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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ือง ท่ี 67 

สูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮ ฺขอการเจริญ

พรและความสันติมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ขาขอปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอ

ฮฺ และมุหัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค  

อัลลอฮฺตรัสวา 

َّ  ١ َوٱۡلَعۡ�ِ  ﴿ �َ�ٰنَ  ِِ َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  لَِ�  ٱۡ�ِ ِينَ  ِِ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنوا ٰلَِ�ِٰت  وََعِملُوا َّ  ٱل
 ْ ْ  بِٱۡ�َقِّ  َوتََواَصۡوا ۡ�ِ  َوتََواَصۡوا َّ  ]  ٣ -١: لعرص[ ﴾ ٣ بِٱص

ความวา “ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริงมนุษยน้ันอยูในการ

ขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธาและปฏิบัติความดีทั้งหลาย 

และตักเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่เปนสัจธรรม และตักเตือนกัน

และกันใหมีความอดทน” (สูเราะฮฺ อัล-อัศร)ฺ 

อัลลอฮฺไดสาบานดวยกาลเวลา นั่นคือเวลาทั้งหมด 

และเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺที่จะสาบานดวยสิ่งท่ีถูกสรางทั้งมวล

ตามท่ีพระองคประสงค สวนบาวหรือมนุษยนั้นจะตองสาบาน
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ดวยพระองคเทานั้น การสาบานของอัลลอฮฺดวยกาลเวลาน้ันก็

เนื่องดวยสิ่งที่เกิดขึ้นในกาลเวลาจากบรรดาเหตุการณและการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ เวลายังเปนท่ีรวบรวมการงานท่ีดีและชั่ว

ตางๆ ของมนุษย  อัลลอฮฺไดสาบานเพื่อเปนการเนนยํ้าวา

มนุษยน้ันอยูในความขาดทุนแมเขาจะมีทรัพยสินและทายาท

มากมายแคไหนก็ตาม หรือแมวาเขาจะมีฐานันดรและเกียรติ

สูงสงแคไหนก็ตาม ทุกคนลวยขาดทุนยกเวนเมื่อประกอบดวยสี่

คุณลักษณะตอไปน้ี 

คุณลักษณะแรก การมีศรัทธา คือ การกลาวดวยลิ้น  

เชื่อดวยใจ และปฏิบัติดวยรางกาย 

คุณลักษณะท่ีสอง ปฏิบัติการงานที่ดี คือ ทุกคําพูด

และการกระทําท่ีทําใหใกลชิดอัลลอฮฺ โดยที่ผูทําน้ันมีความ

บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และปฏิบัติตามแบบอยางของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การกลาวถึงการปฏิบัติการงานที่ดี

หลังจากการมีศรัทธาทั้งๆ ท่ีมันเปนสวนหน่ึงการศรัทธานั้นก็

เพื่อแสดงถึงความสําคัญและเนนยํ้าวาการศรัทธาดวยใจโดยไม

มีการปฏิบัติตามน้ันไมมีประโยชน 
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คุณลักษณะท่ีสาม การตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เปน

