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بسم هللا الرمحن الرحيم
املبادئ
АСОСЛАР
ِظو
.ض َع لِ َم ْع ًن م ْف َرد
ٌ  لَْف:ال َكلِ َمة
Маъноси: Калима муфрад (биргина) маъно учун таъйин
қилинган лафздир.
Шарҳ: Наҳв илми бу уч турли (исм, феъл, ҳарф)
калималарнинг охирини эъроб ва бино жиҳатидан
ҳолатлари ўрганилувчи илмдир. Шунингдек, бу илм орқали
калималарнинг баъзиси ила баъзисининг таркиб топиши
ўрганилади.
Мавзуси: Калима ва калом.
Бу илмни ўрганишдан мақсад араб тилида гапирганда
зеҳнни
лафзий
хатодан
сақлашдир.
Мусанниф
роҳимаҳуллоҳ китобни калима ва каломнинг таърифидан
бошлаган. Лафз бу инсон талаффуз қиладиган нарса бўлиб,
ҳақиқий ва ҳукмий, маъносиз айтилган ва бирор мақсад
кўзланиб айтилган, муфрад ва мураккабга бўлинади. Таъйин
қилиниш (ضع
ْ )و,
َ бу бир нарсани иккинчи нарсага таъйин
қилиш ва у ила буни хослашки, бир нарса ҳақида хабар
берилганда, унга боғлиқ бўлган иккинчи нарсани ҳам
фаҳмлашдир.
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Масалан: “Зайд” сўзи муаййан бир кишига, “қалам” сўзи
ёзув қуролига далолат қилади. Маъно (  ) َم ْع َنсўзи ن
 َم ْع ِ يсўзидан
енгиллатиб олинган бўлиб,
га ўхшаб исми мафъулдир.
الق ْوِل َك َذا
َ ِ“ َع َن بГапи ила "казо"ни назарда тутди” яъни, ирода
қилди, қасд қилди маъносида.
 َم ْع َنбу бирор нарса ила қасд қилинган ва лафз унга
далолат қилган нарсадир.
Муфрад ( ) бу ерда م ْع َنга
васф бўлгани учун
َ
мажрурдир, у лафзнинг бирор жузъи маънонинг бирор
жузъига далолат қилмаслигидир.
Масалан:  فَ َرس, قَلَم, كِتَابсўзларининг бирор жузъи ҳеч
қандай маънога далолат қилмайди.
Калима ( )الكلمةбу муфрад (биргина) маъно учун
ишлатилувчи лафздир. “Маъно учун таъйин қилинган”
деганидан маъносиз айтилган сўзлар калима бўлмаслиги
келиб чиқади.
Масалан  َديْزсўзи калима эмас чунки маъно учун
ишлатилмайди. Бу сўзнинг ҳеч қандай маъноси йўқ.
Муфрад (биргина) сўзидан калима (
) калом () َكالَم
эмаслиги чиқади, чунки калом муфрад бўлмаган маънога
далолат қилади.
Аммо аллома Замахшарий “Муфассал”да айтадилар:
“Калима ишлатилиши ила муфрад маънога далолат
қиладиган биргина лафздир”. У киши ушбу таърифларида
 لَْفظсўзини  لَْفظَةдеб ишлатганлар (биргина), шунинг учун у
кишининг наздларида ِ َعْب ُد للاкалима эмас, аммо мусанниф
наздида  َعْب ُد للاкалимадир, чунки у лафзнинг бир дона
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бўлишини шарт қилмаган, балки маънонинг биргина
(муфрад) бўлишини шарт қилган.
ِ
ف
ٌ اس ٌم َوفِ ْع ٌل َو َح ْر
ْ َوه َي
Маъноси: Ва у (калима) исм, феъл ва ҳарфдир.
 إِ َما أَ ْن تَد َل َعلَى َم ْع ًن ِِف َّنَه ْف ِس َاا أ َْو الَ؟ الثَاِن احلَْرف:ِلََّنَه َاا
Маъноси: Чунки у (калима) ўзидаги маънога далолат
қилади ёки йўқ. Ўзидаги маънога далолат қилмайдигани,
(яъни иккинчи қисмга) ҳарф киради.
Шарҳ:  ِِف نَ ْف ِس َهاдегани калиманинг ичидагидир, яъни
калиманинг ўзи унга бирор бошқа сўз қўшилмаган ҳолда
ҳамда бошқа сўзга ҳожат тушмаган ҳолда ўзи маънога
далолат қилади, чунки у фаҳмланиш жиҳатидан
мустақилдир.  ِِف نَ ْف ِس َهاсўзи م ْع ًنга
َ сифатдир.
ِ :الول
ِ َح ِد الَ ْزِمنَ ِة الثَالَثَِة أ َْو الَ؟ الث
الف ْعل
َ  َو,االسم
ْ :َان
َ  إِ َما أَ ْن يَه ْق ََِت َن بِأ:َوال ََول
Маъноси: Ўзидаги маънога далолат қиладигани ( яъни
юқоридаги аввалги қисмдаги) уч замондан бирига муқтарин
бўлади ёки йўқ. Уч замондан бирига муқтарин
бўлмайдигани (яъни бу ердаги иккинчи қисм) исмдир. Уч
замондан бирига муқтарин бўладигани (яъни бу ердаги
биринчи қисм) феълдир.
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Шарҳ: ( يَ ْق ََِت َنмуқтарин бўлиш) калиманинг ичидаги
ِ
маънодир, َِح ِد األ َْزِمنَ ِة الثَّالَثَة
َ  بأбу мозий (ўтган замон), музореъ
(ҳозирги замон ва келаси замон). Феъл бўлган калима ила
қасд қилинган маъно фаҳмланганида, у ила ушбу уч
замондан бири ҳам унга муқтарин бўлган ҳолда
фаҳмланади.
ِ ك ح ُّد ك ِل و
ِ ِ
احد ِمْنه َاا
َ َ قَ ْد عل َم بِ َذل
َ
Маъноси: Шу билан уларнинг (исм, феъл, ҳарф)нинг
ҳар бири чегараси маълум бўлди.
Шарҳ: Юқоридаги таърифлар ила калиманинг уч
қисмга бўлининши, уларнинг қандай қилиб таниб олиш
билинади.
ِ َ َ ما ت:ال َكالَم
ِ َْي بِاإلسن
ِ ْ َاْس
.اسم َوفِ ْعل
ْ ك إِالَ ِِف
َ ِ َو الَ يَهتَأَتَى َذل,اد
ْ ْي أ َْو
ْ ِ ْ ض َم َن َكل َمتَه
َ
Маъноси: Калом бу икки калимани исноди ила ўз
ичига олган жумладир. Бу нарса фақатгина икки исм ёки
бир исм ва бир феъл билангина ҳосил бўлади.
Шарҳ:  إِ ْسنَادбу икки калиманинг бир – бирига ҳақиқатан
ёки ҳукман нисбат берилиши бўлиб, ўша каломни эшитган
инсон тўлиқ бир маъно тушиниб олиши керак. ُ ال َكالَمбу икки
ёки ундан кўп калималардан ташкил топган, гапириб
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бўлингандан сўнг тўлиқ маъно ифодаловчи жумладир.
Масалан: “ Зайд турувчи”, “Зайд турди”.
ِ َ( ال َكلِمتикки калима) гоҳида бир калима зоҳир, бир
ان
َ
калима мустатир (беркитилган) бўлади.
Масалан меҳмон келса, َّل
َ ْأَن
ْ  تَ َفضдейилади, бу аслида َّل
ْ ت تَ َفض
бўлиб, ت
َ ْ أَنмустатирдир.
Калом камида икки исм ёки бир исм ва бир феъл ила
ҳосил бўлади, улардан бири муснад бошқаси муснадун
илайҳдир.
Масалан: ( َزيْد قَائِمЗайд турувчи) каломида  قَائِمмуснад
(суянтирилган, кесим),  َزيْدмуснадун илайҳдир (унга
суянтирилган, эга).
ِ ََْبث
اال ْس ِم
ИСМ БАҲСИ
ِِ
ِ
.َح ِد الَ ْزِمنَ ِة الثَالَثَِة
