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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
แนวคิดพิชิตปญหาตามวิถีอิสลาม 

 

ในโลกดุนยานี้ ทุกคนตางขวนขวายใฝหาความสุข ไม

วาเขาผูน้ันจะเปนผูศรัทธา ผูปฏิเสธศรัทธา คนดี หรือคนเลว ทุก

คนลวนถวิลหาความสุขกันทั้งสิ้น แมแตสัตวก็ยังชอบความสุข

สบาย ในยามท่ีแดดรอนมันก็จะหลบไปอยูใตตนไมหรือท่ีอ่ืน ๆ 

ที่มีรมเงาแทน.. อัลลอฮฺตะอาลาตรัสถึงสภาพของมนุษยในโลก

ดุนยาน้ีวา:  

 ]  ٤: مل�[ ﴾ ٤ َكَبدٍ  ِ�  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  لََقدۡ  ﴿
ความวา “โดยแนนอนเราไดบังเกิดมนุษยมาเพื่อเผชิญความ

ยากลําบาก”  [อัล-บะลัด: 4]  

 

ทานอิบนุกะษีรฺกลาววา: หมายถึง ตองเผชิญกับความ

ยากลําบากทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ 

การเยียวยาแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นนั้น อาจตองใช

เวลาและความคิดเปนอยางมาก ในหนังสือเลมนี้ ขาพเจาจึงได
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กลาวถึงแนวคิดและขอเสนอแนะบางประการ เพื่อเปนแนวทาง

ในการแกไขเยียวยา หรือลดระดับความรุนแรงของปญหา

เหลาน้ันลง 

ทั้งนี้ มันอาจไมใชทางออกท่ีทําใหปญหาตางๆหมดสิ้น

ไปในชั่วพริบตา แตหากจะอุปมาอุปไมย ก็คงเหมือนกับอาคาร

หลังใหญท่ีพังทลายลง แลวเราตางก็ใชความพยายามในการ

บูรณะซอมแซมมันขึ้นมาใหม พรอมทั้งชวยเหลือผูที่ติดอยูใต

ซากหักปรักพังนั้น และทําใหอาคารหลังน้ันกลับมาต้ังตระหงาน

ดังเดิมอีกครั้ง ซึ่งแนนอนวาการกอสรางขึ้นใหมนั้นยอมตางจาก

การทุบทิ้ง 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองใชเวลา ความพยายาม และความ

อดทนเปนอยางย่ิง เพื่อท่ีจะกาวผานปญหาตางๆ ที่ประสบไปได

ในท่ีสุด ดวยประสงคแหงอัลลอฮฺตะอาลา  

     Abdulmalik Al-Qasem 
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25 แนวคิด..พิชิตปญหาตามวิถีอิสลาม 

 

1. กลาว “อินนาลิลลาฮฺ วะอินนา อิลัยฮิรอญิอูน” 

เมื่อมีปญหาหรือเรื่องทุกขใจ สิ่งแรกที่จะชวยบรรเทา

และเยียวยาปญหาคือการกลาว “อินนาลิลลาฮฺ วะอินนา อิลัยฮิ

รอญิอูน” (แทจริงพวกเราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแนนอน

วาพวกเราจะตองกลับไปหาพระองค) การกลาวอิสติรฺญาอฺ (อิน

นาลิลลาฮฯ) เปนแนวทางปฏิบัติที่ทานนบีของเรา ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยสอนไว มันทําใหจิตใจสงบเยือกเย็นลง

ได ทานหญิงอุมมุสะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา กลาววา ฉันได

ยินทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

 ول مَ قُ يَ ، �َ ةٌ دَ يْ ِص مُ  هُ دُ يْ ِص تُ  مٍ غِ سْ مُ  نْ مِ  امَ «
َ
ِِنّا:  مهللاُ  ممَ ا أ ََ  ِ

ّ َِ ِْه َرمِجُعوَن  إِنّا 
َ
إِل

ْْ ِل  ِغ ْْ
َ
ََأ  ِِ

ُجْمِي ِ  ُمِصييَ
ْ
ْ�ًم ِمنَْها ملغُّهّم أ َْ،  

َ
َْ  مهللاُ  َْ غَ ْْ إال أ » هانْ مِ  مً ْ� ل 

 ]رَمه مسغم[
ความวา "ไมมีมุสลิมคนใดประสบกับปญหาความทุกขใจ แลว

เขากลาวสิ่งที่อัลลอฮฺทรงใช: "อินนาลิลลาฮฺ วะอินนาอิลัยฮ ิ

รอญิอูน อัลลอฮุมมะุรฺนี ฟมุศีบะตี วะอัคลิฟลี ค็อยร็อน มิน

ฮา" (แทจริงพวกเราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และแนนอนวา
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พวกเราจะตองกลับไปหาพระองค โออัลลอฮฺ ขอทรงตอบแทน

ผลบุญแกฉันในความทุกขโศกของฉันนี้ และขอทรงทดแทนให

ฉันซึ่งสิ่งที่ดีกวา) เวนแตอัลลอฮฺจะทรงทดแทนสิ่งที่ดีกวาใหแก

เขา" [บันทึกโดยมุสลิม] 

 

ลองไตรตรองเรื่องราวของทานหญิงอุมมุ สะละมะฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ดูเถิด เมื่อสามีของนาง "อบูสะละมะฮฺ" 

สิ้นชีวิตไป นางไดกลาวอิสติรฺญาอฺตามที่ทานนบีสอน ดังนั้น 

อัลลอฮฺตะอาลาจึงทรงทดแทนใหแกนางซึ่งสิ่งที่ดีกวา ดวยการ

ใหนางไดแตงงานเปนภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม 

ทั้งนี้ การทดแทนสิ่งท่ีดีกวาใหนั้น อาจจะเกิดขึ้นในโลก

ดุนยาหรือโลกอาคิเราะฮฺ หรืออาจจะทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ

ก็เปนได 

 

2. ใชความสุขุมรอบคอบ 

  ปญหาครอบครัว ปญหาระหวางสามีภรรยา หรือ

ระหวางเพื่อนฝูงคนรูจักนั้น เปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอ ดังนั้น
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เมื่อเกิดปญหาขึ้น สวนสําคัญที่จะชวยแกปญหาดังกลาวไดก็

คือ การใชความสุขุมรอบคอบเขาแกไขปญหา และไมรีบรอน

บุมบามในการตัดสินใจ จําไววาการตัดสินใจนั้นอยางไรเสียก็

อยูในมือเรา จะวันนี้พรุงนี้ มันก็คือการตัดสินใจของเรา ดังน้ัน 

จะรีบรอนไปไย? บางทีพรุงนี้ความคิดของเราอาจจะเปลี่ยนไปก็

ได โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อความรอนรุมในใจสงบลง และความ

โกรธความโมโหดับไปตามจังหวะอารมณ ทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวแกทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอัน

ฮา วา: 

إال  ءٍ   َشْ  ونُ �ُ ال يَ  َق �ْ ملمِ  نّ إِ فَ  َش حْ ملفُ ََ  َْ نْ ملعُ ََ  اِك يّ ِِ ََ  ِق فْ المِ اِ  ِك يْ غَ بَ « 
 ]رَمه مسغم[» هُ انَ إال شَ  ءٍ َشْ  نْ مِ  عُ ْ�َ ال �ُ ََ  هُ منَ زَ 

