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สวรรค ... เสนทางแหงความอดทน 
 
 

มีใครไมเคยนึกจินตนาการถึงสวรรคบาง? 
สถานที่ที่เต็มไปดวยความสุข วิมานเมฆ นางฟา เทวดา ดาวดึงส สวรรคชั้นเจ็ด พาราไดส สวนเอเดน โลก

แหงยูโทเปย ... ฯลฯ และอีกหลายคําที่วนเวียนอยูในภาพความนึกฝนของมวลมนุษยทุกเชื้อชาติ ไมวาจะตางเผา
ตางพันธุหรือตางศาสนาตางความเชื่อ ทุกคนลวนอยากลิ้มลองรสชาติความสุขในสวรรค 

ไมมีใครที่รูจักสวรรคดีกวาพระองคผูสรางสวรรค และไมมีใครที่อาจมอบสวรรคใหแกผูใดไดนอกจาก
พระองค ... อัลลอฮฺ พระผูเปนเจาแหงสากลจักรวาล 

 )                                    ا ِمننَ ِفيهلَّوحي ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تناِت جاِلحِملُوا الصعوا ونآم ِخلُ الَِّذيندي ِإنَّ اللَّه
ِريرا حِفيه مهاسِلبلُؤاً ولُؤٍب وذَه ِمن اِور23: سورة احلج) (أَس(  

ความวา แทจริงอัลลอฮฺจะทรงนําบรรดาผูศรัทธาและปฏิบัติความดีทั้งหลาย เขาสูสรวงสวรรค ซึ่งมี
สายน้ําไหลผานเบื้องลางมัน พวกเขาจะถูกประดับประดาดวยกําไลที่ทําจากทองคําและไขมุก เสือ้ผา
ของพวกเขาเหลานั้นลวนทํามาจากไหมแพร 

 
ในคัมภีรของพระองค อัลลอฮฺไดบอกอยางชัดแจงวา พระองคเตรียมสวรรคไวสําหรับผูศรัทธาและปฏิบัติ

ความดี สองเงื่อนไขหลักที่มิอาจแยกจากกันไดเลย 
 )                                    ا ِمنهِزقُوا ِمنا ركُلَّم ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ماِت أَنَّ لَهاِلحِملُوا الصعوا ونآم ِر الَِّذينشبو

قاً قَ       ٍة ِرز را                                    ثَمِفيه مهةٌ ورطَهم اجوا أَزِفيه ملَهاِبهاً وشتوا ِبِه مأُتلُ وقَب ا ِمنقْن ِز ا الَِّذي ر الُوا هذَ
  )25: سورة البقرة) (خاِلدونَ

ความวา และจงบอกขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาและปฏิบัติความดีทั้งหลาย วาสําหรับพวกเขานั้นมีสวน
สวรรคเตรียมไวให ซึ่ง ณ เบื้องลางของมันมีแมน้ําไหลผาน ทุกครั้งที่พวกเขาไดรับริซกีเปนผลไม(ใน
สวรรค) พวกเขาจะกลาววา นี่เปนสิ่งที่เราเคยไดรับริซกีมาแลว(บนโลก) พวกเขาจะไดรับส่ิงที่
คลายกัน และสําหรับพวกเขายังมีคูครองที่บริสุทธิ์เตรียมไว และจะไดพํานักอยูในนั้นอยางนิรันดร 

 
การศรัทธาตออัลลอฮฺอยางบริสุทธิ์ใจ ปราศจากการตั้งภาคีใดๆ และการนอมรับคําสั่งของพระองคดวย

การแปรออกมาในรูปของการปฏิบัติความดีทั้งหลาย คือภาพรวมทั่วไปของผูมีสิทธิจะไดเขาสวรรค 
กระนั้น ในความเปนจริง ยังมีคุณสมบัติอ่ืนบางประการที่เปนเหมือน “เงาตามตัว” บรรดาผูศรัทธาและ

