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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

หนึ่งบทใครครวญตอพระดํารัสของอัลลอฮฺ 
َهَواِت ﴿   ﴾ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

“ไดถูกทําใหสวยงาม(ลุมหลง)แกมนุษย ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เปนเสนหา” 
               

การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ การเศาะละวาตและความศานติจงมีแด
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวา
ทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 
              พระองคอัลลอฮฺตะอะลาทรงมีดํารัสวา  

َهَواِت ِمَن النَِّساء َواْكَننَِي َوالَْقنَاِطرِي الُْمَقنَطَرِة ﴿ ُزيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ
ْغَعاِم َواحْلَْرِث َذلَِك َمتَاُع 

َ
َمِة َواأل ِة َواخْلَيِْل الُْمَسوَّ َهِب َوالِْفضَّ َّ ِمَن ا

ْغيَا وَ  ُّ رْيٍ مِّن َذِلُكْم *  ابُّ ِعنَدُه ُحْسُن الَْمآِب احْلَيَاِة ا
ُؤنَبِّئُُكم خِبَ

َ
قُْل أ

يَن ِفيَها  ِ ِ ْغَهاُر َخا
َ
َقْوا ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت جَتِْري ِمن حَتِْتَها األ يَن ايَّ ِ لِثَّ

َن ابِّ َوابُّ بَِصرٌي بِالِْعبَادِ  َرٌة َورِْضَواٌن مِّ َطهَّ ْزَواٌج مُّ
َ
ي*  َوأ ِ

َّ َن َفُقولُوَن ا
نَا آَمنَّا فَاْغِفْر َجَا ُذنُوَبنَا َوقِنَا َعَذاَب اجَّارِ  اِدِقنَي *  َربَّنَا إِغَّ ابِِريَن َوالصَّ الصَّ

ْسَحارِ 
َ
  )١٧ - ١٤ :آل عمران ( ﴾َوالَْقانِتنَِي َوالُْمنِفِقنَي َوالُْمْستَْغِفِريَن بِاأل

ความหมาย  “ไดถูกทําใหสวยงาม(ทําใหเกิดความลุมหลง)แกมวลมนุษยชาติ
ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เปนเสนหา อันไดแกผูหญิง บรรดาลูกชาย ทองคํา
และเงินอันมากมาย มาที่ดี ปศุสัตว และเรือกสวนไรนา นั่นเปนสิ่งอํานวย
ประโยชนชั่วคราวในชีวิตความเปนอยูแหงโลกนี้เทานั้น และยังพระองคอัลลอฮฺ
ตางหากเลาคือสถานที่กลับไปอันสวยงามยิ่ง   
จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วาจะใหฉันบอกแกพวกทานถึงสิ่งที่ดียิ่งกวานั้นไหม? 
สําหรับบรรดาผูที่ยําเกรง ณ พระผูเปนเจาของพวกเขา พวกเขาจะไดรับบรรดา
สวนสวรรค ซึ่งมีธารน้ําหลายสายไหลผานอยูเบื้องลาง โดยที่พวกเขาจะพํานัก
อยูในสวนสวรรคเหลานั้นตลอดกาล และจะไดรับบรรดาคูครองที่มีความ
บริสุทธิ์ และความพอพระทัยจากอัลลอฮฺดวย และพระองคอัลลอฮฺเปนผูทรง
เห็นบรรดาปวงบาว  
บรรดาผูที่กลาววา โอพระผูอภิบาลของพวกเรา แทจริงพวกเราไดศรัทธาแลว 
ดังนั้นโปรดทรงอภัยโทษใหแกพวกเราตอความผิดทั้งหลายของพวกเรา และ
โปรดไดทรงปกปองพวกเราใหรอดพนจากการลงโทษแหงไฟนรกดวยเถิด  
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บรรดาผูที่อดทน บรรดาผูที่สัจจริง บรรดาผูที่ภักดี บรรดาผูที่บริจาค และ
บรรดาผูที่ขออภัยโทษในยามใกลรุง”  (อาล อิมรอน  14-17) 
 

