
 

 

 

จิตวิทยาแหงชัยชนะ 
[ ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 

 
 
 

ซุฟอัม อุษมาน 
 
  

 
 
 
 

2011 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ﴾ يياق آنينثي   تبيث  ملؤمن� ﴿
 »ي ايالندياالغةي مل« 

 

 
 
 

 

 

 اا  عثمان
 
 

 
  
 
 
 
 

2011 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

 
ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

จิตวิทยาแหงชัยชนะ 

การดําเนินชีวิตของเราในโลกแหงความหลากหลาย 

และความขัดแยงระหวางสภาพแหงการศรัทธาและการปฏิเสธ 

มิอาจหลีกพนการปะทะเผชิญหนากับฝายที่อยูตรงขาม ซึ่ง

อาจจะอยูในรูปของจิตใจอันชั่วราย อารมณใฝตํ่า ชัยฏอนและ

สมุนของมัน รวมทั้งมนุษยดวยกันเอง หากไมใชดวยทางตรงก็

ทางออม 

ความขัดแยงและการเผชิญหนาระหวางฝายท่ีไมลง

รอยกันเปน ซุนนะตุลลอฮฺ หรือ กําหนดกฎเกณฑของพระผูเปน

เจาต้ังแตวันที่ทรงสรางใหโลกและจักรวาลอุบัติขึ้น พระองค

เทาน้ันที่ทรงทราบวาเหตุใดจึงประสงคใหมีกฎเกณฑเชนนี้ใน

การสรรคสรางของพระองค ทุกอยางลวนมีสองดาน เชนที่ได

ทรงใหคําอธิบายวา 
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ّلُ�مۡ  َجۡ�ِ َزوۡ  َناَخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ِّ  َوِمن ﴿ ََ ُرونَ  ََ َّ ََ ََ ٤ ﴾ 
 ]  ٤٩: ملمر�اق[

ความวา “และจากทุกสิ่งนั้นเราไดสรางใหมีเปนคูๆ เพื่อวาพวก

เจาจะไดรําลึกเปนบทเรียน” (อัซ-ซาริยาต : 49) 

 

ตัวอยางการสรางเปนคูในโองการดังกลาวนี้คือ การ

ศรัทธา(อีมาน)และการปฏิเสธ(กุฟร) ความสุขและความทุกข 

ทางนําและความหลงทาง  กลางวันและกลางคืน ฟาและ

แผนดิน มนุษยและญิน (ดู ตัฟสีร อัฏ-เฏาะบะรีย 22:439) 

 

ในฐานะผูศรัทธาซึ่งมีจุดประสงคย่ิงใหญในชีวิตเปน

การเขาถึงอัลลอฮฺพระผูทรงอภิบาลสรรพสิ่ง การไดเปนบาวท่ี

พระองคโปรดปราน  และไดเปนผู ท่ีสมควรเขาสวรรคของ

พระองคในโลกหนา  คู ขัดแยงของเราจึงมักจะเปนผูที่ มี

อุดมการณสวนทางกับจุดประสงคขางตน อาจจะเปนผูที่เกลียด
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พระผูเปนเจา ปฏิเสธพระองค หลงเมาในดุนยา และเคียดแคน

