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ถอดความและเรียบเรียง   

ٍاالسالم بنت   

 

ถอยคําแหงปญญา 
เลมที่ 2 

 

 
 

 
ฟสะบีลิลลาฮฺ 



 
 

เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อการเผยแพร 
มิใชเพื่อการจําหนาย 

 
ไมมีการสงวนลิขสทิธิ์เพื่อการพิมซ้ําเพือ่การเผยแพร 

 
ขอทานจงอยาละเลย “ความดงีาม” ที่อาจดูเล็กนอย 

แทจริงแลว “การตอบแทนจากอัลลอฮ”ฺ นั้น 
ไมไดขึ้นอยูกับ “ปริมาณ” ทีทานกระทํา 

หากแตเปน “เจตนา” จากหัวใจของทานตางหาก 
ที่พระองคทรงคดิคํานวณ 

 

 
ฟสะบลีิลลาฮ ฺ

 

 

 
ติดตามบทความอื่นๆ ไดที่ 

หนา The Sweetness Of Eman {Faith} บน Facebook 
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“บุรุษท่านหนึ่งได้เข้าไปพบท่านหญิงอาอชิะฮ ฺ(เราะฎยิลัลอฮุ อนัฮา) และถามนางว่า "เมื่อใด

ที่ฉันจะทราบได้ว่าฉันคือผ้ศรัทธาหรือู " นางตอบว่า "เมื่อท่านตระหนักว่าท่านคอืคนบาป" 

เขาถามต่อว่า "และเมื่อใดที่ฉันจะทราบได้ว่าฉันคือผ้กระทาํบาปู " นางตอบว่า "เมื่อท่านคดิว่า

ท่านคือผ้ศรัทธาู " (ตนับีฮฺ อลัฆอฟิลีน 251) 

 
 

“โอ้ อัลลอฮ ฺฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากความเกียจคร้านและความชรา จาก

หนีส้นิและความผดิบาป จากความเจบ็ปวดของไฟนรกและความความทุกข์ทรมานของไฟ

นรก จากความทุกข์ทรมานในหลุมฝังศพและจากความเจบ็ปวดในหลุมฝังศพ และจากความ

ชั่วร้ายของความทุกข์ทรมานแห่งทรัพย์สนิ และจากความชั่วร้ายของความทุกข์ทรมานแห่ง

ความยากจน และจากความทุกข์ทรมานของดจัญาล  

 

"โอ้ อัลลอฮ ฺโปรดชาํระล้างความผดิบาปของข้าพระองค์ด้วยนํา้ของหมิะและลกเหบ็ และโปรู

ชาํระล้างหวัใจของของข้าพระองค์ให้บริสุทธิจากความผดิบาป เสมือนเครื่องนุ่งห่มที่ถกชาํระ์ ู

ล้างให้สะอาดจากความสกปรกโสมม และโปรดประทาน "ระยะห่างที่ยาวไกล" ระหว่างตวัข้า

พระองค์และความผดิบาปของข้าพระองค์ เสมือน "ระยะห่าง" ที่พระองค์ทรงสร้างระหว่าง

ตะวันออกและตะวันตก"  (หะดีษรายงานโดย อลับคุอรียฺ 6014) 
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ทา่นอมุรัฺ บิน อลัคอ็ฏฏอบ เราะฏิยลัลอฮ ุอนัฮ ุกลา่ววา่  “เราคอืมนุษย์ที่มีความตํ่าต้อยที่สุดบน

แผ่นดนิและอัลลอฮทฺรงประทาน "เกียรตยิศ" แก่เราด้วย "อสิลาม" หากเราแสวงหา 

"เกียรตยิศ" จากสิ่งอื่น (นอกเหนือพระองค์) อลัลอฮจฺะทรงทาํให้เราเป็นหม่ชนที่ไร้เกียรตอิีกู

ครัง้หนึ่ง”   
 

ทา่นอมุรัฺ บิน อลัคอ็ฏฏอบ เราะฏิยลัลอฮ ุอนัฮ ุกลา่ววา่ “หาก “ความผดิบาป” ถกกระทาํในที่ลับ ู

มันย่อมสร้างความเสียหายต่อผ้ที่กระทาํมันเท่านัน้ แต่หากว่า ู “ความผดิบาป” ถกกระทาํในทีู่

แจ้ง และไม่มีผ้ใดต่อต้านมันหรือเปลี่ยนแปลงมัน มันย่อมสร้างความเสียหายต่อู ผ้คนทกุคนู ”  
 

ทา่นอมุรัฺ บิน อลัคอ็ฏฏอบ เราะฏิยลัลอฮ ุอนัฮ ุกลา่ววา่ "แม้ว่าจะร้สกึผดิมากมายสักเพยีงใด มันู

ย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดตีได้ และแม้ว่าจะร้สกึกังวลมากมายสักเพยีงใด มันยู่ อมไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้  จงอย่าเข้มงวดต่อตวัเองเลย เพราะ "ผลลัพธ์" ของทุกๆ 

การงานนัน้ถกกาํหนดไว้แล้วด้วยพระบัญชาของอัลลอฮ ฺหากสิ่งใดสิ่งหนึ่งถกกาํหนดไว้ให้ไปู ู

ยงัที่อื่น มันย่อมไม่มีวันที่จะมายงัท่าน และหากว่า "สิ่งนัน้" ถกกาํหนดไว้ให้เป็นของท่าน มันู

ย่อมไม่มีวันที่จะหนีไปจากท่าน"  
 

ทา่นอมุรัฺ บิน อลัคอ็ฏฏอบ เราะฏิยลัลอฮ ุอนัฮ ุกลา่วตอ่ทา่นอลัอะฮฺนฟั บิน ก็อยซฺ “ผ้ใดกต็ามทีู่

กระทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่เป็นนิจ เขาจะเป็นที่ร้จกัด้วยสิู่ ู งนัน้ ผ้ใดกต็ามที่พดบ่อยครัง้ มักจะู ู

ผดิพลาดอย่บ่อยครังู้  หากบุคคลหนึ่งกระทาํความผดิพลาดมากเท่าใด ความอ่อนน้อมถ่อม

ตนที่เขามีย่อมน้อยลงเท่านัน้ ผ้ใดกต็ามที่ระดบัความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขาตํ่า ระดับควาู

ศรัทธาของเขากจ็ะตํ่าลงเช่นกัน และเมื่อบุคคลหนึ่งมีระดบัความศรัทธาที่ตํ่า หวัใจของเขาก็

ตายลงในที่สุด” 
 

ทา่นอมุรัฺ บิน อลัคอ็ฏฏอบ เราะฏิยลัลอฮ ุอนัฮ ุกลา่ววา่ "จงเกรงกลัวต่อบาปของท่าน มากกว่าการ

เกรงกลัวต่อศัตรของท่านเถดิ เพราะ ู "บาปของท่าน"นัน้มี "ความอันตราย" ต่อท่านยิ่งกว่า 

"ความอันตรายของศัตรของท่านู " เสียอีก"  
 

ทา่นอมุรัฺ บิน อลัคอ็ฎฎอบ เราะฏิยลัลอฮ ุอนัฮ ุกลา่ววา่ “โอ้ อัลลอฮ ฺโปรดอย่าประทานแก่ฉันมาก

จนเกนิไป ด้วยเพราะฉันเกรงว่าฉันจะทาํการฝ่าฝืนพระองค์ และโปรดอย่าประทานแก่ฉัน

น้อยไป ด้วยเพราะฉันเกรงว่าฉันจะหลงลืมพระองค์”  
 

ทา่นอาลี อิบน ุอบี ฏอลบิ เราะฎิยลัลอฮ ุอนัฮ ุกลา่ววา่ ""ความร้ย่อมู ดกีว่าทรัพย์สนิ เพราะท่าน

ต้องเป็นผ้ทาํการู ปกป้องทรัพย์สนิของท่าน ขณะที่ความร้จะปกป้องท่าน และทรัพย์สนินันู้

ย่อมหมดไปจากการใช้จ่ายมัน ขณะที่ความร้จะู เพิ่มพนขึนู้ เมื่อท่านใช้มัน" 
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ทา่นอาลี อิบน ุอบี ฏอลบิ เราะฎิยลัลอฮ ุอนัฮ ุ กลา่ววา่ “ความรํ่ารวยที่ปราศจากความศรัทธา คือ

