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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ข้อคิดจากสูเราะฮอัฺล-หจิญ์รฺ อายะฮทฺี่ 

45  

 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ขอความสขุความจําเริญ

และศานตจิงประสบแด่ ศาสนทตูของพระองค์  ฉนัขอปฏิญาณ

ว่าไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว  ไมมี่ภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค์  และฉนัขอปฏิญาณวา่มหุมัมดัเป็นบา่ว

ของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทตูของพระองค์ 

 อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่  

﴿  َّ َّقن�َ  ِن ُت م ٰٖت  �ن  لۡ َّ ََ  ٍَ يتو لتوَها ٤ وَ�ت خت نَسَ�ٰ�ٍ  لدم َنا ٤ َءامننن�َ  �  �ن  َما َونَزَ�م
ورنهنم دت َ�ٰنًا غنّلٍ  ّمننم  صت ٰ  ِنخم رٖ  َ�َ ت َََ�ٰبنلن�َ  �ت مم  َ�  ٤ ّم ّسهت َُ  َوَما نََصٞب  �نيَها ََ

م �َ  ّمننمَها هت َن َر خم ُت ن ٓ  عنَبادنيٓ  ۞َ�ّبنئم  ٤ ب ّ�ن
َ
نَا �

َ
ورت  � يمت  للمَغفت َّ  ٤ لّۡرحن

َ
 َعَذا�ن  َوَ

وَ  مت  للمَعَذابت  هت �ن
َ  ]تت٥٠-٤٥:تحلجرت[﴾ ٥ ل�م

ความวา่ “ แท้จริง บรรดาผู้ ยําเกรงอยูใ่นสวนสวรรค์มากหลาย 

และตานํา้พุ  พวกเจ้าจงเข้าไปในนัน้ด้วยศานตแิละ ความ



 

4 

ปลอดภยั  และเราได้ขจดัความขุน่แค้นท่ีมีอยูใ่นหวัอกของพวก

เขาให้กลายเป็นพ่ีน้องกนั  โดยพํานกัอยูบ่นเตียงหนัหน้าเข้าหา

กนั ความเหน่ือยยากจะไมป่ระสบแก่พวกเขาในนัน้ และพวก

เขาจะไมถ่กูนําออกจากท่ีนัน้  จงแจ้งแก่ปวงบา่วของข้าวา่ 

แท้จริงข้าคือผู้อภยั ผู้ เมตตาเสมอ  และแท้จริงการลงโทษของข้า

นัน้ เป็นการลงโทษท่ีเจ็บแสบ” (อลั-หิจญ์รฺ ๔๕-๕๐) 

1) คาํตรัสของพระองค์ท่ีว่า  “แท้จริง บรรดาผู้ยาํ

เกรงอยู่ในสวนสวรรค์มากหลาย และตานํา้พุ ” บรรดาผู้ ยํา

เกรง คือผู้ปฏิบตัคิณุงามความดี และหา่งไกลจากการทําความ

ชัว่และความผิดบาปทัง้หลาย  

สวนสวรรค์ คือสวนตา่งๆท่ีสะพร่ังไปด้วยต้นไม้นานา

พนัธุ์ ถกูเรียกด้วยช่ือนีเ้พราะมนัปกคลมุบดบงัผู้ ท่ีอยูด้่านใน 

ด้วยต้นไม้ท่ีแผก่ิ่งก้านสาขา 

ตานํา้พ ุก็คือ สายนํา้ส่ีเส้นท่ีประกอบไปด้วย นํา้ สรุา 

นม และนํา้ผึง้ แมนํ่า้เหลา่นีไ้หลผา่นใต้พระราชวงัและต้นไม้

นานาพนัธุ์ อลัลอฮฺ ตรัสวา่ 
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َّنةن ّمَثلت  ﴿ ۡم ۖ  وتعندَ  لّل�ن  ل ََ و َّقت ُت م ٓ  لۡ نمَ�ٰرٞ  �نيَها
َ
ن  ّمآءٍ  ّمنن � نٖ  َ��م نمَ�ٰرٞ  َءاسن

َ
 ّلَ�ٖ  ّمنن َو�

َََغّ�م  ّلمم  ۥ ََ هت ُت نمَ�ٰرٞ  َطعم
َ
ةٖ  َ�مرٖ  ّمننم  َو� ّ ٰرن�ن�َ  ّّ َّ نل نمَ�ٰرٞ  ّل

