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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
ส่ิงท่ีลบล้างบาปความผิด (2) 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอัลลอฮฺ  ขอความสุข

ความจําเริญและความสนัติจงประสบแดท่่านเราะสลูลุลอฮฺ  ฉัน

ขอปฏิญาณวา่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองคเ์ดยีว 

ไม่มีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามหุัมมัด

เป็นบ่าวและศาสนทตูของอลัลอฮฺ 

ผู้อธิบายหนงัสือ ‘อฏัเฏาะหาวิยะฮฺ’ กล่าวว่า ตามหลกั

ยึดมัน่ศรัทธาของแนวทางอะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺนัน้ ผู้ ท่ี

กระทําบาปความผิดมีโอกาสท่ีจะได้รับการยกเว้นจากการถูก

ลงโทษในนรกญะฮันนัมด้วยสาเหตปุระมาณสิบข้อ ดงัท่ีทราบ

ได้จากการสํารวจตวับทอลักรุอานและสนุนะฮฺ  

ประการแรก เตาบะฮฺกลับตัวด้วยความจริงใจ  

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

﴿  َّ � ٰ��َك  َ�ٰل�ٗحا َ�َمٗ�  َوَعم�َل  َوَءاَمنَ  تَاَب  َمن ِ ََ و�
و
لو  ََُ َبّد� و  �و َّ �ه�مۡ  َٔ َسّ��  �  ات

و  َوَ�نَ  َحَسَ�ٰٖت�  َّ وٗر� �  ]  ٧٠: ذلامقان[ ﴾ ٧ رّح�يٗما َ�فو
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ความว่า  "เ ว้นแต่ผู้ ท่ี กลับเ นื อ้กลับตัว  และศรัทธา และ

ประกอบการงานท่ีดี เขาเหล่านัน้แหละอลัลอฮฺจะทรงเปล่ียน

ความชั่วของเขาเป็นความดี และอลัลอฮฺเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรง

เมตตาเสมอ" (อลัฟรุกอน: 70) 
 

และพระองค์ตรัสวา่ 

�ينَ  َ�ٰع�َباد�يَ  ۞قوۡل  ﴿ َّ �  � َووا َ�ۡ
َ
ٰ  أ َ ه�مۡ  ََ س� نفو

َ
�  ََ  أ وا �ۚ  رّۡ�َة�  م�ن َ�ۡقَنطو َّ َ  ِ�نّ  � َّ � 

نووَب  َ�ۡغف�رو  َّ �  ۚ ۥ َ��يًعا �نّهو وَ  ِ ورو  هو  ]  ٥٢: ذلزمم[ ﴾ ٥ �ررّح�يمو  �لَۡغفو

ความวา่ "จงกล่าวเถิด (มหุัมมดั) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย บรรดาผู้

ละเมิดต่อตวัเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตา

ของอลัลอฮฺ แท้จริงอลัลอฮฺนัน้ทรงอภยัความผิดพลาดทัง้หลาย

ทัง้มวล แท้จริงพระองค์นัน้เป็นผู้ทรงอภยั ผู้ทรงเมตตาเสมอ" 

(อซัซุมรฺั: 53) 
 

ดงักล่าวนีเ้ป็นกรณีของผู้ ท่ีกลับตัวกลับใจ ด้วยเหตุนี ้

พระองค์จึงตรัสวา่ 

﴿  ََ  � وا  ﴾ َ�ۡقَنطو

“พวกท่านอย่าได้หมดหวงั” 



 

5 

แล้วตรัสในอายะฮฺถดัไปวา่ 

﴿  � �يبوٓوا ن
َ
مۡ  ِ�َ�ٰ  َوأ ��و  ]٥٤: ذلزمم[ ﴾ َرّ�

“และจงผินหน้าไปหาพระเจ้าของพวกท่าน” (อซัซุมรฺั: 54) 

ประการท่ีสอง อิสติฆฟารฺขออภัยโทษ อลัลอฮฺ ตะ

อาลา ตรัสวา่ 

و  َ�نَ  َوَما ﴿ َّ مۡ  � َ�هو وَعّذ� نَت  ��
َ
و  َ�نَ  َوَما ��يه�مۚۡ  َوأ َّ مۡ  � َ�هو َعّذ� مۡ  مو ونَ  َوهو  ٣ �َۡسَتۡغف�رو

