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ดวยพระนามของอลัลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองที 77 

เตาบะฮฺ การกลับตัวสูอัลลอฮฺ 
 

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความ
เมตตาจําเ ริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืน
ใดที่ควรไดรับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดย
ไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา
ทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

อายุขัยกําลังถูกเก็บพับ คืนวันกําลังกาวผานลวงเลย 

ชีวิตกําลังผุกรอนสั้นลง ความตาย(อะญัล)กําลังคืบคลานเขามา

ใกล และไมมีลูกหลานนบีอาดัมคนใดรูไดวาความตายจะมา

เยือนเมื่อไหร? ดังที่มีบทกวีกลาววา 
 

“หนุมสาวไดกลายเปนคนแกชราและผูใหญไดมลาย

ดับสูญ  

ราตรีกาลไดเลยผานและยามพลบคํ่าเขามาแทนท่ีซ้ําๆ 
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เมื่อคํ่าคืนหน่ึงที่เหมือนกันไดเลือนลางจางหาย 

ยามทิวากาลไดเขามาทดแทนท่ีคราใหม 

เราทําท้ังตอนเชาและตอนเย็นเพื่อความจําเปนของเรา 

สําหรับความจําเปนของผูที่มีชีวิตจะไมมีวันจบสิ้น 

ธุระจําเปนของใครคนหนึ่งจะจบลงพรอมกับการตาย 

และสําหรับความจําเปนของผูท่ีมีชีวิตจะไมมีวันจบสิ้น” 

 
อัลลอฮฺไดเรียกรองสงเสริมใหปวงบาวของพระองคกาว

ไปสู..การกลับเนื้อกลับตัว(เตาบะฮฺ)กอนความตายจะยางกราย

มาเยือน อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

َها﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َءاَمُنوا ِ  إَِ�  تُوُ�ٓوا َّ  ]٨: تلحم�م [﴾ َُّصوًحا تَۡوَ�ةٗ  �
ความหมาย “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงขอลุแกโทษ

ตออัลลอฮฺดวยการลุแกโทษอยางจริงจังเถิด” (อัต-ตะหฺรีม 8) 

 
อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

﴿ ْ ِ  إَِ�  َوتُوُ�ٓوا َّ يّهَ  َ�ِيًعا �
َ
َُّ�مۡ  �لُۡمۡؤِمُنونَ  َ : تلور [﴾ ُ�ۡفَُِحونَ  َََع

٣١[ 
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ความหมาย “และพวกเจาทั้งหลายจงขอลุแกโทษตออัลลอฮฺเถิด 

โอบรรดาผูศรัทธาเอย เพื่อวาพวกเจาจะไดรับชัยชนะ” (อัน-นูรฺ 

31) 

 
อัลลอฮฺ ตะอะลา ตรัสวา 

ِينَ ﴿ َّ ْ  إَِذا َو� وۡ  َ�ِٰحَشةً  َ�َعَُوا
َ
ْ  أ َُفَسُهمۡ  َظََُموٓا

َ
ْ  أ َ  َذَكُروا َّ � 

 ْ َُو�ِِهمۡ  فَٱۡسَتۡغَفُروا ُ ۡغفِرُ  َوَمن َِ َُوَب  َُ َّ �  َّ ُ  إِ َّ ْ  َولَمۡ  � وا ّ ِِ ٰ  يُ  َما َ�َ
 ْ ۡعََُمونَ  َوُهمۡ  َ�َعَُوا  ]١٣٥: آل عممتن [ ﴾َُ

ความหมาย “บรรดาผูท่ีเมื่อพวกเขากระทําสิ่งชั่วอันใดหรืออ

ยุติธรรมแกตัวเองแลว พวกเขาก็รําลึกถึงอัลลอฮฺ แลวขออภัย

โทษตอบรรดาความผิดของพวกเขา และใครเลาที่จะอภัยโทษ

บรรดาความผิดท้ังหลายใหได นอกจากอัลลอฮฺแลว และพวก

เขามิไดด้ือร้ันปฏิบัติในสิ่งที่เขาเคยปฏิบัติมาโดยที่พวกเขารูกัน

อยู” (อาล อิมรอน  135) 

