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เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อการเผยแพร่ 

มิใช่เพื่อการจัดจ าหน่าย 
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ พิมพ์ซ้ า 

โดยโปรดระบุแหล่งที่มา และไม่ใช้เพื่อการค้าขาย หาก าไร 

  

ติดตามอา่นบทความแปลอื่นๆ ได้ท่ี 

www.anabintalislam.wordpress.com 

หรือทาง Facebook 

เพจ The Sweetness Of Eman {Faith} 

        เพจ การครองคูใ่นอิสลาม 

        เพจ เพจนี้ส าหรบัคุณแม่ อัลอุมมฺฮาตฺ 

  

ขอท่านจงอย่าละเลย “ความดีงาม” ที่อาจดูเล็กนอ้ย 

แท้จริงแล้ว “การตอบแทนจากอัลลอฮ”ฺ นั้น  

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “ปริมาณ” ทีท่านกระท า  

หากแต่เป็น “เจตนา” จากหัวใจของท่านต่างหาก 

ที่พระองค์ทรงคิดค านวณ ฟสีะบีลิลลาฮ ฺ
 

ฟีสะบีลิลลาฮ ฺ

 
 

http://www.anabintalislam.wordpress.com/
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กุญแจไขหัวใจ  
บท The keys to hearts 

 
ประตทูุกบานต่างมีกุญแจ    
“กุญแจที่ใช้ไขสู่หัวใจของผู้คน” คือการเรียนรู้ถึงบุคลิกภาพ หรือคุณสมบตัิของ
พวกเขา การช่วยแก้ไขปญัหาของพวกเขา การประนีประนอมระหว่างพวกเขา 
การรับผลประโยชน์จากความดีงามของพวกเขา และการปกป้องตวัเองให้รอดพ้น
จากความชั่วร้ายของพวกเขา 
 
บุคคลคนหนึ่งจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในทักษะเหล่านี้ได้ หากเขารูถ้ึงบุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะของผู้คนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี  
 
ยกตัวอย่าง มีการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างพ่อและลูกชายคู่หนึ่ง อันเนื่องมาจาก 
ผู้เป็นพ่อได้ไล่ลูกชายออกจากบา้น ลูกชายพยายามทีจ่ะกลับเข้าบ้าน แต่พ่อก็ยังคง
ปฏิเสธ หากคุณอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวเพ่ือท าการประนีประนอมระหว่างคนท้ัง
สอง โดยเตือนสติผู้เป็นพ่อด้วยหลกัการศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกบัเรื่องดังกล่าว และบอก
ให้เขาทราบถึงบาปของการตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ อย่างไรก็ตาม 
เขาไม่ยอมรับฟังค าตักเตือนของคุณ ดังนั้นคุณจึงตัดสินใจที่จะใช้วิธีการอื่นท่ีต่างไป  
 
และคุณก็ทราบดีว่าเขาเป็นคนท่ีมีความอ่อนไหวทางอารมณ์เป็นอย่างมาก ดังนั้น 
คุณจึงกล่าวกับเขาว่า “คุณจะไม่เมตตาลูกชายของคุณเลยหรอื เขาต้องนอนอยู่บนพ้ืน
ถนนท่ีไม่มหีลังคาก าบัง คุณกนิ ดื่มขณะท่ีลูกชายของคุณหิวโหยและกระหาย คุณไม่
คิดถึงเขาเวลาท่ีคุณตักอาหารใส่ปากหรือ คุณไม่คิดถึงเวลาท่ีเขาต้องเดินตากแดดท่ี
ร้อนจัดหรือ คุณจ าตอนท่ีลูกชายคุณยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ และคุณก็มักจะเข้าไปกอด
และหอมเขาได้หรือเปล่า คุณไม่คิดแม้แต่น้อยเลยหรือว่า เขาอาจจะต้องด ารงชีวิต
ด้วยการขอทานขณะท่ีพ่อของเขายังมีชีวิตอยู?่”  
 
จากนั้น คุณกจ็ะพบว่าผู้เป็นพ่อเริ่มตระหนักถึงถ้อยค าเหล่านัน้และคิดท่ีจะท าการ
ประนีประนอมกับลูกชายของเขา  
 
หากผู้เป็นพ่อมีลักษณะนิสยัที่ตระหนี่ถี่เหนยีว คุณอาจจะพูดกับเขาว่า “ระวังนะ อย่า
ท าให้ตัวคุณต้องไปพัวพันกับปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหลังเลย เอาลกูชายของคุณ
กลับมาเถอะ เขาจะได้อยู่ภายใต้การดูแลของคุณ คุณไม่รูห้รอกว่า วันหนึ่งเขาอาจจะ
กลายเป็นหัวขโมยหรือท าร้ายผู้คน พอถึงตอนนั้นศาลก็อาจจะสั่งให้คุณจ่ายชดเชย
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ค่าเสียหายที่ลกูชายคุณก่อไว้ก็ได้ จะอย่างไรเสีย คุณก็เป็นพ่อของเขา ดังนั้นคุณก็
ควรระวังตัวไว้ด้วย”  
 
คุณจะพบว่าพ่อท่ีขี้เหนียวน้ันเริ่มตระหนัก เพราะความกลัวท่ีจะต้องสูญเสียทรัพยส์ิน  
 
หากคุณจะพูดคุยกับ “ลูกชาย” ท่ีรักทรัพย์สินเงินทอง คุณอาจจะพูดกับเขาว่า  
“เธอยังต้องการพ่อของเธออยูน่ะ พรุ่งนี้เธออาจจะอยากแต่งงาน แล้วใครจะเป็นคน
จ่ายค่าสินสอดให้เธอ แล้วถ้ารถของเธอพัง ใครจะจ่ายค่าซ่อมให้ แล้วถ้าเธอป่วย 
ใครจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลใหเ้ธอ พวกพ่ีชายของเธอย่อมได้เปรียบจากสถานการณ์น้ี
อยู่แล้ว เพราะพวกเขาก็ยังคงได้รับเงินค่าใช้จ่ายและสิ่งของมากมาย ขณะท่ีตัวเธอก็
ยังนั่งอยู่ตรงนี้และไม่ได้อะไรเลย ดังน้ันเธอควรท่ีจะพลิกสถานการณ์ด้วยการเข้าไป
จูบหน้าผากพ่อและขอโทษท่านเสีย”  
 
เช่นเดียวกัน หากมีคนขอให้คณุท าการประนีประนอมระหว่างสามีภรรยา คุณควรจะ
กระท าสิ่งเดียวกันนี้และให้พวกเขาเปิดใจต่อกันด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม อีกทั้ง ในกรณี
ท่ีคุณต้องการลาพักจากที่ท างานและคุณก็ทราบว่าหัวหน้าของคุณเป็นคนท่ีไม่ค่อยให้
ความใส่ใจต่อเรื่องของอารมณร์ู้สึก หรือปัจจัยทางสังคมเท่าไหร่นัก เพราะ “งาน” 
คือสิ่งเดียวท่ีเขากังวล คุณอาจจะบอกกับเขาว่า “ฉันต้องการพักผ่อนสักสามวันเพ่ือไป
เติมพลัง ฉันรูส้ึกว่าภาระงานท่ีมากมายท่ีฉันมีอยู่ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของ
ฉันลดลงชั่วขณะ ฉันจึงอยากขอลาพักสักสามวัน  และฉันจะได้กลับมาท างานอย่างมี
ชีวิตชีวาให้เต็มท่ีอีกครั้ง”  
 
และหากเจ้านายของคุณเป็นท่ีใส่ใจต่อปัจจัยทางสังคม เขาอาจเป็นคนท่ีให้
ความส าคัญต่อครอบครัวมาก คุณอาจจะกล่าวกับเขาว่า “ฉนัต้องการลาพักร้อนเพ่ือ
กลับไปเยี่ยมพ่อและลูกๆ ของฉนัค่ะ เพราะฉันห่างพวกเขามาได้สักระยะแล้ว”  
 
จงพยายามบรรลุทักษะเหล่านี้  และอีกไม่นาน คุณอาจจะได้ยินผู้คนพูดเกี่ยวกับคุณ
ว่า “เราไม่เคยเห็นใครท่ีมีทักษะในการชักจูงผู้คนได้ดีเหมอืนกบัคนคนนี้เลย”  
 
(*การใช้ทักษะดังกลา่ว มิใช่ การโกหก แต่เป็นการใช้ค าพดูที่เหมาะสม สิ่งที่
ผู้เขียนกล่าวน้ันเป็นเพียงการยกตัวอย่าง ดงันั้น ผู้ที่น าไปใช้จ าต้องใช้ให้ถูกกับ
สถานการณ์ โดยยดึจากข้อเท็จจริงเป็นหลัก: ผู้แปล)  
 
ข้อคิดเตือนใจ มนุษย์ทุกคนต่างมีกุญแจท่ีไขไปสูห่ัวใจของเขา และการรู้ถึงคุณสมบัติ
ของพวกเขานั้นจะช่วยในการค้นพบกุญแจที่ถูกดอกเพ่ือไขหัวใจของเขา 
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“…กับคนยากจน” 
บท With the poor 

 
ผู้คนในปัจจุบันต่างมีมุมมองเกีย่วกับเรื่อง “มารยาททางสังคม” ไปในทางการค้ามาก
ขึ้น ส าหรับพวกเขานั้น เรื่องตลกของ “บรรดาคนร่ ารวย” นัน้ควรค่าแก่การหัวเราะ 
ขบขัน และความผิดของพวกคนรวยเหล่านี้มกัถูกจะมองว่าเป็นเรื่องเล็ก และควร
มองข้าม แต่ส าหรับ “บรรดาคนยากจน” เรื่องตลกของพวกเขากลายเป็นเรื่องท่ีไม่ได้
รับการยอมรับและเป็นเร่ืองท่ีนา่รังเกียจ ขณะเดียวกันความผดิของพวกเขาก็กลับดู
เหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญแ่ละพวกเขาก็ถูกประนามด้วยการถูกกร่นด่า แต่ส าหรับ 
ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮิ วะสลัลมันั้น ท่านมีความเมตตากรุณาท้ังต่อ
บรรดาคนร่ ารวยและคนยากจนอย่างเท่าเทียม  
 
ท่านอนัส (เราะฎิยัลลอฮ ุอันฮ)ุ กล่าวว่า “มีบุรุษท่านหน่ึงจากชนเผ่าเบดูอิน ชื่อว่า 
“ซาฮีรฺ บิน หะรอม” เมื่อใดก็ตามที่เขาเดินทางมาท าธุระท่ีเมืองมาดีนะฮฺ เขามักจะ
น าของขวัญติดตัวมาให้ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลมัอยู่เสมอ เช่น 
ชีสหรอืเนย และเช่นเดียวกัน ศาสนทูตมุหัมมัดก็มักจะเตรียมของบางอย่างให้แก่เขา 
เมื่อเขาจะเดินทางกลับไป เช่นอินทผลัม หรือสิ่งอื่นๆ  
 
ศาสนทูตมุหัมมีความรักต่อบุรษุท่านนี้และท่านเคยกล่าวกับเขาว่า “ซาฮีรฺ คือเบดูอีน 
(บุรุษแหง่ทะเลทราย) ของเรา และเราก็เป็นผู้อยู่อาศัยในดินแดนของเขา”  
 
….ซาฮีรฺไม่ได้เป็นคนที่หน้าตาดีนัก… วันหนึ่งซาฮีรฺ (เราะฎิยัลลอฮ ุอันฮุ) เดินทาง
จากทะเลทรายและได้เข้ามาเยีย่ม ศาสนทูตมหุัมมัด หากแต่เขาไม่พบท่าน ดังนั้น 
เขาจึงเดินทางไปยังตลาดขายของ เพราะเขาได้น าสินค้าติดตัวมาด้วยเพื่อการค้าขาย  
 
เมื่อศาสนทูตมุหมัมัดทราบว่าซาฮีรฺได้เดินทางมาพบ ท่านจึงเดินไปยังตลาดเพ่ือไปพบ
กับเขา และเมื่อท่านไปถึงท่ีนั่น ท่านก็เห็นเขาก าลังขายสินค้าด้วยสภาพท่ีมีเหง่ือไหล
เต็มใบหน้า และสวมชุดเบดูอีนซึ่งมีกลิ่นท่ีไม่ค่อยดีนัก  
 
อย่างไรก็ตาม ศาสนทูตมหุัมมดัได้เข้าไปโอบกอดเขาอย่างแน่นจากข้างหลัง ขณะท่ี
ซาฮีรฺไม่รู้ตัวและไม่ทราบว่าใครท่ีเข้ามาโอบกอด  
 
ซาฮีรฺจึงรู้สึกหวาดกลัว เขาจึงกล่าวว่า “ปล่อยฉันนะ!! ท่านคือใครกัน” หากแต่ 
ศาสนทูตมุหัมมัดกลับนิ่งเงียบ ซาฮีรฺพยายามที่จะผละตัวเขาออกจากอ้อมกอดของ
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ท่านและหันมองดูท้ังด้านซ้ายและด้านขวา เมื่อเขาพบว่าผู้ท่ีเข้ามากอดเขานั้นคือ 
ศาสนทูตมุหัมมัด เขากร็ูส้ึกสบายใจและสงบลงได้ แล้วเขาก็พิงหลังลงท่ีหน้าอกของ
ท่าน ศาสนทูตมุหัมมัดจึงเริ่มหยอกล้อกับเขา โดยตะโกนออกไปว่า “มีใครจะซื้อบ่าว
ผู้น้ีหรือไม่? ใครต้องการที่จะซื้อบ่าวผู้น้ี”  ด้วยเหตุน้ี ซาฮรีฺจึงก้มมองดสูภาพของ
ตัวเองและตระหนักถึงความยากจนของเขา ด้วยเพราะเขาไมม่ีแม้แต่ทรัพย์สินหรือ
แม้แต่หน้าตาของเขาก็ไม่ไดน้่าดูนัก เขาจึงกล่าวต่อศาสนทูตมุหัมมัดว่า “ท่านจะ
พบวา่ฉันน้ันไม่มีคุณค่าใดๆ ที่จะขายได้เลย โอ้ เราะสูลุลลอฮฺ”  ศาสนทูตมุหมัมัด
จึงกล่าวว่า “หากแตท่่าน มิได้เป็นบคุคลที่ขายไม่ได้ ณ ทีอั่ลลอฮฺ เพราะท่านเป็น
บุคคลที่มคีณุคา่ยิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺ” 
 
จึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใด “หัวใจของบรรดาคนยากจนทั้งหลายจึงรักใครแ่ละผูกพัน
ต่อศาสนทูตมุหัมมัด (ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลัม)” ท่านได้รับความรักและความ
เคารพจากพวกเขาด้วยเพราะคุณลักษณะอันดีงามของท่าน ในความจริงแล้ว บรรดา
คนยากจนนั้นอาจจะไม่ได้กล่าวโทษต่อความตระหนี่ของบรรดาคนร่ ารวยในเรื่องของ
ทรัพย์สิน หากแต่พวกเขาอาจจะกล่าวโทษต่อความตระหนี่ในความเมตตาและการ
ปฏิบัติต่อพวกเขามากกว่า  
 
ลองถามตวัคณุเองสิวา่ บ่อยแค่ไหนที่คณุมอบรอยย้ิมให้กับคนยากจนและท าให้
เขารู้สึกมีคุณค่าและมีเกียรต ิเพราะอาจเป็นไปไดว้่าคนยากจนเหล่าน้ันจะวิงวอน
ขอดุอาอฺให้แก่คุณในยามค่ าคนืและนั่นอาจเป็นเหตุให้อัลลอฮฺประทานความเมตตา
ลงมายังคณุจากสวนสวรรค์   
 
อาจเป็นไปได้ว่า “คนท่ีดูสกปรกมอมแมม เส้นผมกระเซอะกระเซิง” ท่ีไม่ได้รับการ
เหลียวแลหรอืความใส่ใจจากผูค้น อาจได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ ฺเมื่อ “เขา” 
กล่าววิงวอนขอต่ออัลลอฮฺในบางสิ่งบางอย่างก็เป็นได้ ดังนั้นจงเป็นผู้ท่ีมีความเมตตา
กรุณาต่อผู้ท่ีอ่อนแอกว่าเถิด    
 
ข้อคิดเตือนใจ 
บางที อาจเป็นไปได้ว่าเพียงแค่ “รอยยิ้ม” ท่ีมอบให้กับคนยากจนคนหนึ่งอาจ
ยกระดับท่านให้อยู่ในต าแหน่ง ณ ที่พระพักตร์ของอัลลอฮ ฺ
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 อย่าสาปแช่งเขา … 
บท Do not curse him because he drinks alcohol! 

 
คนส่วนใหญ่ท่ีเราได้อยู่ร่วมกับพวกเขาหรือรู้จักกับพวกเขาในสังคม.. ไม่ว่าพวกเขาจะ
เลวร้ายอย่างไร แต่ความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็มักจะม ี“บางสิ่งบางอย่างท่ีดีงาม” ใน
ตัวเขาอยู่เสมอ แม้ว่ามันจะมเีพียงเล็กน้อยก็ตาม ในกรณีเชน่นี้ หากเราสามารถท่ีจะ
เข้าถึง “คุณสมบัติท่ีดีงาม” ของพวกเขาได้ มันก็จะเป็นสิ่งท่ีดียิ่ง (ต่อเขาและเรา)  
 
“อาชญากร” เป็นท่ีทราบกันดีว่า คนเหล่านี้นั้นมักจะปืนเข้าไปในบ้านของผู้คนและ
ขโมยทรัพย์สิน …แต่พวกเขาอาจจะกระท าไปเพ่ือท่ีจะน าทรัพย์สินท่ีได้มาไปช่วยเหลือ
คนอนาถาและเด็กก าพร้า หรอืแม้แต่น าไปสร้างมัสญิดก็เป็นได้  
 
เช่นเดียวกัน สตรีคนหนึ่งอาจเห็นเด็กก าพร้าก าลังหิวโหย เธอจึงท าผิดประเวณีเพ่ือ
หารายได้มาช่วยเหลือเด็กเหล่านั้นเพ่ือประทังความหิวโหย หรือคนคนหนึ่งอาจมี
เจตนาท่ีใช้มีดแทงใครสักคน แต่เมื่อเขาเห็นเด็กหรือผูห้ญิง หวัใจของเขาก็สลายและ
ต้องท้ิงมีดลง  
 
ด้วยเหตุน้ี คุณจึงควรปฏิบัติต่อผู้คนด้วยการค านึงถึงความดีงามในตัวเขา ก่อนท่ีจะ
ค านึงถึงความเลวร้ายในตัวเขา  
 
เป็นท่ีทราบกันดีว่า ศาสนาทูตท่ีรักของเรา นบีมุหมัมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลยัฮิ 
วะสัลลัม นั้นมักจะหาข้ออ้างหรือเหตุผลให้กับบรรดาผู้ท่ีกระท าสิ่งผิดพลาดท้ังหลาย 
และคิดดีต่อผู้ท่ีกระท าความชั่วอยู่เสมอ  
 
เมื่อศาสนทูตมุหมัมัด ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลัมพบกับผูก้ระท าบาป ท่านมักจะ
พิจารณาเขาจากความศรัทธาในตัวเขา จากนั้นก็พิจารณาจากความคิดและการฝ่าฝืน
ของเขา ท่านจะไม่คิดกับผู้ใดในแง่ร้าย และท่านก็จะปฏิบัติต่อพวกเขาเหล่านั้นเสมือน
ลูกชายและน้องชายของท่านเอง  
 
ในช่วงสมัยของศาสนทูตมหุัมมดั มีชายคนหนึ่งท่ีติดสุรา ครั้งหนึ่งเขาถูกน าตัวไปยัง 
ศาสนทูตมุหัมมัดในสภาพท่ีมึนเมา และได้มีการตัดสินให้เขาต้องได้รับการลงโทษโดย
การถูกเฆี่ยน หลังจากนั้นสองสามวัน เขาก็ถูกจับได้อีกว่าดื่มเหล้า และถูกน าตัวไปยัง 
ศาสนทูตมุหัมมัดและถูกเฆี่ยนเป็นการลงโทษอีกครั้ง และหลงัจากนั้นอีกสองสามวัน
เขาก็ถูกจับได้อีกว่าดื่มสุรา และถูกน าตัวมายังศาสนทูตมุหัมมัดและถูกเฆี่ยนอีก 
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หลังจากที่เขาถกูเฆี่ยนแล้ว ขณะท่ีเขาก าลังจะเดินจากไป มชีายคนหนึ่งในหมู่บรรดา
เศาะฮาบะฮฺกล่าวขึ้นมาว่า “ขออัลลอฮฺทรงสาปแช่งเขาด้วยเถิด เขามาท่ีนี่และถูก
เฆี่ยนบ่อยครั้งเหลือเกิน!!”   
 
ศาสนทูตมุหัมมัดจึงหันไปยังชายคนดังกล่าว และสหีน้าของท่านเปลี่ยนไปอย่างเห็น
ได้ชัด และกล่าวว่า “จงอย่าสาปแช่งเขา!! ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ฉันรู้ว่าเขา
รักอัลลอฮฺและศาสนทูตมหุัมมัดของเขา!” (อัลบุคอรียฺ และมุสลมิ) 
 
เมื่อคุณปฏิบัติต่อผู้คน จงมีความยุติธรรมต่อพวกเขา ระลกึถงึสิ่งดีงามในตัวเขา และ
ท าให้พวกเขารู้สึกว่า “ความชั่ว” ของพวกเขา ไม่ได้ท าให้คณุลืม “ความดีงาม” ใน
ตัวเขา และสิ่งนี้ย่อมท าให้พวกเขาเข้าใกล้ชิดคุณมากยิ่งขึ้น  
 
ข้อคิดเตือนใจ 
ก่อนท่ีคุณจะถอนราก "ต้นไมแ้ห่งความชั่ว" ของผู้คน จงมองหา "ต้นไม้แห่งความดี
งาม" และรดน้ าให้มันเถิด 
 
---------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ(ผู้แปล)  
การน าบทความดังกล่าวมาน าเสนอ มิไดม้ีเจตนา (และเชื่อว่าผู้เขียนบทความต้นฉบับ
ก็มิได้มีเจตนา) ท่ีจะสนับสนุนให้ผู้คนกระท าความชั่วด้วยเจตนาท่ีดี หรือกระท าความ
ดีบนความทุกข์ของผู้อื่น หากแต่เป็นการให้แง่คิดในเรื่องของการ “มองคน” ในอีก
มุมหนึ่ง  
 
หากเราสามารถเข้าใจและเข้าถึง “เจตนาท่ีแท้จริง” ในการกระท าบางสิ่งบางอย่าง
ของคนคนหนึ่งได้ ย่อมท าให้เราสามารถท่ีจะช่วยเหลือเขาไดด้ียิ่งขึ้น อีกทั้งหากเรา
สามารถช่วยท าให้เขามองเห็น “คุณค่าความดีงาม” ท่ีมีอยู่ตวัเขา มันอาจจะท าให้เขา
สามารถดึงตัวเองออกจากความชั่วท้ังปวงก็เป็นได้ …  เราจงึควรท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือคนเหล่านี้ และพยายามดึงเขากลับมาสูห่นทางท่ีดีงาม มิใช่การทอดท้ิง 
ละเลย หรือเพิกเฉย ..  
 
