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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ขอคิดจากสูเราะฮฺฟุศศิลัต  

อายะฮฺที่ 30-32 วาดวยอิสติกอมะฮฺ 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการสรรเสริญและ

ความศานติจงประสบแดศาสนทูตของพระองค  ฉันขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

 อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อใหเราได

ครุนคิดและปฏิบัติตาม ดังที่พระองคตรัสวา 

فََ�  ﴿
َ
ََ  أ َُّرو ََ َت ََ  ََ مۡ  �ۡلُقۡرَءا

َ
ٰ  أ ٓ   قُُلوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
 ]  ٢٤:  �اد[ ﴾ ٢ أ

ความวา “พวกเขามิไดพิจารณาใครครวญอัลกุรอานดอกหรือ? 

แตวาบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู”  (มุหัมมัด: 

๒๔) 
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 และเพื่อเปนการปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว เราควรจะรับ

ฟงอีกหน่ึงอายะฮฺเพื่อที่เราจะไดพิจารณาถึงหลักคําสอนและ

บทเรียนตางๆ  อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ ُل  �ۡسَتَ�ُٰموا ّ ََ ََََ  َُ ٰ�نَكةُ  َعلَۡيهن ََ َّ  �لَۡم ََ  ْ ََ  َ�َافُوا  َو
 ْ ْ  َ�َۡزنُوا وا ُ �ۡ�ن

َ
َّنةن َوَ ۡۡ ن� َۡ  �ّل�ن  َ ََ  ُكنُت و َُ َۡ  َ�ۡنُ  ٣ َُوَع َآؤُُ� ۡو�ن

َ
ۡ�َيا �ۡ�ََيٰوةن  �ن  أ ُّ � 

َرةن�  َو�ن  َۡ  ��خن ٓ  َما �نيَها َولَُ� َۡ  �َۡشَت�ن نُفُسُ�
َ
َۡ  أ ََ  َما �نيَها َولَُ� ُعو َّ ََ ٣  َٗ  نُُز

 ]  ٣٢-٣٠: فصغت[ ﴾ ٣ َّحني�ٖ  َ�ُفوَٖ  ّمننۡ 

ความวา “แทจริงบรรดาผูกลาววาอัลลอฮฺคือพระเจาของพวก

เรา แลวพวกเขาก็ยืนหยัดตามคํากลาวนั้น มลาอิกะฮฺจะลงมา

หาพวกเขา (โดยกลาวกับพวกเขาวา) พวกทานอยาหวาดกลัว

และอยาเศราสลดใจ แตจงตอนรับขาวดีคือสวนสวรรคซึ่งพวก

เจาไดถูกสัญญาไว พวกเราเปนผูอารักขาพวกทานทั้งในการมี

ชีวิตอยูในโลกน้ีและปรโลก และสําหรับพวกทานในสวนสวรรค

นั้นจะไดสิ่งท่ีจิตใจของพวกทานปรารถนา และสําหรับพวกทาน

ในสวนสวรรคนั้นจะไดในสิ่งที่พวกทานเรียกรองเปนการตอนรับ

ดวยความเมตตาจากพระผูทรงอภัยผูทรงเมตตาเสมอ” (ฟุ

ศศิลัต: ๓๐-๓๒) 
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 1) คําตรัสของพระองคท่ีวา “แทจริงบรรดาผูกลาว

วา อัลลอฮฺคือพระเจาของพวกเราแลวพวกเขาก็ยืนหยัด

ตามคํากลาวน้ัน” ทานอิบนุกะษีร กลาววา "หมายถึงการ

กระทําที่บริสุทธิ์ใจตอพระองคอัลลอฮฺ และจงรักภักดีตอสิ่งที่

พระองคไดทรงสั่งใช" (ตัฟสีรอิบนุกะษีร ๑๒/๒๓๔) 

 อัซซุฮรียฺ กลาววา "ทานอุมัรไดอานอายะฮฺนี้บนมินบัร 

แลวทานก็กลาววา: พวกทานทั้งหลานจงยึดมั่นในการทําความ

ดี ขอสาบานตออัลลอฮฺ สําหรับพระองคน้ันคือการจงรักภักดี" 

(ตัฟสรีอิบนุกะษีร ๑๒/๒๓๕) 

 สุฟยาน บิน อับดุลลอฮฺ อัษษะเกาะฟยฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ กลาววา "ฉันไดถามทานเราะสูลวา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ 

จงบอกฉันเก่ียวกับอิสลาม ในสิ่งที่ฉันจะไมตองถามผูใดอีก

นอกจากทาน" ทานตอบวา 

 ]٣٨ سغم امهم [» هُْل آَمقُْت اِاِهللا فَاْساَِقمْ «

ความวา “จงกลาวเถิดวา ฉันนั้นไดศรัทธาตออัลลอฮฺแลว ดังน้ัน

ทานจงยืนหยัดยึดมั่นในการทําความดี” (บันทึกโดยมุสลิม หะ

ดีษเลขท่ี ๓๘) 
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 และบาวผูหน่ึงจะไมสามารถอยูในหนทางแหงการยืน

หยัดในความดีได นอกเสียจากวาความตองการของเขา การ

งานของเขา และคําพูดของเขานั้นจะตองตรงกับแนวทาง

ที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคไดบัญญัติไว อัลลอฮฺ ตรัสวา 

﴿  َۡ ٓ  فَ�ۡسَتقن منۡرَت  َكَما
ُ
 ]  ١١٢: هلد[ ﴾ ١ َمَعَك  ََاَب  َوَمن أ

ความวา “เจาจงอยูในความเที่ยงธรรมเชนที่ถูกบัญชา และผูที่

ขอลุโทษแกเจา” (ฮูด: ๑๑๒) 

