل يَبيعбўлиб,
икки сокин жамъ бўлди. "Йо" билан ъайн орасида "йо"ни
ҳазф қилдик.  َل يَبعбўлди. Нақли ҳаракат ва ҳазфи ҳарфи
иллат қоидаси бор.  َل يَبيعاаслида  ل يَبيعاёга касра оғир бўлгани
учун моқаблига бердик.  َل يَبيعاбўлди. Ва фақат нақли ҳаракат
қоидаси бор.
Мажҳули феъли жаҳд
،اعا
َ َ َل تُب، َل تُباعي، َل تُبَاعُوا، َل تُبَاعَا، َل تُبَع، َل يُبَ ع َن،اعا
َ َ َل تُب، َل تُبَع، َل يُبَاعُوا،اعا
َ َ َل يُب،َل يُبَع
 َل نُبَع، َل أُبَع،َل تُبَ ع َن

 َل يُبَعаслида  َل يُب َيعэди, "йо"ни ҳаракатини моқаблига
бердик. Ҳаракатталаб бўлгани учун  يаслида мутаҳаррик эди.
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Ҳозир моқобли мафтуҳ бўлган.  يни алифга қалб қилдик. َل يُباع
бўлиб, ижтимоъ сокинайн бўлди. Алиф билан айн орасида
алифни ҳазф қилдик.  َل يُبَعбўлди. Ғоиб, ғоиба, ғоибот,
мухотаб мухотабот ва ҳам икки мутакаллим сийғаларида:
нақли ҳаракат, қалби ҳарфи иллат юзага келди. Ва ҳазфи
ҳарфи иллат қоидаси бор.
 َل يُبَاعَاаслида  َل يُب يَعاэди. Бу қолган сийғаларида юқорида
баён қилинган қоидага кўра, ҳазфи ҳарфи иллат йўқ. Зеро,
ижтимои сокинайн йўқ. Алиф ўз ўрнида.
Феъли нафийнинг маълуми
 ال، ال تَبي عُو َن، ال تَبي عَان، ال تَبي ُع، ال يَبع َن، ال تَبي عَان، الَ تَبي ُع، ال يَبي عُو َن، ال يَبي عَان،ال يَبي ُع
يع
َ تَبيع
ُ  الَ نَب،يع
ُ  ال أَب، ال تَبع َن، ال تَبي َعان،ني

Феъли нафийнинг мажҳули
 ال،اعان
َ َ ال تُب،ُ الَ تُبَاع، ال يُبَ ع َن،اعان
َ َ ال تُب،ُ ال تُبَاع، ال يَُباعُو َن،اعان
َ َ ال يُب،ُال يُباع
ُ ال نُبَاع،ُ ال أُبَاع، ال يُبَ ع َن،اعان
َ َ ال تُب،ني
َ  ال تُبَاع،تُبَاعُو َن
Феъли нафийнинг эълоли феъли музореънинг
эълолидек маълум ва мажҳулда шундай келади.
Амри ҳозир
 بع َن، بي َعا، بيعي، بي عُوا، بي َعا،بع
Амр олиш қоидаси
Амр феълини, музореъ феълининг олти маълум
мухотаб сийғасидан икки амал билан олинади.
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Биринчи амал шуки,  تَبي ُعмузореъ мухотаби маълумни
охирига қарадик. Охири ҳарфи саҳиҳ экан, сокин қилдик
ва  تَبيعбўлди.
Иккинчи амал ҳарфи музораатни ташладик  بيعбўлиб,
ижтимои сокинайн юзага келди. "Йо" билан ъайн орасида
"йо"ни ҳазф қилдик  بعбўлди.
 بع َنаслида  ابيع َنэди. "Йо"га касра оғир бўлгани учун
"йо"ни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик.  ابي ع َنбўлиб,
ижтимои сокинайн юзага келди. "Йо" билан ъайн орасида
"йо"ни ҳазф қилдик,  ابع َنбўлди. Ҳамза бизга керак

бўлмагани учун уни хазф қилдик.  بع َنбўлди. Нуни таъкиди
хофифаҳ ёки сақила ёпишган вақтида ҳазф қилинган ъайни
феълга қайтиб келади.
Масалан:
ان
ّ َ بعن،ان
ّ َ بي ع، بيع َّن، بي عُ َّن،ان
ّ َ بي ع، بي عُ َّن، بيعن، بي عُن،بي عَن
Феъли жаҳдда бўлса:
اخل... ل يَبي عُ َّن،عان
ّ  َل يَبي، َل يَبي عَ َّن، َل يَبيعن، َل يَبي عُن،َل يَببي عَن
Амри ғоибнинг маълуми
 لنَبع، ألَبع، ليَبع َن، لتَبي َعا، لبتَع، ليَب ي عُوا، ليَبي َعا،ليَبع
 ليَبعаслида  ليَبيعэди. "йо"га касра оғир бўлгани учун
"йо"ни касрасини моқаблига бердик.  ليَبيعбўлиб, ижтимои
сокинайн юзага келди. "Йо" билан ъайн орасида "йо" ни
ҳазф қилдик.  ليَبعбўлди.  ليَبيعاаслида  ليَبيعاэди. "Йо"га касра
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оғир моқаблига бердик,  لبَبي َعاбўлди.
Мажҳули амри ғоиб
 لنُبَع، ألُبَع، ليُبَ ع َن، لتُبَاعَا، لتُبَع، ليُبَاعُوا، ليُبَاعَا، ليُبَع، لتُبَ ع َن،اعا
َ َ لتُب، لتُبَاعي، لتُبَاعُوا، لتُبَاعَا،لتُبَع
اعا
َ َ لتُبда ижтимои сокинайн йўқ. Алиф ўз ўрнида.
Маълуми феъли наҳий ҳозир
 ال، ال يَبي عُوا، ال يَبي َعا، ال يَبع، ال تَبع َن، ال تَبي َعا، ال تَبيعي، ال تَبي عُوا، ال تَبي َعا،ال تَبع
 ال نَبع، ال أَبع، ال يَبع َن، ال تَبي َعا،تَبع
 ال تَبعаслида  ال تَبيعэди, يга касра оғир бўлгани учун يни

касрасини моқаблига бердик.  ال تَبيعбўлиб, ижтимои сокинайн

юзага келди.  يбилан ъайн орасида يни ҳазф қилдик. ال تَبع

бўлди.  ال تَبي َعاаслида  ال تَب يعاэди. يга касра оғир бўлгани учун
моқаблига бердик.  ال تَبيعاбўлди. Сарф қоидасидан нақли
ҳаракати фақат қоидаси бор. Ҳазфи харфи иллат йўқ.
Мажҳули наҳий ҳозир
، ال يُبَاعُوا،اعا
َ  ال يَُب، الَ يُبَع، ال تُبَ ع َن،اعا
َ َ ال تُب، ال تُبَاعي، ال تُبَاعُوا،اعا
َ َ ال تُب،ال تُبَع
 ال نُبَع، ال أُبَع، ال يُبَ ع َن، ال تُبَاعَا،ال تُبَع
 ال تُبَعаслида  ال تُب يَعэди.  يмафтуҳ, моқабли ҳарфи
саҳиҳи сокин.  يни ҳаракатини моқаблига бериб, асли ي
фатҳали эди. Ҳозир олди мафтуҳ бўлди. يни алифга қалб
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қилдик.  ال تُباعбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф
билан ъайн орасида алифни ҳазф қилдик.  ال تُبَعбўлди.

اعا
َ َ ال تُبда фақат қалби ҳарфи иллат қоидаси бор.
Ижтимои сокинайн йўқ. Алиф ўз ўрнида.
Исми замон ва макон
 َمَبائ ُع، َمبي َعان،َمبيع
 َمبيعаслида  َمبيعэди. Касра يга оғир يни касрасини
моқаблига бердик.  َمبيعбўлди.  َمبي َعانҳам шундай. Фақат
нақли ҳаракат қоидаси бор. بائع
ُ  َمаслида  َمباي ُعэди.  يкелди,
алиф зоиддан кейин يни ҳамзага қалб қилдик.  َمبائ ُعбўлди.
Исми олат
يع
َ َ مب،مبَاع
ُ  َمبَائ،اعان
Исми тафзил
وعَيات
َ ُ ب،وعَيان
َ ُ ب،وعى
َ ُ ب، أَب يَ عُو َن، أَب يَ َعان،أَب يَ ُع
Қоида: Ажвафдан келган исми тафзилларни музаккар
сийғаларида "вов" ва "йо" ўз ҳолида собит қолади.
Мисол:  أَه َو ُنва ب
ُ َأَطي.

Қуръони каримда  َو ُه َو أَه َو ُن عَلَي هва ҳадиси шарифда ب
ُ َأَطي
 م ن المس كкелган. وعى
َ ُ بаслида  بُي َع ىэди. "Йо" сокин, моқабли
замма бўлгани учун ундай "йо" ни "вов"га қалб қилдик. بُوعَى
бўлди.
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Бу бобнинг ноқиси
Бу бобнинг ноқисига мисол:  يَرمي، َرَمىмасдари  َرمياва رَمايَة
бўлиб – ўқ отмоқ, маъносидадир.  َرَمىмозий,  يَرميмузороъ,

رامисми
фоил,  َمرميисми мафъул,  َل يَرمфеъли жаҳд, ال يَرمي
َ
феъли нафий,  ارمамри ҳозир,  ليَ رمамри ғоиб,  ال تَ رمнаҳий

ҳозир,  َمرمىисми замон ва макон, ُ مرَماءисми олат,  أَرَمىисми
тафзил.
Маълум мозий феъли
 َرَمينا،ت
َُّ  َرَمي، َرَميتُ َما، َرَميت، َرَميتُم، َرَميتُ َما،ت
ُ  َرَمي،ت
َ  َرَمي،ني
َ  َرَم، َرَمتَا، َرَمت، َرَموا، َرَميَا،َرَمى
 َرَمىаслида  َرَم َيэди.  يҳаракатли олди фатҳали бўлгани
учун يни алифга қалб қилдик  َرَمىбўлди.
3-сийғада, яъни ғоибин, ғоибаҳ, ғоибатайнда ломи
феъл маҳзуф бўлган.  َرَمواаслида  َرَميُواэди.  يҳаракатли олди
фатҳали бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  َرماواбўлиб,
ижтимои сокинайн юзага келди. Алиф билан вов орасида
алифни ҳазф қилдик  َرَمواбўлди.

 َرَمتва  َرَمتاаслида  َرَميَت-  َرَميَتَاэди.  يҳаракатли олди
фатҳали бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  َرَمات- َرَماتَا
бўлиб, икки сокин жамъ бўлди. Алиф билан "то" орасида
алифни ҳазф қилдик.  َرَمت-  َرَمتَاбўлди.  َرَماتَاда то аслида сокин
эди. Ҳозир алиф аломати тасния бўлгани учун унга
ёпишиб тургани сабабли фатҳа бўлиб турибди. Биз бу ерда
аслини назарда тутамиз.
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Феъли мозийнинг мажҳули сарфи
 ُرمي نَا،ت
َُّ  ُرمي، ُرميتُ َما، ُرميت، ُرميتُم، ُرميتُ َما،ت
ُ  ُرمي،ت
َ  ُرمي،ني
َ  ُرم، ُرميَتَا، ُرميَت، ُرمُوا، ُرميَا،ُرم َي
Мозий мажҳулда бир сийғада ломи феъл маҳзуф
бўлган.
 ُرمُواаслида  ُرم ُيواбўлиб, замма يга оғирлиги учун يни
заммасини олдиндаги ҳарфга бердик. Ҳаракатини
ташлагандан сўнг  ُرُمي واбўлиб, икки сокин жамъ бўлди. ي
билан вов орасида يни ҳазф қилдик,  ُرُمواбўлди.

Феъли музореъ маълумининг сарфи
،ني
َ  تَرم، تَرميَان،ني
َ  تَرم، تَ رُمو َن، تَرميان، تَرمي،ني
َ  يَرم، تَرميَان، تَرمي، يَرُمو َن، يَرميَان،يَرمي
 نَرمي،أَرمي
 يَرميаслида  يَرم ُيэди. Замма يга оғир бўлгани учун يни
заммасини ташладик  يَرميбўлди.
Уч сийғада ломи феъли маҳзуфдир. Улар: ғоибин,
мухотабин, мухотабаҳ.
 يَرُمو َن، تَ رُمو َنаслида  تَ رميُو َن يَرم ُيو َنэди. Замма يга оғир
бўлгани учун يни заммасини олдинданги ҳарфга бердик.

Ҳаракатини ташлагандан сўнг  يَرُمي و َن، تَ رُمي و َنбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди.  يбилан вов орасида يни ҳазф
қилдик.  يَرُمو َن، تَ رُمو َنбўлди.

ني
َ  تَ رمаслида ني
َ  تَ رميэди. Касра يга оғир бўлгани учун يни
касрасини ташладик. ني
َ  تَ رميбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил

бўлди. Икки  يора-сида аввалги يни ҳазф қилдик. ني
َ تَرم
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бўлди. Мухотабаҳ ва мухотабот муштаракдир. Лекин
мухотаботда ломи феъли маҳзуф эмас.
Музореъ мажҳул феъли
،ني
َ  تُرَم، تُرَميَان،ني
َ  تُرَم، تُرَمو َن، تُرَميَان، تُرَمى،ني
َ  يُرَم، تُرَميَان، تُرَمى، يُرَمو َن، يُرَميَان،يُرَمى
 نُرَمى،أُرَمى

Ушбу беш сийғада: ғоиб, ғоибаҳ, мухотаб ва икки
мутакаллимда  يҳаракатли олди фатҳали бўлган يни
алифга қалб қилдик.
مى
َ  يُر، تُرَمى، تُرَمى، أَرَمى، نُرَمىбўлди.
 يُرَمو َنаслида  يُرَميُو َنэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  يُرَماو َنбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида
алифни ҳазф қилдик.  يُرَمو َنбўлди.  تُرَمو َنҳам шунга ўхшаш.

ني
َ  تُرَمаслида ني
َ  تُرَميэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  تُرَماي َنбўлиб ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан  يорасида алифни ҳазф
қилдик ني
َ  تُرَمбўлди.

Исми фоил
.) ( َرَوام، َراميَات، َراميَتان، َراميَة،امو َن
ُ  َر، َراميَان،َرام
 َرامаслида  َراميэди. Замма يга оғир бўлгани учун يни
заммасини ташладик,  َرامنيбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил
бўлди.  يбилан танвин орасида يни ҳазф қилдик,  َرامбўлди.
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 َر ُامو َنаслида  َراميُ و َنэди, يга замма оғир бўлгани учун يни
заммасини моқаблига бердик. Ҳаракатини ташлагандан
кейин  َر ُامي و َنбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди,  يбилан
вов орасида  يни ҳазф қилдик.  َر ُامو َنбўлди.
Исми мафъул
 َمرميَّات، َمرميَّتَان، َمرميَّة، َمرميُّو َن، َمرميَّان،َمرم ُّي
 َمرم ُّيаслида  َمرُموىэди. "Вов" билан "йо" бир калимада
жамъ бўлди. аввалгиси сокин кейингиси мутаҳаррик. Вов
ни يга қалб қилдик.  َمرُميбўлиб шарти идғом топилди.
Аввалги يни иккинчи يга идғом қилдик.  َمرُميбўлди. يни
маҳзуфага далолат қилсин деб моқаблига касра бердик. َمرم ُّي
бўлди. Қолган барча сийғалари шу тариқадир.
Қоида
Вов билан  يбир калимада жамъ бўлиб, аввалгиси
сокин бўлса, вовни يга қалб қилинади.
Ушбу қоидани амал қилишида тўрт шарт бор.
Биринчи шарт, икки ҳарф бошқа ҳарфлардан бадал
бўлмасин.  دي َوان ُسوي َرкаби. Бу иккиласида вов алифдан йо
бўлса, вовдан бадал бўлгандир.
Иккинчи шарт, ُ أَف َعلвазнида бўлмасин.  أَي َو ُمкаби. - يَو ُم
 أَي َو ُمойнинг охирги куни. Узун ва қаттиқ деган маъно бор.
Учинчи шарт, алам, яъни атоқли от бўлмасин. َُحي َوة
каби. Бировнинг номи.
Тўртинчи шарт, калимадаги  يтасғир يси бўлмасин.
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 ُج َدي َولкаби кичкина ариқ.

 ُسوي َرаслида  ُساي َرэди. Алиф вовга қалб қилинган эълоли
келади.  ديونаслида  دووانэди, вовни يга қалб қилингандир.
Жаҳд маълум феъли
 ل تَرميَا ل، ل تَ رمي، ل تَرُموا، ل تَرميَا، ل تَرم،ني
َ  ل يَرم، ل تَرميَا، ل تَرم، ل يَرُموا، َل يَرميَا،ل يَرم
 ل نَرم، ل أَرم،ني
َ تَ رم

 َل يَرُمواаслида  َل يَرميُواэди. يга замма оғир бўлгани учун
моқаблига бердик. Уни ҳаракатини ташлагандан кейин َل يَرُمي وا
бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.  يбилан вов
орасида يни ҳазф қилдик  َل يرُمواбўлди.  َل تَ رُمواҳам шунга
ўхшаш.
 َل تَ رميаслида  َل تَ رمييэди. يга касра оғир бўлгани учун

уни ташладик.  َل تَ رميбўлиб ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.

икки  يорасида аввалги يни ҳазф қилдик  َل تَرميбўлди.
Ушбу беш сийғаларда: ғоиб, ғоиба, мухотаб ва икки
мутакаллимда лом баробаридаги феъли жаҳдни лами
билан кетди. Ва уч сийғада ғоибин, мухотабин,
мухотабаларда ломи феъл эълол қоидаси билан кетди.
қолган олти сийғаси: тўрт тасния, ғоибот, мухотабот, ўз
аслидадир.
Жаҳд мажҳул феъли
 ل، ل تُرَميَا، ل تُرَمي، ل تُرَموا، ل تُرَميَا، ل تُرَم،ني
َ  ل يُرَم، ل تُرَميَا، ل تُرَم، ل يُرَموا، ل يُرَميَا،ل يُرَم

 ل نُرَم، ل أُرَم،ني
َ تُرَم
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 َل يُرَمواаслида ي َل يُرَميُ واэди. Мутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  َل يَرَماواбўлиб,
ижтимои сокинайн бўлди. Вов билан алиф орасида алифни
ҳазф қилдик,  َل يُرَمواбўлди.  َل تُرَمواҳам шунга ўхшаш.
 َل تُرَميаслида  َل تُرَميэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ

бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  َل تُرَماىбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алифни ҳазф қилдик, َل

 تُرَمىбўлди. Ломи феъл «лам» билан кетган сийғалар ва
эълол билан кетган сийғалар ҳам ўз аслида. Қолган
сийғалар маълумда баён қилинди.
Нафий маълум феъли
 ال، ال تَ رُمو َن، ال تَرميَان، ال تَرمي،ني
َ  ال يَرم، ال تَرميَان، ال تَ رمي، ال يَرُمو َن، ال يَرميَان،ال يَرمي
 ال نَرمي، ال أَرمي،ني
َ  ال تَ رم، ال تَ رميَان،ني
َ تَ رم

Беш сийғада таскини фақат қоидаси бор.  ال يَرميаслида

 ال يَرم ُىэди. يга замма оғир бўлгани учун يни заммасини
ташладик.  ال يَرميбўлди. Уч сийғада эълол бор.
Нафий мажҳул феъли
 ال، ال تُرَمو َن، ال تُرَميَان، ال تُرَمى،ني
َ  ال يُرَم، ال تُرَميَان، ال تُرَمى، ال يُرَمو َن، ال يُرَميَان،ال يُرَمى
 ال نُرَمى، ال أُرَمى،ني
َ  ال تُرَميَان ال تُرَم،ني
َ تُرَم

 ال يُرَمىаслида  ال يُرَم ُيэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  ال يُرَم َيбўлди. Беш
сийғада шундай баёни музореъда ўтди. Уч сийғада эълол
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бор. Бу ҳам қайси сийғаларда экани айтиб ўтилди. Феъли
нафий феъли музореъдек сарфда ҳам ҳазфда ҳам.
Амри ҳозир
ني
َ  ارم، ارميَا، ارمي، ارُموا، ارميَا،ارم
 ارمни  تَ رمىмухотаб сийғасидан олинади. Охирига
қарадик.  يҳарфи иллат ани туширдик  تَرمбўлди. Ҳарфи
музораат бўлган "то"ни ташладик. Ундан кейинги ҳарф
сокин экан, сукунли ҳарф билан сўз бошлаш мумкин эмас.
Айн феълига қарадик. У касрали экан, аввалига касрали
ҳамза келтирдик  ارمбўлди. Нунни таъкиди ҳафифа
билан:  ارمنбўлади.

 ارم َني، ارُمنсақила билан ني
َّ َ  ارم،ان
ّ َ ارمي، ارُم َّن، ارم َّن،ان
ّ َ ارمي،ان
ّ ارمين
Амр ғоибнинг маълуми
 لنَ رم، الَرم،ني
َ  ليَ رم، ل ََتميَا، لتَ رم، ليَ رُموا، ليَ رميَا،ليَ رم
Тўрт сийғада ломи феъл амри ғоибни ломи билан
кетди. Бир сийғада эълол билан кетди.
Амр ғоибнинг мажҳули
 لنُرَم، ألُرَم،ني
َ  ليُ رَم، لتُرَميَا، لتُ رَم، ليُ رَموا، ليُرَميَا، ليُرَم،ني
َ  لتُ رَم، لتُ رَميَا، لتُ رَمي، لتُ رَموا، لتُرَميَا،لتُ رَم
Бунда ҳам беш сийғада ломи феълни амри ғоибни
ломи кетказди. Уч сийғада ломи феъл эълол билан кетди.
Аслида амри ғоибни маълуми ва мажҳули феъли жаҳднинг
маълум ва мажҳулига ўхшашдир. Феъли жаҳдни яхши
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билиб, кейингиларини шунга таққослаш керак.
Наҳий ҳозирнинг маълуми
 ال، ال يَرُموا، ال يَرميَا، ال يَرم،ني
َ  ال تَ رم، ال تَرميَا، ال تَرمي، ال تَرُموا، ال تَرميَا،ال تَ رم

 ال نَرم، ال أَرم،ني
َ  ال يَرم، ال تَرميَا،تَ رم

Беш сийғада ломи феъл ломи наҳий ҳозир билан
кетди, уч сийғада эълол билан кетди. Наҳий ҳозирнинг
маълум ва мажҳули феъли жаҳднинг маълум ва мажҳулига
ўхшашдир.
Феъли наҳийнинг мажҳули
 ال، ال يُرَموا، ال يُرَميَا، ال يُرَم،ني
َ  ال تُرَم، ال تُرَميَا، ال تُرَمي، ال تُرَموا، ال تُرَميَا،ال تُرَم

 ال نُرَم، ال أُرَم،ني
َ  ال يُرَم، ال تُرَميَا،تُرَم

Беш сийғада ломи феъл ломи наҳий билан кетди. Уч
сийғада эълол билан кетди.
Исми замон ва макон
 َم َرام، َمرَميَان،َمرمى
 َمرمىаслида  َمرَميэди.  يҳаракатли олди фатҳали бўлгани

учун  يни алифга қалб қилдик.  َمرمانбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан танвин орасида алифни
ҳазф қилдик,  َمرمىбўлди.
Исми олат
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 َم َرام، مرَميَان،مرمى
 َم َرامаслида  َمراميэди. Замма يга оғир бўлгани учун يни
заммасини ташладик.  َمرامنيбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил
бўлди.  يбилан танвин орасида يни ҳазф қилдик,  َم َرامбўлди.

Исми олат яна  مرَماء، مرَماان، َم َرام ُّىкелур.  مرماءаслида  مرَماي مفعالвазнида келур. Бу ерда  يкелди. Алифи зоидадан кейин
يни ҳамзага қалб қилдик,  مرَماءбўлди.
Исми тафзил
 ُرميَ يَات، ُرميَ يَان، ُرم َي، أَرَمو َن، أَرَميَان،أَرَمى
 أَرَمىаслида  أَرَم ُيэди.  يмутаҳаррик моқобли мафтуҳ
бўлгани учун  يни алифга қалб қилдик,  أَرمىбўлди.
Бу бобнинг лафифига мисол
 َروى-  يَروى-  َروياва  رَوايَةмасдарбўлиб, маъноси: сўз нақл
қилмоқдир.
 َرَوىмозий,  يَرويмузореъ,  َراوисми фоил,  َمرويисми
мафъул,  َل يَروфеъли жаҳд,  ال يَرويфеъли нафий,  اروамри
ҳозир,  ليَ روамри ғоиб,  ال تَ روфеъли наҳий,  َمروىисми макон ва
замон,  مروىисми олат,  أَرَوىисми тафзил.

Феъли мозийнинг маълуми
 َرَوي نَا،ت
َُّ  َرَوي، َرَوي تُ َما، َرَويت، َرَوي تُم، َرَوي تُ َما،ت
ُ  َرَوي،ت
َ  َرَوي، َرَوي َن، َرَوتَا، َرَوت، َرَووا، َرَويَا،َروى
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 َرَوىаслида ي
َ  َرَوэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун يни алифга қалб қилдик,  َروىбўлди. -  َرَوت- َرَوتا
 َرَوواаслида  َرَويُوا-  َرَويَت-  َرَويَتاэди.  يмутаҳаррик моқабли
мафтуҳбўлгани учун يни алифга қалб қилдик.

 َرَواوا-  َرَوات-  َرَواتَاбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.
Алиф билан вов ва то орасида алифни ҳазф қилдик.  َرَوت- َرَوتَا

 َرَووا- бўлди.  َرَوىда вов ҳаракатли олди фатҳали бўлгани
учун вовни алифга қалб қилмадилар. Зеро, бир калимада
икки эълол бўлмас.
Феъли мозийнинг мажҳули
،ت
َُّ  ُروي، ُروي تُ َما، ُرويت، ُروي تُم، ُروي تُ َما،ت
ُ  ُروي،ت
َ  ُروي، ُروي َن، ُرويَتَا، ُرويَت، ُرُووا، ُرويَا،ي
َ ُرو
ُروي نَا

 ُرُوواаслида  ُرويُواэди. يга замма оғир бўлгани учун يни
заммасини моқаблига бердик. Ҳаркатини ташлагандан
кейин  ُرُوي واбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.  يбилан
вов орасида يни ҳазф қилдик.  ُرُوواбўлди.

Феъли музореънинг маълуми
، تَ روي َن، تَ رويَان، تَ روي َن، تَ رُوو َن، تَ رويَان، تَ روي، يَروي َن، تَ رويَان، تَ روي، يَرُوو َن، يَرويَان،يَروي
 نَروي،أَروي

 يَرويаслида ى
ُ  يَروэди. يга замма оғир бўлгани учун يни
заммасини ташладик.  يَرويбўлди. Таскини фақат қоидаси
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бор:  يَرُوو َنаслида  يَرويُو َنэди. يга замма оғир бўлгани учун يни
заммасини моқаблига бердик. Ҳаракатини ташлагандан
кейин  يَرُوي و َنбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.  يбилан

вов орасида يни ҳазф қилдик,  يَرُوو َنбўлди.  تَرُوو َنда ҳам шу
қоида бор.  تَروي َنаслида ني
َ  تَرويэди. يга касра оғир бўлгани учун
يни касрасини ташладик. Моқабли ҳаракатталаб бўлмагани

учун ني
َ  تَرويбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Икки ي
орасида аввалги يни ҳазф қилдик,  تَروي َنбўлди.
Феъли музореънинг мажҳули
، تُرَوي َن، تُرَويَان، تُرَوي َن، تُرَوو َن، تُرَويَان، تُرَوى، يُرَوي َن، تُرَويَان، تُرَوى، يُرَوو َن، يُرَويَان،يُرَوى
 نُرَوى،أُرَوى

 يُرَوىаслида ي
ُ  يُرَوэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун يни алифга қалб қилдик,  يُرَوىбўлди. يُرَوو َن

аслида  يُرَويُو َنэди.  يҳаракатли моқабли фатҳали бўлгани
учун يни алифга қалб қилдик,  يُرواو َنбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида алифни
ҳазф қилдик,  يُرَوو َنбўлди.  تُرَوو َنҳам шундай.  تُرَوي َنаслида ني
َ تُرَوي
эди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ бўлгани учун يни
алифга қалб қилдик.  تُرَواي َنбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил
бўлди. Алиф билан  يорасида алифни ҳазф қилдик, تُرَوي َن
бўлди.
Исми фоил
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 َراويَات، َراويَتَان، َراويَة، َر ُاوو َن، َراويَان،َراو
 َراوаслида  َراوىэди. يга замма оғир бўлгани учун يни
заммасини ташладик.  َراوينбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил
бўлди.  يбилан танвин орасида يни ҳазф қилдик,  َراوбўлди.
 َراوو َنаслида  َراويُو َنбўлиб, эълол қоидасидаги  َرامُو َنга ўхшайди.
Исми мафъул
 َمرويَّات، َمرويَّتَان، َمرويَّة، َمرويُّو َن، َمرويَّان،َمروي
Қоида
Вов билан  يбир калимада келса, аввалгиси сокин
кейингиси ҳаракали бўлса, вов ни يга қалб қилинади.