ตอปวงบาวผูศรัทธาท่ีพระองคทรงรักและพอพระทัย 

หากย อนรอยประ วั ติศาสตร  เ ร าจ ะ พบว าผู ท่ี มี

อุดมการณเ ย่ียงน้ีแหละ  ที่ เปนอุปสรรคการเรียกรองของ

บรรดานบีและศาสนทูต คอยขัดขวางและทํารายบรรดาผู

ศรัทธาตออัลลอฮฺ โดยแสดงออกถึงเปาหมายในการขัดขวางท่ี

แตกตางกันตามแตกรณี บางครั้งอาจจะอยูในรูปของการมุงราย 

สรางความเดือดรอน และบางครั้งก็ใชเพียงวิธีลอลวงคูกรณี

เพื่อใหหันเหและเบ่ียงเบนจากเสนทางท่ีเดินอยูมิใหสามารถไป

ถึงจุดหมายโดยสะดวก 

สิ่งที่เราตองการจะเนนก็คือ เสนทางสูการเขาถึงอัลลอฮฺ

และความโปรดปรานของพระองคนั้นไม ไดงายเสมอไป 

อุดมการณแหงศรัทธาเปนเสนทางที่ตองอาศัยแรงผลักดันและ

กําลังใจมากมายพรอมๆ กับการลงมือลงแรงอยางเขมแข็ง 

เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมายของชัยชนะตามท่ีมุงหวัง โดยไมยอทอ
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ตออุปสรรคและการขัดขวางของคูขัดแยงไมวาจะหนักหนา

เพียงใด 

จะสรางพลังใจและปลุกความเขมแข็งของศรัทธาได

อยางไร เพื่อเผชิญกับความหนักหนวงของการปะทะตอสูกับอีก

ฝายได ? คําถามนี้มีคําตอบพรอมแลวในคัมภีรของอัลลอฮฺ 

อัลกุรอาน คือมหาคัมภีรที่รวบรวมพระดํารัสแหงอัลลอ

ฮฺ พระผูเปนเจาผูทรงสราง ผูทรงลิขิต ผูทรงบริหารกิจการของ

สรรพสิ่งทั้งมวล โองการของพระองคในอัลกุรอานมีทั้งที่เปน

คําสั่งใช คําสั่งหาม บทบัญญัติในการดําเนินชีวิต เรื่องเลา และ

รวมไปถึงเรื่องอ่ืนๆ มากมายที่มีคุณคาอนันตสําหรับมนุษย ไม

นาแปลกเลยสักนิดเดียวถาพระมหาคัมภีรเลมน้ีจะเปนปจจัย

หลักในการเพิ่มพูนอีมานซึ่งเปนอณูสําคัญของพลังแหงจิตใจ

สําหรับผูศรัทธา 

َما ﴿ َّ ۡ ٱ ِِ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذَِرَ  ِِذَا َّ  َُلِيَۡت  �ذَا قُلُو�ُُهمۡ  وَِجلَۡت  َّ
ٰ  انٗ ِِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ َّ َتَو  ]  ٢: نفالمأل[ ﴾٢ ََ
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ความวา “แทจริงแลว บรรดาผูท่ีศรัทธานั้นเมื่ออัลลอฮฺถูกกลาว

ขึ้นแลว(คือเมื่อรําลึกถึงความย่ิงใหญและพระเดชานุภาพของ

พระองค)หัวใจของพวกเขาก็จะครั่นคราม และเมื่อโองการของ

พระองคถูกอาน มันจะสงใหอีมานของพวกเขาเพิ่มขึ้น และพวก

เขาจะมอบที่พึ่งพิงไปยังพระผูอภิบาลของพวกเขา” (อัล-อันฟาล 

: 2) 

 

ทุกตัวอักษรและอักขระของมหาคัมภีรอัลกุรอานที่ถูก

ถายทอดออกมาใหผูศรัทธาไดสัมผัสผานโสตประสาท มี

อรรถรสและผลทางจิตใจแกเขาอยางย่ิงยวด หากเขารับฟงดวย

อาการที่นอบนอม ต้ังใจ ใครครวญ และไมเผอเรอหรือรีบเรง 

นี่เปนความพิเศษของโองการทั้งหมดโดยรวมของพระ

มหาคัมภีรเลมนี้ 

เหนือไปกวานั้น ในระหวางโองการตางๆ ของอัลกุรอาน 

เราพบวามีโองการเฉพาะที่มีพลังเสริมสรางความเขมแข็งทาง
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จิตใจ ถายทอดความกลาหาญ และปลุกความกระตือรือรนให