َ  َغ ِْْي م ْق ََِتن بِأ, َما َد َل َعلَى َم ْع ًن ِِف َّنَه ْفسه:اال ْسم
Маъноси: Исм бу ўзидаги маънога далолат қилган ва
уч замондан бирортасига муқтарин бўлмаган калимадир.
ِ
Шарҳ: ِف نَ ْف ِس ِهдаги
 هзамири ماга
мурод
َ қайтади, ماдан
َ
калимадир.  َغ ِْيмажрур бўлиб, م ْع َنга
َ сифатдир, яъни ушбу
маъно уч замондан бирортасига муқтарин эмас.
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ِ وِمن َخو
.ضافَة
َ  دخول الالَِم َواجلَُّر َوالتَهْن ِوين َوا ِإل ْسنَاد إِلَْي ِه َوا ِإل:اص ِه
َ ْ َ
Маъноси: Хусусиятларидан: “лом” кириши, жор
бўлиши,
танвин
олиши,
муснадун
илайҳ (унга
суянтирилган, эга) бўлиши, изофа бўлиши.
ِ  خوсўзи اصة
Шарҳ: اص ِه
жамъи бўлиб, бир нарсанинг
َّ خнинг
َ
ََ
хоссаси, яъни хусусияти деганидир. У ўша нарса билан
бошқалардан ажралиб туришига далолат қилади. Бу сўзни
кўплик жамъ сийғасида келтириб, мусанниф раҳимаҳуллоҳ
исмнинг хоссалари кўплигига ишора қилмоқчи ва ( ِم ْنбу
ерда “-дан” қўшимчаси ўрнида келган, кўп нарсалардан
баъзисини ажратиб кўрсатиш учун ишлатилувчи )تَْبعِيض
ҳарфи ила исмнинг баъзи хоссаларинигина зикр
қилаётганини билдирмоқчи.
ول الالِم
ُ  ُد ُخбу таъриф “лом”ининг кириши бўлиб, мусанниф
раҳимаҳуллоҳ бу ерда Сийбавайҳ мазҳабини ихтиёр
қилганига ишора этмоқчи. Сийбавайҳнинг наздида таъриф
адоти бу “лом”нинг ўзи бўлиб, унга васл ҳамзаси сўзни
сукун ила бошлаш мумкин бўлмаганидан киргандир.
Холийл ибн Аҳмад раҳимаҳуллоҳ наздида таъриф адоти, бу
“алиф лом”дир. Мубаррод раҳимаҳуллоҳ наздида таъриф
адоти бу “алиф”дир, унга “лом” истифҳом ҳамзасидан
ажратиш учун қўшилган. Жор аломати жорнинг асари
бўлгани учун фақатгина исмга хосдир, чунки ҳарфи жор
ҳам фақатгина исмга хосдир.  اجلَرбу ерда الالِمга ёки ول
ُ د ُخга
ُ
маътуф. ين
ُ ( التَّ ْن ِوтанвин) беш қисмдир, унинг баёни китобнинг
охирида келади. ِاد إِلَْيه
ُ َ ا ِإل ْسنмуснадун илайҳ (унга суянтирилган,
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эга), у ҳақида хабар берилувчи дегани. ُضافَة
َ  ا ِإلбу тақдирдаги
ҳарфи жор ила изофа бўлишидир.
.َص ِل
َ ِ  الْم َرَكب الَ ِذي ََلْ ي ْشبِ ْه َمْب: فَالْم ْع َرب,ن
ب َوَمْب ِ ي
ْ ن ال
ٌ َوه َو م ْع َر
Маъноси: У (исм) мўъроб ва мабнийдир.
Мўъроб: асл мабнийга ўхшамаган мураккабдир.
Шарҳ: ب
ُ  املَُرَّكбу исм бўлиб, ўзидан бошқа ила таркиб
жиҳатидан таркиб топган ва унинг омили ўзи билан омил
бўлгандир. Шунда, аслида мураккаб бўлмаган баъзи
саноқли исмлар ушбу таърифдан чиқиб қолади.
Масалан:  بَا, تَا, َع ْمرو, َزيْد, بَكْرяна ўзидан бошқа ила таркиб
жиҳатидан таркиб топган аммо унинг омили ўзи билан омил
бўла олмайдиган мураккаб исм ҳам таърифдан чиқиб
қолади. Масалан: غُالَ ُم َزيْدдаги  غُالَ ُمкалимаси каби, буларнинг
ҳаммаси мусанниф раҳимаҳуллоҳ наздида мабнийётлар
жумласидандир. ََلْ يُ ْشبِ ْه
бу муносиб келмайдиган,
ўхшамайдиган деганидир.
َص ِل
َّ ِ مْب:
َّ ِ  َمْبбу бинодаги ( ) аслдир, َص ِل
َّ ِ  َمْبизофаси бу
ْ ن األ
ْ ن األ
َ ن
ерда баён қилиб бериш учун ишлатилган. َص ِل
َّ ِ  َمْبбу мозий
ْ ن األ
феъли, “лом”сиз амр ва ҳарфдир. Мабний ҳақида ўз ўрнида
гапирилади.
ِ َ ِ أَ ْن ََيْتل:حكْمه
ِ ِ
. لَْفظًا أ َْو تَه ْق ِد ًيرا:الع َو ِام ِل
َ
َ ف آخره بِا ْختالَف
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Маъноси: Унинг ҳукми: омиллар турланиши
сабабидан калималарнинг охири турланишидир. Ушбу
турланиш лафзан ёки тақдиран бўлади.
ِ
ِ
Шарҳ:  لَْفظًا أ َْو تَ ْق ِد ًيراсўзи ف
َ  ََيْتَلсўзи ُ آخ ُرهга нисбатан тамйиз
бўлгани учун насб қилинган.
Лафзий ихтилофга мисол: ت بَِزيْد
ُ  َمَرْر,ت َزيْ ًدا
ُ ْ َرأَي, َجاءَ َزيْد.
Тақдирий ихтилофга мисол:
ِ ِ  مرر,جاء هؤالَِء.
ت َه ُؤالَِء
ُ َْ َ ُ َ َ َ
ُ ْ َرأَي,ت ِبَُؤالَء
ِ ف
. لِيَد َل َعلَى الْ َم َع ِان الْم ْعتَ ِوَرةِ َعلَْي ِه,آخره بِ ِه
َ  َما ا ْختَه َل:ا ِإل ْع َراب
Маъноси: Эъроб шундай ҳаракат ёки ҳарфдирки,
мўъроб исм ўз ичига олган маъноларга далолат қилиши
учун мўъроб исмнинг охири ўша эъроб билан ҳар турлик
бўлишидир.
ِ бу мўъробнинг
Шарҳ:  َماбу ҳаракат ёки ҳарфдир, ُآخ ُره
ِ
охири, بِِهдаги  هзамири ماга
امل َع ِان
َ қайтади, ليَ ُد َّلнинг фоили ماдир,
َ
َ
ِ
ِ
бу фоиллик, мафъуллик, изофалик маъноларидир,  امل ْعتَوَرةбу
ُ
исми фоил сийғасида келган исм бўлиб, “қамраб олиш,
эгаллаб олиш” маъноларида ишлатилади,  َعلَْي ِهсўзи َِعلَى امل َع ِان امل ْعتَ ِوَرة
ُ َ
ِ
га мутаъаллиқ. اب
ر
ع
إل
ا
бу
ҳарф
ёки
ҳаракат
бўлиб,
улар
ила
ُ َْ
мўробнинг охири турлича ўзгаради ва мўъроб ўз ичига
олган фоилийят, мафъулийят ва бошқа маънолар эъроб
орқали англанади.
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 َو َج ير,ب
ْ َ َوَّن, َرفْ ٌع:َوأََّنْه َواعه
ٌص
ِ  علَم ال َف:فَال َرفْع
اعلِيَ ِة
َ
 َعلَم الْ َم ْفعولِيَ ِة:َصب
ْ َوالن
ضافَ ِة
َ  َعلَم ا ِإل:َواجلَُّر
Маъноси: Унинг, яъни эъробнинг навълари: рафъ,
насб, жордир.
Рафъ: фоилийят алами.
Насб: мафъулийят алами.
Жор: изофа алами.
Шарҳ: Бу исмлар мўъробнинг исмларидир. Мабний
эъробларининг лақаблари  َوقْف, َك ْسر, فَْتح,ضمي
َ (замма, фатҳа,
касра ва сукун)дир. Бу ҳақда ўз ўрнида сўз юритилади.
Аммо ُ ال َك ْسَرة,ُ الْ َفْت َحة,َُّمة
َ الضлар (“алиф лом” билан келган) мўъроб
ва мабнийда муштаракдир. (Мабний исмни нимага мабний
ِ َّ علَى الض
эканлигини айтаётганда ضم
َ  َم ِبن َعلَىдейилади, َّمة
َ
дейилмайди).
ِ َ ما بِ ِه يهتَه َق َوم الْم ْعن الْم ْقت:الْع ِامل
ِ ضي لِ ِْْل ْعر
اب
َ َ
َ
َ َ
َ
Маъноси: Омил бу эъробни тақозо қилувчи маънони