Масалан, ى
ُّ  َمروаслида  َمرُووىэди. Вовни يга қалб қилдик, َمرُوي
бўлиб, шарти идғом мавжуд бўлди. Аввалги يни иккинчи
يга идғом қилдик.  َمرُوىбўлди.  يмоқаблини касра
бўлишини истайди. Шунинг учун вовга касра бердик, َمروى
бўлди.
Жаҳд маълум феъли
 ل، ل تَ رويَا، ل تَ روي، ل تَ رُووا، ل تَ رويَا، ل تَ رو، ل يَروي َن، ل تَرويَا، ل تَ رو، ل يَرُووا، ل يَرويَا،ل يَرو
 ل نَرو، ل أَرو،تَ روي َن

 ل يَرمҳам  َل يَروдек барча қоидаларда бир хил келади.
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Жаҳд мажҳул феъли
ل يُرَو ،ل يُرَويَا ،ل يُرَووا ،ل تُرَو ،ل تُرَويَا ،ل يُرَوي َن ،ل تُرَو ،ل تُرَويَا ،ل تُرَووا ،ل تُرَوي ،ل تُرَويَا ،ل
تُرَوي َن ،ل أُرَو ،ل نُرَو

Нафий маълум феъли
ال يَروي ،ال يَرويَان ،ال يَرُوو َن ،ال تَ روي ،ال تَ رويَان ،ال يَروي َن ،ال تَ روي ،ال تَ رويَان ،ال تَ رُوو َن،
ال تَ روي َن ،ال تَ رويَان ،ال تَ روي َن ،ال أَروي ،ال نَروي
Нафий мажҳул феъли
ال يُرَوى ،ال يُرَويَان ،ال يُرَوو َن ،ال تُرَوى ،ال تُرَويَان ،ال يُرَوي َن ،ال تُرَوى ،ال تُ رَويَان ،ال تُرَوو َن،
ال تُرَوي َن ،ال تُرَويَان ،ال تُرَوي َن ،ال أُرَوى ،ال نُرَوى

Феъли нафийнинг маълуми ва мажҳули барча
қоидаларда феъли музореънинг маълуми ва мажҳули
кабидир.
Амри ҳозир
ارو ،ارويَا ،ارُووا ،اروي ،ارويَا ،اروي َن
Амри ғоибнинг маълуми
ليَ رو ،ليَ رويَا ،ليَ رُووا ،لتَ رو ،ل ََتويَا ،ليَ روي َن ،ألَرو ،لنَ رو
ارم Амри ҳозир ва амри ғоибни маълуми ва мажҳули:
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ва  ليَ رمва  لتُ رَمсийғалари каби эълолда шундай тусланади.
Амри ғоибнинг мажҳули
، ألُرَو،ين
َ  ليُ رَو، لتُ رَويَا، ل َُتَو، ليُ رَووا، ليُ رَويَا، ليُ رَو،ين
َ  لتُ رَو، لتُ رَويَا، لتُ رَوي، ل َُتَووا، لتُ رَويَا،ل َُتَو
لنُ رَو

Феъли наҳийнинг маълуми
 ال، ال تَ رو، ال يَرُووا، ال يَرويَا، ال يَرو، ال تَ روي َن، ال تَ رويَا، ال تَ روي، ال تَ رُووا، ال تَ رويَا،ال تَ رو
 ال نَرو، ال أَرو، ال يَروي َن،تَ رويَا

Феъли наҳийнинг мажҳули
 ال، ال تُرَو، ال يُرَووا، ال يُرَويَا، ال يُرَو، ال تُرَوي َن، ال تُرَويَا، ال تُرَوي، ال تُرَووا، ال تُرَويَا،ال تُرَو
 ال نُرَو، ال أُرَو، ال يُرَوي َن،تُرَويَا

Феъли наҳийнинг маълуми ва мажҳули феъли
жаҳднинг маълум ва мажҳулига ўхшашдир.
Исми замон ва макон
 َم َراو، َمرَويَان،َمروى
 َمروىаслида  َمرَويُنэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун يни алифга қалб қилдик.  َمروانбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан танвин орасида алифни
ҳазф қилдик.  َمروى َمرَونбўлди.
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Исми олат
ي
ُّ  َمراو، مرَويَان،مروى
Исми тафзил
 ريَّيَات، ريَّيَان، ر ّي، أَرَوو َن، أَرَويَان،أَرَوى
 ر ّيаслида  ُرويбўлиб, вов билан  يбир калимада жамъ
бўлди. Аввалгиси сокин, иккинчиси бўлмиш ҳаракатли
вовни يга қалб қилдик.  ُريّ َيбўлиб, шарти идғом мавжуд
бўлди. يни يга идғом қилдик.  ُريّيбўлди.  يмоқаблини касра

бўлишини хоҳлайди, деб моқаблига касра бердик. ريّي
бўлди.
 َروى-  يَروىнинг фарқи  َرَمى-  يَرميдан исми тафзилнинг уч
муаннас сийғасида холос.
Бу бобнинг мултавийсига мисол
 َو َحى-  ََيي-  – َوحياяширин сўзламоқ, ваҳий келтирмоқ.

 َو َحىмозий,  ََييмузореъ,  َواحисми фоил,  َموحيисми мафъул,

 َل يَحфеъли жаҳд,  ال ََييфеъли нафий,  حамри ҳозир,  ليَحамри
ғоиб,  ال تَحфеъли наҳий,  َموحىисми замон ва макон, اء
ُ  مي َحисми
олат,  أَو َحىисми тафзил.

Феъли мозийнинг маълуми
،ت
َُّ  َو َحي، َو َحيتُ َما، َو َحيت، َو َحيتُم، َو َحيتُ َما،ت
َ  َو َحي،ني
َ  َو َح، َو َحتَا، َو َحت، َو َحوا، َو َحيَا،َو َحى
 َو َحي نَا،ت
ُ َو َحي
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 َو َحىни эълоли  َرَمىнинг эълоли кабидир.
Феъли мозийнинг мажҳули
،ت
َُّ  ُوحي، ُوحيتُ َما، ُوحيت، ُوحيتُم، ُوحيتُ َما،ت
َ  ُوحي،ني
َ  ُوح، ُوحيََتا، ُوحيَت، ُو ُحوا، ُوحيَا،ُوح َي
 ُوحي نَا،ت
ُ ُوحي

Феъли музореънинг маълуми
 َني، أَحي،ني
َ  َحت، َحتَيان،ني
َ  َحت، َحتُو َن، َحتَيان، َحتي،ني
َ  ََي، َحتيَان، َحتي، ََي ُو َن، ََييَان،ََيي
 ََييаслида  يَوح ُيэди. Ҳарфи музориъат билан касраи
таҳқиқий орасида вовни ҳазф қилдик.  ََي ُيбўлди. يга замма

оғир бўлгани учун يни заммасини ташладик.  ََييбўлди.
Ушбу ўн тўрт сийғада феълнинг фо баробаридаги ҳарф
маҳзуфдир. Демак, уч сийғада ломи феъл маҳзуф, ғоибин,
мухотабин, мухотабаларда.
Феъли музореънинг мажҳули
،وحيَان
َ وح
َ وح
َ ُ ت،ني
َ ُ ت،وحو َن
َ ُ ت،وحَيان
َ ُ ت،وحى
َ ُ ت،ني
َ ُ ي،وحَيان
َ ُ ت،وحى
َ ُ ت،وحو َن
َ ُ ي،وحَيان
َ ُ ي،وحى
َ ُي
 نُو َحى، أُو َحى،ني
َ وح
َ ُت

وحى
َ ُ يнинг эълоли  يُرَمىнинг эълолига ўхшашдир.
Исми фоил
 َواحيَات، َواحيَتَان، َواحيَة،احو َن
ُ  َو، َواحيَان،َواح
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Исми мафъул
َموح ُّيَ ،موحيَّانَ ،موحيُّو َنَ ،موحيَّةَ ،موحيَّتَانَ ،موحيَّات
Феъли жаҳднинг маълуми
ني ،ل أَح،
ني ،ل تَح ،ل َحتيَا ،ل َحتُوا ،ل َحتي ،ل َحتيَا ،ل َحت َ
ل يَح ،ل ََييَا ،ل ََيُوا ،ل تَح ،ل َحتيَا ،ل ََي َ
ل نَح

Феъли жаҳднинг мажҳули
ني
وحوا ل ُتو َح ل ُتو َحيا ل ُيو َح َ
وح ل ُيو َحيا ل يُ َ
ل يُ َ
ني ل ُأو َح
ل ُتو َحيا ل ُتو َح َ

ل ُتو َح ل ت ُو َحيا ل ُتو َحوا ل ُتو َحى
وح
ل نُ َ

Феъли нафийнинг маълуми
ني ،ال
ني ،ال َحتي ،ال َحتيَان ،ال َحت ُو َن ،ال َحت َ
ال ََيي ،ال ََيَيان ،ال ََي ُو َن ،ال َحتي ،ال َحتَيان ،ال ََي َ
ني ،ال أَحي ،ال َني
َحتيَان ،ال َحت َ

Феъли нафийнинг мажҳули
وحيَان ،ال
وح َ
وحى ،ال تُ َ
ني ،ال تُ َ
وحيَان ،ال يُ َ
وحى ،ال تُ َ
وحو َن ،ال تُ َ
وحيَان ،ال يُ َ
وحى ،ال يُ َ
ال يُ َ
وحى
وح َ
وح َ
وحى ،ال نُ َ
ني ،ال أُ َ
وحَيان ،ال تُ َ
ني ،ال تُ َ
وحو َن ،ال تُ َ
تُ َ
Амри ҳозир
ني
ح ،حيَاُ ،حوا ،حي ،حيَا ،ح َ
َ феъли музореънинг мухотабحتي Амр олиш қоидаси
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сийғасининг охирига қарадик. يҳарфи иллат уни ташладик.
 تَحбўлди.
Ҳарфи музораат бўлган то ни ташладик. Сўнгидаги
ҳарф ҳаракатли экан.  حбўлиб, амр тамом бўлди.
Нуни таъкиди хофифа охирига ёпишгандан кейин ،ُحن
 حني، حنнуни таъкиди сақила эришганда эса: ، ُح َّن، ح َّن، حيَا ّن،حينان
ني
َّ َ  ح، حيَا ّنбўлди.

Амри ғоибнинг маълуми
 لنَح، ألح،ني
َ  ليَح، لتَحَيا، لتَح، ليَ ُحوا، ليَحيَا،ليَح
Амри ғоибнинг мажҳули
،ني
َ وح
َ وح
َ ُ لي،وحيَا
َ ُ لت،وح
َ ُ لي،وحَيا
َ ُ لي،وح
َ ُ لت،وحيا
َ ُ لت،وحي
َ ُ لت، ل ُتو َحوا، ل ُتو َحيَا،ل ُتو َح
َ ُ لت،وحوا
َ ُ لي،ني
وح
َ ُ لن،وح
َ ُأل

Наҳий ҳозирнинг маълуми
،ني
َ  ال ََي، ال َحتيَا، ال تَح، ال ََيُوا، ال ََيَيا، ال يَح،ني
َ  ال َحت، ال َحتيَا، ال َحتي، ال َحتُوا، ال َحتيَا،ال تَح
 ال نَح،ال أَح

Наҳий ҳозирнинг мажҳули
،وح
َ وح
َ ُ ال ي،وحيَا
َ ُ ال ي،وح
َ ُ ال ت،وحيَا
َ ُ ال ت،وحي
َ ُ ال ت،وحوا
َ ُ ال ت،وحيَا
َ ُ ال ت،وح
َ ُ ال ت،وحوا
َ ُ ال ي،ني
َ ُال ت
وح
َ وح
َ ُ ال ي،وحيَا
َ ُال ت
َ ُ ال ن،وح
َ ُ ال أ،ني

Исми замон ва макон
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 َم َواح، َمو َحيَان،َموحى
 َموحىаслида  َموحيэди.
Исми олат
 َم َواح ُّي، مي َحاان،ميحاء
 ميحاءаслида ي
ُ  مو َحاэди.
Исми тафзил
 ُوحيَ َيات، ُوحيَ يَان، ُوح َي، أَو َحو َن، أَو َحيَان،أَو َحى
Машҳурроқ эълол қоидалари 25 тадир
Биринчиси: қалб 14 та бўлиб, вовга 9 та, يга 4 та,
алифга 1 тадир.
Иккинчиси нақл: 1 та.
Учинчиси таскин: 4 та
Тўртинчиси ҳазф: 5 та.
Бешинчиси идғом: 1 та.
Биринчи: вовни алифга қалб қилиш қоидаси 3 тадир.
1). Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ вовни алифга
қалб қилинади.  قالаслида قَ َو َل.
2) Вов мутаҳаррик моқабли ҳарфи саҳиҳи сокин.
Вовни ҳаракатини моқоблига бериб, вов аслида ҳаракатли
эди. Ҳозир олди фатҳали бўлди. Вовни алифга қалб
қилинади. قال
ُ ُ يаслида  يُق َو ُلэди.
3) Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ. Вовни алифга қалб
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қилинади.طال
َ аслида  طَ ُو َلэди.
Вовни يга қалб қилиш қоидаси тўртадир:
1. Вов сокин моқабли максур. Вовни يга қалб

қилинади.  ميثابаслида  موثابэди.
2. Вов келса, феълни лом баробарида моқабли касра
бўлса, вовни يга қалб қилинади. ى
َ  قَوаслида  قَوَوбўлиб فَع َل
вазнидадир.
3. Вов билан  يбир калимада келса, аввалгиси сокин,

иккинчиси ҳаракатли бўлса, вовни يга қалб қилинади. َمرمي
аслида  َمرُموي.
4. Вов келса, калиманинг тўртинчи ҳарфи баробарида
моқабли ғайри зам бўлса, вовни يга қалб қилинади. يُد َعيان

аслида يُد َع َوان.
Вовни ҳамзага ва то ҳарфига қалб қилиш қоидаси
иккитадир:
1. Вов келса, алифи зоидадан кейин вовни ҳамзага
қалб қилинади.  قائلаслида  قَاولэди.
2. Вов келса, фои ифтаала тўғрисида вовни то
ҳарфига қалб қилиб, то ҳарфини тои ифтаалага идғом
қилинади. َّضح
َ َ اوتэди.
َ  اتаслида ض َح
 يҳарфини алифга қалб қилиш қоидаси учтадир:

1.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ бўлгани учун يни

алифга қалб қилинади. َ بَاعаслида  بَيَ َعэди.

2.  يмутаҳаррик моқабли ҳарфи саҳиҳи сокинбўлгани

учун يни ҳаракатини моқаблиги бериб,  يаслида ҳаракатли

эди, ҳозир моқабли мафтуҳ бўлди деб يни алифга қалб
қилинади. ُ يُبَاعаслида  يُب يَ ُعэди.
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3.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ бўлгани учун يни
алифга қалб қилдик. ال
َ َ نаслида  نَي َلэди.

يни вовга қалб қилиш қоидаси биттадир:

1.  يсокин бўлиб келса, моқабли мазмум бўлса, يни
вовга қалб қилинади. وس ُر
َ ُ يаслида  يُي َس ُرэди.

يни ҳамзага ва то ҳарфига қалб қилиш қоидаси
иккитадир:
1.  يалифи зоидадан кейин келса, يни ҳамзага қалб
қилинади.  بائعаслида  بايعэди.

2.  يкелса, фои ифтаала тўғрисидаги يни "то" га қалб
қилиб, "то"ни "тои ифтаала"га идғом қилинади. َّس َر
َ  اتаслида
 اي تَ َس َرэди.
Алифни вовга ақалб қилиш қоидаси биттадир:
1. Алиф келса, моқабли мазмум бўлгани учун алифни
вовга қалб қилинади. ب
ُ аслида ب
َ ни мажҳули ب
ُ
َ ضور
َ ار
َ ضار
َض
эди.
Таскин қоидаси
Таскин қоидаси 4 тадир.
1.Таскини фақат. يَرميаслида  يَرم ُيэди.

2. Таскини маъаннақл.  يَبي ُعаслида  يَبي ُعэди

3. Таскин маъаннақли валҳазфи.  يَبع َنаслида  يَبيع َنэди.
4. Таскин маъаннақли вал қалби. َقام
َ  أаслида  أَق َوَمэди.
Ҳазфнинг қоидаси
Ҳазфнинг қоидаси бештадир:
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1. Вов келса, касраи таҳқиқи билан ҳамза ва нун
орасида ب
ُ  أَثва ب
ُ  نَثаслида ب
ُ  أَوثва ب
ُ  نُوثвовни ҳазф қилинади.
2. Вов келса, касраи тақдири, яъни фарази билан
ҳамза ва нун орасида вовни ҳазф қилинади. ض ُع
َ َ أва ض ُع
َ َن
аслида ض ُع
َ  أَوва ض ُع
َ  نَوэди.
3. Вов келса, ҳарфи музораат билан касраи таҳқиқий
орасида вовни ҳазф қилинади.
 يَثبва ب
ُ  تَثаслида ب
ُ  يَوثва ب
ُ  تَ وثэди.
4. Вов келса, ҳарфи музораат билан касраи тақдирий
орасида вовни ҳазф қилинади.
ض ُع
َ َ يва ض ُع
َ َ تаслида ض ُع
َ  يَوва ض ُع
َ  تَ وэди.

5.  ُمالقاةُ املعتل الساكن ساكناқоидаси, яъни ҳарфи иллат ўзи
сокин бўлиб, ўзга сокинлик ҳарфга йўлиқиб қолса, шундай
ҳарфи иллатни ҳазф қилинади.
Мисол  بعаслида  بيعва  قُلаслида  قُولэди.

Сулосий мужарраднинг иккинчи боби
Мозийда айни фатҳали ва музореъда айни заммали
 فَ َع َل-  يَفعُ ُلбобидир. Бу бобнинг масдари 15-вазнда келади.
Вазнлар
فَ عل
فَ َعل
فَ َعال

Мисоллар
نَصر

Маънолар
Ёрдам қилмоқ

طَلَب

Истамоқ

نَبَات

Ўсмоқ
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ف َعالَة

اسة
َ ح َر

فُعل

ُشكر

فعالَن
فُعلَى

كت َمان

فُعُول
فَعل
ف َعال
فُ َعال

بُش َرى
ُخ ُروج
َخنق
َكتَاب
ص َراخ
ُ

فعل

فسق

فعلَى
فعلَة

ذك َرى
نش َدة

فَ علَة

Сақламоқ, посбонлик қилмоқ
Неъмат ва яхшиликни
қадрини билмоқ
Яширмоқ
Севинч хабарини бермоқ
Чиқмоқ
Тамоқни бўғмоқ
Ёзмоқ
Қичқирмоқ
Ҳақ таолони фармонини тарк
қилиш ва ёмон иш қилиш
Эслаш ва ёд қилиш
Изламоқ ва қидирмоқ

َدع َوة

Чақирмоқ

Бу бобнинг саҳиҳига мисол ص َر
َ َ ن- ص ُر
ُ  يَن-  نَصراва نُص َرة
ёрдам бермоқ.
ص َر
َ َ نмозий, ص ُر
ُ  يَنмузореъ,  نَاص ُرисми фоил, ور
ُ  َمنисми
ُ ص
мафъул, صر
ُ  َل يَنфеъли жаҳд, ص ُر
ُ  ال يَنфеъли нафий, صر
ُ  اُنамри
ҳозир, صر
ُ  ليَ نамри ғоиб, صر
ُ  ال تَ نфеъли наҳий, صر
ُ  َمنисми замон
ва макон, ار
َ  منисми олат, ص ُر
َ  أَنисми тафзил.
ُص

ص َر
َ َ ن- ص ُر
ُ  يَنдан амри ҳозир صر
ُ  اُنкелади. Шу йўл биланки,
ص ُر
ُ  تَ نфеъли музореъ маълуми мухотаб сийғасини охирига
қарадик. Охиридаги ро ҳарфи саҳиҳ экан, сокин қилдик,
صر
ُ  تَ نбўлди. Ҳарфи музораат бўлган "то"ни ташладик, унинг
сўнгидаги ҳарфи сокин экан. Айни феълига қарадик.
Заммалик экан. Аввалига заммалик ҳамза келтирдик صر
ُ اُن
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бўлди.
Сарфи:
صر َن
ُ  اُن،ص َرا
ُ  اُن،صري
ُ  اُن،ص ُروا
ُ  اُن،ص َرا
ُ  اُن،صر
ُ اُن
Музоъафига мисол
َّ َرد-  يَ ُر ّدмасдари  َردًّاва  َم َردَّةкелур. Маъноси: қайтармоқ.

َّ َردмозий, ُّ يَ ُردмузореъ,  َرادисми фоил,  َمر ُدودисми мафъул,
َّ َل يَ ُردфеъли жаҳд, ُّ ال يَ ُردфеъли нафий, َّ ُردамр ҳозир, َّ ليَ ُردамри
ғоиб, َّ ال تَ ُردнаҳий ҳозир,  َم َردисми замон ва макон, ُ مر َدادисми
олат, ُّ أَ َردисми тафзил.
 َر َّد-  يَ ُر ُّدнинг эълоли  فَ َّر-  يَف ُّرнинг маълум ва мажҳулдаги
эълоли кабидир.
َّ َل يَ ُردаслида  َل يَردُدэди. Биринчи долни ҳаракатини

моқаблига бердик. Ҳаракат талаб бўлгани учун  َل يَ ُرددбўлиб
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Икки дол орасида
ижтимои сокинайндан қутилишни икки йўли бор. Бири
ҳазф қилиш, иккинчиси ҳаракат бериш. Бу жойда
мутажонисайннинг бирини ҳазф қилиш дуруст эмас. Зеро,
 اجحاف كلمهлозим келади. Ҳаракат бериш ҳам дуруст эмас.
Зеро  تَ رجيح بال ُم َر ّجحлозим келади. Ижтимои сокинайн билан
сўзлаш мумкин эмас. Иложсиз ت تُبي ُح ال َمحظُوَرات
ُ َّروَرا
ُ اَلض
муқтазосига кўра, иккинчи долга замма ҳаракатини
бердик. Айн бобига мувофиқ қилмоқ учун ُ َل يرددбўлиб,
шарти идғом мавжуд бўлди. Биринчи долни иккинчи долга
идғом қилдик.  َل يُ ُر ُّدбўлди. Истасак, иккинчи долга касра
берамиз.
 الساكن إذا ُح ّر َك ُح ّر َك بال َكسرқоидасига кўра  ل يَ ُر ّدбўлади. Ёки ўз
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аслига қайтариб  َل يَردُدдесак ҳам бўлади. Ихтиёр кишининг
қўлидадир. Унинг мажҳули маълумидекдир. Аслида ҳам
идғомдада ҳам шундайдир. Лекин шунчалик фарқи борки,
мажҳулида уч хил ўқиш дурустдир. Фатҳа ва касра ва
таскин замма ўқилмайди. Зеро, мажҳулда айни феъл фатҳа
бўлади. Феъли нафий феъли музореъдекдир.
Амри ҳозир
 اُر ُدد َن، ُر َّدا، ُر ّدي، ُردُّوا، ُردَّا،ُر َّد
َّ ُردни ُّ تَ ُردфеъли музореъ мухотаби маълумдан икки
амал билан олинади.
Биринчи амал шуки, ушбу мухотаб сийғасини
охирига қарадик. Охири мудғам экан. Ўз ҳолига қўйдик.
Заммадан фатҳага ўтдик. Фатҳа аҳаффи ҳаракот бўлгани
учун ُّ تَ ُردэди, َّ تَ ُردбўлди.
Иккинчи амал шуки, ҳарфи музореатни олиб
ташладик. Сийғасига қарасак,  افعالбобидан эмас экан.
Ҳарфи музораъатни "мояли"си, яъни ёнидаги ҳарфга
қарадик. Мутаҳаррик экан َّ ُردбўлиб, амр тамом бўлди. َُّرد
аслида  اُردُدэди. Биринчи долни ҳаракатини моқаблига
бердик. Ҳаракатталаб бўлгани учун  اُ ُرددбўлиб, ижтимои
сокинайн бўлди. Икки дол орасида ижтимои сокинайндан
халос бўлишнинг йўли ҳазф қилиш билан ёки ҳаракат
бериш билан бўлади. Бу ўринда мутожонисайннинг
бирини ҳазфи дуруст эмас. Зеро,  اجحاف كلمهлозим келади.
Ҳаракат бериш ҳам дуруст эмас, зеро  تَ رجيح بال ُم َر ّجحлозим
келади. Ижтимои сокинайн ҳолда  اُرددдеб талаффуз қилиш
моҳолдир. Шунинг учун мажбуран иккинчи долга замма
ҳаракат бердик. Айни бобига тобеъ қилиш учун ُ اُ ُرددбўлиб,
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шарти идғом мавжуд бўлди. Идғом қилган эдик  اُ ُر ُّدбўлди.
Идғомдан кейин ҳамза бизга керак бўлмай қолди. Ҳамзани
ҳазф қилдик ُّ ُردбўлди.
Демак, َّ ُرد، ُر ّد، اُر ُددдесак ҳам жоиздир.

Нуни таъкиди ҳафифа билан:  ُردَّن، ُردُّن، ُر ّدنва сақиласи
билан
َّ  ُرد،َّان
َّ  ُرد، ُر ّد َّن، ُردَّان،ان
َّن
ّ  ُرد،ُّن
ّ َاُر ُددن
Маълуми амри ғоиб
َّ لنَ ُرد، ألَ ُر َّد، ليَ ر ُدد َن، لتَ ُر َّدا، لتَ ُر َّد، ليَ ُر ُّدوا، ليَ ُردَّا،ليَ ُر َّد
 لَن ُر َّدни феъли музореъи маълум ُّ يَ ُردсийғасидан олинади.
Биринчи амал ушбу сийғани аввалига ломи жозимани
келтиргандан кейин охирига қарадик. Охири мудғом экан. Ўз
ҳолига қўйдик. Заммадан фатҳага ўтдик. Зеро, ҳаракатлар
орасида фатҳа енгилроқ бўлгани учун  لَي ر َّدбўлди.  لَي ُر َّدаслида
 ليَ ُردُدэди. Биринчи долни ҳаракатини моқаблига бердик.
Ҳаракатталаб бўлгани учун ُ لَي ُرددбўлиб, ижтимои сокинайн
ҳосил бўлди. Икки дол ораси юқорида ўтган сабабларга кўра
ночор бўлиб, иккинчи долга замма бердик. Айни бобига
эргашмоқлик учун ُ ليَ ُرددбўлиб, шарт идғом мавжуд бўлди.
Аввалги долни иккинчи долга идғом қилдик.  لَي ُر ُّدбўлди.
Қолган уч хили  ليَف ّرга ўхшашдир.
Амри ғоибнинг мажҳули
، أل َُر َّد، ليُ ر َدد َن، لتُ َر َّدا، لتُ َر َّد، ليُ َر ُّدوا، ليُ َر َّدا، ليُ َر َّد، لتُردَد َن، لتُ َر َّدا، لتُ َر ّدي، لتُ َر ُّدوا، لتُ َر َّدا،لتُ َر َّد
َّلنُ َرد
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َّ ليَ ُردаслида  ليَ ر ُددэди. Мажҳул қилиш учун охирининг
олдиндаги ҳарфини фатҳали қилдик  ليَردَدбўлди. Ҳарфи
музораатни замма қилдик.  ليُ ر َددбўлди. Биринчи долни
ҳаракатини моқаблига бердик. Ҳаракат талаб бўлгани учун
 ليُ َرددбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.
Феъли наҳий
Феъли наҳийни феъли жаҳдга тасрифда ҳам эълолда,
маълум ва мажҳулда қиёс қил. Уни шунчалик фарқи борки,
феъли жаҳдга кўра феъли наҳийда нуни таъкиди ҳафифа ва
сақила кўпроқ ишлайди.
Исми замон ва макон
اد
ُّ  َم َر، َم َردَّان،َُّم َرد
Исми олат
 مَ َردي ُد،ادان
َ  مر َد،ُمرداد
Исми тафзил
 ُردَّيَات، ُردَّيَان، ُردَّى، أَ َردُّو َن، أَ َردَّان،أَ َر ُّد
Бу бобнинг мисоли вовисига мисол ص
ًّ  َوхоҳ
َّ  َو- ص
ُّ  يَ ُو- صا
қурилишда бўлсин, хоҳ ўзга ишда бўлсин ишни мустаҳкам
қилиш маъносидадир.
ص
َّ  َوмозиий, ص
ُّ  يَ ُوмузореъ,  َواصисми фоил, صوص
ُ  َموисми
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мафъул, ص
َّ  َل يَ ُوфеъли жаҳд, ص
ُّ  ال يَ ُوфеъли нафий, ص
َّ  ُوамри
ҳозир, ص
َّ  ليَ ُوамри ғоиб, ص
َّ  ال تَ ُوнаҳий ҳозир,  َم َوصисми замон ва
макон, صاص
ُّ  أَ َوисми тафзил.
َ  ميисми олат, ص

ص
َّ  َوни барча ҳолларда َّ َردга қиёс қил. Лекин исми
олатда бироз ўзгариш бор. У ҳам бўлса,  ميصاصбўлиб, у
аслида  موصاصбўлган. Вов сокин моқабли мақсур бўлгани

учун вовни يга қалб қилдик. صاص
َ  ميбўлди. اصان
َ ص
َ  ميҳам шу
хилдадир. ص
ُ  َم َواصيўз аслидадир.
Барча сарф китобларида бу бобнинг мисоли вовисига
 يَ َو ُّد-  َو َّدни мисол қилиб келтирадилар. Ҳақиқат шуки,  يَ َو ُّد- َو َّد
иккинчи бобдан бўлиб келмагандир. Тошкент шаҳрининг
пири бадавлати бўлган қориларидан Абдулазизқори
каминаи камтаринни ухровий дўстларидан эдилар. Ҳазрати
Соғунийдан илм олишда бир кажовада эдик. Бу зот
шарифга бир дона "соврунут толиб" номли сарф китобидан
ҳадя қилган эдик. Бир неча кундан кейин уйларида
мулоқот
қилган
чоғда
эътироз
билдирдиларки,
Дўстмуҳаммад, ص َر
َ َ نбобининг мисоли вовисига  يَ َو ُّد-  َو َّدни
мисол қилиб келтирибсиз. Қуръони каримда  يَ ُو ُّدайни
заммаси билан келмаган эдику? Ул зоти шарифнинг
саволларига жавобан айтдимки: «Магарам, "Тадоҳули
бобайн"дан бўлса, яъни баъзи феъллар икки бобдан ҳам
келади. Чунончи ض ُل
ُ  يَف- ض َل
َ َ فкаби ص َر
َ  يَف- فَض َل
َ َ نбобидан ва ض ُل
каби  عَل َمбобидан келгандир. Ва бунда уч луғат ҳам келмиш.
Ўшал икки луғатдан мураккаб бўлган ض ُل
ُ  يَف-  فَض َلмозийси
 َعل َمбобидан, музореъси ص َر
َ َ نбобидан,  تَ َدا ُخ ُل بَابَنيдан. Сўнгра
луғат китобларини қидирдик. ص َر
َ َ نбобидан келмабдир.
Мана шул  يَ َو ُّد-  َو َّدдек вов билан келган ҳам мисол ва
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ҳам музоаф бормикан, деб луғат китобларини ахтарсак, ص
َّ َو
ص
ُّ  يَ ُو- бор экан. Келажак ўқувчиларга ҳақиқат бўлсин деб َو َّد
ни ўрнига ушбу ص
َّ  َوни ёздик.
Яна илм ўрганишда бир кажавада бўлган шеригимиз
Абдураззоқ Тошкандий: «Домла, ات
َ  َمаслида ت
َ  َميбўлиб, ي
ҳаракатли, моқабли мафтуҳ бўлгани сабаб, يни алифга
қалб қилдик, дебсиз. ت
َ  َميайнни касраси билан луғатда
келганми?» деб сўради.
Ушбу шеригимизнинг саволига жавоб бердик-ки:
«Буни луғатлардан ҳақиқатлаб сизга жавоб берамиз».
Луғат китобларни текширишда маълум бўлдики, ъайн
касраси билан келмаган. Фатҳа ўрнига касра ёзилибди.
Аслида ت
َ َ َميфатҳали экан. يت
ُ  ََي- ات
َ  َمкелмишдир. ات
َ  َمни асли
ت
َ َ َميэкан.  َموتا- َيات
ُ  َو- ت
ُ  َيَُو- ات
َ  َوَمбир маънодадир. Шунга
биноан ات
َ َ نёздик. Зеро, ال
َ َ نни асли  نَي َلэкан. ب
َ  َمни ўрнига ال
َ تَع
бобидан бщлиб луғатда келмишдир. Бухорои шарифда
сарф ўқитган устозларимиз термин йўли билан
китоблардан саралаб машҳурроқ қоидаи сарфни 25 та деб
бизларга ўқитган эдилар. Руҳлари шод бўлсин,
улуғларимиздан келажак авлодга ёдгор ва эслатма бўлсин
деб ушбу соврунга ёзган эдим..
Бу бобнинг  أجوفга мисол:  َدام- ُ يَ ُدوم-  َدوماва  َد َواماва مُ َداما
ҳамиша бўлмоқ, маъносидадир.
 َدا َمмозий, وم
ُ  يَ ُدмузореъ,  َدائمисми фоил,  َم ُدومисми
мафъул,  َل يَ ُدمфеъли жаҳд, وم
ُ  ال يَ ُدфеъли нафий,  ُدمамри ҳозир,

 ليَ ُدمамри ғоиб,  ال تَ ُدمнаҳий ҳозир,  َم َدامисми замон ва макон,
 م َدامисми олат,  أَد َو ُمисми тафзил.
Маълуми феъли мозий
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ت
َُّ ت ُدمتما ُدمتُم ُدمت ُدمتُما ُدم
َ  ُدم َن ُدم، َد َامتَا، َد َامت، َد ُاموا، َد َاما،َد َام
ت دُمنا
ُ َدم

