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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

 
เรื่องที่ 110 

ระวังลิ้นกันเถิด 
 

การสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ความ
เมตตาจ าเริญ และความศานติจงมีแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดที่ควรได้รับการภักดี นอกจากอัลลอฮฺ เพียงพระองค์เดียว โดย
ไม่มีภาคีหุ้นส่วนอัน ใดส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่า
ท่านนบีมุหัมมัดคือบ่าวและศาสนทูตของพระองค์... 
 พี่น้องที่รักทุกท่าน  ความโปรดปรานอย่างหนึ่งที่มนุษย์
เราได้รับจากอัลลอฮฺสุบหานะฮูวะตะอาลาอย่างล้นเหลือ  นั่นก็
คือ “ลิ้น” ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในซูเราะฮฺอัล-บะลัดว่า 

َأ ۡم  ﴿  
َأ
ۡمعَأل   ُۥ َنَأ اٗنا ٨  َأ ۡم َأ ۡم   َّله   [9-8 / ابلدل]﴾   ٩ وَأ َأ َأ َأ ۡم   وَأ  سَأ

ความว่า “เรามิได้ท าให้เขามีดวงตาท้ังสองดอกหรือ และลิ้นและ
ริมฝีปากทั้งสองด้วย” (อัล-บะลัด : 8-9) 
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 หากใครมิได้ใช้ลิ้นไปในหนทางแห่งการภักดีต่ออัลลอฮฺ  
แน่นอนว่าจะเป็นความหายนะอย่างร้ายแรงต่อเจ้าของ  อัลลอฮฺ
ตรัสว่า 

َأ ۡم َأ ُ   َأ ۡم َأ  ﴿  ۡم   ۡم   
ۡمس  َأُ ُ  ۡم   َأ َأ  

َأ
 ۡم      ۡم   

َأ
رۡمُج ُُ   وَأ 

َأ
أ ا وَأ ْا  ب مَأ هُ و مَأ ُ وَأ   َأ عۡم ﴾   ٢٤  َأ

 [24 / انلِر]
ความว่า “วันที่ลิ้น มือ และเท้าของพวกเขาจะเป็นสักขีพยานต่อ
พวกเขา ตามที่พวกเขาได้กระท าไว้” (อัล-นูร : 24) 
 และยังมีหลักฐานอีกมากมายที่ส่งเสริมให้ระวังรักษา
ลิ้น ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 

ا ﴿ َأ ۡم       ه   َأ ۡم ٍل  ّم ن  َأ ۡم  ُ   ّمه  [18 / ق] ﴾    ١٨  َأ    ٞد  رَأ   يٌب   َأ
ความว่า  “ไม่มีค าพูดใดที่เขากล่าวออกมา  เว้นแต่จะมีมะลัก
(เทวฑูต)ผู้เฝ้าติดตาม ผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึก” (กอฟ : 18) 

และพระองค์ยังตรัสอีกว่า 
ْا  وَأ َأ  ﴿ ا  َأُ   ُ و ُ     مَأ ۡمس  َأُ ُ  ُ   َأ    

َأ
و  ٱۡم َأ   َأ    ٰ َأ ٰلٞد  هَأ و  َأ َأ ٰ َأ هَأ و ٞد  وَأ ْا   َأ َأ وو ُ َأ ۡم َأ   َتِّل 

َأ  ووَأ   ٱه  نَأ    وه   ٱۡم َأ   َأ    ٱه    َأ ُ َأ   َأ ۡم َأ  ﴾  ١١٦ ُ  ۡم  ُ  وَأ   َأ   ٱۡم َأ   َأ   ٱه    َأ
 [116 / انلدل]

ความว่า  “และพวกเจ้าอย่าได้กล่าวเท็จตามที่ลิ้นของพวกเจ้า
ต้องการ  ว่าสิ่งนี้หะลาลและสิ่งนี้หะรอม  เพื่อที่พวกเจ้าจะกล่าว
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เท็จต่ออัลลอฮฺ  แท้จริงบรรดาผู้กล่าวเท็จต่ออัลลฮฺจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ” (อัล-นะหฺลฺ : 116) 

