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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
การยืนหยัดของผู้ศรัทธา 

ท่ามกลางฟิตนะฮฺความวุ่นวาย 

 เม่ือใดท่ีมีฟิตนะฮฺความวุ่นวายและวิกฤติการณ์อัน

เลวร้ายเกิดขึน้ โฉมหน้าท่ีเคยปกปิดไว้และธาตแุท้ของคนเราก็

มกัจะถกูเผยออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด จนเป็นท่ีประจักษ์แจ้ง

ว่าใครดีใครเลว ใครสงูใครตํ่า ซึ่งเบือ้งหลังของปรากฏการณ์

ดงักล่าวนี  ้มีเหตผุลสําคญัย่ิงอนัเป็นจุดประสงค์หลักของการ

ท่ีอลัลอฮฺทรงทดสอบปวงบ่าวของพระองค์ นัน่ก็คือ 

ُ  ِ�َِم�َ  ﴿ َّ ّيِبِ  مِنَ  �ۡ�َبِيَث  � َّ  ]٣٧: لألننال[ ﴾ �ط

ความว่า "เพ่ือท่ีอลัลอฮฺจะทรงแยกคนเลวออกจากคนดี" (อัล

อนัฟาล: 37) 
 

 และพระองค์ตรัสวา่ 

َُّ�مۡ  ﴿ ََ َۡبُُ ََ ََ  ٰ َّ ِٰ�ِ�نَ  ِمنُ�مۡ  �لُۡمَ�ِٰهِدينَ  َ�ۡعَُمَ  ََ َّ ْ  ََ�ط ا ََ �َۡبُُ ۡخَباَرُ�مۡ  ََ
َ
 ﴾ ٣ أ

 ]  ٣١:  �ند[
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ความวา่ "และแน่นอน เราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทัง่เราจะได้

รู้ถึงบรรดาผู้ตอ่สู้ดิน้รน และบรรดาผู้หนักแน่นอดทนในหมู่พวก

เจ้า และเราจะทดสอบการงานของพวกเจ้า" (มหุมัมดั: 31) 
 

 ทัง้นี  ้ตลอดชั่วชีวิตของคนเรานัน้คือสนามแห่งการ

ทดสอบอันหลากหลาย ซึ่งมนุษย์แต่ละคนเผชิญหน้ากับบท

ทดสอบเหล่านัน้ในลักษณะท่ีแตกต่างกันไป บางคนเคารพ

สักการะอัลลอฮฺด้วยความเคลือบแคลงสงสัยไม่มั่นใจ เม่ือ

ประสบกบัส่ิงท่ีดีเขาจะรู้สึกอุ่นใจ แต่เม่ือใดต้องประสบกับการ

ทดสอบและความวุ่นวาย ก็จะหันกลบัไปปฏิเสธศรัทธาดงัเดิม 

เป็นผลให้เขาขาดทนุอย่างมหาศาลทัง้ในดนุยาและอาคิเราะฮฺ 

 ในขณะท่ีบางคนเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺบนพืน้ฐานของ

ความรู้ความเข้าใจอนัชดัแจ้ง ด้วยศรัทธาท่ีแรงกล้าและหลกัยึด

มัน่ท่ีถูกต้องชัดเจน คนประเภทนีห้ากต้องประสบกับทุกข์ภัย

ความวุ่นวายใด ๆ เขาก็จะอดทนอดกลัน้ ซึ่งส่ิงนัน้ก็เป็นการดี

สําหรับเขา และถ้าได้รับนิอฺมัตความโปรดปราน เขาจะชุโกรฺ

ขอบคณุ และส่ิงนัน้ก็เป็นการดีสําหรับเขาเช่นกนั ทัง้นี ้ผู้ศรัทธา

เท่านัน้ท่ีจะมีคณุลกัษณะเช่นนีไ้ด้ เพราะสําหรับผู้ศรัทธาแล้วกิจ
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ทกุอย่างของเขาถือเป็นเร่ืองดีทัง้สิน้ ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสภาพใด

ก็ตาม และปลายทางของเขาย่อมมีแตส่ิ่งท่ีดีรออยู่ 

َّقِ�َ  ََ�طَۡ�ٰقَِبةُ  ﴿  ]١٢٨: لألدالف[ ﴾ ١ لُُِۡم

ความว่า "และบัน้ปลายนัน้ย่อมเป็นของผู้ ยําเกรงทัง้หลาย" 