 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอะลา ไดเรียกรองเชิญชวน

ปวงบาวของพระองคทั้งมวลสูการกลับเนื้อกลับตัว พระองคได
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เรียกรองผูที่กลาวอยางหลงผิดวาแทจริงอัลลอฮฺคือพระเยซู(เมสิ

อาห) เรียกรองชาวคัมภีรผูท่ีกลาววาอัลลอฮฺเปนพระเจาหน่ึง

จากสามองค(หลักความเชื่อตรีเอกานุภาพ) เรียกรองตอบรรดา

ชาวยิวผูท่ีกลาววาพระหัตถของอัลลอฮฺถูกตีโซตรวน(มีความ

ตระหน่ี) และเรียกรองผูที่กลาวอางวาอัลลอฮฺมีคูครองและบุตร 

โดยที่พระองคไดตรัสกับพวกเขาท้ังหมดวา 

فََ� ﴿
َ
ُتوُ�ونَ  أ ِ  َ� إِ  َُ َّ ۥۚ  � ُ  َو�َۡستَۡغفُِروََُه َّ : تلائدة [ ﴾رِّحيمٞ  َ�ُفورٞ  َو�
٧٤[ 

ความหมาย “พวกเขาจะไมสํานึกผิดกลับเน้ือกลับตัวตออัลลอฮฺ 

และขออภัยโทษตอพระองคกระน้ันหรือ? และอัลลอฮฺนั้นเปนผู

ทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ”(อัล-มาอิดะฮฺ/74) 

 

อัลลอฮฺไดเรียกรองสูการกลับเน้ือกลับตัวตอฟรเอาน

(ฟาโรห)และพลพรรคของเขาวาไมมีพระเจาอ่ืนนอกจาก

พระองคอีกแลว แทจริงพระองคคือพระผูอภิบาลสูงสุดของพวก

เขา พระองคไดตรัสกับนบีมูซา(โมเสส)และนบีฮารูน(อารอน) 

อะลัยฮิมัสสลาม วา 
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﴿ ٓ ََ  ٤ َطَ�ٰ  إَُِّهۥ فِرَۡعۡونَ  إَِ�ٰ  �ۡذَهَبا َٗ  َ�ُۥ َ�ُقو ِّنٗ  قَۡو َُّهۥ اَّ ّكرُ  ََّع ََ َت َُ 
وۡ 
َ
 ]٤٤-٤٣: طه [ ﴾٤َ�َۡ�ٰ  أ

ความหมาย “เจาท้ังสองจงไปหาฟรเอาน แทจริงเขาโอหังอวดดี

มาก  แลวเจาทั้งสองจงพูดกับเขาดวยคําพูดที่ออนโยน บางที

เขาอาจจะรําลึกขึ้น หรือเกิดความยําเกรงขึ้น” (ฎอฮา 43-44) 

 

พระองคไดเรียกรองบรรดาผูต้ังภาคี(มุชริก)สูการกลับ

เนื้อกลับตัว พระองคไดตรัสกับพวกเขาหลังจากท่ีมีคําสั่งใชให

ทําสงครามกับพวกเขาวา 

ْ  فَإِن﴿ ْ  تَابُوا قَاُموا
َ
ْ  �لّصََٰوةَ  َوأ َكٰوةَ  َوَءاتَُوا َّ  �ّ�ِيِن�  ِ�  فَإِۡخَ�َُُٰ�مۡ  �ل

ُل  ۡعََُموَن  ََِقۡو�ٖ  ��َ�ِٰت  َوُ�َفّصِ   ]١١: تلو�ة [ ﴾١َُ
ความหมาย “แลวหากพวกเขาสํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัว และ

ดํารงไวซึ่งการละหมาด และชําระซะกาตแลวไซรก็เปนพี่นอง

ของพวกเจาในศาสนา และจะเราแจกแจงโองการทั้งหลายไวแก

กลุมชนที่รู” (อัต-เตาบะฮฺ 11) 
 

