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บทบาทของอนันาวาซบิ ลลิฟิออลุลิ มูดอรอิอใุนชเูราะห ์อลัอมิรอน 

ฮาฟนาน เจะสามอเจะ  มะตอเฮ มะล ี
 

บทคดัย่อ 

 
การวจิยัคร ั"งนี "มวีตัถุประสงค ์๑) เพื)อศกึษาคําอนันาวาซบิ ลลิฟิออุลลิ มูดอรอิอุในภาษาอาหรบั 

๒) เพื)อศกึษาบทบาทของอนันาวาชบิ ลลิฟิออลฺลิ มูดารอิอุ ในชเูราะห ์อลัอมิรอน 
 
ทั"งนี "ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตในการวจิยัคอืศกึษาคําและบทบาทของอนันาวาซบิ ลลิฟิออุลลิ 
มูดอรอิอุโดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิเอกสารโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสอืเอกสารและตํารา
ต่างๆจากผลการวจิยัสรุปไดว้่าคําอนันาวาชบิ ลลิฟิออลฺลิ มูดารอิอุ ในภาษาอาหรบัมที ั"งหมด 
๑๐ คํา 
คําอนันาวาชบิแต่ละคํามหีนา้ที)และบทบาทที)แตกต่างกนัประกอบดว้ยคําที)มคีวามหมายโดยตร
งและคําที)มคีวามหมายโดยนัยซึ)งปรากฏในชเูราะห ์อลัอมิรอนมทีั"งหมด ๒๙  ตําแหน่ง แบ่งเป็น 
๕  ความหมาย 

 คําสําคญั อนันาวาชบิ ลลิฟิออลฺลิ มูดารอิอุ ชเูราะห ์อลัอมิรอน 
 

 

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,   al-Nawasib lil piʼlil mudhariʼ, surah Ali- 

Imran 
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บทนํา 

       
ภาษาในโลกนี"นับวา่มคีวามสาํคญักบัมนุษยแ์ละมนุษยนํ์ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลาย
มากมายทั)วไปภาษาหนึ)งคอืภาษาอาหรบัทั"งดา้นการสื)อสารชวีติประจาํวนัและใ
ชใ้นการเรยีนรูแ้ละการปฏบิตัศิาสนารวมทั"งการศกึษาเพื)อความรูท้ ั)วไปภาษาอา
หรบัมาพรอ้มกบัศาสนาอสิลามดงันั"นผูนั้บถอืศาสนาอสิลามทกุคนจงึตอ้งเรยีน
รูภ้าษาอาหรบัเพื)ออา่นในพธิทีางศาสนา  
อลักรุอานไดล้งมาเป็นภาษาอาหรบัที)ชดัเจน ไดป้รากฏขอ้ความยนืยนัเชน่นั"น 
มากกวา่ ๑๐ แห่งในอลักรุอาน นี)ยอ่มเป็นหลกัฐานอนัชดัแจง้วา่ 
การที)จะเขา้ใจอลักรุอานอยา่งถกูตอ้งนั"น ขึ "นอยู่กบัการรูภ้าษาอาหรบั  
          ฉะนั"น ภาษาอาหรบัจงึเป็นภาษาของอสิลาม ซึ)งเป็นภาษาที)อลัลอฮฺ 
ซบุฮานะฮูวะตะอาลา 
ไดท้รงใหบ้รรดามุสลมิไดร้วมกนัเป็นกลุม่กอ้นอยูใ่นศกัดิ Aศรขีองตน 
และที)ซ ึ)งเคยเป็นแหลง่ของวชิาการ และแนวความคดิแห่งอสิลาม 
อทิธพิลของภาษานี"จะควบคูไ่ปกบัอทิธพิลของอสิลาม 
และความสงูสง่ของภาษานี"ก็ขึ "นอยูก่บัความสงูสง่ของอสิลามอยูเ่สมอ  
          ดว้ยเหตุนี" จงึเป็นหนา้ที)ของผูท้ี)รูส้กึภมูใิจในอสิลาม 
จะตอ้งชว่ยกนัสง่เสรมิใหเ้รยีนรูภ้าษาอาหรบั และชกัชวนกนัใหเ้รยีน 
เพราะมนัเป็นภาษาของอลักรุอาน 
ดว้ยทางนําและรศัมขีองอลักรุอานนี"แหละที)เราไดร้บัแสงสวา่ง 
และดาํเนินสูท่างอนัเที)ยงธรรม เป็นหนา้ที)ของผูม้คีวามรู ้(อลุะมาอ)ฺ 
มุสลมิทั)วพื "นพภิพ 
โดยเฉพาะมุสลมิช ั"นปัญญาชนที)มคีวามรูท้างดา้นภาษาอาหรบั 
จะตอ้งใชค้วามพยายามในการเผยแพรภ่าษาอาหรบั 
เพื)อที)จะไดแ้พรก่ระจายไปทั)วหมู่ชนชาวมุสลมิ 
          ทา่นอมิามอซัซาฟิอยี ์รอ่ฮมิะฮุลลอฮฺ ไดแ้ถลงไวใ้นตาํรา 
และคาํฟัตวาของทา่นวา่จาํเป็นแกมุ่สลมิที)จะตอ้งเรยีนภาษาอาหรบั 
ทา่นกลา่ววา่ 
“จาํเป็นที)มุสลมิทกุคนจะตอ้งศกึษาอาหรบั เทา่ที)ความพยายามสามารถจะม”ี 
และทา่นกลา่วอกีวา่ 
“คราใดที)มนุษยเ์รยีนรูภ้าษาอาหรบัเพิ)งขึ "น ยอ่มเป็นการดแีกเ่ขา” 