 َد َامаслида َد َوَم
Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ. Вовни алифга қалб
қилдик.  َد َامбўлди. Ғоибайн ва ғоибин, ва ғоибаҳ ва
ғоибатайнда ҳам шундай. 9-сийғада айн феъл маҳзуфдир.
Ғоибот, 6-мухотаб, 2-мутакаллимда.
 ُدم َنаслида  َد َوم َنэди. Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ

бўлгани учун вовни алифга қалб қилдик.  َدام َنбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан мим орасида
алифни ҳазф қилдик  َدم َنбўлди. Сўнгра долни фатҳасини
заммага бадал қилдик. Вови маҳзуфага далолат қилмоқлиги учун  دُم َنбўлди. Баъзилар биринчи галда вовга
замма берадилар ва ул заммани долга нақл қиладилар,
сўнгра ижтимои сокинайн сабабли вовни ҳазф қиладилар.
Бу фикр рақиқ ва заифдир.
Мажҳули феъли мозий баёни
 َد َامни мажҳул қилиш учун аслига қайтардик. َدوَم
бўлди. Моқабли охирини касрали қилдик.  َدوَمбўлди.
Моқабли охирининг олдиндаги барча ҳаракатли ҳарфини
заммалик қилдик.  دُوَمбўлди. Касра вовга оғир вовни
касрасини моқаблига бердик. Ҳаракатини тушургандан
кейин  دوَمбўлиб, вов сокин моқабли мақсур вовни يга қалб
қилдик َ ديбўлди.
Сарфи:
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 دُمنَا،ت
َُّ  دُم، دُمتُ َما، دُمت، دُمتُم، دُمتُ َما،ت
ُ  دُم،ت
َ  دُم، دُم َن، دَيَتَا، دَيَت، دَيُوا، دَيَا،َدي
َ ديаслида  دُوَمэди. Касра вовга оғир бўлгани учун
вовни касрасини моқаблига бердик. Ҳаракатини
ташлагандан кейин  دوَمбўлди. Вов сокин моқабли касра
вовни يга қалб қилдик َ ديбўлди, ундан кейинги 4-сийғада
ҳам шундай.
 ُدم َنаслида  ُدوم َنэди. Касра вовга оғир бўлгани учун
вовни касрасини ташладик  ُدوم َنбўлиб, ижтимои сокинайн
ҳосил бўлди. Вов билан мим орасида вовни ҳазф қилдик
 ُدم َنбўлди. То охиригача шундай бўлади.
Ушбу 9-сийғада маълум ва мажҳул муштаракдир.
Маълумда  ُدم َنнинг асли  َد َوم َنбўлади. Мажҳулда  ُدم َنнинг
асли  دُوم َنдир.
Феъли музоренинг маълуми
، تَ ُدم َن،ومان
َ  تَ ُدوم،ومو َن
ُ  تَ ُد، يَ ُدم َن،ومان
ُ  تَ ُد،ومو َن
ُ يَ ُد
َ  تَ ُد،ني
ُ  تَ ُد،ومان
َ  تَ ُد،وم
َ  تَ ُد،وم
ُ  يَ ُد،ومان
َ  يَ ُد،وم
دو ُم
ُأ
ُ َد
ُ َ ن،وم

ُ يَ ُدومаслида ُ يَد ُومэди. Замма вовга оғир бўлгани учун
вовнинг заммасини олдиндаги ҳарфга бердик ُ يَ ُدومбўлди. نَق ُل

 اْلََرَكة فَ َقطдеган қоида бор.  يَ ُدم َنаслида  يَد ُوم َنбўлган. Замма
вовга оғир бўлгани учун вовни заммасини олдиндаги
ҳарфга бердик  يَ ُدوم َنбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.
Вов билан мим орасида вовни ҳазф қилдик.  يَ ُدم َنбўлди. تَ ُدم َن
ҳам худди шундай.  النَّق ُل َم َع اْلَ َذفдеган қоида бор.
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Феъли музореъ мажҳулининг баёни
، تُ َد َامان،ني
َ  تُ َدام، تُ َد ُامو َن، تُ َد َامان،ام
ُ  تُ َد، يُ َدم َن، تُ َد َامان،ام
ُ  تُ َد، يُ َد ُامو َن، يُ َد َامان،ام
ُ يُ َد
ام
ُ  نُ َد،ُ أ َُدام،تُ َدم َن
وم
ُ  يَ ُدнинг мажҳул қилиш учун аслига қайтардик
бўлди. Охирининг олдиндаги ҳарфини фатҳали қилдик

يَد ُو ُم
يَد َو ُم

бўлди. Ҳарфи музораатни заммалик қилдик  يُد َو ُمбўлди. Вов
мутаҳаррик моқабли ҳарфи саҳиҳи сокин вовни
ҳаракатини моқаблига нақл қилиб бердик. Вов аслида
мутаҳаррик эди. Ҳозир олди фатҳали бўлди деб, вовни
алифга қалб қилдик ام
ُ  يُ َدбўлди. قل َم َع ال َقلب
ُ  النдеган қоида бор.
 يُ َدم َنаслида  يُد َوم َنэди. Вовни ҳаракатини моқаблига бердик.
Ҳаракат талаб бўлгани учун  يُ َدوم َنбўлиб, мутаҳаррикул асл

моқабли мафтуҳ бўлган вовни алифга қалб қилдик يُ َدام َن
бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан мим
орасида алифни ҳазф қилдик  يُ َدم َنбўлди.  تُ َدم َنҳам шундай.
النقل مع ال َقلب َواْلَذف
ُ деган қоида бор.
Исми фоил
 َدائ َمات، َدائ َمتَان، َدائ َمة، َدائ ُمو َن، َدائ َمان،َدائم
 َدائمаслида  َداومэди. Вов келгани учун алифи зоидадан
кейин вовни ҳамзага қалб қилдик  َدائمбўлди. Қалб
қоидаларидан вовни ҳамзага қалб қилиш қоидаси бор.
Исми мафъул
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ومات
ُ َم ُد
َ  َم ُد،ومَتان
َ  َم ُد،ومة
َ  َم ُد،ومو َن
ُ  َم ُد،ومان
َ  َم ُد،وم
وم
ُ  َم ُدаслида  َمد ُوو ُمэди. Замма вовга оғир бўлгани учун
вовни заммасини моқаблига бердик  َم ُدوو ُمбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Икки вов орасида бир вовни ҳазф
қилдик  َم ُدو ُمбўлди. Имоми Ахфаш йўналишларида аввалги
вовни, имом Сибавайҳ наздида икккинчи вовни ҳазф
қилинди.
Феъли жаҳднинг маълуми
 ل، ل تَ ُدومي،وموا
ُ  ل تَ ُد،وما
َ  ل تَ ُد، ل تَ ُدم، ل يَ ُدم َن،وما
َ  ل تَ ُد، ل تَ ُدم، ل يَ ُدوُموا،وما
َ  ل يَ ُد،ل يَ ُدم
 ل نَ ُدم، ل أَدُم، ل تَ ُدم َن،وما
َ تَ ُد

 َلَ يَ ُدمаслида  َل يَد ُومбўлиб, замма вовга оғирдир. Шунинг
учун вовни заммасини моқаблига бердик. Ҳаракатталаб
бўлгани учун  َل يَ ُدومбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.
Вов билан мим орасида вовни ҳазф қилдик  َل يَ ُدمбўлди.
7-сийғада айни феъл маҳзуфдир. Улар: маълум ва
мажҳулда, ғоиб, ғоибаҳ, ғоибот, мухотаб, мухотабот ва
икки мутакалимда.
Феъли жаҳднинг мажҳули
 ل، ل تُ َدامي، ل تُ َد ُاموا، ل تُ َد َاما، ل تُ َدم، ل يُ َدم َن، ل تُ َد َاما، ل تُ َدم، ل يُ َد ُاموا، ل يُ َد َاما،ل يُ َدم
 ل نُ َدم، ل أ َُدم، ل تُ َدم َن،تُ َد َاما

 َل يُ َدمаслида  َل يُد َومэди. Вов мутаҳаррик моқабли ҳарфи
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саҳиҳи сокин бўлгани учун вовни ҳаракатини моқаблига
бердик. Вов аслида мутаҳаррик эди. Ҳозир олди фатҳали
бўлди, деб вовни алифга қалб қилдик  َل يُ َدامбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан мим орасида алифни
ҳазф қилдик  َل يُ َدمбўлди. Нафий феъл музореъ кабидир.
Барча сарфда ҳам эълолда феъли наҳий ва амри ғоиб феъли
жаҳдга ўхшашдир. Барча эълолда ва маълум ва мажҳулда
ҳам шундайдир.
Амри ҳозир баёни
 ُدم َن،وما
َ  ُد، ُدومي،وموا
ُ  ُد،وما
َ  ُد،ُدم
 ُدمамр феълини  تَ ُدومфеъли музореънинг мухотаби
маълум сийғасидан олинади. Охирига қарадик, охирги
ҳарфи саҳиҳ экан, сокин қилдик  تَ ُدومбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Вов билан мим орасида вовни ҳазф
қилдик  تَ ُدمбўлди. Ҳарфи музораатни ташлагандик унинг
сўнггидаги ҳарф ҳаракатли экан. Амр тамом бўлиб, ُدم
бўлди.  ُدمаслида  اُد ُومэди. Замма вовга оғир бўлгани учун
вовнинг заммасини олдидаги ҳарфга бердик. Ҳаракат
талаб бўлгани учун  اُ ُدومбўлиб, икки сокин жамъ бўлди вов

билан мим орасида вовни ҳазф қилдик  اُ ُدمбўлди.
"Мобаъди" мутаҳаррик бўлгандан кейин ҳамза бизга керак
бўлмай қолди. Шунинг учун ҳамзани ҳазф қилдик  ُدمбўлди.
Нуни таъкиди хофифаҳ билан: ومن
َ ُ د، دُومُن، دُومنва сақила
билан وم َّن
ّ  ُدوَم،وم َّن
ّ وم
َ  ُد،ان
ُ  ُد، ُدوم َّن، ُدمنَا ّن،ان
َ  ُدбўлди.

Исми замон ва макон
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 َم َدائ ُم، َم َد َامان،َم َدام
 َم َدامаслида  َمد َومэди. Вов мутаҳаррик моқабли ҳарфи
саҳиҳи бўлгани учун сокин вовни ҳаракатини олдиндаги
ҳарфга бердик  َم َدومбўлди. Вов аслида мутаҳаррик эди.
Ҳозир олди фатҳали бўлди, деб вовни алифга қалб қилдик
ام
ُ  َم َدбўлди.  َم َدائ ُمаслида  َم َداو ُمэди. эълоли  دائمнинг эълоли
кабидир.
Исми олат
 َم َدائ ُم، م َد َامان،م َدام
Эълоли исми замон ва маконнинг эълоли кабидир.
Исми тафзил
وميَات
َ ُ د،ومَيان
َ ُ د، دُوَمى، أَد َوُمو َن، أَد َوَمان،أَد َو ُم
Бу бобнинг  ناقصга мисол:
 َدعَا-  يدعُو-  َدع َوةмаъноси: ошга чақирмоқ,  دع َوةнасабга
чақирмоқ,  َدع َوةишга чақирмоқ,

 َد َعاмозий,  يَدعُوмузореъ,  َداعисми фоил,  َمدعُوисми
мафъул, ُ َل يَدعфеъли жаҳд,  ال يَدعُوфеъли нафий, ُ اُدعамри
ҳозир, ع
ُ  ليَدамри ғоиб, ُ ال تَدعфеъли наҳий,  َمدعىисми замон ва
макон,  مدعىва  مدعَاةва  مدعَاءисми олат,  أَدعَىисми тафзил.
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Феъли мозийнинг маълуми
، َدعَوتَُا، َدعَوت، َدعَو ُت، َدعَوتَُا،ت
َ  َدعَو، َدعَو َن، َدعَتَا، َدعَت، َدعَوا، َدعَ َوا،َدعا
 َد َعونَا،ت
ُ  َد َعو،َد َعوتُ َّن
 َدعاаслида  َد َع َوэди. Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун вовни алифга қалб қилдик  َدعاбўлди.
 َد َعواаслида  َد َع ُوواэди. Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун вовни алифга қалб қилдик.  َد َعاواбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида
алифни ҳазф қилдик  َد َعواбўлди.  فَ َعواвазнидаги  َد َعتаслида
 َدعَ َوتэди. Вовни юқорида ўтган қоидага биноан алифга

қалб қилдик  َد َعاتбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.
Алиф билан "то" орасида алифни ҳазф қилдик  َد َعتбўлди.

 فَ عَتвазнидаги  َدعاتاдаги алиф илтиқои сокинайн билан
тушиб  َد َعتاбўлди. Зеро, тои таниснинг ҳаракати аслий эмас.
Зеро, "то" воҳидаҳ сийғасида сокиндир.
Замири тасния бўлган алифни муҳофаза қилиш учун
ориз туфайли фатҳали бўлиб турибди. Ҳолати аслийсини
назарда тутамиз.
Зеро ض َكال َمع ُدوم
ُ  العارдеган қоидага суянамиз. Аслида
бундай бўлмай, кейин бир сабаб билан пайдо бўлган нарса
йўқдек ҳисобланади.  َدعَو َنохиригача ўз аслидаги فَ عَل َن
вазнидадир.
Қоида: вовдан қалб топган алифни алиф суратида
ёзилади.
 َد َعا-  يَدعُوкаби. يдан қалб топган алифни  يсуратида
ёзилади.
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 يَرمي، َرَمىкаби.
Феъли мозийнинг мажҳули
،ت
َُّ  دُعي، ُدعيتُ َما، دُعيت، دُعيتُم، دُعيتُ َما،ت
َ  دُعي،ني
َ  دُع، دُعيَتَا، دُعيَت، دُعُوا، دُعيَا،دُع َي
 ُدعي نَا،ت
ُ ُدعي

 ُدع َيаслида  ُدع َوэди. Калиманинг ломи баробарида
касрадан кейин келган вовни يга қалб қилдик  ُدع َىбўлди.

Ғоибин сийғасидан бошқа 13 сийғада ب فَ َقط
ُ  اَل َقلқоидаси бор.
 ُدعُواаслида  ُدع ُوواбўлиб, ушбу бир сийғада вов келди. Тарафи
калимада моқобли касра вовни يга қалб қилдик.  ُدع ُيواбўлди.
Замма يга оғир деб, يни заммасини моқаблига бердик.

Ҳаркатини туширгандан кейин  ُدعُي واбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди.  يбилан вов орасида يни ҳазф
қилдик  ُدعُواбўлди.

Музореъ маълум феъли
،ني
َ  تَدع، تَد ُعو َن، تَد ُع َوان، تَدعُو، يَد ُعو َن، تَدعُ َوان، تَدعُو، يَد ُعو َن، يَدعُ َوان،يَدعُو
 نَدعُو، أَدعُو، تَدعُو َن،تَدعُ َوان
 يَدعُوаслида  يَدعُ ُوэди, замма вовга оғир бўлгани учун
вовни заммасини ташладик  يَدعُوбўлди.

Бу ерда َّسكني فَ َقط
ُ  اَلتқоидаси бор.
3-сийғада ломи феъл маҳзуф ғоибин ва мухотабин, ва
мухотабадаги  يَدعُو َنаслида  يَدعُ ُوو َنэди. Замма вовга оғир
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бўлиб, вовни заммасини ташладик  يَدعُوو َنбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Икки вов орасида аввалги вовни
ҳазф қилдик,  يَدعُو َنбўлди.  تَدعُو َنҳам шундай.
ني
َ  تَدعаслида  تَدعُوي َنэди. Касра
вовни касрасини олдиндаги
ҳаракатини туширгандан кейин

вовга оғир бўлгани учун
ҳарфга бердик. Уни
 تَدعوي َنбўлди. Вов сокин
олди касрали бўлгани учун вовни يга қалб қилдик ني
َ تَدعي
бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Икки  يорасида
аввлаги يни ҳазф қилдик ني
َ  تَدعбўлди.
Феъли музореънинг мажҳули баёни
،ني
َ  تُد َع، تُد َعو َن، تُد َعَيان، تُد َعى،ني
َ  يُد َع، تُد َعيَان، تُد َعى، يُد َعو َن، يُد َعيَان،يُد َعى
 نُدعَى، أُدعَى،ني
َ َ تُدع،تُدعََيان
 يَدعُوни мажҳул қилиш учун аслига қайтардик
бўлди. Охиридан олдинги ҳарфни фатҳали қилдик

يَدعُ ُو
يَد َع ُو
бўлди. Ҳарфи музораатни заммалик қилдик  يُد َع ُوбўлди. Вов
воқеъ бўлди. Калимани 4-ҳарфини баробарида моқабли
замма эмас вовни يга қалб қилдик  يُد َع ُيбўлди.  يмутаҳаррик
моқабли мафтуҳ бўлгани учун يни алифга қалб қилдик يُدعى
бўлди.  يُد َعو َنва  تُد َعو َنаслида  يُد َع ُوو َنва  تُد َع ُوو َنэди. Ушбу 2
сийғада вов воқеъ бўлди. Калиманинг 4-ҳарфини
муқобилидаги вовни يга қалб қилдик  تَدعيَ ُو َن يُدعيُ و َنбўлди. ي

мутаҳаррик моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик تُد َعاو َن
 يُد َعاو َنбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан
вов орасида алифни ҳазф қилдик.  تُد َعو َن يُد َعو َنбўлди.
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ني
َ َ تُدعаслида  تَد َعوي َنэди. Ушбу бир сийғада вов воқеъ
бўлди. Калиманинг 4-ҳарфини баробарида моқабли замма
эмас, вовни يга қалб қилдик ني
َ  تُد َعيбўлди.  يмутаҳаррик
моқабли мафтуҳ يни алифга

қалб қилдик.  تُد َعاي َنбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан  يорасида
алифни ҳазф қилдик ني
َ َ تُدعбўлди.

Исми фоил
 َداعيَات، َداعَيتَان، َداعيَة، َداعُو َن، َداعيَان،َداع
 َداعаслида  َداعوэди. Вов касрадан кейин калимани

охирида келди. Вовни يга қалб қилдик  َداعيбўлди. Замма
يга оғир бўлгани учун يни заммасини ташладик َداعني
бўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди.  يбилан танвин
орасида يни ҳазф қилдик  داعбўлди.

Исми мафъул
 ُمدعُ َّوات، ُمد َع َّوتَان، َمدعُ َّوة، َمدعُ ُوو َن، ُمدعُ َّوان،َمدعُو
 َمدعُ ُّوаслида  َمدعُووэди. Биринчи вовни иккинчи вовга
идғом қилдик  َمدعُوбўлди. Охиригача ушбу 6-сийғада
идғомнинг шарти мавжуд.
Маълуми феъли жаҳд
 ل، ل تَدعي، ل تَدعُوا، ل تَدعُ َوا،ُ ل تَدع، ل يَدعُو َن، ل تَدعُ َوا،ُ ل تَدع، ل يَدعُوا، ل يَدعُوا،ُل يَدع
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ُ ل نَدع،ُ ل أَدع، ل تَدعُو َن،تَدعُ َوا
 يَدعُوсийғасига лами жозима кирди. Охирини жазм
қилди. Жазм қилганини белгиси, ҳарфи иллатни
тушурмоқлигидир.
ع
ُ  َل يَدбўлди.  ل يَدعُواаслида  َل يَدعُ ُوواэди. Замма вовга оғир
бўлгани учун вовни заммасини ташладик  َل يَدعُوواбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Икки вов орасида
биринчи вовни ҳазф қилдик  َل يَدعُ ُواбўлди.  َل تَدعُ ُواҳам шундай.
 َل تَدعيаслида  َل تَد ُعويэди. Касра вовга оғир бўлгани
учун вовни касрасини моқаблига бердик. Уни ҳаракатини
ташлагандан кейин َل تَدعويбўлди. Моқабли мақсур бўлган

вовни يга қалб қилдик  َل تَدعيбўлиб, ижтимои сокинайн
ҳосил бўлди. Икки  يорасида биринчи يни ҳазф қилдик. َل
 تَدعيбўлди.

Мажҳули феъли жаҳд
 ل، ل تُد َعوا، ل تُد َعيَا،ع
َ  ل تُد،ني
َ  ل تُد، ل يُد َعوا، ل يُد َعيَا،ع
َ ل يُد
َ  ل يُد َع، ل تُد َعيَا،ع
ع
َ  ل نُد،ع
َ  ل أُد،ني
َ  ل تُد َع، ل تُد َعَيا،تُد َعي
 يُد َعىсийғасига лами жозима киргандан сўнг, муфрад

сийғаларида мўъталли сокинни туширди. 5-сийғада ل يُدعَوا

аслида  َل يُد َع ُوواбўлиб, вов воқеъ бўлди. Калиманинг 4ҳарфини баробарида моқабли замма эмас, вовни يга қалб
қилдик.  َل يَد َعيُ واбўлди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ يни
алифга қалб қилдик.  َل يُد َعاواбўлиб ижтимои сокинайн ҳосил
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бўлди. Алиф билан вов орасида алифни ҳазф қилдик. َل يُدعَوا
бўлди.  َل تُد َعواҳам шундай.  َل تُد َعيаслида  َل تُد َعيэди. ي
мутаҳаррик моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик. َل
 تُد َعايбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан ي
орасида алифни ҳазф қилдик  َل تُد َعىбўлди.

Феъли нафийнинг маълуми
 ال، ال تَدعُ َوان، ال تَدعُو، ال يَدعُو َن، ال تَدعُ َوان، ال تَدعُو، ال يَد ُعو َن، ال يَدعُ َوان،ال يَدعُو
 ال نَدعُو، ال أَدعُو، ال تَدعُو َن، ال تَدعُ َوان،ني
َ  ال تَدع،تَدعُو َن
Феъли нафийнинг мажҳули
 ال، ال تُد َعيَان، ال تُدعَى،ني
َ َ ال يُدع، ال تُد َعيَان، ال تُد َعى، ال يُدعَو َن، ال يُدعَيَان،ال يُدعَى

 ال نُد َعى، ال أُد َعى،ني
َ  ال تُد َع، ال تُد َعيَان،ني
َ  ال تُد َع،تُد َعو َن

Барча эълол қоидаларида феъли нафийни феъли
музореъга қиёс қил.
Амри ҳозир
 اُدعُو َن، اُدعُ َوا، اُدعي، اُدعُوا، اُدعُ َوا،ُاُدع
ُ اُدعни  تَدعُوмухотаби маълум сийғасидан икки амал
билан олинади.
Биринчи амал шуки, ушбу мухотаб сийғасини
охирига қарадик, мўъталли сокин экан. Уни ташладик ع
ُ تَد
бўлди.
Иккинчи амал шуки, ҳарфи музоратни ташладик ع
ُد
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бўлди. Сокин билан ибтидо қилиш мумкин эмас. Ъайн
бобига қарадик, мазмумул ъайн экан. Аввалига заммалик
ҳамза келтирдик, ُ اُدعбўлди.
Нуни таъкиди хофифаҳ билан  اُدعُ َون اُدعُن اُدعنбўлади.
Сақила билан  اُدعُ َو َّن،ان
ّ  اُدعُ َو، اُدعُ َّن، اُدع َّن،ان
ّ عو
ّ َ اُدعُونбўлади.
َ  اُد،ان
Амри ғоибнинг маълуми
ُ لَندع،ُ ألَدع، لَيدعُو َن، لتَدعُ َوا،ُ لتَدع، لَيدعُوا، ليَدعُ َوا،ُليَدع
Амри ғоибнинг мажҳули
، لتُد َعيَا،ع
َ  لتُد، ليُد َعوا، ليُد َعَيا،ع
َ  ليُد،ني
َ لتُد
َ  لتُد َع، لتُد َعَيا، لتُد َعي، لتُد َعوا، لتُد َعيَا،ع
ع
َ  لنُد،َ ألُدع،ني
َ َليُدع
Амри ғоибни маълум ва мажҳули феъли жаҳднинг
маълум ва мажҳули кабидир.
Феъли наҳийнинг маълуми
 ال، الَ يَدعُ َوا،ُ ال يَدع، ال تَدعُو َن، ال تَدعُ َوا، ال تَدعي، ال تَدعُوا، ال تَد ُع َوا،ُال تَدع
ُ ال نَدع،ُ ال أَدع، ال يَدعُو َن، ال تَدعُ َوا،ُ ال تَدع،يَدعُوا
Феъли наҳийнинг мажҳули
 ال، ال يُد َعيَا،َ ال يُدع،ني
َ َ ال تُدع، ال تُد َعيَا، ال تُدعَي، ال تُد َعوا، ال تُدعَيَا،َال تُدع
ع
َ  ال نُد،ع
َ  ال أُد،ني
َ  ال تُد،يُد َعوا
َ  ال يُد َع، ال تُد َعَيا،ع
Наҳийнинг маълум ва мажҳулини эълоли феъли
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жаҳднинг маълум ва мажҳулига ўхшашдир.
Исми замон ва макон
 َم َداع، َمد َعَيان،َمدعى
 َمدعىаслида  َمدعَوэди. Вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ

вовни алифга қалб қилдик  َمد َعانбўлиб, ижтимои сокинайн
ҳосил бўлди. Алиф билан танвин орасида алифни ҳазф
қилдик  َمدعىбўлди.

 َم َداعаслида  َم َداع ُوбўлиб, унда вов воқеъ бўлди.
Калиманинг бешинчи ҳарфини баробарида моқабли замма
эмас, вовни يга қалб қилдик.  َم َداع ُيбўлди. Замма يга оғир
бўлгани учун يни заммасини ташладик  َم َداعنيбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди,  يбилан танвин орасида
يни ҳазф қилдик  َم َداعбўлди.
Исми олат
 َم َداع، مدعَيَان،مدعى
Исми олатни эълолда исми замон ва маконга қиёс
қил.
Исми тафзил
 ُدعيَ يَات، ُدعيَ يَان، ُدع َي، أَد َعو َن، أَد َعيَان،أَد َعى
 أَد َعىаслида  أَد َع ُوэди. Бу ерда вов воқеъ бўлди.
Калиманинг 4-ҳарфини баробарида моқабли ғойри зам
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вовни ي-га қалб қилдик.  أَدعَ ُيбўлди.  يмутаҳаррик моқабли
мафтуҳ يни алифга қалб қилдик.  أَد َعىбўлди.  أَد َعو َنаслида
 أَد َع ُوو َنэди. Вов калимани тўртинчи ҳарфини баробарида
келди. Вовни يга қалб қилдик  أَد َعيُو َنбўлди.  يҳаракатли

моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик.  أَدعاو َنбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида
алифни ҳазф қилдик.  أَد َعو َنбўлди.  ُدعيаслида ،ت
ُ  ُدعيَ يَا،ت
ُ دُع َويَا
 دُع َوى، دُعيَ يَان،دُع َويَان:

Ушбу 3-сийғада вовни يга қалб қилдик. Музаккарига

эргашмоқлиги учун ي
َ  ُدع-  ُدعيَيان-  ُدعيَياتбўлади.

Бу иккинчи бобда  أج َوف يايва  ناقص يَايва  لفيفва ملتوي
келмагандир.

Учинчи боб баёни
Сулосий мужарраднинг учинчи боби мозийда ва ҳам
музореъда айни фатҳали бўлиб  فَ َع َل-  يَف َع ُلкўринишида
келади. Бу бобнинг масдари ўн вазнда келгандир.
Вазнлар
فَ عل
فَ عُول
فَعالة
فعالَة

Мисоллар
َمنع

Маънолар
манъ қилмоқ, қайтармоқ

ارة
َ َم َه
ُدعابَة

моҳир бўлмоқ

ُسنُ وح

зоҳир бўлмоқ
ҳазил ёки мазах қилмоқ
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ف َعالَة

فعَال
فُ َعال

فُعالَن
فُعلَة
فعل

رعَايَة
ذَ َهاب

сақламоқ

طُغيَان
ُرؤيَة

ҳаддан ошмоқ

кетмоқ

ُس َؤال

сўрамоқ
кўрмоқ

سحر

сеҳр қилмоқ

Бу бобнинг музореъсининг айнидаги фатҳа касрадан
нақл қилинган. Бу бобда келган феъллар ҳар вақтда айни
ёки ломи феъли баробарида ف اْللق
ُ  ُح ُروдан бир ҳарф бўлгани
учун музореъда касрадан ҳарфи ҳалқга чиқмоқ оғир.
Шунинг учун музореъда касрани фатҳага нақл
қилингандир: ҳуруфи ҳалқ олтидир,  خا،ني
ُ َ غ، َحا،ني
ُ  َع، ها،ُمهزء
َ дир.

Бу бобниннг саҳиҳига мисол:  َمنَ َع-  ََينَ ُع-  َمن عا.
Бир нарсанинг беришдан ман қилмоқ.
 َمنَ َعмозий,  ََينَ ُعмузореъ,  َمانعисми фоил,  ََمنُ وعисми

мафъул,  َل ََينَعфеъли жаҳд,  ال ََينَ ُعфеъли нафий,  امنَعамри
ҳозир,  ليَمنَعамри ғоиб,  ال َتنَعфеъли наҳий,  ََمنَعисми замон ва
макон,  َمنَاعисми олат,  أَمنَ ُعисми тафзил.
Бу  َمنَ َعфеъли ب
َ феълига ўхшашдир. Тасриф ва амр
َ ض َر
олмоқда.
Бу бобнинг феъли  مثالга мисол ض َع
َ  َو- ض ُع
َ َ ي-  َوضعاқўймоқ.

ض َع
َ  َوмозий, ض ُع
َ َ يмузореъ,  َواضعисми фоил, ضوع
ُ  َموисми
мафъул, ضع
َ َ َل يфеъли жаҳд, ض ُع
َ َ ال يфеъли нафий, ضع
َ амри
ҳозир, ضع
َ َ ليамри ғоиб, ضع
َ َ ال تфеъли наҳий,  َموضعисми замон
ва макон, ُ ميضاعисми олат, ضع
َ  أَوисми тафзил.
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Қоида
ض ُع
َ َ يаслида ض ُع
َ  يَوэди. Вов ҳарфи музораат билан касраи
тақдирининг-фаразининг орасида келса, шундай вовни
ҳазф қилинади. ضاع
َ  ميаслида ُضاع
َ  موвов сокин бўлиб, моқабли
касра бўлса, ундай вовни يга қалб қилинади.

Бу бобни  ناقصга мисол:  َر َعى-  يَر َعى-  ر َعايَةБировнинг
ҳурматини сақламоқ.
 َر َعىмозий,  يَر َعىмузореъ,  َراعисми фоил,  َمرع ُّيисми
мафъул, َ َل يَرعфеъли жаҳд,  ال يَر َعىфеъли нафий, ع
َ  أرамри
ҳозир, ع
َ  ليَ رамри ғоиб, َ ال تَ رعфеъли наҳий,  َمرعىисми замон ва
макон,  مرعىисми олат,  أَرعَىисми тафзил.  َرعَى-  يَرعَىаслида  َرعَ َي يَر َع ُيэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ يни алифга қалб
қилдик  َر َعى-  يَر َعىбўлди.
 َرعَىсарфи:  َرَمىкаби.