พระองคไดเรียกรองบรรดาคนกลับกลอก หนาไวหลัง

หลอก(มุนาฟก)สูการกลับเนื้อกลับตัว ดังที่พระองคไดตรัสวา 
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ۡسَفلِ  �ّ�ۡركِ  ِ�  �لُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنّ ﴿
َ
 ١ ََِصً�ا لَُهمۡ  َ�ِدَ  َوََن �َّارِ  ِمنَ  �ۡ�

 َّ ِينَ  إِ َّ �  ْ ْ  تَابُوا ۡصََُحوا
َ
ْ  َوأ ِ  َو�ۡ�َتَصُموا َّ ْ  بِٱ ۡخََُصوا

َ
ِ  دِيَنُهمۡ  َوأ ّ َِ 

��َِك  ََ ْو
ُ
ُ  يُۡؤتِ  وََسوَۡف  �لُۡمۡؤمِنَِ�ۖ  َمعَ  فَُ َّ ۡجًرا �لُۡمۡؤِمنِ�َ  �

َ
ا َعِظيمٗ  أ

 ]١٤٦-١٤٥: تلنساء [ ﴾١

ความหมาย “แทจริงบรรดามุนาฟกจะอยูในชั้นตํ่าสุดของไฟ

นรก และเจาจะไมพบผูชวยเหลือใดๆ สําหรับพวกเขาเปนอัน

ขาด นอกจากบรรดาผูที่สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุง

แกไข และยึดมั่นตออัลลอฮฺ และไดมอบการอิบาดะฮฺของพวก

เขาใหแกอัลลอฮฺโดยสิ้นเชิง ชนพวกนี้แหละจะรวมอยูกับบรรดา

ผูศรัทธาและอัลลอฮฺจะทรงประทานแกผูศรัทธาทั้งหลายซึ่ง

รางวัลอันย่ิงใหญ” (อัน-นิสาอ 145-146) 

 
พระองคไดเรียกรองบรรดาผูที่ไดกระทําบาปใหญ อาทิ 

การต้ังภาคี การฆาผูอ่ืนโดยไมชอบธรรม และการผิดประเวณี 

ใหนําตนไปสูการกลับเน้ือกลับตัว พระองคไดตรัสวา 

ۡفَعۡل  َوَمن﴿ َۡقَ  َ�ٰلَِك  َُ ثَامٗ  يَ
َ
اُب  َ�ُ  يَُ�َٰعۡف  ٦ اَ ََ ََۡع َۡقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  � � 

َّ  ٦ َهاًَامُ  �ِيهِۦ َوَ�ۡخُ�ۡ   اَ�َِٰحٗ  َ�َمٗ�  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن إِ
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��َِك  ََ ْو
ُ
ُل  فَُ بَّدِ ُُ  ُ َّ ُ � َوَ�نَ  َحَسَ�ٰٖت�  �ٔ�َاتِهِمۡ  َ�ِّ  �  ٧ا رِّحيمٗ  �َ�ُفورٗ  َّ
 ]٧٠-٦٨: تلفمقان [ ﴾

ความหมาย “...และผูใดไดกระทําในเรื่องดังกลาวเขาจะไดพบ

กับความผิดอยางมหันต  สําหรับเขาการลงโทษในวันกิยามะฮฺ

จะถูกเพิ่มขึ้นเปนสองเทา และเขาจะอยูในน้ันอยางอัปยศ 

ยกเวนผูที่กลับเนื้อกลับตัว และศรัทธาและประกอบการความดี 

พวกเขาเหลาน้ันแหละอัลลอฮฺจะทรงเปลี่ยนความชั่วของพวก

เขาเปนความดี และอัลลอฮฺเปนผูทรงอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ” 

(อัล-ฟุรกอน 68-70) 

 

การเตาบะฮฺจากความผิดพลาดท้ังมวลจําเปนตอง

กระทําอยางรีบเรงไมวาจะเปนความผิดเล็กหรือความผิดใหญ อิ

มาม อัน-นะวาวียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “เปนมติของปวง

