
นะศีหะฮฺแด่คู่บ่าวสาวและครอบครัวมุสลิม

คุฏบะตุนนิกาห ฺ 

ชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี
สรุปและเรียบเรียงโดย อะหฺมัด อดีบ บินอันซอรี สะอีดี

ที่ระลึกงานวลีมะตุนนิกาหฺ อดีบ-นีดา
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



بسم اهلل الرمحن الرحيم
	 ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ	ผู้ทรงเมตตา	ผู้ทรง

กรณุาปรานเีสมอ	มวลการสรรเสรญิเป็นสทิธิข์องผูอ้ภบิาล

แห่งสากลโลก	และความสันติสุขจงมีแด่ท่านศาสดา											

ผูน้�าแห่งมนษุยชาติ

 ในพธิสีมรส	(วลมีะตนุนกิาห)ฺ	ระหว่าง	นดีา บาเกาะ 

กับ	อดีบ สะอีดี	บุตรชายของผู ้เขียน	ที่จะจัดในวัน

พฤหัสบดีที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๗	เจ้าภาพได้จัดเตรียม

คุฏบะตุนนิกาหฺ	(การแสดงเทศนาในพิธีสมรส)	ฉบับนี้						

ไว้แทนของช�าร่วยมอบให้ผูม้เีกยีรตท่ีิมาร่วมงาน	เป็นการ

รวบรวมจากบรรดาคุฏบะตุนนิกาหฺที่อาจารย์ปราโมทย	์

สมะดี	ซึ่งเป็นผู้ที่คู่บ่าวสาวให้ความเคารพนับถือได้ให้ไว้

ในพิธีสมรสหลายวาระ	มีเนื้อหาสาระไม่ซ�้ากัน	โดยอดีบ

ได้เรียบเรียงใหม่ให้อ่านเข้าใจง่าย	เพื่อให้เป็นแนวทาง

การครองเรือน



 องค์ประกอบบังคับในพิธีสมรส	(รุกุนนิกาหฺ)	๕	

ประการ	อันมี	เจ้าบ่าว	เจ้าสาว	วลี	(ผู้ปกครองเจ้าสาว)	

ค�ากล่าวเสนอ-ค�าสนองรับ	และพยาน	๒	คน	จะเห็นว่า			

ไม ่มีคุฏบะฮฺรวมอยู ่ด ้วย	แสดงว่าถ ้าไม ่มีการอ่าน										

คุฏบะตุนนิกาหฺ	พิธีสมรสนั้นก็ใช้ได้	แต่ท่านศาสดา	  

ได้เคยให้แบบอย่างในพธิสีมรสของท่านเอง	ในการท�าพธิี

สมรสให้บุตรสาว	ตลอดจนท�าพิธีให้บรรดาเศาะหาบะฮ	ฺ

(สาวก)	เราในฐานะที่เป็นประชาชาติ	ประสงค์ที่จะถือ

ปฏิบตัติามแนวทางของท่าน	จงึมกีารอ่านคฏุบะตนุนกิาหฺ

ทุกครั้งในพิธีสมรส

 ในครัง้ทีส่มรสกบัท่านหญงิอาอชิะฮ	ฺ	ท่านศาสดา

ได้อ่านคุฏบะตุนนิกาหฺตามท่ีอัลลอฮฺได้ลงโองการมา		

กล่าวได้ว่า	ครั้งนั้นอัลลอฮฺเป็นผู ้ท�าพิธีสมรสให้ท่าน

ศาสดากบัท่านหญงิอาอิชะฮ	ฺและครัง้ท่ีท่านศาสดาท�าพธิี

สมรสให้ท่านหญิงฟะฏีมะฮฺ	บุตรสาว	กับ	ท่านอะลี											

อิบนิอะบีฏอลิบ	ผู ้เป็นญาติสนิท	ท่านศาสดาได้อ่าน		

คุฏบะตุนนิกาหฺด้วยตัวเอง	ดังนั้น	ดีที่สุดของผู ้อ่าน

คุฏบะฮฺ	คือตัวเจ้าบ่าวเองหรือไม่ก็บิดาของเจ้าสาว		และ

ดีที่สุดของผู้ท�าพิธีสมรสก็คือบิดาของเจ้าสาว	หากไม่



สามารถอ่านเองได้	ก็มอบหมายให้ผู้รู้อ่านแทน	และหาก

วลีในฐานะผู้ทรงสิทธิ์เหนือตัวเจ้าสาวไม่สามารถท�าพิธี

เองได้	ก็ต้องมอบอ�านาจการท�าพิธีสมรส	ให้เจ้าหน้าที่					

ผู้ได้รับมอบหมาย	เช่น	อิมามมัสญิดในชุมชนนั้น	หรือ

ประธานกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดหรือผู้ท�าการ

แทน	เป็นต้น	เป็นผู้ท�าพิธีสมรสแทน

 ประการสดุท้าย	อลัหมัดลุลิลาฮ	ฺ(มวลการสรรเสรญิ

เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ)	 เป็นที่น่ายินดีที่	อดีบ	ได้แสดง

เจตนารมณ์	ขออ่านคุฏบะตุนนิกาหฺ	ด้วยตัวเอง	เพื่อให้

เป็นไปตามแนวทางของท่านศาสดา	อินชาอัลลอฮฺ									

(หากอัลลอฮฺทรงประสงค์)

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือช�าร่วยเล่มน้อยๆ	นี้

จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย

ด้วยสลามและดุอาอฺ

อันซอรี บินอุษมาน สะอีดี

๒๔	กันยายน	๒๕๕๗



	 คุฏบะตุนนิกาหฺเป็นประเพณีปฏิบัติในพิธีสมรส

ตามหลักการอิสลามต้ังแต่สมัยท่านนบีมุหัมมัด	 	ถึง

แม้ว่าหลกัการศาสนาไมเ่จาะจงทีจ่ะตอ้งใหผู้รู้เ้ปน็ผูก้ล่าว

คฏุบะตนุนกิาห	ฺแตก่ลายเป็นประเพณอีกีมติหินึง่ทีไ่มข่ดั

กับหลักการศาสนาหากเจ้าภาพเชิญชวนผู้รู้มากล่าว

คุฏบะตนุนกิาหเฺพือ่ใหก้ารน�าเสนอมวีชิาการและขอ้เตอืน

สติตามความเหมาะสม

 ขา้พเจา้มโีอกาสไดร้บัเชญิกลา่วคฏุบะตนุนกิาหฺ

บอ่ยครัง้	แตรู่ส้กึวา่คฏุบะตนุนกิาหขฺองขา้พเจา้ไมค่อ่ยพดู

ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคูบ่า่วสาวหรอืสามภีรรยามากนกั	

แต่ข้าพเจ้าจะเน้นให้สังคมได้เห็นบทบาทหน้าที่ของ

ครอบครัวในความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยเฉพาะหน้าที่

ของมสุลมิในการปกปอ้งอสิลามในรปูแบบของครอบครัว	

ซึง่สว่นมากขา้พเจ้าจะเตอืนตวัข้าพเจา้เองและลกูศษิยใ์ห้

ค�ำนยิม



ด�ารงหน้าที่รับใช้ศาสนา	 โดยมิให้การสมรสหรือมี

ครอบครัว	ความรับผิดชอบต่อคู่ครองและลูกๆ	มาเป็น

อุปสรรคในการท�างานศาสนา	ทางเจ้าภาพคงเห็นว่า						

ข้อเตือนสติเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์บ้างส�าหรับสังคม				

จึงคิดรวบรวมคุฏบะตุนนิกาหฺที่น่าสนใจมาตีพิมพ์และ			

เผยแพร่ในงานวลีมะตุนนิกาหฺระหว่าง	อดีบ	สะอีดี	และ	

นีดา	บาเกาะ

 ขา้พเจา้วงิวอนตอ่อลัลอฮใฺหคู้บ่า่วสาวไดป้ระสบ

ความพอพระทัยจากอัลลอฮฺ	 	ในการท�าหน้าที่สามี

ภรรยาและเป็นคนดีของอัลลอฮฺและสังคม

ริฎอ อะหฺมัด สมะดี
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ُخْطَبُة احلَاَجُة

ِبْسِم اهلل الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

         ِإنَّ احَلْمَد هلِل َنَْمُدُه َوَ�ْسَ�ِعينُْنُه َوَ�ْس�نَْغِفرُُه، َو�نَُعْوُذ
 بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَ�نُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن �نَْهِدِه اهلُل
 َفال ُمِضلَّ َلُه ، َوَمْن ُ�ْضِلْل َفال َهاِدَي َلُه ، َوَأْشَهُد َأال إَِلَه
 ِإال اهللُ َوْحَدُه ال َشرِْ�َك َلُه، َوَأْشَهُد أَنَّ ُمَمََّداً َعْبُدُه َوَرُسْولُُه

 ﴿ �َا أَ�نَُّها الِذْ�َن آَمُنوا اتنَُّقوا اهلَل َحقَّ تنَُقاتِِه َوال َتُْوُتنَّ
 ِإال َوأَ�نُْ�ْم ُمْسِلُمْوَن ﴾

 ﴿ �َا أَ�نَُّها النَّاُس اتنَُّقْوا َربَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم ِمْن �نَْفٍس
 َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمننَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمننُْهَما رَِجااًل َكِثينْرََا
 َوِ�َساًء َواتنَُّقْوا اهلَل الَِّذْي َتَساَءُلْوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل

 َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيَباً ﴾
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 ﴿ �َا أَ�نَُّها الَِّذْ�َن آَمننُْوا اتنَُّقْوا اهلَل َوقنُْوُلْوا قنَْواًل َسِدْ�َداًَ
 ُ�ْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َو�نَْغِفْر َلُكْم ُذ�نُْوَبُكْم َوَمْن �ُِطِع

 اهلَل َوَرُسْوَلُه فنََقْد فَاَز فنَْوزَاً َعِظْيَماً ﴾

 أَمَّا بنَْعُد: فَِإنَّ َأْصَدَق احَلِدْ�ِث ِكَ�اُب اهلِل َوَخينَْر اهلَْدِي
 َهْدُي ُمَمٍَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآلِِه َوَسلََّم، َوَشرَّ اأُلُمْوِر
 ُمَْدثَاتنَُها ، وَُكلَّ ُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة ، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌة ،