ส าหรับหะดีษมีด้วยกันหลายบท อาทิเช่น  
หะดีษที่รายงานโดยมุอ๊าซฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  เล่าว่า  

เขาได้ถามท่านเราะสูล  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เกี่ยวกับ
การงานที่น าไปสู่สวรรค์และห่างไกลจากไฟนรก  ท่านนบี  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  จึงได้บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องหลักๆ  
ของกิจการนี้  คืออิสลาม  รวมทั้งละหมาดที่เป็นเสาหลัก  และ
การญิฮาดที่ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของมัน  แล้วท่านจึงกล่าวถาม
มุอ๊าซฺว่า  

 َأ »
َأ
ُأ َأ  أ  ْخ ِأ

ُأ
؟  َألِأ َأ  بِأىَأالَأ ِأ  أ ٍِأ ِ ، ًَأ ِأ   يَأا بَأ َأ /  ُأنْختُأ  «لُكُأ ِأ ذَأ  اَّلل   َأ

َأ
،  َأ  ٍِأ اًِأ   ُأف  »/  َأااَأ  بِأنِأسَأ

نَأ ْخ َأ  ا عَأ ذَأ نْختُأ  ،«ََأ قُأ ِأ  ًَأ ِأ   يَأا/  َأ إِأً ا اَّلل  ونَأ  وَأ ذُأ َأىُأ َأا َأ ا ل ؟،  َأجَأ َأ هُأ  بِأىَأ ٍِأ ااَأ  بِأ قَأ  /  َأ
نَأجْخ َأ » وُّم َأ  خَأكِأ

ُأ
ا ُأ، يَأا أ عَأ لْخ  وُأ ََأ َأ  انل ارِأ   ِأ  انل ااَأ  يَأكُأ ُّم  وَأ هْخ   َأ ُِأ َِأ ِ وْخ  وُأجُأ

َأ
َأ  أ   َأ

هْخ  َِأ رِأ ٌَأا ِأ ااِأدُأ   ِأ    وَأ صَأ هْخ  خَأ ُِأ ْخسِأ َأجِأ ل
َأ
 َذا / و اا ،2616 بر ه امرتوذي رواه] «أ

 [صد ح خسي خديح
ความว่า  “เอาไหมล่ะ หากฉันจะบอก เจ้าซึ่งสิ่งที่ครอบคลุม ทุก
อย่าง ที่กล่าวมาทั้งหมด ?” ฉัน(มุอ๊าซฺ )ตอบว่า  “เอาครับ  ท่าน
เราะสูลุลลอฮฺ” แล้วท่านก็จับลิ้นของท่าน  และกล่าวว่า  “ท่านจง
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ระงับสิ่งนี้ ” ฉันจึงกล่าวว่า  “โอ้นบีของอัลลอฮฺ  พวกเราจะถูก
สอบสวนในสิ่งที่เราได้พูดด้วยกระนั้นหรือ  ?” ท่านตอบว่า  “แม่
ของท่านได้ เสียท่านแล้ว  โอ้ มุอ๊าซฺเอ๋ย  (เป็นส านวนพูดในภาษาอาหรับท่ี
กล่าวออกมาเพื่อเป็นการเตือนหรือติงคู่สนทนา) แล้วที่มนุษย์ต้องถล าหน้าหรือ
จมูกเข้าไป ในไฟนรกมิใช่เพราะผล พวงมา จากลิ้นดอกหรือ ?”
(บันทึกโดย อัต-ติรฺมิซีย ฺ : 2616) 

จากอบู  ฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  เล่าว่า  ท่านน
บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า 

بْخدَأ   ِأن  » َأجَأ َأ هُأ  امْخعَأ ةِأ   َأ ِأىَأ ا بِأامْخ َأ ُأ  وَأ ا يَأ َأبَأني  ا، وَأ َُأ ِِأي  ِأ  ُْخ
ا يَأ َُأ دَأ  انل ارِأ   ِأ  بِأ  ْخعَأ

َأ
ا أ َأ  وَأ   َأنيْخ

قِأ  ِأ ْخىَأ ْخ رِأ ِأ  ال
غْخ ْخىَأ ال  [2988 بر ه ومسنه، 6477 بر ه ابلخاري رواه ]«وَأ

