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“ไม่มีการบังคับให้นับถือศาสนา (อิสลาม) 

ความถูกต้อง ไดร้ับการอธิบายอย่างชัดเจนจากสิ่งที่ผิดแล้ว 

ผู้ใดปฏิเสธที่จะศรัทธาต่อ ฏอกูต (สิ่งถูกกราบไหว้อื่นที่เป็นเท็จ) 

และเลือกศรัทธาต่ออัลลอฮฺ แน่นอนเขาได้ยึดห่วงเชือกอันม่ันคง 

ที่ไม่มีทางขาดแล้ว และอัลลอฮฺนั้นคือ ผู้ได้ยิน ผู้รอบรู้” 

อัลบะก่อเราะฮฺ : 256 

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

  

เมื่อบบกสบดกสบด 
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ค ำน ำ 

ผมขอเร่ิมหนังสือชุดนี้ ด้วยนำมของ อัลลอฮฺ ผู้เมตตำ ผู้ให้อภัย 

ผู้ที่ คู่ควรกับ “ทุกกำรสรรเสริญ” 

กำรงำนที่ดีงำมล้วนเสร็จสิ้นได้ด้วยควำมเมตตำของ “พระองค์” 

ขอพระองค์ให้พรและควำมสันติ แก่ท่ำนนบี ตลอดจน วงศ์วำน 

และมิตรสหำยของท่ำน  

ด้วยรัก และ เคำรพ ขอผู้เรียบเรียง และท่ำนผู้อ่ำนที่รัก ตรวจสอบเจตนำของ

ตนให้ดี “ขณะที่อ่ำน” หนงัสือเล่มนี้ เช่นเดียวกับหนงัสือเล่มใดก็ตำม 

ท่ำนผู้อ่ำนที่รักครับ หนงัสือชุดนี้ อยำกจะส่ือกับท่ำนว่ำ มุสลิมที่ดี ไม่ได้

เปน็ได้เพียงเพรำะมีพอ่แม่เปน็มุสลิม (มุสลิมตำมDNA) หรอื มคู่ีครองเปน็มุสลิม เท่ำนัน้ 

แต่...  

กำรเปน็ มุสลิมที่ดี หรือ มุสลิมมืออำชีพ คือ 

“กำรที่ เรำมีควำมเข้ำใจพื้นฐำนที่จ ำเปน็ต่อกำรเปน็มุสลิม 

(ย ้ำว่ำ “เข้ำใจ” ไม่ใช่แค่ท่องจ ำ) 

มีกำรเตรียมตัว เตรียมใจ ที่จะเผชิญหน้ำกับบททดสอบที่ถำโถมเข้ำมำ ตรำบ

ที่ เรำยังมีชีวิตอยู่ 

รวมทั้ง “ต้องรู้” แนวทำงที่จะผำ่นบททดสอบของอัลลอฮฺ 

อย่ำงมีเกียรติ ในภำคปฏิบัติ ด้วย” 
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รูปแบบที่เน้นในหนังสือชุดนี้ คือ “กำรตั้งค ำถำมเน้นควำมเข้ำใจ” และ 

“กำรแอบเปิดประเด็น” ซ่ึงเปน็รูปแบบที่ คน “ดื้อเงียบ” อย่ำงผมชอบ (“ดื้อเงียบ” เปน็

ฉำยำที่คุณแม่ กับ ภรรยำ ตั้งให้ครับ ) ผมหวังว่ำรูปแบบดังกล่ำวจะช่วยให้ท่ำน

ผู้อ่ำนเข้ำใจมำกข้ึน... มั้ง? (วัลลอฮุอะอฺลัม - อัลลอฮฺคือผู้ที่รู้ดีที่สุด) 

ในแต่ละหัวข้อ ผมได้ละที่จะกล่ำวถึงรำยละเอียด เนื่องจำกหนังสือเล่มนี้ผม

ต้องกำรเน้นไปที่กำร จุดประเด็น ให้ผู้อ่ำนที่รักได้ไปคิด ไปศึกษำต่อยอด มำกกว่ำที่

จะมำ “ยัด” ข้อมูลให้โดยตรง (เพรำะกำรคิดได้เองจะเข้ำใจมำกกว่ำกำรอำ่น) 

หลักฐำนตัวบทที่มีในหนังสือชุดนี้ เนน้หลักฐำนที่เช่ือถือได้ “ศอฮิฮฺ” (วัลลอฮุอะอฺลัม) ซ่ึง

หำกมีบทใดเปน็อื่น ผมจะระบุไว้ทุกครัง้ เท่ำที่ผมรู ้

มำร่วมก้ำวสู่กำรเปน็ มุสลิมมอือำชีพ ด้วยกันเถอะครับ เพื่อที่พวกเรำจะ

ได้ไม่เสียใจในภำยหลัง อินชำอัลลอฮฺ (หำกพระเจ้ำประสงค์) 

เพื่อเรำจะได้คู่ควรกับควำมเมตตำที่แท้จรงิของอัลลอฮฺ “เมื่อออกจำกห้องสอบ

นี้ไป (โลกนี้)” เพื่อรับกำรตอบแทนที่ดีงำม “ตลอดกำล” ของพระองค์ 

ขออัลลอฮฺเมตตำพวกเรำทุกคน อำมนี 

มุสลิมด้วยควำมเข้ำใจ 

สำยด่วนอิสลำมแคร์ เพรำะชีวิตคือบททดสอบ 

บุษยพล วำรีย ์(อิลยำส) 
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เก่ียวกับหนังสือ 

“เมื่อชีวิตแค่ทำงผ่ำน” ที่เสร็จสิ้นด้วยควำมโปรดปรำนของอัลลอฮฺเล่มนี้ เปน็

เล่มแรกจำกชุด “มุสลิมมืออำชีพ” ที่ผมหวังวำ่จะให้มีทั้งหมด 3 เล่ม อนิชำอัลลอฮฺ 

(หำกอัลลอฮฺประสงค์) ตั้งใจไวอ้ย่ำงนี้ครับ 

เล่ม 1 : เมื่อชีวิตแค่ทำงผ่ำน แบง่ออกเปน็ 2 บท 

     บทที่ 1 “พื้นฐำน” สู่ มุสลมิมืออำชีพ 

     บทที่ 2 ลักษณะของ มุสลิมมืออำชีพ 

เล่ม 2 : รับมอื “ตัวเอง” 

     (ศัตรูที่อนัตรำยที่สุดของเรำ และวิธรีับมือ) 

เล่ม 3 : จุดจบ ที่ “รอคอย” 

     (ควำมจรงิที่รออยู่... แล้วงัย?) 

ชุด มุสลิมมืออำชีพ นี้ อยู่ในกลุ่มสำระ “มุสลิมด้วยควำมเข้ำใจ” 

ซ่ึงผมหวังจำกอัลลอฮฺว่ำจะให้มันเปน็หนึ่งในส่ิงที่เปน็ประโยชน์แก่บ่ำวของพระองค์ ... ซัก

นิดยังด ี

หำกพบควำมผิดพลำดประกำรใดในหนงัสือชุดนี ้ขอควำมกรุณำอย่ำเก็บไว้

กับตัว โปรดแจ้งผมได้โดยตรง ตำม Address ที่แจง้ไว้บนปก 

 เหมือนที่ทำ่นอิมำมชำฟิอ ี(ขออัลลอฮฺเมตตำท่ำน) ได้พูดเอำไว้ 

“ควำมสมบูรณ์นั้น เปน็เอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ แต่เพียงผู้เดียว”  
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เก่ียวกับผู้เขียน 

บ่ำวธรรมดำคนหนึ่งของอัลลอฮฺที่ปรำรถนำควำมเมตตำและกำรให้อภัยจำก

พระองค์ ที่หวังวำ่ซักวันจะสำมำรถเปน็ มุสลิมมืออำชีพ ได้ ด้วยควำมเมตตำของ

พระองค์ อินชำอัลลอฮฺ (หำกอัลลอฮฺประสงค์) 

ตอนนี้ ผมเปน็เพียง “โค้ช” ครับ 

คล้ำย “โค้ชฟุตบอล” ที่อำจเตะบอลไม่เก่งเท่ำ “นักเตะมืออำชีพ” แต่ผมพอจะรู ้

เส้นทำงสู่กำรเปน็ “มุสลิมมืออำชีพ” และคิดว่ำควรจะแบ่งปันข้อมูลที่มีให้ท่ำนผู้อ่ำนที่รัก

ด้วย เผ่ือเรำจะได้รับควำมเมตตำจำกอัลลอฮฺมำกข้ึน - อำมีน 

มีโอกำสเรียนศำสนำบ้ำง เรียนสำมัญบ้ำง ถูกบ้ำง ผิดบ้ำง เปน็บ่ำวคนหนึ่งที่

พระองค์ให้ควำมช่วยเหลือมำกมำยมหำศำล โดยเฉพำะในกำรเรียบเรียงหนังสือครัง้นี้ 

และผมไม่มีอะไรให้อวดนอกจำกควำมเมตตำของพระองค์ 

ผมขอต่อพระองค์ให้เมตตำและให้อภัยแก่ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับหนังสือเล่มนี้ทุก

ท่ำน โดยเฉพำะบุพกำรี ครอบครัว คณำจำรย์ ผู้ที่จุดประกำยกำรเรียบเรียงหนงัสือนี้ 

ผู้สนับสนุน ผู้ให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ผู้ตรวจสอบ และ “ท่ำนผู้อ่ำนที่รัก”  

ขออัลลอฮฺตอบแทนทุกท่ำนด้วยควำมดงีำมให้ยิ่งกว่ำที่ “สำสม” ครับ  

Mail: busayaphol@hotmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/Icarecall/ 

สายด่วนอิสลามแคร์ เพราะชีวิต คือ บททดสอบ 
094 730 0660 
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หนึ่ง ในเร่ืองพื้นฐานที่ผมพบว่ามุสลิมเราเข้าใจคลาดเคลือ่นกัน

มาก คือเร่ืองอะไรรู้ไหมครับ? 

หลักศรัทธาข้อที่ 6 

“การศรัทธาต่อการก าหนดของอัลลอฮฺ” ครับ 

หลายคร้ังท่ีมีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาท่ีเคารพ ผมมักลอง

โยนค าถามไปว่า “อัลลอฮคฺือผู้ก าหนดทุกอย่าง ใช่ หรือ ไม่?” 

- แทบทุกคนตอบเหมือนกันว่า “ใช่” “ชัวร์” 

หลังจากนั้นผมโยนระเบิดลูกท่ี 2 ไปว่า “ส่ิงท่ีเราท า เราเป็นคน

เลือกเอง หรืออัลลอฮฺเป็นผู้ก าหนด บังคับใหเ้ราท า?” 

- ตรงนี้แหล่ะครับ เกิดความสับสน กันทีเดียวเชียว หลายคนเร่ิม

ลังเล จะย้ าค าตอบเดิม “ว่าอัลลอฮฺก าหนด” ก็กระไรอยู่ จะตอบใหม่

ว่า “เราก าหนดทางเดินเอง” ก็ตะขิดตะขวงใจ - ยังงัยดี? 

การก าหนดของอัลลอฮฺ เข้าใจไดใ้น 2 ข้อ ครับ 

1. อัลลอฮฺคือผู้ก าหนดทุกอย่าง ไม่มีอะไรอยู่นอกก าหนดการ                                                                                                     

   ของพระองค์  

2. การงานของเรา อลัลอฮฺเปน็ผู้ก าหนด 

   ตามที่เราเลือก 

ลองท าความเข้าใจ 2 ขอ้นี้ด ูผมหวังว่า 

จะช่วยได้ อินชาอัลลอฮฺ (หากอัลลอฮฺประสงค)์ 
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บทท่ี 

1 

“ 

ชีวิต 

กับ กรอบทางเดนิที่ ต้อง เลือกเอง 

” 
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คิดว่าเรามีอะไรกันบ้าง ในบทที่ 1 

ชีวิต กับ กรอบทางเดินที่ ต้อง เลือกเอง 

เหรอครับ? 

เรามี 7 หัวข้อ ; 3 กรณีศึกษา ; 7 เร่ืองเล่า 

1 ทริก และ Tips พร้อมค าถามอีกเยอะแยะ ครับ 

7 หัวข้อ ดังนี้ครับ 

1. เมื่อมุสลิมไม่เข้าใจอิสลาม 

2. จะตามกติกาใคร? 

3. อิคลาศ หัวใจของผู้ศรัทธา 

4. เพราะย าเกรง...  

5. ความสงบของจิตใจ เกิดจากการโดนทดสอบ 

6. หัวใจที่ถูกครอบง า 

7. จงภูมิใจ เพราะเราคือ แกะด า 

 

จะเป็นยังงัยบ้าง 

 เชิญเข้าไปอ่าน   

  ได้เลยครบั 
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1. เมื่อมุสลิมไม่เข้าใจอิสลาม 

 

หนึ่งในค าถามท่ีผมมักถูกนักศึกษามุสลิมแอบถามบ่อยๆ 

“ท าไมอัลลอฮฺไม่ให้ทุกคนเกิดมาเปน็มุสลิม? 

อย่างนี้คนที่ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวมุสลิมโชคร้าย

กว่าหรือเปล่า?” 

ครับ มุสลิมเราเช่ือม่ันว่า... 

... คนเราทุกคนเกิดมาในโลกนีเ้พื่อรับการทดสอบ เป้าหมาย

หลักของการทดสอบ คอื การท าอย่างไรก็ได้ให้อัลลอฮฺรัก อัลลอฮฺ

พอใจ โดยพระองค์จะทดสอบคนทุกคนด้วย บททดสอบเฉพาะ

ส าหรับเขา” 

จะเกิดเป็นลูกมุสลิม หรือไม่ใช่ลูกมุสลิม แต่ละบริบทต่างมี

ข้อดี และมีความเส่ียงเฉพาะตัวอยู่  

ส าหรับผู้ท่ีไม่ได้เกิดมาเป็นลูกมุสลิม หลายคร้ังท่ีเราพบว่า เขา

ท าตัวเป็นมุสลิมท่ี “น่าทึ่ง” มากกว่า มุสลิมแต่ก าเนิด หลายคนเสีย

อีก  

ในขณะท่ีลูกหลานมุสลิม “บางคน” เกิดในสังคมมุสลิม แต่

เลือกอยู่อย่างผู้ปฏิเสธศรัทธา เลือกยุ่งกับสุรา ยาเสพติด การพนัน 

ดอกเบี้ย แขวนเคร่ืองราง ท าส่ิงท่ีส้ินสภาพมุสลิม อย่างไม่สนใจ 

เมื่อมุสลิมไม่เข้าใจอิสลาม 



 

6 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

ความคิดท่ีว่า เกิดเป็นลูกมุสลิมดีกว่าเกิดเปน็ลูกคนต่างศาสนิก ก็ไม่

ต่างไปจากความคิดท่ีว่า “รวย” ดีกว่า “จน” นั่นแหล่ะครับ 

ลองพิจารณาอายะฮฺอลักุรอานนี้ดูครับ 

      “และในหมู่พวกเขามีผู้ที่สัญญากับอัลลอฮฺว่า หากพระองค์ให้

ส่วนหนึ่งจากความกรุณาของท่านแก่เรา แน่นอนพวกเราจะบริจาค 

และพวกเราจะได้อยู่ร่วมในหมู่คนดี f 

คร้ันเม่ือพระองค์ได้ให้ส่วนหนึ่งของความกรุณาของพระองค์แก่พวก

เขา พวกเขาก็ตระหนี่ในส่วนนั้น ทั้งยังผินหลัง และท าตัวห่างเหิน f 

พระองค์จึงให้ความกลับกลอกเกิดข้ึนในหัวใจ เป็นผลจากสิ่งที่พวก

เขาท า จนถึงวันที่พวกเขาจะพบพระองค์ ทั้งนี้เพราะพวกเขา

บิดพริ้วต่ออัลลอฮฺในสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้ และเพราะพวกเขาปฏิเสธ

ศรัทธา” 

อัตเตาบะฮฺ : 75 – 77 
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บางคน เวลา “จน” ก็เป็น คนดี ท่ีหวังวา่ “รวย” แล้วจะเป็นคน

ดีมากไปอีก 

แต่พอ “รวย” กลับกลายเป็น มุนาฟิก (คนกลับกลอก) ไปเลย  

 

“บางทีพวกเจ้าอาจรังเกียจสิ่งหนึ่ง ทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ดีส าหรับพวกเจ้า

และบางทีพวกเจ้าอาจชอบสิ่งหนึ่ง ทั้งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีส าหรับพวกเจ้า 

อัลลอฮฺนั้นรู้ดี ในขณะที่พวกเจ้าไม่รู้” 

อัลบะก่อเราะฮฺ : 216 

จะรวย จะจน จะเกิดมาเป็นลูกใคร ท้ังหมดคอืบททดสอบ ท่ี

มีความเส่ียงท้ังหมด 

ที่ส าคัญคือ เราจะผ่านบททดสอบไปในสภาพใด? ต่างหาก!! 

ศอฮาบะฮฺ (ผู้ที่อยู่ร่วมยุคกับท่านนบี เคยเห็นท่าน และศรัทธา

ต่อท่าน) เกือบทุกท่าน ต่างไม่ได้เกิดมาเป็น ลกูมุสลิม 

แต่เม่ือ “ถูกทดสอบ” และ “ผ่านการทดสอบ” ไปได้”ก็

มีความศรัทธาในระดับท่ีไม่มีใครเทียบได้ ตามท่ีอัลลอฮฺ และท่านนบี 

รับรอง 

ไม่เกี่ยวว่าจะ “รวย” “จน” หรือ “เปน็ลูกใคร”  
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ครับ คนทีเ่กิดเปน็ “ลูกมุสลิม” ใช่ว่าจะเป็น “มุสลิมท่ีดี” ได้ หาก

เขาไม่ ขวนขวาย พยายามท าตนให้เป็นบ่าวท่ีดีของอัลลอฮฺ 

เช่นเดียวกับคนทีไ่ม่ได้เกิดเป็นลูกมุสลิม หากเขาไม่ใคร่ครวญ

ถึงการมีอยู่ของผู้สร้าง ไม่ศึกษาอย่างจริงจัง เขาก็จะคงอยู่ในสภาพ

เดิมของเขา ซ่ึงก็ไม่ต่างจากลูกมุสลิมท่ีไม่สนใจอิสลาม 

ส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนได้มา “เหมือนกัน” เพือ่เผชิญหน้ากับบท

ทดสอบของอัลลอฮฺ คือ สติปัญญา และ สัญชาตญาณที่ยอมรับการ

มีอยู่ของพระเจ้า บททดสอบท่ีแตกต่างก็ให้ผลสรุปท่ีต่างกันออกไป 

และส่ิงท่ีมุสลิมเรา “ม่ันใจ” ในเร่ืองนี้มี 4 อย่าง คือ 

1. อัลลอฮฺรู้ดีที่สุด 

2. อัลลอฮฺท าทุกอย่างได้ ตามที่พระองค์ประสงค์ 

3. อัลลอฮฺยตุิธรรมที่สุด 

และ 4. อัลลอฮฺ คือ ผู้เมตตา 

ที่ส าคัญกว่า คือ 

อัลลอฺฮฺไม่ได้ตัดสิน “คน” ท่ีจุดเร่ิมต้น 

แต่พระองค์ตัดสิน “ทุกคน” ท่ีตอนจบ เหมือนที่พูดกันว่า 

“เราเลือกที่จะเกิดไม่ได้ แต่ เราเลือกที่จะเป็นได้”  
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คุณก าลัง “ศรัทธา” หรือ “งมงาย” อยู่ครับ? 

 

ค าถามง่ายๆ ท่ีควรสะดุดใจ เพือ่จะตรวจสอบตัวเองได้ว่า 

“เราเป็นมุสลิมประเภทใดกันแน่?” 

เพราะ การเป็นมุสลิมด้วยความศรัทธา 

หรือ “การเป็นมุสลิมด้วยความงมงาย นั้นต่างกัน มาก 

และ ผล ท่ีตามมา ก็ต่างกันมาก เช่นกัน 

ต่อใหท้ าพฤติกรรมเดียวกันก็ตาม 

ผมมีโอกาสถกเร่ืองนี้กับนักศึกษา ค าถามท่ีได้ หลังจากท่ีเราคุยกัน คือ 

“ตกลง ผม งมงาย อยูห่รือครับ ???” 
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คนเรามักคิดว่า เรา “ศรัทธา” และมักมองว่า คนที่ต่างจากเรา 

งมงาย 

ซ่ึงในทางกลับกัน คนอื่นอาจมองเรา ในลักษณะเดียวกัน 

ย่ิงไปกว่านั้น บางคนอาจมองว่า “จะศรัทธา” หรือ “งมงาย” 

ก็งมงายทั้งคู่นัน่แหล่ะ!! 

----------------------------------- 

“งมงาย” และ “ศรัทธา” มักมีจุดก าเนิดจากที่เดียวกัน 

คือ “ความหวัง” และ “ความกลัว” 

แต่ส าหรับมุสลิมมืออาชีพ จะเรียกว่าศรัทธาได้ อย่างน้อยต้องมี

คุณลักษณะ 3 ข้อ ครับ 

  

มีความรู้ท่ี

ถูกต้อง

มีความ

เช่ือม่ันใน

ความรู้ท่ี

ถูกต้องของ

ตน 

ต้องปฤฏิบัติ

ให้

สอดคล้อง

กับความรู้ท่ี

อยู่บนความ

เช่ือม่ันที่มี
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ขาดข้อหนึ่งข้อใดไป อาจท าให้กลายเปน็ “ผู้งมงาย” 

และอาจน าไปสู่การส้ินสภาพการเป็นมุสลิม ทันท ี

บางท่านอาจบอกว่า แค่รู้จักอัลลอฮฺ เช่ือในอลัลอฮฺก็เป็นมุสลิมแล้ว 

ช่วยพิจารณา กรณีศึกษา เหล่านี้ดูครับ 

กรณีศึกษาที่ 1 อิบลีส (ซาตาน) 

พูดได้ว่า อิบลีส “รู้จักอัลลอฮฺ” และมี “ความเช่ือม่ันในอัลลอฮฺ” 

มากกว่าใคร แต่ไม่มีใครบอกว่า อิบลีส เป็น “มุสลิม” ใช่ไหมครับ? 

