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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

สาเหตุแห่งความตํ่าต้อยไร้เกียรต ิ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ขอความสขุความจําเริญ

และศานตจิงประสบแดศ่าสนทตูของพระองค์  ฉนัขอปฏิญาณ

วา่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว  ไมมี่ภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค์  และฉนัขอปฏิญาณวา่มหุมัมดัเป็นบา่ว

ของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทตูของพระองค์ 

ทา่นอมุรั บนิ อลั-คอ็ฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ กลา่ววา่ 

ّقا «ِننّا َّ   ن َل
ل
نلا قلْومٍ  أ َّ عل

ل
من  ذهللان  فلَ

ا بناإلنْسالل ْهال ال بن  �ل
ةل  �لْطغن َّ عن

ْ
ْ�ن  ذل

ا بنةل نلا مل َّ عل
ل
 ذهللان  أ

لا بنهن 
ّ
َلَ
ل
َ  اا روذ  ذلا�م  أ  ]237-1/236ذهللان » [ج

 "พวกเราเคยเป็นกลุม่ชนท่ีต่ําต้อยท่ีสดุ แตอ่ลัลอฮฺทรงทําให้

พวกเรามีเกียรตท่ีิสดุด้วยอิสลาม ดงันัน้ หากวา่พวกเราแสวงหา

ความมีเกียรตอ่ืินจากท่ีอลัลอฮฺทรงประทานให้ พระองค์ก็จะทํา

ให้พวกเราเป็นผู้ ท่ีต่ําต้อยท่ีสดุอยา่งแนน่อน" (สว่นหนึง่จากหะ

ดีษซึง่บนัทกึโดยอลั-หากิม เลขท่ี 1/236-237) 
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อรั-รอฆิบ กลา่ววา่ "เม่ือใดก็ตามท่ีบคุคลหนึง่เกิด

ความรู้สกึต่ําต้อยถ่อมตนด้วยตวัของเขาเอง นัน่คือสิ่งท่ีนา่

สรรเสริญ ดงัเชน่ท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َّةٍ  ﴿ ِل
ذ
ذ  َ �ٍ  ٱلُۡمۡؤملنل�ذ  �ذ َّ ِل

ذ
ذ  َ ٰفلرل�نذ  �ذ َۡ�ذ  ]  ٥٤: ذلائ دة [﴾ ٱ

ความวา่ “เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนตอ่บรรดามุ อ์มิน และมีเกียรติ

ศกัดิศ์รีเม่ือต้องเผชิญหน้ากบั บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา”  (อลั-มาอิ

ดะฮฺ: 54)  

และตรัสอีกวา่ 

دۡ  ﴿ َذقذ ُ�مُ  وذ ذ ُ  نذ�ذ َّ لبذۡدرٖ  ٱ نُتمۡ  ب
ذ
َ ۖ  وذ َّةٞ ِل

ذ
َ  ْ َُّقوا ذ  َذ� َّ َُّ�مۡ  ٱ َذ ذۡشُكُرونذ  َذ  آَ [﴾ ١ �

 ]  ١٢٣: عامذن

ความวา่ “และแนน่อน อลัลอฮฺได้ทรงชว่ยเหลือพวกเจ้าท่ีบะดั ร

มาแล้ว ทัง้ๆท่ีพวกเ จ้าเป็นพวกท่ีด้อยกวา่  ดงันัน้พวกเจ้าพงึยํา

เกรงอลัลอ ฮฺเถิด หวงัวา่พวกเจ้าจกัขอบคณุ”  (อาลอิมรอน : 

123)  
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กรณีอ่ืนจากท่ีกลา่วมานีถื้อเป็นเร่ืองท่ีนา่ตําหนิ เพราะ

ความประเสริฐและมีเกียรตท่ีิแท้จริงนัน้มีไว้สําหรับอลัลอฮฺ เราะ

สลูของพระองค์ และบรรดามอ์ุมินผู้ศรัทธาเทา่นัน้" 

และสว่นหนึง่จากสิ่งท่ีอลัลอฮฺทรงกําหนดให้เป็นสาเหตุ

แหง่ความต่ําต้อยไร้เกียรต ิ( ذللّة ) อนัเป็นบทลงโทษสําหรับผู้ ท่ี

ฝ่าฝืนคําสัง่ใช้ของพระองค์ และไมป่ฏิบตัติามเราะสลูของ

พระองค์ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ก็เชน่: 

