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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

เปาหมายตางๆ ของสูเราะฮฺ อาล อิมรอน 

 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การ

สถาพรอันประเสริฐและความศานติจงมีแดทานศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือญาติ

ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งหลาย และขาพเจาขอ

ปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค

เดียว โดยไมมีการต้ังภาคีใดๆ ตอพระองค และขาพเจาขอ

ปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค 

 

เปาหมายของสูเราะฮฺ  

การยืนหยัดอยางมั่นคง 

  
ในแตละสูเราะฮฺของอัลกุรอานก็จะมี เนื้อหาที่ ได

กลาวถึงเปนประเด็นเร่ือง ๆ ไป และชื่อของทุกสูเราะฮฺนั้นก็จะ

นํามาจากความเขาใจตอประเด็นเร่ืองนั้นๆ โดยที่เปาหมายของ 
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“สูเราะฮฺ อาล อิมรอน” นั้นคือ การยืนหยัดอยางมั่นคง ซึ่ง

ภายหลังจากอัลลอฮฺ  ตะอาลา  ไดนํ า เสนอถึ งวิถีทางที่

จําเปนตองดําเนินตามในสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺแลวนั้น สู

เราะฮฺอาล อิมรอนก็ไดตามมาเพื่อเปนการบงชี้แกเราซึ่งแนวทาง

ที่จะชวยใหเรายืนหยัดบนวิถีทางดังกลาว ไมวาเราจะเพิ่งเร่ิมตน

ดําเนินบนวิถีทางที่วาหรือเคยดําเนินมากอนหนานี้แลว สําหรับ

ผูศรัทธาแลวทุกคนก็ตางตองการที่จะยืนหยัดอยูบนวิถีทางนี้ 

เพื่อที่วาพวกเขาจะไดไมเพี่ยงพลํ้า และไมมีความกร่ิงเกรงวา

พวกเขาจะหันเหหรือหลงทางไดอีก  

 

 สูเราะฮฺ อาล อิมรอน มีเนื้อหาแบงออกเปน

สองสวน ดังนี้ 

 สวนแรก ต้ังแตอายะฮฺ 1-120 ซ่ึงอายะฮฺเหลานี้ไดให

ขอแนะนําแกเราถึงกระบวนการตางๆ เชิงแนวคิด ที่จะทําใหเรา

ไดยืนหยัดอยางม่ันคงในการเผชิญหนากับแนวคิดตางๆ จาก

ภายนอกได 
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 สวนที่สอง  ต้ังแตอายะฮฺ 121- จนจบสูเราะฮฺ โดย

เนื้อหาสวนนี้จะกลาวถึงกระบวนการยืนหยัดอยางมั่นคงที่

เกี่ยวของกับกระบวนการภายใน 

 

 สูเราะฮฺอาล อิมรอน เร่ิมตนดวยการนําเสนอเนื้อหาของ

การยืนหยัดอยางม่ันคง(อัษ-ษะบาต)เชิงแนวคิดจากภายนอก 

เพื่อเตรียมสภาพแวดลอมใหพรอมกอน หลังจากนั้นสูเราะฮฺนี้ก็

ไดนําเสนอเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับการยืนหยัดอยางมั่นคงสวนที่

เปนภายในของปจเจกบุคคล  

โดยที่สูเราะฮฺอาล อิมรอน ไดมีเนื้อหาที่มุงเนนอยูใน

กรอบของสองเหตุการณดังนี ้

 หนึ่ง... เหตุการณของผูแทนชาวคริสตเมืองนัจญรอน  
ปนตัวอยางแรกของการเสวนาระหวางศาสนาในประวัติศาสตร 

และเปนการนําเสนอวิธีการที่ทําใหเราสามารถยืนหยัดในการ

เผชิญหนากับแนวคิดจากภายนอกในชวงที่มีการเสวนากันกับ

ตัวแทนของคริสตนัจญรอน ซึ่งเปนการสอนแนวคิดวิธีการ

เสวนากับชาวคัมภีรโดยทั่วไป 
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 สอง... เหตุการณที่สองคือ สงครามอุหุด เพื่อเปน

ขอแนะนําแกเราถึงวิธีการยืนหยัดในเชิงรูปธรรม แมวาสงคราม

อุหุดนั้นจะเกิดข้ึนกอนเหตุการณที่มีตัวแทนคริสตนัจญรอนมา

พบก็ตาม แตการเรียงลําดับของเร่ืองราวใหอยูในสวนที่สองนั้น

ก็เพื่อเปนการตอกย้ําถึงแนวคิดการยืนหยัดจากภายนอกกอน 

แลวจึงตามมาดวยการยืนหยัดจากภายใน 

  

 การเร่ิมตนและการปดทายของสูเราะฮฺเปนการบงชี้วา 

“สัจธรรม” นั้นอยูกับเรา และจําเปนที่เราตองยึดมั่นมันไว  

قٗ ﴿ ِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ
َل َعلَۡيَك ٱلۡ َّ ِ�يَل َ�ۡ�َ ا لَِّما ََ َّۡوَرٮَٰة َوٱۡ�ِ َل ٱ ََ َ

َ
ََۡدِِۡۡ َوَ

  ]٣: آل عمران[ ﴾٣
ความวา “พระองคไดทรงประทานคัมภีรนั้นลงมาแกเจา

ดวยความจริง เพื่อยืนยันคัมภีรที่อยูเบื้องหนา คัมภีรนั้น 

และไดทรงประทานอัต-เตารอฮฺ และอัล-อินญีล”(สูเราะฮฺ 

อาล อิมรอน : 3) 
 

هَ ﴿ ُّ
َ
َ � ّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن َٓ ََ َ لَ ّّ ٱ ٱ ٱ َوٱّ�ُوو  ٱ َوَر بُِاو  ٱ َوَبابُِاو  و  ٱ ٱۡبِوُ ُاو  َُ ا ٱّيَِۡء َم 
 ]٢٠٠: آل عمران[ ﴾٢
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ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน 

และจงตางอดทนซ่ึงกันและกันเถิด และจงรักษาใหมั่น(คือ 

จงรักษาหนาที่ของเจาใหมั่นคง ทั้งในเรื่องอิบาดะฮฺและ

หนาที่อ่ืนๆ) และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด เพื่อวาพวกเจา

จะไดรับความสําเร็จ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 200)  

 
ซึ่งเราขอนําเสนอเนื้อหาของสูเราะฮฺอาล อิ

มรอน ดังนี้  
 

การยืนหยัดบนสัจธรรม  

มีอายะฮฺตางๆ อยางมากมายที่ไดกลาวถึงการยืนหยัด

ในทุกระดับชั้นของมนุษย ดังนี้ 

 หนึ่ง... 

ۡسلُِموَن ﴿ ُّ ُُم  َ
َ
ّّ َوَ َّ َ�ُموُ�ّء �ِ ّق ُ�َواَِِِِ َو َّ  َ ّّ ٱ ٱ ٱ ٱّ�ُوو  ُاو  َُ َها ٱّيَِۡء َم  ُّ

َ
َ � َٓ١ 

 َٗ ِ َ�ِي ّّ ِۡۡل ٱ َ ِِ ٱ  َُِصُمو  ۡۡ ٱۚ َوٱ َّ َ�َفّاقُو   ]١٠٣-١٠٢: آل عمران[ ﴾١ا َو

ความวา “โอผูศรัทธาทั้งหลาย! จงยําเกรงอัลลอฮฺอยาง

แทจริงเถิด และพวกเจาจงอยาตายเปนอันขาดนอกจาก

ในฐานะท่ีพวกเจาเปนมุสลิมผูนอบนอมเทานั้น และพวก
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เจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพรอมกันทั้งหมดและ

จงอยาแตกแยกกัน” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 102-103) 
  

 สอง... 

﴿ ُِّ ِّۡء 
َ
ۥ  ء َِّ�ّٖ َوَ�َ ُِ ََ َُ ََُل  ٰ ِّّّيوَن َكثِ�ٞ َ� َباَ�ُهۡم  رِ

َ
ٱ لَِمآ َ ِ َ�َما وََهُاو  ّّ ِِيِل ٱ ََ  ِِ

ِٰوِ�َء  َّ ِّب ٱل ُِ  ُ ّّ ٱَ َوٱ َُو  َُ َُ َۡ ا ٱ َُ ٱ َو ُفو  َُ َُ ا  َُ  ]١٤٦: آل عمران[ ﴾١َو

ความวา “และนบีกี่มากนอยแลว ที่กลุมชนอันมากมายได

ตอสูรวมกับเขา แลวพวกเขาหาไดทอแทไมตอสิ่งที่ได

ประสบแกพวกเขาในทางของอัลลอฮฺ และพวกเขาหาได

ออนกําลังลง และหาไดสยบไม และอัลลอฮฺนั้นทรงรักผูที่

อดทนทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 146) 
 

 สาม... 
ٱ لَ ﴿ و  َُ ََ َدُهۡم �َِۡ�ٰاٗ ٱّيَِۡء قَاَل لَُهُم ٱَّاُس �ِّن ٱَّاَس قَۡد َ�َ ا ُ�ۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فَ

ۡسَُِاا ٱ َّ ٱ  َم ٱلَۡو�ِيُل َوقَالُو  َۡ ِ ُ َوَ َمةٖ  ١ّّ َۡ ِ ٱ بِا ُۡو  َِء ٱ فَٱََولَ ِ َوفَۡضلٖ ُّ لّۡم  ّّ
 َُ ۡمَسۡسُهۡم  ٱ  وٓمٞ َُ و  َُ َۡ ُ ُذو فَۡضٍل َعِظيٍ� َوٱّ� ّّ َِ َوٱ ّّ َٰن ٱ َٰ ُۡ : آل عمران[ ﴾١رِ

١٧٤-١٧٣[ 
ความวา  “บรรดาคนที่ผูคนไดกลาวแกพวกเขาวา แทจริงมี

ผูคนไดชุมนุมเพื่อโจมตีพวกทาน ดังนั้นพวกทานจงกลัว

พวกเขาเถิด แลวสิ่งดังกลาวก็ไดเพิ่มการอีมานแกพวกเขา 
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และพวกเขากลาววาอัลลอฮฺนั้นเปนผูที่พอเพียงแกเรา

แลว และเปนผูรับมอบหมายที่ดีเยี่ยม แลวพวกเขาก็

กลับมาพรอมดวยความกรุณาจากอัลลอฮฺ และความโปรด

ปราน(จากพระองค) โดยมิไดมีอันตรายใดๆ ประสบแก

พวกเขา และพวกเขาไดปฏิบัติตามความพอพระทัย

ของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺคือผูทรงโปรดปรานท่ียิ่งใหญ” (สู
เราะฮฺอาล อิมรอน : 173-174) 

 
 สี่... 

