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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

การงานของจิตใจ 
 

อัลลอฮฺไดสรางจิตใจและทําใหมันเปนราชา และอวัยวะอื่นๆ ของรางกายเปนบริวารของ
มัน ถาหากวาราชานั้นดี แนนอนบริวารทั้งหลายตองดีดวย ดังที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

 فََسدَ  فََسَدْت  َوإذا لُكُه، اجلَسدُ  َصلَحَ  َصلََحْت  إذا ُمْضَغة اجلََسدِ  يف َوإنَّ «  
  »  الَقلُْب  َويِهَ  أال لُكُّهُ  اجلََسدُ 

ความวา “พึงรูเถิดวา แทจริงแลว ในรางกายเรานั้น มีเนื้อกอนหนึ่ง ถา
หากวาเนื้อกอนนั้นดี รางกายก็จะดีตามไปดวย และถาหากวาเนื้อกอน
นั้นไมดี รางกายของเราก็จะไมดีไปดวย  เนื้อกอนนั้นก็คือ หัวใจนั่นเอง 
“ (บันทึกโดย บุคอรีย และมุสลิม)  
 
มันเปนที่ สําหรับอีมานและตักวา หรือเปนที่ สําหรับกุฟรฺ นิฟาก และชิริก ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

اٍت  ثَالَث  َصْدرِهِ  إىَِل  َويُِشريُ  َهاُهنَا احكَّْقوَى«     »  َمرَّ
ความวา “การตักวา นั้น อยูที่นี่ และทานยังชี้ไปที่หนาอก สามครั้ง
ดวยกัน ” (บันทึกโดย มุสลิม) 

 
 การศรัทธานั้น คือ การเชื่อมั่นและการพูดและการทํา คือ การยึดมั่นในใจ การกลาวดวย

วาจาและการกระทําดวยใจและอวัยวะ หากวาใจนั้นศรัทธา และยึดมั่นแลว เขาก็จะตองกลาว 
ชะฮาดะฮฺดวยวาจาออกมา หลังจากนั้นใจและอวัยวะก็จะทํางานตางๆ ตามหนาที่ของมัน เชนใจก็จะ
มีความรักใคร ความกลัว ความปราถนาตออัลลอฮฺ ล้ินก็เคลื่อนไหวอยูเสมอ ดวยการรําลึกถึงพระองค 
และอานกุรอาน  อวัยวะอื่นๆ ก็เชนกันคือจะมีการเคลื่อนไหว เชน การสุูด รุกูอฺ และงานอื่นๆ ที่เปน
การงานที่ดีที่สามารถใกลชิดพระองคตลอดเวลา ฉะนั้น รางกาย หรืออวัยวะนั้น มันจะทําตามคํา
บัญชาของใจนั่นเอง 
การงานของจิตใจหมายถึง การงานที่กําเนิดมาจากใจ และมีการเชื่อมโยงกับมัน และที่สําคัญ
ที่สุด คือการศรัทธาตออัลลอฮฺ  จากนั้นคือการเชื่อและการยึดมั่นตอพระองค รวมทั้งความรัก 
การยําเกรง การปราถนา การมอบหมาย การอดทน การคุชูอฺ และอื่นๆ ที่บาวมีตอพระองค 

 
 การงานทุกอยางที่มาจากใจ จะมีส่ิงที่ตรงกันขามกับมัน นั่นคือโรคของจิตใจ เชน การอิคลาศ 

ตรงกันขามกับมันคือ ริยาอฺหรือการโออวด  การยะกีน(เชื่อมั่น)ตรงกันขามกับชักกหรือสงสัย การรัก
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ใครตรงกันขามกับความโกรธเกลียดเปนตน หากวาเราปลอยปะละเลย ไมทําการรักษาจิตใจของเรา
แลว แนนอนมันจะสะสมบาปเรื่อยๆ จนกระทั่งมันจะทําลายคนๆนั้นในที่สุด ทานนบี  ไดกลาววา  

  إَِذا الَْعبْدَ  إِنَّ «
َ
ْخَطأ

َ
إَِذا َسوَْداءُ  نُْكتَةٌ  قَلِْبهِ  يِف  نُِكتَْت  َخِطيئَةً  أ

 نََزعَ  ُهوَ  فَ
َّ  ِفيَها ِزيدَ  َخدَ  َوإِنْ  قَلْبُهُ  ُسِقَل  َوتَاَب  َواْستَْغَفرَ  انُ  وَُهوَ  قَلْبَهُ  َيْعلُوَ  َح  الرَّ

ِي
َّ   »اهللاُ  َذَكرَ  ا

ความวา “แทจริงบาวนั้น หากวาเขาทําผิดหนึ่งครั้ง เขาจะถูกประดวยจุดสีดํา
หนึ่งจุดในใจของเขา และถาหากวาเขาทําการเตาบัต และกลาว อัสตัฆฟรุลลอ
ฮฺ จุดสีดํานั้นจะถูกลบออก และหากวาเขาทําบาปอีก จุดนั้นจะกลับมาอีก หาก
ทําบาปเพิ่มอีก มันจะกลับมาอีกเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ และสะสมยิ่งมาก เหมือนสนิม
ที่กอตัว ยากตอการลบออก ดังที่อัลลอฮฺกลาวไวในอัลกุรอานวา 

 { r q p o n m lk ji z  
ความวา “มิใชเชนนั้น แตสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไวนั้นไดเปนสนิมบน
หัวใจของพวกเขา” (อัล-มุฏ็อฟฟฟน 14) (บันทึกโดย อัต-ติรมีซีย)  

 
และทานนบี  กลาววา  

ىُّ  ُعوًدا ُعوًدا اَكحْلَِصريِ  الُْقلُوِب  بَلَ  الِْفنَتُ  ُيْعَرُض «
َ
َبَها قَلٍْب  فَأ رْشِ

ُ
 أ

ىُّ  َسوَْداءُ  نُْكتَةٌ  ِفيهِ  نُِكَت 
َ
نَْكَرَها قَلٍْب  َوأ

َ
 َنيَْضاءُ  نُْكتَةٌ  ِفيهِ  نُِكَت  أ

 َّ ْنيََض  بَلَ  قَلْبنَْيِ  بَلَ  تَِصريَ  َح
َ
فَ  ِمثْلِ  أ هُ  فَالَ  االصَّ  َداَمِت  َما فِتْنَةٌ  ترَُضُّ

َمَواُت  رُْض  السَّ
َ
ْسوَدُ  َواآلَخرُ  َواأل

َ
يًا اَكلُْكوزِ  ُمْرَبادا أ  َمْعُروفًا َفْعرُِف  الَ  جُمَخِّ

رْشَِب  َما إِالَّ  ُمنَْكًرا ُفنِْكرُ  َوالَ 
ُ
 » َهَواهُ  ِمنْ  أ

ความวา “การทดสอบดวยฟตนะฮฺจะถูกนําเสนอแกหัวใจเหมือนที่ปูพื้น
ซ่ึงสอดใสไมทีละอันทีละอัน หัวใจของผูใดที่ซึมซับฟตนะฮฺนั้นก็จะถูก
ประดวยจุดดํา และหัวใจดวงไหนที่ปฏิเสธมันก็จะถูกประดวยจุดขาว 
จนกระทั่งหัวใจทั้งสองนั้นอันหนึ่งขาวเหมือนหินเกลี้ยงซ่ึงไมมีวันที่การ
ทดสอบดวยฟตนะฮฺจะทําลายมันไดตราบเทาฟาดินสลาย สวนหัวใจอีก
ดวงหนึ่งนั้นดํามืด เหมือนกูซ(ภาชนะที่ใชด่ืมน้ําแบบกลับหัวซ่ึงผูด่ืมจะ
เห็นขางในมืดสนิท)ที่เทหมด(จนสิ่งอ่ืนไมมีอะไรเขาไปไดอีก) ไมรูจัก
ความดีงามใดๆ และไมปฏิเสธความชั่วใดๆ ยกเวนตามที่อารมณของ
มันซึมซับกลืนกิน” (มุสลิม) 
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การงานของจิตใจนั้นมีความสําคัญตอบาวมากกวาการงานของรางกายหรืออวัยวะ  เพราะวา
มันเปนแกนแท สวนการงานของรางกายนั้น เปนกิ่งกานสาขายอยจากมัน และเปนสวนประกอบ
มาเติมเต็มใหสมบูรณ ทานนบี  ไดกลาววา  

 قُلُْوبُكمْ  إىل ينُْظرُ  َولَِكنْ  َوأْمَوالُِكمْ  ُصَورُكمْ  �ُإىل َفنُْظر ال اهللاَ  إنَّ « 
  »  وَأْقَمالُِكمْ 

ความวา “แทจริงแลวอัลลอฮฺนั้นไมไดดูจากรูปลักษณภายนอก และไมไดดู
จากความร่ํารวย แตทวาพระองคนั้น จะดูที่จิตใจและอะมัลของแตละคน ” 
( บันทึกโดย มุสลิม)   
 
ฉะนั้นแลว จิตใจนั้นเปนที่แหงความรู การใครครวญ และการคิด ดวยเหตุนี้เองมนุษยในสายตา

หรือในทัศนะของพระองคนั้นไมเทาเทียมกัน จะดีมากนอยแคไหน ก็ข้ึนอยูที่จิตใจของเขาวามีความ
ศรัทธา ความจริงใจ และความเชื่อมั่น หรือส่ิงที่คลายกันนี้มากนอยเพียงไหน? ทานหะสัน อัล-บัศรีย 
เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “ ฉันขอสาบานกับอัลลอฮฺ ทานอบูบักรฺนั้นไมไดเหนือกวาพวกเขาเหลานั้น 
(หมายถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ) ไมวาจะดวยการละหมาดหรือดวยการถือศีลอดของทาน แตทวาทาน
เหนือกวาพวกเขาดวยอีมานที่ปกหลักอยูในใจของทานตางหาก”  

