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  அரபியில் வார்த்தைகள்  ٌِاْسم (பபயர்ச் ப ால் ),  ٌفِـْعل (விதைச் ப ால்),  ٌَحـْرف (இதைச் 

ப ால்) எை மூன்று பங்குகளாகும்.  

 َعـاِمـل என்பது ُمـْعـَربٌ  .எை இரண்டு பங்குகள் உள்ளை َمـْبـنِـيٌ  ,ُمـْعـَربٌ  களில் فِـْعلٌ  ,ِاْسمٌ 

களின் மாற்றத்ைால் கதை ி மாறக்கூடியைாகும். َعـاِمـل களின் மாற்றத்ைால் கதை ி 

மாறாைது  ٌَمـْبـنِـي ஆகும்.  ٌَحـْرف  கள்  அதைத்தும்  ٌٌَمـْبـنِـي  ஆகும்.  

 என்பது வார்த்தைகளின் கதை ியில் மாற்றத்தை எற்படுத்ைக்கூடியைற்குச் ப ால் َعـاِمـل

லப்படும்.  உைாரணம்:  

  அல்லாஹ் கூறிைான்اهللٌٌُـالٌَقٌَ

நிச் யமாக  அல்லாஹ்ٌاهللٌَنٌَّاٌِ
  அல்லாஹ்தவக் பகாண்டு பாதுகாப்புத் தைடுகிதறன்        اهللٌِبٌِاَُعـْوُذٌ

இந்ை மூன்று உைாரணங்களில் அடியில் தகாடிைப்பட்ை  َا نََََّبَ     قَ ـال ஆகிய மூன்றும் 

 களாகும், இதவகளால் ைான் அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையில் கதை ியில் ع ـام ـل

மாற்றம் எற்பட்டுள்ளது.  
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ஆகிய இந்ை பைிதைழு எழுத்துக்கள்  اسم க்கு جـر ப ய்யும்:  

1 வது ٌالباء (بَ )   இைற்கு பல பபாருள்கள் உள்ளை. அதவ:  

1 ''பகாண்டு'' என்ற பபாருள் உ. ம்  ََبـ ال ـغـ ي ـب ن  ـنُـو  م   மதறவாைவற்தறக் பகாண்டு يُـؤ 

நம்புவார்கள்,  

نَ  ـنُـو  م  َضِمْير  ,َغائِبٌ  ِفْعٌل ُمَضاِرعٌ  -يُـؤ 

َفاِعل ُهم  
َ ُرو رٌََ-ال ـغ ـي ـبَ ح ر ٌفَج ارٌّ,ََ-ب  َم ج 

َ

  

نَ  ـنُـو  م  ـن ا  நம்புவார்கள் يُـؤ  م  ـُنَ இருவர் நம்புவார்கள் نَ يُـؤ  م    அவன் நம்புவான் يُـؤ 

   

ـت ـع دَ مَُ ஐ (குன்றிய விதை) ال ز م'' 2   (குன்றா விதை)'' ஆக்க. உ. ம்  ََاللَُّهَب ُنور ه م  : ذ ه ب 
அல்லாஹ் அவர்களுதைய ஒளிதயப் தபாக்கிவிட்ைான். இவ்வுைாரணத்ைில்  َذ ه ب 
(தபாைான்) என்ற ال ز م ஐ (தபாக்கிவிட்ைான்) َُـت ـع دَ م  ஆக ஆக்கிவிட்ைது.  
 
 

فَاِعلٌ,َاللَّهََُغاِئبٌ ٌِفْعل ٌماضٌ ٌ-ذ ه ـبَ  ,ٌِهمٌَْنُوِرٌََمُْرْورٌ -َجار ,ََحْرفٌ َ-َبَ   ٌاِلَْيهٌٌِ-ُمَضاف  َُمَضاف 
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َ
 

3 "உைன்'' என்ற பபாருள் உ. ம் ........ ٍَم َب س ال  ب ط  َي اَنُوُحَاه   நூதே! சுகத்துைன் நீர்" ق يل 

இறங்கு வரீாக! 11:48. 
 

-حرفٌِنَداء,ٌنوحٌ-يا,ََمُْهْولٌ ٌِفْعل ٌماضٌ ٌ-ِقْيلَ 
 فعلٌامرٌاحلاضرٌضمريٌانتٌفاعل-ُمَتادى,ِاْهِبطٌْ

,ٌِهمٌَْنُوِرٌََمُْرْورٌ -َجار ,ََحْرفٌ َ-َبَ  ٌ-ُمَضاف 
ٌاِلَْيهٌِ َُمَضاف 

4 "பகரம்" என்ற பபாருள் உ. ம் .....  َر ة خ  ي اَب اْل  نـ  ي اة َالدُّ تـ ر ُواَال ح   மறுதமக்குப் பகரமாக اش 

உலக வாழ்க்தகதய விதலக்கு வாங்கிக் பகாண்ைைர்.....2:86.  

 

تـ ر وَ اَ  ََضِمْير ُهـْم َفاِعل, ,َغائِبٌ  ِفْعٌل ُماض   -اش 
ي اةَ  ي اَمفعولَموصوف,-ٌال ح  نـ  صفة-َالدُّ  

َ ر ةَح ر ٌفَج ارٌّ,َ-ب  خ  ُرو رٌََ-َاْل  َم ج 

َ

  

تـ ر وَ ا ََ  பலர் விதலக்குَاش 

வாங்கிைார்கள்  

تـ ر ي ا  இருவர் விதலக்கு ا ش 

வாங்கிைார்கள் 

تـ رَ ا ََ َش   விதலக்கு வாங்கிى

ைான்  

 

 

5. பபாருள் இல்லாமலும் வரும் இைற்கு "அைிகப்படியாைது" என்று கூறப்படும். உ. ம் 

ك مَ َاللَّهََُأ ل ي سَ  ..... ال ح اك م ينَ َب أ ح   அல்லாஹ் நீைவான்களுக்பகல்லாம் மிகப் பபரிய நீைவா 

ைல்லவா? 95:8.  

