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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ-งเสมอ 
 

ความรู้สึกปลอดภยั 
จากการลงโทษของอัลลอฮฺ 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ�ของอัลลอฮฺ  ขอความสุข
ความจําเริญและความสนัติจงประสบแดท่่านเราะสลูลุลอฮฺ  ฉัน
ขอปฏิญาณวา่ไมมี่พระเจ้าอื+นใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว 
ไม่มีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด
เป็นบา่วของอลัลอฮฺ และเป็นศาสนทตูของพระองค์ 

การรู้สึกปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺ และ
การสิ 2นหวังในความเมตตาของพระองค์นั 3น ถือเป็นบาป
ใหญ่ประการหนึ+ง อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ِمنَ  ﴿
َ
فَأ

َ
ۡهُل  أ

َ
ن ٱۡلُقَرى  أ

َ
تَِيُهم أ

ۡ
ُسَنا يَأ

ۡ
وَ  ' نَآئُِمونَ  َوُهمۡ  بََيٰٗتا بَأ

َ
ِمنَ  أ

َ
ۡهُل  أ

َ
 أ

 ن ٱۡلُقَرى
َ
تَِيُهم أ

ۡ
ُسَنا يَأ

ۡ
ْ  - يَۡلَعُبونَ  َوُهمۡ  ُضٗح  بَأ ِمُنوا

َ
فَأ

َ
ِۚ  َمۡكرَ  أ َمنُ  ف4ََ  ٱ23

ۡ
 يَأ

ِ  رَ َمكۡ  ونَ  ٱۡلَقۡومُ  إ25ِ  ٱ23   ]  DE - DD: األعراف[ ﴾ : ٱۡلَخِٰسُ

“แล้วบรรดาชาวเมืองนั 3นปลอดภยักระนั 3นหรือ ในการที+การลงโทษ
ของเราจะมายงัพวกเขาในเวลากลางคืน ขณะที+พวกเขานอนหลบั
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อยู่? และชาวเมืองนั 3นปลอดภัยกระนั 3นหรือ ในการที+การลงโทษ
ของเราจะมายังพวกเขาในเวลาสายขณะที+พวกเขากําลังเล่น
สนกุสนานกันอยู่? แล้วพวกเขาปลอดภยัจากอุบายของอลัลอฮฺ 
กระนั 3นหรือ? ไม่มีใครมั+นใจว่าจะปลอดภยัจากอบุายของอลัลอฮฺ 
นอกจากกลุม่ชนที+ขาดทนุเทา่นั 3น” (อลัอะอฺรอฟ: 97-99) 

หมายถึง พวกเขามั+นใจว่าจะปลอดภัยจากการลงโทษ 
และความกริ 3วโกรธที+พระองค์มีต่อพวกเขา รวมทั 3งอํานาจของ
พระองค์ในการจัดการกับพวกเขา ขณะที+พวกเขากําลัง
เพลิดเพลินสนุกสนานอย่างนั 3นหรือ? ทั 3งนี 3 กลุ่มชนในยุคก่อนที+
ดื 3อดึงและปฏิเสธที+จะศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูต เช่น กลุ่มชน
ของท่านนบีนูหฺ พวกอ๊าด และพวกษะมูด นั 3น อัลลอฮฺได้ทรง
ประทานปัจจัยยังชีพและความเป็นอยู่ที+ดีให้แก่พวกเขา ทั 3งที+
พวกเขาทรยศฝ่าฝืนคําสั+งใช้ของพระองค์ พวกเขาจึงชะล่าใจไม่
คิดว่าความโปรดปรานเหล่านั 3นจะเป็นเพียงอบุายที+อลัลอฮฺทรง
ใช้หลอกล่อให้พวกเขาตายใจ และไม่คิดว่าพระองค์จะทรง
ลงโทษพวกเขาโดยที+พวกเขาไมท่นัตั 3งตวั 

เกาะตาดะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “การลงโทษ
ของอัลลอฮฺประสบแก่พวกเขาอย่างกะทันหัน ทั 3งนี 3 อัลลอฮฺ
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มักจะลงโทษกลุ่มชนหนึ+งกลุ่มชนใดขณะที+พวกเขากําลัง
เพลิดเพลินลืมตวั ดงันั 3น พวกท่านจงอย่าชะล่าใจคิดว่าตนเอง
จะรอดพ้นปลอดภยัจากการลงโทษของอลัลอฮฺ” (ฟัตหลุมะญีด 
หน้า 415) 

ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อัสสะอฺดีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 
ได้กลา่วอธิบายอายะฮฺ ﴿  ْ ِمُنوا

َ
فَأ

َ
ِۚ  َمۡكرَ  أ ﴾ ٱ23  ว่า “อายะฮฺนี 3เป็นการ

เตือนอย่างชัดแจ้งว่า ไม่สมควรที+บุคคลหนึ+งจะรู้สึกมั+นใจใน
ระดบัความศรัทธาของเขา ทว่าเขาควรที+จะหวั+นเกรงหรือพึง
ระวงัว่าวนัหนึ+งวนัใดเขาอาจจะถกูทดสอบ จนทําให้ศรัทธาของ
เขาสญูสิ 3นไป และก็ควรที+จะขอดอุาอ์เสมอ โดยกลา่ววา่ 

َب الُقلُوِب َعبIْت  «
I
Q Rِ ِديِْنَك  يَا ُمَقل

ْ
  »قَل

(โอ้ผู้ทรงทําให้หวัใจผนัเปลี+ยน ขอพระองค์ทรงดแูลหวัใจของฉัน
ให้มีความมั+นคงยืนหยดัในศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด) 

และควรทําทุกวิถีทางที+จะทําให้ตวัเขารอดพ้นจากความชั+วเมื+อ
เกิดฟิตนะฮฺต่าง ๆ เพราะแท้จริงแล้ว ไม่ว่าคนเราจะมีระดับ
ความศรัทธาที+สูงส่งเพียงใด ก็มิอาจจะมั+นใจได้ว่าจะรอดพ้น
ปลอดภยั” (ตฟัสีรฺอิบนสุะอฺดีย์ หน้า 276) 
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ชัยคฺ อิบนุ อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “พระ
ดํารัสของอัลลอฮฺที+ว่า ﴿   ِْمُنوا

َ
َفأ

َ
ِۚ   َمۡكرَ   أ ﴾  ٱ23  นั 3นเป็นหลักฐานที+

ชี 3ให้เห็นว่า บางครั 3งพระองค์จะทรงวางอบุายหลอกล่อให้ชะล่า
ใจ ทั 3งนี 3กลอุบาย (  المَ 

ْ
رُ ك ) ในทางภาษานั 3น หมายถึง การทํา

อันตรายต่อศัตรูในขณะที+เขาไม่ รู้ตัว ดังเช่นความหมายที+
ปรากฏในหะดีษที+วา่ 

   ] E[D[ومسلم برقم  \]\]برقم اYخاري رواه [ »اVَْرُب ُخدَعٌة  «

“ศึกสงครามนั 3นคือการหลอกล่อให้เข้าใจผิด” (บนัทึกโดยอลับุ
คอรีย์ หะดีษเลขที+ 3030 และมสุลิม หะดีษเลขที+ 1739) 

 อาจมีคําถามว่า อัลลอฮฺจะทรงมีคณุลกัษณะ ا7كر ได้
อย่างไร ในเมื+อลักษณะดังกล่าวน่าจะเป็นสิ+งที+น่าตําหนิ? 
คําตอบคือ ا7كر ในที+นี 3สําหรับพระองค์นั 3นถือเป็นคณุลกัษณะที+
น่าสรรเสริญ และบ่งชี 3ถึงพลงัอํานาจของพระองค์ แต่เราจะไม่
ระบุว่าพระองค์ทรงมีคุณลักษณะดงักล่าวโดยไม่ขยายความ
เพิ+มเติม เช่นกล่าวว่า إن اهللا ماكر (อลัลอฮฺทรงเป็นผู้ วางอุบาย
หลอกล่อ) แต่เราจะกล่าวถึงคุณลักษณะนี 3ในกรณีที+เป็นเรื+อง
นา่ชื+นชมสรรเสริญ ดงัคําตรัสของพระองค์ที+วา่ 
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ۖ  َيۡمُكرُ َيْمُكُروَن وَ وَ  ﴿ ُ   ]\]: األنفال[ ﴾ ٱ23

“และพวกเขาวางอุบายกัน และอัลลอฮฺก็ทรงวางอุบาย” (อัล
อนัฟาล: 30) 

