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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

หลักการดะอฺวะฮฺของบรรดานบีและเราะสูล 
 
ขั้นตอนการดะอฺวะฮฺของบรรดานบี 
อัลลอฮฺไดสงบรรดานบีและเราะสูลดวยสาเหตุสามประการ  

1.ดวยการเชิญชวนไปสูอัลลอฮฺ 
2.ใหความกระจางและชี้แนะแนวทางที่นําไปสูอัลลอฮฺ 
3.อธิบายถึงความเปนอยูหรือสถานภาพของมนุษยหลังจากที่ไดถึงสถานที่ที่ตองไปแลว 

 
ขอแรก คือการอธิบายเตาฮีดและการศรัทธา 
ขอสอง คือการอธิบายหุกมตางๆ 
ขอสาม คืออธิบายเกี่ยวกับวันกิยามะฮฺและสิ่งที่เกี่ยวของกับวันกิยามะฮฺ เชน ผลตอบแทน 

บทลงโทษ นรก และสวรรค เปนตน 
ดังนั้นการดะอฺวะฮฺสูอัลลอฮฺ คือดะอฺวะฮฺผูคนใหรูจักอัลลอฮฺ พระนามและคุณลักษณะ

ของอัลลอฮฺ การงานตางๆของอัลลอฮฺ อธิบายถึงความยิ่งใหญและเดชานุภาพของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺ
ผูเดียวเทานั้นที่เปนผูสราง ผูปกครอง ผูดูแล บริหารจัดการจักรวาลและทุกสิ่งทุกอยางทั้งหมด ส่ิง
อ่ืนนอกเหนือจากอัลลอฮฺคือส่ิงถูกสราง ส่ิงถูกสรางเหลานี้ไมมีพลังอํานาจใดๆทั้งสิ้น อัลลอฮฺแต
เพียงผูเดียวเทานั้นที่ควรแกการเคารพภักดีมิใชส่ิงอื่นใดที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ นี่คือข้ันตอนแรก
ในการนําเสนอดะอฺวะฮฺซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดในการนําเสนอดะอฺวะฮฺ 

ข้ันตอนตอมาคือการอธิบายเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะฮฺ อธิบาย
ถึงสิ่งดีตางๆ เกี่ยวกับสวนสวรรค ความโหดรายของนรก  และสิ่งตางๆที่จะเกิดขึ้นในวันอาคิเราะฮฺ 

และขั้นตอนตอมาซึ่งเปนขั้นตอนสุดทาย คือ การอธิบายหุกมตางๆในศาสนา ทั้งที่เปนสิ่งที่
อนุมัติหรือที่เรียกวา หะลาล และสิ่งตางๆที่ไมอนุมัติโดยศาสนาอิสลาม นั่นก็คือส่ิงที่ หะรอม และ
อธิบายถึงสิ่งวาญิบและกลาวถึงสิทธิตางๆ(ที่ตองรูและปฏิบัติในศาสนา) 

ในชวงที่นบีทําการดะอฺวะฮฺในเมืองมักกะฮฺ ทานนบีไดเร่ิมตนการดะอฺวะฮฺดวยการใหผูคน
รูจักอัลลอฮฺและวันกิยามะฮฺ และอธิบายเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นกับบรรดาเราะสูลที่ผานมาพรอม
กับประชาชาติของพวกเขา สวนการดะอฺวะฮฺของนบีในชวงที่ทานอยู ณ เมืองมาดีนะฮฺนั้น อัลลอฮฺ
ไดประทานหุกมตางๆทําใหอิสลามครบสมบูรณ ทานนบีจึงสอนผูคนดวยหุกมตางๆเหลานี้ จึงทํา
ใหผูคนที่มีอิมานตออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺตอบรับอยางงายดาย แตกลับสรางความยากลําบาก
แกบรรดากาเฟรฺและมุนาฟก 

อัลลอฮฺ ไดส่ังใหทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ปฏิบัติตามแบบอยางของ
บรรดานบีและเราะสูลที่มากอนหนาทานนบีในภาพรวม และสั่งใหปฏิบัติตามแบบอยางของนบีอิบ
รอฮีม อะลัยฮิสสะลาม โดยเฉพาะเจาะจง แบบอยางของนบีอิบรอฮีมคือการทุมเททุกอยางเพื่อ
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ศาสนา การทุมเทดวยชีวิต ทรัพยสิน ภรรยาและลูก และอัลลอฮฺไดส่ังใหเราทุกคนปฏิบัติตามเราะ
สูลมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในทุกสถานการณ นอกจากบางสิ่งบางเรื่องที่เปน
ขอยกเวนสําหรับทานนบี  
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดกลาวหลังจากที่กลาวถึงบรรดานบี อะลัยฮิมุศเศ็าะลาตุ วัสสะลาม กลุม
หนึ่ง 

® y7 Í×¯≈ s9'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©!$# “ y‰ yδ ª!$# ( ãΝ ßγ1 y‰ßγ Î6 sù ÷ν Ï‰tF ø%$# 3 ≅è% Hω öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã #·ô_ r& ( ÷βÎ) 

uθ èδ ω Î) 3“ t ø.ÏŒ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ï9 〈  
ความวา “ชนเหลานี้ คือผูที่อัลลอฮฺไดทรงใหทางนําแกพวกเขา ฉะนั้น
เจาจงเจริญรอยตามพวกเขาเถิด จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) วาฉันจะไมขอ
ตอพวกทานซ่ึงคาจางใด ๆ ทั้งสิ้น อัลกุรอานนั้น มิใชอะไรอื่นนอกจาก
คําตักเตือนสําหรับประชาชาติทั้งหลายเทานั้น” (อัล-อันอาม : 90) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

® §ΝèO !$ uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) Èβ r& ôìÎ7¨? $# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡tö/Î) $ Z‹ÏΖ ym ( $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Å2 Îô³ßϑ ø9 $#  

〈   

ความวา “แลวเราไดวะหฺยีแกเจาวา จงปฏิบัติตามศาสนาของอิบรอฮีม
ผูเที่ยงธรรม และเขามิไดอยูในหมูผูต้ังภาคี” (อัน-นะหฺลฺ : 123) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสแกประชาชาติของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา 

ô‰s) ©9® tβ% x. öΝä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠ öθ u‹ø9 $#uρ 

t Åz Fψ$# t x.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. 〈   

ความวา “โดยแนนอน ในเราะสูลของอัลลอฮฺมีแบบฉบับอันดีงาม
สําหรับพวกเจาแลว สําหรับผูที่หวัง (จะพบ) อัลลอฮฺและวันกิยามะฮฺ
และรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมาก” (อัล-อะหฺซาบ : 21) 

 
อัตชีวประวัติของบรรดานบีในการทํางานดะอฺวะฮฺไปสูอิสลาม 
 การงานและจรรยามารยาทของบรรดานบียึดเอามาจากอัตชีวประวัติของบรรดานบี 
บรรดานบีใชเสนทางชีวิตทั้งหมดเพื่อการดะอฺวะฮฺสูอัลลอฮฺ ทุกยางกาวของชีวิตหมดไปเพื่ออัลลอฮฺ 
พวกเขาไดทุมเททั้งทรัพยสมบัติและชีวิตเพื่อเชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺ ตะอาลา ใหสูงสง ใบหนา    
ที่เต็มไปดวยหยาดเหงื่อและสนเทาตองแตกระแหง พวกเขาตองเผชิญสารพัดปญหาและอุปสรรค
แมจะเหนื่อยยากตกยางออกก็ตาม แมจะตองเจอภยันตราย ถูกตอตาน ถูกทําลายนานัปการ ตอง
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อพยพจากบานเกิดเมืองนอน ถูกขับไล เผชิญหนาและตองตอสูกับศัตรู นบีบางทานถูกฆาตาย ถูก
กลาวหาวาราย ถูกเหยียดหยาม ถูกเฆี่ยนตี แตทวาก็ยังใหความรักความเมตตาแกผูคน และก็ยัง
อดทนตอบททดสอบเหลานั้น จนในที่สุดอัลลอฮฺก็ไดใหชัยชนะแกพวกเขา  อัลลอฮฺ ตะอาลา ได
ตรัสวา 

ô‰s) s9 uρ® ôM t/Éj‹ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7 Î= ö7s% (#ρ ç y9 |Á sù 4’ n?tã $ tΒ (#θ ç/Éj‹ä. (#ρ èŒρ é& uρ #© ¨L ym öΝßγ9 s?r& 

$ tΡ çóÇ tΡ 4 Ÿω uρ tΑÏd‰ t7ãΒ ÏM≈ yϑ Î= s3Ï9 «!$# 4 ô‰s) s9 uρ x8 u™!% y` ⎯ÏΒ &“ Î* t6 ¯Ρ š⎥⎫Î= y™ ö ßϑ ø9$# 〈   

ความวา “และแนนอนบรรดา เราะสูลกอนเจานั้นไดถูกปฏิเสธมาแลว 
แลวพวกเขาอดทนตอสิ่งที่พวกเขาถูกปฏิเสธมา และถูกทําราย
จนกระทั่ง ความชวยเหลือของเราไดมายังพวกเขา และไมมีใคร
เปลี่ยนแปลงพจนารถของอัลลอฮฺได และแทจริงนั้นไดมายังเจาแลว
จากขาวคราวของบรรดาผูที่ถูกสงมา” (อัล-อันอาม : 34) 

 
กลุมประเภทของมนุษยหลังจากไดรับการดะอฺวะฮฺ 

หลังจากที่มนุษยไดถูกนําเสนอการดะอฺวะฮฺโดยบรรดานบีและเราะสูล จะปรากฎสองกลุม
มนุษยดวยกัน  

กลุมแรก คือกลุมมนุษยที่ศรัทธาตอส่ิงที่นํามาโดยพวกเขา  
และสอง คือกลุมมนุษยที่ปฏิเสธศรัทธา 

 สําหรับผูที่ศรัทธา อัลลอฮฺจะทดสอบดวยบททดสอบตางๆนานา ทดสอบดวยความสุข
สบายและความยากลําบาก ผูคนจะเปนศัตรูกับเขาและจะทํารายเขา การทดสอบเพื่อที่อัลลอฮฺจะ
รูวาใครเปนผูสัตยจริงและใครเปนผูโกหก และใครเปนมุอมินที่แทจริงและเปนมุนาฟกฺ 
 สําหรับผูที่ไมยอมศรัทธาตอส่ิงที่นําเสนอโดยบรรดานบีและเราะสูล พวกเขาจะถูกลงโทษ
ที่แสนเจ็บปวด และพวกเขาจะไดรับโทษเชนนี้ตลอดไปไมมีวันสิ้นสุด ความเจ็บปวดจะประสบกับ
ทุกคนแมวาเขาจะศรัทธาหรือไมก็ตาม แตสําหรับผูศรัทธาจะไดรับความเจ็บปวดในโลกนี้เพียง
เทานั้น ซึ่งถือวาเปนชวงแรกที่เปนเวลาสั้นๆของชีวิต และหลังจากนั้นเขาจะไดรับความสุขสบายใน
โลกนี้และโลกหนาตราบเทานิรันดรกาล แตตรงกันขาม สําหรับผูไมศรัทธาจะไดรับความสุขสําราญ
จอมปลอมในชวงสั้นๆในโลกดุนยา และตอมาเขาจะพบเจอกับความเจ็บปวดอันนิรันดรในโลกอาคิ
เราะฮฺ      
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

® |= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ä. uøIãƒ β r& (#þθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ#u™ öΝèδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tFøãƒ ∩⊄∪   ô‰s) s9 uρ 

$ ¨Ζ tF sù t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î= ö6 s% ( £⎯yϑ n= ÷è u‹ n= sù ª!$# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ è% y‰|¹ £⎯ yϑ n= ÷è u‹s9 uρ t⎦⎫Î/ É‹≈ s3ø9$# 

∩⊂∪  〈     
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ความวา “มนุษยคิดหรือวา พวกเขาจะถูกทอดทิ้งเพียงแตพวกเขากลาว
วาเราศรัทธา และพวกเขาจะไมถูกทดสอบ กระนั้นหรือ และโดย
แนนอน เราไดทดสอบบรรดากอนหนาพวกเขาแลว ดังนั้นอัลลอฮฺจะ
ทรงจําแนกใหรูแจงถึงบรรดาผูสัตวจริงและจะทรงจําแนกใหรูแจงถึง
บรรดาผูกลาวเท็จ” (อัล-อันกะบูต : 2-3) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

Ÿω® y7 ¯Ρ §äó tƒ Ü== s)s? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. ’Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9$# ∩⊇®∉∪   Óì≈ tF tΒ ×≅Š Î= s% ¢ΟèO öΝßγ1 uρ ù' tΒ 

ãΜ ¨Ζ yγ y_ 4 }§ø♥ Î/uρ ßŠ$ yγ ÎRùQ$# ∩⊇®∠∪  〈   

ความวา “อยาใหการเคลื่อนไหวของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาในเมือง
หลวง เจาไดเปนอันขาด มันเปนสิ่งอํานวยประโยชนเล็กนอยเทานั้น 
แลวที่อยูของพวกเขานั้น คือ ญะฮันนัม และชางเปนที่พักนอนที่
เลวรายจริง ๆ” (อาละอิมรอม : 21) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

® Ÿξ sù y7 ö7Éf ÷è è? óΟßγ ä9≡uθ øΒ r& Iω uρ öΝèδ ß‰≈ s9÷ρ r& 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ìãƒ ª!$# Νåκ u5Éj‹yè ã‹Ï9 $ pκÍ5 ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9$# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9$# t, yδ÷“ s?uρ öΝåκ ß¦ àΡ r& öΝèδ uρ tβρ ã Ï≈ x. 〈   

ความวา “ดังนั้นจงอยาใหทรัพยสมบัติพวกเขา และอยาใหลูก ๆ ของ
พวกเขาเปนที่พึงใจแกเจา แทจริงอัลลอฮฺทรงตองการที่จะลงโทษพวก
เขาดวยสิ่งเหลานั้นในชีวิตแหงโลกนี้ และที่จะใหชีวิตของพวกเขาออก
จากรางไป ขณะที่พวกเขาเปนผูปฏิเสธศรัทธาเทานั้น” (อัต-เตาบะฮฺ : 
55) 

 
การงานของบรรดานบี เราะสูล และบรรดาผูเจริญรอยตามบรรดานบีและเราะสูล 
 บรรดานบีและเราะสูล และบรรดาผูเจริญรอยตามบรรดานบีและเราะสูลเหลานั้นเดินทาง
บนหนาแผนดินเพื่อนําเสนอเตาหีด การศรัทธา และการงานที่ดีไปสูเพื่อนมนุษย และเชิญชวนพวก
เขาไปสูส่ิงเหลานี้ ส่ิงที่พวกเขาชอบมากที่สุดคือ การศรัทธาตออัลลอฮฺและการงานที่ดี  และ
จุดมุงหมายของพวกเขาคือ การไดเห็นพระพักตรของพระเจาของเขา ความโปรดปรานของพระเจา 
ความสุขสบายในสวนสวรรคและที่อยูในสวนสวนสวรรค พวกเขาไดมุญาฮะดะฮฺ เผยแผ อดทนตอ
อุปสรรคตางๆที่พบเจอ อัลลอฮฺจึงพอใจในตัวพวกเขา และพวกเขาก็พอใจในอัลลอฮฺ ดังกลาวนี้คือ
ภาพที่อัลลอฮฺไดอบรมส่ังสอนพวกเขา และนี่คือแนวทางการดําเนินชีวิตสวนตัวของพวกเขาในดาน
การดะอฺวะฮฺ เพื่อเปนแบบอยางสําหรับผูที่ตองการทําหนาที่ดะอฺวะฮฺในหนทางของอัลลอฮฺ ตะอา
ลา ตอไป  
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การดะอฺวะฮฺไปสูเตาหีดและการศรัทธาตออัลลอฮฺ และการเคารพภักดีอัลลอฮฺแตเพียงผู
เดียวโดยไมต้ังภาคีใดๆตอพระองค 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

!$ tΒ uρ® $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ š Î= ö6 s% ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) û© Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î) …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) Hω Î) O$ tΡr& 

Èβρ ß‰ç7ôã $$ sù 〈∩⊄∈∪       
                                                                                                                          

ความวา “และเรามิไดสงเราะสูลคนใดกอนหนาเจานอกจากเราไดวะหฺยี
แกเขาวา “แทจริงไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากขา ดังนั้นพวกเจาจงเคารพ
ภักดีตอขา” (อัล-อันบิยาอฺ : 25) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ö≅ è%® uθ èδ ª!$# î‰ym r& ∩⊇∪   ª!$# ß‰yϑ ¢Á9$# ∩⊄∪   öΝ s9 ô$ Î#tƒ öΝs9 uρ ô‰s9θ ãƒ ∩⊂∪   öΝ s9uρ ⎯ä3 tƒ …ã& ©! 