ปราชญ เ ห็นพองกันวาการเตาบะฮฺจากความผิดท้ังมวล

จําเปนตองกระทําอยางรีบดวน ไมอนุญาตใหลาชา ไมวาจะเปน

ความผิดเล็กหรือใหญ” (ชัรหฺ อัน-นะวาวียฺ อะลา เศาะฮีหฺ 

มุสลิม 6/59) 
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จากอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮู แทจริงทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

» ُ ّ دّ  ََ ََ
َ
َحِدُ�مْ  ِمنْ  َِِلِْه، َ�اُوُل  ِح�َ  َ�بِْدهِ، اِاَْوَ�ةِ  فَمًَحا أ

َ
 َكنَ  أ

رِْض  َرتِحغَِاهِ  َعَ 
َ
تاُُه، َطَعاُمهُ  وََعغَيَْها ِمقْهُ  فَاْ�َفغَاَْت  فََالٍة، اِأ  َوَشَ

�َِس 
َ
َت  ِمقَْها، فَأ

َ
َجَمةً  فَأ غَّها ِف  فَاْضَطَجعَ  ََ �َِس  قَدْ  ِِ

َ
 َرتِحغَِاِه، ِمنْ  أ

َخذَ  ِعقَْدُه، قَائَِمةً  اَِها ُهوَ  َِِذت َ َذلَِك  ُهوَ  َ�بَيْقَا
َ
َطاِمَها فَأ  ِمنْ  قَاَل  ُُمّ  ِبِ

ّدةِ  َفَمِح  َِ
ْ
نَْت  تلغُّهمّ :   تل

َ
نَا َ�بِْدي أ

َ
 . َرّ�َك  َوأ

َ
ْخَطأ

َ
ّدةِ  ِمنْ  أ َفَمِح  َِ

ْ
 »تل

 ]٢٧٤٧، مسغم امقم ٦٣٠٨تلخاري امقم [
ความหมาย “อัลลอฮฺทรงดีใจตอการกลับตัว (เตาบะฮฺ) ของบาว

ของพระองคในขณะท่ีเขาทําการกลับตัว (เตาบะฮฺ) ย่ิงกวาคน

หน่ึงคนใดในกลุมพวกทานซึ่งไดนั่งอยูบนสัตวพาหนะของเขาใน

แผนดินที่วางเปลาไกลโพน แลวมันก็หลุดหนีไปโดยที่อาหาร

และนํ้าด่ืมติดไปดวย เขาหมดหวังที่จะไดเจอมันอีก แลวเขาก็ไป

ลงนอนใตรมเงาไมในสภาพที่หมดหวังจะเจอกับพาหนะของเขา 

และในขณะที่เขาอยูในสภาพน้ัน ทันใดนั้นมันก็มายืนปรากฏอยู

ตอหนาเขา แลวเขาก็จับเชือก และไดกลาวเนื่องจากความดีใจ

อยางที่สุดวา โออัลลอฮฺพระองคเปนบาวของฉัน และฉันเปน
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พระเจาของพระองค เขาพูดผิดอันเน่ืองจากความหลงดีใจอยาง

ที่สุด” (เศาะฮีหฺมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2747 และเศาะฮีหฺอัล-บุ

คอรียฺ หมายเลขหะดีษ 6308) 

 

เปาหมายของการกลับเนื้อกลับตัว หมายถึง การกลับ

เนื้อกลับตัวอยางมุงมั่น ต้ังใจ (เตาบะตัน นะศูหา) ซึ่งการท่ีจะ

ทําใหมันเกิดความสมบูรณไดตองประกอบดวยเงื่อนไขตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

ในบางกรณีเงื่อนไขประกอบดวย  

หน่ึง..ละทิ้งจากความผิดนั้น   

สอง..มีความเสียใจจากการกระทําความผิด   

สาม..มีความต้ังใจอยางแนวแนวาจะไมกลับไปทํา

ความผิดนั้นอีก  

และบางทัศนะไดเพิ่ม ตองมีความบริสุทธิ์ใจ(อิคลาศ)

