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ถอยคําแหงปญญา 
ถอดความและเรียบเรียง 

ٍاالسالم بنت  
 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ 

ขอความศานติและความจําเริญจงประสบแดทานเราะสูล 

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม วงควานของทาน 

บรรดาเศาะหาบะฮฺ และผูดําเนินชีวิตตามหนทางของทาน 

 

หนังสือเลมเล็กๆ เลมนี้ ไดรวบรวมถอยคําที่ถูกกลาวไวโดย 

บรรดาเศาะหาบะฮฺ สลัฟ และนักวิชาการอิสลามทัง้ในอดีตและปจจุบัน  

ถอยคําเหลานี้ชวยกระตุนและย้ําเตือนเรา ใหพึงระวังการใชชีวิตดุนยา  

และตักเตือนเราใหรําลึกถึงอาคิเราะฮฺ  ทั้งนี้ หวังวาหนังสือเลมนี้ 

จะเปนประโยชนตอผูอานไมมากก็นอย อินชาอัลลอฮฺ 

 

หากมีสิ่งใดผิดพลาดไปขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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“แทจริงแลว ฉันทําการฟนฟูอิสลามของฉัน (ความศรัทธา) ตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ 

(หากแต) ฉนัไมเคยคิดวาตัวฉนันั้นเปนมุสลิมที่ดีแลว”   

(อิบนุตัยมิยะฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 

********************************* 

“จงอยาเกลียดความทุกขที่ประสบกับทาน เพราะ “สิง่ที่ทานเกลยีด” อาจเปน

สาเหตุของการชวยทานใหพนผิดจากบาป และ “สิง่ที่ทานชอบ” อาจเปนสาเหตุ

แหงความหายนะแกทานกเ็ปนได”  

(อัลหะซัน อลับัศรียฺ เราะหมิะฮลุลอฮฺ)  

********************************* 

“ความหายนะ” ที่ทําใหทานหันกลับสูอัลลอฮฺ ยอมประเสริฐกวา  

“การอํานวยพร” ที่ทําใหทานหลงลืมการรําลกึถงึพระองค  

(อิบนุตัยมิยะฮ ฺเราะหิมะฮลุลอฮฺ) 

********************************* 

“ผูใดกต็าม ที่นํา “ขาวเสยีหาย” มาบอกเลาแกทาน แนนอนวา “เขาผูนัน้” ยอม

กระจาย “ขาวเสียหาย” ของทานออกไปเชนกัน”  

(อัลหะซัน อลับัศรียฺ เราะหมิะฮลุลอฮฺ) 

********************************* 

"จงอยาลมืตัวของทานเอง ขณะ (ที่ทาน) ทําการสั่งสอนตักเตือนผูอืน่"  

(อุมัรฺ บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฏิยัลลอฮุ อนัฮุ) 

********************************* 
“หากอัลลอฮฺทรงอยูกบัทาน แลวทานจะกลัวสิ่งใด และหากพระองคมิทรงอยูกับ

ทาน แลวทานจะยังหวังในสิ่งใดไดอีก”  

(อัลหะซัน อลับัศรี เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
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สลัฟทานหนึ่งเคยกลาววา "หากทานปรารถนาที่จะใกลชิดกบัอัลลอฮฺ จงนําเอา

กาํแพงเหลก็มาวางกั้นระหวาง "ตัวของทาน" และ "ความปรารถนา" ของทาน 

********************************* 

ชัยคฺ อัล-มุหัดดิษ อบูอิสหาก อลั-หุวัยนีย กลาววา  

“ครั้งหนึง่ ทานอบินุ มสัอูด เราะฏิยัลลอฮุ อันฮ ุเคยกลาวไววา “ตัวของทาน 

เปรียบดั่ง "ญะมาอะฮ"ฺ แมวาทานจะอยูเพียงลําพังกต็าม 
 

แมวาโดยปกติ “ความเปนญะมาอะฮ”ฺ นั้นจะประกอบ ดวยคนจํานวนหลายคน 

แตตราบใดที่ทานเดินอยูบนหนทางแหงสัจธรรมแลว ทานก็เปรียบเสมือนดัง 

“ญะมาอะฮ”ฺ แมวาทานจะอยูเพียงลําพังดวยตัวของทานเองก็ตาม” 

********************************* 

ทานอิบนุ มัสอูด เราะฏิยัลลอฮุ อันฮุ กลาววา  

“ฉนัไมเคยรูสึก "เสียดาย" ตอสิ่งใด เวนแต (ความรูสกึเสียดายตอ) "วัน" ที่ผานพน

ไปโดยที่ "การงานของฉนั" ไมไดเพิ่มพูนขึ้นเลย”  

********************************* 

จากคํากลาวของทานลุกมาน  

“ขณะที่ทานละหมาด พึงระวังหัวใจของทาน… ขณะที่ทานทานอาหาร พึงระวังลําคอ

ของทาน ขณะที่ทานอยูในบานของผูอืน่ พึงระวังสายตาของทาน  ขณะที่ทานอยู

ในหมูผูคน พึงระวังลิ้นของทาน  
 

พึงรําลึก 2 สิง่ และจงลืม 2 สิ่ง นั่นคือ รําลึกถึงอลัลอฮแฺละความตาย จงลืมความ

ดงีามที่ทานกระทําตอผูคน และจงลมืความชั่วที่ผูคนกระทําตอทาน” 

********************************* 

ทานอัลหะซัน อัลบัศรียฺ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา  

"หากทานพบเห็นบุคคลใดก็ตาม ทําการแขงขันกบัทานในเรื่องของกิจการแหงโลก

ดนุยา ทานจงแขงขันกบัเขาในเรื่องของกิจการแหงอาคิเราะฮ"ฺ 
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จงขอบคุณคนที่ทํารายคุณ เพราะเขาทําใหคุณเขมแข็ง จงขอบคุณคนที่โกหกคุณ 

เพราะเขาทําใหคุณใชชีวิตอยางชาญฉลาด จงขอบคุณคนที่เกลียดคุณ เพราะเขา

ทําใหคุณแกรงขึ้น และจงขอบคุณคนที่รักคุณอยางจริงใจ เพราะนัน่เปนรางวัลที่

งดงามที่สุดของชีวิต ไมมีอะไรที่เกดิขึ้นโดยบังเอิญ ไมมีอะไรเกดิขึ้นโดยปราศจาก

ความหมายและความดีงาม เพราะโลกใบนี้เปนของอลัลอฮฺ (ผูทรงสราง)  

(โดย: พี่นองแหงอิสลาม) 

********************************* 

ทานมีความรักตอ “โลกดนุยา” 

หากแตทานกลับลืม “ปรโลก” (ชีวิตหลังความตาย) 

ทานมีความรักตอ “ทรัพยสินเงินทอง” 

หากแตทานกลับลืม “ฮิซาบ” (การคดิคํานวณ) 

ทานมีความรักตอ “การกระทําบาป” 

หากแตทานหลงลืมที่จะ “สาํนึกในบาป” (ปฏิเสธความชั่ว) 

ทานมีความรักตอ “ที่พํานักอันหรูหรา” 

หากแตทานกลับลืม “หลมุฝงศพ” (ที่พํานักในบั้นปลายของทาน) 

ทานมีความรักตอ “สิ่งถกูสราง” 

หากแตทานกลับลืม “ผูทรงสราง” (อัลลอฮฺ) 

(โดย พี่นองแหงอิสลาม) 

********************************* 
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"อยาเสียใจหรือทอใจ หากทานไมสามารถทํางานบางอยางใหสําเร็จลุลวงได 

หากแตทานควรตระหนักรูวา แมแต "การงานของบรรดาผูมีเกียรติ (ผูประสบ

ความสาํเร็จ มีชื่อเสยีง) นั้น" ก็ไมมีวันสําเร็จเสร็จสิ้นไดเชนกนั"  

(จากหนังสือ You can be the happiest women) 

********************************* 

“จงอยาดูถกูพี่นองมุสลิมคนหนึ่งคนใดของทาน เพราะบางทีอาจเปนไปได

วาอัลลอฮทฺรงใหการอภัยโทษแกพวกเขาดวยเพราะความโงเขลาของพวกเขา 

และลงโทษทานดวยเพราะความทะนงตนของทาน”  

ยาซีรฺ ฆอซียฺ  

********************************* 

เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตเพื่อแกไขจุดเริ่มตน (ของอดีต) ใหดีขึ้นได หากแต