#·θ àà2 7‰ym r& ∩⊆∪  〈   

ความวา “1. จงกลาวเถิด มุฮัมมัด พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงเอกะ 2. 
อัลลอฮฺนั้นทรงเปนที่พึ่ง 3. พระองคไมประสูติ และไมทรงถูกประสูติ 4. 
และไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค” (อัล-อิคลาศ : 1-4) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ô‰s) s9 uρ® $ uΖ ÷Wyè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θ ç7Ï⊥ tG ô_ $#uρ |Nθ äó≈ ©Ü9$# ( 

Νßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô⎯̈Β “ y‰yδ ª!$# Νßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β ôM ¤)ym Ïµ ø‹n= tã ä' s#≈ n= Ò9$# 4 (#ρ çÅ¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

(#ρ ã ÝàΡ$$ sù y#ø‹ x. šχ% x. èπ t7É)≈ tã š⎥⎫Î/Éj‹ s3ßϑ ø9$# ∩⊂∉∪  〈    

ความวา “และโดยแนนอน เราไดสงเราะสูลมาในทุกประชาชาติ (โดย
บัญชาวา) “พวกทานจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ และจงหลีกหนีใหหางจาก
พวกเจว็ด” ดังนั้น ในหมูพวกเขามีผูที่อัลลอฮฺทรงชี้แนะทางใหและใน
หมูพวกเขามีการหลงผิดคูควรแกเขา ฉะนั้น พวกเจาจงตระเวนไปใน
แผนดิน แลวจงดูวาบั้นปลายของผูปฏิเสธนั้นเปนเชนใด” (อัน-นะหฺลฺ : 
36) 

 
การเผยแผศาสนาของอัลลอฮฺไปสูมวลมนุษยและใหการสั่งสอนตักเตือนพวกเขา 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 



6 

š⎥⎪ Ï% ©!$#® tβθäó Ïk= t7ãƒ ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ «!$# …çµ tΡ öθ t±øƒ s† uρ Ÿω uρ tβ öθ t±øƒ s† #´‰tn r& ω Î) ©!$# 3 4’ s∀ x.uρ «!$$ Î/ 

$ Y7ŠÅ¡ ym 〈     

ความวา “บรรดา (นะบี) ผูที่ไดเผยแผสาสนทั้งหลายของอัลลอฮฺ และ
พวกเขากลัวเกรงพระองค และไมกลัวเกรงผูใดนอกจากอัลลอฮฺ และ
พอเพียงแลวที่อัล ลอฮฺเปนผูทรงชําระสอบสวน” (อัล-อะหฺซาบ : 39) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

® öΝ ä3 äó Ïk= t/ é& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ ’ În1 u‘ ßx |ÁΡ r& uρ ö/ ä3 s9 ÞΟ n= ÷æ r& uρ š∅ ÏΒ «! $# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑ n= ÷è s? 〈    
ความวา “โดยที่ฉันจะประกาศแกพวกทาน ซ่ึงบรรดาสารแหงพระเจาของ
ฉัน และฉันจะชี้แจงและนําใหแกพวกทาน และฉันรูจากอัลลอฮฺสิ่งที่พวก
ทานไมรู” (อัล-อะอฺรอฟ : 62) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

® $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ ãΑθ ß™ §9$# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρé& š ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ ( β Î)uρ óΟ ©9 ö≅ yè øs? $ yϑ sù |M øó̄= t/ 

…çµ tG s9$ y™ Í‘ 4 ª! $#uρ š ßϑ ÅÁ ÷ètƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9$# 3 ¨β Î) ©!$# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠöθ s)ø9 $# t⎦⎪ Í Ï≈ s3ø9$# 〈      

ความวา “เราะสูลเอย ! จงประกาศสิ่งที่ถูกประทานลงมาแกเจาจาก
พระเจาของเขา และถาเจามิไดปฏิบัติ เจาก็มิไดประกาศสารของ
พระองค และอัลลอฮฺนั้นจะทรงคุมกันเจาใหพนจากมนุษย แท
จริงอัลลอฮฺจะไมทรงแนะนําพวกที่ปฏิเสธศรัทธา” (อัล-มาอิดะฮฺ : 67) 

 
การดะอฺวะฮฺผูคนตามบานเรือน ตามตลาด หมูบานและตามชุมชนตางๆ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

ó= yδøŒ$#® |MΡ r& x8θ äz r& uρ © ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ Ÿω uρ $ u‹Ï⊥ s? ’Îû “ Ì ø.ÏŒ ∩⊆⊄∪   !$ t6 yδøŒ$# 4’n< Î) tβ öθ tã öÏù … çµ̄Ρ Î) 

4© xö sÛ ∩⊆⊂∪   Ÿωθ à)sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹©9 …ã& ©# yè©9 ã ©.x‹ tF tƒ ÷ρ r& 4© y´ øƒ s† ∩⊆⊆∪ 〈    

ความวา “เจาจงไปพรอมกับพี่ชายของเจา พรอมดวยสัญญาณทั้งหลาย
ของขา และเจาทั้งสองอยาเฉ่ือยชาในการรําลึกถึงขา(42) เจาทั้งสองจง
ไปหาฟรเอาน แทจริงเขายะโสโอหังมาก(43) แลวเจาทั้งสองจงพูดกับ
เขาดวยคําพูดที่ออนโยน บางทีเขาอาจจะรําลึกขึ้นมา หรือเกิดความยํา
เกรงขึ้น(44)” (ฏอฮา : 42-44) 

 
2. ทานเราะสูล ศ็อลลอลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดเยี่ยมเยือนตามบานของผูคนและไดเชิญชวน
พวกเขาไปสูอัลลอฮฺ ทานไดเสนอตัวเองตามชนเผาตางๆ และทานไดกลาวแกพวกเขาวา 
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َها اجَّاُس قُولُوا َال إلَـَه إالَّ اهللا ُيْفِلـُحوا يَا« يُـّ
َ
  .»ك

ความวา “โอ มนุษยทั้งหลาย จงกลาว ลา อิลา ฮา อิลลัล ลัลลอฮฺเถิด 
(ความวา :ไมมีพระเจาที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ) แนนอนพวกทานจะ
ประสบความสําเร็จ” หะดีษเศาะหีหฺ บันทึกโดยอะหฺมัด : 16603, ชุอีบ 
อัรนะโอดไดกลาววา สายรายงานหะดีษนี้เศาะหีหฺ) 

 
3. จากทานอุสามะฮฺ อิบนุ ซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดกลาววา 

-  عنه اهللا ر عبادة بن سعد خد صل اهللا عليه وسلم اجيب أن
َّ  -وفيه َ ْخالٌط  ِفيهِ  بَِمـْجِلٍس  َمرَّ  ح

َ
 َوالُمرْشِِكنيَ  الُمْسِلـِمنَي، ِمنَ  أ

وثَانِ  بََدةِ قَ 
َ
َـُهودِ  األ مَ ... َوا  ، صل اهللا عليه وسلم اجَّيِبُّ  َعلَيْـِهـمُ  فََسلَـّ

َل، َوَقَف  ُعمَّ    اهللا، إىَل  فََدَخُهـمْ  َفزَنَ
َ
   .عليه متفق... الُقْرآنَ  َعلَيْـِهـمُ  َوقََرأ

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดไปเยื่อมสะอฺดฺ อิบ
นิ อุบาดะฮฺ จนผานสถานที่ที่มีทั้งมุสลิมีน มุชริกีนผูที่กราบไหวรูปปน 
และชาวยิวรวมอยูดวยกัน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม จึง
ใหสลามแกพวกเขาทั้งหลาย แลวก็หยุดและลงไปยังพวกเขา แลวจึง
เชิญชวนพวกเขาไปสูอัลลอฮฺ ทานไดอานอัลกุรอานใหพวกเขาไดรับ
ฟง” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หะดีษที่ 5663 และมุสลิม หะดีษที่ 1798 
สํานวนหะดีษเปนของมุสลิม) 

 
กลาวสรรเสริญ รําลึกถึงอัลลอฮฺและขออภัยโทษจากพระองคอยูตลอดเวลาและทุก
สถานการณ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสะลาม    

Éb®  ß‰ ôϑys ø9 $# ¬! “ Ï% ©! $# |= yδ uρ ’ Í< ’ n? tã Î y9 Å3 ø9 $# Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™Î) t,≈ ys ó™ Î)uρ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ ßì‹ Ïϑ |¡ s9 Ï™ !$ tã ‘$! $# 〈    
ความวา “การสรรเสริญเปนของอัลลอฮ ผูไดประทานอิสมาอีลและอิสฮาก
แกขาพระองค ขณะที่ขาพระองคอยูในวัยชรา แทจริงพระเจาของขา
พระองคเปนผูทรงไดยินการวิงวอนอยางแนนอน” (อิบรอฮีม : 39) 
 

2.จากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาววา 
ْحيَانِـهِ  لُكِّ  بَلَ  اهللا يَْذُكرُ  صل اهللا عليه وسلم اجَّيِبُّ  اَكنَ 

َ
  . أ

ความวา “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดรําลึกถึงอัลลอ
ฮฺในทุกสถานการณ” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษที่ 373) 

 
3.จากทานอะฆอรฺ อัลมุซานีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา ทานนบี ศ็อลลอลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาววา 
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ةٍ « َوِم ِمائََة َمرَّ ْستَْغِفُر اهللا يِف ا
َ
ِّ أل ُـَغاُن بَلَ قَليِْب، َوإ َ ُه    .»إنَـّ

ความวา “แทที่จริงแลวจิตใจฉันมันชอบหลงลืม และแทจริงฉันขออภัย
โทษตออัลลอฮฺในวันหนึ่งเปนจํานวน 100 ครั้ง” (บันทึกโดยมุสลิม หะ
ดีษที่ 2702) 

 
เขียนจดหมายไปยังราชาผูครองนครรัฐตางๆเพื่อดะอฺวะฮฺไปสูอัลลอฮฺ 
จากอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาววา 

نَّ 
َ
، َوإىَل  ِكرْسَى، إىَل  َكتَـَب  صل اهللا عليه وسلم اجَّيِبَّ  أ  َوإىَل  َقيرَْصَ

، ِ   .َيَعاىَل  اهللا إىَل  يَْدُعوُهـمْ  َجبَّارٍ  لُكِّ  َوإىَل  اجََّجا
ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดเขียนจดหมายไปยังกิ
สรอ(ชื่อตําแหนงของกษัตริยเปอรเซีย) และก็อยศ็อรฺ(ชื่อตําแหนงของ
กษัตริยโรมัน) และอันนะญาซีย(ชื่อตําแหนงของกษัตริยเอธิโอเปย) และ
สงไปยังผูมีอํานาจบารมี(และยศถาบรรดาศักด์ิ ณ ที่ตางๆ) เพื่อเชิญชวน
พวกเขาไปสูอัลลอฮฺ ตะอาลา” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษที่ 1774) 
 

การดะอฺวะฮฺไปสูอัลลอฮฺ การดะอฺวะฮฺไปสูแนวทางที่นําไปสูอัลลอฮฺ และการดะอฺวะฮฺไปสู
วันอาคิเราะฮฺซ่ึงเปนวันที่ผูถูกนําเสนอดะอฺวะฮฺจะตองพานพบ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดเลาอีกวา 

ö≅ è%® ⎯Íν É‹≈ yδ þ’ Í?Š Î6 y™ (#þθ ãã÷Š r& ’ n< Î) «!$# 4 4’ n?tã >ο uÅÁ t/ O$ tΡr& Ç⎯ tΒ uρ © Í_ yè t6 ¨?$# ( z⎯≈ ys ö6 ß™ uρ 

«!$# !$ tΒ uρ O$ tΡr& z⎯ÏΒ š⎥⎫Ï. Îô³ßϑ ø9$# 〈     

ความวา “จงกลาวเถิดมุฮัมมัด “นี่คือแนวทางของฉัน ฉันเรียกรองไปสู
อัลลอฮฺ อยางประจักษแจงทั้งตัวฉันและผูปฏิบัติตามฉัน และมหา
บริสุทธิ์แหงอัลลอฮฺ ฉันมิไดอยูในหมูต้ังภาคี” (ยูซุฟ : 108) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

äí ÷Š$#® 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9$# uρ Ïπ uΖ |¡pt ø: $# ( Ο ßγ ø9Ï‰≈ y_ uρ © ÉL ©9$$ Î/ }‘Ïδ 

ß⎯ |¡ôm r& 4 ¨β Î) y7 −/u‘ uθ èδ ÞΟ n= ôã r& ⎯ yϑ Î/ ¨≅ |Ê ⎯ tã ⎯ Ï& Î#‹Î6 y™ ( uθ èδ uρ ÞΟ n= ôãr& t⎦⎪ Ï‰tG ôγ ßϑ ø9 $$ Î/ 

〈    
ความวา “จงเรียกรองสูแนวทางแหงพระเจาของสูเจาโดยสุขุม และการ
ตักเตือนที่ดี และจงโตแยงพวกเขาดวยสิ่งที่ดีกวา แทจริงพระเจาของ
พระองคและพระองคทรงรูดียิ่งถึงบรรดาผูที่อยูในทางที่ถูกตอง” (อัล
นะหฺลฺ : 125) 
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3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

y7 Ï9≡x‹x. uρ® !$ uΖøŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) $ ºΡ#u™ öè% $ |‹ Î/t tã u‘ É‹Ψ çG Ïj9 ¨Πé& 3“ t à)ø9$# ô⎯tΒ uρ $ oλ m;öθ ym u‘ É‹Ζè? uρ 

tΠöθ tƒ Æìôϑ pg ø:$# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù 4 ×,ƒ Ì sù ’ Îû Ïπ ¨Ψ pgø: $# ×,ƒ Ì sùuρ ’ Îû ÎÏè ¡¡9$# 〈  
ความวา “และเชนนั้นแหละ เราไดวะฮฺยีอัลกุรอานเปนภาษาอาหรับแก
เจา เพื่อเจาจะไดตักเตือนอุมมุลกุรอ (ชาวมักกะฮฺ) และผูที่อยูรอบ
เมืองนั้น และเตือนถึงวันแหงการชุมนุมซ่ึงไมมีขอสงสัยใด ๆ ในวันนั้น 
พวกหนึ่งจะอยูในสวรรค และอีกพวกหนึ่งจะอยูในไฟที่ลุกชวงโชติ” 
(อัชชูรอ : 7) 

 
การดะอฺวะฮฺผูคนตองดวยภาษาของพวกเขาเอง 
 อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

!$ tΒ uρ® $ uΖù= y™ ö‘ r& ⎯ÏΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) Èβ$ |¡ Î= Î/ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s% š⎥ Îi⎫t7ãŠ Ï9 öΝ çλm; ( ‘≅ ÅÒ ãŠsù ª! $# ⎯tΒ 

â™!$ t±o„ “ Ï‰ôγ tƒ uρ ⎯ tΒ â™!$ t±o„ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“ yè ø9$# ÞΟ‹ Å3 ys ø9$# 〈   

ความวา “และเรามิไดสงเราะสูลคนใด นอกจากดวยการพูดภาษาชน
ชาติของเขา เพื่อจะไดชี้แจงอยางชัดแจงแกพวกเขา อัลลอฮฺจะทรงให
ผูที่พระองคทรงประสงคหลงทาง และทรงชี้แนะทางแกผูที่พระองคทรง
ประสงค และพระองคเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” (อิบรอ
ฮีม : 4)  

 
ตองชั่งใหมีความเทาเทียมกันระหวางการทําอิบาดะฮฺและการดะอฺวะฮฺ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ® ã≅ ÏiΒ ¨“ ßϑ ø9$# ∩⊇∪   ÉΟ è% Ÿ≅ ø‹©9$# ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪   ÿ…çµ xóÁ ÏoΡ Íρ r& óÈ à)Ρ $# çµ ÷ΖÏΒ ¸ξ‹ Î= s% 

∩⊂∪   ÷ρ r& ÷ŠÎ— Ïµ ø‹ n= tã È≅Ïo? u‘ uρ tβ# u™ö à)ø9$# ¸ξ‹ Ï?ö s? ∩⊆∪   〈  

ความวา “1. โอ ผูคลุมกายอยูเอย 2. จงยืนขึ้น (ละหมาด) เวลากลางคืน 
เวนแตเพียงเล็กนอย (ไมใชตลอดคืน) 3. ครึ่งหนึ่งของเวลากลางคืน 
หรือนอยกวานั้นเพียงเล็กนอย  4. หรือมากกวานั้น และจงอานอัลกุ
รอานชา ๆ เปนจังหวะ (ชัดถอยชัดคํา)” (อัลมุซัมมิล : 1-4) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 
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$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ® ãÏoO £‰ßϑ ø9 $# ∩⊇∪   óΟ è% ö‘ É‹Ρ r'sù ∩⊄∪   y7 −/u‘ uρ ÷Éi9 s3 sù ∩⊂∪   y7 t/$ u‹ ÏO uρ ö Îdγ sÜ sù ∩⊆∪   

t“ ô_ ”9$# uρ öàf ÷δ $$ sù ∩∈∪ 〈   
ความวา “1. โอผูหมกายอยูเอย 2. จงลุกขึ้น แลวประกาศตักเตือน  3. 
และแดพระเจาของเจา จงกลาวตักบีรฺ(การสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ
ของอัลลอฮฺ) 4. และเสื้อผาของเจา จงทําใหสะอาด 5. และสิ่งสกปรกก็
จงหลบหลีกใหหางเสีย” (อัลมุดดัษษิรฺ : 1-5) 

 
กลาวถึงประชาชาติตางๆพรอมกับนบี อะลัยฮิมุสสะลาม ของพวกเขา 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

yξ ä.uρ® È à)¯Ρ y7 ø‹n= tã ô⎯ÏΒ Ï™!$ t6 /Ρr& È≅ ß™ ”9$# $ tΒ àM Îm7sVçΡ ⎯ Ïµ Î/ x8 yŠ# xσèù 4 x8 u™!% y` uρ ’Îû 

Íν É‹≈ yδ ‘, ys ø9$# ×π sàÏã öθ tΒ uρ 3“ tø. ÏŒuρ t⎦⎫ÏΨ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 〈   

ความวา “และทั้งหมดนี้เราไดบอกเลาแกเจา จากเรื่องราวของบรรดา
เราะสูล เพื่อทําใหจิตใจของเจาหนักแนน และไดมายังเจาแลวใน
(เรื่องราวเหลา) นี้ซ่ึงความจริงและขอตักเตือน และขอรําลึกสําหรับผู
ศรัทธาทั้งหลาย” (ฮูด : 120) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลาไดตรัสวา 

ô‰s) s9® šχ% x. ’Îû öΝÎη ÅÁ |Á s% ×ο uö9 Ïã ’Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9 F{$# 3 $ tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰tn 2” u tIøãƒ 

⎯Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰óÁ s? “ Ï% ©!$# t⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅‹ ÅÁ øs? uρ Èe≅ à2 &™ó© x« “ Y‰èδ uρ Zπ uΗ÷q u‘ uρ 

5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 〈   
ความวา “โดยแนนอนยิ่ง ในเรื่องราวของพวกเขา เปนบทเรียนสําหรับ
บรรดาผูมีสติปญญา มิใชเปนเรื่องราวที่ถูกปนแตงขึ้น แตวาเปนการ
ยืนยันความจริงที่อยูตอหนาเขา และเปนการแจกแจงทุกสิ่งทุกอยาง 
และเปนการชี้ทางที่ถูกตอง และเปนการเมตตาแกหมูชนผูศรัทธา” 
(ยูซุฟ : 111) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

öθ s9 uρ® $ oΨ ø⁄ Ï© çµ≈uΖ÷è sù t s9 $ pκ Í5 ÿ…çµ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s# ÷z r& † n< Î) ÇÚö‘ F{$# yì t7¨?$# uρ çµ1 uθ yδ 4 …ã& é# sVyϑ sù 

È≅ sVyϑ x. É=ù= x6ø9$# β Î) ö≅ Ïϑ øt rB Ïµ ø‹n= tã ô] yγ ù= tƒ ÷ρ r& çµò2 ç øIs? ] yγ ù= tƒ 4 y7 Ï9≡©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘöθ s)ø9$# 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/ ¤‹x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø%$$ sù }È |Á s)ø9 $# öΝßγ ¯= yè s9 tβρ ã©3 xtF tƒ 〈 
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ความวา “และหากเราประสงคแลว แนนอนเราก็ยกเขาขึ้นและ ดวย
บรรดาโองการเหลานั้น แตทวาเขาคงมั่นอยูกับดินและปฏิบัติตาม
ความใครใฝตํ่าของเขา ดังนั้นอุปมาของผูนั้น จึงด่ังอุปไมยของสุนัข
หากเจาขับไลมัน มันก็จะหอบแลบลิ้นหอยลง นั่นแหละคือ อุปมากลุม
ชนที่ปฏิเสธบรรดาโองการของเรา ดังนั้นเจาจงเลาเรื่องราวเหลานั้น
เถิด เพื่อวาพวกเขาจะไดใครครวญ” (อัล-อะอฺรอฟ : 176) 

 
ยอมออนโอนตอบรรดากาเฟรฺในสถานการณที่อันตรายและตกอยูในความกลัว 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดกลาววา 

ω® É‹ Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$# u™ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ( ⎯tΒ uρ ö≅ yè øtƒ 

š Ï9≡sŒ }§øŠ n= sù š∅ÏΒ «!$# ’ Îû >™ó© x« HωÎ) βr& (#θ à)−G s? óΟßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s)è? 3 ãΝà2 â‘ Éj‹y⇔ ãƒ uρ 

ª!$# …çµ |¡ø tΡ 3 ’ n< Î) uρ «!$# çÅÁ yϑ ø9$#  〈   

ความวา “ผูศรัทธาทั้งหลายนั้น จงอยาไดยึดเอาบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา
เปนมิตรอ่ืนจากบรรดามุมิน และผูใดกระทําเชนนั้น เขายอมไมอยูใน
สิ่งใดที่มาจาก   อัลลอฮฺ นอกจากพวกเจาจะปองกัน (ใหพนอันตราย) 
จากพวกเขาจริง ๆ เทานั้น และอัลลอฮทรงเตือนพวกเจาใหยําเกรง
พระองค และยังอัลลอฮฺนั้นคือการกลับไป (ของพวกเจา)” (อาลิอิมรอม 
: 28) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

⎯ tΒ® t x Ÿ2 «!$$ Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ô⎯ tΒ oν Ì ò2 é& …çµç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡ yϑ ôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M} $$ Î/ 

⎯Å3≈ s9uρ ⎯̈Β yy uŸ° Ì øä3ø9 $$ Î/ #Y‘ ô‰|¹ óΟ Îγ øŠn= yè sù Ò=ŸÒ xî š∅ ÏiΒ «!$# óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹tã 

ÒΟŠ Ïàtã 〈  
ความวา “ผูใดปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺหลังจากที่เขาไดรับศรัทธาแลว
(เขาจะไดรับความกริ้วจากอัลลอฮฺ) เวนแตผูที่ถูกบังคับทั้งๆ ที่หัวใจ
ของเขาเปยมไปดวยศรัทธา แตผูใดเปดหัวอกของเขาดวยการปฏิเสธ
ศรัทธา พวกเขาก็จะไดรับความกริ้วจากอัลลอฮฺและสําหรับพวกเขาจะ
ไดรับการลงโทษอยางมหันต” (อัน-นะหฺลฺ : 106) 

 
ทํางานดะอฺวะฮฺอยางตอเนื่องและไมออนขอตอบรรดาผูตอตาน 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 
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÷í y‰ô¹ $$ sù® $ yϑ Î/ ã tΒ ÷σè? óÚ Ìôã r& uρ Ç⎯tã t⎦⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9$# ∩®⊆∪   $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨ ø‹x x. 

š⎥⎪ Ï™Ì“ öκ tJ ó¡ßϑ ø9$# ∩®∈∪   š⎥⎪ Ï% ©!$# tβθ è= yè øgs† yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t yz# u™ 4 t∃ öθ |¡ sù 

šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩®∉∪ 〈    

ความวา “ดังนั้น จงประกาศอยางเปดเผยในสิ่งที่เจาถูกบัญชา และจง
ผินหลังใหพวกมุชริกีน(94) แทจริง เราไดใหความพอเพียงแกเจาตอ
พวกเยยหยันแลว(95) บรรดาผูต้ังพระเจาอ่ืนเปนภาคีกับอัลลอฮฺ ดังนั้น
พวกเขาจะรู(96)” (อัล-หิจญรฺ : 94-96) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

’ ÎΤö‘ x‹ sù® ⎯ tΒ uρ Ü> Éj‹s3ãƒ # x‹≈ pκÍ5 Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# ( Οßγ ã_ Í‘ ô‰tG ó¡ t⊥ y™ ô⎯ÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊆⊆∪   

’ Í?øΒ é&uρ öΝçλ m; 4 ¨β Î) “ Ï‰ø‹ x. î⎦⎫ÏG tΒ ∩⊆∈∪ 〈    

ความวา “ดังนั้นจงปลอยใหขาเถิด สําหรับผูที่ปฏิเสธตออัลกุรอาน เรา
จะนําพวกเขาลงสู (การลงโทษ) ทีละขั้น โดยที่พวกเขาไมรู(44) และขา
จะประวิงเวลาใหแกพวกเขาแทจริงอุบายของขานั้นแข็งแรงนัก(45)” 
(อัล-เกาะลัม : 44-45) 

 
3. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

Ÿω uρ® y7 ¯Ρ ‘‰ ÝÁ tƒ ô⎯ tã ÏM≈ tƒ# u™ «! $# y‰ ÷è t/ øŒ Î) ôM s9 Ì“Ρ é& š ø‹ s9 Î) ( äí ÷Š $# uρ 4’ n< Î) š În/ u‘ ( Ÿω uρ 
¨⎦ sðθ ä3 s? z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9 $# 〈  
ความวา “และอยาใหพวกเขาหันเหเจาจากโองการทั้งหลายของอัลลอฮฺ 
หลังจากที่มันไดถูกประทานลงมาแกเจา และจงเชิญชวนไปสูพระ
เจาของเจาและอยาอยูในหมูผูต้ังภาคี” (อัลเกาะศอศ : 87) 

 
4. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

Ÿξ sù® ÆìÏÜ è? š⎥⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# Νèδ ô‰Îγ≈ y_ uρ ⎯Ïµ Î/ #YŠ$ yγ Å_ #ZÎ7Ÿ2 〈   

ความวา “ดังนั้น เจาอยาเชื่อฟงพวกปฏิเสธศรัทธาและจงตอสูด้ินรนกับ
พวกเขาดวยมัน(อัลกุรอาน) โดยการตอสูด้ินรนอันยิ่งใหญ” (อัล-ฟุ
รกอน : 52) 

 
แข็งกราวและเด็ดขาดตอบรรดาผูปฏิเสธ มุนาฟกีนและผูตอตานทั้งหลาย 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดกลาววา 
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Ó‰£ϑ pt ’Χ® ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ â™!#£‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ä3ø9 $# â™!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? 

$ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθ äótG ö6 tƒ WξôÒ sù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθã_ ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& 

ÏŠθ àf ¡9$# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝßγ è= sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 4 ö/àS è= sVtΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷z r& …çµ t↔ ôÜx© 

…çν u‘ y—$ t↔ sù xá n= øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tFó™ $$ sù 4’ n?tã ⎯Ïµ Ï%θ ß™ Ü=Éf ÷è ãƒ tí# §‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝ ÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9 $# 3 

y‰ tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Ν åκ÷]ÏΒ Zο tÏ øó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Jϑ‹ Ïà tã 〈   

ความวา “มุฮัมมัดเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ และบรรดาผูที่อยูรวมกับเขา 
เปนผูเขมแข็งกลาหาญตอพวกปฏิเสธศรัทธา เปนผูเมตตาสงสาร
ระหวางพวกเขาเอง เจาจะเห็นพวกเขาเปนผูรุกูอฺ ผูสุูด โดยแสวงหา
คุณความดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปราน  (ของพระองค ) 
เครื่องหมายของพวกเขาอยูบนใบหนาของพวกเขาเนื่องจากรองรอย
แหงการสุูด นั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยูในอัตเตารอต และอุปมา
ของพวกเขาที่มีอยูในอัลอินญีล ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหนอหรือกิ่ง
กานของมันออกมาแลวทําใหมันงอกงาม แลวมันก็เติบโตแข็งแรงและ
ทรงตัวอยูไดบนลําตนของมัน นําความปลื้มปติมาใหแกผูหวาน เพื่อที่
พระองคจะกอความโกรธแคนแกพวกปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกเขา 
(มุสลิมีน) และอัลลอฮฺทรงสัญญาบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดี
ทั้งหลายในหมูพวกเขาวาจะไดรับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ
หลวง” (อัล-ฟตหฺ : 29) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ® © É< ¨Ζ9$# Ï‰Îγ≈ y_ u‘$ ¤à6ø9$# t⎦⎫É)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# uρ õá è= øñ$# uρ öΝÍκö n= tã 4 öΝßγ1 uρ ù' tΒ uρ ÞΟ̈Ψ yγ y_ ( 

}§ ø♥Î/ uρ çÅÁ yϑ ø9$#  〈         

ความวา “โอนะบี ! จงตอสูบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผูกลับ
กลอกในการศรัทธา (มุนาฟกีน) และจงเฉียบขาดแกพวกเขาและที่อยู
ของพวกเขานั้นคือ นรกญะฮันนัม และที่กลับไปนั้น ชั่วชาจริง ๆ” (อัล-
เตาบะฮฺ : 73) 

 
3. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ® t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= ÏG≈ s% š⎥⎪ Ï% ©!$# Νä3 tΡθ è= tƒ š∅ ÏiΒ Í‘$ ¤à6ø9 $# (#ρ ß‰Éf u‹ø9 uρ 

öΝä3Š Ïù Zπ sà ù=Ïñ 4 (#þθ ßϑ n= ÷æ $#uρ ¨β r& ©!$# yì tΒ š⎥⎫É)−G ßϑ ø9$# 〈    
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ความวา “โอศรัทธาชนทั้งหลาย จนสูรบกับบรรดาผูที่อยูใกลเคียงพวก
ทาน ที่เปนผูปฏิเสธศรัทธาเสียกอน และจงใหพวกเหลานั้นประสบกับ
ความรุนแรงจากพวกทาน และพึงรูเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู
รวมกับบรรดาผูยําเกรงทั้งหลาย” (อัลเตาบะฮฺ : 123) 

 
อยาไดโศกเศราเสียใจและผิดหวังกับผูที่ไมตอบรับในศาสนาอิสลาม 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

y7 ¯= yè n= sù® ÓìÏ‚≈ t/ y7 |¡ø¯Ρ #’n? tã öΝÏδ Ì≈ rO# u™ β Î) óΟ©9 (#θ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ #x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰y⇔ ø9$# $ ¸y™ r& 〈     

ความวา “ดังนั้น บางทีเจาอาจเปนผูทําลายชีวิตของเจาดวยความ
เสียใจ เนื่องจากการผินหลังของพวกเขา หากพวกเขาไมศรัทธาตออัล
กุรอานนี้” (อัล-กะฮฺฟ : 29) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

ô‰s%® ãΝn= ÷è tΡ …çµ ¯ΡÎ) y7 çΡâ“ ós u‹ s9 “ Ï% ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ ( öΝåκ ¨ΞÎ* sù Ÿω š tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ 

t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# tβρ ß‰ ys øg s† 〈   

ความวา “เรารูดีวา สิ่งที่พวกเขากลาวกันนั้นทําใหเจาเสียใจ แทจริง
พวกเขาหาไดปฏิเสธเจาไม แตทวาบรรดาผูอธรรมนั้นปฏิเสธโองการ
ตาง ๆ ของอัลลอฮฺตางหาก” (อัลอันอาม : 33) 

 
3. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

⎯ yϑ sùr&® t⎦ Éi⎪ ã— …çµ s9 â™þθ ß™ ⎯Ï& Î#uΗ xå çν# u™t sù $ YΖ|¡ ym ( ¨β Î* sù ©!$# ‘≅ ÅÒãƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ “ Ï‰öκ u‰ uρ 

⎯ tΒ â™!$ t± o„ ( Ÿξ sù ó= yδ õ‹s? y7 Ý¡øtΡ öΝÍκö n= tã BN≡ uy£ym 4 ¨β Î) ©!$# 7Λ⎧ Î= tæ $ yϑ Î/ tβθãè oΨ óÁ tƒ  〈  
ความวา “ดังนั้น ผูที่ความชั่วแหงการงานของเขาไดถูกนําใหเพริศแพรว
แกเขา แลวเขาเห็นวามันเปนสิ่งดีกระนั้นหรือ ? แทจริง อัลลอฮฺจะทรง
ทําใหหลงผิดแกผูที่พระองคทรงประสงคและจะทรงชี้แนะแนวทางที่
ถูกตองแกผูที่พระองคทรงประสงค ดังนั้น เจาอยาทําใหจิตใจของเจา
กลับกลายเปนระทมทุกข เนื่องเพราะพวกเขา แทจริง อัลลอฮฺนั้นเปนผู
ทรงรอบรูสิ่งที่พวกเขากระทํา” (ฟาฏิรฺ : 8) 

 
แจงขาวดีสําหรับผูที่ศรัทธาและขาวรายสําหรับผูที่ปฏิเสธศรัทธา 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 
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$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ® © É< ¨Ζ9$# !$ ¯ΡÎ) y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& #Y‰Îγ≈ x© # ZÅe³t6 ãΒ uρ #\ƒ É‹tΡ uρ ∩⊆∈∪   $ ·ŠÏã# yŠuρ ’ n< Î) «! $# 

⎯ ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ % [`# uÅ  uρ #ZÏΨ •Β ∩⊆∉∪   ÎÅe³o0 uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ¨β r'Î/ Μçλ m; z⎯ ÏiΒ «!$# Wξ ôÒ sù #ZÎ7x. 

∩⊆∠∪ 〈    

ความวา “โอ นะบีเอย! แทจริง เราไดสงเจามาเพื่อใหเปนพยาน และผู
แจงขาวดี และผูตักเตือน และเปนผูเรียกรองเชิญชวนไปสูอัลลอฮฺ ตาม
พระบัญชาของพระองค และเปนดวงประทีปอันแจมจรัสด และจงแจง
ขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาวา แทจริง สําหรับพวกเขาจะไดรับความโปรด
ปรานอันใหญหลวงจากอัลลอฮฺ” (อัล-อะหฺซาบ : 45-47) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

$ tΒ uρ® ã≅ Å™ öçΡ t⎦⎫Î= y™ ößϑ ø9$# ω Î) t⎦⎪ ÎÅe³ u; ãΒ z⎯ƒ Í‘ É‹ΖãΒ uρ ( ô⎯ yϑ sù z⎯tΒ#u™ yx n= ô¹ r& uρ Ÿξ sù ì∃ öθ yz 

öΝÍκö n= tã Ÿω uρ öΝèδ tβθ çΡ t“ øt s†  〈   

ความวา “และเราจะไมสงบรรดาเราะสูลมา นอกจากในฐานะผูแจงขาว
ดี และผูตักเตือนเทานั้น ดังนั้นผูใดที่ศรัทธาและปรับปรุงแกไขแลว ก็
ไมมีความกลัวใด ๆ แกพวกเขา และทั้งพวกเขาก็จะไมเสียใจ” (อัล-อัน
อาม : 48) 

 
3. ทานอะบีมูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา 

 يِف  أْصَحابِـهِ  ِمنْ  أَحًدا بَـَعَث  إَذا صل اهللا عليه وسلم اهللا رَُسوُل  اَكنَ 
وا َوال «: قال أْمِرهِ، بَـْعِض  ُ وابرَشِّ ُ وا َوال ُيَعرسِّ ُ ُروا، َويرَسِّ   .»ُينَفِّ

ความวา “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม เมื่อใดที่ทานได
สงเศาะหาบะฮฺของทานคนใดคนหนึ่ง(ไปยังสถานที่ใด)ดวยคําสั่งใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทานจะกลาว(สั่งสอนแกเขาเหลานั้น)วา “พวกเจา
กลาวแตขาวดี(และสรางความใกลชิด) และอยาไดสรางความกลัวจง
ผูคนตองหลีกหนี และพวกเจาจงทําเรื่องใดเร่ืองหนึ่งใหเปนเรื่องงาย
และอยาไดทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดใหเปนเรื่องยาก” (บันทึกโดยมุสลิม หะ
ดีษที่ 1732) 

 
เชิญชวนผูคนๆไปสูความดีและหามปรามการทําความชั่ว 
อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 
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t⎦⎪ Ï% ©!$#® šχθ ãèÎ7 −Ftƒ tΑθ ß™ §9$# ¢© É< ¨Ζ9$# ¥_ ÍhΓW{$# “ Ï%©! $# …çµ tΡρ ß‰Åg s† $ ¹/θ çG õ3tΒ öΝ èδy‰Ψ Ïã 

’ Îû Ïπ1 u‘ öθ−G9$# È≅‹ ÅgΥM}$# uρ Νèδ ããΒ ù' tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9 $$ Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒ uρ Ç⎯ tã Ì x6Ψßϑ ø9 $# ‘≅Ït ä† uρ ÞΟßγ s9 

ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# ãΠÌh pt ä† uρ ÞΟ Îγ øŠn= tæ y] Í× ¯≈ t6 y‚ ø9 $# ßì ŸÒ tƒ uρ öΝßγ ÷Ζ tã öΝèδ uñÀ Î) Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρ © ÉL ©9 $# ôMtΡ% x. 

óΟÎγ øŠ n= tæ 4 š⎥⎪ Ï% ©!$$ sù (#θ ãΖ tΒ#u™ ⎯ ÏµÎ/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã |Á tΡuρ (#θ ãèt7 ¨?$# uρ u‘θ ‘Ζ9$# ü“ Ï% ©!$# tΑ Ì“Ρé& 

ÿ…çµ yè tΒ   y7 Í×¯≈ s9 'ρé& ãΝèδ šχθ ßs Î= øßϑ ø9$# 〈   

ความวา “คือบรรดาผูปฏิบัติตามเราะสูลผูเปนนบีที่เขียนอานไมเปนที่
พวกเขา พบเขาถูกจารึกไว ณ ที่พวกเขา ทั้งในอัต-เตารอต และในอัล-
อินญีลโดยที่เขา จะใชพวกเขาใหกระทําในสิ่งที่ชอบและหามพวกเขามี
ใหกระทําในสิ่งที่ไมชอบและจะอนุมัติใหแกพวกเขาซ่ึงสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย 
และจะใหเปนที่ตองหามแกพวกเขา ซ่ึงสิ่งที่เลวทั้งหลาย และจะปลด
เปลื้องออกจากพวกเขา ซ่ึงภาระหนักของพวกเขาและหวงคอที่ปรากฏ
อยูบนพวกเขา ดังนั้นบรรดาผูที่ศรัทธาตอเขา และใหความสําคัญแก
เขาและชวยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสวางที่ถูกประทานลงมาแก
เขาแลวไซร ชนเหลานี้แหละคือบรรดาผูที่สําเร็จ” (อัลอัล-อะอฺรอฟ : 
157) 

 
ผูกจิตใจของบรรดาผูศรัทธาตอพระเจาและแจงขาวดีในสิ่งที่อัลลอฮฺไดใหสัญญาไวกับ
ความดีที่พวกเขาไดทําไวดวยสวนสวรรค 
1. จากทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ได
กลาววา 

ُمَك لَكِـَماٍت، اْحَفِظ اهللا يَـْحَفْظَك، اْحَفِظ اهللا « َعلِـّ
ُ
ِّ أ يَا ُغالُم إ

ِل اهللا، َوإَذا اْستََعنَْت فَاْستَِعْن بِاهللا، 
َ
لَْت فَاْسأ

َ
تَـِجُدُه تُـَجاَهَك، إَذا َسأ

ءٍ  ْ َ ِ ْن َفنَْفُعوَك ب
َ
َة لَو اْجتَـَمْعْت بَلَ أ مَّ

ُ
نَّ األ

َ
لَـْم َفنَْفُعوَك إالَّ  َواْعلَـْم أ

ٍء لَـْم  ْ َ ِ وَك ب ْن يرَُضُّ
َ
ٍء قَْد َكتَـبَـُه اهللا لََك، َولَِو اْجتَـَمُعوا بَلَ أ ْ َ ِ ب

ِت  قْالُم وََجفَّ
َ
ٍء قَْد َكتَـبَـُه اهللا َعلَيَْك، ُرفَِعِت األ ْ َ ِ  ب

وَك إالَّ يرَُضُّ
ُحُف    .»الصُّ

ความวา : วันหนึ่ง ฉันอยูขางหลังทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม  แลวทานไดกลาววา “โอ เด็กเอย ! ฉันจะสอนเจาสามสี่
ประโยค จงระลึกถึงอัลลอฮฺอยูเสมอแลวอัลลอฮฺก็จะทรงคุมครองเจา 
จงระลึกถึงอัลลอฮฺอยูเสมอแลวเจาก็จะพบวาพระองคนั้นทรงอยูเคียง
ขางเจา เมื่อเจาจะขอสิ่งใดก็จงขอจากอัลลอฮฺ และเมื่อเจาจะขอความ
ชวยเหลือก็จงขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ และ จงทราบไววา 
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ประชาชาตินี้ทั้งหมดหากพวกเขารวมตัวกันเพื่อจะใหเกิดคุณอยางหนึ่ง
แกเจา พวกเขาจะไมสามารถใหคุณแกเจาได เวนแตในสิ่งที่อัลลอฮฺ
ทรงบันทึกไวแลวสําหรับเจา และ หากพวกเขารวมตัวกันเพื่อจะใหเกิด
โทษอยางหนึ่งใหกับเจา พวกเขาก็ไมสามารถจะทําใหเกิดโทษแกตัว
เจาได เวนแตในสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงบันทึกไวแลวตอตัวเจา ซ่ึง ปากกา
ไดถูกยกออกแลว และสมุดบันทึกก็แหงเรียบรอยแลว” [เศาะหีห 
บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข  2669  และบันทึกโดยอัต -ติรมิ ซีย 
หมายเลข 2516 ] 

 
2. จากทานซะฮฺลฺ อิบนิ  ซะอฺดฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะซัลลัม ไดกลาววา  

ْضَمْن لَـُه اجلَنَّةَ «
َ
  »َمْن يَْضَمْن يِل َما َننْيَ لَـْحيَيْـِه، َوَما َننْيَ رِْجلَيْـِه أ

ความวา “ใครที่รับประกันกับฉันวาจะระวังสิ่งที่อยูระหวางหนวดเครา
ของเขา(คือ ลิ้น) และสิ่งที่อยูระหวางขาทั้งสองของเขา(คือ อวัยวะเพศ) 
ได ฉันจะประกันสวนสวรรคใหกับเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หะดีษที่ 
7464)   

 
ไมมีการขอเงินคาจางหรือคาตอบแทนจากการดะอฺวะฮฺ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสแกมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม วา 

ö≅ è%® $ tΒ Νä3çF ø9r' y™ ô⎯ÏiΒ 9 ô_ r& uθ ßγ sù öΝä3 s9 ( ÷βÎ) y“ Ì ô_ r& ω Î) ’ n? tã «! $# ( uθ èδ uρ 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ ó© x« 

Ó‰‹Íκ y− 〈  

ความวา “จงกลาวเถิดมุฮัมมัด “ไมมีรางวัลอันใดที่ฉันจะขอจากพวก
ทาน เพราะมันเปนของพวกทาน แตรางวัลของฉันอยูที่อัลลอฮฺ และ
พระองคทรงเปนพยานตอทุกสิ่ง” (สะบะอ: 47) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสแกนูหฺ อะลัยฮิสสะลาม วา 

!$ tΒ uρ® öΝä3è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã ô⎯ÏΒ @ ô_ r& ( ÷β Î) y“ Ìô_ r& ω Î) 4’ n?tã Éb> u‘ t⎦⎫Ïϑ n=≈ yèø9 $# 〈  

ความว า  “และฉันมิ ได ขอค าตอบแทนในการนี้ จากพวกท าน 
คาตอบแทนของฉันมิไดมาจากผูใดนอกจากพระเจาแหงสากลโลก” 
(อัช-ชุอะรออ : 108) 

 
มีใจรักและเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษย 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 
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Ó‰£ϑ pt ’Χ® ãΑθ ß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ â™!#£‰Ï© r& ’ n? tã Í‘$ ¤ä3ø9 $# â™!$ uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷ t/ ( öΝßγ1 ts? 

