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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

อธบิายความหมายพระนามอัล-ฟตตาห ฺ
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ขอการยกยองสดุดีและ

ความศานติจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ  ฉันขอปฏิญาณวา

ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคีใดๆ 

สําหรับพระองค   และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ْحَصاَاا َدَلَ  لََّق َ إِّن ِ  �ِْسَعً  َو�ِْسِعْ�َ لْمًاا ِمئًَ  إِ «
َ
 َولِحًدل م َمْن أ

ّ
   «

 ]٢٦٧٧م ومسغ  امق  ٢٧٣٦للخاري امق  [

ความวา “พระนามของอัลลอฮฺมีเกาสิบเกาพระนาม ผูใด

สามารถจดจําพระนามเหลานั้นได เขาจะไดเขาสวรรค” (บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ ๒๗๓๖ และมุสลิม ๒๖๗๗) 
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 และหนึ่งในพระนามของพระองคอันวิจิตรที่พระองคได

ตรัสไวในอัลกุรอานก็คือ "อัล-ฟตตาหฺ" ซึ่งมีสองความหมายคือ 

 ความหมายท่ีหน่ึง คือผูที่ตัดสินชี้ขาดระหวางบาวของ

พระองค พระองคทรงตัดสินพวกเขาดวยบทบัญญัติของ

พระองค โดยทรงตอบแทนแกผูที่เคารพภักดีและเชื่อฟง และ

ลงโทษผูฝาฝนทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองคตรัสวา 

َُّنا بَۡيَنَنا َ�َۡمعُ  قُۡل  ﴿ ََ  َّ َۡۡفّتاحُ  َوُهوَ  بِٱۡ�َّقِ  بَۡيَنَنا َ�ۡفَتحُ  ُُ َُ  ل َۡۡعلِي : أ مب[ ﴾ ٢ ل
٢٦  [ 

ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด พระเจาของเราจะทรงรวบรวม

พวกเราทั้งหมด แลวพระองคจะทรงตัดสินระหวางพวกเจาดวย

ความจริงและพระองคคือผูทรงตัดสินผูทรงรอบรู” (สะบะอ: 

๒๖) 

และตรัสอีกวา 

َُّنا ﴿ َُۡ�َ  بَۡيَنَنا لۡ�َتحۡ  ََ نَت  بِٱۡ�َّقِ  قَۡوِمَنا َو
َ
َۡۡ�ٰتِِح�َ  َخۡ�ُ  َوأ : عملفلأل[ ﴾ ٨ ل

٨٨  [ 
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ความวา “โอพระเจาของเรา โปรดชี้ขาดระหวางพวกเราและ

ประชาชาติของเราดวยความจริงเถิด และพระองคนั้นคือผูท่ีดี

เย่ียมในหมูผูชี้ขาดทั้งหลาย” (อัล-อะอฺรอฟ: ๘๙) 

อิบนุ กะษีรฺ กลาววา "หมายถึง ขอพระองคทรงตัดสิน

ระหวางเราจากกลุมชนของเรา และขอทรงใหชัยชนะแกเรา" 

نَت ﴿
َ
َۡۡ�ٰتِِح�َ  َخۡ�ُ  َوأ  ﴾ل

ความวา “และพระองคนั้นคือผูที่ดีเย่ียมในหมูผูชี้ขาดทั้งหลาย”  

อิบนุกะษีรฺกลาววา "หมายถึง พระองคนั้นคือผูชี้ขาด

ตัดสินท่ีดีท่ีสุด เพราะพระองคคือผูทรงความยุติธรรม และมิทรง

อธรรมตอผูใดเปนอันขาด" (ตัฟสีร อิบนุกะษีรฺ ๖/๓๕๐) 

 อายะฮฺแรกคือการตัดสินบาวของพระองคในวันกิยา

มะฮฺ สวนอายะฮฺที่สองเปนการตัดสินในโลกดุนยา ดวยการท่ี

พระองคทรงชวยเหลือปกปองผูศรัทธา และใหความตํ่าตอยแก

บรรดาผูที่ฝาฝนพรอมทั้งลงโทษพวกเขาดวย 

 ความหมายท่ีสอง  หมายถึง พระองคทรงเปนผู

ประทานความดีและความจําเริญตางๆ ดังที่พระองคตรัสวา 
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ُ  ۡفَتحِ �َ  ّما ﴿ َّ ۖ  ُمۡمِسَك  فََ�  َّۡ�َةٖ  ِمن ِِلّناِس  ل  ]  ٢: فاطم[ ﴾  ََِها

ความวา “สิ่งใดที่อัลลอฮฺทรงประทานใหจากความเมตตาแก

มนุษยชาติ ไมมีผูยับย้ังมันได” (ฟาฏิร: ๒) 

พระองคทรงประทานแกบาวของพระองคซึ่งสิ่งที่เปน

ประโยชนทั้งในเร่ืองดุนยาและเรื่องศาสนา พระองคทรงเปดใจ

พวกเขาใหเปนผูที่มีความคิด และเปนผูศรัทธาที่มีความมั่นคง 

มีความรูความสามารถ ดําเนินชีวิตอยูในแนวทางที่ถูกตอง และ

ทรงเปดประตูริสกี และวิถีทางทํามาหาเลี้ยงชีพ พระองคทรง

ประทานริสกีแกผูที่มีความศรัทธายําเกรงโดยที่พวกเขาไมเคย

คาดคิด ทรงตอบรับผูที่มอบหมายการงานตอพระองคมากกวา

สิ่งที่พวกเขาขอและคาดหวัง พระองคทรงทําใหเรื่องยากของ

พวกเขาเปนเรื่องงายดาย และทรงเปดทางใหแกพวกเขา (ฟตหุร

เราะฮีมิล มะลิกิลอัลลาม ของเชคสะอฺดีย หนา 42) 

ตัวอยางการประทานดังกลาวน้ี ก็เชนการที่พระองค

อัลลอฮฺทรงประทานบรรดาการสรรเสริญและความมีเกียรติแก

ทานนบีของพระองคในวันกิยามะฮฺ  ทานอบูฮุร็อยเราะฮ ฺ
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เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 