 
 การงานของจิตใจนั้นดีกวาการงานของรางกายหรืออวัยวะ จากหลายแงมุมดังนี้     1) 

ถาการงานของจิตใจบกพรองอาจทําใหการงานของรางกายไมไดประโยชนหรือเสียไปเลย เชน การ
ลําพองตัว(ริยาอ)ในการทําความดีเปนตน 2) การงานของจิตใจนั้นเปนรากฐาน ฉะนั้นอะไรที่เราทํา 
จะเปนคํากลาว หรือการกระทํา ถาหากวาไมมีการเจตนาในใจแลวก็จะไมเกิดผล 3) มันเปนสาเหตุ
ใหไดรับข้ันที่สูงสงในสวนสวรรค เชน ความสมถะพอเพียง  4) เปนการงานที่ยากกวา การงานของ
อวัยวะอื่นๆ ทานอิบนุ อัล-มุนกาดิร เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “ฉันไดประคับประคองตัวของฉันสี่
สิบป จนกระทั่งมันดีจนทุกวันนี้”  5) มันใหผลดีที่งดงามกวา เชน การรักเพื่ออัลลอฮฺ  6) มันไดผล
บุญที่ใหญหลวงกวา ทานอบู อัด-ดัรฺดาอ  ไดกลาววา “การคิดเพียงชั่วโมงเดียว ดีกวาการ
ละหมาดยามกลางคืนทั้งคืน”  7) มันชวยกระตุนใหอวัยวะอื่นทํางาน  8) มันสามารถทําใหไดผลบุญ
มาก หรือนอย หรือไมไดเลย เชน การคุชูอฺในการละหมาด  9) บางทีมันทดแทนอิบาดะฮฺของอวัยวะ
อ่ืนได เชน เนียตเศาะดะเกาะฮฺในขณะที่ไมมีเงินจะใหบริจาคจริงๆ 10) ผลบุญของมันไมจํากัด เชน 
การศอบัรฺ(อดทน) 11) ผลบุญของมันไดตลอดถึงแมวารางกายไมไดทํา หรือไมมีความสามารถที่จะ
ทําแลว 12) งานของจิตใจมากอนการงานของรางกายหรือมาพรอมๆ กัน  
 

 จิตใจนั้นจะผานกระบวนการหลายลักษณะกอนที่อวัยวะอื่นๆ จะเริ่มทํางาน   
1)  อัล-ฮาญิส คือ ความคิดเริ่มแรกที่ผานมาในใจ   
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2) อัล-คอฏิเราะฮฺ คือ ส่ิงที่สถิตอยูในใจแลว  
3) หะดีษ อัน-นัฟสฺ คือ ความลังเล วาเขาจะทําสิ่งนั้นหรือไม  
4) อัล-ฮัมม คือ เลือกวาจะทํา   
5) อัล-อะซัม คือ ต้ังใจแนวแนและเจตนาอยางจริงจังที่จะทํา  
และทั้งสามขอแรกตั้งแตขอ 1-3 นั้นไมมีผลบุญใดๆ ถาหากวาเปนการทําความดี และไมเปน

บาปถาหากวาเปนการทํามะอฺศิยัต แตสําหรับอัล-ฮัมมนั้น จะถูกบันทึกใหเปนผลบุญถาหากเปนสิ่งที่
ดี แตจะไมถูกบันทึกบาปหากวาเปนสิ่งที่ชั่ว ยกเวนหากวาเขาทําชั่วจริงๆ สําหรับ อัล-ฮัมม นั้นถาหา
กวามันเปลี่ยนเปน อัล-อะซัมแลว ถาเปนสิ่งที่ดีเขาก็จะไดผลบุญ และหากเปนสิ่งที่ชั่วก็จะไดรับบาป
ถึงแมวาจะยังไมไดลงมือทําก็ตาม เพราะมันเปนความตองการที่จะทําพรอมๆ กับความสามารถที่จะ
ทําได ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมจริงๆ ได อัลลอฮฺ  ไดตรัสวา 

    { Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç  Æ Åz  
ความวา “แทจริงแลว บรรดาผูที่ชอบที่จะใหความชั่วชาหยาบคายกระจาย
ฟุงในหมูผูศรัทธานั้น พวกเขาจะไดรับการลงโทษอันเจ็บปวด” (อัน-นูร 19) 

 
ทานนบี  ไดกลาววา  

 رَُسوَل  يَا َفُقلُْت  اجَّارِ  يِف  َوالَْمْقتُوُل  فَالَْقاتُِل  بَِسيَْفيِْهَما الُْمْسِلَمانِ  احْكَىَق  إَِذا«
 » ِبهِ َصاحِ  َقتْلِ  بَلَ  َحِريًصا اَكنَ  إِنَّهُ  قَاَل  الَْمْقتُولِ  بَاُل  َفَما الَْقاتُِل  َهَذا اهللاِ 

ความวา “ถาหากวามุสลิมสองคนไดทําการรบกัน แทจริงคนที่ฆา และผู
ที่ถูกฆาจะอยูในขุมนรกทั้งสองคน และฉันไดกลาววา(หมายถึง เศาะ
หาบะฮฺ )โอทานรอซูลของอัลลอฮฺ ผูที่ฆาเขานรก แลวเหตุอะไรเลาที่ผู
ถูกฆาเขานรกดวย ? ทานก็กลาววา “เขา(ผูที่ถูกฆา)นั้นพยายามที่จะฆา
เพื่อนของเขาเหมือนกัน ” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย) 

 
หากวาทิ้งมะอฺศิยัตหลังจากที่มีการต้ังใจแนวแนวาจะทําหรืออะซัมไวแลว มีอยูสี่

ประเภทดวยกันคือ  
1) ละทิ้งเพราะเกรงกลัวอัลลอฮฺ แนนอนเขาจะไดผลบุญ   
2) ละทิ้งเพราะเกรงกลัวเพื่อนมนุษยดวยกัน เขาจะไดรับบาป เพราะวาการละทิ้งมะอฺศิยัตนั้น

เปนอิบาดะฮฺ ฉะนั้นตองทําเพื่ออัลลอฮอฺงคเดียวเทานั้น  
3) ละทิ้งเพราะวาไมมีความสามารถที่จะทํามัน และไมหาหนทางเพื่อไปถึงมัน เชนนี้เขาจะไดรับ

บาปเชนเดียวกัน เพราะเนียตของเขาที่มีเจตนาแนวแนที่จะทําความชั่วแลว  
4) ละทิ้งเพราะวาไมมีความสามารถที่จะทํามัน แตพยายามหาหนทางเพื่อไปถึงมัน แตวาหนทาง

นั้นไมสําเร็จ  เขาจะไดรับบาปเชนเดียวกัน เพราะความพยายามที่ไมดีของเขา ถึงแมวาเขาจะทําไมสําเร็จ
ก็ตาม  
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การงานของจิตใจบางประการ 

 
 เนียต  คือ ความตองการหรือมีเจตนา การงานจะใชไมไดและจะไมถูกตอบรับหากปราศจากการ

เนียต ทาน นบี ศ็อลลัลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
َما«  ْقَماُل  إِغَّ

َ
َما بِاجِّيَّاِت  األ  » نََوى َما اْمِرئٍ  ِللُكِّ  َوإِغَّ

ความวา “แทจริงการงานทั้งหลายขึ้นอยูกับการเนียต และแนนอนทุก
คนยอมไดรับผลตอบแทนตามที่เขาไดเนียตเอาไว” (มุตตะฟะกุน อะ
ลัยฮฺ)  
 

และอิบนุ อัล-มุบาร็อก เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “ อันการงานที่เล็กนอยนั้น มัน
จะเพิ่มพูนมากไดดวยดวยการเนียต และการงานที่มากมายนั้น มันอาจจะใหนอยไดดวยการเนีย
ตเชนกัน ” และทานฟุฏัยลฺ เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “ แทจริงพระองคอัลลอฮฺ ทรงตองการ
จากทาน ซึ่งการเนียตของทานและความปรารถนาของทาน หากวาการงานนั้นทําเพื่อพระองค จะ
เรียกวา อิคลาศ นั่นก็คือการงานทุกอยางทําเพื่ออัลลอฮฺ โดยไมไดแบงเพื่อส่ิงอื่นใดในโลกนี้ และหา
กวาการงานนั้นทําเพื่อส่ิงอื่นนอกเหนือจากพระองค จะเรียกวา ริยาอ หรือ นิฟาก หรืออ่ืนๆ” 

 
สาระนารู:  มนุษยทุกคนนั้นจะตองหายนะ นอกจากผูที่มีความรู และคนที่มีความรูจะเกิดความ
หายนะ นอกจากคนที่ปฏิบัติส่ิงที่เขารู และคนที่ปฏิบัตินั้นจะเกิดความหายนะ นอกจากวาเขาจะ
ไดอิศลาศในการงานของเขา ดังนั้น หนาที่ประการแรกที่จําเปนสําหรับทุกคนที่ตองการภักดีตอ
พระองคที่จะตองเรียนรูเกี่ยวกับการเนียต หลังจากนั้นใหมีการปรับปรุงมันใหถูกตองดวยการลงมือ
ทําหลังจากที่ไดรับรูเกี่ยวกับความซื่อสัตยและอิคลาศ เพราะวาการงานนั้น ถาปราศจากการเนียต
แลวเปนการเหนื่อยเปลา การเนียตถาปราศจากการอิคลาศก็จะเกิดเปนริยาอโออวด และการอิ
คลาศโดยไมไดกอใหเกิดอีมานก็เปลาประโยชนเชนเดียวกัน 

