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ความสุขของการทําอิบาดะฮ ฺ
และการเตรียมตัวสูเดือนเราะมะฎอน 

 

 

 

โดย 

อบูมุฮัมมัด อัล-มุอตฺัซซุบิลลาฮ ฺ

ริฎอ บนิอะหฺมดั สมะด ี 

 
 

 
คํานิยมโดย 

ชัยคฺอบูอิสหาก อัล-หุวัยน ี

ชัยคฺมุฮัมมัด หุสัยน ยะอกฺูบ  

 

 

 

แปลโดย 

อบูอิบานะฮฺ ฟตยะตุลฮกั 
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เน้ือหาในเลม 

 
 กลาวถึงการทําอิบาดะฮฺของผูท่ีมุงสูแนวทางแหงโลกอาคิ

เราะฮฺ และเคล็ดลับของความสุขในการฏออะฮฺ อันเปนสุด

ยอดของการทําอิบาดะฮฺ  

 นําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีบาวคนหนึ่งสามารถทําไดจริงเพ่ือให

เกิดประโยชนสูงสุดในชวงเดือนเราะมะฎอน  

 แนะนําเทคนิคเพ่ือการล้ิมรสความสุขของการปฏิบัติอิบา

ดะฮฺ 

 เผยถึงอุปสรรคที่ผูเพียรพยายามมุงสูอัลลอฮฺตองเผชิญใน

ระหวางการฏออะฮฺ พรอมทั้งแนะนําแนวปฏิบัตเิพ่ือใหผาน

พนอุปสรรคตางๆ 

 นําเสนอแนวทางสะลัฟในการขัดเกลาจิตใจ  
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สารบัญ 

 
คํานิยมโดย ชัยคฺอบูอิสหาก อัล-หุวัยนี หะฟเซาะฮุลลอฮฺ 

คํานิยมโดย ชัยคฺมุฮัมมัด หุสัยนฺ ยะอฺกูบ หะฟเซาะฮุลลอฮฺ 

คํานําผูแปล 

คํานําผูเขียนสําหรับการแปลเปนภาษาไทย 

คํานําผูเขียน 

หลักการอันดีงามวาดวยความสุขของการทําอิบาดะฮฺและการ

เตรียมตัวสูเดือนเราะมะฎอน 

1. ปลุกความรูสึกใหถวิลถึงอัลลอฮฺ 

- ปจจัยที่จะปลุกความรูสึกใหถวิลถึงอัลลอฮฺ 

2. ตระหนักถึงความประเสริฐและความโปรดปรานของอัลลอฮฺใน

เดือนนี้ อันเปนวโรกาสดีที่สุดสําหรับปวงบาว 

3. ฝกตนใหมีความมุงมั่นตั้งใจและมีแรงปรารถนาในการทําความดี 

4. เลิกทําตัวขี้เกียจ บอกลาจากคนขี้เกียจ แลวคบกับคนขยันทํา

ความดี 

05. เตรียมพรอมที่จะเปล่ียนแปลงตัวเอง 

6. เตรียมพรอมสําหรับทําความดีและทบทวนตัวเอง 

7. ศึกษาวิธีถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม 

8. เตรียมล้ิมรสอิบาดะฮฺแหงความอดทน 
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9. เทคนิคการเขาถึงความหอมหวานของการฏออะฮฺ 

- การซิกิรฺตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ 

- เทคนิคการล้ิมรสความหอมหวานของการซิกิรฺตออัลลอฮฺ  

- เทคนิคการล้ิมรสความสุขของการถือศีลอด 

- เทคนิคการล้ิมรสความสุขของการละหมาด 

- วิธีเยียวยาใหหัวใจมีสมาธ ิ

- วิธีทําใหหัวใจมีสมาธิในทุกอิริยาบถของการละหมาด 

- เทคนิคการล้ิมรสความหอมหวานของการอานอัลกุรอาน 

- เทคนิคการขอดุอาอใหมีประสิทธิภาพ 

10. ฟนฟูอิบาดะฮฺที่ถูกลืม 

11. รับรูอุปสรรคที่อยูในเสนทางมุงสูอัลลอฮฺ 

คําแนะนําบางประการกอนเขาสูเดือนเราะมะฎอน 
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คํานิยมโดย 

ชัยคฺอบูอิสหาก อัล-หุวัยนี หะฟเซาะฮุลลอฮฺ 
 

การสรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  เราขอ

สรรเสริญตอพระองค เราขอความชวยเหลือตอพระองค เราขออภัย

โทษตอพระองค และเราขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหรอดพนจาก

ความชั่วรายของเรา และจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากการงานท่ีเรา

ไดกระทํา ใครก็ตามที่พระองคทรงใหทางนําแกเขากไ็มมผูีใดที่ทาํให

เขาหลงทางได และใครก็ตามท่ีพระองคทรงใหเขาหลงทางก็ไมมี

ใครสามารถทําใหเขาไดรับทางนํา เราขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอืน่

ใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น โดยท่ีไมมีภาคีใดๆ 

ตอพระองค และเราขอปฏิญาณตนวา แทจริงมุฮัมมัดนั้นเปนบาว

และศาสนทูตของพระองค  

พ่ีนองของเราในหนทางของอัลลอฮฺ ริฎอ อะหฺมัด สมะดี 

ไดนําหนังสือเลมหนึ่งมาเสนอตอขาพเจา วาดวยปจจัยตาง ๆ ที่จะ

ทําใหการปฏิบัติอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺมีความสมบูรณ โดยเจาะจงไป

ท่ีการถือศีลอด อันเปนส่ิงท่ีบาวจะใชฝกฝนตนเองไปสูระดับขั้น 

“อิหฺสาน” ซึ่งก็คือการสํานึกอยูเสมอตอการเฝาดูของ “อัร-เราะหฺ

มาน” (ผูทรงกรุณาปราณี) และดวยเหตุนี้เองท่ีอัลลอฮฺ อัซซะวะญลั

ละ ไดดํารัสไวในหะดีษกุดสียวา “การถือศีลอดนั้นเปนของขา และ
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ขาจะเปนผูตอบแทนมันเอง” ในขณะที่อิบาดะฮฺอื่นจากนี้นั้นรางวัล

ของมันเปนของบาว  

ขาพเจาเห็นวาหนังสือเลมนี้บรรจุความรูอันละเอียดออน

ดวยสํานวนท่ีเขาใจงาย และหลีกเล่ียงการกลาวถึงประเด็นขัดแยง

ในสังคม  ขาพเจาขอวิงวอนตออัลลอฮฺใหหนังสือเลมนี้กอประโยชน

แกผูเขียนและผูอาน ในวันท่ีผลสุดทายจะไดแกบรรดาผูยําเกรง  

และการสรรเสริญท้ังมวลยอมเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ทั้งในตอน

เริ่มตนและตอนทาย ทั้งท่ีเปดเผยและซอนเรน  

 

อบูอิสหาก อัล-หวุัยน ีอัล-อะษะร ี

ขอสรรเสรญิตออัลลอฮฺ ตะอาลา เศาะละวาตแดทานนบีมุฮัมมัด

ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทาน 

เขียนเมื่อ 21 เราะญับ ฮ.ศ .1419 
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คํานิยมโดย 

ชัยคฺมุฮัมมัด หุสัยนฺ ยะอฺกูบ หะฟเซาะฮุลลอฮฺ 
 

การสรรเสริญทั้งหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  

ขอการสดุดีและความสันติสุขปลอดภัยพึงมีแดศาสนทูตที่ดี

เลิศ รวมถึงวงศวานของทาน  

ในยุคท่ีวัตถุนิยมครองอํานาจอยางอหังการ มุสลิมกลับ

เลือกเอาการชื่นชมปลักโคลนของมันแทนการเล่ือมใสในจิต

วิญญาณแหงอิสลาม 

ในยุคอิเล็กทรอนิกสที่ผลรายของมันมิไดอยูที่การสรางวัตถุ

ขึ้นมาใหทํางานไดเหมือนมนุษย หากแตเปนการใหกําเนิดมนุษยยุค

ใหมท่ีแข็งท่ือเหมือนวตัถุ  จนกระท่ังการอิบาดะฮฺไดกลายเปนส่ิงท่ี

ทําซ้ําๆ กันทุกวัน และคอยๆ ลดความสําคัญลงจนกลายเปนเพียง

ส่ิงท่ีทํากันใหเสร็จๆ ไป  เมื่อวิญญาณของการอิบาดะฮฺแหงเหือดไป

ในยุคท่ีผูคนจมอยูในโคลนตมของวัตถุ วิญญาณของผูคนก็เหือด

หายไปดวย  

แตแลวหนังสือเลมนี้ก็มาถึงเรา มันเปนหนังสือท่ีดีเย่ียม 

เรียบเรียงโดยพ่ีนองผูมีคุณธรรมของเรา และชัยคฺผูเปยมดวย

ปณิธานของเรา ริฎอ อะหฺมัด สมะดี หะฟเซาะฮุลลอฮฺ เขาชางเปน

เยาวชนผูเปนครูใหแกผูอื่น อายุนอยแตมากดวยความรู ยังออนวัย



9 
 

แตอาวุโสดวยความเขาใจ เขาบรรจงคัดเลือกสํานวนและเนื้อหา

ของหนังสือเลมนี้จากถอยคําของบรรดาสะลัฟและดําเนินตาม

แนวทาง (มันฮัจญ) ของพวกเขา เสมือนการคัดสรรอินทผลัมอยาง

พิถีพิถัน เพ่ือเผยแกนแทของอิบาดะฮฺใหปรากฏแกสายตา  แมวา

เขาจะกลาวถึงเพียงแขนงหนึ่งจากแขนงตางๆ ของการอิบาดะฮฺนั่น

คือการถือศีลอดเทานั้น แตความลับท่ีมีอยูในการถือศีลอดก็

ครอบคลุมเนื้อหาอื่นๆ ของอิสลาม   

ฉะนั้น ทานเอย จงรับหนังสือเลมนี้ไป เพ่ือใครครวญเนือ้หา

ของมัน พลิกอานแตละหนา และพยายามปฏิบัติตามใหไดทุก

ตัวอักษร อดทนตอการฝกฝน แลวผลของมันจะบังเกิดแกทาน  

สุดทายนี้  ตัวขาพเจาเองนั้นไมใชนักประดิษฐถอยคําหรือ

นักประพันธสํานวน และตัวขาพเจาเองก็ไมคูควรท่ีจะไดเขียนคํา

นิยมใหแกหนังสือของเยาวชนผูมีคุณธรรมคนนี้ดวย แมไมมีคํานิยม

ของขาพเจา คุณคาของหนังสือก็ยอมชัดเจนในตัวมันเอง และ

คุณคาของผูเขียนก็ชัดเจนในตวัของเขาเชนกัน  อัลลอฮฺทรงรูดีย่ิงวา

ตลอดระยะเวลาสองปท่ีผานมา ขาพเจาไดรับส่ิงดีๆ จากตัวเขา 

ไดรับความชวยเหลือในการคนควาและรวบรวมเนื้อหาทางวิชาการ 

ไดรับแนวคิดดีๆ จากเขาในการรางหัวขอคุฏบะฮฺและการบรรยาย 

ฉะนั้นแลว แดนักศึกษา แดผูประกอบอะมัล แดมุร็อบบี (ผู

อบรมขัดเกลา) แดนักดาอี (นักเผยแผอิสลาม) แดผูทําหนาท่ี

ตักเตือน ขาพเจาขอกลาวแกพวกทานวา “นี่คือเสบียงท่ีดีเย่ียม จง
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มารับมันไป และจงอยากลัว จงใชมันดื่มเพ่ือดับกระหาย จงฝกฝน 

จงอดทน แลวกาวตอไปอยางไมหยุดย้ัง” 

 

มุฮัมมดั หุสัยน ฺยะอฺกบู 

ขอผูทรงรอบรูในส่ิงเรนลับทัง้หลายทรงอภัยแกทาน 

เขียนเมื่อคนืวนัท่ี 15 เดือนเราะญับ ฮ.ศ .1419  

ตรงกับวันท่ี 5 พฤศจิกายน ค.ศ .1998 
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คํานําผูแปล 

 
การสรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการสดุดี

แหงอัลลอฮฺและความสันติสุขปลอดภัยจงมีแดผู ท่ีถูกสงมาเปน

ความเมตตาแกสากลโลก นบีและผูเปนท่ีรักของพวกเรา มุฮัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนครอบครัวและมิตรสหายของ

ทานและผูที่พยายามปฏิบัติตามแนวทางของทานอยางดี 

จิตวิญญาณแหงอิบาดะฮฺเปนส่ิงท่ีผูศรัทธาทุกคนจําเปน

จะตองใสใจใหมาก เนื่องจากอิบาดะฮฺที่ขาดจิตวิญญาณ ไรรสชาต ิ

ไมมีความรูสึกรวมขณะปฏิบัติยอมไมตางอะไรกับรางกายท่ีไร

วิญญาณ มีรางแข็งท่ือเหมือนศพ ปฏิบัติกิจศาสนาประหนึ่ง

หุนยนต การท่ีเราขาดจิตวิญญาณแหงอิบาดะฮฺนี่เองที่ทําใหเรา

ไมไดรับผลดีงามจากมันที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้  

อันท่ีจริงแลวภาคผลในโลกหนาในอิบาดะฮฺตางๆ จะมาก

หรือนอยก็ขึ้นอยูกับ จิตวิญญาณในอิบาดะฮฺนั้นๆ  เชนกัน  

ยกตัวอยางการละหมาดท่ีมีหะดีษหลายบทรายงานจากทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาการละหมาดของคนหนึ่งๆ นั้นอาจ