ِء َعغَيْ «  قَا َّ ل اِمِدِ  َوْحْسِن  َ ََ ْ ِمْن  ِْ ِمْا
ْ
َوْلغ  ّ َ ََ ُْ لْ   ْتََ ََ ْتََْحْه ْ�ّ   ََ لَْ   ِه َشيْئًا 
ْل  َقا َْ   ّ�ْ م   ِِ

بْ ََ َحد  
َ
ْ�َشّتعْ :  ِأل لْشَتْع  م  ْه  ََ ْع ُْ م َمْ    ََ َم

ْ
أ َر ْع  ََ ْر ل ّاْد  َ َْ » َيا 

 ]٦٥٦٥م ومسغ  امق  ١٩٤للخاري امق  [

ความวา “แลวพระองคก็จะทรงประทานใหแกฉัน ซึ่งสวนหนึ่ง

จากมวลการสรรเสริญอันประเสริฐงดงามย่ิงที่เปนสิ่งท่ีคูควรกับ

พระองค โดยท่ีไมมีผูใดเคยไดรับสิ่งน้ีมากอนหนาฉัน หลังจาก

นั้นก็จะมีเสียงเรียกวา โอมุหัมมัด จงแหงนศีรษะของเจาขึ้น จง

ขอเถิด แลวเจาจะไดในสิ่งท่ีขอ จงขอความชวยเหลือ แลวเจาก็

จะไดรับความชวยเหลือ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 

๑๙๔ และมุสลิม ๖๕๖๕) 

 และพระองคยังทรงเปดประตูแหงการเตาบัตกลับตัว 

แกบรรดาบ าวของพระองค  ดั งหะ ดีษของท านอบูมูซา 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา  
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ََّماِر إِّن لَ  َعّو وََجّ  يَسْْسْ  يَْدْ  اِالغّيِْ  ِلََْ « ََّماِر م َوَلسْْسْ  يََدْ  اِا ْء ل ْ ُِ وَْل ْم
غَْع للّشْاْس ِمْن َمَةاِر�َِما َْ َُ  ّّ ْء للغّيِْ  م َح ْ ُِ  ]٢٧٥٩مسغ  امق  [» ِلََْوَْل ْم

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงแผพระหัตถของพระองคในตอน

กลางคืน เพื่อท่ีจะอภัยโทษแกผูที่ประพฤติชั่วในตอนกลางวัน 

และแผพระหัตถในตอนกลางวันเพื่ออภัยโทษแกผูท่ีประพฤติชั่ว

ในตอนกลางคืน จนกระท่ังดวงอาทิตยจะขึ้นทางทิศตะวันตก” 

(บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ ๒๗๕๙) 

และพระองคยังทรงเปดประตูชั้นฟาเพื่อประทานความ

จําเริญตางๆ  และตอบรับการวิงวอนของบาวของพระองค ดังที่

พระองคตรัสวา 

َّ  َوَِوۡ  ﴿
َ
ۡهَل  أ

َ
ٰٓ  أ ََ ُُ ۡۡ ْ  ل ْ  َءاَمُنوا ۡوا َُ َّ  لِّسَمآءِ  ّمِنَ  بََََ�ٰٖت  َعَلۡيِهَ ََۡفَتۡحَنا َول

�ِض 
َ
ْ  َوَ�ِٰ�ن َولۡ� بُوا َّ َ�ُٰهَ ََ َۡ َخ

َ
ْ  بَِما فَأ ََ  َ�نُوا  ]  ٩٥: عملفلأل[ ﴾ ٩ يَۡ�ِسُبو

ความวา “และหากวาชาวเมืองนั้นไดศรัทธากันและมีความยํา

เกรงแลวไซร แนนอนเราก็เปดใหแกพวกเขาแลว ซึ่งบรรดาความ

เพิ่มพูนจากฟากฟาและแผนดิน แตทวาพวกเขาปฏิเสธ ดังน้ัน

เราจึงไดลงโทษพวกเขา เน่ืองดวยสิ่งท่ีพวกเขาขวนขวายไว” 

(อัล-อะอฺรอฟ: ๙๖) 
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ทานอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ْمبِْ  لْ  َعوّ « ََ ِِ م  يِْ  لَلا
َن ثْغْْل للغّ

َ
ُْ  إَِكل   ُْْتََ ْْيَا م ْ�ّ    للّسَااِء ل �

َ
وََجّ  إِل

يَْقْوْل  ََ اَْولْل للّسَااِء م ْ�ّ  يَسْْسْ  يََدْ  
َ
ْ؟ فََال : أ

َ
ل ْْ ََ  ْم ْع َْ يََولْل َاْ  ِمْن َماِِ   

غَْع لفَتْجمْ  َ  َْ ََ  ّّ ََ َح ِ  ]٣٦٧٣أحد امق  [» َلل

ความวา “ในชวงเวลาหนึ่งสวนสามสุดทายของกลางคืน อัลลอฮฺ

จะทรงลงมายังชั้นฟาแหงดุนยา ประตูแหงชั้นฟาก็จะถูกเปด

ออก หลังจากนั้นพระองคก็จะทรงแผพระหัตถของพระองค และ

ตรัสวา มีผูใดจะวิงวอนขอหรือไม แลวคําขอของเขาจะถูกตอบ

รับ? โดยจะยังคงเปนเชนนั้นเรื่อยไปจนกระท่ังไดเวลารุงอรุณ” 

(บันทึกโดยอิหมามอะหมัด หะดีษเลขที่ ๓๖๗๓) 

และพระองค ยังทรงประทานแกบาวผูศรัทธาของ

พระองคกอนที่เขาจะเสียชีวิต ดวยการดลใจใหปฏิบัติคุณงาม

ความดี ดังหะดีษของอบูอันบะฮฺ อัลเคาลานียฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา  
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َرلَد لْ  اَِعبِْد ِ َلْ�ًل َعَسغَهْ «
َ
يَْ   »إَِكل أ ْ َ�َاًال «: َو َما َعَسغَْه؟ قَاَل : َِ