$ Yè ©.â‘ #Y‰£∨ß™ tβθ äótG ö6 tƒ WξôÒ sù z⎯ ÏiΒ «!$# $ ZΡ≡uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝèδ$ yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθã_ ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& 

ÏŠθ àf ¡9$# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝßγ è= sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9$# 4 ö/àS è= sVtΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t÷z r& …çµ t↔ ôÜx© 

…çν u‘ y—$ t↔ sù xá n= øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tFó™ $$ sù 4’ n?tã ⎯Ïµ Ï%θ ß™ Ü=Éf ÷è ãƒ tí# §‘ –“9$# xáŠÉó u‹Ï9 ãΝ ÍκÍ5 u‘$ ¤ä3ø9 $# 3 

y‰ tã uρ ª!$# t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9$# Ν åκ÷]ÏΒ Zο tÏ øó ¨Β #·ô_ r&uρ $ Jϑ‹ Ïà tã 〈   

ความวา “มุฮัมมัดเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ และบรรดาผูที่อยูรวมกับเขา 
เปนผูเขมแข็งกลาหาญตอพวกปฏิเสธศรัทธา เปนผูเมตตาสงสาร
ระหวางพวกเขาเอง เจาจะเห็นพวกเขาเปนผูรุกูอฺ ผูสุูด โดยแสวงหา
คุณความดีจากอัลลอฮฺและความโปรดปราน  (ของพระองค ) 
เครื่องหมายของพวกเขาอยูบนใบหนาของพวกเขาเนื่องจากรองรอย
แหงการสุูด นั่นคืออุปมาของพวกเขาที่มีอยูในอัตเตารอต และอุปมา
ของพวกเขาที่มีอยูในอัลอินญีล ประหนึ่งเมล็ดพืชที่งอกหนอหรือกิ่ง
กานของมันออกมาแลวทําใหมันงอกงาม แลวมันก็เติบโตแข็งแรงและ
ทรงตัวอยูไดบนลําตนของมัน นําความปลื้มปติมาใหแกผูหวาน เพื่อที่
พระองคจะกอความโกรธแคนแกพวกปฏิเสธศรัทธา เพราะพวกเขา 
(มุสลิมีน) และอัลลอฮฺทรงสัญญาบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดี
ทั้งหลายในหมูพวกเขาวาจะไดรับการอภัยโทษและรางวัลอันใหญ
หลวง” (อัล-ฟตหฺ : 29) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสแกนูหฺ อะลัยฮิสสะลาม วา 

!$ tΒ uρ® š≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& ω Î) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈ yèù= Ïj9 〈  
ความวา “และเรามิไดสงเจามาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อเปนความเมตตา
แกประชาชาติทั้งหลาย” (อัล-อันบิยาอฺ : 107) 

 
3. จากทานอะบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา   

اناً، َوإغََّما «: قال املرشكني بل ادع:  اهللا رسول يا قيل بْعْث لَعَّ
ُ
ِّ لَـْم أ إ

   .»بُـِعثُْت رَْحـَمةً 
ความวา “มีคนกลาวแกทานเราะสูลลุลลอฮฺวา ขอทานจงขอดุอาอให
บรรดามุชริกีนประสบกับความพินาศ ทานนบีจึงกลาววา “แทจริงแลว
ฉันมิไดถูกสงมาเพื่อเปนผูสาปแชง หากแตวาฉันถูกสงมาเพื่อความ
เมตตาธรรม” (บันทึกโดยมสุลิม หะดีษที่ 2599) 
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มีใจรัก เมตตาและสงสาร 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ô‰s) s9® öΝà2 u™!% y` Ñ^θß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝà6Å¡ àΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹n= tã $ tΒ óΟšG ÏΨ tã ëÈƒ Ì ym 

Νà6ø‹ n= tæ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$$ Î/ Ô∃ρ â™u‘ ÒΟŠ Ïm §‘  〈  
ความวา “แทจริงมีเราะสูลคนหนึ่งจากพวกทานเองไดมาหาพวกทาน
แลว เปนที่ลําบากใจแกเขาในสิ่งที่พวกทานไดรับความทุกขยาก เปนผู
หวงใยยาน เปนผูเมตตา ผูกรุณาสงสาร ตอบรรดาผูศรัทธา” (อัต-
เตาบะฮฺ : 128) 

 
มีความออนโยน เปดอกและใหอภัยเสมอ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดกลาวแกนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม วา 

$ yϑ Î6 sù® 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Î= xî É= ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ 

y7 Ï9öθ ym ( ß#ôã $$ sù öΝåκ ÷]tã öÏ øó tG ó™ $#uρ öΝçλ m; öΝèδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’Îû Íö∆ F{$# ( # sŒÎ* sù |M øΒ z• tã ö≅©. uθ tG sù 

’ n?tã «! $# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† t⎦,Î#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# 〈  

ความวา “เนื่องดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจา(มุฮัมมัด) จึงได
สุภาพออนโยนแกพวกเขาและถาหากเจาเปนผูประพฤติหยาบชา และมี
ใจแข็งกระดางแลวไซร แนนอนพวกเขาก็ยอมแยกตัวออกไปจากรอบ ๆ 
เจากันแลว ดังนั้นจงอภัยใหแกพวกเขาเถิด และจงขออภัยใหแกพวกเขา
ดวย และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้นเมื่อเจาได
ตัดสินใจแลว ก็จงมอบหมายแดอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใครผู
มอบหมายทั้งหลาย” (อาละอิมรอน : 159) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสแกนบีมูซาและฮารูน อะลัยฮิมัสสะลาม วา 

!$ t6 yδøŒ$#® 4’ n< Î) tβ öθ tãö Ïù …çµ ¯ΡÎ) 4© xö sÛ ∩⊆⊂∪   Ÿωθ à)sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹©9 …ã& ©# yè©9 ã©. x‹tF tƒ ÷ρ r& 

4© y´ øƒ s† 〈   

ความวา “เจาทั้งสองจงไปหาฟรเอาน แทจริงเขายะโสโอหังมาก ٤٣. 
แลวเจาทั้งสองจงพูดกับเขาดวยคําพูดที่ออนโยน บางทีเขาอาจจะ
รําลึกขึ้นมา หรือเกิดความยําเกรงขึ้น” (ฏอฮา : 43-44) 

 
3. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสแกนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม วา 

É‹ è{® uθ ø yè ø9 $# ó ß∆ ù& uρ Å∃ ó ãè ø9 $$ Î/ óÚ Ì ôã r& uρ Ç⎯ tã š⎥⎫ Î= Îγ≈ pg ø: $# 〈  
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ความวา “เจา (มุหัมมัด) จงยึดถือไวซ่ึงการอภัย และจงใชใหกระทําสิ่ง
ที่ชอบ และจงผินหลัง ใหแกผูโฉดเขลาทั้งหลายเถิด” (อัล-อะอฺรอฟ : 
199) 

 
4. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสแกนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม  วา 

ôx xô¹ $$ sù® öΝ åκ÷] tã ö≅ è% uρ ÖΝ≈ n= y™ 4 t∃ öθ |¡ sù tβθ ßϑ n= ôè tƒ 〈  
ความวา “ดังนั้น เจาจงใหอภัยแกพวกเขา และจงกลาววาศานติ แลว
พวกเขาก็จะรู” (อัล-ซุครุฟ : 89) 

 
ซ่ือสัตยสุจริต 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

“ Ï% ©!$# uρ® u™ !% y` É− ô‰Å_Á9$$ Î/ s− £‰|¹ uρ ÿ⎯Ïµ Î/   y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝèδ šχθ à)−G ßϑ ø9$# 〈  

ความวา “สวนผูที่นําความจริงมา และเขาไดเชื่อมั่นความจริงนั้น ชน
เหลานี้ พวกเขาคือบรรดาผูยําเกรง” (อัซ-ซุมัรฺ : 33) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

öä. øŒ$#uρ® ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $ Z)ƒ Ïd‰Ï¹ $ †‹ Î; ¯Ρ 〈   

ความวา “และจงกลาวถึง (เรื่องของ) อิบรอฮีมที่อยูในคัมภีร แทจริงเขา
เปนผูซ่ือสัตย เปนนะบี” (มัรฺยัม : 41) 

 
อดทนอดกลั้น 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ô‰s) s9 uρ® ôM t/Éj‹ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ÏiΒ y7 Î= ö7s% (#ρ ç y9 |Á sù 4’ n?tã $ tΒ (#θ ç/Éj‹ä. (#ρ èŒρ é& uρ #© ¨L ym öΝßγ9 s?r& 

$ tΡ çóÇ tΡ 4 Ÿω uρ tΑÏd‰ t7ãΒ ÏM≈ yϑ Î= s3Ï9 «!$# 4 ô‰s) s9 uρ x8 u™!% y` ⎯ÏΒ &“ Î* t6 ¯Ρ š⎥⎫Î= y™ ö ßϑ ø9$# 〈  

ความวา “และแนนอนบรรดา เราะสูลกอนเจานั้นไดถูกปฏิเสธมาแลว 
แลวพวกเขาอดทนตอสิ่งที่พวกเขาถูกปฏิเสธมา และถูกทําราย
จนกระทั่ง ความชวยเหลือของเราไดมายังพวกเขา และไมมีใคร
เปลี่ยนแปลงพจนารถของอัลลอฮฺได และแทจริงนั้นไดมายังเจาแลว
จากขาวคราวของบรรดาผูที่ถูกสงมา” (อัล-อันอาม : 34) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

÷É9 ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ôã uρ «! $# ?Y ym ( Ÿω uρ š ¨Ζ¤Ï‚ tG ó¡o„ t⎦⎪ Ï% ©!$# Ÿω šχθ ãΨÏ%θ ãƒ 〈   
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ความวา “จงอดทน (ตอไปเถิดมุหัมมัด) แทจริงสัญญาของอัลลอฮฺนั้น
เปนจริงเสมอ และอยาใหบรรดาผูไมมีความเชื่อมั่นทําใหเจากังวลใจ” 
(อัล-รูม : 60) 

 
3. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

÷É9 ô¹ $$ sù® #Zö9 |¹ ¸ξŠ Ïϑ y_ 〈  
 ความวา “ดังนั้นเจาจงอดทนดวยความอดทนที่ดีงามเถิด” (อัล-มะอา
ริจฺ : 5) 

 
อิคลาศและบริสุทธใจเพื่ออัลลอฮฺ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

!$ ¯ΡÎ)® !$ uΖø9 t“Ρ r& š ø‹ s9Î) |=≈ tF Å6ø9$# Èd, ys ø9 $$ Î/ Ï‰ç7ôã $$ sù ©! $# $ TÁÎ= øƒ èΧ çµ ©9 š⎥⎪ Ïe$! $# 〈  

ความวา “แทจริงเราไดประทานคัมภีรมายังเจาดวยสัจธรรม ดังนั้นเจา
จงเคารพภักดีตออัลลอฮฺ โดยเปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาตอ
พระองค” (อัซ-ซุมัรฺ : 2) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

uθ èδ † ys ø9 $# Iω tµ≈ s9 Î) ω Î) uθ èδ çνθ ãã÷Š $$ sù t⎦⎫ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š⎥⎪ Ïe$! $# 3 ß‰ôϑ pt ø: $# ¬! Éb> u‘ 

t⎦⎫Ïϑ n=≈ yè ø9$#     

 
ความวา “พระองคคือผูทรงมีชีวิต ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค 
ดังนั้นจงวิงวอนขอตอพระองคโดยเปนผูมีความบริสุทธิ์ใจในสาสนา
ของพระองค บรรดาการสรรเสริญนั้นเปนของอัลลอฮฺ พระเจาแหง
สากลโลก” (ฆอฟรฺ : 65) 

 
ใจกวาง มีจิตสาธารณะ และนอบนอมถอมตน 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ö≅ yδ® y79 s?r& ß]ƒ Ï‰ ym É#øŠ |Ê tΛ⎧ Ïδ≡ tö/Î) š⎥⎫ÏΒ t õ3ßϑ ø9$# ∩⊄⊆∪   øŒÎ) (#θ è= yz yŠ Ïµø‹ n= tã 

(#θ ä9$ s)sù $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ×Πöθ s% tβρ ã s3Ψ•Β ∩⊄∈∪   sø# t sù #’ n< Î) ⎯ Ï&Î# ÷δ r& u™!$ y∨ sù 9≅ôf Ïè Î/ 

&⎦⎫Ïϑ y™ ∩⊄∉∪   ÿ…çµ t/§ s) sù öΝÍκ ö s9Î) tΑ$ s% Ÿω r& šχθ è= ä.ù' s? ∩⊄∠∪  〈   

ความวา “24. เรื่องราวของแขกผูมีเกียรติของอิบรอฮีมไดมาถึงเจาบาง
ไหม? 25. เมื่อพวกเขาไดเขามาหาเขา (อิบรอฮีม) พวกเขากลาววา 
ศานติ เขากลาววา(ตอบ) วาศานติ (พวกทานเปน)หมูชนผูแปลกหนา 
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26. แลวเขาก็รีบเขาไปหาครอบครัวของเขา แลวไดนําลูกวัวอวน (ซ่ึง
ยางเสร็จแลว)ออกมา 27. และไดวางมันไวขางหนาพวกเขา เขากลาว
วา พวกทานไมกินหรือ” (อัษ-ษาริยาต : 24-27) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

$ £ϑ s9 uρ® yŠu‘ uρ u™ !$ tΒ š⎥ t⎪ ô‰tΒ y‰ y` uρ Ïµø‹ n= tã Zπ ¨Βé& š∅ ÏiΒ Ä¨$̈Ψ9$# šχθ à)ó¡ o„ y‰ y_ uρ uρ ⎯ ÏΒ 

ãΝÎγ ÏΡρ ßŠ È⎦ ÷⎫ s? r&t øΒ$# Èβ#yŠρ ä‹s? ( tΑ$ s% $ tΒ $ yϑ ä3ç7ôÜ yz ( $ tG s9$ s% Ÿω ’ Å+ó¡ nΣ 4© ®L ym u‘ Ï‰óÁ ãƒ â™!$ tãÌh9$# ( 

$ tΡθ ç/ r&uρ Ó‡ ø‹x© × Î7Ÿ2 ∩⊄⊂∪   4’ s+|¡ sù $ yϑ ßγ s9 ¢ΟèO #’ ¯< uθ s? ’ n< Î) Èe≅ Ïjà9$# tΑ$ s)sù Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) !$ yϑ Ï9 

|M ø9 t“Ρr& ¥’ n< Î) ô⎯ÏΒ 9ö yz ×É) sù ∩⊄⊆∪ 〈  

 
ความวา “23. และเมื่อเขามาพบบอน้ําแหง (เมือง) มัดยัน เขาไดพบฝูง
ชนกลุมหนึ่งกําลังตักน้ําและนอกจากพวกเขาเหลานั้น เขายังไดพบหญิง
สองคนคอยหาม (ฝูงแกะ) เขา (มูซา) กลาวถามวา “เรื่องราวของเธอทั้ง
สองเปนมาอยางไร ?”นางทั้งสองกลาววา “เราไมสามารถตักน้ําได 
จนกวาคนเลี้ยงแกะเลานั้นจะถอยออกไป และบิดาของเราก็เปนคนแก
มากแลว” ٢٤. ดังนั้น เขาจึงตักน้ําใหแกนางทั้งสองแลวก็กลับไปพักใต
รมและกลาววา “ขาแตพระเจาของขาพระองค แทจริงขาพระองคอยาก
ไดในความดีที่พระองคทรงประทานลงมาใหแกขาพระองค” (อัล-เกาะ
ศอศ : 23-24) 

 
3. จากทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา ฉันไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ได
กลาววา   

نَا َقبُْدُه َفُقولُوا«
َ
ْطَرِت اجََّصاَرى اْنَن َمْرَيـَم فَإغََّما أ

َ
:  ال ُيْطُروىِي َكَما أ
  .»َقبُْداهللا َورَُسولُـهُ 

ความวา “พวกเจาจงอยากลาวยกยองฉัน (จนเกินเลย) อยางที่ชาวคริส
เตียนไดยกยอง(อีซา)บุตรของนางมัรยัม เพราะแทจริง ฉันนี้คือบาว
ของพระองค ดังนั้น พวกทานจงกลาววา ’บาวของอัลลอฮฺและเราะสูล
ของพระองค’” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 3445) 

 
ไมฝกใฝและหลงใหลในวัตถุแหงโลกดุนยา 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 
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Ÿω uρ® ¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ ø‹tã 4’ n< Î) $ tΒ $ uΖ ÷è−G tΒ ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`≡uρ ø— r& öΝåκ ÷]ÏiΒ nο t ÷δ y— Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