 จะเห็นวาพระองคตรัสวา ”เชนที่ถูกบัญชา” มิไดตรัสวา 

"ดังที่เจาตองการ” ดังนั้น ผูที่ไดรับการชี้นําที่แทจริงคือผูที่มี

ความยืนหยัดอยูบนแนวทางที่เที่ยงตรง อัลลอฮฺตรัสวา 

َ�َمن ﴿
َ
ًّا ََۡم�ن  أ ٰ  ُمكن َ�َ  ٓ ٰٓ  وَۡجهنهۦن ََ ۡۡ َ

ّمن أ
َ
ًّا ََۡم�ن  أ ٰ  َسون َ�ٰٖط  َ�َ  صن

 ]  ٢٢: تلغك[ ﴾ ٢ ّمۡسَتقني�ٖ 

ความวา “ผูที่เดินควํ่าคะมําบนใบหนาของเขาจะเปนผูที่อยูใน

แนวทางที่ถูกตองกวา หรือวาผูที่เดินตัวตรงอยูบนแนวทางท่ี

เที่ยงตรง?” (อัล-มุลก: ๒๒) 
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2) ท่ีพระองคตรัสวา "มลาอิกะฮฺจะลงมาหาพวก

เขา” หมายถึงขณะท่ีพวกเขาเสียชีวิต โดยมลาอิกะฮฺเหลานั้นจะ

กลาวแกพวกเขาวา "พวกทานอยาหวาดกลัว" คือพวกทาน

อยาไดหวาดกลัวในสิ่งที่กําลังจะมาถึงในโลกอาคิเราะฮฺ แมวา

โลกอาคิเราะฮฺนั้นจะมีความนาสะพรึงกลัวต้ังแตเริ่มตนจาก

หลุมฝงศพ ซึ่งเปนบานหลังแรกในโลกอาคิเราะฮฺ โดยในหลุม

ศพนั้นมี ท้ังความมืดมิดและความนากลัว รวมทั้งการเปา

วิญญาณ การถูกใหฟนคืนชีพและนําไปรวมตัวกัน ณ ลานกวาง

ในวันกิยามะฮฺ การขามสะพานศิรอฏ ตราชั่งคุณความดีความ

ชั่ว  ทุกๆสิ่งที่กลาวมาน้ีลวนมีความนาสะพรึงกลัวท้ังสิ้น แต

พระองคอัลลอฮฺจะทรงทําใหมันเปนสิ่งท่ีงายดายแกบรรดาผูที่

ยึดมั่นยืนหยัดในการทําความดี 

 คําตรัสของพระองคท่ีวา “และอยาเศราสลดใจ” คือ

อยาไดเศราเสียใจในสิ่งท่ีทานไดละทิ้งไวเบ้ืองหลังในโลกดุนยา

ไมวาจะเปนลูกหลาน ครอบครัว ทรัพยสินเงินทอง หรือหน้ีสิน 

แทจริงเราจะเปนผูดูแลสิ่งเหลาน้ันแทนทานเอง 

 3) ท่ีพระองคตรัสวา “แตจงตอนรับขาวดี คือสวน

สวรรคซึ่งพวกเจาไดถูกสัญญาไว” 
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 เปนการแจงขาวดีแกพวกเขาวาความชั่วรายทั้งหลาย

จะหมดสิ้นไปจากพวกเขา และพวกเขาจะไดรับแตความดีงาม 

 ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َن ت« 
َ
ت ك ََ ُ    َفِِ

ََ ِِ ُُ تلَاَال ُ ُُ ْ
َ
اَُها :  لَمُجُل تلَصاِلُح َهالُْلت ِاَن تَلي َت ْ ََ

َ
َ ْ ِِ تْرُم

ْوٍح  ِاَم ْي  ِْْشِ
َ
َوأ ة     يَْد ِ ََ  ْ ِِ ْرُم ت ي ِ،    َّ ل ت ََِسِد  ت ِق  َنْت 

َ
ي بَُ  ك َّ ل ت  ُّ ْي ََ ت

َاٍن   َورَّل َ�ْ�ِ َغْضبَانَ 
ْْ  ]٨٧٦٩أَد ق تلسقد امهم [» َوَر

ความวา “แทจริงผูที่เสียชีวิตทุกคนนั้นจะมีมลาอิกะฮฺมาหาพวก

เขา หากวาผูนั้นเปนคนดี มลาอิกะฮฺ ก็จะกลาวแก เขาวา 

วิญญาณท่ีดีงามเอย จงออกมาจากรางกายที่ดีงามเถิด จง

ออกมาดวยความนาสรรเสริญ จงรับขาวดีวาเจาจะไดรับการ

ตอบแทนดวยสวรรคอันรื่นรมยและหอมบริสุทธิ์ โดยไมเปนที่

โกรธเคืองของพระเจาของทาน” (บันทึกโดยอิหมามอะหฺมัด หะ

ดีษเลขท่ี ๘๗๖๙) 

 ทานอิบนุอบีหาติม ไดบันทึกจากสายรายงานของทาน

ถึงทานษาบิต วาทานไดอานสูเราะฮฺอัสสัจญดะฮฺ จนกระทั่งถึง

อายะฮฺที่วา  
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﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ ُل  �ۡسَتَ�ُٰموا ّ ََ َُ َعلَيۡ  ََََ ٰ�نَكةُ  هن ََ  ﴾ �لَۡم

ความวา “แทจริงบรรดาผูกลาววาอัลลอฮฺคือ พระเจาของพวก

เราแลวพวกเขาก็ยืนหยัดตามคํากลาวน้ัน มลาอิกะฮฺจะลงมาหา

พวกเขา” ทานก็หยุดและกลาววา "เราทราบมาวา ในวันที่

พระองคอัลลอฮฺทรงใหบาวผูศรัทธาของพระองคฟนคืนชีพจาก

หลุมศพน้ัน เขาจะไดพบกับมลาอิกะฮฺสองทานที่เคยติดตามเขา

ในโลกดุนยา โดยทั้งสองจะกลาวแกเขาวา: 'ทานจงอยาไดเกรง

กลัวหรือรูสึกเศราใจ' แลวพระองคอัลลอฮฺจะทรงทําใหเขาคลาย

ความกลัวและมีความสบายใจ ดังน้ัน ไมวาผูคนจะหวาดผวา

ตอความนาสะพรึงกลัวในวันกิยามะฮฺสักเพียงใด แตสําหรับมุอ

มินผูศรัทธาแลว จะมีแตความสุขสบายใจ ดวยความเมตตา

ของอัลลอฮฺ และความดีงามท่ีเขาเคยกระทําในโลกดุนยา" (อิบ

นุกะษีรฺระบุในตัฟสีรของทาน 12/236-237 วาเปนรายงานซึ่ง

บันทึกโดยอิบนุอบีหาติม) 