          
และสว่นหนึ)งจากสิ)งที)บ่งถงึตาํแหน่งอนัยิ)งใหญข่องภาษานี"ที)มอียูใ่นจติใจของบ
รรดามุสลมิไม่วา่จะเป็นเชื "อชาตใิดนั"น ก็ไดแ้กข่อ้ความที)ทา่นอลัอลัลามะฮฺ 
อลัอมิาม อษัษะอาลบิยี ์ไดก้ลา่วไวใ้นคาํนําหนังสอืของทา่นชื)อ “ฟิกฮุล้ลเุฆาะฮ ์
วะซริรุล้อะรอ่บยีะฮ”์ วา่ 
     “ ผูใ้ดรกัอลัลอฮฺ ซบุฮานะฮูวะตะอาลา เขาก็ยอ่มรกัรอ่ซลูของพระองค ์

มุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮวิะซลัลมั และผูร้กัรอ่ซลูซึ)งเป็นชาวอาหรบั 
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เขาก็ยอ่มรกัชาวอาหรบั และผูใ้ดรกัชาวอาหรบัเขาก็ยอ่มรกัภาษาอาหรบั 
ซ ึ)งโดยภาษานี"ไดม้พีระคมัภรีท์ี)ประเสรฐิยิ)งลงมาแกผู่ท้ี)ประเสรฐิในหมู่ชนที)ไม่ใช่
อาหรบั และหมู่ชนชาวอาหรบั และผูใ้ดที)รกัษาภาษาอาหรบัเขาก็ยอ่มเอาใจใส ่
หมั)นเพยีรและผนิความสนใจสูภ่าษานี" ” 

      
หลกัภาษาอาหรบัประกอบดว้ยวชิาไวยากรณอ์าหรบัและอกัขระวธิซี ึ)งไวยากร
ณอ์าหรบัในภาษาอาหรบัเรยีกวา่อนั-นะหว์ ุคนไทยมกัเรยีกวา่ นะฮู 
คอืวชิาที)ทาํใหรู้ต้าํแหน่งของคาํในประโยค สระทา้ยและการออีรอบ 
สว่นวชิาอกัขระวธิใีนภาษาอาหรบัเรยีกวา่ขอรอ็ฟ หมายถงึ การผนั 
คอืวชิาที)ศกึษาการเปลี)ยนแปลงของคาํในรปูแบบอื)นๆ   
       กรยิาปัจจบุนักาลหรอือนาคตกาล )  ُمَضاِرعٌ  فِْعلٌ ( 
คอืคาํกรยิาที)แสดงถงึการกระทาํที)กาํลงัเกดิขึ "นหรอืกาํลงัจะเกดิขึ "น เชน่   أَْكتُبُ   
 :ฉันกาํลงัเขยีน :  َهبُ ذْ َن,  พวกเรากาํลงัไป :  يْمِشي,  เขากาํลงัเดนิเป็นตน้ 
ตวัอยา่งประโยค  เชน่    