َ
�  َعَسلٖ  ّمننم  َو� مم  ّمَصّ�ٗ  َوَۡهت

ن  منن �نيَها
ّ َ�ٰتن  �ت َُ ٞ  لَّ فنَرة ۖ  ّمنن َوَمغم نهنمم  ]تت١٥ت:ت�ادت[﴾ ١  ّرّ�

ความวา่ “ อปุมาสวนสวรรค์ซึง่บรรดาผู้ ยําเกรงได้ถกูสญัญาไว้

ในสวนสวรรค์นัน้มีธารนํา้หลายสายท่ีไมผ่นัแปร  (ทัง้รสและ

กลิ่น) และธารนํา้นมหลายสาย ท่ีรสชาตขิองมนัไมเ่ปล่ียนแปลง 

และธารนํา้จณัฑ์  (เหล้า) หลายสายเป็น ท่ีโอชะอร่อยแก่ผู้ ด่ืม 

และธารนํา้ผึง้ท่ีสะอาดบริสทุธ์ิหลายสาย และสําหรับพวกเขาใน

สวนสวรรค์นัน้มีผลไม้หลายชนิด และการอภยัโทษจากพระ

เจ้าของพวกเขา” (มหุมัมดั: 15)  

2) คาํตรัสของอัลลอฮท่ีฺว่า “พวกเจ้าจงเข้าไปใน

นัน้ด้วยศานตแิละ ความปลอดภัย ” คือปราศจากโรคภยัไข้

เจ็บตา่งๆ ปลอดภยัจากความกงัวล ความหวาดกลวั ไมต้่อง

วิตกวา่เม่ือเข้าไปในสวรรค์แล้วจะถกูให้ออกมาอีก รวมทัง้ความ

โปรดปรานท่ีพวกเขาได้รับนัน้ก็จะไมมี่การขาดตอนด้วย

อปุสรรคตา่งๆ เชน่ ความตาย ความง่วง โรคภยั ความเศร้าใจ 

ความวิตก หรืออ่ืนๆใดอีก ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้วา่ 
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لتوَها ﴿ خت نَسَ�ٰ�ٖ�  لدم نَك  � تلتودن  يَوممت  َ�ٰۡ  ]تت٣٤:تقت[﴾ ٣ ل�م

ความวา่ “ พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยความศานต ินัน่

คือวนัแหง่การพํานกัอยูต่ลอดกาล” (กอฟ: 34)  

ทา่นอบสูะอีด อลั-คดุรียฺ และอบฮูร็ุอยเราะฮฺ

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั กลา่ววา่ 

ْيَْلحتفََالت
َ
ْنتت

َ
ْمتأ ُم تََ حتوتَونَن  اَد 

َ
ْلحتأ ْوْلحتفََالتسَْسَقام َُ ْنتتَ

َ
ْمتأ ُم تََ تَّن  قَادن قَاَديتمم «ام

ْلحتفََالت ْنتَ�قَْاام
َ
ْمتأ ُم تََ حتوتَونَن  اَد 

َ
ْلحتأ َر م ْْ ْنتسََشْبْلحتفََالتَ�

َ
ْمتأ ُم تََ حتوتَونَن  اَد 

َ
ْلتمْلحتأ َ�ام

حت»ت[ سغمتارهمت اَد 
َ
ْلحتأ سم

َ
 ]2837َ�بْت

ความวา่ “ชาวสวรรค์จะถกูกลา่วแก่พวกเขาวา่ แท้จริงพวกทา่น

จะมีสขุภาพดี ไมเ่จ็บป่วยตลอดไป จะมีชีวิตอยูแ่ละไมต่าย

เดด็ขาด จะผมหงอกแตไ่มช่ราเดด็ขาด และจะได้รับความโปรด

ปรานโดยไมส่ิน้หวงัเดด็ขาด ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตรัสวา่ 

