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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ 
 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  พรอัน
ประเสริฐ และความศานติจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และบรรดาเครือญาติตลอดจน
บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน ทั้งหลาย และข้าพเจ้าขอปฏิญาณ
ว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว  โดยไม่
มีการต้ังภาคีใดๆ  ต่อพระองค์  และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่ามุหัม
มัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

 
เป้าหมายของสูเราะฮ ฺ คือ การรักษาค ามั่นสัญญา  
สูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮ ฺคือสูเราะฮฺแรกที่เริ่มต้นด้วย 

ْا﴿  ٓٔ ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
   َ ﴾ 

“บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !”  
โดยค าเรียกร้องนี้ได้ถูกกล่าวย้ าในสูเราะฮฺถึง  16 ครั้ง 

จากจ านวนท้ังหมด  88 ครั้งตามที่ปรากฏในอัลกุรอาน ( แต่
ชัยคฺอบูบักรฺ  ญาบิร  อัล-ญะซาอิรีย์  กล่าวว่ามีทั้งหมด  90 ครั้ง 
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ในหนังสือ“ นิดาอาต อัร-เราะหฺมาน ลิอะฮฺลิลอีหม่าน ”-ผู้แปล )-
และถือเป็นสูเราะฮฺสุดท้ายที่ถูกประทานลงมาหลังจากการท า
หัจญ์  อัล-วะดาอฺ  ซึ่งมันได้ประมวลบทบัญญัติต่างๆ  ไว้อย่าง
มากมาย เช่น บทบัญญัติการท าสัญญา  การเชือดพลีสัตว์  สัตว์
ที่ถูกล่า  การครองอิหฺรอม  การแต่งงานกับหญิงชาวคัมภีร์  การ
ผินหลังออกจากศาสนาอิสลาม บทบัญญัติการท าความสะอาด 
บทลงโทษของการขโมย บทลงโทษของการกดขี่ข่มเหงและสร้าง
ความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน บทบัญญัติของการพนันและสุรา 
การชดใช้ (กัฟฟาเราะฮฺ )ค าสาบาน การฆ่าสัตว์ล่าในช่วงครองอิ
หฺรอม  การท าพินัยกรรมก่อนเสียชีวิต  อัลบะฮีเราะฮฺและอัส
สาอิบะฮฺ (สัตว์ที่พวกมุชริกีนสงวนขึ้นมาโดยอุตริ  )บทบัญญัติ
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย(ชะรีอะฮ)ฺของอัลลอฮ ฺและอื่น ๆ  

และมีรายงานจากท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ  
วะสัลลัม  ได้กล่าวว่า    

ْمَمائَِدةِ  ُسيَرةَ  رَِجااَُ  ْم  َعلُِميا» رواه ابليىيق )  «ااُّنليرِ  ُسيَرةَ   َِ اَاُ  ْم  وََعلُِميا ال
، وضعفه األبلاين يف ضعيف اجلامع الصغري رق  2205يف شعبة اإليمان رق 

3729) 
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ความว่า  “ พวกท่านจงสอน (เนื้อหาของ )สูเราะฮฺอัล -มาอิ
ดะฮฺแก่บรรดาผู้ชายของพวกท่าน  และจงสอนสูเราะฮฺอัน -
นูรแก่บรรดาผู้หญิงของพวกเจ้า  ”( บันทึกโดย  อัล-บัยฮะกีย์  
ในหนังสือชุอฺบะฮฺ อัล-อีหม่าน : 2205 ชัยคฺอัล-อัลบานีย์กล่าว
ว่าเป็นหะดีษที่เฎาะอีฟ  ในหนังสือ  เฎาะอีฟ  อัล-ญามิอฺ  อัศ-
เศาะฆีร : 3729) 
 

ก็เนื่องจากว่าในสูเราะฮฺนี้มีเนื้อหาที่กล่าวถึงบทบัญญัติ
ต่าง ๆ รวมทั้งการให้รักษาค ามั่นสัญญาและพันธะทั้งหลาย 
 ในส่วนค าเรียกร้องโดยตรงของอัลลอฮฺ  ตะอาลา ที่มีต่อ
ผู้ศรัทธาว่า  

ْا﴿  ٓٔ ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
   َ﴾ 

“บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !”  

  นั้นก็หมายรวมว่า“ โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อข้าทั้งหลาย  
และบรรดาผู้ที่ยินดีที่จะเข้าสู่ศาสนาของข้า  ส าหรับพวกเจ้าแล้ว
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของข้า  ทั้งนี้
ก็เพื่อพวกเจ้าจะประสบกับความส าเร็จ และเป็นผู้ศรัทธาที่เที่ยง
แท้” 
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 ชื่อของสูเราะฮ ฺ

 สูเราะฮฺนี้ถูกขนานนามว่า “ อัล-มาอิดะฮฺ  ”นั่นคือ ส ารับ
อาหาร เนื่องจากมีการกล่าวถึง (เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ )ส ารับ
อาหารในช่วงท้ายของสูเราะฮฺในเรื่องราวของท่านนบีอีซาและ
สหายของท่าน (อัล-หะวาริยีน  )อย่างไรก็ตามการต้ังชื่อนี้ก็ไม่ได้
มีความเกี่ยวข้องกับการกล่าวถึงส ารับอาหารท่ีปรากฏในสู
เราะฮฺเพียงอย่างเดียว  แต่บทเรียนจากเรื่องราวข้างต้นต่างหาก
ที่เป็นเป้าหมายของสูเราะฮฺนี้  ซึ่งการต้ังชื่อนี้ก็มีความเหมาะสม
ต่อเป้าหมายของสูเราะฮฺเนื่องจากอัลลอฮฺ  ตะอาลา  ได้เตือน
ส าทับต่อบรรดาอัล-หะวาริยีนว่า พระองค์จะทรงประทานส ารับ
อาหารแก่พวกเขา  แต่หากยังมีผู้ใดที่ปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้น
โดยที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์อีก  อัลลอฮฺก็จะทรงลงโทษด้วยการ
ลงโทษที่เจ็บปวดที่สุด  และนี่เองจึงเป็นการเตือนส าทับแก่
บรรดาผู้ศรัทธาโดยตรงว่าส าหรับพวกเขาแล้วต้องรักษาค ามั่น
สัญญาและพันธะต่างๆ  ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วการลงโทษก็จะเกิด
ขึ้นกับพวกเขา  ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในเรื่องราวของอัล -มาอิ
ดะฮฺหรือส ารับอาหาร(ที่ถูกประทานให้กับบรรดาอัล-หะวาริยีน ) 
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 และสูเราะฮฺนี้ก็ได้เน้นหนักเป็นพิเศษกับการน าเสนอ
บรรดาอายะฮฺที่เกี่ยวข้องกับการรักษาค ามั่นสัญญาและพันธะ
ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ซึ่งในแต่ละค าเรียกร้องที่ว่า  

ْا﴿  ٓٔ ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
   َ﴾  

 “ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !”  

ก็ได้เป็นข้อยืนยันในค ามั่นสัญญาที่มีความหลากหลายนั้นๆ  
โดยที่อายะฮฺต่างๆ ในสูเราะฮฺนี้ก็ได้ด าเนินเนื้อหาในการน าเสนอ
ความส าคัญของการรักษาค ามั่นสัญญาและการปฏิบัติตามมัน  

  
 ค าเรียกร้องท่ีหน่ึง 
 เป็นค ามั่นสัญญาแรก โดยได้กล่าวถึงอาหารการกินที่ดี
และสิ่งที่อัลลอฮฺ  ตะอาลา  ทรงอนุมัติให้แก่เรานั้นถือเป็นปัจจัย
แรกของการมีชีวิต  และในจ านวนความเมตตาของอัลลอฮฺนั้น
คือพระองค์ทรงเริ่มต้นบทบัญญัติต่าง  ๆ  ด้วยกับสิ่งที่เป็นที่
อนุมัติไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องห้าม  

ا﴿ ٌَ اُحۡجََلٰ ا اإَِّلِذَّل ًِ َُۡعٰ
َ
ُةا ۡۡل ٍَ ِٓي ِخيِذَّلۡتاىَُسًابَ

ُ
ۡوـُٔ ْابِٱۡىُػُلٔدِۚاأ

َ
ٔٓ ْاأ ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
   َ

ٌَ ا ُرِيُدا ا ًُ اََيُۡس َ ا َّللِذَّل اُخُرٌمۗاإِنِذَّل ًۡ ُُج
َ
ۡيِداَوأ ا لّصِذَّل اُُمَِّلِ اَدۡۡيَ ًۡ : املائدة ]﴾ ١َغيَۡيُس

1] 
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ความว่า  “ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !จงรักษาบรรดาสัญญา
ให้ครบถ้วนเถิด  สัตว์ประเภทปศุสัตว์นั้นได้ถูกอนุมัติแก่
พวกเจ้าแล้ว  นอกจากที่ ถูกอ่านให้พวกเจ้าฟัง  โดยที่พวก
เจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่จะถูกล่านั้นเป็นที่อนุมัติขณะท่ีพวก
เจ้าอยู่ใน การครอง อิหฺรอม  แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงชี้ขาด
ตามที่พระองค์ทรงประสงค์  ”( สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 1)  

 
ค าเรียกร้องท่ีสอง 

ۡدَياَوََّلا﴿ َٓ ۡ َرا ۡۡلََر َماَوََّلا ل ۡٓ ِاَوََّلا لّشِذَّل ُِٔ ْاََّلاُُتِيُّئ ْاَشََع ئَِرا َّللِذَّل ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
   َ

ا َِ ا ۡٱَۡيَتا ۡۡلََر َما َۡ َجُؾَٔناـَۡ  اٗل ٌّ ٓ اُٗل ۚاِإَوَذ ا ۡىَلَ  ئَِداَوََّلٓاَ   ٰ ـَ اَورِۡض ًۡ ِٓ ِ ّب َِارِذَّل ٌّ ا
ا ْۚ اـَٱۡصَط ُدو  ًۡ ۡصِجِداَخيَۡيُج ٍَ ۡ ا ل َِ اَغ ًۡ وُك ناَصدُّي

َ
ٍماأ ۡٔ اَشَنأَ ُناكَ ًۡ ِذَِّلُس ٌَ َوََّلاََيۡرِ

ا اَو ۡىُػۡدَوِٰنۚ ًِ خۡ ا ۡۡلِ ٰىۖاَوََّلاَتَػ َؤُُ ْالََعَ َٔ ِاَو ّتلِذَّلۡل ا ۡىِِبّ اَوَتَػ َؤُُ ْالََعَ ْۘ ناَتۡػَجُدو 
َ
 ۡۡلََر ِماأ

اَشِد ُدا ۡىػَِل ِبا َ ا َّللِذَّل ۖاإِنِذَّل َ  [2: املائدة ]﴾ ٢َو تِذَّلُلٔ ْا َّللِذَّل

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !จงอย่าให้เป็นที่อนุมัติ  ซึ่ง
บรรดาเครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลลอฮฺ  และเดือนท่ี
ต้องห้าม  และสัตว์พลี  และสัตว์ที่ถูก ท าเครื่องหมายไว้ที่
คอเพื่อเป็นสัตว์พลี  และบรรดา ผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันเป็นที่
ต้องห้าม  โดยแสวงหาความโปรดปรานและความพอ
พระทัยจากพระเจ้าของพวกเขา แต่เมื่อพวกเจ้าเปลื้องอิหฺ
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รอมแล้ว  ก็จงล่าสัตว์ได้  และจงอย่าให้การเกลียดชังแก่
พวกหน่ึงพวกใด  ที่ขัดขวางพวกเจ้ามิให้เข้ามั สญิดอัล-หะ
รอม ท าให้พวกเจ้ากระท าการละเมิดขอบเขต และพวกจง
ช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นคุณธรรมและความย าเกรง  และ
จงอย่าช่วยกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกัน  และพึง
เกรงกลัวอัลลอฮฺเถิด  แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรง หนัก
หน่วงในการลงโทษ” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 2) 
 เนื้อหาของอายะฮฺนี้เป็นการส่งเสริมอุดมการณ์ที่
ยิ่งใหญ่ของหลักการศาสนาอิสลาม  และเปลี่ยนจากการ
น าเสนอการมีอาหารการกินที่ดีสู่อุดมการณ์การช่วยเหลือใน
ด้านมนุษยธรรม  การผดุงความยุติธรรม  และความเป็นหนึ่ง
เดียวของสังคม   

 
อายะฮฺที่กล่าวถึงอาหารการกินบางอย่างที่เป็นที่

ต้องห้ามและอายะฮฺที่กล่าวถึงความสมบูรณ์ของศาสนา 
ِابِِّۦا﴿ اىَِؾۡۡيِا َّللِذَّل ِْوِذَّل

ُ
ٌَ ٓاأ ا ۡۡلزِنِيرِاَو ًُ ُماَوَۡلۡ ۡيَجُةاَو ّدلِذَّل ٍَ ۡ ا ل ًُ ۡتاَغيَۡيُس ٌَ ُخّرِ

ٌَ ا اَو ًۡ ۡيُج ٌَ اَذنِذَّل ا ُبُعاإَِّلِذَّل َزَوا لصِذَّل
َ
ٌَ ٓاأ ََتَّدِ َُةاَو ّنلِذَّلِطيَدُةاَو ٍُ ۡ ٔۡكَُٔذةُاَو ل ٍَ ۡ َِۡخَِِلُةاَو ل ٍُ ۡ َو ل

ا ََ  ِ َٔۡما َئَِسا ٱِذَّل اـِۡصٌقۗا ۡۡلَ ًۡ ۚاَذٰىُِس ًِ ۡزَلٰ
َ
ٔ ْابِٱۡۡل ٍُ ناتَۡصَجۡلِص

َ
ا ّنلُّيُّصِباَوأ ُذبَِحالََعَ

ا ًۡ َُِس ادِ  ًۡ ۡيُتاىَُس ٍَ ۡز
َ
َٔۡماأ ا ۡۡلَ ِنۚ ۡٔ اَو ۡخَّش ًۡ ُْ ۡٔ اـََ اََتَّۡش ًۡ ٌَِادِ ُِِس َزَفُرو ْا
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اَٗلا ادِ  ًَ ٰ ۡشَؾ ا ۡۡلِ ًُ ِ اَورَِضيُتاىَُس ٍَ اُِۡػ ًۡ ُتاَغيَۡيُس ٍۡ ٍَ ۡت
َ
َّصٍةاَو  ٍَ اِِفاََمۡ ا ۡضُطرِذَّل َِ ٍَ اۚاَذ

ا َجَج ُِؿٖف ٌُ ا ا َدۡۡيَ اـَإِنِذَّل خۡمٖف ِ اَدُفٔرٞرااّۡلِ َ ًٞراَّللِذَّل  ا[3: املائدة ]﴾ ٣ارِذَّلِخي

