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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เปาหมายตางๆ ของสูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ 
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการ

สดุดีแหงอัลลอฮฺและความสันติสุขปลอดภัยจงมีแดทานศาสน

ทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือ

ญาติตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งหลาย และ

ขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียง

พระองคเดียว โดยไมมีการต้ังภาคีใดๆ ตอพระองค และขาพเจา

ขอปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค 

 

เปาหมายของสูเราะฮฺ  

 มีจุดยืนท่ีชัดเจนและอยาเปนคนในแงลบ 

 สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ เปนหนึ่งในสูเราะฮฺมักกียะฮฺที่มี

เนื้อหายืดยาวที่สุด และถือเปนสูเราะฮฺแรกที่นําเสนอเรื่องราว

ของบรรดานบีอยางละเอียด เริ่มต้ังแตเรื่องราวการสรางนบี

อาดัม อะลัยฮิสลาม จนถึงชวงสุดทายของการสราง ตามดวย
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เรื่องราวของทานนบีนูหฺ ทานนบีฮูด ทานนบีศอลิหฺ ทานนบีลูฏ 

ทานนบีชุ อัยบฺ  ทานนบีมูซา  และทานนบีมุ หัมมัดของเรา 

อัฟเฎาะลุศเศาะลาติวัสลาม (ขออัลลอฮฺประทานการสดุดีที่ดี

ที่สุดและความสันติสุขแกทาน) 

และสูเราะฮฺนี้ มักนําเสนอเนื้อหาของการเผชิญหนา

ระหวางสัจธรรมกับความเท็จ และนําเสนอบทบาทของความ

เท็จท่ีจะนําไปสูความเสียหายบนหนาแผนดินไดอยางไร โดยที่

เรื่องราวของบรรดานบีแตละทานที่สูเราะฮฺน้ีไดนําเสนอนั้นทําให

เราไดประจักษถึงการเผชิญหนาระหวางความดีกับความชั่ว 

และมีการเปดเผยถึงเลหกลของอิบลีสในการลอลวงทานนบี

อาดัมและลูกหลานของทาน ดวยเหตุน้ี จึงมีสํานวนเรียกขาน

จากอัลลอฮฺถึงลูกหลานอาดัมถึง 4 สํานวนอยางตอเนื่องดวยกัน 

นั่นคือ (ยาบนีอาดัม-โอลูกหลานอาดัมเอย) ทั้งนี้ ก็เพื่อเปนขอ

เตือนสติถึงการเปนศัตรูของพวกมัน ดวยการกระซิบกระซาบ

บิดาของพวกเขานั่นคือทานนบีอาดัม  กระท่ังทานไดตก

หลุมพรางของการฝาฝนคําสั่งของอัลลอฮฺ ตะอาลา  

เชนเดียวกัน สูเราะฮฺที่มีเกียรตินี้ยังไดนําเสนอจําพวก

ตางๆ ของมนุษย ซึ่งพวกเขามี 3 จําพวกดวยกัน ไดแก ผูศรัทธา
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ที่เชื่อฟงอัลลอฮฺ, ผูฝาฝนอัลลอฮฺ, และอัส-สัลบียูน คือคนที่

ความเพียบพรอมในทุกสิ่ง แตไมทําหนาที่ เอาแตนิ่งเงียบ 

อาจจะเปนเพราะความอาย หรือมีนิสัยไมแยแสและไมชอบเอา

ใจใสตอสิ่งใดเลย 

 อัส-สัลบียะฮฺ (พวกที่ใชชีวิตแบบคิดลบ) ถือเปนปญหา

ที่ สํ า คัญที่ สุ ดที่ ไดประสบกับปจ เจกบุคคล  สั งคม  และ

ประชาชาติโดยรวม ซึ่งการมาของอายะฮฺเหลานี้ก็เพื่อเตือนสติ

ใหเรามีความเขมแข็งตอจุดยืนในการดํารงชีวิตนี้ และใหเราเปน

ผูศรัทธาที่จะไดประสบกับความสําเร็จในวันกิยามะฮฺ และอยา

ใหเราประหนึ่งพวกอัล-อะอฺรอฟ คือพวกที่ความดีและความชั่ว

ของพวกเขานั้นเทากัน  ซึ่งพวกเขาตองรอคอยการตัดสิน

จากอัลลอฮฺท่ีมีตอพวกเขาในวันกิยามะฮฺ 

 

การตั้งชื่อสูเราะฮฺน้ีวา (อัล-อะอฺรอฟ)  

เนื่องจากในเนื้อหาของสูเราะฮฺมีการกลาวถึงชื่อ “อัล-

อะอฺรอฟ” นั่นคือ กําแพงสูงที่ต้ังตระหงานระหวางสวรรคกับนรก 

และเปนที่ก้ันระหวางชาวสวรรคและชาวนรก ดังท่ีมีรายงานจาก

ทานญะรีรฺ  จากทานหุซัยฟะฮฺ ซึ่งทานไดถูกถามเก่ียวกับ
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ชาวอัล-อะอฺรอฟ ทานไดตอบวา “พวกเขาคือกลุมชนท่ีความ

ดีกับความชั่วเทากัน ซึ่งความชั่วท่ีพวกเขามีอยูเปนสิ่ง

ยับย้ังไมใหเขาเขาสวรรค สวนความดีท่ีพวกเขามีอยูก็เปน

ตัวถวงไมใหเขาตองเขานรก โดยท่ีพวกเขาถูกกักไวบน

สวนสูงของกําแพง จนกวาอัลลอฮฺ ตะอาลา จะทรงตัดสิน

ในกิจการของพวกเขา” (ตัฟสีรอัฏ-เฏาะบะรีย เลม 12 หนา 

453) 

 

สูเราะฮฺไดเร่ิมดวยกับความมหัศจรรยของอัลกุ

รอานอันทรงเกียรติซึ่งถูกประทานลงมาใหกับทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดวยการอธิบาย

วาอัลกุรอานนี้ คือ ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่มีตอ

มนุษยทุกคน ดังนั้น จําเปนท่ีพวกเขาตองยึดมั่นในคําชี้แนะและ

ขอแนะนําตางๆ ของมัน ทั้งนี้ เพื่อพวกเขาจะไดประสบกับ

ความสําเร็จดวยกับการไดรับความเปยมสุขท้ังในโลกนี้และโลก

หนา และทําใหพวกเขาเปนหน่ึงในบรรดาผูที่รอดพนในวันกิยา

มะฮฺ และเปนหนึ่งในชาวสวรรค    

نزَِل  كَِ�ٌٰب ﴿
ُ
 َوذِۡكَرىٰ  بِهِۦ ِ�ُنِذرَ  ّمِۡنهُ  َحَرجٞ  َصۡدرِكَ  ِ�  يَُ�ن فََ�  إَِ�َۡك  أ
 ]  ٢: األعراف[ ﴾ ٢ لِۡلُمۡؤِمنِ�َ 