 
การงานแบงออกเปน 3 ประเภท   
1) มะอาศีย หรือการทําบาป การเนียตดีในการทํามะอฺศิยัตนั้นไมถือวาเปนการทําความดี 

ถึงแมวาเขาจะมีเจตนาดีก็ตาม และหากวาการทํามะอฺศิยัตแลวมีเจตนาที่ไมดีอีก ก็จะเพิ่มบาป
ทวีคูณเปนเทา   

2) มุบาหาต (ส่ิงที่อนุญาต) ส่ิงที่อนุญาตทุกอยางก็จําเปนจะตองมีการเนียต โดยเฉพาะ
หากวาตองการใหส่ิงนั้นเปนการอิบาดะฮฺใหใกลชิดพระองคอัลลอฮฺ   
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3) ฏออาต หรือการเชื่อฟง ตองอาศัยการเนียตที่ดีต้ังแตเร่ิมแรกของการงานอยูแลว จึงจะ
ไดรับผลบุญ มิฉะนั้นแลวจะศูนยเปลา1 และหากเจตนาริยาอโออวดใหคนอื่นเห็นสิ่งที่ทํา มันจะเปน
มะอฺศิยัต และเปนชิริกเล็ก และอาจพาไปเปนชิริกใหญก็ได มันมีสามกรณี   

1) มีเจตนาตั้งแตแรกแลวเพื่อใหคนอื่นเห็น กรณีนี้ถือวาเปนชิริก และอิบาดะฮฺจะใชไมได   
2) เจตนาในการทําเพื่ออัลลอฮฺ แลวเกิดการริยาอข้ึนมาระหวางนั้น หากวาเปนอิบาดะฮฺที่

ไมไดเชื่อมโยงกันระหวางสวนหนากับสวนหลัง เชน การเศาะดะเกาะฮฺ เร่ิมแรกที่ทํานั้นถือวาใชได 
แตที่ทําตอนหลังนั้นยอมเสียใชไมได และหากวาเปนอิบาดะฮฺที่เชื่อมโยงระหวางกัน เชน การ
ละหมาด ก็มีสองกรณีดวยกัน หนึ่ง พยายามลบความรูสึกริยาอออกไป กรณีนี้การริยาอจะไมสงผล
ใดๆ ตออะมัล  สอง ยินยอมที่จะมีการริยาอดําเนินตอไป กรณีนี้อิบาดะฮฺทุกอยางจะเสียและใช
ไมได   

                                                            
1 ทานนบี  ไดกลาววา   

ُ ِعنَْدُه َحَسنًَة اَكِملًَة فَإِْن ُهَو َهمَّ بَِها َفَعِملَهَ « َ ُ َفَمْن َهمَّ حِبََسنٍَة فَلَْم َفْعَملَْها َكتَبََها اُهللا  َ ا َكتَبََها اُهللا 
ْضَعاٍف َكِثرَيٍة َومَ 

َ
ْن َهمَّ بَِسيِّئٍَة فَلَْم َفْعَملَْها َكتَبََها ِعنَْدُه َعرْشَ َحَسنَاٍت إىَِل َسبِْع ِمائَِة ِضْعٍف إىَِل أ

ُ َسيِّئًَة َواِحَدةً  َ ُ ِعنَْدُه َحَسنًَة اَكِملًَة فَإِْن ُهَو َهمَّ بَِها َفَعِملََها َكَتبََها اُهللا  َ  » اُهللا 
ความวา “ผูใดที่มีเจตนาจะทําดี แตไมไดทํา อัลลอฮฺ จะจารึกผลบุญใหเขาหนึ่งผลบุญ โดยไมขาดแมแตนอย และหากวาเขามี
เจตนาดี พรอมกับทําในสิ่งที่เขาเจตนาไว พระองคจะจารึกใหเขาสิบผลบุญ จนถึงเจ็ดรอยผลบุญ หรือมากกวานั้น และหากวาเขามี
เจตนาไมดี แตไมไดทําสิ่งนั้น พระองคจะจารึกผลบุญใหเขาหนึ่งผลบุญ แตหากวาเขาเจตนาไมดี แลวทําสิ่งที่เขาไดเจตนา พระองค
จะจารึกใหเขาหนึ่งบาป” (มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ) และทานไดกลาวอีกวา  

ْربََعِة غََفرٍ « 
َ
ِة َكَمثَِل أ مَّ

ُ
ِه، : َمثَُل َهِذهِ األ ِ ُفنِْفُقُه يِف َحقِّ ِ رَُجٌل آتَاُه اُهللا َماًال وَِعلًْما َفُهَو َفْعَمُل بِعلِْمِه يِف َما

ِي َفْعَمُل، قَاَل َورَُجٌل آتَاُه اُهللا ِعلْ 
َّ ًما َولَْم يُْؤتِِه َماًال َفُهَو َفُقوُل لَْو اَكَن يِل ِمثُْل َهَذا َعِملُْت ِفيِه ِمثَْل ا

ِ ُفنِْفُقُه يِف : رَُسوُل اِهللا  ِ ْجِر َسَواٌء، َورَُجٌل آتَاُه اُهللا َماًال َولَْم يُْؤتِِه ِعلًْما َفُهَو خَيْبُِط يِف َما
َ
 َفُهَما يِف األ

ِه، َورَُجٌل لَْم يُْؤتِِه اُهللا ِعلًْما َوال َماًال َفُهَو َفُقوُل  ِي : َلرْيِ َحقِّ
َّ لَْو اَكَن يِل ِمثُْل َهَذا َعِملُْت ِفيِه ِمثَْل ا

 » َفُهَما يِف الِْوزِْر َسَواءٌ : َفْعَمُل قَاَل رَُسوُل اهللاِ 
ความวา “อุปมาประชาชาตินี้ (คือ ประชาชาติอิสลาม) เสมือนกับคนสี่คน คนแรก ชายที่อัลลอฮฺประทานสมบัติและวิชาความรู และ
เขาก็ไดปฏิบัติในสิ่งเขาไดรํ่าเรียนมาและบริจาคเงินทองในแนวทางของพระองค คนที่สอง ชายที่พระองคประทานวิชาความรู แต
ไมไดประทานทรัพยสมบัติใหเขา เขาก็กลาววา หากวาพระองคใหสมบัติฉัน ฉันจะทําเหมือนเขา(คือ จะบริจาคเหมือนคนแรก) 
ทานนบี  ไดกลาววา “คนสองคนนี้ มีผลบุญเทาเทียมกัน” คนที่สาม ชายที่พระองคประทานทรัพยสมบัติใหเขา แตไมไดประทาน
วิชาความรู เขาเกิดความตระหนี่ และใชจายในแนวทางที่ไมพึงประสงค คนที่สี่ ชายที่พระองคไมไดประทานวิชาความรู และไมได
ประทานทรัพยสมบัติใหเขาเลย เขาก็กลาววา หากวาฉันมีเหมือนคนนั้น ฉันจะทําเหมือนเขา(คือ ทําเหมือนคนที่สาม) ทานนบี  
ไดกลาววา “คนสองคนนี้ มีผลบาปเทาเทียมกัน” (บันทึกโดย อัต-ตัรมีซีย) คําพูดของคนที่สองกับคนที่สี่นั้นไดทําเทาที่เจาตัว
สามารถทําได นั่นคือต้ังเจตนาพรอมกับการหวังที่จะทํา ซ่ึงปรากฏชัดจากคําพูดของทั้งสองที่วา “ถาฉันมีเหมือนเขา ฉันจะทํา
เหมือนที่เขาไดทํา” ดังนั้น ที่ถูกตองก็คือ เขาจะไดรับบุญหรือบาปเหมือนกับเพื่อนของเขาดวย อิบนุ เราะญับ เราะฮิมะฮุลลอฮฺ ได
กลาววา “ในหะดิษที่วา คนสองคนนี้ มีผลบุญเทาเทียมกัน บงบอกถึงเทาเทียมของผลบุญจากการงานที่ปฏิบัติ โดยไมมีการเพิ่มพูน 
เพราะวาการเพิ่มพูนนั้นใหเฉพาะผูที่ปฏิบัติ แตไมใชผูที่เจตนาแลวไมไดปฏิบัติ หากวาสองคนนี้ เทาเทียมในทุกแงมุม แนนอน
พระองคคงจะจารึกผลบุญ สําหรับผูที่เจตนาแตไมไดกระทําสิ่งที่เขาเจตนาถึงสิบผลบุญ แตมันก็ไมไดเปนเชนนั้น” 
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3) เกิดการริยาอหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ินแลว กรณีนี้ถือวาเปนเพียงความลังเล(วัส
วาส)ที่ไมมีผลกระทบใดๆ ตอการงานที่ไดทําไปแลวและไมมีผลตอผูปฏิบัติอะมัล และยังมีกรณี
ของริยาออีกมากมายที่ตองเรียนรูและควรระมัดระวัง  

หากวาเจตนาทําการงานที่ศอลิหฺเพื่อผลตอบแทนของโลกดุนยา แทจริงแลวผลบุญของเขา
หรือผลบาปของเขานั้นจะขึ้นอยูกับการเจตนาของเขาวามากนอยเพียงใด มันมีสามกรณีดวยกัน    

1) เปาหมายในการงานของเขาเพื่อดุนยาเทานั้น เชน คนที่นําละหมาด เพื่อกินเงินเดือน
เทานั้น แนนอนวาเขาจะไดรับบาป ดังที่ทานนบี  ไดกลาววา  

ا ِعلًْما َيَعلَّمَ  َمنْ « ُِصيَب  إِال َفتََعلَُّمهُ  ال وََجلَّ  َعزَّ  اهللاِ  وَْجهُ  بِهِ  يُبْتىََغ  ِممَّ ِ 
ْغيَا ِمنْ  َعَرًضا بِهِ  ُّ دْ  لَمْ  ا »الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اجْلَنَّةِ  َعرَْف  جَيِ  