1) ผู้ท่ีปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ ฺและต่อต้าน

บรรดาผู้ท่ีพระองค์ทรงรัก พระองค์จะทรงทาํให้เขาเป็นผู้

ตํ่าต้อยไร้เกียรต ิดงัท่ีพระองค์ตรัสถึงพวกยะฮดูวา่ 

َذۡيهلمُ  ُ�ل�ذۡت  ﴿ َّةُ  ِذ ل ِّ ۡ�نذ  ٱ
ذ
ا � ْ  مذ َّ  ثُقلُفٓوا ل ذۡبلٖ  ِ ل  ِملنذ  �ل َّ ۡبلٖ  ٱ  ٱَّاسل  ِملنذ  وذحذ

�ذآُءو بٖ  وذ لغذضذ ل  ِملنذ  ب َّ ُ�ل�ذۡت  ٱ َذۡيهلمُ  وذ ۚ  ِذ نذُة ۡسكذ لكذ  ٱلۡمذ ٰل َُّهمۡ  �ذ ذ َل ْ  ب نُوا  يذۡ�ُفُرونذ  �ذ
ل  بلٔذآيذٰتل َّ �ذۡقُتَُونذ  ٱ �بليذآءذ  وذ

ذ
ۡ�ل  ٱۡ� لغذ �  ب ِقٖ لكذ  حذ ٰل ا �ذ لمذ ْ  ب وا صذ ْ  ِذ نُوا تذُدونذ  ّو�ذ َۡ  ﴾ ١ �ذ

 ]  ١١٢: عامذن آَ[

ความวา่ “ความต่ํา ต้อยไร้เกียรติ ได้ถกูกําหนดให้เกิดขึน้แก่ พวก

เขา  ณ ท่ีใดก็ตามท่ีพวกเขาถกูพบ  นอกจากด้วยสายเชือก

จากอลัลอฮฺและสายเชือกจากมนษุย์ พวกเขาจะได้รับความกริว้
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โกรธจากอลัลอฮฺกลบัไป  และความขดัสนก็ จะถกูกําหนดให้

เกิดขึน้แก่ พวกเขา  นัน่ก็เพราะวา่พวกเขาเคยปฏิเสธบรรดา

โองการของอลัลอ ฮฺ และฆา่บรรดานบีโดยปราศจากความเป็น

ธรรม นัน่ก็เน่ืองจากการท่ีพวกเขาดือ้ดงึ  และเคยทําการละเมิด ” 

(อาลอิมรอน: 112)  

อิบนญุะรีรฺ กลา่ววา่ "ความหมายคําตรัสของอลัลอฮฺใน

ท่ีนีคื้อ พวกยะฮดูท่ีปฏิเสธทา่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั นัน้จะต้องประสบกบัความต่ําต้อยตกต่ําไมว่า่พวกเขา

จะทําอะไรหรืออยู ่ณ แหง่หนใดบนผืนแผน่ดนินี ้และไมว่า่จะ

เป็นรัฐอิสลามหรือไมก็่ตาม สว่นคําตรัสท่ีวา่ 

﴿ َّ ل ذۡبلٖ  ِ ل  ِملنذ  �ل َّ ۡبلٖ  ٱ  ﴾ٱَّاسل  ِملنذ  وذحذ

"นอกจากด้วยสายเชือกจากอลัลอฮฺและสายเชือกจากมนษุย์ " 

หมายถึง : บรรดาสิ่งท่ีเป็นสาเหตทํุาให้พวกเขา ตลอดจน

ทรัพย์สินเงินทองและลกูหลานของพวกเขาสามารถอาศยัอยูใ่น

รัฐอิสลามได้อยา่งปลอดภยั ไมว่า่จะเป็นสนธิสญัญาหรือการ

รับรองความปลอดภยั ท่ีได้ตกลงเอาไว้ก่อนท่ีพวกเขาจะถกูพบ

ตวัในรัฐอิสลาม" (ตฟัสีรฺอิบนญุะรีรฺ ๓/๑๙๒๑) 
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และอลัลอฮฺได้ทรงกําหนดให้ความต่ําต้อยด้อยคา่

ประสบแก่พวกเขา ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

لينذ  ِلنّ  ﴿ ّّ ْ  ٱ ذُذوا َّ ََۡلۡجلذ  ٱ يذنذالُُهمۡ  ٱ ٞب  سذ لهلمۡ  ِملن غذضذ َّةٞ  ّرِ� ِل ۚ  ٱۡ�ذيذٰوةل  �ل  وذ َۡيذا ُّ  ٱ
لكذ  ٰل �ذ �ذ َۡلي وذ ل�نذ  �ذ  ]  ١٥١: ذألعمذف [﴾ ١ ٱلُۡمۡف�ذ

ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้ ท่ียดึลกูววั เป็นท่ีเคารพ นัน้ ความกริว้

