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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

เปาหมายตางๆ ของสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ 

 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการสดุดี

แหงอัลลอฮฺและความสันติสุขปลอดภัยจงมีแดทานศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเครือญาติ

ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งหลาย และขาพเจาขอ

ปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค

เดียว โดยไมมีการต้ังภาคีใดๆ ตอพระองค และขาพเจาขอ

ปฏิญาณวามุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค 

 

เปาหมายของสูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ 

การเตาบะฮฺหรือการกลับเนื้อกลับตัว 

สูเราะฮฺที่มีเกียรติน้ีถือเปนสูเราะฮฺทายๆ ที่ถูกประทาน

ลงมาใหกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ภายหลังจากเกิดสงครามตะบูกนั่นคือภายหลังจากการเริ่ม
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ประทานโองการอัลกุรอาน 22 ป ประหนึ่งวาสูเราะฮฺนี้กลายเปน

รายละเอียดสุดทายที่จะเปนสาสนเพื่อเรียกรองเชิญชวนผูคน  

เปนความจริงท่ีวาสูเราะฮฺนี้ถูกประทานลงมาในชวงเวลาท่ีชาว

มุสลิมกําลังเตรียมตัวเพื่อเผยแพรหลักคําสอนของอิสลามไปสู

กลุมประเทศอาหรับอ่ืนๆ และไปยังทุกประชาคมโลก ดวยเหตุนี้

ช ว ง เ วล าที่ สู เ ร าะ ฮฺ น้ี ถู กป ระ ท านล ง ม าจึ ง บ ง ถึ ง ค วา ม

ละเอียดออนและเปยมไปดวยวิทยปญญาเปนอยางย่ิง 

สูเราะฮฺนี้ถือเปนสูเราะฮฺหนึ่งเดียวในอัลกุรอานที่ไม

เริ่มตนสูเราะฮฺดวย “อัล-บัสมะละฮฺ หรือบิสมิลลาฮิรเราะหฺมานิร

รอฮีม” ซึ่ง “อัล-บัสมะละฮฺ” ถือเปนประตูแรกที่จะนําผูอานจาก

โลกหนึ่งไปยังอีกโลกหนึ่งดวยกับพระนามของอัลลอฮฺ ตะบารอ

กะวะตะอาลา สําหรับเหตุผลที่สูเราะฮฺน้ีไมถูกเริ่มดวย “อัล-บัส

มะละฮฺ” ก็เพราะสูเราะฮฺนี้ถูกประทานลงมาเพื่อเปนการเปดเผย

ถึงพฤติกรรมของพวกปฏิเสธศรัทธา ดังท่ีทานอลี บิน อบีฎอลิบ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาวไวครั้งที่ทานถูกถามถึงการท่ี “อัล-

บัสมะละฮฺ” ไมถูกเขียนในสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ  ทานไดกลาววา 

“แทจริง –บิสมิลลาฮิรเราะหฺมานิรรอฮีม- เปนสิ่งท่ีมีความ

สงบความปลอดภัย สวนสูเราะฮฺ อัล-บะรออะฮฺ(อีกชื่อ
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หน่ึงของสูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ) ถูกประทานลงมาดวยกับคม

ดาบ แนนอนท่ีสุดมันยอมไมมีความสงบความปลอดภัย” 

ซึ่งสูเราะฮฺนี้ถูกประทานลงมายังพวกมุนาฟกูน(บรรดาผูกลับ

กลอก) ดังนั้น ความสงบปลอดภัยยอมไมเกิดขึ้นสําหรับพวกมุ

นาฟกูนอยางแนนอน ประหนึ่งวาอัลลอฮฺทรงหักหามความ

เมตตาของพระองคไมใหประสบกับพวกมุนาฟ กูน ดังท่ีมี

รายงานจากทานหุซัยฟะฮฺ บิน อัล-ยะมาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ไดกลาววา “พวกทานตางเรียกสูเราะฮฺน้ีวา อัต-เตาบะฮฺ

(การกลับเน้ือกลับตัว) ซึ่งในความเปนจริงมันคือสูเราะฮฺ 

อัล-อะซาบ(การลงโทษ)ตางหาก ขอสาบานตออัลลอฮฺวา 

สูเราะฮฺน้ีไมท้ิงมุนาฟกคนหน่ึงคนใดเวนแตวามันจะเอา

เร่ืองและเลนงานพวกเขาทุกคน” 

 

ชื่อของสูเราะฮฺน้ี 

สูเราะฮฺน้ีถูกเรียกชื่ออยางมากมายซึ่งมีมากถึง 14 ชื่อ

ดวยกัน เชน บะรออะฮฺ, อัต-เตาบะฮฺ, อัล-มัคซิยะฮฺ, อัล-ฟาฎิ

หะฮฺ, อัล-กาชิฟะฮฺ, อัล-มุนกิละฮฺ, สูเราะตุลอะซาบ, อัล-มุดัมดิ

มะฮฺ, อัล-มุก็อชกิชะฮฺ, อัล-มุบะอฺษิเราะฮฺ, อัล-มุชัรริดะฮฺ, อัล-

มุษีเราะฮฺ, อัล-หาฟเราะฮฺ เปนตน  
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สูเราะฮฺนี้ไดเปดเผยธาตุแทของพวกปฏิเสธศรัทธา พวก

มุนาฟกูนผูกลับกลอก และพวกท่ีหันหลังใหกับศาสนา  รวมถึง

พฤติกรรมตางๆ ของพวกเขา และการมาของสูเราะฮฺอัต-

เตาบะฮฺภายหลังจากสูเราะฮฺอัล-อันฟาลก็มีเหตุผลของมันน้ัน

คือ เน้ือหาของสูเราะฮฺอัล-อันฟาลจะเปนการกลาวถึงสงคราม

แรกที่เกิดข้ึนในหมูชาวมุสลิม(นั่นคือสงครามบะดัรฺ) สวนสู

เราะฮฺอัต-เตาบะฮฺก็จะกลาวถึงสงครามตะบูกซึ่งถือเปนสงคราม

ครั้งสุดทายท่ีเกิดขึ้นในยุคสมัยของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทั้งนี้ก็เพื่อใหไดรับรูถึงขอแตกตางของสังคม

มุสลิมระหวางทั้งสองสงคราม และประหนึ่งเปนการนําเสนอ

ภาพตัวอยางที่ใหทุกๆ สังคมไดนําไปวิเคราะหและปรับใช และ

ประหนึ่งวาสูเราะฮฺ ท้ังสอง(อัต-เตาบะฮฺ และ สูเราะฮฺอัล-

อันฟาล)คือสูเราะฮฺเดียวกันท่ีเริ่มตนในสูเราะฮฺแรกดวยการ

นําเสนอชัยชนะของประชาชาตินี้ และการจบทายในสูเราะฮฺที่

สองดวยการนําเสนอถึงความมั่นคงหรือการมีอํานาจของ

ประชาชาตินี้  

สวนการเรียกสูเราะฮฺนี้วา “อัต-เตาบะฮฺ” ก็เพราะวาสู

เราะฮฺนี้เปนเน้ือหาของอัลกุรอานสวนสุดทายที่ถูกประทานลง
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มาแกทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และถือ

เปนขอเรียกรองสุดทายท่ีมีตอมนุษยทุกคน ซึ่งหลังจากท่ีอัลลอฮฺ

ไดเปดเผยถึงพฤติกรรมของพวกปฏิเสธศรัทธา พวกมุนาฟกูนผู

กลับกลอก และผู ท่ีหันหลังใหกับศาสนา พระองคก็ยังได

เตือนสติผูศรัทธาทุกคนถึงความจําเปนที่ตองใหพวกเขาไดรับรู

วาประตูแหงการกลับเนื้อกลับตัว(เตาบะฮฺ)นั้นเปดอยูเสมอ ซึ่ง

จําเปนที่พวกเขาตองรีบเรงกลับเนื้อกลับตัวกอนท่ีจะเกิดความ

หายนะ  

มหาบริสุทธิ์แดอัลลอฮฺผูทรงมีความเมตตาอยางลน

หลามและความเมตตาของพระองคน้ันมีเหนือความโกรธกริ้ว 

มหาบริสุทธิ์แดพระองคผูทรงเมตตาแกบาวของพระองคและให

อภัยโทษแกปวงบาวท้ังหลาย ซึ่งคําวา “อัต-เตาบะฮฺ-الو�ة” ได

ปรากฏในสูเราะฮฺนี้มากถึง 17 ครั้ง ซึ่งถือเปนจํานวนท่ีมากที่สุด

เมื่อเทียบกับสูเราะฮฺอ่ืนๆ ดังท่ีมีปรากฏในสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ 13 ครั้ง สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ 12 ครั้ง สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ 

