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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 52 

อัต-ตะวักกุล  การมอบหมายตออัลลอฮฺ 

 
 มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการ

ประทานพรและความสันติมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ขาขอปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืน

ใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมหมัดน้ันเปนบาวและศาสนทูตของ

พระองค  

 สวนหนึ่งของอิบาดะฮฺท่ีย่ิงใหญน้ันคือการมอบหมาย

ตออัลลอฮฺผูสูงสงในทุกการงาน นักปราชญบางทานไดกลาววา 

“ตะวักกัลนั้นคือจิตใจที่ยึดมั่นอยางแทจริงกับอัลลอฮฺวาทรงเปน

ผูนําประโยชนและปกปองจากภัยอันตรายตางๆ ไมวาจะเปนใน

เรื่องเก่ียวกับโลกน้ีหรือโลกหนา ตะวักกุล คือการท่ีบาวทําการ

มอบหมายการงานทุกอยางใหกับอัลลอฮฺสุบหานะฮู วะตะอาลา  

แสดงออกถึงการศรัทธามั่นและชัดเจนวาไมมีผูใดที่สามารถยัง



 

4 
 

ประโยชนหรือใหโทษ นอกจากอัลลอฮฺสุบหานะฮู วะตะอาลา  

เทานั้น (ญามิอฺ อัล-อุลูม วา อัล-หิกัม 2/497) 

 อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ُ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن ﴿ َّ ۥٓ  َ�ِشَف  فََ�  بُِ�ّٖ  � ُ�َ  َّ ِ ۡ�ٖ  َ�ۡمَسۡسَك  �ن ُهَوۖ  ِ
ٰ  َ�ُهوَ  ِ�َ َ�َ 

ءٖ  ُ�ِّ   ]  ١٧: تألنعام[ ﴾ ١ قَِديرٞ  َ�ۡ

ความวา  “และหากวาอัลลอฮฺทรงใหความเดือดรอนอยางหนึ่ง

อยางใดประสบแกเจาแลว ก็ไมมีผูใดจะเปลื้องมันได นอกจาก

พระองคเทาน้ัน และหากพระองคทรงใหความดีอยางหน่ึงอยาง

ใดประสบแกเจา  แทจริง พระองคน้ันทรงเดชานุภาพเหนือทุก

สิ่งทุกอยาง” (อัล-อันอาม 17) 

 

 แทจริงแลวอัลลอฮฺไดสั่งใชปวงบาวของพระองคใหทํา

การมอบหมายแดพระองคในหลายๆ แหงในคัมภีรอัลกุรอาน 

โดยมีมากกวา 50 อายะฮฺ พระองคตรัสวา 

﴿  ۡ َّ َََو ِي �ۡلَ�ِّ  َ�َ  ََ َّ ِۦۚ  َََسّبِحۡ  َ�ُموُت  ََ  � َ�َ�ٰ  ِ�َۡمِده  ِعَبادِهِۦ بُِذنُوِب  بِهِۦ ََ
 ]  ٥٧: تلفمقان[ ﴾ ٥ َخبًِ�ا
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ความวา  “และสูเจาจงมอบหมายตอพระผูทรงชีวินผูทรงไมตาย 

และจงแซซองสดุดีดวยการสรรเสริญพระองค และพอเพียงแลว

ดวยพระองค ผูทรงรอบรูในความผิดท้ังหลายของปวงบาวของ

พระองค” (อัล-ฟุรกอน 58)   

 

และพระองคไดตรัสวา  

ٓ  ّلن قُل ﴿ َّ  يُِصيبََنا ِ ُ  َكَتَب  َما ِ َّ ۚ  ُهوَ  َ�َا � ِ  َََ�َ  َمۡولَٮَٰنا َّ �  ِ َّ َۡۡيَتَو  �لُۡمۡؤِمُنونَ  فَ
 ]  ٥١: تلو� [ ﴾ ٥

ความวา  “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา จะไมประสบแกเราเปนอัน

ขาด นอกจากสิ่งท่ีอัลลอฮฺไดกําหนดไวแกเราเทาน้ัน  ซึ่ง

พระองคเปนผูคุมครองเรา และแดอัลลอฮฺนั้น มุอมินผูศรัทธา

ทั้งหลายจงมอบหมายเถิด” (อัต-เตาบะฮฺ 51)  

 