โกรธจาก พระเจ้าของพวกเขา และความต่ําช้าในชีวิตความ

เป็นอยูแ่หง่โลกนี ้จะประสบแก่พวกเขา  และในทํานองเดียวกนั 

เราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้อปุโลกน์ความเท็จขึน้ ” (อลั-อะอฺ

รอฟ: 152)  

และตรัสถึงบรรดาชาวคมัภีร์ ความวา่  “พวกเจ้าจงตอ่สู้

กบับรรดาผู้ ท่ีไมศ่รัทธาตอ่อลัลอฮฺและตอ่วนัปรโลก  และไมง่ด

เว้นสิ่งท่ีอลัลอฮฺและ เราะสูลห้ามไว้  และไมป่ฏิบตัติามศาสนา

แหง่ความสจัจะ  อนัได้แก่บรรดาผู้ ท่ีได้รับคมัภีร์  จนกวา่พวกเขา

จะจา่ยญิซยะฮฺจากมือของพวกเขาเอง  ในสภาพท่ีพวกเขาเป็นผู้

ต่ําต้อย” (อตัเตาบะฮฺ: 29)  
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อิบนกุะษีร กลา่ววา่ "หมายถึงในสภาพท่ีต่ําต้อยไร้

เกียรต ิไร้ศกัดิศ์รี และถกูดถูกูเหยียดหยาม" (ตฟัสีรฺอิบนกุะษีร 

7/176)  

(2) การปฏิเสธคาํส่ังใช้ของพระองค์อัลลอฮ ฺและดู

ถูกดูแคลนบ่าวของพระองค์ ทา่นอบัดลุลอฮฺ บนิ อมัรฺ บนิ อลั

อาศ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั กลา่ววา่ 

«ينحْشلرن ذَمن لكللّنرنوْنل يلوْمل ذَقنيلذملةن ألمْثلذَل ذََّلرّن فنيْ صنولرن ذَرّنجلذَن، يلغْشلذ نمن ذ  
 ، ارن

ْ�يل
ل
ْم نلارن ذأل ، �لْعغنوْهن لسل َّ بنْول نسل ّقمل � هل ْ جل ْن ٍن  ٍْ  سن

ل
 ِنس

اقنْونل ٍن، فلانسل ،ل ك مل َن

َن » [ذلتمذي بمقم  لبلا
ْ
يْقلةن ذل ِن َّارن  ْهان ذ

ل
ةن أ ارل رل ْن عن ْونل من نْسقل  وقاَ 2492�

 حديث حسن صحيح]

ความวา่ “บรรดาผู้ ท่ีโอหงัทัง้หลายจะถกูให้ฟืน้คืนชีพในวนักิยา

มะฮฺในรูปมนษุย์ ซึง่อยูใ่นสภาพท่ีไร้คา่เหมือนเชน่มดแดงตวั

น้อย ถกูรายล้อมด้วยความต่ําต้อยจากทกุสารทิศ แล้วพวกเขา

ก็จะถกูฉดุลากไปจองจําในสถานท่ีหนึง่ท่ีมีช่ือวา่บลูสั โดยจะถกู

โหมกระหน่ําแผดเผาด้วยไฟนรก แล้วพวกเขาจะได้ด่ืมนํา้เลือด

และนํา้หนองของชาวนรก ผู้ชัว่ร้ายเลวทราม ” (บนัทกึโดย อตัตริ

มิซียฺ หะดีษเลขท่ี ๒๔๙๒ โดยกลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนัเศาะฮีหฺ) 
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( 3)  ละทิง้การทาํสงครามญิฮาดในหนทาง

ของอัลลอฮ ฺและหลงระเริงกับโลกดุนยา  ดงัหะดีษจาก

ทา่นอิบนอุมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

 ، ادل هل انمن ذلن
ْ
ْ تلمل ، ول ِن ْر َّ ْم بنال

يْان ، ولرلين من
قلقل
ْ
َْنلالل ذ

ل
ْذ�نْم أ ْل

ل
، ولأ يْقلةن لعن

ْ
ْم بنا

ْعان ْل َلذ �لبلا «ِن
مْ » [أبو دذود بمقم  يْقن�ن  دن

ل
ْوذ ِنس عن مْجن

ّّ تل هن حل ْعنعن
ْل ، َل

ال
َنَ ْم  غليْ�ن غّهللال ذهللان عل سل

3462[ 

ความวา่ “เม่ือพวกทา่นทําการค้าขายด้วยวิธีอลั-อีนะฮฺ 

เพลิดเพลินอยูก่บัการเลีย้งสตัว์ และพงึพอใจกบัพืชผลกสิกรรม 

แล้วละทิง้การทําญิฮาด อลัลอฮฺก็จะทรงทําให้พวกทา่นเป็นผู้ ท่ี

ต่ําต้อยไร้คา่ และจะทรงให้เป็นอยูเ่ชน่นัน้จนกวา่พวกทา่นจะ

กลบัไปหาศาสนา” (บนัทกึโดย อบดูาวดู หะดีษเลขท่ี ๓๔๖๒) 