5 ครั้ง มหาบริสุทธิ์แดพระองคผูทรงเปดประตูแหงการกลับเนื้อ

กลับตัวแกผูปฏิเสธศรัทธา ผูท่ีทําผิด และผูที่กลับกลอกทุกคน 

แมวาพวกเขาไดกระทําผิดมากมายตลอดชีวิตของพวกเขา  
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การดําเนินเนื้อหาของอายะฮฺในสูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺนั้น

เปนไปดวยความซาบซึ้งซึ่งเต็มไปดวยหิกมะฮฺเปนอยางย่ิง อา

ยะฮฺเริ่มตนดวยการขูสําทับและตามดวยการปลุกใจผูศรัทธา

และเปดเผยธาตุแทของพวกมุนาฟกูนผูกลับกลอกหลังจากนั้น

อายะฮฺท่ีกลาวถึงการเตาบะฮฺตัวก็ตามมา ตามดวยการเตือน

สําทับและการเตาบะฮฺ ซึ่งเน้ือหาของอายะฮฺในสูเราะฮฺนี้ก็จะมี

เชนนี้เรื่อยไปจนจบสูเราะฮฺ  

สังเกตุไดวาแมกระท่ังกับผูศรัทธาเอง เน้ือหาในสูเราะฮฺ

นี้ก็ยังเรียกรองพวกเขาใหมีการเตาบะฮฺตัว กลาวคืออายะฮฺได

กลาวถึงความผิดตางๆ และลักษณะของมันหลังจากน้ันก็จะ

เปดประตูแหงการเตาบะฮฺ ตัว  หลังจากนั้นก็จะนําเสนอ

ความผิดอ่ืนอีกและตามดวยเนื้อหาของการเตาบะฮฺตัว เนื้อหา

อายะฮฺของสูเราะฮฺนี้ยังไดเรียกรองบรรดาผูศรัทธาใหออกไป

ตอสูและชวยเหลือศาสนารวมถึงกระตุนใหพวกมุนาฟกูนผูกลับ

กลอกเตาบะฮฺตัวอีกดวย  

สิ่งที่เปนขอสังเกตประการหน่ึงคือ เน้ือหาในสูเราะฮฺ 

อัน-นิสาอที่กลาวถึงการตอสูน้ันถือเปนคําสั่งใชของอัลลอฮฺ ตะ

อาลา เพื่อเปนการชวยเหลือคนท่ีออนแอทั้งหลาย สวนการตอสู
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ที่ปรากฏในสูเราะฮฺน้ีน้ันเพื่อเปนการผลักดันใหพวกมุนาฟกูนผู

กลับกลอกกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮฺดวยการเตาบะฮฺตัว  

โดยภาพรวมแลวเนื้อหาของสูเราะฮฺนี้จะเปนการ

เปดเผยธาตุแทของพวกมุนาฟกูนรวมถึงเปดเผยพฤติกรรมและ

กลยุทธในความกลับกลอกของพวกเขา ใชแตเทาน้ันยังเปนการ

เปดเผยถึงเลหเลี่ยมในการสรางความปนปวน และการผินหลัง

ของพวกเขาตอบรรดาผูศรัทธา ท้ังนี้เพื่อเปนการใหขอมูลแก

บรรดาผูศรัทธาในการเผชิญหนากับพวกเขาจนกวาพวกเขาจะ

เตาบะฮฺตัว เชนเดียวกันอายะฮฺในสูเราะนี้ไดปลุกใจผูศรัทธาให

ตอสูกับพวกมุนาฟกูนผูกลับกลอก ทั้งน้ีเพื่อเปนการกดดันพวก

เขาใหเตาบะฮฺตัว ในเนื้อหาของสูเราะฮฺน้ียังไดเรียกรองใหผู

ศรัทธาเตาบะฮฺตัว โดยเฉพาะบรรดาผูท่ีผินหลังในการชวยเหลือ

ศาสนาซึ่งพวกเขามีความจําเปนที่ตองเตาบะฮฺตัวเปนอยางย่ิง 

ดังที่ผูศรัทธาทั่วไปมีความจําเปนที่ตองเตาบะฮฺตัวในความผิดที่

พวกเขากระทํา  

 

เน้ือหาสวนท่ีหน่ึง เริ่มตนดวยอายะฮฺสวนแรกท่ีมี

เนื้อหาที่รุนแรงเปนอยางย่ิง นั่นคือ 
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نَ   َبَرآَءةٞ   ﴿ ِ   ّمِ َّ ۦٓ   � ينَ   إَِ�   َوَرُسوِ�ِ ِ َّ ُّم  � ت ََ ه  ِ�   َفِسيُحواْ   ١  �ِ�َ �لُۡمۡ�ِ   ّمِنَ   ََ
�ِض 

َ
�ۡ َ�َعةَ   � ۡر

َ
رٖ   أ َُ ۡش

َ
ۡعلَُمٓواْ   أ َُّ�مۡ   َو� َ

ي  َ�ۡ�ُ   َ ِ   ُمۡعِجزِ َّ �   َّ
َ
َ   َوأ َّ زِي  � ۡ�ُ 

هفِرِ�نَ   ]  ٢-١: الو�ة[ ﴾ ٢ �ۡلَ�
ความวา “(น้ีคือประกาศ) การพนขอผูกพันใดๆ จากอัลลอ

ฮฺและเราะสูลของพระองค แดบรรดาผูสักการะเจว็ด (มุช

ริกีน) ท่ีพวกเจาได ทําสัญญาไว  ดัง น้ันพวกทาน จง

ทองเท่ียวไปในแผนดินสี่เดือน และพึงรูเถิดวา แทจริง

พวกทานน้ันมิใชผูท่ีจะทําใหอัลลอฮฺหมดความสามารถก็

หาไม และแทจริงอัลลอฮฺจะทรงใหผูปฏิเสธศรัทธา

ท้ังหลายอัปยศ” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 1-2) 

 

อายะฮฺนี้ถูกประทานลงมาแกบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาที่

ไดละเมิดในคํามั่นสัญญาตอบรรดาผูศรัทธาในหลายตอหลาย

ครั้ง ซึ่งอัลลอฮฺทรงตัดขอผูกพันระหวางพวกเขากับบรรดาผู

ศรัทธา และใหโอกาสแกพวกเขาไดใชชีวิตบนแผนดินดวยความ

ปลอดภัย 4 เดือนเต็ม เพื่อใหพวกเขาไดพิจารณาตัวเองวาจะ

กําหนดชีวิตของตนเองอยางไร (ถาจะอยูอยางปลอดภัยก็ใหรับ

อิสลามหรือไมก็อยูภายใตกฎหมายอิสลามโดยมีอิสระในการ

นับถือศาสนา แตถาจะทําตัวเปนผูบอนทําลายก็จงเตรียมตัวไว
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เพื่อจะไมกลาวหาฝายมุสลิมวาปฏิบัติการโดยไมประกาศให

ทราบลวงหนา -ผูแปล-)  

หลังจากน้ันอายะฮฺที่กลาวถึงการเตาบะฮฺตัวก็ติดตาม

มา 

﴿   َٞ َ�ه
َ
ِ   ّمِنَ   َوأ َّ ۦٓ   � َّاِس   إَِ�   َوَرُسوِ�ِ ۡ�َ�ِ   �ۡ�َجِّ   َيۡومَ   �

َ
�ۡ�   َّ

َ
َ   أ َّ  ّمِنَ   َبرِٓيءٞ   �

ۥۚ  �لُۡمۡ�ِ�ِ�َ  وَ  ُُۡبُتمۡ  فَإَِ َورَُسوُ�ُ َُ ُۡتمۡ  �َ ّلُ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َ� َّ ْ َفٱۡعلَُموٓ   ََُو َُّ�مۡ   ا
َ
َ   ُ�ۡ�َ 

ِۗ  ُمۡعِجزِي َّ �  ِ ِينَ  َو�َّ�ِ َّ �  ْ �ٍ  بَِعَذاٍب  َ�َفُروا َِ
َ
 ]  ٣: الو�ة[ ﴾ ٣ أ

ความวา “และเปนประกาศจากอัลลอฮฺ และเราะสูลของ

พระองค แดประชาชนท้ังหลายในวันหัจญอันใหญย่ิง วา

แทจริงอัลลอฮฺน้ันทรงพนขอผูกพันจากมุชริกท้ังหลาย 

และเราะสูลของพระองคก็พนขอผูกพันน้ันดวย และหาก

พวกเจาสํานึกผิด และกลับตัวมันก็เปนส่ิงดีแกพวกเจา 

และหากพวกเจาผินหลังใหก็พึงรูเถิดวา แทจริงพวกเจา

น้ันมิใชผูท่ีจะทําใหอัลลอฮฺหมดความสามารถได และจง

แจงขาวดีแกบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเหลาน้ันเถิดดวยการ

ลงโทษอันเจ็บแสบ”(สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 3) 
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رُ   ��َسلَخَ   َفإَِذا  ﴿ َُ ۡش
َ
ُرمُ   �ۡ� ُموُهمۡ   َحۡيُث   �لُۡمۡ�ِ�ِ�َ   َفٱۡ�ُتلُواْ   �ۡ�ُ ُّ ت ََ  َوُخُذوُهمۡ   َو

وُهمۡ  مۡ   َو�ۡ�ُعُتواْ   َو�ۡحُ�ُ َُ َ ّ   ل َقاُمواْ   َُابُواْ   َفإَِ  َمۡرَصٖت�   ُُ
َ
ةَ   َوأ لَوه َّ ةَ �لزّ   َوَءاَُُواْ   �ل  َكوه

 ْ ّلوا ََ مۚۡ  فَ َُ َّ  َسبِيلَ َ  إِ َّ  ]  ٥: الو�ة[ ﴾ ٥ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  �

ความวา “คร้ันเมื่อบรรดาเดือนตองหามเหลาน้ันไดผาน

พนไปแลว ก็จงประหัตประหารมุชริกเหลาน้ัน ณ ท่ีใดก็

ตามท่ีพวกเจาพบพวกเขา และจงจับพวกเขาและจงลอม

พวกเขา และจงน่ังสอดสองพวกเขาทุกจุดท่ีสอดสอง แต

ถาพวกเขาสํานึกผิดกลับตัว และดํารงไวซึ่งการละหมาด 

และชําระซะกาตแลวไซร ก็จงปลอยพวกเขาไป แท

จริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดูเมตตา” (สู

เราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 5) 

 

اُبواْ   َفإَِ  ﴿ َقاُمواْ   َُ
َ
ةَ   َوأ لَوه َّ ُواْ   �ل َُ ا َُُ�مۡ   ةَ �لّزَكوه   َوَء ه يِن�   ِ�   َفإِۡخَ� ُل   �ّ�ِ ِ َّ ُ�َف  َو

ََ  لَِقۡو�ٖ  ��َ�هِت   ]  ١١: الو�ة[ ﴾ ١ َ�ۡعلَُمو

ความวา “แลวหากพวกเขาสํานึกผิดกลับตัว และดํารงไวซึ่ง

การละหมาด และชําระซะกาตแลวไซร พวกเขาก็เปนพ่ี

นองของพวกเจาในศาสนา และเราจะแจกแจงบรรดา

โองการไวแกกลุมชนท่ีรู”(สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 11) 
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َِۡمۗ   َ�ۡيَظ   َوُ�ۡذِهۡب ﴿ ِ و�
ُ   َوَ�ُتوُب   ُقلُ َّ ه   � ۗ   َمن  َ�َ ُ   �ََشآُء َّ  ﴾١  َحِكيمٌ   َعلِيمٌ   َو�

 ]  ١٥: الو�ة[

ความวา “และจะไดทรงใหหมดไปซึ่งความกร้ิวโกรธแหง

หัวใจของพวกเขา และอัลลอฮฺน้ันจะทรงอภัยโทษแกผูท่ี

พระองคทรงประสงค และอัลลอฮฺคือผูทรงรอบรู ผูทรง

ปรีชาญาณ” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 15) 

 

ซึ่งชวงข้ันกลางระหวางกลุมอายะฮฺกอนหนานี้ก็มีไดมี

อายะฮฺที่มีเน้ือหาในเชิงของการขูขวัญเขามาแทรก  

 
ۡواْ   ﴿ ِ   َ�هِت �  �ۡشَ�َ َّ ّتواْ   َقلِيٗ�   َ�َمٗنا  � ََ ۦٓۚ سَ   َعن  َف مۡ   بِيلِهِ َُ �ّ ْ   َما  َسآءَ   ِإ وا َُ �َ 

 ََ  ]  ٩: الو�ة[ ﴾ ٩ َ�ۡعَملُو

ความวา “พวกเขาได เอาบรรดาโองการของอัลลอฮฺ

แลกเปลี่ยนกับราคาอันเล็กนอย แลวก็ขัดขวาง (ผูคน) ให

ออกจากทางของอัลลอฮฺ แทจริงพวกเขาน้ัน สิ่งท่ีพวกเขา

ทําอยูชางชั่วชาจริงๆ” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 9) 

 

﴿   �َ
َ
َ   ََ ْ   َقۡوٗما  َُُ�هتِلُو مۡ   ََّ�ُثٓوا َُ يَۡ�هَن

َ
ّوَل   بََتُءوُ�مۡ   َوُهم  �لّرُسولِ   �ِإِۡخَراِج   َوَهّمواْ   َ

َ
 أ

 � مۚۡ  َمّرٍ� َُ َ�َۡشۡوَ�
َ
َ  ُ َّ ُّ  فَٱ َح

َ
َ أ

َ
 ]  ١٣: الو�ة[ ﴾ ١ ّمۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إَِ َ�َۡشۡوهُ  أ
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ความวา “พวกเจาจะไมตอสูกระน้ันหรือ ซึ่งกลุมชนท่ี

ทําลายคํามั่นสัญญาของพวกเขา และมุงขับไลเราะสูลให

ออกไป ท้ังๆ ท่ีพวกเขาไดเร่ิมปฏิบัติแกพวกเจากอนเปน

คร้ังแรก พวกเจากลัวพวกเขากระน้ันหรือ? อัลลอฮฺ

ตางหากเลา คือผูท่ีสมควรแกการท่ีพวกเจาจะกลัว หาก

พวกเจาเปนผูศรัทธา” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 13) 

 

 สิ่งที่เปนขอสังเกตคือ เนื้อหาท่ีมีความรุนแรงที่ปรากฏ

ในสูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺนั้น แทจริงแลวมันคือความเมตตา

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา เพราะมันไดเรงเราใหมีการกลับเนื้อกลับ

ตัวและประตูสําหรับการกลับเนื้อกลับตัวก็เปดอยูเสมอ กระทั่ง

กับผูที่มีความชั่วรายที่สุดเฉกเชนผูปฏิเสธศรัทธา ผูกลับกลอก 

และผูที่ฝาฝนทั้งหลาย ซึ่งน่ีคือความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ตะ

อาลา และความเอ็นดูเมตตาของพระองคท่ีมีตอปวงบาวทุกคน 

ดังที่พระองคทรงดํารัสไวในหะดีษกุดสียไววา  

 » لو لغقتهم لمحتهم«
ความวา “ตราบท่ีขาสรางพวกเขา ขาก็ยังคงเมตตาตอพวก

เขาทุกคน”  
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ซึ่งคําวา “ผูทรงเอ็นดูเมตตา-رحيم” ไดปรากฏในสูเราะฮฺ