 : وَُكلَّ َضالَلٍة يف النَّاِر ، ُثَّ أَمَّا بنَْعُد

คุฏบะตุลหำญะฮฺ1

 “ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ	ผู้ทรงกรุณาปรานี	

ผูท้รงเมตตาเสมอ		แท้จรงิมวลการสรรเสรญิเป็นกรรมสิทธิ์

ของอัลลอฮฺ	ซึ่งเราขอสรรเสริญพระองค์	ขอความช่วย

1 เป็นค�าปราศรัย	(คุฏบะฮฺ)	ที่ท่านนบี	 	มักจะใช้ในกิจการต่างๆ	

เป็นคุฏบะฮฺที่มีเนื้อหาสาระมากมาย	และรวบรวมข้อตักเตือนอันมี

คุณค่าที่เหมาะสมส�าหรับทุกกิจการ	(ดู	http://www.islaminthai-

land.org/dp6/book/export/html/2084)
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เหลือจากพระองค์	ขอการอภัยโทษต่อพระองค์	และขอ

ความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ	จากความช่ัวร้ายของอารมณ์

ใฝ่ต�า่ของเรา	และจากความผดิในพฤตกิรรมต่างๆ	ของเรา	

ใครที่พระองค์ทรงให้ทางน�าแก่เขา	ไม่มีใครสามารถให้

เขาหลงผดิได้	และใครทีพ่ระองค์ให้เขาหลงผดิ	กไ็ม่มใีคร

สามารถให้ทางน�าแก่เขาได้	ขอปฏญิาณตนว่าไม่มพีระเจ้า

อ่ืนใดนอกจากพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้น	ไม่มีภาคีใดๆ	ต่อ

พระองค์	และขอปฏิญาณตนว่า	มุหัมมัดนั้นเป็นบ่าวของ	

อัลลอฮฺ	และเป็นศาสนทูตของพระองค์

 “โอ้บรรดาผู ้ศรัทธาทั้งหลาย! จงย�าเกรง

อัลลอฮฺอย่างแท้จริงเถิด และพวกเจ้าจงอย่าตายเป็น

อันขาด นอกจากในฐานะที่พวกเจ้าเป็นผู้นอบน้อม

เท่านั้น” (อาลอิมรอน	๓	:	๑๐๒)

     “โอ้มนุษยชาตทิัง้หลาย จงย�าเกรงพระเจ้าของ

พวกเจ้าท่ีได้บังเกดิพวกเจ้ามาจากชวีติหนึง่ และได้ทรง

บงัเกดิจากชวิีตน้ันซ่ึงคูค่รองของเขา และได้ทรงให้แพร่

สะพดัไปจากทัง้สองนัน้ ซึง่บรรดาชายและบรรดาหญิง

อนัมากมาย และจงย�าเกรงอลัลอฮทฺีพ่วกเจ้าต่างขอกัน

ด้วยพระองค์ และพึงรักษาเครือญาติ แท้จริงอัลลอฮฺ
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ทรงสอดส่องดูพวกเจ้าอยู่เสมอ”	(อันนิสาอฺ	๔	:	๑)

 “โอ้บรรดาผูศ้รทัธาเอ๋ย จงย�าเกรงอลัลอฮ ฺและ

จงกล่าวถ้อยค�าที่เที่ยงธรรมเถิด พระองค์จะทรง

ปรับปรุงการงานของพวกเจ้าให้ดีขึ้นส�าหรับพวกเจ้า 

และจะทรงอภัยโทษความผิดของพวกเจ้าให้แก่พวก

เจ้า และผูใ้ดเชือ่ฟังปฏบิตัติามอลัลอฮแฺละเราะสลูของ

พระองค์ แน่นอน เขาจะได้รับความส�าเร็จใหญ่หลวง” 

(อัลอะหฺซาบ	๓๓	:	๗๐-๗๑)

     แท้จริงแล้วค�าด�ารัสท่ีสัจจะยิ่ง	คือคัมภีร์ของ	

อัลลอฮฺ	และทางน�าอันดีเยี่ยมคือทางน�าของท่านนบ	ี		

มหุมัมดั	 	และกจิการทีช่ัว่ร้ายคอืสิง่ทีถ่กูประดษิฐ์ข้ึนมา	

ซึ่งทุกสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นย่อมเป็นอุตริกรรม	และทุก			

อุตรกิรรมเป็นการหลงผดิ	และทกุแนวทางทีห่ลงผดิย่อม

อยู่ในนรก”
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	 การนิกาหฺ	(النكاح)	หรือการแต่งงานในอิสลาม

นัน้มคีวามส�าคัญและมคีวามศกัดิส์ทิธิ	์นัน่กเ็พราะว่าการ

แต่งงาน	คือ	การที่สองชีวิตได้รวมกันเป็นหนึ่งด้วยพระ

อนุญาตจากอัลลอฮฺ	จึงท�าให้การแต่งงานนั้นมีความยิ่ง

ใหญ่และมคีวามจ�าเรญิ	นบัเป็นความโปรดปรานและเป็น

ความเมตตาจากพระองค์อย่างยิ่ง	ดังที่พระองค์ทรงตรัส

ไว้ว่า

 َوِمْن آ�َاتِِه أَْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَ�ُفِسُكْم أَْزَواًجا لَِّ�ْسُكُنوا
 ِإلَينَْها َوَجَعَل بنَينَْنُكم مََّودًَّة َوَرمْحًَة ِإنَّ يف َذِلَك َل�َاٍت

لَِّقْوٍم �نَ�نََفكَُّروَن
 “และหนึง่จากสญัญาณทัง้หลายของพระองค์

คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า

เอง เพื่อที่พวกเจ้าจะได้มีความสงบสุขอยู่กับเธอ และ

พระองค์ทรงท�าให้เกิดขึ้นซึ่งความรักและความเมตตา

ระหว่างพวกเจ้า แท้จริงในการนี้ แน่นอน ย่อมเป็น

สัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ”	(อัรฺรูม	๓๐	:	๒๑)

นกิำหฺ.. 
ของขวัญจำกอัลลอฮฺ
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	 การทีช่ายหญงิได้ครองคูก่นั	คอื	หนึง่ในสญัญาณ

ที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ	เป็นความ

มหัศจรรย์และเป็นของขวัญจากพระองค์แด่คู่บ่าวสาว		

ก่อให้เกิดซึ่งความสงบสุขในจิตใจ	บังเกิดขึ้นซึ่งความรัก

และความเมตตา	นับว่าเป็นความโปรดปรานอย่างใหญ่

หลวงที่พระองค์ทรงก�าหนดคู่ครองมาให้แก่มวลมนุษย์

 อิสลามสนับสนุนให้ชายและหญิงแต่งงานสร้าง

ครอบครัวด้วยรูปแบบที่ถูกต้อง	ห้ามปรามอย่างเด็ดขาด

มิให้ชายและหญิงมีความสัมพันธ ์กันเชิงชู ้สาวโดย

ปราศจากการแต่งงาน	อนัเนือ่งมาจากความศกัดิส์ทิธิแ์ห่ง

การแต่งงานนีเ่อง	ท�าให้อสิลามส่งเสรมิให้มนษุย์แสวงหา

การแต่งงานทีถ่กูต้องตามหลกัการ	เพือ่สร้างครอบครัวที่

เข้มแข็งต่อไป

 การแต่งงาน	คือ	พันธสัญญาระหว่างชายและ

หญงิทีจ่ะครองคูก่นั	เมือ่ชายคนหนึง่ได้ตกลงยอมรับหญงิ

คนหนึง่มาเป็นภรรยา	เขาจะต้องดแูลปกป้องชวีติรวมถงึ

เกียรติยศและศักดิ์ศรีของเธอ	เลี้ยงดูและหาปัจจัยยังชีพ

ให้แก่เธอ	รกัษาสทิธต่ิางๆ	ของเธอ	ตลอดจนจะต้องอบรม

สั่งสอนและขัดเกลาให้เธอสามารถด�ารงชีวิตได้อย่างถูก
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ต้องสอดคล้องกับหลกัการศาสนา	นีค่อืพนัธสญัญาอนัยิง่

ใหญ่และหนักแน่น	ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

 وََكْيَف تَْأُخُذو�َهُ َوَقْد أَْفَضى بنَْعُضُكْم ِإَل بنَْعٍض َوَأَخْذَن
ِمنُكم مِّيثَاقًا َغِليظًا

 “และพวกเจ้าจะเอามนั (มะหรั)ฺ คนืได้อย่างไร 

ทั้งๆ ท่ีบางคนของพวกเจ้าได้แนบกายกับอีกบางคน

แล้ว (ร่วมหลับนอนฉนัท์สามภีรรยา) และพวกเธอกไ็ด้

เอาค�ามั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเจ้าแล้วด้วย”  

(อันนิสาอฺ	๔	:	๒๑)

 การอนุมัติให้ชายคนหนึ่งได้มีสิทธิในเรือนร่าง

ของหญิงคนหนึ่งมิใช่ค�าอนุญาตจากมนุษย์แต่อย่างใด	

ไม่มีใครที่มีสิทธิที่จะอนุมัติให้คนหนึ่งคนใดเป็นคู่ครอง			

กนัได้	หากแต่เป็นพระอนญุาตจากอลัลอฮ	ฺด้วยพระด�ารสั

ของอัลลอฮฺที่ท�าให้ชายหญิงได้เป็นคู่ครองกัน	นับเป็น

ความย่ิงใหญ่อันหาที่เปรียบไม่ได้ ที่เราได้แต่งงานกัน

ถกูต้องตามบทบญัญตัศิาสนา เพราะนัน่คอืการอนญุาต

จากอัลลอฮฺให้เราเป็นคู่ครองกันนั่นเอง
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	 พี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติทุกท่าน..

