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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เรื่องที 2 
มนุษยเจ็ดจําพวกที่อัลลอฮฺใหรมเงาของพระองค 

 
อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอขอบคุณพระองคอัลลอฮฺผูสูงสง ขอ

ความสุขสวัสด์ิจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ 
วะสัลลัม- ฉันขอปฏิญาณวามีเพียงพระองคเทานั้นที่เปนพระ
เจาผูบังควรแกการเคารพภักดี หนึ่งเดียวไมมีส่ิงใดเทียบเคียง 
และขอปฏิญาณวาทานศาสดามุหัมมัดนั้นเปนบาวและศาสน
ทูตของพระองค 

อบู ฮุร็อยเราะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- ไดรายงานวา
ทานนบี -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา : 

ُ  يُِظلُُّهمُ  َسبَْعةٌ «  ، َعْدٌل  إَِمامٌ  : ِظلُّهُ  إِالَّ  ِظلَّ  الَ  يَْومَ  ِظلِّهِ  ىِف  َيَعاىَل  ابَّ
  وََشابٌّ 

َ
ِ  ِعبَاَدةِ  ىِف  نََشأ  ، الَْمَساِجدِ  ىِف  ُمَعلٌَّق  قَلْبُهُ  َورَُجٌل  ، ابَّ

ِ  ىِف  حَتَابَّا َورَُجَالنِ  قَا َعلَيْهِ  ااْجتََمعَ  ابَّ  َدَقتْهُ  َورَُجٌل  ، َعلَيْهِ  َوَيَفرَّ
ةٌ 
َ
ِّ  َفَقاَل  ومََجَالٍ  َمنِْصٍب  َذاُت  اْمَرأ َخاُف  إِ

َ
َ  أ َق  َورَُجٌل  ، ابَّ  تََصدَّ

ْخَفاَها بَِصَدقَةٍ 
َ
َّ  فَأ ُ  َيْعلَمَ  الَ  َح ُ  َذَكرَ  َورَُجٌل  ، يَِمينُهُ  ُينِْفُق  َما ِشَما
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 َ ًا ابَّ ِ ، ومسلم برقم ١٤٢٣اكخاري برقم [ »َقيْنَاهُ  اَضْت َففَ  َخا
١٠٣١[  

ความวา : “มีคนเจ็ดจําพวกที่พระองคอัลลอฮฺผูสูงสงจะทรง
กําบังพวกเขาไวใตรมเงาของพระองค ณ วันที่ไมมีรมเงาใดๆ 
ยกเวนแตเพียงรมเงาของพระองคเทานั้น คนเหลานั้นคือ ผูนําผู
ทรงธรรม ชายหนุมที่เติบโตดวยการทําอิบาดะฮฺตอพระองค
อัลลอฮฺ คนที่มีหัวใจเชื่อมโยงผูกมัดกับมัสยิด สองคนที่รักกัน
เพื่อพระองคอัลลอฮฺ พวกเขาติดตอและพลัดพรากกันเพื่อ
พระองค คนที่มีสาวสวยและสูงศักด์ิมาชวนใหมีเพศสัมพันธ
แลวเขากลับตอบเธอวา “ฉันกลัวอัลลอฮฺ” คนที่บริจาคทาน
อยางหนึ่งแลวปดไวเปนความลับถึงข้ันที่มือซายไมทราบส่ิงที่มือ
ขวาบริจาค และคนที่ระลึกถึงพระองคอัลลอฮฺอยางเงียบๆ แลว
ดวงตาของเขาก็เจิ่งนองดวยน้ําตา” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ เลม 1 
หนา 440  หมายเลข 1423, เศาะฮีหฺ มุสลิม เลม 2 หนา 715  
หมายเลข 1031) 

ในวันกิยามะฮฺ พระองคอัลลอฮฺจะทรงรวบรวมผูคนจาก
ยุคแรกถึงยุคสุดทาย  
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ِينَ ٱ زِيَ ِلَجۡ  ﴿ َسٰٓ  لَّ
َ
ْ ـُٔ أ ْ  بَِما وا ِينَ ٱ زِيَ َوَيجۡ  َعِملُوا حۡ  لَّ

َ
ْ أ  َسُنوا

 ِ  ]  ٣١: اججم[ ﴾ ٣١ َن سۡ لُۡ ٱب
ความวา : “เพื่อที่พระองคจะไดประทานรางวัลแกผูทําชั่วในส่ิงที่
พวกเขาไดปฏิบัติ และตอบแทนบรรดาผูทําดีดวยส่ิงที่ดี” (อัน-
นัจญมุ: 31)  
 

ในวันที่การรอคอยเนิ่นนาน โกลาหลสับสัน และเต็มไป
ดวยทุกขทรมาน พระองคอัลลอฮฺไดทรงเตือนใหปวงบาวระวัง
ภัยและส่ังพวกเขาใหเตรียมพรอมเพื่อเผชญิหนาวา  

َهاَيٰٓ ﴿ يُّ
َ
ْ ٱ لَّاُس ٱ أ ُقوا ۡ  إِنَّ  َربَُّكمۚۡ  تَّ اَعةِ ٱ ةَ َزلَ َزل  ١ َعِظيمٞ  ءٌ َشۡ  لسَّ

ٓ  ِضَعةٍ ُمرۡ  ُكُّ  َهُل تَذۡ  َنَهاتََروۡ  مَ يَوۡ  ا ۡر َعمَّ
َ
 لٍ َحۡ  َذاتِ  ُكُّ  َوتََضعُ  َضَعۡت أ

ٰ  لَّاَس ٱ َوتََرى لََهاَحۡ  ٰ  ُهم َوَما َرىٰ ُسَك ٰ  َرىٰ بُِسَك ِ ٱ َعَذاَب  ِكنَّ َوَل َّ 
 ]  ٢- ١: احلج[ ﴾ ٢ َشِديدٞ 

ความวา : “โอ มนุษยเอย สูเจาจงเกรงกลัวตอพระผูอภิบาลของ
สูเจากันเถิด แทจริงแลว การส่ันสะเทือนของวันกิยามะฮฺนั้นเปน
ส่ิงที่ใหญหลวงมาก ในวันที่สูเจาจะเห็นวาหญิงต้ังครรภทุกคน
ตางจะพากันแทงลูกของตัวเองออกมา หญิงที่อุมลูกจะลืมตัว
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ปลอยลูกนอยตกจากออมแขน และสูเจาจะเห็นคนทั้งหมดมึน
เมา แตความจริงแลวพวกเขามิใชคนเมา แตเปนเพราะวาการ
ทรมานของอัลลอฮฺนั้นชางรุนแรงมาก” (อัล-หัจญ : 1-2)  
 

นั่นคือวันที่ใหญหลวง ดวงอาทิตยจะเขาประชิดใกลกับ
ผูคนเพียงไมลเดียว มนุษยจะมีเหงื่อทวมตัวตามปริมาณความ
ชั่วของตน บางคนมีเหงื่อทวมขอเทา บางคนทวมหัวเขา บางคน
ทวมเอว ตลอดจนมีบางคนที่ตองจมมิดในน้ําเหง่ือของตัวเอง 
(ความหมายของหะดีษที่บันทึกโดยมุสลิมในหนังสือเศาะฮีหฺ
มุสลิม เลม 4 หนา 2196หมายเลข 2864) 