қувватлантирувчидир.
Шарҳ: Омил бу, лафзий бўлсин ёки маънавий бўлсин,
эъробни тақозо қилувчи фоилийят, мафъулийят ва
изофалардан иборат маъноларни ҳосил қилувчидир.
11
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Масалан  َجاءَ َزيْدжумласидаги اء
َ омил, чунки у сабабли
َ زيْد َجга
زيْدда
َ фоилийят ҳосил бўлмоқда, яна ت َزيْ ًدا
ُ ْ َرأَيжумласида ت
ُ َْرأَي
زيْ ًداга
омил, чунки у сабабли زيْدда
мафъулийят ҳосил
َ
َ
бўлмоқда, яна ت بَِزيْد
ُ  َمَرْرжумласидаги  بҳарфи  َزيْدга омил, чунки
у сабабли زيْدда
َ изофа ҳосил бўлмоқда.
ِ اب
ِ [أََّنْه َواع إِ ْعر
]اال ْس ِم الْمتَ َم ِك ِن
َ
МУТАМАККИН ИСМ ЭЪРОБИНИНГ ТУРЛАРИ
Шарҳ: Исм, мутамаккин ва ғойри мутамаккинга
бўлинади. Мутамаккин исм бу мўъроб исм, ғойри
мутамаккин исм бу мабний исмдир.
Мутамаккин исм эъробининг турлари тўққизтадир:
аввалги учтаси лафзий ҳаракат ила эъробланади, кейинги
учтаси ҳам лафзий ҳарфлар ила эъробланади, охирги учтаси
тақдирий эъроб ила эъробланади.
ِ وال َكسرة, والْ َفْتح ِة َّنَصبا,ض َم ِة رفْهعا
ِ
َ  َواجلَ ْمع الْم َك,ص ِرف
َ سر الْمْن
َ فَالْم ْف َرد الْمْن
َ ْ َ ً ْ َ َ ً َ َ  بال:ص ِرف
.َج ًّرا
Маъноси: Мунсариф муфрад, мунсариф жамъи
мукассар: замма ила рафъ, фатҳа ила насб, касра ила жор
бўлади.
12
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ِ إِعراب م ْفرِد الْمْنص ِر: бу  رجل, زيدкаби мусанно ҳам, жамъ
Шарҳ: ف
َ ُ َ ُ ُ َْ
ُ َ َْ
ҳам, ғойри мунсариф ҳам бўлмаган муфрад исмдир.
ِ إِعراب ََج ِع الْمْنص ِر: бу  طَلَبة, ِرجالкаби бирлик кўринишида
ف
َ ُ ْ ُ َْ
َ
َ
бўлган аслий ҳарфлари иллат ҳарфларидан бўлмаган ва
ғойри мунсариф бўлмаган исмдир. Ушбу икки қисмдаги
эъроб рафъ ҳолатида замма ила, масалан: طَلَبَة/ ; َجاءَِن َزيْدнасб
ҳолатида фатҳа ила, масалан: ًطَلَبَة/ًت ِر َجاال
ُ ْ ; َرأَيжор ҳолатида касра
ила, масалан: طَلَبَة/ت بِ ِر َجال
ُ  َمَرْرбўлади.
ِض َم ِة والْ َكسرة
ِ ََجَْع الْم َؤَّن
ِ ِ َ ث ال
َ ْ َ َ  بال:ساَل
Маъноси: Жамъи муаннаси солим (фақатгина) замма
ва касра ила (эъробланади).
ِ َّإِ ْعراب ََجْ ِع الْمؤن: бу охири  اتбўлиб тугайдиган
ِ الس
Шарҳ: اَل
َّ ث
َُ
ُ َ
исмдир. Бу, рафъ ҳолатида замма ила, масалан: ;جاءَتِْن ُم ْسلِ َمات
َ
насб ва жор ҳолатида касра ила, масалан:
ِ
ت ِِبُ ْسلِ َمات
ُ  َمَرْر,ت ُم ْسل َمات
ُ ْ َرأَيбелгиланади. Бунда насб жорга
тобеъдир.
ِ غَيهر الْمْنص ِر
َ  بِال:ف
ض َم ِة َوالْ َفْت َح ِة
ْ
َ
Маъноси: Ғойри мунсариф (фақатгина) замма ва фатҳа
ила (эъробланади).
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ِ  َغي ر الْمْنص ِرбу тўққиз иллатдан икки иллат мавжуд
Шарҳ: ف
َ ُ ُْ
бўлган ёки бир иллат бўлиб, иккиси ўрнини босувчи бўлган
исмдир. Рафъ ҳолатида эъроби замма ила бўлади.
Масалан: َْحَ ُد
ْ اءِن أ
َ  َجкаби. Аммо насб ва жор ҳолатида
фатҳа ила бўлади: َْحَ َد
ْ ت بِأ
ْت أ
ُ  َمَرْر,َْحَ َد
ُ ْ َرأَيкаби. Жор бу ерда насбга
тобеъдир.
ِ  و َمح,وك
, بِال َْوا ِو:ضافَةً إِ ََل غَ ِْْي يَ ِاء الْمتَ َكلِ ِم
َ  َوف,وك
َ  َو َهن,وك
َ أَب
َ  م: َوذو َمال,وك
َ َ  َوأَخ,وك
ِ ِو ْالَل
. َواليَ ِاء,ف
َ
ِ  ( َْحқайин отанг),
Маъноси: وك
(аканг) ,وك
َ ُ( أَبотанг),
ُ
وك
َ ُ( َهنнарсанг), وك
َ ُ( فоғзинг), ( ذُو َمالмол эгаси), ушбу сўзлар “ё”
мутакаллимга изофа қилинмаган ҳолда  ي, ا, وила
эъробланади.
Шарҳ: Асмои ситта (олти исм)нинг тасғир қилинмаган,
бирлик ҳамда  يмутакаллимга изофа қилинмаган ҳолатда
ِ  َْح,وك
бўлганда рафъ  وила, масалан:  ذُو َمال,وك
َ ُ ف,وك
َ ُ َهن,وك
َ اء أَ ُخ
ُ َ ُ أَب,وك
َ ; َج
ِ  َْح,اك
насб ҳолатида  اила, масалан:  َذا َمال,وك
َ ُ ف,وك
َ ُ َهن,اك
َ َخ
َ َ َ أَب,اك
َت أ
ُ ْ; َرأَي
ِ
ِ ِ  ِِب ِم, بِأَبِيك,َخيك
жор ҳолатида  يила, масалан:  بِ ِذي,يك
َ  بِف,يك
َ ِ ِبَن,يك
َ ِ ت بِأ
ُ َمَرْر
َ َ
 َمالдеб эъробланади.
ْحُوكнинг
 كҳарфи касра ила бўлади, чунки фақатгина
َ
келиннинг қайин отасига нисбатан ишлатилади. Исми
тасғирлари ҳаракатлар ила эъробланади, масалан:
ك
َ ُِخي
َ َُّخي
َ ُخي
ُ  َمَرْر,ك
َ ت بِأ
َت أ
ُ ْ َرأَي,ك
َ  َجاءَِن أ. Буларнинг мусанно ва
жамълари, тасния ва жамънинг эъроби ила эъробланади.
14
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Аслида музоф бўлмаганнинг эъроби ҳаракат ила бўлади,
масалан: ت بِأَخ
ُ  َمَرْر,َخا
ًتأ
ُ ْ َرأَي, َجاءَِن أَخ.
 يмутакаллимга изофа қилингадагининг ҳолати унга
изофа қилинган ҳар қандай исмнинг ҳолати каби бўлади.
ِ َ واثْهنَت,ان
ِ
ِ ِ بِ ْالَل:ان
.ف َوالْيَ ِاء
ْ ضافًا إِ ََل م
َ  م:َالْمثَه َن َوكِال
َ َ َواثْهن,ض َمر
ِ َ اثْنва
Маъноси: Мусанно, замирга изофа қилинган َ كِال,ان
ِ َاثْنَتлар  اва  يила эъробланади.
ان
Шарҳ: Мусанно, замирга изофа қилинган ҳолдаги
ِ َ ثِْنت,ان
ِ َ اِثْنَت,ان
ِ َ اثْن, كِْلتَا,َ كِالларнинг эъроби (буларнинг ҳаммаси
ان
мусаннога мулҳақ қилинган) рафъ ҳолатида  اила бўлади.
ِ
ِ ِ
ِ َ ثِْنت,ان
ِ َ اثْنَت,ان
ِ َ اثْن,اُها
Масалан: ان
َُ َ كْلت, كالَ ُُهَا, َجاءَ َر ُجالَن.
Насб ва жор ҳолатларида ўзидан олдинги ҳарф фатҳали
бўлган  يила бўлади.
Масалан:
ِ َت ر ُجل
 ثِْنتَ ْي ِه َما/  اثْنَتَي ِه َما/  اثْنَ ُيه َما/كِْلتَي ِه َما/  كِلَي ِه َما/ ني
َ ُ َْرأي
ِ َت بِر ُجل
 بِثِْنتَي ِه َما/  بِاثَْنتَي ِه َما/  باثْنَينِ ِه َما/  بِ ِكْلتَي ِه َما/  بِ ِكلَي ِه َما/ ني
َ ُ َمَرْر
ِ َ َجَْع الْم َذ َك ِر ال
. بِال َْوا ِو َوالْيَ ِاء:َخ َواته َاا
َ  َو ِع ْشرو َن َوأ, َوأ ْولو,ساَل
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Маъноси: Жамъи музаккари солим,  أ ُْولُو, ِع ْش ُرو َنва унинг
ахавотлари  وва  يила эъробланади.
Шарҳ:

) (و َنила жамъ қилинувчи жамъи музаккари

солим, ذُوнинг жамъи аммо лафзи ундан фарқли бўлгандир.
, ِع ْش ُرو َنва унинг ثَالَثُو َنдан то تِ ْس ُعو َنгача бўлган еттита
ахавотлари рафъ ҳолатида  وила бўлади. Масалан:
 ِع ْش ُرو َن إخل, أ ُْولُو َمال, َجاءَ ُم ْسلِ ُمو َن.
Насб ва жор ҳолатларида ўзидан олдинги ҳарф касрали
бўлган  يила бўлади. Масалан:
ِ ِ  ِع ْش ِرين وإخل ;ومرر, أُوِِل مال,رأَيت مسلِ ِمني
. بِعِ ْش ِري َن َوإخل, بِأ ُْوِِل َمال,مني
َ ت ِبُ ْسل
ُ َْ َ
َ ْ َ ْ ُ ُ َْ
ََ
ِ ِ
.صا َوغ َال ِمي مطْ َل ًقا
ً  َك َع,يما تَه َع َذ َر
َ  ف:التَه ْقدير
ِ
Маъноси: (Эъроб) صا
ً  َعкаби узрли бўлганда ва  ُغ َالميда
мутлоқ ҳолда (тақдирдадир).
Шарҳ:  التَّ ْق ِد ُيرбу эъробни тақдир қилиш ва фараз қилиш,
деганидир, уни “эъроби тақдирий” деб номлаш аълороқдир.
صا
ً  َعсўзи каби охири алиф ила тугалланувчи мўъроб исми
мақсур ва  غُ َال ِمي، كِتَ ِابкаби  يмутакаллимга изофа қилинган
исмнинг эъроби зоҳир бўлиши мумкин бўлмагани
сабабидан мутлақ тақдирда бўлади, яъни уч ҳолатда (рафъ,
насб, жорда бўлади). Исми мақсурда алиф ҳаракат олмайди,
16
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 يмутакаллимга изофа қилинган исмда  يмутакаллимдан
олдинги ҳарф касра ила машғул бўлгани учун у бошқа
ҳаракат олмайди.
. َرفْه ًعا َو َج ًّرا: َك َقاض,استثْ ِق َل
ْ أَ ِو
Маъноси:  قَاضкаби (эъроб ҳаракати) талаффузга оғир
бўлганда рафъ ва жорда (тақдирда бўлади).
Шарҳ: Манқус исмнинг эъроби: ушбу исмнинг
охирида ўзидан олдинги ҳарф касрали бўлган  يкелади, бу ي
 َحام, َراع, قَاضсўзларидаги каби икки сукуннинг учрашмаслиги
ِ الر
ِ الْ َق
учун ҳазф қилинган бўлиши мумкин ёки اْلَ ِامي
ْ ,اعي
َّ ,اضي
сўзларидаги каби ҳазф қилинмаган бўлиши мумкин. Унинг
эъроби рафъ ва жор ҳолатларида тақдирий бўлади насб
ҳолатида эмас, يга фатҳа эмас, замма ва касра оғирлик
қилади, масалан:
ِ  مررت بِالْ َق,اضي
ِ
ِ
.اض ْي
ُ ْ َ َ َ ت الْ َق
ُ ْ َرأَي,َجاءَ الْ َقاض ْي
ِ ِ
ِِ
.يما َع َداه
َ  َواللَ ْفظ ُّي ف, َرفْه ًعا:َوََْنو م ْسلم َي
Маъноси:  ُم ْسلِ ِم َّيкабида (эъроб ҳаракати) рафъда
(тақдирда) бўлади, ундан бошқаларида (насб ва жор) лафзий
бўлади.
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Шарҳ:  ُم ْسلِ ِم َّيкаби  يмутакаллимга изофа қилинган
жамъи музаккари солимнинг эъроби: рафъ ҳолатидагина
тақдирда бўлади холос, ундан бошқа ҳолатларда лафзий
бўлади, рафъ ҳолатига мисол:  َجاءَِن ُم ْسلِ ِم َّي, аслида бу изофа
ِمسل
сабабли “нун”нинг тушиб кетишидан сўнг وي
م
ُ
َ ُْ
кўринишида эди.  وва  يбир жойда жам бўлди, улардан
биринчиси сукунли, бас (сарф қоидасига биноан) ي وга
айланди, икки  يбир – бирига идғом қилиниб, ундан
олдинги ҳарф касрали қилинди. Лафздаги рафъ аломати
бўлган  وқолмади ва эъроб рафъ ҳолатида тақдиран бўлди.
ِِ
ت ِِبُ ْسلِ ِم َّي
ُ  َمَرْر,ت ُم ْسلم َّي
ُ ْ َرأَي: аслида бу ерда изофа сабабли
“нун”нинг тушиб кетишидан сўнг  ُم ْسلِ ِمْي َيкўринишида эди.
Икки  يбир – бирига идғом қилинди, бу идғом يни ўз
ҳақиқатидан чиқармайди, идғом қилинган  يҳам يдир.
Ушбу икки эъроб (насб, жор) лафзийдир.
 ََْن ُو ُم ْسلِ ِم َّيсўзи قَاضга маътуфдир, яъни бу суратдаги
эъробнинг тақдирда бўлиши ҳам талаффузга оғирлик
ِ
қилгани учундир, ُيما َع َداه
َ فдаги замир رفْ ًعاга
َ қайтади, яъни бу
ҳолатдаги тақдирий эъроб фақат рафъ ҳолатида бўлади,
насб ва жор ҳолатида лафзий бўлади. Ушбу замир
юқоридаги التَّ ْق ِد ُيرга қайтарилиши ҳам мумкин, бунда насб
ҳолатидаги манқус исмнинг эъробига ишора бўлади, у ҳам
лафзийдир.
ِ [غَيهر الْمْنص ِر
]ف
ْ
َ
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ҒОЙРИ МУНСАРИФ (САРФЛАНМАЙДИГАН
ИСМ)
ِ  أَو و,ان ِمن تِسعة
ِ غَيهر الْمْن
ِ ِ ِِ
. تَهقوم َم َق َاما َما:اح َدةٌ ِمْنه َاا
ْ
َ
َ ْ َ ْ ْ َ َما فيه علَت:ص ِرف

Маъноси: Ғойри мунсариф бу тўққиз иллатдан
иккисини ёки икки иллатнинг ўрнини босувчи бир иллатни
ўзида мужассам қилган исмдир.
:) ( ِش ْع ٌر:َو ِه َي
يث َوَم ْع ِرفَ ْة
ٌ ِف َوتَأَّْن
ٌص
ْ َع ْد ٌل َوَو
 ُثَ تَه ْركِيب, ُثَ َجَْ ٌع,ٌَوع ْج َمة
ف
ٌ ِ ِم ْن قَهْب ِل َاا أَل,ًَوالنُّون َزائِ َدة
. َو َه َذ الْ َق ْول تَه ْق ِريب,َوَوْزن ال ِْف ْع ِل
Маъноси: шеър:
Адлдир васфдир таънис ва марифа,
Ажамдир кейин жамъдир кейин таркиб,
Ва зоида “нун”дир ундан олдин “алиф”,
Ва феълнинг вазнидир, бу гап тақрибандир.
Шарҳ:  ِم ْن قَْبلِ َها أَلِف, َوالنو ُن َزائِ َد ًةбу ерда озгина кенгчиликка йўл
берилгандир, чунки иллат  نва  اнинг бирлашишидадир. َزائِ َد ًة
ҳол бўлгани учун мансубдир, яъни “нун”ни сарф бўлишдан
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зоида бўлган ҳолда манъ қилади.  ِم ْن قَْبلِ َهاхабари муқаддам, أَلِف
мубтадои муаххар, бу ерда ҳам озгина кенгчиликка йўл
берилгандир. Чунки, бу жумладан “алиф”нинг зоида экани
тушунилмайди, аслида эса “алиф” ҳам зоидадир. Шунинг
учун бу ҳақда “икки зоида “алиф ва нун”” дейилади. Агар
бу ерда  أَلِفсўзи زائِ َد ًةга
фоил қилиниб, зарфни زائِ َد ًةга
َ
َ
мутаъаллиқ қилинса ва шу ила “нун”дан олдин “алиф”нинг
зоидалиги
ила
уларнинг
зиёдалик
васфида
муштаракликлари ва шу васфда “алиф”нинг ундан олдин
келиши ирода қилинса, икковларининг зоидалиги
тушунилади.
ِ ِ
ِ
ِ
.َمحَ َد
ْ  َوأ, َو ِع ْم َرا َن,ب
ْ  َوأ, ع َم َر:ِمثْل
َ  َوَم ْعدي َك ِر, َوَم َساج َد,يم
َ  َوطَل,َمحََر
َ َ َوَزيْهن,َْحة
َ  َوإبْه َراه,ب
Маъноси: Масалан: Умар, қизил, Толҳа, Зайнаб,
Иброҳим, масжидлар, Маъдийкариба, Имрон, Аҳмад.
Шарҳ: Бу ерда мисоллар юқоридаги шеърда келган
тартибда зикр қилинган.
.ين
َ  أَ ْن الَ َك ْس َرَة َوالَ تَهْن ِو:َوحكْمه
ِ
ِ  أ َْو لِلتهَنَاس,ِورة
.)ً ِمثْل ( َسالَ ِسالً َوأَ ْغالَال,ب
َ )قاعدة( َوََيوز
َ ص ْرفه للضَر
ِ ِ وأَلَِفا التَأَّْن,ا ْجلمع:(فائدة) وما يهقوم م َقاماما
.يث
َ َْ َ َ َ َ َ َ
Маъноси: Ҳукми: касра ва танвин бўлмаслиги.
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Қоида: зарурат ёки мутаносибликнинг риояси учун
сарф қилиш жоиз бўлади, масалан: )ً( َسالَ ِسالً َوأَ ْغالَال.
Фойда: Уларнинг (яъни иллатларнинг) иккисининг
ўрнини босувчилар: жамъ ва таъниснинг икки алифи.
Шарҳ: “Уларнинг (иллатларнинг) иккисининг ўрнини
босувчилар: жамъ ва таъниснинг икки алифидир”, яъни
тўққиз иллатдан икки иллатнинг ўрнини босувчи бир
иллатдир. Улар: “мунтаҳал жумуъ” сийғасидаги жамъ:
ва мақсура ва мамдуда бўлган икки таънис “алиф”ларидир:
 ُحْب لَى,َُْحَْراء
ِ ِ  خروجه َعن:) فَالْع ْدل-0(
, َوَجَ َع, َوأ َخ َر,ث
َ َ َكثال, ََتْ ِقي ًقا:َصلِيَ ِة
َ َ َوَمثْهل,ث
ْ صيغَتِه ْال
َ
ْ
ِ َ َوب, َكع َمر,أ َْو تَه ْق ِديرا
.اب قَطَ ِام ِِف (بَِن) ََتِيم
ً
Маъноси: (1–) Адл: (калиманинг) аслий сийғадан
чиқиши:(у икки хилдир) таҳқиқан:
 َُجَ َع,ُخَر
َ َثُال, тақдиран: اب قَطَ ِام
َ َ َمثْ ل,ث
َ  أ,ث
ُ َ ب, ُع َم ُر.
Шарҳ:  الْ َع ْد ُلкалимаси мафъулга мабний масдардир,
яъни “адл” деб ўзгартирилган исмга айтилади (
).
ب َع َد َل
бобидан бўлиб, масдари ً َع ْدالва ً ُع ُدوالбўлади,
َ
َ ضَرнинг
маъноси  َم َالкаби “мойил бўлди, оғди” бўлади, ع َد َل َع ِن الطَّ ِر ِيقнинг
َ
маъноси: “Йўлдан оғди” бўлади.  الْ َع ْد ُلяъни
исмнинг асл
сийғасидан таҳқиқан ё тақдиран чиқиши, яъни исмнинг
аслийлик тақозо қилган суратидан чиқишидир. Қоида
21