(อลัอะอฺรอฟ: 128) 
 

 การมีศ รัทธาท่ีถูก ต้องและมีหลักยึ ดมั่น ท่ีมั่นคง

ปลอดภัยนัน้ ถือเป็นส่ิงสําคัญอย่างย่ิงสําหรับการต่อสู้ ฝ่าฟัน

ปัญหา เพ่ือก้าวข้ามทกุข์ภยัความวุ่นวาย ตลอดจนบททดสอบ

อนัหนกัหนาสาหสั  

ทัง้นี ้เน่ืองจากผู้ ท่ีมีศรัทธาและหลกัยึดมัน่ท่ีถูกต้องนัน้ 

ได้เรียนรู้จากหลกัคําสอนของศาสนาซึ่งให้บทเรียนและข้อคิด

มากมาย อันจะเป็นแรงเสริมช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้อย่าง

มัน่คง ท่ามกลางสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม  

ส่วนหนึ่งจากบทเรียนท่ีผู้ศรัทธาได้เรียนรู้จากหลกัคํา

สอนของศาสนาก็เช่น  
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ประการแรก เขารู้และมัน่ใจโดยปราศจากข้อสงสยั วา่

ผู้ ท่ีสร้างและบริหารจดัการสรรพส่ิงในจักรวาล คืออลัลอฮฺเพียง

พระองค์เดียว ไม่มีภาคีหุ้ นส่วนใด ๆ เทียบเคียงพระองค์ เขา

ตระหนักดีว่าพระองค์เท่านัน้ คือผู้ มีอํานาจสิทธิขาดในกิจการ

ตา่ง ๆ ของจกัรวาลนี ้ทกุส่ิงเกิดขึน้และเป็นไปตามพระประสงค์

ของพระองค์ พระองค์คือผู้ทรงควบคมุดแูลทกุส่ิงทกุอย่าง ทัง้ใน

ชัน้ฟ้าและบนผืนดิน ส่ิงใดท่ีอัลลอฮฺทรงประสงค์ให้เกิดย่อม

เกิดขึน้ ส่ิงใดท่ีพระองค์ไมท่รงประสงค์ให้เกิด ก็มิอาจเกิดขึน้ได้ 

พระองค์คือผู้ทรงมีอํานาจปกครองชัน้ฟ้าและแผน่ดิน และทรงมี

อํานาจเหนือทกุส่ิง 

 ประการท่ีสอง อลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงรับประกันและ

ทรงสัญญาว่า พระองค์จะทรงปกป้องช่วยเหลือผู้ศรัทธา ซึ่ง

แน่นอนว่าคําสญัญาของพระองค์นัน้ย่อมเป็นความจริง โดย

พระองค์ได้ตรัสถึงข้อเท็จจริงประการนีใ้นคมัภีร์ของพระองค์วา่ 

َها﴿ ُّ ََ � ِينَ  َٓ َّ �  ْ َٓا ْ  إِن َءاَمُن َا َ  تَنُ�ُ َّ ُ�ثَّبِۡت  يَنُ�ُۡ�مۡ  � قَۡداَمُ�مۡ  ََ
َ
ِينَ  ٧ أ َّ � ََ 

 ْ َا ََۡعٗسا َ�َفُر َّ  لُّهمۡ  َ� ََ َ
أ ۡعَ�َُُٰهمۡ  ََ

َ
   ]  ٨-٧:  �ند[ ﴾ ٨ أ
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ความวา่ "โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ หากพวกเจ้าสนบัสนนุ (ศาสนา

ของ) อัลลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้า และจะทรง

ตรึงข้อเท้าของพวกเจ้าให้มัน่คง สว่นบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานัน้ 

ความพินาศหายนะจะได้แก่พวกเขา และพระองค์ได้ทรงทําให้

การงานของพวกเขาไร้ผล" (มหุมัมดั: 7-8) 

 และพระองค์ตรัสวา่ 

نّ  ﴿ َ�َنُ�َ ََ  ُ َّ ۥٓۚ  َمن � هُ َ  إِنّ  يَنُ�ُ َّ �  ٌّ   ]  ٤٠:  للج[ ﴾ ٤ َعزِ�زٌ  طََقَِ

