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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

การมีปณิธานสูง 
 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ ขอความสขุความจําเริญ

และศานตจิงประสบแด่ ศาสนทตูของพระองค์  ฉนัขอปฏิญาณ

ว่าไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว  ไมมี่ภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค์  และฉนัขอปฏิญาณวา่มหุมัมดัเป็นบา่ว

ของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทตูของพระองค์ 

แท้จริงการมีปณิธานสงูเป็นนิสยัอนัดีงาม เป็น

คณุลกัษณะอนันา่สรรเสริญ และเป็นจรรยามารยาทอนัสงูสง่ 

มนษุย์จะมีคณุคา่ในตวัเองมากเทา่ใด จะมีสถานะสงูสง่เพียงใด 

ขึน้อยูก่บัการท่ีเขามีปณิธานอนัสงูสง่ อีกทัง้มีเป้าหมายในชีวิต

อนัมีเกียรตนิัน่เอง มีผู้ให้นิยามของการมีปณิธานสงูวา่ คือการ

มองเป้าหมายใหญ่เป็นเร่ืองง่ายและมุง่มัน่ท่ีจะปฏิบตัใิห้บรรลุ

ถึงเป้าหมายท่ีได้ตัง้ใจไว้ หมายความวา่ เม่ือมอ์ุมินทํางานหนึง่

งานใดไมว่า่จะเป็นงานของดนุยาหรือศาสนาสําเร็จลลุว่งไปงาน

หนึง่แล้ว เขาจะไมห่ยดุอยูแ่คง่านนีเ้ทา่นัน้ แตท่วา่เขาจะมุง่มัน่
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ทํางานอ่ืนๆตอ่ไปอีกเร่ือยๆโดยไมห่ยดุหยอ่น ดงักลา่วนีแ้หละ

คือลกัษณะของผู้ มีปณิธานสงู   
อลัลอฮฺทรงสง่เสริมบา่วของพระองค์ให้เป็นผู้ มีปณิธาน

สงู ให้รีบเร่งไปสูค่วามดีงาม และให้แขง่ขนักนัไปสูก่ารได้รับการ

ตอบแทนขัน้สงูสดุ พระองค์ตรัสวา่ 

ن َمْغفِرَ ةٍ  إَِ�ٰ  َوَسارِ ُعوا﴿ َّةٍ  رّ بُِّ�مْ  ِمّ ََ َماَواُت  َعرْ ُضَها َو َّ رْ ُض  اس
َ
ْت  َواْ� َّ ِع

ُ
ُ 

َّقِ�َ    ]133﴾  [آل لممهن : ١ سُِْْم
ความวา่ “และพวกเจ้าจงรีบเร่งกันไปสู่การอภัยโทษจาก

พระเจ้าของพวกเจ้า และไปสู่สวรรค์ซึ่งความกว้างของมัน

นัน้ คือบรรดาชัน้ฟ้าและแผ่นดนิ  โดยท่ีมันถูกเตรียมไว้

สาํหรับบรรดาผู้ท่ียาํเกรง” (อาลอิมรอน:133)  

และตรัสวา่ 

ـَٰذا فََْْيْعَمِل الَْعاِمُْونَ ﴿ ] 61: اسصافات [ ﴾٦ سِِمثِْل َه

ความวา่ “เพ่ือเฉกเช่น  (การตอบแทน)  นี ้บรรดาผู้ต่อสู้ดิน้

รนจงต่อสู้ต่อไปเถดิ” (อศัศอฟฟาต: 61)  

และตรัสอีกวา่ 
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ونَ ﴿ َُ ََافِ ََ ََافَِس اسُْم ] 26: المطفف� [ ﴾٢ َوِ� َ�ٰسَِك فََْْيتَ

ความวา่ “และในการนีบ้รรดาผู้แข่งขัน  (ท่ีจะให้ได้มาซึ่ง

ความสุขสาํราญนี)้ จงแข่งขันกันเถดิ” (อลัมฏุอฟฟิฟีน ๒๖) 

อลัลอฮฺทรงแจกแจงถึงความประเสริฐของบรรดาผู้ตอ่สู้

เพ่ือศาสนาซึง่มีปณิธานอนัแรงกล้า เหนือกวา่บรรดาผู้นัง่เฉยๆ 

ซึง่รักความสบายและการพกัผอ่น วา่ 

َ رِ  َّ ﴿ َّ ِِ اس و
ُ
ُ  ُ ْْ ََ ِمََِ�  ْْ وَن ِمَن اسُْم َُ ََوِ  الَْقاِع َْ َ وَن ِ� َسبِيِل  َ َُ َواسُْمَجاهِ

