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บทบาทของอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
ิ มูดอริออุในชูเราะห ์ อัลอิมรอน
ฮาฟนาน เจะสามอเจะ มะตอเฮ มะลี
บทค ัดย่อ
"ั มี
" วต
) กษาคําอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
การวิจยั ครงนี
ั ถุประสงค ์ ๑) เพือศึ
ิ มูดอริออุในภาษาอาหรบั
)
๒) เพือศึกษาบทบาทของอันนาวาชิบ ลิลฟิ ออฺลล
ิ มูดาริออุ ในชูเราะห ์ อัลอิมรอน
" ผู
" ว้ จิ ยั ได ้กําหนดขอบเขตในการวิจยั คือศึกษาคําและบทบาทของอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
ทังนี
ิ
มูดอริออุโดยใช ้วิธก
ี ารวิจยั เชิงเอกสารโดยการเก็บรวบรวมข ้อมูลจากหนังสือเอกสารและตํารา
"ั
ต่างๆจากผลการวิจยั สรุปได ้ว่าคําอันนาวาชิบ ลิลฟิ ออฺลล
ิ มูดาริออุ ในภาษาอาหรบั มีทงหมด
๑๐
คํา
)
)
) ความหมายโดยตร
คําอันนาวาชิบแต่ละคํามีหน้าทีและบทบาทที
แตกต่
างกันประกอบด ้วยคําทีมี
) ความหมายโดยนัยซึงปรากฏในชู
)
"ั
งและคําทีมี
เราะห ์ อัลอิมรอนมีทงหมด
๒๙ ตําแหน่ ง แบ่งเป็ น
๕ ความหมาย
คําสําคัญ อันนาวาชิบ ลิลฟิ ออฺลล
ิ มูดาริออุ ชูเราะห ์ อัลอิมรอน

PERANAN Al-NAWASIB LIL- FIʼLILMUDHARIʼ
DALAM SURAH ALI-IMRAN
Hafnan Ckesamacek Matorhe Malee
Tohiruum2018@gmail.com
ABSTRAK
Objiktif kajian ini 1. Mengenal pasti al-Nawasib lil piʼlil mudhariʼ dalam bahasa
Arab 2. Pengkaji peranan al-Nawasib lil piʼlil mudhariʼ dalam surah Ali- Imran.
Data kajian merupakan dekomantasi dari surah tersebut. Analisis data berbentuk
menghuraikan data tersebut. Hasilan kajian dapati bahawa al-Nawasib lil piʼlil
mudhariʼ 10 perkataan, sementara yang diguna pakai surah tersebut29 tempat,
mempunyai 5 makna.
Kata Kunci: Bahasa Arab, peranan,
Imran

al-Nawasib lil piʼlil mudhariʼ, surah Ali-
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บทนํ า
" บว่ามีความสําคัญกับมนุ ษย ์และมนุ ษย ์นํ ามาใช ้อย่างแพร่หลาย
ภาษาในโลกนี นั
)
) งคือภาษาอาหรบั ทังด
" ้านการสือสารชี
)
มากมายทัวไปภาษาหนึ
วต
ิ ประจําวันและใ
"
)
)
ช ้ในการเรียนรู ้และการปฏิบต
ั ศ
ิ าสนารวมทังการศึกษาเพือความรู ้ทัวไปภาษาอา
หรบั มาพร ้อมกับศาสนาอิสลามดังนั"นผูน้ ับถือศาสนาอิสลามทุกคนจึงต ้องเรียน
) านในพิธท
รู ้ภาษาอาหรบั เพืออ่
ี างศาสนา
) ดเจน ได ้ปรากฏข ้อความยืนยันเช่นนั"น
อัลกุรอานได ้ลงมาเป็ นภาษาอาหรบั ทีชั
มากกว่า ๑๐ แห่งในอัลกุรอาน นี) ย่อมเป็ นหลักฐานอันชัดแจ ้งว่า
)
"
การทีจะเข
้าใจอัลกุรอานอย่างถูกต ้องนั"น ขึนอยู
่กบั การรู ้ภาษาอาหรบั
"
) นภาษาทีอั
) ลลอฮฺ
ฉะนัน ภาษาอาหรบั จึงเป็ นภาษาของอิสลาม ซึงเป็
ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
A ของตน
ได ้ทรงใหบ้ รรดามุสลิมได ้รวมกันเป็ นกลุม
่ ก ้อนอยูใ่ นศักดิศรี
) งเคยเป็
)
และทีซึ
นแหล่งของวิชาการ และแนวความคิดแห่งอิสลาม
"
อิทธิพลของภาษานี จะควบคู
ไ่ ปกับอิทธิพลของอิสลาม
"
และความสูงส่งของภาษานี ก็ขนอยู
ึ"
ก
่ บั ความสูงส่งของอิสลามอยูเ่ สมอ
"
)
ด ้วยเหตุนี จึงเป็ นหน้าทีของผู
ท้ รูี) ้สึกภูมใิ จในอิสลาม
จะต ้องช่วยกันส่งเสริมใหเ้ รียนรู ้ภาษาอาหรบั และชักชวนกันใหเ้ รียน
เพราะมันเป็ นภาษาของอัลกุรอาน
"
)
ด ้วยทางนํ าและรศั มีของอัลกุรอานนี แหละที
เราได
้รบั แสงสว่าง
)
)
และดําเนิ นสูท
่ างอันเทียงธรรม
เป็ นหน้าทีของผู
ม้ ค
ี วามรู ้ (อุละมาอฺ)