﴿  ْ ٓوا َ َونتودت
َ
مت  َ نلم�ت َّنةت  ت ۡم وَها ل ُت َت ورن�م

ت
ا َ َُ ن َتمم  ب ن ََ  كت لتو َُ  ]تت٤٣:تحألعرحف[ت﴾ ٤ َ�عم

ความวา่ “และพวกเราได้ถกูป่าวร้องวา่  นัน้แหละคือสวนสวรรค์

โดยท่ีพวกทา่นได้รับมนัไว้เป็นมรดก  เน่ืองด้วยสิ่งท่ีพวกเจ้าเคย
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กระทํากนัไว้” (อลั-อะอฺรอฟ ๔๓) (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขท่ี 

2837) 

และแนน่อนวา่ความปลอดภยันัน้ก็ยอ่มเป็นความ

ต้องการของมนษุย์ทกุคนทัง้ในโลกดนุยาและอาคเิราะฮฺ ด้วย

เหตนีุพ้ระองค์อลัลอฮฺจงึตรัสถึงชาวสวรรค์วา่พวกเขาจะมีความ

ปลอดภยั ทัง้นี ้เพ่ือท่ีความสขุสบายและความยินดีปรีดาของ

พวกเขานัน้จะได้สมบรูณ์ 

อมุยัยะฮฺ บนิ อบี อศั-ศอ็ลตฺ กลา่ววา่ 

َالَلت ِّ تحَ ََ ْ
َ
تت تناعمن تتتتتوََعشْ ن ْلَنتاََدحَرتَصْدقن

ا قم تحلام وََحا 
اتوحلَكَاـالَت َْ فَْرحَحتَ�يْ

َ
ْلَنتَوَماتَ�َاق لحتتتتتَمَنتحأل ْم ْمتَمات�َْشاَ ْم َ  ل

บรรดาผู้ ยําเกรงได้พํานกัในสถานท่ีแหง่ความสจัจริง 

และมีชีวิตท่ีสขุสบายภายใต้ร่มเงาอนัร่มร่ืน 

ได้รับทกุสิ่งท่ีใฝ่หาและอยากได้ 

จากบรรดาความสขุสําราญและความสมบรูณ์แบบ 

3) คาํตรัสท่ีว่า “และเราได้ขจัดความขุ่นแค้นท่ีมีอยู่

ในหัวอกของพวกเขา ให้กลายเป็นพ่ีน้องกัน โดยพาํนักอยู่

บนเตียงหันหน้าเข้าหากัน”  
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อลั-ฆิล้ คือความอาฆาตมาดร้ายและความเป็นศตัรู 

พระองค์อลัลอฮฺจงึได้ตรัสในอายะฮฺนีว้า่ พระองค์ทรงทําให้

จิตใจหรือหวัอกของชาวสวรรค์นัน้ปราศจากความขุน่แค้นใดๆ

โดยท่ีพวกเขาจะอยูแ่บบพ่ีน้องกนั และพระองค์ยงัตรัสเพิ่มตอ่

อีกวา่ พวกเขานัน้จะอยูอ่ยา่งสขุสบายในสวรรค์โดยมีสายนํา้

ไหลผา่นใต้ท่ีพํานกัของพวกเขา พระองค์ตรัสวา่ 

َنا ﴿ ورنهنم �ن  َما َونَزَ�م دت ۖ  َ�مَنهنمت  منن َ�مرني غنّلٖ  ّمننم  صت نمَ�ٰرت
َ ْ  ل�م توا دت  َوقَاۡ ُم َ ن  ل�م ّ  ِن

ني ّّ ّنا َوَما لنَ�َٰذا َهَدٮَٰنا ل يَ  كت ََدن َهم َ�ٓ  �ن َم  َۡوم
َ
ۖ  َهَدٮَٰنا َ ت ِّ آَءتم  لََقدم  ل لت  ََ نَنا رتست  َرّ�

 � َّقن نٱ�م ْ  ب ٓوا َ َونتودت
َ
مت  َ نلم�ت َّنةت  ت ۡم وَها ل ُت َت ورن�م

ت
ا َ َُ ن َتمم  ب ن ََ  كت لتو َُ :تحألعرحفت[﴾ ٤ َ�عم

 ]تت٤٣

ความวา่ “และเราได้ถอนออกซึง่การผกูใจเจ็บท่ีอยูใ่นหวัอกของ

พวกเขา (คือชาวสวรรค์)  โดยมีบรรดาแมนํ่า้ไหลอยูภ่ายใต้ของ

พวกเขา และพวกเขาได้กลา่ววา่  การสรรเสริญทัง้หลายนัน้เป็น

สิทธิของอลัลอฮฺผู้ทรงแนะนําพวกเราให้ได้รับสิ่งนี ้  และใชว่า่

พวกเราจะได้รับคําแนะนําก็หาไมห่ากวา่อลัลอฮฺไมท่รงแนะนํา

แก่พวกเรา  แนน่อนบรรดาเราะสลูแหง่พระเจ้าของเรานัน้ได้นํา

ความจริงมาและพวกเราได้ถกูป่าวร้องวา่  นัน้แหละคือสวน
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สวรรค์โดยท่ีพวกทา่นได้รับมนัไว้เป็นมรดก  เน่ืองด้วยสิ่งท่ีพวก

เจ้าเคยกระทํากนัไว้” (อลั-อะอฺรอฟ: 43)  

อิบนกุะษีร กลา่ววา่: อายะฮฺข้างต้นสอดคล้องกบัหะดีษ

ท่ีทา่นอบสูะอีด อลั-คดุรียฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นเราะสู

ลลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

ت ُْ ّ اَرتوتَ�يمَق تحَّق َةتَوح َرةنتَ ْ�َ ٍَ قْ ََ ت َ ََ ْلَنت ّ اَرتَ�يمْوََسم َمقمْلَنتَمَنتح َْ تحلام ُم
«َلْغم

َذَنت
م
ُمْقْلحتأ امْلحتَو ّّ تََّذحتذم ُْيَاتوتَح   ْمتَقتحْ  ْم تاَشْقَ َْ تَبنَ الَمم َِ تَم ْمتَمْنتَ ْالن َْ َِ َْا َِ

ْلَلتحَّق ةَت»ت[حِخاريتارهمت ْمتَقتدموم ْم َ ]ت6535ل

ความวา่ “บรรดาผู้ศรัทธาท่ีหลดุพ้นจากไฟนรกแล้วนัน้เขาจะถกู

กกักนัตวัไว้ระหวา่งสวรรค์และนรกเพ่ือตรวจสอบความอธรรมท่ี

พวกเขาเคยมีตอ่กนัมาในโลกดนุยา กระทัง่จิตใจของพวกเขามี

ความบริสทุธ์ิผดุผอ่ง พวกเขาจงึได้รับอนมุตัใิห้ได้เข้าสวรรค์” 

(บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี ๖๕๓๕) 

อิมรอน บนิ ฏ็อลหะฮฺ ได้เข้ามาหาทา่นอลี เราะฎิยลัลอ

ฮอุนัฮฺ หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจจากสมรภมูิอฐูแล้ว ทา่นอลีจงึ

ต้อนรับเขาและกลา่วแก่เขาวา่ "ฉนัหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่อลัลอฮฺ
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จะทรงทําให้ฉนัและบดิาของทา่นเป็นผู้ ท่ีอยูใ่นคําตรัสของ

พระองค์ท่ีวา่ 

َنا ﴿ ورنهنم �ن  َما َونَزَ�م دت َ�ٰنًا غنّلٍ  ّمننم  صت ٰ  ِنخم رٖ  َ�َ ت َََ�ٰبنلن�َ  �ت :تحلجرت[﴾ ٤ ّم
 ]تت٤٧

ความวา่ “ และเราได้ขจดัความขุน่แค้นท่ีมีอยูใ่นหวัอกของพวก

เขาให้กลายเป็นพ่ีน้องกนั  โดยพํานกัอยูบ่นเตียงหนัหน้าเข้าหา

กนั” (อลั-หิจญ์รฺ: 47)  