 ทานอิบนุมัสอูด กลาววา "เมื่อมลาอิกะฮฺแหงความตาย

มาเพื่อรับวิญญาณของมุอมินผูศรัทธา ทานจะกลาวแกเขาวา: 

แทจริงพระเจาของทานน้ันฝากสลามมาถึงทาน" มุหัมมัด บิน 
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กะอฺบ กลาววา "มลาอิกะฮฺแหงความตายจะกลาวแกมุอฺมินผู

ศรัทธาวา: ขอความสันติสุขจงประสบแดทาน โอผูเปนท่ีรัก

ของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงฝากสลามถึงทาน" หลังจากน้ันทานอาน

คําตรัสของพระองคที่วา 

نينَ  ﴿ َّ �  َُ �نَكةُ  َََتَوّفٮُٰه ٰ ََ ََ  َطّينبن�َ  �لَۡم ُقولُو ََ  ٌَ ٰ َُ  َسَ� ْ  َعلَۡيُ� َّنةَ  �ۡدُخلُوا ۡۡ نَما � َ 
 َۡ ََ  ُكنُت  ]  ٣٢: تَحل[ ﴾ ٣ ََۡعَملُو

ความวา “บรรดาผูที่มลาอิกะฮฺเอาชีวิตของพวกเขาโดยที่พวก

เขาเปนคนดี พลางกลาววา: ศานติจงมีแดพวกเจา จงเขาไปใน

สวนสวรรคเน่ืองจากสิ่งที่พวกเจาไดกระทําไว” (อันนะหฺล: ๓๒) 

 ทานเซด บิน อัสลัม กลาววา "ผูศรัทธาจะไดรับการแจง

ขาวดีขณะที่เขาเสียชีวิต ขณะอยูในหลุมศพ และขณะที่เขาถูก

ฟนคืนชีพ" อิบนุกะษีรกลาววา "ทัศนะนี้ น้ันครอบคลุมทุกๆ

ทัศนะที่กลาวมาทั้งหมด ซึ่งถือเปนทัศนะท่ีดีมากและมีความ

ถูกตอง" (ตัฟสีรอิบนุกะษีร ๑๒/๒๓๗) 

 4) คําตรัสของพระองคท่ีวา “พวกเราเปนผูอารักขา

พวกทานท้ังในการมีชีวิตอยูในโลกน้ีและปรโลก” กลาวคือ 

มลาอิกะฮฺจะกลาวแกบรรดาผูศรัทธาขณะที่พวกเขากําลังจะ
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เสียชีวิตวา: "พวกเราไดเคยเปนบุคคลท่ีอยูใกลชิดกับพวกทาน

ในโลกดุนยา คอยชวยเหลือและปกปองพวกทานตามคําสั่งใช

ของอัลลอฮฺ และพวกเราก็จะอยูกับทานในอาคิเราะฮฺอีกเชนกัน 

เพื่อคอยปลอบโยนพวกทานจากความนาสะพรึงกลัวในหลุมศพ 

และขณะเปาวิญญาณ อีกท้ังยังคอยใหความคุมครองพวกทาน

ในวันแหงการฟนคืนชีพ และขณะท่ีพวกทานขามสะพานศิ

รอฏลมุสตะกีม และคอยสงพวกทานสูสรวงสวรรค" อัลลอฮฺตรัส

วา 

﴿  َّ نينَ  ِن َّ ًََقۡت  � ٰ  ّمنّنا لَُهَ َس ََ ٰ�نَك  �ۡ�ُۡس ََ ْو
ُ
ََ  َ�ۡنَها أ و َُ ًَۡع ََ  ََ  ١ ُم  �َۡسَمُعو

 ۖ يَسَها َۡ وَ  َحسن َۡ  �ۡشَتَهۡت  َما �ن  ُۡ نُفُسُه
َ
ََ  أ و ُ َُ  ََ  ١ َ�ٰ�ن ۡ�َ�ُ  �ۡلَفَزعُ  َ�ُۡزُ�ُه

َ
�ۡ� 

 َُ َََتلَّقٮُٰه ٰ�نَكةُ  َو ََ َُ  َ�َٰذا �لَۡم ني يَۡوُمُ� َّ �  َۡ ََ  ُكنُت و َُ    - ١٠١: نبياءتأل[ ﴾ ١ َُوَع
١٠٣  [ 

ความวา “แทจริงบรรดาผูท่ีความดีจากเราไดประสบแกพวกเขา

มากอนน้ัน ชนเหลานั้นเปนผูที่อยูหางไกลจากมัน พวกเขาจะ

ไมไดยินแมแตเสียงแผวเบาของมัน และพวกเขาจะอยูในสวน

สวรรคอยางถาวรตามท่ีจิตใจของพวกเขาปรารถนา ความต่ืน

ตระหนกอันย่ิงใหญจะไมทําใหพวกเขาเศราโศก และมลาอิกะฮฺ
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จะพบพวกเขาแลวกลาววา: นี่คือวันของพวกทานซึ่งพวกทานได

ถูกสัญญาไว” (อัล-อันบิยาอ: ๑๐๑-๑๐๓) 

 5) และท่ีพระองคตรัสวา "และสําหรับพวกทานใน

สวนสวรรคน้ัน จะไดสิ่งท่ีจิตใจของพวกทานปรารถนา 

และสําหรับพวกทานในสวนสวรรคน้ันจะไดในส่ิงท่ีพวก

ทานเรียกรอง" คือในสวนสวรรคพวกทานจะไดพบเจอกับทุก

สิ่งที่พวกทานปรารถนาและสิ่งท่ีพวกทานรักใคร ดังท่ีอัลลอฮฺได

ตรัสวา 

ًَادن   ﴿ َُ   َخۡوٌف   ََ   َ�ٰعن ٓ   �ۡ�َۡومَ   َعلَۡيُ� ََ َۡ   َو نُت
َ
ََ   أ َزُنو ينَ   ٦  َ�ۡ ن َّ نَنا�  َءاَمُنواْ   �  َ�ٰت

