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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

รากแก้วของไม้ใหญ่  
รากฐาน 10 สิบประการสู่การยืนหยัดในคุณธรรม 

 

คาํนํา 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ  เราขอสรรเสริญตอ่

พระองค์  เราขอความชว่ยเหลือตอ่พระองค์  เราขออภยัโทษตอ่

พระองค์  และเราขอความคุ้มครองตอ่ อลัลอฮฺให้รอดพ้น จาก

ความชัว่ร้ายของ ตนเอง  และจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากการ

งานท่ีเราได้ กระทํา ผู้ใดก็ตามท่ีพระองค์ทรงให้ทางนํา แก่เขา ก็

ไมมี่ผู้ใดท่ีทําให้เขาหลงทาง ได้และผู้ใดก็ตามท่ีพระองค์ทรงให้

เขาหลงทางก็ไมมี่ใครสามารถทําให้เขา ได้ รับทางนํา  เราขอ

ปฏิญาณวา่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงพระองค์

เดียวเทา่นัน้  โดยท่ีไมมี่ภาคีใดๆ  ตอ่พระองค์  และเราขอ

ปฏิญาณตนวา่  แท้จริงมหุมัมดันัน้เป็นบา่วและศาสนทตูของ

พระองค์ ขอการยกยอ่งจากอลัลอฮฺและความศานตจิงมีแดท่า่น

และบรรดาเครือญาต ิตลอดจนเศาะหาบะฮฺของทา่นทกุคน 
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อนึง่ : “อิสตกิอมะฮ”ฺ  หรือการยืนหยดัในคณุธรรม

ความดี เป็นหวัข้อของหนงัสือเลม่นี ้ซึง่ถือเป็นหวัข้อท่ีมี

ความสําคญัและมีคณุคา่ย่ิงท่ีทกุคนต้องให้ความสนใจ และทํา

ให้มนัมีสว่นสําคญัตอ่ตวัเขาพร้อม ๆ กบัการเอาใจใสต่อ่มนั ดงั

ท่ีอลัลอฮฺ สบุหานะฮ ุวะตะอาลา ทรงมีดํารัสวา่  

﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ َۡ  َخۡوٌف  فََ�  �ۡسَتَ�ُٰموا َۡ  َوَ�  َعلَۡيهن ََ  ُه  ١ َ�َۡزنُو
ٰ�نَك  ََ ْو

ُ
ۡصَ�ُٰب  ُ

َ
َّنةن ُ ۡۡ نينَ  � ۢ  �نيَها َ�ٰ�ن نَما َجَزآَء ْ  ب ََ  َ�نُوا [األحقاف  ﴾ ١ َ�ۡعَملُو

 :13-14[ 
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้ท่ีกล่าวว่า  อัลลอฮคืฺอ  พระ

เจ้าของพวกเรา  แล้วพวกเขาก็ยืนหยัด  (ปฏิบัติ ) ตามคาํ

กล่าวนัน้  จะไม่มีความหวาดกลัวใด  ๆ แก่พวกเขา  และ

พวกเขาก็จะไม่เศร้าสลดใจ  ชนเหล่านัน้คือชาวสวน

สวรรค์ พวกเขาเป็นผู้พาํนักอยู่ในนัน้ตลอดกาล  เป็นการ

ตอบแทนท่ีพวกเขาได้กระทาํไว้” (สเูราะฮฺ อลั-อะหกอฟ : 13-

14) 

 

อลัลอฮฺ ญลัละ วะ อะลา ทรงมีดํารัสอีกวา่  

﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ ُل  �ۡسَتَ�ُٰموا ّ ََ ََََ  َُ ٰ�نَكةُ  َعلَۡيهن ََ ّ�  �لَۡم
َ
َ  ْ  َوَ�  َ�َافُوا

 ْ ْ  َ�َۡزنُوا وا ُ �ۡ�ن
َ
َّنةن َوَ ۡۡ ن� َّ�ن  ب �  َۡ ََ  ُكنُت َۡ  َ�ۡنُ  ٣ َُوَعُدو َآؤُُ� ۡو�ن

َ
ۡ�َيا �ۡ�ََيٰوةن  �ن  ُ ُّ � 
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َرةن�  َو�ن  َۡ  ��خن ٓ  َما �نيَها َوََُ� َۡ  �َۡشَت�ن نُفُسُ�
َ
ُ  َۡ ََ  َما �نيَها َوََُ�  نُُزٗ�  ٣ ََّدُعو

] 32-30[يلغت :  ﴾ ٣ َّحني�ٖ  َ�ُفوَٖ  ّمننۡ 
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคืฺอ  พระเจ้าของ

พวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้ มะลากิกะฮฺ

จะลงมาหาพวกเขา  (โดยกล่าวกับพวกเขาว่า ) พวกท่าน

อย่าหวาดกลัวและอย่าเศร้าสลดใจแต่จงต้อนรับข่าวดี  คือ

สวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้  พวกเราเป็นผู้

อารักขาพวกท่านทัง้ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนีแ้ละปรโลก  

และสาํหรับพวกท่านในสวนสวรรค์นัน้  จะได้สิ่งท่ีจิตใจ

ของพวกท่านปรารถนา  และสาํหรับพวกท่านในสวน

สวรรค์นัน้จะได้ในสิ่งท่ีพวกท่านเรียกร้อง  เป็นการต้อนรับ

ด้วยความเมตตาจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ”  (สู

เราะฮฺ ฟศุศลิตั : 30-32) 

 
เห็นได้วา่การยืนหยดันัน้จะสง่ผลให้ชีวิตพบกบัความ

เป่ียมสขุทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า และยงัทําให้บา่วคนหนึง่

ประสบกบัความสําเร็จและทําให้กิจการงานของเขาเป็นสิ่งท่ีดี

งาม จงึสมควรอยา่งย่ิงแก่ผู้ ท่ียํา้เตือนตวัเองและผู้ ท่ีมีความ

ปรารถนาในชีวิตท่ีเป่ียมสขุท่ีจกัต้องเอาใจใสต่อ่การยืนหยดั
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อยา่งจริงจงั เรียนรู้(ในภาคทฤษฎี)และ แสดงออกให้เห็นด้วย

การปฏิบตัิ  และให้มนัปักหลกัอยา่งมัน่คงตราบท่ีชีวิตจะหาไม ่

พร้อมๆ กบัการวอนขอความชว่ยเหลือจากอลัลอฮฺ ตะบาเราะ

กะวะตะอาลา  
 และมีคําถามอยา่งมากมายจากผู้คนแก่บรรดาผู้ รู้ 

นกัศกึษา นกัดาอีย์ และนกัฟืน้ฟ ูในประเดน็ของการยืนหยดั 

แก่นแท้ของมนั และปัจจยัตา่งๆ ท่ีชว่ยให้มีความมัน่คงบน

เส้นทางของอลัลอฮฺท่ีเท่ียงตรง รวมถึงคําถามอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กนันี ้  
 ข้าพเจ้าจงึเห็นวา่คงจะเป็นประโยชน์แก่ตวัข้าพเจ้าเอง

และตอ่พ่ีน้องไมใ่ชน้่อย หากรวบรวมรากฐานท่ีสําคญับาง

ประการไว้ด้วยกนั เพ่ือเป็นข้อแนะนําท่ีสร้างความกระจา่งแก่

เรา หลงัจากท่ีได้ศกึษาคํากลา่วและทศันะของผู้ รู้ เราะ

หิมะฮลุลอฮฺตะอาลา ในประเดน็ของการยืนหยดันีแ้ละท่ีข้อง

เก่ียวกบัมนั ซึง่หนงัสือเลม่นีข้้าพเจ้าจะขอนําเสนอรากฐาน 10 

ประการของการยืนหยดั และถือเป็นรากฐานท่ีสําคญัท่ีเราทกุ

คนต้องตระหนกัตอ่มนั  
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 และยงัอลัลอฮฺเทา่นัน้ท่ีเราวอนขอความชว่ยเหลือและ

วอนขอความสําเร็จ 

 
หน่ึง : การยืนหยัดเป็นความโปรดปรานและ

ของขวัญจากอัลลอฮ ฺ

ในหลายๆ อายะฮฺของอลักรุอาน อลัลอฮฺ สบุหานะฮ ุวะ

ตะอาลา ได้กลา่วถึงทางนํา (ฮิดายะฮฺ) ไปสูเ่ส้นทางท่ีเท่ียงตรง

นัน้มาจากพระองค์ และทกุกิจการท่ีมีอยูน่ัน้นัน้ล้วนอยูใ่นพระ

หตัถ์ของพระองค์ ซึง่พระองค์จะให้ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์

ได้รับทางนําและจะให้ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์อยูใ่นความหลง

ผิด และหวัใจของปวงบา่วก็อยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ ดงันัน้ 

ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทําให้เขายืนหยดับน

เส้นทางท่ีเท่ียงตรง และผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะ

ทําให้ผลดัหลงไป ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสวา่  

نّا َولَوۡ  ﴿
َ
َۡ  َكَتۡبَنا َ َن  َعلَۡيهن

َ
ُ  ْ َۡ  �ۡ�ُتلُٓوا نُفَسُ�

َ
ون  ُ

َ
ُ  ْ  َ�َعلُوهُ  ّما دنَ�ٰرنُ�َ منن �ۡخرُُجوا

ۖ  قَلنيلٞ  ِنّ�  َۡ َۡ  َولَوۡ  ّمنۡنُه ّ�ُه
َ
َ  ْ ََ  َما َ�َعلُوا نهۦن يُوَ�ُظو ََ  ب �َََ � َۡ  َخۡ�ٗ دّ  لُّه ََ َ

 ََۡثبنيٗتا َوُ
ٓ  ّمنن �َ�ۡيَ�ُٰهَ �ٗذا ٦ ّ�ا ُ ۡجًرا ُّ

َ
يٗما ُ َۡ  ٦ َعظن َ�ٰٗطا َولََهَديَۡ�ُٰه ﴾  ٦ ّمۡسَتقنيٗما صن

  ]68-66[اعنناء : 
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ความวา่ “และแม้นว่าเราได้กาํหนดแก่พวกเขาว่า  พวกเจ้า

จงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองหรือจงออกไปจากหมู่บ้านของ

พวกเจ้า  พวกเขาก็ไม่กระทาํตามกาํหนดนัน้  นอกจาก

เพียงเล็กน้อยในหมู่พวกเขาเท่านัน้  และแม้ว่าพวกเขาได้

กระทาํตามสิ่งท่ีพวกเขาได้รับคาํแนะนําแล้ว  แน่นอนก็

เป็นสิ่งดียิ่งแก่พวกเขา และเป็นสิ่งท่ีทาํให้ม่ันคงยิ่ง และถ้า

เช่นนัน้แล้ว  แน่นอนเราก็จะให้แก่พวกเขา  ซึ่งรางวัลอัน

ใหญ่หลวงจากท่ีเรานีเ้อง  และแน่นอน  เราก็จะแนะนําแก่

พวกเขาซึ่งทางอันเท่ียงตรง” (สเูราะฮฺ อนั-นิสาอ์ : 66-68) 

 

 โดยท่ีทางนําไปสูเ่ส้นทางอนัเท่ียงตรงนัน้อยูใ่นพระหตัถ์

ของอลัลอฮฺ อซัซะวะญลัลา ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสวา่  
ّما ﴿

َ
نينَ  فََ َّ �  ْ ن  َءاَمُنوا َّ ن� ْ  ب نهۦن َو�ۡ�َتَصُموا َۡ  ب لُُه  َوفَۡضلٖ  ّمنۡنهُ  ََۡ�َةٖ  �ن  فََسُيۡدخن

 َۡ يهن َ�ٰٗطا ِنَ�ۡهن  َوَ�ۡهدن   ]175﴾ [اعنناء :  ١ ّمۡسَتقنيٗما صن
ความวา่ “ส่วนบรรดาผู้ท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  และยดึม่ันใน

พระองค์นัน้  พระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าอยู่ในความ

เอ็นดูเมตตา  และความโปรดปรานจากพระองค์  และจะ

ทรงแนะนําพวกเขาซึ่งทางอันเท่ียงตรงไปสู่พระองค์”  (สู

เราะฮฺอนั-นิสาอ์  :175) 
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 อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ดํารัสอีกวา่  

﴿  ُ َّ ْ  َو� َن  َداَن  ِنَ�ٰ  يَۡدُعٓوا ٰ َ�ٰٖط  ِنَ�ٰ  �ََشآءُ  َمن َوَ�ۡهدني �لّسَ�  ﴾ ٢ ّمۡسَتقني�ٖ  صن
 ]  ٢٥: يا�س[

ความวา่ “และอัลลอฮทฺรงเรียกร้องไปสู่สถานท่ีแห่งศานติ  

และทรงชีแ้นะนวทางท่ีถูกต้องแก่ผู้ท่ีพระองค์ทรงประสงค์

ไปสู่ทางท่ีเท่ียงธรรม” (สเูราะฮฺ ยนูสุ  :25) 

 
 พระองค์ได้ดํารัสอีกวา่  

نينَ  ﴿ َّ ْ  َو� بُوا َّ نَنا َك ٞ  بنَٔاไَ�ٰت َّ َٞ  ُص �ُُۡ �  �ن  َو ُ  �ََشإن  َمن �َّظلَُ�ٰتن َّ  َوَمن يُۡضلنۡلهُ  �
 
ۡ
ٰ  َ�َۡعۡلهُ  �ََشَ َ�ٰٖط  َ�َ  ]  ٣٩: األنبام [﴾ ٣ ّمۡسَتقني�ٖ  صن

ความวา่ “และบรรดาผู้ท่ีปฏิเสธโองการทัง้หลายของเรานัน้  

คือผู้ท่ีหูหนวก  และเป็นใบ้  ซึ่งอยู่ในบรรดาความมืด  ผู้ใด

ท่ีอัลลอฮ ฺทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทรงให้เขาหลงทางไป  

และผู้ใดท่ีพระองค์ประสงค์  ก็จะทรงให้เขาอยู่บนทางอัน

เท่ียงตรง” (สเูราะฮฺอลั-อนัอาม  :39) 

 

 พระองค์ได้ดํารัสอีกวา่  
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﴿  ُ َّ َ�ٰٖط  ِنَ�ٰ  �ََشآءُ  َمن َ�ۡهدني َو�   ]46﴾ [الار :  ٤ ّمۡسَتقني�ٖ  صن
ความวา่ “และอัลลอฮทฺรงชีแ้นะทางแก่ผู้ท่ีพระองค์ทรง