เราสามารถทําเพื่ออนาคตและเพียรพยายามอยางดีที่สุดเพื่อใหมี "จุดสิ้นสุด" ที่ดี

ได - ยาซีรฺ ฆอซียฺ 

********************************* 

ขณะที่ทานกําลังปนเขา จงมองไปยังยอดเขาและอยามองไปยังโขดหินที่อยู

ลอมรอบตัวทาน คอยระวังยางกาวที่ปนปาย และอยากาวขามอยางรวดเร็ว 

เพราะทานอาจเสียการทรงตัว {จากหนังสือ Enjoy your life} 

********************************* 

เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงอดีต หรือวาดอนาคตใหเปนอยางที่เราปรารถนาได 

แลวเหตุใดเราจึงฆาตัวเอง (ทํารายตัวเอง) ดวยการเสียใจ (หรือเสียดาย) ตอสิ่งที่

เราไมสามารถเปลี่ยนแปลงมันได .. (จากหนังสือ You can be the happiest 

woman) 

********************************* 
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ทานอิบนุล ฆ็อยยิม เราะหมิะฮลุลอฮฺ กลาววา “และการเกลยีดตวัเองเพื่ออัลลอ

ฮนฺั้น มาจากคุณลักษณะแหงความบริสทุธิ์ใจ และทุกๆ วินาที (ของการเกลยีด

ตัวเองเพื่ออัลลอฮฺ) นั้น มนัยอมทําใหบาวของอัลลอฮฺใกลชิดกับพระองคมากขึ้น 

ยิ่งกวาการกระทําใดๆ หรือการงานใดๆ เสียอีก” 

********************************* 

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮอฺันฮุ) ถูกถามเกีย่วกับ “ความตักวา (ความ

ยําเกรง)” ทานตอบวา "มัน (ความตักวา) เสมือนกับเสนทางที่เต็มไปดวยขวาก

หนาม และผูที่เดิน (อยูบนเสนทางนั้น) จําตองมีความอดทนอยางมาก”  

********************************* 

ทานอะหมัด อิบนุ ฮัรบฺ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา “ไมมีสิ่งใดที่ดีงามตอ “หัวใจ

ของมุสลิม” มากไปกวาการไดอยูใกลชิดกบับรรดาผูคนที่มีศีลธรรม และการ

เฝาดูพฤติกรรมของพวกเขา ขณะเดียวกนันั้น ก็ไมมีสิง่ใดที่จะเลวรายตอ “หัวใจ

ของมุสลิม” มากไปกวาการอยูใกลชิดกบับรรดาผูกระทําความชั่ว และการเฝาดู

พฤติกรรมของเขา” 

********************************* 

ครั้งหนึ่งทานอุมัรฺ อิบนุ อับดุลอะซีซ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) ไดรับคําตักเตือนวา  

“โอ อุมัรฺ จงระวังการเปนพันธมิตรตออลัลอฮฺในที่แจง และการเปนศัตรูตอ

พระองคในที่ลับ หากอปุนิสัยของบุคคลคนหนึง่ในที่แจงและในที่ลับแตกตางกนั 

นัน่หมายความวา “เขาคือผูกลบักลอก” และสถานที่พํานักของบรรดาผูกลบั

กลอกนั้นคือนรกชั้นต่ําที่สุด” 

********************************* 

ทานอิบรอฮีม อัตตัยมียฺ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา  

"ผูศรัทธาที่แทจริงนั้นคือผูที่ปกปด "ความดีงามของเขา” ไว เหมือนดงัที่เขาปกปด 

"ความผิดบาปของเขา" 
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"เมื่อมีใครสักคนทําการรุกล้าํ ละเมิดสิทธิของทาน (ซึ่งการกระทําเชนนัน้เปนการ

ฝาฝนอัลลอฮฺ) วิธีการ "แกแคน" เขา คือการเชื่อฟงตออัลลอฮใฺนการจัดการกบั

เขา (ใชเหตุผล หลกัการศาสนา แทนการใช "ความโกรธ")  

(อุมัรฺ บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฏิยัลลอฮุ อนัฮุ) 

********************************* 
ทานบักรฺ อิบนุ อับดุลลอฮ ฺ(เราะหิมะฮลุลอฮฺ) กลาววา “หากทานพบเห็นผูใดก็

ตามที่อายุมากกวาทาน ทานจงกลาวตอตัวของทานเองวา “เขามีอหีมานและการ

งานที่ดีมากกวาฉัน แนนอนวาเขายอมดีกวาฉนั” และหากทานพบผูใดก็ตามที่มี

อายุนอยกวาทาน ทานจงกลาวตอตัวทานเองวา “ฉันนัน้มี “บาป” มากกวาเขา 

แนนอนวาเขายอมดีกวาฉัน” 

********************************* 

ทานอะหมัด อิบนุ ฮันบัล กลาววา "หากทานปรารถนาใหอัลลอฮฺทรงประทานแก

ทานในสิ่งที่ทานเฝาวิงวอนขอ ก็จงหมั่นกระทําในสิ่งที่พระองคทรงรักเถดิ" 

********************************* 

อิมามอัชชาฟอีย (เราะหิมะฮุลลอฮ)ฺ กลาววา   

“จงใหความชวยเหลือฉันดวย (การให) คําตักเตือนของทาน (แกฉัน) ในที่ลับ และ

จงหลีกเลี่ยง (การให) คําตักเตอืนแกฉนัในที่แจง แนนอนวาการใหคําแนะนํา

ตกัเตือนในหมูผูคนนั้น คือการประณามอยางหนึง่ ซึ่งฉันยอมไมฟงตอคําตกัเตือน

นัน้ -- หากทานไมเชื่อฟงและเพิกเฉยตอความปรารถนาของฉัน กจ็งอยาเสียใจ

หากทานจะไมไดรับการเชื่อฟง (จากฉนั)”  

********************************* 

ทานญะฟรฺ อบินุ มุหัมมัด (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา สําหรับฉัน "ความรูสึก

เสียใจหลังจากการใหอภัยใครสักคนหนึ่ง" นั้น เปนที่รักยิ่งสาํหรับฉัน มากกวา  

"ความรูสึกเสียใจภายหลังการลงโทษใครคนหนึง่" เสียอีก” 
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การยอมรับขอบกพรองของตัวเองคือหนึ่งในขัน้ตอนแรกของการขัดเกลาตัวเอง 

ผูใดกต็ามที่ทราบวาตัวเขามีขอบกพรอง นั่นถือเปนการเริ่มตนสูหนทางแหงการ

ขัดเกลาตนเอง มันเปนหนึ่งในสัญญาณของความหวงใยจากอัลลอฮฺ เมื่อบุคคล

หนึ่งพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาและปรับปรุงใหดีขึ้น –   

(มุหัมมัด ศอลิหฺ อัลมุนัจญดิ IslamQA) 

********************************* 

"โอ บรรดาผูโศกเศราทั้งหลาย หากทานอดทน ทานจะไมสญูเสียสิง่ใดเลย และ

ถงึแมวาทานอาจจะไมรับรูไดถึงสิ่งนัน้ ทานยอมไดรับความดีงามจากมัน บรรดา

ผูทุกขระทมกับความทุกขยากเอย ขอใหทานจงตระหนักถึง “สิ่งที่ทานจะไดรับ” 

ในวันแหงการตัดสนิเถิด --“รางวัลการตอบแทน” มีไวสําหรับบรรดาผูอดทน"  

{จากหนังสือ Don't be sad}  

********************************* 

"ความสําเร็จ" มใิชการคนพบ "สิ่งที่ผูคนชื่นชอบ" ... หากแตคือ "การไดมาซึ่ง 

“ทักษะ” และ “การปฏิบัติ" ที่ทําใหผูคนรักเขา 

{จากหนังสือ Enjoy your life} 

********************************* 

การละทิ้งความชั่ว (สิ่งที่เปนบาป) คือ “การญิฮาด” (ตอสูในหนทางของอลัลอฮฺ) 

แตการดื้อรั้นดึงดนัอยูกับความชั่วนั้น คือ “การฝาฝน”  

{จากหนังสือ You can be the happiest woman} 

********************************* 

"การโตแยงที่ไรสาระ และการพูดคุยที่ไรประโยชนนั้น คือสิง่ที่พัดพา (ทําลาย) 

“ความสนัติสุขและความสงบ” ใหมลายหายไป"  

(จากหนังสือ You can be the happiness woman) 
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ทานอาลี อิบนุ อบี ฏอลิบ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ตองการใหคําตักเตือนตอลูก