ك مَ  ,இல்தல ل ي سَ    .நீைவான்கள் ال ح اك م ينَ  ,மிகப் பபரிய நீைவான் أ ح 

–ٌاللَّهٌَُ,ٌفعلٌنَاِقص–ٌلَْيسٌََحرفٌاستفهام,ٌ-ا

ٌ,اسمٌناقص
ٌَجارٌ ََحْرفٌ ٌ-بٌِ َ,مضافَََمُْرْورٌ ٌ-َأْحَكمٌِ,

ٌاليهٌخربٌليسمضافٌَ-احْلَاِكِميٌَ
 

6 "ல்" என்ற பபாருள் உ. ம்   

رٍََاللَّهََُُكمَ َن ص رَ َو ل ق دَ : ُتمَ َب ب د  أ ذ لَّةٌََو أ نـ   நீங்கள் அற்பர்-குதறந்ைவர்-களாக இருந்ை 

நிதலயில் பத்ருப் தபார்க்களத்ைில் உங்களுக்கு உைவிைான் 3:133.  

 ,நீங்கள் أَنـُْتمٌْ ,பத்ருப் தபார்க்கள َبْدرٌ  ,உங்களுக்கு ُكمٌْ ,உைவிைான் َنَصر ,நிச் யமாக َلَقدٌْ

     .அற்பர்-குதறந்ைவர்-கள் أَِذلَّةٌ 

ٌَ-لٌََعطف,–ٌوٌَ َفعل-َنَصرٌََََتِْقْيقٌ -َقدٌْاِْبِتَدائِيَّة ,
ٌفاعلٌُمَؤخَّرٌ -اللَّهٌُ,ٌُمَقدَّمٌ َمفعول-ُكمٌْ

–ٌأَنـُْتمٌْ,َحالِيَّةٌ ٌ-وٌَ,َََمُْرْورٌ ٌ-ٌَبْدرٌ ٌ,َجارٌ ََحْرفٌ ٌ-بٌِ

ٌخرب-أَِذلَّةٌ ُمْبَتَدا ,ٌ
ٌ

7. "பற்றி" என்ற பபாருள் உ. ம் : ََب ه َخ ب يرا أ ل  ف اس   அறிந்ைவர்களிைம் அவதைப் பற்றிக் 

தகட்பரீாக! 25:59.  
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أ ل    அறிந்ைவன் خ ب يراَ  ,நீ தகள் اس 
 

َ,فَاِعلٌَضِمرْيٌانتامرٌاحلاضرٌٌٌفعل-اْسَألٌَْ,(அலங்காரம்)ََتِْسْيٌ -فٌَ
 مفعول-َخِبرياٌ 

 ََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ ٌ-ب هَ 
  

8. "பகாஞ் ம்" என்ற பபாருள் உ. ம் ٌ: ن ا ر بََُع يـ  اللَّهَ َع ب ادََُب ه اَي ش  அல்லாஹ்வின் அடியார் 

கள் அைில்-ஊற்றுக் கண்ணில்- பகாஞ் ம் குடிப்பார்கள் 76: 6 

ن ا ٌَعيـْ  ஊற்றுக் கண்ணில், ٌٌَُيْشَرب  குடிப்பான், ٌُِعَباد அடியார்கள், ِِبَا அைில் 

ن ا  ََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ ٌ-ب هَ  مضافٌاليه-اهلل, فاعل-عبادٌَُمضارع,ٌفعل-َيْشَربٌَُمفعولٌفيه,ٌ-َعيـْ
 

9 " த்ைியம்" என்ற பபாருள் உ. ம் َاَباهلل َهـذ  لـ أ ف ـع ـل ـنَّ -அல்லாஹ்வின் மீது ஆதணயாக 

நிச் யம் இதைச் ப ய்தவன்.  

  இது هـَذا ,நிச் யம் ப ய்தவன் لَـأَفْـَعـلَـنٌَّ

ٌ ٌهذاٌفعل-لَـأَفْـَعـلَـنَّ ٌفاعل, ٌانا ٌضمري ٌتَْأِكْيد ٌاشارةٌ-مضارع اسم
 َمفعول

 ََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ - باهلل

 
==================== =============================== ============================================================================== 

 2 வது م نَ َ  இைற்கும் பல பபாருள்கள் உள்ளை. அதவ:  

1 ''இைம் அல்லது காலத்ைின் ஆரம்பம்'' என்ற பபாருள். காலம் உ. ம் 

ر ىَالَّذ يَُسب ح انَ َ    دَ َم نَ َل ي ال ََب ع ب د هَ َأ س  ج  ال ح ر امَ َال م س  :மஸ்ஜிதுல் ேராமிலிருந்து ைைது 

அடியாதர இரவில் நைத்ைிச் ப ன்றாதை அவன் தூயவன்.... 17:1.  

َُسْبَحانٌَ  தூயவன், َالَّذ ي  ஒருவன், َأْسَرى நைத்ைிச் ப ன்றான், ٌَِعْبد அடியான், ٌ لَْيل இரவு, َ
َاْلَمْسِجدٌِ பள்ளி, ٌِاحلَْرَام குற்றம் ைடுக்கப்பட்டுள்ளது  

ماضٌضمريٌٌفعل-ٌَأْسَرى,ٌمفعولٌلفعلٌحمذوف- ُسْبَحانٌَ
 َفاعل,هوٌ

ٌَجارٌ ٌ-ٌِمْنٌاْلَمْسِجدٌِ ٌََمُْرْورٌ ٌ
 ٌصفة-احلَْرَامٌٌِموصوف,

ٌٌمفعولٌلفعلٌحمذوفٌ  (தபாக்கப்பட்ைفعل க்கு مفعول) 
இைம் உ. ம் 

َف يهَ   َتـ ُقوم  َأ ن  َأ ح قُّ ٍم َيـ و  َأ وَّل  َم ن  َالتـَّق و ى َع ل ى َُأسِّس  ٌد  ஆரம்ப நாளிலிருந்தை:ل م س ج 

இதற அச் ைின் மீது கட்ைப்ப்ட்ை பள்ளிைான் நீர் நின்று வணங்குவைற்கு மிகத் ைகுைி 
யாைது. 9:108. 

