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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

หน่ึงในการงานของหวัใจ  
ความกลัวและความหวัง  

  
 
 ชัยคฺ  อะลี  บินอับดุร เราะหฺมาน อัล -หุซัยฟี  หะฟิ
เซาะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวคฏุบะฮฺวนัศกุร์ในหวัข้อ “ความกลัวและ
ความหวังคือการงานที่เก่ียวข้องกับหัวใจ” ซึ่งเป็นคฏุบะฮฺท่ี
มีการกล่าวถึงการงานท่ีเก่ียวข้องกับหัวใจและความจ าเป็นท่ี
จะต้องให้ความส าคญักบัมนั และในจ านวนการงานท่ีเก่ียวข้อง
กบัหวัใจท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด คือ การกลวัต่ออลัลอฮฺ และ
การหวงัตอ่ผลตอบแทนจากพระองค์อลัลอฮฺ สบุหานะฮวูะตะอา
ลา และสภาพท่ีแตกต่างของผู้ศรัทธาระหว่างความกลัวและ
ความหวัง ในขณะท่ียังมีชีวิตในโลกนี ้และช่วงขณะก่อนท่ีจะ
จากลาโลกนีไ้ป  
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คุฏบะฮทฺี่หน่ึง 
 

ۥ  ﴿ احلمد هلل العيل األىلع، ُ ا  َله َِٰت   ِف   مه َٰوه مه ا  ٱلسَّ مه ۡرِض   ِف   وه
ه ا  ٱۡلأ مه ا  وه ا  بهيأنهُهمه مه  وه

أته  ه  َته رأ  ِإَون ٦ ىَٰ ٱلّثَّ أهه لِ  َته وأ لهمُ  فهإِنَُّهۥ بِٱلأقه عأ َّ  يه فه  ٱلّسِ خأ
ه
أ  [ ٧  ،٦: طه] ﴾ ٧ وه

أمحد ريب وأشكره ىلع ما أعطى، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل،  
هل األسماء احلُسىن، وأشهد أن نبينا وسيدنا حممًدا عبده ورسوهل الُمصطىف، 

ىلع عبدك ورسولك حممٍد، وىلع آهل وصحبه الربرة امهلل صلِّ وسلِّم وباِرك 
 .األتقياء

การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺผู้ทรงสงูสง่ยิ่ง  
ُۥ ﴿ ا َله َٰتِ  ِف  مه َٰوه مه ا ٱلسَّ ۡرِض  ِف  وهمه

ه ا ٱۡلأ ا وهمه ا بهيأنهُهمه أته  وهمه ىَٰ  َته ه رأ   ِإَون ٦ ٱلّثَّ أهه  َته
لِ  وأ لهمُ  فهإِنَُّهۥ بِٱلأقه عأ َّ  يه فه  ٱلّسِ خأ

ه
أ  [ ٧  ،٦: طه] ﴾ ٧ وه

ความว่า “กรรมสิทธ์ิของพระองค์นัน้คือ ส่ิงท่ีอยู่ในชัน้ฟ้า
ทัง้หลายและส่ิงท่ีอยู่ในแผ่นดิน และส่ิงท่ีอยู่ในระหว่างทัง้
สอง และส่ิงท่ีอยู่ใต้พืน้ดิน และหากว่าเจ้ากล่าวเสียงดัง 
แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้ส่ิงเร้นลับ และส่ิงซ่อนเร้น” (สู
เราะฮฺ ฏอฮา : 6-7) 

 
 ข้าพเจ้าขอสรรเสริญต่อพระผู้อภิบาล และขอขอบคณุ 
(ชุกูร) ต่อพระองค์ ในสิ่งท่ีทรงประทานมาให้ และข้าพเจ้าขอ



 

5 

ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์
เดียว โดยไม่มีภาคีใดๆ ตอ่พระองค์ พระองค์ทรงมีพระนามอนั
วิจิตร และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีของเรา ผู้น าของเรา มหุมั
มดันัน้เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ผู้ ท่ีเลือกสรร ขอการ
สดดีุแห่งอลัลอฮฺ ความสนัติสขุปลอดภัย และความจ าเริญจงมี
แดบ่า่วของพระองค์ ศาสนทตูของพระองค์ นัน่คือมหุมัมดั และ
แด่วงศ์วานของท่าน ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺท่ีประเสริฐ
และมีความย าเกรงทัง้หลาย  

 
 อนึง่  

โอ้บรรดาผู้ ศรัทธาทัง้หลาย จงมีความย าเกรงต่ออัล
ลอฮฺอยา่งแท้จริงเถิด และพึงทราบเถิดว่า อลัลอฮฺนัน้ทรงรู้ในสิ่ง
ท่ีมีอยู่ในตัวของพวกท่าน ดังนัน้จงระมัดระวังตัวเองให้ดีเถิด 
เพราะไม่มีสิ่ งใดในแผ่นดินและในฟากฟ้าจะซ่อนเร้นไป
จากอลัลอฮฺได้  

โอ้บา่วทัง้หลายของอลัลอฮฺ 

แท้จริง การงานท่ีเก่ียวข้องกับหัวใจนัน้ ถือเป็นสิ่งท่ีมี
ความส าคญัและเป็นสิ่งท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ีสุด ซึ่งผลตอบแทน



 

6 

ของมนันัน้ก็เป็นผลตอบแทนท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุ และบทลงโทษของ
มนันัน้ก็ถือเป็นบทลงโทษท่ีรุนแรงท่ีสดุ กล่าวได้ว่าการงานของ
ร่างกายนัน้จะคอยติดตามการงานของหวัใจอย่างใกล้ชิดแนบ
แน่น ด้วยเหตนีุจ้ึงมีค ากล่าวหนึ่งท่ีว่า “หัวใจคือพระราชา ซึ่ง
อวัยวะต่างๆ เปรียบเสมือนเป็นทหารของมัน”  

 
 มีรายงานจากท่านอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุ
จากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่    

َ  اَل »  يف األبلاين وحسنه ،84031 برقم أمحد]« قَلْبُهُ  يَْستَِقيمَ  َحَّت  َعبْدٍ  إِيَمانُ  ْستَِقيمُ ي
 [ 1138 برقم الصحيحة السلسلة

ความว่า “ความศรัทธาของบ่าวคนหน่ึงจะไม่ม่ันคงจนกว่า
หัวใจของเขาจะม่ันคง” (บนัทึกโดยอิมามอะหฺมัด ในมุสนัด
ของท่าน หมายเลข 13048  ชยัคฺอลั-อลับานีได้กล่าวว่าเป็นหะ
ดีษหะสนั ใน “อศั-เศาะฮีหะฮฺ” หมายเลข 2841) 
 
 ซึ่งการยืนหยดัของหวัใจ นัน้คือ การให้ความเป็นเอกะ
ตอ่อลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา การให้เกียรติ การให้ความ
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รัก ความกลัว และความหวังต่อพระองค์ รวมถึงการรักท่ีจะ
เคารพภกัดีตอ่พระองค์ และรังเกียจท่ีจะฝ่าฝืนตอ่พระองค์  
  
 ในการบนัทกึของมสุลิม จากหะดีษท่ีรายงานโดยท่านอ
บี ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ْمَواِلُكْم، َولَِكْن َينُْظُر إََِل قُ »
َ
لُوبُِكْم إَِن اهلَل اَل َينُْظُر إََِل ُصَوِرُكْم َوأ

ْعَماِلُكمْ 
َ
 [ 4652  برقممسلم ] «َوأ

ความว่า “แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺจะไม่ทรงมองท่ีรูปร่าง
หน้าตาและทรัพย์สมบัติของพวกท่าน แต่พระองค์จะทรง
มองที่จิตใจและการงานของพวกท่าน (ต่างหาก)” (บนัทึก
โดยมสุลิม หมายเลข 2564) 
 
 ท่านอัล-หะสัน อัล-บัศรีย์ ได้กล่าวแก่ชายคนหนึ่งว่า 
“จงเยียวยาหัวใจของท่านเถิด เพราะแท้จริงแล้ว สิ่ ง
ที่ อัลลอฮฺทรงประสงค์จากปวงบ่าวก็คือ การที่พวกเขามี
หัวใจที่ ดี” (ญามิอฺ อัล-อุลูม วัล-หิกัม โดยอิบนุเราะญับ : 
1/211) 
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 ซึ่งในจ านวนการงานท่ีเก่ียวข้องกับหวัใจท่ีเป็นบ่อเกิด
ของอะมลัความดี และเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีความปรารถนาตอ่โลก
อาคเิราะฮฺ และเป็นสิ่งปิดกัน้จากพฤตกิรรมท่ีไมดี่ ทัง้ยงัเป็นสิ่งท่ี
ท าให้มีความสมถะต่อโลกนี ้และยับยัง้ความปลิน้ปล้อนของ
จิตใจท่ีมีความโอหงั นัน่คือ ความกลัวและความหวัง กล่าวคือ 
ความกลวัตอ่อลัลอฮฺและความหวงัในสิ่ง(รางวลัผลตอบแทน)ท่ี
มีอยู ่ณ ท่ีพระองค์  
 ความกลวัต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา จะเป็นตวัขบัเคล่ือนให้
หัวใจท าแต่สิ่ง ท่ีดี และเป็นสิ่งปิดกัน้จากทุกสิ่งท่ีไม่ดี ส่วน
ความหวงันัน้จะน าบา่วไปสู่ความพึงพอพระทยัของอลัลอฮฺและ
รางวลัผลตอบแทนจากพระองค์ และเป็นตวักระตุ้นให้มีความ
มุง่มัน่ไปสูก่ารท าอะมลัความดี และท าให้เขาได้ผินหลงัจากการ
กระท าท่ีนา่รังเกียจทัง้หลาย 
 ความกลวัต่ออลัลอฮฺ จะยบัยัง้จิตใจจากอารมณ์ใฝ่ต ่า 
และจะปิดกัน้จากการออกนอกลู่นอกทางของมัน รวมทัง้เป็น
แรงผลกัดนัให้มนัไปสูส่ิ่งท่ีดีและความส าเร็จ  
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 ความกลวัตอ่อลัลอฮฺคือแขนงหนึ่งจากแขนงของเตาฮีด 
ซึ่งมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้มีต่อพระผู้ อภิบาลแห่งสากลโลก 
ส่วนความกลัวท่ีมีต่อสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮฺ ก็คือแขนงหนึ่งจาก
แขนงของการตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา 
 แท้จริงอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงสั่งใช้ให้มีความกลัวต่อ
พระองค์ และทรงห้ามไม่ให้มีความกลวัต่อสิ่งอ่ืนจากพระองค์ 
ซึง่อลัลอฮฺ อซัซะวะญลัละ ได้ด ารัสถึงเร่ืองนีว้า่ 