สังเกตได้ว่า “อาชญากร” หรอื “ผู้กระท าความผิดซ้ าๆ ซากๆ” ส่วนใหญ่ไมส่ามารถ
กลับมาสูห่นทางท่ีดีงามได้ สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่า ครอบครัว และสังคมไม่ให้
โอกาส  ความช่วยเหลอืและการสนับสนุนที่จะท าให้เขาสามารถยืนอยู่ในสังคมได ้จึง
ท าให้เขากลับเข้าสู่ความชั่วเดิมๆ ซ้ าแล้วซ้ าเล่า   
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ท าเจตนาของท่านใหบ้ริสุทธิ์เพ่ืออัลลอฮฺ 
บท Purify your intention for the sake of Allah   

 
ผมได้ท าการวิเคราะห์คุณสมบตัิของพ่ีน้องมุสลิมบางท่าน มบีางคนท่ีผมรู้จักเป็นระยะ 
เวลาหลายปี ซึ่งเวลาท่ีพวกเขาสื่อสารพูดคุยกับผู้คน ผมไม่เคยเห็นพวกเขาหัวเราะ 
หรือแม้แตย่ิ้มแยม้กับเรื่องตลกด้วยมารยาท หรือแสดงอาการใดๆ ออกมาให้เห็น
อย่างชัดเจนต่อผู้ท่ีพวกเขาก าลงัพูดคุยด้วย ผมเคยคิดว่า บางทีสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
พฤติกรรมดังกล่าวนั้น อาจเกดิจากวิธีการท่ีพวกเขาถูกเลี้ยงดูมา และน่ันท าให้พวก
เขาไม่สามารถท่ีเปลี่ยนแปลงอปุนิสัยของเขาได้  
 
แต่กระนั้น ผมก็รูส้ึกประหลาดใจ เมื่อวันหนึ่ง ผมเห็นพวกเขาบางคนหัวเราะและ
แสดงความสุภาพออกมา ขณะท่ีพวกเขาอยู่กับกลุ่มบรรดาเศรษฐีและผู้มีอ านาจ 
จากนั้นผมจึงตระหนักได้ว่า พวกเขากระท าสิ่งดังกล่าวเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว และ
ด้วยเหตุน้ัน มันย่อมท าให้พวกเขาสูญเสียรางวัลการตอบแทนจากอัลลอฮฺ  
 
ผู้ศรัทธาย่อมท าการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺด้วยการเป็นผู้ท่ีมีมารยาทท่ีดีงามและปฏิบัติดี
ต่อคนทุกคน และมิได้เป็นการกระท าไปเพ่ือให้ได้มาซึ่ง “สถานะ” หรือ “ทรัพย์สิน” 
หรือเพ่ือให้ได้รับ “การยกย่อง สรรเสริญจากผู้คน” หรือเพ่ือให้ตัวเองได้แต่งงาน 
เป็นต้น หากแต่เป็นไปเพ่ือให้อลัลอฮฺนั้นทรงรักเขาและท าให้เขาเป็นท่ีรักต่อสิ่งถูก
สร้างท้ังหลายของพระองค์ ใชแ่ล้ว.. ผู้ใดก็ตามที่ใคร่ครวญว่าการแสดงออกซึ่ง
มารยาทท่ีดีงามนั้นคือ “การอบิาดะฮ”ฺ เขาย่อมปฏิบัติตัวต่อคนทุกคนด้วยความสุภาพ 
ความดีงาม ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นคนรวย หรือคนจน ผูจ้ดัการ หรือเด็กเสิร์ฟ …  
 
หากวันหนึ่งคนกวาดถนนคนหนึ่งยื่นมือมาเพ่ือจับมอืคุณเป็นการทักทาย และจากนั้น
อีกวันหนึ่งผู้อ านวยการบริษัทแห่งหนึ่งยื่นมือมาเพ่ือจับมอืคุณเป็นการทักทาย คุณจะ
ปฏิบัติกับเขาท้ังสองคนอย่างเท่าเทียมกันหรือไม?่ คุณจะใหก้ารต้อนรับเขาท้ังสองคน 
และยิ้มให้กับเขาท้ังสองคนอย่างเท่าเทียมกันหรือไม ่ 

 
แน่นอนว่า ท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลัม ย่อมปฏิบัติต่อเขา
ท้ังสองคนอย่างเท่าเทียมกันเพ่ือเป็นการต้อนรับพวกเขา และแสดงให้พวกเขาเห็นถึง
ความจริงใจและความเมตตาท่ีท่านมีต่อพวกเขา  
 
ใครจะรู้ได้ว่า บางทีผู้ท่ีท่านท าการดูถูก เหยียดหยามเขา นัน้อาจจะเป็นผู้ท่ีดียิ่งกว่า 
ณ ท่ีอัลลอฮ ฺมากกว่าผู้ท่ีท่านให้เกียรติและเคารพเขาก็เป็นได้  



ห น้ า ที่  | 11 

 

ฟีสะบีลิลลาฮฺ                                                                            เพ่ือชีวิตที่เป็นสุข 

 

ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮิ วะสลัลมั กล่าวว่า “ผู้ที่เป็นที่รักย่ิงส าหรบั
ฉันในหมู่พวกท่าน และผู้ที่ใกล้ชิดยิ่งต่อฉันในหมู่พวกท่านในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ 
คือบรรดาผู้ทีม่ีมารยาททีด่ียิ่ง” (อัตติรมิซียฺ เศาะเหยีะฮฺ)  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดกล่าวต่อ ท่าน อัซฮัจญ ฺบิน อับดฺ ก็อยซ์ ว่า “ท่านมีคณุสมบตัิ
สองประการที่อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์รักย่ิง”  
 
“อะไรคือคุณสมบัติสองประการน้ันหรือ” “การละหมาดยามค่ าคืน?”  
หรือ “การถือศีลอดตลอดวัน?”  
 
ท่านอัซฮัจญฺ  รูส้ึกดีใจเป็นอยา่งมากเมื่อได้ยินเช่นนั้น ท่านจงึถามศาสนทูตมุหัมมัด
ว่า “อะไรคือคุณสมบตัิสองประการน้ันหรือ ศาสนทตูมุหมัมัด” ศาสนทูตมุหัมมัด
จึงกล่าวว่า “ความอดทน และความอดกลั้น” (อะหมัด และมุสลิม)  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดถูกถามเกี่ยวกบั “ความศรัทธา” และ ท่านตอบว่า “ความศรัทธา 
คือการแสดงออกซ่ึงมารยาทอันดีงาม” (มุสลมิ)  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดถูกถามเกี่ยวกบั “การงานที่จะท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้เข้าสู่สวน
สวรรค”์ ศาสนทูตมุหัมมัด จงึตอบว่า “การย าเกรงต่ออัลลอฮฺและมารยาททีด่ี
งาม” (อัตติรมิซียฺ เศาะเหยีฮฺ)  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดกล่าวว่า “บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาที่สมบูรณ์ที่สดุ คือบรรดาผู้ที่มี
บุคลิกภาพ (คณุสมบตัิ) ที่ดียิง่ คือบรรดาผู้ทีง่่ายต่อเข้าหาพบปะพดูคุย (เข้า
สังคม) และผู้ที่เข้ากันได้ดีกบัผู้คน และผู้คนก็สามารถเข้ากับเขาได้ด ีมันย่อมไม่มี
ความดีงามใดส าหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้ากับผู้คนได ้และผู้คนก็ไม่สามารถเข้ากับ
เขาได้” (อัตติรฺมิซีย ฺเศาะเหียะฮฺ) 
 
ศาสนทูตมุหัมมัดกล่าวว่า “ไม่มีสิ่งใดที่มีน้ าหนักบนตราชัง่มากไปกว่า  “มารยาท
อันดีงาม” (อบู ดาวูด เศาะเหียฮฺ)  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดกล่าวว่า “ด้วยคุณลักษณะดงีามของบุคคลคนหนึ่ง ย่อมท าให้เขา
ได้เข้าสู่ล าดับขั้นของบรรดาผู้ที่ท าการละหมาดยามค่ าคืน และถือศีลอดตลอดวัน” 
(อัตติรฺมิซียฺ เศาะเหียะฮ)ฺ  
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“ผู้ที่ปรับปรุงพฤติกรรมของเขา” ย่อมประสบความส าเร็จทั้งในโลกดุนยา และ 
โลกหน้า (อาคิเราะฮฺ) 
  
จากตัวอย่างเหตุการณ์ของอุมมุ ซะละมะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุ อนัฮา ขณะท่ีนางนั่งอยู่
กับศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิวะสัลลัม นางได้ใคร่ครวญถึงโลกหน้า 
(อาคิเราะหฺ) และสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงให้สัญญาแก่นางไว้ 
 
นางกล่าวว่า “โอ้ ศาสนทูตมหุัมมัด สตรีอาจแตง่งานสองคร้ังบนโลกดุนยานี้ เมื่อ
นางและสามีของนางเสียชีวติลง พวกเขาย่อมได้เข้าสู่สวนสวรรค์ และสามีคนใดที่
นางจะได้อยู่ร่วมกับเขาหรือ”  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดตอบนางว่าอย่างไรหรือ? ว่านางจะได้อยู่กับผู้ท่ีท าการละหมาด
ยาวนานท่ีสุด หรือผู้ท่ีท าการถือศีลอดมากท่ีสุด หรือผู้ท่ีมีความรู้มากที่สุดระหว่าง
สามีทั้งสองหรือ? หาเป็นเช่นนั้นไม่ หากแต่ศาสนทูตมุหมัมดัตอบนางว่า “เจ้าจะได้
อยู่กับผู้ที่มีคณุลักษณะที่ประเสริฐที่สุดในพวกเขา”  
 
อุมมุ ซะละมะฮฺเกิดความประหลาดใจ เมื่อศาสนทูตมุหมัมัดสงัเกตเห็นดังนั้น ท่านจึง
กล่าวว่า “โอ้ อุมมุ ซะละมะฮ ฺเอ๋ย คุณลักษณะอันดีงามยอ่มท าให้บคุคลคนหนึ่ง
ประสบความส าเร็จทัง้ในโลกน้ีและโลกหน้า”  
 
ใช่แล้ว ท่ีดีท่ีสุดส าหรับโลกท้ังสอง  
เขาย่อมประสบความส าเร็จในสิ่งท่ีดีท่ีสุดแห่งโลกนี้ด้วยการได้รับซึ่งความรักจากผู้คน 
และเขาย่อมได้รับสิ่งท่ีดีท่ีสุดแห่งโลกหน้าด้วยการได้รับรางวัลการตอบแทนอย่าง
มากมาย และไม่ว่าบุคคลคนหนึ่งจะกระท าความดีมากเพียงใด การงานท่ีดีของเขา
ย่อมสูญสลายไปได้ด้วย “คุณลักษณะท่ีเลวทราม”  
 
ครั้งหนึ่งมีคนถามต่อศาสนทูตมุหัมมัดเกี่ยวกับ สตรีทีท่ าการละหมาด ถือศีลอด 
บริจาค (เศาะดะเกาะฮฺ) และท าการงานที่ดงีามหลายอย่าง หากแต่ ในขณะ 
เดียวกันนางก็ท าร้ายเพื่อนบ้านของนางด้วยค าพูด (ตัวอย่างเช่น เธอมีมารยาทที่
เลวทราม) ศาสนทูตมหุัมมัดจงึตอบว่า “นางจะได้อยู่ในนรก”  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดศ็อลลลัลอฮุ อะลัยฮิ วะสลัลัม เป็นแบบอยา่งอันดีงามยิ่งต่อการ
ปฏิบัติตามในทุกๆ คุณสมบัติแห่งการด าเนินชีวิต ท่านเป็นผู้ท่ีจิตใจดีมีเมตตา เป็นผู้มี
ความกล้าหาญ มีความอดทนอดกลั้นสูง และเป็นผู้ท่ีมีความละอายยิ่งกว่าหญิง
บริสุทธิ์เสียอีก ท่านเป็นผู้ท่ีมีสจัจะและเป็นผู้ท่ีมีความซื่อสัตย์เหนือสิ่งใด  
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ดังท่ีบรรดาผู้ปฏิเสธจะเป็นพยานให้ต่อหน้าบรรดาผู้ศรัทธา ดงัเช่นท่ีบรรดาผู้กระท า
บาปจะเป็นพยานให้ต่อหน้าบรรดาผู้มีคุณธรรม  
 
เช่นเดียวกับท่ีท่านหญิงเคาะดิญะฮฺ เราะฏิยัลลอฮ ุอันฮา กล่าวต่อศาสนทูตมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสลัลมั เมื่อท่านได้รับวะฮียฺเป็นครั้งแรกว่า “อัลลอฮฺจะมิทรง
สร้างความเสื่อมเสียใดๆ แก่ท่าน เพราะท่านรักษาความสัมพันธ์กับญาติพี่น้อง
ของท่านอยู่เสมอ และทา่นเป็นผู้ที่เอ้ือเฝ้ือเผ่ือแผ่ในการให้ ท่านเป็นผู้มีความขยัน
ขันแข็ง ท่านแสวงหาในสิ่งทีผู้่อ่ืนไม่สามารถบรรลุได้ ท่านสร้างความสบายใจต่อ
แขกผู้มาเยือน ท่านให้ความช่วยเหลือต่อบรรดาผู้ที่แสวงหาความยตุิธรรมและ
ความช่วยเหลือ”  
 
ความเป็นจริงแล้วนั้น ถ้อยค าของอัลลอฮฺที่พระองค์ทรงยกยอ่งศาสนทูตมุหัมมัดคือ
สิ่งท่ีเราต้องท่องจ าไว้จนกระท่ังวันสุดท้ายของชีวิต   

“แท้จริงนั้น เจ้า (โอ้ มุหัมมดั) คือแบบอย่างของผู้มีคณุสมบัตทิี่ดียิง่” 
 
คุณสมบัติของศาสนทูตมุหมัมดัท่ีครบถ้วนสมบูรณ์นั้นมาจากอัลกุรอาน  
เมื่อท่านอ่านถ้อยค าในอัลกุรอานว่า “จงปฏิบตัิดีเถิด เพราะอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผู้
ปฏิบัตดิ”ี ท่านก็เป็นผู้ท่ีปฏิบัติดีต่อเด็กและคนชรา คนรวยและคนจน คนมีคุณธรรม
และคนอ่อนแอ  เมื่อท่านได้ยนิถ้อยค าของอัลลอฮฺท่ีว่า “จงให้อภัยและมองข้ามมัน
เสีย” ท่านก็จะให้อภัยและมองข้ามความผิด และเมื่อท่านกลา่วถ้อยค าในอัลกุรอานว่า 
“จงพดูดตี่อผู้คน..” ท่านก็จะพูดดีต่อผู้คนทุกคน  
 
หากศาสนทูตมุหมัมัด ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลัม คือแบบอย่างของเราโดย
แท้จริงแล้ว ดังนั้นเราควรท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตของท่านอย่างละเอียด  
ถี่ถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิธีการท่ีท่านจัดการ (ปฏิสัมพันธ์) กับผู้คน 
วิธีการท่ีท่านท าการแก้ไขข้อผิดพลาดของพวกเขา การมีความอดทนอดกลั้นต่อการ
ถูกพวกเขาท าร้าย การให้ความช่วยเหลือพวกเขาจนท่านเกิดความเหนื่อยล้า และการ
เรียกร้องพวกเขาสู่ทางน า  
 
วันหนึ่ง มีคนพบเห็นศาสนทูตมุหัมมัดให้ความช่วยเหลอืคนยากจน จากนั้นก็เห็นท่าน
ท าการประนีประนอมระหว่างมุสลมิสองคน และจากนั้นก็เหน็ท่านท าการเรียกร้อง
บรรดาผู้ปฏิเสธสู่อิสลาม และอื่นๆ อีกมากมาย จนกระท่ังท่านเข้าสู่วัยชราและ
กระดูกของท่านเริ่มเสื่อมโทรม  
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ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุ อันฮา กล่าวไว้ขณะท่ีนางบรรยายคุณสมบัติของ 
ศาสนทูตมุหัมมัดว่า “ในการละหมาดหลายๆ คร้ังของทา่น เม่ือท่านเข้าสู่วัยชรา 
ท่านมักจะท าการละหมาดด้วยการน่ัง” นางอธิบายต่อว่า “เพราะผู้คนตา่งท าให้
ท่านเหนื่อยล้าจนหมดแรง”  
 
ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮิ วะสลัลมั มีความกระตือรืนร้นเป็นอย่างมาก
ท่ีจะพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพของท่าน ท่านจึงมักที่จะวอนขอต่ออัลลอฮฺว่า  
“โอ้ อัลลอฮฺ พระองค์ทรงสร้างความสวยงามแก่ร่างกายของข้าพระองค์  
ขอพระองค์โปรดสร้างความสวยงามแก่บุคลิกภาพของข้าพระองคด์้วยเถิด”  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดยังกล่าวด้วยว่า “โอ้อัลลอฮฺ โปรดน าทางขา้พระองค์ไปสู่การเป็น
ผู้ที่มีมารยาทอันดงีามที่สุดดว้ยเถิด เพราะไม่มีผู้ใดที่จะน าทางข้าพระองค์ไปสู่สิ่ง
น้ันได้ เว้นแต่พระองค์ โปรดปกป้องข้าพระองค์ ให้พ้นจากมารยาทที่เลวทราม 
เพราะไม่มีผู้ใดสามารถปกป้องข้าพระองค์ได ้เว้นแต่พระองค์” (มุสลมิ)  
 
ด้วยเหตุน้ี เราจึงจ าเป็นต้องด าเนินชีวิตตามแบบอย่างของศาสนทูตมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสลัลมั เพ่ือท่ีว่าเมื่อเราต้องสื่อสาร พบปะพูดคุยกับพ่ีน้อง
มุสลมิ เราจะสามารถเอาชนะใจของพวกเขาได้ และเมื่อเราต้องสื่อสาร พบปะพูดคุย
กับผู้ท่ีไม่ใช่มุสลิม เราก็จะสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับศาสนาอิสลามต่อ
พวกเขาได้เช่นกัน  
 
ข้อคิดเตือนใจ  
จงท าให้เจตนาของท่านนั้นบริสุทธิ์ เพ่ือท่ี “ทักษะการสร้างสัมพันธภาพของท่าน” จะ
สามารถน าท่านไปสู่การปฏิบัติอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ อันท าให้ท่านใกล้ชิดอัลลอฮฺมาก
ยิ่งขึ้น  
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ยับยั้งตัวเองจากการท าร้ายผู้อื่น 
บท Restraining oneself from Harming others 

 
มีชายคนหนึ่งท่ีผู้คนต่างเกลียดชังเขา เพราะไม่มีใครท่ีจะรอดพ้นจากความเลวร้ายที่
เกิดขึ้นจากเขาได้  หากเขาไมไ่ด้ท าร้ายผู้ใดด้วยมือ เขาก็ต้องท าร้ายคนคนนั้นด้วย
ลิ้นของเขา หากเขาไม่ได้พูดจาให้ร้ายผู้ใดต่อหน้า เขากจ็ะไม่ลืมที่จะพูดจาให้ร้ายคน
คนนั้นลับหลัง แน่นอนว่าชายคนนี้เป็นท่ีเกลียดชังของผู้คนท้ังหลาย และไม่มีใคร
สามารถทนต่อพฤติกรรมของเขาได้  
 
หากคุณคิดถึงเกี่ยวกับ “กลุ่มคนท่ีอยู่ในสังคมชนชั้นสูง” คุณย่อมตระหนักได้อย่าง
แน่นอนว่า โดยปกติแล้วนั้น มเีพียงแค่ผู้ท่ีได้รับการอ านวยพร (หรือโชคดี) มากกว่า
ผู้คนท่ัวไปเท่านั้น ท่ีมักจะท าร้ายผู้อื่น นั่นคือการท่ี “คนแข็งแรง” มักท าร้าย “คน
อ่อนแอ” ด้วยการผลักไส ตบตี ชกต่อย หรือดูถูกเหยยีดหยามคนท่ีอ่อนแอกว่า คน
เหล่านี้มกัจะแสดงตัวเสมือนว่าเป็น “สิงโต” (วางอ านาจ) หากแต่ในบางสถานการณ์
พวกเขาก็กลับกลายเป็นแค่ “นกกระจอกเทศ” (ท่ีคอยหลบเลีย่งปัญหา)  
 
“คนร่ ารวย” มักจะท าการละเมิด “คนยากจน” หรือสร้างความอับอายต่อเขาในท่ี
สาธารณะ หรือขัดจังหวะขณะท่ีเขาพูด ผู้คนท่ีอยู่ในสถานะหรือต าแหน่งท่ีสูงกว่านั้น
มักจะมีความผิดในจุดน้ีมากยิ่งกว่า (คนระดับอื่น) และเช่นเดียวกัน พฤติกรรมเหล่านี้
ก็เกิดกับผู้ท่ีอัลลอฮไฺด้ประทานความเพรียบพร้อมในเรื่องอื่นๆ แก่พวกเขาด้วยเช่นกัน   
 