 

7 

ความวา “น่ีคัมภีรท่ีถูกประทานลงมาแกเจา ดังน้ัน จงอยา

ใหความรูสึกอึดอัดคลางแคลงตอคัมภีรน้ันมีอยูในหัวอก

ของเจา ท้ังน้ีเพ่ือเจาจะไดใชคัมภีรน้ันตักเตือน (ผูคน) 

และเพ่ือเปนขอเตือนใจ แกผูศรัทธาท้ังหลาย ” (สูเราะฮฺ 

อัล-อะอฺรอฟ : 2) 

 
ตัวอยางแรกของการเผชิญหนาระหวางสัจธรรมกับความ

มดเท็จ  
นั่นคือ เรื่องราวของทานนบีอาดัม อะลัยฮิสลาม กับอิบ

ลีส ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดใหขอกระจางแกเราในเร่ืองราวนี้และ

เนื้อหาอ่ืนๆ ของสูเราะฮฺวา แนนอนท่ีสุด สุดทายแลวสัจธรรม

ยอมตองมีชัยเหนือความมดเท็จท้ังหลาย และการที่มีคําวา 

َّٮُٰهَما ﴾  �  فََد بُِغُرورٖ  ﴿ ในอายะฮฺน้ี 

َّٮُٰهَما﴿ �  فََد َجَرةَ  َذاقَا فَلَّما بُِغُرورٖ َّ  َ�ِۡصَفانِ  َوَطفَِقا َسۡو�ُ�ُهَما لَُهَما بََدۡت  لل
َّنةِ�  َوَرقِ  ِمن لَۡيِهَماعَ  ۡۡ ٓ  َونَاَدٮُٰهَما ل ُُّهَما لَمۡ  َر

َ
ۡ�َهُكَما �

َ
َجَرةِ  تِۡلُكَما َعن � َّ قُل لل

َ
 َوأ

 ٓ ۡيَ�ٰنَ  إِنّ  َُّكَما َّ  ]  ٢٢: عرافاأل[ ﴾ ٢ ّمبِ�ٞ  َعُدوّٞ  ََُكَما لل
ความวา “แลวมัน(อิบลีส)ก็ยุแหยท้ังสอง(อาดัมกับเฮาวาอ)

ใหตกหลุมพรางดวยความรูสึกลําพอง(ในการทําผิด) คร้ัน

เมื่อท้ังสองไดลิ้มรสตนไมตนน้ันแลว อวัยวะอันพึงละอาย
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ของเขาท้ังสองก็เผยใหประจักษแกเขาท้ังสอง และเขาท้ัง

สองก็เร่ิมปกปดบน(อวัยวะสวนท่ีนาละอาย)ของเขาท้ัง

สองจากใบไมแหงสวนสวรรคน้ัน และพระเจาของเขาท้ัง

สองจึงไดเรียกเขาท้ังสอง (โดยกลาววา) ขามิไดหามเจาท้ัง

สองเกี่ยวกับตนไมน้ันดอกหรือ? และขามิไดกลาวแกเจา

ท้ังสองดอกหรือวา แทจริงชัยฏอนน้ันคือศัตรูท่ีชัดแจงแก

เจาท้ังสอง ” (สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ : 22) 

 ซึ่งเปนการพรรณนาถึงการลอลวงของชัยฏอนที่มีตอ

ทานนบีอาดัม เพื่อใหขอกระจางแกเราวา ผูที่ไมมีความชัดเจน

ในกิจการและจุดยืนของพวกเขานั้น ประหน่ึงพวกเขาถูกแขวน

ในบอน้ํา  พวกเขาไมถึงกับพินาศแตก็ยังไมแนใจไดวาจะ

ปลอดภัย ซึ่งเปนการเนนยํ้าแกเราถึงความจําเปนของการ

ประกาศจุดยืนไดการเผชิญหนาระหวางสัจธรรมกับความ

มดเท็จ สุบหานัลลอฮฺ มันชางเปนการอธิบายอันวิจิตรของอัลกุ

รอาน ความประณีตในการสาธยายและการใชถอยคําสํานวน  
  
สูเราะฮฺไดนําเสนอภาพของวันกิยามะฮฺและเร่ืองราวของ

ชาวอัล-อะอฺรอฟ  
ในอายะฮฺท่ี 44-51 (ซึ่งมีเนื้อหาของอายะฮฺดังนี้ -ผูแปล)  
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ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰ  ﴿
َ
َّنةِل أ ۡصَ�َٰب  ۡۡ

َ
ن لَّارِ  أ

َ
َُّنا وََعَدنَا َما وََجۡدنَا قَدۡ  أ ا َر  َحّقٗ

ُُّ�مۡ  وََعدَ  ّما وََجدتّم َ�َهۡل  ۖ  َر ا ْ  َحّقٗ ّذنَ  َ�َعمۚۡ  قَالُوا
َ
ن بَۡيَنُهمۡ  ُمَؤّذُِنۢ  فََ

َ
ِ  َّۡعَنةُ  أ َّ  ل

ٰلِِم�َ  َ�َ  َّ ِينَ  ٤ لَ َّ ِ  َسبِيلِ  َعن يَُصّدونَ  ل َّ  بِٱ�ِخَرةِ  َوُهم ِعوَٗجا َوَ�ۡبُغوَ�َها ل
َُۡيَنُهَما ٤ َ�ٰفُِرونَ  ۡعَراِف  َوَ�َ  ِحَجابۚٞ  َو

َ
 �ِِسيَمٮُٰهمۚۡ  � َ�ۡعرِفُونَ  رَِجالٞ  لۡ�

 ْ ۡصَ�َٰب  َونَاَدۡوا
َ
َّنةِ أ ۡۡ ن ل

َ
 ۞�َذا ٤ َ�ۡطَمُعونَ  َوُهمۡ  يَۡدُخلُوَها لَمۡ  َعلَۡيُ�مۚۡ  َسَ�ٰمٌ  أ

بَۡ�ُٰرُهمۡ  فَۡت ُ�ِ 
َ
ۡصَ�ٰبِ  تِۡلَقآءَ  �

َ
ْ  لَّارِ  أ َُّنا قَالُوا ََۡقۡومِ  َمعَ  َ�َۡعۡلَنا َ�  َر ٰلِِم�َ  ل َّ  لَ

ۡصَ�ُٰب  َونَاَدىٰ  ٤
َ
ۡعَراِف  أ

َ
ْ  �ِِسيَمٮُٰهمۡ  َ�ۡعرِفُوَ�ُهم رَِجاٗ�  لۡ� ٓ  قَالُوا ۡ�َ�ٰ  َما

َ
 أ

ُؤَ�ٓءِ  ٤ ونَ �َۡسَتۡكِ�ُ  ُكنُتمۡ  َوَما َ�ُۡعُ�مۡ  َعنُ�مۡ  ٰ ََ َ
ِينَ  أ َّ ۡقَسۡمُتمۡ  ل