ا  ﴿ مه نَّ َِٰلُكمُ   ِإ َٰنُ   ذه يأطه ّوُِف   ٱلشَّ ُهۥ  ُُيه ٓءه ا ِِله وأ
ه
اُفوُهمأ   فهله   أ ه اُفونِ   َته خه  ُكنُتم  ِإن  وه

ِمنِيه  ؤأ  [  8٧١: عمران ال] ﴾ ١٧٥ مُّ

ความว่า “แท้จริงชัยฏอนนั้นเพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ท่ี
ปฏิบัติตามมันเท่านัน้ ดังนัน้พวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา 
และจงกลัวข้าเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา” (สเูราะฮฺอาล 
อิมรอน : 175) 
   
 และอลัลอฮฺ อซัซะวะญลัละ ได้ด ารัสอีกวา่  

ُوا    فهله ﴿ أشه نِ   ٱنلَّاسه   َته وأ شه ٱخأ له   وه وا    وه ُ َته هشأ َِٰت َأَِب  ت ٗنا  يه مه : دة املائ]   ﴾  ٤٤  قهلِيٗلا   ثه
33  ]  
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ความว่า “ดังนัน้พวกเจ้า จงอย่ากลัวมนุษย์แต่จงกลัวข้า
เถดิ และจงอย่าแลกเปล่ียนบรรดาโองการของข้ากับราคา
อันเล็กน้อย” (สเูราะฮฺอลั-มาอิดะฮฺ : 44) 
 
 และพระองค์ได้ด ารัสอีกวา่  

َٰيه ﴿ ُبونِ  ِإَويَّ  [  30: ابلقرة] ﴾ ٤٠ فهٱرأهه

ความวา่ “และเฉพาะข้าเท่านัน้ ที่พวกเจ้าต้องเกรงกลัว” (สู
เราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 40) 
 
 มีรายงานจากท่านอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุ
เลา่วา่  

ْعلَُم لََضِحْكتُْم فَ رَُسوُل اهلِل َصََّل اهلُل َعلَيِْه وََسلََم  نَاَخَطبَ »
َ
َقاَل لَْو َتْعلَُموَن َما أ

ْصَحاُب رَُسوِل اهللِ َصََّل اهلُل َعلَيِْه وََسلََم وُُجوَهُهْم  ،ِثرًيا قَِلياًل َوبَلََكيْتُْم كَ 
َ
َفَغَطى أ

 [ 2359 برقم ومسلم ،3٦18 برقم ابلخاري] «لَُهْم َخِنين و

ความว่า “ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ได้กล่าวเทศนา (คุฏบะฮฺ) แก่พวกเรา ซึ่งท่านได้กล่าวว่า 
“หากพวกท่านรู้ในส่ิงท่ีฉันรู้ แน่นอนพวกท่านจะหัวเราะ
ให้น้อยและร้องไห้ให้มาก (เม่ือได้ยินเช่นนัน้) บรรดาเศาะ
หาบะฮฺของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
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วะสัลลัม จึงปิดหน้าของพวกเขาพร้อมกับมีเสียงสะอืน้
จากการร้องไห้ได้ยินออกมา ” (บันทึกโดยอัล -บุคอรีย์ 
หมายเลข 4621 และมสุลิม หมายเลข 2359) 
 

ความกลวั หมายถึง การท่ีหวัใจมีความต่ืนตระหนกและ
สั่นไหว ซึ่งมันจะเกิดขึน้เน่ืองจากความกลัว ต่อการลงโทษ
ของอลัลอฮฺท่ีมีตอ่การกระท าสิ่งท่ีต้องห้าม หรือการละทิง้สิ่งท่ีวา
ญิบ หรือความบกพร่องจากการกระท าในสิ่งท่ีส่งเสริม (มุสตะ
หบั) และมีความวิตกกงัวลว่าอลัลอฮฺจะไม่ทรงตอบรับอะมลัท่ีดี 
ดงันัน้จิตใจจึงพยายามฉุดรัง้มันจากการกระท าสิ่งท่ีต้องห้าม
และรีบเร่งในการท าความดีงาม 

ค าว่า  “อัล -ค็อชยะฮฺ ,  อัล -วะญัล,  อัร -เราะฮฺบะฮฺ 
และอลั-ฮยับะฮฺ” นัน้คือค าท่ีมีความหมายท่ีคล้ายคลึงกนั ซึ่งมนั
ไม่ได้หมายความว่า “ความกลัว” เสมอไป แต่ “อัล-ค็อชยะฮฺ” 
นัน้จะมีความหมายเฉพาะเจาะจงยิ่งกว่า “อัล-เคาฟฺ” เพราะ 
“อัล-ค็อชยะฮฺ” นัน้ คือการกลัวต่ออัลลอฮฺด้วยกับการรู้ถึง
คณุลักษณะของพระองค์ ญัลละวะอะลา ดงัท่ีพระองค์ อัซซะ
วะญลัละ ได้ด ารัสวา่  
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ا ﴿ أشه  إِنَّمه ه  ُيه ِ ِعبه  ِمنأ  ٱّللَّ ُؤا    ادِه َٰٓ  [  11: فاطر] ﴾ ٢٨ ٱلأُعلهمه

ความว่า “แท้จริง บรรดาผู้ท่ีมีความรู้จากปวงบ่าวของ
พระองค์เท่านัน้ท่ีเกรงกลัวอัลลอฮฺ” (สเูราะฮฺฟาฏิร : 28) 
 
 มีบนัทึกในหนงัสือ “อัศ-เศาะฮีหฺ” ท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

« 
َ
َما َواهلِل، إِينِّ أَل

َ
ْخَشاُكْم هَلُ ْتَقاُكْم ِِلِ أ

َ
 [0011 برقممسلم ] «، َوأ

ความว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ แท้จริงฉันเป็นผู้ท่ีมีความ
ย าเกรง(ตักวา)ต่ออัลลอฮฺมากกว่าพวกท่าน และเป็นผู้ท่ีมี
ความเกรงกลัว(ค็อชยะฮฺ)ต่อพระองค์มากกว่าพวกท่าน” 
(บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 1108) 
 

ส่วนอลั-วะญัล หมายถึง การท่ีหวัใจสะทกสะท้านและ
หวาดหวั่น เน่ืองจากมีการกล่าวถึงผู้ ท่ีเขากลัวต่ออ านาจและ
การลงโทษของผู้นัน้  

อรั-เราะฮฺบะฮฺ หมายถึง การหนีจากสิ่งท่ีไมป่รารถนา   
อลั-ฮัยบะฮฺ หมายถึง ความกลัวท่ีมาพร้อมกับการยก

ยอ่งเทิดทนูและการให้เกียรต ิ 
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ซึ่งอลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา สมควรอย่างยิ่งท่ี
จะต้องเกรงกลัว และสมควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องยกย่องเทิดทูน 
รวมถึงหลีกห่างจากความโกรธกริว้ของพระองค์ (สมควรอย่าง
ยิ่งท่ีเราจะต้องเกรงกลัวพระองค์ในทุกมิติและความหมายท่ี
กลา่วมา) 

ทา่นอิมามอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ตะอาลา ได้
กล่าวว่า “อัล-เคาฟ์นัน้ส าหรับผู้ศรัทธาท่ัวไป ส่วนอัล-ค็อช
ยะฮฺส าหรับบรรดานักวิชาการผู้มีความรู้ และอัล-ฮัยบะฮฺ
นัน้ส าหรับคนที่ รักพระองค์ และอัล-อิจญ์ลาลนัน้ส าหรับ
คนท่ีใกล้ชิดพระองค์ ซึ่ งเท่าท่ีบุคคลหน่ึงมีความรู้และ
รู้จักอัลลอฮฺมากเพียงใด เขาก็จะมีอัล-เคาฟฺและอัล-ค็อช
ยะฮตฺ่ออัลลอฮมฺากเท่านัน้” (มะดาริญสุสาลิกีน  : 508)  

 
อัลลอฮฺทรงให้สัญญาต่อผู้ ท่ีกลัวพระองค์ โดยความ

กลัวท่ีมีต่อพระองค์นัน้ท าให้เขาสามารถหักห้ามจากกิเลส
ตณัหาทัง้หลาย และน าเขาไปสู่การจงรักภักดีต่อพระองค์ ซึ่ง
พระองค์ทรงให้สัญญาผลตอบแทนด้วยกับสิ่งท่ีดีเลิศท่ีสุด 
อลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา ได้ด ารัสวา่  
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نأ   ﴿ لِمه افه   وه امه   خه قه ّبِهِۦ  مه نَّتهانِ   ره يِّ   ٤٦  جه
ه
ٓءِ   فهبِأ اله ا  ءه ّبُِكمه بهانِ   ره ّذِ ٓ   ٤٧  تُكه اتها وه  ذه

نهان   فأ
ه
 [  31  ،3٦: الرمحن] ﴾ ٤٨ أ

ความว่า “และส าหรับผู้ท่ีย าเกรงต่อการยืนหน้าพระพักตร์
แห่งพระเจ้าของเขา (เขาจะได้) สวนสวรรค์สองแห่ง 
ดังนัน้ด้วยบุญคุณอันใดเล่าแห่งพระเจ้าของเจ้าทัง้สอง ที่
เจ้าทัง้สองปฏิเสธ  (สวนสวรรค์สองแห่งนัน้) แผ่กิ่งก้าน
เขียวชอุ่มและผลไม้หลายชนิด” (สูเราะฮฺ อัร-เราะหฺมาน : 
46-48) 
نهان    فأ