ชาย อัล ฮะซนั -- ทานจึงกลาววา “ลูกชายของฉันเอย จงระวังตอสามสิ่ง จงนอม

รับสามสิง่ จงนอบนอมตอสามสิง่ จงแขงขันกบัสามสิ่ง จงออกหางจากสามสิ่ง จง

ปฏิเสธสามสิ่ง จงกลวัตอสามสิง่ และจงหวังตอสามสิ่ง” ทานอลั ฮะซัน กลาว 

“โอ บิดาของฉัน โปรดชี้แจงดวยเถิด”  
 

“จงระวังความทะนงตน ความโกรธ และความปรารถนาอันต่ําชา จงนอมรับตอ

คัมภีรของอลัลอฮฺ สุนนะฮขฺองศาสนทูตของพระองค และการดําเนินชีวิตของ

บรรดาบาวผูมีศีลธรรม จงรีบออกหางจากการกระทําชั่ว จงรีบเรงสูการสํานึกผิด 

และจงวิ่งตรงไปสูการแสวงหาความรู  
 

ลกูชายของฉนัเอย จงออกหางจากการกลาวเท็จ การทรยศ และการฝาฝน จง

ปฏิเสธความชั่วและผูคนแหงความชั่ว การกลับกลอกและผูคนแหงการกลับกลอก 

ความโงเขลาและผูคนแหงความโงเขลา  
 

จงยําเกรงตออัลลอฮ ฺจงกลัวสหายของบรรดาผูที่ปราศจากความยําเกรงตอ 

อลัลอฮ ฺและจงกลวัถอยคําชั่วรายจากลิน้ของเจา  
 

จงมีความหวังวาอลัลอฮฺจะทรงอภัยโทษตอบาปทั้งหลายของเจา จงหวังวา

พระองคจะทรงตอบรับการงานทั้งหลายของเจา และจงหวังวาพระองคจะทรง

ตอบรับการวอนขอของเราะสลูของเจา” 

********************************* 
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 “ผูใดก็ตามที่ใหความชวยเหลอืแก “ผูกดขี่” หรือสอนวิธีการโตแยงแก “ผูกดขี่” 

เพื่อทําลาย (ละเมิด) สทิธิของมุสลิมแลวนั้น (ถือวา) เขาผูนั้น ไดนํามาซึง่ความ

โกรธกริ้วของอัลลอฮฺ” (ทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด (เราะฏิยัลลอฮุ อันฮุ) 

********************************* 

สลัฟทานหนึ่งกลาววา “พึงระวังความยําเกรงที่ไมบริสุทธิ์!!” ทานถกูถามวา 

“อะไรคือความยําเกรงที่ไมบริสุทธิ์” ทานตอบวา “เมื่อรางกายของทานแสดงออก

ถงึความยําเกรง หากแตหัวใจของทานปราศจากซึ่งความยําเกรง” 

********************************* 

ทานยูนุส อิบนุ อุบัยดฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺกลาววา “การเอาใจใสตอศาสนาที่

แทจริงนั้น คือการละทิ้ง “ความสงสัย” และการตรวจสอบหัวใจในทุกๆ กาวยาง 

(ทุกๆ การกระทํา) ดังนัน้ผูใดก็ตามที่มิไดปฏิบัติเชนนั้น ก็ไมสามารถเรียกไดวา 

“เขาคือผูที่ใสใจ” 

******************************** 

ทานอิบนุ อัลมูบาร็อก กลาววา  “บางที  “การกระทําความดีงามที่มากมาย” 

อาจไรคา ดวยเพราะเจตนา (ที่ไมบริสทุธิ์)  และบางที “การกระทําความดีงามที่

เล็กนอยดวยเจตนาอันบริสุทธิ์” อาจทําใหการกระทํานั้นมีคุณคา” 

******************************** 

ทานอะลี อิบนุ อบี ฏอลิบ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) กลาววา  

"บรรดาผูที่มีความรูเกี่ยวกบัอัลลอฮมฺากที่สุด คือบรรดาผูที่ใหเกียรติ "ผูคนแหง 

ลา อิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ" 

********************************* 

“จงพึงพอใจตอสถานที่พักพิงของทาน (บาน) อนัเปนสถานที่ที่อํานวยความ

สะดวกตอกจิการตางๆ ของทาน, จงระงับลิ้นของทาน และจงหลัง่น้าํตาตอ

ความผิดบาปในอดีตที่ทานไดกระทําทั้งที่รูตัว และความผิดบาปที่ทานไมรูตัว” 

(อับดุลลอฮฺ อบินุ มัสอูด) 
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ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ (เราะฎิยัลลอฮอฺันฮุ) เคยกลาววา  

“ผูใดกต็ามที่ “ไมตระหนัก” วา “คําพูดของเขา” คือสวนหนึ่งของการงานของเขา 

และ “พฤติกรรมของเขา” คือสวนหนึ่งของศาสนาเขา  ยอมประสบกบัความ

หายนะโดยที่เขาไมรูตัว" 

******************************** 

อิมามอัชชาฟอีย (เราะหิมะฮุลลอฮ)ฺ กลาววา “หากมีคนโงเขลาเขามาพูดคุยกับ

ทาน จงอยาโตตอบเขา และการโตตอบที่ดีกวา (สําหรับเขา) คือการนิ่งเงียบ และ

หากทานตอบโตเขา นัน่หมายความวาทานกําลังใหความชวยเหลอืเขา และหา

กวาทานปลอยเขาไว (โดยการไมตอบโต) ยอมทําใหเขาทุกขใจเจียนตาย”   

******************************** 

อิมามอัชชาฟอีย (เราะหิมะฮุลลอฮ)ฺ กลาววา  

“เมื่อผูใดก็ตามปรารถนาที่จะกลาวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เขาควรใครครวญถึงสิ่งที่

ตองการเขาจะกลาว กอนที่เขาจะกลาวสิ่งนั้นออกมา หากสิ่งที่เขาจะกลาวนั้นเปน

สิง่ดีงามอันจะกอใหเกดิประโยชน เชนนั้นแลว เขากค็วรที่จะกลาวมันออกมา แต

หากวาเขามีความรูสึก “คลางแคลงใจ” ตอสิ่งที่จะกลาว เชนนั้นแลว เขากไ็มควร

ที่จะกลาวมันออกมา จนกวา “ความคลางแคลงใจ” นั้นถูกขจัดออกไป” 

********************************* 

ทานฟุฎัยลฺ อิบนุ อิยาฎ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา  

“ผูใดกต็ามที่ “หลกัเกณฑใน การพูดของเขา” สอดคลองกับ “การกระทําของเขา” 

แนนอนวามันจะชวยทําใหเขากลาวถงึสิ่งที่ไมเกี่ยวกบัเขานอยลง”   

******************************** 

อิมามชาฟอีย (เราะหิมะฮลุลอฮฺ) ใหการตักเตือนลูกศิษยของทานคนหนึ่งวา “จง

อยากลาวถึงสิง่ที่ไมเกี่ยวของกับทาน เพราะแทจริงแลว ทุกๆ ชั่วขณะที่ทานกลาว

สิง่ใดสิง่หนึ่งออกมา คําพูดเหลานั้นจะควบคุมทาน และทานจะไมมีอํานาจใดๆ ที่

จะควบคุมมัน” 
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ทานอุมัรฺ บิน อับดุลอะซีซ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลาววา  

ผูใดกต็ามที่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจาก “ความรู” ยอมกอความเสียหาย

มากกวาสรางความดงีาม...  
 

และผูใดก็ตามที่ไมใครครวญตอ “คําพูดของเขา” ใหเปนสวนหนึ่งของ “การ

กระทําของเขา” ยอมกระทําความชั่วซ้ําแลวซ้ําเลา...  
 

“ความพึงพอใจ” เปนสิ่งที่ไดมาอยางยากลําบาก และผูศรัทธาที่แทจริงจําตอง

อาศัย “ความอดทน”...  
 