َ
ُْ لْ  ل ْتََ ََ

ْقِبْضْه َعغَيْ  ََ بَْ  َمْوتِِه م ْ�ّ   ََ ًا  ِِ  ]١٧٧٨٤أحد امق  [» هِ َاا

ความวา “หากอัลลอฮฺประสงคจะใหบาวของพระองคทําความดี 

พระองคก็จะทรงทําใหการงานของเขาน้ันมีความหอมหวาน” มี

ผูถามทานวา อะไรคือความหอมหวานหรือครับ? ทานกลาววา 

“คือการที่พระองคทรงใหบาวของพระองคไดมีโอกาสปฏิบัติคุณ

ความดีกอนที่เขาจะเสียชีวิต หลังจากนั้นพระองคก็ทรงเอาชีวิต

เขากลับไป” (บันทึกโดยอะหมฺัด หะดีษเลขที่ ๑๗๗๘๔) 

สวนหน่ึงจากสิ่งท่ีไดรับจากการศรัทธาในพระนาม

ของพระองคอัล-ฟตตาหฺ: 

ประการท่ีหน่ึง ความชวยเหลือและชัยชนะใดๆ ลวน

มาจากพระองคอัลลอฮฺทั้งสิ้น พระองคคือผูทรงตัดสินระหวาง

บาวของพระองค และทรงชวยเหลือใหบาวของพระองคคนใด

ไดรับชัยชนะก็ได ตามที่พระองคทรงประสงค ในทํานองเดียวกัน 

พระองคจะทรงใหผูใดตกตํ่าพายแพก็ได ทั้งนี้ พระองคไดตรัส

ถึงพระองคเองวาคือผูทรงตัดสินชี้ขาดและผูทรงประทานชัย

ชนะ ก็เพื่อที่จะเตือนบาวของพระองควาไมควรวิงวอนขอสิ่งนี้



 

11 

จากผูใดนอกจากพระองค และก็เพื่อใหพวกเขาปฏิบัติตามและ

เชื่อฟงพระองค เพื่อที่พวกเขาจะไดรับชัยชนะเหนือศัตรูของพวก

เขา พระองคตรัสวา 

 ]  ١: لفتَُ[ ﴾ ١ ّمبِيٗنا َ�ۡتٗحا ََِك  َ�َتۡحَنا ِِنّا ﴿

ความวา “แทจริงเราไดใหชัยชนะแกเจา ซึ่งเปนชัยชนะอยางชัด

แจง” (อัล-ฟตหฺ: ๑) 

และตรัสอีกวา 

ُ  َ�َعَ�  ﴿ َّ َ ل
َ
ِ�َ  أ

ۡ
َۡۡفۡتحِ  يَأ وۡ  بِٱ

َ
ۡمَٖ  أ

َ
 ]  ٥٢: دة للاِ[ ﴾ ِعنِدهِۦ ّمِنۡ  أ

ความวา “อาจเปนไปไดวาอัลลอฮฺนั้นจะทรงนํามาซึ่งชัยชนะ

หรือไมก็นําพระบัญชาอยางหน่ึงอยางใดมาจากท่ีพระองค” 

(อัล-มาอิดะฮฺ: ๕๒) 

และตรัสอีกวา 

﴿  ٰٓ ََ ۡخ
ُ
ۖ  َوأ ِّبوَ�َها ِ  ّمِنَ  نَۡ�ٞ  ُُ َّ  ]  ١٣: للصف[ ﴾ قََِ�ٞبۗ  َوَ�ۡتحٞ  ل

ความวา “และสิ่งอ่ืนๆ อีกท่ีพวกเจารักชอบมัน การชวยเหลือ

จากอัลลอฮฺและการพิชิตอันใกลนี้” (อัศศ็อฟ: ๑๓) 
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ทานสะฮฺล บิน สะอฺด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวาทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในวันสมรภูมิค็อยบัรวา 

ب�ْه لْ  « ِ ُْ ْ م َو
َ
ِ � لَ  َورَْمْول ُْ ُْ لْ  َ َ يََديِْه م  ْتََ ََ َ�ّ َاِل ِ للّمليََ  رَْجًال  َِ ْع

ْ َ
أل

 ْ
ْ
 ]٢٤٠٦م ومسغ  امق  ٢٩٤٢للخاري امق  [» َورَْمْول

ความวา “ฉันจะมอบธงนี้ใหแกบุคคลหน่ึงซึ่งพระองคอัลลอฮฺจะ

ทรงทําใหชัยชนะอยูในมือของเขา ซึ่งเขาน้ันรักพระองค และ

เราะสูลของพระองค และอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคก็รัก

เขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี ๒๙๔๒ และมุสลิม  

๒๔๐๖) 

ประการท่ีสอง การที่อัลลอฮฺทรงประทานความโปรด

ปรานท้ังหลายแกบาวของพระองค อาจเปนการลวงใหตายใจ 

หากวาพวกเขาเหลาน้ันละทิ้งสิ่งที่พระองคทรงสั่งใช และละเมิด

สิ่งที่พระองคทรงหาม พระองคตรัสวา 

ْ   َفلَّما  ﴿ واْ   َما  �َُسوا َُ ِ َّ َۡ   َ�َتۡحَنا  بِهِۦ  ُذ بَۡ�َٰب   َعلَۡيِه
َ
�   ِ ءٍ   ُ�ّ ۡ�َ   ٰ ّّ ٓ   َفَُِ�واْ   َِِذا  َ�  بَِما

 ْ وتُٓوا
ُ
َ�ُٰهَ أ َۡ َخ

َ
ََ  ُهَ فَإَِذا َ�ۡغَتةٗ  أ  ]  ٤٤: نعاملأل[ ﴾ ٤ ّمۡبلُِسو

ความวา “คร้ันเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนใหรําลึกถึง 

เราก็เปดใหแกพวกเขาซึ่งบรรดาประตูของทุกสิ่ง จนกระทั่งเมื่อ
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พวกเขาหลงระเริงตอสิ่งที่พวกเขาไดรับ เราก็ลงโทษพวกเขาโดย

กะทันหัน แลวทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวัง” (อัล-อันอาม: ๔๔) 

ทานอุกบะฮฺ บิน อามิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวาทาน 

นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

مِ «  فَعبَْد  ل ي  َِ ْع َْ   َ ل ْيَت 
َ
أ َر ل  َك ْاَو ِإ َاا  ّْ َفِِ م   � ِ ُْ َما َمَعاِايِْه   َ َ يَا  ْْ ل � َن 
َِْدَرلجٌ   ] ١٧٣١١أحد [» لْم