ความวา่ "และแน่นอนอลัลอฮฺจะทรงช่วยผู้ ท่ีสนับสนุน(ศาสนา

ของ)พระองค์ แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงเดชานุภาพ

อย่างแท้จริง" (อลัหจัญ์: 40) 
 

 ในอีกอายะฮฺหนึ่งพระองค์ตรัสวา่ 

ِۖ  ََۡعدَ  ﴿ َّ ُ  ُ�ُُِۡف  َ�  � َّ ِٰ�نّ  ََۡعَدهُۥ � ََ ََ  َ�َ�ۡ
َ
ۡعَُُمَنَ  َ�  �َّاِس  أ َُ ٦ ﴾ 

 ]  ٦: اوملل[

ความวา่ "(นัน่คือ) สญัญาของอลัลอฮฺ อลัลอฮฺจะไม่ทรงบิดพลิว้ 

สญัญาของพระองค์ แตส่ว่นมากของมนษุย์นัน้ไมรู้่" (อรัรูม: 6) 
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 ประการท่ีสาม อัลลอฮฺทรงสัญญาไว้ในคัมภีร์ของ

พระองค์ว่า บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะประสบกับความตํ่าต้อย 

และจะถกูทําลายจนพินาศย่อยยบั โดยพระองค์จะทรงให้จดุจบ

ของพวกเขาเหล่านัน้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสําหรับผู้ ท่ีหวงัจะ

ได้รับบทเรียน ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

َۡءِ  َدآ�َِرةُ  َعَُۡيهِمۡ  ﴿  ]٩٨: للو� [ ﴾�لّس

ความว่า "เหตุร้ายเหล่านัน้จงประสบแก่พวกเขาเถิด" (อัต

เตาบะฮฺ: 98) 
 

 นอกจากนีเ้หตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จนนับไม่ถ้วนตลอดหน้า

ประวตัิศาสตร์ท่ีผา่นมา ก็ได้ยืนยนัข้อสรุปดงักล่าวอย่างชัดเจน 

ทัง้นี ้อลัลอฮฺทรงประวิงเวลาแก่เหลา่ผู้อธรรม แต่พระองค์มิทรง

ลืมท่ีจะลงโทษพวกเขา และเม่ือถึงเวลาพระองค์ก็ทรงลงโทษ

อย่างเฉียบพลนัจนไมท่นัตัง้ตวั 

َ�َ�ٰلَِك  ﴿ ۡخذُ  ََ
َ
ٓ  َرّ�َِك  أ َخذَ  إَِذا

َ
ِ�َ  �طُۡقَرىٰ  أ ََ  ۚ ۥٓ  إِنّ  َ�َُِٰمٌة ۡخَذهُ

َ
ِ�مٞ  أ

َ
 ﴾ ١ َشِديدٌ  أ

 ]  ١٠٢:  ود[
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ความว่า "และเช่นนีแ้หละคือการลงโทษของพระเจ้าของเจ้า เม่ือ

พระองค์ทรงลงโทษหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอธรรม แท้จริงการ

ลงโทษของพระองค์นัน้เจ็บแสบสาหสั" (ฮูด: 102) 

 ประการที่ ส่ี ผู้ศรัทธาตระหนักดีว่าชีวิตของคนคนหนึ่ง

จะจบลงก็ต่อเม่ือสิน้อายุขยัท่ีได้รับการกําหนดไว้ ไม่อาจมีผู้ ใด

ตายก่อนหรือหลงักําหนดเวลาได้ 

ّمةٍ  طُِ�ِّ  ﴿
ُ
ۚ  أ ٌَ َج

َ
َجُُُهمۡ  َجآءَ  إَِذا أ

َ
َ�  َساَعةٗ  ِخُرَنَ  ٔۡ �َۡسَ�  فََ�  أ ََۡقِدُمَنَ  ََ  ﴾ ٤ �َۡس

 ]  ٤٩:  يو�س[

ความว่า "สําหรับทุกประชาชาติย่อมมีเวลากําหนด เม่ือเวลา

ของพวกเขามาถึง พวกเขาจะขอผ่อนผนัให้ล่าช้าสกัระยะหนึ่ง

ไมไ่ด้ และจะร่นเวลาให้เร็วเข้าก็มิได้" (ยนูสุ: 49) 
 