นั่นเพราะ การปฏิบัติ ของ อิบลีส ค้านกับ “ความเช่ือม่ัน” ของตน 

เนื่องจากความเคียดแค้นท่ีมีต่อมนุษย์ ส่งผลให้ อิบลีส กลายเป็น

ผู้งมงาย แถมยังเป็นผู้งมงายท่ีช่ัวร้ายท่ีสุดในโลก อีกด้วย 

อิบลีส จึงไม่ใช่ผู้ศรัทธา ไม่ใช่มุสลิม ท้ังท่ีรู้และเช่ือม่ันในอัลลอฮฺ 

พอจะเห็นภาพไหม ว่าบางทีท่ีเราคิดว่า “ศรัทธา” อาจไม่ใช่การศรัทธา 

จุดเร่ิมต้นของการศรัทธา มาจาก 

การมี “ความรู้ท่ีถูกต้อง” เป็นเหตุเปน็ผล ตรวจสอบได้ในระดับหนึ่ง 

(ไม่ใช่ความรู้ท่ีมาจากการตามตัวบุคคล หรือค าสอน อย่างขาดสติ) 

และต้องมี “ความเช่ือม่ัน” ใน “ความรู้” ท่ีตนมี 

น าไปสู่ “การปฏิบิติ” ท่ีสอดคล้อง กับ “ความรู้” ท่ีอยู่บน “ความ

เช่ือม่ัน” ท่ีมีนั้น 
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กรณีศึกษาที่ 2 ศาสนิกชนบางส่วน 

ท่ีมีความเช่ือม่ันในค าสอน ปฏิบัติตามค าสอนอย่างเคร่งครัด 

แต่ ไม่ได้เข้าใจค าสอนอย่างถ่องแท้ หรือ ความรู้ท่ีมี เป็นข้อมูลที่ค้าน

กับสติปัญญาอย่างชัดเจน หรือ ถูกบิดเบือนตามยุคสมัย 

เป็นเหตุให้ท้ัง ความเชื่อมั่น และ การปฏิบัติ อยู่บน

พื้นฐานของข้อมูลที่ผิด พวกเขาถูกเรียกว่า “ผู้งมงายท่ีหลงผิด” 

ส่งผลให้ พวกเขาไม่ใช่ “ผู้ศรัทธา” ท่ีอัลลอฮฺให้การยอมรับ 

ความจริงที่เห็น 

ในขณะท่ี มุสลิมบางส่วน อาจหนักท่ีสุดในกลุม่ คือ 

ไม่มีท้ัง ความรู้ท่ีถูกต้อง (ไม่เข้าใจอะไรตามท่ีควร) 

ไม่มี ความเช่ือม่ัน (เพราะไม่รู้จักอัลลอฮฺ) 

และ ไม่ปฏิบัติตามแนวทางท่ีควรจะเป็น (ไม่สนใจ ความถูกต้อง) 
หรือ อาจ “รู้” แต่ไม่ท า?? ... อย่างนี้ ควรเรียกว่างัยดี? 

TipS “ผู้ท่ีละหมาดโดยหวังใหอ้ัลลอฮฺรัก” กับ 

“ผู้ท่ีละหมาดโดยท่ีไม่รู้ว่าละหมาดไปท าไม” 

ผลตอบแทนที่ได้ ย่อม “ต่างกัน” 

ต่อให้ท้ังคู่ละหมาดในแถวเดียวกัน หลังอิมามคนเดียวกันก็ตาม 

... กับเร่ืองอื่นๆ กเ็ช่นกัน ... 
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เหตุแห่งความงมงาย 

ความงมงายนัน้ มีเหตุหลักมาจาก 

“ความไม่รู้” หรือ “การดื้อดึง” 

ไม่ว่าจะมาจากเหตุใด 

“ความงมงาย” เป็นเหตุใหป้ระชาชาติก่อนหน้าพวกเรา 

“หลายต่อหลายยุค” พบความหายนะมาแล้ว 

เร่ืองเล่าที่ 1 งมงาย เพราะ “ไม่รู้” 

แน่นอนเราได้ให้ความเฉลียวฉลาดแก่อิบรอฮีมมาก่อนซ่ึงเรารู้จักเขาดี 

เม่ือคร้ังที่เขากล่าวแก่บิดาและกลุ่มชนของเขาว่า “รูปปั้นที่พวกท่าน

เฝ้าบูชากันนี่คืออะไร?” 

พวกเขากล่าวว่า “เราเห็นบรรพบุรุษของเราสักการะบูชารูปเหล่านี้” 

เขา (นบีอิบรอฮีม) จึงกล่าวว่า “แน่นอนพวกท่านและบรรพบุรุษ

ของพวกท่านอยู่ในความงมงายที่ชัดแจ้ง” (อัลอัมบิยาอฺ 51-54) 
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ท่านนบีอิบรอฮีม ผู้ได้ฉายาว่า “บิดาแห่งนบีท้ังหลาย” 

และ “สหายของอัลลอฮฺ” ท่านเปน็ 1 ใน 5 จากกลุ่ม “อุลุ้ลอัศมี”  

(ผู้ที่มีความม่ันคง) ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้ท่ีโดนทดสอบหนักท่ีสุดใน

ประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติ และมีความหนักแน่นม่ันคงมากท่ีสุดในการ

เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ 

“อุลุ้ลอัศมี” ได้แก่ นบีนูฮฺ นบอีิบรอฮีม บนีมูซา นบีอีซา และ ท่านน

บีมุฮัมมัด ขออัลลอฮฺให้พร และความสันติแก่ท่านทั้งหลาย 

ในวัยเด็ก ท่านนบีอิบรอฮีมได้ถามพ่อ แม่ และผู้ใหญ่ ใน

เมืองท่ีท่านอยู่ว่า 

ท าไมถึงกราบไหว้ส่ิงท่ีสร้างมาเองกับ “มือ”? 

ท าไมถึงกราบไหว้ส่ิงท่ีพูดโต้ตอบอะไรไม่ได้ แม้ช่วยเหลือ

ตัวเองกไ็ม่ได้? ดื่มกินของท่ีเอาไปถวายก็ไม่ได้? ท าไม? ท าไม? .... 

บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ (รวมท้ังพ่อของท่าน) พูดเหมือนกันว่า  

“พวกเราไม่รู้ บรรพบุรุษท ามา เราก็ต้องท าสืบต่อไป” 

เลย งมงาย ท ากันต่อไปอย่างไม่ลืมหูลืมตา ท้ังเช่ือม่ัน 

และปฏิบัติตาม แต่ “ไม่รู้” อะไรเลย? 

พฤติกรรมแบบนี้ แม้แต่ในสังคมของมุสลิมก็มีด้วยซิครับ... 

อย่างนี้เขาเรียก 

“งมงาย เพราะไม่รู้ และไม่คิดจะรับรู้”  
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เร่ืองเล่าที่ 2 “หายนะ เพราะ ดื้อดึง” 

พูดถึงการดื้อดึง รู้ท้ังรู้ เช่ือม่ันมากกว่าใคร แต่กลับเลือกท่ีจะ

ฝ่าฝืน และพบกับความหายนะในที่สุด ผมว่าคงไม่มีใครเกิน 

อะซาซีล (อิบลีส) อย่างแน่นอน 

ส าหรับมุสลิม เม่ือเราเช่ือม่ันว่ามี มลาอิกะฮฺ (เทวทูต) เรา

ย่อมเช่ือม่ันว่ามีส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกว่า “จิน” หรือ “ญิน” ด้วย ซ่ึง

ตามปกติเราจะมองไม่เห็นพวกเขาเหล่านั้น 

อะซาซีล เป็นบรรพบุรุษของจินทั้งหมด ซ่ึงต่อมากลายเป็น

หัวหน้าของ “จินฝ่ายท่ีเลือกฝ่าฝืนพระเจ้า” ซ่ึงไม่ว่าจินเหล่านั้นจะมา

จากเผ่าใด ต่างถูกเรียกเหมารวมกันว่า “ชัยฏอน” (ผู้ที่ไกลห่างจาก

ความดี) หรือก็คือ “Satans” นั่นเอง 

แต่ก่อนที่จะเสียจิน อะซาซีล เป็นจินดีท่ีมีโอกาสคลุกคลีกับม

ลาอิกะฮฺ (เทวทูต) รวมท้ังยังมีต าแหน่ง มีหน้ามีตา อยู่ในฟากฟ้า 

จนเม่ือพระองคอ์ัลลอฮฺสร้างมนุษย์คนแรก “อาดัม” ขึ้นมา 

ในเวลานั้น ไม่รู้ว่าใจของ อะซาซีล คิดอะไรบ้าง? แต่เม่ือ

พระองคอ์ัลลอฮฺส่ังให้มลาอกิะฮฺท้ังหมดในที่แห่งนั้น รวม อะซาซีล 

ก้มกราบในทิศท่ีนบีอาดัมอยู่ (เพื่อให้เกียรติท่านนบี และมนุษย์) 

อะซาซีล ปฏิเสธท่ีจะก้มกราบตามค าส่ังของอัลลอฮฺ 

โดยให้เหตุผลว่า 

“ข้าดีกว่ามัน ท่านสร้างข้าจากไฟ แต่มันถูกสร้างมาจากดิน” 



 

16 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

เม่ือค าส่ังของพระเจ้า ถูกหักล้างด้วย อารมณ์ 

ท้ังท่ีรู้จักอัลลอฮฺมากกว่าใคร เช่ือม่ันในพระองค์มากกว่าใคร 

แต่กลับไม่ยอมท าตาม ค าส่ังของพระองค์ 

พระเจ้า จึงขับไล่ อะซาซีล ออกจากต าแหน่งที่มีเกียรติ จาก

สถานะทีสู่งส่ง 

แต่ก่อนที่ อะซาซีล จะออกไป มันได้ขอต่ออลัลอฮฺว่า 

ช่วยประวิงเวลาให้ก่อน อย่าเพิ่งรีบลงโทษมัน อย่าให้มัน

ตายไว ขอให้โอกาสมันได้แสดงให้พระองค์เหน็ก่อนว่า “มนุษย์” นัน้

ช่ัวช้าได้เพียงใด มันจะขอจองเวรจองกรรมอาดัม และลูกหลานของ

อาดัม ตราบวันส้ินโลก 

อัลลอฮฺให้ อะซาซีล ตามท่ีขอ โดยพระองค์ได้เตือนมันว่า 

“แต่บ่าวของข้าที่มีศรัทธานั้น เจ้าจะไม่สามารถท าอะไรพวกเขาได้” 

เม่ือ อะซาซีล ถูกขับลงมาแล้ว มันถูกเรียกด้วยช่ือใหม่ว่า 

อิบลีส (แปลว่า ผู้ท่ีถูกขับไล่จากความเมตตาของพระเจ้า บ้างก็

แปลว่า ผู้ท่ีส้ินหวังจากความเมตตา) ท่ีรู้จักในนาม “Diabolos” (ผู้

ปฏิเสธค าส่ังของพระเจ้า) และ เป็น “จิน” ตัวแรกท่ีถูกเรียกว่า 

“ชัยฏอน” นั่นเอง และบั้นปลายท่ีรออยู่ คือ การลงโทษตลอดกาล 

ขออัลลอฮฺคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากแผนการของมัน 

ของพวกพ้องของมัน รวมท้ังจิตใจท่ีไม่ดีของพวกเราด้วยเถิด อามีน 

(ศึกษาเพิ่มเติมได้ท่ี ซูเราะฮฺอัลบะก่อเราะฮฺ : 34 เป็นต้นไป)  
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รู้ไหมครับ 

“มุสลิมเรา” ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺใหพ้้นจากการเป็น       

“ผูง้มงาย” ไม่ว่าจะเป็น 

งมงายเพราะไม่รู้ 

หรือ 

งมงายเพราะดื้อดึง 

เราขอกัน ทุกวัน วันละไม่ต่ ากว่า 17 คร้ัง 

ทุกคร้ังท่ีเราละหมาด ท่ีเราอ่าน “อัลฟาติฮะฮฺ” (อัลฮัมดุ) 

นั่นย่ิงแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการต้องระวังตัว 

ไม่ให้งมงาย 

 

เพื่อการเป็นมุสลิมมืออาชีพอย่างแท้จริง 

ให้อัลลอฮฺ “รัก” และ “พอใจ” 
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   *    

    

ขอพระองค์โปรดน าทางเราสู่แนวทางที่เที่ยงตรง แนวทางของผู้ที่

พระองค์โปรดปราน ไม่ใช่แนวทางของผู้ที่ถูกโกรธกริ้ว (ผู้ที่ดื้อดึง) 

และไม่ใช่แนวทางของผู้ที่หลงผิด (ผู้ที่ไม่รู้ว่าตนท าผิด ผู้ที่งมงาย) 

อัลฟาติฮะฮฺ : 6-7 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

แน่ใจนะว่า “คณุก าลังศรัทธา”? ไม่ได้ “งมงาย”? 
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      และผู้ใดแสวงหาศาสนาอื่นจากอิสลามแล้ว ไม่ว่าส่ิงใดที่เขาท า

ย่อมไม่ถูกรับเป็นอันขาด และในปรโลกเขาจะอยู่ใน “หมู่ผู้ที่ขาดทุน” 

อาลิอิมรอน : 85 

*************************** 
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2. จะตามกติกาใคร? 

 

หากเรารักใครชอบใคร และอยากให้เขายอมรับเรา 

เราควรท าอย่างไรดีครับ? 

เคล็ดไม่ลับ ท่ีสามารถน าไปใช้ได้กับทุกคน รวมท้ัง “พระเจ้า” 

มีแค่ 2 ข้อ ง่ายๆ ครับ 

1. ท าในสิ่งที่เขาชอบ สิ่งใหนที่เขาไม่ชอบก็อย่าท า 

2. ต้อง “จริงใจ” กับเขา 

ตัวอย่าง 

หากมีคนบอกว่า “รักแม่” อยากเอาใจแม่ เลยท าแกงส้มปลา

ช่อนไปให้แม่ โดยท่ีรู้ดีเลยว่า “แม่” เกลียดแกงส้มปลาช่อน มาก 

ถามว่า แม่ควรจะรู้สึกอย่างไรกับเขาดี? 

จะให้อัลลอฮฺ “รัก” กต้็องท าตัวให้อยู่ในกติกาของพระองค์ 

ต้องดูว่าพระองคบ์อกใหเ้ราท าตัวอย่างไรบ้าง? ไม่ใช่คิดเองเออเอง  

แล้วไปยัดเยียดว่า “ท าแบบนี้แหล่ะพระองคต้์องชอบ” หรือไป

เลียนแบบพิธีกรรมของศาสนาอื่น เพราะ “ศาสนาใครก็ศาสนาใคร” 

และท่ีขาดไม่ได้ “ต้องจริงใจ” เวลาท าอะไรเพื่อพระองค์ด้วย 

“เพราะพระองค์ขาดเราได้ แต่เราขาดพระองค์ ไม่ได้” 

จะตามกติกาใคร? 
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คุณค่าของการงานทั้งหลายข้ึนอยู่กับเจตนา 

และคนทุกคนจะได้รับตามที่เขาตั้งใจ... 

บันทึกโดยอิมาม อัลบุคอรี และอิมามมุสลิม 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากรูป ทุกคนกินอาหารเดียวกัน พร้อมกัน ในสถานที่เดียวกัน 

ด้วยเจตนาที่แตกต่างกัน คิดว่าการกินในคร้ังนี้ ทุกคนได้ผล

เท่ากันไหมครับ? 

 



 

22 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

3. อิคลาส หัวใจของผู้ศรัทธา 

 

หัวใจส าคัญ ของการเป็นมุสลิม คือการเป็นผู้ที่จริงใจ  

คือผู้ที่ท าดีด้วยความบริสุทธิ์ใจ (อิคลาศ) 

แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ าเหลือก าหนด 

ถึงเถาวัลย์พันเก่ียวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ าใจคน 

กลอนดังกล่าว อธิบายนิสัยใจคอของคนได้เป็นอย่างดี... 

แต่ มันตรงกันข้ามอย่างส้ินเชิง กับ 

“หัวใจของมุสลิมมืออาชีพ” 

เพราะหัวใจของมุสลิมมืออาชีพจะ ไม่คด เพราะ เรา หวัง 

ความโปรดปราน จากอัลลอฮฺ และ เรา กลัว พระองค์ 

เม่ือเรา ท าด ีเราไม่หวัง การตอบแทน “จากมนุษย์” ไม่ต้องการแม้ 

“ค าขอบคุณ” หัวใจของผู้ศรัทธา จึงเป็น หัวใจท่ี บริสุทธิ ์

อย่าลืม ตรวจสอบใจตนเป็นประจ า ว่าเราก าลังท าอะไร เพื่อใคร? 

เพราะหากเพี้ยนไปนิดเดียว การงานที่เหนือ่ยยากของเรา อาจไร้ค่า 

ส าหรับ อัลลอฮฺ เลยก็ได้ (ขออัลลอฮฺเมตตาเราด้วย - อามีน)  

“อิคลาศ” หัวใจของผู้ศรัทธา 



 

23 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

เร่ืองเล่าที่ 3 ท าไม ถึง “ทิ้ง” ? 

 

เม่ือคร้ังท่ีท่านนบี (ขออลัลอฮฺให้พรและความสันติแก่ท่าน) 

และบรรดาศอฮาบะฮฺ (ขออัลลอฮฺพอใจพวกทา่น) ยอมท้ิงทุกสิ่งท่ีตน

มีท่ีนครมักกะฮฺ เพื่อ “อพยพ” (ฮิจเราะฮฺ) หลบหนีมาท่ีนครมะดีนะฮฺ 

แรงผลักดันท่ีพวกท่านต้อง “อพยพ” มีเพียงอย่างเดียว นั่นเพราะ

พวกท่านไม่สามารถคงความเป็นมุสลิมอย่างสันติได้ในนครมักกะฮฺ 

ในขณะท่ีชาวมะดีนะฮฺเปิดต้อนรับ “อิสลาม” พวกท่านจึงยอมท้ิงทุก

ส่ิงท่ีมี เพื่อรักษาการเป็น “มุสลิม” เอาไว ้

เป็นการละทิ้งที่ยิ่งใหญ่ ที่ท าไป เพราะความรัก และความกลัว 

ที่มต่ีอ อัลลอฮฺ อย่างแท้จริง 

นี่คือความบริสุทธิ์ใจ (อัลอิคลาศ) ท่ีย่ิงเราสามารถขัด

เกลาใจให้บริสุทธิ์ได้เท่าใด คุณค่าของการงานเรา ส าหรับ “อัลลอฮฺ” 

จะย่ิงเพิ่มมากขึ้น 

หากแต่ ท่านนบีได้เตือนบรรดาศอฮาบะฮฺ และพวกเราเอาไว้ว่า 

อย่าท าให้การงานที่ย่ิงใหญ่ เช่นการ ฮิจเราะฮฺ ต้องแปดเปื้อน หรือ ไร้

ค่า ด้วยการมีเจตนาแอบแฝงท่ีท าให้อัลลอฮฺไม่พอใจ เช่น การแอบ

หวังว่า อพยพไปแล้วจะได้เจอสาวสวยแล้วแต่งงานด้วย หรือ ไป

ขุดทอง หรืออะไรก็ตามแต่ท่ีเป็นเร่ืองของโลกนี้ เป็นหลัก 

จิตใจ จึงเป็น “ส่ิงแรก” และ “ส่ิงสุดท้าย” 

ท่ีมุสลิมเรา ต้องระวัง ให้มาก  
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เร่ืองเล่าที่ 4 ไม่ใช่ “แค่” 

ท่านซัลมาน (ขออัลลอฮฺพอใจท่าน) ไดเ้ล่าใหลู้กศิษย์ฟังว่า  

มีคนเข้าสวรรค์เพราะแมลงวันหนึ่งตัว และมีคนต้อง

ลงนรกเพราะแมลงวันตัวเดียว!! 

ชาย 2 คน เดินทางผ่านเมืองที่บูชาเจว็ดรูปหนึ่ง ชาวเมือง

บังคับทั้งสองให้บูชายัญถวายเจว็ดรูปนั้น แม้จะเป็นเพียง แมลงวัน 

แค่ตัวเดียว ก็ตาม 

ชายคนแรกไม่ยอม “บูชายัญ” แก่เจว็ดรูปนั้น แม้จะแค่

แมลงวันเพียงตัวเดียว ชาวเมืองจึงสังหารเขา 

ในขณะที่ชายอีกคนคิดว่าก็แค่แมลงวัน เขาจึงบูชายัญ

แมลงวันหนึ่งตัว ท าให้เขารอดจากชาวเมืองไปได้ แต่เขาต้องลงนรก... 

ชายคนแรกจึงได้เข้าสวรรค์เพราะแมลงวันหนึ่งตัว ในขณะที่

อีกคนต้องลงนรกเพราะแมลงวันตัวเดียว เช่นกัน 

บันทึกโดย อิมามอิบนุอบีชัยบะอฺ และ อิมามอัลบัยฮะกี 

หมายเหตุ ฮะดิษบทนี้เป็นฮะดษิ “เมากูฟ” (สายรายงานไปหยุดท่ีแค่

ศอฮาบะฮฺ ไปไม่ถึงนบี) แต่เนื่องจากในสายรายงานทุกคนเช่ือถือได้  

เม่ือศอฮาบะฮฺพูดถึงเร่ืองเร้นลับ นักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่ามาจากนบี 

เพราะศอฮาบะฮฺไม่แต่งฮะดิษเอง วัลลอฮุอะอลัม 

อาจมีบางคร้ังท่ีเราคิดว่า “แค่เร่ืองเล็กน้อย อลัลอฮฺคงไม่ว่า” 

แต่เร่ืองบางเร่ือง อาจเล็กน้อยส าหรับเรา แต่ส าหรับพระองคมั์นเป็น

เร่ืองใหญ่!  
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ท่านอลี (ขออัลลอฮฺพอใจท่าน) ได้อธิบายค าว่า 

อัตตั้กวา (ความย าเกรง) ไว้ว่า 

 

 

อ ั

 

อลัลอฮมุม่ะ อนิ 

 

 

 

ความกลัวที่มีต่อผู้เกรียงไกร (กลัวอัลลอฮฺ) 

การประพฤติตนตามตัวบท 

ความพอเพียงกับสิ่งเล็กน้อย 

และการเตรียมตัวเพ่ือวันที่ต้องจาก 

หากท าได้ทั้ง 4 อย่าง แปลว่า เรา “ตั้กวา” แล้ว 

ท าให้ดีที่สุดนะครับ 
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4. เพราะย าเกรง ... 

 

ชายคนหนึ่งได้ใช้ชีวิตอย่างเหลวแหลกจนเม่ือเขาใกล้ตาย เขาได้ส่ังเสีย

ลูกๆ ของเขาว่า 

เมื่อพ่อตายไป พวกเจ้าจงเผาศพพ่อให้เป็นเถ้า แล้วเอามันไป

โปรยตามลมให้ไหลไปกับท้องทะเล 

ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ หากพระองค์ตามเกบ็เถ้าพ่อได้ พ่อคงจะ

โดนลงโทษอย่างที่ไม่เคยมใีครเคยโดนมาก่อน 

ท่านนบีเล่าต่อไปว่า “ลูกหลานได้ท าตามค าส่ังเสียของเขา จนเม่ือ

อัลลอฮฺได้ส่ังกับแผ่นดินว่า “เจ้าจงรวมเขาขึ้นมา” จนเขาถูกรวม

ในท่าที่ยืนอยู ่

พระองค์ได้ถามเขาว่า “อะไรท าให้เจ้าท าอย่างนี้?” 

ชายผู้นั้นตอบว่า เพราะผมกลัวพระองค์ 

อัลลอฮฺจึงยกโทษให้เขา เพราะความกลัวของเขาที่มีต่อพระองค์” 

บันทึกโดย อิมามอัลบุคอรี และ อิมามมุสลิม 

  

เพราะ ... ย าเกรง 
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จริงท่ีว่า ชีวิต คือ บททดสอบ 

แต่ การที่อัลลอฮฺทดสอบเรา ไม่ได้หมายความว่า  

“พระองค์เกลียดเรา” หรือ “อยากทรมานเราเล่น” 

หากแต่ เพราะ “เรา” จ าเป็นต้องได้รับ “การขัดเกลา” 

และ “พัฒนาตน” ให้ จิตวิญญาณของเรา แข็งแกร่งจนเกิด

ความสงบ มากพอที่จะผ่านการทดสอบตลอดช่วงชีวิตที่

เหลือของเราไปได้ 

เหมือน “ร่างกาย” อยากแข็งแรง ต้อง ออกก าลังกาย 

“สมอง” อยากฉลาด ต้อง ศึกษาให้มาก 

“สวรรค์” อยากได้ ต้องท าตนให้เป็น มุสลิมมืออาชีพ 

 

*************************** 
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5. ความสงบของจติใจ เกิดจากการโดน “ทดสอบ” 

“เจอทดสอบแล้วท าให้ “ใจสงบ” !? บ้าไปแล้ว !!” 