               อิบนุ กะษีรฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา  พระองคอัลลอฮฺตะอะลาไดบอกพวกเราถึงความ
สวยงามเสนหาที่ทําใหมวลมนุษยชาติลุมหลงในการดําเนินชีวิตในโลกดุนยานี้ สวนหนึ่งมาจาก
ความเพลิดเพลินใจตอบรรดานารีเพศ ลูกหลาน พระองคเร่ิมตนโองการดวยกับนารีเพศอัน
เนื่องมาจากจะเกิดความเสื่อมเสีย การถูกทดสอบที่จะมาจากพวกนางมีความรายแรงหนักหนวง
ยิ่งนัก  

มีหะดีษบันทึกที่โดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม รายงานจากอุสามะฮฺ บิน ซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุมา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

  فِتْنَةً  َنْعِدي تََرْكُت  َما«
َ
  »النَِّساءِ  ِمنْ  الرَِّجالِ  بَلَ  رَضَّ أ

ความวา “ฉันไมไดทิ้งบททดสอบ(ฟตนะฮฺ)อันใดที่อันตรายยิ่งไวเบื้องหลังฉัน ที่
มันจะเลวรายยิ่งตอเหลาบุรุษเพศ มากไปกวาความเสียหายที่เกิดจากบรรดา
ผูหญิง” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ 3/361หมายเลขหะดีษ 5096 และเศาะฮีหฺมุสลิม 
4/2098 หมายเลขหะดีษ 2741) 

                
แตถาหากวาเปาหมายในการครอบครองพวกนางนั้น เปนไปเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของ

ตัวเองและการสืบทายาทใหขยายมากขึ้น ส่ิงนั้นก็ยอมเปนสิ่งที่พึงประสงค ดังที่มีหะดีษเศาะฮีหฺ
มากมายรายงานจากทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สวนหนึ่งบันทึกโดยมุสลิมจาก
หะดีษอิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ْغيَا« ُّ ْغيَا َمتَاِع  وََخرْيُ  ،َمتَاعٌ  ا ُّ ةُ  ا
َ
احِلَةُ  الَْمْرأ   »الصَّ

ความหมาย “โลกดุนยานั้นเปนความเพลิดเพลิน และความเพลิดเพลินที่
งดงามดีที่สุดในดุนยาคือผูหญิงที่ดี” (เศาะฮีหฺมุสลิม 2/1090 หมายเลขหะดีษ 
1467) 

                
การหลงใหลตอบุตรหลานนั้น บางครั้งเกิดขึ้นโดยการโออวดและเปนการประดับบารมี 

ลักษณะเชนนี้จะเขารวมในความหมายของโองการขางตนนี้ดวย แตในบางครั้งก็ทําเพื่อจะไดมีบุตร
หลานมากๆ และเปนการเพิ่มปริมาณประชาชาติของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เปนกลุมคนที่เคารพภักดีตออัลลอฮฺแตเพียงผูเดียวโดยไมมีภาคีหุนสวนใดๆ ตอพระองค หากวา
จุดประสงคของการมีบุตรหลานมากเปนไปในลักษณะเชนนี้ ก็ถือวาเปนสิ่งที่นาสรรเสริญยกยอง 
ดังมีบันทึกโดยอบู ดาวูดในหนังสือสุนันของเขา จากหะดีษมะอฺคิล บิน ยะสาร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ
มา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
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ِّ  الَْولُودَ  الْوَُدودَ  تََزوَُّجوا«  إِ
َممَ  بُِكمْ  ُماَكثِرٌ  فَ

ُ
  »اْأل

ความหมาย “พวกทานทั้งหลายจงแตงงานกับคนที่รักและคนที่มีบุตรมาก เพื่อ
วาฉันจะไดนําพวกทานไปอวดกับบรรดาประชาชาติอ่ืน” (สุนัน อบู ดาวูด 
2/220 หมายเลขหะดีษ 2050) 