 แปลวา่ เด็กคนนั"นกาํลงัรอ้งไหอ้ยูใ่นบา้น    البَْيتِ  ِفي الِطّْفلُ  َيْبِكي.  1
 แปลวา่   المطعم في الَعَشاءَ  َنتََناَولُ .  2

พวกเรากาํลงัรบัประทานอาหารอยูใ่นภทัตาคาร 
 แปลวา่ ฉันตอ้งการที)จะเดนิทางไปกรงุเทพฯ  بانكوك إلى رَ افأس أن أُِرْيدُ .  3

่ แปลวา่ ฉันยงัรกัการเดนิทางอยู  السفر أُِحبُّ .   4
النواصب حرف   คอื คาํที)จะนําหนา้  เฟียะลนมูฎอแระ /مضارع فعل  

และจาํใหเ้ฟียะลนมูฎอแระเป็นมนัสฟู( สระฟัตตะห ์) 
( เมื)อเห็นคาํนี"เมื)อไหร ่คาํถดัไปตอ้งเป็นเฟียะลนมูฎอแระ ) แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
concept ของวชิานาฮูก็คอื สระตวัสดุทา้ย และตาํแหน่งของคาํในประโยค  
ดงันั"น  النواصب حرف 
คาํที)มานําหนา้เฟียะลนมูฎอแระและมาทาํใหเ้ฟียะลนมูฎอแระเป็นมนัสฟู(สระฟัต
ตะห)์ มที ั"งหมด ๑๐ คาํ ไดแ้ก ่ 

« » وأو والواو السببية فاء الفاء حتى، د،الجحو  الم كي، الم كي، إذن، لن، أْن،  
 อนั แปลวา่ ที)จะ أن. 1
 ลนั แปลวา่ ปฏเิสธ,ไม่เคย(เชน่ ไม่เคยเรยีนนาฮู ไม่ใชว่า่ตอ่ไปจะไม่เรยีน) َلن. 2
 อซินั แปลวา่ ดงันั"น إٍذَن. 3
 กยั แปลวา่ เพื)อ,สาํหรบั َكي. 4

 ลาม กยั แปลวา่ เพื)อ,สาํหรบั كي الم. 5
 ลาม ยฮููด แปลวา่ ปฏเิสธ  الجحود الم. 6

ฮตัตา แปลวา่ สิ  حتى. 7 "นสดุ 
ุ ฟะ ซาบาบยีะห ์แปลวา่ สาเหต  السببية فاء. 8
ุ วาว อลัมาอยีะห ์แปลวา่  สาเหต  المعية واو.  9

เอา แปลวา่ สิ  أو. 10 "นสดุ, นอกจาก 
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วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 
1 ( เพื)อศกึษาคาํอนันาวาซบิ ลลิฟิออลุลิ มูดอรอิอใุนภาษาอาหรบั 
2 ( เพื)อศกึษาบทบาทของอนันาวาชบิ ลลิฟิออลฺลิ มูดารอิอ ุในชเูราะห ์

อลัอมิรอน 
 
วธิดีาํเนินการวจิยั 
   การวจิยันี"เป็นการวจิยัเชงิเอกสารและใชท้ฤษฎเีชงิบรรยาย 
โดยมขีั"นตอนในการดาํเนินวจิยั ดงันี"  
1 . ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที)เกี)ยวขอ้งกบัการศกึษาคาํอนันาวาซบิ 