ไดคะแนนเต็มสิบหรือลดหล่ันไปจากนั้นจนกระท่ังเหลือหนึ่งในสิบ

ตามแตความคุชูอฺของเขา ซึ่งความคุชูอฺหรือการมีสมาธิ มีอารมณ

รวมในการละหมาดก็คือจิตวิญญาณของมันนั่นเอง 
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เมื่อใดก็ตามท่ีเราอิบาดะฮฺอยางไรจิตวิญญาณ หลังจบอิบา

ดะฮฺก็จบกัน จะไมกอผลอะไรในชีวิตนอกอิบาดะฮฺเลยแมแตนอย 

คนท่ีละหมาดแลวไรจิตวิญญาณ นอกละหมาดก็จะฝาฝนอัลลอฮฺ

หนาตาเฉย ทั้งที่อัลกุรอานสอนเราวาการละหมาดอยางแทจริงนั้น

จะหามเราจากความชั่วชาและส่ิงอนาจารได  

ในการถือศีลอดก็เชนเดยีวกัน หะดีษบางบทสอนเราวาหาก

เราถือศีลอด ไมกิน ไมดื่ม ไมรวมหลับนอนกับคูครอง ภาพภายนอก

นี้ทําใหเราดูเหมือนวาศีลอดของเรานัน้ถูกตองตามเงือ่นไขแลว และ

นาจะเปนการงานท่ีถูกตอบรับและไดรับการตอบแทนอยาง

แนนอน แตทานนบีกลับบอกวาใครท่ีถือศีลอดแตไมละเวนการพูด

เท็จ การกระทําท่ีเปนเท็จหรือส่ิงไรสาระตางๆ เชนนั้นอัลลอฮฺก็ไม

ตองการการถือศีลอดของเขา หรือในหะดีษบทอื่นทานนบีบอกวากี่

มากนอยแลวท่ีผูถือศีลอดไมไดอะไรนอกจากการหิวและกระหาย 

สวนผูละหมาดกลางคืนในเราะมะฎอนนั้นก็ไมไดอะไรนอกจากกา

รอดหลับอดนอน ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับเรื่องจิตวิญญาณทั้งส้ิน 

คนท่ีถือศีลอดเขากําลังงดส่ิงท่ีเดิมหะลาล นั่นคืออาหาร 

เครื่องดื่มและการรวมหลับนอน ใชแตเพียงส่ิงหะลาลเทานั้น ใน

บางสภาพถือวาเปนส่ิงจําเปนตองกระทําดวยซ้ํา หากไมดื่มไมกิน

จนสุขภาพเสียหายเขาก็มีบาป หากไมรวมหลับนอนท้ังท่ีคูครองมี

ความตองการและตัวเองก็ไมไดติดขัดอะไรเขาก็มีความผิด แตใน

เราะมะฎอนเรายอมสละส่ิงเหลานี้เพ่ือแสดงออกถึงการเชื่อฟงตอ



13 
 

พระผูเปนเจาวาเมื่อพระองคส่ังใหเราดื่มกินเราก็ทํา ส่ังใหเราหยุด

กินเราก็ทํา เรานอมนําคําส่ังใชของพระองคมาปฏิบัติโดยไรขอกงัขา

และไมรอรี แตจะเปนไปไดอยางไรท่ีเรายอมละท้ิงส่ิงหะลาลได

ขนาดนี้ ทวาเรากลับยังทําส่ิงหะรอมเชนกันพูดจามดเท็จ ลามก 

หยาบคายและส่ิงอื่นที่คลายกันนั้น เราหยุดทําของหะลาลไดแต

หยุดทําของหะรอมไมได ? นี่เปนเพราะเราขาดจิตวิญญาณและ

ความเขาใจในแกนของอิบาดะฮฺนั่นเอง 

เมื่อเราฝกใหคิดดีพูดดีทําดีตลอดหนึ่งเดือนเต็มของการถือ

ศีลอดภายใตความเชื่อมั่นวาอัลลอฮฺทรงเฝามองเราอยูเสมอ  

(ระดับอิหฺสานท่ีนบีบอกวาใหอิบาดะฮฺประหนึ่งเห็นอัลลอฮฺ แตถา

ไมเห็นก็ใหตระหนักวาพระองคเห็นเราเสมอ) เราก็จะคุนชินกับ

ความคิดเชนนี้ไปตลอดชวงเดือนอื่นๆ ในปนั้นดวย เนื่องจากพระ

เจาท่ีเฝาดูเราในเราะมะฎอนก็คือพระเจาของเราในเดือนอื่น ถาเรา

บรรลุระดับนี้ไดเราก็จะพัฒนาตัวเองไดดีขึ้นเรื่อยๆ และถาคนใน

สังคมบรรลุขั้นนี้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ สังคมแหงคุณธรรมก็คงอยูไมไกล

เกินที่เราจะไดพบเห็นอีกครั้ง 

ขาพเจาไดเลือกหนังสือเล็กๆ เลมนี้ที่เขียนตนฉบับเปน

ภาษาอาหรับโดยครูของพวกเราเองเมื่อ 20 กวาปท่ีแลว ซึ่งทานได

บรรจงคัดสรรเนื้อหาและถอยคําตางๆ จากความจําท่ีแมนยําของ

ทาน โดยขาพเจาไดพยายามถายทอดจากภาษาอาหรับสูภาษาไทย

เพ่ือใหผูอานทุกทานมีโอกาสไดสัมผัสงานเขียนที่เต็มไปดวยวิชาการ
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และจิตวิญญาณของผูเขียนและผูท่ีผูเขียนไดอางถึงโดยเฉพาะ

ชาวสลัฟผูทรงคุณธรรมทั้งหลาย 
ที่สําคัญขาพเจาเชื่อวาทุกคนที่เคยสัมผัสกับผูเขียน คลุกคลี

กับทานนานหลายปสามารถสัมผัสไดวาส่ิงท่ีทานไดคัดสรรมา

นําเสนอในหนังสือเลมนี ้รวมถึงบรรยายตางๆ ของทานเกี่ยวกับการ

ถือศีลอดและเราะมะฎอนนั้นเปนส่ิงท่ีทานเองไดนํามาปฏิบัติจริง

และสงผลตอบรรดาลูกศิษยที่ร่ําเรียนและปฏิบัติตามคําแนะนําของ

ทานจริงๆ จึงเชื่อมั่นวาหากผูอานไดใครครวญและนําไปปฏิบัติตาม

ทีละขอ ทีละขอ ใหไดมากท่ีสุด ผูอานก็ยอมสัมผัสไดถึงความหอม

หวานแหงอีมานและจิตวิญญาณแหงอิบาดะฮฺอยางแนนอน และ

เมื่อใดท่ีเราพบกับความสุขในการภักดีอัลลอฮฺแลว เราก็แทบจะไม

เหลียวไปหาความสุขชั่วคราวอื่นในดุนยาอีกเลย 

 

 

อบูอิบานะฮฺ ฟตยะตุลฮกั  

วันท่ี 11 เดือนมุาดลัอาคิเราะฮ ฺฮ.ศ.1439 

ตรงกับวันที ่27 เดือนกมุภาพันธ ค.ศ.2018 
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คํานําผูเขียน 
สําหรับการแปลเปนภาษาไทย 

 �سم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا و�ىف وسالما ىلع عباده اذلين اصطىف و�عد .  

كتاب القواعد احلسان ألفته استجابة لشح يف املكتبة اإلسالمية يف تبسيط قواعد 

 اجلديد ،.السلوك والزهد والزت�ية دلى شباب اجليل 

وملا اكن شهر رمضان ميدانا لزت�ية انلفوس وتو�ة العباد و�نابة الشباب إىل اهللا  

وضعت قواعد الستقبال هذا الشهر الكر�م حىت أع� نفيس و�خوا� ىلع اتلو�ة 

 واإلنابة يف هذا الشهر وتذوق حالوة الطاعة فيه ، 

ن تداوهل طلبة العلم موقد كتب اهللا هلذا الكتاب القبول بنسخته العر�ية حىت 

اتلايلندي� ورأوا فيه نفعا للمسلم� يف تايلند وارتأوا ترمجته فتصدى هلا تلميذي 

انلجيب صربي أبو إبانة وفقه اهللا ولن ختلو هذه الرتمجة من بون وفرق ب� اللغة 

العر�ية واتلايلندية ولعله يتاح نلا يف الطبعات الالحقة تنميق العبارة اتلايلندية 

 ت�ون أقرب للثقافة اللغو�ة اتلايلندية ..   حىت

وأنا أسأل اهللا تعاىل أن ينفع� بهذا الكتاب و�نفع به لك من قرأه وطبعه و�رشه وأن 

�عل فيه فتحا للك مسلم يف عالقته مع ر�ه وأن ي�ون سببا يف تو�ة العباد و�نابتهم 

 لرب العباد ، إنه و� ذلك والقادر عليه . 

 لعامل�واحلمد هللا رب ا

 قاهل حامدا مصليا

 أبو �مد املعزت باهللا رضا بن أمحد صمدي

 من اهلجر�ة انلبو�ة املحمدي 1439يف أوال شهر مجادى اآلخرة 
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ดวยพระนามของอัลลอฮ ฺผูทรงกรุณาปราน ีผูทรงเมตตาเสมอ 

 

 การสรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺและพระองค

ทรงเปนท่ีเพียงพอแลว และขอความสันติสุขจงมีแดบาวของ

พระองคที่ถูกคัดเลือก  

 ขาพเจาไดเขียนหนังสือ “อัล-เกาะวาอิด อัล-หิสานฯ” เลม

นี้เพ่ือเติมเต็มส่ิงท่ีขาดแคลนในหองสมุดอิสลามเกี่ยวกับหลักการ

อยางงายในการสรางความใกลชิดกับอัลลอฮฺ การมีสมถะ และการ

ขัดเกลาจิตใจสําหรับคนหนุมสาวรุนใหม  

 ในเมื่อเดือนเราะมะฎอนคือโอกาสสําหรบัการขัดเกลาจิตใจ 

และการเตาบัตตัวของบาวคนหนึ่ง รวมถึงเปนชวงเวลาท่ีคนหนุม

สาวจะกลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮฺ ขาพเจาจึงขอนําเสนอ

หลักการในการตอนรับเดือนอันประเสริฐนี้ เพ่ือใหมันสามารถ

ชวยเหลือขาพเจาและพ่ีนองทุกคนในการเตาบัตตัวและกลับเนื้อ

กลับตัวไปหาพระองคและไดล้ิมรสความหอมหวานของการฏออะฮฺ

หรือทําความดีในเดือนนี้  

 อันที่จริง อัลลอฮฺไดกําหนดใหหนังสือเลมนี้เปนท่ียอมรับ

ของผูคนในตนฉบับภาษาอาหรับมาแลว จนไดตกทอดมาถึงบรรดา

นักเรียนนักศึกษาไทย ซึ่งพวกเขาเห็นวานาจะเปนประโยชนสําหรบั

มุสลิมในประเทศไทยจึงเสนอใหมีการแปลเปนภาษาไทย ซึ่งคนท่ี

อาสาในเรื่องนี้คือ “ซอบรี อบูอิบานะฮฺ” ซึ่งเปนลูกศิษยท่ีดีของ
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ขาพเจาคนหนึ่ง ขออัลลอฮฺอํานวยความสะดวกในการทําความดีแก

เขา  

 และแนนอนวา การแปลเนื้อหาจากตนฉบับภาษาอาหรับ

มาเปนภาษาไทยนั้นยอมมีความตางในบริบทของแตละภาษา ซึ่ง

เราหวังวาในการตีพิมพครั้งตอไปนั้นจะสามารถเกลาภาษาเพ่ือให

คงเอกลักษณทางภาษาไทยใหไดมากที่สุด  

 และขาพเจาขอวิงวอนตออัลลอฮฺ ตะอาลา ใหหนังสือเลมนี้

เปนประโยชนแกขาพเจาเอง และเปนประโยชนแกทุกคนท่ีไดอาน 

ตีพิมพ และเผยแพรมัน และขอใหมันเปนประตูเปดความสัมพันธ

กับอัลลอฮฺสําหรับมุสลิมทุกคน และขอใหมันเปนสาเหตุท่ีทําให

คนๆ หนึ่งไดเตาบัตตัวและทําใหพวกเขากลับเนื้อกลับตัวไปหาพระ

ผูอภิบาลแหงปวงบาวท้ังหลาย แทจริงพระองคเปนผูดูแลท่ีดีท่ีสุด

และทรงเดชานุภาพที่สุดในเรื่องนี้  

 และการสรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผูทรงเปน

พระผูอภิบาลแหงสากลโลก 

 

ขอสรรเสรญิตออัลลอฮฺ ตะอาลา  

และเศาะละวาตแดทานนบมีุฮมัมดั 

อบูมุฮัมมัด อัล-มุตซัซุบิลลาฮฺ ริฎอ บินอะหมฺัด สมะด ี 

เขียนในชวงตนของเดือนมุาดัลอาคิเราะฮ ฺฮ.ศ.1439  
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คํานําผูเขียน 
 

การสรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ  เราขอ

สรรเสริญตอพระองค เราขอความชวยเหลือตอพระองค เราขออภัย

โทษตอพระองค และเราขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหรอดพนจาก

ความชั่วรายของเรา และจากความผิดพลาดท่ีเกิดจากการงานท่ีเรา

ไดกระทํา ใครก็ตามที่พระองคทรงใหทางนําแกเขากไ็มมผูีใดที่ทาํให

เขาหลงทางได และใครก็ตามท่ีพระองคทรงใหเขาหลงทางก็ไมมี

ใครสามารถทําใหเขาไดรับทางนํา เราขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอืน่

ใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น โดยท่ีไมมีภาคีใดๆ 

ตอพระองค และเราขอปฏิญาณตนวา แทจริงมุฮัมมัดนั้นเปนบาว

และศาสนทูตของพระองค ขอการสดุดีและความสันติสุขปลอดภัย

อันมากมายพึงมีแดทาน และบรรดาเครือญาติ รวมถึงบรรดามิตร

สหาย ภรรยา และผูเจริญรอยตามทานตราบจนทุกวันนี้  

ผูมีสติปญญาตางเห็นพองตองกันวาชวงเวลาอันมีคุณคา

ที่สุดคือชวงเวลาที่ไดใชไปกับการอิบาดะฮฺตอพระผูอภิบาลแหง

ฟากฟาและแผนดนิท้ังหลาย รวมถึงการดําเนินชีวิตตามวิถีทางแหง

โลกอาคิเราะฮฺ และการทุมเททุกส่ิงทุกอยางใหไดสวนสวรรค และ

การดิ้นรนใหรอดพนจากการลงโทษในไฟนรก  
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และเมื่อแนวทางนี้ตางจากแนวทางอื่นๆ ท่ีผสมผสานไป

ดวยทางราบ ทางขรุขระ เนินเขา ภูเขา และท่ีราบลุม (หมายถึง

อุปสรรคและปญหาตางๆ ท่ีตองพบพาน) นอกจากนี้รอบๆ มันยัง

แฝงไปดวยโจรท่ีคอยขโมยหัวใจอยูระหวางทาง (เชนการโออวด 

การหย่ิงยะโส เปนตน) ทําใหผูท่ีดําเนินตามแนวทางนี้จึงตองพ่ึงพา

ผูชํานาญการท่ีจะนําพาไปตามทางท่ีปลอดภัย แนวทางที่จะทําให

รอดพน และรูดีถึงภัยคุกคามท่ีอยูเบื้องหนา รูวาชวงเวลาใดดีที่สุด

ในการรีบเรงเดนิทาง ซึ่งผูชํานาญการที่วาก็คือแนวทางหรอืมนัฮจัญ

ท่ีบรรดาสะละฟุศศอลิหฺเคยกาวเดิน รวมถึงวิถีชีวิตของพวกเขาใน

การมุงสูอัลลอฮฺ และคําแนะนําตางๆ ของพวกเขาในการเดินตาม

แนวทางนี้ ซึ่งนี่คือตัวชวยท่ีดีท่ีสุดท่ีจะทําใหอยูรอดปลอดภัยใน

แนวทางนี้ 

มันคือวิถีของชาวสะลัฟท่ีมีอยูดั้งเดิม คือมันฮัจญของอะฮฺ

ลุสสุนนะฮฺท่ีดีเลิศในการขัดเกลาจิตใจ ซึ่งทุกคนท่ีแสวงหาแนวทาง

ท่ีปลอดภัยตองพ่ึงพามัน ดังนั้น จึงไมมีแนวทางใดท่ีจะปลอดภัย

นอกจากแนวทางของชาวสะละฟุศศอลิหฺ  

 

จงท้ิงความคิดเห็นของคนรวมสมัยที่ไดกลาวอาง 

แตใหยึดมัน่ตอส่ิงดัง่เดิม (อลักุรอานและสุนนะฮฺ) อยางแนวแน 
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แนนอนวาชวงเวลาท่ีประเสริฐท่ีสุดยอมเปนชวงเวลาอัน

เหมาะสมท่ีสุดในการมุงมั่นและขะมักเขมนในการฏออะฮฺหรือทํา

ความดี และแนนอนวาเดือนเราะมะฎอนถือเปนชวงโอกาสดีที่สุดที่

พระผูเปนเจาไดมอบให เพราะในชวงนั้นพระองคไดปลดปลอยจาก

การลงโทษในไฟนรก และยังมอบประกาศนียบัตรการเปนบาวท่ีมี

ความผูกพันโดยตรงกับอัลลอฮฺ (ร็อบบานียะฮฺ) แกบรรดาคนดีและ

คนที่มุงมั่นในการทําความดี ดังกลาวนี้เปนการส่ังเสียใหมีปณิธานท่ี

แนวแนเพ่ือจะบรรลุสูเปาหมายของการไดรับความพึงพอพระทัย

จากพระผูอภิบาลในเดือนนี้ และมันคือการส่ังเสียกันดวยสัจธรรม

ดังดํารัสท่ีอัลลอฮทฺรงส่ังใชใหปฏิบัติในสูเราะฮฺอัล-อัศรฺ ในเมื่อแกน

นําท่ีเรียกรองสูความเท็จ ความไรสาระ และความบัดสีตางมี

ปณิธานอันแรงกลาท่ีจะตระเตรียมส่ิงเพลิดเพลินตางๆ ในเดือนนี้ 

ดวยส่ิงที่ทําใหผูคนหลงใหล ไมวาจะเปนคลิปวดิีโอ เสียงดนตรี ฯลฯ 

จึงสมควรย่ิงกวาท่ีคนดีมีอีมานจะตองแข็งขันในการตระเตรียม

เชนเดียวกัน แตเปนการตระเตรียมในส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีสรางความยํา

เกรง  

อันที่จริงประชาชาติของเราไดถือศีลอดกันเปนระยะเวลา

ยาวนานแลว แตการถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนของพวกเขานั้น

กลับไมเพ่ิมส่ิงใดนอกจากความหางเหินจากพระผูอภิบาล ผูทรง

ครอบครองกรรมสิทธิ์ตางๆ และผูทรงปรีชาญาณท่ีแทจริง ทําให

เดือนเราะมะฎอนกลายเปนเทศกาลท่ีไมเหลือนัยท่ีแทจริงใดๆ 
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ย่ิงกวานั้นกลับกลายเปนวามันเปนสนามของการแสดงพฤติกรรมท่ี

เลวทราม และหมดเปลืองเวลาสวนใหญไปกับส่ิงท่ีอัลลอฮฺผูทรง

เกียรติ ผูทรงย่ิงใหญไดโกรธกริ้ว  

หากประชาชาตินี้ไดเตรียมพรอมเพ่ือเขาสูเดือนอันจําเรญินี้

เปนอยางดี และผูคนก็ไดมุงมั่นอยางเต็มท่ีในการทําความดี เราก็จะ

เห็นโฉมหนาใหมของประชาชาติท่ีบังเกิดขึ้นมาตามครรลองของ

อิสลาม แตมันจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการตระเตรียมเปนอยางดี

มาแลวกอนจะเขาสูเดือนเราะมะฎอน รวมถึงการปรับความตั้งใจ

และสรางแรงปรารถนาเพ่ือเขาสูเดือนนี้โดยมุงสูการฏออะฮฺ (การ

ทําความดี) อยางเต็มรูปแบบ  

และนี่คือหนังสือเลมเล็กๆ ท่ีประกอบดวยขอตักเตือนแก

มุสลิมทุกคน เพ่ือใหพวกเขามีความรูสึกหวงแหนในความสัมพันธ

ระหวางเขากับอัลลอฮฺในเดือนนี้ ซึ่งมันเปนเพียงความพยายามอัน

นอยนิดของผูเขียน และยอมรับวายังมคีวามบกพรองอยู แตอัลลอฮฺ

ทรงรูดีวามันเปนเชนไร  

มันคือแนวทางหรือมินฮาจญในการเตรียมพรอมเขาสูเดือน

เราะมะฎอน และเปนขอแนะนําในการปฏิบัติตัวอยางละเอียด

สําหรับผูท่ีมุงสูเสนทางแหงโลกอาคิเราะฮฺตองนําไปปฏิบัติ มันคือ

คําแนะนําท่ีคัดสรรจากบรรดาอิมามแหงการตัรบียะฮฺ ซึ่งการขัด

เกลาจากชาวสะละฟุศศอลิหฺนั้นจะนําคนๆ หนึ่งมุงสูแนวทางที่

สําเร็จไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเราไดใหความสําคัญตอแนวปฏิบัติท่ี
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สามารถนําไปใชไดจริงอยางละเอียด แตก็ยังคงความเปนสะลัฟและ

สุนนีไว  

นอกจากนี้  เรายังไดแจกแจงรายละเอียดของวิธีการ

ตระเตรียมสูเดือนอันทรงเกียรตินี้ดวยการสรางแรงปรารถนาที่แรง

กลา และสรางพลังความสามารถในการมุงมั่นทําความดีหรือ

การฏออะฮฺอยางแทจริง แทนความเพอฝนและอุดมคติที่เล่ือนลอย 

และเรายังใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการนําเสนอเคล็ดลับตางๆ 

ที่มีอยูในการฏออะฮฺและการทําอิบาดะฮฺ และวิธีปฏิบัติเพ่ือใหไดล้ิม

รสความหอมหวานของมัน ท้ังนี้ เรายังไดนําเสนออิบาดะฮฺหรือ

การฏออะฮฺบางประการท่ีมักถูกลืมเลือนไป และเรายังระบุถึงปจจัย

ในการออกหางจากแนวทางของอัลลอฮฺ และในชวงทายของหนงัสือ

เลมเล็กๆ นี้เราพยายามท่ีจะกลาวถึงเรื่องราวท่ีมีความพิเศษของ

บรรพชนผูมุงสูแนวทางแหงโลกอาคิเราะฮฺ ทั้งนี้เพ่ือใหผูที่เจริญรอย

ตามนั้นไดมีความปรารถนาท่ีจะบรรลุดังเชนที่กลุมชนกอนหนานี้ได

บรรลุมาแลว และทําใหพวกเขาไดรับการอภัยโทษในเดือนแหงการ

ใหอภัยและเปยมดวยความเมตตานี้  

ในสวนของการนําเสนอขอมูล เราไมไดใชความพิถีพิถัน

มากนักในการเรียบเรียงเนื้อหาใหเปนหมวดหมู แตขาพเจา

พยายามที่จะนําเสนอเนื้อหาที่คัดเลือกมาจากหนังสืออันเปนที่

ยอมรับของบรรดาอุละมาอและบรรดาชัยคฺของเราและไดคัดลอก

เนื้อหาจากงานเขียนของทานอัล-เฆาะซาลี เราะหิมะฮุลลอฮฺ ใน
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หนังสืออัล-อิหฺยาอ โดยขาพเจาไดคัดสรรเนื้อหาโดยสรุปและตรวจ

พิสูจนความถูกตองแลว เพราะความรูคือส่ิงที่ผูศรัทธาเพียรหา 

นอกจากนี้ขาพเจายังไดอางอิงหะดีษตางๆ ท่ีเศาะฮีหฺและหะสัน 

ยกเวนบางหะดีษหรือบางรายงานท่ีเฏาะอีฟเพ่ือประกอบเนื้อหา

พรอมๆ กับไดระบุถึงสถานะการเปนหะดีษเฎาะอีฟไวดวย  

โอผูท่ีเปนท่ีรัก เราขอแนะนําทานวา หากทานตองการที่จะ

ไดรับประโยชนจากการทองไปในหนังสือเลมนี้ ก็อยาไดอานสํานวน

ของมันเพียงผานๆ แตจงทําใหความนึกคิดของทานไดทองไปกับนัย

ของมัน รวมถึงนัยของนัยของมัน เพราะส่ิงที่เราไดเลือกสรรแกทาน

นั้นเปนส่ิงที่เราไดบรรจงเลือกสรรอยางดีที่สุด ซึ่งเมื่อเราไดอางอิง

อายะฮฺหนึ่งอายะฮฺใด ก็ใหทานกระโจนเขาสูขอบเขตของเนื้อหามัน 

แลวหลังจากนั้นก็ใหพินิจแกนของเนื้อหานั้น และเมื่อเรานําเสนอ

หะดีษแกทาน ก็จงทําเสมือนวาตัวทานนั้นกําลังนั่งอยูเบื้องหนา

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งทานไดสดับรับฟงและ

ใครครวญเนื้อหาของมันจากทานนบีโดยตรง และเมื่อเราไดเลาถึง

ชีวประวัติผูย่ิงใหญจากชาวสะลัฟ ก็จงทําเสมือนวาตัวทานไดรวม

รับฟงคําพูดของเขาโดยตรง หากไมสามารถทําเชนนั้นไดก็อยารูสึก

หางเหินใดๆ “เพราะเราประพันธหนังสือเลมนี้เพ่ือใหทานไดล้ิมรส

ของมัน ไมใชเพ่ือบอกแกผูคนวา ฉันไดอานมันแลว” 

