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บทบาทของคาํบุพบทในหะดษี ๔๐ อหิมา่มอนั-นะวะวยี ์
โนรฮาซกีนี มะเยง็  มะตอเฮ มะล ี

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร ั�งนี�มวีตัถปุระสงคเ์พื�อ ๑) 
ศกึษาบทบาทของคาํบพุบทในภาษาอาหรบั ๒)  
ศกึษาบทบาทของคาํบพุบทในหะดษี ๔๐ อหิม่ามอนั-นะวะวยี ์
ทั�งนี�ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวจิยั คอื 
ศกึษาบทบาทของคาํบพุบทในหะดษีอหิม่ามอนั-นะวะวยี ์
โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิเอกสาร โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสอื เอกสาร 
และตาํราตา่งๆ จากผลการวจิยัสรปุไดว้า่ คาํบุพบทในภาษาอาหรบัมที ั�งหมด 
๒๐ คาํ ปรากฎในหะดษีอหิม่ามอนันะวะวยีท์ ั�งหมด ๙ คาํ มที ั�งหมด ๒๐ 
ความหมาย ซึ�งพบคาํบุพบทในหะดษีดงักลา่วทั�งหมด ๒๐๘ ที� 
คาํสาํคญั : คาํบุพบท หลกัภาษาอาหรบั อลั-หะดษี อหิม่ามอนั-นะวะวยี ์
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ABSTRAK 

 
Objektif kajian ini 1. Mengkaji peranan huruf Jar dalam bahasa Arab 2. 

Mempraktikkan  peranan huruf Jar  dalam hadis 40  Imam AL-Nawayi. Data kajian 

merupakan huruf Jar dalam   hadis 40 bagi  Imam AL-Nawawi. Analisis data 

berbentuk menghuraikan data tersebut.Hasilan kajian dapati bahawa huraf Jar ada 

20 huruf, sementara yang diguna pakai  dalam hadis 40 Imam AL-Nawayi   ada 9 

huruf mengandungi 20 makna dan digunakan  pada 208 tempat. 

 

Kata Kunci: Huruf Jar  Kaedah bahasa Arab  hadis 40 Imam  Al-Nawawi. 
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บทนํา 
 
ภาษาในโลกนี�นับวา่มคีวามสาํคญักบัมนุษยแ์ละมนุษยนํ์ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย
มากมายทั�วไปภาษาหนึ�งคอื ภาษาอาหรบั 
ทั�งดา้นการสื�อสารชวีติประจาํวนัและใชใ้นการเรยีนรู ้
และการปฏบิตัศิาสนารวมทั�งการศกึษาเพื�อความรูท้ ั�วไป 
ภาษาอาหรบัมาพรอ้มกบัศาสนาอสิลาม 
ดงันั�นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามทกุคนจงึตอ้งเรยีนรูภ้าษาอาหรบัเพื�ออา่นในพธิทีา
งศาสนา  
ประโยคตา่งๆในภาษาอาหรบั  ไม่วา่จะมสีกักี�รอ้ยกี�พนัประโยค  
แตจ่ะมอีงคป์ระกอบเพยีง ๓ 
ประเภทเทา่นั�นที�จะเขา้รว่มทาํหนา้ที�ตา่งๆในประโยคเหลา่นั�น องคป์ระกอบทั�ง ๓ 
ประเภทไดแ้ก ่
 (คาํนาม)   إِْسمٌ   .1
 (คาํกรยิา)   فِْعلُ   .2
คาํเช)  َحْرفٌ    .3 ื�อม, คาํบุพบท, คาํประกอบอื�นๆที�มใิชค่ํานามและคาํกรยิา)  