ความวา “ผูใดที่แสวงหาความรูซ่ึงเปนความรูที่ควรหาเพื่อหวังความ
โปรดปรานจากอัลลอฮฺ แตเขาไมไดแสวงหามันนอกเสียจากเพื่อหวัง
ผลประโยชนของดุนยา แนนอนเขาจะไมไดลิ้มรสกลิ่นอายของสวน
สวรรคในวันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดย อบูดาวูด)  
 

2) ทํางานเพื่ออัลลอฮฺ และเพื่อหวังผลประโยชนดุนยาดวย จะถือวาอีมานของเขานั้นยังไม
สมบูรณนัก เชน คนที่ไปทําหัจญและเจตนาจะไปคาขายดวย ผลบุญของการทําหัจญก็อยูที่การอิ
คลาศของเขามากนอยเพียงใด   

3) ทําการงานเพื่อพระองคเพียงผูเดียวเทานั้น แตวาเขาไมลืมทํางานเลี้ยงชีพ จะถือวาผล
บุญของเขานั้นเต็มโดยไมขาดหาย ทานนบี   ไดกลาววา  

َحقَّ  إِنَّ «
َ
َخْذيُمْ  َما أ

َ
ْجًرا َعلَيْهِ  أ

َ
   » اهللاِ  كِتَاُب  أ

ความวา “แทจริง สิ่งสมควรที่สุดที่พวกทานจะรับผลตอบแทนจากมันก็
คือ คัมภีร(อัลกุรอาน)ของพระองคอัลลอฮฺ” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย) 
 

พึงรูวาคนที่ทํางานที่อิคลาสนั้น มีหลายระดับ  
1)  ระดับตํ่า นั่นก็คือ คนที่ทํางานหวังผลบุญจากพระองค และเกรงกลัวตอโทษทันฑ  
2) ระดับปานกลาง นั่นก็คือ คนที่ทํางานนั้นเพื่อขอบคุณ(ชุโกร)ตอพระองค และตอบรับส่ิงที่

พระองคทรงใช   
3) ระดับสูงสุด นั่นก็คือ คนที่ทํางานเพราะความรักใครและยกยองและเชิดชูตอพระองค 

และนี่เปนระดับของบรรดา “อัศ-ศิดดีกีน”2   
                                                            

2 อัลลอฮฺ ไดตรัสวา ความวา “และขาพระองคไดรีบเรงมายังพระองคเทานั้น โอพระเจาของฉัน ก็เพื่อ     مث   ~    {   |    }   نث 
พระองคทรงพอพระทัยเทานั้น” และนบีมูซาเรงรีบเพื่อมาพบกับพระองค และเพื่อใหพระองคทรงพอพระทัยแกเขา ไมใชเพื่อตอบรับคํา
บัญชาของพระองคเทานั้น   เชนเดียวกันนั้น การทําดีตอบิดามารดา ถาระดับต่ําหนอย ทําดีตอทานทั้งสองเพราะวากลัวตอโทษทันฑของ
พระองคและเพื่อใหไดผลบุญเทานั้น ถาระดับปานกลาง ทําดีตอทานทั้งสองเพราะคําสั่งของพระองค และตอบแทนความดีงามที่ทานทั้ง
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 การเตาบัต  (การกลับเนื้อกลับตัว) วาญิบหรือจําเปนตลอดเวลาที่ควรจะมีการเตาบัต เพราะวาการ
มีบาปเปนสันดานของมนุษย ทานนบี  ไดกลาววา 

اءٌ  آَدمَ  ابِْن  لُكُّ  «  اِثنيَ  وََخرْيُ  َخطَّ ابُونَ  اخْلَطَّ   »  احكَّوَّ
ความวา “บรรดาลูกหลานอาดัมทุกคนนั้น มีความผิด(มีบาป) และคนที่
ผิดที่ดีที่สุด คือ คนที่ชอบเตาบัตตัว ” (บันทึกโดย อัต-ติรมีซีย)  

 
และทานกลาวอีกวา  

َهَب  تُْذنِبُوا لَمْ  لَوْ « َ  اهللاَ  فَيَْستَْغِفُرونَ  يُْذنِبُونَ  بَِقْومٍ  َوجَلَاءَ  بُِكمْ  اهللاُ  َ
  »  لَُهمْ  َفيَْغِفرُ 

ความวา “หากสูเจาทั้งหลายไมทําบาปเลย แนนอนวาพระองคจะทรงเปลี่ยน 
และนํามาซึ่งประชาชาติอ่ืนและเขาเหลานั้นมีความผิด (มีบาป) และพวกเขาได
ขอลุแกโทษยังพระองค แลวพระองคก็จะทรงอภัยใหแกเขา” (บันทึกโดย 
มุสลิม)  

 
และการลาชาในการเตาบัต พรอมกับทําบาปตลอดเวลานั้น เปนสิ่งที่ผิด หรือเปนความคิด

ที่ผิดๆ และชัยฏอนนั้นตองการที่จะชนะมนุษย ดวยวิธีเจ็ดประการดวยกัน ซึ่งหากวาไมสําเร็จแผน
ที่หนึ่ง มันจะเปลี่ยนแผนไปยังอีกแผนถัดไป  

1) ใหมีการตั้งภาคี(ชิริก)และการกุฟุรฺตอพระองคอัลลอฮฺ   
2) หากวาไมสําเร็จมันจะยุใหมนุษยทําบิดอะฮฺในดานความเชื่อ และทิ้งการทําตามซุนนะฮฺ

ของทานนบีและซุนนะฮฺของบรรดาเศาะหาบะฮฺ   
3) หากไมสําเร็จ มันจะหลอกลวงมนุษยใหทําบาปใหญ   
4) หากไมสําเร็จอีกก็จะหลอกใหทําบาปเล็ก   
5) หากไมสําเร็จอีกก็จะหลอกใหทําสิ่งที่มุบาหาตซึ่งไมมีทั้งบาปและบุญใหเยอะจนเกิน

เลย  
6) หากไมสําเร็จอีกก็จะหลอกใหทําสิ่งที่มีผลบุญนอย ในขณะที่มีส่ิงอื่นดีกวาและมีบุญ

มากกวา   
7) หากไมสําเร็จอีก ก็จะใหบรรดาชัยฏอนญินและชัยฏอนมนุษยนั้นมาคอยสรางความ

เดือดรอนทํารายครอบงําเขา 
  
                                                                                                                                                                          
สองไดเลี้ยงดูครั้งเมื่อเยาววัย และทานทั้งสองเปนเหตุใหคุณเกิดมามองโลก ระดับสุงสุด และดีที่สุด คือทําดีตอทานทั้งสองนั้น เพื่อยก
ยองและเชิดชูคําสั่งของพระองคที่สั่งใหทําดีกับทานทั้งสอง และดวยความรักใครและยกยองพระองคอัลลอฮฺ  
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มะอาศีย(บาป) มีหลายประเภท  
1) บาปใหญ นั่นคือ ถาทําแลวจะมีบทลงโทษที่ถูกกําหนดไวในโลกดุนยา หรือมีโทษที่ถูก

สัญญาไวในอาคิเราะฮฺ หรือมีความโกรธกริ้ว หรือสาปแชง หรือปฏิเสธวาไมใชอีมาน   
2) บาปเล็ก นั่นคือ นอกเหนือจากสิ่งที่กลาวมาในบาปใหญ และนอกจากนั้นบาปเล็ก

สามารถเปลี่ยนเปนบาปใหญได โดยเฉพาะ ถาทําบาปเล็กอยางสม่ําเสมอ หรือทําเปนประจํา หรือ
ลําพองตัวกับการทําบาป หรือทําบาปอยางเปดเผย 

การเตาบัตนั้น ทําไดสําหรับทุกคนที่ทําบาปทุกประเภท และยังเปดโอกาสเสมอจนกระทั่ง
ดวงอาทิตยข้ึนทางตะวันตก(นั่นคือวันกิยามะฮฺ )หรือกอนดวงวิญญานจะออกจากเรือนราง และ
คนที่เตาบัตหากวาเขาเตาบัตจริงๆ ดวยใจที่บริสุทธิ์ บาปของเขาจะถูกเปลี่ยนเปนผลบุญ ถึงแมวา
บาปของเขานั้นจะมากมายเทาฟาก็ตาม 

การเตาบัตนั้นมีเงื่อนไขดังนี้  
1) ตองถอนตัวจากการทําบาป   
2) ตองสํานึกเสียใจจากสิ่งที่ผานมา   
3) ตองตั้งเจตนารมณวาจะไมกลับทําบาปอีก และหากวาบาปนั้นเกี่ยวของกับสิทธิของ 

มัคลูกหรือลูกหลานอาดัม ลําดับแรกจะตองคืนสิ่งของนั้นใหกับเจาของเขากอน3  
มนุษยนั้นเกี่ยวกับการเตาบัตมีสี่ระดับ  
1) คนที่เตาบัตและอยูในครรลองของศาสนา จนกระทั่งเสียชีวิตจากโลกนี้ และเขาไมเคยคิด

เลยวาจะกลับไปหามะอฺศิยัตอีก นอกเสียจากความผิดพลาดบางอยางที่มนุษยยากจะเลี่ยงได นี่คือ
การยืนหยัดบนเตาบัต ผูเตาบัตนี้เปนคนที่มุงมั่นทําดี ซึ่งเราเรียกการเตาบัตนี้วา “เตาบัต อันนะศูฮฺ” 
และจิตใจของคนผูนี้คือ อัน-นัฟสุล มุฏมะอินนะฮฺ หรือจิตใจที่สงบนิ่ง   