ประการสุดทายท่ีอยากใหผูอานรูคือ ส่ิงที่เราไดนําเสนอใน

หนังสือเลมนี้มิใชอื่นใดนอกจากเปนความพยายามท่ีจะสราง



24 
 

บุคลิกภาพของการเปนร็อบบานีในตัวคนๆ หนึ่ง ซึ่งเปนบุคลิกภาพ

ท่ีมีความผูกพันโดยตรงกับพระผูเปนเจาแหงสรรพส่ิงท้ังหลาย และ

เพ่ือเลียนแบบผูนําของมนุษยชาติ รวมถึงฟนฟูแบบอยางของทาน  

และคําวิงวอนสุดทายของเราคือ การสรรเสริญท้ังหลาย

เปนสิทธิของอัลลอฮฺ พระผูอภิบาลแหงสากลโลก และการสดุดี

ของอัลลอฮฺและความสันติสุขปลอดภัยพึงมีแดทานนบีมุฮัมมัดของ

เรา และแดบรรดาเครือญาติของทาน รวมถึงบรรดามิตรสหายของ

ทานทุกคน  

 

เขียนโดย 

อัล-มุอตฺัซซุ บิลลาฮ ฺอบูมฮุมัมัด  

ริฎอ บนิอะหฺมดั สมะด ี 

ขออัลลอฮฺทรงอภัยโทษแกทาน แกบดิามารดาของทาน  

รวมถึงบรรดาคณาจารยของทาน อามีน  

เขียนเมื่อชวงบายของวันพฤหัสบด ี 

วันท่ี 17 เดือนเศาะฟร ฮ.ศ.1417  

ตรงกับวันท่ี 7 เดอืนกรกฎาคม ค.ศ.1996 
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หลักการอันดีงามวาดวย 
ความสุขของการทําอบิาดะฮฺ 

และการเตรียมตัวสูเดือนเราะมะฎอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

1. 
ปลุกความรูสึกใหถวิลถึงอัลลอฮฺ 

 
ตลอดหวงเวลาท่ีความศรัทธาในหัวใจไดพลิกผันไปมา 

กอปรกับความรักท่ีมีอยูเริ่มมีสนิมเกาะ จึงมุงมาดปรารถนาท่ีจะมี

คนมอบอาภรณแหงอีมานผืนใหมเพ่ือใหไดตอนรับเดือนเราะ

มะฎอนที่จะมาถึง และสามารถเริ่มทําความดีอีกครั้งดวยการขอ

ความชวยเหลือตออัลลอฮฺและการสรางความพรอมใหตนมีแรง

ปรารถนา เพราะย่ิงมีแรงปรารถนาเทาใดความชวยเหลือก็จะย่ิง

ตามมาดวยเทานั้น  
ดังที่มีรายงานในหะดีษกุดสีวา  

َّ  الَعبْدُ  َ�َقرََّب ا ذَ إِ «
َ

�ُْت إيَِلِْه ِذَرااًع َو�ِ  اً رْب شِ إِيل َّ ِذَرااًع َ�قَ  اذَ َ�َقرَّ
َ

�ُْت َ�َقرََّب إِيل  رَّ
تَيْتُُه َهْرَولَةً  اذَ َو�ِ بَااًع ِمنُْه 

َ
تَاِ� َ�ْميِش أ

َ
 ».أ

ความวา “และเม่ือบาวไดเขาใกลขามาคืบหน่ึง แนนอนขาจะเขา

ใกลเขาศอกหน่ึง และเม่ือเขาเขาใกลขามาศอกหน่ึง ขาก็จะเขา

ใกลเขาวาหน่ึง และเม่ือเขาเขามาหาขาดวยการเดิน ขาก็จะเขา

ใกลเขาดวยการวิ่ง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี) 
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 ดังนั้น ตองเริ่มจากตัวบาวเสียกอน แลวการตอบรับจาก

พระผูอภิบาลก็จะมีมาอยางแนนอน  

ดังที่อัลลอฮฺไดดํารัสวา  

سۡ  ُعوِ�ٓ دۡ ٱ ﴿
َ
 ]  ٦٠: اغفر[ ﴾ ٦٠ لَُ�مۚۡ  َتِجۡب أ

ความวา “จงวิงวอนขอตอขา ขาจะตอบรับแกพวกเจา” (สู

เราะฮฺฆอฟร อายะฮฺที่ 60) 

 

 และ 

ذۡ  ُكُروِ�ٓ ذۡ ٱفَ  ﴿
َ
 ]  ١٥٢: ابلقرة[ ﴾ ١٥٢ ُ�مۡ ُكرۡ أ

ความวา “ดังน้ันพวกเจาจงรําลึกถึงขาเถิด ขาก็จะรําลึกถึงพวก

เจา” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ 152) 

 

 ฉะนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองปลุกความรูสึกของทานใหถวิล

ถึงอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จนมันชักนําใหทานฏออะฮฺตอพระองค

ในรูปแบบตางๆ ท่ีสามารถล้ิมความหอมหวานและอรรถรสของมัน

ได  

 และการไดล้ิมอรรถรสของการกิยามุลลัยลฺ การอดหลับอด

นอน การยืนละหมาดท่ีมีความเหน็ดเหนื่อย ความกระหายน้ําใน

สภาพอากาศท่ีรอนจัด และความหิวโหยของทองจะเกิดขึ้นได

อยางไร หากไมสามารถทําตามนัยของอายะฮฺนี้   

 ]  ٨٤: طه[ ﴾ ٨٤ َ�ٰ لَِ�ۡ  َرّبِ  َك إَِ�ۡ  ُت وََعِجلۡ  ﴿
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ความวา “และขาพระองคไดรีบเรงมายังพระองคทานน้ัน โอพระ

เจาของขาพระองคก็เพ่ือใหพระองคทรงพอพระทัยเทาน้ัน” (สู

เราะฮฺฏอฮา อายะฮฺที่ 84) ?  

 

 และใครก็ตามท่ีตอบรับคําเรียกรองของคนท่ีเขารักโดย

ปราศจากความถวิลถึง มันก็จะเปนเพียงการกลาวอางท่ีนารังเกียจ

และถือเปนความรักที่ไรซึ่งรสชาติ  

 และหนึ่งในบทดอุาอที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มักขอในละหมาดนั้นคือ  

لَُك 
َ
ْسأ

َ
لَُك  الَقَضاءِ  بَـْعدَ  الرَِّضا َوأ

َ
ْسأ

َ
ُ  املوِْت  بَـْعدَ  الَعيِْش  بَرْدَ  َوأ ل

َ
ْسأ

َ
ةَ  َك َوأ َّ  ذلَ

  انلََّظرِ 
َ

وَق  وَْجِهَك  إىل   َوالشَّ
َ

  ِلَقائَِك  إىل
ความวา “และฉันขอตอพระองคซ่ึงความพอใจตอกําหนดของ

พระองค และฉันขอตอพระองคซ่ึงชีวิตท่ีรมเย็นหลังจากความ

ตาย และฉันขอตอพระองคซ่ึงความสุขในการมองไปยังพระ

พักตรของพระองค และความถวิลถึงการพบกับพระองค” 

(บันทึกโดย)  

 

 ซึ่งความถวิลถึงพระผูอภิบาลของทานและความพึงพอ

พระทัยของพระองคนั้นจะสูญส้ินไป หากมันเปรอะเปอนดวยชุบ

ฮาต (ส่ิงท่ีคลุมเครือท้ังหลาย) รวมถึงความใคร และมันจะพินาศ

ยอยยับดวยการกระทําบาป (มะอาศี) และจะทําใหเวลาผานไปโดย
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ปราศจากความพยายามในการบากบั่นไปสูอัลลอฮฺ ดังนั้น โอผูท่ี

ฝกใฝในความดีท้ังหลายเอย จําเปนอยางย่ิงที่จะตองปลุกความถวิล

ถึงอัลลอฮฺเสียใหมหากมันไดมอดไปแลว หรือกระตุนมันอีกครั้งหาก

มันยังมีพลังที่พรอมจะลุกโชนอยู  
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ปจจัยท่ีจะปลุกความรูสึกใหถวิลถึงอัลลอฮฺ 

 

1. การศึกษาพระนามของอัลลอฮฺอันวิจิตรและคุณลักษณะ

ของพระองคอันสูงสง รวมถึงการพินิจใครครวญคําดํารัสของ

พระองค การทําความเขาใจในส่ิงท่ีพระองคตองการส่ือ ซึ่ ง

การศึกษาและทําความเขาใจ รวมถึงการพินิจใครครวญนี้เองท่ีจะมี

บทบาทสําคัญในการปลุกกระตุนหัวใจใหบรรลุถึงแกนแทและนัย

ของพระนามและคุณลักษณะเหลานั้น ซึ่งมันจะขับเคล่ือนพลังแหง

ความเขาใจสูหัวใจและสติปญญา และเมื่อนั้นเองความชวยเหลือ

ของอัลลอฮฺก็จะมีมา  

ขอใหทานพินิจพิจารณาเรื่องราวของทานอบี อัด-ดะหฺดาหฺ

ท่ีไดเขาใจในคําดํารัสของพระผูอภิบาลของเขาอยางแจมแจง จน

มันเปนแรงขับเคล่ือนใหทานเปนคนที่ใจบุญ และหลอหลอมทานให

เปนคนที่รักตอการใหไดอยางไร  

ทานอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา เมื่อ

อายะฮฺนี้ถูกประทานลงมา  

ن ﴿ يٱ َذا مَّ ِ َ ٱ رُِض ُ�قۡ  �َّ : ابلقرة[ ﴾ ٢٤٥ ۥٓ َ�ُ  ۥعَِفهُ َ�ُيَ�ٰ  اَحَسنٗ  ًضاَقرۡ  �َّ
٢٤٥  [ 
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ความวา “มีใครบางไหมท่ีจะใหอัลลอฮฺทรงยืมหน้ีท่ีดี แลว

พระองคจะทรงเพ่ิมพูนหน้ีน้ันใหแกเขา” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะ

เราะฮฺ อายะฮฺที่ 245) 

 

 ทานอบูอัด-ดะหฺดาหฺ อัล-อันศอรี ก็ไดกลาววา “(โอทาน

เราะสูลุลลอฮฺ) อัลลอฮฺตองการยืมหน้ีจากเรากระน้ันหรือ ?” 

ทานนบีตอบวา “ใชแลว โออบูอัด-ดะหฺดาหฺ” เขาจึงกลาววา 

“โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ไดโปรดยื่นมือของทานมาหาฉันหนอย” 

แลวทานเราะสูลุลลอฮฺก็ไดยื่นมือของทานไปหาเขา เขาจึงกลาว

วา “แทจริง ฉันจะใหพระผูอภิบาลของฉันยืมสวนของฉัน 

(บริจาคท้ังหมด)” ซ่ึงในสวนของทานมีตนอินทผลัมท้ังหมด 600 

ตน และในขณะน้ันทานหญิงอุมมุอัด-ดะหฺดาหฺและลูกๆ ของนาง

อยูในสวนน้ันพอดี ทานอบูอัด-ดะหฺดาหฺจึงมาท่ีสวนแลวเรียก

ทานหญิงอุมมุอัด-ดะหฺดาหฺ ทานหญิงจึงขานรับ ทานจึงกลาววา 

เธอออกไปจากสวนไดแลวนะ เพราะฉันไดใหพระผูอภิบาลท่ี

สูงสงของฉันยืมแลว” และในบางสายรายงานไดเลาวา หลังจาก

ท่ีทานอบูดะหฺดาหฺไดยินอายะฮฺน้ัน เขาก็กลาววา ฉันตั้งใจท่ีจะให

ลูกๆ ของนาง (ภรรยาของเขา) คายสิ่งท่ีอยูในปากออกมาให

หมด และใหสะบัดสิ่งท่ีติดอยูท่ีแขนเสื้อของพวกเขา ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาวขึ้นมาวา  

يِب 
َ
َنَّةِ َ�ْم ِمْن ِعْذٍق رََداٍح ِأل

ْ
ْحَداِح يِف اجل  ادلَّ



32 
 

ความวา “อินทผลัมผลดกเต็มพวงในสวนสวรรคท่ีไดเตรียมไว

สําหรับทานอบีอัด-ดะหฺดาหฺน้ันจะมีมากเทาไหรหนอ ?” (บันทึก

โดยอะหฺมัด) 

 

 และขอใหพินิจพิจารณาการปกปองของอัลลอฮฺจากความ

เนาเหม็นของส่ิงชุบฮาต (ส่ิงคลุมเครือท้ังหลาย) ซึ่งบรรดาเศาะ

หาบะฮฺไดเขาใจคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ตามนัยท่ี

ประจักษไดอยางไร โดยท่ีในหัวใจของพวกเขาไมไดรูสึกเคลือบ

แคลงใจหรือหวาดหวั่น ท้ังนี้ก็เพราะตนไมแหงศรัทธาของพวกเขา

ไดดํารงมั่นดวยการใหความบริสุทธิ์แดพระองค  

  2. การพินิจถึงความโปรดปรานอันมหาศาลของอัลลอฮฺ

รวมถึงปจจัยตางๆ ที่มีอยู ซึ่งโดยปกติแลวหัวใจจะชื่นชอบในส่ิงที่ดี

ที่สุด ดวยเหตุนี้อัลกุรอานจึงมักกลาวซ้าํๆ ถึงอายาตท่ีเกี่ยวกับความ

โปรดปรานและความประเสริฐท่ีมนษุยจะไดรับเพ่ือเปนการตอกยํ้า

ในนัยนี้ เพราะคราใดก็ตามท่ีทานย่ิงรูถึงความโปรดปรานท่ีอัลลอฮฺ

ทรงมอบให ครานั้นทานก็จะย่ิงมีความปรารถนาตอการขอบคุณใน

ความโปรดปรานของพระองค  

3. เสียใจตอชวงเวลาท่ีไมไดฏออะฮฺตออัลลอฮฺ ย่ิงกวานั้น

ยังแทนท่ีดวยการสนองความใคร ทานอิบนุลก็อยยิมไดกลาววา 

“มุมมองเชนน้ีจะนําไปสูการตระหนักถึงขอบกพรองท่ีมีอยู และ

สัมผัสไดถึงความอันตรายของมัน และจะทําใหมีความจริงจังใน
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การปรับปรุงมัน รวมท้ังปกปองจากการตกเปนทาสของมัน และ