) นพิ
" ภพ
มุสลิมทัวพื
" ญญาชนทีมี
) ความรู ้ทางด ้านภาษาอาหรบั
โดยเฉพาะมุสลิมชันปั
จะต ้องใช ้ความพยายามในการเผยแพร่ภาษาอาหรบั
) จะได
)
)
เพือที
้แพร่กระจายไปทัวหมู
่ชนชาวมุสลิม
ท่านอิมามอัซซาฟิ อีย ์ ร่อฮิมะฮุลลอฮฺ ได ้แถลงไว ้ในตํารา
)
และคําฟัตวาของท่านว่าจําเป็ นแก่มุสลิมทีจะต
้องเรียนภาษาอาหรบั
ท่านกล่าวว่า
) สลิมทุกคนจะต ้องศึกษาอาหรบั เท่าทีความพยายามสามารถจะมี
)
“จําเป็ นทีมุ
”
และท่านกล่าวอีกว่า
) ษย ์เรียนรู ้ภาษาอาหรบั เพิงขึ
) น" ย่อมเป็ นการดีแก่เขา”
“คราใดทีมนุ
) บ่
) งถึงตําแหน่ งอันยิงใหญ่
)
" มี
) อยูใ่ นจิตใจของบ
และส่วนหนึ) งจากสิงที
ของภาษานี ที
"
"
)
รรดามุสลิมไม่วา่ จะเป็ นเชือชาติใดนัน ก็ไดแ้ ก่ข ้อความทีท่านอัลอัลลามะฮฺ
อัลอิมาม อัษษะอาลิบย
ี ์ ได ้กล่าวไว ้ในคํานํ าหนังสือของท่านชือ) “ฟิ กฮุล้ ลุเฆาะฮ ์
วะซิรรุ ้ลอะร่อบียะฮ ์” ว่า
“ ผูใ้ ดรกั อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เขาก็ยอ
่ มรกั ร่อซูลของพระองค ์
) นชาวอาหรบั
มุฮม
ั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซลั ลัม และผูร้ กั ร่อซูลซึงเป็
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เขาก็ยอ
่ มรกั ชาวอาหรบั และผูใ้ ดรกั ชาวอาหรบั เขาก็ยอ
่ มรกั ภาษาอาหรบั
)
" ้มีพระคัมภีร ์ทีประเสริ
)
)
)ี
) ใช่
ซึงโดยภาษานี
ได
ฐยิงลงมาแก่
ผูท้ ประเสริ
ฐในหมู่ชนทีไม่
)
อาหรบั และหมู่ชนชาวอาหร ับ และผูใ้ ดทีรกั ษาภาษาอาหรบั เขาก็ยอ
่ มเอาใจใส่
หมั)นเพียรและผินความสนใจสูภ
่ าษานี " ”
หลักภาษาอาหรบั ประกอบด ้วยวิชาไวยากรณ์อาหรบั และอักขระวิธซ
ี งไวยากร
ึ)
ณ์อาหรบั ในภาษาอาหรบั เรียกว่าอัน-นะห ์วุ คนไทยมักเรียกว่า นะฮู
) าใหร้ ู ้ตําแหน่ งของคําในประโยค สระท ้ายและการอีอรอบ
คือวิชาทีทํ
ส่วนวิชาอักขระวิธใี นภาษาอาหรบั เรียกว่าขอร็อฟ หมายถึง การผัน
) กษาการเปลียนแปลงของคํ
)
)
คือวิชาทีศึ
าในรูปแบบอืนๆ
กริยาปัจจุบน
ั กาลหรืออนาคตกาล ( ﻉ
ٌ ﺎﺭ
َ ) ِﻓ ْﻌ ٌﻝ ُﻣ
ِ ﺿ
)
)
"
คือคํากริยาทีแสดงถึงการกระทําทีกําลังเกิดขึนหรือกําลังจะเกิดขึน" เช่น ُﺃَ ْﻛﺗُﺏ
:ฉันกําลังเขียน : ُ َﻧ ْﺫﻫَﺏ,พวกเรากําลังไป : ﻳﻣ ِﺷﻲ
ْ ,เขากําลังเดินเป็ นต ้น
ตัวอย่างประโยค เช่น
ّ ِ  َﻳ ْﺑ ِﻛﻲ.1แปลว่า เด็กคนนั"นกําลังร ้องไห ้อยูใ่ นบา้ น
ﺕ
ِ ﺍﻟﻁ ْﻔ ُﻝ ِﻓﻲ ﺍﻟ َﺑ ْﻳ
 َﻧﺗَﻧ ََﺎﻭ ُﻝ ﺍﻟ َﻌﺷَﺎ َء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﻌﻡ.2แปลว่า
พวกเรากําลังรบั ประทานอาหารอยูใ่ นภัทตาคาร
)
 ﺃ ُ ِﺭ ْﻳ ُﺩ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﻓ َﺭ ﺇﻟﻰ ﺑﺎﻧﻛﻭﻙ.3แปลว่า ฉันต ้องการทีจะเดิ
นทางไปกรุงเทพฯ
ُ
 ﺃ ِﺣﺏﱡ ﺍﻟﺳﻔﺭ.4แปลว่า ฉันยังรกั การเดินทางอยู่
) าหน้า / ﻓﻌﻝ ﻣﺿﺎﺭﻉเฟี ยะลนมูฎอแระ
 ﺣﺭﻑ ﺍﻟﻧﻭﺍﺻﺏคือ คําทีจะนํ
และจําใหเ้ ฟี ยะลนมูฎอแระเป็ นมันสูฟ( สระฟัตตะห ์ )
) นคํานี เมื
" อไหร่
)
( เมือเห็
คําถัดไปต ้องเป็ นเฟี ยะลนมูฎอแระ ) แต่อย่างไรก็ตาม
concept ของวิชานาฮูก็คอื สระตัวสุดท ้าย และตําแหน่ งของคําในประโยค
ดังนั"น ﺣﺭﻑ ﺍﻟﻧﻭﺍﺻﺏ
)
คําทีมานํ
าหน้าเฟี ยะลนมูฎอแระและมาทําใหเ้ ฟี ยะลนมูฎอแระเป็ นมันสูฟ(สระฟัต
ตะห ์) มีทงหมด
ั"
๑๐ คํา ได ้แก่
ْ
» «  ﺍﻟﻔﺎء ﻓﺎء ﺍﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺃﻭ، ﺣﺗﻰ، ﻻﻡ ﺍﻟﺟﺣﻭﺩ، ﻻﻡ ﻛﻲ، ﻛﻲ، ﺇﺫﻥ، ﻟﻥ،ﺃﻥ
)
 ﺃﻥ.1อัน แปลว่า ทีจะ
 َﻟﻥ.2ลัน แปลว่า ปฏิเสธ,ไม่เคย(เช่น ไม่เคยเรียนนาฮู ไม่ใช่วา่ ต่อไปจะไม่เรียน)
 ﺇٍﺫَﻥ.3อิซนั แปลว่า ดังนั"น