ลลิฟิออลุลิ มูดอรอิอ ุโดยใชก้ระบวนการคน้ควา้ดงัตอ่ไปนี" 
     1.1 กาํหนดหวัขอ้และรายละเอยีดที)ตอ้งการจะศกึษา 

ผูว้จิยักาํหนดหวัขอ้ในการคน้ควา้เฉพาะคาํอนันาวาซบิ ลลิฟิออลุลิ 
มูดอรอิอใุนภาษาอาหรบัแลว้ไปศกึษาความหมายและสญัลกัษณข์องคาํอนันาว
าซบิ ลลิฟิออลุลิ มูดอรอิอใุนหนังสอืตา่งๆแลว้นํามาเรยีบเรยีง  

      1.2  ศกึษาความหมายของคาํอนันาวาซบิ ลลิฟิออลุลิ มูดอรอิอ ุ
2 . วเิคราะหข์อ้มูล ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มูลในชเูราะห ์อลัอมิรอน 

โดยใชห้นังสอืของมูฮําหมดัฟาดลิ 
อสัซามารออใีนการแยกความหมายของคาํอนันาวาซบิ ลลิฟิออลุลิ 
มูดอรอิอทุี)มอียูใ่นชเูราะห ์อลัอมิรอน 
3 . นําเสนอรายงานการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห ์

 
ผลการวจิยั 
คาํอนันาวาซบิ ลลิฟิออลุลิ มูดอรอิอใุนชเูราะห ์อลัอมิรอนมทีั"งหมด ๑๐ คาํ 
ไดแ้ก่   وأو والواو السببية فاء الفاء الفاء حتى، الجحود،  الم كي، الم كي، إذن، لن، أْن، 
ซ ึ)งพบคาํอนันาวาซบิ ลลิฟิออลุลิ มูดอรอิอใุนชเูราะห ์

อลัอิมรอนดงักล่าวทั�งหมด 29 ที�มีทั�งหมด 5 ความหมาย 
ที�ปรากฏในซูเราะห์ดงัต่อไปนี� 

 
ลาํดบัที�    อายะฮ  ซาฮิด  อีอรอบ  ความหมาย 

ُهۡم اَۡمَواُهلُۡم َوَالۤ اَۡوَالُدُهۡم مِّ   ١٠     ١ كَفُرۡوا َلۡن تـُۡغِىنَ َعنـۡ ـًٔا نَ ِانَّ الَِّذۡيَن َ (لن)   ا,ِّٰ َشۡيــ
نفي إنتفاع   ارع منصوب بلن واجلملة خرب إنحرف نفي ونصب (تغين) فعل مض

 الكافرين Jمواهلم وأوالدهم ولن تنجيهم من عذاب هللا.



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

Conference 

6th APRIL 2021 

 

153 

 

َن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن   ٢٣  ٢ ألجل حتكيم بكتاب هللا. أََملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُواْ َنِصيًبا مِّ
نَـُهمْ ابِ تَ ِإَىل كِ  ليل (حيكم) فعل مضارع منصوب Jن (الالم) الالم للتع   ا,َِّ لَِيْحُكَم بـَيـْ

 ألجل حتكيم بكتاب هللا.  مضمرة بعد الم التعليل
ًما مَّْعُدوَداٍت َوَغرَُّهْم ِيف ِديِنِهم مَّا   ٢٤  ٣ َّ̀ ُْم قَاُلواْ َلن َمتَسََّنا النَّاُر ِإالَّ َأ َّdَِJ َذِلَك

بلن، و(h)  (لن) حرف نفي ونصب (متسنا) فعل مضارع منصوب  َرتُونَ فْ يَـ  َكانُواْ 
 م النار يوم القيامة.نفي متسه  ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به

ُهمْ   ٢٨  ٤  َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن ا,َِّ ِيف َشْيٍء ِإالَّ َأن تـَتـَُّقواْ ِمنـْ
ب وعالمة النصب حذف صو من(أن) حرف مصدري ونصب (تـَتـَُّقوا) مضارع   

dى هللا املؤمنني أن يالطفوا   (الواو) فاعلفعال اخلمسة، والنون ألنه من األ
 الكفار فيتخذوهم أولياء