นี้ 9 ครั้ง และคําวา “ผูทรงอภัยโทษ-5 ”غفور ครั้ง 

  

 หลังจากนั้นสูเราะฮฺน้ีก็ไดดําเนินเน้ือหาสวนท่ีสอง ซึ่ง

เปนเนื้อหาท่ีไดกลาวถึงโดยตรงไปยังบรรดาผูศรัทธา 

ََ   إَِ  ُقۡل   ﴿ ۡ�َنآُؤُ�مۡ   َءاَبآُؤُ�مۡ   َ�
َ
َُُ�مۡ   َوَ ه ُ�مۡ   �ۡخَ� َُ ۡزَ�ه

َ
ُُُ�مۡ   َوأ  َوَعِشَ�

هٌل  ۡمَ�
َ
ۡ�ُتُموَها  َوأ َ�َ�ۡ َُِ�هَرةٞ   � ََ   َو َشۡو َها  َ�ۡ َد ٓ   َوَمَ�هِ�نُ   َكَسا ا ََ �َ ۡرَضۡو َحّب   َُ

َ
 أ

ُۡ�م ََ ِ   ّمِنَ   إِ َّ ادٖ   َوَرُسوِ�ِۦ  � ََ َِ واْ   لِهِۦَسبِي  ِ�   َو َُ �ّ ه   َ�َ�َ َّ ِ�َ   َح
ۡ
ُ   يَأ َّ ِۦۗ   � ۡمرِه

َ
 بِأ

 ُ َّ ِتي َ�  َو� َۡ  ]  ٢٤: الو�ة[ ﴾ ٢ �ۡلَ�هِسقِ�َ  �ۡلَقۡومَ  َ�

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา หากบรรดาบิดาของ

พวกเจาและบรรดาลูกๆ ของพวกเจาและบรรดาพ่ีนอง

ของพวกเจา และบรรดาคูครองของพวกเจา และบรรดา

ญาติของพวกเจา และบรรดาทรัพยสมบัติ ท่ีพวกเจา

แสวงหาไว และสินคาท่ีพวกเจากลัววาจะจําหนายมันไม

ออก และบรรดาท่ีอยูอาศัยท่ีพวกเจาพึงพอใจมันน้ัน เปน

ท่ีรักใครแกพวกเจา ย่ิงกวาอัลลอฮฺ และเราะสูลของ

พระองค และการตอสูในทางของพระองคแลวไซร ก็จงรอ

คอยกันเถิดจนกวาอัลลอฮฺจะทรงนํามาซึ่งการลงโทษของ
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พระองค และอัลลอฮฺน้ันจะไมทรงนําทางแกกลุมชนท่ี

ละเมิด” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 24) 

 

 ในอายะฮฺน้ีอัลลอฮฺไดแจงแกเราถึงสิ่งท่ีหลักเดิมแลว

เปนสิ่งที่หะลาล ซึ่งมีแปดประการน้ันคือ (บิดาของพวกเจา, 

บรรดาลูกๆ ของพวกเจา, บรรดาพี่นองของพวกเจา, บรรดา

คูครองของพวกเจา, บรรดาญาติของพวกเจา, ทรัพยสมบัติ, 

การคาขาย, และท่ีอยูอาศัย) ทวาหากเราไดรักใครตอสิ่ ง

เหลานั้นย่ิงกวาอัลลอฮฺและเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และการตอสูในทางของพระองค ก็ถือวาเราเปนผูท่ีฟา

สิก(กระทําความผิดท่ีทําใหออกพนจากความเมตตาของอัลลอ

ฮฺ)  

แลวอายะฮฺก็ไดกลาวถึงสงครามหุนัยนฺ 

ُ�مُ   َلَقتۡ   ﴿ َ�َََ   ُ َّ ۡعَجَبۡتُ�مۡ   إِذۡ   ُحَنۡ�ٍ   َوَ�ۡومَ   َكثَِ��ٖ   َمَواِطنَ   ِ�   �
َ
ُُُ�مۡ   أ  َكۡ�َ

ۡغنِ   َفلَمۡ  َقۡت   ا ٔٗ َشۡ�   َعنُ�مۡ   ُُ �ُض   مُ َعلَۡي�ُ   َوَضا
َ
�ۡ ُتم  ُ�مّ   َرُحَبۡت   ِبَما  � ۡ َّ  َو

 ]  ٢٥: الو�ة[ ﴾ ٢ ّمۡتبِرِ�نَ 

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺไดทรงชวยเหลือพวกเจาแลวใน

สนามรบอันมากมาย และในวันแหงสงครามหุนัยนฺดวย 
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ขณะท่ีการมีจํานวนมากของพวกเจาทําใหพวกเจาพึงใจ 

แลวมันก็มิไดอํานวยประโยชนแกพวกเจาแตอยางใด และ

แผนดินก็แคบแกพวกเจา ท้ังๆ ท่ีมันกวางอยู แลวพวกเจา

ก็หันหลังหนี” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 25) 

 

 หลังจากนั้นอัลลอฮฺก็ทรงใหอภัยโทษแกพวกเขา ซึ่งการ

กลาวถึงการเปนผูทรงอภัยโทษและผูทรงเอ็นดูเมตตาของ

พระองค พรอมๆ กับอายะฮฺท่ีไดกลาวถึงการเตาบะฮฺตัวได

ปรากฏในสูเราะฮฺนี้อยางมากมาย 

 

 การปลุกใจบรรดาผูศรัทธา 

ا  ﴿ ََ �ّ
َ
َ � ينَ   َٓ ِ َّ ِ   َسبِيلِ   ِ�   �َفُِرواْ   َلُ�مُ   ِ�يَل   إَِذا  َلُ�مۡ   َما  َءاَمُنواْ   � َّ َّاَقۡلُتمۡ   � � 

 �َ �ِض�   ِإ
َ
َرِضيُتم  �ۡ�

َ
ةِ   أ َيوه َ�ۡ ةِ   َمَ�هعُ   َما�َ   ��ِخَرةِ�   ِمنَ   �ّ�ۡ�َيا  بِٱ َيوه  ِ�   �ّ�ۡ�َيا  �ۡ�َ

 ]  ٣٨: الو�ة[ ﴾ ٣ قَلِيٌل  إِّ�  ��ِخَرةِ 
ความวา “บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย มีอะไรเกิดขึ้นแกพวก

เจากระน้ันหรือ? เมื่อไดถูกกลาวแกพวกเจาวา จงออกไป

ตอสูในทางของอัลลอฮฺเถิด พวกเจาก็แนบหนักอยูกับ

พ้ืนดิน พวกเจาพึงพอใจตอชีวิตความเปนอยูแหงโลกน้ี

แทนปรโลกกระน้ันหรือ ? สิ่งอํานวยความสุขแหงชีวิต
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ความเปนอยู ในโลกน้ีน้ัน ในปรโลกแลว ไมมีอะไร

นอกจากสิ่งเล็กนอยเทาน้ัน” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 38) 

 

 ซึ่งการปลุกใจบรรดาผูศรัทธาน้ันถือเปนสิ่งที่วาญิบที่

ตองกระทํานับต้ังแตการทําญิฮาดในครั้งแรกจนถึงทุกวันนี้และ

ตลอดจนกาลอวสาน  

وهُ  إِّ�  ﴿ هُ  َ�َقتۡ  َُنُ�ُ َ�َََ  ُ َّ  ]  ٤٠: الو�ة[ ﴾�
ความวา “ถาหากพวกเจาไมชวยเขา ก็แทจริงน้ันอัลลอฮฺได

ทรงชวยเขามาแลว” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 40) 

 

 เตือนสติตอบรรดาผูท่ีหันหลังในการชวยเหลือ

เกื้อกูลศาสนา 

َعَك   َفإَِ  ﴿ ََ ُ   ّر َّ مۡ   َطآ�َِفةٖ   إَِ�ه   � َُ ۡن َُوكَ  ٔۡ َفٱۡسَ�   ّمِ ُروِج   َذ َُ ْ   ّلن  َ�ُقل  لِۡل وا َُ ُر ۡ�َ 
بَٗتا َمِ�َ 

