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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เปาหมายตางๆ ของสูเราะฮฺ อลั-บะเกาะเราะฮ ฺ
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พรอันประเสริฐและ

ความศานติจงมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือญาติตลอดจนบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของทานทั้งหลาย และขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระ

เจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดยไมมีการต้ัง

ภาคีใดๆ ตอพระองค และขาพเจาขอปฏิญาณวามุหัมมัดคือ

บาวและศาสนทูตของพระองค 

 

สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ

 ُسوَرةُ ا�ََقَرةِ 
เปาหมายของสูเราะฮฺ : การไดเปนตัวแทนบนหนาแผนดิน

และแนวทางปฏิบัติ 

 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ ประกอบดวย 286 อายะฮฺ 

ถือเปนสูเราะฮฺแรกที่ถูกประทาน ณ เมืองมะดีนะฮฺหลังจากการ
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อพยพของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

พรอมๆกับการเร่ิมตนสรางรากฐานของประชาชาติอิสลาม (สู

เราะฮฺ มะดะนียะฮฺ หรือบทที่ถูกประทานลงมาหลังการอพยบไป

ยังมะดีนะฮฺ มักจะใหความสนใจในเร่ืองที่เกี่ยวของกับศาสน

บัญญัติ) เปนสูเราะฮฺที่มีเนื้อหายาวที่สุด และเปนสูเราะฮฺแรกที่

ถูกจัดอันดับหลังจากสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ สวนความประเสริฐ

ของสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺและผลานิสงสในการอานมันนั้น 

มีปรากฏการรายงานหะดีษที่เศาะฮีหฺอยางมากมาย เชน ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา 

ْدغِ  يُْؤَ� «
َ
ِقيَاَم  َوه

ْ
ُقْرآِن يَْرم بل

ْ
يَن َكنُرب َ�ْعَدغُرَن اِِه، َ�ْقُدُمُهْم  هِ اِال ِ

ِ
بّ

ََقَر ِ  ُورَة ُ 
ْ
َاِجاِن َ�ْن َراِحِبِهَدا ِعْدَربنَ  َوآَل  بل

ُ
مسغم ارقم [ »ُ

١٩١٢[ 
ความวา "ในวันกิยามะฮฺอัลกุรอานจะถูกนํามาพรอม

สมาชิกท่ีไดปฎิบัติตามอัลกุรอาน นําโดยสูเราะฮฺ อัล-บะ

เกาะเราะฮฺ และอาล อิมรอน เปนแถวปกปองเจาของของ

ทั้งสอง" (บันทึกโดย มุสลิม : 1912) 
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 ในบางสายรานงานระบุวา  

ْو كَ «
َ
َُّهَما َ�َماَمَتاِن  أ

َ
ُهَما َ�َياَ�َتانِ َكَ َّ

َ
َ« 

 ความวา “1Tจะมาเสมือนเปนเมฆหรือใหความรมเงา๑T” 

 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได

กลาวอีกวา 

» 
َ
ي  ، تَـْجَعغُرب ُ�يُرتَـُ�ْم َمَقااِرَ ال ِ

ِ
ُر ِمَن بَليِْ  بّ ُِ يَْناَن َ�ِْ ِْ اِن بل

ِِيِه ُورَةُ  بَلَقرَ   
ُ
 ]٧٨٠مسغم ارقم [ » ِ ُ�ْقَره

ความวา "อยาไดทําใหบานของพวกทานเปนเหมือนสุสาน

(คือไมมีการอานอัลกุรอานและทําอิบาดะฮฺในบาน) 

แทจริงแลวชัยฏอนจะหนีออกจากบานที่มีการอานสูเราะฮฺ 

อัล-บะเกาะเราะฮฺ"  (บันทึกโดย มุสลิม : 780) 

 

 ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได

กลาวอีกวา 

وب ُورَةَ  بَلَقَر ِ « ُُ ْخَذَدا اََرَ� ٌ  ،بقَْر
َ
  ،َوتَْرَكَها َحْسَ ٌ  ،فَنِن ه

َ
 َوال

 ]٨٠٤مسغم ارقم [ »ََْستَِنيُعَها بَلَنغَ ُ 
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ความวา “ทานท้ังหลายจงอานสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ

เพราะการอานมันน้ันเปนความบะเราะกะฮฺ(จําเริญ) การ

ละเลยตอสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ(ไมอาน)ถือวาขาดทุน 

และผูที่ปลุกเสกคุณไสยไมอาจชนะสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะ

เราะฮฺได” (บันทึกโดย มุสลิม : 804) 

 

 เปาหมายของสูเราะฮฺ กลาวถึง การไดเปนตัวแทนบน

หนาแผนดิน (มนุษยมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอส่ิงที่เกิดข้ึนบน

หนาแผนดิน) ดวยเหตุนี้เอง(สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ)จึงถูก

จัดเปนอันดับแรก ๆ ของคัมภีรเลมนี้ โดยแนนอนแผนดินนี้เปน

กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลล พระองคคือผูสรางสรรคมัน

ข้ึนมา และพระองคก็ประสงคใหมันดําเนินใหสอดคลองกับพระ

ประสงคของพระองค โดยจําเปนที่บนหนาแผนดินนี้ตองมี

ผูรับผิดชอบ(ในการปกครองมัน) ซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอา

ลา เคยใหกลุมชนตางๆ อยางมากมายกอนหนาทานนบีอาดัม

ไดเปนตัวแทน(ในการปกครองมัน)มาแลว และภายหลังจาก

ทานนบีอาดัมก็เชนเดียวกัน บางกลุมในหมูพวกเขาก็ประสบกับ

ความลมเหลวในการเปนตัวแทนในแผนดินอันกวางใหญนี้ สวน
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อีกบางกลุมก็ประสบกับความสําเร็จ ดวยเหตุนี้ ในขณะที่เราได

อานสูเราะฮฺนี้  จําเปนอยางยิ่ งที่ เราตองมีความรู สึกที่จะ

รับผิดชอบในการปกครองบนหนาแผนดินนี้ 

 ดังที่เรากลาวมาแลวกอนหนานี้วา เปาหมายของสู

เราะฮฺนี้คือ การไดเปนตัวแทนบนหนาแผนดินนี้ ซึ่งสูเราะฮฺอัล-

บะเกาะเราะฮฺคือสูเราะฮฺแรกที่ถูกจัดอันดับของคัมภีรเลมนี้ และ

เปนสูเราะฮฺแรกที่ถูกประทานลงมาแกทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ณ เมืองมะดีนะฮฺ พรอมๆ กับการ

เร่ิมตนในการสรางรากฐานและกอรางรัฐอิสลามใหม เมื่อเปน

เชนนั้นจําเปนที่บรรดาผูศรัทธาตองรับรูวาเขาตองทําอะไรบาง 

และส่ิงใดบางที่เขาตองคอยระวัง ซึ่งการรับผิดชอบในหนาที่ ณ 

ที่นี้ หมายรวมวา การที่ เราไดเคารพภักดีตออัลลอฮฺ ดังที่

พระองคทรงประสงค และการปฏิบัติตามในขอส่ังใชและการละ

ทิ้งขอหามตางๆ ของพระองค 

 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺถูกแบงออกเปน 4 สวน นั่น

คือ 

  1.บทนํา  

2.ภาคที่หนึ่ง  
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3.ภาคที่สอง  

4.บทสรุป  

ซึ่งขาพเจาจะอธิบายขยายความเปาหมายของแตละ

บทอยางพอสังเขป ดังนี้ 

  

บทนํา  

มีเนื้อหาที่สาธยายถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของมนุษย ซึ่ง

ปรากฏอยูในสวน(รุบุอฺ)ที่หนึ่งนับต้ังแตอายะฮฺที่ 1-29  

 สวน(รุบุอฺ)ที่หนึ่ง : (สาธยายถึง)คุณลักษณะตางๆของ

มนุษย 

 -  บรรดาผูยําเกรง(มุตตะกีน) : อายะฮฺที่ 1-5 

 - บรรดาผูปฏิเสธศรัทธา(อัล-กาฟรูน) : อายะฮฺที่ 6-7 

 - บรรดาผูกลับกลอก(มุนาฟกีน) : อายะฮฺที่ 8-20  ซึ่ง

การกลาวถึงคุณลักกษณะของบรรดาผูกลับกลอกอยางยืดยาว

นั้น ก็เพื่อเปนการตักเตือนถึงพิษภัยที่อันตรายและการสราง

ความเสียหายอยางใหญหลวงของพวกเขา เนื่องจากพวกเขาได

เสแสรงแสดงตัวเปนผูศรัทธาและซอนการปฏิเสธศรัทธาไว และ
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ถือไดวาพวกเขา(มีพิษภัยที่อันตราย)ยิ่งกวาบรรดาผูปฏิเสธ

ศรัทธาเสียอีก 

  

ภาคที่หนึ่ง 

หลังจากนั้น(สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ)ก็ดําเนินไปสู 

“บทที่หนึ่ง” ของสูเราะฮฺ นั่นคือสวนที่เหลือของุซอที่หนึ่ง

(นับต้ังแตอายะฮฺที่ 30-141) ซึ่งมีเนื้อหาหลัก ๆ ดังนี้ 

 1.1  สวน(รุบุอฺ)ที่สอง : (สาธยายถึง) การไดเปน

ตัวแทนบนหนาแผนดินของทานนบีอาดัม( ซ่ึงเปนบท

ทดสอบในครั้งเริ่มแรก) 

ٰ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعلٞ ﴿ ََ ۡمَم ِ ِ ََ ّك ۖ  ۡ م اَاَ  َر �ِض َخِۡيَفٗة
َ ﴾  ٣ ِ� ٱ�م

 ]٣٠: بلقر  [
ความวา “จงรําลึกถึงเวลาที่พระผูอภิบาลของเจา ไดกลาว

กับมลาอิกะฮฺวา ฉันจะแตงต้ังตัวแทนคนหนึ่งขึ้นบนหนา

แผนดิน” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 30) 

 

และอัลลอฮฺ ผูทรงออนโยน สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได

ติดตามอายะฮฺขางตนนี้ดวยกับ  
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ٰ�َِكةِ َ�َقاَ  ﴿ ََ مَم َ ٱِ ََ ۡم  ُه ََ ّۡ َعَر َّها ُم ُّ َما َ�  سم
َ َٱ ٱ�م ََ َۡ َ�ا ّۡ وَع

 �ِ�
َ
ٰ  ُٔ أ ََ َما �ِ  سم

َ
َِِ ِِ ۡم َ�ِٰد�َِ� و  ]٣١: بلقر  [﴾ ٣ُؤَ� �ِ إِن ُكنُت

ความวา “แลวพระองค ไดทรงสอนอาดัม ถึงนามของทุก

สรรพสิ่ง หลังจากนั้นพระองค ไดทรงนํามันมาเสนอตอม

ลาอิกะฮฺ และถามวา จงบอกแกฉันซ่ึงชื่อของสิ่งเหลานี้ ถา

สูเจาแนใจ (ในการคิดวา การแตงต้ังตัวแทน จะกอใหเกิด

ความวุนวายเสียหาย)” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 31) 

 

 อายะฮฺเหลานี้ เปนแกนที่ ส่ือถึงนัยวา  ถาหากทาน

ปรารถนาที่จะเปนผูรับผิดชอบบนหนาแผนดินนี้ จําเปนที่ทาน

ตองมีความรู ดวยเหตุนี้อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา จึงสอน

บรรดานามของทุกสรรพส่ิง และพระองคทรงสอนการใชชีวิตวา

จะดําเนินไปอยางไร  พระองคยังทรงสอนเทคนิคในการใชชีวิต 

ทั้งยังสอนปจจัยตางๆ ที่เอ้ือตอการเปนตัวแทนบนหนาแผนดิน  

�َض فَِ�ٰشٗ ﴿
َ ُۡ ٱ�م ِي َجَعَل َلُ� َّ َما َ� َِِنا �ٗ ٱ َّ َما �ِ  ا َوٱِ َّ ََ ٱِ َ  ِم ََ ز

َ
َوأ

ََ ٱَّمَ  َما �ٗ  ََ ِِِِ  ِم َر خم
َ
َٗ َ�ِٰت رِزماٗ فََ زَدا

َ
ِ أ ّ ِِ  ْ مَعُۡوا ََ  ََ ۖ فَ ۡم ا ا ّلُ�

َُۡموَن  ۡم َ�عم زُت
َ
 ]٢٢: بلقر  [﴾  ٢َوأ



 

11 
 

ความวา “คือผูทรงใหแผนดินเปนที่นอนและฟาเปนอาคาร

แกพวกเจา และทรงใหน้ําหลั่งลงมาจากฟากฟา แลวได

ทรงใหบรรดาผลไมออกมา เนื่องดวยน้ํานั้น ทั้งนี้เพื่อเปน

ปจจัยยังชีพแกพวกเจา ดังนั้นพวกเจาจงอยาใหมีภาคีผู

เทาเทียมใดๆ ขึ้นสําหรับอัลลอฮฺ โดยที่พวกเจาก็รูกันอยู” 

(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 22)  

 

และนี่เปนขอแนะนําแกประชาชาติอิสลาม หากพวก

เขาปรารถนาที่จะแบกรับหนาที่ในการรับผิดชอบบนหนา

แผนดินนี้ ซึ่งจําเปนที่เขาตองมีความรูควบคูไปกับการเคารพ

ภักดีตออัลลอฮฺ ประหนึ่งวาบททดสอบของทานนบีอาดัมก็คือ

บ ท ท ด ส อ บ เ พื่ อ เ ป น ก า ร อ บ ร ม ส่ั ง ส อ น ม นุ ษ ย เ กี่ ย ว กั บ

กระบวนการรับผิดชอบในหนาที่บนหนาแผนดินนี้วาควรเปนไป

เชนไร  

หลังจากนั้นก็ติดตามดวยอายะฮฺนี้  

﴿ َُ يمَ�ٰ َّ َزُِّهَما ٱِ
َ
بُِطواْ  فََ ۡمَنا ٱهم ِِ� َواُ ِِّما َ�زَا �ِي رََجُهَما  خم

َ
نمَها فََ ََ

 ۖ ٍض َعُدّوٞ ۡم ِ�َعم ُضُ� َتَقرّٞ  َ�عم َم ُِ �ِض 
َ ۡم ِ� ٱ�م  َوَمَ�ٌٰع إَِ�ٰ ِح�ٖ  َوَلُ�

 ]٣٦: بلقر  [ ﴾٣
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ความวา “แตตอมา มารรายไดหลอกลวงทั้งสองดวยตนไม

นั้น (เพื่อมิใหเชื่อฟงคําบัญชาของเรา) และไดนําเขาทั้ง

สองออกจากสภาพที่เคยอยู และเราไดประกาศวา เจา

ทั้งหมดจงออกไปจากที่นี่ เจาตางเปนศัตรูกัน และเจาจะ

มีที่พัก และปจจัยยังชีพบนโลก ชั่วระยะเวลาหนึ่ง” (อัล-

บะเกาะเราะฮฺ 36) 

 

ซึ่งเปนขอแนะนําใหแกเราอีกวา ความโปรดปรานตางๆ 

นั้นยอมมลายหายไปดวยกับการฝาฝนอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะ

อาลา และไดปดทายเร่ืองราวของทานนบีอาดัมดวยกับอายะฮฺที่

สําคัญอยางยิ่งนั้นคือ  

ْ ِمنمَها َ�ِيعٗ ﴿ بُِطوا ۡمَنا ٱهم ََِِّنُ�ۡ ّمِّ�ِ ُهدٗ اُ
م
ۖ فَمِّما َََ  َ�َمَ َِبِعَ ى ا

ۡم  ۡم َوَ� ُه ََ َخومٌف َعَۡيمِه زُوَن  ُهَداَي فَ ََ  ]٣٨: بلقر  [ ﴾٣َ�م

ความวา “(กอนท่ีอาดัมจะออกจากสวนสวรรค) เราได

กลาววา เจาทั้งหมดจงออกไปจากที่นี่ และถามีทางนําจาก

ฉันมายังเจา แลวผูใดปฏิบัติตามทางนําของฉัน พวกเขาก็

จะไมมีความหวาดกลัว และพวกเขาจะไมระทม” (อัล-บะ

เกาะเราะฮฺ 38) 
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มันเปนการตอกย้ําถึงส่ิงที่มีอยูในชวงตนของสูเราะฮฺ 

อัล-บะเกาะเราะฮฺ  

ۡمُمّتِق�َ  ىُهدٗ ﴿ ِ  ]٢: بلقر  [﴾  ٢ ّل
ความวา “เปนคําแนะนําสําหรับบรรดาผูยําเกรง

เทานั้น” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 2) 

 

 ซึ่งมีขอเกี่ยวพันกับสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ  

َۡ ا﴿ َتقِي َم مُم َ�َٰط ٱِ ِدزَا ٱِّصِ  ]٦: بلُاُ  [ ﴾٦هم

ความวา “ขอพระองคทรงแนะนําพวกขาพระองคซ่ึงทางอัน

เที่ยงตรง” (อัล-ฟาติหะฮฺ 6) 

     

 1.2  สวน(รุบุอฺ)ที่ 3 ถึง 7 : ตัวอยางของความ

ลมเหลวในการเปนตัวแทนบนหนาแผนดิน  

นั่นคือเร่ืองราวของบนีอิสรออีลที่พวกเขาไดเปนตัวแทน

บนหนาแผนดินนี้ แตแลวพวกเขาก็ไดกอความเสียหายข้ึนมา  
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﴿ ِ�ّ
َ
ۡم َو� ُت َعَۡيمُ� َمَعمم

َ
َمِ�َ ٱّلِ�  � ْ زِعم ِٰ�ََل ٱ مُكُروا َٓ َٰبِ�  إِسم َٰ

َ ٱلمَ�َِٰۡمَ�  ََ ۡم  ۡمُتُ�  ]٤٧: بلقر  [ ﴾٤فَّض

ความวา “วงศวานของอิสรออีลเอย จงรําลึก ถึงความโปรด

ปรานของฉัน ที่ฉันไดใหแกสูเจา และจงจําไววา ฉันไดยก

ยองสูเจาเหนือประชาชาติทั้งหลาย” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 

47) 

 

 ประโยคแรกที่สาธยายถึงเร่ืองราวของบนีอิสรออีล นั้น

คือ  

َ ٱلمَ�َِٰۡم�َ ﴿ ََ ۡم  ۡمُتُ� ّ�ِ فَّض
َ
�﴾  

ความวา “ฉันไดยกยองสูเจา เหนือประชาชาติทั้งหลาย”  

 

กลาวคือ พวกเขามีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบบนหนา

แผนดินนี้ สวนประโยคแรกที่สาธยายถึงเร่ืองราวของทานนบี

อาดัม อะลัยฮิสลาม คือ  

ۖ  إِّ�ِ َجاِعلٞ ﴿ �ِض َخِۡيَفٗة
َ  ﴾٣ ِ� ٱ�م

ความวา “ฉันจะแตงต้ังตัวแทนคนหนึ่งขึ้นบนหนาแผนดิน”  
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กลาวคือ ทานมีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบบนหนาแผนดิน

นี้ และประโยคแรกที่สาธยายถึงเร่ืองราวบนีอิสรออีลคือ  

ۡم ﴿ ُت َعَۡيمُ� َمَعمم
َ
َمِ�َ ٱّلِ�  �   ﴾ٱ مُكُرواْ زِعم

ความวา “จงรําลึก ถึงความโปรดปรานของฉัน ที่ฉันได

ใหแกสูเจา”  

 

และประโยคแรกของสูเราะฮ ฺอัล-ฟาติหะฮฺคือ  

ِ َرّبِ ٱلمَ�َِٰۡمَ� ﴿ ّ ِِ ُد  َمم ۡم  ﴾٢ٱ

ความวา “การสรรเสริญทั้งหลายนั้นเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผู

เปนพระเจาแหงสากลโลก” 

 

กลาวคือ การสรรเสริญ(ตออัลลอฮ)ในนิอฺมะฮฺหรือ

ความโปรดปรานตางๆ ดังนั้น(ก็เขาใจไดวา)อัลกุรอานนั้นเร่ิมตน

ดวยการกลาวถึงนิอฺมะฮฺและความตระหนักสํานึกถึงนิอฺมะฮฺ 

และเร่ืองราวของบนีอิสรออีลก็ไดเร่ิมตนดวยการพูดถึงนิอฺมะฮฺ

ของอัลลอฮฺเชนเดียวกัน 
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 อายะฮฺที่ 49,50,51,52 ไดกลาวถึงความโปรดปราน

นานัปการที่บนีอิสรออีลไดรับ 

ۡم ُسو َ� ٱلمَعَذاِب ﴿ وزَُ� ُِ و َُ َ َن � َم َ�اِ  فِرمَعوم ّيمَ�ُٰ�ۡ ّمِ ََ ۡ م 
تَ  َم َ ۡم َو� َنا َ�ُ� �م

َ
ُوَن � ََ �ٞ ََُذّ�ِ ۚ َوِ� َ�ٰلُِ�ۡ َِ ۡم ا َ�ُ� ََ ِ ُيوَن � ّمَِ  حم

 ٞۡ ۡم َعِظي �ُِّّ َنا  َ�اَ   ٤ ّر َر�م غم
َ
ۡم َوأ ََيمَ�ُٰ�

َ
َر فََ َحم ُۡ ٱ�م َنا ُِِ� ۡ م فََر�م

ۡم َِنُظُروَن  زُت
َ
َن َوأ َّعَِ� َ�مَۡةٗ  ٥فِرمَعوم رم

َ
ٰ أ ََ و ُِ زَا  َٰعدم ََ ّۡ  ۡ م  ُم

َل  ُۡ ٱلمعِجم �ُ َذم َّ ۡم َ�ُِٰۡمونَ  ٱ زُت
َ
ِدهِ  َوأ َۢ َ�عم َۢ  ٥ ِم زَا َعنُ�ۡ ّمِ َفوم ََ  ّۡ ُم
ُكُروَن  َم َ ۡم � �ُّۡ ََ لََع ِ ِد َ�ِٰ  ]٥٢-٤٩: بلقر  [ ﴾٥َ�عم

ความวา “ 3Tและจงรําลึกถึง ขณะที่เราไดชวยพวกเจาใหพน

จากพวกพองของฟรเอาน โดยที่พวกเขาบังคับขูเข็ญพวก

เจาดวยการทรมานอันรายแรง พวกเขาเชือดบรรดา

ลูกผูชายของพวกเจา และไวชีวิตบรรดาลูกผูหญิงของ

พวกเจา และในเรื่องนั้น คือการทดสอบอันสําคัญจาก

พระเจาของพวกเจา๒ T3T(49) 2T0T 0T3Tและจงรําลึกถึงขณะที่เราไดแยก

ทะเลออกใหพวกเจา แลวเราไดชวยพวกเจาใหรอดพน 

และไดใหพวกฟรเอานจมน้ําตายขณะที่พวกเจามองดูอยู

๐T3T 0T2T(50) 0T2T 0T3Tและจงรําลึกถึงขณะที่เราไดสัญญาแกมูซาไวสี่สิบคืน 
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แลวพวกเจาไดยึดถือลูกวัวตัวนั้น(เปนภาคีในการอิบา

ดะฮฺ) ณ เบ้ืองหลังเขา และพวกเจานั้นคือผูอธรรม ๐ (51) 

แลวเราก็ไดใหอภัยแกพวกเจาหลังจากนั้น เพื่อวาพวกเจา

จักขอบคุณ๐ (52)” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 49-52) 

  

๒นอกจากนี้มีการนําเสนอขอผิดพลาดของบนีอิสรออีล 

เพื่อเปนบทเรียนในการพัฒนาประชาชาติอิสลามในอายะฮฺที่ 

55-61 

َرةٗ ﴿ َ َجهم ِّ ََ َحّ�ٰ زََرى ٱ َ ِ ََ ِم ٰ لََ زكؤم ََ ُٰمو َٰ ۡم  ۡمُت ُۡ  ۡ م اُ َخَذِمُ�
َ
فََ

ۡم َِنُظُروَن  زُت
َ
ٰعَِقُة َوأ َّ ّۡ َ�َعثمَ�ٰ  ٥ٱل ۡم ُم �ُِِ وم َِ ِد  َۢ َ�عم ُ�ۡ ّمِ

ُكُروَن  َم َ ۡم � �ُّۡ ُۡ  ٥لََع َا َعَۡيمُ� �م ََ ز
َ
ُۡ ٱلمَغَماَٱ َوأ ۡمَنا َعَۡيمُ� ّۡ ََ َو

َُۡموزَا َوَ�ِٰ�َ  ََ ۚ َوَما  ۡم ُواْ ِمَ َطّيَِ�ِٰت َما َرزَامَ�ُٰ� ُّ ۡمَوٰىۖ  َّ َّ َوٱِ مَم ٱِ
ُِۡموَن  ۡم َ�ظم ُه ََ زُف

َ
ۡم  ٥َ�زُو اْ أ َ�َة َفُ�ُواْ ِمنمَها ۡ م اُ ُخُۡواْ َ�ِٰذهِ ٱلمَقرم َم َنا ٱ

ۡم  َاَب ُسّجدٗ رََغدٗ  َحيمُث ِشئمُت ُخُۡواْ ٱ�م َم ۡم  ا َواُوُِواْ ِحّطةٞ ا َوٱ ِفرم لَُ� َّغم

نَِ�  َِ مُمحم ۚ َوَسَ�ِ�ُد ٱِ ۡم َ  ٥َخَ�َٰ�ُٰ� ً� َ��م ْ َاوم َُۡموا ََ  ََ َِ َّ َ�َبّدَ  ٱ
ۡم فَ  ِي �ِيَل َُِه َّ َٗ ٱ َُۡمواْ رِجم ََ  ََ َِ َّ َ ٱ ََ َا  �م ََ ز
َ
َما �ِ َِِما َ�زُواْ َ َّ ََ ٱِ   ّمِ

ُقوَن  َُ ِب ّ�َِعَصاَك  ٥َ�فم ۡمَنا ٱ�م ٰ لَِقومِمِِ  َ�ُق ََ و ُِ  ٰ�َ َم تَ ۞ۡ ِ ٱسم
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يمنٗ  ََ ةَ  َ ُِ ٱثمنََتا َع�م ۖ فَٱزَفَجَرتم ِمنم ََجَر ۡم زَاٖس ٱ
ُ
ك � ُُ  َۡ ۖ اَدم َعِۡ  ا

َّهُ  َ ََ ّم�م ِدَ َِ �ِض ُمفم
َ اْ ِ� ٱ�م َثوم ِ َوَ� َ�عم ِّ ِِ ٱ ُّواْ ِمَ ّرِزم َ ۡم ُواْ َوٱ ُّ  ۖ ۡم

ٰ َطَعا�ٖ  ٦ َ ََ  َ�ِ ٰ لََ زّصم ََ ُٰمو َٰ ۡم  ۡمُت ِٰحدٖ  ۡ م اُ ََ  ََ ّّ ُُ َ�َا َر َم فَٱ
ِِهَ  َِۡها َواِّثا �َِها َوفُو َۢ َ�قم �ُض ِم

َ ِِّما ُِببُِت ٱ�م َم َ�َا  مِر ا وََعَدِسَها ُۡ
بُِطواْ  ۚ ٱهم ٌ ِي ُهَو َخ�م َّ َ�ٰ ِِٱ َم ِي ُهَو أَ َّ تَبمِدُِوَن ٱ َم َ �

َ
ۖ اَاَ  � ََّصَِۡها َو

 ٗ َّا ُ�و ِِ�م َكَنُة َو َم مَم ِّلُة َوٱِ َّ ُۡ ٱ ِه َّتم َعَۡيم ۡم  َوُ�ِ ُ ۡم
َ
  فَمِّن َلُ�ۡ ّما َسَ

ۡم َ�زُو َِِغَضبٖ  ُه َّ
َ
َِِ ََ ِ ِٰ�َ  ِ ِّ ََ ٱ ُفُروَن �ّمِ ُتُۡوَن اْ ََ�م ِ َوَ�قم ِّ ِٰت ٱ َٰ

َتُدوَن  ۧ ٱ�ّبِّ�ِ  ََ َِِما َعَصواْ ّوَ�زُواْ َ�عم ِ ِٰ�َ  ِ ّّ َ
ۡم ِ ٱ : بلقر  [ ﴾٦ََ َِِغ�م

٦١-٥٥[ 

๓ Tความวา “และจงรําลึกถึง ขณะที่พวกเจากลาววา โอมูซา ! 

เราจะไมศรัทธาตอทานเปนอันขาด จนกวาเราจะได

เห็นอัลลอฮฺโดยเปดเผย แลวสายฟาฝาก็ไดคราพวกเจา 

ขณะที่พวกเจามองดูกันอยู๐T3T 0T2T(55) 0T2T 0T3Tภายหลังเราไดใหพวกเจา

คืนชีพ หลังจากท่ีพวกเจาไดตายไปแลว เพื่อวาพวกเจา

จักขอบคุณ ๐ T3T 0T2T(56) 0T2T 0T3Tและเราไดใหเมฆบดบังพวกเจา และได

ใหอัล-มันน(น้ําหวานคลายน้ําผ้ึง)และอัส-สัลวา(นกคุม

ประเภทหน่ึง)แกพวกเจา พวกเจาจงบริโภคสิ่งที่เราไดให
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เปนปจจัยยังชีพแกพวกเจาจากสิ่งดีๆ เถิด และพวกเขา