 ขณะนี้เราก�าลังอยู่ในพิธีท่ีมีเกียรติยิ่ง	เป็นพิธีที่

เรยีกได้ว่าเป็น	“พระอนญุาตจากอลัลอฮ”ฺ	ทีจ่ะทรงอนมุตัิ

ให้ชายหญิงคู่น้ีได้แต่งงานกันถูกต้องตามบทบัญญัติ

อิสลาม	ก่อนหน้านี้	ชายหญิงคู ่นี้ไม่มีสิทธิใดๆต่อกัน									

ไม่สามารถสัมผัสกันหรือไม่อาจอยู่ล�าพังสองต่อสองได้

โดยปราศจากวลี	(ผู้ปกครอง)	ไม่มีสัมพันธ์ใดๆ	ที่ใกล้ชิด

ลึกซึ้ง	นอกจากเป็นเพียงพี่น้องมุสลิมร่วมประชาชาติ

เดียวกันที่มีสิทธิระหว่างกันในฐานะพี่น้องมุสลิมเท่านั้น		

 แต่หลังจากนี้เป็นต้นไป	เมื่อวลีกล่าวเสนอการ		

นกิาหฺ	และฝ่ายชายกล่าวสนองรบันกิาหแฺล้ว	ทัง้สองกจ็ะ

เป็นคูค่รองกนัโดยสมบรูณ์	สามารถสมัผสั	ร่วมหลบันอน	

มีสิทธิและหน้าที่ต่อกันและกัน	มีความรับผิดชอบซ่ึงกัน

และกันโดยสมบูรณ์	นี่คือความมหัศจรรย์	คือความ

ศักดิ์สิทธิ์	และความยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ให้การ

แต่งงานนี้เกิดขึ้นด้วยพระด�ารัสของพระองค์

 ปัจจุบันนี้เราได้เห็นกี่แสนกี่หมื่นครอบครัวใหม่

ที่เกิดขึ้นในประชาชาติอิสลาม	เราได้เห็นหนุ่มสาวมุสลิม

แต่งงานกันมากมายหลายคู่	แต่ครอบครัวไหนเล่าที่จะ
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ช่วยเพิม่คณุภาพให้กบัประชาชาตอิสิลาม		ครอบครวัไหน

บ้างที่จะผลิตลูกหลานที่จะช่วยท�าให้สังคมของเราเข้ม

แข็งขึ้น	จะมีครอบครัวไหนที่จะเป็นครอบครัวมุสลิม

ตัวอย่างในการท�าความดี	สร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น		

 เราเห็นแต่ครอบครัวมุสลิมของเราก�าลังถูกรุม

เรา้ดว้ยปัญหาต่างๆ	ถกูกระแสแห่งอบายมุข	แฟชัน่	และ

วตัถนุยิม	บรโิภคนิยม	เข้ามาคกุคามครอบครวัมสุลมิของ

เรา	ครอบครวัมุสลมิปัจจบัุนนีไ้ม่รูจ้กัอลัลอฮกฺนัแล้ว	ห่าง

ไกลจากแบบฉบบัและมารยาทของท่านนบี	ไม่รูจ้กัหน้าที่

ของความเป็นมุสลิม	มีชีวิตเพื่อวัตถุ	ลุ่มหลงกับโลกดุน

ยาจนไม่ใส่ใจกับหลักการศาสนา	เราอยากให้ครอบครัว

ของเราเป็นอย่างนี้หรือ?

 อยากจะฝากทิง้ท้ายให้เป็นนะศหีะฮแฺด่ครอบครวั

คู่ใหม่ว่า	หลังจากวันนี้แล้ว	พวกท่านทั้งสองจะต้องร�าลึก

ถึงพระอนุญาตของอัลลอฮฺที่ท�าให้ท่านทั้งสองนั้นเป็น						

คู่ครองกัน	ด้วยการปฏิบัติตามค�าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ	และ

ละทิ้งสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม	รักษาสิทธิและหน้าท่ีต่อกัน

และกันไว้	และให้อิสลามเป็นแสงสว่างน�าชีวิตของท่าน

ทั้งสองตลอดไป
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 ขอดอุาอตฺ่อเอกองค์อลัลอฮ	ฺให้พวกเราทัง้หลาย

มคีรอบครัวทีอ่บอุน่และเข้มแขง็	เป็นก�าลงัทีจ่ะช่วยสร้าง

ความยิ่งใหญ่ให้กับอุมมะฮฺนี้ต่อไป

 หนึ่งในบทบัญญัติอันสวยงามของอิสลามที่					

เต็มไปด้วยวิทยปัญญาและความเมตตานั้น	ก็คือการที่

พระองค์อัลลอฮฺทรงสร้างบุรุษให้ครองคู่กับสตรี	 เพื่อให้

เกิดความสงบมั่นคง	บังเกิดซึ่งความรักและความเมตตา

ระหว่างกัน	ความมั่นคงของชีวิตคู่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความ

สามารถของสามีในการท่ีจะดูแลเอาใจใส่ภรรยาด้วย

ความรักและด้วยจริยธรรมอันสูงส่ง	และเช่นเดียวกัน	

ความมั่นคงของครอบครัวก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของ

ภรรยาด้วยคณุลกัษณะและมารยาททีง่ดงามด้วยเช่นกนั

การที่สามีภรรยาปฏิบัติต ่อกันด้วยความดีและด้วย

คุณธรรมอันสูงส่งจะก่อให้เกิดความรักซึ่งกันและกัน					

สำม-ีภรรยำ..
 อำภรณ์ของกันและกัน



181

เป็นความรักและความเมตตาที่พระองค์ทรงโปรดปราน

ให้เกิดขึ้น	สิ่งนี้ย่อมไม่สามารถเกิดข้ึนได้หากสามีไม่

ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ	ไม่ดูแลใส่ใจความรู ้สึก					

ของภรรยา		ไม่อบรมขดัเกลาเธอในเรือ่งศาสนาและเรือ่ง

การด�าเนินชีวิต	เช่นเดียวกัน	หากภรรยาไม่เช่ือฟังสาม	ี										

ไม่เคารพให้เกียรติสามี	ไม่ดูแลเอาใจใส่ในหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบต่างๆ	ครอบครัวนี้ก็คงไม่ได้รับความ

จ�าเริญและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺเป็นแน่	

 อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า

ُهنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَ�ُ�ْم لَِباٌس هلَُّنَّ
 “..เธอทัง้หลายนัน้คอือาภรณ์ของพวกเจ้า และ

พวกเจ้ากค็อือาภรณ์ของพวกเธอ..”	(อลับะเกาะเราะฮ	ฺ

๒	:	๑๘๗)

 สามีและภรรยาเปรียบเสมือนอาภรณ์ของกัน

และกนั ทัง้สองมคีวามใกล้ชดิสนทิสนม รูจ้กัและเข้าใจ

กนั ปกปิดและปกป้องกันและกัน อยู่ร่วมกันด้วยความ

ดงีาม เป็นประหนึง่เสือ้ผ้าอาภรณ์ให้กบัผูท้ีส่วมใส่มนั	เขา

ย่อมได้รบัความอบอุน่และได้รบัการปกป้องอย่างใกล้ชดิ	
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พร้อมกับได้รับความมั่นคงและความร่มเย็นจากอาภรณ์

ของเขา	นบัเป็นการเปรยีบเทยีบทีล่กึซึง้และงดงามยิง่นกั

 การที่ชีวิตคู่จะด�าเนินไปได้ด้วยความสุขย่อม				

มาจากการปฏิบัติท่ีดีของท้ังสามีและภรรยา	เริ่มต้นจาก

สามีที่ต้องน�าพานาวาครอบครัวล�านี้ไปสู่เป้าหมายแห่ง

ความส�าเรจ็	นัน่คอืสวนสวรรค์	เขาจะต้องปกป้องภรรยา

และลูกๆ	ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรก	สามีจะต้อง

ประพฤติตัวต่อภรรยาด้วยมารยาทที่งดงาม	ต้องดูแล

ปกป้องและให้เกยีรตภิรรยา	อบรมสัง่สอนเธอ	เลีย้งดูและ

ขัดเกลาเธอด้วยบทบัญญัติแห่งอิสลาม	แสวงหาริซกี	

(ปัจจยัยงัชพี)	ทีห่ะลาล	เอาใจใส่กจิการต่างๆ	ของครอบครัว	

ให้อภัย	อดทนและผ่อนปรนต่อคณุลกัษณะนสิยับางอย่าง

ของภรรยา	ชี้แนะตักเตือนภรรยาสู่ความดี	ใส่ใจในความ

รู้สึก	อ่อนโยนและยุติธรรมต่อบรรดาภรรยา	ช่วยเหลือ

และแบ่งเบาภาระในบ้าน

	 ท่านนบี	  ได้กล่าวไว้ว่า

خريكم خريكم ألهله، وأ�ا خريكم ألهلي
 “ผู ้ที่ดีที่สุดในหมู ่พวกเจ้า คือผู ้ ท่ีดี ท่ีสุดต่อ
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ครอบครัวของเขา และในหมูพ่วกเจ้านัน้ ฉนัคอืผูท้ีด่ทีีส่ดุ

ต่อครอบครัวของฉัน”  (บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ	๒๐๐๘,		

ชัยคฺอัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺในหนังสือของ

ท่าน อัตตัรฺฆีบ วัตตัรฺฮีบ,	๓/๗๒)

 ส�าหรบัภรรยา	เธอคอืความสขุและความสบายใจ

ของสามี	คือสุดที่รักในดวงใจของเขา	ดังนั้นเธอจึงต้อง

พยายามประพฤติตัวด้วยมารยาทท่ีงดงามเช่นเดียวกัน	

เธอต้องเชื่อฟังสามีในสิ่งที่ไม่เป็นบาป	ต้องเคารพและ					

ให้เกียรติต่อสามี	ดูแลปกป้องเกียรติยศและศักดิ์ศร	ี			

ตลอดจนรักษาทรัพย์สินรวมถึงความลับของสามีให้ด	ี	

รักษาความบริสุทธิ์ของตัวเธอเอง	ดูแลรับผิดชอบใน

หน้าที่ของเธอ	และหมั่นดูแลเอาใจใส่ให้บ้านเป็นสวน

สวรรค์ของครอบครัว

 ภรรยาทีศ่อลหิะฮนฺัน้คอื	ภรรยาท่ีปกป้องเกยีรติ

ตนเองเมื่อสามีไม่อยู่บ้าน	คือภรรยาท่ีเมื่อสามีมองมายัง

เธอแล้วรู้สึกเย็นตาเย็นใจและมีความสุข	คือคนท่ีคอย

สนับสนุนและช่วยเหลือสามีในกิจการต่างๆ	ที่จะน�าไปสู่

ความพอใจของอัลลอฮฺ	และคือคนที่อยู่เคียงข้างสามี						

ให้ก�าลังใจแก่สามี	อดทนและให้อภัยต่อความผิดพลาด
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ต่างๆ	ของสามี

 คุณลักษณะเหล่านี้ย ่อมเป็นสิ่งที่น ่ายกย่อง

สรรเสรญิ	สมควรอย่างยิง่ทีภ่รรยาจะต้องฝึกฝนตวัเองให้

มีคุณลักษณะดังกล่าว	แน่แท้	รางวัลของภรรยาที่ดีนั้น	

ไม่มีอะไรเทียบเท่าสวรรค์ของอัลลอฮฺ

 ท่านนบี	  ได้กล่าวไว้ว่า

 إذا صلت املرأة ُخسها، وصامت شهرها، وحِفظت
 َفرجها وأطاعت زوجها ِقيل هلا: ادخلي اجلنة من أي

أبواب اجلنة ِشئت
 “หากผู ้หญิงคนหนึ่งละหมาดครบห้าเวลา    

ถือศลีอดในเดอืนเราะมะฎอน รกัษาความบรสิทุธิข์องเธอ 

(ให้พ้นจากการประพฤติผิดทางเพศ) และเช่ือฟังสามี   

ของเธอแล้ว จะมีเสียงกล่าวแก่เธอว่า ‘จงเข้าสู่สวรรค์  

จากประตบูานใดกไ็ด้ตามท่ีเธอปรารถนา’” (รายงานจาก

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  ในหนังสือเศาะฮีหฺอัลญามิอฺ  ของ				

ชัยคฺอัลบานี)

 เหล่านีค้อืคณุลกัษณะของอาภรณ์ทีป่ระเสริฐยิง่	
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คือสามแีละภรรยาทีเ่ป็นดัง่อาภรณ์ซึง่กนัและกนั	สจัจริง

แล้วในค�าด�ารัสของพระองค์

 “..เธอทัง้หลายนัน้คอือาภรณ์ของพวกเจ้า และ

พวกเจ้าก็คืออาภรณ์ของพวกเธอ..”