ความวา “หากทานเห็นวาอัลลอฮฺทรงประทานความสุขสบายใน

โลกดุนยาแกบาวคนหน่ึงตามแตที่เขาตองการ ทั้งที่เขาเปน

ผูฝาฝน ก็จงรูไวเถิดวาพระองคทรงปลอยใหเขาตายใจไปกอน

เทานั้นเอง” จากนั้นทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็

ไดอานคําตรัสของอัลลอฮฺท่ีวา 

ْ   َفلَّما  ﴿ واْ   َما  �َُسوا َُ ِ َّ َۡ   َ�َتۡحَنا  بِهِۦ  ُذ بَۡ�َٰب   َعلَۡيِه
َ
�   ِ ءٍ   ُ�ّ ۡ�َ   ٰ ّّ ٓ   َفَُِ�واْ   َِِذا  َ�  بَِما

 ْ وتُٓوا
ُ
َ�ُٰهَ أ َۡ َخ

َ
ََ ّمبۡ  ُهَ فَإَِذا َ�ۡغَتةٗ  أ  ]  ٤٤: ل نعام[ ﴾ ٤ لُِسو

ความวา “คร้ันเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนใหรําลึกถึง 

เราก็เปดใหแกพวกเขาซึ่งบรรดาประตูของทุกสิ่ง จนกระท่ังเมื่อ

พวกเขาหลงระเริงตอสิ่งที่พวกเขาไดรับ เราก็ลงโทษพวกเขาโดย
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กะทันหัน แลวทันใดน้ันพวกเขาก็หมดหวัง” (อัล-อันอาม: ๔๔) 

(บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 17311) 

ประการท่ีสาม อัลลอฮฺทรงประทานวิทยปญญา (หิก

มะฮฺ) ความรู และความเขาใจในศาสนาแกบาวของพระองค 

ตามระดับความยําเกรง ความบริสุทธิ์ใจ และความเชื่อมั่น

ศรัทธาของแตละคน พระองคตรัสวา 

﴿  ْ وا ُُ َّ ۖ  َول َ َّ َُ َوُ�َعّلِمُ  ل �ُ  ۗ ُ َّ ُ  ل َّ ءٍ  بُِ�ّلِ  َول ۡ�َ  َٞ  ]  ٢٨٢: للقمة[ ﴾ ٢ َعلِي

ความวา “และพวกเจาจงพึงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด แลวอัลลอฮฺจะ

ทรงใหความรูแกพวกเจา และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรูในทุกสิ่งทุก

อยาง” (อัล-บะเกาะเราะฮ:ฺ ๒๘๒) 

และตรัสอีกวา 

َ�َمن ﴿
َ
حَ  أ َ�َ  ُ َّ ََهُۥَص  ل َِ  ۡد ٰ ۡسَ� ٰ  َ�ُهوَ  ِِۡ�ِ ُِّهۦِۚ  ّمِن نُوَٖ  َ�َ  ِّۡۡلَ�ِٰسَيةِ  فََوۡ�لٞ  َّ

ُُُهَ َِ  ّمِن قُلُو
َۡ ِۚ  ذِ َّ ٰ�َِك  ل ََ ْو

ُ
 ]  ٢٢: للومم[ ﴾ ٢ ّمبِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  ِ�  أ

ความวา “ผูใดที่อัลลอฮฺทรงเปดอกของเขาเพื่ออิสลาม และเขา

อยูบนแสงสวางจากพระเจาของเขา (จะเหมือนกับผูท่ีหัวใจบอด

กระน้ันหรือ?) ดังนั้นความวิบัติจงประสบแดผูที่หัวใจของพวก
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เขาแข็งกระดางตอการรําลึกถึงอัลลอฮฺ ชนเหลานี้อยูในการหลง

ผิดอันชัดแจง” (อัซ-ซุมัรฺ: ๒๒) 

ประการท่ีสี่ สมควรที่มุอมินผูศรัทธาจะตองวิงวอนขอ

ตอพระเจาใหทรงประทานความเมตตาใหแกเขา ทานอบูฮุร็อย

เราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา  

َْقْ  «
ْ
ِِ ا  ل  عغيه ومغ  م َول

َّ يَْسغعْ  َ َ ل
ْ
َحْدْمْ  للَاْسِجَد فَغ

َ
إَِكل َدَلَ  أ

ََ م َوِ�َكل َلَمَج :   َِ اَْولَل رَْحَ
َ
ِِ أ  ُْ ََ

َْ ِِ  ا  ل  عغيه لا ل
َّ يَْسغعْ  َ َ ل

ْ
َفغ

َْقْ  
ْ
اِن للّمِجيْ ِ : ومغ  م َول ََ ْ ِمَن للّشيْ ِْ  ]٧٧٣لان ماجه امق  [» لا لْعِصْا

ความวา “เมื่อผูหนึ่งผูใดจะเขามัสยิด ก็จงใหสลามแกทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และจงกลาววา โออัลลอฮฺ ขอ

พระองคทรงเปดประตูแหงความเมตตาของพระองคแกฉันดวย

เถิด และเมื่อจะออกจากมัสยิด ก็จงสลามแกทานนบี และจง

กลาววา  โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงใหฉันรอดพนจากชัยฏอน

มารรายที่ถูกสาปแชงดวยเถิด” (บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หะดีษ

เลขท่ี ๗๗๓) 
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ประการท่ีหา พระองคอัลลอฮฺคือผูทรงกุมไวซึ่งกุญแจ

ไขขุมทรัพยทั้งหลายในชั้นฟาและแผนดิน พระองคตรัสวา 

ۥ  ﴿ اِ�دُ   َ�ُ َُ �ِض�   لِّسَ�َٰ�ِٰت   َم
َ
ِۡزَق   يَۡبُسُط   َولۡ� َّ ۚ   �ََشآءُ   َِِمن  لِ َُ ِد ُۡ  بُِ�ّلِ   ِِّنُهۥ  َوَ�

ءٍ  ۡ�َ  َٞ  ]  ١٢: للشورى[ ﴾ ١ َعلِي

ความวา “กุญแจ (การควบคุมกิจการ) แหงชั้นฟาทั้งหลายและ

แผนดินเปนสิทธิ์ของพระองค พระองคทรงเพิ่มพูนปจจัยยังชีพ

แกผูที่พระองคทรงประสงคและทรงใหคับแคบ” (อัชชูรอ: ๑๒) 

สิ่งใดที่พระองคทรงเปดใหแกบาวของพระองคก็จะไมมี

ผูใดปดมันได  และสิ่งใดที่ถูกปดไวก็จะไมมีผูใดสามารถเปดมัน

ไดเชนกัน นอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว พระองคตรัสวา 

ُ   َ�ۡفَتحِ   ّما  ﴿ َّ ۖ   ُمۡمِسَك   َفَ�   َّۡ�َةٖ   ِمن  ِِلّناِس   ل َِۡسَل   َفَ�   ُ�ۡمِسۡك   َوَما  ََِها ۥ  ُم ُ�َ 
ِۦۚ  ِمنۢ  َۡۡعزِ�زُ  َوُهوَ  َ�ۡعِده َُ  ل  ]  ٢: فاطم[ ﴾ ٢ لۡ�َِكي

ความวา “สิ่งใดที่อัลลอฮฺทรงประทานใหจากความเมตตาแก

มนุษยชาติ จะไมมีผูยับย้ังมันได และสิ่งใดที่พระองคทรงยับย้ัง

ไวก็ไมมีผูใดใหมันไดหลังจากการยับย้ังของพระองค และ

พระองคเปนผูทรงอํานาจ ผูทรงปรีชาญาณ” (ฟาฏิร: ๒) 
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ดังนั้นหากพระองคประทานสายฝนลงมา แนนอนวาไม

มีผูใดสามารถหยุดมันได แมกระท่ังสายฝนนั้นจะทําใหพวกเขา

จมอยูใตน้ําก็ตาม เหมือนกับเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นสมัยนบีนูหฺ 

โดยน้ํานั้นสูงจนถึงยอดภูผา และก็เชนเดียวกันหากพระองค

ประสงคใหฝนแลงเปนเวลาหลายป ก็ไมมีผูใดสามารถที่จะทํา

ใหฝนตกลงมาได พระองคตรัสวา 

َۡ   ُقۡل   ﴿ ۡ�ُت َء ََ َ
َۡ   أ ۡصَبحَ   ِِ

َ
َۡ مَ   أ �  آُؤُ� َٗ َِيُ�َ  َ�َمن  َغۡو

ۡ
 ﴾  ٣  ّمعِي�  بَِمآءٖ   َيأ

 ]  ٣٠: للغَ[

ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด: พวกทานจงบอกฉันสิวา หาก

แหลงน้ําของพวกทานเหือดแหงลง ดังนั้นผูใดเลาจะนําน้ําที่ทวม

ทันมาใหพวกทาน” (อัลมุลก: ๓๐) 

และตรัสอีกวา 

ُ   َ�ۡمَسۡسَك   �َ  ﴿ َّ ۥٓ   َ�ِشَف   َفَ�   بُِ�ّٖ   ل ُ�َ   َّ ۡ�ٖ   ُيَِۡدكَ   �َ  ُهَوۖ   ِِ
آدّ   َفَ�   ِ�َ ََ 

 ]  ١٠٧:  يو�س[ ﴾َِۡفۡضلِهِۦ

ความวา “และหากอัลลอฮฺจะทรงใหทุกขภัยประสบแกเจาแลว 

ก็ไมมีผูใดปลดเปลื้องมันไดนอกจากพระองค และหากพระองค
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ทรงปรารถนาความดีแกเจาแลว ก็จะไมมีผูใดกีดกันความโปรด

ปรานของพระองคได” (ยูนุส: ๑๐๗) 

โดยสรุปก็คือ อัล-ฟตตาหฺนั้นคือหน่ึงในพระนามที่

ย่ิงใหญของพระองคอัลลอฮฺตะอาลา และมีความหมายวา: ผู

ทรงตัดสินชี้ขาดระหวางบาวของพระองคดวยบทบัญญัติของ

พระองค  และคือผูทรงประทานความดีและความจําเริญ

ทั้งหลาย จึงสมควรอยางย่ิงสําหรับผูที่ศรัทธาจะตองวิงวอนขอ

ตอพระองคดวยพระนามนี้  เชนกลาววา ยาฟตตาหฺ  ทรง

ประทานความรูแกฉันเถิด ยาฟตตาหฺ ทรงประทานความเมตตา

แกฉันเถิด ยาฟตตาหฺ ทรงประทานริสกีแกฉันเถิด 

 ولِاد   رل لفعال�م 
 .و  لل واحبه أجع�وا  ل  ومغ    نسيقا َاد 
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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

อธิบายความหมายพระนามอัล-ฟัตตาหฺ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการยกย่องสดุดีและความศานติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์


ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

«إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا ، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ » [البخاري برقم 2736، ومسلم برقم 2677]

ความว่า “พระนามของอัลลอฮฺมีเก้าสิบเก้าพระนาม ผู้ใดสามารถจดจำพระนามเหล่านั้นได้ เขาจะได้เข้าสวรรค์” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 2736 และมุสลิม 2677)


และหนึ่งในพระนามของพระองค์อันวิจิตรที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในอัลกุรอานก็คือ "อัล-ฟัตตาหฺ" ซึ่งมีสองความหมายคือ


ความหมายที่หนึ่ง คือผู้ที่ตัดสินชี้ขาดระหว่างบ่าวของพระองค์ พระองค์ทรงตัดสินพวกเขาด้วยบทบัญญัติของพระองค์ โดยทรงตอบแทนแก่ผู้ที่เคารพภักดีและเชื่อฟัง และลงโทษผู้ฝ่าฝืนทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังที่พระองค์ตรัสว่า

﴿ قُلۡ يَجۡمَعُ بَيۡنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفۡتَحُ بَيۡنَنَا بِٱلۡحَقِّ وَهُوَ ٱلۡفَتَّاحُ ٱلۡعَلِيمُ ٢٦ ﴾ [سبأ : ٢٦]  

