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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 

“อยู่อย่างยืนหยัด”  

วธีิยืนหยัดให้ม่ันคงในศาสนาของอัลลอฮฺ 
 

คาํนําของผู้แปล 

ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา กรุณาปรานียิ่ง  

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสทิธ์ิของอลัลอฮฺ ผู้ซึง่ดํารัสวา่ 

َُّ�مۡ   ﴿ ََ ۡبُُ َ ََ ٰ   َو َّ ِٰ�ِ�نَ   ِمنُ�مۡ   ٱلُۡمَ�ِٰهِدينَ   َ�ۡعَُمَ   ََ َّ �ْ   َوٱ� ََ ۡخَباَرُ�مۡ   َوَ�ۡبُُ
َ
 أ

 ]  ٣١: مدد[ ﴾٣
“และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าจนกระทั่งเราจะได้รู้ถึง

บรรดาผู้ต่อสู้ดิน้รน และบรรดาผู้หนักแน่นอดทนในหมู่

พวกเจ้า และเราจะทดสอบการงานของพวกเจ้า” (มุหมัมัด 

: ๓๑)  

 

ขอชกุรฺูและสดดีุตอ่อลัลอฮฺ ท่ีพระองค์ดํารัสอีกวา่  

﴿   َّ ِينَ   ِِ َّ ْ   ٱ َُّنا  َقالَُ� ُ   َر َّ ْ   ُُمّ   ٱ ُل   ٱۡسَتَ�ُٰمَ� ّ ََ ٰ�َِكةُ   َعَُۡيِهمُ   ََََ ََ َّ   ٱلَۡم ََ   ْ ََ   َ�َاُفَ�  َو
 ْ �َ ْ  َ�َۡزَُ و� ُ�ِۡ�

َ
َّنةِ  َوَ ۡۡ �ِِ  َِ ََ  ُكنُتمۡ  ٱّ� ََعُدو  ]  ٣٠: فصلت[ ﴾ ٣ َُ
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“แท้จริงบรรดาผู้กล่าวว่าอัลลอฮฺคือ พระเจ้าของพวกเรา

แล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้ มลาอิกะฮฺจะลงมา

หาพวกเขา (โดยกล่าวกับพวกเขาว่า) พวกท่านอย่า

หวาดกลัวและอย่าเศร้าสลดใจ แต่จงต้อนรับข่าวดี คือ

สวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูกสัญญาไว้” (ฟุศศิลัต : ๓๐) 

 

ขอความศานติและพรอนัประเสริฐจงมีแด่ท่านนบีมหุมั

มัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ผู้ ท่ีได้กล่าวความว่า “จง

กล่าวเถิดว่า ฉันศรัทธาต่ออัลลอฮฺ แล้วจงยืนหยัด ” 

(มุสลิม : ๓๘) และแด่บรรดาเครือญาติ ตลอดจนบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของท่านทัง้หลาย ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีขดัเกลาจิตวิญญาณ และ

ให้ข้อชีนํ้าแก่หวัใจทัง้หลาย เผยแพร่สาส์นแห่งสจัธรรม ลบล้าง

หลกัการท่ีผิดแห่งความเช่ืออนันอกรีต และจุดคบเพลิงแห่งสจั

ธรรมให้แก่มวลมนษุยชาต ิเราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ 

หนงัสือ “ อยู่อย่างยืนหยัด วิธียืนหยัดเพื่อการยืนที่

ม่ันคงในดีนของอัลลอฮฺ ” หรือช่ือในต้นฉบบัภาษาอาหรับคือ 

 (วะสาอิล อษั-ษะบาต อะลา ดีนิลลาฮฺ) ”وسااث تاتاى ع دين تهللا“

ซึ่ ง ถ่ายทอดโดยชัยคฺมุหัมมัด  ศอลิ หฺ  อัล -มุนัจญิด หะฟิ
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เซาะฮุลลอฮฺ เล่มนี ้เป็นหนังสือท่ีเป่ียมไปด้วยการนําเสนอ

ข้อแนะนําถึงวิธียืนหยดัให้มีความหนกัแน่นมัน่คงอยู่ในศาสนา

ของอลัลอฮฺท่ีดียิ่ง รวมทัง้ได้กลา่วถึงสภาพการณ์ตา่ง ๆ ท่ีต้องมี

การยืนหยดั พร้อม ๆ กับการนําเสนอเคล็ดลบัในการเผชิญกับ

มนั 

 

ผมใคร่ขอนําเสนอหนังสือเล่มนี.้.. 

 

แด่พ่ีน้อง...ท่ีกําลังแสวงหาวิธีเพ่ือให้ได้ยืนหยัดใน

ศาสนาของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ วะตะอาลา อย่างหนักแน่น

มัน่คง 

แด่พ่ีน้อง...ท่ีมีความมุ่งมัน่ในการเปล่ียนแปลงตวัเอง

เพ่ือสูชี่วิตท่ีดีงาม 

แด่พ่ีน้อง...ท่ีไม่อยากหวนกลบัไปอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอ

เหมือนเช่นในอดีต 

แด่พ่ีน้อง...ท่ีมักจะเพล่ียงพลํา้อยู่เสมอ หลงัจากท่ีได้

ผ่านกระบวนการขดัเกลามาแล้ว และไม่รู้จะทําอย่างไรท่ีจะให้

สภาพของการยืนหยดักลบัมาอีกครัง้ 
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แด่พ่ีน้อง...ท่ีกําลงัประสบกบับททดสอบอนัหนกัหน่วง 

แตไ่มรู้่วา่จะเผชิญกบัมนัอยา่งไร 

แดพ่ี่น้อง...ท่ีกําลงัอยูใ่นสภาพการณ์ตา่ง ๆ ท่ีต้องอาศยั

การยืนหยดัมาเป็นตวัช่วย 

แด่พ่ีน้อง...ท่ีมีความตัง้ใจจะเป็นเฟืองขบัอิสลามให้อมุ

มะฮฺนีก้ลบัมายิ่งใหญ่อีกครัง้ เน่ืองด้วยการยืนหยดัอย่างมัน่คง

ของตวัเขา 

แด่พ่ีน้อง...ท่ีต้องการเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ ท่ีต่อสู้ดิน้ร้น

และผู้ ท่ีหนกัแน่นอดทน 

และแดพ่ี่น้อง...ท่ีต้องการให้มลาอิกะฮฺลงมาหาพวกเขา 

(โดยกลา่วกบัพวกเขาว่า) พวกท่านอย่าหวาดกลวัและอย่าเศร้า

สลดใจ แต่จงต้อนรับข่าวดี คือสวนสวรรค์ซึ่งพวกเจ้าได้ถูก

สญัญาไว้ 

สดุท้ายนี ้ผมขอวิงวอนต่ออลัลอฮฺ สบุหานะฮ ุวะตะอา

ลา ทรงประทานทางนําแก่ผมและผู้อ่าน รวมทัง้พ่ีน้องมสุลิมทัว่

โลกให้ได้ปฏิบตัิในสิ่งต่าง ๆ ด้วยความสมบูรณ์ มุ่งสู่แนวทางท่ี

ถูกต้องดั่งความถูกต้องในการมุ่งสู่เป้าของลูกศร และขอให้

อลัลอฮฺ สบุหานะฮุ วะตะอาลา ทรงประทานความเมตตาและ
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ทรงคุ้มครองเราทัง้หลายให้รอดพ้นจากการลงโทษในวนัท่ีไม่มีผู้

คุ้มครองใดท่ีจะดียิ่งกว่าพระองค์ และทรงคดัเลือกเราทัง้หลาย

ให้อยู่ในหมู่ชนท่ีพระองค์ทรงรักทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า และ

เข้าสู่สวรรค์อันบรมสุขของพระองค์ได้อย่างง่ายดายด้วยเถิด 

และอัลลอฮฺนัน้ เ ป็นผู้ ท่ีพอเพียงแก่เราแล้ว และเป็นผู้ รับ

มอบหมายท่ีดีเย่ียม อามีน ยาร็อบบลัอาละมีน 

  

อบอิูบานะฮฺ  ฟิตยะตลุฮกั 

เชาวาล ๑๔๓๒ / ตลุาคม ๒๕๕๔ 
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สารบญั 
 

บทนํา 

วิธียืนหยัดเพื่อการยืนที่ม่ันคง(ในดนีของอัลลอฮ)ฺ 

หนึง่ การเข้าหาอลักรุอาน 

สอง  การยึดมั่นในบทบัญญัติของอัลลอฮฺ และการ

ปฏิบตักิารงานท่ีดี(อะมลัศอลหฺิ) 

สาม  การใคร่ครวญและศึกษาเร่ืองราวของบรรดานบี 

เพ่ือเป็นแบบอยา่งและนําไปปฏิบตัติาม 

ส่ี  การวิงวอนขอดอุาอ์ 

ห้า  การรําลกึถึงอลัลอฮฺ 

หก  การกระตุ้ นให้มุสลิมดําเนินอยู่บนแนวทางท่ี

เท่ียงตรง 

เจ็ด  การตรฺับยิะฮฺ  

แปด  มีความเช่ือมัน่ในแนวทางท่ีตนกําลงัก้าวเดนิอยู ่

เก้า  ดะอฺวะฮฺเชิญชวนผู้ อ่ืนสูแ่นวทางของอลัลอฮฺ อซัซะ

วะญลัลา 
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สิบ  พยายามใกล้ชิดกบับุคคลท่ีจะนํามาซึง่สภาพของ

การยืนหยดัเพ่ือการยืนท่ีมัน่คงให้แก่ท่าน 

สิบเอ็ด  เช่ือมัน่ในความช่วยเหลือของอลัลอฮฺและใน

อนาคตของอิสลาม 

สิบสอง  ให้รู้จักแก่นแท้ของความจอมปลอมและไม่

หวัน่เกรงมนั  

สิบสาม  ปลูกฝังลกัษณะนิสยัท่ีส่งผลต่อการยืนหยัด

เพ่ือการยืนท่ีมัน่คง(ในดีนของอลัลอฮฺ) 

สบิส่ี  คําสัง่เสียจากผู้ มีคณุธรรม 

สิบห้า  พิ เคราะห์ถึงความสุขในสวนสวรรค์และ

บทลงโทษในนรก และรําลกึถึงความตาย 

 

สนามแห่งการยืนหยัด 

หนึง่  การยืนหยดัในบททดสอบตา่ง ๆ 

ประเภทของบททดสอบตา่ง ๆ 

 บททดสอบในทรัพย์สนิเงินทอง  

 บททดสอบในตําแหน่งเกียรตยิศ 

 บททดสอบในตวัภรรยา 
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 บททดสอบในตวัลกู ๆ 

 บททดสอบจากผู้กดข่ี ผู้ปกครองท่ีเผด็จการและผู้

อธรรมทัง้หลาย 

 บททดสอบจากดจัญาล 

สอง  การยืนหยดัในสนามแห่งการตอ่สู้ (ญิฮาด) 

สาม  การยืนหยดัในวิถีทาง(มนัฮจัญ์)ท่ีตนเองก้าวเดิน

อยู ่

ส่ี  การยืนหยดัในขณะท่ีจะเสียชีวิต 
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บทนํา 
 

มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธ์ิของอัลลอฮฺ เราขอ

สรรเสริญต่อพระองค์ เราขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ เราขอ

อภยัโทษตอ่พระองค์ และเราขอความคุ้มครองตอ่อลัลอฮฺให้รอด

พ้นจากความชั่วร้ายของตนเอง และจากความผิดพลาดท่ีเกิด

จากการงานท่ีเราได้กระทํา ผู้ ใดก็ตามท่ีพระองค์ทรงให้ทางนํา

แก่เขาก็ไม่มีผู้ ใดท่ีทําให้เขาหลงทางได้และผู้ใดก็ตามท่ีพระองค์

ทรงให้เขาหลงทางก็ไม่มีใครสามารถทําให้เขาได้รับทางนํา เรา

ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงพระองค์

เดียวเท่านัน้ โดยท่ีไม่มีภาคีใด ๆ ต่อพระองค์ และเราขอ

ปฏิญาณตนว่า แท้จริงมุหัมมัดนัน้เป็นบ่าวและศาสนทูตของ

พระองค์  

อนึ่ง การยืนหยัดให้มีความหนักแน่นมั่นคงอยู่ใน

ศาสนาของอัลลอฮฺนัน้ ถือเป็นพืน้ฐานสําคญัท่ีพึงมีในตวัของ

บรรดาผู้ศรัทธาท่ีมีความจริงใจและต้องการดํารงอยู่ในแนวทาง

ท่ีเท่ียงตรงด้วยความแน่วแน่และได้รับการชีนํ้า 
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ความสาํคัญของประเดน็นีส้ามารถที่จะกล่าวถงึได้

ดงัต่อไปนี ้:- 

 

-  สภาพของสงัคมท่ีมสุลิมอาศยัอยู่ในปัจจบุนันัน้ ต้อง

เผชิญกบับททดสอบและสิง่เย้ายวนนานปัการท่ีปลกุเร้าพวกเขา

(ให้หันเหออกจากแนวทางท่ีเท่ียงตรง) และเน่ืองด้วยอารมณ์

ปรารถนากอปรกับสิ่งท่ีสร้างความคลุมเครือมากมายอันเป็น

เหตใุห้ศาสนาได้กลายเป็นสิ่งแปลกใหม่  ซึ่งส่งผลให้ผู้ ท่ียึดมัน่

ในศาสนาอย่างหนกัแน่นมัน่คงนัน้กลบักลายเป็นคนแปลกหน้า

ในสายตาของสงัคม ดงัท่ีถกูเปรียบไว้อยา่งน่าฉงนวา่  

َقابُِض «
ْ
َقابِِض  ِديِنهِ  َعَ  تح

ْ
َْدمِ  َعَ  َكح

ْ
 »تل

ความว่า “ ผู้ที่ ยึดม่ันในศาสนา(อย่างหนักแน่นม่ันคง) 

ประหน่ึงผู้ที่กาํลังกาํถ่านไฟอันร้อนระอุ”  

 

 ไม่มีข้อสงสัยใดสําหรับผู้ ท่ี มีสติปัญญาใคร่ครวญ

ทัง้หลายว่า บรรดาผู้ศรัทธาในยคุปัจจบุนันีมี้ความจําเป็นอย่าง

ยิ่ ง ท่ีจะต้องศึกษาวิ ธี ยืนหยัดเพ่ือการยืนท่ีมั่นคง(ในดีนข

องอลัลอฮฺ)มากกว่าพ่ีน้องผู้ศรัทธาในช่วงยคุแรก ๆ ของอิสลาม
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เสียอีก และการฟันฝ่าให้ได้มาซึ่งการยืนหยดันัน้ ถือเป็นงานท่ี

ต้องทุ่มเทมากกวา่ยคุก่อน เน่ืองจากสภาพอนัเส่ือมโทรมของยคุ

สมยัในปัจจุบนั อีกทัง้สภาพความอ่อนแอและจํานวนอนัน้อย

นิดของบรรดาพ่ีน้องผู้ศรัทธาท่ีจะร่วมกันฟันฝ่าอปุสรรคต่าง ๆ 

รวมไปถึงผู้ ท่ีจะคอยให้ความช่วยเหลือและคํา้จนุในเร่ืองนีก็้แทบ

จะเหลือน้อยเตม็ที 

 - (ในปัจจบุนั)มีการตกศาสนา หรือการผินหลงัออกห่าง

จากศาสนามากขึน้กว่าแต่ก่อน รวมถึงการเกิดสภาพความ

ออ่นแอในการเผชิญหน้ากบัสิง่ลอ่ลวงตา่ง ๆ แม้กระทัง่ในหมูน่กั

ทํางานศาสนาด้วยกันเอง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสร้างความกังวลว่าสิ่ง

เลวร้ายเหล่านัน้อาจจะประสบแก่บรรดาพ่ีน้องมุสลิมด้วย จึง

ต้องแสวงหาแนวทางท่ีจะก่อให้เกิดการยืนหยัดเพ่ือการยืนท่ี

มัน่คง ทัง้นีเ้พ่ือให้รอดพ้นจากสภาพการณ์ดงักล่าวและก้าวสู่

แนวทางท่ีปลอดภยัตอ่ไป 

 - ประเด็นข้างต้นนีมี้ข้อเก่ียวพันกับหัวใจ ซึ่งท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วไว้ในเร่ืองนีว้า่  

ُب «
ْ
دّ  آَدمَ  تبِْن  حََقل ََ

َ
ِقْدرِ  ِمنْ  تنِْقَالبًا َ

ْ
يًا تْجتََدَعْت  إَِذت تح

ْ
 »َغل
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ความว่า “แท้จริง หัวใจของลูกหลานอาดัมนัน้ มีการพลิก

ผันยิ่งกว่ากาต้มนํา้ที่นํา้กําลังเดือดพล่าน” (บนัทึกโดยอะหฺ

มดั 6/4 อลั-หากิม 2/289 ด ูอสั-สลิสลิะฮฺ อศั-เศาะฮีหะฮฺ 1772)  

 

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ อะลัยฮิศเศาะลาตุวัสสลาม ยัง

เปรียบหวัใจด้วยตวัอยา่งอ่ืน ๆ อีก ดงัท่ีท่านได้กลา่ววา่ 

ََّدا« َ  إِ ِّ ُب  ُس
ْ
َقل
ْ
ِب  َوَمثَُث  َََقلِّتِه، ِمنْ  تح

ْ
َقل
ْ
ْاثِ  َََقلُّب  بَِفالةٍ  تلّم�َشةِ  َكَدثَثِ  تح

َ
 بِأ

َجَمةٍ  َقلّتَُها ، ََ  »ِلَْطٍن  َظْهًمت تلّم� ُ  ُُ
ความว่า “แท้จริงที่ มีการเรียกช่ือหัวใจว่า “อัล-ก็อลบฺ” 

เน่ืองจาก(คุณลักษณะของมัน)ที่มีการพลิกผันไปมา (และ)

แท้จริง อุปมาสภาพของหัวใจนั้น อุปไมยดั่ งขนนกใน

สนามกว้างที่ลอยตกไปอยู่บริเวณโคนต้นไม้ เพราะลมได้

เป่าให้มันพลิกกลับไปมา” (บนัทกึโดยอะหฺมดั 4/408 ด ูเศาะฮี

หฺ อลั-ญามิอฺ 2361) 

  

กวีทา่นหนึง่ได้กลา่วไว้วา่ 

َ  َوَما« ّ ِِ �َْسانُ ت ُس ِ
ْ
  إل

َّ
 ،  ِحنَسِيهِ  إِال

َ
ُب  َوال

ْ
َقل
ْ
  تح

َّ
  إِال

نّ
َ
تََقلَّب هُ َ َُ« 
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ความวา่ “ไม่มีการเรียกช่ือมนุษย์ว่า “อัล-อินสาน” นอกจาก

เพราะเหตุความหลงลืมของเขา และไม่มีการเรียกช่ือหัวใจ

ว่า “อัล-ก็อลบฺ” นอกจากเพราะเหตุที่มันมักพลิกผันไปมา

เสมอ” 

  

ดงันัน้ การทําให้หวัใจท่ีผลิกผนัไปมาให้ยืนหยดัอย่าง

มั่นคงท่ามกลางกระแสแห่งอารมณ์อันใฝ่ต่ํารวมไปถึงสิ่งท่ี

คลมุเครือทัง้หลายท่ีโหมกระหน่ํามานัน้ แน่นอนวา่ยอ่มเป็นเร่ือง

ท่ีสุ่มเส่ียง และต้องอาศยัเคร่ืองมือท่ียิ่งใหญ่เพียงพอกับความ

ใหญ่หลวงของหน้าท่ีและความซบัซ้อนยุง่ยากของมนั 

 

วิธียนืหยัดเพื่อการยนืที่ม่ันคง(ในดนีของอัลลอฮ)ฺ 

 ส่วนหนึ่งจากความเมตตาของอลัลอฮฺ ตะอาลา ท่ีทรง

ประทานให้แก่เราทัง้หลาย นั่นคือ พระองค์ทรงชีแ้จงแก่เราใน

คมัภีร์อนัมีเกียรตขิองพระองค์และผา่นคําสัง่สอนของทา่นเราะสู

ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ท่ีให้ข้อชีนํ้าในวิธีการสู่การ

ยืนหยดัเพ่ือการยืนท่ีมัน่คง ซึ่งข้าพเจ้าขอนําเสนอแก่ผู้อ่านท่ีมี

เกียรตทิกุท่านเพียงบางสว่นเท่านัน้ ดงัมีเนือ้หาตอ่ไปนี ้



 

16 
 

  

 

 

หน่ึง การเข้าหาอัลกุรอาน 

อลักรุอาน ถือเป็นแนวทางท่ีสําคญัระดบัต้น ๆท่ีจะช่วย

ในการยืนหยดัอยา่งมัน่คง เปรียบเสมือนสายเชือกของอลัลอฮฺท่ี

เกลียวแน่น เป็นรัศมีเจิดจรัส ซึง่ใครท่ียดึมัน่ด้วยสิ่งนีแ้ล้ว อลัลอ

ฮฺก็จะทรงคุ้มครองเขาอย่างแน่นอน ในทํานองเดียวกัน ใครท่ี

ปฏิบตัิตามสิ่งนี ้อัลลอฮฺก็จะให้เขาประสบกับความปลอดภัย 

และหากใครท่ีเรียกร้องไปสู่สิ่งนี ้อัลลอฮฺก็จะทรงชีนํ้าเขาไปสู่

แนวทางท่ีเท่ียงตรง 

อัลลอฮฺทรงชีแ้จงเหตุผลท่ีพระองค์ทรงประทานอัลกุ

รอานโดยการทยอยประทานลงมาตามสภาพการณ์และความ

เหมาะสม ทัง้นีก็้เพ่ือให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงแก่หัวใจ ดงั

ท่ีอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตอบโต้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาท่ีสร้าง

ความคลมุเครือในเร่ืองนีว้า่  
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ِينَ   َوَقاَل   ﴿ َّ ْ   ٱ ََ   َ�َفُرو� َۡ َ َُ   َعَُۡيهِ   َُّزَِل   ل ۚ   ُ�َُۡةٗ   ٱۡ�ُقۡرَء� َدٗة َِ ُثَّبَِت   َكَ�ٰلَِك   َ�ٰ  ِِهِۦ  َِ
َكۖ  َد َُۡ�ٰهُ   ُفَؤ� َّ َر ِ�يٗ�   َو ۡر ََ  ٣   ََ َََك   َو َ َُ َّ   َِِمَثلٍ   َي�ۡ قِّ   ِجۡئَ�َٰك   ِِ َسنَ   ِِ�ۡ�َ َۡ َ

 َوأ
 ]  ٣٣  ،٣٢: تحفمقان[ ﴾ ٣ َ�ۡفِسً��

ความว่า “และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่า ทาํไมอัลกุ

รอานจึงไม่ถูกประทานลงมาแก่เขาครัง้เดียวกันทัง้หมด ? 