) าหร ับ
 ﻛَﻲ.4กัย แปลว่า เพือ,สํ
) าหร ับ
 ﻻﻡ ﻛﻲ.5ลาม กัย แปลว่า เพือ,สํ
 ﻻﻡ ﺍﻟﺟﺣﻭﺩ.6ลาม ยูฮูด แปลว่า ปฏิเสธ
" ด
 ﺣﺗﻰ.7ฮัตตา แปลว่า สินสุ
 ﻓﺎء ﺍﻟﺳﺑﺑﻳﺔ.8ฟะ ซาบาบียะห ์ แปลว่า สาเหตุ
 ﻭﺍﻭ ﺍﻟﻣﻌﻳﺔ.9วาว อัลมาอียะห ์ แปลว่า สาเหตุ
" ด, นอกจาก
 ﺃﻭ.10เอา แปลว่า สินสุ
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วัตถุประสงค ์ของการวิจยั
) กษาคําอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
(1เพือศึ
ิ มูดอริออุในภาษาอาหรบั
)
(2เพือศึกษาบทบาทของอันนาวาชิบ ลิลฟิ ออฺลล
ิ มูดาริออุ ในชูเราะห ์
อัลอิมรอน
วิธด
ี าํ เนิ นการวิจยั
" นการวิจยั เชิงเอกสารและใช ้ทฤษฎีเชิงบรรยาย
การวิจยั นี เป็
"ั
โดยมีขนตอนในการดํ
าเนิ นวิจยั ดังนี "
) ยวข
)
.1ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกี
้องกับการศึกษาคําอันนาวาซิบ
ลิลฟิ ออุลล
ิ มูดอริออุ โดยใช ้กระบวนการค ้นคว ้าดังต่อไปนี "
) ้องการจะศึกษา
1.1 กําหนดหัวข ้อและรายละเอียดทีต
ผูว้ จิ ยั กําหนดหัวข ้อในการคน้ คว ้าเฉพาะคําอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
ิ
มูดอริออุในภาษาอาหร ับแล ้วไปศึกษาความหมายและสัญลักษณ์ของคําอันนาว
าซิบ ลิลฟิ ออุลล
ิ มูดอริออุในหนังสือต่างๆแล ้วนํ ามาเรียบเรียง
1.2
ศึกษาความหมายของคําอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
ิ มูดอริออุ
.2วิเคราะห ์ข ้อมูล ผูว้ จิ ยั วิเคราะห ์ข ้อมูลในชูเราะห ์ อัลอิมรอน
โดยใช ้หนังสือของมูฮําหมัดฟาดิล
อัสซามารออีในการแยกความหมายของคําอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
ิ
)ี อยูใ่ นชูเราะห ์ อัลอิมรอน
มูดอริออุทมี
.3นํ าเสนอรายงานการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห ์
ผลการวิจยั
คําอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
ิ มูดอริออุในชูเราะห ์ อัลอิมรอนมีทงหมด
ั"
๑๐ คํา
ْ
ได ้แก่  ﺍﻟﻔﺎء ﺍﻟﻔﺎء ﻓﺎء ﺍﻟﺳﺑﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ ﻭﺃﻭ، ﺣﺗﻰ، ﻻﻡ ﺍﻟﺟﺣﻭﺩ، ﻻﻡ ﻛﻲ، ﻛﻲ، ﺇﺫﻥ، ﻟﻥ،ﺃﻥ
)
ซึงพบคําอันนาวาซิบ ลิลฟิ ออุลล
ิ มูดอริออุในชูเราะห ์

อัลอิมรอนดังกล่าวทังหมด 29 ทีมีทงหมด
ั
5 ความหมาย
ทีปรากฏในซู เราะห์ดงั ต่อไปนี
ความหมาย อีอรอบ ซาฮิด อายะฮ ลําดับที
ِ ۡ ۡ ۤ ۡ ۡ ۡ ۡ ِ  اِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬ ۡﻳ َﻦ ﻛ َﻔﺮ ۡوا ﻟَ ۡﻦ ﺗُـ ۡﻐ١٠ ١
(ِ َﺷ ۡﻴـ ٔـًﺎ )ﻟﻦ,ا
ّٰ ﲎ َﻋﻨـ ُﻬﻢ اَﻣ َﻮا ُﳍُﻢ َوَﻻ اَوَﻻ ُد ُﻫﻢ ّﻣ َﻦ
ُ َ
َ
ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﺗﻐﲏ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻠﻦ واﳉﻤﻠﺔ ﺧﱪ إنﻧﻔﻲ إﻧﺘﻔﺎع
.ﻣﻮاﳍﻢ وأوﻻدﻫﻢ وﻟﻦ ﺗﻨﺠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺬاب ﷲJ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
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ِ ﱠِ
ِ
ﺼﻴﺒﺎ ِﻣﻦ اﻟْ ِﻜﺘَ ِ
ﺎب ﻳُ ْﺪ َﻋ ْﻮ َن
ﻳﻦ أُوﺗُﻮاْ ﻧَ ً ّ َ
 ٢٣ ٢ﻷﺟﻞ ﲢﻜﻴﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﷲ .أََﱂْ ﺗَـَﺮ إ َﱃ اﻟﺬ َ
ﺎب ﱠِ
إِ َﱃ ﻛِﺘَ ِ
ا ,ﻟِﻴَ ْﺤ ُﻜ َﻢ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ )اﻟﻼم( اﻟﻼم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ )ﳛﻜﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب Jن
ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻷﺟﻞ ﲢﻜﻴﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﷲ.