ความว่า  “บ่าวผู้หนึ่งอาจจะพูดจาด้วยค าพูด  โดยที่เขาไม่ทราบ
ว่าอัลลอฮฺทรงกริ้วหรือไม่  แต่แล้วมันกลับเป็นเหตุท าให้เขาตก
ไปในหุบเหวแห่งไฟนรก  ที่มีความลึกเฉกเช่นความห่างของทิศ
ตะวันออกกับทิศตะวันตก” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ : 6477 และ
มุสลิม : 2988) 

จากสะฮ์ลฺ อิบน ุสะอัด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านน
บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
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يْخ » يْخ  وَأ ىَأ ا  ِأ  يَأ ْخ َأ  وَأ ٍِأ   َأنيْخ ْخ َأ ْخ ا  َأ وَأ َأ  وَأ ،  َأنيْخ ٍِأ نَأ ْخ يْخ  رِأجْخ ىَأ  ْخ
َأ
ُأ  أ ٌ ةَأ   َأ َأ  ابلخاري رواه ]«ااْخ

 [6474بر ه 
ความว่า  “ผู้ใดที่ประกันตนเองได้ว่าจะรักษาลิ้นและอวัยวะเพศ
ของเขาจากการละเมิดได้  แน่นอนฉันจะรับประกันสวรรค์ให้แก่
เขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรย์ี : 6474) 
 จากอุกบะฮฺ อิบน ุอามิรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า 

ِاَأ  يَأا /  ُأنْختُأ  ِأ  رَأسُأ ا اَّلل  اةُأ؟، وَأ مْخسِأ ْخ »/  َأااَأ  انل جَأ
َأ
نَأ ْخ َأ  أ ، عَأ اًَأ َأ عْخ َأ  لِأسَأ مْخ َأسَأ ، وَأ  بَأ ْخجُأ َأ

َأ  وَأابْخ ِأ  [ 2406 بر ه امرتوذي رواه ]« َأ ِأ يَأجِأ َأ   َأ
ความว่า   ฉันได้ถามท่านเราะสูลว่าสิ่งใดที่จะท าให้รอดพ้นจาก
ไฟนรก  ท่านตอบว่า  “จงจับลิ้นของท่านให้ดี (ระมัดระวังค าพูด  
หยุดพูดในสิ่งที่ไม่ดี) และให้บ้านของท่านเป็นที่ปลอดภัยส าหรับ
ท่าน และจงร้องไห้ต่อความผิดของท่าน” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ  
: 2406) 

จากสุฟยาน  อัษ-ษะเกาะฟีย์  เล่าว่า  เขาได้พูดกับท่าน
เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในวันหนึ่งว่า  

ِاَأ  يَأا /  ُأنْختُأ  ِأ  رَأسُأ ِدخْخ ِأ  اَّلل  رٍر  خَأ
مْخ
َأ
هُأ  بِأ  جَأصِأ  ْخ

َأ
، أ ٍِأ ِ َأ   ُألْخ » /  َأااَأ  بِأ ُأ  رَأ هْخ   ُأه   اَّلل  جَأقِأ  ،«اسْخ

ِاَأ  يَأا /  ُأنْختُأ  ِأ  رَأسُأ ا اَّلل  َِأ ُأ  وَأ  ْخ
َأ
ا أ َأا ُأ  وَأ ؟،  َأ َأ  ذَأ  َلَعَأ  َأ

َأ
انِأ   َأ  ٍِأ  بِأنِأسَأ سِأ  /  َأااَأ   ُأه    َأفْخ

ا» ذَأ [ 2410 بر ه امرتوذي رواه ]«ََأ
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ความว่า ท่านกรุณาสอนฉันสักเรื่องหนึ่งเพื่อที่ฉันจะได้ถือปฏิบัติ
ตนอย่างเคร่งครัด  ท่านเราะสูลจึงตอบว่า   “เจ้าจงกล่าวว่าพระ
เจ้าของฉันคืออัลลอฮฺ  แล้วจงยืนหยัดอย่างมั่นคงในศาสนา ” 
ต่อมาฉันถามท่านอีกว่า  สิ่งใดที่ท่านคิดว่าน่ากลัวที่สุดส าหรับ
ฉัน? ท่านได้ชี้ไปที่ลิ้นของท่านแล้วบอกว่า  “สิ่งนี้แหล่ะ” (บันทึก
โดย อัต-ติรมิซียฺ  : 2410) 