www.arabic.uz

бўйича эса, исм ўша суратда бўлиши керак. Таҳқиқан
бўлиши ҳақида: бунинг маъноси аниқ (тақдирда бўлмаган)
аслдан чиқиши керак ва сарфдан манъ қилмайдиган далил
унга далил бўлиши керак: ث
َ َ ;ثُالуларнинг асл эканлигига
َ َ َمثْ ل,ث
далил ушбу исмлардан бошқа лафз келмаган ҳолда
такрорланиш маъносини ўз ичига олганлигидир. Аслида
такрорланиш маъноси мавжуд бўлса, лафз ҳам
такрорланиши керак: ً( َجاءَِن الْ َق ْوُم ثَالَثَةً ثَالَثَةқавм ҳузуримга учта –
учта бўлиб келди) мисолидагидек. Бу ерда ث
َ َثُالнинг асли
َ َ َمثْ ل,ث
такрорланиб келувчи ً ثَالَثَةً ثَالَثَةисмлари эканлиги билинди.
Ушбу ҳолат хилофсиз ҳолда  َم ْو َح َد,ُح َاد
َ َ ُربларда
َ  أ-  َمثْ َن,َ ثُنَاء-  َم ْربَ َع,اع
ҳам шундай. Аммо улардан кейин келувчи сонлар то ,ُع َش َار
م ْع َشَرгача
такрорланиш маъносини ўз ичига олганлигида
َ
хилоф бор, тўғрироғи уларнинг шу маънони ифодалашидир.
ِ
ِ
ِ ва
ُخ ُر
нинг жамъи, آخَر
َ أ:  آخَرва آخ ُرнинг муаннаси бўлган
ِ исми тафзил бўлиб “алиф лом”, изофа ва  ِمنкалимаси ила
آخ ُر
ْ
ишлатилади. Булардан бирортаси ила ишлатилмаса унинг
ِ ёки آخرдан
ِ
آخَر
адл қилингани маълум бўлади.
ُ
َجَ ُع:
нинг жамъи, ص ُع
ْ أнинг муаннаси бўлган
ُ ََجَ ُع
َ ُ ب, ,بُتَ ُع
лар ҳам шундай. أَفْ َع ُلнинг муаннаси бўлган ُفَ ْعالَءнинг қиёси:
сифат бўлса  فُ ْعلвазнида жамъ қилинади, масалан: ُُْحْر َْحَْراء
ِ  فَعالَوвазнларида
вазнида бўлади. Агар исм бўлса  فَ َع َالёки ات
َ ْ
ِ
жамъ қилинади. Масалан: ُص ْحَراء
َ ص َح َارى
َ ёки ص ْحَر َاوات
َ вазнларида
ِ َ
бўлади; َجَ ُعнинг
асли  َُجْعёки اعى
Қачонки
ُ
َ َ ََجёки َجْ َع َاواتдир.
َجَ ُعнинг
ўз аслларининг биридан чиққани эътиборга олинса,
ُ
адл таҳқиқ топади.
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Тақдиран бўлиши ҳақида: Бунинг маъноси тақдирда
бўлган, фараз қилинган аслдан чиқиши керак. Тақдирда
бўлишига ва фараз қилинишига сабаб бўлувчи нарса
фақатгина сарфдан манъ этилиши ила бўлади  ُزفَ ُر, ُع َم ُرкаби. Бу
исмларда асли  َزافِر, َع ِامرбўлиши тақдирдадир. Ва яна اب قَطَ ِام
ُ َب
мисолидагидек, яъни  فَ َع ِالвазнида бўлган, таниқли аёлларга
ном бўлган аламлар бўлиши ва  طَ َما ِر,ضا ِر
َ  َحкаби охири ر
ҳарфи билан тугалланмаган бўлиши керак. Ушбу мисоллар
Бани Тамим луғати бўйича адл қилинган бўлиб,  قَطَ ِامаслида
ِ َقдан адл қилинган. Аҳли Ҳижоз наздида эса, булар
اط َم ِة
мабний калималардирки, биз баҳс олиб бораётган мавзу
доирасига кирмайди.
Фойда: Наҳв олимлари адл қилинганлиги эътибор
қилинган лафзларни тадқиқ қилганларида ушбу лафзлар
олти вазндагина келишини топганлар:
1-  م َم ْف َعلва عнинг фатҳаси ила:  َمثْ لَثкаби.
2فнинг заммаси ила: ( ثُالَثушбу икки вазн аввалги
ўнталикнинг ададларидан бирида ишлатилади).
3- ف فُ َعلнинг заммаси ва عнинг фатҳаси ила: , ُع َمر, َُجَع,ُخر
َأ
زفَر.
ُ
4-  فَ َعلикки фатҳа ила:  َس َحر( َس َحرбу туннинг охирги
олтидан биридир, шарти муаййан куннинг саҳари ирода
ِ  – َغردбулбуллар саҳарда
қилинган бўлишидир: ت الْبَالَبِ ُل َس َحَر
ََ
сайради).
ِ َ َرق, َح َذ ِام,قَطَ ِام
5- ف فَ َع ِالнинг фатҳаси ва لнинг касраси ила: اش
(аёлларнинг номлари), Тамим қабиласи ضا ِر
َ  َحкаби  رила
тугалланмаслигини шарт қилган ҳолда ушбу сўзларни
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сарфдан манъ қилади, Ҳижоз аҳли эса бу сўзларни касрага
мабний қилади.
ِ  أ َْمкаби, бу
6- ف فَ ْع ِلнинг фатҳаси ва عнинг сукуни ила: س
сўз
дан لнинг ҳазфи ила адл қилингани учун
Тамимликлар уни сарфдан манъ қиладилар, Ҳижоз аҳли эса,
бу сўзни касрага мабний қилади.
. فَالَ تَض ُّره الْغَلَبَة,َص ِل
ْ  أَ ْن يَكو َن ِِف ْال: َش ْرطه:صف
ْ ) ال َْو-4(
Маъноси: (2-) Васф: Унинг шарти аслда бўлишидир,
унга бошқа нарсанинг ғолиблиги зарар қилмайди.
Шарҳ: ف
ُ ص
ْ ( الْ َوвасф) бу исмнинг баъзи сифатлари ила
олинган мубҳам зотга далолат қилувчи бўлишидир. Бу
далолат қилиш َْحَُر
ْ ( أқизил) сўзидаги каби аслий жиҳатданми?
Ёки ت بِنِ ْس َوة أ َْربَع
 أ َْربَعсўзидаги каби истеъмол жиҳатданми?
ُ مَرْرдаги
َ
фарқи йўқдир.
ُ( َش ْرطُهшарти), яъни сарфдан манъ бўлишнинг сабабидаги
васфнинг шарти асл бўлишидир, асл бўлиши дегани, бирор
сифатга далолат қилсин, деганидир.
Масалан َْحَُر
 أ َْربَعаслий сифат
ْ  أаслий сифат, ت بِنِ ْس َوة أ َْربَع
ُ مَرْرдаги
َ
эмас, аслида у сондир, бу сўз жумлада ишлатилгандан сўнг
сифатга айланди. ُضرهُ الْغََلبَة
ُ َ( فَالَ تунга бошқа нарсанинг
ғолиблиги
зарар
қилмайди),
яъни
исмийликнинг
васфийликка ғолиб бўлиши зарар қилмайди.
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Масалан, َس َو ُد
ْ  أсўзи ҳар бир қоралиги бор нарсага
ишлатилган, кейинроқ қора илонга нисбатан кўп
ишлатиладиган бўлганки, ҳатто َس َو ُد
ْ  أсўзидан “қора илон”
деган нарсани тушунилиши учун ҳеч қандай қарийнага
эҳтиёж қолмаган. Бу ерда мана шундай ғолиблик назарда
тутилган.

"" َم َرْرت بِنِ ْس َوة أ َْربَع:ف أ َْربَ ٌع ِِف
َ  (ألف) ص ِر:ك
َ ِفِلِ َذل
Маъноси: Шунинг учун ت بِنِ ْس َوة أ َْربَع
ُ مَرْرда
َ  أ َْربَعсарф қилинган.
Шарҳ: أ َْربَعнинг
бўлмаганлигидандир.

сарф

қилиниши,

васфият

асл

ِ
. لِْل َقْي ِد: َوأَ ْد َهم,ْحيَ ِة
ْ (ب) َو ْامتَهنَ َع أ
َ  لل:َس َود َوأ َْرقَم
Маъноси: (шунинг учун) ِاْلَيَّة
ْ (илон)га нисбатан
ِ
ишлатилувчи َس َو ُد
ْ ( أқора), ( أ َْرقَ ُمолачипор) ва الْ َقْيدга нисбатан
ишлатилинувчи ( أ َْد َه ُمқора)лар сарфдан манъ бўлган.
Шарҳ: َس َو ُد
ْ  أва أ َْرقَ ُمни аслий васфиятга далолат қилгани
учун исмийлик унга ғолиб келса ҳам (َس َو ُد
ْ  أқора илонга
нисбатан ишлатилади,  أ َْرقَ ُمолачипор илонга нисбатан
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ишлатилади) сарф қилиш жоиз эмас. Худди шунингдек,
أ َْد َه ُمни қораликни билдиргани учун темирдан бўлган кишанга
нисбатан ишлатилса ҳам сарф қилиш жоиз эмас.
ِ  لِل:ف مْنع أَفْهعى
. لِلطَائِ ِر: َوأَ ْخيَ َل,ص َق ِر
َ  لِل:َج َد َل
َ (ج) َو
ْ  َوأ,ْحيَة
َ
َ
َ َ ضع
Маъноси: اْلَيَّ ِة
ْ (илон)га нисбатан ишлатилувчи أَفْ َعى
(кирпи), الص َق ِر
َّ (тентакқуш)га нисбатан ишлатилувчи َج َد َل
ْأ
(кўчма маънода “лочиндек”), ( الطَّائِِرқуш)га нисбатан
ишлатилувчи َخيَ َل
ْ ( أкўкқарға)ларнинг сарфдан манъ бўлиши
заифдир.
Шарҳ:  أَفْ َعى,َج َد َل
ْ  أбу сўзларнинг ғойри мунсариф
ْ  أ,َخيَ َل
бўлиши заифдир, чунки улар аслий васфлар эканида жазм
йўқ. Лекин баъзилар уларда васфнинг тасаввури борлиги
учун сарфдан манъ қилганлар. أَفْ َعىда ث
ْ (ёмонлик), َج َد َل
ُ اْلُْب
ْ أда
ْ (мағрурлик) маънолари тасаввур
ُ( الْ ُق َّوةқувват), َخيَ َل
ْ أда اْلَال
қилинган ҳолда феълнинг вазнига ўхшаши ва васф тасаввур
этилгани учун сарфдан манъ қилганлар. Лекин сарф
қилиниши машҳурроқдир, чунки ушбу сўзлардаги васфият
борлиги аниқ эмас.
ِ  (ألف) بِالت:) التَأَّْنِيث-3(
. َش ْرطه ال َْعلَ ِميَة,َاء
.ك
ُّ (ب) َوال َْم ْعنَ ِو
َ ِي َك َذل
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Маъноси: Таънис:  ةҳарфи ила (бўлади), шарти
аламийликдир (алам бўлиши, аламга дахлдор бўлишидир).
Маънавий ҳам шундай (алам бўлиши, аламга дахлдор
бўлишидир).
Шарҳ: يث
ُ ِالتَّأْن: яъни калиманинг муаннас бўлиши, икки
навга бўлинади: лафзий ва маънавий.
Лафзий: "Бу ўзида таънис аломати бор калима,  طَْل َحةкаби
музаккар номга ишлатилса ҳам.
Маънавий: "Бу муаннасга хос бўлади, лекин унда أُمي
мисолидаги каби муаннас аломати бўлмайди ёки  أ َْرضкаби
муаннас ҳолда эшитилган бўлади. Таънис аломатлари
учтадир:
 ةмарбута:  َكاتِبَة, “алиф”и мақсура:
, “алиф”и мамдуда:
َ
ُْحَْراء.
 ةмарбута ила ҳосил бўлувчи таъниснинг шарти
алимийликдир (алам бўлиши, аламга дахлдор бўлишидир).
Таънисга далолат қилувчи ҳаракатли зоида  ةила
тугалланувчи ҳар бир алам бутунлай сарфдан манъ бўлади.
ِ َ ف,ُ طَْلحةкаби.
ُاط َمة
َ
Аммо “алиф” ила таънисликни ҳосил қилган исмда
аламийлик шарт қилинмаган.
Маънавий таънис ҳам лафзий таънис каби  ةмарбута ила
аламийликни шарт қилишда бир хилдир, фақат уларнинг
орасида қуйидагича фарқ бор:
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Лафзий таънисда  ةмарбута ила аламийлик сарфдан
манъ қилиши вожиб бўлишига шарт қилингандир.
Маънавийда бу нарса сарфдан манъ қилиш жоиз
бўлишига шарт қилинган, унинг вожиб бўлишидаги шарт
ҳақида қуйида сўз юритилади.

