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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

เป้าหมายต่างๆ ของสูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์ 
 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  การ
สถาพรอันประเสริฐ และความศานติจงมีแด่ท่านศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  และบรรดาเครือญาติ
ตลอดจนบรรดา เศาะหาบะฮฺของท่าน ทั้งหลาย และข้าพเจ้าขอ
ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์
เดียว  โดยไม่มีการต้ังภาคีใดๆ  ต่อพระองค์  และ ข้าพเจ้า ขอ
ปฏิญาณว่ามุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 
 

เป้าหมายของสูเราะฮฺ  
การผดุงความยุติธรรมและความเมตตาแก่บรรดาผู้ที่

อ่อนแอทั้งหลาย 
 
สูเราะฮฺอัล -บะเกาะเราะฮฺได้ก าหนดวิถีทางที่จ าเป็นแก่

ผู้ที่อัลลอฮฺ  ตะอาลา  ทรงคัดเลือกให้เขาเป็นตัวแทนบนหน้า
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แผ่นดินนี้ต้องปฏิบัติตาม  และสูเราะฮฺอาลิ  อิมรอนก็ได้ให้การ
เน้นย้ าในประเด็นของการยืนหยัดบนวิถีทางดังกล่าว  ส่วนการ
มาของสูเราะฮฺอัน -นิสาอ์นั้นก็เป็นการบ่งชี้แก่เราว่าการผดุง
ความยุติธรรมและความเมตตาแก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอทั้งหลาย
นั้นถือเป็นส่วนส าคัญที่สุดในการด าเนินตามวิถีทางนี้  โดยที่
บรรดาอายะฮฺในสูเราะฮฺอัน -นิสาอ์นั้นได้กล่าวถึงประเภทต่างๆ  
ของบรรดาผู้ที่อ่อนแอ  ในจ านวนนั้นคือ  บรรดาเด็กก าพร้า  
ผู้หญิง  ทาส  ทาสี  ชนกลุ่มน้อยที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาซึ่งได้อาศัยอยู่
ร่วมกับบรรดาผู้ศรัทธาซึ่งพวกเขาได้รับความอธรรมจากผู้คน
ทั้งหลาย  ดังนั้น  การผดุงความยุติธรรมและความเมตตาต่อ
บรรดาผู้ที่อ่อนแอทั้งหลายนั้นคือพื้นฐานของการรับผิดชอบใน
การท าหน้าที่บนหน้าแผ่นดินนี้ 

การผดุงความยุติธรรมโดยเริ่มแรกนั้นต้องให้เกิดขึ้นใน
บ้านกับผู้หญิง  ซึ่งหากมนุษย์ได้ผดุงความยุติธรรมกับภรรยา
ของเขา  และให้ความเมตตาแก่นางแล้วไซร้  แน่นอนเขาย่อมมี
ความสามารถที่จะผดุงความยุติธรรมแก่ผู้คนอ่ืนๆ  ในสังคมได้  
ไม่ว่าระดับของชนชั้นในสังคมนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไร
ก็ตามที ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงประสงค์ที่จะเห็นความยุติธรรม
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ในหมู่มนุษย์โดยเฉพาะกับผู้หญิง  ก่อนที่จะมีการรับผิดชอบใน
การท าหน้าที่บนหน้าแผ่นดินนี้  

สูเราะฮฺอาลิ  อิมรอน  ได้ปูทางเพื่อการเทิดเกียรติต่อ
ผู้หญิงในเรื่องราวของภรรยาท่านอิมรอน  และท่านหญิงมัรยัม  
อะลัยฮัสสลาม  ซึ่งทั้งสองท่านนั้นคือตัวอย่างของการยืนหยัด
บนหน้าแผ่นดินนี้ ก็เนื่องจากผู้หญิงนั้นเป็นแหล่งผลิตเหล่าบุรุษ
และอนุชนรุ่นต่างๆ  ซึ่งแม่นั้นมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนเด็ก
น้อยของประชาชาตินี้จนกระทั่งพวกเขาได้กลายเป็นชายชาตรี  
ส่วนการเรียกชื่อสูเราะฮฺนี้ด้วย  “อัน-นิสาอ์” ก็เพื่อเป็นการเทิด
เกียรติแก่พวกนางในบทบาทของพวกนางที่มีต่อประชาชาติ
อิสลามนั่นเอง  

ซึ่งเราจะขอน าเสนออายะฮฺต่างๆ  ในสูเราะฮฺอัน -นิสาอ์
และความหมายของมัน โดยในแต่ละอายะฮฺของสูเราะฮฺนี้ก็จะมี
เนื้อหาที่กล่าวถึงความยุติธรรมและความเมตตาอยู่  

เริ่มต้นด้วยกับอายะฮฺแรกของสูเราะฮฺนี้  ซึ่งเป็นอายะฮฺ
ที่อัลลอฮฺ  ตะอาลา  ได้กล่าวถึงการสร้างสรรค์เราจากชีวิตหนึ่ง
(และทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา  และทรงให้มี
ลูกหลานซึ่งมีทั้งชายและหญิงอย่างมากมาย  -ผู้แปล-) ก็ในเมื่อ
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ด้ังเดิมของเรานั้นมาจากชีวิตเดียว  แล้วท าไมเรายังมีความ
อธรรมซึ่งกันและกันอีก  

ا﴿ ِياَ  ََ ُ  اّ ِ ا َّنل ۡف ٖس َى ا ٱَّنل ُسا ٱَّنلُ يوْاَر َّنلُ ُ ا ٱَّنل  ُّي
َ
اَوِٰخَدةٖساوََ  ََقاِ نۡفَى اَ   

اِ نۡفُىَم اٗ ااَو ٱَّنلُ يوْا وٗٓ  اواَو َِ ا ِ ٗاوا َاَزوۡفَجَى اَوَ ّثَّنل رۡفَخ َم اإِنَّنل
َ ِياتََس َٓ لُيَنابِهِۦاَو ۡلۡف ا ٱَّنل َ َّللَّنل

اَر ِ ٗيا اَ َناَؾ َ ۡفُ  ۡف َ  [1/ النساء ]﴾ ١وا َّللَّنل
ความว่า “มนุษยชาติทั้งหลาย ! จงย าเกรงพระเจ้าของพวก
เจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหน่ึง  และได้ทรงบังเกิด
จากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา  และได้ทรงให้แพร่สะพัดไป
จากทั้งสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิงอันมากมาย  
และจงย าเกรงอัลลอฮฺที่ซึ่งพวกเจ้าต่างขอกันด้วยพระองค์  
และพึงรักษาเครือญาติ แท้จริงอัลลอฮฺทรงสอดส่องดูพวก
เจ้าอยู่เสมอ” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 1)  

 
ประเภทต่างๆ ของผู้ที่อ่อนแอ  

คือบรรดาที่เป็นเด็กก าพร้า ผู้หญิง ผู้ที่เบาปัญญา และ
อ่ืนๆ จากนี้ รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ผดุงความยุติธรรมและความ
เมตตาแก่พวกเขาเหล่านั้น 

หน่ึง... 
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ۖا﴿ َنٰلَُى ۡف  ۡف
َ
اأ ََتىََٰم  اَوَ وتُيوْا ۡلۡف اإىََِل  َنٰلَُى ۡف  ۡف

َ
ُك ُٓيوْاأ

ۡف
ّ ِِيۖاَوََلاتَأ َبِ َّثابِٱلعَّنل لُيوْا ۡلۡف َوََلاتَتََبدَّنل

َنٰلُِ  ۡف اإِ َّنلُه اَ َناُخيٗوا  ۡف
َ
 [2/ النساء ]﴾ ٢واَكبِٗ ااأ

ความว่า  “และจงให้แก่บรรดาเด็กก าพร้า  ซึ่งทรัพย์สมบัติ
ของพวกเขา และจงอย่าเปลี่ยนของเลวด้วยของดี  และจง
อย่ากินทรัพย์ของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้า  
แท้จริงมันเป็นบาปอันใหญ่หลวง” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 2) 

 
สอง... 