และพระองคไดตรัสเชนกันวา  

﴿  ۡ َّ َََو ِي ٢ �لّرِحيمِ  �ۡلَعزِ�زِ  َ�َ  ََ َّ َّۡبَك  ٢ َ�ُقومُ  ِح�َ  يََرٮَٰك  � َ�َق ََ  �ِ 
ِٰجِدينَ  َّ  ]  ٢١٩  ،٢١٧: تلشعمتء[ ﴾ ٢ �ل
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ความวา “และจงมอบหมายตอผูทรงเดชานุภาพผูทรงเมตตา

เสมอ ผูทรงเห็นเจาขณะที่เจายืนอยู และการเคลื่อนไหวของเจา

ในหมูผูสุูด”  (อัช-ชุอะรออ 217-219 )  

  

รายงานจากทาน อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ วาแทจริงทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาววา 

َّ تَوَ « ََ   ّّ  ت
َ ََ وَن 

 
ََاََوّن َت  نّ� 

َ
َ�َ  ،ّن ه  لََو ُ َّ ُ  تل  ُ َت َ َما يََم قَ�  َُ و  ،لََم َََةد 

انًا ََ  ا 
وح  َاًاا َوتَم   ]١/٣٠منقد تممام أحد [» خ 

ความวา “หากพวกทานมอบหมายตนตออัลลอฮฺอยางแทจริง

แลว แนนอน พระองคจะประทานริซกี(ปจจัยยังชีพ)ใหพวกทาน 

เชนเดียวกับที่พระองคทรงประทานริซกีใหกับนก  โดยที่มันบิน

ออกไปในตอนเชาในสภาพท่ีทองวางและกลับมาในตอนเย็นใน

สภาพที่ทองอ่ิม”  (มุสนัดอิมาม อะหมฺัด 1/30)  

 

ทานหาฟซ อิบนุ เราะญับ ไดกลาววา “ หะดีษนี้ถือเปน

หลักในเ ร่ืองการมอบหมายตออัลลอฮฺและแสดงวาการ



 

7 
 

มอบหมาย(ตะวักกุล)เปนสาเหตุที่สําคัญท่ีจะชักนํามาซึ่งริสกี 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

َ  َ�ّتقِ  َََمن﴿  َّ َ�ۡرزُۡقهُ  ٢ َ�ۡرَٗجا ّ�ُۥ َ�َۡعل �  َََمن َ�ۡتَِسُبۚ  ََ  َحۡيُث  ِمنۡ  ََ
 ۡ َّ ِ  َ�َ  َ�َتَو َّ ۥٓۚ  َ�ُهوَ  �  ]  ٣  ،٢: تلَالُ[ ﴾ َحۡسُبُه

ความวา “และผูใดยําเกรงอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงหาทางออก

ใหแกเขา และจะทรงประทานปจจัยยังชีพแกเขาจากที่ท่ีเขามิได

คาดคิด และผูใดมอบหมายแดอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงเปนผู

พอเพียงแกเขาแลว” (อัฏ-เฏาะลาก 2-3)  

 

“หะดีษของทานอุมัรฺ แสดงใหเห็นวา มนุษยไดปจจัยมา

โดยที่เขาขาดการต้ังมั่นอยูกับการมอบหมายตออัลลอฮฺอยาง

แทจริง และมีจิตที่ยึดมั่นอยูกับมูลเหตุภายนอกและไววางใจมัน 

พวกเขาจึงเหน็ดเหนื่อยไปกับมูลเหตุและใชความพยายามกับ

มันอยางย่ิง แตเขากลับไมไดสิ่งท่ีเขาพยายามยกเวนเทาที่ถูก

กําหนดมาใหกับเขาต้ังแตแรกเทานั้น หากพวกเขายึดมั่นในการ

มอบหมายตออัลลอฮฺดวยหัวใจของเขาอยางแทจริงแลวแนนอน

อัลลอฮฺจะชักนําริสกีมายังเขาดวยมูลเหตุใดๆ แมวามันจะ
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เล็กนอยย่ิงก็ตามที เฉกเชนเดียวกับที่พระองคใหรีสกีแกเหลา

นกกาดวยเพียงการบินออกไปในยามเชาแลวบินกลับมาในยาม

เย็น  ซึ่ง ถือวาเปนความพยายามอยางหน่ึงแต เปนความ

พยายามที่นอยนิดมาก” (ญามิอฺ อัล-อุลูม วะ อัล-หิกัม 2/502)  

 ชาวสะลัฟบางทานไดกลาววา  “การมอบหมาย

ตออัลลอฮฺนั้นจะนํามายังทานซึ่งริสกี โดยไมตองเหน็ดเหนื่อย

และยากลําบาก” (ญามิอฺ อัล-อุลูม วะ อัล-หิกัม 2/502) 