 ٢٤ ٣ذَﻟِﻚ ِ َJﱠُdﻢ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟَﻦ ﲤََ ﱠﺴﻨَﺎ اﻟﻨﱠﺎر إِﻻﱠ أَ̀ﱠ ﻣﺎ ﱠﻣﻌ ُﺪود ٍ
ات َو َﻏﱠﺮُﻫ ْﻢ ِﰲ ِدﻳﻨِ ِﻬﻢ ﱠﻣﺎ
ً ْ َ
َ ْ
ُ
َﻛﺎﻧُﻮاْ ﻳـَ ْﻔ َﱰُو َن )ﻟﻦ( ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﲤﺴﻨﺎ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻠﻦ ،و)(h
ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﲤﺴﻬﻢ اﻟﻨﺎر ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ.
 ٢٨ ٤وﻣﻦ ﻳـ ْﻔﻌﻞ ذَﻟِﻚ ﻓَـﻠَﻴﺲ ِﻣﻦ ﱠِ
اِ ,ﰲ َﺷ ْﻲ ٍء إِﻻﱠ أَن ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮاْ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ
ََ َ َ ْ َ ْ َ َ
)أن( ﺣﺮف ﻣﺼﺪري وﻧﺼﺐ )ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮا( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﺬف
dﻰ ﷲ اﳌﺆﻣﻨﲔ أن ﻳﻼﻃﻔﻮا

اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ
اﻟﻜﻔﺎر ﻓﻴﺘﺨﺬوﻫﻢ أوﻟﻴﺎء
ِ ِ
 ٥٠ ٥وﻣﺼ ِّﺪﻗًﺎ ﻟِّﻤﺎ ﺑﲔ ﻳ َﺪ ﱠ ِ
ﺾ اﻟﱠ ِﺬي ُﺣِّﺮَم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ
ي ﻣ َﻦ اﻟﺘـ ْﱠﻮَراة َوِﻷُﺣ ﱠﻞ ﻟَ ُﻜﻢ ﺑَـ ْﻌ َ
َ ُ َ َ َْ َ َ
)اﻟﻼم( واﻟﻼم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ )وأﺣ ّﻞ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب Jن ﻣﻀﻤﺮة ﺟﻮازا ﺑﻌﺪ ﻻم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ وﻷﺟﻞ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ ﰲ اﻟﺘﻮرة.
ﺎب ﻟِﺘَ ْﺤﺴﺒﻮﻩ ِﻣﻦ اﻟْ ِﻜﺘَ ِ
 ٧٨ ٦وإِ ﱠن ِﻣْﻨـﻬﻢ ﻟََﻔ ِﺮﻳ ًﻘﺎ ﻳـ ْﻠﻮو َن أَﻟْ ِﺴﻨَـﺘَـﻬﻢ ِ•ﻟْ ِﻜﺘَ ِ
ﺎب
ُ
ُْ
َ
َُ ُ َ
َُ

)اﻟﻼم( ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ )ﲢﺴﺒﻮا( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب Jن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
وﺣﺬﻓﺖ اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺮﻓﻮن اﻟﻜﺘﺎب Jﻟﺴﻨﺘﻬﻢ
وﻇﻨﻬﻢ أن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﷲ وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻨﻪ.
 ٧٩ ٧ﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِﺒ َﺸ ٍﺮ أَن ﻳـ ْﺆﺗِﻴﻪ ﱠ ِ
ﻮل ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس )أن(
ﺎب َو ْ
ْﻢ َواﻟﻨﱡـﺒُـ ﱠﻮَة ﰒُﱠ ﻳـَ ُﻘ َ
ُ َُ
ا ُ,اﻟْﻜﺘَ َ
َ
َ
اﳊُﻜ َ
ﺣﺮف ﻣﺼﺪري وﻧﺼﺐ )ﻳﺆﰐ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻻﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻠﺒﺸﺮ إﺗﻴﺎن اﻟﻜﺘﺎب واﳊﻜﻢ واﻟﻨﺒﻮة.
ِ
ِ
ﲔ أ َْرَ• ً• أ ََ‹ْ ُﻣ ُﺮُﻛﻢ ِ•ﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ﺑـَ ْﻌ َﺪ إِ ْذ أَﻧﺘُﻢ
َ ٨٠ ٨وﻻَ َ‹ْ ُﻣَﺮُﻛ ْﻢ أَن ﺗَـﺘﱠﺨ ُﺬواْ اﻟْ َﻤﻼﺋ َﻜ َﺔ َواﻟﻨﱠﺒِﻴِّ َ
ﱡﻣﺴﻠِﻤﻮنَ )أن(ﺣﺮف ﻣﺼﺪري وﻧﺼﺐ )ﺗَـﺘ ِ
ﱠﺨ ُﺬوا( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ
ْ ُ
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ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ .أﻻ ﻳﺘﺨﺬوا اﳌﻸﯨﻜﺔ واﻟﻨﺒﻴﲔ
أر•• ﻳﻌﺒﺪون ﻣﻦ دون ﷲ ﺑﻞ ﻳﻨﺘﻬﻰ ﻋﻨﻪ.