ความยากจนที่ยิ่งใหญ่” 
 

"ความโกรธ" เริ่มต้นจาก "ความบ้า" และมันกจ็บลงด้วย "ความเสียใจ" (ทา่นอะลี เราะฎิยลัลอฮ ุ

อนัฮ)ุ 
 

ทา่นอบดูรัดา เราะฏิยลัลอฮ ุอนัฮ ุกลา่ววา่ "ฉันรักในสามสิ่งที่คนส่วนมากเกลียดมัน นั่นคือ

“ความยากจน”  “ความเจบ็ป่วย” และ “ความตาย” ฉันรัก “ความตาย” เพราะมันคือความ

ปรารถนาที่ฉันจะได้พบกับพระเจ้าของฉัน ฉันรัก “ความยากจน” เพราะมันทาํให้ฉันมีความ

อ่อนน้อมถ่อมตน และฉันรัก “ความเจบ็ป่วย” เพราะมันช่วยลบล้างความผดิบาปของฉัน" 
 

ทา่นอบดูรัฺดา เราะฎิยลัลอฮ ุอนัฮ ุครัง้หนึง่เคยกลา่วไว้วา่ "จงฝึกสร้าง "ความชอบธรรม" ระหว่างหู

ทัง้สองข้าง และปากของท่าน เหตุผลที่ท่านได้รับการอาํนวยพรให้มีปากเพยีง 1 และมีหทัง้ ู 2 

ข้าง เพื่อที่ว่าท่านจะฟังมากกว่าพดู" 
 

"รําลกึถงึอัลลอฮยฺามที่ท่านสุขสบาย และพระองค์จะทรงรําลกึถงึท่านยามที่ท่านยากลาํบาก 

และเมื่อท่านจ้องมองดสูิ่งใดบนโลกใบนีด้้วยดวงตาทัง้สองดวงของท่าน จงใคร่ครวญเถดิว่า

มันจะสิน้สุดเช่นไร" (อบ ูดรัฺดา เราะฎิยลัลอฮ ุอนัฮ)ุ 
 

"ความเกรงกลัวต่อการโอ้อวดและการแข่งขนัประชันกับผ้คนู " ยบัยัง้ฉันจากการพดมากู

เกี่ยวกบัสิ่งที่ฉันสามารถพดมันออกมาได้ ู (ยบัยัง้ไม่ให้พดในสิ่งที่ไม่ควรพดู ู )”  

(อมุรัฺ บิน อบัดลุ อะซีซ) 
 

“โอ้ ผ้คนู ทัง้หลาย ผ้ใดกต็ามที่กระทาํบาป ู เขาจงแสวงหาการอภยัโทษจากอัลลอฮแฺละทาํการ

สาํนึกผดิเถดิ หากเขากระทาํมันอีกครัง้ เขาจงแสวงหาการอภยัโทษจากอัลลอฮแฺละทาํการ

สาํนึกผดิ และหากเขากระทาํมันอีก เขาจงแสวงหาการอภยัโทษจากอัลลอฮแฺละทาํการสาํนึก

ผดิเสีย เพราะมันคือ “บาป” ที่แขวนอย่รอบคอเขา และหายนะของมันคือการดือ้ดงึในการู

กระทาํบาปเหล่านัน้” (อมุรัฺ อิบน ุอบัดลุ อะซีซ) 
 

ทา่นบิลาล บิน สะอดฺ กลา่ววา่ "พี่น้องที่ทาํให้ท่านรําลกึถงึอัลลอฮเฺมื่อท่านพบเขา ย่อมดกีว่า 

สหายที่ใส่เงนิ (ดนิารฺ) ไว้ในมือของท่านทกุๆ ครัง้ที่ท่านพบเขา" 
 

“หากท่านพบว่าหวัใจของท่านเริ่มแขง็กระด้าง ร่างกายของท่านเริ่มอ่อนแอ และปัจจยัยงัชีพ

ของท่านเริ่มลดน้อยลง พงึร้เถดิว่า ู (สาเหตุของมันคือ การที่) ท่านกาํลังยุ่งอย่กับสิ่งที่ไมู่

เกี่ยวข้องกับท่าน” (มาลิก อิบน ุดินารฺ) 
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“จงอย่ายอมแพ้ สิน้หวังต่อตวัเอง เพราะโดยปกตแิล้ว “การเปลี่ยนแปลง” มักจะดาํเนินไป

อย่างช้าๆ คุณย่อมต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายที่ทาํให้คุณร้สกึท้อแท้ หมดกาํลังใจ แตู่

จงอย่าปล่อยให้อุปสรรคเหล่านัน้ทาํให้คุณต้องพ่ายแพ้” (#The happiness Woman in the 

World) 
 

“จงหยุดโศกเศร้าเสียใจต่อความผดิบาปของท่าน และจงคดิถงึความดงีามทัง้หลายที่ท่าน

สามารถกระทาํเพื่อเป็นการชดเชยความผดิบาปเหล่านัน้เถดิ” (#The happiness Woman in 

the World)  
 

“จงอย่าสญเสียเวลาไปกับสิ่งที่คุณทาํไม่ได้ หากแต่จงู ใช้เวลาไปกับการพฒันาในสิ่งที่คุณ

สามารถพฒันามันได้” (#The happiness Woman in the World)  
 

“ผ้ที่มีความสุขที่สุดู ” ไม่ได้ครอบครองใน “สิ่งที่ดทีี่สุด” หากแต่พวกเขาทาํสิ่งต่างๆ ที่มี ที่เป็น

ให้ดทีี่สุด” (FB Page: Muslim Husband & Wife)  
 

“พงึระลกึไว้เถดิว่า “ความสุข” ไม่ได้ขึน้อย่กับว่า ู “คุณคือใคร” หรือ “คุณมีสิ่งใด” แต่มันอย่ทีู่ ว่า 

“คุณคดิอะไร” และ “คุณคดิอย่างไร” (FB Page: Annisaa Ladies special)  
 

“วถิมีนุษย์” นําไปส่จุดจบที่สิน้หวัง หากแต่ ู “วถิมีนุษย์” นําไปส่ความหวังที่ไม่มีวันสิน้สุดู ” 

(#Sunniforumcom)  
 

“ก่อนที่คุณจะพด จงฟัง ก่อนที่คุณจะเขียน จงคดิ ก่อนที่คุณจะู ใช้จ่าย จงหา (รายได้) 

ก่อนที่คุณจะลงทุน จงศกึษาหาข้อมล ก่อนที่คุณจะวจิารณ์ จงรอเวลาู  

ก่อนที่คุณจะละหมาด จงให้อภยั ก่อนที่คุณจะล้มเลกิความตัง้ใจ จงพยายามเสียก่อน”  

(FB Page: Peace) 
 

“หนึ่งในเป้าหมายของการมีชีวติ คือการให้ความช่วยเหลือผ้คน และหากคุณไม่สามารถู ให้

ความช่วยเหลือพวกเขาได้ อย่างน้อยที่สุด กจ็งอย่าทาํร้ายพวกเขา” (FB Page: Muslim 

Marriage)  
 

“เราต่างคดิอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกและเปลี่ยนแปลงผ้คน หากแต่เรากลับไม่คดิที่จะู

เปลี่ยนแปลงตวัของเราเอง” (FB Page: Muslim Marriage)  
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"หากท่านไม่ตระหนักถงึการอาํนวยพรที่ท่านได้รับ ขณะที่ท่านมีมันอย่ อัลลอฮจฺะทรงใหู้

บทเรียนแก่ท่านเกี่ยวกบั "การอาํนวยพรเหล่านัน้" ด้วยการพรากมันไปจากท่าน" (FB Page: 

Reminders benefit the believers) 
 

“ผ้ที่ไม่พงึพอใจต่อสิ่งที่เขามีอย่ ย่อมไม่พงึพอใจกับสิ่งที่เขาปรารถนาที่จะมี ู ู  "ความสุขที่

แท้จริง" คือการได้อย่กับอัลลอฮ ฺตะอาลา และการตระหนึกถงึคุณค่า ของการอาํนวยพรู

ทัง้หลายที่ท่านมีอย่”ู (FB Page: Reminders benefit the believers) 
 