ไม่เพียงแค่ คนเหล่านี้จะถูกผู้คนชิงชังเท่านั้น หากแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ “ความเลวร้าย 
(หรือภัยพิบัติ)” ประสบกับพวกเขา ผู้คนต่างก็รู้สึกยินดีและปรารถนาให้พวกเขา
สูญเสียเกยีรติและความเคารพท่ีพวกเขาเคยได้รับจากผู้อื่นอีกด้วย แท้จริงแล้วผู้คน
ต่างปรารถนาให้พวกเขาเหล่านั้นกลายเป็นบุคคลที่ล้มละลายเสียด้วยซ้ า  
 
วันหนึ่งขณะท่ีศาสนทูตมุหัมมดั ศ็อลลลัลอฮ ุอะลัยฮ ิวะสัลลัมก าลังนั่งอยูก่ับบรรดา
เศาะฮาบะฮฺของท่าน ท่านได้ถามพวกเขาขึ้นมาว่า “พวกท่านรู้หรือไม่ว่าใครคือบุคคล
ท่ีล้มละลาย”  
 
พวกเขาตอบว่า “บุคคลล้มละลาย เท่าท่ีพวกเราทราบนั้น เขาคือผู้ท่ีไม่มีแม้แต่ดิรฺหมั 
หรือทรัพย์สมบัติใดๆ ติดตัว เลย ขอรับ”  
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ศาสนทูตมุหัมมัด ตอบว่า “ถ้าจะพดูให้ถูกแล้ว บคุคลล้มละลายจากอุมมะฮฺของฉัน
คือ ผู้ที่ปรากฎตวัในวันแห่งการฟื้นคืนชีพพร้อมกับ “การละหมาด การถือศลีอด
และการเศาะดะเกาะฮฺ หากทว่าเขาไดท้ าการสาปแช่งคนคนน้ี กล่าวหาคนคนน้ัน 
ครอบครองทรัพย์สินคนคนน้ีโดยมิชอบ ฆ่าคนน้ันและท ารา้ยคนคนน้ี ซึ่งความดี
งามทัง้หลายของเขาจะถูกมอบให้กับทุกๆ คนที่เขาได้กระท าการกดขี่ข่มเหง และ
หากว่าความดีงามทั้งหลายของเขาน้ันหมดไปก่อนที่บญัชขีองเขาจะถูกปดิลง 
ความช่ัวทัง้หลายที่คนเหลา่นั้น (ผู้ถูกเขากดขี่ข่มเหง) เคยกระท าจะถูกน าออกมา
และใส่ลงไปในบัญชีของเขา จากน้ันเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก” (มุสลิม)  
 
ด้วยเหตุน้ีนี่เอง ศาสนทูตมหุัมมัดจึงหลีกเลีย่งการท าร้ายผู้ใดก็ตาม  
ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา กล่าวว่า “เราะสูลลุลอฮฺไม่เคยใช้มือของ
ท่านท าร้าย (ตบ ตี) สิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นสตรี หรือบ่าวรับใช้ เว้นเสียแต่ในการ
สงคราม ทา่นไม่เคยหาทางแก้แค้นผู้ที่ท าร้ายทา่น เว้นเสียแต่ว่า “พระเกียรติยศ
ของอัลลอฮฺ” ถูกละเมิด มีเพยีงเหตุนี้เท่าน้ันที่ทา่นจะหาทางแก้แค้นเพื่ออัลลอฮฺ” 
(มุสลิม)  
 
กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ผู้ใดก็ตามท่ีใช้ “การอ านวยพร” ท่ีอัลลอฮฺประทานแก่เขาไปเพ่ือ
การท าร้ายผู้อื่นนั้นถือเป็นสิ่งท่ีน่ารังเกียจ และอาจเป็นไปได้ว่าอัลลอฮฺจะทรงท าให้
บุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นต้องทุกข์ทรมาน ก่อนที่พระองค์จะทรงลงโทษเขาในโลก
อาคิเราะฮฺเสียอีก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบรรเทาและเยียวยาความเจ็บปวดของบรรดาผู้ท่ี 
“เขา” ได้ท าร้าย (หรือละเมิด)   
 
ผม (ผู้เขียน ดร.มหุัมมัด อลัอะรีฟียฺ) หวนคิดถึงเพ่ือนคนหนึง่ท่ีเป็นนักศึกษาด้าน
กฎหมายและเขามีความสามารถท่องจ าอัลกุรอานได้ เขาเป็นคนดีมีศีลธรรมต่อผู้คน
มากมายท่ีมาพบเขาเพ่ือเยียวยารักษา (โรค ความเจ็บปวดต่างๆ) โดยท่ีเขาจะอ่าน
ถ้อยค าศักด์ิสิทธิ์จากอลักุรอาน และอัลลอฮฺจะทรงเยียวยาผู้ใดก็ตามที่พระองค์ทรง
ประสงค์ผ่านมือทั้งสองของเขา  
 
วันหนึ่ง มีชายคนหนึ่งท่ีดูมีฐานะร่ ารวยได้เข้าไปพบเขา ชายคนน้ันนั่งลงตรงหน้า
เพ่ือนของผมและพูดว่า “โอ้ ชยัคฺครับ มือข้างซ้ายของผมมีอาการปวดมากเหลือเกิน 
ผมไม่สามารถนอนหลับลงได้ในตอนกลางคืน หรือแม้แต่จะพักผ่อนได้ในตอนกลางวัน 
ผมไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน พวกเขาก็พาผมไปตรวจด้วยวิธีต่างๆ มากมาย 
พวกเขาแนะน าให้ผมออกก าลังกาย แต่ก็ไมม่ีแพทย์ท่านใดท่ีช่วยผมได้เลย ผมมี
อาการปวดมากขึ้นเรื่อยๆ และมันก็ท าให้การใช้ชีวิตของผมเตม็ไปด้วยความทุกข์
ทรมาน  
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ชัยคฺครับ ตัวผมเป็นนักธุรกจิ เป็นเจ้าของกิจการและหน่วยงานหลายๆ แห่ง ผมเกรง
ว่าผมอาจจะโดน “อัยน์ (ความชั่วร้ายจากแววตาแห่งความรษิยา)” หรือใครบางคน
อาจเล่นคุณไสยใส่ผม”  
 
**หมายเหตุอ่านเพ่ิมเติมเกี่ยวกบั “อัยน์” ได้ท่ีนี่  
http://www.islamhouse.com/d/files/th/ih_articles/th_tuwaijiriy_ruqyat_alaei
n.doc  
 
เพ่ือนของผมเล่าต่อว่า “ผมอ่านซูเราะฮฺอัลฟาตหิะฮฺ อายะฮฺอลักุรซีย ฺซูเราะหฺอลัอิค-
ลาศ และสองซูเราะหฺสุดท้ายของอัลกุรอาน เพ่ือท าการเป่ารักษาเขา แต่อาการของ
เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใด จากนั้นเขาขอบคุณผมแล้วกลับไป แต่
สองวันหลังจากนั้น เขาก็กลับมาหาผมใหม่อีกครั้งและบ่นเกีย่วกับอาการเจ็บปวดเดิม 
ผมเป่ารักษาเขาอีกครั้ง แล้วเค้าก็กลับไป และเขากก็ลับมาใหม่อีก ผมท าการเป่า
รักษาเขาอีกครั้ง แต่อาการของเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยแม้แต่น้อย  
 
เมื่ออาการเจ็บปวดของเขาสาหสัมากขึ้น ผมจึงบอกเขาว่า “บางทีความเจ็บป่วยของ
คุณ อาจจะเป็นการลงโทษต่อบาปท่ีคุณได้เคยท าไว้ บางทีคุณอาจจะท าผิดต่อคนท่ี
อ่อนแอ หรือไปละเมิดสิทธิข์องใครบางคน หรือบางทีคุณอาจจะข่มเหงใครบางคน
ด้วยการไม่ใหส้่วนแบ่งในทรัพย์สินท่ีเขาควรได้รับก็เป็นได้ หากคุณได้เคยท าสิ่งใด  
สิ่งหนึ่งท่ีผมได้บอกไป คุณควรจะรีบท าการส านึกผิดต่อความผิดบาปของคุณ และ 
คืนสิทธิ์ของผู้อื่นท่ีคุณได้ยึดเอามาเป็นของตัวโดยเร็วท่ีสุด และจงขออภัยโทษต่อ 
อัลลอฮฺต่อความผิดบาปท้ังหลายในอดีตของคุณเสีย”  
 
นักธุรกิจคนดังกล่าวไม่พอใจตอ่สิ่งท่ีผมบอกเขา และเขาก็ตอบกลับมาด้วยท่าทางท่ี
ยโสว่า “ไม่เคย ผมไม่เคยท าผดิต่อใคร ผมไม่เคยละเมิดสิทธิข์องใคร แต่ยังไง    
ผมก็ขอขอบคุณส าหรับค าแนะน าของท่านแล้วกันนะ” แล้วเขาก็จากไป  
 
หลายวันผ่านไป ผมไม่ได้เห็นเขาอีก ผมคิดว่าบางทีเขาคงไม่ชอบค าแนะน าท่ีผมให้ไป 
แต่ผมก็ไม่ไดใ้ส่ใจเพราะสิ่งท่ีผมท าไปนั้นคือการให้ค าแนะน าแก่เขาเท่านั้น หลังจาก
นั้นผมก็ได้พบกับเขาอีกครั้งโดยบังเอิญ เขาเข้ามาหาผมและทักทายผมด้วยท่าทางท่ีมี
ความสุข  
 
ผมถามเขาว่า “มีอะไรเกิดขึ้นหรือ”  
 

http://www.islamhouse.com/d/files/th/ih_articles/th_tuwaijiriy_ruqyat_alaein.doc
http://www.islamhouse.com/d/files/th/ih_articles/th_tuwaijiriy_ruqyat_alaein.doc
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เขาตอบว่า “อัลฮัมดลุิลละฮ ฺมอืของผมกลับมาเป็นดีเช่นปกติแล้วครับ โดยที่ผมไม่
ต้องใช้ยาหรือท าการรักษาใดๆ เลย”  
 
ผมถามต่อว่า “ยังไงเหรอครับ”   
เขาตอบว่า “หลังจากที่ผมกลับจากการพบท่าน ผมก็เริ่มคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีท่านพูด และ
เริ่มทบทวนว่าผมเคยท าผิดต่อใคร หรือผมเคยละเมิดสิทธิ์ของใครหรือไม ่จากนั้นผม
ก็เริ่มคิดได้ว่าเมื่อสองสามปีก่อน ตอนท่ีผมก าลังสร้างแมนชัน่ (ท่ีพัก) ของผม มันมี
ท่ีดินส่วนหนึ่งท่ีอยู่ถัดจากที่ดินของผม ท่ีผมต้องการจะใช้เพ่ือขยายพ้ืนท่ีแมนชั่นของ
ผมให้ดูดีขึ้น และท่ีดินตรงนั้นเป็นของแม่หม้ายคนหนึ่งท่ีสามขีองเธอได้เสียชีวิตไป 
และได้ทอดท้ิงเด็กก าพร้าไว้หลายคน ตอนนั้นผมต้องการให้เธอขายท่ีดินบริเวณนั้น
ให้กับผม แต่เธอปฏิเสธ  
 
เธอบอกผมว่า “ฉันจะท าอะไรได้กับมูลค่าของท่ีดินผืนน้ี ฉันขอเก็บมันไว้ใหลู้กๆ ของ
ฉัน จนกว่าพวกเขาจะโตดีกว่า ฉันเกรงว่าถ้าฉันขายไปแล้ว ทรัพย์สินของเราจะ
กระจัดกระจายและเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลย” ผมร้องขอเธอหลายครั้งมากเพ่ือให้
เธอขายมัน แต่เธอก็ปฏิเสธมาตลอด” 
 
ผมถามเขาต่อว่า “แล้วคุณท าอะไรหลังจากนัน้”  
เขาตอบว่า “ผมใช้วิธีการของผมในการท่ีจะยึดเอาท่ีดินของเธอ”  
 
ผมถามว่า “วิธีการของคุณหรอื?”  
 
เขาตอบว่า “ครับ ผมมีเส้นสายเยอะ และรู้จักคนหลายคน ผมเลยหาวิธีการจัดการ
เพ่ือให้ได้รับการอนุมัติในการปลูกสร้างบนท่ีดินของเธอ และนั่นคือวิธีการท่ีผมใช้เพ่ือ
เชื่อมต่อท่ีดินนั้นกับท่ีดินของผม”   
 
ผมถามว่า  “แล้วพวกเด็กก าพร้าหละ?”  
 
เขาตอบว่า “เมื่อเธอทราบถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับท่ีดินของเธอ เธอเคยมาเดินอยู่รอบๆ ท่ีดินนั้น  
และตะโกนใส่คนงานก่อสร้าง พยายามที่จะห้ามไม่ให้พวกเขาท างาน แต่คนงานก็
หัวเราะเยาะใส่เธอ คิดว่าเธอเป็นคนบ้า แต่ความจริงแล้วผมเองท่ีเป็นคนบ้า ไม่ใช่เธอ 
เธอเคยร้องไห้และยกมือสองขา้งขึ้นฟ้า ผมเห็นมันด้วยตาของผมเอง บางทีการ
วิงวอนขอ (ดุอาอฺ) ท่ีเธอขอในชั่วโมงอันมืดมิดในยามค่ าคืนเพ่ือต่อต้านผมอาจจะ
ร้ายแรงมากกว่านั้นก็เป็นได้”  
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ผมตอบว่า “ผมเข้าใจ เล่าต่อสิ”  
 
เขาเล่าต่อว่า “ผมจึงกลับไปเพ่ือตามหาเธอ จนกระท่ังผมไดพ้บกับเธอ ผมเข้าไปเยี่ยม
เธอ และร้องไห้ ร้องขอให้เธอยกโทษให้ผม ผมอยู่กับเธอจนกระท่ังเธอยอมรับการ
ชดใช้ต่อท่ีดินของเธอ (ท่ีผมยึดไป)  จากนั้นเธอก็ขอดุอาอฺใหผ้มและให้อภัยผม ด้วย
พระนามของอัลลอฮฺ ทันใดท่ีเธอลดมือลงจากการขอดุอาอฺ ผมก็รู้สึกได้ว่ามือของผม
ดีขึ้น”  
 
จากนั้นนักธุรกจิคนดังกล่าว กก็้มหน้าลง และเงยหน้าขึ้น พร้อมกับพูดว่า “การ
วิงวอนขอ (ดุอาอฺ) ของเธอมีผลต่อ (ความเจ็บปวดของ) ผมอย่างท่ีไม่มียารักษาตัว
ไหนท าได”้  
 
มีคนเคยกล่าวว่า “ขณะทีคุ่ณนอนหลับ ผู้ถูกอธรรมต่างตืน่จากการนอนหลับ  
พวกเขาดุอาอตฺ่อตา้นท่าน ขณะที่พระเนตรของอัลลอฮฺน้ันไม่เคยหลับ”  
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อย่าวิพากษ์วิจารณ์.. 
บท Do not criticize  

 
ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถยนตข์องเพ่ือนเขา และสิ่งแรกท่ีเขาพูดออกมาคือ  
“โอ้ โฮ รถของนายนี่เก่ามากเลยนะ”  
 
เมื่อเขาเข้าไปภายในบ้านของเพ่ือน และเห็นเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เขาก็พูดออกมา
ว่า “โฮ นี่นาย ยังไม่คิดจะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บ้างเหรอ”  
 
เมื่อเขาเห็นลูกๆ ของเพ่ือน เขาก็พูดขึ้นมาว่า “มาชาอัลลอฮ ฺเด็กพวกนี้ช่างน่ารัก 
เสียจริง แต่ท าไมนายถึงไม่เอาเสื้อผ้าท่ีดีกว่านี้ให้พวกเขาใส่หละ”  
 
เมื่อภรรยาของเพ่ือนเขาท่ีแลดวู่ามีท่าทีเหน็ดเหนื่อย น าอาหารมาเสิร์ฟให้กับเขา 
หลังจากที่เธอต้องยืนอยู่ในครัวเป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเพ่ือท าอาหารให้พวกเขา
ได้รับประทาน เขาก็มองดูอาหารและพูดขึ้นมาว่า “อัลลอฮฺ ท าไมเมียนายไมหุ่งข้าว
ด้วยหละ แล้วจานนี้ก็เหมือนกบัว่าจะไม่มีเกลือตกลงไปเลยแม้แต่น้อย.. โฮ ไมม่ี
อารมณ์จะกินแล้วอะ”  
 
และเมื่อเขาเข้าไปในร้านขายผลไม้เพ่ือมองหาผลไมห้ลากหลายชนิด เขาก็ถามเจ้าของ
ร้านว่า “คุณมีมะม่วงหรือเปลา่ครับ”  
เจ้าของร้านตอบว่า “ไม่ครับ เราจะมีมะม่วงท่ีร้านเฉพาะช่วงหน้าร้อนเท่านั้นครับ”  
 
เขาตอบว่า “โอเค ไม่เป็นไร แล้วคุณมีแตงโมไหม”  
เจ้าของร้านตอบว่า “ไม่มีครับ” 
 
จากนั้นท่าทางของเขาเริ่มเปลี่ยนไป และเขาก็พูดกับเจ้าของร้านว่า “คุณไม่มีอะไรเลย
สักอย่างในร้าน แล้วอย่างนี้ คุณเสียเวลามาเปิดร้านขายของท าไม” แล้วเขาก็เดิน
ออกไปจากร้าน ขณะท่ีเขาลมืไปว่าจริงๆ แล้วในร้านค้านั้นกย็ังมีผลไมม้ากกว่า 40 
ชนิดท่ีเขาสามารถเลือกซื้อได้  
 
แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องท่ีน่าแปลก เพราะคนบางคนก็มักจะสร้างความร าคาญใจให้กับ
คุณด้วยค าวิพากษ์วิจารณ์ท่ีไม่มีวันสิ้นสุด จนดูเหมือนว่าไม่มสีิ่งใดเลยบนโลกใบน้ีท่ีจะ
ท าให้พวกเขาพอใจ พวกเขาไมไ่ด้คิดถึงรสชาติท่ีเอร็ดอร่อยของอาหาร เว้นแต่การมุ่ง
ประเด็นไปกับเส้นผมเพียง 1 เส้นที่ตกลงไปในอาหารโดยไมไ่ด้ต้ังใจ พวกเขาไม่ได้
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สังเกตเห็นความสะอาดของเสือ้ผ้า หากแต่เหน็รอยหยดหมึกเพียง 1 หยดท่ีติดอยู่บน
มัน ไม่เพียงแต่พวกเขาไม่ตระหนักถึงประโยชนจ์ากหนังสอืดีดีเล่มหนึ่ง หากแต่พวก
เขากลับใส่ใจกับความผิดพลาดจากการพิมพ์เล็กๆ น้อยๆ ในหนังสือ  
 
ดังนั้นแน่นอนว่า ย่อมไมม่ีใครท่ีจะปลอดภัยจากค าวิพากษ์วิจารณ์ของคนเหล่านี้  
พวกเขามักจะต้องกล่าวต าหนิ ติเตียนอยู่เสมอ ซึ่งคนเหล่านี้จะพินิจพิเคราะห์
รายละเอียดในทุกๆ สิ่งเสมอ ไม่ว่าจะเป็นมันจะเล็กหรือใหญ่กต็าม  
 
ผม (ดร อะรีฟียฺ) รูจ้ักคนอยู่คนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมห้องของผมในสมัยเรียนมัธยม
จนถึงมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุน้ีความสัมพันธ์ของเราจึงด าเนินต่อเรื่อยมาภายหลัง
จากนั้น หากแต่ผมเองกจ็ าไม่ได้ว่าเขาเคยแสดงความคิดเห็นที่เป็นแง่บวกในเรื่อง
ใดบ้างหรือไม่  
 
ผมเคยถามความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งท่ีผมเขียนไว้ ซึ่งมันเป็น
หนังสือที่ได้รับค าชมมากมายจากผู้อ่าน และถูกพิมพ์มากกว่าพันเล่ม และเขาก็ตอบ
ผมมาว่า “เออ มันก็เป็นหนังสอืท่ีใช้ได้นะ แต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องบางเรื่องท่ีไม่เหมาะสม
อยู่ อีกอย่างผมก็ไม่ชอบขนาดของตัวหนังสือ แล้วคุณภาพงานพิมพ์ก็ไม่ดีเลย” และ
ค าต าหนิอื่นๆ อีกมากมาย  
 
ผมเคยถามความคิดเห็นของเขาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการบรรยายของคนคนหนึ่งใน
คุฏบะฮฺวันศุกร์ และก็ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้กล่าวสิ่งใดเลยท่ีเป็นแง่บวก จนกระท่ังเขา
กลายเป็นสิ่งท่ีสร้างความคับอกคับใจส าหรับผมมากยิ่งกว่าภูเขาลูกหนึ่งเสียอีก 
จากนั้นผมก็ไม่เคยถามความคดิเห็นใดๆ จากเขาอีก เพราะผมทราบดีว่าค าตอบท่ีผม
จะได้รับมันจะเป็นแง่ลบ  
 
และเช่นเดียวกัน คนบางคนกม็ักมีความคาดหวังให้ทุกๆ คนเป็น “แบบอย่างท่ีดีงาม” 
เสมอ ดังนั้นเขาจึงคาดหวังว่าภรรยาของเขาจะดูแลบ้านได้สะอาด 100 เปอร์เซ็นต์
ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน เขายงัคาดหวังด้วยว่าภรรยาของเขาจะท าให้ลูกๆ ดูดีและ
สะอาดอยู่ตลอดทัง้วัน และเมือ่มีแขกมาเยีย่มเขา เขาก็คาดหวังว่าเธอจะต้องท า 
อาหารท่ีดีท่ีสุด เมื่อเขาน่ังกับเธอ เขาก็คาดหวังว่าเธอจะพูดแต่เรื่องท่ีดีท่ีสุดเท่านั้น  
 