َوُمَصدِّقًا لَِّما َبْنيَ َيَديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوِألُِحلَّ َلُكم بـَْعَض الَِّذي ُحّرَِم َعَلْيُكمْ   ٥٠  ٥
فعل مضارع منصوب Jن مضمرة جوازا بعد الم ) لّ (الالم) والالم للتعليل (وأح  

 جل حتليل بعض ما حرم عليهموأل  التعليل
 من األطعمة يف التورة.

ُهْم َلَفرِيًقا يـَْلُووَن أَْلِسنَـتَـُهم ِ�ْلِكَتاِب لَِتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتابِ   ٧٨  ٦  َوِإنَّ ِمنـْ
عد الم التعليل ب رة(الالم) الم التعليل (حتسبوا) فعل مضارع منصوب Jن مضم  

من اليهود الذين حيرفون الكتاب Jلسنتهم   وحذفت النون ألنه من األفعال اخلمسة
 وظنهم أن الكتاب من عند هللا وليس هو منه.

ُ اْلِكَتاَب َواْحلُْكَم َوالنـُّبـُوََّة ُمثَّ يـَُقوَل لِلنَّاسِ   ٧٩  ٧ (أن)   َما َكاَن لَِبَشٍر َأن يـُْؤتَِيُه ا,َّ
الينبغي   حرف مصدري ونصب (يؤيت) فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 للبشر إتيان الكتاب واحلكم والنبوة.
ْلَمالِئَكَة َوالنَِّبيَِّني أَْرَ�ً� أََ�ُْمرُُكم ِ�ْلُكْفِر بـَْعَد ِإْذ أَنُتم َوالَ َ�ُْمرَُكْم َأن تـَتَِّخُذواْ ا  ٨٠  ٨

(أن)حرف مصدري ونصب (تـَتَِّخُذوا) مضارع منصوب وعالمة النصب   مُّْسِلُمون َ 
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أال يتخذوا املألىكة والنبيني   حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، و(الواو) فاعل.
 هللا بل ينتهى عنه.أر�� يعبدون من دون 

َتِغ َغْريَ اِإلْسالِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِيف اآلِخرَِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ   ٨٥  ٩ َوَمن يـَبـْ
(الفاء) رابطة جلواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب (يقبل) فعل مضارع مبين   

 عدم القبول الذين يبتغون غري اإلسالم دينا.  للمجهول منصوب بلن
 ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ بـَْعَد ِإميَاdِِْم ُمثَّ اْزَداُدواْ ُكْفرًا  ٩٠  ١٠

(لن) حرف نفي ونصب واستقبال (تـُْقَبَل)   لَّن تـُْقَبَل تـَْوبـَتـُُهْم َوأُولَِئَك ُهُم الضَّالُّونَ 
 عدم القبول التوبة عند املوت  مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة

ْلُء اَألْرضِ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفرُ   ٩١  ١١ واْ َوَماتُواْ َوُهْم ُكفَّاٌر فـََلن يـُْقَبَل ِمْن َأَحِدِهم مِّ
(الفاء) رابطة جلواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب (يقبل) فعل مضارع مبين   

 للمجهول منصوب بلن
 عدم القبول من أحدهم حىت يساوي وزن األرض ذهبا.  