"เธอจงทําตัวใหออนโยนเถิด และจงหางไกลความรุนแรงและ

ความหยาบคาย แทจริงความออนโยนนุมนวลน้ันไมมีอยูในสิ่ง

ใดเวนแตจะทําใหสิ่งนั้นงดงามขึ้น และจะไมถูกสลัดออกจากสิ่ง

ใดเวนแตจะทําใหสิ่งนั้นมีตําหนิและขาดความงดงามไป" 

[บันทึกโดยมุสลิม] 
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ความรีบรอนผลีผลามไมเคยนําพาไปสูผลลัพธที่ดี ลอง

พิจารณาดูคดีความตางๆ ที่ตองฟองรองขึ้นโรงขึ้นศาล จะเห็น

วาหลายตอหลายครั้งเกิดขึ้นเพราะความโกรธและอารมณชั่ววูบ 

ที่ทําใหขาดความรอบคอบ ขาดความยับย้ังชั่งใจแทบท้ังสิ้น 

 

3. อดทนใหมาก 

  เมื่อประสบกับปญหาตองอดทนใหมาก ใหความอดทน

มาคูกับปญหา ทุกครั้งที่มีปญหาจะตองมีความอดทนอยูดวย

เสมอ มิเชนนั้นแลวปญหาจะหนักหนวงขึ้น ความทอแทหมด

หวังก็จะยางกรายเขามา และถือเปนความเมตตาของอัลลอฮฺ

ตะอาลาอยางแทจริง ท่ีทรงใหปญหาตางๆเยียวยาและบรรเทา

ลงไดดวยความอดทน อัลลอฮฺตะอาลาทรงสัญญาวาจะตอบ

แทนผูที่อดทนดวยผลบุญอันมหาศาล พระองคตรัสไวความวา: 

ََّما﴿ ِ ِ  َّ ََ ٰ ٱ ُو َّ ونَ ل جۡ  ِ�و
َ
مأ  ]  ١٠: ملزمم[ ﴾ ١ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  َرهو

"แทจริงบรรดาผูอดทนนั้นจะไดรับการตอบแทนผลบุญอยางไร

ขีดจํากัด" [อัซ-ซุมัรฺ: 10]      

 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 
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ُمْؤِمِن  َبَجدًا« 
ْ
ْمِم مل

َ
ْ�ٌ  ،ِأل َْ ُّه  ُُ ْمَمُه 

َ
َليَْس َذمكَ ، ِإّن أ ُمْؤِمِن  ََ

ْ
 لِغ

ّ
َلٍد ِإال

َ
ِإْن  ،ِأل

َم َفَكنَ  ََ مُء َش ّ ََ ُُْه  َْ َاا
َ
ُ  أ

َ
م ل ً�ْ َْ،  ُ

َ
م ل ً�ْ َْ َ َفَكَن  ََ مُء َا ُُْه َاّ َْ َاا

َ
ْن أ ِِ ََ «

 ]رَمه مسغم[
"เรื่องของผูศรัทธานั้นชางนาแปลก ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนเรื่อง

ดีสําหรับเขา ซึ่งลักษณะเชนน้ีไมมีในผูใดนอกจากผูศรัทธา เมื่อ

เขาประสบกับสิ่งที่ดีเขาชุโกรขอบคุณ น่ันก็เปนเรื่องดีสําหรับเขา 

และเมื่อเขาประสบกับสิ่งท่ีไมดีเขาอดทน ซึ่งน่ันก็เปนเรื่องดี

สําหรับเขา" [บันทึกโดยมุสลิม] 

 

4. มองโลกในแงดี 

ถือเปนเรื่องจําเปนที่เราตองคิดตออัลลอฮฺในแงดี คิด

เสียวาอีกไมนานปญหาของเราก็จะมีทางออก มีทุกขเด๋ียวก็มีสุข 

ฝกมองคูกรณีท่ีเปนตนตอของปญหาในแงดีเขาไว คิดเสียวา

บางทีเขาอาจจะเขาใจอะไรผิดก็ได? หรืออาจจะไดรับขาวที่

คลาดเคลื่อน ซึ่งการคิดตอผูอ่ืนในแงดีนี้จะทําใหจิตใจสงบไม

วาวุน และชวยใหแกปญหาไดงายขึ้น 
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5. อยาแพรงพรายปญหาใหผูอื่นรูโดยไมจําเปน 

ถาหากวาปญหาที่เรากําลังประสบอยู น้ัน เปนสิ่งที่

ปกปดไมบอกใหผูอ่ืนรูได ก็สมควรที่จะปกปดไวไมบอกใคร 

เพราะหลายตอหลายครั้งเมื่อแกปญหาไดแลว เราจะรูสึก

เสียดายที่ไดเลาปญหาใหคนนั้นคนน้ีฟงไปแลว ทั้งที่มันควรจะ

เปนความลับ ดังนั้น ปญหาใดที่เก็บไวคนเดียวไดก็ควรเก็บไวไม

บอกใหใครรู 

การแพรงพรายปญหาที่แยที่สุดขอหน่ึง คือสวนที่

เก่ียวกับปญหาครอบครัว เราจะเห็นวาภรรยาบางคนเมื่อมี

ปญหากับสามี ก็มักจะบอกใหครอบครัวของตัวเองรับรู และตอ

วาสามีอยางเสียๆหายๆ ขุดเรื่องเสียๆ ของสามีไมวาจะเปนเรื่อง

ใหมหรือเกาออกมาประจานตอหนาญาติพี่นองของนาง ทําให

พวกเขาพากันเกลียดและไมพอใจสามีของนาง ซึ่งก็อาจกลายก็

เปนสาเหตุหน่ึงที่นําไปสูความขัดแยง และการหยารางไดใน

ที่สุด ผูเปนสามีเองก็เชนเดียวกัน 
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6. เผชิญหนากับปญหาดวยสิ่งท่ีดีกวา 

  ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวแกชายผู

หน่ึงซึ่งขอใหทานกําชับสั่งเสียเขาวา "ทานจงอยาโกรธ" โดยทาน

ไดกลาวยํ้าเชนนั้นหลายครั้ง และทานก็ยังกลาววา "ผูกลาแกรง

นั้น มิใชผูที่ไดรับชัยชนะจากการตอสู แตผูกลาแกรงที่แทจริง 

คือผูท่ีสามารถควบคุมอารมณตัวเองในยามโกรธไดตางหาก” 

[บันทึกโดยอัล-บุคอรียและมุสลิม]   

  ความโกรธนั้น มักจะบดบังความคิดสติปญญาท่ีมี ทํา

ใหเกิดอารมณชั่ววูบขึ้นอยางขาดสติ ดังน้ัน จึงควรควบคุม

อารมณใหจิตใจสงบ แลวเผชิญหนากับปญหาดวยสิ่งท่ีดีกวา 

และไมทําใหสถานการณยํ่าแยลงไปมากกวาท่ีเปนอยู อัลลอฮฺ

ตะอาลา ตรัสวา: 

ِ  َ�عۡ دۡ ٱ﴿ حۡ  ِ�َ  ّلِ� ٱب
َ
ِيٱ فَإَِذا َسنو أ ٞ َعَ�ٰ  ۥهو نَ َوَ�يۡ  َنَك بَيۡ  َّ َّهو  َوة

َ
ّ  ۥَكَ ِِ  ﴾ ٣ َ�ِيمٞ  َو

 ]  ٣٤: فصغت[
ความวา "เจาจงตอบโตดวยสิ่งท่ีดีกวา แลวเมื่อนั้นผูที่ระหวาง

เจากับเขาเคยเปนอริกันก็จะกลับกลายเปนเย่ียงมิตรที่สนิทกัน" 