ประสงค์ ยังทางท่ีเท่ียงตรง” (สเูราะฮฺอนั-นรู  : 46) 

 
และพระองค์ได้ดํารัสวา่ 

﴿  َۡ نۡلَ�ٰلَمن�َ  ذنۡكرٞ  ِنّ�  ُهوَ  ِن نَمن ٢ َّ آءَ  ل ََ  َۡ َ مننُ�
َ
ُ  ََ ََ  َوَما ٢ �َۡسَتقني  �ََشآُءو

َ ِنّ�ٓ 
َ
ُ  �ََشآءَ  ُ َّ ََۡ�ٰلَمن�َ  ََّب  �   ]29-27﴾ [الكا�ا :  ٢ �

ความวา่ “อัลกุรอานนัน้มิใช่อ่ืนใด  นอกจากเป็นข้อ

ตักเตือนแก่ประชาชาตทัิง้มวลสาํหรับบุคคลในหมู่พวก

เจ้าท่ีประสงค์อยู่ในทางอันเท่ียงตรง   และพวกเจ้าจะไม่

สมประสงค์สิ่งใดเว้นแต่อัลลอฮพฺระเจ้าแห่งสากลโลกจะ

ทรงประสงค์” (สเูราะฮฺอตั-ตกัวีร  : 27-29) 

 
ตามจริงมีอายะฮฺอีกมากมายท่ีกลา่วถึงนยันี ้ ซึง่บง่ชีว้า่

เร่ืองทางนํานัน้อยูใ่นพระหตัถ์ของอลัลอฮฺ อซัซะวะญลั โดยท่ี

พระองค์จะให้ความโปรดปรานนีแ้ก่ผู้ ท่ีพระองค์ทรงประสงค์

จากปวงบา่วของพระองค์ 
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ด้วยเหตนีุ ้รากฐานและสิ่งท่ีเป็นประการพืน้ฐานข้อแรกของการ

ยืนหยดั คือ การมุง่มัน่ในการวอนขออยา่งจริงใจจากอลัลอฮฺ  

อซัซะวะญลั เพราะทางนํานัน้อยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ และ

พระองค์เป็นผู้ให้ทางนําไปสูเ่ส้นทางท่ีเท่ียงตรง ดงัดอุาอ์ท่ี

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั อา่นบอ่ยท่ีสดุคือ  
َقغَّب  ا�« غقاِب، مق قق

ْ
ِب  ََاّْت  اع

ْ
 »ِ يِنَك  َعَ  وَغ

ความวา่ “โอ้อัลลอฮ ฺผู้ซึ่งพลิกผันหัวใจ ขอได้โปรดให้หัวใจ

ของฉันให้ยดึ ม่ันต่อศาสนาของพระองค์อย่างม่ันคงด้วย

เถดิ”  

 

ทา่นหญิงอมุมสุะละมะฮฺ จงึถามทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุ

อะลยัฮิ วะสลัลมั  วา่   

اَل  يَا« وَ  اِهللا، رَسق
َ
َّ  أ غقاَب  ِِ قق

ْ
؟ اع َتََقغّبق

َ
ِق  ِم ْ  َما َ�َبْم،: " وَاَل  ل

ْ
 اَِ�  ِم ْ  اهللاِ  َخغ

  َََ ٍ  ِم ْ  آَ مَ 
ّ
َّ  ِِال
َ
اَهق  أ

ْ
ْراقَبْ�ِ  َ�ْ�َ  وَغ

ق
َرااِ ِ  ِم ْ  أ

َ
َْ  اِهللا، أ َّ  اهللاق  َشاءَ  يَإِ  وََجّ   َد

، وَاَمهق
َ
َْ  أ َقاَغهق  َشاءَ  َو�ِ

َ
، وحننه 3522، اعتمذي ااوم 26576 [أحد ااوم »أ

  ]2091األلا  ف النغنغة اللسصسة ااوم 
ความวา่ “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮ ฺหัวใจมันมีการพลิกผันไป

มาด้วยหรือ ? ท่านได้ตอบว่า ใช่แล้ว, ไม่มีสรรพสิ่งใด

ท่ีอัลลอฮสฺร้างท่ีเป็นมนุษย์จากลูกหลานอาดัม นอกจาก
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หัว ใจของ เขานัน้ อยู่ระหว่างสองนิว้ของพระองค์ ถ้า

พระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะทาํให้มัน ม่ันคง หรือถ้า

พระองค์ทรงประสงค์ก็จะทาํให้ มันเขว ” (บนัทกึโดยอะหฺมดั 

หมายเลข 26576, อตั-ตริมิซีย์ หมายเลข 3522 ชยัคฺอลั-อลั

บานีย์ได้กลา่ววา่ หะดีษหะสนั ในอศั-เศาะฮีหะฮฺ หมายเลข 

2091) 
 และการยืนหยดัก็อยูใ่นพระหตัถ์ของอลัลอฮฺ ดงันัน้ 

ผู้ ใดท่ีปรารถนาตอ่การยืนหยดันีก็้ให้วอนขอจากอลัลอฮฺและ

คะยัน้คะยอในการขอ ดงัท่ีมีบนัทกึใน “เศาะฮีหฺมสุลิม” จากการ

รายงานของทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ซึง่ทา่นหญิง

ถกูถามวา่   
ّي 
َ
ءٍ  اَِ ََ  َشْ َّ  اهللاِ  نَِبّ  َك  الغّصِْ ؟ ِم َ  وَامَ  َِِذا َرَالتَهق  َ�ْفتَِتحق  وََسغّمَ  َدغَصْهِ  اهللاق  َر

ََ : وَاعَْت  مّ «: َرَالتَهق  اْ�تَتَحَ  الغّصِْ   ِم َ  وَامَ  َِِذا َك ُق  َوِمصَكِ�صَ ، َجْبَاِ�صَ ، رَّب  الغ
اِ�صَ ، رِْض، الّنَداَواِت  يَاِطاَ  َو�ِْسَ

َ ْ
َةصِْب  َعلِمَ  َواأل

ْ
اَ ِة، اع َُ نَْت  َوالّي

َ
مق  أ ْ�ق

َ
 َ�ْ�َ  ت

، ِ�صهِ  َكنقاا ِ�صَدا ِداَاِ كَ  ََ ا َّق  ِم َ  ِ�صهِ  اْختقِغَف  لَِدا اْهِدِ   َ�ْتَِغفق
ْ
 ِِنَّك  اِإِْذنَِك، اْ

ِدي ُْ   �ََياءق  َم ْ  َ�
َ
اٍط  ِِل ْنتَِقصمٍ  ِصَ ] 770 [منغم ااوم »مق

ความวา่ “ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิวะสัลลัม ได้เร่ิม

ละหมาดยามคํ่าคืนด้วยกับสิ่งใด ? ท่านหญิงตอบว่า เม่ือ

ท่านนบีได้ยืนละหมาดยามคํ่าคืนท่านก็จะเร่ิมละหมาด
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ด้วยการดุอาอ์ว่า โอ้อัลลอฮ ฺพระผู้อภบิาลแห่งญิบรีล มีกา

อีล และอิสรอฟีล  ผู้ทรงสร้างชัน้ฟ้าและแผ่นดนิ  ผู้ทรง

รอบรู้สิ่งท่ีเร้นลับและเปิดเผย พระองค์คือผู้ตัดสินระหว่าง

บ่าวทัง้หลายของพระองค์ในเร่ืองท่ีพวกเขาขัดแย้งกัน  ขอ

ทรงชีท้างข้าพระองค์สู่ความถูกต้องในเร่ืองท่ีมีการขัดแย้ง

นัน้ด้วยการอนุญาตแห่งพระองค์ด้วยเถดิ  แท้จริง  

พระองค์ทรงชีท้างผู้ท่ีทรงประสงค์สู่ แนวทางอันเท่ียงตรง ” 

(บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลข 770) 

  
   ซึง่น่ีคือสิ่งท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  

ได้เร่ิมอา่นในละหมาดกิยามลุลยัลฺในทกุค่ําคืน  

ِدي ِِنَّك  ُْ   �ََياءق  َم ْ  َ�
َ
اٍط  ِِل ْنتَِقصمٍ  ِصَ  مق

ความวา่  “แท้จริง พระองค์ทรงชีท้างผู้ท่ีทรงประสงค์สู่ทาง

อันเท่ียงตรง” 
เม่ือการวอนขอทางนําจากอลัลอฮฺมีความสําคญัและมี

ประโยชน์ท่ีมากมาย อลัลอฮฺ สบุหานะฮ ุวะตะอาลา จงึ

กําหนดให้ปวงบา่วของพระองค์วอนขอทางนําตอ่พระองค์เพ่ือ

ไปสูเ่ส้นทางท่ีเท่ียงตรงอยา่งเป็นกิจวตัรทัง้กลางวนัและ

กลางคืน ดงัท่ีมีอยูใ่นสเูราะฮฺอลั-ฟาตหิะฮฺ 
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نَا ﴿ َ�َٰط  �ۡهدن ََ  �لّصن َ�َٰط  ٦ �لُۡمۡسَتقني نينَ  صن َّ ۡ�َعۡمَت  �
َ
َ  َۡ  �لَۡمۡغُضوبن  َ�ۡ�ن  َعلَۡيهن

 َۡ ن�َ  َوَ�  َعلَۡيهن َّ   ]7-6﴾ [اعفاتة:  ٧ �لّضآ
ความวา่ “ขอพระองค์ทรงแนะนําพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอัน

เท่ียงตรง  (คือ) ทางของบรรดาผู้ท่ีพระองค์ได้ทรงโปรด

ปราณแก่พวกเขา  มิใช่ในทางของพวกท่ีถูกกริว้  และมิใช่

ทางของพวกท่ีหลงผิด)” (สเูราะฮฺอลั-ฟาตหิะฮฺ  : 6-7) 

 ผู้ รู้บางทา่นได้กลา่ววา่ “เหน็ควรท่ีต้องเน้นยํา้ให้คน

ท่ัวไปได้ตระหนักในการขอดุอาอ์นี ้ซึ่งในขณะท่ีเขากล่าว

ดุอาอ์ว่า 
نَا ﴿ َ�َٰط  �ۡهدن ََ  �لّصن  ﴾ ٦ �لُۡمۡسَتقني

ความว่า “ขอพระองค์ทรงแนะนําพวกข้าพระองค์ซึ่งทาง

อันเท่ียงตรง” (สูเราะฮอัฺล-ฟาตหิะฮ ฺ : 6) 

หมายถงึเขา กาํลังวอนขอต่ออัลลอฮดฺ้วยดุอาอ์ท่ีพระองค์

ส่ังใช้ให้เขาอ่าน 17 ครัง้ตลอดทัง้กลางวันและกลางคืน

ตามจาํนวนร่อกะอัตของการละหมาดฟัรฎู”  
 และด้วยเหตนีุ ้ผู้ศรัทธาจงึต้องรู้สกึอยูเ่สมอวา่ (ในสิ่งท่ี

เขาอา่นจากสเูราะฮฺอลัฟาตหิะฮฺ) นัน่ก็คือ การขอดอุาอ์นัน้เอง 

ดงัท่ีชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ 

“ข้าพเจ้าได้พจิารณาดุอาอ์ท่ีดีท่ีสุด ซึ่งเป็นดุอาอ์ท่ีวอนขอ
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ความโปรดปรานของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าพบว่ามันมีอยู่ใน

สูเราะฮอัฺลฟาตหิะฮ ฺในอายะฮ ฺ
 ﴾ ٥ �َۡسَتعن�ُ  �يّاكَ  َ�ۡعُبدُ  ِنيّاكَ  ﴿

ความวา่ “เฉพาะพระองค์เท่านัน้ท่ีพวกข้าพระองค์เคารพอิ

บาดะฮฺ  และเฉพาะพระองค์เท่านัน้ท่ีพวกข้าพระองค์ขอ

ความช่วยเหลือ” (สเูราะฮฺอลั-ฟาตหิะฮฺ  : 5)  

(ดใูน มะดาริ�สุสาลิกีน โดยทา่นอิบนก็ุอยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ 

1/78)  

 

ชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ว

อีกวา่ “บ่าวแต่ละคนถูกส่ังใช้ให้ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ ฺสุบหา

นะฮุวะตะอาลา อย่างเป็นกิจวัตร ด้วยการวอนขอทาง

นําไปสู่การยืนหยัดในคุณธรรมความดีอย่างย่ังยืน”  (ดใูน 

อิกตฎิออ์ อศั-ศริอต อลั-มสุตะกีม 1/83) 

ดงัท่ีทา่นอลั-หะสนั อลั-บศัรีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ เม่ือทา่นอา่นคํา

ดํารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา่   

﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ ] 30[يلغت :  ﴾ �ۡسَتَ�ُٰموا
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ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคืฺอ  พระเจ้าของ

พวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้”  (สเูราะฮฺ ฟุ

ศศลิตั : 30) 

 

ทา่นก็จะขอดอุาอ์วา่ 

ِْسِتَقامَ ﴿ 
ْ
وْناَ اال ْرقق

ْ
َّنَا يَا نَْت َر

َ
ّم أ ُق ] 21/465 [اعيبي ف الفن� َة ﴾الغّ

ความวา่  “โอ้อัลลอฮฺ  พระองค์คือพระ ผู้อภบิาลของเรา ได้

โปรดประทาน การยืนหยัดในคุณธรรมความดีอย่างย่ังยืน

ให้แก่เราด้วยเถดิ” (บนัทกึโดยอฏั-เฏาะบะรีย์ ในหนงัสือตฟัสีร

ของทา่น 21/465) 

 

สอง : แก่นแท้ของการยืนหยัด คือการดาํรงบนวิถีที่

ถูกต้องและแนวทางที่เที่ยงตรง 

เราสามารถรู้ถึงแก่นแท้ของการยืนหยดัได้จากการ

ใคร่ครวญคําพดูอนัเตม็ไปด้วยความจําเริญของเศาะหาบะฮฺ

และตาบอีิน ท่ีดํารงอยูใ่นความดีงาม ในการอธิบายถึง

ความหมายและแก่นแท้ของมนั 
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ผู้ ท่ีมีความสจัจริงของอมุมะฮฺนี ้ทา่นอบบูกัรฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ

ได้อธิบายอายะฮฺ  

﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ ] 30[يلغت :  ﴾ �ۡسَتَ�ُٰموا
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคืฺอ  พระเจ้าของ

พวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้”  (สเูราะฮฺ ฟุ

ศศลิตั : 30) 