 ส่ิงต่าง ๆ ล้วนมีกําหนดเวลาท่ีแน่นอน อายุขัยก็ของ

คนเราก็เช่นกัน ต่างคนต่างมีกําหนดเวลาท่ีรออยู่  ไม่มีผู้ ใด

สามารถหลีกหนีส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงกําหนดได้ แม้ว่าซ่อนตวัอยู่ใน

คฤหาสน์ท่ีมีระบบป้องกนัแน่นหนาก็ตาม ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

َنَما ﴿ ُۡ َ�  ْ َا َۡ  �لَۡمَُۡت  يُۡدرِ�ّ�مُ  تَُ�ََُ َ ل َُمۡ  ََ ّيَدةٖ�  بُُرَجٖ  ِ�  ُكن ََ  ]  ٧٨:  لفنناء[ ﴾ ّم
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ความว่า "ณ ท่ีใดก็ตามท่ีพวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายย่อม

มาถึงพวกเจ้า และแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอนัสูง

ตระหง่านก็ตาม" (อนันิสาอ์: 78) 
 

 เม่ือความตายมาถึงย่อมไมมี่ส่ิงใดมาขวางกัน้ได้ แม้จะ

หลบซ่อนตวัในคฤหาสน์ท่ีมีระบบรักษาความปลอดภยัแนน่หนา 

ชัน้ลบัใต้ดิน หรือบนป้อมปราการอนัสงูตระหง่านระฟ้าก็ตามที 

 ประการท่ีห้า การยืนหยัดในหลักการศาสนาอย่าง

เคร่งครัด และการมีความเช่ือมัน่ตอ่อลัลอฮฺอย่างแรงกล้า ทําให้

ผู้ศรัทธาไมห่วาดหวัน่สัน่ไหวตอ่คําโฆษณาชวนเช่ือตา่ง ๆ  ท่ีศตัรู

อปุโลกน์ขึน้เพ่ือให้เกิดความกลวัเกรง เม่ือใดท่ีถูกข่มขู่ให้กลัว

ผู้ใดนอกจากอลัลอฮฺ ก็ย่ิงทําให้แรงศรัทธา ความมัน่ใจ และการ

มอบหมายพึ่งพิงท่ีเขามีตอ่อลัลอฮฺเพ่ิมสงูขึน้ ดงัเช่นบรรดาเศาะ

หาบะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุม ซึ่งอลัลอฮฺตรัสถึงสภาพของพวก

ท่านวา่ 

ِينَ  ﴿ َّ ْ  قَدۡ  �َّاَس  إِنّ  �َّاُس  لَُهمُ  قَاَل  � َا َُۡهمۡ  طَُ�مۡ  َ�َُع ََ  إِيَ�ٰٗنا مۡ فََزاَدهُ  فَٱۡخ
 ْ َا ُ قَال ۡسبَُنا ََ ََ  ُ َّ َِۡعمَ  � ََ  َُ �ِي ََ ۡ ْ  ١ �ل َا ِ  ّمِنَ  بِنِۡعَمةٖ  فَٱََقَُُب َّ �  َٖ فَۡض ۡمَسۡسُهمۡ  طّمۡ  ََ َُ 
 ٞ َٓء ْ  ُس َا َبُع َّ � َ�ٰنَ  ََ َۡ ِۗ  رِ َّ �  ُ َّ � ٍَ  ُذَ ََ  ]  ١٧٤-١٧٣: دنالي لآ[ ﴾ ١ َعِظي�ٍ  فَۡض
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ความว่า "บรรดาผู้ ท่ีเม่ือผู้ คนได้กล่าวแก่เขาว่า แท้จริงมีผู้ คนได้