ผูทําดีทุกคน ซึ่งหากปราศจากมันแลว บางทีพวกเขาอาจจะไปไมถึงจุดหมายและมิอาจบรรลุถึงความปรารถนาได 
ความอดทน หรือ “อัศ-ศ็อบรฺ” คือคุณสมบัติที่เรากําลังจะพูดถึง 
ถาอีมานและอามัลศอลิหฺ คือเงื่อนไขของการเขาสวรรค .. อัศ-ศ็อบรฺ ก็คือปจจัยรองลงมาที่ไมมีทาง

หลีกเลี่ยงได เพราะเหตุใด? 
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เปนวิสัยดั้งเดิมที่อัลลอฮฺกําหนดมาแลววาผูศรัทธาตอพระองคจะตองถูกทดสอบ !!! 
يعلَمن اللَّه   ولَقَد فَتنا الَِّذين ِمن قَبِلِهم فَلَ         ،  أَحِسب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم ال يفْتنونَ                       ( 

الْكَاِذِبني نلَمعلَيقُوا ودص 3-2: سورة العنكبوت) (الَِّذين(  
ความวา หรือมนุษยคาดคิดวาพวกเขาจะถูกปลอยใหกลาววา “เราไดศรัทธาแลว” โดยปราศจากการ
ทดสอบใดๆ ? แทจริง เราไดทดสอบบรรดาผูคนกอนหนาพวกเขา ดังนั้น เพื่ออัลลอฮฺจะไดรูบรรดาผูที่
สัจจริงและจะไดรูบรรดาผูที่โกหก 
 
อีมานไมใชของราคาถูก แนนอนที่สุด เพราะผลตอบแทนของมันคือสวรรค จึงตองมีการคัดสรรผูที่เหมาะสม

จะไดรับรางวัลอันยิ่งใหญนี้จริงๆ นี่คือความหมายที่อัลลอฮฺบอกวาเพื่อพระองคจะไดรูวาใครที่สัจจริงในการศรัทธา
ตอพระองคและใครที่ไมสัจจริง นั่นคือเพื่อเปนการจําแนกมนุษยตามระดับความศรัทธาของพวกเขา 

เพื่อใหผานบรรลุการถูกทดสอบ ผูเขาสอบทุกคนยอมตองอาศัยความอดทนเปนธรรมดา 
มนุษยทุกคนลวนตองประสบกับบททดสอบในชีวิตดวยกันทั้งสิ้น แตบททดสอบของผูศรัทธานัน้ใหญหลวง

กวาและหนักหนาสาหัสกวาผูอ่ืนหลายเทา ทั้งนี้ เพราะผลตอบแทนของพวกเขาเปนสิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดและมิอาจจะ
เปรียบเทียบกับส่ิงใดไดอีก 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พูดถึงการทดสอบของมนุษยวา “ดุนยาคือคุกของมุอมิน และ
เปนสวรรคของกาฟรฺ” (มุสลิม 2956) 

สุบหานัลลอฮฺ ! มีสํานวนใดที่จะเปรียบเปรยไดชัดเจนมากกวานี้ ? 
อุละมาอทานหนึ่งถูกถามวา “แลวมุอมินที่มีชีวิตสุขสบาย มีทรัพยสมบัติมากมายในโลกนี้เลา มันจะเปน

คุกสําหรับเขาไดอยางไร? ในขณะที่กาฟรฺบางคนแทบจะไมมีเสื้อผาใส อยางนี้จะเรียกวาสวรรคสําหรับเขาเชนนั้น
หรือ?” 

ทานตอบวา “ใช ทรัพยสมบัติในโลกนี้ไหนเลยจะมากกวาความสุขในสวรรค ถาจะเทียบกับความสถาพร
ในโลกหนาอันนิรันดรแลว ชีวิตมุอมินผูนั้นในดุนยานี้ยังเหมือนอยูในคุกอยูวันยังค่ํา สวนกาฟรฺนั้นเลา ชีวิตเขาใน
โลกที่มีเสื้อผาใสเพียงตัวเดียวยังนับวาเปนสวรรคสําหรับเขา ถาจะเทียบกับการถูกทรมานทรกรรมและถูกจองจํา
ในนรก” !!!  