ไว้วา่ “พวกเขาจะไม่ตัง้ภาคีใดๆ ต่ออัลลอฮฺ” (บนัทกึโดยอฏั-

เฏาะบะรีย์ ในหนงัสือตฟัสีรของทา่น 21/464) 

มีรายงานจากทา่นอมุรั บนิอลั-คอ็ฏฏอบ เราะฎิยลัลอฮุ

อนัฮ ุเม่ือทา่นอา่นอายะฮฺนีบ้นมิมบรั  

﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ ] 30[يلغت :  ﴾ �ۡسَتَ�ُٰموا
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคืฺอ  พระเจ้าของ

พวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้”  (สเูราะฮฺ ฟุ

ศศลิตั : 30) 

ทา่นก็ได้กลา่ววา่ “พวกเขาจะไม่มีเล่ห์เหล่ียมดั่งเล่ห์

เหล่ียมของสุนัขจิง้จอก ” (สุนัขจิง้จอก  มักถูกใช้เป็น

สัญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์  กล่าวคือต่อหน้าพูดอย่าง
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หน่ึงลับหลังกลับพูดอีกอย่างหน่ึง  -ผู้แปล-) (บนัทกึโดยอฏั-

เฏาะบะรีย์ ในหนงัสือตฟัสีรของทา่น 21/465) 

มีรายงานจากทา่นอิบนอุบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา 

ทา่นได้อธิบายอายะฮฺ  

﴿  َّ ُُ  ْ ] 30[يلغت :  ﴾ �ۡسَتَ�ُٰموا
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคืฺอ  พระเจ้าของ

พวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้”  (สเูราะฮฺ ฟุ

ศศลิตั : 30) 

วา่ “เป็นการปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอ

ฮฺ” ซึง่มีการอธิบายท่ีคล้ายคลงึกนันีโ้ดยมีรายงานจากทา่นอนสั 

ทา่นมญุาฮิด ทา่นอลั-อสัวดั บนิฮิลาล ทา่นซยัดฺ บนิอสัลมั 

ทา่นอสั-สดุดีย์ ทา่นอิกริมะฮฺ และทา่นอ่ืนๆ (ดใูน หนงัสือตฟัสีร

อฏั-เฏาะบะรีย์ 21/464-465 ) 

และมีรายงานจากทา่นอิบนอุบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ

มา  ทา่นได้กลา่วอีกวา่  “คือการ ยืนหยัด ในการปฏิบัตสิิ่งท่ี

เป็นฟัรฎู (ข้อบังคับ) ทัง้หลาย” (บนัทกึโดยอฏั-เฏาะบะรีย์ ใน

หนงัสือตฟัสีรของทา่น 21/465) 
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และจากทา่นอบีอลั-อาลียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ว

วา่ “แล้วพวกเขาก็มีความบริสุทธ์ิใจต่อศาสนา  และปฏิบัติ 

(ในสิ่งท่ีถูกส่ังใช้ )” (คดัลอกโดยทา่นอลั-มาวรัดีย์ ในหนงัสือ 

“อนันกุตั วลัอยุนู” 5/275) 

และจากทา่นเกาะตาดะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้อธิบาย

อายะฮฺ 

﴿  َّ ُُ  ْ ] 30[يلغت :  ﴾ �ۡسَتَ�ُٰموا
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคืฺอ  พระเจ้าของ

พวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้”  (สเูราะฮฺ ฟุ

ศศลิตั : 30) 

ไว้วา่  “พวกเขาได้ยืนหยัด ด้วยการปฏิบัตติามคาํส่ัง

ของ อัลลอฮฺ ” (บนัทกึโดยอบัดรุร็อซซาก ในหนงัสือ “อลั-

มศุอ็นนฟั” หมายเลข 2618 

ทกุคํากลา่วในข้างต้นนี ้ทา่นอิบนเุราะญบั เราะ

หิมะฮลุลอฮฺ ได้ระบไุว้ในหนงัสือ “ญามิอฺ อลัอลุมู วลัหิกมั” 

(หน้า 383-384) ทัง้นี ้ทา่นอิบนเุราะญบั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ยงัได้

ให้ความหมายของคําวา่ “อิสตกิอมะฮ”ฺ  ไว้อีกวา่ “อิสตกิอมะฮ ฺ

(การยืนหยัด) : คือ วิถีทางสู่เส้นทางอันเท่ียงตรงและ
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ศาสนาอันเท่ียงธรรม โดยไม่หันเหออกทางซ้ายหรือ

ทางขวา ซึ่งหมายรวมถงึทุกกิจการงานท่ีจะนําสู่การเคารพ

ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าทัง้สิ่งท่ีเปิดเผยและปกปิด และ

เช่นเดียวกันการละทิง้สิ่งท่ีต้องห้ามทัง้หลายก็เป็นส่วน

หน่ึงของการอิสตกิอมะฮ ฺจึงกลายเป็นว่าคาํส่ังเสียนี ้

สามารถครอบคลุมในทุกองค์ประกอบของความเป็น

ศาสนา” (หน้า 385)  

จะเห็นได้วา่ความหมายตา่งๆ ท่ีได้นําเสนอไปนัน้มี

ความใกล้เคียง ซึง่ตา่งอธิบายเสริมซึง่กนัและกนั เน่ืองจาก “อิส

ตกิอมะฮฺ” คือถ้อยคําท่ีครอบคลมุในทกุมิตขิองศาสนา 

ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ “อิสติ

กอมะฮ ฺ(การยืนหยัด) : คือถ้อยคาํท่ีครอบคลุมในทุกมิติ

ของศาสนา มันคือการดาํรงม่ันต่ออัลลอฮดฺ้วยความ

ซ่ือสัตย์ท่ีแท้จริงและเตม็ใจในการปฏิบัตติามพันธะท่ีได้

สัญญาไว้” (ดใูน มะดาริ�สุสาลิกีน 2/105) 

 

สาม : รากฐานของการยืนหยัด คือ การยืนหยัดของ

หวัใจ 
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ทา่นอิมามอะหฺมดัได้บนัทกึจากทา่นมาลิก เราะฎิยลัลอ

ฮอุนัฮ ุจากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ทา่นได้กลา่ว

วา่  

اقهق «
ْ
َّ �َْنتَِقصَم وَغ َق َباٍْد َح  �َْنتَِقصمق ِِيَدا

َ
، وحننه 13048» [أحد ااوم ال

  ]2841األلا  ف النغنغة اللسصسة ااوم 
ความวา่  “ อีหม่านของบ่าวคนหน่ึงจะไม่ ยืนหยัด ม่ันคง

จนกว่าหัวใจของเขาจะ ยืนหยัด ม่ันคง ” (บนัทกึโดยอิ

มามอะหฺมดั  ในมสุนดัของทา่น  หะดีษหมายเลขท่ี  : 13048  

ชยัคฺอลั -อลับานีย์ได้กลา่ววา่  หะดีษหะสนั  ในอศั -เศาะฮีหะฮฺ  

หมายเลข 2841) 

 

 ดงันัน้ รากฐานของการยืนหยดั คือการยืนหยดัของ

หวัใจ ซึง่เม่ือหวัใจดีและมัน่คงแล้ว อวยัวะทกุสว่นก็จะดีและ

มัน่คงไปด้วย 
 ทา่นอลั-หาฟิซ อิบนเุราะญบั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ว

วา่ “รากฐานของการยืนหยัด คือ การยืนหยัดของหัวใจบน

พืน้ฐานของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ”ฺ  
ดงัท่ีทา่นอบบูกัรฺ อศั-ศดิดีก และทา่นอ่ืนๆ ได้อธิบายอายะฮฺ  
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﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ ] 30[يلغت :  ﴾ �ۡسَتَ�ُٰموا
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคืฺอ  พระเจ้าของ

พวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้”  (สเูราะฮฺ ฟุ

ศศลิตั : 30) 

ไว้วา่ “พวกเขาจะไม่แสวงหาต่อสิ่งอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ”  

ทา่นอิบนเุราะญบั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่วอีกวา่ “เม่ือใดก็

ตามท่ีหัวใจยืนหยัด ม่ันคงต่อการรู้จักอัลลอฮ ฺต่อการเกรง

กลัว การให้เกียรต ิความหวาดหว่ัน ความรัก ความหวัง 

ความปรารถนา การวิงวอน การมอบหมายต่อพระองค์

รวมถงึการผินหลังให้สิ่งอ่ืนนอกจากพระองค์แล้ว อวัยวะ

ทุกส่วนก็จะปฏิบัตติามคาํส่ังของพระองค์ เพราะหัวใจคือ

พระราชา ผู้บังคับบัญชา อวัยวะ ทุกส่วนซึ่ง เปรียบเสมือน

เป็นทหารของ มัน ดังนัน้เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ยืนหยัด

ม่ันคงแล้ว  ย่อมทาํให้เหล่าทหารและบริวารของมันยืน

หยัดและม่ันคงตามไปด้วย ” (ญามิอฺ อลัอลุมู วลัหิกมั หน้า  

386) 
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มีบนัทกึในหนงัสือ “อศั-เศาะฮีหยันฺ” จากการรายงานของทา่น

อนั-นอฺุมาน บนิบะชีร เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้เลา่วา่ ฉนัได้ยิน

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่  

َال 
َ
َّ « أ ْضَةة الََندِ  ف ِ ّهق ، الَندق  َرغَحَ  َرغََسْت  ِذا مق  الََندق  يََندَ  يََنَدْت  َو�ذا ُق
ّهق  بق  َوِ�َ  أال ُق

ْ
 ]1599، ومنغم ااوم 52» [الخاري ااوم اعَقغ

ความวา่  “พงึรู้เถดิว่า  แท้จริงแล้ว  ในร่างกายเรานัน้  มีเนือ้

ก้อนหน่ึง  ถ้าหากว่าเนือ้ก้อนนัน้ดี  ร่างกายก็จะดีตามไป

ด้วย และถ้าหากว่าเนือ้ก้อนนัน้ไม่ดี  ร่างกายก็จะไม่ดีไป

ด้วย เนือ้ก้อนนัน้ก็คือ หัวใจน่ันเอง ” (บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์ 

หมายเลข 52 และมสุลิม หมายเลข 1599)  

 
 ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่วในบทนํา

หนงัสือ “อิฆอษะตลุละฮฺฟาน มินมะศออิดชิชยัฏอน” ไว้วา่ 

“เม่ือหัวใจของอวัยวะทุกส่วนเปรียบเสมือนพระราชาท่ี

เป็นผู้บริหารจัดการทหารซึ่งจะคอยน้อมรับในทุกคาํส่ัง

จากมัน และจะปฏิบัตใินสิ่งท่ีมันประสงค์ ดังนัน้ อวัยวะ

ทุกส่วนจึงอยู่ภายใต้การเคารพภักดีและอาํนาจของหัวใจ 

และมันจะส่งผลให้ร่างกายยืนหยัดหรือพลัดหลงไป และ

ทุกสิ่งก็จะเป็นไปในสิ่งท่ีมันมุ่งหมายและอนุมัต”ิ  
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ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า  
َال 
َ
َّ « أ ْضَةة الََندِ  ف ِ ّهق ، الَندق  َرغَحَ  َرغََسْت  ِذا مق  الََندق  يََندَ  يََنَدْت  َو�ذا ُق
ّهق  بق  َوِ�َ  أال ُق

ْ
    ) 1599 ومنغم 52 » (روا  الخاري اعَقغ

ความวา่  “พงึรู้เถดิว่า  แท้จริงแล้ว  ในร่างกายเรานัน้  มีเนือ้

ก้อนหน่ึง  ถ้าหากว่าเนือ้ก้อนนัน้ดี  ร่างกายก็จะดีตามไป

ด้วย และถ้าหากว่าเนือ้ก้อนนัน้ไม่ดี  ร่างกายก็จะไม่ดีไป

ด้วย เนือ้ก้อนนัน้ก็คือ หัวใจน่ันเอง ” (บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์ 

หมายเลข 52 และมสุลิม หมายเลข 1599)  

หัวใจ คือ พระราชาผู้บังคับบัญชาอวัยวะทุกส่วนและมันก็

จะเป็นผู้ปฏิบัตติามในสิ่งท่ีหัวใจได้ส่ังใช้ โดยจะน้อมรับใน

ทุกสิ่งท่ีหัวใจได้ชีนํ้ามา ทาํให้อวัยวะทุกส่วน จะไม่

สามารถยืนหยัดในอะมัลได้จนกว่าจะทาํตามในสิ่งท่ีหัวใจ

ได้ตัง้ใจและปรารถนา ซึ่งหัวใจจะรับผิดชอบในทุกสิ่งท่ี

อวัยวะทุกส่วนได้กระทาํ” (หน้า 1/5) 

 

และด้วยเหตนีุเ้อง อลัลอฮฺ อซัซะวะญลัลา จงึมีดํารัสวา่  

ََ  َوَ�  َمالٞ  يَنَفعُ  َ�  يَۡومَ  ﴿ َ�  َمنۡ  ِنّ�  ٨ َ�ُنو
َ
َ  َ َّ نَقۡلبٖ  � ﴾ [اليبااء  ٨ َسلني�ٖ  ب

 :88-89[  
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ความวา่ “วันท่ีทรัพย์สมบัตแิละลูกหลานจะไม่อาํนวย

ประโยชน์ได้เลย เว้นแต่ผู้มาหาอัลลอฮดฺ้วยหัวใจท่ีบริสุทธ์ิ

ผ่องใส” (สเูราะฮฺอชั-ชอุะรออ์  : 88-89) 

 

 และหนึง่ในดอุาอ์ท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ 

วะสลัลมั  ได้อา่นนัน้คือ  

مّ « ُق قَك  ِِّ   الغّ ل
َ
ْسَ
َ
اًا أ

ْ
، ينظا 1304، واعننائ ااوم 17114» [أحد ااوم َسِغصًدا وَغ

 ]2328اللسصسة ااوم 
ความวา่ “โอ้อัลลอฮ ฺฉันขอต่อพระองค์ซึ่งหัวใจท่ีบริสุทธ์ิ” 

(บนัทกึโดยอะหฺมดั หมายเลข 17114 อนั-นะสาอีย์ หมายเลข 

1304 ดใูน “อศั-เศาะฮีหะฮฺ” หมายเลข 2328) 

 

ส่ี : การยืนหยัดที่พงึประสงค์จากบ่าวคนหน่ึง คือ

การปฏบิัตใิห้ถูกต้องอย่างสมบูรณ์ หากไม่สามารถ

กป็ฏบิัตใิห้ใกล้เคียงที่สุด 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้ผนวกทัง้การ