ِهمْ  َِ نُف
َ
ْمَواسِِهْم َوُ

َ
ّْـهِ بِأ ِهْم َ�َ  ۚ اس َِ نُف

َ
ْمَواسِِهْم َوُ

َ
يَن بِأ َِ ّْـُه اسُْمَجاهِ َل اس ّّ فَ

ةً  ََ يَن َدرَ  َِ َ�ٰ  ۚ الَْقاِع َْ ّْـُه اْ�ُ ََ اس ًُ  وََع يَن َ�َ  ۚ َو َِ ّْـُه اسُْمَجاهِ َل اس ّّ َوفَ
رً ا َعِظيًما َْ

َ
يَن ُ َِ  ]95 [هلنساء : ﴾٩ الَْقاِع

ความวา่ “บรรดาผู้ท่ีน่ังอยู่จากหมู่มุอ์มินท่ีมิใช่ผู้มีความ

เดือดร้อน และบรรดาผู้ต่อสู้และเสียสละในทางของอัลลอ

ฮทัฺง้ด้วยทรัพย์สมบัตแิละชีวิตของพวกเขาน่ันหาได้เท่า

เทียมกันไม่  อัลลอฮทฺรงให้บรรดาผู้ท่ีต่อสู้และเสียสละ

ด้วยทรัพย์สมบัตแิละชีวิตของพวกเขา  เหนือกว่าบรรดาผู้

ท่ีน่ังอยู่ลาํดับขัน้หน่ึง  และทัง้หมดนัน้ อัลลอฮไฺด้ทรง

สัญญาไว้ให้ซึ่งสิ่งท่ีดีเย่ียม  แต่อัลลอฮทฺรงให้บรรดาผู้ท่ี
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ต่อสู้และเสียสละเหนือกว่าบรรดาผู้ท่ีน่ังอยู่  ด้วยรางวัลอัน

ใหญ่หลวง” (อนันิสาอ์: 95)  

และตรัสวา่ 

نَفَق ِمن َ�بِْل الَْفَِْح َوقَاتََل ﴿
َ
ََوِ  ِمَُ�م ّمْن ُ َْ َ ًة  ۚ ََ َ ََ ْ�َظُم َدرَ 

َ
ـٰ�َِك ُ ولَ

ُ
ُ

َُ َوقَاتَُْوا نَفُقوا ِمن َ�ْع
َ
ِيَن ُ َّ َن ا َ�ٰ  ۚ ِمّ َْ ّْـُه اْ�ُ ََ اس ًُ  وََع  ]10[هلديد :  ﴾َو

ความวา่ “ในหมู่พวกเจ้านัน้มีผู้บริจาคและต่อสู้  (ในทาง

ของอัลลอฮ)ฺ ก่อนการพชิิตนครมักกะฮ ฺชนเหล่านัน้ย่อมมี

ฐานะสูงส่งกว่าบรรดาผู้บริจาคและต่อสู้  (ในทาง

ของอัลลอฮ)ฺ  หลังการพชิิตนครมักกะฮฺ  และอัลลอฮทฺรง

สัญญาความดีงาม  (สวนสวรรค์)  แก่ทัง้สองฝ่าย”  (อลัหะ

ดีด: 10)  

 อิมามอะหฺมดัได้บนัทกึในมสุนดัของทา่น จากหะดีษท่ี

รายงานโดยทา่นอนสั บนิ มาลิก เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะ

ลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

َحِدُ�مْ  َو�ِيَدِ  هلّساَلةُ  قَاَمِت  «إِنْ 
َ
نْ  هْستََطاعَ  فَإِنْ  ، فَِسيوَةٌ  أ

َ
  أ

َ
َّ  َ�ُق مَ  ال  َح

يَْفَعْل »  َ�ْةمَِسَها
ْ
] 12981، امقم 20/296[أ د   هلسقد فَو
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ความวา่ “เม่ือวันกิยามะฮเฺกิดขึน้ ในขณะท่ีมือของคนหน่ึง

คนใดในพวกท่านถือต้นกล้าอินทผลัมอยู่ หากว่าเขา

สามารถจะน่ังปลูกมันต่อไปจนเสร็จ ก็จงปลูกมันให้เสร็จ”  

(หมายความวา มุสลิมจะยังคงทําความดีอยูเสมอ และหนึ่งใน

ความดีก็คือ การปลูกตนไม แมวากอนการเกิดกิยามะฮฺเพียง

เล็กนอยก็ตาม ซึ่งเขาก็จะไดรับผลบุญในงานที่เขาทํา)  (มสุนดั 

อะห์มดั เลม่ท่ี ๒๐ / หน้า ๒๙๖ หะดีษเลขท่ี ๑๒๙๘๑, ผู้ วินิจฉยั

ได้กลา่วเก่ียวกบัหะดีษนีว้า่ สายรายงานเศาะฮีหฺ บนเง่ือนไข

ของอิมามมสุลิม) 

 ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ได้กลา่วแก่เศาะ

หาบะฮฺของทา่น ดงัมีรายงานบนัทกึโดยอฏัเฏาะบะรอนีย์ ใน

หนงัสือ “อลักะบีร” ของทา่น จากหะดีษท่ีรายงานโดยอลัหะสนั 

บนิ อะลี วา่ 

َ  «إِنّ  َّ ُّ  ه ِ ُم رِ  َمَعاِلَ  ُُ
ُ
هَ�َها هأل ْشَ

َ
ِسْفَساَ�َها» [هلطاه     َوَ�ْ�َمهُ  ، َوأ

 ]2894هلكب� امقم 

ความวา่  “แท้จริงอัลลอฮทฺรงชอบการงานท่ียิ่งใหญ่และมี

เกียรต ิมีคุณค่า และทรงรังเกียจการงานท่ีตํ่าต้อยด้อยค่า”  
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(อฏั-เฏาะบะรอนีย์ ใน อลั-มอฺุญมั อลั-กะบีรฺ เลม่ท่ี ๓ / หน้า 

131 หะดีษเลขท่ี ๒๘๙๔, อลัอลับานีย์วินิจฉยัวา่เป็นหะดีษ

เศาะฮีหฺ ใน “อศัเศาะฮีหะห์” เลม่ท่ี ๓ / หน้า ๓๘๔ หะดีษเลขท่ี 

1890)  

ทา่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  เป็นผู้ ท่ีมี

ปณิธานสงูสดุเหนือมวลมนษุย์ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ُل ﴿ ِمّ َّ َها اسُْم ّه
َ
َّ قَِْيً�  ١ يَا � ِ ّْيَْل إ وِ انُقْص ِمَُْه قَِْيً�  ٢ قُِم اس

َ
ْو  ٣ نِّْصَفُه ُ

َ
ُ

  ]4-1[هلزمل :  ﴾٤ زِْد َعَْيْهِ َورَ تِِّل الُْقرْ آَن تَرْ �ِيً� 

ความวา่  “ โอ้ผู้คลุมกายอยู่  จงยืนขึน้  (ละหมาด )  เวลา

กลางคืนเว้นแต่เพียงเล็กน้อย  (ไม่ใช่ตลอดคืน ) คร่ึงหน่ึง

ของเวลากลางคืนหรือน้อยกว่านัน้เพียงเล็กน้อย  หรือ

มากกว่านัน้  และจงอ่านอัลกุรอานช้าๆเป็นจังหวะ  (ชัด

ถ้อยชัดคาํ)” (อลัมซุซมัมิล: 1-4)  

 ทา่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  เป็นผู้ ท่ีมี

บคุลิกภาพและจริยวตัรอนัถือเป็นแบบฉบบัท่ีได้จากการชีแ้นะ

แหง่พระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงย่ิงใหญ่ ทา่นยืนละหมาดกลางคืน

จนกระทัง่เท้าทัง้สองของทา่นแตก ในชว่งกลางวนัทา่นทําการ
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ตอ่สู้ เพ่ือศาสนา เผยแผคํ่าสอน เป็นผู้ นําแก่ประชาชาต ิอีกทัง้ยงั

ดแูลชีวิตความเป็นอยูต่ลอดจนทกุข์สขุของ บรรดาภรรยาของ

ทา่นทัง้เก้าทา่น ทา่นเคยวางก้อนหินบนท้องของทา่นเน่ืองจาก

ความหิว คืนแล้วคืนเลา่ท่ีบ้านของทา่นไมไ่ด้จดุฟืนไฟในการหงุ

หาอาหาร มีเพียงนํา้และอินทผลมัแห้งเทา่นัน้ ทา่นได้ผินหลงัให้

การนอนหลบัพกัผอ่น อลัลอฮฺตรัสวา่ 

 ]8-7[هلشح :  ﴾٨ �َ�ٰ رَ بَِّك فَارْ َغب ٧ فَإَِذا فَرَ ْغَت فَانَصْب ﴿

ความวา่ “ดังนัน้เม่ือเจ้าเสร็จสิน้  (จากงานหน่ึงแล้ว ) ก็จง

ลาํบาก (บากบ่ัน) ต่อไป และยังพระเจ้าของเจ้าเท่านัน้ ท่ี

เจ้าจงมุ่งมาดปรารถนาเถดิ” (อรัชรัหฺ ๗-๘) 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้สง่เสริมบรรดา

เศาะหาบะฮฺของทา่นให้เป็นผู้ ท่ีมีปณิธานสงู ให้แขง่ขนักนัเพ่ือ

ได้รับตอบแทนขัน้ท่ีสงูกวา่ ดงัหะดีษซึง่บนัทกึในเศาะฮีหฺมสุลิม 

จากรายงานของทา่นอนสั บนิ มาลิก เก่ียวกบัสงครามบดัรฺ ทา่น

เลา่วา่  

ِ  رَُس ُل  فَاْ�َطوََق  َّ َّ  ه ُ  َص َّ ْصَحااُهُ  وََسوّمَ  َلوَيْهِ  ه
َ
َّ  َوأ ِ��َ  َسبَُق ه َح ُمْشِ