	 ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺทรงท�าให้เราเป็นสามีและ

ภรรยาทีด่ขีองกนัและกนั	เป็นคูค่รองท่ีสร้างความสขุสงบ

ซึง่กนัและกัน	เป็นอาภรณ์ท่ีสร้างความอบอุน่ให้กนัและกนั	

อยู่ด้วยกันยั่งยืนทั้งโลกนี้และโลกหน้า

	 ในทกุ	ๆ 	วาระท่ีท่านนบี	  ได้ให้ค�าปราศรยัหรอื

กล่าวคุฏบะฮฺ	ไม่ว่าจะเป็นคฏุบะฮวฺนัศกุร์	คฏุบะฮวฺนัอดี

หรอืคฏุบะตนุนิกาหฺ	ท่านจะเริม่ต้นด้วยการสรรเสรญิและ

สดดุอีลัลอฮฺ	ขอความคุม้ครองจากพระองค์	และตามมา

ด้วยการกล่าวตกัเตอืนและก�าชบัให้เศาะหาบะฮขฺองท่าน

มคีวามย�าเกรง	มตีกัวาต่ออลัลอฮฺ

ให้ตักวำเป็นรำกฐำน
ของชวีติครอบครัว
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 ท่านนบีจะอ่านพระด�ารัสของอัลลอฮฺ	ที่สั่งใช้ให้

ผู้ศรัทธานั้นย�าเกรงต่อพระองค์	เพราะการย�าเกรงหรือ

การมตีกัวาต่อพระองค์นัน้คอื	เนือ้หาทีส่�าคญัทีส่ดุในชวีติ

ของบรรดาผูศ้รทัธา	เพราะการตกัวานัน้จะน�าพาพวกเรา

สู่ความส�าเร็จที่แท้จริง

 อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

 �َا أَ�نَُّها الَِّذ�َن آَمُنواْ اتنَُّقواْ الّلَه َحقَّ تنَُقاتِِه َوالَ َتُوُتنَّ ِإالَّ
َوأَ�ُ�م مُّْسِلُموَن

 “โอ้บรรดาผู ้ศรัทธาทั้งหลาย! จงย�าเกรง

อัลลอฮฺอย่างแท้จริงเถิด และพวกเจ้าจงอย่าตายเป็น

อนัขาด นอกจากในฐานะทีพ่วกเจ้าเป็นมสุลมิเท่าน้ัน” 

(อาลอิมรอน	๓	:	๑๐๒)

 บรรดาอลุะมาอ	ฺ(ผูรู้)้	ได้ให้ความหมายของค�าว่า

ตกัวาไว้มากมาย	กว้างขวาง	และลกึซึง้ว่า	ตกัวา	คอืความ

ย�าเกรงที่เกิดขึ้นในจิตใจอันเน่ืองมาจากการเกรงกลัวต่อ

อัลลอฮฺ	คือการที่เราดูแลปกป้องตนเองให้พ้นจากสิ่งที่

พระองค์อลัลอฮทฺรงห้าม		คอืการสร้างชวีติจติใจให้มุง่มัน่
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ภักดีต่ออัลลอฮฺอยู ่ตลอดเวลา	คือการปฏิบัติในสิ่งที่

พระองค์ทรงสัง่ใช้และออกห่างสิง่ท่ีพระองค์ทรงห้ามด้วย

ความศรัทธามั่น	คือการร�าลึกถึงอัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลา					

มิลืมเลือน	คือการผูกพันต่อพระองค์ในทุกย่างก้าวของ

ชีวิตและคือการที่เรารู้ส�านึกในพระเมตตาของพระองค	์

ร�าลึกถึงบุญคุณและความโปรดปรานโดยไม่เนรคุณต่อ

พระองค์

  นี่คือความหมายโดยสรุปของค�าว่า	“ตักวา”

 ในวนันิกาหอฺนัจ�าเรญินี	้จงึขอนะศหีะฮตฺกัเตอืน

พวกเราทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องของเราท่ีก�าลังจะกลาย

เป็นคู่ครองกันในวันนี้	ด้วยการก�าชับให้เรามีตักวาต่อ

อัลลอฮฺอย่างแท้จริง	และพยายามรักษาตักวาให้อยู่ใน

จิตใจของเราตลอดไป

 วันนี้มิใช่เพียงวันที่เราจะมาประกาศนิกาหฺ

เท่านั้น	แต่เราจะมาประกาศพร้อมๆ	กันว่า	ชีวิตของเรา	

โดยเฉพาะชีวิตคู่บ่าวสาวครอบครัวใหม่นี้	จะขอเริ่มต้น

บนรากฐานแห่งความตักวาต่ออัลลอฮฺ	เพราะตักวาหรือ

ความย�าเกรงนั้นมีคุณค่ามหาศาลส�าหรับทุกกิจกรรมใน

ชีวิตของเรา	
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 ไม่ว่าเราจะอยูใ่นสถานะใด	ไม่ว่าจะเป็นหวัหน้า

ครอบครวั	เป็นหวัหน้าองค์กร	อิมาม	นักการเมอืง	นักธรุกจิ	

ฯลฯ	หรือมีหน้าที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งส่วนใด	กิจกรรม

หนึ่งกิจกรรมใด	หากมีตักวาในหัวใจแล้วย่อมท�าให้ชีวิต

และสงัคมมคีวามสงบสขุและประสบความส�าเรจ็	หากผูน้�า

มตีกัวาแล้ว	คนในปกครองกจ็ะมคีวามสขุ	หากประชาชน

มตีกัวาแล้ว	ผูน้�ากจ็ะบรหิารสงัคมได้อย่างราบรืน่		

 ตกัวาคอืสิง่ทีจ่ะช่วยประคองคนในสงัคมให้อยูใ่น

ร่องในรอยของศาสนา	หากคนในสังคมปราศจากตักวา	

แน่นอนว่าสังคมนั้นคงไปไม่รอด	จมปลักอยู่กับความชั่ว	

เพราะไม่มใีครเกรงกลวัอลัลอฮอฺกีต่อไปแล้ว	และสังคมก็

จะวบิตัแิละพบกบัความหายนะในทีส่ดุ

	 อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

 لََّمْسِجٌد أُسَِّس َعَلى ال�نَّْقَوى ِمْن أَوَِّل �نَْوٍم َأَحقُّ أَن تنَُقوَم
ِفيِه رَِجاٌل يُِبُّوَن أَن �نََ�َطهَُّرواْ َوالّلُه يُِبُّ اْلُمطَّهِّرِ�َن

 “แน่นอน มัสญิดที่ถูกวางรากฐานบนความ

ย�าเกรงต้ังแต่วันแรกนัน้ สมควรอย่างยิง่ทีเ่จ้าจะเข้าไป

ยนืละหมาดในนัน้ เพราะในมสัญดินัน้มบีคุคลทีช่อบจะ
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ช�าระตัวให้บริสุทธิ์ (จากความชั่วช้าทั้งหลาย) และ

อัลลอฮฺนั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ช�าระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์

อยู่เสมอ” (อัตเตาบะฮฺ	๙	:	๑๐๘)

 มัสญิดของท่านนบีคือสถาบันส�าคัญที่คอย

ขดัเกลาจติใจบรรดาผูศ้รทัธา	เป็นศนูย์รวมทกุกจิการของ

ประชาชาตอิสิลามในยคุน้ัน	อัลลอฮยฺงัทรงก�าชับให้ก่อตัง้

บนฐานแห่งความตักวา	หากแม้นมัสญิดซึ่งเป็นสถานท่ี		

อิบาดะฮฺยังคงต้องถูกประคองด้วยศรัทธาชนที่มีตักวา	

แล้วสถาบนัครอบครวัเล่า	จะยิง่ต้องการการดแูลประคบั

ประคองด้วยตักวามากขนาดไหน?

  ครอบครวัท่ีก�าลงัจะเกดิขึน้ใหม่นี ้ควรตัง้ปณธิาน

ว่า สมาชกิในครอบครัวจะด�ารงตกัวาให้มากทีส่ดุเท่าที่

จะกระท�าได้	และครอบครวัใหม่น้ีจะเป็นครอบครวัท่ีรูจ้กั

อัลลอฮฺ	รู้จักนบี	รู้จักค�าสั่งสอนของศาสนา	จะพยายาม

ด�ารงชีวิตด้วยอิสลามสุดความสามารถ

 การทีค่รอบครวัด�ารงไว้ซึง่บรรยากาศแห่งตกัวา	

(ย�าเกรง)	และบรรยากาศแห่งอีมานนี่เอง	ย่อมท�าให้ชีวิต

ของเราเข้าใกล้บรรยากาศแห่งสวนสวรรค์ด้วย	เราทุกคน

จึงต้องสร้างบรรยากาศแห่งสวนสวรรค์โดยเริม่ต้นทีบ้่าน
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ของเราและขยายสู่สังคมของเรา	เพื่อที่เราทั้งหมดจะได้

เป็นครอบครัวแห่งชาวสวรรค์

 ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺ	ทรงท�าให้ครอบครัวของเรา

เป็นครอบครัวแห่งตักวา	และเป็นครอบครัวแห่งชาว

สวรรค์ด้วยเถิด

 เหล่าบุรุษและสตรีที่ก�าลังจะเริ่มต้นชีวิตคู ่						

ย่อมต้องเตรียมความพร้อมส�าหรับการใช้ชีวิตร่วมกัน	

เตรยีมพร้อมส�าหรบัการปรบัตวัและการเปลีย่นแปลงคร้ัง

ส�าคัญในชีวิต	แต่ละครอบครวักม็กีารวางแผนการใช้ชวีติ

ท่ีแตกต่างกนัไป	บางครอบครวัตัง้เป้าหมายไว้ว่า	ชวีติของ

เขาต้องประสบความส�าเร็จในด้านวัตถุ	ทรัพย์สิน	บาง

ครอบครัวก็ตั้งเป้าหมายในด้านอาชีพและการศึกษาของ

ลูกๆ	เพื่อให้มีความมั่นคงในอาชีพการงานในอนาคต

อลักรุอำน.. 
ควำมร่มเยน็ทัง้ในดนุยำและอำคเิรำะฮฺ
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 แต่จะมสีกักีค่รอบครวัท่ีก�าลงัเตรยีมความพร้อม

เพื่อการเดินทางสู่ชีวิตนิรันดร์	นั่นคือโลกอาคิเราะฮฺ?