ปฏิบตัใิห้ถกูต้องอยา่งสมบรูณ์ และการปฏิบตัใิห้ใกล้เคียงท่ีสดุ 

ในคํากลา่วท่ีวา่  
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» َّ ي َ  ِِ ِّ ، ا قْسٌ قَيا ّ  َوعَ ْ  � ي َ  � ِّ َحدٌ  ا
َ
  أ

ّ
، ِِال َقاا، يََنّد قوا َغغَاَهق وا َووَاِر َِْ ق

َ
 »َوأ

   د  أ  ها�اة رض اهللا دنه]6463، 39[الخاري ااوم 

ความวา่ “แท้จริงศาสนาเป็นเร่ืองท่ีง่าย  และไม่มีผู้ใดท่ีหัก

โหมกับศาสนา (คือบีบบังคับตนเองจนเกินความสามารถ ) 

เว้นแต่มันต้องชนะเขา ดังนัน้จงปฏิบัตใิห้ถูกต้องอย่าง

สมบูรณ์ และ(หากไม่มีความสามารถก็)ปฏิบัตใิห้ใกล้เคียง

ท่ีสุด และจงแจ้งข่าวด”ี (บนัทกึโดยอลับคุอรีย์ หมายเลขหะ

ดีษ 39,6463 รายงานโดยทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุ

อนัฮ)ุ 

 
ดงันัน้ สิ่งท่ีต้องการให้เกิดการยืนหยดัในการปฏิบตัใิห้

ถกูต้องอยา่งสมบรูณ์นัน้คือ การปฏิบตัใิห้ถกูต้องตามแบบฉบบั

ของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่วแก่

ทา่นอลี เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุในครัน้ท่ีทา่นอลีขอให้ทา่นสอนบทดุ

อาอ์หนึง่ท่ีใช้ขอดอุาอ์ตอ่อลัลอฮฺ ทา่นนบีได้แนะนําแก่ทา่นอลี

วา่ จงกลา่วขอวา่  
َده ِهَدايَتك اعّيِا�ق ، َوالّنَدا  َسَدا  « ُق

ْ
ْا اِال  ا� ِاْهِدِ  وََسّدْ ِ  ، َواْذرق

ُْم ] 2725 [منغم ااوم »الّن
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ความวา่ “โอ้อัลลอฮฺ  ขอโปรดประทานทางนําให้แก่ฉัน  

และให้ฉันได้ปฏิบัตใินสิ่ง ต่างๆ ให้สมบูรณ์  และจงชีแ้นะ

ด้วยทางนําท่ีเป็นสิ่งท่ีชีนํ้ามุ่งสู่แนวทาง  (ท่ีถูกต้อง ) และ

ด้วยความความถูกต้อง  ดั่งความถูกต้องในการมุ่งสู่เป้า

ของลูกศร” (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลขหะดีษ 2725) 

 

ฉะนัน้ ถือเป็นภารกิจของบา่วคนหนึง่ท่ีต้องพยายาม

ปฏิบตัใินสิ่งตา่งๆ ให้ถกูต้องอยา่งสมบรูณ์ และให้สอดคล้อง

ตามแบบฉบบัของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  

รวมถึงวิถีแหง่การดําเนินชีวิตของทา่น แตห่ากไมส่ามารถบรรลุ

ถึงความถกูต้องนัน้ก็ต้องพยายามปฏิบตัใิห้ใกล้เคียงท่ีสดุ ดงั

ท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงมีดํารัสไว้วา่  

﴿  ْ ۗ  ِنَ�ۡهن  فَ�ۡسَتقنيُمٓوا  ]6[يلغت :  ﴾ َو�ۡسَتۡغفنُروهُ
ความวา่ “ดังนัน้จงมุ่งตรงสู่พระองค์เถดิ  และจงขออภัยต่อ

พระองค์” (สเูราะฮฺฟศุศลิตั  : 6) 

 

ซึง่การกลา่วถึงการขออภยัตอ่อลัลอฮฺหลงัจากท่ีมีคําสัง่

ให้มีการยืนหยดันัน้ เป็นการบง่ชีว้า่บา่วคนหนึง่แม้วา่จะมีความ
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พยายามเพ่ือให้เกิดการยืนหยดัมากเพียงใดก็ยอ่มต้องมี

ข้อบกพร่อง ด้วยเหตนีุเ้อง ทา่นอลั-หาฟิซ อิบนเุราะญบั เราะ

หิมะฮลุลอฮฺ (ใน ญามิอฺ อลัอลุมู วลัหิกมั  1/510-511 )  จงึกลา่ว

วา่ “สําหรับคําดํารัส 

﴿  ْ ۗ  ِنَ�ۡهن  فَ�ۡسَتقنيُمٓوا  ]6[يلغت :  ﴾ َو�ۡسَتۡغفنُروهُ
ความวา่ “ดังนัน้จงมุ่งตรงสู่พระองค์เถดิ  และจงขออภัยต่อ

พระองค์” (สเูราะฮฺฟศุศลิตั  : 6) 

 
เป็นการบง่ชีว้า่ต้องเกิดข้อบกพร่องในการยืนหยดัตอ่

การปฏิบตัติามคําสัง่ใช้อยา่งแนน่อน จงึจําเป็นต้องมีการอิสตฆิ

ฟารฺเพ่ือนําไปสูก่ารให้อภยั และกลบัไปสูวิ่ถีทางแหง่การยืนหยดั

อีกครัง้ ดงัคําพดูของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ท่ี

กลา่วแก่ทา่นมอุาซวา่ 
ِ  «اتِّق  َّ نَْت، َحصْثقَدا ا تِْا ْ  رق

َ
ََننَةَ  الّنِّئَةَ  َوأ

ْ
ا اْ َُ  1987[اعتمذي ااوم  »َ�ْدسق

 ووال حن  رسصح]

ความหมาย “จงยาํเกรงอัลลอฮ ฺไม่ว่าท่านจะอยู่ ณ ท่ีใด จง

ตดิตามความช่ัว โดยการเอาความดีมาลบล้าง ” (สนุนัอตั-
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ตริมิซีย์ หมายเลขหะดีษ 1978 ทา่นกลา่ววา่เป็นหะดีษ หะ

สนัเศาะฮีหฺ)”  

 
ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้แจ้งแก่เราวา่ 

โดยแนน่อน บา่วคนหนึง่ยอ่มไมส่ามารถท่ีจะยืนหยดัได้อยา่ง

สมบรูณ์ ดงัท่ีมีบนัทกึโดยทา่นอิมามอะหฺมดัและทา่นอิบนุ

มาญะฮฺ จากการรายงานของทา่นเษาบาน เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ

จากทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่  
َايَِ  َعَ « َق ْم الّلَالةق َوعَْ   ْبَداِع�ق

َ
َّ َخْ�َ أ

َ
اا أ اا َواْدغَدق ْلق

ق
اا َوعَْ  ت اْستَِقصدق
ْؤِم ٌ   مق

ّ
اِء ِِال ُق اق

ْ
، ورسسه 277، واا  ماجه ااوم 22378 [أحد ااوم »ال

 ] 412األلا  ف ِرواء اعةغص  
ความวา่ “พวกท่านจงยืนหยัดเถดิ  แม้พวกท่านไม่สามารถ  

(ทาํได้อย่างสมบูรณ์ ) พงึทราบเถดิว่าการงานท่ีดีเลิศของ

พวกท่านคือการละหมาด  และไม่มีผู้ใดท่ีสามารถรักษานํา้

ละหมาดได้นอกจากผู้ศรัทธา  (มุอ์มิน ) เท่านัน้ ” (บนัทกึ

โดยอะหฺมดั  หมายเลขหะดีษ  22378 สนุนัอิบนมุาญะฮฺ 

หมายเลขหะดีษ 277 ทา่นอลั-อลับานีย์กลา่ววา่เป็นหะดีษ

เศาะฮีหฺ ใน อิรวาฮลุเฆาะลีล 412) 
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และในอีกสายรายงานหนึง่ของทา่นอิมามอะหฺมดั 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่  
َقاا « ْؤِم ٌ …َسّد قوا َووَاِر  مق

ّ
اِء ِِال ُق اق

ْ
َايِ ق َعَ ال َق  

َ
] 22433 [أحد ااوم » َوال

ความวา่ “พวกท่านจงปฏิบัตใิห้ถูกต้องและให้ใกล้เคียง (กับ

ความสมบูรณ์มากท่ีสุด )เถดิ...และไม่มีใครสามารถรักษา

ละหมาดได้นอกจากผู้ศรัทธา  (มุอฺมิน ) เท่านัน้ ” (บนัทกึ

โดยอะหฺมดั หมายเลขหะดีษ 22433) 

 

และมีบนัทกึใน อศั-เศาะฮีหยัน์(อลั-บคุอรีย์และมสุลิม) 

รายงานจากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ ทา่นนบี  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َقاا َسّد قوا«    ]7300، ومنغم ااوم 6464 [الخاري ااوم »َووَاِر
ความวา่  “พวกท่านจงปฏิบัตใิห้ถูกต้อง  และให้ใกล้เคียง

(กับความสมบูรณมากท่ีสุดเถดิ )” (บนัทกึโดยอลับคุอรีย์  

หมายเลขหะดีษ  6464 และมสุลิม หมายเลขหะดีษ  7300 )   

 

ดงันัน้ –อสัสะดาด - การปฏิบตัใิห้ถกูต้อง  คือการยืน

หยดัท่ีแท้จริง และนัน้คือการทําให้ทกุ  ๆ คําพดู การกระทํา  และ
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เจตนารมณ์ มีความถกูต้อง  เสมือนผู้ ท่ีขว้างสิ่งใดไปยงัเป้าแล้ว

มนัก็บรรลถุกูเป้านัน้ 

 ซึง่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เคยสัง่ใช้ให้ทา่

นอลี  เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ  วิงวอนขอตอ่อลัลอฮฺให้เป็นผู้ ท่ีมีการ

ปฏิบตัท่ีิถกูต้องและให้ได้รับทางนํา  ทา่นนบี  ศอ็ลลลัลอฮ ุอะ

ลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่  

م« ُْ َده ِهَدايَتك اعّيِا�ق ، َوالّنَدا  َسَدا  الّن ُق
ْ
ْا اِال  [منغم ااوم » َواْذرق

2725 [
ความวา่ “และจงรําลึกทางนําของท่านสู่เส้นทางท่ีเท่ียงตรง

ด้วยกับทางนํา และการความถูกต้องตรงเป้าของลูกศร

ด้วยกับความถูกต้อง ” (บนัทกึโดยมสุลิม  หมายเลขหะดีษ  

2725) 

 สว่น -อลัมกุอเราะบะฮฺ- การปฏิบตัใิห้ใกล้เคียง   คือการ

ทําให้สมบรูณ์มากท่ีสดุแม้จะทําได้ไมส่มบรูณ์ก็ตาม  แตต้่อง

ตัง้ใจวา่จะทําให้ถกูต้องและสมบรูณ์ท  ดงันัน้การกระทําท่ี

ใกล้เคียงกบัความถกูต้องตรงนีก็้ไมไ่ด้มาจาก การตัง้ใจ (เพราะ

ตัง้ใจวา่จะทําให้ถกูต้องและสมบรูณ์แบบ  -ผู้แปล- ) ดงัคําพดู
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ของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ท่ีได้ชีถึ้งประเดน็นี  ้ซึง่

มีรายงานจากทา่นอลั-หะกมั บนิหซันฺ อลั-กลุะฟีย์ วา่ 

ا« َُ �ّ
َ
َ ، مْ  اّلاسق اا عَ ْ  ِِنّ�ق وْ  - تقِيصقق

َ
ّ  - َ�ْفَبغقاا عَ ْ  أ ِمْا�قمْ  َما ُق

ق
 َوعَِ� ْ  اِِه، أ

وا َسّد قوا، َِْ ق
َ
، وحننه األلا  ف 17806، أحد ااوم 1096 [أاا  او  ااوم »َوأ
  ]616اإلرواء 

ความวา่  “โอ้มนุษย์เอ๋ย  พวกท่านนัน้ไม่มีทาง  และไม่มี

ความสามารถท่ีจะปฏิบัตสิิ่งท่ีฉันส่ังให้พวกท่านปฏิบัติ ได้

ทุกประการ  แต่พวกท่านจงทาํให้ถูกต้องมากท่ีสุด  และจง

แจ้งข่าวดี ” (บนัทกึโดยอบดูาวดู  หมายเลข 1096 อิมามอะหฺ

มดั หมายเลข  17806  ทา่นอลั-อลับานีย์ กลา่ววา่เป็นหะดีษหะ

สนั ในอิรวาอลุเฆาะลีล 616 ) 

หมายความวา่  : “พวกท่านจงตัง้ใจปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ให้สมบูรณ์  และให้ยืนหยัด ” เพราะหากพวกเขาได้พยายาม

ทําให้การงานทกุอยา่งถกูต้องยอ่มหมายความวา่พวกเขาได้

ปฏิบตัติามสิ่งท่ีถกูสัง่ใช้แล้วทกุประการ  (ญามิอฺ อลัอลุมู วลัหิ

กมั 1/510-511 )  
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ห้า : การยืนหยัดมีข้อเก่ียวพันกับคาํพูด การกระทาํ 

และเจตนา 

“อิสตกิอมะฮ”ฺ  หรือการยืนหยดัท่ีพงึประสงค์จากบา่ว

คนหนึง่ คือ การยืนหยดัในคําพดู การกระทํา และเจตนา 

หมายความวา่ คําพดูของบา่วคนหนึง่ รวมทัง้อวยัวะทกุสว่น

และหวัใจของเขานัน้ต้องมีการยืนหยดั 

ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่วในหนงัสือ

ของทา่น (มะดาริ�สุสาลิกีน 2/105) ไว้วา่ “อิสตกิอมะฮ ฺ(การ

ยืนหยัด) มีข้อเก่ียวพันกับคาํพูด การกระทาํ สภาพการณ์ 

และเจตนา” 

ในการบนัทกึในหนงัสือ (อลั-มสุนดั) โดยทา่นอิ

มามอะหฺมดั จากการรายงานของทา่นอนสั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่ 

» 
َ
َق  �َْنتَِقصمق  ال َّ  َباْدٍ  ِِيَدا اقهق  �َْنتَِقصمَ  َح

ْ
  وَغ

َ
اقهق  �َْنتَِقصمق  َوال

ْ
َّ  وَغ  �َْنتَِقصمَ  َح

] 2841، وحننه األلا  ف اللسصسة ااوم 13048[أحد ااوم  »لَِنانقهق 
ความวา่  “ อีหม่านของบ่าวคนหน่ึงจะไม่ ยืนหยัด จนกว่า