ความว่า  “ ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าแล้ว  ซึ่งสัตว์ที่ตายเอง  และ
เลือด และเน้ือสุกร และสัตว์ที่ถูกเปล่งนามอื่นจากอัลลอฮฺ
(ขณะเชือด )และสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย  และสัตว์ที่ถูกตีตาย  
และสัตว์ที่ตกเหวตาย  และสัตว์ที่ถูกขวิดตาย  และสัตว์ที่
สัตว์ร้ายกัดกินนอกจากที่พวกเจ้าเชือดกัน  และสัตว์ที่ถูก
เชือดบนแท่นหินบูชา  และการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้
ติ้ว  เหล่านั้นเป็นการละเมิด  วันนี้  บรรดาผู้ปฏิเสธการ
ศรัทธา  หมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้ว  ดังน้ันพวก
เจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา  และจงกลัวข้าเถิด  วันนี้ข้าได้ให้
สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว  ซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้
ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้ว  ซึ่งความกรุณาเมตตาของข้า  
และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว  ผู้ใด
ได้รับความคับขันในความหิวโหย  โดยมิใช่เป็นผู้จงใจ
กระท าบาปแล้วไซร้  แน่นอนอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงอภัย
โทษผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 3) 
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อายะฮฺข้างต้น  อัลลอฮฺ  ตะอาลา  พระผู้อภิบาลของเรา
ได้ห้ามอาหารการกินบางประเภท หลังจากนั้นก็มีท่อนนี้ตามมา
ว่า 

ًۡا﴿ َُِس ادِ  ًۡ ۡيُتاىَُس ٍَ ۡز
َ
َٔۡماأ  [3: املائدة ]ا﴾ ۡۡلَ

ความว่า  “ วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้ว  ซึ่งศาสนา

ของพวกเจ้า” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 3) 
 ก็เนื่องจากว่าศาสนาได้มีความสมบูรณ์และครบถ้วน
แล้ว โดยจ าเป็นส าหรับเราที่ต้องให้ค ามั่นสัญญากับอัลลอฮฺ  ตะ
อาลา ถึงความสมบูรณ์ของศาสนานี้และการปฏิบัติตามมัน 
  

จากนั้น  ก็ยังมีข้อบัญญัติที่เกี่ยวกับการแต่งงานกับ
หญิงชาวคัมภีร์  ซึ่งหลังจากที่ได้กล่าวถึงอาหารการกินที่ดีแล้ว  
อัลลอฮฺ  ตะอาลา  ก็ได้กล่าวถึงบรรดาภรรยาที่ดีแก่เรา  โดย
ที่อัลลอฮ ฺตะอาลา ทรงอนุมัติให้บรรดาผู้ศรัทธาชายแต่งงานกับ
หญิงชาวคัมภีร์ที่เป็นหญิงบริสุทธิ์และเป็นหญิงที่ห่างไกลจาก
การกระท าความชั่วได้   

وثُٔ ْا ۡىِهَ َٰباِخّوٞرا﴿
ُ
اأ ََ  ِ ّيَِ ُٰتۖاَوَ َػ ُما ٱِذَّل ا ىطِذَّل ًُ اىَُس ِخوِذَّل

ُ
َٔۡماأ ا ۡۡلَ ًۡ اىِذَّلُس

اِخّوٞرا ًۡ ُس ٌُ ًُاَوَ َػ  ۡ ا ل ََ ٌِ ۡدَّصَ ُٰتا ٍُ ۡ ۖاَو ل ًۡ ُٓ ِذَّل اال ََ  ِ ا ٱِذَّل ََ ٌِ ۡدَّصَ ُٰتا ٍُ ۡ ٌَِ ِٰتاَو ل ۡؤ
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َسٰفِِدَ ا ٌُ ا اُُمِّۡصَِِ اَدۡۡيَ ِذََّل ُْ ُجَٔر
ُ
اأ ِذََّل ُْ ٔ ٍُ اإَِذ ٓاَ  ثَۡيُج ًۡ ٌَِاَرۡبيُِس وثُٔ ْا ۡىِهَ َٰبا

ُ
أ

ۡخَد نٖف ا
َ
جِذَّلِخِذٓياأ ٌُ َا َۡسُفۡراَوََّلا ٌَ اِِفا ٓأۡلِخَرةِااَو َٔ ُْ ۥاَو ُّ يُ ٍَ اَذَلۡداَخبَِطاَخ َِ بِٱۡۡلِ َؿٰ

ا ََ ا ۡىَخِِٰسِي ََ  [5: املائدة ]ا﴾٥ٌِ

ความว่า  “ วันนี้สิ่งดีๆ ทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว  
และอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์น้ัน  เป็นที่อนุมัติแก่
พวกเจ้าแล้ว  และอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่
พวกเขาและบรรดาหญิงบริสุทธิ์  ในหมู่ผู้ศรัทธาหญิงและ
บรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อน  จากพวก
เจ้าก็เป็นอนุมัติแก่พวกเจ้าด้วย เมื่อพวกเจ้าได้มอบให้แก่
พวกนางซึ่งมะ ฮัรฺของพวกนางในฐานะเป็นผู้แต่งงานมิใช่
เป็นผู้กระท าการซินาโดยเปิดเผย  และมิใช่ยึดเอานางเป็น
เพื่อนโดยกระท าซินาลับๆ  และผู้ใดปฏิเสธการศรัทธา  
แน่นอนงานของเขาก็ไร้ผล ขณะเดียวกันในวันปรโลกพวก
เขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 5) 

 
ค าเรียกร้องท่ีสาม 

บทบัญญัติการวุฎูอ์ (การอาบน้ าละหมาด  )หลังจากที่
ได้กล่าวถึงอาหารการกินและบรรดาภรรยาที่ดีมาแล้ว  ก็มีความ
จ าเป็นที่ต้องกล่าวถึงจิตวิญญาณที่ดีและการขัดเกลามันให้
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บริสุทธิ์  ด้วยเหตุนี้อายะฮฺการวุฎูอ์จึงมาอยู่ในต าแหน่งนี้ของสู
เราะฮฺ 

اإََِلا﴿ ًۡ  ِۡد َُس
َ
اَو  ًۡ ُس َْ ةِاـَٱۡؽِصئُ ْاوُُجٔ ٰٔ يَ اإََِلا لّصِذَّل ًۡ ُج ٍۡ ٔٓ ْاإَِذ اُر ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
   َ

ا ُِباٗل اُج ًۡ ۚاِإَوناُنُِج اإََِلا ۡىَهۡػَبۡ ِ ًۡ رُۡجيَُس
َ
اَوأ ًۡ َر ـِِقاَو ۡٱَصُدٔ ْابُِرُ وِشُس ٍَ ۡ  ا ل

ا ْۚ ُرو  ِذَّٓل َخدٞراـَٱ ِذَّل
َ
ۡواَج َٓ اأ

َ
اَشَفٍراأ ٰ ۡوالََعَ

َ
اأ ۡرَ   ِذٌَّل اِإَوناُنُِجًا ََ ِ ٌّ ُِِسًا ٌّ ۡواا

َ
 ۡىَؾ ٓئِِطاأ

ٌَ ٓ اٗلا اَ ُِدو ْا ًۡ ا ىّلَِص َٓ اـَيَ ًُ ۡصُج ٍَ ٔ ْاَصػِيداٗلااَلٰ ٍُ ِذٍَّل ا اَذَجَي اَ ّيِباٗل ًۡ ُِْٔس ُُٔج ِ  اـَٱۡٱَصُدٔ ْاب
ٌَ ا ُرِيُدا  ۚا ُّ ِۡ ِ ٌّ  ِۡد ُسًا

َ
اَخَرجٖفاَو  َۡ ِ ٌّ اِۡلَۡجَػَواَغيَۡيُسًا ُ اَوَلِٰسَا ُرِيُداَّللِذَّل

ا ًۡ َِرُك ّٓ اتَّۡشُهُروَناِۡلَُط ًۡ اىََػيِذَّلُس ًۡ ۥاَغيَۡيُس ُّ َج ٍَ اُِۡػ ِذًَّل ِ  [6: املائدة ]ا﴾٦َوِۡلُج

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !เมื่อพวกเจ้ายืนขึ้นจะไป
ละหมาด ก็จงล้างหน้าของพวกเจ้า และมือของพวกเจ้าถึง
ข้อศอก  และจงลูบศีรษะของพวกเจ้า  และล้างเท้าของ
พวกเจ้าถึงตาตุ่มทั้งสอง  และหากพวกเจ้ามีญะนาบะฮฺ  ก็
จงช าระร่างกายให้สะอาด  และหากพวกเจ้าป่วย  หรืออยู่
ในการเดินทาง  หรือคนใดในหมู่พวกท่านมาจากการถ่าย
ทุกข ์หรือได้สัมผัสหญิงมา  แล้วพวกเจ้าไม่พบน้ าก็จงมุ่งสู่
ดินที่ดี  แล้วลูบใบหน้าของพวกเจ้าและมือของพวกเจ้า
จากดินน้ัน  อัลลอฮฺน้ันไม่ทรงประสงค์เพื่อจะให้มีความ
ล าบากใดๆ  แก่พวกเจ้า  แต่ทว่าทรงประสงค์ท่ีจะให้พวก
เจ้าสะอาด  และเพื่อให้ความกรุณาเมตตาของพระองค์
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ครบถ้วนแก่พวกเจ้า  เพื่อว่าพวกเจ้าจักขอบคุณ ” (สูเราะฮฺ 
อัล-มาอิดะฮ ฺ: 6) 

 
(สูเราะฮฺนี้ )ได้ให้ข้อตักเตือนถึงความจ าเป็นของการ

รักษาค ามั่นสัญญา ( สังเกตได้ว่า )หลังจากทุกๆ  ไม่กี่อายะฮฺที่
กล่าวถึงการให้ค ามั่นสัญญา  ก็จะมีอายะฮฺที่เป็นข้อตักเตือนถึง
ความส าคัญของการรักษาค ามั่นสัญญานั้น ด่ังเช่นอายะฮฺนี้ 

َِ ا﴿ ۡػ ٍِ اَش ًۡ ِياَو َثَلُسًابِِّۦٓاإِۡذاكُۡيُج ا ٱِذَّل ُّ ٌِيَثَٰل اَو ًۡ ِاَغيَۡيُس َةا َّللِذَّل ٍَ َو ۡذُنُرو ْاُِۡػ
ُدورِا ۢابَِذ ِتا لّصُّي ًُ اَغيِي َ ا َّللِذَّل ۚاإِنِذَّل َ َِ ۖاَو تِذَّلُلٔ ْا َّللِذَّل َ ۡػ

َ
 ا[7: املائدة ]﴾ ٧َوأ

ความว่า  “ และจงร าลึกถึงความกรุณาเมตตาของอัลลอฮฺที่มี
ต่อพวกเจ้า และสัญญาของพระองค์ท่ีได้ทรงกระท ามันไว้
แก่พวกเจ้า ขณะท่ีพวกเจ้ากล่าวว่า พวกเราได้ยินแล้วและ
พวกเราเชื่อฟังแล้ว  และพึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด  แท้
จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในทรวงอก ” (สูเราะฮฺ  
อัล-มาอิดะฮ ฺ: 7) 

 
ค าเรียกร้องท่ีสี่ 
การผดุงความยุติธรรม  ในจ านวนสิ่งที่อยู่ภายใต้การให้

ค ามั่นสัญญากับอัลลอฮฺ  ตะอาลา  ก็คือการมีความยุติธรรม  
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แม้นว่ามุสลิมจะเป็นผู้ที่ก่อความอธรรมนั้นก็ตาม  ซึ่งอัลลอฮฺ ตะ
อาลา ได้กล่าวแก่เราว่า  แท้จริงพระองค์ทรงรักษาค ามั่นสัญญา
ของพระองค์ที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์อย่างแน่นอน  ดังนั้นมี
เหตุอันใดอีกที่ปวงบ่าวของพระองค์จะไม่รักษาค ามั่นสัญญา
ต่างๆ ของพวกเขาต่อพระผู้อภิบาลของเขา  และต่อเพื่อนมนุษย์
ด้วยกันด้วย  

ا﴿ ًۡ ِذَِّلُس ٌَ َد َٓ ابِٱۡىلِۡصِطۖاَوََّلاََيۡرِ َٓ ِاُش ٌَِ اَّلِلِذَّل ٰ ِذَّـل ُِٔ ْاُنُُٔٔ ْاكَ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
   َ

اَخبُِۡيۢا َ ا َّللِذَّل ۚاإِنِذَّل َ ٰىۖاَو تِذَّلُلٔ ْا َّللِذَّل َٔ ۡكَرُبالِيجِذَّلۡل
َ
اأ َٔ ُْ ا ۡغِدلُٔ ْا ْۚ اَتۡػِدلُٔ  َّلِذَّل

َ
ا  ٍمالََعَ  ۡٔ َشَنأَ ُناكَ

ئَُنا ٍَ ٍَ اَتۡػ ِ  [8: املائدة ]﴾ ٨ب

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  ! จงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี
เพื่ออัลลอฮฺ  เป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรม  และจงอย่า
ให้การเกลียดชังพวกหน่ึงพวกใดท าให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม 
จงยุติธรรมเถิด  มันเป็นสิ่งท่ีใกล้กับความย าเกรงยิ่งกว่า  
และพึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด  แท้จริงอัลลอฮฺนั้น  เป็นผู้ทรง
รอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระท ากัน” (สูเราะฮฺ อัล-
มาอิดะฮ ฺ: 8)  

 
ค าเรียกร้องท่ีห้า 
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ให้ร าลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่มีต่อปวงบ่าว
ของพระองค ์ 

ٔٓ ْا﴿ نا َۡ ُصُط
َ
ٌٔۡماأ اكَ ِذًَّل َْ اإِۡذا ًۡ ِاَغيَۡيُس َتا َّللِذَّل ٍَ ُِٔ ْا ۡذُنُرو ْاُِۡػ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
   َ

ا ِ
َّكِذَّل َٔ ِاـَۡيَيَج ا َّللِذَّل ۚاَولََعَ َ ۖاَو تِذَّلُلٔ ْا َّللِذَّل ًۡ اَغُِس ًۡ ُٓ  ِۡدَح

َ
ا  اـََهؿِذَّل ًۡ ُٓ  ِۡدَح

َ
ا  ًۡ إَِۡلُۡس

َُِٔنا ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ  ا[11: املائدة ]ا﴾١١ ل

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  ! จงร าลึกถึงความกรุณา
ของอัลลอฮฺที่มีต่อพวกเจ้า  ขณะท่ีพวกหน่ึงตั้งใจที่จะย่ืน
มือของพวกเขามาท าร้ายพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็ทรงยับยั้ง
และหันมือพวกเขาออกจากพวกเจ้าเสีย  และพึงย า
เกรงอัลลอฮฺเถิด  และแด่อัลลอฮฺเท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลาย
จงมอบหมาย” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 11) 

