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214. หรือพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์ โดยเยี�ยงอย่างของผู้ล่วงลบัไปก่อนพวก

เจ้ายงัมิได้มายงัพวกเจ้าเลย ซึ�งบรรดาความลาํบากและความเดือดร้อนได้ประสบแก่พวก

เขา และพวกเขาได้รับความหวั�นไหว จนกระทั�งร่อซูลและบรรดาผู้ศรัทธาซึ�งอยู่กบัเขา

กล่าวขึ6นว่า เมื�อไรเล่าการช่วยเหลอืของอลัลอฮฺ พงึรู้เถิดว่าแท้จริงการช่วยเหลอื

ของอลัลอฮฺใกล้อยู่แล้ว 
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215. พวกเขาจะถามเจ้า (มุฮัมมัด) ว่า พวกเขาจะบริจาคสิ�งใดบ้าง? จงกล่าวเถิดว่า คอื

ทรัพย์สินใด ๆ กต็ามที�พวกท่านบริจาคไป กจ็งให้แก่ผู้บังเกดิเกล้าทั6งสอง และบรรดา

ญาติที�ใกล้ชิด และแก่บรรดาเด็กกาํพร้า และบรรดาคนยากจน และผู้ที�อยู่ในการ

เดินทาง และความดีใด ๆ ที�พวกท่านกระทาํอยู่นั6น แท้จริงอลัลอฮฺทรงรู้ดี 
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