(4) การนิฟากกลับกลอก อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ُقولُونذ  ﴿ ٓ  َذ�لن �ذ نذا َۡ ينذةل ِل�ذ  رّجذ دل نّ  ٱلۡمذ رلجذ ۡۡ ُ َّ  َذ ِذ ذ
ا ٱۡ� ۚ  ملۡنهذ َّ ِذ ل  ٱۡ�ذ ّ َل ةُ  وذ َّ ََۡل  ٱ

ۦل لرذُسو�ل ل َُۡمۡؤملنل�ذ  وذ ل ل نّ  وذ ٰ�ل َذ ٰفلقل�ذ  وذ َذُمونذ  َذ  ٱلُۡم�ذ َۡ  ]  ٨: ذلقافقون [﴾ ٨ �ذ

ความวา่ “พวกเขากลา่ววา่ ถ้าเรากลบัไปยงันครมะดีนะฮฺ  พวกท่ี

มีเกียรตกิวา่จะขบัไลพ่วกท่ีต่ําต้อยออกจากนครมะดีนะฮฺ  สว่น
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อํานาจนัน้เป็นของอลัลอฮฺ  เราะสลู ของพระองค์และบรรดาผู้

ศรัทธา แตว่า่พวกมนุาฟิกีนนัน้หารู้ไม”่ (อลั-มนุาฟิกนู: 8)  

และดงัท่ีความต่ําต้อยเป็นบทลงโทษในโลกดนุยา มนัก็

เป็นบทลงโทษในอาคเิราะฮฺด้วยเชน่กนั พระองค์ตรัสวา่ 

ٮُٰهمۡ  ﴿ تذرذ رذُضونذ  وذ َۡ ا ُ� َذۡيهذ َل�ذ  ِذ ٰشل ل  ملنذ  �ذ َِ ّّ ۡرٍف  ملن يذنُظُرونذ  ٱ ۗ  طذ ٖ ِ �ل  ﴾ ٤خذ
 ]  ٤٥: ذلشورى[

ความวา่ “และเจ้าจะเห็นพวกเขาถกูนํามาข้างหน้าไฟนรก  พวก

เขาจะถ่อมตวัลงอยา่งนา่สงัเวชมองดอูยา่งหลบสายตา”  (อชัชู

รอ: 45)  

โดยสรุปแล้วคือ ผู้ใดปฏิเสธคําสัง่ใช้ของอลัลอฮฺและฝ่า

ฝืนแนวทางของเราะสลู เขาจะต้องประสบกบัความต่ําต้อย

ตกต่ํา ตามระดบัความผิดและการฝ่าฝืนของแตล่ะคน ดงัท่ี

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْممنيْ » [أ د ْ ذلسقد 
ل
اللفل أ ْل ْن  ل مل ارن عل ََ ولذلّرةل ال ذلن عن  ]2/92«ولجن

ความวา่ “ความอปัยศอดสแูละความต่ําต้อยนัน้ จะประสบแก่ผู้

ท่ีฝ่าฝืนคําสัง่ใช้ของฉนั” (จากหะดีษท่ีบนัทกึโดยอะหฺมดั ๒/๙๒) 
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อิบนลุมบุาร็อก กลา่ววา่ 

"ฉนัเห็นวา่บาปความผิดนัน้ทําให้หวัใจตายด้าน 

และปลอ่ยนานไปก็อาจนํามาซึง่ความต่ําต้อย 

การละเว้นบาปจงึเป็นการให้ชีวิตแก่หวัใจ 

และเป็นสิ่งท่ีดีสําหรับตวัทา่นอยา่งแนน่อน" 

ผู้ ท่ีกระทําบาปความผิดจนเป็นนิสยันัน้ จะรู้สกึถึงความ

ต่ําต้อยในหวัใจของเขา แม้วา่พวกเขาจะพยายามปกปิด

เพียงใดก็ตาม 

อลัหะสนั อลับศัรีย์ กลา่ววา่ "ไมว่า่อยา่งไรความต่ํา

ต้อยท่ีเกิดจากการฝ่าฝืนก็จะยงัคงฝังลกึอยูใ่นหวัใจของพวกเขา 

อลัลอฮฺจะทรงทําให้ผู้ ท่ีฝ่าฝืนคําสัง่ใช้ของพระองค์ต่ําต้อยไร้คา่

อยา่งแนน่อน" (อลัญะวาบ อลักาฟียฺ หน้า 53) ดงัท่ีพระองค์ 

ตรัสวา่ 

ن ﴿ ُ  يُهلنل  وذمذ َّ ا ٱ مذ ُۥ �ذ ذ  ِلنّ  ّمۡكرلٍ��  ملن �ذ َّ ُل  ٱ َذ ۡف ا �ذ آُء۩ مذ ذشذ  : ذلج [﴾ ١ �
١٨  [ 
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ความวา่ “และผู้ใดท่ีอลัลอฮฺทรงทําให้อปัยศ  ก็จะไมมี่ผู้ใดให้