หาไดอธรรมแกเราไม แตทวาพวกเขาอธรรมแกตัวของ

พวกเขาเองตางหาก ๐ (57) และจงรําลึกถึงขณะที่เราได

กลาววา พวกเจาจงเขาไปในเมืองนี้ แลวจงบริโภคจาก

เมืองนั้นอยางกวางขวาง ณ ที่ที่พวกเจาปรารถนา และจง

เขาประตูนั้น ไปในสภาพผูโนมศีรษะลงดวยความนอบ

นอม และจงกลาววา “หิฏเฏาะฮฺ” เราก็จะอภัยโทษใหแก

พวกเจาซ่ึงบรรดาความผิดของพวกเจา และเราจะเพิ่มพูน

แกบรรดาผูกระทําความดี ๐ (58) แลวบรรดาผูอธรรม

เหลานั้น ไดเปลี่ยนเอาคําพูดหนึ่งซ่ึงมิใชคําพูดท่ีถูกกลาว

แกพวกเขา เราจึงไดใหการลงโทษจากฟากฟาลงมาแก

บรรดาผูอธรรมเหลานั้น เนื่องจากการที่พวกเขาละเมิด

๐ (59) และจงรําลึกถึงขณะที่มูซาไดขอน้ําใหแกกลุมชน

ของพวกเขา แลวเราไดกลาววา เจาจงตีหินดวยไมเทา

ของเจา แลวตาน้ําสิบสองตาก็พุงออกจากหินนั้น แนนอน

กลุมชนแตละกลุม ยอมรูแหลงน้ําด่ืมของตน พวกเจาจง

กินและจงด่ืมจากปจจัยยังชีพของอัลลอฮฺ และจงอยา

กอกวนในผืนแผนดินในฐานะผูบอนทําลาย ๐ (60) และจง

รําลึกถึงขณะที่พวกเจากลาววา โอมูซา ! เราไมสามารถจะ
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อดทนตออาหารชนิดเดียวอีกตอไปได ดังนั้นจงวิงวอนตอ

พระเจาของทานใหแกเราเถิด พระองคจะทรงใหออกมา

แกเราจากสิ่งท่ีแผนดินใหงอกเงยขึ้น อันไดแกพืชผัก 

แตงกวา กระเทียม ถ่ัว และหัวหอม มูซาไดกลาววาพวก

ทานจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่มันเลวกวา กับสิ่งที่มันดีกวา

กระนั้นหรือ? พวกทานจงลงไปอยูในเมืองเถิด แลวสิ่งที่

พวกทานขอก็จะเปนของพวกทาน และความอัปยศ และ

ความขัดสนก็ถูกกระหน่ําลงบนพวกเขา และพวกเขาได

นําเอาความกริ้วโกรธจากอัลลอฮฺกลับไป นั่นก็เพราะวา

พวกเขาเคยปฏิเสธสัญญาณตางๆ ของอัลลอฮฺ และยังฆา

บรรดานบี โดยปราศจากความเปนธรรม นั่นก็เนื่องจาก

ความด้ือดึงของพวกเขา และพวกเขาจึงไดกลายเปนผู

ละเมิดขอบเขต (61)” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 55-61) 

 

 การนําเสนอขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนของบนีอิสรออีลนั้นก็

เพื่อเปนขอแนะนําในการพัฒนาประชาชาติของทานนบีมุหัมมัด 

ซึ่งในจํานวนขอผิดพลาดตางๆ นั้นคือ การที่บนีอิสรออีลไมพึง

พอใจที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอา

ลา, คล่ังไคลในวัตถุนิยม, มีการโตเถียงอยางรุนแรง, ไมเชื่อฟง
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บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ, หลีกเล่ียงในการใชกฎเกณฑ

ของอัลลอฮฺ, ไมศรัทธาตอส่ิงที่เรนลับ  

 

 บทสรุปเรื่องราวของวัวเพศเมีย : มีชายคนหนึ่งจา

กบนีอิสรออีลถูกฆา โดยไมรูวาใครเปนฆาตรกร ดังนั้นพวกเขา

จึงไปถามทานนบีมูซา อะลัยฮิสลาม ดังนั้น อัลลอฮฺ สุบหานะฮะ

วะตะอาลา จึงประทานวะหยู(โองการอัลกุรอาน)ลงมาเพื่อ

บัญชาพวกเขาใหเชือดวัวเพศเมียซึ่งเปนวัวที่มีคุณลักษณะ

เฉพาะ โดยใหนําอวัยวะบางสวนของวัวที่ถูกเชือดตัวนั้นตีบนศพ

ของชายที่ตายไป ซึ่งทําใหชายคนนั้นฟนตัวอีกคร้ังหนึ่งดวยพระ

ประสงคของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา แลวเขาก็ชี้ฆาตรกร

ที่ไดฆาเขา  

﴿ ٞ ََّها َ�َقَرة ِ ُِ  َ�ُقوُ  إ ۚ اَاَ  إِزّ ََُها ََ ََُّّ�ِ ّ�َا َما َِوم ّّ ُُ َ�َا َر َم ْ ٱ  اَاُِوا
َرا �ُ  ََ  فَااِعٞ  َصفم ك ٱلّ�ِٰظرِ� ُُ َ ََُها � ََ ََُّّ�ِ ّ�َا  ٦ّلوم ّّ ُُ َ�َا َر َم ْ ٱ اَاُِوا

َتُدوَن  ُ َُِمهم ِّ ا  إِن َشا َ� ٱ َّ َِ َعَۡيمَنا ۡ َب ٰ َٰ َ ََقَر � اَاَ   ٧َما ِ َ إِّن ٱ�م
 ٞ ََّها َ�َقَرة ِ ُِ  َ�ُقوُ  إ �َض وَ  ّ� َ ُِو ٞ  إِزّ

َ َرمَث ُِثُِ� ٱ�م ۡم ِ� ٱ َم َ � �َ
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َّۡمةٞ  ََ ُِ  ْ ۚ اَاُِوا َُواْ �ٱلم  ّ� ِشَيَة �ِيَها � فََذَ�ُوَها َوَما َ� ِ ّّ َ
ۡم ََ ِجئمَت ِِٱ

َعُۡوَن   ]٧١-٦٩: بلقر  [ ﴾٧َ�فم
๓ Tความวา “พวกเขากลาววา โปรดวิงวอนตอพระเจาของ

ทานใหแกพวกเราเถิด พระองคก็จะทรงแจงแกพวกเราวา 

วัวนั้นสีอะไร? มูซากลาววา แทจริงพระองคตรัสวา มัน

เปนวัวสีเหลือง สีของมันเขมซ่ึงทําใหเกิดความปติยินดีแก

บรรดาผูที่มองดู (69) พวกเขากลาววา โปรดวิงวอนตอ

พระเจาของทานใหแกเราเถิด พระองคก็จะทรงแจงแก

พวกเราวา วัวนั้นเปนอยางไร ? แทจริงวัวนั้นมันคลายๆ 

กันแกพวกเรา และหากอัลลอฮฺทรงประสงคแนนอนพวก

เราก็เปนผูที่ไดรับคําแนะนํา (70) มูซากลาววา แทจริง

พระองคตรัสวา มันเปนวัวที่ไมสยบงายๆ ที่จะไถดินและที่

จะทดน้ําเขานา เปนวัวบริสุทธิ์ปราศจากสีอ่ืนใดแซมในตัว

มัน พวกเขากลาววา บัดนี้ทานไดนําความจริงมาใหแลว 

แลวพวกเขาก็เชือดมัน และพวกเขาเกือบจะไมทํามันอยู

แลว (71)” 3T(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 69-71)  
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๓และนี่คือหลักฐานที่เปนรูปธรรมแกบนีอิสรออีลและก

ลุ ม ช น อ่ื น ๆ  ว า อั ล ล อ ฮฺ  สุ บ ห า น ะ ฮุ ว ะ ต ะ อ า ล า  นั้ น มี

ความสามารถที่จะใหฟนคืนชีพสรรพส่ิงตางๆ หลังจากที่มันตาย

ไปแลวได เนื่องจากวาบนีอิสรออีลนั้นเปนพวกวัตถุนิยม พวก

เขามีความปรารถนาในหลักฐานที่เปนรูปธรรมเพื่อที่จะใหพวก

เขาไดเชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งสูเราะฮฺนี้ไดกลาวแกประชาชาติของ

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  วาพวกเขานั้นมี

หนาที่รับผิดชอบบนหนาแผนดินนี้ และขางตนนี้คือขอผิดพลาด

ของประชาชาติกอนหนานี้ ดังนั้น จงอยาตกอยูในความผิด

เหลานั้นอีก  จนกระทั่งอัลลอฮฺจะไมโกรธกร้ิวตอพวกเขา

(ประชาชาติอิสลาม)และไมทรงเปล่ียนใหกลุมชนอ่ืนมาแทนที่  

 การต้ังชื่อสูเราะฮฺดวยชื่อนี้ (อัล-บะเกาะเราะฮฺ) เพื่อให

มุอฺญิซะฮฺ(อภินิหาร)ที่ต่ืนตาต่ืนใจนี้ยังคงอยู รวมทั้งเร่ืองราวบนี

อิสรออีลกับพฤติกรรมที่สวนทางกับคําส่ังใชของอัลลอฮฺ การ

ตอตานศาสนทูตของพวกเขา การปฏิเสธศรัทธาในส่ิงเรนลับ

ของพวกเขา การเปนกลุมชนที่หลงอยูกับวัตถุนิยมของพวกเขา 

ผลตอบแทนที่พวกเขาไดรับ ใหตรึงตราใจของเราตลอดไป  
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ดังนั้น เราอยาตกอยูในสภาพเหลานั้น หรือตกอยูในความผิด

พลาดที่ทําใหอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา โกรธกร้ิวพวกเขา

(บนี อิสรออีล) ซ่ึงเร่ืองราวนี้ไดยืนยันถึงการผินหลังใหกับการ

ศรัทธาของบนีอิสรออีลตอส่ิงเรนลับ โดยที่มันมีความสอดคลอง

และเกี่ยวพันกับชวงตนของสูเราะฮฺนี้ 

ِمُنوَن ِِٱلمَغيمِب ﴿ ََ َُؤم َِ َّ  ]٣: بلقر  [ ﴾٣ٱ
๓ Tความวา “ 1T3Tคือบรรดาผูศรัทธาตอสิ่งเรนลับ” 1T (อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ 3) 

 

๓ Tกลาวคือ เปนคุณลักษณะของผูยําเกรงนั่นเอง ในสวน

เร่ืองราวของวัวเพศเมียนั้น มีขอผิดพลาดที่ปรากฏใหเห็นอยาง

มากมาย เพราะมันเปนตัวอยางของขอผิดพลาดที่อัลลอฮฺ สุบ

หานะฮุ วะตะอาลา ทรงทดสอบขอบเขตของเราในการศรัทธา

ตอส่ิงเรนลับ  

 

3T ความผิดพลาดของบนีอิสรออีลยังคงมีตอไป จงถึงอา

ยะฮ ฺ 
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َمُعو﴿ زَا َوٱسم ْ ٱزُظرم ْ َ�ِٰعَنا َواُوُِوا ْ َ� َ�ُقوُِوا ََ َ�اَمُنوا َِ َّ َها ٱ �ك
َ
َ ٰ َٰ  ْ ا

 ٞۡ �ِ
َ
ََ َعَذاٌب أ َ�ٰفِرِ�

ۡم ِ  ]١٠٤: بلقر  [ ﴾١ َوِ
๓ Tความวา “ 1T3Tโอผูศรัทธาทั้งหลาย ! จงอยาพูดวา “รออินา” 

และจงพูดวา “อุนซุรฺนา” และจงฟง และสําหรับผูปฏิเสธ

การศรัทธานั้น คือการลงโทษอันเจ็บแสบ ๑ T” (อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ 104) 

 

๓ Tชาวอาหรับกอนหนานี้ตางก็ เขาใจในคําพูดที่วา 

“รออินา” นี้ เพราะมันเปนธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขา แต

สําหรับบนีอิสรออีลมันเปนคําพูดที่มีนัยของการดาทอ ดังนั้น 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา จึงประสงคใหบรรดาผูศรัทธานั้น

มีความแตกตางจากพวกยิว แมจะเปนเพียงแคคําหรือวาจาก็

ตามที พระองคจึงมีคําส่ังใชพวกเขา(บรรดาผูศรัทธา)พูดแทน

คํา “รออินา” วา “อุนซุรฺนา” (เนื่องจากทั้งสองคํานี้มีความหมาย

ที่คลายคลึงกัน -ผูแปล-) 

 

3T 1.3  สวน(รุบุอฺ)ที่แปด : สาธยายถึงตัวอยางของ

ความสําเร็จในการเปนตัวแทนบนหนาแผนดินนี้  
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๓นั่นคือเร่ืองราวของทานนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม ซึ่ง

เปนบททดสอบสุดทายที่ไดกลาวถึงในสูเราะฮฺนี้ โดยที่บท

ทดสอบแรกนั้นคือบททดสอบที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา

ไดทดสอบทานนบีอาดัมในชวงแรกของการสรางสรรคสรรพส่ิง

ตางๆ (ตัจญริบะฮฺ ตัมฮีดียะฮฺ-บททดสอบในคร้ังเร่ิมแรก) 

หลังจากนั้นก็เปนบททดสอบของบนีอิสรออีลซึ่งเปนบททดสอบ

ที่ประสบกับความลมเหลว และตอดวยบททดสอบของทานน

บีอิบรอฮีม  อะลัยฮิสลาม  ซ่ึงเปนบททดสอบที่ประสบกับ

ความสําเร็จ  

﴿ َِ ٰ ٰ إِِمَ� ََ َت ُِ  َِِ�َِۡ�ٰتٖ  ۧ۞ۡ ِ ٱ�م ّك ََ  َۡ َر ۖ اَاَ  إِّ�ِ َجاِعُۡ َّ َ�ّمُه
َ
فََ

ۖ اَاَ  َوِمَ ُ ّرِ�ّ ِِّۡناِس إَِمامٗ  ِِٰۡمَ� ا َّ ِدي ٱل هم ََ  ﴾١ِ�� اَاَ  َ� َ�َناُ  
 ]١٢٤: بلقر  [

๓ Tความวา “ 1T3Tและจงรําลึกถึง ขณะที่พระเจาของอิบรอฮีมได

ทดสอบเขา ดวยพระบัญชาบางประการ แลวเขาก็ได

สนองตามพระบัญชานั้นโดยครบถวน พระองคตรัสวา 

แทจริงขาจะใหเจาเปนผูนํามนุษยชาติ เขากลาววา และ

จากลูกหลานของขาพระองคดวย พระองคตรัสวา สัญญา
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ของขานั้นจะไมไดแกบรรดาผูอธรรม ๑” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 

124) 

 

๓ในอายะฮฺนี้เปนขอยืนยันวาการเปนตัวแทนบนหนา

แผนดินนั้นไมใชเปนการเลือกปฏิบัติได ดังนั้นสําหรับผูที่ได

ดําเนินไปดวยวิถี ๓ปฏิบัติ ๓ของอัลลอฮฺและการเชื่อฟงตอพระองค 

เขาก็ยังคงตองรับผิดชอบในการทําหนาที่บนหนาแผนดินนี้อยู 

และสําหรับผูที่ปลีกตัวออกจากวิถี ๓ปฏิบัติ ๓นี้ สัญญาของอัลลอฮฺ

นั้นก็จะไมไดแกบรรดาผูอธรรมอยางแนนอน  

ِِٰۡمَ� ﴿ َّ ِدي ٱل هم ََ  ﴾١َ� َ�َناُ  
๓ Tความวา “1T3Tสัญญาของขานั้นจะไมไดแกบรรดาผูอธรรม๑T”  

 