ตออัลลอฮฺในการเตาบะฮฺ ไมกระทําอันเนื่องจากความเกรงกลัว

ตอผูมีอํานาจ หรือเขินอายตอผูคน หรืออยางอ่ืนนอกจากนี้  

แตทว า เป นการ เตาบะฮฺ ท่ี คาดห วังภาคผลบุญ

จากอัลลอฮฺ และเกรงกลัวตอการลงโทษจากพระองค ในกรณีท่ี
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เปนความผิดเก่ียวโยงกับการลวงอธิปไตยของผู อ่ืน จําเปน

จะตองมีเงื่อนไขประการที่สี่ กลาวคือ จะตองคืนสิทธินั้นใหแก

เจาของ 

การเตาบะฮ ฺมีสามองคประกอบที่สําคัญ อันไดแก  

องคประกอบท่ีหน่ึง..การเตาบะฮฺจะตองกระทํากอน

เกิดฆ็อรฺเฆาะเราะฮฺ หมายถึง มีเสียงดังที่ลูกกระเดือกกอนจะถึง

ลมหายใจสุดทายเวลาใกลจะเสียชีวิต อัลลอฮตฺรัสวา 

َّۡو�َةُ  إِّ�َما﴿ �  َ�َ  ِ َّ ِينَ  � َّ ِ عۡ  ل ُتو�ُونَ  ُُمّ  ِ�ََ�ََٰةٖ  �لّسوٓءَ  َمَُونَ َُ  ِمن َُ
��َِك  قَرِ�بٖ  ََ ْو

ُ
ُتوُب  فَُ َُ � ُ ُ  َوَ�نَ  َعََۡيِهۡمۗ  َّ َّ  ١ اَحِكيمٗ  َعَِيًما �
َّۡو�َةُ  َوََۡيَستِ  ِينَ  � َّ ِ ۡعَمَُونَ  ل َُ  ِّ َّ �  �ٔ�َاتِ  �ل ّّ َحَدُهمُ  َحَ�َ  إَِذا َح

َ
 أ

ََ  نَ ��َۡ  ُ�ۡبُت  إِّ�ِ  قَاَل  �لَۡمۡوُت  ِينَ  َو َّ ُموتُونَ  � ۚ  َوُهمۡ  َُ ��َِك  ُكّفاٌر ََ ْو
ُ
 أ

ۡ�َتۡدََا
َ
ابًا لَُهمۡ  أ ََ مٗ  َع َِ

َ
 ]١٨-١٧: تلنساء [ ﴾١ا أ

ความหมาย “แทจริงการสํานึกผิดกลับเน้ือกลับตัวตออัลลอฮฺจะ

ท ร ง รั บนั้ น คื อสํ า ห รั บบ ร รด าผู ที่ ก ร ะ ทํ า คว ามชั่ ว โ ด ย

รูเทาไมถึงการณเทานั้น จากนั้นพวกเขาสํานึกผิดกลับเนื้อกลับ

ตัวในเวลาอันใกล ชนเหลานี้แหละอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษใหแก

พวกเขา และอัลลอฮฺเปนผูทรงรอบรูผูทรงปรีชาญาณ  การ
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สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัว(ที่อัลลอฮฺจะทรงรับ) นั้นมิใชสําหรับ

บรรดาผูที่กระทําความชั่วตางๆ จนกระท่ังเมื่อความตายได

มายังคนหนึ่งคนใดในพวกเขาแลวเขาก็กลาววา บัดนี้แหละขา

พระองคขอสํานึกผิดกลับเน้ือกลับตัว และก็มิใชสําหรับบรรดาผู

ท่ีตายในขณะท่ีพวกเขาเปนผูปฏิเสธศรัทธาดวย ชนเหลานี้เรา

ไดเตรียมไวแลวสําหรับพวกเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบ” (อัน-

นิสาอ 17-18) 

 

จากอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َعبِْد َما لَْم ُ�َةمِْغمْ «
ْ
َ َ�ْقبَُل تَْوَ�َة تل َّ  ]٣٥٣٧تلتمذي امقم [» ِِّن ت