 
เรื่องราวของบนีอิสรออีล  การมาของอายะฮฺที่

กล่าวถึงเรื่องนั้นในที่นี้ ก็เนื่องจากว่าบนีอิสรออีลถือเป็นกลุ่มชน
ที่มักจะบิดพลิ้วในค ามั่นสัญญาต่างๆ  จึงท าให้พวกเขา
กลายเป็นตัวอย่างของผู้ที่บิดพลิ้วในค ามั่นสัญญาและพันธะ
ต่างๆ  

ا﴿ اَُلِيباٗل اَغَ َ ا ۡثَ ۡ ًُ ُٓ ِۡ ٌِ َِ ا اإِۡشَ   ِ َواَوَبَػۡد ٌِيَثَٰقابَِ ٓ ا ُ َخَذا َّللِذَّل
َ
اۖاَوكَ َلا َوىََلۡداأ

ا  ًۡ ُْ ٔ ٍُ ۡرُت ُِجًابُِرُشَِلاوََغزِذَّل ٌَ ةَاَوَ   ٰٔ َن ا لزِذَّل ًُ ةَاَوَ  ثَۡيُج ٰٔ يَ ا لّصِذَّل ًُ ُج ٍۡ َر
َ
اأ َۡ ِ ۖاىَئ ًۡ َػُس ٌَ ا اإِّّنِ ُ َّللِذَّل
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اَٗلا اكَۡرًض اَخَص َ ا َّللِذَّل ًُ ۡكَرۡضُج
َ
اَ ِّاَوأ ًۡ اَغُِس َزّفَِرنِذَّل

ُ ا اۡلِذَّل ًۡ ِذَِّلُس ۡدِخيَ
ُ
اَوَۡل ًۡ أَ ثُِس

ٰتٖفا َاَزَفَراَبۡػَداَذٰلَِماَج ِذَّل ٍَ َُۡفُٰرۚاَذ
َ
َٓ ا ۡۡل ٌَِاَُتۡجِ َٔ َٓ ااَ ۡرِيا اَش اَذَلۡداَضوِذَّل ًۡ ٌُِِس

ۖا١٢ لصِذَّل ِيِوا اَ ِٰصَيةاٗل ًۡ ُٓ َِ اكُئَُب اوََجَػۡي ًۡ ُٓ ٰ اىََػ ِذَّل ًۡ ُٓ ِيَثَٰل ٌّ ًِٓا ٍَ اَجۡلِ  ِ ااَُيَّرِـَُٔنااـَب ًَ  ۡىََكِ
ا َٔ ِضػِِّۦاَو َُصٔ ْاَخّ اٗل ِذٌَّل ِذٍَّل اُذّنُِرو ْاَغَا َِةٖفا اّٱِ ِ اَخ ٓئ ٰ يُِعالََعَ اَوََّلاثََز ُلاَتطِذَّل ابِّۦِۚ اإَِّلِذَّل ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا

ۖا ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا ۡدِصلَِ اكَيِي اٗل ٍُ ۡ ا ل اَُيِبُّي َ ا َّللِذَّل اَو ۡصَفۡحۚاإِنِذَّل ًۡ ُٓ ِۡ : املائدة ]﴾ ١٣ـَٱۡخُؿاَخ
12 -13] 

ความว่า  “ และแท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงเอาสัญญาแก่วงศ์วาน
อิสรออีล  และเราได้แต่งตั้งผู้ดูแลจากหมู่พวกเขาขึ้นสิบ
สองคน และอัลลอฮฺได้ทรงกล่าวว่า  แท้จริงข้านั้นร่วมอยู่
ด้วยกับพวกเจ้า  ถ้าหากพวกเจ้าด ารงไว้ซึ่งการละหมาด  
และช าระซะกาต  และศรัทธาต่อบรรดา เราะสูล ของข้า  
และสนับสนุนพวกเขา  และให้อัลลอฮฺยืมหน้ีที่ดี (หมายถึง
บริจาคเพื่อพระองค์ ) แล้วแน่นอนข้าจะลบล้างให้พ้นจาก
พวกเจ้า ซึ่งความชั่วทั้งหลายของพวกเจ้า  และแน่นอนข้า
จะให้พวกเจ้าเข้าบรรดาสวนสวรรค์  ซึ่งมีแม่น้ าหลายสาย
ไหลอยู่เบื้องล่างของสวนสวรรค์เหล่านั้น  แล้วผู้ใดในหมู่
พวกเจ้าปฏิเสธหลังจากนั้นแล้ว  แน่นอนเขาก็หลงทางอัน
เที่ยงตรง   แต่เนื่องจากการที่พวกเขาท าลายสัญญา
ของพวกเขา  เราจึงได้ให้พวกเขาห่างไกลจากความกรุณา
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เมตตาของเราและให้หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้าง  พวก
เขากระท าการบิดเบือนบรรดาถ้อยค าให้เฉออกจาก
ต าแหน่งของมัน  และลืมส่วนหน่ึงจากสิ่งท่ีพวกเขาถูก
เตือนไว้ และเจ้าก็ยังคงมองเห็นอยู่ในการคดโกงจากพวก
เขานอกจากเพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านั้น  จงอภัย
ให้แก่พวกเขาเถิดและ ยกโทษเสีย แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรง
ชอบผู้ท าดีทั้งหลาย” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 12-13) 

 
เรื่องราวของท่านนบีมูซา  อะลัยฮิสลาม และการเข้าเมือง
บัยตุลมักดิส  

ِٔۡما ۡذُنُرو ْا﴿ ٌِِّۦاَيَٰل ۡٔ اىَِل اِإَوۡذاكَ َلاُٱَٔ ٰ ًۡ اإِۡذاَجَػَواذِيُس ًۡ ِاَغيَۡيُس َةا َّللِذَّل ٍَ ُِۡػ
ا ئُواٗل ٌُّي  بَِي َٓ اوََجَػيَُسًا

َ
َخداٗلااأ

َ
ا ُۡؤِتاأ ًۡ َ ِذٌَّل ال ٍَِ اَوَ  ثَ ُٰسًا ا ۡىَعٰيَ ََ ِ ٌّ ٔۡمِا٢٠ ا ااَيَٰل

ا ًۡ ۡدبَ رُِك
َ
اأ و ْالََعَ  اَوََّلاثَۡرثَدُّي ًۡ اىَُس ُ َشَةا ىِذَّلِ اَنَجَبا َّللِذَّل َلدِذَّل ٍُ ۡ ۡرَضا ل

َ
 ۡدُخئُ ْا ۡۡل

ا ََ ٔۡماٗلا٢١َذَجَِليُِبٔ ْاَخِِٰسِي َٓ اكَ اذِي اإِنِذَّل   َٔ ٍُ ٰ َٓ ااكَ لُٔ ْاَي اِإَوُِذَّل اىََاُِذَّلۡدُخيَ ََ  اَجبِذَّل رِي
َٓ اـَإِنا ِۡ ٌِ اََيۡرُُجٔ ْا ٰ َٓ اـَإُِِذَّل اَدِٰخئَُناَخ ِذَّل ِۡ ٌِ ا٢٢ََيۡرُُجٔ ْا ََ  ِ ا ٱِذَّل ََ ٌِ اكَ َلارَُجَ ِنا

اَغٰيُِبَٔنۚا ًۡ ٔهُاـَإُِِذَّلُس ٍُ ا ۡٱَ َباـَإَِذ اَدَخۡيُج ًُ ِٓ ٍَ ا ۡدُخئُ ْاَغيَۡي ِٓ اَغيَۡي ُ ا َّللِذَّل ًَ ۡجَػ
َ
ََيَ ـَُٔنا 

ٌَِِِ ا ۡؤ ٌُّي ٔٓ ْاإِناُنُِجًا ُ َّكِذَّل َٔ ِاَذَج ا َّللِذَّل بَداٗلا٢٣َولََعَ
َ
َٓ ٓا  اإُِِذَّل اىََاُِذَّلۡدُخيَ   َٔ ٍُ ٰ ِذٌَّل ااكَ لُٔ ْاَي  ا

ۡبا َْ َٓ اـَٱۡذ َِ اَ ٰػُِدوَناَد ُٱٔ ْاذِي ُٓ َُتاَوَربُّيَماـََؼٰجَِ ٓاإُِِذَّل اَهٰ
َ
اََّلٓا٢٤أ اإِّّنِ اكَ َلاَرّبِ

ِٔۡما ۡىَػِٰصلَِ ا ا ۡىَل َِ اَوَبۡ َ َِ ـُۡرۡقابَۡي ِِخۖاـَٱ
َ
اَجۡفِِساَوأ ۡٱيُِماإَِّلِذَّل

َ
ٌةا٢٥أ ٌَ َٓ اُُمَرِذَّل اكَ َلاـَإِجِذَّل
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َِةاٗل ا ۡرَبػَِ اَش
َ
اأ  ًۡ ِٓ ِٔۡما ۡىَػِٰصلِ َااَغيَۡي ا ۡىَل َسالََعَ

ۡ
اـََ اثَ  ۡرِضۚ

َ
َٔناِِفا ۡۡل ُٓ ا﴾٢٦ا َ ِي

 [26-20: سيرة املائدة ]
ความว่า  “ และจงร าลึกถึงขณะท่ีมูซาได้กล่าวแก่ประชาชาติ
ของเขาว่า โอ้ประชาชาติของฉัน  ! พึงร าลึกถึงความกรุณา
เมตตาของอัลลอฮฺที่มีแด่พวกท่านเถิด  เพราะว่าพระองค์
ได้ทรงให้มีบรรดานบีขึ้นในหมู่พวกท่าน  และได้ทรงให้
พวกท่านเป็นกษัตริย์  และได้ทรงประทานแก่พวกท่าน ซึ่ง
สิ่งท่ีมิได้ทรงประทานให้แก่ผู้ใดในหมู่ประชาชาติทั้งหลาย 
 โอ้ประชาชาติของฉัน ! จงเข้าไปในแผ่นดินอันบริสุทธิ ์
ที่อัลลอฮฺได้ทรงก าหนดให้แก่พวกท่านเถิด และจงอย่าหัน
หลังของพวกท่านกลับ  เพราะจะท าให้พวกท่านกลับ
กลายเป็นผู้ขาดทุน   พวกเขากล่าวว่า  โอ้มูซา  แท้จริง
ในแผ่นดินอันบริสุทธิ์นั้นมีพวกที่เหี้ยมโหด  และพวกเรา
จะไม่เข้าไปในแผ่นดินน้ันเป็นอันขาด  จนกว่าพวกเขาจะ
ออกไปจากที่น้ัน แต่ถ้าพวกเขาออกไปจากที่นั้นแล้ว  พวก
เราจึงจะเป็นผู้เข้าไป   มีชายสองคนในหมู่ผู้ย าเกรง
ที่อัลลอฮฺได้ทรงกรุณาเมตตาแก่เขาทั้งสองได้กล่าวว่าพวก
ท่านจงเข้าประตูน้ัน  ไปเผชิญหน้ากับพวกเขาเถิด  ครั้น
เมื่อพวกท่านเข้าประตูน้ันไปแล้ว แน่นอนพวกท่านจะเป็น
ผู้ชนะ และแด่อัลลอฮฺน้ันพวกเจ้าจงมอบหมายเถิด  หาก
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พวกท่านเป็นผู้ศรัทธา   พวกเขากล่าวว่า  โอ้มูซา  ! 
แท้จริงพวกเราจะไม่เข้าไปที่นั้นโดยเด็ดขาด  ตราบใดที่
พวกเขา ยังคงอยู่ที่นั่น ดังน้ันท่านและพระเจ้าของท่านจง
ไปเถิด แล้วจงต่อสู้ เอง พวกเราจะน่ังอยู่ที่น่ี   เขากล่าว
ว่า  โอ้พระเจ้าแห่งข้าพระองค์  แท้จริงข้าพระองค์ไม่มี
อ านาจ ใดๆ  เลย  นอกจากตัวของข้าพระองค์เองและ
พี่ชายของข้าพระองค์เท่านั้น  ดังน้ันโปรดได้แยกระหว่าง
เรากับประชาชาติผู้ละเมิดด้วยเถิด   พระองค์ตรัสว่า  
แท้จริงแผ่นดินน้ันเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเขาสี่สิบปี  ซึ่ง
พวกเขาจะระเหเร่ร่อนไปในผืนแผ่นดิน  ดังน้ันเจ้าจงอย่า
เสียใจให้แก่ประชาชาติผู้ละเมิดเหล่านั้นเลย ” (สูเราะฮฺ อัล-
มาอิดะฮ ฺ: 20-26) 
ซึ่งการมาของอายะฮฺนี้ก็เป็นข้อยืนยันอีกประการหนึ่งถึง
ตัวอย่างในการบิดพลิ้วในค ามั่นสัญญาของบนีอิสรออีล  และ
เป็นการแสดงถึงข้อแตกต่างระหว่างการโต้ตอบของอัลลอฮฺ  ตะ
อาลา  ต่อพวกอิสรออีลที่ว่า  “ แท้จริงแผ่นดินน้ัน  เป็นที่

ต้องห้ามแก่พวกเขา ” ในอายะฮฺข้างต้น  กับการโต้ตอบของ
พระองค์  สุบหานะฮุ  วะตะอาลา  ต่อบรรดาผู้ศรัทธาที่ ว่า  “ สิ่งดี 
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ๆ ทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว ” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิ
ดะฮ ฺ: 5) 

 
เรื่องราวของลูกชายท้ังสองของท่านนบีอาดัม  อะลัยฮิ
สลาม 

การท่ีเรื่องราวนี้ได้ปรากฏในสูเราะฮฺหลังจากเรื่องราว
ของบนีอิสรออีล อันเนื่องจากการที่บนีอิสรออีลนั้นได้บิดพลิ้วใน
ค ามั่นสัญญาต่าง ๆ ที่มาจากความขี้ขลาดของพวกเขา  ส่วนกอ
บีลก็ได้ฆ่าฮาบีลพี่ชายของเขาเอง (ทั้งสองเป็นลูกของท่านนบี
อาดัม- ผู้แปล  )-ด้วยกับความใจร้อนและการบิดพลิ้วในค ามั่น
สัญญาของเขา 

َب اكُۡرَب ناٗلا﴿ اإِۡذاكَرِذَّل اَ  َدَمابِٱۡۡلَّقِ ا ۡبَ ۡ
َ
اَجَب  ًۡ ِٓ ا اَذُجُلّبَِوا َو ثُۡواَغيَۡي ًۡ َ ٍَ اَول َخِدِْ

َ
اأ َۡ ٌِ
جِذَّللَِ ا ٍُ ۡ ا ل ََ ٌِ ا ُ ٍَ اَحَجَلبِذَّلُوا َّللِذَّل ِذَِّلَمۖاكَ َلاإِجِذَّل ۡرُجيَ