เกียรตเิขา  แท้จริงอลัลอฮฺนัน้ทรงกระทําสิ่งท่ีพระองค์ทรง

ประสงค์” (อลั-หจัญ์: 18)  

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้สอนให้พวก

เราวิงวอนขอตอ่พระองค์อลัลอฮฺให้พ้นจากความต่ําต้อยไร้

เกียรต ิดงัหะดีษท่ีรายงานโดยอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุ

อนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ةن » [أبو دذود بمقم 
لّ ةن ولذلك

غّ ْقمن ولذلقن
لرل
ْ
نل ذ ِل من بن

َن ْو عن
ل
َك أ  ]1544«ذِ ِن

ความวา่ ”โอ้อลัลอฮฺ ขอพระองค์ทรงให้ฉนัพ้นจากความยากจน 

ความแร้นแค้น และความต่ําต้อยด้วยเถิด” (บนัทกึโดยอบดูาวดู 

หะดีษเลขท่ี ๑๕๔๔) 

และทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْن  من ، ول نْبن
ْ
قنْلان ولذل

ْ
ذ ، ول ْسان

ْل ذلْ َن ول
ٍْ للع

ْ
ذ ، ول نن َْ ن

ْ
مك ولذل نل ذلهل ِل من بن

َن ْو عن
ل
َك أ «ذِ ِن

َن » [ذقلاري بمقم  ا بلةن ذلمكجل
غل َل ان ذّ يْنن ول

غل  ]1365، ومسغم بمقم 2893يل

ความวา่ “โอ้อลัลอฮฺ ขอพระองค์ทรงให้ฉนัพ้นจากความทกุข์ใจ

เศร้าใจ ความออ่นแอ ความเกียจคร้าน ความตระหน่ี ความ
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ขลาดกลวั การมีหนีส้ินล้นตวั และการถกูอธรรมจากผู้ อ่ืน” 

(บนัทกึโดยอลั -บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี ๒๘๙๓ และมสุลิม หะดีษ

เลขท่ี ๑๓๖๕) 

และแนน่อนวา่ความมีเกียรตยิอ่มประสบแก่ผู้ ท่ีเช่ือฟัง

พระองค์ อลัลอฮฺ ตะอาลาตรัสวา่ 

ن ﴿ نذ  مذ ةذ  يُرل�دُ  �ذ َّ ََۡل َّهل  ٱ ةُ  َذَل َّ ََۡل ۚ  ٱ ا ًَ لي ۡهل  �ذ َذ ل دُ  ِ َذ لمُ  يذۡص َۡ�ذ ِيلُب  ٱ َّ ُل  ٱَ مذ َذ َۡ ٱ  وذ
َٰلحُ  َّ ُهۥۚ  ٱَ َُ  ]  ١٠: فاِم [﴾ ١ يذۡر�ذ

ความวา่  “ใ คร ต้องการอํานาจ ดงันัน้ อํานาจทัง้มวลเป็น

ของอลัลอฮฺ  คํากลา่วท่ีดียอ่มจะขึน้ไปสูพ่ระองค์ และการงานท่ี

ดีนัน้พระองค์ทรงยกยอ่งสรรเสริญมนั” (ฟาฏิร: 10)  

และตรัสอีกวา่ 

َُّهمّ  قُلل  ﴿ َٰلكذ  ٱل َۡكل  �ذ َۡكذ  تُۡؤ�ل  ٱلُۡم ن ٱلُۡم آءُ  مذ ذشذ تذ�لعُ  � َۡكذ  وذ آءُ  ِلّمن ٱلُۡم ذشذ � 
 َّ تَُل ن وذ آءُ  مذ ذشذ �  َّ تُذل ن وذ ۖ  مذ آُء ذشذ كذ  � ۖ  �ليذدل ٰ  ِلنّكذ  ٱۡ�ذۡ�ُ ذ ل  �ذ