อัลลอฮุอักบัรฺ ! ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ! 
อยางไรก็ดี การทดสอบที่หนักหนวงที่สุดของมุอมินผูศรัทธามิไดเปนการทดสอบในเรื่องปจจัยยังชีพ นั่น

อาจจะเปนสวนหนึ่ง(ดู อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺ 155) แตการทดสอบจริงของผูมีอีมานลึกซึ้ง
กวานั้น ตามระดับชั้นของความศรัทธาและปจจัยทั้งภายในภายนอก 

คําวา “อีมาน” ที่เราแปลกันวาศรัทธานั้น ไมไดมีความหมายเพียงแคการเชื่อ แตยังรวมถึงการยอมรับและ
ปฏิบัติตาม ดังนั้นเสนทางของมุอมินจริงๆ จึงเปนเสนทางของการขวนขวายความสมบูรณ เปนเสนทางของการ
ตอสูด้ินรนเพื่อคนหาความโปรดปรานจากพระผูอภิบาล 
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นี่คือส่ิงที่ อัล-หะสัน อัล-บัศรีย ไดกลาวถึงอยางนาสนใจวา “อีมาน มิใชเปนการเพอฝนหรือการ
ตกแตงใหดูวิจิตร หากแตมันคือสิ่งที่ปกหลักอยูในใจ และแสดงออกใหเห็นดวยการปฏิบัติ” (มุศ็อนนัฟ 
อิบนิ อบี ชัยบะฮฺ 30351, 35211) 

การปฏิบัติที่วา คือการนอมรับคําสั่งของอัลลอฮฺ ดวยการแสดงออกตามแบบฉบับของทานศาสนทูตผู
ยิ่งใหญ ทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใหตรงและถูกตองมากที่สุด ซึ่งไมงายเหมือนแคการพูด
ดวยปาก หากแตตองการความจริงจังและจริงใจที่สูงสงยิ่ง 

นอกจากจะตองปฏิบัติความดีแลว อีกดานหนึ่ง ยังตองละทิ้งและหางจากความชั่วและสิ่งตองหาม
ทั้งหลายดวย เพราะความดีจะสมบูรณไดเชนไรถาหากความชั่วไมถูกละทิ้ง บางทีบางครั้ง การละจากความชั่วใช
วาจะงายไปกวาการทําดี เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยบอกวา “สวรรคถูกหอมลอมดวย
ความนารังเกียจ(สิ่งที่ขัดกับอารมณ) และนรกถูกหอมลอมดวยความปรารถนาของตัณหา” (มุสลิม 2822) 

สรุปแลว ทั้งสองดานลวนตองอาศัยความอดทนดวยกันทั้งนั้น 
จุดนี้ อัลลอฮฺไดอธิบายอยางชัดเจนวา  

قُلْ يا ِعباِد الَِّذين آمنوا اتقُوا ربكُم ِللَِّذين أَحسنوا ِفي هِذِه الدُّنيا حسنةٌ وأَرض اللَِّه واِسعةٌ ِإنما                                        ( 
  )10: سورة الزمر) (يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب

ความวา จงกลาวตอปวงบาวผูศรัทธาทั้งหลายวา พวกเจาจงยําเกรงตอพระผูอภิบาลของพวกเจาเถดิ 
สําหรับผูทําดีนั้น ในโลกนี้เขาก็จะไดรับความดี(นับประสาอะไรกับในวันอาคิเราะฮฺ) แผนดิน
ของอัลลอฮฺนั้นกวางขวางนัก แทจริงผูอดทนนั้นจะไดรับผลตอบแทนที่มากมายโดยมิตองคํานวณ  

 
ประการแรก อายะฮฺนี้ส่ังให “ผูศรัทธา” ยําเกรงตออัลลอฮฺ นั่นแสดงวาศรัทธาแลวก็มิใชวาจะยําเกรงตอ