ชมุนมุเพ่ือมุง่ร้ายพวกทา่น ดงันัน้ พวกทา่นจงกลวัพวกเขาเถิด แล้ว

มนัได้เพ่ิมการศรัทธาแก่พวกเขา และพวกเขากล่าวว่าอลัลอฮฺนัน้

เป็นผู้ ที่พอเพียงแก่เราแล้ว และเป็นผู้ รับมอบหมายที่ดีเย่ียม และ

แล้วพวกเขาก็ได้กลับมาพร้อมด้วยความกรุณาจากอัลลอฮฺ และ

ความโปรดปราน (จากพระองค์) โดยมิได้มีอนัตรายใด ๆ ประสบแก่

พวกเขา และพวกเขาได้ปฏิบัติตามความพอพระทัยของอลัลอฮฺ 

และอลัลอฮฺคือผู้ทรงโปรดปรานที่ย่ิงใหญ่" (อาล อิมรอน: 173-174) 

ท่านอิบนอุบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา กล่าวในหะดีษ

ซึ่งบนัทึกโดยอลับคุอรีย์ (เลขท่ี 4563) วา่ คําวา่  

ۡسبَُنا ﴿ ََ  ُ َّ َِۡعمَ  � ََ  َُ �ِي ََ ۡ  ﴾ �ل

“อลัลอฮฺนัน้เป็นผู้ ท่ีพอเพียงแก่เราแล้ว” 

นัน้เป็นคําท่ีอิบรอฮีม อะลยัฮิสสลาม กล่าวขณะท่ีท่านถูกจับ

โยนเข้าไปในเปลวเพลิง และยังเป็นคํากล่าวของมุหัมมัด 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เม่ือครัง้ท่ีมีผู้มาแจ้งขา่วแก่ท่านวา่ 

ْ  قَدۡ  �َّاَس  إِنّ  ﴿ َا َُۡهمۡ  طَُ�مۡ  َ�َُع ََ  ﴾ فَٱۡخ
“แท้จริงมีผู้คนได้ชมุนมุสําหรับพวกท่าน ดงันัน้ พวกท่านจงกลวั

พวกเขาเถิด” 
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ประการท่ีหก ผู้ มีศรัทธาท่ีถูกต้องนัน้ จะพึ่งพิงและ

มอบหมายตอ่อลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียวในทกุ ๆ เร่ือง จะไม่ขอ

ความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนนอกจากพระองค์ อลัลอฮฺ ตรัสวา่ 

َمن ﴿ ََ  ۡ َّ ََ ََ َُ  َ�َ  ِ َّ �  ََ ۥٓۚ  َ�ُه ۡسُبُه  ]٣:  لفطالب[ ﴾ ََ

ความวา่ "และผู้ใดมอบหมายแดอ่ลัลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงเป็นผู้

พอเพียงแก่เขา" (อฏัเฏาะลาก: 3) 
 

และพระองค์ตรัสวา่ 

﴿  َ�َََ  ِ َّ �  ْ َٓا ُ َّ ََ ََ َُم إِن َ�  ]٢٣: دة لحائ[ ﴾ ٢ ّمۡؤمِنِ�َ  ُكن

ความวา่ "และแดอ่ลัลอฮฺนัน้พวกเจ้าจงมอบหมายเถิด หากพวก

ท่านเป็นผู้ศรัทธา" (อลัมาอิดะฮฺ: 23) 
 

 และพระองค์ตรัสวา่ 

﴿  ۡ َّ ََ تَ ٌِ �طَۡ�ِّ  َ�َ  ََ َّ ُمَُت  َ�  �  ]٥٨: لفناقاي[ ﴾َُ

ความว่า "และเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงดํารงชีวิตตลอด

กาล ผู้ซึ่งไมต่าย" (อลัฟรุกอน: 58) 
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 ด้วยเหตนีุ ้ดอุาอ์บทหนึ่งท่ีท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ

วะสลัลมั เคยกลา่วขอดงัท่ีปรากฏรายงานจากท่านอิบนอุบับาส 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา คือ 