َ
ْ  َولَن َ ّوَل   بِٱۡلُقُعودِ   رَِضيُتم  مۡ إَِّ�ُ   َعُتّو�ۖ   َمِ�َ   َُُ�هتِلُوا

َ
ْ   َمّر�ٖ   أ  َمعَ   َفٱۡ�ُعُتوا

 ]  ٨٣: الو�ة[ ﴾ ٨ �ۡلَ�هلِفِ�َ 
ความวา “หากอัลลอฮฺทรงใหเจากลับไปยังกลุมหน่ึงในหมู

พวกเขา แลวพวกเขาจะขออนุมัติเจาเพ่ือออกไป ก็จง

กลาวเถิดวา พวกทานจะไมออกไปกับฉันตลอดกาล และ

จะไมตอสูรวมกับฉันซึ่งศัตรูใดๆ เปนอันขาด แทจริงพวก
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ทานพอใจตอการน่ังอยูแตคร้ังแรกแลว ดังน้ัน จงน่ังอยู

กับบรรดาผูท่ีอยูเบื้องหลังตอไปเถิด” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ 

: 83) 

 
َلۡت   �َذآ   ﴿ َزِ

ُ
َۡ   ُسوَرةٌ   أ

َ
ِ   َءاِمُنواْ   أ َّ َُِتواْ   بِٱ َََك  ٔۡ �ۡسَ�   َرُسوِ�ِ   َمعَ   َوَ�ه ْ   َذ ْولُوا

ُ
 أ

ۡولِ  َّ مۡ   �ل َُ ا  َوَقالُواْ   ِمۡن ََ ۡر ۡلَ�هعِِتينَ   ّمعَ   ََُ�ن  َذ َ  َرُضواْ   ٨  �
َ
واْ   بِأ َُ  َمعَ   َيُ�و

ه  َوُطبِعَ  �ۡ�ََوالِِف  َِمۡ  َ�َ ِ و�
مۡ  قُلُ َُ �َ  �َ  ََ و َُ  ]  ٨٧-٨٦: الو�ة[ ﴾ ٨ َ�ۡفَق

ความวา “และเมื่อมีสูเราะฮฺหน่ึงสูเราะฮฺใด ถูกประทานลง

มาวา พวกเขาจงศรัทธาตออัลลอฮฺเถิด และจงตอสูดวย

ทรัพยสมบัติและชีวิต รวมกับเราะสูลของพระองค ผูท่ีมั่ง

คั่งในหมูพวกเขาก็ขออนุญาตตอเจา และกลาววา จง

ปลอยพวกเราไวเถิด พวกเราจะไดอยูกับบรรดาผูท่ีน่ังอยู

กัน พวกเขายินดีในการท่ีพวกเขาจะอยูกับบรรดาผูท่ีอยู

เบื้องหลัง และไดถูกประทับตราไวแลวบนหัวใจของพวก

เขาแลว ดังน้ันพวกเขาจึงไมเขาใจ” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 

86-87) 

 

การขูสําทับท่ีรุนแรง 
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ََ   َفرِحَ   ﴿ ّلُفو ََ ِ   رَُسولِ   ِخَ�هَف   بَِمۡقَعِتهِمۡ   �لُۡم َّ َ  َوَ�رُِهٓواْ   �
َ
َُِتواْ   أ َِمۡ   يَُ�ه ِ هل ۡمَ�

َ
 بِأ

َِمۡ وَ  َُفِس
َ
ِ   َسبِيلِ   ِ�   أ َّ ۗ   ِ�   َُنفُِرواْ   َ�   َوَقالُواْ   � ّرِ ّنمَ   ََارُ   ُقۡل   �ۡ�َ ََ َشتّ   ََ

َ
�ۚ   أ  ّلوۡ   َحّرٗ

 ْ ََ  َ�َُوا و َُ ْ  ٨ َ�ۡفَق ْ   َقلِيٗ�   َفۡلَيۡضَحُكوا َۡبُكوا َۡ ۢ   َكثِٗ��  َو َزآَء ْ   بَِما  ََ ََ   َ�َُوا  يَۡ�ِسُبو
 ]  ٨٢-٨١: الو�ة[ ﴾ ٨

ความวา “บรรดาผูท่ีถูกปลอยใหอยูเบื้องหลังน้ันดีใจใน

การท่ีพวกเขาน่ังอยูเบื้องหลังของเราะสูลุลลอฮฺ และพวก

เขาเกลียดในการท่ีพวกเขาจะตอสูดวยทรัพยของพวกเขา

และชีวิตของพวกเขาในทางของอัลลอฮฺ และพวกเขา

กลาววา ทานท้ังหลายอยาออกไปในความรอนเลย จง

กลาวเถิด (มุหัมมัด) วา ไฟนรกญะฮัมนัมน้ันรอนแรงย่ิง

กวาหากพวกเขาเขาใจ จงใหพวกเขาหัวเราะแตนอยและ

จงรองไหมากๆ เถิด ท้ังน้ีเปนการตอบแทนตามท่ีพวกเขา

ขวนขวายไว” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 81-82) 

 

 หลังจากที่มีการขูขวัญ เนื้อหาของอายะฮฺก็กลับมา

กลาวถึงการเตาบะฮฺตัว และไดนําเสนอรูปแบบการเตาบะฮฺตัว

โดยเฉพาะของแตละประเภทบุคคล และเปนการนําเสนอเนื้อหา

กอนที่จะปดทาย ซึ่งเปนการปดทายเน้ือหาหน่ึงในสามสวนแรก

ของอัลกุรอาน (10 ุซอแรก) ที่มีความสวยงามย่ิง หลังจากท่ี
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ไดนําเสนอเนื้อหาของสูเราะฮฺที่ยืดยาวท้ังเจ็ดสูเราะฮฺกอนหนานี้

ดวยการเปดประตูแหงการเตาบะฮฺตัว  

  

หน่ึง ... การเตาบะฮฺตัวของพวกมุนาฟกูนผูกลับกลอก

และพวกมุรตัดผูที่ผินหลังใหกับศาสนา 

﴿  ََ ِ  َ�ۡلُِفو َّ ْ   َما بِٱ ْ   َوَلَقتۡ   َقالُوا ْ   �ۡلُ�ۡفرِ   َ�َِمةَ   َقالُوا َِمۡ   َ�ۡعتَ   َوَ�َفُروا هِم ْ   إِۡسَ�  َوَهّموا
َۡ   إِّ�ٓ   َ�َقُمٓواْ   َوَما  واْۚ َ�َنالُ   لَمۡ   بَِما

َ
مُ   أ َُ ۡ�َنٮه

َ
ُ   أ َّ ۥ  � ْ   َفإَِ  َفۡضلِهِۦۚ   ِمن  َوَرُسوُ�ُ  َ�ُتوُ�وا

�  يَُك  ۡمۖ   َخۡ�ٗ َُ ّ مُ   َ�َتَوّلۡواْ   �َ  ل َُ �ۡ ُ   ُ�َعّذِ َّ ٗما  َعَذابًا  � َِ
َ
مۡ   َوَما  َو��ِخَرةِ�   �ّ�ۡ�َيا  ِ�   أ َُ َ  ل

�ِض  ِ� 
َ
�ٖ  َوَ�  َوِ�ّٖ  ِمن �ۡ� َِ  ]  ٧٤: الو�ة[ ﴾ ٧ ََ

ความวา “พวกเขาสาบานตออัลลอฮฺวาพวกเขามิไดพูด 

และแทจริงน้ันพวกเขาไดพูดซึ่งถอยคําแหงการปฏิเสธ

ศรัทธา และพวกเขาไดปฏิเสธศรัทธาแลว หลังจากการ

เปนมุสลิมของพวกเขาและพวกเขามุงกระทําในสิ่งท่ีพวก

เขามิไดรับผล และพวกเขามิไดปฏิเสธและจงเกลียดจงชัง

นอกจากวาอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคไดทรงใหพวก

เขามั่งคั่งขึ้นจากความกรุณาของพระองค และหากพวก

เขาสํานึกผิดกลับเน้ือกลับตัว ก็เปนสิ่งดีแกพวกเขา และ

หากพวกเขาผินหลังให อัลลอฮฺก็จะทรงลงโทษพวกเขา

อยางเจ็บแสบท้ังในโลกน้ีและปรโลก และพวกเขาไมมีผู
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คุมครองและผูชวยเหลือใดๆ ในผืนแผนดิน” (สูเราะฮฺ อัต-