อลัลอฮจฺะมิทรงประทาน “การอํานวยพร” ตอบาวคนใดของพระองค และนําเอา 

“การอํานวยพรนัน้” ออกไปจากเขา  
 

และพระองคจะทรงประทาน “ความอดทน” แกเขาเปน “สิ่งทดแทน” ตอ “สิง่ที่

ถกูนําคืนกลบัไป” เวนเสียแตวา “สิง่ที่นํามาทดแทน” นั้นมีความดีงามกวา “สิง่ที่

พระองคทรงนําออกไปจากเขา”  
 

และทานไดอานอลักรุอานอายะฮฺหนึ่ง ในซูเระฮฺอัซซุมัร วา “แทจริงบรรดาผู

อดทนนั้นจะไดรับรางวัลตอบแทนของเขาอยางสมบูรณโดยมิตองคิดคํานวณ” 

(อัซซุมัรฺ 39:10) 

********************************* 
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ทานอับดุลลอฮฺ บิน อับบาซ กลาววา 

“บรรดาผูกระทําความชั่ว พวกทานจงอยามัน่ใจวาทานจะปลอดภัยจากผลที่จะ

ตามมาภายหลงั (จากการทําชั่ว) เพราะสิ่งที่มาพรอมกับ “บาป” นั้นมีความ

รายแรงยิ่ง กวา “บาปที่ทานไดกระทํา” เสียอีก... 
 

“การไรซึ่งความละอายของทาน” ที่มีตอหนา บรรดามลาอกิะฮผูซึง่จะเปนพยาน

ตอการกระทําชั่วของทานนั้น มีความรายแรงยิ่งกวา “บาปที่ทานไดกระทํา” เสีย

อกี...  
 

“การหัวเราะของทาน” เมื่อทานกระทําความชั่ว เชนการที่ทานลืมการลงโทษ

ของอลัลอฮฺนัน้ มีความรายแรงยิ่งกวา “บาปที่ทานไดกระทํา” เสยีอกี...  
 

“ความสขุของทาน” ที่เกิดขึ้น เมื่อทานมีโอกาส ที่จะกระทําความชั่วนั้น มีความ

รายแรงยิ่งกวา “บาปที่ทานไดกระทํา” เสียอีก... 
 

หรือแมแต “ความผิดหวังของทาน” ที่เกดิขึ้น เมือ่ทานพลาดโอกาสที่จะกระทํา

ความชั่วนั้น มีความรายแรงยิ่งกวา “บาปที่ทานไดกระทํา” เสียอีก” 

********************************* 
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เมื่อหัวใจของขาพระองคถูกบีบใหเล็กลง และหนทางของขาพระองคนั้นคับแคบ... 

ขาพระองคหวังที่จะไดรับการอภัยโทษจากพระองค เพื่อเปนดั่งการเปดทางและ

เปนหนทางแหงการหลุดพนแกขาพระองค..  
 

ความผิดบาปของขาพระองคชางดูยิ่งใหญเสียเหลอืเกิน แตเมื่อขาพระองคนํามัน

มาเปรียบกับ “การอภัยโทษของพระองค”.. โอ อลัลอฮฺ...ขาพระองคพบวา “การ

อภัยโทษของพระองคยิ่งใหญกวานั้นเสยีอีก”  

อิมามอัชชาฟอีย (เราะหิมะฮุลลอฮ)ฺ 

********************************* 

มีรายงาน วา ทานอาลี อิบนุ อบี ฏอลิบ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) กลาววา  “การ

เตาบัตฺ" คือ สิ่งที่บรรลุไดโดยผาน “การกระทํา” เทานั้น รวมไปถึงการผินหลงั

ใหกับสิง่ที่เกดิขึ้นแลว "การเตาบัตฺ" มิไดเปนเพียงแค "คําพูด”  

******************************** 

ทานอาลี อิบนุ อบี ฏอลิบ (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) กลาววา 

"จงพบปะ (ปฏิบัติตอ) ผูคนดังเชนวา หากทานเสียชีวิตลง พวกเขาจะหลัง่น้ําตา

ใหกับทาน และหากทานมีชีวิตอยู พวกเขาก็  ปรารถนาที่จะอยูกบัทาน" 

********************************* 

รายงานจากทานนุอัยมฺ บิน ฮัมมาด  

“ทานอบัดุลลอฮฺ บิน อลัมูบาร็อกมกัจะใชเวลาอยูที่บานของทาน วันหนึ่งทานถูก

ถามวา “ทานไมรูสึกโดดเดีย่วบางหรือ”  ทานตอบวา “ฉนัจะรูสกึโดดเดี่ยวได

อยางไร ในเมื่อฉันอยูกับทานเราะสูล ศ็อลลลัลอฮ ุอะลยัฮิ วะสัลลัม และเศาะ

ฮาบะฮฺของทาน (หมายถึงการอานฮะดีษ)”  

********************************* 

อีมามอะหมัด บิน ฮันบัล กลาววา “จงอยาปฏิบัติตามฉันอยางหนามืดตามัว 

และจงอยาปฏิบัติตามมาลกิ หรือ อัลชาฟอีย หรืออัลเอาซะอยีฺ หรืออัษเษารียฺ

อยางหนามืดตามัว จงศึกษาหาความรูจากแหลงที่พวกเขาศึกษามา” 
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อิมามมาลิกกลาววา “ฉันเปนเพียงมนุษยคนหนึ่ง บางครั้งฉันก็ทําผิดพลาด และ

บางครั้งฉันกท็ําในสิ่งที่ถกูตอง ดังนั้นจงตรวจสอบความคิดเห็นของฉัน และจงรับ

เอาสิ่งที่สอดคลองกับคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮ ฺและจงละทิ้งสิ่งที่ไมสอดคลอง

กบัคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮเฺถดิ" 
 

******************************** 

ทานอิบนุล ฆ็อยยิม เราะหมิะฮลุลอฮฺ กลาววา  

“หากทานทราบคุณคาอนัแทจริงของตัวทานเอง ทานไมมีทางที่จะปลอยใหตัว

ทานเองนั้นถกูประณามดวยการกระทําบาป.. ชัยฏอนปฏิเสธที่จะคํานับทาน เมื่อ

มนัปฏิเสธที่จะคํานับบิดาของทาน “อะดมั” .. ดังนั้นทานจะทําการปรองดองกบั

มนัแลวทอดทิ้งเราอยางนั้นหรือ? หากในหัวใจทานมีความรักอยูบาง มันยอม

ปรากฎใหเห็นทางกายของทาน (การกระทํา)”  

********************************* 

 “โอ พี่นองของฉัน ทานจะไมไดมาซึ่ง “ความรู” โดยปราศจากคุณสมบัติ 6 

ประการ ฉนัจะบอกใหพวกทานทราบถึงคุณสมบัติเหลานีอ้ยางชัดแจง ความ

เฉลยีวฉลาด (ดานสติปญญา)  ความกระตือรือรน (ใฝหาความรู) การเสียสละ (ใน

เรื่องของเวลา)  ปจจัย (เชนทรัพยสิน)  กลุมคนแหงความรู  และเวลา”   

(ดีวาน อัชชาฟอียฺ)  

********************************* 

ฉนัไมเคยถกเถียงกบัผูใด โดยมีความปรารถนาที่จะไดยินเขากลาวในสิ่งที่ผิด 

หรือหมิ่นประมาทเขา เพื่อที่จะมีชัยชนะเหนือเขา เมื่อใดกต็ามที่ฉันเผชิญกับฝาย

ตรงขามในการโตแยง ฉนัจะทําการขอดุอาอฺเบาๆ วา “โอ พระเจาของฉัน โปรด

ชวยเหลอืฉนั เพื่อที่ “สจัธรรม” จะปรากฎในหัวใจของเขาและลิ้นของเขา และหา

กวา “สจัธรรม” อยูที่ฉัน โปรดใหเขาปฏิบัติตามฉนั และหาก “สจัธรรม” อยูที่เขา 

ขอใหฉันปฏิบัตติามเขา  (อมิามอัชชาฟอยี  เราะหิมะฮลุลอฮฺ) 
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แทจริงแลว ใน “หัวใจ” นั้นมี “สิง่ไรประโยชน” ที่ไมสามารถขจัดออกไปได  เวน

แตการไดอยูใกลชิดกบัอัลลอฮฺ.. และใน “หัวใจ” นัน้มี “ความทุกข” ที่ไมสามารถ

ขจัดออกไปได เวนแตการไดลิม้รสชาติแหงความสขุจากการไดรูจักกับอลัลอฮฺ

และการหัวใจที่บริสทุธิ์ใจตอพระองค 
 

.. และใน “หัวใจ” นั้นมี “ความวางเปลา” ที่ไมสามารถเติมเต็มได  เวนแตการได

รักอัลลอฮ ฺการกลับสูพระองค และการไดรําลึกถึงพระองคอยูเปนนิจ.. และหาก

แมนวาผูใดกต็ามที่มีทุกสิง่ทุกอยางบนโลกใบนี ้ มันก็จะไมสามารถเติมเต็ม 

“ความวางเปลา” ในหัวใจเขาได  (อิบนุล ฆ็อยยิม)  

********************************* 

ชัยคฺ อัล ฆอซาลี รายงานวา ศาสนทูตมูซาขอใหทานอัลเคาะฎีรฺ กลาวคํา

ตักเตือนตอทาน ทานอัลเคาะฎีรฺจึงกลาววา 
 

“จงเปนบุคคล ที่มรีอยยิ้มบนใบหนาอยูเสมอ และจงอยาเปนบุคคลที่มีความโกรธ

อยูเปนนิจ...  
 