หัวใจของเขาจะ ยืนหยัด  และหัวใจของเขาจะไม่ ยืนหยัด

จนกว่าลิน้ของเขาจะ ยืนหยัด  (พูดในสิ่งท่ีดีงาม )” (บนัทกึ
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โดยอิมามอะหฺมดั ในมสุนดัของทา่น หะดีษหมายเลขท่ี  : 13048  

ชยัคฺอลั -อลับานีย์ได้กลา่ววา่  หะดีษหะสนั  ในอศั -เศาะฮีหะฮฺ  

หมายเลข 2841) 

ทา่นอิบนเุราะญบั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ “สิ่ง

สาํคัญท่ีสุดรองจากหัวใจท่ี ต้องอิสตกิอมะฮ ฺ(ยืนหยัด) คือ 

“ลิน้” เพราะลิน้คือกระบอกเสียงของหัวใจ  และสามารถ

ถ่ายทอดสิ่งท่ีอยู่ในนัน้ออกมา ” (ญามิอฺ อลัอลุมู วลัหิกมั 

หน้า 386) 

สิ่งท่ีให้เป็นข้อสงัเกต ณ จดุนีคื้อ อิทธิผลของหวัใจและ

ลิน้ท่ีมีตอ่บา่วคนหนึง่ในแง่ของการยืนหยดัหรือไขวเ่ขว 

ในนยันีเ้อง ผู้ รู้บางทา่นจงึกลา่ววา่ “คนคนหน่ึง (จะยืนหยัด

หรือพลัดหลง) ขึน้อยู่กับสิ่งเล็กสองสิ่งนัน้คือ หัวใจและ

ลิน้ของเขา” 

กลา่วได้วา่หวัใจและลิน้ คือ ก้อนเนือ้ท่ีเล็กท่ีสดุ แต่

อวยัวะทกุสว่นของบา่วคนหนึง่ต้องปฏิบตัติามมนัทัง้สอง ซึง่

หากหวัใจและลิน้ยืนหยดั อวยัวะทกุสว่นก็จะยืนหยดัไปด้วย 
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หลกัฐานท่ีหนึง่ –เก่ียวกบัหวัใจ- คือ หะดีษท่ีรายงาน

จากทา่นอนั-นอฺุมาน บนิบะชีร เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่   

َال 
َ
َّ « أ ْضَةة الََندِ  ف ِ ، الَندق  َرغَحَ  َرغََسْت  ِذا مق هق  الََندق  يََندَ  يََنَدْت  َو�ذا ُق
ّهق  بق  َوِ�َ  أال ُق

ْ
] 1599، ومنغم ااوم 52[الخاري ااوم  » اعَقغ

ความวา่  “พงึรู้เถดิว่า  แท้จริงแล้ว  ในร่างกายเรานัน้  มีเนือ้

ก้อนหน่ึง  ถ้าหากว่าเนือ้ก้อนนัน้ดี  ร่างกายก็จะดีตามไป

ด้วย และถ้าหากว่าเนือ้ก้อนนัน้ไม่ดี  ร่างกายก็จะไม่ดีไป

ด้วย เนือ้ก้อนนัน้ก็คือ หัวใจน่ันเอง ” (บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์ 

หมายเลข 52 และมสุลิม หมายเลข 1599)  

 

หลกัฐานท่ีสอง –เก่ียวกบัลิน้- ดงัท่ีมีบนัทกึโดยทา่นอตั-

ตริมิซีย์ จากการรายงานของทา่นอบีสะอีด อลั-คดุรีย์ 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้

กลา่ววา่  

ْراَحَ  َِِذا «
َ
َّ  آَ مَ  اْ� ق  أ ْدَضاءَ  يَإِ

َ ْ
ا األ َُ ّ ََ  تقَ�ّفاق  ُق الق  الغَّنا َ  اتِّق  َ�تَقق َّ  ِ�صنَا ا

ْ ق  يَإِّ�َدا
َ
َْ  اَِك  � َْ  اْستََقْدنَا اْستََقْدَت  يَإِ  [اعتمذي »اْداََجْجنَا اْداََجْجَت  َو�ِ
] 2871، وحننه األلا  ف رسصح اعتغصب 2407ااوم 
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 ความวา่ “เม่ือลูกหลานอาดัมตื่นขึน้มาตอนเช้า  อวัยวะทุก

ส่วน จะกล่าวด้วยความนอบน้อมต่อลิน้ว่า  จงยาํเกรง

ต่ออัลลอฮ ฺด้วยการให้สิทธิต่อพวกเราเถดิ  เพราะพวกเรา

นัน้ถูกผูกมัดด้วยตัวของเจ้า หากตัวเจ้ายืนหยัดม่ันคงพวก

เราก็จะ ยืนหยัด ม่ันคงไปด้วย  แต่หากว่าตัวเจ้า พลัดหลง

(ออกจากเส้นทางท่ีเท่ียง ตรง) พวกเราก็จะ พลัดหลงตาม

ไปด้วยเช่นกัน ” (บนัทกึโดยอตั-ตริมิซีย์ หมายเลขหะดีษ  2407 

ทา่นอลั-อลับานีย์กลา่ววา่เป็นหะดีษหะสนั ในเศาะฮีหฺ อตั-

ตรัฆีบ 2871) 

 

 ดงันัน้ หากหวัใจยืนหยดัอวยัวะทกุสว่นก็จะยืนหยดัไป

ด้วย และหากลิน้ยืนหยดัอวยัวะทกุสว่นก็จะยืนหยดัไปด้วย

เชน่กนั กลา่วคือ ลิน้คือกระบอกเสียงของหวัใจ และมนัจะเป็น

ผู้บงัคบับญัชาให้กบัร่างกาย 

 ดงันัน้ หากหวัใจได้ถ่ายทอดคําสัง่ให้ลิน้มนัก็จะปฏิบตัิ

ตาม หมายถึงลิน้จะปฏิบตัติามหวัใจ และอวยัวะทกุสว่นก็จะ

ปฏิบตัติามทัง้สอง 
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 ด้วยเหตนีุเ้อง จําเป็นท่ีผู้ศรัทธาต้องเอาใจใสใ่นการ

ดแูลหวัใจของเขาให้ดี และขอดอุาอ์ให้อลัลอฮฺ ตะบาร่อกะ วะ

ตะอาลา ทรงปรับปรุงแก้ไขหวัใจของเขา และทรงขจดัโรคตา่ง ๆ 

ของหวัใจ รวมถึงความออ่นแอ ความเจ็บป่วย และความดา่ง

พลอ่ยของมนั แล้วให้ดแูลลิน้ของเขาให้พดูแตใ่นสิ่งท่ีดีงาม และ

ให้อวยัวะทกุสว่นทําแตส่ิ่งท่ีดี   

 
หก : การยืนหยัดย่อมไม่เกดิขึน้ เว้นแต่ต้องเป็นไป

เพื่ออัลลอฮ ฺด้วยกับความช่วยเหลือของอัลลอฮ ฺ

และตามคาํส่ังของอัลลอฮ ฺ
 

หน่ึง... เพ่ืออัลลอฮ ฺ

คือ ความบริสทุธ์ิใจตอ่อลัลอฮฺ หมายถึง การท่ีบา่วคนหนึง่ได้ยืน

หยดัและดํารงมัน่บนเส้นทางของอลัลอฮฺท่ีเท่ียงตรงด้วยความ

บริสทุธ์ิใจในการยืนหยดันัน้เพ่ืออลัลอฮฺ อซัซะวะญลั และ

ปรารถนาผลตอบแทนและความพงึพอพระทยัจากพระองค์ ดงั

ท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ทรงมีดํารัสวา่   

﴿  ٓ ْ  َوَما منُرٓوا
ُ
ْ  ِنّ�  ُ َۡعُبُدوا َ  �ن َّ �  َ� نينَ  َ�ُ  ُ�ۡلنصن ُّ  ]5[الِنة :  ﴾ �
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ความวา่ “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระทาํอ่ืนใด

นอกจากเพ่ือเคารพภักดีต่ออัลลอฮ ฺเป็นผู้มีเจตนาบริสุทธ์ิ

ในการภักดีต่อพระองค์” (สเูราะฮฺอลั-บยัยินะฮฺ  : 5) 

 
 สอง...ด้วยความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ 
 คือ การขอความชว่ยเหลือเพ่ือให้บรรลแุละดํารงมัน่ใน

การยืนหยดั รวมถึงให้ได้ยดึเหน่ียวอยา่งมัน่คงตอ่มนัด้วยกบั

การขอความชว่ยเหลือจากอลัลอฮฺ ตะบารเราะกะวะตะอาลา  
ۡ  فَ�ۡ�ُبۡدهُ  ﴿ َّ ] 123[ها  :  ﴾ َعلَۡيهن�  َوَََو

ความวา่ “ดังนัน้เจ้าจงเคารพอิบาดะฮพฺระองค์  และจง

มอบหมายต่อพระองค์” (สเูราะฮฺฮดู  : 123) 

 

  ]5﴾ [اعفاتة :  ٥ �َۡسَتعن�ُ  �يّاكَ  َ�ۡعُبدُ  ِنيّاكَ  ﴿
ความวา่ “เฉพาะพระองค์เท่านัน้ท่ีพวกข้าพระองค์เคารพอิ

บาดะฮฺ  และเฉพาะพระองค์เท่านัน้ท่ีพวกข้าพระองค์ขอ

ความช่วยเหลือ” (สเูราะฮฺอลั-ฟาตหิะฮฺ  : 5) 
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และในหะดีษเศาะฮีหฺ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  

ได้กลา่ววา่ 

َك، َما َعَ  اْحاِْص  «  ]2664[منغم ااوم  » اِاهللاِ  َواْستَِب ْ  َ�نَْفبق
ความวา่ “จงตระหนักในสิ่งท่ียังประโยชน์แก่เจ้าและจงขอ

ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ”ฺ (บนัทกึโดยมสุลิม หมายเลขหะ

ดีษ 2664 หะดีษรายงานจากทา่นอบีฮร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุ

อนัฮ)ุ 
 

สาม...ตามคาํส่ังของอัลลอฮ ฺ 

คือ ให้ดํารงการยืนหยดับนวิถีทางท่ีถกูต้องและเส้นทางท่ี

เท่ียงตรงตามท่ีอลัลอฮฺ สบุหานะฮวุะตะอาลา ทรงสัง่ใช้ตอ่บา่ว

ของพระองค์ ดงัท่ีพระองค์ทรงมีดํารัสวา่ 

﴿  َۡ ٓ  فَ�ۡسَتقن منۡرَت  َكَما
ُ
  ]112﴾ [ها  :  ُ

ความวา่ “เจ้าจงอยู่ในความเท่ียงธรรมเช่นท่ีถูกบัญชา”  (สู

เราะฮฺฮดู : 112) 
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 ซึง่ในเนือ้หาก่อนหน้านีไ้ด้นําเสนอคํากลา่วของชาว

สะลฟั เราะหิมะฮลุลอฮฺ ท่ีเน้นยํา้ถึงนยันีไ้ว้แล้วบางสว่น เชน่คํา

กลา่วท่ีทา่นอิบนอุบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้อธิบายอายะฮฺนี ้
﴿  َّ ُُ  ْ ] 30[يلغت :  ﴾ �ۡسَتَ�ُٰموا

ความวา่ “แล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้”  (สเูราะฮฺ 

ฟศุศลิตั : 30) 

  
 ทา่นได้อธิบายวา่ “คือการยืนหยัดในการปฏิบัตสิิ่งท่ี

เป็นฟัรฎู  (ข้อบังคับ ) ทัง้หลาย ” (บนัทกึโดยอฏั-เฏาะบะรีย์ 

ในหนงัสือตฟัสีรของทา่น 21/465)” 
 ทา่นอลั-หะสนั อลั-บศัรีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ 

“คือการยืนหยัดในคาํส่ังใช้ของอัลลอฮ ฺโดยมีการปฏิบัติ

เพ่ือเป็นการเคารพภักดีต่อพระองค์ และละทิง้ในสิ่งท่ีเป็น

การฝ่าฝืนต่อพระองค์”  
 ซึง่คําสัง่ใช้ของอลัลอฮฺ อซัซะวะญลั คือ ชะรีอะฮฺ

(บทบญัญตั)ิของพระองค์ท่ีได้ประทานมายงัทา่นศาสนทตู เศาะ

ละวาตลุลอฮฺวะสะลามฮุอุะลยัฮิ นัน้เอง  
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เจด็ : บ่าวคนหน่ึงถงึแม้จะยืนหยัด แต่กอ็ย่าเช่ือม่ัน

ในการงานของเขา 

 
 ถือเป็นข้อบงัคบัท่ีบา่วคนหนึง่ต้องไมเ่ช่ือมัน่ในการงาน

ท่ีเขาได้ทํา แม้วา่การงานท่ีมีอยูน่ัน้จะดีหรือยืนหยดัได้แล้วก็

ตาม และไมค่วรหลงระเริงกบัอิบาดะฮฺของเขา หรือการรําลกึ

ถึงอลัลอฮฺท่ีมากมายของเขา รวมถึงการงานตา่งๆ ท่ีเป็นการ

ปฏิบตัติามคําสัง่ใช้ของอลัลอฮฺ (ทําจนรู้สกึวา่ตวัเองปลอดภยั

และสามารถประสบกบัความดีงามแล้ว -ผู้แปล-) 
 ในนยันีเ้อง ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ จงึ

กลา่ววา่ “สิ่งท่ีต้องการจากบ่าวคนหน่ึงคือมีการยืนหยัด 

น่ันคือ การปฏิบัตใิห้ถูกต้อง หากไม่สามารถก็ปฏิบัตใิห้

ใกล้เคียงท่ีสุด ซึ่งหากปราศจากสิ่งนีมั้นก็จะเกิดความ

สะเพร่าและมีความเพกิเฉย”  ดงัท่ีมีบนัทกึในหนงัสืออศั-

เศาะฮีหยันฺ จากการรายงานของทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอ

ฮอุนัฮา ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่  
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َقاا َسّد قوا« وا َووَاِر َِْ ق
َ
َحًدا يقْدِخ ق  ال يَإِنّهق  ، َوأ