َ بِِه َعِليمٌ  َلن تـََناُلواْ اْلِربَّ َحىتَّ تُنِفُقواْ   ٩٢  ١٢ ِممَّا حتُِبُّوَن َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشْيٍء فَِإنَّ ا,َّ
(لن) حرف نفي ونصب (تنالوا) فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه   

نفي   حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، و(الواو) ضمري متصل يف حمل رفع فاعل
 ل هللا.نيل الثواب أودرجة األبرار حىت تكون نفقتكم يف سبي

(أن) حرف   ِإالَّ َما َحرََّم ِإْسرَائِيُل َعَلى نـَْفِسِه ِمن قـَْبِل َأن تـُنَـزََّل التـَّْورَاةُ   ٩٣  ١٣
إال   مصدري ونصب (تنزل) مضارع منصوب ، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو

 ما حرم إسرائيل من قبل أن ينزل يف التورة حترمي ما حرم هللا بسبب ظلمهم.
(لن)   ُضرُّوُكْم ِإالَّ أًَذى َوِإن يـَُقاتُِلوُكْم يـَُولُّوُكُم اَألْدَ�َر ُمثَّ الَ يُنَصُرونَ َلن يَ   ١١١  ١٤

حرف نفي ونصب (َيُضرُّوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون ألنه من 
 لن يضروكم نفي للمستقبل بنوع عن أنواع الضرر.  األفعال اخلمسة، و(الواو) فاعل
 ُلواْ ِمْن َخْريٍ َوَما يـَْفعَ   ١١٥  ١٥
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ُ َعِليٌم ِ�ْلُمتَِّقنيَ  (لن) حرف نفي ونصب (يُْكَفُرو) مضارع   فـََلن يُْكَفُروُه َوا,َّ
عدم    منصوب وعالمة النصب حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، و(الواو) فاعل

 كفرهم إ`ه، أي : عدم انتقاص أجرهم، بل هو موفرهلم.
ًئاِإنَّ الَِّذيَن َكَفرُ   ١١٦  ١٦ َن ا,َِّ َشيـْ ُهْم أَْمَواُهلُْم َوَال أَْوالُدُهم مِّ (لن)   واْ َلن تـُْغِينَ َعنـْ

عدم   حرف نفي ونصب واستقبال (تـُْغِينَ) مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة
 الغناء، أي : عدم الدفع عنهم أمواهلم وال أوالدهم.

 ِإْذ تـَُقوُل لِْلُمْؤِمِننيَ   ١٢٤  ١٧
َن اْلَمالِئَكِة ُمنَزِلنيَ أََلن َيْكِفَيُكمْ  (لن) حرف نفي    َأن ميُِدَُّكْم َربُُّكم بَِثالثَِة آالٍف مِّ

إستفهام التقريري من نبينا   ونصب (َيْكِفَي) مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة
 حممد للمؤمنني.

َن الَِّذيَن َكَفُرواْ َأْو َيْكِبتَـُهْم فـََينَقِلبُ   ١٢٧  ١٨ (الفاء) فاء   واْ َخائِِبنيَ ْليَـْقَطَع َطَرفًا مِّ
السبب (يَنَقِلُبواْ) مضارع منصوب Jن مضمرة بعد فاء العمومية عالمة نصب حذف 

نصركم هللا بدر على الكفار   النون ألنه من األفعال اخلمسة، و(الواو) فاعل
 �لقتل والتحزين ، وذلك سبب انقال¥م خاسرين.

ُ الَِّذيَن آ  ١٤١  ١٩ َص ا,َّ (الالم) الالم للتعليل   َمُنواْ َوَميَْحَق اْلَكاِفرِينَ َولُِيَمحِّ
َص) فعل مضارع منصوب Jن مضمرة بعد الم التعليل ص تطهري   (ميَحِّ ألجل متحي

 هللا املؤمنني من ذنو¥م.
ُ الَِّذيَن َجاَهُدواْ ِمنُكْم وَ   ١٤٢  ٢٠ ُتْم َأن َتْدُخُلواْ اْجلَنََّة َوَلمَّا يـَْعَلِم ا,َّ يـَْعَلَم أَْم َحِسبـْ

(أن)حرف مصدري ونصب (َتْدُخُلوا) مضارع منصوب وعالمة النصب   الصَّاِبرِينَ 
يظنون أdم سيدخلون   حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة، و(الواو) فاعل