اُ ا﴿ َلَّنل
َ
ا  ُ  ۡف اِ  ۡف افَٱ ِ ُديوْاَ  اَظ َوالَُ  اّ َِ ا لّنَِس ٓ ِا نۡف ََتىََٰمٰ قۡفِسُعيوْاِِفا ۡلۡف

يۡفَمُٰنُ  ۡف اَذٰلَِكا
َ
ا  اَ  اَم ََكتۡف وۡف

َ
ِدلُيوْافََنِٰخَدةًاأ اَٱؿۡف َلَّنل

َ
ا  ُ  ۡف اِ  ۡف اَوثَُلَّٰثاَوُرَبَٰؽۖافَإِنۡف َ ثۡفََنٰ

اَٱُؿيلُيوْا َلَّنل
َ
ىََن ا  دۡف

َ
 [3/ النساء ]﴾ ٣أ

ความว่า  “และหากพวกเจ้าเกรงว่าจะไม่สามารถให้ความ
ยุติธรรมในบรรดาเด็กก าพร้าได้  ก็จงแต่งงานกับผู้ที่ดี
ส าหรับพวกเจ้าในหมู่สตรี  สองคน หรือสามคน  หรือสี่คน 
แต่ถ้าพวกเจ้าเกรงว่าพวกเจ้าจะให้ความยุติธรรมไม่ได้  ก็
จงมีแต่หญิงเดียว  หรือไม่ก็หญิง (ทาส)ที่มือขวาของพวก
เจ้าครอบครองอยู่  นั่นเป็นสิ่งที่ใกล้ยิ่งกว่าในการท่ีพวก
เจ้าจะไม่ล าเอียง” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 3) 
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สาม... 
اِ ۡف َٗ  ا﴿ ٗس افَُُكُيهُاَوَ وتُيوْا لّنَِس َٓ اَ ُدَ ٰ ِِى َّنل اَؾ اََشۡف ٖساّ ِنۡفُهاَ  ۡف الَُ  ۡف َ افَإِناِظۡبۡف

 [4/ النساء ]﴾ ٤واأٗاوا َّنل ِيٓاَونِٓ أٗا
ความว่า  “และจงให้มะฮัรฺแก่บรรดาหญิง (ภรรยา )ทั้งหลาย
ด้วยความเต็มใจ  แต่ถ้านางเห็นชอบที่จะให้สิ่งหนึ่งแก่
พวกเจ้าจากมะฮัรฺน้ันแล้ว  ก็จงบริโภคสิ่งนั้นด้วยความ
เอร็ดอร่อยและโอชา” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 4) 
 
 ส่ี... 

اقَِحٰ ٗاَوََلاُ ا﴿ الَُ  ۡف ُ َنٰلَُ ُ ا لَّنلِ اَجَؿَ ا َّللَّنل  ۡف
َ
َ َى َٓ اأ تُيوْا لسُّي افِ َى اواوَا ۡف زُقُيُو ۡف  رۡف

َٗلا اقَيۡف اَوقُيلُيوْالَُى ۡف ُسيُو ۡف ُ وٗف اَو كۡف ؿۡف  [5/ النساء ]﴾ ٥ا َّنل
ความว่า  “และจงอย่ามอบทรัพย์ของพวกเจ้าแก่บรรดาผู้ที่
เบาปัญญา  ซึ่งเป็นทรัพย์ ที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เป็นสิ่งค้ าจุน
แก่พวกเจ้า และจงให้ปัจจัยยังชีพและเครื่องนุ่งห่มแก่พวก
เขาในทรัพย์น้ัน  และจงกล่าววาจาแก่พวกเขาอย่างดี ” (สู
เราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 5) 

 
ห้า... 
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دٗاَو بۡفَ  ُيوْا﴿ ارُ ۡف ُ  اّ ِنۡفُى ۡف اَ و َسۡف اإَِذوابَ َُ يوْا ٱَِّ َ افَإِنۡف اَخ َّنل  ََتىََٰمٰ َفُؿٓيوْا ۡلۡف اوافَٱدۡف إَِۡلۡفِى ۡف
وٗاا َ ُك ُيَو ٓاإِ ۡف

ۡف
ۖاَوََلاتَأ َنٰلَُى ۡف  ۡف

َ
اَوَ  اَ َناَ َِنّٗاواَو َِدوًرواأ  ْ وو ُ َ نايَ ۡف

َ
ۖاأ َ ؿۡف ِفۡف وافَ ۡفيَسۡف

افَإَِذوا ُ وِاۚ ۡفَمؿۡف ابِٱل ُك ۡف
ۡف
ِىُدووْاَوَ  اَ َنافَ ِٗ اافَ ۡفَ أ  ۡف

َ
افَأ َنٰلَُى ۡف  ۡف

َ
اأ اإَِۡلۡفِى ۡف ُ  ۡف َدَفؿۡف

ِاَخِس ٗيا ابِٱَّللَّنل  [6/ النساء ]﴾ ٦واَؾ َ ۡفِى ۡف اَوَ َ ٰ
ความว่า  “และจงทดสอบบรรดาเด็กก าพร้าดู  จนกระท่ัง
พวกเขาบรรลุวัยสมรส  ถ้าพวกเจ้าเห็นว่าในหมู่พวกเขา
นั้นมีไหวพริบรู้ผิดรู้ถูกแล้ว  ก็จงมอบทรัพย์ของพวกเขา
ให้แก่พวกเขาไป  และจงอย่ากินทรัพย์น้ันโดยฟุ่มเฟือย
และรีบเร่ง ให้ทันก่อนที่พวกเขาจะเติบโต  และผู้ใดเป็นผู้
มั่งมีก็จงงดเว้นเสีย และผู้ใดเป็นผู้ยากจนก็จงกินโดยชอบ
ธรรม  ครั้นเมื่อพวกเจ้าได้มอบทรัพย์ของพวกเขาให้แก่
พวกเขาไปแล้ว  ก็จงให้มีพยานยืนยันแก่พวกเขา  และ
เพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสอบสวน ” (สูเราะฮฺอัน -นิ
สาอ์ : 6) 
 

หก... 
ا﴿ ََتىََٰمٰ اَو ۡلۡف ََبٰ ْولُيوْا لۡفُ  ۡف

ُ
َمَ اأ ا لۡف ِسۡف زُقُيُو اّ ِنۡفُهاَوقُيلُيوْا َذواَخََضَ ۡفَمَسِٰكنُيافَٱرۡف َو ل

َٗلا اقَيۡف ُ وٗف الَُى ۡف ؿۡف  [8/ النساء ]﴾ ٨ا َّنل
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ความว่า  “และหากว่ามี บรรดาญาติที่ใกล้ชิด  และบรรดา
เด็กก าพร้า และบรรดาผู้ที่ขัดสนมาร่วมอยู่ด้วยในการแบ่ง
มรดก  ก็จงปันส่วนหนึ่งจากสิ่งนั้นให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่
พวกเขา และจงกล่าวแก่พวกเขาอย่างดี” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ 
: 8) 

 
เจ็ด... 

اُذّرِ َّنل ٗا﴿ اَ  ۡف ِِى ۡف اتََ ُ يوْاِ  ۡف ِيَ الَيۡف َ ا ٱَّنل َ ۡف ااِضَعًٰ  اَوۡلۡف َ افَ ۡفَ  َّنلُ يوْا َّللَّنل َ  فُيوْاَؾ َ ۡفِى ۡف
َٗلا َُ يلُيوْاقَيۡف  [9/ النساء ]﴾ ٩اَسِديًدواَوۡلۡف

ความว่า  “และพึงวิตกเถิด  บรรดาผู้ที่หากพวกเขาละทิ้ง
ลูกๆ ที่ยังอ่อนแออยู่ไว้เบื้องหลังของพวกเขา  ซึ่งพวกเขา
กลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ลูกๆ  ของพวกเขานั้น  พวก
เขาจงเกรงกลัวอัลลอฮฺเถิด  และจงกล่าววาจาอย่าง
เที่ยงตรง” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 9) 

 
เตือนส าทับแก่ผู้ที่อธรรมทั้งหลายถึงบทลงโทษของความ
อธรรมนั้น 

ا﴿ ا َ رٗاإِنَّنل ُك ُيَناِِفاُبُعي ِِى ۡف
ۡف
اُػ ۡفًم اإِ َّنلَم ايَأ ََتىََٰمٰ َنَٰ ا ۡلۡف  ۡف

َ
ُك ُيَناأ

ۡف
ِيَ ايَأ اۖا ٱَّنل

َناَسؿِٗ اا  [10/ النساء ]﴾ ٪َوَسَ صۡف َيۡف
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ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ที่กินทรัพย์ของบรรดาเด็กก าพร้า
ด้วยความอธรรมนั้น  แท้จริงพวกเขากินไฟเข้าไปในท้อง
ของพวกเขาต่างหากและพวกเขาก็จะเข้าไปสู่เปลวเพลิง ” 
(สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 10) 

 
บรรดาอายะฮฺท่ีกล่าวถึงทรัพย์มรดก  และการ

จัดการแบ่งทรัพย์มรดกที่เป็นส่วนของลูกๆ บิดามารดา และสามี
ภรรยา  ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพการณ์และการเสียชีวิตของแต่ละคน
ในหมู่พวกเขา 

หน่ึง...  
ا َِس ٓ ٗايُيِ  ُ ُ ا ﴿ ۚافَإِناُك َّنل ِ  نََ نيۡف

ُ ا ۡلۡف َك ِاِ ثۡفُ اَخّغِ ۖالِ َّنل َ ِٰدُ  ۡف وۡف
َ
اِِفٓاأ ُ َقااَّللَّنل فَيۡف

اَوِٰخَدةٗا اثُ َُث اَ  اتََ َ ۖا ناَ  َتۡف افَ َُى َّنل ِ اَوِٰخدٖساافَ ََى ا ثۡفنََ نيۡف ِ
بََي ۡفهِالُِ ّ

َ
ُف اَوِۡل ا ٱِّصۡف

ُدُساِممَّنل اتََ َ اإِنا بََيوَ َناَ ُ اَوَ   اّ ِنۡفُىَم ا لسُّي
َ
اَوَورِثَُهٓ ا  ُ اَوَ   ايَُ  ا َّنل هُاافَإِنالَّنل ۡف