เป้าหมายแรกในชีวติของฉันคอื ฉันปรารถนาแทบตายที่จะเรียนให้จบมัธยม 

และได้เรียนต่อในมหาวทิยาลัย 

จากนัน้ ฉันปรารถนาแทบตายที่จะเรียนให้จบมหาวทิยาลัย และได้ทาํงาน 

จากนัน้ ฉันปรารถนาแทบตายที่จะแต่งงานและมีลกู  

จากนัน้ ฉันปรารถนาแทบตายที่จะให้ลกๆ ของฉันเติู บโตพอที่จะได้เข้าเรียน 

เพื่อที่ฉันจะได้กลับไปทาํงานอีกครัง้ 

จากนัน้ ฉันปรารถนาแทบตายที่จะเกษียณตวัเองจากการทาํงาน 

และตอนนี ้ฉันกาํลังจะตาย ทนัใดนัน้ 

ฉันกต็ระหนักว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมา ฉันลืมใช้ชีวติของฉันเอง …” 

จงอย่าปล่อยให้เหตุการณ์เหล่านีเ้กดิขึน้กบัคุณ จงเหน็คุณค่าสิ่งที่คุณมี 

และจงใช้ชีวติแต่ละวันของคุณอย่างมีความสุข 

(FB Page: Reminders benefit the believers) 
 

จงอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้อ่านอัลกุรอาน 

จงอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้เรียนร้สิ่งใหม่ๆู  

จงอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้ทาํการสาํนึกผดิ 

จงอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้รําลกึถงึอัลลอฮ ฺตะอาลา 

จงอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่ได้ให้สิ่งใดเพื่อการเศาะดะเกาะฮ ฺ 

แม้แต่การให้ “รอยยิม้” แก่ผ้คนู  กต็าม  (FB Page: Islam Truth Page) 
 

“ความงดงามแห่งศาสนาของเรา คือ รางวัลการตอบแทนที่ได้มานัน้ขึน้อย่กับ ู “ความบริสุทธิ์

ใจในความพยายาม” ไม่ใช่ “การบรรลุซึ่งผลลัพธ์” (#Yahoo Quote)  
 

“จงพงึพอใจต่อสิ่งที่อัลลอฮทฺรงกาํหนดไว้แก่ท่าน และท่านจะเป็นผ้ที่รํ่ารวยที่สุดในหม่บรรดู ู

ผ้คนทัง้หลายู ” (#The Happiness Woman in the World)  
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ฉันสังเกตเหน็ "บรรดาผ้คนที่ดเหมือนว่าไม่มีความผดิพลาดใดๆ  และถกมอง ู ู ู (ยกย่อง) ว่า

เป็นคนด"ี หากแต่ว่าเมื่อพวกเขาต่างเริ่มที่จะเปิดเผยความผดิของผ้อื่น ด้วยเหตุนี ้ผ้คนจงึู ู

เริ่มมองหาความผดิในพวกเขา และฉันสังเกตเหน็ "บรรดาผ้คนที่ดเหมือนว่าเป็ู ู นคนไม่ดแีละ

เป็นคนบาป" หากแต่ว่าพวกเขายบัยัง้ตวัของพวกเขาจากการเปิดเผยความผดิของผ้อื่น ด้วยู

เหตุนี ้อัลลอฮจฺงึทรงปกปิดความผดิของเขาไว้" (อิมา่ม มาลิก เราะหิมะฮลุลอฮฺ)   
 

ทา่นอิบน ุอบับาส กลา่ววา่ "หากท่านปรารถนาที่จะกล่าวถงึความผดิของสหายท่าน ท่านจง

กล่าวถงึความผดิของท่านเองก่อนเถดิ" (รายงานในบคุอรียฺ ในอลัอะดาบ อลัมฟุร๊อด #329) 
 

ทา่นฟฎุยัลฺ อิบนิ อิยาฎ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ "ผ้ศรัทธาย่อมปกปิดความผดิของผ้อื่น และใหู้ ู

คาํตกัเตอืนที่จริงใจ (ต่อพวกเขา) ขณะที่คนชั่วจะสร้างความเสื่อมเสียและความอับอายขาย

หน้าพวกเขา" 
 

ทา่นฟฎุยัลฺ อิบน ุอิยาฎ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ “ผ้ศรัทธาพดน้อย แต่ทาํมาก และผ้กลับกลอกู ู ู

พดมาก แต่ทาํน้อย ู “คาํพดของผ้ศรัทธาู ู ” คือ (ถ้อยคาํแห่ง) ปัญญา “ความเงยีบของเขา” คือ

การไตร่ตรอง “การเพ่งมองของเขา” คือการครุ่นคดิ “การกระทาํของเขา” คือความดงีาม 

ดงันัน้หากว่านี่คอืสถานะของท่าน (หรือสิ่งที่ท่านเป็นอย่)ู ท่านย่อมอย่ในการอบิาดะฮตฺลอดู

กาล”  
 

อิมา่มอชัชาฟิอียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ "การตกัเตอืนพี่น้องของท่านในที่ลับ" คอื "การให้

คาํแนะนําและการ (ช่วย) ปรับปรุง (การงาน) เขา" แต่ "การตกัเตอืนพี่น้องของท่านในที่

สาธารณะ" คือ "การหมิ่นประมาทเขาและสร้างความอับอายให้แก่เขา"  
 

อิมา่มอชัชาฟิอียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่  "หากบุคคลหนึ่งเปิดเผยความลับของเขาด้วยลิน้ของ

ตวัเอง เช่นนัน้เขาคือคนโง่เขลา หากเขากล่าวโทษผ้อื่น ู นั่นถอืว่าเขาได้ยนืยนัข้อเทจ็จริงนัน้ 

หากอกของเขาคับแคบเกนิกว่าที่จะปกปิดความลับของตวัเอง (แน่นอนว่า) อกของผ้อื่นย่อมู

คับแคบยิ่งกว่าอกของเขา"   
 

อิมา่มอชัชาฟิอียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่  "จงเข้มงวดกับตวัเอง และจงผ่อนปรนกับผ้อื่นู "  
 

“ฉันบ่นต่อท่านวะกียเฺกี่ยวกับ "ความจาํที่ไม่ดขีองฉัน" ท่านจงึตกัเตอืนฉันให้ออกห่างจาก

บาปทัง้หลาย เพราะแท้จริงแล้ว ความร้ คือแสงสว่างจากอัลลอฮ ฺและแสงสว่างนีย้่อมไม่ถกู ู

มอบให้แก่บรรดาผ้กระทาํบาปู ” (อีมา่ม อชัชาฟิอียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
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“ฉันไม่เคยโต้เถยีงกับผ้ใดด้วยความปรารถนาที่จะได้ยนิเขาพดในสิ่งที่ผดิ หรือเพื่อประนามู ู

เขา หรือเพื่อให้ได้รับชัยชนะเหนือเขา เมื่อใดกต็ามที่ฉันต้องเผชญิกับฝ่ายตรงข้ามในการถก

ปัญหา ฉันจะขอต่ออัลลอฮอฺย่างเงยีบๆ ว่า “โอ้ อัลลอฮ ฺโปรดช่วยเหลือเขา เพื่อที่ “สัจธรรม” 

จะหลั่งออกมาจากหวัใจของเขา และลิน้ของเขา และเพื่อที่ว่าหาก “สัจธรรม” นัน้อย่ที่ฉัน ู

เขาอาจจะปฏบิตัติามฉัน และหากว่า “สัจธรรม” อย่ที่เขา ฉันอาจจะปฏบิัตติามเขาู ” (อิมา่มอชั

ชาฟิอียฺ เราะฮิมะฮลุลอฮฺ)  
 

ทา่นอิบนลุ ฆอ็ยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ "ต้นกาํเนิดแห่งโรคของหวัใจทัง้หลาย" คือการมี

ความรักต่อโลกดุนยานีม้ากจนเกนิไป และทา่นกลา่วไว้ด้วยวา่ “หนึ่งในวธิีที่ดทีี่สุดของการขจดั

ความรักประเภทนีค้ือ "การบริจาค (ทาํทาน)" อันเป็นอกีหนึ่งวธิีที่ดทีี่สุดสาํหรับการลบล้าง