[ฟุศศิลัต: 34]  
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หากเรากลัววาใครคนใดคนหนึ่งจะสรางปญหาใหแก

เรา ไมวาจะเปนเพื่อนรวมงานหรือญาติพี่นอง ก็ควรที่เราจะทํา

ดีตอเขา อาจจะดวยการมอบของขวัญเล็กๆนอยๆให หรือพูดจา

คบหากันดวยคําพูดและมนุษยสัมพันธที่ดี จะไดเปนการ

หลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดจากพวกเขาเหลาน้ันอันเนื่องจาก

ความอิจฉาริษยาหรือสาเหตุอ่ืนๆ 

 

7. อยาลืมดุอาอ 

ในยามที่ประสบกับปญหาหรือความลําบาก ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสอนใหเราดุอาอวิงวอนอัลลอฮฺ

ตะอาลา ตัวอยางดุอาอที่ทานสอนใหเราอานก็เชน: 

ْسَُِةيُْث «
َ
َُِك أ ، اِمَْحَ ُُ م يا يَيوم َّ  ]رَمه ملتمذي[» يا 

“โอองคอภิบาลผูทรงมีชีวิตที่ยืนยง โอองคอภิบาลผูทรงบริหาร

ทุกๆสิ่ง เราขอความชวยเหลือดวยความเมตตาของพระองค” 

[บันทึกโดย อัต-ติรมิซีย] 

 

ِْيَِدكَ  مَلغُّهمّ «  ِِ
َُِك، نَاِايَ َم

َ
ُْْن أ م ََ دِْدَك  ََ ُْْن  م ََ دُْدَك  ََ   ّ ُمَك،  ،ِإ َْ َماٍ  ِ ّ ُل
لَُك ِاُ�   مْسمٍ 

َ
ْسَ
َ
َك، أ ُُ ا ََ ُه ِ   َبْدٌل ِ ّ َي َ

ْ
نَْزل

َ
َْ أ
َ
َو لََك، َسّميَْت ِاِه َفْفَسَك، أ َُ

ََْمَت اِِه ِ   ِكَُااَِك،
ْ
َِ مْسََُ

َ
ِقَك، أ

ْ
غ َْ َلًدم ِمْن 

َ
َْ َبغّْمَُُه أ

َ
ْن  أ

َ
َةيِْب ِبنَْدَك، أ

ْ
ِم مل

ْ
ِبغ
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ِب،
ْ
ََ َيغ ِِيْ ُقْمنَن َر

ْ
َْعَ  مل

َ
َ  ََ اَب  ََ َذ ََ َََجالََء َلْزِي،  ُنْوَر َاْدِري،  رَمه [ »  ِ  ََ

 ]أحد
“โอพระผูอภิบาลของฉัน! แทจริงฉันเปนบาวของพระองค เปน

ลูกของบาวชายของพระองคและเปนลูกของบาวหญิงของ

พระองค กระหมอมของฉันอยูในมือของพระองค กําหนดการ

ของพระองคแกฉันเกิดขึ้นอยางแนนอน การตัดสินของพระองค

ตอฉันนั้นยุติธรรม ฉันขอวิงวอนตอพระองคดวยพระนาม

ทั้งหมดของพระองค ที่พระองคทรงครอบครองมัน ทั้งที่พระองค

ทรงใชเรียกขานพระองคเอง หรือพระองคทรงประทานลงใน

คัมภีรของพระองค หรือพระองคทรงสอนแกคนใดคนหนึ่งจาก

บาวของพระองค หรือพระองคทรงเก็บมันไวในความรูที่เก่ียวกับ

สิ่งซอนเรน(ฆออิบ)เฉพาะพระองค ขอพระองคทรงโปรดทําให      

อัลกุรอานเปนธารนํ้าที่คอยหลอเลี้ยงใจของฉัน เปนแสงประทีป

ที่คอยสองอกฉัน เปนสิ่งที่ขจัดความยากลําบากแกฉันและเปน

สิ่งที่ลบลางความเสียใจของฉัน”  [บันทึกโดย อะหฺมัด] 

 

ََ  ملغُّهممّ «  ُبوُذ اَِك ِمَن ملَهمم  
َ
ّ  أ َسِ ،إ ََ مل ََ ملَعْجِز  ََ مُلمْخِ ،  ملََزِن،  ََ  ِ

ْْ منُ ََ

غَدَِة ملم َجالِ  ََ ََ يِْن،  ّّ َِ م
غَ ََ  ]رَمه ملخاري[» ََ
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“โอพระผูอภิบาลแหงขา แทจริงขาพระองคขอความคุมครองตอ

พระองค จากความกังวลใจและความโศกเศรา ความออนแอ

และความเกียจคราน ความขยาดและความตระหน่ี การติดหนี้

ที่มากมายจนลนตัว และการพายแพตอผูอ่ืน”  [บันทึกโดยอัล-

บุคอรยี] หรือดุอาอบทอ่ืนๆ 

 

8. มอบหมายตออัลลอฮฺ 

การมอบหมายตออัลลอฮฺ (ตะวักกุล) ถือเปนการงานที่

ประเสริฐและย่ิงใหญท่ีสุดประการหนึ่ง มันชวยใหจิตใจเราสงบ 

มั่นคง และกลาแกรง พรอมเผชิญกับทุกปญหา 

อัลลอฮฺตะอาลาทรงชอบผูท่ีมีคุณลักษณะอันย่ิงใหญ

ประการนี้ พระองคตรัสวา : 

َ ٱ ِِنّ ﴿ َّ  ُّ ِ ۡ ٱ ُو ِ�َ ل ِ�ّ ََ َت  ]  ١٥٩: بمممن لن[ ﴾١ مو
"แทจริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูที่มอบหมายกิจการของพวกเขา

แกพระองค"  [อาล อิมรอน: 159]  
ซึ่งแนนอนวาผูเปนที่รักยอมจะไมถูกทอดทิ้งหมางเมิน 

และไมถูกปดก้ัน 

และอัลลอฮฺตรัสวา: 
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ۡ  َوَمن﴿ َّ ََ َت ِ ٱ َ�َ  ََ َّ  ََ  ]  ٣: ملطالق[ ﴾ۥٓۚ بوهو َحسۡ  َ�هو
"และผูใดมอบหมายกิจการของเขาตออัลลอฮฺ พระองคก็จะทรง

ดูแลมันเอง" [อัฏ-เฏาะลาก: 3] 

 

ผูท่ีกําลังขวนขวายหาทางออกแกปญหาตางๆ นั้นพึง

ตระหนักไวเถิด วาสิ่งที่เขาทําอยูน้ันเปนเพียงความพยายาม 

เปนเพียงเครื่องมือ โดยผูที่มีอํานาจอยางแทจริงในการบริหาร

กิจการตางๆ ในจักรวาลนี้ คืออัลลอฮฺตะอาลาเพียงพระองค

เดียวเทานั้น สิ่งใดท่ีพระองคทรงประสงคแนนอนวามันจะตอง

เกิด และสิ่งใดที่พระองคไมทรงประสงคมันก็จะไมมีวันเกิดขึ้นได 

 

9. ทําดีตอผูอื่น 

สิ่งหนึ่งที่จะชวยคลายความทุกข กังวลและความ

หมนหมองเศราใจได คือการทําดีตอผูอ่ืนดวยกาย วาจา และใจ 

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา : 
ۡ   ّمِن  َكثِ�ٖ   ِ�   َخۡ�َ   َّ ۞  ﴿ َّ ٰ ٮ مۡ ََ َّ   هو    َمنۡ   ِِ