ه
หมายถึง “กิ่ أ งก้านที่ เขียวชอุ่ม” ซึ่งท่านอะฏออ์ ได้

กลา่ววา่ “คือกิ่งก้านของผลไม้หลากหลายชนิด” (ตฟัสีรอิบนุ
กะษีร : 7/502) 
 
 อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่ 

ا  ﴿ مَّ
ه
أ نأ   وه افه   مه امه   خه قه ّبِهِۦ  مه نههه   ره سه   وه فأ نِ   ٱنلَّ ىَٰ   عه وه إِنَّ   ٤٠  ٱلأهه نَّةه   فه ه  ِهه   ٱۡلأ

ىَٰ  وه
أ
أ أمه  [  30  ،4٣: انلازاعت] ﴾ ٤١ ٱل

ความว่า “และส่วนผู้ท่ีหวาดหว่ันต่อการยืนเบือ้งหน้าพระ
เจ้าของเขา และได้หน่วงเหน่ียวจิตใจจากกิเลสต ่า ดังนัน้
สวนสวรรค์ก็จะเป็นที่พ านักของเขา” (สเูราะฮฺอนั-นาซิอาต : 
40-41) 
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 และอลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา ได้ด ารัสวา่  
بهله  ﴿ قأ

ه
أ ُضُهمأ  وه َٰ  بهعأ ه آءهلُونه  بهعأض   َعه بأُل   ُكنَّا  إِنَّا  قهالُٓوا   ٢٥ يهتهسه لِنها  ِفٓ   قه هأ

ه
فِقِيه   أ  ُمشأ

نَّ   ٢٦ مه ُ   فه لهيأنها  ٱّللَّ َٰنها  عه قهى وه ابه   وه ذه ُمومِ   عه بأُل   ِمن  ُكنَّا  إِنَّا  ٢٧  ٱلسَّ ُعوُه    قه  ُهوه   إِنَُّهۥ  نهدأ
 ُّ  [  1٧  ،13: الطور] ﴾ ٢٨ ٱلرَِّحيمُ  ٱلأبه

ความว่า “และบางคนในหมู่พวกเขาจะหันหน้าเข้าหากัน 
สอบถามซึ่งกันและกัน  พวกเขากล่าวว่า แท้จริง แต่ก่อน
นี ้(ในโลกดุนยา) พวกเราอยู่กับครอบครัวของเราเป็นผู้มี
ความวิตกกังวล  ดังนัน้ อัลลอฮฺได้ทรงโปรดปรานแก่เรา 
และได้ทรงปกป้องเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งลมร้อน  
แท้จริง ก่อนหน้านีเ้ราได้วิงวอนต่อพระองค์ แท้จ ริง
พระองค์นัน้เป็นผู้ทรงเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” 
(สเูราะฮฺอฏั-ฏรู : 25-28)   
 
  อลัลอฮฺ ได้แจกแจงว่า ผู้ ใดท่ีกลวัพระองค์ พระองค์ก็จะ
ให้เขารอดพ้นจากสิ่งท่ีไม่ดีทัง้หลายและจะทรงคุ้มครองเขาจาก
สิ่งนัน้ และจะทรงประทานความโปรดปรานให้แก่เขาด้วยกับ
การให้ผลตอบแทนท่ีดีงาม  
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 มีรายงานจากทา่นอิบน ุอบีหาติม จากท่านอบัดลุอะซีซ 
(อิบนุ อบี เราวาด) ได้เล่าว่า มีรายงานถึงเราว่า ท่านเราะสู
ลลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้อา่นอายะฮฺนี ้ 

ا ﴿ هه يُّ
ه
أ َٰٓ ِينه  يه ُنوا   ٱَّلَّ ُكمأ  قُٓوا   ءهامه نُفسه

ه
لِيُكمأ   أ هأ

ه
أ ا  نهاٗرا  وه ُقوُدهه ةُ   ٱنلَّاُس   وه اره ِجه  وهٱۡلأ

 [  ٦: اتلحريم] ﴾ ٦

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงคุ้มครองตัวของพวก
เจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรก เพราะ
เชือ้เพลิงของมันคือมนุษย์และก้อนหิน” (สูเราะฮฺอัต-ตะหฺ
รีม : 6)  
ซึ่งในขณะนัน้มีบรรดาเศาะหาบะฮฺบางท่านร่วมอยู่ด้วย และใน
จ านวนนัน้ก็มีชายชราคนหนึ่ง ชายชราคนนัน้จึงถามว่า “โอ้ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ ก้อนหินในนรกญะฮันนัมนัน้เหมือนก้อนหินใน
โลกนีห้รือไม่?” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม จึงกล่าว
ว่า “ขอสาบานต่อผู้ ท่ีชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ 
แนน่อนท่ีสดุ ก้อนหินก้อนเดียวในนรกญะฮนันมันัน้ใหญ่ยิ่งกว่า
ภูเขาทัง้หมดท่ีมีอยู่ในโลกนีเ้สียอีก” ทนัใดนัน้ชายชราคนนัน้ก็
ล้มลงหมดสติ ท่านนบี ศ็อลลัลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงได้
วางมือของท่านบนหน้าอกของเขา ในขณะท่ีเขาก าลงัมีชีวิตอยู ่
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แล้วท่านนบีก็เรียกเขาว่า “โอ้ชายชราเอ๋ย จงกล่าว ลาอิลา
ฮะอิลลัลลอฮฺ” ชายชราคนนัน้ก็ได้กล่าวตามนัน้ ท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จึงแจ้งข่าวดีแก่เขาด้วยการได้เข้า
สวนสวรรค์ เม่ือเห็นเช่นนัน้เศาะหาบะฮฺบางท่านจึงกล่าวว่า “โอ้
ท่านเราะสลูุลลอฮฺ พวกเราจะได้รับสิ่งนัน้ด้วยไหม” ท่านนบีได้
กลา่ววา่ “ใชแ่ล้ว” เพราะอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้กลา่วถึงเร่ืองนีว้า่  

َٰلِكه ﴿ نأ  ذه افه  لِمه اِم  خه قه افه  مه  [  83: ابراهيم] ﴾ ١٤ وهِعيدِ  وهخه
ความว่า “น่ันส าหรับผู้ท่ีกลัวต่อการเผชิญหน้าข้า และกลัว

ต่อสัญญาการลงโทษของข้า” (สเูราะฮฺอิบรอฮีม : 14) (ตฟัสีร 
อิบนกุะษีร : 8/168 และตฟัสีรอิบนิอบีหาตมิ : 7/2238) 
 
 ชาวสะลฟัก่อนหน้านีพ้วกเขาตา่งมีความกลวัต่ออลัลอ
ฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา และตา่งพยายามท าอะมลัท่ีดี และ
มีความหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ด้วย
เหตนีุเ้อง จงึท าให้การใช้ชีวิตของพวกเขาเป็นไปด้วยดี ทรัพย์สิน
ของพวกเขาก็เป็นสิ่งท่ีดี และการงานของพวกเขาก็มีความ
บริสทุธ์ิ  
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 ครัง้หนึ่งท่านอุมรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เดินตรวจดแูล
ความสงบในยามค ่าคืน และแล้วท่านก็ได้ยินเสียชายคนหนึ่ง 
(ก าลงัละหมาดตะฮจัญดุ ซึ่งเขาได้) อ่านสเูราะฮฺอฏั-ฏูร เม่ือได้
ยินเช่นนัน้ท่านจึงลงจากพาหนะของท่าน แล้วพิงตวั ท่ีก าแพง 
(ซึ่งหลงัจากท่ีท่านกลบัไปยงับ้าน) ท่านก็ล้มป่วยเป็นเวลาแรม
เดือน โดยท่ีคนท่ีไปเย่ียมเยียนท่านนัน้ ไม่รู้เลยว่าท่านป่วย
เพราะเหตอุะไร (มจัญ์มอฺู เราะสาอิล อิบนเุราะญบั : 4/127) 
 ท่านอมีรุลมุอ์มินีน อลี เราะฎิยลัลอฮุอนัฮู ได้กล่าวว่า
“ฉันเคยเห็นเศาะหาบะฮฺของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ซึ่งฉันไม่เคยเหน็ว่าจะมีใครสักคนที่เป็น
เหมือนกับพวกเขา เวลากลางวันพวกเขาก็จะอยู่กับการ
ปฏิบัตหิน้าที่ต่ออัลลอฮจฺนเนือ้ตัวคลุกฝุ่นและมอมแมมไป
หมด หน้าผากของพวกเขามีร่องรอย (อันเน่ืองจากการก้ม
สุญูดท่ียาวนาน) เม่ือเข้าสู่เวลากลางคืนพวกเขาก็จะท า
การสุญูดและยืนละหมาดเพ่ือพระเจ้าของพวกเขา และจะ
อ่านอัลกุรอาน การพักผ่อนของพวกเขาคือการได้ก้มลง
สุญูดและยืนเข้าเฝ้าอย่างยาวนาน ครัน้เม่ือเข้าสู่เวลาเช้า
พวกเขาก็จะร าลึกถงึอัลลอฮฺอย่างมากมาย ประหน่ึงต้นไม้
ที่ โอนเอนไปมาในวันที่พายุพัดกระหน ่า และน า้ตาของ
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พวกเขาก็จะหล่ังไหลจนเสือ้ผ้าเปียกชุ่ม” (มคุตะศ็อร ตารีค 
ดมิชักฺ ลิอิบนิ อะสากิร โดยอบ ูอลั-ฟัฎล์ : 18/66) 
     ท่านสฟุยาน อษั-เษารีย์ เคยป่วยเน่ืองด้วยความกลวัท่ี
มีตอ่อลัลอฮฺ  
 ในครัง้ท่ีท่านอับดุลลอฮฺ บินเราะวาหะฮฺ ได้กล่าวลา
สหายของเขา เพ่ือจะร่วมออกเดินทางไปท าสงครามมุอ์ตะฮฺ 
ท่านก็ได้ร้องไห้ พลันกล่าวว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ฉัน
ไม่ได้ร้องไห้เพราะความรักความปรารถนาที่มีต่อพวกท่าน 
และไม่ได้เศร้าเสียใจเพราะต้องจากโลกนีไ้ป แต่ฉันได้นึก
ถึงอายะฮฺหน่ึงในอัลกุรอาน ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัส
ว่า 