 ส�าหรับผู้ศรัทธาแล้ว	จ�าเป็นที่จะต้องมองชีวิต

ของเขาให้ไกลและทะลุไปถึงโลกหลังความตาย	ไม่เพียง

พอส�าหรับคู่บ่าวสาวที่จะเตรียมบัญชีของโลกดุนยาโดย

ละเลยบัญชีแห่งอาคิเราะฮฺ	ชีวิตของคู่บ่าวสาวไม่ได้อยู่

ด้วยกันแค่	๓๐-๔๐	ปี	แต่อายุของชีวิตนั้นยาวนานจนถึง

วันอาคิเราะฮฺ		ฉะนั้นหากเขาไม่เตรียมพร้อมส�าหรับการ

เดนิทางทีย่าวไกลนี	้กอ็าจจะพลาดพลัง้ตกหลมุพรางการ

หลอกลวงของโลกดุนยา	น�าสู่จุดจบที่หายนะในนรกได้!	

  ครอบครวัมสุลมิต้องมวีนัอาคเิราะฮเฺป็นเป้าหมาย	

สามีภรรยาอยู่ด้วยกันในบ้านต้องคุยกันในเรื่องราวที่จะ

น�าไปสู่สวนสวรรค์	ไม่ใช่คุยแต่ในเรื่องของดุนยาอย่าง

เดียว	ไม่เพียงพอที่จะคุยเรื่องบัญชีในธนาคารแห่งดุนยา	

แต่ลืมพูดคุยกันในบัญชีแห่งอาคิเราะฮฺ	ไม่เพียงพอที่สามี

ภรรยาจะปรึกษาหารอืกันในเรื่องปากท้อง	การงานหรือ

ธรุกจิ	แล้วลมืทีจ่ะพดูคยุในเรือ่งเสบยีงสูอ่าคเิราะฮ	ฺ	เราต้อง

พยายามฟ้ืนฟคูรอบครวัของเราให้มกีารพดูคยุตกัเตอืนกนั

และกนัในเรือ่งอาคเิราะฮบฺ้าง	หมัน่ทบทวนชวีติครอบครวั
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ของเราว่าจะเดินไปสู่สวรรค์ได้อย่างไร

 ใครบ้างในบรรดาคูบ่่าวสาวของเราทีจ่ะสอบถาม

กันว่าจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรให้ไปถึงสวรรค์?

 ใครบ้างในหมู่เยาวชนของเราที่วางแผนการ

แต่งงานของเขาโดยมีสวรรค์เป็นเป้าหมาย?

 เป้าหมายของชีวิตผู้ศรัทธาคือความพอพระทัย

ของอัลลอฮฺและการได้รับสวรรค์เป็นการตอบแทนจาก

พระองค์	แล้วอะไรเล่าคือวิถีทางที่จะไปสู่เป้าหมายนี้?	

 แน่นอน	วิถีทางดังกล่าวนั้นจะเป็นอื่นใดไม่ได้	

นอกจากจะต้องเป็นเส้นทางท่ีมาจากอัลลอฮฺ	นั่นคือ

แนวทางแห่งอัลกุรอานนั่นเอง!

 ِإنَّ َهنَذا اْلُقْرآَن ِ�ْهِدي لِلَِّت ِهَي أَقنَْوُم َو�نَُبشِّرُاْلُمْؤِمِننَي
الَِّذ�َن �نَْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت أَنَّ هَلُْم َأْجرًا َكِبريًا

 “แท้จริง อัลกุรอานนี้น�าสู่ทางที่เที่ยงตรงยิ่ง 

และแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบความดี    

ทั้งหลายว่า ส�าหรับพวกเขานั้นจะได้รับการตอบแทน

อันยิ่งใหญ่” (อัลอิสรออฺ	๑๗	:	๙)
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 อัลกุรอานคือแนวทางที่จะท�าให้เราประสบ												

ความส�าเรจ็

 อัลกุรอานคือทางรอดส�าหรับทุกคนโดยเฉพาะ		

คู่บ่าวสาวคู่ใหม่ที่ก�าลังจะสร้างครอบครัวใหม่

 อัลกุรอานคือคู่มือของพวกท่าน

 เราจะไม่พบสิง่ใดทีม่คีวามส�าคญัและมคีณุค่า

ส�าหรับครอบครัวใหม่ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นมากไปกว่า          

อัลกุรอาน พี่น้องทุกท่านอาจจะหาอัลกุรอานได้ตาม

มัสญิด	ร้านขายหนังสือ	หรือที่บ้านของท่านเอง		แต่นั่น

ไม่ได้หมายรวมว่า	มีอัลกุรอานวางอยู่ในบ้านแล้วชีวิตจะ

มีความสุขและประสบความส�าเร็จ

 เราได้เหน็ในปัจจบุนัแล้วว่า	อลักรุอานทีม่อียูใ่น

โลกนี้นับเป็นล้านเล่ม	มีคนฮาฟิซอัลกุรอานเป็นล้านคน	

แต่ท�าไมเล่า	โลกมุสลิมยังคงประสบปัญหาต่างๆ	รุมเร้า

ทุกวี่ทุกวัน	สังคมมุสลิมยังไม่ประสบความสุขที่แท้จริง	

มุสลิมเรายังปราศจากความมั่นคงทางจิตใจ	เป็นเพราะ

อะไร?	ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อัลกุรอาน	แต่ปัญหาอยู่ที่การน�า	

อัลกุรอานมาใช้ในการบริหารชีวิตต่างหาก		
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 ครอบครัวบางครอบครัวอ่านอัลกุรอาน	ท่องจ�า

อัลกุรอาน	แต่ก็ยังกินดอกเบี้ย	รับสินบน	คดโกง	แบ่ง

มรดกตามกฎหมายของมนุษย์	ฯลฯ

	 เมื่อเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วจะพบว่า	

สาเหตุที่ท�าให้เราประสบกับความล้มเหลวก็เพราะเรา					

ไม่ได้น�าบทบัญญัติในอัลกุรอานมาปกครองชีวิตต่างหาก	

เราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยค�าแนะน�าที่มาจากพระ	

ผู้อภิบาล	แล้วเราจะมีความสงบสุขได้อย่างไร?

 พระองค์อลัลอฮ	ฺต้องการให้เรายดึมัน่กบัเนือ้หา

ของอัลกุรอาน	มิใช่เพียงแค่ส�านวนโวหารที่ใช้อ่านให้

ไพเราะเพียงอย่างเดียว	พระองค์ต ้องการให้ชีวิต

ครอบครัวของเราอบอุ่นด้วยเนื้อหาแห่งอัลกุรอาน	ด้วย

ค�าสอนจากอัลกุรอานเท่านั้นที่จะท�าให้เรามีความสุข	

และด้วยการปฏิบัติตามแนวทางแห่งอัลกุรอานเท่านั้นท่ี

จะท�าให้เรามีความสงบร่มเยน็ทัง้ในดนุยาและอาคเิราะฮฺ

  อยากฝากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวว่า	อย่าได้ลืมอัล-							

กรุอานของอัลลอฮทฺีก่�าลงัถกูละทิง้และถกูละเลย	อย่าลมื

อัลกรุอานของอลัลอฮทฺีถ่กูวางเฉย	ไม่มใีครมาอ่าน	ไม่มใีคร

มาศกึษาหาความหมาย	ไม่มใีครมาสนใจเรยีนรูเ้นือ้หาสาระ	
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 ครอบครวัใหม่นีจ้งอย่าลมือลักรุอานของอลัลอฮฺ	

ที่คนทั้งโลกต่างก็ไม่สนใจ	ไม่ได้ถูกยึดน�ามาปกครองชีวิต

และสังคม

	 เราอยากมีทางรอดในวันกิยามะฮฺ	ก็จงอย่าลืม

น�ากรุอานมาปกครองชวีติ	และให้อลักรุอานเป็นแสงสว่าง

น�าทางเราสู่ความส�าเร็จที่แท้จริง

 แม้ในบ้านอาจไม่มีไฟฟ้าใช้..	แต่อัลกุรอานจะ

ช่วยให้มีแสงสว่างในบ้านได้อย่างแน่นอน

 แม้ในบ้านอาจไม่มพีดัลม	ไม่มเีครือ่งปรบัอากาศ

ให้เย็นฉ�่า..	แต่อัลกุรอานจะก่อให้เกิดความชุ่มฉ�่า	ร่มเย็น	

และความสุขสงบรื่นรมย์ในบ้านได้อย่างแน่นอน

 แม้ในบ้านอาจไม่มีเฟอร์นิเจอร์หรูหรา..	แต่														

อลักรุอานจะช่วยประดับประดาชีวิตของเราให้สวยงามได้

อย่างแน่นอน

 แม้ในบ้านอาจไม่มีทีวีจอใหญ่	ไม่มีเครื่องเสียง..	