อบู ฮุร็อยเราะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- เลาวาทานเราะสู
ลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา  

َّ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اجَّاُس  َفْعَرُق « رِْض  يِف  َعَرُقُهمْ  يَْذَهَب  َح
َ
 َسبِْعنيَ  األ

َّ  َوُيلِْجُمُهمْ  ِذَراًخ، ، ومسلم ٦٥٣٢اكخاري برقم [» آَذاَغُهمْ  َفبْلُغَ  َح
  ]٢٨٦٣برقم 

ความวา : ”ในวันกิยามะฮฺ มนุษยจะออกเหงื่อจนไหลทวมลงใน
ดินถึงเจ็ดสิบศอก และมีเหงื่อทวมถึงระดับใบหู“ (เศาะฮีหฺ อัล-บุ
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คอรียฺ เลม 4 หนา 197  หมายเลข 6532, เศาะฮีหฺ มุสลิม เลม 4 
หนา 2196  หมายเลข 2863)  

 
ในสถานการณที่โกลาหลนี้เอง พระองคอัลลอฮฺจะทรง

กําบังคนเจ็ดกลุมไวใตรมเงาของพระองค เราลองมาดูการงาน
ของพวกเขาที่ทําใหไดรับพระราชทานรางวัลอันยิ่งใหญนี้สัก
หนอย 

อันดับแรก คือ ผูนําผูทรงธรรมที่ปกครองมนุษย
ดวยหลักความยุติธรรม ไมปฏิบัติตามอารมณความรูสึกสวน
ตน ดังที่พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

﴿  ٰ  ٱ ِف  َخلِيَفةٗ  َك َنٰ َجَعلۡ  إِنَّا دُ ۥَداوُ َي
َ
 لَّاِس ٱ َبۡيَ  ُكمحۡ ٱفَ  ِض ۡرۡل

 ِ َ  قِّ لَۡ ٱب ۡ ٱ عِ تَتَّبِ  َو ِۚ ٱ َسبِيلِ  َعن َفُيِضلََّك  َهَوىٰ ل ِينَ ٱ إِنَّ  َّ  يَِضلُّونَ  لَّ
ِ ٱ َسبِيلِ  َعن ۢ  َعَذابٞ  لَُهمۡ  َّ ْ  بَِما َشِديُد  ﴾ ٢٦ َسابِ ۡلِ ٱ مَ يَوۡ  نَُسوا

 ]  ٢٦: ص[

ความวา : “โอ ดาวูดเอย เราไดแตงต้ังเจาใหเปนเคาะลีฟะฮฺบน
แผนดินนี้ ดังนั้น จงปกครองประชาชนดวยความซ่ือสัตยและ
อยากระทําตามอําเภอใจ เพราะมันจะทําใหเจาหันเหออกจาก
หนทางของอัลลอฮฺ  แทจ ริง  คนที่หลงออกจากแนวทาง
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ของอัลลอฮฺนั้น จะตองไดรับการลงโทษที่สาหัสจากเหตุที่
หลงลืมวันแหงการสอบสวน” (ศอด : 26)  

 
อีกทั้งยังเปนการเชิดชูและปฏิบัติตามคําส่ังที่พระองค

ตรัสวา :  

َ ٱ إِنَّ ۞ ﴿ َّ  
ۡ
ن ُمرُُكمۡ يَأ

َ
ْ  أ وا  ٱ تَُؤدُّ

َ
ٰٓ  تِ َنٰ َمٰ ۡل َ ِ هۡ  إ

َ
 ُتمَحَكمۡ  َذا لَِهاأ

ن لَّاِس ٱ َبۡيَ 
َ
ْ َتۡ  أ ِ  ُكُموا َ ٱ إِنَّ  ِلۚ َعدۡ لۡ ٱب ا َّ َ ٱ إِنَّ  ۦٓۗ بِهِ  يَعُِظُكم نِعِمَّ َّ 

ۢ  َكنَ   ]  ٥٨: النساء[ ﴾ ٥٨ ابَِصيٗ  اَسِميَع

ความวา : “แทจริงอัลลอฮฺทรงใชใหสูเจาปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายใหกับเจาของสิทธิ และเมื่อสูเจาจะตัดสินความ
ระหวางประชาชน สูเจาจะตองตัดสินดวยความยุติธรรม แทจริง 
อัลลอฮฺนั้น ทรงแนะสูเจาดวยส่ิงดีที่สุด แทจริง อัลลอฮฺนั้น เปนผู
ทรงไดยินและทรงเห็นยิ่ง” (อัน-นิสาอ : 58)  
 

อบู ฮุร็อยเราะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- เลาวา ทานเราะ
สูลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา :  
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 -  الرَّمْحِن  يَمنيِ  عن نُورٍ  من َمنَابِرَ  بل اهللا عند الُمْقِسِطنيَ  إنَّ «
ِ  – يَِمنيٌ  يََديْهِ  ولكْتَا َّ ْهِليهمْ  ُحْكِمِهمْ  يِف  َفْعِدلُونَ  ينَ ا

َ
 »َولُوا َوَما وأ

  ]١٨٢٧مسلم برقم [
ความวา : “แทจริง บรรดาผูทรงธรรม ณ พระองคอัลลอฮฺนั้นจะ
พํานักอยูบนแทนแหงแสงจากทางดานขวาของพระผูทรงกรุณา 
ซึ่งพระหัตถทั้งสองของพระองคเปนดานขวา  คนเหลานั้นคือคน
ที่มีความเที่ยงธรรมในการตัดสิน เที่ยงธรรมตอครอบครัว และ
เที่ยงธรรมในส่ิงที่เขารับผิดชอบ” (เศาะฮีหฺ มุสลิม เลม 3 หนา 
1458  หมายเลข 1827) 
 

นี่คือรางวัลของผูที่มีความเที่ยงธรรมในคําตัดสินและ
คืนความชอบธรรมใหแกผูครอบครอง คราวนี้ ลองมาพิจารณา
โทษของผูคดโกงในคําตัดสิน กดข่ี และอธรรมบาง 

พระองคอัลลอฮฺตรัสวา :  

﴿ َ َ ٱ َسَبَّ َتۡ  َو َّ  ٰ ً َغ ا فِ ٰ ٱ َمُل َيعۡ  َعمَّ ُرُهمۡ  إِنََّما لُِمونَۚ لظَّ  اٖ ِلَوۡ  يَُؤّخِ
 ٱ فِيهِ  َخُص تَشۡ 

َ
 ]  ٤٢: ابراهيم[ ﴾ ٤٢ رُ َصٰ بۡ ۡل
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ความวา : และเจาจงอยาไดคิดไปเลยวาพระองคอัลลอฮฺนั้นทรง
ลืมส่ิงที่พวกโหดรายไดกระทําไว แทจริงแลว พระองคทรงชะลอ
เวลาแกพวกเขาเพื่อเตรียมพบกับวันที่ดวงตาตองเบิกคาง 
(อิบรอฮีม : 42)  
 