ا  إِلَّ  ّمِنُكمأ  ِإَون ﴿ ا ارُِدهه نه  وه َٰ  َكه ه ّبِكه  َعه تأٗما ره ِضّيٗا حه قأ  [  ٧8: مريم] ﴾ ٧١ مَّ
ความว่า “และไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้า นอกจากจะเป็นผู้
ผ่านเข้าไปในมัน (ทัง้คนดีและคนช่ัวจะต้องผ่านนรก คนดี
จะเดินผ่านไป ส่วนคนช่ัวจะเข้าไปอยู่ในมัน) มันเป็นสิ่งที่
ก าหนดไว้แน่นอนแล้วส าหรับพระเ จ้าของเจ้า ”  (สู
เราะฮฺมรัยมั : 71) 
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ซึ่งฉันจะเป็นเช่นไร หลังจากที่ ผ่านเข้าไปในนัน้” (อลั-เมา
สอูะฮฺ อลั-กรุอานียะฮฺ โดยอิบรอฮีม บินอิสมาอีล อลั-อบัยารีย์ : 
1/233) 
 ซึ่งเร่ืองราวเก่ียวกับเร่ืองนีมี้อยู่อย่างมากมายยิ่งนัก  -
ขออลัลอฮฺทรงพงึพระทยัตอ่พวกเขาทัง้หลาย  
 
 ความกลวัท่ีได้รับการยกยอ่งสรรเสริญนัน้คือ ความกลวั
ท่ีเป็นแรงกระตุ้นไปสู่การท าอะมลัท่ีดี และเป็นสิ่งหักห้ามจาก
การท าสิ่งท่ีผิดบาปทัง้หลาย ซึ่งถ้าความกลวัมีมากเกินจากนีก็้
จะกลายเป็นความเศร้าโศกเสียใจและความสิน้หวังในความ
เมตตาของอลัลอฮฺ ซึง่มนัจะกลายเป็นการท าบาปใหญ่โดยทนัที 
 ทา่นอิบนเุราะญบั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ความ
กลัวที่วาญิบต้องมีนัน้คือ เท่าที่มันจะพยุงพาให้ปฏิบัติสิ่งที่
เป็นข้อฟัรฎูและห่างไกลจากส่ิงท่ีผิดบาปทัง้หลายได้ ซึ่งถ้า
หากมันมีมากกว่านัน้ ประมาณว่าท าให้เกิดแรงกระตุ้นที่
จะรีบเร่งในการท าความดีงามที่ เป็นสุนัต หรือละทิง้สิ่งที่
เป็นรายละเอียดปลีกย่อยของสิ่งที่ น่ารังเกียจและลดการ
ขยายขอบเขตที่มากเกินไปของสิ่ งที่ เป็นมุบาหาต(สิ่ งที่
อนุญาตแต่ไม่ได้บุญ) ก็ถือเป็นเร่ืองที่ น่ายกย่อง แต่ถ้า
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กลัวมากไปกว่านัน้อีก จนท าให้เกิดการเจ็บป่วย หรือเป็น
เหตุน าไปสู่การเสียชีวิต หรือท าให้มีความทุกข์ระทม ก็
จ าเป็นที่จะต้องตัดความกลัวเช่นนั้นออกไป เพราะมัน
ไม่ใช่สิ่งท่ีน่ายกย่องอย่างแน่นอน” (มจัญ์มอฺู เราะสาอิล อลั-
หาฟิซ อิบนเุราะญบั อลั-หมับะลีย์ : 4/112) 
 ท่านอบูหัฟ ศฺ  ไ ด้กล่ าวว่า  “ความกลัว  คือ แส้
ของอัลลอฮฺท่ีใช้ดัดนิสัยผู้ท่ีเตลิดเปิดเปิงจากเส้นทางของ
พระองค์ให้กลับมาอยู่ในร่องในรอย” และท่านได้กล่าวอีกว่า 
“ความกลัวนัน้คือ ตะเกียงแสงสว่างส าหรับหัวใจ” (มะดา
ริญสุสาลิกีน : 1/509)  
 ทา่นอบสูลุยัมาน ได้กล่าวว่า “ความกลัวจะไม่หายไป
จากหัวใจ ยกเว้นจะท าให้หัวใจเสียหาย” (มะดาริญุสสา
ลิกีน : 1/509) 
 ดังนัน้  ผู้ ศ รัทธาจะอยู่ ในระหว่างสองความกลัว 
กล่าวคือ สิ่งท่ีผ่านพ้นไปนัน้เขาไม่รู้ว่าอัลลอฮฺจะด าเนินการ
อย่างไรกับมนั และสิ่งท่ีจะมีมาในอนาคตนัน้เขาไม่รู้ว่าอลัลอฮฺ
ก าหนดมนัไว้อยา่งไร  
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 ส่วนอัร -เราะญาอ์ หรือความหวัง  คือ  ความ
ปรารถนาในรางวลัผลตอบแทนของอลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะ
อาลา ท่ีมีตอ่การงานท่ีดี ซึ่งเง่ือนไขของอรั-เราะญาอ์นัน้คือ การ
ท าอะมัลท่ีดี ยับยัง้จากการท าสิ่งท่ีเป็นบาป และการเตาบัต
ส านกึผิดในสิ่งท่ีท าผิดไป  

ส่วนการละทิง้สิ่งท่ีเป็นวาญิบและปฏิบตัิตามอารมณ์
ความใคร่ แล้วยังมีความหวังต่ออัลลอฮฺนัน้ เ รียกว่า เป็น
ความรู้สึกมั่นใจว่าปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ ไม่ใช่
เป็นความหวงัหรืออรั-เราะญาอ์แตอ่ย่างใดไม่ อลัลอฮฺ ตะอาลา 
ได้ด ารัสในเร่ืองนีว้า่  

نُ  فهله ﴿ مه
أ
ره  يهأ كأ ِ  مه وأمُ  إِلَّ  ٱّللَّ ونه  ٱلأقه َِٰسُ  [  ٣1: االعراف] ﴾ ٩٩ ٱلأخه

ความว่ า  “ ไ ม่ มี ใคร ม่ันใจว่าจะปลอดภัยจากอุบาย

ของอัลลอฮฺ  นอกจากกลุ่มชนที่ ขาดทุนเท่านั้น ”  (สู
เราะฮฺอลั-อะอฺรอฟ : 99) 
 
 อลัลอฮฺทรงแจกแจงอย่างชดัเจนว่า ความหวงัหรืออรั -
เราะญาอ์นัน้จะไม่เกิดขึน้เว้นแต่จะต้องปฏิบัติอะมัลท่ีดี และ
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ความหวงัจะไม่เกิดขึน้เด็ดขาดหากปราศจากการท าดีเสียก่อน  
อลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

ينه   ِإنَّ   ﴿ ِ تألُونه   ٱَّلَّ َٰبه   يه ِ   ِكته اُموا    ٱّللَّ قه
ه
أ ةه   وه لهوَٰ ُقوا    ٱلصَّ نفه

ه
أ ا  وه َُٰهمأ   ِممَّ نه قأ زه ا  ره  ِسّٗ

نِيهةٗ  له ةٗ  يهرأُجونه  وهعه َٰره  [  1٣: فاطر] ﴾ ٢٩ تهُبوره  لَّن تِجه
ความวา่ “แท้จริง บรรดาผู้อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮฺ และด ารง
การละหมาด และบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่
พวกเขา โดยซ่อนเร้นและเปิดเผย พวกเขาหวังการค้าที่ไม่
ซบเซา” (สเูราะฮฺฟาฏิร : 29) 
 
 อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่  

ينه   إِنَّ   ﴿ ِ ُنوا    ٱَّلَّ امه ينه   ءه ِ ٱَّلَّ ُروا    وه اجه ُدوا    هه َٰهه جه بِيلِ   ِف   وه ِ   سه ئِكه   ٱّللَّ َٰٓ له و 
ُ
 يهرأُجونه   أ

هته  ِا  رهۡحأ ُ  ٱّللَّ ُفور   وهٱّللَّ  [  181: ابلقرة] ﴾ ٢١٨ رَِّحيم   غه
ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธา และบรรดาผู้ท่ีอพยพ 
และได้เสียสละต่อสู้ในทางของอัลลอฮฺนั ้น ชนเหล่านี ้
แหละ ที่หวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนัน้ 
เป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (สเูราะฮฺอลั-บะเกาะ
เราะฮฺ : 218) 
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 ความหวังหรืออัร-เราะญาอ์ คืออิบาดะฮฺท่ีไม่สามารถ
มอบให้แก่ผู้ อ่ืนได้ นอกจากกับอัลลอฮฺเท่านัน้ ซึ่งผู้ ใดท่ีผูก
ความหวังของเขาต่อสิ่งอ่ืนจากพระองค์ ก็ถือเป็นการตัง้ภาคี  
ในเร่ืองนีอ้ลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

مهن﴿ نه   فه آءه   يهرأُجوا    َكه ّبِهِۦ  لِقه لأ   ره مه لأيهعأ ٗل   فه مه َٰلِٗحا  عه له   صه ِكأ   وه ةِ   يُۡشأ ّبِهِۦٓ   بِعِبهاده  ره
َۢا ده حه

ه
 [  880: الكهف] ﴾ ١١٠ أ

ความว่า “ดังนัน้ ผู้ใดหวังท่ีจะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็
ให้เขาประกอบการงานท่ีดี และอย่าตัง้ผู้ใดเป็นภาคีใน
การเคารพภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขา” (สเูราะฮฺอลั-กะฮฺฟิ 
: 110) 
 
 ความหวังหรืออัร-เราะญาอ์คือส่ือหนึ่งท่ีจะท าให้ได้
ใกล้ชิดกับอลัลอฮฺ ดงัท่ีมีหะดีษอลักดุสีย์ ซึ่งอลัลอฮฺ ตะบาเราะ
กะ วะตะอาลา ได้ด ารัสวา่ 