َها ٱّيَِۡء َم ﴿ ُّ
َ
َ � ّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن َٓ ََ َ لَ ّّ ٱ ٱ ٱ َوٱّ�ُوو  ٱ َوَر بُِاو  ٱ َوَبابُِاو  و  ٱ ٱۡبِوُ ُاو  َُ
 ]٢٠٠: آل عمران[ ﴾٢

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน 

และจงตางอดทนซ่ึงกันและกันเถิด และจงรักษาหนาท่ีให

มั่น และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับ

ความสําเร็จ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 200) 

 
สูเราะฮฺอาล อิมรอน ไดใหขอพึงระวังในปจจัยตางๆที่

สงผลใหการยืนหยัดนั้นบกพรอง และไดนําเสนอปญหาและ

อุปสรรคของการดํารงอยูบนแนวทางนี ้ 
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อุปสรรคตางๆของการยืนหยัด  
หนึ่ง... 

﴿ ٰ َٰ ّب ٱلّشَه ُّ ّ�َِء لِلّااِس  َُِء ِت ُّ  ِ َُِء ٱلنَِّسآمِ َوٱۡ�َنَِ� َوٱۡلَوَ�ِٰا�ِ ٱلُۡمَواَاَاة
ۡ�َياۖ  ُّ ِ ٱ َيٰوة ُُ ٱۡ�َ ٰ�َ َُ ٰلَِك  ََ   ِِ ۡا ِٰم َوٱۡ�َ ََ َۡ

َ ۡۡ ةِ َوٱ َُ َۡيِل ٱلُۡمَسّو َۡ ٱّيَهِب َوٱۡلفِّضةِ َوٱ
ۡسُء ٱۡلَ�  ُّ ُ ِعاَدهُۥ  ّّ  ]١٤: آل عمران[ ﴾١اِب  َٔ َوٱ

ความวา “ไดถูกทําใหสวยงาม (ลุมหลง) แกมนุษยซ่ึงความ

รักในบรรดาสิ่งท่ีเปนเสนห อันไดแก ผูหญิงและลูกชาย, 

ทองและเงินอันมากมาย มาดีและปศุสัตว และไรนา นั่น

เปนสิ่งอํานวยประโยชนชั่วคราวในชีวิตความเปนอยูแหง

โลกนี้เทานั้น และอัลลอฮฺนั้น ณ พระองค คือท่ีกลับอัน

สวยงาม” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 14) 

  
 สอง... 

ا ﴿ َُ ِض  َۡ َۡ ِ لُّهُم ٱلّشۡيَ�ُٰء ب َ ََ َۡ اِن �ِّ�َما ٱ ََ ۡم ََٱ ٱۡمَ
َۡ ُِاُ�ۡم َۡۡوَٱ ٱ ٱ  �ِّن ٱّيَِۡء ََِولّۡو 

لِيمٞ  َّ َ َ�ُفوٌر  ّّ ۡاُهۡمَ �ِّن ٱ َۡ  ُ ّّ َفا ٱ َۡ ٱۖ َولََوۡد  ُۡو   ]١٥٥: آل عمران[ ﴾١ َكَس

ความวา “แทจริง บรรดาผูที่อยูในหมูพวกเจาท่ีหันหลังหนี

ในวันที่สองกลุมเผชิญหนากันนั้น แทจริงชัยฏอนตางหาก

ที่เปนตัวการลอลวงทําใหพลั้งพลาดไป เนื่องจากบางสิ่งที่

พวกเขาไดประกอบไว และแนนอนอัลลอฮฺก็ทรงอภัย
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ใหแกพวกเขาแลว แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงอภัยโทษ 

ผูทรงหนักแนน” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 155) อายะฮฺนี้ไดบงชี้

วา บรรดาผูที่หันหลังหนีใหกับสงครามอุหุดจากบรรดาผูศรัทธา

นั้น พวกเขาถูกชัยฏอนทําใหพล้ังพลาดไป ซึ่งมันเปนผลจาก

ความผิดบางประการที่พวกเขาไดกระทํากอนหนานี้  

 

สาม.... 

﴿ ٓ َولَّما
َ
َ ُ�ُۡ َۡ ٰ�َ

َ
َۡةٞ َ ِصي ُّ ٰ َ�َٰذ�ۖ  م  َّ

َ
ُُۡم َ ِۡثلَۡيَها قُۡل ُّ ُُم  ۡۡ َب

َ
ُِۡء ِعاِد قَۡد َ قُۡل ُهَو 
مٖ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ ّّ َُفِسُ�ۡمَ �ِّن ٱ
َ
 ]١٦٥: آل عمران[ ﴾١قَِدۡٞا  َ

ความวา “และเมื่อมีภยันตรายหนึ่ง ประสบแกพวกเจา 

ทั้งๆ ที่พวกเจาไดใหประสบแกพวกเขามาแลวถึงสองเทา

แหงภยันตรายน้ัน พวกเจาก็ยังกลาววาสิ่งนี้มาจากไหน

กระนั้นหรือ ? จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) วา มันมาจากท่ีตัว

ของพวกทานเอง แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเดชานุภาพ

เหนือทุกสิ่งทุกอยาง” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 165)  

 

หมายถึงวา บรรดาผูศรัทธานั้นเคยมีชัยเหนือบรรดาผู

ปฏิเสธศรัทธาในกอนหนานี้ แตเนื่องจากผลของการรักหรือลุม

หลงในส่ิงลอลวงตางๆ พวกเขาจึงไดฝาฝนทานเราะสูลุลลอฮฺ 
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ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ดวยเหตุนี้ ภยันตรายที่ได

ประสบแกพวกเขา มันก็มาจากตัวของพวกเขาเอง และมาจาก

การฝาฝนของพวกเขา 

 
 หลังจากนั้นสูเราะฮฺนี้ก็ไดกลาวถึง : ปจจัยตางๆที่

สงผลตอการยืนหยัดอยางมั่นคง 
  

หนึ่ง...การวิงวอนขอตออัลลอฮฺ ตะอาลา  

دَ ﴿ َۡ ََّاا َ� َّ َُِِۡغ قُلُو َّّاا  ََت  َر
َ
ۚ �ََِّك َ َۚة ۡۡ ََك َر ُ ُّ ُِء  َا  ََ �ِۡذ َهَدۡۡنََاا وََهۡب 

 ]٨: آل عمران[ ﴾٨ٱلۡوَّهاُب 

ความวา “โอพระผูเปนเจาของพวกเรา ! โปรดอยาใหหัวใจ

ของพวกเราเอนเอียงออกจากความจริงเลย หลังจากที่

พระองคไดทรงแนะนําแกพวกเราแลว และโปรดได

ประทานความเอ็นดูเมตตา จากที่พระองคใหแกพวกเรา

ดวยเถิด แทจริงพระองคนั้นคือผูทรงประทานใหอยาง

มากมาย”  (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 8)  

 
และชวงอายะฮฺทายๆ ของสูเราะฮฺ 
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ُِءۡ ﴿ ٰلِِمَ�  َّ ا لِل َُ ۥۖ َو ُِ َُ �ۡ ََ ۡخ
َ
ء ُِۡدِخِل ٱَّاَر َ�َوۡد َ َُ ٓ �ََِّك  َّّاا ََصارٖ  َر

َ
َّّاآ رّ  ١ َ

 ٗۡ َاادِ ُُ َاا  َۡ ِم ََ ۡن �ِّ�َاا 
َ
َۡ�ِٰء َ َاادِي لِۡ�ِ ُُ ُِّّ�ۡم َ� ا  ٱ بَِا ُُِاو  َّّاا  َٔ َم  ۚ َر ّاا َُ َا ا ََ فَٱۡغفِۡا 

 ِ�ّ ََ ّاا  َۡ ََّاا َوَ�ّفِۡا  بَۡا رِ  َٔ ُذَُو
َ ۡۡ َُ ٱ َُ ٰ  ١اَِِاا َوََِوّ�َاا  ا وََعدّ�َاا َ�َ َُ َّّاا َوَم َِِاا  َر

اَد  ََ َّ ُ�ۡلُِف ٱلِۡمي َٰمةِ  �ََِّك  ََ  ُ�َََِۡا َۡۡوَٱ ٱۡلوِ
َّ لَِك َو َُ -١٩٢: آل عمران[ ﴾١ُر