                 
การรักหรือหลงใหลในทรัพยสินสมบัติก็เชนเดียวกัน บางครั้งเกิดขึ้นดวยความภาคภูมิใจ 

โออวด คุยโวตอบรรดาคนออนแอกวา หรือเพื่อขมขวัญบรรดาคนที่ยากจน ในลักษณะเยี่ยงนี้ถือวา
เปนเรื่องที่นาตําหนิ แตในบางครั้งก็เพื่อที่ใชจายไปในหนทางที่นําไปสูการใกลชิดตออัลลอฮฺ และ
สรางปฏิสัมพันธกับเครือญาติ และการสรางความใกลชิดไปในหนทางแหงความดีงามและแนวทาง
แหงการเชื่อฟงปฏิบัติตามอัลลอฮฺ ในลักษณะเยี่ยงนี้ถือวาเปนเรื่องที่นาสรรเสริญยกยองตาม
บทบัญญัติ...(ตัฟซีร อิบนุ กะษีรฺ 1/351) 
              พระดํารัสของอัลลอฮฺตะอะลาที่วา 

ةِ ﴿ َهِب َوالِْفضَّ َّ   ﴾َوالَْقنَاِطرِي الُْمَقنَطَرِة ِمَن ا
ความหมาย “ทองคําและเงนิอันมากมาย” 

อิบนุ  ญะรี รฺ  ไดกลาวหลังจากที่ทานไดนําเสนอความขัดแยงระหวางบรรดานัก
อรรถาธิบายอัลกุรอานทัศนะตางๆ วา ที่ถูกตองนั้น คือ การครอบครองทรัพยสมบัติที่มากมาย 
ทํานองเดียวกันกับที่ อัร-เราะบีอฺ บิน อะนัส กลาวไว  

สวนคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
َمةِ ﴿   ﴾َواخْلَيِْل الُْمَسوَّ

ความหมาย “มาที่ดี” 
   อิบนุ ญะรีรฺ กลาววา หมายถึง “มาที่ไดรับการฝกฝนอยางดีและมีรูปทรงที่สวยงามแกผูที่
พบเห็น”  (ตัฟซีร อิบนุ ญะรีรฺ 3/201) 
                

การเลี้ยงมามีหลายประเภท มีหะดีษบันทึกโดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิมรายงานจากอบู 
ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุวา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ْجرٌ  لِرَُجٍل  فىَِهَ  : ثََالثَةٌ  اخْلَيُْل «
َ
ا ،ِوْزرٌ  َولِرَُجلٍ  ،ِسرْتٌ  َولِرَُجلٍ  ،أ مَّ

َ
ِ  فَأ

 ىِهَ  الَّ
 ُ ْجرٌ  َ

َ
ِ  َسِبيلِ  ىِف  َفتَِّخُذَها فَالرَُّجُل  أ َها ابَّ ُ  َوُيِعدُّ  ىِف  َشيْئًا ُيَغيُِّب  فَالَ  ،َ

ُ  َكتََب  إِالَّ  ُنُطونَِها ُ  ابَّ ْجًرا َ
َ
َكلَْت  َما َمْرٍج  ىِف  رََخَها َولَوْ  ،أ

َ
ءٍ  ِمنْ  أ ْ  إِالَّ  َ

ُ  َكتََب  ُ  ابَّ ْجًرا ابِهَ  َ
َ
ُ  اَكنَ  َغْهرٍ  ِمنْ  َسَقاَها َولَوْ  ،أ  ىِف  ُيَغيِّبَُها َقْطَرةٍ  بُِكلِّ  َ