َ
وۡ   بَِصَدَقةٍ   َمرَ أ

َ
وٍف َمعۡ   أ وۡ   رو

َ
ٰ ِِۡص   أ �َ� 

فۡ   َوَمن  َّاِس� ٱ  َ�ۡ�َ  ٰ   َعۡل ََ ٓ بۡ ٱ  لَِك َ� ِ ٱ  َضاِت َمرۡ   ءَ تَِغا َّ   َۡ جۡ   �ِيهِ َوؤۡ   َف َفَس
َ
 اَعِظيمٗ   ًراأ

 ]  ١١٤: ملنساء[ ﴾ ١
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"ไมมีความดีใดๆในสวนมากของการพูดซุบซิบของพวกเขา 

นอกจากผูที่ ใชให ทําทาน ใหทําสิ่ ง ท่ี ดีงาม หรือให

ประนีประนอมระหวางผูคนเทานั้น และผูใดกระทําการดังกลาว

เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺแลว เราจะใหแกเขา

ซึ่งรางวัลอันใหญหลวง"  [อัน-นิสาอ: 114] 

 

เชคอับดุรเราะหฺมาน อัสสะอฺดีย กลาววา : "อัลลอฮฺตะ

อาลาไดทรงบอกวาสิ่งเหลานี้ทั้งหมดลวนเปนคุณความดี ซึ่ง

ความดีนั้นยอมนํามาซึ่งสิ่งที่ดีและปดเปาสิ่งท่ีชั่วราย มุอมินผู

ศรัทธาที่ทําความดีโดยหวังในผลบุญนั้น อัลลอฮฺจะทรงตอบ

แทนเขาดวยรางวัลอันใหญหลวง และสวนหนึ่งของรางวัลอัน

ใหญหลวงนั้น ก็คือการขจัดความทุกขภัยความกังวลใหมลาย

หายไป.. ทั้งนี้ หัวใจสําคัญของความสุขที่แทจริงของบาว ก็คือ

ความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺ และการทําดีตอผูอ่ืน" 

 

10. ซิกรุลลอฮฺ..รําลึกถึงอัลลอฮฺใหมาก 

วิธีการหนึ่งที่ชวยใหจิตใจปลอดโปรง และคลายความ

ทุกขเศรากังวลในยามที่ปญหารุมเราได คือการซิกรุลลอฮฺรําลึก
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ถึงอัลลอฮฺตะอาลาใหมากในทุกที่ทุกเวลาและทุกอิริยาบถ แลว

คุณจะพบวามันมีผลทําใหจิตใจสงบขึ้นไดอยางนาประหลาดใจ  

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา: 

﴿ ََ ِ ٱ رِ بِِذ�ۡ  �َ لوَبو لۡ ٱ َمِِنّ َ�ۡط  َّ   ]  ٢٨: ملمبد[ ﴾٢ قو

"พึงทราบเถิด ดวยการรําลึกถึงอัลลอฮเทานั้นที่ทําใหจิตใจสงบ" 

[อัร-เราะอฺด: 28] 

 

อัล-บุคอรียบันทึกไวในหะดีษบทหน่ึง วาทานนบีอิบรอ

ฮีม อะลัยฮิสสลาม กลาวขณะถูกจับโยนเขากองไฟวา: 

و ٱ بوَناَحسۡ ﴿ ۡ ٱ مَ َوَِعۡ  َّ �ِيلو ل  ]  ١٧٣: بمممن لن[ ﴾١ ََ
"อัลลอฮฺนั้นเปนผูที่พอเพียงแก เราแลว และทรงเปนผู รับ

มอบหมายที่ดีเย่ียม" [อาล อิมรอน: 173] 

 

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองก็เคย

กลาวคําน้ี เมื่อมีคนแจงขาววาบรรดาผูปฏิเสธศรัทธากําลัง

เตรียมทําการสูรบกับทาน 

ดั งนั้ น  อย าลืมซิกรุ ลลอฮฺ รํ าลึก ถึง อัลลอฮฺอย า ง

สม่ําเสมอ แลวคุณจะเปนคนที่มีความสุขที่สุด 
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11. อยาหันไปพ่ึงสิ่งท่ีหะรอม 

เมื่อตองเผชิญกับปญหาหรือความทุกขโศกใดๆ และ

เมื่อรูสึกวาหนทางขางหนาชางลําบากแสนเข็ญ มองไปทางไหน

ก็มืดแปดดาน บวกกับความกลัว ความออนลาทอแทหมด

กําลังใจ ในสถานการณเชนน้ี บางคนอาจมีความคิดที่จะหันไป

พึ่งสิ่งตองหาม เชน ไปหาหมอดู หมอผี หรือพึ่งพาคุณไสยตางๆ 

ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งตองหาม จําไวเถิดวาความทุกขโศกและ

ปญหาตางๆที่รุมเราเราน้ัน เราจะไดรับผลบุญเปนการตอบแทน 

ดังนั้น อยาไดทําลายชีวิตของเราดวยการหันไปพึ่งสิ่งตองหาม

ใดๆ เลย 

 

12. สิ่งท่ีเราเกลียดอาจเปนสิ่งท่ีดีสําหรับเราก็ได 

มุมมองความคิดและความรูของมนุษยผูเปนบาวนั้นมี

ขอบเขตท่ีจํากัด สิ่งที่เห็นวาเปนปญหาเปนความทุกขโศกใน

วันน้ี พรุงน้ีอาจจะกลายเปนรางวัลที่ย่ิงใหญก็ได อัลลอฮฺตะอา

ลาตรัสวา: 
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﴿ ٰ ََ ن  َوَع
َ
َاْ تَ�ۡ   أ ََ   ا ٔٗ َشۡ�   َرهو ۡمۖ   َخۡ�ٞ   َوهو ٰ   ّل�و ََ ن  َوَع

َ
ِّبَاْ   أ ََ   ا ٔٗ َشۡ�   ُو  َ�ّٞ   َوهو

مۚۡ  و ٱوَ  ّل�و عۡ  َّ َتومۡ  لَمو ََ
َ
َنَ َ�عۡ  ََ  َوأ  ]  ٢١٦: ملقمة[ ﴾ ٢ لَمو

"และบางทีพวกเจาอาจจะรังเกียจสิ่งหนึ่ง ทั้งที่สิ่งนั้นเปนการ

ดีกวาสําหรับพวกเจา และบางทีพวกเจารักในสิ่งหนึ่งทั้งที่มันไม

ดีตอพวกเจา และอัลลอฮฺทรงรู แตพวกเจานั้นไมรู" [อัล-บะเกาะ

เราะฮฺ: 216] 

 

ในอายะฮฺดังกลาว มีขอคิดและบทเรียนอันล้ําคา

สําหรับผูเปนบาว เพราะเมื่อเรารูวาสิ่งที่ดูเหมือนจะดีในความ

เปนจริงมันอาจจะไมดีหรือสิ่งที่ดูเพียงผิวเผินแลวเปนเรื่องไมดี

แตก็อาจนํามาซึ่งสิ่งที่ดี เราก็จะพึงสังวรอยูเสมอวา ทามกลาง

ความสุขสบาย ก็อาจจะมีปญหาเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน เมื่อ