١٩٤[ 

ความวา “โอพระเจาของพวกขาพระองค แทจริงผูใดที่

พระองคทรงใหเขาไฟนรก แนนอนพระองคก็ยังความ

อัปยศแกเขาแลว และสําหรับบรรดาผูอธรรมน้ัน ยอมไม

มีผูชวยเหลือใดๆ โอพระเจาของพวกขาพระองค! แทจริง

พวกขาพระองคไดยินผูประกาศเชิญชวนผูหนึ่ ง  ได

ประกาศเชิญชวนใหมีการศรัทธาวา ทานทั้งหลายจง

ศรัทธาตอพระเจาของพวกเจาเถิด และพวกขาพระองคก็

ศรัทธากันแลว โอพระเจาของพวกขาพระองค! โปรดทรง

อภัยแกพวกขาพระองคดวย ซ่ึงบรรดาโทษของพวกขา

พระองคและโปรดลบลางใหพนจากพวกขาพระองค ซ่ึง

บรรดาความผิดของพวกขาพระองค และโปรดทรงใหพวก

ขาพระองคสิ้นชีวิตโดยรวมอยูกับบรรดาผูที่เปนคนดีดวย

เถิด โอพระผู เปนเจาของพวกขาพระองค ! ไดโปรด

ประทานแกพวกขาพระองคสิ่งที่พระองคไดสัญญาไวแก

พวกขาพระองค โดยผานบรรดาเราะสูลของพระองค และ
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โปรดอยาไดทรงยังความอัปยศแกพวกขาพระองคในวัน

ปรโลกเลย แทจริงพระองคนั้นไมทรงผิดสัญญา” (สูเราะฮฺ

อาล อิมรอน : 192-194) 

  
เชนเดียวกันการขอดุอาอของภรรยาของทานอิมรอน 

َّارٗ ﴿ ُُ  ِِ ِِ َ�ۡا ا  َُ ِ َََذۡرُت لََك 
َّ ِ َٰن َرّبِ � ََ ُت ِعۡم

َ
ٓ  �ِۡذ قَالَِت ٱۡمَاَ ِ ِّ ُِ ّۡۡل  ََُو �َ  

لِيمُ  ََ ُُ ٱۡل ََت ٱلّسِمي
َ
 ]٣٥: آل عمران[﴾ ٣ �ََِّك َ

ความวา “จงรําลึกถึงขณะที่ภรรยาของอิมรอน กลาววา โอ

พระผูเปนเจาของขาพระองค! แทจริงขาพระองคไดบนไว

วาใหสิ่ง(บุตร)ที่อยูในครรภของขาพระองค ถูกเจาะจงอยู

ในฐานะผูเคารพอิบาดะฮฺตอพระองคและรับใชพระองค

เทานั้น ดังนั้นขอพระองคไดโปรดรับจากขาพระองคดวย

เถิด แทจริงพระองคทานเปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู” (สู

เราะฮฺอาล อิมรอน : 35) 

  
รวมทั้งการขอดุอาอของทานนบีซะกะรียา  

ََك ُذّرِّ�ةٗ ﴿ ُ ُّ ُِء  ۥۖ قَاَل َرّبِ َهۡب ِ   ُِ ّّ َ�اِّ�ا َر َّ  ََ ُُ  ُهَاالَِك َد ِمي ََ ۖ �ََِّك  َۡۚة ِ ّي ََ 
ٓمِ  ََ ُّ  ]٣٨: آل عمران[ ﴾٣ٱ
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ความวา “ที่โนนแหละ ซะกะรียาไดวิงวอนตอพระผูเปน

เจาของเขาโดยกลาววา ขาแตพระเจาของขาพระองค 

โปรดไดทรงประทานแกขาพระองคซ่ึงบุตรที่ดีคนหน่ึงจาก

ที่พระองค แทจริงพระองคเปนผูทรงไดยินคําวิงวอน” (สู

เราะฮฺอาล อิมรอน : 38) 

 

สังเกตไดวาสูเราะฮฺอาล อิมรอน เปนสูเราะฮฺที่มากดวย

บทดุอาอตางๆ ก็เพราะวา หากเราตองการใหเรามีสภาพของ

การยืนหยัดบนวิถีทางนี้ ก็จําเปนอยางยิ่งสําหรับเราที่ตองขอดุ

อาอตออัลลอฮฺ ตะอาลา วอนขอตอพระองค จนกระทั่งพระองค

ทรงชวยเหลือเราใหมีความม่ันคง แนนอนวา เราตางก็ตองการ

ความชวยเหลือจากอัลลอฮฺตะอาลาเพื่อใหมีความยืนหยัด

มั่นคงกันทุกคน  

 

สอง...การทําอิบาดะฮฺ  ซึ่งสูเราะฮฺนี้ก็เต็มไปดวยการ

นําเสนอตัวอยางของผูที่ดํารงในการทําอิบาดะฮฺตางๆ อยาง

มากมาย เชน ทานหญิงมัรยัมและการทําอิบาดะฮฺของทาน 
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﴿ ّۡ ََُو َسءٖ َ� َّ ُۡوٍل  َّّها بَِو َساٗ  لََها َر َّ َۡاِۚا  ََُها َ� َۡ �
َ
َّما َدَخَل َوَ ُُ  ۖ َ�اِّ�ا َّ ا َوَ�ّفلََها 

ّۡقٗ َعلَۡيَها  َ�اِّ�ا ٱلِۡمۡحَا َب وََجَد ِعاَدَها رِ ٰ لَِك َ�ٰذَ َّ َّ
َ
َٰمۡاَ�ُم َ ََ ۖ قَاَل  �ۖ قَالَۡت ُهَو ا

 ُّ َ َۡۡا ّّ ِۖ �ِّن ٱ ّّ َساٍب ُِۡء ِعاِد ٱ ِّ ء �ََشآُم بَِغۡ�ِ  َُ  ]٣٧: آل عمران[ ﴾٣ُق 

ความวา “แลวพระเจาของนางก็ทรงรับมัรยัมไวอยางดี 

และทรงใหนางเจริญวัยอยางดีดวยและไดทรงใหซะกะรี

ยาอุปการะนาง คราใดที่ซะกะรียาเขาไปหานางที่อัล-มิห

รอบ เขาก็พบปจจัยยังชีพอยูที่นาง เขากลาววา มัรยัม

เอย! เธอไดสิ่งน้ีมาอยางไร? นางกลาววา มันมาจาก

ที่อัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺนั้นจะทรงประทานปจจัยยังชีพ

แกผูที่พระองคทรงประสงคโดยปราศจากการคิดคํานวณ” 

(สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 37) 

  
และการทําอิบาดะฮฺของทานนบีซะกะรียา  

﴿ ِ ��َِكُة وَُهَو قَآ�
ََ ُِ ٱلَۡم َك �َِيۡحَيٰ  مٞ َ�َااَدِۡ ُ ِ�َُِّۡ َ ّّ ّن ٱ

َ
ِِ ٱلِۡمۡحَا ِب َ  ِ

ِّ َُۡص
قَۢ� بَِ�لَِمةٖ  ّيِدٗ  ُمَصّدِ ََ ِ َو ّّ َِء ٱ ُصورٗ ُّ َّ ٰلِِحَ�   َوََِِيّٗ   َو َّ َِء ٱل ُّ آل [ ﴾٣ا 

 ]٣٩: عمران
ความวา “และมะลาอิกะฮฺไดเรียกเขา ขณะที่เขากําลังยืน

ละหมาด อยูในอัล-มิหรอบ วา แทจริงอัลลอฮฺทรงแจงขาว

ดีแกทานดวยยะหยา โดยที่จะเปนผูยืนยันพจมานหนึ่ง
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จากอัลลอฮ ฺและจะเปนผูนําและผูรักษาไวซ่ึงความบริสุทธิ์ 

และเปนนบีคนหนึ่งจากหมูชนที่เปนคนดี” (สูเราะฮฺอาล อิ

มรอน : 39) 

 
ۡٗ رّ ﴿ َاادِ ُُ َاا  َۡ ِم ََ ٓ �ِّ�َاا  َاادِي لِۡ�ِ َّّاا ُُ ۡن ا 

َ
ُِّّ�ۡم َ� َۡ�ِٰء َ ٱ بَِا ُُِاو  َّّاا  َٔ َم  ۚ َر ّاا َُ ا

 ِ�ّ ََ ّاا  َۡ ََّاا َوَ�ّفِۡا  َا ُذَُو ََ بَۡا رِ  َٔ فَٱۡغفِۡا 
َ ۡۡ َُ ٱ َُ  ]١٩٣: آل عمران[ ﴾١اَِِاا َوََِوّ�َاا 

ความวา “โอพระเจาของพวกขาพระองค! แทจริงพวกขา

พระองคไดยินผูประกาศเชิญชวนผูหนึ่ง กําลังประกาศ

เชิญชวนใหมีการศรัทธาวา ทานทั้งหลายจงศรัทธาตอ

พระเจาของพวกเจาเถิด และพวกขาพระองคก็ศรัทธากัน 

โอพระเจาของพวกขาพระองค! โปรดทรงอภัยแกพวกขา

พระองคดวย ซ่ึงบรรดาโทษของพวกขาพระองคและโปรด

ลบลางใหพนจากพวกขาพระองคซ่ึงบรรดาความผิดของ

พวกขาพระองค และโปรดทรงใหพวกขาพระองคสิ้นชีวิต

โดยรวมอยูกับบรรดาผูที่เปนคนดีดวยเถิด” (สูเราะฮฺอาล อิ

มรอน : 193) 
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 สาม...การเชิญชวน(ดะอฺวะฮฺ)สูอัลลอฮฺ เพราะใครก็

ตามที่ไดทําหนาที่ในการเชิญชวนผูอ่ืนสูอัลลอฮฺ  มันก็จะสงผล

ชวยใหเขามีความยืนหยัดมั่นคงไปดวย  
ةٞ ﴿ ُّ

ُ
ِاُ�ۡم َ ُّ َُ�ء  َۡ ُمُاوَن  َو

ۡ
َۡ�ِ َوَ�أ

َۡ ُاوِف َوَ�ۡاَهۡوَن َعِء َۡۡدُعوَن �َِ  ٱ َۡ بِٱلَۡم
��َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن  ََ وٱ

