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ความกรณุาและใหอ้ภัย...                   
เป็นคณุลักษณะของมุสลิม 

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก 

มีพ่ีน้องผู้ชายสองคน ที่ร่วมสายโลหิตเดียวกัน ทั้งสองจะหยอกล้อกันเป็น
ประจ า อยู่มาวันหนึ่ง ผู้เป็นพ่ีชายได้ตบตีน้องชาย น้องชายเสียใจและร้องไห้ ด้วย
ความเสียใจ เขาจึงได้เขียนบนพ้ืนทรายว่า พ่ีได้ตบตีฉัน เวลาได้ผ่านไปหลายวัน ทั้ง
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สองชวนกันไปว่ายน้ าที่สระน้ าข้างบ้าน ผู้เป็นน้องชายเกิดเป็นตะคิวเกือบจะจมน้ า ผู้
เป็นพ่ีชายได้ช่วยเหลือน้องชายจากการจมน้ า  ผู้เป็นน้องชายจึงเขียนบนโขดหินว่า 

พ่ีชายได้ช่วยฉันให้รอดพ้นจากความตาย อยู่ต่อมาวันหนึ่ง พ่ีชายถามน้องชายว่า วันที่
พ่ีตบตีเจ้า เจ้าเขียนมันไว้บนทราย และวันที่พ่ีช่วยเจ้าจากการจมน้ า เจ้าแกะสลักไว้
บนโขดหิน น้องชายกล่าวตอบพ่ีชายว่า ขณะพ่ีตีฉันเพ่ือเป็นการลงโทษ ฉันจะเขียน
มันไว้บนทราย เมื่อลมพัดมาก็จะลบรอยที่เขียนไว้  ฉันก็จะลืมมันไป แต่ขณะที่พ่ี
ช่วยชีวิตฉัน ฉันจะเขียนมันไว้บนโขดหิน เพ่ือมันจะเป็นความทรงจ าที่ดีกับฉันจน
ตลอดชีวิต และลบความอาฆาตแค้นจากจิตใจฉัน 

ท่านนบี (ศ็อลฯ) เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของความกรุณาและให้อภัย ซึ่งท่านเข้า
พบชนเผ่าต่างๆ โดยการเชิญชวนและเรียกร้องคนเหล่านั้นเข้าสู่หนทางที่น าพาซึ่ง
ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) บางส่วนจากคนเหล่านั้น แสดงความจาบจ้วงและ
ก้าวร้าวแก่ท่าน ขณะนั้น บรรดามาลาอิกะฮ์แห่งภูผา ได้กล่าวสลามแก่ท่าน พร้อม
กล่าวว่า หากท่านปารถนา เราจะให้ภูเขาสองลูกที่ลายล้อมมหานครมักกะฮ์ ท าลาย
พวกเขา แต่ท่านนบ ี(ศ็อลฯ) กล่าวตอบแก่มาลาอิกะฮ์ด้วยวาจาแห่งการเป็นศาสดาที่
เปลี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาและให้อภัย ว่า 

ِرَج للاُ  ْم َمْن يَْعُبُد للاَ  بَْل َأْرُجْو َأْن ُُيْ رواه    :َوْحَدُه اَل يُْْشُِك ِبِه َشيْئًا  ِمْن َأْصاَلِِبِ

 البخاري ومسمل
ความว่า  “หาเป็นเช่นนั้นไม่ เพียงแต่ฉันหวังจากอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงน าผู้

ที่กราบไหว้อัลลอฮ์ (ซ.บ.) องค์เดียวและไม่สร้างภาคีต่อพระองค์ออกจากกระดูก
สันหลังของพวกเขา” 

ท่านพ่ีน้องที่รัก ปัจจัยที่น าพาท่านสู่การไม่ถือสาและการให้อภัย คือ ความ
เข้าใจที่แท้จริงว่าสิทธิของท่านถูกเก็บรักษาไว้ ณ ที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) แต่ละคน
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จะได้รับความดีของเขาในวันกิยามะฮ์ โดยไม่ต้องล าบากและเหน็ดเหนื่อย  ดั่ง
ชาวสลัฟ ( لَُف  ที่ได้ปฏิบัติ ขณะที่ทราบข่าวว่า มีชายผู้หนึ่งได้นินทาและให้ร้ายเขา (السَّ
โดยเขาได้น าของขวัญ ( َُّة ที่สวยงามและเหมาะสม โดยเดินทางไปมอบของขวัญ (َهِدي
ชิ้นนั้นด้วยตัวเอง ชายที่นินทาให้ร้ายจึงกล่าวถามว่า เนื่องในโอกาสอันใด ท่านจึงได้
น าของชิ้นนี้มามอบให้แก่ข้า ชายผู้มอบของขวัญจึงกล่าวว่า แท้จริงท่านร่อซู้ล (ศ็อล
ฯ) กล่าวว่า 