الجر حروف   (หุรฟูุนญรั) จดัวา่เป็นคาํ หรอืกะลมิะฮฺในภาษาอาหรบัประเภทหนึ�ง 
ซ ึ�งนอกเหนือจากมนัเเลว้ยงัมคีาํนาม และคาํกรยิานั�นเอง  หุรฟูุนญรั 
หรอืที�เราคุน้เคยและรูจ้กักนัในนาม "คาํบุพบท" 
มหีนา้ที�เช ื�อมตอ่คาํหรอืประโยคเพื�อขยายประโยคใหเ้กดิควาสมบูรณม์ากขึ �นนั�
นเอง   
อลัหรัฟ คอื สิ�งที�ช ี �หรอืบอกความหมายไปยงัคาํอื�นและไม่เกี�ยวขอ้งกบัเวลา 
หมายถงึ ถา้มนัอยู่คนเดยีวโด่ๆ  
มนัจะไม่ใหค้วามหมายอะไรที�สมบูรณแ์ตค่วามหมายของมนัจะสมบูรณไ์ดต้อ้งอ
าศยัคาํอื�นมา  
ฮะดษี บา้งก็สะกด หะดษี, หาดษี, ฮาดษี (อาหรบั: الحديث /อลัฮะดษี/) 
แปลวา่คาํพูด หรอืใหม่ ตามทศันะ ซนุนีย ์หมายถงึคาํพูด การกระทาํ 
และการยอมรบัของนบ ีมุฮมัมดั  
อมิามอนันะวะวยี เป นอลุะมาอ ฟ กฮฺท านหนึ�งจาก เมอืงดมัชกิ 
(ดะมสักสั) สงักดัมษัฮบัอชัชาฟ อยี  มคีวามรู  
ความเชี�ยวชาญในหลายสาขาวชิาและมคีวามสามารถใน 
การอจิญ ตฮิาดประเด็นป ญหาต าง ๆ ทางศาสนาและร วม สมยั 
ทั�งความรู  ความสามารถและความเชี�ยวชาญที�บ งบอก ถงึความอาลมิ 
(มคีวามรู รอบด าน) และความเป นมุจญ ตะฮดิ (ผู วนิิจฉัย)   
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วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
1. เพื�อศกึษาบทบาทของคาํบุพบทในภาษาอาหรบั 
2. เพื�อศกึษาบทบาทของคาํบุพบทในหะดษี ๔๐ อหิม่ามอนั-นะวะวยี ์
 
วธิดีาํเนินการวจิยั 
 การวจิยันี�เป็นการวจิยัเชงิเอกสารและใชท้ฤษฎเีชงิบรรยาย 
โดยมขีั�นตอนในการดาํเนินวจิยั ดงันี�  
1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ดงัตอ่ไปนี� 
 1.1 กาํหนดหวัขอ้ที�ตอ้งการจะศกึษา 
ผูว้จิยักาํหนดหวัขอ้ในการคน้ควา้เฉพาะคาํบพุบทในภาษาอาหรบั 
แลว้ไปศกึษาความหมายและสญัลกัษณข์องคาํบุพบทในหนังสอืตา่งๆ 
แลว้นํามาเรยีบเรยีง 
2. วเิคราะหข์อ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มูลในหะดษิ ๔๐ อหิม่ามอนันะวะวยี ์
โดยใชห้นังสอืมุฆนีย ์
อลัลาบบีในการแยกความหมายของคาํบุพบทที�มอียูใ่นหะดษิ ๔๐ 
อหิม่ามอนันะวะวยี ์
3. นําเสนอรายงานการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห ์
 
ผลการวจิยั 
คาํบุพบทหรอืหุรฟูุนญรั ในภาษาอาหรบัมที ั�งหมด ๒๐ คาํ ไดแ้ก ่  حتى، إلى، من،

 والباء، والكاف، وتاء، واو، كي، الالم، رب، منذ، مذ، ى،عل عن، في، عدا، حاشا، خال،
ومتى ولعل، . 

 
คาํบุพบท บทบาท ความหมาย 
บอกจดุเร- من ิ�มตน้ของเป้าหมาย เชน่ จุดเร ิ�มตน้ของเวลาหรอืสถานที� 
-เป็นสว่นหนึ�งของบางสิ�ง 
 เร ิ�มจาก,  จาก, เป็นสว่นหนึ�งของ 
บอกจดุสิ إلى �นสดุของเป้าหมาย เชน่ จดุสิ �นสดุของเวลาหรอืสถานที� ยงั,  
ถงึ, สิ �นสดุ 
บอกสิ�งที�เกี�ยวขอ้งกนั, บอกถงึจดุเร عن ิ�มตน้ของตาํแหน่งหรอืสถานที�, 
บอกเหตผุล  เกี�ยวกบั, จาก, เพื�อ  
 บอกตาํแหน่งขา้งบน, เจาะจงบุคคลใดบุคลหนึ�ง บน, แกเ่จา้ على
 บอกตาํแหน่งของสถานที� หรอืบอกเวลา อยูท่ี�, ใน, ขา้งใน في