ُ
 ]١٠٤: آل عمران[ ﴾١ٱلُۡماَكاِ  َوَ

ความวา “และจงใหมีขึ้นจากพวกเจา ซ่ึงคณะหน่ึงท่ีจะเชิญ

ชวนไปสูความดีและใชใหกระทําสิ่งที่ชอบ และหามมิให

กระทําสิ่งท่ีมิชอบและชนเหลานี้แหละพวกเขาคือผูไดรับ

ความสําเร็จ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 104) 
 

ُاوِف ﴿ َۡ ُمُاوَن بِٱلَۡم
ۡ
ۡخاَِجۡت لِلّااِس َِأ

ُ
ٍة َ ُّ

ُ
ُُۡم َخۡ�َ َ َوَ�ۡاَهۡوَن َعِء ٱلُۡماَكاِ  ُكا

 َُ َِ َولَۡو َم  ّّ ُُِاوَن بِٱ ۡۡ َن َخۡ�ٗ َوُِ َُ ۡهُل ٱۡلِكَ�ِٰب لَ
َ
ُُِاوَن    لُّهم  َء َ ۡۡ ِۡاُهُم ٱلُۡم ُّ

ۡ�َ�ُُهُم ٱۡلَ�ِٰسُووَن 
َ
 ]١١٠: آل عمران[ ﴾١َوَ

ความวา “พวกเจานั้น เปนประชาชาติที่ดียิ่งซ่ึงถูกใหอุบัติ

ขึ้นสําหรับมนุษยชาติ โดยที่พวกเจาใชใหปฏิบัติสิ่งท่ีชอบ 

และหามมิใหปฏิบัติสิ่งที่มิชอบ และศรัทธาตออัลลอฮฺ 

และถาหากวาบรรดาผูที่ไดรับคัมภีร ศรัทธากันแลวไซร 

แนนอนมันก็เปนการดีแกพวกเขา จากพวกเขานั้นมี
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บรรดาผูที่ศรัทธา และสวนมากของพวกเขาน้ันเปนผู

ละเมิด” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 110) 

 
 สี่...มีเปาหมายที่ชัดเจน จําเปนอยางยิ่งที่ตองมี

เปาหมายที่ชัดเจนในการดําเนินชีวิต  

ٰمٗ ﴿ ََ َ قِ ّّ ودٗ ٱّيَِۡء َۡۡذُكُاوَن ٱ َُ ِِ َخلِۡق   ا َوُ� ََُفّكُاوَن  ٰ ُجُاوِِّهۡم َوَ� َوَ�َ
ا َخلَۡوَت َ�َٰذ  َ�ِٰاٗ�  َُ َّّاا  ِِ َر ض

َ ۡۡ ِٰت َوٱ َٰ َۡۡ�ٰاَ ٱلّسَ�ٰ َُ َك فَوَِاا َعَذ َب ٱَّارِ  
 ]١٩١: عمران آل[ ﴾١

ความวา “คือบรรดาผูที่รําลึกถึงอัลลอฮฺ ทั้งในสภาพยืน 

และนั่ง และในสภาพที่นอนตะแคง และพวกเขาพินิจ

พิจารณากันในการสรางบรรดาชั้นฟา และแผนดิน (โดย

กลาววา) โอพระเจาของพวกเขาพระองค พระองคมิได

ทรงสรางสิ่งนี้มาโดยไรสาระ มหาบริสุทธิ์พระองคทาน 

โปรดทรงคุมครองพวกขาพระองคใหพนจากการลงโทษ

แหงไฟนรกดวยเถิด” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 191) 

 
 หา...ความเปนพี่นอง(อุคูวะฮฺ) โดยใหมีความเขมขน

ในความเปนพี่นอง เพราะมันมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยให

เกิดความยืนหยัดมั่นคง 
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﴿ ِ ّّ ِۡۡل ٱ َ ِِ ٱ  َُِصُمو  ۡۡ َٗ َوٱ ٱۚ َوٱۡذكُ  َ�ِي َّ َ�َفّاقُو  ِ َعلَۡيُ�ۡم �ِۡذ ا َو ّّ َمَت ٱ َۡ ِ ٱ َ ُاو 
ۡعَد ٓمٗ 

َ
ُُۡم َ َٰٗ  ُكا َٰ َمَُِِِٓ �ِۡخ َۡ ِ ُُم بِا َۡۡح ۡب

َ
ّلَف َ�ۡ�َ قُلُوُِّ�ۡم فَأ

َ
ٰ َشَفا فََ ُُۡم َ�َ ا َوُ�ا

ۡفَا�ٖ  َِء  ُّ ُّ ُ َ َكَ�ٰلَِك َُِّۡ�ِ ِۡاَها ُّ ََوَذُ�م 
َ
ّلُ�ۡم  ٱَّارِ فَأ ََ َُِِِٰ لَ ََ ُ لَُ�ۡم َم  ّّ ٱ

َُُدوَن   ]١٠٣: آل عمران[ ﴾ ١َ�ۡه

ความวา “และพวกเจาจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดย

พรอมกันท้ังหมดและจงอยาแตกแยกกัน และจงรําลึกถึง

ความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีตอพวกเจา ขณะที่พวกเจา

เปนศัตรูกัน แลวพระองคไดทรงใหสนิทสนมกันระหวาง

หัวใจของพวกเจา แลวพวกเจาก็กลายเปนพี่นองกันดวย 

ความเมตตาของพระองค และพวกเจาเคยปรากฏอยูบน

ปากหลุมแหงไฟนรก แลวพระองคก็ทรงชวยพวกเจาให

พนจากปากหลุมแหงนรกนั้น ในทํานองนั้นแหละ อัลลอฮฺ

จะทรงแจกแจงแกพวกเจาซ่ึงบรรดาโองการของพระองค

เพื่อวาพวกเจาจะไดรับแนวทางอันถูกตอง” (สูเราะฮฺอาล อิ

มรอน : 103) 

 
��َِك ﴿ ََ وٱ

ُ
ا َجآَمُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰتۚ َوَ َُ ِد  َۡ ُِۢء َ� ٱ  َُلَُفو  ٱ َوٱۡخ ٱ َكٱّيَِۡء َ�َفّاقُو  َّ َُِ�وَُو  َو

  ]١٠٥: آل عمران[ ﴾١ لَُهۡم َعَذ ٌب َعِظيمٞ 
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ความวา “และพวกเจาจงอยาเปนเชนบรรดาผูที่แตกแยก

และขัดแยงกันหลังจากที่บรรดาหลักฐานอันชัดแจงไดมา

ยังพวกเขาแลว และชนเหลานี้แหละสําหรับพวกเขา คือ

การลงโทษอันใหญหลวง” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 105) 

 
สวนครึ่งแรกของสูเราะฮฺไดเรียกรองใหมีการยืน

หยัดอยางมั่นคงในดานแนวคิด 
 โดยไดนําเสนอตัวอยางการพูดคุยเสวนาดวยมารยาทที่

สูงสงของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กับ

ชาวคัมภีรเพื่อนําเสนอตอพวกเขาวา “สัจธรรมที่แทจริงนั้นอยูที่

ใด” ซึ่งตัวแทนของชาวคริสตนัจญรอนไดมา ณ มัสญิดของทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  โดยที่พวกเขาก็ได

มีการอภิปรายเชนเดียวกัน ซึ่งจําเปนสําหรับเราที่ตองเก็บ

บทเรียนเหลานี้เพื่อใชในการพูดคุยกับผูที่ไมเห็นดวยกับเราใน

เร่ืองหลักศรัทธาและการเจริญรอยตามทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม   
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สูเราะฮฺอาล อิมรอน ไดใหผูศรัทธามีการยืนหยัด

อยางมั่นคงอยางไรบาง ?  
 - เสริมสรางอะกีดะฮฺ(หลักศรัทธา)ใหแกผูศรัทธา

กอนจะมีการเสวนากัน 
﴿ َِ ٰ �َِ� ٓ َّ ٱ ٱلَِۡۡلِم قَآ�َِمۢ� بِٱۡلوِۡسِط   لُو  وٱ

ُ
��َِكُة َوَ ََ ّّ ُهَو َوٱلَۡم ِ� َِ ٰ �َِ� ٓ َّ ۥ  ُِ َّ

َ
َ ُ ّّ  َشِهَد ٱ

َُ ٱۡ�َِكيُم  �َِ ََ ّّ ُهَو ٱۡل ِۡءَ  ١�ِ ُّ ٱ  �ِّن ٱ وُِو 
ُ
َُلََف ٱّيَِۡء َ ا ٱۡخ َُ ُٰمَ َو ََ َۡ ِ ٱۡ�ِ ّّ ِعاَد ٱ

 ّّ ء َۡۡ�ُفۡا �ٱۡلِكَ�َٰب �ِ َُ ا َجآَمُهُم ٱۡلَِۡلُم َ�ۡغَيۢ� بَۡيَاُهۡمَ َو َُ ِد  َۡ ُِۢء َ�   ِ ّّ ِٰت ٱ ََ

ُُ ٱۡ�َِساِب  �ِ�َ َ ّّ ِء   ١فَنِّن ٱ ََ َۡ ِء ٱّ� َُ ِ َو ّ ِّ  َ َِ لَۡمُت وَۡج َۡ
َ
آّجوَك َ�ُوۡل َ َّ فَنِۡن 