ผู้อ่านบางท่านอาจคิดอะไรท านองนี้ เม่ืออ่านหัวข้อนี ้คร้ังแรก 

เอาน่า... ให้โอกาสผม อธบิายก่อน 

ลองคิดตามดู เวลาเกดิเหตุคับขัน คนประเภทไหนที่จะมี

สติมากท่ีสุด และสามารถหาทางรอดไปได้อย่างดีท่ีสุด? 

“คนมีประสบการณ์ คนที่เคยผ่านอะไรมามากแล้ว” งัยครับ 

เหมือนหาก รถเสียบนดอย คนที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์

แบบนี้มักจะลนลานท าอะไรไม่ถูก ตีโพยตีพาย ในขณะท่ีคนที่เคยผ่าน

เหตุการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน จะใจเย็นได ้และเร่ิมด าเนินขัน้ตอนการแก้ไข  

กับชีวิตก็เช่นกัน 

ผมรู้จักน้าคนหนึ่งท่ีอุทิศตนให้งานศาสนาของอัลลอฮฺบน

ดอย เธอเล่าให้ฟังว่า ช่วงแรก เธอรับไม่ได้เลย เครียสท้ังเร่ืองการ

บริหารจัดการ การหาทุน กับอีกสารพัดเร่ืองท่ีถาโถม เครียสจน ”ชัก” 

ล้มหมอนนอนเส่ือ จนเม่ือเวลาผ่านพ้นไปหลายปี 

ตอนนี้ ใจเธอ “สงบ” มาก สามารถรับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ ได้ดี มองทุกอย่างในด้านที่บวกได้ ดว้ยเมตตาจากอัลลอฮฺ 

ใจท่ีสงบอย่างแท้จริง (ซ่ึงเป็นใจขั้นสูงสุดของผู้ศรัทธา) จึงไม่

ได้มาจากชีวิตท่ีสะดวกสบายนะครับ แต่มาจากชีวิตท่ีผ่านความ

ยากล าบากมามาก มากจน ทนทาน กับมันได้ในที่สุด  

จิตใจสงบ เพราะโดนทดสอบ 
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ใครคือกลุ่มคนทีน่่าอิจฉาที่สุดในประวัติศาสตร ์ครับ? 

ค าถามนี้ไม่มีว่า “ตอบถูก” หรือ “ตอบผิด” ผมแค่อยาก

แลกเปลี่ยน “กลุ่มชนที่น่าอิจฉาท่ีสุด” ส าหรับผม ให้ท่านๆ ไดอ้่านด ู

ส าหรับผม กลุ่มท่ีว่า คือ 

กลุ่มพ่อมดหมอผีของฟาโรห์ในยุคนบีมูซา ครับ 

คือ กลุ่มคนที่ท าบาปใหญ่มาก่อน 

คือ กลุ่มคนที่เสียชีวิต หลังเข้ารับอิสลามได้ไม่นาน 

คือ กลุ่มคนที่มีความศรัทธาหนักแน่น ยากจะหาใครเทียบ 

คือ กลุ่มคน “ธรรมดา” ที่อัลลอฮฺกล่าวถึงในอัลกุรอานไม่ต่ า

กว่า 3 ครั้ง 

เรื่องของพวกเขาเป็นอย่างไรเหรอครับ? เชิญตามผมมา ... 
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เร่ืองเล่าที่ 5 “พ่อมดหมอผีที่กลับตัว” 

เมื่อคร้ัง ท่ีท่านนบีมูซาน าสัจธรรมต่างๆ ไปเผยแผ่ให้ฟาโรห์

และกลุ่มชนของเขา 

ฟาโรห์เลือกท่ีจะปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และท้าทายนบีให้

มาประลองไสยศาสตร์แทน โดยได้ระดมเอากลุ่มพ่อมดหมอผีท่ีขึ้น

ช่ือว่าเก่งท่ีสุดในอียิปต์มาประลองกับท่านนบีมูซา  

แน่นอนว่าสัญญาณต่างๆ ท่ีอัลลอฮฺให้ท่านนบีมูซานั้น ไม่ใช่

ไสยศาสตร์ แต่ฟาโรห์ทึกทักไปเอง และด้วยความเขลาของตนท่ีอยาก

แสดงให้ชาวเมืองเห็นว่า “ตนเหนอืกว่านบีแค่ไหน” จึงได้นัดวนัเวลา

ให้ชาวเมืองท้ังหลายมาร่วมดูด้วย 

เม่ือถึงเวลาการประลอง กลุ่มพ่อมดหมอผีได้เร่ิมก่อนโดย

พูดเอาใจ “ฟาโรห์” ว่า  

“ด้วยความย่ิงใหญ่ขององค์ฟาโรห ์เราขอเสกเชือก

เหล่านี้ให้กลายเป็นงู” 

เชือกต่างๆ ท่ีพ่อมดหมอผีโยนไป กลายเป็น “งู” จ านวน

มาก ในสายตาของคนทั่วไป 

เม่ือท่านนบีมูซาเห็นในตอนแรก ท่านตกใจ แต่อัลลอฮฺบอก

ท่านว่า อย่าได้กลัวไปเลย เพราะเจ้านั้นเหนือกว่า

และอัลลอฮฺได้ใช้ให้ท่านโยนไม้เท้าของท่านไปบา้ง 



 

31 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

ท่านจึงโยนไม้เท้าของท่านไป และอัลลอฮฺได้ใหไ้ม้เท้านั้น 

กลายเป็น “งูใหญ่ที่มีชีวิตจริง” และกลนืกินไสย์ศาสตร์ของพ่อ

มดหมอผีท้ังหลายหายไปในทันท ี

กลุ่มพ่อมดหมอผีเหล่านั้นเม่ือเหน็สิ่งท่ีเกิดขึน้ ต่างพากัน 

ก้มกราบ และกล่าวว่า “เราศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของมูซาแล้ว!!“ 

เพราะพ่อมดหมอผีเหล่านั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจว่า ส่ิงท่ีท่านนบีน ามามัน

ไม่ใช่ไสยศาสตร์ มันคือของจริงท่ีพระเจ้ามอบให้แก่ท่าน 

แน่นอนฟาโรห์ย่อมเสียหน้าเปน็ที่สุด เพราะ “คนของตน” 

กลับไปศรัทธาต่อพระเจ้าของนบีมูซา (ทั้งๆ ท่ีในใจของฟาโรห์เองก็

ยอมรับ แต่ด้วยใจท่ียะโส) ฟาโรห์จึงกล่าวออกมาด้วยความโกรธว่า 

“พวกเจ้ากล้าดีอย่างไรมานับถือผู้อืน่นอกจากข้า 

หากพวกเจ้าไม่รีบกลับตัว ข้าจะส่ัง ตัดมือ ตัดเท้า 

พวกเจ้าให้หมด 

แล้วเอาพวกเจ้าไปแขวนประจานไว้กับต้นอินทผลัม

จนกว่าจะตาย” 

การยึดม่ันในสัจธรรมต่อหน้าหนึ่งในทรราชย์ท่ีมีอ านาจมาก

ท่ีสุดแห่งยุค... ช่างเป็นบททดสอบท่ีหนักหน่วง!! 
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กลุ่มอดีตพ่อมดหมอผี กลับเลือกตอบฟาโรห์ไปว่า 

 

พวกเขากล่าวว่า ไม่เป็นไรหรอก อย่างไรเราต้องกลับไปหาพระผู้

อภิบาลของเราอยู่แล้ว แน่นอนเราปรารถนาให้พระผู้อภิบาลของเรา

ยกโทษให้เราในเม่ือเราเป็นกลุ่มแรกแรกที่ศรัทธาต่อพระองค์ 

อัชชอุารออฺ : 50-51 

และท้ายที่สุด กลุ่มอดีตพ่อมดหมอผีเหล่านั้นก็ถูก

ทรมานจนตายด้วยกับวิธีที่ฟาโรหป์ระกาศเอาไว้ ... 

(อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูน) 
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เหตุการณ์ดังกล่าว ผ่านพ้นมา หลายพันปีแล้ว 

ไหนหล่ะ? 

ฟาโรห์ ผู้หย่ิงยะโย ท่ีอ้างว่าตนเป็น พระเจ้า 

กลุ่มอดีตพ่อมดหมอผี ท่ีถูกทรมานจนเสียชีวิตใน

สภาพผู้ศรัทธา 

ไม่ว่าจะ ความสุข หรือ ความทุกข์ ในโลกนี้ ส าหรับพวกเขา

มันจบลงแล้ว แต่ใครกันเล่าท่ีต้องถูกทรมานตลอดกาล และใครกันท่ี

พระองคเ์มตตาและให้อภัย คุณคิดว่าใคร? 

เร่ืองราวของพวกเขาได้รับการบันทกึไว้ใน คัมภีร์เล่มสุดท้าย

ของพระเจ้า รวมท้ัง ประโยคสุดท้าย ของพวกเขาท่ีโต้ตอบทรราชย์ 

ถ้อยค าท่ีแสดงถึงใจท่ีสงบแล้ว อย่างแท้จริง 

กลุ่มชนที่น่าอิจฉา... กลุ่มชนที่อัลลอฮฺรัก  

แบบอย่างท่ีดีส าหรับเราผู้ท่ีอยากจะเป็น มุสลิมมืออาชีพ 

โอ้อัลลอฮฺ โปรดให้เรามีจุดจบที่สงบในฐานะบ่าวที่ดี

ของพระองค์ด้วยเถิด – อามีน 

มุสลิมเรามองว่า ร่างกาย เป็นเพียงภาชนะช่ัวคราวของเราในโลกนี้

เท่านั้น 

ความสงบท่ีแท้จริง จึงไม่ใช่ความสงบท่ีเกิดจากร่างกาย 
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ท่านผู้อ่านที่รักครับ คนเราทุกคนเม่ือถึงเวลาท่ีวิญญาณจะออก

จากร่าง อัลลอฮฺจะส่งมลาอิกะฮฺมาเก็บวิญญาณของเขา 

กลุ่มมลาอิกะฮฺท่ีมาเก็บวิญญาณนี้ มีหลักๆ 2 กลุ่ม กลุ่มท่ีท า

หน้าที่เก็บวิญญาณของคนดีเท่านั้น กับ กลุ่มท่ีท าหน้าท่ีเก็บวิญญาณคน

ช่ัวเท่านั้น แต่ละกลุ่มจะมาหาคนตาย ด้วยค าพูด ท่าที และมารยาท 

ท่ีแตกต่างกัน 

ผมขอต่อ อัลลอฮฺ ให้พวกเราไดเ้จอกับมลาอิกะฮฺท่ีมาเก็บ

วิญญาณของคนดี ขอให้พวกเราทุกคนไดฟ้ังประโยคนี้เป็นประโยค

สุดท้ายก่อนจากโลกนี้ไป - อามีน 

“โอ้จิตวิญญาณที่สงบแล้วเอ๋ย จงกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้า 

ด้วยความยินดีและเป็นที่ยินดเีถิด” 

อัลฟัจรฺ 7-18 

แต่ อย่าลืมว่าเราต้องท าตัวให้ “คู่ควร” ด้วยนะครับ 

เร่ิมจากการ หยุดบ่น หยุดโทษคนอื่น เวลาเจอส่ิงท่ีไม่

ดี ไม่อย่างนั้นต่อให้โดนทดสอบอีกแค่ไหน 

ใจก็ไม่มีวันสงบครับ 

วัลลอฮุอะอลฺัม 
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เมื่อพูดถึง “ใจที่สงบ” แล้ว ท่านผู้อ่านที่รักคิดว่า 

“การตายอย่างสงบ” ส าหรับมุสลิม คือการตาย

อย่างไรเหรอครับ? 

หรือ ถามง่ายๆ “อยากตายแบบไหนกันครับ?” 

“ตายบนเตียงท่ีมีลูกหลานรายล้อม?” 

“ตายโดยท่ี ได้ท าทุกอย่าง ท่ีอยากท าในโลกนี้แล้ว?” 

“ตายโดยท่ีมีคนร าลึกถึง?” 

หากผมจะบอกว่า ท่ีกล่าวมาท้ังหมด ไม่ได้แสดงว่า เป็นการ

ตายท่ีสงบส าหรับมุสลิม เลย ท่านผู้อ่านที่รักจะว่าอย่างไร? 

ท่านอาจแปลกใจ หากผมจะยกตัวอย่างว่า หนึ่งในคนท่ี

เสียชีวิตอย่างสงบ “ถูกตัดศรีษะ” แล้วน ามาใส่ถาดมอบ

เป็นสินสมรสการแต่งงาน !!  
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เร่ืองเล่าที่ 6 “การตายอย่างสงบ” 

ท่านนบียะฮฺยา บุตรชายของนบีซะกะรียา (นบีซะกะรียาคือบิดา

อุปถัมภ์ของท่านหญิงมัรยัม มารดานบีอีซา) ท่านเป็นหัวหน้า

บาทหลวงท่ีศรัทธาม่ันต่ออัลลอฮฺ 

กล่าวกันว่าท่านถูกทดสอบ ด้วยการท่ีกษัตริย์ในยุคนั้น

ต้องการแต่งงานกับพี่น้องของตนเอง และมาขอให้ท่านนบีท าพิธีให้ 

แน่นอนการแต่งงานระหว่างพี่น้องเป็นท่ีต้องห้ามแม้แต่ใน

สมัยนั้น ท่านนบียะฮฺยาจึงไม่ท าพิธีให้ เป็นเหตุให้กษัตริย์ เสียหน้า 

และโกรธแค้นเป็นอันมาก น าไปสู่การวางแผนหาเร่ืองตัดสินประหาร

ชีวิตท่านด้วยการ “ตัดคอ” และน าศรีษะของท่านใส่ถาดมอบเป็นหนึ่ง

ในสินสมรสในการแต่งงานของตนกับพี่น้องคนนั้น 

อัลลอฮฺได้กล่าวรับรองท่านนบียะฮฺยา ไว้ว่า 

        

      และความสันติจงมีแด่เขา ในวันที่เขาคลอด ในวันที่เขาตาย 

และในวันที่เขาถูกฟ้ืนคืนชีพ (มัรยัม : 15) 

ท าไมจะไม่สันติ ท าไมจะไม่สงบ ในเมื่อนบียะฮฺยา 

ท่านได้ปิดฉากชีวิตในโลกแห่งการทดสอบนี้ อย่างผู้ศรัทธา 

ที่สอบผ่านการทดสอบของอัลลอฮฺ แล้ว 
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Trick ดุอาอฺ (การขอ) ทางลัดสู่ความส าเร็จในฐานะ

มุสลิม มืออาชีพ 

 

 

อา่นวา่: 

อัลลอฮุมมะ อินนี อะอูซุบิกะ มินอิลมิน ลายันฟะอฺ 

วะมินก้อลบินลายัคชะอฺ วะมินนัฟซินลาตัชบะอฺ 

วะมินดะอฺวะติน ลายุซตะจาบุ้ ละฮา 

ความวา่: 

โอ้อัลลอฮฺฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ 

ให้พ้นจาก การมีความรู้ที่ไม่ยังประโยชน์ 

ให้พ้นจาก การมีหัวใจที่ไม่กลัวเกรง 

ให้พ้นจาก การมีจิตใจที่ไม่รู้จักพอ 

 และจาก การขอที่ไม่ถูกตอบรับ 

บันทึกโดย อิมาม มุสลิม อัตติรมิซี และอันนะซาอี  
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6. หัวใจที่ถูกครอบง า 

“ศาสนา เป็นเรื่องล้าหลัง” 

“ที่มุสลิมตกต่ า เพราะเอาแต่พูดเรื่องศาสนา” 

“ทะเลาะกันอยู่ได้ นี่แหล่ะพวกมุสลิม น่าเบื่อ” 

“เรียนศาสนาแล้ว จะเอาอะไรกิน?” 

ประโยคไหนบ้างท่ีท่านผู้อ่านไม่เคยได้ยินครับ? บางท่านอาจจะเคยได้

ยินมากกว่านี้อีก ... (นะอูซุบิ้ลลาฮฺ ขออลัลอฮฺคุ้มครอง) 

 
ขอถามท่านผู้อ่านที่รักซักนิด ... 

มุสลิมประเภทใด น่าเป็นห่วงทีสุ่ด? 

ให้เวลาคิดซักครู่ครับ ... 

  

หัวใจที่ถูกครอบง า 
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“มุสลิมที่หัวใจของเขาตายด้านแลว้” ครับ 

หัวใจท่ีตายด้าน คือ หัวใจท่ีถูก ครอบง า จนเกินท่ีจะเยียวยาได้แล้ว 

แค่หัวใจท่ีถูกครอบง าก็น่ากลัวแล้วครับ เพราะอัลลอฮฺ กล่าวไว้ว่า 

เปล่าหรอก ความจริงแล้วเป็นเพราะหัวใจของพวกเขาถูกครอบง า

ด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้ (จากการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ) f แต่ทว่า

ในวันนั้นพวกเขาจะถูกปิดก้ันจากพระผู้อภิบาลของพวกเขาอย่าง

เด็ดขาด f แล้วจากนั้น แน่นอนพวกเขาจะต้องเข้าไปพ านักในนรก

ที่มีเปลวไฟลุกโชน f และในภายหลัง จะมีเสียงกล่าวว่า  

“นี่คือสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวหาว่าเป็นเรื่อง โกหก” 

อัลมุฏอฟฟิฟีน 14-17 

จุดเร่ิมต้นของการกลายพันธุ์เป็น มุสลิมท่ีหัวใจตายด้าน มา

จาก “การหลงลืม” “การเพิกเฉย” “การเคยชินกับส่ิงไม่ดี” และ “การ

เสพ ฟิตนะฮฺ” มากเกินไป 

ส่ิงเหล่านั้น ท าให้ หัวใจถูกครอบง า และ ตายด้าน ในที่สุด  

หัวใจท่ีตายด้านแล้ว จะไม่กลัวเกรงอัลลอฮฺ จะไม่แคร์ นรก 

สวรรค์ และเขาในอดีตท่ีอาจเคยเป็นบ่าวท่ีดขีองอัลลอฮฺมาก่อน ก็จะ

หายสาบสูญไป ตลอดกาล 
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ผู้อ่านที่รักครับ “หัวใจ” คือ จุดศูนยก์ลางของร่างกายท่ีจะ

ก าหนดทิศทางความเป็น “คนดี” หรือ “คนช่ัว” ของคนเรา ดังท่ี

ท่านนบี (ขออัลลอฮฺให้พร และความสันติแกท่าน) ได้กล่าวว่า  

ในร่างกายนั้นมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่ง หากมันดีทุกอย่างก็จะดี หากมัน

ไม่ดีทุกอย่างก็จะไม่ดีตามไปด้วย มันคือ หัวใจ 

บันทึกโดยอิมามอัลบุคอรี 

ผู้ศรัทธา จึงระวัง “หัวใจ” เป็นพิเศษ เพราะ หัวใจถูกเรียกว่า 

“กอลบุน” (สิ่งที่พลิกไปมา) และสาเหตุที่ถูกเรียกเช่นนั้น 

เพราะใจเรา กลับไปกลับมาได้ ตลอดเวลา!! 

ในบันทึกของอิมาม อะฮฺมัด (ขออัลลอฮฺเมตตาท่าน) ท่านร่อ

ซูล (ขออัลลอฮฺให้พร และความสันติแก่ท่าน) ได้กล่าวถึงการกลาย

พันธุ์ของมุสลิมเอาไว้ว่า 

ผู้ศรัทธานั้นเม่ือเขาท าบาป จะเกิดจุดด าที่หัวใจของเขา 

หากเขาเลิกท า และ ขออภัยโทษ หัวใจของเขาจะได้รับการช าระล้าง 

หากเขาท าบาปเพ่ิมมาอีก จุดก็จะเพ่ิมมากข้ึน จนครอบคลุมหัวใจ

ทั้งหมดของเขา 

และนั่นแหล่ะคือ การครอบง า ที่อัลลอฮฺกล่าวในอัลกุรอานที่ว่า เปล่า

หรอก ความจริงแล้วเป็นเพราะหัวใจของพวกเขาถูกครอบง าด้วยสิ่ง

ที่พวกเขาขวนขวายเอาไว้ f  
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ในบันทึกของอิมามมุสลิม ท่านนบีกล่าวว่า 

“ฟิตนะฮฺ (ความวุ่นวายที่น าไปสู่ความหายนะทางศาสนา 

เช่น ฟิตนะฮฺจากผู้หญิง ฟิตนะฮฺจากทรัพย์สิน ฟิตนะฮฺจากลาภยศ

สรรเสริญ ฟิตนะฮฺจากการโอ้อวด เป็นต้น) จะถาโถมเข้าหัวใจ

เหมือนเสื่อที่ทิ้งรอย (บนร่างกาย) เป็นริ้วๆ 

“หัวใจ” ใดดื่มด่ ากับมัน “หัวใจ” นั้นจะถูกแต้มจุดด า 

”หัวใจ” ใดปฏิเสธมัน “หัวใจ” นั้นจะถูกแต้มจุดขาวสะอาด  

จนกระทั้งหัวใจจะกลายเป็นหนึ่งใน 2 ประเภท 

“หัวใจด าสนิท” ที่เหมือนแก้วที่คว่ าไว้ ไม่ยอมรับรู้สิ่งถูก 

ไม่ปฏิเสธสิ่งผิด ดื่มด่ ากับสิ่งที่ความปรารถนาใฝ่ต่ าจะพาไป 

“หัวใจที่ขาวสะอาด” ทีจ่ะไม่มีฟิตนะฮฺใดท าร้ายได้อีกเลย 

ตราบฟ้าดินสลาย” 

 

มีผมคนเดียวหรือเปล่าครับ ท่ีอยากรู้ว่า ตอนนี้ หัวใจเรา 

“สี” อะไรแล้ว? 

บางที่ก็กลัว ว่าเราหลอกตัวเองอยูห่รือเปล่าที่ว่า 

“หัวใจเรา” ยังไม่ตาย ยังกลัวอัลลอฮอฺยู?่  
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กรณีศึกษาที่ 3 มุสลิมที่ “รู”้ หมดแล้ว 

หนึ่งในกลุ่มมุสลิมท่ีน่าเป็นหว่งว่ามีโอกาสท่ีหัวใจจะตายด้านได้มาก

ท่ีสุด คือกลุ่มมุสลิมท่ีมี “หัวใจ” คล้ายกับ 

แก้วที่คว่ าไว้ ตามท่ีนบีเตือนเอาไว้ เขาคือกลุ่มผู้ท่ีไม่ยอมรับรู้ส่ิง

ใด อีกแล้ว 

ผมมีโอกาสนั่งคุยกับอิมามประจ ามัสยิดชุมชนแห่งหนึ่ง นี่คือส่วน

หนึ่งของบทสนทนาระหว่างผมกับอิมามท่านนั้น 

ผม : ท่ีนี่มีคนมาละหมาดท่ีมัสยิดเยอะไหมครับ? 

อิมาม : ปกติมี 2 คน “ผม” (อิมาม) กับ “ครูอีกคน”  

ผม : ชาวบ้านอ่านอัลกุรอานกันได้ไหมครับ ต้องการครูผู้ช่วยม้ัย? 

อิมาม : ไม่เป็นไร ชุมชนเรามีผู้อาวุโสท่ีอ่านได้ 2 คน (แค่นั้นจริงๆ) 

ผม : สนใจจัดการเรียน หรือ การบรรยายศาสนา บ้างไหมครับ? 