อบู อุมามะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- เลาวาทานเราะสู
ลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม-ไดกลาววา : 

ْمرَ  ييَِل  رَُجلٍ  ِمنْ  َما«
َ
ةٍ  أ َ  إِالَّ  ؛َذلَِك  فَْوَق  َفَما َعرَشَ

َ
َ  أ  وََجلَّ  َعزَّ  ابَّ

هُ  ،ُقنُِقهِ  إِىَل  يَُدهُ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  َمْغلُوًال  هُ  فَكَّ وْ  ،بِرُّ
َ
ْوَبَقهُ  أ

َ
لَُها ،إِْعُمهُ  أ وَّ

َ
 أ

وَْسُطَها ،َمَالَمةٌ 
َ
مسند اإلمام [» الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  ِخْزيٌ  َوآِخُرَها ،نََداَمةٌ  َوأ

  ]٥٧١٨، وصححه األكا يف صحيح اجلامع برقم ٥/٢٦٧أمحد 
ความวา : “ทุกคนท่ีรับผิดชอบตอคนสิบคนข้ึนไป จะตองมาพบ
พระองคอัลลอฮฺตะอาลาในวันกิยามะฮฺในสภาพที่มือถูกมัดหอย
ไวที่คอ ซึ่งความดีของเขาอาจจะคลายมันหรือไมก็ความช่ัวของ
เขาอาจจะยิ่งรัดมัน (การรับตําแหนงนั้น ที่จริงแลว) ชวงแรกๆ 
คือ ชวงแหงการแชงตัวเอง ชวงกลางๆ คือ ชวงแหงความเสียใจ 
และชวงสุดทาย คือ ชวงแหงความตํ่าตอยนาเวทนาในวันกิยา
มะฮฺ” (มุสนัดอิหมามอะหฺมัด เลมที่ 5 หนา 267 อัล-อัลบานียฺได
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ระบุวาเปนหะดีษที่เศาะฮีหฺในหนังสือเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-
เศาะฆีรฺ หมายเลข 5718) 
 

มะอฺกิล บิน ยะสารฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- เลาวา ฉันได
ยินทานเราะสูลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาว
วา :  

ِقيهِ  َقبْدٍ  ِمنْ  َما « ُ  يَْسرَتْ  ذَلشٌّ  َوُهوَ  َفُموُت  يَْومَ  َفُموُت  َرِقيَّةً  ابَّ
مَ  إِالَّ  لَِرِقيَِّتهِ  ُ  َحرَّ ، ومسلم ٧١٥اكخاري برقم [ » اجْلَنَّةَ  َعلَيْهِ  ابَّ

  ]واللفظ  ١٢٤برقم 
ความวา : “บาวทุกคนที่อัลลอฮฺมอบใหเขาปกครองประชาชน 
แลวในวันที่ส้ินชีวิตเขาไดส้ินชีวิตในคราบผูหลอกลวงประชาชน
ของเขา เขายอมจะตองถูกอัลลอฮฺหามมิใหเขาสรวงสวรรค” 
(เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ เลมที่ 4  หนา 331 หมายเลข 715 , 
เศาะฮีหฺมุสลิม เลมที่ 1  หนา 125 หมายเลข 124 โดยสํานวนนี้
เปนสํานวนของมุสลิม  )  
 

สอง คนหนุมสาวที่เติบโตทามกลางบรรยากาศ
แหงการภักดีตอพระองคอัลลอฮฺ โดยพระองคไดทรงอํานวย
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ใหเขาสามารถทําดีมาต้ังแตเล็กๆ ใหมีจิตใจชอบการทําดีและ
เกลียดชังการทําช่ัว และทรงอํานวยใหเขาสามารถละทิ้งการช่ัว
นั้น ไมวาจะดวยสาเหตุใหเขาไดรับการอบรมที่ดี มีเพื่อนดีๆ  
หรือสาเหตุอ่ืนๆ พระองคทรงปกปองเขาต้ังแตเด็กๆ มิใหเปน
เหมือนเด็กอ่ืนๆ ที่จมปลักกับการละเลนที่ไรสาระ  ทําเพิกเฉย
กับการละหมาด และหลงมัวเมาในตัณหาและความสุขชั่ววูบ 
พระองคอัลลอฮฺไดทรงช่ืนชมคนหนุมสาวผูจําเริญกลุมนี้วา 

ْ  َيةٌ فِتۡ  إِنَُّهمۡ ﴿  ]  ١٣: الكهف[ ﴾ ١٣ ىُهدٗ  ُهمۡ َنٰ َوزِدۡ  بَِرّبِِهمۡ  َءاَمُنوا

ความวา : แทจริงแลว พวกเขาคือคนหนุมที่ศรัทธาตอพระผู
อภิบาลของพวกเขา และเราไดเพิ่มทางนําใหแกพวกเขามาก
ยิ่งข้ึน (อัล-กะฮฺฟ : 13)  
 

คงเปนเพราะคนหนุมสาวเปนผูออนไหวอยางมากใน
อารมณ ทําใหเปนการยากท่ีจะมีคนในวัยหนุมสาวที่สามารถ
ควบคุมตัวเองในอยูในการภักดีตนตอพระองคอัลลอฮฺและทําดี
อยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้เอง พวกเขาจึงสมควรไดรับสิทธิให
เปนหนึ่งในจํานวนผูที่จะไดรับการกําบังใหอยูภายใตรมเงาของ
พระองค  
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เพราะเขาทราบดีวาตัวเองจะตองรับผิดชอบในวัยหนุม
สาววาใชหมดไปในทางใด เขาจึงปฏิบัติตามคําส่ังเสียของ
ทานนบี -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ที่ส่ังวา  

 َل بْ قَ  َك تَ حَّ ِص وَ  ،َك تِ وْ مَ  َل بْ قَ  َك اتَ يَ حَ  :ٍس مَخْ  َل بْ قَ  ساً مَخْ  مْ نِ تَ الْ «
 َل بْ قَ  اكَ نَ غِ وَ  ،َك مِ رَ هَ  َل بْ قَ  َك ابَ بَ شَ وَ  ،َك لِ غْ شُ  َل بْ قَ  َك اغَ رَ فَ وَ  ،َك مِ قَ سَ 
 هذا : وقال ٧٨٤٤ رقم ٤/٣٤١ املستدرك يف احلاكم[  »كَ رِ قْ فَ 

 األكا وصححه خيرجاه، ولم الشيخني رشط بل صحيح حديث

  ]١٠٧٧ برقم اجلامع صحيح يف
ความวา :  “จงใชโอกาสในหากอนเกิดหา  เปนกอนตาย สุขกอน
เจ็บ วางกอนยุง หนุมกอนแก และมีกอนจน” (มุสตัดร็อก อัล-หา
กิม เลมที่ 4  หนา 341  หมายเลข 7844 โดยทานไดกลาววา หะ
ดีษนี้เปนหะดีษเศาะฮีหฺตามเงื่อนไขของอัล-บุคอรียฺและมุสลิม 
แตทานทั้งสองมิไดบันทึกไว อัล-อัลบานียฺไดบอกวาหะดีษนี้เปน
หะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ เลมที่ 1  
หนา 244 หมายเลข 1077 ) 
 