َ
 َ�َنالُُهمُ  َ�  أ

 ُ َّ ْ  بِرَۡ�ٍَة�  ل َّنةَ  لۡدُخلُوا ۡۡ نُتمۡ  َوَ�ٓ  َعلَۡيُ�مۡ  َخوٌۡف  َ�  ل
َ
 َونَاَدىٰ  ٤ َ�َۡزنُونَ  أ

ۡصَ�ُٰب 
َ
ۡصَ�َٰب  لَّارِ  أ

َ
َّنةِ أ ۡۡ نۡ  ل

َ
ْ  أ �ِيُضوا

َ
وۡ  للَۡمآءِ  ِمنَ  َعلَۡيَنا أ

َ
 َرزَقَُ�مُ  اِممّ  أ

 ۚ ُ َّ ْ  ل َ  إِنّ  قَالُٓوا َّ ََۡ�ٰفِرِ�نَ  َ�َ  َحّرَمُهَما ل ِينَ  ٥ ل َّ ْ  ل َُذوا َّ  َوََعِٗبا لَۡهٗو� دِيَنُهمۡ  ل
ّرۡ�ُهمُ  ََ ۚ  لۡ�ََيٰوةُ  َو ۡ�َيا ُّ ْ  َكَما نَنَسٮُٰهمۡ  فَٱۡ�َۡومَ  ل ْ  َوَما َ�َٰذا يَۡوِمِهمۡ  ََِقآءَ  �َُسوا  َ�نُوا

 ]  ٥١-٤٤: األعراف[ ﴾ ٥ َ�َۡحُدونَ  َ�ٰتَِنا�

ความวา “และชาวสวรรคไดรองเรียกชาวนรกวาแทจริง

พวกเราไดพบแลววาสิ่งท่ีพระเจาของเราไดสัญญาแกเรา

ไวน้ันเปนความจริง และพวกทานไดพบสิ่งท่ีพระเจาของ

พวกทานไดทรงสัญญาไวเปนความจริงไหม? พวกเขา

กลาววา ใช มันเปนความจริง แลวก็มีผูประกาศคนหน่ึงได

ประกาศขึ้นในระหวางพวกเขาวา ขอการสาปแชง
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ของอัลลอฮฺจงมีแดผูอธรรมท้ังหลายเถิด คือบรรดาผูท่ีขัด

ขวางทางของอัลลอฮฺ และปรารถนาใหทางน้ันคดเคี้ยว 

และตอวันปรโลกน้ันพวกเขาปฏิเสธศรัทธา และระหวาง

พวกเขาน้ันมีกําแพงกั้น และบนสวนสูงของกําแพงน้ันมี

บรรดาชายกลุมหน่ึง ซึ่งพวกเขารูจัก (พวกน้ัน) ท้ังหมด 

ดวยเคร่ืองหมายของพวกเขา (ชาวสวรรค) และพวกเขา

ไดเรียกชาวสวรรค (โดยกลาววา) ขอความปลอดภัยจงมี

แดพวกทานเถิด โดยท่ีพวกเขายังมิไดเขาสวนสวรรค ท้ังๆ 

ท่ีพวกเขาก็ปรารถนาอยางแรงกลา และเมื่อบรรดาสายตา

ของพวกเขาถูกหันไปทางชาวนรก พวกเขาก็กลาววา โอ

พระเจาของพวกขาพระองค โปรดอยาไดทรงใหพวกขา

พระองครวมอยูกับกลุมผูอธรรมเหลาน้ันเลย และบรรดา

ผูท่ีอยูบนสวนสูงของกําแพงน้ันไดรองเรียกชายกลุมหน่ึง

ซึ่งพวกเขารูจักพวกน้ันไดดวยเคร่ืองหมายของพวกเขา 

(ชาวนรก) โดยกลาววามันยอมไมอํานวยประโยชนแกพวก

ทานเลยซึ่งการสะสม(ทรัพย)ของพวกทานและการท่ีพวก

ทานหย่ิงยโส ชนเหลาน้ีใชไหมคือผูท่ีพวกเจาไดสาบานไว

วา อัลลอฮฺจะไมทรงใหไดแกพวกเขาซึ่งความเอ็นดูเมตตา

ใดๆ (แลวชาวอัล-อะอฺรอฟก็จะไดรับคําสั่งวา)พวกเจาจง

เขาสวรรคกันเถิดโดยปราศจากความกลัวใดๆ แกพวกเจา 
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และท้ังพวกเจาก็จะไมเสียใจ และชาวนรกก็ไดรองเรียก

ชาวสวรรควา จงเทนํ้ามาใหแกพวกเราดวยเถิด หรือไมก็

ดวยสิ่งท่ีอัลลอฮฺไดทรงใหเปนปจจัยยังชีพแกพวกทาน

ดวย เขาเหลาน้ัน(ชาวสวรรค)กลาวตอบวา แทจริงอัลลอฮฺ

ไดทรงใหส่ิงท้ังสองน้ันเปนท่ีตองหามแกผูปฏิเสธศรัทธา

ท้ังหลาย คือบรรดาผูท่ียึดเอาศาสนาของพวกเขาเปนสิ่ง

ใหความเพลิดเพลิน และเปนของเลน และชีวิตความ

เปนอยูแหงโลกน้ีก็ไดหลอกลวงพวกเขาดวย ดังน้ันวันน้ี

เราจะลืมพวกเขาบาง ดังท่ีพวกเขาไดลืมการพบกับวัน

ของพวกเขาน้ีและการท่ีพวกเขาปฏิเสธบรรดาโองการ

ของเรา” (สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ : 44-51) 

  
อายะฮฺอัลกุรอานไดกลาวถึงเรื่องราวของชาว อัล-อะอฺ

รอฟ ซึ่งพวกเขามีความดีและความชั่วเทากัน ทําใหพวกเขาตอง

ถูกกักอยูบนอัล-อะอฺรอฟหรือกําแพงที่สูงตระหงาน โดยรอคอย

การตัดสินของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่มีตอพวกเขา 

 อัล-อะอฺรอฟ  คือสถานที่สูงที่ทําใหรูวาสวรรคและนรก

นั้นมีสภาพอยางไร โดยที่พวกเขาตองพํานัก ณ ที่น่ันในชวง

ระยะเวลาหน่ึง เพราะมนุษยในวันอาคิเราะฮฺน้ันถาไมอยูในนรก
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ก็จะอยูในสวรรค  ซึ่งชาวอัล-อะอฺรอฟ นั้นพวกเขาเปนกลุมชนที่

