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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ผูศรัทธาเปรียบดังตนอินทผลัม 

 
มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวาไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ

สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 ในอัลกุรอานอัลลอฮฺทรงเปรียบบาวของพระองคผู

ศรัทธาดังตนอินทผลัม ซึ่งอุดมไปดวยคุณประโยชนและถือเปน

พืชที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง พระองคตรัสวา: 

لَمۡ  ﴿
َ
ُ  َ�ََب  َكۡيَف  تَرَ  � َّ   َطّيَِبةٍ  َكَشَجَر�ٖ  َطّيَِبةٗ  َ�َِمةٗ  َمَثٗ�  �

َ
 ثَابِتٞ  ۡصلَُهاأ

َمآءِ  ِ�  َوفَرُۡ�َها َّ ُ�لََها تُۡؤِ�ٓ  ٢ �ل
ُ
ّ  أ ۗ  �ِإِۡذنِ  ِحي� ُُ ُ  َوَ�ۡ�ُِب  َرّ�َِها َّ ۡمَثاَل  �

َ
�ۡ� 

َّاِس  ّلُهمۡ  لِل ََ ّكُرونَ  ََ ََ ََ  ]  ٢٥-٢٤: ماامهيم[ ﴾ ٢ ََ

ความวา: "เจามิเห็นดอกหรือวา อัลลอฮทรงยกอุทาหรณไววา 

อุปมาคําพูดที่ดีด่ังตนไมที่ดี รากของมันฝงแนนลึกมั่นคง และก่ิง

กานของมันชูขึ้นไปในทองฟา ผลของมันจะออกมาทุกกาลเวลา 
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โดยอนุมัติของพระเจาของมัน และอัลลอฮทรงยกอุทาหรณแก

ปวงมนุษยเพื่อพวกเขาจะไดรําลึก" (อิบรอฮีม: 24-25) 

 ทานอิบนุอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา:  

ِ ا� مهللا دليه وسلم َّ  م
 ُ و ُس رسس  ا «  :َسا هس  � رس ط  وس سْنق  ًة الس � اس جس ِا شس نِّن ِمنس ملّشجس

ا ِ�س  ّدث وِ� مس ْنِلِم َسسس م 
ْ
ُ  مل اس ا مس ّّهس ِ� سوسمِدى ، » ؟وس

ْ
ِا مل جس ِِ شس نس مّاا   

�س ُس . َسوس َسا
 ِ َّ ا ماّ  :َس ْد  م ّّهس

س
َ �ِِْ ّس  ِِ نس 

�س وس ا ِ�س يسا  :ُ ّم َسال وم ،ْخلسة  َساْستسْسيسيْت  وس ّدُْنسا مس َس

 ِ َّ ُس م و ُس  ،رسس  ا قس ُس �س  )٢٨١١(ومنلم ) ٦١(روم  ملخاري   »ِ�س مّاْخلسة  «  :َسا

ความวา: ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

"ในบรรดาตนไมนั้น มีตนไมชนิดหนึ่งท่ีใบของมันจะไมรวงหลน 

ซึ่งมันก็เปรียบไดกับมุอมินผูศรัทธา พวกทานลองตอบฉันมาสิ

วามันคือตนอะไร?" ผูคนตางคิดวาเปนตนนั้นตนน้ี แตฉันมี

ความรูสึกวานาจะหมายถึงตนอินทผลัม แตไมกลาตอบ จากน้ัน

พวกเขาก็ขอใหทานเราะสูลเฉลยวาทานหมายถึงตนอะไร? ทาน

จึงตอบวา "มันคือตนอินทผลัม" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษ

เลขท่ี 61 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 2811) 

ในหะดีษอีกบทหนึ่งทานอิบนุอุมัรฺ เลาวา: ฉันไดยินทาน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
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ُ  مّاْخلسةِ  « اس ْؤِمِن مس م 
ْ
ُ  مل اس ْ ،  مس ا ِمْن شس َس ِمنْهس ْْ َس