อิมาม : ไม่เป็นไร เรามีคุตบะฮฺทุกวันศุกร์แล้ว  

ผม : ถ้าจะจัดคอร์สอบรมอิสลามระยะส้ัน จะมีคนมาร่วมไหมครับ? 

อิมาม : ไม่หรอก พวกเรารู้เร่ืองอิสลาม หมดแล้ว  

 

ครับ ผู้รู้อิสลามที่ยิ่งใหญ่แต่ละท่าน ใช้เวลาเรียนรู้

อิสลามตลอดช่วงอายุขัยของท่านเหล่านั้น ยังไม่มี

ใครพูดว่า เรียนรู้อิสลามหมดแล้ว เลย... 

(ผมได้แต่คิดอยู่ใน “ใจ”)  
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ส าหรับผู้ที่ลุ่มหลงกับดุนยาอย่างกู่ไม่กลับ จนหัวใจตายด้าน 

ผมจะบอก “ข้อดี” ของการหลงลืมอัลลอฮฺให้ ครับ 

 

คร้ันเม่ือพวกเขาหลงลืมสิ่งที่พวกเขาได้รับการเตือนให้ร าลึกถึงมัน 

เราจะเปิดประตู (หนทาง) สู่สรรพสิ่งต่างๆ (ที่น่าลุ่มหลงในดุนยา)  

จนกระทั่งเม่ือพวกเขาหลงระเริงไปกับมัน เราจะลงโทษพวกเขาโดย

ฉับพลัน และเม่ือนั้นพวกเขาจะสิ้นหวังในทันที 

อัลอันอาม : 44 

ใช่แล้วครับ ส าหรับผู้ท่ี “ลุ่มหลง” กับดุนยา และเลือกท่ีจะท้ิง

อิสลาม เลือกท่ีจะตามแต่อารมณ์ปรารถนาของตน อัลลอฮฺจะให้เขาได้ 

ลิ้มรส “ความเอร็ดอร่อย” ของดุนยา ไดห้ลงระเริงไปกับมัน จนเม่ือ

ถึงเวลาท่ี พระองค์ เก็บวิญญาณเขา เม่ือนั้น เขาจะรู้ว่า ทุกอย่างท่ีเขา

ท า มันไร้ค่าแค่ไหน และ “เขา” หมดหวังเพียงใด? 

และเม่ือนั้น “การอาบน้ าจะนาซะฮฺ” จะเป็นความชุ่มฉ่ า คร้ังสุดท้าย ท่ี

เขาจะได้รับจากอัลลอฮฺ 

นะอูซุบิ้ลลาฮฺมินซาลิก ขออัลลอฮฺคุ้มครองเราด้วย 

  



 

44 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

ข้อเท็จจริง ที่ควรครุ่นคิด 

ในบันทึกของอิมามมุสลิม (ขออัลลอฮฺเมตตาท่าน) รายงานจากท่าน 

อนัส (ขออัลลอฮฺพอใจท่าน) ว่า ท่านศาสนทตูของอัลลอฮฺ (ขออัลลอฮฺ

ให้พรและความสันติแก่ท่าน) กล่าวว่า 

ในวันกิยามะฮฺ คนที่เคยได้รับความผาสุกมากที่สุดในโลกดุนยาที่เป็น

ชาวนรกจะถูกน าตัวไปลงนรกชั่วครู่หนึ่ง หลังจากนั้นเขาจะถูกถาม

ว่า “ลูกหลานอาดัม เจ้าเคยพานพบสิ่งดีๆในชีวิตของเจ้ามาก่อน

หรือไม่? เจ้าเคยผ่านความผาสุกใดมาก่อนหรือเปล่า?” 

เขาจะตอบว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ไม่เลย องค์พระผู้อภิบาล” 

จากนั้นคนที่เคยได้รับความทุกข์เข็ญมากที่สุดในโลกดุนยาที่เป็นชาว

สวรรค์จะถูกน าตัวไปเข้าสวรรค์ชั่วครู่หนึ่ง หลังจากนั้นเขาจะถูก

ถามว่า “ลูกหลานอาดัม เจ้าเคยพานความทุกข์เข็ญใดในชีวิตของเจ้า

มาก่อนหรือไม่? เจ้าเคยผ่านความยากล าบากใดมาก่อนหรือเปล่า?” 

เขาจะตอบว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ไม่เลย องค์พระผู้อภิบาล ผมไม่

เคยพบพานความทุกข์เข็ญ หรือ ความยากล าบากใด มาก่อนเลย” 

ผมคิดว่าท้ังคู่ไม่มีใครโกหกหรอกครับ หากแต่เพราะ ความ

ผาสุก และ ความทรมาน ในโลกหน้า ท่ี เกนิจนิตนาการ ต่างหาก ท่ีท า

ให้ท้ังคู่ลืมท้ัง “ความทุกข์” และ “ความสุข” ในดุนยาไปสิ้น 

เหมือนเวลาท างานเหนือ่ยๆ น้ าแก้วเดียวก็ท าให้ลืมความ

เหนื่อยยากได้ นับประสาอะไรกับ สวรรค์ และ นรก 
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มุสลิมหลายคนรับไม่ได้ท่ีจะเป็น แกะด า ในสังคม 
อายท่ีจะแสดงตนว่าเป็น มุสลิม 

และเพื่อไม่ให้มีปมด้อย เพื่อให้ดเูหมือนคนอืน่ 

จึงท า เหมือนที่พวกเขาท า และกลายเป็นพวกเขาโดยไม่รู้ตัว 

 

 

 

 

 

 

โลกนี้ คือ คกุ ของผู้ศรัทธา และ สวรรค ์ของผู้ปฏิเสธศรัทธา 

บันทึกโดย อิมามมุสลิม  
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7. จงภูมิใจ เพราะ เรา คือ “แกะด า” 

การเป็นแกะด า ไม่ใช่การสร้างความแตกแยก แต่เป็นการท าอะไร

แตกต่างจากคนอื่นในกลุ่ม 

เช่น 

เขากินเหล้า เราไม่กินเหล้า 

 เขากราบไหว้สิ่งที่พวกเขาสร้างมากับมือ 

 เรากราบไหว้ผู้ที่สร้างเรามา 

เขากล่อมผู้หญิงให้แต่งตัวโป้โชว์เขา แต่เราให้เกียรตินาง 

เม่ือต่างจาก “เขา” เลยเหมือนว่าเราเป็น “แกะด า” ในฝูง “แกะขาว”  

อะไรคือ ข้อเสีย ของการท าตามคนหมู่มากอย่างขาดสติ ? 

ตอบ ต้องแลกกับการสูญเสียจุดยืนของตัวเองในการเป็นมุสลิมท่ีด ี

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

แล้ว ข้อดี ของการเป็น มุสลิมท่ีดี มุสลิมมืออาชีพ? 
ตอบ การได้เป็นหนึ่งใน กลุ่มคนที่ดี ที่สดุในโลก 

 

  

จงภูมิใจ เพราะเราคือแกะด า 



 

47 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

องคอ์ัลลอฮฺ ได้พูดถึง มุสลิมผู้ศรัทธา “ทุกคน” ไว้ว่า 

“พวกเจ้าคือประชาชาติที่ดีที่สุดที่ถูกน าออกมาเพ่ือเป็นประโยชน์แก่

มนุษยชาต ิเพราะพวกเจ้าใช้ให้ท าด ีและห้ามไม่ให้ท าสิ่งที่ไม่ด ีและ

พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ ฺ

และหากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ยอมศรัทธา มันย่อมเป็นการดีแก่พวก

เขาอย่างแน่นอน ในหมู่พวกเขามีผู้ศรัทธา แตส่่วนมากเป็นผู้ละเมิด” 

อาลิอิมรอน : 110 

ครับ การเป็นมุสลิม คือการท่ีเรามีมาตรฐานชัดเจนจากพระเจ้า และเรา

ไม่เปลี่ยนแปลงมัน ตามอารมณ์ของมนษุย์ 
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ส าหรับผู้ท่ีท าได้ท้ัง “3 อย่าง” ตามท่ีอัลลอฮฺบอก คือการ 

ส่ังใช้ให้ท าดี ห้ามปรามไม่ให้ท าส่ิงท่ีไม่ดี และ ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 

ขอแสดงความยินดีด้วย คุณเป็นเพียงกลุ่มชนเดียวในหน้า

ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ท่ีพระเจ้ารับรองว่า ดีที่สุด 

จะมีการรับรองใดดีกว่าการรับรองของอัลลอฮฺผู้รู้ดีท่ีสุด?? 

ทีนี้ เมื่อเรารู้ว่า เรา “แตกต่าง” แล้ว ส าคัญที่สุดตอนนี้ คือ 

1. เรา “พอใจ” หรือเปล่าท่ีได้ “แตกตา่ง”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เราท าตัว “แตกต่าง” หรือเปล่า? 

ผู้อ่านที่รักครับ มุสลิมเราไม่ได้ต้องการความแตกแยก 

เราต้องการเพียงการอยู่ในจุดยืนที่ชัดเจน 

เพราะ เรามี เป้าหมายที่ชัดเจน 
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เร่ืองเล่าที่ 7  “คุณดีเกินไป” 

มนุษย์นี้กแ็ปลก!! 
ใครต่างจากตนก็มัก “เกลียดกลัว” หรือ “รังเกียจ” 

บางคนถูก “รังเกียจ” เพียงเพราะเป็น “คนดี” ในกลุ่มคนไม่ด ี

และอีกหลายคร้ังท่ีเพียงเพราะเป็น “คนส่วนนอ้ย” ก็จะถูก “รังเกียจ” 

โดยไม่เกี่ยวว่าจะเป็น “คนดีมาจากไหน” 

คนที่อ่อนแอ กว่า มักกลายเป็นแกะด า “เสมอ” 

ย่ิงคิด... ย่ิงแปลก ?? 

 

ค าสอนของอิสลามไม่ได้สอนให ้“รังเกียจ” หรือ “เกลียดกลัว” คน

ท่ีต่างจากตนนะครับ 

แต่ให้ “รังเกียจ” และ “เกลียดกลัว” ความช่ัวร้าย ต่างหาก 

 

เร่ืองเกี่ยวกับ คนดีที่ถูกรังเกียจโดยกลุ่มชนของเขา ไม่ใช่

เร่ืองแปลกใหม่ หนึ่งในตัวอย่างท่ีชัดเจนที่สุด คือเร่ืองของท่าน 

“นบีลูฏ” (ขออัลลอฮฺให้พร และความสันติแก่ท่าน) ท่ีอัลลอฮฺกล่าวไว้

หลายคร้ังในคัมภีร์ของพระองค์ หนึ่งในนั้นเปน็บทสนทนาระหว่างท่าน

กับกลุ่มชนของท่าน 

การสนทนาระหว่าง “นบีลูฏ” กับ กลุ่มชนของ

ท่าน “ชาวซะดูม” (หรือ โซดอม) มีดังนี้ครับ 
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เช่นเดียวกับ (เรื่องของ) นบีลูฏ เม่ือคร้ังที่เขากล่าวแก่กลุ่ม

ชนของเขาว่า: “พวกเจ้าจะท าสิ่งเลวร้ายที่ไม่เคยมีใครก่อนหน้าพวก

เจ้าท ามาก่อนกระนั้นหรือ?” f 

“พวกเจ้าจะร่วมรักกับเพศเดียวกันอย่างผิดธรรมชาติ ทว่า

พวกเจ้าเป็นกลุ่มชนที่ฟุ่มเฟือย” f 

แต่ค าตอบที่ได้จากกลุ่มชนของเขา กลับเป็นค าพูดที่ว่า 

“พวกเจ้าจงขับไล่พวกเขา (ครอบครัวของนบีลูฏ) ออกไป

จากเมืองของพวกเจ้าเสีย เพราะพวกเขาเป็นพวกที่สะอาด” 

อัลอะอฺรอฟ : 80-82 
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จบบทที่ 1 

”ชีวิต กับ กรอบทางเดินที่ ต้อง เลือกเอง” 

ข้อสรุปทัง้ 7 

1. จุดเริ่นต้นของมุสลิม คือ การเข้าใจว่าในชีวิตจริง 

มุสลิมต้องเป็นอย่างไร? 

2. มุสลิมมีอิสระเสรีในการด าเนินชีวิต แต่เราเลือกที่จะ

อยู่ในกรอบของ อัลลอฮฺ และ ศาสนทูตของพระองค์  

3. เจตนาที่ไม่บริสุทธ์ิจะท าให้การงานของเรา ไร้ค่า 

4. กุญแจสู่การเป็นมุสลิมมืออาชีพ เริ่มจาก “การตั้กวา” 

(“รัก” และ “กลัวเกรง” อัลลอฮฺ) 

5. ใจที่สงบอย่างแท้จริง คือใจข้ันสูงสุดของมุสลิม 

ได้มาจากการเผชิญหน้ากับบทดสอบ 

6. หัวใจเราจะตายด้าน หากเคยชินกับ ความช่ัว 

7. ไม่มอีะไรจะน่าภูมิใจ มากกว่าการที่เราได้เป็น “มุสลิม” 

จงภูมิใจที่อัลลอฮฺเลือก “เรา” ให้เป็นมุสลิม 

บทต่อไป 

การอยู่รอด โดยไม่สูญเสียตัวตนในฐานะ “มุสลิม” 

อินชาอัลลอฮฺ (หากอัลลอฮฺประสงค์) 
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จากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ ท่านนบีกล่าวว่า 

ความหายนะจะเกิดแก่อาหรับเพราะความชั่วร้ายที่ใกล้เข้ามา 

ความวุ่นวายที่จะคลืบคลานเข้ามาดั่งความมืดมิด 

ชายคนหนึ่งอาจเป็นผู้ศรทัธาในยามเช้าแต่กลับกลายเป็นผู้

ปฏิเสธในยามเย็น 

และจะมีกลุ่มชนที่ขายศาสนาของพวกเขาเพียงเพ่ือ

ผลประโยชน์ทางดุนยาอันเล็กน้อย 

ในวันนั้นผู้ที่ยึดม่ันในศาสนาจะเหมือนกับผู้ที่ก าถ่านร้อน 

บันทึกโดยอิมามอะฮฺมัด 

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

จะเกิดยุดสมัยที่ ผู้อดทนในศาสนาของเขา เหมือน ผู้ที่ก า

ถ่านร้อน 

บันทึกโดยอัตติรมิซี 

 

เมื่อกลุ่มชนสุดท้ายอย่างพวกเรา 

อาจเป็นกลุ่มชนที่ถูกทดสอบหนกัที่สุด 

เท่าที่มนุษย์เคยเจอมา 
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บทท่ี  

2 

“ 

การอยู่รอด 

โดยไม่สูญเสียตวัตนในฐานะ มุสลิม 

” 
  



 

55 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  
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เรามีอะไร บ้างในบทที่ 2 

การอยู่รอด โดยไม่สูญเสียตัวตนในฐานะ 

“มุสลิม” บ้างเอ่ย? 

เรามี 7 คุณลักษณะ ; 3 กรณีศึกษา ; 9 เร่ืองเล่า 

1 นิทานก่อนนอน พร้อมค าถามอีกเยอะแยะ ครับ 

7 หัวข้อ ดังนี้ 

1. ชัด หรือ ไม่ชัด? 

2. “กุญแจ” ของความส าเร็จ 

3. กินไม่หมด กินไม่นาน 

4. เกราะสุดท้ายของผู้ศรัทธา 

5. “ใจคุณ” ใจใคร? 

6. กลุ่มที่คุณ เลือก? 

7. สิ่งที่สังคม ต้องการ 

 

จะมีรายละเอียดอย่างไร 

เชิญ อ่านได้เลยครับ 
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อัลลอฮฺได้ส่ง วิญญาณเรา ให้มาเกดิในโลกนี้ (โลกดุนยา) เพื่อรับ

บททดสอบ ตามท่ีเราได้ตกลงไว้กับพระองค์ 

พระองคไ์ด้บรรจุ “วิญญาณ” ไว้ในภาชนะ ท่ีเรียกว่า “ร่างกาย”  

“ร่างกายเรา” คงอยู่ได้ด้วยการท างานของระบบ อย่างน้อย 7 ระบบ 

ระบบกระดูก ระบบหายใจ ระบบเส้นเลือด 

ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบกล้ามเนื้อ 

ระบบผิวหนัง 

*************************** 
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ผู้อ่านที่รักครับ เราจะสามารถคง ความเป็นมุสลิม ใน

โลกดุนยาท่ีวุ่นวายนี้ได้ จ าเป็นต้องมี “คุณลักษณะ” มากมาย อย่าง

น้อยมี 7 คุณลักษณะ ท่ีจะยังงัย มุสลิมกข็าดไม่ได้ เดด็ขาด 

ซ่ึงจะว่าไปแล้ว คุณลักษณะท่ีผู้ศรัทธาขาดไม่ได้ กับคุณลักษณะ

ท่ีร่างกายขาดไม่ได้ มีการท างานที่ คล้ายกัน และมีการส่งผลต่อ

ระบบอื่น คล้ายคลึงกัน ดังนี้ครับ 

1. คุณลักษณะ ชัด หรือ ไม่ชัด? มีความคล้ายคลึงกับ การ

ท างานของ ระบบกระดูก 

2. “กุญแจ” ของความส าเร็จ คล้ายกับ ระบบหายใจ 

3. กินไม่หมด กินไม่นาน คล้ายกับ ระบบเส้นเลือด 

4. เกราะสุดท้ายของผู้ศรัทธา คล้ายกับ ระบบประสาท 

5. “ใจคุณ” ใจใคร? คล้ายกับ ระบบย่อยอาหาร 

6. กลุ่มที่คุณ “เลือก” คล้ายกับ ระบบกล้ามเนื้อ 

7. สิ่งที่สังคม ต้องการ คล้ายกับ ระบบผิวหนัง 

อ่านแล้ว “งง” เหรอครับ? ผมแค่อยากส่ืออะไรบางอย่างครับ 

งั้นขอความกรุณา เปิดอ่านตอ่ไปได้เลยครับผม 
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อัลลอฮฺได้ให้ความหนักแน่นแก่บรรดาผู้ศรัทธาด้วยค ากล่าวที่มั่นคง 

ในการมีชีวิตอยู่ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า และอัลลอฮได้ให้บรรดาผู้

อธรรมนั้นหลงทาง และอัลลอฮจะท าในสิ่งที่พระองค์ประสงค์ 

อิบรอฮีม : 27  

*************************** 
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ต้องรอด 1 “ชัด” หรือ “ไม่ชัด”? 

 

      และในหมู่มนุษย์นั้น บางคนเคารพสักการะอัลลอฮฺอย่างโลเล 

หากเขาได ้“สิ่งที่ชอบ” เขาจะสงบ 

หากเขาได้รับ “ความยากล าบาก” เขาจะผินหน้ากลับ 

(ไปยังการปฏิเสธศรัทธา) 

เขาขาดทุนทั้ง โลกนี้ และ โลกหน้า 

ช่างเป็นการขาดทุนอย่างแท้จริง 

อัลฮัจญ์ : 11 

  

ชัด หรือ ไม่ชัด ? 
ต้องรอด 
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Bedtime story นิทานก่อนนอน 

“นกมีหู หนูมีปีก” 

นิทานนี้ มีอยู่ว่า “ค้างคาวตัวหนึ่งชอบเนยีนเข้ากลุ่มเขาไป

ท่ัว เวลาอยากเข้า “กลุ่มนก” ก็อ้างว่าตนเองมีปีก เป็นพวกเดียวกัน

กับนก คร้ันเวลาอยากเข้า “กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม” ก็อ้างว่า

ตนเองมีหูเหมือนหน ูเป็นพวกเดียวกัน 

ค้างคาวตัวนั้น กลับได้รับการรังเกียจจากท้ังสองฝ่าย เพราะ

เวลาอยากได้ผลประโยชน์จากกลุ่มไหนก็อ้างไปเข้ากับกลุ่มนั้น พอดูท่า

จะเสียประโยชน์ ก็อ้างหนีออกจากกลุ่ม” 

ซ่ึงแน่นอนว่า จ าพวกนี้ ใครจะไปอยากคบด้วย? ท้ายท่ีสุดจึง

ไม่มีใครนับเอา “ค้างคาวตัวนั้น” เป็นพวกด้วยเลย 

นี่อาจเป็นเพียงนิทานที่แต่งขึ้นใหเ้ด็กฟัง และดจูะใส่ร้าย

ค้างคาวอีกต่างหาก  

แต่เร่ือง นกมีหูหนูมีปีก กลายเป็นค าพังเพยนานาชาติ ท่ี

เปรียบเทียบคนบางจ าพวก ท่ีเราต้องระวังอย่าเผลอไปเปน็ซะเอง คน

ประเภทนี้ เบาท่ีสุดคือ เขาคือผู้มีอีมาน (การศรัทธา) ท่ีอ่อนแอ 

หนักสุด เขาคือ “มุนาฟิก” คนหน้าไหว้หลังหลอกท่ีไม่ควรคบ 

การมีจุดยืนที่ชัดเจน คอืการท่ีเราชัดเจนต่ออัลลอฮฺ ต่อตนเอง 

และต่อผู้อื่น อะไรท่ีท าได้ อะไรท่ีท าไม่ได้ กล้าท่ีจะบอกออกไปให้ชัดเจน 

และมีมารยาท  
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ผู้อ่านที่รักครับ อันตรายของคนที่มจีุดยืนไม่

ชัดเจน นอกจากเขาจะท าลาย “ตัวเขาเอง” แล้ว เขา

ยังท าร้าย “ผู้อื่น” ที่อยู่ใน จุดยืนทีด่ี ด้วย 

กรณีศึกษาที่ 4  “ข้าวมันไก่” 

มหาวิทยาลัยมีช่ือแห่งหนึ่ง “ช่วงรับน้อง” 

รุ่นพี่ต่างศาสนิกได้ย่ืน “กล่องข้าวมันไก่” ให้ น้องมุสลิมปีหนึ่ง 

พี:่ ไม่ต้องห่วงน้อง มุสลิมกินได ้นี่ ไก ่ไม่ใช่ หมู 

น้องมุสลิม: “ไก่ ท่ีมุสลิมทานได้ ต้องเชือดด้วยนามพระเจ้าด้วยนะ 

อันนี้ไม่ใช่นี่?” 

พี่ : อ้าว! ทีน้องมุสลิมคนนั้นยังกินเลย ท าไมน้องต้องเร่ืองมาก

ด้วย? 

เป็น มุสลิมอะไรก็ได้ เสียถึงมุสลิมท่ีดีด้วยเลย 

คล้ายกรณี ใส่ฮิญาบในโรงเรียน เลย ว่าไหมครับ? 

พึงระลึกไว้ครับ ท่านผู้อ่านที่รัก 

“บททดสอบของอัลลอฮฺย่อมมาหลากหลายรูปแบบ 

แต่ส าหรับผู้ศรัทธาย่อมมีทางออกที่ดีเสมอ” 
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อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากเตือน หลายๆ ท่าน ที่อาจดูเหมือน

ชอบโทษคนอื่น เวลาไม่ได้ด่ังใจ 

ก่อนที่ท่านจะโทษ “ใคร” หรือ บังอาจโทษ “อลัลอฮฺ” 

ว่าท าไมฉันต้องโดนอย่างนั้นอย่างนี้ หรือ ฉันต้องเสียส่ิงนั้นส่ิงนี้ 

ขอช่วยตรวจสอบตัวเองดูก่อนนะครับ ว่าท าตัวเข้าข่าย 

นกมีห ูหนูมีปีก ไหม? 

เพราะหากเป็นเช่นนั้น แน่นอน ... 