ءٖ  ُ�ِ ۡ يرٞ  �ذ  آَ [﴾ ٢ قذدل
 ]  ٢٦: عامذن

ความวา่ “จงกลา่วเถิด (มุ หมัมดั) วา่ข้าแตอ่ลัลอฮฺผู้ทรงอภิสิทธ์ิ

แหง่อํานาจทัง้ปวง!  พระองค์นัน้จะทรงประทานอํานาจแก่ผู้ ท่ี

พระองค์ทรงประสงค์  และจะทรงถอดถอนอํานาจจากผู้ ท่ี
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พระองค์ทรงประสงค์  และจะทรงให้เกียรตแิก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรง

ประสงค์ และจะทรงยงัความต่ําต้อยแก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์  

ความดีทัง้หลายนัน้อยูท่ี่พระหตัถ์ของพระองค์  แท้จริงพระองค์

นัน้เป็นผู้ทรงอานภุาพเหนือทกุสิ่งทกุอยา่ง” (อาลอิมรอน: 26)  

กลา่วคือ พระองค์ทรงประทานความมีเกียรตแิก่ผู้ ท่ี

พระองค์ทรงประสงค์ด้วยการเช่ือฟังของเขา และให้ความต่ํา

ต้อยแก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ด้วยการฝ่าฝืนของเขา ดงัท่ีนกั

อรรถาธิบายอลักรุอานได้กลา่วไว้ 

และมอ์ุมินผู้ศรัทธานัน้คือผู้ ท่ีมีเกียรตเิสมอแม้วา่เขาจะ

มีทรัพย์สินหรือหน้าตาทางสงัคมเพียงน้อยนิด อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ل   ﴿ ّ َل ةُ  وذ َّ ََۡل ۦل ٱ لرذُسو�ل ل َُۡمۡؤملنل�ذ  وذ ل ل  ]  ٨: ذلقافقون [﴾ ٨  وذ

ความวา่ “สว่นอํานาจนัน้เป็นของอลัลอฮฺ และ เราะสู ลของ

พระองค์และบรรดาผู้ศรัทธา” (อลั-มนุาฟิกนู: 8)  

ชาวสลฟับางทา่นกลา่วดอุาอ์วา่ "โอ้อลัลอฮฺ ขอให้พวก

เราเป็นผู้ มีเกียรตด้ิวยการเช่ือฟังพระองค์ และขอพระองค์อยา่

ให้พวกเรามีความต่ําต้อยเน่ืองจากการฝ่าฝืนคําสัง่ของพระองค์" 

(หนงัสืออลั-ญะวาบ อลั-กาฟียฺ หน้า 53) 
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บรรดามอ์ุมินคือผู้ ท่ีมีเกียรตแิม้วา่พวกเขาจะมีจํานวน

เพียงเล็กน้อย และอลัลอฮฺจะทรงประทานชยัชนะอนัย่ิงใหญ่

ให้กบัพวกเขา ถ้าพวกเขามีอีหมา่นศรัทธาท่ีแนว่แน ่และเช่ือฟัง

พระเจ้าของพวกเขา พระองค์ตรัสวา่ 

دۡ  ﴿ َذقذ ُ�مُ  وذ ذ ُ  نذ�ذ َّ لبذۡدرٖ  ٱ نُتمۡ  ب
ذ
َ ۖ  وذ َّةٞ ِل

ذ
َ  ْ َُّقوا ذ  َذ� َّ َُّ�مۡ  ٱ َذ ذۡشُكُرونذ  َذ  آَ [﴾ ١ �

 ]  ١٢٣: عامذن

ความวา่ “และอลัลอฮฺได้ทรงชว่ยเหลือพวกเจ้าท่ีบะดรัมาแล้ว

ทัง้ๆท่ีพวกเ จ้าเป็นพวก ท่ี ด้อยกวา่  ดงันัน้พวกเจ้าพงึยํา

เกรงอลัลอ ฮฺเถิด หวงัวา่พวกเจ้าจกัขอบคณุ”  (อาลอิมรอน : 

123)  

ทา่นอบสูะอีด อลั -คดุรียฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่วแก่ชาวอนัศอรฺวา่  

؟!» [أ د بمقم  من ذهللان �ن َّ عل
ل
لّة  فلَ َن

ل
ْوننْوذ أ لْم تل�ن ل

ل
 ]11547«أ

ความวา่ “พวกทา่นมิได้เคยเป็นผู้ ท่ีต่ําต้อย แล้วพระองค์อลัลอฮฺ

ทรงทําให้พวกทา่นเป็นผู้ ท่ีมีเกียรตขิึน้มาหรอกหรือ?” (บนัทกึ

โดยอะหฺมดั หะดีษเลขท่ี ๑๑๕๔๗) 
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ซึง่คําวา่ ( ذللّة ) นัน้มีหลายความหมาย: 