ْ
 ، هل

ِ  رَُس ُل  َ�َقاَل  َّ َّ  ه ُ  َص َّ  «:  وََسوّمَ  َلوَيْهِ  ه
َ

َّ  ال ََ ّم ٌّ  َقَد َح
َ
  َِْنَ�مْ  أ

َ
ءٍ  ِِل َّ  َشْ  َح
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ونَ 
َ
�

َ
نَا أ

َ
ُ� َن ، ، فََدنَا »َدونَهَ  أ ُمْشِ

ْ
ِ  رَُس ُل  َ�َقاَل  هل َّ َّ  ه ُ  َص َّ  : وََسوّمَ  َلوَيْهِ  ه

وَموا«
َ
  ق

َ
ّنةٍ  ِِل َمَواَت  َعْرَضَها ََ َّ ْرَض  اس

َ ْ
َُمامِ  ْ�نُ  ُ�َمْ�ُ  َ�ُق ُل  : ، قَاَل  »َواأل

ْ
 هل

ارِّي  ََ نْ
َ ْ
ِ  رَُس َل  يَا :  هأل َّ رُْض  هلّسَمَ هُ   َلمُْضَها َجّقةٌ  ، ه

َ ْ
 ، »َ�َعمْ  « :قَاَل  ، َوهأل

ِ  رَُس ُل  َ�َقاَل  ، اٍَخ  اٍَخ  : قَاَل  َّ َّ  ه ُ  َص َّ ا« : وََسوّمَ  َلوَيْهِ  ه َك  ََ
َ
ْوسَِك  َعَ  َ�ِْمل

َ
 ق

  : قَاَل    ،»؟ بٍَخ  بٍَخ 
َ
ِ  ال َّ ِ  رَُس َل  يَا َوه َّ   ، ه

ّ
نْ  رََجاَءةَ  إِال

َ
ُ� نَ  أ

َ
ْهِوَها ِمنْ  أ

َ
 : قَاَل  ، أ

ِِنَّك «
َ
َ  َْ ْهلَِها َِ

َ
ْخَمجَ  ، »أ

َ
ُ�ُل  فََجَعَل  ، قََمنِهِ  ِمنْ  َ�َمَمهٍ   فَأ

ْ
 : قَاَل  ُُمّ  ، ِمقُْهنّ  يَأ

نَا لَِئْ 
َ
َّ  َحِييُت  أ َيَاةٌ  إِّ�َها َهِذهِ  َ�َمَمهِت  آُ�َل  َح

َ
 َكنَ  اَِما فََمَ�  : قَاَل  ، َطِ �وَةٌ  ل

َّ  قَاتَوَُهمْ  ُُمّ  ، هّلْممِ  ِمنَ  َمَعهُ  ] 1901. [مسوم امقم قُِتَل  َح

ความวา่ “ท่านเราะสูลและบรรดาเศาะหาบะฮไฺด้ออก

เดนิทางไปยังบัดรฺ จนกระท่ังถงึท่ีน่ันก่อนมุชริกีนจะมาถงึ 

ท่านเราะสูลได้กล่าวว่า 'คนหน่ึงคนใดในพวกท่านจง

อย่าได้ล่วงหน้าฉันไป จนกระท่ังฉันอยู่ท้ายเขา ' (เพื่อวาจะ

ไดไมเสียผลประโยชนที่พวกทานอาจไมทราบ)  แล้วพวกมุชริก

ก็ได้เข้ามาใกล้ ท่านเราะสูลจึงกล่าวว่า 'พวกท่านจงลุกขึน้

ไปยังสวรรค์ซึ่งความกว้างขว้างของมันคือท้องฟ้าทัง้หลาย

และพภิพ ' แล้วอุมัยรฺ บิน อัลหุมาม อัลอันศอรีย์ ก็กล่าว

ขึน้ว่า : ท่านเราะสูลครับ ความกว้างของสวรรค์เท่ากับ

ท้องฟ้าทัง้หลายและพภิพอย่างนัน้หรือ? ท่านเราะสูลตอบ
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ว่าง  ' ใช่แล้ว ' อุมัยรฺจึงอุทาน (ซึ่งแสดงใหเห็นวาสิ่งนั้น

ย่ิงใหญเหลือเกิน)  ว่า: บัค บัค ท่านเราะสูลจึงกล่าวแก่เขา

ว่า 'อะไรท่ีทาํให้ท่านอุทานว่า บัค บัค กระนัน้หรือ? ' เขา

ตอบว่า : ท่านเราะสูลครับ ท่ีฉันกล่าวเช่นนัน้ เน่ืองฉัน

ปรารถนาท่ีจะเป็นผู้หน่ึงของชาวสวรรค์ ท่านเราะสูลกล่าว

ว่า 'แท้จริงท่านเป็นผู้หน่ึงจากชาวสวรรค์ ' แล้วเขาก็นํา

อินทผลัมแห้งออกมาจากกระบอกธนู แล้วก็รับประทาน

บางเม็ด แล้วเขาก็กล่าวว่า : ถ้าหากว่าฉันมีชีวิตจนกระท่ัง

รับประทานอินทผลัมพวกนีห้มด แท้จริงมันเป็นชีวิตท่ียืน

ยาวเกินไปแล้ว แล้วเขาก็ทิง้อินทผลัมท่ีเขามี และออกสู้

รบ จนกระท่ังถูกสังหาร”  (มสุลิม หน้า ๗๘๙ / หะดีษเลขท่ี 

1901)  