โลกนี้ก็ขาดทุน เพราะช่ัวได้ไม่เต็มที่ 

โลกหน้าก็ขาดทุนเพราะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ 

... นี่มันขาดทุนของแท้ ตามท่ีอัลลอฮฺบอก เลย 

นะอูซุบ้ิลลาฮฺ มินซาลิก 

ขออัลลอฮฺคุ้มครองอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นเลย - อามีน 
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เชื่อมั่นในตัวเองแค่ไหนที่ได้เป็นมุสลิม 

ภูมิใจแค่ไหนครับที่ได้เป็น มุสลิม? 

กล้าแสดงออกแค่ไหนว่าตัวเองนับถือ อิสลาม? 

?เวลาท่ีคนอืน่เรียกร้องให้ท า ความด ีเราอยู่ท่ีไหนของกลุ่ม 

?เวลาท่ี โรงเรียน หรือ ท่ีท างาน จัดงานที่ต้องท า สิ่งที่ขัด กับค า

สอนอิสลาม เราท าตัวอย่างไร? 

เวลามีคนด่า “อิสลาม” กล้าบอกเขาไหมครับ ว่า 

“ฉันเป็นมุสลิม” หรือว่า เป็นเราเองท่ีไปร่วมวงเฮฮากับเขาด้วย? 

ความเชื่อมั่นในตนเองที่ได้เป็นมุสลิม เป็นหนึ่งใน

ส่ิงท่ีส่งผลต่อการมีจุดยืนที่ชัดเจน ท้ังยังท าใหเ้รามองโลกอย่าง

สร้างสรรค์ได้โดยไม่หลอกตัวเอง และยังเป็นเกราะเสริมความอดทน 

อีกด้วย 

เม่ือใดท่ีเราเช่ือม่ันในตนเองท่ีเป็นมุสลิม เราจะภูมิใจท่ีได้เป็น

มุสลิม และเราจะกล้าพูดกับคนอื่นว่า ขอฉันละหมาดก่อนนะ 
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เร่ืองเล่าที่ 8 ภาษิตอาหรับ “อุกาชะฮฺ คว้าไปก่อนแล้ว” 

หมายถึง คนที่ท าอะไรชักช้าจนพลาดสิ่งที่ตนตอ้งการ 

ท่านนบีได้เล่าให้ศอฮาบะฮฺ (สาวก) ฟังว่า 

ภาพของประชาชาติต่างๆ ถูกน ามาให้ฉันดู บางประชาชาติมีนบีกับผู้

ศรัทธาเพียงคนเดียว บ้างก็มีนบีกับผู้ศรัทธาสองคน บ้างก็มีผู้

ศรัทธากลุ่มเล็กๆ บางนบีไม่มีผู้ศรัทธาด้วยเลย จนฉันเห็นฝูงชน

กลุ่มใหญ่มืดฟ้ามัวดิน ฉันก็หวังว่าพวกเขาจะเป็นประชาชาติของฉัน 

แต่มีเสียงกล่าวว่า “นี่คือกลุ่มของมูซา” เสียงนั้นพูดอีกว่า “ดูนั่นซิ” 

ฉันก็ได้เห็น กลุ่มที่ใหญ่มาก “ดูตั้งแต่นั่นไปถึงตรงนู้น” ฉันเห็นว่า

กลุ่มนั้นทอดออกไปไกลสุดลูกหูลูกตา “นั่นแหล่ะคือประชาชาติของ

ท่าน ในกลุ่มนั้น จะมี 70000 คนที่ได้เข้าสวรรค์ โดยไม่ถูก

สอบสวน พวกเขาคือผู้ที่ไม่เชื่อถือโชคราง ไม่ขอให้ใครเป่ารักษาให้ 

ไม่รักษาด้วยการนาบไฟ พวกเขามอบหมายต่ออัลลอฮฺอย่างแทจ้ริง” 

ท่านอุกาชะฮฺได้ยืนข้ึนและพูดว่า “ช่วยขออัลลอฮฺให้ผมอยูใ่น

กลุ่มนั้นด้วยครับ” ท่านนบีกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺขอให้เขาเป็นหนึ่งใน

นั้น” ชายอีกคนยืนข้ึนและพูดว่า “ขอให้ผมด้วย” ท่านนบีกล่าวว่า  

“อุกาชะฮฺ คว้าไปก่อนแล้ว” (บันทึกโดยอัลบุคอรีและมุสลิม) 
อิสลามส่งเสริมให้ “มุสลิม” เร่งรีบ แข่งขันกัน ท าความดี 

มุสลิมจะพยายามท าอะไรท่ีดีเป็น คนแรกๆ 

แต่ท่ีเห็นในยุคนี้ คือ การเกี่ยงกันท่ีจะท าความดี แย่งกันเอา

ผลประโยชน์ บางทีเวลาใครท าอะไรดีๆ อาจโดนด่า... “นี่หรือ มุสลิม” 



 

66 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

เร่ืองเล่าที่ 9  “ต่อหน้าฝงูชน” 

ส่ิงท่ีแสดงถึง การเช่ือม่ันในตนเองในฐานะมุสลิม คือการท่ีเรา

สามารถแสดงตัวตนมุสลิมของเราต่อหน้าผู้อื่นได้ 

เม่ือคร้ังท่ีอาณาจักรเปอร์เซียร้องขอทูตมุสลิมไปเจรจาก่อนเร่ิม

สงคราม “อัลกอดิซียะฮฺ” ในสมัยท่านอุมัร (ขออัลลอฮฺพอใจพวก

ท่าน) “รุซตุม” ผู้ปกครองในยุคนั้นได้ส่ังให้ประดับประดาบัลลังก ์ข้าว

ของเคร่ืองใช้ โถงต้อนรับ ให้ดูอลังการ (ในคร้ังนี้ “รุซตุม” อยาก

แสดงให้มุสลิมจาก “บ้านนอก” ได้รู้จักความหรูหราท่ีแท้จริง!!) 

ท่าน ริบอี บินอามิร ทูตท่ีถูกส่งไป ได้ขี่ม้าจนเขา้ไปถึงห้องโถง และได้

ฉีกผ้าไหมท่ีปูแถวนั้นผูกกับม้า และถืออาวุธเต็มอัตราไปหา “รุสตุม” 

แน่นอนท่านถูกห้ามไม่ให้เข้าใกล้ ท่านริบอีพูดวา่ ท่ีมาคร้ังนี้ ท่านไม่ได้

อยากมา แต่ทางนี้ขอให้มา ถ้าไม่ให้เข้า จะขอตัวกลับ 

“รุสตุม” จึงอนุญาตให้เข้ามาท้ังอย่างนั้น ซ่ึงระหว่างทาง ท่านริบอี ได้

ใช้หอกปักพื้นพรมตลอดทาง!! 

การสนทนานี้จบลงด้วยชัยชนะของมุสลิม ในสงคราม ครับ 

เม่ือเราเช่ือม่ันในการเป็นมุสลิม เราจะมองอลัลอฮฺในแง่บวก และเรา

จะไม่ยึดติดกับภาพลวงตาของดุนยา แม้ว่ามันจะหรูหราแค่ไหนก็ตาม 

“การมองโลกในแง่บวก” “การปลง” กับ “การหลอกตัวเอง” 

3 อย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับ? 

โจทย์ที่ผมขอทิ้งเอาไว้ ให้ท่านๆ ได้คิดต่อ ... 
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และเราจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแน่นอน จนกว่าเราจะรู้ว่าใครในหมู่

พวกเจ้าคือผู้ที่เสียสละ และใครคือผู้ที่อดทน 

มุฮัมมัด : 31 

*************************** 
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ต้องรอด 2 “กุญแจ” ของความส าเร็จ 

  

เม่ือเรา “อดทน” ไม่ได้หมายความว่าเรา “จะ” ส าเร็จ ทันที 

แต่ไม่มี ความส าเร็จใด ท่ีไม่ต้อง อดทน 

“ไม่อยากจะทนแล้ว!!” 

เม่ือโดนทดสอบถึงจุดหนึ่ง ท่านผู้อ่านที่รักบางท่านอาจเร่ิม

เกิดค าถามนี้ในใจ? บางท่านอาจเร่ิมท้อแท้ บางท่านอาจเร่ิมส้ินหวัง 

ไม่ใช่เร่ืองแปลกครับ หากเราจะตกอยู่ในห้วงอารมณ์อย่างนี้ 

ขอเพียงอย่าอยู่ในช่วงอารมณ์นี้ “นาน” เกินไป เกินกว่าจะแก้ไข 

ท่านหญิงมัรยัม หนึ่งในยอดหญิงของโลก แนน่อน กว่านางจะ

ได้ต าแหน่งนี้ นางต้องผ่านบททดสอบระดับ “หิน” มาไม่น้อย หนึ่ง

ในนั้นเป็นการทดสอบท่ีไม่เคยมีใครโดน และจะไม่มีใครโดนอีก การ

ทดสอบท่ีท าให้แม้แต่นางยัง “แอบท้อ” (ก็แค่ แอบ...) ครับ 

“นางท้องไม่มีพ่อ (ของลูก)”  
ไม่ใช่เพราะ “หาพ่อไม่เจอ” “พ่อหนี” หรอื “พ่อช่ิง” 

อัลลอฮฺ รับรอง ว่านางไม่เคยผ่านมือชายใด เลย  

ท่านหญิง ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานหลายคร้ัง นอกจากนั้น ช่ือ

ของนาง ยังถูกต้ังเป็นช่ือ ซูเราะฮฺ อีกด้วย ซูเราะฮฺมัรยัม  

“กุญแจ” ของความส าเร็จ 
ต้องรอด 
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เร่ืองเล่าที่ 10  อัลลอฮฺ ทิง้ ฉันแลว้? 

 

เม่ืออัลลอฮฺให ้ท่านหญิงมัรยัม ท้อง โดยไม่มี พ่อ 

ไม่ใช่เร่ืองแปลกส าหรับมุสลิมครับ เพราะเราเช่ือว่าพระองค์

สร้าง นบีอาดัม มาโดยท่ีไม่มีท้ัง พ่อ และ แม่ 

ท่านหญิงมัรยัม หญิงสาวท่ีเติบโตมาในศาสนสถาน ใน

สภาพแวดล้อมท่ีดีเย่ียม เด็กในดูแลของท่านนบีซะกะรียา หญิงท่ีมีท้ัง

คนรัก และ คนชัง ในการเป็น คนท่ีดีมากๆ ของนาง 

เม่ือชาวเมืองเหน็ว่า นางท้อง! นางท าให้ศาสนสถานมัว

หมอง จากคนที่เคยรักมาก ก็ เกลียดมาก 

คนที่ เกลียด อยู่แล้ว ย่ิง ประณาม ด้วยความ สะใจ 

(คล้าย สังคมโซเชียล ในปัจจุบันเลยเนอะ) 

แม้แต่ นบีซะกะรียา รวมท้ัง คนที่เช่ือนาง ก็ช่วยอะไรนางไม่ได้มาก 

เพราะกระแสแห่งความเกลียดชังท่ีทวีเพิ่มมากขึ้นทุกที 

เม่ือท้องนางเร่ิมโตขึ้น นางได้ออกจากเมืองไปอยู่ตามล าพัง 

เพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับ “นาง” และ “ลูกในท้อง” ของนาง 

ระหว่างนั้น ไม่มีโองการใดจากพระเจ้ามาหานางอีกเลย จน

นางท้องแก่ และใกล้ คลอด ซ่ึงตลอดช่วงเวลาดังกล่าว คอื

ช่วงเวลาแห่งการอดทน อย่างแท้จริง  
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นางจึงตั้งครรภ์ และปลีกตัวไปอยู่ไกลผู้คน f จนเม่ือถึงเวลาที่นาง

ปวดท้องคลอดที่โคนต้นอินทผาลัม นางร าพึงว่า “อนิจจา! หากฉัน

ตายก่อนจะถูกบททดสอบนี้ หากตายโดยที่ไม่มีใครสนใจได้คงจะด”ี 

มัรยัม 22-23  

นางทนจนถึงท่ีสุด ทนจนเม่ือได้เวลาใกล้คลอด นางไปเจ็บ

ท้องคลอดท่ีใต้ต้นอินทผลัม “ตัวคนเดียว” 

ไม่มีแม้หมอต าแย? ไม่มีสามีคอยเห็นใจ ไม่มีคนใกล้ชิด

คอยให้ก าลังใจ ไม่มี และไม่มี ... สารพัดสารพันท่ีอยู่ในความคิดนาง 

เม่ือถึงท่ีสุดของท่ีสุด นางถึงกับร าพึงออกมาว่า 

หากตายไป ก่อนที่จะได้รับบททดสอบนี้ได้ก็ดี ตายในสภาพท่ี

ไม่มีใครให้ความสนใจ ยังไม่มีความส าคัญอะไร ตามอย่าง 

“คนธรรมดา” 

นางรู้ว่าบททดสอบท่ีรอนางกับลูกของนางอยู่ยังมีอีกมากมาย (นบีท่ี

ไม่มีพ่อ?) และตอนนี้นางท้อแท้เหลอืเกนิ 

จนเม่ือนางคลอดลูก... 

อัลลอฮฺได ้ให ้“ผลอินผลัม” แก่นาง จากต้นท่ีตายไปแล้ว 

ให้ “น้ า” แก่นาง จากธารน้ าที่แห้งเหือดไปแล้ว 

และพระองค์ได้ให้ใจของนาง สงบ  
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หลังจากนั้น อัลลอฮฺไดใ้ช้ให้นาง ถือศิลอด ซ่ึงการถือศิ

ลอดในยุคก่อน นอกจาก อดอาหาร แล้ว ยังห้าม พูด อีกด้วย  

เม่ือนางพร้อม นางจึงอุ้มทารกน้อยกลับมาเผชิญหน้ากับ

ชาวเมืองท่ีโกรธแค้น ซ่ึงคาดคั้นให้นางบอกช่ือ “พ่อของเด็ก” นางได้

ส่งสัญญาณว่า “อยากรู้อะไร ถามทารกเอง” 

ชาวเมืองพากันพูดว่า “เราจะพูดกับทารกได้อย่างไร?” 

จนเม่ือนบีอีซาในวัยทารกพูดออกมาว่า 

“แท้จริงฉันคือบ่าวของอัลลอฮฺ พระองค์ให้ฉันเกิดมา

โดยไม่มีพ่อ พระองค์ประทานคัมภีร์ให้ฉัน และพระองค์ให้ฉัน

เป็นศาสนทูตของพระองค์” 

“ฟิตนะฮฺท้องไม่มีพ่อ” จึงจบลง เพราะค าพูด “ทารกน้อยคนเดียว” 

การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่ง เม่ืออัลลอฮฺ

รักกลุ่มชนใด พระองค์จะทดสอบพวกเขา ใครพอใจการทดสอบ

ของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็พอใจเขา ใครโกรธการทดสอบของอัลลอฮฺ 

อัลลอฮฺก็โกรธเขา (บันทึกโดยอิมามอัตติรมิซี) 

ผู้อ่านที่รักครับ ขอให้เช่ือม่ันใน “อัลลอฮฺ” 

ในความยากล าบากจะมีความง่ายดาย เสมอ 

อัชชัรฮฺ 5-6 
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บททดสอบของอัลลอฮฺนั้นหลากหลายมิติ ไม่ว่ารูปแบบใดล้วน

ต้องใช้ความ “อดทน” เพื่อท่ีจะฟนัฝ่าท้ังส้ิน จะว่าไปแล้วตลอด

ชีวิตของมุสลิมเราต้องอดทนต่อ 3 ด้าน ดว้ยกัน 

1. อดทน ท่ีจะท าตามค าส่ังใช้ของอัลลอฮฺ (ต้องทนละหมาด 

ทนถือศิลอด และอีกต่างๆ นาๆ) 

2. อดทน ท่ีจะต้องควบคุมอารมณ์ตน ไม่ให้ท าส่ิงท่ีพระองค์

ห้าม (ทนไม่ดื่มสุรา ทนไม่ยุ่งกับดอกเบี้ย ไม่ ไม่ และ ไม่) 

3. อดทน ในการเผชิญหน้ากับบททดสอบต่างๆ ในชีวิต 

และแน่นอนเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วย ความกลัว ความหิวโหย 

ความสูญเสียไม่ว่าจะทรัพย์สิน ชีวิต หรือพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าว

ดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด f บรรดาผู้ที่เม่ือประสบเคราะห์ร้าย พวก

เขาจะกล่าวว่า แน่นอนเราเป็นของอัลลอฮ์ และแน่นอนที่เราจะ

กลับไปหาพระองค์ f พวกเหล่านี้คือผู้ที่จะได้รับพร และความ

เมตตา จากพระผู้อภิบาลของพวกเขา และชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่

ได้รับทางน า (อัลบะก่อเราะฮฺ 155 -157) 
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เร่ืองเล่าที่ 11  ไม่โดนกับตัว ก็พูดได้ซิ 

ประโยคที่บางท่านอาจเคยฟังเวลาปลอบคนก าลงัทุกข์ 

ในบันทึกของอิมามอัลบุคอรี และอิมามมุสลิม จากท่านอนัส 

ท่านนบี (ขออัลลอฮฺให้พร และความสันติแก่ท่าน) ได้เดินผ่านหญิงคน

หนึ่งที่ก าลังร้องไห้อยู่หน้าหลุมศพ (ร้องให้กับลูกที่จากไป) 

ท่านจึงเตือนสตินางว่า “เธอจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ และจงอดทน” 

นางกล่าวตอบว่า “ไปไกลๆฉัน คุณไม่เจอเหมือนฉัน คุณไม่รู้หรอก” 

(ทั้งที่ท่านนบีเสียลูกชายในวัยแบเบาะถึง 3 คน!!) 

จนมีคนบอกนางว่า “คนเม่ือก้ีคือนบีนะ” นางจึงไปหาท่านที่บ้านซ่ึง

ไม่เจอใครเฝ้าหน้าประตู นางพูดว่า “ฉันไม่รู้ว่าท่านคือท่านนบี” 

ท่านนบีกล่าวตอบว่า “ความอดทนนั้น คือการทนในช่วงแรกของ

เหตุการณ์ให้ได”้ 

เหตุการณ์นี้มีหลายประเด็น แต่ตอนนี้ ขอพูดถึง 2 ประเด็น ครับ 

1. อิสลามห้ามการร้องไห้ตีโพยตีพายให้ผู้ท่ีจากไป เพราะมันจะไป

ท าร้ายเขา (ร้องไห้แต่พอเหมาะได้) 

2. ความอดทนที่อัลลอฮฺรัก คือ การอดทนในช่วงแรกของ

เหตุการณ์ เพราะเป็นช่วงท่ีคนแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ดีมากท่ีสุด 

และการท่ีจะอดทนในช่วงนี้ได้ ต้องใช้ความพยายามมาก 

ความอดทน ต้องอยู่คู่กับมุสลิม ตราบท่ีมีลมหายใจ เม่ือเราคิด

ว่า ทนถึงท่ีสุดแล้ว ก็ให้เรา ทน ต่อไป และหา ทางออก  
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TipS ข่าวด ีส าหรับผู้ท่ีไม่ได้เกิดมาพร้อมความสามารถท่ีจะ “ทน” 

ความอดทนเป็นส่ิงท่ี ฝึก และ พัฒนา กันได้ ทุกคน ครับ 

ในบันทึกของอิมาม อะฮฺมัด ท่านนบีกล่าวว่า 

ผู้ใดพยายามที่จะอดทน อัลลอฮฺจะให้เขาอดทนได้ 

ผู้ใดพยายามที่จะพอเพียง อัลลอฮฺจะให้เขาพอเพียง 

ผู้ใดพยายามที่จะระงับ (ใจ) อัลลอฮฺจะให้เขาระงับ (ใจ) ได้ 

และส าหรับพวกท่าน ไม่มีโชคลาภใด จะดีไปกว่าการไดค้วามสามารถ

ที่จะ อดทน 

ขออัลลอฮฺให้เราเป็นหนึ่งในผู้ที่มคีวามสามารถที่จะ

อดทน และฟันฝา่บททดสอบของพระองค์ได้ ด้วย

ความเมตตาของพระองค์ - อามนี 

  



 

75 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

แท้จริงบรรดามุนาฟิก (ผู้กลับกลอก) นั้นอยู่ในนรกชั้นต่ าสุด 

และเจ้าจะไม่พบผู้ช่วยเหลือใด ส าหรับพวกเขาเป็นอันขาด 

อันนิซาอฺ : 145 

*************************** 
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ต้องรอด 3 กินไม่หมด กินไม่นาน 

จงพูดความจริงถึงแม้จะข่ืนขม 

บันทึกโดย อิมามอัลบัยฮากี และอิมามอัลฏอบรอน ี

อะไรคือ ความซื่อสัตย์? 

ส าหรับมุสลิม ความซื่อสัตย์ คือ หนึ่งในคุณลักษณะ

ท่ีอัลลอฮฺรักท่ีสุด คือนิสัยท่ีจะน ามาซ่ึงคุณลักษณะท่ีดีแทบจะทุกอย่าง 

“ความซ่ือสัตย์” นั้น ไม่ใช่เพียงการพูดความจริง แต่ครอบคลุมถึง

การให้ “ค าพูด” และ “พฤติกรรมของเรา” สอดคล้องกับ หวัใจ 

หมายความว่า เม่ือปากเราบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิม พฤติกรรม

ท่ีแสดงออก และส่ิงท่ีอยู่ในใจ ต้องไปในทิศทางเดียวกันกับส่ิง

ท่ีอัลลอฮฺรัก อัลลอฮฺพอใจ ด้วย 

มันเป็นคุณลักษณะท่ีมุสลิมมืออาชีพทุกคน “ต้องมี” เป็นอันดับต้นๆ 

  

กินไม่หมด กนิไม่นาน 
ต้องรอด 
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คร้ังหนึ่งเม่ือ ท่านนบี (ขออัลลอฮฺให้พร และความสันติแก่

ท่าน) ท่านอบูบักร ท่านอุมัร และท่านอุษมาน ได้ข้ึนไปบนภูเขาอุฮุด 

ภูเขาอุฮุดได้ส่ันสะเทือนจนท่านนบีกล่าวว่า “อุฮุดเอ๋ย จงสงบ

เถิด เพราะแท้จริงผู้ที่อยู่บนเจ้า 

มีนบี มีอัศศิดด้ีก (ผู้ซ่ือสัตย์อย่างแท้จริง คือ ท่านอบูบักร) 

และ มีชะฮีดัยนฺ (ผู้เป็นพยานอย่างหนักแน่นทั้งสอง หมายถึง 

ท่านอุมัร และท่านอุษมาน – ต่อมาทั้งคู่เสียชีวิตในสภาพชะฮีด)” 

บันทึกโดย อิมาม อัลบุคอรี และ อิมามมุสลิม 

ผู้ท่ีประเสริฐท่ีสุดในประชาชาตินี้ รองจากท่าน นบีมุฮัมมัด 

(ขออัลลอฮฺให้พร และความสันติแก่ท่าน) ตามมติเห็นพ้องของ

นักวิชาการมุสลิม คือ ท่านอบูบักร (ขออัลลอฮฺพอใจท่าน) 

ผู้เป็นท้ังเพื่อนรักท่ีสนิทท่ีสุด เป็นท้ังพ่อตาของท่านนบี เป็นผู้ท่ี

ท่านนบีให้ฉายาว่า อัศศิดดี้ก (ผู้ซ่ือสัตย์อย่างแท้จริง) 

ท่านอบูบักรถูกเรียกด้วยฉายามากมาย ท่านถูกเรียกว่า 

อะต๊ีก (ผู้ที่ถูกไถ่ถอนจากไฟนรก) อั้ลเอาวาฮฺ (ผู้ที่มีความกลัวเกรง) 

อัลอัตกอ (ผู้ย าเกรงอย่างจริงจัง) อัศศอฮิบ (สหายนบี) 

2 ชื่อสุดท้าย เป็นฉายาท่ีอัลลอฮฺเรียกท่านใน อัลกุรอานครับ!!  
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เร่ืองเล่าที่ 12  “เมื่อท่านนบีถูกเยาะเย้ย” 

หนึ่งในเหตุการณ์ท่ีแสดงถึง “ความซ่ือสัตย์” ของท่านอบูบักร 

อย่างโดดเด่น เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดภายหลัง การอิสรออฺ ของนบ ี

เม่ือท่านนบีบอกชาวกุรอยช์ว่า “คืนที่ผ่านมาอัลลอฮฺให้จิบรีล

พาฉันไปยัง มัสยิดอัลอักศอ (ห่างไปประมาณ 1250 กม.) และจาก 

อัลอักศอ ฉันได้ไปหาพระองค์บนฟากฟ้า และกลับมาในคืนเดียว” 

บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา เม่ือได้ยิน ต่างพากันเยาะเย้ยท่านนบี 

“เป็นไปได้อย่างไรท่ีคนธรรมดาจะเดินทางตามท่ีว่าภายในคืนเดียว” 

แม้แต่ศอฮาบะฮฺบางท่าน ในช่วงแรกท่ีได้ฟังก็ “ลังเล” ว่าจะ

เป็นไปไดอ้ย่างไร? 