Феъли музореъ баёни
، تَ رعَيَان،ني
َ َ تَ رع، تَ رعَو َن، تَ رعَيَان، تَرعَى،ني
َ َ يَرع، تَ رعَيَان، تَ رعَى، يَرعَو َن، يَرعَيَان،يَرعَى

 نَر َعى، أَر َعى،ني
َ تَ ر َع

Ғоибин, мухотабин, мухотабаҳ, сийғаларида ломи
феъл маҳзуф. Барча муштаққотини мисоли айтилди.
Учинчи бобда  مضاعف، أجوف، لفيف، ملتويфеъллари
келмаган.
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Бу боб мозийда айни касрали, музореъда фатҳали يَف َع ُل
 فَع َل- кўринишида келади.
Бу бобнинг масдари ўн вазнда келган.
Вазнлар
Мисоллар
Маънолар
فَ عَل
تَ عَب
Чарчамоқ
فُعل
نُضج
Пишмоқ
فعالَن
ف َعل
فَ عَال
فَ عل
فَعالَة

فُعُول
فُعلَة
فَ علَة

نسيَان
ِسَن

Унутмоқ
семиз бўлмоқ

 َحيَاة، ََيي،ي
َ  َح:َحياء
لَعب

уялмоқ: тирик бўлмоқ

َك َر َاهة

ёмон кўрмоқ

صعُود
ُ
قُ َّوة

ўйнамоқ
юқорига чиқмоқ
кучли бўлмоқ

َرَحَة

меҳрибончилик қилмоқ

Бу бобнинг саҳиҳига мисол:  ََح َد-  ََي َم ُد-  ََحداмақтамоқ. ََح َد
мозий  ََي َمدмузореъ,  حامدисми фоил,  ََم ُمودисми мафъул, َل ََي َمد
феъли жаҳд,  ال ََي َم ُدфеъли нафий,  اَحَدамри ҳозир,  ليَح َمدамри

ғоиб,  ال َحت َمدфеъли наҳий,  ََم َمدисми замон ва макон, اد
ُ  َم َمисми
олат,  أََحَ ُدисми тафзил.

Барча тасрифда ب
َ -ب
َ ض َر
ُ  يَضرга ўхшашдир.
ًّ  َعтишламоқ.
Бу бобнинг  مضاعفга мисол: ض
َّ  َع- ض
ُّ  يَ َع- ضا
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ض
َّ َ عмозий, ض
ُّ  يَ َعмузореъ,  عَاضисми фоил, ضوض
ُ  َمعисми
мафъул, ض
َّ  َل يَ َعфеъли жаҳд, ض
ُّ  ال يَ َعфеъли нафий, ض
ّ  َعамри

ҳозир, ض
َّ  ليَ َعамри ғоиб, ض
َّ  ال تَ َعфеъли наҳий,  َم َعضисми замон
ва макон, ضاض
ُّ  أَ َعисми тафзил.
َ  معисми олат, ض
ض
َّ  َعаслида ض
َ  َعضэди. Аввалги зодни ҳаракатини қўлга
олдик. Моқаблига қарадик. Ҳаракат талаб эмас экан,
ташладик ض
َ  َعضбўлиб, шарти идғом мавжуд бўлди.
Биринчи зодни иккинчисига идғом қилдик ض
َّ َ عбўлди.
ض
ُّ  يَ َعаслида ض
َ  يَعаввалги зодни ҳаракатини олдиндаги
ُ ض
ҳарфга бердик. Ҳаракатталаб бўлгани учун аввалги зодни
иккинчи зодга идғом қилдик ض
ُّ  يَ َعбўлди. Қолган барча
ҳукмда ва сарфда  فَ َّر-  يَف ُّرдаги ҳукмлар кабидир.

Бу бобнинг  مثال واويсига мисол:  َوض َر- ض ُر
َ  يَ و- ضرا
َ  َوкир
бўлмоқ. Ва ҳам идишда бирор нарсани юқи қолмоқ.
 َوض َرмозий, ض ُر
َ  يَوмузореъ,  َوضرсифати мушаббаҳа, ضر
َ َل يَو

феъли жаҳд, ض ُر
َ  ال يَوфеъли нафий, ض ر
َ  ا يамри ҳозир, ض ر
َ ل يَ و
амри ғоиб, ضر
َ  ال تَ وфеъли наҳий,  َموضرисми замон ва макон,
ضار
َ  ميисми олат, ض ُر
َ  أَوисми тафзил. Бу бобни музореъининг
айни ёки ломи баробаринда ҳуруфи халқдан бирор ҳарфи
бўлса, вови ҳазф қилинади. ض ُر َوض َر
َ  يَوга ўхшашдир.

 َوس َع-  يَس ُعҳам мисоли вови бўлмоқда. Лекин  يَ َس ُعда
вовни ҳазф қилинди. Ҳарфи музораат билан касраи
тақдирий орасида келгани учун, َ س َعةбўлди. Маъноси:
кенгайиш ва сиғиш ва сиғдирмоқ.
 َوس َعмозий,  يَ َس ُعмузореъ,  َواسعисми фоил,  َمو ُسوعисми
мафъул,  َل يَ َسعфеъли жаҳд,  ال يَ َس ُعфеъли нафий,  َسعамри
ҳозир,  ليَ َسعамри ғоиб,  ال تَ َسعфеъли наҳий,  َموسعисми замон
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ва макон, ُ مي َساعисми олат,  أَو َس ُعисми тафзил.

Ҳукм ва сарфда ض َع
َ  َو- ض ُع
َ َ يкабидир. Бу бобни мисоли:
 يايсига мисол: ئس
َ َ ي- س
ُ َ يَيئ-  يَأساва  يَأ َسةбўлиб, маъноси: умиди
кесилмоқдир.
س
َ  يَئмозий, س
ُ َ يَيئмузореъ,  يَائسисми фоил,  يَ ُؤوسсифати
мушаббаҳа.  َميئُ وسисми мафъул,  َل يَيئَسфеъли жаҳд, س
ُ َال يَيئ
феъли нафий,  اي ئَسамри ҳозир,  ليَ يئسамри ғоиб,  ال تَ يئَسфеъли

наҳий,  َميئسисми замон ва макон,  ميَآسисми олат, س
ُ َ أَي ئисми
тафзил. Тасрифда  يَيس ُر يَ َس َرга ўхшашдир.
Бу бобнинг  أجوف واويсига мисол: اف
َ  َخ،اف
ُ َ َي، َخوفاва  خي َفةва

 َُمَافَةқўрқмоқ.
خاف
мозий, اف
َ
ُ َ َيмузореъ,  َخائفисми фоил,  َُمُوفисми
мафъул,  َل َيَفфеъли жаҳд,  ال َيَافфеъли нафий,  َخفамри
ҳозир,  ليَ َخفамри ғоиб,  الَ َتَفфеъли наҳий,  َُمَافисми замон ва
макон, اف
ُ َ ُمисми олат, ف
ُ  أَخ َوисми тафзил.
خاف
َ аслида ف
َ  َخوэди. Вов ҳаракатли моқабли мафтуҳ
вовни алифга қалб қилдик ف
َ  خاбўлди. ، َخافُوا، َخافَت، َخافَ تَا،خف َن
ف
َ  َخا، َخافَاаслида  َخوف َنэди. Вовга касра оғир бўлгани учун
вовни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик. Ҳаракатини
ташлагандан кейин  خوف َنбўлди. Вов сокин моқабли мақсур

вовни يга қалб қилдик  خي ف َنбўлиб, ижтимои сокинайн
ҳосил бўлди.  يбилан фо орасида يни ҳазф қилдик. خف َن
бўлди. Қолган сийғаларини ушбуга солиштиринг.
خاف
َ ни мажҳули ف
َ  َخوэди. Касра
َ  خيдир. ف
َ  خيаслида ف
вовга оғир вовни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик. Уни
ҳаракатини туширгандан кейин ف
َ  خوбўлди. Вов сокин олди.
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Касрали вовни يга қалб қилдик ف
َ  خيбўлди.

ف
َ  خي، خيفا، خي ُفوا، خف َن، خي َفتَا، خي َفتаслида  ُخوف َنэди. Бу сийғани
эълоли маълумни эълоли кабидир. اف
ُ  َيаслида ف
ُ  َي َوэди.
Вовни ҳаракатини олдиндаги ҳарфга бердик ف
ُ  َيَوбўлди.
Вов аслида ҳаракатли эди, олди ҳозир фатҳали бўлди.
Вовни алифга қалб қилдик اف
ُ  َيбўлди.
Сарфи:
، َتَافَان،ني
ُ َ َت، َيَف َن، َتَافَان،اف
ُ َ َت، َيَافُو َن، َيَافَان،اف
ُ ََي
َ  َتَاف، َتَافُو َن، َتَافَان،اف
اف
ُ َ َن،اف
ُ  أَ َخ،َتَف َن
Ғоибот ва мухотаботда ъайни феъли маҳзуфдир.
اف
ُ  َيни мажҳули اف
ُ َ ُيкелади.
Сарфда, эълолда ва ҳазфда маълуми кабидир.
исми фоил  َخائفаслида  َخاوفэди. У сарфда ва эълолда

 َدائمкаби бўлади.  َُمُوفисми мафъул аслида  َُم ُووفэди. У барча

ҳукмда  َم ُدومкаби бўлади.  َل َيَفфеъли жаҳд  َلкирмасдан
илгари اف
ُ َ َيэди.  َلжозимаҳ киргандан сўнг, музореънинг
охирини сокин қилди.  َل َيَافбўлиб, иж-тимоий сокинайн
ҳосил бўлди. Алиф билан фо орасида алифни ҳазф қилдик
 َل َيَفбўлди. Беш муфрад сийғаларида ва икки жамъида
айни феъли маҳзуф бўлади. Феъли жаҳдни мажҳули َل ُيَف
келади. У барча ҳукмда маълуми кабидир.
Феъли нафий музореъ кабидир.
 َخفамри ҳозир.
Амр ҳозирнинг сарфи:  َخف َن، َخافَا، َخاف، َخافُوا، َخافَا،َخف
Мухотаб ва мухотабот сийғаларида айни феъл
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маҳзуф бўлади.  ليَ َخفамри ғоиб,  ال َتَفфеъли наҳий феъли
жаҳд кабидир. Қолган муштаққотларини эълоллари
музореъни эълоли кабидир.
Бу бобнинг  أجوف يايсига мисол: اب
َ  َه- اب
ُ  يَ َه-  َهيبَةва ُمهابَة.
َ
Маъноси: қўрқмоқ, улуғ ва ҳайбатли бўлмоқ.
 هابмозий, هاب
ُ َ يмузореъ,  هائبисми фоил,  َمهيبисми
мафъул,  َل يَ َهبфеъли жаҳд, هاب
ُ َ ال يфеъли нафий,  َهبамр
ҳозир,  ليَ َهبамри ғоиб,  ال تَ َهبфеъли наҳий,  َمهابисми замон
ва макон,  مهابисми олат, ب
ُ َ أَهيисми тафзил.

اب
َ  َهаслида ب
َ  َهيэди.  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ
бўлгани учун يни алифга қалб қилдик هاب
َ бўлди.

اب
ُ  يَ َهаслида ب
َ َ يَهيэди. يни ҳаракатини моқаблига
бердик ب
ُ  يَ َهيбўл-ди.  يаслида ҳаракатли эди. Ҳозир моқабли

фатҳали бўлди. يни алифга қалб қилдик هاب
ُ َ يбўлди. Қолган
сийғаларини эълолини ушбуларга қиёс қилинади.
 َمهيبнинг эълоли  َمبيعнинг эълоли кабидир.
Бу бобни  ناقصга мисол:  َخش َى-  َي َشى-  َخشيَةқўрқмоқ.

 َخش َىмозий,  َي َشىмузореъ,  َخاشисми фоил,  َُمشيисми
мафъул, ش
َ  َل َيфеъли жаҳд,  ال ََي َشىфеъли нафий, ش
َ  اخамри
ҳозир, ش
َ  ليَخамри ғоиб, ش
َ  ال َتфеъли наҳий,  َُمشىисми замон

ва макон,  ُمشىисми олат,  أَخ َشىисми тафзил.
Феъли мозийда маълум ва мажҳул бўлсин, бир ерда
ғойибин сийғасида ломи феъл махзуфдир худди  ُرُمواнинг
эълоли каби.
Феъли музореънинг маълум ва мажҳули  يَرعىнинг
маълум ва мажҳулига ўхшашдир.
Бобнинг  لفيف واويсига мисол:  قَو َي-  يَق َوى-  قُ َّوةкучли
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бўлмоқ. Аслида  قُوَوةшарти идғом мавжуд вовни вовга
идғом қилинган.
ي
َ  قَوмозий,  يَق َوىмузореъ,  قَويсифати мушаббаҳа, َمقوي
исми мафъул,  َل يَق َوфеъли жаҳд,  ال يَق َوىфеъли нафий,  اق َوамри
ҳозир,  ليَ ق َوамри ғоиб,  ال تَ ق َوфеъли наҳий,  َمقوىисми замон ва
макон,  مقوىисми олат,  أَق َوىисми тафзил.

ي
َ  قَوаслида  قَوَوэди. Бу ерда вов воқеъ бўлди. Феълни
ломи баробарида касрадан кейин вовни يга қалб қилдик ى
َ قَو
бўлди. Ушбу ўн уч сийғада феъли мозийда ب فقط
ُ  اَل َقلқоидаси
бор.
 قَ ُوواаслида  قَوُوواэди. Ушбу бир сийғада қалб қоидасига

кўра, вовни يга қалб қилдик  قَويُواбўлди. Замма يга оғир
бўлгани учун يни заммасини моқаблига бердик.
сўнг  قَ ُوي واбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди.  يбилан вов орасида يни ҳазф
Ҳаракатини

ташлагандан

қилдик  قَ ُوواбўлди. Бу ерда ب َم َع اْلَذف
ُ  ال َقلқоидаси бор.
ورة
َ ي َوأَدغَم
ُ  ألَنَّ ُهما مثالن الختالف اْلَرفَ ني،ي
َ ص
َ َوإ ََّّنا َل تُدغم قَو
َ ت َح َّى َوأَصلُهُ َح
ط قَ لب ال َواو ياء َوادعامها فيها أَن تَ ُكو َن ساكنَة بَع َد
ُ ي َمتَحركان و َشر
َ َو ُمها أَي ال َو ُاو َواليَاءُ ف قَو
ت لَيًّا َوأَصلُهُ لَويا َم َع اختالفهما ألَن األول
ُ ت ف قولك ل ََوي
َ اجتماعهما ف كلمة َواح َدة َوأَدغَم
.ت
َ من ُهما ساكة قَ لَبتَها يأَء َوأَد َغم

ى
َ  قَوни мажҳул қилиш учун аслига қайтардик. قَوَو
бўлди. Моқабли охири максур экан, ўз ҳолига қўйдик.
Охирини олдиндаги ҳар бир ҳаракатли ҳарфини заммалик
қилдик  قُوَوбўлди. Бу ерда вов воқеъ бўлди. Калиманинг
ломи баробарида касрадан кейин вовни يга қалб қилдик ى
َ قُو
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бўлди. Мажҳулини эълолини маълумига қиёс қил.
 يَق َوىаслида  يَق َوُوэди. Бу ерда вов воқеъ бўлди.
Калиманинг тўртинчи ҳарфининг баробарида моқабли
ғайри замма вовни يга қалб қилдик ى
ُ  يَق َوбўлди. ي
мутаҳаррик моқабли мафтуҳбўлгани учун يни алифга қалб
қилдик  يَق َوىбўлди.

 يَق َوو َنаслида  يُق َوُوو َنэди. Бу ерда вов воқеъ бўлди.
Калиманинг тўртинчи ҳарфи қаршисидаги моқабли ғайри
заммма вовни يга қалб қилдик  يَق َويُو َنбўлди. يмутаҳаррик
моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик  يَق َواو َنбўлиб,
ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан вов орасида
алифни ҳазф қилдик  يَق َوو َنбўлди.  تَ ق َوو َنҳам шундай.

 تَ ق َوي َنаслида ين
َ  تَ ق َووэди. Бу ерда ҳам вов воқеъ бўлди.
Калиманинг тўртинчи ҳарфи бўлиб, моқабли ғайризаммма
вовни يга қалб қилдик ني
َ  تَ ق َويбўлди.  يмутаҳаррик моқабли
мафтуҳ يни алифга қалб қилдик.  تَ ق َواي َنбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Алиф билан  يорасида алифни ҳазф
қилдик  تَ ق َوي َنбўлди.  يَق َوىни мажҳул қилиш учун аслига
қайтардик  يق َوُوбўлди. Моқабли охири мафтуҳ экан, ўз

ҳолига қўйдик. Ҳарфи музораатни заммалик қилдик يُق َوُو
бўлди. Вов воқеъ бўлди, калиманинг тўртинчи ҳарфи
бўлиб моқабли ғайри зам вовни يга қалб қилдик ي
ُ  يُق َوбўлди.

 يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ يни алифга қалб қилдик ي
ُ يُق َو
бўлди. Мажҳули эълолини маълумига қиёс қил.
 قُويаслида  قَوي ُوэди. Вов билан  يбир калима жамъ

келди. Аввалгиси сокин вовни يга қалб қилдик ي
ُ  قَوбўлиб,
шарти идғом мавжуд бўлди. Биринчи يни иккинчи يга
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идғом қилдик  قَوىбўлди.

 َمقويаслида  َمق ُوووэди. Вов воқеъ бўлгани учун
калиманинг тўртинчи ҳарфидан ҳам зиёда бўлиб, вовни
يга қалб қилдик  َمق ُوويбўлди.  يбилан вов бир калимада

жамъ бўлди. Аввалгиси сокин вовни يга қалб қилдик َمق ُوي
бўлиб, шарти идғом мавжуд бўлди. Аввалги يни иккинчи
يга идғом қилдик ى
ُّ  َمق ُوбўлди. يни саломат қолиши учун
моқаблига касра бердик ى
ُّ  َمقوбўлди.
Қолган муштаққотларини эълолини музореънинг
эълолига қиёс қилинг.
(ي
َ  قَوга ўхшаш  لفيف يايсига мисол: ي
َ  َح-  ََيي-  َحيوةва ََميا
тирик бўлмоқ.)
ي
َ  َحбу бобнинг  مضاعف يايга мисол эмас. Зеро, бу
бобнинг музоъафига ض
ُّ  يَ َعни мисол қилиб кўрсатган
َ  َّع- ض
эдик. Ва масдари  َحيَاءҳам келади. Маъноси: уялмоқ.
Масдарига қараб маъносини ажратилади.
ي
َ  َحيмозий,  ََييмузрореъ,  َح ُّيсифати мушаббаҳа, َل ََي َي
феъли жаҳд,  ال ََييфеъли нафий,  اح َيамри ҳозир,  ليَح َيамри

ғоиб,  ال َحت َيфеъли наҳий,  ََمىисми замон ва макон,  َميَاءисми
олат,  أَحيисми тафзил.
ي
َ  َحيаслида  َحي َوэди. Бу ерда вов воқеъ бўлди.
Калиманинг ломи баробарида вовни يга қалб қилдик َحي َي
бўлди.  ََييаслида  ََييَ ُوэди. Эълоли  يُدعَىнинг эълоли кабидир.

 َحيаслида  َحي ُوбўлиб, вов билан  يбир калимада жамъ бўлди.

Аввалгиси сокин вовни يга қалб қилдик. ي
ُ  َحбўлиб, шарти
идғом мавжуд бўлди. Идғом қилдик  َحيбўлди.
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Бу бобнинг  ملتويсига мисол:  َوج َي-  يَو َجى-  َوجياмаъноси,
отнинг оёғи қавармоқ.
 َوج َيмозий,  يَو َجىмузореъ,  َوجсифати мушаббаҳа, َل يَو َج

феъли жаҳд,  ال يَو َجىфеъли нафий,  اي َجамри ҳозир,  ليَ و َجамри
ғоиб,  ال تَ و َجфеъли наҳий,  َموجىисми замон ва макон, مي َجاء
исми олат,  أَو َجىисми тафзил.
 َوج َيнинг эълоли  ُرم َيнинг эълоли кабидир.  يَو َجىаслида
 يُرعىбўлиб يَو َج ُيнинг эълоли кабидир.  َوجаслида  َوجيбўлиб,
эълоли  َرامнинг эълолига ўхшашдир.  اي َجаслида  او َجбўлиб,
вов сокин олди касрали, вовни يга қалб қилдик  اي َجбўлди.

 مي َجاءаслида ي
ُ  موجاэди. Бу ерда  يвоқеъ бўлди. Алифи
зоидадан кейин يни ҳамзага қалб қилдик  مو َجاءбўлди. Вов
сокин моқабли максур вовни يга қалб қилдик  مي َجاءбўлди.

Бешинчи боб мозийда ва музореъда айни касрали
бўлиб  فَع َل-  يَفع ُلкўринишида келади.
Бу бобни масдари беш вазнда келгандир:
Вазнлар
علَة
ٍ
ٍ
ُفَ علَة
فعل

Мисоллар
ث َقة

Маънолари
Ишонмоқ, суянмоқ

م َقة

رثَة
َور َعة
ورع

дўст тутмоқ, севмоқ
мерос қолдирмоқ, олмоқ
ёмонликлардан пок бўлмоқ
ёмон ишлардан сақламоқ
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فَ عل

َول

 ف َعالَة،فَ َعالَة

 والَيَة،َوالَيَة

яқин бўлмоқ ва эга бўлмоқ
ёрдам бериш, садоқат бировни
ишига мутасадди бўлиш

Бу бобнинг  صحيحга мисол:  نَع َم-  يَنع ُم-  نع َمةва ومة
َ ُ نُعва َمن َعما
бўлиб, маъноси: неъматли бўлмоқ.
 نَع َمмозий,  يَنع ُمмузрореъ,  نَعيمсифати мушаббаҳа, َل
يَنعمфеъли жаҳд,  ال يَنع ُمфеъли нафий,  انعمамри ҳозир,  ليَ نعمамри
ғоиб,  ال تَ نعمфеъли наҳий,  َمن َعمисми замон ва макон,  من َعامисми
олат,  أَن َع ُمисми тафзил.

Бу бобни  مثالга мисол: ث
َ  َور- ث
ُ  يَر-  َوَراثَةва  ارثاва  رثَةбўлиб,
мерос олмоқ.
ث
َ  َورмозий, ث
ُ  يَرмузореъ,  َوارتисми фоил  َمو ُروثисми
мафъул,  َل يَرثфеъли жаҳд, ث
ُ  ال يَرфеъли нафий,  رثамри

ҳозир,  ل ََيثамри ғоиб,  ال تَرثфеъли наҳий,  َمورثисми замон ва
макон, ث
ُ  مي َراисми олати, ث
ُ  أَوَرисми тафзил.
Феъли мозийда эълол йўқдир. Қолганларнинг эълоли
ب
ث
و
ب
َ َ َ ُ  يَثда баёни ўтди. Бу бобнинг  ملتويсига мисол:  يَلي- َوليا
 َو َل- аввалги нарсадан кўра иккинчи нарсани узлуксиз
бажармоқ.  واليَةэга бўлмоқ ва ҳоким бўлмоқ ва ёрдам
бермоқ.  َواليَةяқин бўлмоқ ва ёрдам бермоқ ва дўст тутмоқ.

َّ  َو َل.
ُالر ُج َل أَ َحبَّه
ل
ًّ  َوсифати мушаббаҳа,  َوالисми фоил,  َمولисми
мафъул,  َل يَلфеъли жаҳд,  ال يَليфеъли нафий,  لамри ҳозир,
 ليَلамри ғойиб,  ال تَلфеъли наҳий,  َمولисми замон ва макон,
 ميالَءисми олат,  أَو َلисми тафзил.
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ل
َ  َوни сарфи ва эълоли  َخش َىга ўхшашдир.
Қолганларини сарфи ва эълоли  َو َحى-  ََييда ўтди.
ُّ َولаслида ي
ُ  َولُوэди. Вов билан  يбир калимада жамъ
бўлди. Аввалгиси сокин, иккинчиси мутахаррик бўлгани
учун вовни يга қалб қилдик.  َولُي ُيбўлиб, шарти идғом
мавжуд бўлди. يни يга идғом қилдик.  َو ُلбўлди. يни
саломат қолиши учун моқаблига касра бердик. ل
ُّ  َوбўлди.

Олтинчи боб мозийда ва ҳам музореъда айни заммали
бўлиб  فَ عُ َل-  يَفعُ ُلкўринишида келади.
Бу бобнинг масдари 8 вазнда келмишдир.
Вазнлар
فَ عَالَة

Мисоллар
َك َفائَة

فُعُولَة

طوبَة
ُ ُر

فَ َعل
فُعل

َش َرف
قُرب

فُعلَة

ُجرأَة

Маънолар
баробар бўлмоқ, тенглик
сувли бўлмоқ, бадан
намлиги
улуғлик ва ҳурматли бўлмоқ
яқин бўлмоқ
баҳодирлик қилмоқ, довюраклик

فعَل
فعل

صغَر
حلم

юмшоқлик ва чидамлилик

فَ عل

ضنك
َ

тор бўлмоқ

кичкина бўлмоқ ва ёшлик

Юқорида ўтган феъллар мутаъаддий ва лозимда
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келган. Аммо бу бобда фақат лозим келгандир.
Мутаъаддий деб, ўтимли феълни айтилади.
ب َزيد عَمرا
َ каби. Зарба Зайддан содир бўлиб, Амрни
َ ض َر
устига воқеъ бўлди. Мутаъаддий феълда ҳам фоилга ва
мафъулум биҳга муҳтож бўлинади.
Лозим деб, ўтимсиз феълни айтилади. ام َزي ُد
َ َ قкаби.
Туриш Зайддан воқеъ бўлди. Феъли лозимдан исми
мафъул жар ҳарфи ила келади.
َحرف َمزيد عَلَيه
بَيت َمد ُخول فيه
َزي ُد ََم ُرور به

Бу бобни  صحيحга мисол: ف
َ  َش ُر- ف
ُ  يَش ُر-  َش َرفاва  َش َرافَةулуғ
бўлмоқ.
ف
َ  َش ُرмозий, ف
ُ  يَش ُرмузрореъ,  َشريفсифати мушаббаҳа, َل
 يَش ُرفфеъли жаҳд, ف
ُ  ال يَش ُرфеъли нафий,  اُش ُرفамри ҳозир, ليَش ُرف
амри ғоиб, ف
ُ  ال تَش ُرфеъли наҳий,  َمش َرفисми замон ва макон,
 مش َرافисми олат, ف
ُ  أَش َرисми тафзил.
Бу бобнинг  مضاعفга мисол: ب
َّ  َح- ب
ُّ ُ ََي-  ُحبًّاдўст бўлмоқ.

ب
َّ  َحмозий, ب
ُّ ُ ََيмузореъ,  َحبيبсифати мушаббаҳа, ب
َّ َُل ََي
феъли жаҳд, ب
ُّ ُ ال ََيфеъли нафий, ب
َّ  ُحамри ҳозир, ب
َّ  ليَ ُحамри
ғоиб, ب
َّ ُ ال َحتфеъли наҳий,  ََمَبисми замон ва макон,  َمبَابисми
олати, ب
ُّ  أَ َحисми тафзил.

ب
َّ  َحаслида ب
َ ُ َحبбиринчи "бо"ни ҳаракатини ташладик.
Шарти идғом мавжуд бўлди. ب
َ  َحبбўлиб, биринчи "бо" ни

ب
َّ  َحбўлди. Қолган
муштаққотларини барча ҳукмда َّ َرد-  يَ ُر ُّدга қиёс қил.
иккинчи

"бо"га

идғом

қилдик
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Бу бобни  مثال واويсига мисол:  َوقُ َح-  يَوقُ ُح-  َوقاحةва وحة
َ ُ ُوقва
 َوقُ َحةҳаёсизлик ва сурбетлик.
 َوقُ َحмозий,  يَوقُ ُحмузореъ,  َوقَاحсифати мушаббаҳа, َل يَ وقُح
феъли жаҳд,  ال يَ وقُ ُحфеъли нафий,  اُوقُحамри ҳозир,  ليَ وقُحамри

ғоиб,  ال تَ وقُحфеъли наҳий,  َموقَحисми замон ва макон, مي َقاح
исми олати,  أَوقَ ُحисми тафзил.
 مي َقاحаслида  موقَاحбўлди.

Бу бобни  مثال يايсига мисол: س َر
ُ َ ي- س ُر
ُ  يَي-  يُسراосон
бўлмоқ ва қулайлик.
س َر
ُ َ يмозий, س ُر
ُ  يَيмузореъ,  يَسي رсифат мушаббаҳа, سر
ُ َل يَي
феъли жаҳд, س ُر
ُ  ال يَيфеъли нафий,  اُو ُسرамри ҳозир, سر
ُ  ليَ يамри
ғоиб, سر
ُ  ال تَ يфеъли наҳий,  َميسرисми замон ва макон, مي َسار
исми олат,  أَي َس ُرисми тафзил.
 اُو ُسرаслида سر
ُ  اُيбўлган.  يсокин бўлиб, моқабли
мазмум бўлса ундай يни вовга қалб қилинади.

Бу бобни  أجوفга мисол: ال
َ َ ط- ول
ُ ُ يَط-  طُوالузун бўлмоқ.
Мозийда вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳ вовни
алифга қалб қилдик ال
َ َ طбўлди. Музореъда замма вовга оғир
бўлгани учун вовни заммасини моқаблига бердик. Ҳаракат
талаб бўлгани учун ول
ُ ُ يَطбўлди. Сарфда ва эълолда  َد َام- ُيَ ُدوم
декдир. Шунчалик айирмаси борки, бунда  طُل َنда заммаси
аслийдир.  دُم َنда заммаси аслий эмасдир.

ال
َ َ طмозий, ول
ُ ُ يَطмузореъ,  طَويلсифати мушаббаҳа, َل يَطُل
феъли жаҳд, ول
ُ ُ ال يَطфеъли нафий,  طُلамри ҳозир,  ليَطُلамри
ғоиб,  ال تَطُلфеъли наҳий,  َمطَالисми замон ва макон,  مطَالисми
олат,  أَط َو ُلисми тафзил.

141

www.arabic.uz
 طُلаслида  اُط ُولбўлиб, замма вовга оғирлиги сабаб
вовни заммасини моқаблига бердик  اُطولбўлиб, ижтимои
сокинайн ҳосил бўлди. Вов билан лом орасида вовни ҳазф
қилдик.  اُطُلбўлди. Ҳамза бизга керак бўлмай қолгани учун
ҳамзани ҳазф қилдик  طُلбўлди.
Сарфи:  طُل َن،َ طُوال، طُول، طُولُوا،َ طُوال،طُل
Исми замон ва макон сарфи:  َمطَائ ُل، َمطَاالَن،َمطال

 َمطَالаслида  َمط َو ُلэди. Вов мутаҳаррик моқабли ҳарфи
саҳиҳи сокинлиги учун вовни ҳаракатини моқаблига
бердик  َمطَولбўлди. Вов асли ҳаракатли эди. Ҳозир моқабли
мафтуҳ бўлди деб вовни алифга қалб қилдик  َمطَالбўлди.

 مطَالаслида  مط َوالэди. Вовни ҳаракатини моқаблига
бердик  مطَوالбўлиб, ижтимои сокинайн ҳосил бўлди. Вов
билан алиф орасида вовни ҳазф қилдик ال
ُ َ مطбўлди.