لباءا  เช ื�อมหรอืขยายขอ้ความ ดว้ย, ตอ่, โดย, กบั 
เช الواو ื�อมสองประโยคเขา้ดว้ยกนั และ 
 ใชเ้ปรยีบเทยีบระหวา่งสองสิ�ง เปรยีบเสมอืน, เหมอืน الكاف
 บอกสาเหต,ุ บอกความเป็นเจา้ของ เพื�อ, ของ الالم
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บอกจดุสิ حتى �นสดุของเป้าหมาย เหมอืน إلى  จนกระทั�ง 
وحاشا عدا خال،  บอกสิ�งที�ถกูยกเวน้ ยกเวน้, นอกเหนือจาก 

 บอกถงึคาํสาบานตอ่อลัลอฮหรอืสิ�งอื�น สาบาน الواو
 บอกถงึการสาบานที�เจาะจงดว้ยถอ้ยคาํอลัลอฮ สาบาน التاء
 บอกถงึปรมิาณมากหรอืนอ้ย หรอือาจจะหมายถงึการคาดเดา ประมาณ ُربّ 

ُمنذ ُمذ،  ความหมายคลา้ยคลงึกนักบั من ตั�งแต่ 
บอกถงึสิ�งที�หวงัหรอืปรารถนาที�จะใหเ้กดิขึ لعل �น หวงัวา่ 
เร في และ من ความหมายเดยีวกนักบั متى ิ�มจาก 
 เพื�อ الالم บอกถงึเหตผุล ความหมายเดยีวกนักบั كي
 
คาํบุพบทหรอืหุรฟูุนญรั ในในหะดษีอหิม่ามอนันะวะวยีม์ที ั�งหมด ๙ คาํ ไดแ้ก ่

الالم الكاف، الواو، الباء، في، على، عن، إلى، من، .    
 
ตวัอยา่งคาํบุพบทในหะดษี ๔๐ อหิม่ามอนั-นะวะวยี ์
 
ِبالنِّيَّاتِ  األَْعَمالُ  إنََّما -  
แปลวา่ : แทจ้รงิทกุๆการงานจะขึ �นอยูก่บัการตั�งเจตนา 
 คาํบุพบทในหะดษีนี�คอื الباء  
มบีทบาทในการเชื�อมตอ่คาํสองคาํเขา้ดว้ยกนั 
เพื�อขยายประโยคใหเ้กดิควาสมบูรณม์ากขึ �น 
บ่งช ี �วา่การงานทั�งหลายจะไม่มทีางไดผ้ลบุญ หากไม่มกีารตั�งเจตนา 
นั�นก็แปลวา่การตั�งเจตนาเป็นเงื�อนไขของทกุๆการงาน 
 

يُِصيبَُها ْنَياِلدُ  ِهْجَرتُهُ  َكاَنتْ  َوَمنْ   - 
แปลวา่ : และผูใ้ดที�การอพยพของเขามเีจตนาเพื�อ (ผลประโยชน)์ 
ทางโลกที�เขาจะไดร้บั 
 คาํบุพบทในหะดษีนี�คอื الالم บ่งบอกถงึเจตนาของการอพยพเพื�ออะไร 
หากเพื�อผลประโยชนท์างโลก เขาจะถกูพจิารณาตามที�เขาไดต้ั�งเจตนาไว ้

النَّاِس  نَ مِ  َكثِْيرٌ  َيْعلَُمُهنَّ  الَ   – 
แปลวา่ : ซ ึ�งผูค้นสว่นมากไม่รู ้
คาํบุพบทในหะดษีนี�คอื  من บ่งบอกวา่ผูค้นสว่นมากที�ไม่รูนั้�นเอง หากไม่ม ีمن 
มาขยายประโยค ก็จะไม่สามารถเขา้ใจประโยคไดอ้ยา่งสมบูรณ ์
เพราะไม่อาจทราบไดว้า่ใครเป็นผูไ้ม่รู ้
 