َ
ا ٓأۡلَخرِاكَ َلاَۡل ََ ٌِ ا٢٧ُحَجَلبِذَّلۡوا َۢ ِ اىَئ

۠اابَِب ِشطٖفا  َُ
َ
ٌَ ٓا  ا ََدَكاّتِلَۡلُجيَِ ا َخ ُفا  ََصطَتاإََِلِذَّل

َ
اأ ٓ ۡرُجيََمۖاإِّّنِ

َ
اا َِدَياإَِۡلَۡماِۡل َ َّللِذَّل

ٍَِ ا ا ۡىَعٰيَ ۡصَحِٰبا ّنلِذَّل رِۚا٢٨َربِذَّل
َ
اأ َۡ ٌِ ٍَِماَذَجُهَٔنا ابِإِخِِۡماِإَوخۡ

َ
ٔٓأ ناَتُب

َ
رِيُداأ

ُ
اأ ٓ اإِّّنِ
ٍَِ ا ِ ٰي ُؤ ْا ىّظِذَّل ِذَّٔلَغۡتا٢٩َوَذٰلَِماَجََز  اااَذَط ََ ٌِ ۡصَبَحا

َ
ۥاـَ  ُّ ِخيِّاَذَلَجيَ

َ
ۥاَرۡجَواأ ُّ ََلُۥاَجۡفُص

ا ََ ا٪٢ ۡىَخِِٰسِي اُؽَر باٗل ُ ۡرِضالِااَذَبَػَحا َّللِذَّل
َ
َٔۡ ةَا اَحۡبَدُحاِِفا ۡۡل ٰرِياَش ـَ ۥاَنۡيَؿا ُ ُّ  ُرَِي
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ِِخۖا
َ
َٔۡ ةَاأ َوٰرَِياَش

ُ
ٌِۡدَواَهَٰذ ا ۡىُؾَر ِباـَ  ُزَٔنا

َ
ۡناأ

َ
َغَجۡزُتاأ

َ
اأ ۡييََ   َٔ ٰ ِخيِّۚاكَ َلاَي

َ
أ

ٌَِ ا ِٰد ا ى ِذَّل ََ ٌِ ۡصَبَحا
َ
 [31-27: سيرة املائدة ]ا﴾٢٫ـَ 

ความว่า  “ และเจ้าจงอ่านให้พวกเขาฟัง  ซึ่งข่าวคราว
เกี่ยวกับบุตรชายสองคนของอาดัมตามความเป็นจริง  
ขณะท่ีทั้งสองได้กระท าการ มอบสิ่งพลี อยู่น้ัน  แล้วสิ่งพลี
นั้นก็ถูกรับจากคนหนึ่งในสองคน  และมันมิได้ถูกรับจาก
อีกคนหนึ่ง  เขา (คนท่ีสิ่งพลีไม่ถูกรับ )จึงได้กล่าวว่า  
แน่นอนข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้  เขา(คนท่ีถูกรับสิ่งพลี )กล่าวว่า 
แท้จริงอัลลอฮฺจะทรงรับจากหมู่ผู้มีความย าเกรงเท่านั้น  
 หากท่านยื่นมือของท่านมายังฉันเพื่อจะฆ่าฉัน  ฉันก็
จะไม่ยื่นมือของฉันไปยังท่านเพื่อจะฆ่าท่าน  แท้จริงฉัน
กลัวอัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก   แท้จริงฉัน
ต้องการท่ีจะให้ท่านน าบาปของฉันและบาปของท่าน
กลับไป  แล้วท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ชาวนรก  
และน่ันแหละคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้อธรรม   
แล้วจิตใจของเขา  ก็คล้อยตามเขาในการท่ีจะฆ่าน้องชาย
ของเขา  แล้วเขาก็ฆ่าน้องชายของเขา  ดังน้ันเขาจึงได้
กลายเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ขาดทุน ( 30 )แล้วอัลลอฮฺก็ได้ส่ง
กาตัวหน่ึงมาคุ้ยหาในดิน  เพื่อที่จะให้เขาเห็นว่าเขาจะ
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กลบศพน้องชายของเขาอย่างไรเขากล่าวว่า  โอ้ความ
พินาศของฉัน ฉันไม่สามารถที่จะเป็นเช่นกาตัวนี้แล้วกลบ
ศพน้องชายของฉันเชียวหรือน่ี ? แล้วเขาก็กลายเป็นคน
หน่ึงในหมู่ผู้ตรอมใจ( 31 )”  (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 27-31) 

 
ค าเรียกร้องท่ีหก 

เป็นการยืนยันถึงแนวทางที่จะช่วยให้สามารถรักษา
ค ามั่นสัญญาต่างๆ  นั่นคือ  การมีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  และ
การต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของพระองค์ 

ُِٔ ْا تِذَّلُلٔ ْا﴿ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
ُِٓدو ْاِِفاَش ِييِِّۦاَ    َِٔشييََةاَوَجٰ ۡ ٔٓ ْاإَِۡلِّۡا ل اَو ۡبَجُؾ َ  َّللِذَّل

اُتۡفيُِدَٔنا ًۡ  [35: املائدة ]﴾ ٣٥ىََػيِذَّلُس

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  ! พึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด  และ
จงแสวงหาสื่อ (การปฏิบัติความดี )ไปสู่พระองค์  และจง
ต่อสู้และเสียสละในทางของอัลลอฮฺเถิด เพื่อว่าพวกเจ้าจะ
ได้รับความส าเร็จ” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 35) 

 
ค าเรียกร้องท่ีเจ็ดและแปด 

ۡوِۡلَ ُٓ ا﴿
َ
اأ ًۡ ُٓ ۡوِۡلَ َٓ ۘاَبۡػُ 

َ
اأ َٔداَو ّنلِذَّلَصَٰرى  ُٓ ُِٔ ْاََّلاَتجِذَّلِخُذو ْا ۡۡلَ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
   َ 
ۚا ا َبۡػ ٖف ۗاإِنِذَّل ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ ۥا ُّ اـَإُِِذَّل ًۡ ُِِس ٌّ ًا ُٓ ِذَّل ل َٔ َاَحَج ٌَ ٍَِ ااَو ِ ٰي َٔۡما ىّظِذَّل ِديا ۡىَل ۡٓ اََّلاَح َ ا٤٫َّللِذَّل
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ا َرضٞر ِذٌَّل ًِٓا ِ ٔب
اِِفاكُيُ ََ  ِ ٞرۚاا َُسٰرُِغٔنَاَذََتَىا ٱِذَّل َِ اَد ٓئَِرة ناثُِّصي َ

َ
اأ اَحُلٔلَُٔناَ َۡ   ًۡ ِٓ ااذِي

ۡٱرٖفاَذَػَِسا 
َ
ۡواأ

َ
ابِٱۡىَفۡجِحاأ َ ِ

ۡ
نا َ 

َ
اأ ُ اِغََّللِذَّل َۡ ِ ٌّ و ْاِِفٓاا رََسُّي

َ
ٌَ ٓاأ ا ٰ دِهِۦاَذُيّۡصبُِدٔ ْالََعَ

ٌَِ ا اَنِٰد ًۡ ِٓ ُُفِص
َ
ْا٤٬أ  ٓٔ ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َداااَوَيُلُٔلا ٱِذَّل ۡٓ ِاَج ٔ ْابِٱَّللِذَّل ٍُ ۡكَص

َ
اأ ََ  ِ ُؤََّلٓ ِا ٱِذَّل ََه 

َ
أ

ا ََ ۡصَبُدٔ ْاَخِِٰسِي
َ
اـَ  ًۡ ُٓ ۡغَؿٰيُ

َ
ۚاَخبَِطۡتاأ ًۡ َػُس ٍَ َ ال ًۡ ُٓ اإِجِذَّل ًۡ ِٓ ِ  َۡؿِٰ

َ
ا٭٤  ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
اَ   

مٖفا ۡٔ ابَِل ُ ِ ا َّللِذَّل
ۡ
َٔۡفا َ  اَغَادِ ِِِّۦاـََص ًۡ ٌُِِس ا َا َۡرثَدِذَّل ٌَ ُِٔ ْا ٌَ اَ   ۥٓ ُّ اَوُيِدبُّئَُ ًۡ ُٓ اَُيِبُّي

ذِىِذَّلةٍا
َ
ِاَوََّلاََيَ ـَُٔناأ ُِٓدوَناِِفاَش ِيِوا َّللِذَّل ا َُجٰ ََ ا ۡىَؽٰفِرِي ٍةالََعَ ِغزِذَّل

َ
ٌَِِِ اأ ۡؤ ٍُ ۡ ا ل الََعَ

َةاََّلٓئِمٖفۚا ٌَ ۡٔ َ ااَذٰلَِماـَۡ ُوا ل ًٌ اَوِٰشٌعاَغيِي ُ َا ََّش ُٓ ۚاَو َّللِذَّل ٌَ ِا ُۡؤتِيِّا اٮ٤َّللِذَّل ًُ ٍَ اَوِۡلُّيُس اإِجِذَّل
ا ًۡ ُْ ةَاَو ٰٔ َن ةَاَوُيۡؤثَُٔنا لزِذَّل ٰٔ يَ َٔنا لّصِذَّل ٍُ ا ُلِي ََ  ِ ُِٔ ْا ٱِذَّل ٌَ اَ   ََ  ِ اَورَُشَُٔلُۥاَو ٱِذَّل ُ  َّللِذَّل

اٯ٤َرٰنُِػَٔنا ًُ ُْ ِا اِخۡزَبا َّللِذَّل ُِٔ ْاـَإِنِذَّل ٌَ اَ   ََ  ِ اَورَُشََٔلُۥاَو ٱِذَّل َ ا َّللِذَّل لِذَّل َٔ َاَحَج ٌَ اَو
ُزواٗلا٤ٰ ۡىَغٰيُِبَٔنا ُْ ا ًۡ َُِس َُذو ْادِ  ا َتِذَّل ََ  ِ ُِٔ ْاََّلاَتجِذَّلِخُذو ْا ٱِذَّل ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
 اَوىَػِباٗل ااَ   
وثُٔ ْا

ُ
اأ ََ  ِ ا ٱِذَّل ََ ِ اإِناُنُِجًاٌّ َ ۡوِۡلَ َٓ ۚاَو تِذَّلُلٔ ْا َّللِذَّل

َ
اَو ۡىُهفِذَّل َراأ ًۡ ٌَِاَرۡبيُِس  ۡىِهَ َٰبا

ٌَِِِ ا ۡؤ ُزواٗلاٱ٤ٌُّي ُْ َْ ا َُذو ةِا َتِذَّل ٰٔ يَ اإََِلا لّصِذَّل ًۡ ُّااِإَوَذ اَُ َدۡحُج ُِذَّل
َ
ٔۡمٞرا اَوىَػِباٗل ۚاَذٰلَِمابِ  ااۡماكَ َّلِذَّل

ُزَِلاٲ٤َحۡػلِئَُنا
ُ
ٌَ ٓاأ ِاَو ِذَِّل ابِٱَّللِذَّل ٌَ ۡناَ  

َ
ٓاأ ِذَِّل ٓاإَِّلِذَّل ٌِ َٔنا ٍُ ۡواثَِلِ َْ َوا ۡىِهَ ِٰبا ْۡ اكُۡواَ   َ

اَفِٰصُلَٔنا ًۡ ُك ۡزََثَ
َ
اأ نِذَّل

َ
ٌَِاَرۡبُواَوأ ُزَِلا

ُ
ٌَ ٓاأ َِ اَو ٖفاٳ٤إَِۡلۡ َُّ ُِ ُسًا َِ ّ

ُ
ۡوا  َْ َِااكُۡوا ٌّ ا

ُدَٔبةًا ٌَ ا ۡىلَِرَدةَاَذٰلَِما ًُ ُٓ ِۡ ٌِ اوََؽِ َباَغيَۡيِّاوََجَػَوا ُ ا َّللِذَّل ُّ َِ َاىِذَّلَػ ٌَ ِۚا اِغَِدا َّللِذَّل
ٞرا ْوَ  ئَِماَ ّ

ُ
ُٰؾَٔتۚاأ َِ زِيَراوََخَبَدا ىلِذَّل َ ناٗلااَو ۡۡلَ َٔاِذٌَّل اَغَاَش َضوُّي

َ
اِإَوَذ اٴ٤ ٓ ِا لصِذَّل ِيِوا اَوأ

ٍَ ا ِ اب ًُ ۡغيَ
َ
اأ ُ اَو َّللِذَّل اكَۡداَخرَُجٔ ْابِّۦِۚ ًۡ ُْ َخئُ ْابِٱۡىُسۡفرِاَو ِذَِّل اَوكَدادِذَّل ٌَ ٔٓ ْاَ   ُ اكَ ل ًۡ َج ُٓ وُك

ٔنَا ٍُ ااَوثََرٰىاَندِۡياٗلاٵ٤اَ ُُٔ ْا َۡسُج ًُ ِٓ ۡزيِ
َ
اَو ۡىُػۡدَوِٰناَوأ ًِ خۡ ا َُسٰرُِغَٔناِِفا ۡۡلِ ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ا

ئَُنا ٍَ ٌَ اَ ُُٔ ْاَحۡػ ۡدَتۚاَٱِۡئَسا ۡخَب ُراَغَاٶ٤ لصُّي
َ
ِِٰيُّئَناَو ۡۡل ّبِذَّل ا لرِذَّل ًُ ُٓ ٰ  َٓ ِۡ ََّلاَح ۡٔ َ ال
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َُِػَٔنا ٌَ اَ ُُٔ ْا َّۡص ۡدَتۚاَٱِۡئَسا ا لصُّي ًُ ِٓ ۡزيِ
َ
اَوأ ًَ ۡث ا ۡۡلِ ًُ ِٓ ِ ل ۡٔ ُٔدا َُداٷ٤كَ ُٓ اَوكَ ىَِتا ۡۡلَ

ۡ ُصَٔ َج ِنا ُِفُِقاَنۡيَؿا ٌَ ابَۡوا ََد هُا ْۘ ٍَ اكَ لُٔ  ِ ُِٔ ْاب اَوىُػِ ًۡ ِٓ  ِۡد 
َ
ۡؾئُىٌَةۚاُؽيِذَّلۡتا  ٌَ ِا  َّللِذَّل
اَندِۡياٗلا اَٗلا ا ََّش ُٓ ۚاَوىََ ِيَدنِذَّل ّبَِماُ ۡؾَ ٰ ٌَِارِذَّل ُزَِلاإَِۡلَۡما

ُ
ِذٌَّل ٓاأ ًا ُٓ ِۡ ِ َِ اٌّ ۡىَلۡي

َ
ۚااَو   اَوُكۡفراٗل

ا ۡىَػَدَٰوةَا ًُ ُٓ َِ ۡوكَُدو ْاَُ راٗلابَۡي
َ
ٍَ ٓاأ ةِۚاُ ِذَّل ٍَ ِٔۡما ۡىلَِ ٰ ا َ َْ اَو ۡٱَۡؾَ  َٓ اإََِلٰ