๓ Tอัลลอฮฺทรงทดทดสอบทานนบีอิบรอฮีมดวยกับพระ

บัญชาบางประการ คร้ันเมื่อทานไดสนองตามพระบัญชานั้น

โดยครบถวนแลว อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ก็ไดดํารัสวา 

ََ ِِّۡناِس إَِمامٗ ﴿  ﴾اۖ إِّ�ِ َجاِعُۡ
๓ Tความวา “1T3Tแทจริงขาจะใหเจาเปนผูนํามนุษยชาติ๑T”  
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๓หลังจากนั้น ทานนบีอิบรอฮีมก็ไดวอนขอใหพระผูเปน

เจาของทาน ไดโปรดสงศาสนทูตแกประชาชาตินี้จากหมูพวก

เขาเอง  

ۡم رَُسوٗ� ﴿ َّّنا َوٱ�مَعثم �ِيِه ۡم َر ُه  ]١٢٩: بلقر  [ ﴾١ ّمِنم
๓ Tความวา “ 1T3Tขาแตพระผูเปนเจาของพวกขาพระองคโปรด

สงศาสนทูตคนหน่ึงคนใดจากพวกเขาเอง ๑ T” (อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ 129) 

 

๓ Tและปดทายเร่ืองราวของทานนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิ

สลาม ดวยอายะฮฺ  

﴿ َِ ٰ زََِ  إَِ�ٰ إِِمَ�
ُ
زََِ  إَِ�مَنا َوَما  أ

ُ
ِ َوَما  أ ِّ ْ َ�اَمّنا ِِٱ  ﴾١ ...َۡ  ۧاُوُِو ا

 ]١٣٦: بلقر  [

๓ Tความวา “ 1T3Tพวกทานจงกลาวเถิด เราไดศรัทธาตออัลลอฮ ฺ

และสิ่งท่ีถูกประทานลงมาแกเรา และสิ่งที่ถูกประทานลง

มาแกอิบรอฮีม๑T...” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 136) 

 

ตอดวยการกลาวถึงศาสนทูตทุกทาน 
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َّ وَ ...﴿ ٰ�َ َ�ٰعِيَل ۡسم ٰ ۡسم ََ و ُِ وِ�َ 
ُ
َباِط َوَما  أ سم

َ ُقوَب َوٱ�م َ�عم
 ِ ّّ وِ�َ ٱ�ِّّيكوَن ِمَ ّر

ُ
َحدٖ وَِعََ ٰ َوَما  أ

َ
َ أ ُِ َ��م ََُفّرِ ۡم َ�  َُ  ِه ۡم َوَ�م ّمِنمُه

ُِۡموَن  َم ُِ  ]١٣٦: بلقر  [ ﴾١َ�ُ  
ความวา “...และอิสมาอีล และอิสฮาก และยะอฺกูบ และ

บรรดาวงศวานเหลานั้น และสิ่งที่มูซา และอีซาไดรับ และ

สิ่งที่บรรดานบีไดรับจากพระเจาของพวกเขา พวกเรามิได

แบงแยกระหวางทานหนึ่งทานใดจากเขาเหลานั้น และ

พวกเราจะเปนผูสวามิภักด์ิตอพระองคเทานั้น” (อัล-บะ

เกาะเราะฮฺ 136) 
 
และนี่คือ ขอเกี่ยวพันกับอายะฮฺของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติ

หะฮฺ ที่วา 

ۡم ﴿ َت َعَۡيمِه َمَعمم
َ
� ََ َِ َّ  ]٧: بلُاُ  [ ﴾ ٧ ِصَ�َٰط ٱ

ความวา “ทางของบรรดาผูที่พระองคไดทรงโปรดปรานแก

พวกเขา” (อัล-ฟาติหะฮฺ 7) 

 

ประหนึ่งวา ทุกๆ ทาน(บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ)ที่

ถูกกลาวไวในอายะฮฺของสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺนั้น คือ
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บรรดาผูที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานพวกเขา และคือผูที่เราจําเปนที่

จะตองเจริญรอยตามทางนําของพวกเขาและทางที่พวกเขาได

เจริญรอยตาม  

 

 บทสรุปของเนื้อหาในภาคที่หนึ่ง (ุซอที่ 1 )ของสู

เราะฮฺนี้คือ เร่ิมตนดวยการสาธยายถึง 3 เร่ืองราว นั้นคือ  

หนึ่ง เรื่องราวของทานนบีอาดัม อะลัยฮิสลาม  

ۖ  إِّ�ِ َجاِعلٞ ﴿ �ِض َخِۡيَفٗة
َ   ﴾ ِ� ٱ�م

ความวา “ฉันจะแตงต้ังตัวแทนคนหนึ่งขึ้นบนหนาแผนดิน”  

 

สอง ตอดวยเรื่องราวของบนีอิสรออีล  

َ ٱلمَ�َِٰۡم�َ ﴿ ََ ۡم  ۡمُتُ� ّ�ِ فَّض
َ
�﴾ 

ความวา “ฉันไดยกยองสูเจา เหนือประชาชาติทั้งหลาย”  

 

สาม ปดทายดวยเรื่องราวของทานนบีอิบรอฮีม 

อะลัยฮิสลาม  

ََ ِِّۡناِس إَِمامٗ ﴿  ﴾اۖ إِّ�ِ َجاِعُۡ
๓ Tความวา “1T3Tแทจริงขาจะใหเจาเปนผูนํามนุษยชาติ๑T”  
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๓เร่ืองราวทั้ง 3 นี้ ไดเร่ิมตนดวยส่ิงเดียวกันนั้นคือ การได

เปนตัวแทนบนหนาแผนดินนี้ สวนเราประชาชาติอิสลามก็มี

หนาที่ในการเรียนรูบททดสอบตางๆ กอนหนานี้ และพยายาม

สัมผัสใหถึงขอผิดพลาดที่เกิดข้ึนแกกลุมชนรุนกอนๆ และ

พยายามที่จะเตือนตัวเราอยางสม่ําเสมอ และหากเห็นวาตัวของ

เรามีพฤติกรรมเหมือนกับความผิดพลาดตางๆ เหลานั้น ก็ให

หยุดกระทําส่ิงนั้นเสีย แลวใหทําตามตัวอยางของกลุมชนกอน

หนานี้ที่ประสบกับความสําเร็จในการทําหนาเปนตัวแทนบน

หนาแผนดิน เชนทานนบีอิบรอฮีม  

๓และเร่ืองราวทั้ง 3 นี้ ยังไดสาธยายถึงตัวอยางที่

หลากหลายในการเชื่อฟงอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลาของ

มนุษย โดยไดสาธยายถึงบททดสอบของทานนบีอาดัม อะลัยฮิ

สลาม ที่เกี่ยวของกับการเช่ือฟงอัลลอฮฺวาทานจะกินตนไมอัล-

คุลดฺหรือไม ตอดวยการสาธยายถึงบททดสอบของบนีอิสรออี

ลในการเชื่อฟงของพวกเขาตอคําส่ังใชตางๆ ของอัลลอฮฺผานศา

สนทูตของพระองค และการสาธยายถึงบททดสอบของทานน
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บีอิบรอฮีม อะลัยฮิสลาม ตอการเชื่อฟงอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะ

อาลาเชนเดียวกัน ดวยการมีคําบัญชาจากพระองคใหเชือดลูก

ชายของทานนั้นคือทานนบีอิสมาอีล  

﴿ َِ ٰ ٰ إِِمَ� ََ َت ُِ  َِِ�َِۡ�ٰتٖ  ۧ۞ۡ ِ ٱ�م ّك  ﴾َۡ َر

๓ Tความวา “ 1T3Tและจงรําลึกถึง ขณะที่พระเจาของอิบรอฮีมได

ทดสอบเขา ดวยพระบัญชาบางประการ๑T”  

 

๓ Tและบทสรุปอ่ืนนอกจากนี้นั้นคือ ประชาชาตินี้มีหนาที่

รับผิดชอบบนหนาแผนดินนี้ (ใชแตเทานั้น)ในสวนของปจเจก

บุคคลก็มีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบเชนเดียวกัน ซึ่งการดํารงมั่นใน

การรับผิดชอบในหนาที่นี้ ยอมมีความจําเปนที่ตองมีการเคารพ

ภักดีตออัลลอฮฺและการแสวงหาความรูและวิทยาการตางๆ 

  

๓TUภาคที่สอง 

๓ Tเริ่มต้ังแตุซอที่สอง เปนขอสั่งใชและขอหาม

ตางๆ ของประชาชาติที่มีหนาที่รับผิดชอบบนหนาแผนดิน

นี้    
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 เนื้อหาในสวนนี้เปนขอแนะนําแกมนุษยทั้งหลายที่ได

เห็นวิถี๓ปฏิบัติ๓และบททดสอบของกลุมชนกอนหนานี้ ซึ่งมีความ

จําเปนที่เขาจะตองเรียนรูในขอผิดพลาดตางๆ  ซึ่งอัลลอฮฺจะ

นําเสนอใหแกพวกทานในสวนของขอส่ังใชและขอหามตางๆ  

ทั้งนี้ก็เพื่อพวกทานสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบบนหนา

แผนดินนี้ดวยความชอบธรรม และจะไดเปนตัวอยางของ

ความสําเร็จในการเปนตัวแทนบนหนาแผนดินนี้ ซึ่งสามารถแบง

ตามสวนยอยตางๆ ดังนี้  

 2.1 สวน(รุบุอฺ)ที่หนึ่ง : การเปลี่ยนทิศกิบละฮฺ    

ۡمَ�ٰ ﴿ ََ َجَع ِ ّمةٗ َوَ�َ�ِٰ
ُ
ۡم أ ْ وََسطٗ  ُ� َُكوزُوا ِ ّۡ َ ٱ�ّاِس ا  ََ ُشَهَدا َ� 

ۡم َشِهيدٗ  ۡمَنا ٱلمقِبمََۡة ٱّلِ� ُكنَت  �  َوَ�ُ�وَن ٱِّرُسوُ  َعَۡيمُ� َوَما َجَع
ٰ َعِقَبيمِِ� ۡن  َ ََ ِِّمَ ََنَقُِۡب  َۡ َمَ ََّتبُِع ٱِّرُسوَ   َۡ َعَۡيمَها  إِّ� ِ�َعم

ََ َ�زَتم لََكبِ  َِ َّ َ ٱ ََ ُ ِ�ُِضيَع  َ�ًة إِّ�  ِّ ُ  َوَما َ�َن ٱ ِّ َهَدى ٱ
َ ِِٱ�ّاِس ََِرُ�وٞف  ِّ ۚ إِّن ٱ ۡم ۡٞ  إََِ�َٰنُ� ََ  ١رِّحي ِه ۡكَب وَجم اَدم زََرٰى َ�َق

مَ  َّ ََ اِبمَۡةٗ ِ� ٱِ َّن ٰ  ا �ِ� فََُۡنَوّ�ِ ٮ ََ َم َِرم مَم َر ٱِ ََ َشطم َه ۚ فََوّ ِ وَجم ِجِد َها
وُِواْ 

ُ
ََ أ َِ َّ َرُه   ّۡن ٱ ۡم َشطم ْ وُُجوَهُ� ۡم فََولكوا ََراِٱ� وََحيمُث َما ُكنُت

ۡم ٱ
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َمُۡوَن  ّما َ�عم ََ ٰفٍِل  ََ ِ ِ ُ ِّ ۡم  َوَما ٱ ِِّّه ّك ِمَ ّر َ ۡم ُِ ٱ زّ
َ
َُۡموَن � ٱلمِكَ�َٰب َ�َعم

 ]١٤٤-١٤٣: بلقر  [ ﴾١
๒ Tความวา “ 2T3Tและในทํานองเดียวกัน เราไดใหพวกเจาเปน

ประชาชาติท่ีเปนกลาง เพื่อพวกเจาจะไดเปนสักขีพยาน

แกมนุษยทั้งหลาย และเราะสูล ก็จะเปนสักขีพยานแด

พวกเจา และเรามิไดใหมีขึ้นซ่ึงกิบลัตที่เจาเคยผินไป 

นอกจากเพื่อเราจะไดรูวาใครบางที่จะปฏิบัติตามเราะสูล 

จากผูที่กําลังหันสันเทาทั้งสองของเขากลับ(คืนสูการ

ปฏิเสธ) และแทจริงการเปลี่ยนแปลงกิบลัตนั้นเปนเรื่อง

ใหญ นอกจากแกบรรดาผูที่อัลลอฮฺไดทรงแนะนําเขาแลว

เทานั้น และใชวาอัลลอฮฺนั้นจะทําใหการศรัทธาของพวก

เจาสูญไปก็หาไม แทจริง อัลลอฮฺเปนผูทรงกรุณาปรานี ผู

ทรงเมตตาแกมนุษยเสมอ ๐ T3T 0T2T(143) 0T2T 0T3Tแทจริงเราเห็นใบหนา

ของเจาแหงนไปในฟากฟาบอยครั้ง แนนอนเราใหเจาผิน

ไปยังทิศ ที่เจาพึงใจ ดังนั้นเจาจงผินใบหนาของเจาไป

ทางมัสญิดอัล-หะรอมเถิด และที่ใดก็ตามท่ีพวกเจา

ปรากฏอยู ก็จงผินใบหนาของพวกเจาไปทางทิศนั้น และ

แทจริงบรรดาผูท่ีไดรับคัมภีรนั้นยอมรูดีวามัน คือความ

จริงที่มาจากพระเจาของพวกเขา และอัลลอฮฺนั้นไมทรง
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เผลอในสิ่งที่พวกเขากระทํากัน๐ (144)” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ

143-144) 

 

 ทําไมตองมีอายะฮฺมาเพื่อเปล่ียนทิศกิบละฮฺจากบัยตุล

มักดิสเปนบัยตุลลอฮฺ อัล-หะรอม ? (ก็เพราะ)บรรดาผูศรัทธานั้น

เปนประชาชาติที่อัลลอฮฺทรงประสงคใหพวกเขามีเอกลักษณที่

โดดเดน ดังที่พระองค ไดมีดํารัสวา  

ّمةٗ ﴿
ُ
ۡم أ ۡمَ�ُٰ� ََ َجَع ِ َُكوزُواْ َوَسطٗ  َوَ�َ�ِٰ ِ ّۡ َ ٱ�ّاِس ا  ََ   ﴾ُشَهَدا َ� 

๒ Tความวา “ 2T3Tและในทํานองเดียวกัน เราไดใหพวกเจาเปน

ประชาชาติท่ีเปนกลาง เพื่อพวกเจาจะไดเปนสักขีพยาน

แกมนุษยทั้งหลาย” 

 

๒ Tดังนั้น ดวยส่ิงใดที่จะทําใหพวกทานเปนสักขีพยานแก

มนุษยทั้งหลายได ? แนนอน ก็คือดวยการที่พวกทานตองมี

เอกลักษณที่โดดเดน(เหนือกลุมชนอ่ืน ๆ)เทานั้น และ(พวกทาน)

ยอมไมสามารถที่จะเปนตัวแทน(ในการปกครองบนหนาแผนดิน

นี้)ไดหากไมมีเอกลักษณที่โดดเดน ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปน

ยิ่งนักที่ประชาชาติอิสลามนั้นตองมีความโดดเดนในเร่ืองทิศ
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การผินหนาของเขา โดยตองไมตามกลุมชนรุนกอนๆ อยางหลับ

หูหลับตา ดังอายะฮฺที่ 104 และในเร่ืองการใชภาษา โดยให

เปล่ียนจากใชคําวา “รออินา” เปน “อุนซุรฺนา” ในอายะฮฺที่ 144 

รวมทั้งในเร่ืองวิถีปฏิบัติ๒ในสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ๒ที่วา 

اَط  اْهِدزَا﴿ َ َۡ  اِِ�ّ َتقِي َْ    ﴾اُِْم

ความวา “ขอพระองคทรงแนะนําพวกขาพระองคซ่ึงทาง

อันเที่ยงตรง”  

 

       3T2.2  สวน(รุบุอฺ)ที่สอง : ความสมดุลในเอกลักษท่ี

โดดเดน 

ِۖ ۞إِّن ٱِ﴿ ِّ َوةَ ِمَ َشَعا �ِِر ٱ مَمرم َتَمَر  ّصَفا َوٱِ َم وِ ٱ
َ
َيمَت أ َّ ٱ�م َم َح َ�َم

 ٗ َُ َخ�م ن َ�ّطّوَف ِِِهَماۚ َوَمَ َ�َطّو
َ
ََ ُجَناَع َعَۡيمِِ أ َ َشاكٌِر   فَمِّن ٱفَ ِّ

 ٌۡ  ]١٥٨: بلقر  [ ﴾١َعِۡي
ความวา “แทจริงภูเขาเศาะฟาและภูเขามัรวะฮฺนั้น เปน

สวนหน่ึงจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮฺ ดังนั้น ผูใด

ประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺ ณ บัยตุลลอฮฺก็ไมมีบาป

ใดๆ แกเขาที่จะเดินวนเวียนไปมา ณ ภูเขาทั้งสองนั้น 

และผูใดประกอบความดีโดยสมัครใจแลว แนนอนอัลลอฮฺ



 

37 
 

นั้นคือผูทรงขอบใจและผูทรงรอบรู” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 

158) 

 

สาเหตุแหงการประทานอายะฮฺนี้คือ เมื่ออายะฮฺที่ให

เปล่ียนทิศการผินหนาถูกประทานลงมาเพื่อที่จะไดจําแนกพวก

เขา(บรรดาผูศรัทธา)ออกจากบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา ทําให

บรรดาเศาะหาบะฮฺเขาใจกันวาภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺนั้นเปน

สวนหนึ่งของเคร่ืองหมายทางศาสนาของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา 

ในขณะที่พวกเขาก็ถูกเรียกรองใหเปนผูที่มีเอกลักษณที่โดดเดน 

แตอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ก็ไดประทานอายะฮฺนี้ลงมา

เพื่ออธิบายวา ไมใชวาทุกการกระทําของผูปฏิเสธศรัทธานั้น

จําเปนที่บรรดาผูศรัทธาตองทําใหเกิดขอจําแนกที่แตกตางจาก

บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไปทั้งหมด ดังนั้น ก็ไมมีปญหาแตอยาง

ใดถาพวกเขาจะเดินเวียนไปมา ณ ภูเขาเศาะฟาและมัรวะฮฺ 

เพราะมันเปนเคร่ืองหมายของอัลลอฮฺ และไมใชเปนการปฏิบัติ

ตามกลุมชนรุนกอน ๆ อยางใดไม เมื่อเปนเชนนั้น จําเปน

สําหรับเราที่ตองหลีกหางจากการปฏิบัติตามกลุมชนรุนกอน

หนาเราอยางมืดบอด แตก็ใหคงความสมดุลไว กลาวคือ แทจริง
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เราเปนประชาชาติที่มีเอกลักษณที่โดดเดนแตเราก็ยังคงความ

สมดุลของมันอยู 

 

2.3  สวน(รุบุอฺ)ที่สาม : กระบวนการปฏิรูปที่

ครอบคลุมในทุกมิติ 

ۡم اَِبَل ﴿ ن َُِولكواْ وُُجوَهُ�
َ
َمَ  ٱلمِ�ّ أ َّ  ۞ّل رِِب َوَ�ِٰ� مَمغم ِِ َوٱِ ِ مَم�م ٱِ

ٰ�َِكةِ َوٱلمِكَ�ِٰب َوٱ�ّبِّ�ِ  ََ مَم ِِخرِ َوٱِ َومِٱ ٱ ِ َوٱ�م ِّ ََ ِِٱ َم َ�اَم ََ  ۧ ٱلمِ�ّ َم
ممَ  ََ اَوَ�اَ� ٱِ مَمَ�ِٰكَ� َوٱ�م ََ�َٰ�ٰ َوٱِ َ�ٰ َوٱ�م ٰ ُحّبِِِ  َ وِي ٱلمُقرم َ ََ   َ

ا �ِِۡ�َ  َّ ِّيِل َوٱِ َّ َكٰوَة ٱِ َّ اَاَٱ ٱِّصَٰۡوةَ َوَ�اَ� ٱِ
َ
 َوِ� ٱِّرِاَاِب َوأ

ا �ِ وَِحَ�  ّ ّّ َسا �ِ َوٱِ
م
ََ ََ ِ� ٱ�م �ِ�ِٰ َّ ْۖ َوٱل ۡم إَِ ا َهَٰهُدوا ِدهِ مُموفُوَن َِِعهم َوٱِ

مُمّتُقوَن  ُۡ ٱِ ََ ُه ِ � ٰ َٓ ْو
ُ
ْۖ َوأ ََ َصَداُوا َِ َّ ََ ٱ ِ � ٰ َٓ ْو

ُ
ِس  أ

م
ََ :  بلقر [ ﴾١ٱ�م
١٧٧[ 

ความวา “หาใชคุณธรรมไม การที่พวกเจาผินหนาของพวก

เจาไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแตทวาคุณธรรม

นั้นคือผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺ และวันปรโลก และศรัทธา

ตอมลาอิกะฮฺ ตอบรรดาคัมภีรและนบีทั้งหลาย และ

บริจาคทรัพยทั้งๆ ที่มีความรักในทรัพยนั้น แกบรรดา
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ญาติที่สนิทและบรรดาเด็กกําพรา และแกบรรดาผูยากจน

และผูที่อยูในการเดินทาง และบรรดาผูที่มาขอและบริจาค

ในการไถทาส และเขาไดดํารงไวซ่ึงการละหมาด และ

ชําระซะกาต และ(คุณธรรมนั้น) คือบรรดาผูที่รักษา

สัญญาของพวกเขาโดยครบถวน เม่ือพวกเขาไดสัญญาไว 

และบรรดาผูที่อดทนในความทุกขยาก และในความ

เดือดรอน และขณะตอสูในสมรภูมิ ชนเหลานี้แหละคือผู

ที่พูดจริง และชนเหลานี้แหละคือผูที่มีความยําเกรง” (อัล-

บะเกาะเราะฮฺ 177) 
  

ในอายะฮฺขางตนมีรายละเอียดตางๆ อยางมากมาย 

กลาวคือ หลังจากที่พวกเขาไดฏออะฮฺ(เคารพภักดีตออัลลอฮฺ) 

และมีเอกลักษณที่โดดเดนพรอมๆ กับการรักษาความสมดุล

แลว ก็จําเปนสําหรับพวกเขาที่ตองมีกระบวนการปฏิรูปที่

ครอบคลุมในทุกมิติ (นั่นคือ การศรัทธาตออัลลอฮฺและส่ิงที่เรน

ลับ, การใชจายทรัพยสิน(ในหนทางของอัลลอฮฺ), การใหเศาะ

ดะเกาะฮฺ, การใหซะกาต, การปฏิบัติตามสัญญา, การเปนผูที่

อดทน, การเปนผูที่มีความสัจจริง, และการเปนผูที่มีความยํา
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เกรง) และประหนึ่งวารุบุอฺที่หนึ่งและสองนั้นไดกลายเปนการปู

พื้นฐานใหกับประชาชาติดวยกับการฏออะฮฺ(เคารพภักดี) มี

เอกลักษณที่โดดเดนดวยกับการมีความสมดุลของมันอยู และมี

การปฏิรูปที่ครอบคลุมในทุกมิติ โดยมีการเร่ิมตนนําเสนออา

ยะฮฺตางๆ ที่ไดกลาวถึงขอส่ังใชและขอหามตางๆ ที่ตองการ ณ 

ที่นี้ดวย   

 
ขอสั่งใชและขอหามตางๆ ที่ครอบคลุมการปฏิรูป

ในทุกมิติ 
 
- บทบัญญัติวาดวยเรื่องทางอาญา (บทลงโทษ

ฆาตกร)  

﴿ ٞ ۡم ِ� ٱلمقَِصاِص َحَيٰوة ْوِ�  َولَُ�
ُ
َ ٰ ۡم َ�ّتُقوَن َٰ �ُّۡ لمَ�ِٰب لََع

َ  ﴾١ٱ�م
 ]١٧٩: بلقر  [

ความวา “และในการประหารฆาตกรใหตายตามนั้น คือ

การธํารงไว ซ่ึงชีวิตสําหรับพวกเจา โอ ผูมีสติปญญา

ทั้งหลาย! เพื่อวาพวกเจาจะไดยําเกรง” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ

179) 
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 -  บทบัญญัติวาดวยเรื่องทางแพง (ทรัพยสิน มรดก 

และคําสั่งเสียตางๆ) 

موَِصّيُة ﴿ ا ٱِ ً مَمومُت إِن ََِرَك َخ�م ُۡ ٱِ َحَدُ�
َ
َ أ َّ ۡم إَِ ا َح ُكتَِب َعَۡيمُ�

مُمّتقَِ�  َ ٱِ ََ ا  ُروِف� َحقا مَمعم امَرَِّ� ِِٱِ
َ َِ َوٱ�م َم َ َِ ٰ َٰ

ۡم ِ : بلقر  [ ﴾١ِ
١٨٠[ 

ความวา “การทําพินัยกรรมใหแกผูบังเกิดเกลา ทั้งสอง 

และบรรดาญาติที่ใกลชิดโดยชอบธรรมนั้น ไดถูกกําหนด

ขึ้นแกพวกเจาแลว เมื่อความตายไดมายังคนหนึ่งคนใดใน

หมูพวกเจา หากเขาไดทิ้งทรัพย สมบัติไว ทั้งนี้เปนหนาที่

แกผูยําเกรงทั้งหลาย” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 180) 
 

- บทบัญญัติวาดวยเรื่องการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ 

ََ َ�اَمُنواْ ُكتَِب ﴿ َِ َّ َها ٱ �ك
َ
َ ٰ َٰ ََ َِ َّ َ ٱ ََ َياُٱ َكَما ُكتَِب  ُۡ ٱِّصِ َعَۡيمُ�

ۡم َ�ّتُقوَن  �ُّۡ ۡم لََع  ]١٨٣: بلقر  [ ﴾١ِمَ َ�بمُِۡ�
ความวา “บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดน้ันไดถูก

กําหนดแกพวกเจาแลว เชนเดียวกับที่ได ถูกกําหนดแก
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บรรดาผูกอนหนาพวกเจามาแลว เพื่อวาพวกเจาจะไดยํา

เกรง” เปนการเคารพภักดีและขอตัดสินตางๆ ของการถือศีลอด 

 
- การทําญิฮาดและการใชจายทรัพยสินในหนทาง

ของอัลอฮฺ โดยที่มัน(การญิฮาด)จะคอยควบคุมดูแล ๓วิถี ๓ที่ได

ปฏิบัติอยู ซึ่งมันยอมไมสามารถใหการดูแลไดถาปราศจาก

ทรัพยสินและการใชจายมัน(ในหนทางนี)้   

﴿ ْۚ ُنو ا َِ حم
َ
َُۡكةِ َوأ ّۡهم ۡم إَِ� ٱ َمِدَُ�

َ
ۡمُقواْ َِِ ِ َوَ� ُِ ِّ زفُِقواْ ِ� َسِّيِل ٱ

َ
َوأ

نَِ�  َِ مُمحم َ ُ�ِبك ٱِ ِّ  ]١٩٥: بلقر  [ ﴾١إِّن ٱ
ความวา “จงใชจายทรัพยสินของสูเจาในหนทางของอัลลอ

ฮฺ และจงอยาโยนตัวของสูเจาเองลงไปสูความพินาศดวย

มือของเจาเอง และจงประพฤติใหดี เพราะอัลลอฮฺทรงรัก

บรรดาผูทําดี” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 195) 
 

﴿ َّ رِِب َوَ�ِٰ� مَمغم ِِ َوٱِ ِ مَم�م ۡم اَِبَل ٱِ ن َُِولكواْ وُُجوَهُ�
َ
َمَ  ٱلمِ�ّ أ ۞ّل

َم َ�امَ  ٰ�َِكةِ َوٱلمِكَ�ِٰب َوٱ�ّبِّ�ِ ٱلمِ�ّ َم ََ مَم ِِخرِ َوٱِ َومِٱ ٱ ِ َوٱ�م ِّ ََ  ۧ ََ ِِٱ
ممَ  ََ اَوَ�اَ� ٱِ مَمَ�ِٰكَ� َوٱ�م ََ�َٰ�ٰ َوٱِ َ�ٰ َوٱ�م ٰ ُحّبِِِ  َ وِي ٱلمُقرم َ ََ   َ
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كَ  َّ اَاَٱ ٱِّصَٰۡوةَ َوَ�اَ� ٱِ
َ
ا �َِِۡ� َوِ� ٱِّرِاَاِب َوأ َّ ِّيِل َوٱِ َّ ٰوَة ٱِ

ا �ِ وَِحَ�  ّ ّّ َسا �ِ َوٱِ
م
ََ ََ ِ� ٱ�م �ِ�ِٰ َّ ْۖ َوٱل ۡم إَِ ا َهَٰهُدوا ِدهِ مُموفُوَن َِِعهم َوٱِ

مُمّتُقوَن  ُۡ ٱِ ََ ُه ِ � ٰ َٓ ْو
ُ
ْۖ َوأ ََ َصَداُوا َِ َّ ََ ٱ ِ � ٰ َٓ ْو

ُ
ِس  أ

م
ََ : بلقر  [ ﴾١ٱ�م
١٧٧[ 

ความวา “หาใชคุณธรรมไม ในการที่พวกเจาผินหนาของ

พวกเจาไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแตทวา

คุณธรรมนั้นคือผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺ และวันปรโลก และ

ศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ ตอบรรดาคัมภีรและนบีทั้งหลาย 

และบริจาคทรัพยทั้งๆ ที่มีความรักในทรัพยนั้น แกบรรดา

ญาติที่สนิทและบรรดาเด็กกําพรา และแกบรรดาผูยากจน

และผูที่อยูในการเดินทาง และบรรดาผูที่มาขอและบริจาค

ในการไถทาส และเขาไดดํารงไวซ่ึงการละหมาด และ

ชําระซะกาต และ(คุณธรรมนั้น) คือบรรดาผูที่รักษา

สัญญาของพวกเขาโดยครบถวน เม่ือพวกเขาไดสัญญาไว 

และบรรดาผูที่อดทนในความทุกขยาก และในความ

เดือดรอน และขณะตอสูในสมรภูมิ ชนเหลานี้แหละคือผู

ที่พูดจริง และชนเหลานี้แหละคือผูที่มีความยําเกรง” (อัล-

บะเกาะเราะฮฺ 177) 
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(อายะฮฺขางตนนี้)ไดแจกแจงรายละเอียดของหุกมหรื

อขอตัดสินตางๆ ในเร่ืองนี้ (สังเกตไดวา)ทุกคร้ังที่มีอายะฮฺที่

เกี่ยวของกับบทบัญญัติก็จะจบทายดวยการกลาวถึงความยํา

เกรง ก็เนื่องจากวาคนหนึ่งคนใดยอมไมสามารถปฏิบัติตาม

บทบัญญัติตาง ๆ ไดนอกจากดวยความยําเกรงเทานั้น ซึ่งมันมี

ความสอดคลองและเกี่ยวพันกับทางนําสําหรับบรรดาผูยําเกรง

ที่ระบุในตอนตนของสูเราะฮฺนี้ โดยใหเราสังเกตุคําวา “اۡقوى” 
และ “�المتق” ในอายะฮฺตางๆ กอนหนานี ้ 

เพราะฉะนั้น กรอบทั่วไปของการดําเนินตาม๓ Tวิถี๓ Tปฏิบัติ

นี้นั้นคือ มีการฏออะฮฺ(เคารพภักดีตออัลลอฮฺ) แลวสรางใหมี

เอกลักษณที่โดดเดน สุดทายก็คือมีความยําเกรง  
ซึ่งเราขอนําเสนอกระบวนการตางๆ ที่ดียิ่งไว ณ ที่นี้ คือ 
หนึ่ง ... 