ความผดิบาป” 
 

ทา่นอิบนลุ ฆอ็ยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ "หากมนุษย์รับร้ถงึู ความสุขของการเข้าพบอัลลอฮฺ

และการได้อย่ใกล้ชดิพระองค์ู  เขาย่อมร้สกึเสีู ยใจต่อการที่เขาอย่ห่างไกลจากพระองค์ู " 
 

ทา่นอิบนลุ ฆอ็ยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ  "เมื่ออัลลอฮทฺรงทดสอบท่าน บททดสอบนัน้จะไม่มีวัน

สร้างความหายนะแก่ท่าน เมื่อพระองค์ทรงกาํจดับางสิ่งบางอย่างที่อย่ในการครอบครองของู

ท่าน มันเป็นเพยีงแค่การนําสิ่งนัน้ออกจากมือท่านเพื่อที่พระองค์จะทรงประทานของขวัญที่

ดกีว่าแก่ท่าน"   
 

ทา่นอิบนลุ ฆอ็ยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ  “การกระทาํความดงีามที่ปราศจากซึ่งความบริสุทธิใจ ์

เปรียบเสมือนกบัผ้เดนิทางที่หิว้เหยอืกที่เตม็ไปู ด้วยฝุ่น และการหิว้เหยอืกนัน้กลายเป็นภาระ

สาํหรับเขา และไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดแก่เขา” 
 

ทา่นอิบนลุ ฆอ็ยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ “ความร้และการกระทาํทกุๆ ประเภทู ” ที่ไม่

เพิ่มพนซึ่ง ู “ความเข้มแขง็แห่งอีม่าน (ความศรัทธา) และ ยากีน (ความมั่นคง)” นั่น (เป็น

เพราะว่า) มันถกทาํลายด้วย ู “อรัฺริยาอ ฺ(การโอ้อวด)” 
 

"โอ้ ท่านเอ๋ย.. ผ้ที่ดาํเนินชีวิู ตของเขาไปกับการฝ่าฝืนอัลลอฮ ฺ (แท้จริงแล้ว) ไม่มีผ้ใดในู

บรรดาศัตรของท่านที่เลวร้ายต่อท่านมากยิ่งไปกว่าู การที่ท่านสร้างความเลวร้ายต่อ "ตวัของ

ท่านเอง" (ทา่นอิบนลุ ฆ็อยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
 

"ทุกๆ ความความเจบ็ปวดที่เกดิขึน้ต่อบรรดาปวงบ่าวนัน้ สาเหตุเกดิจาก "ความเสียหายของ

จติใจ" (อิบนลุ ฆอ็ยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
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“หากท่านกาํลังคาดหวังจะมีชีวติที่ปราศจากบททดสอบหรือความยากลาํบากใดๆ เช่นนัน้

ท่านจาํต้องถกปลุกให้ตื่น ู (จากความฝันเสียก่อน) เพราะโลกดุนยานีค้ือบททดสอบ และ

สวรรค์ญันนะฮคฺือสถานที่พาํนักของท่าน” (#Reminders benefit the believers) 
 

“ความแตกต่างระหว่าง "ชีวติในโรงเรียน" และ "ชีวติจริง" คือ "ชีวติในโรงเรียน" คุณได้รับ

บทเรียน จากนัน้จงึรับบททดสอบ - แต่ "ในชีวติจริง" คุณได้รับ "บททดสอบ" ที่ให้บทเรียน

แก่คุณ” (FB Page: Reminders Benefit the Believers) 
 

“วธิีที่ทาํให้ท่านเจบ็ปวดเร็วที่สุดคือ การคาดหวังที่จะได้รับความพงึพอใจและรางวัลตอบ

แทนสาํหรับทุกๆ สิ่งที่ทาํจากผ้อื่น และวธิีการเยยีวยาที่ดทีี่สุดคือการกระทาํการงานทัง้หลายู

เพื่อความพงึพอพระทยัอัลลอฮ”ฺ (FB Page: Revival of Eman page) 
 

“ผ้ใดกต็ามต้องการทราบว่าอัลลอฮทรงเตรียมสิ่งใดไว้สาํหรับเขา เขาควรพจิารณาดว่าเขาไดู้ ู

เตรียมสิ่งใดไว้สาํหรับพระองค์” (FB Page::good islamic quote) 
 

“แม้ว่าเราต่างทราบดวี่า อัลลอฮทฺรงร้ดยีิ่งในทกุสิ่งทุกอย่าง หากแต่มันกม็อิาจหยุู ดยัง้เราจาก

การกระทาํความผดิบาปบางอย่างได้ ผ้คนู ทั่วไปอาจคดิว่า “เราคือผ้ที่สมบรณ์แบบแล้วู ู ” แต่

พงึระลกึไว้เถดิว่า วันหนึ่ง “มือของท่าน” จะบอกต่ออัลลอฮถฺงึสิ่งที่ท่านให้มันทาํ  “ลิน้ของ

ท่าน” จะบอกต่ออัลลอฮถฺงึสิ่งที่ท่านให้มันพด  ู “ตาของท่าน” จะบอกต่ออัลลอฮถฺงึสิ่งที่ท่าน

ให้มันมอง  “ตวัของท่าน” จะเป็นศัตรตวัฉกาจในวันแห่งการฟื้นคืนชีพ  ดงันัน้ท่านจงอย่าไดู้

กังวลต่อ “บรรดาศัตรบนโลกดุนยานี ู้ ” เลย  แต่จงกังวลต่อ “ศัตรที่อย่ในตวัของท่านู ู ” เถดิ   

(FB Page: Reminders benefit the believers) 
 

“คุณไม่ได้อย่เพยีงลาํพงัู  อัลลอฮทฺรงรักคุณ เมื่อใดกต็ามที่คุณคดิว่าโลกใบนีม้ันแสนจะ

ยุ่งยากวุ่นวายสาํหรับคุณ พงึระลกึเถดิว่าอัลลอฮจฺะทรงทาํให้คุณผ่านพ้นมันไปได้ จงบอกเล่า

ความเจบ็ปวดของคุณต่ออัลลอฮ ฺเมื่อชีวติประสบกับความยากลาํบาก อัลลอฮทฺรงร้ว่ามันทาํู

ให้คุณทุกข์ทรมานมากเพยีงใด คุณอาจร้องไห้เงยีบๆ อย่เูพยีงลาํพงั ครุ่นคดิว่าคุณจะผ่าน

พ้นมันไปได้อย่างไร แต่จงอย่ากลัวเลย อัลลอฮจฺะทรงทาํให้คุณเหน็แสงสว่างในช่วงเวลาแห่ง

ความมืดมดิของคุณ" (FB Page: Reminders benefit the believers) 
 

บรรดาผ้ที่ยงัไม่ยอมรับ ู "ความไม่สมบรณ์แบบของตวัเองู " คือคนกลุ่มแรกที่ทาํการตดัสนิและ

วจิารณ์ความผดิพลาดของผ้อื่น ู (FB Page:Happy Muslim Husband and wife page) 
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เมื่อท่านเริ่มคดิว่า "การมีชีวติ"  หนักเกนิกว่าที่ท่านจะรับไหว  

พงึเตอืนตวัเองเถดิว่า แท้จริง "ชีวติของท่าน" คอืการอาํนวยพร 

เมื่อท่านเริ่มคดิว่า "ท่านไม่ต้องการมีชีวติอย่อีกต่อไปู "  

พงึเตอืนตวัเองเถดิว่า แท้จริง อลัลอฮทฺรงเลือก "ท่าน" ให้ท่านได้มี "ชีวติ" 

เมื่อท่านเริ่มเกลียดบางสิ่งบางอย่างในชีวติของท่าน  

พงึรําลกึเถดิว่า แท้จริง อัลลอฮทฺรงรักบรรดาผ้ที่พระองค์ู ประทานบททดสอบแก่เขา 

เมื่อท่านเริ่มคดิที่จะทาํร้ายชีวติของท่าน  

พงึรําลกึเถดิว่าแท้จริง "ชีวติของท่าน" คือทรัพย์สนิของอัลลอฮ ฺ

(FB Page: Reminders Benefit the Believers) 
 

เราปรารถนาที่จะได้รับพระเมตตาของอัลลอฮ ฺ 

แล้วเราได้ให้ความเมตตาต่อผ้อื่นหรือไมู่  

เราปรารถนาที่จะได้รับการอภยัโทษจากพระองค์  

แล้วเราได้ให้อภยัผ้อื่นหรือไมู่  

เราปรารถนาที่จะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์  

แล้วเราได้ให้การคุ้มครองต่อผ้อื่นหรือไมู่ ? 