สาม  คนที่ หั ว ใจ มีความผูก มัดกับ มัสยิดอยู
ตลอดเวลา เขาจะรูสึกวาไมมีความสุขเลยเมื่อออกนอกมัสยิด 



 

14 

เพราะมัสยิดเปนเสมือนบานของพระองคอัลลอฮฺ ผูใดที่เหยียบ
ยางเขาไปก็เสมือนวาเขาไดเปนแขกของเจาของบาน จึงไมมี
ดวงใจและชีวิตที่เบิกบานและมีสุขเทาคนท่ีไดเปนแขกของพระ
เจาที่ไดอยูในบานและอยูในความดูแลของพระองคเอง 

คนเหลานี้ คือ ผูทะนุบํารุงมัสยิดที่แทจริง ดังที่พระองค
อัลลอฮฺไดกลาวถึงวา  

ِ ٱ ِجدَ َمَسٰ  ُمرُ َيعۡ  إِنََّما ﴿ ِ  َءاَمنَ  َمنۡ  َّ ِ ٱب قَامَ  ِخرِ ٱ مِ وۡ ۡلَ ٱوَ  َّ
َ
 َوأ

لَوٰ ٱ َكوٰ ٱ َوَءاَت  ةَ لصَّ َّ  َش َيۡ  َولَمۡ  ةَ لزَّ ِ ۖ ٱ إ َ ْوَلٰٓ  َفَعَسٰٓ  َّ
ُ
ن ئَِك أ

َ
ْ  أ  يَُكونُوا

ۡ ٱ ِمنَ   ]  ١٨: احكوبة[ ﴾ ١٨ َتِدينَ ُمهۡ ل

ความวา : “แทจริงแลว ผูที่ทะนุบํารุงมัสยิดนั้น คือ ผูที่ศรัทธาตอ
พระองคอัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ ผูที่ดํารงการละหมาด ชําระ
ซะกาต และเกรงกลัวตอเพียงพระองคอัลลอฮฺ ซึ่งหวังเปนอยาง
ยิ่งวาคนเหลานี้จะไดเปนสวนหนึ่งของผูที่ไดรับทางนํา” (อัต-
เตาบัต : 18) 
   

อบู ดัรดาอ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- ไดเลาวา ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา :  
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َل  دْ قَ وَ  ،تيَِقٍّ  لك َنيُْت  الَْمْسِجدُ « ُ  تََكفَّ  اكن لَِمنْ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ابَّ
اِط  بَلَ  َواجْلََوازِ  ِة،َوالرَّمح ْوِح،بالرَّ  بيتَهُ  الَْمَسِجدُ  َ  رِْضَوانِ  إِىَل  الرصِّ

اء أل ُغَعيم [» إىل اجلنةَ  اهللاِ  ، وقال املنذري يف ٦/١٧٦حلية األو
رواه الطربا يف الكبري واألوسط، :  ١/٢٩٨الرتغيب والرتهيت 

وصححه . إسناده حسن وهو كما قال رمحه اهللا: والزبار، وقال 
  ]٧١٦ يف السلسلة الصحيحة األكا

ความวา : “มัสยิดนั้นคือบานของผูยําเกรงทุกคน พระองคอัลลอ
ฮฺไดทรงใหการคํ้าประกันแกผูที่ยึดมัสยิดเปนบานของตัวเอง 
ดวยการใหความสดช่ืน ใหความรมเย็น และใหสามารถขาม
ผานสะพานศิรอฏไปยังความโปรดปรานของพระองคอัลลอฮฺ ไป
ยังสรวงสวรรค” (หิลยะตุล เอาลิยาอ ของ อบู นุอัยมฺ เลมที่ 6  
หนา 176 อัล-มุนซิรียฺไดกลาวในหนังสือของทานที่ชื่อวา “อัล-
ตัรฺฆีบ วะ อัล-ตัรฺฮีบ” เลมที่ 1  หนา 298 วาหะดีษนี้บันทึก
โดยอัล-เฏาะบะเราะนียฺในหนังสือ “อัล-กะบีรฺ” และหนังสือ 
“อัล-เอาสัฏ” และบันทึกโดยอัล-บัซซารฺและบอกวา สายรายงาน
ของหะดีษนี้อยูในระดับหะสัน ซึ่งระดับของมันก็เปนตามที่ทาน



 

16 

ไดกลาวไว, อัล-อัลบานียฺไดชี้วาเปนหะดีษเศาะฮีหฺในหนังสือ
อัล-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหฺะฮฺ 716) 
 

การไดเปนแขกของพระเจาบนโลกดุนยานี้ ทําใหเขามี
จิตใจที่อ่ิมเอิบ สบายใจ และมีความสุข สวนในอาคิเราะฮฺเขาจะ
ไดรับรางวัลแหงความสุขอันมากมายตามที่ไดรับสัญญา 

อบู ฮุร็อยเราะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- ไดเลาวาทาน
เราะสูลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา :  

َعدَّ  َراحَ  وْ أ الَْمْسِجدِ  إِىَل  َغَدا َمنْ  «
َ
ُ  أ ُ  ابَّ َ  ُ َ  َغَدا لُكََّما اجْلَنَّةِ  يف نُُز

وْ 
َ
  ]٦٦٩، ومسلم ٦٦٢اكخاري برقم [ » َراحَ  أ

ความวา : “ผูใดไปมัสยิดในตอนเชาหรือตอนเย็น พระองคอัลลอ
ฮฺจะทรงเตรียมสถานพํานักใหสําหรับเขาในสรวงสวรรคทกุคร้ังที่
เขาไปมัสยิดทั้งตอนเชาหรือตอนเย็น” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ เลม
ที่ 1  หนา 20 หมายเลข 662 เศาะฮีหฺมุสลิม เลมที่ 1  หนา 463 
หมายเลข 667 )  
 

สี่ คนสองคนที่รักกันในนามของอัลลอฮฺ เขาพบกัน
และพลัดพรากกันเพื่อพระองค ทั้งนี้ เปนเพราะสายใยแหงการ
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ศรัทธาที่มั่นคงท่ีสุดคือการรักกันเพื่ออัลลอฮฺและการโกรธเคือง
กันเพื่อพระองค 

พระองคอัลลอฮฺ ไดตรัสวา :  

َهاَيٰٓ  ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ   َف فََسوۡ  ۦدِينِهِ  َعن ِمنُكمۡ  تَدَّ يَرۡ  َمن َءاَمُنوا

ۡ
 ِت يَأ

ُ ٱ ذِلَّةٍ  ۥٓ َوُيِحبُّونَهُ  ُيِبُُّهمۡ  اٖ بَِقوۡ  َّ
َ
َ  أ ۡ ٱ َ ةٍ  ِمنِيَ ُمؤۡ ل ِعزَّ