เจอปญหาก็ไมทอแทหมดหวัง เพราะปญหาเหลานั้น อาจนํามา

ซึ่งสิ่งที่ดีก็เปนได ไมมีใครลวงรูอนาคต ไมมีใครรูจุดจบของ

เรื่องราวตางๆ นอกจากอัลลอฮฺ 

ลองพิจารณาดูเถิด ผูหญิงก่ีคนแลวท่ีถูกสามีบอกเลิก 

แลวการหยาเปนทางออกที่ดีสําหรับเธอ? หรือบางทีเธออาจจะ

ไดพบกับคนท่ีดีกวาคนแรกก็เปนได? ผูเปนพอก่ีคนแลว ที่ตอง
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เปนทุกขและกลุมกังวลใจกับพฤติกรรมของลูกๆ แลวสิ่งนั้น

กลายเปนจุดเริ่มตนของการทบทวนแกไขแนวทางการอบรบ

เลี้ยงดูลูก ทําใหทุกอยางเปนไปในทางท่ีดี? ก่ีคนตอก่ีคนแลวที่

ชีวิตตองประสบกับปญหาตางๆ นานาอันทําใหโศกเศราเสียใจ 

แตในที่สุดทุกอยางก็คลี่คลายและกลายเปนความสุขความ

ยินดี? 

 

13. นึกถึงความตาย หลุมศพและวันกิยามะฮฺ 

การทบทวนตรวจสอบตนเองเปนเรื่องสําคัญที่เรามัก

ละเลยไมใสใจ คนฉลาดจะตระหนักดี วาชีวิตคนเราน้ันแสนจะ

สั้นนัก หากจะมีความสุขความสบายบาง มันก็เพียงชั่วคราว 

และหากตองพบเจอกับปญหาหรือความทุกขกังวล แมวามันจะ

หนักหนาสาหัสเพียงไรก็ไมอาจเทียบไดกับความนาสะพรึงกลัว

ของความตายและวันกิยามะฮฺ ดังน้ัน การนึกถึงความตายอยู

เสมอจะชวยคลายความทุกขและความวิตกกังวลกับปญหา

ตางๆในโลกดุนยา และเตรียมความพรอมสู วันแหงการ

พิพากษาได 
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เมื่อเรารูวาอายุขัยดุนยานี้หากเทียบกับชีวิตอันนิรันดร

ในอาคิเราะฮฺแลวแสนจะสั้นนัก แลวจะหวังใหดุนยานี้เปนด่ัง

สวรรค กอนที่จะไดสัมผัสกับสวรรคท่ีแทจริงในโลกหนาไป

ทําไม? ขอเลือกติดคุกในดุนยาที่พํานักชั่วคราวน้ี เพื่อที่จะไดสุข

สําราญกับสรวงสวรรคอันสถาพรในอาคิเราะฮฺดีกวา..จริงไหม? 

 

14. จงแสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ 

เปนเรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งที่หลายคนอาจไม

คํานึงถึง บางครั้งจึงมีการแกปญหาดวยวิธีการที่ไมคอยจะ

ถูกตองนัก หรือแมแตวิธีการที่หะรอมตองหาม โดยอาจจะให

ความสําคัญกับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา ภรรยา สามี 

หรือใครก็ตามแต มากไปกวาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺตะ

อาลา ยอมใหพระองคผูอภิบาลแหงสากลโลกทรงกริ้วโกรธ 

เพียง เพื่ อให ไดมาซึ่ งความพึงพอใจของมนุษย  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

َ  ِن مَ «
ْ
ِ  ا مهللاِ ََ رِ  َس مَ مل  ََ  هُ نْ ََ  مهللاُ  ِضَ رَ  اِس ملَ  ِط خَ سَ �

َ
ََ َض رْ أ  ِن مَ ََ  ،اَس ملَ  هُ نْ  

 َ
ْ
ِ  اِس ا ملَ ََ رِ  َس مَ مل  ََ  هِ يْ غَ بَ  مهللاُ  َط خِ سَ  مهللاِ  ِط خَ سَ �

َ
رَمه [» اَس ملَ  هِ يْ غَ بَ  َط خَ سْ أ

  ] مان لدان
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"ผูใดแสวงหาความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺตะอาลา แมวาจะ

ทําใหมนุษยไมพอใจ อัลลอฮฺจะทรงพอพระทัยในตัวเขา และจะ

ใหมนุษยพอใจดวย สวนผูใดแสวงหาความพึงพอใจของมนุษย 

แมวาจะทําใหอัลลอฮฺตะอาลาพิโรธ แนนอนวาพระองคจะทรง

พิโรธเขา และทําใหมนุษยไมพอใจในตัวเขาไปดวย" [บันทึกโดย 

อิบนุ หิบบาน] 

 

ดังน้ัน จึงควรระวังมิใหความคิดเห็นหรือแนวทางการ

แกปญหาของเรานั้นเจือปนกับสิ่งตองหาม ไมวาจะเปนการ

อธรรมตอตนเอง การลวงละเมิดขอหามของอัลลอฮฺ หรือการ

อธรรมตอผูอ่ืน 

 

15. พึงรักษามารยาทอันดีงาม 

โดยสวนใหญแลว ปญหาที่เปนผลจากความสัมพันธ

ระหวางผูคนในสังคมน้ัน หากไดรับการเยียวยาดวยวิธีการที่ดี ก็

มักจะคลี่คลายทุเลาลงได โดยตางฝายตางตองมองปญหาที่

เกิดขึ้นอยางเปนธรรม พยายามมองหาขอดีของอีกฝาย และไม

หมกมุนอยูกับขอเสียของเขา สิ่งเหลาน้ีถือเปนเรื่องสําคัญมาก
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ในการดําเนินความสัมพันธระหวางสามีภรรยา ญาติพี่นอง มิตร

สหาย หรือเพื่อนบาน เพราะเปนการไมสมควรอยางย่ิง หาก

ความสัมพันธที่มีตอกันอยางตอเน่ืองมาชานานน้ัน จะตองมา

แตกสะบ้ันและถูกทําลายไปดวยการกระทําหรือคําพูดที่ไมดี

เพียงไมก่ีคํา อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสถึงสวนหนึ่งจากลักษณะของ

บรรดาผูที่มีความยําเกรงวา : 

ٰ لۡ ٱوَ ﴿ و ٱوَ   َّاِس� ٱ  َعنِ   َعاِ��َ لۡ ٱوَ   َظ َغيۡ لۡ ٱ  ِظِم�َ َ� َّ   ُّ ِ حۡ لۡ ٱ  ُو  لن[   ﴾١  ِسنِ�َ مو
 ]  ١٣٤: بمممن

"และบรรดาผูขมใจจากความโกรธ และบรรดาผูที่ใหอภัยแก

เพื่อนมนุษย และอัลลอฮฺน้ันทรงรักผูกระทําดีทั้งหลาย" [อาล อิ

มรอน: 134] 

 

เราจะเห็นวาอายะฮฺดังกลาวไดชี้แนะแนวทางการ

เผชิญหนากับปญหาไวเปนลําดับขั้น เริ่มจากขมใจไวไมแสดง

ความโกรธความโมโหออกมา แลวตามดวยการใหอภัยในความ

ผิดพลาดของผูอ่ืน และยึดมั่นในการทําดีตอผูอ่ืนอันเปนสิ่ง

ที่อัลลอฮฺทรงรัก ผูใดทําตามขอใดขอหนึ่งจากคุณลักษณะท่ีดี

งามเหลานี้ จะรับรูไดถึงผลอันย่ิงใหญของมัน ซึ่งแนนอนวาหาก
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ทําตามอยางครบถวนทุกขอ จะเกิดผลดีตามมาอยางไมตอง