เราปรารถนาที่จะได้รับความรักของพระองค์  

แล้วเราได้ให้ความรักต่อใครบ้างหรือไม่? 

เราปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับของพระองค์ 

แล้วเรายอมรับผ้อื่นหรือไมู่ ? 

เราปรารถนาให้พระองค์ทรงลืมในความผดิพลาดทัง้หลายของเรา  

แล้วเราลืมความผดิพลาดทัง้หลายของผ้อื่นหรือไมู่ ? 

เราปรารถนาให้พระองค์ทรงเชด็นํา้ตาให้แก่เรา 

แล้วเราเคยเชด็นํา้ตาให้กับผ้อื่นบ้างหรือไมู่ ? 

ลองถามตวัเราเองดว่า ู “เราไม่ได้ปรารถนาต่อพี่น้องของเรา 

เช่นเดยีวกับที่เราปรารถนาต่อตวัเราเองกระนัน้หรือ?” 

(FB Page: Reminders Benefit the Believers) 
 

“หากใครสักคนทาํดตี่อท่าน จงให้การตอบแทนที่ดแีก่เขา (กระทาํดตี่อเขา หรือมอบสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งแก่เขา) และหากท่านไม่มีสิ่งใดที่จะมอบให้แก่เขา เช่นนัน้ท่านจงขอดุอาอแฺก่เขาเถดิ” 

(FB Page: Reminders Benefit the Believers)  
 

"การเคร่งครัดต่อหลักการศาสนามากขึน้ ไม่ได้หมายถงึ การตดัสนิ (วพิากษ์วจิารณ์) ผ้อื่นู

มากขึน้" (FB Page: Reminders Benefit the believers) 
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ทุกครัง้ที่ "หวัใจ" อย่ห่างไกลจากอัลลอฮ ฺสิ่งเลวร้ายจะเข้ามายงั ู "มัน" อย่างรวดเร็ว และทกุ

ครัง้ที่ "หวัใจ" อย่ใกล้ชดิอัลลอฮ ฺสิ่งเลวร้ายจะห่างไกลออกไปจาก ู "มัน"  (ทา่นอิบนลุ ฆอ็ยยิม 

เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
 

"ระดบัการช่วยเหลือและการเกือ้หนุนจากอัลลอฮ"ฺ ต่อบุคคลคนหนึ่ง นัน้ขึน้อย่กับ ู "ระดบั

ความตัง้ใจ แรงขับเคลื่อน เป้าหมาย และความหวังของเขา" - "ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ"ฺ 

จะไปส่ผ้คนตามสัดส่วนของความพยายาม เจตนา ความหวัง และความยาํเกรงของพวกเขาู ู " 

และ "ความล้มเหลว" จะไปส่พวกเขาในรปแบบเดยีวกันู ู " (อิบนลุ ฆอ็ยยิม เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
 

“การกระทาํ (การงาน) ทัง้หลาย ต่างมีผลกระทบและผลที่ตามมายงับรรดาบ่าวของอัลลอฮทฺี่

ปฏบิัตมิัน อันมีผลต่อชีวติของเขาและกจิการของเขาทัง้มวล”  (ทา่นอิบนลุ ฆอ็ยยิม เราะ

หิมะฮลุลอฮฺ) 
 

ชยัคลุอิสลาม อิบน ุตยัมิยยะฮฺ กลา่ววา่ "ท่านไม่ควรมองด ู"สิ่งที่บุคคลคนหนึ่ง" เคยกระทาํ (เมื่อ

ครัง้ในอดตี) แต่ท่านควรมองดว่า ู "เขาเป็นคนเช่นไร ณ วันนี"้ ผ้ที่ยดึตดิอย่กับอดตีของผ้คนู ู ู  

เปรียบเสมือนกบั "อบิลสิ" ที่กล่าวต่ออัลลอฮวฺ่า "พระองค์ทรงสร้างฉันจากไฟ และพระองค์

ทรงสร้างเขาจากดนิ" (อลัมินฮาจญ์ หมวดที่ 2 หน้าที่ 430)   
 

"อย่าพึ่งพาใครมากจนเกนิไปบนโลกดุนยานี ้เพราะแม้แต่ "เงาของท่าน" ยงัทอดทิง้ท่านไป 

ขณะที่ท่านอย่ในความมืดมดิู ” (ชยัคลุ อิสลาม อิบน ุตยัมิยยะฮฺ) 
 

“บุคคลหนึ่งจะไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใด นอกเหนือจากอัลลอฮ ฺเว้นเสียแต่ว่าเขามีโรคในหวัใจ”  

(ชยัคลุ อิสลาม อิบน ุตยัมิยยะฮฺ) 
 

จงแสวงหาความร้ เพราะการแสวงหาความร้เพื่ออัลลอฮคฺือู ู  “การอบิาดะฮ”ฺ  

การมีความร้จะทาํให้ท่านยาํเกรงต่ออัลลอฮมฺากู ขึน้ 

การใฝ่หาความร้ คือ ู “การญิฮาด”   

การสอนความร้ ู (ที่มี) ให้กบัผ้ที่ไม่ร้ คือู ู  “การเศาะดาเกาะฮ”ฺ  

การทบทวนและศีกษาหาความร้มากขึน้ เสมือนกับู  “การตสับีฮ”ฺ   

ด้วยเพราะความร้ อัลลอฮจฺะทรงเป็นที่ร้จกัและทรงได้รับการเคารพสักการะู ู  

ด้วยเพราะความร้ พระองค์จะทรงยกสถานะของผ้คนให้สงขึน้ ู ู ู  

และทาํให้พวกเขาได้เป็น “ผ้นําู ” และ “อีม่าม” ผ้คอยให้การชีน้ําู ผ้คนู  

(ฟัตวา อิบน ุตยัมิยยะอฺ บทที่สิบ หน้าที่สามสิบเก้า) 
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“เมื่อมีใครคนหนึ่งสร้างความโกรธเคือง ต่อฉัน ฉันคดิว่าสิ่งนัน้เป็น "ของขวัญ" จากอัลลอฮ ฺ

เพราะพระองค์ทรงให้การสั่งสอน "ความอ่อนน้อมถ่อมตน" แก่ฉัน”  

(ชยัคลุ อิสลาม อิบน ุตยัมิยยะฮฺ) 
 

“บุคคลคนหนึ่งควรใช้ “ทรัพย์สนิ” อย่ในหนทางที่ดงีาม เพื่อที่มันจะก่อให้เกดิความดงีามแกู่

เขา ไม่ใช่การใช้ “มัน” ด้วยความละโมบและด้วยความกลัวว่า “มัน” จะสญสิน้ไป หากแต่ว่า ู

"ทรัพย์สนิ" ควรถกใช้เช่นการู เข้าห้องนํา้ ที่ท่านจะเข้าไปใช้มันเมื่อจาํเป็น และไม่ได้ปล่อยให

มันตดิอย่ใูนหวัใจของท่าน” (ชยัคลุ อิสลาม อิบน ุตยัมิยยะฮฺ) 
 

ชยัคลุ อิสลาม อิบน ุตยัมิยยะฮฺ กลา่ววา่ "บางคนมีโรคชอบวพิากษ์วจิารณ์อย่ตลอดเวลาู  โดยที่ 

"พวกเขา" ลืมสิ่งดงีามของผ้คน และกล่าวถงึเพยีงแค่ความผดิพลาดของคนเหล่านัน้เท่านัน้ ู

"พวกเขา" เปรียบเสมือนกับแมลงวันที่บนิออกห่างจากสถานที่ดงีามและสะอาดบริสุทธิ และ์

หยุดนิ่งลงบนสถานที่ที่เลวร้ายและเตม็ไปด้วยบาดแผล นี่เป็นเพราะ "ความชั่วร้ายที่อย่ในตวั ู