เช่นนัน้แหละ เพื่อเราจะทําให้หัวใจของเจ้าหนักแน่น

ม่ันคง และเราได้จัดการอ่านมันให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

และพวกเขาจะไม่นําข้อเปรียบเทียบ (ข้อสงสัย)ใดๆ มายัง

เจ้า เว้นแต่เราจะได้นําความจริง และการอธิบายที่ดียิ่งมา

ทดแทนให้เจ้า(ได้ตอบโต้พวกเขา)” (สูเราะฮฺ อัล-ฟุรฺกอน : 

32-33) 

 

 ด้วยเหตุอันใด อัลกุรอานจึงเป็นบ่อเกิดที่ทําให้มี

สภาพของการยืนหยัดอย่างม่ันคงได้ ? 

 เน่ืองจากอัลกุรอานสามารถเพิ่มพูนความศรัทธา

และขดัเกลาจิตใจให้มีความสมัพนัธ์กบัอลัลอฮฺได้ 

 เน่ืองจากโองการอลักุรอานท่ีถูกประทานลงมานัน้

สามารถนําความชุ่มฉ่ําและและสร้างความปลอดภยัใหแก่หวัใจ
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ของผู้ ศรัทธา รวมไปถึงกระแสแห่งความชั่วร้ายต่าง ๆ ก็ไม่

สามารถท่ีจะทําลายมนัได้ อีกทัง้สง่ผลให้หวัใจเกิดความสงบสขุ

ด้วยการรําลกึถึงอลัลอฮฺ 

 เ น่ืองจากอัลกุรอานทําให้มุสลิมมี ต้นทุนด้าน

วิสยัทศัน์และหลกัเกณฑ์ท่ีถกูต้องในการใช้ประเมินสภาพการณ์

ท่ีจะเกิดขึน้ รวมถึงทําให้มีมาตรวัดสําหรับใช้ในการตัดสิน

เร่ืองราวต่าง ๆ ไม่ให้สบัสนและเกิดข้อผิดพลาด อีกทัง้จะไม่ทํา

ให้คําพดูของเขาขดัแย้งกนัเอง ไมว่า่สถานการณ์และตวับคุคลท่ี

ต้องเจอจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรก็ตามที 

 เน่ืองจากอลักุรอานสามารถตอบโต้ข้อสงสยัต่าง ๆ 

ท่ีถูกกุขึน้โดยเหล่าศตัรูของอิสลามจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

และผู้กลบักลอก ดงัตวัอย่างท่ีเคยเกิดขึน้มาแล้วในยคุสมยัของ

ชนรุ่นแรกของอิสลาม(ยุคสมัยของบรรดาเศาะหาบะฮฺ 

เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุ) ดงัเช่น   

1. อะไรคือผลสะท้อนจากคําตรัสของอลัลอฮฺ อซัซะ

วะญลัล์ ท่ีวา่ 

َُّك  َوّدَعَك  َما ﴿  ]  ٣: تلىح[ ﴾ ٣ قََ�ٰ  َوَما َر
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ความว่า “พระเจ้าของเจ้ามิได้ทรงทอดทิง้เจ้า และมิได้ทรง

โกรธเคืองเจ้า” (สเูราะฮฺ อฎั-ฎหุา : 3) 

 

ท่ีได้เกิดขึน้ต่อจิตใจของท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ

วะสลัลมั ครัง้เม่ือหมู่ชนผู้ตัง้ภาคีได้กล่าวแก่ท่านว่า “มุหัมมดั

ถูกทอดทิง้ไปแล้ว” (ดูในหนังสือเศาะฮีหฺ มุสลิม พร้อมบท

อธิบายโดยท่านอิมาม อนั-นะวะวีย์ 12/156)   

 

2. อะไรคือผลสะท้อนจากคําตรัสของอลัลอฮฺ อซัซะ

วะญลัล์ ท่ีวา่ 

 
﴿   ِ�ّ َُ ِي  َسا َّ ََ   ٱ ُِۡحُدو ۡعَجِ�ّٞ   َِِ�ۡهِ   يُ

َ
ٌَ   َوَ�َٰذ�  أ ٞ   لَِسا : تلحث[   ﴾  ١  ّمبِ�ٌ   َعَرِ�ّ

١٠٣  [ 

ความว่า “ภาษาที่พวกเขากล่าวหาพาดพิงไปถึงนัน้เป็น

ภาษาต่างถิ่น แต่น่ี(อัลกุรอาน)เป็นภาษาอาหรับที่ชัดเจน

ยิ่ง” (สเูราะฮฺ อนั-นะหฺล ุ: 103) 
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ซึง่เกิดขึน้เม่ือครัง้ท่ีหมู่ชนผู้ปฏิเสธศรัทธาเผ่ากร็ุอยชฺกลา่วหาว่า

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั นัน้ ได้รับการ

อบรมสัง่สอนจากมนุษย์ด้วยกันเอง และท่านได้รับอัลกุรอาน

จากชายซึง่เป็นช่างไม้ชาวโรมนัท่ีมกักะฮฺ    

 

3. อะไรคือผลสะท้อนจากคําตรัสของอลัลอฮฺ อซัซะ

วะญลัลา ท่ีวา่ 

الَ ﴿
َ
ِفتْنَةِ  ِف  َ

ْ
  تح

ْ
   ]٤٩ :تلو�ة [ ﴾َسَقُطوت

ความว่า “พึงทราบเถิดว่า พวกเขา(พวกมุนาฟิก)ได้ตกอยู่

ในความช่ัวแต่เดมิแล้ว” (สเูราะฮฺ อตั-เตาบะฮฺ : 49) 

 

ซึ่งมนัเกิดขึน้ในจิตใจของผู้ศรัทธา ในครัง้ท่ีหมู่ชนผู้กลบักลอก

ได้กลา่ววา่ 

  تاَْذن﴿
ّ
ِّ  َوالَ  ِ ْفِت    ]٤٩ :تلو�ة [ ﴾ََ

ความว่า “จงอนุมัติแก่ฉันเถิด(พํานักอยู่ ในเมืองโดยไม่

ต้องออกไปร่วมสงคราม) และอย่าให้ฉันต้องตกอยู่ใน

ความช่ัวเลย” (สเูราะฮฺ อตั-เตาบะฮฺ : 49) 
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โองการอลักุรอานเหล่านี ้มิได้ทําให้เกิดสภาพของการ

ยืนหยดัอย่างมัน่คงดอกหรือ ? มิได้ร้อยเรียงดวงใจของผู้ศรัทธา

ให้รวมเป็นหนึ่ง และมิได้เป็นข้อหักล้างท่ีดียิ่งต่อสิ่งท่ีคลมุเครือ

ทัง้หลาย อีกทัง้ยังมิได้เป็นสิ่งท่ีสามารถสยบบรรดาหมู่ชนผู้

บดิเบือนตา่ง ๆ กระนัน้หรือ ?  ทว่า มนัย่อมสร้างความหนกัแน่น

มั่นคงได้อย่างแน่นอน ขอสาบานด้วยพระผู้ อภิบาลของข้า

พระองค์   

มีเร่ืองท่ีน่าแปลกประหลาดอีกเร่ืองหนึ่งก็คือ เหตกุารณ์

ท่ีอลัลอฮฺทรงให้สญัญาแก่บรรดาผู้ศรัทธา ภายหลงัจากท่ีพวก

เขาได้กลับมาจาก อัล-หุดัยบิยะฮฺ ว่าจะมอบทรัพย์เชลยอัน

มากมายในการทําสงคราม(คือทรัพย์เชลยในสงครามคอยบรฺั) 

โดยท่ีพระองค์จะทรงรีบมอบให้กบัผู้ศรัทธา และผู้ ท่ีร่วมสงคราม 

โดยท่ีจะมีเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านัน้ ซึง่บรรดามนุาฟิกผู้กลบักลอก

ทัง้หลายก็จะขอเข้าร่วมในการทําสงครามกับพวกเขาด้วย แต่

บรรดาผู้ศรัทธาได้กล่าวแก่พวกมนุาฟิกว่า “พวกเจ้าไม่อาจท่ีจะ

ตามพวกเราออกไปทําสงครามได้โดยเดด็ขาด” แตพ่วกมนุาฟิกก็

พยายามขอออกไปให้ได้ เพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงคําตรัสของอลัลอ

ฮฺไม่ให้เกิดจริงตามท่ีพระองค์ทรงสญัญาไว้แก่บรรดาผู้ศรัทธา 
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พวกเขาจงึกลา่วแก่บรรดาผู้ศรัทธาวา่ “แท้จริง (ท่ีพวกเจ้าไมย่อม

ให้เราออกไป)เพราะพวกเจ้าอิจฉาตอ่พวกเราตา่งหากละ่” อลัลอ

ฮฺทรงตอบโต้พวกเขาว่า “แต่พวกเขาไม่ได้เข้าใจ นอกจากเพียง

เล็กน้อยเท่านัน้” ซึง่เหตกุารณ์ดงักล่าวท่ีอลัลอฮฺตรัสไว้ล่วงหน้า

นัน้ได้เกิดขึน้จริงต่อหน้าผู้ศรัทธาทุกคนแบบทีละขัน้ทีละตอน 

ก้าวต่อก้าว คําต่อคํา โดยปราศจากความผิดเพีย้นแม้แต่

ประการเดียว   

ณ ท่ีนี เ้อง เราสามารถเห็นได้ชัดถึงความแตกต่าง

ระหว่างสภาพของผู้ ท่ีชีวิตของเขามีความผกูพนัอยูก่บัอลักรุอาน

อย่างหนกัแน่น ไม่ว่าจะด้วยการอ่าน การท่องจํา การศกึษาและ

ใคร่ครวญมนั กบัสภาพของผู้ ท่ีเอาคําพดูของมนษุย์เป็นท่ีตัง้และ

จดจ่ออยูก่บัมนัเพียงอยา่งเดียว 

เป็นสิ่งท่ีสมควรอย่างยิ่ง สําหรับผู้ ท่ีแสวงหาความรู้

ทัง้หลาย  ท่ีจักต้องแบ่งส่วนในการศึกษาอัลกุรอานและ

ความหมายของมนั ให้มีส่วนท่ีมากเพียงพอในวิถีการแสวงหา

ความรู้ของพวกเขา 
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สอง  การยึดม่ันในบทบัญญัติของอัลลอฮฺ และการ

ปฏิบัตกิารงานที่ด(ีอะมัลศอลิห)ฺ 

 

อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ُ   يُثَّبُِت   ﴿ َّ ِينَ   ٱ َّ ْ   ٱ لِ   َء�َمُنَ� َۡ َّاِِِت   ِِ�ۡ�َق ةِ   ِ�   ٱ َٰ َي ۡ�َيا  ٱۡ�َ ُّ ّل   ٱ�ِخَرةِ�   َوِ�   ٱ ِِ  َوُ�
 ُ َّ ُِِٰمَ�ۚ  ٱ َّ ُ  َوَ�ۡفَعُل  ٱ� َّ  ]  ٢٧: تبمتهيم[ ﴾ ٢ �ََشآءُ  َما ٱ

ความว่า “อัลลอฮฺทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาหนักแน่นด้วยคํา

กล่าวที่ ม่ันคง ในการมีชีวิตอยู่ทัง้ในโลกนีแ้ละในปรโลก

และอัลลอฮฺทรงให้บรรดาผู้อธรรมหลงทาง และอัลลอฮฺ

ทรงกระทําส่ิงที่พระองค์ทรงประสงค์” (สูเราะฮฺ อิบรอฮีม : 

27) 

 

ท่านเกาะตาดะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ ได้กลา่วว่า “สําหรับ

การมีชีวิตในโลกนีนั้น้ พวกเขาจะได้รับความหนักแน่น

ม่ันคงในการอยู่ ในความดีและการปฏิบัติการงานที่ดีงาม

(อะมัลศอลิห)ฺ และในปรโลกนัน้(หมายถงึ)ในหลุมฝังศพ” 

ยงัมีรายงานจากบรรดาบรรพชนคนยุคก่อนหลายท่าน

ตอ่การให้ความหมายอายะฮฺข้างต้นเช่นเดียวกนันี ้(ด ูหนงัสือตฟั

สีรฺ อลักรุอาน อลั-อะซีม เลม่ 3 หน้า 421)  
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และอลัลอฮฺยงัได้ตรัสวา่   

﴿  َۡ َ ّ�ُهمۡ  َول
َ
َ  ْ �َ ََ  َما َ�َعُُ ََ�ُظَ ِ  يُ ََ  هِۦِ �ََ� � دّ  لُّهمۡ  َخۡ�ٗ ََ َ

 تحنساء[ ﴾ ٦ ََثۡبِيٗتا َوأ
 :٦٦  [ 

ความว่า “และแม้นว่าพวกเขาได้กระทําตามส่ิงที่พวกเขา

ได้รับคาํแนะนําแล้ว แน่นอน มันย่อมเป็นส่ิงดียิ่งแก่พวก

เขา และเป็นส่ิงที่ทาํให้มีความหนักแน่นม่ันคงยิ่ง” (สเูราะฮฺ 

อนั-นิสาอ์ : 66) นัน่ก็คือการให้มีความหนกัแน่นมัน่คงยิ่งในสจั

ธรรม 

 

 ประเด็นในเร่ืองนีเ้ป็นสิ่งท่ีชัดเจนมาก ซึ่งหากไม่ใช่

เช่นนัน้แล้ว เราจะหวงัได้กระนัน้หรือว่าสภาพของการยืนหยดั

อยา่งมัน่คงนัน้จะมีอยูใ่นผู้ ท่ีเกียจคร้านในการปฏิบตักิารงานท่ีดี 

เม่ือต้องเผชิญกบัสภาพการณ์ของบททดสอบท่ีแฝงไว้ด้วยกบัสิง่

ชัว่ร้ายและกระจายอยู่ทัว่ทกุสารทิศเช่นนี ้? ทว่า สําหรับบรรดา

ผู้ ศรัทธาและปฏิบัติการงานท่ีดีงามทัง้หลายนัน้ อัลลอฮฺจะ

ชีแ้นะทางด้วยความศรัทธาของพวกเขาให้เดินไปสู่แนวทางท่ี

เท่ียงตรง  
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ด้วยเหตุนี  ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั จึงมีความขะมกัเขม้นเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบตัิการ

งานท่ีดีทัง้หลาย การงานท่ีท่านรักมากท่ีสดุคือการงานท่ีปฏิบตัิ

อย่างสม่ําเสมอแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตาม บรรดาเศาะหาบะฮฺของ

ท่านเราะสูลุลลลอฮฺเม่ือปฏิบัติการงานใดแล้วพวกเขาก็จะ

ปฏิบตัิอย่างสม่ําเสมอ และท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนั

ฮา เม่ือปฏิบตัิการงานใดแล้วท่านก็จะกระทํามนัอย่างต่อเน่ือง

สม่ําเสมอ ดงัท่ีท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 

ได้กลา่ววา่ 

 رَ  ةَ َشَ عَ  َتْ نَ تثْ  َعٰ  مَ ابَ ثَ  نْ مَ «
ْ
ُ  ْت تَ جَ وَ  ةً عَ �

َ
جَجنّ ت ل

ْ
 »ةُ ح

ความว่า “ผู้ใดที่ละหมาด(สุนนะฮฺเราะวาติบ) 12 เราะ

กะอะฮฺอย่างสมํ่าเสมอ เขาจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน” 

(สุนัน อัต-ติรฺมิซีย์ 2/273 ท่านได้กล่าวว่า เป็นหะดีษหะสัน 

เศาะฮีหฺ ซึง่มีอยู่ในเศาะฮีหฺ อนั-นะสาอีย์ 1/388 และในเศาะฮีหฺ 

อัต-ติรฺมิซีย์ 1/131) (เท่าท่ีตรวจสอบไม่ปรากฏหะดีษจากการ

บนัทึกของอตั-ติรฺมิซีย์และท่านอ่ืนด้วยสํานวนนี ้แต่มีสํานวนอ่ืน

ท่ีคล้ายกนัแทน – ผู้แปล)  
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 ในหะดีษกดุสีย์บทหนึง่ มีรายงานวา่  

تََقّمُب  َ�تِْدي يََزتُل  َوال« َُ  ّ
َ
َّ  بِاّلَوتفِثِ  إِِ ِىّتهُ  َى

ُ
َ« 

ความว่า “บ่าวของข้า(อัลลอฮฺ)จะยังคงเข้าหาเพื่อใกล้ชิดข้า 

ด้วยการปฏิบัตอิะมัลฺสุนัตต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ จนกระทั่ง

ข้าได้รักเขา” (บนัทกึโดย อลั-บคุอรีย์ ดใูนฟัตหลุบารี 11/340)    

 

สาม  การใคร่ครวญและศึกษาเร่ืองราวของบรรดานบ ี

เพื่อเป็นแบบอย่างและนําไปปฏิบัตติาม 

หลกัฐานในประเด็นข้างต้นนัน้คือ อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้

ตรัสวา่  

 

﴿   
ُّ   َوُ�ّٗ �َبآءِ   ِمنۡ   َعَُۡيَك   ّ�ُق

َ
ِ   ِ�   َوَجآَءكَ   ُفَؤ�َدكَۚ   ِِهِۦ  َُثَّبُِت   َما  ٱلّرُسلِ   أ  َ�ِٰذه

َِۡعَظةٞ  ٱۡ�َقّ  ُُۡمۡؤِمنِ�َ  َوذِۡكَرىٰ  َوَم ِ  ]  ١٢٠: هود[ ﴾ ١ ل
ความว่า “และทัง้หมดนีเ้ราได้บอกเล่าแก่เจ้าจากเร่ืองราว