จงเปนบุคคลที่สรางประโยชนตอผูคน และจงอยาเปนบุคคลที่สรางความเสยีหาย

ตอผูคน... 
 

จงละเวนจากการโตแยง ถกเถียง...จงอยาเดินไปมาอยางไรจดุหมาย จงอยา

หัวเราะโดยไรซึง่เหตุผล...  
 

จงอยาประณามผูกระทําชั่ว โดยกลาวถึงความผิดทั้งหลายตอพวกเขา และจง

รองไหตอความชั่วของเจาเถิด โอ บุตรของอมิรอน เอย” 

********************************* 
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ทานอัลหะซัน อัลบัศรียฺ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา 

“ความศรัทธา” มไิดเกิดจากการ “การตกแตงประดับประดา” หรือ “การมีความ

เชื่ออยูเหนือเหตุผล” หากแต “ความศรัทธานั้น” เปนสิง่ที่ฝงลกึอยูใน “จิตใจ” 

และไดรับการพิสูจนโดยผาน “การกระทํา” ผูใดก็ตามกลาวถึงสิง่ที่ดีงาม หากแต

มไิดกระทําสิง่ที่ดีงามนั้น การกระทําของเขาจะถูกนํามาเปรียบเทียบกบัคําพูด (ที่

ดงีาม) ของเขา ณ ที่ อัลลอฮ ฺผูใดก็ตามกลาวถึงสิ่งที่ดีงาม และกระทําสิง่ที่ดีงาม

นัน้ คําพูดของเขาจะไดรับการยกสถานะใหสงูขึ้น ดวยเพราะการกระทํา (ที่ดีงาม) 

ของเขา 
 

เนื่องจากอัลลอฮฺ อัซซะ วะญัล ทรงตรัสไววา 

“คํากลาวที่ดยีอมจะขึ้นไปสูพระองค และการงานที่ดนีั้นพระองคทรงยกยอง

สรรเสริญมัน” (ซูเราะฮฟฺาฏีรฺ 10) 

********************************* 

ทานอุมัรฺ บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฏิยัลลอฮุ อันฮ ุกลาววา  

"ฉันประหลาดใจตอสามสิง่นี้ 

1. บุคคลคนหนึ่งวิ่งหนีความตาย ขณะที่ความตายนั้นเปนสิ่งที่เขาไมสามารถหนี

พนได 

2. บุคคลคนหนึ่งที่มองเห็นความผิดเล็กนอยของผูอื่น หากแตมองขามความผิด

อนัใหญหลวงของตัวเขาเอง 

3. (บุคคลคนหนึ่ง) เมื่อเขาเห็นความบกพรองของผูอื่น เขาพยายามที่จะแกไขมัน 

หากแตเขาไมแกไขขอบกพรองของตัวเขาเอง 

********************************* 

สลัฟทานหนึ่งกลาววา "การอยูรวมกับบรรดาผูมีคุณธรรมยอมกอใหเกดิคุณธรรม

ในจิตใจ” 
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ทาน บิลาล บิน สะอีดฺ กลาววา  

"จงอยาคิดวาบาป (ที่ทานกระทํานั้น) เลก็นอยเพียงใด แตจงตระหนักวา "ใคร" ที่

ทานไดทําการฝาฝน" 

********************************* 

ทานยูนุส อัซซอดาฟยฺ กลาววา “ฉนัไมเคยพบใครที่ฉลาดมไีหวพริบเสมือนกับ

ทานอชัชาฟอียฺเลย  ครั้งหนึ่งฉนัโตเถยีงกับทานเกี่ยวกับเรื่องหนึ่ง ดวยเหตุ

ดงักลาว ฉันจึงทอดทิ้งทานไป วันหนึ่งทานจึงเขามาพบฉัน ทานกุมมือฉัน และ

กลาววา “เราจะเปนพี่นองกนัมิไดเชียวหรือ หากแมวา เราเห็นตางกันในบางสิง่ก็

ตาม”  สิยารฺ อะอฺลาม อลั-นุบะลาอ 10/16 

******************************** 

“จงให "คําตักเตือนที่จริงใจ" ตอพี่นองผูศรัทธาที่ถามทานเกี่ยวกบัเรื่องของ

ศาสนา และจงอยาปดบัง “คําแนะนําที่ดี” ตอผูใดกต็ามที่ถามทานเกีย่วกับเรื่อง

ที่นําไปสูความพึงพอพระทัยของอลัลอฮฺ หากทานรักพี่นองแหงอสิลามของทาน

เพื่ออัลลอฮฺ จงใหแกเขาดวยความเมตตา ทั้งจากตัวของทานและจากทรัพยสนิ

ของทาน”  (อิมามสุฟยาน อัษ-เษารีย) 

********************************* 

ครั้งหนึ่ง ทานอบู อัดดัรฺดา เขียนสารไปยังทานซัลมาน อัล ฟรฺซียฺ วา “จง

เดินทางมายังดินแดนศักดิ์สทิธิ์เถิด” ทานซัลมานจึงเขียนตอบทานกลับไปวา 

“แทจริงแลว “ดนิแดน” มิไดทําใหผูใดมีความศักดิ์สิทธิ์  หากแตเปน “การงาน

ของเขา” ที่ทําใหเขานัน้มีความบริสทุธิ์” พี่นองที่รักของฉนั จงแสวงหาความรูเพื่อ

นําสิง่ที่ทานไดเรียนรูมาประยุกตใช และจงอยาแสวงหาความรู เพื่อนํา (ความรู

นัน้) ไปประชันกับบรรดาผูรู -- เพื่อแขงขันและโตแยงกับผูโงเขลา  เพื่อใหไดรวม

รับประทานอาหารกับคนร่ํารวย และเพื่อใหไดมาซึ่งการรับใชจากคนยากจน 

(อิมามสุฟยาน อัษ-เษารีย) 
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 “การแสวงหาความพึงพอใจจากผูคนทั้งหลาย เปนเรื่องที่ไมมีทางเปนไปได และ

ยอมไมมีหนทางใดที่จะทําใหทานปลอดภัยจากลิ้น (คําพูด) ของผูคน ดงันัน้สิ่งที่

ทานควรกระทําคือ การยึดมั่นอยูกบัสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนตอตัวทาน” 

(อิมามอัชชาฟอีย  เราะหิมะฮุลลอฮฺ) 

********************************* 

ทานฟุฎัยลฺ อิบนุ อิยาฎ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “หากทานรําลึกถึงสิ่งถกูสราง 

(นินทาเกีย่วกับคนใดคนหนึ่ง) ก็จงรําลกึถงึอัลลอฮ ฺผูสงูสงยิ่งเถิด (เพราะ) การ

รําลึกถึงพระองคนั้น คือยารักษา (โรคของ) การรําลกึถงึสิ่งถูกสรางของพระองค” 

********************************* 

“หากทานตองการเปรียบเทียบตัวทานกับผูอื่นในเรื่องของทรัพยสนิ สถานะ และ

สขุภาพ จงมองดูบรรดาผูที่ไดรับความโปรดปรานนอยกวาทาน หากทานตองการ

เปรียบเทียบตัวทานกับผูอื่นในเรื่องของศาสนา ความรู และคุณธรรม จงมองดู

บรรดาผูที่ดกีวาทาน” (อิบนุ ฮะซัม อลัอนัดะลุซีย) 

********************************* 

ทานอุมัรฺ (เราะฎิยัลลอฮุ อนัฮุ) เคยกลาวไววา “หากอัลลอฮฺทรงทําใหเกดิภัย

พิบัติแกฉนั ฉนัจะทําการขอบคุณพระองคตอสี่ประการดังนี้ 

1 บททดสอบนั้นไมไดเกิดขึ้นกับศาสนาของฉัน   

2 การเกิดซึ่งภัยพิบัติที่อาจรายแรงกวาที่ไดประสบ  

3 การไดลบลางบาปของฉัน   

4 ความสญูเสยีอืน่ใด นอกจากการสูญเสยีทานเราะสูลไมมีคาใดๆ เลย”  