ชาวกุรอยช์รีบเอาเร่ืองดังกล่าวไปบอกท่านอบูบักรอย่างขบขัน 

แต่ท่านอบูบักรถามกลับเพียงว่า “นบีพูดจริงหรือ?” ชาวกุรอยช์จึง

ยืนยันว่าท่านนบีเป็นคนพูดเอง ท่านอบูบักรจงึตอบโดยไม่ลังเลว่า 

“หากนบีพูดเช่นนั้น ฉันเช่ือตามนั้น” ชาวกุรอยช์ถามท่านด้วยความ

แปลกใจว่า “ท่านเช่ือว่าเขาท าได้ในคืนเดียว?” 

ท่านอบูบักรตอบว่า “ฉันเช่ือเขาในส่ิงท่ีเหลอืเช่ือกว่านั้น ฉัน

เช่ือว่ามีการประทาน วะฮฺยุน (โองการจากอัลลอฮฺ) จากฟากฟ้ามาให้

ท่านนบีตลอดเวลา เร่ืองแค่นี้จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร” 

นี่แหล่ะ คือ “ผู้สัตยจ์ริง” ผู้ท่ีจะไม่ลังเลในสัจธรรม 

อัศศิดดี้ก 
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เร่ืองเล่าที่ 13 แมค้วามจริงจะเป็นภัยต่อตนเอง 

ในซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ อัลลอฮฺได้กล่าวถึงบททดสอบหนัก

หน่วงท่ีพระองคท์ดสอบนบีและบรรดาศอฮาบะฮฺด้วยการส่ังใช้ให้ท า

สงครามกับ “ชาวโรมัน” และ “อาหรับส่วนหนึ่ง” ท่ีเมือง ตะบู้ก 

ระยะทางท่ีแสนไกล (ห่างจากมะดีนะฮฺ ประมาณ 710 กม.) อากาศท่ี

ร้อนระอุ เสบียงท่ีมีน้อย บวกกับไม้ผล เช่น อินผลัมท่ีเลี้ยงดูมา 

ก าลังเข้าช่วงเก็บเกี่ยว หากเดินทางแรมเดือน อินทผลัมย่อมแห้ง

เหี่ยวคาต้น เป็นบททดสอบท่ี วัดใจ อย่างแท้จริง 

มุนาฟิก ต่างพากันเลี่ยงสงคราม ในขณะท่ีมี ศอฮาบะฮฺ 3 ท่าน

ติดพันกับส่ิงท่ีท าอยู่ ท่านเหล่านั้นคิดแค่ว่า เดี๋ยวตามทัพนบีไปทีหลัง 

น่าจะทัน อีกเดี๋ยว... อีกเดี๋ยว... รู้ตัวอีกที ทัพท่านนบีได้กลับมาแล้ว 

(ชนะโดยไม่ต้องสู้อีกต่างหาก) 

เม่ือท่านนบีกลับมา บรรดามุนาฟิก ต่างหาข้ออ้างไปบอกนบี

ต่างๆนาๆ ว่าท าไมพวกตนไม่ไปร่วมรบ 

แต ่ศอฮาบะฮฺท้ัง 3 ท่าน (หนึ่งในนั้น คอื ท่าน “กะอฺ” บิน 

มาลิก) ไม่กล้าท่ีจะโกหกนบี จึงพูดตามตรงว่า “ผมไม่มีข้ออ้าง” เม่ือ

ท่านนบีได้ฟังดังนั้น ท่านได้พูดว่า “ส่วนคนนี ้เขาพูดความจริง” 

ใช่ครับ ท่านนบีรู้ว่า มุนาฟิก ที่มาล้วนโกหก ในขณะที่

ศอฮาบะฮฺเหล่านี้เค้า “พูดความจริง” 
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เพราะอิสลามตัดสินตามหลักฐาน เม่ือไม่มีหลักฐานมุนาฟิก

จึงรอดตัวไป ในขณะท่ีศอฮาบะฮฺเหล่านั้นยอมรับเองจึงต้องโดน

ลงโทษ โดยท่านนบีส่ังให้ บอยคอต ห้ามไม่ให้ใครติดต่อกับท่านทั้ง 3 

โดยเด็ดขาด และเม่ือผ่านไปได ้1 เดือน ท่านนบีได้ส่ังเพิ่มว่า ไม่ให้

แม้แต่ภรรยา อยู่ร่วมด้วย 

ยุติธรรมไหมครับ? บางท่านอาจสงสัย และสับสน 

ศอฮาบะฮฺเหล่านั้น ต่างร้องไห้ เสียใจกับส่ิงท่ีท า ทรมานกับ

ส่ิงท่ีต้องเผชิญ จนเม่ือผ่านพ้นไปได ้40 วนั ... 

อัลลอฮฺไดใ้ห้เกียรติสูงสุดแก่ศอฮาบะฮฺผู้พลั้งพลาดท่ีเป็นผู้

ซ่ือสัตย์เหล่านั้น ผูท่ี้ได้ได้กลับตัวขออภัยต่อพระองค์แล้ว พระองค์

ได้ประทานอายะฮฺมาให้ โดยเฉพาะ เพื่อให้เปน็แบบอย่างท่ีดีของการ

เป็นผู้สัตย์จริง และในท้ายอายะฮฺดังกล่าว พระองคไ์ด้กล่าวว่า 

        

ศรัทธาชนทั้งหลาย! จงย าเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด และจงอยู่ร่วมกับ    

ผู้สัตย์จริง (อัตเตาบะฮฺ : 119) 

ใช่ครับ “มุนาฟิก” รอดจาก “ท่านนบี” ตอนท่ีเขามีชีวิต แต่

แน่นอนพวกเขาจะไม่รอดจาก “อลัลอฮฺ” ในขณะท่ีศอฮาบะฮฺผูเ้ลือก

ทางท่ีขมขื่น อัลลอฮฺ “รัก” พวกเขา และ “ใหอ้ภัย” พวกเขา แล้ว  

จะพูดจริง หรือ จะโกหกเอาตัวรอด เมื่อถึงเวลา 

ตัวตนที่แท้จริงของเราจะปรากฎออกมาเอง 
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ท่านนบีกล่าวไว้ว่า หนึ่งในค าพูดที่ทุกประชาชาติได้ฟังจากนบีของ

พวกเขา “หากไร้ซ่ึงความละอาย อยากท าอะไรก็ท าไป 

อิมามอัลบุคอรี 

*************************** 
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ต้องรอด 4 เกราะสุดท้ายของผู้ศรัทธา 

 

จงรู้ไว้ พระองค์อัลลอฮฺคือผู้ที่ลงโทษอย่างรุนแรง และแน่นอน

พระองค์อัลลอฮฺคือผู้ให้อภัย ผู้เมตตา 

อัลมาอิดะฮฺ 98 

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

เรา “อาย” อัลลอฮฺ แค่ไหนเอ่ย? 

เปล่า ผมไม่ได้ก าลัง “ว่า” ใคร ผมแค่อยากให้เราถามตัวเองอย่าง

ตรงไปตรงมา เพื่อตรวจสอบอีมาน (การศรัทธา) ของเราเอง 

ในบันทึกของอิมาม อัลฮากิม ท่านนบีกล่าววา่ ความละอาย 

และการศรัทธานั้นคู่กัน หากสิ่งหนึ่งหายไป อีกสิ่งจะหายตาม 

ท่านนบี (ขออัลลอฮฺให้พร และความสันติแก่ท่าน) คือผู้ท่ีมีความ

ละอายมากท่ีสุดในประชาชาตินี้ 

จากท่านอบูซะอีด กล่าวว่า ท่านนบีนั้นมีความละอายใจยิ่งกว่าสาว

แรกรุ่นที่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเสียอีก และเม่ือท่านรังเกียจสิ่ง

ใด เราจะรูจ้ากใบหน้าของท่าน 

ท่านอุมัรอัลฟารูกกล่าวไว้ว่า ใครที่มีความละอายน้อย เขาจะถ่อมตัว

น้อย ผู้ใดถอ่มตัวน้อย หัวใจของเขาไดต้ายไปแล้ว 

  

เกราะสุดท้ายของผู้ศรัทธา 
ต้องรอด 
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เร่ืองเล่าที่ 14  ลูกเขยที่มลาอิกะฮฺยังต้องเกรงใจ 

คร้ังหนึ่งท่านนบีนั่งเอกเขนกปล่อยให้ขาบางส่วนพ้นชายผ้าออกมา 

เม่ือท่านอบูบักรขอเข้ามาคุยกับท่าน ท่านก็อนุญาตให้เข้ามาโดยที่ท่าน

ยังอยู่ในท่าเดิม 

หลังจากนั้นท่านอุมัรได้ขอมาเยี่ยมท่าน ซ่ึงท่านก็ให้อนุญาตในท่าเดิมที่

ท่านอยู่  

จนเม่ือท่านอุษมานขอมาคุยด้วย ท่านนบีได้เปลี่ยนท่านั่ง และจัดชาย

ผ้าของท่านใหเ้รียบร้อย 

แขกทั้งหมดกลับไปแล้ว ท่านหญิงอาอิชะฮฺจึงถามท่านนบีว่า 

“ท าไมพ่ีถึงพิถีพิถันกับท่านอุษมาน มากกว่ากับท่านอบูบักร (พ่อตา) 

หรือ ท่านอุมัร?” 

ท่านนบีตอบว่า “เธอจะไม่ให้ฉันอาย (ส ารวม) ต่อคนที่แม้แต ่

มลาอิกะฮฺ ยังอายเขากระนั้นหรือ?” 

บันทึกโดยอิมามมุสลิม 

เคยไหมครับ เวลาที่เราเจอคนที่ดีมากๆ ที่เรายอมรับ แค่เห็น

เค้ามาใกล้ เราก็ลุกล้ีลุกลนแล้ว ยิ่งหากเราก าลังอยู่ในสภาพที่

ไม่น่าดู เรายิ่งอายที่จะให้เขาได้เห็น? 
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คือ ท่านอุษมาน ผู้ท่ีท่านนบี ยก ท่านหญิงรุกอยยะฮฺ ลูก

สาวของท่านให้แต่งงานด้วย ซ่ึงต่อมาเม่ือนางได้เสียชีวิตไป ท่านก็

ได้ยกท่านหญิงอุมมุกุลซูม ลูกสาวอีกคนหนึ่งให้ และเม่ืออัลลอฮฺ

ทดสอบให้นางเสียชีวิตไปอีกคน ท่านนบีได้กล่าวว่า 

“หากฉันมีลูกสาวอีกคน (ที่ยังไม่ได้แต่ง) ฉันจะยกให้อษุมาน” 

แน่นอนว่าท่านอุษมาน คือคนด ีแต่คุณลักษณะท่ีท าให้ท่านโดด

เด่นออกมา ท่ีท าให้ท่านนบีรักมากเป็นพิเศษ ท่ีท าให้ท่านนบีส ารวมตัว

ด้วย และแม้แต่มลาอิกะฮฺยังต้องส ารวมตนด้วย ??? 

มันคือคุณลักษณะเด่นของคนดีท่ีท าให้คนดีท้ังหลายรัก และ 

ให้เกียรติ เช่นเดียวกับท่ีว่า มันคอืคุณลักษณะสุดท้ายท่ีขวางกั้นไม่ให้

เราท าความช่ัวร้าย !!! 

ความละอาย 

จากท่านอับดุลลอฮฺ ในบันทึกของอิมามอัตติรมิซี ท่านนบีกล่าวว่า 

“พวกท่านจงอายอัลลอฮฺอย่างแท้จริง” 

เรา (ศอฮาบะฮฺ) กล่าวว่า “มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ พวก

เราอายอัลลอฮฺอยู่แล้ว” 

ท่านนบีกล่าวว่า “ไม่ใช่แค่นั้น ความละอายต่ออัลลอฮฺที่แท้จริง คือ

การที่พวกท่านระวังหัวของพวกท่านในการใช้ความคิด ระวังท้อง

จากสิ่งที่จะใส่เข้าไป คือการครุ่นคิดถึงความตายและบททดสอบต่างๆ 

ผู้ใดที่ต้องการโลกหน้าเขาจะละทิ้งสิ่งสวยงามในโลกนี้ ใครที่ท าได้ตาม

ที่ว่ามา เขาอายอัลลอฮฺอย่างแท้จริงแล้ว”  
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สิ่งที่ควบคู่กับความละอาย 

ท่านผู้อ่านที่รักครับ แต่ละคุณลักษณะของมนุษย์มักดึง

คุณลักษณะอื่นมาเพ่ิมด้วย 

หมายความว่า เม่ือคนหนึ่งคนใดมี ความละอาย เขามักจะมี

คุณลักษณะอีกหลายอย่างตามมาด้วย (ผมเรียกว่า คุณลักษณะลูกโซ่) 

ในนั้นมี 3 อย่างท่ีอัลลอฮฺรักมากครับ นั่นคือ 

การขออภัยโทษเป็นประจ า ความนอบน้อมถ่อมตน 

และการมมีารยาทที่ดี 

เพราะมีความละอายแก่ใจ มุสลิมเราจึงจะขออภัยโทษ

ต่ออัลลอฮฺเปน็ประจ า เพราะเรารู้สึกผิดต่อพระองค ์ท้ังจากส่ิงท่ีเรา

พลาดพลั้งไป หรือ ส่ิงท่ีเราต้ังใจท าไป 

ต่อให้เราคิดไม่ออกว่าได้ท าอะไรผิดไปหรือไม่ มุสลิมเราก็จะ

ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺบ่อยๆ อยู่ด ีเพราะแม้แต่คนที่อัลลอฮฺรับรอง

ว่าไม่เอาผิดแน่นอน “อัลมะอฺซูม” อย่างท่านนบีมุฮัมมัด (ขออัลลอ

ฮฺให้พร และความสันติแก่ท่าน) ยังขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺทุกวัน วัน

ละไม่ต่ ากว่า 70 คร้ัง (ดูในบันทึกของอิมามอัลบุคอรีเพิ่มเติมครับ) 
และท่านผู้อ่านที่รัก รู้ไหมครับ ข้อดีของการขออภัยโทษบ่อยๆ 

ไม่ใช่แค่ว่า บาป ของเราจะหายไปนะครับ แต่อัลลอฮฺยังจะให้ความ

ช่วยแก่เราเป็นพิเศษอีกมากมายเลยครับ 
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ผม (นบีนูฮฺ) ได้พูด (กับพวกเขา) ว่า พวกท่านจงขออภัยโทษต่อพระ

ผู้อภิบาลของพวกท่านเถิด แน่นอนพระองค์เป็นผู้ที่รักการให้อภัย f 

พระองค์จะส่งน้ าฝนให้กับพวกท่านอย่างมากมายและต่อเนื่อง f 

และพระองค์จะเพ่ิมพูนทรัพย์สินและลูกหลานให้พวกท่าน อีกทั้ง

เรือกสวนไร่นาต่างๆ รวมทั้งธารน้ าที่หลากหลายแก่พวกท่าน 

นูฮฺ: 10-12 

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ (มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ) 

การขออภัยโทษต่ออลัลอฮฺ เป็นประจ าจะช่วยเพิ่มพูนริสกี 

(ปัจจัยยังชีพ) ท่ีดี ให้แก่มุสลิม 

ท่ีส าคัญ เม่ือได้ด ีแล้วอย่าลืมขอบคุณอัลลอฮฺด้วยนะครับ 

เม่ือคร้ังที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ประกาศว่า หากพวกเจ้า

ขอบคุณ ข้าจะเพ่ิมพูนให้แก่พวกเจ้า และหากพวกเจ้าปฏิเสธ 

แน่นอนการลงโทษของข้านั้นรุนแรงยิ่ง 

อิบรอฮีม : 7 



 

87 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

กรณีศึกษาที่ 5 สิ่งที่มาพร้อมการขออภัยโทษ 

ผู้ท่ีมีความละอายต่ออัลลอฮฺ จะส านึกในบุญคุณของพระองค ์จะรู้จัก

ขอบคุณพระองค ์และจะไม่ละท้ิงการขออภัยจากพระองค ์เด็ดขาด 

สาวนางหนึ่งเล่าว่า “สามีฉันเสียชีวิต เม่ือฉันอายุได้ 30 ป ี

พร้อมท้ิงลูกไว้ให้ฉันดูแล 5 คน 

ในช่วงเวลานั้น ฉันรู้สึกมืดมน ฉันร้องไห้ตลอดเวลา ฉัน

หมดหวัง เด็กๆ ยังเล็กอยู่ และรายได้ของฉันไม่เพียงพอท่ีจะเลี้ยงดู

พวกเขาได้ แต่ฉันพอมีทรัพย์สินที่ได้จากพ่อมาบ้าง  

วันหนึ่งฉันเปิดวิทยุเพื่อฟังอัลกุรอาน ฉันไดยิ้นผู้รู้ท่านหนึ่ง

ก าลังพูดออกอากาศว่า : ศาสนทูตของอัลลอฮฺกล่าวว่า ผู้ใดขออภัย

โทษต่ออัลลอฮฺเป็นประจ า พระองค์จะให้ทางออกแก่เขาจากทุกความ

เศร้าระทม จะให้เขาผ่านพ้นจากทุกความคับแคบ และจะให้ปัจจัย

โดยที่เขาคาดไม่ถึง” (หมายเหตุ ฮะดิษนี้ดออฟี แต่ความหมายใช้ได้) 

นับจากนั้นเป็นต้นมา ฉันเร่ิมขออภัยโทษต่ออลัลอฮฺเป็นประจ า 

พร้อมใช้ให้ลูกๆ ท าตาม จนผ่านไปได้คร่ึงปี มีการเวนท่ีดินในย่านของ

เรา และเราได้รับค่าชดเชยมาหลายล้าน หลังจากนั้นลูกชายคนแรก

ของฉันได้ทุนจากเมืองของเรา และยังท่องจ าอัลกุรอานได้ท้ังเล่ม เร่ิม

มีคนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน มากขึ้น บ้านเราเร่ิมมีแต่ส่ิงท่ีดี

งามเข้ามา  

ย่ิงไปกว่านั้นอัลลอฮฺไดใ้ห้ลูกๆ ของฉัน มีนิสัยท่ีดีขึ้น 

พร้อมกับความทุกข์โศกของฉันที่ค่อยๆ เลือนหายไป” 

ท่ีมา facebook.com ( ) 
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เม่ือ ละอาย ก็จะ ขออภัยโทษเป็นประจ า ผู้ท่ีขออภัยโทษ

ต่ออัลลอฮฺเปน็ประจ าด้วยความละอาย จะไม่คุยโตโอ้อวด ไม่ยกตน

ข่มท่าน เราจะรู้จักการนอบน้อมถ่อมตน เพราะ 

เรา อายอัลลอฮฺ (หวังว่านะครับ??) 

ท่านนบีได้กล่าวไว้ในบันทึกของอิมามมุสลิมท่ีว่า 

ผู้ใดที่นอบน้อมถอ่มตน อัลลอฮฺจะยกเขาให้สูงส่ง 

ในความเป็นจริง ธรรมชาติของเราจะรู้สึกดีกับคนที่ถ่อมตน 

แต่จะหมั่นไส้พวกชอบยกตนใช่ป่ะครับ?  

ทีนี้เม่ือมีความละอายต่ออัลลอฮฺ รู้จักขออภยัโทษต่อ

พระองค์ มีความนอบน้อมถ่อมตน ท้ังหมดย่อมน าไปสู่การมี

มารยาทท่ีดี เพราะคนท่ีเย่อหย่ิงจองหอง คนท่ีไร้ซ่ึงความละอาย 

แน่นอนย่อมเป็นคนที่ไม่มีมารยาท และนั่นตรงข้ามกับมุสลิมเรา ... ใช่

ไหมครับ??? 

ช่วยตอบด้วยนะครับ ว่า “ใช่” (โฮ) 

มารยาทที่ดี เป็นส่ิงส าคัญมากส าหรับมุสลิม ดังท่ีท่านนบี

ได้กล่าวไว้ในบนัทึกของอิมามมุสลิมว่า  

หนึ่งในผู้ที่ดีที่สุดในหมู่ของท่าน คือ ผู้ที่มีมารยาทที่ดีที่สุด 

ท่ีส าคัญ ความนอบน้อมถ่อมตน และมารยาทท่ีดี ยังเป็นส่ิงท่ีขจัด

นิสัยท่ีเป็นอันตรายต่อตัวเรามากท่ีสุดได้ด้วย นั่นคือ 

ความหย่ิงยะโส 
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จากท่านอับดุลลอฮฺบินมัซอู๊ด ในบันทึกของอมิามมุสลิม 

ท่านนบีกล่าวว่า 

ผู้ที่ใจของเขามี “ความล าพองใจ” (เย่อหยิ่ง) แม้เพียงธุลี จะไม่ได้เข้า

สวรรค์ 

ชายคนหนึ่งจึงถามท่านนบีว่า “คนทั่วไปย่อมอยากใส่เสื้อผ้าที่ดี 

รองเท้าที่ดี?” (ปกติแล้วการใส่ของสวยงามน ามาซ่ึงความล าพองใจ) 

ท่านนบีตอบว่า “แท้จริงอัลลอฮฺนัน้งดงาม และพระองค์รักความ

สวยงาม ความล าพองใจ นั้น คือการเย่อหยิ่งจนไม่ยอมรับสัจธรรม 

และดูถูกผู้อื่น ต่างหาก” 

เคลียไหมครับ? 

ดังนั้น หากจะตรวจสอบระดับ “ความละอาย” ของเรา 

นอกจากจะดูว่า เรา ด้าน แค่ไหนกับการท าความช่ัวแล้ว (ขออภัย

หากแรงเกินไป) เรายังสามารถตรวจสอบดู “คุณลักษณะท้ัง 3” ท่ีว่าไป

แล้ว ประกอบการตัดสินใจ ได้ด้วยครับ 

 

วัลลอฮุอะอลฺัม 

 (อัลลอฮฺคอืผู้ที่รู้ดีที่สุด) 
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อันตรายที่เกิดจากความเคยชนิ 

รู้ไหมครับ ว่า ความเคยชิน มีอันตรายอย่างไรบ้าง? 

