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มุสลิม...ผู้นอบน้อมอ่อนโยน 

َرُه ِمنح َخلحِقِه  َ . َوَيكح ُدِ هلِل الَِّذيح ُيُِبُّ ِمنح ِعَباِدِه الحُمتَ َواِضِعْيح مح َاْلَح
ِيحَن . اَل  ِديح َمنح َيَشاُء إِ َلَه إِ الحُمَتَكِبِر ََل ِصرَاٍط إِ الَّ هللُا ُيِضلُّ َمنح َيَشاُء َويَ هح

َتِقيحٍم . وَ  َهُد أَ ُمسح َهُد الَّ هللُا الح إِ لََه إِ اَل  نح أَ شح ُر الحُمتَ َعاُل . َوَأشح نَّ ُُمَمًَّدا َرُسوحُل أَ َكِبي ح
الت ََّواُضِع َوَمنحَبُع الحَكَماِل . اَللَُّهمَّ َصلِر َوَسلِرمح َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِلِه  هللِا َمظحَهرُ 

َحاِبِه الَِّذيح َهَداُهُم هللاُ َفَكانُ وحا قَاَدةً  َ . َوائِمًَّة ُهَداًة ُمرحِشِديحَن . َوَاصح  ُمتَ َواِضِعْيح
ِصيحُكمح  َونَ فحِسيح  . مَّا بَ عحُد فَ َياِعَباَد هللاِ أَ   وَّاًل بِتَ قحَوى هللِا تَ َعاََل أَ اُوح

 َكرْيِح : َواَل ُتَصعِررحَخدََّك لِلنَّاِس َوالَ ُقرحآِن الح َوطَاَعِتِه . فَ َقدح قَاَل هللُا تَ َعاََل ِف الح 
لَّ ُُمحَتاٍل َفُخوحرٍ إِ رحِض َمَرًحا ََتحِش ِف احلَ  ُُ  نَّ هللَا الَ ُيُِبُّ ُك

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก 
          การแสดงออกซึ่งการมีเกียรติและการนอบน้อมต่อพ่ีน้องมุสลิมของเขา เป็น
คุณลักษณะที่มุสลิมต้องพึงมีโดยไม่มีมุสลิมผู้ใดดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน ดังนั้นการนอบ
น้อมถ่อมตนต้องไม่ถึงขั้นท าให้ตัวเองตกต่ าหรือไร้เกียรติ เฉกเช่นเดียวกัน  มุสลิมจะ
แสดงออกซึ่งความยโสโอหังก็ไม่ได้ เพราะการนอบน้อมถ่อมตนจะได้มาซึ่งเกียรติและ
ศักดิ์ศรี และการไม่ยโสโอหัง เพ่ือจะไม่ได้มาซึ่งความตกต่ าและไร้ค่า แท้จริงแนวทาง
ของอัลลอฮ์ คือ ยกย่องผู้ที่ส ารวมและนอบน้อมถ่อมตน และให้ความตกต่ าแก่ผู้ที่ยโส
โอหัง อัลลอฮ์ได้ตรัสใช้ นบีมูฮ าหมัด(ศ็อลฯ) ว่า 

ِفضح    512  اآلية :  الشعراء سورة  :  الحُمؤحِمِنْيَ  ِمنَ  ات َّبَ َعكَ  ِلَمنِ  َجَناَحكَ  َواخح
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ความว่า  “และเจ้าจงลดปีก(นอบน้อมอ่อนโยน)ของเจ้าแก่บรรดาผู้ปฏิบัติ
ตามเจ้าจากบรรดาผู้ที่มีอีหม่าน” 

และมีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ จากท่านร่อซู้ลซอลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม กล่าวว่า 

هللِ  َحد  أَ  تَ َواَضعَ  ماَ  وَ   مسلم رواه  :   ..... هللاُ  َرفَ َعهُ  الَّ إِ  ُِ

ความว่า   “ไม่มีผู้ใดที่เขานอบน้อมอ่อนโยนเพื่ออัลลอฮ์เว้นเสียแต่อัลลอฮ์
ได้ทรงยกให้เขาสูง...”      
          ดังมีรายงานจากท่านอัมร บุตรชุอัยบ์ บิดาเขา จากปู่เขา จากท่านนบี     
มุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

ُوحنَ  ُُيحَشرُ  ثَالَ أَ  ِقَياَمةِ الح  يَ وحمَ  الحُمَتَكِبِر  ُكلِر  نح مِ  الذُّلِر  يَ غحَشاُهمُ  الرِرَجالِ  ُصَورِ  ِفح  الذَّرِر  مح

نٍ  ََل إِ  ُيَساقُ وحنَ  َمَكانٍ  َقوحنَ  ن حَيارِ لَ اح  نَارُ  تَ عحُلوحهُ  بُ وحَلسح  َلهُ  يُ َقالُ  َجَهنَّمَ  ِفح  ِسجح  َعَصاَرةِ  ِمنح  ُيسح