2) คนที่เตาบัตและทําความดีหลักๆ อยางสม่ําเสมอ แตวายังทํามะอฺศิยะฮฺบางอยางโดยไม
สามารถจะเลิกได และไมไดต้ังใจเจตนาที่จะทํา แตเขาตกอยูในภาวะที่เลิกไมไดโดยไมไดต้ังใจจริงที่

                                                            
3 มีรายงานวา ทานนบี  ไดกลาววา 

َواِويُن ِعنَْد اِهللا «  َّ  اُهللا بِِه َشيْئًا، وَِديَواٌن َال َفرْتُُك اُهللا ِمنُْه َشيْئًا، وَِديَواٌن َال َفْغِفُرُه اهللاُ : ثََالثَةٌ  ا
ُ
يَواُن . ِديَواٌن َال َفْعبَأ ِّ ا ا مَّ

َ
فَأ

ِي َال َفغْ 
َّ ُْك بِاهللاَِّ ا يَواُن   مث j  k  l  m  n  o  p  q   r  s  ut نث :قال اُهللا , ِفُرُه اُهللا، فَالرشِّ ِّ ا ا مَّ

َ
َوأ

 اُهللا بِِه َشيْئًا، َفُظلُْم الَْعبِْد َغْفَسُه ِفيَما بَيْنَُه َوبنَْيَ َربِّهِ 
ُ
ِي َال َفْعبَأ

َّ يَواُن َفْغِفُر َذلَِك َويَتَجَ   فَإِنَّ اَهللا ... ا ِّ ا ا مَّ
َ
اَوُز إِْن َشاَء، وَأ

ِي الَ َفرْتُُك اُهللا ِمنُْه َشيْئًا، َفُظلُْم الِْعبَاِد َنْعِضِهْم َنْعضا، الِْقَصاُص الَ حَمَالََة 
َّ  »ا

ความวา “สมุดบันทึก ณ อัลลอฮฺนั้นมีสามประเภท ประเภทหนึ่งคือสมุดที่อัลลอฮฺไมทรงสนพระทัยเลย ประเภทหนึ่งคือสมุด
ที่พระองคไมทรงละเลยมันเลย และอีกประเภทหนึ่งคือสมุดที่พระองคไมทรงอภัยให สมุดประเภทที่อัลลอฮฺไมทรงอภัยให
คือการชิริกหรือตั้งภาคีตออัลลอฮฺ ที่พระองคไดตรัสความวา “แทจริงแลว ผูใดที่ตั้งภาคีตออัลลอฮฺ แนนอนพระองคไดหาม
สวรรคสําหรับเขา และเขาตองตกนรก” สวนสมุดที่อัลลอฮฺไมทรงสนพระทัยคือสมุดบันทึกการทําความผิดของบาวตอ
ตัวเอง ซ่ึงเปนเรื่องระหวางเขากับพระผูอภิบาลของเขา เพราะพระองคจะทรงอภัยใหเขาและทรงละเลยมันไปหากพระองค
ทรงประสงค สวนสมุดที่พระองคไมทรงละเลยมันเลยคือ การที่บาวกออธรรมตอคนอื่น ซ่ึงมันจะตองมีการลงโทษทดแทน
ชดใชอยางหลีกเลี่ยงไมได” (บันทึกโดย อะหมัด ในสายรายงานมีเหตุที่ทําใหเปนหะดีษออนอยูดวย) 
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จะทํามัน และเมื่อทําแลวจะรูสึกผิดและเสียใจทุกครั้ง พรอมกับคิดตั้งใจที่จะปองกันตัวเองจาก
สาเหตุของมัน นี่คือจิตใจแบบ อัน-นัฟสุล เลาวามะฮฺ   

3) คนที่เตาบัตและอยูในครรลองของศาสนาชวงระยะหนึ่ง หลังจากนั้นอารมณใฝตํ่าก็
ครอบงําเขาใหทําบาปบางอยาง เขาก็จะทําสิ่งไมดีไมงาม แตเขาก็รักษาการทําดีอยางสม่ําเสมอ 
และไดละทิ้งบาปบางอยางทั้งๆ ที่เขาเองก็สามารถทําไดและมีอารมณที่จะทํามันอยู ทวามันยังมี
อารมณอีกบางสวนที่ครอบงําชนะตัวเขา เมื่อทําผิดเสร็จก็เสียใจ แตเขาเองก็สัญญากับตัวเองเพื่อ
จะเตาบัตจากบาปนั้น นี่คือ อัน-นัฟสุล มัสอูละฮฺ คนประเภทนี้จะเสี่ยงมากและอันตราย หากเขา
เสียชีวิตโดยปลอยปะละเลยไมทันที่จะเตาบัตตัว เพราะการงานนั้นจะถูกถือใชในสวนที่เปนบั้น
ปลายชีวิต   

4) คนที่เตาบัตและอยูในครรลองของศาสนาชวงระยะหนึ่ง หลังจากนั้น เขาตกเปนเหยื่อ
ของบาปตางๆ โดยไมไดนึกคิดที่จะเตาบัตเลย และก็ไมไดรูสึกสํานึกหรือเสียใจในการทําบาปเลย 
คนประเภทนี้จะเรียกวา อัน-นัฟสุลอํามาเราะฮฺ บิสสูอ และเปนที่เกรงกลัววาเขาจะพบกับบ้ันปลายที่
เลวราย 
 
 

 อัศ-ศิดกฺ  (ความซื่อสัตยสุจริต) มันเปนงานของจิตใจอยางแทจริง และคําๆ นี้มีหกความหมาย
ดวยกัน  

1) ซื่อสัตย ในคําพูด  
2) ซื่อสัตยในเจตนารมณและความมุงหมาย(อิคลาศ)  
3) ซื่อสัตยในการตั้งใจแนวแน  
4) ซื่อสัตยในคํามั่นสัญญาตามความตั้งใจแนวแนนั้น  
5) ซื่อสัตยในการปฏิบัติ โดยที่ภายนอกนั้น ตรงกับส่ิงที่อยูในใจ เชน การคุชูอฺ ในการ

ละหมาด  
6) ซื่อสัตยในคําสอนของศาสนาทั้งหมด และนี่เปนจุดสุดยอดและสูงสง เชน การซื่อสัตย

เกี่ยวกับการยําเกรงตอพระองค ความหวัง ความพอเพียง การยอมรับ การมอบหมาย และความรัก
ใคร และในทุกๆ อยางที่เปนการงานของจิตใจ หากผูใดที่มีส่ิงดังกลาวขางตนแลว ก็จะถูกเรียกนาม
วา“ศิดดี๊ก” เพราะเขาเปนคนที่มีความสุดยอดของความซื่อสัตย ทานนบี  ไดกลาววา  

ْدقِ  َعلَيُْكمْ «  ْدَق  فَإِنَّ  بِالصِّ  َوَما اجْلَنَّةِ  إىَِل  َفْهِدى الرِْبَّ  َوإِنَّ  الرِْبِّ  إىَِل  َفْهِدى الصِّ
ْدَق  َويَتََحرَّى يَْصُدُق  الرَُّجُل  يََزاُل  َّ  الصِّ يًقا اهللاِ  ِعنْدَ  يُْكتََب  َح » ِصدِّ  

ความวา “เจาทั้งหลายจงมีความซื่อสัตย เพราะความซื่อสัตยสุจริตนั้น จะนําพาซึ่ง
ความดีงาม และความดีงามนั้น จะนําพาไปยังสวนสรรค และชายที่ดํารงในการ
ซื่อสัตย และแสวงหาความซื่อสัตยอยูเสมอ จนกระทั่งพระองคอัลลอฮฺไดบันทึกวา
เขาเปน ศิดดี๊ก ผูที่มีความซื่อสัตยอยางที่สุด” ( มุตตะฟกกุน อะลัยฮฺ )  



11 
 

 
และหากวาผูใดที่มีความเคลือบแคลงตอความถูกตอง แลวเขาก็แสวงหาสัจธรรมอยาง

ซื่อสัตยโดยไมไดตามอารมณใฝตํ่าของเขา แนนอนพระองคจะใหส่ิงนั้นโดยสวนใหญ และหากวา
เขาหาสัจธรรมโดยใชความพยายามอยางซื่อสัตย แตวาไมพบความจริงนั้น พระองคก็จะทรงอภัยให
เขา 

และสิ่งที่ตรงกันขามกับคําวา ซื่อสัตย นั่นก็คือ การโกหกมดเท็จ และสิ่งแรกของบอเกิดการ
โกหกมาจากใจ แลวลามมาที่ล้ิน หลังจากนั้น มันจะคอยๆ ลามมาที่อวัยวะทุกสวนของรางกาย
มนุษย และมันจะทําใหเขาประสบแตความหมายนะ 
 
 

 อัล-มะหับบะฮฺ (ความรักใคร) ดวยการรักอัลลอฮฺ รักรอซูล และรักบรรดาพี่นองมุสลิม เขาจะ
ไดล้ิมรสความหวานชื่นของอีมาน ทานนบี  ไดกลาววา  

ُ  اهللاُ  اَكنَ  َمنْ  اِإليَماِن، َحَالَوةَ  بِِهنَّ  وََجدَ  ِفيهِ  ُكنَّ  َمنْ  ثََالٌث «  ُ  َورَُسو
َحبَّ 

َ
ْهِ  أ َ

ا إِ نْ  ،ِسَواُهَما ِممَّ
َ
بُّهُ  الَ  الَْمرْءَ  حُيِبَّ  َوأ نْ  ِهللاِ، إِالَّ  حُيِ