َية ا ّ ِهِا ٱُّي ُُّث افَإِناَ َناَ ُٓ اإِ ۡف
ُ
ِداَوِ  َّنل ٖسايُيِوابِهَافَِ  اَبؿۡف اِ  ۢن ُدُس  ّ ِهِا لسُّي

ُ
اافَِ  وۡف

َ
وٓاأ

ؽٗا اَ  ۡف قۡفَ ُوالَُ  ۡف
َ
اأ ُى ۡف  ُّي

َ
ُروَنا  اََلاتَدۡف بۡفَن ٓ ُُك ۡف

َ
اَو  ِۗاا افَ ِ َضٗ اّ َِ ا َديۡفٍ  اَ وبَ ٓ ُُك ۡف َّللَّنل

اَ َناَؾ ِ ًم اَخِك  ٗا َ ا َّللَّنل  [11/ النساء ]﴾ ٫واإِنَّنل
ความว่า “อัลลอฮฺได้ทรงสั่งพวกเจ้าไว้ในลูกๆ  ของพวกเจ้า
ว่า ส าหรับเพศชายนั้นจะได้รับเท่ากับส่วนได้ของเพศหญิง
สองคน แต่ถ้าลูกๆ เป็นหญิงเกินกว่าสองคน พวกนางก็จะ
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ได้สองในสามของสิ่งที่เขา ได้ทิ้งไว้ และถ้าลูกเป็นหญิงคน
เดียว นางก็จะได้ครึ่งหน่ึง และส าหรับบิดาและมารดาของ
เขานั้น แต่ละคนในท้ังสองนั้นจะได้หนึ่งในหกจากสิ่งที่เขา
ได้ทิ้งไว้หากเขามีบุตร  แต่ถ้าเขาไม่มีบุตรและมีบิดา
มารดาของเขาเท่านั้นท่ีรับมรดกของเขาแล้ว  มารดาของ
เขาก็ได้รับหนึ่งในสาม ถ้าเขามีพี่น้องหลายคน มารดาของ
เขาก็ได้รับหนึ่งในหก  ทั้งนี้หลังจากพินัยกรรมที่เขาได้สั่ง
เสียมันไว้หรือหลังจากหนี้สิน บรรดาบิดาของพวกเจ้าและ
ลูกๆ ของพวกเจ้านั้น  พวกเจ้าไม่รู้ดอกว่าฝ่ายไหนในพวก
เขานั้นเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์แก่พวกเจ้าใกล้กว่ากัน  ทั้งนี้
เป็นบัญญัติที่มาจากอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบ
รู ้ผู้ทรงปรีชาญาณ” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 11) 

 
สอง.... 

اَوَ   ا﴿ َّنلُى َّنل ايَُ  ال اإِنالَّنل ۡف َوُٰجُ  ۡف زۡف
َ
ُفاَ  اتََ َ اأ ا ِصۡف اَوَ  اافَإِناَ َناَ اَولَُ  ۡف اُو َّنل

ُ ُؽاِممَّنل ا ِداَوِ  َّنل ٖسافَ َُ ُ ا ل ُّي اَبؿۡف َ  اِ  ۢن اتََ  ۡف ۚ اَديۡف ٖس وۡف
َ
ُ ُؽاِممَّنل اايُيِ نَيابَِى ٓاأ ا ل ُّي َولَُى َّنل

اَوَ   ا ايَُ  الَّنلُ  ۡف اإِنالَّنل ۡف ُ  ۡف اَوَ  ااتََ  ۡف افَإِناَ َنالَُ  ۡف ُ ۚ اّ ِ ۢن ا ٱُّيُمُ اِممَّنل اتََ  ۡف افَ َُى َّنل
ِداَوِوَّنلا اَديۡف ٖس ا ناَ َناةٖساَبؿۡف وۡف

َ
ة اايُارَُج  ااتُيُ يَنابَِى ٓاأ

َ
َ أ وِا مۡف

َ
اوَرُ اَكَلٰ ًَ اأ وۡف

َ
ٌخاأ

َ
اَوَ ُٓ اأ

اِ  اَذٰلَِكا ََثَ كۡف
َ
افَإِناَ  ُٓيوْاأ ُدُس  اّ ِنۡفُىَم ا لسُّي اَوِٰخدٖس ِ

افَ ُِ ّ ت   ۡف
ُ
ََكُٓ اِِفاأ اُُشَ َفُى ۡف
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ِداَوِ  َّنل ٖسا اَبؿۡف اِ  ۢن ا ٱُّي ُِّثۚ اُمَض ّٓرٖس اايُيَوٰ َ اَديۡفٍ اَ  ۡف وۡف
َ
ااَوِ  َّنلٗ اّ َِ ا بَِى ٓاأ ُ ِۗاَو َّللَّنل َّللَّنل

 ا[12/ النساء ]ا﴾٬اَؾ ِ ٌ اَخ ِ   ا
ความว่า “และส าหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับครึ่งหนึ่งของสิ่งที่
บรรดาภรรยาของพวกเจ้าได้ทิ้งไว้ หากมิได้ปรากฏว่าพวก
นางมีบุตร  แต้ถ้าพวกนางมีบุตรพวกเจ้าก็จะได้รับหนึ่งใน
สี่จากสิ่งที่พวกนางได้สั่งเสียมันไว้  หรือหลังจากหนี้สิน  
และส าหรับพวกนางน้ันจะได้รับหน่ึงในสี่จากสิ่งท่ีพวกเจ้า
ได้ทิ้งไว้หากมิปรากฏว่าพวกเจ้ามีบุตร  แต่ถ้าพวกเจ้ามี
บุตรอยู่ด้วย พวกนางก็จะได้รับหน่ึงในแปดจากสิ่งท่ีพวก
เจ้าทิ้งไว้  ทั้งนี้หลังจากพินัยกรรมที่พวกเจ้าสั่งเสียมันไว้  
หรือหลังจากหนี้สิน และถ้ามีชายคนหน่ึงหรือหญิงคนหนึ่ง
ถูกรับมรดก  ในฐานะเป็นผู้ที่ไม่มีบิดาและบุตร  แต่เขามี
พี่ชายหรือน้องชายคนหน่ึง  หรือมีพี่สาวหรือน้องสาวคน
หน่ึงแล้ว แต่ละคนจากสองคนนั้น  จะได้รับหนึ่งในหก  แต่
ถ้าพี่น้องของเขามีมากกว่านั้น  พวกเขาก็เป็นผู้รับร่วมกัน
ในหน่ึงในสาม  ทั้งนี้หลังจากพินัยกรรมที่ถูกสั่งเสียไว้หรือ
หลังจากหนี้สินโดยมิใช่สิ่งที่น ามาซึ่งผลร้ายใดๆ เป็นค าสั่ง
ที่มาจากอัลลอฮฺ  และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงหนัก
แน่น” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 12) 
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สาธยายถึงอันตรายของการไร้ความยุติธรรม 
ِ ااَوَ  ﴿ َااَ ؿۡف ِ  ۡفهُااُخُدوَدهُ اَوَ َ َؿدَّنلااَورَُسيَ ُ ا َّللَّنل اَوَ ُ افِ َى اوَ ِٰ ٗاا َ ًروايُدۡف

ِىني ااَؾَ وو ا [ 13/ النساء ]﴾ ١٤مُّي
ความว่า  “และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮฺและ เราะสูลของพระองค์  
และละเมิดขอบเขตของพระองค์แล้วไซร้  พระองค์ก็จะ
ทรงให้เขาเข้านรก  โดยที่เขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล  
และเขาจะได้รับการลงโทษที่ยังความอัปยศให้(แก่เขา)” (สู
เราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 13) 

 
ข้อสั่งใช้ต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้หญิง  

และส่งเสริมให้ใช้ชีวิตกับพวกนางด้วยดี  โดยไม่สร้าง
ความอธรรมแก่พวกนาง  แบกรับความทุกข์ระทมของนาง  
อดทนต่อนาง  มีความละเอียดอ่อนต่อจิตใจของนาง  ทั้งนี้ก็เพื่อ
ออกห่างจากการอธรรมและท าร้ายนาง  โดยให้เริ่มต้นด้วยการ
ใช้ชีวิตร่วมกับนางด้วยดี  แล้วให้มีความอดทนต่อพวกนาง  แต่
หากท่านไม่พึงพอใจต่อพวกนางก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดที่จะหา
คนอ่ืนมาแทนที่นาง (ด้วยการนิกาหฺใหม่ ) แต่ก็อย่าเอาทรัพย์สิน
ของนางโดยไม่ชอบธรรมเป็นอันขาด  และเพื่อให้ร าลึกถึง
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ช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกัน

และกัน  ด้วยเหตุนี้จึงมีค าว่า  “ فۡفَ ٰا
َ
หมายถึง ”أ  “แนบกาย” ซึ่ง

เป็นค าที่มีความหมายที่สวยงามยิ่งนัก และเพื่อให้ผู้ชายได้ร าลึก
ว่าการที่พวกเขาได้รับอนุญาต (ให้ใช้ชีวิตและมีความสัมพันธ์ )
กับบรรดาผู้หญิงนั้นก็ด้วยกับค ามั่นสัญญาอันหนักแน่นบน
พื้นฐานของกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺและสุนนะฮฺของท่านศาสนทูต
ของพระองค์  

 
หน่ึง... 