เตาะบะฮฺ : 74) 

 

 สอง... การเตาบะฮฺตัวของพวกที่ไมมีจุดยืนที่ชัดเจน 

﴿   ََ ُفواْ   َوَءاَخُرو َِمۡ   �ۡ�َ�َ واْ   بُِذَُو�ِ َُ ُ   َعَ�   َسّيًِئا  َوَءاَخرَ   َ�هلِٗحا  َ�َمٗ�   َخلَ َّ � 
َ

َ
َِمۚۡ  َ�ُتوَب  أ َّ  َعلَۡي َ  إِ َّ  ]  ١٠٢: الو�ة[ ﴾ ١ رِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �

ความวา “และมีชนกลุมอื่นท่ีสารภาพความผิดของพวกเขา 

โดยท่ีพวกเขาประกอบกรรมดีปะปนไปกับงานท่ีชั่ว หวัง

วาอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษใหแกพวกเขา แทจริงอัลลอฮฺ

น้ันคือ ผูทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ 

อัต-เตาะบะฮฺ : 102) 

 

 สาม... เปนขอยํ้าเตือนแกทุกคนใหหมั่นเตาบะฮฺตัว 

لَمۡ  ﴿
َ
َ  ْ َّ  َ�ۡعلَُمٓوا

َ
َ   أ َّ َّۡوَ�ةَ   َ�ۡقَبُل   ُهوَ   � ُخذُ   ِعَباِدهِۦ  َ�نۡ   �

ۡ
هِت   َوَ�أ َتَ� َّ َّ   �ل

َ
َ   َوأ َّ � 

َّّواُب  ُهوَ   ]  ١٠٤: الو�ة[ ﴾ ١ �لّرِحيمُ  �
ความวา “พวกเขาไมรูดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺน้ันทรง

รับการสํานึกผิดจากปวงบาวของพระองค และทรงรับ

บรรดาสิ่งท่ีเปนทาน (เศาะดะเกาะฮฺ) และแทจริงอัลลอฮฺ
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น้ันคือ ผูทรงอภัยโทษ ผูทรงเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัต-

เตาะบะฮฺ : 104) 

 

 สี่... การใหอภัยโทษของอัลลอฮฺตอทานนบี ชาวมุฮาญิ

รีนและชาวอันศอรฺทุกคน 

ُ   ُّاَب   ّلَقت  ﴿ َّ �   َ�َ   ِّ�ِ َّ �نَ   � ارِ   َو�لُۡمَ�هِجرِ ََ َ
َ
ينَ   َو�ۡ� ِ َّ َبُعوهُ   � ُّ  َساَعةِ  ِ�   �

ةِ  �غُ   َ�دَ   َما  َ�ۡعتِ   ِمنۢ   �ۡلُعۡ�َ ُٖ   ُقلُوُب   َيزِ � مۡ   َفرِ َُ ۡن َِمۚۡ   َُاَب   ُ�مّ   ّمِ ُهۥ  َعلَۡي َّ َِمۡ   ِإ  بِ
 ]  ١١٧: و�ةال[ ﴾ ١ رِّحيمٞ  رَُءوٞف 

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงอภัยโทษใหแกทานนบี ชาวมุ

ฮาญิรีน และชาวอันศอรฺแลว ซึ่งเขาเหลาน้ันไดปฏิบัติตาม

เขา (นบี) ในยามคับขันหลังจากท่ีจิตใจของชนกลุมหน่ึง

ในพวกเขาเกือบจะหันเหออกจากความจริง แลวพระองค

ก็ทรงอภัยโทษใหแกพวกเขา แทจริงพระองคน้ันเปนผูทรง

เมตตา ผูทรงกรุณาอยูเสมอ” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 117) 

 

 หา.... การเตาบะฮฺตัวของผูที่มีเชื่องชาในการออกไปทํา

สงคราม 
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هَثةِ  َوَ�َ   ﴿ �َ َّ ينَ   � ِ َّ �   ُخّلُِفواْ   � َّ ا  َح َذ َِمُ   َضاَقۡت   ِإ �ُض   َعلَۡي
َ
 َرُحَبۡت   بَِما  �ۡ�

َِمۡ   َوَضاَقۡت  مۡ   َعلَۡي َُ َُفُس
َ
ّنٓواْ   أ ََ َ  َو

َ
   ّ�   أ

َ
ِ   ِمنَ   َمۡلَجأ َّ ۡهِ   إِّ�ٓ   � ََ َِمۡ   َُاَب   ُ�مّ   إِ  َعلَۡي

 ْۚ َُتوُ�ٓوا َِ  َّ ِ َ  إ َّ َّّواُب  ُهوَ  �  ]  ١١٨: الو�ة[ ﴾ ١ �لّرِحيمُ  �
ความวา “และอัลลอฮฺทรงอภัยโทษใหแกชายสามคน (คือ 

กะอฺบ บิน มาลิก, มุรอเราะฮฺ บิน อัร-เราะบีอฺ และฮิลาล 

บิน อุมัยยะฮฺ) ท่ีไมไดออกไปสงคราม จนกระท่ังแผนดิน

ไดคับแคบแกพวกเขาท้ังๆ ท่ีมันกวางใหญไพศาล และตัว

ของพวกเขาก็รูสึกอึดอัดไปดวย แลวพวกเขาก็คาดคิดกัน

วาไมมีท่ีพ่ึงอื่นใดเพ่ือใหพนจากอัลลอฮฺไปไดนอกจาก

กลับไปหาพระองค แลวพระองคก็ทรงอภัยโทษใหแกพวก

เขา เพ่ือพวกเขาจะไดกลับเน้ือกลับตัวสํานักผิดตอ

พระองค แทจริงอัลลอฮฺน้ันคือผูทรงอภัยโทษ ผูทรงเอ็นดู

เมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 118) 

 

 อายะฮฺน้ีถูกประทานลงมาใหกับชายท้ังสามคน(นั่นคือ 

กะอฺบ บิน มาลิก, มุรอเราะฮฺ บิน อัร-เราะบีอฺ และฮิลาล บิน อุ

มัยยะฮฺ) ที่ไมไดออกไปทําสงครามตะบูก 

  

และอายะฮฺที่ซาบซึ้งก็มาเพื่อเปนการปดทายสูเราะฮฺน้ี 
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آَءُ�مۡ   َلَقتۡ   ﴿ َُفِسُ�مۡ   ّمِنۡ   رَُسولٞ   ََ
َ
 َعلَۡيُ�م  َحرِ�ٌص   َعنِّتمۡ   َما  َعلَۡيهِ   َعزِ�زٌ   أ

ْ َُوَ   َفإَِ  ١  ّرِحيمٞ   َرُءوٞف   بِٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  ُ   َحۡسِ�َ   َ�ُقۡل   ّلۡوا َّ  َعلَۡيهِ   ُهَوۖ   إِّ�   إَِ�ههَ   َ�ٓ   �
ُۡتۖ  َّ  ]١٢٩ -١٢٨: الو�ة[ ﴾ ١ �ۡلَعِظيمِ  �ۡلَعۡرِش  َرّب  َوُهوَ  ََُو