Бу бобни  ناقصсига мисол:  َر ُخ َو-  يَر ُخو-  رخ َوةюмшоқ
бўлмоқ.
 َر ُخ َوмозий,  يَر ُخوмузореъ,  َرخوсифат мушаббаҳа, خ
ُ َل يَر
феъли жаҳд, ال يَر ُخوфеъли нафий, خ
ُ  اُرамри ҳозир, خ
ُ  ليَ رамри

ғоиб, خ
ُ  ال تَ رфеъли наҳий,  َمرخىисми замон ва макон,  مرخىисми
олат,  أَر َخىисми тафзил.

Сарфи ва эълоли  َدعَا-  يَدعُوкабидир. Магарам мозий
маълумни ғоибин сиғасида айирма бор.
 َدعَواаслида ووا
ُ َ َدعэди.  َر ُخواаслида  َر ُخ ُوواэди. Бу бобдан ناقص
 يايва  لفيفва  ملتويкелмагандир.  استقرا َوتتبعяъни, ахтариб ва
излаб топа олмаганлари сабабидан келмаган.
142

www.arabic.uz

ثالثي مزيد

Сулосй мазид 12 бобдир. Мазид феъларга ҳарфни
зиёда қилмоқ икки турлидир.
Биринчи тури: калимадаги ҳарфи аслийдан бирини
такрор қилмоқ билан бўлур. ح
َ  فَ َّرдаги "ро" каби. Аслида бу
ح
َ  فَرэди. Ва  قَطَّ َعва  اَحََّرфеъллари ҳам шулар кабидир. Аслида
 قَطَ َعва  ََح َرэди.
Иккинчи тури: ҳарфи зоидани айни ўша калимадан
эмас, балки ташқаридан зиёда қилиб олиб келинади. اَك َرَم
даги алиф каби. Аслида  َك ُرَمэди. Зиёда қилинадиган
ҳарфлар  َسأَلتُ ُموني َهاдеган сўздаги 10 ҳарфдир.
 ثالثي مزيدуч қисмдир. Аввалги қисмда бир ҳарф зиёда
қилинган феъллар келур. Бу қисмда уч боб мавжуд.
Иккинчи қисмда икки ҳарф зиёда қилинган феъллар келур.
Бу қисмда беш боб мавжуд. Учинчи қисмда уч ҳарф зиёда
қилинган феъллар келур. Бу қисмда тўрт боб мавжуддир.
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Аввалги боб ُ يُفعل-  أَف َع َلбобидир. Масдари икки вазнда
келгандир.
1. إف َعاالвазнида  إك َراماкаби.
2.  فَ َعالَةвазнида  َك َر َامةкаби. Маъноси: ҳурмат қилмоқ.

ُ يُفعلаслида  يُأَفع ُلбўлиб, мутакаллим воҳид сийғаси أُاَفع ُل
бўлади. Икки ҳамза бир ерда жамъ бўлмоқни араблар
ёқтирмаганликларидан  يُأَفع ُلни ҳамзасини ҳазф қилиб, ُيُفعل
деганлар. Музореъга тобеъ қилиб мозийдан ва бошқа
мисолларини барчасидан ушбу ҳамзани ҳазф қилганлар.
Сулосий мазидларда бу феъл қайси бобдан деб савол
қилинганда масдарларини кўзда тутилади.  إف َعالва تَ فعيل
бобидан деб жавоб берилади. Лекин сулосий мужаррадда
мозий ва музореъсини зикр қилинади.
Масалан: ب
َ ва ص ُر
ُ  يَضر- ب
َ ض َر
ُ  يَن- ص َر
َ َ نбобидан деб жавоб
берилади.
 إف عَالбобида зиёда қилинган ҳамзани "қатъийя
ҳамзаси", дейилади.
Ҳамза икки қисмдир:
Биринчиси,
каломнинг
ўртасида
келганда
ўқилмайдиган ҳамзаки, унга "васлийя ҳамза", дейилади.
Иккинчиси, каломни ўртасида келганда ҳамзани
билдириб ўқи-ладиган ҳамзаки, бунга қатъийя ҳамза"
дерлар.
 اَ َّلر ُج ُل امتَ َحنَن ُُثَّ أَك َرَمنдегандаги ҳамзалар каби.
 افعالбобидаги феълларнинг хусусиятлари баёни
ҳақида
Бу бобда ҳамзани зиёда қилмоқ кўп вақтда феъли
лозимни мутаъаддий қилмоқ учун келур. ت زيدا
ُ  أَذ َهبЗайдни
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кетказдим. ب
َ  فَ َذ َهбас у кетди, ُ َوأَجلَستُهмен Зайдни ўтирғиздим,
س
َ َ فَ َجلбас у ўтирди. Оз сийғаларда буни акси ўлароқ
мутаъаддий феълини лозим қилмоқ учун бу бобда
келгандир.
ت عَمرا لَوجهه أَو على َوجهه
ُ  َكبَبَبАмрни юз тубан йиқитдим.
ب
َّ فَأَ َكбас юз тубан йиқилди. اع
ُ  َع َرضкийимни харидорларга
َ َت ال َمت
намойиш қилдим. ض
ُ  قَ َشعқавмдаги
َ  فَأَع َرбас юз ўгирди. ت ال َقوَم

одамларни тарқатдим ُ فَأَق َش َع ال َقومбас қавмдагилар
тарқалдилар.
– Фоил феълни вақтига кирмоғини билдириш учун
келади.  أَصبَ َح َزيدтонгда Зайд кирди.  َوأَم َسى َزيدЗайд кеч вақтда
кирди.
– Асли феълнинг ўз вақтига етганлигини билдириш
учун келади. ُص َد الزَّرع
َ  أَحэкин ўриш вақтига етиб келди.
Асли феъл деб масдари сулосийга айтилади.
Масалан, бу жойда  حصادўриш маъносидадир.
 أَج َزَم النَّخ ُلхурмо кесмоқ вақтига етиб келди.
– Феълни кўплигини билдиради. الس َفر َج ُل
َّ  أَْث ََرбеҳи дарахти
кўп мевалик бўлди.
– Яна бир нарсани бир сифат узра топмоқни билдиради.
Агар асли феъл лозим бўлса, у сифат ҳақиқатда фоил
бўлади. ت َزيدا
ُ  أَبَلЗайдни бахил топдим.  ََبيلфеъли باخل
маъносидадир. Агар аслий феъл мутаъаддий бўлса, у сифат
ҳақиқатда мафъул бўлади. ت َزيدا
ُ  أََحَدЗайдни мақталган топдим.
Фоилнинг изола қилмоқлиги мафъулдан аслий феълни
изола қилмоқ билан бўлади.
ت َزيدا
ُ  أش َكيЗайддан шикоятини олиб ташладим.
اب
ُ  َوأَع َجمКитобни мужмаллигини йўқотдим.
َ َت الكت
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– Маънода зиёдани ифодаси учун келади. ت َزيدا
ُ أَشغَل
каби. Зайдни кўп шуғуллантирдим. Яъни кўп ишлатдим.
– Мафъулни асли феълга арзини ифодаси учун келади.
ت اْلاريَة
ُ  أَبَعчўрини сотмоққа арз қилдим. Яъни, ушбу чўрини
сотаман деб ҳаммага кўрсатдим.
Ушбу бобнинг саҳиҳи
Бу бобни  صحيحсига мисол: َ أَك َرم- ُ يُكرم-  اك َراماва َك َر َامة
келади.
 أَك َرَمмозий, ُ يُكرمмузореъ, ُ ُمكرمисми фоил, ُ ُمك َرمисми
мафъул,  َل يُكرمфеъли жаҳд, ُ ال يُكرمфеъли нафий,  أَكرمамри
ҳозир,  ليُكرمамри ғоиб,  ال تُكرمфеъли наҳий, ُ ُمك َرمкалимаси
исми мафъул ва исми замон макон ҳамда мимлик масдар
ораларида муштаракдир.
Қоида
Сулосий мужаррадан бошқа феълларни барчасида
исми мафъул ва исми замон макон ва масдари мимийлар
муштарак келади.
Бу бобнинг  مضاغفга мисол: ب
َّ  أَ َح- ب
ُّ  َُي-  إحباباдўст
тутмоқ ва ортиқ кўрмоқ.
ب
َّ َح
ُّ  َُيмузореъ,  َُمبисми фоил,  َُمَبисми
َ  أмозий, ب
мафъул, ب
َّ  َل َُيфеъли жаҳд, ب
َّ  ال ُحتфеъли нафий, ب
َّ  أَحамри
ҳозир, ب
َّ  ليُحамри ғоиб, ب
َّ  ال ُحتфеъли наҳий, ب
َّ َ َُمмуштарак.
Буларнинг эълоллари  يف ُّر-  فَ َرкабидир.

Бу бобни  مثال واويсига мисол: ب
َ  أَو َج- ب
ُ  يُوج-  إَياباвожиб ва

шарт қилмоқ. Бу аслида  إوجابэди. Вов сокин моқабли
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максурни يга қалб қилдик  إَيابбўлди.
ب
َ  ُمисми
َ  أَو َجмозий, ب
ُ  يُوجмузореъ, ب
ُ  ُموجисми фоил, ب
ُ وج
мафъул,  َل يُوجبфеъли жаҳд, ب
ُ  ال يُوجфеъли нафий,  أَوجبамри
ҳозир,  ليُوجبамри ғойиб,  ال تُوجبфеъли наҳий, مو َجب
ُ муштарак.

Бу бобни  مثال ياييсига мисол  أَي َس َر-  يُوس ُر-  إي َساراбой
бўлмоқ.
 أَي َس َرмозий,  يُوس ُرмузореъ,  ُموسرисми фоил, وسر
َ  ُمисми
мафъул,  َل يُوسرфеъли жаҳд,  ال يُوس ُرфеъли нафий,  أَيسرамри
ҳозир,  ليُوسرамри ғоиб,  ال تُوسرфеъли наҳий,  ُمو َسرмуштарак.
Феъли мозий маълумдан ҳамда амри ҳозирдан
бошқадаги вовларнинг барчаси يдан қалб қилингандир.
Масалан:
 اُوس َر-  يُوس ُر-  ُموسر- وسر
َ  ُم-  ليُوسرаслида -  ُميس ُر-  ُمي َس ُر- ليُ يسر
 اُيس َر-  يُيس ُرэди.
Бу бобни  أجوف واوсига мисол: قام
َ َ أ-  يُقي ُم-  إقامةмуқим
бўлмоқ ва оёқ узра тургизмоқ, муаззин иқомат айтмоқ. قامة
َ إ

аслида  إق َوامэди. Вовни ҳаракатини олдиндаги ҳарфга
бердик  إقوامбўлди. Вов аслида ҳаракатли эди. Ҳозир олди
фатҳали бўлди. Вовни алифга қалб қилдик.  إقَاامбўлиб икки
сокин жамъ бўлди. Икки алиф орсида бирини ҳазф қилдик
 إقَامбўлди. Ҳазф қилинган алифдан тойи масдарини эваз
келтирдик قامة
َ  إбўлди.

ام
َ َ أَقмозий,  يُقي ُمмузореъ,  ُمقيمисми фоил,  ُم َقامисми
мафъул,  َل يُقمфеъли жаҳд,  ال يُقي ُمфеъли нафий,  أَقمамри ҳозир,
 ليُقمамри ғоиб,  ال تُقمфеъли наҳий,  ُمقامмуштарак.
Феъли мозийнинг маълуми
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،  أَقَمتُ َما، أَقَمت، أَقَمتُم، أَقَمتُ َما،ت
َ  أَقَم، أَقَم َن، أَقَ َامتَا،َقامت
َ أ
َ  أ،اموا
ُ َ أَق، أَقَ َاما،َقام
 أَقَمنَا،ت
َُّ أَقَم
ُ  أَقَم،ت
9-сийғада айни феъл маҳзуфдир.
ام
эълоли кабидир. يُقي ُم
ُ يнинг
َ
َ َ أَقаслида  أَق َوَمбўлиб, اف
аслида  يُقو ُمбўлиб, касра вовга оғир бўлгани учун вовни
касрасини олдиндаги ҳарфга бердик  يُقو ُمбўлди. Вов сокин,
олди касрали бўлгани учун يга қалб қилдик  يُقي ُمбўлди.
Сарфи:
، تُقي َمان،ني
َ  تُقيم،يمو َن
ُ  تُق،يمان
َ  تُق، تُقي ُم، يُقم َن،يمان
َ  تُق،يم
ُ  يُق،يمان
َ  يُق،يم
ُ  تُق،يمو َن
ُ يُق
يم
ُ  نُق،يم
ُ  أُق،تُقم َن
Икки жамъ сийғасида айни феъл маҳзуфдир. ُمقيم
аслида  ُمقومэди. У феъли музореънинг эълоли кабидир. ُمقام
аслида  ُمق َومэди. У феъли мозийнинг эълолидекдир.

Бу бобни  أجوف يايсига мисол: اب
َ  أ ََر- ب
ُ  يُري- إ َرابَة. Маъноси:
кишини шакка солмоқдир.
اب
َ  أَ َرмозий, ب
ُ  يُريмузореъ,  مُريبисми фоил,  مُ َرابисми
мафъул,  َل يُربфеъли жаҳд, ب
ُ  ال يُريфеъли нафий,  أَربамри
ҳозир,  ل َُيبамри ғоиб,  ال تُربфеъли наҳий,  ُمرابэса
муштаракдир.
Сарфи ва эълоли ام
َ َ أَق-  يُقي ُمкабидир.
Бу бобни  ناقصга мисол:  أَه َدى-  يُهدي-  إهداءбўлиб, ҳадя
бермоқ ва Маккаи мукаррамага қурбонлик қилинадиган
ҳайвонни юбормоқ маъносидадир.
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 إهداءаслида  إهدايбўлиб, бу ерда  يвоқеъ бўлди. Алифи
зоиддан кейин يни ҳамзага қалб қилдик  اهداءбўлди.
 أَه َدىмозий,  يُهديмузореъ,  ُمهدисми фоил,  ُمهدىисми
мафъул,  َل يُهدфеъли жаҳд,  ال يُهديфеъли нафий,  أَهدамри
ҳозир,  ليُ هدамри ғоиб,  ال تُهدфеъли наҳий,  ُمهدىмуштарак.

 أَه َدىаслида ي
َ  أَه َدэди.  يُهديаслида ي
ُ  يُهدэди.  ُمهدаслида
 ُمهديэди. Буларнинг эълоллари  َرَمى-  يَرمي-  رامнинг эълоллари
кабидир.
 ُمهدىаслида  ُمه َديбўлиб, эълоли  َمرمىнинг эълоли
кабидир.
Бу бобнинг  لفيفга мисол:  أَرَوى-  يُروي-  ارَواءсувга
қондирмоқ.
 أَرَوىмозий,  يُرويмузореъ,  مُروисми фоил,  ُمروىисми
мафъул,  َل يُروфеъли жаҳд,  ال يُرويфеъли нафий,  أَروамри
ҳозир,  ليُ روамри ғоиб,  ال تُروфеъли наҳий,  ُمروىмуштарак.
Булар барча ҳукмда  أَه َدى-  يُهديкабидир.

Бу бобни  لفيف ياييсига мисол:  أَحيا-  َُييي- إحياء
тирилтирмоқ.
 أَحيмозий,  َُيييмузореъ,  َُميисми фоил,  َُميисми
мафъул,  َل َُييфеъли жаҳд,  ال َُيييфеъли нафий,  أَحيамри
ҳозир,  ليُحيамри ғоиб,  ال ُحتيфеъли наҳий,  َُميмуштарак.
Бунинг эълоллари  أَه َدى-  يُهديкабидир.

Бу бобни  ُملتَوي يايсига мисол: ص ى
َ  أَو-  يُوصي- إيصاء
буюрмоқ ва васий қилмоқ ва васият қилмоқ.
صى
َ  أَوмозий,  يُوصيмузореъ,  ُموصисми фоил,  ُموصىисми

мафъул,  َل يُوصфеъли жаҳд,  ال يُوصيфеъли нафий,  أَوصамри
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ҳозир,  ليُوصамри ғоиб,  ال تُوصфеъли наҳий,  ُموصىмуштарак.
صاء
َ  ايаслида صاي
َ  اوбўлиб,  مي َحاءкабидир.

Бу бобни  ملتوي ياييсига мисол:  أَي َدى-  يُودي-  إيداءёрдам
қилмоқ, неъмат бермоқ ва миннат қилмоқ.
 أَي َدىмозий,  يُوديмузореъ,  ُمودисми фоил,  ُمودىисми
мафъул,  َل يُودфеъли жаҳд,  ال يُوديфеъли нафий,  أَيدамри ҳозир,
 ليُودамри ғоиб,  ال تُودфеъли наҳий,  ُمودىмуштарак.
 يُوديаслида ي
ُ  يُيدэди.  يсокин олди заммали يни вовга

қалб қилдик ي
ُ  يُودбўлди. يга замма оғир бўлгани учун يни
заммасини ҳазф қилдик  يُوديбўлди.  أَي َدىни мажҳули ي
َ أُود
келади. Ушбу равишда  أَيدىни аслига қайтардик ي
َ  أَي َدбўлди.

Охиридан олдиндаги ҳарфни касрали қилдик ي
َ  أَيدбўлди.
Унинг олдиндаги ҳар бир ҳаракатли ҳарфни заммали
қилдик ي
َ  أُيدбўлди.  يсокин моқабли заммали يни вовга қалб
қилдик. ي
َ  أُودбўлди.
Сарфи:
، أُوديت، أُودي تُم، أُودي تُ َما،ت
َ  أُودي، أُودي َن، أُوديَتَا، أُوديَت، أُودُوا، أُوديَا،ي
َ أُ ُود
 أُودينَا،ت
َُّ  أُودي،أُوديتُ َما
ُ  أُودي،ت

Иккинчи боб айни ташдидли  فَ عَّ َل-  يُ َف ّع ُلбобидир.
Масдари беш вазнда келган.
 تَ فعيلмисоли  تَ فريحшодлантирмоқ.  تَ فعلَةвазнида ҳар
қачон феълнинг лом баробарида ҳарфи иллат бўлса, унга
мисол  تَسويةбаробар қилмоқдир.
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 طََّوى ال َّّر ُج ُل جاع وتَطويَةоч қолмоқ. Агар феълни ломи ҳарфи
иллат бўлмаса ҳам баъзи вақтда  تَ فعلةвазнида ҳам келади.
 تَ بص َرةизоҳ қилиш ва билдириш ва кўнгил кўзини очиқлиги.

ُ تَذك َرةнасиҳат қилиш.  تَ فرقَةбўлиш кабилар.
 تَ فعالвазнида  تَك َرارва  تَ ع َدادкаби. Ушбу вазнда айни ва
ломи бир жинсдан бўлган феъллар келади.  فعّالвазнида ك َّذاب
каби ёлғонга нисбат бермоқ.  ُمفعَّلَةвазнида  َمََُّزقَّةкаби йиртмоқ
келади.

Бу бобнинг хусусиятлари ҳақида
Бу боб таксир (кўпни англатиш) учун келади. Ушбу
таксир феълда бўлади.
ت
َ ت البَ ي
ُ  طََّوف- Байтуллоҳни кўп тавоф қилдим.

– Ёки фоилда бўлади ُت اإلبل
َ  َم َّوтуялар кўп ўлди.
Туяларга қирғин келди.
– Ёки мафъулда бўлади. اب
ُ  غَلَّقкўп эшикларни
َ ت األب َو
беркитдим.
– Мафъулни асли феълга нисбат бермоқ учун келади.
ت َزيدا
َّ َ فЗайдни фосиқлик ва бузуқлигига нисбат
ُ سق
бердим.
– Лозим феълни мутаъаддий қилмоқ учун келади.
ت َزيدا
ُ  فَ َّرحЗайдни хурсанд қилдим.
– Салб учун, яъни мафъулдан асл феълни олиб ташлаш
учун ҳам келади. Мисоли ت البعي َر
ُ  َجلَّدтуяни терисини ажратиб,
шилиб олдим.
– Фоил муштаққун минҳу соҳиби бўлмоқ учун келади.
َّ  َوَّرقَتдарахт япроқлик бўлди.
ُالش َج َرة
– Фоилнинг муштаққун минҳуга ўхшамоғи учун
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келади.
الر ُج ُل
َّ س
َ  قَ َّوкишини қомати ёй каби бўлди.
– Муболаға учун, яъни бир сифатда ўзгалардан зиёда
бўлмоқ учун келади. ص َر َح
َ зоҳир бўлди. ص َّر َح
َ кўп зоҳир, яъни
маълум ва машҳур бўлди.
Бу бобни  صحيحсига мисол: ح
َ - ح
َ ُ ي-  تَصرَياошкор
َ ص َّر
ُ ص ّر
этмоқ ва ҳаммага билдирмоқ.
ص َّر َح
َ мозий, ح
َ ُ يмузореъ, ص ّرح
َ  ُمисми фоил, ص َّرح
َ  ُمисми
ُ ص ّر
мафъул, ص ّرح
َ ُ َل يфеъли жаҳд, ح
َ ُ ال يфеъли нафий, ص ّرح
َ амри
ُ ص ّر
ҳозир, ص ّرح
َ ُ ليамри ғоиб, ص ّرح
َ ُ ال تфеъли наҳий, ص َّرح
َ  ُمмуштарак.
Бу бобни  مصاغفга мисол: َّد
َ  َجد- ُ َُيَ ّدد-  ََتديداянгиламоқ.
، َُيَ ّد ُد، َُمَ َّدد، ُُمَ َّدد، َل َُيَ ّدد، ال َُيَ ّدد، َج ّدد، ليُ َج ّدد، ال َُتَ ّدد،ُُمَدَّد

 َج َّد َدмуштарак.
Бу бобни  مثال واويсига мисол:  َو َّح َد-  يُ َو ّح ُد-  تَ وحيداАллоҳ
таолони бир дейиш, яккаю ягона деб, эътиқод қилмоқ ва
ибодатга лойиқ биргина улуғ тангримиз бор деб, чин
кўнгилдан тасдиқ қилмоқ.
 َو َّح َد، يُ َو ّح ُد، ُم َو ّحد، ُم َو َّحد، َل يُ َو ّحد، ال يُ َو ّح ُد، َو ّحد، ليُ َو ّحد، ال تُ َو ّحد،ُم َو َّحد
муштарак.
Бу бобни  مثال ياييсига мисол:  يَ َّس َر-  يُيَ ّس ُر-  تَ يسي راосон
қилмоқ ва ишни бажаришга шароит яратмоқ.
 يَ َّس َر، يَُي ّس ُر، ُميَ ّسر، ُميَ َّسر، َل يُيَ ّسر، ال يُيَ ّس ُر، يَ ّسر، ليُ يَ ّسر، ال تُيَ ّسر،ُميَ َّسر
муштарак.
Бу бобни  أجوف واويсига мисол: ب
َ ص َّو
َ - ب
ُ ص ّو
َ ُ ي- تَصوي با
тўғриламоқ ва бировни фикрини тўғри топмоқ.
،ب
ُ ص ّو
َ ُ ي،ص ّوب
َ  ُم،ب
ُ ص َّو
َ  ُم،ص ّوب
َ ُ َل ي،ب
ُ ص ّو
َ ُ ال ي،ص ّوب
َ ،ص ّوب
َ ُ لي،ص ّوب
َ ُ ال ت،ص َّوب
َ ُم
ب
َ ص َّو
َ муштарак.
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Бу бобни  أجوف يَايсига мисол: ب
َ َّ طَي- ب
ُ ّ يُطَي-  تَطييباхушбўй
қилмоқ.
ب
َ َّ طَي،ب
ُ ّ يُطَي، ُمطَيّب، ُمطَيَّب، َل يُطَيّب،ب
ُ ّ ال يُطَي، طَيّب، ليُطَيّب، ال تُطَيّب،ُمطَيَّب
муштарак.
Бу бобни  ناقصсига мисол:  َرَّّب-  يُ َر ّيب-  تَ ربيَةтарбия қилмоқ.

 َرَّّب، يُ َر ّيب،ب
ّ  مُ َر، ُم َرًّّب،ب
ّ  َل يُ َر، ال يُ َر ّيب،ب
ّ  َر،ب
ّ  ليُ َر،ب
ّ  ال تُ َر، ُم َرّبмуштарак.
Бу бобни  لفيفсига мисол:  َس َّوى-  يُ َس ّوي-  تَسويَةбаробар
қилмоқ.
، يُ َس ّوي، ُم َس ّو، ُم َس ًّوى، َل يُ َس ّو،سوي
ّ ُ ال ي، َس ّو، ليُ َس ّو، ال تُ َس ّو،ُم َس ًّوى
س َّوىмуштарак.
َ

Бу бобни  لفيف يايсига мисол:  َح َّي-  َُيَيّي-  َحتيَّةсалом
бермоқ ва хурсанд қилмоқ.
ي
َّ  َح، َُيَيّي، َُمَ ّي، َُمَ ًّي، َل َُيَ ّي، ال َُيَ ّي، َح ّي،ي
ًّ َ َُمмуштарак.
ّ  ليُ َح،ي
ّ َ ال ُحت،ي
Бу бобни  ملتويсига мисол:  َو َّّف-  يُ َو ّف-  تَ وفيَةтамом қилмоқ
ва айтган сўзига тўла вафо қилмоқ.
 َو َّّف، يُ َو ّف،ف
ّ  ُم َو، ُم َو ًّّف،ف
ّ  َل يُ َو، اليُ َو ّف،ف
ّ  َو،ف
ّ  ليُ َو،ف
ّ  ال تُ َو، ُم َو ًّّفмуштарак.
Бу бобда ҳарфи зоида такрор қилинган икки ъайннинг
бирисидир. Баъзилар наздида аввалги ъайндир, буларни
далили аввалги ъайн сокинли ва унинг зиёда эканлигига ҳукм
қилиш аълодир.
Баъзилар фикрича иккинчи ъайндир. Буларни далили
такрор иккинчи ила бўлади. Бунинг зиёдасига ҳукм қилиш
аълодир. Бу бобдан кейин келган ҳар бир такрор ҳарфли
феъларда хилоф ушбу равишдадир.

Учинчи боб "фо"дан сўнг алиф ила келадиган  فَاعَ َل- يُ َفاع ُل
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бобидир.
Масдари: уч вазнда келади. اعلَة
َ  ُم َف-  ف َعال-  في َعالкабики,
унга ўхшашлари: ُ قَاتَ لَه-  ُم َقاتَ لَةва  قتَاالва  قيتَاالбўлиб, икки киши
бир-бири билан урушдилар, бир-бирларини душман
кўрдилар.
Бу бобнинг асли икки киши ва кўп кишилар
ораларида воқеъ бўлади. Ўша икки кишининг бири
бажарганини ўзгаси ҳам бажаради. Лекин бири лафзда
фоил бўлади ва ўзгаси мафъул бўлади. Фақат улар оз
келади.  قاتَ لَ ُه ُم للاُ تَ َع َالуларга Аллоҳ таолонинг лаънати бўлсин.
َ َ َوعَافДардингга Аллоҳ таоло шифои комил берсин.
ُاك للا
Зеро, бу икки феълда феълнинг ҳосил бўлиши бир
томондандир.
ب َزيد َعمرا
َ икковлари урушдилар. Зайд Амрни урди.
َ ار
َض
Амр Зайдни урди. Феълни бажарилиши икки томондандир.
 فَ عَّ َلмаъносида ҳам келади. Яъни, таксири
(кўпайтириш) феъл учун келади: ُف للاُ أَج َره
َ َضاع
َ каби.

ف للاُ أَج َرُه
َ ض َّع
َ маъносида Аллоҳ таоло у бандани ажру
савобини кўп зиёда қилсин.
 فَ َع َلмаъносида келади. Яъни, феълни нисбатини
фоилга бермоқ учун келади.  َسافَ َر َزيدяъни,  َس َف َرмаъносида
бўлиб, Зайд сафарга чиқди.
Бу бобни  صحيحсига мисол:  َسافَ َر-  يُ َساف ُر-  َومُ َسافَ َرة-  س َفاراсафар
қилмоқ.
 َسافَ َر، يُ َساف ُر، مُ َسافر، مُ َسافَر، َل يُ َسافر، الَ يُ َساف ُر، َسافر، ليُ َسافر، ال تُسافر،مُسافَ ر
муштарак.
 َسافَ َرни мажҳули  ُسوف َرкелади. Ушбу равишда:  َسافَ َرнинг
охирининг олдиндаги ҳарфини касрали қилдик  َساف َرбўлди.
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Моқабли охирининг олдиндаги ҳар бир ҳаракатли ҳарфини
заммалик қилдик  ُساف َرбўлди. Алиф сокин бўлиб олди
заммалик бўлса, ундай алифни вовга қалб қилинади,
мазкур қоидага биноан  ُسوف َرбўлди.
Бу бобни  مضاعفга мисол: اب
َّ  َح- اب
ُّ َ َُي-  َُمَابَّةдўст тутмоқ.

اب
َّ  َح- اب
ُّ َ َُي- اب
َّ َ َُمисми фоил ва исми мафъул муштарак
келади. Исми фоилми ёки исми мафъулми уни идғомни
ечганда билинади.  َُمَاببбўлса исми фоил,  َُمَابَبбўлса исми
мафъулдир.
اب
َّ َ َل َُي،اب
ُّ َ ال َُي،اب
َّ  َح،اب
َّ  ليُ َح،اب
َّ َ ال ُحت،اب
ُّ َ َُمмуштарак:

 َُمَابَّةаслида ُ َُمَابَبَةэди. Аввалги "бе"ни ҳаракатини
ташладик ُ َُمَاب بَةбўлиб, шарти идғом мавжуд бўлди. Аввалги

"бе"ни иккинчи "бе"га идғом қилдик  َُمَابَّةбўлди. Ҳамма
муштаққотларида қоида ушбу ра-вишдадир.
اب
ни
َّ  َحни мажҳули وب
َّ  ُحкелади. Ушбу равишда حاب
َّ
аслига қайтардик ب
َ َ َحابбўлди. Охирини олдиндаги ҳарфини
касрали қилдик ب
َ  َحابбўлди. Моқабли охирини олдиндаги ҳар

бир ҳаракатли ҳарфини заммалик қилдик ب
َ  ُحابбўлди. Алиф
сокин олди заммалик алифни вовга қалб қилдик ب
َ  ُحوبбўлди.
Аввалги "бе"ни ҳаракатини ташладик ب
َ  ُحوبбўлиб, шарти
идғом мавжуд бўлди. Аввалги "бе"ни иккинчи "бе"га идғом
қилдик, وب
َّ  ُحбўлди. Музореъни маълум ва мажҳулида
идғомлик сийғаларининг ҳаммаси муштарак келади.
Идғомни ечиб айтганда маълум ва мажҳуллиги билинади.
Масалан: ب
ُ  َُيَابбўлса, маълум сийғаси дейилади. ب
ُ ََُيَاب
бўлса мажҳул сийғаси дейилади.
Феъли музореънинг 12 сийғасида идғом лозимдир.
Икки сийғасида идғом дуруст эмас. Улар ب
َ  َُيَاب- ب
َ ُحتَاب
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маълумидадир. Зеро, олмош калималари ўзидан илгари
ب ҳарфни сокин бўлишини истайди.
ب َُ -يَابَ َ
ُ мажҳулидаحتَابَ َ
шундай келади.
ب  сига мисол:مثال واوي Бу бобни
ب َ -واظَ َ
ُ бирمواظَبَة  -يُ َواظ ُ
ишда бардавом бўлмоқ.
بَ ،ل يُ َواظبُ ،م َواظَبُ ،م َواظب،
ُمواظَب ،ال تُواطب ،ليُواظبَ ،واظب ،ال يُواظ ُ
ب
بَ ،واظَ َ
 муштарак.يُ َواظ ُ

اس َر  сига мисол:مثال يايي Бу бобни
اس َرة  -يُيَاس ُر  -يَ َ
ُ бирميَ َ
кишига юмшоқ муомалада бўлмоқ ва бир кишини чап
томонга элтиш.
اس َر
اسرُ ،ميَاسر ،يُيَاس ُر ،يَ َ
اسر ،ال تُياسر ،ليُ يَاسر ،يَاسرَ ،ل يُيَاسر ،الَ يُيَاس ُرُ ،مَي َ
ُميَ َ
муштарак.
ب  сига мисол:أجوف واوي Бу бобни
ب َ -ج َاو َ
ُُ бирمَ َاوبَة َُ -يَاو ُ
кишига жавоб бермоқ:
ب،
ب ،ل َُيَاوبُُ ،مَ َاوبُُ ،مَاوبَُ ،يَاو ُ
ُُم َاوب ،ال َُتَاوب ،ليُ َجاوبَ ،جاوب ،ال ََُياو ُ
ب
َ муштарак.ج َاو َ
ب сига мисол:أجوف يايي Бу бобни
ب  -طَايَ َ
ُ кишигаمطَايَبَة  -يُطَاي ُ
хуштабиатлик қилмоқ.
ب،
بَ ،ل يُطايبُ ،مطَايَبُ ،مطَايب ،يُطَاي ُ
ُمطايَب ،ال تُطَايب ،ليُطَايب ،طَايب ،ال يُطاي ُ
ب
муштарак.طَايَ َ
َُ кечирмоқ ваمَابَاة َُ -يَايب َ -ح َاّب  га мисол:ناقص Бу бобни
َُ эди.مَابَ َوة аямоқ. Бунинг асли
َُمَاّب ،ال ُحتَاب ،ليُ َحابَ ،حاب ،ال َُيَايبَ ،ل َُيَابَُ ،مَاّبَُ ،مَابَُ ،يَايبَ ،ح َاّب
муштарак.
ُ даволаш.م َد َاواة  -يُ َداوي َ -داوي  га мисол.لفيف Бу бобни
ُمداوى ال تُ َداو ،ليُ َداو ،داو ،ال يُ َداويَ ،ل يُ َداوُ ،م َداوىُ ،م َداو ،يُ َداويَ ،د َاوى
муштарак.
ُ бир ишниم َواالَة  -يُوال َ -و َال сига мисол:ملتوي Бу бобни
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кетма-кет қилмоқ ва биров билан дўстлашиш.
 َو َال، يُوال، ُم َوال، ُم َوال، َل يُ َوال، ال يُ َوال، َوال، ليُ َوال، ال تُ َوال،ُموال
муштарак.