ِيَ ا﴿ َى ا ٱَّنل  ُّي
َ
هٗاَ    ناتَ ِثُيوْا لّنَِس َٓ اَك ۡف

َ
اأ الَُ  ۡف ااۖاَوََلاَ وَ ُنيوْاََلاَ ِ ُّي ُض ُيُو َّنل َٱؿۡف

ٱنَِيابَِ ِٰدَ  ٖسا
ۡف
نايَأ

َ
ٓاأ اإَِلَّنل ِ اَ  ٓاَ وتَيۡفُ ُميُو َّنل َوُبيوْابَِبؿۡف َبّيَِن ٖسۚااِ َ ۡف ا ُّي وُو َّنل اوَََعُِشُ

َ ُويوْاََشۡفا ناتَ ۡف
َ
اأ اَفَؿَ   ُ ُميُو َّنل افَإِناَك ِوۡف ُ وِاۚ ۡفَمؿۡف َؿَ ا اٗٔابِٱل ٗاواَوَ جۡف افِ هِاَ  ۡف ُ واَّللَّنل

 [19/ النساء ]﴾ ١٩َكثِٗ اا
ความว่า  “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! ไม่อนุมัติแก่พวกเจ้าการที่
พวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับ  และ
ไม่อนุมัติเช่นเดียวกันการท่ีพวกเจ้าจะ รังแกบรรดานาง
เหล่านั้น เพื่อพวกเจ้าจะเอาบางส่วนของสิ่งท่ีพวกเจ้าได้
ให้แก่พวกนาง กลับคืนมา  นอกจากว่าพวกนางจะกระท า
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สิ่งลามกอันชัดแจ้งเท่านั้น  และจงอยู่ร่วมกับพวกนาง
ด้วยดี  หากพวกเจ้าเกลียดพวกนาง  ก็อาจเป็นไปได้ว่า  
การท่ีพวกเจ้าเกลียดสิ่งหน่ึง สิ่งใดนั้น  อัลลอฮฺจะทรงให้มี
ความดีอันมากมายอยู่ในสิ่งน้ัน” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 19) 

 
สอง.... 

تِبۡفدَا﴿ َردٱُّيُ ا سۡف
َ
اأ اوَاَ اَزوۡف ٖساو نۡف َ َناَزوۡف ٖس اقِنَع رٗاا َّنل َد ُٰى َّنل اإِخۡف ُ ُ ووْاَ وتَيۡفُ  ۡف

ۡف
وافَََلاتَأ

َتٰ ٗاِ نۡفُهاََشۡفا ُ ُ و َُه اُبىۡف
ۡف
تَأ

َ
بِيٗن اأً  ا   [20/ النساء ]﴾ ا٢٠وا ثۡفٗم ا ُّي

ความว่า  “และหากพวกเจ้าต้องการเปลี่ยนคู่ครองคนหนึ่ง
แทนท่ีของคู่ครองอีกคนหน่ึง  และพวกเจ้าได้ให้แก่นาง
หน่ึงในหมู่นางเหล่านั้นซึ่งทรัพย์อันมากมาย  ก็จงอย่าได้
เอาสิ่งใดจากทรัพย์นั้นคืน  พวกเจ้าจะเอามันคืนด้วยการ
อุปโลกน์ความเท็จและการกระท าบาปอันชัดเจนกระน้ัน
หรือ” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 20) 

 
สาม... 

ا﴿ فۡفَ ٰ
َ
اأ ُ ُ و َُه اَوقَدۡف

ۡف
اَوَ  ۡفَفاتَأ اَبؿۡف ٖس اإىََِلٰ ُضُ  ۡف َناِ نُ  َبؿۡف َ  ۡف

َ
اّ ِ َثًٰ  ااَوأ

 [21/ النساء ]﴾ ٢١واَ  ِ ٗغا
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ความว่า  “และพวกเจ้าจะเอามันคืนได้อย่างไร  ทั้งๆ ที่บาง
คนของพวกเจ้าได้แนบกายกับอีกบางคนแล้ว  และพวก
นางก็ได้เอาค ามั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเจ้าแล้ว
ด้วย” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 21) 
 
การมุ่งเน้นให้มีความยุติธรรมต่อบรรดาทาสี  

ในจ านวนความเมตตาของอัลลอฮฺ  ตะอาลา  น้ัน  คือ

การใช้ค า ว่า “ وۡف ِِى َّنلا
َ
หมายถึงครอบครัวของพวกนาง) ”أ ) กับ

บรรดาทาสหญิง  แทนที่จะใช้ค าว่า ْس  َدِوِ َّنلا“ 
َ
ผู้เป็นนายของ) ”أ

พวกนาง) และได้ให้ข้อตักเตือนแก่สามีว่าอย่าได้เอาหญิงอื่นใด
เป็นเพื่อนสนิทอีก  เพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ใจแก่ภรรยา  
เนื่องจากจิตใจของผู้หญิงนั้นบอบบางยิ่งนัก (กับเรื่องนี้) และมัน
จะมีผลกระทบที่รุนแรงอย่างมาก   

نايَنِكَحا﴿
َ
ًَلاأ اَظيۡف اِ نُ  ۡف َ ِعؽۡف ايَسۡف ِ َجِٰتافَِم ا َّنل اَوَ  الَّنل ۡف ۡفُمؤۡف َصَجِٰتا ل ۡفُمدۡف  ل

ُضُ  ا ؾۡف َُ ابِإِيَمٰنُِ ۚ اَبؿۡف
َ
اأ ُ اَو َّللَّنل ِ َجِٰتۚ ۡفُمؤۡف يۡفَمُٰنُ  اّ ِ اَفَ َحٰ ُِ ُ ا ل

َ
ا  َم ََكتۡف
ۚا اَبؿۡف ٖس اّ ِ ۢن ُجيرَُو َّنل

ُ
اأ اَوَ وتُيُو َّنل وۡف ِِى َّنل

َ
ابِإِذۡفِناأ ُ وِااُُمۡفَصَجٍٰتاافَٱ ِ ُديُو َّنل ۡفَمؿۡف بِٱل

اُ َسٰ َِدٰتٖسا َ َدونٖسۚااَوََلاُ  َّنلِ َذِٰ اَ  ۡف  ۡف
َ
ابَِ ِٰدَ  ٖساَفَؿَ ۡفاأ َ َٱنيۡف

َ
ا  افَإِنۡف ِص َّنل خۡف

ُ
اافَإَِذوٓاأ وِ َّنل
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نا
َ
ا لۡفَؿَنَتاِ نُ  ۡف اَوأ اَ ِِشَ اَذٰلَِكالَِم ۡف َصَجِٰتاِ َ ا لۡفَؿَ وِوۚ ۡفُمدۡف ا ل ُفاَ  الََعَ  ِصۡف

ووْاَ  ۡف ا ُ ِ ۗاَو تَصۡف اَ ُ ير االَّنلُ  ۡف ُ  [25/ النساء ]﴾ ٢٥ارَّنلِخ   اَّللَّنل
ความว่า  “และผู้ใดในหมู่พวกเ จ้าไม่สามารถมีก าลังที่จะ
แต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระท่ีมีศรัทธาได้  ก็จงแต่งงาน
กับทาสสาวของพวกเจ้าที่เป็นผู้ศรัทธาในหมู่ที่มือขวาของ
พวกเจ้าครอบครอง  และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ย่ิง กว่าถึง
การศรัทธาของพวกเจ้า  ระหว่างพวกเจ้ากลุ่มหนึ่งกับอีก
กลุ่มหน่ึง  ดังน้ัน  จงแต่งงานกับพวกนางด้วยการอนุมัติ
จากผู้เป็นนายของพวกนาง  และจงมอบสินตอบแทนแก่
พวกนางโดยชอบธรรม  ในฐานะท่ีพวกนางเป็นหญิงท่ี
ได้รับการแต่งงานมิใช่เป็นหญิงที่ค้าประเวณี  และไม่ใช่
หญิงท่ียึดเอาผู้ชายเป็นเพื่อนสนิท  เมื่อพวกนางได้รับการ
แต่งงานแล้ว  หากพวกนางกระท าความชั่ว  พวกนางก็จะ
ได้รับโทษครึ่งหน่ึง จากโทษที่บรรดาหญิงอิสระได้รับ  นั่น
ส าหรับผู้คนในหมู่พวกเจ้าที่กลัวการท าชั่ว  และการที่พวก
เจ้าอดกลั้นไว้ได้นั้น  เป็นการดีกว่าส าหรับพวกเจ้า  
และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษ  ผู้ทรงเมตตาเสมอ ” (สู
เราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 25) 

 



 

19 

กล่าวถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา 
ซึ่งมันกว้างขวางเหนือสิ่งใด 
 หน่ึง... 