َ
ۡ َف 

َ
ۚا اّىِۡيَدۡرِباأ ُ  َّللِذَّل

ۡرِضاـََص داٗلا
َ
َناِِفا ۡۡل ۡٔ ااۚاَو َو َۡصَػ ََ ۡفِصِد  ٍُ ۡ ا ل اََّلاَُيِبُّي ُ َوا ۡىِهَ ِٰباٸ٤َّللِذَّل ْۡ اأَ نِذَّل

َ
اأ ۡٔ َ اَول

ا ًِ ِٰتا ّنلِذَّلػِي اَج ِذَّل ًۡ ُٓ ۡدَخۡيَ ٰ
َ
اَوَۡل ًۡ ِٓ ِ أَ ث اَشّيِ ًۡ ُٓ ِۡ ۡرَُ اَخ ٔۡ ْاىََسفِذَّل َل ُِٔ ْاَو تِذَّل ٌَ اٹ٤َ   ۡٔ َ اَول

ا ًۡ ِٓ ِ ٔۡك ٌَِاـَ َزئُ ْا
َ
اَۡل ًۡ ِٓ ِ ّب َِارِذَّل ٌّ ًِٓا ُزَِلاإَِۡلۡ

ُ
ٌَ ٓاأ جِنيَواَو َرىَٰةاَو ۡۡلِ ۡٔ كَ ُٱٔ ْا ّتلِذَّل

َ
اأ ًۡ ُٓ جِذَّل

َ
 

ةٞرا ِذٌَّل
ُ
اأ ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا ًۚ ِٓ رُۡجيِ

َ
ٌَِاَُتِۡتاأ ٞرۖاَو ۡلَجِّصَدة ٌُّي اَساَوَكدِۡيٞراا ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ئَُناا ٍَ ٌَ اَحۡػ ﴾ ٺ٤ َٓ ا

 [66-51: سيرة املائدة ]

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  ! จงอย่าได้ยึดเอาชาวยิวและ
ชาวคริสต์เป็นมิตร  บางส่วนของพวกเขาคือมิตรของอีก
บางส่วน  และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเอาพวกเขามาเป็นมิตร
แล้วไซร้  แน่นอนผู้นั้นก็เป็นคนหนึ่งในพวกเขา  แท้
จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงแนะน ากลุ่มชนท่ีอธรรม   แล้ว
เจ้าจะได้เห็นบรรดาผู้ที่ในหัวใจของพวกเขามีโรค  ต่าง
รีบเร่งกันไปอยู่ในหมู่พวกเขา  โดยกล่าวว่า  พวกเรากลัว
ภัยพิบัติจะเวียนมาประสบแก่พวกเรา  อาจเป็นไปได้
ว่าอัลลอฮฺน้ันจะทรงน ามาซึ่งชัยชนะ  หรือไม่ก็น าพระ
บัญชาอย่างหน่ึงอย่างใดมาจากที่พระองค์  แล้วพวกเขาก็
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กลายเป็นผู้เสียใจต่อสิ่งท่ีพวกเขาปกปิดไว้ในใจของพวก
เขา  และบรรดาผู้ที่ศรัทธากล่าวว่า  ชนเหล่านี้หรือ คือ
ผู้ที่สาบานต่ออัลลอฮฺอย่างเข้มแข็งว่า  แท้จริงพวกเขานั้น
จะรวมอยู่กับพวกเจ้า  การงานของพวกเขานั้นไร้ผล  แล้ว
พวกเขาก็กลายเป็นผู้ขาดทุน  บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย 
 !ผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกจากศาสนาของพวกเขาไป  
อัลลอฮฺก็จะทรงน ามาซึ่งพวกหน่ึง  ที่พระองค์ทรงรักพวก
เขาและพวกเขาก็รักพระองค์  เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนต่อ
บรรดามุ อ์มินและมั่นคงเฉียบขาดกับ บรรดาผู้ปฏิเสธ
ศรัทธา  พวกเขาจะเสียสละและต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ  
และไม่กลัวการต าหนิของผู้ต าหนิคนใด  นั่นคือความโปรด
ปรานของอัลลอฮฺซึ่งพระองค์จะทรงประทานมันแก่ ผู้ที่
พระองค์ทรงประสงค ์และอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงกว้างขวาง 
ผู้ทรงรอบรู้   แท้จริงผู้ที่เป็นมิตรของพวกเจ้านั้น  
คืออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์  และบรรดาผู้ศรัทธา
ที่ด ารงไว้ซึ่งการละหมาด  และช าระซะกาตและ
ขณะเดียวกันพวกเขาก็เป็นผู้นอบน้อม   และผู้ใด
ให้อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์  และบรรดาผู้ที่ศรัทธา
เป็นมิตรแล้วไซร้  แท้จริงพรรคของอัลลอฮฺนั้นคือพวกที่
ชนะ  ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงอย่าได้ยึดเอามาเป็นมิตรผู้
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ซึ่งถือเอาศรัทธาของพวกเจ้าเป็นการเย้ยหยันและเป็น
การล้อเล่น  จากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์  ก่อนพวกเจ้า  และ
บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย  และพึงย าเกรงอัลลอฮฺ
เถิด  หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา   และเมื่อพวกเจ้าได้
เรียกร้องไปสู่การละหมาด  พวกเขาก็ถือเอาการละหมาด
เป็นการเย้ยหยันเป็นการล้อเล่นนั่นก็เพราะพวกเขาเป็น
พวกที่ไม่ใช้ปัญญา   จงกล่าวเถิด ( มุหัมมัด  )ว่า  โอ้
บรรดาผู้ได้รับคัมภีร์ทั้งหลาย ! พวกท่านมิได้ต าหนิติเตียน
และปฏิเสธพวกเรา (เพราะสาเหตุอื่นใด )นอกจากว่าพวก
เราศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เรา  
และสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนแล้วเท่านั้น  และแท้จริง
ส่วนมากของพวกท่านน้ันเป็นผู้ละเมิด   จงกล่าวเถิด  
(มุหัมมัด  )ว่าจะให้ฉันบอกแก่พวกท่านไหม  ถึงการตอบ
แทนท่ีเลวร้ายยิ่งกว่านั้น  ณ ที่อัลลอฮฺ  คือผู้ที่อัลลอฮฺได้
ทรงละอฺนัต(ผลักไส)เขาและกริ้วโกรธเขา และให้ส่วนหน่ึง
ในพวกเขาเป็นลิงและเป็นสุกร และเป็นผู้สักการะชัยฎอน 
ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีต าแหน่งอันชั่วร้ายและเป็นผู้ที่
หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง   และเมื่อเขาเหล่านั้นมา
หาพวกเจ้า พวกเขาก็กล่าวว่า  เราศรัทธาแล้ว  ทั้งๆ ที่โดย
แท้จริงน้ัน  พวกเขาเข้ามาในสภาพผู้ปฏิเสธศรัทธา  และ
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ขณะท่ีพวกเขาออกไปก็ในสภาพนั้น  และอัลลอฮฺเป็นผู้
ทรงรู้ยิ่งในสิ่งท่ีพวกเขาปกปิด   และเจ้าจะได้เห็น
จ านวนมากมายในหมู่พวกเขา ที่ต่างรีบเร่งกันในการท า
บาป และการเป็นศัตรูกันและการท่ีพวกเขากินสิ่งที่เป็นที่
ต้องห้าม  ช่างเลวจริงๆ  สิ่งท่ีพวกเขากระท ากัน   ไฉน
เล่าผู้ที่รู้แจ้งในอัลลอฮฺและนักปราชญ์เหล่านั้นจึงไม่ห้าม
พวกเขา  ในการท่ีพวกเขาพูดสิ่งที่เป็ นบาป และในการท่ี
พวกเขากินสิ่งที่ต้องห้ามช่างเลวจริง  ๆสิ่งท่ีพวกเขาท า  
และชาวยิวนั้นได้กล่าวว่า พระหัตถ์ของอัลลอฮฺนั้นถูกล่าม
ตรวน (หมายถึงพวกเขากล่าวหาว่าอัลลอฮฺทรงมีความ
ตระหน่ีถี่เหนี่ยว ) มือของพวกเขาต่างหากที่ถูกล่ามตรวน  
และพวกเขาได้รับละ อฺนัตเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูด  หา
มิได้ พระหัตถ์ท้ังสองของพระองค์ถูกแบออกต่างหาก  ซึ่ง
พระองค์จะทรงแจกจ่ายอย่างไรก็ได้ที่พระองค์ทรง
ประสงค์  และแน่นอนสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจาก
พระเจ้าของเจ้านั้นจะเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธ
ศรัทธาแก่ คนจ านวนมากมายในหมู่พวกเขา  และเราได้
ก่อให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกัน เอง ใน
ระหว่างพวกเขาจนถึงวันกิยามะฮฺ  ทุกครั้งที่พวกเขาจุดไฟ
ขึ้นเพื่อท าสงคราม  อัลลอฮฺก็ทรงดับไฟนั้นเสีย  และพวก
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เขาเพียรพยายามบ่อนท าลายในผืนแผ่นดิน  และอัลลอฮฺ
นั้นไม่ทรงชอบผู้บ่อนท าลายทั้งหลาย  และหากอะฮฺลุล
กิตาบ(ชาวคัมภีร์ )ได้ศรัทธาและย าเกรงแล้ว  แน่นอนเราก็
จะลบล้างบรรดาความชั่วของพวกเขาให้พ้นจากพวกเขา  
และแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าบรรดาสวนสวรรค์แห่ง
ความสุขส าราญ   และหากว่าเขาเหล่านั้น  ได้ต ารงไว้
ซึ่งอัต-เตารอต และอัล-อินญีล และสิ่งที่ถูกประทานลงมา
แก่พวกเขาจากพระเจ้าของพวกเขาแล้ว  แน่นอนพวกเขา
ก็ได้บริโภคไปแล้วที่มาจากเบื้องบนของพวกเขา  และท่ีมา
จากเบื้องล่างใต้เท้าของพวกเขา  ในหมู่พวกเขานั้นมีกลุ่ม
หน่ึงท่ีมีความยุติธรรม และมากมายในหมู่พวกเขานั้นช่าง
เลวร้ายจริง  ๆสิ่งท่ีพวกเขากระท ากัน” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ
: 51-66) 

ในอายะฮฺนี้ได้เรียกร้องไม่ให้ยึดชาวยิวและชาวคริสต์
เป็นมิตร แต่ในการนี้เองก็ไม่ได้หมายรวมว่าไม่ให้มีผ่อนปรนต่อ
กัน เพียงแต่ผู้ศรัทธาจ าเป็นต้องมีเอกลักษณ์อันเฉพาะที่ต้อง
หลีกห่างจากการท าตามพวกเขาอย่างมืดบอด  อายะฮฺต่างๆ  
เหล่านี้ ถูกน าหน้าด้วยอายะฮฺก่อนหน้านี้จ านวนหนึ่งรุบุอฺ (ส่วน)
เต็มๆ นั่นคือต้ังแต่อายะฮฺที ่41 จนถึงอายะฮฺที่ 50 ที่มีว่า  
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َٓ ا﴿ حُّي
َ
ِذَِّل ا َ    ٌَ ٔٓ ْاَ   ُ اكَ ل ََ  ِ ا ٱِذَّل ََ ٌِ ا َُسٰرُِغَٔناِِفا ۡىُسۡفرِا ََ  ِ  لرِذَّلُشُٔلاََّلاََيُۡزَُما ٱِذَّل

ٍما ۡٔ ُٰػَٔناىَِل ُٰػَٔنالِۡيَهِذِباَشؿِذَّل اَشؿِذَّل  ْ َْ ُدو  ا ََ  ِ ا ٱِذَّل ََ ٌِ اَو  ًۡ ُٓ ٌَِاكُئُُب اثُۡؤ ًۡ َ اَول ًۡ ِٓ ِْٰ ـَ ـۡ بِ َ
اَهَٰذ ا ًۡ وثِيُج

ُ
اَحُلٔلَُٔناإِۡناأ َٔ ِضػِِّۦۖ اَبۡػِداَٱ َۢ ٌِ ا ًَ ثَُٔكۖاَُيَّرِـَُٔنا ۡىََكِ

ۡ
ا َ  ًۡ َ ال ََ َ  َخرِي

ِا ا َّللِذَّل ََ ٌِ يَِماََلُۥا ٍۡ ۥاـَيََاَت ُّ اـِۡجلََج ُ َا ُرِدِا َّللِذَّل ٌَ اَو ْۚ ٔۡهُاـَٱۡخَذُرو  اثُۡؤثَ ًۡ ـَُخُذوهُاِإَوناىِذَّل
ۖا ۡجَي اِخۡزيٞر اِِفا ّدلُّي ًۡ ُٓ َ ۚال ًۡ ُٓ َِراكُئَُب ّٓ ناُحَط

َ
اأ ُ ا ُرِدِا َّللِذَّل ًۡ َ ال ََ  ِ ْوَ  ئَِما ٱِذَّل

ُ
اِِفاَشۡيأً ۚاأ ًۡ ُٓ َ اَول

ًٞرا اـَإِناَج ُٓ وَكاا٤١ ٓأۡلِخَرةِاَغَذ ٌباَغِظي ۡدِتۚ ٰئَُنالِيصُّي ّكِذَّل
َ
ُٰػَٔنالِۡيَهِذِباأ َشؿِذَّل

وَكاَشۡيأاٗلا اـَيََا َُ ُّي ًۡ ُٓ ِۡ ۖاِإَوناُتۡػرِۡضاَخ ًۡ ُٓ ِۡ ۡغرِۡضاَخ
َ
ۡواأ

َ
اأ ًۡ ُٓ َِ اۖاِإَوۡناـَٱۡخُسًابَۡي

ا ًابِٱۡىلِۡصِطۚ ُٓ َِ َتاـَٱۡخُسًابَۡي ٍۡ ۡلِصِطَ اَخَه ٍُ ۡ ا ل اَُيِبُّي َ ا َّللِذَّل اَوَكۡيَؿا٤٢إِنِذَّل
ٌَ ٓا اَبۡػِداَذٰلَِمۚاَو َۢ ٌِ َنا ۡٔ ىِذَّل َٔ اَحَج ِذًَّل ِاُث ا َّللِذَّل ًُ َٓ اُخۡس َرىُٰةاذِي ۡٔ ا ّتلِذَّل ًُ ُْ ََُٔماوَِغَِد ٍُ َُيَّهِ

ٌَِِِ ا ۡؤ ٍُ ۡ ْوَ  ئَِمابِٱل
ُ
داٗلا٤٣أ ُْ َٓ ا َرىَٰةاذِي ۡٔ َُزّنۡلَ ا ّتلِذَّل

َ
َٓ ا ّنلِذَّل ِيُّئَناىااإِجِذَّل ٓاأ ِ اب ًُ َؤُُرٞرۚاََيُۡس

ٔ ْا ٍُ ۡشيَ
َ
اأ ََ  ِ ِا ٱِذَّل ٌَِانَِ ِٰبا َّللِذَّل ٍَ ا ۡشُجۡدفُِظٔ ْا ِ ۡخَب ُراب