َ
َ  أ ٰ لۡ ٱ َ  فِرِينَ َك

ِ ٱ َسبِيلِ  ِف  ِهُدونَ يَُجٰ  َّ  َ ٓ  َمةَ لَوۡ  َيَافُونَ  َو ٰ  ئِمٖۚ َ ِ ٱ ُل فَۡض  لَِك َذ َّ 
ٓ  َمن تِيهِ يُؤۡ  ۚ يََشا ُ ٱوَ  ُء َّ  ٰ  ]  ٥٤: دة املائ[ ﴾ ٥٤ َعلِيمٌ  ِسعٌ َو

ความวา : “โอ บรรดาผูศรัทธาเอย ผูใดในหมูสูเจาที่หันหลัง
ใหกับศาสนาของตัวเอง ในไมชาอัลลอฮฺก็จะทรงบังเกิดชนอีก
กลุมหนึ่งที่พระองคทรงรักพวกเขา และพวกเขาก็รักในพระองค 
พวกเขามีความนอบนอมตอบรรดาผูศรัทธาและรูสึกทระนงตน
ตอผูบรรดาผูปฏิเสธ พวกเขามุงมั่นจริงจังในหนทางของอัลลอฮฺ
โดยไมหวั่นไหวตอเสียงการดาทอของผูติเตียน นั่นคือ ความ
โปรดปรานของพระองคที่พระองคทรงมอบใหแกผูที่พระองค
ทรงประสงค และพระองคอัลลอฮฺนั้น เปนผูกวางขวางและรอบรู
ยิ่ง” (อัล-มาอิดะฮฺ : 54) 
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และในหะดีษที่เลาโดยอบู อุมามะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ 
อันฮฺ- วาทานเราะสูลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ได
กลาววา :  

َحبَّ  َمنْ «
َ
ْنغَ  َبِ ا يف أ

َ
ْقَطى َبِ ا يف َض َوأ

َ
ِ  َوأ ِ  َوَمَنعَ  ِبَّ  َفَقدِ  ِبَّ

، وصححه األكا ٤٦٨١سنن أ داود برقم [» اِإليَمانَ  اْستَْكَمَل 
  ] ٥٩٦٥يف صحيح اجلامع برقم 

ความวา : “ผูใดรักกันเพื่ออัลลอฮฺ โกรธกันเพื่ออัลลอฮฺ  ใหเพื่อ
อัลลอฮฺ และหามเพื่ออัลลอฮฺ ก็ถือวาอีมานของเขาไดบรรลุจุด
สมบูรณแลว” (สุนัน อบีดาวูด เลมที่ 4  หนา 220 หมายเลข 
4681 อัล-อัลบานียฺไดบอกวาหะดีษนี้เปนหะดีษเศาะฮีหฺ  ใน 
เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ เลมที่ 2  หนา 1034 หมายเลข 
5965 ) 
 

อบู ฮุร็อยเราะฮฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- เลาวาทานนบี-
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา :  
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ِى « 
َّ ِ  َوا َّ  اجْلَنَّةَ  نتَْدُخلُو الَ  نِيَِدهِ  َغْف  تُْؤِمنُوا َوالَ  تُْؤِمنُوا َح
 َّ الَ  ،حَتَابُّوا َح

َ
ُدلُُّكمْ  أ

َ
ءٍ  بَلَ  أ ْ فُْشوا حَتَابَبُْتْم؟ َفَعلْتُُموهُ  إَِذا َ

َ
 أ

َالمَ    ]٥٤م مسلم برق » بَيْنَُكمْ  السَّ
ความวา : “ขอสาบานกับพระผูซึ่งชีวิตของฉันอยูพระหัตถของ
พระองควา พวกทานยอมไมไดเขาสรวงสวรรคจนกวาจะศรัทธา 
และพวกทานยอมไมบรรลุถึงแกนศรัทธาจนกวาจะรักกัน เอา
ไหมละ ฉันจะบอกส่ิงหนึ่งซึ่งหากพวกทานปฏิบัติ พวกทานจะมี
ความรักตอกัน? นั่นคือ จงแพรกระจายการใหสลามในหมูพวก
ทาน” (เศาะฮีหฺมุสลิม เลมที่ 1  หนา 74 หมายเลข 54 )  

 
นี่คือปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนๆ หนึ่งจะไดล้ิมรสความหวาน

ชื่นและสัมผัสอันเต็มอ่ิมดวยอีมาน คนสองคนนี้ไมไดรักกัน
เพราะเปนญาติ เปนพี่นอง หรือเพราะผลประโยชนดุนยาใดๆ 
ทั้งส้ิน แตการรักในพระองคอัลลอฮฺนําพาพวกเขาใหเกิดรักกัน 
กระทั่งความตายไดพลัดพรากคนท้ังสองออกจากกันในสภาพ
เชนนั้น 

อบู มาลิก อัล-อัชอะรียฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- ไดเลาวา
ทานนบี-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา   
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ِ  نَّ إ« نِْبيَ  لَيُْسوا ِعبَاًدا ِبَّ
َ
َهَداءُ  اجَِّبيُّونَ  َفْغِبُطُهمْ  ،ُشَهَداءَ  َوالَ  اءَ بِأ  َوالشُّ

َ .  »اهللاِ  ِمنَ  َوقُْربِِهمْ  جَمَالِِسِهمْ  بَلَ  ْعَراِب  ِمنَ  رَُجٌل  فََج
َ
 ِمنْ  األ

لَْوى ، اجَّاِس  قَاِصيَةِ 
َ
ُ  َصىلَّ  اهللاِ  نيَِبِّ  ِإىَل  نِيَِدهِ  َوأ  َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

نِْبيَاءَ  لَيُْسوا اجَّاِس  ِمنَ  نَاٌس  اهللاِ  نيَِبَّ  يَا: 
َ
 َفْغِبُطُهمُ  ُشَهَداءَ  َوالَ  بِأ

نِْبيَاءُ 
َ
َهَداءُ  األ  َفْعيِن  ، َجَا اْغَعتُْهمْ  اهللاِ  ِمنَ  َوقُْربِِهمْ  جَمَالِِسِهمْ  بَلَ  َوالشُّ

ُ  َصىلَّ  اهللاِ  رَُسولِ  وَْجهُ  فَرُسَّ  ، َجَا ِصْفُهمْ   لُِسَؤالِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ
 ِّ ِ ْعَرا

َ
ُ  َصىلَّ  اهللاِ  رَُسوُل  َفَقاَل  األ  ِمنْ  نَاٌس  ُهمْ «:  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  ابَّ

ْفنَاءِ 
َ
رَْحامٌ  بَيْنَُهمْ  تَِصْل  لَمْ  ،الَْقبَائِلِ  َونََواِزِع  اجَّاِس  أ

َ
 حَتَابُّوا ،ُمتََقاِرَبةٌ  أ

ُ  يََضعُ  ، َوتََصافَْوا اهللاِ  يِف  َ  ابَّ  نُورٍ  ِمنْ  َمنَابِرَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  ُهمْ ل
 َفْفَزعُ  نُوًرا، َوِعيَاَنُهمْ  نُوًرا، وُُجوَهُهمْ  َفيَْجَعُل  َعلَيَْها َفيُْجِلُسُهمْ 

َاءُ  وَُهمْ  َفْفزَُعوَن، َوالَ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اجَّاُس  ِ ْو
َ
ينَ  اهللاِ  أ ِ