ۗا﴿ اَوَ ُ يَواَؾ َ ۡفُ  ۡف ِيَ اِ  اَ بۡف ُِ  ۡف ا ٱَّنل اُسََنَ ِديَُ  ۡف اَوَ ىۡف الَُ  ۡف َ اِۡلُبَنّيِ ُ يُ ِ ُدا َّللَّنل
اَؾ ِ ٌ اَخِك   ا ُ  [26/ النساء ]﴾ ا٢٦اَو َّللَّنل

ความว่า  “อัลลอฮฺ  ทรงปรารถนาที่จะแจกแจงแก่พวกเจ้า  
และแนะน าพวกเจ้าซึ่งแนวทางต่างๆ  ของบรรดาผู้ที่มา
ก่อนหน้า พวกเจ้า  และพระองค์ประสงค์ท่ี จะอภัยโทษ
ให้แก่พวกเจ้า  และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้และเป็นผู้ทรง
ปรีชาญาณ” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 26) 

 
สอง... 

ناتَِم  ُيوْا﴿
َ
َىَنِٰ اأ ِيَ ايَتَّنلبُِؿيَنا ل َّنل اَوُ  ِ ُدا ٱَّنل ناَ ُ يَواَؾ َ ۡفُ  ۡف

َ
ايُ ِ ُداأ ُ َو َّللَّنل

 [27/ النساء ]﴾ ٢٧واَ  ۡفًَلاَؾِؼ  ٗا
ความว่า  “และอัลลอฮฺ  ทรงปรารถนาที่จะอภัยโทษให้แก่
พวกเจ้า  ในขณะท่ีบรรดาผู้ป ฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ านั้น
ปรารถนาที่จะให้พวกเจ้าเอนเอียงออกไปอย่างมากมาย ” 
(สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 27) 
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สาม... 
ِ َسُٰ اَضؿِ ٗفايُ ِ ُدا ﴿

ناُ َّ َِفاَؾنُ  ۡف اوَُ  َِقا ٱۡف
َ
اأ ُ  [28/ النساء ]﴾ ٢٨واَّللَّنل

ความว่า “อัลลอฮ ฺทรงปรารถนาที่จะผ่อนผันให้แก่พวกเจ้า  

ซึ่งมนุษย์นั้นถูกบังเกิดขึ้นในสภาพที่อ่อนแอ ยิ่ง” (สูเราะฮฺ
อัน-นิสาอ์ : 28) 

 
ให้ความยุติธรรมต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ِا﴿ َى ا ٱَّنل  ُّي
َ
ناتَُ يَناَ   

َ
ٓاأ َنٰلَُ  ابَيۡفَنُ  ابِٱلۡفَبِٰعِ اإَِلَّنل  ۡف

َ
ُك ُٓيوْاأ

ۡف
يَ اَ وَ ُنيوْاََلاتَأ

ا اتَِخَٰ ةًاَؾ اتََ واٖس  ُ َسُ  ۡف اإِنَّنل
َ
ُ  ُٓيوْاأ ارَِخ  ٗااّ ِنُ  ۡف اَوََلاَٱ ۡف اَ َنابُِ  ۡف َ وا َّللَّنل

 [29/ النساء ]﴾ ٢٩
ความว่า  “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงอย่ากินทรัพย์ของพวกเจ้า  
ในระหว่างพวกเจ้า กันเองโดยมิชอบ  นอกจากมันจะเป็น
การค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้า  และจง
อย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเอง แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเมตตา
ต่อพวกเจ้าเสมอ” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 29) 

 
กฎเกณฑ์ต่างๆ  เพื่อด ารงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นภายใน
ครอบครัว  
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พร้อมๆ  กับข้อสั่งใช้ให้มีความยุติธรรมนั้น  ได้มีการ
ควบคุมอย่างรัดกุมหนักแน่นขึ้นด้วยการก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ  
เหล่านี้  เพื่อให้สามารถด ารงค าสั่งใช้ต่างๆ  ได้  โดยไม่ละเมิด
ขอบเขตที่อนุญาตให้ปฏิบัติ ดังในอายะฮฺนี้ 

ٰا﴿ الََعَ َضُى ۡف اَبؿۡف ُ َ ا َّللَّنل ا لّنَِس ٓ ِابَِم افَضَّنل ُٰميَنالََعَ اا لّ َِج ُ اقَنَّنل  َ ُ يوْاَبؿۡف ٖس
َ
اَو َِم ٓاأ

ٰ َِدُٰتاَ ٰ ِا َنٰلِِى ۡف افَٱللَّنل  ۡف
َ
اأ ِٰ اِ  ۡف ُ اَو  َّنل اّلِ ۡفَ  ۡفِيابَِم اَخ َِغا َّللَّنل َتٌٰتاَحٰ َِظٰت 

ا َنُ  ۡف َظؿۡف
َ
اأ ۖافَإِنۡف ُِ يُو َّنل ۡفَمَض ِجِؽاَو ۡضۡف اِِفا ل ُجُ وُو َّنل اَو وۡف افَؿُِؼيُو َّنل ََتَ فُيَنا ُُ يزَُو َّنل

ّٗا اَ َنالََعِ َ ا َّللَّنل اَسبِ ًَلۗاإِنَّنل  [34/ النساء ]﴾ ٣٤واَكبِٗ اافَََلاَٱبۡفُ يوْاَؾ َ ۡفِى َّنل
ความว่า  “บรรดาชายน้ัน  คือผู้ที่ท าหน้าที่ปกครองเลี้ยงดู
บรรดาหญิง  เนื่องด้วยการท่ีอัลลอฮฺได้ทรงให้บางคนของ
พวกเขาเหนือกว่าอีกบางคน  และด้วยการท่ีพวกเขาได้
จ่ายไปจากทรัพย์ของพวกเขา  บรรดากุลสตรีน้ันคือผู้ ที่
ภักดี  ผู้รักษาทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่ออยู่ลับหลังสามี  ด้วยสิ่ง
ที่อัลลอฮฺทรงรักษาไว้ และบรรดาหญิงท่ีพวกเจ้าหวั่นเกรง
ในความดื้อดึงของนางน้ัน  ก็จงกล่าวตักเตือนนางและ
ทอดทิ้งนางไว้แต่ล าพัง บนที่นอน และจงโบยพวกนาง แต่
ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าแล้ว ก็จงอย่าหาทางเอาเรื่องแก่นาง  
แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเกรียงไกร” (สูเราะฮฺอัน-
นิสาอ์ : 34) 
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ซึ่งการล าดับกฎเกณฑ์ต่างๆ มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่ง
ในอายะฮฺนี้  โดยในอันดับแรกให้เริ่มต้นด้วยการกล่าวตักเตือน  
หลังจากนั้นก็ให้ทอดทิ้งนางไว้แต่ล าพังในที่นอน  และสุดท้ายคือ
การเฆี่ยนหรือโบยเพื่อตักเตือน (ซึ่งต้องโบยเพียงเล็กน้อยมิให้
เกิดบาดแผล  มิใช่โบยเพื่อความสาใจหรือระบายแค้น ) ซึ่งการ
เฆี่ยนนั้นมาในกรณีของความด้ือดึง  และเป็นการมาในล าดับ
สุดท้าย  มันเป็นการมาหลังจากการกล่าวตักเตือน  การทอดทิ้ง
นางไว้แต่ล าพัง  ซึ่งหากขั้นตอนทั้งหมดไม่ก่อประโยชน์ใดๆ  เลย
ก็ให้หย่ากับนางได้  และหวังว่าอัลลอฮฺจะทรงเปลี่ยนหญิงอ่ืน
ให้แก่เขาที่ดีกว่านาง  

 
ความยุติธรรมในสังคมโดยรวม 

ُبُدووْا ﴿ أٗاَو عۡف ُِ يوْابِهِۦاَ  ۡف اَوََلاتُ ۡف َ َسٰ ٗااۖاَّللَّنل يۡفِ اإِخۡف اَو ِٱلۡفَنِٰ َ ََبٰ واَو ِِ يا لۡفُ  ۡف
اوَا ََتىََٰمٰ َۢنِياَو ۡلۡف ُُنِياَو لصَّنل ِخِيابِٱۡلۡف َ رِا ۡلۡف اَو ۡلۡف ََبٰ َ رِاذِيا لۡفُ  ۡف ۡفَمَسِٰكنِياَو ۡلۡف  ل

اَ  اَ َناُُمۡفَ  َٗلافَُ يًروا اََلاُ ِيُّي َ ا َّللَّنل ۗاإِنَّنل يۡفَمُٰنُ  ۡف
َ
ا  بِ ِ اَوَ  اَم ََكتۡف َو بۡفِ ا لسَّنل

 ا[36/ النساء ]ا﴾٣٦
ความว่า  “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด  และอย่าให้มี
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์  และจงท าดีต่อผู้บังเกิด
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เกล้าทั้งสองและต่อผู้เป็นญาติที่ใกล้ชิด  และเด็กก าพร้า
และผู้ขัดสน  และเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเพื่อนที่ห่างไกล  
และเพื่อนเคียงข้าง  และผู้เดินทาง  และผู้ที่มือขวาของ
พวกเจ้าครอบครอง  แท้จริงอัลลอฮฺไม่ทรงชอบผู้ ยิ่งยโส ผู้
โอ้อวด” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 36)  

เราจะสังเกตได้ว่าในอายะฮฺอันทรงเกียรตินี้ได้ระบุถึง
ประเภทต่างๆของผู้ที่อ่อนแออย่างหลากหลายทีเดียว 
 