َ
نْ  يَْكَرهَ  َوأ

َ
 أ

نْ  َنْعدَ  ،الُْكْفرِ  ىِف  َفُعودَ 
َ
ْغَقَذهُ  أ

َ
نْ  يَْكَرهُ  َكَما ،ِمنْهُ  اهللاُ  أ

َ
 ىِف  ُفْقَذَف  أ

 » اجَّارِ 
ความวา “สามอยาง หากวาใครมีมัน เขาจะไดลิ้มรสความหวานฉ่ําของอี
มาน คือ การที่อัลลอฮฺและรอซูลเปนที่รักใครแกเขาเหนือสิ่งอ่ืนใด และ
การที่เขารักคนอื่นโดยที่เขาไมไดรักเขานอกจากรักเพื่ออัลลอฮฺจริงๆ 
และการที่เขาเกลียดที่จะกลับไปหาสิ่งที่เปนกุฟรฺ หลังจากที่พระองค
ชวยเหลือเขาใหรอดพนจากมัน ดังที่เขาเกลียดที่จะถูกโยนเขาไปในขุม
นรก” (มุตตะฟกกุน อะลัยฮฺ)  

 
หากวาคนใดที่ปลูกตนของความรักในใจ แลวถูกรดดวยน้ําเลี้ยงแหงความอิคลาศ และ

การปฏิบัติตามทานนบีแลว แนนอนวาตนไมนั้นจะตองออกผลอยางมากมายทุกฤดูกาลดวยความ
ประสงคของพระองค และความรักใครนั้นมี 4 ประเภท  

1) การรักอัลลอฮฺ และนี่คือแกนแทของอีมาน  
2) รักเพื่ออัลลอฮฺ และเกลียดเพื่ออัลลอฮฺเชนกัน และนี่เปนสิ่งที่วาญิบ 4   

                                                            
4 มนุษยนั้นเกี่ยวกับความรักและความเกลียด(อัล-วะลาอฺและอัล-บะรออ) มี 3 ประเภท 1) ผูที่เราตองรักใครอยางแนนแฟน โดยไมมี
ความเกลียดชังเลย เขาเหลานั้นคือ บรรดานบีทั้งหลาย บรรดาผูซ่ือสัตย โดยเฉพาะแบบอยางของเรา ทานนบีมุหัมมัด   และ
ภรรยา วงศศาคณาญาติของทาน และเศาะหาบะฮฺ  2) ผูที่เราตองเกลียดชังตลอดเวลา เขาเหลานั้นคือ บรรดาชาวกาฟรทั้งหลาย 
และบรรดามุชรีกีน ตลอดจนพวกมุนาฟกีน 3) ผูที่เราตองมีทั้งความรักใครและมีความเกลียดอยูดวย เขาเหลานั้นคือ บรรดาคนที่ทํา
มะอฺศิยัตในหมูมุอมินทั้งหลาย มีความรักก็เพราะดวยการที่เขามีอีมาน และมีความเกลียดก็เพราะดวยการที่เขามีมะอฺศิยัตอยู  สวน
การรักใครกาฟรฺและวะลาอตอพวกเขานั้นมีสองประเภทคือ 1) ความรักที่ทําใหเราตกศาสนาและออกจากความเปนมุสลิม นั่นคือรัก
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3) รักอัลลอฮฺพรอมกับอยางอื่นดวย ส่ิงนี้เรียกวา การชิริกตอพระองค เชน ความรักของ
ชาวมุชริกีนที่มีตอรูปปนของเขา  

4) ความรักปกติ เชน รักพอแม รักลูกๆ ชอบอาหารตางๆ ส่ิงนี้เปนที่อนุญาตในศาสนา 
ทานนบี  ไดกลาววา  

ْغيَا يِف  ازَْهدْ « ُّ بََّك  ا   »اهللاُ  حُيِ
ความวา “จงมีความสมถะพอเพียงตอโลก แนนอนอัลลอฮฺจะทรงรักทาน” 
(รายงานโดยอิบนุ มาญะฮฺ) 
 
 

 อัต-ตะวักกัล  (การมอบหมาย) นั่นก็คือ การมอบหมายการงานตออัลลอฮฺในสิ่งที่เราตองการ
และปดปองสิ่งที่ไมปรารถนา พรอมกับมั่นใจตอพระองค และลงมือทําปจจัยซึ่งเปนมูลเหตุของ
ความสําเร็จตามที่ศาสนาอนุญาต การปลอยไมใหหัวใจมอบหมายถือเปนการทําลายความเชื่อมั่น
ในเอกภาพของอัลลอฮฺ และการไมหาสาเหตุเพื่อทําใหบรรลุผลถือเปนความออนแอและบกพรอง
ทางปญญา และเวลาของการมอบหมายก็คือกอนลงมือทํา ซึ่งแบงออกเปนสามประเภท  

1) วาญิบ นั่นก็คือมอบหมายตอพระองคในสิ่งที่มนุษยไมมีความสามารถนอกจาก
พระองคเทานั้น เชน การทําใหหายจากการปวย  

2) หะรอม มีสองประเภท หนึ่ง เปนชิริกใหญ นั่นคือการมอบหมายอยางหมดใจตอมูลเหตุ
หรือปจจัย และคิดวาสาเหตุนั้นมีประโยชนหรือคิดวาสาเหตุนั้นสามารถขับไลส่ิงที่ไมดีได 5 สอง 
                                                                                                                                                                          
และวะลาอตอพวกเขาในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา 2) สิ่งที่อยูในระดับหะรอมแตไมทําใหตกศาสนา นั่นคือการวะลาอในเรื่องที่เกี่ยวกับ
เร่ืองดุนยาของพวกเขา  และบางทีบางครั้งก็มีความสับสนระหวางคําวาการปฏิบัติดวยดีตอกาฟรที่ไมใชคูสงคราม กับคําสั่งที่ใชให
เราเกลียดและปลีกตัวจากพวกเขา และจําเปนตองแยกแยะระหวางสองอยางนี้ คือ การที่ยุติธรรมตอพวกเขา การปฏิบัติดีตอพวก
เขาโดยไมไดซอนความรักเอาไวในใจ เชนการแสดงความออนโยนกับผูออนแอในหมูพวกเขา การพูดอยางนิ่มนวลกับพวกเขา
ในทางเอ็นดูและเมตตาตอพวกเขานั้น เปนสิ่งที่อนุญาตใหทําได เพราะอัลลอฮฺไดตรัสวา 

  مث ji k l m qpon r  s  t u v w x yنث 
ความวา “อัลลอฮฺไมไดหามพวกเจาจากบรรดาผูที่ไมไดกอสงครามกับพวกเจาในเรื่องศาสนาและไมไดขับไลพวกเจา
ออกจากบานเรือนของพวกเจา ในการที่พวกเจาจะทําดีและปฏิบัติอยางยุติธรรมตอพวกเขา” 
สวนการเกลียดและเปนศัตรูตอพวกเขานั้นเปนอีกเรื่อง ซ่ึงอัลลอฮฺไดสั่งวา  

  مث DCBA E GF H I  J K نث
ความวา “โอ บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย อยาไดเอาศัตรูของขาและของเจาเปนสหายใกลชิด โดยที่พวกเจาโยนความรัก
ใครใหแกพวกเขา” 
ดังนั้น จึงเปนไปไดที่จะรวมระหวางการยุติธรรมในการปฏิสัมพันธกับพวกเขา พรอมกับๆ การเกลียดชังและไมรักพวกเขาเนื่องจาก
การปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา เชนที่ทานนบี  เคยปฏิบัติกับยิวในเมืองมะดีนะฮฺ 
5 มูลเหตุจะขัดแยงกับการมอบหมาย(ตะวักกัล)หรือไม ? มีหลายกรณี 1) การแสวงหาสิ่งที่ยังไมมี มีสองประเภท ก) มูลเหตุที่แนใจ 
เชน การแตงงานเปนสาเหตุของการไดลูก หากวาทิ้งสาเหตุ(คือการแตง)แลวบอกวาจะมีลูก คนนั้นยอมสติไมดี และมันไมใชการ
มอบหมายแตอยางใด ข) มูลเหตุที่ไมคอยแนใจ แตโดยสวนใหญแลวไมมีมันไมได เชน คนที่เดินทางในทะเลทรายโดยไมมีเสบียงอาหาร 
ทําเชนนี้มันไมไดเปนการมอบหมายแตอยางใด เนื่องจากเสบียงนั้นเปนสิ่งที่จําเปนและถูกสั่งใชใหเตรียมสําหรับเดินทาง แทจริงทานนบี 
 ตอนที่ทานตองการจะเดินทางทานเตรียมพรอมเสบียง แลวไดเชาคนนําทาง(ไกด)เพื่อนําทางใหทานเดินทางไปยังมหานครมะดีนะฮฺ  
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เปนชิริกเล็ก เชน การพึ่งคนที่ใหริซกีโดยไมไดนึกวาคนๆ นั้นเปนเหตุของริซกี แตวาพึ่งพิงเขา
มากกวาสถานะของเขาที่เปนเพียงแคมูลเหตุเทานั้น   

3) อนุญาติ (มุบาหฺ) นั่นก็คือ การมอบหมายการงานกับคนอื่นที่มีความสามารถจะทําสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดได เชน การคาขาย แตมีขอแมวาหามพูดวา “ฉันมอบหมายตออัลลอฮฺ แลวขอมอบหมาย
ตอคุณ” แตใหกลาววา “ฉันมอบงานใหคุณทําแทน ” 
 
 

 อัช-ชุกรฺ (การขอบคุณ) นั่นก็คือ การแสดงใหเห็นผลหรือรองรอยของนิอฺมัตที่พระองคประทาน
ใหมาแกบรรดาบาวทั้งหลาย ที่ใจของเขาดวยการอีมาน ที่ล้ินของเขาดวยวาจาการกลาวสรรเสริญ
และสดุดี และที่กิริยาทาทางของเขาดวยการอิบาดะฮฺภักดีตอพระองค การชุโกรฺนั้นถือเปน
เปาหมายโดยตัวมันเอง ในขณะที่การอดทนนั้นเปนสื่อเพื่อใหบรรลุถึงสิ่งอื่น การชุโกรฺนั้นตองทํา
ดวยใจ วาจา และการประพฤติ ความหมายของการชุโกรฺก็คือการที่ทานใชนิอฺมัตของอัลลอฮฺเพื่อ
การเชื่อฟงและภักดีตอพระองค 
 