ของบรรดานบีและเราะสูล เพื่อทําให้จิตใจของเจ้าหนัก

แน่นม่ันคง และได้มายังเจ้าแล้วใน(เร่ืองราวเหล่า)นีซ้ึ่ง

ความจริงและข้อตักเตือน และข้อรําลึกสําหรับผู้ศรัทธา

ทัง้หลาย” (สเูราะฮฺ ฮดู : 120)    
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โองการอลักรุอาน(เก่ียวกบัเร่ืองราวของบรรดานบี)ท่ีถกู

ประทานลงมาในสมัยของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั นัน้ ไม่ได้ถกูประทานลงมาเพ่ือความเพลิดเพลิน

และการล้อเล่นแม้แต่อย่างใด แต่มันถูกประทานลงมาโดยมี

เป้าหมายท่ียิ่งใหญ่ คือ เพ่ือทําให้จิตใจของท่านเราะสลูลุลอฮฺ

และบรรดาผู้ศรัทธาท่ีอยู่เคียงข้างท่านนัน้มีความยืนหยดัอย่าง

มัน่คง 

พ่ีน้องของฉนั ! หากวา่ทา่นได้ใคร่ครวญในคําตรัส

ของอลัลอฮฺท่ีวา่ 

 
ّرُِقَهُ   َقالَُ�ْ   ﴿ ٓو�ْ   ََ َُۡنا  ٦  َ�ٰعُِِ�َ   ُكنُتمۡ   َِِ  َء�لَِهَتُ�مۡ   َوٱَُ�ُ  َِۡرٗد�  ُكَِ�   َ�َٰنارُ   ُق

ٰ  وََسَ�ًٰما ْ   ٦  َِِِۡ�ٰهِيمَ  َ�َ َر�ُدو�
َ
َُۡ�ُٰهمُ   َكۡيٗد�  ِِهِۦ  َوأ ۡخَ�ِ�نَ   َفَجَع

َ
: تالنبياء[   ﴾  ٧  ٱۡ�

٧٠  ،٦٨  [  

ความว่า “พวกเขากล่าวว่า จงเผาเขา(อิบรอฮีม)เสีย และจง

ช่วยเหลือพระเจ้า(รูปเคารพ)ทัง้หลายของพวกท่าน หาก

พวกท่านจะกระทาํเช่นนัน้ เรา(อัลลอฮฺ)ได้กล่าวว่า ไฟเอ๋ย 

! จงเย็นลงและจงให้ความปลอดภัยแก่อิบรอฮีมเถิด และ
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พวกเขาปรารถนาที่จะวางแผนร้ายแก่เขา แต่เราได้ทาํให้

พวกเขาประสบกับความสูญเสียมากยิ่งกว่า” (สเูราะฮฺ อลั-

อนับยิาอ์ :  68-70)  

 

ซึ่งท่านอิบนุ อับบาสได้กล่าวว่า “คําพูดสุดท้ายที่

ท่านนบีอบิรอฮีมได้กล่าวไว้ก่อนที่ท่านจะถูกโยนลงสู่ไฟนัน้

คือ 

ْسِ�َ    ََ  َّ �ِيُل  َوَِْعمَ  � ََ ْ �ل  – หัสบยัิลลอฮ ฺวะนิอมัฺลวะกีล - 

ความว่า อัลลอฮฺนัน้เป็นผู้ที่พอเพียงแก่เราแล้ว และเป็น

ผู้ดแูลที่ดยีิ่งที่สุดแล้ว” (ฟัตหลุ บารี 8/22) 

 

ท่านรู้สกึหรือไม่ว่า ในอายะฮฺนีมี้ความหมายแห่งการยืน

หยดัอย่างมัน่คงท่ามกลางบรรดาผู้อธรรมและการทรมานท่ีแฝง

อยู่ ซึ่งมันจะซึมซับเข้าสู่ตัวท่าน ในขณะท่ีท่านได้ใคร่ครวญ

เร่ืองราวเหลา่นี ้? 

หากว่าท่านได้ใคร่ครวญในคําตรัสของอลัลอฮฺ เก่ียวกบั

เร่ืองราวของท่านนบีมซูา อะลยัฮิสสลาม ท่ีวา่ 
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َٰء�  َفَُّما  ﴿ ََ ََ   َِ ۡمَعا َ ۡۡ ۡصَ�ُٰب   َقاَل   ٱ
َ
ٰ   أ ََ ََ   َِِّا  ُمَ ۖ   َقاَل   ٦  لَُمۡدَرُ�َ ٓ ّ ََ   َّ  َمِ�َ   ِِ

 ]  ٦٢  ،٦١:  تلشعمتء[ ﴾ ٦ َسَيۡهِدينِ  َرّ�ِ 
ความว่า “ครัน้เม่ือแต่ละฝ่ายได้มองเหน็กัน พวกพ้องของมู

ซาได้กล่าวว่า แท้จริงเราถูกตามทันแล้ว เขา(มูซา)ได้กล่าว

ว่า ไม่หรอก แท้จริงพระเจ้าของฉันทรงอยู่ กับฉัน พระองค์

จะทรงชีแ้นะทางออกแก่ฉัน” (สเูราะฮฺ อชั-ชอุะรออ์ : 61-62) 

 

ท่านได้สมัผสัถึงความหมายแห่งการยืนหยดัอย่างมัน่คง

ของบรรดาผู้ศรัทธาบ้างไหม ? ในขณะท่ีท่านได้ใคร่ครวญถึง

เร่ืองราวในอายะฮฺเหล่านี ้ถึงเหตกุารณ์ท่ีบรรดาผู้อธรรมได้ไลล่่า

พวกเขา และการยืนหยัดในช่วงวิกฤติท่ีหนักหน่วง ท่ามกลาง

เสียงร้องโอดครวญของบรรดาผู้ ท่ีสิน้หวงัทัง้หลาย  

เช่นเดียวกัน หากว่าท่านได้ใคร่ครวญในเร่ืองราว

เก่ียวกับบรรดานักมายากลของฟิรเอาน์แล้ว ท่านก็จะพบกับ

ตวัอย่างท่ีน่าแปลกใจยิ่ง เก่ียวกบัหมู่ชนท่ียืนหยดัอย่างมัน่คงใน

สจัธรรมหลงัจากท่ีพวกเขาได้ประจกัษ์ในสจัธรรมนัน้แล้ว 
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ท่านสัมผัสได้หรือไม่ว่ามีความหมายแห่งการยืนหยัด

อย่างมั่นคงฝังอยู่ในหัวใจของพวกเขาต่อหน้าการขู่เข็ญของ

บรรดาผู้อธรรมท่ีได้กลา่ววา่  

َۡ  َ�ۡبَل  َ�ُۥ َء�َمنُتمۡ  قَاَل  ﴿
َ
ََ  أ ِي �ََكبِ�ُُ�مُ  َُِِّهۥ َ�ُ�ۡمۖ  َء�َذ َّ َُّمُ�مُ  ٱ ۖ  َع ۡحَر  ٱلّسِ

َعنّ  ِ ّّ �َ
ُ ََ يِۡديَُ�مۡ  فَ

َ
رُۡجَُُ�م َ

َ
َُِّبّن�ُ  ِخَ�ٰٖف  ّمِنۡ  َوأ َص

ُ
 ٱَّۡخلِ  ُجُذوعِ  ِ�  مۡ َوَ�

َۡعَُُمنّ  ََ ٓ  َو َنا ُّ دّ  ََ ََ َ
ِٗا أ ۡ�َ�ٰ  َعَذ�

َ
 ]  ٧١: طه[ ﴾ ٧ َوَ

ความว่า “เขา(ฟิรเอาน์)กล่าวว่า พวกท่านศรัทธาต่อเขา(มู

ซา) ก่อนที่ฉันจะอนุญาตให้แก่พวกท่านกระนัน้หรือ ? 

แท้จริง เขาน่ีเองที่เป็นหัวหน้าของพวกท่านซึ่งได้สอนวิชา

มายากลแก่พวกท่าน ฉะนัน้ ฉันจะตัดมือและเท้าของพวก

ท่านสลับข้างกัน และฉันจะเอาพวกท่านไปตรึงไว้ที่ ต้น

อินทผลัม และพวกท่านก็จะรู้อย่างแน่ชัดว่า ผู้ใดในหมู่

พวกเราที่จะให้การลงโทษที่สาหัสกว่าและยาวนานยิ่งกว่า” 

(สเูราะฮฺ ฏอฮา : 71)  

 

 น่ีคือการยืนหยัดอย่างมัน่คงของบรรดาผู้ศรัทธากลุ่ม

เล็ก ๆ กลุม่หนึ่งท่ีไม่มีความรู้สกึแม้แตน้่อยท่ีจะถอนตวั ในขณะ

ท่ีพวกเขาได้กลา่ววา่  
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ٰ   َّۡؤثَِركَ   َ�ن  َقالَُ�ْ   ﴿ ََا  َما  َ�َ ّيَِ�ِٰت   ِمنَ   َجآَء ي  ٱۡ�َ ِ َّ ۖ   َوٱ ََا َر َّ ٓ   َف�ۡقِض   َ� ََت   َما
َ
 أ

ِ  َ�ۡقِ�  ِِّ�َما قَاٍض�  ةَ  َ�ِٰذه َٰ َي �ۡ  ٱۡ�َ ُّ ٓ ٱ  ]  ٧٢: طه[ ﴾ ٧ َيا
ความว่า “พวกเขา(บรรดานักมายากลที่ได้ยอมรับศรัทธา)

กล่าวว่า เราจะไม่ฝักใฝ่ท่านมากกว่าหลักฐานที่ชัดแจ้งซึ่ง

ได้มายังเราแล้ว ขอสาบานต่อพระผู้อภบิาลผู้ให้บังเกิดเรา 

ท่านจงกระทํา(การคาดโทษและทรมาน)ตามส่ิงที่ ท่าน

ต้องการจะกระทาํเถดิ แท้จริง ท่านกระทาํได้เฉพาะในชีวิต

แห่งโลกนีเ้ท่านัน้” (สเูราะฮฺ ฏอฮา : 72) 

 

ความหมายเย่ียงเดียวกนันี ้มีให้เห็นในเร่ืองราวเก่ียวกบั

บรรดาผู้ศรัทธาในสเูราะฮฺ ยาสีน และเร่ืองของผู้ศรัทธาคนหนึ่ง

จากวงศ์วานของฟิรเอาน์ รวมทัง้เร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัชาวหลมุไฟ

(อัศหาบุล อุคดูด) และเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีบทเรียนหลักใน

ภาพรวมคือเพ่ือต้องการสอนให้เห็นถึงการยืนหยดัอยา่งมัน่คงใน

สจัธรรม 

 

ส่ี  การวิงวอนขอดุอาอ์ 
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ส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะบ่าวของอัลลอฮฺท่ีเป็นผู้

ศรัทธานัน้คือ พวกเขาจะมุ่งสู่อลัลอฮฺด้วยการวิงวอนขอดอุาอ์

เพ่ือให้พระองค์ทรงประทานสภาพของการยืนหยดัอย่างมัน่คง

ให้แก่พวกเขา (ดงัท่ีพวกเขาได้วิงวอนวา่) 

َُّنا ﴿  ََُنا َُزِغۡ  ََ  َر َا وََهۡب  َهَديَََۡنا ِِذۡ  َ�ۡعدَ  قَُُُ ََك  ِمن ََ ُ ُّ  ۚ  ََِِّك  رَۡ�ًَة
ََت 

َ
ََّهاُب  أ ۡ  ]  ٨: عدمتن تل[ ﴾ ٨ ٱل

ความว่า “โอ้องค์อภิบาลของเรา ! โปรดอย่าให้หัวใจของ

พวกเราเอนเอียงออกจากความจริงเลยหลังจากที่พระองค์

ได้ทรงแนะนําแก่พวกเราแล้ว” (สเูราะฮฺ อาล อิมรอน : 8) 

 
﴿  ٓ َُّنا ۡفرِغۡ  َر

َ
� َعَُۡيَنا أ َُّبِۡت  َصۡ�ٗ ۡقَد�َمَنا َو

َ
 ]  ٢٥٠: تلقمة[ ﴾ ٢ أ

ความว่า “โอ้องค์อภิบาลของเรา ขอได้โปรดหล่ังความ

อดทนลงให้พวกเราด้วยเถิด และโปรดประทานความหนัก

แน่นม่ันคงแก่เท้าของเราด้วยเถิด” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ : 250) 

 

และอนัเน่ืองจากวา่  
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ِِ  قُلُوب إِنّ «
ْاتَُعْ�ِ  َ�ْ�  ُكَّها آَدم بَ

ُ
َاابِع ِمنْ  َ

َ
ٍب   نتلمّْحٰ  َ

ْ
فهُ  َوتِىد َكَقل ّ ََ  يُ

 »�ََشاء َىيُْث 
ความว่า “แท้จริง บรรดาหัวใจของลูกหลานอาดัมนัน้อยู่

ระหว่างสองนิว้จากบรรดานิว้ของอัรฺ-เราะหมฺาน -อัลลอฮฺผู้

ทรง เมตตา - ดั่ งดวงใจดวง เดี ยว  ซึ่ งพระอง ค์ทรง

เปล่ียนแปลงพลิกผันมันตามที่พระองค์ทรงประสงค์” 

(บันทึกโดยอิมามอะหฺมัดและมุสลิม จากการรายงานของ

ท่านอิบน ุอมุรฺั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ดใูนหนงัสือเศาะฮีหฺมสุลิม

อธิบายโดยท่านอิมาม อนั-นะวะวีย์ 16/204)  

 

ด้วยเหตุนี  ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั จงึมกัจะกลา่วคําวิงวอนอยูเ่สมอ วา่ 

ُقلُوِب  ُمَقلَّب  يَا«
ْ
ِب  ََتّْت  تح

ْ
 »ِديِنَك  َعَ  قَل

ความว่า “โอ้ผู้ทรงเปล่ียนแปลงผลิกผันหัวใจทัง้หลาย ได้

โปรดบันดาลให้หัวใจของฉันหนักแน่นม่ันคงอยู่ในศาสนา

ของพระองค์ด้วยเถดิ” (บนัทกึโดยอตั-ตรฺิมิซีย์ จากการรายงาน

ของท่านอนสั ด ูตหฺุฟะตลุ อะหฺวะซีย์ 6/349 และ เศาะฮีหลุ ญา

มิอฺ 7864) 
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ห้า  การรําลึกถงึอัลลอฮ ฺ

การรําลึกถึงอลัลอฮฺนัน้ถือเป็นสาเหตสํุาคญัท่ีจะได้มา

ซึง่สภาพของการยืนหยดัอยา่งมัน่คง(ในสจัธรรมท่ีเท่ียงแท้) 

ท่านจงพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองสิ่ง

ดงักล่าวเถิด (การยืนหยดัอย่างมัน่คงกับการรําลึกถึงอลัลอฮฺ) 

ในคําตรัสของอลัลอฮฺ อซัซะวะญลัลา ท่ีวา่ 

َها ﴿ ُّ َ� ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ �َٓ ْ فَ�ثۡ  فَِئةٗ  �َقِيُتمۡ  َِِذ� َء�َمُن �َ ْ  بُُت َ  َوٱۡذُكُرو� َّ ُُّ�مۡ  َكثِٗ�� ٱ  ّ�َع
 ََ  ]  ٤٥: تالنفال[ ﴾ ٤ ُ�ۡفُُِحَ

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย ! เม่ือพวกเจ้าปะทะ

กับศัตรูกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง(ในสงคราม) ก็จงยืนหยัดเถดิ และ

จงรําลึกถึงอัลลอฮฺให้มากๆ เพื่ อว่าพวกเจ้าจะได้รับ

ความสาํเร็จ” (สเูราะฮฺ อลั-อนัฟาล : 45) 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงให้การรําลึกถึงพระองค์นัน้เป็น

ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะทําให้เกิดสภาพของการยืนหยดัอย่างมัน่คง

ท่ามกลางการตอ่สู้กบัอริศตัรูในหนทางของพระองค์(ญิฮาด) 
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“จงพิจารณาถึงความเข้มแข็งของบรรดาทหาร

เปอร์เซียและโรมันเถิดว่าพวกเขาต้องประสบกับความ

พ่ายแพ้โดยที่พวกเขาต้องละทิง้ส่ิงที่พวกเขาปรารถนา

มากที่ สุดเช่นไรบ้าง” (เป็นคํากล่าวของท่านอิบนุลก็อยยิม 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ ใน อัด-ดาอ์ วะ อัด-ดะวาอ์) ทัง้ ๆ ท่ีอาวุธ

ยทุโธปกรณ์ของบรรดามอ์ุมินผู้ ท่ีรําลึกถึงอลัลอฮฺนัน้มีจํานวน

เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ 

จงพิจารณาเถิดว่า อะไรคือปัจจยัท่ีช่วยให้ท่านนบียซูุฟ 

อะลยัฮิสสลาม อยู่ในสภาพของการยืนหยดัอย่างหยัดยืนใน

ข ณ ะ ท่ี ท่ า น ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ก า ร ยั่ ว ย ว น ข อ ง ส ต รี ท่ี มี

ยศถาบรรดาศกัดิส์งูสง่และมีรูปลกัษณ์งดงาม เม่ือครัง้ท่ีนางได้

เชิญชวนให้ท่านร่วมประเวณี(ซินา)กบันาง มนัมิใช่เพราะการ

ขอความคุ้มครองของท่านด้วยคํากลา่วท่ีว่า معاذ َ�  - ฉนัขอ

ความคุ้ มครองต่ออัลลอฮฺ- ดอกหรือ ท่ีทําให้อารมณ์ใฝ่ต่ํา

เหล่านัน้ต้องสยบและอยู่ภายใต้ป้อมปราการแห่งการรําลึก

ถึงอลัลอฮฺ  
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ดงักล่าวนี ้คือผลของการรําลึกถึงอลัลอฮฺ ในการเข้ามา

มีบทบาทเพ่ือให้เกิดสภาพของการยืนหยดัเพ่ือการยืนท่ีมัน่คง

ให้กบับรรดาผู้ศรัทธา 

 

 

หก  การกระตุ้นให้มุสลิมดาํเนินอยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรง 

แนวทางหนึ่งเดียวท่ีถูกต้อง ซึ่งจําเป็นสําหรับผู้ศรัทธา

จะต้องดําเนินตามนัน้คือแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะ

มาอะฮฺ คือแนวทางของกลุ่มชนแห่งชัยชนะและรอดพ้น เป็น

กลุ่มชนท่ีมีหลกัศรัทธาท่ีบริสทุธ์ิและมีแนวทางท่ีเท่ียงตรง โดย

พวกเขาจะยึดมั่นในทางนํา(สุนนะฮฺ)ของท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม และหลักฐาน(ท่ีถูกต้องและ

ชัดเจน)เป็นหลัก ซึ่งมันต่างจาก(แนวทางของ)บรรดาศัตรู

ของอลัลอฮฺโดยสิน้เชิง รวมทัง้เป็นสิ่งท่ีแยกพวกเขาออกจากหมู่

ชนผู้หลงผิดทัง้หลายอีกด้วย 

หากวา่ท่านต้องการท่ีจะรู้ถึงคณุคา่ในสภาพของการยืน

หยดัได้อย่างมัน่คง ก็จงพิจารณาและถามตวัเองเถิดว่า “ด้วย

เหตอุนัใดเล่า ท่ีกลุ่มชนรุ่นก่อน ๆ และคนรุ่นหลงัต้องตกอยู่ใน
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ความหลงผิดและความโง่เขลากันอย่างมากมาย พวกเขาไม่

สามารถทําให้เท้าของพวกเขายืนหยดัในแนวทางอนัเท่ียงตรงได้ 

และการเสียชีวิตของพวกเขาก็หาได้อยู่ในร่องรอยของแนวทาง

ดงักลา่วไม ่อาจจะมีกลุม่หนึง่จากหมูพ่วกเขาท่ีท้ายท่ีสดุก็ได้พบ

กบัแนวทางอนัเท่ียงตรง แตน่ัน่ก็ภายหลงัจากช่วงอายสุว่นใหญ่

ของพวกเขาได้ผ่านพ้นไป โดยช่วงเวลาท่ีมีคณุคา่ยิ่งในชีวิตของ

พวกเขาโดนเผาผลาญไปเสียมากแล้ว” 