ْجرٌ  ُنُطونَِها
َ
َّ  - ،أ ْجرَ  َذَكرَ  َح

َ
بَْوالَِها ىِف  األ

َ
ْرَواثَِها أ

َ
فًا اْستَنَّْت  َولَوِ  -  َوأ  رَشَ

وْ 
َ
َفنْيِ  أ ُ  ُكِتَب  رَشَ ْجرٌ  خَتُْطوَها َخْطَوةٍ  بُِكلِّ  َ

َ
مَّ  ،أ

َ
ِى اَوأ

َّ ُ  ىِهَ  ا  ِسرْتٌ  َ
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ًما َفتَِّخُذَها فَالرَُّجُل  َ  َوالَ  ،َوجَتَمُّالً  تََكرُّ ْ  ىِف  َوُبُطونَِها ُظُهورَِها َحقَّ  يَن
ا ،َويرُْسَِها ُعرْسَِها مَّ

َ
ِى َوأ

َّ ِى ِوْزرٌ  َعلَيْهِ  ا
َّ ا َفتَِّخُذَها فَا رَشً

َ
 َوَبَطًرا أ

ِى فََذاكَ  ،اجَّاِس  َوِرَياءَ  َوَبَذًخا
َّ   »ِوْزرٌ  َعلَيْهِ  ىِهَ  ا

ความหมาย “การเลี้ยงมานั้นแบงเปนสามประเภท ประเภทที่หนึ่งไดรับภาคผล
บุญสําหรับผูเลี้ยง ประเภทที่สองจะมาเจือจุนสําหรับผูเลี้ยง ประเภทที่สามจะ
เปนบาปสําหรับผูเลี้ยง สําหรับการเลี้ยงที่ไดรับภาคผลบุญ คือผูที่เลี้ยงดูและ
จัดเตรียมไวในหนทางของอัลลอฮฺ ไมวาสิ่งใดที่มันรับประทานเขาไปในทอง 
นอกจากอัลลอฮฺจะบันทึกภาคผลบุญใหกับเขา และแมวาเขาเลี้ยงมันไวใน
ทองทุงโดยที่มันหารับประทานสิ่งของตามลําพัง อัลลอฮฺก็จะบันทึกภาคผล
บุญใหกับเขา และหากเขาใหมันดื่มน้ําจากลําธาร ทุกหยดที่เขาไปในทองของ
มันจะไดรับภาคผลบุญ –จนกระทั่งทานไดกลาวถึงภาคผลบุญที่อยูในปสสาวะ
และมูลของมัน - หากทานปลอยใหมันปนขึ้นเนินสูงชันหนึ่งหรือสองเนิน ทุกๆ 
กาวยางของมันจะถูกบันทึกภาคผลบุญใหแกเขา สวนการเลี้ยงประเภทที่ใชจุน
เจือเขา คือบุคคลที่เลี้ยงมันเพื่อจะไดไมตองไปขอผูอ่ืนและเพื่อเปนการประดับ
ใหสวยงามแสดงถึงนิอฺมัตที่ไดรับจากอัลลอฮฺ และเขาไมไดลืมหนาที่ที่มีตอ
หลังและทองของมัน (ไมบรรทุกมันหนักเกินไปและไมปลอยใหมันหิว) ทั้งใน
ยามที่มันลําบากหรือในยามที่มันสุขสบาย สําหรับการเลี้ยงที่เปนบาป คือ
บุคคลที่เลี้ยงมันไวเพื่อการโออวดและเยอหยิ่งตอผูอ่ืน อยางนั้นแหละคือการ
เลี้ยงที่ไดรับบาป” (เศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺ 2/331 หมายเลขหะดีษ 2860 
และเศาะฮีหฺมุสลิม 2/683 หมายเลขหะดีษ 987) 

 
               คําดํารัสของอัลลอฮฺตะอะลาที่วา 

ْغَعاِم َواحْلَْرِث ﴿
َ
 ﴾َواأل

ความหมาย “ปศุสัตวและเรือกสวนไรนา” 
คําวา “ปศุสัตว” หมายถึง อูฐ วัว และแพะหรือแกะ สวนคําวา “เรือกสวนไรนา” หมายถึง 

ผืนดินที่ใชสําหรับทําการเพาะปลูกและทําเกษตรกรรม  
              ตอมาคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