َ
ِِٰيُّئَناَو ۡۡل ّبِذَّل َْ ُدو ْاَو لرِذَّل ا ََ  ِ لَِّلِذَّل

ۚاوَكَ نُو ْاعَلَيۡهِاشُهَدَ ٓ َۚافَلَ اتَخۡشَوُ ْا لنَّ سَاوَ خۡشَوۡنِاوَلَ اتَشۡتَرُو ْابَِٔ نيَٰتِياثَمَناٗل  اكَيِي اٗل
اََيُۡسًا ًۡ َاىِذَّل ٌَ ا ۡىَؽٰفُِروَناَو ًُ ُْ ْوَ  ئَِما

ُ
اـَ  ُ َُزَلا َّللِذَّل

َ
ٍَ ٓاأ ِ َٓ ٓا٤٤ب اذِي ًۡ ِٓ َِ اَغيَۡي اَوَكَجۡ 

ا ِذََّل ُذِناَو لّصِ
ُ
ُذَنابِٱۡۡل

ُ
ُِؿاَو ۡۡل

َ
َُؿابِٱۡۡل

َ
اَو ۡۡل ابِٱۡىَػۡ ِ ا ّنلِذَّلۡفَسابِٱّنلِذَّلۡفِساَو ۡىَػۡ َ نِذَّل

َ
أ

ۚا اَو ۡٱُُروَحاكَِّص صٞر ِ َّ َابِٱلّصِ ٌَ اَو ۥۚ ُ ٞراَلِذَّل اَنفِذَّل َرة َٔ ُٓ َقابِِّۦاَذ َاثََّصدِذَّل ٍَ ٍَ ٓااَذ ِ اََيُۡسًاب ًۡ ىِذَّل
َٔنا ٍُ ِ ٰي ا ىّظِذَّل ًُ ُْ ْوَ  ئَِما

ُ
اـَ  ُ َُزَلا َّللِذَّل

َ
ا٤٥أ ًَ اَٱۡرَي َِ اَ  َثٰرًِِْابِػِيَِسا بۡ َِ الََعَ  ۡي اَوَرفِذَّل

ا قاٗل ا ََد ِّۡاُٱَّصّدِ ٍَ اَبۡ َ ِ ّ داٗلا ال ُْ جِنيَواذِيِّا ا ۡۡلِ ُّ َرىٰةِۖاَوَ  َتۡيَ ٰ ۡٔ ا ّتلِذَّل ََ كاٗل اىاٌِ َؤُُرٞراَوُٱَّصّدِ
داٗلا ُْ َرىٰةِاَو ۡٔ ا ّتلِذَّل ََ ٌِ ا ََد ِّۡا ٍَ اَبۡ َ ِ ّ جِذَّللَِ اىال ٍُ اّىِۡي ِٔۡغَظةاٗل ُواا٤٦َوَٱ ْۡ اأَ ًۡ َوۡۡلَۡدُس

ا ًُ ُْ ْوَ  ئَِما
ُ
اـَ  ُ َُزَلا َّللِذَّل

َ
ٍَ ٓاأ ِ اََيُۡسًاب ًۡ َاىِذَّل ٌَ اذِيِّۚاَو ُ َُزَلا َّللِذَّل

َ
ٍَ ٓاأ ِ جِنيِواب  ۡۡلِ
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قاٗلا٤٧ ۡىَػِٰصُلَٔنا اُٱَّصّدِ َُزّنۡلَ ٓاإَِۡلَۡما ۡىِهَ َٰبابِٱۡۡلَّقِ
َ
ا ۡىِهَ ِٰبااَوأ ََ ٌِ ا ََد ِّۡا ٍَ اَبۡ َ ِ ّ  ال

ِذٍَّل اَج َٓ َكا اَخ ًۡ ُْ  َٓ َٔ ْۡ
َ
ۖاَوََّلاثَ ِذَّلبِۡعاأ ُ َُزَلا َّللِذَّل

َ
ٍَ ٓاأ ِ ًاب ُٓ َِ ًِ اَغيَۡيِّۖاـَٱۡخُسًابَۡي ٍِ ۡي َٓ َوُٱ

ٖفا
اىُِ ّ ۚ ا ۡۡلَّقِ ََ َٓ جاٗل ۚاٌِ ِۡ ٌِ اَو اِ َۡغةاٗل ًۡ ٌُِِس َِ ا ةاٗلااَجَػۡي ِذٌَّل

ُ
اأ ًۡ اَٱََػيَُس ُ اَش َٓ ا َّللِذَّل ۡٔ َ اَول

ا ًۡ ُك َٔ َۡبيُ اَوِٰخَدةاٗلاَوَلِٰسَاّۡلِ ًۡ ِاَٱۡرِجُػُس اإََِلا َّللِذَّل ۖاـَٱۡش َبُِلٔ ْا ۡۡلَۡيَرِٰتۚ ًۡ ٌَ ٓاَ  ثَ ُٰس ِِفا
اذِيِّاََتَۡجيُِفَٔنا اَ ِيعاٗلا ًۡ ٍَ اُنُِج ِ ا٤٨َذُيلَّبُِ ُسًاب ُ َُزَلا َّللِذَّل

َ
ٍَ ٓاأ ِ ًاب ُٓ َِ ِنا ۡخُسًابَۡي

َ
اَوأ

اإَِۡلَۡمۖاـَإِنا ُ َُزَلا َّللِذَّل
َ
ٌَ ٓاأ اَبۡػِ ا َۢ َُِٔكاَخ ناَحۡفجِ

َ
اأ ًۡ ُْ اَو ۡخَذۡر ًۡ ُْ  َٓ َٔ ْۡ

َ
َوََّلاثَ ِذَّلبِۡعاأ

اَندِۡياٗلا ۗاِإَونِذَّل ًۡ ِٓ ِ ًابَِبۡػِ اُذُُٔب ُٓ نا ُِّصيَب
َ
اأ ُ ٍَ ا ُرِيُدا َّللِذَّل جِذَّل

َ
ا  ًۡ ٔۡ ْاـَٱۡغيَ ىِذَّل َٔ ا ّنلِذَّل ِساثَ ََ ِ ٌّ  ا

ا٤٩ىََػِٰصُلَٔنا ًَ ـَُدۡس
َ
اًٗلااأ ِاُخۡس ا َّللِذَّل ََ ٌِ ا َُ ۡخَص

َ
اأ َۡ ٌَ ِٓيِيِذَّلةِاَحۡبُؾَٔنۚاَو مٖفا ۡىَجٰ ۡٔ  اّىَِل

َُِٔنا ِ ٔك  [50-41: املائدة ] ﴾٪٤ ُ
ความว่า  “ เราะสูล เอ๋ย  ! จงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้าซึ่ง
บรรดาผู้ที่รีบเร่งกันในการปฏิเสธศรัทธาจากหมู่ผู้ที่กล่าว
ด้วยปากของพวกเขาว่าพวกเราศรัทธาแล้ว  โดยที่หัวใจ
ของพวกเขามิได้ศรัทธา  และจากหมู่ผู้ที่เป็นยิวด้วย  โดยที่
พวกเขาชอบฟังค ามุสา พวกเขาชอบฟังเพื่อพวกอื่นท่ีมิได้
มุ่งหาเจ้า  พวกเขาบิดเบือนบรรดาถ้อยค าหลังจาก (ที่มัน
ถูกวางใน )ที่ของมัน  พวกเขากล่าวว่า  หากพวกท่านได้รับ
สิ่งน้ีก็จงเอามันไว้  และถ้าหากพวกท่านมิได้รับมันก็จง
ระวัง  และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ซึ่งการทดสอบเขา
แล้ว เจ้าก็ไม่มีสิทธิแต่อย่างใดจากอัลลอฮฺที่จะช่วยเหลือ
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เขาได้  ชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่อัลลอฮฺมิทรงประสงค์จะให้
หัวใจของพวกเขาสะอาด  โดยที่พวกเขาจะได้รับความ
อัปยศในโลกนี้  และจะได้รับการลงโทษอันมหันต์ใน
ปรโลก   พวกเขาชอบฟังค ามุสา  ชอบกินสิ่งต้องห้าม  
ถ้าหากพวกเขามาหาเจ้า  ก็จงตัดสินระหว่างพวกเขา  
หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงพวกเขาเสีย  และถ้าหากเจ้าหลีกเลี่ยง
พวกเขา  พวกเขาก็จะไม่ให้โทษแก่เจ้าได้แต่อย่างใดเลย  
และหากเจ้าตัดสินใจ  ก็จงตัดสินใจระหว่างพวกเขา  ด้วย
ความยุติธรรม  แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรักบรรดาผู้ที่
ยุติธรรม   และอย่างไรเล่าที่พวกเขาจะให้เจ้าตัดสิน
ทั้งๆ  ที่พวกเขามี  อัต-เตารอตอยู่  ซึ่งในน้ันมีข้อตัดสิน
ของอัลลอฮฺอยู่แล้ว  แล้วพวกเขาก็ผินหลังให้หลังจากนั้น  
ชนเหล่านี้หาใช่เป็นผู้ศรัทธาไม่   แท้จริงเราได้ให้อัต -
เตารอตลงมา  โดยที่ในน้ันมีข้อแนะน าและแสงสว่าง  ซึ่ง
บรรดานบีที่สวามิภักดิ์ได้ใช้อัต -เตารอตตัดสินบรรดาผู้ที่
เป็นยิว  และบรรดาผู้ที่รู้แล้วในอัลลอฮฺ  และนักปราชญ์
ทั้งหลายก็ได้ใช้อัต-เตารอตตัดสินด้วย  เนื่องด้วยสิ่งที่พวก
เขาได้รับมอบหมายให้รักษาไว้ ( นั่นคือ )คัมภีร์ของอัลลอ
ฮฺ และพวกเขาก็เป็นพยานยืนยันในคัมภีร์น้ันด้วย  ดังน้ัน 
พวกเจ้าจงอย่ากลัวมนุษย์  แต่จงกลัวข้าเถิด  และจงอย่า
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แลกเปลี่ยนบรรดาโองการของข้ากับราคาอันเล็กน้อย  
และผู้ใดที่มิได้ตัดสินด้วยสิ่งท่ีอัลลอฮฺได้ทรงประทานลง
มาแล้ว  ชนเหล่านี้แหละคือผู้ปฏิเสธการศรัทธา   และ
เราได้บัญญัติแก่พวกเขาไว้ในคัมภีร์นั้นว่า  ชีวิตด้วยชีวิต  
และตาด้วยตา  และจมูกด้วยจมูก  และหูด้วยหู  และฟัน
ด้วยฟัน  และบรรดาบาดแผลก็ให้มีการชดเชยเยี่ยง
เดียวกัน  และผู้ใดให้การชดเชยน้ันเป็นทาน  มันก็เป็นสิ่ง
ลบล้างบาปของเขา  และผู้ใดมิได้ตัดสินด้วยสิ่งท่ีอัลลอฮฺ
ได้ทรงประทานลงมาแล้ว ชนเหล่านี้แหละคือผู้อธรรม  
และเราได้ให้อีซาบุตรของมัรยัมตามหลังพวกเขามา  ใน
ฐานะผู้ยืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาคือ  อัต-เตารอต  และ
เราได้ให้อัล -อินญีลแก่เขา  ซึ่งในน้ันมีค าแนะน าและแสง
สว่าง  และเป็นท่ียืนยันสิ่งท่ีอยู่เบื้องหน้ามัน  คืออัต -เตา
รอต  และเป็นค าแนะน า  และค าตักเตือนแก่ผู้ย าเกรง
ทั้งหลาย   และบรรดาผู้ที่ได้รับอัล -อินญีลก็จงตัดสิน
ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาในน้ัน  และผู้ใดที่
มิได้ตัดสินด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาแล้ว  ชน
เหล่านี้คือผู้ที่ละเมิด   และเราได้ให้คัมภีร์ลงมาแก่เจ้า  
ด้วยความจริง  ในฐานะเป็นท่ียืนยันคัมภีร์ท่ีอยู่เบื้องหน้า
มันและเป็นท่ีควบคุมคัมภีร์ (เบื้องหน้า )นั้น ดังน้ันเจ้าจง
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ตัดสินสินระหว่างพวกเขา  ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทาน
ลงมาเถิด  และจงอย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ าของพวก
เขา โดยเขวออกจากความจริงท่ีได้มายังเจ้า  ส าหรับแต่ละ
ประชาชาติในหมู่พวกเจ้านั้น  เราได้ให้มีบทบัญญัติและ
แนวทางไว้  และหากอัลลอฮฺทรงประสงค์แล้วแน่นอนก็
ทรงให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกันแล้ว  แต่ทว่า
เพื่อที่จะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ประทาน
แก่พวกเจ้า ดังน้ันพวกเจ้าจงแข่งขันกันในความดีทั้งหลาย
เถิด  ยังอัลลอฮฺน้ันคือ  การกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมด  
แล้วพระองค์จะทรงแจ้งให้พวกเจ้าทราบในสิ่งที่พวกเจ้า
ก าลังขัดแย้งกันในสิ่งนั้น   และเจ้า  จงตัดสินระหว่าง
พวกเขา ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาเถิด และจง
อย่าปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ าของพวกเขา  และจงระวัง
พวกเขา ในการท่ีพวกเขาจะจูงใจเจ้าให้เขวออกจากบาง
สิ่งท่ีอัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาแก่เจ้า  แล้วถ้าหากพวก
เจ้าผินหลังให้  ก็พึงรู้เถิดว่า  แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเพียง
ประสงค์จะให้ประสบแก่พวกเขาซึ่งบางส่วนแห่งโทษของ
พวกเขา เท่านั้น และแท้จริง จ านวนมากมายในหมู่มนุษย์
นั้นเป็นผู้ละเมิด   ข้อตัดสินสมัยญาฮิลีญะฮฺ  กระน้ัน
หรือ ที่พวกเขาปรารถนา  และใครเล่าที่จะมีข้อตัดสินดียิ่ง
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กว่าอัลลอฮฺส าหรับกลุ่มชนที่เชื่อมั่น” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ 
: 41-50) 

 
ค าเรียกร้องท่ีเก้า 
บทลงโทษของบรรดาผู้ที่บิดพลิ้วในค ามั่นสัญญา  น่ัน

คืออัลลอฮฺ  ตะอาลา  จะทรงน าอีกกลุ่มชนหนึ่งมาทดแทนพวก
เขา 

مٖفا﴿ ۡٔ ابَِل ُ ِ ا َّللِذَّل
ۡ
َٔۡفا َ  اَغَادِ ِِِّۦاـََص ًۡ ٌُِِس ا َا َۡرثَدِذَّل ٌَ ُِٔ ْا ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
اَ   

ذِىِذَّلةٍا
َ
اأ ۥٓ ُّ اَوُيِدبُّئَُ ًۡ ُٓ ُِٓدوَناِِفاَش ِيِواَُيِبُّي ا َُجٰ ََ ا ۡىَؽٰفِرِي ٍةالََعَ ِغزِذَّل