และเขาก็คาดหวังสิ่งเดียวกันนีจ้ากลูกๆ ของเขา เขาต้องการให้ลูกๆ ของเขาเก่งใน
ทุกๆ เรื่อง เป็นท่ีรักของเพ่ือนๆ ของเขาและกับใครก็ตามที่เขาพบตามท้องถนนหรือ
ตลาด เป็นต้น หากลูกคนใดของเขาพลาดพลั้งไป เขาก็จะต าหนิด้วยค าพูด และค า
วิพากษ์วิจารณ์จนเกินขอบเขตและต่อว่าซ้ าๆ  
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จนกระท่ัง คนรอบข้างเกิดความเบื่อหน่ายในตัวเขา นี่เป็นเพราะว่าเขามองไม่เห็น 
“หน้ากระดาษท้ังแผ่นท่ีเป็นสีขาว” หากแต่เขามองเห็นจุดด าเพียงจุดเดียวบนมัน 
 
คนเหล่านี้มักลงโทษตัวเองด้วยพฤติกรรมของพวกเขา เพ่ือนสนิทของเขาต่างไม่ชอบ
เขาและออกห่างจากการคบค้าสมาคมกับเขา  
 
ซุบฮานั้ลลอฮฺ อัลลอฮฺตรัสว่า “เมื่อสูเจ้าพูด จงยุติธรรมเถิด”  
 
มารดาของเรา ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุ อันฮา กลา่วไว้ ขณะท่ีท่าน
บรรยายถึงคุณลักษณะท่ีศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลยัฮิ วะสัลลัม ปฏิบัติต่อ
ผู้อื่น ว่า “ศาสนทูตมหุัมมัด ไม่เคยกล่าวพร่ าบ่นเกี่ยวกับอาหาร หากท่านชอบมัน 
ท่านก็จะทาน และหากท่านไมช่อบมัน ท่านก็จะไม่ทาน” (อัลบุคอรียฺ และมุสลิม) 
แน่นอนว่าศาสนทูตมุหัมมัดไม่เคยสร้างความยุ่งยากในเรื่องใดๆ เลย  
 
ท่านอนัส เราะฏิยัลลอฮุ อันฮ ุกล่าวว่า “ฉันท าการรับใช้ศาสนทูตมุหมัมัด มาเป็น
ระยะเวลา 9 ปี ฉันไม่เคยไดย้นิท่านกล่าวต าหนิในสิ่งใดท่ีฉันท าว่า “ท าไมท่านถึงท า
เช่นนั้น” ท่านไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ฉันเกี่ยวกับสิ่งใดเลย ด้วยอัลลอฮ ฺท่านไม่เคย
แม้แต่จะกล่าวค าว่า “อุฟ (ค าอุทานแสดงความไม่พอใจ) ต่อฉัน”นี่คือสิ่งท่ีศาสนทูต
มุหัมมัด ได้ปฏิบัติ และนี่คือสิง่ท่ีพวกเราจ าต้องปฏิบัติตาม 
 
อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้ให้ค าแนะน ากับคุณว่าคุณไม่ควรท่ีจะให้ค าตักเตือนผู้ใดเลย 
หรือคุณควรท่ีจะน่ิงเฉยต่อความผิดพลาดของพวกเขา หากทว่าคุณไม่ควรท่ีจะจับจ้อง
ในทุกๆ รายละเอียดท่ีคนท้ังหลายท า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโลกดุนยานี้  
เราจ าต้องเรียนรู้ท่ีจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปบ้าง  
 
ยกตัวอย่างเช่น.. หากมีแขกมาเคาะท่ีประตูบ้านของคุณ คุณได้ให้การต้อนรับเขาและ
พาเขาเข้าไปในห้องรับแขก เมือ่คุณน าชาร้อนมาเสิร์ฟ เขากจ็ะรับถ้วยชานั้นไว้ 
ขณะท่ีเขามองไปท่ีถ้วยน้ าชาย เขาก็กล่าวขึ้นมาว่า “ท าไมคณุไม่เติมน้ าชาให้เติมถ้วย
หละ”  
 
หากคุณตอบว่า “ผมควรเติมชาเพ่ิมเข้าไปอีกไหมครับ”  
เขาย่อมตอบว่า “ไม่ต้องหรอก แค่นี้ก็พอแล้ว”  
จากนั้นเมื่อเขาขอน้ าเปล่าจากคุณ และคุณน าน้ ามาให้เขา เมื่อเขาดื่มเสรจ็ เขาก็พูด
ขึ้นมาว่า “น้ านี้ค่อนข้างจะอุ่นหน่อยนะ”  
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จากนั้นเมื่อเขาหันหน้าไปท่ีแอร์ และพูดขึ้นมาว่า “แอร์ของคุณดูเหมือนจะไม่ท างาน
เลย” และก็เริม่พร่ าบ่นเกี่ยวกับความร้อนภายในบ้านของคุณ 
 
คุณจะไม่รู้สึกเลยหรือว่า คนคนนี้เป็นคนเจ้าปัญหาเกินท่ีคุณจะรับได้ และคุณก็
ปรารถนาท่ีจะให้เขากลับไปและไม่ต้องย้อนกลับมาอกี?  
 
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการที่จะแสดงความคดิเห็น วพิากษว์ิจารณ์จริงๆ 
ดังนั้นก็จงคดิหาถ้อยค าที่ด ีและกล่าวต่อผู้คนดว้ยความเมตตา แสดงความรู้สึก
นึกคิดของคณุเสมือนว่ามันเปน็ “ค าแนะน า” มากกวา่ที่จะเป็น “ค าวิพากษ์-
วิจารณ์” แสดงความคิดเห็น ความรู้สึกต่อพวกเขาดว้ยวิธีการที่อ้อมๆ  
 
เมื่อศาสนทูตมุหมัมัด ศ็อลลลัลอฮุ อะลยัฮิ วะสลัลัม พบว่ามีคนท าความผิดพลาด 
ท่านจะไม่เข้าไปหาเขาตรงๆ หากแต่ท่านจะกล่าวว่า “เกิดอะไรขึ้นกับผู้คน ผู้ที่
กระท าในสิ่งนั้น สิ่งน้ี” ซึ่งมีความหมายว่า “ฉันหมายถึงทา่น (ฉันก าลังบอกท่าน
อยู่) เพื่อนบ้านที่รักของฉัน ได้โปรดรับฟัง และให้ความใสใ่จต่อสิ่งนี้ด้วย”  
 
ครั้งหนึ่ง มีเด็กหนุ่มสามคนท่ีมีความกระตือรือร้น (ในเรื่องของศาสนา) ได้เดินทาง
มายังเมืองมะดีนะฮฺ ด้วยความปรารถนาอยากจะทราบว่าศาสนทูตมุหมัมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสลัลมัท าการอิบาดะฮฺอย่างไรและท าการละหมาดอย่างไร 
พวกเขาจีงได้ถามบรรดาภรรยาของศาสนทูตมุหัมมัดว่าศาสนทูตมุหัมมัดได้ท าสิ่งใด 
บ้างในยามที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นท่าน (ในท่ีส่วนตัวของท่าน) บรรดาภรรยาของท่านได้
แจ้งแก่พวกเขาว่า บางเวลาท่านจะท าการถือศีลอด และบางเวลาท่านก็มิได้ถือศีลอด 
ท่านหลับนอนในบางส่วนของคืน และท่านจะท าการละหมาดในอีกส่วนของคืน  
 
จากนั้นพวกเขาท้ังสามต่างก็พูดคุยกันว่า “หากแต่ ท่านคือศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ที่
ความผิดบาปของท่านในอดีตได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺแล้ว” จากนั้นพวกเขาแต่
ละคนจึงตัดสินใจจะกระท าการบางอย่าง  
 
หนึ่งในพวกเขากล่าวว่า “ฉันจะไม่แต่งงาน ฉันจะอยู่เป็นโสด เพื่อท่ีว่าฉันจะได้มีเวลา
ว่างท่ีจะท าการอิบาดะฮฺ”  
อีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ส่วนฉันจะถือศีลอด ทุกๆ วัน”  
คนท่ีสามกล่าวว่า “ฉันจะไมห่ลับนอนในยามค่ าคืน เพื่อท่ีฉนัจะได้ท าการละหมาด
ตลอดท้ังคืน”  
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เมื่อข่าวคราวนี้ได้ไปถึงศาสนทูตมุหัมมัด ท่านจึงลุกขึ้นยืนท่ีมนิบัรฺ และกล่าวว่า “เกิด
อะไรขึ้นกับผู้คนกัน ที่พวกเขากล่าวเช่นนั้น อย่างไรก็ตามฉันท าการละหมาด และ
หลับนอน ฉันถอืศีลอด และบางครั้งฉันก็มิได้ถือศีลอด อีกทัง้ฉันก็แต่งงานกับสตรี 
ผู้ใดก็ตามที่ผินหลังใหก้ับสุนนะฮฺของฉัน ถือว่าเขามิไดม้าจากฉัน (คือเขามิได้ปฏิบัติ
ตามหนทางของฉัน)” (อัลบุคอรียฺ และมสุลมิ)  
 
ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮ ิวะสัลลมั สังเกตเห็นว่า
มีบางคนท่ีละหมาดร่วมกับท่านเงยหน้ามองท้องฟ้าขณะท าการละหมาด ซึ่งน่ีเป็นการ
กระท าท่ีผิด เพราะผู้ท่ีท าการละหมาดจ าต้องมองไปยัง “จุดท่ีเขาจะท าการสูญูด” 
ขณะละหมาด  
 
ศาสนทูตมุหัมมัด จึงได้กล่าวขึน้มาว่า “เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนกนั พวกเขาจึงแหงนหน้า
มองฟ้าในการละหมาดของพวกเขา” เมื่อพวกเขามิได้หยุดการกระท าดังกล่าว และ
ยังคงแหงนมองฟ้าอยู่ อย่างไรก็ตามศาสนทูตมุหัมมัดมิได้เปิดเผยว่าพวกเขาคือใคร 
หรือเอ่ยชือ่ของพวกเขาแต่อย่างใด หากทว่าท่านกล่าวว่า “พวกเขาจ าต้องหยุดการ
กระท านี้ หรือมิเช่นนั้นดวงตา (การมองเห็นของเขา) จะถกูกระชากออกมา” (อัลบุ
คอรียฺ)  
 
บะรีเราะฮฺ เป็นทาสสตรีนางหนึ่งในเมืองมะดีนะฮฺ นางมีความปรารถนาท่ีจะได้รับ
การปลดปล่อยให้เป็นอสิระ นางจึงร้องขอให้เจ้านายของนางปลดปล่อยนางไป 
หากแต่เจ้านายของนางได้วางเง่ือนไขว่านางจ าต้องจ่ายเงินจ านวนหนึ่งแก่เขาเพ่ือ
อิสรภาพของนาง บะรีเราะฮฺจึงเข้ามาพบท่านหญิงอาอิชะฮฺเพ่ือขอความช่วยเหลือด้าน
การเงินจากนาง ท่านหญิงอาอิชะฮฺจึงกล่าวต่อนางว่า “หากเธอปรารถนา ฉัน
สามารถท่ีจะมอบเงินให้กับเจ้านายของเธอเพ่ือให้เธอได้เป็นอสิระ ด้วยเงื่อนไขที่ว่าเธอ
จ าต้องซื่อสัตย์ภักดีต่อฉัน” บะรีเราะฮฺจึงแจ้งต่อเจ้านายของนางให้รับทราบถึงเรื่อง
ดังกล่าว หากทว่า พวกเขาต่างปฏิเสธ เพราะพวกเขาต้องการประโยชน์จากนางท้ัง
สองประการ คือพวกเขาต้องการเงินจากนาง  และหนีส้ินแหง่ความซื่อสัตย์ของนาง
ท่ีมีต่อพวกเขา 
 
ดังนั้น ท่านหญิงอาอิชะฮฺจึงสอบถามศาสนทูตมุหมัมัดถึงเรื่องดังกล่าว ศาสนทูตมุหัม
มัดจึงเกิดความประหลาดใจต่อความปรารถนาในทรัพย์สินของพวกเขา และการท่ี
พวกเขาปฏิเสธที่จะให้ทาสของเขาได้รับอิสรภาพ  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดจึงกล่าวต่อท่านหญิงอาอิชะฮฺว่า “จงซื้อตัวนาง และจากนั้นก็ปล่อย
ให้นางเป็นอิสระเสีย หนีส้ินแหง่ความซื่อสัตย์นั้นย่อมเป็นของผู้ท่ีปลดปล่อยทาสของ
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เขาให้เป็นอิสระเท่านั้น” หมายความว่า “หนี้สิ้นแห่งความซือ่สัตย์จะเป็นของท่าน 
ตราบใดท่ีท่านจ่ายเงิน และไม่ได้มีความกังวลใจเกี่ยวกับเง่ือนไขของพวกเขา เพราะ
พวกเขาไร้ซึ่งความยุติธรรม”  
 
จากนั้นศาสนทูตมุหมัมัด จึงยนืขึ้นท่ีมินบัรฺและกล่าวว่า “เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนกัน” 
และท่านมิได้กล่าวว่า “เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนั้น ครอบครัวนี้” จากนั้นท่านได้
กล่าวต่อว่า “... ท่ีพวกเขาก าหนดเง่ือนไขท่ีมิได้อยู่ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เงื่อนไขของ
เขาไม่สมควรท่ีจะได้รับการเตมิเต็ม แม้ว่าเขาจะก าหนดเง่ือนไขเช่นนั้นขึ้นมาสัก 100 
เง่ือนไขก็ตาม” (อัลบุคอรียฺ และมุสลิม)  
 
นี่คือสิ่งท่ีศาสนทูตมุหัมมัดได้กล่าว และท่านได้ยกไม้เท้า (ท่ีท่านมักถือไว้ ขณะยืนอยู่
บนมินบัรฺ) ขึ้น โดยท่ีท่านมิไดใ้ช้มันตีหรือฟาดไปท่ีสิ่งใด  
 
เช่นนั้นแล้ว.. มันจะมีอะไรท่ีดีมากไปกว่าการท่ีคุณจะพูดกับภรรยาท่ีไม่ได้ดูแลบ้านให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยว่า “เมื่อวานนี้ พวกเราไปท่ีบ้านเพ่ือน และทุกคนต่างพูดชม
ความสะอาดภายในบ้านของเขา” (เพ่ือให้ภรรยาของคุณได้ตระหนัก) และมันจะมี
อะไรท่ีดีมากไปกว่าการท่ีคุณจะพูดกับลูกชายท่ีไม่ได้ไปละหมาดท่ีมัสญิดว่า “พ่อออก
จะประหลาดใจกับเพ่ือนบ้านของเราคนหนึ่ง เพราะพ่อไม่เคยที่จะไม่เหน็เขาในมัสญิด
เลยแม้แต่คร้ังเดียว” ซึ่งมหีมายความว่า “พ่อก าลังพูดเกี่ยวกับลูกอยู่นะ ดังนั้นลกูช่วย
รับฟังและใส่ใจด้วย”  
 
คุณอาจจะสงสยัว่าท าไมผู้คนถึงเกลียด “การวิพากษ์วิจารณ์” ซึ่งผม (ผู้เขียน ดร อา
ริฟียฺ) จะให้ค าตอบกับคุณว่า “นั่นเป็นเพราะว่ามันท าให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเขามีความ
บกพร่อง และแน่นอนว่า ทุกคนต่างปรารถนาความสมบูรณ์แบบ”  
 
เคยมีคนเล่าว่า ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งมีความปรารถนาท่ีจะเป็น “คนท าหน้าท่ี
ควบคุม (ผู้คน)” ด้วยเหตุน้ีเขาจึงน ากระติกน้ ามาสองใบ ใบหนึ่งเป็นสีเขียว และอีก
ใบหนึ่งเป็นสีแดง  
 
เขาเติมน้ าเย็นลงไปในกระติกน้ าท้ังสอง  จากนั้นเขาก็นั่งอยูต่รงทาง ที่ผู้คนเดินผ่าน
เข้ามา และเขาก็เริม่ตะโกนออกไปว่า “น้ าเย็นฟรีครับ” ดังนั้นคนท่ีก าลังกระหายน้ า
อยู่ต่างก็เข้ามาหาเขาเพ่ือหยิบแก้วน้ าและเทน้ าบางส่วนให้ตัวเอง เมื่อชายคนดังกล่าว
สังเกตว่าคนกระหายน้ าต้องการด่ืมจากกระติกสีเขียว เขากจ็ะร้องขึ้นมาว่า “ไม่ได้ 
ต้องดื่มจากกระติกสีแดงเท่านัน้” และผู้กระหายน้ าก็จะด่ืมจากกระติกสีแดง  
 



ห น้ า ที่  | 26 

 

ฟีสะบีลิลลาฮฺ                                                                            เพ่ือชีวิตที่เป็นสุข 

 

เมื่อมีคนอีกคนเข้ามา และต้องการท่ีจะด่ืมน้ าจากกระติกสีแดง เขาก็จะร้องขึ้นมาว่า 
“ไม่ได้ ต้องดื่มจากกระติกสีเขยีวเท่านั้น”  
 
หากว่ามีใครบางคนถามเขาว่า “มันมอีะไรท่ีแตกต่างกันระหว่างกระติกน้ าท้ังสองใบนี้
หรือ” เขาก็จะตอบว่า “ผมเป็นคนดูแลรับผิดชอบน้ าเปล่านี้ ถ้าคุณไม่พอใจกับน้ านี้ 
คุณก็ไปหาน้ าจากที่อื่นดื่มเถอะ”  
 
ซึ่งน่ีคือความรู้สึกหนึ่งท่ีมีในตัวบุคคลคนหนึ่งท่ีปรารถนาจะเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ี
ยอมรับว่าเขาเป็นคนส าคัญ อนัเป็นสิ่งท่ีผลักดันให้เขากระท าเช่นนี้  
 
ข้อคิดเตือนใจ  
จงเป็นเช่น “ผึ้ง” ท่ีแสวงหาเพียงแต่กลิ่นหอม และมองข้ามความสกปรก  
จงอย่าเป็นเช่น “แมลง” ท่ีแสวงหาเพียงแต่บาดแผลที่เต็มไปด้วยเลือดเลย 
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อย่าฆ่าตัวเองด้วยความโศกเศร้า 
บท Do not kill yourself by grief  

 
สะอีดฺเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของผมที่มหาวิทยาลัย ครั้งหนึ่งเขาหายหน้าไปหนึ่งสัปดาห์
เต็มๆ เมือ่ผมพบกับเขาอีกครั้ง ผมก็พูดกับเขาว่า “หวังว่าทุกๆ อย่างคงเป็นไปด้วยดี
นะ สะอีดฺ”  
 
“ไม่มีอะไรแย่หรอกครับ ผมเพยีงแค่ยุ่งนิดหน่อย” สะอีดฺ ตอบ แต่เห็นได้ชัดเจนว่า
เขาก าลังเป็นทุกข์อยู่ ผมจึงถามเขาว่า “มีเรื่องอะไรหรือเปลา่”  
 
เขาตอบว่า “ลูกชายผมก าลังป่วย เขามีอาการตับอักเสบ สองวันก่อนเขาติดเชื้อใน
กระแสเลือด และเมื่อวานผมกต็กใจเมื่อทราบว่าเชื้อได้ลุกลามเข้าไปในสมองแล้ว”  
 
ผมบอกสะอีดฺว่า “ไม่มีพลังหรอือ านาจใดเว้นแต่พระประสงค์ของอัลลอฮฺ! อดทนเถอะ 
ผมจะขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงเยียวยาลูกชายของคุณ และหากว่าอัลลอฮฺ
ทรงก าหนดสิ่งใดให้กับเขาแล้ว (เช่น ความตาย) ผมจะขอต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรง
ท าให้เขาเป็นผู้ขอความช่วยเหลือ (ชะฟาอะฮฺ) ของคุณในวันกิยามะฮ”ฺ  
 
เขาตอบว่า “ผู้ขอความช่วยเหลือ (ชะฟาอะฮฺ) ? โอ้ ชัยคฺ ลกูชายของผมไมไ่ด้เด็ก
ขนาดน้ัน”  
 
“เขาอายุเท่าไหร”่ ผมถาม  “สิบเจ็ดปีครับ” เขาตอบ  
 
ผมจึงบอกเขาว่า “ผมขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงเยียวยาเขาและประทานการ
อ านวยพรต่อพ่ีน้องของเขา”  
 
สะอีดฺก้มหน้าลงและพูดว่า “โอ้ ชัยคฺ เขาไม่มีพ่ีน้องเลย ผมไม่ได้รับการอ านวยพรให้
มีลูกมากกว่านี้ และลกูชายผมก็ก าลังทุกข์ทรมานกับความเจบ็ป่วยนี้ อย่างท่ีท่าน
ทราบ”  
 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นกับสะอีดฺสร้างความสะเทือนใจต่อผม แต่ผมกย็ังคงหนักแน่นในค าพูด  
“สะอีดฺ ท่ีรัก จะอย่างไรเสีย คุณก็อย่าฆ่าตัวของคุณเองด้วยความเศร้าโศก ไม่มีสิ่งใด
ท่ีจะสร้างความเจ็บปวดกับเราได้ เว้นแต่สิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงบันทึกไว้แล้ว” ผมปลอบโยน
เขาและจากไป  
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ใช่แล้ว จงอย่าฆ่าตัวคณุเองดว้ยความโศกเศร้า เพราะมันย่อมไม่ท าให้ปัญหาที่
คุณก าลังประสบเปลี่ยนแปลงไปในทางทีด่ีขึ้นได้ 
 
ผมจ าได้ว่า เมื่อไมน่านมานี้ ผมเดินทางไปยัง อัลมาดีนะฮฺ อันนะบาวียะอฺ และได้
พบกับคอลิด เขาถามผมว่า “หากเราไปเยี่ยมด็อกเตอร์อับดลุลอฮฺ คุณจะพูดอะไรกับ
เขา?”  
 