,மிகத் ைகுைியாைது َأَحقٌ  ,இதற அச் ம் التـَّْقَوى ,அஸ்ைிவாரமிைப்பட்ைது ُأسِّسٌَ َتـَُقومٌَ
நிற்பாய்.  
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 يـَْومٌ ٌمضاف,ٌََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ -ِمْنٌَأوَِّلٌ

  مضافٌاليهٌ-
ٌَمهولٌَموصوف, مبتدا – َمْسِجدٌ  ٌماض ٌفعل ُأسَِّس

ٌفاعل ٌنائب ٌهو ٌصفةٌضمري ٌالتـَّْقَوىَ,مجلة ٌٌَجارٌ - َعَلى

ٌخرب– َأَحقٌ , ََمُْرْورٌ  ٌناصب,-َأنٌْ ,  منصوب-تـَُقومٌٌَحرف

 فاعلٌتناٌضمري

2 '' ிலது" என்ற பபாருள். உ. ம் 

بُّونَ َم مَّاَتـُن ف ُقواَح تَّىَال ب رَََّتـ ن اُلواَل نَ  ُتح   :நீங்கள் விரும்புைில்  ிலவற்தற ப லவு ப ய்யும் 

வதர நிச் யம் நீங்கள் நன்தமதய அதையமுடியாது. 3:92. 

تـََناُلواٌَلنٌْ  நிச் யம் நீங்கள் அதையமாட்டீர்கள், اْلربٌر நன்தம, ٌَََّحّت  வதர, تـُْنِفُقوا ப லவு 

ப ய்வரீ்கள், ٌََتُِب ون நீங்கள் விரும்புவரீ்கள்.   

ٌناصب,–ٌلَـنٌْ مضارعٌٌفعلٌ–ٌتـََنالُواٌحرف
 مفعول-الربَمنصوبٌضمريٌانتمٌفاعل,

ٌمصدرية,-,ٌماَجارٌ -نمٌِ مضارعٌٌفعل -َتُِب ونٌٌَ
 أيٌمنٌحمبتكمٌََمُْرْورٌ ضمريٌانتمٌفاعلٌ

2 ''ஒரு இைத்தை விவரிப்பது" என்ற பபாருள். உ. ம் 

نَ  ُلؤ اَذ ه بٍََم نَ َأ س او رَ َم نَ َف يه اَُيح لَّو  و ُلؤ  : அைில் அவரகள் ஆபரணங்கள் அணிவிக்கப்படு 

வார்கள் அைாவது ைங்க, முத்து வதகயிலாை காப்புகள்  (அணிவிக்கப்படுவார்கள்) 22:23.               

 முத்துக்கள் ُلْؤُلؤ ا ,ைங்கம் َذَهبٌ  ,காப்புகள் َأَساِورٌَ ,அணிவிக்கப்படுவார்கள் ُُيَلَّْونٌَ

 

َنائبٌفاعل,ٌمَمهولٌضمريٌهٌارعفعلٌمض–ُُيَلَّْونٌَ ََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ - َذَهبٌ َِمنٌْ
 ََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ ٌ– ٌَأَساِورٌِمنٌْ, ََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ - ِفيَها

 

3. பபாருள் இல்லாமலும் வரும் இைற்கு "அைிகப்படியாைது" என்று கூறப்படும். உ. ம்  

يرٍَ َب ش   .எங்களிைத்ைில் எந்ை மைிைரும் வரவில்தல. 5:19 :م اَج اء ن اَم ن 

  .மைிைன் َبِشريٌ  ,எங்களிைம் نَا ,வரவில்தல َماٌَجاَءٌ

 فاعلٌجاءٌََمُْرْورٌ ٌ-َبِشريٌ ٌٌ,َجارٌ زَاَئُدٌٌ-ِمنٌْ ماضٌٌفعلٌ–ٌجاءٌ,فيحرفٌن–ٌما
 

4 "பகரம்" என்ற பபாருள் உ. ம்.....  َر ة خ  َاْل  نـ ي اَم ن  َب ال ح ي اة َالدُّ يُتم   மறுதமக்குப் பகரமாக:أ ر ض 

இவ்வுலக வாழ்க்தகதய ைிருப்ைிப்பட்ைடுவிட்டீர்களா? 8: 38. 

نـَْيا ,வாழ்க்தக احْلََياةٌِ ,?ைிருப்ைிப்பட்ைடுவிட்டீர்களா أََرِضيُتمٌْ    .மறுதம اْْلِخرَةٌِ ,உலகம் الد 

 

ٌ–ٌا ماضٌٌفعلٌ–ٌَرِضيُتمٌٌْ,استفهامحرف
 فاعل,ٌانتمضمريٌ

نـَْياموصوف,ٌٌََمُْرْورٌ-احْلََياةٌٌٌِ,َجارٌ ٌ-بٌِ -الد 

 ََمُْرْورٌ ٌٌ,َجارٌ ٌ-ٌِمْنٌاْْلِخرَةٌٌِ,صفة
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5 "ல்" என்ற பபாருள் உ. ம் ةَ َنُود يَإ ذ ا مَ َم نَ َل لصَّال  ع واَال ُجُمع ةَ َيـ و  رَ َا لىَف اس  اهللَ َذ ك  :َபவள்ளிக் கிழ 

தமயில் பைாழுதகக்கு அதழக்கப்பட்ைால் அல்லாஹ்வின் அதழப்பின் பால் 
விதரந்து ப ல்லுங்கள். 62: 9. 

