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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ&งเสมอ 
 

ความอ่อนโยนและความสุขุม 
 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ةٖ   َفبَِما  ﴿ نَ   َرۡحَ ِ   ّمِ ا  ُكنَت   َولَوۡ   لَُهۡمۖ   ِلَت   ٱ�� �واْ   ٱۡلَقۡلبِ   َغلِيَظ   َفظ  ِمنۡ   َ.نَفض*
  ]  GHI: عمران ال[ ﴾ َحۡولَِكۖ 

“เนื�องด้วยความเมตตาจากอลัลอฮ์นั�นเอง เจ้า(มุฮมัมดั) จึงได้
สภุาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถ้าหากเจ้าเป็นผู้ประพฤติหยาบ
ช้า และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตวั
ออกไปจากรอบ ๆ เจ้ากนัแล้ว” { อาลิอิมรอน:159 } 

 

ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้เลา่วา่ ทา่นเราะ
สลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

هِ  «
L
Nُ ْمِر

َ
ْفَق Qِ األ Lالر SِبUُ َرِفيٌق َ Wاب Wمتفق عليه[ » إِن[  

“แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ ทรงอ่อนโยน ทรงรักการอ่อนโยนในทุก
กิจการ” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 
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ทา่นอิบนอุบับาส เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ ได้เลา่วา่ ทา่นเราะสู
ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วกบั อะชจัญ์ อบั
ดลุก็อยส์ 

بSُهَما اهللاُ  « ِUُ ِ"َِْفيَك َخْصلَت Wنَاةُ : إِن
َ ْ
ُم، َواأل

ْ
ِل

ْ
  ]مسلم أخرجه[ » ا`

“ในตัวของท่านมีคุณสมบัติสองประการที�อัลลอฮฺทรงรัก คือ 
ความออ่นโยน และความสขุมุ” บนัทกึโดยมสุลิม 

(อะอะนาต ุหมายถึง สขุมุ และไมวู่ว่าม) 

 
ทา่นอาอิชะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮา ได้เลา่วา่ ทา่นเราะสู

ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วว่า 
»  Qِ يَُكوُن 

َ
ْفَق ال Lالر Wَشانَهُ  إِن 

W
ٍء إِال ْfَ َُع ِمْنhُْف 

َ
 َزانَُه، َوال

W
ٍء إِال ْfَ « 

  ]مسلم أخرجه[

“ความอ่อนโยน ไม่อยู่กับสิ�งใดนอกจากทําให้สิ�งนั Aนสวยงาม 
และไม่ถูกถอดออกไปจากสิ�งใดนอกจากทําให้สิ�งนั Aนมวัหมอง” 
บนัทกึโดยมสุลิม 
 

ทา่นญะรีร บนิอบัดลุลอฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ ได้เลา่ว่า ฉัน
ได้ยินทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 
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»  َkَْ
ْ
lَْرِم اUُ ،ْفَق Lَْرِم الرUُ مسلم أخرجه[ » َمْن[  

“ผู้ ใดถกูห้ามจากการมีความอ่อนโยน เขาก็ถูกห้ามจากความดี
งาม” บนัทกึโดยมสุลิม 
 

ทา่นอิบนมุสัอดู เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ ได้เลา่ว่า ท่านเราะสู
ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วว่า 

ُْرُم َعلَيِْه اWoاُر، Lmُ َnَ قَِريٍب  «
َ

p ْو بَِمْن
َ
ُكْم بَِمْن Uَُْرُم nََ اWoاِر أ ُrِْخ

ُ
 أ

َ
ال

َ
أ

ٍ َسْهٍل 
L"مذي أخرجه[ » َهuال[  

“เอาไหม ฉันจะบอกพวกท่านถึงผู้ ที�เป็นที�ต้องห้ามของไฟนรก 
หรือท่านกล่าวว่า ผู้ ที�นรกเป็นที�ต้องห้ามแก่เขา คือกับทุกคนที�
อยูใ่กล้ชิด ที�ออ่นโยน เรียบง่าย” บนัทกึโดยอตัตริมิซียฺ 
 

ทา่นอฺาอิซ บินอมัร์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ ได้เลา่วา่ ฉนัได้ยิน
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

»  vَLالر Wwَ Wَُطَمةُ إِن
ْ
  ]مسلم أخرجه[ » ِء ا`

“แท้จริงคนเลี Aยงสัตว์ที�เลวที�สุด คือคนที�ป่าเถื�อน” บันทึกโดย
มสุลิม 

(อลัหเุฏาะมะฮฺ คือผู้ ที�ใช้ความรุนแรงในการเลี Aยงอฐู) 
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คาํอธิบาย 

ความออ่นโยน รอบคอบและไมวู่ว่ามเป็นลกัษณะที�อลัลอฮฺ
ทรงรัก และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 
ส่งเสริมให้กระทํา และมันเป็นเหตุนําสิ�งที�ดีๆให้เข้ามา เพราะ
เป็นการทําให้ความเมตตา อาทรและความอ่อนโยนแพร่หลาย
ในระหว่างพี�น้องมุสลิม ส่วนความโหดร้าย กักขระ และความ
รุนแรงเป็นกริยามารยาทอนัน่าตําหนิที�อลัลอฮฺทรงกริ Aว ศาสนา
อิสลามห้ามปรามไว้ และสมควรที�มุสลิมจะห่างไกลกับมัน 
เพราะเป็นสิ�งที�เกิดจากความผยองลําพองตน 

  
ประโยชน์ที&ได้รับ 

• แท้จริงอลัลอฮฺทรงรักการสขุมุในทกุกิจการงาน 

• ความสขุมุเป็นเหตใุห้มีสิ�งดีๆเข้ามา 

• ลักษณะของชาวสวรรค์ประการหนึ�งคือมีความเรียบ
ง่ายและความอ่อนโยนในการปฏิบัติตัวกับสรรพสิ�ง
ทั Aงหลาย   