َ
قاا »َبَدغقهق  الَّنةَ  أ نَْت  َوالَ : وَال

َ
 يَا أ

اَل  ؟ رَسق ِ َّ نَا، َوال«: وَاَل  ا
َ
  أ

ّ
َْ  ِِال
َ
ق  َ�تََةّدَدِ   أ َّ  [الخاري ااوم »َورَْحَةٍ  اَِدْةِفَاةٍ  ا

  ]2818، ومنغم ااوم 6467

ความวา่ “พวกท่านจงปฏิบัตใิห้ถูกต้อง อย่างสมบูรณ์  และ

ปฏิบัติ ให้ใกล้เคียง ( กับความสมบูรณมากท่ีสุดเถดิ ) 

แท้จริง การปฏิบัตอิะมัล้ของ คนคนหน่ึงจะไม่ทาํให้เขาได้

เข้าสวรรค์หรอก เศาะหาบะฮจฺึงกล่าวถามว่า "ท่านก็ไม่ได้

เข้า (สวรรค์ด้วยอะมัล้) กระนัน้หรือ โอ้ ท่านเราะสูลุลลอฮ ฺ

? ” ท่านได้ตอบว่า "ไม่, แม้กระท่ังตัวฉันเอง เว้นแต่อัลลอ

ฮไฺด้ทรงปกคลุมฉันด้วยการอภัยโทษและความเมตตาจาก

พระองค์” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลขหะดีษ 6467 และ

มสุลิม หมายเลขหะดีษ 2818) 

  

 เห็นได้วา่ เนือ้หาของหะดีษนีไ้ด้ผนวกแก่นของศาสนา

ไว้ทกุประการ ซึง่คําสัง่ใช้ให้มีการยืนหยดั คือ ให้ปฏิบตัอิยา่ง

สมบรูณ์และถกูต้อง(ตามแบบฉบบัของทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะ

ลยัฮิ วะสลัลมั ) ทัง้ในด้านเจตนารมณ์ คําพดู และการกระทํา 

ซึง่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้แจ้งแก่เรา ในการ

รายงานของทา่นเษาบาน นัน่คือหะดีษท่ีวา่  
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ْم الّلَالةق « ْبَداِع�ق
َ
َّ َخْ�َ أ

َ
اا أ اا َواْدغَدق ْلق

ق
اا َوعَْ  ت  [أحد ااوم »اْستَِقصدق

] 412، ورسسه األلا  ف اإلرواء 277 ااوم ، واا  ماجه22378
ความวา่  “พวกท่านจง ยืนหยัดเถดิ  และพวกท่านไม่ มีทาง

สามารถ (ทาํความดีได้ทัง้หมด ) พงึทราบเถดิว่าการงานท่ี

ดีเลิศของพวกท่านคือการละหมาด ” (บนัทกึโดยอะหฺมดั  

หมายเลขหะดีษ  22378 สนุนั อิบนิ มาญะฮฺ หมายเลขหะดีษ 

277 ทา่นอลั-อลับานีย์กลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ ใน อิรวาอลุ

เฆาะลีล 412) 

 

โดยแนน่อน พวกเขาไมส่ามารถ (ท่ีจะยืนหยดัได้อยา่ง

สมบรูณ์) ดงันัน้ ให้เขาปฏิบตัใิห้ใกล้เคียงกบัความสมบรูณ์ 

กลา่วคือให้พวกเขาเข้าใกล้กบัการยืนหยดัเทา่ท่ีมีความสามารถ

มากท่ีสดุ เสมือนผู้ ท่ีขว้างสิ่งใดไปยงัเป้า หากมนัไม่บรรลถุกูเป้า

นัน้ก็ให้มนัใกล้เคียงให้มากท่ีสดุ ในการนีเ้องทา่นนบี ศอ็ลลลัลอ

ฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้แจ้งแก่พวกเขาวา่ แท้จริงการยืนหยดั

อยา่งสมบรูณ์และการปฏิบตัใิห้ใกล้เคียงกบัความสมบรูณ์นัน้

ไมส่ามารถท่ีจะชว่ยเขาในวนักิยามะฮฺได้เลย ดงันัน้ คนใดคน

หนึง่อยา่ได้ให้ความสําคญักบัการงานท่ีเขาได้ทําเป็นอนัขาด 
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และอยา่ได้ภมูิใจในการงานนัน้ และอยา่คดิวา่เขาสามารถ

ประสบความสําเร็จด้วยกบัการงานนัน้แล้ว ทวา่ สิ่งท่ีจะทําให้

เขาประสบความสําเร็จ (ได้เข้าสวนสวรรค์นัน้) ด้วยกบัความ

เมตตาของอลัลอฮฺ การให้อภยัของพระองค์ และความโปรด

ปรานของพระองค์ตา่งหาก” (มาดาริ�สุสาลิกีน หน้า 2/105) 

 

แปด : ผลของการยืนหยัดในโลกดุนยา จะทาํให้ยืน

หยัดบนสะพานอัศ-ศิร็อฏในวันกยิามะฮ ฺ

ผู้ใดท่ีได้รับทางนํา(ฮิดายะฮฺ)ไปสูเ่ส้นทางของอลัลอฮฺท่ี

เท่ียงตรงในโลกนี ้เขาก็จะได้รับทางนําไปสูส่ะพานอศั-ศร็ิอฏท่ี

ถกูถอดผา่นนรกญะฮนันมัในโลกอาคเิราะฮฺ   

ในวนักิยามะฮฺ สะพานอศั-ศร็ิอฏจะถกูถอดผา่น

นรกญะฮนันมั ซึง่มนัแหลมคมย่ิงกวา่ปลายดาบและบางเฉียบ

ย่ิงกวา่เส้นผมเสียอีก 

และในวนันัน้ มนษุย์จะถกูสัง่ให้เดนิผา่นบนสะพานนี ้

ซึง่การเดนิผา่นของแตล่ะคนจะมีความแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัการ

งานและการยืนหยดับนเส้นทางของอลัลอฮฺท่ีเท่ียงตรงใน

ชว่งเวลาท่ีเขาใช้ชีวิตอยูใ่นโลกนี ้



 

45 

ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่วในเร่ืองนีว้า่ “ผู้ใด

ท่ีชีวิตของเขาได้รับทางนําไปสู่เส้นทางของอัลลอฮท่ีฺ

เท่ียงตรงในโลกนี ้น่ันคือ ทางนําท่ีถูกประทานลงมายัง

ท่านศาสนทูตของพระองค์ และพระองค์ได้ประทานคัมภีร์

มายังท่าน เขาก็จะได้รับทางนําไปสู่เส้นทางท่ีเท่ียงตรงใน

โลกอาคิเราะฮ ฺโดยท่ีเขาจะถูกนําไปสู่สวนสวรรค์และ

สถานพาํนักท่ีเขาได้รับ และการท่ีคนหน่ึงสามารถยืนหยัด

อย่างม่ันคงบนเส้นทางท่ีพระองค์ให้มันมีความเท่ียงตรง

แก่บ่าวของพระองค์ในโลกนีม้ากเท่าใด ก็จะทาํให้เขา

สามารถยืนหยัดอย่างม่ันคงบนสะพานอัศ-ศิร็อฏท่ีถูกถอด

ผ่านนรกญะฮันนัมได้มากเท่านัน้ และการดาํเนินชีวิตบน

เส้นทางในโลกนีเ้ป็นไปเช่นใด มันก็จะส่งผลต่อการเดนิ

ผ่านสะพานอัศ-ศิร็อฏเช่นนัน้ ทาํให้บางคนผ่านไปเหมือน

สายฟ้าแลบ บางคนผ่านไปเหมือนการกระพริบตา บางคน

ผ่านไปเหมือนสายลมท่ีปลิวว่อน บางคนผ่านไปเหมือน

การข่ีพาหนะ บางคนก็วิ่งผ่านไป บางคนก็เดนิผ่านไป บาง

คนก็คืบคลานไป บางคนถูกขีดข่วนแต่บางคนก็รอดพ้น 

และบางคนก็ตกลงไปในนรก ดังนัน้ คนคนหน่ึงสามารถ

มองเหน็ว่าเขาจะเดนิผ่านสะพานนัน้ด้วยรูปแบบใด ด้วย

กับสภาพการดาํเนินชีวิตท่ีเขาเป็นอยู่ในเวลานี ้ซึ่ง
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ผลตอบแทนในวันนัน้คือสิ่งท่ีเป็นอยู่ในวันนี ้ดังท่ีอัลลอฮ ฺ

ทรงมีดาํรัสว่า 

ََ  َهۡل  ﴿ َۡ  َما ِنّ�  ُ�َۡزۡو ََ  ُكنُت  ]90[الد  :  ﴾ َ�ۡعَملُو
ความวา่ “พวกเจ้าจะไม่ถูกตอบแทน  นอกจากสิ่งท่ีพวกเจ้า

ได้ปฏิบัตเิอาไว้” (สเูราะฮฺอนั-นมัลฺ : 90) 

และจงระมัดระวังต่อสิ่งคลุมเครือและอารมณ์ใฝ่ ตํ่าท่ีจะ

พลิกผันตัวท่านจากเส้นทางท่ีเท่ียงตรงนี ้ดังนัน้ แท้จริง

แล้ว ศิรอฏนี ้ (หมายถงึ สิ่งคลุมเครือและอารมณ์ใฝ่ตํ่า ) 

เป็นเช่นเหล็กท่ีบิดเบีย้วท่ีจะทาํให้ห่างไกลจากศิรอฏ

ดังกล่าว  (เส้นทาง ท่ีเท่ียงตรง) แล้วเขาก็ จะถูกไฟนรกทาํ

ให้พลัดหลง และขัดขวางมิให้เดนิผ่านไปได้ กระนัน้ ก็ตาม 

อัลลอฮ ฺตะอาลา ยังทรงมีดาํรัสว่า 

َُّك  َوَما ﴿ نَظّ�ٰ�ٖ  ََ نۡلَعبنيدن  ب  ]46[يلغت :  ﴾ َّ
ความวา่ “และพระเจ้าของเจ้านัน้มิทรงอธรรมต่อปวงบ่าว

ของพระองค์” (สเูราะฮฺฟศุศลิตั  : 46) (มะดาริ�สุสาลิกีน หน้า 

1/10) 

 

ทา่นได้กลา่วไว้ในโอกาสอ่ืนอีกวา่ “ผู้ใดท่ีในชีวิตบน

โลกดุนยานีข้องเขา ถูกชุบฮาตและชะฮวฺะฮฺ ดงึออกจาก
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เส้นทางท่ีถูกต้อง เขา ก็จะถูกไฟนรก ฉุดกระฉากขณะเดนิ

ผ่าน (สะพาน)  ศิรอฎในวันกิยามะฮ ฺเฉกเช่นท่ีเขาถูกชุบ

ฮาตและชะฮวฺะฮดฺงึ  (จนหลงทาง)  ในโลกดุนยา  ซึ่งคาํ

กล่าวเช่นนีมี้ระบุในท่ีอ่ืนของ หนังสือเล่มนี ้ อีกด้วย ” (อลั-

ญะวาบลุ กาฟีย์ หน้า 123) 

 

เก้า : อุปสรรคของการยืนหยัด คือ ข้อคลุมเครือ

ของความหลงผิดและอารมณ์ใฝ่ตํ่าที่ลุ่มหลง  

 สิ่งคลมุเครือและอารมณ์ใฝ่ต่ํานัน้ เป็นอปุสรรคตอ่การ

ยืนหยดัและการเดนิผา่นบนเส้นทางของอลัลอฮฺท่ีเท่ียงตรง ซึง่

การเดนิผา่นบนเส้นทางท่ีเตม็ไปด้วยสิ่งคลมุเครือและอารมณ์

ใฝ่ต่ํานัน้ ยอ่มทําให้พลดัหลงจากเส้นทางของอลัลอฮฺท่ีเท่ียงตรง

ได้  
 จงึกลา่วได้วา่ คนท่ีพลดัหลงออกจากการยืนหยดั ล้วน

พลดัหลงด้วยกบัอารมณ์ใฝ่ต่ําหรือสิ่งคลมุเครือแทบทัง้สิน้ ซึง่

อารมณ์ใฝ่ต่ํานัน้จะสร้างความเสียหายให้กบัการงาน สว่นสิ่ง

คลมุเครือจะสร้างความเสียหายให้กบัความรู้ 
 อลัลอฮฺ อซัซะวะญลั ทรงมีดํารัสวา่  
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﴿  َّ
َ
ا َوُ ََ َ�ٰ�ن  َ�ٰ ۖ  ُمۡسَتقنيٗما صن نُعوهُ ْ  َوَ�  فَ�َّب َّبنُعوا َۡ  َ�َتَفّرَق  �لّسُبَل  ََ نُ�  َعن ب

] 153[األنبام :  ﴾ ١ َسبنيلنهنۦۚ 
ความวา่ “และแท้จริงนีคื้อทางของข้าอันเท่ียงตรงพวกเจ้า

จงปฏิบัตติามมันเถดิ  และอย่าปฏิบัตติามหลาย  ๆ ทาง 

เพราะมันจะทาํให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางของ

พระองค์” (สเูราะฮฺอลั-อนัอาม  : 153) 

 และมีหะดีษท่ีรายงานจากทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอ

ฮอุนัฮ ุในหนงัสือมสุนดัอลั-อิมามอะหฺมดั ซึง่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอ

ฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่  
» َّ َا َخ

َ
الق  ل ِ  رَسق َّ َّ  ا ِ  َسِبص ق  َهَذا«: وَاَل  َقمّ  َخّيا وََسغّمَ  َدغَصْهِ  اهللاق  َر َّ  َقمّ  ، »ا
 َّ اًطا َخ يق ، َوَب ْ  يَِدصِنهِ  َب ْ  خق اقٌ   َهِذ ِ : " وَاَل  َقمّ  ِشَداِلِ �دق  وَاَل  - سق َِ

تََفّاوَةٌ : يَ  مق
ّ  َعَ -  ا َسِبصٍ   ُق َُ ٌَ  ِمنْ ا َشصَْيا ْهِ  يَْددق

َ
  َقمّ  ، "ِِل

َ
َّ  ﴿ :وََاأ

َ
ا َوُ ََ َ�ٰ�ن  َ�ٰ  صن

ۖ  ُمۡسَتقنيٗما نُعوهُ ْ  َوَ�  فَ�َّب َّبنُعوا َۡ  َ�َتَفّرَق  �لّسُبَل  ََ نُ� ﴾ [األنبام : َسبنيلنهنۦۚ  َعن ب
 ]4142[أحد ااوم ] » 153