ลุกขึ้นจากความโศกเศรา ความหมนหมอง ความทอแท และ

ความกลัว เมื่อตองเผชิญหนากับคูขัดแยงท่ีดูมีพลังมากกวา

หลายขุม 

หากจิตใจของผูศรัทธาถูกรุมเราดวยความรูสึกวาตํ่า

ตอย หมดหนทางสู เพราะไรปจจัยทางโลกพอที่จะใชทัดทานกับ

อีกฝายที่มีพลังอํานาจมากกวา ที่คอยกดขี่ขมเหง สรางความ

เดือดรอน และทําตนหย่ิงผยองไมเกรงกลัวตอใครหนาไหนใน

โลก เพราะครอบครองปจจัยตางๆ มากกวา อัลลอฮฺก็ไดเตรียม

โองการเหลานี้ไวใหผูศรัทธาเหลานั้น พระองคตรัสวา 

ِينَ  ُزّ�ِنَ  ﴿ َّ ِ ْ  ل َۡ ٱ ةُ َيوٰ �َۡ ٱ َ�َفُروا َ  َياُّ ِينَ ٱ ِمنَ  َخُرونَ سۡ َو� َّ  ْۘ  َءاَمُنوا
ِينَ ٱوَ  ْ ّ�َقوۡ ٱ َّ ُ ٱوَ  َمةِ� قَِ�ٰ َۡ ٱ مَ يَوۡ  َ�ُهمۡ فَوۡ  ا ٓ  َمن ُزُق يَرۡ  َّ  ِحَسابٖ  بَِغۡ�ِ  ءُ �ََشا

 ]  ٢١٢: ملقنة[ ﴾ ٢
ความวา “ชีวิตโลกดุนยานี้ ถูกประดับใหแกบรรดาผูปฏิเสธ

ศรัทธา(คือเปนสิ่งเดียวท่ีพวกเขามุงหวังและปรารถนา) และ
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พวกเขาก็ไดเยยหยันบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย ทวาเหลาผูตักวา

นั้นจะเหนือกวาพวกเขาในวันกิยามะฮฺ และอัลลอฮฺจะทรง

ประทานปจจัยแกผูที่ทรงประสงคโดยไมคิดคํานวณแตอยางใด

เลย” (อัล-บะเกาะเราะฮ ฺ: 212) 

 

َۡ  فََ�  ﴿ مۡ  َك ِجبۡ ُ�
َ
ٰ أ وۡ  َوَ�ٓ  لُُهمۡ َ�

َ
ََّما ُدُهمۚۡ َ�ٰ أ ُ ٱ يُرِ�دُ  ِِ َ�ُهم َّ ِ َّ ََ  ِ�  بَِها ِ�ُ

َۡ ٱ ةِ َيوٰ �َۡ ٱ نُفُسُهمۡ  َهقَ َوََزۡ  َياُّ
َ
 ]  ٥٥: ملو�ي[ ﴾ ٥ فُِرونَ َ�ٰ  َوُهمۡ  أ

ความวา “ดังนั้น จงอยาใหทรัพยสมบัติและลูกหลานของพวก

เขาเปนที่พึงใจ(ทําใหทึ่งและชื่นชอบ)แกเจา แทจริงแลว อัลลอฮฺ

ประสงคที่จะลงโทษพวกเขาดวยสิ่งเหลานั้นในโลกดุนยานี้(ใน

รูปแบบของการทดสอบนานัปการ) และพวกเขาจะสิ้นชีวิตใน

สภาพที่เปนผูปฏิเสธศรัทธา” (อัต-เตาบะฮฺ : 55) 

 

َۡ  َما َِِ�ٰ  َك نَيۡ َ�يۡ  َ�ُمّدنّ  َوَ�  ﴿ زۡ  ۦٓ بِهِ  َناَمّت
َ
 ةِ َيوٰ �َۡ ٱ َرةَ زَهۡ  ُهمۡ ّمِنۡ  اجٗ َ�ٰ أ