ْغيَا﴿ ُّ   ﴾َذلَِك َمتَاُع احْلَيَاِة ا
ความหมาย “นั่นเปนสิ่งอํานวยประโยชนชั่วคราวในชีวิตความเปนอยูแหงโลก
นี้เทานั้น” 
หมายถึง ส่ิงดังกลาวเปนเสมือนพฤกษชาติในการดําเนินชีวิตในโลกดุนยานี้ และเปน

เสมือนเครื่องประดับที่รอวันสูญสลาย 



5 
 

             คําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
  ﴾ابُّ ِعنَدُه ُحْسُن الَْمآِب وَ ﴿

ความหมาย “และยังพระองคอัลลอฮฺนั้นคอืสถานที่กลับไปอันสวยงาม” 
หมายถึง สถานที่กลับไปและการไดรับภาคผลบุญ 

             ตอมาคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
ُؤنَبِّئُُكم ﴿

َ
  ﴾قُْل أ

ความหมาย “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วาจะใหฉันบอกแกพวกทาน” 
หมายถึง โอมุหัมมัดจงบอกกลาวแกมวลมนุษยชาติเถิดวาบรรดาผูที่พวกเขาถูกทําใหลุม

หลงตามอารมณใฝตํ่าตอบรรดาสตรีเพศและลูกหลานหรือสรรพสิ่งอื่นๆ ที่ไดกลาวผานมา จะให
ฉันบอกแกพวกทานถึงสิ่งที่ดีงามและมีคุณคามากยิ่งกวาจากสรรพสิ่งทั้งหมดที่กลาวมาแกพวก
ทาน 

َقْوا ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت جَتْ ﴿ يَن ايَّ ِ ْغَهاُر لِثَّ
َ
  ﴾ِري ِمن حَتِْتَها األ

ความหมาย “สําหรับบรรดาผูที่ยําเกรง ณ พระผูเปนเจาของพวกเขา พวกเขา
จะไดรับบรรดาสวนสวรรค ซึ่งมีธารน้ําหลายสายไหลผานอยูเบื้องลาง”  
หมายถึง จะมีธารน้ําผึ้ง ธารน้ํานม ธารสุรา ธารน้ํา และรวมถึงสรรพสิ่งอื่นๆ ที่จักษุไมเคย

ไดเห็น โสตประสาทไมเคยไดยิน และหัวใจของมนุษยไมเคยไดสัมผัสล้ิมลองมากอน 
              คําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

يَن ِفيَها﴿ ِ ِ   ﴾َخا
ความหมาย “โดยที่พวกเขาจะพํานักอยูในสวนสวรรคเหลานัน้ตลอดกาล” 

หมายถึง พวกเขาจะไดพํานักอยูในสวนสวรรคอยางจีรังไมมีวันบุบสลาย 
             คําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

َرٌة ﴿ َطهَّ ْزَواٌج مُّ
َ
  ﴾َوأ

ความหมาย “และจะไดรับบรรดาคูครองที่มีความบริสุทธิ์” 
หมายถึง จะไดรับคูครองที่ปราศจากสิ่งสกปรก ความชั่วราย ความอันตราย ไมมีเลือด

ประจําเดือน (หัยฏ) และเลือดที่เสีย (นิฟาส) ทั้งหลาย และรวมถึงสิ่งที่ไมดีอ่ืนๆ ที่ปรากฏอยูใน
สรีระเรือนรางของบรรดาสตรีเพศในโลกดุนยานี้ 
             คําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

َن ابِّ ﴿   ﴾َورِْضَواٌن مِّ
ความหมาย “และความพอพระทยัจากอัลลอฮฺ” 

หมายถึง ความพอพระทัยของอัลลอฮฺจะเปนที่อนุมัติแกพวกเขาโดยที่พระองคจะไมทรง
โกรธกริ้วพวกเขาอีกแลวหลังจากนี้  