ْسغَْنُت  «
َ
َّ لََك ل ُُ ُت  ،َمنُْت َو�َِك آ ،للغّ

ْ َّ ْ  ،وََدغَيَْك تََو
َ
َ�تُْت َوِِل

َ
، َو�َِك َخاَاْنُت  ،َك ل

غِّ�  ِِ ْي تُ
َ
نَْت ل

َ
 ل
ّ
َ الِّ

َ
 الَِ

َ
تَِك ّ ِّ  اِِع

ُِ ُدو
َ
َع ل َّ الِ ُُ

 َ�ُنوُأ  ،للغّ
َ
ي ّ ِ

ّ
ا لَ َّ

ْ
نَْت لف

َ
 ،ل

�ُْس َ�ُنوُتويَ  ِ
ْ
ِ ا َولم

ْ
  ] ٢٧١٧قَ ومنغَ اا ٧٣٨٣رول  للخاري ااقَ [ » َولْ

ความวา่ "โอ้อลัลอฮฺ ตอ่พระองค์เท่านัน้ท่ีฉนัยอมศิโรราบ และมี

เพียงพระองค์เท่านัน้ท่ีฉันเช่ือมัน่ศรัทธา ฉันมอบหมายทุกการ

กระทําของฉันต่อพระองค์ ยังพระองค์เท่านัน้ท่ีฉันมุ่งแสวงหา 

และฉันต่อสู้ปกป้องศาสนาด้วยหลักฐานความกระจ่างจาก

พระองค์ โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอความคุ้มครองด้วยเกียรติยศความ

ย่ิงใหญ่ของพระองค์ มิให้พระองค์ทรงทําให้ฉนัหลงผิด พระองค์

คือผู้ทรงดํารงชีวิตตลอดกาลไม่มีวันตาย ในขณะท่ีญินและ 

มนษุย์ทัง้ปวงล้วนต้องตาย" (บนัทึกโดย อลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี 

7383 และมสุลิม หะดีษเลขท่ี 2717) 
 

 ตลอดหน้าชีวประวตัิอนังดงามของท่านนบี มีเหตกุารณ์

มากมายท่ีบ่งบอกอย่างชัดเจนย่ิงถึงความเช่ือมัน่อนัแรงกล้าท่ี
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ท่านมีต่ออลัลอฮฺ และการพึ่งพิงพระองค์อย่างเต็มรูปแบบ ดัง

เ ร่ืองราวท่ีได้ รับการบันทึกจากท่านญาบิรฺ บิน อับดิลลาฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ ซึ่งเล่าว่า ครัง้หนึ่งท่านร่วมรบกับท่านนบี 

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ขณะท่ีอยู่ระหว่างหุบเขาหนึ่งซึ่ง

เตม็ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ก็เป็นเวลาเท่ียงวนัซึ่งแดดร้อนจัด ท่าน

เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จึงหยุดพัก ผู้คนจึงพากัน

แยกย้ายไปหลบใต้ร่มเงาต้นไม้ ส่วนท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั นัน้หลบอยู่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งมีใบแน่นหนา 

โดยท่านแขวนดาบของท่านไว้กบัต้นไม้ แล้วพวกเราก็นอนหลบั

ไปครู่หนึ่ง 

ทนัใดนัน้ เราก็ได้ยินเสียงท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั ตะโกนเรียกพวกเรา เม่ือเราไปถึงก็เห็นชายชาว

ชนบทคนหนึ่งอยู่กับท่าน แล้วท่านก็กล่าวว่า “ชายผู้ นีช้ักดาบ

ของฉนัไปขณะท่ีฉนักําลงันอนหลบั เม่ือฉันรู้สึกตวัตื่นขึน้ ก็เห็น

มนัอยู่ชตูระหง่านอยู่ในเงือ้มมือของเขา แล้วเขาก็กล่าวถามฉัน

ว่า ‘ใครจะช่วยเหลือท่านให้รอดพ้นจากข้าได้’ ฉันจึงตอบว่า 

อลัลอฮฺ (สามครัง้)” โดยท่ีท่านมิได้ลงโทษชายผู้นัน้แต่อย่างใด 
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แล้วท่านก็นัง่ลง (บนัทึกโดย อลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี 2913 และ

มสุลิม หะดีษเลขท่ี 843) 

 น่ีคือตัวอย่างของการยืดหยัดท่ีมัน่คงย่ิง และเป็นการ

ไว้วางใจอย่างสมบูรณ์แบบต่ออลัลอฮฺ ทัง้นี ้พระองค์คือผู้ทรง

ปกป้องคุ้มครองท่ีดีเย่ียม และคือผู้ทรงเมตตากรุณาย่ิงกวา่ผู้ใด 

 ประการท่ีเจ็ด ผู้ศรัทธาตระหนักดีว่าการมอบหมาย 

(ตะวกักลุ) ท่ีแท้จริงนัน้ จะสําเร็จสมบรูณ์ได้ต้องมีองค์ประกอบ

สําคญัสองประการ คือ 

 1. การท่ีหัวใจยึดติดและหวังพึ่งพิงอัลลอฮฺแต่เพียง

พระองค์เดียว ดงัท่ีอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้เคยกล่าว