********************************* 

สามประการที่สรางความหายนะตอบุคคลคนหนึ่งคือ “การดื้อดึงอยูในบาปโดย

ปราศจากความหวัง (มีความหวังแบบผิดๆ) ตอการสํานึกผดิ การลาชาตอการ

สาํนึกผิดโดยมีความเขาใจที่ผิดวา (เขา) จะมีชีวิตที่ยืนยาว และการสิ้นหวังตอพระ

เมตตาของอัลลอฮฺ (ซะกกี อัล บัลกียฺ) 
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วันหนึ่ง บุรุษทานหนึ่งไดเขาเยี่ยมอิมามอะหมัด บินฮันบัล (เราะหิมะฮลุลอฮฺ)  

และกลาวตอทานวา “โปรดใหคําตักเตือนตอฉันเถิด” อิมามอะหมัดจึงกลาววา 

“หากอัลลอฮฺทรงเปนผูดูแลปจจยัยังชีพทั้งหลาย เหตุใดทานจึงกงัวล? หากอลัลอ

ฮทฺรงเปนผูแบงปนปจจัยยังชีพนั้น เหตุใดทานจึงระแวดระวัง หากทุกสิง่ทุกอยาง

อยูในพระหัตถของอัลลอฮ ฺเหตุใดทานจึงตระหนี่ หากสวนสวรรคคือความจริง 

เหตุใดทานจึงนิ่งเฉย หากนรกคือความจริง เหตุใดทานจึงกระทําความชั่ว หาก

โลกนี้จําตองดบัสูญ เหตุใดทานจึงไมใสใจ  
 

หากวันแหงการตัดสินคือความจริง เหตุใดทานจงึสะสมสิ่งตางๆ มากมาย และ

หากทั้งหมดนั้นอยูในพระหัตถของอลัลอฮฺ เหตใุดทานจึงเกรงกลัวเลา?”   

********************************* 

จงพยายามแสดงความเห็นที่จริงใจดวยวิธีที่สุภาพที่สุดเทาที่จะเปนไปไดอยู

เสมอ ทานอบินุบัฏฏอล กลาววา "ความสุภาพเปนสวนหนึง่ของทัศนคติของผู

ศรัทธา และเปนการลดปกแหงความนอบนอมตอผูคน จงพูดดวยความออนโยน 

และไมใชการพูดดวยความแข็งกระดางตอพวกเขา อันเปนหนทางที่ดีที่สดุของ

การสรางความปรองดองระหวางกัน" (ฟตหุลบารีย 10/528) 

********************************* 

“หากทานสามารถเปนบุคคลที่ไมเปนที่รูจักได จงเปนเชนนั้นเถิด 

มนัไมสําคัญ แมวาทานจะไมเปนที่รูจัก 

มนัไมสําคัญ แมวาทานจะไมไดรับการสรรเสริญ 

มนัไมสําคัญ แมวาทานจะไดรับการดูถูกเหยียดหยามจากผูคน 

หากวาทานนัน้ไดรับการยกยองสรรเสริญ ณ ที่อัลลอฮฺ อซัซะวะญัล”  

(อัล ฟุฎัยลฺ อบินุ อิยาฎ เราะหิมะฮุลลอฮฺ) 
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ทานอบู อัดดัรฺดาอ ฺ(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ใหการตักเตือนเกี่ยวกับเรอืงของความ

เปนพี่นองและความสัมพันธระหวางมนษุยบนพื้นฐานของธรรมชาติความเปน

มนุษย ทานกลาววา 

“การใหคําตักเตือนตอพี่นองของทานนั้น ยอมดีกวาการตองสูญเสียเขาไป จงให

คําแนะนําตอพี่นองของทานและจงออนโยนตอเขา หากแตจงอยาสนับสนุนความ

ใครปรารถนาของเขา มิเชนนัน้ ทานจะเปนเชนเขา  เพราะพรุงนี้เมื่อความตายมา

ประสบ ทานยอมตองสญูเสียเขาไป  แลวทานจะหลัง่น้ําตาใหเแกเขา หลงัจาก

ความตายไดอยางไร เมื่อทานมไิดใหความชอบธรรมแกเขาขณะที่เขายังมีชีวิตอยู 

********************************* 

ทานอบู อัลวาฟะอฺ อะลี อบินุ อะกีล กลาววา “ฉันไมไดรับการยินยอมใหสญูเสีย

เวลาไปโดยเปลาประโยชน แมวาฉนัไมไดทําการสัง่สอนผูคนหรืออานหนังสอื 

จติใจของฉนัมักจะครุนคิดอยูกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งขณะที่ฉนัเอนกายลงนอน และ

ฉนัจะไมลุกขึ้นจนกวาฉันจะคิดถึงสิง่ที่เปนประโยชนตอการเขียนได และฉันยัง

พบวา ฉันมุงมั่นแสวงหาความรูในวัยแปดสบิ มากกวาขณะที่ฉนัอยูในวัยยี่สิบเสีย

อกี”  (อัล มุนตะซัม โดยอบินุ เญาซียฺ 9:214) 

********************************* 

จงแสวงหาความรูและกระทําความดีงามใหมากที่สุดเทาที่ทานจะสามารถกระทํา

ได และจงอยาปลอยใหเวลาผานพนไปโดยเปลาประโยชน และจงอยาปลอยให

การโตแยงสรางความวาวุนใจตอทาน จงทําให “ความรู” เปนเปาหมายในการ

สรางคุณประโยชนตอผูคน และจงระวัง ..จงระวัง “ความเหนื่อยลา ความเบื่อ

หนาย” จะไลตามทาน จงใหการตักเตือนพี่นองของทานดวยความออนโยนเมื่อ

เขาทําสิง่ใดผิดพลัง้ไป เพราะ “ความรู” เปนที่รักยิ่งตอบรรดาผูเอาชนะความผิด

ทั้งหลาย  (มหุัมมัด บิน อบี อะลี อลั อัซบะฮานียฺ) 
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ทานอิบนุ มัสอูด (เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ใหคําตักเตอืนตอบรรดาลูกศิษยของทาน

วา  “หากหนึ่งในเจตนาของทานมีอยูในสามประการนี้ ทานก็จงอยาแสวงหา

ความรูเลย: (หนึ่ง) เพื่อตองการสรางความอับอายตอบรรดาผูโงเขลา หรือ (สอง) 

เพื่อโตแยงกับผูรู นักวิชาการ หรือ (สาม) เพื่อตองการทําใหผูคนหันไปสูหนทาง

ของทาน – จงมีความตัง้ใจดวยการกระทําและคําพูดที่เปนไปเพื่ออัลลอฮฺ เพราะ

แทจริงแลว สิ่งใดก็ตามที่อยูกับอลัลอฮฺมนัจะคงอยู และทุกสิ่งทุกอยาง

นอกเหนือจากนั้นยอมสูญสลาย 

********************************* 

จงปรับปรุงการดําเนินชีวิตสวนตัวของทาน และอัลลอฮฺจะทรงปรับปรุงการดําเนิน

ชีวิตทางสังคมของทาน จงกระทําการงานระหวางทานกับอลัลอฮฺใหดีเถิด และ 

อลัลอฮจฺะทรงทําใหการงานระหวางทานกับผูคนดีเชนกัน จงทํางานเพื่อโลกหนา 

และอัลลอฮฺจะทรงเปนผูที่เพียงพอสําหรับทานในโลกนี้ จงลงทุนซื้อโลกหนา และ

ใชชีวิตบนโลกนี้ดั่งเชนหนทางการชําระเงินเพื่อซื้อโลกหนา และผลลัพธที่ได  ทาน

จะไดรับผลกําไรทั้งในโลกนี้และโลกหนา หากแตทานจงอยาซื้อโลกนี้ดวยราคา

ของโลกหนา เพราะหากทานกระทําเชนนั้น ทานจะสูญเสยีทุกสิง่ทุกอยางทั้งใน

โลกนี้และโลกหนา  (อีมาม สุฟยาน อัษ-เษารีย เราะหมิะฮลุลอฮฺ) 

********************************* 

มีคนเขียนจดหมายถึงอิมามสุฟยานวา "โปรดใหคําตักเตือนฉันสั้นๆ ดวยเถิด" 