แสวงหาหนทางท่ีรอดพนดวยการหม่ันตรวจสอบมัน” 

4. ใหตระหนักถึงคนท่ีรุดหนาเราไปแลวในขณะท่ีเรายังอยู

กับคนไมเอาไหน เพราะมันจะปลุกพลังของทานใหรีบเรง รุดหนา 

และแขงขันกันในการทําความดี ซึ่งส่ิงดังกลาวนี้ลวนเปนคําส่ังใช

ของอัลลอฮฺที่ใหกระทําเชนนั้น พระองค ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องนี้

วา  

ْ وََسارُِعوٓ ۞ ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا  ]  ١٣٣: عمران ال[ ﴾ ١٣٣ وََجنَّةٍ  رَّ
ความวา “และพวกเจาจงรีบเรงกันไปสูการอภัยโทษจากพระ

เจาของพวกเจา และไปสูสวรรค” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน อายะฮฺที่ 

133) 

 

 พระองคไดดํารัสอีกวา  

ْ َسابُِقوٓ  ﴿ ّ�ُِ�مۡ  ّمِن فَِر�ٖ َمغۡ  إَِ�ٰ  ا  ]  ٢١: احلديد[ ﴾ ٢١ وََجنَّةٍ  رَّ
ความวา “จงรุดหนาไปสูการขออภัยโทษจากพระเจาของพวกเจา 

และสวนสวรรค” (สูเราะฮฺอัล-หะดีด อายะฮฺที่ 21) 

 

 และพระองคไดดํารัสวา  

ٰ  َوِ�  ﴿ ۡ ٱ َيتََنافَِس فَلۡ  لَِك َ�  ]  ٢٦: املطفف�[ ﴾ ٢٦ فُِسونَ ُمَتَ�ٰ ل
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ความวา “และในการน้ีบรรดาผูแขงขัน (ท่ีจะใหไดมาซ่ึงความสุข

สําราญ) จงแขงขันกันเถิด” (สูเราะฮฺอัล-มุฏ็อฟฟฟน อายะฮฺท่ี 

26) 

 

 พึงรูเถิด โอผูฝกใฝในความดีท้ังหลาย การปลุกความรูสึกให

มีความถวิลถึงนี้เปนภารกิจที่มิอาจปลีกแยกจากผูที่มุงสูอัลลอฮฺ อัซ

ซะวะญัลละ กระนั้นก็ตาม การทําใหความถวิลถึงนี้เพ่ิมเปนเทา

ทวีคูณกอนท่ีเดือนเราะมะฎอนจะมาถึงก็ถือเปนส่ิงท่ีสมควรอยาง

ย่ิง ทั้งนี้ก็เพ่ือใหการทําความดีในเดือนนั้นมีความขะมักเขมนมาก

ย่ิงขึ้น ซึ่งความรูสึกถวิลถึงนี่เองที่ถือเปนตัวจุดพลังแหงอีมานอันจะ

เปนแรงผลักดันในการฏออะฮฺตอพระองค และจะทําใหไดล้ิมรส

ความสุขของการอิบาดะฮฺและการเขาเฝาพระองค 

 สําหรับความรูสึกถวิลถึงนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แตที่

สําคัญและมีคุณคามากท่ีสุดคือ ความรูสึกถวิลถึงการมองเห็นพระ

พักตรของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ซึ่งทานสามารถทดลองดวยการ

อานหะดีษดังตอไปนี้พรอมๆ กับสรางความรูสึกเสมือนวาทานไดรบั

โอกาสเชนนั้น ณ อัลลอฮฺ แลวลองดูวาทานจะมีความสุขในการ

มองเห็นพระพักตรของพระองคหรือไม ? ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวถึงเรื่องนี้วา  

َنََّة ، َقاَل : َ�ُقوُل 
ْ
َنَِّة اجل

ْ
ْهُل اجل

َ
 : تُِر�ُدوَن َشيْئًا ِإَذا َدَخَل أ

َ
ُ َ�بَاَرَك َوَ�َعاىل ا�َّ

نَا ِمَن  َنََّة ، َوُ�نَجِّ
ْ
لَْم تُْدِخلْنَا اجل

َ
لَْم تُبَيِّْض وُُجوَهنَا ، أ

َ
ِز�ُدُ�ْم ؟ َ�يَُقولُوَن : أ

َ
أ
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َحبَّ ِإيَلِْهْم ِمَن انلَّظَ 
َ
ْ�ُطوا َشيْئًا أ

ُ
َِجاَب ، َ�َما أ

ْ
 رِ انلَّاِر ؟ َقاَل : َ�يَْكِشُف احل

 َر�ِِّهْم َعزَّ وََجلَّ 
َ

 إِىل
ความวา “เม่ือชาวสวรรคไดเขาสูสวรรคแลว อัลลอฮฺ ตะบาเราะ

กะ วะตะอาลา จะถามวา “พวกเจาตองการสิ่งใดเพ่ิมเติมจากขา

อีกไหม?” พวกเขาก็จะตอบวา “มิใชพระองคทรงทําใหใบหนา

ของพวกเราใสบริสุทธิ์แลวหรอกหรือ? มิใชพระองคทรงใหพวก

เราไดเขาสวรรค และรอดพนจากไฟนรกแลวหรอกหรือ?”  (แลว

พวกเราจะตองการสิ่งใดอีก? – ผูแปล) พระองคจึงทรงปลดฉาก

ท่ีกั้นอยูออก ซ่ึงไมมีความโปรดปรานใดๆ ท่ีพวกเขาไดรับจะเปน

สิ่งท่ีพวกเขาปรารถนามากยิ่งไปกวาการไดมองไปยังพระเจาของ

พวกเขา” (บันทึกโดยมุสลิม) 

 

 ในสวนรูปแบบของความรูสึกถวิลถึงนั้นมีความหลากหลาย 

เชน ความถวิลถึงการพบเจออัลลอฮ ฺสวนสวรรคของพระองค ความ

เมตตาของพระองค การไดพบเห็นคนดีๆ ของพระองคในสวน

สวรรค โดยเฉพาะอยางย่ิงความถวิลถึงการพบเจอทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในสวนสวรรคอัล-ฟรเดาสอันสูงสง  

 และพึงรูเถิดวา ความรูสึกถวิลถึงนี้ยอมมีส่ิงท่ีพรอมจะถูก

ฉกฉวยไปจากตัวทานไดตลอดเวลา ดังนั้น จงระมัดระวังการใชชีวิต

ท่ีหรูหราโดยเฉพาะในชวงเดือนเราะมะฎอน และจงระมัดระวังฟต

นะฮฺของทรัพยสิน รวมถึงบรรดาลูกๆ และภรรยา แตจงปลอยส่ิง
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เหลานั้นไวขางหลังทานโดยไมตองสนใจอะไรมาก จงมุงมั่นทําในส่ิง

ที่ถูกส่ังใช และจงสรางคติพจนสวนตัวในเดือนเราะมะฎอนนี้ดวย

ประโยคที่วา  

ْوَ�ٓ  ُهمۡ  قَاَل  ﴿
ُ
ٰٓ  ءِ أ ثَرِي َ�َ

َ
 ]  ٨٤: طه[ ﴾ ٨٤ َ�ٰ لَِ�ۡ  َرّبِ  َك إَِ�ۡ  ُت وََعِجلۡ  �

ความวา “เขากลาววา พวกเขาเหลาน้ันตามหลังขาพระองคมา

อยูแลว และขาพระองคไดรีบเรงมายังพระองคทานน้ัน โอพระ

เจาของขาพระองคก็เพ่ือใหพระองคทรงพอพระทัยเทาน้ัน” (สู

เราะฮฺฏอฮา อายะฮฺที่ 84) 

 

รีบไปเถดิหากทานมแีรงปณิธานอนัแรงกลา  

เพราะมนัจะหลอหลอมทานใหถวิลถึงมนั 

จงเดนิตอไปเถดิอยาไดรรีอมิตรท่ีอยูนั่งเดียวดาย  

ปลอยเขาไปเถิด เพราะเพียงพอแลวท่ีแรงปณิธานจะพาทานไป   
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2. 
ตระหนักถึงความประเสริฐและความโปรดปราน

ของอัลลอฮฺในเดือนน้ี อันเปนวโรกาสดีท่ีสุด

สําหรับปวงบาว 

 
 ทานอิบนุเราะญับ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “อัลลอฮฺ 

สุบหานะฮู วะตะอาลา ไดทําใหบางเดือนมีความประเสริฐยิ่งกวา

อีกเดือน”  ดังท่ีพระองค ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ٓ ِمنۡ  ﴿ رۡ  َها
َ
ۚ  َ�َعةٌ أ ٰ  ُحُرٞم ْ َ�ظۡ  َفَ�  َقّيِمُۚ لۡ ٱ ّ�ِينُ ٱ لَِك َ� نُفَسُ�مۚۡ  �ِيِهنَّ  لُِموا

َ
 ﴾ ٣٦ أ

 ]  ٣٦: اتلو�ة[

ความวา “จากเดือนเหลาน้ันมีสี่เดอืน อันเปนเดือนท่ีตองหาม น่ัน

คือบัญญัติอันเท่ียงตรง ดังน้ันพวกเจาจงอยาอธรรมแกตัวของ

พวกเจาเองในเดือนเหลาน้ัน” (สูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 36) 

 

 พระองคไดดํารัสวา 

شۡ  جُّ �َۡ ٱ ﴿
َ
عۡ  ُهرٞ أ  ]  ١٩٧: ابلقرة[ ﴾ ١٩٧ تۚٞ لُوَ�ٰ مَّ

ความวา “(เวลา) การทําฮัจญน้ันมีหลายเดือนอัน เปนท่ีทราบกัน

อยูแลว” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 197) 
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และพระองคไดดํารัสวา 

يٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهۡ  ﴿ ِ نزَِل  �َّ
ُ
: ابلقرة[ ﴾ ١٨٥ ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ  َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ ِ�يهِ  أ

١٨٥  [ 
ความวา “เดือนรอมฏอนน้ัน เปนเดือนท่ีอัล-กุรอาน ไดถูก

ประทานลงมาในฐานะเปนขอแนะนําสําหรับมนุษย” (สูเราะฮฺอลั-

บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 185) 

 

 เฉกเชนท่ีพระองคไดทําใหบางวันบางคืนมีความประเสริฐ

มากกวากัน และไดทําใหค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺดีกวาหนึ่งพันเดือน 

และพระองคไดสาบานดวยสิบวัน คือสิบวันแรกของเดือนซุล

หิจญะฮฺตามทัศนะที่ถูกตอง และไมมีชวงเวลาใดที่มีความประเสริฐ

นอกจากจะมีภารกิจท่ีเปนผลจากชวงเวลานั้นในการฏออะฮฺ

ตออัลลอฮฺ ตะอาลา เปนการเฉพาะ ซึ่งอัลลอฮฺจะทรงประทาน

ของขวัญแหงความกรุณาธิคุณบางสวนในชวงเวลานั้น สวนคนท่ีจะ

ไดรับมันนั้นคือคนท่ีพระองคไดใหความโปรดปรานและเมตตาแก

เขา ดังนั้น คนท่ีมีความสุขคือคนท่ีกอบโกยโอกาสในชวงเดือน ชวง

วัน และชวงเวลาตางๆ เหลานั้น และใชโอกาสนั้นเพ่ือเขาใกลพระผู

อภิบาลของเขาดวยการปฏิบัติภารกิจแหงการฏออะฮฺตางๆ โดย

หวังวาเขาจะไดรับของขวัญเหลานั้น และจะทําใหเขามีความสุขไป
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กับมัน ซึ่งเปนความสุขที่จะทําใหเขารอดพนจากไฟนรกและการเผา

ไหมของมัน  

 ทานอิบนุอบีอัด-ดุนยา และทานอัฏ-เฏาะบะรอนีไดบันทึก

หะดีษบทหนึ่งท่ีมีรายงานจากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ (มัรฟูอฺ) ไววา  

َْ�َ َدْهَرُ�ْم لُكَّهُ  
ْ
ِ َعزَّ   اْطلُبُوا اخل ِ ، َفإِنَّ ِ�َّ ، َوَ�َعرَُّضوا نِلََفَحاِت َرمْحَِة ا�َّ

َ َعزَّ  وََجلَّ َ�َفَحاٍت ِمْن رمَْحَِتِه يُِصيُب بَِها َمْن �ََشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ، وََسلُوا ا�َّ
ْن �َسْ 