ความหมาย “แทจริงอัลลอฮฺทรงตอบรับการกลับตัว (เตาบะฮฺ) 

ของบ าวของพระองคตราบใด ท่ี วิญญานยังออกไม ถึ ง

ลูกกระเดือก” (บันทึกโดยอัต-ติรฺมิซียฺ หมายเลขหะดีษ 3537) 

 

องคประกอบท่ีสอง..การเตาบะฮฺจะตองกระทํากอนที่

ดวงอาทิตยจะขึ้นทางดานทิศตะวันตก ด่ังที่อัลลอฮฺตรัสวา 
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ٓ  يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ َّ ن إِ
َ
�َِيُهمُ  أ

ۡ
��َِكةُ  تَُ ََ وۡ  �لَۡم

َ
ِ�َ  أ

ۡ
وۡ  َرّ�َك  يَُ

َ
  أ

ۡ
 َ�ۡعُض  ِ�َ يَُ

ِ�  يَۡومَ  َرّ�َِكۗ  َءاَ�ٰتِ 
ۡ
 لَمۡ  إِيَ�ُٰنَها َ�ۡفًسا يَنَفعُ  ََ  َرّ�َِك  َءاَ�ِٰت  َ�ۡعُض  يَُ

وۡ  َ�ۡبُل  ِمن َءاَمَنۡت  تَُ�نۡ 
َ
ْ  قُلِ  �ۗ َخۡ�ٗ  إِيَ�ٰنَِها ِ�ٓ  َكَسَبۡت  أ  إَِّا �َتَِظُرٓوا

 ]١٥٨: تألنعام [ ﴾١ ُمنَتِظُرونَ 

ความหมาย “พวกเขามิไดรอคอยอะไร นอกจากการที่มลาอิกะฮฺ

จะมายังพวกเขา หรือการที่พระผูอภิบาลของเจาจะมา หรือการ

ที่สัญญาณบางอยางแหงพระผูอภิบาลของเจาจะมา  วันท่ี

สัญญาณบางอยางแหงพระผูอภิบาลของเจามานั้น จะไม

อํานวยประโยชนแกชีวิตหนึ่งชีวิตใด ซึ่งการศรัทธาของเขาโดยที่

เขามิไดศรัทธามากอน หรือมิไดแสวงหาความดีใดๆ ไวในการ

ศรัทธาของเขา จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วาพวกทานจงรอกันเถิด 

แทจริงพวกเราก็เปนผูรอคอยพรอมๆ กัน” (อัล-อันอาม 158) 

 

จากอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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َ  ِِنّ  « َّ َّ  ت  َوَ�بُْسُط  تّلَهاِر، ُمِسءُ  ِلَاُوَل  اِالغّيِْل  يََدهُ  يَبُْسُط  ّل وَجَ  َع
َّ  تلغّيِْل، ُمِسءُ  ِلَاُوَل  اِاّلَهارِ  يََدهُ   » َمْةِم�َِها ِمنْ  تلّشْمُس  َ�ْطغُعَ  َح
 ]٢٧٥٩مسغم امقم [

ความหมาย “แทจริงอัลลอฮฺ อัซซะ วะญัลล  ทรงเปดพระหัตถ

ของพระองคในเวลากลางคืนเพื่อรับการกลับตัว (เตาบะฮฺ) ของ

ผูทําผิดในเวลากลางวัน และทรงเปดพระหัตถในเวลากลางวัน

เพื่อรับการกลับตัวของผูทําผิดในเวลากลางคืน จนกระทั่งดวง

อาทิตยข้ึนทางทิศตะวันตก (หมายถึงปรากฏสัญญาณวันกิยา

มะฮฺ)” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 2759) 

 

จากอบู  ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิ ยัลลอฮุ อันฮู  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

ُ َعغَيْهِ « َّ ْن َ�ْطغَُع تلّشْمُس ِمْن َمْةِم�َِها تَاَل ت
َ
» َمْن تَاَل َببَْل أ