รูวาอะไรคือสัจธรรมและอะไรคือความเท็จ แตพวกเขาไมมี

ความเขมแข็งตอจุดยืนของพวกเขา ดังนั้น จึงเปนเหตุใหพวก

เขาตองถูกกักตัวระหวางสวรรคและนรก จนกระท่ังอัลลอฮฺ ตะ

อาลา จะทรงตัดสินในกิจการงานของพวกเขา  

َُۡيَنُهَما﴿ ۡعَراِف  َ�َ وَ  ِحَجابۚٞ  َو
َ
ْ  �ِِسيَمٮُٰهمۚۡ  � َ�ۡعرِفُونَ  رَِجالٞ  لۡ�  َونَاَدۡوا

ۡصَ�َٰب 
َ
َّنةِ أ ۡۡ ن ل

َ
 ﴾ ٤ َ�ۡطَمُعونَ  وَُهمۡ  يَۡدُخلُوَها لَمۡ  َعلَۡيُ�مۚۡ  َسَ�ٰمٌ  أ

 ]  ٤٦: األعراف[
ความวา “และระหวางพวกเขาน้ันมีกําแพงกั้น และบน

สวนสูงของกําแหงน้ันมีบรรดาชายกลุมหน่ึง ซึ่งพวกเขา

รูจัก (พวกน้ัน) ท้ังหมด ดวยเคร่ืองหมายของพวกเขา 

(ชาวสวรรค) และพวกเขาไดเรียกชาวสวรรค (โดยกลาว

วา) ขอความปลอดภัยจงมีแดพวกทานเถิด โดยท่ีพวกเขา

(ชาวอัล-อะอฺรอฟ)ยังมิไดเขาสวนสวรรค ท้ังๆ ท่ีพวกเขาก็

ปรารถนาอยางแรงกลา(ท่ีจะเขาสวรรคดวย)” (สูเราะฮฺ อัล-

อะอฺรอฟ : 46) 
 ดังน้ัน มีความจําเปนสําหรับเราท่ีตองไมวางตัวเหมือน

สภาพเชนนี้ แตใหเราปฏิบัติความดีดวยความมุงมั่นเพื่อที่เราจะ
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ไดเปนหน่ึงในชาวสวรรค และกระทั่งไมทําใหเราตองมีสภาพ

เชนนี้บนกําแพงอัล-อะอฺรอฟ  

 
อายะฮฺอัลกุรอานไดนําเสนอตัวอยางของการเผชิญหนา

ระหวางสัจธรรมกับความมดเท็จ ดวยเร่ืองราวของ

บรรดานบีในทุกยุคทุกสมัย  
อายะฮฺอัลกุรอานไดนําเสนอเรื่องราวของนบีแตละทาน

กับกลุมชนของทาน และการเผชิญหนาระหวางความดีกับความ

ชั่ว และนําเสนอวิธีการที่อัลลอฮฺไดทําใหนบีของพระองคและผูที่

เจริญรอยตามนั้นปลอดภัยจากศัตรูของพวกเขา  

 
เร่ืองราวของนบีนูหฺกับกลุมชนของทาน   

�َۡيَ�ٰهُ  فََكّذبُوهُ ﴿
َ
ِينَ  فََ َّ َُۡفۡلِك  ِ�  َمَعُهۥ َول َرۡ�َنا ل َۡ َ

ِينَ  َوأ َّ ْ  ل  إِّ�ُهمۡ  َ�ٰتَِنآۚ � َكّذبُوا
 ْ  ]  ٦٤: األعراف[ ﴾ ٦ َعِم�َ  قَۡوًما َ�نُوا

ความวา “แลวพวกเขาไดปฏิเสธนูหฺ แลวเราก็ไดชวยเขา

และบรรดาผู ท่ีอยูกับเขาในเรือใหรอด และเราไดให

บรรดาผูท่ีปฏิเสธโองการท้ังหลายของเราจมนํ้า แทจริง

พวกเขาน้ันเปนกลุมชนท่ีมืดบอด” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ : 

64) 
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เร่ืองราวของนบีฮูด 

�َۡيَ�ٰهُ ﴿
َ
ِينَ  فََ َّ ِينَ  َدابِرَ  َوَ�َطۡعَنا ّمِّنا بِرَۡ�َةٖ  ُهۥَمعَ  َول َّ ْ  ل ۖ � َكّذبُوا ْ  َوَما َ�ٰتَِنا  َ�نُوا

 ]  ٧٢: األعراف[ ﴾٧ ُمۡؤِمنِ�َ 

ความวา “แลวเราไดชวยเขา(ฮูด) และบรรดาผูท่ีรวมอยูกับ

เขาใหรอดพน ดวยความเอ็นดูเมตตาจากเรา และเราได

ตัดขาด(ทําลาย)ซึ่งคนสุดทายของบรรดาผู ท่ีปฏิเสธ

โองการท้ังหลายของเรา และมิเคยปรากฏวาพวกเขาเปน

ผูศรัทธา” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ : 72) 

 

เร่ืองราวของนบีศอลิหฺ ในอายะฮฺท่ี 73-79 (ซึ่งมีเรื่องราวดังนี้ 

-ผูแปล-) 
َخاُهمۡ  َ�ُمودَ  و�َِ�ٰ  ﴿

َ
ْ  َ�َٰقۡومِ  قَاَل  َ�ٰلِٗحاۚ  أ َ  لۡ�ُبُدوا َّ ۥۖ  إَِ�ٰهٍ  ّمِنۡ  ََُ�م امَ  ل  َ�ۡ�ُهُ

ُُِّ�ۡمۖ  ّمِن بَّيَِنةٞ  َجآَءتُۡ�م قَدۡ  ِ  نَاقَةُ  َ�ِٰذهِۦ ّر َّ ۖ  ََُ�مۡ  ل ُ�ۡل  فََذُروَها َءايَٗة
ۡ
 ِ�ٓ  تََ

�ِض 
َ
ِۖ  أ َّ ُخَذُ�مۡ  �ُِسوٓءٖ  َ�َمّسوَها َوَ�  ل

ۡ
ِ�مٞ  َعَذاٌب  َ�َيَ

َ
ْ  ٧ أ  َجَعلَُ�مۡ  إِذۡ  َولۡذُكُرٓوا

ُ�مۡ  َ�دٖ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  ُخلََفآءَ 
َ
َُّوأ �ِض  ِ�  َو

َ
 قُُصوٗر� ُسُهولَِها ِمن َ�ّتِخُذونَ  لۡ�

َباَل  َوَ�ۡنِحُتونَ  ِ
ۡۡ ۖ  ل ْ  ُ�ُيوٗتا ِ  َءاَ�ٓءَ  فَٱۡذُكُرٓوا َّ ْ  َوَ�  ل �ِض  ِ�  َ�ۡعَثۡوا