พระองค ทวาตองพยายามเพื่อใหเกิดความยําเกรง ดวยการศึกษาคําสอนตางๆ ของพระองคและปฏิบัติตามนั้น 
ประการตอมา ในอายะฮฺบอกวา ผูทําดีจะไดรับผลตอบแทนแมกระทั่งในโลกนี้ ชัดเจนยิ่งวาการศรัทธา

ไมใชการอยูเฉยๆ แตเปนการลงมือทําและตองทําใหดีที่สุด เพราะคําวา “อิหฺสาน” ในอายะฮฺขางตน หมายถึง ทํา
ใหดีถึงที่สุดเทาที่สามารถจะทําได 

จากนั้น อัลลอฮฺไดแทรกวา แผนดินของพระองคนั้นกวางใหญไพศาล เปนการบอกใหผูศรัทธาทั้งหลาย
ทราบวา หากมีอุปสรรคใดๆ ขวางกั้นในการปฏิบัติตามบัญชาของอัลลอฮฺ ณ ที่หนึ่งที่ใด ก็จงทนตอสูจนกวาจะ
หมดวิธีแลวจึงหาทางออกไปยังที่อ่ืนเสีย 

ทั้งสามประการขางตน มีปจจัยรวมแหงความสําเร็จอันเดียวกัน นั่นคือตองอดทน ดังนั้นผลสรุปที่ออกมา
จึงยิ่งใหญมาก พระองคลงทายอายะฮฺดวยการประกาศวา สําหรับผูอดทน ไมวาจะอดทนเพื่อยกระดับความยํา
เกรง อดทนเพื่อทําความดี หรืออดทนตออุปสรรคในการดําเนินชีวิตตามครรลองอิสลาม ทุกคนลวนจะไดรับ
ผลตอบแทนที่มิอาจคํานวณจากพระองคผูทรงเมตตาและปรานียิ่ง  

ผลตอบแทนที่วานั้นจะเปนสิ่งอ่ืนไปเสียไมได นอกจากสวรรควิมานอันนิรันดร ... 
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ที่กลาวมาขางตน คือการตองอดทนของผูศรัทธาในกระบวนการยกระดับตนเอง เปนการอดทนในชั้น
ปจเจกบุคคล 

ความอดทนในระดับที่สูงขึ้น คือการอดทนในการเปนผูศรัทธาที่ตองรับผิดชอบตอสังคมรอบขาง พรอมๆ 
กับการดูแลเอาใจใสครอบครัวของตนเอง 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา “มุอมินที่คลุกคลีกับคนอื่นและอดทนตอความ
เดือดรอนที่มาจากพวกเขา ยอมดีกวา/ไดรับผลบุญที่ยิ่งใหญกวามุอมินที่ไมคลุกคลีกับคนอื่นและไม
อดทนตอความเดือดรอนที่ตองประสบจากพวกเขา” (อิบนุ มาญะฮฺ 4032 ,เปนหะดีษหะสัน ดู ฟตหุล บารีย 
10:512) 

ผูศรัทธาไมใชผูสันโดษ นอกจากจะตองรับผิดชอบดูแลและสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวใหเปนบาวที่ดี
ของอัลลอฮฺแลว ยังตองเปนคนที่อยูกับคนอ่ืนในสังคมดวย เพื่อเปนตัวอยางในการนําสิ่งดีๆ ใหกับพวกเขา และหัก
หามพวกเขาจากการละเมิดบัญญัติของอัลลอฮฺ ทั้งปวงนี้ไมใชเร่ืองเบาๆ เลยสักนิด ดวยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงสอนให
พวกเราหมั่นขอดุอาอตอพระองควา  

)اجٍن ويةَ أَعا قُراِتنيذُرا واِجنوأَز ا ِمنلَن با هنباماًرِإم ِقنيتا ِللْملْن74من اآلية : سورة الفرقان) (ع(  
ความวา โอ พระผูอภิบาลแหงเรา ไดโปรดประทานแกเราจากคูครองของเราและลูกหลานของเราซึ่ง
ความรื่นรมย/ความเย็นตาเย็นใจ และโปรดประทานใหเราเปนผูนําของบรรดาผูยําเกรง 