 ]٢٧٠٣مسغم امقم [
ความหมาย “ใครก็ตามท่ีกลับตัว (เตาบะฮฺ) กอนที่ดวงอาทิตย

จะขึ้นทางทิศตะวันตก อัลลอฮฺจะทรงตอบรับการกลับตัวของ

เขา” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ  2703) 
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องคประกอบท่ีสาม..การเตาบะฮฺจะตองกระทํากอนที่

จะมีการลงโทษตอบรรดาผูที่ไดกระทําฝาฝนตออัลลอฮฺ เพราะ

แทจริงการเตาบะฮฺของประชาชาติที่ถูกธรณีสูบนั้นไดสิ้นสุดลง

ดวยการเห็นบทลงโทษ ดังที่พระองคตรัสวา 

ْ  فَََّما﴿ ۡوا
َ
َسَنا َرأ

ۡ
ْ  بَُ ِ  َءاَمّنا قَالُٓوا َّ  بِهِۦ ُكّنا بَِما َوَ�َفۡرََا وَۡحَدهُۥ بِٱ

ْ  لَّما إِيَ�ُٰنُهمۡ  يَنَفُعُهمۡ  يَُك  فَََمۡ  ٨ ُمۡ�ِ�ِ�َ  ۡوا
َ
ۖ  َرأ َسَنا

ۡ
ِ  ّنَت سُ  بَُ َّ �  ِّ

َّ� 
ٰ  ُهَنالَِك  وََخِ�َ  ِعَبادِهۦِۖ  ِ�  َخََۡت  قَدۡ  �ََۡ -٨٤: غفم [ ﴾٨ فُِرونَ �
٨٥[ 

ความหมาย “คร้ันเมื่อพวกเขาไดเห็นการลงโทษอยางหนักของ

เรา พวกเขาก็กลาววา เราศรัทธาตออัลลอฮฺเพียงองคเดียว และ

เราปฏิเสธศรัทธาตอสิ่งท่ีเราเคยต้ังภาคีตอพระองค  แตการ

ศรัทธาของพวกเขาจะไมอํานวยประโยชนอันใดแกพวกเขาเลย

ในเมื่อพวกเขาไดเห็นการลงโทษอยางหนักของเรา นี่คือ

แนวทางของอัลลอฮฺท่ีไดมีมาแตในอดีตตอปวงบาวของพระองค 
และขณะนั้นบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาก็ไดขาดทุนอยางยอยยับ” 

(ฆอฟรฺ 84-85) 
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กฎขอนี้จะไมมีใครไดรับการยกเวนนอกจากกลุมชน

ของนบียูนุส อันเน่ืองจากวิทยปญญาตามที่อัลลอฮฺทรงตองการ 

พระองคตรัสวา 

﴿ ََ ٓ  َءاَمَنۡت  قَۡرَ�ةٌ  َ�ََۡت  فَََۡو ٓ  َ�نََفَعَها َّ  إِيَ�ُٰنَها ٓ  يُو�َُس  قَۡومَ  إِ ْ  لَّما  َءاَمُنوا
اَب  َ�ۡنُهمۡ  َكَشۡفَنا ََ يِ  َع َۡ ِ�ۡ�  �ِ  ِ  ِح�ٖ  إَِ�ٰ  َوَمّتۡعَ�ُٰهمۡ  �ّ�ۡ�َيا �ۡ�ََيٰوة

 ]٩٨: نو�س [ ﴾٩

ความหมาย “ฉะนั้นไมมีเมืองใดที่ไดศรัทธา(ขณะที่เห็นการ

ลงโทษ) โดยท่ีการศรัทธาของพวกเขาจะอํานวยประโยชนแก

พวกเขา นอกจากกลุมชนของยูนุสเมื่อพวกเขาศรัทธา เราได

ปลดเปลื้องการลงโทษอันอัปยศจากพวกเขา ในการมีชีวิตใน

โลกนี้และเราไดยึดเวลาระยะหน่ึงแกพวกเขา” (ยูนุส 98) 

 

  مد هللا رل تلعال� ، واا تهللا وسغم ع نبيقا �مدوت
 .وع آ  واحبه أجع� 