ôΜ åκs] ÏG øuΖ Ï9 ÏµŠ Ïù 4 ä−ø— Í‘ uρ y7 În/ u‘ ×ö yz 4’ s+ö/ r&uρ 〈   

ความวา “และเจาจงอยาทอดสายตาของเจาไปยังสิ่งที่เราไดใหความ
เพลิดเพลินแกบุคคลประเภทตาง ๆ ของพวกกุฟฟาร ซ่ึงความสุขสําราญ
ในโลกดุนยา เพื่อเราจะไดทดสอบพวกเขาในการนี้ และการตอบแทน
ของพระเจานั้น ดียิ่งกวาและจีรังยิ่งกวา” (ฏอฮา : 131) 

 
2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

÷É9 ô¹ $# uρ® y7 |¡øtΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï%©! $# šχθ ããô‰ tƒ Νæη −/u‘ Íο 4ρ y‰ tóø9 $$ Î/ Äc© Å´ yè ø9$# uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ ( 

Ÿω uρ ß‰÷è s? x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷] tã ß‰ƒ Ìè? sπ oΨƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ( Ÿω uρ ôì ÏÜè? ô⎯tΒ $ uΖù= xøî r& …çµ t7 ù= s% ⎯tã 

$ tΡ Ìø.ÏŒ yì t7¨? $#uρ çµ1 uθ yδ šχ% x. uρ …çν ã øΒ r& $ WÛã èù 〈 

 
ความวา “และจงอดทนตอตัวของเจา รวมกับบรรดาผูวิงวอนตอพระผู
เปนเจาของพวกเขา ทั้งยามเชาและยามเย็น โดยปารถนาความโปรด
ปรานของพระองค และอยาใหสายตาของเจาหันเหออกไปจากพวกเขา 
ขณะที่เจาประสงคความสวยงามแหงชีวิตของโลกนี้ แลเจาอยาเชื่อฟงผู
ที่เราทําใหหัวใจของเขาละเลยจากการรําลึกถึงเรา และปฏิบัติตาม
อารมณตํ่าของเขา และกิจการของเขาพินาศสูญหาย” (อัล-กะฮฺฟ : 28) 

 
สงเสริมสนับสนุนในการทําความดีและพยายามใหความขยาดและความกลัวในการทํา
มะอฺศิยะฮฺ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

š ù= Ï?® ßŠρ ß‰ãm «!$# 4 ∅ tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ ã& ù#Åz ô‰ãƒ ;M≈̈Ζ y_ ”Ìôf s? ⎯ÏΒ 

$ yγ ÏF ós s? ã≈ yγ ÷ΡF{$# š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 š Ï9≡ sŒuρ ã—öθ xø9$# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊇⊂∪   ∅ tΒ uρ 

ÄÈ ÷è tƒ ©!$# …ã& s!θ ß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ …çν yŠρ ß‰ãn ã& ù#Åz ô‰ãƒ #·‘$ tΡ #V$Î#≈ yz $ yγ‹ Ïù …ã& s!uρ ÑU# x‹tã 

Ñ⎥⎫Îγ •Β 〈   

ความวา “13.เหลานั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮฺ และผูใดที่เชื่อ
ฟงอัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองคแลว พระองคก็จะทรงใหเขาเขา
บรรดาสวนสวรรคซ่ึงมีแมน้ําหลายสายไหลอยูเบื้องลางของมัน โดยที่
พวกเขาจะพํานักอยูในสวนสวรรคเหลานั้นตลอดกาลและนั่นคือชัย
ชนะอันยิ่งใหญ 14.และผูใดฝาฝนอัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค 
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และละเมิดขอบเขตของพระองคแลวไซร พระองคก็จะทรงใหเขาเขา
นรก โดยที่เขาจะอยูในนรกนั้นตลอดกาล และเขาจะไดรับการลงโทษที่
ยังความอัปยศให(แกเขา)” (อัน-นิสาอ : 13-14) 

 
รีบเรงในการทําความดี 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

$ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù® …çµ s9 $ uΖ ö6 yδ uρ uρ …çµ s9 4© z ós tƒ $ oΨ ós n= ô¹ r&uρ …çµ s9 ÿ…çµ y_ ÷ρ y— 4 öΝßγ ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ããÌ≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡ uö y‚ ø9$# $ oΨ tΡθ ãã ô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š⎥⎫Ïè Ï±≈ yz 

〈   

ความวา “ดังนั้นเราไดตอบรับการรองเรียนแกเขา และเราไดประทาน
บุตรแกเขาคือยะฮฺยา และเราไดปรับปรุงแกไขภริยาของเขาใหเปน
ปกติแกเขา แทจริงพวกเขา แขงขันกันในการทําความดีและพวกเขา
วิงวอนเราดวยความหวังในการลงโทษของเรา และพวกเขาเปนผูถอม
ตัวเกรงกลัวตอเรา” (อัน-อัมบิยาอฺ : 90) 

 
ทุมเททั้งทรัพยสินเงินทองและรางกายเพื่อเชิดชูอิสลาม 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

Ç⎯Å3≈ s9® ãΑθ ß™ §9$# š⎥⎪ Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ óΟÏλ Î;≡uθ øΒ r' Î/ óΟ Îγ Å¡àΡr& uρ 4 

š Í×¯≈ s9 'ρ é&uρ ãΝ ßγ s9 ÝV≡ uö y⇐ø9 $# ( y7 Í×¯≈ s9'ρ é& uρ ãΝèδ tβθ ßs Î=ø ßϑ ø9$#  〈   

ความวา “แตทวาเราะสูล และบรรดาผูที่ศรัทธาซึ่งรวมอยูกับทานนั้น 
ไดตอสูดวยทรัพยสมบัติของพวกเขา และชีวิตของพวกเขา ชนเหลานี้
แหละสําหรับพวกเขานั้นจะไดรับความดีมากมาย และชนเหลานี้แหละ
คือผูที่ไดรับความสําเร็จ” (อัต-เตาบะฮฺ : 88) 

 
ตอสูและมุญาฮะดะฮฺในหนทางของอัลลอฮฺ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

⎦ Éi⎪ r' x.uρ® ⎯ÏiΒ %c© É<¯Ρ Ÿ≅ tG≈ s% …çµ yè tΒ tβθ •‹În/Í‘ ×ÏW x. $ yϑ sù (#θ ãΖ yδ uρ !$ yϑ Ï9 öΝåκ u5$ |¹ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ 

«!$# $ tΒ uρ (#θ à ãè |Ê $ tΒ uρ (#θ çΡ% s3 tG ó™ $# 3 ª!$# uρ =Ït ä† t⎦⎪ Î É9≈¢Á9$# 〈   

ความวา “และนะบีกี่มากนอยแลว ที่กลุมชนอันมากมายไดตอสูรวมกับ
เขา แลวพวกเขาหาไดทอแทไมตอสิ่งที่ไดประสบแกพวกเขาในทาง
ของอัลลอฮฺ และพวกเขาหาไดออนกําลังลง และหาไดสยบไม 
และอัลลอฮฺนั้นทรงรักผูที่อดทนทั้งหลาย” (อาละอิมรอน : 146) 
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2. และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

® $ pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# Ï‰Îγ≈ y_ u‘$ ¤à6ø9$# t⎦⎫É)Ï≈ oΨ ßϑ ø9$# uρ õá è= øñ$# uρ öΝÍκö n= tã 4 öΝßγ1 uρù' tΒ uρ ÞΟ̈Ψ yγ y_ ( 

}§ ø♥Î/ uρ çÅÁ yϑ ø9$# 〈  

 
ความวา “โอนะบี ! จงตอสูบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผูกลับ
กลอกในการศรัทธา (มุนาฟกีน) และจงเฉียบขาดแกพวกเขาและที่อยู
ของพวกเขานั้นคือ นรกญะฮันนัม และที่กลับไปนั้น ชั่วชาจริง ๆ” (อัต-
เตาบะฮฺ : 73) 

 
เรียนรูสลับกับการสั่งสอนอยางตอเนื่อง 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

≅ è% uρ® Éb> §‘ ’ ÎΤ ÷Š Î— $ Vϑ ù= Ïã 〈  

ความวา “และจงกลาวเถิด “ขาแตพระเจาของขา ขอพระองคทรงโปรด
เพิ่มพูนความรูแกขาพระองคดวย” (ฏอฮา : 114) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

tΑ$ s%® …çµ s9 4© y›θ ãΒ ö≅ yδ y7 ãèÎ7 ¨?r& #’ n? tã β r& Ç⎯ yϑ Ïk= yè è? $ £ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã #Y‰ô© â‘ 〈   

ความวา “มูซาไดกลาวแกเขาวา “จะใหฉันติดตามทานไปไดไหม? โดย
ทานจะตองสอนฉันจากสิ่งที่ทานไดเคยเรียนรูมา ตามแนวทางที่
เที่ยงตรง” (อัล-กะฮฺฟ : 66) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

β Î)® öΝä.θ às) ÷Vtƒ (#θ çΡθ ä3 tƒ öΝä3s9 [™!# y‰ôã r& (#þθ äÜÝ¡ ö6 tƒ uρ öΝä3 ö‹s9 Î) öΝåκ u‰ Ï‰÷ƒ r& ΝåκtJ oΨ Å¡ø9 r&uρ Ï™þθ ¡9$$ Î/ 

(#ρ –Š uρ uρ öθ s9 tβρ ãàõ3 s? 〈   

ความวา “พระองคทรงเปนผูแตงต้ังเราะสูลขึ้นคนหนึ่งในหมูผูไมรูจัก
หนังสือจากพวกเขาเองเพื่อสาธยายอายาตตาง ๆ ของพระองคแกพวก
เขา และทรงทําใหพวกเขาผุดผอง และทรงสอนคัมภีรและความสุขุม
คัมภีรภาพแกพวกเขา และแมวาแตกอนนี้พวกเขาอยูในการหลงผิด
อยางชัดแจงก็ตาม” (อัล-ุมอะฮฺ : 2) 
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ชําระจิตใจใหสะอาด ทําจิตใจและรางกายใหแข็งแกรงดวยการทําอิบาดะฮฺและรําลึก
ถึงอัลลอฮฺอยางสม่ําเสมอ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

ô‰s) s9 uρ® ÞΟ n=÷è tΡ y7 ¯Ρr& ß,Š ÅÒ tƒ x8â‘ ô‰ |¹ $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à)tƒ ∩®∠∪   ôxÎm7 |¡sù Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ 

⎯ä. uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9$# ∩®∇∪   ô‰ç6 ôã $#uρ y7−/ u‘ 4© ®L ym y7 u‹Ï?ù' tƒ Ú⎥⎫É) u‹ø9$# ∩®®∪  〈   

ความวา “97. และโดยแนนอน เรารูวาแทจริงเจานั้นหัวอกของเจาอึด
อัดตอสิ่งที่พวกเขากลาว 98. ดังนั้น จงกลาวสดุดีดวยการสรรเสริญ
พระเจาของเจา และจงรวมอยูในหมูผูสุูด 99. และจงเคารพภักดีพระ
เจาของเจา จนกวาความแนนอน(ความตาย) จะมาหาเจา” (อัล-หุจญรฺ 
: 97-99) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ® t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ρ âè0 øŒ$# ©!$# # [ø.ÏŒ #ZÏVx. ∩⊆⊇∪   çνθ ßs Îm7y™ uρ Zο t õ3ç/ ¸ξ‹ Ï¹ r&uρ 

∩⊆⊄∪ 〈    

ความวา “41. โอบรรดาผูศรัทธาเอย! จงรําลึกถึงอัลลอฮฺโดยการรําลึก
อยางมากมาย 42. และแซซองสะดุดีพระองคทั้งยามเชาและยามเย็น” 
(อัล-อะหฺซาบ : 41-42) 

 
3. จากทานอบี ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ ไดกลาววา  

نَّ 
َ
َ  فَاِطَمةَ  أ ِ تَِت  َقنْـَها اهللا َر

َ
يِبَّ  أ لُـهُ  صل اهللا عليه وسلم اجَّ

َ
 تَْسأ

لَْفيْتِيِه ِعنَْدنَا«:  َفَقاَل  الَعَمَل  وََشَكِت  اِدماً،خَ 
َ
ُدلُِّك «: قال» َما أ

َ
َال أ

َ
أ

ً َوثَالِعنَي،  بَلَ َما ُهَو َخرْيٌ لَِك ِمْن َخاِدٍم؟ تَُسبِِّحنَي ثَالثا
ً َوثَالِعنَي ِحنَي  ْربعا

َ
يَن أ ً َوثَالِعنَي، َوتَُكربِّ َوتَـْحـَمِديَن ثَالثا

ُخِذيَن مَ 
ْ
  .»ْضَجَعِك تَأ

ความวา “ทานฟาติมะฮฺ(บุตรีของทานนบี)เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา ไดมา
พบทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม และทานฟาติมะฮฺไดขอคน
รับใชคนหนึ่งจากทานนบีพรอมกับไดฟองทานนบีเกี่ยวการงาน(อัน
มากมายที่ตองปฏิบัติ) ทานนบีจึงกลาวขึ้นวา “เจาไมสามารถที่จะพบ
เจอคนรับใชที่เจาตองการ ณ ที่เราหรอก” (และ)ทานนบีจึงกลาวอีกวา 
“เอาหรือไมหากเราจะชี้ทางในสิ่งที่ดีกวาสําหรับเจามากไปกวาคนรับใช
ดังกลาว? คือการที่เจาไดกลาวตัสบีหฺ 33 ครั้ง กลาวตะหฺมีด 33 ครั้ง 
กลาวตักบีรฺ 34 ครั้ง เมื่อเจาจะลมตัวลงนอนบนที่นอนของเจา”  
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(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 3113 และ : 2828  สํานวนหะดีษเปนของ
มุสลิม) 

 
ขอดุอาอใหอัลลอฮฺทรงประทานทางนําแกชาวมุชริกีน 
1. จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  

َفيُْل  قَِدمَ  ً  إنَّ ! هللا رَُسوَل  يَا: َفَقالُوا َوأْصَحابُـهُ  الطُّ  َكَفَرْت  قَدْ  َدوْسا
ُهـمَّ «: َفَقاَل  َدوٌْس  َهلََكْت : فَِقيَل  َعلَيْـَها، اهللا فَاْدعُ  َوأبَْت، اْهِد ! اللَـّ

  .»ِهـمْ ـَدوًْسا َوائِْت ب
ความวา “อัตตุฟยลฺและพวกพองของเขาไดมาพบทานเราะสูล แลว
พวกเขาไดกลาวแกทานเราะสูลวา ทานเราะสูลลุลลอฮฺ แทจริงแลว
พวกเดาซันไดปฏิเสธศรัทธาและไมยอมรับ(การเชิญชวน) ดังนั้นทาน
จงขอดุอาอใหอัลลอฮฺทรงบังเกิดความหายนะแกพวกเขา จึงมีคนกลาว
ขึ้นมาวา ความหายนะจะประสบแกพวกเดาซันเสียแลว (แต)ทานนบีจึง
กลาวดุอาอขึ้นวา “โออัลลอฮฺ ขอพระองคจงชี้ทางนําแกชนเผาเดาซัน
ดวยเถิด” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย : 2737 และ : 2524  สํานวนหะดีษ
เปนของมุสลิม) 

 
2. จากทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  

َكٌة، َويِهَ  اإلْسالمِ  إىَل  أيمِّ  أْدُعو ُكنُْت   يِف  فَأْسَمَعتيِْن  يَْوًما فََدَعْوتُـَها ُمرْشِ
 رَُسوَل  يَا: لُْت قُ : -وفيه-... أْكَره َما هللا عليه وسلمصل ا اهللا رَُسولِ 

ِ  أمَّ  يَـْهِديَ  أنْ  اهللا فَاْدعُ ... !هللا صل اهللا  اهللا رَُسوُل  َفَقاَل  ُهَريَْرَة، أ
ِ ُهَريَْرةَ «: عليه وسلم  ُهـمَّ اْهِد أمَّ أ   .»اللَـّ

ความวา “ฉันเคยเชิญชวนแมของฉันสูทางนําแหงอิสลามในขณะที่แม
ของฉันยังเปนชาวมุชริก ฉันไดเชิญชวนแมของฉันในวันหนึ่ง และแลว
แมของฉันไดกลาวเกี่ยวกับทานเราะสูลลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะซัลลัม ในสิ่งที่ฉันไมชอบเปนอยางยิ่ง ฉันไดกลาว(แกทานเราะสูล)วา 
โอ ทานเราะสูลลุลลอฮฺ ทานจงขอดุอาอแกอัลลอฮฺเพื่อใหพระองคทรง
ชี้ทางนําแกมารดาของอบู ฮุร็อยเราะฮฺดวยเถิด ทาน เราะสูลลุลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม จึงกลาววา “โออัลลอฮฺ จงใหทางนําแก
มารดาของอบู ฮุร็อยเราะฮฺดวยเถิด” (บันทึกโดยมุสลิม : 2491 ) 

 
3. จากทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  
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 ِّ ً  يَـْحيِك  صل اهللا عليه وسلم اجَّيِبِّ  إىَل  أْغُظرُ  َكك  األنِْبيَاِء، ِمنَ  نبيّا
َبـهُ  مَ  يَـْمَسحُ  وَُهوَ  فَأْدَموُْه، قَْوُمهُ  رَضَ َّ همَّ «: َوَيـُقوُل  وَْجِههِ  َقنْ  ا اللَـّ

ُهـْم ال يَـْعلَـُمونَ   .»اْغِفْر ِلَقْويِم فَإنَـّ
ความวา “เหมือนกับวาฉันไดเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะซัลลัม ไดเลาถึง(เหตุการณที่เกิดขึ้นกับ)นบีทานหนึ่งจากบรรดานบี
ทั้งลาย ซ่ึงประชาชาติของทานนบีทานนั้นไดทําการเฆี่ยนตีทานจน
เลือดตกยางออก และทานนบีดังกลาวนั้นไดลูบเลือดที่ไหลออกมาบน
ใบหนาของเขา พรอมกับกลาววา “โอ อัลลอฮฺ จนประทานอภัยโทษแก
ประชาชาติของฉันดวยเถิด แทที่จริงแลวพวกเขาไมรู” (บันทึกโดยอัล-
บุคอรีย : 2477 และมุสลิม : 1792  สํานวนหะดีษเปนของอัล-บุคอรีย) 

 
ทําการดะอฺวะฮฺทุกวันเวลาและทุกสภาวะการณ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

tΑ$ s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) ßN öθ tã yŠ ’ ÍΓöθ s% Wξ ø‹s9 #Y‘$ yγ tΡ uρ    
ความวา “เขากลาววา โอ พระเจาของฉัน แทจริงขาพระองคได
เรียกรองเชิญชวนหมูชนของขาพระองคทั้งกลางคืนและกลางวัน” (นูหฺ 
: 5) 

 
2. จากทานอุบาดะฮฺ อิบนุ อัศศอมิต  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  

َخذَ  ِفيَما َفَقاَل  َفبَايَـْعنَاُه، صل اهللا عليه وسلم اجَّيِبُّ  نَاَدَخ  
َ
نْ  َعلَيْنَا أ

َ
 أ

ْمعِ  بَلَ  بَايَـَعنَا اَعةِ  السَّ نَا َوَمْكَرِهنَا، َمنَْشِطنَا يِف  َوالطَّ نَا، وَُعرْسِ  َويرُْسِ
ثََرةٍ 