س
ا َ عسكس مس ِس ّس روم  مةربم�  » ٍء 

 )٥٨٤٨(، واسسه م�لا� ر ه مهللا ف اسي  ملامن ) ١٣٥١٤(

ความวา: "มุอมินผูศรัทธานั้นเปรียบไดดังตนอินทผลัม ไมวา

ทานจะนําเอาสวนใดของมันไป ก็ลวนเปนประโยชนแกทาน

ทั้งสิ้น" (บันทึกโดย อัฏ-เฏาะบะรอนีย หะดีษเลขที่ 13514) 

 และมีรายงานจากทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ เลาวา: คร้ังหน่ึงมีผูนําถาดใสอินทผลัม มามอบใหทาน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานจึงกลาว (โดยยก

ถอยคําจากอัลกุรอาน) วา: "อุปมาคําพูดท่ีดีด่ังตนไมที่ดี ราก

ของมันฝงแนนลึกมั่นคง และก่ิงกานของมันชูขึ้นไปในทองฟา 

ผลของมันจะออกมาทุกกาลเวลา โดยอนุมัติของพระเจาของ

มัน" แลวทานก็กลาววา "มันคือตนอินทผลัม" จากน้ันทานกลาว

วา: "และอุปมาคําพูดที่เลว ด่ังตนไมที่อับเฉาถูกถอนรากออก

จากพื้นดิน มันไมมีความมั่นคงเลย" แลวทานก็กลาววา "คือตน

ขี้กาเทศ (ฮันซ็อล)" (บันทึกโดย อัตติรมิซีย หะดีษเลขที่ 3119 

ดวยรายงานสองสาย สายหนึ่งมัรฟูอฺ อีกสายเมากูฟ ชัยคฺ อัล

บานีย กลาววา: สายรายงานมัรฟูอฺเฎาะอีฟ สวนสายรายงานที่

เปนเมากูฟนั้นถือวาเศาะฮีหฺ) 
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  ซึ่งการที่ตนอินทผลัมไดรับเกียรติอันย่ิงใหญดวยการ

เปรียบเปรยกับบาวผูศรัทธานั้น ก็เพราะมันเปนตนไมท่ีประเสริฐ

และใหคุณประโยชนมากที่สุด ทั้งนี้ การที่มันไดรับการเชิดชูวา

เปนพืชที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉกเชนมุอมินผูศรัทธา ก็

เปนการบงบอกอยางชัดเจนถึงความสําคัญและความโดดเดน

ของมัน ไมวาจะเปนรากที่หย่ังลึกคงทน ลําตนที่ยืนสูงตระหงาน 

หรือผลที่ออกมาอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ีตนอินทผลัมก็ยัง

ไดรับการกลาวถึงวาเปนตนไมที่มีบะเราะกัตความจําเริญ และ

สามารถนําเอาทุกสวนของมันไปใชประโยชนได ตลอดจน

สรรพคุณอ่ืนๆ ที่บงบอกถึงความโดดเดนของตนไมชนิดนี้ อัน

เปรียบไดกับผูที่ศรัทธาและเชื่อฟงอัลลอฮฺซึ่งถอยคําแหงอีหมาน

ศรัทธาไดถูกหวานลงในหัวใจของเขา จนเติบใหญออกผลและ

นํามาซึ่งความดีงามมากมาย 

หากพินิจพิเคราะหใหดี  จะพบวาระหวางตน

อินทผลัมกับมุอมินผูเชื่อฟงอัลลอฮฺน้ัน มีความเหมือนอยู

หลายประการ เชน 

(1) ตนอินทผลัมจําเปนตองมีราก ลําตน ก่ิงกาน ใบ 

และผล เชนเดียวกับการศรัทธา ท่ีจําเปนตองมีราก ก่ิงกาน และ
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ผล รากฐานของการศรัทธาก็คือหลักศรัทธาหกประการซึ่งเปนที่