ผมถามว่า “ท าไม มีอะไรเกิดขึ้นหรือ”  
เขาตอบว่า “ก็ส าหรับการแสดงความเสียใจ”  
“แสดงความเสียใจ?” ผมกล่าวด้วยความประหลาดใจ  
 
เขากล่าวว่า “ใช่ ลกูชายคนโตของท่านพร้อมกับคนในครอบครัวท้ังหมดไปร่วมงาน
เลี้ยงงานแต่งงานในเมืองใกล้ๆ นี้ แต่ตัวของด็อกเตอร์อยู่ท่ีมาดีนะฮฺเพราะท่านติด
ภารกิจท่ีมหาวิทยาลยั และระหว่างการเดินทางขากลับ พวกเขาท้ังหมดก็ประสบกับ
อุบัติเหตุท่ีรุนแรง และท้ังสิบเอด็คนก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครัง้นั้น” 
 
ด็อกเตอร์เป็นผู้ชายที่มีศีลธรรมคนหนึ่ง ท่านอยู่ในวัยเกินกว่า 50 ปี อย่างไรก็ตาม 
ด้วยความเปน็มนุษย์ที่มีอารมณ์ ความรู้สึก ท่านเองก็มหีัวใจ มีน้ าตาในดวงตา และ
จิตวิญญาณท่ีมีทั้งความทุกข์และความสุข  
 
เมื่อท่านได้ทราบข่าวร้ายนี้ ท่านขอดุอาอฺใหักับสมาชิกทุกคนในครอบครัวของท่าน
และท่านก็ท าการฝังศพพวกเขาท้ังหมดด้วยมือของท่านเอง ทั้ง 11 ศพ  
 
จากนั้น ท่านเริ่มเดินไปรอบๆ บ้านของท่านด้วยความสับสน ท่านเดินผ่านของเล่นที่
วางอยู่ ที่ไม่ได้ถูกแตะต้องเป็นเวลาหลายวัน เพราะคุลัดและซาราฮฺท่ีมักเล่นของเล่น
พวกนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว 
 
ท่านเดินกลับมาท่ีเตียงของท่านท่ียังไม่ได้ถูกจัดให้เรียบร้อย เพราะอุมมุ เศาะลิฮฺ 
ภรรยาของท่าน เสียชีวิตลงแลว้ 
 
ท่านเดินผ่านจักรยานของยะซรีฺ ที่ไม่ได้มีการเคลือ่นย้ายมาหลายวัน เพราะเจ้าของท่ี
มักขี่มันได้เสียชีวิตลงแล้วเช่นกนั   
 



ห น้ า ที่  | 29 

 

ฟีสะบีลิลลาฮฺ                                                                            เพ่ือชีวิตที่เป็นสุข 

 

ท่านเดินเข้าไปในห้องของลูกสาวคนโตเพ่ือดูกระเป๋าท่ีเธอจัดเตรียมไว้ส าหรับงาน
แต่งงานของเธอ และเสื้อผ้าของเธอท่ีวางอยู่บนเตียง เธอเสียชีวิตลงขณะท่ีเธออยู่
ระหว่างการจัดเตรียมชุดแต่งงานของเธอ  
 
มหาบริสทุธิ์ยิ่งต่ออัลลอฮฺผู้ประทานความอดทนและความเข้มแข็งแก่ท่าน 
บรรดาแขกเหรื่อเข้ามาภายในบ้านของท่านพร้อมกับน ากาแฟมาเอง เพราะท่านไม่มี
ใครช่วยจัดเตรียมของรับรองแขก และท่ีน่าประหลาดใจก็คือ หากคุณได้เห็นชายท่าน
นี้คอยรับการแสดงความเสียใจและการปลอบโยนจากแขก คณุจะคิดว่า ความจริง
แล้วนั้น เขาเป็นผู้ท่ีคอยปลอบโยนบรรดาแขกมากกว่า และผู้ท่ีโศกเศร้านั้นคือบรรดา
แขกเอง  
 
การกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีฉลาดยิ่ง  เพราะหากท่านไม่แสดงออกด้วยการ
กระท าเช่นนัน้ ท่านคงต้องตายตามครอบครัวของท่านไปด้วยความโศกเศร้า  
 
ผมรู้จักคนบางคนท่ีเมื่อใดก็ตามที่ผมได้พบเขา เขาจะมีความสุขอยู่เสมอ แตห่ากว่า
คุณได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชีวิตของเขา คุณจะพบว่าเขามีอาชีพการงานท่ีไม่ค่อยดี
นัก เขาอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆ รถของเขาก็เก่ามาก และเขาเองก็มีลูกหลายคน แต่
เขาก็จะมักยิม้แยม้ มีชีวิตชีวาอยู่เสมอ และเขาก็รักชีวิตความเป็นอยู่ของเขา  
 
ถูกต้องแล้วหละ ดังนั้นคุณจงอย่าฆ่าตัวของคุณเองด้วยความโศกเศร้า และอย่าได้
พร่ าบ่นมากมายจนกระท่ังผู้คนรอบข้างเบื่อหน่ายคุณ  เช่นหากคุณรู้จักใครคนหนึ่งท่ี
ลูกชายของเขาพิการ และทุกครั้งท่ีเขาพบคุณ เขาก็มักจะท าให้คุณเสียเวลาไปกับการ
พร่ าบ่นของเขาว่า “ลูกชายของผมก าลังป่วย ผมเห็นใจเขามากเลย โถ ลูกชายท่ีน่า
สงสารของผม”  
 
และวันหนึ่งคุณจะพบว่าตัวคุณเองเบื่อหน่ายต่อเขาและอยากจะตะโกนออกมาว่า “พอ
ได้แล้ว พี่ชายที่รักของฉัน พอสักทีเถอะ ผมเข้าใจประเด็นคุณแลว้”   
 
หรือ หากมีผูห้ญิงคนหนึ่งท่ีมักจะพูดกับสามีของเธอว่า “บ้านของเราเก่าแล้วนะ รถที่
มีอยู่ก็แทบจะพังอยู่แล้ว เสื้อผา้ของฉันก็ไม่ทันสมัยเอาซะเลย”  
 
อะไรคือผลดีจากการพร่ าบ่นเช่นน้ี? มันมีเพียงแต่จะเพิ่มความทุกข์ให้กบัตวัคณุ
เอง  
 



ห น้ า ที่  | 30 

 

ฟีสะบีลิลลาฮฺ                                                                            เพ่ือชีวิตที่เป็นสุข 

 

คุณใช้ชีวติทั้งชวีิตของคณุ ไปกับสิ่งน้ี ช่างน่าสงสารเหลือเกิน คร่ าครวญ เศร้า
โศก เสียใจ  
 
คุณมดัมือตวัเอง และพร่ าบ่นว่า “เวลา ก าลังต่อต้านฉัน” 
ถ้าคณุไม่แบกภาระไว้กบัตวัเอง แล้วใครจะท าแบบน้ันได้เลา่?  
 
ข้อคิดเตือนใจ 
จงใช้ชีวิตของคุณ อยู่กับสิ่งท่ีคุณมี และคุณกจ็ะมีความสุขอยู่เสมอ 
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“การทรมานตัวเอง”.. คณุก าลังลงโทษตัวเองอยู่หรือเปล่า? .. 
 บท Self-Torture   

 
หนึ่งในเรื่องราวท่ีน่าจดจ าท่ีสุดในชีวิตของผม (ดร. มุหมัมัด) เกิดขึ้นเมื่อครั้งท่ีผมและ
เพ่ือนๆ ไปเท่ียวกันท่ีทะเลทราย เพื่อนผมคนหนึ่ง หรือ “อบู คอลิด” สายตาของเขา
ไม่ค่อยดีนัก ดังนั้นพวกเราจึงคอยให้การดูแลและคอยเสิร์ฟน้ า อินทผลัม และกาแฟ
ให้เขา โดยที่ตัวเขาเองก็มักจะยืนกรานท่ีจะให้ความช่วยเหลือพวกเรา “ผมต้องช่วย
พวกคุณ ผมอยากท าอะไรกับพวกคุณ ให้ผมท าอะไรบ้างเถอะ” ขณะเดียวกันนั้น 
พวกเราก็มักจะห้ามไม่ให้เขาท าอะไรท้ังนั้น 
 
ครั้งนั้นพวกเราท าการเชือดแกะ  หั่นเนื้อเป็นชิ้นๆ และน าเนื้อใส่ลงในหม้อ พร้อมที่
จะท าอาหาร แต่พวกเราก็ยังไม่ได้ท าการก่อไฟ เพราะก าลังยุ่งอยู่กับการกางเต้นท์
และจัดเตรียมข้าวของอื่นๆ  
 
ดังนั้นอบู คอลิดจึงอาสาท าหน้าท่ีดังกล่าว ถึงแม้ว่าพวกเราหวังว่าเขาจะไม่ท าเช่นนั้น 
อย่างไรก็ตามเขาได้ลุกขึ้น เดนิไปยังหม้อท่ีเตรียมไว้ เมื่อเขาเห็นเนื้อแกะอยู่ในหม้อ 
เขาจึงตัดสินใจว่า สิ่งแรกที่จ าต้องท าคือการเทน้ าใส่ลงไปในหม้อ เขาจึงเดินไปท่ีรถ
เพ่ือหาน้ า ในรถนั้นมีของมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องท าไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ 
ขวดน้ าและขวดน้ ามัน 4 ขวด และเครื่องใช้อื่นๆ อย่างไรกต็าม เขาได้หยิบขวดท่ี
ใกล้มือเขาท่ีสุดและเดินกลับมาท่ีหม้อด้วยความเบิกบาน จากนั้นก็เทสิ่งท่ีอยู่ในขวดลง
ไปในหม้อประมาณครึ่งขวด แต่เมื่อเพ่ือนของเราคนหนึ่งเห็นดังนั้น จึงตะโกนออกมา
ว่า “อย่า อย่านะ อบู คอลิด” ขณะท่ีอบู คอลิดเองก็ตอบออกมาว่า “ให้ผมท าอะไร
ให้พวกคุณบ้างเถอะ”  
 
พวกเราจึงรีบเข้าไปคว้าขวดนั้นออกจากมือเขา และพากันหวัเราะจนน้ าตาไหล 
เพราะว่าสิ่งท่ีอยู่ในขวดน้ันคือ “น้ ามัน” ไม่ใช่น้ าเปล่า ดังนั้นในมื้อเท่ียงนั้นเราจึงมี
เพียงแค่ขนมปังและชาเป็นอาหาร แต่การเดินทางครั้งนั้นก็ไม่ได้ล่มหรือแย่แต่อย่างใด 
หากแต่มันเป็นการเดินทางท่ีดีท่ีสุดที่พวกเราเคยมีด้วยซ้ า ดังนั้นด้วยเหตุใดเราจึงต้อง
ทรมานตัวเราเองกับบางสิ่งบางอย่างท่ีมันจบไปแล้วและเสรจ็สิ้นไปแล้วด้วย?  
 
ผมยังจ าได้ด้วยว่า เมื่อตอนท่ีผมเรียนอยู่โรงเรียนมัธยม ผมได้ไปเท่ียวกับเพ่ือนสอง
สามคน และตอนนั้นแบตเตอรีร่ถคันหนึ่งของพวกเราดับ เราจึงน ารถอีกคันมาจอด
หน้ารถท่ีเสีย เพื่อท่ีจะท าการเชื่อมต่อแบตเตอร่ีรถท้ังสองเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกันนั้น 
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ฎอริคก็เข้ามาและยืนอยู่ระหว่างรถท้ังสองคันเพ่ือต่อสายแบตเตอรี่ตัวแรกไปยังตัวท่ี
เสียแล้ว จากนั้นเขาก็บอกให้เพ่ือนอีกคน ติดเครื่องรถยนต ์
เมื่อเพื่อนอีกคนของเราเข้าไปนัง่ในรถ โดยไม่ทันได้สังเกตว่ารถยังค้างอยู่ที่เกียร์หนึ่ง 
ดังนั้นทันทีท่ีเขาติดเครื่องรถ รถก็พุ่งไปข้างหน้า และกันชนก็ไปชนเข่าของฎอริกจน
ท าให้เขาล้มลงกับพ้ืน ขณะท่ีเพ่ือนของเราท่ีอยู่ในรถก็ถามออกมาว่า “ผมควรติด
เครื่องอีกครั้งมั้ย”  
 
ตอนนั้น เราจึงเคลื่อนย้ายรถออกจากกันและพาฎอริกเดิน เขาเดินกระโผลกกระเผลก
และมีอาการเจ็บท่ีเข่าเป็นอย่างมาก แต่สิ่งท่ีท าให้ผมประหลาดใจคือ ฎอริกไม่ได้เพ่ิม
ความเจ็บปวดให้กับตัวเขาด้วยการโอดครวญ ด่าทอ หรือต าหนิใครเลย เขาเพียงแค่
ยิ้มอย่างมีความสุข .. เพราะอะไรเราจึงต้องร้องคร่ าครวญเมื่อเหตุการณ์มันได้จบไป
แล้วและเพ่ือนของเราก็ได้ส านกึในความผิดของเขาแล้ว?  
 
เช่นน้ัน หากคุณปรารถนาทีจ่ะมีความสุขในการใช้ชีวิตของคณุ คุณกค็วรที่จะ
ปฏิบัตติ่อสถานการณ์ตา่งๆ ด้วยหลักการน้ี คือ  “จงอยา่ให้ความใส่ใจต่อเร่ือง
เล็กๆ น้อยๆ”  
 
หลายครั้งท่ีเรามักจะท าร้าย ต าหนิตัวเอง เกิดความหงุดหงิด โศกเศร้า และอยู่ใน
ความเจ็บปวด หากแต่ “ความเจ็บปวด” นั้นไม่ได้ช่วยแก้ไขปญัหาท่ีเกิดขึ้นเลย  
 
ลองสมมุติว่า หากคุณไปท่ีงานแต่งงานงานหนึ่ง คุณสวมเสื้อผ้าท่ีสวยงามดูดี พร้อม
กับ “อิก๊อล” (Iqal ห่วงท่ีผู้ชายอาหรับมักสวมทับผ้าคลุมหัวเพ่ือท าให้ผ้าคลุมหัวเข้าท่ี) 
เพ่ือท่ีคุณจะได้ดูหล่อกว่าเจ้าบ่าวของงาน จากนั้นคุณก็เริ่มท าการจับมือทักทาย 
“สลาม” กับผู้คน ทีละคน และทันใดนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งมาจากด้านหลังของคุณ และ
ดึงปลายผ้าคลุมหัวของคุณ จนผ้าคลุมหลุดลงมาพร้อมกับหว่งและหมวก  และมันท า
ให้คุณดูเป็นตัวตลก .. หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น คุณจะท าเช่นไร?  
 
พวกเราหลายคนมักจะจดัการกับเหตุการณ์เช่นน้ีด้วยวิธีทีไ่ม่ช่วยแก้ไขปัญหา บาง
คนอาจจะว่ิงตามเด็กคนน้ัน พร้อมทั้งร้องตะโกน ด่าทอ และสาปแช่ง ซึ่งผลที่ได้รับ
คือ? เด็กคนดังกล่าวย่อมบรรลุความส าเร็จตามท่ีเขาปรารถนา คือ การได้รับความ
สนใจ การได้สร้างความวุ่นวาย และท าให้ผู้คนหัวเราะ หรืออาจจะมีบางคนถ่ายคลิป
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น และส่งต่อกันผ่านบูลทูธ แน่นอนว่า การกระท าเช่นนั้น มันไม่ได้
เป็นการลงโทษเด็ก หากแต่คุณก าลังลงโทษตัวคุณเองอยู่ 
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หรือสมมุติว่าหากคุณใส่เสื้อผ้าตัวใหม่ที่คุณยังช าระเงินไม่ครบ เพื่อไปสัมภาษณ์งานท่ี
บริษัทแห่งหนึ่ง คุณเดินผ่านประตูบานหนึ่งท่ีเพ่ิงทาสี และข้างๆ ประตูน้ันก็มี “ป้าย
เตือน” แต่คุณไม่ไดส้ังเกตเห็นป้ายนั้น และเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น ชุดของ
คุณเป้ือนสีที่ยังไม่แห้งตรงประตูน้ัน จากนั้นช่างทาสีได้ร้องตะโกน ด่าทอคุณด้วย
ความโกรธ .. คุณจะจัดการกบัสถานการณ์เช่นน้ีอย่างไร? หลายครั้งท่ีเรามักจะ
จัดการกับสถานการณ์เช่นนี้ด้วยวิธีการท่ีไม่ช่วยแก้ไขปัญหา เรามักจะแสดงความ
เกรี้ยวกราดและด่าทอช่างทาสี ว่า “ท าไมคุณไม่ท าป้ายให้มันชัดหละ!!?” ซึ่งค าถาม
เช่นนี้ย่อมท าให้เขาตอบโต้คุณด้วยความโมโหมากยิ่งขึ้น และผลที่ได้รับคือ คุณอาจ
ถูกท าให้เป้ือนไปด้วยฝุ่นมากกว่าสี!!  
 
ใจเย็นๆ เถิด คุณตระหนักหรือไม่ว่า การแสดงกริยาเช่นน้ันมันเป็นการลงโทษตัว
ของคุณเอง?  
 
และสมมุติว่า หากคุณแต่งตัวออกจากบ้านเพ่ือไปท าการบรรยายท่ีไหนสกัแห่ง และมี
รถคันหนึ่งขับผ่านมา ขณะท่ีคณุก าลังออกจากบ้าน รถคันดังกล่าวได้ขับลุยบ่อโคลน
เล็กๆ และโคลนนั้นไดส้าดใส่เสื้อผ้าคุณ คุณจะลงโทษตัวเองด้วยการร้องตะโกนหรือ
แผดเสียงด่าทอรถคันดังกล่าวหรือไม ่ขณะท่ีรถคันน้ันได้ผ่านคุณไปแล้ว?  
 
เช่นเดียวกัน มันไม่จ าเป็นที่เราจะต้องจดจ าความเจบ็ปวดในอดีตที่เราเคยมีใน
ชีวิตของเรา  
 
ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮิ วะสลัลมั เคยทุกข์ทรมานกับเหตุการณ์อัน
เจ็บปวดมากมายในชีวิตของท่าน  
 
ครั้งหนึ่งท่านนั่งอยู่กับภรรยาท่ีรักของท่าน “ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮา” 
อย่างเงียบๆ นางได้ถามท่านว่า “มีวันใดในชีวิตของท่านท่ีเจ็บปวดยิ่งส าหรับท่าน 
มากกว่าวันแห่งสงครามอุฮุดหรือไม?่” ภาพความทรงจ าเกี่ยวกับสงครามครั้งนั้นได้
เข้ามาในความคดิของศาสนทูตมุหัมมัด มันช่างเป็นวันท่ีเลวร้ายยิ่ง วันท่ีลุงของท่าน 
“ฮัมซะฮ”ฺ ถูกฆ่า ลุงผู้เป็นท่ีรักยิ่งกว่าผู้ใดของท่าน ศาสนทูตมุหัมมัดยืนอยู่ตรงนั้น
จ้องมองลุงสุดท่ีรัก เห็นร่างกายไร้วิญญาณท่ีผิดรูปผิดร่างของท่าน จมูกของท่าน 
และหูของท่านถูกเฉือนออก ท้องของท่านเป็นแผลยาวลึกและถูกเปิดออก อวัยวะ
ภายในถูกควักออกมา   
 
มันเป็นวันท่ีฟันหลายซี่ของศาสนทูตมุหัมมัดหัก ใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยบาดแผล
และมีเลือดไหลออกมา  
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วันแห่งสงครามอุฮุด เป็นวันท่ีบรรดาสหายของศาสนทูตมหุมัมัดถูกฆ่าตายต่อหน้า
ท่าน วันท่ีท่านเดินทางกลับมาดีนะฮฺโดยปราศจากสหายจ านวน 70 คนของท่าน 
ท่านเห็นเพียงแต่บรรดาแม่ม้าย และเด็กก าพร้าว่ิงตามหาคนรักของพวกเขาและบิดา
ของพวกเขา วันนั้นเป็นวันท่ีเลวร้ายยิ่ง  
 
ท่านหญิงอาอิชะฮฺยังคงรอคอยค าตอบจากท่าน ศาสนทูตมุหมัมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะ
ลัยฮิ วะสลัลัมจึงกล่าวว่า “การที่ฉันได้รับความทุกข์ทรมานด้วยน้ ามือของผู้คนของ
เธอ นั่นคือความเจ็บปวดยิ่งส าหรับฉัน ในวันอะเกาะบะฮฺ เมื่อฉันเสนอตัวฉันเอง”
และท่านก็เล่าเรื่องราวท้ังหมดเกี่ยวกับการท่ีท่านได้ขอความช่วยเหลือจากผู้คนแห่ง
อัฏฎออฟิ และได้รับการปฏิเสธจากพวกเขา อีกทั้งยังถูกติดตามด้วยบรรดาผู้โง่เขลา 
โดยการท่ีพวกเขาโยนก้อนหินใส่ท่านจนเท้าของท่านเลือดออก   
 
ถึงแม้ว่า ศาสนทูตมุหมัมัดจะมีความทรงจ าอันแสนเจ็บปวดในชีวิต หากแต่ทา่นก็
ยังคงด าเนินชีวิตของท่านด้วยความสุขและไม่ยอมปล่อยให้ความทรงจ าอันขมขื่น
เหล่าน้ันท าให้ทา่นละทิง้การมีความสุขกับชีวติ ความทรงจ าอันแสนเจ็บปวดไม่
คู่ควรแก่การจดจ า ความเจบ็ปวดได้ผ่านพ้นไปแล้ว และสิง่ที่เหลืออยู่ทั้งหมดคือ 
“ความสุข” ดงันั้นจงอย่าฆา่ตวัคณุเองดว้ย “ความโศกเศร้า” เช่นเดียวกัน คณุก็
อย่าฆ่าผู้อ่ืนด้วย “ความโศกเศร้าของคณุ” และการกล่าวโทษต่อพวกเขา  
 
บ่อยครั้งท่ีเรามักจะจัดการกับปัญหาด้วยวิธีการท่ีไม่น ามาซึ่งการแก้ไข 
 
อีกตัวอย่างหนึ่ง ท่านอะฮฺนัฟ บิน ก็อยซฺ เป็นผู้น าแห่งบะนู ตอมิม ท่านไม่ได้เป็น
ผู้น าเพราะร่างกายท่ีแข็งแรงก าย าของท่าน หรือเพราะทรัพย์สินอันมากมายของท่าน 
หรือเชื้อสายวงค์ตระกูลของท่าน หากแต่เป็นเพราะความอดทนและสติปัญญาของ
ท่านท่ีท าให้ท่านได้เป็นผู้น า  
 
อย่างไรก็ตาม มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งท่ีมีความอิจฉาท่าน ด้วยเหตุน้ีพวกเขาจึงไปหาชาย
โง่เขลาคนหนึ่งและวานให้เขากระท าสิ่งหนึ่งโดยกล่าวว่า “นี่คือเงินหนึ่งพันดิรฮัม
ส าหรับท่าน จงไปยังผู้น าแห่งบะนู ตอมิม อลั อะฮฺนัฟ  บนิ ก็อยซ ์และตบท่ี
ใบหน้าของเขาเสีย”  ชายโง่เขลานั้นจึงตามหาท่านอัล อะฮฺนฟัและเขาก็ได้พบกับ
ท่านนั่งอยู่กับบุรุษบางท่าน ขณะนั้นท่านก าลังนั่งชันเข่าท้ังสองข้างขึ้นถึงหน้าอกใน
ผ้าคลุมด้วยความสุขุม และพูดคุยกับผู้คนของท่าน  
 
ชายโง่เขลาคนดังกล่าวได้เดินไปยังท่านอัล อะฮฺนัฟอย่างช้าๆ จนกระท่ังเขายืนอยู่
ข้างๆ ท่าน ท่านอัลอะฮฺนัฟมองไปยังเขา คิดว่าเขาจะมีอะไรดีดีมาแสดงให้ท่านดู แต่
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ทันใดนั้นเขาก็ยกมือขึ้นและตบท่ีใบหน้าของท่านอย่างแรง เสมือนว่าแก้มของท่านจะ
ฉีกออกจากกัน จากนั้นท่านอลั อะฮฺนัฟจึงมองเขา และแทนท่ีท่านจะดึงผ้าคลุมออก
เพ่ือยืดขาออก (เพ่ือลุกขึ้น) แต่ท่านกลับกล่าวต่อเขาด้วยความสุขุมว่า “เหตุใดท่านจึง
ตบฉัน?”  
 