نُوِديٌِإَذا   அதழக்கப்பட்ைால், ٌِلِلصََّلة பைாழுதகக்கு,  ذ ك ر ,விதரந்து ப ல்லுங்கள் اْسَعواَ
அதழப்பு 
 

ٌظ–ٌِإَذا ٌماضٌفعلٌ–ٌنُوِديَ,شرطرف
ٌضمريٌ فعلٌ-ْسَعواِاٌََمهول, ٌاحلاضر امر

 فاعلٌمانت

ٌ– اْْلُُمَعةٌٌِمضاف,ٌََمُْرْورٌَجارٌ –ٌيـَْومٌٌِِمنٌْ
, مضافٌََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ ٌ-ِذْكرٌٌِِاىلمضافٌاليه,ٌ

 مضافٌاليهٌ-اهللٌِ
 

6 "காரணத்ைிற்காக" உ. ம்: ُأغ ر ُقواَخ ط يئ ات ه مَ َم مَّا :அவர்கள் ப ய்ை ைவறுகளின் காரணத் 

ைால் மூழ்கடிக்கப்பட்ைார்கள்71: 25. 

  .ைவறுகள் َخِطيَئاتٌِ ,மூழ்கடிக்கப்பட்ைார்கள் أُْغرُِقوا 

ٌه َمهول,ٌماضٌفعلٌ–ٌأُْغرُِقوا ٌمضمري
 نائبٌفاعل

ٌََمُْرْور–ٌَخِطيَئاتَزَاِئد ,ٌ–ٌامَ,َجارٌ –ٌِمنٌْ
 مضافٌاليهٌ–ٌِهمٌٌْمضاف,

7 "விட்டும்" என்ற பபாருள் உ. ம் ي ةَ َفـ و ي لٌٌَ رَ َمِّنَقـُُلوبـُُهمَلِّل ق اس  لٍََف يَُأولـ ٰئ كَ َاللَّـهَ َذ ك  َمُّب ينٍََض ال  : 

அல்லாஹ்வுதைய ைிக்தர- நிதைதவ விட்டும் எவர்களுதைய இருையங்கள் கடிை 
மாகிவிட்ைைதவா, அவர்களுக்குக் தகடுைான்- இத்ைதகதயார் பகிரங்கமாை வழி தகட் 
டில் இருக்கிறார்கள். 39:22.  

,தகடு َوْيلٌ  قَاِسَيةَ கடிைமாைது, ٌََأُولَـِٰئك  அவர்கள்,  ٌٌَضَلل வழி தகடு,  ٌم ِبي பகிரங்கமாைது. 

ٌخرب, ََمُْرْورٌَجار–ٌلِّْلَقاِسَيةَ,مبتداٌ–ٌَوْيل
 مضافٌاليه-ُهمفاعلٌمضاف,ٌ-قـُُلوبٌُ

ٌ–َاللَّـهٌٌِمضاف,ٌََمُْرْورٌ-ذِْكرٌَِ,َجارٌ –ٌِمنٌْ
  -ٌَضَللٌ ٌِفٌٌٌ,مبتداٌ-أُولَـِٰئكٌََ,مضافٌاليه

 صفة-م ِبيٌ ٌ,موصوفٌخرب َجارٌََمُْرْور
 

ٌقَاسٌ ٌَقْسَوةٌ ٌيـَْقُسوٌَقسى
ٌتٌ اقَاِسيٌنٌَِتاقَاِسيٌقَاِسَيةٌْونٌَقَاسٌٌَُيانٌِقَاسٌٌِقَاسٌ 

ٌ

==================== =============================== =========================================================== 

 3 வது ٌَ لىإ இைற்கும் பல பபாருள்கள் உள்ளை. அதவ:  

1 ''இைம் அல்லது காலத்ைின் முடிவு'' என்ற பபாருள். காலம் உ. ம் 
أ ت مُّواَالصِّي ام َإ ل ىَاللَّي لَ ثُمََّ  : பின்ைர் தநான்தப இரவு  வதர முழுதமப் படுத்துங்கள் 
2:187. 

 முழுதமப் படுத்துங்கள் أِت واٌ,வதர  ِإىَلٌ ,இரவு اللَّْيل ,தநான்பு الصَِّياَمٌ,பின்ைர் ُُثٌَّ  
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ٌح–ٌُث ٌانت فعل–أِت واَ,عطفرف ٌضمري ٌاحلاضر ٌمامر
 مفعول-الصَِّيامٌَ ,فاعل

 ٌََمُْرْورٌَجارٌ –ٌِإىَلٌاللَّْيلٌِ

 

ٌمٌ َتٌمٌٌُاِتامٌمٌ تٌَيُـٌٌِتَّاٌٌُمٌ ِتٌمٌٌُامٌ ِتٌَْاٌٌِمٌ ِتٌيٌٌُاََتَّ
 

ٌاِتِْْمنٌٌَاِتَّاٌاِتِّيٌاِت واٌاِتَّاٌاَِتَّ

 

இைம் உ. ம்   

د َال ح ر امَ  َال م س ج  ـد َاْل  ق ـصىَم ن  ـج  الىَال ـم ـس   : மஸ்ஜிதுல் ேராமிலிருந்து மஸ்ஜிதுல் 

அக் ாவின் கதை ி வதர17:1. 

َُسْبَحانٌَ  தூயவன், َالَّذ ي  ஒருவன், َأْسَرى நைத்ைிச் ப ன்றான், ٌَِعْبد அடியான், ٌ لَْيل இரவு, َ
َاْلَمْسِجدٌِ பள்ளி, ٌِاحلَْرَام குற்றம் ைடுக்கப்பட்டுள்ளது  

ماضٌٌفعل-ٌَأْسَرى,ٌمفعولٌلفعلٌحمذوفٌ- ُسْبَحانٌَ
 َضمريٌهوٌفاعل,

ٌَجارٌ ٌ-ٌاْلَمْسِجدٌٌِاىل ٌموصوف,ٌََمُْرْورٌ ٌ
 صفة-ْقصىاْلٌَ

ٌ2 "உைன்'' என்ற பபாருள் உ. ம்  و الَت أ ُكُلواَأ م و ال ُهم َإ ل ىَأ م و ال ُكم:அவர்களுதைய பபாருள் 

கதள உங்களுதைய பபாருள்களுைன்  ாப்பிைாைீர்கள் 4: 2.  