 ْ َّنةَ   �ۡدُخلُواْ   ٦  ُمۡسلنمن�َ   َوَ�نُوا ۡۡ �   َۡ نُت
َ
َۡ   أ ۡزَ�ُٰجُ�

َ
و  َوأ َطاُف   ٧  ََ ُ�َۡ�ُ  َعلَۡيهنَ  َُ

َحاٖف  بٖ   ّمنن  َنصن َۡ ۡ�َواٖب�   َذ
َ
نُفُس   �َۡشَتهنيهن   َما  َو�نيَها  َوأ

َ
�ۡ�   ّ ََ ََ ۖ   َو ُ�ُ�ۡ

َ
�ۡ�   َۡ نُت

َ
 َوأ

ََ  �نيَها و ُ  ]  ٧١-٦٨: تلزرمف[ ﴾ ٧ َ�ٰ�ن

ความวา “โอปวงบาวของขาเอย ไมมีความหวาดกลัวอันใดแก

พวกเจาในวันนี้ และพวกเจามิตองเศราสลดใจ บรรดาผูศรัทธา

ตอสัญญาณท้ังหลายของเรา และพวกเขาเปนผูนอบนอม พวก

เจาจงเขาไปในสวนสวรรค ทั้งตัวของพวกเจาและคูครองของ

พวกเจาอยางแชมชื่นแจมใส จะมีจานทําดวยทองคําและแกว

น้ําถูกนํามาเวียนรอบๆ พวกเขา และในสวนสวรรคนั้น จะมีสิ่งท่ี
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จิตใจของพวกเขาตองการ และสายตาของพวกเขาชื่นชมยินดี 

และพวกเจาจะพํานักอยูในนั้นตลอดกาล” (อัซซูครุฟ: ๖๘-๗๑) 

สวนที่พระองคตรัสวา “และสําหรับพวกทานในสวน

สวรรคน้ันจะไดในสิ่งท่ีพวกทานเรียกรอง” คือ สิ่งใดท่ีพวก

ทานตองการพวกทานก็จะไดรับ ทุกสิ่งทุกอยางจะมาอยูในมือ

พวกทานตามที่พวกทานเลือกสรร 

6) ท่ีพระองคตรัสวา “เปนการตอนรับดวยความ

เมตตาจากพระผูทรงอภัยผูทรงเมตตาเสมอ” คือ การ

ตอนรับ การไดรับความโปรดปราน และการอภัยโทษแกบาป

ของพวกทาน ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 :  َهاَل تُهللا « 
َ
ٌن َسِاَاْت   َوال َُ

ُ
 أ
َ
ْف   َوال

َ
 َ�ْ�ٌ َرأ

َ
ْعَدْدُف ِلِابَاِدي تلَصاِلِْ�َ َماال

َ
أ

ِ، ََْشٍ 
ْ
َ هَغ ََ َم  َّ  ]٢٨٢٤  و سغم امهم ٣٢٤٤تلخاري امهم [»  َر

ความวา “อัลลอฮฺ ตะอาลาตรัสวา: สําหรับบรรดาบาวของขาที่

เปนผูมีคุณธรรม ขาไดเตรียมไวแลวสําหรับพวกเขา ในสิ่งท่ี

สายตาของคนทั่วไปไมเคยพบเห็น สิ่งที่หูไมเคยไดยิน และสิ่งที่
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มนุษยทั่วไปไมอาจคาดคิดได” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษ

เลขท่ี ๓๒๔๔ และมุสลิม ๒๘๒๔) 

และพวกทานลองอานคําตรัสของอัลลอฮฺท่ีวา 

َُ  فََ�  ﴿ ٓ  َ�ۡفٞس  ََۡعلَ َ  ّما ۡخ�ن
ُ
ۡ�ُ�ٖ  قُّرةن  ّمنن لَُهَ أ

َ
ۢ  أ نَما َجَزآَء َ  ْ ََ  َ�نُوا ۡعَملُو ََ ١ ﴾ 

 ]١٧:  تلسجدة[

ความวา “ดังนั้น จึงไมมีชีวิตใดรูสิ่งที่ถูกซอนไวสําหรับพวกเขา 

ใหเปนที่รื่นรมยแกสายตา  เปนการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได

กระทําไว” (อัสสัจญดะฮฺ: ๑๗) 

 

สิ่งท่ีไดรับจากอายะฮฺตางๆขางตน: 

1. การศรัทธาและการยืนหยัดมั่นคงในการทําความดี

เปนสาเหตุใหไดเขาสวรรค 

2. บรรดามลาอิกะฮฺจะแจงขาวดีแกบาวผูศรัทธาขณะที่

เขากําลังจะเสียชีวิต ในหลุมศพ ในวันกิยามะฮฺ และ ณ ประตู

สวรรค ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสวา 
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ُٰت   ﴿ َّ َٖ   َج َۡ ُخلُوَ�هَ   َع َۡ نۡ   َصلَحَ   َوَمن  اَي َۡ   من ٓ�نهن ا ََ ا َۡ   َء هن جن ٰ�َ ۡز
َ
ۖ   َوأ َۡ ّ�ٰتنهن ن َّ  َوُذ

ٰ�نَكةُ  ََ ََ   َو�لَۡم ُخلُو َۡ ن   ّمنن  َعلَۡيهنَ  يَ
ٌَ   ٢  ََاٖب   ُ�ّ ٰ َۚۡ   َنَما  َعلَۡيُ�َ  َسَ� َُ ََ   َصَ�ۡ  َفننۡع

اَن  ُ�ۡقَ�  ُّ  ]  ٢٤-٢٣: تلمعد[ ﴾ ٢ �

ความวา “สวนสวรรคทั้งหลายอันสถาพร พวกเขาจะเขาไปอยู

พรอมกับผูทําดีจากบรรพบุรุษของพวกเขา และคูครองของพวก

เขา และบรรดาลูกหลานของพวกเขา และมลาอิกะฮจะเขามา

หาพวกเขาจากทุกประตู (ของสวนสวรรค) พรอมกับกลาววา: 
ศานติจงมีแตพวกทาน เน่ืองดวยพวกทานไดอดทน มันชางดี