َۡ ٱ �ۡ  َخۡ�ٞ  َرّ�َِك  ُق َورِزۡ  �ِيهِ�  تَِنُهمۡ ِ�َفۡ  َياُّ
َ
 ]  ١٣١: طه[ ﴾ ١ َ�ٰ َو�
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ความวา “และอยาทอดสายตาของเจาไปยังสิ่งที่เราไดทําใหเปน

ความเพลิดเพลินแกกลุมคนเหลาน้ันในหมูพวกเขา(ผูปฏิเสธ

ศรัทธาตอพระผูเปนเจา) ซึ่งมันคือความสุขสําราญแคในโลกดุน

ยานี้  เพื่อที่ เ ราจะไดทดสอบพวกเขา  และการตอบแทน

ของอัลลอฮ(ฺในโลกหนานั้น)ยอมประเสริฐและจีรังกวา” (ฏอฮา : 

131) 

 

ُغّرنَّك  َ�  ﴿ ِينَ ٱ َ�َقّلُب  ََ َّ  ْ ٰ ۡ�ِ ٱ ِ�  َ�َفُروا  ُُمّ  قَلِيلٞ  عٞ َمَ�ٰ  ١ دِ َ�
 
ۡ
ٰ َمأ ۡ ٱ َس َو�ِئۡ  َجَهّنُمۖ  ُهمۡ َوٮ ِينَ ٱ ِ�نِ َ�ٰ  ١ ِمَهادُ ل ْ ّ�َقوۡ ٱ َّ  لَُهمۡ  َرّ�ُهمۡ  ا

 ٰ َّ  ٱ تَِهاَ�ۡ  ِمن رِيَ�ۡ  تٞ َج
َ
ِۗ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  نُُزٗ�  �ِيَها ِ�ِينَ َ�ٰ  رُ َ�ٰ نۡ ۡ�  َوَما َّ

ِ ٱ ِعندَ   ]  ١٩٨ -١٩٦: عمنمن لي[ ﴾ ١ َرارِ بۡ َِّۡ�َ  َخۡ�ٞ  َّ
ความวา “อยาใหความเคลื่อนไหวของเหลาผูปฏิเสธศรัทธา ณ 

ดินแดนตางๆ ลอลวงเจาได(คืออยาไดรูสึกเกรงขามตอสิ่งที่พวก

เขาครอบครองในโลกน้ี) มันเปนความสําราญเพียงนิดเดียว 

และแลวที่พํานักสุดทายของพวกเขาก็คือนรกอันเผาผลาญ และ

นั่นเปนที่พักอันเลวรายย่ิงแลว ทวา บรรดาผูท่ียําเกรงพระผูเปน

เจาของพวกเขานั้น สําหรับพวกเขาคือสวนสวรรคซึ่งมีแมนํ้า
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หลายสายไหลอยูเบ้ืองลาง พวกเขาจะพํานักอยูในน้ันตลอด

กาล มันเปนสถานที่รับรองจากอัลลอฮฺ และสิ่งที่มีอยู ณ อัลลอฮฺ

นั้นคือสิ่งท่ีดีย่ิงสําหรับเหลาคนที่ดี” (อาล อิมรอน : 196-198) 

 

ผูที่ไตรตรองโองการท้ังหลายขางตนนี้คงพอท่ีจะสํานึก

ไดบางวา ความมั่งมีของอีกฝายตรงขามน้ันแทท่ีจริงแลวมีกลิ่น

อายแหงการลงโทษซึ่งอยูในรูปแบบของการทดสอบหลาย

ประการ และเปนความสําราญชั่วคราวท่ีจะสูญสลายไปในไมชา

แมจะมีมากมายแคไหนก็ตาม และไมใชเรื่องนาชื่นชมเลยสักนิด

ท่ีจักตองไปวาดหวังปรารถนาเพื่อใหมีหรือใหเปนเชนฐานะของ

ผูฝาฝนเหลานั้น 

 

และหากตองเผชิญหนากันเปนจริงเปนจัง พระองคก็ยํ้า

เตือนเราดวยดํารัสเหลานี้ 
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ْ  َوَ�  ﴿ ْ َ�ۡ  َوَ�  ََِهُنوا نُتمُ  َزنُوا
َ
 ٱ َوأ