َ
 ٧ ُمۡفِسِدينَ  لۡ�

ِينَ  للَۡمَ�ُ  قَاَل  َّ ْ  ل وا ِينَ  ِمهِۦَقوۡ  ِمن لۡسَتۡكَ�ُ َّ ِ ْ  ل  ِمۡنُهمۡ  َءاَمنَ  لَِمنۡ  لۡسُتۡضعُِفوا
َ�ۡعلَُمونَ 

َ
نّ  �

َ
ِهۦِۚ  ّمِن ّمۡرَسلٞ  َ�ٰلِٗحا أ ُّ ْ  ّر ٓ  إِنّا قَالُٓوا رِۡسَل  بَِما

ُ
 قَاَل  ٧ ُمۡؤِمُنونَ  بِهِۦ أ
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ِينَ  َّ ْ  ل ٓوا ِيٓ  إِنّا لۡسَتۡكَ�ُ َّ ْ  ٧ َ�ٰفُِرونَ  بِهِۦ َءاَمنُتم بِٱ ْ  لَّاقَةَ  َ�َعَقُروا  َ�نۡ  وََ�َتۡوا
ۡمرِ 

َ
ُِِّهمۡ  أ ْ  َر ٓ  بَِما لئۡتَِنا َ�َٰ�ٰلِحُ  َوقَالُوا َخَذۡ�ُهمُ  ٧ للُۡمۡرَسلِ�َ  ِمنَ  ُكنَت  إِن تَعُِدنَا

َ
 فََ

ْ  للّرۡجَفةُ  ۡصَبُحوا
َ
ٰ  ٧ َ�ٰثِِم�َ  َدارِهِمۡ  ِ�  فََ َّ  َََقدۡ  َ�َٰقۡومِ  َوقَاَل  َ�ۡنُهمۡ  َ�َتَو
بۡلَۡغُتُ�مۡ 

َ
 ﴾ ٧ لَّ�ِٰصِح�َ  ُ�ِّبونَ  ّ�  َوَ�ِٰ�ن ََُ�مۡ  َونََصۡحُت  َرّ�ِ  رَِساََةَ  �
 ]  ٧٩-٧٣: األعراف[

ความวา “และยังประชาชาติษะมูดน้ัน เราไดสงศอลิหฺซึ่ง

เปนพ่ีนองของพวกเขาไป เขากลาววาโอประชาชาติของ

ฉัน! จงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด ไมมีผูท่ีควรไดรับการ

เคารพสักการะใดๆ สําหรับพวกทานอีกแลวอื่นจาก

พระองค แนนอนไดมีหลักฐานอันชัดเจนจากพระเจาของ

พวกทานมายังพวกทานแลว น่ีคืออูฐตัวเมียของอัลลอฮฺใน

ฐานะเปนสัญญาณหน่ึงสําหรับพวกทาน ดังน้ัน พวกทาน

จงปลอยมันกินในแผนดินของอัลลอฮฺเถิด และจงอยา

แตะตองมันดวยการทํารายใดๆเลย จะเปนเหตุใหการ

ลงโทษอันเจ็บแสบคราพวกทานเสีย และพวกทานจง

รําลึกขณะท่ีพระองคไดทรงใหพวกทานเปนผูสืบชวงแทน

มาหลังจากชาวอาด(พวกนบีฮูด) และไดทรงใหพวกทาน

ตั้งหลักแหลงอยูในแผนดินสวนน้ัน โดยยึดเอาจากท่ีราบ

ของมันเปนวัง และสกัดภูเขาเปนบาน พวกทานพึงรําลึก

ถึงความกรุณาของอัลลอฮฺเถิด และจงอยากอกวนใน
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แผนดินในฐานะผูบอนทําลาย บรรดาชนชั้นนําท่ีแสดง

โอหังจากประชาชาติของเขาไดกลาวแกบรรดาผูท่ีถูก

นับวาออนแอ (กลาวคือ) แกบรรดาผูศรัทธาในหมูพวก

เขาวา พวกทานรูกระน้ันหรือวาแทจริงศอลิหฺน้ันเปนผูถูก

สงมาจากพระเจาของเขา พวกเขากลาววาแทจริงพวกเรา

เปนผูศรัทธาตอสิ่งท่ีเขาถูกสงใหนําสิ่งน้ันมา บรรดาผูท่ี

แสดงโอหังกลาววา แทจริงเราเปนผูปฏิเสธศรัทธาตอสิ่งท่ี

พวกทานไดศรัทธากัน และพวกเขาก็ทําลายอูฐตัวเมียตัว

น้ันและไดละเมิดคําสั่งแหงพระเจาของพวกเจา และได

กลาววาโอศอลิหฺ ! จงนําสิ่งท่ีทานไดสัญญาแกพวกเราไว

มาใหแกพวกเราเถิด ถาหากทานอยูในหมูผูท่ีถูกสงมาเปน

เราะสูลจริง และความสั่นไหวอยางแรงของแผนดินก็ได

คราชีวิตพวกเขา แลวพวกเขาก็กลายเปนผูน่ังคุกเขาตาย

ในบานของพวกเขา แลวเขาก็หันออกไปจากพวกน้ัน และ

กลาววา โอประชาชาติของฉัน แทจริงฉันไดประกาศแก

พวกทานแลว ซึ่งสารแหงพระเจาของฉัน และฉันก็ได

ชี้แจงแนะนําแกพวกทานดวย แตทวาพวกทานกลับไม

ชอบบรรดาผูชี้แจงแนะนํา” (สูเราะฮ ฺอัล-อะอฺรอฟ : 73-79) 

เร่ืองราวของนบีลูฏ 
�َۡيَ�ٰهُ  ﴿

َ
  فََ

َ
ۥٓ َوأ تَُهۥ إِّ�  ۡهلَُه

َ
ََۡ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  َ�نَۡت  لۡمَر�  ]  ٨٣: األعراف[ ﴾ ٨ ل
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ความวา “และเราไดชวยเขาและครอบครัวของเขาใหรอด

พน นอกจากภรรยาของเขาเทาน้ัน ซึ่งนางปรากฏอยูใน

หมูท่ีคงอยู(เพ่ือรับการลงโทษ)” (สูเราะฮ ฺอัล-อะอฺรอฟ : 83) 

 
เร่ืองราวของนบีชุอัยบฺ  

ِينَ  للَۡمَ�ُ  ۞قَاَل  ﴿ َّ ْ  ل وا ُۡخرَِجّنَك  قَۡوِمهِۦ ِمن لۡسَتۡكَ�ُ َعۡيُب  ََ َُ ٰ ِينَ  َ� َّ ْ  َول  َءاَمُنوا
ٓ  ِمن َمَعَك  وۡ  قَۡرَ�تَِنا

َ
ۚ  ِ�  َ�َُعوُدنّ  أ َولَوۡ  قَاَل  ِمّلتَِنا

َ
: األعراف[ ﴾ ٨ َ�ٰرِهِ�َ  ُكّنا أ

٨٨  [ 
ความวา “บรรดาชนชั้นนําท่ีแสดงโอหังจากประชาชาติของ

เขาไดกลาววา แนนอนเราจะขับไลทานออกไปโอ ชุอัยบฺ! 