َّ  َخوٌْف  الَ  ا
، ورشح )٥/٣٤٣(مسند اإلمام أمحد [» نُونَ حَيْزَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَيِْهمْ 

، وقال حمققاه شعيب )٣٤٦٤(برقم ) ٥١- ١٣/٥٠(السنة للبغوي 
وشهر بن حوشب خمتلف ) ٣٤٣، ٥/٣٤١(وأخرجه أمحد : وزهري 

فيه و شاهد بنحوه من حديث ابن عمر أخرجه احلاكم يف 
هيب، وآخر من حديث ) ١٧١- ٤/١٧٠(املستدرك  وصححه، وأقره ا

  ]وإسناده صحيح) ٢٥٠٨(ريرة عند ابن حبان يف صحيحه أ ه
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ความวา : “แทจริง พระองคอัลลอฮฺนั้นมีบาวหลายคนที่มิใชคน
ระดับนบี หรือ ชะฮีด แตเหลานบีและชะฮีดตางพากันอิจฉาพวก
เขาเพราะสถานะและความใกลชิดของพวกเขากับพระองค” 
ทันใดนั้น ก็มีชายอาหรับชนบทที่นั่งอยูไกลสุดคนหนึ่งไดขยับ
พับขาลุกข้ึนนั่ งบนนองพรอมกับยกมือชี้มายังทานนบี  -
ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮฺ  วะสัลลัม- แลวถามวา  โอ  ทานนบี
ของอัลลอฮฺ คนธรรมดาที่ไมใชนบีและไมไดเปนชะฮีด แตเหลาน
บีและชะฮีดตางอิจฉาตอพวกเขาเพราะสถานะและความ
ใกลชิดกับอัลลอฮฺของพวกเขากระนั้นหรือ? ชวยบอกคุณสมบัติ
ของพวกเขาใหเราทราบหนอยซิ  แลวสีหนาของทานเราะสูล
ลุลลอฮฺ -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ก็ดูเบิกบานมากกับ
คําถามของชายอาหรับชนบทคนนี้  ทานเราะสูลุลลอฮฺ -
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดตอบวา “พวกเขาคือคนนิร
นามและมาจากวงศตระกูลที่หลากหลายซ่ึงมิไดผูกพันกันเพราะ
สายเครือญาติ พวกเขารักกันในนามของอัลลอฮฺและมีความ
สามัคคีกลมเกลียวกัน อัลลอฮฺจะทรงสรางแทนจากแสงไว
สําหรับพวกเขา แลวใหพวกเขานั่งบนนั้น แลวพระองคทรงทําให
ใบหนาของพวกเขาแวววับ เส้ือผาของพวกเขาแวววับ คนอ่ืน
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ตางพากันหวั่นไหวในวันกิยามะฮฺแตพวกเขากลับไมสะทก
สะทาน  พวกเขาคือคนใกลชิดของอัลลอฮฺผูซึ่ งไมมีความ
หวาดกลัวและไมรูสึกทุกขโศกใดๆ” (มุสนัดอิหมามอะหฺมัด เลม
ที่ 5  หนา 343, ชัรฺหุสสุนนะฮฺ ของ อัล-บะเฆาะวียฺ เลมที่ 13  
หนา 50-51 หมายเลข 3464 นักวิเคราะหหะดีษสองคนคือ 
ชุอัยบฺและซุฮัยรฺ ไดกลาววา : หะดีษนี้ไดถูกบันทึกโดยอิหมาม
อะหฺมัด เลมที่ 5  หนา 341 และ 343 ทั้งนี้ สายรายงานที่ชื่อ
ชะฮฺร บิน เหาชับนั้นมีความเห็นตางตอตัวเขา หะดีษนี้ยังมี
ชาฮิดสนับสนุนที่เปนหะดีษอ่ืนที่มีความหมายใกลเคียงกัน คือ 
หะดีษของอิบนุอุมัรฺ ที่บันทึกโดยอัล-หากิมในหนังสืออัล-มุสตัด
ร็อก เลมที่ 4  หนา 170-171 และทานบอกวาเปนหะดีษที่เศาะฮี
หฺ และยังไดรับการเห็นชอบจากอัซ-ซะฮะบียฺ สวนอีกหะดีษหนึ่ง
เปนหะดีษของอบู ฮุร็อยเราะฮฺที่บันทึกโดยอิบนุ หิบบานใน
หนังสือเศาะฮีหฺของทาน  (2508) ซึ่ งมีสายรายงานอยู ใน
ระดับเศาะฮีหฺ) 
 

หา ผูชายท่ีมีผูหญิงมาชวนใหมีเพศสัมพันธกันแต
เขาหามใจตัวเองได ซึ่งผูหญิงคนนี้ไมใชผูหญิงธรรมดา แต
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เปนผูหญิงสูงศักด์ิและมีหนาตาสวยงามเยายวน ทําใหการ
อยากกระทําช่ัวและความหลงใหลในตัวนางมีสูงมาก คนที่
สามารถจะเล็ดลอดผานการทดสอบนี้แนนอนยอมตองเปนคนที่
มีอีมานที่ลํ้าลึกและมีปญญาที่มั่นคง 

อัล-กอฎี อิยาด ไดกลาววา : ในหะดีษนี้ไดระบุเจาะจง
หญิงสูงศักด์ิและมีรูปรางหนาตาสวยงาม เพราะคนเชนนี้เปนที่
หมายปองของผูชายแตเขาถึงไดยาก เพราะเธอรวยทั้งฐานะ
และรูปราง อีกทั้งเธอเองเปนฝายชักชวนใหผูชายกระทําช่ัวกับ
เธอซึ่งเปนการลําบากมากที่ผูชายจะหลอกลวงคนประเภทนี้ให
กระทําช่ัวหากนางเองไมทอดสะพานให ดังนั้น การอดกล้ัน
อดทนไมยอมกระทําช่ัวกับนางดวยเพราะความเกรงกลัว
ตออัลลอฮฺ ทั้งๆ ที่เธอเองเปนฝายชักชวนและเปนผูมีเสนหเยา
ยวนท้ังฐานะและรูปรางจึงเปนอีมานข้ันสมบูรณที่สุดและเปน
การภักดีที่ยิ่งใหญที่สุด พระองคอัลลอฮฺจึงจัดพวกเขาใหอยูใน
กลุมผูที่พระองคจะทรงกําบังไวใตรมเงาของพระองค ทั้งนี้ 
ผูหญิงซาตุลมันศิบในที่นี้ คือ ผูหญิงที่มีฐานะดีและมาจาก
ตระกูลที่มีชื่อ” (เศาะฮีหฺ มุสลิม บิชัรฺหินนะวาวียฺ เลมที่ 3  หนา 
122) 
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พระองคอัลลอฮฺไดตรัสในกรณีบุคคลเชนนี้วา :  

ا ﴿ مَّ
َ
ۡ ٱ َعنِ  َس لَّفۡ ٱ َوَنَه  ۦَرّبِهِ  َمَقامَ  َخاَف  َمنۡ  َوأ  فَإِنَّ  ٤٠ َهَوىٰ ل
ۡ ٱ ِهَ  نَّةَ لَۡ ٱ  ل