َ
نُتم ِِن نَ لَوۡ عۡ ۡ�  ِِن ١ ِمنِ�َ ّمؤۡ  َُ

مۡ  ّس  َ�َقدۡ  حٞ قَرۡ  ُ�مۡ َسسۡ ََ  ٱ َك َوَِلۡ  ۥۚ لُهُ ّمِثۡ  حٞ قَرۡ  مَ َقوۡ َۡ ٱ ََ
َ
 نَُداوِلَُها يّامُ ۡ�

َۡ  �ّاِس ٱ َ�ۡ�َ  ُ ٱ لَمَ َوِ�َ ِينَ ٱ َّ َّ  ْ ََ  َءاَمُنوا ٓ  ِمنُ�مۡ  َو�َّتِخ ۗ ُشَهَدا ُ ٱوَ  َء َّ 
ِّب  َ�  ٰ ٱ ُُ َّ  ]  ١٤٠ -١٣٩: عمنمن مل[ ﴾ ١ لِِم�َ َ

ความวา “และอยาไดรูสึกทอถอยเพลี่ยงพล้ําและสิ้นหวัง ทั้งๆ ที่

พวกเจานั้นเหนือกวาพวกเขาหากพวกเจาเปนผูศรัทธา ถาพวก

เจาไดรับบาดแผล คนเหลานั้นก็ไดรับบาดแผลเย่ียงนั้นเชนกัน 

วัน(แหงการปะทะตอสู)เหลานั้นเราทําใหมันหมุนเวียนเปลี่ยน

ผันระหวางมนุษย(คือผลัดกันแพชนะ) และเพื่ออัลลอฮฺจะไดรู

(แยกแยะ)ถึงผูท่ีศรัทธาอยางแทจริง(จากบรรดาพวกมุนาฟก) 

และจะทรงรับเอาผูท่ีเปนชะฮีดในหมูพวกเจา และอัลลอฮฺไมทรง

รักบรรดาผูท่ีอธรรม” (อาล อิมรอน : 139-140) 

 

ْ  َوَ�  ﴿ ٓ بۡ ٱ ِ�  ََِهُنوا ْ  ِِن ِم� َقوۡ َۡ ٱ ءِ تَِغا   ََُ�ونُوا
ۡ
َُّهمۡ  لَُمونَ ََ� ِ   فَِ

ۡ
َما لَُمونَ يَ� ََ 

 
ۡ
ِ ٱ ِمنَ  ُجونَ َوََرۡ  لَُموَنۖ ََ� ُ ٱ َوَ�نَ  ُجوَنۗ يَرۡ  َ�  َما َّ  ١ َحِكيًما َعلِيًما َّ
 ]  ١٠٤: ملنساء[ ﴾
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ความวา “และอยาไดรูสึกทอถอยเพลี่ยงพล้ําในการเผชิญกับ

กลุมคนเหลาน้ัน หากพวกเจาเจ็บปวด ดังนั้น แทจริงแลวพวก

เขาก็เจ็บปวดเย่ียงที่พวกเจาเจ็บปวดเชนกัน ในขณะที่พวกเจา

นั้นหวังจากอัลลอฮฺในสิ่งที่พวกเขาไมไดหวัง และอัลลอฮฺนั้นทรง

รอบรูและปรีชาย่ิง” (อัน-นิสาอ : 104) 

 

โองการแรกของสองอายะฮฺขางตนน้ีถูกประทานเพื่อ

เปนกําลังใจแกผูศรัทธา เมื่อครั้งออนแรงจากสงครามอุหุด ซึ่ง

พวกเขาตองประสบกับความเจ็บปวดและความเสียหายอยาง

หนักหนวง (ดู ตัฟสีร อัฏ-เฏาะบะรีย 7:234) 