และอุปนิสัยที่ไม่ด"ี 
 

อีมา่มสฟุยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ “เมื่ออัลลอฮทฺรงยบัยัง้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนัน้ แท้จริง

นัน้ พระองค์กาํลังประทานให้ (แก่บ่าวของพระองค์)  เพราะพระองค์จะมทิรงยบัยัง้สิ่งใด อัน

เนื่องมาจากความตระหนี่หรือความคับแคบ หากแต่พระองค์ทรงมองที่ผลประโยชน์อันดงีาม

ต่อบ่าวของพระองค์ ดงันัน้ "สิ่งใดกต็าม" ที่พระองค์ทรงยบัยัง้มันไว้ แท้จริงแล้วนั่น คอื

ทางเลือกของพระองค์ที่มีต่อบ่าว และนั่นคือการตดัสนิใจที่ดเียี่ยมของพระองค์” 
 

อีมา่มสฟุยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ "เราไม่ทราบถงึสิ่งอื่นใดที่ดยีิ่งไปกว่า 'การ

แสวงหาความร้ด้วยเจตนา ู (อันบริสุทธิเพื่ออัลลอฮฺ์ )'    
 

อีมา่มสฟุยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ “จงอย่าฉ้อฉลหรือหลอกลวงผ้ศรัทธาคนใดก็ู

ตาม เพราะการฉ้อฉลและการหลอกลวงผ้ศรัทธานัน้หมายความว่า ท่านมี ู "ความกลับกลอก" 

อย่ในหวัใจของท่าน จงอย่าอจิฉาและจงอย่าให้ร้าย เพราะ ู "ความผดิบาปเหล่านี"้ จะลบล้าง 

"ความดมีากมายของท่าน"  ผ้มีคุณธรรมบางคนย่อมอาบนํา้ละหมู าดหลังจากการให้ร้าย 

(ผ้อื่นู ) เสมือนว่าพวกเขาอาบนํา้ละหมาดหลังจาก (กระทาํความผดิ) เพื่อที่พวกเขาจะชาํระ

ล้างความสกปรกทัง้หลายออกจากร่างกายของเขา” 
 

“จงมีความอดทนทุกๆ เวลาและทุกๆ สถานที่ เพราะความอดทนนําไปส่ความดงีาม และู

ความดงีามนําไปส่สวนสวรรค์ จงอย่าโกรธ อย่าเคีู ยดแค้น เพราะอารมณ์สองประเภทนี ้

นําไปส่ความชัู่ วร้าย และความชั่วร้ายนําไปส่ไฟนรกู ” (อิมา่มสฟุยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
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"การสญเสียเวลาู " เลวร้ายยิ่งกว่า "ความตาย" เพราะ "ความตาย" จะพรากท่านไปจากโลกใบ

นี ้หากแต่ "การสญเสียเวลาู " จะพรากท่านไปจากอัลลอฮ ฺ (FB Page: Characteristics of a 

Mu'min )  
 

“จงอย่าละทิง้ "การกระทาํความดงีาม" อันเนื่องมาจากความยากลาํบากของมัน  เพราะ 

“ความยากลาํบาก” ย่อมหมดไป หากแต่ "ความดงีาม" จะยงัคงอย่ตลอดกาล และจงอย่ายุ่งู

เกี่ยวกบั "ความผดิบาป" อันเนื่องมาจากความรื่นรมย์ของมัน เพราะ “ความรื่นรมย์นัน้” ย่อม

หมดไป หากแต่ "ความผดิบาป" จะยงัคงอย่กับท่านตลอดกาลู ” (FB Page: He who has no 

one, has Allah) 
 

“เมื่อใดกต็ามที่ท่านประสบปัญหา และดเหมือนว่าไม่มีผ้ใดให้ความใส่ใจ ู ู  

พงึระลกึเถดิว่า อัลลอฮจฺะมทิรงสร้างความเจบ็ปวดใดๆ แก่ท่าน  

เพราะพระองค์ทรงยุตธิรรมต่อบ่าวของพระองค์  

เมื่อใดกต็ามที่ทางเดนิเตม็ไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม และไม่มีผ้ใดสักคนอย่เคยีงข้างท่าน ู ู  

พงึระลกึเถดิว่าอัลลอฮเฺพยีงพระองค์เดยีวเท่านัน้คือผ้ทรงนําทางแก่ท่านู ”  

(FB Page: Faith in Allah Almighty) 
 

"สิ่งดงีาม" ย่อมประสบกบัผ้ที่รอคอยู  

"สิ่งที่ดงีามยิ่งกว่า" ย่อมประสบกับผ้ที่อุตสาหะพยายามู  

"สิ่งที่ดทีี่สุด" ย่อมประสบกับผ้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ ฺและความเพยีรพยายามของเขาู  

(FB Page: MUSLIM HUSBAND & WIFE page) 
 

"คนดทีุกคน" ต่างมี "อดตี" และ "คนชั่วทกุคน" ต่างมี "อนาคต" ดงันัน้จงอย่าตดัสนิผ้คนเร็วู

ไป! มีเพยีงคนเดยีวที่คุณควรนํามา "เปรียบเทยีบ" กับตวัคุณเอง กค็อื "คนที่คุณเคยเป็น" 

และมีเพยีงคนเดยีวที่คุณควรจะดกีว่าเขา กค็ือ "คนที่คุณเป็นอย่ในขณะนี ู้ " ขออัลลอฮฺ

ประทานแก่เราซึ่งจุดจบที่ดแีห่งชีวติ ให้เราอย่ในสภาพที่อหีม่านดทีี่สุด และตายในสภาพของู

มุสลมิ อามีน” (FB Page: Ukthi, keep your profile Brother-Free Page) 
 

จงอย่กับบรรดาผ้ที่เกรงกลัวอัลลอฮ ฺเพราะพวกเขาย่อมกลัวที่จะทาํร้ายคุณ พวกเขาย่อมกลัวู ู

ที่จะผดิสัญญาคุณ พวกเขาย่อมกลัวที่จะหลอกลวงคุณ ...พวกเขาย่อมกลัวที่จะโกหกคุณ 

และพวกเขาย่อมเกรงกลัวอัลลอฮตฺ่อทุกๆ การกระทาํของพวกเขา (FB Page: Reminders 

benefit the believer) 
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“อัลลอฮปฺระทานบททดสอบให้พวกเราแต่ละคนอย่างเหมาะสม และไม่มีใครในหม่พวกเราู

จะได้รับบททดสอบที่มากเกนิกว่าจะแบกรับได้  ผมได้รับบททดสอบที่ผมสามารถรับมือกบั

มันได้ คุณกไ็ด้รับบททดสอบที่คุณสามารถรับมือกับมันได้ บททดสอบของคุณและผมย่อมไม่

เหมือนกัน นี่คอืเหตุผลว่าเหตุใด "การฆ่าตวัตาย" จงึผดิมหนัต์ เพราะ "การฆ่าตวัตาย" ก็

เหมือนการที่คุณประกาศว่า "โอ้ อัลลอฮ ฺนี่มันมากเกนิไป ผมไม่สามารถทนมันได้อีกต่อไป

แล้ว" (อบ ูอะมีนะฮฺ บลิาล ฟิลลปิส์) 
 

"ชีวติของผ้ศรัทธาที่แท้จริงนัน้ย่อมมีความสมดุล อันอย่ระหว่างความสุดขัว้ของพฤตกิรรมู ู

มนุษย์ พวกเขาจะไม่ดใีจต่อความสาํเร็จแห่งชีวติมากจนทาํให้พวกเขาหลงลืมอัลลอฮ ฺและ

พวกเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจต่อความยากลาํบากและความล้มเหลวในชีวติมากจนทาํให้พวก

เขาสญสิน้ความหวังต่ออัลลอฮฺู " (อบ ูอะมีนะฮฺ บลิาล ฟิลลิปส์) 
 

“อสิลาม” ไม่ใช่ “เค้ก” ที่เราทานเฉพาะในโอกาสพเิศษ แต่ “อสิลาม” เปรียบเสมือนกบั “ขนม

ปัง” (หรือข้าว อาหารหลัก) ที่เราจาํต้องทานทุกวัน ตลอดทัง้วัน (ชยัคฺวาลีด อบัดลุฮากีม)  
 