 பபாருள்கள் أَْمَوالٌَ ,அவர்கள் ُهمٌْ  ,ாப்பிைாைீர்கள்  لٌتَْأُكُلواٌ  

-أَْمَوالٌٌَْنِهي ,مٌٌَفعل-ٌتَْأُكُلواَ,حرفٌهني -ل
 َمضافٌاليهٌ-ٌٌُهمٌْ   مفعولٌمضاف,

ٌ-ٌٌمٌْكٌُ مضاف,ٌََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ ٌ-ٌأَْمَوالٌٌِاىل
 ٌمضافٌاليه

 
  

 3 " க்கு, பக்கம், பால்'' என்ற பபாருள்களுக்கு உ. ம் 

ُعون ن يَإ ل ي هَ َر بَِّ َم مَّاَي د  َإ ل يَّ ُنَأ ح بُّ السِّج  : இதறவா! இவர்கள்(பபண்கள்) எைன் பால் என்தை 

அதழக்கிறார்கதளா அதை வி ை  ிதறச்  ாதலதய எைக்கு மிகப் பிரியமாைது 12: 33. 

 மிகப் பிரியமாைது,  என்தை அவர்-பபண்-கள் َأَحبٌ  ,ிதறச்  ாதல  السِّْجنٌُ ,!இதறவா َربٌِّ

 -அவன் பால் إِلَْيهٌِ ,ஒன்தற வி ை ِمَّا  ,என்பால்-என் பக்கம்  ِإَلٌَّ  ,அதழக்கிறார்கள் َيْدُعوَنِنٌ

அவன் பக்கம்  

ٌٌخرب,–ََأَحبٌ ٌ,مبتداٌ–َالسِّْجنٌٌُ,ُمَنادى-َربٌِّ
 َفاعلٌُهنٌَّضمريٌٌعرٌاضم فعلٌ-َيْدُعوَنِنٌ

 ََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ ٌ-اليه ,ََمُْرْورٌ ٌٌَجارٌ ٌ- ِإَلٌَّ

============================================================================================== 

 4 வது ٌفي  இைற்கும் பல பபாருள்கள் உள்ளை. அதவ:  

1 "ல்" என்ற பபாருள்  
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َبـ ع د َغ ل ب ه م َس يـ غ ل ُبون َََ: َو ُهم َم ن  ف يَأ د ن ىَاْل  ر ض  அருகிலுள்ள பூமியில் அவர்கள் 

(தராமர்கள்) ைங்கள் தைால்விக்குப்பின் விதரவில் பவற்றியதைவார்கள்30:3 
,தைால்வி َغَلبٌِ பூமி,  அவர்கள் ைங்கள் اْْلَْرضٌِ ,அருகில் أَْدنٌَ  விதரவில் َسيَـْغِلُبونٌٌَ
பவற்றியதைவார்கள் 

ٌ-هم ٌمبتدا, ٌبـَْعِد ٌَجارٌ ٌ-ِمْن ٌ-ٌٌَغَلبٌِ مضاف,ٌََمُْرْورٌ ٌ
 فعلٌ- يـَْغِلُبونٌٌَمضافٌاليه,ٌ-ِهمٌٌْ,مضافٌاليهٌمضاف

 خربَفاعلٌُهمضمريٌٌعرٌاضم

ٌ ٌأَْدَن ٌَجارٌ ٌ-ِف  مضاف,ٌََمُْرْورٌ ٌ

 مضافٌاليهٌ,ٌٌ- اْْلَْرضٌِ

2 "காரணம்" என்ற பபாருள் உ. ம் 

اٌبَع ظ يمٌَ ُتم َف يه َع ذ   நீங்கள் இச் ர்ச்த யில் ஈடுபட்டிருந்ை கார ..... :ل م سَُّكم َف يَم اَأ ف ض 

ணத்ைால் கடிைமாை தவைதை நிச் யமாக உங்கதளத் ைீண்டியிருக்கும் 24: 14. 

 ٌ  َعَذابٌ   ,கடிைமாைது َعِظيمٌ  ,ஈடுபட்டிருந்ைீர்கள் أََفْضُتْمٌ ,ைீண்டிவிட்ைது َمسَّ
தவைதை 

ٌفاعلٌ-َعَذابٌ ٌ,ضام فعلٌ-َمسٌَّ
 ٌصفةٌ– َعِظيمٌ ٌموصوف,

ٌَجارٌ ٌ–ِفٌ ٌ–ما, ٌمصدرية, ٌضام فعلٌ- أََفْضُتْم
 أيٌفٌاِفَاَضِتُكمٌٌََْمُْرْورٌ ضمريٌانتمٌفاعلٌمجلةٌ

 

3 "உைன்" என்ற பபாருள் உ. ம்  ََقـ ب ل ُكم َم ن  َخ ل ت   உங்களுக்கு முன்ைர் :اد ُخُلواَف يَأُم ٍمَق د 

ப ன்று விட்ை  மூகத்துைன் நீங்கள் நுதழயுங்கள் 7: 38.  

َاْدُخُلوا  நுதழயுங்கள்,  ٌأَُمم  மூகம்,  ٌْقـَْبِلُكم உங்களுக்கு முன்ைர், ٌَْخَلت ப ன்று விட்ைது 

   

ٌ-َقدٌَْرٌاحلاضرٌضمريٌانتمٌفاعل,ما فعلٌ-َاْدُخُلوا
 اضٌضمريٌهيٌفاعلم فعلٌ-َخَلتٌٌٌْحرفٌََتِْقْيق ,

ٌَجارٌ ٌ–ِفٌ ٌََمُْرْورٌ ٌ– أَُممٌ , ٌ-ٌقـَْبِلُكمٌْ,من
 مضافٌاليهٌ-كم مضاف,ٌََمُْرْورٌ ٌَجارٌ 

 

4 "மீது" என்ற பபாருள் உ. ம்  َل َالنَّخ  ُص لِّبـ نَُّكم َف يَُجُذوع   தபரீத்ை மரக்கட்தைகளின் :و ْل 