ท่านจะพบอีกว่าบางคนในหมู่พวกเขาเหลา่นัน้ได้หนัเห

ตวัเองออกจากความหลงผิดและสิง่อตุริกรรมอยา่งหนึ่ง แตก็่หนั

เหสู่ความหลงผิดและสิ่งอุตริกรรมอีกอย่างหนึ่ง จากท่ีเคยคลัง่

ไคล้ในแนวคิด ฟลฺสะฟะฮฺ (ปรัชญา) ก็หนัเหสู่แนวคิดของ อิลมุ

กะลาม (วิชาท่ีท่ีใช้แนวทางหลกัตรรกะหรือสติปัญญาเป็นหลกั

ในการอธิบายหลกัอะกีดะฮฺและเตาฮีด) จากท่ีเคยมีแนวคิดมอฺุ

ตะซิละฮฺก็หนัไปสู่ความหลงผิดแบบ ตะหฺรีฟ (บิดเบือน) จากท่ี

เคยชอบ ตะอวีลฺ (ตีความ) ก็หนัสู่แนวคิดของการ ตัฟวีฎ (การ

ยุติท่ีจะไม่พูดถึงความหมายของพระนามและคุณลักษณะ

ของอลัลอฮฺ) หรือจากแนวทาง(เฎาะรีเกาะฮฺ)หนึ่งของศฟีูย์ก็หนั

สูอี่กแนวทางหนึง่ของมนั 
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ด้วยเหตนีุ ้บรรดาผู้ ท่ีทําสิ่งอตุริกรรมทัง้หลายจึงมกัจะ

นําตวัเองสู่ความสบัสนและความวุ่นวายของชีวิต จงดูเถิดว่า

บรรดาผู้ ท่ีมีแนวคดิอยา่งอิลมกุะลามเขาถกูปิดกัน้จากการได้อยู่

ในสภาพของการยืนหยดัอย่างมัน่คงในขณะท่ีเขากําลงัใกล้จะ

ตายเช่นไรบ้าง นักวิชาการสะลฟัในยุคแรก ๆ ของอิสลามคน

หนึ่งได้กล่าวว่า “กลุ่มชนที่จะมีความสับสนลังเล(ชักก์)มาก

ที่สุดในช่วงที่เขาใกล้จะตายก็คือกลุ่มชนที่มีแนวคิดอย่าง

อลิมุกะลาม”  

ทว่า จงพิจารณาและใคร่ครวญเถิดว่า เคยมีหรือไม่

บรรดาผู้ ท่ีหันเหตัว เองออกจากแนวทางของอะฮฺลุสสุน

นะฮฺวลัญะมาอะฮฺ ด้วยความไม่พอใจหรือรังเกียจในแนวทางนี ้

หลังจากท่ีเขาได้รู้ ได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และดําเนินตาม

แนวทางนีแ้ล้ว  ? อาจจะมีบางคนท่ีหันเหตัวเองออกจาก

แนวทางของอะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ ด้วยสาเหตเุพียงเพ่ือ

ตอบสนองอารมณ์ใคร่ของตนหรือไม่ก็เพราะความคลมุเครือท่ี

เข้ามาครอบงําความคดิท่ีออ่นแอของตวัเขาเอง แตไ่มมี่ใครท่ีหนั

เหออกจากแนวทางนีเ้น่ืองจากเขาได้พบเจอกับแนวทางท่ี
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ถกูต้องชดัเจนกวา่ หรือเพราะเขาได้พบวา่แนวทางนีมี้ความหลง

ผิดอยู ่

ในเร่ืองนี ้เราสามารถจะยืนยนัได้ด้วยการพิจารณาใน

เหตุการณ์ท่ี ฮิร็อกลฺ (เฮราคลิอุส) ได้ถามท่านอบู สุฟยาน 

เ ก่ียวกับบรรดาผู้ ท่ียอมรับตามแนวทางท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลัม ซึ่งเฮราคลิอุสได้ถามท่านอบู 

สุฟยานว่า “เคยมีบ้างไหม? ที่บางคนในหมู่ผู้ศรัทธาได้หัน

เหอออกจากศาสนาของเขา เน่ืองจากเขาไม่มีความพอใจ

หรือรังเกียจในศาสนา ทัง้ๆ ที่เขาได้เข้าสู่ศาสนาอิสลาม

นัน้แล้ว ?” ท่านอบู สุฟยาน จึงตอบว่า “ไม่เคยมีให้เห็น” 

หลังจากนั้น เฮราคิลอุสจึงกล่าวว่า “เช่นนัน้แหละ คือ

สภาพที่แท้จริงเม่ือความศรัทธาได้เข้าไปฝังอยู่ในหัวใจ

ของคนคนหน่ึงแล้ว” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ ดู ฟัตหุลบารี 

1/32) 

เราเคยได้ยินอยู่บ่อยครัง้ว่า มีแกนนําหลายคนของ

แนวคิดบิดเบือนทัง้หลาย ท่ีหนัเหตวัเองจากแนวคิดท่ีอตุริกรรม

อย่างหนึ่งไปสูแ่นวคิดอตุริกรรมอีกอย่างหนึ่ง หลงัจากนัน้อลัลอ

ฮฺก็ทรงให้ทางนําแก่เขาได้ละทิง้แนวทางท่ีหลงผิดทัง้หลาย และ
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หันตัวเองสู่แนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ด้วย

ความรู้สึกไม่พอใจในแนวทางเดิมท่ีเขาเคยยึดมัน่ แต่ทว่า เรา

เคยได้ยินเร่ืองราวท่ีตรงข้ามกนับ้างหรือไม ่? 

ดงันัน้ หากว่าท่านต้องการอยู่ในสภาพของการยืนหยดั

อย่างมัน่คง ท่านก็จงดําเนินตามแนวทางของบรรดาผู้ศรัทธา

ทัง้หลายเถิด       

 

เจด็  การตรฺับยิะฮ ฺ 

รูปแบบการตรฺับิยะฮฺ หรือการฝึกฝนและการขดัเกลาท่ี

จะส่งผลให้เกิดสภาพของการยืนหยัดอย่างมั่นคงนัน้มีอยู่ 4 

รูปแบบ ดงันี ้  

1. ตัรฺบิยะฮฺ อีมานียะฮฺ (การฝึกฝนขัดเกลาในด้าน

การศรัทธา)  

นั่นคือการตัรฺบิยะฮฺท่ีจะส่งผลให้หัวใจมีชีวิตชีวาด้วย

ความรู้สกึท่ีมีความเกรงกลวัตอ่อลัลอฮฺ มีความหวงั และเต็มไป

ด้วยความรัก ซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้สึกแห้งแล้งแข็งกระด้าง

ของหวัใจ ท่ีเป็นผลมาจากการออกห่างจากตวับทหลกัฐานท่ีมา
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จากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และการหมกมุ่นอยู่กับทัศนะของ

มนษุย์ด้วยกนัเอง    

2. ตัรฺบิยะฮฺ อิลมียะฮฺ (การฝึกฝนขดัเกลาในด้านการ

เรียนรู้) 

นั่นคือการตัรฺบิยะฮฺหรือฝึกฝนเพ่ือให้ยึดอยู่กับตัวบท

หลกัฐานท่ีถกูต้องและชดัเจน ซึง่ตรงกนัข้ามกบัการยดึติดกบัตวั

บคุคล (ตักลีด) อยา่งมืดบอด   

3. ตรฺับยิะฮ ฺวาอยิะฮ ฺ(การฝึกฝนขดัเกลาให้เกิดความ

ตระหนกั) 

นั่นคือการตัรฺบิยะฮฺเพ่ือให้รู้ถึงแนวทางของบรรดา

ผู้กระทําชัว่ ให้ศกึษากลยทุธ์ของบรรดาศตัรูอิสลาม ให้รอบรู้ใน

เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จริงในปัจจุบนั รวมทัง้ให้รู้จกัทําความ

เข้าใจและประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ ซึ่งตรงกันข้าม

กับการปิดตัวเอง และจมปลักอยู่ในแนวคิดท่ีคับแคบและมี

ข้อจํากดั   

4. ตรฺับยิะฮ ฺมุตะดรัริญะฮ ฺ(การฝึกฝนอยา่งเป็นขัน้

เป็นตอน คอ่ยเป็นคอ่ยไป) 
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นัน่คือการตรฺับยิะฮฺท่ีจะสง่ผลให้ผู้ศรัทธาก้าวสูจ่ดุสงูสดุ

ของความสมบูรณ์อย่างเป็นขัน้เป็นตอนค่อยเป็นค่อยไปโดย

ผา่นกระบวนการวางแผนท่ีเป็นระบบอยา่งสมดลุ ซึง่ตรงกนัข้าม

กับการกระทําท่ีปราศจากแบบแผน การรีบเร่ง และการก้าว

กระโดดท่ีสง่ผลเสียตามมา 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงความสําคญัของปัจจยัข้างต้น 

อนัจะเป็นตวัช่วยในการเสริมสร้างให้เกิดสภาพของการยืนหยดั

อย่างมั่นคง จงหวนกลบัไปพิจารณาและใคร่ครวญชีวประวัติ

ของท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั แล้วก็ถาม

ตวัของเราเองวา่  

- อะไรคือสาเหตุของการยืนหยดัอย่างมัน่คงท่ีมีอยู่ใน

ตัวของบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั ในช่วงท่ีพวกเขาได้พํานกัอยู่ในเมืองมกักะฮฺท่ามกลาง

สภาพของการกดข่ีท่ีหนกัหน่วง 

- สภาพของการยืนหยดัอย่างมัน่คงท่ีปรากฏอยู่ในตวั

ของท่านบิลาล ท่านค็อบบาบ ท่านมศุอบั วงค์วานของท่านยา

สิรฺ และท่านอ่ืน ๆ จากบรรดาผู้ถูกกดข่ี แม้กระทัง่บรรดาเศาะ

หาบะฮฺอาวโุสเอง ในช่วงเวลาท่ีพวกเขาถกูตดัความสมัพนัธ์และ
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ถกูปิดล้อมให้อยูท่ี่บริเวณช่องเขาหนึ่งของมกักะฮฺ ลองไตร่ตรอง

ดสูวิา่สภาพการยืนหยดัของพวกเขาเป็นเช่นไร 

- เป็นไปได้หรือไมว่า่ สภาพของการยืนหยดัอย่างมัน่คง

ท่ีมีอยู่ในตวัของบรรดาเศาะหาบะฮฺเหล่านัน้ มีอยู่โดยท่ีไม่ต้อง

พึ่งกระบวนการตัรฺบิยะฮฺ ท่ีลึกซึง้จากทางนําของท่านนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัอฮิวะสลัลมั ซึง่สลกัแน่นอยู่ในบคุลิกภาพของ

พวกเขาเหลา่นัน้ 

เราขอยกตวัอย่างเศาะหาบะฮฺท่านหนึ่ง นั่นคือท่านค็

อบบาบ บิน อลั-อะร็อต เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ท่ีถูกนายหญิงของ

ท่านนําเหล็กท่ีถกูเผาจนร้อนระอใุหม่ ๆ มาทบับนหลงัของท่าน 

ซึ่งไม่มีสิ่งใดท่ีดบัเหล็กร้อนนัน้นอกจากไขมันจากเนือ้หนังบน

หลงัของท่านท่ีโดนความร้อนละลายไหลลงมา แล้วอะไรเล่าคือ

สิง่ท่ีทําให้ท่านนัน้มีความอดทนได้ถึงเพียงนัน้ 

อีกเร่ืองหนึ่ง คือเร่ืองของท่านบิลาลท่ีถูกทรมาน โดย

เจ้านายของท่านนําก้อนหินมาทับบนอกของท่านแล้วทิง้ไว้

ท่ามกลางทะเลทรายท่ีร้อนระอ ุและยงัมีตวัอย่างของท่านหญิง

สมุยัยะฮฺ ท่ีถกูมดัพนัธนาการและใสโ่ซต่รวนไว้  
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คําถามท่ีผุดขึน้มาเก่ียวกับสภาพและจุดยืนอ่ืน  ๆ 

ในช่วงเวลาท่ีท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 

อยู่ในเมืองมะดีนะฮฺ ก็คือ ใครกนัเล่าท่ียืนหยดัอย่างมัน่คงและ

อยู่ เ คียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั ในสงครามหนุยันฺ ในขณะท่ีบรรดาผู้ศรัทธาหลายท่าน

เร่ิมท่ีจะเพล่ียงพลํา้ไปแล้ว คนท่ียืนหยดัเหล่านัน้ ใช่กลุ่มคนท่ี

เพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ กระนัน้หรือ ใช่ผู้ศรัทธาท่ีเพิ่งรับอิสลาม

ตอนพิชิตเมืองมกักะฮฺหรือไม่ ซึ่งพวกเขาเป็นกลุ่มคนท่ีไม่ได้รับ

การตัรฺบิยะฮฺจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ด้วย

ระยะเวลาท่ีสมบูรณ์เพียงพอ และได้ออกไปทําสงครามในครัง้

นัน้ก็เพ่ือแสวงหาในผลประโยชน์ของทรัพย์เชลยเพียงเท่านัน้

หรือ ? เปล่าเลย บรรดาผู้ ท่ียงัคงมีสภาพของการยืนหยดัอย่าง

มั่นคงจากบรรดาผู้ ศรัทธาในสงครามครัง้นัน้ ก็คือกลุ่มเศาะ

หาบะฮฺท่ีมีโอกาสได้รับการตัรฺบิยะฮฺจากมือของท่านเราะสู

ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ด้วยระยะเวลาท่ีเพียงพอ

แล้วแทบทัง้สิน้ 

โดยแน่นอน หากไม่มีกระบวนการตัรฺบิยะฮฺแล้วไซร้ 

พวกเขาจะมีสภาพของการยืนหยดัอยา่งมัน่คงได้กระนัน้หรือ 
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แปด  มีความเช่ือม่ันในแนวทางที่ตนกาํลังก้าวเดนิอยู่ 

ไม่มีข้อสงสัยใดเลยว่า ทุกครัง้ท่ีเรามีความเช่ือมั่นใน

แนวทางท่ีตนกําลงัก้าวเดินอยู่ ก็ยิ่งจะทําให้เรามีสภาพของการ

ยืนหยดัอย่างมัน่คงเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ การจะให้ได้มาซึ่งสิ่งนี ้

ยอ่มต้องมีเคร่ืองมือบางประการมาช่วย สว่นหนึง่ก็คือ:  

- โอ้พ่ีน้องของฉัน ท่านจงมีความรู้สึกเถิดว่า แนวทาง

อนัเท่ียงตรงท่ีท่านกําลงัก้าวเดินอยู่นัน้ มิใช่เป็นแนวทางท่ีมีมา

ใหม่หรือเพิ่งมีขึน้ในยุคสมัยของท่านอย่างแน่นอน แต่มันคือ

แนวทางท่ีมีมาอยา่งยาวนานมากแล้ว มนัคือแนวทางท่ีบรรดาน

บี บรรดาผู้ มีสจัจะ(ศิดดีกูน) บรรดาอุละมาอ์ และบรรดาคนดี 

(ศอลิหูน) ในยุคก่อนหน้านีไ้ด้เคยย่างก้าวมาก่อนแล้ว ดงันัน้

ความรู้สึกอันโดดเด่ียวท่ีมีอยู่ในตวัของท่านก็จงให้มันหายไป

เถิด และจงเปล่ียนความอ้างว้างท่ีอยู่ในตัวของท่านให้มัน

กลายเป็นความสขุและความปิติยินดี เพราะท่านจะมีความรู้สกึ

อย่างสม่ําเสมอว่า พวกเขาเหลา่นัน้ก็คือพ่ีน้องท่ีได้ร่วมเดินทาง

ในแนวทางท่ีท่านกําลงัก้าวเดนิอยู ่
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- ท่านจงทําให้เกิดความรู้สึกเถิดว่า ท่านคือผู้ ท่ีอลัลอฮฺ

ทรงคดัเลือกแล้ว ดงัท่ีอลัลอฮฺ อซัซะวะญลัลา ได้ตรัสวา่ 

َ  قُثِ ﴿
ْ
ِ  ْددُ تل ّ ينَ  ِعتَاِدهِ  َعَ  وََسَالمٌ  ِِ ِ

ّ
   ]٥٩: تلدث[ ﴾تْاَطَف  تَ

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) บรรดาการสรรเสริญเป็น

สิทธ์ิของอัลลอฮฺ และความศานติจงมีแด่ปวงบ่าวของ

พระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงคัดเลือกแล้ว” (สเูราะฮฺ อนั-นมัลฺ : 

59) 

 

อลัลอฮฺ อซัซะวะญลัลา ได้ตรัสอีกวา่ 

َُۡنا ُُمّ  ﴿ ۡوَر
َ
ِينَ  ٱۡ�ِكَ�َٰب  أ َّ َفۡيَنا ٱ َّ ۖ  ِمنۡ  ٱۡص  ]  ٣٢: فاطم[ ﴾ ٣ ِعَبادََِا

ความว่า “และเราได้ให้คัมภีร์เป็นมรดกสืบทอดมา แก่

บรรดาผู้ที่ เราคัดเลือกแล้วจากปวงบ่าวของเรา” (สูเราะฮฺ 

ฟาฏิรฺ : 32) 

 

َُّك  َ�َۡتبِيَك  َوَ�َ�ٰلَِك  ﴿ ُُِّمَك وَ  َر وِ�لِ  ِمن ُ�َع
ۡ
ادِيِث  ََأ ََ َ

 ]  ٦: يوسف[ ﴾ ٦ ٱۡ�

ความว่า “และเช่นนัน้แหละพระเจ้าของเจ้าทรงเลือกเจ้า 

และทรงสอนเจ้าให้รู้วิชาทาํนายฝัน” (สเูราะฮฺ ยสูฟุ : 6) 
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เหมือนท่ีอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ทรงคัดเลือกบรรดานบี

ก่อนหน้านีม้าแล้ว ดงันัน้ บรรดาคนดีทัง้หลาย(ศอลหินู) ก็มีสว่น

เก่ียวกบัการคดัเลือกดงักล่าวนีจ้ากอลัลอฮฺเช่นเดียวกนั เพราะ

พวกเขาคือผู้ ท่ีสืบทอดมรดกในด้านความรู้จากบรรดานบี

ทัง้หลาย 

- ท่านจะมีความรู้สึกเช่นไร หากอลัลอฮฺทรงสร้างท่าน

ให้เป็นหนึ่งในสิ่งท่ีไม่มีชีวิต ไม่มีลมหายใจ หรืออาจจะเป็นสตัว์  

หรือเป็นผู้ ท่ีปฏิเสธศรัทธา หรือไมก็่เป็นผู้ ท่ีเรียกร้องผู้คนไปสูก่าร

ปฏิบตัิในสิ่งท่ีอตุริกรรม อาจจะเป็นผู้ ท่ีฝ่าฝืนในการกระทําสิ่งท่ี

เป็นบาปใหญ่(ฟาสิก) หรืออาจเป็นผู้ ศรัทธาแต่ไม่ได้เป็นผู้ ท่ี

เรียกร้องสูอิ่สลามท่ีมีอยูใ่นตวัของเขาเลย หรือท่านอาจจะเป็นผู้

ท่ีเรียกร้องสูแ่นวทางแห่งการฝ่าฝืน(ตอ่อลัลอฮฺ) 

- ท่านไม่เห็นดอกหรือว่า การท่ีท่านรู้สึกว่าอัลลอฮฺได้

ทรงคดัเลือกท่าน และทรงให้ท่านเป็นหนึ่งในหมู่ผู้ เรียกร้องจาก

กลุ่มของอะฮฺลสุสนุนะฮฺวลัญะมาอะฮฺ คือปัจจยัท่ีจะทําให้ท่าน

นัน้ยืนหยดัอยา่งมัน่คงในแนวทางและเส้นทางท่ีท่านก้าวเดนิอยู่

นี ้
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เก้า  ดะอวฺะฮเฺชิญชวนผู้อ่ืนสู่แนวทางของอัลลอฮ ฺอัซซะ

วะญัลลา 

จิตวิญญาณของเราเม่ือไม่มีการขยับเขยือ้นและไม่

ปลดปล่อยให้มนัได้เคล่ือนไหว มนัก็จะเส่ือมโทรมและเน่าเสีย 

ซึ่งวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้จิตวิญญาณของเรามีการเคล่ือนไหว