สัจธรรม นั่นคือการสั่งใชกันและกันในการทําความดีและหาม

ปรามกันในสิ่งที่ชั่ว การเชิญชวนสูอัลลอฮฺดวยความชัดเจนและ

มีหิกมะฮฺ(วิทยปญญา) สั่งสอนผูที่ไมรูใหไดรู เตือนผูที่หลงลืม

ใหระลึกได ไมเปนการเพียงพอที่เขาจะทําการเปลี่ยนแปลง

ตัวเองเทาน้ันใหเปนคนดี หากแตเขาจะตองแกไขคนอ่ืนใหเปน

คนดีดวย และน่ีก็แสดงถึงวาเปนการวาญิบท่ีจะตองสั่งใชกัน

และกันในการทําความดีและหามปรามกันในสิ่งท่ีชั่ว ไมถือวา

เปนการกาวกายบุคคลอ่ืนอยางที่บางคนคิด หากแตบรรดาผูที่

ทําการสั่งใชกันและกันในการทําความดีและหามปรามกันในสิ่ง

ที่ชั่วนั้น พวกเขามีความหวังดีและตองการใหคนอ่ืนปลอดภัย

จากการลงโทษของอัลลอฮฺ ดวยคุณลักษณะน้ีทําใหประชาชาติ

นี้เปนประชาชาติที่ดีเลิศกวาประชาชาติอ่ืน อัลลอฮฺตรัสวา 

ّمةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿
ُ
ۡخرَِجۡت  ُ

ُ
ََ  صِلّناِس  ُ ُمُرو

ۡ
ََ  بِٱصَۡمۡعُروِف  تَأ  ﴾ ٱصُۡمنَكرِ  َعنِ  َوَ�ۡنَهۡو

 ]  ١١٠: عمملن آل[
ความวา “พวกเจานั้น เปนประชาชาติที่ดีย่ิงซึ่งถูกใหอุบัติขึ้น

สําหรับมนุษยชาติ โดยท่ีพวกเจาใชใหปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และหาม

มิใหปฏิบัติสิ่งที่มิชอบ”  (อาล อิมรอน 110) 
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คุณลักษณะท่ีสี่ ตักเตือนกันและกันใหมีความอดทน 

ในเมื่อผูที่เชิญชวนสูอัลลอฮฺ ผูที่สั่งใชกันและกันในการทําความ

ดีและหามปรามกันในการปฏิบัติสิ่งที่ชั่วจําตองเผชิญกับการ

รบกวนหรือการมุงรายจากผูคน อัลลอฮฺจึงสั่งใหอดทนตอการ

รบกวนและกลั่นแกลงของผูคนเหลาน้ันและแบกรับสิ่งท่ีตอง

เผชิญ จะเห็นไดวาในการสั่งเสียของทานลุกมานแกลูกของทาน

นั้นอัลลอฮฺตรัสถึงวา  
﴿  ّ ََ ُُ ٰ قِمِ  ََ

َ
لَوٰ  ُ َّ ُمرۡ  ةَ ٱص

ۡ
ٰ  َوٱۡصِ�ۡ  ٱصُۡمنَكرِ  َعنِ  َوٱنۡهَ  بِٱصَۡمۡعُروِف  َوُ َ�َ  ٓ َصابََكۖ  َما

َ
ُ 

 َّ ُمورِ  َعۡزمِ  ِمنۡ  َ�ٰصَِك  ِِ
ُ
 ]  ١٧: عقمان[ ﴾ ١ ٱۡ�

ความวา “โอลูกเอย เจาจงดํารงไวซึ่งการละหมาด และจงสั่งใช

กันใหกระทําความดี และจงหามปรามกันใหละเวนการทําความ

ชั่ว และจงอดทนตอสิ่งที่ประสบกับเจา แทจริง นั่นคือสวนหน่ึง

จากกิจการที่หนักแนนมั่นคง” (ลุกมาน 17) 

และอัลลอฮฺตรัสวา 

﴿  َّ ُۡلَُو ُ ََ ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  ِ�ٓ  �
َ
نُفِسُ�مۡ  ُ

َ
ِينَ  ِمنَ  َولَََۡسَمُعنّ  َوُ َّ ْ  ٱ وتُوا

ُ
 ِمن ٱۡلِكَ�َٰب  ُ

ُۡلُِ�مۡ  ِينَ  َوِمنَ  َ� َّ �ُ  ٱ َ�ۡ
َ
ُ ْ ٗذى ٓوا

َ
ْ  �َ َكثِٗ��ۚ  ُ وا ُ�ِ َۡ ْ  تَ َّ  َوَ�ّتُقوا ِ  ِمنۡ  َ�ٰصَِك  ََِ

ُمورِ  َعۡزمِ 
ُ
 ]  ١٨٦: عمملن آل[ ﴾ ١ ٱۡ�
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ความวา “แนนอนย่ิง พวกเจาจะถูกทดสอบในทรัพยสมบัติของ