ٱ ٱ وُِو 
ُ
َِۡء َ َّ ِ ِّ�ِ لۡ َوقُل لّ ُّ

ُ ۡۡ ٱۖ �ن  ِۧكَ�َٰب َوٱ ََُدو  ٱ َ�َوِد ٱۡه لَُمو  َۡ
َ
ُُۡمۚ فَنِۡن َ لَۡم َۡ

َ
َء َمَ

َۡادِ  ُ بَِصُ�ۢ بِٱۡلَِ ّّ َ َوٱ ُُ ٰ ََ ٱ فَنِّ�َما َعلَۡيَك ٱۡ�َ  ]٢٠-١٨: آل عمران[ ﴾٢ََِولّۡو 
ความวา “อัลลอฮฺทรงยืนยันวา แทจริงไมมีผูที่ควรไดรับ

การเคารพสักการะใดๆ นอกจากพระองคเทานั้น และมะ

ลาอิกะฮฺ และผูมีความรูในฐานะดํารงไวซ่ึงความยุติธรรม

นั้น ก็ยืนยันดวยวาไมมีผูที่ควรไดรับการเคารพสักการะ

ใดๆ นอกจากพระองคผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ

เทานั้น แทจริงศาสนา ณ อัลลอฮฺนั้นคืออิสลาม และ

บรรดาผูที่ไดรับคัมภีรนั้นมิไดขัดแยงกันนอกจากหลังจาก

ที่ไดรับความรู มายังพวกเขาแลวเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจาก

ความอิจฉาริษยาระหวางพวกเขาเอง และผูใดปฏิเสธ
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ศรัทธาตอบรรดาโองการของอัลลอฮฺแลวไซรแนนอน

อัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรวดเร็วในการชําระ แลวหากพวกเขา

โตแยงเจา ก็จงกลาวเถิดวาฉันไดมอบใบหนา(รางกาย)

ของฉันแดอัลลอฮฺแลว และผูที่ปฏิบัติตามฉัน(ก็มอบ)ดวย 

และเจาจงกลาวแกบรรดาผูที่ไดรับคัมภีรและบรรดาผูที่

เขียนอานไมเปนวา พวกทานมอบ (ใบหนาแดอัลลอฮฺ) 

แลวหรือ? ถาหากพวกเขาไดมอบแลวแนนอนพวกเขาก็

ไดรับแลวซ่ึงแนวทางอันถูกตอง และถาหากพวกเขาผิน

หลังให แทจริงหนาที่ของเจานั้นเพียงการประกาศให

ทราบเทานั้น และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงเห็นปวงบาว

ทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 18-20) 

 
﴿ َٗ ۡو ََ  ِِ ض

َ ۡۡ ِٰت َوٱ َٰ ِِ ٱلّسَ�ٰ ء  َُ لََم  َۡ
َ
ۥٓ َ ُ ََ ُۡۡغوَن َو َُ  ِ ّّ َ�َغۡ�َ دِِۡء ٱ

َ
ا  َوَ�ۡاهٗ َ
وَن �َ�ۡ  َُ  ]٨٣: آل عمران[ ﴾٨ِِ ُۡاَۡج

ความวา “อ่ืนจากศาสนาของอัลลอฮฺกระนั้นหรือท่ีพวกเขา

แสวงหา? และแดพระองคนั้น ผูที่อยูในชั้นฟาทั้งหลาย

และแผนดินไดนอบนอมกัน ทั้งดวยการสมัครใจและฝน

ใจ และยังพระองคนั้นพวกเขาจะถูกนํากลับไป” (สูเราะฮฺ

อาล อิมรอน : 83) 
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ِٰم دِۡاٗ ﴿ ََ َۡ ُِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِ َُ ء َِۡۡ َُ َُِء ٱلَۡ�ِٰ�ِ�َء ا فَلَء َو  ِ ِِ ٱ�ِخَاة ُِ وَُهَو  ُِۡا ََۡل  ۡو ُُ
 ]٨٥: آل عمران[ ﴾٨

ความวา “และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอ่ืนจาก

อิสลามแลว ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด 

และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน” (สูเราะฮฺอาล อิ

มรอน : 85) 

 
 - กําหนดประเด็น(ในการเสวนา)ที่เห็นพองกัน

ระหวางผูศรัทธากับชาวอะฮฺลุลกิตาบ(คริสตและยิว) 
َِمةٖ ﴿ َُ ٱ �َِ ٰ  الَۡو  ََ ۡهَل ٱلِۡكَ�ِٰب َ�

َ
أ � َٓ ِ  قُۡل  َو ٓم ََ  َ ّّ ّّ ٱ َُۡد �ِ َۡ �َ ّّ

َ
َّۡيَاُ�ۡم َ بَۡيَاَاا َو

 ِ َّ �ُۡ�َِك ب ُِّخَذ  ٔٗ َِِ َشۡ� َو َُ  َّ َّا�ٗ ا َو ۡر
َ
ۚضا َ َۡ ُضَاا َ� َۡ ِء ُدوَ� ُّ ٱ ا  ِۚ فَنِن ََِوّلۡو  ّّ ِن ٱ

َّا ُمۡسلُِموَن 
َ
ٱ بَِ ٱ ٱۡشَهُدو   ]٦٤: آل عمران[ ﴾٦َ�ُوولُو 

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา โอบรรดาผูไดรับ

คัมภีร ! จงมายังถอยคําหนึ่งซ่ึงเทาเทียมกัน ระหวางเรา

และพวกทาน คือวาเราจะไมเคารพสักการะนอกจาก

พระองคเทาน้ัน และเราจะไมใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับ

พระองค และพวกเราบางคนก็จะไมยึดถืออีกบางคนเปน

พระเจาอ่ืนจากอัลลอฮฺ แลวหากพวกเขาผินหลังให ก็จง
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กลาวเถิดวา พวกทานจงเปนพยานดวยวา แทจริงพวกเรา

เปนมุสลิมผูนอบนอมตออัลลอฮฺ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 64) 
  

َ�َٰق ﴿ َۡ َ�َِٰيَل � َۡ ٰهِيَم � ََ � �ِبۡ َََِل َ�َ
ُ
َ ٓ ا َُ َََِل َعلَۡيَاا َو

ُ
َ ٓ ا َُ ِ َو ّّ ّاا بِٱ َُ قُۡل َم 

ُِء  ٰ َوٱَِِّّيوَن  َٰ ٰ وَِعي َٰ َ ُمو َِ و
ُ
آ َ َُ َۡاِ  َو َۡ

َ ۡۡ ُووَب َوٱ َۡ  ُ�َفّاُِق َ�ۡ�َ َوَ�
َّ ِِّّهۡم  ّر

دٖ  َّ
َ
ِۡاُهۡم  َ ُۥ ُمۡسلُِموَن ُّ ََ  ]٨٤: آل عمران[ ﴾٨َوَ�ُۡء 

ความวา  “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา  เราไดศรัทธา

ตออัลลอฮฺแลวและไดศรัทธาตอสิ่งที่ถูกประทานแกเรา 

และสิ่งที่ถูกประทานแกอิบรอฮีมและอิสมาอีล และอิส

หาก และยะอฺกูบและบรรดาผูสืบเชื้อสาย(จากยะอฺกูบ) 

และศรัทธาตอสิ่งที่มูซาและอีซา และนบีทั้งหลายไดรับ

จากพระเจาของพวกเขา โดยที่เราจะไมแยกระหวางคน

หนึ่งคนใดในหมูพวกเขา และพวกเรานั้นเปนผูที่นอบ

นอมตอพระองค” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 64) 

 
 - ขอโตแยงและหลักฐานตางๆ คือแนวทางของอัล

กุรอานในการสรางใหเกิดความมั่นคง ซึ่งเปนพื้นฐาน

ประการหนึ่งในการเสวนาและโตตอบกัน หลังจากปจจัยตางๆ ที่

ไดกลาวมาแลว คือการนําเสนอหลักฐานโดยการใหเหตุผลทาง
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สติปญญาและเชิงตรรกะ ทั้งนี้ก็เพื่อเปนการยืนยันใหพวกเขา

ยอมรับในสัจธรรม 
َثَل ﴿ َُ ُِء َُِا ٖب �ِّن  ۥ  ُِ ۖ َخلََو ِ َكَمَثِل َم َدَٱ ّّ ٰ ِعاَد ٱ َٰ ُۥ  ِعي ََ ُ�ء ُُّم قَاَل 

 ]٥٩: آل عمران[ ﴾٥َ�َيُكوُن 

ความวา “แทจริงอุปมาของอีซานั้น ด่ังอุปมัยของอาดัม 

พระองคทรงบังเกิดเขาจากดิน และไดทรงประกาศิตแก

เขาวาจงเปนขึ้นเถิด แลวเขาก็เปนขึ้น” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน 

: 59) 

 
ُِۢء ﴿  ّّ ِ�يُل �ِ َّۡوَرٮُٰة َوٱۡ�ِ ِت ٱ

ََِلَ
ُ
آ َ َُ ٰهِيَم َو ََ ٓ �ِبۡ ِِ ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب لَِم ُاَآّجوَن 

َ
أ � َٓ

وِلُونَ  َۡ فََ� َ�
َ
ِدهَِٓۚ َ َۡ  ]٦٥: آل عمران[ ﴾٦ َ�

ความวา “โอบรรดาผูที่ไดรับคัมภีร ! เพราะเหตุใดเลาพวก

เจาจึงโตเถียงกันในตัวของอิบรอฮีม ในขณะที่ อัต-เตา

รอต และอัล-อินญีลนั้นมิไดถูกประทานลงมานอกจาก

หลังจากยุคสมัยของเขา แลวพวกเจาไมใชปญญาดอก

หรือ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 65) 

 