ความเคยชินนั้น มี อันตรายอยู่หลายด้าน หนึ่งในนั้น คือ

การเคยชินในการท าความช่ัว โดยเฉพาะย่ิงเป็นความช่ัวที่ท าไป 

ละอายไป เพราะความช่ัวรูปแบบนี้ ความละอายมักอยู่ได้ไม่นาน และ

มักจะกลายเป็น ข้ออ้างท่ีท าให้เรารู้สึกดี ว่าฉันยังอายอยู่? 

กอ่นที่จะเคยชิน ความละอายจะคอยเตือนสติ คอยท าให้

รู้สึกผิด แต่เม่ือมีการท าผิดคร้ังแรก ก็มักจะมีคร้ังต่อๆ ไป และเม่ือนั้น 

เราจะเร่ิม เคยชิน  

เม่ือ เคยชนิ กเ็ร่ิม ไม่ค่อยอาย เร่ิมกล้าท่ีจะท า “ส่ิง

เลวร้ายท่ีหนักกว่าเดิม” เพราะความช่ัวร้ายจะดึงพรรคพวกที่เลวร้าย

กว่ามาเสมอ (ผมเรียกว่า ตรวนแห่งความช่ัวร้าย) จนเม่ือถึงจุด

หนึ่ง ความละอายจะหายไป และนั่นคอื เกราะสุดท้ายท่ีจะป้องกัน

ไม่ให้เราท าความช่ัว 

เกราะสุดท้ายท่ีจะกันเราจาก ความกร้ิวโกรธของอัลลอฮฺ 

จาก การลงโทษในโลกดุนยานี ้

จาก การลงโทษในหลุมฝังศพ 

จาก การลงโทษใน ไฟนรก 

เกราะสุดท้ายของเรา ความละอาย 
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จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แน่นอนการละหมาดของผม การอิบาดะฮ์ ของ

ผม การมีชีวิตของผม และการตายของผม มีเพ่ืออัลลอฮ์พระผู้อภิบาล

แห่งโลกทั้งปวง f ไม่มีภาคีใดร่วมกับพระองค์ และเช่นนี้ที่ผมถูกส่ัง

ใช้ และผมคือคนแรกในหมู่ผู้ยอมจ านน 

อัลอันอาม : 162-163  
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ต้องรอด 5 “ใจคุณ” ใจใคร? 

ความคิดถึง หนึ่งในอารมณ์ท่ีซับซ้อนของมนุษย์ 

ใจเรา 

เราไม่สามารถส่ัง ใจเรา ให้ “คิดถึง” ใครได้ 

ไม่สามารถห้าม ใจเรา ไม่ให้ “คิดถึง” ใครได้ 

อีกท้ังยังไม่สามารถหลอก ใจเรา ได้ว่า “ฉันก าลังคิดถึง” ใครอยู่!! 

“ความรัก” “ความผูกพัน” รวมไปถึง “ความกลัว” 

ล้วนเป็นบ่อเกิดของความ “คิดถึง” ตามธรรมชาติ 

หนึ่งในเร่ืองท่ีมุสลิมส่วนใหญ่ได้รับการปลูกฝงักันดีมาต้ังแต่เด็ก 

เรา ต้อง รัก อัลลอฮฺมากท่ีสุด รักมากกว่าใคร 

เรา ต้อง กลัว อัลลอฮฺมากท่ีสุด กลัวมากกว่าใคร 

และ เรา ต้อง คิดถึง พระองคม์ากท่ีสุด คิดถึงมากกว่าใคร 

... เห็นด้วยไหมครับ? 

และ ใช่ครับ ผมขอเพิ่ม อีกอย่าง 

ที่กล่าวมาทั้งหมด “ในความเป็นจริง” 

เราอาจก าลังหลอกตัวเองอยู่ก็ได้ !? 

  

“ใจคุณ” ใจใคร? 
ต้องรอด 
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ครั้งหนึ่ง ผมเคยถามนักศึกษาท่ีเคารพว่า “ปกติแล้ว เรา

คิดถึงใครมากท่ีสุด?” หรืออีกนัยหนึ่ง “รักใครมากท่ีสุดเหรอครับ?” 

พอถามไป แต่ละคนก็ตอบกันสะเปะสะปะ บ้างก็ว่า “พ่อแม่” 

บ้างก็ “เพื่อน” ท่ีกล้าหนอ่ยก็ “แฟน” แต่พอมีคนตอบว่า “อัลลอฮฺ” 

แค่นั้นแหล่ะครับ เปลี่ยนค าตอบกันเกือบทุกคน 

หลังจากท่ีผมแน่ใจว่า “ทุกคน” รักอัลลอฮฺมากท่ีสุดแล้ว ก็ได้

เวลาเชือดระซิครับ (ฮา) 

ผมถามต่อไปว่า เวลาไม่สบายนี่ เราคิดถึงอะไรก่อน 

“ยา” “หมอ” หรือ อัลลอฮฺ? 

อืมมมมม... นักศึกษาเร่ิมสะดุดกันบ้าง 

ช่วยตอบตามตรง เวลารถเสียคิดอะไรในใจเป็นอย่างแรก? 

คิดว่า ซวยแล้ว หรือเปล่า? 

อย่างเวลาจะสอบ เวลาสอบตก เวลาเลี้ยงฉลอง? ในช่วง

ใหนบ้างท่ีอัลลอฮฺอยู่ในใจ? แอบมีเสียงตอบอ่อยๆว่า “ก็

คิดถึงอัลลอฮฺบ้างนะ” (อลัฮัมดุลิลลาฮฺ ผมใจช้ืนขึ้นมาหน่อย) 

ผมกยิ็งค าถามไปเร่ือยๆ “เคยกระวนกระวายคิดถึงอัลลอฮฺ 

เหมือนที่เคยเปน็กับแฟน หรือคนอื่นไหม?” (แฟนในอิสลามต้อง

ขยายยาวนะ) 

เคยเครียสว่าพระองคจ์ะรู้สึกยังงัยกับเรา เหมือนที่เราเครียส

กับคนที่เราแอบชอบหรือเปล่า? 
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มีเสียงตอบมาว่า อัลลอฮฺ กับ แฟน เทียบกันไม่ได้!! 

ผมจึงตอบไปว่า แล้วอย่างไหนมีผลกับจิตใจมากกว่า? ส่ิงท่ี

เราบอกว่ารักมากกว่า (อัลลอฮฺ) หรือส่ิงท่ีเราไม่ยอมรับว่ารัก

มากกว่า? (คนอื่น) 

เคยมีความสุขเวลาเข้าเฝ้าพระองค ์มากกว่าท่ีได้อยู่กับคนที่

เราชอบไหม? 

ครับ ย่ิงผมถามมากเท่าไหร่ ในห้องก็เร่ิมเงียบกันมากขึ้น... 

อย่างน้อยก็แปลว่าเขาต้ังใจคิดกันนะครับ  

ด้วยความเคารพครับ บางคนอาจคิดถึงอัลลอฮฺเพียงแว้บๆ 

บ้างก็ไม่เลย บ้างก็แค่เวลาแย่ๆ? (ผมเองก็ไม่ได้วิเศษกว่าใครครับ...) 

แต่ขออภัย หากต้องพูดแรง และ ขออลัลอฮฺอภัยให้ผมด้วย 

บางคน กลัว อลัลอฮฺ น้อยกว่า จิ้งจก ท่ีเขา กลัวตลอดเวลา 

บางคน รัก อัลลอฮฺ น้อยกว่า แมว ท่ีเขา คิดถึง ตลอดเวลา 

รักอัลลอฮฺจริง หรือ หลอกตัวเอง? เอาให้ชัวร์ 

ท าให้แอบคิดถึงหลายๆ ค าถาม ที่ผมถูกถามบ่อยๆ  

อาจารย์ ท าไมละหมาดผมไม่มีสมาธิ? คิดถึงอัลลอฮฺไม่ได้เลย 

อาจารย์ ท าไมอ่านอัลกุรอานแล้ว ใจลอย? 

... โออ้ัลลอฮฺ โปรดเมตตาพวกเราด้วย ... 
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ใจที่ ร าลึก คิดถึง อัลลอฮ ฺ

บรรดาผู้ศรัทธาที่หัวใจของพวกเขาสงบด้วยการร าลึกถึงอัลลอฮฺ พึง

รู้ไว้ ด้วยการร าลึกถึงอัลลอฮเท่านั้นที่ท าให้จติใจสงบ 

อัรเราะด ฺ: 28 

ส าหรับมุสลิมท่ีอยากใจ สงบ เรามีเพียงทางเลือกเดียว คือ 

ร าลึกถึงอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ดีท่ีสุดคือการละหมาด ถัดมาก็ 

อ่านอัลกอุาน อ่านซิกรุ้ลลอฮฺ (ถ้อยค าร าลึก) หรือ ดุอาอฺ (การขอ) 

ท้ังหมด คือ การร าลึกถึงอัลลอฮฺ ไม่ยากนะครับ? 

          

        

บรรดาชายที่ ธุรกิจ และ การค้าขาย ไม่ท าให้พวกเขาหลงลืมจาก

การร าลึกถึงอัลลอฮฺ จากการละหมาด จากการบริจาค พวกเขากลัว

วันที่หัวใจ และสายตา จะตื่นตระหนก (วันกยิามะฮฺ) 

อันนูร : 37 

ส าหรับพวกเรา โดยเฉพาะผู้ชาย จะไม่มีส่ิงใดท าให้เราลืม 

อัลลอฮฺ เราจะไม่ละท้ิงการร าลึกถึงอัลลอฮฺ โดยเฉพาะการละหมาด 

และการบริจาค เด็ดขาด เพราะพวกเราท้ังรัก และกลัว พระองค์ ?? 
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อัลลอฮฺได้ประทานค ากล่าวที่ดีที่สุดให้มาเป็นคัมภีร์ที่คล้องจองกัน

อย่างไพเราะ (สวยงามในด้านภาษาเหมือนกันทุกอายะฮฺ และไม่มีเรื่อง

ใดที่ค้านกันเอง) ซ่ึงจะท าให้ผิวของผู้ที่เกรงกลัวพระผู้อภิบาลของ

พวกเขาต้องลุกชัน หลังจากนั้นผิวหนังและหัวใจของพวกเขาจะ

อ่อนโยนลงด้วยการร าลึกถึงอัลลอฮฺ นั่นคือการชี้น าของอัลลอฮฺที่

พระองค์จะชี้น าผู้ที่พระองค์ประสงค์ และผู้ใดที่อัลลอฮฺให้เขาหลง เขา

จะไม่มีผู้ชี้น าใดได้อีก 

อัซซุมัร : 23 

การร าลึกถึงอัลลอฮฺ โดยเฉพาะการอ่านอัลกุรอานอย่างมีสติ 

และใคร่ครวญความหมายตามไปด้วยนั้น จะท าให้ผู้ศรัทธาเกรง

กลัวอัลลอฮฺมากขึ้น และย่ิงท าให้ใจออ่นโยนมากขึ้น สุภาพมากขึ้น 

มันไม่ใช่ความสงบท่ีฉาบฉวย เหมือนการ “ร้องร าท าเพลง” 

แต่มันคือ ความสงบ ท่ีลึกเข้าไปถึง จิตวิญญาณ 

ค าถามสุดท้ายท่ีผมถามกลุ่มนักศึกษา “เราหมดเงิน และเวลา

เป็นปีๆ กับการเรียนภาษาต่างชาติได้ แล้วค าพูดของอลัลอฮฺท่ีรัก ท่ีเรา

คิดถึง บางคนแค่อ่านก็ไม่เป็น เรารักอัลลอฮฺ แล้วใช่ไหมครับ? 
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ใจที่หลงลืมอัลลอฮ ฺ

แน่นอนชัยฏอนนั้นต้องการเพียงให้เกิดความเป็นศัตรูและความ

เกลียดชังระหว่างพวกเจ้าในสุราและการพนัน และมันจะหันเหพวก

เจ้าออกจากการร าลึกถึงอัลลอฮ์ และการละหมาด แล้วพวกเจ้าหยุด 

(จากสิ่งต้องห้าม) แล้วหรือยัง? (อัลมาอิดะฮฺ : 91) 

การพนัน และยาเสพติด (สุรา) ล้วนเป็นส่ิงท่ีชัยฏอน

พยายามให้เราเสพติด เพราะส่ิงเหล่านั้นท าใหจ้ิตใจเกิดความเกลียด

ชังระหว่างกัน อีกท้ังยังท าให้เราไม่อยากละหมาด และหลงลืมการ

ร าลึกถึงพระองค ์และนั่นคือ หายนะที่ใหญ่หลวง 

  

และเม่ือ (ชื่อของ) อัลลอฮฺถูกกล่าวเพียงองค์เดียว จิตใจของบรรดาผู้

ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะฮฺก็จะรังเกียจ แต่เม่ือชื่อของพระเจ้าอื่นจาก

พระองค์ถูกกล่าว เม่ือนั้นพวกเขาจะชื่นชอบ ยินดี (อัซซุมัร : 55) 

สนใจต่อประเด็นกันไหมครับ? 
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ผู้ที่อัลลอฮฺเปิดใจให้เขายอมรับอิสลาม โดยที่เขาอยู่บนแสงสว่างจาก

พระผู้อภิบาลของเขา ซ่ึงความหายนะทั้งหลายจะมีแก่ผู้ที่หัวใจของ

พวกเขาหยาบกระด้างเกินที่จะร าลึกถึงอัลลอฮฺ พวกเหล่านั้นอยู่ใน

ความหลงผิดอันชัดแจ้ง  

อัซซุมัร : 22 

ท าไมถึงหลงผิด? เพราะ “ส่ิงงดงามท้ัง 6” ท่ีจะท าให้เราลุ่ม

หลงกับดุนยา (โลกนี้) แทนที่จะร าลึกถึงอัลลอฮฺ ท าให้เราหลงลืม 

“ความเป็นมุสลิม” (ประเด็นนี้ ขอขยายต่อท่ีเล่ม 2 ”รับมือตัวเอง” 

นะครับ อินชาอัลลอฮฺ - หากอัลลอฮฺประสงค์) 

มนุษยน์ั้นถูกท าให้ลุ่มหลงต่อแรงปรารถนาในอิสตรี ลูกชาย 

ทรัพย์สินมหาศาลทั้งจากทองค าและแร่เงิน ม้าดี ปศุสัตว ์เรือกสวน

ไร่นา นั่นเป็นเพียงเสบียงชั่วคราวของชีวิตในโลกนี้เท่านั้น และ 

อัลลอฮ์นั้น ณ ที่พระองค์ คือที่กลับไปที่ดงีาม (อาลิอิมรอน : 14) 

อัลลอฮฺจะเป็นตามที่เราคิด !? 

ในบันทึกของอิมามอัลบุคอรีและอิมามมุสลิมจากท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ 
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ท่านนบีกล่าวว่า อัลลอฮฺผู้สูงส่งได้กล่าวว่า 

ข้านั้นจะเป็นตามที่บ่าวของข้าคิดถึงข้า และข้าจะอยู่กับเขาเม่ือเขา

คิดถึงข้า 

หากเขาคิดถึงข้า “ในใจ” ข้าจะคิดถึงเขา ในใจ 

หากเขาร าลึกถึงข้าต่อ “ฝูงชน” ข้าจะร าลึกถึงเขาต่อหมู่ชนที่ ดีกว่า 

หากเขาเข้ามาใกล้ข้า “1 คืบ” ข้าจะเข้าไปหาเขา 1 ศอก 

หากเขาเข้ามาหาข้า “1 ศอก” ข้าจะเข้าไปหาเขา 1 วา 

หากเขา “เดนิ” มาหาข้า ข้าจะ เดินเร็ว ไปหาเขา 

อยากให้อัลลอฮฺเมตตาเรา หรือ อยากให้อัลลอฮฺโกรธเกลียดเรา? 

เชิญเลือกคดิถึงพระองค์ตามสบาย ครับ 
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หากให้คิดถึง “หนึ่งในรูปแบบการร าลึกถึงอัลลอฮฺ” ที่

มุสลิมมืออาชีพ ทุกคนขาดไม่ได้?? คิดถึงอะไรครับ? 

การขอดุอาอฺ (การขอ) ต่อพระองคง์ัยครับ 

เพราะการ “ขอ” แสดงถึงการ “คิดถึง” ใช่ไหมครับ? 

เนื่องจากพระองค ์กับ มนษุย์นั้น ต่างกัน หากเราอยากให้

มนุษย์รัก เราต้องอย่าขอ หรือ รบกวนเขามาก (ไม่ขออะไรได้ย่ิงดี) 

เพราะของท่ีเค้าครอบครองนั้นมีหมด เค้าเลยหวง 

แต่หากจะให้อัลลอฮฺรัก ต้องขอใหเ้ยอะ เพราะผู้ปฏิเสธศรัทธา 

ย่อมไม่ขอพระองค์ และแน่นอน ณ ท่ีอัลลอฮฺ นั้นไม่มีหมด 

 

และพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าไดก้ล่าวว่า จงขอต่อข้าแล้วข้าจะตอบ

รับพวกเจ้า แน่นอนบรรดาผู้ที่ยโสต่อการท าอิบาดะฮฺให้ข้านั้น (ส่วน

หนึ่งของการยโสคือการไม่ยอมขอ) จะได้เข้าไปอยู่ในนรกอย่างต่ าต้อย 

อัลกอฟิร : 60 

ดุอาอฺที่ดีที่สุด คือ ดอุาอฺที่เอามาจากอัลกุรอาน 

รองมา คือ ดุอาอฺที่ได้มาจากอัลฮะดิษ 

รองมา คือ ดุอา ท่ีเราขอตามท่ีใจอยากได ้

ท่ีแน่ๆ อัลลอฮฺจะไม่รับการขอ จากผู้ท่ีไม่รู้ว่า “ตัวเอง” ขออะไรอยู่  
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Trickการร าลึกง่ายๆ ติดปาก ติดใจ มุสลิมมืออาชีพ 

ค าอ่าน : ซุบฮานั้ลลอฮฺ 

ความหมาย : มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ หรือ ขอสดุดีต่ออัลลอฮฺ 

ท่ีใช้ : เวลาตกใจ ประทับใจ หรือเวลาท่ีมีการพูดถึงเจ้าอื่นจากพระองค ์ 

ค าอ่าน : อัลฮัมดุลิลลาฮฺ 

ความหมาย : มวลการสรรเสริญท้ังหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ 

ท่ีใช้ : เวลาอยากขอบคุณอลัลอฮฺ เวลาเกดิเร่ืองดีๆ 

ค าอ่าน : อัลลอฮุ อักบัร 

ความหมาย : อัลลอฮฺผู้ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด 

ท่ีใช้ : เวลาตกใจ เวลาปลุกใจ เวลารับรู้ความย่ิงใหญ่ของพระองค์ 

ค าอ่าน : มาชา อัลลอฮฺ 

ความหมาย : มันคือความประสงค์ของอัลลอฮฺ 

ท่ีใช้ : เวลามี “การชม” เวลากลัวว่าจะหย่ิง เวลาเหน็ผลงาน

ของอัลลอฮฺ 
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ค าอ่าน : อินชาอัลลอฮฺ 

ความหมาย : หากอัลลอฮฺประสงค์ 

ท่ีใช้ : เม่ือมีการพูดว่า จะท าส่ิงใด หรือหวังส่ิงใด ในอนาคต 

ค าอ่าน : นะอูซุบิ้ลลาฮฺ 

ความหมาย : ขออัลลอฮฺคุ้มครองเราด้วย 

ท่ีใช้ : เวลา เหน็ ได้ยิน หรือ พูด เร่ืองไม่ดีท่ีไม่อยากให้เกิดกับเรา 

ค าอ่าน : วลัลอฮู อะอฺลัม 

ความหมาย : และอัลลอฮฺคือผู้ท่ีรู้ดีท่ีสุด 

ท่ีใช้ : เวลาพดูถึงข้อมูลที่ไม่ว่าเราจะชัวร์ หรือ ไม่ชัวร์ ก็ตาม 

ค าอ่าน : อินนาลิ้ลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮิ รอจอิูน 

ความหมาย : เราเป็นของอัลลอฮฺ และเราต้องกลับไปหาพระองค์ 

ท่ีใช้ : เม่ือเกิดการสูญเสีย สูญหาย (ตังคห์าย ญาติเสีย เป็นต้น) 

ท่ีว่ามาคือส่วนหนึ่งของค า และรูปแบบท่ีใช้ การใช้งานจริงๆ 

หลากหลายกว่านี้ครับ 
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ขอพระองค์น าทางฉันสู่หนทางที่เที่ยงตรง หนทางของบรรดาผู้ที่

พระองค์โปรดปรานพวกเขา... 

อัลฟาติฮะฮฺ : 6-7  

*************************** 
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ต้องรอด 6 กลุ่มที่คุณ “เลือก” 

ตะเกียบข้างเดียวย่อมหักง่าย แต่เมื่อรวมกันย่อมหัก 

“ยาก” 

มุสลิมท่ีอยู่ตามล าพัง โอกาสท่ีจะถูกชัยฏอนล่อลวงย่อมง่ายขึ้น 

เหมือนคนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ดีตามล าพัง ย่อมมีความ

เส่ียงสูงท่ีจะเสียคน เพราะสภาพแวดล้อมท่ี พาไป 

แน่นอนบรรดาผู้อธรรมต่อตนเอง (ผู้ที่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสังคมที่

ท าให้ตนตกต่ า) เม่ือมลาอิกะฮฺมาเก็บวิญญาณของพวกเขา จะถามว่า 

“พวกเจ้าเป็นอะไรกัน?” (ท าไมปล่อยให้ตัวเองอยู่ในที่เช่นนี้?) 

พวกเขาจะพูดว่า “พวกเราเป็นกลุ่มชนที่อ่อนแอในที่ที่เราอยู่” 

มลาอิกะฮฺกล่าวว่า “ไม่ใช่ว่าแผ่นดินของอัลลอฮฺนั้นกว้างใหญ่หรือ 

ท าไมไม่ไปอยู่ที่อื่น?” 

ที่พ านักของชนเหล่านี้คือไฟนรก ช่างเป็นบ้ันปลายที่เลวร้ายยิ่ง f 

อันนิซาอฺ 97 

  

กลุ่มที่คุณ “เลือก” 
ต้องรอด 
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ผมเคยเจอมุสลิมบางท่านท่ีชอบคลุกคลีอยู่กับ “สังคม” ท่ีมี

แต่ อบายมุข ด่ืมเหล้า เล่นการพนัน พดูหยาบคาย 

มุสลิมบางท่านเปิดร้านในย่านอบายมุข แถมในร้านยังมีวัตถุ

มงคลอีกต่างหาก ผมได้แต่เสียวสันหลังเม่ือคิดถึงอายะฮฺดังกล่าว 

ในขณะท่ีผมเองเคยเจอมุสลิมอีกจ านวนหนึ่งท่ียอม “ย้าย” ท่ีท างาน 

เพราะท่ีท างานไม่ยอมรับความเป็นมุสลิมของเขา 

การให้ความส าคัญที่แตกต่าง ... 