“มนุษย์ย่อมไม่สามารถก้าวหน้าในชีวติได้จนกว่าเขาจะยอมรับในจุดอ่อนและข้อบกพร่อง

ของเขา และการยอมรับ (รับรู้) ว่ามีเขามีปัญหาอย่ กถ็อืว่าเป็นการแก้ปัญหาไปแล้วครึ่งหนึ่งู ” 

(นกัโทษการเมือง บาบาร์ อะหมดั)  
 

"ไม่ว่าคุณกาํลัง เผชญิกับสิ่งใดอย่กต็าม พงึตระหนักเถดิว่า อัลลอฮทฺรงนําเราลงไปในนํา้ลึกู

มใิช่เพราะพระองค์ประสงค์ที่จะทาํให้เราจม (อย่ในนํา้นันู้ ) หากแต่พระองค์ทรงชาํระล้างเรา

ให้บริสุทธิ ์ (จากนํา้นัน้)" (คําคมอาหรับ) 
 

“จงเป็นผ้ทีู่ มีความนอบน้อม แน่นอนว่าทุกคนต่างสามารถที่จะเป็นผ้ที่มีความร้ได้ แต่น้อยคนู ู

ที่จะมีความนอบน้อม พงึระลกึเถดิว่า แท้จริงแล้ว “อบิลสิ” เองนัน้กไ็ม่ได้โง่ หากแต่มันมี

ความทะนงตน” (FB Page: Muslim Husband & Wife)  
 

“หากเพยีงเพราะว่าคุณไม่สามารถมองเหน็อากาศ กไ็ม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดหายใจ 

และหากเพยีงว่าคุณไม่สามารถมองเหน็ "พระเจ้า" กไ็ม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดศรัทธา 

(ต่อพระองค์)” (FB Page: Positive thinking)  
 

“เราทุกคนต่างต้องการให้การละหมาดและความปรารถนามากมาย (ดุอาอ)ฺ ของเราถกตอบู

รับในเวลา (ที่เราต้องการ) จากอัลลอฮ ฺหากแต่มีพวกเราสักกี่คนกันที่ทาํการละหมาด

ต่ออัลลอฮใฺนเวลา (ที่พระองค์ประสงค์)” (FB Page: Prayer time)  
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อีมา่มสฟุยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ เลา่วา่ ขณะที่ทา่นยงัอยู่ในวยัเยาว์ เมื่อทา่นเพิ่งเริ่มศกึษา

ศาสนาอิสลาม แมข่องทา่นได้ตกัเตือนตอ่ทา่นวา่ "หากลกจดบันทกึ ู (สิ่งที่ได้เรียนมา) ลงไป 10 

คาํ แล้วความศรัทธาของลกมไิด้เพิ่มพนขึน้ ู ู (หรือดขีึน้ตามสิ่งที่ได้จดบันทกึ) จงตรวจสอบ

เจตนาของลกเถดิู " (ชยัคลุ อิสลาม อิบน ุตยัมิยยะฮฺ) 
 

“จงอย่าปล่อยให้วันของท่าน คํ่าคืนของท่าน และชั่วโมงของท่านสญสิน้ไปกู ับความจอมปลอม

จงใช้วันเวลานัน้จากตวัของท่านเพื่อตวัของท่าน เพื่อวันแห่งความกระหาย (วนักยิามะฮ)ฺ 

พี่ชายที่รักของฉัน ความกระหายของท่านจะไม่หมดสิน้ไปในวนักยิามะฮ ฺจนกว่าพระผ้ทรงู

เมตตายิ่งจะทรงพอพระทยัต่อท่าน และท่านจะไม่บรรลุถงึความพงึพอพระทยัของพระองค์ 

เว้นเสียแต่ว่าท่านเชื่อฟังต่อพระองค์ ท่านจงกระทาํความดงีามอาสาทัง้หลาย เพราะความดี

งามเหล่านัน้จะทาํให้ท่านใกล้ชดิต่ออัลลอฮ”ฺ (อีมา่มสฟุยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ)  
 

“จงอย่าคดิวางแผน (สร้างเรื่อง) ชั่วร้ายต่อมุสลมิคนใด เพราะ "แผนชั่วร้ายนัน้" จะมไิด้

ครอบงาํหรือทาํร้ายผ้ใด เว้นแตู่ กับผ้ที่วางแผนชั่วร้ายนัน้เอง และจงอย่าละเมดิขอบเขตของู

มุสลมิคนหนึ่งคนใดกต็าม” ด้วยเพราะอลัลอฮฺ ทรงตรัสไว้วา่ "โอ้มนุษย์เอ๋ย แท้จริงการทาํความ

เสียหายของพวกเจ้านัน้ มันเป็นอันตรายต่อตวัของพวกเจ้าเอง" (อลักรุอาน 10:23)  

(อิมา่มสฟุยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
 

ทา่นอีมา่มสฟุยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮลุลลอฮฺ เขียนจดหมายถึงพี่น้องแหง่อิสลามของทา่น วา่ 

“พี่ชายที่รักของฉัน จงยาํเกรงต่ออัลลอฮเฺถดิ จงมีสัจจะในคาํพดูของท่าน จงทาํเจตนาของ

ท่านให้มีความจริงใจและบริสุทธ์ จงปฏบิัตกิารงานที่ดทีัง้หลาย การงานที่มไิด้มาจากการ

หลอกลวงและการกลับกลอก แท้จริงแล้ว อัลลอฮทฺรงมองเหน็ท่าน แม้ว่าท่านจะมองไม่เหน็

พระองค์ พระองค์ทรงอย่กบัท่าน ู (ด้วยความรอบร้ของพระองค์ู ) ไม่ว่าท่านจะอย่ ณ ที่แห่งใดู

กต็าม ไม่มีสิ่งใดในท่านที่จะถกปิดบังไว้จากพระองค์ได้ จงอย่าล่อลวงพระเจ้าของทู่ าน 

มฉิะนัน้พระองค์จะทรงกระทาํสิ่งเดยีวกันต่อท่าน ด้วยเพราะว่าหากบุคคลหนึ่งล่อลวงอัลลอฮฺ

แล้ว พระองค์จะทรงล่อลวงเขาเช่นกนั อกีทัง้ “ความศรัทธา (อมี่าน) ในตวัเขา” ย่อมละทิง้เขา

ไป แต่ทว่า เขาไม่อาจทราบความจริงที่ว่า “มัน” ได้ทอดทิง้เขาไปแล้ว”  
 

4 สัญญาณแห่งความชั่วร้าย คอื (การมี) หวัใจที่แขง็กระด้าง; ดวงตาที่แห้งผาก (ไม่เคย

ร้องไห้); ความหวังที่ไม่สิน้สุด (เกี่ยวกับชีวติบนโลกใบนี)้ และความโลภ ความชื่นชอบในการ

สะสมสิ่งต่างๆ (บนโลกดุนยา) – (อลัหะซนั อลับศัรียฺ) 
 

“พงึร้เถดิว่า ท่านไม่มีทางรักอัลลอฮไฺด้อย่างแท้จริงู  จนกว่าท่านจะรักการเชื่อฟังต่อพระองค์” 

(อลัหะซนั อลั บศัรียฺ) 
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"ผ้ใดกต็ามแข่งขันกับท่านในเรื่องของศาสนา ู (ในการทาํความด)ี จงแข่งขันกับเขา และผ้ใดก็ู

ตามที่แข่งขันกบัท่านในเรื่องดุนยานี ้จงให้เขามีมันเถดิ (ปล่อยให้เขาชนะเสีย)" 

(อลัหะซนั อลั บศัรียฺ) 
 

ชยัคฺ อลั ฆอซาลี  กลา่ววา่ “ความร้ที่เป็นประโยชน์ คือสิ่งที่ทาํให้ท่านมีความยาํเกรงต่ออัลลอฮฺู

มากขึน้ มันทาํให้ท่านรับร้ข้อบกพร่องของท่านมากขึน้ มันทาํให้ความร้แห่งการอบิาดะฮตฺ่อู ู