และบรรดาผูท่ีศรัทธากับทานดวยใหออกไปจากเมืองของ

เรา หรือไมก็แนนอนทานจะตองกลับมาในลัทธิของเรา 

เขากลาววา แมวาพวกเราจะรังเกียจสิ่งดังกลาวก็ตาม

กระน้ันหรือ? ” (สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ : 88) 

 
ขอเปรียบเทียบระหวางจุดยืนท่ีชัดเจนกับความลังเล ท่ี

ปรากฏในเร่ืองราวของทานนบีมูซา ฟรเอาน และนักมายา

กล   
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อายะฮฺของอัลกุรอานไดชี้ชัดถึงจุดยืนที่ชัดเจนของนัก

มายากลที่มีตอนบีของอัลลอฮฺน่ันคือทานนบีมูซา ภายหลังท่ี

พวกเขาไดเห็นสัจธรรม และพวกเขาไดประกาศจุดยืนที่ชัดเจน

ตอฟรเอานและพลพรรคของมัน โดยที่พวกเขาไดศรัทธาตออัล

ลออฮฺและในสิ่งท่ีนบีมูซาไดนํามา  
َعنّ  ﴿ َ�ّطِ

ُ
يِۡديَُ�مۡ  َ�

َ
رُۡجلَُ�م �

َ
َصّلَِبّنُ�مۡ  ُ�مّ  ِخَ�ٰٖف  ّمِنۡ  َوأ

ُ
ۡ�َعِ�َ  َ�

َ
ْ  ١ أ  قَالُٓوا

 ٓ َِنا إَِ�ٰ  إِّ�ا ُّ ٓ  تَنقِمُ  َوَما ١ ُمنَقلُِبونَ  َر نۡ  إِّ�ٓ  ِمّنا
َ
َِنا َ�ِٰت � َءاَمّنا أ ُّ  َجآَءۡ�َناۚ  لَّما َر

 ٓ َُّنا ۡفرِغۡ  َر
َ
� َعلَۡيَنا أ  ]  ١٢٦-١٢٤: األعراف[ ﴾ ١ ُمۡسلِِم�َ  َوتَوَّ�َنا َصۡ�ٗ

ความวา “ขา(ฟรเอาน)สาบานวา ขาจะตัดมือของทานและ

เทาของพวกทานโดยสลับขางกัน แลวขาจะตรึงพวกทาน

ท้ังหมดไว (ท่ีลําตนอินทผลัม) พวกเขา(นักมายากลท่ี

ศรัทธา)กลาววา แทจริงพวกเราจะเปนผูกลับไปยังพระ

เจาของเรา และทานไมไดแกแคนเรา นอกเสียจาก

เพราะวาเราไดศรัทธาตอบรรดาสัญญาณแหงพระเจาของ

เราเมื่อมันไดมายังเราแลว โอพระเจาของเราโปรดรดริน

ความอดทนลงมาบนพวกเราดวยเถิด และโปรดทรงให

พวกเราตายในฐานะผูสวามิภักดิ์ดวย ” (สูเราะฮฺ อัล-อะอฺ

รอฟ : 124-126) 
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 ความลังเลของบนีอิสรออีลในการเจริญรอยตามทานน

บีมูซา 
ْ  ََِقۡوِمهِ  ُموَ�ٰ  قَاَل ﴿ ِ  لۡسَتِعيُنوا َّ ْۖ  بِٱ ٓوا �َض  إِنّ  َولۡصِ�ُ

َ
ِ  لۡ� ّ آءُ  َمن يُورُِ�َها َِ ََ َ � 

ََۡ�ٰقَِبةُ  ِعَبادِهۦِۖ  ِمنۡ  ْ  ١ لِۡلُمّتقِ�َ  َول وذِيَنا قَالُٓوا
ُ
ن َ�ۡبلِ  ِمن أ

َ
تِيََنا أ

ۡ
 َما َ�ۡعدِ  َوِمنۢ  تََ

 ۚ ُُّ�مۡ  َعَ�ٰ  قَاَل  ِجۡئتََنا ن َر
َ
�ِض  ِ�  َو�َۡسَتۡخلَِفُ�مۡ  َعُدوُّ�مۡ  ُ�ۡهلَِك  أ

َ
 لۡ�

 ]  ١٢٩-١٢٨: األعراف[ ﴾ ١ َ�ۡعَملُونَ  َكۡيَف  َ�َينُظرَ 
ความวา “มูซาไดกลาวแกพวกพองของเขาวา จงขอความ

ชวยเหลือตออัลลอฮฺเถิด และจงอดทนดวย แทจริง

แผนดินน้ันเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคจะทรงใหมัน

สืบทอดแกผู ท่ีพระองคทรงประสงคจากปวงบาวของ

พระองค และบั้นปลายน้ันยอมเปนของผูยําเกรงท้ังหลาย 

พวกเขากลาววา พวกเราไดรับการทารุณท้ังกอนจากท่ี

ทานจะมายังพวกเราและหลังจากท่ีทานไดมายังเรา เขา

กลาววาหวังวาพระเจาของพวกทานจะทรงทําลายศัตรู

ของพวกทานและจะทรงใหพวกทานสืบชวงแทนใน

แผนดิน แลวพระองคจะทรงดูวาพวกทานจะทําอยางไร?” 

(สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ : 128-129) 
เหลานี้ คือบทเรียนแกเราวา ความลังเลนั้นยอมไม

นําไปสูสัจธรรมและสวรรควิมาน 
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เร่ืองราวของชาวสับบะโต(ชาวยิว)  

อายะฮฺอัลกุรอานไดนําเสนอความเจาเลหของพวกเขา

ที่มีตออัลลอฮฺ ตะอาลา เนื่องจากพวกเขาไมมีจุดยืนที่ชัดเจนใน

การนอมรับในทุกสิ่งเพื่ออัลลอฮฺ รวมถึงไมยอมปฏิบัติในสิ่งที่

พวกเขาไดเชื่อมั่นเพื่อใหพวกเขาเปนหนึ่งในบรรดาผูที่ประสบ

ความสําเร็จ แตในทางกลับกัน พวกเขาเชื่ออยางหนึ่งและ

ปฏิบัติอีกอยางหนึ่ง 
ََۡقۡرَ�ةِ َعنِ  ۡلُهمۡ  َٔ َوۡ�  ﴿ َِّ�  ل ةَ  َ�نَۡت  ل  إِذۡ  للّسۡبِت  ِ�  َ�ۡعُدونَ  إِذۡ  رِ لۡ�َحۡ  َحاِ�َ

�ِيِهمۡ 
ۡ
ّٗ�  َسۡبتِِهمۡ  يَۡومَ  ِحيَتاُ�ُهمۡ  تََ �ِيِهمۚۡ  َ�  �َۡسبُِتونَ  َ�  َوَ�ۡومَ  ُُ

ۡ
 َ�ۡبلُوُهم َكَ�ٰلَِك  تََ

ْ  بَِما  ]  ١٦٣: األعراف[ ﴾ ١ َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا
ความวา “และเจาจงถามพวกเขาถึงเมืองท่ีเคยอยูใกลทะเล 

ขณะท่ีพวกเขาละเมิดในวันสับบะโต ท้ังน้ีขณะท่ีบรรดา

ปลาของพวกเขามายังพวกเขาในวันสับบะโตของพวกเขา

ในสภาพลอยตัวใหเห็นบนผิวนํ้า และวันท่ีพวกเขาไมถือ

วาเปนวันสับบะโตน้ัน ปลาเหลาน้ันหาไดมายังพวกเขาไม 

ในทํานองน้ันแหละเราจะทดสอบพวกเขา เน่ืองดวยการท่ี

พวกเขาละเมิด ” (สูเราะฮ ฺอัล-อะอฺรอฟ : 163) 

 



 

21 

กลุมตางๆ ของบนีอิสรออีล 
สูเราะฮฺไดนําเสนอเรื่องราวของกลุมตางๆ ของบนีอิสรอ

อีลซึ่งมีอยู 3 กลุมดวยกัน นั่นคือ กลุมที่ฝาฝนตออัลลอฮฺ, กลุมท่ี

ศรัทธาตออัลลอฮฺและหามปรามในสิ่งท่ีเปนการฝาฝน, และกลุม

ที่ไมแยแสตอความชั่วรายที่มีอยู ซึ่งกลุมเหลานี้ยังคงมีอยูใน

ทุกๆ สังคม  

 
กลุมท่ีไมสนใจในความชั่วราย ไดกลาววา     

ّمةٞ  قَاََۡت  �ذۡ  ﴿
ُ
ُ  َقۡوًما تَعُِظونَ  لِمَ  ّمِۡنُهمۡ  أ َّ وۡ  ُمۡهلُِكُهمۡ  ل

َ
ُ�ُهمۡ  أ  َشِديٗد�ۖ  َعَذابٗا ُمَعّذِ

 ]  ١٦٤: األعراف[ ﴾ ١
ความวา “และจงรําลึกขณะท่ีกลุมหน่ึงในพวกเขากลาววา 

เพราะเหตุใดเลาพวกทานจึงตักเตือนกลุมชนท่ีอัลลอฮฺจะ

ทรงเปนผูทําลายพวกเขาหรือเปนผูลงโทษพวกเขาอยาง

รุนแรง?” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ : 164) 
กลุมท่ีศรัทธา ไดตอบวา     

﴿  ْ ُُِّ�مۡ  إَِ�ٰ  َمۡعِذَرةً  قَالُوا  ]  ١٦٤: األعراف[ ﴾ ١ َ�ّتُقونَ  ُهمۡ َوَََعلّ  َر
ความวา “พวกเขากลาววา (การท่ีเราตักเตือนน้ัน) เพ่ือเปน

ขออางตอพระเจาของพวกเจา และเพ่ือวาพวกเขาจะได

ยําเกรง ” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ : 164) 
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อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดกลาวแกเราถึงแนวทางที่กลุมผู

ศรัทธาประสบกับความสําเร็จและบทลงโทษของกลุมท่ีฝา

ฝนอัลลอฮฺ ดังที่มีระบุในเรื่องราวของชาวอัล-อะอฺรอฟ   
ْ  فَلَّما ﴿ ْ  َما �َُسوا �َۡيَنا بِهِۦٓ  ُذّكُِروا

َ
ِينَ  أ َّ َخۡذنَا للّسوٓءِ  َعنِ  َ�ۡنَهۡونَ  ل

َ
ِينَ  َوأ َّ  ل

 ْ ْ  بَِما ي� َِٔ�  بَِعَذابِ  َظلَُموا  ]  ١٦٥: األعراف[ ﴾ ١ َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا
ความวา “คร้ันเมื่อพวกเขาลืมสิ่งท่ีพวกเขาถูกเตือนในสิ่ง

น้ัน เราก็ชวยเหลือบรรดาผูท่ีหามปรามการทําชั่วใหรอด

พน และไดจัดการแกบรรดาผูท่ีอธรรมเหลาน้ัน ดวยการ

ลงโทษอันรุนแรงเน่ืองดวยการท่ีพวกเขาละเมิด ” (สู

เราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ : 165) 

 
การที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไมไดกลาวถึงผลตอบแทนของ

กลุมท่ีไมแยแสตอความชั่วรายในอายะฮฺนี้ นักวิชาการบางทาน

ไดกลาววา “แทจริงพวกเขารวมอยูในกลุมชนท่ีหลงผิดและ

อธรรมอยูแลว เหตุเพราะพวกเขาไมหามปรามในความ

ชั่วราย” และนักวิชาการบางทานไดกลาววา “เพราะพวกเขา

น่ิงเงียบตอสัจธรรม อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงจะทรงตัดสินชี้
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ขาดพวกเขาในวันกิยามะฮฺ ดวยเหตุน้ีในสูเราะฮฺจึงไมมี