Тўртинчи боб ҳамзаи васлия билан бошланиб,
"фо"дан кейин "то" келадиган феълдир:
 يَفتَع ُل اف تَ َع َلбўлиб,  افت َعاالмасдардир.
 يَفتَعلаслида  يَأَف تَع ُلэди. Ҳамзаси васлия бўлгани учун
олдиндаги ҳарфи музораъат доимо ҳаракатли бўлгани
сабабли ҳамза ўртада соқит бўлган ва ҳеч бир вақтда
ўқилмаганлигидан китобатда ҳам ҳазф қилиб, "фо"сини
ҳарфи музораъатга боғлаб ёзилгандир. Мозийдан бошқа
муштаққаларнинг ҳаммасида ҳамза васлия бўлгани учун
каломнинг ўртасидан ҳам ҳазф қилинган.
– Бу боб мутоваат учун келади. Мутоваатнинг
маъноси аввалги феълни асарини қабул қилмоқдир.
Масалан: َّراه َم فَاجَت َم َعت
ُ  ََجَعтангаларни йиғган эдим,
َ ت الد
бас у йиғилди.
– Асли феълни вужудга келтирмоқ учун келади: ت
ُ اختَبَ ز
 الدَّقي َقкаби.
Унни нон қилдим, яъни ت الدَّقي َق ُخب زا
ُ  ا َّتذдейилиб, у
муболаға учун келади. َب اإلُث
َ  اكتَ َسгуноҳни касб қилишда кўп
машаққат чекди. Зеро, хато ишни қилишга кишининг
нафси қизиқувчандир.
– Баъзи вақтда  فَعَ َلмаъносида келади. Яъни, ўзи
сулосий мазид бўлса ҳам, сулосий мужаррад маъносида
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келади.
ب
َ  اجتَ َذкабики, аслида бу  جذبмаъносидадир. Маъноси:
ўзига тортиш.
– فاع َل
َ َ تмаъносида ҳам келади. ص َم
َ َ اختкабики, аслида бу
اص َم
َ  َتмаъносидадир.

اص َم ال َقو ُم
ُ اص َم بَع
َ َ َت:ض ُهم بَعضا
َ  َخбир-бирларига душманчилик
қилдилар.
Бу бобни  صحيحга мисол: ب
َ  احتَ َس- ب
ُ  ََيتَس-  احت َساباҳисоб
қилмоқ ва савоб талабида бўлмоқ.
، َُمتَسب، َُمتَ َسب، َل ََيتَ َسب،ب
ُ  ال ََيتَس، احتَسب، ليَحتَسب، ال َحتتَسب،َُمتَ َسب
ب
َ  احتَ َس،ب
ُ ََيتَس
муштарак.
Бу бобни  ُمضاعفига мисол:  احتَ َّج-  ََيتَ ُّج-  احت َجاجاҳужжат
келтирмоқ.
 احتَ َّج، ََيتَ ُّج، َُمتَج، َل ََيتَ َّج، ال ََيتَ ُّج، احتَ ّج، ليَحتَ َّج، ال َحتتَ َّج، َُمتَجмуштарак.
Бу бобни  مثال واويга мисол: ض َح
َ َّ ات-  يَتَّض ُح- ضاحا
َ ّ اتравшан
бўлмоқ.
ض َح
َ َّ ات، يَ تَّض ُح، ُمتَّضح،َّضح
َ  ُمت، َل يَتَّضح، ال يَتَّض ُح، اتَّضح، ليَتَّضح، ال تَ تَّضح،َّضح
َ ُمت
ضاح
َ َّ اتаслида  اوتضاحэди. Вов افتعالнинг "фо"си баробарида
воқеъ бўлди. Вовни "то"га қалб қилдик ضاح
َ  اتتбўлди. Идғом
шарти топилди. Аввалги "то"ни иккинчи "то"га идғом
қилдик  اتّضاحбўлди. Қолган барча муштаққаларда ҳукм шу
тариқадир.
Қоида
 ث-  ي-  وҳарфлари  افتعالнинг "фо"си баробарида

келса, "то"га қалб қилинади. َّض َح
َ  ات- َّس َر
َ  ات-  اتَّ غَ َرаслида - اث تَ غَ َر
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ض َح
َ َ اوت- اي تَ َس َرкаби.
ب
َّ  يُقال ثُغ َرёш болани тиши чиқди ёки чиққан тиши
ُّ الص
тушди.
 فَ ُه َو َمث غُور.ب
َّ  َواثَّغَ َرёш боланинг тушган тиши чиқди.
ُّ الص
(ف األَصل َّي ُه َو الظَّاه َر
َ ت اثّغَ َر ََت َع ُل اْلَر
َ ت قُل
َ ) َوإن شئ
Ушбу қоидага биноан "вов" ҳам "йо"нинг "то"га қалб
қилмоқда: "вов" ва "йо"нинг ўзи бирор ҳарфдан қалб
топмаслиги шартдир. Ушбу шарт топилмагани учун - اتَّ َك َل
 اي تَ َك َلбўлмади. Зеро, аслида  ائتَ َك َلэди.
َّ  ائ تَ َك َلбаъзиси баъзисини еб қўйди.
الش ُئ
.ض َها بَعضا
ُ َّار اشتَ َّد َليبُ َها َكأَنَّ َها يَأ ُك ُل بَع
ُ ائتَ َكلَت الن
احَتق: ضب
َ َائتَ َك َل م َن الغ

Яна бу  افتعالбобида келган қоидалардан бири шуки

افتعالнинг "фо"си баробарида  د، ذ، زҳарфларидан бирортаси
бўлса,  افتعالнинг "то"сини шу ҳарфларнинг жинсига қалб
қилиниб, бирисини иккинчисига идғом қилинади. ع
ّ
َ َّر
َ الدر
َ اد: ع
س
َ  لَبсовут кийди.
َّ
ُذَ َك َرهُ َو َحفظَه: الشئ
َ  ازманъ қилди ва жирканди
َ  اذ َك َرэслатди, َّج َر
кабидир. асллари َ ادتَ َرع-  اذتَ َك َر-  ازََتََرэди. Яна  افتعالнинг "фо"си
баробарида
 ص، ض، ط، ظҳарфларидан бири воқеъ бўлса, "те"ни
"то"га қалб қилинур.  اصطَلح مبعىن اتفق،ب
َ  اضطََرбеқарор бўлди.
.َواظطَلَ َم ََحَ َل الظُّل َم
بعضه بعضا
ُ  تَبع: اطََّر َد أألَم ُرбуларнинг асллари: ،ب
َ  اضتَ َر، اطتَ َر َد،اظتَ لَ َم
 اصتَل َحэди.
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Ва яна  افتعالнинг ъайни баробарида:
 ت، د، ذ، ز، س، ص، ض، ط، ظҳарфларидан бири воқеъ бўлса,
 افتعالнинг "то"сини шу ҳарфларининг жинсига қалб қилиб,
бирини ўзгасига идғом қилмоқ дуруст. Бу ҳукмни жоиз
экани музореъда иттифоқ қилингандир. Феъли мозийда
баъзиларни ихтилофи бор.
 يَ َقتّ ُل، يَبَ ّد ُل، يَ َع ّذ ُر،ُ يَنَ ّزع، يَبَ ّس ُم،ص ُم
ّ َ َي،ّم
ّ َ َي،ب
ُض
ُ  يَلَط، يَنَظ ُّرкаби.
Асллари:  يَقتَت ُل، يَبتَد ُل، يَعتَذ ُر،ُ يَنتَزع، يَبتَس ُم، َيَتص ُم،ب
ُ  َيَتض، يَلتَط ُم، يَنتَظ ُرэди.
Ушбу музореъларда "фо"ни касраси билан  يَب ّد ُل يَقتلдеб
айтмоқ дурустдир. Қуръони каримда ص ُمو َن
ّ  َيкелган. Феъли
мозийда ҳам "то"ни яъни, "тои ифтаъала"ни ъайнини
баробаридаги ҳамжинс бўлган ҳарфга қалб қилиб, идғом
қилган кишилар َّل
َ  بد،ص َم
َّ  خдеб айтганлар.
َ  قت،َّل
َّل
َ  قتаслида  اق تَتَ َلяъни افتعالнинг ъайни баробарида "то"
воқеъ бўлди. Бу "то" тои  افَ ت َع َلга ҳам жинсдир. Аввалги

"то"нинг ҳаракатини олдиндаги ҳарфга бердик  اق تتَ َلбўлиб,
идғом шарти топилди. Аввалги "то"ни иккинчи "то"га
идғом қилдик َّل
َ  اق تбўлди. Ҳамзадан ҳожатсиз бўлиб, уни
ҳазф қилдик َّل
َ  قَ تбўлди.  تفعيلбобининг мозийсига иштибоҳ
бўлди. Яъни, бу َّل
َ  قَ تикикинчи боб  فَ عَّ َلданми? Ёки اف تَ َع َل
бўлган тўртинчи бобданми, билинмади. Иштибоҳдан
сақланиш учун фатҳани касрага алмаштирдик. َّل
َ  قتбўлди.
َّل
َ  بدаслида  افتعالяъни  اب تَ َد َلнинг ъайни баробарида дол
воқеъ бўлди. (Бу дол "то"ни жинси бўлмагани учун)
"То"сини долга қалб қилдик.  اب َد َد َلбўлди. Аввалги долни

ҳаракатини моқаблига бердик  ابَد َد َلбўлиб, шарти идғом
мавжуд бўлди. Аввалги долни икинчи долга идғом қилдик
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َّل
َ  ابَدбўлди. Ҳамзадан ҳожатсиз бўлиб, уни ҳазф қилдик َّل
َ بَد
бўлиб,  تفعيلбобини мозийсига илтибос (чалкашлик) бўлди.
Илтибосдан сақланиш учун фатҳани касрага табдил
қилдик َّل
َ  بدбўлди. Қолган сийғалари ҳам шу тариқа бўлади.
Бу бобнинг  مثال يايсига мисол: َّس َر
َ  ات-  يَتَّس ُر-  اتّ َساراосон
бўлмоқ ва қимор ўйнамоқ.
َّس َر
َ  ات، يَتَّس ُر، ُمتَّسر،َّسر
َ  ُمت، َل يَتَّسر، ال يَتَّس ُر، اتَّسر، ليَتَّسر، ال تَ تَّسر،َّسر
َ  ُمتмуштарак.

 اتّسارаслида  ايت َسارэди. Бу ерда "йо"  افتعالнинг "фо"си
баробарида воқеъ бўлди. "Йо"ни "то"га қалб қилдик اتتسار
бўлиб, идғом шарти мавжуд бўлди. Аввалги "то"ни
иккинчи "то"га идғом қилдик  اتّ َسارбўлди. Барча
муштаққаларини қоидаси шу равишдадир.
Бу бобнинг  أجوف واويсига мисол: اقتات
-ت
َ
ُ  يَقتا-  اقتياتاқут
ва ризқ олмоқ. عام ا َّتَ َذهُ قُوتا
َ اق
َ َّتات الط
ات
َ َ اق ت،ات
ُ َ يَقت، مُقتَات،ت
ُ  ال يَقتَا، َل يَقتَت، ال تَ قتَت، اق تَت، ليَ قتَت،مُقتَات
муштарак.
 اقتيَاتаслида قتات
َ  ا- ات
ُ َ يَقت-  اقت َواتаслида ت
َ  اق تَ َو- ت
ُ يَقتَو
бўлиб, вов ҳаракатли олди фатҳали вовни алифга қалб
қилинади. Қолган муштаққаларда ҳам ҳукм шундай.
ات
َ َاق تнинг мажҳули ت
َ  اُقتيкелади. Равиши шуки: ات
َ َاق تни
аслига қайтардик ت
َ  اق تَ َوбўлди. Моқаблини касрали қилдик
ت
َ  اق تَوбўлди. Моқобли охирининг олдиндаги ҳар бир
ҳаракатли ҳарфини заммали қилдик ت
َ  اُق تُوбўлди. Касра
вовга оғир деб вовни касрасини олдиндаги ҳарфга бердик.
Унинг ҳаракатини ташлагандан сўнг ت
َ  اُقتوбўлди. Вов сокин
олди касрали вовни "йо"га қалб қилдик ت
َ  اُقتيбўлди.

Бу бобни  أجوف يايсига мисол: ال
َ َ اكت- ال
ُ َ يَكت-  اكتيَاالўлчамоқ.
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،تال
ُ  يَك، ُمكتَال،ال
ُ َ ال يَكت، َل يَكتَل، اكتَل، ليَكتَل، ال تَكتَل،ُمكتَال

ال
َ َاكتмуштарак.
Бу бобнинг  ناقصга мисол:  اختَ َفى-  َيتَ في- اخت َفاء
яширинмоқ.
 احتَ َفى، ََيتَفي، ُُمتَف، ُُمتَ فى، َل َيتَف، ال َيتَ في، اختَف، ليَختَف، الَ َتتَف،ُُمتفى
муштарак.
Эълоллари:  َرَمى-  يَرميнинг эълоли каби. Бу бобни لفيف
га мисол:
 احتَ َوى-  ََيتَوي-  – احت َواءжам қилмоқ.
 احتَ َوى، ََيتَوي، َُمتَو، َُمتَ وى، َل ََيتَو، ال ََيتَوي، احتَو، ليَحتَو، ال َحتتَو،َُمتَ وى
муштарак.
Барча ҳукмда  اختَ َفى-  َيتَفيкабидир. Бу бобни  ملتويсига
мисол:
 اتَّ َقى-  يَتَّقي-  اتّقاءбўлиб, маъноси сақланмоқдир. Бунинг
асли  اوتقايэди.
 اتَّ َقى، يَتَّقي، ُمتَّق، ُمتَّقى، َل يَتَّق، ال يَتَّقي، اتَّق، ليَتَّق، ال تَ تَّق، ُمتَّقىмуштарак.
 اتَّ َقىаслида  اوتَ َق َيэди. Вов  افتعالни "фо"си баробарида

воқеъ бўлди. Вовни "то"га қалб қилдик  ات تَ َق َىбўлди. "То"ни
 افتعالтосига идғом қилдик.  اتَّ َق َيбўлди. "Йо мутаҳаррик
моқабли мафтуҳ бўлган "йо"ни алифга қалб қилдик اتَّ َقى

бўлди.  يَتَّقيаслида  يَوتَقيэди. Вовни "то"га қалб ва "то"ни
"то"га идғом қилдик.  يَتَّق ُيбўлди. Замма "йо"га оғир деб "йо"

ни заммасини ҳазф қилдик  يَتَّقيбўлди. Қолган сийғалари
ҳам шу ҳукмдадир.
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каби.

Бу бобда ҳамзаи васлия ва нун келади:  ان َف َع َل- ُيَن َفعل

ان َف َع َل بكذا انفعاال:  انقباضا أو انبساطا تَأَثَّ َر بهқувонди ва хафа бўлди.
ُّ  لқоидаси бор. Бу боб доимо  فَعَ َلнинг
Бу ерда َف نَشر َمرتَّب
мутоваати учун келади.
ول أَثَر الفعل األَ َّول
ُ ُال ُمط َاو َعةُ قَ ب.
Мисоли: ش فَان َقطَ َع
ُ  قَطَعбўлиб, маъноси: пичанни
َ ت اْلَشي
ўрдим, бас, у ўрилди.
– Баъзи вақтда у  أَف َع َلга мутобеъ бўлиб кам учрайди.
اب فَان َز َع َج
ُ  از َعجкаби. Мен эшикни ўрнидан қўпорган
َ َت الب
эдим бас, у қўпорилди.
باب فَان َس َف َق
ُ  َوأَس َفقЭшикни ёпгандим, бас, у ёпилди.
َ ت ال
– Бу боб тана-аъзо билан бажарадиган феълларга
хосдир. Шу-нинг учун  َع َدمتُهُ فَان َع َد َمни хато деганлар. Зеро َع َدمتُ ُه
да феълни тана-аъзо билан вужудга келтириш йўқдир.
Бу бобни  صحيحга мисол: ب
َ  ان َس َح- ب
ُ  يَن َسح- انس َحابا
тортилмоқ.
ب
َ  ان َس َح،ب
ُ  يَن َسح، ُمن َسحب، ُمن َس َحب،َل يَن َسحب
،ب
ُ  ال يَن َسح، ان َسحب،ينسحب
َ  ل،ُمن َس َحب ال تَ ن َسحب
Бу бобни  مضاعفга мисол: ض
َّ  ان َق- ض
ُّ  يَن َق-  انقضاضاсинмоқ

ёки осмондан ерга қуш қўнмоқ. ض الطَي ُر
َّ  ان َقқуш ерга қўнди.
 انكسر:ناح الطََي
َّ ان َق
ُ ض ُج

ض
َّ  ان َق،ض
ُّ  يَن َق،ض
ُّ  ُمن َق،قض
ُّ  ال يَن،ض
َّ  َل يَن َق،قض
َّ  ان،ض
َّ  ليَ ن َق،ض
َّ  ال تَ ن َق،ض
ُّ ُمن َق
муштарак.
Бу бобни  أجوف واويсига мисол: اد
َ  ان َق- اد
ُ  يَن َق-  انقياداитоат
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қилмоқ.
 انقيَادаслида  انق َوادэди.

 ان َقا َد،ُ يَنقاد، ُمنقادмуштарак  َل يَن َقد،ُ ال يَنقاد، ان َقد، ليَ ن َقد، ال تَ ن َقد،ُمنقاد
муштарак.
Бу барча ҳукмда ات
َ َ اق ت- ت
ُ  يَقتَاкабидир.

Бу бобни  أجوف ياييсига мисол: اس
َ  ان َق- اس
ُ  يَن َق-  انقياساбир
нарсани бир нарсага қиёс қилиш ва солиштириш.
قاس
َ  ان،قاس
ُ  يَن، ُمنقاسмуштарак  َل،قاس
ُ  ال يَن، ان َقس، ليَ ن َقس، ال تَ ن َقس،من َقاس
 يَن َقسмуштарак.
Бу бобни  ناقصга мисол:  اْنَلَى-  يَن َجلي-  اْنالءочилмоқ ёки
қайғуси кетмоқ.
 اْنَلَى، يَن َجلي، ُمن َجل، ُمن َجلى، َل يَن َجل، ال يَن َجلي، اْنَل، ليَ ن َجل، ال تَ ن َجل،ُمن َجلى
муштарак.
 اْنَلَى-  يَن َجلىаслида  اْنَلَ َو-  يَن َجل ُوэди. Вов тарафи калимада

келди. Олди заммасиз "вов"ни "йо"га қалб қилдик. - يَن َجل ُى
اْنَلَ َىбўлди. Мозийда "йо"ни алифга қалб қилдик ва
музореъда замма "йо"га оғирдир, шунинг учун "йо"ни
заммасини ҳазф қилдик  يَن َجليбўлди.
Бу бобни  لفيفга мисол  ان َزَوى-  يَن َزوي-  انزَواءтерини
тортилиши.
ضت
ّ َّاجتَ َمعَت َوتَ َقب: ان َزَوت اْلل َدةُ ف النار

 ان َزَوى، يَن َزوي، ُمن َزو، ُمن َزوى، َل يَن َزو، ال يَن َزوي، ان َزو، ليَ ن َزو، ال تَ ن َزو،ُمن َزوى
муштарак.
Бу бобда  ملتويкелмаган.
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Бу боб ҳам ҳамзаи васлия ила ъайндан сўнгра бир
ломни зиёда қилиб َّ اف عَل-  يَفعَ ُّل-  افعالَالкелади.
Бу боб феъли лозимнинг муболағаси учун келади.
Агар озгина қизарган бўлса:  ََح َر َزيد إذا كان له َُح َرة ف اْلُملَةдеб
айтилади.
Агар кўпроқ қизарган бўлса:  اَحََّر َزيد إذا كان له َُح َرة ُمَبالَغَةдеб
айтилади.
Агар ҳаддан зиёд қизарган бўлса: َار َزي ُد إذا كان له َحرة زيادة
َّ اَح
 مبالغةдеб айтилади.
Бу боб ҳар вақт алвон ранглар ва айб-нуқсонгга
махсусдир ва доимо лозим келади.
Рангнинг мисоли  اَحََّر َزيدкаби.
Айб-нуқсоннинг мисоли  اع َوَّر َزيدкаби. Зайднинг бир
кўзи кўрмайди.
 اح َو َّل عَمروАмр ғилай кўзли бўлди. У биттани иккита
кўради.
َّ اف عَل-  يَفعَ ُّلаслида  يَفعَل ُل اف عَلَ َلэди. Аввалги ломни
ҳаракатини ташлаб иккинчи ломга идғом қилинган.
Бу бобни  صحيحсига мисол:  اَحََّر-  ََي َم ُّر-  اَح َراراяхшигина
қизармоқ.

 اَحََّر، ََي َم ُّر، َُم َمر، ال ََي َم ُّر، َل ََي َم َّر، اَحََّر، ليَح َم َّر، ال َحت َم َّر، َُم َمرмуштарак.
Ҳар бирида аввалги "ро"ни ҳаракатини ташлаб
иккинчи "ро"га идғом қилингандир. Сарфи юқорида ўтган
идғомли фелларни сарфи кабидир.
Бу бобни  أجوفга мисол  اس َو َّد-  يَس َو ُّد-  اسو َداداқоп-қора
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бўлмоқ.
 اس َو َّد، ُمس َود يَس َو ُّدмуштарак  َل يَس َو َّد،ُّ ال يَس َود، اس َو َّد، ليَس َو َّد، ال تَس َو َّد،ُمس َود
муштарак.
Бу бобни  أجوف ياييсига мисол: ض
َّ َ اب ي- ض
ُّ َ يَب ي- ضاضا
َ  ابيоқ
бўлмоқ.
ض
َّ  اب َي،ض
ُّ َ يَب ي، ُمب يَضмуштарак  َل،ض
ُّ َ ال يَب ي،ض
َّ َ اب ي،ض
َّ َ ليَب ي،ض
َّ َ ال تَ ب ي،ُمبيَض
ض
َّ َ يَب يмуштарак.

Бу бобни  ناقصсига мисол:  ار َع َوى-  يَر َعوي-  ار َعواءўзини
сақламоқ ва ёмон ишлардан тийилмоқ.
 ار َع َوى، يَر َعوي، ُمر َعو، ُمر َعوى، َل يَر َعو، ال يَر َعوي، ار َعو،ُمر َعوى ال تَ ر َعو ليَ ر َعو
муштарак.
Аслида икки вов ила  ارعَ َوَو-  يَرعَوُوэди. Иккинчи вов
тарафи калимада воқеъ бўлди. Олди заммасиз вовни "йо"га
қалб қилиб ي
َ ي ارعَ َو
ُ  يَرعَوдейилди. Мозийда алифга қалб қилиб
 ار َع َوىва музореъда заммасини ҳазф қилиб  يَر َعويдейилди. Бу

ي
َ يرعوي ار َع َوда икки вовни бирисини ўзгасига идғом қилиб يَرعَ ُّو
 ار َع َّو- демаганлар. Зеро, вовни "йо"га қалб қилиб  ار َع َوى- يَر َعوي
деб айтиш  ار َع َّو-  يَر َع ُّوдеб идғом ила айтгандан енгилроқдир.
ف
ُّ ب ُحت
َ ب التَّخفي
ُ  اَلعَ َرмуқтазосича кўра шундай.

Бу боб ҳамзаи васлийя ила ъайндан сўнг алиф ва бир
َّ  اف- ال
ُّ  يَف َع-  افعيالالкелади.
лом зиёдаси билан عال

Бу бобни  صحيحсига мисол: ار
َّ َ اَح- ار
ُّ  ََي َم-  اَح ََياراкўп
қизармоқ.
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ار
َّ َ اَح،ار
ُّ  ََي َم، َُم َمارмуштарак  َل،مار
ُّ  ال ََي،ار
َّ  اَح،مار
َّ  ليَح،مار
َّ  ال َحت،َُممار
مار
َّ  ََيмуштарак.

Бу бобни  أجوف واويсига мисол: َّ اس َواد- اد
ُّ  يَس َو-  اسوي َداداқопқора бўлмоқ.
اد
َّ  اس َو،اد
ُّ  يَس َو، ُمس َوادмуштарак ،واد
ُّ  ال يَس،اد
َّ  اس َو،اد
َّ  ليَس َو،اد
َّ  ال تَس َو،ُمس َواد
اد
َّ  َل يَسوмуштарак.

Бу бобни  أجوف يايсига мисол: اض
َّ َ اب ي- اض
ُّ َ يَب ي- ضاصا
َ  ابييкўп
оқ бўлмоқ.
اض
َّ  اب َي،اض
ُّ َ يَب ي، ُمب يَاضмуштарак  ال،اض
َّ َ اب ي،اض
َّ َ لَيب ي،اض
َّ َ ال تَ ب ي،ُمبياض
اض
َّ َ َل يَب ي،اض
ُّ َ يَب يмуштарак.