َ
َن َرواَْعتُِ�مْ وََجلَّ أ   رُتَ َعْوَراتُِ�ْم َوُ�َؤمِّ

ความวา “จงแสวงหาความดีงามในชวงเวลาตางๆ ตลอดท้ังป

เถิด และจงเสนอตัวแสวงหาความเมตตาของอัลลอฮฺ แท

จริงอัลลอฮฺทรงใหบางชวงมีความจําเริญดวยพระเมตตาของ

พระองค อัลลอฮฺจะทรงประทานใหแกบาวของพระองคท่ี

พระองคทรงประสงค และจงขอจากอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ให

ทรงปกปดสิ่งท่ีชั่วรายของพวกทาน และใหพวกทานไดรับความ

ม่ันคง (สวัสดิภาพ) ในชีวิตของพวกทาน” (เฎาะอีฟ อัล-ญามิอฺ)  

 

 และทานอัฏ-เฏาะบะรอนีไดบันทึกรายงานจากทานมุฮัม

มัด บินมัสละมะฮฺ (มัรฟูอฺ) อีกวา  

يَّاِم  اهللاَ  ِإنَّ 
َ
ْهرِ يِف أ ْن تُِصيبَهُ فَ َ�َفَحاٍت ، َ�تََعرَُّضوا لََها ،  ادلَّ

َ
َحَدُ�ْم أ

َ
 لََعلَّ أ

بًَدافَ�ْفَحٌة 
َ
  ال �َْشىَق َ�ْعَدَها أ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงมีของขวัญตางๆ ตลอดท้ังป ดังน้ัน

พวกทานจงเสนอตัวตอมันเถิด โดยหวังวาใครสักคนในหมูพวก
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ทานจะไดรับของขวัญชิ้นน้ัน ซ่ึงจะไมทําใหเขาทุกขยากภายหลัง

จากน้ันตลอดไป” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ)  

 

 และมีบันทึกในมุสนัดอิมามอะหมฺัด จากทานอุกบะฮฺ บินอา

มิร เลาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

 ُ�ْتَُم َعلَيْهِ  لَيَْس 
َّ

 ِمْن َ�َمِل يَْوٍم إِال

ความวา “ไมมีการงานใดท่ีไดทําในวันหน่ึง เวนแตมันจะเปนสิ่ง

ปดทายใหแกเขา” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ) 

 

ทานอิบนุอบีอัด-ดุนยา ไดบันทึกดวยสายรายงานของทาน

จากทานมุญาฮิด ไดกลาววา “ไมมีวันใดนอกจากมันจะกลาววา 

โอลูกหลานอาดัมเอย ขาไดเขามาหาเจาในวันน้ีซ่ึงขาจะไมหวน

กลับมาหาเจาอีกหลังจากน้ี ดังน้ัน จงพิจารณาใหดีวาอะไรบางท่ี

เจาไดทําในวันท่ีขามา” ดังน้ัน เม่ือวันน้ันไดทําหนาท่ีเสร็จสิ้น

แลว มันก็จะปดสนิท และมันจะไมถูกเปดออกมาจนกวาอัลลอฮฺ

จะเปนผูเปดมันออกมาในวันกิยามะฮฺ และเม่ือวันน้ันไดทําหนาท่ี

เสร็จสิ้นลงมันก็จะกลาววา “การสรรเสริญเปนสิทธิของอัลลอฮฺ 

ผูทําใหขาไดผอนคลายจากโลกดุนยาและผูคนท่ีอยูในน้ัน” และ

ไมมีคํ่าคืนใดท่ีเขาไปหาผูคนนอกจากมันจะกลาวเชนเดียวกัน”   

และทานอิบนุอบีอัด-ดุนยา ไดบันทึกดวยสายรายงานของ

ทานจากทานมาลิก บินดีนาร จากทานอัล-หะสัน อัล-บัศรีไดกลาว
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วา “ไมมีวันใดท่ีเคลื่อนผานไปจากลกูหลานอาดมั นอกจากมันจะ

กลาวขึ้นวา  โอผูคนเอย ขาคือวันใหม และขาจะเปนสักขีพยาน

ตอการงานของเจา ซ่ึงเม่ือใดท่ีดวงอาทิตยไดลับขอบฟา ขาก็จะ

ไปหวนกลับมาหาเจาอีกจนถึงวันกิยามะฮฺ”  

และทานไดกลาวอีกวา “ลูกหลานอาดัมเอย ชีวิตชวง

กลางวันของเจาคือแขกคนสําคัญของเจา ดังน้ันเจาจงทําดีตอ

มัน เพราะหากเจาทําดีตอมัน มันก็จะจากไปพรอมกับการ

สรรเสริญเจา และหากเจาทําไมดีตอมัน มันก็จะจากไปพรอมกับ

การประณามเจา เชนเดียวกับชวงกลางคืนของเจา”  

และมีรายงานดวยสายรายงานของทานจากทานบักรฺ อัล-มุ

ซะนี ไดกลาววา “ไมมีวันใดท่ีอัลลอฮฺไดใหมีขึ้นแกลูกหลานอาดัม 

นอกจากมันจะกลาวขึ้นวา โอลูกหลานอาดัมเอย จงกอบโกย

โอกาสของฉันเถิด บางทีอาจจะไมมีวันสําหรับเจาหลังจากฉันอีก 

และไมมีคํ่าคืนใดนอกจากมันจะกลาวขึ้นวา โอลูกหลานอาดัม

เอย จงกอบโกยโอกาสของฉันเถิด บางทีอาจจะไมมีคํ่าคืนสําหรับ

เจาหลังจากฉันอีก” 

ทานอุมัร บินซัร ไดกลาววา “จงทําอะมัลเพ่ือตัวของพวก

ทานจะไดรับความเมตตาของอัลลอฮฺในยามคํ่าคืนน้ีและความมืด

มิดของมันเถิด ซ่ึงคนท่ีลมเหลวคือคนท่ีลมเหลวในความดีงามท่ีมี

อยูในยามคํ่าคืนและยามกลางวัน สวนคนท่ีถูกหักหามคือคนท่ีถูก

หามจากความดีงามท่ีมีอยูในท้ังสองชวง ในความเปนจริงท้ังยาม
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คํ่าคืนและยามกลางวันน้ันถูกใหมีขึ้นเพ่ือเปนโอกาสสําหรับผู

ศรัทธาในการฏออะฮฺตอพระผูอภิบาลของพวกเขา และเปนภาระ

แกผูอื่นจากพวกเขาเพ่ือใหหลงลืมตัวของพวกเขาเอง ดังน้ัน จง

ฟนฟูตัวของพวกทานใหมีชีวิตชีวาเพ่ืออัลลอฮฺดวยการรําลึกถึง

พระองคเถิด แทจริงการฟนฟูหัวใจใหมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นไดดวย

การรําลึกถึงอัลลอฮฺ” (ละฎออิฟ อัล-มะอาริฟ โดยอิบนุเราะญับ 

หนา 40) 

พึงรูเถิดวา (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาเราและทาน) การเรียนรู

ถึงความประเสริฐของชวงเวลาตางๆ ท่ีมีอยูนั้นทําไดดวยการศึกษา

ความประเสริฐตางๆ ของมันตามท่ีมีรายงาน รวมถึงส่ิงท่ีบาวคน

หนึ่งจะไดรับผลตอบแทนหากเขาไดมุงมัน่ในการกระทํามัน  

ซึ่งทานสามารถศึกษาตัวบทหลักฐานและการรายงานตางๆ 

ในหนังสือท่ีกลาวถึงเรื่องนี้โดยตรง เชน ริยาฎศศอลิฮีน โดยอิมาม

อัน-นะวะวี, อัต-ตัรฆีบ วะอัต-ตัรฮีบ โดยมุนซิรี, ละฎออิฟ อัล-มะ

อาริฟ โดยอิบนุเราะญับ เปนตน    
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3. 
ฝกตนใหมีความมุงม่ันต้ังใจ 

และมีแรงปรารถนาในการทําความดี 

 
 นักวิชาการดานอุศูลไดใหนิยามวา “อะซีมะฮฺ” คือการ

ปฏิบัติในส่ิงท่ีตรงขามกับความสะดวก เชนการถือศีลอดในขณะ

เดินทางสําหรับผูมีความสามารถ และการไมกลาวคําพูดท่ีเปนการ

ปฏิเสธศรัทธาแมอาจจะถูกฆาก็ตาม ทําให “อะซีมะฮฺ” ในมุมของ

นักจริยธรรมจึงไดรับอิทธิพลจากนิยามนี้ดวย ดังนั้นนิยามของ “อะ

ซีมะฮฺ” สําหรับพวกเขาคือ การรวบรวมแรงปรารถนาท่ีจะทําในส่ิง

หนึ่ง ประหนึ่งวาคนท่ีมีอะซีมะฮฺนั้นไมมีทางท่ีเขาจะผินหลังใหกับ

ส่ิงใดดวยความตั้งใจ ในทางกลับกันเขาจะรวบรวมพลังและกระตุน

มันจนกระทั่งสามารถท่ีจะปฏิบัติได 

 แตโดยปกติแลว นักวิชาการท่ีกลาวถึงในเรื่องนี้มักจะ

มองขามความสําคัญของการฝกฝนใหมีความมุงมั่นตั้งใจ กลาวคือ 

การสรางแรงปรารถนาในการปฏิบัติความดีอยางเต็มกําลังใน

ชวงเวลาอันประเสริฐ ทั้งๆ ที่ศาสนาไดแนะนําใหทําเรื่องนี้ดวยการ

สงเสริมใหถือศีลอดเดือนชะอฺบาน ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนการตระเตรียม
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จิตใจและเพ่ือใหสามารถถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอนไดอยาง

งายดาย  

 และหนึ่งในแบบอยางการละหมาดยามค่ําคืนของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในนั้นคือ ทานจะเริ่มละหมาดสอง

เราะกะอัตส้ันๆ เพ่ือเปนการเตรียมจิตใจและไมทําใหยากลําบาก   

 ทานอัช-ชาฏิบีไดระบุไวในหนังสือ “อัล-มุวาฟะกอต” วา 

“สิ่งท่ีเปนสุนัตหรือนะวาฟลน้ันเปนการเกริ่นนําและตระเตรียม

จิตใจเพ่ือเขาสูการปฏิบัติฟรฎใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด”  

 ซึ่งมีผูคนจํานวนไมนอยที่ไดเพอฝนวาจะทําความดีโนนนี่ใน

เดือนเราะมะฎอน แตเมื่อเดือนเราะมะฎอนมาถึงจริงๆ กลับตอง

พายแพแกความเกียจคราน เพราะเขาไมเคยไขปมความคุนชิน 

ความเกียจคราน และการอยูเฉยๆ มากอน  

 และอะซีมะฮฺจะไมเกิดขึ้น นอกจากในส่ิงท่ีจิตใจมีความ

ผูกพันและชื่นชอบมัน จึงจําเปนท่ีจิตใจตองดิ้นรนตอสูใหรับรูถึง

ความประเสริฐของการงานท่ีเขาไมชื่นชอบ นอกจากนี้ยังตองดิ้นรน

ตอสูกับความออนแอและความเกียจครานท่ีโถมเขามา ดวยเหตุ

นี้อัลลอฮฺจึงดํารัสถึงการญิฮาดไววา 

ن وََعَ�ٰٓ  ﴿
َ
ْ تَ�ۡ  أ  ]  ٢١٦: ابلقرة[ ﴾ ٢١٦ لَُّ�ۡمۖ  َخۡ�ٞ  َوُهوَ  ائَشيۡ  َرُهوا

ความวา “และอาจเปนไปไดวา การท่ีพวกเจาเกลียดสิ่งหน่ึง ท้ัง 

ๆ ท่ีสิ่งน้ันเปนสิ่งดีแกพวกเจา” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อา

ยะฮฺที่ 216) 
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 และการฝกฝนตนเองใหมีความมุงมั่นตั้งใจถือเปนสวน

สําคัญในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ในเดือนเราะมะฎอน เพ่ือท่ีจะ

ไดรับการอภัยโทษ เพราะจิตใจไมสามารถท่ีจะเขมแข็งได หากไมมี

การตระเตรียมในการฏออะฮฺเปนอยางดี อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัส

วา  

َراُدواْ  َولَوۡ ۞ ﴿
َ
واْ  ُروجَ ۡ�ُ ٱ أ َعدُّ

َ
ةٗ  ۥَ�ُ  َ� ُ ٱ َكرِهَ  ِ�نَوَ�ٰ  ُعدَّ  بَِعاَ�ُهمۡ �ٱ �َّ

ْ �ۡ ٱ َو�ِيَل  َ�َثبََّطُهمۡ   ]  ٤٦: اتلو�ة[ ﴾ ٤٦ عِِدينَ َ�ٰ لۡ ٱ َمعَ  ُعُدوا
ความวา “และหากพวกเขาตองการออกไป  แนนอนพวกเขาตอง

เตรียมสัมภาระสําหรับการออกไปน้ันแลว แตทวาอัลลอฮฺทรง

เกลียดการออกไปของพวกเขาพระองคจึงไดทรงกีดขวางพวก

เขาไว และไดถูกกลาววา ทานท้ังหลายจงน่ังอยูกับผู ท่ี น่ัง

ท้ังหลายเถิด” (สูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 46) 

 