மீது உங்கதளக் கழுதவற்றுதவன் 
  

َُجُذوعٌِ ,தபரீத்ைமரம் النَّْخلٌِ  ,நிச் யமாக  கழுதவற்றுதவன் َْلَُصلَِّبٌَّ  கீற்றுகள்  

 

ٌفاعل,م فعلٌ- َْلَُصلَِّبٌَّ ٌانا ٌضمري ٌتاكيد َضارع
 مفعولٌ-كم

ٌُجُذوعٌِ ٌ–النَّْخلٌٌِمضاف,ٌََمُْرْورٌَجارٌرِف
 مضافٌاليه

 
5 "பக்கம், அைன் பால்" என்ற பபாருள் உ. ம்  

 فـََرد واٌأَْيِديـَُهْمٌِفٌأَفـَْواِهِهم
.............அவர்கள் ைங்கள் தககதள ைங்கள் வாய்களின் பக்கம் பகாண்டு ப ன்றார்கள் 
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 ِفٌأَفـَْواِهِهم ,அவர்கள் ைங்கள் தககதள أَْيِديـَُهمٌْ  ,பகாண்டு ப ன்றார்கள் َرد وا  

ைங்கள் வாய்களின் பக்கம்  

 

ٌ–ٌأَْيِديٌََاضٌضمريٌهمٌفاعل,م فعلٌ-َرد واٌ 
ضافٌاليهم ٌ-ُهمٌٌْمفعولٌمضاف,  

ٌأَفـَْواهٌِ ٌ–ِهمٌمضاف,ٌََمُْرْورٌَجارٌرٌ-ِف
 مضافٌاليه

 
6. "பகாண்டு" என்ற பபாருள் உ. ம் 

   அதைக் பகாண்டு உங்கதள பல்கி பரவச் ப ய்கிறான்42:11 -َيْذرَُأُكْمٌِفيهٌِ

 பல்கி பரவச் ப ய்கிறான் َيْذرَُأُكمٌْ

 ََمُْرْورٌَجارٌرٌ-ِفيهٌٌِ ٌٌمفعول,ٌ-كمَضارعٌضمريٌهوٌفاعل,م فعلٌ-َيْذرَُأُكْمٌ 
===================================================================================================== 

5 வது حّت"ٌ  " வதர என்ற பபாருள் 

ٌاْلَفْجرٌِ ٌَمْطَلِع ٌِهَيٌَحّتَّ  ாந்ைி உண்ைாகட்டும், அது விடியற்காதல உையமாகும்  :َسلم 

வதர இருக்கும் 97:5  

ٌ ِهيٌٌَ ,ாந்ைி-சுகம்  َسلم  அவள்-அது, ٌََّحّت வதர ٌِاْلَفْجر விடியற்காதல, ٌَِمْطَلع உைிக்கும் 

இைம், கிழக்கு  
 

ٌ-هي ٌٌ,َسلمٌ خربٌملبتداٌحمذوفٌأيٌهوٌٌ–َسلم ٌٌ ,ٌ ٌَمْطَلعٌِمبتدا  ََمُْرْورٌَجارٌرٌ-ٌَحّتَّ

  مضافٌاليه-اْلَفْجرٌٌِخربٌمضاف,

6 வது م  :இைற்கும் பல பபாருள்கள் உள்ளை. அதவ اَللر

1 " ப ாந்ைம்" என்ற பபாருள்  

  வாைம், பூமியிலுள்ளதவ அல்லாஹ்வுக்தக ப ாந்ைம்3:131 :لِلَِّهٌَماٌِفٌالسََّماَواتٌواْلرضٌِ 

  ََمُْرْورٌَجارٌرٌ-ٌِفٌالسََّماَواتموصولٌمبتداٌمؤخر,ٌ-قدم,ماخربٌم ََمُْرْورٌَجارٌر-ٌلِلَّهٌِ
 

2 "அைற்காக" எைற பபாருள் உ.ம் 

 காபிருகளுக்காக ையார் ப ய்யப்பட்டுள்ள நரகத்தைப்: َواتَـُّقواٌالنَّاَرٌالَِِّتٌأُِعدَّْتٌلِْلَكاِفرِينٌَ

பயந்து பகாள்ளுங்கள்  

  ,ையார் ப ய்யப்பட்டுள்ளது أُِعدَّتٌْ ,நரகம் النَّار ,பயந்து பகாள்ளுங்கள் اتَـُّقوا
 

ٌالنارما فعلٌ-اتَـُّقوا ٌفاعل, ٌانتم ٌضمري ٌحاضر ٌالِت-ر موصول,ٌ-مفعول,
 اضٌَمهولٌضمريٌهيٌنائبٌمجلةٌصلةٌٌفاعلٌمجلةٌصلةٌم فعلٌ-اعدت

ٌ-ٌلِْلَكاِفرِينٌَ
 ََمُْرْورٌَجارٌر
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3"பக்கம்" எைற பபாருள் உ.ம் 

 நிச் யமாக நாங்கள் உங்களின் பக்கம் அனுப்பப்பட்டி: قَاُلواٌَربـ َناٌيـَْعَلُمٌِإنَّاٌإِلَْيُكْمٌَلُمْرَسُلونٌَ

ருக்கிதறாம் என்பதை எங்கள் இதறவன் அறிவான் என்று அவர்கள் கூறிைார்கள் 36:16  

 நிச் யமாக ِإنَّا  ,அறிவான்يـَْعَلُمٌ ,எங்கள் இதறவன்َربـ َناٌ ,அவர்கள் கூறிைார்கள்قَاُلواٌ

நாங்கள், ٌْإِلَْيُكم உங்களின் பக்கம், ٌََلُمْرَسُلون அனுப்பப்பட்டிருக்கிதறாம் 

   