 เชน่เดียวกบัที+พระองค์ตรัสวา่ 

  ]\c: اbمل[ ﴾@ ا َوَمَكۡرنَا َمۡكٗرا َوُهۡم 5َ يَۡشُعُرونَ َوَمَكُرواْ َمۡكرٗ  ﴿

“และพวกเขาได้วางแผน และเราก็ได้วางแผนโดยที+พวกเขาไม่
รู้สกึตวั” (อนันมัลฺ: 50) 

 และที+พระองค์ตรัสวา่ 

﴿  ْ ِمُنوا
َ
فَأ

َ
ِۚ  َمۡكرَ  أ   ]DD: األعراف[ ﴾ ٱ23

“แล้วพวกเขาปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺกระนั 3นหรือ?” 
(อลัอะอฺรอฟ: 99) 

 ดงันั 3นคณุลกัษณะนี 3จะไม่ถูกปฏิเสธโดยสิ 3นเชิง แต่เรา
จะระบุว่าพระองค์มีคุณลักษณะดังกล่าวในกรณีที+เป็นสิ+งที+
น่าชื+นชมสรรเสริญ แตถ้่าเป็นกรณีที+ไม่น่าชื+นชม เราก็จะไม่ระบุ
ว่าพระองค์ทรงมีคุณลักษณะดงักล่าว หรือเราก็จะไม่กล่าวว่า 
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ผู้) ا7اكر วางอุบายหลอกล่อ) คือหนึ+งในพระนามของอัลลอฮฺ” 
(อลัเกาลลุมฟีุด เลม่ 2 หน้า 248) 

 มีรายงานหะดีษบนัทึกในมุสนัดอะหฺมัด (หะดีษเลขที+ 
17311) จากท่านอุกบะฮฺ บิน อามิรฺ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺ เล่าว่า 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َعبَْد  «
ْ
َ ُفْعِطي ال gيَْت اب

َ
، فَإِغgَما ُهَو إَِذا َرأ nِبoُ َمَعاِصيِه َما َQَ ْغيَا n>ِمَن ا

   ] [[]E[برقم  أtدرواه [ » اْسِتْدَراجٌ 

ความว่า "ถ้าท่านเห็นว่าอลัลอฮฺทรงประทานความสุขสบายใน
โลกดุนยาให้แก่คนใดคนหนึ+งอย่างมากมาย ทั 3งที+เขาผู้นั 3นจม
ปลกัอยู่กบับาปความผิดและการฝ่าฝืน ก็พึงทราบเถิดว่าสิ+งนั 3น
เป็นเพียงการประวิงเวลาให้เขาชะลา่ใจ"  

แล้วท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็อ่านอายะฮฺ
ตอ่ไปนี 3 

ا ﴿ ْ  فَلَم2 ْ  َما نَُسوا بَۡوَٰب  َعلَۡيِهمۡ  َفَتۡحَنا بِهِۦ ُذّكُِروا
َ
ءٍ  ُكِّ  أ   َشۡ ْ  إَِذا َحت2 ٓ  فَرُِحوا  بَِما

 ْ وتُٓوا
ُ
َخۡذَنُٰهم أ

َ
ۡبلُِسونَ  ُهم فَإَِذا َبۡغَتةٗ  أ   ]  uu: األنعام[ ﴾ [ م\

ความว่า "ครั 3นเมื+อพวกเขาลืมสิ+งที+พวกเขาถูกเตือนให้รําลึก เราก็
ปิดให้แก่พวกเขาซึ+งบรรดาประตขูองทกุสิ+ง จนกระทั+งเมื+อพวกเขา
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ระเริงต่อสิ+งที+พวกเขาได้รับ เราก็ลงโทษพวกเขาโดยกะทนัหนั แล้ว
ทนัใดนั 3นพวกเขาก็หมดหวงั" (อลั-อนัอาม: 44) 

 อิสมาอีล บิน รอฟิอฺ  กล่าวว่า  “การ รู้สึกรอดพ้น
ปลอดภยัจากบททดสอบและการลงโทษของอลัลอฮฺนั 3น คือการที+
คนคนหนึ+งประพฤติชั+วลุ่มหลงอยู่กับบาปความผิดอย่างไม่รู้สึกรู้
สา แต่เขากลบัคาดหวงัไปเองว่าอลัลอฮฺจะทรงอภยัให้แก่เขา สลฟั
บางท่านอธิบายว่า การวางอุบายของอัลลอฮฺนั 3น คือ การที+
พระองค์ทรงทดสอบมนุษย์ด้วยการประทานความโปรดปราน
อย่างมากมาย แม้เขาเหลา่นั 3นจะฝ่าฝืนพระองค์ก็ตาม ทรงให้พวก
เขามีสุขภาพร่างกายที+แข็งแรง มีความเป็นอยู่ ที+ผาสุก แล้ว
พระองค์ก็ทรงลงโทษพวกเขาอย่างเฉียบพลนัโดยที+พวกเขาไม่ทนั
ตั 3งตวั” (ฟัตหลุมะญีด หน้า 416) 

