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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เมตตาต่อสรรพสิ่งทัง้หลาย 
 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสเก่ียวกบัมหุมัมดั นบีของพระองค์ไว้
วา่ 

 [ ٨٢١:  اتلوبة] ﴾ ١٢٨ رنُءوٞف رَِّحيمٞ  بِٱلُۡمۡؤِمنِين  ﴿

“เ ป็นผู้ เมตตา ผู้ ก รุณาสงสาร ต่อบรรดาผู้ ศ รัทธา ” { อัต
เตาบะฮฺ:128 } 
 

และทรงตรัสเก่ียวกบับรรดาผู้ศรัทธาว่า 

نآءُ  ﴿  [  ٢٢: الفتح] ﴾ بنۡيننُهۡم   رَُحن

“เป็นผู้ เมตตาสงสารระหว่างพวกเขาเอง” { อลัฟัตห์:29 } 
 

ทา่นญะรีร บินอบัดลุลอฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ ท่าน
เราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ُ َمْن اَل يَرَْحُم انلهاَس  »  [ابلخاري أخرجه] « اَل يَرَْحُم اَّلله
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“อัลลอฮฺไม่ทรงเมตตาต่อผู้ ท่ีไม่มีความเมตตาต่อผู้ อ่ืน” บนัทึก
โดยอลับคุอรียฺ 
 

ทา่นอสุามะฮฺ บนิซยัด์ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา ได้เลา่วา่ 
نه اْبِِن َقِد اْحتَََضَ َفاْشَهْدَنا   » 

َ
ِه أ يَلْ ُ َعلَيِْه َوَسلهَم ِإ ِِبِّ َصَّله اَّلله رَْسلَْت ِبنُْت انله

َ
أ

اَلَم َوَيُقوُل   السه
ُ
رَْسَل َيْقَرأ

َ
ٍء ِعنَْد » :  َفأ ْعَطى، َوُُكُّ ََشْ

َ
َخَذ، َوََلُ َما أ

َ
ِ َما أ ِإنه َّلِله

جَ 
َ
ِ ِبأ ْحتَِسْب اَّلله ، َفلْتَْصِِبْ َوتْلَ ِتيَنهَها، « ٍل ُمَسًّمى

ْ
أ ِه ُتْقِسُم َعلَيِْه يَلَ يَلْ ْرَسلَْت ِإ

َ
، َفأ

ََبُّ ْبُن َكْعٍب، َوَزْيُد ْبُن ثَاِبٍت، 
ُ
َفَقاَم َوَمَعُه َسْعُد ْبُن ُعبَاَدَة، َوُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل، َوأ

َل َرِِضَ اهلُل َعنُْهم َوِرَجال   ِإ ِفَع  َفُر ِِبُّ  ،  َوَسلهَم الصه ِ َصَّله اهلُل َعلَيِْه  َرُسوِل اَّلله
، َما َهَذا؟ َقاَل :  َوَنْفُسُه َتَقْعَقُع، َفَفاَضْت َعيْنَاُه، َفَقاَل َسْعد   ِ َهَذا » :  يَا رَُسوَل اَّلله

ُ ِمْن ِعبَ  ُ ِِف قُلُوِب ِعبَاِدهِ، َوإِنهَما يَرَْحُم اَّلله ، ََيَْعلَُها اَّلله متفق ]   «  اِدهِ الرُّمَحَاء رمَْحَة 
 [عليه

“บตุรีของทา่นนบี ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั ได้ส่ง(คน)มาแจ้ง
วา่ “แท้จริงบตุรของฉนัใกล้จะสิน้ใจแล้ว ท่านโปรดมาร่วมอยู่กบั
เรา” แล้วทา่นเราะสลูก็ได้สง่(คน)ไปกล่าวสลาม และให้กล่าวว่า 
“แท้จริงเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺสิ่งท่ีพระองค์จะเอาไป และเป็นของ
พระองค์สิ่งท่ีพระองค์ให้มา และทกุสิ่ง ณ ท่ีของพระองค์เป็นไป
ตามอายุขยัท่ีถูกก าหนด ดงันัน้เธอจงอดทนเถิด และจงหวงัใน
ผลบญุตอบแทน” แล้วนางก็ได้ส่ง(คน)มาบอกว่านางสาบานว่า
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ท่านต้องมา แล้วท่านก็ได้ลุกออกไปพร้อมกับท่านสะอัด บินอุ
บาดะฮฺ ท่านมุอาซ บินญะบลั ท่านอุบยัด์ บินกะอฺบ์ ท่านซัยด์ 
บินษาบิต และคนอ่ืนๆ เราะฎิยลัลอฮุอนัฮมุ แล้วเด็กก็ถกูอุ้มยก
ไปให้ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอลยัฮิวะสัลลมั ท่านก็วางเขาไว้บน
ตกัของท่าน และตวัของท่านก็สะอืน้ แล้วตาทัง้สองของท่านก็มี
น า้ตาไหลรินออกมา แล้วท่านสะอัดก็ได้กล่าวว่า “ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ น่ีอันใดกันหรือ?” ท่านกล่าวตอบว่า “มันความความ
เมตตาท่ีอัลลอฮฺสร้างมันขึน้ในหัวใจของบ่าวท่ีพระองค์ทรง
ประสงค์ และอันท่ีจริงนัน้ อัลลอฮจะทรงเมตตาต่อผู้ มีความ
เมตตาในหมูบ่า่วของพระองค์” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺ และมสุลิม 
ค าวา่ ตะเกาะอฺเกาะอะ (สะอืน้) หมายถึง ตวัขยบั และสัน่ 