 رواه ابوداود  .َمْن َصنََع لَُُكْ َمْعُرْوفًا فَََكِفئُْوُه  
ความว่า  “ใครก็ตามที่เขาสร้างความดีให้แก่พวกท่าน พวกท่านจงตอบ

แทนรางวัลแก่เขา”          
และแท้จริงท่าน คือ ผู้มอบความดีของท่านให้แก่ข้า ข้าไม่มีสิ่งใดตอบแทน

ท่าน นอกจากของขวัญในโลกดุนยาเท่านั้น                                                                                      

ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก  
ขณะที่มีคนใดคนหนึ่งท าไม่ดีต่อท่าน ท่านจงร าลึกอยู่เสมอว่า ท่านมีอัลลอฮ์ 

(ซ.บ.) ทรงเป็นผู้อ านาจสูงสุดในการคุ้มครองท่าน  หากท่านอดทนและให้อภัย 

พระองค์จะทรงเปลี่ยนให้แก่ท่านเป็นความดีอันมากมาย ซึ่งความดีเหล่านั้น มันจะ
เพ่ิมน้ าหนักของตาชั่งในวันกิยามะฮ์ ดังนั้น ท่านจงไตร่ตรองเสมอว่า ฉันจะไม่ท าลาย
ความดีของฉัน ด้วยการมีหัวใจที่อคติและอาฆาตแค้นอีกต่อไป เพ่ือความสุขของฉัน
ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮ์                                                            

ท่านชัยค์อัสซะอฺดีย์ ْعِدْي  ได้ให้น่าซีหะฮ์เตือนใจว่า เป็นส่วน    ُه للاُ َرِحَ  –السَّ
หนึ่งจากภารกิจที่ทรงคุณค่า คือ ให้ท่านเข้าใจว่ามนุษย์คนใดที่เขาสร้างความ
เดือดร้อนและอันตรายแก่ท่านโดยเฉพาะเรื่องของวาจาและค าพูดที่ให้ร้ายมันจะไม่
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เกิดอันตรายแก่ท่านแต่มันคืออันตรายแก่ตัวของเขาเอง  เว้นเสียแต่ท่านให้
ความส าคัญกับมันจนกระทั้งความรู้สึกในทางลบติดในจิตใจและในสมองของท่าน นั้น
แหละคืออันตรายที่ประสพแก่ท่าน เฉกเช่นอันตรายที่เกิดแก่เขา ถ้าแม้นท่านไม่ใส่ใจ
ก็จะไม่เกิดอันตรายแก่ท่าน จงด าเนินชีวิตของท่านด้วยหัวใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่จะ
น าท่านเข้าสรวงสวรรค์เช่นซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งซึ่งท่านผู้นี้มิได้ปฏิบัติ ( ُل มากมาย ( ََعَ
หนัก โดยท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวรับรองว่า  

 رواه أ حد  .ْهِل الَْجنَِّة  أَ يَْطلُُع عَلَْيُُكُ ْالآَن َرُجٌل ِمْن 

ความว่า  “จะมีชายผู้หนึ่งจากชาวสวรรค์จะมาพบพวกท่านในขณะนี้”  

หลายคนจากซอฮาบะฮ์ ได้ถามชายคนนั้น ถึงสาเหตุของการเป็นชาวสวรรค์
ของเขาทั้งๆ ที่เขามิได้ปฏิบัติมากมายเลย เขาจึงตอบว่า ฉันไม่เคยมีความคิดและ
หัวใจที่จะทุจริตและอธรรมต่อมุสลิมคนใดเลย และในหัวใจของฉันไม่คิดที่จะอิจฉา
ใครเช่นเดียวกัน ท่านอับดุลลอฮ์กล่าวว่า เหตุนี้เองที่น าท่านไปสู่สวรรค์ ซึ่งพวกเราไม่
มีความสามารถ  

تَْغِفرُ أَ قُْوُل قَْوِِلْ َهَذا وَ أَ  للَا الَْعِظْْيَ ِِلْ َولَُُكْ َوِلَسائِِر الُْمْسِلِمْْيَ َوالُْمْسِلَماِت  س ْ

تَْغِفُرْوُه   فَاس ْ
 
ِحْْيُ ا َُّه ُهَو الْغَُفْوُر الرَّ  ه

 

 
 
 