ทราบกันดี ก่ิงกานสาขาก็คือการงานท่ีประเสริฐและคุณความดี

ตางๆ ซึ่งมีอยูมีมากมาย สวนผลของการศรัทธาก็คือทุกๆ ความ

ดีงามที่ผูศรัทธาแสวงหา และความสุขสงบจิตที่เขาไดรับใน 

ดุนยาและอาคิเราะฮฺ 

(2) ตนอินทผลัมจะมีชีวิตอยูไดตองอาศัยการรดน้ํา 

หากไดรับน้ํานอยเกินกวาท่ีควรตนจะเหี่ยวเฉา และถาขาดน้ํา

หลอเลี้ยงมันก็จะตาย เชนเดียวกับผูศรัทธาที่จะมีชีวิตอยูอยาง

แทจริงและสมบูรณได ก็ตองอาศัยการหลอเลี้ยงชนิดพิเศษ นั่น

คือการหลอเลี้ยงหัวใจดวยทางนําซึ่งบัญญัติไวในอัลกุรอานและ

วจนะของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อัลลอฮฺตรัส

วา: 

وَ  ﴿
َ
ا َ�نَ  َمن أ َٗ ۡحَيۡيَ�ٰهُ  َمۡي

َ
ََا فَأ ۡل ََ ۡمِ�  نُوٗر� َ�ُۥ وََج  َكَمن اِس �َّ  ِ�  بِهِۦ ََ

لَُ�ِٰت  ِ�  ّمَثلُُهۥ ُّ ۚ  ِ�َارِٖج  ََۡيَس  �َ َها َۡ  ]  ١٢٢: نعامم�[ ﴾ ّمِ

ความวา: "และผูที่ตายแลวแลวเราไดใหเขามีชีวิตขึ้น และเราได

ใหแสงสวางแกเขา ซึ่งเขาใชแสงสวางนั้นเดินไปในหมูมนุษยนั้น 

จะเหมือนกับผูท่ีอุปมาของเขาซึ่งอยูในบรรดาความมืดโดยท่ีมิ
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อาจจะออกมาจากความมืดเหลานั้นไดกระนั้นหรือ" (อัล- 

อันอาม: 122) 

ดังน้ัน จึงพึงตระหนักวาตนกลาแหงอีหมานที่อยูใน

หัวใจเรานั้น ถาไมไดรับการดูแลหลอเลี้ยงอยูตลอดเวลาดวย

ความรูที่เปนประโยชน และดวยการงานที่ดี มันก็จะเห่ียวเฉาไป

ในที่สุด ทานอับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ บิน อัล-อาศ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุมา เลาวา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว

วา: 

س  « َّ ل وم م
س
ُ  ، َساْسَ سِل

ْ
ُ  موّوْ   مْ ْلس َس ا  مس ْم اس ِد   َس

س
َ َِ ْو ُ  ِف جس

سْخلس
س
انس ل يمس ِ

ْ
نِّن ما

انس ِف َ   يمس ِ
ْ
سّددس ما  َ ْن 

س
مْ َ ننه م�لا� ر ه مهللا ) ١/٤(روم  ملا م  » ل و�ِ�  َو
 )١٥٨٥) (ملصسيسة(ف 

ความวา: "แทจริงอีหมานศรัทธาในใจของพวกทานนั้นอาจเสื่อม

ถอยได เหมือนดังเสื้อผาเกาที่ชํารุดหมดสภาพ ดังนั้น พวกทาน

จงวิงวอนขอตออัลลอฮฺ ใหทรงปรับปรุงอีหมานในใจของพวก

ทานใหมีความสดใหมอยูเสมอเถิด" (บันทึกโดย อัล-หากิม หะ

ดีษเลขที่ 1/4 ชัยคฺ อัลบานีย ระบุวาในอัศเศาะฮีหะฮฺ หะดีษ

เลขท่ี 1585 เปนหะดีษหะสัน) 
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(3) ความเหมือนอีกประการหนึ่งคือ อินทผลัมนั้นเปน