﴿ ََ َِ َّ َها ٱ �ك
َ
َ ٰ ََ َ�اَمُنواْ ُكتَِب  َٰ َِ َّ َ ٱ ََ َياُٱ َكَما ُكتَِب  ُۡ ٱِّصِ َعَۡيمُ�

ۡم َ�ّتُقوَن  �ُّۡ ۡم لََع  ]١٨٣: بلقر  [ ﴾١ِمَ َ�بمُِۡ�
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ความวา “บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย! การถือศีลอดน้ันไดถูก

กําหนดแกพวกเจาแลว เชนเดียวกับที่ได ถูกกําหนดแก

บรรดาผูกอนหนาพวกเจามาแลว เพื่อวาพวกเจาจะไดยํา

เกรง” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 183) 
 

สอง ... 

ْوِ� ﴿
ُ
َ ٰ َٰ ۡم ِ� ٱلمقَِصاِص َحَيٰوةٞ  ۡم َ�ّتُقوَن َولَُ� �ُّۡ لمَ�ِٰب لََع

َ  ﴾١ٱ�م
 ]١٧٩: بلقر  [

ความวา “และในการประหารฆาตกรใหตายตามนั้น คือ

การธํารงไว ซ่ึงชีวิตสําหรับพวกเจา โอ ผูมีสติปญญา

ทั้งหลาย! เพื่อวาพวกเจาจะไดยําเกรง” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ

179) 

 

สาม ... 

مَ ﴿ َّ ََ ِ� ٱِ ِه ۡكَب وَجم ََ اِبمَۡةٗ اَدم زََرٰى َ�َق َّن ٰ  ا �ِ� فََُۡنَوّ�ِ ٮ ََ ۚ فََوّ ِ َِرم َها
ۡم  ْ وُُجوَهُ� ۡم فََولكوا ََراِٱ� وََحيمُث َما ُكنُت

ۡم ِجِد ٱ َم مَم َر ٱِ ََ َشطم َه  وَجم
ۡم  َوَما  ِِّّه ّك ِمَ ّر َ ۡم ُِ ٱ زّ

َ
َُۡموَن � وُِواْ ٱلمِكَ�َٰب َ�َعم

ُ
ََ أ َِ َّ َرهُ   ّۡن ٱ َشطم

َمُۡوَن  ّما َ�عم ََ ٰفٍِل  ََ ِ ِ ُ ِّ  ]١٤٤: بلقر  [ ﴾١ٱ
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๒ความวา “แทจริงเราเห็นใบหนาของเจาแหงนไปในฟากฟา

บอยครั้ง แนนอนเราใหเจาผินไปยังทิศที่เจาพึงใจ ดังนั้น

เจาจงผินใบหนาของเจาไปทางมัสญิดอัล-หะรอมเถิด 

และที่ใดก็ตามที่พวกเจาปรากฏอยู ก็จงผินใบหนาของ

พวกเจาไปทางทิศนั้น และแทจริงบรรดาผูที่ไดรับคัมภีร 

นั้นยอมรูดีวามัน คือความจริงที่มาจากพระเจาของพวก

เขา และอัลลอฮฺนั้นไมทรงเผลอในสิ่งที่พวกเขากระทํากัน๓” 

(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 144) 

 

สี่ ... 

﴿ ِۖ ِّ َوةَ ِمَ َشَعا �ِِر ٱ مَمرم َتَمَر  ۞إِّن ٱِّصَفا َوٱِ َم وِ ٱ
َ
َيمَت أ َّ ٱ�م َم َح َ�َم

 ٗ َُ َخ�م ن َ�ّطّوَف ِِِهَماۚ َوَمَ َ�َطّو
َ
ََ ُجَناَع َعَۡيمِِ أ َ َشاكٌِر   فَمِّن ٱفَ ِّ

 ٌۡ  ]١٥٨: بلقر  [ ﴾١َعِۡي
ความวา “แทจริงภูเขาเศาะฟาและภูเขามัรวะฮฺนั้น เปน

สวนหน่ึงจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮฺ ดังนั้นผูใด

ประกอบพิธีหัจญหรืออุมเราะฮฺ ณ บัยตุลลอฮฺก็ไมมีบาป

ใดๆ แกเขาที่จะเดินวนเวียนไปมา ณ ภูเขาทั้งสองนั้น 

และผูใดประกอบความดีโดยสมัครใจแลว แนนอนอัลลอฮฺ
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นั้นคือผูทรงขอบใจและผูทรงรอบรู” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 

158) 

 

โดยในแตละอายะฮฺขางตนนั้นคืออายะฮฺแรกๆ ในรุบุอฺ

(ที่สาม)นี้ ซึ่งขาพเจาไดกลาวถึงมันแลว 

 

2.4 สวน(รุบุอฺ)ที่สี่ : เปนอายะฮฺในสวนท่ีเหลือขอ

งกระบวนการเปนตัวแทน(บนหนาแผนดินนี้) 

- การทําญิฮาดและการใชจายทรัพยสินในหนทาง

ของอัลลอฮฺ  

﴿ �َ َ ِّ ْۚ إِّن ٱ ا َتُدو  ۡم َوَ� َ�عم ٰتُِۡوزَُ� َٰ َُ ََ َِ َّ ِ ٱ ِّ ْ ِ� َسِّيِل ٱ ٰتُِۡوا َِ َو
 ََ َتِدَ مُمعم َم  ١ُ�ِبك ٱِ رُِجوُهۡ ّمِ خم

َ
ۡم َوأ ُتُموُه ۡم َحيمُث ثَقِفم ُتُۡوُه َوٱ�م

ۚ َوٱلمِفتمنَ  ۡم رَُجوُ� خم
َ
ۡم ِعنَد َحيمُث أ ٰتُِۡوُه َٰ ََ ٱلمَقتمِل� َوَ� ُِ َشدك ِم

َ
ُة أ

 ََ ِ ۡم  َكَ�ِٰ ُتُۡوُه ۡم فَٱ�م َٰتُۡوُ� َِ ِِ� فَمِن  ۡم �ِي ٰتُِۡوُ� َٰ ََراِٱ َحّ�ٰ َُ ۡم ِجِد ٱ َم مَم ٱِ
 ََ َ�ِٰفرِ�

ا ُ� ٱلم ََ  ]١٩١-١٩٠: بلقر  [ ﴾١َج
ความวา “และพวกเจาจงตอสูในทางของอัลลอฮฺกับบรรดา

ผูที่ทํารายพวกเจา และจงอยารุกราน แทจริง อัลลอฮฺไม
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ทรงชอบบรรดาผูรุกราน  (190) และจงประหัตประหาร

พวกเขา ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจาพบพวกเขา และจงขับไล

พวกเขา ออกจากที่ที่พวกเขาเคยขับไลพวกเจาออก และ

การกอความวุนวายน้ันรายแรงยิ่งกวาการประหัตประหาร

เสียอีก และจงอยาสูรบกับพวกเขา ณ อัล-มัสญิด อัล-หะ

รอม จนกวาพวกเขาจะทํารายพวกเจาในที่นั้น หากพวก

เขาทํารายพวกเจาแลวก็จง ประหัตประหารพวกเขาเสีย 

เชนนั้นแหละคือการตอบแทนแกผูปฏิเสธศรัทธา (191)” 

(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 190-191) 

 

- การประกอบพิธีหัจญและหุกมตางๆ ของมัน 

(อายะฮฺที่ 196-200) 

 เพราะเหตุใดบรรดาอายะฮฺที่เกี่ยวของกับหุกมตางๆ 

ของการทําหัจญตองมาภายหลังจาก(อายะฮฺที่กลาวถึง) การ

ทําญิฮาด ? ก็เนื่องจากวาการทําหัจญนั้นถือเปนกระบวนการ

ฝกฝนข้ันสูงสุดของการตอสูด้ินรน และเปนข้ันสูงสุดของการ

ตอสูกับจิตใจ โดยที่บรรดาอายะฮฺที่เกี่ยวของกับการทําหัจญ

อยางละเอียดนั้นไดถูกนําเสนอในสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺนี้ 
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ซึ่งเปนการตอบรับการเรียกรองของทานนบีอิบรอฮีมในรุบุอฺที่

แปดของุซอแรกที่ไดกลาวไปแลว นั่นคือ 

رِزَا َمَناِسَكَنا﴿
َ
 ]١٢٨: بلقر  [ ﴾َوأ

ความวา “ขอไดทรงแสดงใหเราเห็นถึงการปฏิบัติศาสนกิจ

ของเรา” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 128) 
 
 ซึ่งเราจะสังเกตไดวาสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺนั้นได

ประมวลหลักการสําคัญ(รุกุน)ตางๆ ของศาสนาอิสลามทั้ง 5 

ประการไว อันไดแก การกลาวคําปฏิญาณ(ชะฮาดะฮฺ), การ

ละหมาด, การจายซะกาต, การถือศีลอด, และการประกอบพิธี

หัจญ ซ่ึงมันไมมีการแจกแจงรายละเอียดตางๆ ของหลักการ

สําคัญทั้งหลายในสูเราะฮฺอ่ืนๆ ของอัลกุรอานเหมือนกับการ

แจกแจงรายละเอียดที่มีอยูในสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺนี้   

  
 อิสลามเปนวิถีปฏิบัติที่สมบูรณยิ่ง 

﴿ �ِ ْ ُخُۡوا َم ْ ٱ ََ َ�اَمُنوا َِ َّ َها ٱ �ك
َ
َ ٰ ِۡ َكفّفةٗ  َٰ ۡم ِ َّ ِٰت  ٱِ َٰ ْ ُخُط َوَ� َِّتبُِعوا

ۡم َعُدوّٞ  ُِ  َلُ� � إِزّ َِ يمَ�ٰ َّ بِٞ�  ٱِ  ]٢٠٨: بلقر  [ ﴾٢مك
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ความวา “บรรดาผูศรัทธาเอย จงเขาสูอิสลามโดยสมบูรณ 

และจงอยาปฏิบัติตามรอยเทาของมาร เพราะมันเปนศัตรู

ที่เดนชัดของสูเจา” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 208) 
 

เปนการใหขอแนะนําแกบรรดาผูศรัทธาโดยตรงวา พวก

เขาอยาไดเปนเหมือนบนีอิสรออีลที่ศรัทธาเพียงบางสวนของ

คัมภีรและปฏิเสธบางสวน 

ٖض� ﴿ ُفُروَن َِِبعم ِض ٱلمِكَ�ِٰب َوَِ�م ِمُنوَن َِِبعم َ�ُتؤم
َ
 ]٨٥: بلقر  [  ﴾ أ

ความวา “แลวสูเจาศรัทธาเพียงบางสวนของคัมภีรและ

ปฏิเสธบางสวนกระนั้นหรือ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 85) 
 
 และแนแท พวกเขาตองนําหลักคําสอนของศาสนานี้ไป

ใชอยางครบถวนสมบูรณ โดยไมแบงมันเปนสวนๆ ประหนึ่ง

วาอัลลอฮฺ ตะอาลา ตองการแนะนําใหแกเราในบริบทของสู

เราะฮฺนี้ถึงการแสดงความเคารพภักดี(ฏออะฮฺ) และการมี

เอกลักษณที่โดดเดน หลังจากนั้นพระองคก็ทรงประทานบาง

โครงสรางของ ๓ Tวิถี๓ Tปฏิบัตินี้ใหแกเรา แลวพระองคก็ไดส่ังใชใหเรา

นําคําสอนของอิสลามทั้งหมดอยางสมบูรณ โดยที่เราอยาได
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ปฏิบัติเหมือนกับบนีอิสรออีล หลังจากนั้นพระองคก็ทรงให ๓วิถี ๓

ปฏิบัตินี้มีความสมบูรณแกเรา ซึ่งในอายะฮฺ  “จงเขาสูอิสลาม

โดยสมบูรณ” มันแสดงถึงความจําเปนที่ตองมีส่ิงนี้อยูภาย

หลังจากที่มีการเคารพภักดี มีเอกลักษณที่โดดเดน มีการปฏิบัติ

ตามขอส่ังใชและขอหามตางๆ มีการทําญิฮาด มีการใชจาย

ทรัพยสินในหนทางของอัลลอฮฺ ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการปกปกษรักษา๓

วิถี ๓ปฏิบัตินี้ หลังจากนั้นก็ใหมีการนําหลักคําสอนของศาสนา

โดยสมบูรณ แลวใหมีความยําเกรงซึ่งมันจะสงผลใหบรรดาผู

ศรัทธานั้นสามารถดําเนิน(ตาม๓วิถี๓ปฏิบัตินี้ได) 

 
 2.5 สวน(รุบุอฺ)ถัดไป วิถีปฏิบัติที่มีความสมบูรณ 

(อายะฮฺที่ 219-242) 
 ในเนื้อหาของอายะฮฺตางๆ สวนนี้ ไดทําให ๓ Tวิถี ๓ Tปฏิบัติ

ของอิสลามมีความสมบูรณดวยหุกมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

ครอบครัว เชน การแตงงาน การหยาราง การใหน้ํานมลูก การ

หมั้นหมาย การยกเลิก ชวงอิดดะฮฺ และอ่ืนจากนี้ ซึ่งบริบทตางๆ 

ขางตนนั้นก็มีขอเกี่ยวพันกับความยําเกรง โดยที่เราจะสังเกตได
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วาในตอนทายของทุกอายะฮฺขางตนก็จะมีคําวาความยําเกรง

หรือคําที่คลายคลึงกันนี้ปรากฎอยู 
 ซ่ึ งการที่อายะฮฺซึ่ ง เกี่ยวของกับหุกมในเ ร่ืองของ