  ความวา “แทจริงมีเราะสูลคนหน่ึงจากพวกทานเองไดมา

หาพวกทานแลว เปนท่ีลําบากใจแกเขาในสิ่งท่ีพวกทาน

ไดรับความทุกขยาก เปนผูหวงใย เปนผูเมตตา ผูกรุณา

สงสารตอบรรดาผูศรัทธา หากพวกเขาผินหลังให ก็จง

กลาวเถิด (มุหัมมัด) วา อัลลอฮฺน้ันเปนท่ีพอเพียงแกฉัน

แลว ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากพระองคเทาน้ัน แด

พระองคเทาน้ันท่ีฉันขอมอบหมาย และพระองคคือ

เจาของบัลลังกอันย่ิงใหญ” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 128-

129) 

 

 อายะฮฺน้ีเปนการปดทายท่ีซาบซึ้งดวยการกลาวถึงทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวคืออัลลอฮฺ ตะ

อาลา ไดหักหามความเมตตาแกพวกปฏิเสธศรัทธาและพวกมุ

นาฟกูนผูกลับกลอกในตอนตนของสูเราะฮฺดวยการไมกลาวถึง 

“อัล-บัสมะละฮฺ” แตพระองคก็ประทานความเมตตา ความ
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ออนโยนแกพวกเขาในการปดทายของสูเราะฮฺ น้ีดวยการ

กลาวถึงทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

  

เกร็ดความรู : มีรายการหนึ่งชื่อวา “อัน-นะบะอุล อะ

ซีม” ที่ดําเนินรายการโดย ดร.อะหฺมัด อัล-กุบัยสีย ซึ่งทานได

กลาวถึงเน้ือหาของสูเราะฮฺน้ีและทานไดนําเสนอเนื้อหาที่อัลลอ

ฮฺไดฉายภาพสังคมในยุคสมัยที่อัลกุรอานถูกประทานลงมา และ

กลุมตางๆในสังคมซึ่งบางสวนก็อยูในครรลองแหงสัจธรรมและ

อีกบางสวนก็อยูความมดเท็จ และน่ีคือกลุมตางๆ ท่ีปรากฏในสู

เราะฮฺนี้ 

 หน่ึง... กลุมอาหรับชนบทที่มีบุคลิกที่หยาบกระดาง  

ۡعَراُب   ﴿
َ
َشتّ   �ۡ�

َ
َترُ   َوََِفاٗ�ا  ُ�ۡفٗر�  أ َۡ َ

ّ�   َوأ
َ
ٓ   ُحُتودَ   َ�ۡعلَُمواْ   َ ََزَل   َما

َ
ُ   أ َّ ه   � َ�َ 

ُ  رَُسوِ�ِۦۗ  َّ  ]  ٩٧: الو�ة[ ﴾ ٩ َحِكيمٞ  َعلِيمٌ  َو�
ความวา “บรรดาอาหรับชนบทน้ัน เปนพวกปฏิเสธศรัทธา

และพวกกลับกลอกท่ีรายกาจท่ีสุด และเปนการสมควรย่ิง

แลว ท่ีพวกเขาจะไมรูขอบเขตในสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงประทาน

ใหแกเราะสูลของพระองค และอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงรอบรู 

ผูทรงปรีชาญาณ” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 97) 



 

27 

สอง... กลุมอาหรับชนบทที่มีความศรัทธา  

   َوِمنَ   ﴿
َ
ِ   يُۡؤِمنُ   َمن  ۡعَراِب �ۡ� َّ َۡومِ   بِٱ َۡ ذُ   ��ِخرِ   َو� َِ ُُ   َما  َوَ�ّت  ِعنتَ   ُقُرَ�هٍت   يُنفِ

 ِ َّ هِت   � َ�ٓ   �لّرُسوِل�   َوَصلََ�
َ
ا  َ ََ �ّ مۚۡ   ُقۡرَ�ةٞ   إِ َُ مُ   لّ َُ ُ   َسُيۡتِخلُ َّ ۦٓۚ   ِ�   � تِهِ َّ   َرۡ�َ َ   إِ َّ � 

 ]  ٩٩: الو�ة[ ﴾ ٩ رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ 
ความวา “และในหมูอาหรับชนบทน้ัน มีผูศรัทธาตออัลลอ

ฮฺและวันอาคิเราะฮฺ และถือเอาสิ่งท่ีตนบริจาคไปน้ัน เปน

การใกลชิดกับอัลลอฮฺ และเปนการขอพรของเราะสูล พึง

รูเถิดวา แทจริงมันเปนการขอพรจากเราะสูล พึงรูเถิดวา 

แทจริงมันเปนการทําใหใกลชิดแกพวกเขา อัลลอฮฺจะทรง

ใหพวกเขาอยูในความเอ็นดูเมตตาของพระองค แท

จริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงอภัยโทษ ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ” 

(สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 99) 

 

สาม... กลุมชนแรกที่เปนชาวมุฮาญิรีนและชาวอันศอรฺ 

ซึ่งเปนกลุมชนที่อัลลอฮฺรัก และเปนกลุมชนท่ีหมั่นเผยแพร

ศาสนา 

ََ َو�لّ�ه   ﴿ ََ   بُِقو ّولُو
َ
ارِ   �لُۡمَ�هِجرِ�نَ   ِمنَ   �ۡ� ََ َ

َ
ينَ   َو�ۡ� ِ َّ َبُعوُهم  َو� ُّ ِۡحَ�هنٖ   �  �ِإ

ُ   ّرِ�َ  َّ مۡ   � َُ َعتّ   َ�ۡنهُ   َوَرُضواْ   َ�ۡن
َ
مۡ   َوأ َُ َ هٖت   ل َّ ا  َ�ۡرِي  ََ ََ َت ََۡ�هرُ   َ�ۡ ينَ   �ۡ�َ  َ�هِ�ِ

 ٓ ا ََ بَٗت�ۚ  �ِي
َ
هلَِك  َ  ]  ١٠٠: الو�ة[ ﴾ ١ �ۡلَعِظيمُ  �ۡلَفۡوزُ  َ�
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ความวา “บรรดาบรรพชนรุนแรกในหมูผูอพยพ (ชาวมุ

ฮาญิรีนจากมักกะฮฺ) และในหมูผูใหความชวยเหลือ (ชาว

อันศอรฺจากมะดีนะฮฺ) และบรรดาผูดําเนินตามพวกเขา

ดวยการทําดีน้ัน อัลลอฮฺทรงพอพระทัยในพวกเขา และ

พวกเขาก็พอใจในพระองคดวย และพระองคทรงเตรียม

ไวใหพวกเขาแลว ซึ่งบรรดาสวนสวรรคท่ีมีแมนํ้าหลาย

สายไหลผานอยูเบื้องลางพวกเขาจะพํานักอยูในน้ันตลอด

กาลน่ันคือชัยชนะอันใหญหลวง” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 

100) 

 

สี่... พวกมุนาฟกูนผูกลับกลอก คือกลุมคนที่เสแสรงให

เห็นถึงความเครงครัดในศาสนา ในขณะเดียวกันพวกมันกลับ

เปนกลุมคนที่มีความรายกาจสําหรับบรรดาผูศรัทธาย่ิงกวาพวก

ปฏิเสธศรัทธา กลาวคือชาวมักกะฮฺในอดีตจะเปนพวกปฏิเสธ

ศรัทธาและเปดเผยอยางชัดเจนถึงการปฏิเสธศรัทธาของพวก

เขา เพราะในชวงเวลาน้ันอิสลามยังออนแออยู แตในเมืองมะดี

นะฮฺอิสลามกลับมามีอํานาจและมีความเขมแข็ง พวกมุนาฟกูน

ผูกลับกลอกก็มีมากขึ้นแตพวกเขาไมกลาเปดเผยความเปนศัตรู

เพราะอิสลามมีความเขมแข็งเปนอยางมากในเมืองมะดีนะฮฺ ซึ่ง
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พวกมุนาฟกูนนั้นโดยภาพรวมแลวจะเปดเผยถึงความเครงครัด

ในศาสนาอิสลามแตกลับปกปดความปลิ้นปลอนของตัวเอง

เอาไว  

نَ   َحۡوَلُ�م  َوِمّمنۡ   ﴿ ۡعَراِب   ّمِ
َ
�ۡ�   ََۖ هفُِقو ََ ۡهلِ   َوِمنۡ   ُم