ตนไมท่ียืนตระหงานอยางมั่นคงแข็งแรง ดังที่อัลลอฮฺตรัสถึงวา: 

ۡصلَُها ﴿
َ
 ]٢٤: ماامهيم[ ﴾ بِتٞ ثَا أ

ความวา: "รากของมันฝงแนนลึกมั่นคง" (อิบรอฮีม: 24) 

ความศรัทธาก็เชนเดียวกัน เมื่อหย่ังลึกลงในหัวใจแลว 

ก็จะมั่นคงหนักแนนด่ังภูผาซึ่งมิอาจมีสิ่งใดมาทําใหสั่นคลอนได 

ครั้งหนึ่ง มีผูถามอัล-เอาซาอียวาความศรัทธาน้ันสามารถเพิ่ม

สูงขึ้นไดหรือไม? ทานตอบวา: "ไดสิ มันอาจเพิ่มสูงขึ้นจนเปนด่ัง

ภูเขา" มีผูถามอีกวาแลวมันจะลดนอยลงไดหรือไม? ทานกลาว

ตอบวา: "ไดสิ มันอาจลดนอยลงจนกระท่ังไมเหลือความศรัทธา

อยูเลยแมแตนอย" 

(4) ตนอินทผลัมนั้นมิอาจปลูกไดในทุกสภาพ แตจะ

เติบโตไดเฉพาะในบางพื้นท่ีซึ่งมีสภาพดินท่ีเหมาะสม ในบาง

พื้นที่อาจปลูกไมไดเลย บางพื้นท่ีอาจปลูกไดแตไมออกผล 

ในขณะที่บางพื้นที่ปลูกแลวออกผลแตไมดี จึงใชวาดินทุกสภาพ

จะเหมาะแกการปลูกตนอินทผลัม ความศรัทธาก็เชนกัน มิได

เติบใหญเบงบานไดในหัวใจทุกสภาพ แตจะอยูอยางมั่นคงได
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เฉพาะในหัวใจที่ไดรับฮิดายะฮฺนําทางจากอัลลอฮฺเทานั้น ซึ่ง

หัวใจของแตละคนก็มีความพรอมที่จะรับทางนําแตกตางกันไป 

(5) อายะฮฺอัลกุรอานกลาวถึงตนอินทผลัมวาเปนตนไม

ที่ดี (َطّيَِبة) ซึ่งเปนความหมายที่ครอบคลุมมากกวาการมีรูปทรง

ที่สวยงามนามอง มีกลิ่นที่หอมโชย มีรสชาติอันโอชะ หรือมี

คุณประโยชน ผูศรัทธาก็เชนเดียวกัน คุณลักษณะที่สําคัญที่สุด

ของเขาคือคุณธรรมความดีงาม ซึ่งแฝงอยูในทุกๆ การงานและ

อิริยาบถ ไมวาจะเปนสิ่งที่แสดงออกมาภายนอกหรือเก็บซอน

อยูภายใน และไมวาในที่ลับหรือท่ีแจง ดวยเหตุนี้เมื่อบรรดาผู

ศรัทธาไดเขาสวรรค มลาอิกะฮฺผูทําหนาที่เฝาประตูสวรรคจะ

คอยตอนรับพวกเขาและกลาวแกพวกเขาวา 

َُمۡ  َعلَۡيُ�مۡ  َسَ�ٰمٌ  ﴿  ]  ٧٣: ملزما[ ﴾ ٧ َ�ِٰ�ِينَ  فَٱۡدُخلُوَها ِطۡب

ความวา: "ศานติจงมีแดพวกทาน พวกทานเปนผูบริสุทธิ์ ดังน้ัน 

จงเขาไปในสวรรคเปนผูพํานักอยูตลอดกาล" (อัซ-ซุมัรฺ: 73) 