นัน้คือ การมุ่งมั่นในการเรียกร้องเชิญชวนผู้ อ่ืนให้หันมาสู่

แนวทางของอัลลอฮฺ เพราะมันคือหน้าท่ีของบรรดาเราะสูล

ทัง้หลายท่ีเคยปฏิบัติมาแล้ว มันคือสิ่ง ท่ีจะปลดปล่อยจิต

วิญญาณของเราให้รอดพ้นจากการต้องถูกทรมาน ซึ่งด้วยการ

เรียกร้องเชิญชวนผู้ อ่ืนน่ีเองท่ีจะสง่ผลให้เกิดพลงัอนัยิ่งใหญ่ ทํา

ให้การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ นัน้ประสบกับความสําเร็จอย่าง

ง่ายดาย ดงัท่ีอลัลอฮฺ ได้ตรัสวา่  

ٓ  َوٱۡسَتقِمۡ  فَ�ۡدُعۖ  فََُِ�ٰلَِك  ﴿ ِمۡرَتۖ  َكَما
ُ
 ]  ١٥: تلشورى[ ﴾ ١ أ

ความว่า “ดังนัน้ เพื่อการนีแ้หละเจ้าจงเรียกร้องเชิญชวน 

และจงดํารงม่ันอยู่ ในแนวทางที่ เที่ยงธรรมดังที่ เจ้าได้รับ

บัญชา” (สเูราะฮฺ อชั-ชรูอ : 15) 

 



 

49 
 

มนัยอ่มเป็นสิง่ท่ีไมถ่กูต้องถ้าจะมีคนกลา่วว่า “คนคนนี ้

ไม่มีทัง้ความก้าวหน้าและความล้าหลังภายในตัวของเขา

เลย” แท้ท่ีจริงแล้ว จิตวิญญาณนัน้เม่ือมันไม่หมกมุ่นกับการ

เคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺแล้วไซร้ มนัก็จะหมกมุ่นอยู่กบัการทําสิ่งท่ี

ฝ่าฝืน เพราะความศรัทธานัน้มีการเพิ่มขึน้และลดลง 

การเรียกร้องเชิญชวนผู้ อ่ืนสู่แนวทางท่ีถกูต้อง ด้วยการ

ทุ่มเทเวลา ใช้พลงัของสติปัญญาและพลงักาย รวมทัง้การใช้ลิน้

ในการพูดคุยอย่างสม่ําเสมอ โดยทําหน้าท่ีเรียกร้องเชิญชวน

ผู้ อ่ืนด้วยความทุ่มเทเสมือนว่ากลายเป็นงานท่ีทําให้มุสลิมคน

หนึง่จดจ่ออยูก่บัมนัตลอดเวลา ยอ่มจะทําให้เขามีความสามารถ

ท่ีจะปิดกัน้ช่องทางท่ีชยัฏอนจะเข้ามาลอ่ลวงและฉดุดงึเขาให้ตก

อยูใ่นความหลงผิดและฟิตนะฮฺตา่ง ๆ ได้  

ยิ่งกว่านัน้ ผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเรียกร้องเชิญชวนผู้ อ่ืนย่อมจะมี

ความรู้สึกท่ีท้าทายต่อการเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรค

นานา ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรือการท่ี

จะต้องเผชิญหน้ากบับรรดาผู้หลงผิดทัง้หลาย ในขณะท่ีเดินอยู่

บนเส้นทางแห่งการดะอฺวะฮฺเชิญชวนของเขา จนทําให้ความ



 

50 
 

ศรัทธาและความยําเกรงของเขานัน้ได้เพิ่มและเข้มแข็งมากขึน้

เร่ือย ๆ 

ดงันัน้ การทําหน้าท่ีเรียกร้องเชิญชวนผู้ อ่ืนนอกจากจะ

ส่งผลให้เขาได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่แล้ว มันยังเป็นอีก

แนวทางหนึง่ท่ีจะให้ได้มาซึง่สภาพของการยืนหยดัอย่างหยดัยืน 

และจะเป็นสิ่งท่ีช่วยปกป้องเขาไม่ให้ยอมแพ้หรือก้าวถอยหลงั 

เน่ืองจากผู้ ท่ีทํางานด้วยการรุกย่อมไม่มีความจําเป็นต้องคอย

ปกป้องตวัเอง และอลัลอฮฺก็ย่อมอยูเ่คียงข้างบรรดาผู้ ท่ีทําหน้าท่ี

เรียกร้องเชิญชวนผู้ อ่ืน โดยท่ีพระองค์จะทรงทําให้พวกเขามี

สภาพของการยืนหยดัอย่างมัน่คง และทรงคุ้มครองพวกเขาใน

ทกุยา่งก้าวท่ีเขาได้ก้าวเดนิไป ถ้าจะเปรียบผู้ ท่ีทําหน้าท่ีเรียกร้อง

เชิญชวนผู้ อ่ืน  ก็ เปรียบได้กับหมอท่ี รักษาโรคต่าง  ๆ  ด้วย

ประสบการณ์และองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัเขา ดงันัน้ การท่ีเขาได้

รักษาโรคให้กับผู้ อ่ืน เขาก็ย่อมท่ีจะมีภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจาก

โรคนัน้มากกวา่ผู้ อ่ืนอยา่งแน่นอน  

 

สิบ  พยายามอยู่ใกล้กับคนที่จะนํามาซึ่งสภาพของการยืน

หยัดเพื่อการยืนที่ม่ันคงให้แก่ท่าน 
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คณุลกัษณะของคนประเภทข้างต้นคือ กลุ่มคนท่ีท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

َِ فَ مَ  اساً نَ  اِس تلّ  نَ مِ  نّ إِ « ِ   ُ يْ ا  ل
ْ
ِ  ُق اِلْ غَ مَ  ْ�ِ خَ ل  »لّشِ ل

ความว่า “แท้จริง ในหมู่มนุษย์นัน้จะมีผู้ที่ เป็นกุญแจไขสู่

ความดีงามและปิดกัน้ส่ิงที่ ช่ัวร้าย” (หะดีษมีสถานะหะสัน 

บนัทึกโดย อิบน ุมาญะฮฺ จากท่านอนสั 237 และท่านอิบน ุอบี 

อาศิม ในอัส-สุนนะฮฺ 1/127 ดู อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 

1332)  

 

การเข้าหาบรรดาอุละมาอ์ บรรดาคนดีและบรรดาผู้

ศรัทธาท่ีทําหน้าท่ีดะอฺวะฮฺเชิญชวน และการคลกุคลีห้อมล้อม

อยู่กบัพวกเขา ถือเป็นตวัช่วยสําคญัท่ีจะได้มาซึง่สภาพของการ

ยืนหยดัเพ่ือการยืนท่ีมัน่คงได้ 

ในหน้าประวัติศาสตร์อิสลามได้มีเหตุการณ์ความ

วุ่นวาย(ฟิตนะฮฺ)เกิดขึน้อย่างมากมาย และแล้วอัลลอฮฺก็ทรง

ประทานสภาพของการยืนหยดัอยา่งมัน่คงให้แก่บรรดาผู้ศรัทธา

เพียงแคค่นบางคนท่ีพระองค์ทรงประสงค์เท่านัน้ 

ดงัท่ีท่านอะลี บนิ อลั-มะดีนีย์ ได้กลา่ววไว้วา่ 
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» 
َ
ِّ  تهللاُ  زّ عَ َ  �ِ وَ  ، ةِ دّ تلمّ  مَ وْ يَ  ِق يْ دِ الّص بِ  نَ ُْ ت

َ
  مَ وْ يَ  دَ ْحَ أ

ْ
 »ةِ نَ حْ دِ تل

ความว่า “อัลลอฮฺทรงให้ศาสนานีมี้ชัยสูงส่งด้วย(อบูบักรฺ)

อัศ-ศิดดีก ในเหตุการณ์การหันหลังออกจากศาสนาของ

ผู้คน(ริดดะฮฺ) และด้วยอิมามอะหฺมัด ในเหตุกาณ์แห่งการ

ทดสอบ(ด้วยการปรากฏขึน้ของกลุ่มมุอฺตะซิละฮฺที่กล่าว

ว่าอัลกุรอานนัน้คือมัคลูกหรือส่ิงที่ถูกสร้าง)” (ดู สิยัรฺ อะ

ลาม อนั-นบุะลาอ์ 11/196) 

 

และจงพิจารณาคํากล่าวของท่านอิบนุลก็อยยิม เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ ต่อบทบาทของอาจารย์ของท่าน ชยัคลุอิสลาม อิบ

นตุยัมียะฮฺ ท่ีเป็นแรงใจในการยืนหยดัอย่างมัน่คง ท่านได้กล่าว

ว่า “เม่ือใดที่พวกเราประสบกับสภาวะของความหวาดผวา 

หรือมีความคิดที่ไปในทางที่ไม่ดี และรู้สึกว่าแผ่นดินที่เรา

อาศัยอยู่ นีคั้บแคบไปหมด เราก็จะไปหาท่าน(อิบนุ ตัยมี

ยะฮฺ) และแค่เพียงได้เห็นและสดับฟังคาํตักเตือนของท่าน 

ความรู้สึกต่างๆ ที่วนเวียนอยู่ในใจก็จะมลายหายไป ความ

สงบสุขของจิตใจ ความเข้มแข็ง และความเช่ือม่ันก็จะเข้า

มาแทนที่   มหาบริสุทธ์ิแด่องค์อัลลอฮฺผู้ทรงให้บ่าวของ

พระองค์สัมผัสกับสวนสวรรค์ก่อนที่จะได้เจอมันจริงๆ 
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และทรงเปิดประตูของมันในโลกแห่งการปฏิบัติ  ทรง

ประทานลมรําเพยของมันและกล่ินไอของมัน ที่อบอวล

หอมหวานเป็นแรงขับเคล่ือนให้เกิดพลังที่จะบรรลุและ

แข่งขันกันเพื่อให้ได้ซึ่งสวนสวรรค์นัน้” (อลั-วาบิลฺ อศั-ศ็อย

ยิบ หน้า 97) 

ณ ตรงนี ้เป็นท่ีประจกัษ์วา่ความเป็นพ่ีน้องกนัในอิสลาม 

ถือเป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีจะคอยยํา้เตือนให้มีความยืนหยัด

อย่างมั่นคง ในบรรดาพ่ีน้องทัง้หลายท่ีมีคุณธรรมซึ่งอยู่ราย

ล้อมรอบตวัท่าน บรรดาผู้ เป็นตวัอย่างและพ่ีเลีย้งทัง้หลายผู้คอย

ฝึกฝนท่าน พวกเขาเหล่านีแ้หละท่ีจะเป็นกลุ่มคนท่ีสามารถให้

ความช่วยเหลือแก่ท่านบนแนวทางท่ีท่านกําลงัเดินอยู่ พวกเขา

ประหนึ่งเสาท่ีเข้มแข็งท่ีจะช่วยคํา้จุนท่าน นําความหนักแน่น

มัน่คงให้แก่ท่านด้วยกบัการนําเสนอโองการต่าง ๆ ของอลัลอฮฺ

และความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นหิกมะฮฺซึ่งมีอยู่ในตวัของพวกเขา ด้วย

เหตนีุ ้ท่านจงพยายามแสวงหาความใกล้ชิดและอยู่ร่วมกบัพวก

เขาเหลา่นัน้เถิด จงอยา่อยูค่นเดียวอยา่งโดดเด่ียวเพราะจะทําให้

ชยัฏอนมาฉดุดึงท่านไปได้ แท้จริง สนุขัจิง้จอกนัน้คอยจ้องท่ีจะ

กินแกะหลงฝงูอยูเ่สมอ        
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สิบเอ็ด  เช่ือม่ันในความช่วยเหลือของอัลลอฮฺและใน

อนาคตของอสิลาม 

เรามีความจําเป็นต่อการยืนหยัดเป็นอย่างยิ่ งใน

ช่วงเวลาท่ีความช่วยเหลือหรือชยัชนะนัน้เกิดความล่าช้า เพ่ือ

ไม่ให้เท้าของเราเกิดการเพล่ียงพลํา้หลังจากท่ีมันยืนหยัดได้

อยา่งมัน่คงแล้ว ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา ได้กลา่ววา่ 

يِّن  ﴿
َ
ََ   َعُهۥمَ   َ�َٰتَل   َِّ�ّٖ   ّمِن  َوَ�� ُِّّيَ ْ   َ�َما  َكثِ�ٞ   رِ ٓ   َوَهُنَ� َصاَ�ُهمۡ   لَِما

َ
ِ   َسبِيلِ   ِ�   أ َّ  ٱ

ْۗ   َوَما  َضُعُفَ�ْ   َوَما ُ   ٱۡسَتَ�ََُ� َّ ِّب   َوٱ ِٰ�ِ�نَ   ُُ َّ ََ   َوَما  ١  ٱ� لَُهمۡ   َ� َۡ ٓ   َق َّ ِِ  َ
َ
ْ   أ �َ ُ  َقال

َنا ُّ ا  ٱۡغفِرۡ   َر َ َنا  ََ َُ ََُ �َ�َنا  ُذ مۡ   ِ�ٓ   �ۡ�َ
َ
ََاأ ّبِۡت   رِ َُ ۡقَد�َمَنا  َو

َ
ََا  أ َۡمِ   َ�َ   َوٱَُ�ۡ  ٱۡ�َق

�نَ  ۡ�َ�ٰفِرِ ٮُٰهمُ  َٔ َ�   ١  ٱ ََ ُ   ا َّ �َب   ٱ ََ ۡ�َيا  َث ُّ ۡسنَ   ٱ َُ �ِب   َو ََ ُ   ٱ�ِخَرةِ�   َث َّ ّب   َوٱ ِ ُُ 
 ]  ١٤٨  ،١٤٦: عدمتن تل[ ﴾ ١ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ 

ความว่า “และนบีก่ีมากน้อยแล้ว ที่กลุ่มชนอันมากมายได้

ต่อสู้ร่วมกับเขา แล้วพวกเขาหาได้ท้อแท้ไม่ต่อส่ิงที่ได้

ประสบแก่พวกเขาในทางของอัลลอฮฺ และพวกเขาหาได้

อ่อนกาํลังลง และหาได้ยอมสยบไม่ และอัลลอฮฺนัน้ทรงรัก

ผู้ที่อดทนทัง้หลาย และคาํพูดของพวกเขามิปรากฏเป็นอ่ืน

ใด นอกจากพวกเขากล่าวว่า โอ้พระเจ้า แห่งพวกข้า

พระองค์ โปรดได้ทรงอภัยโทษให้แก่พวกข้าพระองค์ด้วย
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เถดิ ซึ่งบรรดาความผิดทัง้หลายของพวกข้าพระองค์ และ

การที่พวกข้าพระองค์กระทําเกินขอบเขตในกิจการของ

พวกข้าพระองค์ และโปรดทรงให้เท้าของพวกข้าพระองค์

ม่ันอยู่ และโปรดทรงช่วยเหลือพวกข้าพระองค์ให้ชนะ

เหนือกลุ่มชนผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วย แล้วอัลลอฮฺก็ทรง

ประทานให้แก่พวกเขาซึ่งผลตอบแทนแห่งโลกนี ้ และ

ผลตอบแทนที่ดแีห่งปรโลก และอัลลอฮนัฺน้ทรงรักผู้กระทาํ

ดทีัง้หลาย” (สเูราะฮฺ อาล อิมรอน : 146-148) 

 

เม่ือท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ปรารถนาท่ีจะให้บรรดาเศาะหาบะฮฺ โดยเฉพาะผู้ ท่ีถกูทรมานมี

สภาพท่ีสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในบททดสอบและการ

ทรมานในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีพวกเขากําลงัเผชิญอยู่นัน้ ท่านก็จะ

บอกเลา่แก่พวกเขาถึงอนาคตของอิสลามว่าเป็นเช่นไร แล้วท่าน

เคยกลา่วอะไรแก่พวกเขาบ้าง  

มีบนัทึกจากอลั-บุคอรีย์ โดยการรายงานของท่านค็อบ

บาบ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮุ ซึ่งท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
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ُِتّدنّ «
َ
ْممَ  َهَذت تهللاُ  َول

َ
َّ  تأل   َانَْعاءَ  ِمنْ  تلّمتِكُب  �َِس�َ  َى

َ
َموَْى  إِل  ال َىْضَ

َْش  ََ  
ّ
اَْب  وََجّث، َعزّ  هللاَ ت إِال َّ  »َ�نَِدهِ  َعَ  َوت

ความว่า “แน่แท้ อัลลอฮฺจะทรงให้อิสลามนีต้้องลุล่วง

สมบูรณ์ จนกระทั่ งว่าคนข่ีพาหนะสามารถจะเดินทางจาก

เมืองศ็อนอาอ์จนถึงเมืองหัฏเราะเมาตฺ(ทัง้สองเมืองอยู่ใน

ประเทศเยเมน)ได้(อย่างปลอดภัย) โดยที่เขาไม่กลัวผู้ใด

เลยนอกจากอัลลอฮฺ และ(ไม่กลัวส่ิงใดเลย)นอกจากแค่

กลัวว่าสุนัขจิง้จอกจะมาทําร้ายฝูงแกะของเขาเท่านัน้” 

(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ ด ูฟัตหลุบารี 7/165) 

 

ดงันัน้ การนําเสนอหะดีษในเชิงบวก ท่ีนําข่าวดีเก่ียวกบั

ความยิ่งใหญ่ของอิสลามในอนาคตข้างหน้ามาเลา่ให้ฟังแก่กลุม่

ชนรุ่นหลงันัน้ จะเป็นสิ่งท่ีสามารถเสริมสร้างศกัยภาพให้แก่พวก

เขาให้มีสภาพท่ีสามารถยืนหยดัอยา่งมัน่คงได้ 

 

สิบสอง  ให้รู้จักแก่นแท้ของความจอมปลอมและไม่หว่ัน

เกรงมัน  

อลัลอฮฺ อซัซะวะญลัลา ได้ตรัสวา่ 

ُرّرََّك  ََ  ﴿ ُُّب  َُ ِينَ  َ�َق َّ ْ  ٱ  ]  ١٩٦: عدمتن تل[ ﴾ ١ ٱۡ�َِ�ٰدِ  ِ�  َ�َفُرو�
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ความวา่ “อย่าให้การเคล่ือนไหวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา

ในเมืองต่างๆ ล่อลวงเจ้าให้ขยาดเป็นอันขาด” (สูเราะฮฺ 

อาล อิมรอน : 196) 

 

อายะฮฺข้างต้น เป็นการปลอบประโลมผู้ศรัทธาและให้

กําลงัใจเพ่ือท่ีพวกเขาจะได้มีสภาพของการยืนหยดัอยา่งมัน่คง  

และอลัลอฮฺ อซัซะวะญลัลา ได้ตรัสอีกวา่ 

ّما ﴿
َ
َُدُ  فَأ ۖ  َ�َيۡذَهُب  ٱلّز  ]  ١٧: تلمعد[ ﴾ ١ ُجَفاٗٓء

ความว่า “สําหรับฟอง(ส่ิงไร้ค่า)นัน้ก็จะออกไปเป็นส่ิงเหลือ

เดน” (สเูราะฮฺ อรั-เราะอฺด ุ: 17) 

 

อายะฮฺข้างต้นเป็นบทเรียนแก่ผู้ ท่ีมีปัญญาทัง้หลายว่า 

อย่าได้หวาดหวั่นหรือเกรงกลัวต่อความจอมปลอม และอย่า

จํานนหรือยอมแพ้ตอ่ความจอมปลอมทัง้หลาย 

หนึ่งในวิธีการนําเสนอของอลักรุอานก็คือ การนําเสนอ

และเปิดเผยความชัว่ร้ายของกลุ่มหลงผิดต่างๆ รวมทัง้เปิดเผย

ให้เห็นถึงจดุประสงค์และวิถีทางของพวกเขา ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอา

ลา ได้ตรัสวา่  
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ُل  َوَ�َ�ٰلَِك  ﴿  ]  ٥٥ :نعامتأل[ ﴾ ٥ ٱلُۡمۡجرِِم�َ  َسبِيُل  َو�ََِۡسََبِ�َ  ٱ�َ�ِٰت  ُ�َفّصِ

ความว่า “และในทํานองนัน้แหละ เราจะแจกแจงโองการ

ทัง้หลาย และเพื่อที่วิถีทางของผู้กระทาํผิดจะได้ประจักษ์

ชัด” (สเูราะฮฺ อลั-อนัอาม : 55) 

 