ِ
ِ
ِ َو َش ْرط ََتَت
ِ :ُِّم تَأْثِ ِْيه
,ص ْرفه
َ َالزي
َ  فَ ِاْن ٌد ََيوز. أَ ِو الْع ْج َمة, أ َْو ََتَُّرك ال َْو َسط,ادة َعلَى الثَالَثَة
. َوجور مْتَنِ ٌع, َوَماه, َو َس َقر,َوَزيْهنَب
ِ
ِ ش ْرطه
. َو َع ْق َرب مْتَنِ ٌع,ف
ٌ ص ِر
َ َ ف,(قاعدة) فَِإ ْن ِْس َي بِ ِه م َذ َك ٌر
َ َالزي
َ  فَه َق َد ٌم مْن,ادة َعلَى الثَالَثَة
Маъноси: Таъсири буткул бўлишининг шарти,
(ҳарфлари) учтадан зиёда бўлиши, ўртасидаги (ҳарфи)
ҳаракатли бўлиши ёки ъужма (ажамий исм) бўлишидир.
ِ
Бас, هْندнинг
сарфи жоиз, ور
ُ  ُج,ُ َماه, َس َق ُر,ب
ُ َ َزيْنларнинг сарфи
манъ бўлгандир.
Қоида: Музаккар у (маънавий муаннас) ила номланса,
шарти учтадан (ҳарфлари) зиёда бўлишидир, бас قَ َدم
мунсариф, ب
ُ  َع ْقَرсарфдан манъ бўлади.
Шарҳ:  ََتَتمсўзи َّم األ َْم ُر
َ  ََتَتдан олингандир, яъни “иш шартли
равишда вожиб бўлди, амалдан қолиши мумкин эмас”
деганидир. Маънавий таънисни вужубан сарфдан манъ
қилиш учун қуйидаги уч нарсадан бири шарт қилинади:
1. Ҳарфлари учта ҳарфдан ошади ب
ُ  ُس َعкаби.
ُ َ َزين,اد
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2. Агар сулосий бўлса ўртадаги ҳарфи ҳаракатли
бўлади  َس َق ُر، قَ َم ُرкаби.
3. Агар сулосий бўлса ва ўртадаги ҳарфи ҳаракатли
бўлмаса ажамий бўлиши шарт қилингандир.  ُجوُر,ُ( َماهшаҳар
номлари) каби.
ِ
هْندда
шартлар нафий бўлгани учун сарфи жоиздир,
ушбу исмда икки сабаб (таънис ва аламийлик) бор бўлгани
учун сарфдан манъ қилиниши ҳам мумкин. Қолган
исмларда вожиб бўлиш шартлари бўлмагани учун сарф
қилиш жоиз эмас. Музаккар (эркак зоти) маънавий муаннас
ила номланганда, яъни бирор киши  قَ َدمёки ب
ُ  َع ْقَرдеб
номланганда (бу икки сўз самоъий муаннаслар) сарфдан
манъ бўлиши учун уч ҳарфдан зиёдалиги шарт қилинади
ب
ُ  َع ْقَرкаби, قَ َدمда зиёдалик бўлмагани учун мунсарифдир.
.ً َش ْرط َاا أَ ْن تَكو َن َعلَ ِميَة:–) ال َْم ْع ِرفَة4(
Маъноси: (4-) Маърифа: шарти аламий бўлишидир.
Шарҳ: Маърифалар еттитадир, улар: Аламлар,
замирлар, мавсулалар, исми ишоралар, “алиф лом” ёки нидо
ила маърифа бўлган, маърифалардан бирига музоф
бўлганлардир.
Бу ерда сарфдан манъ қилувчи фақатгина аламлардир,
бошқа маърифалар сарфдан манъ бўлишга сабаб бўлмайди.
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ِ  أَ ِو, َوََتَُّرك ْال َْو َس ِط, أَ ْن تَكو َن َعلَ ِميَةً ِِف الْع ْج َم ِة: َش ْرط َاا:–) الْع ْج َمة0(
ادة َعلَى
َ َالزي
ِ  و َشتهر وإِبهر,ف
ِ
.اهيم مْتَنِ ٌع
َ وح مْن
ٌ  فَهن,الثَالَثَة
َ ْ َ َ َ ٌ ص ِر
Маъноси: Ъужма (ажамий исм бўлишидир).
Шарти: ажамий алам бўлиши, ўртаси ҳаракатли
бўлиши ёки учтадан зиёда бўлишидир. Бас  نُوحмунсариф, َشتَ ُر
ِ  إِب رсарфдан манъ бўлган.
ва يم
اه
ُ َْ
Шарҳ: ُ الْ ُع ْج َمةбу араблардан бошқаларнинг сўзидир
(араблар бу сўзларни бошқа халқлардан олганлар).
Сарфдан манъ қилиши учун икки шарт бор:
Биринчиси: ажамлар тилида алам бўлиши, иккинчиси:
ِ ِ  إِب ر ِاهкаби ёки ўртадаги
уч ҳарфдан зиёда бўлишидир يل
ُ َْ
ُ  إ ْْسَاع,يم
ҳарфи ҳаракатли бўлишидир ( َشتَ َرқалъанинг номи).
 نُوح, لُوطкабилар ўртаси сукунли бўлгани учун
мунсарифдир.

ِ  َكم, بِغَ ِْْي َهاء,صيغَة مْنتَه َاى ا ْجلموِع
ِ :–) ا ْجلمع َشرطه6(
ِ َ اج َد وَم
 َوأَ َما فَه َرا ِزَّنَة:يح
ْ َْ
َ ص اب
َ س
ََ
.ف
ٌ ص ِر
َ فَمْن
Маъноси: (6-) Жамъ: шарти: мунтаҳал жумуъ
(калималарни жамъ қилишнинг охирги) сийғаси, ه
ِ  مسва  مصابِيحкаби.
ҳарфининг иштирокисиз бўлишидир اج َد
َ َ َ
ََ
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Аммо  فَ َرا ِزنَةмунсарифдир.
Шарҳ: Жамъ икки сабабни ўрнини босувчидир.
Унинг шарти, охирги жамъ бўлишидир, яъни аввалги
икки ҳарфи фатҳали, учинчиси “алиф” ёки ундан кейин
икки идғом қилинган ёки идғом қилинмаган икки ҳарф, ёки
ِ مس
ِ َ  م,اج َد
ўртадагиси сукунли бўлган уч ҳарф бўлишидир: يح
َ
َ صاب
ََ
,اب
َّ  َد َوкаби.
Аввалида  مҳарфи бўлиши шарт қилинмаган. Бас ,ب
َ
َ ض َوا ِر
ِ  قَناмунсариф бўлмайди. Лекин вақф ҳолатида  ةтаънисдан
يل
د
َ َ
هга айланган ҳарфнинг бўлмаслиги шарт қилинади, فَ َرا ِزنَة
(шахмат ўйинидаги фарзиннинг номи) каби.
ِ
ِ َ (فَائِ َدةٌ) وح
ٌ  ِلََّنَه َمْنهق,ص ِرف
.ول َع ِن اجلَ ْم ِع
َ  َعلَ ًما للضَب ِع غَ ْْي مْن:ضاجر
ََ
ِ  أَ ْعج ِم يي:ف – وهو الَ ْكثَهر – فَه َق ْد قِيل
,مح َل َعلَى م َوا ِزَّنِِه
ْ  إِذَا ََلْ ي:(فَائِ َدة) َو َس َرا ِويل
َ َ
َ َ ْ ص َر
ِ
.ال
َ ف فَالَ إِ ْش َك
َ  َوإِذَا ص ِر, تَه ْق ِد ًيرا: َجَْع ِس ْرَوالَة:ب
يل َع َرِ ي
َ َوق
ِ حض: бу сиртлонга нисбатан ишлатилувчи
Маъноси: اج ُر
َ َ
мунсариф бўлмаган алам, чунки бу исм жамъдан
олингандир.
ِ َ сарф қилинмаслиги ҳақида айтилган. Бу
(Фойда) يل
ُ سَراو:
ҳолат кўпроқ учрайди. “Бу сўз ажамий бўлиб (жамънинг)
вазнларида кўчирилган”, ва яна: “Бу сўз арабий бўлиб,
тақдиран ( ِس ْرَوالَةиштон матоси)нинг жамъидир” дейилган. Бу
сўз сарф қилинса ҳеч гап йўқ.