َ
ٌَِِِ اأ ۡؤ ٍُ ۡ ا ل الََعَ

َةاََّلٓئِمٖفۚا ٌَ ۡٔ َ ِاَوََّلاََيَ ـَُٔنال ااَذٰلَِماـَۡ ُوا  َّللِذَّل ًٌ اَوِٰشٌعاَغيِي ُ َا ََّش ُٓ ۚاَو َّللِذَّل ٌَ ِا ُۡؤتِيِّا َّللِذَّل
 [54: سيرة املائدة ]ا﴾ٮ٤

ความว่า  “ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  ! ผู้ใดในหมู่พวกเจ้า
กลับออกจากศาสนาของพวกเขาไป  อัลลอฮฺก็จะทรง
น ามาซึ่งพวกหน่ึงท่ีพระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็
รักพระองค์  เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนต่อบรรดามุ อ์มิน  
มั่นคงเฉียบขาดต่อ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา  พวกเขาจะ
เสียสละและต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ และไม่กลัวการต าหนิ
ของผู้ต าหนิคนใด  นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮฺซึ่ง
พระองค์จะทรงประทานมันแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์  
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และอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงกว้างขวาง  ผู้ทรงรอบรู้ ” (สูเราะฮฺ 
อัล-มาอิดะฮ ฺ: 54) 

 
ค าเรียกร้องท่ีสิบ 

อย่ายึดบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและผู้ซึ่งถือเอาศรัทธา
ของเราเป็นที่เย้ยหยันและล้อเล่น มาเป็นมิตรผู้ชิดใกล้ 

ُزواٗلا﴿ ُْ ا ًۡ َُِس َُذو ْادِ  ا َتِذَّل ََ  ِ ُِٔ ْاََّلاَتجِذَّلِخُذو ْا ٱِذَّل ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
اَ    ََ  ِ ا ٱِذَّل ََ ِ ٌّ  اَوىَػِباٗل ا
وثُٔ ْا

ُ
ٌَِِِ اأ ۡؤ ٌُّي اإِناُنُِجًا َ ۡوِۡلَ َٓ ۚاَو تِذَّلُلٔ ْا َّللِذَّل

َ
اَو ۡىُهفِذَّل َراأ ًۡ ٌَِاَرۡبيُِس ا﴾ٱ٤ ۡىِهَ َٰبا

 [57: سيرة ابلقرة ]
ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงอย่าได้ยึดเอามาเป็นมิตรผู้
ซึ่งถือเอาศรัทธาของพวกเจ้าเป็นการเย้ยหยัน  และเป็น
การล้อเล่น  จากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนพวกเจ้า  และ
บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย  และพึงย าเกรงอัลลอฮฺ
เถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 57) 

 
ค าเรียกร้องท่ีสิบเอ็ด 

อย่าได้กล่าวอ้างว่าเป็นที่ต้องห้ามในสิ่งที่อัลลอฮฺ  ตะอา
ลา ได้ทรงอนุมัต ิ
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ا﴿ اإِنِذَّل ْۚ اَوََّلاَتۡػَجُدٓو  ًۡ اىَُس ُ ا َّللِذَّل َخوِذَّل
َ
ٌَ ٓاأ ُِٔ ْاََّلاُُتَّرُِٱٔ ْاَ ّيَِ ِٰتا ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
   َ

ا ََ ۡػَجِد  ٍُ ۡ ا ل اََّلاَُيِبُّي َ  [87: املائدة ]ا﴾٨٧ َّللِذَّل
ความว่า  “ ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย  !จงอย่าได้ให้เป็นที่ต้องห้าม  
ซึ่งบรรดาสิ่งดีๆ  ในสิ่งท่ีอัลลอฮฺได้ทรงอนุมัติแก่พวกเจ้า  
และพวกเจ้าจงอย่าละเมิด  แท้จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงชอบ
บรรดาผู้ละเมิด” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 87) 

 
ค าเรียกร้องท่ีสิบสอง 
อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุราและการพนัน  เพราะมันอยู่

ภายใต้การรักษาค ามั่นสัญญา  ซึ่งส าหรับผู้ศรัทธาแล้วเขาต้อง
ให้ค ามั่นสัญญากับอัลลอฮฺ  ตะอาลา  ว่าจะละทิ้งพฤติกรรมที่
เป็นบาปใหญ่ทั้งหลาย และต้องรักษาค ามั่นสัญญานั้น  

ا﴿ ارِۡجسٞر ًُ ۡزَلٰ
َ
َُّص ُباَو ۡۡل

َ
اَو ۡۡل ۡيِِسُ ٍَ ۡ ُراَو ل ٍۡ ٍَ ا ۡۡلَ ٔٓ ْاإِجِذَّل ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
اَ    َۡ ِ ٌّ ا
ًَا اُتۡفيُِدَٔناَخ ًۡ ٔهُاىََػيِذَّلُس اـَٱۡجَجلُِب َِ ۡيَلٰ اا[90: املائدة ]﴾ ٩٠ِلا لّشِذَّل

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !ที่จริงแล้ว สุราและการพนัน
และแท่นหินส าหรับเชือดสัตว์บูชายัญ และการเสี่ยงติ้วนั้น 
เป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระท าของชัยฏอน  ดังน้ัน
พวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสีย  เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับ
ความส าเร็จ” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 90) 
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ค าเรียกร้องท่ีสิบสาม 

ا َِ ۡ ٖفا﴿ ُ ا َّللِذَّل ًُ ُِذَّلُس َٔ ُِٔ ْاَۡلَۡبيُ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
ااَ    ًۡ  ِۡد ُس

َ
ۥٓا  َِ َُلُ ۡيِداَت ا لّصِذَّل ََ ِ ٌّ

ۥا ُّ ا ۡخَجَدٰىاَبۡػَداَذٰلَِماـَيَ َِ ٍَ اَذ ۥابِٱۡىَؾۡيِبۚ ُّ َاََيَ ـُ ٌَ ا ُ ا َّللِذَّل ًَ اِۡلَۡػيَ ًۡ ٌَ ُخُس َورِ
ًٞرا ِۡل

َ
اا[94: املائدة ]ا﴾٩٤ َغَذ ٌباأ

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !แน่นอน  อัลลอฮฺจะทรง
ทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหน่ึง  อันได้แก่สัตว์ล่า  ที่มือของ
พวกเจ้าได้มันมา  และหอกของพวกเจ้าด้วย  เพื่ออัลลอฮฺ
จะทรงรู้ว่าใครที่ย าเกรงพระองค์ในสภาพท่ีเขาไม่เห็น
พระองค์ แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้น  เขาก็จะได้รับโทษ
อันเจ็บแสบ” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 94) 
 

ค าเรียกร้องท่ีสิบสี่ 
ในจ านวนความเมตตาของอัลลอฮ ฺตะอาลา ท่ีให้แก่เรา 

นั่นก็คือ หลังจากที่พระองค์ทรงเน้นหนักในเรื่องการรักษาค ามั่น
สัญญาแล้ว  พระองค์ก็ทรงประทานกฎเกณฑ์แก่เรา  กล่าวคือ
อย่าให้ชีวิตของเราต้องเผชิญกับสภาพของความยุ่งยากหรือ
ล าบากด้วยกับการถามในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา 
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اِإَونا﴿ ًۡ اتَُصۡؤُز ًۡ ۡشَي َٓ اإِناُتۡبَداىَُس
َ
اأ َۡ ئُ ْاَخ ُِٔ ْاََّلاتَۡسأَ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
   َ

ًٞرا اَدُفٌٔراَخيِي ُ َٓ ۗاَو َّللِذَّل ِۡ اَخ ُ اَخَف ا َّللِذَّل ًۡ ُلا ۡىُلۡرَ  ُناُتۡبَداىَُس َٓ اِخَ اُحزَنِذَّل ِۡ ئُ ْاَخ اتَۡسأَ
 [101: املائدة ]ا﴾١٠١

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย !จงอย่าถามถึงส่ิงต่างๆ หากสิ่ง
เหล่านี้ถูกเปิดเผยขึ้นแล้ว  มันก็จะก่อให้เกิดความเลวร้าย
แก่พวกเจ้า  และถ้าพวกเจ้าถามถึงสิ่งเหล่านั้นขณะที่อัลกุ
รอานถูกประทานลงมา มันก็จะถูกเปิดเผยขึ้นแ ก่พวกเจ้า 
อัลลอฮฺได้ทรงอภัยสิ่งเหล่านั้นแล้ว  และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรง
อภัย ผู้ทรงหนักแน่น” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 101) 

 
ค าเรียกร้องท่ีสิบห้า 

 ในอายะฮฺนี้อัลลอฮฺ  ตะอาลา  ได้ก าหนดกฎเกณฑ์อีก
ประการหนึ่ง  นั่นคือ  การรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้สมบูรณ์   ผู้คน
รอบข้างทั้งหลายถึงจะหลงผิดมากแค่ไหนก็ไม่สามารถสร้าง
ผลเสียให้แก่เราได้  ตราบใดที่เรารักษาค ามั่นสัญญาของเราไว้
ให้ดี แม้นว่าผู้คนที่อยู่รอบตัวเราจะหลงผิดไปแล้วก็ตาม  

ََا﴿  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي
َ
ۚاَ    ًۡ َجَدۡحُج ْۡ اإَِذ ا  َاَضوِذَّل ِذٌَّل ۖاََّلا َُ ُّيُزًا ًۡ ُُفَصُس

َ
اأ ًۡ ُِٔ ْاَغيَۡيُس ٌَ اَ  

اَ ِيعاٗلا ًۡ ِاَٱۡرِجُػُس ئَُنا اإََِلا َّللِذَّل ٍَ اَتۡػ ًۡ ٍَ اُنُِج ِ  [105: املائدة ]ا﴾١٠٥َذُيلَّبُِ ُسًاب
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ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !จ าเป็นแก่พวกเจ้าในการ
ป้องกันตัวของพวกเจ้า  ผู้ที่หลงผิดไปนั้นจะไม่เป็น
อันตรายแก่พวกเจ้าได้  ตราบใดที่ พวกเจ้า ได้รับทางน า
แล้ว  ยังอัลลอฮฺน้ันคือการกลับไปของพวกเจ้าทั้งหมด  
แล้วพระองค์ก็จะทรงบอกแก่พวกเจ้าทั้งหลาย  ในสิ่งท่ี
พวกเจ้ากระท ากัน” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 105) 

 
ค าเรียกร้องท่ีสิบหก 

บทบัญญัติว่าด้วยการท าพินัยกรรมและการเป็นพยาน 
ُٔۡتاِخَ ا لَِۡٔصيِذَّلةِا﴿ ٍَ ۡ ا ل ًُ َخَدُز

َ
اأ اإَِذ اَخَ َ ًۡ ُِٔ ْاَشَفَٰدةُابَۡيُِِس ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
   َ

َِ ِناَذَو اَغۡدلٖفا ۡرِضا ۡث
َ
اِِفا ۡۡل ًۡ ۡبُج اََضَ ًۡ ُُج

َ
اإِۡناأ ًۡ اَدۡۡيُِك َۡ ٌِ ۡواَ  َخَر ِنا

َ
اأ ًۡ ُِِس ٌّ ا

ِاإِِنا ٍَ ِنابِٱَّللِذَّل ةِاَذُيۡلِص ٰٔ يَ اَبۡػِدا لّصِذَّل َۢ ٌِ ٍَ ا ُٓ اَُتۡ ُِصَٔج ِٔۡتۚ ٍَ ۡ ِّصيَبُةا ل ٌُّي َصَٰبۡجُسًا
َ
ـَ 

اَٗلا ٍَ اََّلا َّۡشََتِيابِِّۦاَث ًۡ اَ َناَذ ا ۡرثَۡ ُج ۡٔ َ ِاإِجِذَّل ٓاإِذاٗلا اَول اَشَفَٰدةَا َّللِذَّل ًُ اَوََّلاَُۡسُج اكُۡرَ ٰ ََ ٍِ ِذَّل  ال
ٍَِ ا ِ  ا[106: املائدة ]ا﴾١٠٦ ٓأۡلخ

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !การเป็นพยานระหว่างพวก
เจ้า เมื่อความตายได้มายังคนหนึ่งคนใดในพวกเจ้าขณะมี
การท าพินัยกรรมนั้น  คือคนสองคนที่เป็นผู้เที่ยงธรรมใน
หมู่พวกเจ้า  หรือคนอื่นสองคนที่มิใช่ในหมู่พวกเจ้า  หาก
พวกเจ้าได้เดินทางไปในผืนแผ่นดินแล้วได้มีเหตุภัยแห่ง
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ความตายประสบกับพวกเจ้าโดยที่พวกเจ้าจะต้องกักตัว
เขาทั้งสองไว้หลังจากละหมาด  หากพวกเจ้าสงสัย  ก็ให้ทั้ง
สองคนนั้นสาบานต่ออัลลอฮฺว่าเราจะไม่น าการสาบานนั้น
ไปแลกเปลี่ยนกับราคาใดๆ  และแม้ว่าเขาจะเป็นญาติ
ใกล้ชิดก็ตาม  และเราจะไม่ปกปิดหลักฐานของอัลลอ ฮฺ 
(ถ้ามิเช่นน้ัน)แน่นอน เราก็จะอยู่ในหมู่ผู้ที่กระท าบาป ” (สู
เราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 106) 
 

เป้าหมายของบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม 
บรรดานักนิติศาสตร์อิสลามได้กล่าวถึงเป้าประสงค์ของ

บทบัญญัติทางศาสนานั้นม ี5 ประการ ได้แก ่การรักษาศาสนา ,
สติปัญญา ,ทรัพย์สิน ,ชีวิต ,และเกียรติยศ ศักด์ิศรี ซึ่งเหล่านี้คือ
เป้าประสงค์ทั้ง  5 ประการ  ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ศรัทธา  
ดังนั้นส าหรับเขาจึงจ าต้องรักษาค ามั่นสัญญาต่างๆ  โดยที่
เป้าประสงค์เหล่านี้ก็มีอยู่ในสูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮ ฺได้แก ่

 
การรักษาศาสนา 

مٖفا﴿ ۡٔ ابَِل ُ ِ ا َّللِذَّل
ۡ
َٔۡفا َ  اَغَادِ ِِِّۦاـََص ًۡ ٌُِِس ا َا َۡرثَدِذَّل ٌَ ُِٔ ْا ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
اَ   

ذِىِذَّلةٍا
َ
اأ ۥٓ ُّ اَوُيِدبُّئَُ ًۡ ُٓ ُِٓدوَناِِفاَش ِيِواَُيِبُّي ا َُجٰ ََ ا ۡىَؽٰفِرِي ٍةالََعَ ِغزِذَّل