ในสภาพแหงการปะทะเผชิญหนาระหวางคูขัดแยงสอง

ฝาย ความสูญเสียและความเจ็บปวดอาจจะเปนสิ่งที่ทั้งคูตอง

ประสบอยางหลีกเลี่ยงไมได แตจุดหมายของแตละฝายตางหาก

ท่ีเปนตัวแยกแยะวาฝายไหนเจ็บปวดอยางมีคาสมแกเกียรติยศ 

และไมตองรูสึกเพลี่ยงพล้ําหรือโศกเศราเสียใจ 
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ความขัดแยงระหวางสองฝายที่สวนทางกันยากจะหลีก

พน และในเมื่อตางฝายตางมุงที่จะเอาชนะดวยการงัดเอากลวิธี

มากมายมาใชเพื่อใหอีกฝายเพลี่ยงพล้ําและยอมแพ บางครั้ง

ความทอถอยและออนแอยอมเกิดขึ้น โดยเฉพาะถาเห็นกับตา

วาคูตอสูมีความพรอมและปจจัยแหงอํานาจมากกวาตน สิ่งที่

จะเปนกําแพงอันแข็งแกรงคอยปกปองหัวใจไมใหทอแทไดก็คือ

ความอดทนที่ผูกมัดกับพลังอํานาจแหงพระผู เปนเจาอยาง

มั่นคงเทานั้น 

مۡ  ِ�ٓ  لَُونّ َ�ُبۡ ۞ ﴿
َ
ٰ أ نُفِسُ�مۡ  َُِ�مۡ َ�

َ
َُنّ َوََتَسۡ  َوأ ِينَ ٱ مِنَ  َم َّ  ْ وَُوا

ُ
 أ

ِينَ ٱ َوِمنَ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن َب ِكَ�ٰ َۡ ٱ َّ  َ�ۡ
َ
ْ ُ�وٓ أ ذٗ  ا

َ
ثِ�ٗ  ىأ ْ ََۡص  �ن �ۚ ََ وا ُ�ِ 

 ْ ٰ  فَِِنّ  َوَ�ّتُقوا  ٱ مِ َعزۡ  ِمنۡ  لَِك َ�
ُ
ورِ ۡ�    ]١٨٦: عمنمن لي[ ﴾ ١ َُ

ความวา “แนนอนย่ิง พวกเจาจะถูกทดสอบในทรัพยสมบัติและ

ตัวของพวกเจา และแนนอนย่ิง พวกเจาจะไดยินการกอความ

เดือดรอนอันมากมายจากบรรดาผูที่ไดรับคัมภีรกอนหนาพวก

เจาและบรรดาผูที่ต้ังภาคี(ดวยการปฏิเสธศรัทธา) และหากพวก



 

15 

เจาอดทนและตักวาแลว แทจริงนั่นคือหนึ่งในสิ่งที่เปนความ

เขมแข็งเด็ดเด่ียว” (อาล อิมรอน : 186) 

 

ตักวา และ ความอดทน ของผูศรัทธาเปนเหมือนเกราะ

กําบังใหกับเขาทุกครั้งที่ตองปะทะเผชิญหนาในการตอสู และยัง

เปนลิ่มแทงใจของอีกฝายหนึ่งเสมอเมื่อเห็นวาผูศรัทธาสามารถ

ยืนหยัดไดเพราะมีสองอยางนี้คอยคํ้าชูอยูเสมอ 

فۡ  َسيَِّئةٞ  ُ�مۡ َُِصبۡ  �ن ُهمۡ �َُسؤۡ  َحَسَنةٞ  ُ�مۡ َسسۡ َ�مۡ  ِِن ﴿ ََ ْ ۖ  رَُحوا  بَِها
ْ ََۡص  �ن وا ُ�ِ  ْ ُّ�مۡ  َ�  َوَ�ّتُقوا ُُ يۡ  يَ ۗ  ًٔ َشۡ�  ُدُهمۡ ََ َ ٱ ِِنّ  ا َۡ  بَِما َّ  َملُونَ ََ