แต่ในบ้านมีอัลกุรอาน	อัลกุรอานนี่แหละที่จะสามารถ

สร้างชีวิตชีวาให้กับชีวิตเราได้อย่างแน่นอน

َوَهنَذا ِكَ�اٌب أَ�َزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتنَُّقواْ َلَعلَُّكْم تنُْرمَحُوَن
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 “และนี้แหละคือคัมภีร์ที่มีความจ�าเริญ ซึ่งเรา 

(อัลลอฮฺ) ได้ให้คัมภีร์ลงมายังเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจง

ปฏบิตัติามคมัภร์ีน้ันเถดิ และจงย�าเกรง เพ่ือว่าพวกเจ้า

จะได้รับความกรุณาเมตตา” (อัลอันอาม	๖	:	๑๕๕)

 ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺทรงช่วยเหลือและสนับสนุน

ให้ครอบครวันีม้คีวามรกัและความสงบสขุด้วยอลักรุอาน	

ขอให้คูบ่่าวสาวคูใ่หม่นีเ้มือ่มปัีญหาขดัแย้งกนักใ็ห้กลบัมา

หาอัลกุรอาน	กลับมาหาบทบัญญัติของอัลลอฮฺ	กลับมา

พึ่งหลักการอิสลาม	อย่าได้ไปพึ่งพิงกับสิ่งอื่นนอกจาก

อิสลาม		และขอให้ครอบครวันีป้ระสบความส�าเรจ็ในการ	

น�าอัลกุรอานมาใช้ในชีวิต	และมีความสุขตลอดไปทั้งใน

โลกนี้และโลกหน้า

 เมื่อพระองค์อัลลอฮฺได้ทรงบังเกิดบุรุษและสตรี	

พระองค์ทรงบญัญตัใิห้พวกเขามคีวามผกูพนักนัด้วยการ

อดทนและเข้ำใจ.. 
เสบยีงที่ดเียี่ยมในกำรครองคู่
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นิกาหฺหรือการแต่งงาน	ด้วยพระอนุญาตจากพระองค์

นั่นเอง	ท�าให้สตรีและบุรุษเป็นคู่ครองกัน	และพระองค์

จะเป็นผู้ทรงประทานความรักและความสนิทสนมให้

บังเกิดขึ้นแด่คนทั้งสอง

	 ความรักและความเมตตาต่อกันนี้เอง	 เป็น

คณุลกัษณะพเิศษทีจ่ะบังเกดิขึน้มาภายหลงัทีไ่ด้แต่งงาน

กันแล้ว	ทั้งนี้คู่สามีภรรยาคือผู้ที่จะคอยทะนุถนอมรักษา

และดูแลสองสิ่งที่พระองค์ทรงมอบนี้ให้อยู่ได้ยั่งยืนและ

มั่นคงตลอดไป

 เป็นธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งพระองค์ทรงบังเกิด

เขาข้ึนมาให้มลีกัษณะแตกต่างกนั	ทัง้สรรีะ	รปูร่างหน้าตา	

บุคลิก	ลักษณะนิสัย	รสนิยม	รวมถึงความคิดความอ่าน	

ทีอ่าจจะมคีวามแตกต่างกนับ้างเป็นธรรมดา		การใช้ชวีติ

ร่วมกันของคนสองคนก็ย่อมเป็นไปได้ที่จะเกิดความคิด

เหน็ทีแ่ตกต่างกนัและเป็นการยากทีจ่ะท�าให้คนสองคนมี

ความเห็นตรงกันในทุกๆ	เรื่อง

 การยอมรบัซึง่กนัและกนัด้วยความรกัและความ

เข้าใจจึงเป็นวิถีทางที่จะรักษาสัมพันธภาพของชีวิตคู่ให้

คงอยู่ยั่งยืน	และคงไม่ใช่เรื่องยากเลยส�าหรับผู้ศรัทธาที่
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เขาจะยอมรับและอดทนต่อความบกพร่องของคู่ครอง

ของเขา	เพื่อความพอพระทัยของอัลลอฮฺ

	 ส�าหรบัชายหญงิทีก่�าลงัจะครองคูก่นั	จงอย่าลมื

ว่าเธอทัง้สองก�าลงัจะใช้ชวีติกบัคนๆ	หนึง่ซึง่ไม่ได้ถกูเลีย้ง

ดมูาเหมอืนกบัเธอ	ทัง้เธอและเขาต่างกม็าจากต่างทีต่่างถิน่	

ต่างสภาพแวดล้อม	รวมถงึผูค้นทีเ่คยรายล้อมชวีติของเธอ

และเขาก็แตกต่างกัน

 ดังนั้น	บุคลิกและลักษณะนิสัยของเธอและเขา

จึงถกูหล่อหลอมขึน้มาโดยผูค้นและโดยวธิกีารท่ีแตกต่าง

กนั	เขาอาจจะมรีสนยิมอย่างหนึง่ทีเ่ธอไม่ม	ีและเธอกอ็าจ

จะมีลักษณะนิสัยบางอย่างที่เขาไม่คุ้นชิน	จึงเป็นไปไม่

ได้ที่ทั้งสองจะมีอะไรเหมือนกันในทุกเรื่อง	การใช้ชีวติคู่

ไม่ใช่การเปลีย่นรปูแบบชวีติของคนสองคนให้เหมอืนกนั

ทัง้หมด แต่คอืการรูจ้กัปรบัชวีติของเธอและเขาให้เข้า

กันให้ได้มากที่สุดต่างหาก  

 ทัง้เธอและเขาจะต้องปรบัตวัเข้าหากนั	หากพบ

อะไรบางอย่างของคู ่ครองที่เราไม่ปรารถนา	 ก็ไม่ได้

หมายความว่าคณุลกัษณะอืน่ๆ	ของคูค่รองจะแย่ไปหมด

ส�าหรับเรา	หากไม่ชอบเขาในบางเรื่อง	ก็จงหันไปมองดู
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ส่วนดีๆ 	ของเขา		ดงันัน้	การใช้ชวีติคูค่อืการรูจ้กัปรบัชวีติ

ของทั้งสองให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลที่สุด	นั่นก็คือสภาวะ

แห่งการเข้าอกเข้าใจกัน	และช่วยกนัปรบัปรงุชีวิตของกนั

และกนัให้สามารถด�ารงหลกัการอสิลามไว้ให้ได้มากทีส่ดุ

นั่นเอง

  เมื่อทั้งสองพบความบกพร่องของกันและกัน	

หากความบกพร่องนั้นไม่ละเมิดสิทธิท่ีพึงมีต่อกันหรือไม่

ล่วงล�้าหลักการศาสนาแล้ว	ก็จงมองข้ามสิ่งเหล่าน้ันเสีย		

จงแนะน�าตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความอ่อนโยนและ

พงึให้ความบกพร่องท้ังหลายของคูค่รองเราน้ันจมหายไป

ในทะเลแห่งความรัก

	 ท่านนบี	  ได้กล่าวไว้ว่า

ال �فرك مؤمٌن مؤمنًة إن كره منها ُخلقاً رضي منها آخر
 “ชายผู้ศรัทธาไม่บังควรท่ีจะโกรธหญิงผู้ศรัทธา 

หากเขารังเกียจคุณลักษณะหนึ่งคุณลักษณะใดของเธอ    

ก็จงพอใจกับคุณลักษณะอื่นๆ ของเธอ” (รายงานโดย

มุสลิม)

	 สามีและภรรยาไม่บังควรท่ีจะรงัเกยีจบุคลกิหนึง่
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บุคลิกใดของคู่ครองของเขา	หากเขาไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใด

ในตวัคูค่รอง	กใ็ห้มองไปยงัส่วนดีๆ 	หรอืข้อดอีืน่ๆ	ทีคู่ค่รอง

ของเขามอียู	่นีค่อืค�าสัง่สอนอนัทรงคณุค่าและมปีระโยชน์

ยิ่งส�าหรับครอบครัวและสังคมมุสลิมทั้งปวง

 จงมองข ้ามความผิดพลาดของกันและกัน															

จงควบคมุอารมณ์ให้มัน่คง	อย่าได้โกรธเคอืงกนัและกันด้วย

เรือ่งเลก็ๆ	น้อยๆ	จงอดทนและพยายามเข้าใจกนั	เพราะ

ในตัวของเราเองก็เป็นไปได้ว่ามีคุณลักษณะนิสัยบาง

ประการทีคู่ค่รองของเราไม่พอใจ	แต่เขาอาจจะไม่บอกเรา	

หรอืไม่เขากก็�าลงัอดทนต่อข้อบกพร่องของเราอยูก่ไ็ด้

 จงอย่าได้พลาดพลัง้ท�าตามการกระซบิกระซาบ

ของชัยฏอนมารร้าย	อย่าได้ใช้ค�าพูดที่หยาบคาย	เพราะ

เธอทัง้สองอาจจะเสยีใจไปทัง้ชวีติ	เพยีงเพราะค�าพดูบาง

ค�าที่เผลอหลุดออกไป!

	 การครองชวีติคูด้่วยความอดทนและความเข้าอก

เข้าใจ	นับว่าเป็นเสบียงที่ดียิ่งส�าหรับผู้ศรัทธา	คือสิ่งที่จะ

ช่วยประคับประคองชีวิตคู่ให้ด�าเนินไปด้วยความราบรื่น	

หากสามีภรรยาขาดซึ่งความอดทนและความเข้าใจกัน

แล้ว	แน่นอนว่าความสุขในบ้านคงเกิดขึ้นยาก	
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 การมีความอดทนเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญยิ่งใน

หลักการอิสลาม	เป็นคุณสมบัติส�าคัญที่จะท�าให้ผู้ศรัทธา

ฟันฝ่าทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาในชีวิต	และผู้ที่อดทนนั้น

ย่อมได้รับผลตอบแทนมากมายนับไม่ถ้วน

	 ดังที่อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า

َا �نَُوفَّ الصَّاِبُروَن َأْجَرُهم ِبَغرْيِ ِحَساٍب ِإنَّ
 “แท้จรงิบรรดาผูอ้ดทนนัน้ จะได้รับการตอบแทน

รางวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องค�านวณ” 

(อัซซุมัรฺ	๓๙	:	๑๐)

 ขอดุอาอฺให้อัลลอฮฺ	ทรงประทานความอดทน

และความเข้าอกเข้าใจให้แก่คู่บ่าวสาว	ตลอดจนบรรดา

สามีภรรยาทั้งหลาย	ขอให้ครอบครัวของเราเป ็น

ครอบครัวที่อดทน	ยืนหยัดในการท�าความดีและห้าม

ปรามความชัว่	และขอให้ครอบครวัของเราเป็นครอบครวั

ที่ได้รับผลตอบแทนส�าหรับการอดทนด้วยเถิด
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 การนิกาหฺหรือการแต่งงานในอิสลามมิใช่เพียง