ไว้ กระทัง่ไมมี่พืน้ท่ีเหลือในหวัใจสําหรับความหวงัท่ีจะพึ่งพาส่ิง

อ่ืนท่ีเป็นสาเหตขุองความสําเร็จหรือปัจจัยเกือ้หนุนต่าง ๆ ให้

เหลือแต่เพียงความรู้สึกสงบน่ิงอุ่นใจ เ ม่ือได้พึ่งพาแต่เพียง

อลัลอฮฺ ส่ิงบ่งชีข้องข้อนี ้คือการท่ีผู้ศรัทธาไม่สนใจว่าจะมีตัว

ช่วยหรือปัจจยัเกือ้หนนุใด ๆ หรือไม ่ดงันัน้ การท่ีปัจจยัเหลา่นัน้

จะมีอยู่หรือหายไปก็มิได้ส่งผลต่อความมั่นคงในหัวใจเขาแต่

อย่างใด เพราะเขามิได้หวงัพึ่งพิงส่ิงใดนอกจากอลัลอฮฺ 
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 2. ไมล่ะเลยส่ิงท่ีเป็นสาเหตขุองความสําเร็จ ดงัจะเห็น

วา่ท่านนบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ผู้ เป็นสดุยอด

ตวัอย่างของการมอบหมายตอ่อลัลอฮฺย่ิงกว่าผู้ ใด ก็กระทําส่ิงท่ี

เป็นสาเหตุอย่างไม่บกพร่อง ในสมรภมิูอุหุดท่านสวมใส่ชุด

เกราะทบัซ้อนกนัถึงสองชัน้ เม่ือครัง้เดินทางอพยพไปยังนครมะ

ดีนะฮฺ ท่านก็ได้จ้างวานชายมชุริก (ผู้ตัง้ภาคี) ซึ่งนับถือศาสนา

เดียวกบัชนเผา่ของท่านเป็นผู้นําทาง นอกจากนี ้ท่านยังเก็บตนุ

อาหารไว้สําหรับครอบครัวของท่าน เม่ือท่านเดินทางไกลเพ่ือทํา

สงครามญิฮาด หัจญ์ หรืออุมเราะฮฺ ท่านก็จะเตรียมเสบียง

สมัภาระไปด้วย บรรดาเศาะหาบะฮฺก็มีแนวปฏิบัติท่ีไม่แตกต่าง

กนั พวกท่านเหลา่นัน้จึงได้ช่ือวา่เป็นผู้ ท่ีมอบหมายอย่างแท้จริง 

 ดงันัน้ ผู้ใดปฏิเสธท่ีจะกระทําส่ิงท่ีเป็นสาเหตแุละปัจจยั

เกือ้หนนุตา่ง ๆ ถือวา่การตะวกักลุมอบหมายของเขาไม่ถูกต้อง

สมบูรณ์ ส่วนผู้ ใดยึดติดกับสาเหตเุหล่านัน้ ก็ไม่นับว่าเป็นผู้ ท่ี

มอบหมายตอ่อลัลอฮฺ  

ประเดน็ดงักลา่วนีเ้ป็นอย่างท่ีอลุะมาอ์บางท่านกลา่วไว้

วา่ “การหมกมุน่พึ่งพาแตส่าเหตแุละปัจจยัตา่งๆ นัน้ ถือเป็นการ
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ตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺลกัษณะหนึ่ง สว่นการปฏิเสธบทบาทและการ

มีสว่นของมลูเหตใุนการนําไปสูผ่ลอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ ถือเป็น

ความบกพร่องของสติปัญญา ในขณะท่ีการปฏิเสธและไมย่ึดติด

พึ่งพามลูเหตุต่าง ๆ อย่างสิน้เชิงนัน้ ถือเป็นการทําให้ศาสนา

เส่ือมเสีย ท่ีถูกต้องก็คือ การมอบหมายพึ่งพิงและความหวัง

ตอ่อลัลอฮฺนัน้ ต้องเป็นความหมายท่ีก่อเกิดมาจากผลแห่งหลกั

เตาฮีด สติปัญญา และบทบญัญัติศาสนาไปพร้อม ๆ กนั” 