อุปสรรคต่างๆ  ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผดุงความ
ยุติธรรมและความเมตตาแก่ผู้ที่อ่อนแอ 
 ในจ านวนนั้นคือ  

ความตระหน่ีถี่เหนี่ยว 
اِ  ا﴿ ُ ُ ُميَناَ  ٓاَ وتَىُٰىُ ا َّللَّنل ِ اَوَ  ۡف ُ ۡف ُمُ وَنا ٱَّنل َسابِٱۡلۡف

ۡف
ِيَ اَ بۡفَ  ُيَناَوَ أ  ٱَّنل

َ دۡف َ الِ ۡفَ ٰ ِ ِ َ اَؾَ وٗوا عۡف
َ
اَوأ ۦۗ ِى ٗن افَضۡف ِهِ [ 37/ النساء ]﴾ ٣٧وامُّي

ความว่า “(คนท่ียโสโอ้อวดดังกล่าวในอายะฮฺข้างต้นนั้น )คือ
บรรดาผู้ที่ตระหนี่  และใช้ผู้คนให้ตระหนี่  และปกปิดสิ่ง
ที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณา
ของพระองค์  และเราได้เตรียมไว้แล้ว  ซึ่งการลงโทษที่ยัง
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ความอัปยศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ 
: 37) 

 
การโอ้อวด 

َيۡفِما ٓأۡلِ  ِ اَوَ  ا﴿ ِاَوََلابِٱۡلۡف ِ ُنيَنابِٱَّللَّنل ارِئَ َٓ ا ٱَّنل ِساَوََلايُؤۡف َنٰلَُى ۡف  ۡف
َ
ِيَ ايُن ُِ يَناأ َو ٱَّنل

[ 38/ النساء ]﴾ ٣٨واوَٓ اقَ ِ  ٗاوافََ ايَُ ِ ا ل َّنل ۡفَ ُٰ اَ ُ اقَ ِ  ٗا
ความว่า  “และบรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อโอ้
อวดผู้คน  และพวกเขาก็ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และไม่
ศรัทธาต่อวันปรโลก  ซึ่งผู้ใดท่ีมีชัยฏอนเป็นเพื่อนของเขา
แล้วไซร้ มันก็ย่อมเป็นเพื่อนที่เลวที่สุดแล้ว” (สูเราะฮฺอัน -นิ
สาอ์ : 38) 

 
อัลลอฮ ฺ วะตะอาลา ได้ปฏิบัติต่อเราด้วยความกรุณาก่อน
ความยุติธรรม   

اََلاَ ؼۡف ُِ اِ ثۡفَ  َ اَذرَّنل ٖۖسا﴿ َ ا َّللَّنل َى اَويُاإِنَّنل ً واا ناتَُكاَخَسَنٗ ايَُ ٰؿِ ۡف جۡف
َ
ُ ۡفُهاأ  ۡفِ اِ  ا َّنل

 ا[40/ النساء ]ا﴾٤٠واَؾِؼ  ٗا
ความว่า “แท้จริง อัลลอฮฺจะไม่ทรงอธรรมแม้เพียงน้ าหนัก
เท่าผงธุลี และถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งอย่างใด พระองค์
ก็จะทรงเพิ่มพูนความดีนั้นเป็นทวีคูณ  และทรงประทาน
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ให้จากที่พระองค์ซึ่งรางวัลอันใหญ่หลวง ” (สูเราะฮฺอัน -นิ
สาอ์ : 40) 

 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็จะ
เป็นพยานถึงความยุติธรรมของเรา 

ا﴿  َّنل ۢابَِ ِى دٖس
ُ
اأ ِ

ُؤََلٓ ِاَ ِى دٗافََك ۡفَفاإَِذواِجئۡفَن اِ  اُُكّ اَ   ٰ ﴾ ٤١واوَِجئۡفَن ابَِكالََعَ
 [41/ النساء ]

ความว่า  “แล้วจะเป็นอย่างไรเล่า  เมื่อเราน าพยานคนหนึ่ง
จากแต่ละประชาชาติมา และเราได้น าเจ้ามาเป็นพยานต่อ
ชนเหล่านี”้ (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 41) 

 
อายะฮฺที่อยู่ใจกลางของสูเราะฮฺ  คือหัวใจของภาพลักษณ์
ที่แสดงถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามสัญญา (อะ
มานะฮ)ฺที่ให้ไว้ 

نا﴿
َ
ا ٱَّنل ِساأ َ ُ  اَبنيۡف وۡف َِى ا َذواَخَكمۡف

َ
اأ َمَٰجِٰتاإىََِل 

َ ووْا ۡلۡف ناتَُؤدُّي
َ
اأ ُم ُُك ۡف

ۡف
ايَأ َ ا َّللَّنل إِنَّنل

ۢن ابَِص ٗا اَ َناَسِم َؿ َ ا َّللَّنل اإِنَّنل ا ِؿِمَّنل ايَؿُِؼُ  ابِهِۦٓۗ َ ا َّللَّنل ِ ۚاإِنَّنل ﴾ ٥٨واَ ۡفُكُميوْابِٱلۡفَؿدۡف
 [58/ النساء ]

ความว่า  “แท้จริงอัลลอฮฺทรงใช้พวกเจ้าให้มอบคืนบรรดา
ของฝากแก่เจ้าของของมัน  และเมื่อพวกเจ้าตัดสิน
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ระหว่างผู้คน  พวกเจ้าก็จะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรม  
แท้จริง  อัลลอฮฺทรงแนะน าพวกเจ้าด้วยสิ่งซึ่งดีจริงๆ  
แท้จริง อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงได้ยินและเห็น ” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ 
: 58) 

 
เนื้อหาของสูเราะฮฺได้ด าเนินไปสู่เรื่องราวใหม่นั้นคือ  

การดิ้นรนต่อสู้เพื่อรักษาสิทธิ์ของบรรดาผู้ที่อ่อนแอ
ทั้งหลาย 

اِِفا﴿ ََ ٰيةَا  ُّي ۡفَ  ابِٱٓأۡلِ َ ةِۚاَوَ  ايَُقٰ ِ ۡف وَنا ۡلۡف ُ ِيَ ايَ ۡف ِا ٱَّنل اِِفاَسبِ ِ ا َّللَّنل فَ ۡفُ َقٰ ِ ۡف
ً واَؾِؼ  ٗا جۡف

َ
ٱِ هِاأ افََسيۡفَاا ُؤۡف اَ  ۡف ِيۡف وۡف

َ
اأ َ  ۡف ِاَفُ  ۡف اََلاا٧٤واَسبِ ِ ا َّللَّنل َوَ  الَُ  ۡف

ِيَ ا ۡفيِلۡفَدِٰنا ٱَّنل َؿ ِنَياِ َ ا لّ َِج ِ اَو لّنَِس ٓ ِاَو ل َ ضۡف ۡفُمسۡف ِاَو ل تَُقٰ ِ ُيَناِِفاَسبِ ِ ا َّللَّنل
ُ َكاَوِ ّٗا َ اِ  ا َّنل َؿ اٱَّنل وۡف َُى اَو جۡف

َ
َ  ِا لؼَّنل لِِ اأ اَ ِٰ هِا لۡفَ  ۡف َن اِ  ۡف  ۡف ِجۡف

َ
واَ ُ يلُيَناَر َّنلَن ٓاأ

َ ا َؿ اٱَّنل ُ َكا َِصً واَو جۡف  [75-74/ النساء ]﴾ ٧٥ِ  ا َّنل
ความว่า  “ดังน้ัน ขอให้บรรดาผู้ ขายชีวิตความเป็นอยู่แห่ง
โลกนี้ด้วยปรโลกได้สู้รบในทางของอัลลอฮฺเถิด  และผู้ใดสู้
รบในทางของอัลลอฮฺ และเขาถูกฆ่าหรือได้รับชัยชนะ  เรา
ก็จะให้รางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา มีเหตุใดเกิดขึ้นแก่พวก
เจ้ากระนั้นหรือ ? ที่พวกเจ้าไม่สู้รบในทางของอัลลอฮฺ  
ทั้งๆ  ที่บรรดาผู้อ่อนแอ  ไม่ว่าชายและหญิง  และเด็กๆ  
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ต่างกล่าวกันว่า  โอ้พระเจ้าของเรา  ! โปรดน าพวกเรา
ออกไปจากเมืองนี้  ซึ่งชาวเมืองเป็นผู้ข่มเหงรังแก  และ
โปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้คุ้มครองคนหน่ึงจาก  ณ ที่
พระองค์  และโปรดให้มีขึ้นแก่พวกเราซึ่งผู้ช่วยเหลือคน
หน่ึงจาก ณ ที่พระองคด์้วยเถิด” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 74-75) 
 