ทานตอบกลับวา "ดวยพระนามของอัลลอฮ ฺผูทรงมีพระคุณยิ่ง ผูทรงเมตตายิ่ง 

ขออลัลอฮทฺรงปกปองฉันและทานจากความชั่วราย พี่ชายของฉันเอย พีงทราบ

เถิดวาความเศราโศกและความกังวลใจในโลกนี้ไมมีวันสิน้สุด และความสขุบน

โลกนี้นั้นไมยั่งยืน ดังนั้นจงอยาเกียจคราน (ในการปฏิบัติหนาที่ตอศาสนาของ

ทาน) มิเชนนั้นแลว ทานยอมประสบกบัความพินาศ .. ขอความสนัติจงมีแดทาน" 

(อิมามสุฟยาน อัษ-เษารีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ) 
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อิมามสุฟยาน อัษ-เษารีย เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลาววา  

"พึงรูเถดิวา "การโออวด" คือเครื่องมือทําลายการงานที่ดีของบุคคลคนหนึ่ง และ 

"การไมโออวดหากแตมีความทะนงตน (ในหัวใจ)" โดยคิดวาตวัทานดีกวาพี่นอง

มสุลิมของทาน ในขณะที่ความเปนจริงนั้น เขากระทําความดีงามมากกวาทาน 

หรือเขาอาจออกหางจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสัง่หามมากกวาทาน หรือบางทีเขาอาจ

กระทําความดีงามดวยความบริสทุธิ์ใจมากกวาทานก็เปนได” 

********************************* 

"จงมีความสุขกับศาสนาและละทิ้งการมีชีวิตเยี่ยงกษัตริย เสมือนที่บรรดากษัตริย

มคีวามสขุกบัการใชชีวิตและละทิ้งศาสนาของเขา" (บทกวี อิมามสุฟยาน อัษ-เษา

รีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ) 

********************************* 

ทานมุฏอรฺริฟ อิบนุ อับดุลลอฮฺ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลาววา “ฉนัไมรูสกึแปลกใจ

ตอผูที่ประสบกบัความหายนะ และตอเหตุผลใดที่เขาตองประสบกบัหายนะ 

หากแตฉนัประหลาดใจตอผูที่ปลอดภัย (จากความหายนะ) และตอเหตผุลใดที่ทํา

ใหเขาสามารถรอดพนจากมันได อีกทั้งการที่อลัลอฮมฺิทรงใหการอาํนวยพรใดที่

ยิ่งใหญไปกวา (การให) “อิสลาม” เปนของกํานัล”   

********************************* 

ทานอบู ดัรฺดา เราะฏิยัลลอฮุ อันฮุ กลาววา “ไมมีผูใดที่จะสามารถบรรลุความ

เขาใจตอ “อิสลาม” ไดอยางถองแท จนกวาเขาจะติเตียนผูคน (ติเพื่อกอ

ประโยชน) เพื่ออลัลอฮฺ และเมื่อเขากลับบาน เขาก็ประณามตัวของเขาเองมากยิง่

กวา (ที่เขาประณามผูอื่น)”  

********************************* 

สลัฟทานหนึ่งกลาววา "บางคนในหมูพวกทานอาจมองเห็นความผิดของตัวเขาเอง 

หากแตเขาก็ยังรักตัวของเขาเอง แตกระนั้นเขากลบัเกลียดพี่นองมุสลิมของเขาอนั

เนื่องมาจากความสงสัย (ตอพี่นองของเขา)  เหตุผลอยู ณ ที่ใดกนั? 
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ทานอิบนุ รอญับ กลาววา “ผูใดก็ตามรําลึกถึงอัลลอฮฺ ขณะที่เขายังหนุมและ

แข็งแรง อัลลอฮจฺะทรงดูแลเขา เมื่อเขาแกชราและออนแอลง  พระองคจะทรง

อาํนวยพรแกเขาดวยการฟงที่ดี การมีสายตาที่ดี และการมีสตปิญญาที่ดี  
 

นกัวิชาการทานหนึ่งอายุมากกวาหนึง่รอยปและมคีวามสขุกบัการมีสขุภาพที่

แข็งแรงและการมสีติปญญาที่ด ีครั้งหนึ่งทานไดลกุขึ้นจากที่นั่งดวยความ

กระฉับกระเฉง  ทานจึงถกูถามเกี่ยวกบัการอาํนวยพรที่ทานไดรับ และทานตอบ

วา  “ฉนัดูแลรักษากายและจิตใจของฉนัใหพนจากบาป ขณะที่ฉันยังเปนหนุม 

และอัลลอฮฺทรงรักษามันไวแกฉันเมื่อฉันเขาสูวัยชรา”   
 

ในทางกลับกนั สลัฟทานหนึ่งเห็นชายชราคนหนึ่งกาํลงัขอทานจากผูคน ทานจึง

กลาววา “นี่คือชายออนแอที่หลงลืมอัลลอฮขฺณะที่เขายังหนุม ดวยเหตุนี้อัลลอฮฺ

จงึทอดทิ้งเขา เมื่อเขาเขาสูวัยชรา”  

“ญามิฮฺ อลัอลุูม วลัฮิกัม 1/186” 

********************************* 

 “จงทําใหตัวของทานนั้นยุงอยูกบัการใครครวญถึงความผิดของตัวเอง เพื่อที่ทาน

จะไมเหลือเวลาไปกับการใครครวญถงึความผิดของผูอื่น จงเสียใจตอเวลาทั้งหมด

ที่ทานใชไปในอดีต อืน่จากการแสวงหาอาคิเราะฮฺ จงหลัง่น้ําตาอยูเปนนิตยตอ

ความผิดที่ทานเคยกระทําในอดีต เผื่อวา บางที ทานอาจไดรับความปลอดภัย

จากความผดิเหลานัน้” (อิมามสุฟยาน อษัเษารียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ)  

********************************* 

พึงรับรูเถิดวา "ความสําเร็จ" นั้นมาจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮู วะตะอาลา กุญแจที่ไข

สูการไดมาซึ่งความชวยเหลือของพระองค คือ การวิงวอน การละหมาด การร

สาํนึกผิดตอความผิดพลาดในอดตี และการยอมจาํนนตอพระองค วันและคืนของ

ทานนั้นถูกคิดคํานวณ ดังนั้นจงใช "เวลาที่ทานเหลืออยู" อยางชาญฉลาด และจง

อยาเพิกเฉยตอสิทธิของพระองค  (อิมาม สุฟยาน เราะหิมะฮุลลอฮฺ) 
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อิมาม อัลหะซัน อัลบัศรียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา  

“จงวิงวอนขอการอภัยโทษตออลัลอฮฺอยูเนืองนจิ (ไมวาทานจะอยู) ที่บานของ

ทาน บนโตะของทาน บนทองถนน ในตลาด ในที่ประชมุ และไมวาทานจะอยู ณ 

ที่ใดก็ตาม เพราะทานไมอาจทราบไดวาเมื่อใดที่ทานจะไดรับการอภัยโทษจาก

พระองค” 

********************************* 

อิมามสุฟยาน อัษเษารียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ เคยใชเวลายามค่ําคืนและชวง

กลางวันไปกับการรองไห มีผูคนเคยถามทานวา “เหตใุดทานจึงรองไห มันเปน

เพราะทานเกรงกลัวตออัลลอฮกฺระนั้นหรือ” ทานตอบวา “ไมใชเชนนั้นหรอก” 

พวกเขาจึงถามวา “มันเปนเพราะความกลัวตอไฟนรกกระนั้นหรือ?” ทานตอบวา 

“ไมใช มันไมใชเพราะความกลวัตอไฟนรกที่ทําใหฉนัหลัง่น้ําตา หากแตสิง่ที่ทําให

ฉนัตองหลั่งน้ําตา นั่นเปนเพราะวา ตลอดระยะเวลาหลายปมานี้ ฉันไดทําการ

สกัการะตออลัลอฮฺ อีกทั้งยังทําการสอนผูคนดานวิชาการ (เรื่องศาสนา) หากแต

ฉนัเองไมแนใจวาเจตนาทั้งหมดของฉันนั้นมีความบริสทุธิ์ใจตออัลลอฮฺหรือไม" 