 อลัลอฮฺตรัสว่า 

ۡخذُ  َوَكَذٰلَِك  ﴿
َ
ٓ  َرّبَِك  أ َخذَ  إَِذا

َ
ۚ  َوِهَ  ٱۡلُقَرىٰ  أ ۥٓ  إِن2  َظٰلَِمٌة ۡخَذهُ

َ
ِلمٞ  أ

َ
 ﴾ m َشِديدٌ  أ

  ]  v\[: هود[

“และเช่นนี 3แหละคือการลงโทษของพระเจ้า เมื+อพระองค์ทรง
ลงโทษหมู่บ้านซึ+งเป็นหมู่บ้านที+อธรรม แท้จริงการลงโทษของ
พระองค์นั 3นเจ็บแสบสาหสั” (ฮดู: 102) 
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 ส่วนการหมดหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺนั 2น 
คือการที+คนคนหนึ+งเกิดความท้อแท้สิ 3นหวังที+จะได้ความความ
ชว่ยเหลือจากอลัลอฮฺ และไมมี่ความหวงัว่าพระองค์จะทรงอภยั
และเมตตาเขา ซึ+งกรณีนี 3ตรงกันข้ามกับการรู้สึกว่ารอดพ้น
ปลอดภยัจากการทดสอบของอลัลอฮฺ ซึ+งทั 3งสองกรณีนี 3ล้วนเป็น
บาปใหญ่ 

 อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

آل\ونَ  إ25ِ  َرّبِهِۦٓ  ر2ۡحَةِ ِمن َيۡقَنُط  َوَمن قَاَل  ﴿   ]cx: اVجر[ ﴾ u ٱلض2

“เขากล่าวว่า และจะไม่มีผู้ ใดที+สิ 3นหวังในพระเมตตาของพระ
เจ้าของเขา นอกจากพวกหลงผิด” (อลัหิจญรฺ: 56) 

 และพระองค์ตรัสวา่ 

ِينَ  َيِٰعَبادِيَ  ۞قُۡل  ﴿ ْ  ٱل2 ُفوا ۡسَ
َ
  أ نُفِسِهمۡ  َ|َ

َ
ْ  5َ  أ ِۚ  ر2ۡحَةِ ِمن َتۡقَنُطوا َ  إِن2  ٱ23  ٱ23

نُوَب  َيۡغفِرُ  ۚ  ٱل\   ]  cv: الزمر[ ﴾ � ٱلر2ِحيمُ  ٱۡلَغُفورُ  ُهوَ  إِن2ُهۥ َجِيًعا

“จงกล่าวเถิดมหุมัมัด ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย! บรรดาผู้ละเมิดต่อตัว
ของพวกเขาเอง พวกทา่นอย่าได้หมดหวงัต่อพระเมตตาของอลัลอ
ฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั 3นทรงอภัยความผิดทั 3งหลายทั 3งมวล แท้จริง
พระองค์นั 3นเป็นผู้ทรงอภยั ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อซัซมุรฺั: 52) 
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ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน บิน หะสัน กล่าวในหนังสือ 
“ฟัตหุลมะญีด” ของท่านว่า สองอายะฮฺข้างต้นนี 3คือหลกัฐานที+
ยืนยนัวา่ ไมอ่นญุาตให้ผู้ ที+มีความเกรงกลวัตอ่อลัลอฮฺสิ 3นหวงัใน
ความเมตตาของพระองค์ ทว่าเขาควรที+จะกลัวบาปความผิด 
แล้วมุ่งปฏิบตัิสิ+งที+เป็นการเคารพเชื+อฟังอลัลอฮฺ ด้วยใจที+เปี+ ยม
ด้วยความหวงัในความเมตตาของพระองค์ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ْوَلئَِك  ﴿
ُ
ِينَ  أ ُهمۡ  ٱلۡوَِسيلَةَ  َرّبِِهمُ  إَِ�ٰ  يَۡبَتُغونَ  يَۡدُعونَ  ٱل2 ي\