31

www.arabic.uz

ِ  حضбу сиртлонга нисбатан ишлатиладиган
Шарҳ: اج ُر
َ َ
алами жинс бўлиб, бирлик ва кўпликка ҳам ишлатилади.
Унда жамликни ифодалаш йўқ, шу сабабдан у мунсариф
бўлиши керак. Лекин у ғойри мунсарифдир, бунинг сабаби
у аслида жамъликни ифодалайди. Чунки у аслида “катта
қоринли” маъносини ифодаловчи
нинг жамъидир.
Сўнгра бу исм ила қорни катталиги учун сиртлон ҳам
номланган, бас у аслида жамъ бўлгани учун ғойри
мунсариф, агар жамъликни ифодаламаса ҳам.
ِ
يل
ُ  َسَراوбу исмда ҳеч қандай ҳолатда жамъликни ифодалаш
йўқдир, чунки у форсча бўлган араб тилида эъробланувчи
“шалвор” сўзидир. Ундай бўлса нима учун бу исм ғойри
мунсариф?
Аслида бу ҳақда ихтилоф бордир, сарф қилинса ҳеч гап
йўқ, аммо сарф қилинмаслиги кўпроқ учрайди:
“Ушбу исм жамънинг вазнларида кўчирилган, яъни
ِ
ِ َ  مкаби араб тилидаги жамънинг вазнларида
يم
َ
َ صاب
َ  أَنَاع,يح
кўчирилган, уларнинг (жамъларнинг) ҳукмида қилинган”
деб айтилган. Ва яна: “Бу арабий исм бўлиб, фараз
қилинган, тақдир қилинган ҳолда ( ِس ْرَوالَةиштон матоси)нинг
ِ َ
жамъидир, يل
ҳар бир бўлаги  ِس ْرَوالَةдеб номланган,
ُ سَراوнинг
ِ
сўнгра يل
ُ  َسَراوқилиб жамъланган” дейилгандир.
. َرفْه ًعا َو َج ًّرا َك َقاض: َج َوار:[فَائِ َدةٌ] َوََْنو
Маъноси:  َج َوارкаби сўзлар  قَاضкабидек рафъ ва жорда
(ғойри мунсарифдир).
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Шарҳ: Манқус исмларнинг
( нинг жамъи) ва
ِ  فَوвазнидаги ҳар бир жамъи –
( нинг жамъи) каби اعل
َ
يлик ёки وлик бўлмасин – рафъ ва жор ҳолатида
кабидир. Ушбу исмларга танвин киритилганида  َجاءَتِْن َج َوارва
ِ
ت ِِبَ َوار
ُ  َمَرْرқилиб, насб ҳолатида ي
ُ ْ َرأَيқилиб фатҳали
َ ت َج َوار
мутаҳаррик  يила айтилади. Насб ҳолатида бу исмлар
жамънинг охири бўлгани учун ғойри мунсарифдир. Рафъ ва
жор ҳолатларида сарф бўлиш бўлмаслиги ҳақида ихтилоф
қилинган.
َ َ ِمثْل بَه ْع َلب, َوالَ إِ ْسنَاد,ضافَة
.ك
َ  َوأَ ْن الَ يَكو َن بِِإ, َش ْرطه ال َْعلَ ِميَة:–) الته َْركِيب7(
Маъноси: (7–) Таркиб у – шарти изофа ва исноддан
ҳоли бўлган аламийлик бўлиб, ك
َّ َ بَ ْعلَبкабидир.
ِ
Шарҳ: يب
ُ الت َّْركдан мурод мазожий (аралаш) таркибдир. Бу
нарса икки калиманинг токи бир калимага айлангунича
изофа ва исноддан ҳоли ҳолда бир – бирига қўшилишидир.
Иккинчи калима овоз ёки атф ҳарфини ўз ичига олган
бўлмаслиги керак, шу сабабдан  ُغالَ ُم َزيْد,
ِ َخَْسةَ ع َشرлар мунсарифдир.
ط َشًّرا
َ َّ( تَأَبалам), سيبَ َويْه,
َ َ َ
Аввалги калиманинг охири: يد
ُ ِ( ب ُوْر َسعСаиднинг мисрдаги
порти), ( نِيُ ْويُْرَكАҚШдаги шаҳар номи) каби сукунли бўлади,
гоҳида ك
َّ َ( بَ ْعلَبЛивандаги шаҳар номи), ت
ْ ( َحЯмандаги
َ ضَرَم ْو
шаҳар номи) бўлиб, бу кўпроқ учрайди ва фатҳали бўлади.
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Шу таркибга ўхшаш таркиблар алам бўлиш шарти ила
сарфдан манъ этилишига сабаб бўлади.
:–) ْالَلِف َوالنُّون8(
. َك ِع ْم َرا َن,ش ْرطه ال َْعلَ ِميَة
َ َ ف:اسم
ْ (ألف) إِ ْن َكاَّنَهتَا ِِف
ِ
ِ
ِ
. وجود فَه ْعلَى:يل
َ  َوق, فَاَّنْت َفاء فَه ْعالََّنَة:(ب) أ َْو ص َفة
ِ
. َوَّنَ ْد َمان,ْرا َن
َ  ا ْخت ِل:َََوِم ْن ُث
َ  دو َن َسك,ف ِِف ال َر ْمحَان
Маъноси: (8–)
(а) “Алиф ва нун” исмда бўлса, шарти ِع ْمَرا َن
мисолидагидек аламийликдир.
(б) Сифатда (бўлса),  فَ ْعالَنَةвазнида бўлмаслиги ва яна
ِ الر ْْحда
“ فَ ْعلَىвазнида бўлиши” дейилган. Шу сабабли ان
ихтилоф
َ َّ
қилинган,  ُسكَْرا َنва نَ ْد َوانда эмас.
Шарҳ: Зоида “алиф ва нун”  قَ ْحطَا َن, َم ْرَوا َن, ِع ْمَرا َنкаби исмда
келганида (исм сифатни қабул қилувчидир) шарти
аламийлик бўлади. Агар сифатда келса  فَ ْعالَنَةбўлмаслигидир,
яъни унга  ةтаънис кирмаслиги, ва яна унинг муаннаси فَ ْعلَى
вазнида бўлишидир” ҳам дейилган. Шунинг учун ر ْْحَانда
َ
ихтилоф қилинган, чунки унинг
ёки  َر ْْحَانَةдеган муаннаси
йўқ, ушбу сифат фақатгина Улуғ Аллоҳгагина хос сифат
бўлиб, У Зотдан бошқага, музаккарга ҳам муаннасга ҳам
ишлатилмайди. Бас, аввалги мазҳабга кўра ушбу исм ғойри
мунсарифдир. Иккинчи мазҳабга кўра, у мунсарифдир.
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Иккала мазҳабнинг шартлари мавжуд бўлгани учун
 ُس ْكَرا َنнинг ғойри мунсарифлигида хилоф йўқ, унинг муаннаси
бўлиб,  َسكَْرانَةэмас. Худди шундай иккала мазҳабнинг
шартлари мавжуд бўлгани учун نَ ْد َوانнинг мунсарифлигида
хилоф йўқ, чунки унинг муаннаси نَ ْد َمانَةдир. Бу ҳолат  نَ ْد َوان,نَ ِدي
(дўст, соҳиб) маъносида келганда бўлади, аммо ( نَ ِادمнадомат
қилувчи) маъносида келса, у иттифоқ ила ғойри
мунсарифдир. Чунки унинг муаннаси نَ ْد َمىдир,  نَ ْد َمانَةэмас.
ِ –) وْزن9(
: َش ْرطه,الف ْع ِل
َ
.ب
َ َ(ألف) أَ ْن ََيْت
َ ص بِ ِه َك
َ  َوض ِر,ش َم َر
ِ  غَيهر قَابِل لِلت,(ب) أَو يكو َن ِِف أ ََولِ ِه ِزيادةٌ َك ِزيادتِِه
.َاء
َ ْ
َْ َ َ َ َ
.ف يَه ْع َم ٌل
َ ص َر
ْ  ْامتَهنَ َع أ:َََوِم ْن ُث
َ ْ َواَّن,َمحَر
Маъноси: (9–) Феълнинг вазни ва унинг шарти:
(а) ( ََشََّرотнинг исмига ҳам ишлатилади) ва ب
ُ
َ ض ِر
(инсоннинг исмига ҳам ишлатилади) каби феълга хос
бўлишидир.
(б) Ёки аввалида (феълнинг) зиёдаси каби зиёдаси
бўлиши ва  ةҳарфини қабул қилмаслигидир. Шу сабабдан َْحَُر
ْأ
(қизил) сарфдан манъ бўлган ва  يَ ْع َملсарфдан манъ бўлмаган.
Шарҳ: Феълнинг вазнида бўлиши ва бу феъл
вазнларидан деб ҳисобланган бирор вазнда исмнинг
келишидир. Унинг вазнлари кўп бўлиб, улар орасидан
мўътабари икки вазндир:
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Аввалгиси фақат феълга хос бўлиб, ундан бошқаларга
жуда нодир ҳолатлардагина ишлатилади.
Масалан
бобининг маълум мозий сийғасида
келувчи
феълидир.
 ََشََّرбу исм ( تَ ْش ِميвазминлик ила ўтиш)дан нақл қилинган
бўлиб, отга алам қилингандир, ب
ُ бу исм мафъулга бино
َ ض ِر
қилинган бўлиб, бирор шахсга алам қилинганда аламийлик
бўлади ва феълнинг вазнида келиши сабабидан сарфдан
манъ этилади.
Иккинчиси феъл экани ғолиброқ бўлган вазн бўлиб,
унинг аввалида ني
َ ْ َ( أَتмузореъат) ҳарфларидан бирор ҳарф
бўлади, َْحَُر
ْ  أкаби. Яна бир шарти  ةҳарфини қабул
ِ َ نсарф бўлади, чунки
қилмаслигидир. Шу сабабдан  يَ ْع َملва صي
унинг муаннаси  ةҳарфини қабул қилади.  يَ ْع َملَةишлашга ва
ِ َن
юришга қувватли бўлган туяга нисбатан ишлатилади, ص َية