อีกตวัอยา่งของการมีปณิธานสงู ดงัเชน่ท่ีมีบนัทกึไว้ใน

เศาะฮีหฺของอิมามอลั -บคุอรีย์และอิมามมสุลิม จากหะดีษท่ี

รายงานโดยทา่นอนสั เลา่วา่ ลงุของฉนั คือ อนสั บนิ อนันฎัรฺ ได้

พลาดจากการตอ่สู้ในสงครามบดัรฺ ทา่นจงึกลา่ววา่ “โอ้ ทา่น

เราะสลูลุลอฮฺ ฉนัได้พลาดจาการตอ่สู้ครัง้แรกท่ีทา่นตอ่สู้กบัมชุ

ริกีน หากวา่อลัลอฮฺให้ฉนัได้สู้รบกบัมชุริกีน พระองค์จะทรงเห็น
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วา่ฉนัสู้รบอยา่งไรอยา่งแนน่อน” จนกระทัง่ถึงสงครามอหุดุ และ

บรรดามสุลิมได้เพล่ียงพลํา้ ทา่นก็กลา่ววา่ “ข้าแตอ่ลัลอฮฺ ฉนั

ขอประทานอภยัในสิ่งท่ีพวกเขา (เศาะหาบะฮฺ) ทํา และขอให้

พ้นมลทินจากสิ่งท่ีพวกเขา (มชุริกีน) ทํา” แล้วเขาก็รุดหน้าไป 

แล้วทา่นก็พบสะอฺด์ บนิ มอุาซ ทา่นกลา่ววา่ “สะอฺด์เอย๋ ฉนัขอ

สาบานตอ่พระเจ้าของอนันฎัรฺ วา่แท้จริงฉนัได้กลิ่นสวนสวรรค์

จากข้างใต้อหุดุนี”้ แล้วสะอฺดฺก็เลา่วา่ “ทา่นเราะสลูครับ ผมไม่

สามารถบรรยายได้เลยวา่เขาได้ตอ่สู้ เย่ียงไร” อนสั (ผู้รายงาน

หะดีษ) กลา่ววา่ “เราได้พบร่องรอยของบาดแผลจากดาบ ธน ู

หรือหอกท่ีตวัเขาประมาณ ๘๐ กวา่แผล เราพบวา่มชุริกีนได้

สงัหารเขาแล้ว และได้ทารุณศพเขา (ดวยการตัดปาก จมูก 

อวัยวะตางๆของรางกาย)  ไมมี่ใครสามารถบอกได้วา่ร่างนัน้คือ

ใคร ยกเว้นน้องสาวของเขา ท่ีจําได้วา่เป็นเขาด้วยลกัษณะท่ี

ปลายนิว้ของเขา 

อนสั (ผู้รายงานหะดีษ) กลา่ววา่ เราคดิวา่เขาและผู้ ร่วม

อดุมการณ์เดียวกบัเขา คือสาเหตขุองการประทานอายะฮฺนี ้   

ّْـَه َعَْيْهِ ﴿ وا اس َُ َه ََ قُوا َما  ََ ََ   ٌ ا ََ ِمََِ� رِ  ْْ َن اسُْم ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ  ِمّ
ََِظرُ   ]23[هألحزهل :  ﴾٢ۖ وَمَا بَدٌَُّوا تَبْدِ ًٌا  َوِمَُْهم ّمن يَن
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ความวา่  “ในหมู่ผู้ศรัทธามีเหล่าบุรุษผู้มีสัจจะต่อสิ่งท่ีพวก

เขาได้สัญญาต่ออัลลอฮไฺว้  ดังนัน้ในหมู่พวกเขามีผู้ปฏิบัติ

ตามสัญญาของเขา  และในหมู่พวกเขามีผู้ท่ียังคอย (การ

ตายชะฮีด)  และพวกเขามิได้เปล่ียนแปลงแต่อย่างใด”  

(อลัอะหฺซาบ: 23)  

(เศาะฮีหฺ-อลั-บคุอรีย์ หน้า ๕๔๒ เลขท่ี ๒๘๐๕ , และเศาะฮีหฺ

มสุลิม หน้า ๗๙๐ เลขท่ี ๑๙๐๓) 