สงสัย 

 

16. แสวงหาความสุขสงบของจิตดวยการละหมาด 

การเขาหาอัลลอฮฺตะอาลาดวยการละหมาดน้ัน เปน

ความสุขความสงบทางจิตใจอันล้ําลึกที่มิอาจพรรณนาเรียงรอย

เปนถอยคําออกมาได มันคือโอกาสพิเศษย่ิงที่ผูเปนบาวอยาง

เราจะไดรองเรียนความทุกขเศราหมนหมองใจ และความทอแท

หมดกําลัง ตอพระผูเปนเจาผูทรงเอกะ ผูทรงรักและเมตตาใน

ปวงบาวของพระองคในขณะที่เรากมลงสุูดอยางนอบนอม บง

บอกถึงความตํ่าตอย ความสํานึกและความหวังในอัลลอฮฺตะอา

ลา พระองคตรัสวา : 

ْ سۡ ٱوَ   ﴿ ِ   َتعِينوَا َٰ ٱوَ   لّصۡ�ِ ٱب َها  ةِ� لّصلَ َّ َّ   َلَكبَِ�ةٌ   � : ملقمة[   ﴾  ٤  ِشعِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ  َ�َ   ِِ
٤٥  [ 

"และพวกเจาจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิด และ

แทจริงการละหมาดน้ันเปนสิ่งที่หนักหนวง นอกจากสําหรับ

บรรดาผูที่นอบนอมถอมตนเทานั้น" [อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 45]  
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ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผูเปน

แบบอยางของเรานั้น เมื่อทานประสบพบเจอกับปญหา หรือสิ่ง

ท่ีทําใหโศกเศราเสียใจ ทานจะเขาหาอัลลอฮฺดวยการละหมาด

ทุกครั้ง  

มันคือความสุข อันลนพนกับการท่ี เราไดอาบน้ํ า

ละหมาดอยางสมบูรณ แลวยืนละหมาดเขาหาพระผูอภิบาล

ของเราอยางสงบ โดยไมมีสิ่งใดขวางก้ัน มันคือความสําเร็จอัน

ใหญหลวง เมื่อทามกลางปญหาและความทุกขโศก ยังมี

ความสุขความสบายใจและความสงบทางจิต จากการที่ได

ใกลชิด ไดเขาหาพระผูเปนเจาแหงสากลโลกอยางเนืองนิตย 

 

17. รางวัลใหญรอคุณอยู! 

พึงตระหนักไวเสมอวา อัลลอฮฺตะอาลาทรงเตรียม

รางวัลอันย่ิงใหญและการลบลางบาปความผิด ไวสําหรับผูท่ี

เผชิญกับความทุกขใจเศราโศกดวยความอดทน 

พระองคตรัสวา: 

ََّما﴿ ِ ِ  َّ ََ ٰ ٱ ُو َّ ونَ ل جۡ  ِ�و
َ
مأ  ]  ١٠: ملزمم[ ﴾١ ِحَساٖب  بَِغۡ�ِ  َرهو
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"แทจริงบรรดาผูอดทนนั้นจะไดรับการตอบแทนผลบุญอยางไร

ขีดจํากัด" [อัซ-ซุมัรฺ: 10] 

 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา : 

َََاٍب «  مّ  ،َنَصٍب َال  ،ماَ ُيصيُْب ملؤمن ِمْن  ََ مّ  ،ٍن ال َلزَ ََ  ،َال  ََ َال  ،َال 
  ،و�ة �ُشاكهاأذ  لت ملشَ 

ّ
طايَ  نْ ها مِ اِ  مهللاُ   فّفمَ إال  ]مُفق بغيه[»  اهُ َْ

"มุอมินผูศรัทธาจะไมประสบกับความเจ็บปวย ความเหน็ด

เหนื่อย ความกังวล ความเศราเสียใจ ความทุกขโศก หรือความ

เดือดรอนใดๆ แมแตถูกหนามทิ่มตํา เวนแตอัลลอฮฺจะทรงลบ

ลางบาปความผิดของเขาเปนการตอบแทน"  [บันทึกโดยอัล-บุ

คอรียและมุสลิม] 

 

18. สํานึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ 

วิธีการหนึ่งที่จะชวยเยียวยาหรือบรรเทาความทุกขโศก

ใหทุเลาลงไดคือ การสํานึกและครุนคิดในนิอฺมัตความโปรด

ปรานอันมากมายมหาศาลเหลือคณานับท่ีอัลลอฮฺตะอาลาทรง

ประทานใหแกเรา ทรงใหเรามีชีวิต ไดละหมาด ไดถือศีลอด ได

เดินดวยสองขา ในขณะท่ีบางคนเดินไมได มีสองมือสองตา 
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ในขณะที่บางคนพิการหรือตาบอด และความโปรดปรานอ่ืนๆ ที่

มิอาจตีคาประเมินราคาได 

อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา: 

ْ  �ن﴿ ّدوا ِ ٱ َمَت َِعۡ  َ�عو َّ  ََ  ۡ ۗ ُو ٓ ََها  ]  ٣٤: اممَيمإ[ ﴾صو
"และหากพวกเจาจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮฺแลว พวก

เจาก็ไมอาจจะคํานวณมันได"  [อิบรอฮีม: 34] 

 

ชายคนหนึ่งเขาหายูนุส บิน อุบัยด (ผูอยูในยุคตาบิอีน) 

เพื่อปรับทุกขในเรื่องความอัตคัดแรนแคนของชีวิตอันกอใหเกิด

ความทุกขกังวลแกเขาเปนอยางมาก ทานจึงกลาวถามเขาวา: 

ทานยินดีที่จะสละการมองเห็นของทานดวยเงินหน่ึงแสนไหม? 

เขาตอบวา: ไม ยูนุสถามตอวา: แลวการไดยินของทานละ? ชาย

คนนั้นตอบวา: ไม ยูนุสถามตอไปวา: แลวลิ้นของทานละ? ชาย

คนนั้นตอบวา: ไม ยูนุสถามวา: แลวสติปญญาของทานละ? 

ชายคนนั้นตอบวา: ไม แลวทานยูนุสก็กลาวถามถึงความโปรด

ปรานตางๆ ที่อัลลอฮฺทรงประทานใหเขา แลวทานก็กลาววา: 

ฉันก็เห็นวาทานครอบครองสิ่งมีคานับแสนนับลานนี่นา แลว

ทานยังจะเปนทุกขกับความอัตคัดแรนแคนอยูอีกหรือ? 
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ดังน้ัน หากเราคิดใครครวญและสํานึกในความกรุณา

ความโปรดปรานอันลนพนของอัลลอฮฺแลว เราก็จะรูสึกวาทุกข

ภัยปญหา และความโศกเศราตางๆที่เราตองเผชิญในชีวิตนี้นั้น 

มันชางนอยนิดเสียเหลือเกินเมื่อเทียบกับนิอฺมัตความโปรด

ปรานอันมากมายเหลานั้น และจะทําใหเราหันกลับไปชุโกรขอบ

คุณอัลลอฮฺตะอาลาและคลายความวิตกกังวล คลายความรูสึก

เปนทุกขลงได 

 