จากอับดุลลอฮฺ  อิบนุ มัสอูด กล่าวว่า “ฉันขอเตือนท่าน
ทั้งหลายว่าอย่าได้พูดมากอย่างพร่ าเพรื่อ  ให้พูดเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น” (หนังสืออัศ-ศ็อมต)ฺ ของอิบนุ อะบิดดุนยา หน้า 241 ) 

มีรายงานว่ามุฮัมหมัด อิบนุ วาสิอฺ พูดกับมาลิก  อิบนุ ดี
นารฺ  ว่า “โอ้ อบู ยะหฺยา   การรักษาลิ้นเป็นเรื่องที่ยากส าหรับ
ผู้คนมากทีเดียว และยากยิ่งมากกว่าการรักษาทรัพย์สินเสียอีก ” 
(อิห์ยาอ์ อุลูมิดดีน เล่ม 3  หน้า 120) 
  อัล-เอาซาอีย์กล่าวว่า  “ ท่านเคาะลีฟะฮฺ  อุมัร อิบนุ อับ
ดุลอะซีซ  ได้ส่งสาส์นมาให้แก่พวกเรา  ซึ่งไม่มีใครท่องจ าได้
นอกจากฉันกับมักหูลเท่านั้น  จดหมายดังกล่าวมีใจความว่า  
ใครก็แล้วแต่ที่เขานึกถึงความตาย  เขาจะพอใจกับสิ่งน้อยนิดที่
เขาครอบครองอยู่ในโลกนี้ และใครก็ตามที่เขาเอาค าพูดของเขา
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มาเทียบชั่งกับการกระท าของตัวเอง  เขาก็จะลดการพูดในสิ่งที่
ไร้สาระ” (อิห์ยาอ์ อุลูมิดดีน เล่ม 3  หน้า 112) 

อับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด กล่าวว่า "ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ
ว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรค่าแก่การกักขัง (ขังลืม )มากไปกว่าลิ้น ” (อิห์
ยาอ์ อุลูมิดดีน เล่ม 3  หน้า 200) 
 อิหม่าม  อัน-นะวาวีย์  กล่าวว่า  “พึงรู้เถิดว่า ... เป็นการ
สมควรอย่างยิ่งแก่มุกัลลัฟ (ผู้ที่บรรลุนิติภาวะ )ทุกคนจะต้อง
รักษาลิ้นของเขาจากค าพูดที่ไร้สาระ  แต่ต้องพูดในสิ่งที่เกิด
ประโยชน์  หากเห็นว่าประโยชน์กับโทษเท่ากันก็ให้นิ่งเงียบจะ
ดีกว่า  เพราะมันอาจจะชักน าไปสู่ค าพูดที่หะรอมหรือมักรูฮฺได้  
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเช่นนั้น  และยากที่จะหยุดยั้งไว้ได้ ” (ชัรหฺ  
เศาะฮีหฺมุสลิม เล่ม 2  หน้า 19) 
 การเคลื่อนไหวของลิ้นนับได้ว่าชั่วช้าที่สุดในบรรดาการ
เคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ  ที่อยู่ในร่างกาย  และเป็นสิ่งที่
อันตรายท่ีสุดของคนเรา 
 อิบนุลก็อยยิม  กล่าวว่า  “ช่างน่าฉงนเหลือเกินที่ผู้คน
ต่างพยายามที่จะปกปักษ์ตัวเองจากการกินทรัพย์สินที่หะรอม  
การอธรรม  การผิดประเวณี  การลักขโมย  การด่ืมเหล้า  และการ
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มองสิ่งที่หะรอม  เป็นต้น  แต่เป็นเรื่องยากเอามากๆ  ที่เขาจะ
รักษาลิ้นของเขาได้  คนบางคนเป็นท่ียอมรับของผู้อ่ืนว่าเป็นผู้ดี
มีศาสนา แต่เขากลับพูดในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกริ้วโดยไม่แยแส  อัน
เป็นเหตุท าให้ตกนรกได้ด้วยค าพูดเพียงค าเดียว ในบางครั้งท่าน
เจอคนที่ดูเลื่อมใสในศาสนา ไม่ยุ่งเรื่องชั่วช้าลามก  แต่วาจาของ
เขาชอบถากถางและเชือดเฉือนเกียรติและศักด์ิศรีของผู้อ่ืนทั้งที่
ยังมีวิตอยู่และที่ตายไปแล้ว  โดยที่เขาไม่แยแสว่าพูดอะไร
ออกไป ” (อัล-ญะวาบ  อัล-กาฟี  ลิมัน  สะอะละ  อัน อัด-ดะวาอ์  
อัช-ชาฟี  หน้า 140) 
 หากท่านต้องการทราบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว  ขอให้
ทบทวนหะดีษที่รายงานโดยํุนดุบ  อิบนุ  อับดิลลาฮฺ  
เราะฏิยัลลอฮุอันฮู เล่าว่า  