พระเจ้าของท่านลกึซึง้มากขึน้ มันทาํให้ความปรารถนาแห่งโลกใบนีข้องท่านลดลง และ

เพิ่มพนความปรู ารถนาต่อชีวติในโลกหน้าของท่านให้มากขึน้ และเปิดดวงตาของท่านให้เหน็

ข้อผดิพลาดแห่งการกระทาํของท่านเพื่อที่ท่านจะปกป้องตวัท่านจากมัน (ข้อผดิพลาด

เหล่านัน้)”  
 

ทา่นสฟุยาน อิบน ุอยุยันะฮฺ กลา่ววา่ “มีคนเคยกล่าวว่า “การมีศัตรที่มีคุณธรรมู ” ย่อมดกีว่า “การ

มีสหายที่ไร้ซึ่งคุณธรรม” เพราะอีหม่านของ “ศัตรที่มีคุณธรรมู ” ย่อมยบัยัง้เขาจากการทาํร้าย

ท่านหรือกระทาํสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่านไม่ปรารถนา แต่ทว่า “สหายที่ไร้ซึ่งคุณธรรม” ย่อมไม่ใส่ใจ

ต่อสิ่งที่เขากระทาํต่อท่าน” 
 

สลฟัทา่นหนึง่กลา่ววา่ "สทิธิของอัลลอฮ"ฺ ยิ่งใหญ่เกนิกว่าที่บ่าวคนหนึ่งจะสามารถเตมิเตม็สทิธิ

นัน้ให้สมบรณ์ได้ และ ู "ความโปรดปรานของพระองค์" นัน้มากมายเกนิกว่าที่ใครคนหนึ่งจะ

สามารถคาํนวณนับได้ ดงันัน้ จงเข้าส่การสาํนึกผดิในยามเช้า และเข้าส่การสาํนึกผดิในยามู ู

เยน็เถดิ (แหลง่ที่มา หนงัสอื From the Characteristics of the Salaf) 
 

หากแม้ว่าการวงิวอนขออย่างมากมาย (ของท่าน) มีความล่าช้าในการตอบรับ (จากอัลลอฮ)ฺ 

ท่านจงอย่าทาํให้สิ่งนัน้เป็นสาเหตุแห่งความสิน้หวังของท่าน เพราะพระองค์ทรงสัญญาต่อ

ท่านด้วยการตอบรับ (การวอนขอของท่าน) ในสิ่งที่พระองค์ทรงเลือกไว้แก่ท่าน ไม่ใช่สิ่งที่

ท่านเลือกไว้แก่ตวัของท่านเอง และ (พระองค์จะประทานให้) ในเวลาที่พระองค์ทรง

ปรารถนา ไม่ใช่เวลาที่ท่านปรารถนา (อิบน ุอะฏออิลลาฮฺ) 
 

“สาํหรับท่านนัน้ คือการปฏบิัตติามรอยเท้าของบรรดาผ้ที่จากไปก่อนท่าน ู (บรรพชน) 

ถงึแม้ว่าผ้คนทัง้หลายจะปฏเิสธท่านกต็าม และพงึระวังู ความคดิเหน็ของมนุษย์ แม้ว่ามันถกู

ทาํให้สวยงามด้วยถ้อยคาํต่อท่านกต็าม” (อบัดลุลอฮฺมาน อิบน ุอะมรัฺ อลัเอาซะอียฺ) 
 

"ผ้ที่ใช้ชีวติเยี่ยงคนโง่เขลานันู้ " ย่อมดกีว่า "การ (ที่เขา) ให้คาํตดัสนิด้านศาสนาในสิ่งที่เขาไม่

มีความร้เกี่ยวกบัมันู " (อลั กอเซม็ บิน มหุมัมดั) 
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“พงึร้เถดิว่าทัง้ ู "การเจบ็ป่วย" และ "การมีสุขภาพที่ด"ี จะไม่เกดิขึน้ก่อนหรือหลังเวลา (ที่ถกู

กาํหนดไว้) ของพวกเขา แท้จริงเวลาของฉันได้ถกเขียนบันทกึไว้แล้ว และเวลาของท่านกถ็กู ู

เขียนบนัทกึไว้แล้ว ก่อนที่อัลลอฮจฺะทรงสร้างสวนสวรรค์ และผืนแผ่นดนิเสียอกี ดงันัน้จง

เชื่อในสิ่งนีเ้ถดิ เพราะแท้จริงแล้ว ฉันกเ็ชื่อในสิ่งนีเ้ช่นกนั” (ชยัคฺ มหุมัมดั อิบน ุศอลิห ฺอลัอษุัย

มีน เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
 

"แบบอย่างของผ้ที่แสวงหาดุนยาเสมือนู กบัผ้ที่ดื่มนํา้ ู (เคม็) จากมหาสมุทร ยิ่งเขาดื่มมันมาก

เท่าใด เขายิ่งกระหายมากเท่านัน้ จนกระทั่งเขาตายเพราะมัน" (กิตาบ ซมัอดัดนุยา 3/342) 
 

ทา่น อบัดลุลอฮฺ อิบน ุอมัรฺ อิบนลุ อซั กลา่ววา่ "การกระทาํความดงีามวันนี ้(ในช่วงเวลาปัจจบุัน) 

นัน้" สร้างความพงึพอใจแก่ฉันมากกว่า "(การกระทาํความด)ี ในช่วงเวลาที่เราดาํเนินชีวติอยู่

กับร่วมท่านเราะสลู" ถงึสองเท่า นั่นเป็นเพราะว่า เมื่อเราอย่กบัท่านเราะสล เราต่างมุ่งเน้นู ู

ความสนใจไปยงัอาคเิราะฮเฺพยีงอย่างเดยีว และเรามไิด้สนใจสิ่งใดบนดุนยานี ้แต่ทุกวันนี ้

ความหลงไหลต่อการหลอกลวงของโลกดุนยานีม้ีผลกระทบต่อพวกเรา (มากยิ่งกว่า)" 
 

จงอย่าทาํลาย "สิ่งที่คุณมี" ด้วยการปรารถนาต่อสิ่งที่คุณไม่มี เพราะ "สิ่งที่คุณมี" คือสิ่งที่เป็น

ที่ปรารถนาของคนหลายๆ คนบนโลกนีท้ี่เขาไม่มี (เช่นคุณ) - ชยัคฺ ยาซีรฺ กอซียฺ 
 

อัลลอฮมฺไิด้ทรงตดัสนิท่านว่า "ท่านเคยเลวร้ายเช่นไรในอดตี" หากแต่พระองค์ทรงตดัสนิ

ท่านว่า "ท่านพยายามอย่างดเีพยีงใดในปัจจบุนั" (ยาซีรฺ กอซีรฺ) 
 

"เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดตีเพื่อเขียน "ตอนเริ่มต้น" ขึน้มาใหม่ให้ดกีว่าเดมิได้ แต่เรา

สามารถที่จะทาํอนาคตของเราและใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้มาซึ่ง "ตอนจบ" ที่

ดกีว่าได้"   ชยัคฺ ยาซีร กอซีรฺ 
 

ท่านอาจจะอย่ห่างไกลจากอัลลอฮ ฺแต่ทว่าพระองค์ทรงู อย่ใกล้ชดิท่าน จงหนักลับส่พระองค์ู ู

เถดิ ท่านจะพบพระองค์อย่กบัท่าน และหากมีใครสักคนกล่าวว่า ู "ฉันร้สกึว่าฉันอย่ห่างไกลู ู

จากอัลลอฮเฺหลือเกนิ" เช่นนัน้ จงถามเขาเหล่านัน้ว่า "แล้วใครหละ ที่ถอยห่างออกไป?" 

(อิมา่มซฮุยับฺ เวบ) 
 

"ท่านฝ่าฝืนอัลลอฮ ฺและใช้ความโปรดปรานมากมายของพระองค์ หากแต่ "การฝ่าฝืนนัน้" ก็

ไม่ได้ทาํให้พระองค์ถอดถอนความโปรดปรานทัง้หลายจากท่าน แล้วท่านยงัคงรักสิ่งอื่น

นอกเหนือจากพระผ้ทรงกรุณาปรานีได้อย่างไรู ? ท่านฝ่าฝืนพระผ้ทรงเมตตาได้อย่างไรู ?" 

(อิมา่ม อลัฮดัดาด) 

 