พวกเจาและตัวของพวกเจา และแนนอนย่ิงพวกเจาจะไดยิน

จากบรรดาผูท่ีไดรับคัมภีรกอนหนาพวกเจา และบรรดาผูที่ใหมี

ภาคีขึ้น(แกอัลลอฮฺ)ซึ่งการกอความเดือดรอนอันมากมายและ

หากพวกเจาอดทนและยําเกรงแลว แทจริงนั่นคือสวนหน่ึงจาก

กิจการท่ีเด็ดเด่ียว” (อาล อิมรอน 186) 

ทานอิมาม อัช-ชาฟอีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา  

หากอัลลอฮฺไมไดประทานหลักฐานใดๆ นอกจากสูเราะฮฺนี้

เทาน้ันก็ถือวาเพียงพอสําหรับพวกมนุษยแลว (ตัฟซีร อิบนุ

กะษีรฺ 4/547) 

สูเราะฮฺนี้แมประโยคของมันจะสั้น แตมันไดรวบรวม

ปจจัยที่จะทําใหพบกับความสุขท้ังหมดไว มันเปนประโยคที่

พอเพียงที่จะเปนหลักฐานเหนือมนุษย  และมันมีบทเรียนที่เปน

ประโยชนมากมาย ในท่ีนี้ขอกลาวเพียงบางสวนดังน้ี 

บทเรียนแรก การที่อัลลอฮฺไดสาบานกับสิ่งหนึ่งมัน

แสดงถึงความสําคัญ ความย่ิงใหญของสิ่งนั้น ในการสาบานน้ี 

อัลลอฮฺผูทรงย่ิงใหญไดเตือนมนุษยถึงคุณคาของเวลา และพวก
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เขาควรใหความสําคัญกับมัน ดูแลเอาใจใสมัน และอัลลอฮฺได

สาบานดวยเวลาบางชวงในหลายท่ีในอัลกุรอาน เชน 

อัลลอฮฺตรัสวา  

 ]  ٢-١: لعفجم[ ﴾ ٢ َعۡ�ٖ  َوَ�َالٍ  ١ َوٱۡلَفۡجرِ  ﴿
ความวา  “ขอสาบานดวยยามรุงอรุณ และดวยคํ่าคืนทั้งสิบ” 

(อัล-ฟจญรฺ 1-2) 

 

อัลลอฮฺตรัสวา  

ٰ  َذاِِ  َوٱََّهارِ  ١ َ�ۡغَ�ٰ  َِِذا َوٱّ�ۡلِ  ﴿ َّ َ  ]  ٢-١: للغيل[ ﴾ ٢ ََ
ความวา “ขอสาบานดวยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุม และดวย

เวลากลางวันเมื่อมันประกายแสง” (อัล-ลัยลฺ 1-2) 

 

อัลลอฮฺตรัสวา  

﴿  ٰ�َ ُّ  ]  ٢-١: للضحا[ ﴾ ٢ َسَ�ٰ  َِِذا َوٱّ�ۡلِ  ١ َوٱص
ความวา  “ขอสาบานดวยเวลาสาย และดวยเวลากลางคืนเมื่อ

มันมืดและสงัดเงียบ” (อัฎ-ฎฮา 1-2) 
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พรอมกันนั้นเวลายังเปนการประทาน(นิอฺมัต)ที่ดีย่ิง

จากอัลลอฮฺสําหรับ(มนุษย)บาวของพระองค รายงานจากทาน

อับดุลลอฮฺ บิน อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา วา แทจริงทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาววา 