ٌربم فعلٌ-واالق ٌفاعل, ٌهم ٌضمري ٌناٌ-اض ٌمضاف, ٌ-مبتدا
-ِإنٌرٌمضارعٌضمريٌهوٌفاعلٌمجلةٌخرب, فعلٌ-يـَْعَلُمٌمضافٌاليه,ٌ
 خربٌ-َلُمْرَسُلونٌَاسمٌانر,ٌ-انٌحرفٌتأكيد,

 ََمُْرْورٌَجارٌرٌ-إِلَْيُكْمٌ

 

4"பபாருள் இல்லாதம"  உ.ம் 

ٌِلَماٌيُرِيدٌُ     அவன் நாடியதைச் ப ய்வான் 85:16 :فـَعَّال 

அைிகமாகச் ப ய்பவான், நாடுபவன் 
   

ٌهوٌٌ-فعال ٌاي ٌحمذوف, ٌملبتدا خرب
 فعال,ٌ

ٌ,ٌماٌ-لٌ فعلٌمضارعٌٌ-مصدرية,ٌيُرِيدٌُ-َجارر
راِدتَهٌِضمريٌهوٌٌفاعلٌمجلةٌََمُْرْورٌ ٌأيٌِلِ

 
5"எல்தலயின் முடிவு" எைற பபாருள் உ.ம் 

ٌُمَسمرى    ஒவ்பவான்றும் குறிப்பிட்ை ைவதண வதர நைக்கும்35:3 :ُكل ٌََيْرِيٌِْلََجل 

  வதர لٌِ ைவதண َأَجلٌ  ,குறிப்பிைப்பட்ைது ُمَسمرى ,நைக்கும் ََيْرِيٌ,ஒவ்பவான்றும்ُكل ٌ

ضارعٌضمريٌم فعل-ٌََيْرِيٌ,ٌمبتداٌ-لٌرك
 خرب,ٌهوٌفاعلٌمجلةٌ

ٌ ,ََمُْرْورٌٌ-ِْلََجل  ٌصفة-ٌُمَسمرىٌموصوف,َجارر

 

6”ஆகுவது – மாறுவது“ எைற பபாருள் உ.ம் 

آُلٌِفْرَعْوَنٌلَِيُكوَنٌََلُْمٌَعُدوراٌ  فَاْلتَـَقطَهٌُ   :பிர்அவ்ைின் குடும்பத்ைார் அவதர கண்பைடுத் 

ைார்கள், அவர்களுக்கு அவர் பதகவராக ஆகுவைற்காக 28:8. 12345   
 

  பதகவன் َعُدوٌر ,குடும்பம் آلٌُ ,கண்பைடுத்ைான் اْلتَـَقطٌَ

ٌٌاض,م فعل- اْلتَـَقطٌَ ٌ,فاعلٌمضافٌ–آُل
 مضافٌاليهٌ–ِفْرَعْوَنٌ

ٌ,ٌٌ-لٌ ٌممٌُ-انَجارر ٌيْضَمُر ٌ-كونصدرية,
ٌ ٌٌناقصفعل ٌضمري ٌيكونهو مجلةٌٌاسم
ٌخربٌيكون-أيٌِلَكْونِِه,ٌعدواََمُْرْورٌ

 

7 ” பற்றி“ எைற பபாருள் உ.ம் 
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 உங்களுதைய கண்கள் எவர்கதள.........َولٌأَُقوُلٌلِلَِّذيَنٌتـَْزَدرِيٌأَْعيـُُنُكْمٌَلْنٌيـُْؤتِيَـُهُمٌاللَُّهٌَخرْيا

இழிவாக தநாக்குகின்றைதவா, அவர்கதளப் பற்றி அல்லாஹ் யாபைாரு நன்தமயும் 
அளிக்கமாட்ைான் என்று நான் கூற மாட்தைன். 11:31  
يـُْؤِتٌٌ ,கண்கள் أَْعُيٌُ ,இழிவாக தநாக்கும் تـَْزَدرِي ,நான் கூறுதவன் أَُقولٌُ பகாடுப்பான், 

  நன்தம َخرْيا
ٌضارع,م فعل-تـَْزَدرِيٌضارعٌضمريٌاناٌفاعل,م فعل-أَُقولٌُحرفٌنفي,-ل

 فعلٌ-يـُْؤِتٌٌَحرفٌناصب,-َلنٌْمضافٌاليه,ٌٌ–ٌُكمٌٌْ,فاعلٌمضاف-أَْعُيٌُ

ٌم ٌمنصوب, ٌمقدم,-ُهمٌُضارع ٌاول ٌمؤخر,ٌ-اللَّهٌٌُمفعول ٌ-َخرْياٌفاعل
 مفعولٌثان

ٌ-لِلَِّذينٌَ َجارر
ٌموصولٌََمُْرْور

 

7  வது ٌُربٌَّ  இது குர் ஆைில் ஒதர ஒரு இைத்ைில் மட்டுதம வருகிறது, அதுவும் ٌٌشدٌر  

இல்லாமல் ما வுைன் த ர்ந்து ُرََبَا என்று வருகிறது. அைற்கு அமலும் இல்தல 

அைிகம் என்ற பபாருளுக்காக பயன்படுத்ைப்படும். உ.ம் ٌٌَكانُوا ٌَكَفُرواٌَلْو ُرََبَاٌيـََود ٌالَِّذيَن
 காஃபிர்கள் (மறுதமயில்) ைாங்களும் முஸ்லிம்களாக இருந்ைிருக்க தவண் :ُمْسِلِميٌَ

டுதம, என்று ஆத ப்படுவார்கள்15:2 

 ஆத ப்படுவான் يـََود ٌ ,அைிகமாக ُرب

இந்ை ٌٌَُّرب  புகாரி ேிைீஸில் வந்துள்ளது. ٌٌَك نـَْياٌَعارِيَةُربَّ ِفٌاْْلِخَرةٌٌِاِسَية ٌِفٌالد  : ":......... 