نَا َمَعُه إَذا َذَكَرِِن، : َتَعاََل  يَـُقوُل اهللُ »
َ
نَا ِعنَْد َظنِّ َعبِْدي ِِب، َوأ

َ
 برقم ابلخاري] «أ

 [4566 برقم ومسلم ،٧30١
ความวา่ “อัลลอฮไฺด้ด ารัสว่า แท้จริง ข้าจะอยู่ ณ ท่ีบ่าวของ
ข้าที่ เขาได้คาดคิดต่อข้า  (กล่าวคือ ถ้าบ่าวขออภัย
โทษอัลลอฮกฺ็จะให้อภัย, ถ้าบ่าวขอความช่วยเหลืออัลลอฮฺ
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ก็จะให้ความช่วยเหลือ, ถ้าบ่าวขอดุอาอ์อัลลอฮฺจะตอบ
รับค าขอนัน้ เป็นต้น) และข้าจะอยู่กับเขาเม่ือเขาร าลึกถึง
ข้า (อัลลอฮจฺะทรงรับฟังในสิ่งที่บ่าวได้ร าลึกถึงพระองค์ทัง้
ด้วยลิน้และหัวใจ)” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 7405 
และมสุลิม หมายเลข 2675) 
 
 วาญิบท่ีจะต้องผนวกรวมระหว่างความกลัวและ
ความหวังไว้ด้วยกัน ซึ่งสภาพของบ่าวคนหนึ่งท่ีจะมีความ
สมบรูณ์มากท่ีสดุนัน้คือการท่ีเขาได้มีความรักต่ออลัลอฮฺ ตะอา
ลา พร้อมๆ กับการท่ีเขามีความกลัวและความหวังอย่าง
พอเหมาะพอควร ซึง่สภาพเชน่นีคื้อสภาพของบรรดานบี อะลยัฮิ
มศุเศาะลาตวุสัลลาม และบรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย อลัลอฮฺ ตะ
อาลา ได้กลา่วถึงพวกเขาวา่  

نُوا   إِنَُّهمأ ﴿ َٰرُِعونه  َكه َٰتِ  ِف  يُسه هيأره ُعونهنها ٱۡلأ يهدأ ٗبا وه ٗبا   رهغه رههه نُوا   وه َكه ها وه َِٰشعِيه  نله  ٩٠ خه
 [  ٣0: االنبياء] ﴾

ความว่า “แท้จริงพวกเขา(บรรดานบีทัง้หลาย) ต่างแข่งขัน
กันในการท าความดีและพวกเขาวิงวอนเราด้วยความหวัง
ในความเมตตาของเรา และด้วยความกลัวต่อการลงโทษ
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ของเรา และพวกเขาเป็นผู้ถ่อมตัวเกรงกลัวต่อเรา” (สู
เราะฮฺอลั-อมับยิาอ์ : 90)  
 
 และอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่  

﴿   َٰ افه تهجه نِ   ُجُنوُبُهمأ   ته اِجعِ   عه ضه ُعونه   ٱلأمه ُهمأ   يهدأ بَّ ٗفا  ره وأ ٗعا  خه مه طه ا  وه ِممَّ َُٰهمأ   وه نه قأ زه  ره
 [  8٦:  السجدة] ﴾ ١٦ يُنفُِقونه 

ความว่า “สีข้างของพวกเขาเคล่ือนห่างจากที่นอน พลาง
วิงวอนต่อพระเ จ้าของพวกเขาด้วยความกลัวและ
ความหวัง และพวกเขาบริจาคสิ่งที่ เราได้ให้เป็นเคร่ืองยัง
ชีพแก่พวกเขา” (สเูราะฮฺอสั-สจัญฺดะฮฺ : 16) 
 
 เม่ือผู้ศรัทธาได้รู้ถึงความเมตตาของอลัลอฮฺท่ีครอบคลมุ
ทกุสิ่งทกุอย่าง ได้รู้ถึงเกียรติคณุของพระองค์ท่ียิ่งใหญ่อย่างล้น
พ้น ได้รู้ถึงการท่ีพระองค์ได้ให้อภยัในความผิดบาปทัง้หลาย ได้รู้
ถึงคณุคา่ของสวนสวรรค์ของพระองค์ และได้รู้ถึงผลตอบแทนท่ี
พระองค์จะประทานให้มีมากมายเพียงใด จิตใจของเขาก็จะรู้สึก
ปลอดโปร่งและรู้สกึสงบในความหวงัและความปรารถนาตอ่สิ่งท่ี
มีอยู่ ณ ท่ีอลัลอฮฺ จากสิ่งท่ีดีงามท่ียิ่งใหญ่ทัง้หลาย และเม่ือผู้
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ศรัทธาได้รู้ถึงบทลงโทษของอัลลอฮฺท่ีมีความรุนแรงและเกรีย้ว
กราด ได้รู้ถึงความยากล าบากในการพิพากษา ได้รู้ถึงความน่า
สะพรึงกลวัของวนักิยามะฮฺ ได้รู้ถึงความร้ายกาจของไฟนรก ได้รู้
ถึงรูปแบบการลงโทษชนิดต่างๆ ในไฟนรก จิตใจของเขาก็จะ
สยบและยอมแพ้ รวมถึงจะระมดัระวงัตวัและมีความกลวั ด้วย
เหตนีุ ้มีหะดีษท่ีรายงานจากท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุ
อนัฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
ได้กลา่ววา่ 

َيْعلَُم »  لَْو  َو  ، َحدن
َ
أ َنِتِه  ِِبَ َطِمَع  َما   ، ْلُعُقوَبِة ا ِمَن  اهلِل  ِعنَْد  َما  ِمُن  لُْمْؤ ا َيْعلَُم  لَْو 

َحدن  الََْكفُِر َما ِعنَْد اهلِل ِمَن الرمَْحَِة، َما َقنََط ِمْن َجَنِتهِ 
َ
 [2755 برقم مسلم] «أ

ความว่า “ถ้าหากผู้ศรัทธาได้รู้ถึงการลงโทษท่ีมีอยู่ ณ 
ท่ีอัลลอฮฺ ไม่มีผู้ใดท่ีจะคาดหวังสวนสวรรค์ของพระองค์
อีก และหากผู้ปฏิเสธศรัทธาได้รู้ถึงความเมตตาท่ีมีอยู่ ณ 
ท่ีอัลลอฮฺ ก็จะไม่มีผู้ใดท่ีจะสิน้หวังในสวนสวรรค์ของ
พระองค์เลย” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2755) 
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 อัลลอฮฺได้ผนวกรวมเนือ้หาท่ีกล่าวถึงการให้อภัย
ของอลัลอฮฺกับการลงโทษในอลักุรอานในหลายท่ีด้วยกัน ส่วน
หนึง่จากนัน้คือ อลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

بَّكه   ِإَونَّ ﴿ و  ره ُ ة    َّله فِره غأ َٰ   ّلِلنَّاِس   مه ه ِديدُ   بَّكه ره   ِإَونَّ   ُظلأِمِهمأ    َعه اِب   لهشه عِقه  ﴾  ٦  ٱلأ
 [  ٦: الرعد]

ความวา่ “และแท้จริงพระเจ้าของเจ้าเป็นผู้ทรงอภัยโทษแก่
มนุษย์ต่อการอธรรมของพวกเขา และแท้จริงพระเจ้าของ
เจ้าเป็นผู้ทรงเข้มงวดในการลงโทษ” (สเูราะฮฺอรั-เราะอฺด ุ: 6) 
 
 อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ด ารัสอีกวา่  

لهُمٓوا   ﴿ نَّ  ٱعأ
ه
ه  أ ِديدُ  ٱّللَّ اِب  شه نَّ  ٱلأعِقه

ه
أ ه  وه ُفور   ٱّللَّ  [  ٣1: دة املائ] ﴾ ٩٨ رَِّحيم   غه

ความว่า “พวกเจ้าพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้รุนแรง
ในการลงโทษ และแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ทรง
เอ็นดูเมตตา” (สเูราะฮฺอลั-มาอิดะฮฺ : 98) 
 
 ท่านอัล-เฆาะซาลีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้รายงานจาก
ทา่นมกัหลู อดั-ดมิชักีย์ วา่ “ผู้ใดท่ีเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺด้วย
ความกลัวต่อพระองค์เพียงอย่างเดียวเขาคือ พวกหะรูรีย์ 
และผู้ใดท่ีเคารพภักดี ต่ออัลลอฮฺ ด้วยความหวังต่อ
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พระองค์เพียงอย่างเดียวเขาคือ พวกมุรญิอีย์ และผู้ใดท่ี
เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺด้วยความรักต่อพระองค์เดียงอย่าง
เดียวเขาคือ พวกซินดีก และผู้ใดท่ีเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ
ด้วยความกลัว ความหวัง และความรักต่อพระองค์ เขาคือ 
มุวะห์หิด สุนนีย์ (ผู้ศรัทธาท่ีให้ความเป็นเอกะต่ออัลลอฮฺ
และเ ป็น ผู้ ท่ี เจ ริญรอยตามแบบฉบับของ ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม)” (ดูใน อัมรอฎ อัล-กุลูบ วะ
ชิฟาอุฮา โดยอิบนุตยัมียะฮฺ : 1/75 และมจัญฺมูอฺ อลั-ฟะตาวา 
โดยอิบนตุยัมียะฮฺ  : 10/81) 
 