َ
لَۡمِتيَنةِ  أ  َ�َ   َمَرُدواْ   �

ۡمۖ  َ�  �ََِّفاقِ  َُ مۚۡ  َ�ۡنُ  َُۡعلَُم َُ م َ�ۡعلَُم َُ �ُ َُۡ�ِ  َسُنَعّذِ ََ   ُ�مّ   ّمّر  َعِظي�ٖ   َعَذاٍب   إَِ�ه   يَُرّدو
 ]  ١٠١: الو�ة[ ﴾ ١

ความวา “และสวนหน่ึงจากผูท่ีพํานักอยูรอบๆ พวกทานท่ี

เปนอาหรับชนบทน้ันเปนพวกกลับกลอก และในหมูชาว

มะดีนะฮฺก็เชนเดียวกัน พวกเขาเหลาน้ันดื้อร้ันในการกลับ

กลอก เจา(มุหัมมัด)ไมรูจักธาตุแทของพวกเขาดอก เรา

(อัลลอฮฺ)รูจักพวกเขาดี เราจะลงโทษพวกเขาสองคร้ัง 

แลวพวกเขาจะถูกนํากลับไปสูการลงโทษอันย่ิงใหญ

ตอไป” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 101) 

 

หา... กลุมตางๆ ท่ีไดกลาวถึงน้ี ในสมัยกอนมีจํานวนที่

พอๆ กัน แตจะมีบางกลุมที่มีอยูนอยมากในสมัยของทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แตในยุคสมัยนี้กลับ

สามารถพบเห็นไดอยางมากมาย  
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ََ َوءَ   ﴿ ُفواْ   اَخُرو َِمۡ   �ۡ�َ�َ واْ   بُِذَُو�ِ َُ ُ   َعَ�   َسّيًِئا  َوَءاَخرَ   َ�هلِٗحا  َ�َمٗ�   َخلَ َّ � 
َ

َ
َِمۚۡ  َ�ُتوَب  أ َّ  َعلَۡي َ  إِ َّ  ]  ١٠٢: الو�ة[ ﴾ ١ رِّحيمٌ  َ�ُفورٞ  �

ความวา “และมีชนกลุมอื่นท่ีสารภาพความผิดของพวกเขา 

โดยท่ีพวกเขาประกอบกรรมดีปะปนไปกับงานท่ีชั่ว หวัง

วาอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษใหแกพวกเขา แทจริงอัลลอฮฺ

น้ันคือ ผูทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ” (สูเราะฮฺ 

อัต-เตาะบะฮฺ : 102) 

 

พวกเขาเหลาน้ันคือกลุมคนท่ีอัลลอฮฺทรงเปดเผยแก

ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ว าจะ

ปฏิสัมพันธกับพวกเขาอยางไร  

َِمۡ   ِمنۡ   ُخذۡ   ﴿ هلِ ۡمَ�
َ
ُِرُهمۡ   َصَتَقةٗ   أ َّ ََ َِم  ُُ َُُزّ�ِي ا  َو ََ َِۡمۖ   َوَصّلِ   بِ َّ   َعلَۡي ََُك   ِإ  َصلَوه

ۡمۗ  َسَ�نٞ  َُ ّ ُ  ل َّ  ]  ١٠٣: الو�ة[ ﴾ ١ َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َو�
ความวา “(มุหัมมัด) เจาจงเอาสวนหน่ึงจากทรัพยสมบัติ

ของพวกเขาเปนทาน เพ่ือทําใหพวกเขาบริสุทธิ์ และลาง

มลทินของพวกเขาดวยสวนท่ีเปนทานน้ัน และเจาจงขอ

พรใหแกพวกเขาเถิด เพราะแทจริงการขอพรของพวกเจา

น้ัน ทําใหเกิดความสุขใจแกพวกเขา และอัลลอฮฺน้ันเปนผู

ทรงไดยิน ผูทรงรอบรู” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 103) 



 

31 

 

ดังน้ัน การบริจาคทานของพวกเขานั้นจะทําใหพวกเขา

บริสุทธิ์และลางมลทินของพวกเขา ซึ่งการบริจาคทานในที่นี้

ไมใชการใหซะกาตแตเปนการใชจายทรัพยสินท่ีดี สวนการขอ

พรของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นคือ

การที่ทานเราะสูลุลลอฮฺขอดุอาอแกพวกเขา เพราะนั่นจะทําให

เกิดความสุขใจแกพวกเขา และคําวา “หวังวาอัลลอฮฺจะทรงให” 

หมายรวมวา เขาจะไดรับอยางแนนอนดวยพระประสงค

ของอัลลอฮฺ ดังนั้น ถาพวกเขาไดบริจาคทานและเราะสูลก็ไดขอ

พรแกเขาแลว เขาก็จะไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ เพราะ

พระองคเปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ มหาบริสุทธิ์

ย่ิงแดอัลลอฮฺ  

  

หก... กลุมคนที่ประพฤติตัวจนทําเกิดปญหาตอความ

สงบปลอดภัยของสังคมในภาพรวม  สวนหน่ึงจากคนเหลานั้นก็

คือบรรดาผูที่หันหลังใหกับการเขารวมทําสงคราม 

﴿ ََ ََ   َوَءاَخُرو ۡو ََ ۡمرِ   ُمۡر
َ
�ِ   ِ َّ مۡ   ِإّما  � َُ �ُ َِۡمۗ َعلَ   َ�ُتوُب   �ّما  ُ�َعّذِ ُ   ۡي َّ  َعلِيمٌ   َو�

 ]  ١٠٦: الو�ة[ ﴾ ١ َحِكيمٞ 
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ความวา “และมีชนอีกกลุมหน่ึง ท่ียังตองรอคําบัญชา

ของอัลลอฮฺ พระองคอาจจะทรงลงโทษพวกเขาและ

พระองคก็อาจจะทรงอภัยโทษใหแกพวกเขาและอัลลอฮฺ

น้ันเปนผูทรงรอบรู  ผูทรงปรีชาญาณ”  (สู เราะฮฺ  อัต -

เตาะบะฮฺ : 106) 

 

เจ็ด . . . กลุมคนที่ปลูกฝงความอาฆาตบาดหมาง

ระหวางบรรดาผูศรัทธา และกลาวหามุสลิมบางสวนวาเปน

กาฟรฺ ทั้งนี้ ก็เพื่อใหบรรดาผูศรัทธาเกิดการแตกแยก 

ِينَ   ﴿ َّ ْ   َو� اٗر�  َمۡسِجٗتا  �ّ�َُذوا ۡفرِ�َقۢ�  َوُ�ۡفٗر�  ِ�َ َُ ِ   �ۡرَصاٗدا  �لُۡمۡؤِمنِ�َ   َ�ۡ�َ   َو ّ  َمنۡ ل
َ  َحاَرَب  َّ ۚ  ِمن َورَُسوَ�ُۥ � َۡحلُِفنّ  َ�ۡبُل ََ َۡ  َو ِ ٓ  إ َرۡدََا

َ
�  إِّ�  أ ُ   �ۡ�ُۡسَ�ه َّ تُ   َو� ََ مۡ   �َۡش َُ  إِّ�

 ََ هِذبُو  ]  ١٠٧: الو�ة[ ﴾ ١ لََ�
ความวา “และบรรดาผู ท่ี ยึดเอามัสยิดหลังหน่ึงเ พ่ือ

กอให เกิดความเดือดรอนและปฏิ เสธศรัทธาและ

กอใหเกิดการแตกแยกระหวางบรรดาผูศรัทธาดวยกัน 

และเปนแหลงซองสุมสําหรับผูท่ีทําสงครามตอตานอัลลอ

ฮฺและเราะสูลของพระองคมากอน และแนนอนพวกเขาจะ

สาบานวา เราไมมีเจตนาอื่นใดนอกจากท่ีดี และอัลลอฮฺ
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น้ันทรงเปนพยานยืนยันวา แทจริงพวกเขาน้ันเปนพวก

กลาวเท็จอยางแนนอน” (สูเราะฮฺ อัต-เตาะบะฮฺ : 107) 

 

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

 