َ
ۡقَرُب  أ

َ
 َوَيۡرُجونَ  أ

ۥٓۚ  َوَيَخاُفونَ  رَۡحََتُهۥ   ]  cE: |اءاإل[ ﴾ َعَذابَُه

“บรรดาสิ+งที+พวกเขาวิงวอนขอนั 3น พวกมนัก็ยงัหวงัที+จะหาทาง
เข้าสู่พระเจ้าของพวกมนัว่า ผู้ ใดในหมู่พวกมนัจะเข้าใกล้ที+สุด
และพวกมันยังหวังในความเมตตาของพระองค์ และกลัวการ
ลงโทษของพระองค์” (อลัอิสรออ์: 57) 

และพระองค์ตรัสวา่ 

نۡ  ﴿ م2
َ
ۡلِ  َءانَآءَ  َقٰنٌِت  ُهوَ  أ ْ  ٱ�ِخَرةَ  َيَۡذرُ  َوقَآئِٗما َساِجٗدا ٱل2 ۦۗ  رَۡحَةَ  َوَيۡرُجوا  ﴾ َرّبِهِ

  ]  D: الزمر[

“ผู้ ที+เขาเป็นผู้ ภักดีในยามคํ+าคืนในสภาพของผู้ สุUูดและผู้ ยืน
ละหมาด โดยที+เขาหวั+นเกรงต่อโลกอาคิเราะฮฺและหวังความ
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เมตตาของพระเจ้าของเขา (จะเหมือนกับผู้ ที+ตั 3งภาคีต่ออัลลอฮฺ 
กระนั 3นหรือ?)” (อซัซมุรฺั: 9) 

 อัลหะสัน อัลบัศรีย์ กล่าวว่า “ผู้ศรัทธาจะปฏิบตัิคุณ
งามความดี โดยที+เขามีความรู้สึกกลวัและไม่มั+นใจว่าสิ+งที+ทําไป
จะถกูตอบรับหรือไม่ ในขณะที+คนชั+วนั 3นมกัจะกระทําการฝ่าฝืน
โดยที+เขานั 3นมีความสบายใจและรู้สึกปลอดภัย” (ตัฟสีรฺอิบนุ
กะษีรฺ เลม่ 6 หน้า 355) 

 อลัลอฮฺได้ตรัสถึงบทสนทนาระหว่างท่านนบีอิบรอฮีม 
อะลยัฮิสสลาม กบัมลาอิกะฮฺเมื+อท่านได้รับแจ้งข่าวดีว่าท่านจะ
มีลกูชายชื+ออิสหากวา่ 

ُتُموِن  قَاَل  ﴿ ۡ بَش2
َ
  أ ن َ|َ

َ
ِنَ  أ س2 ونَ  فَبِمَ  ٱۡلِكَبُ  م2 ُ   ]cu: اVجر[ ﴾ � تُبَّشِ

“เขากล่าวว่า พวกท่านมาแจ้งข่าวดีแก่ฉันเมื+อความชราภาพได้
ประสบแก่ฉันแล้วกระนั 3นหรือ? แล้วเรื+ องอะไรเล่าที+พวกท่าน
จะแจ้งข่าวดีแก่ฉนั?” (อลัหจิญรฺ: 54) 

ทั 3งนี 3 เพราะโดยปกติแล้วคู่สามีภรรยาที+มีอายุมากนั 3น 
โอกาส ที+ จ ะ มี บุตร ก็คง เ ป็น ไปไ ด้ยาก  แต่อัลลอ ฮฺทรง มี
ความสามารถที+จะกําหนดสิ+งใดก็ได้ มลาอิกะฮฺจงึกลา่ววา่ 
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َنَٰك ﴿ ۡ   ]cc: اVجر[ ﴾ بِٱۡلَقِّ  بَش2

“เราขอแจ้งขา่วดีแก่ทา่นซึ+งเป็นความจริง” (อลัหิจญรฺ: 55) 

เป็นความจริงที+ไร้ซึ+งข้อสงสยั เพราะเมื+ออลัลอฮฺทรงต้องการสิ+ง
ใด พระองค์ก็เพียงแตต่รัสวา่ “จงเป็น” สิ+งนั 3นก็จะเกิดขึ 3นทนัที 