ِ ِ ِ
اﻵﺧﺮةِ ِﻣﻦ ْ ِ
ِ ِ
ِ
ﻳﻦ
اﳋَﺎﺳ ِﺮ َ
َ ٨٥ ٩وَﻣﻦ ﻳـَْﺒـﺘَ ِﻎ َﻏ ْ َﲑ اﻹ ْﺳﻼم دﻳﻨًﺎ ﻓَـﻠَﻦ ﻳـُ ْﻘﺒَ َﻞ ﻣْﻨﻪُ َوُﻫ َﻮ ﰲ َ َ
)اﻟﻔﺎء( راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط )ﻟﻦ( ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﻳﻘﺒﻞ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺒﲏ
ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻠﻦ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺘﻐﻮن ﻏﲑ اﻹﺳﻼم دﻳﻨﺎ.
ِ ﱠِ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮواْ ﺑـَ ْﻌ َﺪ إِﳝَﺎْ ِِdﻢ ﰒُﱠ ْازَد ُادواْ ُﻛ ْﻔًﺮا
 ٩٠ ١٠إ ﱠن اﻟﺬ َ
ﻚ ُﻫ ُﻢ اﻟﻀﱠﺎﻟﱡﻮ َن )ﻟﻦ( ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ واﺳﺘﻘﺒﺎل )ﺗـُ ْﻘﺒَ َﻞ(
ﻟﱠﻦ ﺗـُ ْﻘﺒَ َﻞ ﺗَـ ْﻮﺑـَﺘُـ ُﻬ ْﻢ َوأُوﻟَﺌِ َ
ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﻮت
ِ ﱠِ
ِ
َﺣ ِﺪ ِﻫﻢ ِّﻣ ْﻞءُ اﻷ َْر ِ
ض
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮواْ َوَﻣﺎﺗُﻮاْ َوُﻫ ْﻢ ُﻛﻔ ٌ
ﱠﺎر ﻓَـﻠَﻦ ﻳـُ ْﻘﺒَ َﻞ ﻣ ْﻦ أ َ
 ٩١ ١١إ ﱠن اﻟﺬ َ
)اﻟﻔﺎء( راﺑﻄﺔ ﳉﻮاب اﻟﺸﺮط )ﻟﻦ( ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﻳﻘﺒﻞ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﺒﲏ
ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻠﻦ
ﻋﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﻣﻦ أﺣﺪﻫﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺎوي وزن اﻷرض ذﻫﺒﺎ.
ا َ,ﺑِِﻪ َﻋﻠِ ٌﻴﻢ
 ٩٢ ١٢ﻟَﻦ ﺗَـﻨَﺎﻟُﻮاْ اﻟِْ ﱠﱪ َﺣ ﱠﱴ ﺗُ ِﻨﻔ ُﻘﻮاْ ِﳑﱠﺎ ُِﲢﺒﱡﻮ َن َوَﻣﺎ ﺗُ ِﻨﻔ ُﻘﻮاْ ِﻣﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَِﺈ ﱠن ﱠ
)ﻟﻦ( ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﺗﻨﺎﻟﻮا( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻠﻦ وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ
ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﺿﻤﲑ ﻣﺘﺼﻞ ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻔﻲ
ﻧﻴﻞ اﻟﺜﻮاب أودرﺟﺔ اﻷﺑﺮار ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻧﻔﻘﺘﻜﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﷲ.
ِ ِ
ِﱠ
ﻴﻞ َﻋﻠَﻰ ﻧـَ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒ ِﻞ أَن ﺗـُﻨَـﱠﺰَل اﻟﺘـ ْﱠﻮَراةُ )أن( ﺣﺮف
 ٩٣ ١٣إﻻ َﻣﺎ َﺣﱠﺮَم إ ْﺳَﺮاﺋ ُ
ﻣﺼﺪري وﻧﺼﺐ )ﺗﻨﺰل( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب  ،واﻟﻔﺎﻋﻞ ﺿﻤﲑ ﻣﺴﺘﱰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﻫﻮ إﻻ
ﻣﺎ ﺣﺮم إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻨﺰل ﰲ اﻟﺘﻮرة ﲢﺮﱘ ﻣﺎ ﺣﺮم ﷲ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﻠﻤﻬﻢ.
ِ
ﻨﺼ ُﺮو َن )ﻟﻦ(
١١١ ١٤ﻟَﻦ ﻳَ ُ
ﻀﱡﺮوُﻛ ْﻢ إِﻻﱠ أَ ًذى َوإِن ﻳـُ َﻘﺎﺗﻠُﻮُﻛ ْﻢ ﻳـُ َﻮﻟﱡﻮُﻛ ُﻢ اﻷ َْد َ• َر ﰒُﱠ ﻻَ ﻳُ َ
ﻀﱡﺮوا( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﻳَ ُ
اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻦ ﻳﻀﺮوﻛﻢ ﻧﻔﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻨﻮع ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻀﺮر.