 ทานอิบนุ อัล-ค็อรรอฏ ไดกลาวในหนังสือของทาน “อัศ-

เศาะลาตุ วัตตะฮัจุด” ไววา “ทานอัล-หะสัน อัล-บัศรี ไดเขียน

จดหมายถึงทานอมุัร บินอับดุลอะซีซ เราะหิมะฮุมัลลอฮฺ วา “อน่ึง 

ใครก็ตามท่ีทบทวนชีวิตเขาก็จะกําไร และใครท่ีเพิกเฉยตอมันก็

จะขาดทุน และใครท่ีพิจารณาผลตอบแทนในบ้ันปลายก็จะ

ประสบความสําเร็จ และใครท่ีฏออะฮฺเขาก็จะเปนคนท่ีประเสริฐ 

และใครท่ีขันติเขาก็จะมีชัย และใครท่ีพินิจพิจารณาก็จะมีความ
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ประจักษ และใครท่ีมีความประจักษก็จะมีความเขาใจ และใครท่ี

มีความเขาใจก็จะมีความรู ดังน้ัน เม่ือใดท่ีทานเสียใจในสิ่งท่ี

พลาดพลั้งก็จงละท้ิงมันไปเสีย และเม่ือใดท่ีทานโงเขลาก็จงถาม 

และเม่ือใดท่ีทานโกรธก็จงระงับมัน พึงทราบเถิดวา การงานท่ี

ประเสริฐท่ีสุดคือการงานท่ีจิตใจไมชื่นชอบท่ีจะปฏิบัติมันมาก

ท่ีสุด” 

 แตนักวิชาการบางทานมีความเห็นตาง โดยอางหลักฐาน

ภาพรวมของคํากลาวทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ที่วา 

ْوِغلُوا ِ�يِه ِبِرْفٍق 
َ
يَن َمِت�، َفأ   ِإَنّ َهَذا ادِلّ

َ
رًْضا َ�َطَع، َوال

َ
 أ

َ
َفإَِنّ الُْمنْبََتّ ال

ْ�ىَق 
َ
 َظْهًرا أ

ความวา “แทจริงศาสนาน้ีมีความเหน่ียวแนนม่ันคง ดังน้ันจง

ปฏิบัติ มันดวยความพอดีคอยเปนคอยไป (ปฏิบัติ เทา ท่ี มี

ความสามารถโดยไมฝนจนเกินไป เพราะอาจจะทําใหเกิดความ

ยอทอและลมเลิกปฏิบัติมันได) ซ่ึงนักเดินทางท่ีขาดเสบียงน้ันเขา

จะเดินทางตอก็ไมไดและจะอยูตอไปก็ไมได (เฉกเชนคนท่ีปฏิบัติ

ในสิ่งท่ีเกินความสามารถ เพราะสุดทายแลวเขาจะปฏิบัติสิ่งอื่น

ตอก็ไมได และจะปฏิบัตสิิ่งน้ันตอก็ไมได)” (บันทึกโดยอัล-บัยฮะกี

ในสุนันของทาน แตมีนักรายงานบางคนที่เฎาะอีฟ) 
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  และคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ที่วา  

ِ  ِمنوا فُ الْكِ  َعَمِل َما تُِطيُقوَن فََوا�َّ
ْ
ُ َحىتَّ َ�َملُّواال  َ�َملُّ ا�َّ

َ
  ال

ความวา “พวกทานจงปฏิบัติเทาท่ีมีความสามารถเถิด เพราะ

อัลลอฮฺจะไมทรงเบ่ือหนาย จนกวาพวกทานจะเบ่ือหนาย

เสียกอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี มุสลิม และอะหฺมัด) 

 

 และอีกหะดีษหนึ่งที่วา 

َحُدُ�ْم �ََشاَطُه فَإَِذا فرََتَ 
َ
 فَلْيَْقُعدْ أو َكَسَل يِلَُصلِّ أ

ความวา ““พวกทานจงละหมาดเทาท่ีสามารถเถิด ซ่ึงเม่ือใดท่ี

พวกทานเหน่ือยลาหรือเกียจครานก็ใหน่ังลง” (บันทึกโดยอัล-บุ

คอรี มุสลิม และอะหฺมัด) 

 

 ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมไดตองการบอก

วาอยาไดทําอะมัลใดจนกวารางกายสามารถท่ีจะทําอะมัลนั้นได 

หรือจนกวาจะมีความพรอมและอยากทํามัน เพราะจิตใจมีความ

เกียจครานและอืดอาดยืดยาดอยางย่ิงที่จะทําความดีเปนทุนเดิมอยู

แลว ซึ่งหากทานไมละหมาดจนกวาจิตใจของทานจะเรียกรองให

ละหมาด และจนกวาทานจะมีความกระปรี้กระเปราและมีความ

สะดวก แนนอนทานจะไมมีโอกาสละหมาดนอกจากเพียงไมกี่ครั้ง

เทานั้น และบางทีทานอาจจะไมมีโอกาสละหมาดเลย และจะไมลุก
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ขึ้นจากเตียงนอนและไมยอมสละความสบายและความสุขของการ

นอนไดเลย 
 แตทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังใชใหทําดวย

ความพอดีคอยเปนคอยไป และเตือนสําทับถึงความเลยเถิดอันจะ

ทําใหเกิดความเหน็ดเหนื่อยจนตองลมเลิกและหยุดทําในท่ีสุด และ

จากพจนารถของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

َعَمِل َما تُِطيُقونَ  ِمنوا فُ الْكِ 
ْ
  ال

ความวา “พวกทานจงปฏิบัติเทาท่ีมีความสามารถเถิด” (บันทึก

โดยอัล-บุคอรี มุสลิม และอะหฺมัด) 

 

 ซึ่งบงชี้วาใหมีความขยันขันแข็งและอนุญาตใหทําในส่ิงท่ี

จิตใจไมชื่นชอบมันได เพราะมนุษยมักจะไมชอบและเกียจครานท่ี

จะทําอะมัลบางอยางอยูแลว ซึ่งหากมีความพยายามก็ยอมสามารถ

ทํามันและเผชิญกับความยากลําบากที่มีอยูได ทั้งๆท่ี อาจจะยังไมมี

ความชื่นชอบและเกียจครานท่ีจะทํามันอยูก็ตาม ดังนั้น จึงจําเปนที่

จะตองตอสูกับจิตใจ ใหมีความมุมานะและขยันหมั่นเพียร และให

ตระหนักวามันเปนการงานท่ีจะถูกนําไปเสนอยังอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ และเตือนจากการใหความสําคัญตอส่ิงอื่นในส่ิงท่ีมีอยู ณ 

อัลลอฮฺ และใหทํามันอยางขยันขันแข็งตอไป จนกวาจะถึงจุดที่ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเตือนสําทับซึ่งเกรง

วาจะเกิดการลมเลิกและหยุดไมทําส่ิงใดเลย ดังที่มีรายงานวา 
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َاَجةٌ 
َ
ُّ جل َْ�ُ اَعَدٌة ، َوالرشَّ

ْ
 اخل

ความวา “ความดีเปนสิ่งท่ีปกติ (ทําไดอยางงายดาย) สวนความ

ชั่วเปนสิ่งท่ีฝนใจ (ยุงยากท่ีจะทําได)” (บันทึกโดยอิบนุหิบบาน) 

 
 และทานอบูอัด-ดัรดาอ ไดกลาวแกชายคนหนึ่งที่ชื่อศุบัยหฺ

วา“โอศุบัยหฺเอย จงคุนชินในการทําอิบาดะฮฺเถิด เพราะมันเปน

สิ่งท่ีปกติงายดาย และไมมีสิ่งใดท่ีมีความหนักอึ้งบนหนาแผนดิน

มากไปกวาคนท่ีปฏิเสธศรัทธา” 

  

 สวนคํากลาวที่วา  

َحُدُ�ْم �ََشاَطُه فَإَِذا فرََتَ 
َ
 فَلْيَْقُعدْ أو َكَسَل يِلَُصلِّ أ

ความวา “พวกทานจงละหมาดเทาท่ีสามารถเถดิ ซ่ึงเม่ือใดท่ีพวก

ทานเหน่ือยลาหรือเกียจครานก็ใหน่ังลง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี 

มุสลิม และอะหฺมัด) 

 

 ดังนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมไดตองการ

ใหละหมาดในขณะท่ีมีความกระปรี้กระเปรา แตเมื่อเกิดความเกียจ

ครานก็ใหละท้ิงการละหมาด แตทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม หมายถึงความเกียจครานทําใหไมสามารถทําส่ิงใดเลย

ภายหลังจากมีความมุมานะขยันหมั่นเพียรและฝนจิตใจอยางจริงจัง

แลว แมกระท่ังหากมีคนมาเสนอวา จงละหมาดแลวทานจะไดรบัส่ิง
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นั้นส่ิงนี้เปนคาตอบแทนเพ่ือกระตุนเขา เขาก็จะไมสามารถทําได ซึ่ง

นี่คือความเกียจครานท่ีจะยับย้ังเขาจากการทําอะมัล พรอมกับหวั่น

เกรงวามันจะสงผลใหลมเลิกและละทิ้งอะมัล ซึ่งอัลลอฮฺทรงรูดีท่ีสุด 

สวนหลักฐานตามทัศนะนี้คือการทุมเทละหมาดของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จนกระท่ังเทาแตกในการละหมาด

สุนัต แตสําหรับการละหมาดฟรฎนั้นก็ใหละหมาดในทุกสภาพ ไม

วาจะชวงท่ีรางกายแข็งแรง หรือเจ็บปวย ก็ใหละหมาดดวยการยืน 

หรือนั่ง หรือนอน หรือกอดอก หรือทาทางใดก็ตามท่ีสามารถทําได 

(จากหนังสือ “อัศ-เศาะลาตุ วัต-ตะฮัจุด” โดยทานอิบนุ อัล-ค็อร

รอฏ หนา 305) 

 และหวังวาการอภิปรายท่ีมีคุณคานี้จะฉายใหทานเห็นถึง

พลังท่ีซอนอยูในความลับตางๆ ดังนั้น ทานจงตระหนักในเรื่องนี้ให

มากๆ เพราะมันเปนเนื้อหาที่มีคุณคาที่สุดเทาที่ทานจะไดพบใน

บรรดาหนังสือท่ีกลาวถึงความถอมตน การขัดเกลาจิตใจ และ

คุณธรรมจริยธรรม  

 ในความเปนจริงชาวสะลัฟนั้นมีความเขาใจเปนอยางดีถึง

คําส่ังใชของอัลลอฮฺ และพวกเขาไดพินิจใครครวญในแกนแทของ

โลกนี้รวมถึงบั้นปลายของมันสูโลกอาคิเราะฮฺ ดังนั้น พวกเขาจึง

ปลีกตัวจากฟตนะฮฺตางๆ ของมัน และสีขางของพวกเขา เคล่ือน

หางจากท่ีนอน สวนหัวใจของพวกเขาก็ปลีกหางจากความ

ทะเยอทะยานไปยังมัน และแรงปณิธานของพวกเขามีเหนือกวาส่ิง
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ที่ไรสาระ ทานจะไมพบเห็นพวกเขานอกจากจะอยูในสภาพท่ีถือศีล

อด ยืนละหมาด และรองหมรองไห ซึ่งเราดีใจอยางย่ิงท่ีไดแนะนํา

ชีวประวัติอันมีเกียรติของพวกเขาท่ีเต็มไปดวยเรื่องราวของแรง

ปณิธาณอันแรงกลาในการเตาบัตตัวและยืนหยัดในหลักการศาสนา 

รวมถึงความมุงมั่นของพวกเขาในการทําอิบาดะฮฺและนอบนอม

ถอมตนตออัลลอฮฺ และนี่คือเรื่องราวเล็กๆ นอยๆ ท่ีจะฉายใหเห็น

ถึงคํากลาวและการทําอิบาดะฮฺของพวกเขาท่ีบงชี้ถึงความเอาจริง

เอาจัง ความมุงมัน่ และแรงปณิธานของพวกเขา   

 ทานอัล-หะสัน อัล-บัศรี ไดกลาววา “ใครท่ีแขงกับทานใน

เรื่องศาสนาก็จงแขงกับเขา สวนใครท่ีแขงกับทานในเรื่องโลกดุน

ยา ก็จงปลอยเขาไป” 

 ทานวุฮัยบฺ บินอัล-วัรด ไดกลาววา “หากทานสามารถท่ีจะ

ไมใหใครนําหนาทานไดในเรื่องอัลลอฮฺ ก็จงทําเถิด” 

 ชัยคฺชัมสุดดีน มุฮัมมัด บินอุษมาน อัต-ตัรกิสตานี ไดกลาว

วา “ไมมีขาวคราวใดท่ีมาถึงฉันเกี่ยวกับคนๆ หน่ึงท่ีไดทําอิบา

ดะฮฺหน่ึง นอกจากฉันจะทําอิบาดะฮฺน้ันเหมือนกัน และฉันจะเพ่ิม

มากขึ้นอีก” 

 นักทําอิบาดะฮฺคนหนึ่งไดกลาววา “หากมีคนๆ หน่ึงรูวามี

คนท่ียําเกรงตออัลลอฮฺมากกวาเขา เขาก็จะตายในสภาพวิตก

กังวลท่ีการงานของเขาไมไดมีมาก” 
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 มีคนถามทานนาฟอฺวา “ทานอิบนุอุมัร ไดทําอะไรบางใน