ดวยเหตุนี้ พระองคจึงไดมีดํารัสไวในอีกโองการหนึ่งวา 
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ْكرَبُ  ﴿
َ
َن ابِّ أ   ) ٧٢: احكوبة ) (َورِْضَواٌن مِّ

ความหมาย “และความพอพระทัยจากอัลลอฮฺนั้นเปนสิ่งที่ใหญหลวงนัก” 
(เตาบะฮฺ  72)  
หมายถึง ความเปยมสุขอันจีรังยั่งยืนที่พระองคอัลลอฮฺทรงประทานใหพวกเขาเปนสิ่งที่

ยิ่งใหญมากนัก 
             และคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

 ﴾َوابُّ بَِصرٌي بِالِْعبَادِ ﴿
ความหมาย “และพระองคอัลลอฮฺเปนผูทรงเหน็บรรดาปวงบาว” 

หมายถึง พระองคจะทรงตอบแทนทุกเรื่องราวตามสิทธิความเหมาะสมที่เขาควรจะไดรับ 
ตอมาหลังจากที่อัลลอฮฺตะอะลาไดกลาวเปรียบเทียบระหวางความเสนหาในโลกดุนยากับ

ความบรมสุขในโลกอาคิเราะฮฺ พระองคไดกลาวถึงคุณลักษณะของบรรดาผูที่ยําเกรง ผูที่จะไดรับ
ความบรมสุขในโลกอาคิเราะฮฺอันยั่งยืนเหนือความเสนหาในโลกดุนยาอันไมจีรัง ดังนั้น จงมาดู
คุณลักษณะของพวกเขา และจงนําไปประดับไวในเรือนกายของทาน หวังวาทานจะไดเปนผูหนึ่ง
จากพวกเขาและจะไดเปนผูที่มีชัยอยางยิ่งใหญในเวลาอันใกล นั่นคือ 

หนึ่ง มีความศรัทธามั่นตออัลลอฮฺ ตอบรรดาศาสนทูตของพระองค และตอบรรดาคัมภีร
ของพระองค ครอบคลุมไปถึงการศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ ซึ่งในวันนั้นจะมีสรรพสิ่งตางๆ ที่เปน
ความโปรดปรานอยางใหญหลวงโดยอัลลอฮฺจัดเตรียมไวแกบรรดาผูศรัทธา และในวันนั้นจะมีการ
ลงโทษอยางแสนสาหัสที่อัลลอฮฺจัดเตรียมไวแกบรรดาผูที่ปฏิเสธผูหลงลืม 

สอง พวกเขายอมสารภาพตอความผิด และพวกเขารูดีวาความผิดจะไมมีใครประทาน
อภัยโทษใหไดนอกจากอัลลอฮฺพระผูอภิบาลของพวกเขาเพียงองคเดียวเทานั้น 

สาม พวกเขาศรัทธาตอการมีอยูของนรกและเชื่อวาจะมีการลงโทษในนั้น และการ
สอบสวนของพระผูอภิบาลพวกเขาจะทําใหพวกเขารอดพนจากมันได 

สี่ พวกเขามีความอดทนอดกลั้นตออารมณใฝตํ่าในโลกดุนยาและตอความเพลิดเพลินยั่ว
ยุของมัน พวกเขาศรัทธามั่นวาอัลลอฮฺจะทดแทนสิ่งที่ดีกวานั้นใหแกพวกเขาอยางแนนอน ความ
อดทนนับวาเปนความสุดยอดของประเภทการศรัทธา และการอดทนจะไมเกิดความสมบูรณข้ึนได
นอกจากตองมีองคประกอบสามประการดังตอไปนี้ กลาวคือ ตองอดทนในการเชื่อฟงปฏิบัติตาม
ตออัลลอฮฺ ตองอดทนจากการฝาฝนตออัลลอฮฺ และตองอดทนตอกฎสภาวการณของอัลลอฮฺ 