 
อายะฮฺนี้สอนเราอยางชัดเจนวาตองใหความสําคัญกับครอบครัว อันเปนแกวตาดวงใจของเรา และยังตอง

เปน “ผูนําของบรรดาผูยําเกรง” นั่นคือผูที่เอาใจใสตอสังคมรอบขาง ดวยการเปนตัวอยางที่ดี รวมพัฒนา รวม
แกปญหา และไมละเลยในการสรางสรรคส่ิงดีๆ ใหเกิดขึ้นในสังคม ในนิยามที่เรียกกันวา “อัล-อัมร บิลมะอฺรูฟ วะ 
อัน-นะฮฺย อะนิล มุงกัรฺ” หรือการเชิญชวนสูความดีและการหักหามจากความชั่ว 

โดยนัยแลว อายะฮฺนี้บอกเราอีกวา จําเปนตองรับผิดชอบตอสังคมดวย เพราะครอบครัวของเราเองก็
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองปฏิสัมพันธกับสังคมภายนอก ทั้งเราและสมาชิกในครอบครัวจะดํารงชีวิตอยางเปยมสุข
และปลอดภัยไดอยางไร ถาหากสังคมรอบขางที่ตองออกไปพบปะทุกวี่วันมีแตความเละเทะ 

ทั้งการรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคม สองประการดังกลาวยอมตองอาศัยความอดทนอยางยิ่งยวด 
ดวยเหตุนี้ ในอายะฮฺตอมาอัลลอฮฺจึงประกาศอีกครั้งถึงผลตอบแทนจากการอดทนในเรื่องเหลานี้วา  

  )75: سورة الفرقان) (أُولَِئك يجزونَ الْغرفَةَ ِبما صبروا ويلَقَّونَ ِفيها تِحيةً وسالماً(
ความวา พวกเขาเหลานั้น จะไดรับผลตอบแทนเปนหองหับในวิมานอันสูงสง ดวยเหตุที่พวกเขา
อดทน และจะไดรับการทักทายในนั้นดวยคํากลาวตอนรับและสลาม 

 
ถึงแมผลตอบแทนดังกลาวจะถูกประทานแกเหลาอิบาดุรเราะหมานที่มีคุณสมบัติทั้งหมดตามอายะฮฺที่ 

63-74 ในสูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน แตขอสังเกตที่งดงามยิ่ง คือการจัดลําดับอายะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺไดระบุผลตอบแทนนี้
ทันทีหลังอายะฮฺที่พระองคทรงชี้นําใหพวกเรากลาวดุอาอเพื่อใหไดครอบครัวที่เปยมสุขและสังคมอุดมสันติ 
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ที่สําคัญที่สุด ณ จุดนี้ก็คือ “ความอดทน” ยังคงถูกระบุวาเปนปจจัยหลักที่จะทําใหความปรารถนาที่เรา
ใฝฝนบรรลุเปาหมาย และไดรับผลตอบแทนอันเปยมยิ่งดวยเกียรติจากพระองคอัลลอฮฺ ในสวรรควิมานแหงอาคิ
เราะฮฺ 

อัลลอฮฺอักบัรฺ ! 
 
อันดับสุดทาย คือความอดทนในระดับสากล หรือระดับประชาชาติ เปนความอดทนในกระบวนการปะทะ

ขัดแยงระหวาง “อัล-ฮัก” กับ “อัล-บาฏิล” ระหวางรัศมีแหงอิสลามกับความมืดมนของญาฮีลิยะฮฺ ระหวางฝายหนึ่ง
ที่รับใชพระเจากับอีกฝายหนึ่งที่เปนปฏิปกษกับพระองค 

การยื้อแยงระหวางสองฝายนี้มีมานมนาน และจะไมจบส้ินตราบเทาที่ยังมีโลกใหมนุษยไดอาศัย 
นอกเหนือจากที่มันเปนการปะทะในรูปแบบหลากหลายกระบวนทา แสดงออกมาทั้งในลักษณะของสงครามทาง
อาวุธ ทางยุทธศาสตร ทางความคิด ทางวัฒนธรรม ทางอารยธรรม ทางจิตวิทยา ทางเศรษฐกิจ และอีกมากตอ
มาก 