********************************* 

ทานยูซุฟ อิบนุ ฮุซซัยนฺ กลาววา  

“ดวยมรรยาทอันดงีาม ทานยอมมีความเขาใจตอความรู ดวยความรู ทานยอม

สามารถปรับปรุงการกระทําทั้งหลายของทาน ดวยการกระทําของทาน ทานยอม

ไดมาซึ่งสตปิญญา ดวยสติปญญา ทานยอมมีความเขาใจตอซุฮดฺ (การสละชีวิต

ทางโลก) และไดรับการตอบแทนจากมัน ดวยการ ละทิ้งชีวิตทางโลก ทานยอม

ปรารถนาตอชีวิตปรโลก และดวยความปรารถนาตอชีวิตปรโลก ทานยอมบรรลุ

ซึง่ความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ” 

********************************* 
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ทานอิบนุล ฆ็อยยิม เราะหมิะฮลุลอฮฺ กลาววา “การประณาม (ความผิด) ตัวเอง 

เปนการปฏิบัตอิันแสดงออกถึงความบริสทุธิ์ใจ บาวคนหนึ่งจะใกลชิดกับอลัลอฮฺ

ในชวงเวลาดังกลาว (เมื่อเขาประณาม ตําหนิตัวเอง) มากขึ้น ยิ่งกวาการที่เขา

กระทําเชนนั้นโดยผานการกระทํา”  

********************************* 

ทาน อัล ฮะรษี บิน ก็อยซฺ กลาววา “เมื่อทานเจตนาจะกระทําความดี จงอยา

ลาชาจนถึงวันพรุงนี้ เมื่อทานกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่ออาคิเราะฮ ฺจงกระทํามันให

นานที่สดุเทาที่ทานจะทําได  เมื่อทานเกี่ยวของกับเรื่องทางโลก จงใหความใสใจ

ตอสิ่งนัน้ (เพื่อทําใหมันเสร็จสิ้น) และหากทานกาํลงัละหมาดและชัยฏอนกระซบิ

กบัทานวา “ทานกําลังทําการโออวด” (ในการละหมาด) ดังนั้นจงทําใหการ

ละหมาดของทานยาวนานขึ้น” 

********************************* 

ทานอัลหะซัน อัลบัศรียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ถกูถามวา "อีหมาน (ความศรัทธา) คือ

อะไร"  ทานตอบวา "มันคือ "การยดืหยัดอดทน" (ซอบัรฺ) ตอสิ่งอนัเปนที่ตองหาม 

ณ ที่อลัลอฮ ฺอัซซะ วะญัล และ "การนอมรับ" ทานถูกถามอีกวา "อะไรคือการยืน

หยัดอดทน และอะไรคือการนอมรับ" ทานตอบวา "อัซซอบัรฺ คือ การอดทนอด

กลั้น ยับยัง้ในสิ่งที่อลัลอฮทฺรงสั่งหาม และ (การนอมรับ คือ) การยอมรับตอสิง่

ที่อลัลอฮ ฺอัซซะ วะญัลทรงสัง่ใช"  

********************************* 

อิมามอัชชาฟอีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ เคยเดินดวยการใชไมเทาและใชมันค้ํายันตัว

ทานไว แมวาทานมิไดเจ็บปวยใดๆ ก็ตาม และเมื่อมีคนถามทานถึงสิ่งที่ทาน

กระทํา ทานตอบวา "(กระทําเชนนั้น) เพื่อที่วา ฉันจะไดไมลืมวา ฉันเปนเพียงแคผู

เดินทางเทานั้น"  - หมายถึงการเดินทางจากโลกดุนยานี้ไปยังอาคิเราะฮฺ 
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นะฟยฺ บิน ยะซีด กลาววา  “ผูที่ประเสริฐที่สุดในหมูผูมคีวามรู คือบรรดาผูที่มี

ความออนนอมถอมตนตออลัลอฮ ฺผูที่ยอมจํานนตออลัลอฮฺเพื่อสรางความพึงพอ

พระทัยตอพระองค ผูที่ไมแสวงหาในสิ่งที่อยูเหนอืเขา และผูที่ไมดหูมิ่นเหยียด

หยามผูที่ดอยกวาเขา” 

********************************* 

อิมามอลัหะซัน อัล บัศรียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา  

"หากชัยฏอนเห็นทานใหการเชื่อฟงตออัลลอฮอฺยูอยางสม่าํเสมอ มันจะเขาหาทาน

ครั้งแลวครั้งเลา และหากมันยังคงเห็นทานยึดมั่นตออลัลอฮไฺมเปลี่ยนแปลง มัน

ยอมเกิดความเบื่อหนายและตัดขาดจากทาน อยางไรกต็าม ถาหากวาทาน

เปลี่ยนไปทุกๆ ครั้ง (ที่มันเขาหาทาน) เชนนั้นแลว มันยอมมีความหวังในตัวทาน" 

********************************* 

อิมามอลั หะซัน อัล บัศรียฺ (เราะหิมะฮลุลอฮฺ) กลาววา  

“ผูใดกต็ามที่อัลลอฮฺทรงประทานปจจัยแกเขา และเขาคิดวาอลัลอฮมฺิไดกําลัง

ทดสอบเขา เขาผูนั้นไรซึง่ปญญา ผูใดก็ตามที่ไดรับปจจยัเพียงเล็กนอยและคิด

วาอัลลอฮมฺิทรงดแูลเขา (ประทานสิ่งใดแกเขา) เขาผูนัน้ไรซึ่งปญญาเชนกนั” 

********************************* 

ทานฟุฎัยลฺ อิบนิ อิยาฎ (เราะหิมะฮุลลอฮฺ) กลาววา  

“หากอิบลิสพิชิตลกูหลานของอะดัมดวยหนึ่งในสาม (สิ่ง) นี้ มันจะกลาววา “ฉันจะ

ไมตองการสิง่อื่นใดจากเขา (ลกูหลานอะดัม)  เวนแต   

1. การที่เขารัก (ชื่นชม) ตวัของเขาเอง  

2. การที่เขาเชื่อวาการกระทําของเขานั้นสมบูรณแลว  

3. การที่เขาลืมความผิดของตัวเขาเอง” 
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ทานอิบนุล เญาซียฺ เราะหมิะฮลุลอฮฺ กลาววา  

“มบีางสิ่งประสบกับฉนัอันเปนเหตุใหฉันตกอยูในสภาวะโศกเศราและเปนทุกข 

ดงันั้น ฉนัจึงเริ่มครุนคิดหาหนทางที่จะทําใหฉนัพนจากสภาวะเชนนี้ไปได หากแต

ฉนัไมพบหนทางใด จนเมื่อฉันรําลึกถงึอายะฮฺนี้ 
 

“และผูใดก็ตามที่ยําเกรงตออลัลอฮแฺละปฏิบัติหนาที่ของเขาเพื่อพระองคพระองค

จะประทานทางออกแกเขา (จากความยากลาํบากทั้งหลาย)” (อลักรฺุอาน 65: 2)    
 

ฉนัจึงตระหนักวา “ความตกัวา” (ความยําเกรงตออัลลอฮฺ) คือทางออกสาํหรับ

ความทุกขโศกทุกประเภท และตราบเทาที่ฉนัปฏิบัติตัวอยูในหนทางแหงความตัก

วา ทายที่สุด ฉันกไ็ดพบกับทางออก” 

********************************* 

ทานอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฏิยัลลอฮุ อันฮุ กลาวเกี่ยวกับคุณลกัษณะของ

บรรดาเศาะหะบะฮฺ ไววา  

“ผูใดกต็ามในหมูพวกเจาปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตตามใครสักคน เจาจงดําเนิน

ชีวิตตามบรรดาผูที่สิ้นชีวิตไปแลวเถิด เพราะเจาไมสามารถมั่นใจไดวาเจาจะ

สามารถปกปองตัวของเจาจากฟตนะฮขฺองบรรดาผูมีชีวิตอยูได และบรรดาผูที่

สิน้ชีวิตเหลานั้นคือบรรดาเศาะหะบะฮฺของทานเราะสลู พวกทานเหลานั้นคืออุม

มะฮทฺี่ดีที่สุด คือบรรดาผูมีหัวใจอนับริสทุธิ์ยิ่ง คือบรรดาผูที่เต็มเปยมไปดวย

ความรู คือบรรดาผูที่สรางความยากลาํบากตอตัวของพวกทานเองนอยที่สุด 

อลัลอฮจฺึงทรงเลือกใหพวกทานไดอยูรวมกับทานเราะสลู และสถาปนาศาสนา

ของพระองค  ดังนั้นจงตระหนักถึงคุณงามความดีของพวกทานและตามรอยเทา

ของพวกทานเถิด เพราะพวกทานอยูในหนทางที่เที่ยงตรง” 

********************************* 

 

 