துன்யாவில் ஆதை அணிந்ைிருக்கிற எத்ைதைதயா பபண்கள் மறுதமயில் நிர்வாணி 
களாக இருப்பார்கள்:. புகாரி;  

ٌَكاِسَية ٌرٌٌُهنٌعارياتخربٌملبتداٌحمذوفٌأيٌٌ-َعارِيَة ٌََمُْرْورٌ-بَّ نـَْيا,ٌَجارر ٌََمُْرْورٌ-ِفٌالد   َجارر
   

8 வது على இைற்கும் பல பபாருள்கள் உள்ளை. அதவ: 

1 " மீது" என்ற பபாருள் உ.ம்  ٌََوَعَلىٌاْلُفْلِكٌَُتَْمُلون : இன்னும் கப்பல்கள் மீது நீங்கள் 

சுமந்து ப ல்லப்படுவரீ்கள் 23:22  
 

ٌََمُْرْور-ٌَوَعَلىٌاْلُفْلكٌِ ضارعٌَمهولٌضمريٌانتمٌنائبٌفاعلم فعل- َُتَْمُلونٌٌَ ٌٌَجارر
 

2 " விை" என்ற பபாருள் உ.ம் 

 அத்தூைர்கள் - அவர்களில்  ிலதரச்  ிலதரவிை: تِْلَكٌالر ُسُلٌَفضَّْلَناٌبـَْعَضُهْمٌَعَلٰىٌبـَْعضٌ  

நாம் தமன்தமயாக்கி இருக்கின்தறாம்….. 2:253 

 நாம் தமன்தமயாக்கிَفضَّْلَناٌ விை َعَلىٌٰ ,ிலர் بـَْعض ,தூைர்கள் الر ُسُلٌ ,அது-அவள் تِْلَكٌ

இருக்கின்தறாம் 
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اضٌضمريٌحننٌم فعل-َفضَّْلَناٌخرب,ٌ-الر ُسلٌٌُ,ٌمبتداٌ-تِْلَكٌ
 مضافٌاليهٌ-ُهمٌٌْمضاف,ٌمفعولٌ-بـَْعضٌَ,ٌفاعل

ٌََمُْرْورٌ-ٌَعَلٰىٌبـَْعضٌ  ٌَجارر

 

2 "ல்" என்ற பபாருள்  

 மக்கள் மறந்து  இருந்ை தநரத்ைில் அவர் :َوَدَخَلٌاْلَمِديَنَةٌَعَلىٌِحِيٌَغْفَلة ٌِمْنٌَأْهِلَها

நகரத்ைில் நுதழந்ைார் :28:15, 

  ,மக்கள்-குடும்பம் أَْهلٌِ ,மறைி َغْفَلة ٌ ,தநரம் ِحيٌِ ,நகரம் اْلَمِديَنةٌَ ,நுதழந்ைான் َدَخَلٌ

ٌم فعلٌ-ٌَدَخلٌَ ٌهو ٌضمري مفعولٌٌ-اْلَمِديَنةٌٌَ,فاعلاض
 مضافٌاليهٌ-َهاٌمضاف,ٌََمُْرْورٌَجارٌرٌ-ٌِمْنٌأَْهلٌٌِ,فيه

ٌمضاف,ٌََمُْرْورٌَجارٌر-ِحيٌٌَِعَلىٌٰ
ٌمضافٌاليهٌ-َغْفَلة ٌ

3 "உைன்" என்ற பபாருள் ٌَْوِإنٌَّرَبََّكٌَلُذوٌَمْغِفرَة ٌلِلنَّاِسٌَعَلىٌظُْلِمِهم :நிச் யமாக உமது  

இதறவன் மைி ைர்கதள அவர்கள் அநியாயம் ப ய்ைிருப்பதுைன் மன்ைிப்பவைாக 

இருக்கின்றான்13:6, 

 அநியாயம் ظُْلم ,மன்ைிப்பு َمْغِفرَةٌ  ,உதையவன் ُذو

ٌ ٌتأكيدٌ–ِإنَّ ٌان,-رَبَّكٌٌَ,حرف ٌانٌ-َلُذوٌاسم ٌخرب
 مضافٌاليهٌٌ-َمْغِفرَةٌ ٌ,مضاف

ٌمضاف,ٌََمُْرْورٌَجارٌر-ٌظُْلمٌٌَِعَلىٌٰ
ٌمضافٌاليهٌ-ِهمٌْ

4 "க்கு" என்ற பபாருள் ٌَْولُِتَكبـُِّرواٌاللَّـَهٌَعَلٰىٌَماٌَهَداُكم: அல்லாஹ் உங்களுக்கு தநர்வழி 

காட்டியைற்காக அல்லாஹ்தவ நீங்கள் பபருதமப்படுத்துவைற்காக........  2:185,  

ٌَعَلىٌٌٰأيٌََمُْرْورمجلةٌمفعولٌٌ-ٌُكمٌٌٌْ,اضٌضمريٌهوٌفاعلم فعلٌ-َهَداٌمصدرية,-َماٌ,َجارٌرٌ-َعَلىٌٰ
ٌِهَدايَِتُكمٌْ

ٌ

5 "இருந்து" என்ற பபாருள் ٌِالَِّذيَنٌِإَذاٌاْكَتاُلواٌَعَلىٌالنَّاس :அவர்கள் மைிைர்களிைமிருந்து 

அளந்து வாங்கும் தபாது நிதறவாக அளந்து வாங்குகின்றைர்.  83:2, 

 அளந்து வாங்குகின்றைர் اْكَتاُلواٌ

ٌََمُْرْورٌَجارٌر-َعَلىٌالنَّاسٌِ ٌاضٌضمريٌهمٌفاعلم فعلٌ-اْكَتاُلواٌظرف,-ِإَذاٌموصول,-الَِّذينٌَ
 

6 "விட்டும்"  என்ற பபாருள்ٌََعَفاٌاللَُّهٌَعْنك :(நபிதய!) அல்லாஹ் உம்தம விட்டும் 

(பாவத்தை) மன்ைித் ைருள்வாைாக!9:43, 

 மன்ைித்ைான் َعَفا

ٌََمُْرْورٌَجارٌر-نكعٌٌَفاعلٌ-اللَّهٌٌُ,اضم فعلٌ-َعَفا

 