1) ความนอบน้อมถ่อมตน อลัลอฮฺตะอาลา ตรัสวา่ 

ۡوفذ  ﴿ �ل  َذسذ
ۡ
ُ  يذأ َّ ۡو�ٖ  ٱ لقذ لّبُهمۡ  ب ۥٓ  ُُ ّبونذُه ِل �ُ َّةٍ  وذ ِل

ذ
ذ  َ  ]  ٥٤: ذلائ دة [﴾ ٱلُۡمۡؤملنل�ذ  �ذ

ความวา่ “พระองค์ก็จะทรงนํามาซึง่พวกหนึง่ ท่ีพระองค์ทรงรัก

พวกเขาและพวกเขาก็รักพระองค์  เป็นผู้นอบน้อมถ่อมตนตอ่

บรรดามอ์ุมินผู้ศรัทธา” (อลั-มาอิดะฮฺ: 54)  

และตรัสอีกวา่ 

ا وذٱۡخفلۡض  ﴿ ذُهمذ نذاحذ  ل ل  جذ َِ ّّ  ]  ٢٤: ذإلسذ  [﴾ ٱلرّۡ�ذةل ملنذ  ٱ

ความวา่ “และจงนอบน้อมแก่ทา่นทัง้สองซึง่การถ่อมตน

เน่ืองจากความเมตตา” (อลัอิสรออฺ: 24)  

(2) จาํนวนน้อย อลัลอฮฺตรัสวา่ 

دۡ  ﴿ َذقذ ُ�مُ  وذ ذ ُ  نذ�ذ َّ لبذۡدرٖ  ٱ نُتمۡ  ب
ذ
َ ۖ  وذ َّةٞ ِل

ذ
 ]  ١٢٣: عامذن آَ [﴾ َ

ความวา่ “และแนน่อน อลัลอฮฺได้ทรงชว่ยเหลือพวกเจ้าท่ีบะดรั

มาแล้วทัง้ๆ ท่ีพวกเข้าเป็นพวกท่ีด้อยกวา่” (อาลอิมรอน: 123)  

(3) ความง่ายดาย อลัลอฮฺตรัสวา่ 
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ذۡت  ﴿ َل َِ ُِ ا وذ وُ�هذ َُ �ُ  �ٗ َل  ]  ١٤: ذَ�سان [﴾ ١ تذۡذ

ความวา่ “และผลไม้ในสวนสวรรค์ถกูโน้มต่ําลงมาใกล้พวกเขา ” 

(อลั-อินสาน: 14)  

ชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมิยะฮฺ กลา่ววา่ "ทกุคนในโลกดนุ

ยานีค้งไมมี่ใครหลีกหนีพ้นจากความเหน่ือยยากและการ

ทดสอบได้ ดงันัน้ถ้าผู้ใดไมมี่ความอดทนและเลือกท่ีจะเป็นผู้

ทรยศฝ่าฝืน แนน่อนวา่สิ่งท่ีจะประสบกบัเขาจะเป็นความชัว่ร้าย

ท่ีย่ิงใหญ่และหนกัหนากวา่สิ่งท่ีเขาพยายามจะหลีกหนี อลัลอฮฺ 

ตะอาลา ตรัสวา่ 

َُ  ّمن وذملۡنُهم ﴿ ُقو ن �ذ َذ  ِ�ل  ٱئۡذذ �  وذ ٓ َذ  َذۡفتلِ�ل َۡفلۡتنذةل �ل  �ذ ْۗ  ٱ وا َُ قذ  ]  ٤٩: ذلو�ة [﴾ سذ

ความวา่  “และในหมูพ่วกเขานัน้มีผู้ ท่ีกลา่ววา่ จงอนมุตัแิก่ฉนั

เถิด และอยา่ให้ฉนัตกอยูใ่นการทําความชัว่เลย พงึรู้เถิดวา่  พวก

เขาได้ตกอยูใ่นการทําความชัว่นัน้แล้ว” (อตัเตาบะฮฺ: 49)  

สว่นผู้ใดเลือกท่ีจะอดทนอดกลัน้ตอ่ความทกุข์ยากและ

ต่ําต้อยท่ีต้องประสบพบเจอเพ่ือดํารงไว้ซึง่การภกัดีตอ่อลัลอฮฺ 

เหนือความมีเกียรตท่ีิต้องแลกกบัการฝ่าฝืน ดงัท่ีทา่นนบียสูฟุ 
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อะลยัฮิสลาม และนบีทา่นอ่ืนๆได้เลือก แนน่อนเขาก็จะได้รับผล