และอัลลอฮฺตรัสวา: 

ِينَ  ﴿ َّ َََوّفٮُٰهمُ  � ٰ�َِكةُ  ََ ََ ُقولُونَ  َطّيِبِ�َ  �لَۡم ْ  َعلَۡيُ�مُ  َسَ�ٰمٌ  ََ َّةَ  �ۡدُخلُوا َ ۡۡ  بَِما �
َُمۡ  َملُونَ  ُكَ َۡ  ]٣٢: ماسُ[ ﴾ ٣ ََ



 

11 

ความวา: "บรรดาผูท่ีมลาอิกะฮฺเอาชีวิตของพวกเขา โดยที่พวก

เขาเปนคนดี พลางกลาววา: ศานติจงมีแดพวกเจา จงเขาไปใน

สวนสวรรคเน่ืองจากสิ่งที่พวกเจาไดกระทําไว” (อัน-นะหล:ฺ 32) 

(6) ตนอินทผลัมถูกกลาวถึงในหะดีษขางตนซึ่งรายงาน

โดยอิบนุอุมัรฺวา เปนตนไมท่ีมีคุณประโยชนรอบดาน ไมวาจะ

นําเอาสวนใดไปก็ลวนใชประโยชนไดท้ังสิ้น ความสัมพันธ

ระหวางผูศรัทธากับมิตรสหายและผูคนรอบขางก็ควรเปนเชนนี้ 

สิ่งที่ผู อ่ืนจะไดรับจากผูศรัทธาควรมีแตจรรยามารยาทอัน

งดงามสูงสง การปฏิบัติที่ดีตอกัน การแนะนําตักเตือนดวย

ความหวังดี และไมทําใหผูใดเดือดรอนเพราะการกระทําของตน 

โดยเขาจะคิดและทําแตสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน 

(7) ยอดออนซึ่งถือเปนหัวใจของตนอินทผลัมนั้นหอม

หวานและมีรสชาติเอร็ดอรอยย่ิงกวายอดออนของพืชชนิดอ่ืน 

หัวใจของผูศรัทธาก็เชนเดียวกัน เปนหัวใจที่มีแตความดีงาม

และความเที่ยงธรรม ไมเปนพิษเปนภัยตอผูใด 

(8) ผลอินทผลัมถือเปนผลไมที่มีคุณคาและประโยชน

สูงสุดชนิดหนึ่ง ทั้งยังมีความหอมหวานอันเปนเอกลักษณ
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เฉพาะ เชนเดียวกับความศรัทธาซึ่งมีความหอมหวานและมี

รสชาติ จะมีก็แตผูศรัทธาแนวแนเทานั้นท่ีจะสัมผัสไดถึงความ

หอมหวานนี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

دس  « ّن ِ�يِه وسجس ْن    ٌ  مس انِ ثسالس يمس ِ
ْ
ةس ما وس الس َس : َس

س
َ  
 
ول رسس  َّ  وس ونس م ْن يس� 

س
ِْه َ

س
ّّ نِل

ا مس اْ ِمّما ِسوسمه  مس
ْ
ّّ مل ِ  ُ ْن 

س
ِ ، وسَ ّ َِ  

ّ
ُ ه  نِال ِ  ُ  

س
ِا ءس ال ِْ  �

ْ
ودس ِف مة ع  َس ْن 

س
ْن يسْ�اس س َ

س
، وسَ

قْ   َ ْن 
س
ا يسْ�اس   َ مس َس ِف مّاارِ اس  )٤٣(ومنلم ) ١٦(روم  ملخاري  » ْس

ความวา: "มีลักษณะสามประการท่ีหากมีอยูในคนใดแลว เขา

จะพบกับความหอมหวานของอีหมานอยางแนนอน นั่นคือการ

ที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคเปนที่รักสําหรับเขาเหนือสิ่ง