แค่การรวมระหว่างคนสองคน	หรอืเป็นเพยีงแค่การสร้าง

ครอบครวัใหม่เพิม่ข้ึนมาอีกครอบครวัหน่ึงเท่าน้ัน	แต่การ

นิกาหฺยังเปรียบเสมือนอาวุธส�าหรับนักรบในสมรภูม	ิ							

ที่เป็นเช่นน้ีก็เพราะผู้ศรัทธาสองคนที่ได้ตัดสินใจเลือกคู่

ครองและแต่งงานกันตามค�าแนะน�าของอิสลามนั้น	

เปรียบดั่งนักรบผู้ก�าลังถืออาวุธชิ้นส�าคัญเพื่อต่อสู ้น�า

ชัยชนะสู่กองทัพ	นักรบที่ปราศจากอาวุธไม่สามารถ     

สู้รบกับศัตรูได้ฉันใด ผู้ศรัทธาที่ปราศจากการแต่งงาน

กม็อิาจสร้างสงัคมได้ฉนันัน้  ดงันัน้การนกิาหกฺค็อืจดุเริม่

ต้นแห่งชัยชนะของประชาชาติอิสลามทั้งปวง		

 การนิกาหฺ	คือวาระหนึ่งท่ีส�าคัญส�าหรับสังคม

มสุลมิ	เพราะด้วยการนกิาหนฺีเ่องทีจ่ะสร้างหน่วยย่อยของ

สงัคมมุสลมิน่ันก็คอืครอบครวั	ซึง่เป็นหน่วยทีส่�าคญัทีส่ดุ

ของประชาชาตอิสิลาม	ให้หน่วยเลก็ๆหน่วยนีม้คีวามเข้ม

แข็งและเป็นรากฐานที่ส�าคัญของประชาชาตินี้

นกิำหฺ.. 
เครื่องมอืพัฒนำคุณภำพ
ในกำรท�ำงำนรับใช้ศำสนำ
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	 คู่บ่าวสาวทั้งหลายควรท่ีจะตระหนักและสร้าง

ความเข้าใจกนัเสยีใหม่ว่า	การนกิาหไฺม่ใช่เป็นเรือ่งเฉพาะ

เธอกบัเขา	หรอืเป็นเรือ่งระหว่างเราสองคน	แต่การนิกาหฺ

คือการเริ่มต้นสร้างครอบครัวอันเป็นหน่วยหนึ่งที่ส�าคัญ

ยิ่งส�าหรับประชาชาติอิสลาม	

 เขาทัง้สองไม่ได้นกิาหกฺนัเพือ่ก่อให้เกดิซึง่ความสุข

แก่ตวัเองและคูค่รองเพยีงอย่างเดยีว	แต่เขาก�าลงัจะสร้าง

ครอบครัวใหม่ที่มีความส�าคัญต่อสังคมส่วนรวมด้วย	

 คู่บ่าวสาวทั้งหลายไม่ควรลืมบทบาทหน้าท่ีของ

การเป็นมสุลมิ	มสุลมิคอืผูย้อมสวามภิกัดิต่์ออลัลอฮ	ฺดงัน้ัน

ครอบครัวใหม่ที่เกิดขึ้นจึงไม่ควรลืมบทบาทตัวเองใน				

การรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺ	ไม่ลืมว่าเขานั้นมีหน้าที่น�า

พระบัญชาของอัลลอฮฺมาปฏิบัติบนหน้าแผ่นดินน้ี	และ

เขาคอืตวัแทนของอัลลอฮท่ีฺจะมาท�าหน้าท่ีฟ้ืนฟโูลกใบนีใ้ห้

ดขีึน้	นีค่อืภารกจิส�าคญัทีคู่บ่่าวสาวจะต้องระลกึอยูเ่สมอ

 การท�างานเพือ่ศาสนาของอลัลอฮ ฺหมายรวมถงึ

การงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังอัลลอฮฺ การเชื่อ

ฟังท่านนบ	ี การปฏิบตัติามค�าสัง่ของอลัลอฮแฺละเราะสลู

ของพระองค์	 การรกัษาไว้ซึง่บทบัญญัตขิองพระองค์ การ
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ตักเตือนกันและกันสู่บทบัญญัติของพระองค์ การสร้าง

ครอบครัวและสังคมให้อยู่ในกรอบแห่งหลักการอิสลาม	

การสร้างสรรค์สิง่ทีด่งีามให้ปรากฏบนหน้าแผ่นดนินี ้รวมถงึ

การเรยีกร้องเชญิชวนมนษุยชาตทิัง้หลายสูก่ารยอมจ�านน

ต่ออัลลอฮฺด้วย นี่คือความหมายของการท�างานศาสนา	

คือภารกิจส�าคัญส�าหรับผู้ศรัทธาบนโลกนี้

 อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า

 ﴿ �َا أَ�نَُّها الَِّذ�َن َآَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِتَارٍَة تُنِجيُكم
 مِّْن َعَذاٍب أَلِيٍم ﴾﴿ تنُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِِه َوُتَاِهُدوَن
 يف َسِبيِل اللَِّه بَِأْمَواِلُكْم َوأَ�ُفِسُكْم َذِلُكْم َخينٌْر لَُّكْم

ِإن ُكنُ�ْم تنَْعَلُموَن ﴾
 “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย ข้าจะชี้แนะแนวทาง

แก่พวกเจ้าไหม  ถึงการค้าที่จะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจาก

การลงโทษอันเจ็บปวด

 น่ันคือ พวกเจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺและ    

เราะสูลของพระองค์ และต่อสู้ดิ้นรนในหนทางอัลลอฮฺ  

ด้วยทรัพย์สินของพวกเจ้าและด้วยชีวิตของพวกเจ้า 
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น่ันเป็นการดยีิง่ส�าหรบัพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู้”	(อศัศอฟ	

๖๑	:	๑๐-๑๑)

 หนทางที่จะท�าให้เราพ้นจากการลงโทษในวัน				

กิยามะฮฺคือการมีอีมานต่ออัลลอฮฺและเราะสูล  พร้อม			

เสียสละชีวิตและทรัพย์สินเพื่อรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ	ฺ

การต่อสูด้ิน้รนด้วยทรัพย์และชีวิตกค็อืการท�างานศาสนา

นั่นเอง  การท�างานศาสนาจึงไม่ใช่ค�าศัพท์ที่ถูกจ�ากัด

เฉพาะมุสลิมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	ไม่ได้เป็นงานเฉพาะของ							

ผู้ที่เรียนศาสนา	หรือโต๊ะครูเท่านั้น		

 การท�างานศาสนาไม่ใช่แค่กิจกรรมเสริม  ไม่ใช่

งานอดิเรกส่วนตัว หรือไม่ใช่เพียงกิจกรรมเพื่อส่วนรวม		

แต่งานศาสนาคือการกระท�าที่น�าไปสู่ความพอพระทัย			

ของอลัลอฮฺ คอืการท�าหน้าทีใ่นฐานะบ่าวของอลัลอฮ ฺ คอื

ความรับผิดชอบของคนในสังคมทั้งหมด เพราะการท�า

หน้าทีเ่ป็นมสุลมิทีแ่ท้จรงินัน้คอืภารกจิของทกุ  ๆคนทีเ่กดิ

มาบนโลกนี้ และทุกคนจะต้องเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ให้ได้

เท่าที่เขามีความสามารถ ก่อนที่เขาจะกลับคืนสู่อัลลอฮฺ	

 อัลลอฮฺทรงตรัสไว้ว่า
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 �َا أَ�نَُّها الَِّذ�َن آَمُنوْا اتنَُّقوْا الّلَه َحقَّ تنَُقاتِِه َواَل َتُوُتنَّ
ِإالَّ َوأَ�ُ�م مُّْسِلُموَن

 “โอ้บรรดาผู ้ศรัทธาทั้งหลาย! จงย�าเกรง

อัลลอฮฺอย่างแท้จริงเถิด และพวกเจ้าจงอย่าตาย เป็น

อนัขาด  นอกจากในฐานะทีพ่วกเจ้าเป็นมสุลมิเท่าน้ัน” 

(อาลอิมรอน	๓	:	๑๐๒)

 หากเราย้อนไปดูแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัด	

	ในการท�างานรบัใช้ศาสนา เราจะเหน็ถงึคณุภาพของ

ท่านในการทุ ่มเททั้งชีวิตของท ่านเพื่อปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของอิสลามในทุกๆ  มิติ  ทั้งในมิติส่วนตัว	

ครอบครัว สังคม และรัฐ ทั้งในขณะที่ท่านอยู่ที่มักกะฮฺ

และมะดีนะฮฺ	

 ครอบครัวของท่านมีส่วนอย่างมากในการช่วย

เหลอืและสนับสนุนให้ท่านนัน้ท�าหน้าทีเ่ชดิชสูจัธรรมแห่ง

อิสลาม ไม่ว่าจะเป็นท่านหญงิเคาะดญีะฮ	ฺ ภรรยาคนแรก

ของท่านนบีขณะที่อยู่มักกะฮฺ  ผู้ซึ่งคอยสนับสนุนช่วย

เหลือท่านนบีด้วยดีเสมอมา  หรือแม้กระท่ังภรรยาคน

อ่ืนๆ	ทีท่่านนบแีต่งงานหลงัจากทีอ่พยพไปมะดนีะฮแฺล้ว
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ก็ตาม  การแต่งงานของท่านไม่ได้ท�าให้งานศาสนาของ

ท่านลดน้อยลงแต่ประการใดเลย มิหน�าซ�้าการแต่งงาน

ของท่านนบีได้เพิ่มคุณภาพให้กับการท�างานเพื่ออัลลอฮฺ

อีกด้วย

 บรรดาภรรยาของท่านนบีล้วนมีส่วนส�าคัญใน

การช่วยเหลือท่านนบีท�างานศาสนา	แม้กระทั่งเมื่อท่าน

นบีเสียชีวิตไปแล้ว	พวกเธอก็ยังคงท�างานสานต่อภารกิจ

อนัยิง่ใหญ่ของท่านนบ ีด้วยการอบรมสัง่สอนประชาชาติ

อิสลามต่อไป	

 ดงัน้ันการนิกาหจฺงึไม่ใช่สิง่ท่ีจะบ่ันทอนหรอืท�าให้

การท�างานศาสนาของเรานั้นลดน้อยลงแต่ประการใด						

แต่การนกิาหคฺวรเป็นสิง่ทีจ่ะช่วยเพิม่พนูคณุภาพของการ

ท�างานศาสนาให้มากยิ่งขึ้นด้วย	

 ไม่สมควรเลยส�าหรับเยาวชนหนุ่มสาวที่ก่อน

แต่งงานนั้นพวกเขาสนใจใฝ่เรียนรู้ศาสนา ท�าหน้าที่ของ

การเป็นมุสลิมที่ดี มุ่งมั่นท�างานรับใช้ศาสนาและรับใช้

สังคม แต่พอนิกาหฺเสร็จแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่ง สังคมไม่