19. ตองรูสาเหตุของปญหา 

ปญหาสวนใหญนั้น ไมไดเกิดขึ้นอยางทันทีทันใดโดย

ไมมีสาเหตุหรือปจจัยเก้ือหนุน ลองพิจารณาดูวัยรุนที่เสียผูเสีย

คน ใชวาพวกเขาจะเสียคนชนิดเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ

ไดเพียงชั่วขามคืน แตมันคอยๆพัฒนา คอยๆเบ่ียงเบนไปทีละ

นิด บวกกับอิทธิพลของปจจัยแวดลอมเก้ือหนุนอ่ืนๆที่คอย

สงเสริม เชน การคบเพื่อนท่ีไมดี สื่อ เทคโนโลยีตางๆ หรือปจจัย

อ่ืนๆ 

ดังนั้น การจะเยียวยาแกไขปญหาได จึงจําเปนตองรู

สาเหตุที่เปนตนตอของปญหา แลวแกใหตรงจุดดวยวิธีการที่
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เปนการแกปญหาแบบย่ังยืน ไมใชการแกปญหาแบบชั่วคราว

หรือเฉพาะหนา ท้ังนี้ ขั้นตอนการแกไขปญหานั้น อาจตองใช

เวลามากนอยแตกตางกันไป ตามแตสภาพปญหาและปจจัย

แวดลอมตางๆ 

 

20. รีบเรงเตาบะฮฺกลับตัวเขาหาอัลลอฮฺ 

จําไวเถิดวาทุกขภัยความเศราหมองท่ีเราตองประสบ

นั้น เปนผลจากบาปความผิดที่เราไดกระทําลงไปนั่นเอง อัลลอฮฺ

ตะอาลาตรัสวา : 

﴿   ّ ُو َخذۡ   َف
َ
مَفِمنۡ   ۦۖ بِهِ بَِذ�  ََاأ رۡ   ّمنۡ   هو

َ
مَوِمنۡ   اَحاِصبٗ   هِ َعلَيۡ   َناَسلۡ أ َخَذتۡ   ّمنۡ   هو

َ
 هو أ

مَوِمنۡ   َحةو لّصيۡ ٱ  ٱ  ِبهِ   َناَخَسفۡ   ّمنۡ   هو
َ
مَوِمنۡ   َض �ۡ� غۡ   ّمنۡ   هو

َ
ۚ َر�ۡ أ و ٱ  َ�نَ   َوَما  َنا َّ 

مۡ ِ�َظۡ  َٓ  ِ�نَوَ�ٰ  لَِمهو ْ َ�َو مۡ  ا َسهو َفو
َ
َنَ ََظۡ  أ   ]  ٤٠: ملعنَدوت[ ﴾ ٤ لِمو

"และแตละคนเราไดลงโทษดวยความผิดของเขา โดยบางคนใน

หมูพวกเขาเราไดสงลมพายุรายทําลายเขา และบางคนในหมู

พวกเขาเราไดลงโทษเขาดวยเสียงกัมปนาท และบางคนในหมู

พวกเขา เราไดใหแผนดินสูบเขา และบางคนในหมูพวกเขา เรา

ไดใหเขาจมน้ําตาย และอัลลอฮฺมิไดทรงอธรรมตอพวกเขา แต

พวกเขาตางหากท่ีอธรรมตอพวกเขาเอง" [อัล-อันกะบูต: 40] 
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และพระองคตรัสวา:  

﴿ ٓ َ�ٰ   َوَما
َ
مأ ُۡ   َكَسَبۡت   َفبَِما  ّمِصيَبةٖ   نمِّ   َب�و

َ
مۡ � َاْ َوَ�عۡ   ِدُ�و  ﴾٣  َكثِ�ٖ   َعن  فو

  ]  ٣٠:  ملشور[
"และทุกขภัยอันใดที่ประสบแกพวกเจาก็เน่ืองดวยน้ํามือของ

พวกเจาไดขวนขวายเอง" [อัช-ชูรอ: 30] 

 

มุหัมมัด บิน ซีรีน (ผูอยูในยุคตาบิอีน) เคยตองประสบ

กับภาวะหนี้สินลนตัวซึ่งทําใหทานเปนกังวล ทานจึงกลาววา: 

"ฉันคิดวาความทุกขกังวลที่ฉันประสบอยูในขณะน้ี เปนผลจาก

บาปหน่ึงที่ฉันเคยทําไวเมื่อสี่สิบปที่แลว" 

ลองไตรตรองดูเถิด วาที่ผานมาเราบกพรองในหนาท่ีอัน

พึงมีตออัลลอฮฺมากเพียงใด? เราไดกระทําบาปความผิดและฝา

ฝนคําสั่งของอัลลอฮฺอยางไรบาง? แตพระองคก็ยังทรงเมตตา

เรา ยังทรงอภัยใหเรา ดังนั้น ในยามที่เราออนแอเมื่อตองประสบ

กับปญหาจึงเปนโอกาสดีท่ีเราจะสํานึกกลับตัว กลับเขา

หาอัลลอฮฺตะอาลา ผูทรงตอบรับการเตาบะฮฺจากปวงบาวของ

พระองค และทรงอภัยใหบาปความผิดทั้งหลาย 
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21. พึงระวังคําพูด 

ปญหาบางเรื่องน้ัน ตนตอสําคัญของมันคือลิ้น หลายๆ

ครั้งคําพูดของฝายหนึ่งถูกนําไปบอกกลาวแกอีกฝายหนึ่ง จนทํา

ใหเรื่องเล็กกลายเปนเรื่องใหญและเกิดความยุงยากขึ้นมา ดวย

เหตุนี้เมื่อเราระวังรักษาลิ้นมิใหพูดในสิ่งท่ีไมดี ไมวาจะเปนการ

นินทา ใสราย โกหก ดูถูกเหยียดหยาม เยาะเยยถากถาง ดาทอ 

หรือสาปแชง เราก็จะไดรับผลบุญตอบแทน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ทามกลางวิกฤติปญหาท่ีรุมเราและในยามท่ีหัวใจวาวุนขุนหมอง 

และอยาไดสนใจหากอีกฝายจะใชคําพูดที่เปรียบด่ังโรคราย

เหลานั้นกับเรา อยาทําตามเขา แตจงมอบหมายตะวักกัล

ตออัลลอฮฺ ขอใหพระองคปกปองเราจากสิ่งชั่วรายทั้งหลาย แลว

ปลอยใหทุกอยางเปนหนาท่ีของพระองค 

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

َ ََ  اهللاِ اِ  نُ مِ ؤْ يُ  نَ كَ  نْ مَ «
ْ
ِْ  ُِ وْ مل  فَ  مِ مآل

ْ
 ْ� َْ  ْ  قُ يَ غ

َ
 ]مُفق بغيه[» ْت مُ ْص ِلَ  َْ مً أ

“ผูใดศรัทธาตออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ เขาก็จงพูดแตสิ่งท่ีดี

หรือไมก็เงียบเสีย” [อัล-บุคอรียและมุสลิม] 
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22. อยาใสใจกับคําพูดหรือการกระทําของผูไมหวังดี 

เราไมควรจะใสใจกับคําพูดหรือการกระทําของผูที่ไม

หวังดีตอเราใหมากนัก แมวามันจะทิ่มแทงทํารายจิตใจเราก็

ตาม ใหทําเปนไมรูไมชี้ สุดทายแลวคนเหลานั้นนั่นแหละที่จะอยู

อยางไมมีความสุข 

อิมามอัช-ชาฟอีย กลาววา: “ผูใดคาดหวังวาเขาจะรอด

พนจากคําพูดที่ไมดีของคนอ่ืน เขาคงจะเสียสติไปแลว เพราะ

ขนาดอัลลอฮฺตะอาลา ยังมีคนกลาววาพระองคมีสามภาค หรือ

แมแตทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็มีคนกลาวหาวา

ทานเสียสติ หรือเปนหมอผีนักไสยศาสตร แลวนับประสาอะไร

กับคนที่ตํ่าตอยกวาอยางพวกเรา?”  