 اجلنة.
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ُ الشَّاِكرِ   ١٤٤  ٢١ ًئا َوَسَيْجزِي ا,َّ (لن)   ينَ َوَمن يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَـْيِه فـََلن َيُضرَّ ا,ََّ َشيـْ
) مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة نفي ثبوت   حرف نفي ونصب (َيُضرَّ

 إضرار هللا.
نـَْيا  ١٤٥  ٢٢ َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن َمتُوَت ِإالَّ ©ِِْذِن ا,َّ ِكَتاً� مَُّؤجَّالً َوَمن يُرِْد ثـََواَب الدُّ

لفتحة(أن) حرف مصدري ونصب (َمتُوَت) مضارع منصوب وعالمة نصبه ا  
 نفي املوت إال ©ذن هللا.  

(أن) حرف   َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ َأن يـَُغلَّ َوَمن يـَْغُلْل َ�ِْت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمةِ   ١٦١  ٢٣
وكان لبين إغالال   مصدري ونصب (يـَُغلَّ) مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 Jخذ شيء من الغنيمة.
(الالم)   اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن فَِبِإْذِن ا,َِّ َولِيَـْعَلَم اْلُمْؤِمِننيَ  َوَما َأَصاَبُكْم يـَْومَ   ١٦٦  ٢٤

ألجل   الالم للتعليل َ (يْعَلَم) فعل مضارع منصوب Jن مضمرة بعد الم التعليل
 التعليم أو اإلخبار للمؤمنني.

 ِيف َسِبيِل ا,َِّ أَِو اْدفـَُعواْ قَاُلواْ َولِيَـْعَلَم الَِّذيَن hَفـَُقواْ َوِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوا قَاتُِلواْ   ١٦٧  ٢٥
(الالم) الالم للتعليلَ (يْعَلَم) فعل مضارع منصوب Jن مضمرة بعد الم التعليل  

 ألجل التعليم أو اإلخبار للمنافقني.  
ئً   ١٧٦  ٢٦ َ َشيـْ ُْم َلن َيُضرُّواْ ا,َّ َّd(لن)   اَوالَ َحيْزُنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِيف اْلُكْفِر ِإ

حرف نفي ونصب (َيُضرُّوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون ألنه من 
 نفي ثبوت إضرار هللا تعاىل.  األفعال اخلمسة، و(الواو) فاعل

ًئا َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ   ١٧٧  ٢٧ َ َشيـْ (لن)   ِإنَّ الَِّذيَن اْشَرتَُواْ اْلُكْفَر ِ�ِإلميَاِن َلن َيُضرُّواْ ا,َّ
في ونصب (َيُضرُّوا) مضارع منصوب وعالمة النصب حذف النون ألنه من حرف ن

 نفي ثبوت إضرار هللا تعاىل.  األفعال اخلمسة، و(الواو) فاعل
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ُ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَني َعَلى َما أَنُتْم َعَلْيِه َحىتََّ َميِيَز اْخلَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ   ١٧٩  ٢٨ مَّا َكاَن ا,َّ
جر (َميِيَز) مضارع منصوب Jن مضمرة بعد حىت وعالمة (حىت) حرف غاية و   

 حىت متييزهللا منكم اخلبيث من الطيب �حملنة والتكليف.  النصب
َال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْفَرُحوَن ِمبَا أَتـَْوا وَّحيُِبُّوَن َأن ُحيَْمُدواْ ِمبَا ملَْ يـَْفَعُلواْ َفالَ   ١٨٨  ٢٩

ي ونصب (ُحيَْمُدوا) مضارع منصوب وعالمة النصب (أن) حرف مصدر   َحتَْسبَـنـَُّهمْ 
وحيبون املنافقون أdم حممود   حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة،   و(الواو) فاعل

 مبا ال يفعلون.
 