 

 อัศ-ศ็อบรฺ (การอดทน) คือ ละทิ้งการรองทุกขถึงความเจ็บปวดไปยังผูอ่ืนนอกเหนือจาก
พระองคอัลลอฮฺ และหันไปรองทุกขแดพระองคเพียงผูเดียว พระองคไดตรัสวา 

 { ê é è ç æ åz  
ความวา “แทจริงบรรดาผูอดทนนั้น จะไดรับการตอบแทนรางวัลของ
พวกเขาอยางสมบูรณโดยไมตองคํานวณ ” (สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัรฺ ๑๐ )  

 
และทานนบี  ไดกลาววา 

                                                                                                                                                                          
ค) มูลเหตุที่คิดวาจะนําไปสูผลแตก็ไมใชดวยความแนใจที่ชัดเจน เชน ผูที่ลงมือทําตามรายละเอียดปลีกยอยตางๆ ในการทํางานเพื่อหา
เลี้ยงชีพ สิ่งนี้จะไมออกไปจากการตะวักกัล ทวาการละทิ้งการทํางานนั้นไมถือวาเปนตะวักกัล ทานอุมัร  กลาววา ผูที่ตะวักกัลคือผูที่
พบสิ่งที่เขาชอบในแผนดิน(ดวยการทํางานและไขวควาหามา) และเขาก็มอบหมายตออัลลอฮฺ   2)  การรักษาสิ่งที่มีอยูแลว หากวา
ผูใดมีอาหารที่หะลาล แลวไดเก็บรักษาเอาไว นั่นก็ไมไดออกไปจากขอบเขตของตะวักกัล โดยเฉพาะถาเขามีครอบครัว ทานนบี  เคย
ขายสวนอินทผลัมบนีนะฎีรและเคยเก็บอาหารไวกินตลอดปสําหรับครอบครัวของทาน (มุตตะฟกกุน อะลัยฮฺ )  3)  การปองกันสิ่งให
โทษที่ยังไมประสบพบเจอ ไมใชเงื่อนไขของตะวักกัล ในการที่ทานจะตองละทิ้งมูลเหตุที่ชวยปองกันทานจากอันตราย เชน การสวมใส
เสื้อเกราะในสงคราม  การผูกอูฐกับเชือก ทั้งหมดนี้คือการตะวักกัลตออัลลอฮฺผูสรางมูลเหตุ ไมใชเปนการพึ่งมูลเหตุเพียงอยางเดียว และ
ตองพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮฺกําหนดมาแกเขา 4) แกไขสิ่งที่เปนโทษซึ่งไดประสบแลว มี 3 ประเภท ก) ตองแนใจวาสิ่งนั้นสามารถแกได 
เชน น้ําสามารถแกหรือดับกระหาย การละทิ้งการดื่มน้ําไมไดเปนการตะวักกัลแตประการใด ข) คอนขางแนใจวาสิ่งนั้นจะสามารถแกได 
เชน การกรอกเลือดเพื่อรักษา สิ่งนี้ไมไดขัดแยงกับการตะวักกัล เพราะวาทานนบี   ไดรักษาโรคตางๆ และไดกําชับใหมีการเยียวยา
รักษาจากโรคตางๆ หากวาเจ็บไขไดปวย ค) มูลเหตุที่คาดเดาและไมแนใจ เชน การจี้ไฟในสภาพที่รางกายยังแข็งแรงดีเพื่อหวังปองกัน
ไมใหเปนโรค การทําเชนนี้มันจะขัดแยงกับการตะวักกัล 
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ْ  َوَمنْ «  ْهُ  َفتََصربَّ ْعِطيَ  َوَما اهللاُ  يَُصربِّ
ُ
َحدٌ  أ

َ
ا َقَطاءً  أ وَْسعَ  َخرْيً

َ
 ِمنْ  َوأ

رْبِ    » الصَّ
ความวา “ผูใดที่มีความอดทนโดยไมเสแสรง อัลลอฮฺ จะเพิ่มความ
อดทนใหแกเขา และไมมีผูใดรับมอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะดีกวาการไดรับ
มอบความอดทน” (มุตตะฟกกุน อะลัยฮฺ )  

 
การอดทนนั้น มีหลายระดับ   
ระดับตํ่า คือละทิ้งการรองทุกขพรอมกับรังเกียจตอส่ิงที่เกิดขึ้น  
ระดับกลาง คือ ละทิ้งการรองทุกขพรอมกับพอใจกับส่ิงที่เกิดขึ้นกับเขา  
ระดับสูง คือ การขอบคุณพระองคสําหรับบะลาอ(บททดสอบ)ในชีวิต สวนผูใดที่ถูก

อธรรมหรือถูกรังแกแลวเขาก็ขอดุอาอใหผูกระทําประสบผลราย แสดงวาเขาไดชําระแคนสําหรับตัว
เขา และไดเอาสิทธิของเขาไปแลว และไมไดเรียกวาเขาเปนคนซอบัรฺที่อดทน     

 
การอดทนมีสองประเภท  
1) การอดทนดานรางกาย ซึ่งไมใชส่ิงที่เราหมายถึง ณ ที่นี้  
2) การอดทนดานจิตใจตอความปรารถนาของสันดานและความตองการของอารมณ

ใฝตํ่า6  
ทุกอยางที่มนุษยประสบมาในโลกนี้จะหนีไมพนสองประการนี้ คือ  
ก) ส่ิงที่สอดคลองกับอารมณใฝตํ่า ซึ่งแนนอนตองมีความอดทนในการทําหนาที่ภักดี

ตออัลลอฮฺในสิ่งเหลานั้น ดวยการขอบคุณและไมใชมันในทางที่เปนมะอฺศิยัต  
ข)  ส่ิงที่ขัดแยงกับอารมณใฝตํ่า มีสามประเภท  

1) การอดทนในการทําความดีตอพระองค สวนที่เปนวาญิบคือการทําสิ่งที่เปนฟรฎ 
สวนที่สงเสริมก็คือใหทําสิ่งที่เปนสุนัต  

2) อดทนตอส่ิงที่เปนมะอฺศิยัตหรือการฝาฝนอัลลอฮฺ สวนที่เปนวาญิบก็คือละทิ้งสิ่ง
ที่หะรอม และที่สงเสริมก็คือใหละทิ้งสิ่งที่เปนมักรูฮฺ  

3) อดทนตอสภาวะการกําหนดของพระองคอัลลอฮฺ สวนที่เปนวาญิบก็คือหามลิ้น
จากรองโอดครวญ หามใจไมใหโมโหตอลิขิตของอัลลอฮฺ หามรางกายไมใหกระทําในส่ิง
ที่อัลลอฮฺไมพึงประสงค เชน การรองเสียงดัง การฉีกเสื้อผา การตบหนาตัวเอง อยางนี้เปนตน 
และสวนที่สงเสริมก็คือการพอใจในสิ่งที่พระองคไดกําหนดมาแลว  

 
                                                            
6 ประเภทนี้ หากวาเปนการอดทนตอความตองการเกี่ยวกับปากทองหรือความตองการทางเพศ จะเรียกวา “ อิฟฟะฮฺ ” หากวาเปนการ
อดทนในการตอสูในสงคราม เรียกวา “ชุญาอะฮฺ” หากวาอดทนในการระงับความโกรธเรียกวา “หิลมฺ” หากวาอดทนในการปกปด
ความลับ เรียกวา “กิตมาน สิรฺ” หากวาอดทนตอความสุขสบายในชีวิตที่ขาดหายไป เรียกวา “ซุฮดฺ” หากวาอดทนตอการมีปจจัยเพียง
แคเล็กๆ นอยๆ เรียกวา “เกาะนาอะฮฺ” 
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บุคคลใดประเสริฐกวาระหวางคนรวยที่ขอบคุณ กับคนจนที่มีความอดทน ?  
คําตอบก็คือ หากวาคนรวยใชเงินของเขาในการภักดีตอพระองค หรือเก็บออมเพื่อหนทาง

ของพระองค เขาจะดีกวาคนจน และหากวาคนรวยใชเงินของเขาสวนใหญในการงานที่มุบาห(ส่ิงที่
อนุญาตใหใชไดตามปกติ) แนนอนวา คนจนนั้นจะดีวาคนรวย ทานนบี  ไดกลาววา 

اِعمُ «  اِكرُ  الطَّ ائِمِ  الشَّ ابِرِ  اَكلصَّ   »الصَّ
ความวา “ผูมีจะกินที่รูจักขอบคุณ เทียบเทาคนถือศีลอด(ผูไมมีจะกิน)ที่มี
ความอดทน” (รายงานโดย อะหมัด) 
 

 อัร-ริฎอ (ความพอใจ) คือ ความพึงพอใจกับส่ิงที่มีและพอเพียงกับมัน มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่
มีเร่ืองตางๆ เกิดขึ้นแลว และการริฎอตอสภาวะการกําหนดของพระองคอัลลอฮฺนั้นเปนสถานะอัน
สูงสุดสําหรับผูใกลชิดพระองค และมันเปนผลของความรักและการตะวักกัล และการขอดุอาอ
ใหอัลลอฮฺปดเปาสิ่งที่ไมพึงประสงคไมไดขัดแยงการริฎอหรือพอใจตอพระองค 
 
 