Бу боб "то" ва "ъайн" зиёдаси ила  تَ َف َّع َل- ُ يَتَ َف َّعل- تَ َف ُّعال
келади.
– Бу боб  فَعَّ َلни мутоваати учун келади. ت َزيدا الفق َه
ُ َعلَّم
 فَ تَ َع َّل َم ُهЗайдга фиқҳ ўргатдим, бас у уни ўрганди.
– Такаллуф учун келади.  تَ َش َّج َع َزيدзўрлаб ўзини
шижоатли кўрсатди. Аслида у қуён юракдир.
– Фоил асли феълни иттиҳоз қилиши учун келади.
ت اْلَ َج َر
ُ  تَ َو َّسدтошни болиш қилиб олдим ادة
ُ أي ا َّتَذ
َ ت اْلَ َج َر َو َس
Асли феъл  َو َسادдир. Ва масдари сулосий муроддир.
– Феълни фоили асли феълдан бир томонда бўлиши
учун келди.
َ تَأ ََُّثَ َزيد أي اجتنب زي ُدن اإلُثгуноҳдан бир томонда бўлди,
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яъни сақланди.  َوتَ َه َّج َد عَمروАмр уйқудан бир тарафда бўлди.
Яъни, батамом уйқуни тарк қилди.
– Асли феълни муҳлат билан оз-оз ҳосил бўлиши
учун келади.
اء
ُ  ََتََّرعсувни қултум-қултум ичдим. Асли феъл َجرع
َ ت ال َم
дир.
ت ال َمسئَ لَ َة
ُ  تَ َفهَّمтуриб-туриб фаҳмладим.
– Талаб учун келади.  تَ َكبَّ َر َزيدЗайд улуғ бўлмоқни
истади.
 َوتَ َعظَّ َمўзини буюк чоғлади. Бу бобда ва келажак
бобларда мозийсини аввалида "то" бўлган феълларда
музореъларининг икки "то" келган сийғаларида бир
"то"ни ҳазф қилиб, айтмоқ дурустдир. Бу каби ҳолат
Қуръони каримда ҳам келган:
ص َّدى
ُ  تَ نَ زкаби.
َ  فَأَن، َونَارا تَ لَظَّى،َُّل ال َمالَئ َكة
َ َت لَهُ ت
Буларнинг асли ص َّدى
ُ  تَ تَ نَ زэди.
َ َ تَ ت، تَ تَ لَظَّى،َّل

Бу бобни  صحيحига мисол. ص َح
َّ  تَ َف- ص ُح
َّ  يَتَ َف- صحا
ُّ تَ َف
текширмоқ.
ص َح
َّ  تَ َف،ص ُح
َّ  يَتَ َف،صح
َّ  ُمتَ َف،صح
َّ  َل يَتَ َف،ص ُح
َّ ال يَتَ َف
ّ  ُمتَ َف،صح
،ص ح
َّ  تَ َف،صح
َّ  ليَتَ َف،صح
َّ  ال تَ تَ َف،صح
َّ ُمتَ َف
Бу бобнинг  مضاعفга мисол: َّد
َ  ََتَد- َّد
ُ  يَتَ َجد-  ََتَدُّداянги
бўлмоқ.
َّد
َ  ََتَد،َّد
ُ  يَتَ َجد، ُمتَ َج ّدد، ُمتَ َجدَّد، ل يَتَ َجدَّد،َّد
ُ  ال يَتَ َجد، ََتَدَّد، ليَتَ َجدَّد، ال تَ تَ َجدَّد،ُمتَ َجدَّد
муштарак.
Бу бобни مثال واويсига мисол.  تَ َوَّر َد-  يَتَ َوَّر ُد-  تَ َوُّرداСувга
тушмоқ. Сувни талаб қилмоқ ва гулдек очилмоқ.
 تَ َوَّر َد، يَتَ َوَّر ُد، ُمتَ َوّرد، ُمتَ َوَّرد، َل يَتَ َوَّرد، ال يَتَ َوَّر ُد، تَ َوَّرد، ليَتَ َوَّرد، ال تَ تَ َوَّرد،ُمتَ َوَّرد
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муштарак.
 осонتَ يَ ُّسرا  -يَتَ يَ َّس ُر  -تَ يَ َّس َر  сига мисол.مثال يايي Бу бобнинг
الطعام бўлмоқ ва ҳозир бўлмоқ.
 – овқат тайёр бўлди.تَ يَ َّس َر
ُ
سر ،يَتَ يَ َّس ُر ،تَ يَ َّس َر
ُمتَ يَ َّسر ،ال تَ تَ يَ َّسر ،ليَتَ يَ َّسر ،تَ يَ َّسر ،ال يَتَ يَ َّ
س ُرَ ،ل يَتَ يَ َّسرُ ،متَ يَ َّسرُ ،متَ يَ ّ
ص َّوَر  сига мисолأجوف واوي Бу бобни
ص َّو ُر  -تَ َ
ص ُّورا  -يَتَ َ
 бирتَ َ
нарсани суратини зеҳнга келтириш.
ص َّوَر
ص َّو ُر ،تَ َ
ص ّور ،يَتَ َ
ص َّو ُرُ ،مَت َ
ص َّورُ ،متَ َ
ص َّو ُرَ ،ل يَتَ َ
ص َّور ،ال يَتَ َ
ص َّور تَ َ
ص َّور ،لَيتَ َ
ص َّور ،ال تَ تَ َ
ُمتَ َ
муштарак.
َ ҳайронحتَيُّ را  -يَتَ َحيَّ ُر َ -حتَيَّ َر  сига мисол:أجوف يايي Бу бобни
бўлмоқ.
مُتَ َحيَّ ر ،ال تَ تَ َحيَّ ر ،ليَتَ َحيَّ رَ ،حتَيَّ ر ،ال يَتَ َحيَّ ُرَ ،ل يَتَ َحيَّ ر ،مُتَ َحيَّ ر ،مُتَ َح َّي ،يَتَ َحيَّ ُرَ ،حتَيَّ َر

 тамомتَ َقضيا  -يَتَ َقضَّى  -تَ َق َّ
ضى  га мисол:ناقص Бу бобни
бўлмоқ ва ерга қўнмоқ.
ض ،يَتَ َقضَّى ،تَ َق َّ
ض ،ال يَتَ َق َّ
ضى
ضىَ ،ل يَتَ َق َّ
ض ،تَ َق َّ
ض ،ليَتَ َق َّ
ُمتَ َقضى ،ال تَ تَ َق َّ
ضُ ،متَ َقضًّىُ ،متَ َق ّ
муштарак.
 сувга қонмоқ.تَ َرّويا  -يَتَ َرَّوى  -تَ َرَّوى  га мисол:لفيف Бу бобни
ُ муштарак.متَ َرًّوى ،ال تَ تَ َرَّو ،ليَتَ َرَّو ،تَ َرَّو ،ال يَتَ َرَّوىَ ،ل يَتَ َرَّوُ ،متَ َرًّوىُ ،متَ َرّو ،يَتَ َرَّوى ،تَ َرَّوى
 зийнатتَ َزيّيا  -يَتَ َز َّي  -تَ َز َّي  сига мисол:لفيف ياي Бу бобни
бермоқ.
ي ،يَتَ َز َّي ،تَ َز َّي
ي ،ال يَتَ َز َّيَ ،ل يَتَ َز َّ
ي ،تَ َز َّ
ي ،ليَتَ َز َّ
 муштарак.مُتَ َز ّي ،ال تَ تَ َز َّ
ي ،مُتَ َز َّي ،مُتَ َز ّ
 ўлдирмоқ ваتَ َوفّيا  -يَتَ َو َّّف  -تَ َو َّّف  га мисол:ملتوي Бу бобни
ўлмоқ.
ف ،ال يَتَ َو َّّفَ ،ل يَتَ َو َّ
ف ،تَ َو َّ
ف ،ليَتَ َو َّ
ُمتَ َو ًّّف ،ال تَ تَ َو َّ
ف ،يَتَ َو ّّف ،تَ َو َّّف
فُ ،متَ َو ًّّفُ ،متَ َو ّ
муштарак.
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Бу боб "то" ва "фо"дан сўнг алиф ила келган - تَ َفاعُال
فاع َل
َ َ ت- اع ُل
َ  يَتَ َفбобидир. Бу бобда икки ёки кўп кишилар
орасида ҳосил бўлган феъллар келади.
– Бу боб فاع َل
َ нинг мутоваати учун келади.
اع َد
َ َاعدتُهُ فَ تَب
َ َ – بуни йироқ қилдим, бас, у йироқ бўлди.
– اربُوا
َ َاربَا َوت
َ َصا ََل اَل َقو ُم ت
َ َ تَ بяъни асли феъл فَعَ َل
َ َ ت،اع َد َزيد َو َعمرو
َض
َض
маъносида келади.
–  تَ َوانيتкабики, ت
ُ  َونَ يмаъносида бўлади. Маъноси:
кучсиз ва суст бўлдим.
– Такаллуф учун келади اه َل
َ َ ََتкабики, маъноси:
зўрлаб ўзини нодон кўрсатди.
Бир сабаб ва бир мақсад учун бўлмаса, ўзи
яхшигина донодир.
Фойда
Бу бобда бўлган такаллуф ила ўтган  تَ َفعُّلбобидаги
такаллуф орасидаги фарқ шуки, бу бобда манфаат борлиги
учун ўзида бор бўлган илму ҳунарни йўқ қилиб кўрсатади.
 تَ َف ُّعلбобидаги таккаллуф ўзидаги йўқ нарсани, яъни
шижоатни бор қилиб кўрсатди. Лекин ўзи ўз соясидан
қўрқади.
Қоида:  فاعَ َلбобида икки мафъулга ўтган феълни تَ َفعُّل
бобига ўтказилса, бир мафъулга ўтади. Агар бир мафъулга
ўтган феълни бу бобга ўтказилса, бирор мафъулга ўтмас.
ب َزيد َعمرا
َ ع َزيد َعم َرن اْلَد
َ ила يث
َ نا َزни бу اع َل
َ  تَ َفбобига ўтказилса
َ ار
َض
يث
َ ع َزيد َو َعم ُرن اْلَد
َ  تَنا َزва ب زيد َو َعمرو
َ ضار
َ َ تдейилади.
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Бу бобни  صحيحга мисол.  تَ َد َار َك-  يَتَ َد َار ُك- اركا
ُ  تَ َدтопмоқ ва
билмоқ.
، يَتَ َد َار ُك، ُمتَ َدارك، ُمتَ َد َارك، َل يَتَ َد َارك، ال يَتَ َد َار ُك، تَ َد َارك، ليَتَ َداَ َرك، ال تَت َد َارك،ُمتَ َد َارك
 تَ َد َار َكмуштарак.
 تَ َد َار َكнинг мажҳули  تُ ُدور َكкелади.  َسافَ َرни мажҳули ُسوف َر
бўлгандек.
 افتعالбобида зикр қилинган тўққиз идғом ҳарфларидан

бириси ушбу  تفعلила  تفاعُلбобида "фо" баробарига тушса,
шу ҳарфнинг жинсига қалб қилиб, бирисини ўзгасига
идғом қилмоқ дурустдир. Ҳарфи сокин билан сўз бошлаш
мумкин бўлмагани учун аввалига касралик ҳамзаи васлия
َّ
َّ
келтирилади. َّر
َ  تَطَه-  تَ َزيَّ َن-  تَ َذ َّك َرларда َّر
َ  اذ َّك َر ا َّزيَّ َن اطهдеганга
ўхшаш.  تَ َدا َخ َل-  تَ ثَاقَ َل-  تَ َد َار َكфеълларида  ادَّا َخ َل-  اثَّاقَ َل- َّار َك
َ اد
деганга ўхшаш.
Бу бобнинг  مضاعفга мисол: ام
َّ ص
َّ ص
َ َ ت- ام
َ َ يَت- ص ُاَما
َ َ تўзини
карликка солди.
ام
َّ ص
ُّ ص
ُّ َ ُمتмуштарак  َل،ام
ُّ ص
َّ ص
َّ ص
َّ ص
َ َ ت،ام
َ َ يَت،صام
َ َ ال يَت،ام
َ َ ت،ام
َ  ليََت،ام
َ َ ال تَ ت،ُمتَصام
ام
َّ ص
َ َيَتмуштарак.

Бу бобни  مثال واويсига мисол: ث
َ  تَ َو َار- ث
ُ  يَتَ َو َار- ارثا
ُ  تَ َوмерос
олмоқ.
ث
َ  تَ َو َار،ث
ُ  يَتَ َو َار، ُمتَ َوارث، ُمتَ َو َارث، َل يَتَ َوا َرث،ال يَتَو َارث
، تَ َو َارث، ليَتَ َو َارث، ال تَ تَ َو َارث،ُمتو َارث
Бу бобни  مثال ياييсига мисол: ياس َر
َ َ ت- اس ُر
َ َ يَتَ ي- اسرا
ُ َ تَ يсўл
томонга юрмоқ.
اس َر
َ َ تَ ي،اس ُر
َ َ يَتَ ي، ُمتَ يَاسر،اسر فيه
َ َ ُمتَ ي،اسر
َ َ َل يَتَ ي،اس ُر
َ َال يَتَ ي
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اسر،
ياسر ،تَ يَ َ
اسر ،لَيتَ َ
ياس ُر فيه ،ال تَ تَ يَ َ
ُمتَ َ
ب  сига мисол.أجوف واوي Бу бобни
ب ََ -تَ َاو َ
اوبا  -يَتَ َج َاو ُ
ََ бирت ُбирига жавоб бермоқ.
ب
بََ ،تَ َاو َ
ب ،ل يَتَ َج َاوبُ ،متَ َج َاوب فيهُ ،متَ َجاوب ،يَتَ َج َاو ُ
ال يَتَ َج َاو ُ
ُمتَ َج َاوب فيه ،ليَتَ َج َاوبََ ،تَ َاوب ،ال تَ تَ َج َاوب،
 ортиқتَ َزايُدا  -يَتَ َزايَ ُد  -تَ َزايَ َد  сига мисол:أجوف ياي Бу бобни
бўлмоқ.
ُمتَ َزايَد فيه ،ال تَ تَ َزايَد ،ليَتَزايَد ،تَ َزايَد ،ال يَتَ َزايَ ُدَ ،ل يَتَ َزايَدُ ،متَ َزايَد فيهُ ،متَ َزايد ،يَتَ َزايَ ُد ،تَزايَ َد
ص َاّب  сига мисол:ناقص Бу бобни
ص َاّب  -تَ َ
صابيا  -يَتَ َ
 ошиқتَ َ
бўлмоқ.
ص َاّب
ص َاّب ،تَ َ
صاب ،يَتَ َ
صاّب إليه ،مُتَ َ
اب ،مُتَ َ
ص َ
ص َاّبَ ،ل يَتَ َ
ال يَتَ َ
اب،
ص َ
اب ،تَ َ
ص َ
اب ،ليَتَ َ
ص َ
صاّب إليه ،ال تَ تَ َ
ُمتَ َ
 даволатиш.تَ َداويا  -يَتَ َد َاوى  -تَ َد َاوى  га мисол:لفيف Бу бобни

تَ َد َاوى َزيد :أي عَا َلَ نَف َسهُ
داو ،ليَتَ َد َاو ،تَ َد َاو ،ال يَتَ َد َاوىَ ،ل يَتَ َد َاوُ ،متَ َداوى بهُ ،متَ َداو ،يَتَ َد َاوى ،تَ َد َاوى
ُمتَ َداوى به ،ال تَ تَ َ
تَ َواريا  -يَتَ َو َارى  -تَ َو َارى  сига мисол:ملتوي Бу бобни
беркинмоқ ва пинҳон бўлмоқ.
ُمتَ َوارى فيه ،ال تَ تَ َو َار ،ليَتَو َار ،تَ َو َار ،ال يَتَ َو َارىَ ،ل يَتَ َو َارُ ،متَ َوارى فيهُ ،متَ َوار ،يَتَ َو َارى،
муштарак.تَ َو َارى
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Бу боб ҳамзаи васлия, "сийн" ва "то"нинг зиёдаси ила
келган
 استَ فعَ َل-  يَستَ فع ُلбобидир. Масдари  استفعَاالкелади.
Бу боб феълни фоили асли феълни талаб қилмоқлиги
учун келади. ت َزيدا
ُ  استَخ َرجЗайдни чиқишини талаб қилди.
Бу мисолда талаб сариҳи (очиқча) ва ҳақиқийдир.
– Гоҳида талаб тақдири ва фарази бўлади.
ت ال َوت َد م َن اْلَائط
ُ استَخ َرج. Бу мисолда талаб сариҳи эмас. Бу
сўзнинг маъноси шуки, девордан қозиқни чиқиши учун
доимо ҳаракат ва ҳийла қилдим. Бу мисол талабни ўрнига
ўтказиш жумласидандир.
– Ҳақиқати талаб бўлмай, бир нарсани бир сифатда
топмоқ учун келади.
ت َزيدا
ُ استَ عظَم: Зайдни улуғлик сифатда топдим.
– Фоилнинг асли феълга айланмоқлиги учун келади.
ّني
ُ  استَح َج َر الطлой тошга айланди. ني َح َجرا
ُ ّصار الط
َ
– Асли феъл маъносида келади  استَ َق َّرкаби. Бу قَ َّر
маъносида келиб, сокин ва собит бўлди.
– Гоҳида бу боб мафъулни феъли сулосий мужаррад
билан сифатланиши учун фоилни эътиқод қилмоқлик учун
келади.
صعبا
ُ ت األَم َر أي اعتقد
ُ صب
َ ت هذا األم َر
َ  استَ عБу ишни қийин деб
эътиқод қилдим.
– Баъзан мазмумул айн бўлган  فَ عُ َلмаъносида келади.
ب عَلَيه األَم ُر
َ ب عَلَيه األَم ُر أَي
َ  استَ عкаби. Бу иш унга
َ ُصع
َص
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қийинлашди.
– Гоҳида бу боб феъли лозимни мутаъаддий қилмоқ
учун келади:
تَ ،زيدا فَ َخ َر َج
 Зайдни ташқарига чиқардим, бас уاستَخ َرج ُ
чиқиб кетди.
Қоида: Бу бобнинг "фо"си баробарида "то" воқеъ
бўлса, "то"сини ҳазф қилиш дурустдир.
 келмишдир.فَ َما اسطَاعُوا تَسطَع َعلَيه Қуръони каримда
.استن َساخا  -يَستَ نس ُخ  -استَ ن َس َخ  га мисол:صحيح Бу бобнинг
Нусха ёзиб олмоқ.
ال يَستَ نس ُخَ ،ل يَستَ نسخُ ،مستَ ن َسخُ ،مستَ نسخ ،يَستَ نس ُخ ،استَ ن َس َخ
ُمستَ ن َسخ ،ال تَستَ نسخ ،ليَستَنسخ ،استَ نسخ،
ب  га мисол:مضاعف Бу бобни
ب  -استَ َح َّ
 дўстاستحبابا  -يَستَح ُّ
тутмоқ.
ب
ب ،استَ َح َّ
بُ ،مستَ َحبُ ،مستَحب ،يَستَح ُّ
بَ ،ل يَستَح َّ
ال يَستَح ُّ
ب،
ب ،استَح َّ
ب ،ليَستَح َّ
ُمستَ َحب ،ال تَستَح َّ
ب  сига мисол:مثال واوي Бу бобни
ب  -استَ و َج َ
استيجابا  -يَستَ وج ُ
лозим ва лойиқ бўлмоқ.
ب
ب ،استَ و َج َ
بَ ،ل يَستوجبُ ،مستَ و َجبُ ،مستَ وجب ،يَستَ وج ُ
ال يَستَ وج ُ
ُمستَ و َجب ،ال تَستَ وجب ،ليَستَ وجب ،استَ وجب،
 осонاستيسارا  -يَستَ يس ُر  -استَ ي َس َر  сига мисол:مثال يايي Бу бобни
бўлмоқ.
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ال يَستَ يس ُرَ ،ل يَستَ يسرُ ،مستَ ي َسر ،مُستَ يسر ،يَستَ يس ُر ،استَ ي َس َر
ُمستَ ي َسر ،ال تَستَ يسر ،ليَستَ يسر ،استَ يسر،
اب  сига мисол:أجوف واوي Бу бобни
ب  -استَ َج َ
استجابة  -يَستَجي ُ
ижобат қилмоқ.
اب
ب ،استَ َج َ
بَ ،ل يَستَجبُ ،مستَ َجابُ ،مستَجيب ،يَستَجي ُ
ال يَستَجي ُ
ُمستَجاب ،ال تَستَجب ،ليَستَجب ،استَجب،
اع  га мисол:أجوف يايي Бу бобни
يع  -استَبَ َ
است َ
باعة  -يَستب ُ
сотмоқни талаб қилмоқ.
ع
ُمستَباع ،ال تَستَبع ،ليَستَبع ،اسَتبع ،ال يَسَتبي ُعَ ،ل يَستَبعُ ،مستَبَاعُ ،مسَتبيع ،يَستَبي ُع ،اسَتباَ َ
 тўғриاسته َداء  -يَستَ هدي  -استَ ه َدى Бу бобни ноқисига мисол:
йўлни топишликни талаб қилмоқ.
ال يَستَ هديَ ،ل يَستَ هدُ ،مستَ هدى ،مُستَ هد ،يَستَ هدي ،استَ ه َدى

ُمستَ هدى ،ال تَستَ هد ،ليَستَ هد ،استَ هد،

واء  -يَستَ هوي -
استه َ

 сига мисол:لفيف واوي Бу бобни

тўғри йўлдан ташқарига чиқмоқ.استَ ه َوى

ال يَستَ هويَ ،ل يَستَ هوُ ،مستَ هوىُ ،مستَ هو ،يَستَ هوي ،استَ ه َوى
ُمستَ هوى ،ال تَستَ هو ،ليَستَ هو ،استَ هو،

 нафсини хоҳишига юрди.استَ ه َوى زيد
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Бу бобни  لفيف ياييга мисол:  استَح َي-  يَستَحيي- استحيَاء
уялмоқ.
 استَحي، يَستَحيي، ُمستَحي، ُمستَحي، َل يَستَحي،ال يَستَحيي
، ليَستَحي استَحي،ُمستَحي ال تَستَحي

Баъзи араблар  استَح َي-  يَستَحييда бир يни ҳазф қилиб,
 استَ َحى-  يَستَحيдеганлар. Қуръони каримда  إ َّن للاَ ال يَستَحييдеб
келгандир. Бу Ҳижоз, яъни Маккаи мукаррама, Мадинаи
мунаввара ва унинг атрофидаги аҳолининг луғатидир..
Бу бобни  ملتويсига мисол:  استَ و َّف-  يَستَ وف-  استي َفاءҳар ким
ҳаққини тўла олмоғи.
 استَ و َّف، يَستَ وف، مُستَ وف، مُستَ وّف، َل يَستَ وف،ال يَستَ وف
، استَ وف، ليَستَ وف، ال تَستَ وف،ُمستَ وّف

Бу боб ҳамза, бир ъайн ва вовни зиёдаси ила ҳосил
бўлиб, يَف َعوع ُل اف َعوعَ َلбобидир. Унинг масдари  افعيالَالбўлади.
– Бу боб феъли лозимни муболағаси учун келади.
ات َوجه األَرض ف اْلُملَة
ُ َإذا ظَ َه َر نَب

Агар Ер устида озгина гиёҳ кўринса, ض
ُ  َعдеб
ُ شبَت األَر
айтилади.
ات َوجه األَرض مُبَالَغَة
ُ َإذَا َكثُ َر نَب
Агар ер устини қалин қопласа,
ض
ُ  اع َشو َشبَت األَرдеб айтилади.
Бу бобни  صحيحга мисол: ب
َ  اح َدو َد- ب
ُ  ََي َدود-  احديداباбели
букри бўлмоқ.
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ب
ب ،اح َدو َد َ
بَ ،ل ََي َدودبَُ ،م َدو َدبَُ ،م َدودبََ ،ي َدود ُ
ال ََي َدود ُ
َُم َدو َدب ،ال َحت َدودب ،ليَح َدودب ،اح َدودب،
 отгаاعري َراء  -يَع َروري  -اع َروَرى  га мисол:ناقص Бу бобни
ёлонғоч ҳолатида яъни, тўқим ва эгарсиз бўлган ҳолида
минмоқ.
س َركبَهُ عُريانا اع َرورى َزيد :سار ف األَرض وح َده
رى ال َف َر َ
اع َرو َ
اع َروَرى أَمرا قبيحا :أتاهُ َوَركبَهُ أي ارتَ َكبَ ُه
Ушбу сўзларнинг мажозий маъноси ирода қилинган.
 ялонғоч от.فَ َرس عُ َرى
ال يَع َروريَ ،ل يَع َرورُ ،مع َرورى فيه ،مُع َرورى ،يَع َروري ،اع َرورى

ُمع َرور فيه ،أَعراءُ ،ال تَ ع َرور ،ليَ ع َرور ،اع َرور،

 дан бошқаси келмагандир.ناقص  бирлаصحيح Бу бобда

يَف َع ّو ُل  -اف َع َّو َلБу боб ҳамза ва икки вов зиёдаси ила
 бўлади. Бу боб ҳам феълиافع َّواال бобидир. Унинг масдари
лозимни муболағаси учун келади.
بسرعة ف اْلُملَة
ألنه يقال َجلَ َذ اإلب ُل إذا سار َسي را ُ
يادة ُسرعَة
َويُ ُ
سار َسي را بز َ
قال اجلَ َّوذَ اإلبل إذا َ

 кўпاجل َّواذا ََ -يلَ ّوذُ  -اجلَ َّوذَ  сига мисол:صحيح Бу бобни
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тезлик билан туяни юрмоғи.
َ اجلَ َّوذ،ُ ََيلَ ّوذ، ُُملَ ّوذ، ُُملَ ّوذ فيه، َل ََيلَ ّوذ،ُال ََيلَ ّوذ
، اجلَ ّوذ، ليَجلَ ّوذ، ال ََتلَ ّوذ،ُُملَ َّوذ فيه
Бу бобда келган феъллар ҳаммаси  صحيحбўлиб, доимо
лозим келади.

Рубоъий мужаррад бир хил келиб  فَ علَ َل-  يُ َفعل ُل-  فَ علَلَةва
 َوفعالالвазнларида келади. Бу бобни صحيحга мисол. (دحراجا) َدح َر َجة
 َدح َر َج- ج
ُ  يُ َدحر- тошни юмалатмоқ.
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ج
جَ ،دح َر َ
جَ ،ل يُ َدحرجُ ،م َدح َرجُ ،م َدحرج ،يُ َدحر ُ
ال يُ َدحر ُ
ُم َدح َرج ،ال تُ َدحرج ،ليُ َدحرجَ ،دحرج،
Бу лозим ва мутаъаддий келур.
صر  га мисолمضاعف Бу бобни
صر َ
صرص ُر َ -
صارا  -يُ َ
ص َرة  -صر َ
صر َ
َ
қуш қичқирмоқ.
ص َر
صر َ
صرص ُرَ ،
صرصر ،يُ َ
صرُ ،م َ
صر َ
صرصرُ ،م َ
صرص ُرَ ،ل يُ َ
ال يُ َ
صرصر،
ص رَ ،
صر َ
صرصر ،ليُ َ
صر ،ال تُ َ
صر َ
ُم َ

س ига мисол ،مثال  ваمضاعف Бу бобни
وس َواساَ ،وس َو َسة ،يُ َوسو ُ
س
َ кишини кўнглига ёмон фикр солиш.وس َو َ
س
سَ ،وس َو َ
سَ ،ل يُ َوسوسُ ،م َوس َوسُ ،م َوسوس ،يُ َوسو ُ
ال يُ َوسو ُ
ُم َوس َوس ،ال تُ َوسوس ،ليُ َوسوسَ ،وسوس،
Бу бобни феъли лозимига мисол
َّ
ظهرهُ َوطَأطَأَ َرا َسهُ وتَ َذلَّ َل
َ бошини эгди.دربَ َح ال ُر ُج ُل إذا َح َّىن َ
га мисол:أجوف واوي Бу бобни
ب،
َجوَربَة ،جي َراباَُ ،يَور ُ
ب
киймоқ.
пайпоқجوَر َ
َ
ب
بَ ،جوَر َ
بَ ،ل َُيَوربُُ ،مَوَربُُ ،مَوربَُ ،يَور ُ
ُُمَوَرب ال َُتَوَرب ،ليُ َجوربَ ،جورب ،ال َُيَور ُ
َشيطَنَة  -شيطانا يُ َشيط ُنَ ،شيطَ َن  сига мисол:أجوف ياي Бу бобни
бировга қаршилик қилмоқ ва ёмон иш қилмоқ.
مُشيطَن ،ال تُ َشيطن ،ليُ َشيطنَ ،شيطن ،ال يُ َشيط ُنَ ،ل يُ َشيطنَ ،م َشيطَن ،مُ َشيطن ،يُ َشيط ُنَ ،شيطَ َن

 кулоҳقل َساء ،قَ ل َساة ،يُ َقلسي ،قَ ل َسى га мисол:ناقص Бу бобни
киймоқ.
ُم َقلسى ،ال تُ َقلس ،ليُ َقلس ،قَ لس ،ال يُ َقلسيَ ،ل يُ َقلس ،مُ َقلسىُ ،م َقلس ،يُ َقلسي ،قَ ل َسى
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Бу бобни  لفيفга мисол: ضى
َ ضو
َ - ضوضي
َ ُ ي- ضوضاة
َ )ضاء
َ ( َوضي
овоз қилмоқ.
ضى َزيد
َ ضو
َ Зайд шовқин сурон қилди ёки издиҳомда
уришди.
ضى
َ ضو
َ ،ضوضي
َ ُ ي،ضوض
َ  ُم،ضوضى
َ  ُم،ضوض
َ ُ َل ي،ضوضي
َ ُال ي
،ضوض
َ ،ضوض
َ ُ لي،ضوض
َ ُ ال ت،ضوضى
َ ُم

Рубоий мазид 3 бобдир. Аввалги боб "то"ни зиёдаси
ила бўлади. У  تَ َفعلَ َل، يَتَ َفعلَ ُل، تَ َفعلُالбўлиб келади.
Рубоий мазиднинг ҳамма феъллари лозим келади.
Бу боб فَ علَ َلга мутоваъат қилмоқ учун келади. ت
ُ َدح َرج

ج
َ  اْلَ َج َر فَ تَ َدح َرтошни юмалатгандим, бас у юмалади.
Бу бобнинг  صحيحсига мисол:  تَ َدح َر َج- ج
ُ  يَتَ َدح َر- تَ َدح ُرجا
юмаламоқ.
 تَ َدح َر َج،ج
ُ  يَتَ َدح َر، مُتَ َدحرج، مُتَ َدح َرج، َل يَتَ َدح َرج،ج
ُ ال يَتَ َدح َر
، تَ َدح َرج، ليَتَ َدح َرج، ال تَ تَ َدح َرج،ُمتَ َدح َرج
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ص ُل -
صل َ
صال  -يَتَ َ
تَصل ُ

 сига мисол:مضاعف Бу бобни
ص َل
صل َ
темирнинг овоз чиқармоғи.تَ َ

ص َل،
صل َ
ص ُل ،تَ َ
صل َ
صلصل ،يَ َت َ
صل فيهُ ،متَ َ
صل َ
صلُ ،متَ َ
صل َ
صلَ ،ل يَتَ َ
ال يَتَ َ
صل ُ

صل ،
صل َ
صل ،تَ َ
صل َ
صل ،ليََت َ
صل َ
صل فيه ،ال تَ تَ َ
صل َ
ُمتَ َ
ص َل اْلدي ُد إذا صات
صل َ
يقال :تَ َ

 хилофتَ َشيطُنا ،يَتَ َشيطَ ُن ،تَ َشيطَ َن  га мисол:أجوف ياي Бу бобнинг
қилмоқ ва ақлга тескари иш юритмоқ.
ال يَتَ َشيطَ ُنَ ،ل يَتَ َشيطَنُ ،متَ َشيطَن فيهُ ،متَ َشيطن ،يَتَ َشيطَ ُن ،تَ َشيطَ َن
ُمتَ َشيطَن فيه ،ال تَ تَ َشيطَن ،لَيتَ َشيطَن ،تَ َشيطَن،
 кулоҳ киймоқ.تَ َقلسيا  -يَتَ َقل َسى  -تَ َقل َسى  га мисол:ناقص Бу бобнинг
سُ ،متَ َقلسىُ ،متَ َقلس ،يَتَ َقل َسى ،تَ َقل َسى
ال يَتَ َقل َسىَ ،ل يَتَ َقل َ
س،
س ،تَ َقل َ
س ،ليَتَ َقل َ
مُتَ َقلسى ،ال تَ تَ َقل َ

افعنالَال  -يَف َعنل ُل  -اف َعن لَ َل Бу боб ҳамза ва нун зиёдаси билан
 нинг мутоваъати учун келади.فَ علَ َل бўлиб келади. Бу боб
ت اإلب َل فاح َرْنَ َمت
َ туяларни йиғган эдим, бас у йиғилди.حر ََج ُ
ابرن َشاقا  -يَب َرنش ُق  -اب َرن َش َق  га мисол:صحيح Бу бобнинг
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гулламоқ.
 дарахт гуллади.اب َرن َش َق ال َش َج ُر
ال يَب َرنش ُقَ ،ل يَب َرنشقُ ،مب َرن َشقُ ،مب َرنشق ،يَب َرنش ُق ،اب َرن َش َق
ُمب َرن َشق ،ال تَ ب َرنشق ،ليَب َرنشق ،اب َرنشق،
ود َخ َل ظَه ُرهُ ف اْلملة،
س َّ
صد ُرُه َ
الر ُج ُل إذا َخ َر َج َ
َوبنَائُ ُه ل ُمبالَغَة الالَّزم ألَنَّهُ يقال :قَع َ
صد ُرهُ ودخل ظَه ُرهُ ُمبالَغَة.
س َّ
الر ُج ُل إذَا َخ َر َج َ
ويقال :اق َعن َس َ

افعلالَال Бу боб ҳамза ва бир ломни зиёда қилиш билан: -

 бўлиб келади.يَف َعل ُّل  -اف َعلَ َّل
اقشع َرارا  -يَق َشع ُّر  -اق َش َع َّر  сига мисол:صحيح Бу бобни
қўрқувда туклари тик бўлмоқ.
اق َشعَ َّر جل ُدهُ ارتَع َد َوتَ غَيَّ َر لَونُهُ .اق َشعَّ َّر َّ
ب من فَ َزع أو بَرد.
الشع ُر قام َوان تَ َ
صَ
ش َع َّر
ش َعر فيهُ ،مق َشعر ،يَق َشع ُّر ،اق َ
شع َّرُ ،مق َ
ال يَق َشع ُّرَ ،ل يَق َ
شع َّر ،اق َشع َّر،
مق َش َع ُّر فيه ،ال تَ ق َشع َّر ،ليَ ق َ
Бу жойгача зикр қилинган феълларнинг барчаси
йигирма икки бобдир. Ҳаммаси аслий боблардир.
الر ُجل إذا ان تَ َش َر جلده ف
َوبناءُ هذا الباب أيضا ل ُمبالَغَة الالَّزم ألنه يقال :قَش َع َر جل ُد َّ
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. اق َش َع َّر جلد الرجل إذا انتشر شعر جلده مبالغة: ويقال،اْلُملَة
МУЛҲАҚОТ – ҒАЙРИ АСЛИЙ
Рубоий мужаррад ила рубоий мазиднинг бобларига
мулҳақ бўлганларининг ҳаммаси ўн уч бобдир. Шулардан
ج
َ  َدح َرга мулҳақ бўлганлари эса олти бобдир.
Биринчиси  فَ علَ َلбоби бўлиб:  ََشلَ َلкаби.
Мисол: َ أَس َرع:ُالر ُجل
َّ  ََشلَ َل.