ёрдам берувчи аёлга нисбатан ишлатилади.
.ف
َ  إِذَا َّن ِك َر ص ِر:ٌ(قاعدة) َوَما فِ ِيه َعلَ ِميَةٌ م َؤثَِرة
ِ
 َوُهَا, إِالَ ال َْع ْد َل َوَوْز َن ال ِْف ْع ِل,ط ِف ِيه
ٌ  ِم ْن أََّنَه َاا الَ ُتَ ِامع م َؤثَِرةً إِالَ َما ِه َي َش ْر:ْي
َ َ (وجاه) ل َما تَهبَه
ِ  أَو علَى سبب و, فَِإذَا َّن ِكر ب ِقي بِالَ سبب, فَالَ يكون معاا إِالَ أَحدُها,ان
ِ ضا َد
.احد
َ َمت
َ َ
َََ َ
ََ
َ ََ َ ْ
َ ََ
Маъноси: (Сарфдан манъ бўлишда) таъсир қилувчи
аламийлиги бор бўлган (ғойри мунсариф исм) накрага
айлантирилганида, сарф қилинади.
(Усули
ғойри
мунсарифликдан
мунсарифликка
ўтишдир).
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Олдин келган гаплардан ойдин бўлдики, (аламийлик)
фақатгина ўзи шарт бўлган ҳолда (бошқа иллатлар билан
бир ғойри мунсариф исмда) жамъ бўлади. Фақат адл ва
феълнинг вазнида эмас, (улар билан келганида, аламийлик
таъсир қилувчи бўлади холос), ушбу икки иллат бир-бирига
зид бўлиб, аламийлик ҳар доим икковининг бири билангина
келади. Бас, аламийлик накра қилинганида (биринчи
кўринишда сарфдан манъ бўлишга) сабабсиз қолади ёки
(иккинчи кўринишда сарфдан манъ бўлишга) биргина сабаб
билан қолади.
Шарҳ: Ҳар бир аламият ва бошқа иллат сабабидан
сарфдан манъ бўлган ғойри мунсариф исм накрага
айлантириш ила аламийлиги йўқ бўлганда, мунсариф исмга
айланади. Чунки, сарфни манъ қилувчи икки иллатдан бир
иллат йўқ бўлса, қолган бошқа иллат сарфдан манъ
бўлишни тақозо этмайди.
ِ َف
Масалан:  ُع َمر/ َغطََفان/ َم ْع ِدي َك ِرب/أْحَد
ْ / إِبْ َر ِاهيم/اط َمة
Билгинки, аламийлик таркиб ила бир исмда келган
“алиф ва нун” ила ёки маънавий ҳамда  ةбилан келган
таънис ила ва ъужма ила келгандагина сарфдан манъ
бўлади. Булар ила келганда аламийлик сарфдан манъ
бўлишда “шарт” бўлади, “таъсир қилувчи” эмас. Бас алам
накра қилинганда исм сарфдан манъ бўлишга сабабсиз
қолади. Ва яна аламийлик феълнинг вазни ва адл ила
сарфдан манъ қилади. Аммо булар ила келганида аламийлик
сарфдан манъ этишда “таъсир қилувчи” бўлади, “шарт”
эмас. Бас, алам накра қилинганида исм сарфдан манъ
бўлишга биргина сабаб билан қолади, биргина сабаб эса
сарфдан манъ қилишга кифоя қилмайди. Агар: “Аламийлик
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бор исмда адл ва феълнинг вазни бор бўлса, аламийлик
накра қилинганидан сўнг ҳам икки иллат қолгани учун ўша
исм сарфдан манъ бўладими?” дейилса, айтамизки: “Адл ва
феълнинг вазни ўзаро бир-бирига зид бўлгани учун
аламийлик ҳар доим икковининг бири билангина келади.
Шунда аламийлик накра қилинса, исмнинг ғойри мунсариф
бўлишига биргина сабаб қолади. Биргина сабаб эса, сарфдан
манъ бўлишига кифоя қилмайди.
Матндаги “(аламийлик) фақат ўзи шарт бўлган
ҳолдагина (бошқа иллатлар билан бир ғойри мунсариф
исмда) жамъ бўлади” жумласидаги аламийлик, ўзи шарт
бўлиб келувчи ўринлардаги таънис, лафзан  ةила ёки маънан
таънис ила, ъужма ила, таркиб ила ва зоида “алиф ва нун”
ила бўлади. Ушбу тўрт сабаблардан ҳар бирида ғойри
мунсарифлик учун аламийлик шарт. “Фақат адл ва
феълнинг вазнида эмас” жумласидаги аламийлик َْحَد
ْ  أ,ُع َم ُر
мисолларидаги каби адл ва феълнинг вазнидаги исмга
таъсир қилувчи бўлиб киради. َْحَُر
ْ  أ,ث
َ َ ثَالмисолларидаги каби
шарт бўлиб кирмайди.
ِ
ِ ِ َ َ(اختالف سيبويه) و َخال
ِ ِ ا ْعتِبارا ل, إِ َذا َّن ِكر:َمحَر َعلَما
لص َف ِة
َ ف سيبَه َويْه ْالَ ْخ َف
ًَ َ
ً َ ْ ش ِِف مثْ ِل أ
َ
.َصلِيَ ِة بَه ْع َد التَهْن ِك ِْي
ْ ال
ِ
ِ ْم و
.احد
َ َ لِ َما يَهل َْزم ِم ْن ا ْعتِبَا ِر الْمت,َوالَ يَهل َْزمه بَاب َحات
َ ِ ضادَيْ ِن ِِف حك
Маъноси: (Сийбавайҳнинг ихтилофи):
Сийбавайҳ Ахфашга َْحََر
ْ  أва шу каби исмлар алам бўлиб
келган ҳолда накра қилинганида ва накра қилинганидан
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кейин аслий васфият бу исмларда бўлишини эътиборга
олиб, хилоф қилган. Сийбавайҳнинг фикрига биноан اب َح ِات
ُ َب
ِ
ҳам َْحََر
ْ  أкаби ғойри мунсариф бўлиши лозим. Аммо اب َحات
ُ َبни
ғойри мунсариф дейиши, унга лозим эмас, чунки бу ҳолатда
Сийбавайҳга, икки бир-бирига зид нарсани бир ҳукмда, деб
эътиборга олиши лозим бўлиб қолади.
Шарҳ: Сийбавайҳнинг шогирди бўлган Ахфаш алАвсат: “َْحََر
ْ  أва шу каби исмлар алам бўлиб келганида,
аламийлик ва феълнинг вазни сабабидан ғойри мунсариф
бўлади. Накра қилинганида эса, мунсарифга айланади.
Ушбу исмнинг васфияти аламийлик ила йўқ бўлган эди,
аламийлиги эса накра қилингач йўқ бўлган. Зарурат
бўлмаса, бу ҳолатда васфият эътиборга олинмайди, бас
шунда исмда фақатгина бир сабаб, феълнинг вазни қолди.
Бир сабаб билан эса исм сарфдан манъ бўла олмайди”,
деган.
“َْحََر
ْ  أва шу каби исмлар”дан мурод аламийликдан олдин
васфийлик зоҳир бўлган исмлар бўлиб, беркитилган эмас.
Бундай исмларга  ُسكَْرا َنва шу каби исмлар ҳам киради.
Сийбавайҳ эса хилоф қилиб: “Накра қилингандан сўнг
бу исмларда аслий васфият эътиборга олинади ва икки
иллат бор бўлгани учун ғойри мунсариф бўлади” деган.
Сийбавайҳ накра қилингандан сўнг аслий васфият
қайтишини эътиборга олгани учун اب َح ِات
ُ َبни ҳам аламийлик
ва васфият борлиги учун ғойри мунсариф дейиши лозим
эди. Аммо мусанниф роҳимаҳуллоҳ: “Бу нарса Сийбавайҳга
лозим эмас”, демоқдалар. Чунки, аламийлик билан
васфиятни бир исмда эътибор қилиш бир исмда бир-бирига
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зид икки иллатни жамъ қилишдир. Бас, бу нарсани эътибор
қилинмайди. َْحََر
ْ أда накраликдан кейин васфиятни эътибор
ِ
қилиш мумкин, اب َح ِات
ُ َبда эмас. اب َحات
ُ َبдан мурод аслида васф
ِ َ ن,اسم
ِ َ ق,اشم
ِ ه.
бўлган ҳар бир аламдир. Масалан: اظم
َ
ِ ْ бу
(қози) дегани,
(фалон нарсага ҳукм
ُاْلَات
қилди)дан олинган.
َِ (قَاع َدةٌ) و
ِ ََجيع الْب
ِْ ِ أ َْو ب,الالِم
َ ِاب ب
.ضافَ ِة يَهْن َج ُّر بِالْ َك ْس ِر
َ اإل
َ
Маъноси: Бобларнинг (ғойри мунсарифларнинг)
ҳаммаси “алиф лом” ёки “изофа” сабабидан касра ила жор
бўлади.
Шарҳ: Ҳар бир ғойри мунсариф исмга таъриф “лом”и
кирганида ёки ўзидан бошқага изофа қилинганида мажрур
ِ  مس/اج ِد
ِ ِِف الْمس.
бўлади. Масалан: اج ِد ِه ْم
ََ
ََ
Аммо танвин “алиф лом” ва изофа қилинган исмда
бўлмайди.
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