َ ١١٥ ١٥وَﻣﺎ ﻳـَ ْﻔ َﻌﻠُﻮاْ ِﻣ ْﻦ َﺧ ٍْﲑ
154

International Conference On Syariah & Law2021(ICONSYAL 2021)-Online
Conference
6th APRIL 2021

ِ
ﻓَـﻠَﻦ ﻳ ْﻜ َﻔﺮوﻩ و ﱠ ِ
ﲔ )ﻟﻦ( ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﻳُ ْﻜ َﻔ ُﺮو( ﻣﻀﺎرع
اَ ُ,ﻋﻠ ٌﻴﻢ ِ•ﻟْ ُﻤﺘﱠﻘ َ
ُ َُُ
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ ﻋﺪم
ﻛﻔﺮﻫﻢ إ`ﻩ ،أي  :ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎص أﺟﺮﻫﻢ ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﻓﺮﳍﻢ.
١١٦ ١٦إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ َﻛ َﻔﺮواْ ﻟَﻦ ﺗُـ ْﻐ ِﲏ ﻋْﻨـﻬﻢ أَﻣﻮا ُﳍﻢ وﻻَ أَوﻻدﻫﻢ ِﻣﻦ ﱠِ
اَ ,ﺷْﻴـﺌًﺎ )ﻟﻦ(
َ َ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ ُ ُ ّ َ
َ ُ
ِ
ﲏ( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋﺪم
ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ واﺳﺘﻘﺒﺎل )ﺗـُ ْﻐ َ
اﻟﻐﻨﺎء ،أي  :ﻋﺪم اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ أﻣﻮاﳍﻢ وﻻ أوﻻدﻫﻢ.
١٢٤ ١٧إِ ْذ ﺗَـ ُﻘ ُ ِ ِ ِ
ﲔ
ﻮل ﻟ ْﻠ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ﲔ )ﻟﻦ( ﺣﺮف ﻧﻔﻲ
أَﻟَﻦ ﻳَﻜْﻔﻴَ ُﻜ ْﻢ أَن ُﳝ ﱠﺪ ُﻛ ْﻢ َرﺑﱡ ُﻜﻢ ﺑِﺜَﻼﺛَﺔ آﻻف ّﻣ َﻦ اﻟْ َﻤﻼﺋ َﻜﺔ ُﻣ َﻨﺰﻟ َ
وﻧﺼﺐ )ﻳﻜ ِ
ْﻔ َﻲ( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ إﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺘﻘﺮﻳﺮي ﻣﻦ ﻧﺒﻴﻨﺎ
َ
ﳏﻤﺪ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ.
ِ
ِ ﱠِ
ِ
ﲔ )اﻟﻔﺎء( ﻓﺎء
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮواْ أ َْو ﻳَ ْﻜﺒِﺘَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـﻴَﻨ َﻘﻠﺒُﻮاْ َﺧﺎﺋﺒِ َ
١٢٧ ١٨ﻟْﻴَـ ْﻘﻄَ َﻊ ﻃََﺮﻓًﺎ ّﻣ َﻦ اﻟﺬ َ
اﻟﺴﺒﺐ )ﻳَﻨ َﻘﻠِﺒُﻮاْ( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب Jن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﻓﺎء اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺐ ﺣﺬف
اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺼﺮﻛﻢ ﷲ ﺑﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر
•ﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﺤﺰﻳﻦ  ،وذﻟﻚ ﺳﺒﺐ اﻧﻘﻼ¥ﻢ ﺧﺎﺳﺮﻳﻦ.
ِ
 ١٤١ ١٩وﻟِﻴﻤ ِﺤ ﺺ ﱠ ﱠ ِ
ﻳﻦ )اﻟﻼم( اﻟﻼم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ
َ َُ ّ َ
ﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮاْ َوﳝَْ َﺤ َﻖ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
ا ُ,اﻟﺬ َ
)ﳝَ ِّﺤ َﺺ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب Jن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻷﺟﻞ ﲤﺤﻴ ﺺ ﺗﻄﻬﲑ
ﷲ اﳌﺆﻣﻨﲔ ﻣﻦ ذﻧﻮ¥ﻢ.
اﳉﻨﱠﺔَ وﻟَ ﱠﻤﺎ ﻳـﻌﻠَ ِﻢ ﱠ ﱠ ِ
ِ
ﺎﻫ ُﺪواْ ِﻣﻨ ُﻜ ْﻢ َوﻳـَ ْﻌﻠَ َﻢ
١٤٢ ٢٠أ َْم َﺣﺴْﺒـﺘُ ْﻢ أَن ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮاْ َْ َ َ ْ
ﻳﻦ َﺟ َ
ا ُ,اﻟﺬ َ
اﻟ ﱠ ِ
ﻳﻦ )أن(ﺣﺮف ﻣﺼﺪري وﻧﺼﺐ )ﺗَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ
ﺼﺎﺑ ِﺮ َ
ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ ﻳﻈﻨﻮن أdﻢ ﺳﻴﺪﺧﻠﻮن
اﳉﻨﺔ.
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ِ
ِ
ِ ِ
ﻳﻦ )ﻟﻦ(
اَ َ,ﺷْﻴـﺌًﺎ َو َﺳﻴَ ْﺠ ِﺰي ﱠ
ﻀﱠﺮ ﱠ
ﺐ َﻋﻠَ َﻰ َﻋﻘﺒَـْﻴﻪ ﻓَـﻠَﻦ ﻳَ ُ
َ ١٤٤ ٢١وَﻣﻦ ﻳَﻨ َﻘﻠ ْ
ا ُ,اﻟﺸﱠﺎﻛ ِﺮ َ
ﻀﱠﺮ( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻧﻔﻲ ﺛﺒﻮت
ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﻳَ ُ
إﺿﺮار ﷲ.