แน่นอนกฎแทบจะทุกข้อมีข้อยกเว้น ไม่ใช่ว่าคนทุกคนสามารถ

หนีจากท่ีท่ีตนอยู่ได้ ซ่ึงอัลลอฮฺท่าน คอืผู้ท่ีเมตตา และพระองคไ์ด้

ยกเว้น ไว้ว่า 

“เว้นแต่บรรดาผู้ที่อ่อนแอจริง ไม่ว่าจะผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก ผู้ที่ไม่

สามารถหาทางออก อีกทั้งยังไม่ได้รับการชี้แนะอีกด้วย f 

ชนเหล่านี้ที่อัลลอฮฺจะอภัยใหพ้วกเขา และอัลลอฮฺนั้นคือผู้ให้อภัย    

ผู้ชอบการยกโทษ f” 

อันนิซาอฺ 98-99 

“เหตุผล” หรือ “ข้ออ้าง” ย่อมรู้อยู่แก่ใจ 
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เร่ืองเล่าที่ 15  เพราะอยากเปลี่ยนแปลง 

ย้ า เร่ืองต่อไปนี้ ไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมให้ท าร้ายคนอื่น เพราะ

อิสลามห้ามการท าร้ายผู้บริสุทธิ์เด็ดขาด แต่ต้องการส่ือให้รู้ว่า 

อัลลอฮฺคือผู้ท่ีเมตตา และ เรามีโอกาสเสมอตราบส้ินใจ 

ในบันทึกของอิมามมุสลิม ท่านนบีเล่าให้ศอฮาบะฮฺฟังว่า 

ในกลุ่มบนีอิสรออีล (ลูกหลานนบียะอฺกู๊บ) มีชายคนหนึ่งสังหารคน

มาแล้ว 99 คน ต่อมาเขาปรารถนาจะกลับตัวเขาจึงออกตามหาคนที่มี

ความรู้มากที่สุด (เพ่ือปรึกษา) 

มีคนแนะน าให้เขาไปหาบาทหลวง เม่ือเขาเจอบาทหลวงและเล่าเรื่อง

ให้ฟัง เขาได้ถามบาทหลวงว่า “อย่างฉันยังจะกลับตัวได้ไหม?” 

เม่ือบาทหลวงได้ฟังเรื่องราวของเขาก็ตอบว่า “ส าหรับคนอย่างเจ้ามัน

เป็นไปไม่ได้แล้ว” 

เม่ือชายคนนั้นได้ฟังก็โกรธจัด และพลั้งมือสังหารบาทหลวงคนนั้น 

(ครบ 100 พอดี) 

เม่ือเขากลับมามีสติ เขาเสียใจในสิ่งที่ท ามาก เขาจึงออกตามหาคนที่มี

ความรู้ในเมืองอีกคร้ัง 

คร้ังนี้มีคนแนะน าให้เขาไปพบ “ผู้รู้” 

เม่ือเขาเจอผู้รู้ เขาได้ถามค าถามเดิม แต่ 

ผู้รู้ตอบว่า “จะมีอะไรห้ามคุณจากการกลับตัวหล่ะ แต่คุณจงเดินทาง

ไปยังอีกเมืองที่เขากราบไหว้อัลลอฮฺ จงไปร่วมกับพวกเขา และอย่าได้

กลับมาที่นี้อีก เพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่เลวร้าย” 
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ชายคนนั้นจึงออกเดินทางไป และเสียชีวิตในระหว่างทาง 

เม่ือเขาเสียชีวิต มีมลาอิกะฮฺ 2 กลุ่ม มาเก็บวิญญาณเขา  

กลุ่มที่มาเพ่ือเก็บวิญญาณคนชั่ว กับ กลุ่มที่มาเพ่ือเก็บวิญญาณคนดี 

ทั้งสองกลุ่มต่างอ้างสิทธิในการเก็บวิญญาณของชายคนนั้น 

ฝ่ายที่ท าหน้าที่เก็บวิญญาณคนชั่วก็กล่าวว่า “เขายังไมไ่ด้ท าดอีะไร

เลย เขายังเป็นคนชั่วอยู่” 

ในขณะที่ฝ่ายที่เก็บวิญญาณคนดีกล่าวว่า “แต่เขากลับตัวแล้ว” 

อัลลอฮฺจึงให้มลาอิกะฮฺอีกท่านจ าแลงมาในร่างมนุษย์เพ่ือมาตัดสิน 

โดยกล่าวแก่ทั้งสองกลุ่มว่า “พวกท่านจงวัดระยะทางดู ว่าศพ

ของชายคนนี้อยู่ใกล้เมืองไหนมากกว่ากัน ระหว่างเมืองที่เขา

จากมา กับ เมืองที่เขาก าลังจะไป” 

ผลปรากฏว่า ศพเขาอยู่ใกล้เมืองที่เขาก าลังจะไปมากกว่า 

วิญญาณของเขาจึงถูกเก็บโดยมลาอิกะฮฺแหง่ความเมตตา 
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ท่านผู้อ่านที่รัก หากขั้นสูงสุดของใจมุสลิมคือ 

“ใจที่สงบ” สิ่งที่ตรงข้ามกันนั้นก็คือ “ใจที่เคียดแค้น” 

นี่คือสาเหตุที่ท าให้ชัยฏอนชอบสร้างความโกรธ

เกลียดระหว่างคนดีมากที่สุด เพราะเม่ือคนดีเกลียดกัน พวกเขา 

จะแตกแยกกัน ละหมาดร่วมกันก็ไม่ได้ และเม่ือนั้นทุกคนท่ีเกี่ยวขอ้ง

อาจพบความ “หายนะ” 

ความโกรธเกลียดท่ีแผดเผาตัวเอง แผดเผาคนที่อยู่ใกล้เคียง 

และท าให้ใจของเราห่างไกลค าว่า “สงบ” 

ท่านนบีได้กล่าวว่า “พวกท่านอย่าไดน้ าเรื่องของผู้อื่นมาเล่าให้ฉันฟัง 

เพราะฉันอยากไปพบเจอผู้คนด้วยใจที่ปลอดโปร่ง” 

บันทึกโดยอิมามอะฮฺมัด อัตติรมิซี 

ฮะดิษบทนี้มีสายรายงานที่ดออีฟ (อ่อน) แต่ตวับท (ความหมาย) 

นักวิชาการหลายท่าน เช่น อิมามอันนะวะวี ให้การยอมรับ 

ไม่ได้ห้ามไม่ให้พูดถึงคนอื่นเลย และไม่ได้บอกให้พูดถึงคนอืน่ได้โดย

ไม่มีขอบเขต อิสลามสอนให้เราอยู่สายกลาง 

ท่านนบีกล่าวว่า อัลลอฮฺพอใจพวกท่าน 3 เรื่อง การที่พวกท่าน

กราบไหว้พระองค์เพียงผู้เดียวไม่มีภาคีต่อพระองค์ การที่พวกท่านยึด

สายเชือกของอัลลอฮฺอย่างพร้อมกันไม่แตกแยกกัน และการที่พวก

ท่านช่วยกันเตือนผู้น าของพวกท่าน (บันทึกโดยมุสลิม) 
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และบรรดาผู้ที่อาศัยอยูใ่นเมือง (ชาวอันศอร) พวกเขาศรัทธากัน

ก่อนการอพยพ พวกเขารักใคร่ผู้ที่อพยพไปหา (ชาวมุฮาจิรีน) อีกทั้ง

ยังไม่ต้องการ และ ไม่อิจฉา ในสิ่งที่ชาวมุฮาจิรีนได้รับ อีกทั้งยังให้

สิทธิผู้อื่นก่อนตัวของพวกเขาเอง ถึงแม้ว่าตัวพวกเขายังขาดแคลนอยู่

มาก และผู้ใดสามารถควบคุมความตระหนี่ที่อยู่ในตัวได้ พวกเขา

เหล่านั้นคือผู้ที่ประสบความส าเร็จ (อัลฮัชรฺ : 9 ) 
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ต้องรอด 7 สิ่งที่สังคม ต้องการ 

ความเสียสละ 

ความเสียสละ (จิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ) หนึ่งใน

คุณลักษณะท่ีสังคมปัจจุบันต้องการมากท่ีสุด ในทุกวงการ 

ส าหรับมุสลิม ความเสียสละ ไม่ใช่ส่ิงท่ีเราท า เม่ือเรา พอ 

แล้ว หากแต่ความเสียสละท่ีแท้จริงเกิดขึ้นเม่ือเราเองก็ยังต้องการอยู่ 

แต่เพราะเราพบคนท่ีต้องการมันมากกว่าเรา และเราพอจะสละให้ได้ เรา

จึงยอมสละ เพื่อให้อัลลอฮฺพอใจเรา 

กรณีศึกษาที่ 6 หากฉันรวย... 

ผมรู้จักเจ้าของสวนบนดอยลูกหนึ่ง เขาเล่าให้ผมฟังว่า เขาได้

สติเร่ืองการเสียสละจากคนสวนของเขา ตอนท่ีเขาพาคนสวยไปท่ี

ตลาดและเจอชาวไร่เอาผลผลิตมาขายราคาถูก ซ่ึงไม่มีใครซ้ือเลยจน

ต้องเอากลับบ้านไป  

เม่ือเหน็เขาจึงร าพึงให้คนสวนฟังว่า หากฉันรวยเม่ือไหร่จะ

ซ้ือผักผลไม้ของคนจนพวกนั้นไปแจกคนอืน่ใหห้มด 

คนสวนท่ีอยู่ข้างๆ พูดขึ้นมาว่า 

“ต้องอีกแค่ไหน เฮียถึงจะถือว่ารวยเหรอครับ!?” 

สัจธรรมพึงสังวร 

โลกต้องการผู้เสียสละ แต่ไม่มีใครอยากเสียสละเอง 

ส่ิงท่ีสังคม ต้องการ 
ต้องรอด 
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“มนุษย์” ที่นบีบอกไว้ 

ในบันทึกของอิมามมุสลิม จากท่านอนัส ท่านศาสนทูต (ขออัลลอฮฺให้

พร และความสันติแก่ท่าน) กล่าวว่า หากลูกหลานของอาดัม (มนุษย์) 

ได้ครอบครองหุบเขาที่มีแต่ทรัพย์สินถึงสองหุบเขา เขาจะ 

แสวงหา หุบเขาที่สาม  

และไม่มีสิ่งใดเติมเต็มความอยากของเขาได้ นอกจาก “ดิน” (กลบหน้า

เวลาตาย) และอัลลอฮฺจะรับการกลับตัวของผู้ที่กลับตัว 

แสดงให้เห็นว่า หากมุสลิมต้องการอยู่รอดในดุนยา (โลกนี้) 

โดยไม่สูญเสียจุดยืนในการเป็นมุสลิม เขาต้องเรียนรู้ท่ีจะพอ เรียนรู้ท่ี

จะเสียสละ เพื่อจัดการกับความโลภ ความไม่รู้จักพอ ท่ีอยู่ในใจ !? 

เราจะพบได้ว่าในอัลกุรอาน เกอืบทุกคร้ังท่ีพูดถึงการละหมาด 

(ซ่ึงเป็นเสาหลักส าคัญสูงสุดของการเปน็มุสลิม) อัลลอฮฺจะพูดถึง

การบริจาค ควบคู่ด้วยเสมอ 

ในยุคท่ีแต่ละคนเรียกร้องแต่สิทธิของตน และ ความยุติธรรม

ท่ีตนต้องได้รับ (แต่ถ้าได้มากกว่าคนอื่นกย่ิ็งดี) ความเสียสละ จึง

กลายเป็นเร่ืองของคนอ่อนแอ ท่ีต้องจ ายอม โดยท่ีหลายคร้ังอาจ

ไม่ได้อยากเสียสละ แต่เหมือนโดนบังคับ เลยปลอบตัวเองใหดู้ดีว่า 

ฉัน เสียสละ ฉันไม่ได้อ่อนแอ 

เสียสละ หรือ โดนบังคับ?  
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การเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น เป็น “หนึ่ง” ในงาน

ที่อัลลอฮฺรัก มากที่สุด จากบ่าวของพระองค์ 

ในบันทึกของอิมามอัฏฏอบรอนี (สายรายงานนี้ฮะซันนะครับ) 

จากท่านอิบนุอุมัร ท่านนนบี (ขออัลลอฮฺให้พร และความ

สันติแก่ท่าน) กล่าวว่า 

ผู้ที่อัลลอฮฺรักที่สุด คือผู้ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุด 

การงานที่อัลลอฮฺรักที่สุด คือ การที่คุณหยิบยื่นความสุขให้กับมุสลิม 

ไม่ก็ขจัดทุกข์ไปจากเขา ชดใช้หนี้สินให้เขา ขจัดความหิวโหยของเขา  

และฉันชอบไปเป็นเพ่ือนช่วยท าธุระส าคัญกับพ่ีน้องมุสลิม มากกว่า 

“การอิอฺติกาฟ” ในมัสยิดทั้งเดือนเสียอีก (การกักตนเพ่ือท าอิบาดะฮฺ) 

ผู้ใด “ระงับ” ความโกรธของเขา อัลลอฮฺจะ “ปกปิด” ข้อเสียของเขา 

ผู้ใด “ระงับ” ความเคียดแค้นของเขา ในขณะที่เขาอยากจะ

ปลดปล่อยมันออกมาที่สุด อัลลอฮฺจะ “เติมเต็ม” หัวใจของเขาด้วย

ความ “พอใจ” ในวันกิยามะฮฺ 

ใครช่วยไป “ท าธุระ” กับพ่ีน้องของเขาจนพ่ีน้องของเขา “ม่ันคง” 

อัลลอฮฺจะให้เท้าของเขา “ม่ันคง” ในวันที่ เท้าทั้งหลาย

กระสับกระส่าย  

และแน่นอน “การมีนิสัยเสีย” จะ ท าลาย การงานที่ท า 

เหมือนที่ “น้ าส้มสายชู” ท าลาย “น้ าผึ้ง” 
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เร่ืองเล่าที่ 16  น้ าตา “ตกใน” 

คนดีบางคนอาจน้อยใจที่ตนไม่มีโอกาสท าดีได้เหมือนคนอื่น 

ทั้งๆที่จิตใจเขาอาจเหนือกว่าคนอื่นไปแล้วด้วยซ้ า 

อัลลอฮฺรู้ แต่เจ้าไม่รู้ 

 

ในบันทึกของอิมามมุสลิม จากท่านอบูซัร เล่าว่า ศอฮาบะฮฺกลุ่มหนึ่ง

ได้มาหาท่านนบีและกล่าวว่า “ศาสนทูตของอัลลอฮฺครับ คนมั่งมีเค้า

เอาผลบุญไปหมดแล้ว เค้าละหมาดเหมือนเรา เค้าถือศิลอดเหมือนเรา 

แต่เค้ามีทรัพย์สินเหลือใช้บริจาคอีกต่างหาก” 

ท่านนบีจึงกล่าวว่า ไม่ใช่ว่าอัลลอฮฺก็ให้พวกท่านมีความสามารถที่

บริจาคหรอกหรือ? ส าหรับพวกท่านทุกการสดุดีคือการบริจาค ทุก

การตั้กบีรคือการบริจาค ทุกการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮฺก็คือการบริจาค 

ทุกการกล่าวลาอิลาฮ่ะอิ้ลลั้ลลอฮฺก็คือการบริจาค ทุกการส่ังใช้ให้ท า

ความดีก็คือการบริจาค ทุกการห้ามจากการท าไม่ดีก็คือการบริจาค 

แม้การมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาก็คือการบริจาค  

บรรดาศอฮาบะฮฺถามว่า “ศาสนทูตของอัลลอฮฺครับ เราปลดเปล้ือง

ความใคร่ของตัวเองก็ไดผ้ลบุญด้วยหรือ?” 

ท่านนบีกล่าวว่า “คิดดูซิ หากเจ้าไปปลดเปล้ืองมันโดยใช้วิธีที่ผิด เจ้า

จะไดบ้าปใช่ไหม? เช่นกันเม่ือเจ้าใช้มันถูกที่ เจ้าจึงได้ผลบุญ” 

  



 

114 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

ผมคงจบบทนี้ไม่ได้ หากไม่ได้บอกทางออก ส าหรับบางท่านที่

รู้สึกแย่ทุกคร้ัง เวลาท่ีท าดีกับคนอื่น เสียสละ ให้คนอื่น แต่เหมือน

เค้าไม่เห็นค่า และไม่ได้ประโยชน์อะไร ทบทวนอายะฮฺนี้บ่อยๆ ครับ 

พวกเขาท าตามค าบนบาน และกลัวต่อวันที่ความเลวร้ายของมันจะ

แพร่กระจายไปทั่ว f พวกเขาจะให้อาหารแก่คนยากจน เด็กก าพร้า

และเชลยศึก ทั้งที่พวกเขาเองยังต้องการมัน 

(พวกเขาจะพูดว่า) แน่นอนเราให้อาหารแก่พวกท่าน เพราะหวังความ

โปรดปรานจากอัลลอฮฺ เราไม่ได้หวังการตอบแทน หรือค าขอบคุณใด

จากพวกท่านf 

แน่นอนเรากลัวพระผู้อภิบาลของเราในวันที่ใบหน้าจะบูดบ้ึง f 

เช่นนั้นอัลลอฮฺจะปกป้องพวกเขาจากความเลวร้ายของวันนั้น และ

จะให้พวกเขาพบกับ ความสดชื่น ความปิต ิf และพระองค์จะตอบ

แทนพวกเขาด้วยสรวงสวรรค์ อาภรณ์ผ้าไหม เนื่องจากความอดทน

ของพวกเขา (อัลอินซาน : 7-12) 

จะได้ไม่เครียส เวลาท าดีด้วยแล้ว โดนหักหลัง 
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จบบทที่ 2 
การอยู่รอด โดยไม่สูญเสียตัวตนในฐานะ “มุสลิม” 
คุณลักษณะที่เปรียบเสมอืน ระบบ ในร่างกายของความ

เป็นมุสลิม ที่มสุลิม ขาดไม่ได ้มดีงันี ้

- ส าหรับมุสลิม จุดยืนที่ชัดเจน กค็ือ กระดูกของเขา 

- ความอดทน คือ ลมหายใจของเขา 

- ความซื่อสัตย์ คือ หัวใจ และเส้นเลือดของเขา 

- ความละอาย คือ ประสาทรับรูข้องเขา 

- การร าลึกถึงอัลลอฮ ฺคือ แหล่งพลังงานของเขา 

- การอยู่ร่วมกับกลุ่มคนดี คือ กล้ามเนื้อของเขา 

- ความเสียสละ คือ ผิวหนังของเขา 

 

เมื่อเลือกที่จะเป็นมุสลิม ต้องสร้างคุณลักษณะ

ที่ท าให้จิตวิญญาณของมุสลิม อยู่ได้ 

เล่มต่อไป พบกับ 

การรับมือกับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดของเรา ตัวเอง 

อนิชาอัลลอฮฺ (หากอัลลอฮฺประสงค์) 
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เมื่อชีวิต... “แค่” ทำงผ่ำน 

ชีวิตที่ผ่ำนมำของผม 

พบเจอเรื่องตลกร้ำยมำกมำย 

มนุษย์เรำมีข้อเสียกันมำก โดยเฉพำะเรื่อง กำรใช้ควำมคิด 

เรำ คิดกันน้อย เกินไป ในเรื่องที่ควร คิดให้มำก 

ในขณะที่ เรื่องที่ควรคิดให้มำก เรำกลับ คิดน้อย เกินไป 

“คนกลวง” 

บำงครั้งเรำเองที่จรงิจังกับดุนยำ “มำก” มำกซะเหมือนกับว่ำ เรำลืมไปแล้วว่ำมนัเปน็แค่

ทำงผ่ำน เปน็เพียง หอ้งสอบ ที่อัลลอฮฺส่งเรำเข้ำมำ และเรำ รอคอย ที่จะออกจำกมัน 

และเปน็บำงครั้งเช่นกันที่เรำละเลยเรื่องของโลกหน้ำมำกเกินไป เมื่อเทียบกับเวลำ “ตลอด

กำล” ที่เรำต้องไปอยู ่

เรำทุ่มเทเวลำค่อนชีวิตเพื่อกำรสร้ำง “บ้ำนกระจอก” ในดุนยำได้ ในขณะที่เวลำที่เรำทุ่ม

ให้กับ “บ้ำน” ที่เรำต้องไปอยู่อยำ่งถำวร บำงทีที่เรำท ำไปอำจไม่คู่ควรแม้แต่ “เสำซักต้น” 

ผมหวังว่ำ ท่ำนผู้อำ่นที่รักที่อ่ำนมำถึงตรงนี ้น่ำจะเข้ำใจวำ่ 

ผมต้องกำรส่ืออะไร 

  



 

117 | มุ ส ลิ ม มื อ อ า ชี พ  

ผู้อ่ำนที่รักบำงท่ำน “อำจ” เกลียดดุนยำ (โลกนี้) 

ซ่ึงบำงครั้งผมก็ไม่แน่ใจ 

ว่ำที่ เกลียดดุนยำ 

เกลียด เพรำะ ไม่อยำกได้ดุนยำ หรอื เกลียด เพรำะไม่ได้ดุนยำ? 

 

กำรมีชีวิตที่ต้องโดนทดสอบ ครัง้แล้ว ครัง้เล่ำ ... 

บำงท่ำน อำจบน่ว่ำ “ไม่ชอบใจเลย” 

มันก็ไม่ต่ำงไปจำก “เด็กตัวน้อย” ที่ไม่อยำกออกก ำลังกำย ทั้งที่รู้ว่ำมนัท ำให้ร่ำงกำย

แข็งแรง 

“เด็กน้อย” ที่ไม่อยำกทนทรมำนเรียนหนังสือ ทั้งที่รู้ว่ำมนัท ำให้ฉลำด 

“เด็ก” ที่ไม่อยำกฉีดวัคซีน ทั้งที่รู้ว่ำมันช่วยป้องกัน 
 

“เรำ” จ ำเปน็ต้องได้รับบททดสอบ และนั่น เพื่อตัวเรำเอง 

ผมหวังจำกอัลลอฮฺว่ำ พระองค์จะให้ท่ำนผู้อ่ำนที่รักได้ประโยชน์จำกหนังสือเล่มนี ้

เหมือนที่ผมได้ หรือ มำกกวำ่ที่ผมได้ 

เพรำะ ชีวิต แค่ทำงผ่ำน .... 
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คุยกันท้ำยเล่ม 

ในควำมเปน็จริง บำงทำ่นอำจรู้สึกว่ำ จะอะไรมำกมำยนัก 

“เปน็มุสลิมก็พอแล้วซิ” 

“อิสลำมอยู่ที่ใจ” 

“พ่อแม่ฉันก็ท ำอย่ำงนี้มำตัง้นำน ใครจะท ำไม?” 

ในเล่มนี้ผมไม่ได้ว่ำอะไรใครเลยนะครับ (คิดว่ำ นะ...) 

ชีวิตในโลกนี้ เปน็ของเรำ ถงึเวลำ เรำก็แค่ต้องกลับไปหำพระองค์ 

ตอนนั้นแหล่ะ ที่พระองค์จะตัดสินเรำที่ใช้ “ชีวิตของเรำเอง” 

ผมท ำได้แค่ เตือน ก่อนที่เวลำนั้นจะมำถึง 

เพรำะกำรให้ทำงน ำเปน็ สิทธ ิและ หน้ำที่ ของ อัลลอฮฺ ใครก็ก้ำวก่ำยไม่ได้ 

ขออัลลอฮฺเมตตำทุกท่ำน เพรำะพวกเรำทุกคนต้องกำรมัน 

หมำยเหตุ ท่ำนใดม ีข้อสงสัย หรือ อยำกปรึกษำ เก่ียวกับอิสลำม สำมำรถติดต่อได้ที่ 

สำยด่วนอิสลำมแคร์ 094 730 0660 ครับ เช่นเดียวกับที่ว่ำหำกท่ำนใดคิดว่ำหนังสือ

เล่มนี้ควรได้รับกำรพิมพ์ และสนใจจะร่วมออกทนุ ติดต่อมำได้เช่นกันครับ 

  โดย 

ทีมโค้ชที่ก ำลังพยำยำมเปน็ “มุสลิมมืออำชีพ” 
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