ۡ
 ]  ٤١-٤٠: اجازخت[ ﴾ ٤١ َوىٰ َمأ

ความวา : “และสําหรับผูที่เกรงขามในสถานภาพของพระผู
อภิบาลของเขาและอดกล้ันตัวเองไมทําตามกิเลสใฝตํ่านั้น 
แนนอน สรวงสวรรคยอมเปนที่พํานักของพวกเขา” (อัน-นาซิ
อาต : 40-41)  
 

อิบนุ อุมัรฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา- ไดเลาวาทานเราะสู
ลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา:  

َخَذُهمُ  َفتََماَشْونَ  َغَفرٍ  َالثَةُ ثَ  بَيْنََما «
َ
 ىِف  ذَلرٍ  إِىَل  َفَمالُوا ، الَْمَطرُ  أ

ْت  ، اجْلَبَلِ  ْطبََقْت  ، اجْلَبَلِ  ِمنَ  َصْخَرةٌ  ذَلرِِهمْ  فَمِ  بَلَ  فَاحْنَطَّ
َ
 َفأ

ْقَماالً  اْغُظُروا ِكَْعٍض  َنْعُضُهمْ  َفَقاَل  ، َعلَيِْهمْ 
َ
ِ  َعِملْتُُموَها أ  َصاحِلَةً  ِبَّ

َ  فَاْدُعوا ، َحُدُهم َقنُْكْم، َفْفرُُجَها لََعلَّهُ  بَِها ابَّ
َ
 إِنَّهُ  اللَُّهمَّ : ْ َفَقاَل أ

ِحبَُّها ، َقمٍّ  اْننَةُ  ىِل  اَكنَْت 
ُ
َشدِّ  أ

َ
 َفَطلَبُْت  النَِّساَء، الرَِّجاُل  حُيِبُّ  َما َكأ

َْها َ
بَْت  ، َغْفَسَها إِ

َ
َّ  فَأ َّ  ُت تغيبْ فَ  ، ارٍ ِدينَ  بِِمائَةِ  آِيَيَها َح  مَجَْعُت  َح

ا ، بَِها فَلَِقيتَُها ، ِدينَارٍ  ِمائَةَ   َقبْدَ  يَا قَالَْت  رِْجلَيَْها َننْيَ  َقَعْدُت  فَلَمَّ
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 ِ َ  اتَِّق  ابَّ هِ  اخْلَاَيمَ  َيْفتَِح  َوالَ  ، ابَّ إِنْ  اللَُّهمَّ  ، َقنَْها َفُقْمُت . إالَّ حِبَقِّ
 فَ

ِّ  َيْعلَمُ  ُكنَْت 
َ
فُرَْجًة  ِمنَْها َجَا فَافُْرجْ  وَْجِهَك  ابِْتَغاءَ  َذلَِك  َفَعلُْت  ك

قطعة من حديث يف صحيح [ »إلخ احلديث...  فُرَْجةً   َفَفَرجَ 
  ]٢٧٤٣، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٥اكخاري برقم 

ความวา : “ในขณะที่คนสามคนกําลังเดินอยู อยูๆ ฝนก็ตกลงมา 
พวกเขาจึงหลบเขาไปในถํ้าแหงหนึ่งที่ภูเขา แตแลวหินกอนใหญ
กอนหนึ่งบนภูเขาก็ไดไถลลงมาปดปากถ้ําจนพวกเขาไมมี
ทางออก พวกเขาส่ังแกกันและกันวา จงพิจารณาเลือกการงาน
หรืออะมัลที่ดีตางๆ ที่พวกทานไดกระทําตออัลลอฮฺ แลวก็ใชมัน
เปนส่ือเพื่อขอวิงวอนใหอัลลอฮฺชวยเหลือ เผ่ือวาพระองคจะทรง
เปดทางใหกับพวกทาน ...แลวคนหนึ่งในสามคนนั้นก็ออนขอวา 
โอ พระองคอัลลอฮฺ ฉันนี้มีหญิงลูกพี่ลูกนองคนหนึ่งที่ฉันลุมหลง
รักใครในตัวนางเหมือนที่คูรักชายหญิงเขาลุมหลงกัน ฉันจึง
ขอใหนางเปนของฉัน แตนางไมยอมจนกวาฉันจะนําเงินหนึ่ง
รอยดีนารมาให แลวฉันก็หายหนาไปกระทั่งสามารถรวบรวม
เงินหนึ่งรอยดีนารไดแลวก็นํามาใหนาง แตแลวในขณะที่ฉัน
กําลังครอมสองขาของนางเพื่อกระทําช่ัวนั้น นางไดกลาวข้ึนวา 
“โอ ผูเปนบาวของอัลลอฮฺ จงเกรงกลัวตออัลลอฮฺเถิด จงอยาได
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เปดส่ิงที่ปดผนึกยกเวนดวยความชอบธรรมของมัน” ฉันจึงผละ
ออกไปจากนาง โอ อัลลอฮฺ หากพระองคทรงทราบวาที่ฉันทําไป
นั้นเปนเพียงเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของพระองค ก็ขอทรง
โปรดเปดทางใหเราสักคร้ังเถิด แลวพระองคก็ทรงเปดปากถ้ําใน
ระดับหนึ่ง ...” (หะดีษนี้เปนสวนหนึ่งของหะดีษในเศาะฮีหฺ อัล-
บุคอรียฺ เลมที่ 2  หนา 117 หมายเลข 2215 เศาะฮีหฺมุสลิม เลม
ที่ 4  หนา 210 หมายเลข 2743 )  

 
หก คนที่บริจาคทานอยางลับๆ ซึ่งคนบริจาคนั้นชาง

มีมาก และผลบุญ ณ อัลลอฮฺก็ชางใหญหลวง แตความพิเศษที่
ทําใหไดรับการตอบแทนท่ีใหญหลวงในรูปของการไดรับการ
กําบังจากอัลลอฮฺของผูบริจาคคนน้ีก็คือความบริสุทธิ์ใจในการ
บริจาค ซึ่งความบริสุทธิ์ใจของเขามีสูงมากถึงข้ันวาหากทําได
เขาจะปดบังมิใหตัวเองทราบในส่ิงตัวเองบริจาค พระองคอัลลอ
ฮฺไดทรงช่ืนชมเหลาผูบริจาควา 

ْ ُتبۡ  إِن ﴿ ٰ ٱ ُدوا َدَق ا تِ لصَّ ۖ  فَنِعِمَّ ٓ لۡ ٱ تُوَهاَوتُؤۡ  ُفوَهاُتۡ  ن ِهَ  َفُهوَ  ءَ ُفَقَرا
ُ ٱوَ  اتُِكۡمۗ  َٔ َسّيِ  ّمِن َعنُكم َوُيَكّفِرُ  لَُّكمۚۡ  َخۡيٞ   َملُونَ َتعۡ  بَِما َّ

 ]  ٢٧١: اكقرة[ ﴾ ٢٧١ َخبِيٞ 



 