ทัง้นีท้ัง้นัน้ ก็เพ่ือท่ีจะไม่ทําให้มุสลิมถูกบุกรุกโจมตีใน

ขณะท่ีพวกเขาเผลอ และเพ่ือท่ีพวกเขาจะได้รู้ว่าอิสลามจะถูก

รุกรานจากหนทางใด 

ก่ีมากน้อยแล้วท่ีเราได้ยินและได้เห็นกลุ่มเคล่ือนไหว

ตา่ง ๆ ต้องล้มลง และเหล่าดาอีย์นกัเชิญชวนสูอิ่สลามมากมาย

ท่ีต้องเพล่ียงพลํา้และขาดการยืนหยดั เม่ือพวกเขาต้องประสบ

กบับททดสอบท่ีไม่ทนัตัง้ตวั อนัเน่ืองมาจากการไม่รู้ถึงแผนการ

ของบรรดาศตัรูของพวกเขาเอง  

 

สิบสาม  ปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ส่งผลต่อการยืนหยัดเพื่อ

การยนืที่ม่ันคง(ในดนีของอัลลอฮ)ฺ 
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และท่ีสําคญัท่ีสดุในประเด็นนีก็้คือ “ความอดทน” มีหะ

ดีษท่ีบนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์และมสุลิม ได้รายงานว่า ท่านเราะสู

ลลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่   

ْعِطيَ  اَومَ «
ُ
َىدٌ  َ

َ
ت َ�َطاءً  َ وَْسعَ  َخْ�ً

َ
 »تلّصْبِ  ِمنَ  َوَ

ความว่า “ไม่มีส่ิงใดที่ถูกประทานให้กับคนคนหน่ึงจะเป็น

ส่ิงที่ดีและกว้างขวางยิ่งไปกว่าความอดทน” (บนัทึกโดยอลั-

บคุอรีย์ ในหมวดซะกาต บรรพ อลั-อิสติอฺฟาฟฺ อะนิล มสัอะละฮฺ 

-การยบัยัง้ตนเองจากการขอผู้ อ่ืน- และมสุลิม ในหมวดซะกาต 

บรรพ ฟัฎลตุ ตะอฟัฟฟุ วศั ศ็อบรฺ -ความประเสริฐของการยบัยัง้

ตนเองและการอดทน) 

 

การอดทนท่ีดีท่ีสุดคือการอดทนในครัง้เร่ิมแรกท่ีต้อง

เผชิญกบับททดสอบ คนคนหนึ่งเม่ือเขาต้องประสบกบัสิ่งท่ีเขา

ไมเ่คยคาดคดิวา่มนัจะเกิดขึน้ เขาอาจจะเพล่ียงพลํา้และอาจจะ

ไมมี่ความหนกัแน่นมัน่คงท่ีจะเผชิญกบัสิง่เหลา่นัน้ได้ ถ้าหากวา่

เขาปราศจากความอดทน 

- จงพิจารณาในคํากล่าวของท่านอิบนุล เญาซีย์ เราะ

หิมะฮุลลอฮฺ เถิดว่า “ฉันได้เห็นชายชราคนหน่ึงมีอายุเกือบ 
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80 ปีแล้ว ซึ่งเขาเป็นผู้ที่ รักษาการละหมาดญะมาอะฮฺ

อย่างสมํ่าเสมอ แต่เม่ือหลานชายของเขาได้เสียชีวิตลง 

เขาก็ได้กล่าวว่า ไม่สมควรที่คนหน่ึงคนใดต้องขอดุอาอ์อีก

แล้ว เพราะอัลลอฮฺไม่เคยตอบรับดุอาอ์เลย หลังจากนัน้

เขาก็ได้กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮฺทรงทําร้ายจิตใจของฉัน 

พระองค์ไม่ทรงให้บุตรหลานของฉันหลงเหลืออยู่ เลย” (ดู

ในหนงัสือ อษั-ษะบาต อินดลั มะมาต โดยอิบนลุ เญาซีย์ หน้า 

34) และแน่นอนอลัลอฮฺทรงสงูส่งและบริสทุธ์ิจากคํากล่าวนีย้ิ่ง

นกั  

- ในช่วงเวลาท่ีบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบกบัภยนัตราย

จากการทําสงครามอุหุด ซึ่งพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าต้อง

ประสบกบัความยากลําบากในบททดสอบครัง้นัน้ เพราะอลัลอ

ฮฺได้สญัญาว่าจะช่วยเหลือพวกเขา แต่แล้ว พระองค์ก็ทรงสอน

พวกเขาด้วยกบับทเรียนท่ีหนกัยิ่ง ด้วยกองเลือดและบรรดาชฮุะ

ดาอ์(ผู้ ท่ีเสียชีวิตในหนทางของอลัลอฮฺ) ดงัท่ีอลัลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ตรัสวา่  

﴿   ٓ َولَّما
َ
َ�َٰبۡتُ�م  أ

َ
َصۡبُتم  َقدۡ   ّمِصيَبةٞ   أ

َ
ۡثَُۡيَها  أ ُُۡتمۡ   ّمِ ٰ   ُق َّ

َ
ََ   ُقۡل   َ�َٰذ�ۖ   َ  ِعندِ   ِمنۡ   ُه

َُفِسُ�ۡمۗ 
َ
 ]  ١٦٥: عدمتن تل[ ﴾ ١ أ



 

61 
 

ความว่า “และเม่ือมีภยันตรายหน่ึงประสบแก่พวกเจ้า ทัง้ๆ 

ที่ มันเคยประสบแก่พวกเจ้ามาแล้วถึงสองเท่าแห่ง

ภยันตรายนัน้ พวกเจ้าก็ยังกล่าวว่าส่ิงนีม้าจากไหนกระนัน้

หรือ ? จงกล่าวเถดิ(มุหัมมัด)ว่ามันมาจากที่ตวัของพวกเจ้า

เอง” (สเูราะฮฺ อาล อิมรอน : 165)  

 

อะไรเล่าคือสาเหตแุห่งความพ่ายแพ้ท่ีเกิดขึน้ในตวัของ

พวกเขา ? อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสวา่  

ُُۡتمۡ   ﴿ ۡمرِ   ِ�   َوَََ�ٰزَۡ�ُتمۡ   َفِش
َ
ٓ   َ�ۡعدِ   ّمِنۢ   َوَعَصۡيُتم  ٱۡ� َرٮُٰ�م  َما

َ
ََۚ   ّما  أ  ِمنُ�م  ُ�ِّبَ

ۡ�َيا يُرِ�دُ  ّمن ُّ  ]  ١٥٢: عدمتن لآ[ ﴾ ١ ٱ

ความว่า “พวกเจ้าขลาดที่จะต่อสู้  ขัดแย้งกันในคาํส่ัง และ

พวกเจ้าได้ฝ่าฝืนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้าเห็น

ส่ิงที่พวกเจ้าชอบ ในหมู่พวกเจ้านัน้มีผู้ที่ปรารถนาแต่โลก

นี”้ (สเูราะฮฺ อาล อิมรอน : 152) 

 

 

สิบส่ี  คาํส่ังเสียจากผู้มีคุณธรรม 
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เม่ือผู้ศรัทธาคนหนึ่งต้องประสบกับบททดสอบต่าง ๆ 

จากพระเจ้าของเขา สิง่หนึง่ท่ีจะช่วยให้เขามีสภาพท่ีสามารถยืน

หยดัอย่างมัน่คงได้นัน้ คือ การท่ีอลัลอฮฺทรงประทานให้คนดีมี

คณุธรรมเป็นผู้ ท่ีคอยให้คําตกัเตือนและกําลงัใจเพ่ือสร้างความ

หนักแน่นมั่นคงแก่เขา คําพูดของเขาจะเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ 

และประคบัประคองให้ผู้ศรัทธาอยู่ในแนวทางท่ีเท่ียงตรงในการ

ก้าวเดิน คําพูดเหล่านัน้จะเต็มไปด้วยการสะกิดหวัใจให้รําลึก

ถึงอลัลอฮฺ ให้คิดถึงการท่ีต้องพบพระองค์ ให้คิดถึงสวนสวรรค์

และนรกของพระองค์ 

โอ้ พ่ีน้องของฉัน และน่ีก็คือตวัอย่างจากเร่ืองราวของ

ท่านอิมามอะหฺมัด เราะหิมะฮุลลอฮฺ ในช่วงเวลาท่ีท่านได้

ประสบกบับททดสอบอนัหนกัหน่วง แล้วท่านก็ได้ผ่านพ้นมนัไป

จนออกมากลายเป็นประหนึ่งทองคําท่ีถูกร่อนไฟจนสะอาด

บริสทุธ์ิ 

ท่านอิมามอะหฺมดัถกูลา่มโซเ่พ่ือนําตวัไปยงัอลั-มะอ์มนู 

ซึง่ได้ข่มขู่ว่าจะทรมานท่านอย่างหนกัก่อนท่ีตวัท่านจะถกูนําไป

ถึงท่ีของอัล-มะอ์มูนด้วยซํา้ กระทั่งคนใช้คนหนึ่งของท่านอิ

มามอะหฺมดัได้กลา่วแก่ท่านวา่ “ฉันมีความกังวลเป็นอย่างยิ่ง 
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โอ้อบู อับดลิลาฮฺ (อิมามอะหมัฺด) เพราะอัล-มะอ์มูนได้ชัก

ดาบของเขาออกมาแบบที่ไม่เคยทาํเช่นนีม้าก่อนเลย และ

เขาได้สาบานด้วยการที่ตนเป็นเครือญาติกับท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า หากท่านไม่

ยอมรับในคําพูดที่ ว่า อัลกุรอานนั้นคือมัคลู้ก(ส่ิงที่ ถูก

สร้าง) แน่แท้ เขาก็จะส่ังประหารท่านด้วยดาบดังกล่าว

อย่างแน่นอน” (ในหนงัสือ อลั-บดิายะฮฺวนั นิฮายะฮฺ 1/332) 

ณ ท่ีนีเ้อง บรรดาผู้ มีสติปัญญาจึงได้ใช้โอกาสท่ีจะพูด

ให้กําลงัใจแก่อิมามของพวกเขาให้มีความยืนหยดัในจุดยืน มี

ระบใุน สิยรฺั อะลามนุ นบุะลาอ์ โดย อซั-ซะฮะบีย์ 11/238 จาก

ท่านอบู ญะอฺฟัร อลั-อนับารีย์ ได้เล่าว่า “เม่ือฉันได้รับข่าวว่า

ท่านอิมามจะถูกนําตัวส่งไปยังอัล-มะอ์มูน ฉันก็เลยข้าม

แม่นํา้ฟุรอตไป เม่ือมาถึงที่ นัน้ฉันก็ได้พบกับท่านอิมาม

และให้สลามแก่ท่าน ท่านจึงกล่าวว่า โอ้ อบู ญะอฺฟัรฺเอ๋ย 

ท่านทาํให้ตัวท่านลําบากเสียแล้ว ฉันจึงกล่าวตอบว่า โอ้อิ

มามเอ๋ย ณ วันนีท่้านคือผู้นําและผู้คนทัง้หลายต่างก็ตาม

ท่าน ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากว่าท่านได้ยอมรับว่าอัลกุ

รอานนัน้คือมัคลู้ก(ส่ิงที่ ถูกสร้าง) แน่แท้ ผู้คนก็จะกล่าว

ตามท่านอย่างแน่นอน แต่หากว่าท่านฏิเสธต่อมัน ผู้คน
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จาํนวนไม่น้อยก็จะเหน็ด้วยตามท่านเช่นกัน นอกจากนี ้ถึง

แม้นว่าท่านจะไม่ถูกอัล-มะอ์มูนประหาร ท่านก็จะต้องตาย

อยู่ดี ความตายเป็นส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ ท่านจงยําเกรง

ต่ออัลลอฮฺเถิดและอย่าได้ยอมรับในความต้องการของ

พวกเขาเลย เม่ือได้ยินเช่นนัน้ท่านอิมามอะหฺมัดจึงร้องไห้

พร้อมได้กล่าวว่า มาชาอัลลอฮฺ ! แล้วท่านก็กล่าวอีกว่า โอ้ 

อบู ญะอฺฟัรฺ จงทวนคําพูดของท่านเม่ือสักครู่นีเ้ถิด ดังนัน้ 

ฉันจึงกล่าวคําพูดเหล่านัน้ซํา้ตามเดิม ท่านอิมามได้แต่

กล่าวว่า มาชาอัลลอฮ ฺ! ...” 

ท่านอิมามอะหฺมดัได้กล่าวไว้ในขณะท่ีท่านกําลงัถกูนํา

ตวัไปยงัอลั-มะอ์มนูว่า “และแล้วเราก็ถูกนําตัวไปยังเขต อัร-

เราะห์บะฮฺ  ในช่วงกลางดึก จู่  ๆ ก็ มีชายคนหน่ึงมา

ขวางทางและกล่าวถามว่า คนไหนคือ อะหฺมัด บิน หัมบัล 

? ดังนัน้ จึงมีคนชีว่้า คนนีแ้หละ เขาจึงกล่าวแก่คนจูงอูฐ

ว่า จงหยุดสักครู่ก่อน แล้วเขาก็ได้กล่าวแก่อิมามอะหฺมัด

ว่า น่ีท่าน ! ดูท่า ท่านคงไม่พ้นที่จะถูกสังหาร ณ ที่นีแ้ละ

ท่านก็จะได้เข้าสวรรค์ จากนัน้เขาก็ได้กล่าวอีกว่า ฉันขอ

มอบหมายท่านต่ออัลลอฮฺ เม่ือกล่าวจบเขาก็เดินออกไป 

ฉันจึงได้ถามว่าคนคนนีเ้ป็นใคร มีคนกล่าวแก่ฉันว่า น่ีคือ
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ชายชาวอาหรับคนหน่ึงจากเผ่าเราะบีอะฮฺ เขาทาํอาชีพตัด

เย็บเสือ้ขนสัตว์(ศูฟ)ในหมู่บ้านชนบทแห่งหน่ึง เขามีช่ือว่า 

ญาบิรฺ บิน อามิรฺ เป็นที่ รู้กันว่าเขาเป็นคนดีคนหน่ึง” (ด ู

สยิรฺั อะลามนุ นบุะลาอ์ 11/241) 

ใน “อัล-บิดายะฮฺ วัน นิฮายะฮฺ” ได้มีรายงานว่า ชาย

อาหรับชนบทคนหนึ่งได้กล่าวแก่ท่านอิมามอะหฺมดั ว่า “โอ้ น่ี

ท่าน ! แท้จริงท่านคือตัวแทนของผู้คนทัง้หลาย ดังนัน้

อย่าได้ทําให้พวกเขาผิดหวัง และแท้จริง ณ วันนี ้ท่านคือ

ผู้นําของผู้คนทัง้หลาย ดงันัน้อย่าได้ยอมรับในส่ิงที่พวกเขา

เรียกร้อง(ให้ท่านกล่าวว่าอัลกุรอานนั้นคือมัคลู้ก)เลย 

เพราะคนที่ตามท่านก็จะยอมรับด้วยเช่นกันแล้วท่านก็

จะต้องแบกรับบาปของพวกเขาในวันกิยามะฮฺ และหากว่า

ท่านรักอัลลอฮฺ ท่านก็พึงอดทนในส่ิงที่ ท่านกําลังประสบ

อยู่ เถิด เพราะไม่มีส่ิงใดที่จะเป็นอุปสรรคระหว่างท่านกับ

สวนสวรรค์ได้ นอกจากท่านจะถูกพวกเขาฆ่าเท่านัน้” 

อิมาม อะหฺมัด กล่าวว่า “คําพูดของเขานัน้ได้เพิ่ม

ความหนักแน่นม่ันคงให้แก่ความตัง้ใจของฉันในการ

ปฏิเสธส่ิงที่พวกเขาได้เรียกร้องฉัน(ให้กล่าวว่าอัลกุรอาน
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คือมัคลู้ก)ได้มากขึน้ทีเดียว” (ดู อัล-บิดายะฮฺ วัน นิฮายะฮฺ 

1/332) 

และในบางรายงาน ท่านอิมามอะหฺมดั ได้กล่าวว่า “ฉัน

ไม่เคยได้ยินคําพูดใดที่ จะมีความหนักแน่นม่ันคงใน

ช่วงเวลาที่ฉันประสบกับปัญหานีม้ากไปกว่าคาํพูดของชาย

ชนบทคนนั้นที่ ได้พูดแก่ฉัน ตอนที่ ฉันเจอเขา ณ เขต 

เราะห์บะฮ ฺฎูก  ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ระหว่างเมืองริกเกาะฮฺกับ

เมืองแบกแดด ติดกับแม่นํา้ยูเฟรติส(อัล-ฟุรอต) ซึ่งเขาได้

กล่าวว่า “โอ้ อะหฺมัดเอ๋ย หากว่าท่านได้ตาย ท่านก็จะตาย

ในสภาพที่เป็นชะฮีด(ตายในหนทางของอัลลอฮฺ) และหาก

ท่านได้มีชีวิต ท่านก็จะมีชีวิตอย่างผู้มีเกียรต.ิ..ดังนัน้ หัวใจ

ของฉันจึงรู้สึกเข้มแข็งขึน้”  (ดู สิยัรฺ  อะลามุน นุบะลาอ์ 

11/241) 

ท่านอิมามอะหฺมดั ได้เล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งท่ีมีช่ือว่า 

มหุมัมดั บิน นูหฺ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีร่วมอยู่กบัท่านในการเผชิญหน้ากับ

บททดสอบนัน้ว่า “ฉันไม่เคยเห็นผู้ใด ทัง้ ๆ ที่ยังมีอายุน้อย

และมีความรู้ไม่มาก แต่กลับมีความม่ันคงในการปฏิบัตต่ิอ

คําส่ังใช้ของอัลลอฮฺ มากไปกว่า มุหัมมัด บิน นูหฺ ซึ่งฉัน

หวังว่าเขาจะสิน้สุดชีวิตของเขาด้วยบัน้ปลายที่ ดีงาม
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(หุสนุลคอตมิะฮ)ฺ  วันหน่ึง เขาได้กล่าวแก่ฉันว่า โอ้ อบู อับ

ดุลลอฮฺ พึงระวังต่ออัลลอฮฺเถิด พึงระวังต่ออัลลอฮฺเถิด 

แท้จริงท่านไม่เหมือนกับฉัน เพราะท่านเป็นแบบอย่าง

ให้แก่ผู้คนทัง้หลาย แท้จริงพวกเขาได้ยื่นคอของพวกเขา

เพื่อฟังท่าน และพวกเขากาํลังรอคอยว่าท่านจะกล่าวอะไร

ออกมา พึงยําเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด และจงยืนหยัดต่อ

กําหนดของอัลอลฮฺเถิด จากนัน้เขาก็เสียชีวิต และฉันก็ได้

ละหมาดให้แก่เขาและฝังศพของเขา” (ด ูสิยรฺั อะลามนุ นบุะ

ลาอ์ 11/242) 

แม้กระทั่ง บรรดานักโทษในคุกท่ีละหมาดเป็นมะอ์มูม

พร้อมกบัท่านอิมามอะหฺมดั ทัง้ท่ีท่านอยูใ่นสภาพถกูลา่มโซ ่ก็ยงั

ได้มีสว่นร่วมให้กําลงัใจตอ่การยืนหยดัของท่านด้วย 

ครัง้หนึ่งท่านอิมามอะหฺมดั ได้กลา่วในขณะท่ีท่านอยู่ใน

คกุว่า “ฉันไม่ได้ให้ความสนใจเก่ียวกับคุกนีห้รอก สําหรับ

ฉันแล้วคุกและบ้านคือส่ิงเดียวกัน และฉันก็ไม่ได้กลัวว่า

ฉันจะต้องถูกฆ่าด้วยดาบ แต่ส่ิงที่ฉันหว่ันเกรงนัน้คือ การ

ที่ต้องถูกทดสอบด้วยการถูกหวดด้วยแส้” 

เม่ือนกัโทษบางคนได้ยินท่านกลา่วเช่นนัน้ ก็ได้กลา่วแก่

ท่านว่า “โอ้ อบูอับดุลลอฮฺ ท่านอย่าได้กังวลใจใดๆ เลย 
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มันก็แค่สองครัง้แรกที่โดนหวดเท่านัน้ หลังจากนัน้ท่านก็