หา มีความสัจจริง เพราะความสัจจริงจะนําไปสูความดีงาม และความดีงามจะนําไปสู
สวนสวรรค สําหรับบรรดาผูที่สัจจริงจะไดอยูรวมกับบรรดานบีและบรรดาผูที่ตายชะฮีด ซึ่งนับไดวา
พวกเขาคือสุดยอดของกัลยาณมิตรอยางแทจริง 

หก พวกเขาเปนผูที่ภักดีตออัลลอฮฺพระผูทรงอภิบาลแหงสากลจักรวาล เหตุผลดังกลาวจะ
นําพวกเขาไปสูการรักใครตอพระองค พวกเขารูสึกมีความต่ําตอยเวลาอยูตอหนาพระพักตรของ
พระองค และพวกเขาตองพึ่งพาตอพระองคโดยการมุงหวัง มีความหวั่นกลัว และมีความนอบนอม 
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เจ็ด การใชจายทรัพยสินของพวกเขาเปนไปในหนทางของอัลลอฮฺ มีความปรารถนาอยาง
แรงกลาใหไดรับความพอพระทัยจากพระองค โดยไมทําเพื่อการโออวดหรือตองการชื่อเสียงใหผูคน
กลาวขาน 

แปด พวกเขาแสวงหาการอภัยโทษจากพระผูอภิบาลในชวงเวลาอันเงียบสงัดกอนรุงอรุณ 
ขณะที่พระผูอภิบาลทรงลงมายังฟากฟาแหงโลกดุนยาในชวงหนึ่งสวนสามสุดทายของยามค่ําคืน 
โดยที่พระองคจะตรัสวา มีผูพรํ่าวอนหรือไมฉันจะไดตอบรับคําพร่ําวอนของเขา? มีผูใดรองขอ
หรือไมฉันจะไดใหส่ิงที่เขารองขอ? มีผูขออภัยโทษหรือไมฉันจะไดใหอภัยโทษแกเขา? (สวนหนึ่ง
จากหะดีษในเศาะฮีหฺอัล-บุคอรียฺ หนา 226 หมายเลขหะดีษ 1145 และเศาะฮีหฺ มุสลิม หนา 298 
หมายเลขหะดีษ 758) และพวกเขาก็จะวิงวอน รองขอ และขออภัยโทษตอพระองค สวนบรรดาผูที่
หลงลืมจะนอนอยางหลับใหล 
          พระองคอัลลอฮฺตะอะลาตรัสวา 

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاء اللَّيِْل َساِجداً َوقَائِماً حَيَْذُر اْآلِخَرَة َوَيرُْجو رمَْحََة ﴿ مَّ
َ
َربِِّه أ

ْولُوا 
ُ
ُر أ َما َفتََذكَّ يَن َال َفْعلَُموَن إِغَّ ِ

َّ يَن َفْعلَُموَن َوا ِ
َّ قُْل َهْل يَْستَوِي ا

ْكَاِب 
َ
  ) ٩: الزمر ( ﴾اْأل

ความหมาย “ผูที่เขาเปนผูภักดีในยามค่ําคืน ในสภาพของผูสุูดและผูยืน
ละหมาด โดยที่เขาหวั่นเกรงตอโลกอาคิเราะฮฺ และหวังความเมตตาจากพระผู
อภิบาลของเขา (จะเหมือนกับผูที่ต้ังภาคีตออัลลอฮฺกระนั้นหรือ?) จงกลาวเถิด 
(มุหัมมัด) บรรดาผูที่มีความรูและบรรดาผูที่ไมมีความรูจะเทาเทียมกันกระนั้น
หรือ? แทจริงบรรดาผูมีสติปญญาเทานั้นที่จะพิจารณาใครครวญ” (อัซ-ซุมัรฺ  
9) 

           
การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหงสากลจักรวาล การเศาะ

ละวาตและความศานติจงมีแดทานนบีมุหัมมัดของเรา รวมถึงบรรดาวงศาคณาญาติ และบรรดา
อัครสาวกของทานทั้งหมดเทอญ 
 