โดยแน่แท้  อาจจะมีบางคนได้แปลกใจถึงการปรากฏ
ของอายะฮฺต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบในสูเราะฮฺอัน -นิสาอ์ (สู
เราะฮฺที่มีความหมายว่าผู้หญิง ) ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้วการที่อา
ยะฮฺเหล่านี้ได้ปรากฏในสูเราะฮฺที่ชื่อว่า  “ผู้หญิง ” เช่นนี้ถือว่า
เหมาะสมยิ่ง  เนื่องเพราะว่าบรรดาผู้หญิงนั้นคือ  “แหล่งผลิต
บรรดานักสู้ทั้งหลาย ” โดยที่ผู้หญิงนั้นเป็นผู้ที่ด้ินรนต่อสู้ใน
บ้านของนาง  ด้วยความอดทนของนาง  และการเชื่อฟังสามีของ
นาง  
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ส่งเสริมให้มีความยุติธรรมในการท าญิฮาด  
และให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยความเมตตา  ถึงแม้จะ

อยู่ในช่วงของการสู้รบก็ตาม  และนี่คือส่วนหนึ่งของมารยาทใน
การท าสงคราม 

اِِفاَسبِ ِ ا ﴿ ِيَ اَ وَ ُنٓيوْاإَِذواَۡضَ ۡفُ  ۡف َى ا ٱَّنل  ُّي
َ
اَ    لۡفىََق 

َ
ا  ِاَفَ بَ َّنلُنيوْاَوََلاَٱُ يلُيوْالَِم ۡف َّللَّنل

ِ  ٗا َتاُمؤۡف َلَٰ الَسۡف ََ ٰيةِا  ُّياإَِۡلۡفُ ُ ا لسَّنل ِاَ َ   ُِ اواتَبۡفَ ُ يَناَؾَ َاا ۡلۡف  ۡفَ  افَؿِنَدا َّللَّنل
اَ َنابَِم ااَكثَِ ة  ا َ ا َّللَّنل اإِنَّنل  ْ اَفَ بَ َّنلُنٓيو اَؾ َ ۡفُ  ۡف ُ ا َّللَّنل َكَذٰلَِكاُكنُ  اّ ِ اَ بۡفُ اَفَم َّنل

َم ُيَناَ بِ ٗا  [94/ النساء ]﴾ ٩٤واَٱؿۡف
ความว่า  “ผู้ที่ศรัทธาทั้งหลาย  ! เมื่อพวกเจ้าเดินทางไป
(เพื่อท าสงคราม )ในทางของอัลลอฮฺ  ก็จงตรวจสอบ (คู่อริ)
ให้ประจักษ์ชัดเสียก่อน  และจงอย่ากล่าวแก่ผู้ที่กล่าว
สลามแก่พวกเจ้าว่า  “ท่านมิใช่เป็นผู้ศรัทธา ” เพียงแค่เพื่อ
แสวงหาสิ่งอ านวยประโยชน์ชั่วคราวแห่งชีวิตความเป็นอยู่
ในโลกนี ้แต ่ณ ที่อัลลอฮฺนั้นมีปัจจัยยังชีพอันมากมาย  ใน
ท านองเดียวกันนั้นพวกเจ้าก็เคยเป็นมาก่อน  แล้วอัลลอฮฺ
ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเจ้า  ดังน้ันพวกเจ้าจงตรวจสอบ
ให้ประจักษ์เสียก่อน  แท้จริง อัลลอฮฺน้ันทรงรอบรู้อย่างถี่
ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระท ากันอยู่” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 94) 
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อันตรายของบรรดาผู้กลับกลอก(มุนาฟิกีน)  
หลายๆ  อายะฮฺ (จากสูเราะฮฺนี้ )ได้ด าเนินเรื่องหนึ่งส่วน

(รุบุอฺ)เต็มๆ เพื่อเตือนส าทับถึงอันตรายของบรรดาผู้กลับกลอก  
เพราะอุปสรรคส่วนใหญ่ที่ท าให้ความยุติธรรมไม่มีความ
สมบูรณ์นั้นคือการแพร่หลายของบรรดาผู้กลับกลอก 

 
ค าสั่งเสียแด่ชนกลุ่มน้อยท่ีอ่อนแอ 

ا﴿ ِيَ اتَيَاَّنل ا ٱَّنل ۖاقَ لُيوْاُكنَّنل اإِنَّنل اقَ لُيوْافِ َ اُكنُ  ۡف  ُ ِسِى ۡف
َ
اأ ۡفَمََل هَِكُ اَػ لىَِِمٓ  ُٰىُ ا ل

ِاَوِٰسَؿ ٗا  ُاا َّللَّنل
َ
اأ اتَُ  ۡف لَ ۡف

َ
اقَ لُٓيوْا   ِاۚ

َ َؿ ِنَياِِفا ۡلۡف َ ضۡف اَفُ َى ِجُ ووْافِ َى  اُمسۡف
وَا
ۡف
ْوَ  هَِكاَ أ

ُ
اَمِصً وافَأ اَجَىنَّنلُ ۖاَوَس َٓ  ۡف َؿ ِنَياِ َ ا لّ َِج ِ ا٩٧ ُٰى ۡف َ ضۡف ۡفُمسۡف ا ل اإَِلَّنل

َ ِع ُؿيَناِخ  َ ٗا ۡفيِلۡفَدِٰناََلايَسۡف َ ُدوَناَسبِ َٗلاَو لّنَِس ٓ ِاَو ل / النساء ]﴾ ٩٨اَوََلاَ ىۡف
97-98] 

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ที่มะลาอิกะฮฺได้เอาชีวิตของพวก
เขาไป  โดยที่พวกเขาเป็นผู้อธรรมแก่ตัวของพวกเขาเอง
นั้น มลาอิกะฮฺได้กล่าวว่า พวกเจ้าเคยอยู่กันในสิ่งใด พวก
เขากล่าวว่าพวกเราเป็นผู้ที่ถูกนับว่าอ่อนแอในแผ่นดิน  
มลาอิกะฮฺกล่าวว่า แผ่นดินของอัลลอฮฺมิได้กว้างขวางดอก
หรือ? ซึ่งพวกเจ้า สามารถท่ีจะ อพยพไปอยู่ใน ที่ต่างๆ  ได้ 
ชนเหล่านี้แหละมีที่อยู่ของพวกเขา ในนรกญะฮันนัม  และ
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เป็นที่กลับไปอันชั่วร้าย  นอกจากบรรดาผู้ที่ถูกนับว่า
อ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็นชายและหญิง  และเด็ก  ที่ไม่สามารถ
มีช่องทางหลีกเลี่ยง ใดๆ ได้ และท้ังไม่ รู้ทางออกทางหน่ึง
ทางใดด้วย” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 97-98) 

 
ความเมตตาของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่มีต่อปวงบ่าวของ
พระองค์  

ในจ านวนนั้นคือความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเรา  
กระทั่งในเรื่องการละหมาดพระองค์ก็ยังมีบัญญัติให้ย่อ
ละหมาดได้ 

การละหมาดย่อ(ก็อศรฺ)  
اِِفا﴿ ا َذواَۡضَ ۡفُ  ۡف ووْاِ َ ا لصَّنل َٰيةِاإِنۡف ُُصُ ناَٱ ۡف

َ
اُجَن ٌ اأ  ِاافَ َيۡفَ اَؾ َ ۡفُ  ۡف

َ  ۡلۡف
اَؾُدوّٗا ا لۡفَ ٰ ِ ِ َ اَ  ُيوْالَُ  ۡف اإِنَّنل  ْ ِيَ اَكَ ُ ٓوو ناَ  ۡف َِنُ ُ ا ٱَّنل

َ
اأ ُ  ۡف بِيٗن اِ  ۡف ﴾ ١٠١وا ُّي

 [101/ النساء ]
ความว่า  “และเมื่อพวกเจ้าเดินทางไปในผืนแผ่นดินก็ไม่มี
บาปใดๆ  แก่พวกเจ้าในการท่ีพวกเจ้าจะ ย่อการละหมาด  
หากพวกเจ้ากลัวว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะข่มเหงรังแก
พวกเจ้า  แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น  เป็นศัตรูอัน
ชัดเจนแก่พวกเจ้า” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 101) 
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การละหมาดเคาฟ์(การละหมาดในสภาวะที่

หวาดกลัว เช่นในการท าสงคราม) 
اَظ ٓنَِ   ا﴿ َتالَُىُ ا لصَّنل َٰيةَافَ ۡفَ ُ  ۡف َ مۡف

َ
افَأ ُ ُ ٓووْا َذواُكنَتافِ ِى ۡف

ۡف
َأ َؿَكاَوۡلۡف ّ ِنۡفُى ا َّنل

ايَُص ُّييوْا َ ٰىالَ ۡف  ۡف
ُ
ِ اَظ ٓنَِ ٌ اأ

ۡف
َأ اَو ۡف ۖافَإَِذواَسَجُدووْافَ ۡفَ ُكي ُيوْاِ  اَوَروٓنُِ  ۡف سۡف َِدَ ُى ۡف

َ
أ

ُ  ُيَنا اَٱ ۡف ِيَ اَكَ ُ ووْالَيۡف ا ٱَّنل ۗاَودَّنل سۡف َِدَ ُى ۡف
َ
اَوأ رَُو ۡف ُ ُ ووْاِخ ۡف