เสียนี่กระไรท่ีพํานักบ้ันปลายนี้” (อัล-เราะอฺด: ๒๓-๒๔) 

3. ผูที่ประพฤติดีนั้นสมควรอยางย่ิงที่จะตองไดรับการ

แจงขาวดี ถึงผลบุญตอบแทนที่เขาพึงไดรับ เพื่อเปนกําลังใจ

ใหแกเขา ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสวา 

ن  ﴿  ]٢٢٣: تلقمة[ ﴾ ٢ �لُۡمۡؤمننن�َ  َو�َّ�ن

ความวา “จงแจงขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาท้ังหลายเถิด” (อัล-บะ

เกาะเราะฮ:ฺ ๒๒๓) 

4. บรรดาผูศรัทธาท่ีไดเขาสวรรคนั้น ก็ดวยความเมตตา

และความโปรดปรานของพระองคอัลลอฮฺตะอาลา มิใชเพียง
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เพราะการงานของเขา ดังหะดีษของทานหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 

ُدوْ « يُدْ َسد 
َ
ْوت   فَِِنَُه ال ِْْشُ

َ
ت تَِقََ  َ�َاغُهُ ت َوهَاِرُوْلت  َوأ َحد 

َ
نَْت : هَالُلت  »ِرُل أ

َ
 أ
َ
َوال

َ ٍ «: يَارَُسْلَل تِهللا؟ هَاَل  َْ َ تُهللا اَِاْةِيَمٍة َوَر ِِ اََةَاَد
ََ ْن 

َ
 أ
َ
نَا اِال

َ
 أ
َ
تلخاري [» َوال

   ]٦٤٦٧   سغم امهم ٢٨١٨امهم 

ความวา “พวกทานจงปฏิบัติคุณงามความดี และใหมีความ

สม่ําเสมอ (แมการงานนั้นจะนอยนิด) และจงแจงขาวดีกัน 

แทจริงไมมีบุคคลใดท่ีจะไดเขาสวรรคดวยกับการงานของเขา” 

มีคนถามทานเราะสูลวา “แมแตทานกระนั้นหรือ?” ทานตอบวา 

“ใช นอกเสียจากวาอัลลอฮฺจะทรงใหฉันตายลงในสภาพท่ีฉัน

ไดรับความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค” (บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ ๒๘๑๘ และมุสลิม ๖๔๖๗) 

5. บรรดาผูศรัทธาเมื่อไดเขาไปอยูในสวรรคแลว จะ

ไดรับทุกสิ่งที่ตองการ และมากกวาที่พวกเขาตองการเสียอีก ดัง

ที่อัลลอฮฺตรัสวา 

ََ  ّما لَُهَ ﴿ َنا يَها�ن  �ََشآُءو َۡ َ َُ َٞ  َو  ]  ٣٥: ق[ ﴾ ٣ َمزنً
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ความวา “สําหรับพวกเขาจะไดรับสิ่งท่ีพวกเขาพึงประสงคใน

สวนสวรรค และ ณ ที่เรานั้นยังมีอีกมากมาย” (กอฟ: ๓๕) 

และตรัสอีกวา 

نينَ  ﴿ َّ ن ْ  لّل ۡحَسُنوا
َ
ٰ  أ ََ ٞۖ  �ۡ�ُۡس ًَاَدة  ]  ٢٦:  يل�ّ[ ﴾ ٢  َوزن

ความวา “สําหรับบรรดาผูกระทําความดี จะไดรับความดี และ

ไดเพิ่มขึ้นอีก” (ยูนุส: ๒๖) 

  

 وتلاد هللا رل تلاال�  
 .وحس تهللا وسغم َ نبيقا �اد َو آ  وححبه أجا�

 





ข้อคิดจากสูเราะฮฺ ฟุศศิลัต 

อายะฮฺที่ 30-32 ว่าด้วยอิสติกอมะฮฺ

] ไทย – Thai – تايلاندي [

ดร.อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย์

แปลโดย : อุศนา พ่วงศิริ

ตรวจทานโดย : อัสรัน นิยมเดชา

ที่มา : หนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต 
อัล-มุลกอฮฺ

2012 - 1434




تأملات في قوله تعالى :

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ ﴾

« باللغة التايلاندية »

د. أمين بن عبد الله الشقاوي

ترجمة: حسنى  فوانجسيري

مراجعة: عصران نيومديشا

المصدر: كتاب الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة

2012 - 1434





ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

ข้อคิดจากสูเราะฮฺฟุศศิลัต 

อายะฮฺที่ 30-32 ว่าด้วยอิสติกอมะฮฺ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ขอการสรรเสริญและความศานติจงประสบแด่ศาสนทูตของพระองค์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์ และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์


อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อให้เราได้ครุ่นคิดและปฏิบัติตาม ดังที่พระองค์ตรัสว่า

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أَمۡ عَلَىٰ قُلُوبٍ  أَقۡفَالُهَآ ٢٤ ﴾ [محمد : ٢٤]  

ความว่า “พวกเขามิได้พิจารณาใคร่ครวญอัลกุรอานดอกหรือ? แต่ว่าบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกลั่นอยู่” (มุหัมมัด: 24)


และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เราควรจะรับฟังอีกหนึ่งอายะฮฺเพื่อที่เราจะได้พิจารณาถึงหลักคำสอนและบทเรียนต่างๆ  อัลลอฮฺตรัสว่า

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَبۡشِرُواْ بِٱلۡجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ٣٠ نَحۡنُ أَوۡلِيَآؤُكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَشۡتَهِيٓ أَنفُسُكُمۡ وَلَكُمۡ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ٣١ نُزُلٗا مِّنۡ غَفُورٖ رَّحِيمٖ ٣٢ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢]  

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮฺคือพระเจ้าของพวกเรา แล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้น มลาอิกะฮฺจะลงมาหาพวกเขา (โดยกล่าวกับพวกเขาว่า) พวกท่านอย่าหวาดกลัวและอย่าเศร้าสลดใจ แต่จงต้อนรับข่าวดีคือสวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้ พวกเราเป็นผู้อารักขาพวกท่านทั้งในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และปรโลก และสำหรับพวกท่านในสวนสวรรค์นั้นจะได้สิ่งที่จิตใจของพวกท่านปรารถนา และสำหรับพวกท่านในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกท่านเรียกร้องเป็นการต้อนรับด้วยความเมตตาจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ” (ฟุศศิลัต: 30-32)