ُُۡم �ِيَما لَُ�م بَِِِ ِعۡلمٞ ﴿ ٓمِ َ�َٰجۡج َّ ُۡ � ََ ُُۡم  َ
َ
أ � لَۡيَس  ُاَآّجوَن �ِيَمافَلَِم  ََ

لَُموَن َوٱ لَُ�م بَِِِ ِعۡلمۚٞ  َۡ �َ َّ ُُۡم  َ
َ
لَُم َوَ َۡ َُ  ُ  ]٦٦: آل عمران[ ﴾٦ّّ
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ความวา “พวกเจานี้แหละ ไดโตเถียงกันในสิ่งที่พวกเจามี

ความรูในสิ่งนั้นแลว แลวก็เหตุไฉนเลาพวกเจาจึงโตเถียง

กันในสิ่งท่ีพวกเจาไมมีความรู และอัลลอฮฺนั้นทรงรู แต

พวกเจาไมรู” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 66) 
 

ُووَل لِلّااِس ﴿ َُ ُُّم  ُّۡوةَ  ُ ٱلِۡكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱَّ ّّ ُِ ٱ �َِي ۡۡ ن ُۡ
َ
ا َلَن لََِِ�ٍ َ َُ

َۡادٗ  ٱ ِع ُِء ُكوَُو  ٱ َرّ�ٰاِّ�ِ   ّ ِ  ِ َوَ�ِٰ�ء ُكوَُو  ّّ ّلُِموَن  ُۧدوِن ٱ ََ ُُۡم ُ� َء بَِما ُكا
وَن ٱلۡ  َُ ُُۡم َِۡدُر  ]٧٩: آل عمران[ ﴾٧ِكَ�َٰب َوَِّما ُكا

ความวา “ไมเคยปรากฏแกบุคคลใดที่อัลลอฮฺทรงประทาน

คัมภีรและขอตัดสิน และการเปนนบีแกเขา แลวเขากลาว

แกผูคนวา ทานทั้งหลายจงเปนบาวของฉัน อ่ืนจากอัลลอ

ฮฺ หากแต(เขาจะกลาววา) ทานทั้งหลายจงเปนผูที่ผูกพัน

กับพระเจาเถิด เนื่องจากการที่พวกทานเคยสอนคัมภีร 

และเคยศึกษาคัมภีรมา” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 79) 
  
 -  เตือนชาวอะฮฺลุลกิตาบจากการปฏิเสธหรือไม

เชื่อ(ในสัจธรรม) 
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ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب لَِم َِۡ�ُفُاوَن �﴿
َ
أ � ُُۡم �َۡشَهُدوَن َٓ َ

َ
ِ َوَ ّّ ِٰت ٱ ۡهَل  ٧ََ

َ
أ � َٓ

لَُموَن  َۡ ُُۡم َ� َ
َ
ُُُموَن ٱۡ�َّق َوَ ِٰاِل َوَِۡ� ََ آل [ ﴾٧ٱۡلِكَ�ِٰب لَِم َِۡلُِِسوَن ٱۡ�َّق بِٱۡل

 ]٧١: عمران

ความวา “โอผูที่ไดรับคัมภีรทั้งหลาย ! เพราะเหตุใดพวก

เจาจึงปฏิเสธบรรดาโองการของอัลลอฮฺ ทั้งๆ ท่ีพวกเจาก็

เปนพยานยืนยันอยู โอบรรดาผูไดรับคัมภีรท้ังหลาย ! 

เพราะเหตุใดพวกเจาจึงสวมความจริงไวดวยความเท็จ 

และปกปดความจริงไว ทั้งๆ ที่พวกเจาก็รูดีอยู” (สูเราะฮฺ

อาล อิมรอน : 70-71) 

 
ُِ بِوِاَاارٖ ﴿ ۡا َُ

ۡ
ۡء �ِن َِأ َُ ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب 

َ
ُِۡء َ ۡء �ِ  َو ُّ ُِۡاُهم  ّدِهَِٓ �َِ�َۡك َو َۡ ُۡ ُِ ۡا َُ

ۡ
ن َِأ

َت َعلَۡيِِ قَآ�ِمٗ ّّ ُۡ  بِِدَۡاارٖ  ُۡ ا ُد َُ  ّّ ّدِهَِٓ �َِ�َۡك �ِ ٱ لَۡيَس َعلَۡيَاا َۡ ّ�ُهۡم قَالُو 
َ
ٰلَِك بَِ ََ  َ ا

 ِِ ِ�ِّ ُّ
ُ ۡۡ ِِيلٞ  ۧٱ ََ لَُمونَ  َء  َۡ َُ ِ ٱۡلَكِذَب وَُهۡم  ّّ : آل عمران[ ﴾٧ َوَ�ُوولُوَن َ�َ ٱ

٧٥[ 
ความวา “และจากหมูผูที่ไดรับคัมภีรนั้น มีผูที่หากเจาฝาก

เขาไวซ่ึงทรัพยสมบัติอันมากมาย เขาก็จะคืนมันแกเจา 

และจากหมูพวกเขานั้นมีผูที่หากเจาฝากเขาไวสักเหรียญ

ทองหน่ึง เขาก็จะไมคืนมันแกเจา นอกจากเจาจะยืนเฝา

ทวงเขาอยูเทานั้น นั่นก็เพราะวาพวกเขากลาววา ในหมูผู
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ที่อานเขียนไมเปนนั้น ไมมีทางใดที่เปนโทษแกเราได และ

พวกเขากลาวความเท็จใหแกอัลลอฮฺทั้งๆ ที่พวกเขารูกันดี

อยู” (สูเราะฮฺ อาล อิมรอน : 75) 

 
 - การทาทายที่แข็งกราว 

﴿ ََ َُِء ٱلَِۡلِۡم َ�ُوۡل َ� ا َجآَمَك  َُ ِد  َۡ ُِۢء َ� آّجَك �ِيِِ  َّ ٱ ََ اَ�َمۡء  ۡ�َاآَمََا لَۡو 
َ
ۡدُع َ

َُِهۡل �َ  ُُّم ََِۡ َُفَسُ�ۡم 
َ
َُفَسَاا َوَ

َ
ۡ�َاآَمُ�ۡم َو�َِسآَمََا َو�َِسآَمُ�ۡم َوَ

َ
َاَت َوَ َۡ ََل ّل َاۡج

ِ َ�َ ٱۡلَ�ِٰذ�َِ�  ّّ  ]٦١: آل عمران[ ﴾٦ٱ

ความวา “ดังนั้นผูใดที่โตเถียงเจาในเรื่องของเขา (อีซา) 

หลังจากที่ไดมีความรูมายังเจาแลว ก็จงกลาวเถิดวา ทาน

ทั้งหลายจงมาเถิด เราก็จะเรียกลูกๆ ของเรา และลูกของ

พวกทานและเรียกบรรดาผูหญิงของเรา และบรรดา

ผูหญิงของพวกทาน และตัวของพวกเราและตัวของพวก

ทานและเราก็จะวิงวอนกัน (ตออัลลอฮฺ)ดวยความนอบ

นอม โดยที่เราจะขอใหละอฺนะฮฺ(การสาปแชง)ของอัลลอฮฺ

พึงประสบแกบรรดาผูที่พูดโกหก” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 

61) 
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 -  มีความเปนธรรมในทัศนคติที่มีตอชาวอะฮฺลุลกิ

ตาบ 

ُِ بِوِاَاارٖ ﴿ ۡا َُ
ۡ
ۡء �ِن َِأ َُ ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب 

َ
ُِۡء َ ُِ  َو ۡا َُ

ۡ
ۡء �ِن َِأ ُّ ُِۡاُهم  ّدِهَِٓ �َِ�َۡك َو َۡ ُۡ

ِ ّّ ُۡ  بِِدَۡاارٖ  ّدِه َت َعلَۡيِِ قَآ�ِمٗ َۡ ُۡ ا ُد َُ  ّّ ٱ لَۡيَس َعلَۡيَاا َٓ �َِ�َۡك �ِ ّ�ُهۡم قَالُو 
َ
ٰلَِك بَِ ََ  َ ا

 ِِ ِ�ِّ ُّ
ُ ۡۡ ِِيلٞ  ۧٱ ََ لَُمونَ  َء  َۡ َُ ِ ٱلَۡكِذَب وَُهۡم  ّّ : آل عمران[ ﴾٧ َوَ�ُوولُوَن َ�َ ٱ

٧٥[ 
ความวา “และจากหมูผูที่ไดรับคัมภีรนั้น มีผูที่หากเจาฝาก

เขาไวซ่ึงทรัพยสมบัติอันมากมาย เขาก็จะคืนมันแกเจา 

และจากหมูพวกเขานั้นมีผูที่หากเจาฝากเขาไวสักเหรียญ

ทองหน่ึง เขาก็จะไมคืนมันแกเจา นอกจากเจาจะยืนเฝา

ทวงเขาอยูเทานั้น นั่นก็เพราะวาพวกเขากลาววา ในหมูผู

ที่อานเขียนไมเปนนั้น ไมมีทางใดที่เปนโทษแกเราได และ

พวกเขากลาวความเท็จใหแกอัลลอฮฺทั้งๆ ที่พวกเขารูกันดี

อยู” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 75) 

 
ٱ ﴿ َ لَۡيُسو  َو ٗٓم ِٰت ٱ ََ ََ ُۡلُوَن َم  َُ ةٞ قَآ�َِمةٞ  ُّ

ُ
ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب َ

َ
ِۡء َ ِ َم ََآَم ٱّ�ِۡل وَُهۡم ُّ ّّ

 ]١١٣: آل عمران[ ﴾١�َۡسُجُدوَن 
ความวา “พวกเขาหาใชเหมือนกันไม จากบรรดาผูที่ไดรับ

คัมภีรนั้นมีกลุมชนหนึ่งที่ เที่ยงธรรม ซ่ึงพวกเขาอาน
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บรรดาโองการของอัลลอฮฺในยามคํ่าคืน และพรอมกันน้ัน 