 ท่านอิมามอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวใน
หนังสือ “มะดาริญุสสาลิกีน” ว่า “หัวใจท่ีมุ่งสู่อัลลอฮฺนั ้น
เปรียบดั่ งนกตัวหน่ึง กล่าวคือ ความรักคือหัวของมัน 
ความเกรงกลัวและความหวังคือปีกทัง้สองข้างของมัน ซึ่ง
เม่ือใดก็ตามที่หัวและปีกทัง้สองแข็งแรงดี นกตัวนัน้ก็จะ
บินได้ดี และเม่ือใดก็ตามที่หัวของมันขาด นกตัวนัน้ก็จะ
ตาย และเม่ือใดก็ตามที่ปีกข้างหน่ึงข้างใดของมันขาดหาย 
มันก็จะเป็นเป้าเล็งของนักล่าและคนไม่ดีทัง้หลาย” (1/513) 
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 อย่างไรก็ตามชาวสะลัฟนัน้ชอบท่ีจะให้ปีกแห่งความ
กลวันัน้แข็งแรงกว่าปีกแห่งความหวงั แต่เม่ือถึงช่วงเวลาท่ีต้อง
จากลาโลกนีไ้ปนัน้พวกเขาจะให้ปีกแห่งความหวงัแข็งแรงกว่า
ปีกแห่งความกลวั ดงันัน้ ความรักเปรียบดัง่พาหนะ ความหวัง
เปรียบดัง่ผู้ ไลต้่อน ส่วนความกลวัเปรียบดัง่คนข่ี และอลัลอฮฺนัน้ 
เป็นผู้มอบความโปรดปรานและเกียรติคุณต่างๆ ของพระองค์ 
อลัลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา ได้ด ารัสวา่  

ٓ   ِعبهاِديٓ   ۞نهّبِئأ   ﴿ ّنِ
ه
نها  أ

ه
ُفورُ   أ نَّ   ٤٩  ٱلرَِّحيمُ   ٱلأغه

ه
أ اِب   وه ذه اُب   ُهوه   عه ذه ِِلمُ   ٱلأعه

ه  ٥٠  ٱۡلأ
 [  ١0  ،3٣: احلجر] ﴾

ความว่า “จงแจ้งแก่ปวงบ่าวของข้าว่า แท้จริงข้าคือผู้อภัย 
ผู้เมตตาเสมอ  และแท้จริงการลงโทษของข้านัน้ เป็นการ
ลงโทษที่เจ็บแสบ” (สเูราะฮฺอลั-หิจญรฺ : 49-50) 
 

بارك اهلل يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين وإياكم بما فيه من اآليات 
، أقول قويل هذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم ولسائر املسلمي واذلكر احلكيم

 .من لك ذنٍب، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم

 

ขออลัลอฮฺทรงประทานความจ าเริญท่ีมีอยู่ในอลักรุอานให้แก่เรา
และแก่พวกท่านทัง้หลาย และขอพระองค์ทรงให้เราและพวก
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ท่านได้รับประโยชน์ด้วยกับสิ่งท่ีมีอยู่ในเนือ้หาของอายะฮฺต่างๆ 
และคมัภีร์อันเป่ียมด้วยวิทยปัญญานี ้ท้ายนีข้้าพเจ้าขอสิน้สุด
การกล่าวถึงเร่ืองราวตา่งๆ เพียงเท่านี ้และข้าพเจ้าขออภัยโทษ
ในความผิดต่างๆ ต่ออลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ให้แก่ตวัข้าพเจ้าเอง
และต่อพวกท่าน รวมถึงต่อบรรดาผู้ศรัทธาทุกคน ดงันัน้ พวก
ท่านจงขออภัยโทษจากพระองค์เถิด แท้จริงพระองค์นัน้ทรงเป็น
ผู้ให้อภยัและทรงเมตตายิ่ง  
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คุฏบะฮทฺี่สอง 
 
احلمد هلل ذي اجلالل واإلكرام والِعَزة اليت ال تُرام، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل 
وحده ال رشيك هل عزيزن ذو انتقام، وأشهد أن نبينا وسيدنا حممًدا عبده ورسوهل 

رمحًة للعاملي، امهلل صلِّ وسلِّم وبارِك ىلع عبدك ورسولك حممٍد، وىلع املبعوُث 
 .آهل وصحبه الكرام

การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงโปรดปราน ผู้
ทรงเกียรติ และผู้ ทรงมีพลังอ านาจท่ีไม่สิน้สุด ข้าพเจ้าขอ
ปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์
เดียว โดยไมมี่ภาคีใดๆ ตอ่พระองค์ พระองค์ผู้ทรงเดชานภุาพ ผู้
ทรงท าการลงโทษอย่างเด็ดขาด และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบี
ของเรา ผู้ น าของเรา มุหัมมัดนัน้เป็นบ่าวและศาสนทูตของ
พระองค์ ซึ่งถูกอุบตัิขึน้มาเพ่ือน าความเมตตาสู่มนุษยชาติ ขอ
การสดดีุแห่งอลัลอฮฺ ความสนัติสุขปลอดภยั และความจ าเริญ
จงมีแด่บ่าวของพระองค์ ศาสนทูตของพระองค์ นัน่คือมหุมัมดั 
และแดว่งศ์วานของทา่น ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺผู้ มีเกียรติ
ทัง้หลาย   

อนึง่  
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ผู้ศรัทธาทัง้หลาย จงย าเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด และจงมี
ความหวงัในรางวลัผลตอบแทนของพระองค์ และจงกลวัตอ่การ
ลงโทษของพระองค์ และจงสดบัฟังค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะบา
เราะกะ วะตะอาลา   

لهُمٓوا   ﴿ نَّ  ٱعأ
ه
ه  أ ِديدُ  ٱّللَّ اِب  شه نَّ  ٱلأعِقه

ه
أ ه  وه ُفور   ٱّللَّ  [  ٣1: دة املائ] ﴾ ٩٨ رَِّحيم   غه

ความว่า “พวกเจ้าพึงรู้เถิดว่า แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้รุนแรง
ในการลงโทษ และแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัยโทษทรง
เอ็นดูเมตตา” (สเูราะฮฺอลั-มาอิดะฮฺ : 98) 
  

พวกท่านจงกลัวต่อการลงโทษของพระองค์ และจงมี
ความหวงัในความเมตตาและรางวลัผลตอบแทนของพระองค์ 
 มีบนัทึกในอลั-บุคอรีย์และมุสลิม จากหะดีษท่ีรายงาน
โดยท่านอัน-นุอ์มาน บินบะชีร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้เล่าว่า 
ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้
กลา่ววา่  

ْْخَِص َقَدَميِْه مَجَْرتَاِن، »
َ
ْهِل انَلاِر َعَذابًا يَْوَم الِْقيَاَمِة لََرُجلن تُوَضُع يِف أ

َ
ْهَوَن أ

َ
إَِن أ

  َيْغيِل ِمنُْهَما ِدَماُغهُ 
َ
َشدُّ ِمنُْه َعَذابًا َوإِنَُه أَل

َ
َحًدا أ

َ
َن أ

َ
 «ْهَوُهُهْم َعَذابًاَما يََرى أ
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ความว่า “แท้จริง ชาวนรกที่ได้รับโทษเบาที่ สุดในวันกิยา
มะฮ ฺคือ ชายคนหน่ึงท่ีเท้าทัง้สองของเขามีก้อนหินไฟนรก
แผดเผาอยู่ แต่มันรุนแรงถึงขนาดท าให้สมองของเขา
เดือดพล่านไปด้วย ซึ่งผู้คนเห็นว่าไม่มีใครอีกแล้วท่ีได้รับ
การลงโทษหนักมากไปกว่าเขา ทัง้ๆ ที่เขาได้รับการลงโทษ
ที่เบาที่สุด” (บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 6561 และมสุลิม 
หมายเลข 213) 
 

และมีบนัทกึในมสุลิม จากหะดีษท่ีรายงานโดยท่านอลั-
มฆีุเราะฮฺ บนิชอฺุบะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุจากทา่นเราะสลูลุลอฮฺ 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

« 
َ
لًَة؟ قَاَل : َل ُموََس َرَبهُ َسأ ْهِل اجلََنِة َمْْنِ

َ
ْدََن أ

َ
ْدِخَل : َما أ

ُ
ُهَو رَُجلن يَـِِجُء بَـْعَد َما أ

ْهُل اجلَنِة اجلََنَة َفيُـَقاُل لَـهُ 
َ
ْي رَبِّ َكيَْف َوقَْد نََزَل : اْدُخِل اجلََنَة، َفيَـُقوُل : أ

َ
أ

خَ 
َ
َخُذوا أ

َ
ْن يَُكوَن لََك ِمثُْل : َذاتِـِهـْم؟ َفيُـَقاُل لَـهُ انَلاُس َمنَاِزلَـُهـْم َوأ

َ
تَْرََض أ

َ
أ

ْهيَا؟ َفيَـُقوُل  ، َفيَـُقوُل  رَِضيُْت : ُملِك َمِلٍك ِمن ُملُوِك ادلُّ لََك َذلَِك َوِمثْلُـُه، : رَبِّ
، َفيَـُقوُل  َهَذا لََك : َوِمثْلُـُه، َوِمثْلُـُه، َوِمثْلُـُه، َفَقاَل يِف اخلَاِمَسِة رَِضيُت رَبِّ

ْت َعيْنَُك، َفيَـُقوُل  ْمثَاِلـِه، َولََك َما اْشتَـَهْت َهْفُسَك، َوذَلَ
َ
ةُ أ   «.رَِضيُْت رَبِّ : وََعََشَ

 [81٣ برقم أخرجه مسلم]
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ความว่า  “ท่านนบีมูซาได้ถามพระเจ้าว่า ชาวสวรรค์ชนชัน้
ต ่าที่ สุดเป็นอย่างไร? พระองค์ตอบว่า เขาคือชายที่มา
หลังจากที่ชาวสวรรค์คนอ่ืนๆ ต่างถูกน าตัวเข้าไปในสวน
สวรรค์หมดแล้ว แล้วเขาก็จะได้ถูกกล่าวว่า ท่านจงเข้า
สวนสวรรค์ได้ เขากล่าวว่า โอ้พระเจ้าของข้า จะให้ฉันเข้า
อย่างไรล่ะ เพราะคนอ่ืนต่างยึดครองสถานที่ของพวกเขา
และจับจองสิ่งของต่างๆ ในสวรรค์หมดแล้ว? เขาจะถูก
กล่าวว่า เจ้าพอใจไหมที่ จะมีสถานะเหมือนกับจอม
ราชันย์คนหน่ึงของโลกดุนยา? เขาตอบว่า ฉันพอใจโอ้
พระเจ้าของข้า พระองค์กล่าวว่า สิ่งนัน้จะมีแด่เจ้า และ
อีกเท่าหน่ึงของมันเช่นกัน อีกเท่าหน่ึง อีกเท่าหน่ึง และ
อีกเท่าหน่ึง แล้วเขาก็ชิงพูดขึน้ก่อนครัง้ท่ีห้าว่า ฉันพอใจ
แล้วโอ้พระเจ้าของข้า พระองค์เลยกล่าวว่า สิ่ งนีใ้ห้
ส าหรับเจ้าและอีกสิบเท่าของมัน และเจ้าจะได้ทุกสิ่งที่ใจ
เจ้าใฝ่ฝันและตาเจ้าอยากดู เขาจึงตอบว่า ฉันพอใจแล้ว
โอ้พระเจ้าแห่งข้า” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลขหะดีษ 189) 
 