ﺲ أَ ْن ﲤَُﻮت إِﻻﱠ ©ِِ ْذ ِن ﱠ ِ
َ ١٤٥ ٢٢وَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِﻨَـ ْﻔ ٍ
اب اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
َ
ا ,ﻛﺘَ ًﺎ• ﱡﻣ َﺆ ﱠﺟﻼً َوَﻣﻦ ﻳُِﺮْد ﺛَـ َﻮ َ
ﻮت( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ
)أن( ﺣﺮف ﻣﺼﺪري وﻧﺼﺐ )ﲤَُ َ
ﻧﻔﻲ اﳌﻮت إﻻ ©ذن ﷲ.
 ١٦١ ٢٣وﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِﻨَِ ٍﱯ أَن ﻳـﻐُ ﱠﻞ وﻣﻦ ﻳـ ْﻐﻠُﻞ ‹ْ ِ
ت ِﲟَﺎ َﻏ ﱠﻞ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْ ِﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ )أن( ﺣﺮف
ّ َ ََ َ ْ َ
ََ
ﻣﺼﺪري وﻧﺼﺐ )ﻳـَﻐُ ﱠﻞ( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ وﻛﺎن ﻟﺒﲏ إﻏﻼﻻ

Jﺧﺬ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ.
ﺎن ﻓَﺒِِﺈ ْذ ِن ﱠِ ِ
ِِ
اﳉﻤﻌ ِ
ﲔ )اﻟﻼم(
اَ ,وﻟﻴَـ ْﻌﻠَ َﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
َﺻﺎﺑَ ُﻜ ْﻢ ﻳـَ ْﻮَم اﻟْﺘَـ َﻘﻰ َْ ْ َ
َ ١٦٦ ٢٤وَﻣﺎ أ َ
)ﻳﻌﻠَ َﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب Jن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻷﺟﻞ
اﻟﻼم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ َ ْ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻹﺧﺒﺎر ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ.
ِ
ِ ﱠِ
ﻴﻞ َﳍُْﻢ ﺗَـ َﻌﺎﻟَ ْﻮا ﻗَﺎﺗِﻠُﻮاْ ِﰲ َﺳﺒِ ِﻴﻞ ﱠ
ا ِ,أَ ِو ْادﻓَـﻌُﻮاْ ﻗَﺎﻟُﻮاْ
َ ١٦٧ ٢٥وﻟﻴَـ ْﻌﻠَ َﻢ اﻟﺬ َ
ﻳﻦ َhﻓَـ ُﻘﻮاْ َوﻗ َ
)ﻳﻌﻠَ َﻢ( ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب Jن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﻻم اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ
)اﻟﻼم( اﻟﻼم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞَ ْ
ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻹﺧﺒﺎر ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﻘﲔ.
 ١٧٦ ٢٦وﻻَ َﳛﺰ ﱠ ِ
اَ َ,ﺷْﻴـﺌًﺎ )ﻟﻦ(
ﻀﱡﺮواْ ﱠ
َ ُْ َ
ﻳﻦ ﻳُ َﺴﺎ ِرﻋُﻮ َن ِﰲ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ إِ ﱠُْdﻢ ﻟَﻦ ﻳَ ُ
ﻧﻚ اﻟﺬ َ
ﻀﱡﺮوا( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﻳَ ُ
اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻔﻲ ﺛﺒﻮت إﺿﺮار ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
١٧٧ ٢٧إِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ا ْﺷﱰواْ اﻟْ ُﻜ ْﻔﺮ ِ• ِﻹﳝَ ِ
اب أَﻟِ ٌﻴﻢ )ﻟﻦ(
ﻀﱡﺮواْ ﱠ
ﺎن ﻟَﻦ ﻳَ ُ
اَ َ,ﺷْﻴـﺌًﺎ َوَﳍُْﻢ َﻋ َﺬ ٌ
َ َ َُ
َ
ﻀﱡﺮوا( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ
ﺣﺮف ﻧﻔﻲ وﻧﺼﺐ )ﻳَ ُ
اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻔﻲ ﺛﺒﻮت إﺿﺮار ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
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 ١٧٩ ٢٨ﱠﻣﺎ َﻛﺎ َن ﱠ ِ
ِِ
ﲔ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ أَﻧﺘُﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﺣ ﱠﱴ َﳝِ َﻴﺰ ْ ِ
ﻴﺚ ِﻣﻦ اﻟﻄﱠﻴِّ ِ
ﺐ
ا ُ,ﻟﻴَ َﺬ َر اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ َ
ْ
اﳋَﺒ َ َ
َ
)ﺣﱴ( ﺣﺮف ﻏﺎﻳﺔ وﺟﺮ )َﳝِ َﻴﺰ( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب Jن ﻣﻀﻤﺮة ﺑﻌﺪ ﺣﱴ وﻋﻼﻣﺔ
اﻟﻨﺼﺐ ﺣﱴ ﲤﻴﻴﺰﷲ ﻣﻨﻜﻢ اﳋﺒﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ •ﶈﻨﺔ واﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.
١٨٨ ٢٩ﻻَ َﲢﺴ ﱠ ﱠ ِ
ﻳﻦ ﻳـَ ْﻔَﺮ ُﺣﻮ َن ِﲟَﺎ أَﺗَـ ْﻮا ﱠوُِﳛﺒﱡﻮ َن أَن ُْﳛ َﻤ ُﺪواْ ِﲟَﺎ َﱂْ ﻳـَ ْﻔ َﻌﻠُﻮاْ ﻓَﻼَ
ْ ََ
ﱭ اﻟﺬ َ

)ﳛ َﻤ ُﺪوا( ﻣﻀﺎرع ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺼﺐ
ﱠﻬ ْﻢ )أن( ﺣﺮف ﻣﺼﺪري وﻧﺼﺐ ُْ
َْﲢ َﺴﺒَـﻨـ ُ
ﺣﺬف اﻟﻨﻮن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳋﻤﺴﺔ ،و)اﻟﻮاو( ﻓﺎﻋﻞ وﳛﺒﻮن اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن أdﻢ ﳏﻤﻮد
ﲟﺎ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن.