พวกเขาก็สุูดกัน” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 113) 

 
- เทิดเกียรติแกบรรดาศาสนทูตที่ถูกสงไป

ยังชาวยิวและคริสต 
﴿ ّٗ � َم َدَٱ َوَُو ََ َ ٱۡبَا ّّ ٰهِي�ِّن ٱ ََ ٰلَِمَ� ا َوَم َل �ِبۡ ََ َٰن َ�َ ٱۡل ََ  ﴾٣َم َوَم َل ِعۡم
 ]٣٣: آل عمران[

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺไดทรงคัดเลือก อาดัมและนูห 

และวงศวานของอิบรอฮีม และวงศวานของอิมรอนให

เหนือกวาประชาชาติทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 33) 

 
ٰ �َِسآمِ �ۡذ قَالَِت ﴿ ّهَاِك َوٱۡبَاَفٮِٰك َ�َ ََ َ ٱۡبَاَفٮِٰك َو ّّ َٰمۡاَ�ُم �ِّن ٱ ََ ��َِكُة  ََ ٱلَۡم

ٰلَِمَ�  ََ  ]٤٢: آل عمران[ ﴾٤ٱۡل

ความวา “และจงรําลึกขณะที่มลาอิกะฮฺกลาววา มัรยัมเอย! 

แทจริงอัลลอฮฺไดทรงเลือกเธอและทรงทําใหเธอบริสุทธิ์ 

และไดทรงเลือกเธอใหเหนือบรรดาหญิงแหงประชาชาติ

ทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 42) 
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 หลังจากที่หลักฐานตางๆ ไดใหผูศรัทธามีความมั่นคง

ในแนวคิดแลว เราจะสังเกตไดอีกวาเนื้อหาสวนแรกของสูเราะฮฺ

นี้ก็จะปดทายดวยอายะฮฺที่กลาวถึงการยืนหยัดอยางมั่นคง

โดยตรง  
َسَاةٞ ﴿ َّ ّيَِئةٞ �َسُ  �ِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم  ََ ُۡۡ�ۡم  ٱ  ُۡۡهۡم �ن ُِِص و  ٱ بَِهاۖ �ن َِۡصِوُ و  ُّ ۡفَا َُ

ُّ�ۡم َكۡيُدُهۡم  ُُ َۡ َّ ٱ  ُُّوو  ِيٞط  ٔۚ َشۡ� َوَ� ُُ َملُوَن  َۡ َُ َ بَِما  ّّ َ �ِّن ٱ آل [ ﴾١ ا
 ]١٢٠: عمران

ความวา “หากมีความดีใดๆ ประสบแกพวกเจา ก็ทําให

พวกเขาเศราใจ และถาหากความชั่วใดๆ ประสบแกพวก

เจา พวกเขาก็ดีใจเนื่องดวยความชั่วนั้น และถาพวกเจา

อดทนและยําเกรงแลวไซร อุบายของพวกเขาก็ยอมไม

เปนอันตรายแกพวกเจาแตอยางใด แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรง

หอมลอมซ่ึงสิ่งท่ีพวกเขากระทํากัน” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 

120) 

  
 และการปดทายอายะฮฺสวนที่สองของสูเราะฮฺก็เปนอา

ยะฮฺที่กลาวถึงการยืนหยัดอยางมั่นคงเชนเดียวกัน  
ّلُ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن ﴿ ََ َ لَ ّّ ٱ ٱ ٱ َوٱّ�ُوو  ٱ َوَر بُِاو  ٱ َوَبابُِاو  و  ٱ ٱۡبِوُ ُاو  َُ َها ٱّيَِۡء َم  ُّ

َ
َ � َٓ

 ]٢٠٠: آل عمران[ ﴾٢
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ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย ! จงมีความอดทน 

และจงตางอดทนซ่ึงกันและกันเถิด และจงรักษาหนาท่ีให

มั่น และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด เพื่อวาพวกเจาจะไดรับ

ความสําเร็จ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 200) 

 
สวนที่สองของสูเราะฮฺ  

เนื้อหาของสวนนี้ไดกลาวถึงสงครามอุหุด เนื่องจากมัน

ไดทิ้งบทเรียนที่สําคัญและหนักหนวงแกจิตใจของผูศรัทธาจาก

การที่พวกเขาไดฝาฝนคําส่ังของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮ ุ

อะลัยฮิ วะสัลลัม  ซึ่งเราสังเกตไดวาการดําเนินเร่ืองของ

สงครามอุหุดและการทําใหผูศรัทธามีความมั่นคงนั้น มาใน

รูปแบบที่สูงเปยมดวยวิทยปญญาเปนอยางยิ่ง สุบหานัลลอฮฺ!  
 ลําดับแรก อัลลอฮฺไดกลาวถึงความโปรดปรานของ

พระองคที่ทรงประทานใหแกบรรดาผูศรัทธา 
ۡهلَِك ﴿

َ
ُِۡء َ َُاِل  �ۡذ َغَدۡوَت  َ�ََِٰد لِۡلوِ َُ ُِاَِ�  ۡۡ َّۡوُِئ ٱلُۡم ٌُ َعلِيٌم  ُ� ِمي ََ  ُ ّّ  ١َوٱ

 َّ ِ �ِۡذ َهّمت 
َّ ََُو ِ فَۡلَي ّّ َ َوَ�َ ٱ ُ َوِ�ُّهَما ّّ ن َ�ۡفَشَ� َوٱ

َ
ُِاُ�ۡم َ َُاِن  آ�َِف

ُُِاوَن  ۡۡ َۡۡدرٖ  ١ٱلُۡم ِ ُ ب ّّ ُ�ُم ٱ َ ََ ۖ  َولََوۡد ََ ذِّلةٞ
َ
ُُۡم َ َ

َ
ّلُ�ۡم َوَ ََ َ لَ ّّ ٱ ٱ فَٱّ�ُوو 
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لَء َۡۡ�فِ  ١�َۡشُكُاوَن 
َ
ُِاَِ� َ ۡۡ َٰثِة �ِۡذ َ�ُووُل لِۡلُم ََ ُّّ�م بَِث ن ُِۡمّدُ�ۡم َر

َ
َيُ�ۡم َ

��َِكةِ  َم َ�ٰٖف  ََ َِء ٱلَۡم َ�لَِ� ُّ  ]١٢٤-١٢١: آل عمران[ ﴾١ُُ

ความวา “และจงรําลึกถึงขณะที่เจาจากครอบครัวของเจา

ไปแตเชาตรู โดยที่เจาจะไดจัดใหบรรดามุอมินประจําที่

มั่นตางๆ เพื่อการสูรบ และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงไดยิน ผู

ทรงรอบรู จงรําลึกขณะที่สองกลุม ในหมูพวกเจารูสึก

ออนแอและขลาด และอัลลอฮฺเปนผูทรงคุมครองทั้งสอง

กลุ มนั้ น ไ ว  และแด อัลลอฮฺนั้ นมุ อ มิ นทั้ งหลายจง

มอบหมายเถิด และแนนอน อัลลอฮฺไดทรงชวยเหลือพวก

เจาที่บะดัรฺมาแลว ทั้งๆ ที่พวกเขาเปนพวกดอยกวา 

ดังน้ันพวกเจาพึงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด หวังวาพวกเจาจัก

ขอบคุณ จงรําลึกถึงขณะที่เจา(มุหัมมัด)กลาวแกบรรดา

มุอมินวา ไมเพียงพอแกพวกเจาเลยหรือ การที่พระ

เจาของพวกทานจะหนุนกําลังแกพวกทาน ดวยมะลาอิ

กะฮฺจํานวนสามพันโดยถูกสงลงมา” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 

121-124) 
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 หลังจากนั้นพระองคก็ไดปลอบขวัญแกพวกเขา แลว

พระองคก็ไดใหอภัยโทษแกพวกเขา แลวพระองคก็ไดตําหนิ

บรรดาผูที่ผินหลังดวยการตําหนิอยางนุมนวลออนโยน 
ُُمۡ ﴿ � �َِذ  فَِشۡل ّّ َّ ۥٓ �ِۡذ َاُّسوَ�ُهم �ِنِۡذََِِِۖ  ُ وَۡعَدهُ ّّ ُُۡم  َولََوۡد َبَدقَُ�ُم ٱ ۡۡ ََ َوََِ�ٰ

ۡ�َيا  ُّ ء ُۡاِ�ُد ٱ ُّ ُِاُ�م  ّۡوَنۚ  ا ُاِ ُّ َرٮُٰ�م 
َ
َ ٓ ا َُ ِد  َۡ ِۢء َ� ُّ ُُم  ۡماِ وََعَصۡي

َ ۡۡ ِِ ٱ
َفا َعاُ�ۡمَ  َۡ َُلَِيُ�ۡمۖ َولََوۡد  ۡاُهۡم ِ�َِۡ َۡ فَُ�ۡم  ُُّم َ�َ  ۚ ء ُۡاِ�ُد ٱ�ِخَاةَ ُّ ُِاُ�م  َو