อ่ืนใด การที่เขารักคนหน่ึงคนใดเพื่ออัลลอฮฺแตเพียงพระองค

เดียว และการที่เขารังเกียจที่จะหวนกลับไปสูการปฏิเสธศรัทธา

เหมือนกับที่เขากลัวการถูกจับโยนลงในเปลวเพลิง" (บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 16 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 43) 

 (9) อินทผลัมนั้นมิไดมีมาตรฐานเดียว แตละชนิดมี

ความแตกตางหลากหลายเปนอยางมาก ทั้งในสวนของรูปทรง 

สายพันธุ หรือดอกผล เชนเดียวกับสภาพของผูศรัทธา ความ
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ศรัทธาของแตละคนก็มีความเขมขนมั่นคงมากนอยแตกตางกัน

ไป มิไดอยูในระดับเดียวกัน ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสวา: 

ََا ُُمّ  ﴿ ُۡ ۡوَر
َ
َِۡكَ�َٰب  أ ِينَ  � َّ ََا � ۖ  ِمنۡ  �ۡصَطَفۡي َۡ  ِعَبادِنَا هِۦ َظالِمٞ  ُهمۡ فَِم َِ َۡف ِ َُۡهم َّ  َوِم

ََِصدٞ  َُۡهمۡ  ّمۡق ِۚ  �ِإِۡذنِ  بِٱۡ�َۡيَ�ٰتِ  َسابِقُۢ  َوِم َّ ََۡفۡضُل  ُهوَ  َ�ٰلَِك  � ََۡكبِ�ُ  � � ٣  ﴾
 ]  ٣٢: َاطا[

ความวา: "และเราไดใหคัมภีรเปนมรดกสืบทอดมา แกบรรดาผู

ที่เราคัดเลือกแลวจากปวงบาวของเรา บางคนในหมูพวกเขา

เปนผูอธรรมแกตัวเอง และบางคนในหมูพวกเปนผูเดินสาย

กลาง และบางคนในหมูพวกเขาเปนผูรุดหนาในการทําความดี

ทั้งหลายดวยอนุมัติของอัลลอฮฺ นั่นคือความโปรดปรานอันใหญ

หลวง" (ฟาฏิรฺ: 32) 

(10) ตนอินทผลัมน้ันย่ิงแกก็ย่ิงมีคุณประโยชน และ

ออกดอกผลท่ีสวยงามมากย่ิงขึ้น ผูศรัทธาก็เชนกัน เมื่ออายุมาก

ขึ้นการงานและความดีงามตางๆ ก็ควรจะเพิ่มมากขึ้น ทานอับ

ดุลลอฮฺ บิน บุสรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา มีชายชาวชนบทคน

หนึ่งกลาวถามทานเราะสูล วาใครคือผูที่ประเสริฐท่ีสุดในหมู

มนุษย? ทานกลาวตอบวา: 
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م   «  َ ُس  ا ْن طس ل ه  مس مس َس نس  ن  َس واسسه م�لا�  ،)٢٣٢٩(روم  مةتمْي  » ا    وس
 )١٨٩٨) (اسي  س  مةتمْي(ر ه مهللا ف 

ความวา: "ผูที่มีอายุยืนยาวโดยที่เขาประกอบแตคุณความดี" 

(บันทึกโดยอัตติรฺมิซีย หะดีษเลขที่ 2329 โดยชัยคฺอัลบานีย ระบุ

ในเศาะฮีหฺสุนันอัตติรฺมิซีย เลขท่ี1898 วาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ) 

 ที่กลาวมาทั้งหมดน้ีเปนความเหมือนในบางแงมุม 

ระหวางผูศรัทธากับตนอินทผลัม การใครครวญความหมาย

เหลานี้ทําใหหัวใจของผูศรัทธามีความตระหนักและต่ืนตัว 

ระดับความศรัทธาก็จะเพิ่มสูงขึ้น นํามาซึ่งการขอบคุณและ

สํานึกในความกรุณาของพระผูเปนเจา อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา: 