 ทานสะอีด บิน ุบัยรฺ ไดกลาววา “การตะวักกุลนั้นเปน

องครวมของอีมาน” (ญามิอฺ อัล-อุลูม วะ อัล-หิกัม 2/497) 
 ทานอิบนุ อัล-ก็อยยิมไดกลาววา “ตะวักกุลถือเปน

มูลเหตุที่สําคัญย่ิงท่ีบาวจะใชในการปกปองตัวเองจากการ

ละเมิด ความอยุติธรรม และการรุกรานของผูอ่ืน”    

และทานอิบนุ อัล-ก็อยยิมไดกลาวอีกวา “ตะวักกุลถือ

เปนก่ึงหนึ่งของการศรัทธา และก่ึงท่ีสองนั้นคือการกลับตัวสยบ

ตออัลลอฮฺ  เพราะศาสนาน้ันประกอบดวยการขอความ

ชวยเหลือและการสักการะอิบาดะฮฺตอพระองค การตะวักกุลถือ

วาเปนการขอความชวยเหลือ สวนการกลับตัวสยบตอพระองคก็
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คือการทําอิบาดะฮฺ”  (อัต-ตัฟซีร อัล-ก็อยยิม 587, มะดาริจญ 

อัซ-ซาลิกีน 2/118) 

  รายงานจากทาน อะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  

วา แทจริงทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ไดกลาววา  

ل   َخَمجَ  إ َذت« نَ  تلّمج  ّّ   � :َ�َقاَل  اَيَا ه   م  ت   ت
َ
َ  تََوّن ََ ،  ّّ   ت

َ
َوَل  ال ََ  

َ
  ق ّوةَ  َوال

ّ
 إ ال

،  ّّ َقال   :قَاَل  ا ا ينَئ ذٍ  �  يَت  َ  د  يَت  ه  ف 
يَت، َو�   � َّ  َوو     َ�اَنَقَ

َ
، ل  � ول   تلّشيَاط   َ�يَق 

  
َ
انٌ  ل ََ ٍل  لََك  َ يََف  آَخم   َشيَ َي  قَدَ  ا مَج  د  َ  ه  ف 

َ  َو�   �
) ٤/٣٢٥(ن  أب دتود [» َوو 

 ]٥٠٩٥امقت 

ความวา “หากชายคนหน่ึงออกจากบานของเขาโดยกลาววา 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันขอมอบหมายตออัลลอฮฺ และไมมี

พลังและอํานาจใด ๆ นอกจากดวยอัลลอฮฺ  ทานนบีศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา จะมีเสียงกลาวแกเขาวา ทานไดรับ

การนําทางแลว และทานไดรับการปกปองแลว และไดรับความ

พอเพียงแลว และบรรดาชัยฏอนจะออกหางไปจากเขา  ชัยฏอน

อีกตนหนึ่งจะกลาววา เจาจะทําอะไรไดเลา กับคนที่เขาไดรับ

ทางนํา  ไดรับการปกปอง และไดรับการประกันความพอเพียง

แลว” (อบู ดาวูด หมายเลข 5095) 
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และมีรายงานจากทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ

มา  ทานกลาววา “คํากลาว  ََّنب قَا تلغ َو� يل  ََ
َ
ـه  َون َعَت تل  (หัสบุนัลลอฮุ 

วะ นิอฺมัล วะกีล  -  อัลลอฮฺนั้นเปนผูที่พอเพียงแกเราแลว และ

เปนผูรับมอบหมายท่ีดีเย่ียม)นั้น ทานนบีอิบรอฮีมไดกลาวมัน

ในชวงที่ถูกโยนลงไฟในกองไฟ  ทานนบีมุหัมมัด ก็ไดกลาว

เชนกัน ในตอนที่มีผูคนกลาวกับทานวา แทจริงมีผูคนไดชุมนุม

เพื่อโจมตีพวกทาน ดังน้ันพวกทานจงกลัวพวกเขาเถิด แตทวา

มันกลับเพิ่มความศรัทธาแกพวกเขา(บรรดาผูศรัทธา) และพวก

เขากลาววาอัลลอฮฺนั้นเปนผูที่พอเพียงแกเราแลว และทรงเปน

ผู รับการมอบหมายที่ ดี ย่ิ ง”  ( เศาะฮี หฺ  อัล -บุคอรีย  3/211 

หมายเลข 4563)   