لِ أَ  َنةَ  النَّارِ  هح ََبالِ  ِطي ح  وامحد الرتمذي روا  :  اْلح
           ความว่า “บรรดาผู้ที่ ยโสโอหังจะถูกบังเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ประดุจดัง
บรรดาลูกมดที่ ตกต่่ า ได้ปกคลุมพวกเขาทุกพื้ นที่  ซึ่ งจะถูกลากไปสู่ ขุ ม
นรกญะฮันนัมที่มีชื่อว่าบูลัส โหมกระหน่่าด้วยไฟนรก ซึ่งพวกเขาจะถูกให้ดื่มจาก
น้่าเลือด น้่าหนอง ของชาวนรก เรียกว่า ตีน่าติ้ลคอบ้าล” 

ท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) ไม่เคยรังเกียจในการมอบความรักแก่ประชากร
ของท่านด้วยการนอบน้อม โดยท่านรับการเชิญถึงแม้นว่าอาหารต้อนรับเป็นเพียง  
ขาแกะ และท่านไม่เคยดูถูกเหยียดหยามถึงแม้นว่าของก านัลเป็นเพียงขาแกะ 
          ดังมีรายงานจากอบูฮุรอยเราะห์ จากท่านนบีมุฮ าหมัด (ศ็อลฯ) กล่าวว่า  

ِديَ أُ  َوَلوح   ،  اَلَجبحتُ  اعٍ ُكرَ  ََل إِ  ُدِعيحتُ  َلوح   رواه  :  َلَقِبلحتُ  ُكَراعٍ  ََل إِ  هح

 البخاري

           ความว่า  “มาดแม้นฉันถูกเชิญไปทานเพียงส่วนขา หรือเข่าของแกะฉันก็
จะตอบรับ และมาดแม้นฉันได้ของก่านัลเพียงขาหรือเข่าของแกะฉันก็ยินดีรับ” 
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มนุษย์ในโลกดุนยานี้จะเกิดความสามัคคีและรอมชอมกันได้ ต้องอาศัยซึ่ง
ความอ่อนน้อมและให้เกียรติต่อกัน และการนอบน้อม ถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านไม่
หลงตัวเอง ก็มิได้ท าให้ต่ าต้อยและไร้ซึ่งเกียรติยศเลย 
          ท่านคอลีฟะห์อุมัร บินอับดุลอาซีซ ได้ท าการบันทึกเรื่องราชการในยามราตรี
หนึ่ง ด้วยแสงของตะเกียง ขณะนั้นอาคันตุกะ(แขก) ได้เข้าพบท่าน และน้ ามัน
ตะเกียงก็ใกล้จะหมด  

แขกท่ีมาพบ กล่าวว่า... ข้าพเจ้าจะน าตะเกียงไปใส่น้ ามันเพื่อไฟจะได้ไม่ดับ  
ท่านอุมัรกล่าวว่า... ไม่นับว่ามีเกียรติเลยแก่เจ้าของบ้านให้แขกได้รับใช้  
แขกท่ีมาเยือนก็กล่าวอีกว่า... ถ้าเป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าจะปลุกคนรับใช้ให้ท่าน  
ท่านอุมัรกล่าวว่า... อย่าเลย พวกเขาพ่ึงเริ่มเข้านอน  
ขณะนั้นเองท่านอุมัร ได้หยิบตะเกียงแล้วเติมน้ ามันด้วยตัวท่านเอง  
แขกท่ีมาเยือน กล่าวว่า... โอ้ท่านผู้น าแห่งมุมีนีน ( َ نِ مِ ؤح مُ الح  رُ ي ح مِ أَ  ْيح ) ท่านท าด้วย

ตัวเองเชียวหรือ...!   
ท่านคอลีฟะห์อุมัร ตอบว่า... ฉันเดินไป (ฉัน คือ อุมัร) ฉันเดินกลับมาก็เป็น

อุมัร ไม่ได้ลดเกียรติฉันแม้แต่นิดเดียว มนุษย์ที่ดี  คือ ผู้ที่เขา ณ ที่อัลลอฮ์เป็นผู้อ่อน
น้อมถ่อมตน 
          ท่านพ่ีน้องร่วมศรัทธาที่รัก อัลลอฮ์ได้ทรงให้ที่พ านักอันมีเกียรติยิ่ง ซึ่งเตรียม
ไว้ส าหรับบรรดาผู้ย าเกรงที่ไม่ประสงค์จะแสดงความหยิ่งผยอง 
          ดังอัลลอฮ์ทรงตรัสว่า 

اُر اآلِخَرُة ََنحَعُلَها لِلَِّذيَن الَ  َفَساًدا  يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِف اَلرحِض َوالَ  تِلحَك الدَّ
 38اآلية    :سورة القصص  :  َوالحَعاِقَبُة لِلحُمتَِّقْيَ 

          นั่นคือ ที่พ่านักแห่งวันปรโลก เราได้เตรียมให้ไว้แก่บรรดาผู้ไม่ปรารถนา
หยิ่งผยองในพื้นดินและไม่ก่อการพินาศเสียหายและบั้นปลายย่อมเป็นของบรรดา
ผู้ย่าเกรง    
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تَ غحِفرُ أَ وَ  َهَذا قَ وحِلح  قُ وحلُ أَ  َ  َوِلَسائِرِ  َوَلُكمح  ِلح  الحَعِظيحمَ  هللاَ  سح ِلِمْيح  الحُمسح

ِلَماتِ َوالح  تَ غحِفُروحهُ  ُمسح  الرَِّحيحمُ  الحَغُفوحرُ  ُهوَ  نَّهُ إِ  فَاسح

 
 
 
 
 
 
 

 