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุหัมมัด พระเจ้าของเราจะทรงรวบรวมพวกเราทั้งหมด แล้วพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าด้วยความจริงและพระองค์คือผู้ทรงตัดสินผู้ทรงรอบรู้” (สะบะอ์: 26)

และตรัสอีกว่า

﴿ رَبَّنَا ٱفۡتَحۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ قَوۡمِنَا بِٱلۡحَقِّ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ ٨٩ ﴾ [الأعراف: ٨٨]  

ความว่า “โอ้พระเจ้าของเรา โปรดชี้ขาดระหว่างพวกเราและประชาชาติของเราด้วยความจริงเถิด และพระองค์นั้นคือผู้ที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ชี้ขาดทั้งหลาย” (อัล-อะอฺรอฟ: 89)

อิบนุ กะษีรฺ กล่าวว่า "หมายถึง ขอพระองค์ทรงตัดสินระหว่างเราจากกลุ่มชนของเรา และขอทรงให้ชัยชนะแก่เรา"

﴿وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰتِحِينَ﴾

ความว่า “และพระองค์นั้นคือผู้ที่ดีเยี่ยมในหมู่ผู้ชี้ขาดทั้งหลาย” 

อิบนุกะษีรฺกล่าวว่า "หมายถึง พระองค์นั้นคือผู้ชี้ขาดตัดสินที่ดีที่สุด เพราะพระองค์คือผู้ทรงความยุติธรรม และมิทรงอธรรมต่อผู้ใดเป็นอันขาด" (ตัฟสีร อิบนุกะษีรฺ 6/350)


อายะฮฺแรกคือการตัดสินบ่าวของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ ส่วนอายะฮฺที่สองเป็นการตัดสินในโลกดุนยา ด้วยการที่พระองค์ทรงช่วยเหลือปกป้องผู้ศรัทธา และให้ความต่ำต้อยแก่บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนพร้อมทั้งลงโทษพวกเขาด้วย


ความหมายที่สอง หมายถึง พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานความดีและความจำเริญต่างๆ ดังที่พระองค์ตรัสว่า

﴿ مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ  ﴾ [فاطر: ٢]  

ความว่า “สิ่งใดที่อัลลอฮฺทรงประทานให้จากความเมตตาแก่มนุษยชาติ ไม่มีผู้ยับยั้งมันได้” (ฟาฏิร: 2)

พระองค์ทรงประทานแก่บ่าวของพระองค์ซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องดุนยาและเรื่องศาสนา พระองค์ทรงเปิดใจพวกเขาให้เป็นผู้ที่มีความคิด และเป็นผู้ศรัทธาที่มีความมั่นคง มีความรู้ความสามารถ ดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง และทรงเปิดประตูริสกี และวิถีทางทำมาหาเลี้ยงชีพ พระองค์ทรงประทานริสกีแก่ผู้ที่มีความศรัทธายำเกรงโดยที่พวกเขาไม่เคยคาดคิด ทรงตอบรับผู้ที่มอบหมายการงานต่อพระองค์มากกว่าสิ่งที่พวกเขาขอและคาดหวัง พระองค์ทรงทำให้เรื่องยากของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายดาย และทรงเปิดทางให้แก่พวกเขา (ฟัตหุรเราะฮีมิล มะลิกิลอัลลาม ของเชคสะอฺดีย์ หน้า 42)

ตัวอย่างการประทานดังกล่าวนี้ ก็เช่นการที่พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานบรรดาการสรรเสริญและความมีเกียรติแก่ท่านนบีของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

«ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِيْ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا مُحَمَّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ ، سَلْ تُعْطَهُ ، اشْفَعْ تُشَفَّعْ» [البخاري برقم 194، ومسلم برقم 6565]

ความว่า “แล้วพระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่ฉัน ซึ่งส่วนหนึ่งจากมวลการสรรเสริญอันประเสริฐงดงามยิ่งที่เป็นสิ่งที่คู่ควรกับพระองค์ โดยที่ไม่มีผู้ใดเคยได้รับสิ่งนี้มาก่อนหน้าฉัน หลังจากนั้นก็จะมีเสียงเรียกว่า โอ้มุหัมมัด จงแหงนศีรษะของเจ้าขึ้น จงขอเถิด แล้วเจ้าจะได้ในสิ่งที่ขอ จงขอความช่วยเหลือ แล้วเจ้าก็จะได้รับความช่วยเหลือ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 194 และมุสลิม 6565)


และพระองค์ยังทรงเปิดประตูแห่งการเตาบัตกลับตัว แก่บรรดาบ่าวของพระองค์ ดังหะดีษของท่านอบูมูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

«إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدُهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِيْءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغَارِبِهَا» [مسلم برقم 2759]

ความว่า “แท้จริงอัลลอฮฺทรงแผ่พระหัตถ์ของพระองค์ในตอนกลางคืน เพื่อที่จะอภัยโทษแก่ผู้ที่ประพฤติชั่วในตอนกลางวัน และแผ่พระหัตถ์ในตอนกลางวันเพื่ออภัยโทษแก่ผู้ที่ประพฤติชั่วในตอนกลางคืน จนกระทั่งดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตก” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 2759)

และพระองค์ยังทรงเปิดประตูชั้นฟ้าเพื่อประทานความจำเริญต่างๆ  และตอบรับการวิงวอนของบ่าวของพระองค์ ดังที่พระองค์ตรัสว่า

﴿ وَلَوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَٰتٖ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلَٰكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذۡنَٰهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ٩٦ ﴾ [الأعراف: ٩٥]  

ความว่า “และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความยำเกรงแล้วไซร้ แน่นอนเราก็เปิดให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าและแผ่นดิน แต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธ ดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขา เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้” (อัล-อะอฺรอฟ: 96)

ท่านอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

«إِذَا كاَنَ ثُلُثُ اللَّيْلِ البَاقِي ، يَهْبِطُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، ثُمَّ يَبْسُطُ يَدَهُ فَيَقُوْلُ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ» [أحمد برقم 3673]