นบีอิบรอฮีมเมื่อทานกลาววา หัสบุนัลลอฮุ วะ นิอฺมัล 

วะกีล ผลที่เกิดขึ้นคือ ตามที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

َۡۡنا ﴿ ٰ  َََسَ�ًٰما بَۡرٗدا ُكوِ�  َ�َٰنارُ  قُ  ]  ٦٩: تالنبياء[ ﴾ ٦ ِِبَۡ�ٰهِيمَ  َ�َ

ความวา “เรา(อัลลอฮฺ)กลาววา  ไฟเอย ! จงเย็นลง และใหความ

ปลอดภัยแกอิบรอฮีมเถิด” (อัล-อันบิยาอ 69)   
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และทานนบีมุหัมมัดเมื่อทานกลาวคําน้ี ผลก็คือตามที่

อัลลอฮฺไดตรัสวา  

﴿  ْ ِ  ّمِنَ  بِنِۡعَمةٖ  فَٱنَقَُۡبوا َّ فَۡضلٖ  � ْ  ُسوٓءٞ  َ�ۡمَسۡسُهمۡ  ّلمۡ  ََ ِۗ  رِۡضَ�ٰنَ  ََ�ّ�َبُعوا َّ �  ُ َّ � ََ 
 ]  ١٧٤: عممتن آل[ ﴾ ١ َعِظي�ٍ  فَۡضلٍ  ُذَ

ความวา  “แลวพวกเขาไดกลับมาพรอมดวยความกรุณา

จากอัลลอฮฺ และความโปรดปราน(จากพระองค) โดยมิไดมี

อันตรายใดๆ ประสบแกพวกเขา และพวกเขาไดปฏิบัติตาม

ความพอพระทัยของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺคือผูทรงเปยมดวย

ความกรุณาโปรดปรานอันย่ิงใหญ” (อาล อิมรอน 174) 

  

ผูศรัทธาคนหนึ่งในหมูวงควานฟรเอานฺไดกลาวเมื่อเผา

ของพวกเขาใชกลอุบายกับเขาวา  
فَّوُِض ﴿

ُ
أ ۡمرِيٓ  ََ

َ
ِۚ  َِِ�  أ َّ َ  ِِنّ  � َّ �  ۢ  ]  ٤٤: غفم[ ﴾ ٤ بِٱۡلعَِبادِ  بَِصُ�

ความวา  “และฉันขอมอบภารกิจของฉันแด อัลลอฮฺ  แท

จริงอัลลอฮฺทรงเปนผูเฝาดูปวงบาว” (ฆอฟรฺ 44) 

อัลลอฮฺก็ไดกลาวถึงเขาวา 

ُ  فََوقَٮٰهُ ﴿ َّ ْۖ  َما اتِ  َٔ َسّ�ِ  � : غفم[ ﴾ ٤ �ۡلَعَذاِب  ُسوٓءُ  فِۡرَعۡونَ  لِ � َََحاَق  َمَكُرَا
٤٥  [ 
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ความวา  “อัลลอฮฺไดทรงคุมครองเขาใหพนจากความชั่ว

ทั้งหลายที่พวกเขาวางแผนไว และการลงโทษที่ชั่วชาก็จะหอม

ลอมบริวารของฟรเอานฺ” (ฆอฟรฺ 44-45) 

  

ตรงจุดนี้มีประเด็นที่สําคัญย่ิงท่ีมุสลิมตองทําความ

เขาใจใหถูกตองคือการผสานระหวางการมอบหมายตออัลลอฮฺ

(ตะวักกุล)และการยึดถือมูลเหตุ(อัสบาบ) ดังนี้ 

 อันท่ีหนึ่ง การตะวักกุลน้ันเปนเรื่องของจิตใจที่ยึดมั่น

ในอัลลอฮฺวาเปนผูท่ีสามารถใหความดีและปกปองความชั่วราย

ทั้งในเรื่องทางโลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮฺ สวนมูลเหตุน้ันเปน

เรื่องของการปฏิบัติดวยอวัยวะภายนอกที่เปนการเลือกที่จะทํา

หรือไมทํา 

 อันที่สอง มีผูคนบางสวนท่ีละท้ิงมูลเหตุโดยสิ้นเชิงและ

อางวาตนเปนคนที่ตะวักกุล และอีกกลุมหนึ่งยึดมั่นกับมูลเหตุ

อยางเดียวและเชื่อวางานจะไมบรรลุเปาหมายหากไมมีปจจัย

เปนมูลเหตุ ทั้งสองกลุมนี้ถือวาไมถูกตอง ที่ถูกตองก็คือผูที่ตะ

วักกุลที่แทจริงนั้นคือผูที่มอบหมายการงานของเขาแกอัลลอฮฺ 
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แลวเขาจะพิจารณาดู หากวาการงานนั้นมีปจจัยหรือเหตุที่