  ]cc: اVجر[ ﴾ � ٱۡلَقٰنِِطيَ  ّمِنَ  تَُكن ف4ََ  ﴿

“ดงันั 3นทา่นอย่าอยูใ่นหมูผู่้สิ 3นหวงั” (อลัหิจญรฺ: 55) 

 แล้วอัลลอฮฺก็ทรงตรัสถึงคําพูดของท่านนบีอิบรอฮีม
หลงัจากนั 3นวา่ 

آل\ونَ  إ25ِ  َرّبِهِۦٓ  ر2ۡحَةِ ِمن َيۡقَنُط  َوَمن قَاَل  ﴿   ]cx: اVجر[ ﴾ u ٱلض2

“เขากล่าวว่า และจะไม่มีผู้ ใดที+สิ 3นหวังในพระเมตตาของพระ
เจ้าของเขา นอกจากพวกหลงผิด” (อลัหิจญรฺ: 56) 

มีผู้ ถามท่าน ท่านอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า
สิ+งใดเป็นบาปใหญ่ที+สุด? ท่านตอบว่า “การตั 3งภาคีต่ออลัลอฮฺ 
การสิ 3นหวงัในความเมตตาของพระองค์ การรู้สึกปลอดภยัจาก
บททดสอบและการลงโทษของพระองค์ และการหมดหวังใน
ความเมตตาของพระองค์” (มศุอ็นนฟัอบัดรุเราะซาก 10/459) 
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การตั 3งภาคีต่ออลัลอฮฺถือเป็นบาปที+ใหญ่ที+สุด อลัลอฮฺ 
ตะอาลา ตรัสวา่ 

َ  إِن2  ﴿ ن َيۡغفِرُ  5َ  ٱ23
َ
ۚ  لَِمن َذٰلَِك  ُدونَ  َما َوَيۡغفِرُ  بِهِۦ يُۡشَكَ  أ   ]  x[[:  النساء[ ﴾ يََشآُء

“แท้จริงอลัลอฮฺจะไม่ทรงอภยัโทษให้แก่การที+สิ+งหนึ+งจะถกูให้เป็น
ภาคีกับพระองค์ แต่พระองค์จะทรงอภัยโทษให้ซึ+งสิ+งอื+นจากนั 3น
สําหรับผู้ ที+พระองค์ประสงค์” (อนันิสาอ์: 116) 

การสิ 3นหวงัในเมตตาของอัลลอฮฺ คือการที+คนคนหนึ+งตัด
ขาดความหวังทั 3งหมดที+มีต่ออัลลอฮฺ ในสิ+งที+เขาเกรงกลัวหรือ
มุ่งหวัง โดยที+เมื+อมีเหตุการณ์คับขันรุนแรงประสบแก่เขา เขาจะ
รู้สึกหมดสิ 3นหนทาง ความคิดเช่นนี 3ถือเป็นการเสียมารยาท
ต่ออลัลอฮฺ บ่งบอกว่าเขาขาดความรู้เกี+ยวกับความเมตตากรุณา
อนัยิ+งใหญ่ที+พระองค์ทรงมี พระองค์ได้ตรัสถึงทา่นนบียะอฺกบูว่า 

ۡوحِ  ِمن ُس  َٔ يَاْۡي  5َ  إِن2ُهۥ ﴿ ِ  ر2   ]�E: يوسف[ ﴾ ¢ ٱۡلَكِٰفُرونَ  ٱۡلَقۡومُ  إ25ِ  ٱ23

“แท้จริงไม่มีผู้ ใดเบื+อหน่ายต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ นอกจาก
หมู่ชนผู้ปฏิเสธ” (ยสูฟุ: 87) 

ท่านอนัส บนิ มาลิก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ได้ไปเยี+ยมชายหนุ่มคนหนึ+งซึ+งใกล้
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จะเสียชีวิต ท่านได้ถามเขาว่า “ท่านเป็นอย่างไรบ้าง” เขาตอบว่า 
“โอ้ท่านเราะสลูลุลอฮฺ แท้จริงฉันหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ 
แต่ในขณะเดียวกัน ฉันก็เกรงกลวัพระองค์เพราะบาปความผิดที+
เคยทํา” ทา่นเราะสลู ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จงึกลา่วว่า 

ِب َقبٍْد ِ� ِمثِْل َهَذا الَمْوِطِن  «
ْ
 َ�ْتَِمَعاِن ِ� قَل

َ
ُ َما يَرُْجو ،ال gْقَطاُه اب

َ
 أ

g
 ،إِال

ا َ�َاُف  gرواه ال�مذي برقم [ » َوآَمنَُه ِممD�[ [   

“หากมีสองสิ+งนี 3 (ความกลวัและความหวงั) อยู่ในใจของบ่าวคนใด
ในสถานการณ์เช่นนี 3 อัลลอฮฺจะให้ได้รับในสิ+งที+เขาแก่เขา และจะ
ทรงให้เขารอดพ้นจากสิ+งที+เขากลวั” (บนัทกึโดย อตัติรฺมิซีย์ หะดีษ
เลขที+ 983) 

หะดีษข้างต้นได้พูดถึงการที+บุคคลหนึ+งมีทั 3งความเกรง
กลวัและความหวัง โดยที+เมื+อเขาเกรงกลวัอลัลอฮฺ เขาก็จะต้องไม่
ท้อแท้สิ 3นหวังในความเมตตาของพระองค์ ชาวสลัฟนั 3นมักจะมี
ความเกรงกลัวเมื+อเขามีสุขภาพที+ดี และมีความหวังเมื+อเขา
เจ็บป่วย อบูสุลัยมาน อัดดารอนีย์ กล่าวว่า “สมควรอย่างยิ+งที+
ต้องมีความเกรงกลัวมากกว่า เพราะเมื+อใดก็ตามที+มีความหวัง
มากกว่า ก็จะเกิดผลเสียต่อหวัใจ” (ฟัตหลุมะญีด หน้า 417-419) 
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ท่านญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ฉันได้ยินท่าน 
นบี ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กล่าวก่อนที+ท่านจะเสียชีวิตสาม
วนัว่า 

 فَ  «
َ

نg بِاِهللا ال gِْسُن الظoُ َحُدُكم إِال وَُهَو
َ
  ] v�EEبرقم  مسلمرواه [ »ُموَينg أ

“คนหนึ+งคนใดในหมู่พวกท่านอย่าได้ตายนอกจากในสภาพที+
เขาคดิตอ่อลัลอฮฺในแง่ดี” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขที+ 2877) 

ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮา กล่าวว่า ฉัน
ได้ถามทา่นเราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ถึงอายะฮฺนี 3 

ِينَ  ﴿ ٓ  يُۡؤتُونَ  َوٱل2 ْ  َما ُقُلوُبُهمۡ  َءاتَوا   ]\x:  ا7ؤمنون[ ﴾ وَِجلَةٌ  و2

“และบรรดาผู้ ที+บริจาคสิ+งที+พวกเขาได้มา โดยที+จิตใจของเขา
เปี+ ยมไปด้วยความหวั+นเกรง” (อลัมอ์ุมินนู: 60) 

วา่รวมถึงผู้ ที+ดื+มสรุา หรือลกัขโมยด้วยหรือไม?่ ทา่นตอบวา่ 

يِق  « Iد Iيَا بِنَْت الص 
َ

ِكنgُهمال
َ
قُوَن، وَُهْم  ، َول gوَن َويَتََصد

n
يَن يَُصوُموَن َوُيَصل ِ

g
ا�

 ُيْقبََل ِمنُْهمْ َ�َافُ 
َ

ْن ال
َ
َِك يَُسارُِعوَن ِ� ، وَن أ

َ
و�

ُ
َْ,َاِت وَُهْم لََها َسابُِقونَ أ

ْ
 » ا�

   ] Ec[]رواه ال�مذي برقم [
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“โอ้บุตรสาวของอบูบกัรฺเอ๋ย มนัไม่ใช่เช่นนั 3นหรอก แต่หมายถึง
บรรดาผู้ ที+ถือศีลอด ละหมาด และบริจาคทาน แต่ถึงกระนั 3น
พวกเขาก็ยงัหวั+นเกรงวา่การงานของพวกเขานั 3นจะไม่ถกูตอบรับ 
พวกเขาเหล่านั 3นต่างรีบเร่งในการประกอบความดีทั 3งหลาย” 
(บนัทกึโดย อตัตรฺิมิซีย์ หะดีษเลขที+ 3127) 

 

  واVمد هللا رب العا7�، 

 .وص� اهللا وسلم Q نبينا �مد وQ آ� وصحبه أ$ع�

 