  َمْةبُرٌن ِ�يِهَما نِْرَماَانِ «
ُ
َفَملغ

ْ
ُ  َولع َحّ ٌٌ ِمْن للَّاِس للِصّ امقم  ةول  للخاةي[ »َ ِث

٦٤١٢[    
ความวา ความโปรดปราน(นิอฺมัต)สองประการที่มนุษยสวน

ใหญมักจะขาดทุน ( เพราะปลอยใหสูญเสียไปโดยเปลา

ประโยชน) นั่นคือ การมีสุขภาพท่ีดีและการมีเวลาวาง” (เศาะฮี

หฺ อัล-บุคอรีย เลมที่ 4 หนาที่ 175 หะดีษหมายเลข 6412)  

 

บทเรียนท่ีสอง การสาบานของอัลลอฮฺแสดงถึง

ความสําคัญของสิ่งที่จะบอก ซึ่งก็คือคุณลักษณะสี่ประการ

ดังกลาว ที่ซึ่งบุคคลจะไมสามารถจะพบความสําเร็จและชัยชนะ

ไดนอกจากดวยคุณลักษณะเหลาน้ัน 

 

บทเรียนท่ีสาม ความประเสริฐของอีมาน(การศรัทธา)

สถานะอันสูงสงย่ิงของมัน โดยเปนสิ่งแรกท่ีกลาวถึงและสิ่งแรก
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ที่วาญิบเหนือมนุษย  รายงานจากทาน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ไดกลาววา 

» 
َ
َّق َ  تَْدُخغُرل ال

ْ
َّ  لْ   ،تُْؤِمقُرل َى

َ
َّ  تُْؤِمقُرل َوال َااّرل َى

َ
َ،  

َ
َوال

َ
ُدعُّ�مْ  أ

َ
ءٍ  َعَ  أ  َشْ

اُُمر ُ  إَِذل
ْ
َااَبْاُمْ  َ�َرغ

َ
فُْشرل ،َ

َ
المَ  أ َّ   ]٥٤ امقم مَغم[ »اَيْقَُ�مْ  لل

ความวา “พวกทานจะไมไดเขาสวรรคจนกวาพวกทานจะศรัทธา 

และพวกทานจะไมศรัทธาจนกวาพวกทานจะรักซึ่งกันและกัน 

เอาหรือไมฉันจะแนะนําพวกทานสิ่งหนึ่งเมื่อพวกทานปฏิบัติ

แลวพวกทานจะมีความรักซึ่งกันและกัน (คือ)จงแพรสลาม

ระหวางพวกทาน (ใหสลามกันและกันใหแพรหลาย)” (เศาะฮีหฺ 

มุสลิม 1/74  หมายเลข  54) 

 

บทเรียนท่ีสี่  การศรัทธาเพียงในใจนั้นไมเพียงพอ 

หากแตจะตองแสดงออกมาดวยการปฏิบัติการงานที่ดี  และนี่

เปนการโตแยงคํากลาวท่ีวา “อีมานคือการศรัทธาดวยใจเทานั้น

(ไมเก่ียวกับการปฏิบัติ)” โดยที่กลาวเชนนั้นจะละทิ้งสิ่งที่เปน

ฟรฏ  และกระทําในสิ่ งที่ตองหามตางๆ  ละเมิดขอบเขต
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ของอัลลอฮฺ (ที่ถูกตองก็คือศรัทธาดวยใจพรอมกับการปฏิบัติ

ตามคําสั่งของอัลลอฮฺไปพรอมกัน) 

 

บทเรียนท่ีหา การงานจะไมถูกตอบรับนอกจากเปน

การท่ีดีที่ศอลิหฺ และการงานน้ันจะไมถือวาเปนการงานที่ดีที่ศอ

ลิหฺ นอกจากผูทําจะตองบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และสอดคลอง

กับแบบอยาง การชี้นําของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

 