ْوِلهِ وَرسُ  هللاِ  إَِلى ِهْجَرتُهُ  َكاَنتْ  فََمنْ   – 
แปลวา่ : 
ดงันั�นผูใ้ดก็ตามที�การอพยพของเขามเีจตนาเพื�ออลัลอฮฺและเราะสลูของพระอง
ค ์
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คาํบุพบทในหะดษีนี�คอื إَِلى บ่งบอกถงึจดุสิ �นสดุของเป้าหมาย 
คอืเจตนาของเขาเพื�ออลัลอฮ และจะไม่มเีจตนาเพื�อใครอกี 
เพื�ออลัลอฮพระองคเ์ดยีวเทา่นั�น  
 

؟ الِبرِّ  َعنِ  تَْسأَلُ  ِجئْتَ   - 
แปลวา่ : ทา่นมาเพื�อถามเกี�ยวกบัความดใีชไ่หม ? 
 คาํบุพบทในหะดษีนี�คอื عن บ่งบอกถงึคาํถามเกี�ยวกบัเร ื�องใด 
 

َعلَْيكَ  هللاُ  َكتََبهُ  َقدْ  ِبَشْيءٍ  إِالَّ   - 
แปลวา่ : นอกจากสิ�งที�อลัลอฮฺไดท้รงกาํหนดไวใ้หแ้กเ่จา้แลว้ 
 คาํบุพบทในหะดษีนี�คอื على เป็นการเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ�ง 
ผูท้ี�รายงานหะดษีนี�คอืทา่นอบินูอบับาส วนัหนึ�งเขาไดนั้�งอยูข่า้งหลงัทา่นนบ ี
และทา่นนบไีดก้ลา่วกบัเขา นั�นแปลวา่  ََعلَْيك ตรงนี�คอืทา่นอบินูอบับาส 
 
نَْفِسكَ  ِفيْ  َحاكَ  َما َواِإلثْمُ  الُخلُقِ  ُحْسنُ  الِبرُّ  -   
แปลวา่ : ความดนัี�นคอืการมจีรรยามารยาทงดงาม 
สว่นความช ั�วนั�นคอืสิ�งที�ทาํใหก้ระสบักระสา่ยในตวัทา่น 
คาํบุพบทในหะดษีนี�คอื في บ่งบอกถงึตาํแหน่งบางสิ�งบางอยา่ง 
ในหะดษีนี�บอกตาํแหน่งของสิ�งที�ทาํใหก้ระสบักระสา่ยคอือยูใ่นตวัของมนุษย ์
 

َغْيُرهُ  إِلهَ  الَ  الَِّذيْ  فََوهللاِ   – 
แปลวา่ : ฉันของสาบานตอ่อลัลอฮฺ  
ผูซ้ ึ�งไม่มพีระเจา้อื�นใดที�ควรแกก่ารเคารพภกัดนีอกจากพระองค ์
 คาํบุพบทในหะดษีนี�คอื الواو  บ่งบอกถงึการสาบานตอ่อลัลอฮ  
 
 
 

اِعيْ  الِحَمى لَ َحوْ  َيْرَعى َكالرَّ  – 
แปลวา่ : เปรยีบดงัเชน่ผูท้ี�เลี �ยงปศุสตัวอ์ยูร่อบ ๆ บรเิวณเขตหวงหา้ม  
คาํบุพบทในหะดษีนี�คอืالكاف  บ่งบอกถงึการเปรยีบเทยีบ 
นั�นคอืใครก็ตามที�ตกอยูใ่นสิ�งที�คลมุเครอื 
ก็เสมอืนกบัวา่เขาไดต้กอยูใ่นสิ�งที�ตอ้งหา้ม 
เปรยีบดงัเชน่ผูท้ี�เลี �ยงปศุสตัวอ์ยูร่อบ ๆ บรเิวณเขตหวงหา้ม 
ซึ�งมนัเกอืบจะเล็ดลอดเขา้ไปกนิในเขตหวงหา้มอยูแ่ลว้ 
 
การอภปิรายผล 
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 จากการศกึษาพบวา่ คาํบุพบทในในหะดษีอหิม่ามอนันะวะวยีม์ที ั�งหมด ๙ 
คาํ ซ ึ�งพบคาํบุพบทในหะดษิดงักลา่วทั�งหมด ๒๐๘ ที� มที ั�งหมด ๒๐ 
ความหมาย 
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http://psuarab.blogspot.com/2011/11/blog-post_13.html  
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อบัดลุฮาด ีสะบูดงิ, 
ชวีประวตัอิมิามอนันะวะวยี กบัการนิพนธ ตาํราอลัมจัญ มูอ 
 
 
 
 
 
 