 ดังนัน้  ความกลัวต่อการลงโทษของอัลลอฮฺ และ
ความหวงัตอ่รางวลัผลตอบแทนของพระองค์ เป็นสิ่งท่ีผู้ศรัทธา
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ทุกคนต้องยึดมัน่อย่างมัน่คงตลอดเวลา โดยเฉพาะในยุคสมัย
ปัจจบุนัท่ีผู้คนมกัจะมีหวัใจท่ีแข็งกระด้าง หลงลืม และรักในโลก
ดนุยา และส่วนใหญ่กล้าท่ีจะท าในสิ่งท่ีไม่ดีและสิ่งท่ีเป็นบาป
ทัง้หลาย เขาก็ยิ่งต้องท าให้ปีกแห่งความกลัวมีความแข็งแรง 
ทัง้นีก็้เพ่ือให้จิตใจมีความเท่ียงตรง และเพ่ือให้หัวใจมีความ
บริสทุธ์ิ และเม่ือถึงช่วงเวลาท่ีเขาต้องจากลาโลกนีไ้ปก็ให้เขามี
ความหวังอย่างเต็มเป่ียม ดังท่ีท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َحُدُكْم إاَِل وَُهَو ُُيِْسنُ »
َ
 «الَظَن بِاهلِل َعَز وََجَل  اَل َيُموَتَن أ

ความว่า “คนหน่ึงคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้ตาย เว้นแต่
เขาจะต้องมีความนึกคิดที่ดีต่ออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ 
เสียก่อน” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 2877) 
 
 ความกลวัตอ่อลัลอฮฺจะท าให้บคุคลหนึ่งสามารถปฏิบตัิ
ตอ่สิทธิตา่งๆ (ค าสัง่ใช้และค าสัง่ห้าม) ของอลัลอฮฺได้ และจะท า
ให้ผู้ศรัทธาหา่งไกลจากข้อบกพร่องตา่งๆ ในการปฏิบตัิมนั และ
ท าให้บ่าวคนหนึ่งสามารถปิดกัน้จากการไปอธรรมหรือสร้าง
ความบาดหมางต่อคนอ่ืน (ใช่แต่เท่านัน้  ความเกรงกลัว
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ตอ่อลัลอฮฺ) ยงัสามารถผลกัดนัให้เขาปฏิบตัิต่อสิทธิต่างๆ ของ
คนอ่ืน โดยไม่บกพร่องหรือละเลยต่อมัน และท าให้ผู้ ศรัทธา
สามารถยบัยัง้จากการด าเนินการในสิ่งท่ีเป็นกิเลสตณัหาและ
สิ่งท่ีผิดบาปทัง้หลาย รวมทัง้จะท าให้เขามีความระมดัระวงัตวั
ในการใช้ชีวิตในโลกนี ้ไม่ว่าจะเป็นบททดสอบหรือความเพริศ
แพร้วต่างๆ ของมัน และจะท าให้เขามีความปรารถนาต่อโลก
อาคเิราะฮฺและความผาสกุของอาคเิราะฮฺ 
 และผู้ ใดท่ีให้ความเป็นเอกะต่ออัลลอฮฺ ตะบาเราะกะ 
วะตะอาลา และอลัลอฮฺทรงคุ้มครองเขาจากการหลัง่เลือดเพ่ือน
มนุษย์ หรือการไปลิดรอนทรัพย์สินของพวกเขา หรือเกียรติยศ
ศกัดิศ์รีของพวกเขา แน่นอนว่าเขาย่อมปลอดภยัจากความทกุข์
ระทมของโลกดนุยานีแ้ละรอดพ้นจากความหายนะในโลกอาคิ
เราะฮฺ รวมถึงปลอดภัยจากการลงโทษของอลัลอฮฺ ตะบาเราะ
กะ วะตะอาลา และแน่นอนว่าเขาจะได้รับชัยชนะด้วยการได้
เข้าสวนสวรรค์ ซึ่งความผาสุกของมนันัน้ไม่มีวนัสูญสลายและ
หมดสิน้ไป  
 โอ้บา่วของอลัลอฮฺทัง้หลาย 
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ه   ِإنَّ   ﴿ مه   ٱّللَّ تهُهۥوه َٰٓئِكه لُّونه   له ه   ُيصه ا   َعه ِ ِبّ ا  ٱنلَّ هه يُّ
ه
أ َٰٓ ينه   يه ِ ُنوا    ٱَّلَّ امه لُّوا    ءه لهيأهِ   صه  عه

ّلُِموا   لِيًما وهسه هسأ  [  ١٦:  االحزاب] ﴾ ٥٦ ت

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺและมลาอิกะฮฺของพระองค์ได้ขอ
สดุดีแก่นบี โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ! พวกเจ้าจงขอสดุดีให้
เขาและขอความสันติสุขปลอดภัยให้เขาเถิด” (สเูราะฮฺอลั-
อะหฺซาบ : 56) 
  
 ดังนัน้ พวกท่านจงขอทรงประทานการสดุดีและขอ
ความสนัตสิขุปลอดภยัตอ่ผู้น าของมวลมนษุยชาติตัง้แตค่นแรก
จนถึงคนสดุท้ายและเป็นผู้น าของบรรดาศาสนทตูทัง้หลายเถิด  

حُمَ  ِل  آ َوىلَعَ   ، َمٍد حُمَ ىلَعَ  للَُهَم َصلِّ  آِل ا َوىلَعَ   ، ِهيَم ا ْبَر ِإ ىلَعَ  َكَما َصلَيَت   ، َمٍد
، اللَُهَم َباِرْك ىلَعَ حُمََمٍد َوىلَعَ آِل حُمََمٍد، َكَما َباَرْكَت  يدن يدن ََمِ ِإْبَراِهيَم، ِإَنَك مَحِ

يدن  يدن ََمِ  .رًياوسلِّم تسليًما كث ىلَعَ إِبَْراِهيَم وىلََعَ آِل إِبَْراِهيَم، إِنََك مَحِ

โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงประทานการสดุดีแด่มุหัมมัดและครอบครัว
ของมุหัมมัด เช่นท่ีพระองค์ประทานการสดุดีแด่อิบรอฮีมและ
ครอบครัวของอิบรอฮีม แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการ
สรรเสริญและบารมีอันสูงส่ง โอ้อัลลอฮฺขอทรงประทานความ
จ าเริญแด่มุหัมมัดและครอบครัวของมุหัมมัด เช่นท่ีพระองค์
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ประทานความจ าเริญแด่อิบรอฮีมและครอบครัวของอิบรอฮีม 
แท้จริงพระองค์นัน้ทรงยิ่งด้วยการสรรเสริญและบารมีอนัสูงส่ง 
และขอความสนัตสิขุปลอดภยัอยา่งมากมายแก่เขาด้วยเถิด 
 

: وارَض عن الصحابة أمجعي، وعن اخللفاء الراشدين، األئمة املهديي امهلل
، وعن سائر أصحاب نبيك أمجعي، وعن  أِب بكر، وعمر، وعثمان، ويلعٍّ

اتلابعي ومن تبعهم بإحسان إَل يوم ادلين، امهلل وارَض عَنا بمنِّك وكرمك 
 ورمحتك يا أرحم الرامحي

โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงพึงพอพระทัยต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺทุกคน 
และขอทรงพึงพอพระทยัต่อบรรดาเคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรมและ
บรรดาผู้น าท่ีอยู่ในทางน า นัน้คือท่านอบีบกัร ท่านอุมรั ท่านอุ
ษมาน และท่านอลี ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของนบีของ
พระองค์ทุกคน รวมถึงบรรดากลุ่มชนท่ีเจริญรอยตามพวกเขา
รุ่นถัดจากนัน้ (ตาบิอีน) และผู้ ท่ีเจริญรอยตามพวกเขาด้วยดี
ตราบจนถึงวันแห่งการตดัสิน โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงพึงพอพระทัย
ต่อเรา ด้วยกับความโปรดปราน เกียรติคุณ และความเมตตา
ของพระองค์ โอ้ผู้ทรงเมตตายิ่งตอ่สรรพสิ่งทัง้หลาย 
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اغفر ملوتانا وموىت املسلمي يا رب العاملي، امهلل ألِّف بي قلوب  امهلل
 .املسلمي وأصِلح ذات بينهم

โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงอภัยโทษในความผิดบาปของผู้ ท่ีตายในหมู่
พวกเรา และผู้ศรัทธาท่ีตายไปแล้วทุกคน โอ้พระผู้ทรงอภิบาล
แหง่สากลโลก โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงประสานหวัใจระหว่างผู้ศรัทธา
ด้วยกนั และขอทรงปรับปรุงกิจการตา่งๆ ระหวา่งพวกเขา 
 

 .انرص دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز امهلل
โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงช่วยศาสนาของพระองค์ คมัภีร์ของพระองค์ 
และสุนนะฮฺนบีของพระองค์ด้วยเถิด โอ้ผู้ ทรงมีพลัง ผู้ ทรงมี
อ านาจ 
  

 أِذَل ابلدع يا رب العاملي إَل يوم ادلين امهلل

โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงท าให้อตุริกรรมทางศาสนาทัง้หลายนัน้ตกต ่า
จนถึงวนัแหง่การตดัสินด้วยเถิด โอ้พระผู้อภิบาลแหง่สากลโลก  
 