ศาสนาอนุญาตเขาก็จะปฏิบัติมันโดยสยบตอหลักศาสนาไมใช

ยินยอมหรือสยบตอปจจัยหรือมูลเหตุ แตหากมูลเหตุหรือปจจัย

นั้นเปนสิ่ งที่ศาสนาไมอนุญาตเขาก็จะละท้ิงโดยยึดการ

มอบหมายตออัลลอฮฺเพียงอยางเดียว หลักฐานสําหรับสิ่งนี้คือ

หะดีษของทานอะนัสที่กลาวมาแลวท่ีวามีชายคนหนึ่งกลาวกับ

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   โอศาสนทูต

ของอัลลอฮฺฉันควรที่จะผูกมัน(อูฐ)แลวทําการมอบหมาย

ตออัลลอฮฺ หรือวาฉันควรท่ีจะปลอยมันไว(โดยไมผูก)แลวทํา

การมอบหมายตออัลลอฮฺ ทานนบีตอบวา “ทานจงผูกมันแลว

ทําการมอบหมายตออัลลอฮฺ”  (สุนัน  อัต -ติรมิซีย  5/668 

หมายเลข 2517)  

 สวนกลุมท่ีจิตใจยึดมั่นอยูกับมูลเหตุเพียงอยางเดียวน้ัน 

การเชื่อมั่นของเขาตอการท่ีวาอัลลอฮฺนั้นเปนผูท่ีพอเพียงสําหรับ

ผูที่มอบหมายตอพระองคนั้นยอมจะออนแอ เราจะเห็นวาพวก

เขาพยายามปฏิบัติตามมูลเหตุ แมมันจะไมใชสิ่งท่ีถูกตองตาม

หลักศาสนาและสติปญญา แทจริงพวกเขาคิดผิดที่คิดวางานจะ
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ไมสําเร็จนอกจากดวยการทําตามมูลเหตุเพียงวิธีเดียว  แทจริง 

อัลลอฮฺเทานั้นคือผูใหและยับย้ัง จะดวยมูลเหตุหรือไมก็ได และ

แทจริง อัลลอฮฺไดกลาวไวในหลายอายะฮฺวาการมอบหมายตอ

พระองคนั้นจะเปนสิ่งพอเพียงสําหรับบาวของพระองค 

 พระองคไดตรัสวา 

لَۡيَس  ﴿
َ
�  ُ َّ ۥۖ  بَِ�اٍف  �    ]٣٦: تلزمم[ ﴾ َ�ۡبَدُه

ความวา “อัลลอฮฺมิทรงเปนผูพอเพียงแกบาวของพระองคดอก

หรือ” (อัซ-ซุมัรฺ 36)  

 

และพระองคไดตรัสวา  

ۡ  َََمن﴿ َّ ِ  َ�َ  َ�َتَو َّ ۥٓۚ  َ�ُهوَ  �    ]٣: تلَالُ[ ﴾َحۡسُبُه

ความวา “และผูใดมอบหมายแดอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงเปนผู

พอเพียงแกเขา” (อัฏ-เฏาะลาก 3)   

 

และพระองคไดกลาวอีกเชนกันวา 

﴿  ۡ َّ َََو ََ  َ�َ  ِۚ َّ �  ٰ�َ�َ ََ  ِ َّ �ِيٗ�  بِٱ زتل[ ﴾ ٣ ََ    ]٣: تَأل



 

15 
 

ความวา “และจงมอบความไววางใจแดอัลลอฮฺและพอเพียง

แลวที่อัลลอฮฺเปนผูคุมครอง” (อัล-อะหฺซาบ 3 ) 

 

 บาวของอัลลอฮฺทุกคนพึงสังวรเถิดวา การตะวักกุลนั้น

เปนฐานันดรที่ย่ิงใหญ นอยคนที่จะไดรับตะวักกุลขั้นสมบูรณ  

และผูท่ีตะวักุกุลนั้นเปนผูที่อัลลอฮฺรักและเปนวะลีย(ผูใกลชิด)

ของพระองค  อัลลอฮฺตรัสในอัลกุรอานวา 

َ  ِِنّ ﴿ َّ ِ�َ  ُ�ِّب  �    ]١٥٩: عممتن آل[ ﴾ ١ �لُۡمَتَوّ�ِ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใครผูมอบหมายท้ังหลาย” (อาล 