27 

ความวา : “หากสูเจาเปดเผยการบริจาคใหคนอ่ืนไดรู มันก็เปน
การดี (จากนั้น ไดตรัสเปนการเฉพาะถึงบุคคลบริจาคอยาง
เงียบๆ วา) แตหากสูเจาปกปดและบริจาคใหกับผูยากไร มันก็
เปนการดีกวาสําหรับสูเจา และพระองคจะทรงลบลางความผิด
บาปออกจากสูเจา และพระองคอัลลอฮฺนั้นเปนผูรูดียิ่งในส่ิงที่สู
เจากระทําไป” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 271)  
 

อับดุลลอฮฺ บินญะฟรฺ -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮฺ- เลาวาทาน
เราะสูลุลลอฮฺ-ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา :  

ِّ  َصَدقَةَ « املعجم الصغري للطربا [» الرَّبِّ  َغَضَب  ُيْطيِفءُ  الرسِّ
  ]٣٧٥٩وصححه األكا يف صحيح اجلامع رقم ) ٢/٩٥(

ความวา : “การบริจาคอยางเงียบๆ นั้นสามารถดับความกร้ิว
โกรธของพระเจาได” (อัล-มุอฺญัม อัศ-เศาะฆีรฺ ของ อัฏ-เฏาะบะ
เราะนียฺ เลมที่ 2  หนา 95 อัล-อัลบานียฺไดชี้วาหะดีษนี้เปนหะ
ดีษที่เศาะฮีหฺในหนังสือเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หมายเลข 3759 )  
 

เจ็ด  คนท่ีมีจิตใจเ ต็มเป ยมดวยความรักใน
พระองคอัลลอฮฺ มีความเกรงกลัว และมีความรูสึกซาบซึ้งใน
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ความยิ่งใหญของพระองค เขาจึงรําลึกถึงพระองคในสถานที่
เงียบๆ ที่ไมมีใครมองเห็น เขารําลึกถึงความยิ่งใหญของ
พระองค ความเอ้ือเฟอเมตตาของพระองคที่มีตอตัวเขา แลว
น้ําตาของเขาก็รินหล่ังดวยความอาวรณตอพระองค ซึ่งบุคคล
เชนนี้ พระองคอัลลอฮฺไดตรัสถึงวา 

ۡ ٱ إِنََّما ﴿ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا لَّ  تُلَِيۡت  َذا قُلُوُبُهمۡ  وَِجَلۡت  َّ
ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ٰ  انٗ إِيَمٰ  ُهمۡ َزاَدتۡ  ۥُتهُ َءاَي َ َ ُونَ  َرّبِِهمۡ  َو   ]  ٢: نفالاأل[ ﴾ ٢ َيَتَوكَّ

ความวา : “แทจริง บรรดาผูศรัทธานั้น คือ ผูที่เมื่อมีคนมาเอย
ถึงอัลลอฮฺใหพวกเขาไดยิน จิตใจของพวกเขาจะรูหวั่นไหว และ
เมื่อมีคนมาอานคัมภีรของพระองคใหพวกเขาฟง พวกเขาก็จะ
ยิ่งมีความเชื่อมั่น และพวกเขาตางมอบตนใหกับพระเจาของ
พวกเขา” (อัล-อันฟาล : 2)  
 

ْ  َذا ﴿ ٓ  َسِمُعوا نزَِل  َما
ُ
َ  أ ِ عۡ  تََرىٰٓ  لرَُّسولِ ٱ إ

َ
مۡ ٱ ِمنَ  يُض تَفِ  ُيَنُهمۡ أ  عِ لَّ

ا ْ  ِممَّ ٓ  َيُقولُونَ  قِّۖ لَۡ ٱ ِمنَ  َعَرفُوا ٰ ٱ َمعَ  َناُتبۡ كۡ ٱفَ  َءاَمنَّا َربََّنا  ٨٣ ِهِدينَ لشَّ
  ]  ٨٣: دة املائ[ ﴾
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ความวา : “และเมื่อพวกเขาไดยินส่ิงที่ถูกประทานลงมาแกศา
สนทูต เจาก็จะเห็นดวงตาของพวกเขาเออดวยน้ําตา เนื่องดวย
ความจริงที่พวกเขารูมัน พวกเขากลาววา โอ พระเจาของเรา 
แทจริง เราไดศรัทธาแลว ขอพระองคทรงบันทึกเราพรอมๆ กับ
บรรดาผูเปนสักขีพยานดวยเถิด” (อัล-มาอิดะฮฺ : 83) 
 

อิบนุ อับบาส -เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา- เลาวาทานนบี -
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- ไดกลาววา :  

ُهَما الَ  َقيْنَانِ « ِ  َخْشيَةِ  ِمنْ  بََكْت  َقنْيٌ ،  اجَّارُ  َيَمسُّ  َوَقنْيٌ  ،ابَّ
ِ  َسِبيلِ  ىِف  حَتُْرُس  بَاتَْت  ، وصححه ١٦٣٩سنن الرتمذي برقم [ »ابَّ

  ]٤١١٣األكا يف صحيح اجلامع برقم 
ความวา : “มี(เจาของ)ดวงตาสองดวงที่ไฟนรกจะไมเผา คือ 
ดวงตาที่รองไหเพราะความเกรงกลัวตออัลลอฮฺ และดวงตาที่
เขาเวรในยามคํ่าคืนเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในหนทาง
ของอัลลอฮฺ” (สุนัน อัต-ติรฺมิซียฺ เลมที่ 4  หนา 175 หมายเลข 
1639 และทานไดบอกวา หะดีษอิบนุ อับบาสนี้ เปนหะดีษ
ระดับหะสันเฆาะรีบ อัล-อัลบานียฺไดชี้วาเปนหะดีษเศาะฮีหฺใน
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หนังสือเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ เลมที่ 2  หนา 756 
หมายเลข 4113)  
 

ทั้งนี้ ทานนบี -ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮฺ วะสัลลัม- นั้นเปน
คนที่รองไหเสมอเพราะความเกรงกลัวตอพระองคอัลลอฮฺ 
เชนเดียวกับบรรดาคนศอลิหฺคนอ่ืนๆ ทั้งในสมัยกอนหนาและใน
สมัยหลังๆ ซึ่งผูที่มีจิตใจแข็งกระดางนั้น อัลลอฮฺไดทรงเตือน
พวกเขาวาจะตองไดรับส่ิงทีไมดี พระองคไดตรัสวา : 

ِۚ ٱ رِ ذِكۡ  ّمِن قُلُوُبُهم ِسَيةِ َقٰ ّلِلۡ  لٞ فََويۡ ﴿ ْوَلٰٓ  َّ
ُ
ٰ  ِف  ئَِك أ بِيٍ  لٖ َضَل  ٢٢ مُّ

 ]  ٢٢: الزمر[ ﴾

ความวา : “และความฉิบหายจงมีแดผูที่มีดวงใจแข็งกระดางตอ
การรําลึกถึงอัลลอฮฺ พวกเขาเหลานั้นคือผูที่ตกอยูในความ
มืดมนที่ชัดเจน” (อัซ-ซุมัรฺ : 22)  
 

 واحلمد هللا رب العاملني ، وصىل اهللا وسلم بل نبينا حممد
 .وبل آ وصحبه أمجعني 