ن  
َأ
ِاَأ  أ ِأ  رَأسُأ ُأ  صَأ    اَّلل  ٍِأ  اَّلل  نَأ ْخ ن هَأ  عَأ د  َأ  وَأسَأ ن   خَأ

َأ
اًل  أ ِأ » /  َأااَأ  رَأجُأ رُأ   َأ  وَأاَّلل  فِأ غْخ ُأ  يَأ  اَّلل 

نٍر 
الَأ إِأن  . مِأفُأ َأ  وَأ ااَأ  اَّلل  يْخ  /  َأااَأ   َأعَأ ي  َأا وَأ ِأ ا   اَّل 

َأ
جَأ  َأ   يَأ نْخ  َلَعَأ

َأ
رَأ   َأ  أ فِأ  ْخ

َأ
، أ نٍر

الَأ   َأدْخ   َأ ِأِ   مِأفُأ
رْخ ُأ  فَأ نٍر   َأ

الَأ تُأ  مِأفُأ بَأ ْخ خْخ
َأ
نَأ َأ  وَأأ ىَأ [ 2621 بر ه مسنه رواه ]« َأ

ความว่า   ท่านเราะสูลได้กล่าวถึงชายผู้หนึ่งที่เขาพูดว่า  “ขอ
สาบานต่ออัลลอฮฺว่าอัลลอฮฺจะไม่ให้อภัยแก่คนนั้นคนนี้  อัลลอฮฺ
จึงกล่าวว่า ใครนะที่บังอาจพูดว่าฉันจะไม่ให้อภัยแก่คนนั้นคนนี้  
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อันแท้จริงฉันได้ให้อภัยแก่เขาแล้ว  และได้ท าให้การงานของเจ้า
เสียหายไม่มีภาคผลใดๆ ทั้งสิ้น” (บันทึกโดยมุสลิม  : 2621) 
 อบ ูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า “เพราะเขา
ได้พูดค าๆ หนึ่งที่ท าลายดุนยาและอาคิเราะฮฺของเขา  และชายผู้
หนึ่งได้ใส่ร้ายผู้อ่ืน เพื่อนของเขาจึงถามเขาว่า คุณได้เคยออกรบ
กับชาวโรมันแล้วหรือเปล่า? เขาตอบว่า ไม่เคยครับ  เขาจึงกล่าว
กับเพื่อนว่า  แปลกน่ะที่ชาวนะศอรอ (คริสเตียน )รอดพ้นจาก
เงื้อมมือคุณ  แต่พี่น้องของคุณกลับไม่รอดพ้นจากปลายลิ้นของ
คุณ” 
 อุละมาอ์บางท่านกล่าวว่า  “ความผิด ( บาป )ถึงเก้าสิบ
เปอร์เซ็นเกิดจากลิ้น (หรือเก้าส่วนสิบ)” 