ทั้งสองฝายเคยยึดครองทั้งชัยชนะและความพายแพสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามที่ถูกจารึกไวใน
ประวัติศาสตรมนุษยชาติ 

ณ วันนี้ เห็นไดชัดเจนยิ่งวา บรรดาผูนอมรับคําสั่งของอัลลอฮฺอยูในขางที่เพลี่ยงพล้ําออนแอ ในขณะทีฝ่าย
ตรงขามกลับเปนมากกวามหาอํานาจ หยิ่งผยองลําพองตน ทะนงเหนือผูคนทุกผูบนแผนดิน ทําตนเสมือนเปนพระ
เจา (ขออัลลอฮฺทรงปกปองเราดวยเถิด) 

ประชาชาติแหงอีมาน บางครั้งก็เกิดความรูสึกทอแท ขยาด หมดหวัง โศกเศรา ฯลฯ เมื่อมองไมเห็นวาทาง
ไหนที่จะเปนทางรอดและนําพวกเขาใหสามารถตอกรกับมหาอํานาจผูไมยุติธรรม ซึ่งครอบครองความกาวหนา
ทันสมัยทุกประเภทอยูในมือ เหนือคนอ่ืนทั้งมวลในโลก 

แตทวา อัลลอฮฺทรงเตือนใหเราสํานึกวา  
لَِكِن الَِّذين     ،  وِبئْس الِْمهاد     متاع قَِليلٌ ثُم مأْواهم جهنم          ،  ال يغرنك تقَلُّب الَِّذين كَفَروا ِفي الِْبالدِ              ( 

                                   رياللَِّه خ دا ِعنمِد اللَِّه وِعن الً ِمنزا نِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجت اتنج ملَه مهبا رقَوات
  )198 -196 :سورة آل عمران) (ِللْأَبراِر

ความวา เจาอยาไดหลงตามความเคลื่อนไหวของบรรดาผูปฏิเสธในดินแดนตางๆ มันเปนเพียงความ
หฤหรรษอันเล็กนอย แลวที่กลับคืนของพวกเขาก็คือนรกญะฮันนัม และมันเปนที่พํานักอนัเลวยิง่ ทวา
บรรดาผูที่ยําเกรงตอพระผูอภิบาลของพวกเขาตางหากเลา ที่มีสวรรคเตรียมไวสําหรับพวกเขา มี
สายน้ําตางๆ ไหลอยูเบื้องลาง พวกเขาจะอยูอาศัยในนั้นอยางถาวร เปนการตอนรับ/ตอบแทน
จากอัลลอฮฺ และสิ่งที่อยู ณ อัลลอฮฺนั้นยอมดีกวาสําหรับปวงผูมีคุณธรรม 

 
สุบหานัลลอฮฺ ! มีเหตุอันใดที่ทําใหเราตองขยาดและทอแท ในเมื่ออํานาจที่พวกเขาครอบครองเปนเพียง

แค “ความหฤหรรษอันนอยนิด” และในเมื่อบ้ันปลายของพวกเขาจะตองกลับไปสู “ญะฮันนัม” !  
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ไหนเลาความเขมแข็งของผูศรัทธา ไหนเลาพลังอันยิ่งใหญของความยําเกรง ที่พระองคสัญญาวาจะตอบ
แทนใหดวยสวรรคอันนิรันดรกาล !? 