َ
ٌَِِِ اأ ۡؤ ٍُ ۡ ا ل الََعَ
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َةاََّلٓئِمٖفۚا ٌَ ۡٔ َ ِاَوََّلاََيَ ـَُٔنال ااَذٰلَِماـَۡ ُوا  َّللِذَّل ًٌ اَوِٰشٌعاَغيِي ُ َا ََّش ُٓ ۚاَو َّللِذَّل ٌَ ِا ُۡؤتِيِّا َّللِذَّل
 [54: املائدة ]ا﴾ٮ٤

ความว่า  “ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  ! ผู้ใดในหมู่พวกเจ้า
กลับออกจากศาสนาของพวกเขาไป  อัลลอฮฺก็จะทรง
น ามาซึ่งพวกหน่ึง ที่พระองค์ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็
รักพระองค์  เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนต่อบรรดามุ อ์มิน  
มั่นคงเฉียบขาดต่อ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา  พวกเขาจะ
เสียสละและต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺ และไม่กลัวการต าหนิ
ของผู้ต าหนิคนใด  นั่นคือความโปรดปรานของอัลลอฮฺซึ่ง
พระองค์จะทรงประทานมันแก่ ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์  
และอัลลอฮฺน้ันเป็นผู้ทรงกว้างขวาง  ผู้ทรงรอบรู้ ” (สูเราะฮฺ 
อัล-มาอิดะฮ ฺ: 54) 

 
การรักษาชีวิต 

ۡوا﴿
َ
اابَِؾۡۡيِاَجۡفٍساأ َاَرَجَواَجۡفَصۢ ٌَ ۥا ُّ ُِذَّل

َ
اإِۡشَ   ِ َوا  ابَِ ٓ ٰ َِ الََعَ ۡجِواَذٰلَِماَنَجۡ 

َ
اأ َۡ ٌِ
ٍَ اَرَجَواـََص دٖفا جِذَّل

َ
ۡرِضاـََه 

َ
ۡخَي ا ّنلِذَّل َسا ّنلِذَّل َساَ ِيعاٗلااِِفا ۡۡل

َ
ٍَ ٓاأ جِذَّل

َ
َْ اـََه  ۡخَي 

َ
اأ َۡ ٌَ  اَو

ااَ ِيعاٗلا اَندِۡياٗل اإِنِذَّل ِذًَّل َِ ابِٱۡٱَّيَِ ِٰتاُث ارُُشيُ ًۡ ُٓ ۡرِضااۚاَوىََلۡداَج َٓ ۡت
َ
ًاَبۡػَداَذٰلَِماِِفا ۡۡل ُٓ ِۡ ِ ٌّ

ِۡسِـَُٔنا ٍُ َ  [32: املائدة ]ا﴾٢٬ل
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ความว่า  “ เนื่องจากเหตุนั้นแหละ  เราจึงได้บัญญัติแก่วงศ์
วานอิสรออีลว่า  แท้จริง ผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิใช่เป็นการ
ชดเชยอีกชีวิตหนึ่ง  หรือมิใช่เนื่องจากการบ่อนท าลายใน
แผ่นดินแล้ว  ก็ประ หน่ึงว่ าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวล  และ
แท้จริง บรรดาเราะสูลของเรานั้นได้น าหลักฐานต่างๆ  อัน
ชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว  ต่อมา ได้มีจ านวนมากมายใน
หมู่พวกเขาเป็นผู้เลยเถิดในแผ่นดิน” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ 
: 32) 

 
การรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรี 

وثُٔ ْا ۡىِهَ َٰباِخّوٞرا﴿
ُ
اأ ََ  ِ ّيَِ ُٰتۖاَوَ َػ ُما ٱِذَّل ا ىطِذَّل ًُ اىَُس ِخوِذَّل

ُ
َٔۡماأ ا ۡۡلَ ًۡ اىِذَّلُس

اِخّوٞرا ًۡ ُس ٌُ ًُاَوَ َػ  ۡ ا ل ََ ٌِ ۡدَّصَ ُٰتا ٍُ ۡ ۖاَو ل ًۡ ُٓ ِذَّل اال ََ  ِ ا ٱِذَّل ََ ٌِ ۡدَّصَ ُٰتا ٍُ ۡ ٌَِ ِٰتاَو ل ۡؤ
َسٰفِِدَ ا ٌُ ا اُُمِّۡصَِِ اَدۡۡيَ ِذََّل ُْ ُجَٔر

ُ
اأ ِذََّل ُْ ٔ ٍُ اإَِذ ٓاَ  ثَۡيُج ًۡ ٌَِاَرۡبيُِس وثُٔ ْا ۡىِهَ َٰبا

ُ
أ

ۡخَد نٖف ا
َ
جِذَّلِخِذٓياأ ٌُ َا َۡسُفۡراَوََّلا ٌَ اِِفا ٓأۡلِخَرةِااَو َٔ ُْ ۥاَو ُّ يُ ٍَ اَذَلۡداَخبَِطاَخ َِ بِٱۡۡلِ َؿٰ

ا ََ ا ۡىَخِِٰسِي ََ  [5: املائدة ]ا﴾٥ٌِ
ความว่า  “ วันนี้สิ่งดีๆ ทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้ว  
และอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์น้ัน  เป็นที่อนุมัติแก่
พวกเจ้าแล้ว  และอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่
พวกเขา และบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ศรัทธาหญิงและ
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บรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนจากพวกเจ้า
ก็เป็นอนุมัติแก่พวกเจ้าด้วย  เมื่อพวกเจ้าได้มอบให้แก่
พวกนางซึ่งมะ ฮัรฺของพวกนางในฐานะเป็นผู้แต่งงานมิใช่
เป็นผู้กระท าการซินาโดยเปิดเผย  และมิใช่ยึดเอานางเป็น
เพื่อนโดยกระท าซินาลับๆ  และผู้ใดปฏิเสธการศรัทธา  
แน่นอนงานของเขาก็ไร้ผล ขณะเดียวกันในวันปรโลกพวก
เขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 5) 

 
การรักษาทรัพย์สิน 

ٔٓ ْا﴿ اَو لصِذَّل رُِقاَو لصِذَّل رِكَُةاـَٱۡرَطُػ ٍَ اَنَصَب اََُؽٰ اٗل ِ ٍَ اَجَز َٓ ۢاب ُٓ  ِۡدَح
َ
ا   ََ ِ ٌّ اا ُ ِۗاَو َّللِذَّل َّللِذَّل

ًٞرا  [38: املائدة ]ا﴾٣٨اَغزِيٌزاَخِهي
ความว่า  “ และขโมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขา
ทั้งสองคน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งที่ท้ังสองนั้นได้
กระท าไว้( และ )เพื่อเป็นเยี่ยงอย่างการลงโทษจากอัลลอ
ฮฺ และอัลลอฮฺน้ันทรงเดชานุภาพ  ทรงปรีชาญาณ ” (สู
เราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 38) 

 
การรักษาสติปัญญา 
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ا﴿ ارِۡجسٞر ًُ ۡزَلٰ
َ
َُّص ُباَو ۡۡل

َ
اَو ۡۡل ۡيِِسُ ٍَ ۡ ُراَو ل ٍۡ ٍَ ا ۡۡلَ ٔٓ ْاإِجِذَّل ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
اَ    َۡ ِ ٌّ ا
ًَا اُتۡفيُِدَٔناَخ ًۡ ٔهُاىََػيِذَّلُس اـَٱۡجَجلُِب َِ ۡيَلٰ  [90: املائدة ]ا﴾٩٠ِلا لّشِذَّل

ความว่า  “ ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !ที่จริงสุราและการพนันและ
แท่นหินส าหรับเชือดสัตว์บูชายัญ  และการเสี่ยงติ้วนั้น  
เป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระท าของชัยฏอน  ดังน้ัน  
พวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสียเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับ
ความส าเร็จ” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 90) 

 
การจบท้ายของสูเราะฮฺ 
(ได้น าเสนอเนื้อหาที่กล่าวถึง )การสอบสวนค ามั่น

สัญญาต่าง ๆ ในวันกิยามะฮ ฺ 
ا﴿ ًُ ٰ َُتاَغؾِذَّل

َ
اّنَلَ ۖٓاإُِِذَّلَماأ ًَ ۖاكَ لُٔ ْاََّلاِغۡي ًۡ ِجۡبُج

ُ
ٌَ َذ ٓاأ ا لرُّيُشَواَذَيُلُٔلا ُ ُعا َّللِذَّل ٍَ َٔۡماََيۡ َ  

 [109: املائدة ]ا﴾١٠٩ا ۡىُؾُئِبا
ความว่า  “ วันที่อัลลอฮฺจะทรงชุมนุมบรรดา เราะสูล  แล้ว
ตรัสว่า  สิ่งใดบ้างท่ีพวกเจ้าได้รับการตอบสนอง  พวกเขา
กล่าวว่าไม่มีความรู้ใดๆ  แก่พวกข้าพระองค์  แท้จริง
พระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้ความเร้นลับทั้งหลาย ” (สูเราะฮฺ  
อัล-มาอิดะฮ ฺ: 109) 
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ตามจริงแล้วสูเราะฮฺนี้ได้ประมวลเนื้อหาต้ังแต่การ
เริ่มต้นจนถึงการจบท้ายด้วยกับค ามั่นสัญญาต่างๆ  และการให้
ความส าคัญในการรักษามัน  

การเริ่มต้นของสูเราะฮฺ 
ۡوـُٔ ْابِٱۡىُػُلٔدِۚا﴿

َ
ٔٓ ْاأ ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
 [1: املائدة ]ا﴾١َ   

ความว่า  “ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !จงรักษาบรรดาสัญญา

ให้ลุล่วงครบถ้วนเถิด” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 1) 

 
ช่วงกลางของสูเราะฮฺ 

ٍَ ابَيِذَّلۡؾَتا﴿ اَتۡفَػۡواَذ ًۡ ّبَِمۖاِإَوناىِذَّل ٌَِارِذَّل ُزَِلاإَِۡلَۡما
ُ
ٌَ ٓاأ َٓ ا لرِذَّلُشُٔلابَّيِۡؼا حُّي

َ
   َ 

ا ََ َٔۡما ۡىَؽٰفِرِي ِديا ۡىَل ۡٓ اََّلاَح َ ا َّللِذَّل ا ّنلِذَّل ِس اإِنِذَّل ََ ٌِ َما ٍُ اَحۡػِّص ُ اَو َّللِذَّل ۥۚ ُّ ﴾ ٻ٤رَِش ّتَلَ
  ا[67: املائدة ]

ความว่า  “ เราะสูล เอ๋ย  ! จงประกาศสิ่งท่ีถูกประทานลงมา
แก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้า และถ้าเจ้ามิได้ปฏิบัติเจ้าก็มิได้
ประกาศสารของพระองค ์และอัลลอฮฺน้ันจะทรงคุ้มกันเจ้า
ให้พ้นจากมนุษย์ทั้งหลาย(ที่ปองร้าย ) แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่
ทรงแนะน าพวกที่ปฏิเสธศรัทธา ” (สูเราะฮฺ  อัล-มาอิดะฮฺ  : 
67) 
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 และการจบท้ายของสูเราะฮฺนี้ 
ٰتٞرا﴿ اَج ِذَّل ًۡ ُٓ َ ۚال ًۡ ُٓ ِٰدرَِ اِصۡدُر ُٔۡما ََِفُعا ىصِذَّل اَهَٰذ ا َ ُ َٓ اكَ َلا َّللِذَّل ٌَِاَُتۡجِ اَ ۡرِيا

ا ََ َُۡفُٰراَخِِٰلِ 
َ
بَداٗلا ۡۡل

َ
َٓ ٓا  ا ذِي ااۖارِذَّلِ َ ًُ ُزا ۡىَػِظي ۡٔ ۚاَذٰلَِما ۡىَف ُّ ِۡ اَورَُضٔ ْاَخ ًۡ ُٓ ِۡ اَخ ُ َّللِذَّل

 [119: املائدة ] ﴾١١٩

ความว่า  “ อัลลอฮฺตรัสว่า  นี่แหละคือวันท่ีการพูดความจริง
ของพวกเขาจะอ านวยประโยชน์แก่บรรดาผู้ที่พูดจริง พวก
เขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์เหล่านั้น  โดยที่พวกเขาจะ
พ านักอยู่ในนั้นตลอดกาล  ในสภาพท่ีอัลลอฮฺทรงพอ
พระทัยในพวกเขา และพวกเขาก็พึงพอใจในพระองค์  นั่น
แหละคือชัยชนะอันย่ิงใหญ่” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 119) 
 

ซึ่งอายะฮฺสุดท้ายของสูเราะฮฺอัล -มาอิดะฮฺก็ยังมีข้อ
เกี่ยวพันกับอายะฮฺแรกของสูเราะฮฺเช่นเดียวกัน  

ٰتٞرا﴿ اَج ِذَّل ًۡ ُٓ َ ۚال ًۡ ُٓ ِٰدرَِ اِصۡدُر ُٔۡما ََِفُعا ىصِذَّل اَهَٰذ ا َ ُ َٓ اكَ َلا َّللِذَّل ٌَِاَُتۡجِ اَ ۡرِيا
ا ََ َُۡفُٰراَخِِٰلِ 

َ
بَداٗلا ۡۡل

َ
َٓ ٓا  ا ذِي ااۖارِذَّلِ َ ًُ ُزا ۡىَػِظي ۡٔ ۚاَذٰلَِما ۡىَف ُّ ِۡ اَورَُضٔ ْاَخ ًۡ ُٓ ِۡ اَخ ُ َّللِذَّل

 [119: املائدة ] ﴾١١٩

ความว่า  “ อัลลอฮฺตรัสว่า  นี่แหละคือวันท่ีการพูดความจริง
ของพวกเขาจะอ านวยประโยชน์แก่บรรดาผู้ที่พูดจริง พวก
เขาจะได้รับบรรดาสวนสวรรค์เหล่านั้น  โดยที่พวกเขาจะ
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พ านักอยู่ในนั้นตลอดกาล  ในสภาพท่ีอัลลอฮฺทรงพอ
พระทัยในพวกเขา และพวกเขาก็พึงพอใจในพระองค์  นั่น
แหละคือชัยชนะอันย่ิงใหญ่” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 119) 

 
 บรรดาผู้ที่มีความสัจจริง  พวกเขาก็คือบรรดาผู้ที่รักษา

ค ามั่นสัญญาต่างๆ ซึ่งหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธานั่นเอง  
ۡوـُٔ ْابِٱۡىُػُلٔدِۚا﴿

َ
ٔٓ ْاأ ُِ ٌَ اَ   ََ  ِ َٓ ا ٱِذَّل حُّي

َ
 [1: املائدة ]ا﴾١َ   

ความว่า  “ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย  !จงรักษาบรรดาสัญญา

ให้ลุล่วงครบถ้วนเถิด” (สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮ ฺ: 1) 
 

 
 وا أعل  بالصياب

 وصىل ا ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسل 
 واحلمد  رب ااعاملني