นักกวีผู้หนึ่งกล่าวว่า 
 ลิ้นของเจ้าพึงรักษาโอ้มนุษย์    

อย่าปล่อยให้มันฉกเจ้า เพราะแท้จริงมันอสรพิษ 
 กี่มากน้อยในกุโบร์ที่กลายเป็นเหยื่อของลิ้นตัวเอง 

แม้แต่เหล่าผู้กล้าก็ไม่อาจหาญจะเผชิญมัน 
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อุละมาอ์บางท่านกล่าวว่า  “ภัยอันตรายจากปลายลิ้นมี
สองประการใหญ่ๆ  หากเขารอดพ้นจากประการหนึ่งประการใด
ยากที่เขาจะรอดพ้นจากอีกประการ  นั่นคือ 1) ไม่กล้าพูดความ
จริง และ 2) กล้าที่จะพูดความเท็จและอุปโลกน์ความชั่ว  ความ
เลวร้ายของทั้งสองอาจเลื่อมล้ ากันตามสภาพและเวลา  ดังนั้น 
ผู้ใดที่ไม่กล้าพูดความจริงถือได้ว่าเป็นชัยฏอนใบ้  ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ  
ชอบโต้เถียง  ชอบต่อรอง  หากเขาไม่กลัวว่าตัวเองจะเจอกับจุด
จบ ตัวอย่างก็คือผู้ที่สามารถจะยับยั้งความชั่วต่อหน้าเขาได้  แต่
เขากลับไม่ท า  

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า  
يْخ » ى وَأ

َأ
هْخ  رَأأ ٌْخكُأ ًرا وِأ ٌْخكَأ ِ ْخهُأ  وُأ هِأ،  َأنْخ ُأغَأ َأهْخ   َأ ِأنْخ   ِأ َأدِأ جَأ ِأ ْخ  ل َأسْخ   ، ٍِأ اًِأ َأهْخ   َأ ِأنْخ   َأبِأنِأسَأ جَأ ِأ ْخ  ل َأسْخ   
، ٍِأ بِأ

نْخ عَأفُأ  وَأ َألِأ َأ   َأبِأقَأ  ْخ
َأ
انِأ  أ يىَأ ِأ

 [49بر ه  مسنه رواه] «ااْخ
ความว่า   “ผู้ใดที่พบเห็นความชั่วก็จงยับยั้งด้วยอ านาจที่เขามี  
หากไม่มีอ านาจก็ให้ยับย้ังด้วยวาจา แต่หากไม่สามารถท าได้อีก
ก็ให้นิ่งเงียบเถิด และการนิ่งเงียบถือว่าการมีอีหม่านที่อ่อนที่สุด
แล้ว” (บันทึกโดยมุสลิม  : 49) 
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ส าหรับผู้ที่ กล้าจะพูดความเท็จ  และอุปโลกน์ความชั่ว  
เขาคือมารร้ายพูดเก่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ  มีผู้คนจ านวนมากท่ีงม
งายโดยการโน้มน้าวหรือการน่ิงเงียบของเขา 
 แต่ผู้ที่อยู่ระหว่างเส้นทางทั้งสองนี้เป็นผู้ที่เดินบน
เส้นทางอันเที่ยงตรง เขายับยั้งที่จะพูดความเท็จ  หรือแม้แต่สิ่งที่
ไร้สาระ  และกล้าพูดความจริงที่จะเกิดประโยชน์แก่เขาในโลก
อาคิเราะฮฺ  บางครั้งเราเห็นว่าคนๆ  หนึ่งท าความดีมากมายด่ังภู
ผา แต่เขากลับท าลายมันเพียงด้วยปลายลิ้นที่ไร้กระดูก  และผู้
หนึ่งท าความชั่วอย่างมากมาย  แต่เขาได้ท าลายมันด้วยกับการ
กล่าวซิกรุลลอฮฺ  – จบการอ้าง  (อัล -ญะวาบ  อัล -กาฟี  ลิมัน  
สะอะละ อัน อัด-ดะวาอ์ อัช-ชาฟี หน้า 142)  

ขอความช่วยเหลือและขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺผู้
ทรงอ านาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเถิด อามีน 

 
وا ىد  ر  امعاملني ، وص  ا وسنه   ًب ٌا  

 .حمىد و  آ  وصدبٍ أمجعني 
 