ครอบครัวไดตามมาหลังจากอายะฮฺที่เกี่ยวของกับหุกมของการ

ถือศีลอด ก็เนื่องจากวาหลังจากที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดใหบรรดา

ผูศรัทธาตระเตรียมตัวเองดวยกับความยําเกรงและการเคารพ

ภักดีแลวนั้น ก็ถึงคราวที่ตองนําหุกมตางๆ ที่เกี่ยวของกับเร่ือง

ของครอบครัวนําปฏิบัติ ซึ่งไมมีใครสามารถที่จะปฏิบัติมันได

นอกจากดวยความยําเกรงและการเคารพภักดีตอพระเจาของ

เขาเทานั้น เพราะวิถีปฏิบัติในเร่ืองจรรยามารยาทและการ

ประพฤติปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนั้น  ยอมมีสวนที่พัวพัน

สอดแทรกซึ่งกันและกันในหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอยู

แลว  มันยอมไมกอใหเกิดประโยชนใดๆ ถาจะใหเร่ิมตนดวย

กับหุกมตางๆ ที่เกี่ยวของกับเร่ืองของครอบครัว ในขณะที่ความ

ยําเกรงยังไมปรากฏใหเห็นในจิตใจของมนุษยเลย 

 
 2.6 สวน(รุบุอฺ)ที่กลาวถึง เรื่องราวของฏอลูต

และญาลูต (อายะฮฺ 264-251)   
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 คือเร่ืองราวของชนกลุมหนึ่งที่ไดละทิ้งการใหความ

ชวยเหลือ(ในกิจการตางๆ )ทางศาสนา ซึ่งการนําเสนอเร่ืองราว

ขางตน ณ ที่นี้เปนส่ิงที่เหมาะสมยิ่ง เนื่องจากโดยขอเท็จจริง

แลว วิถี ๓ปฏิบัตินี้(กระบวนการปฏิรูปตามที่กลาวมาในอายะฮฺ

กอนๆ)ยอมตองไดรับการพิทักษและดูแล และมันยอมไมมี

ความสมบูรณอยางแนนอน เวนแตจะตองมีชนกลุมหนึ่งมาทํา

หนาที่ในการปกปกษรักษามันไว  

 
 
 
 
 2.7 อายะฮฺอัล-กุรสีย 

ٰ ٱ﴿ ُ َ�  إَِ� ُخُذهُ  ِسَنةٞ ِّ
م
ك ٱلمَقيكوُٱۚ َ� ََِ َُ َوَ� زَومٱٞۚ ّ�ُ  َما ِ�  َِ إِّ� ُهَو ٱلم

ِٰت  َٰ ٰ�َ َّ ُۡ ٱِ َۡ َفُع ِعنَدهُ   إِّ� �ِمِ مزِِِۚ  َ�عم َم َ ِي � َّ �ِض  َمَ َ ا ٱ
َ َوَما ِ� ٱ�م

 ٖ� ۖ َوَ� ُ�ِيُطوَن �َِ�م ۡم ۡمَفُه ۡم َوَما َخ َمِدَِه
َ
� َ ۡمِمِِ   إِّ� مِّ  َما َ��م َِِما َم ِع

 َٰ �َضۖ َوَ� 
َ ِٰت َوٱ�م َٰ ٰ�َ َّ ُِ ٱِ ۚ وَِسَع ُكرمِسيك ۚ َوُهَو  ُٔ َشا َ� ُظُهَما هُ  ِحفم َُ و

 ُۡ ك ٱلمَعِظي َِ َع
 ]٢٥٥: بلقر  [ ﴾٢ٱلم
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ความวา “อัลลอฮฺนั้น คือ ไมมีผูที่เปนที่เคารพสักการะใดๆ 

นอกจากพระองคเทานั้น ผูทรงมีชีวิต ผูทรงบริหารกิจการ

ทั้งหลาย โดยที่การงวงนอนและการนอนหลับใดๆ จะไม

เอาพระองค สิ่งที่อยูในบรรดาชั้นฟาและสิ่ง ท่ีอยูใน

แผนดินนั้นเปนของพระองค ใครเลาคือผูที่จะขอความ

ชวยเหลือใหแกผูอ่ืน ณ ที่พระองคได นอกจากดวยอนุมัติ

ของพระองคเทาน้ัน พระองคทรงรูสิ่งที่อยูเบื้องหนาของ

พวกเขา และสิ่งท่ีอยูเบื้องหลังของพวกเขา และพวกเขา

จะไมลอมสิ่งใดจากความรูของพระองคไวได นอกจากสิ่ง

ที่พระองคประสงคเทานั้น เกาอ้ีพระองคนั้นกวางขวางท่ัว

ชั้นฟาท้ังหลายและแผนดิน และการรักษามันทั้งสองก็ไม

เปนภาระหนักแกพระองค และพระองคนั้นคือผูทรงสูงสง 

ผูทรงยิ่งใหญ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 255) 
 
 ตํ า แ ห น ง ข อ ง อ า ย ะ ฮฺ ข า ง ต น ใ น สู เ ร า ะ ฮฺ นี้ ถื อ มี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซ่ึงมันไดบงช้ีแกเราวาหากเราตองการ

ที่จะดําเนินตาม๓วิถี๓ปฏิบัตินี้ จําเปนอยางยิ่งที่เราตองตระหนักถึง

พระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ ตะอาลา รวมทั้งความยิ่งใหญและ

ความเกรียงไกรของพระองค “อัลลอฮฺนั้น คือ ไมมีผูที่เปนที่
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เคารพสักการะใด ๆ นอกจากพระองคเทานั้น ผูทรงมีชีวิต 

ผูทรงบริหารกิจการทั้งหลาย” ซึ่ง ๓กระบวนการตามวิถี๓ปฏิบัติ

ที่ไดสาธยายไปแตแรกนั้นมันมีความหนักหนวงยิ่งนัก และ

ตองการความมุงมั่นอยางยิ่งยวด แตมันก็เปนส่ิงที่คูควรจะตอง

ปฏิบัติใหไดเปนรูปธรรมอยางจริงจัง เนื่องจากมันเปน ๓แนวทาง๓

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา  “อัลลอฮฺนั้น คือ ไมมีผูที่เปนที่เคารพ

สักการะใดๆ นอกจากพระองคเทานั้น” 
 
 2.8 หลังจากนั้นก็มีอายะฮฺที่ระบุถึงสุดยอดแหง

ความกรุณาและความยุติธรรมของอัลลอฮฺ ตะอาลา 

ตามมา 

ُفرم ﴿ ۚ َ�َمَ ََ�م ِ ّ�َ
ََ ٱلم ُد ِم َِ� اَد َِّّّ�َ ٱِركشم َِ َّ َراهَ ِ� ٱ َ�  إِكم

مُوممَ�ٰ َ� ٱزفَِصاَٱ  ِ ٱِ َوة ََ ِِٱلمُعرم ََ َتمم ِ َ�َقِد ٱسم ِّ َۢ ِِٱ ِم ِِٱلّ�ُٰغوِت َوُ�ؤم
ُ َسِميعٌ  ِّ ٌۡ  ََِها  َوٱ  ]٢٥٦: بلقر  [ ﴾٢َعِۡي

ความวา “ไมมีการบังคับใด(ใหนับถือ)ในศาสนาอิสลาม 

แนนอน ความถูกตองนั้นไดเปนที่กระจางแจงแลวจาก

ความผิด ดังนั้นผูใดปฏิเสธศรัทธาตอ อัฎ-ฎอฆูต และ

ศรัทธาตออัลลอฮฺแลว แนนอนเขาไดยึดหวงอันมั่นคงไว
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แลว โดยไมมีการขาดใดๆ เกิดขึ้นแกมัน และอัลลอฮฺนั้น

เปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 256) 
 
 มันเปนขอส่ังใชที่มาจากอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ไมใหเรา

บังคับคนหนึ่งคนใดเพื่อขูเข็ญใหนับถือศาสนาอิสลาม เพราะ

อะไรกัน ? ก็เพราะวาศาสนาอิสลามนี้มีความชัดเจนในตัวของ

มัน ในพระดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา นี้อยูแลว “อัลลอฮฺนั้น 

คือ ไมมีผูท่ีเปนท่ีเคารพสักการะใดๆ นอกจากพระองค

เทานั้น” ดังนั้น ผูใดที่ไมเขาใจคําวา “อัลลอฮฺนั้น คือ ไมมีผูที่

เปนที่เคารพสักการะใดๆ นอกจากพระองคเทานั้น” และ

เขาก็ไมมีความรูสึกที่ไดสัมผัสถึงความยิ่งใหญของนัยในเนื้อหา

นี้ ก็ไมมีเหตุผลใดๆ อีกที่ตองบังคับเขาใหนับถือศาสนาอิสลาม 

ทั้งๆ ที่ความถูกตองก็เปนที่ประจักษชัดแลว และความหลงผิดก็

เปนที่กระจางแจงเชนเดียวกัน 

  
 2.9  ความสามารถของอัลลอฮฺ ตะอาลา ในการ

สรางสรรคสรรพสิ่งทั้งหลาย (อายะฮฺที่ 258-261) (เปน
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หลักฐานในการฟนคืนชีพของคนที่ตายไปแลว) โดยมี  3 

เร่ืองราวดวยกัน ไดแก 

  
 เรื่องราวของทานนบีอิบรอฮีมกับนัมรูด 

﴿ َِ ٰ َّ إِِمَ� ِي َحا  َّ ۡم ََِر إَِ� ٱ َ ِ
َ
ََ إِ م  ۧ� ۡم مُم ُ ٱِ ِّ ُِ ٱ ٰ نم َ�اَِٮ

َ
ِِِّّ   أ َۡ ِ� َر

 َِ ٰ ِ  ۧاَاَ  إِِمَ� َّ َ ٱ ِميُتۖ اَاَ  ُۡ َرّ�ِ
ُ
ِ  َوأ �م

ُ
۠ أ زَا

َ
ِ  َوُ�ِميُت اَاَ  � ُم ي َُ

 َِ ٰ رِِب  ۧإِِمَ� مَمغم ََ ٱِ ِت َِِها ِم
م
ِِ فََ ِ مَم�م ََ ٱِ ِ  ِم مم َّ ِ� ِِٱِ

م
َََ َ ِّ ُۡ فَمِّن ٱ

ِِٰۡمَ�  َّ ِدي ٱلمَقومَٱ ٱل ُ َ� َ�هم ِّ ِي َ�َفَر  َوٱ َّ : بلقر  [ ﴾ ٢َ�ُبِهَت ٱ
٢٥٨[ 

ความวา “เจา(มุหัมมัด) มิไดมองดูดอกหรือ? ผูที่โตแยง

อิบรอฮีมในเรื่องพระเจาของเขา เนื่องจากอัลลอฮฺไดทรง

ประทานอํานาจแกเขา ขณะที่อิบรอฮีมไดกลาววา พระ

เจาของฉันน้ัน คือ ผูที่ทรงใหเปนและทรงใหตายได เขา

กลาววา ขาก็ใหเปนและใหตายได อิบรอฮีมกลาววา แท

จริงอัลลอฮฺนั้นทรงนําดวงอาทิตยมาจากทิศตะวันออก 

ทานจงนํามันมาจากทิศตะวันตกเถิด แลวผูที่ปฏิเสธ

ศรัทธานั้น ก็เกิดอาการงงงวย(เพราะอับจนที่จะโตตอบ) 
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และอัลลอฮฺนั้นจะไมทรงประทานแนวทางอันถูกตองแกผู

อธรรมทั้งหลาย” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 258) 

 

 เรื่องราวของอุซัยรฺและเมืองที่ลมสลาย 

َ�ةٖ ﴿ ٰ اَرم َ ََ ّر  َِ ِي  َّ وم َكٱ
َ
ِ   أ ُم َُ ٰ�ّ

َ
ٰ ُعُروِشَها اَاَ  � َ ََ َوِ َ َخاوَِ�ٌة 

ُ ِماْئََة َ��ٖ  ِّ ُِ ٱ َماَِ
َ
ۖ فََ َِِها وم َِ َد  ُ َ�عم ِّ ِ ٱ ۡم مُ  َ�ِٰذه ۖ  َااَ  َ� ُِ ّۡ َ�َعَث

َض ََوم  وم َ�عم
َ
فَٱزُظرم  ّ�ِثمَت ِماْئََة َ��ٖ اَاَ  َِل  �ٖ� َ�ِثمَتۖ اَاَ  َ�ِثمُت ََومًما أ

 ۖ ِم ّن ََ ۡم ََتَ َ ِ ََ ِ اِ َ َۡ ََ َو ِِ ََ َ�اََةٗ إَِ�ٰ َطَعا َعَۡ  َوٱزُظرم إَِ�ٰ ِ�َارَِك َوِ�َجم
ممٗ ّلِّۡناِس� َوٱزُظرم إَِ�  َۡ وَها  َُ ّۡ زَ�م َُها ُم ِِ ََ زُن ۚ فََّۡما ٱلمعَِظاِٱ َكيم ا

�ٖ  ََِّّ�َ َ�ُ  اَاَ   ِ َ�م
ّ ُُ  ٰ َ ََ  َ ِّ ّن ٱ

َ
ُۡ أ َۡ عم

َ
 ]٢٥٩: بلقر  [ ﴾ ٢َاِدَٞر  أ

ความวา “หรือเชนผูที่ไดผานเมืองหนึ่ง (บัยตุลมักดิส) โดย

ที่มันพังทับลงบนหลังคาของมัน เขาไดกลาววา อัลลอฮฺจะ

ทรงใหเมืองนี้มีชีวิตขึ้นไดอยางไร หลังจากที่มันไดตาย

พินาศไปแลว และอัลลอฮฺก็ทรงใหเขาตายเปนเวลารอยป 

ภายหลังพระองคไดทรงใหเขาฟนคืนชีพ พระองครงกลาว

วา เจาพักอยูนานเทาใด? เขากลาววา ขาพระองคพักอยู

วันหนึ่งหรือบางสวนของวันเทานั้น พระองคทรงกลาววา

มิได เจาพักอยูนานถึงรอยป เจาจงมองดูอาหารของเจา 
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และเครื่องด่ืมของเจา มันยังไมบูดเลย และจงมองดูลา

ของเจาซิ และเพื่อเราจะใหเจาเปนสัญญาณหนึ่งสําหรับ

มนุษย และจงมองบรรดากระดูกเหลานั้น ดูวาเรากําลังยก

มันไว ณ ที่ของมัน และประกอบมันขึ้น แลวใหมีเนื้อหุม

หอมันไวอยางไร? คร้ันเม่ือสิ่งเหลานั้นไดประจักษแกเขา 

เขาก็กลาววา ขาพระองครูแลววา แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรง

เดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอยาง” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 259) 

 

เรื่องราวของทานนบีอิบรอฮีมกับนก 

﴿ َِ ٰ َ� اَاَ   ۧۡ م اَاَ  إِِمَ� ِم ۡم ُِؤم َ َو ِ
َ
� اَاَ  أ ٰ�َ مَموم ِ ٱِ ُم ُِ ََ ِِ َكيم رِ