 อัล-คุชูอฺ  คือ การเชิดชู ออนนอม และถอมตน ทานหุซัยฟะฮฺ  ไดกลาววา “พึงระวังการ 
คุชูอฺแบบนิฟาก(คนหนาไหวหลังหลอก) คร้ันมีผูถามทานวา อะไรละคือคุชูอฺแบบนิฟาก ? ทานบอก
วา เมื่อทานเห็นรางกายนอบนอม และจิตใจกลับไมไดนอมนอมถอมตัวเหมือนกับรางกาย” และทาน
ไดกลาวอีกวา “ส่ิงแรกที่จะสาบสูญหายไปจากศาสนาของพวกทานนั้นคือ การคุชูอฺ” และการงานใดก็
ตามที่มีบัญญัติใหมีการคุชูอฺประกอบอยูดวย แทจริงแลวผลบุญของการงานนั้นก็จะไดรับตามที่เขาคุ
ชูอฺมากนอยเพียงใด เชน การละหมาด แทจริงทานนบีไดกลาวสําหรับผูที่ละหมาดวา เขาจะไมไดผล
บุญนอกจากครึ่งของมัน หรือเศษหนึ่งสวนสี่ หรือเศษหนึ่งสวนหา หรือเศษหนึ่งสวนสิบ และอาจไมได
รับผลบุญเลยแมแตนอย เนื่องจากละหมาดของเขาปราศจากคุชูอฺ  
 
 

 อัร-เราะญาอ  (การหวัง) คือ การมองและคิดถึงความเมตตาของอัลลอฮฺอันกวางใหญไพศาล 
ตรงขามของมันคือหมดหวัง และการงานที่ทําบนความหวังมันจะสูงกวาการงานที่ทําบนความเกรง
กลัว เพราะวาการงานเพื่อรอความหวังนั้น จะสงผลใหเกิดการคิดในแงดีตออัลลอฮฺ ดังที่พระองค
ไดตรัสในหะดีษกุดสียวา ความวา “ขาอยูเคียงขางกับบาวที่คิดในแงดีตอขา” (รายงานโดย 
มุสลิม)  

 
การหวังนั้นมีสองระดับ  
ระดับสูง คือผูที่ปฏิบัติความดีและหวังผลบุญการตอบแทนจากพระองคอัลลอฮฺ ทานหญิง 

อาอิชะฮฺ รอฎิยัลลอฮุ อันฮา ไดกลาววา “โอทานรอซูลุลลอฮฺ ในอายะฮฺที่วา 
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  مثF  E  D  C  B  Aنث 
ความวา และบรรดาผูที่บริจาคสิ่งที่พวกเขาไดมาโดยที่จิตใจของเขา
เปยมดวยความหวั่นเกรง (อัล-มุอมินูน 60)  
เขาผูคือที่ลักขโมย และผิดประเวณี และดื่มส่ิงมึนเมา และเขาเกรงกลัวอัลลอฮฺวาจะทรง

ลงโทษเขาใชหรือไม ? ทานนบีก็ไดตอบวา 
يِق  بِنَْت  يَا ال« دِّ ينَ  َولَِكنَُّهمْ  الصِّ ِ

َّ قُونَ  َوُيَصلُّونَ  يَُصوُمونَ  ا  وَُهمْ  َوَيتََصدَّ

نْ  خَيَافُونَ 
َ
 » مثL M N Oنث  ِمنُْهمْ  ُفْقبََل  ال أ

ความวา  “ไมใชเชนนั้นหรอก โอลูกของอัศ-ศิดดีก แตมันหมายความวา 
เขาเหลานั้น ไดทําการละหมาด ถือศีลอด บริจาคทาน และเขาเหลานั้น 
กลัววาจะไมถูกตอบรับจากพระองคตางหาก พวกเขาคือบรรดาผูที่
รีบเรงในการทําความดี” (รายงานโดย อัต-ติรมีซีย)   

 
ระดับตํ่า คือผูที่ทําบาปและไดกลับตัวและหวังการอภัยโทษจากพระองค สวนผูที่ทําบาป

แตไมไดเตาบัต และยังหวังการอภัยโทษจากพระองค เชนนี้เรียกวา “ตะมันนี” (คาดหวังลมๆแลงๆ) 
ไมใชเปนการเราะญาอแตอยางใด การหวังประเภทนี้เปนสิ่งนาตําหนิ สวนการหวังแบบอยางแรกนั้น
เปนสิ่งที่นายกยอง นาสรรเสริญ และมุอมินที่แทจริงจะรวบรวมระหวางการทําดีกับความเกรงกลัวคู
กัน สวนคนมุนาฟกนั้นจะรวบรวมระหวางการทําความชั่วกับความรูสึกวาตัวเองปลอดภัย 

 
 

 อัล-เคาฟฺ  (ความกลัว) คือภาวะความกังวลที่เกิดขึ้นกับจิตใจเพราะเกรงวาจะเกิดสิ่งที่ไมพึง
ประสงค แตถาหากแนใจวาจะเกิดสิ่งไมพึงประสงคนั้นเรียกวา “ค็อชยะฮฺ”  ตรงกันขามของมันก็คือ 
อัล-อัมน หรือความรูสึกวาปลอดภัย อัล-เคาฟฺนั้นไมไดตรงกันขามกับ อัร-เราะญาอ หรือการหวัง ทวา
มันเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการสํารวม สวนการหวังนั้นกระตุนใหเกิดการกระตือรือรนและปรารถนา และ
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวมทั้งความรัก ความกลัว และความหวัง ใหมีอยูพรอมดวยกันในตัวของเรา 
ทานอิบนุ อัล-ก็อยยิม ไดกลาววา “หัวใจนั้นเดินทางไปหาอัลลอฮฺเสมือนกับนกที่บินอยูบนฟา ความรัก
เปนหัว ความกลัวและความหวังนั้น เปนปกทั้งสองขางของนก หากวาความกลัวไดสถิตอยูในใจแลว 
มันจะเผาผลาญสวนที่เปนอารมณใฝตํ่า และขับไลดุนยาออกไปจากมัน” 

ความกลัวที่เปนวาญิบ: คือ สวนที่สงผลใหทําในสิ่งที่ดีและละทิ้งสิ่งชั่วรายตางๆ  
ความกลัวที่สุนัต: คือ สวนที่สงผลใหทําสิ่งที่สุนัตและละทิ้งสิ่งที่นารังเกียจ(มักรูฮฺ)  
ความกลัวมีหลายประเภท คือ 
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1) การกลัวสิ่งเรนลับและอํานาจที่มองไมเห็น ซึ่งวาญิบจะตองกลัวอัลลอฮฺองคเดียว
เทานั้น เพราะวาการกลัวตอส่ิงอื่นนอกจากพระองคเปนชิริกใหญ เชน กลัวตอบรรดาส่ิงเคารพของ
ของพวกมุชริกีน วามันจะใหอันตรายตางๆ นานา   

2) การกลัวที่เปนหะรอม คือการทําสิ่งวาญิบหรือละทิ้งสิ่งที่เปนหะรอมเพราะเกรงกลัว
มนุษยดวยกัน   

3) การกลัวที่อนุญาตหรืออนุโลม คือการกลัวปกติทั่วไป เชน กลัวสัตวรายเชนหมาปา เปน
ตน 
 
 

 อัซ-ซุฮดฺ  (ความสมถะ) นั่นก็คือ การหันหลังใหกับบางสิ่งบางอยางเพื่อใหความสําคัญกับส่ิงที่
ประเสริฐกวา และความสมถะทางโลกนั้นจะชวยผอนคลายจิตใจและรางกาย และการมุงมาด
ไขวควาหาดุนยานั้นกอใหเกิดความทุกขและกังวลเพิ่มมากขึ้น การรักชีวิตโลกเปนบอเกิดแหงความ
เลวรายทั้งปวง และการไมชอบมันเปนสาเหตุของการเชื่อฟงทั้งปวง และความสมถะตอดุนยานั้นคือ
การนํามันออกจากหัวใจ ไมใชเอาออกจากมือแตจิตใจยังไขวควาตองการอยู เชนนี้คือความสมถะ
ของคนโงเขลา ทานนบี  ไดกลาววา 

اِلحُ  الَْماُل  نِْعمَ « اِلِح  لِلَْمرْءِ  الصَّ   » الصَّ
ความวา “ทรัพยสมบัติที่ดี คูควรกับชายที่ดี” (รายงานโดย อะหมัด)  

 
และสําหรับคนยากจนนั้นมีความสัมพันธกับทรัพยสมบัติอยูหาประเภท  
1) คนที่หันหลังและไมอยากไดเงินทองเพราะเกลียด กลัวและปองกันตัวเองวาจะมีปญหาและ

ยุงกับเงินทอง คนประเภทเรียกวา “ซาฮิด” (คนสมถะ)  
2) คนที่ไมรูสึกดีใจเมื่อไดมันมาครอบครอง และก็ไมไดเกลียดจนเปนภัยตอตัวเอง คนประเภทนี้

เรียกวา “รอฎีย ”(ผูที่พอใจ)  
3) คนที่เมื่อมีทรัพยจะรูสึกชอบและดีกวาไมมี เพราะความที่ตัวเองชอบมัน แตไมเลยเถิดจน

ตองไปควานหามันหากวาไมมี ทวาถาหากมันมีมาเองก็จะรับไวและดีใจ คนประเภทนี้เรียกวา “กอนิอฺ” 
(ผูพอเพียง)  

4) คนที่ไมไดหามันเพราะความออนแอของเขา แตทวาจริงๆ แลวเขาเปนคนที่อยากไดมัน และ
ถาหากเขามีหนทางที่จะหามาไดเขายอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อหามันมาใหได คนประเภทนี้เรียกวา “หะรีศ” 
(คนมักได)   

5) คนที่มีความจําเปนตอเงินทอง เชน คนที่หิว คนที่ไมมีเสื้อผาใส คนประเภทนี้เรียกวา 
“มุฎฏ็อรฺ” (คนที่มีความจําเปน) 
 