จะไม่มีความรู้สึกอีกแล้วว่าแส้ได้หวดส่วนไหนของร่างกาย

ท่านบ้าง” เหมือนกบัว่าเขาต้องการให้ท่านสบายใจขึน้ (ด ูสิยรฺั 

อะลามนุนบุะลาอ์ 11/240) 

ด้วยเหตนีุ ้โอ้พ่ีน้องท่ีมีเกียรติของฉัน จงจริงจงัท่ีจะขอ

คําสัง่เสียจากบรรดาคนดีทัง้หลายเถิด และจงฟังมนัให้เข้าใจเม่ือ

มนัถกูสัง่เสียให้แก่ท่าน  

- จงขอคําสัง่เสียก่อนท่ีท่านจะออกเดินทางไปยงัท่ีใดท่ี

หนึง่ เม่ือท่านกงัวลวา่จะมีอะไรเกิดขึน้กบัท่าน 

- จงขอคําสัง่เสียในช่วงเวลาท่ีท่านกําลังเผชิญกับบท

ทดสอบ หรือก่อนบททดสอบท่ีคดิวา่จะเกิดขึน้กบัท่าน 

- จงขอคําสั่งเสีย เม่ือท่านได้รับตําแหน่ง หรือได้รับ

มรดกและทรัพย์สนิอนัมากมาย  

จงให้กําลังใจแก่ตัวเอง และจงให้กําลังใจแก่ผู้ อ่ืน 

และอลัลอฮฺนัน้ทรงเป็นผู้ ใกล้ชิดท่ีคอยคุ้มครองบรรดาผู้ศรัทธา

ทัง้หลายเสมอ 
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สิบห้า  พิเคราะห์ถึงความสุขในสวนสวรรค์และบทลงโทษ

ในนรก และรําลึกถงึความตาย 

สวนสวรรค์คือดินแดนแห่งความสุข ร่ืนเ ริง  เป็นท่ี

คล่ีคลายความเศร้าโศก และเป็นบัน้ปลายในการเดินทางของ

บรรดาผู้ศรัทธา จิตใจของคนนัน้ถกูสร้างมาให้มีลกัษณะไม่ชอบ

เสียสละทุ่มเทในการทํางานและยืนหยัด  นอกจากต้องมี

ผลตอบแทนท่ีคุ้ มกับความยากลําบากท่ีได้ลงมือทํา และ

พอท่ีจะเป็นเหตลุดทอนอุปสรรคและความยุ่งยากท่ีพบเจอบน

เส้นทางเดนิ 

ผู้ ใดก็ตามท่ีรู้ว่ามีผลตอบแทนท่ีแน่นอนกําลงัรอเขาอยู ่

ความหนักหนาของงานก็จะดูเป็นเร่ืองง่าย เขาจะเดินทางไป

โดยท่ีรู้ว่าหากตวัเขาไม่มีความหนกัแน่นมัน่คงแล้วไซร้ เขาก็จะ

สูญเสียสวนสวรรค์ท่ีความกว้างของมันเท่ากับชัน้ฟ้าและ

แผน่ดนิไป เช่นเดียวกนันัน้ จิตใจของมนษุย์มีความจําเป็นตอ่สิ่ง

ท่ีจะช่วยฉดุดงึเขาเพ่ือยกระดบัจากการเป็นแคธ่าตดุินในโลกนีสู้่

ระดบัชัน้ในโลกอ่ืนท่ีสงูสง่ 

ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั มกัจะใช้วิธีการ

เล่าเร่ืองราวของสวนสวรรค์เพ่ือให้บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน
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ยืนหยดัอยา่งหยดัยืน ในหะดีษหะสนัเศาะฮีหฺบทหนึ่ง มีรายงาน

ว่า ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้เดินทาง

ไปยงัท่านยาสิรฺ  อมัมารฺ และ อมุม ุอมัมารฺ ซึง่พวกเขากําลงัถกู

ทรมานในหนทางของอลัลอฮฺ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัอฮุอะ

ลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วแก่พวกเขาวา่  

َ  مُ �ُ دَ عِ وْ مَ  نّ إِ فَ  ِسٍ ياَ  آَل  تً ْب َا  ِسٍ ياَ  آَل  تً ْب َا «
ْ
 »ةُ نّ تل

ความวา่ “จงอดทนเถิดครอบครัวของยาสิรฺ จงอดทนเถิดโอ้

ครอบครัวของยาสิรฺ เพราะคาํสัญญาที่พวกเจ้าจะได้รับนัน้

คือ สวนสวรรค์” (บนัทึกโดยอลั-หากิม 3/383 หะดีษมีสถานะ

หะสนัเศาะฮีหฺ ด ูฟิกฮสุสีเราะฮฺ ตรวจทานโดยชยัคฺ อลั-อลับานีย์ 

หน้า 103) 

 

เช่นเดียวกนันัน้ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิ

วะสลัลมั ได้กลา่วแก่ชาวอนัศอรฺวา่ 

 إِ «
 تَ سَ  مْ �ُ نّ

ْ
  يدِ عْ �َ  نَ وْ قَ ل

َ
 تَ  َّ ىَ  وتِبُ اْا فَ  ةً مَ ثَ َ

ْ
َ  َعَ  ِ� وْ قَ ل

ْ
 »ِض وْ تل

ความวา่“แท้จริงพวกท่านจะได้พบหลังจากฉันเสียชีวิต ว่ามี

ผู้ที่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน(และพรรคพวก) ดังนัน้พวก



 

71 
 

ท่านจงอดทนเถดิ จนกว่าพวกท่านจะได้พบกับฉันที่สระนํา้

(อัล-เหาฎฺ)” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ และมสุลมิ) 

 

ผลเช่นเดียวกันนีจ้ะเกิดขึน้ สําหรับใครท่ีพิจารณาถึง

สภาพของคนสองประเภท(ผู้ ศรัทธา กับ ผู้ ปฏิเสธศรัทธา) 

ในขณะท่ีอยู่ในหลมุฝังศพ ในทุ่งมะหฺชรฺั ในช่วงท่ีกําลงัสอบสวน

(อลั-หิสาบ) ในช่วงท่ีกําลงัถกูพิจารณาชัง่นํา้หนกัความดีความ

ชัว่(อลั-มีซาน) ในการข้ามสะพาน(อศั-ศิรอต) และทกุๆ สถานท่ี

ในวนัอาคเิราะฮฺ 

การรําลึกถึงความตายจะคุ้มครองไม่ให้ผู้ศรัทธาตกอยู่

ในความเส่ือมโทรม และเป็นสิ่งท่ีจะคอยหยุดยัง้เม่ือเขาจะ

กระทําสิ่งท่ีเป็นการละเมิดในคําสัง่ของอัลลอฮฺ เพราะถ้าหาก

เขาได้รู้ว่าความตายนัน้ใกล้ชิดกับตัวเขามากกว่าเชือกผูก

รองเท้าของเขา และเวลาของมนันัน้อาจจะเกิดขึน้ได้ในทุก ๆ 

การก้าวเดินของเขาแล้วไซร้ เขาจะปล่อยให้ตัวเองหันเห

เบี่ยงเบน หรือดือ้ด้านในความหลงผิดบิดเบือนอยู่ได้อย่างไรกนั 

ด้วยเหตนีุ ้ท่านเราะสลูลุอลฮฺ ศ็อลลลัลอออุะลยัฮิวะสลัลมั จึง

ได้กลา่ววา่  
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» 
َ
َ 
ْ
 ذِ  نْ مِ  وتِثُ �

ْ
ّ  َهاِذمِ  مِ ك

ّ
 »تِى تلّ

ความว่า “พวกท่านจงรําลึกถึงส่ิงที่จะช่วยตัดทอนความสุข

สําราญให้มากๆ เถิด (คือให้นึกถึงความตายให้มาก)” 

(บนัทึกโดย อตั-ติรฺมิซีย์ 2/50 และอลั-อลับานีย์กล่าวว่าเป็นหะ

ดีษเศาะฮีหฺ ด ูอิรวาอลุเฆาะลีล 3/145) 
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สนามแห่งการยืนหยัด 

 

 สนามแห่งการยืนหยัดมีอย่างมากมาย เพียงพอแล้ว

สําหรับข้าพเจ้าท่ีจะนําเสนอให้แก่ท่านเป็นภาพรวมอย่างสงัเขป

ดงันี ้

  

หน่ึง  การยนืหยัดในบททดสอบต่าง ๆ 

ความพลิกผนัท่ีเกิดขึน้ในหวัใจของเรานัน้มกัมีต้นเหตุ

มาจากการท่ีเราได้ประสบกับบททดสอบต่าง ๆ ดงันัน้ หวัใจท่ี

ต้องประสบกับบททดสอบทัง้ ท่ี เ ป็นบททดสอบในแง่ของ

ความสขุสบายหรือเป็นบททดสอบในแง่ของการต้องเผชิญกับ

อุปสรรค ย่อมไม่มีใครท่ีจะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงได้

นอกจากบรรดาผู้ ท่ีมีความประจกัษ์ชดัแจ้งในตวัของเขา นัน่คือ

ผู้ ท่ีความศรัทธาได้เข้าไปอยู่เตม็ในหวัใจของพวกเขาแล้ว 

   

 ประเภทของบททดสอบต่างๆ 

 บททดสอบในทรัพย์สินเงนิทอง  

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสวา่ 
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َ  َ�َٰهدَ  ّمنۡ  ۞َوِمۡنُهم ﴿ َّ ُِهِۦ ِمن َء�ََىَٰنا �َ�ِنۡ  ٱ ِۡ َّصّدَ�نّ  فَ َُكََ�نّ  ََ ََ  ِمنَ  َو
ُِِٰح�َ  َّ ٓ  ٧ ٱ� ُِهِۦ ّمِن َء�ََٮُٰهم فََُّما ِۡ ْ َ�ِ  فَ �َ ْ  ِِهِۦ ُُ �َ �ّ ََ ََ  ّوُهم َوََ  ﴾ ٧ ّمۡعرُِضَ

 ]  ٧٦ -٧٥: تلو�ة[
ความว่า “และในหมู่พวกเขานัน้มีผู้ที่ได้สัญญาแก่อัลลอฮฺ

ว่า ถ้าหากพระองค์ได้ทรงประทานแก่พวกเรา ซึ่งส่วน

หน่ึงจากความกรุณาของพระองค์แล้วไซร้ แน่นอน

เหลือเกิน พวกเราจะบริจาคทาน และแน่นอนพวกเราจะ

ได้เป็นผู้อยู่ในหมู่คนดี ครัน้เม่ือพระองค์ได้ทรงประทาน

ให้แก่พวกเขา ซึ่งส่วนหน่ึงจากความกรุณาของพระองค์ 

พวกเขาก็ตระหน่ีในส่วนนัน้ และได้หนีถอยไปในสภาพที่

พวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้” (สเูราะฮฺ  อตั-เตาบะฮฺ 75-76) 

 

 บททดสอบในตาํแหน่งเกียรตยิศ 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสวา่ 

ِينَ  َمعَ  َ�ۡفَسَك  َوٱۡصِ�ۡ  ﴿ َّ ََ  ٱ ُُّهم يَۡدُعَ ََ  َوٱۡ�َعِ�ِّ  ِِ�ۡ�َرَدٰوةِ  َر ۥۖ  يُرِ�ُدو  وَۡجَهُه
 ََ ةِ  زِ�َنةَ  َُرِ�دُ  َ�ۡنُهمۡ  َ�ۡيَناكَ  َ�ۡعدُ  َو َٰ َي ۖ  ٱۡ�َ ۡ�َيا ُّ ََ  ٱ عۡ  َو ِّ َُۡنا َمنۡ  َُ ۡ�َف

َ
َُۡبُهۥ أ  َعن قَ

ٮٰهُ  َوٱّ�َبعَ  ذِۡكرََِا ََ ََ  َه ۡمُرهُۥ َوَ�
َ
 ]  ٢٨: تلكهف[ ﴾ ٢ فُُرٗطا أ
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ความว่า “และจงให้ตัวเจ้าอดทนอยู่ ร่วมกับบรรดาผู้วิงวอน

ต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ทัง้ยามเช้าและยามเย็นด้วย

ความปรารถนาในความโปรดปรานของพระองค์ และอย่า

ให้สายตาของเจ้าหันเหออกไปจากพวกเขา ด้วยการที่เจ้า

ประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตของโลกนี ้และเจ้าอย่าเช่ือ

ฟังผู้ที่ เราทําให้หัวใจของเขาละเลยจากการรําลึกถึงเรา 

และปฏิบัติตามอารมณ์ตํ่าของเขา และกิจการของเขาเป็น

ส่ิงที่ละเมิดหลงทาง” (สเูราะฮฺ อลั-กะฮฺฟ ุ: 28) 

 

เก่ียวกบับททดสอบทัง้สองข้างต้นนัน้ ท่านเราะสลูลุลอฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

  انِ عَ ااِ جَ  نِ تاَ اْ ذِ  امَ «
ُ
 بِ  مٍ نَ �َ  ِفْ  الَ سِ رْ َ

َ
  دَ سَ فْ أ

َ
  ِص مْ ىِ  نْ مِ  اَ ل

ْ
  َعَ  ءِ مْ دَ تل

ْ
 الِ دَ تل

ِ  ِف تلّشَ وَ   »هِ نِ يِ ِِ
ความว่า “การที่ปล่อยหมาป่าสองตัวในสภาพที่มีความหิว

โหยไปอยู่ท่ามกลางฝูงแกะนัน้ ยังไม่เสียหายมากเท่าการที่

คนผู้หน่ึงละโมบในทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศซึ่งจะ

นําความเสียหายมายังศาสนาของเขา” (บนัทึกโดย อิมาม 

อะหฺมดั ในมสุนดั 3/460 ด ูเศาะฮีหลุ ญามิอฺ 5496) 
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หมายความว่า  การท่ีคนคนหนึ่ง มีความโลภท่ีจะ

กอบโกยทรัพย์สินเงินทองและเกียรติยศนัน้ มีความอนัตรายต่อ

ศาสนาของเขายิ่งกว่าความอนัตรายท่ีจะปล่อยหมาป่าท่ีหิวโหย

ทัง้สองตวัให้ไปอยูท่่ามกลางฝงูแกะเสียอีก 

 

 บททดสอบในตวัภรรยา 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสวา่ 

َها  ﴿ ُّ َ� ٰ ينَ   َٓ ِ َّ �ْ   ٱ َٓ َّ   َء�َمُن ۡزَ�ِٰجُ�مۡ   ِمنۡ   ِِ
َ
ۡوَ�ِٰدُ�مۡ   أ

َ
�  َوأ َذُروُهمۚۡ   ّ�ُ�مۡ   َعُدّوٗ َۡ  َف�

َ�  ْ �َ ْ  َ�ۡعُف �َ ْ  َوََۡصَفُح َّ  َوَ�ۡرفُِرو� َ  فَِِ َّ يمٌ  َ�ُفَرٞ  ٱ َِ  ]  ١٤:  تلغابن[ ﴾ ١ ّر
ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย แท้จริงในหมู่คู่ครองของ

พวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านัน้ มีบางคนเป็นศัตรูแก่

พวกเจ้า ฉะนัน้จงระวังต่อพวกเขา แต่ถ้าพวกเจ้าอภัยและ

ยกโทษ(แก่พวกเขา) แท้จริงอัลลอฮฺนัน้เป็นผู้ทรงอภัย ผู้

ทรงเมตตาเสมอ” (สเูราะฮฺ อตั-ตะฆอบนุ : 14) 

 

 บททดสอบในตวัลูกๆ 

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้

กลา่ววา่ 
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» 
ْ
ُ وَ تل

َ
 »ةٌ نَ زَ َمْ  ةٌ لَ خَ تْ مَ  ةٌ نَ تَ َ�ْ  ِ

ความว่า “บรรดาลูก ๆ(จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิด)ความขี ้

ขลาด ความขีเ้หนียว และความโศกเศร้า” (บันทึกโดยอบ ู

ยะอฺลา 2/305 โดยมีสายรายงานอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามาเสริมให้มีนํา้หนกั

เพิ่มขึน้ ด ูเศาะฮีหลุ ญามิอฺ 7037) 

 

 บททดสอบจากผู้กดข่ี ผู้ปกครองที่เผดจ็การ

และผู้อธรรมทัง้หลาย 

ตวัอย่างท่ีดีท่ีสดุท่ีจะนําเสนอ ณ ท่ีนีคื้อ อลัลอฮฺ อซัซะ

วะญลัลา ได้ตรัสวา่ 

ۡصَ�ُٰب   ُقتَِل   ﴿
َ
ۡخُدودِ   أ

ُ
َّارِ   ٤  ٱۡ� ََُقَدِ   َذ�ِت   ٱ ۡ  َوُهمۡ   ٦  ُ�ُعَدٞ   َعَُۡيَها  ُهمۡ   ِِذۡ   ٥  ٱل

 ٰ ََ  َما َ�َ ۡفَعَُُ ُهَدٞ  ِِ�لُۡمۡؤِمنِ�َ  َُ ْ  َوَما ٧ َُ �َ ٓ  ِمۡنُهمۡ  َ�َقُم َّ ِ ِ َ
َ
ْ  أ �َ ِ  يُۡؤِمُن َّ  ٱۡ�َعزِ�زِ   ِِ�

ِميدِ  ِ   ٨  ٱۡ�َ َّ ۥ  يٱ ُُۡك   َ�ُ �ِض�   ٱلّسَ�َٰ�ِٰت   ُم
َ
ُ   َوٱۡ� َّ ٰ   َوٱ َ�َ   ِ ءٖ   ُ�ّ ِهيدٌ   َ�ۡ ََ  ٩  ﴾ 

 ]   ٩  ،٤: تحبوج[
ความว่า “บรรดาเจ้าของหลุมไฟนัน้ถูกสาปแช่ง หลุมไฟที่

เตม็ไปด้วยเชือ้เพลิง ขณะที่พวกเขาน่ังอยู่ตรงหน้าไฟ และ

พวกเขารู้เห็นเป็นพยานต่อส่ิงที่บรรดาลูกน้องกระทํากับ
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บรรดาผู้ศรัทธา และพวกเขามิได้แก้แค้นเขาเหล่านัน้เว้น

แต่ว่าเขาเหล่านัน้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺผู้ทรงอํานาจ ผู้ทรง

ได้รับการสรรเสริญ ผู้ซึ่งกรรมสิทธ์ิแห่งชัน้ฟ้าทัง้หลายและ

แผ่นดนิเป็นของพระองค์ และอัลลอฮนัฺน้ทรงเป็นพยานต่อ

ทุกส่ิงอย่าง” (สเูราะฮฺ อลั-บรูุจญ์ 4-9) 

 

มีบนัทึกโดยอลั-บุคอรีย์ จากการรายงานของท่านค็อบ

บาบ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้กลา่ววา่ 

َكْونَا« ََ  
َ
َّ  تهللاِ  رَُسولِ  إِل ُ  بُْمَدةً  ُمتَوَّسدٌ  وَْهوَ  وََسلّمَ  َعلَيْهِ  تهللاُ  َا

َ
 ِظّث  ِف  ل

َكْعتَِة،
ْ
نَا تح

ْ
الَ :  َ�ُقل

َ
َ  ُ َِ َا ََْسََنْ

َ
الَ  ؟ ل

َ
َ  تَْدُعو َ

َ
 َ�تْلَُ�مْ  َمنْ  َكنَ  قَدْ «:  َ�َقاَل . ؟ ال

ُ  َ�يُْحَفمُ  تلمُّجُث  يُؤَْخذُ 
َ
رِْض  ِف  ل

َ
ِدنَْشارِ  َ�يَُجاءُ  ِ�يَها، َ�يُْجَعُث  تأل

ْ
 َعَ  َ�يُوَضعُ  بِال

ِسهِ 
ْ
، َ�يُْجَعُث  َرَ ْمَشاِط  َوُ�َدّشُط  نِْصَفْ�ِ

َ
َِديدِ  بِأ

ْ
ِْدهِ  ُدونَ  َما تل

َ
 اَ�دَ  َوَ�ْظِدِه، ل

  »ِديِنهِ  َ�نْ  َذلَِك  يَُصّدهُ 
ความว่า พวกเราได้มาร้องทุกข์ต่อท่านเราะสูลุลลอฮ ฺ