 ]  ٣٣: ذألناال[ ﴾

ความวา่ "และพระองค์อลัลอฮฺจะไม่ทรงลงโทษพวกเขา ขณะท่ี

เจ้าอยู่ในกลุ่มพวกเขา และอลัลอฮฺจะไม่เป็นผู้ทรงลงโทษพวก

เขา ทัง้ ๆ ท่ีพวกเขาขออภยัโทษกนั" (อลัอนัฟาล: 33) 
 

ท่านซยัดฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ “ผู้ใดกลา่ว: 

  أْساَْةِاُم ذهللاَ  «
َ
ّ إِ  لَ  إِ ذلي ال ََ  وَ  مُ وْ يّ ذلقَ  ال ُوَو ذل

َ
ْ إِ  ُب وْ تُ أ

َ
 » هِ ل

 (ฉันขออภัยโทษตออัลลอฮฺ ผูทรงไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจาก

พระองค พระองคคือผูทรงดํารงชีวิตตลอดกาล ผูทรงเปนที่พึ่ง
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ของทุกส่ิงในทุกเร่ือง โดยที่พระองคไมจําเปนตองพึ่งส่ิงใด และ

ฉันขอกลับตัวกลับใจ กลับเขาหาพระองค) 

เขาจะได้รับการอภัยโทษในบาปความผิด แม้ว่าเขาจะเคย

หลบหนีจากสมรภูมิรบขณะเผชิญหน้ากับข้าศึกศัตรูก็ตาม” 

(บนัทึกโดย อบดูาวดู หะดีษเลขท่ี 1517) 

ประการท่ีสาม การทําความดี ทัง้นี ้ความดีหนึ่งจะ

ได้รับผลบญุสิบเท่า ในขณะท่ีการทําความชั่วนัน้ จะได้รับบาป

เท่ากับความผิดท่ีได้ทํา ดงันัน้ ผู้ ท่ีบาปของซึ่งได้รับการบันทึก

ครัง้ละหนึ่ง มีมากกวา่ความดีท่ีได้รับการบันทึกครัง้ละสิบ ย่อม

เป็นผู้ ท่ีขาดทนุและน่าสมเพชย่ิงนกั อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َسَ�ٰت�  ِ�نّ  ﴿ �  َٔ �رّسّ��  يوۡذه�ۡ�َ  �ۡ�َ �َك  ات� ٰك�ر��نَ  ذ�ۡكَرىٰ  َ�ٰر َّ �ل  ]  ١١٤: وود[ ﴾ ١ ر

ความวา่ "แท้จริงความดีทัง้หลายย่อมลบล้างความชั่วทัง้หลาย 

นัน่คือข้อเตือนสําหรับบรรดาผู้ ท่ีรําลกึ" (ฮดู: 114) 

 ท่านมอุาซ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุอนัฮฺ เล่าว่า ท่าน 

นบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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ََ ِبُغٍُق َحَسٍن  « َةَََ  ذسََسقََ  َمْمُهَااو وََاالِِق ذََا تِْبِس ذلسئ
َ
اوذ  ذلتمذي امقم [ »َوأ
١٩٨٧ [  

ความว่า "และเม่ือได้ทําส่ิงท่ีเป็นความชั่วลงไป ก็จงทําความดี

เพ่ือลบล้างความชัว่ดงักลา่ว และจงคบหาสมาคมกับผู้ อ่ืนด้วย

มารยาทท่ีดีงาม" (บนัทึกโดยอตัติรฺมิซีย์ หะดีษเลขท่ี 1987) 

 ประการท่ีส่ี ทุกข์ภัยความลําบาก ท่านอบูฮุร็อย

เราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ กลา่ววา่ เม่ืออายะฮฺ 

وٗٓء� َ�ۡعَمۡل  َمن ﴿ ۡزَ  سو �هۦ� �و  ]١٢٣:  ذلنساء[ ﴾ ب

ความว่า “ผู้ ใดท่ีกระทําชั่วเขาก็ถูกตอบแทนด้วยความชั่วนัน้” 

(อนันิสาอ์: 123) 

ถกูประทานลงมา ผู้คนตา่งรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมาก ท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จึงกลา่ววา่ 

َئ  « اَاة و َح ُمْسِغُم َفائ
ْ
َصاُب اِِه ذل

ُِ ُ ة َما يُ
ُدوذو لَ َُوذو وََسدة ِو قَاِا

َ
بَِ  ُ�قَْكبَُااو أ

ْ
ذَئك

ْوَفِ  �َُشاُفَاا   ] ٢٥٧٤اوذ  مسغم امقم [ » ذلشئ

ความวา่ “พวกท่านจงปฏิบตัิการงานตา่ง ๆ อย่างพอดี (ไม่ตงึหรือ

หย่อนจนเกินไป – ผู้แปล) และจงแสวงหาส่ิงท่ีถูกต้อง ทัง้นี ้ทุก ๆ 
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ปัญหาท่ีเกิดขึน้กับมุสลิมนัน้ถือเป็นการลบล้างบาปทัง้สิน้ 

แม้กระทัง่การท่ีเขาสะดดุล้ม หรือการท่ีเขาถกูหนามตํา” (บนัทึก

โดย มสุลิม หะดีษเลขท่ี 2574) 

ประการท่ีห้า ดุอาอ์และการขออภัยโทษท่ีผู้ศรัทธา

ขอให้ ไมว่า่ในขณะท่ีเรายงัมีชีวิตอยู่ หรือภายหลงัจากท่ีตายไป

แล้ว อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

�ينَ  ﴿ َّ ه�مۡ  م�نۢ  َجآءوو َو� وونَ  َ�ۡعد� ور �َنا َ�َا �ۡغف�رۡ  َرّ�َنا َ�قو �ۡخَ�ٰن �ينَ  َو�� َّ ونَا �  َسَبقو
يَ�ٰن�  �ٱۡ�� ََ  ب �َنا ��  َ�َۡعۡل  َو و�

�ينَ  غ�ّ�ٗ  قولو َّ � �  لّ ٓ  َءاَمنووا يمٌ  رَءووٞف  ِ�نَّك  َرّ�َنا  ﴾ ١ رّح�
 ]  ١٠: ذسش[

ความวา่ "และบรรดาผู้ ท่ีมาหลงัจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าว

วา่ ข้าแตพ่ระองค์ของเรา ทรงโปรดอภยัให้แก่เราและพ่ีน้องของ

เราผู้ซึ่งได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้ให้มีการ

เคียดแค้นเกิดขึน้ในหัวใจของเราต่อบรรดาผู้ศรัทธา ข้าแต่พระ

เจ้าของเรา แท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเอ็นดู ผู้ทรงเมตตา

เสมอ" (อลัหชัรฺ: 10) 

และพระองค์ตรัสวา่ 
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يّ  ��  �ۡغف�رۡ  ّرّب�  ﴿ َ �ِ ٰ �َمن َول�َ� َ  َدَخَل  َور ۡؤم�ٗنا بَۡي�� ۡؤم�ن��َ  مو �لۡمو �  َور ۡؤم�َ�ٰت� : نوح[ ﴾ َو�رۡمو
٢٨  [ 

ความว่า "ข้าแต่พระองค์ของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงอภัย

โทษให้แก่ข้าพระองค์ และพ่อแมข่องข้าพระองค์ และผู้ ท่ีเข้ามา

ในบ้านของข้าพระองค์ในฐานะเป็นผู้ศรัทธา และบรรดาผู้

ศรัทธาชาย และบรรดาผู้ศรัทธาหญิงทัง้หลาย" (นหฺู: 28) 
 

ประการท่ีหก ผลบุญท่ีผู้ตายได้รับการอุทิศให้ เช่น 

ผลบญุของการบริจาคทาน หรือการทําหจัญ์ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า มีชายคนหนึ่ งมาหาท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  แล้วกล่าวว่า "มารดาของฉัน

เสียชีวิตลงอย่างกะทันหนัโดยไม่ทันได้สัง่เสีย แต่ฉันคิดว่าถ้า

นางมีโอกาสพูดส่ิงใด นางคงจะขอให้บริจาคทานเป็นแน่แท้ 

เช่นนีแ้ล้ว หากฉันบริจาคแทนนาง นางจะได้รับผลบุญหรือไม่

ครับ?" ท่านตอบว่า "ได้" (บันทึกโดย อลับุคอรีย์ หะดีษเลขท่ี 

1004 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 1388) 

และมีบันทึกในเศาะฮีหฺอลับุคอรีย์ว่า มารดาของท่าน

สะอดั บิน อบุาดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮฺ เสียชีวิตขณะท่ีท่านไม่
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อยู่ ท่านจึงไปหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้ว

กล่าวถามว่า "ท่านเราะสลูุลลอฮฺครับ มารดาของผมเสียชีวิต

โดยท่ีผมไมไ่ด้อยู่ด้วย ถ้าหากผมจะบริจาคทานแทนนาง นางจะ

ได้รับผลบญุใด ๆ หรือไมค่รับ?" ท่านนบีตอบว่า "ได้" ท่านสะอดั

จึงกลา่ววา่ "ถ้าเช่นนัน้ขอให้ท่านเป็นพยานวา่ ผมได้บริจาคสวน

ของผมท่ีช่ืออลัมิครอฟเป็นสาธารณกุศล เพ่ืออทิุศผลบุญให้แก่

นางแล้ว" (บนัทึกโดย อลับอุรีย์ หะดีษเลขท่ี 2762) 

ประการท่ีเจด็ การลงโทษในหลุมฝังศพ 

ประการที่แปด ความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะฮฺ 

ประการท่ีเก้า หะดีษซึ่งบันทกึโดยอัลบุคอรีย์ จาก

ท่านอบูสะอีด อัลคุดรีย์ เล่าว่าท่านนบี  ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ

วะสลัลมั กลา่ววา่ 

»  ُّ يَُق ََ َمٍة َ ْ�َ ذَّقئِ  َوذَئاِاو  ٍَ قْ ََ  َ ََ يُْه َُسوَن  ََ ُُ ذلُمْ ِمقُوَن ِمَن ذَئاِاو  َلْغُ
َِِن لَُامْ ِف ِلَْعِضِاْم ِمْن َ ْعٍض َمَظالُِم 

ُ
اُوذ َوُقّقوذ أ َِذ ُوذة َئ إِ يَاو َح

َْ اََْقَُاْم ِف ذّ قْ نَ ََ

ِلِ ِف ذَّقئِ  ِمقُْه  ْوَدم اَِمْلِ
َ
َحُدُوْم أ

َ َ
ٍد  ِيَِد ِو أل

َمئ ُّ  َُ ي َقْا ِ
ئ
ُدُاوِل ذَّقئِ و لََوذل
َن ِف ذّ ْقيَا ََ ِلِ    ] ٦٥٣٥اوذ  ذلخااي امقم [ » اَِمْلِ
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ความวา่ "เม่ือบรรดาผู้ศรัทธารอดพ้นจากไฟนรก (ผ่านสะพานที่

อยู่เหนือนรกมาได้โดยไม่ตกลงไป – ผู้แปล) พวกเขาจะถกูกกัตวัไว้ ณ 

ปลายสะพานซึ่งอยู่ระหว่างสวรรค์กับนรก (บางทัศนะระบุว่าเป็น

สะพานอีกแห่ง – ผู้แปล) แล้วแต่ละคนก็จะได้รับการทวงสิทธิท่ี

หลงเหลืออยู่จากกรณีความอธรรมซึ่งเกิดขึน้ระหวา่งพวกเขาใน

โลกดนุยา (เป็นขัน้ตอนสดุท้ายนอกเหนือจากความผิดต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺ

ได้ทรงชําระพิพากษาไปแล้ว – ผู้แปล) กระทั่งเม่ือพวกเขาได้รับการ

ชําระขดัเกลาจนบริสทุธ์ิผดุผอ่งแล้ว พวกเขาจึงได้รับอนญุาตให้

เข้าสวรรค์ ซึ่งขอสาบานด้วยผู้ ท่ีชีวิตของมหุมัมดัอยู่ในเงือ้มพระ

หตัถ์ของพระองค์วา่ พวกเขาจะรู้จกัท่ีพํานกัของพวกเขาในสรวง

สวรรค์ย่ิงกว่าการท่ีพวกเขารู้จักท่ีพํานักของพวกเขาในโลกดนุ

ยาเสียอีก" (บนัทึกโดย อลับคุอรีย์ หะดีษเลขท่ี 6535) 

ประการท่ีสิบ ชะฟาอะฮ ฺ(การช่วยเหลือ) ของผู้ท่ีมี

สิทธิ ให้ความ ช่วยเหลือ  เช่ น  ช ะฟาอะ ฮฺของท่านน บี 

ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และนบีท่านอ่ืน ๆ ชะฟาอะฮฺของ 

มลาอิกะฮฺ หรือชะฟาอะฮฺของเหลา่ผู้ศรัทธา 
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ประการท่ีสิบเอ็ด การให้อภัยของอัลลอฮฺ ผู้ทรง

เมตตาเหนือผู้ใดทัง้ปวง อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

�َك  دوونَ  َما َوَ�ۡغف�رو  ﴿ �َمن َ�ٰر ۚ  ر  ]  ١١٦:  ذلنساء[ ﴾ �ََشآءو

ความว่า "แต่พระองค์จะทรงอภัยโทษให้ส่ิงอ่ืนจากนัน้ (คือ

ความผิดอ่ืนท่ีไมถ่ึงขัน้ตัง้ภาค)ี สําหรับผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์" 

(อนันิสาอ์: 116) 
 

ผู้อธิบายหนงัสืออฏัเฏาะหาวิยะฮฺ กล่าวว่า "ถ้าหากเขา

เป็นผู้ ท่ีอลัลอฮฺไมท่รงประสงค์จะอภยัให้ เพราะบาปความผิดอนั

ใหญ่หลวงของเขา เขาก็จะต้องรับโทษในนรกเสียก่อน เพ่ือเป็น

การชําระล้างให้ปราศจากบาป กระทัง่ไมมี่ผู้ใดท่ีหวัใจของเขามี

ศรัทธาแม้เพียงน้อยนิด หรือเคยกล่าว ‘ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ’ 

หลงเหลืออยู่ในนรกอีกตอ่ไป ดงัปรากฎในหะดีษซึ่งรายงานโดย

ท่านอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ และมีบันทึกไว้ในเศาะฮีหฺอลับุคอ

รีย์ และเศาะฮีหฺมสุลิม 

เม่ือเป็นเช่นนี ้จึงไมอ่นญุาตให้ตดัสินเจาะจงไปว่า ผู้ ใด

ผู้หนึ่งจากประชาชาตินีจ้ะเป็นชาวสวรรค์ นอกจากผู้ ท่ีท่านเราะ

สลู ศอ็ลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้ระบุไว้ แต่เราก็คาดหวงัว่า 
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อลัลอฮฺจะทรงอภยัให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาท่ีเป็นคนดีมีคณุธรรม 

และจะทรงให้พวกเขาได้เข้าสรวงสวรรค์ด้วยความเมตตาของ

พระองค์ แต่ทัง้นี ้เราก็ไม่ไว้วางใจว่าพวกเขาจะปลอดภยัจาก

การลงโทษของอลัลอฮฺหรือไม ่และเราก็วิงวอนขออลัลอฮฺให้ทรง

อภยัแก่ผู้ศรัทธาท่ีทําผิด เรากลวัวา่พวกเขาจะต้องถกูลงโทษ แต่

ทัง้นี ้เราจะไมทํ่าให้พวกหมดหวงัในเมตตาของอลัลอฮฺ” (เล่ม 2 

หน้า 448-456) 

ฉะนัน้ การท่ีบางคนกล่าวว่า อัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัย

ให้แก่คนนัน้คนนี ้หรือกล่าวว่าคนชั่วคนนีจ้ะต้องเป็นชาวนรก 

หรือคนดีคนนัน้เป็นชาวสวรรค์ คําพูดเหล่านีล้้วนเป็นคําพูด

ต้องห้าม เพราะขดักับตวับทหลกัฐานทางศาสนา และหลกัยึด

มัน่ศรัทธาตามแนวทางอะฮฺลสุสนุนะฮฺ วลัญะมาอะฮฺ 

ท่านอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮฺ กล่าวว่า ฉันได้

ยินท่านเราะสลู  ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

  كنَ و لَ يَْ�ِ ذاِ وَ ف ا  إسذئيَل ُماَ  ََن اَُجالنِ  «
َ
ااد  ف ُب وذآلاُم ُ� ما يُذنِ ُدوُ حَ أ

ََ ِب نْ اَم َ ذلَ آلمم ذاُد يَ اَ جْ ذُل ذلمُ زَ يَ  ال ةو لكنَ ادَ بَ ذلعِ   : ولقُ يَ و 
َ
و لوََجَد  أ قِصْ

 ََ َِ يوماى  ََ نْ   و لقال: ال لقَ ٍبو  قِصْ
َ
و اَ غة  وَ اَ : أ َئ اقيباى؟ لَ أاُِعثْ ِة وذِهللا : قالََ 
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َعا عقد ابة مَ اَ اجْ َقبََض أاوذَحُاماو لَ ََ  -أو ال يُْدِاغَُك ذُهللا ذّق َ -ال يَةِاُم ذُهللا لَك 
 ََ َ ما ف يدي قاِداذى؟ وقال : ال ذذذ ذلجاادِ قَ ذلعال�و   ََ ََ ل ًلاى؟ أو فق أُيق
قال أاو . » ذِوبُوذ اه إ  ذَاا: تو وقال لآلامْحَ مَ ذَِوْب لادُاِل ذّقَ  اِ : لغُمذنِب
َ دنيا  وآامته: وذلي ناب ايد و لمم ا�غم : وم�مة اوذ  أاو دذود [ . أوَق
  ] ٤٩٠١امقم 

ความวา่ "มีชายสองคนจากบนีอิสรออีลเป็นเพ่ือนสนิทกนั โดยท่ี

คนหนึ่งมักทําบาป ส่วนอีกคนเป็นผู้ ท่ีขยันทําอิบาดะฮฺ ซึ่งผู้ ท่ี

ขยันทําอิบาดะฮฺนี ้ทุกครัง้ท่ีได้เห็นอีกคนทําบาปก็จะตกัเตือน

และกล่าวแก่เขาว่า “อย่าได้ทําบาปเลย” จนมาวนัหนึ่ง เขาก็

พบว่าเพ่ือนของเขาทําบาปอีก เขาจึงกล่าวแก่เพ่ือนของเขา

เช่นเดิมว่า “อย่าได้ทําบาปเลย” เพ่ือนของเขาก็ตอบกลับว่า 

“ท่านอย่ามายุ่งกับฉัน ปล่อยให้เป็นเร่ืองระหว่างฉันกับพระผู้

อภิบาลของฉนั ท่านถูกส่งมาให้คอยสอดส่องฉันหรืออย่างไร?" 

เขาจึงกล่าวว่า “ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ พระองค์จะไม่ทรงอภัย

ให้แก่ท่าน หรือกล่าวว่า พระองค์จะไม่ทรงอนุญาตให้ท่านเข้า

สวรรค์แน่แล้ว” แล้วอลัลอฮฺก็ทรงปลิดวิญญาณเขาทัง้สอง เม่ือ

ทัง้สองยืนต่อหน้าพระผู้ อภิบาลแห่งสากลโลก พระองค์ก็ทรง

กลา่วแก่ผู้ ท่ีขยันทําอิบาดะฮฺว่า “เจ้ารู้ดีเก่ียวกับตวัข้าอย่างนัน้
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หรือ? หรือเจ้ามีความสามารถท่ีจะมาก้าวก่ายส่ิงท่ีเป็นอํานาจ

ในมือของข้าอย่างนัน้หรือ?” แล้วพระองค์ก็ตรัสแก่ผู้ ท่ีทําบาปว่า 

“เจ้าจงไปเข้าสวรรค์ ด้วยความเมตตาของข้าเถิด” และตรัสถึง

อีกคนวา่ “พวกเจ้าจงนําตวัชายคนนัน้ไปลงนรกเถิด“ 

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺกล่าวหลงัจากรายงานหะดีษบทนีว้่า “ขอ

สาบานต่อผู้ ท่ีชี วิตของฉันอยู่ในเงือ้มพระหัตถ์ของพระองค์ 

แท้จริงเขาได้เอือ้นเอย่คําพดูเพียงคําเดียว แตมี่ผลทําลายทัง้ดนุ

ยา และอาคิเราะฮฺของเขาจนพงัพินาศหมดสิน้” (บนัทึกโดย อบู

ดาวดู หะดีษเลขท่ี 4901) 

 

  ذهللا وسغم َ ن يقا ّمدووذسمد هللا اب ذلعال�و وا�

 .َو آل واهبه أجع�

 

 

 