ดังนั้น สิ่งที่เราทําไดคือ อยาไปใหความสําคัญกับคําพูด

เหลาน้ัน อดทนไวแลวดุอาอวิงวอนขออัลลอฮฺตะอาลาทรงใหเรา

หางไกลจากสิ่งชั่วรายทั้งหลายทั้งปวง 

 

23. อยาหมกมุนอยูแตกับปญหา 

ปญหาที่เรากําลังประสบน้ัน อาจจะเปนปญหาที่หนัก

หนวงก็จริง แตมันก็ไมใชทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต ดังนั้น จึงไมควร
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ทุมเทหรือหมกมุนอยูแตกับปญหาดังกลาวตลอดเวลา จนทําให

เสียการเสียงาน หรือเพิ่มความกังวลความวาวุนมากขึ้นไปอีก 

ทางท่ีดีควรอยูกับปญหาแตพอเหมาะ แลวใชชีวิตประจําวัน

ตามปกติ ย่ิงไปกวาน้ัน ควรหาเวลาพักผอนใหมากขึ้น เพื่อจะได

เปนการลดความตึงเครียดและความทุกขกังวล สมองและจิตใจ

จะไดปลอดโปรง 

 

24. ขอคําปรึกษาจากผูอื่น 

ใน บ า ง ค รั้ ง เมื่ อ เ กิ ดป ญ ห าขึ้ น  เ รา อ า จ มี ค ว า ม

จําเปนตองขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําจากผู อ่ืน คําถามคือ 

แลวเราจะปรึกษาใครละ? ที่ปรึกษาที่ดีควรมีคุณสมบัติอยางไร? 

คนทุกคนสามารถเปนที่ปรึกษาที่ดีไดหรือไม? 

ชาวสะลัฟบางทานกลาววา : “ทานอยาไดพูดในสิ่งที่

ไมใชหนาที่ของทาน และจงรูจักศัตรูของทานไว และจงระวัง

บรรดามิตรสหายของทาน ยกเวนผูท่ีซื่อตรงไวใจได และผูที่

ซื่อตรงก็คือผูที่มีความยําเกรงตออัลลอฮฺนั่นเอง และทานอยาได

คบคาสมาคมกับคนชั่ว มิเชนน้ันแลวเขาจะสอนและชักนําทาน

ไปในทางที่ไมดี และอยาไดเปดเผยความลับของทานใหเขารู 
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และอยาไดขอคําปรึกษายกเวนจากผู ท่ีมีความยําเกรงตอ 

อัลลอฮฺ”  

ดังนั้น จึงควรขอคําปรึกษาจากผูที่มีความรูความ

เหมาะสม และสามารถเก็บความลับของเราไวได เพื่อที่เราจะได

ไมเสียใจในภายหลัง 

 

25. อิสติคอเราะฮฺ 

หลังจากที่ไดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ

ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นแลว ก็อยาลืมทําการอิสติคอเราะฮฺ ขอ

คําปรึกษาจากอัลลอฮฺตะอาลา ใหพระองคทรงชี้แนะแนวทางที่

ถูกตองและเปนผลดีตอ เรามากที่สุด  ดังที่ท านเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเคยสอนไววา: “เมื่อคนใดคน

หน่ึงจากหมูทานคิดจะทําสิ่งใด ใหเขาละหมาด 2 ร็อกอัต

นอกเหนือจากละหมาดฟรฎ จากน้ันใหกลาววา: 

ْسَُْقِدُرَك ِاُقْدَرِتَك ، ملغُّهمّ 
َ
أ ََ ِمَك ، 

ْ
َك ِاِعغ ْسَُِخْ�ُ

َ
ّ  أ ِغَك  ِإ َْ لَُك ِمْن َف

َ
ْسَ
َ
أ ََ

الَ  ََ يِْم ، َفإِنَّك َ�ْقِدُر  ِِ َع
ْ
ُةيُوِْب ، مل

ْ
ُُ مل نَْت َبّال

َ
أ ََ ْبغَُم 

َ
َال أ ََ َ�ْعغَُم  ََ يِْدُر ، 

َ
ملغُّهّم  أ

ْ�ٌ ل   َْ ْمَم 
َ
َذم مأل ََ ّن 

َ
ْمِمْي  إِْن ُكنَْت َ�ْعغَُم أ

َ
َمَعاِشْ َََعِيدَِة أ ََ : أَ يال –ِديْو 

ْمِميْ 
َ
نِجِغِه  َعِجِ  أ ُه ل ، ُمّم اَارِْك ل ِ�يِه ، –ََ ْ ِْن ُكنَْت َ�ْعغَُم  فايُْدرُْه ل ، َ�َه  ََ
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ي ل    َّ َذم مألْمَم  ََ َمَعاِش أّن  ََ   َعِجِ  :  أَ يال  –ََعِيدَِة أْممي  ديو 
فْهُ  –أْمِمي َنِجِغه ميُْدْر ِلَ مََْ�َ َليُْث كَن ، َفاْصِ ََ نُْه ،  ََ فِْو  مْصِ ََ و   ََ

ُمّم  
ِو اِه ََ  ]لديث مالسُخارة رَمه ملخاري. [مْر

(ความวา : โอ อัลลอฮฺ ขาพระองคขอใหพระองคทรงเลือกดวย

ความรอบรูของพระองค และขอพระองคทรงใหขาพระองคมี

ความสามารถในการทําสิ่งที่ควรทํา ดวยพระปรีชาของพระองค 

และขาพระองคขอดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค แทจริง

พระองคทรงพระปรีชาสามารถ สวนตัวขาพระองคนั้นไมมี

ความสามารถใดๆ พระองคทรงรอบรู สวนขาพระองคน้ันไมมี

ความรู พระองคทรงรอบรูถึงสิ่งเรนลับท้ังปวง โอ อัลลอฮฺ หาก

พระองคทรงรูวาสิ่งน้ีเปนการดีตอขาพระองคในทางศาสนา 

ชีวิตความเปนอยู และผลจากการกระทําของขาพระองค ก็ขอ

พระองคทรงใหขาพระองคกระทําสิ่งน้ันได และใหมันเปนเรื่อง

งายสําหรับขาพระองค และขอพระองคทรงประทานความ

จําเริญแกขาพระองคในการงานน้ัน และหากพระองคทรงรูวาสิ่ง

นี้เปนสิ่งที่ไมดีตอขาพระองคในทางศาสนา ชีวิตความเปนอยู 

และผลจากการกระทําของขาพระองค ก็ขอใหพระองคทรงให

มันหางไกลจากขาพระองค และใหขาพระองคหางไกลจาก

มัน  และใหขาพระองคมีความพึงพอใจ)  
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หลังจากนั้น ใหเขากลาวถึงเรื่องของเขา” (ที่ตองการใหอัลลอฮฺ

ชวยชี้นําทาง) [บันทึกโดยอัล-บุคอรียและทานอ่ืนๆ] 
 

َسغم  َاى مهللا   نيينا  مد َ  نل َاحده 
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