 ปณิธานแบ่งเป็น ๒ ประเภท 

ประเภทท่ีหน่ึง  บคุคลท่ีสํานกึตนวา่มีศกัยภาพคูค่วร

กบังานอนัย่ิงใหญ่ และมองงานอนัย่ิงใหญ่นัน้เป็น เป้าหมายท่ี

จะต้องบรรลใุห้จงได้ เชน่นีเ้รียกวา่ ปณิธานอนัย่ิงใหญ่ หรือ

ปณิธานอนัแนว่แน ่

ประเภทท่ีสอง  บคุคลท่ีมีศกัยภาพเหมาะกบังานอนั

ย่ิงใหญ่ แตเ่ขากลบัดถูกูตนเอง ไมมุ่ง่มัน่ทํางานให้บรรลุ

เป้าหมาย แตก่ลบัมองวา่เป้าหมายนัน้เป็นเร่ืองไร้สาระ ไม่

สําคญั เชน่นีเ้รียกวา่ ปณิธานต่ํา 

อัลมุตะนับบีย์ กล่าวว่า 
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َ هلماِم  ََ رَ  ِ  ُ�يُ ِل هِاِع ليب ا      ققِا هلقادر�ن 
َ
َوَما أ

ฉนัเห็นวา่ไมมี่สิ่งใดนา่ตําหนิ เทา่กบัคนท่ีมีความสามารถ แตไ่ม่

ทําจนสดุกําลงั ไมพ่ยายามทําให้สําเร็จ  

 ตัวอย่างของการมีปณิธานสูง 

มสัรูก เลา่วา่ อบัดลุลอฮฺ บนิ มสัอดู กลา่ววา่ “ขอ

สาบานตอ่อลัลอฮฺ ไมมี่อลักรุอานอายะฮฺใดท่ีถกูประทานลงมา 

เว้นแตฉ่นัจะต้องรู้วา่ถกูประทานลงมาเก่ียวกบัเหตกุารณ์ใด ถกู

ประทานลงมา ณ ท่ีใด และหากฉนัรู้วา่มีผู้ใดรู้เก่ียวกบัคมัภีร์

ของอลัลอฮฺมากกวา่ฉนัแล้วละก็ ฉนัจะต้องไปหาเขาอยา่ง

แนน่อน  ถ้าอฐูไปถึงเขาได้ (หากฉันสามารถไปหาเขาได ฉันก็

จะไปอยางแนนอน)” 

อิมามอลั -บคุอรีย์เคยต่ืนขึน้มาในคืนหนึง่ถึงประมาณ 

20 ครัง้ เพ่ือบนัทกึหะดีษหรือความคดิท่ีผดุขึน้มา  

อิมามอะหฺมดั บนิ หนับลั กลา่ววา่ “ฉนัได้เดนิทางไปยงั

เมืองชายแดน แคว้นชาม เมืองชายฝ่ัง เมืองโมร็อกโค เมือง

แอลจีเรีย มกักะฮฺ มะดีนะฮฺ เยเมน ครุอซาน และเปอร์เชีย เพ่ือ

แสวงหาหะดีษ” ทา่นได้กลา่วอีกวา่ “ฉนัได้ทําหจัญ์ ๕ ครัง้

ด้วยกนั ซึง่ ๓ จาก ๕ ครัง้เป็นการเดนิเท้าจากแบกแดดไปมกั
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กะฮฺ” อิบน ุอลัเญาซีย์ กลา่ววา่ “อิมามอะหฺมดัได้เดนิทางไปทัว่

โลกถึง ๒ ครัง้ จนสามารถรวบรวมหนงัสือมสุนดัของทา่น ซึง่มี

หะดีษเป็นจํานวนถึง ๓๐,๐๐๐ หะดีษ” 

อิบน ุอลัเญาซีย์ ได้กลา่วอีกวา่ “ถ้าหากฉนัพดูวา่ฉนั

อา่นหนงัสือมากกวา่ ๒๐,๐๐๐ เลม่ แตถึ่งกระนัน้ฉนัก็ยงั

แสวงหาความรู้เพิ่มอีก ฉนัได้รับคณุประโยชน์จากการอา่น และ

ได้รู้เร่ืองราวของกลุม่ชน พลงัปณิธาน พลงัความจํา กําลงัการ

ทําอิบาดะฮฺของพวกเขา และเร่ืองราวความรู้เฉพาะทาง ความรู้

แปลกใหม ่ท่ีผู้ ไมไ่ด้อา่นก็จะไมรู้่ แล้วฉนัก็คดิตงิมนษุย์ในเร่ือง

การมีปณิธาน และเห็นวา่ปณิธานของนกัศกึษานัน้น้อยนิด

เหลือเกิน" (ศอยด-อลัคอฏิร หน้า ๔๐๒)  

อิบน ุอลัเญาซีย์กลา่วไว้ในชีวประวตัขิองอฏัเฏาะบะ

รอนีย์วา่ ทา่นคือนกัปราชญ์ผู้ มีช่ือวา่ สลุยัมาน อิบนฺ อะหฺมดั ผู้

รวบรวมหะดีษแหง่ดนุยา ทา่นมีผลงานหนงัสือมากกวา่ 

75,000 เลม่ ทา่นถกูถามถึงการรวบรวมหะดีษท่ีมากมายวา่

ทําได้อยา่งไร ทา่นตอบวา่ “เพราะฉนันอนแตบ่นเส่ือถึง ๓๐ ปี” 