َ
ُۡ َرّبِ أ

ٰ َوَ�ٰ  ََ ََّعةٗ َِ رم
َ
ۡمِ�� اَاَ  فَُخذم أ َّ اَ ِ َم� َطم ِ�ّ َ�ِ  ََ ََ ّمِ َّ إَِ�م ِ فَُ�مُه ٱلّط�م

ِ َجَبلٖ 
ّ ُُ  ٰ َ ََ َعلم  ّۡ ٱجم َم�ٗ  ُم َّ ُج يٗ   ّمِنمُه ََ َسعم ََِِن

م
َََ َّ ُه َُ َم ّۡ ٱ اۚ ُم

ّن ٱ
َ
ۡم أ َۡ ۡٞ َوٱعم ٌَ َحِكي َ َعَِ�  ]٢٦٠: بلقر  [ ﴾ ٢ ِّ

ความวา “และจงรําลึกถึงขณะที่ที่อิบรอฮีม กลาววา โอ

พระผูเปนเจาจองขาพระองค โปรดไดทรงใหขาพระองค

เห็นดวยเถิดวา พระองคจะทรงใหบรรดาผูที่ตายมีชีวิตขึ้น

อยางไร ? พระองคตรัสวา เจามิไดเช่ือดอกหรือ ? อิบรอ

ฮีมกลาววา หามิได แตทวาเพื่อหัวใจของขาพระองคจะได
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สงบ พระองคตรัสวาเจาจงเอานกมาสี่ตัว แลวจงเลี้ยงมัน

ใหคนแกเจา และตัดมันออกเปนทอนๆ ภายหลังเจาจง

วางไวบนภูเขาทุกลูกโดยแบงแตละสวนหนึ่งจากนก

เหลาน้ัน แลวจงเรียกมัน มันจะมายังเจาโดยรีบเรง และ

พึงรูไวเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺนั้น เปนผูทรงเดชานุภาพผู

ทรงปรีชาญาณ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 260) 

 

 ซึ่ง เ ร่ืองราวทั้ งสามนี้  ได เนนย้ําถึงความสามารถ

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา วาพระองคนั้น “ไมมีผูที่เปนที่เคารพ

สักการะใดๆ นอกจากพระองคเทานั้น” ดังนั้น ทําไมเราจึง

ยังไมนอมรับในการดําเนินตามและรวมกันสรางแนวทางนี้ให

เกิดข้ึนจริง หรือเปนผูที่ทําหนาที่ในการปกครองแผนดินนี้ให

สําเร็จ ภายหลังจากที่เราไดมองเห็นถึงความสามารถของอัลลอ

ฮฺ ตะอาลา ในการสรางสรรคสรรพส่ิงทั้งหลายแลว 

 

 2.10  สวน(รุบุอฺ)สุดทาย : การใชจายทรัพยสินใน

หนทางของอัลลอฮฺ (อายะฮฺที่ 261-283) 
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َها ﴿ �ك
َ
َ ٰ َٰ  ِ َّ ََ ٱ َ  ْ ْ  َ�اَمُنوا َ  ٱّ�ُقوا ِّ ْ  ٱ ََ  َِِ�َ  َما َوَ ُروا ْ  ِم َّٰوا  ُكنُتۡ إِن ٱِّرِ

ِمنِ�َ  ؤم ۡم  فَمِن ٢ مك ْ  ّل َعُۡوا ْ  َ�فم َ زُوا
م
ََ  ِ�َرمبٖ  فََ ِ  ّمِ ِّ  ۡن َورَُسوِ�ِۖ   ٱ

ۡم  ّمُت ۡم  ُِ ۡم  رُُ�وُس  فََُۡ� ٰلُِ� َٰ مم
َ
ُِۡمونَ  َ�  أ َُۡمونَ  َوَ�  َ�ظم  ﴾ ٢ ُ�ظم

 ]  ٢٧٩ -٢٧٨: بلقر [

ความวา “บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย! พึงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด 

และจงละเวนดอกเบี้ยที่ยังเหลืออยูเสีย หากพวกเจาเปนผู

ศรัทธา (278) หากพวกเจาไมทําเชนนั้น ก็จงรับประกาศ

สงครามจากอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค แตถาหาก

พวกเจากลับตัว พวกเจาก็จะไดทุนจากทรัพยสินของพวก

เจาคืน พวกเจาจะไดไมอยุติธรรมกับผูอ่ืน และไมตองถูก

ผูอ่ืนอยุติธรรมกับพวกเจาดวย” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 278-

279) 

 

 อายะฮฺขางตนถือเปนสวนสุดทายของแนวทางหรือ

กระบวนการปฏิรูปนี้ ซ่ึงในเนื้อหาของมันไดตอสูอยางหนัก

หนวงตอความเลวรายของระบบดอกเบี้ยที่ไดทําลายโครงสราง

ของสังคม และไดตอสูกับบรรดาผูที่ปลอยดอกเบี้ย ดวยการ

ประกาศสงครามจากอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค และตอ



 

62 
 

ทุกๆ คนที่มีขอเกี่ยวพันกับระบบดอกเบี้ยหรือนําเสนอมันข้ึนมา 

ทั้งนี้ ไดมีการนําเสนอแนวทางที่จะใชเพื่อทดแทนระบบดังกลาว 

โดยแนแทอิสลามจะไมหามจากการทําส่ิงใดหากไมมีการ

นําเสนอส่ิงที่มาทดแทนที่เปนขออนุญาตใหปฏิบัติได(หะลาล) 

ซึ่งปรากฏวาการมาของอายะฮฺที่เกี่ยวของกับระบบดอกเบ้ียนั้น

จะสอดแทรกอยูระหวางบรรดาอายะฮฺที่เกี่ยวของกับการใชจาย

ในหนทางของอัลลอฮฺ ทั้งนี้เพื่อเปนการเนนย้ําวามีวิถีปฏิบัติ

ที่มาทดแทนระบบดอกเบี้ย ซึ่งเกี่ยวของกับทรัพยสินและปจจัย

ยังชีพที่เปนขออนุญาต(หะลาล)ใหปฏิบัติได 

 

บทสรุปจบทาย  

ดวยอายะฮฺที่ซาบซึ้งงดงามที่สุดของสูเราะฮฺนี้ นั่นคือ   

زََِ  إَِ�مِِ ﴿
ُ
ََ ٱِّرُسوُ  َِِما  أ ِ ِمَ رّ َ�اَم ِّ ََ ِِٱ ُُ  َ�اَم ِمُنوَنۚ  مُمؤم ِِِّّ  َوٱِ

َحدٖ 
َ
َ أ ُِ َ��م ََُفّرِ ٰ�َِكتِِِ  َوُ�ُتبِِِ  َورُُسِِِۡ  َ�  ََ ّمَِ ركُسِِِۡۚ  َواَاُِواْ  َوَم
مَمِصُ�  ََ ٱِ َّّنا َۡ�م ََ َر َرازَ َناۖ ُ�فم َطعم

َ
َنا َوأ  ]٢٨٥: بلقر  [ ﴾٢َسِمعم

ความวา “เราะสูลนั้น(นบีมุหัมมัด) ไดศรัทธาตอสิ่งท่ีไดถูก

ประทานลงมาแกเขา จากพระเจาของเขา และมุอมิน
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ทั้งหลายก็ศรัทธาดวย ทุกคนศรัทธาตออัลลอฮฺและมลาอิ

กะฮฺของพระองค และบรรดาคัมภีรของพระองค และ

บรรดาเราะสูลของพระองค (พวกเขากลาววา) เราจะไม

แยกระหวางทานหนึ่งทานใดจากบรรดาเราะสูลของ

พระองค และพวกเขาไดกลาววา เราไดยินแลว และได

ปฏิบัติตามแลวการอภัยโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเรา

ปรารถนา โอพระเจาของพวกเรา! และยังพระองคน้ัน คือ 

การกลับไป” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 285) 
 
 ดวยกับภาระหนาที่อันมากมาย รวมทั้งคําสอนและ

แนวทางที่หนักหนาและหนักหนวง ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่

ตองมีอายะฮฺที่มีเนื้อหาของการวิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺ ตะ

อาลา เพื่อใหมันไดชวยเหลือเราในการดําเนินปฏิบัติตาม

แนวทางนี้ได   

َبتم وََعَۡيمَها َما ﴿ ََ ۚ ََِها َما َك َعَها ا إِّ� وُسم ًَ ََفم  ُ ِّ َُ ٱ ِ ّۡ �ََُ �َ
بَ  ََ تَ َّّنا َوَ� َ�مِملم ٱ�م ۚ َر زَا

م
َطَ خم

َ
وم أ

َ
ََنا  أ َِ ّ زَا  إِن � َّّنا َ� َُِؤاِخذم تم  َر

 ٗ َّّنا َعَۡيمَنا  إِ�م ََ ِمَ َ�بمَِۡناۚ َر َِ َّ َ ٱ ََ   ُِ ۡمَت ۡمَنا َما َ�   َكَما َ�َ َوَ� ُ�َّمِ
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فِرم َ�َا َوٱرمَ�مَنا ۚ  ّنا َوٱغم ََ  َُ َم زَا  َطااََة َ�َا ِِِِۖ  َوٱ لَٮَٰنا فَٱزُ�م وم َِ زَت 
َ
أ

 ََ َ�ٰفِرِ�
َ ٱلمَقومِٱ ٱلم  ]٢٨٦: بلقر  [ ﴾٢ََ

ความวา “อัลลอฮฺจะไมทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจาก

ตามความสามารถของชีวิตนั้นเทานั้น ชีวิตนั้นจะไดรับ

การตอบแทนดีในสิ่งที่เขาไดแสวงหาไว และชีวิตนั้นจะ

ไดรับการลงโทษในสิ่ง ช่ัวที่ เขาไดแสวงหาไว  โอพระ

เจาของพวกเรา! โปรดอยาเอาโทษแกเราเลย หากพวกเรา

ลืม หรือผิดพลาดไป โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอยาได

บรรทุกภาระหนักใดๆ แกพวกเรา เชนเดียวกับท่ีพระองค

ไดทรงบรรทุกมันแกบรรดาผูที่อยูกอนหนาพวกเรามาแลว 

โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอยาใหพวกเราแบกสิ่งที่ไมมี

กําลังใดๆ แกพวกเราที่จะแบกมันได และโปรดไดทรง

อภัยแกพวกเราและยกโทษใหแกพวกเรา และเมตตาแก

พวกเราดวยเถิด พระองคนั้น คือผูปกครองของพวกเรา 

ดังนั้น โปรดไดทรงชวยเหลือพวกเราใหไดรับชัยชนะ

เหนือกลุมชนที่ปฏิเสธศรัทธาดวยเถิด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 

286) 
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 กลาวคือ โอพระผูอภิบาลของเรา ไดโปรดชวยเหลือเรา

ในการปฏิบัติตามแนวทางนี้ดวยเถิด เพราะมันยอมมีอุปสรรค

ตางๆ ที่จะหักหามเราจากการดําเนินตามแนวทางนั้น โดย

แนนอนเรายอมไมมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้ได 

หากปราศจากการชวยเหลือจากอัลลอฮฺ  

การจบทายของสูเราะฮฺนี้ ไดประมวลเนื้อหาดวย

คําแนะนําใหบรรดาผูศรัทธาไดเตาบะฮฺตัวและสํานึกผิด รวมทั้ง

วอนขอตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลล ใหปลดเปล้ืองภาระอันหนัก

หนวงและความผิดบาปทั้งหลาย และวอนขอชัยชนะเหนือกลุม

ชนที่ปฏิเสธศรัทธา และขอดุอาอใหมีความสุขทั้งในโลกนี้และ

โลกหนา  

َّّنا ﴿  فِرم َ�َا َر ّنا َوٱغم ََ  َُ َم ۡمَنا َما َ� َطااََة َ�َا ِِِِۖ  َوٱ َوَ� ُ�َّمِ
ََ  َوٱرمَ�مَنا ۚ  َ�ٰفِرِ�

َ ٱلمَقومِٱ ٱلم ََ زَا  لَٮَٰنا فَٱزُ�م وم َِ زَت 
َ
: بلقر  [ ﴾٢أ
٢٨٦ [ 

ความวา “โอพระเจาของพวกเรา! โปรดอยาใหพวกเรา

แบกสิ่งท่ีไมมีกําลังใด ๆ แกพวกเราที่จะแบกมันได และ

โปรดไดทรงอภัยแกพวกเราและยกโทษใหแกพวกเรา 
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และเมตตาแกพวกเราดวยเถิด พระองคนั้น คือผูปกครอง

ของพวกเราดังนั้นโปรดไดทรงชวยเหลือพวกเราใหไดเรับ

ชัยชนะเหนือกลุมชนที่ปฏิเสธศรัทธาดวยเถิด” (อัล-บะ

เกาะเราะฮฺ 286) 
 
 แทจริง สูเราะฮฺนี้ไดจบทายดวยการขอดุอาอของบรรดา

ผูศรัทธา เชนที่มันไดเร่ิมตนดวยการนําเสนอคุณลักษณะตางๆ 

ของบรรดาผูศรัทธา และดวยเหตุนี้เอง ความสอดคลองใน

เนื้อหาทั้งหมดของสูเราะฮฺนี้ จึงเปนความสอดคลองที่ดีเยี่ยม

ที่สุด มหาบริสุทธิ์ยิ่งพระองคอัลลอฮฺ ผูทรงสูงสง ผูทรงยิ่งใหญ  

  
 บทสรุป เรามีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ(ในการปกครอง)

บนหนาแผนดินนี้ และแนวทาง(มันฮัจญ)ของมันก็มีความ

สมบูรณเพียบพรอมแลว ซึ่งจําเปนที่เราตองเขาสู(ปฏิบัติตาม)

ศาสนาอิสลามนี้โดยสมบูรณ ซึ่งกรอบของแนวทางนี้ก็คือ การ

เคารพภักดีตออัลลอฮฺ(ฏออะฮฺ), มีเอกลักษณที่โดดเดน(ตะมัย

ยุซ) และมีความยําเกรง(ตักวา) ในสวนของโครงสรางหรือ

องคประกอบของแนวทางนี้ก็คือ บทบัญญัติวาดวยเร่ืองอาญา, 
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การแบงทรัพยมรดก, การใชจายในหนทางของอัลลอฮฺ, การญิ

ฮาด, การประกอบพิธีหัจญ, หุกมตางๆ ของการถือศีลอด และ

ดวยภาระหนาที่และคําสอนตางๆ อันมากมายนั้น จึงมีความ

จําเปนที่ตองขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺใหเราสามารถ

ปฏิบัติตามภาระหนาที่และคําแนะนําตางๆ นั้นได ทั้งนี้ ก็เพื่อให

เรามีสิทธิ์ในการปกครองแผนดินนี้ และเพื่อไมใหเราตกอยูใน

ขอผิดพลาดตางๆ ที่เคยเกิดข้ึนกับประชาชาติชนรุนกอนหนาที่

ผานพนไปแลวในอดีตนั่นเอง 
  

 
ِا مدد وع آل ورحبه  بهللا ع نبيّ ورّ� ،  وبهللا هعغم االصربب
 وبمدد هللا ةب بلعال�،  ووغم