 ۡۡ ُ ُذو فَۡضٍل َ�َ ٱلُۡم ّّ  ]١٥٢: آل عمران[ ﴾١ ُِاِ�َ َوٱ

ความวา  “และแนนอน อัลลอฮฺไดทรงใหสัญญาของ

พระองค สมจริ งแกพวก เจ าแล ว  ขณะที่ พวก เจ า

ประหัตประหารพวกเขา  ด วยอนุ มั ติของ อัลลอฮฺ 

จนกระทั่งพวกเจาขลาดที่จะตอสู และขัดแยงกันในคําสั่ง

และพวกเจาไดฝาฝนหลังจากที่พระองคไดทรงใหพวกเจา

เห็นสิ่งที่พวกเจาชอบ จากนั้นมีผูที่ตองการโลกนี้ และจาก

พวกเจานั้นมีผูที่ตองการปรโลก แลวพระองคก็ทรงให

พวกเจาหันกลับจากพวกเขาเสีย เพื่อที่จะทรงทดสอบ

พวกเจา และแนนอนพระองคไดทรงอภัยโทษใหแกพวก

เจาแลว และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงมีพระคุณแกผูศรัทธา

ทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 152) 
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 หลังจากนั้นพระองคก็ไดปลอบขวัญแกพวกเขาอีกคร้ัง

วา  
َاةٗ ﴿ َُ

َ
ِد ٱلَۡغّمِ َ َۡ ِۢء َ� ُّ َل َعلَۡيُ�م  ََ َ

َ
َٗ  ُُّم َ ا ََ آ�َِفةٗ ّ� ََ ۡغَ�ٰ  َُ آ�َِفةٞ  ا  ََ ِاُ�ۡمۖ َو ُّ 

ُظّاوَن بِٱ َُ َُفُسُهۡم 
َ
ُُۡهۡم َ َهّم

َ
ِ �َ قَۡد َ َُِء ّّ َا  َّ ُوولُوَن َهل  َُ ِٰهلِّيةِ   َٰ ّء ٱۡل ََ ۡ�َ ٱۡ�َّقِ 

مٖ   ُِء َ�ۡ ۡماِ 
َ ۡۡ ُۡۡدوَن لََكۖ  ٱ ُُ  َّ ا  ُّ َُفِسِهم 

َ
َ ٓ ِِ ُۡفوَن  ُُ  َِ ّ ِّ ۥ  ُِ ّ ُُ ۡمَا 

َ ۡۡ قُۡل �ِّن ٱ
مٞ  ۡماِ َ�ۡ

َ ۡۡ َُِء ٱ َا  ََ ُوولُوَن لَۡو َلَن  َ قُل لّ  َُ ا قُُِۡلَاا َ�ُٰهَاا ِِ ُ�ُيوُِِ�ۡم ُّ ُُۡم  ۡو ُكا
ِِ ُبُدورُِ�ۡم  ا  َُ  ُ ّّ َ ٱ ِِ َُ ُُۡل �َِ ٰ َمَضاِجَِِهۡمۖ َوِ�َِۡ ۡيِهُم ٱۡلَو

َّ ٱّيَِۡء ُكَُِب َعلَ لََوَ
ُ َعلِيُمۢ بَِذ ِت ٱلّصُدورِ  ّّ ِِ قُلُوُِّ�ۡمۚ َوٱ ا  َُ   َ  ]١٥٤: آل عمران[ ﴾١َوِ�َُمّحِ

ความวา “แลวพระองคก็ทรงประทานแกพวกเจาซ่ึงความ

ปลอดภัย หลังจากความเศราโศกนั้น คือใหมีการงีบหลับ

ครอบคลุมกลุมหนึ่งในหมูพวกเจา และอีกกลุมหน่ึงน้ัน 

ตัวของพวกเขาเองทําใหพวกเขากระวนกระวายใจ พวก

เขากลาวหาอัลลอฮฺ โดยปราศจากความเปนธรรมเหมือน

อยางพวกญาฮิลียะฮฺ พวกเขากลาววา มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจาก

กิจการนั้นเปนสิทธิของเราบางไหม? จงกลาวเถิด (มุหัม

มัด) วา แทจริง กิจการนั้นทั้งหมดเปนสิทธิของอัลลอฮฺ

เทานั้น พวกเขาปกปดไวในใจของพวกเขาสิ่งซ่ึงพวกเขา

จะไมเปดเผยแกเจา พวกเขากลาววา หากปรากฏวามีสิ่ง

หนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเปนสิทธิของเราแลวไซร พวกเรา
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ก็ไมถูกฆาตายที่นี่ จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา แมปรากฏวา 

พวกทานอยูในบานของพวกทานก็ตาม แนนอนบรรดาผูท่ี

การฆาไดถูกกําหนดแกพวกเขาก็จะออกไปสูที่นอนตาย

ของพวกเขา และเพื่อที่อัลลอฮฺจะทรงทดสอบสิ่งที่อยูใน

หัวอกของพวกเจา และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรูสิ่งท่ีอยู

หัวอกทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 154) 

 
 หลังจากนั้นพระองคก็ไดกลาวถึงสาเหตุตางๆที่ทําให

เกิดความพายแพและการฝาฝน(ในอายะฮฺที่152) ซึ่งมันมีความ

เกี่ยวพันกับเนื้อหาสวนเร่ิมตนของสูเราะฮฺในคําดํารัสของอัลลอ

ฮฺที่วา   

﴿ ِ �ّ ٰتِ ُّ َٰ ّب ٱلّشَه ُّ  ]١٤: آل عمران[ ﴾١ َء لِلّااِس 
ความวา “ไดถูกทําใหสวยงาม(ลุมหลง)แกมนุษยซ่ึงความ

รักในบรรดาสิ่งที่เปนเสนห” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 14) 

  

 ซึ่งบรรดาส่ิงที่เปนเสนหเหลานี้เองที่เปนแรงผลักดันให

มีการฝาฝนข้ึนมา เชนเดียวกับดอกเบี้ยที่ไดสงผลใหเกิดความ

ขัดแยงตางๆ อยางมากมาย ดวยเหตุนี้เองอายะฮฺที่กลาวถึง

ดอกเบี้ยจึงถูกนําเสนอในสูเราะฮฺอาล อิมรอนเชนเดียวกันวา  
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َها﴿ ُّ
َ
َ � ٱ  ٱّيِۡءَ  َٓ ُاو  َُ ٱ  َّ  َم  ُ�لُو 

ۡ
ٱ  َِأ َّو�  ٰفٗ  ٱلّاِ ََ ُۡ

َ
ۖ  اَ َفٗة ََ ٰ�َ ٱ  ُّ َ  َوٱّ�ُوو  ّّ ّلُ�مۡ  ٱ ََ  لَ

 ]١٣٠: آل عمران[ ﴾ ١ ُ�ۡفلُِحونَ 
ความวา “โอ ผูศรัทธาทั้งหลาย! จงอยากินดอกเบี้ยหลาย

เทาที่ถูกทบทวี และพวกเจาพึงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด เพื่อวา

พวกเจาจะไดรับความสําเร็จ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 130) 

 

สาเหตุการต้ังช่ือสูเราะฮ ฺ 

สวนที่เรียกชื่อสูเราะฮฺนี้วา “อาล อิมรอน” ก็เพื่อเปนการ

เทิดเกียรติแกภรรยาของทานอิมรอน และทานหญิงมัรยัม ซึ่ง

เปนบุตรีของทานอิมรอน โดยทานหญิงมัรยัม อะลัยฮัสสลาม 

นั้นเปนตัวอยางของการยืนหยัดในการทําอิบาดะฮฺ และการทํา

ตนใหมีจิตใจและรางกายอันบริสุทธิ์ สวนภรรยาของทานอิ

มรอนนั้นเปนตัวอยางของการยืนหยัดในการชวยเหลือศาสนา

อิสลาม  

ِ  َرّبِ ﴿
َّ ِ ا لََك  َََذۡرُت  � َُ  ِِ  ِِ َّاٗر  َ�ۡا  ]٣٥: آل عمران[ ﴾٣ ُُ

ความวา “โอพระผูเปนเจาของขาพระองค! แทจริงขา

พระองคไดบนไววาใหสิ่ง(บุตร)ที่อยูในครรภของขา

พระองค ถูกเจาะจงอยูในฐานะผูเคารพอิบาดะฮฺตอ
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พระองคและรับใชพระองคเทานั้น” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน : 

35) 

 ซึ่งในชวงเวลานั้น บรรดาผูศรัทธาไดใชมัสญิดอัล-อัก

ศอในการประกอบศาสนกิจ ดังนั้นทานหญิงจึงไดบนไววาให

บุตรที่อยูในครรภของทานหญิงนั้นไดรับใชมัสญิดอัล-อักศอ ซึ่ง

ทานหญิงก็ไดคลอดลูกออกมาเปนบุตรี และอัลลอฮฺ ตะอาลา ก็

ไดตอบรับ(การวิงวอน)จากทานหญิง เชนเดียวกันสูเราะฮฺอาล อิ

มรอน มีเนื้อหาที่ไดกลาวถึงมุมมองอันสูงสงตอผูหญิง ดวยการ

กลาวถึงภรรยาของทานอิมรอน และทานหญิงมัรยัม อะลัยฮัส

สลาม  ซึ่งเปนผูปลุกแรงบันดาลใจที่สูงสงแกทานนบีซะกะรียา 

ดังนั้น  ทานจึงไดวอนขอตอพระผู เปนเจาของทานใหทรง

ประทานครอบครัวที่ดี(ศอลิหฺ)แกทาน และนี่เปนการบงชี้ใหเห็น

วา  สัญลักษณแหงการยืนหยัดมั่นคงนั้นคือบรรดาผูหญิง

ทั้งหลาย ดวยเหตุนี้เองสูเราะฮฺ อัน-นิสาอ จึงถูกจัดลําดับของ

ตามมาโดยทันทีหลังจากสูเราะฮฺอาล อิมรอน วัลลอฮุ อะอฺลัม 

 

وا  أعغم االصواب، ورى ا    نا �ا ممد و  آل ورحبه وسغم، 
 .واممد   رب العال�


