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ใช้ ชีวติ กับอัลกุรอาน

บทนา
การสรรเสริ ญทังหลายเป็
้
นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้ทรงประทานคัมภีร์แก่บ่าวของพระองค์และพระองค์
มิได้ ทรงทาให้ มนั มีการบิดเบือนแต่อย่างใด ฉันขอสรรเสริ ญต่อพระองค์ สุบหานะฮฺ ที่ทรงทาให้ คมั ภีร์ของ
พระองค์เป็ นทางนาแก่บรรดาผู้ศรัทธา และฉันขอสดุดีแก่ผ้ ทู ี่อลั กุรอานถูกประทานลงมาให้ เป็ นแสงสว่างแก่
หัวใจของท่าน และเป็ นรัศมีแก่ทรวงอกของท่าน แล้ วได้ ยดึ มัน่ อยูใ่ นแนวทางที่ถกู ต้ อง
อนึง่
การพูดถึงเรื่ องราวของอัลกุรอานนัน้ ถือเป็ นการพูดในเรื่ องที่ใหญ่ เพราะเป็ นการกล่าวถึงคัมภีร์ที่มี
ความยิ่ ง ใหญ่ ซึ่ง ไม่ มี วัน ใดที่ ฉั น ได้ เขี ย นหรื อ ได้ พูด ถึ ง เรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ อัล กุรอานเว้ น แต่มัน จะมี ส อง
ความรู้สึกในตัวของฉัน นัน่ คือความรู้สึกที่ดีใจกับความรู้สึกที่ละอาย กล่าวคือ ฉันดีใจที่ได้ พูดถึงคาดารัส
ของอัล ลอฮฺ และละอายที่ คนต่าต้ อยอย่างฉันถื อวิสาสะมาพูด ถึงคาดารัส อันสูงส่งของพระองค์อัลลอฮฺ
อย่างไรก็ตาม ฉันขอสรรเสริ ญต่อพระองค์ อัซซะวะญัลละ ที่อนุญาตให้ คนอย่างฉันได้ พูดถึงคาดารัสของ
พระองค์นี ้
และหากจะมีใครสักคนหนึ่งต้ องการพูดถึงคาดารัสของอัลลอฮฺ แน่นอนว่าชีวิตของเขาทังชี
้ วิตก็ไม่
อาจที่จ ะพูดถึงเรื่ องราวของมันได้ อย่างครบถ้ วน แต่ทว่า ฉันจะขอพูดถึงวิธีทาอย่างไรที่ จะทาให้ เนื อ้ หา
ของอัลกุรอานมีผลต่อมุสลิม โดยเฉพาะบรรดามุสลิมที่อยูใ่ นช่วงเวลาในเดือนเราะมะฎอน
มีรายงานที่นา่ เชื่อถือว่าท่านอุษมาน เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ได้ กล่าวว่า
»«لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من َكم ربكم
ความว่า “หากหัวใจของพวกท่ านมีความบริ สุทธิ์จริง พวกท่ านจะต้ องโหยหาและไม่ มีวันเต็มอิ่มกับ
คาดารั สของพระผู้อภิบาลของพวกท่ านอย่ างแน่ นอน”
นั่น เป็ นเพราะอัล กุรอานคือดารัสของอัลลอฮฺ ซึ่งดารัสของพระองค์นัน้ คือคุณ ลักษณะหนึ่งจาก
บรรดาคุณลักษณะทังหลายของพระองค์
้
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ประการแรก ขอให้ ท่านได้ พินิจพิจารณาเกียรติที่อลั กุรอานมอบให้ กบั คนของอัลกุรอาน (นัน่ คือผู้ที่
อ่ า น ฟั ง ใคร่ ค รวญ แล้ วน ามาใช้ ) ซึ่ ง มี บัน ทึ ก ในสุนัน อัต -ติ รมิ ซี จากหะดี ษ ของท่ า นอบี ฮุ ร็อ ยเราะฮฺ
เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ ท่านเราะสูลลุ ลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ กล่าวว่า
، يا ر ب زد ُه:  ث َّم يقول،  فيلبس تا ج الكرامة،  يا ر ب حله: « يِج ء القر آ ن يو م القيامة فيقول
َّ
» فَيَض عنه، يا رب ارض عنه: ث َّم يقول،فيلبس حلة الكرامة
ความว่า “อัลกุรอานจะมาในวันกิยามะฮฺแล้ วกล่ าวว่ า “โอ้ พระผู้อภิบาล ได้ โปรดประดับประดาเขา
ด้ วยเถิด” แล้ วเขาก็ถูกประดับประดาด้ วยมงกุฎแห่ งเกียรติ หลังจากนัน้ มันก็กล่ าวอีกว่ า “โอ้ พระผู้
อภิบาล ได้ โปรดประดับ ประดาเขาอีกเถิด ” แล้ วเขาก็ ถูกประดับ ประดาด้ วยอาภรณ์ แห่ งเกียรติ
หลังจากนัน้ มันก็กล่ าวอีกว่ า “โอ้ พระผู้ อภิบาล ได้ โปรดพึงพอพระทัยต่ อเขาเถิด” แล้ วเขาก็ได้ รับ
ความพึงพอพระทัย” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซี หมายเลข 2915 ซึ่งชัยคฺอลั -อัลบานีกล่าวว่าเป็ นหะดีษหะสัน
ในเศาะฮีหฺ วะเฎาะอีฟ สุนนั อัต-ติรมิซี หมายเลข 2915)
จะมี ใครที่ ดีเลิ ศที่ สุดเยี่ ยงท่านได้ อีก โอ้ ผ้ ูที่มี ความผูกพันกับอัลกุรอาน ท่านนัน้ ได้ รับมงกุฎ และ
อาภรณ์ที่มีเกียรติ และได้ ประสบกับความสาเร็จด้ วยการได้ รับความพึงพอพระทัยจากพระผู้ทรงเมตตา
แน่นอนว่า การมี ชี วิตที่ ผูกพันอัล กุรอานนัน้ ถื อเป็ นการมี ชีวิตที่มี เกี ยรติ และถื อเป็ นความโปรด
ปรานที่อลั ลอฮฺได้ ทรงประทานแก่ผ้ ทู ี่พระองค์ทรงประสงค์ในบรรดาสิ่งที่ถกู สร้ างทังหลาย
้
และถือเป็ นชีวิตที่
ดีเลิศที่สดุ ก็วา่ ได้ ด้ วยเหตุนี ้ จึงมีความเหมาะสมเป็ นที่สดุ สาหรับผู้ศรัทธาที่มีความจริ งใจต่อตัวเองที่จะต้ อง
มีความจริ งจังที่จะให้ ตวั เขามีชีวิตที่แท้ จริงที่ ผกู พันกับอัลกุรอาน และขอให้ ท่านได้ พินิจพิจารณาการใช้ ชีวิต
ของบรรดาชาวสะลัฟว่าพวกเขามีชีวิตที่ผกู พันกับอัลกุรอานอย่างไร แล้ วมาเปรี ยบเทียบระหว่างการใช้ ชีวิต
ของเรากับพวกเขาในขณะที่เราอ่านอัลกุรอาน
มีคนถามชาวสะลัฟท่านหนึง่ ว่า “เมื่อท่ านอัลกุรอาน ท่ านจะพูดกับตัวเองบ้ างไหม?”
ชาวสะลัฟ ท่านนัน้ ได้ ตอบว่า “จะมี ส่ ิงใดที่ฉั นรั ก ยิ่ง ไปกว่ าอั ลกุ รอานอี ก จนฉั นต้ อ งพู ด กั บ
ตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนัน้ ?”
แท้ จริ ง พวกเขาต่างรู้ ดีว่าอัลกุรอานนันไม่
้ ได้ เป็ นเหมือนคาพูดของมนุษย์ ซึ่งพวกเขาต่างมีความ
เชื่ อมั่นอย่างสุดหัวใจต่อ ความสัจ จริ งของเนื อ้ หาของมัน สัญ ญาทัง้ หมดของมันต้ องเกิ ดขึน้ จริ ง วิธีการ
นาเสนอที่อศั จรรย์ของมันส่งอิทธิต่อหัวใจ ดังนัน้ ชาวสะลัฟจึงหลงใหลดื่มดากับมันยิ่งนัก จนพวกเขาให้
ความสาคัญ กับมันเหนือกว่าคาพูดของคนอื่นทัง้ หมด เมื่อไรหนอที่เราท่านทัง้ หลายจะได้ บรรลุถึงสภา พ
เยี่ยงนันด้
้ วย?
เดือนเราะมะฎอนถือเป็ นโอกาสสาหรับเราในการทบทวนอัลกุรอานให้ ยงั คงความแม่นยาเป็ นลาดับ
แรก และเป็ นโอกาสอี ก ครั ง้ ที่ จ ะเอาจริ ง เอาจัง ในการอ่ า นอัล กุ ร อานให้ มี ผ ลต่ อ หัว ใจ และสามารถ
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เปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพให้ ดีขึ ้น โดยที่เรามีความปรารถนาที่จะให้ พฤติกรรมของเราหลังจากที่ได้ อ่านอัลกุ
รอานนันไม่
้ เป็ นเหมือนกับพฤติกรรมก่อนการอ่าน และการมีชีวิตของเราที่ผกู พันกับอัลกุรอานนันคื
้ อการมี
ชีวิตที่มีความรักใคร่ตอ่ บรรดาอายะฮฺตา่ งๆ ของพระผู้ทรงเมตตา พร้ อมทังให้
้ เกียรติเทิดทูนมัน
หากเดือนเราะมะฎอนเคยเป็ นโอกาสที่จะเพิ่มจานวนการเคาะตัมอัลกุรอาน ดังนัน้ ย่อมเป็ นสิ่งที่
ดีกว่าสาหรับเราที่จะปรับเปลี่ยนความตังใจสู
้ ่การตะดับบุรหรื อพินิจใคร่ครวญอัลกุรอานแทน กระทัง่ ให้ มนั มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรา และทาให้ กิจการต่างๆ ของเราปรับเปลี่ยนสู่ทกุ ๆ สิ่งที่ดีงาม
ท่านจงมองไปยังการใช้ ชีวิตของท่านเราะสูลลุ ลอฮฺ อะลัยฮิศเศาะลาตุ วัสสลาม ซึง่ ท่านเป็ นผู้ที่ ชอบ
อ่านอัลกุรอานและชอบฟั งอัลกุรอานจากคนอื่น และผู้ที่ สืบทอดตามหลังท่านมา อย่างท่านอบูบกั รฺ และ
ท่านอุมรั ต่างก็เป็ นบุคคลที่เคยร้ องไห้ เพราะอัลกุรอาน และได้ ยินเสียงร้ องไห้ ของพวกเขาจากแถวละหมาด
ด้ านหลัง
อะไรที่ทาให้ พวกเขาร้ องไห้ ทังๆ
้ ที่พวกเขาล้ วนเป็ นวีรบุรุษกันทังสิ
้ ้น ?
เราเคยตังค
้ าถามนี ้กับตัวเราบ้ างหรื อไม่ ?
คาตอบของมันก็คือ ขอให้ ท่านได้ ร่วมใคร่ครวญพร้ อมกับฉัน ต่อบรรดาอายะฮฺที่อลั ลอฮฺ สุบหานะฮฺ
ได้ ยกย่องสรรเสริญแก่ผ้ ทู ี่ดีเลิศที่สุด (นัน่ คือท่านนบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) และบรรดาผู้ที่รัก
ใคร่เป็ นมิตรกับท่านที่ถกู เลือกสรร (นัน่ คือบรรดาเศาะหาบะฮฺ) ว่า
ُ
ذ
ۡ
ذ
ن َح ۡلنا معَ ُنوحَ ومِن ُذ ر يةَِذ
ْ
ۡ
َۡ ينَ مِن ُذ ر ذيةَِ ءاد مَ و م ذِم
ُ
ذ
َٰٓ
َ ِ ِ ّلل علي ِهم مِنَ ٱنلب
َ ٱَّلينَ أ نعمَ ٱ
ِ َ﴿ أ و لئِك
ِ
ِ
ّٗ ُ
ُ
ۡ ن هد ۡينا و
ۡ َإبۡرَٰهِيم
ت ذ
﴾ ٥٨ ۩كيا
َ ُ َٰ ل عل ۡي ِه َۡم ءاي
ََٰ ٱجتب ۡيناَ إِذا ت ۡت
َۡ ِإَوسرَٰٓءِيلَ وم ذِم
ِ ٱلرِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس وب
ِ

]٨٥ :[مريم
ความว่า “ชนเหล่ านัน้ คือบรรดาผู้ท่ ีอัลลอฮฺทรงโปรดปรานพวกเขาให้ เป็ นนบีท่ ีมีเชือ้ สายจากอาดัม
และจากเชื อ้ สายผู้ ท่ ีเราบรรทุกไว้ ในเรื อกับนู หฺ และจากเชือ้ สายของอิบรอฮีม และอิสรออีล(นบี
ยะอฺกูบ) และจากเชือ้ สายผู้ท่ ีเราได้ ชีแ้ นะทางและเราได้ คัดเลือกไว้ เมื่อบรรดาโองการของพระผู้
ทรงกรุ ณาปรานีถูกอ่ านแก่ พวกเขา พวกเขาจะก้ มลงสุญูดและร้ องไห้ ” (สูเราะฮฺ มัรยัม : 58)
ดังนัน้ การร้ องไห้ ถือเป็ นตัวบ่งชี ้ที่ชดั เจนที่สุดของผลที่เกิดขึน้ กับหัวใจ และเป็ นตัวบ่งชีข้ องการมี
ชีวิตที่แท้ จริ งด้ วยความผูกพันกับอัลกุรอาน ซึ่งฉันมีความปรารถนาที่จะให้ ทกุ ครัง้ ที่ท่านอ่านอัลกุรอานหรื อ
ฟั งมัน ให้ ท่านมีความรู้สึกว่ามันคือดารัสของอัลลอฮฺ ผู้ทรงสร้ างตัวท่าน ประทานริ ซกีแก่ท่าน และให้ ความ
โปรดปรานแก่ท่านอย่างมากมาย ขอให้ ทา่ นได้ พินิจไตร่ตรองทุกๆ อายะฮฺ หรื อให้ ดีกว่านันให้
้ พินิจไตร่ตรอง
ทุกๆ คาของมัน แล้ วท่านก็จะพบว่ามีความมหัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ ้นในจิตใจของท่าน
ฉันจะขอนาเสนอวิธีการต่างๆ ที่จะทาให้ เกิดผลและได้ รับประโยชน์จากการอ่านแก่ทา่ น ดังนี ้
หนึ่ง... พยายามอ่ านคาอรรถาธิบายง่ ายๆ ในแต่ ละอายะฮฺ
โดยเฉพาะอายะฮฺที่ต้องพึง่ คาอรรถาธิบาย (จึงจะมีความเข้ าใจ)
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สอง... ทาเสียงให้ ไพเราะ
ในขณะที่อ่านอัลกุรอานให้ ทาเสียงของท่านให้ ไพเราะเท่าที่มีความสามารถที่จะทาได้ ดังที่มีหะดีษ
ได้ กล่าวว่า
َّ
»«ليس منا من لم يتغ َّن بالقرآن
ความว่า “ไม่ ใช่ พวกเรา ผู้ ซ่ ึงไม่ อ่านอัลกุ รอานด้ วยเสียงที่ไพเราะ (ในกรณี ท่ ีเขามีความสามารถ)”
(บันทึกโดยอัล-บุคอรี หมายเลข 7527)
ท่านอิมามอัน -นะวะวี ได้ กล่าวว่า “การอ่ านแบบตัรตีล (คือการอ่ านโดยเน้ นเรื่ องการออก
เสียงและจังหวะ และค่ อยๆ อ่ านอย่ างตัง้ ใจ ชัดถ้ อยชัดคา ไม่ รีบร้ อน) เป็ นสิ่งที่ส่งเสริมให้ กระทา
ทัง้ นีเ้ พื่อให้ เกิดการพินิจใคร่ ครวญ (ในเนือ้ หาของมัน) และอื่นจากนี ”้
สาม... ให้ น่ ิงเงียบขณะที่ฟังอัลกุรอาน
ถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะทาให้ ได้ รับประโยชน์จากอัลกุรอาน และไม่ถือเป็ นความผิดการที่คนคนหนึ่ง
จะเลือกฟั งนักอ่านที่มีเสียงไพเราะและกินใจ ซึง่ มีชายคนหนึ่งได้ ถามท่านอิมามอะหฺมดั บิน หัมบัล เกี่ยวกับ
การละหมาดในมัสญิดที่หา่ งไกลจากหมูบ่ ้ าน ท่านอิมามได้ ตอบว่า “ท่ านจงพิจารณาดูว่าสิ่งใดที่จะทาให้
หัวใจของท่ านได้ รับประโยชน์ มากที่สุด (ก็ให้ ท่านสิ่งนัน้ )”
สี่... ให้ ทวนอายะฮฺท่ ีสร้ างความซาบซึง้ ใจหลายๆ ครัง้
เป็ นสิ่งที่จาเป็ นส าหรับคนที่ กาลังอ่านอัลกุรอาน เมื่อเขาได้ อ่านผ่านอายะฮฺที่มีความซาบซึง้ ต่อ
หัวใจของเขา ให้ เขาเก็บเกี่ยวประโยชน์จากมัน โดยการพินิจพิจารณาในความหมายของอายะฮฺนนั ้ และให้
มีความเข้ าใจต่อเนื ้อหาของมัน แม้ วา่ เขาจะต้ องใช้ เวลาอยู่กบั อายะฮฺนนเพี
ั ้ ยงอายะฮฺเดียวก็ตาม ก็ยงั เป็ นสิ่ง
ที่ดีกว่าการที่เขาอ่านจนจบสูเราะฮฺโดยไม่มีการพินิจใคร่ครวญ
ท่านอบู สุลยั มาน อัด-ดารอนี เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได้ กล่าวว่า “บางครัง้ ฉันได้ ยืนละหมาดด้ วยการ
อ่ านเพียงอายะฮฺเดียวตลอดช่ วงเวลาทัง้ ห้ าคืน และหากไม่ เพราะว่ าฉันได้ ละความคิดบางช่ วงออก
จากมั นแล้ วไซร้ ฉั นก็ค งยั งอ่ านมั นอยู่ อี กโดยไม่ ผ่านไปยั งอายะฮฺอ่ ื น อย่ างแน่ แท้ และบางทีอา
ยะฮฺอัลกุรอานบางอายะฮฺก็แทบทาให้ ความคิดของฉันได้ โบยบินไปกับมันเลยทีเดียว”
ห้ า... ในขณะที่ท่านกาลังอ่ านอัลกุรอาน ให้ ท่านคิดว่ าท่ านคือผู้ท่ อี ัลกุรอานได้ กล่ าวถึง
หลายต่อหลายคนในหมู่พวกเรา ที่ความคิดเช่นนี ้ไม่ได้ มีในความนึกคิดของเขา จึงทาให้ เขาพลาดที่
จะได้ รับประโยชน์จากมัน
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หก... พยายามทาให้ ตัวของท่ านมีส่วนร่ วมกับอายะฮฺต่างๆ อยู่ตลอด
เมื่ อมี อายะฮฺ ห นึ่งที่ พูด ถึ งสวรรค์ ผ่านตาท่าน ก็ ให้ ท่านมี ค วามรู้ สึกประหนึ่ง ว่าท่านกาลังอยู่ใน
บรรยากาศนันและได้
้
ลิ ้มรสความสุขต่างๆ ของมัน และเมื่อมีอายะฮฺหนึ่งที่พดู ถึงนรกผ่านตาท่าน ก็ให้ ทา่ นมี
ความหวาดหวัน่ ที่จะเป็ นหนึ่งในนัน้ และให้ ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺจากมัน และเมื่อเรื่ องราวต่างๆ ใน
อดีตที่อลั กุรอานได้ เล่าผ่านตาท่าน ก็ให้ ท่านนาหัวใจของท่านไปสู่ช่วงเวลานัน้ ประหนึ่งว่าท่านกาลังอยู่ใน
เหตุการณ์เหล่านันด้
้ วยตัวเอง โดยให้ ทาเช่นนี ้ในทุกๆ อายะฮฺ
เจ็ด... ให้ พนิ ิจใคร่ ครวญในอายะฮฺท่ พ
ี รรณนาถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
ซึง่ เป็ นคุณลักษณะที่อลั ลอฮฺผ้ ทู รงสูงส่งและมีความยิ่งใหญ่ได้ พรรณนาไว้ และเป็ นการพรรณนาถึง
การสร้ างอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เช่น การสร้ างบรรดาภูเขา แผ่นดิน ชันฟ
้ ้ า แม่น ้า และอื่นจากนี ้
และจงดูตวั อย่างของอายะฮฺหนึง่ ที่มีความยิ่งใหญ่ จากสูเราะฮฺลกุ มานว่า
ۡ
ۡ
ُ
ذ
ُ
﴿ خلقَ ذ
َك دٓابذة
َِ ث فِيها مِن
َ س أن ت ِميدَ بِك َۡم وب
َ ِ َٰ ۡرض رو
َ ِ ف ٱۡل
َِ ق
ََٰ ي عمدَ تر ۡونهاَ وأل
َِ ۡ ت بِغ
َِ َٰ ٱلسمَٰو
ذ
ُ
ۡ
ُۡ ذ
وأنز ۡنلا مِنَ ذ
َون ماذا خلقَ ٱَّلِين
َ ِ ٱّلل فأ ُر
َِ ق
َ  هَٰذا خل١٠ َك ز ۡوجَ ك ِريم
َِ ٱلسما َِء ما َّٗء فأۢنبتنا فِيها مِن
ذ
ُ
]٠٠ ،٠١ : ﴾ [لقمان١١ َف ضلَٰلَ ُّمبِي
َ ِ َل ٱلظَٰل ُِمون
َِ مِن دونِهِۦَ ب
ความว่า “พระองค์ ทรงสร้ างชัน้ ฟ้าทัง้ หลายโดยปราศจากเสาที่พวกเจ้ าจะมองเห็นมันได้ และทรง
ปั กเทือกเขาไว้ อย่ างมั่นคงในแผ่ นดินเพื่อมิให้ มันสั่นคลอนไปกั บพวกเจ้ า และทรงให้ สัตว์ ทุกชนิด
แพร่ หลายในมัน (แผ่ นดิน) และเราได้ ให้ นา้ (ฝน) หลั่งลงมาจากฟากฟ้าและเราได้ ให้ พืชทุกชนิด
งอกเงยออกมาเป็ นคู่ ๆ อย่ างดี งาม นี่ คื อ การสร้ างของอั ลลอฮฺ ดั งนั ้น พวกเจ้ าจงแสดงให้ ข้ า
(อัลลอฮฺ) เห็นซิว่า อันใดเล่ าที่เขาเหล่ านัน้ ได้ สร้ างมันขึน้ มา ที่ไม่ ใช่ พระองค์ แต่ ว่าบรรดาผู้อธรรม
ต่ างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่ างชัดแจ้ ง” (สูเราะฮฺลกุ มาน : 10-11)
ขอให้ ทา่ นครุ่นคิดถึงการสร้ างสรรค์ที่มีความมหัศจรรย์และมีความประณีตนี ้
َّ
َّ
َّ
ر
]88 :﴿صنع الل اَّلي أتقن ك َشء إنه خبَي بما تفعلون﴾ [انلمل
ความว่า “(นั่ นคื อ ) การสรรค์ สร้ า งของอั ลลอฮฺซ่ ึงพระองค์ ท รงท าทุ ก สิ่งอย่ า งด้ ว ยความประณี ต
แท้ จริงพระองค์ เป็ นผู้ทรงตระหนักดีในสิ่งที่พวกเจ้ ากระทา” (สูเราะฮฺอนั -นัมลุ : 88)
และพึงทราบเถิดว่า การพินิจใคร่ ครวญ(ตะดับบุร)นัน้ จะนาพาท่านไปสู่ความยิ่งใหญ่ ของพระผู้
อภิบาลและผู้เป็ นเจ้ านายของท่าน และจะทาให้ ท่านได้ เห็นแก่นแท้ ของโลกนีแ้ ละโลกอาคิเราะฮฺ และจะ
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สร้ างความกระจ่างให้ แก่ทา่ นถึงบันปลายและที
้
่พานักของทังสองกลุ
้
ม่ (ที่เป็ นชาวสรรค์และชาวนรก) และจะ
ทาให้ ความศรัทธาของท่านเพิ่มพูนขึ น้ อีกทังยั
้ งยกระดับตัวของท่าน และจะทาให้ การยืนหยัดของท่านมี
ความมั่น คง รวมถึ ง จะท าให้ ท่ านมี ค วามสมถะต่อ การใช้ ชี วิต บนโลกนี ้ และมี ค วามปรารถนาต่อ โลก
อาคิเราะฮฺ
ใช่แต่เท่านัน้ มันจะยังคลี่คลายความวิตกกังวลของท่าน และทาให้ ความเศร้ าโศกได้ หายไปจาก
ท่าน ช่วยปลอบโยนท่านจากคาครหาของมนุษย์อื่น และทาให้ ท่านได้ เข้ าสวรรค์แห่งโลกนี ้ ซึ่งมี คณ
ุ ค่าอัน
มากมายอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด
ต้ นฉบับเดิมจาก http://islamhouse.com/ar/articles/420132/
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