Иккинчиси  فَ و َع َلбоби бўлиб:  َحوقَ َلкаби.
Мисол: صار ُمسنَّا
َ ُضع
َ  َحوقَ َل ال َشي ُح َمشى فَأَعيا َو.
َ ف َو
Учинчиси  فَ ي عَ َلбоби бўлиб  بَيطََرкаби.
Мисол:  عاْلها:َبَيطََر ال ّدابَة.

Тўртинчиси  فَ ع َو َلбоби бўлиб  َجه َوَرкаби.

Мисол: ى
َّ  أي َرفَ َع:َجه َوَر ال َّر ُج ُل
ُّ ت بال َقول فَ ُه َو َجه َور
َ الصو
Бешинчиси  فَ عنَ َلбоби бўлиб س
َ َ قَ لنкаби.

Мисол: قام َكال ُمتَ َدلّل
َّ س
َ  أي َو:الر ُج ُل
َ ض َع يَ َديه ف صدره َو
َ َقَ لن
Нозлагувчи
ُوستَ َره
َ الشئ غَطّاه
َ س
ُ َس غَي َرهُ ألَبَ َسهُ ال َقل
َ َنس َوة قَ لن
َ َقَ لن
Олтинчиси  فَ علَىбобидир  قَ ل َسىкаби.

َس َوة
ُ  ألبَ َسهُ ال َقلَن:ُقَ لساه
 تَ َدح َر َجга мулҳақ бўлганлари 5 бобдир.
Аввалгиси  تَ َفعلَ َلбобидир.

ب
َ َس اْللب
َ َ ََتَلَبкаби اب
َ َ ََتَلبкенг кўйлак кийди.
َ  لَب:ب
Иккинчиси  تَ َفو َع َلбобидир ب
َ  ََتَوَرкаби.
ب
َ س اْلَوَر
َ ََتَوَر
َ  لَب:ب

الرجل
ُ  اْلَوишга киядиган енгил этик, теридан
ّ اس
ُ َرب لب
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тикилган оёқ кийими. Ҳозирги калта юпқа маҳси теридан.
Учинчиси  تَ َفي َع َلбобидир  تَ َشيطَ َنкаби.

تَ َشيطَ َن: ҳалок бўлди. فَ َع َل فع َل الشيطان
Тўртинчиси  تَ َفع َو َلбобидир.  تَ َره َر َك ف َمشيهкаби. تَبَخَت َر
гердайди.
Бешинчиси  تََف َع َلбобидир.  تََس َك َنкаби.
َّ  تََس َك َنўзини мискинларга ўхшатди. Мискин бўлди.
ُالر ُجل
اب َرن َش َقга мулҳақ бўлган феъллар икки бобдир.
Аввалгиси  اف َعن لَ َلбобидир. س
َ  اف َعن َسкаби.

َّ س
ُالر ُجل
َ  اف َعن َسкўкраги олдинга чиқди.
Иккинчиси  اف َعن لَىбобидир  اسلَن َقىкаби.
الر ُج ُل
َّ  اسلَن َقىчалқанчасига ётди.

ХОТИМА
"Фо", "ъайн" ва "лом"нинг биттасини баробарида
ҳамза бўлса مه ُموز,
َ яъни ҳамзали калима дейилади.
Маҳмуз уч қисмдир.
Калиманинг "фо"си баробарида ҳамза бўлса, номи
маҳмузул "фо" бўлади.  أَخ َذолди каби.
Ъайнни баробарида ҳамза бўлса, маҳмузул ъайн
бўлади.  َسأ ََلсўради каби.
Ломнинг баробарида ҳамза бўлса, маҳмузул лом
бўлади. َ قَ َرأўқиди каби.
Маҳмузул "фо" беш бобда келади.
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Боблар
ُ يَفعل،فَ َع َل

Мисол
ب
ُ  يَأد،ب
َ أ ََد

Масдар
أَدبا

Маънолар
зиёфатга чақирмоқ

ُ يَفعُل،فَ َع َل
ُ يَف َعل،فَ َع َل

 يَأ ُخ ُذ،أَ َخ َذ
ب
ُ  يَأ َه،ب
َ أ ََه

أَخذا

Олмоқ

أُهبَة

тайёргарлик кўрмоқ

 يَفعَ َل،فَع َل

ج
ُ  يَأ َر،أَر َج

أ ََرجا

ُ يَفعُل،فَ عُ َل

 يَأ ُس ُل،َس َل
ُأ

أسالَة
َ

ҳиди чиқмоқ ب
ُ اَر َج الطّي
хушбўй нарсани ҳиди
чиқди.
юмшоқ ва узун бўлмоқ

Маҳмузул айн уч бобда келади.
Боблар
ُ يَف َعل،فَ َع َل
ُ يَفعَل،فَع َل

Мисол
 يَرى،َرأى

س
ُ َ يَيئ،س
َ يَئ

Масдар
ُرؤيَة

ُ يَفعُل،فَ عُ َل

 يَل ُؤ ُم،ل َُؤَم

 َمأل ََمة،لُؤما

يَأسا

Маънолар
кўрмоқ
умидини узмоқ
бад асл ва нокас
бўлмоқ

Маҳмузул лом тўрт бобда келади
Боблар
ُ يَف َعل،فَ َع َل
ُ يَفعَل،فَع َل
ُ يَفعل،فَع َل

Мисол

Масдар

ُ يَسبَأ،ََسبَأ

َسبأ وسباء

،ئ
َ صد
َ
ئ
ُ يَص َد

ُ يَهنأ،َهن َئ

Маънолар
الر ُج َل أى َجل َد ُه
َّ َ َسبَأтерисини шилди, َو َسبَأَ اْلل َد
ва куйдирди терини

ص َدأ
َ

Занглаш

وهنائَة
َ َهنَأ

َّ  ساعَ ول:َهنئ الطعام لألكل
َُد لَه
ёқимлик бўлди ва
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ُ يَفعُل،فَ عُ َل

 ََي ُرُؤ،َج ُرَؤ

اءة و ُجرَءة
َ َج َر

ҳазм бўлди.
баҳодирлик қилмоқ,
шижоат ва иқдом

ЭНГ КЕРАКЛИ ҚОИДАЛАР БАЁНИ
Қоида: Ҳамза сокин бўлиб, олдиндаги ҳарф
мутаҳаррик бўлса, ҳамзани шу ҳаракатнинг жинсига қалб
қилинади. اس
ُ  ر، لُو ُم، بي ُرкаби. Аслида س
ُ  َرأ، لُؤم، بئرэди. اَيان اُوم َن اَ َم َن
каби аслида  ائمان اُؤم َن اَء َم َنэди.
Қоида: Ҳамза ҳаракатли бўлиб, олдиндаги ҳарф ҳам
ҳаракатли бўлса, ҳамза ўз ҳолида туради.
 َسأ ََل-  ل َُؤَم- ف
َ  َرُؤ-  ُمستَ هزُؤو َن-  ُسئ َل-  ُسئ َم- ني
َ  ُمستَ هزئкаби.
Қоида: Ҳамза ҳаракатли бўлиб, олдиндаги ҳарф
сокинли бўлса, ҳамзани ҳаракати олинади. Икки сокин
жамъ бўлгани учун ҳамза ҳазф қилинади. Ҳамзадан
олинган ҳаракатни ҳамзадан олдиндаги ҳарфга берилади.
 يَ َرى، َم َسلَة، َملَكаслида ي
ُ َ يَرأ، َمسئلَة، َملئَكэди.

 يَ َرىаслида أى
ُ  يَرбўлиб,  يҳаракатли олди фатҳали يни
алифга қалб қилдик  يَرأىбўлди. Ҳамза ҳаракатли олди сокин
ҳамзанинг ҳаракатини қўлга олдик. Икки сокин жам бўлди.
Ҳамзани ҳазф қилдик. Ҳамзадан олинган ҳаракатни "ро"га
бердик,  يَ َرىбўлди.
Сарфи:
 يَ َرى، يَ َريان، يَ َرو َن، تَ َرى، تَ َريَان، يَ َري َن، تَ َرى، تَ َريَان، تَ َرو َن، تَ َري َن، تَ َريان، تَ َري َن، أَ َرى،نَ َرى
 يَ َرىнинг мозийси  َرأَىкелади. Аслида َى
َ  َرأэълоли ва
сарфи  َرَمىкаби.  يَرى-  َرأىдан амри ҳозир ()ر
َ келади.
Сарфи:  َر، َريَا، َروا، َري، َريَا، َري َنбўлди.
Толиби
илмларга
фойдали
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имтиҳонларни ҳозиргина бошлаймиз. Гарчи кўпроғи
юқорида баён қилинган бўлса ҳам, зеро қоида деган доим
кўнгилда бўлиши керак.
Зеро, демишлар: طور
ُّ  اَلعل ُم فдилингда доимо
ُّ الص ُدور ال ف
ُ الس
нақд бўлмаган илмни илм дема.
ИМТИҲОНЛАР
Савол: Феълларни қайси бобда келиши самоъийми
ёки қиёсми?
Жавоб: Феълларнинг қайси бобда келиши
самоъийдир. Масалан, бир феълни Қуръони каримдан ё
ҳадиси шарифларда ё ўзга мўътабар китоблардан биз
эшитмаган бўлсак, бир киши биздан қандай, қайси бобдан
келганлигини, яъни бу феъл сулосий мужарраднинг қайси
бобидан, деб сўраса жавобимиз шуки, мўътабар луғат
китобларини қараймиз. Агар луғат китоби қайси бобдан
деб кўрсатса, ўша бобдан деб жавоб айтамиз. Фақат баъзи
феъллар борки, халқум ҳарфи ъайнни ёки ломни
баробарида келган бўлса, кўпинча музореъси ُ يَف َعلбўлиб,
ъайни фатҳа билан келади.
Масалан: ب
ُ  يَس َح-  يَن َس ُحкаби.
Судради:  َج َّرهُ على َوجه األَرض:َس َحبَهُ َسحبا
Тупроқни сочди:  أذراه: اب نَسحا
َ نَ َس َح التُّ َر
Савол:
Сулосий
мужарраднинг
масдарлари
самоъийми ёки қиёсийми?
Жавоб: Сулосий мужарраднинг масдарлари самоъий,
яъни араблардан эшитишга боғлиқдир. Ўзимиз қиёс қила
олмаймиз. Масалан, бир киши сўраса,  َخ َر َج- ج
ُ  َي ُرнинг
масдари қандай келади, деб сўраса:  ُخ ُروجاкелади деб жавоб
берамиз. Зеро, Қуръони каримда ва ўзга мўътабар
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китобларда шу вазнда эшитганмиз. Агар феъл  فَعَ َلвазнида
бўлса, унинг музореъси ُ يَفعُلвазнида масдари  فُعُوالвазнида
келади деб айта олмаймиз. Шунга ўхшаш эркаклар ва
аёлларнинг исмлари ва шаҳарларининг номлари ва ҳайвон
исмлари ва баъзи бошқа нарсаларнинг номлари
самоъийдир. Масалан, бир киши бу шаҳарнинг номини
нимага Тошкент қўйишган, Ёркент деб қўйишса
бўлмасмиди, деб айта олмайди.
Савол: Муқаррар қоида борки,  وва  يбир калимада
жамъ бўлса, аввалгиси сокин бўлса,  وни  يга қалб

қиладилар ва  يни يга идғом қиладилар.  ُسوي َرва سوي َر
ُ ُ تга
ўхшашларда нима учун қалб ва идғом қилиб  ُس ََّيва َي
َّ س
ُ ُت
демадилар?
Жавоб: Қалб ва идғомнинг биринчи шарти шуки, вов
ўзга ҳарфдан бадал бўлмасин. Вов ушбу икки мисолда
ҳамзадан бадалдир. Зеро,  ُسوي َرаслида  ُساي َرэди.
Савол: عزو يَوما
ُ َ يда нима дейсиз? Бунда бадал эмаску?

Жавоб: Идғомнинг иккинчи шарти шу эдики, "вов"
билан "йо" иккаласи бир калимада бўлиши керак.  يَغ ُزو يَوماда
бир калимада эмаслар. Балки  وҳарфи  يَغزوкалимасидадир ва
 يҳарфи  يَوماкалимасидадир.

Савол:  أَي َو ُمга ўхшашларда нима дейсиз? Ахир у ҳам
бир калимада  وва  يкелганку?
أَف َع ُل
сийғасида бўлмаслиги керак. Аммо бу  أَي َو ُمда  وва  يбўлиб,
ُ أَف َعلсийғасидадир.
Жавоб:

Идғомнинг

учинчи

шарти

шуки,

Савол: ُ َحي َوةбир кишининг номидир. Бунда  وбилан ي
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жамъ бўлибдику? Бу ُ أفَ علвазнида эмаску?

Жавоб: Идғомнинг тўртинчи шарти шу эдики, алам

(атоқли) от бўлмаслиги керак эди. ُ َحي َوةалам исмдир.

Савол:  دي َوانга ўхшашларда нима дейсиз, у алам
эмаску?
Жавоб: Идғомнинг бешинчи шарти шу эдики,
аввалгиси  يбўлса ўзга бирор ҳарфдан бадал бўлмаслиги
керак эди. Бу ерда бадалдир. Зеро, асли  دوَوا ُنэкан. Моқабли
мақсур бўлган  وни  يга қалб қилган экан.

Савол:  أُ َسي َو ُدва  ُج َدي َو ُلга нима дейсиз. Ундаги  يўзга
ҳарфдан бадал эмас-ку?
Жавоб: Идғомни олтинчи шарти шу эдики, تَصغَي
сийғаси бўлмаслиги керак эди, бу икки сийға تصغَي
сийғасидир.
Савол: ى
َ  َرَوда  يмутаҳаррик моқабли мафтуҳ алифга
қалб қилинди. Нима учун  وмутаҳаррик моқабли мафтуҳни
алифга қалб қилинмади.
Жавоб: Агар  وни алифга қалб қилинса, бир калимада

 اجتماع اعاللَنيлозим келади. Бу жоиз эмас. Ҳамда калимани
шаклини кўп ўзгартириш лозим бўлади. Бу ҳам дуруст
эмас.
Савол:  اجتماع اعاللَنيбир калимада жоиз эмас дедингиз.
 اتَّ َقى-  يَتَّقيга нима дейсиз, ахир бир калимада اجتماع اعاللني
бўлганку?!
Жавоб:  اجتماع اعاللنيбир калимада ъайн билан ломнинг
баробарида бўлса жоиз эмас.  اتَّ َقىда  فбилан ломнинг
баробаридадир.
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Савол:  يَ َرىга нима дейсиз?  اجتماع اعاللنيайн билан
ломнинг ба-робарида бўлганку?
Жавоб:  يرىда таҳфифи калима бордир. Ҳамзани ҳазф
қилиш сабаби билан бу калимани кўп ишлатиш учун бу
таҳфифи калима ҳамзани ҳазф қилиш сабаби билан эълол
ўрнидадир. Ъайни эълол эмасдир. Шунинг учун бу
калимада  اجتماع اعاللنيйўқдир. Зеро, эълолнинг таърифи عالل
ُ اال
تَ غيَي اْلَرف ب َقلب أَو تَسكني أَو َحذفдир. Бу калимада тағйири ҳамза
йўқдир.
Уни қалб қилиш билан моқаблидаги ҳарфни
ҳаракатига қараб ҳаракати моқабли фатҳа бўлса, ҳарфи
мадга қалб қилар эдик.  راسга ўхшаш замма бўлса,  وга қалб
қилар эдик.  لُومкаби касра бўлса,  يга қалб қилар эдик,
худди  بَيкаби.

Савол:  َرَوىда ломни эълол қилдингиз. Нима учун
ъайнни эълол қилмадингиз?
Жавоб: Калиманинг охири ўртасидан кўра
ўзгартирмоққа лойиқроқдир.
Ҳамда  اجتماع اعاللنيбир калимада лозим келади. Бу
дуруст эмасдир.
МОҚАБЛИ МАФТУҲ БЎЛГАН  وВА  يГА
ТЕГИШЛИ ҚОИДАЛАР
Савол: Сиз айтингизки, моқабли мафтуҳ бўлган  وва
يни алифга қалб қиламиз.  أَيَنتَص ُرва ( ال َت َش ُو َّنжам музаккар  نи
таъкиди сақила билан) ва ني
َّ ( ال َت َشмухотабаи муаннас  نи
таъкиди сақила билан) ушбуларга нима дейсизки,  وва  يни
алифга қалб қилмаганку?
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Жавоб:  وва يнинг алифга қалб қилмоқни биринчи
шарти шуки,  وва  يнинг ҳаракати орази, яъни кейин пайдо
бўлган бўлмасин. Ушбу уч мисолда  وва  يнинг ҳаракати
оразидир.
 أَيَنتَص ُرда  يҳарфи музораъатлардан бўлиб, ҳарфи
зоидлардан ҳамдир. Ҳарфи зоидни ҳаракати оразий бўлиб
аслий эмасдир.
Савол:  َج َوالنва  َحيَوانва  َد َوَرانларга нима дейсиз?  وва ي
ни ҳаракати оразий эмас-ку! Қалбнинг иккинчи шарти
шуки, калима изтиробга далолат қилувчи бўлмасин. Бу уч
калима маъно юзасидан изтиробга далолат қилувчидир,
лафз маънога мувофиқ бўлсин деб уни қалб қилинмади.
Зеро, қалбда сукун бор бўлиб, ҳаракат йўқдир. Агар  وни
алифга қалб қилсак, ҳаракат кетиб сукун ҳосил бўлади.
Зеро, алиф доимо сокиндир.
 َم َوتَانни  َحيَ َوانга ҳамл қилибдилар. Бунда нақизни ўз
нақизига ҳамл қилишлик юзасидан шундай қилишган.
Савол:  َعوَرга нима дейсизки, буни изтиробга
далолати йўқ-ку?
Жавоб: Қалбни учинчи шарти шуки,  وни олдидаги
ҳарфни фатҳаси сокин ҳукмида бўлмаслиги керак эди. َعوَر
да  وнинг моқаблидага фатҳа сокин ҳукмидадир. Зеро,

аслида бу  اع َوَّرэкан. الر ُج ُل
َّ  َعورбир кўзли бўлди. Бир кўзини
нури кетди.
قال َعوَرت َعي نُهُ وإَّنا صحت الو ُاو فيها لصحتها ف اصلها وهو اع َوَّرت لسكون ما
ُ ُي
َّ ف َوالتَّشدي ُد فَ بَ َقى َعوَر و يَ ُد ُّل على أ
َخ َواته َعلى
ُ َّوائ ُد األَل
َ ك أَصلُهُ َُم ُئ أ
َ َن ذَل
َقبلها ُث ُحذفَت الز
.واَح ََّر ََي َم ُّر وإَّنا صحت العني ف َعوَر ألنه ف معىن ما ال يُ َّد من صحته
َ ،هذا اس َو َّد يَس َو ُّد
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Савол:  اجتَ َوَرва  اعتَ َوَرга нима дейсизки,  وнинг
моқаблидаги фатҳа сокин ҳукмида эмаску?
 جاور بعضهم بعضا:القوم
ُ  – اجتَ َوَر َوََت َاوَرқўшничилик қилиш.

 تَعاطَوها َوتَ َد َاو ُلوها:َيَة بَي نَ ُهم
َ َ اعتَ َوَر َوتдошқозонни
َ عاوَر ال َقو ُم القد َر ال َكب
керак бўлганда навбатма-навбат ишлатдилар.
Жавоб: Қалбнинг тўртинчи шарти шуки, эълол
қилмаслик аслга далолат қилмоқлик томонидан бўлмасин.
Бу икки мисолда эълолни тарк қилмоқ аслга далолат
қилмоқ томонидандир. Зеро, бу икки сийға  ََت َاوَرва عاوَر
َ َت
маъносида экан. Бириси ўзгаси ўрнида ишлатилади.
 اعتَ َوَر ال َقو ُم تَ َع َاو ُرواкаби  اجتواء-  ََت َاو ُرواкаби. Бундай бўлишига
сабаб, муфоъала ва тафоъул боби икки томондан феълни
содир бўлмоқликда аслдир. Бас, эълолни ман қилувчи бу
икки мисолда аслга далолат қилмоқликдир.
Сўнг  اجتَ َوَر-  ََت َاوَرмаъносида ва  تعاور اعتَ َوَرмаъносида
бўлгани учун шундай келган. Бу иккови, яъни  ََت َاوَرва عاوَر
َ َت
фаръдир. Бу иккаласини аслидирлар.
يرج على األصل لسكون
َّ ص َّحت الو ُاو ف اجتَ َو ُروا ألنه ف معىن ما ال بد له من أن
َ َوإَّنا

 ََت َاوَر. وقد جاء اجتاروا معال.ما قبلها وهو َتاوروا فبىن عليه ولو ل يكن معنامها واحدا ال عتلت
.ال َقو ُم َواجتَ َو ُروا مبعىن واحد
Савол:  َدعَواва  َرَمياга нима дейсизки,  وва  يмутаҳаррик
моқобли мафтуҳни алифга қалб қилинмаганку?
Жавоб: Қалбнинг бешинчи шарти шуки, қалбдан
сўнг иштибоҳ бўлмаслиги керак. Бу икки мисолда агар
қалб қилсак,  َدعَااва  َرمااбўлиб ижтимои сокинайн ҳосил
бўлади. Икки алиф орасида бир алифни ҳазф қилсак,  َدعاва
 َرَمىбўлиб, иштибоҳ бўлади. Тасния муфрадга эълолни манъ
қилувчи илтибосдир.
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Савол: ى
َ  َرو-  يَروي-  َريًّاга нима дейсизки, иштибоҳ
бўлмас-ку?
Жавоб: Қалбнинг олтинчи шарти шуки, эълолдан
кейин лозим келмаслиги керак, музореъдаги ҳарфи
иллатни замма бўлиши. Сабабким, агар мозийда эълол
қилиб,  وни алифга қалб қилиб اى
َ  َرдесак, музореъда ҳам
эълол қилиш лозим келади. Зеро, мозий аслдир. Музореъ
унинг фаръидир. Фаръ деган ўз аслига тобеъ бўлиш керак.
Музореънинг эълоли шу йўл билан бўладики,  يَرَوىҳукман
ва тақдиран моқабли мафтуҳ бўлган вовни алифга қалб
қилсак, اى
ُ  يَ َرбўлиб, замма "йо"нинг устига келиб қолади.
Ваҳоланки, замма  يга оғирдир. Бас, шундан маълум
бўлдики, мозийда эълолни ман қилувчи музореъдаги
ҳарфи иллатни устига заммани келиб қолишидир.
Савол: ى
َ  قَوда вов мутаҳаррик моқабли мафтуҳдир.
Нимага алифга қалб қилмадингиз?
Жавоб: ى
َ  قَوда  وни алифга қалб қилсак, ижтимоъи
эълолайн лозим келади. Ъайн ва лом баробарида бу дуруст
эмас. Сабабки, ижтимои эълолайни мутаволяйн мужиби
зиёдати зуф ва нуқсондир. Зе-ро, ى
َ  قَوаслида  قَوَوэди.  وҳарфи
 لбаробарида воқеъ бўлди. Касрадан кейин  وни  يга қалб
қилдик ى
َ  قَوбўлди.

Савол: س
َ  َهوга нима дейсизки, вов мутаҳаррик
моқабли мафтуҳ алифга қалб қилмабдилар-ку?
Жавоб: Қалбнинг саккизинчи шарти шуки, қалб
қилинадиган калима ўзга калиманинг фаръи бўлмаслиги
керак. Агар бунда эълол қилсак, ижтимоъи эълолайн ўзга
калимада лозим келади. Шундайким  َهو َىайнни касраси
билан айни фатҳали  َهوىнинг фаридир. Сабабки, мафтуҳул
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ъайн боби аслдир. Ва ҳаракатлар ичида фатҳа енгилроқ
бўлгани ҳамда касрати истеъмол учун бўлгач, максурул
ъайнда асл билан фаръ бир равишда бўлиши учун эълол
қилмадик.
Савол:  َك َرَوانва  قَ َوائمга нима дейсизки, моқабли мафтуҳ
бўлган вовни алифга қалб қилмабдиларку! Шунга ўхшаш
 تَسيارюрмоқ ва  ُمياطигна каби сўзлар ҳам моқабли ҳукман ва
тақдиран мафтуҳ бўлган  يни алифга қалб қилмабдиларку?
Жавоб: Қалбнинг тўққизинчи шарти шуки,  وва  يдан
кейин келган сокин аслий бўлмасин. Ўтган бу икки
мисолда  وва  يдан кейин келган сокин аслийдир. Алиф
доимо сокин ҳисобланади.
Савол:  تَ َو َّس َعва  تَ يَ َّس َرга нима дейсизки,  وбилан  يни
алифга қалб қилмабдилар-ку?
Жавоб: Қалбнинг ўнинчи шарти шуки,  وбилан ي
ҳарфлари  فбаробарида бўлмаслиги керак. Агар  وва  يни ا

га қалб қилсак,  فнинг сокин бўлиши лозим келади.
Шунинг учун бу икки сийғани қалб қилмоқни кариҳ
кўрганлар. Ёки бўлмаса,  وбилан  يни қалб қилмаслик шу
сабабданки, бу икковида моқаблидаги фатҳани эътибор
қилмадилар. Ҳарфи зоидни устига келиб қолгани учун ت
ҳарфи зоид жумласидадир.  َسأَلتُمونيهاҳарфларидан бўлгани
учун шундай бўлган.
Савол: ي
َ  َحда ижтимоъи мутажонисайн бўлибди.
Нима учун идғом қилмадингиз?
Жавоб: Агар идғом қилсак, ижтимои эълолайн лозим
келади. Зеро, ي
َ  َحаслида  َحي َوэди.  وкалиманинг ломи
баробарида касрадан кейин воқеъ бўлди. Шунинг учун  وни
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 يга қалб қилдик ي
َ  َحбўлди.

Савол:  فُ َّر َزيدдейилса, дурустми ёки йўқми?

Жавоб:  فُ َّر َزيدдемак, дуруст эмас. Зеро,  فُ َّرфеъли
лозимни мажҳулидир. Феъли лозимни якка ўзини мажҳул
қилиб ишлатиб бўлмайди. Фақат ҳарфи жар билан қўшиб
 فُ َّر ب َزيدдеб ишлатса бўлади. Маъноси: Зайдни балога
гирифтор бўлишидан қочирилди. Яъни, феъли лозимни
мажҳулига ҳарфи жар келтириб,  فُ َّر ب َزيدдеб ишлатса бўлади.
Зеро, ҳар қачон феъл мажҳул бўлса, ўз мафъулига муснад
бўлади. Мафъули унга муснадун илайҳи бўлади. Ўз
мафуълига муснад бўлган феъл мутаъаддий феъл бўлиши
керак. Феъли лозимнинг мажҳулини  بбилан мутаъаддий
қилиб кейин мафъулига иснод берилади. Шунинг учун
маъно берганда, феъли мутаъаддийнинг мажҳулини
маъноси берилади. فُ َّر ب َزيد: Зайдни балога тушишидан
қочирилди.
ТАТИММАҲ
Кўпроқ мазид феълларнинг сийғалари самоъий, яъни
эшитмоққа боғлиқдир. Уларга ўзга феълни қиёс қилиб
бўлмайди. Ҳар бир мужаррад феълнинг мазийди бўлиши
лозим эмас. Ва яна бир феъли мужаррадки, баъзи
мазидларда келган бўлса, ўзга мазидларда ҳам келган
бўлиши шарт эмас. Бу борада бизнинг ишончимиз ва
таянчимиз мўътабар луғат китобларидир. Мазид
феълларини қайси бобдан келганларини луғат китоблари
баён қилиб беради.
Маъзур тутингларким,
Қаламим учи синган эди,
Хотирим қаламдан кўра паришонроқ эди.
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Бу камтар қанчалик ҳаракатлар қилди,
Ва лекин қаламидан яхши нақш чиқмади.
Мусанниф гуноҳкор бандалардан бўлгани учун ўқиб
фойда олган чин дўстлардан дуои хайр умид қилади.
Ушбу китоб 2000 йил, 9-ноябрь пайшанба куни, эрталаб
соат 8:00да ниҳоясига етди.
َتَّ باْلََي
Навоий ҳазратлари:
Мақсадга етиш мушкул, нединким, бор:
От оқсоғу йўл тойғоқ, у манзул узоқ.
Форсий байт:
Илмики ҳақиқат аст, дарисини бу вад:
Дарси набувад ҳар ончи дарсина бувад.
Садҳоно пур азткит судат накунад:
Онбеҳки китобхона дарсина бувад.
Кишининг кўнглида ёд бўлган илмни
Ҳақиқий илм деса арзийди,
Кўнгилдаги илмни иккинчи ўқишга ҳожат тушмайди.
Юз уйда тўла китобинг бўлса, фойда бермас
Яхшиси шулким, китобхона кўнгилда бўлса арзийди.
Ҳакими Фирдавсий:
Бузурги саросар багуфтор нест
Ки сад гуфта чу ним кирдор нест
Маъно шарифи:
Улуғлик ва ҳурмат эларо
Ёлғиз сўз билан бўлмас.
Сўзни бировга таъсири
Учун аввал амал керакдир.
Зеро, юз айтилган сўз ярим амални ўрнини қопламас.
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Сўзлагувчи киши ўзини сўзига аввал амал қилиб, сўнгра
сўзлаши керак. Йўқса, сўзи бир қулоғидан кириб,
ўзгасидан чиқиб кетаверади.
الوَّرا ُق َرَحَهُ للاُ تَعال:
قال َُم ُمود َ

اَل َمرءُ بَع َد ال َموت أَح ُدوثَة
ثارهُ
يَفن َوتَ بقى منه آ ُ

حال امرئ
فَأَح َسن اْلاالت ُ

بارهُ
يب بَع َد ال َموت أخ ُ
تَط ُ
اهيم ال ُموصل ُّي:
وقال إسحا ُق بن إبر َ
ال
ب األَمو ُ
يَبقى الثناء َوتَذ َه ُ
جال
َول ُك ّل َدهر َدولَة َور ُ

الرجال َو ُشك َرُهم
ما َ
نال ََمم َد َة ّ

إال اْلواد مباله المفضال

الوةَ قَ وله
ال تَ ر َ
ض من َر ُجل َح َ
ول فعا ُل
ص ّد َق ما يَ ُق ُ
َّ
حَّت يُ َ
فارسي:

بزركى سراسر بكفتارنيست
كه صدكفته جونيم كردا رنيست.

مال بالنّيَّات .من ُحسن
ث .إَّنا األع ُ
داود :يَكفي اإلنسا َن لدينه أَربَ َعةُ أحادي َ
وقال أَبو َ

الل
إسالم ال َمرء تَ رُكهُ ما ال يعنيه .ال يَ ُكو ُن المؤمن ُمؤمنا َح ََّّت يَرضى ألَخيه ما يَرضى لنَ فسه .اْلَ ُ
رام بَّني( .خاتة)
بَّني َواْلَ ُ
الدين َوال ُّدن يَا.
س َن َع َملُهُ .من أ ََدب ّ
َمن َ
ص َد َق قَص ُدهُ َح ُ
يق.
َوباهلل التوف ُ
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