َ
نْ  َعلَيْنَا، َوأ

َ
ْمرَ  ُغنَاِزعَ  ال َوأ

َ
ْهلَـهُ  األ

َ
ً بََواحاً  الَّ إ«:  أ ْن تََروا ُكْفرا

َ
أ

 .»ِعنَْدُكْم ِمَن اهللا ِفيْـِه بُْرَهانٌ 
ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ไดเรียกพวกเรา(เพื่อ
ทําการสาบานตนกับทาน) แลวเราไดสาบานตนกับทานนบี ทานนบีจึง
กลาวในสิ่งที่ทานตองการจากพวกเรา คือ การใหคําสาบานตนในการที่
จะเชื่อฟงและปฏิบัติตามทั้งในสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราไมชอบ และใน
สิ่งที่ยากลําบากและในสิ่งที่งาย และสิ่งที่มีผลกระทบตอเรา และเรา
อยาไดคิดคัดคานตอตานสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอผูที่ทําหนารับผิดชอบในเรื่อง
ดังกลาว นอกเสียจากวาพวกทานเห็นความปฏิเสธศรัทธาอยางชัดแจง
ที่มีหลักฐานจากอัลลอฮฺที่บงบอกถึงสิ่งนั้นอยางชัดเจน”(บันทึกโดยอัล-
บุคอรีย : 7055,7056 และมุสลิม : 1709 สํานวนหะดีษเปนของอัล-บุคอ
รีย) 
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มีการประชุมอยูตลอดเวลา 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

$ yϑ Î6 sù® 7π yϑ ôm u‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Î= xî É= ù= s)ø9$# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô⎯ÏΒ 

y7 Ï9öθ ym ( ß#ôã $$ sù öΝåκ ÷]tã öÏ øó tG ó™ $#uρ öΝçλ m; öΝèδ ö‘ Íρ$ x© uρ ’Îû Íö∆ F{$# ( # sŒÎ* sù |M øΒ z• tã ö≅©. uθ tG sù 

’ n?tã «! $# 4 ¨βÎ) ©!$# =Ït ä† t⎦,Î#Ïj.uθ tG ßϑ ø9$# 〈  

ความวา “เนื่องดวยความเมตตาจากอัลลอฮฺนั่นเอง เจา(มุหัมมัด) จึงได
สุภาพออนโยนแกพวกเขาและถาหากเจาเปนผูประพฤติหยาบชา และ
มีใจแข็งกระดางแลวไซร แนนอนพวกเขาก็ยอมแยกตัวออกไปจากรอบ 
ๆ เจากันแลว ดังนั้นจงอภัยใหแกพวกเขาเถิด และจงขออภัยใหแก
พวกเขาดวย และจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในกิจการทั้งหลาย ครั้น
เมื่อเจาไดตัดสินใจแลว ก็จงมอบหมายแดอัลลอฮฺเถิด แทจริงอัลลอฮฺ
ทรงรักใครผูมอบหมายทั้งหลาย” (อาลิอิมรอน : 159) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ® (#θ ç/$ yf tG ó™ $# öΝ ÍκÍh5 tÏ9 (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9$# öΝèδ ã øΒ r&uρ 3“ u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ $ £ϑ ÏΒ uρ 

öΝßγ≈ uΖ ø% y— u‘ tβθ à)ÏΖãƒ 〈   

ความวา “และบรรดาผูตอบรับตอพระเจาของพวกเขาและดํารง
ละหมาด และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหวางพวกเขา
และเขาบริจาคสิ่งที่เราไดใหเครื่องปจจัยยังชีพแกพวกเขา” (อัช-ชูรอ : 
38) 

 
มีความศรัทธาที่แนวแนมั่นคง และมอบความไววางใจแกอัลลอฮฺ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ω Î)® çνρ ãÝÁΖ s? ô‰s) sù çν t |Á tΡ ª!$# øŒÎ) çµ y_ t ÷z r& t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ãxŸ2 š† ÎΤ$ rO È⎦ ÷⎫oΨ øO $# øŒÎ) 

$ yϑ èδ † Îû Í‘$ tó ø9$# øŒÎ) ãΑθ à)tƒ ⎯ Ïµ Î7Ås≈ |Á Ï9 Ÿω ÷β t“ øt rB χ Î) ©!$# $ oΨ yè tΒ ( tΑ t“Ρ r'sù ª!$# 

…çµ tG t⊥‹ Å6y™ Ïµ ø‹n= tã …çν y‰ −ƒ r&uρ 7Šθ ãΨ àf Î/ öΝ©9 $ yδ÷ρ ts? Ÿ≅ yè y_ uρ sπ yϑ Î= Ÿ2 š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xŸ2 

4’ n?ø¡9$# 3 èπ yϑ Î= Ÿ2 uρ «! $# š† Ïφ $ u‹ù= ãè ø9$# 3 ª!$# uρ î“ƒ Í• tã íΟŠ Å3 ym 〈   

ความวา “ถาหากพวกเจาไมชวยเขา ก็แทจริงนั้นอัลลอฮฺไดทรงชวยเขา
มาแลว ขณะที่บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไดขับไลเขาออกไปโดยที่เขาเปน
คนที่สองในสองคน ขณะที่ทั้งสองอยูในถ้ํานั้นคือขณะที่เขาไดกลาวแก
สหายของเขาวา ทานอยาเสียใจ แทจริงอัลลอฮฺทรงอยูกับเรา 
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แลวอัลลอฮฺก็ทรงประทานลงมาแกเขา ซ่ึงความสงบใจจากพระองค 
และไดทรงสนับสนุนเขาดวยบรรดาไพรพล ซ่ึงพวกเจาไมเห็นพวกเขา 
และไดทรงใหถอยคํา ของผูที่ปฏิเสธศรัทธาอยูในระดับตํ่าสุดและ
พจนารถของอัลลอฮฺนั้น คือพจนารถที่สูงสุด และอัลลอฮฺคือ ผูทรงเด
ชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” (อัต-เตาบะฮฺ : 40) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

$ £ϑ n= sù® #u™ℜ t s? Èβ$ yè ôϑ yf ø9$# tΑ$ s% Ü=≈ ys ô¹ r& #© y›θ ãΒ $ ¯Ρ Î) tβθ ä.u‘ ô‰ßϑ s9 ∩∉⊇∪   tΑ$ s% Hξ x. ( 

¨β Î) z© Éë tΒ ’ În1u‘ È⎦⎪ Ï‰öκ u y™ ∩∉⊄∪   !$ oΨ øŠym ÷ρ r' sù 4’ n< Î) #© y›θ ãΒ Èβ r& > ÎôÑ$# x8$ |Á yè În/ tós t7ø9$# ( 

t, n= xΡ$$ sù tβ% s3sù ‘≅ ä. 5−ö Ïù ÏŠ öθ©Ü9$% x. ÉΟŠ Ïà yè ø9$# ∩∉⊂∪ 〈    

ความวา “61. ครั้นเมื่อแตละฝายไดมองเห็นกัน พวกพองของมูซาได
กลาววา “แทจริงเราถูกตามทันแลว” 62. เขา (มูซา)ไดกลาววา “ไม
หรอก แทจริงพระเจาของฉันทรงอยูกับฉัน พระองคทรงชี้แนะทางแก
ฉัน 63. ดังนั้นเราไดดลใจมูซาวา “จงฟาดทะเลดวยไมเทาของเจา” แลว
มันก็ไดแยกออก แตละขางมีสภาพเหมือนภูเขาใหญ” (อัช-ชูอะรออฺ : 
61-63) 

 
ดุอาอและละหมาดในทุกสถานการณ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

® ôM t/¤‹ x. öΝßγ n= ö6 s% ãΠöθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/¤‹s3 sù $ tΡ y‰ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθãΖ øgxΧ t Å_ ßŠø— $#uρ ∩®∪   % tæ y‰sù 

ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤ r& Ò>θ è= øó tΒ ÷ÅÇ tGΡ$$ sù ∩⊇⊃∪   !$ oΨós tFxsù z>≡uθ ö/ r& Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# &™!$ oÿ Ï3 9ÉΚ pκ÷] •Β ∩⊇⊇∪   

$ tΡ ö¤f sù uρ uÚ ö‘ F{$# $ ZΡθ ã‹ãã ’ s+ tG ø9$$ sù â™ !$ yϑ ø9$# #’ n?tã 9 øΒ r& ô‰s% u‘ Ï‰è% ∩⊇⊄∪   çµ≈ oΨù= yϑ ym uρ 4’ n?tã 

ÏN# sŒ 8y≡uθ ø9r& 9ß ßŠ uρ ∩⊇⊂∪ 〈  

ความวา “9. กอนหนาพวกเขานั้น หมูชนของนูหฺไดปฏิเสธ พวกเขาได
ปฏิเสธบาวของเราโดยกลาววาเขา (นูหฺ) เปนคนบา และถูกขูบังคับ 10. 
เขาจึงวิงวอนขอตอพระเจาของเขาวา แทจริงขาพระองคถูกพิชิตเสีย
แลว ไดโปรดชวยเหลือ(ขาพระองค)ดวย 11. ดังนั้น เราจึงไดเปดประตู
แหงชั้นฟาใหน้ําฝนเทลงมาอยางหนัก’’١٢. และเราไดทําใหแผนดิน
แยกออกเปนตาน้ําไหลพุง ดังนั้น น้ําฝนและตาน้ําไดมาบรรจบกันตาม
กิจการที่ไดถูกกําหนดไวแลว” (อัล-เกาะมัรฺ : 9-13) 
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2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

øŒÎ)® tβθ èW‹Éó tG ó¡ n@ öΝ ä3−/u‘ z>$ yf tFó™ $$ sù öΝ à6s9 ’ÎoΤ r& Νä.‘‰Ïϑ ãΒ 7#ø9 r'Î/ z⎯ÏiΒ Ïπ s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# 

š⎥⎫Ïù ÏŠóß∆ 〈  

ความวา “จงรําลึกขณะที่พวกเจาขอความชวยเหลือยามคับขนตอพระ
เจาของเจา แลวพระองคก็ไดทรงรับสนองแกพวกเจาวา แทจริงขาจะ
ชวยพวกเจาดวยมลาอิกะฮฺหนึ่งพันตน โดยทยอยกันลงมา” (อัล-
อันฟาล : 9) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

(#θ ãΖŠ ÏètF ó™ $#uρ® Îö9 ¢Á9$$ Î/ Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4 $ pκ̈ΞÎ) uρ îο uÎ7 s3 s9 ω Î) ’ n?tã t⎦⎫Ïè Ï±≈ sƒ ø: $# 〈   

ความวา “และพวกเจาจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด และ
แทจริงการละหมาดนั้นเปนสิ่งใหญโตนอกจากบรรดาผูที่นอบนอม
ถอมตนเทานั้น” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 45) 

 
4. จากทานหุซัยฟะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา  

 إَذا صل اهللا عليه وسلم اجَّيِبُّ  اَكنَ :  قال عنه اهللا ر حذيفة عنو
ْمرٌ  َحَزَبـهُ 

َ
   . َصىلَّ  أ

ความวา ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม นั้น เมื่อมีสิ่งใด
ทําใหทานทุกขรอนใจ ทานจะละหมาด” (หะดีษ หะสัน บันทึกโดยอะหมัด 
: 23688 และบันทึกโดยอบู ดาวูด : 1319 ดู เศาะฮีหฺ สุนัน อบี ดาวูด : 
1171) 

 
ฟองรองเรื่องตางๆ แกอัลลอฮฺและขอความชวยเหลือจากพระองคในทุกเวลาและทุก
สถานการณ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

tΑ$ s%® !$ yϑ ¯ΡÎ) (#θ ä3ô© r& © Éo\t/ þ’ÎΤ ÷“ ãm uρ ’n< Î) «! $# ãΝ n= ôã r&uρ š∅ÏΒ «!$# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈  

ความวา “เขากลาววา “แทจริงฉันรองเรียนความเศราสลดของฉันและ
ความทุกขระทมของฉันตออัลลอฮฺ และฉันรู (เรื่องความเมตตา) 
จากอัลลอฮฺซ่ึงพวกเจาไมรู” (ยูซุฟ : 86) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 
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® šUθ •ƒ r&uρ øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/u‘ ’ ÎoΤr& z© Í_ ¡¡tΒ • ‘Ø9$# |MΡr& uρ ãΝym ö‘ r& š⎥⎫ÏΗ ¿q≡§9$# ∩∇⊂∪   

$ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 $ oΨ øt± s3sù $ tΒ ⎯ ÏµÎ/ ⎯ ÏΒ 9h àÊ ( çµ≈ oΨ÷ s?# u™ uρ …ã& s# ÷δ r& Νßγ n= ÷VÏΒ uρ óΟ ßγ yè ¨Β Zπ tΗôq y‘ 

ô⎯ÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 3“ tò2 ÏŒ uρ t⎦⎪ Ï‰Î7≈ yè ù= Ï9 ∩∇⊆∪  〈 

ความวา “83. และจงรําลึกถึงเรื่องราวของอัยยูบ เมื่อเขาไดรองเรียน
พระเจาของเขาวา “แทจริงขาพระองคนั้น ความทุกขยากไดประสบแก
ขาพระองคและพระองคเทานั้นเปนผูทรงเมตตายิ่ง ในหมูผูเมตตา
ทั้งหลาย ٨٤. ดังนั้น เราไดตอบรับการรองเรียนของเขาแลวเราได
ปลดเปลื้องสิ่งที่เปนความทุกขยากแกเขา และเราไดใหครอบครัวของ
เขาแกเขา และเชนเดียวกับที่เขาไดเคยมีมากอน (เชน บุตรหลานและ
พวกพอง) เปนความเมตตาจากเรา และเปนขอตักเตือนแกบรรดาผูที่
เคารพภักดี” (อัล-อันบิยาอฺ : 83-84) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

!$ −ƒ ÌŸ2 y— uρ® øŒÎ) 2” yŠ$ tΡ …çµ −/u‘ Éb>u‘ Ÿω ’ ÎΤö‘ x‹ s? #YŠö sù |MΡr& uρ çö yz š⎥⎫ÏO Í‘≡uθ ø9$# ∩∇®∪   

$ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 $ uΖ ö6 yδ uρ uρ …çµ s9 4© zós tƒ $ oΨ ós n= ô¹ r& uρ … çµ s9 ÿ… çµ y_ ÷ρ y— 4 öΝßγ ¯ΡÎ) (#θ çΡ$ Ÿ2 

šχθ ããÌ≈ |¡ç„ ’ Îû ÏN≡ uö y‚ ø9$# $ oΨ tΡθ ãã ô‰tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδ u‘ uρ ( (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ uΖ s9 š⎥⎫Ïè Ï±≈ yz 

∩®⊃∪  〈   

ความวา “89. และจงรําลึกถึงเรื่องราวของซะกะรียาเมื่อเขาไรองเรียน
พระเจาของเขาวา “ขาแตพระเจาของขาพระองคของพระองคทรงอยา
ปลอยใหขาพระองคอยูอยางเดียวดาย และพระองคทานเทานั้นเปนผู
สืบมรดกอันดียิ่ง” ٩٠. ดังนั้นเราไดตอบรับการรองเรียนแกเขา และ
เราไดประทานบุตรแกเขาคือยะฮฺยา และเราไดปรับปรุงแกไขภริยาของ
เขาใหเปนปกติแกเขา แทจริงพวกเขา แขงขันกันในการทําความดีและ
พวกเขาวิงวอนเราดวยความหวังในการลงโทษของเรา และพวกเขา
เปนผูถอมตัวเกรงกลัวตอเรา” (อัล-อันบิยาอฺ : 89-90) 

 
อยูในสภาพแวดลอมที่ดี หางไกลสิ่งแวดลอมที่เลวทราม 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

$ pκ š‰ r'̄≈ tƒ® š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ çΡθ ä.uρ yì tΒ š⎥⎫Ï%Ï‰≈ ¢Á9$# 〈 

ความวา “โอศรัทธาชนทั้งหลาย พึงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงอยูอยู
รวมกับบรรดาผูที่พูดจริง” (อัต-เตาบะฮฺ : 119) 
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2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

÷É9 ô¹ $# uρ® y7 |¡ø tΡ yì tΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη −/ u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ Äc© Å´ yèø9 $#uρ tβρ ß‰ƒ Ìãƒ 

…çµ yγ ô_ uρ ( Ÿω uρ ß‰÷è s? x8$ uΖøŠtã öΝåκ ÷]tã ß‰ƒ Ì è? sπ oΨƒ Î— Íο 4θ uŠys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9$# ( Ÿω uρ ôìÏÜ è? ô⎯ tΒ 

$ uΖ ù= xøî r& … çµ t7ù= s% ⎯ tã $ tΡÌ ø.ÏŒ yì t7¨?$# uρ çµ1 uθ yδ šχ% x. uρ …çν ã øΒ r& $ WÛã èù 〈  

ความวา “และจงอดทนตอตัวของเจา รวมกับบรรดาผูวิงวอนตอพระผู
เปนเจาของพวกเขา ทั้งยามเชาและยามเย็น โดยปารถนาความโปรด
ปรานของพระองค และอยาใหสายตาของเจาหันเหออกไปจากพวกเขา 
ขณะที่เจาประสงคความสวยงามแหงชีวิตของโลกนี้ แลเจาอยาเชื่อฟงผู
ที่เราทําใหหัวใจของเขาละเลยจากการรําลึกถึงเรา และปฏิบัติตาม
อารมณตํ่าของเขา และกิจการของเขาพินาศสูญหาย” (อัล-กะฮฺฟ : 28) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

u™ !% y` uρ® ×≅ ã_ u‘ ô⎯ ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9 $# 4© të ó¡ o„ tΑ$ s% #© y›θ ßϑ≈ tƒ χ Î) V| yϑ ø9$# tβρ ãÏϑ s? ù'tƒ 

y7 Î/ x8θ è= çF ø)u‹ Ï9 ól ã÷z $$ sù ’ÎoΤ Î) y7 s9 z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ï⇔ ÅÁ≈̈Ψ9$# ∩⊄⊃∪   yl t sƒ m $ pκ ÷]ÏΒ $ ZÍ← !% s{ 

Ü=©% utI tƒ ( tΑ$ s% Éb> u‘ © Í_ ÅngwΥ z⎯ ÏΒ ÏΘöθ s)ø9$# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩⊄⊇∪ 〈   
ความวา “20. และชายคนหนึ่งไดมาจากชานเมืองอยางรีบเรง เขากลาว
วา “โอมูซาเอย ! พวกขุนนางชั้นผูใหญกําลังปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับ
เรื่องของทาน เพื่อจะฆาทาน ดังนั้น จงออกไปเถิดแทจริงฉันเปนผูหวัง
ดีตอทาน 21. ดังนั้น เขาจึงออกจากเมืองนั้นในสภาพหวาดกลัววาจะ
เกิดภัย เขากลาววา “ขาแตพระเจาของขาพระองค โปรดชวยขา
พระองคใหรอดพนจากหมูผูอธรรม” (อัล-กิศอศ : 20-21) 

 
4. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

#sŒ Î)uρ® |M ÷ƒ r&u‘ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ àÊθèƒ s† þ’Îû $ uΖ ÏF≈ tƒ# u™ óÚÍôã r' sù öΝåκ÷] tã 4© ®L ym (#θ àÊθ èƒ s† ’ Îû 

B]ƒ Ï‰ tn ⎯Íν Î ö xî 4 $ ¨Β Î) uρ y7 ¨Ζ uŠÅ¡Ψ ãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# Ÿξ sù ô‰ãè ø)s? y‰÷è t/ 3“ tò2 Éj‹9$# yì tΒ 