การอภิปรายผล
์จากการศึกษาพบว่าคําอันนาวาซิ บ ลิลฟิ ออุลิล มูดอริ ออุในชูเราะห
อัลอิมรอนมีทงหมด
ั
10 คําซึ งพบคําอันนาวาซิ บ ลิลฟิ ออุลิล
มูดอริ ออุในชูเราะห์ อัลอิมรอนดังกล่าวทังหมด 29 ทีมีทงหมด
ั
5 ความหมาย
บทบาทของคําอันนาวาชิบ ลิลฟิ ออฺ ลิล มูดาริ ออุ ทีปรากฏในซู เราะห์ อัลอิมรอน
ีมีดงั น
 " การปฏิเสธแบบถาวรหรื อแบบชัวคราวใน .١ﻟﻦ " มี ๑๓ อายะฮ
ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  :اِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬ ۡﻳﻦ ﻛ َﻔﺮ ۡوا ﻟَ ۡﻦ ﺗـُ ۡﻐ ِﲎ ﻋ ۡﻨـﻬ ۡﻢ اَ ۡﻣﻮا ُﳍ ۡﻢ وَ ۤﻻ اَ ۡوَﻻدﻫ ۡﻢ ِﻣﻦ ٰ ِ
اَ ,ﺷ ۡﻴـ ٔـًﺎ
ُُ ّ َ ّ
َ َُ َ ُ َ
َ ُ
)اﻵﻳﺔ (١٠
 " การอธิ บายด้วยเหตุผลใน .٢ﺗﻌﻠﻴﻞ" มี ๖ อายะฮ
ِ ﱠِ
اِ,
ﺎب ﻳ ْﺪ َﻋﻮ َن إِ َﱃ ﻛِﺘَ ِ
ِ ِ ِ ِ
ﺎب ﱠ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮاْ ﻧَﺼﻴﺒًﺎ ّﻣ َﻦ اﻟْﻜﺘَ ُ ْ
ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :أََﱂْ ﺗَـَﺮ إ َﱃ اﻟﺬ َ
ﻟِﻴَ ْﺤ ُﻜ َﻢ ﺑـَْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ) اﻵﻳﺔ (٢٣
 " การอธิ บายความหมายของแหล่งทีมาใน .٣أن " มี ๖ อายะฮ
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ِ
) ِ ِﰲ َﺷ ْﻲ ٍء إِﻻﱠ أَن ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮاْ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ,ا
ﺲ ِﻣ َﻦ ﱠ
َ  َوَﻣﻦ ﻳـَ ْﻔ َﻌ ْﻞ ذَﻟ: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
َ ﻚ ﻓَـﻠَْﻴ
(٢٨ اﻵﻳﺔ
มี ๑ อายะฮ "  " ﻓﺎء اﻟﺴﺒﺒﺒﻴﺔการอธิ บายความหมายของสาเหตุใน .٤
ِ
ِِ ﱠ
ِ
ﲔ ) اﻵﻳﺔ
َ ِﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮواْ أ َْو ﻳَ ْﻜﺒِﺘَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـﻴَﻨ َﻘﻠﺒُﻮاْ َﺧﺎﺋﺒ
َ  ﻟْﻴَـ ْﻘﻄَ َﻊ ﻃََﺮﻓًﺎ ّﻣ َﻦ اﻟﺬ: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ

(١٢٨
มี ๑ อายะฮ "  "ﺣﱴการอธิ บายความหมายถึงอนาคตสิ นสุ ดใน .٥
ِ  ﱠﻣﺎ َﻛﺎ َن ﱠ: ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ِِ
ﻴﺚ ِﻣ َﻦ
ْ ﱴ َﳝِ َﻴﺰ
ﲔ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ أَﻧﺘُ ْﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﺣ َﱠ
َ ِاﳋَﺒ
َ ُ ﻟﻴَ َﺬ َر اﻟْ ُﻤ ْﺆﻣﻨ,ا
(١٧٩ اﻟﻄﱠﻴِّﺐ ) اﻵﻳﺔ
เอกสารอ้างอิง
สมาคมนักเรี ยนเก่าอาหรับประเทศไทย.พระมหาคัมภีร์อลั กุรอานพร้อมความหม
ายภาษาไทย.ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย: ศูนย์กษัตว์ ฟะฮัด บิน อับดุลอาซิ ช
.คอติมลชาร่ อมัย
อ.มะหมูต) ปราโมทย์ (ศรี อุทยั (2551) ไวยากรณ์อาหรับอย่างง่าย.สงขลา
:สํานักพิมพ์อาลีพาณิ ชย์
 ﳏﻤﺪ ﻓﺎﺿﻞ، أﻫﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻠﻒ،ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ
. إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺣﻜﺎم وﻣﻌﺎن،اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ
htt://th.wikipedia.org/wiki สื บค้นเมือวันที 20 มีนาคม 2021
https://www.islammore.com/view/4726 สื บค้นเมือวันที 20 มีนาคม 2021
https://bontaweesak.wordpress.com/2015/01/17 สื บค้นเมือวันที 20 มีนาคม 2021
https://www.poodarab.com/2013/04/blog-post_29.html สื บค้นเมือวันที 20
มีนาคม 2021

https://www.facebook.com/1735346766691107/posts/242685236754
0540/ สื บค้นเมือวันที 20
มีนาคม 2021
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