แนแท มีเพียงแต “ความอดทน” เทานั้น ที่จะประคับประคองใหเรายืนหยัดอยูเสนทางแหงการตอสูนี้ได 
ดังนั้น ในทายสูเราะฮฺ อาล อิมรอน ถัดจากอายะฮฺขางตนแคอายะฮฺเดียว อัลลอฮฺจึงไดส่ังวา  

  )200: سورة آل عمران) (يا أَيُّها الَِّذين آمنوا اصِبروا وصاِبروا وراِبطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ(
ความวา โอ บรรดาผูมีอีมาน จงอดทนเถิด และจงสูอดทน(กับพวกเขา)ตอไปเถิด และจงปกปกษ
รักษาใหมั่น และจงยําเกรงตออัลลอฮฺ เพื่อพวกเจาจะไดรับความสําเร็จ 

 
เห็นไหม ความอดทนแคคร้ังเดียวอาจจะไมเพียงพอเสียแลว เรายังตองการ “แขงกันอดทน” กับฝายตรง

ขามดวย พระองคส่ังใหเราอดทนมากกวาที่พวกเขาอดทน ในเมื่อพวกเขาพยายาม มุมานะ และอดทนที่จะทําลาย
สัจธรรมได เหตุใดเราจึงไมสามารถที่จะสูอดทนเพื่อปกปองและเชิดชูความสูงสงของคําสอนอันบริสุทธิ์นี้ ? 

พระองคไมไดส่ังใหเราแคทนอยูเฉยๆ แตส่ังให “ปกปกษและพิทักษรักษา” อุดมการณอันเปนสัจธรรมที่
สูงสงของเราดวย พรอมทั้งใหผสมผสานกับกระบวนการแหง “ตักวา” หรือการยึดมั่นในความยําเกรงตอพระองค 

สูตรทั้งหมดนี้ คือยาขนานแทที่จะนําประชาชาติแหง “อัล-ฮัก” สูเสนทางแหงชัยชนะและความสําเร็จใน
ที่สุด 

 
แนนอนยิ่ง ชัยชนะอันยิ่งใหญและสุดยอดแหงความสําเร็จนั้นคือสวรรคอันสถาพร และเสนทางแหงสวรรค

ก็คือเสนทางที่ตองอดทน ดังที่ประจักษชัดจากทั้งหมดที่ไดกลาวมา 
ณ วันนี้ ประชาชาติแหงอีมาน มีความมานะอดทนแคไหนที่จะยกฐานะตนเองใหเปนผูที่ยําเกรงอยางสุด

ซึ้งตอพระผูอภิบาลของพวกเขา? เราอดทนไดหรือไมที่จะหลีกเลี่ยงใหพนหางจากการกระทําบาปทั้งหลายที่ยั่ว
ตอมตัณหาและอารมณอยูทุกขณะจิต? เราสรางสังคมในครอบครัวใหเปนที่โปรดปรานของอัลลอฮฺหรือยัง? เราทํา
อะไรบางเพื่อรวมแกไขใหสังคมรอบขางดีข้ึน? 

สุดทาย เรามีความขันติ ความอดทน และความอดกลั้นมากแคไหน ที่จะเผชิญหนากับการทาทายของ
กระแสที่ปลอยมาจากอีกฝายหนึ่งตรงกันขาม ซึ่งครอบคลุมอยู ณ ทุกอณูแหงอากาศบนพื้นแผนดินขณะนี้ ? 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 )120:آل عمران  ()وِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يضرُّكُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ(
ความวา หากแมนพวกเจาอดทนและตักวา ก็ไมมีอันที่แผนการของพวกเขาจะใหโทษแกพวกเจาได
เลยแมแตนอย 

 
คําตอบทั้งหมดมิอาจจะปราศจาก “อัศ-ศ็อบรฺ” หรือความอดทนไดเลย หากเราตองการที่จะเปนผูไดรับ

ความสําเร็จ ผูที่ไดรับการทักทายในสวรรควา 
) كُملَيع الماِرسى الدقْبع مفَِنع متربا ص24: سورة الرعد) (ِبم(  
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“ขอสันติสุขมีแกพวกทานทั้งหลาย ดวยการที่พวกทานอดทน และนั่นคือแหลงพํานักสุดทายที่ดียิ่ง” 
 
มีคําทักทายอื่นใด ที่เราทานอยากจะไดยินและปรารถนาจะไดรับ มากกวาคําทักทายนี้อีกเลา !? ขออัลลอ

ฮฺทรงประทานเตาฟก ... อามีน 
***** 
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