(เปนการบงบอกถึงความมุงมั่นในการแสวงหาความรู) 
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อิมามอัชชาฟีอีย์ กล่าวบทกลอนว่า 

ُِ هلُعَال    وسافِْم ف  هألسفاِر خُس ف هئِد  ْوَطاِن   طو
َ
َ�َةّمْل َلِن هأل

ُُ َهـّم وه تسـاُل معيشــٍة    ولوـٌم وآدهٌل وصحبـُة مـاجـدِ   َ�ْفـِم�ْ

จงนิรเทศตนเองออกจากบ้านเมืองเพ่ือแสวงหาความสงูสง่ 

จงออกเดนิทางไป เพราะการเดนิทางมีห้าผลดี 

คือปลดเปลือ้งความทกุข์  ได้รับความสขุ ความมัน่คง  

ได้ความรู้ วฒันธรรม ทัง้ยงัได้รู้จกัสหายท่ีมีเกียรติ 

ตวัอยา่งของคนท่ีมีปณิธานสงูในยคุสมยัของเรา 

(ผูเขียนเลาความวา)  “มีผู้ เลา่ให้ฉนัฟังวา่ มีชายคนหนึง่ตาบอด 

หหูนวก เป็นใบ้ แตไ่มเ่คยพลาดตกับีเราะตุ้ลอิหฺรอมเลยสกัครัง้ 

และเป็นท่ีนา่แปลกดีแท้ ผู้ ท่ีพาเขาไปยงัมสัญิด ก็คือลกูชายของ

เขา ซึง่หหูนวกและเป็นใบ้ ถึงแม้จะมีสภาพเชน่นัน้ อีกทัง้ได้รับ

การอนโุลมทางศาสนา แตท่ัง้สองก็ยงัมีความมุง่มัน่ตัง้ใจอนัแรง

กล้าท่ีจะออกไปยงับ้านของอลัลอฮฺ และร่วมละหมาดพร้อมญะ

มาอะฮฺ 

อัลมุตะนับบีย์ กล่าวบทกลอนว่า 

ْجَساُم 
َ
ُِّف ُع ِ بار ه       تَِعبَْت ِ  ُمَمهِدَها هأل َواَِاه َكنَِت ه



 

17 

หากเม่ือจิตใจหวงัสงูแล้วไซร้ 

ร่างกายจําต้องเหน่ือยล้าเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีปรารถนา 

 

และกล่าวว่า 

ُِّجْ ِم  إَِاه َرَمْمَ  ِ  َشٍَ  ممور      فََال َ�ْققَْ  اَِمـا ُدْوَن ه

 َ�َطْعُم هلَم ِْ  ِ  أمٍم حقٍ�      َ َطْعِم هلَم ِْ    أمٍم لظيمٍ 

หากทา่นเป่ียมล้นไปด้วยปณิธานอนัสงูสง่ 

จงอยา่ปรารถนาในสิ่งท่ีต่ําต้อยกวา่ดวงดาว 

เพราะถึงอยา่งไรรสชาตขิองความตายในงานท่ีต่ําต้อย 

ก็ไมต่า่งจากรสชาตขิองความตายในงานท่ีย่ิงใหญ่ 

อบูฟิรอส อัลหะมะดานีย์ กล่าวว่า 

ْدُر ُدْوَن هلعالِميْـَن أو هلقِا  ََ َا هل
َ
نَـاٌع ال تَ َّسُ  ِلقَْدنَـا    ِ

ُ
ُْن أ

َ
        ون

َُ هلَْسقَاَء لم يُةِوه هلهمُ   تَه ُن َلوَيْقَا   هلَمَعاِل ُ�ُف ُسقَا     وَمْن َخَط

พวกเราคือกลุม่ชนท่ีไมมี่ลกัษณะคร่ึงๆกลางๆ 

สําหรับเราคือความสงูสดุเหนือผู้ใดหรือสสุาน 

ตอ่ให้งานย่ิงใหญ่แคไ่หน ใจของเราก็วา่ง่ายดาย 
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ผู้ใดท่ีอยากหมัน้หมายกบัหญิงดี มะฮรัก็ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเกิน

เอือ้มสําหรับเขา 

อิบนลุก็อยยิม เราะฮิมะฮลุลอฮฺ กลา่วเก่ียวกบัปณิธาน

วา่ "เป็นการสมควรแล้วหรือ สําหรับผู้ ท่ีอลัลอฮฺทรงให้เขารู้จกัตวั

ของเขาเอง ทรงให้เขารู้จกัความสขุและความทกุข์ แล้วเขาพอใจ

จะเป็นเพียงสตัว์ ทัง้ท่ีอลัลอฮฺทรงให้เขาเป็นมนษุย์ แล้วเขาก็

พอใจจะเป็นเพียงมนษุย์ธรรมดาๆคนหนึง่ ทัง้ๆท่ีพระองค์ทรงให้

เขาสามารถจะเป็นกษัตริย์ได้ แล้วเขาก็พอใจจะเป็นเพียง

กษัตริย์ธรรมดาๆ ทัง้ท่ีพระองค์ทรงให้เขาสามารถเป็นกษัตริย์ใน

สถานท่ีอนัทรงเกียรต ิ(สวรรค์) ณ ท่ีพระเจ้าผู้ทรงอานภุาพ ซึง่

บรรดามะลาอิกะฮฺจะรับใช้พวกเขา และมาหาพวกเขาจากทกุ

ประต ูอลัลอฮฺตรัสวา่ 

َ�ْ ُ�مْ ﴿ ََ ارِ  ۚ َسَ�م  َعَْيُْ�م بَِما  َّ ََ ا  ]24[هلملد :  ﴾٢ فََِْعَم ُ�ْق

ความวา่ “(พร้อมกับกล่าวว่า) ความศานตจิงมีแด่พวกท่าน

เน่ืองด้วยพวกท่านได้อดทน  ท่ีพาํนักบัน้ปลายนีมั้นช่างดี

เสียน่ีกระไร” (อรัเราะอฺด์: 24)  
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ความสําเร็จนี ้จะได้มาด้วยความรู้ การเอาใจใสต่อ่การ

แสวงหาความรู้ และขวนขวายให้ได้มาซึง่ความรู้ และสิ่งท่ีนา่

ตําหนิมากท่ีสดุคือ การท่ีผู้หนึง่มีความสามารถแตไ่มไ่ด้ทําจน

สดุความสามารถของตน แล้วก็มวัแตเ่สียดายในสิ่งท่ีได้ผา่นพ้น

ไปแล้ว เพราะไมไ่ด้ทําให้ดีท่ีสดุ ไมมี่อะไรท่ีนา่รังเกียจย่ิงไปกวา่

การท่ีบคุคลละเลยเพิกเฉยตอ่การงานท่ีเป็นสนุนะฮฺ ความรู้ท่ี

เป็นประโยชน์ และการงานท่ีดีงาม ผู้ใดเป็นเชน่นัน้ เขาก็เป็น

เชน่ อนารยชน คนเสเพล ผู้กวนนํา้ให้ขุน่ ทําตวัไร้คา่ เขาจงึมี

ชิวิตท่ีไมน่า่ยกยอ่ง หากเขาตายจากไป เขาก็ตายจากไปโดยไม่

มีผู้อาลยัอาวรณ์  การจากไปของเขาทําให้แผน่ดนิเบา ผู้คนรอบ

ข้างเขาสบายขึน้ ท้องฟ้าก็ไมร้่องไห้ให้เขา ฝุ่ นดนิก็ไมค่ดิถึงเขา" 

(จากญามิอฺ อลัอาดาบ มิน กะลาม อิบนฺ อลัก็อยยิม ตรวจสอบ

หนงัสือโดย ยสุรี อสัสยัยิด มหุมัมดั เลม่๑ / หน้า ๒๑๘-๒๑๙)    

 สรุป มอ์ุมินจําเป็นต้องมีปณิธานสงู ต้องมุง่มัน่ทําการ

งานอนัย่ิงใหญ่ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เขาทัง้งานดนุยาและงาน

ศาสนา ซึง่ต้องเสียสละทัง้แรงกาย แรงใจ และทรัพย์สมบตัอินัมี

คา่ อยา่เป็นผู้ ท่ีมีปณิธานต่ํา ขาดความมุง่มัน่ รักความสบาย 

เกียจคร้าน เพราะหากตรากตรํา พยายามมากเพียงใด ก็จกัได้
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ความสําเร็จและมีเกียรตสิงูมากเพียงนัน้ และผู้ใดปรารถนา

ความย่ิงใหญ่ จกัต้องอดนอนยามค่ําคืน (จากหนงัสือ อลุวุลุฮิม

มะฮฺ ของ ชยัคฺ อิสมาอีล อลัมก็ุอดดมั) 

นักกวีกล่าวว่า 

ُِ هلَُحـاِل 
َضاَع هلُعْمَم ِ  َطوَ

َ
ْ�ِ َ ّد    أ

َْ َوَمْن َرهََم هلُعَال ِمْن 

َُ هليِل  ََْحَم َمْن َطوَ ْـــال     َ�ُة ُْ  ه
َ
ُُّم َ�قَـاُم ْ تَُمْوُم هلِعّز 

ผู้ใดปรารถนาความย่ิงใหญ่และมีเกียรต ิ โดยไมม่มุานะบากบัน่   

ยอ่มทําให้อายขุยัสญูไปกบัการปรารถนาสิ่งท่ีไมมี่วนัเป็นไปได้ 

หากผู้ใดปรารถนาความมีเกียรตสิงูสง่ จกัไมห่ลบัใหลลุม่หลง 

ผู้ใดปรารถนาไขม่กุยอ่มต้องลงไปใต้ท้องทะเลเพ่ืองมหามนั 
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