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยที่ท่านกําลังหนุนบนผ้า

คลุมของท่านใต้ร่มเงาของกะอฺบะฮฺ พวกเราจึงได้กล่าวว่า 

“ท่านจะไม่ขอความช่วยเหลือให้แก่เราหรือ ? ท่านจะไม่ขอ

ดุอาอ์ให้แก่เราหรือ ?” ท่านเราะสูลุลลอฮฺ จึงกล่าวตอบว่า 

“เคยมีชนก่อนหน้าพวกท่านที่ถูกนําตัวไป แล้วได้มีการขุด
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หลุมในดนิเพื่อวางตัวเขาลงไปในนัน้ แล้วเล่ือยก็ถูกนํามา

วางไว้บนหัวของเขา แล้วก็เล่ือยหัวของเขาจนแยก

ออกเป็นสองส่วน และเขาได้ถูกหวีด้วยหวีเหล็กจนกระทั่ง

เหลือแต่เนือ้และกระดูก แต่ส่ิงเหล่านัน้ก็ไม่สามารถจะหัน

เหเขาให้ออกจากศาสนาได้แม้แต่น้อย” (บนัทึกโดยอลั-บคุอ

รีย์ ด ูฟัตหลุบารี 12/315) 

 

 บททดสอบจากดจัญาล 

น่ีคือบททดสอบอนัยิ่งใหญ่ท่ีสดุของชีวิต ดงัท่ีท่านเราะ

สลูลุอฮฺ ศอ็ลลลัอลฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

  ايَ «
َ
  اهَ ُّ َ

ّ
  اهَ َّ إِ  ُس تلا

َ   هِ جْ وَ  َعَ  ةٌ نَ تْ فِ  نْ �ُ تَ  مْ ل
َ ْ
 رَ ذَ  ذُ نْ مُ  ِض رْ تأل

َ
  مَ آدَ  تهللاُ  َ

َ
 نْ مِ  مَ ظَ �ْ َ

ِّ  ةِ نَ تْ فِ    ،تهللاِ  ادِ تَ عِ  ايَ ..  الِ جّ ت
َ
ْ إِ فَ  وتتُ بُ ثْ فاَ :  اُس تلّ  اهَ ُّ َ

 سَ  ِّ
َ
َ  ةً فَ ِا  مْ �ُ حَ  هُ فُ ِا أ  مْ ل

 إِ  اهَ فْ ِص يَ 
ّ
ّ نَ  ِ�ْ تْ �َ  هُ يا ِِ .. «   

ความวา่ “โอ้มนุษย์เอ๋ย จะไม่มีบททดสอบใด ๆ ที่ได้เกิดขึน้

บนหน้าแผ่นดินนี ้นับตัง้แต่อัลลอฮฺได้สร้างท่านนบีอาดัม

ขึน้มา จะยิ่งใหญ่ไปกว่าบททดสอบของดัจญาล... โอ้บ่าว

ของอัลลอฮฺเอ๋ย โอ้มนุษย์เอ๋ย จงยืนหยัดอย่างหยัดยืนเถิด 

เพราะฉันจะบอกถึงลักษณะของมันให้แก่พวกท่าน ด้วย
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คุณลักษณะที่ไม่เคยมีนบีท่านใดก่อนหน้าฉันได้บอกถึง” 

(บนัทกึโดยอิบน ุมาญะฮฺ 2/1359 ด ูเศาะฮี หลุญามิอฺ 7752) 

 

เก่ียวกบัสภาพของการยืนหยดัอยา่งมัน่คงของหวัใจและ

การหันเหของมนัในช่วงขณะท่ีต้องเผชิญกับบททดสอบต่าง ๆ 

นัน้ ท่านนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

ِفَتُ  َُْعَمُض «
ْ
ُقلُوِب  َعَ  تح

ْ
َِص�ِ  تح

ْ
ّي  ،ُعوًدت ُعوًدت َكل

َ
ٍب  فَأ

ْ
َ�َها قَل ْشِ

ُ
 ِ�يهِ  نُِ�َت  َ

ّي  ،َسوَْدتءُ  نُْ�تَةٌ 
َ
ٍب  َوَ

ْ
نَْ�َمَها قَل

َ
َّ  ،َ�يَْىاءُ  نُْ�تَةٌ  ِ�يهِ  نُِ�َت  َ  َعَ  تَِص�َ  َى

تَْ�ِ 
ْ
ْ�يََض  َعَ  قَل

َ
هُ  َفَال  تلّصَفا ِمثْثِ  َ رُْض  تلّسَداَوتُى  َدتَمْت  َما فِتْنَةٌ  تَُضّ

َ ْ
 ،َوتأل

َخمُ 
ْ
ْسوَدُ  َوتآل

َ
ُكوزِ  ُمْمَ�اّدت َ

ْ
  ُ�َّخيًا َكح

َ
ْعمُِف  ال   َمْعُموفًا َُ

َ
نِْكمُ  َوال   ُمنَْكًمت ُُ

ّ
 َما إِال

ْشَِب 
ُ
 »َهَوتهُ  ِمنْ  َ

ความว่า “ฟิตนะฮฺต่าง ๆ จะส่งผลต่อบรรดาหัวใจทัง้หลาย 

เหมือนเช่นเส่ือที่สร้างรอยให้กับคนนอนรอยแล้วรอยเล่า 

หัวใจดวงใดที่ได้ดื่มดํ่าไปกับมัน ก็จะทําให้เกิดจุดดําจุด

หน่ึง และหวัใจดวงใดที่ปฏิเสธมัน ก็จะทาํให้เกิดจุดขาวจุด

หน่ึง กระทั่งหวัใจได้แยกออกเป็นสองดวง ดวงหน่ึงมีความ

ขาวที่บริสุทธ์ิซึ่ งฟิตนะฮฺใด ๆ จะไม่สามารถสร้างความ

เสียหายแก่มันได้อีกตราบเท่าที่บรรดาชัน้ฟ้าและแผ่นดนินี ้

ยังคงมีอยู่  ส่วนอีกดวงหน่ึงก็จะดาํคลํา้ดั่งกระทะที่หงายก้น 
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โดยที่มันจะไม่รู้จักส่ิงที่ดีงามและจะไม่ปฏิเสธส่ิงช่ัวร้ายใด 

ๆ เลย เว้นแต่จะคล้อยตามอารมณ์ใฝ่ตํ่าของมันเท่านัน้” 

(บนัทึกโดย อิมามอะหฺมดั 5/386 และมสุลิม 1/128 ซึง่สํานวน

เป็นของท่านมสุลมิ)  

สอง  การยนืหยัดในสนามแห่งการต่อสู้(ญิฮาด) 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสวา่ 

َها  ﴿ ُّ َ� ٰ ينَ   َٓ ِ َّ �ْ   ٱ َٓ َذ�  َء�َمُن َ   َوٱۡذُكُرو�ْ   َف�ۡثبُُتَ�ْ   فَِئةٗ   َ�قِيُتمۡ   ِِ َّ ُُّ�مۡ   َكثِٗ��  ٱ  ّ�َع
 ََ  ]   ٤٥ :تالنفال[ ﴾ ٤ ُ�ۡفُُِحَ

ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย ! เม่ือพวกเจ้าปะทะกับ

กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในสมรภูมิ ก็จงยืนหยัดเถิด และจงรําลึก

ถงึอัลลอฮใฺห้มากๆ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสาํเร็จ” (สู

เราะฮฺ อลั-อนัฟาลฺ : 45) 

 

หนึ่งในการกระทําท่ีเป็นบาปใหญ่ในศาสนาของเรานัน้

คือ การหนีออกจากสมรภูมิท่ีกําลังมีการประจัญบานกันอยู ่

และปรากฏว่าในขณะท่ีท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ

วะสัลลัม กําลังแบกก้อนดินบนหลังของท่านในการขุดสนาม

เพลาะ(ในเหตกุารณ์การทําสงครามค็อนดกั) ท่านได้กลา่วซํา้ไป
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ซํา้มาพร้อม ๆ กับบรรดาผู้ ศรัทธาว่า “ขอให้เท้าของเรามี

ความหนักแน่นม่ันคงด้วยเถิด หากเราได้เผชิญหน้ากับ

บรรดาศัตรู” (บนัทึกโดยอลั-บคุอรีย์ ในหมวด อลั-เฆาะซะวาต 

การสงครามต่างๆ ของท่านเราะสลูลุลอฮฺ บรรพ ว่าด้วยการทํา

สงครามคอ็นดกั(สนามเพลาะ) ด ูฟัตหลุบารี 7/399)    

สาม  การยืนหยัดในวิถีทาง(มันฮัจญ์)ที่ตนเองก้าวเดนิอยู่ 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสวา่ 

نَ   ﴿ َ   َ�َٰهُدو�ْ   َما  َصَدُقَ�ْ   رَِجالٞ   ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ   ّمِ َّ َبُهۥ  َقَ�ٰ   ّمن  َفِمۡنُهم  َعَُۡيهِ�   ٱ ۡ�َ 
ۖ  ّمن َوِمۡنُهم ْ  َوَما يَنَتِظُر �َ ُ  ]  ٢٣:  تالىزتب[ ﴾ ٢ َ�ۡبِديٗ�  َِّدل

ความว่า “ในหมู่ผู้ศรัทธานัน้มีบุรุษผู้มีสัจจะต่อส่ิงที่พวกเขา

ได้สัญญาต่ออัลลอฮฺเอาไว้ ดังนัน้ ในหมู่พวกเขามีผู้ที่ได้

บรรลุตามสัญญาของเขาแล้ว และในหมู่พวกเขามีผู้ที่ยัง

รอคอย(การตายชะฮีด) อยู่ และพวกเขามิได้เปล่ียนแปลง

แต่อย่างใด” (สเูราะฮฺ อลั-อะหฺซาบ : 23) 

 

อุดมการณ์ของพวกเขามีคณุค่ายิ่งกว่าลมหายใจของ

พวกเขา เป็นคํามั่นสัญญาอันหนักแน่นมั่นคงไม่รู้จักความ

ท้อถอยยอมจํานน 
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ส่ี  การยนืหยัดในขณะที่จะเสียชีวิต 

บรรดาผู้ ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ กระทําความผิด

(มะอฺศิยะฮฺ)ทัง้หลาย พวกเขาย่อมถกูต้องห้ามจากการได้อยู่ใน

สภาพท่ีสามารถยืนหยดัอย่างมัน่คงในช่วงเวลาท่ีแสนจะวิกฤต

ท่ีสดุ และพวกเขาย่อมไม่สามารถท่ีจะกล่าวกะลีมะฮฺชะฮาดะฮฺ

(ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ) ในขณะท่ีพวกเขาใกล้ตายได้ และน่ีคือ

สญัญาณท่ีบ่งชีถ้ึงการสิน้สดุของชีวิตท่ีมีความเลวร้าย เช่นท่ีมี

คนบางคนได้กล่าวแก่ผู้ ท่ีใกล้จะตายว่า “จงกล่าว ลาอิลา

ฮะอิลลัลลอฮฺ เถิด” แต่แล้วศีรษะของเขาก็ได้หันซ้ายหันขวา 

เป็นการปฏิเสธไมย่อมท่ีจะเอย่คํากลา่วนัน้อยา่งสิน้เชิง  

อีกบางคนเม่ือเขาใกล้จะตายก็เอาแต่พดูว่า “น่ีเป็นสิน้

ค้าชิน้ดีนะ น่ีเป็นสิน้ค้าท่ีมีราคาถูกยิ่งนัก” บางคนก็ได้เอ่ยช่ือ

ของตวัหมากรุกในแต่ละชิน้ว่ามีช่ืออะไรบ้าง บางคนก็เอาแต่

ร้องเพลง และ บางคนก็จะเอาแตเ่อ่ยถึงช่ือคนท่ีตนเองหลงใหล

ช่ืนชอบ 

น่ีเป็นเพราะวา่ เร่ืองตา่ง ๆ เหลา่นี ้คือสาเหตท่ีุทําให้เขา

หมกมุน่จนลืมรําลกึถึงอลัลอฮฺในขณะท่ียงัใช้ชีวิตอยูใ่นดนุยา  
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บางทีเราจะสงัเกตเห็นว่าคนบางคนจะมีใบหน้าท่ีดํา

คลํา้ และร่างกายจะมีกลิ่นท่ีเหม็น หรือบางคนก็จะหันหลัง

ให้กบักิบละฮฺในขณะท่ีวิญญาณกําลงัออกจากร่าง วะลาเหาละ

วะลา กูวะตะอิลลาบิลลาฮฺ –ไม่มีความสามารถและไม่มีพลงั

ใดๆ นอกจากด้วยความสามารถและพลงัของอลัลอฮฺ 

สว่นผู้ ท่ีชีวิตของเขานัน้กระทําแต่ความดีงามและเป็นผู้

ท่ีเจริญรอยตามแบบฉบับของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสลัลมั อลัลอฮฺก็จะทรงประทานสภาพท่ีเขาสามารถยืนหยดั

อย่างมัน่คงให้แก่เขาในช่วงท่ีเขาใกล้จะหมดลมหายใจ กระทัง่

เขาสามารถท่ีจะกลา่วกะลมิะฮฺชะฮาดะฮฺได้  

ซึง่เราอาจจะเห็นว่าใบหน้าของพวกเขานัน้มีความเบิก

บาน และร่างกายของพวกเขานัน้จะมีกลิ่นท่ีหอมหวาน และ

สญัญาณอ่ืนๆ ท่ีบ่งชีถ้ึงข่าวดีต่างๆ ในช่วงเวลาท่ีวิญญาณของ

พวกเขากําลงัออกจากร่าง  

น่ีคือตวัอย่างเพียงตวัอย่างหนึ่ง สําหรับผู้ ท่ีอลัลอฮฺ ตะ

อาลา ทรงประทานสภาพของการยืนหยดัอย่างมัน่คงให้แก่เขา

ในช่วงเวลาท่ีเขากําลงัใกล้ตาย นัน่คือท่านอบ ูซุรฺอะฮฺ อรั-รอซีย์ 
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หนึ่งในนกัวิชาการหะดีษท่ีมีช่ือเสียง และท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนี ้

คือเร่ืองราวของท่าน 

ท่านอบู ญะอฺฟัร มหุมัมดั บิน อะลี ซึ่งเป็นเสมียนของ

ท่านอบ ูซรฺุอะฮฺ ได้เลา่วา่ “ฉนัได้มายงัหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ีมีช่ือว่า 

มาชะฮฺรอน เป็นหมูบ้่านหนึง่ในเขต อรั-ร็อยย์ ในช่วงเวลาท่ีท่าน

ใกล้จะเสียชีวิต ซึง่ใกล้ ๆ กบัท่านมีท่านอบ ูหาติม ท่านอิบน ุวา

ริฮฺ ท่านอัล-มุนซิรฺ บิน ชาซาน และท่านอ่ืนๆ ซึ่งพวกเขาก็ได้

กลา่วถึงหะดีษท่ีเก่ียวกบัการตลักีน(การสอนคนใกล้จะเสียชีวิต) 

ท่ีวา่ 

  مْ �ُ تاَ وْ مَ  وتنُ قّ حَ «
َ
َ إِ  ال

َ
 إِ  ل

ّ
 »تهللاُ  ال

ความว่า “พวกท่านจงสอนผู้ที่กําลังใกล้จะตายให้เขากล่าว

ว่า ลาอลิาฮะอลิลัลลอฮ ฺเถดิ” 

 

แต่พวกเขาค่อนข้างละอายท่ีจะสอนท่านอบ ูซุรฺอะฮฺ ใน

ท่ีสดุพวกเขาจงึกลา่วว่า พวกเรามารายงานหะดีษข้างต้นกนัเถิด 

ดงันัน้ ท่านอิบนุ วาริฮฺก็เร่ิมรายงานว่า “อบู อาศิมได้เล่าแก่เรา 

จากอบัดลุหะมีด บิน ญะอฺฟัรฺ ได้เล่าจากศอลิหฺ บิน อบี...” ครัน้

เม่ือกล่าวถึง บิน อบี ... เขาก็แสร้งไม่กล่าวให้จบ (เพ่ือให้อบ ู
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ซุรฺอะฮฺ ได้กล่าวหะดีษนีแ้ทน)  จากนัน้ท่านอบ ูหาติมก็ได้กล่าว

ต่อว่า “บุนดารฺได้เล่าแก่เรา จากอบูอาศิมได้เล่าแก่เรา จากอบั

ดุลหะมีด บิน ญะอฺฟัรฺ จากศอลิหฺ ...” และเขาก็หยุดแค่นัน้ไม่

กล่าวให้จบ ส่วนคนอ่ืน ๆ นัน้ก็น่ิงเงียบ เม่ือนัน้ อบ ูซุรฺอะฮฺ ก็ลืม

ตาขึน้ ขณะท่ีท่านใกล้จะสิน้ลมเต็มทีแล้ว ท่านได้กล่าวรายงาน

หะดีษจนจบว่า “ท่านบุนดารฺได้เล่าแก่เรา จากอบู อาศิมได้เล่า

แก่เรา จากอบัดลุหะมีดได้เลา่แก่เรา จากศอลิหฺ บิน อบี เฆาะรีบ 

จากกะษีรฺ บิน มรฺุเราะฮฺ จากมุอาซฺ อิบนุญะบลั ได้เล่าว่า ท่าน

เราะสลูลุลอฮฺได้กลา่ววา่  

  هِ مِ َكَ  مَ آخِ  نَ كَ  نْ مَ «
َ
َ إِ  ال

َ
 إِ  ل

ّ
 »ةنّ تلَ  َث خَ دَ  تهللاُ  ال

ความว่า “ผู้ใดก็ตามที่คําพูดสุดท้ายของเขาคือ ลาอิลา

ฮะอลิลัลลอฮ ฺเขาย่อมได้เข้าสวรรค์” 

  

และแล้ววิญญาณของท่านอบ ูซุรฺอะฮฺ ก็ได้ออกจากร่าง

(ในขณะท่ีท่านได้กล่าวหะดีษซึ่งมีคําว่า ลาอิลาฮะอิลลลัลอฮฺ 

อยู่ด้วย) เราะหิมะฮุลลอฮฺ – โอ้อัลลอฮฺโปรดประทานความ

เมตตาให้แก่ท่านด้วยเถิด” (จาก สิยัรฺ อะลามุน นุบะลาอ์ 

13/76-85) 
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อลัลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสถึงบคุคคลเช่นนีว้า่ 

﴿   َّ ِينَ   ِِ َّ ْ   ٱ َُّنا  َقالَُ� ُ   َر َّ ْ   ُُمّ   ٱ ُل   ٱۡسَتَ�ُٰمَ� ّ ََ ٰ�َِكةُ   َعَُۡيِهمُ   ََََ ََ َّ   ٱلَۡم ََ   ْ ََ   َ�َاُفَ�  َو
 ْ �َ ْ  َ�َۡزَُ و� ُ�ِۡ�

َ
َّنةِ  َوَ ۡۡ �ِِ  َِ ََ  ُكنُتمۡ  ٱّ� ََعُدو  ]  ٣٠: فصلت[ ﴾ ٣ َُ

ความว่า “แท้จริง บรรดาผู้กล่าวว่าพระเจ้าของพวกเรา

คืออัลลอฮฺ แล้วพวกเขาก็ยืนหยัดตามคาํกล่าวนัน้ มะลาอิ

กะฮฺจะลงมาหาพวกเขา (เม่ือพวกเขาใกล้จะสิน้ลมหายใจ 

โดยจะกล่าวกับพวกเขาว่า) พวกท่านอย่าหวาดกลัวและ

อย่าเศร้าสลดใจ แต่จงต้อนรับข่าวด ีคือสวนสวรรค์ซึ่งพวก

เจ้าได้ถูกสัญญาไว้” (สเูราะฮฺ ฟศุศลิตั : 30) 

 

โอ้ อลัลอฮฺ ได้โปรดบนัดาลให้เราเป็นผู้หนึ่งในหมู่พวก

เขาด้วยเถิด โอ้ อลัลอฮฺ เราขอตอ่พระองค์ให้ทรงประทานสภาพ

ของการยืนหยดัอย่างมัน่คงในทุกๆ กิจการงาน และให้มีความ

แน่วแน่บนการชีนํ้าอันถูกต้องด้วยเถิด และคําวิงวอนสุดท้าย

ของเรานัน้คือ อัลหัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน  มวลการ

สรรเสริญเป็นกรรมสทิธ์ิของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเป็นพระผู้อภิบาลแห่ง

สากลโลก 