กลาวถึงพวกเขา” วัลลอฮุอะลัม  

 
ในการนี้เอง หลังจากที่สูเราะฮฺไดนําเสนอเรื่องราวตางๆ 

ที่ทําใหเราไดรับรูวาเราตองหลีกหางจากการไมสนใจตอความ

ชั่วรายท่ีมีอยู และจําเปนสําหรับเราท่ีตองประกาศจุดยืนให

ชัดเจนต้ังแตบัดนี้ เพราะเราท้ังหลายตางก็ปรารถนาในสวน

สวรรคดวยกับพระประสงคของอัลลอฮฺ และเราตางก็ไมตองการ

เปนผูที่เลื่อนลอยไมรูวาจะอยูในกลุมไหน และจําเปนสําหรับเรา

ที่ตองไมขัดขวางจากการชวยเหลือสัจธรรม จะตองไมรูสึกอาย 

และตองปราศจากการไมแยแสหรือไมสนใจหรือออนแอตอสิ่ง

ดังกลาว  
บางทีความเผอเรอหรือหลงลืมอาจเปนสาเหตุสําคัญที่

ทําใหเกิดความลังเลและทําใหไมเอาใจใสตอความชั่วรายที่มีอยู

ก็ได ดังนั้น สมควรอยางย่ิงท่ีเราตองพยายามไมใหเปนหนึ่งในผู

ที่เผอเรอและหลงลืม เพราะความเผอเรอน้ันบางทีมีความ

เลวรายย่ิงกวาการฝาฝนเสียอีก เพราะการฝาฝนอาจมีการ

เตาบัตตัว เหมือนที่นักมายากลของฟรเอานไดเตาบัตตัว แตคน
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ที่หลงลืมเขาก็จะยังคงความหลงลืมนั้นตลอดไป จนกระทั่งถึง

เวลาที่ความเสียใจหรือการกลับตัวน้ันไมเอ้ือประโยชนตอเขา

ใดๆ อีก (นั่นคือหลังจากที่เขาเสียชีวิต) 
نَا َوَََقدۡ  ﴿

ۡ
ََهّنمَ  َذَر� نِّ  ّمِنَ  َكثِٗ�� ِۡ ِ

ۡۡ �ِس�  ل  َولَُهمۡ  بَِها َ�ۡفَقُهونَ  ّ�  قُلُوبٞ  لَُهمۡ  َولۡ�ِ
 ٞ�ُ�ۡ

َ
ونَ  ّ�  أ ٓۚ  �َۡسَمُعونَ  ّ�  َءاَذانٞ  َولَُهمۡ  بَِها ُ�ۡبِ�ُ ٰ�َِك  بَِها ََ ْو

ُ
نَۡ�ٰمِ  أ

َ
 ُهمۡ  بَۡل  َكٱۡ�

 ۚ ّل ََ َ
ٰ�َِك  أ ََ ْو

ُ
ََۡ�ٰفِلُونَ  ُهمُ  أ  ]  ١٧٩: األعراف[ ﴾ ١ ل

ความวา “และแนนอนเราไดบังเกิดสําหรับนรกญะฮันนัม 

ซึ่งจํานวนมากมายจากญินและมนุษย(ท่ีจะตองถูกลงโทษ

ในนรกน้ัน) โดยท่ีพวกเขามีหัวใจซึ่งพวกเขาไมใชมันทํา

ความเขาใจ และพวกเขามีตาซึ่งพวกเขาไมใชมันมอง 

และพวกเขามีหูซึ่งพวกเขาไมใชมันฟงชน พวกเขาเหลาน้ี

แหละเปรียบประหน่ึงปศุสัตว ใชแตเทาน้ัน พวกเขาเปนผู

หลงผิดย่ิงกวาสัตวเสียอีก ชนเหลาน้ีแหละคือพวกท่ี

หลงลืม” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ : 179) 

 
ซึ่งการมาของอายะฮฺสุดทายของสูเราะฮฺ ก็เพื่อเปนการ

เนนยํ้าตอบาวจากความหลงลืมและชี้ชัดถึงสิ่งนี้    
َُّك  َولۡذُكر ﴿ ّٗ�  َ�ۡفِسَك  ِ�  ّر ََ َۡهرِ  َوُدونَ  وَِخيَفةٗ  تَ ۡۡ ََۡقۡولِ  ِمنَ  ل َُۡغُدّوِ  ل  بِٱ

ََۡ�ٰفِلِ�َ  ّمِنَ  تَُ�ن َوَ�  َول�َصالِ   ]  ٢٠٥: األعراف[ ﴾ ٢ ل
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ความวา “และเจา (มุหัมมัด) จงรําลึกถึงพระเจาของเจาใน

ใจของเจาดวยความนอบนอมและยําเกรงและโดยไมออก

เสียงดัง ท้ังในเวลาเชาและเย็น และจงอยาอยูในหมูผูท่ี

หลงลืม” (สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ : 205) 

 
สวนอายะฮฺสัจญดะฮฺที่มีอยูในอายะฮฺสุดทายของสู

เราะฮฺ  ประหนึ่ง เปนการมาเพื่อเปนการเติมเต็มให กับจิต

วิญญาณ ดวยการตระเตรียมเพื่อประกาศจุดยืนท่ีชัดเจน เพราะ

บางทีการสุูดนั้นอาจทําใหผูท่ีหลงลืมนั้นไดหลุดพนจากความ

หลงลืมที่มีอยูในตัวเขา และสามารถประกาศจุดยืนที่ชัดเจนของ

เขา ซึ่งหากเขารูวาผูท่ีอยูตอหนาการสุูดของเขาน้ันเปนใคร 

เขาก็จะกลับไปหาสัจธรรมอีกครั้ง 
ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ َُِّك  ِعندَ  ل ونَ  َ�  َر  َوَ�ُۥ َو�َُسّبُِحونَُهۥ ِعَباَدتِهِۦ َ�نۡ  �َۡسَتۡكِ�ُ

 ]  ٢٠٦: األعراف[ ﴾ ٢ �۩
ความวา “แทจริงบรรดา ผูท่ีอยู ณ ท่ีพระเจาของเจาน้ัน 

พวกเขาจะไมหย่ิงตอการเคารพสักการะพระองค และ

กลาวใหความบริสุทธิ์แกพระองค และแดพระองคเทาน้ัน

ท่ีพวกเขาสุูดให” (สูเราะฮ ฺอัล-อะอฺรอฟ : 206) 
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สูเราะฮฺนี้ไดปดทายดวยการปกหลักการใหเอกภาพ

แดอัลลอฮใหมั่นคง ดังที่สูเราะฮฺไดเริ่มตน ในการน้ีเอง การ

เรียกรองไปสูการศรัทธาตอความเปนเอกภาพของอัลลอฮฺ ตะอา

ลา นั้นจึงมีอยูท้ังในการเริ่มตนและปดทายของสูเราะฮฺ  
และสูเราะฮฺ น้ีมีขอเก่ียวพันกับสูเราะฮฺ อัล-อันอาม 

เนื่องจากการหลีกหางจากการเปนคนในแงลบที่ไมสนใจตอ

ความชั่วรายที่มีอยูและการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนน้ัน คือสวน

หน่ึงของการใหเอกภาพแดอัลลอฮฺ ตะอาลา (ซึ่งปรากฏในสู

เราะฮฺ อัล-อันอาม)ทั้งในภาคการศรัทธาเชื่อมั่นและในภาคการ

ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดวย 
 

، ورى اهللا   نا �ا مدد و  آل ورحبه وسغم،  واهللا أعغم االصواب
 .وامدد هللا رب العال�

 