ÏΘöθ s)ø9 $# t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# 〈    
ความวา “และเมื่อเจาเห็นบรรดาผูซ่ึงกําลังวิพากษวิจารณกันอยูใน
บรรดาโองการของเราแลว ก็จงออกหางจากพวกเขาเสีย จนกวาพวก
เขาจะวิพากษวิจารณในเรื่องอื่นจากนั้น และถาชัยฏอนทําใหเจาลืม



34 

แลว ก็จงอยางนั่งรวมกับพวกที่อธรรมเหลานั้นตอไป หลังจากที่มีการ
นึกขึ้นได” (อัล-อันอาม : 68) 

 
ยึดอัลลอฮฺเปนที่พึ่งในทุกเรื่องและอยาเอาตนเองเปนที่พึ่งแทนพระองค และยึดเหตุผลที่
อนุญาตโดยศาสนาในการดําเนินงานตางๆ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลาไดตรัสวา 

≅ è%® Hω à7 Î= øΒ r& © Å¤ ø uΖÏ9 $ YèøtΡ Ÿω uρ #…ŸÑ ω Î) $ tΒ u™!$ x© ª!$# 4 öθ s9 uρ àMΖä. ãΝn= ôã r& 

|= ø‹tó ø9$# ßN ÷sY ò6tG ó™ ]ω z⎯ ÏΒ Îö y‚ ø9$# $ tΒ uρ z© Í_ ¡¡tΒ â™þθ ¡9$# 4 ÷βÎ) O$ tΡr& ω Î) Öƒ É‹tΡ ×Ï± o0 uρ 

5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ 〈  

ความวา “จงกลาวเถิดวา (มุอัมมัด) วาฉันไมมีอํานาจที่จะครอบครอง
ประโยชนใด ๆ และโทษใด ๆ ไวเปนกรรมสิทธิ์แกตัวของฉันได 
นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงคเทานั้น และหากฉันเปนผูที่รูสิ่งเรน
ลับแลว แนนอนฉันก็ยอมกอบโกยสิ่งที่ดีไวมากมายแลว และความชั่ว
รายก็ยอมไมตองฉันได ฉันมิใชใครอ่ืน นอกจากผูตักเตือนและผู
ประกาศขาวดีแกกลุมชนที่ศรัทธาเทานั้น” (อัล-อะอฺรอฟ : 188) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

öΝn= sù® öΝèδθè= çF ø)s?  ∅ Å3≈ s9 uρ ©!$# óΟßγ n= tG s% 4 $ tΒ uρ |M ø‹tΒ u‘ øŒÎ) |M ø‹tΒ u‘  ∅ Å3≈ s9uρ ©!$# 4’ tΓu‘ 

4 u’ Í?ö7ãŠÏ9 uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9 $# çµ ÷ΖÏΒ ¹™ Iξ t/ $ ·Ζ |¡ ym 4 χ Î) ©!$# ìì‹Ïϑ y™ ÒΟŠ Î= tæ 〈     

ความวา “พวกเจามิไดฆาพวกเขา แตทวา อัลลอฮฺตางหากที่ทรงฆา
พวกเขา และเจามิไดขวางดอก ขณะที่เจาขวาง แตทวาอัลลอฮฺตางหาก
ที่ขวางและเพื่อวาพระองคจะทรงทดสอบบรรดาผูศรัทธาอยางดีงาม
จากพระองค แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงไดยินทรงรอบรู” (อัล-อันฟาล : 17) 

 
4. จากทานหุรัยรอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา  

» 
َ
َعزَّ ُجنَْدُه، َونرََصَ َقبَْدُه، وََغلََب األ

َ
ْحَزاَب وَْحَدُه، ال إلَـَه إال اهللا وَْحَدُه، أ

َء بَـْعَدهُ  ْ َ   .»فَال 
ความวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว ผูทรงให
ทหารของพระองคแข็งแกรง ทรงชวยเหลือบาวของพระองค ทรงทําให
กลุมพันธมิตรพายแพเพียงพระองคเดียว เพราะวาไมมีสิ่งอ่ืนใด
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หลังจากพระองค” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หะดีษที่ 4114 และมุสลิม หะ
ดีษที่ 2724 )  

 
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของอัลลอฮฺแมวาสติปญญาของเราจะไมเห็นดวยก็ตาม  
 ผูที่ทําหนาที่ดะอฺวะฮฺจะตองปฏิบัติตามคําสั่งสอนของอัลลอฮฺแมปญญาของเราจะ
ไมเห็นดวยก็ตาม ด่ังเชน การสรางเรือสําเภาขนาดใหญบนพื้นที่ที่แหงแลง การทอดทิ้ง
ภรรยาและลูกของทานนบีอิบรอฮีม ณ สถานที่ที่ไมมีพืชไมใดๆเลย การสั่งใหมูซาจับงูใหญ 
หรือการที่ฟาดตีน้ําทะเลดวยดวยไมเทา ทั้งหมดเหลานี้เพื่อปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ ตะ
อาลา 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ßì uΖóÁ tƒ uρ® š ù= àø9$# $ yϑ ¯=à2 uρ § tΒ Ïµ ø‹ n= tã d| tΒ ⎯ÏiΒ ⎯ Ïµ ÏΒ öθ s% (#ρ ã Ï‚ y™ çµ ÷ΖÏΒ 4 tΑ$ s% β Î) 

(#ρ ã y‚ ó¡s? $ ¨ΖÏΒ $ ¯ΡÎ* sù ã y‚ ó¡tΡ öΝä3ΖÏΒ $ yϑ x. tβρ ã y‚ ó¡ n@ 〈  

ความวา “และเขาไดสรางเรือ และคราใดที่บุคคลชั้นนําจากหมูชนของ
เขา(นูห) ผานมา พวกเขาก็เยาะเยยเขา เขาก็จะกลาววา “หากพวกทาน
เยาะเยยพวกเรา แทจริงเราก็จะเยาะเยยพวกทานเชนเดียวกับที่พวก
ทานเยาะเยย” (ฮูด : 38) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

® !$ uΖ −/§‘ þ’ ÎoΤÎ) àMΖ s3ó™ r& ⎯ ÏΒ © ÉL −ƒ Íh‘ èŒ >Š# uθ Î/ Î öxî “ ÏŒ ?í ö‘ y— y‰Ψ Ïã y7 ÏF ÷ t/ ÇΠ§ ys ßϑ ø9$# $ uΖ −/u‘ 

(#θ ßϑ‹ É)ã‹ Ï9 nο 4θ n=¢Á9$# ö≅ yè ô_ $$ sù Zο y‰Ï↔ øùr& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# ü“ Èθ öκsE öΝÍκö s9 Î) Νßγ ø% ã— ö‘ $#uρ z⎯ ÏiΒ 

ÏN≡t yϑ ¨W9$# óΟßγ ¯= yè s9 tβρã ä3ô± o„ 〈  

ความวา “โอพระเจาของเรา แทจริงขาพระองคไดใหลูกหลานของขา
พระองค พํานักอยู ณ ที่ราบลุมนี้โดยไมมีพืชผลใดๆ ซ่ึงอยูใกลบานอัน
เปนเขตหวงหามของพระองค โอพระเจาของเรา เพื่อใหพวกเขาดํารง
การละหมาด ขอพระองคทรงใหจิตใจจากปวงมนุษย มุงไปยังพวกเขา 
และทรงประทานปจจัยยังชีพที่เปนพืชผลแกพวกเขาหวังวาพวกเขาจะ
ขอบคุณ” (อิบรอฮีม : 37) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

$ tΒ uρ® š ù=Ï? y7 ÎΨŠÏϑ uŠÎ/ 4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪   tΑ$ s% }‘ Ïδ y“$ |Á tã (#àσ 2 uθ s? r& $ pκö n= tæ 

·èδ r& uρ $ pκ Í5 4’ n? tã ‘Ïϑ uΖxî u’ Í< uρ $ pκ Ïù Ü> Í‘$ t↔ tΒ 3“ t ÷z é& ∩⊇∇∪   tΑ$ s% $ yγ É)ø9 r& 4© y›θ ßϑ≈ tƒ 
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∩⊇®∪   $ yγ8 s)ø9 r'sù # sŒÎ* sù }‘Ïδ ×π ¨Šym 4© tëó¡ n@ ∩⊄⊃∪   tΑ$ s% $ yδ õ‹è{ Ÿω uρ ô#y‚ s? ( $ yδ ß‰‹Ïè ãΨ y™ 

$ yγ s?uÅ™ 4’ n<ρ W{$# ∩⊄⊇∪  〈   
ความวา “17. “และอะไรที่อยูในมือขวาขอเจาเลา โอมูซา เอย 18. เขา
กลาววา “มันคือไมเทาของขาพระองค ขาพระองคใชมันสําหรับยัน 
และขาพระองคใชมันตีบนพุมไมเพื่อเปนอาหารสําหรับแกะของขา
พระองค และขาพระองคใชมันในประโยชนอ่ืน ๆ อีก” ١٩. พระองค
ตรัสวา “จงโยนมันไปซิ โอมูซาเอย” ٢٠. เขาจึงโยนมันลงไป แลวมันก็
ไดกลายเปนงูเลื้อย 21. พระองคตรัสวา”จงจับมันขึ้นมาและอยากลัว 
เราจะใหมันกลับมาเปนไมเทาตามสภาพกอนของมัน” (ฏอฮา : 21-17) 

 
4. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

!$ oΨ øŠym ÷ρ r'sù® 4’ n<Î) #© y›θ ãΒ Èβ r& > ÎôÑ$# x8$ |Á yè În/ t ós t7ø9$# ( t, n= xΡ$$ sù tβ% s3 sù ‘≅ ä. 5−öÏù 

ÏŠöθ ©Ü9$% x. ÉΟŠ Ïà yèø9$# 〈   
ความวา “ดังนั้นเราไดดลใจมูซาวา “จงฟาดทะเลดวยไมเทาของเจา” 
แลวมันก็ไดแยกออก แตละขางมีสภาพเหมือภูเขาใหญ” (อัช-ชุอะรออ 
: 63) 

 
แบกความทุกขยากจากการถูกทํารายและถูกขับไลจากศัตรูในหนทางการดะอฺวะฮฺไปสู
อัลลอฮฺ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

÷Πr&® óΟ çFö6 Å¡ ym β r& (#θ è=äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9$# $ £ϑ s9 uρ Νä3Ï?ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï% ©!$# (#öθ n= yz ⎯ ÏΒ Ν ä3Î= ö6 s% ( 

ãΝåκ÷J ¡¡¨Β â™ !$ y™ ù't7 ø9$# â™ !#§œØ9$#uρ (#θ ä9Ì“ ø9 ã— uρ 4© ®L ym tΑθ à) tƒ ãΑθ ß™ §9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ …çµ yè tΒ 

4© tL tΒ çóÇ nΣ «!$# 3 Iω r& ¨β Î) u óÇ nΣ «!$# Ò=ƒ Ì s% 〈  

ความวา “หรือพวกเจาคิดวา พวกเจาจะไดเขาสวรรค โดยเยี่ยงอยาง
ของผูลวงลับไปกอนพวกเจา ยังมิไดมายังพวกเจาเลย ซ่ึงบรรดาความ
ลําบากและความเดือดรอนไดประสบแกพวกเขา และพวกเขาไดรับ
ความหวั่นไหว จนกระทั่งเราะสูลและบรรดาผูศรัทธา ซ่ึงอยูกับเขา 
กลาวขึ้นวา เมื่อไรเลาการชวยเหลือของอัลลอฮฺ? พึงรูเถิดวาแทจริง
การชวยเหลือของอัลลอฮฺใกลอยูแลว” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 214) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 
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$ tΒ uρ® !$ oΨ s9 ω r& Ÿ≅2 uθ tG tΡ ’ n?tã «! $# ô‰s% uρ $ uΖ1 y‰yδ $ oΨ n=ç7 ß™ 4 χ uÉ9 óÁ uΖ s9 uρ 4’ n?tã !$ tΒ 

$ tΡθ ßϑ çF ÷ƒ sŒ# u™ 4 ’ n?tã uρ «! $# È≅ ©.uθ tG uŠù= sù tβθè= Ïj. uθ tG ßϑ ø9$# 〈   

ความวา “และทําไมเลาเราจึงไมมอบความไววางใจแดอัลลอฮฺ และ
แนนอนพระองคทรงชี้แนะแนวทางทั้งหลายแกเราและเราจะอดทนตอ
การที่พวกทานทํารายเรา และบรรดาผูมอบความไววางใจพึงไววางใจ
แดอัลลอฮฺเทานั้น” (อิบรอฮีม : 12) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

øŒÎ) uρ® ã ä3ôϑ tƒ y7 Î/ z⎯ƒ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. x8θ çG Î6 ø[ ãŠÏ9 ÷ρ r& x8θ è=çG ø) tƒ ÷ρ r& x8θ ã_ Ì øƒ ä† 4 tβρ ãä3ôϑ tƒ uρ 

ãä3 ôϑ tƒ uρ ª! $# ( ª!$# uρ çö yz t⎦⎪ ÌÅ6≈ yϑ ø9$# 〈   
ความวา “และจงรําลึกขณะที่บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาวางอุบายตอเจา 
เพื่อกักขังเจา หรือฆาเจาหรือขับไลเจาออกไปและพวกเขาวางอุบาย
กันและอัลลอฮฺก็ทรงวางอุบาย และอัลลออฮฺนั้นทรงเปนผูเยี่ยมกวาใน
หมูผูวางอุบาย” (อัล-อันฟาล : 30) 

 
4. จากทานอาอีเซาะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาว แกทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
วา  

َ  َهْل  
َ
َشدَّ  اَكنَ  يَومٌ  َعلَيَْك  أ

َ
ُحٍد؟ يومِ  ِمنْ  أ

ُ
ِمِك لََقْد لَِقيُت ِمْن قَوْ «:  قَاَل  أ

ِ بَلَ  َشدُّ َما لَِقيُت ِمنْـُهـْم يَوَم الَعَقبَِة، إْذ َعرْضُت َغْف
َ
َن أ َ َما لَِقيُت، َو

رَْدُت، فَاْغَطلَْقُت 
َ
َل بِن َقبِْد الُكٍل، فَلَـْم يُـِجبيِْن إىَل َما أ ِ ابِْن َقبِْد يَا

ْستَِفْق إالَّ وَ 
َ
نَا َمْهـُموٌم بَلَ وَْجيِه، فَلَـْم أ

َ
نَا بَِقْرِن اخكََّعاِلِب َوأ

َ
   أ

ความวา “ทานเคยเจอวันใดที่หนักยิ่งกวาวันสงครามอุหุดไหม? ทาน
ตอบวา “แทจริงแลว ฉันเคยเจอกับ(การตอตาน)จากเผาของพวกทาน 
(คือกุเรชมักกะฮฺที่ปฏิเสธศรัทธา) และที่รุนแรงที่สุดที่ฉันไดรับ(การ
ตอตาน)จากพวกเขาก็คือในวันอัล-อะเกาะบะฮฺ ตอนที่ฉันเสนอตัวฉัน
ตอบุตรอิบนุ อับดิยาลีล บินอับดิกุลาล แลวเขาไมตอบรับตอขอ
เรียกรองของฉัน แลวฉันก็ผละตัวออกไปดวยใบหนาที่เศราหมอง แลว
ฉันก็มาหยุดที่ควน “ก็อรนุลซะอาลิบ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หะดีษที่ 
3231 และมุสลิม หะดีษที่ 2724 สํานวนหะดีษเปนของอัล-บุคอรีย)  

 
5. จากทานอะนัส  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา  
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» 
ُ
وِْذيُت يِف اهللا َوَما يُؤَْذى لََقْد أ

ُ
َحٌد، َولََقْد أ

َ
ِخْفُت يِف اهللا َوَما يُـَخاُف أ

تَْت 
َ
َحٌد، َولََقْد أ

َ
ْلٍَة َوَما يِل َوِكِالٍل َطَعاٌم  أ َ َعيَلَّ ثَالثُوَن ِمْن َننْيِ يَوٍم َو

ٌء يَُواِريِه إْنُط بِاللٍ  ْ َ ُكلُـُه ذو َكِبٍد إال 
ْ
 »يَأ

ความวา “ฉันถูกขูทํารายในหนทางของอัลลอฮฺ ซ่ึงไมมีใครที่ถูกขูทําราย
(เชนนี้)แมแตคนเดียว ฉันถูกทรมานในหนทางของอัลลอฮฺ ซ่ึงไมมีใคร
ที่ถูกทรมานเชนนี้ ฉันเคยมีคนถึงสามสิบคนผลัดเปลี่ยนมาหาฉัน(เพื่อ
มาทํารายฉัน)ในชวงเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืน และฉันกับบิลาลเคยไมมี
อาหารที่มนุษยที่มีจิตใจพึงกินไดนอกจากอาหาร(อันนอยนิด)ที่
สามารถเก็บซอนไวใตวงแขนของบิลาลก็ยังได” (บันทึกโดยอัต-ติรมีซีร 
หะดีษที่ 2472 และอิบนุ มาญะฮฺ หะดีษที่ 151 สํานวนหะดีษเปน
ของอัต-ติรมีซีร) 

 
อดทนจากการดูถูกเหยียดหยามและใสรายปายสี 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

y7 Ï9≡x‹x.® !$ tΒ ’ tAr& t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ ΝÎγ Î= ö7 s% ⎯ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ ω Î) (#θ ä9$ s% í Ïm$ y™ ÷ρ r& îβθ ãΖøg xΧ 〈   

ความวา “เชนนั้นแหละ ไมมีเราะสูลคนใดมายังบรรดา (หมูชน) กอน
หนาพวกเขา เวนแตพวกเขากลาววาเปนนักเลนกลหรือคนบา” (อัซ-ซา
ริยาต : 52) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

Ï‰s) s9 uρ® x— Ì“ öκçJ ó™ $# 9≅ ß™ ã Î/ ⎯ÏiΒ y7 Î= ö6 s% s−$ ys sù š⎥⎪ Ï% ©!$$ Î/ (#ρ ãÏ‚ y™ Οßγ ÷Ψ ÏΒ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 

⎯ ÏµÎ/ tβρ â™Ì“ öκ tJó¡ o„ 〈     

ความวา “และแนนอนบรรดาเราะสูล กอนเจานั้นไดถูกเยยหยันมาแลว 
ดังนั้นจึงไดลอมบรรดาผูที่เยยหยันเราะสูลเหลานั้นไว ซ่ึงสิ่งที่พวกเขา
เคยเยยหยันกัน” (อัล-อันอาม : 10) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ö≅ t/® (#þθ ä9$ s% ß]≈ tóôÊ r& ¥Ο≈ n= ôm r& È≅ t/ çµ1 u tIøù$# ö≅ t/ uθ èδ ÖÏã$ x© $ uΖ Ï?ù' uŠù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 

Ÿ≅ Å™ ö‘ é& tβθ ä9̈ρ F{$# 〈   
ความวา “แตทวาพวกเขากลาววา “มันเปนความฝนที่สับสน หากแตวา
เขาไดเสกสรรปนแตงมันขึ้นหากแตวาเขาเปนกวี ถาเชนนั้น ใหเขานํา



39 

หลักฐานหนึ่งมาแสดงแกเรา เชนเดียวกับบุคคลในยุคกอน ๆไดถูกสง
มา” (อัล-อันบิยาอ : 5) 

 
4. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสววา 

ô‰s) s9 uρ® ÞΟ n=÷è tΡ y7 ¯Ρr& ß,Š ÅÒ tƒ x8â‘ ô‰ |¹ $ yϑ Î/ tβθ ä9θ à)tƒ ∩®∠∪   ôxÎm7 |¡sù Ï‰ ôϑ pt ¿2 y7 În/ u‘ 