บญุตอบแทนทัง้ในโลกดนุยาและอาคเิราะฮฺ และความ

ยากลําบากท่ีเขาพบเจอก็จะกลบักลายเป็นความโปรดปราน

และความสําราญ ในขณะเดียวกนัผู้ ท่ีเคยมีความสขุกบัการทํา

ชัว่ก็จะกลบักลายเป็นผู้ ท่ีต้องเศร้าใจและสญูเสีย 

ทา่นนบียสูฟุ อะลยัฮิสสลาม มีความยําเกรงตอ่

พระองค์อลัลอฮฺ ทา่นจงึไมก่ล้าท่ีจะกระทําสิ่งท่ีเป็นบาป โดย

ทา่นไมเ่กรงกลวัอนัตรายจากผู้ อ่ืน แม้วา่ทา่นจะต้องถกูพวกเขา

จบัขงัก็ตาม ทา่นเลือกท่ีจะลําบากถกูจองจําโดยท่ีทา่นเป็นผู้ ท่ี

ภกัดีเช่ือฟัง มากกวา่ท่ีจะเลือกความมีเกียรต ิสนองความใคร่ 

หรือการได้มาซึง่ตําแหนง่หน้าท่ีและทรัพย์สินเงินทอง แตต้่อง

เป็นผู้ ท่ีทรยศฝ่าฝืน ทัง้นี ้หากทา่นตกลงปลงใจกบัสิ่งท่ีภรรยา

ของขนุนางใหญ่เสนอแก่ทา่น ทา่นก็จะได้รับทรัพย์สิน และ

ตําแหนง่หน้าท่ีสงูสง่ เพราะสามีของนางเป็นผู้ ท่ีเช่ือฟังและอยู่

ในโอวาทของนาง แตท่า่นก็เลือกท่ีจะถกูขงัและละทิง้ความ

ต้องการเหลา่นัน้ไมว่า่จะเป็นทรัพย์สินหรือตําแหนง่ โดยปฏิเสธ

ท่ีจะได้มาซึง่สิ่งเหลา่นัน้แตต้่องเป็นผู้ ท่ีทรยศฝ่าฝืน" (อลั-ฟะตา

วา ๑๕/๑๓๒) 
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ทา่นวะฮบั บนิมนุบับฮฺิ กลา่ววา่ "เม่ือทา่นนบียสูฟุเดนิ

ผา่นภรรยาขนุนางผู้นัน้หลงัจากท่ีทา่นได้กลายเป็นขนุนางใหญ่

อียิปต์แทนท่ีแล้ว นางได้กลา่ววา่ ขอสรรเสริญตอ่อลัลอฮฺ ผู้ทรง

ทําให้ทาสกลายเป็นกษัตริย์ด้วยการภกัดีเช่ือฟังพระองค์ และ

ทําให้กษัตริย์กลบักลายเป็นทาสอนัเน่ืองจากการทรยศฝ่าฝืน" 

(ตฟัสีรฺ อลั-กรุฏบีุยฺ ๑๑/๓๘๒) 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้แจ้งบอกไว้

เก่ียวกบัอนาคตของอิสลามวา่ พระองค์อลัลอฮฺจะทรงทําให้

อิสลามนัน้ไปถึงยงัมนษุย์ชาตทิัว่โลก ถึงแม้วา่ผู้ปฏิเสธจะ

ขดัขวางเพียงใดก็ตาม ดงัหะดีษท่ีรายงานโดยตะมีมอดัดารีย์ 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 

กลา่ววา่ 
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ความวา่ "ศาสนานีจ้ะแผข่ยายไปไกลตราบท่ีวนัคืนยงัคง

หมนุเวียนอยู ่และอลัลอฮฺจะทรงให้ศาสนานีเ้ข้าสูบ้่านเรือนทกุ
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หลงั ไมว่า่จะอยูใ่นเมืองหรือกลางทะเลทราย ทําให้บางคนได้รับ

เกียรตแิละสง่างาม ในขณะท่ีบางคนต้องพบกบัความต่ําต้อยไร้

คา่ เป็นความมีเกียรตแิหง่อิสลาม และความต่ําต้อยของการ

ปฏิเสธศรัทธา"  

ทา่นตะมีม อดัดารียฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ ผู้รายงานหะ

ดีษกลา่ววา่ "ฉนัได้รับรู้สิ่งดงักลา่วจากครอบครัวของฉนัเอง โดย

ผู้ ท่ีรับอิสลามก็จะประสบกบัความดีงาม ความสงูสง่และมี

เกียรต ิสว่นผู้ ท่ีปฏิเสธก็จะประสบกบัความต่ําต้อย อปัยศ และ

ต้องจา่ยญิซยะฮฺ" (บนัทกึโดยอะหฺมดั หะดีษเลขท่ี ๑๖๙๕๗) 

 

 وذلاد هللا رل ذلعال�، 
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