ความว่า “ในช่วงเวลาหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืน อัลลอฮฺจะทรงลงมายังชั้นฟ้าแห่งดุนยา ประตูแห่งชั้นฟ้าก็จะถูกเปิดออก หลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงแผ่พระหัตถ์ของพระองค์ และตรัสว่า มีผู้ใดจะวิงวอนขอหรือไม่ แล้วคำขอของเขาจะถูกตอบรับ? โดยจะยังคงเป็นเช่นนั้นเรื่อยไปจนกระทั่งได้เวลารุ่งอรุณ” (บันทึกโดยอิหม่ามอะหมัด หะดีษเลขที่ 3673)

และพระองค์ยังทรงประทานแก่บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต ด้วยการดลใจให้ปฏิบัติคุณงามความดี ดังหะดีษของอบูอันบะฮฺ อัลเคาลานียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

«إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا عَسَلَهُ» قِيْلَ : وَ مَا عَسَلَهُ؟ قَالَ : «يَفْتَحُ اللهُ لَهُ عَمَلاً صَالِحًا قَبْلَ مَوْتِهِ ، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ» [أحمد برقم 17784]

ความว่า “หากอัลลอฮฺประสงค์จะให้บ่าวของพระองค์ทำความดี พระองค์ก็จะทรงทำให้การงานของเขานั้นมีความหอมหวาน” มีผู้ถามท่านว่า อะไรคือความหอมหวานหรือครับ? ท่านกล่าวว่า “คือการที่พระองค์ทรงให้บ่าวของพระองค์ได้มีโอกาสปฏิบัติคุณความดีก่อนที่เขาจะเสียชีวิต หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเอาชีวิตเขากลับไป” (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 17784)

ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ได้รับจากการศรัทธาในพระนามของพระองค์อัล-ฟัตตาหฺ:

ประการที่หนึ่ง ความช่วยเหลือและชัยชนะใดๆ ล้วนมาจากพระองค์อัลลอฮฺทั้งสิ้น พระองค์คือผู้ทรงตัดสินระหว่างบ่าวของพระองค์ และทรงช่วยเหลือให้บ่าวของพระองค์คนใดได้รับชัยชนะก็ได้ ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ ในทำนองเดียวกัน พระองค์จะทรงให้ผู้ใดตกต่ำพ่ายแพ้ก็ได้ ทั้งนี้ พระองค์ได้ตรัสถึงพระองค์เองว่าคือผู้ทรงตัดสินชี้ขาดและผู้ทรงประทานชัยชนะ ก็เพื่อที่จะเตือนบ่าวของพระองค์ว่าไม่ควรวิงวอนขอสิ่งนี้จากผู้ใดนอกจากพระองค์ และก็เพื่อให้พวกเขาปฏิบัติตามและเชื่อฟังพระองค์ เพื่อที่พวกเขาจะได้รับชัยชนะเหนือศัตรูของพวกเขา พระองค์ตรัสว่า

﴿ إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا ١ ﴾ [الفتح: ١]  

ความว่า “แท้จริงเราได้ให้ชัยชนะแก่เจ้า ซึ่งเป็นชัยชนะอย่างชัดแจ้ง” (อัล-ฟัตหฺ: 1)

และตรัสอีกว่า

﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأۡتِيَ بِٱلۡفَتۡحِ أَوۡ أَمۡرٖ مِّنۡ عِندِهِۦ ﴾ [المائدة: ٥٢]  

ความว่า “อาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮฺนั้นจะทรงนำมาซึ่งชัยชนะหรือไม่ก็นำพระบัญชาอย่างหนึ่งอย่างใดมาจากที่พระองค์” (อัล-มาอิดะฮฺ: 52)

และตรัสอีกว่า

﴿ وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ ﴾ [الصف: ١٣]  

ความว่า “และสิ่งอื่นๆ อีกที่พวกเจ้ารักชอบมัน การช่วยเหลือจากอัลลอฮฺและการพิชิตอันใกล้นี้” (อัศศ็อฟ: 13)

ท่านสะฮฺล์ บิน สะอฺด์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวในวันสมรภูมิค็อยบัรว่า

«لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ ، يُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ» [البخاري برقم 2942، ومسلم برقم 2406]

ความว่า “ฉันจะมอบธงนี้ให้แก่บุคคลหนึ่งซึ่งพระองค์อัลลอฮฺจะทรงทำให้ชัยชนะอยู่ในมือของเขา ซึ่งเขานั้นรักพระองค์ และเราะสูลของพระองค์ และอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ก็รักเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 2942 และมุสลิม  2406)

ประการที่สอง การที่อัลลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานทั้งหลายแก่บ่าวของพระองค์ อาจเป็นการลวงให้ตายใจ หากว่าพวกเขาเหล่านั้นละทิ้งสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้ และละเมิดสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม พระองค์ตรัสว่า

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةٗ فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ٤٤ ﴾ [الأنعام: ٤٤]  

ความว่า “ครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึง เราก็เปิดให้แก่พวกเขาซึ่งบรรดาประตูของทุกสิ่ง จนกระทั่งเมื่อพวกเขาหลงระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับ เราก็ลงโทษพวกเขาโดยกะทันหัน แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวัง” (อัล-อันอาม: 44)

ท่านอุกบะฮฺ บิน อามิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่าท่าน นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

«إِذَا رَأَيْتَ اللهَ يُعْطِي العَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيْهِ مَايُحِبُّ ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ» [أحمد 17311] 

ความว่า “หากท่านเห็นว่าอัลลอฮฺทรงประทานความสุขสบายในโลกดุนยาแก่บ่าวคนหนึ่งตามแต่ที่เขาต้องการ ทั้งที่เขาเป็นผู้ฝ่าฝืน ก็จงรู้ไว้เถิดว่าพระองค์ทรงปล่อยให้เขาตายใจไปก่อนเท่านั้นเอง” จากนั้นท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้อ่านคำตรัสของอัลลอฮฺที่ว่า

﴿ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةٗ فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ ٤٤ ﴾ [الانعام: ٤٤]  

ความว่า “ครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึง เราก็เปิดให้แก่พวกเขาซึ่งบรรดาประตูของทุกสิ่ง จนกระทั่งเมื่อพวกเขาหลงระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับ เราก็ลงโทษพวกเขาโดยกะทันหัน แล้วทันใดนั้นพวกเขาก็หมดหวัง” (อัล-อันอาม: 44) (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 17311)