⎯ä. uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Éf≈ ¡¡9$# ∩®∇∪   ô‰ç6 ôã $#uρ y7−/ u‘ 4© ®L ym y7 u‹Ï?ù' tƒ Ú⎥⎫É) u‹ø9$# ∩®®∪ 〈    
ความวา “97. และโดยแนนอน เรารูวาแทจริงเจานั้นหัวอกของเจาอึดอัด
ตอสิ่งที่พวกเขากลาว 98. ดังนั้น จงกลาวสดุดีดวยการสรรเสริญพระ
เจาของเจา และจงรวมอยูในหมูผูสุูด 99. และจงเคารพภักดีพระ
เจาของเจา จนกวาความแนนอน(ความตาย) จะมาหาเจา” (อัล-หิจฺญรฺ : 
97-99) 

 
แสดงความแข็งแกรงหนักแนนและความกราวหาญตอหนาบรรดาผูปฏิเสธที่คิดตอตาน 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ö≅ è%® © Í_ ¯ΡÎ) © Í_1 y‰ yδ þ’ În1u‘ 4’ n< Î) :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β $ YΨƒ ÏŠ $ Vϑ uŠÏ% s' ©#ÏiΒ tΛ⎧ Ïδ≡ tö/Î) $ ZŠÏΖ ym 4 

$ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï. Îô³ßϑ ø9$# 〈  

ความวา “161. จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) วา แทจริงฉันนั้น พระเจาของฉัน
ไดแนะนําฉันไปสูทางอันเที่ยงตรง คือศาสนาที่เที่ยงแทอันเปนแนวทาง
ของอิบรอฮีมผูใฝหาความจริง และเขา(อิบรอฮีม) ไมเปนผูอยูในหมู
ผูใหมีภาคีขึ้น” (อัล-อันอาม : 152) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ô‰s%® ôM tΡ% x. öΝä3 s9 îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ym þ’ Îû zΟŠ Ïδ≡tö/Î) t⎦⎪ Ï% ©!$# uρ ÿ…çµ yè tΒ øŒÎ) (#θ ä9$ s% öΝÍη ÏΒ öθ s)Ï9 $ ¯ΡÎ) 

(#äτℜ u™ tç/ öΝä3ΖÏΒ $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# $ tΡö xx. ö/ä3Î/ #y‰ t/uρ $ uΖ oΨ ÷ t/ ãΝä3 uΖ÷ t/uρ 

äο uρ≡y‰yè ø9$# â™!$ ŸÒ øó t7ø9$# uρ #´‰ t/r& 4© ®L ym (#θ ãΖÏΒ ÷σè? «!$$ Î/ ÿ…çν y‰ôm uρ ω Î) tΑ öθ s% tΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î) Ïµ‹ Î/L{ 

¨β tÏ øó tGó™ V{ y7 s9 !$ tΒ uρ à7 Î= øΒ r& y7 s9 z⎯ ÏΒ «! $# ⎯ÏΒ &™ó© x« ( $ uΖ −/§‘ y7ø‹ n= tã $ uΖù= ©. uθ s? y7 ø‹ s9Î) uρ 

$ oΨ ö; tΡ r& y7 ø‹ s9Î) uρ çÅÁ yϑ ø9$# 〈   

ความวา “แนนอนไดมีแบบอยางอันดีงามสําหรับพวกเจาแลวใน (ตัว) 
อิบรอฮีม และบรรดา (มุอฺมิน) ผูที่อยูรวมกับเขา เมื่อพวกเขากลาวแก
หมูชนของพวกเขาวา แทจริงพวกเราขอปลีกตัวจากพวกทานและสิ่งที่
พวกทานเคารพบูชาอ่ืนจากอัลลอฮฺ เราขอปฏิเสธศรัทธาตอ (ศาสนา
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ของ) พวกทาน และการเปนศัตรูและการเกลียดชังระหวางพวกเรากับ
พวกทานไดปรากฏขึ้นแลว (และจะคงอยู) ตลอดไปจนกวาพวกทานจะ
ศรัทธาตออัลลอฮฺองคเดียว นอกจากคํากลาวของอิบรอฮีมแกบิดาของ
เขา (ที่วา) แนนอนฉันจะขออภัยโทษใหแกทานทั้งๆ ที่ฉันไมมีอํานาจ
อันใดจะชวยทาน (ใหพนจากการลงโทษ) จากอัลลอฮฺได ขาแตพระ
เจาของเราแดพระองคทานเราขอมอบหมายและยังพระองคทาน
เทานั้น เราขอลุแกโทษ และยังพระองคทานเทานั้นคือการกลับไป” 
(อัล-มุมตะฮินะฮฺ : 4) 

 
3. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดเลาเกี่ยวกับบรรดานักมายากลหลังจากที่ไดศรัทธาแลววา 

(#θ ä9$ s%® ⎯ s9 x8 tÏO ÷σœΡ 4’ n?tã $ tΒ $ tΡ u™!% y` š∅ ÏΒ ÏM≈ uΖÉi t7ø9 $# “ Ï% ©!$#uρ $ tΡt sÜ sù ( ÇÙ ø% $$ sù !$ tΒ 

|MΡr& CÚ$ s% ( $ yϑ ¯ΡÎ) © ÅÓ ø)s? Íν É‹≈ yδ nο 4θ uŠpt ø: $# !$ u‹÷Ρ ‘$! $# ∩∠⊄∪   !$ ¯ΡÎ) $ ¨Ζ tΒ#u™ $ uΖ În/t Î/ tÏ øóu‹ Ï9 

$ uΖ s9 $ uΖ≈ u‹≈ sÜyz !$ tΒ uρ $ oΨ tG÷δ t ø.r& Ïµ ø‹n= tã z⎯ ÏΒ Ìós Åb¡9$# 3 ª!$# uρ ×ö yz #’ s+ö/r& uρ ∩∠⊂∪  〈   
ความวา “พวกเขากลาววา “เราจะไมฝกใฝทานมากกวาหลักฐานที่ชัด
แจงที่ไดมายังเรา ขอสาบานตอพระผูใหบังเกิดเรา ทานจงกระทําตาม
สิ่งที่ทานตองการจะกระทําผิด แทจริงทานจะกระทําไดในชีวิตแหงโลก
นี้เทานั้น “แทจริง เราไดศรัทธาตอพระเจาของเราเพื่อพระองคจะทรง
อภัยความผิดตาง ๆ ของเราใหแกเรา และทรงอภัยสิ่งที่ทานไดบังคับ
ใหเรากระทําเกี่ยวกับเรื่องมายากล และอัลลอฮฺนั้นทรงเปนผูดีเลิศยิ่ง
และทรงยั่งยืนตลอดไป” (ฏอฮา : 72-73) 

 
มอบความไววางใจแกอัลลอฮฺ กลาหาญและมั่นคงในจุดยืนเมื่ออยูตอหนาบรรดาศัตรู
ถึงแมวาพวกเขาจะมีจํานวนมากก็ตาม 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

® ã≅ ø?$# uρ öΝÍκ ö n= tã r' t6 tΡ ?yθ çΡ øŒÎ) tΑ$ s% ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ β Î) tβ% x. uã9 x. / ä3ø‹ n= tæ ’ ÍΓ$ s) ¨Β 

“ ÎÏ.õ‹ s?uρ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ «! $# ’ n? yè sù «!$# àMù= 2 uθ s? (#þθ ãè ÏΗød r' sù öΝä. {øΒ r& öΝä. u™!% x. uà° uρ ¢ΟèO Ÿω 
ô⎯ä3 tƒ öΝä.á øΒ r& ö/ä3ø‹ n= tæ Zπ £ϑäî ¢Ο èO (#þθ àÒ ø% $# ¥’ n< Î) Ÿω uρ Èβρ ãÏàΖè? 〈  

ความวา “71. และเจาจงอานใหพวกเขาฟงถึงเรื่องราวของนะบีนูหฺ เมื่อ
เขา(นูหฺ) กลาวแกประชาชาติของเขาวา “โอหมูชนของฉัน ! หากวาการ
พักอยูของฉันและการตัดเตือนของฉัน ดวยโองการทั้งหลายของอัลลอฮฺ 
เปนเรื่องใหญแกพวกทานแลว ดังนั้นฉันขอมอบหมายแดอัลลอฮฺ
เทานั้นพวกทานจงรวมกันวางแผนของพวกทาน พรอมกับบรรดาภาคี
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ของพวกทานเถิด แลวอยาใหแผนของพวกทานเปนที่ปดบังแกพวกทาน 
แลวจงดําเนินการตอฉันทันทีและอยาไดลังเลเลย” (ยูนุส : 71) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสเกี่ยวกับนบีฮูด อะละยฮิสสะลาม วา 

β Î)® ãΑθ à)¯Ρ ω Î) y71 u tIôã $# âÙ ÷è t/ $ uΖ ÏF yγ Ï9#u™ &™ þθÝ¡ Î0 3 tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ß‰Íκô− é& ©! $# (#ÿρ ß‰ pκô− $#uρ 

’ ÎoΤr& Ö™ ü“ Ìt/ $ £ϑ ÏiΒ tβθä.Î ô³è@ ∩∈⊆∪   ⎯ ÏΒ ⎯ ÏµÏΡρ ßŠ ( ’ÎΤρ ß‰‹Å3 sù $ YèŠÏΗ sd ¢Ο èO Ÿω Èβρ ãÏàΖè? 

∩∈∈∪   ’ ÎoΤÎ) àM ù= ©.uθ s? ’ n?tã «! $# ’ În1u‘ Ο ä3În/u‘ uρ 4 $ ¨Β ⎯ ÏΒ >π −/ !# yŠ ωÎ) uθ èδ 8‹Ï{# u™ !$ pκÉJ uŠ Ï¹$ uΖ Î/ 4 ¨β Î) 

’ În1 u‘ 4’ n? tã :Þ≡u ÅÀ 8Λ⎧É) tG ó¡•Β ∩∈∉∪ 〈   

ความวา “54. เราจะไมกลาวอยางใด เวนแตพระเจาบางองคของเราได
นําความชั่วเขาไปสิงในตัวทาน” เขา (ฮูด) กลาววา “แทจริงฉันใหอัลลอ
ฮฺทรงเปนพยาน แลวพวกทานจงเปนพยานดวยวาแทจริงฉันปลีกตัว
ออกจากสิ่งที่พวกทานต้ังภาคี 55. อ่ืนจากพระองค ดังนั้นพวกทาน
ทั้งหมดจงวางแผนทํารายฉันเถิด แลวพวกทานอยาไดใหฉันตองรอ
คอยเลย 56. แทจริงฉันมอบหมายตออัลลอฮฺ พระเจาของฉันและพระ
เจาของพวกทาน ไมมีสัตวเลื้อยคลานใด ๆ เวนแตพระองคทรงกําขมับ
มัน แทจริงพระเจาของฉันอยูบนทางที่เที่ยงตรง” (ฮูด : 54-56) 

 
รับประโยชนจากอํานาจของอัลลอฮฺในการคลายความทุกขยากที่ประสบพบพานและเพื่อ
ตอบสนองความตองการ 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

#sŒ uρ® Èβθ‘Ζ9$# ŒÎ) |= yδ ©Œ $ Y6 ÅÒ≈ tó ãΒ £⎯ sà sù β r& ⎯©9 u‘ Ï‰ø)¯Ρ Ïµ ø‹n= tã 3“ yŠ$ oΨ sù ’ Îû ÏM≈ yϑ è=—à9$# 

β r& Hω tµ≈ s9Î) Hω Î) |MΡr& š oΨ≈ ys ö6 ß™ ’ ÎoΤÎ) àMΖà2 z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∇∠∪   

$ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù …çµ s9 çµ≈ oΨ ø‹¯gwΥ uρ z⎯ ÏΒ ÉdΟ tóø9 $# 4 š Ï9≡x‹x.uρ © Å√GçΡ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩∇∇∪  〈   

ความวา “และจงรําลึกถึงเรื่องราวของซันนูน (นะบียูนุส) เมื่อเขาจากไป
ดวยความโกรธพรรคพวกของเขา แลวเขาคิดวาเราจะไมทําใหเขา
ไดรับความลําบาก แลวเขาก็รองเรียนทานกลางความมืดทึบทะมึนวา 
“ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองคทาน มหาบริสุทธิ์แหงพระองค
ทาน แทจริงขาพระองคเปนผูหนึ่งในหมูผูอธรรมทั้งหลาย” ดังนั้นเราได
ตอบรับการรองเรียนของเขาและเราไดชวยใหเขารอดพนจากความ
ทุกขระทมและเชนเดียวกันนี้ เราชวยบรรดาผูศรัทธา” (อัล-อันบิยาอ : 
87-88) 
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2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

*® ÏŒÎ) uρ 4’ s+ó¡ oKó™ $# 4† y›θ ãΒ ⎯Ïµ ÏΒ öθ s)Ï9 $ oΨ ù= à)sù >Î ôÑ$# š‚$ |Á yè În/ t yf y⇔ ø9$# ( 

ôN t yf xΡ$$ sù çµ÷Ζ ÏΒ $ tF t⊥øO $# nο uô³tã $ YΖøŠ tã ( ô‰s% zΟÎ= tã ‘≅ à2 <¨$ tΡé& óΟ ßγ t/u ô³¨Β ( (#θ è=à2 

(#θ ç/u õ° $#uρ ⎯ ÏΒ É−ø— Íh‘ «! $# Ÿω uρ (# öθ sW÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{$# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ 〈  

ความวา “และจงรําลึกถึงขณะที่มูซาไดขอน้ําใหแกกลุมชนของพวกเขา 
แลวเราไดกลาววา เจาจงตีหินดวยไมเทาของเจาแลวตาน้ําสิบสองตา ก็
พุงออกจากหินนั้น แนนอนกลุมชนแตละกลุม ยอมรูแหลงน้ําด่ืมของ
ตน พวกเจาจงกินและจงดื่มจากริซกีของอัลลอฮฺ และจงอยากอกวนใน
ผืนแผนดินในฐานะผูบอนทําลาย” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 60) 

 
รักษาเกียรติและสถานภาพของตนเอง 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ô‰ s) s9 uρ®  $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  4© y›θ ãΒ  $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/  9⎯≈ sÜ ù= ß™ uρ  B⎥⎫ Î6 •Β  ∩⊄⊂∪    4’ n< Î)  šχ öθ tã ö Ïù 

z⎯≈ yϑ≈ yδ uρ šχρ ã≈ s% uρ (#θ ä9$ s) sù Ö Ås≈ y™ Ò># ¤‹ Ÿ2 〈∩⊄⊆∪    
ความวา “และโดยแนนอน เราไดสงมูซามาพรอมดวยสัญญาณตาง ๆ 
ของเราและหลักฐานอันชัดแจง  ไปยังฟรเอานฺ และฮามาน และกอรูน 
แลวพวกเขาก็กลาววา (มูซาเปน) มายากลนักโกหกตัวฉกาจ” (ฆอฟรฺ : 
23-24) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสแกนบีมูซา อะลัยฮิสสะลาม วา 

ó= yδøŒ$#® |MΡr& x8θ äz r& uρ © ÉL≈ tƒ$ t↔ Î/ Ÿω uρ $ u‹Ï⊥ s? ’ Îû “ Ì ø.ÏŒ ∩⊆⊄∪   !$ t6 yδ øŒ$# 4’n< Î) tβ öθ tã öÏù 

…çµ ¯ΡÎ) 4© xö sÛ ∩⊆⊂∪   Ÿωθ à)sù … çµ s9 Zω öθ s% $ YΨ Íh‹©9 …ã& ©#yè ©9 ã©. x‹tF tƒ ÷ρ r& 4© y´ øƒ s† ∩⊆⊆∪ 〈   

ความวา “เจาจงไปพรอมกับพี่ชายของเจา พรอมดวยสัญญาณทั้งหลาย
ของขา และเจาทั้งสองอยาเฉ่ือยชาในการรําลึกถึงขา เจาทั้งสองจงไป
หาฟรเอานฺ แทจริงเขายะโสโอหังมาก แลวเจาทั้งสองจงพูดกับเขาดวย
คําพูดที่ออนโยน บางทีเขาอาจจะรําลึกขึ้นมาหรือเกิดความยําเกรงขึ้น” 
(ฏอฮา : 42-44) 

 
3. จากทานอะบีหุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จากทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะซัลลัม ได
กลาววา  

َـُهودُ «  َ ا ِ َـُهوِد آلَمَن  ٌة ِمَن ا    .»لَو آَمَن  َعرَشَ
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ความวา “หากสิบคนในบรรดาชาวยิวยอมศรัทธาตอฉัน แนนอนชาวยิว
ทั้งหมดจะศรัทธาตอฉัน” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย หะดีษที่ 3941 และ
มุสลิม หะดีษที่ 2793 สํานวนหะดีษเปนของอัล-บุคอรีย) 

 
ยืนหยัดอยูบนหลักการของศาสนาอิสลามและบนเสนทางของอัลลอฮฺทั้งที่เปดเผยและไม
เปดเผย 
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

öΝÉ) tG ó™ $$ sù® !$ yϑ x. |N öÏΒ é& ⎯ tΒ uρ z>$ s? y7 yè tΒ Ÿω uρ (#öθ tó ôÜs? 4 …çµ ¯ΡÎ) $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è s? 

×ÅÁ t/ 〈   

ความวา “เจาจงอยูในความเที่ยงธรรมเชนที่ถูกบัญชา และผูที่ขอลุโทษ
แกเจา และพวกทานอยาไดละเมิด แทจริงพระองคทรงรูเห็นสิ่งที่พวก
ทานกระทํา” (ฮูด : 112) 

 
2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสเกี่ยวกับนบีชุอัยบฺ อะลัยฮิสสะลาม วา 

tΑ$ s%® ÉΘöθ s)≈ tƒ óΟçF ÷ƒ u™ u‘ r& β Î) àMΖä. 4’ n? tã 7π oΨ Éi t/ ⎯ÏiΒ ’În1 §‘ © Í_ s% y— u‘ uρ çµ÷Ζ ÏΒ $ »% ø— Í‘ $ YΖ |¡ym 4 

!$ tΒ uρ ß‰ƒ Í‘ é& ÷β r& öΝä3x Ï9% s{ é& 4’n< Î) !$ tΒ öΝà69yγ ÷Ρ r& çµ÷Ζ tã 4 ÷βÎ) ß‰ƒ Í‘ é& ω Î) yx≈ n= ô¹ M} $# $ tΒ 

àM ÷è sÜtG ó™ $# 4 $ tΒ uρ þ’ Å+Š Ïùöθ s? ω Î) «!$$ Î/ 4 Ïµ ø‹ n= tã àMù= ©.uθ s? Ïµ ø‹s9 Î) uρ Ü=ŠÏΡé& 〈   

ความวา “เขากลาววา “โอกลุมชนชนของฉันเอย! พวกทานมิเห็นดอก
หรือ หากฉันมีหลักฐานอันชัดแจงจากพระเจาของฉัน และพระองคได
ประทานริซกีแกฉัน ซ่ึงเปนริซกีที่ดีจากพระองคและฉันมิปรารถนาที่จะ
ขัดแยงกับพวกทาน ในสิ่งที่ฉันไดหามพวกทานใหละเวน ฉันมิปรารถนา
สิ่งใดนอกจากการปฏิรูปใหดีขึ้นเทาที่ฉันสามารถ และความสําเร็จของ
ฉันจะไมเกิดขึ้น เวนแตดวยความชวยเหลือของอัลลอฮฺ แดพระองคฉัน
ขอมอบหมายและยังพระองคเทานั้นฉันกลับไปหา” (ฮูด : 88) 

 
 