1) คำตรัสของพระองค์ที่ว่า “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่า อัลลอฮฺคือพระเจ้าของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้น” ท่านอิบนุกะษีร กล่าวว่า "หมายถึงการกระทำที่บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺ และจงรักภักดีต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้" (ตัฟสีรอิบนุกะษีร 12/234)


อัซซุฮรียฺ กล่าวว่า "ท่านอุมัรได้อ่านอายะฮฺนี้บนมินบัร แล้วท่านก็กล่าวว่า: พวกท่านทั้งหลานจงยึดมั่นในการทำความดี ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ สำหรับพระองค์นั้นคือการจงรักภักดี" (ตัฟสีรอิบนุกะษีร 12/235)


สุฟยาน บิน อับดุลลอฮฺ อัษษะเกาะฟียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า "ฉันได้ถามท่านเราะสูลว่า โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ จงบอกฉันเกี่ยวกับอิสลาม ในสิ่งที่ฉันจะไม่ต้องถามผู้ใดอีกนอกจากท่าน" ท่านตอบว่า

«قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ فَاسْتَقِمْ» [مسلم برقم 38]

ความว่า “จงกล่าวเถิดว่า ฉันนั้นได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้ว ดังนั้นท่านจงยืนหยัดยึดมั่นในการทำความดี” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 38)


และบ่าวผู้หนึ่งจะไม่สามารถอยู่ในหนทางแห่งการยืนหยัดในความดีได้ นอกเสียจากว่าความต้องการของเขา การงานของเขา และคำพูดของเขานั้นจะต้องตรงกับแนวทางที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ได้บัญญัติไว้ อัลลอฮฺ ตรัสว่า

﴿ فَٱسۡتَقِمۡ كَمَآ أُمِرۡتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ١١٢ ﴾ [هود: ١١٢]  

ความว่า “เจ้าจงอยู่ในความเที่ยงธรรมเช่นที่ถูกบัญชา และผู้ที่ขอลุโทษแก่เจ้า” (ฮูด: 112)


จะเห็นว่าพระองค์ตรัสว่า ”เช่นที่ถูกบัญชา” มิได้ตรัสว่า "ดังที่เจ้าต้องการ” ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการชี้นำที่แท้จริงคือผู้ที่มีความยืนหยัดอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรง อัลลอฮฺตรัสว่า

﴿ أَفَمَن يَمۡشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجۡهِهِۦٓ أَهۡدَىٰٓ أَمَّن يَمۡشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٢٢ ﴾ [الملك: ٢٢]  

ความว่า “ผู้ที่เดินคว่ำคะมำบนใบหน้าของเขาจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่า หรือว่าผู้ที่เดินตัวตรงอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรง?” (อัล-มุลก์: 22)

2) ที่พระองค์ตรัสว่า "มลาอิกะฮฺจะลงมาหาพวกเขา” หมายถึงขณะที่พวกเขาเสียชีวิต โดยมลาอิกะฮฺเหล่านั้นจะกล่าวแก่พวกเขาว่า "พวกท่านอย่าหวาดกลัว" คือพวกท่านอย่าได้หวาดกลัวในสิ่งที่กำลังจะมาถึงในโลกอาคิเราะฮฺ แม้ว่าโลกอาคิเราะฮฺนั้นจะมีความน่าสะพรึงกลัวตั้งแต่เริ่มต้นจากหลุมฝังศพ ซึ่งเป็นบ้านหลังแรกในโลกอาคิเราะฮฺ โดยในหลุมศพนั้นมีทั้งความมืดมิดและความน่ากลัว รวมทั้งการเป่าวิญญาณ การถูกให้ฟื้นคืนชีพและนำไปรวมตัวกัน ณ ลานกว้างในวันกิยามะฮฺ การข้ามสะพานศิรอฏ ตราชั่งคุณความดีความชั่ว  ทุกๆสิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนมีความน่าสะพรึงกลัวทั้งสิ้น แต่พระองค์อัลลอฮฺจะทรงทำให้มันเป็นสิ่งที่ง่ายดายแก่บรรดาผู้ที่ยึดมั่นยืนหยัดในการทำความดี


คำตรัสของพระองค์ที่ว่า “และอย่าเศร้าสลดใจ” คืออย่าได้เศร้าเสียใจในสิ่งที่ท่านได้ละทิ้งไว้เบื้องหลังในโลกดุนยาไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน ครอบครัว ทรัพย์สินเงินทอง หรือหนี้สิน แท้จริงเราจะเป็นผู้ดูแลสิ่งเหล่านั้นแทนท่านเอง


3) ที่พระองค์ตรัสว่า “แต่จงต้อนรับข่าวดี คือสวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้”


เป็นการแจ้งข่าวดีแก่พวกเขาว่าความชั่วร้ายทั้งหลายจะหมดสิ้นไปจากพวกเขา และพวกเขาจะได้รับแต่ความดีงาม


ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

«إِنَّ الَميِّتَ تَحْضُرُهُ المَلَائِكَةُ ، فَإِذَا كاَنَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالُوْا : اخْرُجِيْ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كاَنَتْ فِي الجَسَدِ الطَّيِّبِ ، اخْرُجِيْ حَمِيْدَةً ، وَأَبْشِرِيْ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ» [أحمد في المسند برقم 8769]

ความว่า “แท้จริงผู้ที่เสียชีวิตทุกคนนั้นจะมีมลาอิกะฮฺมาหาพวกเขา หากว่าผู้นั้นเป็นคนดี มลาอิกะฮฺก็จะกล่าวแก่เขาว่า วิญญาณที่ดีงามเอ๋ย จงออกมาจากร่างกายที่ดีงามเถิด จงออกมาด้วยความน่าสรรเสริญ จงรับข่าวดีว่าเจ้าจะได้รับการตอบแทนด้วยสวรรค์อันรื่นรมย์และหอมบริสุทธิ์ โดยไม่เป็นที่โกรธเคืองของพระเจ้าของท่าน” (บันทึกโดยอิหม่ามอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 8769)