และเหตผุลท่ีพระองค์อลัลอฮฺทรงทําให้จิตใจปราศจาก

ความขุน่แค้นใดๆ ก็เพ่ือให้ความสขุและความยินดีปรีดาของ

ชาวสวรรค์มีความสมบรูณ์แบบท่ีสดุ เพราะความขุน่แค้นรังแต่

จะทําให้จิตใจของมนษุย์ไมส่งบสขุและไมส่บายใจ ดงันัน้ อลัลอ

ฮฺจงึทรงได้ทําเชน่นีก้บัทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 

โดยเม่ือทา่นยงัเดก็พระองค์ได้สง่ทตูของพระองค์ลงมาหาทา่น

เพ่ือมาล้างจิตใจของทา่นจากความขุน่แค้นเหลา่นี ้

ท่ีพระองค์ตรัสวา่ “โดยพํานกัอยูบ่นเตียงหนัหน้าเข้าหา

กนั” رمت م หมายถึงเตียง หรือบางทศันะกลา่ววา่ หมายถึงท่ีสงู  حلسم

อนัเป็นสถานท่ีซึง่เตม็ไปด้วยความสขุสําราญ ซึง่อลัลอฮฺตรัสถึง
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คณุลกัษณะของเตียงท่ีวา่เป็นเตียงท่ีประดบัด้วยเสาทองคํา 

พระองค์ตรัสวา่ 

ّولن�َ  ّمننَ  ُتّلةٞ  ﴿
َ رن�نَ  ّمننَ  َوقَلنيلٞ  ١ ل�م ٰ  ١ ل�خن رٖ  َ�َ ت ونَةٖ  �ت َّ�ن ٔن�َ  ١ ّمومضت  ّم

َََ�ٰبنلن�َ  َعلَيمَها  ]تت١٦-١٣:تحللحهاةت[﴾ ١ مت

ความวา่ “เป็นกลุม่ชนจํานวนมากจากชนรุ่นก่อนๆ และเป็นกลุม่

ชนจํานวนน้อยจากชนรุ่นหลงัๆ  โดยอยูบ่นเตียงท่ีประดบัด้วย

ทองคําพวกเขานอนเอกเขนกอยูบ่นนัน้ โดยผินหน้าเข้าหากนั ” 

(อลั-วากิอะฮฺ: 13-16)  

บางทศันะกลา่ววา่ หมายถึง การเรียงชิดกนั ดงัท่ี

พระองค์ตรัสวา่ 

َّ�ن ٔن�َ  ﴿ ٰ  مت رٖ  َ�َ ت وفَةٖ�  �ت فت م ّمصم ٰهت ََ َم ّو ََ تورٍ  َو  ]تت١٩:تحٍَلرت[﴾ ٢ �ن�ٖ  �ن

ความวา่ “ นอนเอกเขนกอยูบ่นเตียงเรียงชิดตดิกนั  และเราให้

พวกเขามีคูค่รองเป็นหญิงสาวสวยดวงตาโตคม” (อฏัฏรู: 20)  

ซึง่เตียงเหลา่นีน้ัน้ถกูยกให้สงู ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่ 

رٞ  �نيَها ﴿ ت فتوَعةٞ  �ت  ]تت١٣:تحَةاشيةت[﴾ ١ ّمرم

ความวา่ “ในนัน้มีเตียงท่ีถกูยกไว้สงูเดน่” (อลั-ฆอชียะฮฺ: 13)  
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และตรัสอีกวา่ 

فتوَعةٍ  َوفترتٖش  ﴿  ]تت٣٤:تحللحهاةت[﴾ ٣ ّمرم

ความวา่ “และเตียงนอนท่ีถกูยกให้สงูขึน้” (อลั-วากิอะฮฺ: 34)  

และตรัสอีกวา่ 

َّ�ن ٔن�َ  ﴿ ٰ  مت ٖ  َرفمَرٍف  َ�َ �م َٖ  وََ�بمَقرنّيٍ  خت َسا  ]تت٧٦:تحلرحنت[﴾ ٧ حن

ความวา่ “พวกเขาจะนอนเอกเขนกบนหมอนอิงสีเขียว และพรม

ท่ีมีลวดลายอยา่งสวยงาม” (อรัเราะหฺมาน: 76)  

คําตรัสของพระองค์ท่ีวา่ “หนัหน้าเข้าหากนั ” คือจะไมมี่

ผู้ใดได้เห็นด้านหลงัของผู้ อ่ืน ถือเป็นหลกัฐานท่ีชดัแจ้งวา่พวก

เขามีความรักใคร่กลมเกลียวกนั และพวกเขายงัเป็นผู้ ท่ีมี

มารยาทอนัดีงามโดยท่ีพวกเขาหนัหน้าเข้าหากนัไมผ่ินหลงัแก่

ผู้ใด และพวกเขาก็ยงัได้พํานกัอยูบ่นเตียงท่ีประดบัประดาไป

ด้วยไขม่กุและเคร่ืองประดบัท่ีสวยงามตา่งๆอีก 

4) คาํตรัสของอัลลอฮท่ีฺว่า “ความเหน่ือยยากจะไม่

ประสบแก่พวกเขาในนัน้ และพวกเขาจะไม่ถูกนําออก

จากท่ีนัน้" พระองค์ตรัสในอายะฮฺนีว้า่ ชาวสวรรค์จะไมป่ระสบ
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ความเหน่ือยยากลําบากอยา่งแนน่อน ความเหน่ือยยากท่ีวา่นี ้