ได้รบัความดงีามเพิม่ขึน้ ไม่ได้ประโยชน์จากการนกิาหอฺนั

จ�าเริญนี้ ดูแล้วนี่คงไม่ใช่แนวทางของท่านนบีเป็นแน่
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	 อิสลามส่งเสริมให้เยาวชนหนุ่มสาวแต่งงานกัน

เพื่อสร้างครอบครัวและสังคมที่มีคุณภาพ  โครงการ

แต่งงานจึงควรเป็นโครงการที่จะช่วยเพิ่มคุณประโยชน์

ให้กับศาสนาและสังคมส่วนรวม แต่ถ้าหากการแต่งงาน

ท�าให้สังคมมุสลิมอ่อนแอลง  สังคมเราก็คงน่าเป็นห่วง	

ทั้งนี้เพราะขาดคนท่ีจะมาดูแลเอาใจใส่และแก้ไขปัญหา

สังคม  โดยเฉพาะหนุ่มสาวซึ่งเป็นก�าลังหลักของสังคม	

อาจจะเป็นการขาดทุนอันย่อยยับของสังคมก็เรียกได้				

เราไม่อยากเห็นสภาพเช่นนี	้และไม่อยากให้คนมองว่าการ

แต่งงานคือภาระ  แต่อยากให้เข้าใจว่าการแต่งงานคือ

โครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมมุสลิมทั้งหมด

	 เยาวชนหนุ ่มสาวแต่งงานกันแล้วต้องเพ่ิม

คุณภาพให้ชีวิตของตัวเอง  เพิ่มคุณภาพแก่สังคมท่ีเขา

อาศยัอยู ่ช่วยสนบัสนุนและท�างานให้ศาสนามบีทบาทใน

สงัคมเรามากขึน้  เสมอืนกบัหนึง่บวกหนึง่ย่อมเท่ากบัสอง

หรือมากกว่า ไม่มีวันเท่ากับศูนย์  ฉันใดก็ฉันนั้น	

 ขอให้อัลลอฮฺทรงให้การแต่งงานของเรานั้นมี

คุณค่า มีคุณประโยชน์ต่อสังคมทั้งมวล โปรดเปิดหัวใจ

ของเราทุกคนได้สัมผัสความจ�าเริญของนิกาหฺตามที่
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พระองค์ทรงประสงค์	

 ขอให้หนุ่มสาวท่ีก�าลังจะแต่งงานทุกคนมีความ

ตั้งใจ  มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนิกาหฺให้สมบูรณ์	

ให้การนิกาหฺของเราเป็นตัวอย่างการนิกาหฺที่มีคุณภาพ	

ให้เราท�าหน้าที่เป็นตัวอย่างครอบครัวท่ีสร้างความเข้ม

แข็งให้กับสังคมมุสลิม  เป็นบรรทัดฐานแห่งครอบครัว

มุสลิมที่ดีและเป็นที่น่าภาคภูมิใจของประชาชาติอิสลาม

ตลอดไป
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 رَبنََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ�َّاتَِنا قنُرََّة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا
لِْلُم�َِّقنَي ِإَماًما

“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเรา	ขอพระองค์โปรดประทาน

แก่เรา	ซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเรา	ให้เป็นที่

รืน่รมย์แก่สายตาของเรา	และทรงท�าให้เราเป็นแบบอย่าง

แก่บรรดาผู้ย�าเกรง”	(อัลฟุรกอน	๒๕	:	๗๔)

َربنََّنا اْغِفْر ِل َوِلَواِلَديَّ َولِْلُمْؤِمِننَي �نَْوَم �نَُقوُم احلَِْساُب
“โอ้พระเจ้าของเรา	ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่									

ข้าพระองค์	และแก่บิดามารดาของข้าพระองค์	และแก่

บรรดาผูศ้รทัธา	ในวนัทีก่ารสอบสวนจะมขีึน้”	(อบิรอฮมี	

๑๔	:	๔๑)

บทดุอำอฺ
เกี่ยวกับครอบครัว

4 4
ดุอาอฺจากอัลกุรอาน
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 َربِّ أَْوزِْعِن أَْن أَْشُكَر �ِْعَمَ�َك الَِّت أَ�نَْعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى
 َواِلَديَّ َوأَْن أَْعَمَل َصاحِلًا تنَْرَضاُه َوَأْصِلْح ِل يف ُذرِّ�َِّتۖ 

 ِإنِّ تنُْبُت ِإلَْيَك َوِإنِّ ِمَن اْلُمْسِلِمنَي
“ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์	ขอพระองค์ทรงโปรด

ประทานแก่ข้าพระองค์	เพื่อให้ข้าพระองค์ขอบคุณต่อ

ความโปรดปรานของพระองค์ท่าน	ซึ่งพระองค์ท่าน								

ได้ทรงโปรดปรานแก่ข้าพระองค์และบิดามารดาของ						

ข้าพระองค์	และทรงโปรดปรบัปรงุลกูหลานของข้าพระองค์

ให้ดี	 เพื่อประโยชน์แก่ตัวข้าพระองค์ด้วยเถิด	แท้จริง						

ข้าพระองค์ขอลแุก่โทษต่อพระองค์	และแท้จรงิข้าพระองค์

อยู่ในหมู่ผู้ยอมจ�านน”	(อลัอะหกฺอฟ	๔๖	:	๑๕)

 َربِّ اَل َتَذْرِن فنَْرًدا َوأَْ�َت َخينُْر اْلَوارِِثنَي
“ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์	ขอพระองค์ทรงอย่า

ปล่อยให้ข้าพระองค์อยูอ่ย่างเดยีวดาย	และพระองค์ท่าน

เท่านั้นเป็นผู้สืบทอดอันดียิ่ง”	(อลัอนับยิาอ	ฺ๒๑	:	๘๙)
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َذا اْلبنََلَد آِمًنا َواْجنُْبِن َوَبِنَّ أَْن �نَْعُبَد اأْلَْصَناَم َربِّ اْجَعْل هَٰ
“โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์	ขอพระองค์ทรงให้เมืองนี้

ปลอดภัย	และโปรดให้ข้าพระองค์และลูกหลานของ							

ข้าพระองค์พ้นจากการบูชาเจว็ด”	(อิบรอฮีม	๑๔	:	๓๕)

 بَاَرَك اللَُّه َلَك َوبَاَرَك َعَلْيَك َوَجََع بنَينَْنُكَما ِف َخرْيٍ
“ขอพระองค์อัลลอฮฺทรงประทานความจ�าเริญแด่ท่าน

และเหนือท่าน	และขอทรงโปรดรวมท่านทั้งสองให้อยู่

ร่วมกันในความดี”	(บันทึกโดยติรฺมิซี)

 أُِعْيُذَك ِبَكِلَماِت اهلِل ال�َّامَِّة ِمْن ُكلِّ َشْيطَاٍن َوَهامٍَّة َوِمْن
 ُكلِّ َعنْيٍ المٍَّة

“ฉันขอความคุ้มครองแด่เธอ	ด้วยถ้อยด�ารัสแห่งอัลลอฮฺ

อันสูงส่งยิ่ง	ให้พ้นจากชัยฏอน	สัตว์มีพิษ	และสายตาที่

อจิฉา”  (บันทึกโดยบุคอรี)

4 4
ดุอาอฺขอให้คู่บ่าวสาว

4 4
ดุอาอฺขอความคุ้มครองให้ลูกหลาน



	 ขอบคุณอัลลอฮ	 	ฺทีป่ระทานอสิลามใหม้นษุย์

ใช้ด�าเนินชีวิต

	 ขอบคุณนบีมุหัมมัด	 	แบบอย่างที่ดีที่สุดใน

การใช้ชีวิตและการมีครอบครัวแบบอิสลาม

	 ขอบคุณพ่อแม่ของเรา	 ท่ีเลี้ยงดูเรามาอย่าง

อบอุ่นภายใต้กรอบแห่งอิสลามนี้	ขออัลลอฮฺ	 	เมตตา

ทุกท่านดั่งที่พวกท่านเคยเลี้ยงดูเรามา

	 ขอบคณุเครอืญาตแิละคนใกลชิ้ดท่ีสนับสนุนเรา

อย่างดียิ่งในย่างก้าวส�าคัญของย่างก้าวนี้	ขออัลลอฮฺ	

รกัษาความสมัพนัธร์ะหวา่งเราและเพิม่พนูความดงีามให้

แก่สายสัมพันธ์นี้

	 ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านท่ีสั่งสอนเราให้

รู้จักอิสลาม	ขออัลลอฮฺ	 	ปกป้องคุ้มครองและ

ตอบแทนท่านทุกคนด้วยความดีงาม

ขอขอบคณุ...



	 ขอบคุณมวลมิตร	ผองเพื่อน	และพี่น้องร่วม

อุดมการณ์ของเราทั้งสองในทุกๆสิ่งที่ได้มอบให้แก่กัน

ตลอดมา

	 สุดท้ายขออัลลอฮฺ	ตอบแทนผู้มีส่วนร่วมใน

หนังสือ	“คุฏบะตุนนิกาหฺ : นะศีหะฮฺแด่คู่บ่าวสาวและ

ครอบครัวมุสลิม”	ผู้เรียบเรียง	ผู้ตรวจทาน	เพื่อนผู้

ออกแบบที่รัก	ทุกผู้ที่ให้ก�าลังใจ	โรงพิมพ์นัตวิดา	และทุก

ท่านที่มีส่วนร่วม

	 ท้ายสุดขอขอบคุณ	แขกผู้มีเกียรติ	ผู้มาร่วมเป็น

สักขีพยานในงานวลีมะตุนนิกาหฺ		และอวยพรให้เราท้ังสอง

ด้วยบาเราะกะฮฺน้ี	ขออัลลอฮฺประทานเราะฮฺมะฮฺ	และนิอฺมะฮฺ

แด่ทุกท่านด้วยเถิด...อามีน



هُ َلكَ    بارََك اللَّ
 وبارََك عليكَ

ومجعَ بينَُكما يف خريٍ 
ขอให้อัลลอฮฺทรงประทานความจ�าเริญแก่พวกท่าน

และขอความจ�าเริญจงประสบแด่ท่าน
และขอให้พระองค์รวมท่านทั้งสองอยู่ในความดี

ดุอาอฺให้คู่บ่าวสาว