لَمۡ  ﴿
َ
ُ  َ�ََب  َكۡيَف  تَرَ  � َّ ۡصلَُها َطّيَِبةٍ  َكَشَجَر�ٖ  َطّيَِبةٗ  َ�َِمةٗ  َمَثٗ�  �

َ
 ثَابِتٞ  أ

َمآءِ  ِ�  َوفَرُۡ�َها َّ ُ�لََها تُۡؤِ�ٓ  ٢ �ل
ُ
ّ  أ ۗ  �ِإِۡذنِ  ِحي� ُُ ُ  َوَ�ۡ�ُِب  َرّ�َِها َّ ۡمَثاَل  �

َ
�ۡ� 

َّاِس  ّلُهمۡ  لِل ََ ّكُرونَ  ََ ََ ََ  ]  ٢٥  ،٢٤: ماامهيم[ ﴾ ٢ ََ

ความวา: "เจามิเห็นดอกหรือวา อัลลอฮทรงยกอุทาหรณไววา 

อุปมาคําพูดที่ดีด่ังตนไมที่ดี รากของมันฝงแนนลึกมั่นคง และก่ิง

กานของมันชูขึ้นไปในทองฟา ผลของมันจะออกมาทุกกาลเวลา 
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โดยอนุมัติของพระเจาของมัน และอัลลอฮทรงยกอุทาหรณแก

ปวงมนุษยเพื่อพวกเขาจะไดรําลึก" (อิบรอฮีม: 24-25) 

 และจากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาความศรัทธานั้น

เปรียบดังตนไมที่ดีซึ่งเต็มไปดวยคุณประโยชนอันมหาศาล ทั้ง

ยังออกดอกผลมากมาย โดยตนแหงศรัทธาน้ีจะปลูกไดแตใน

สถานท่ีเฉพาะ และตองอาศัยการหลอเลี้ยงเปนพิเศษ เปนตนไม

ที่มีราก มีก่ิงกานสาขา และดอกผล 

 สถานท่ีของมันคือหัวใจของผูศรัทธา ซึ่งเปนฐาน

สําหรับหยอนเมล็ดพันธุและเปนที่ยึดเกาะของราก จากจุดนี้มัน

ก็จะแตกหนอขยายก่ิงกานสาขาออกไป 

 นํ้าหลอเลี้ยงคืออัลกุรอานและสุนนะฮฺทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สิ่งดังกลาวเปรียบเสมือนน้ําที่คอย

หลอเลี้ยงตนแหงศรัทธา ใหมีชีวิตและเติบโตตอไปได 

 รากของมันก็คือหลักศรัทธาทั้งหกขอ ที่สําคัญที่สุดคือ

การศรัทธาตออัลลอฮฺ ซึ่งถือเปนรากแกวของตนไมอันประเสริฐ

ย่ิงนี ้
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 กิ่งกานสาขาของมันก็คือ บรรดาการงานและคุณงาม

ความดีซึ่งผูศรัทธาไดกระทําและปฏิบัติ 

  สวนดอกผลของมันก็คือ ทุกๆ ความดีและความสุขใจ 

ที่ผูศรัทธาจะไดรับในดุนยาและอาคิเราะฮฺ สิ่งนี้เปนดอกผล

อยางหนึ่งของการศรัทธา 

 ขออัลลอฮฺตะอาลาทรงดูแลรักษาตนไมอันประเสริฐที่

อยูในหัวใจของพวกเราใหเติบใหญอยางมั่นคง ขอพระองคทรง

ใหเราเปนหนึ่งในบาวของพระองคผูศรัทธาและมีความยําเกรง 

ขอพระองคทรงปรับปรุงแกไขสภาพความเปนอยูของเราในทุก

ดาน พระองคคือผูท่ีควรคาแกการวิงวอนขออยางเปยมลนดวย

ความหวัง 

  