ท่านอิบนุอบีหาติม ได้บันทึกจากสายรายงานของท่านถึงท่านษาบิต ว่าท่านได้อ่านสูเราะฮฺอัสสัจญดะฮฺ จนกระทั่งถึงอายะฮฺที่ว่า 

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ ﴾

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮฺคือ พระเจ้าของพวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคำกล่าวนั้น มลาอิกะฮฺจะลงมาหาพวกเขา” ท่านก็หยุดและกล่าวว่า "เราทราบมาว่า ในวันที่พระองค์อัลลอฮฺทรงให้บ่าวผู้ศรัทธาของพระองค์ฟื้นคืนชีพจากหลุมศพนั้น เขาจะได้พบกับมลาอิกะฮฺสองท่านที่เคยติดตามเขาในโลกดุนยา โดยทั้งสองจะกล่าวแก่เขาว่า: 'ท่านจงอย่าได้เกรงกลัวหรือรู้สึกเศร้าใจ' แล้วพระองค์อัลลอฮฺจะทรงทำให้เขาคลายความกลัวและมีความสบายใจ ดังนั้น ไม่ว่าผู้คนจะหวาดผวาต่อความน่าสะพรึงกลัวในวันกิยามะฮฺสักเพียงใด แต่สำหรับมุอ์มินผู้ศรัทธาแล้ว จะมีแต่ความสุขสบายใจ ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺ และความดีงามที่เขาเคยกระทำในโลกดุนยา" (อิบนุกะษีรฺระบุในตัฟสีรของท่าน 12/236-237 ว่าเป็นรายงานซึ่งบันทึกโดยอิบนุอบีหาติม)


ท่านอิบนุมัสอูด กล่าวว่า "เมื่อมลาอิกะฮฺแห่งความตายมาเพื่อรับวิญญาณของมุอ์มินผู้ศรัทธา ท่านจะกล่าวแก่เขาว่า: แท้จริงพระเจ้าของท่านนั้นฝากสลามมาถึงท่าน" มุหัมมัด บิน กะอฺบ์ กล่าวว่า "มลาอิกะฮฺแห่งความตายจะกล่าวแก่มุอฺมินผู้ศรัทธาว่า: ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน โอ้ผู้เป็นที่รักของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺทรงฝากสลามถึงท่าน" หลังจากนั้นท่านอ่านคำตรัสของพระองค์ที่ว่า

﴿ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٣٢ ﴾ [النحل: ٣٢]  

ความว่า “บรรดาผู้ที่มลาอิกะฮฺเอาชีวิตของพวกเขาโดยที่พวกเขาเป็นคนดี พลางกล่าวว่า: ศานติจงมีแด่พวกเจ้า จงเข้าไปในสวนสวรรค์เนื่องจากสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว้” (อันนะหฺล์: 32)


ท่านเซด บิน อัสลัม กล่าวว่า "ผู้ศรัทธาจะได้รับการแจ้งข่าวดีขณะที่เขาเสียชีวิต ขณะอยู่ในหลุมศพ และขณะที่เขาถูกฟื้นคืนชีพ" อิบนุกะษีรกล่าวว่า "ทัศนะนี้นั้นครอบคลุมทุกๆทัศนะที่กล่าวมาทั้งหมด ซึ่งถือเป็นทัศนะที่ดีมากและมีความถูกต้อง" (ตัฟสีรอิบนุกะษีร 12/237)


4) คำตรัสของพระองค์ที่ว่า “พวกเราเป็นผู้อารักขาพวกท่านทั้งในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และปรโลก” กล่าวคือ มลาอิกะฮฺจะกล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาขณะที่พวกเขากำลังจะเสียชีวิตว่า: "พวกเราได้เคยเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับพวกท่านในโลกดุนยา คอยช่วยเหลือและปกป้องพวกท่านตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ และพวกเราก็จะอยู่กับท่านในอาคิเราะฮฺอีกเช่นกัน เพื่อคอยปลอบโยนพวกท่านจากความน่าสะพรึงกลัวในหลุมศพ และขณะเป่าวิญญาณ อีกทั้งยังคอยให้ความคุ้มครองพวกท่านในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ และขณะที่พวกท่านข้ามสะพานศิรอฏุลมุสตะกีม และคอยส่งพวกท่านสู่สรวงสวรรค์" อัลลอฮฺตรัสว่า

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ ١٠١ لَا يَسۡمَعُونَ حَسِيسَهَاۖ وَهُمۡ فِي مَا ٱشۡتَهَتۡ أَنفُسُهُمۡ خَٰلِدُونَ ١٠٢ لَا يَحۡزُنُهُمُ ٱلۡفَزَعُ ٱلۡأَكۡبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوۡمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ١٠٣ ﴾ [الأنبياء: ١٠١ -   ١٠٣]  

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ที่ความดีจากเราได้ประสบแก่พวกเขามาก่อนนั้น ชนเหล่านั้นเป็นผู้ที่อยู่ห่างไกลจากมัน พวกเขาจะไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแผ่วเบาของมัน และพวกเขาจะอยู่ในสวนสวรรค์อย่างถาวรตามที่จิตใจของพวกเขาปรารถนา ความตื่นตระหนกอันยิ่งใหญ่จะไม่ทำให้พวกเขาเศร้าโศก และมลาอิกะฮฺจะพบพวกเขาแล้วกล่าวว่า: นี่คือวันของพวกท่านซึ่งพวกท่านได้ถูกสัญญาไว้” (อัล-อันบิยาอ์: 101-103)


5) และที่พระองค์ตรัสว่า "และสำหรับพวกท่านในสวนสวรรค์นั้น จะได้สิ่งที่จิตใจของพวกท่านปรารถนา และสำหรับพวกท่านในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกท่านเรียกร้อง" คือในสวนสวรรค์พวกท่านจะได้พบเจอกับทุกสิ่งที่พวกท่านปรารถนาและสิ่งที่พวกท่านรักใคร่ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