ความวา่ “ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิวะสัลลัม  

ได้ขีดเส้นหน่ึงเส้น และท่านได้กล่าวว่า น่ีคือแนวทาง

ของอัลลอฮ ฺหลังจากนัน้ท่านได้ขีดเส้นหลายเส้นทาง

ด้านขวาและด้านซ้ายของเส้นดังกล่าว และท่านได้กล่าว

ว่า น่ีคือแนวทางท่ีหลากหลาย ทุกแนวทางนัน้จะมีชัยฏอน
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คอยชักชวนสู่แนวทางดังกล่าว แล้วท่านได้อ่านอายะฮฺ

ท่ีว่า(ความว่า)  “และแท้จริง น่ีคือทางของข้าอันเท่ียงตรง

พวกเจ้าจงปฏิบัตติามมันเถดิ และอย่าปฏิบัตติามหลาย ๆ 

ทาง เพราะมันจะทาํให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางของ

พระองค์”  (สเูราะฮฺอลั-อนัอาม  : 153) (บนัทกึโดยอะหฺมดั 

หมายเลขหะดีษ 4142) 
 ชยัฏอนท่ีชกัชวนผู้คนให้พลดัหลงออกจากเส้นทาง

ของอลัลอฮฺท่ีเท่ียงตรงนัน้ การชกัชวนของมนัล้วนด้วยกบัสิ่ง

คลมุเครือและอารมณ์ใฝ่ต่ําแทบทัง้สิน้  
 ดงันัน้ หากมนัเห็นวา่เขาชอบปลอ่ยปละละเลย (ในการ

ยืนหยดั) มนัก็จะทําให้เขาช่ืนชอบในอารมณ์ใฝ่ต่ํา แตห่ากมนั

เห็นวา่เขามีความเอาใจใสแ่ละดํารงมัน่(ในการยืนหยดั) มนัก็จะ

ลอ่ลวงด้วยสิ่งคลมุเครืออ่ืนๆ ตอ่  
 ดงัท่ีชาวสะลฟัคนหนึง่ได้กลา่ววา่ “ไม่มีคาํส่ังใด

ท่ีอัลลอฮ ฺตะอาลา ได้ส่ังใช้ให้ปฏิบัต ิเว้นแต่ชัยฏอนจะใช้

สองวิธีในการล่อลวง นัน้คือ ให้มีความสะเพร่าและปล่อย

ปละละเลย หรือการเลยเถดิและมีความสุดโต่ง ซึ่งมันจะ

ไม่สนใจว่าเขาจะเป็นเช่นไร (หมายถงึทัง้สองวิธีสามารถ

ล่อลวงลูกหลานอาดัมได้)”  
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ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ “แน่นอนท่ีสุด 

มนุษย์ส่วนใหญ่ พวกเขาไม่สามารถท่ีจะเดนิผ่านสองหุบ

เขาต่อไปนีไ้ด้ เว้นแต่เพียงส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีจะปลอดภัย 

หุบเขาแรก คือ หุบเขาแห่ง การปล่อยปละละเลย  และหุบ

เขาท่ีสอง คือ หุบเขาแห่งการเลยเถดิ และการ ละเมิด

ขอบเขต และน้อยเหลือเกินในหมู่พวกเขาท่ีจะสามารถ

ยืนหยัดอยู่บนเส้นทางท่ีเท่ียงตรง อันเป็นเส้นทางท่ีท่าน

เราะสูลุลลอฮ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิวะสัลลัม และบรรดา

เศาะหาบะฮขฺองท่านได้ ก้าวเดนิ ” (อิฆอษะฮฺ อลั-ละฮฺฟาน 

หน้า 1/136) 

  ณ ตรงนี ้เราจะนําเสนอตวัอยา่งหนึง่ท่ีย่ิงใหญ่ อีกทัง้มี

ประโยชน์ท่ีมากมายด้วย และตวัอยา่งนี ้ยงัถือเป็นบทเรียนท่ีมี

คณุคา่ย่ิงสําหรับพวกเราทกุคน ดงัท่ีได้ถกูรับรองความถกูต้องไว้

ในมสุนดัอิมามอะหฺมดั และในสนุนัอิมามอตั-ตริมี ซีย์ และอ่ืน

จาก นี ้ซึง่ มี รายงานจาก ทา่นอั น -เนา วาส บนิสมัอ า น 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุจาก ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ 

วะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 
ق  َضََب « َّ اًطا َمثًَال  ا ْنتَِقصًدا، ِصَ اِط  َجنْبََتْ  وََعَ  مق َ ِّ ، ال َِ اَرا َدا سق ُِ اَْااٌب  ِ�ص

َ
 أ

َفّتَسٌة، اَْااِب  وََعَ  مق
َ ْ
تقارٌ  األ اَْخاٌة، سق اِط  اَاِب  وََعَ  مق َ ِّ الق  َ اٍع  ال ا: َ�قق َُ �ّ

َ
َ 
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، غقاا اّلاسق اَط  اْ خق َ ِّ صًبا، ال   َجِ
َ
اا، َوال ا وََ اٍع  َ�تََبّاجق اِط، يَْابِ  ِم ْ  يَْددق َ ِّ  ال

َرا َ  يَإَِذا
َ
َك  ِم ْ  َشِْئًا َ�ْفتَحق  أ

ْ
اَْااِب، تِغ

َ ْ
ََك : وَاَل  األ َْ   َو

َ
، ال َْ  يَإِنَّك  َ�ْفتَْسهق  َ�ْفتَْسهق  ِِ

، اطق  تَِغْجهق َ ِّ ، َوال ِْسَالمق
ْ
َِ  اإل و ق : َوالّناَرا دق ، حق ِ َّ اَْاابق  ا

َ ْ
َفّتَسةق  َواأل دق

ْ
 َمَاِرمق : ال

، ِ َّ اِع  وََذلَِك  ا ِّ ِس  َعَ  ا
ْ
اِط  َرأ َ ِّ ، ِرتَابق : ال ِ َّ اِع  ا ِّ اِط  يَْاَب  ِمِ   َوا َ ِّ : ال

ِ  َواِد ق  َّ ِب  ِف  ا
ْ
ّ  وَغ ْنِغمٍ  ُق ، 2859، واعتمذي ااوم 17634 [أحد ااوم » مق

  ]3887، ورسسه األلا  ف رسصح الام  1/144واْا�م 
ความวา่ “อัลลอฮทรงเปรียบเปรยเส้นทางของพระองค์ท่ี

เทียงตรงโดยข้างซ้ายและขวาของมันนัน้ มีผนังสองด้าน 

ซึ่งต่างก็มีประตูท่ีเปิดอยู่ และถูกปิดลงโดยผู้ปิดมัน  และ

เบือ้งหน้าประตูศิรอฎ  (ท่ีเท่ียงตรงของอัลลอฮ)  นัน้ มีผู้

เรียกร้องอยู่ พร้อมกล่าวว่า “โอ้มนุษย์ทัง้หลาย จงเข้ามา 

สู่เส้นทางของอัลลอฮท่ีเท่ียงตรงเถดิ และอย่าได้เบ่ียงเบน

ไปทางอ่ืนเลย ” และยังมีผู้เรียกร้องบนศิรอฎ  ในขณะท่ี

มนุษย์จะลองเปิดประตูทัง้สองท่ีอยู่ข้างขวาและข้างซ้าย  

(ของศิรอฎ) มีเสียงเรียกถงึพวกเขาว่า “หายนะจงประสบ

แด่พวกท่าน อย่าได้เปิดมันเลย ! แท้จริง หากท่านเปิดมัน

ออกมา ท่านก็จะเข้าไปในมัน ” ดังนัน้ ศิรอฎ คือ อิสลาม 

ในขณะท่ีผนังทัง้สอง คือ ขอบเขตของอัลลอฮ และประตู

ท่ีเปิดออกนัน้ คือ สิ่งต้องห้ามของพระองค์ ส่วนผู้

เรียกร้องท่ีอยู่เบือ้งหน้าศิรอฎนัน้ คือ คัมภีร์ของอัลลอฮ 
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และผู้เรียกร้องท่ีอยู่บนศิรอฎนัน้ คือ ความรู้สึก  (ท่ีจะหัก

ห้าม)  ท่ีมีอยู่หัวใจมุสลิมทุกคน ”  (บนัทกึโดยอะหฺมดั 

หมายเลขหะดีษ 17634 อตั-ตริมิซีย หมายเลขหะดีษ 2859 อลั-

หากิม หน้า 1/144 ทา่นอลั-อลับานีย์กลา่ววา่เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ 

ในเศาะฮีหฺ อลั-ญามิอฺ 3887) 

จงพิจารณาการอปุมาข้างต้น แนน่อนท่ีสดุ อลัลอฮจะ

ทรงประทานคณุความดีแก่ทา่น อลัลอฮ สบุหานะฮ ุวะตะอาลา 

ทรงเปรียบเปรยเส้นทางของพระองค์ท่ีเท่ียงตรง ซึง่ข้างซ้ายและ

ขวาของมนันัน้มีผนงั ซึง่หากนกึภาพแล้ว ทา่นกําลงัเดนิอยูบ่น

เส้นทางหนึง่ท่ีเท่ียงตรง ในขณะท่ีข้างขวาของทา่นมีผนงั และ

ข้างซ้ายของทา่นก็มีผนงัเชน่กนั ในท่ีผนงัดงักลา่วนัน้ มีประตู

มากมายท่ีทา่นเดนิผา่นทัง้ด้านซ้ายและขวา ในขณะท่ีประตตูา่ง

เหลา่นีถ้กูปิดด้วยผ้าคลมุ(ซึง่ง่ายเหลือเกินท่ีจะดงึออก) ซึง่พวก

ทา่นรู้ดีวา่ ประตท่ีูถกูปิดไว้ด้วยผ้าคลมุ ไมเ่หมือนกบัประตท่ีูมี

บานประตปิูดไว้  เพราะง่ายเหลือเกินสําหรับทา่นท่ีจะผา่นเข้า

ไปในประตนูัน้ และไมมี่สิ่งใดขวางกัน้ทา่นได้ มสุลิมท่ียืนหยดั

นัน้ หากเขาต้องการเข้าไปในประตแูหง่ อารมณ์ใฝ่ต่ําแล้ว แต่ใน

หวัใจของเขาจะเกิดการขดัขืนและตอ่ต้าน และจะไมรู้่สกึสบาย



 

53 

และสขุใจ น่ีแหละ่คือคําตกัเตือนจากอลัลอฮฺท่ีมีอยูใ่นหวัใจ

มสุลิมทกุคน 

และสิ่งท่ีหะดีษข้างต้น ได้เน้นหนกั คือ ทางฝ่ังซ้ายและ

ขวาของเส้นทางท่ีเท่ียงตรงนัน้ มีประตตูา่งๆ  ท่ีจะนํามนษุย์ออก

จากเส้นทางท่ีเท่ียงตรง และประตตูา่งๆ  ทัง้หมดนัน้ย้อนกลบั

ไปสูส่องสิ่ง คือ สิ่งคลมุเครือ  หรือไมก็่ประการท่ีสอง นัน่คือ 

อารมณ์ใฝ่ต่ํา 

อิมามอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลฮฮฺ ได้ กลา่ววา่ 

“อัลลอฮ สุบหานะฮุ วะตะอาลา ได้แนะนําเส้นทางผ่าน

ของทุกคนท่ีจะไปยังสวรรค์ และทรงสร้างไฟท่ีลุกไหม้ ท่ี

จะเผาร่างทุกคนตามการงานของเขา  (ในโลกดุนยา) 

เช่นเดียวกับไฟแห่งความมดเทจ็ท่ีลุกไหม้จาก สิ่ง

คลุมเครือท่ีหลงผิด ส่วนอารมณ์ใฝ่ตํ่า ท่ีทาํให้ผู้ปฏิบัตติาม

มันลุ่มหลงนัน้ จะหักห้ามผู้ปฏิบัตติามมันจากการยืนหยัด

และจากเส้นทางท่ีเท่ียงตรง รวมถงึการเดนิบนเส้นทางท่ี

ถูกต้อง และผู้ใดท่ีถูกปกปักษ์รักษานัน้ เขาคือผู้ท่ีอัลลอฮ

ทรงปกปักษ์รักษา” (อศั-เศาะวาอิก อลั-มรุสะละฮฺ เลม่ 4 หน้า 

1256) 
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และบา่วคนหนึง่ท่ีอยูใ่นสถานการณ์เชน่นี ้ต้องการ ทาง

นํา 2 ประการท่ีจะทําให้ตนเองรอดพ้นปลอดภยัในการเดนิทาง 

นัน่คือ ทางไปสูเ่ส้นทางท่ีเท่ียงตรง และ ทางนํา เม่ือเดนิอยูบ่น

เส้นทางท่ีเท่ียงตรงนัน้  

ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้เน้นยํา้เร่ืองนี ้

ด้วยการกลา่ววา่ “ดังนัน้ ทางนําไปสู่เส้นทางท่ีเท่ียงตรง กับ

ทางนําใน ขณะเดนิอยู่บนเส้นทางท่ีเท่ียงตรงนัน้เป็นสิ่งท่ี

แตกต่างกัน ท่านอาจจะ เคยเหน็คนท่ีรู้ว่าเส้นทาง ท่ีคนคน

หน่ึงเดนิทางไป เมืองแห่งหน่ึง คือเส้นทาง นี ้เส้นทางนัน้  

แต่เขาอาจจะไม่ชาํนาญในการเดนิผ่านเส้นทางดังกล่า วก็

ได้ เพราะการเดนิบนเส้นทางดังกล่าวนัน้จาํเป็นต้องอาศัย

การนําทางเฉพาะสู่เส้นทางนัน้ เช่น ต้องเดนิทางในเวลา

เฉพาะ ซึ่งไม่อาจเดนิทางในเวลาอ่ืนได้ ต้องพกพานํา้ ให้

เหมาะสมกับระยะทางท่ีจะเดนิไป ต้องหยุดพักในท่ีเฉพาะ 

น่ีเป็นเพียงตัวอย่างเก่ียวกับ ข้อแนะนําใน การเดนิทาง

สาํหรับคนท่ีรู้เส้นทางท่ีจะเดนิผ่านไปแต่เขา อาจจะลืม

(เส้นทาง) นัน้แล้ว จนทาํให้เขาประสบกับ ความล้มเหลว

และไปไม่ถงึ ท่ีหมาย” (ริสาละฮฺ อิบนิลก็อยยิม อิลา อะหะดนิ 

อิควานิฮิ หน้า 9)  
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สิบ : การเลียนแบบผู้ปฏเิสธศรัทธา คือปัจจัย