ชายคนดังกล่าวจึงตอบว่า “คนของฉันได้ให้เงินจ านวนหนึ่งพันดิรฮัมแก่ฉันเพ่ือให้ฉัน
ตบใบหน้าของผู้น าแห่งบะนู ตอมิม”  
 
ท่านอัล อะฮฺนัฟจึงกล่าวว่า “โอ้ หากเช่นนั้น ท่านก็ยังไม่บรรลุเป้าหมายน่ะส ิเพราะ
ฉันไม่ใช่ผู้น าแห่งบะนู ตอมีม”  
 
ชายผู้น้ันกล่าวว่า “เป็นเรื่องท่ีน่าแปลกจริง หากเช่นนั้น ผู้น าแห่งบะนู ตอมีม อยู่ ที่
ใดเล่า”  
 
อัล อะฮฺนัฟตอบว่า “ท่านเห็นบุรุษท่ีนั่งอยู่เพียงล าพัง และมีดาบอยู่ข้างๆ เขา
หรือไม?่ ท่านชี้ไปยังบุรุษท่ีมีชื่อว่า ฮะริษะฮฺ บิน กุดามะฮฺ ผู้ท่ีเต็มไปด้วยความโกรธ
และความเกลียดชังอยู่ตลอดเวลา เสมอืนว่าหาก “ความโกรธ” ของเขาถูกแบ่ง
ออกมาในหมู่อุมมะฮฺ มันกจ็ะเพียงพอส าหรับพวกเรา 
 
ชายดังกล่าวตอบว่า “โอ้ ฉันเห็นเขาแล้ว เขาคือบุรุษท่ีนั่งอยู่ตรงนั้นใช่หรือไม”่  
ท่านอัล อะฮฺนัฟตอบว่า “ใช่ จงไปหาเขาเถอะ และตบท่ีใบหน้าเขา เพราะเขาคือ
ผู้น าแห่งบะนู ตอมิม”  
 
ชายโง่เขลาดังกล่าวจึงเดินเข้าไปหาฮะริษะฮฺ ขณะท่ีดวงตาของฮะริษะฮฺนั้นเปล่ง
ประกายเต็มไปด้วยความชั่วร้าย  เมื่อชายคนดังกล่าวนั้นยืนอยู่ตรงหน้าฮะริษะฮฺ  
เขาได้ยกมือขึ้น จากนั้นก็ตบท่ีใบหน้าของฮะริษะฮฺ ขณะท่ีมือของเขาเพ่ิงจะโดนท่ี
ใบหน้าของฮะริษะฮฺ ฮะริษะฮฺก็ได้หยิบดาบของเขาขึ้นมาและใช้มันตัดมือของชายโง่
เขลาคนนั้น    
 
มีถ้อยค าของคนยุคก่อนท่ีกล่าวไว้ว่า “ผู้ชนะคือผู้ที่หัวเราะเปน็คนสุดทา้ย”  
 
การจัดการกับปัญหาด้วยวิธีทีไ่ม่เป็นทางออก" นั้นเป็นเพียงการลงโทษตวัคณุเอง 
อีกทั้งยังไม่ช่วยแก้ปญัหาใดๆ เลย  
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ว่าด้วยเร่ืองของ “ลิ้น”  
บท Tongue is a king  

 
ผม (ผู้เขียน :ชยัคฺอะรีฟียฺ) พยายามครุ่นคิดถึง “ปัจจัยส าคัญ” อันเป็นสาเหตุแห่ง 
“ความเกลียดชัง” และ “การทะเลาะเบาะแว้ง” ท่ีเกิดขึ้นระหว่างผู้คนและสิ่งท่ีท าให้
พวกเขาต้องประสบกับความยุ่งยากล าบากใจระหว่างกันเอง เช่นบางคนอาจไม่
ปรารถนาท่ีจะพบเจอ หรืออยู่ในสถานท่ีท่ีอีกคนหนึ่งอยู่ หรือเดินทางร่วมกับเขา 
หรือแม้แต่การไปร่วมงานแต่งงานของเขา และผมก็ได้ค้นพบว่า “ปัจจัยดังกล่าว”  
คือ “ลิ้น” อันเป็นสาเหตุใหม้นษุย์ลดตัวลงไปอยู่ในสภาพนั้น บ่อยครั้งเพียงใดท่ีพ่ีน้อง
เพ่ือนฝูงหรือคู่สมรสทะเลาะกันอันเนื่องมาจากการท าร้ายกันด้วยวาจา การนินทา  
ใส่ร้าย หรือแม้แต่การด่าทอกนั  
 
ในเมื่อเราสามารถท่ีจะสื่อ “ความคิดของเรา” ไปยังผู้อ่ืนได้ด้วยมารยาทอันงดงาม 
แล้วเหตุใดเราจึงอาศัยวิธีการท่ีเลวร้ายแทนเล่า  
 
ครั้งหนึ่งมีกษัตริย์ท่านหนึ่งฝันว่าฟันของเขาร่วงออกมาหมดท้ังปาก ด้วยเหตุนี้ เขาจึง
เรียกหา “ผู้ท านายความฝัน” มา และบอกเล่าถึงสิ่งท่ีเขาได้เห็นในความฝันของเขา
ให้แก่ผู้ท านายฝันฟังและขอให้เขาอธิบายความฝันดังกล่าว  
 
เมื่อผู้ท านายฝันได้ยินเช่นนั้น สีหน้าของเขาได้เปลีย่นไปและเขากก็ล่าวซ้ าๆ ว่า “จง
แสวงหาความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺเถิด จงแสวงหาความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺเถิด”  
 
กษัตริย์จึงเกิดความกังวลใจและได้ถามเขาว่า “ความฝันของฉนั มีความหมายเช่นไร
กัน”  
 
ผู้ท านายฝันจึงกล่าวว่า “หลังจากหลายปีได้ผ่านพ้นไป ภรรยาของท่าน บุตรทุกคน
ของท่านจะเสียชีวิตลง และท่านจะต้องอยู่เพียงล าพังภายในอาณาจักรของท่าน”  
 
กษัตริย์คนดังกล่าวจึงตะโกนร้องดังออกมาด้วยอารมณ์ท่ีโมโหเป็นอย่างมาก พร้อม
ท้ังกล่าวค าสบถและค าด่าทอต่อผู้ท านายฝันคนนั้น และได้สั่งจ าคุกเขาเพ่ือเป็นการ
ลงโทษ จากนั้นกษัตริย์คนเดิมได้เรียกหาผู้ท านายฝันคนใหมม่าแทน เขาได้บอกเล่า
ความฝันของเขาให้แก่ผู้ท านายฝันคนใหม่ฟัง และขอให้เขาบอกถึงความหมายของ
ความฝันนั้น   
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ผู้ท านายฝันจึงยิ้มออกมาและกล่าวว่า “กษัตริย์ที่รักของฉัน ฉันมีข่าวดีแก่ท่าน”  
กษัตริย์จึงถามว่า “ความฝันของฉัน มีความหมายเช่นไรหรอื”  
 
ผู้ท านายฝันจึงกล่าวว่า “มันหมายความว่าท่านจะมีชีวิตยาวนาน นานจนกระท่ังท่าน
จะเป็นสมาชิกคนสุดท้ายภายในครอบครัวท่ีจะเสียชีวิตลง และท่านจะได้เป็นกษัตริย์ไป
ตลอดชั่วชีวิตของท่าน”  
 
กษัตริย์คนดังกล่าวรู้สึกพึงพอใจต่อค าตอบท่ีได้รับ และได้มอบของขวัญมากมายให้แก่
ผู้ท านายฝันคนดังกล่าว ขณะเดียวกันเขากลับโกรธเคืองผู้ท านายฝันคนแรก หากคุณ 
(ผู้อ่าน) พิจารณาเรื่องราวดังกล่าว คุณย่อมพบว่า "การอธิบายความฝัน" ของผู้
ท านายฝันท้ังสองคนนั้นมีความเหมอืนกัน หากแต่ความแตกต่างนั้นอยู่ท่ีวิธีการสื่อ
ความหมายของพวกเขา ดังนัน้มันจึงท าให้เราเห็นว่า “ลิ้น” คือปัจจัยส าคัญอย่าง
หนึ่ง  
 
ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮิ วะสลัลมั กล่าวไว้ว่า “เมื่อลูกหลานของ 
อะดัมตื่นข้ึนมาในยามเช้า ทกุๆ ส่วนของร่างกายเขาจะน้อมตัวของพวกมันลงมา
ต่อหน้าลิ้น และกลา่ว (ต่อลิน้) ว่า “จงย าเกรงต่ออัลลอฮฺในเร่ืองสิทธิของพวกเขา
ด้วย ความสุขสบายของเรานัน้ขึ้นอยู่กับท่าน (ลิ้น) หากทา่นยึดมั่นอยู่ในหนทาง
อันเที่ยงตรง เราย่อมอยู่ในหนทางน้ันเช่นกัน หากท่าน (ลิ้น) คดเคี้ยว เราย่อม
คดเคี้ยวเช่นกัน” (อะหมัด อัตติรฺมิซียฺ และหะซัน)  
 
ถูกต้องแล้วครับ ขอสาบานด้วยอัลลอฮ ฺ“ลิ้น” คือปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญท่ีสุด สาเหตุท่ี
มันมีความส าคัญเพราะมันคือสิง่ท่ีส่งสารคุตบะฮฺวันศุกร์ออกไป ท่ีมันมีความส าคัญ
เพราะมันช่วยปรับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ท่ีมันมีความส าคัญเพราะมัน
คือสิ่งท่ีใช้เพ่ือการต่อรองในตลาดซื้อขาย ที่มันส าคัญเพราะมนัคือสิ่งท่ีใช้เพ่ือการ
โต้แย้งภายในศาล  
 
อย่างไรก็ตาม มันก็ไม่ได้หมายความว่า หากผู้ใดก็ตามสูญเสยี “ลิ้นของเขา” ชีวิต
ของเขาจะจบสิ้นไปด้วย เพราะหากว่าเขามีความตั้งใจอันแน่วแน่แล้ว เขาย่อมเป็นผู้
ประสบความส าเร็จ แม้ว่าเขาจะสูญเสียศักยภาพไปมากสักเพียงใดก็ตาม  
 
เพ่ือนของผมคนหนึ่ง “อบู อับดุลลอฮ”ฺ เขาไม่ได้มีความแตกต่างใดๆ จากเพ่ือนคน
อื่นๆ ของผม ขอสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺหากแต่เขาเป็นผู้ท่ีมีความ
กระตือรือร้นในการท าความดีมากท่ีสุดในบรรดาเพ่ือนๆ ของผม เขามักจะยุ่งอยู่กับ
โครงการดะอฺวะฮฺมากมายอยู่หลายโครงการ รวมถึงไปการท าหน้าท่ีดะอฺวะฮฺระหว่าง
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การท างานอีกด้วย เขาท างานเป็น “ล่าม” ท่ีมูลนิธิส าหรับคนหูหนวกและคนเป็นใบ้
แห่งหนึ่ง 
 
วันหนึ่งเขาโทรมาหาผมและบอกกับผมว่า “คุณจะว่าอย่างไร หากผมจะพาผู้ชายสอง
คนจากมูลนิธิคนหหูนวกและคนพิการไปท่ีมัสญิดของคุณ เพ่ือท าการบรรยายท่ีนั่น”  
 
ผมเกิดความประหลาดใจต่อสิ่งท่ีเขาได้บอกกับผม และผมจึงถามเขาไปว่า “คนหู
หนวกจะบรรยายศาสนาให้กับคนท่ีสามารถได้ยินนะหรือ”  
 
เขาตอบ “ใช่แล้ว ขอให้พวกเราไปท่ีนั่นในวันอาทิตย์นะ”  
 
ผมรอคอยให้วันอาทิตย์มาถึงแทบไม่ไหว และท้ายที่สุดแล้ว มันก็มาถึงจนได ้ผมยืน
รอพวกเขาอยู่ตรงประตูมัสญิด จนกระท่ังอบู อับดุลลลอฮมฺาถึง เขาจอดรถไว้ใกล้ๆ 
ประตูหลักของมสัญิด จากนั้นเขาก็ลงจากรถพร้อมกับชายอีกสองคน ชายคนหนึ่งเดิน
อยู่ข้างๆ เขา ขณะท่ีอบู อับดุลลอฮจฺูงมือชายอีกคนหนึ่ง เพือ่น าทางเขา  
 
ผมมองดูท่ีชายคนแรกและได้พบว่าเขาหูหนวกและเป็นใบ้ เขาไม่สามารถได้ยิน หรือ
พูดได้ หากแต่เขาสามารถมองเห็นได้ จากนั้นผมกม็องดูชายคนท่ีสองและได้พบว่าเขา
หูหนวก เป็นใบ้ และตาบอด เขาไม่สามารถได้ยิน พูดได้ หรือเห็นได้ ผมยื่นมือ
ออกไปเพ่ือจับมือทักทายกับอบ ูอับดุลลอฮ ฺและชายคนท่ีอยู่ดา้นขวาของเขา ซึ่งผม
ทราบภายหลังว่าเขามีชื่อว่า “อะหมัด” มองดูผมด้วยรอยยิ้ม ผมจึงยื่นมือออกไปเพ่ือ
จับมือทักทายกับเขา  
 
จากนั้นอบู อับดุลลอฮฺจึงชีไ้ปท่ีชายตาบอดและบอกกับผมว่า “ทักทายกับฟายิซด้วยส”ิ  
 
ผมกล่าว “อัสลามอุลัยกุม ฟายิซ” 
อบู อับดุลลลอฮฺบอกผมว่า “จับท่ีมือเขา เพราะเขาไม่ได้ยินและก็มองไม่เห็นด้วย”  
ผมจึงเอามือของผมไปจับท่ีมือของเขา จากนั้นเขากจ็ับมือผมไว้แน่นและเขย่ามัน (เพ่ือ
ทักทาย) 
 
หลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปภายในมัสญิด หลังจากละหมาดเสร็จสิ้นแล้ว อบ ูอับ
ดุลลอฮฺก็ไปนั่งบนเก้าอึ้ โดยทีอ่ะหมัดน่ังอยู่ทางด้านขวาของเขา และฟายิซนั่งอยู่
ด้านซ้ายของเขา ผู้คนในมัสญดิต่างมองดูพวกเขาด้วยความประหลาดใจ เพราะพวก
เขาไม่คุ้นเคยกับคนหหูนวกที่น่ังอยู่บนเก้าอี้ เพื่อจะท าการบรรยายให้กับพวกเขา  
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จากนั้นอบู อับดุลลลอฮไฺด้หันหน้าไปทางอะหมัดและสื่อสารบางอย่างกับเขาด้วย
ภาษาสัญลักษณ์ (ภาษาใบ้) อะหมัดได้ตอบโต้เขาด้วยภาษาใบ้เช่นกัน ผู้คนต่างมองดู
หากแต่พวกเขาไม่เข้าใจอะไรท้ังสิ้น ดังนั้นผมจึงแนะน าให้อบ ูอับดุลลอฮถฺ่ายทอดสิ่ง
ท่ีอะหมัดต้องการสื่อสารให้ผู้คนฟัง เพราะไม่มีใครสามารถเข้าใจภาษาใบ้ได้ เว้นแต่
คนหูหนวกและคนท่ีมีความเชี่ยวชาญในภาษาดังกล่าวเท่านั้น อบู อับดุลลอฮฺจึงดึง
ไมค์เข้าไปใกล้ๆ และกล่าวว่า “อะหมัดก าลังบอกเล่าแก่พวกทา่นถึงเรื่องราวท่ีว่า..เขา
ได้รับทางน าอย่างไร”  
 
เขาบอกว่า “ผมเกิดมาหูหนวกและได้รับการเลี้ยงดูท่ีเจดดะฮ ฺซึ่งครอบครัวของผม
ไม่ได้ให้การดูแลหรือให้ความใส่ใจใดๆ กับผมมากนกั ผมเคยเห็นผู้คนมากมาย
เดินทางไปท่ีมัสญิด แต่ผมก็ไมรู่้ว่าท าไมพวกเขาจึงไปท่ีนั่น และผมก็มักจะเห็นพ่อของ
ผมนั่งลงบนพรมละหมาด ท าการหมอบกับพ้ืน และก้มตัวลงอยู่บ่อยๆ แต่ผมก็ไม่
ทราบว่าท่านก าลังท าอะไรอยู่ เมื่อใดก็ตามที่ผมถามครอบครวัของผมถึงสิ่งนั้น พวก
เขาก็มักจะดูแคลนผมและไม่เคยตอบค าถามของผมเลย”  
 
จากนั้นอบู อับดุลลลอฮจฺึงเงียบลง และท าการสื่อสารบางอยา่งกับอะหมัดด้วยภาษา
ใบ้ และอะหมัดได้ตอบโต้เขาดว้ยภาษาใบ้เช่นเดียวกัน และทันใดนั้นสีหน้าของเขาก็
เปลี่ยนไป ดูเหมือนว่าเขาได้รับผลกระทบทางอารมณ์ อบู อับดุลลอฮฺกม้ศีรษะลง 
ขณะท่ีอะหมัดเริ่มร้องไห้ออกมาอย่างหนัก ผู้ฟังบรรยายหลายท่านก็เกิดอารมณ์ร่วม
ด้วย แม้ว่าพวกเขาไม่ทราบว่าเหตุใดอะหมัดจึงร้องไห้ออกมา จากนั้นเขาก็ท าการ
สื่อสารต่อด้วยภาษาใบ้ 
 
อบู อับดุลลลอฮฺกล่าวต่อว่า “อะหมัดก าลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับ..ช่วงเวลาแห่งการ
เปลี่ยนแปลงของเขา ว่าเขาได้รู้จักกับอลัลอฮฺอย่างไร และการท่ีเขาได้เรียนรู้วิธีการ
ละหมาดจากคนท่ีอยู่ข้างถนนท่ีสอนเขาด้วยเพราะความสงสาร และเขาได้เริ่มท าการ
ละหมาดเมื่อใด รวมไปถึงการท่ีเขารู้สึกใกล้ชิดกับอัลลอฮฺด้วยการใช้จินตนาการนึกถึง
รางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญท่ี่รอเขาอยู่อันเนื่องมาจากสภาพของเขาอย่างไร และ
การท่ีเขาได้ลิ้มรสชาติความหอมหวานของอีหม่านอย่างไร”  
 
ขณะเดียวกันนั้นเอง ผมมัวยุ่งอยู่กับการครุ่นคิดถึงเรื่องอื่น ผมมองดูอะหมัด จากนั้น
ก็มองไปท่ีฟายิซ และผมพูดกับตัวเองว่า “อะหมัดสามารถมองเห็นได้ และเขาก็รู้
ภาษาใบ ้นี่คือเหตุผลที่อบู อับดุลลอฮฺสามารถสื่อสารกับเขาได้ แต่ผมสงสยัเหลือเกิน
ว่าเขาจะสื่อสารกับฟายิซได้อยา่งไร ในเมื่อเขาไมส่ามารถท่ีมองเห็น ได้ยิน หรือพูด
ได้เลย”  
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เมื่ออะหมัดท าการบรรยายเสรจ็สิ้นแล้ว เขาก็เริ่มเช็ดน้ าตาของเขา ขณะเดียวกันอบู 
อับดุลลอฮฺกห็ันหน้าไปยังฟายิซ  
 
ผมถามตัวเองว่า “เขาจะท ายังไงกันเนี่ยะ”  
 
อบู อับดุลลอฮฺเคาะท่ีหัวเข่าของฟายิซด้วยนิ้วมือของเขา การบรรยายนี้เต็มไปด้วย
การเคลื่อนไหว (ทางร่างกาย) ท่าน (ผู้อ่าน) พอจะเดาออกหรือไม่ว่าเขาจะด าเนิน 
การบรรยายอย่างไร เขาพูดออกมาหรือไม่ เขาท าได้อย่างไร ในเมื่อเขาเป็นใบ้  
เขาใช้ภาษาใบ้หรือ เขาท าได้อย่างไร ในเมื่อเขาตาบอด และไม่เคยแม้แตจ่ะเรียน
ภาษาใบ้เลย หากทว่าเขาท าการบรรยายด้วยการใช้ “ภาษาสัมผัส”  
 
อบู อับดุลลอฮ ฺผู้ท าหน้าท่ีเป็นล่าม ได้วางมือของเขาไว้ระหว่างมือทั้งสองข้างของ
ฟายิซ จากนั้นฟายิซกจ็ับมือของเขาด้วยวิธีการเฉพาะซึ่งเป็นวิธีท่ีอบู อับดุลลอฮจฺะ
ทราบว่าได้ฟายิซพยายามจะสือ่สารสิ่งใด จากนั้นเขาก็บอกเล่าแก่ผู้ฟังถึงสิ่งท่ีเขาได้รับ
การถ่ายทอดมาจากฟายิซ ซึ่งบางครั้งมันก็ใช้เวลาไปเกือบสบิห้านาทีเพ่ือจะท าความ
เข้าใจกับสิ่งท่ีเขาต้องการจะสื่อ  
 