นัน้ถกูกลา่วในสํานวนทัว่ไปไมไ่ด้จําเพาะเจาะจง ซึง่ก็

หมายความวา่ชาวสวรรค์นัน้จะมีความรอดพ้นปลอดภยัจาก

ทกุๆความเหน่ือยยากลําบาก และอลัลอฮฺทรงเน้นความหมายนี ้

ในอายะฮฺอ่ืนอีก ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

نيٓ  ﴿ ّّ َحّلَنا ل
َ
َقاَمةن َدارَ  َ ُت م لنهۦن منن لۡ ّسَنا َ�  فَضم َُ ّسَنا َوَ�  نََصٞب  �نيَها ََ َُ  �نيَها ََ

 ]تت٣٥:تفاطرت[﴾ ٣ لتغتوبٞ 

ความวา่ “ ซึง่พระองค์ทรงให้เราได้พํานกัในสถานท่ีพํานกัอนั

สถาพร ด้วยความโปรดปรานของพระองค์   ความเหน็ดเหน่ือย

จะไมป่ระสบแก่เราในนัน้ และความเบ่ือหนา่ย  ก็จะไมป่ระสบ

แก่เราในนัน้” (ฟาฏิร: 35)  

ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ญิบรีลได้

ลงมาหาทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และกลา่ววา่ 

حٌلتوت ْوتَشَ
َ
تأ ٌٌ ْوتَطَاا

َ
تأ ٌٌ تََّدح َِ تَ�يْ ٌٌ اتَّنَا َْ توتَمَا َْ

تَ
َ
تهَْدتأ َةم ْْ َِتَوَد َّ تحَهللاتَذ ْللم «يَارَسم

ق َةتَمْنت
َ
تَقتحّ َن تَمْنتَرّوْاَتَوَمّوتوتَوَّّهَْذاتاَََيْ ٌَ َال اتحلس  َْ َ�اَْرتفَاهَْرأتَعغَيْ

َ
تأ فََََذحتَتَ

َبت»ت[حِخاريتارهمت َُ تنَ
َ
تَوال َِ تَصَخَبتَ�يْ

َ
توتال بن

َُ  ]2432وتو سغمتارهمت3820هَ
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ความวา่ “โอ้ เราะสลูลุลอฮฺ พระนางเคาะดีญะฮฺจะมาหาทา่น

พร้อมกบัภาชนะใสอ่าหารหรือเคร่ืองด่ืม ดงันัน้เม่ือนางมาถึงจง

บอกนางวา่ พระเจ้าของนางและข้าฝากสลามถึงนาง และจง

แจ้งขา่วดีแก่นางวา่นางนัน้จะได้พํานกัในบ้านหลงัหนึง่ใน

สวรรค์ซึง่ประดบัประดาด้วยไขม่กุ ในสภาพท่ีไมมี่เสียงดงั

รบกวนและไมมี่ความเหน็ดเหน่ือยยากลําบากอีกตอ่ไป” (บนัทกึ

โดยอลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี ๓๘๒๐ และมสุลิม ๒๔๓๒) 

คําตรัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ “และพวกเขาจะไมถ่กูนําออก

จากท่ีนัน้ ” กลา่วคือ ชาวสวรรค์นัน้จะได้อยูใ่นนัน้ตลอดกาล 

โดยได้รับความโปรดปรานโดยท่ีไมมี่วนัขาดตอน 

พระองค์ยงัตรัสถึงสภาพดงักลา่วนีใ้นอายะฮฺอ่ืนๆอีก

หลายจดุ ดงัเชน่คําตรัสท่ีวา่ 

﴿  َّ نينَ  ِن ّّ ْ  ل ْ  َءاَمنتوا ُنلتوا ٰلنَ�ٰتن  وََع َّ مم  َ�نَتم  لل ٰتت  َۡهت َّ َدومسن  ََ ً�  للمفنرم  ١ نتزت
نينَ  ََ  َ�  �نيَها َ�ٰ�ن و بمغت َوٗ�  َ�نمَها ََ  ]تت١٠٨-١٠٧:تحلكْفت[﴾ ١ حن