 ประการท่ีแปด นอกจากนี ้ท่ามกลางเหตกุารณ์ความ

วุน่วายตา่ง ๆ นานา ท่ีล้วนเป็นสถานการณ์อนัโกลาหลยุ่งยาก 

ผู้ศรัทธาจะพบว่าหัวใจของเขามีความต้องการอย่างแน่วแน่ ท่ี

จะมุ่งหน้าเข้าหาอัลลอฮฺ และมีความนอบน้อมถ่อมตนต่อ

พระองค์ เขาจะเข้าหาพระองค์ด้วยการขอดอุาอ์ ด้วยความหวงั

วา่พระองค์จะทรงช่วยให้พ่ีน้องมสุลิมรอดพ้นจากฟิตนะฮฺความ

วุ่นวายและทุกข์ภัยบททดสอบต่าง ๆ ทัง้นี ้อลัลอฮฺ ตะอาลา 

ทรงอยู่ใกล้กบัปวงบ่าวของพระองค์ ทรงได้ยินคําวิงวอนขอของ

พวกเขา พระองค์จะทรงตอบรับดอุาอ์ของพวกเขา ทรงให้ความ

ช่วยเหลือบ่าวผู้ประสบทกุข์ และทรงขจดัปัดเป่าความเดือดร้อน

ของพวกเขา 
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ل َدَعُ  َوَ��ْ ﴿  َِ َطّا الِ
ِْ ُن
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ความวา่ "และมีผู้ใดอีกเลา่ท่ีจะตอบรับผู้ ร้องทกุข์ เม่ือเขาวิงวอน

ขอตอ่พระองค์ และทรงปลดเปลือ้งความชั่วร้ายนัน้" (อนันัมลฺ: 

62) 
 

 แน่นอนว่าไม่มีผู้ ใดสามารถกระทําส่ิงดังกล่าวได้

นอกจากอลัลอฮฺ ตะอาลา ดงันัน้ ผู้ใดวิงวอนขอพระองค์ด้วยใจ

ท่ีบริสทุธ์ิแน่วแน่ และเป่ียมด้วยความความหวงั พระองค์ก็จะ

ทรงตอบรับคําวิงวอนขอนัน้ และทรงทําให้เขาสมหวัง เพราะ

พระองค์ทรงอยู่ใกล้กับปวงบ่าว และทรงตอบรับคําวิงวอนขอ 

ทัง้นี ้เป็นไปได้วา่ทกุข์ภยัความเดือดร้อนและการทดสอบต่าง ๆ

ท่ีประสบแก่มสุลิมโดยทั่วไป อาจจะได้รับการขจัดปัดเป่าด้วย

ผลของดอุาอ์ท่ีดี ซึ่งขอโดยคนดีมีคณุธรรมในช่วงเสีย้วเวลาท่ีผู้

ขอรู้สกึวา่ไม่มีท่ีพึ่งอ่ืนใดนอกจากพระองค์ หรือในช่วงเวลาท่ีดุ

อาอ์เป็นท่ีตอบรับ ดงันัน้ ดอุาอ์จึงมีความสําคญัเป็นอย่างย่ิง 

 อลัลอฮฺเท่านัน้คือผู้ ท่ีเราวิงวอนขอ ให้ทรงคุ้มครองเรา

และพ่ีน้องมสุลิมทัง้หลายจากฟิตนะฮฺความวุ่นวายต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นส่ิงท่ีชัดเจนสมัผสัได้ หรือส่ิงท่ีซ่อนเร้นมองไม่เห็น ไม่มี



 

19 

พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียว พระองค์ทรง

ช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ ทรงให้เหลา่ทหารหาญของพระองค์

เป็นผู้มีเกียรติ และทรงทําให้ข้าศกึศตัรูทัง้หลายพ่ายแพ้ด้วยพระ

เดชานภุาพของพระองค์เพียงผู้ เดียว  

 

ที่มา http://al-badr.net/muqolat/2553 
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