 

การอภิปรายผล 
       จากการศึกษาพบวา่คาํอนันาวาซิบ ลิลฟิออุลิล มูดอริออุในชูเราะห์ 

อลัอิมรอนมีทั�งหมด 10 คาํซึ� งพบคาํอนันาวาซิบ ลิลฟิออุลิล 
มูดอริออุในชูเราะห์ อลัอิมรอนดงักล่าวทั�งหมด 29 ที�มีทั�งหมด 5 ความหมาย 
บทบาทของคาํอนันาวาชิบ ลิลฟิออฺลิล มูดาริออุ ที�ปรากฏในซูเราะห์ อลัอิมรอน 

มีดงันี�  
١ .การปฏิเสธแบบถาวรหรือแบบชั�วคราวใน  " لن "มี ๑๓ อายะฮ 

ـًٔا  حنو قوله تعاىل : ِانَّ الَّ  َن ا,ِّٰ َشۡيــ ُهۡم اَۡمَواُهلُۡم َوَالۤ اَۡوَالُدُهۡم مِّ ِذۡيَن كَفُرۡوا َلۡن تـُۡغِىنَ َعنـۡ
 )        ١٠(اآلية 

٢ .การอธิบายดว้ยเหตุผลใน تعليل  " "มี ๖ อายะฮ 
َن اْلِكَتاِب يُْدَعوْ      َن ِإَىل ِكَتاِب ا,َِّ حنو قوله تعاىل: أَملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوتُواْ َنِصيًبا مِّ

نَـُهْم  ( اآلية   )  ٢٣لَِيْحُكَم بـَيـْ
٣ .การอธิบายความหมายของแหล่งที�มาใน  " أن "มี ๖ อายะฮ 
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ُهْم  (  حنو قوله تعاىل : َوَمن يـَْفَعلْ       َذِلَك فـََلْيَس ِمَن ا,َِّ ِيف َشْيٍء ِإالَّ َأن تـَتـَُّقواْ ِمنـْ
 )   ٢٨اآلية 

٤ .การอธิบายความหมายของสาเหตุใน  " فاء السبببية "มี ๑ อายะฮ 
َن الَِّذيَن َكَفُرواْ َأْو َيْكِبتَـُهْم فـََينَقِلُبواْ َخائِِبَني (  اآلية  حنو قوله تعاىل : ْليَـْقَطَع َطَرفًا مِّ

١٢٨          ( 
٥ .การอธิบายความหมายถึงอนาคตสิ�นสุดใน  " حىت"มี ๑ อายะฮ 

ُ لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنَني َعَلى َما أَنُتْم َعَلْيِه َحىتََّ َميِيَز اْخلَِبيَث ِمَن حنو قوله تعاىل : مَّا      َكاَن ا,َّ
 )               ١٧٩الطَّيِّب ( اآلية 

                                                                                
เอกสารอา้งอิง 

สมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย.พระมหาคมัภีร์อลักุรอานพร้อมความหม
ายภาษาไทย.ราชอาณาจกัรซาอุดีอาระเบีย: ศูนยก์ษตัว ์ฟะฮดั บิน อบัดุลอาซิช 

คอติมลชาร่อมยั. 
อ.มะหมูต) ปราโมทย ์(ศรีอุทยั (2551) ไวยากรณ์อาหรับอยา่งง่าย.สงขลา 

:สาํนกัพิมพอ์าลีพาณิชย์ 
العربية ومكانته عند السلف، حممد فاضل شيخ اإلسالم ابن تيمية، أهية تعلم اللغة  

 السامرائي، يف النحو العربية أحكام ومعان، إعراب القرآن الكرمي.
  htt://th.wikipedia.org/wiki สืบคน้เมื�อวนัที 20 มีนาคม 2021 

  https://www.islammore.com/view/4726  สืบคน้เมื�อวนัที 20 มีนาคม 2021 

  https://bontaweesak.wordpress.com/2015/01/17  สืบคน้เมื�อวนัที 20 มีนาคม 2021 

  https://www.poodarab.com/2013/04/blog-post_29.html  สืบคน้เมื�อวนัที 20 

มีนาคม 2021 

  

https://www.facebook.com/1735346766691107/posts/242685236754

0540/  สืบคน้เมื�อวนัที 20                   มีนาคม 2021      
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