ประการที่สาม อัลลอฮฺทรงประทานวิทยปัญญา (หิกมะฮฺ) ความรู้ และความเข้าใจในศาสนาแก่บ่าวของพระองค์ ตามระดับความยำเกรง ความบริสุทธิ์ใจ และความเชื่อมั่นศรัทธาของแต่ละคน พระองค์ตรัสว่า

﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]  

ความว่า “และพวกเจ้าจงพึงยำเกรงอัลลอฮฺเถิด แล้วอัลลอฮฺจะทรงให้ความรู้แก่พวกเจ้า และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 282)

และตรัสอีกว่า

﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٖ مِّن رَّبِّهِۦۚ فَوَيۡلٞ لِّلۡقَٰسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٍ ٢٢ ﴾ [الزمر: ٢٢]  

ความว่า “ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงเปิดอกของเขาเพื่ออิสลาม และเขาอยู่บนแสงสว่างจากพระเจ้าของเขา (จะเหมือนกับผู้ที่หัวใจบอดกระนั้นหรือ?) ดังนั้นความวิบัติจงประสบแด่ผู้ที่หัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างต่อการรำลึกถึงอัลลอฮฺ ชนเหล่านี้อยู่ในการหลงผิดอันชัดแจ้ง” (อัซ-ซุมัรฺ: 22)

ประการที่สี่ สมควรที่มุอ์มินผู้ศรัทธาจะต้องวิงวอนขอต่อพระเจ้าให้ทรงประทานความเมตตาให้แก่เขา ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلىَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، وَلْيَقُلْ : اللهم افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلىَ النَّبِي  صلى الله عليه وسلم ، وَلْيَقُلْ : اللهم اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ» [ابن ماجه برقم 773]

ความว่า “เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดจะเข้ามัสยิด ก็จงให้สลามแก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และจงกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองค์แก่ฉันด้วยเถิด และเมื่อจะออกจากมัสยิด ก็จงสลามแก่ท่านนบี และจงกล่าวว่า  โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงให้ฉันรอดพ้นจากชัยฏอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งด้วยเถิด” (บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ หะดีษเลขที่ 773)

ประการที่ห้า พระองค์อัลลอฮฺคือผู้ทรงกุมไว้ซึ่งกุญแจไขขุมทรัพย์ทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผ่นดิน พระองค์ตรัสว่า

﴿ لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١٢ ﴾ [الشورى: ١٢]  

ความว่า “กุญแจ (การควบคุมกิจการ) แห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นสิทธิ์ของพระองค์ พระองค์ทรงเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบ” (อัชชูรอ: 12)

สิ่งใดที่พระองค์ทรงเปิดให้แก่บ่าวของพระองค์ก็จะไม่มีผู้ใดปิดมันได้  และสิ่งใดที่ถูกปิดไว้ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถเปิดมันได้เช่นกัน นอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว พระองค์ตรัสว่า

﴿ مَّا يَفۡتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحۡمَةٖ فَلَا مُمۡسِكَ لَهَاۖ وَمَا يُمۡسِكۡ فَلَا مُرۡسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢ ﴾ [فاطر: ٢]  

ความว่า “สิ่งใดที่อัลลอฮฺทรงประทานให้จากความเมตตาแก่มนุษยชาติ จะไม่มีผู้ยับยั้งมันได้ และสิ่งใดที่พระองค์ทรงยับยั้งไว้ก็ไม่มีผู้ใดให้มันได้หลังจากการยับยั้งของพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ” (ฟาฏิร: 2)

ดังนั้นหากพระองค์ประทานสายฝนลงมา แน่นอนว่าไม่มีผู้ใดสามารถหยุดมันได้ แม้กระทั่งสายฝนนั้นจะทำให้พวกเขาจมอยู่ใต้น้ำก็ตาม เหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมัยนบีนูหฺ โดยน้ำนั้นสูงจนถึงยอดภูผา และก็เช่นเดียวกันหากพระองค์ประสงค์ให้ฝนแล้งเป็นเวลาหลายปี ก็ไม่มีผู้ใดสามารถที่จะทำให้ฝนตกลงมาได้ พระองค์ตรัสว่า

﴿ قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَصۡبَحَ مَآؤُكُمۡ غَوۡرٗا فَمَن يَأۡتِيكُم بِمَآءٖ مَّعِينِۢ ٣٠ ﴾ [الملك: ٣٠]  

ความว่า “จงกล่าวเถิดมุหัมมัด: พวกท่านจงบอกฉันสิว่า หากแหล่งน้ำของพวกท่านเหือดแห้งลง ดังนั้นผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่ท่วมทันมาให้พวกท่าน” (อัลมุลก์: 30)

และตรัสอีกว่า

﴿ وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يُرِدۡكَ بِخَيۡرٖ فَلَا رَآدَّ لِفَضۡلِهِۦ﴾ [يونس : ١٠٧]  

ความว่า “และหากอัลลอฮฺจะทรงให้ทุกข์ภัยประสบแก่เจ้าแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดปลดเปลื้องมันได้นอกจากพระองค์ และหากพระองค์ทรงปรารถนาความดีแก่เจ้าแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดกีดกันความโปรดปรานของพระองค์ได้” (ยูนุส: 107)

โดยสรุปก็คือ อัล-ฟัตตาหฺนั้นคือหนึ่งในพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลลอฮฺตะอาลา และมีความหมายว่า: ผู้ทรงตัดสินชี้ขาดระหว่างบ่าวของพระองค์ด้วยบทบัญญัติของพระองค์ และคือผู้ทรงประทานความดีและความจำเริญทั้งหลาย จึงสมควรอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ศรัทธาจะต้องวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยพระนามนี้ เช่นกล่าวว่า ยาฟัตตาหฺ ทรงประทานความรู้แก่ฉันเถิด ยาฟัตตาหฺ ทรงประทานความเมตตาแก่ฉันเถิด ยาฟัตตาหฺ ทรงประทานริสกีแก่ฉันเถิด

والحمد لله رب العالمين، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