ความวา่ “แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบตัคิวามดีสําหรับพวก

เขานัน้คือสวนสวรรค์ชัน้ฟิรเดา ส์เป็นท่ีพํานกั  พวกเขาพํานกั
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อยา่งถาวรอยูใ่นนัน้ พวกเขาไมป่ระสงค์จะเปล่ียนท่ีจากมนั ” 

(อลั-กะฮฺฟ์: 107-108)  

และตรัสอีกวา่ 

﴿  َّ َنا َ�َٰذا ِن َم�ت  ]تت٥٤ت:تصت[﴾ ٥ ّ�َفادٍ  منن َ�تۥ َما َۡرن

ความวา่ “ แท้จริง น่ีคือปัจจยัยงัชีพของเราอยา่งแนน่อน มนัจะ

ไมมี่วนัหมดสิน้” (ศอด: 54)  

5) คาํตรัสของพระองค์ท่ีว่า “จงแจ้งแก่ปวงบ่าว

ของข้าว่า แท้จริงข้าคือผู้อภัย ผู้เมตตาเสมอ  และแท้จริง

การลงโทษของข้านัน้ เป็นการลงโทษท่ีเจ็บแสบ”  

อายะฮฺนีน้ัน้สอดคล้องกบัคํากลา่วของทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ในหะดีษซึง่รายงานโดยอบฮูร็ุอย

เราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ  

ت َحٌدتوتَولَْلتَاْاغَمم
َ
تأ َِ َق َا َِ ْلَوَةتوتَماتَطَاَمت قم تَماتَعقَْدتحَهللاتَمَنتحَام َمنم َْ تحلم «لَْلتَاْاغَمم

َحدٌت»ت[ سغمتارهمت
َ
تأ َِ تَمْنتَجق َا ََ قَ ََ تَماتَعقَْدتحَهللاتَمَنتحلرَْحََةوتَمات فَرم

َ
ت]2755حلف

ความวา่ “หากผู้ศรัทธาได้รับรู้ถึงบทลงโทษของอลัลอฮฺ คงไมมี่

ผู้ใดคาดหวงัท่ีจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ และเชน่เดียวกนั
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หากผู้ปฏิเสธได้รับรู้ถึงความโปรดปรานท่ีย่ิงใหญ่ของพระองค์ 

คงไมมี่ผู้ใดหมดหวงัท่ีจะได้เข้าสวรรค์” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษ

เลขท่ี ๒๗๕๕) 

ฉะนัน้บา่วผู้ศรัทธาจงึควรท่ีจะทําให้จิตใจของเขานัน้มี

ทัง้ความเกรงกลวั และความหวงัอยูส่ม่ําเสมอ โดยให้มีความ

กลวัในขณะท่ีมีสขุภาพดีมากกวา่ขณะท่ีเจ็บป่วย เพราะเม่ือเขา

ได้เห็นถึงความโปรดปรานความเมตตาและการอภยัโทษ

ของอลัลอฮฺแล้ว ก็จะทําให้เขานัน้มีความหวงัและความต้องการ 

และเม่ือเขาได้พิจารณาถึงบาปและความบกพร่องท่ีเขามีก็จะ

ทําให้เขานัน้เกิดความกลวัและอยากท่ีจะหลดุพ้นจากมนั ผู้ ท่ี

หมดหวงัในความเมตตาของอลัลอฮฺถือเป็นคนสิน้หวงั และผู้ ท่ีมี

ความหวงัแตก็่ยงักระทําสิ่งท่ีผิดเขาคือผู้ ท่ีเพิกเฉย ฉะนัน้สิ่งท่ีดี

ท่ีสดุก็คือสิ่งท่ีมีความพอดี (ตฟัสีรอิบนสุะอฺดียฺ หน้า๔๐๗) 

   

توحلادتهللاترلتحَاال�وت
تل توصوبِتأجا�  .وصستحهللاتوسغمتَتنَيقات�ادتَو

 