ۡف
َأ فَ ۡفُ َص ُّييوْاَ َؿَكاَوۡلۡف

اَفَ ِم  ُيَناَؾ َ ۡفُ  ا َّنل ۡف َ ٗا  ۡف َِؿ ُِ  ۡف
َ
اَوأ سۡف َِد ُِ  ۡف

َ
اأ اَوِٰخَدٗة اَوََلاُجَن َ اَع ۡف

ذٗا
َ
اأ اإِناَ َنابُِ  ۡف ۖاّ ِ امَّنلاىاَؾ َ ۡفُ  ۡف سۡف َِدَ ُ  ۡف

َ
ناتََضُؿٓيوْاأ

َ
اأ اُكنُ  ا َّنل ۡفىََض  وۡف

َ
َظٍ اأ

الِ ۡفَ ٰ ِ ِ َ اَؾَ وٗوا َؾدَّنل
َ
اأ َ ا َّللَّنل ۗاإِنَّنل َرُ  ۡف ِى ٗن اوَُ ُ ووْاِخ ۡف  [102/ النساء ] ﴾١٠٢وامُّي

ความว่า “และเมื่อเจ้าอยู่ในหมู่พวกเขา แล้วเจ้าได้ให้มีการ
ปฏิบัติละหมาดขึ้นแก่พวกเขา  ดังน้ัน  กลุ่มหน่ึงจากพวก
เขาก็จงยืนละหมาดร่วมกับเจ้า  และก็จง ให้พวกเขาถือ
อาวุธของพวกเขาไว้ด้วย  ครั้นเมื่อพวกเขาสุ ญูดเรียบร้อย
แล้ว  ก็ให้พวกเขาอยู่เบื้องหลังของพวกเจ้า  แล้วให้ อีก
กลุ่มหน่ึงท่ียังมิได้ละหมาด มาละหมาดร่วมกับเ จ้า และจง
ยึดถือไว้ซึ่งการระมัดระวังของพวกเขาและอาวุธของพวก
เขา  บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น  หากว่าพวกเจ้าละเลย
อาวุธของพวกเจ้า  และสัมภาระของพวกเจ้าแล้ว  พวกเขา
ก็จะจู่โจมพวกเจ้าอย่างรวดเร็ว และไม่มีบาปใดๆ  แก่พวก
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เจ้า  หากว่าที่พวกเจ้ามีความเดือดร้อน  เนื่องจากฝนตก
หรือพวกเจ้าป่วย  ในการท่ีพวกเจ้าจะวางอาวุธของพวก
เจ้า และพวกเจ้าจงยึดถือไว้ซึ่งการระมัดระวังของพวกเจ้า  
แท้จริงอัลลอฮฺทรงเตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยังความ
อัปยศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ” (สูเราะฮฺอัน -นิสาอ์  : 
102) 

 
มีความยุติธรรมแก่ชนกลุ่มน้อยผู้ไม่ใช่มุสลิมที่ได้อาศัยอยู่
ร่วมกับบรรดามุสลิม   

ซึ่งความยุติธรรมนั้นมีความจ าเป็นส าหรับมุสลิม
ทั้งหลายและคนอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน  

ُ اَوََلا﴿ َر َٰكا َّللَّنل
َ
ا ٱَّنل ِسابَِم ٓاأ َ ُ َ اَبنيۡف اِ َدۡف َّقِ َ ٓاإَِۡلۡفَكا لۡفِكَتَٰيابِٱۡلۡف  َزٱۡف

َ
إِ َّنل ٓاأ

 [105/ النساء ]﴾ ١٠٥واتَُ  اّلِ ۡفَ  ٓنِننَِياَ ِص  ٗا
ความว่า “แท้จริง เราได้ให้คัมภีร์ลงมาแก่เจ้าเป็นความจริง  
เพื่อเจ้าจะได้ตัดสินระหว่างผู้คน  ด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรง
ให้เจ้ารู้เห็น  และเจ้าจงอย่าเป็นผู้เถียงแก้ให้แก่ผู้บิดพลิ้ว
ทั้งหลาย” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 105) 
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َُ ُه الََىمَّنلتاظَّنل ٓنَِ   ا﴿ ِاَؾ َ ۡفَكاَورَ ۡف ُ ا َّللَّنل ََلافَضۡف اَولَيۡف نايُِض ُّييَ اَوَ  ايُِض ُّييَنااّ ِنۡفُى ۡف
َ
أ

ۚا و ََكاِ  اََشۡف ٖس ۖاَوَ  ايََُضُّي  ُ َسُى ۡف
َ
ٓاأ  َزَ ا إَِلَّنل

َ
َمَ ااَوأ ِكۡف اَؾ َ ۡفَكا لۡفِكَتَٰياَو ۡلۡف ُ َّللَّنل

ِاَؾ َ ۡفَكاَؾِؼ  ٗا ُ ا َّللَّنل اتَُ  اَٱؿۡف َُ  اَوََكَنافَضۡف / النساء ]﴾ ١١٣واوََؾ َّنلَمَكاَ  الَ ۡف
113] 

ความว่า  “และหากไม่มีความกรุณาของอัลลอฮฺและความ
เมตตาของพระองค์แก่เจ้าแล้ว  แน่นอนกลุ่มหน่ึงจากพวก
เขาก็มุ่งแล้วที่จะให้เจ้าหลงผิดไป  แต่พวกเขาจะไม่ท าให้
ใครหลงผิดไปได้ นอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้น  และ
พวกเขาก็จะไม่ท าอันตรายแก่เจ้าได้แต่อย่างใด  
และอัลลอฮฺได้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาแก่เจ้า  และความ
เข้าใจในบทบัญญัติแห่งคัมภีร์นั้นด้วย และได้ทรงสอนเจ้า
ในสิ่งท่ีเจ้าไม่เคยรู้มาก่อน และความกรุณาของอัลลอฮฺที่มี
แก่เจ้านั้นใหญ่หลวงนัก” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 113) 

 
ให้ข้อตักเตือนในเรื่องความยุติธรรม  

وِا﴿
َ
اأ  ُ ِسُ  ۡف

َ
اأ الََعَ  ِاَولَيۡف ِطاُ َىَدوَٓ اَّلِلَّنل ِٰ نَيابِٱلۡف ِسۡف ِيَ اَ وَ ُنيوْاُكي ُيوْاقَنَّنل َى ا ٱَّنل  ُّي

َ
   َ

افَ ِ ٗا وۡف
َ
اَ نِ ًّي اأ قۡفَ  نَِي اإِنايَُ  ۡف

َ يۡفِ اَو ۡلۡف اوا لۡفَنِٰ َ ۡفَىَيى  ابِِىَم ۖافَََلاتَتَّنلبُِؿيوْا ل ٰ َ وۡف
َ
اأ ُ فَٱَّللَّنل

َم ُيَناَ بِ ٗا اَ َنابَِم اَٱؿۡف َ ا َّللَّنل اُٱؿۡف ُِضيوْافَإِنَّنل وۡف
َ
ا ناتَ ۡفيُٓ وْاأ  ْ ِدلُيو ناَٱؿۡف

َ
النساء ]﴾ ١٣٥واأ

 /135] 
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ความว่า  “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย  ! จงเป็นผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งความ
ยุติธรรมในการเป็นพยานเพื่ออัลลอฮฺ ถึงแม้ว่าจะต้องเป็น
สักขีเหนือ ตัวของพวกเจ้าเอง  หรือผู้บังเกิดเกล้าทั้งสอง
และญาติที่ใกล้ชิดก็ตาม  หากเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคน
ยากจน  อัลลอฮฺก็สมควรย่ิงกว่าเขาทั้งสอง  ดังน้ันจงอย่า
ปฏิบัติตามความใคร่ใฝ่ต่ าในการท่ีพวกเจ้าจะมีความ
ยุติธรรม  และหากพวกเจ้าบิดเบือนหรือผินหลังให้  แท้
จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้อย่างถ่ีถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระท า
กัน” (สูเราะฮฺอัน-นิสาอ์ : 135) 

 
ความสละสลวยบางประการของสูเราะฮฺอันทรงเกียรตินี้  

อายะฮฺส่วนมากของสูเราะฮฺนี้ได้จบท้ายด้วยพระนาม
อันวิจิตรของอัลลอฮฺ  (เช่น ผู้ทรงรอบรู้ , ผู้ทรงปรีชาญาณ , หรือ
เป็นคุณลักษณะที่แสดงถึงความสามารถ  ความเมตตา  และการ
ให้อภัย ) ซึ่งปรากฏพระนามของอัลลอฮฺในอายะฮฺต่างๆ  ของสู
เราะฮฺนี้  ทั้งหมด  42 พระนาม  ทั้งนี้  ก็เพื่อเป็นการเน้นย้ าถึง
ความส าคัญของความยุติธรรมและความเมตตาในสูเราะฮฺ  อัน-
นิสาอ์ เนื่องจากว่า ความรอบรู ้ความสามารถ ความปรีชาญาณ  
การให้อภัยและความเมตตานั้น  เป็นหลักฐานท่ีบ่งชี้ถึงความ
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ยุติธรรม  ... สุบหานัลลอฮฺ  พระองค์ผู้ทรงผดุงความยุติธรรม  ผู้
ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงเมตตา และผู้ทรงให้อภัยเสมอ 

 
 وا أعلم بالصواب

وصىل ا ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم 
 .واحلمد  رب العاملني