امهلل احفظ دماء املسلمي، امهلل احِقن دماء احفظ دماء املسلمي،  امهلل
املسلمي، واحفظ أعراضهم وأمواهلم يا رب العاملي، امهلل واكِفهم رش 
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الُمعتدين الظاملي يا رب العاملي، امهلل احفظ املسلمي يف لك مَكن، امهلل أِعذ 
 .املسلمي من رش الظاملي ومن عدوان الظاملي يا رب العاملي

โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงปกป้องคุ้มครองเลือดเนือ้ของบรรดาผู้ศรัทธา
ทกุคน โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงปกป้องคุ้มครองเลือดเนือ้ของบรรดาผู้
ศรัทธาทุกคน โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงรักษาเลือดเนือ้ของบรรดาผู้
ศรัทธาทุกคน และขอทรงปกป้องคุ้มครองเกียรติศักดิ์ศรีของ
พวกเขา ทรัพย์สินของพวกเขา โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก 
โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงจดัการความชัว่ร้ายของผู้ ท่ีละเมิดท่ีอธรรมทกุ
คน โอ้พระผู้ อภิบาลแห่งสากลโลก โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงคุ้มครอง
บรรดาผู้ ศรัทธา ณ ดินแดนต่างๆ ด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺ ขอทรง
คุ้มครองให้บรรดาผู้ศรัทธารอดพ้นจากความชัว่ร้ายของบรรดาผู้
อธรรม และจากการละเมิดรุกรานของบรรดาผู้อธรรมด้วยเถิด 
โอ้พระผู้อภิบาลแหง่สากลโลก 
 

أطِفئ الفنت اليت هَبت ىلع املسلمي يا رب العاملي، امهلل أطِفئها بعزٍّ  امهلل
لإلسالم واملسلمي يا رب العاملي، وبما يُرضيك يا أرحم الرامحي، وبذلٍّ 

 .ألعداء ادلين يا رب العاملي، إنك ىلع لك يشء قدير
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โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงขจดัความวุน่วายตา่งๆ ท่ีถาโถมมายงับรรดาผู้
ศรัทธาทกุคนด้วยเถิด โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก โอ้อลัลอฮฺ 
ขอทรงขจัดมัน ด้วยกับเกียรติของอิสลามและบรรดาผู้ศรัทธา
ทกุคน โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และด้วยกบัสิ่งท่ีพระองค์
ทรงพึงพอพระทัย โอ้พระผู้ทรงเมตตายิ่งต่อสรรพสิ่งทัง้หลาย 
และขอทรงขจดัฟิตนะฮฺด้วยการท าให้ตกต ่าแก่บรรดาศตัรูของ
ศาสนาอิสลาม โอ้พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก แท้จริงพระองค์
ทรงเดชานภุาพเหนือสรรพสิ่งทัง้หลาย 
 

 .آِمَنا يف أوطاننا، وأصِلح امهلل والة أمورنا امهلل

โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงให้บ้านเมืองของเรามีแต่ความสงบสขุ และขอ
ทรงปรับปรุงแก้ไข โอ้อัลลอฮฺ พระองค์คือผู้ ท่ีคอยดูแลกิจการ
ของเรา  
 

وفِّق خادَم احلرمي الَشيفي ملا حتبُّ وترَض، امهلل وفِّقه لُهداك، واجعل  امهلل
عمله يف رِضاك، وأِعنْه ىلع ما يُرضيك وما فيه صالُح اإلسالم واملسلمي يا 

ق نائبَيْه ملا حتب وترَض، وملا فيه العزُّ لإلسالم يا أرحم رب العاملي، امهلل وفِّ 
 .الرامحي
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โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงสนบัสนุนผู้ รับใช้มสัญิดอัลหะรอมท่ีมีเกียรติ
ทัง้สองตามท่ีพระองค์ทรงปรารถนาและพึงพอพระทยัด้วยเถิด 
โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงให้เขาเข้าใจในทางน าของพระองค์ และขอ
ทรงให้การงานของเขาเป็นท่ีพึงพอพระทยัของพระองค์ และขอ
ทรงช่วยเหลือเขาในสิ่งท่ีพระองค์ทรงพึงพอพระทยั และในสิ่งท่ี
ท าให้อิสลามและบรรดาผู้ ศรัทธาได้รับประโยชน์ โอ้พระผู้
อภิบาลแห่งสากลโลก โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงสนับสนุนตวัแทนทัง้
สองของเขาตามท่ีพระองค์ทรงปรารถนาและพึงพอพระทยั และ
ในสิ่งท่ีท าให้อิสลามมีเกียรติ โอ้พระผู้ทรงเมตตายิ่งต่อสรรพสิ่ง
ทัง้หลาย  

 
أِغثنا، امهلل أِعذنا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا، وأِعذنا من رش  امهلل

لك ذي رشٍّ يا رب العاملي، امهلل أِعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وجنوده 
نه يا رب العاملي، إنك وشياطينه، امهلل أِعذ املسلمي من إبليس وذريته وشياطي

 .ىلع لك يشء قدير

โอ้อลัลอฮฺ ขอทรงประทานความชุ่มฉ ่าแก่เรา โอ้อลัลอฮฺ ขอทรง
คุ้มครองให้เรารอดพ้นจากความชัว่ร้ายของเรา และจากความ
เลวร้ายของการงานของเราด้วยเถิด และขอทรงคุ้มครองเราให้
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รอดพ้นจากความชั่วร้ายของบรรดาผู้ ชั่วร้ายทัง้หมด โอ้พระผู้
อภิบาลแห่งสากลโลก  โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงคุ้ มครองเราและ
ครอบครัวของเรา ให้รอดพ้นจากอิบลีส ครอบครัวของมนั สมุน
ของมัน และชัยฏอนทัง้หลายด้วยเถิด โอ้อัลลอฮฺ ขอทรง
คุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นจากอิบลีส ครอบครัวของมนั 
และชัยฏอนทัง้หลายด้วยเถิด โอ้พระผู้ ทรงอภิบาลแห่งสากล
โลก แท้จริงพระองค์ทรงเดชานภุาพเหนือทกุสรรพสิ่ง 
 

﴿ ٓ نها بَّ اتِنها  ره يها  ِف   ءه نأ نهةٗ   ٱدلُّ سه ِف   حه ةِ   وه نهةٗ   ٱٓأۡلِخره سه قِنها  حه ابه   وه ذه ارِ   عه  ﴾  ٢٠١  ٱنلَّ
 [  108: ابلقرة]

ความว่า “โอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอทรงโปรดประทาน
ให้แก่พวกเรา ซึ่ งสิ่ งดีงามในโลกนี ้และสิ่ งดีงามในโลก
หน้า และขอทรงโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากลงโทษแห่ง
ไฟนรกด้วยเถดิ” (สเูราะฮฺอลั-บะเกาะเราะฮฺ : 201) 
 

โอ้บา่วของอลัลอฮฺทัง้หลาย  
ه  ۞إِنَّ  ﴿ ُمرُ  ٱّللَّ

أ
لِ  يهأ دأ َٰنِ  بِٱلأعه سه ِحأ

َٰ  ذِي ِإَويتهآي   وهٱۡلأ به َٰ  ٱلأُقرأ يهنأهه نِ  وه آءِ  عه شه حأ  ٱلأفه
أُمنكه  ي  رِ وهٱل ِ هغأ

لَُّكمأ  يهعُِظُكمأ  وهٱۡلأ ُرونه  لهعه كَّ فُوا   ٩٠ تهذه وأ
ه
أ دِ  وه هأ ِ  بِعه دتُّمأ  إِذها ٱّللَّ َٰهه له  عه  وه
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َٰنه  تهنُقُضوا   يأمه
ه ده  ٱۡلأ ا بهعأ كِيِدهه لأُتمُ  وهقهدأ  تهوأ عه ه  جه لهيأُكمأ  ٱّللَّ ِفيًلا  عه ه  إِنَّ  كه لهمُ  ٱّللَّ عأ ا يه  مه
لُونه  عه  [  ٣8  ،٣0: انلحل] ﴾ ٩١ تهفأ

ความวา่ “แท้จริงอัลลอฮฺทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรมและ
ท าดีและการบริจาคแก่ญาติใกล้ชิดและให้ละเว้นจากการ
ท าลามกและการช่ัวช้าและการอธรรม พระองค์ทรง
ตักเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจักได้ร าลึก  และพวกเจ้าจง
ปฏิบัติให้ครบตามพันธะสัญญาของอัลลอฮฺ เม่ือพวกเจ้า
ได้ให้สัญญาไว้ และพวกเจ้าอย่าได้ท าลายค าสาบาน
หลังจากได้ยืนยันมัน ซึ่งพวกเจ้าได้ตัง้อัลลอฮฺเป็นพยาน
แก่พวกเจ้าแล้ว แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้ส่ิงท่ีพวกเจ้า
กระท า” (สเูราะฮฺอนั-นะหฺล์ : 90-91) 
 

واذكروا اهلل العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه ىلع نعمه يزِدكم، وذلكر اهلل 
 .واهلل يعلم ما تصنعونأكرب، 

และพวกท่านจงร าลึกถึงอลัลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงโปรดปราน
เถิด แล้วพระองค์ก็จะร าลึกถึงพวกท่าน และพวกท่านจง
ขอบคุณ (ชุกูร) ในความโปรดปรานต่างๆ ท่ีพระองค์ทรง
ประทานเถิด แล้วพระองค์ก็จะเพิ่มพูนให้มากขึน้แก่พวกท่าน 
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และการร าลึกของอัลลอฮฺนัน้ยิ่งใหญ่กว่า และอัลลอฮฺนัน้ทรง
รอบรู้ในสิ่งท่ีพวกทา่นได้กระท า 

 
ท่ีมา 
http://IslamHouse.com/156098 
 
 

 وسلم وصحبه آهل وىلع حممد نبينا ىلع اهلل وصَّل
 العاملي رب هلل واحلمد