 ]  ١٢٠: عمنمن لي[ ﴾ ١ ُ�ِيٞط 
ความวา “หากพวกเจาประสบกับความดีงาม สิ่งน้ันยอมสราง

ความชอกช้ําใหกับพวกเขา และหากพวกเจาประสบกับความ

เลวราย พวกเขาก็จะยินดีดวยสิ่งนั้น และถาพวกเจาอดทนและ

ตักวาแลว อุบายของพวกเขาจะไมสรางความเดือดรอนแกพวก

เจาไดเลย แทจริงอัลลอฮฺทรงรอบรูอยางครอบคลุมย่ิงถึงสิ่งท่ี

พวกเขากระทํา” (อาล อิมรอน : 120) 
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สุดทายแลว ไมมีเหตุใหผูศรัทธาตองกลัวหรือหมดหวัง 

ในเมื่อพวกเขาถูกแจงลวงหนาวาจะไดรับขาวดีจากพระองค

อัลลอฮฺ ที่เหลามลาอิกะฮฺจะนํามามอบใหในบ้ันปลายของชีวิต 

ِينَ ٱ ِِنّ  ﴿ َّ  ْ ُ ٱ َرّ�َنا قَالُوا ْ َتَ�ٰ سۡ ٱ ُُمّ  َّ ُل  ُموا ّ ََ ۡ ٱ ِهمُ َعلَيۡ  ََتَ ٰ ل ََ ّ�  �َِكةُ َم
َ
� 

 ْ ْ َ�ۡ  َوَ�  َ�َافُوا ۡ  َزنُوا �
َ
ْ َو� وا ُ�ِ  ِ نُتمۡ  َِّ� ٱ ّنةِ �َۡ ٱب  ﴾ ٣ َُوَعُدونَ  َُ

 ]  ٣٠: فصغت[
ความวา “แทจริงบรรดาผูที่กลาววา พระผูเปนเจาของเรานั้น

คืออัลลอฮฺ แลวพวกเขาก็ยืนหยัดเชนน้ัน จะมีมะลาอิกะฮฺลง

มายังพวกเขา(ในบ้ันปลายของชีวิต)เพื่อแจงขาวดีวา พวกเจา

อยาไดโศกเศราเลย และจงยินดีดวยการตอบแทนดวยสวน

สวรรค ซึ่งพวกเจาถูกสัญญาไวแลว” (ฟุศศิลัต : 30) 

 

นี่คือโองการแหงพระผูเปนเจา เปนถอยคําอันทรงพลังที่

ผูศรัทธาไมควรลืมมันแมเพียงเสี้ยววินาที เพราะมิเชนนั้น 
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ความรูสึกเพลี่ยงพล้ําทอถอยจะเขามาครอบงําหัวใจ เปนเหตุให

พลังใจออนแรง ในขณะท่ีเรายังตองเผชิญหนากับความหนัก

หนวงของอุปสรรคที่ถาโถมเขามาจากคูขัดแยงตรงขาม ไมวา

เราจะเลือกหรือไมไดเลือกก็ตาม เพราะหลายตอหลายครั้งที่การ

ปะทะขัดแยงเหลานี้มิไดปะทุมาจากฝายเรา แตเกิดขึ้นจาก

น้ํามือของฝายท่ีรับไมไดกับดัชนีแหงสัจธรรมของพระผูเปนเจา 

ที่ กําลังพุงสูง ข้ึนเรื่อยๆ  และไมมีทีทาวาจะหยุดงายๆ  ใน

ระยะเวลาอันใกลน้ี 

สัจธรรมก็คือสัจธรรม ชัยชนะยอมอยูคูสัจธรรมเสมอ 

ทวาเมื่อใดเลาที่จะเห็นชัยชนะน้ัน? คําตอบยอมขึ้นอยูกับวา ผูที่

อุมชูสัจธรรมมีพลังใจมากแคไหนที่จะยืนหยัดมั่นคงตลอดไปจน

ไดรับชัยชนะเทานั้นเอง ... ขออัลลอฮฺประทานเตาฟก 

 