﴿ يَٰعِبَادِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمُ ٱلۡيَوۡمَ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ ٦٨ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بَِٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ مُسۡلِمِينَ ٦٩ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ تُحۡبَرُونَ ٧٠ يُطَافُ عَلَيۡهِم بِصِحَافٖ مِّن ذَهَبٖ وَأَكۡوَابٖۖ وَفِيهَا مَا تَشۡتَهِيهِ ٱلۡأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلۡأَعۡيُنُۖ وَأَنتُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٧١ ﴾ [الزخرف: ٦٨-٧١]  

ความว่า “โอ้ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย ไม่มีความหวาดกลัวอันใดแก่พวกเจ้าในวันนี้ และพวกเจ้ามิต้องเศร้าสลดใจ บรรดาผู้ศรัทธาต่อสัญญาณทั้งหลายของเรา และพวกเขาเป็นผู้นอบน้อม พวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ ทั้งตัวของพวกเจ้าและคู่ครองของพวกเจ้าอย่างแช่มชื่นแจ่มใส จะมีจานทำด้วยทองคำและแก้วน้ำถูกนำมาเวียนรอบๆ พวกเขา และในสวนสวรรค์นั้น จะมีสิ่งที่จิตใจของพวกเขาต้องการ และสายตาของพวกเขาชื่นชมยินดี และพวกเจ้าจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล” (อัซซูครุฟ: 68-71)

ส่วนที่พระองค์ตรัสว่า “และสำหรับพวกท่านในสวนสวรรค์นั้นจะได้ในสิ่งที่พวกท่านเรียกร้อง” คือ สิ่งใดที่พวกท่านต้องการพวกท่านก็จะได้รับ ทุกสิ่งทุกอย่างจะมาอยู่ในมือพวกท่านตามที่พวกท่านเลือกสรร

6) ที่พระองค์ตรัสว่า “เป็นการต้อนรับด้วยความเมตตาจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ” คือ การต้อนรับ การได้รับความโปรดปราน และการอภัยโทษแก่บาปของพวกท่าน ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

«قَالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » [البخاري برقم 3244، ومسلم برقم 2824]

ความว่า “อัลลอฮฺ ตะอาลาตรัสว่า: สำหรับบรรดาบ่าวของข้าที่เป็นผู้มีคุณธรรม ข้าได้เตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขา ในสิ่งที่สายตาของคนทั่วไปไม่เคยพบเห็น สิ่งที่หูไม่เคยได้ยิน และสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่อาจคาดคิดได้” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 3244 และมุสลิม 2824)

และพวกท่านลองอ่านคำตรัสของอัลลอฮฺที่ว่า

﴿ فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧ ﴾ [السجدة : ١٧]

ความว่า “ดังนั้น จึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้สำหรับพวกเขา ให้เป็นที่รื่นรมย์แก่สายตา  เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้” (อัสสัจญดะฮฺ: 17)

สิ่งที่ได้รับจากอายะฮฺต่างๆข้างต้น:

1. การศรัทธาและการยืนหยัดมั่นคงในการทำความดีเป็นสาเหตุให้ได้เข้าสวรรค์

2. บรรดามลาอิกะฮฺจะแจ้งข่าวดีแก่บ่าวผู้ศรัทธาขณะที่เขากำลังจะเสียชีวิต ในหลุมศพ ในวันกิยามะฮฺ และ ณ ประตูสวรรค์ ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า

﴿ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ يَدۡخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنۡ ءَابَآئِهِمۡ وَأَزۡوَٰجِهِمۡ وَذُرِّيَّٰتِهِمۡۖ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ٢٣ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٤ ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤]  

ความว่า “สวนสวรรค์ทั้งหลายอันสถาพร พวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ทำดีจากบรรพบุรุษของพวกเขา และคู่ครองของพวกเขา และบรรดาลูกหลานของพวกเขา และมลาอิกะฮจะเข้ามาหาพวกเขาจากทุกประตู (ของสวนสวรรค์) พร้อมกับกล่าวว่า: ศานติจงมีแต่พวกท่าน เนื่องด้วยพวกท่านได้อดทน มันช่างดีเสียนี่กระไรที่พำนักบั้นปลายนี้” (อัล-เราะอฺด์: 23-24)

3. ผู้ที่ประพฤติดีนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการแจ้งข่าวดี ถึงผลบุญตอบแทนที่เขาพึงได้รับ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เขา ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า

﴿ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٢٢٣ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]

ความว่า “จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเถิด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 223)

4. บรรดาผู้ศรัทธาที่ได้เข้าสวรรค์นั้น ก็ด้วยความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮฺตะอาลา มิใช่เพียงเพราะการงานของเขา ดังหะดีษของท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

«سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَأَبْشِرُوْا ، فَإِنَّهُ لَايُدْخِلُ أَحَدًا الجَنَّةَ عَمَلُهُ» قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَارَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ : «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ» [البخاري برقم 2818، مسلم برقم 6467]  

ความว่า “พวกท่านจงปฏิบัติคุณงามความดี และให้มีความสม่ำเสมอ (แม้การงานนั้นจะน้อยนิด) และจงแจ้งข่าวดีกัน แท้จริงไม่มีบุคคลใดที่จะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการงานของเขา” มีคนถามท่านเราะสูลว่า “แม้แต่ท่านกระนั้นหรือ?” ท่านตอบว่า “ใช่ นอกเสียจากว่าอัลลอฮฺจะทรงให้ฉันตายลงในสภาพที่ฉันได้รับความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 2818 และมุสลิม 6467)

5. บรรดาผู้ศรัทธาเมื่อได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้ว จะได้รับทุกสิ่งที่ต้องการ และมากกว่าที่พวกเขาต้องการเสียอีก ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า

﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيۡنَا مَزِيدٞ ٣٥ ﴾ [ق: ٣٥]  

ความว่า “สำหรับพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาพึงประสงค์ในสวนสวรรค์ และ ณ ที่เรานั้นยังมีอีกมากมาย” (กอฟ: 35)

และตรัสอีกว่า

﴿ ۞لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ  ٢٦ ﴾ [يونس : ٢٦]  

ความว่า “สำหรับบรรดาผู้กระทำความดี จะได้รับความดี และได้เพิ่มขึ้นอีก” (ยูนุส: 26)

والحمد لله رب العالمين، 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