สาํคัญที่ทาํให้พลัดหลงออกจากการยืนหยัด 

การเลียนแบบผู้ปฏิเสธศรัทธาจะย้อนไปสูค่วามความ

เสียหาย 2 ประการด้วยกนั คือ ทําให้ความรู้ไมเ่อือ้ประโยชน์

หรือทําให้การงานไมเ่ป็นท่ีตอบรับ 
 จงพินิจใคร่ครวญในความหมายคําดํารัสของอลัลอฮฺ

ท่ีวา่ 
نَا ﴿ َ�َٰط  �ۡهدن ََ  �لّصن َ�َٰط  ٦ �لُۡمۡسَتقني نينَ  صن َّ ۡ�َعۡمَت  �

َ
َ  َۡ  �لَۡمۡغُضوبن  َ�ۡ�ن  َعلَۡيهن

 َۡ ن�َ  َوَ�  َعلَۡيهن َّ   ]7-6﴾ [اعفاتة :  ٧ �لّضآ
ความวา่ “ขอพระองค์ทรงแนะนําพวกข้าพระองค์ซึ่งทางอัน

เท่ียงตรง  (คือ) ทางของบรรดาผู้ท่ีพระองค์ได้ทรงโปรด

ปราณแก่พวกเขา  มิใช่ในทางของพวกท่ีถูกกริว้  และมิใช่

ทางของพวกท่ีหลงผิด)” (สเูราะฮฺอลั-ฟาตหิะฮฺ  : 6-7) 

 

 ความเสียหายท่ีเกิดกบัชาวยิวมนัเกิดในแง่ของการ

ปฏิบตั ิสว่นความเสียหายท่ีเกิดกบัชาวคริสต์มนัเกิดในแง่ของ

ความรู้ กลา่วคือ ชาวยิวมีความรู้แตไ่มป่ฏิบตั ิสว่นชาวคริสต์มกั

ปฏิบตัแิตไ่มมี่ความรู้  
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 ดงันัน้ ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในแง่มมุนี ้คือ การ

เลียนแบบชาวยิวซึง่พวกเขาเป็นกลุม่ชนท่ีมีความรู้แตไ่มป่ฏิบตัิ

ตามความรู้ หรือการเลียนแบบชาวคริสต์ซึง่พวกเขามกัจะ

ปฏิบตัแิตไ่มมี่ความรู้และความเข้าใจท่ีลกึซึง้  

 ชยัคลุอิสลามอิบนตุยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้ตัง้ช่ือ

หนงัสือของทา่นวา่ “อิกตฎิออ์ อศั-ศริอฏ อลั-มสุตะกีม มคุอ

ละฟะฮฺ อศัหาบ อลั-ญะฮีม” โดยท่ีทา่นได้ชีถึ้งบททดสอบของ

ชาวอะฮฺลลุกิตาบบางประการท่ีอมุมะฮฺนีถ้กูทดสอบ

เชน่เดียวกนั ทัง้นีก็้เพ่ือให้ผู้ศรัทธาได้หา่งไกลจากการพลดัหลง

ออกจากเส้นทางท่ีเท่ียงตรงไปสูเ่ส้นทางท่ีถกูกริว้และหลงผิด 

พร้อมกนันัน้ทา่นได้นําเสนอคําดํารัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ 

ۡهلن  ّمننۡ  َكثن�ٞ  َودّ  ﴿
َ
َۡكنَ�ٰبن  ُ َۡ  َ�ۡعدن  ّمننۢ  يَُرّدونَُ�َ لَوۡ  � ا ِنيَ�ٰننُ� ًَ  َحَسٗدا ُكّفا

هنَ عنندن  ّمننۡ  نُفسن
َ
َُ  ََبَّ�َ  َما َ�ۡعدن  ّمننۢ  ُ ۖ  لَُه ُّ    ]109﴾ [القاة :  �ۡ�َ

ความวา่ “อะฮลฺุลกิตาบมากมายชอบ  หากพวกเขาจะ

สามารถทาํให้พวกเจ้ากลับเป็นผู้ปฏิเสธการศรัทธาอีก  

ทัง้นีเ้พราะความอิจฉาริษยาท่ีมาจากตัวของพวกเขาเอง  

หลังจากความจริงได้ประจักษ์แก่พวกเขา”  (สเูราะฮฺอลั-บะ

เกาะเราะฮฺ  : 109) 
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  แล้วทา่นได้อธิบายวา่ “ชาวยวิถูกตเิตียนจากการท่ี

พวกเขามีความอิจฉาริษยาต่อบรรดาผู้ศรัทธาในเร่ืองทาง

นําและความรู้(ท่ีผู้ศรัทธาได้รับ) ซึ่งผู้ท่ีมีความรู้บางคน

และคนท่ัวไปก็ถูกทดสอบด้วยกับให้มีความอิจฉาริษยาต่อ

ผู้ท่ีอัลลอฮทฺรงให้ทางนําแก่พวกเขาในความรู้ท่ีมี

ประโยชน์และการงานท่ีดี ซึ่งมันคือลักษณะนิสัยท่ีน่า

ตาํหนิเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นลักษณะนิสัยท่ีทาํให้พวก

เขาถูกกริว้” (อิกตฎิออ์ อศั-ศริอฏ อลั-มสุตะกีม หน้า 1/83) 

 ทา่นชยัคลุอิสลามอิบนตุยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ยงั

ได้นําเสนอตวัอยา่งอนัหลากลายท่ีกลา่วถึงการงานของชาวยิว

และชาวคริสต์ ซึง่ผู้ศรัทธาบางคนได้เลียนแบบพวกเขา ดงัท่ี

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสลัลมั  ได้กลา่ววา่  
ْسَا « َّ لَْا َ َخغقْاا جق ا َِِيْبٍ وَِذَراًع اِِذَراٍع َح

ْم ِشْبً اْغَ�ق ََ  ََ َنَ َمْ  َك ّ  سق ََِّابق
َ
ل

اَْ  َواّلَلارَه؟ وَاَل : َ�َد ْ ! ُق َ
ْ
ْاَل اِهللا، آَل نَا: يَا رَسق

ْ
اْ ق . وقغ ّب َ�اَْبتقدق  [الخاري  »َُ

   ]2669، ومنغم ااوم 3269ااوم 

ความวา่ “แน่นอน พวกเจ้าจะประพฤตติามแนวทางของ

คนก่อนพวกเจ้า ทีละคืบ ทีละศอก จนกระท่ังพวกเขา

เหล่านัน้เดนิเข้าไปในรูแย้ พวกเจ้าก็จะเดนิตามพวกเขา 

(เข้าไปในรูแย้) ด้วย ” บรรดาเศาะหาบะฮกฺ็ถามว่า  “พวก
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นัน้คือ ยะฮูดและนะศอรอ (ยวิและคริสต์) ใช่หรือไม่ ?” 

ท่านก็ตอบว่า  “จะเป็นใครเสียอีก ” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ : 

3269 มสุลิม : 2669) 

 
คาํปิดท้าย 

ข้าพเจ้าขอ ปิดท้ายด้วยกบัคํากลา่วท่ีดีย่ิงของชยัคลุ

อิสลามอิบนตุยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ซึง่ทา่นอิบนลุก็อยยิม 

เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ววา่ ข้าพเจ้าได้ยินชยัคลุอิสลามอิบ

นตุยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ “เกียรตท่ีิยิ่งใหญ่ท่ีสุด  
คือ การได้ดาํรงซึ่ง การยืนหยัดอย่างม่ันคง” (มะดาริ�สุสา

ลิกีน หน้า 2/105) 

 ชยัคลุอิสลาม อิบนตุยัมียะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่ว

ในหนงัสือของทา่น “อลั-ฟรุกอน บยันะ เอาลิยาอ์ อรั-เราะหฺ

มาน วะเอาลิยาอ์ อชั-ชยัฏอน” วา่ “แท้จริง เป้าหมายของการ

มีเกียรต ิเพ่ือให้ได้การยืนหยัดนัน้เอง” (หน้า 349) 

 ด้วยเหตนีุเ้อง  ทา่นอิบนลุก็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้

อ้างคําพดูของผู้ รู้วา่ “พวกท่านจงเป็นผู้ท่ีดาํรงซึ่งการยืน

หยัด ไม่ใช่เป็นผู้ขอให้มีเกียรต ิแท้จริง ตัวของท่านมัก
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ทะเยอทะยานเพ่ือให้ได้รับเกียรต ิแต่พระเจ้าของท่าน

ต้องการให้ท่านดาํรงซึ่งการยืนหยัด(ในคุณธรรมความด)ี” 

(มะดาริญ�สุสาลิกีน หน้า 2/105) 

 หมายถึงวา่ สมควรท่ีบา่วคนหนึง่ต้องดิน้รนให้ตวัเขาได้

ดํารงมัน่ในเส้นทางของอลัลอฮฺท่ีเท่ียงตรง และให้รักษาและมี

ความขะมกัเขม้นในการฏออะฮฺตอ่อลัลอฮฺ ทัง้นี ้เพ่ือได้ประสบ

ความสําเร็จและได้รับโชคลาภอนัย่ิงใหญ่ ซึง่นัน้คือ คําดํารัส

ของพระเจ้าของเรา อซัซะวะญลัลา ท่ีวา่  

﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ ُل  �ۡسَتَ�ُٰموا ّ ََ ََََ  َُ ٰ�نَكةُ  َعلَۡيهن ََ ّ�  �لَۡم
َ
َ  ْ  َوَ�  َ�َافُوا

 ْ ْ  َ�َۡزنُوا وا ُ �ۡ�ن
َ
َّنةن َوَ ۡۡ ن� َّ�ن  ب �  َۡ ََ  ُكنُت َۡ  َ�ۡنُ  ٣ َُوَعُدو َآؤُُ� ۡو�ن

َ
ۡ�َيا �ۡ�ََيٰوةن  �ن  ُ ُّ � 

َرةن�  َو�ن  َۡ  ��خن ٓ  َما �نيَها َوََُ� َۡ  �َۡشَت�ن نُفُسُ�
َ
ُ  َۡ ََ  َما �نيَها َوََُ�  نُُزٗ�  ٣ ََّدُعو

 ]  ٣٢-٣٠: يلغت [﴾ ٣ َّحني�ٖ  َ�ُفوَٖ  ّمننۡ 
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮคืฺอ  พระเจ้าของ

พวกเราแล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้ มะลากิกะฮฺ

จะลงมาหาพวกเขา  (โดยกล่าวกับพวกเขาว่า ) พวกท่าน

อย่าหวาดกลัวและอย่าเศร้าสลดใจแต่จงต้อนรับข่าวดี  คือ

สวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้  พวกเราเป็นผู้

อารักขาพวกท่านทัง้ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนีแ้ละปรโลก  

และสาํหรับพวกท่านในสวนสวรรค์นัน้  จะได้สิ่งท่ีจิตใจ
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ของพวกท่านปรารถนา  และสาํหรับพวกท่านในสวน

สวรรค์นัน้จะได้ในสิ่งท่ีพวกท่านเรียกร้อง  เป็นการต้อนรับ

ด้วยความเมตตาจากพระผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ”  (สู

เราะฮฺ ฟศุศลิตั : 30-32) 

  

และคําดํารัสของพระองค์ อซัซะวะญลัลา ท่ีวา่  

﴿  َّ نينَ  ِن َّ �  ْ َُّنا قَالُوا ََ  ُ َّ �  َّ ُُ  ْ َۡ  َخۡوٌف  فََ�  �ۡسَتَ�ُٰموا َۡ  َوَ�  َعلَۡيهن ََ  ُه  ١ َ�َۡزنُو
ٰ�نَك  ََ ْو

ُ
ۡصَ�ُٰب  ُ

َ
َّنةن ُ ۡۡ نينَ  � ۢ  �نيَها َ�ٰ�ن نَما َجَزآَء ْ  ب ََ  َ�نُوا ﴾ [األحقاف  ١ َ�ۡعَملُو

 :13-14[  
ความวา่ “แท้จริงบรรดาผู้ท่ีกล่าวว่า  อัลลอฮคืฺอ  พระ

เจ้าของพวกเรา  แล้วพวกเขาก็ยืนหยัด  (ปฏิบัติ ) ตามคาํ

กล่าวนัน้  จะไม่มีความหวาดกลัวใด  ๆ แก่พวกเขา  และ

พวกเขาก็จะไม่เศร้าสลดใจ  ชนเหล่านัน้คือชาวสวน

สวรรค์ พวกเขาเป็นผู้พาํนักอยู่ในนัน้ตลอดกาล  เป็นการ

ตอบแทนท่ีพวกเขาได้กระทาํไว้” (สเูราะฮฺ อลั-อะหฺกอฟ : 13-

14) 

  

ข้าพเจ้าขอตอ่อลัลอฮฺผู้ทรงเกียรต ิพระเจ้าแหง่บลัลงัก์

อนัย่ิงใหญ่ ด้วยกบัพระนามและคณุลกัษณะของพระองค์อนั
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วิจิตร กําหนดให้เราทกุคนได้ยืนหยดัอยา่งมัน่คงและได้รับทาง

นําไปสูเ่ส้นทางของพระองค์ท่ีเท่ียงตรง และคุ้มครองเราให้ออก

หา่งจากเส้นทางท่ีถกูกริว้และหลงผิด และขอทรงปรับปรุง

กิจการตา่งๆ ของเราให้ดี ขอทรงปรับปรุงแก้ไขศาสนาของเราซึง่

เป็นท่ียดึเหน่ียวของเรา ขอทรงปรับปรุงโลกดนุยาของเราซึง่เป็น

ท่ีแหง่การมีชีวิตของเรา ขอทรงปรับปรุงโลกอาคเิราะฮฺของเรา 

ซึง่เป็นท่ีคืนกลบัของเรา ขอพระองค์ทรงประทานให้ชีวิตของเรา

เป็นการเพิ่มพนูความดีทกุประการแก่เรา  และขอทรงประทาน

ให้ความตายนัน้เป็นการพกัผอ่นแก่เราจากสิ่งท่ีชัว่ร้ายทัง้หลาย 

และคําวิงวอนสดุท้ายของเรา คือ มวลการสรรเสริญ

เป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ พระผู้อภิบาลแหง่สากลโลก 

ขอความศานต ิการยกยอ่งและความโปรดปราน

ของอลัลอฮฺ พงึมีแดบ่า่วของพระองค์ ศาสนทตูของพระองค์ นบี

ของเรา “มหุมัมดั” และวงศ์วานของทา่น ตลอดจนเศาะหาบะฮฺ

ของทา่นทกุคน  

 