ฟายิซนั่งนิง่เฉย โดยไม่ทราบว่าผู้เป็นล่ามท าการถ่ายทอดสารเสร็จหรือไม ่ด้วยเพราะ
เขาไม่สามารถท่ีจะได้ยนิ หรือมองเห็นได้ เมื่อล่ามพูดเสร็จ เขาก็จะเคาะท่ีเข่าของ
ฟายิซอีกครั้ง ฟายิซก็จะยื่นมือของเขาออกมาและจับมือของลา่ม และสมัผัสมนัด้วย
วิธีการพิเศษเพ่ือถ่ายทอดสิ่งท่ีเขาต้องการสื่อ  
 
ผู้คนต่างนั่งนิ่งอยู่กับท่ี มองดูฟายิซและผู้เป็นล่ามสื่อสารกันด้วยความประหลาดใจ 
ฟายิซเรียกร้อง ผลกัดันให้ผู้รบัฟังท าการส านึกผิดต่ออัลลอฮสฺ าหรับความผิดบาปของ
พวกเขา และจากนั้น ช่วงเวลาหนึ่งฟายิซได้จับท่ีใบหูทั้งสองขา้งของเขา ลิ้นของเขา 
และวางมือของเขาไว้เหนือบริเวณดวงตาท้ังสองข้างของเขา เราไม่เข้าใจว่าเขา
หมายความว่าอย่างไร จนกระท่ังอบู อับดุลลอฮฺถ่ายทอดความหมายนัน้ให้กับเรา 
ฟายิดได้ให้การตักเตือนผู้คนโดยให้พวกปกป้องรักษาหูและตาของพวกเขาไม่ให้ข้อง
เกี่ยวกับสิ่งท่ีต้องห้าม (หะรอม) ขณะเดียวกันนั้นผมมองดูผู้คน ผมสังเกตเห็นว่าพวก
เขาบางคนร้องออกมาว่า “ซุบฮานั้ลลอฮ”ฺ และบางคนก็กระซิบกระซาบกับคนท่ีนั่ง
ข้างๆ พวกเขา และบางคนก็มองดูด้วยความสนใจ ขณะท่ีบางคนก็ร้องไห้ออกมา  
 
ส าหรับตัวผม ความคิดและจิตใจของผมกลับล่องลอยไปไกล ผมเริ่มพิจารณา
เปรียบเทียบระหว่างศักยภาพทางร่างกายของฟายิซและศักยภาพท่ีบรรดาผู้ฟัง
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ท้ังหลายได้รับการอ านวยพรจากอัลลอฮ ฺพร้อมท้ังเปรียบเทียบการรับใช้ศาสนาของ
ฟายิซและการรับใช้ศาสนาของพวกเขา   
 
แน่นอนว่า “ความผูกพันที่ชายตาบอด หหูนวก เป็นใบค้นน้ี” มีต่ออิสลามนั้น
ยิ่งใหญ่กวา่ “ความผูกพันในหัวใจทุกดวงของผู้ฟงับรรยายทั้งหมดน ามารวมกัน
เสียอีก”  
 
แม้ว่าชายคนดังกล่าวจะมีศักยภาพด้านร่างกายท่ีจ ากัด หากแต่เขาก็ยังท าตัวเองให้ยุ่ง
อยู่กับการรับใช้ศาสนา เขารูส้กึเหมือนว่าตัวเองเป็นทหารแหง่อิสลาม มีหน้าท่ี
รับผิดชอบต่อผู้คนท่ีกระท าความผิดบาปหรือพลาดพลั้งไป เขาเคลื่อนไหวมือของเขา 
เสมือนว่าเขาก าลังกล่าวเตือนสติผู้คนว่า “คุณจะละท้ิงการละหมาดไปอีกนานแค่ไหน 
คุณจะมองดูสิ่งท่ีหะรอมไปอกีนานแค่ไหน คุณจะกระท าพฤติกรรมท่ีน่ารังเกียจไปอีก
นานแค่ไหน คุณจะบริโภคสิ่งท่ีหะรอมไปอีกนานแค่ไหน คุณจะยุ่งเกี่ยวกับการท าชิริกฺ
ไปอีกนานแค่ไหน มันไม่เพียงพออีกท่ีบรรดาศัตรูก าลังท าสงครามเพื่อต่อสู้กับศาสนา
ของเรา  แล้วท าไมเราต้องเขา้ร่วมสงครามเพื่อต่อต้านศาสนาของเราเองด้วย”   
 
สีหน้าของชายผู้น่าสงสารคนนัน้มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครัง้ ขณะท่ีเขาแบ่งปัน
เรื่องราวภายในหัวใจของเขาให้กับบรรดาผู้ฟังบรรยายที่มีอารมณ์ร่วมกับเขาเป็น
อย่างมากได้รับฟัง แม้ว่าผมอาจไม่ได้หันไปมองดูผู้คนนัก แต่ผมก็สามารถได้ยนิเสียง
พวกเขาร้องไห้ และการกล่าวร้อง “ซุบฮานั้ลลอฮ”ฺ อยู่เรื่อยๆ  
 
เมื่อฟายิซท าการบรรยายเสรจ็สิ้น และลุกขึ้นจากที่น่ัง อบู อบัดุลลอฮฺได้จับมือของ
เขาไว้ ขณะเดียวกันบรรดาผู้รับฟังการบรรยาต่างเข้ามาทักทายเขา ผมเห็นฟายิซท า
การทักทายผู้คนเหล่านั้น และมันเห็นได้ชัดว่าเขาปฏิบัติต่อคนทุกคนอย่างเท่าเทียม 
เขาทักทายคนทุกคนและไม่ได้มีการแบ่งแยกระหว่างคนจนกบัคนรวย บรรดาผู้น า 
หรือผู้ตาม ผมคิดกับตัวเองว่า หากว่าทุกคนเป็นเหมือนกับฟายิซได้ก็คงจะดี  
 
อบู อับดุลลอฮฺพาฟายิซออกไปจากมัสญิด ผมเดินอยูข่้างๆ พวกเขา ขณะท่ีพวกเขา
เดินกลับไปท่ีรถ ผมเห็นฟายิซและผู้ท าหน้าท่ีเป็นล่ามหยอกลอ้กัน และผมคิดกับ
ตัวเองว่า โลกนี้ช่างไร้ความหมายสักเพียงใด  มีคนกี่คนท่ีไม่ได้ประสบปัญหา..แม้แต่
หนึ่งส่วนสี่ของปัญหาท่ีฟายิซประสบ หากแต่พวกเขากลับไม่สามารถท่ีจะข้ามผ่าน
ความทุกข์ ความโศกเศร้าของพวกเขาไปได้  
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แล้วผู้คนท่ีประสบกับโรคร้ายเรื้อรังหละ เช่นไตวาย อัมพาต อาการเลือดค่ัง 
เบาหวาน และอุปสรรคต่างๆ มากมาย ท าไมพวกเขาไม่ท าชวิีตของพวกเขาให้มี
ความสุข และเรียนรู้ท่ีจะอยู่กับความเป็นจริง  
 
มันช่างงดงามเพียงใด เมื่ออัลลอฮฺประทานความยากล าบากแก่บ่าวของพระองค์แล้ว 
และเมื่อได้มองไปยังภายในหัวใจของเขาแล้วพบว่าเขายังคงขอบคุณ พึงพอใจและ
ปรารถนาท่ีจะได้รับรางวัลการตอบแทนจากพระองค์อยู่  
 
แม้จะผ่านพ้นมาหลายวันแล้ว หากแต่ภาพของฟายิซยังคงติดอยู่ในความทรงจ าของ
ผม หากแม้ว่าฟายิซสามารถท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิต และได้รับซึ่งความรักจาก
ผู้คนมากมาย ขณะท่ีเขาเป็นคนตาบอด หูหนวก และเป็นใบ้แล้ว เช่นนั้นแล้ว คนท่ี
ได้รับการอ านวยพรให้ได้มีลิ้น การมองเห็น และการได้ยินหละ จะไมส่ามารถประสบ
ความส าเร็จได้หรือ? 
 
ดังนั้นจึงใช้ลิ้นของท่านเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ความรักจากผู้คน” เถอะ  
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จงท าให้ลิ้นของท่านชุม่ดว้ยความหวาน   
 บท Make your tongue sweet   

 
มีหลายครั้งในชีวิต ท่ีเราจ าต้องให้ค าแนะน าตักเตือนและให้ค าปรึกษากับผู้คน  
บางคนให้ค าตักเตือนแก่ลูกสาว ลูกชาย สามี เพ่ือน เพื่อนบ้าน หรือแม้แต่บิดาและ
มารดาของเขา และผลที่ได้รับจากการให้ค าตักเตือนนั้นมักจะขึ้นอยู่กับวิธีการตักเตือน
ของผู้ให้ค าตักเตือนนั้น 
 
ซึ่งหมายความว่า หาก “ค าแนะน าตักเตือน” ท่ีให้ไปนั้นกระท าไปด้วยมารยาทท่ี
เหมาะสม ด้วยความอ่อนโยน ผลลัพท์ท่ีได้มักจะไม่ต่างกันกบัวิธีการของมัน แต่หาก
ว่า “ค าแนะน าตักเตือน” ท่ีใหไ้ปนั้นเป็นไปด้วยความรุนแรง หรือแข็งกระด้าง 
ผลลัพท์ของมันย่อมเหมือนกับวิธีการท่ีใช้ไปเช่นกัน   
 
เมื่อใดก็ตามที่เราให้การตักเตือนผู้คน แท้จริงแล้ว เราควรตระหนักว่า เราก าลังท า
การปฏิสัมพันธ์กับหัวใจของเขา ไม่ใช่ ร่างกายของเขา นี่คือเหตุผลว่า เหตุใด 
บรรดาลูกๆ มักจะรับเอาค าตักเตือนของผู้เป็นมารดา มากกวา่ค าตักเตือนของผู้ท่ีเป็น
บิดา หรืออาจน้อมรับต่อค าตักเตือนของบิดา มากกว่ามารดา และเหตุใดนักเรียน
บางคนอาจจะรับเอาค าสั่งสอนของอาจารย์บางคน และไม่รับเอาค าสั่งสอนของ
อาจารย์อีกคน  
 
ทักษะส าคัญอันดับแรกท่ี เราควรใช้ขณะให้ค าแนะน าตักเตือนต่อผู้คนนั้น คือ การไม่
กระท าเกินขอบเขต และการต าหนติ่อทุกๆ ความผิดพลาดของเขา ไม่วา่จะเป็น
เร่ืองใหญ่ หรือเร่ืองเล็กก็ตาม เพื่อที่ว่าผู้รับค าตักเตือนจะไม่เกิดความรู้สึกว่าคุณ
ก าลังจ้องมองดูทุกๆ การเคลือ่นไหวของเขา หากไม่เช่นน้ัน พวกเขาย่อมมองวา่
คุณเป็นจอมวุ่นวาย (แทนที่จะเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลอื)  
 
และแท้จริง ผู้น าของประชาชน ไม่ใช่ คนโง่  และผู้น าของประชาชน ไม่ใช่ ผู้ที่
แสร้งท าเป็นโง่  
 
หากคณุสามารถเปลี่ยน “การตักเตือนของคุณ” ให้เป็น “การเสนอแนะ” แทนได้ 
คุณกค็วรกระท าเช่นน้ัน  
 
ยกตัวอย่างเช่น หากภรรยาของคุณน าอาหารเย็นมาให้คุณ และคุณก็ทราบดีว่าเธอ
ต้องเหนื่อยเพียงใดในการเตรียมอาหารมื้อนี ้หากแต่ว่ารสชาติอาหารนั้นค่อนข้างจะ
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เค็มมาก อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรพูดว่า “โอ้ โฮ อาหารอะไรเน่ียะ? ขอความ
คุ้มครองจากอัลลอฮฺด้วยเถิด ดูเหมือนว่าเธอจะเทเกลือลงไปหมดกระปุกเลยนะ!” 
แต่คุณควรจะพูดว่า “ถ้าเธอใส่เกลือน้อยลงกว่าน้ี รสชาติอาหารจะดีกว่าน้ีมากเลย
นะจ๊ะ”  
 
เช่นเดียวกัน หากคุณพบว่าลูกชายของคุณใส่เสื้อผ้าสกปรก คุณก็ควรให้การตักเตือน
ต่อเขาเสมือนว่าคุณก าลังเสนอแนะวิธีการให้กับเขา เพราะคนส่วนใหญ่นั้นไมช่อบท่ีจะ
ถูกสั่ง คุณอาจจะพูดกับเขาว่า “ลูกคงจะดูดีมากๆ เลยนะจะ๊ หากลูกใส่เสื้อผ้าที่
ดีกว่าน้ี”   
 
หากนักเรียนคนหนึ่งเข้าห้องเรยีนสาย คุณก็ควรพูดกับเขาว่า  “มันคงจะดีมากเลย
นะ หากคุณไม่มาสายอีก” (ดว้ยน้ าเสียงที่อ่อนโยน) การตกัเตือนด้วยวิธีการ
เสนอแนะเช่นนี้ย่อมเหมาะสมกว่า คุณจงึควรใช้วิธีการเสนอะแนะเช่นน้ีตลอดเวลา 
“ถ้าคณุท าแบบน้ีจะดีกว่าไหม?” “ฉันขอเสนอแนะว่า ถ้าคณุท าแบบน้ี…มันน่าจะ
ดีกว่า”  
 
วิธีการเช่นนี้ย่อมดีกว่าการท่ีคุณจะพูดว่า “เธอไม่มมีารยาทเอาซะเลย ฉันบอกเธอ
ไปกี่ครั้งแล้ว แต่เธอก็ไม่เคยเข้าใจ?” “จะต้องให้ฉันบอกเธอแบบน้ีไปอีกนานแค่
ไหนกัน”  
 
คุณควรท าให้ผู้รับค าตักเตือนนั้นได้รักษาเกียรติของเขาและรูส้ึกว่าตัวของเขานั้นมี
คุณค่า ถึงแม้เขาจะกระท าความผิดพลาดก็ตาม คุณรู้ไหมว่าเพราะเหตุใด? เพราะ 
“เป้าหมายของการให้ค าตักเตือน” คือการช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ไม่ใช่การแก้แค้น 
หรือการหมิ่นประมาทเขา หากจะพดูกันแบบง่ายๆ แล้วนัน้ ก็หมายความว่า ไม่มี
ใครปรารถนาหรือชอบที่จะถกู “ส่ัง”  
 
จงพิจารณาดูจาก “วิธีการที่ศาสนทูตมหุัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ใช้
ในการตักเตือนผู้คน” วันหนึ่งท่านตัดสินใจที่จะให้การตักเตือน ท่านอับดุลลอฮฺ บิน 
อุมัรฺ เกี่ยวกับเร่ืองการละหมาดยามค่ าคืน  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดมิได้เรียกท่านอับดุลลอฮฺ และกล่าวว่า “โอ้ อับดุลลอฮฺ จงท าการ
ละหมาดยามค่ าคืนเถิด” หากแตศ่าสนทูตมุหัมมัดให้การตักเตือนเสมือนว่าท่านก าลัง
ให้การเสนอแนะ โดยท่านกล่าวว่า “โอ้ อับดุลลอฮฺ มันจะเป็นการดีเพียงใด หาก
ท่านท าการละหมาดยามค่ าคนืด้วย” ในอีกรายงานศาสนทูตมุหัมมัดกล่าวว่า  
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“โอ้ อับดุลลอฮฺ ทา่นจงอย่าเป็นเช่นคนเหล่าน้ัน พวกเขาเคยละหมาดยามค่ าคืน 
หากแต่เขาก็ละทิ้งมัน”  
ในความเป็นจริงแล้ว หากคุณสามารถที่จะน า “ข้อผิดพลาดของเขา” ไปสู่  “การ
ใคร่ครวญของเขา” เองได้ โดยปราศจากการท าให้เขารู้ว่าคุณก าลังให้การตักเตือน
เขาอยู่  เช่นนั้นก็ถือว่าเป็นวิธีการท่ีดียิ่ง 
 
ครั้งหนึ่ง มีบุรุษท่านหนึ่งได้จามขึ้นมา ขณะท่ีเขาอยู่ร่วมกับท่านอับดุลลอฮฺ บิน อัลมุ
บาร็อค หากแต่เขามิได้กล่าวว่า “อัลฮัมดลุิลลาฮ”ฺ ดังนั้น ท่านอับดุลลอฮฺ บิน อัลมุ
บาร๊อค จึงกล่าวว่า  “เมื่อบุคคลหนึ่งจาม เขาควรกล่าววา่อะไรหรือ” เขาจึงตอบ
ว่า “อัลฮัมดุลิลลาฮฺ” จากนั้นท่านอับดุลลอฮฺ บิน อลัมุบารอ๊ค จึงกล่าวว่า “ยัรฮัม
มุกัลลอฮฺ” (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาต่อท่าน)  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดเองก็มีวิธีการเช่นเดียวกันนี้ เมื่อท่านละหมาดอัสรฺเสรจ็ ท่านมักจะ
ไปเยี่ยมภรรยาของท่านทีละคน เพ่ือนั่งและพูดคุยกับพวกนาง ครั้งหนึ่งท่านเข้าไป
เยี่ยมท่านหญิงซัยนับ บินติ ญะฮชฺ และพบว่านางมีน้ าผ้ึง ศาสนทูตมุหัมมัดชอบ
น้ าผึ้งมาก รวมไปถึงของหวานอื่นๆ ครั้งนั้นท่านจึงดื่มน้ าผึง้ไปพร้อมกับการพูดคุย
กับนาง ซึ่งท าให้ท่านใช้เวลาอยู่กับนางนานกว่าท่ีท่านใช้เวลาอยู่กับภรรยาท่านอื่น  
 
ด้วยเหตุดังกล่าวท่านหญิงอาอิชะฮฺและท่านหญิงฮัฟเซาะฮฺจึงเกิดความหึงหวง และ
วางแผนกันว่าหากศาสนทูตมุหมัมัดเข้าเยี่ยมใครก็ตามในสองท่านนี้ พวกนางต้องพูด
กับท่านว่า “ท่านมีกลิ่นเหมือนกับมะฆอฟีร ฺ(Maghafir)” (มะฆอฟีรฺ คือเครื่องดื่มรส
หวาน คล้ายกับน้ าผึ้งแต่มีกลิ่นท่ีไม่ค่อยดีนัก) และศาสนทูตมหุัมมัดเป็นผู้ท่ีระมัดระวัง
เรื่องสุขภาพและกลิ่นของร่างกายและปากของท่านอย่างมาก เพราะท่านมักจะพูดคุย
กับญิบรีลและผู้คนมากมาย   
 
และเมื่อท่านเข้าเยี่ยมท่านหญิงฮัฟเซาะฮฺ นางจึงถามท่านว่าท่านทานสิ่งใดมา ท่านจึง
ตอบว่า “ฉันได้ดื่มน้ าผึ้งขณะที่เข้าเยี่ยมนางซัยนับ” นางจึงกล่าวว่า “ฉันได้กลิ่น
มะฆอฟีรฺจากทา่น” ท่านจึงกล่าวว่า “ไม่ใช่ ฉันดื่มน้ าผึ้งเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน แต่
ฉันจะไม่ดื่มมันอีกแล้ว” และเมื่อท่านไปพบท่านหญิงอาอิชะฮฺ นางก็กล่าว
เช่นเดียวกันต่อท่าน   
 
เมื่อวันเวลาผ่านไป อัลลอฮฺไดท้รงเปิดเผยความลับหนึ่งต่อศาสนทูตมุหัมมัด หลังจาก
นั้นสองสามวัน ศาสนทูตมหุัมมัดจึงบอกให้ท่านหญิงฮัฟเซาะฮฺทราบโดยให้นางเก็บ
เป็นความลับ หากแต่นางได้เปิดเผยความลับนั้น วันหนึ่งศาสนทูตมุหัมมัดได้เข้าไป
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เยี่ยมนางขณะท่ีนางมีแขกอยู่ซึง่คือ อัชชิฟะอฺ บินติ อับดุลลอฮฺ นางเป็นเศาะฮาบียะฮฺ
ท่านหนึ่งและเป็นนักศึกษาแพทย์ที่เคยให้การดูแลผู้ป่วย  
 
ศาสนทูตมุหัมมัดต้องการท่ีจะท าให้ท่านหญิงฮัฟเซาะฮฺใคร่ครวญถึงความผิดของนาง
ด้วยวิธีการตักเตือนทางอ้อม และอ่อนโยน   
 
ท่านจึงกล่าวต่อนางอัชชิฟะอฺว่า  “ท่านจะไม่สอน “คาถาของมด” แก่นางเช่นที่
ท่านสอนวิธีการเขียนให้แก่นางหรือ”  
 
“คาถามด” คือถ้อยค าท่ีสตรีชาวอาหรับมักจะท่องกันซ้ าๆ และทุกคนทราบดีว่ามัน
ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ หรือก่อประโยชน์อันใดท้ังสิ้น  
 
คาถาดังกล่าวเป็นท่ีรู้จักกันดีในบรรดาสตรี มีเนื้อหาว่า “เจ้าสาวท าการเฉลิมฉลอง 
ย้อมสี ทากอฮัล (ทาตา) และท าทุกสิ่งทุกอย่างที่นางท าได้ หากแต่ นางมิได้เช่ือ
ฟังสามีของนาง”   
 
ศาสนทูตมุหัมมัดต้องการท่ีจะให้บทเรียนแก่ท่านหญิงฮัฟเซาะฮฺทางอ้อมด้วยการกล่าว
ย้ าซ้ าๆ ว่า “หากแต่นางมิได้เชื่อฟังสามีของนาง”  
 
ช่างเป็นวิธีการตักเตือนอันงดงาม ในการแก้ไขขอ้ผิดพลาดของผู้คน  
อีกทั้ง “การตักเตือนเช่นนี้” ยงัคงท้ิงไว้ซึ่ง “ความรัก” ให้อยูใ่นหัวใจของผู้คน โดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของพวกเขาด้วยความบกพร่องใดๆ และไมก่่อให้เกิด
ความเสียหายใดๆ ด้วยการตักเตือนท่ีเกินขอบเขต!  
 