บทเรียนท่ีหก การตักเตือนซึ่งกันและกันนั้นจะตอง

ดวยสัจธรรมเทานั้นไมใชสิ่งอ่ืน สัจธรรมในที่นี่คือการศรัทธา

ตออัลลอฮฺ การงานท่ีดีที่ศอลิหฺตางๆ และหางไกลสิ่งที่ขัดกับทั้ง

สอง(การศรัทธาตออัลลอฮฺ การงานที่ดีที่ศอลิหฺ) 

 

บทเรียนท่ีเจ็ด คําวา “นอกจาก” หรือ การยกเวนใน

อายะฮฺดังกลาว แสดงวาคนท่ีมีลักษณะดังกลาวนั้นมีจํานวน

นอยนิดเทานั้น อัลลอฮฺไดตรัสวา  

﴿ ْ َُادِيَ  ّمِنۡ  َوقَلِيلٞ  ُشۡكٗر�ۚ  َداوُۥدَ  َءاَل  ٱۡ�َملُٓوا ُكورُ  ِع َّ  ]  ١٣: وبأ[ ﴾ ١ ٱص
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ความวา “พวกเจาจงทํางานเถิด วงศวานของดาวูดเอย! เพื่อ

เปนการขอบคุณ(ตออัลลอฮฺ) และสวนนอยในจํานวนบาวของ

เราที่เปนผูขอบคุณ” (สะบะอ 13)  
 
และอัลลอฮฺตรัสวา  

﴿ َّ ُِۡ�  ٱۡ�ُلََطآءِ  ّمِنَ  َكثِٗ�� � ُهمۡ  َ�َ ُُ ٰ  َ�ۡع َّ  َ�ۡعٍض  َ�َ ِ ِينَ  ِ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا
ٰلَِ�ِٰت  َّ  ]  ٢٤: ص[ ﴾ ُهۡمۗ  ّما َوقَلِيلٞ  ٱل

ความวา  “และแทจริงสวนมากของผูมีหุนสวนรวมกัน บางคน

ในพวกเขามักละเมิดสิทธิของอีกคนหนึ่ง เวนแตบรรดาผูศรัทธา

และประกอบความดีทั้งหลาย และคนอยางพวกเขานี้มีนอย” 

(ศอด 24) 

 

บทเรียนท่ีแปด คุณคาของการอดทน โดยที่อัลลอฮฺให

เปนคุณลักษณะหนึ่งที่เปนเหตุของการประสบกับความสําเร็จ 

(สวรรค) อีกท้ังยังเปนการสงเสริมใหทําหนาท่ีเชิญชวนสูอัลลอฮฺ

ตะอาลา แมวาตองเผชิญกับความยากลําบากและการกอกวน

สรางความเดือดรอนจากผูอ่ืนก็ตาม 
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รายงานจากทานอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุมา วาแทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได

กลาววา 

ُمْؤِمنُ «
ْ
ي لل ِ

ّ
ََْصِبُ  لّلاَس  ُ�َاِعُط  لَ َذلُهْم، َعَ  َو

َ
ْ�َظمُ  أ

َ
ْجًمل، أ

َ
ِي ِمنْ  أ

ّ
  لَ

َ
 ال

  لّلاَس  ُ�َاِعُط 
َ
َذلُهمْ  َعَ  يَْصِبُ  َوال

َ
 ]٤٠٣٢و  أب دلود امقم [» أ

ความวา “มุอมิน(ผูศรัทธา)ที่คลุกคลีกับเพื่อนมนุษย และมี

ความอดทนอดกลั้นตอสิ่งที่ไมดีตางๆ ที่พวกเขากระทําตอเขา 

เขาจะไดรับผลบุญมากกวาผูที่ไมคบคาคลุกคลีกับเพื่อนมนุษย

และไมมีความอดทนอดกลั้นตอการกระทําท่ีไมดีตางๆ ของพวก

เขา” (สุนัน อบี ดาวูด 2/1338  หมายเลข  4032)  
 

 
 لهللا ووغم ع نبيقا واّ�  لممد هللا ةل لعرال� ،و

 .ومد وع آ  واحب  أجر�
     

  