 
ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุได้เลา่วา่ 

ُ َعلَيِْه وََسلهَم َيُقوُل  » بَا الَقاِسِم َصَّله اَّلله
َ
ُع الرهمْحَُة ِإاله ِمْن َشِقي » :  َسِمْعُت أ  اَل ُتْْنَ

 [الرتمذي أخرجه] «
“ฉันได้ยินท่านอบูกอสิม ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 
ความเมตตาจะไม่ถูกดึงไป(จากผู้ ใด)นอกจากจากผู้ ท่ีอับโชค
เทา่นัน้” บนัทกึโดยอตัตริมิซียฺ 
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ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เลา่ว่า ทา่นเราะสู
ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่วว่า 

يٍق   »  ِبَطِر َيْمِِش  َرُجل   ِفيَها، َبيْنََما  َل  َفَْنَ ا  ِبْْئً َفَوَجَد  لَعَطُش،  ا َعلَيِْه  اْشتَده   ،
ُجُل  َى ِمَن الَعَطِش، َفَقاَل الره ُكُل الَّثه

ْ
َذا ََكْب  َيلَْهُث، َيأ : َفرَشَِب ُثمه َخَرَج، َفإِ

َل ابِلْْئَ  ي ََكَن بَلََغ َِب، َفَْنَ ِ ُه لََقْد بَلََغ َهَذا الََكَْب ِمَن الَعَطِش ِمثُْل اَّله  ُخفه
َ
 َفَمََأ

ُ ََلُ َفَغَفَر ََلُ  ْمَسَكُه بِِفيِه، فََسََق الََكَْب فََشَكَر اَّلله
َ
، َوإِنه : قَالُوا« ُثمه أ ِ يَا رَُسوَل اَّلله

ْجًرا؟ َفَقاَل 
َ
ْجر  »: نَلَا ِِف ابَلَهائِِم أ

َ
 [متفق عليه] « َنَعْم، ِِف ُُكِّ َذاِت َكِبٍد َرْطبٍَة أ

“ระหว่างท่ีชายคนหนึ่งก าลงัเดินบนทางสัญจร เขาก็เกิดความ
กระหายน า้อยา่งหนกั แล้วเขาก็เจอบอ่น า้หนึ่ง เขาก็ลงไปด่ืมน า้ 
จากนัน้เขาก็ออกมา ทนัใดเขาก็เห็นสนุขัตวัหนึ่งก าหลงัแล็บลิน้
เลียดนิด้วยความกระหาย เขาก็กลา่ววา่ สนุขัตวันีค้งกระหายน า้
จดัอย่างเดียวท่ีฉันได้กระหายเป็นแน่ แล้วเขาก็ลงไปในบ่อ ตกั
น า้จนเต็มรองเท้าของเขา แล้วใช้ปากคาบไว้เพ่ือปีนขึน้มา แล้ว
ก็เอาให้สนุขัด่ืม อลัลอฮฺจึงทรงขอบคณุเขาและทรงอภัยโทษให้
เขา” พวกเขากลา่วถามวา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ กบัสตัว์เราก็ได้ผล
บุญด้วยกระนัน้หรือ? ท่านกล่าวตอบว่า “ใช่ ในทุกๆสิ่งท่ีมีตบั
สดก็มีผลบญุตอบแทน” บนัทกึโดยอลับคุอรียฺและมสุลิม 
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ค าอธิบาย 
ศาสนาของชาวมุสลิมเป็นศาสนาท่ีด ารงอยู่บนความ

เมตตา พระผู้ อภิบาลของพวกเขาก็เมตตาต่อพวกเขา นบีของ
พวกเขาก็เมตตาต่อพวกเขา และอลัลอฮฺทรงกล่าวถึงลกัษณะ
ของพวกเขาไว้ว่าพวกเขานัน้มีเมตตาต่อกัน และคณุธรรมของ
ความเมตตานัน้เป็นคณุธรรมท่ีน่ายกย่องท่ีอลัลอฮฺรัก และทรง
บอกผ่านทางท่านเราะสลูุลลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮอุลยัฮิวะสลัลมั ว่า 
ผู้ ท่ีมีเมตตาเทา่นัน้ท่ีจะเมตตาตอ่บา่วของพระองค์ 
  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 การมีเมตตาเป็นลกัษณะของผู้ศรัทธา 

 การเมตตาตอ่ผู้ อ่ืนเป็นสาเหตใุห้ได้เข้าไปสู่ความเมตตา
ของอลัลอฮฺ 

 การถอนความเมตตาออกไปจากหัวใจ นัน้ เ ป็น
สญัญาณบอกถึงถึงความอบัโชคของคนๆนัน้ 