ชายคนหนึ่งได้ยืมหนังสือจากญาติคนหนึ่งของเขา เมื่อเขาน าหนังสือเลม่นั้นมาคืนใน
สองวันให้หลัง กลับพบว่ามีรอยเปื้อนของอาหารบนหนังสือ ซึ่งดูเหมือนว่ามันเคยถกู
ใช้รองขนมปังหรือองุ่น เจ้าของหนังสือเห็นเช่นนั้นจึงเงียบเฉย แต่หลังจากนั้นสองวัน 
ชายคนเดิมก็มาพบเขาเพ่ือยืมหนังสืออีกเลม่ เจ้าของจึงน าหนงัสือวางไว้บนจานและ
มอบให้แก่เขา ชายคนดังกล่าวจึงพูดว่า “ผมต้องการเพียงแค่หนังสือ ท าไมคุณต้อง
ให้จานกับผมด้วยหละครับ” เจา้ของหนังสือจึงตอบว่า “หนังสือเล่มนีส้ าหรับคุณเพ่ือ
อ่าน และจานใบน้ีส าหรับคุณเพ่ือใส่อาหาร”  เขาจึงหยิบหนงัสือเล่มดังกล่าวและจาก
ไป และเขาก็ได้รับบทเรียนจากค าตักเตือนของเจ้าของหนังสอื 
 
ผม (ผู้เขียน) จ าได้ว่ามีชายคนหนึ่งท่ีกลับบ้านดึก จากนั้นเขาก็ถอดเสื้อนอกของเขา
ออก และห้อยมันไว้ท่ีก าแพง จากนั้นเขาก็เข้านอน ภายหลังภรรยาของเขาก็เข้ามา
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ในห้อง และเปิดกระเป๋าเสื้อนอกของเขาและเอาเงินย่อยที่อยูใ่นกระเป๋าออกไป ซึ่งมี
ท้ังธนบัตรใบละ 1 และ 5 ริยาล และเมื่อเขาตอนขึ้นมาในตอนเช้า เพ่ือออกไป
ท างาน เขาต้องการซื้อของ เมื่อหยิบเงินในกระเป๋าเสื้อ เขาพบว่าเขาไม่มีเงินเหลือ
เลยสักใบ เขาจึงรูส้ึกประหลาดใจ และครุ่นคิดว่าเงินหายไปไหน จากนั้นเขาก็เริ่มจะ
คิดได้ว่าเงินหายไปไหน  
 
วันต่อมา เมื่อเขากลับมาถึงบ้าน เขาได้เอากบใส่ลงไปในกระเป๋าเสื้อนอกของเขา 
จากนั้นเขาก็ถอดเสื้อออก และห้อยไว้ตามปกติ และนอนลงบนเตียง ท าท่าเหมือนว่า
เขาหลับไปแล้ว พร้อมท้ังท าเสียงกรน ขณะเดียวกันก็เฝ้ามองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ
เสื้อของเขา จากนั้นภรรยาของเขาก็เข้ามาในห้อง และหยิบเอาสิ่งใดก็ตามที่เธอ
สามารถน าเอาไปได้ตามปกติ  จากนั้นเธอก็ค่อยๆ พลิกเสื้อนอกของเขาออกอย่าง
ช้าๆ และล้วงมอืเข้าไปในกระเป๋า จากนั้นมือของเธอกส็ัมผสักับกบ และเมื่อกบ
กระโดด เธอจึงร้องขึ้นมาว่า “โอ้ยยย มือของฉัน” สามขีองเธอถึงลืมตาและร้อง
ขึ้นมาว่า “โอ้ยย กระเป๋าของผม” 
 
หากเพียงแค่เราน าวิธีการในรูปแบบเดียวกันนี้มาใช้กับทุกคนท่ีเราปรารถนาท่ีจะให้ค า
ตักเตือน ซึ่งรวมไปถึงบรรดาลกูๆ ของเรา นกัเรียนของเรา เมื่อพวกเขากระท าความ
ผิดพลาดใดๆ มันย่อมได้ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจแน่   
 
"นัยฟฺ" เป็นเพ่ือนคนหนึ่งของผม แม่ของเขาเป็นผู้ศรัทธาท่ีมีความเคร่งครัด เธอไม่
ชอบให้มีรูปภาพใดๆ ภายในบา้น เพราะมลาอิกะฮฺจะไม่เข้าบา้นท่ีมีสุนัขหรือรูปภาพ 
เธอมีลูกสาวคนเล็กอีกคนหนึ่งท่ีมีของเล่นมากมาย ยกเว้นตุก๊ตา อีกทั้งเธอมักจะห้าม
ปรามไม่ใหลู้กสาวของเธอซื้อตุก๊ตา แต่อนุญาตให้ซื้อของเล่นอื่นๆ  ครั้งหนึ่งคุณป้า
ของเด็กสาวซื้อตุ๊กตาให้เธอเป็นของขวัญและบอกเธอว่า “เลน่ตุ๊กตาในห้องของหนูนะ
จ๊ะ และอย่าให้คุณแม่เห็นนะ”  
 
สองสามวันหลังจากนั้น เธอพบว่าลูกสาวของเธอมีตุ๊กตาอยู่ในห้อง เธอจึงตัดสินใจท่ี
จะให้การตักเตือนลูกสาวของเธอด้วยวิธีท่ีเหมาะสม และเมื่อทุกคนน่ังพร้อมหน้า
พร้อมตากันท่ีโต๊ะรับประทานอาหาร อุมม ุนัยฟฺ จึงพูดขึ้นมาว่า “ลูกๆ ท่ีรักจ๋า ช่วง
สองสามวันน้ีแม่รูส้ึกว่าไม่มมีลาอิกะฮฺอยู่ในบ้านของเราเลย แต่แม่ก็ไม่รู้ว่าท าไมพวก
เขาถึงหายไป แท้จริงไม่มีอ านาจอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ”ฺ  
 
เด็กหญิงเมื่อได้ยินเช่นนั้น จึงนิ่งเงียบ หลังจากรับประทานอาหาร เด็กหญิงจึง
กลับไปท่ีห้องของเธอและเห็นตุ๊กตาหนึ่งตัวถูกล้อมรอบด้วยของเล่นอื่นๆ เธอจึงหยิบ
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มันขึ้นมาและน าไปให้คุณแม่ของเธอ และพูดว่า “คุณแม่คะ นีค่ือสาเหตุท่ีท าให้มลาอิ
กะฮฺจากไป คุณแมจ่ะท าอะไรกับมันก็ได้ค่ะ”  
 
วิธีนี้ช่างเป็นวิธีท่ีงดงามยิ่ง คนคนหนึ่งสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของคนอีกคนหนึ่ง 
พร้อมทั้งยังให้ข้อคิด ด้วยความอ่อนโยนโดยปราศจากความรุนแรงหรือความแข็ง
กระด้าง  
 
ความหมายคือ  “การท าให้ผู้ท่ีได้รับค าตักเตือนได้รักษาไว้ซึ่งเกียรติของเขา”  มัน
เป็นเรื่องท่ีเป็นไปได้ในการท่ีจะดื่มน้ าผึ้งโดยปราศจากซึ่งการท าลายรังผ้ึง ดังนั้นจง
อย่าให้การตักเตือนผู้คน เสมือนว่าเขาเป็นผู้ปฏิเสธเพียงเพราะการกระท าบางอย่าง
ของเขา หากแต่เราควรคิดดีต่อเขาและให้เหตุผลต่อการกระท าของเขาว่าเขาอาจจะ
กระท าไปโดยมิได้เจตนา หรืออาจจะไม่รู้ก็เป็นได ้
 
ในช่วงระยะต้นๆ แห่งศาสนาอสิลามนั้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สุรา) ยังไม่ถกูสั่ง
ห้าม แต่มนัได้ถูกสั่งห้ามในช่วงเวลาหนึ่ง 
 
ในช่วงแรกเริ่ม อลัลอฮฺทรงประกาศว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเป็นสิ่งท่ีควรออก
ห่าง” พระองค์ตรัสว่า “พวกเขาจะถามเจา้ เกี่ยวกับน้ าเมา และการพนัน จงกลา่ว
เถิดว่า ในทัง้สองนั้นมีโทษมากและมีคณุหลายอย่างแก่มนุษย์” (2:219) 
 
ในช่วงท่ีสอง อัลลอฮฺทรงสั่งหา้มผู้คนจากการดื่มกินมันก่อนการละหมาด โดยตรสัว่า 
“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงอย่าเข้าใกล้การละหมาด ขณะที่พวกเจ้าก าลังมึนเมาอยู่ 
จนกว่าพวกเจา้จะรู้ สิง่ทีพ่วกเจ้าพูด” (4:43)  
 
ในระยะสุดท้าย อัลลอฮฺตรัสว่า “สุรา (สิง่มึนเมา) และการพนันและ น้ันเป็นสิ่ง
โสมมอันเกิดจากการกระท าของชัยฏอน  ดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเสีย
เพื่อว่าพวกเจา้จะได้รับความส าเร็จ”  (5:90) ดังนั้นผู้คนท่ีเคยด่ืมสิ่งมึนเมากล็ะท้ิง
มันตามค าสั่งใช้ของพระองค์  
 
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีผู้คนบางส่วนท่ีอาศัยอยู่นอกเมืองมาดีนะฮฺ ที่ไม่ทราบเกี่ยวกับ
ข้อห้ามเกีย่วกับสิ่งมึนเมา (แอลกอฮลล์) วันหนึ่ง ท่านอมีร ฺบิน รอบีอะฮฺ เศาะ
ฮาบะฮฺท่านหนึ่ง ได้กลับจากการเดินทางและน าเหล้าเต็มขวดมาให้ศาสนทูตมุหมัมัด  
 
ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮ ุอะลัยฮิ วะสลัลมั นั้นไม่เคยดื่มเหล้า ไม่ว่าจะเป็นช่วง
ก่อนอิสลาม ยุคญาฮีลยีะฮฺ หรือช่วงอิสลาม  อย่างไรก็ตาม ผู้คนต่างเคยน า
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ของขวัญมามอบให้แก่ท่าน บางอย่างท่ีท่านไม่ได้ใช้ ท่านก็จะมอบให้ผู้อื่นหรือขายมัน
ไป บางคนก็น าทองค าหรือเงินมามอบให้แก่ท่าน แต่ท่านก็มิได้สวมใสม่ัน หากแต่จะ
มอบสิ่งนั้นใหก้ับบรรดาภรรยาของท่านหรือคนอื่น  
ศาสนทูตมุหัมมัด มองดูขวดเหล้าท่ีท่านอมีรฺน ามาให้ด้วยความประหลาดใจ และท่าน
ได้ส่งมันคืนให้กับอมีรฺ บิน รอบีอะฮฺ และกล่าวว่า “ท่านไม่ทราบหรอกหรือว่าสิ่งนี้
เป็นสิ่งต้องห้าม”  
 
ท่านอมีรฺตอบว่า “เป็นสิ่งต้องห้ามหรอืท่าน ฉันไม่ทราบมาก่อนเลย โอ ้ศาสนทูต
มุหัมมัด” 
 
ศาสนทูตมุหัมมัดจึงตอบว่า “ใช่ มันเป็นสิ่งต้องห้าม” จากนัน้ท่านอมีรฺจึงน ามัน
ออกไป บางคนเสนอแนะให้ท่านอมีรฺน ามันไปขาย แต่เมือ่ศาสนทูตมุหัมมัดได้ยิน
เช่นนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ไม่ได้ เมื่ออัลลอฮฺทรงสั่งห้ามสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พระองค์ก็ทรง
สั่งห้ามมลูค่าของมันเช่นกัน” (ห้ามขาย)  
 
เมื่อได้ยินเช่นนั้น เศาะฮาบะฮฺจึงน าขวดเหล้าออกไปและเทเหล้าท้ิงลงท่ีพ้ืน  
 
พึงระวังการสรรเสริญตัวท่านเองขณะให้ค าตักเตือนต่อผู้คน หรือการยกตัวของท่าน
ให้สูงขึ้นและกดผู้ท่ีรับการตักเตือนให้ต่ าลง ไมม่ีผู้ใดปรารถนาท่ีจะได้รับการปฏิบัติ
เช่นนั้น  
 
ยกตัวอย่าง ผู้เป็นบิดาบางคน เมื่อเขาใหก้ารตักเตือนต่อลูกชายของเขา เขาก็มันจะ
เริ่มด้วยการกล่าวถึงความส าเรจ็ ความดีงามทั้งหลายของตัวเอง เช่น “พ่อเคยเป็น
แบบนั้น พ่อเคยท าแบบนี้” เป็นไปได้ว่าลูกชายอาจจะทราบถงึประวัติของผู้เป็นบิดาดี
แล้วก็ได้  
 
ดังนั้นเมื่อคุณต้องการท่ีจะยกตัวอย่างขณะท่ีให้ค าแนะน าตักเตือน จงพยายามอย่าง
มากท่ีสุดที่จะไม่กล่าวถึงตัวท่านเอง หรือยกเรื่องราวความกล้าหาญ การกระท าท่ีดี
งามทั้งหลายของตัวเองเป็นตัวอย่าง จงยกตัวอย่างเรื่องราวของผู้อื่น ด้วยวิธีการ
ดังกล่าว ผู้ที่ได้รค าตักเตือนย่อมไม่รูส้ึกว่าคุณก าลังดูถูกเขาและคุณก าลังยกย่องตัว
คุณเอง  
 
 “แม้แต่ค าพูดที่ด ีคือ การเศาะดะเกาะฮฺ” 
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อย่าใส่ใจสิ่งที่ผู้คนต่างพูดกัน..  
บท Do not care about what people say  

 
ครั้งหนึ่ง ลูกชายของผม (ดร. มุหมัมัด ผู้เขียน) “อับดุลเราะหฺมาน” ท่องส านวน
หนึ่งอยู่ซ้ าๆ จนผมประหลาดใจ และผมก็คิดว่า “ด้วยวัยของเขา เขาย่อมไม่เข้าใจใน
ความหมายของสิ่งท่ีเขากล่าวเป็นแน่” เขาเคยท่องส านวนหนึ่ง (ท่ีมีความหมายว่า) 
“อย่าใส่ใจ จงใช้ชีวิต และจงมีชีวิตอยู…่” ผมใคร่ครวญถึง “ส านวนนี”้ และนึกถึง 
“ค าวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คน” “ความเห็นของผู้คน” และ “บทสนทนา (ค าพูด) ของ
ผู้คน” และตระหนกัได้ว่า ผู้คนต่างมีความแตกต่างในการพูดและการวิพากษ์วิจารณ์
ของพวกเขา  
 
ในบรรดาผู้คนเหล่านั้นก็มีทั้ง “ผ้ึให้ค าตักเตือนที่จรงิใจ” หากแต่ไม่ค่อยมีทักษะ
ความเชี่ยวชาญ (ในการให้ค าตักเตือน) มากนกั อีกท้ัง “การเข้าหาของพวกเขา” 
กลับสร้างความทุกข์ใจต่อคุณมากกว่าท่ีจะสร้างความสบายใจต่อคุณ  -  
 
ในบรรดาผู้คนเหล่านั้นก็ม ี“ผู้ที่มีความอิจฉา” ผู้ท่ีมีเจตนาท่ีจะท าให้คุณเกิดความ
ทุกข์ใจและท าให้คุณเสียใจ และในบรรดาผู้คนเหล่านั้นก็มีทั้ง “ผู้ที่ไม่รู้ (หรือไม่มี
ความรู้) มากนัก”  ดังนั้น พวกเขาเหล่านี้มกัจะไม่ทราบว่าเขาก าลังพูดสิ่งใดอยู่  
มันจึงเป็นการดีกว่าส าหรับคนประเภทนี้ท่ีจะน่ิงเงียบเสีย อีกท้ังในบรรดาผู้คน
เหล่านั้น ก็ยังมี “ผู้ที่อุปนิสัยของเขาน้ันเป็นผู้ที่ชอบการวิพากษ์วิจารณ”์ เพราะ
พวกเขามอง “การมีชีวิต” ผ่านแว่นด า (การมองในแง่ลบ หรือมุมมืด)  
 
มีส านวนโบราณหนึ่งท่ีว่า “หากผู้คนมีความชื่นชอบที่เหมือนกัน (รสนิยมเดียวกัน) 
แน่นอนว่าสินค้าทั้งหลายย่อมไม่มีคุณค่าใดๆ”   
 
มีเรื่องเล่าว่า ครั้งหนึ่ง “ญูฮาอ”ฺ ได้เดินทางโดยขึ้นนั่งบนลาของเขา และลูกชายของ
เขาก็เดินอยู่ข้างๆ ขณะท่ีพวกเขาพ่อลูกเดินทางผ่านคนกลุ่มหนึ่ง คนเหล่านั้นก็พูดว่า 
“ดูสิ ช่างเป็นพ่อที่เห็นแก่ตัวเสียจริง เขาขึ้นน่ังบนลาเพื่อให้ตัวเองสบาย ขณะที่
ลูกของเขาต้องเดินตากแดดอยู่ข้างๆ เขา”  เมื่อญูฮาอฺได้ยนิดังนั้น เขาจึงหยุดลา
ของเขา และลงจากลาตัวนั้นเพ่ือให้ลูกชายเขาได้นั่งบนลาแทน  
 
จากนั้นพวกเขาจึงเดินทางต่อ และญูฮาอฺก็รู้สึกดีต่อตัวเอง (กบัสิ่งท่ีเขาได้ท า) ไม่นาน
นัก พวกเขาได้เดินผ่านคนอีกกลุ่มหนึ่ง และมีคนหนึ่งในนั้นกล่าวขึ้นมาว่า “ดูลูกชาย
จอมเกเรคนน้ีสิ เขาขึ้นน่ังบนลาและปล่อยให้พ่อของเขาต้องเดินกลางแดดร้อน
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จ้า” เมื่อญูฮาอฺได้ยินเช่นน้ัน เขาจึงหยุดลาของเขา และขึ้นนัง่บนลากับลูกชายของ
เขาเพ่ือปกป้องตัวเองให้พ้นจากค าครหาของผู้คน  
 
จากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางผ่านผู้คนอีกกลุ่มที่กล่าวว่า “ดูสิ ช่างเป็นคนที่เห็นแก่ตวั
กันเสียจริง พวกเขาไม่สงสารสัตว์บา้งเลย” เมื่อญูฮาอฺได้ยนิเช่นนั้น เขาจึงลงจาก
ลาและกล่าวต่อลูกชายของเขาว่า “ลูกชายที่รัก จงลงมาเถดิ” ลูกชายของเขาจึงลง
มาจากลาและเดินเคียงข้างพ่อของเขา หลังจากนั้น สองพ่อลูกก็เดินผ่านผู้คนอีกกลุ่ม
หนึ่งท่ีกล่าวว่า “ดูคนโง่สองคนน้ีสิ พวกเขาเดินเท้ากันและไม่มีใครสักคนข้ึนน่ังบน
ลา! เจ้าลาน้ีมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไว้นั่งเป็นพาหนะหรือ?” เมื่อได้ยินดังนั้น 
ญูฮาอฺจึงร้องดังขึ้นมา และลากตัวลูกชายของเขาไป จากนั้นก็ไปน่ังอยู่ใต้ตัวลาและยก
มันขึ้นบนบ่าของพวกเขา!  
 
หากว่าผม (ผู้เขียน) อยู่กับเขาขณะน้ัน ผมคงจะบอกกับเขาว่า “พี่ชายที่รัก จงท าใน
สิ่งที่ทา่นพึงพอใจเถอะ และอย่าได้ใส่ใจต่อสิ่งที่ผู้คนพูดกันเลย การสร้างความพึง
พอใจต่อผู้คนน้ัน เป็นเป้าหมายที่ไม่มีวันที่จะบรรลคุวามส าเร็จได้”  
 
บางคนมักจะไม่ไตร่ตรองให้ดีเกี่ยวกับ "ความคิดเห็นของเขา" ก่อนที่จะเสนอแนะหรือ
ให้การค าแนะน าตักเตือนต่อผู้อื่น ยกตัวอย่างเช่น หากมีคนคนหนึ่งเข้ามาหาคุณ
หลังจากที่คุณแต่งงานไปแล้ว และพูดกับคุณว่า “ท าไมคณุไม่ขอผู้หญิงคนน้ัน คนน้ี
แต่งงานหละ?” “ท าไมคณุถึงไม่แต่งงานกับเธอ?”  ณ จุดนี้ คุณคงรู้สึกอยากจะ
ระเบิดใส่หน้าเขา และพูดว่า “พี่ชายที่รัก ผมแต่งงานไปเรียบร้อยแล้ว พอสักที
เถอะ ไม่มีใครขอความเห็นจากคณุเลยสักนิด!”  
 
หรือหากว่าเขาอาจจะเข้ามาหาคุณหลังจากที่คุณเพ่ิงขายรถของคุณไป และพูดว่า 
“ถ้าคณุบอกผมเร็วกว่านี้ คุณคงขายได้ราคามากกวา่นี้แน่ๆ” และคุณอาจจะตอบ
เขาไปว่า “พี่ชายที่รัก พอเถอะ ผมเพิ่งขายรถออกไป และเร่ืองมันก็เสร็จสิ้นไป
แล้ว อย่าท าให้ผมต้องรู้สึกวา้วุ่นใจ ด้วยการท าให้ผมคดิถงึมันได้ไหม!”  
 
มีค ากล่าวทีว่่า ..  
มนุษย์ย่อมไม่มีทางทีจ่ะด าเนินอยู่โดยปราศจาก "ศตัรู" (ฝ่ายตรงข้าม หรือ
ความเห็นที่แตกตา่ง)  แม้วา่เขาจะด าเนินชีวิตอยู่บนยอดเขาสูงก็ตาม ดังนั้นจง
อย่าลงโทษตัวคุณเอง 
 
มีคนในรุ่นก่อนเคยกล่าวไว้ว่า "ผู้ที่น า "ศาสนาของเขา" ไปสู่การโต้แย้ง" มักจะ
เปลี่ยนความคดิในตัวเขาเองอยู่เสมอ" 