อิมรอน 159) 

 

หากมนุษยมอบหมายตออัลลอฮฺอยางแทจริง เขา

จะไมมีความตองการผูใดอีกแลว แตเน่ืองจากมนุษยมี

ความออนแออัลลอฮฺจึงกําหนดมูลเหตุขึ้นมาชวยใหการ

มอบหมายของเขาน้ันสมบูรณขึ้น และน้ันเปนความ

เมตตาและออนโยนของพระองคตอมนุษย 

ดังน้ัน มุสลิมทุกคนตองตระหนักในเรื่องนี้อยางแทจริง 

โดยเฉพาะพี่นองที่ขวนขวายหาปจจัยยังชีพดวยวิธีการที่
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ตองหามและคลุมเครือ เชนผู ท่ีทํางานในธนาคารที่มีระบบ

ดอกเบ้ีย หรือทําการคาในสิ่งท่ีอัลลอฮฺหาม เชนเครื่องเลนดนตรี 

ยาเสพติด  เหลา และบุหรี่  หรือทําธุรกรรมตางๆ ดวยวิธีการ

โกหก หลอกลวง  ผิดสัญญา และฉอโกง เพื่อใหไดทรัพยของ

ผูอ่ืนโดยไมชอบธรรม  เปนการพอเพียงแลวท่ีเราจะนําเสนอแก

คนเหลาน้ีซึ่งหะดีษบทหนึ่งของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ที่ทานญิบรีลไดสงวะหยู(วิวรณ)มายังทาน จงสดับฟง

และพินิ จพิ เคราะห ให ดี  เพราะมันสํ า คัญ ย่ิง  เนื่ องจาก

ประกอบดวยบทบัญญัติที่ย่ิงใหญ  

นั่นก็คือ  หะดีษท่ีรายงานโดยทาน  อะบู  อุมามะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  วาแทจริงทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  ไดกลาววา 

س   ر َوحَ  إ نّ « د  َ  َ�َفَث  تلق  َ  ف  نّ  َرَوع 
َ
وََ   لَنَ  َ�َفًنا أ ٰ  ََم  َّ َل  ََ َجغََها �ََناََكم 

َ
 أ

َب  َ�َها، َو�ََناَوَع  َُ َوت ر  َّق  غ َوت تهللاَ  فَا َج 
َ
َ  َوأ َّ  ف  ،تل   غَب 

َ
غَنّ  َوال َم  دَ  ََ ََ

َ
تَ أ  � 

  ُ  َُ تلمّ  اء  ََ بَ ن  تنَ 
َ
 ص  عَ مَ ا   ه  بَ غ  ََ �َ  نَ أ

  الٰ عَ ََ  تهللاَ  نّ إ  فَ  ،تهللا      يَ
َ
 إ   ه  دَ قَ ع   امَ  ال  قَ �   ال

ّ
 ال

، واييه تأل�اي ف ايي  تلامع تلصة� ١٠/٢٧َغي  تألولاء [» ه  ا  اعَ ََ ا  
  ]٢٠٨٥امقت  ١/٤٢٠
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ความวา “แทจริงญิบรีลไดสงวะหยูมายังฉันวา ชีวิตหนึ่งจะไม

ตายลง ยกเวนเมื่อเขาไดอยูจนครบอายุขัยของเขา และใชริสกี

ของเขาจนหมดแลว  ดังน้ัน พวกทานจงยําเกรงตออัลลอฮฺและ

ขวนขวายแสวงหามันมาดวยวิธีการที่ ดี และจงอยาทําให

ความรูสึกวาการไดริสกีนั้นลาชาจนทําใหทานขวนขวายหามัน

ดวยสิ่งที่ตองหาม เพราะแทจริง สําหรับอัลลอฮฺน้ัน จะไมมีผูใดที่

สามารถขวนขวายไดรับสิ่งที่อยู ณ พระองคมา นอกจากดวย

การเชื่อฟงพระองคเทานั้น” (หิลยะตุล เอาลิยาอ 10/27  

ทานอัล-อัลบานียวิเคราะหวาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ ในเศาะฮีหฺ 

อัล-ญามิอฺ อัศ-เศาะฆีรฺ 1/420 หมายเลข 2085) 

   

نبيقا  تهللا ونغت َ تممد هللا رل تلعال� ، واّ� و
 .ومد َو آل وايبه أجع�

 