บานของเขา ?” ทานนาฟอฺไดตอบวา “ทานจะอาบนํ้าวุฎอฺทุก

การละหมาด และจะอานอัลกุรอานระหวางน้ันตลอด” 

 เมื่อทานอิบนุอุมัรพลาดละหมาดญะมาอะฮฺหนึ่ง “ทานจะ

ถือศีลอด (สุนัต) 1 วัน จะทําใหกลางคืนมีชีวิตชีวา (ทําอิบาดะฮฺ

ตลอดท้ังคืน) และจะปลอยทาส 1 คน” 

 ทานอบูมูซา อัล-อัชอะรี ไดมุงมั่นทําความดีอยางมากกอน

ใกลเสียชีวิต จึงมีคนกลาวแกทานวา “เพลาๆ หนอยไมไดหรือทาน 

?” ทานอบูมูซาจึงกลาววา “เม่ือมาวิ่งเขาใกลเสนชัยเทาใด มันก็

จะยิ่งทุมพลังท่ีมีอยูท้ังหมดเพ่ือใหเขาสูเสนชัยไดเร็วขึ้น เฉกเชน

ผูท่ีมุงสูโลกอาคิเราะฮฺเขาก็จะทุมความสามารถทุกอยางท่ีมีอยู

เม่ือรูวาใกลเสียชีวิต” มีคนเลาวา “และแลวทานอบูมูซาก็ไดทํา

เชนน้ันจนเสียชีวิต” 

 ทานเกาะตาดะฮฺไดเลาวา ทานมุวัรริกฺ อัล-อิจฺลีไดกลาว

วา “ฉันไมพบวาผูศรัทธาจะเปรียบไดกับสิ่งใด นอกจากเปรียบได

กับแผนไมท่ีลอยในทะเล” แลวเขาก็กลาววา “ยาร็อบ ยาร็อบ 

(โอพระผูอภิบาล โอพระผูอภิบาล) หวังวาอัลลอฮฺจะทําใหเขา

ปลอดภัย”  

 จากทานอุสามะฮฺเลาวา “คนท่ีเคยเห็นทานสุฟยาน อัษ-

เษารีน้ัน มักจะเห็นทานเหมือนอยูในเรือท่ีหวาดหวั่นวามันกําลัง

จะอับปาง ซ่ึงคําพูดสวนใหญท่ีไดยินจากทานคือ “ยาร็อบ สัลลมิ 
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สัลลิม (โอพระผูอภิบาล ไดโปรดใหความปลอดภัย ไดโปรดให

ความปลอดภัย)” 

 จากทานญะอฺฟรเลาวา พวกเราไดไปเย่ียมทานอบี อัต-ตัย

ยาหฺ ในขณะท่ีทานเจ็บปวยอยู ซึ่งทานไดกลาววา “ขอสาบาน

ตออัลลอฮฺ สมควรอยางยิ่งท่ีมุสลิมคนหน่ึงจะตองเพ่ิมการงานท่ี

ไดบกพรองตอคําสั่งใชของอัลลอฮฺดวยความขยันขันแข็ง

มากกวาน้ี” แลวทานก็ไดรองไห 

 จากทานหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติอับดุลมะลิก ภรรยาของ

ทานอะมีรุลมุอมินีน อุมัร บินอับดุลอะซีซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดเลา

วา “ฉันไมเคยเห็นใครละหมาดและถือศีลอดมากกวาทาน (อุมัร 

บินอับดุลอะซีซ) และไมมีใครท่ีจะมีความยําเกรงตอพระผู

อภิบาลมากกวาทาน ทานเคยละหมาดอิชาอ แลวน่ังรองไห

จนกระท่ังหลับไป แตแลวทานก็สะดุงตื่นขึ้นมารองไหจนกระท่ัง

หลับไปอีกครั้ง ครั้งหน่ึงขณะท่ีทานอยูรวมกับฉันบนเตียงนอน 

แตเม่ือทานนึกถึงบางอยางเกี่ยวกับโลกอาคิเราะฮฺ ทําใหทานตัว

สั่นเหมือนนกกระจอกท่ีกําลังสะบัดนํ้า แลวทานก็น่ังรองไหและ

ไดดึงผาหมออก” 

 จากทานอัล-มุฆีเราะฮฺ บินหะกีม ไดเลาวา ทานหญิงฟาฏิ

มะฮฺ บินติอับดุลมะลิก ไดกลาววา “โอทานมุฆีเราะฮฺ เปนไปไดท่ี

อาจจะมีคนละหมาดและถือศีลอดมากกวาทานอุมัร บินอับดุลอะ

ซีซ แตฉันไมเคยเห็นใครแมแตคนเดียวท่ีจะมีความเกรงกลัวตอ
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พระผูอภิบาลมากกวาทานอุมัร เม่ือเขาไปในบานทานก็จะเก็บตัว

อยูแตสถานท่ีละหมาดประจําของทาน โดยทานมักจะรองไหและ

วิงวอนขอดุอาอจนกระท่ังหลับไป หลังจากน้ันทานก็จะตื่นขึ้นมา

ทําเชนน้ันอีกตลอดท้ังคืน” 

 จากทานอบีอุบัยดะฮฺ บินอุกบะฮฺ บินนาฟอฺ ซึ่งทานไดเขา

ไปหาทานหญิงฟาฏิมะฮฺ บินติอับดุลมะลิก แลวกลาววา “ไดโปรด

เลาเกี่ยวกับทานอุมัรแกฉันหนอยไดไหม” ทานหญิงไดตอบวา 

“ฉันไมรูเลยวาทานไดอาบนํ้าเน่ืองจากมีญะนาบะฮฺและฝนเปยก

ตั้งแตไดรับตําแหนงเปนเคาะลีฟะฮฺอีก”  

 ทานอัล-อัสวัด บินยะซีดเปนผูท่ีขยันทําอิบาดะฮฺอยางมาก 

เขาเคยถือศีลอดในวันท่ีอากาศรอนจัดจนตัวเหลืองเขียว ทําให

ทานอัลเกาะมะฮฺ บินก็อยส กลาวกับเขาวา “ทําไมทานตองทรมาน

ตัวเองเชนน้ีดวย ?” เขาไดตอบวา “ฉันตองการเกียรติของมัน” 

ซึ่งเขาเคยถือศีลอดจนตัวเขียว และเคยละหมาดจนลมลงกับพ้ืน ทํา

ใหทานอนัส บินมาลิก และทานอัล-หะสัน อัล-บัศรี ไดเขามาหาเขา

แลวกลาวแกเขาวา “แทจริงอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ไมไดสั่งใชให

ทานทําสิ่งเหลาน้ีเลย” เขาจึงตอบวา “ตัวฉันเปนบาวผูรับใช ซ่ึง

ฉันจะไมปลอยใหมีความสงบสุขใดๆ นอกจากฉนัจะไปหามัน”  

 มีผูถามทานอามิร บินอับดุลลอฮฺ วา “ทานสามารถอดทน

ตอการอดหลับอดนอนและความหิวกระหายในสภาพอากาศท่ี

รอนจัดไดอยางไรกัน ?” เขาตอบวา “ฉันไมไดอดทนอะไร
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มากมายหรอก เพียงแตฉันไดเปลี่ยนเวลาทานอาหารกลางวันไป

เปนชวงกลางคืน และเปลี่ยนจากการนอนกลางคืนเปนกลางวัน 

ซ่ึงมันไมไดมีอันตรายอะไร” และเมื่อค่ําคืนไดมาเยือนเขาก็จะ

กลาววา “ความรอนของไฟนรกมันทําใหไมรูสึกอยากนอน ดังน้ัน 

จะไมมีการนอนจนกวาจะสวาง”  

 จากทานอัล-หะสัน อัล-บัศรี ไดเลาวา ทานอามิร บินก็อยส 

ไดกลาวแกกลุมชนหนึ่งท่ีวิตกในเรื่องโลกดุนยาวา “พวกทานมี

ความวิตกมากจนเกินไปหรือเปลา ? ขอสาบานตออัลลอฮฺ หาก

ฉันสามารถก็จะไมทําใหมีความวิตกมากจนเกินไป” ทานอัล-หะ

สันไดเลาวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ เขาทําเชนน้ันไดจริงจนได

พบอัลลอฮฺ (เสียชีวิตไป)”  

 จากทานอะหฺมัด บินหัรบ ไดกลาววา “นาแปลกใจยิ่งนัก

สําหรับคนท่ีรูดีวาสวนสวรรคไดประดับประดาบนตัวเขา สวนไฟ

นรกก็ไดแผดเผาดานลางของเขา แตเขากลับนอนหลับสนิท

ทามกลางท้ังสอง ?” 

 ทานอบูมุสลิม อัล-คูลานี “ไดแขวนแสตรงท่ีละหมาด

ประจําตัวของเขาเพ่ือใหมันขูขวัญตัวเขา ซ่ึงทานเคยกลาวกับ

ตนเองวา “จงลุกขึ้นเถิด ขอสาบานตออัลลอฮฺ ฉันจะจูโจมเจา

อยางแนนอน จนกวาความเหน่ือยลาน้ันมาจากตัวเจาไมใชมา

จากตัวฉัน” ดังน้ัน เม่ือความเกียจครานเริ่มเขามาเขาก็จะใชแส

ตีตรงหนาแขง แลวกลาววา “เจาสมควรท่ีจะถูกตีมากกวาสัตว
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เลี้ยงของฉัน” และทานเคยกลาววา “คิดหรือวาบรรดาเศาะ

หาบะฮฺของทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะให

ความสําคัญกับมัน (การละหมาด) มากกวาเรา ? เปลาเลย ขอ

สาบานต ออั ลลอฮฺ  ฉั นจะแข งขั นกั บพวก เขาอย า งสุ ด

ความสามารถจนกวาพวกเขาจะรูวาหลังจากพวกเขาน้ันก็ยังมี

วีรบุรุษอยูอีก”  

 คนท่ีเคยเห็นทานมันศูร บินอัล-มุอฺตะมิร จะกลาววา “เขา

ตองเปนคนท่ีประสบกับเคราะหกรรมอะไรบางอยาง (เพราะ

ความยําเกรงของเขาท่ีมีตออัลลอฮฺ) แขนขานาจะพิการ เสียง

แหบ ตาละหอย และหากเขาเคลื่อนไหวหยาดนํ้าตาท้ังสี่สายก็จะ

ไหลเออออกมา (เพราะรองไหหนักมาก)” ซ่ึงมารดาของเขาเคย

กลาวแกเขาวา “เจาไดทําอะไรจนเปนถึงขนาดน้ี เจารองไหไม

หยุดตลอดท้ังคืน จนฉันเกรงวาเจาจะเปนอะไร และเกรงวาเจา

จะฆาตัวตายหรือเปลา ?” แตเขากลับตอบวา “โอทานแมจา ฉัน

รูดีวากําลังทําอะไรอยู”  

 ทานฮุชัยม ลูกศิษยของทานมันศูร บินซาซาน ไดเลาวา 

“หากมีผูแจงแกทานมันศูรวามะละกุลเมาต (มลาอิกะฮฺผูทํา

หนาท่ีปลิดวิญญาณของมนุษย) อยูท่ีประตูแลว ก็จะไมมีสิ่งใดท่ี

เขาจะทําเพ่ิมขึ้นมาอีก (เพราะทําอิบาดะฮฺทุกอยางแลว)”  

 ขอเทาของทานศ็อฟวาน บินสะลีม บวมเนื่องจากการยืน

ละหมาดเปนเวลานาน ทานขยันขันแข็งในการปฏิบัติอิบาดะฮฺ 
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จนกระทั่งหากมีคนแจงแกทานวา “วันกิยามะฮฺจะเกิดในวันพรุงน้ี

แลว ก็จะไมมีสิ่งใดท่ีทานจะทําเพ่ิมขึ้นมาอีก” และทานมักจะ

กลาววา “โออัลลอฮฺ แทจริงฉันชื่นชอบท่ีจะพบพระองค ไดโปรด

ทรงชื่นชอบท่ีจะพบฉันดวยเถิด” 

 จากทานมูซา บินอิสมาอีล ไดกลาววา “หากฉันจะบอกแก

พวกทานวา ฉันไมเคยเห็นทานหัมมาด บินสะละมะฮฺหัวเราะเลย 

พวกทานจะเชื่อฉันไหม ? ตัวทานหัมมาดน้ันเปนผูท่ีสาละวนอยู

กับตัวเอง บางทีก็รายงานหะดีษ บางทีก็อานหนังสือ บางทีก็ซิกิร

ตออัลลอฮฺ บางทีก็ละหมาด ซ่ึงทานไดจัดสรรเวลาในแตละวัน

สําหรับการงานเหลาน้ี” 

 จากทานวะกีอฺ ไดเลาวา “ทานอัล-อะอฺมัชน้ัน เม่ือมีอายุ

ใกล 70 ป ทานไมเคยพลาดตักบีรแรกเลยสักครั้งหน่ึง และ

นับตั้งแตฉันไดติดตามทานมายาวนานถึง 60 ป ฉันไมเคยเห็น

ทานชดละหมาดสักร็อกอัตเดียวเลย”  

 จากทานหัมมาด บินสะละมะฮฺ ไดเลาวา “พวกเราไมเคย

เขามาหาทานสุลัยมาน อัต-ตัยมี ในชวงเวลาท่ีตองทําอิบาดะฮฺ

ตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ นอกจากพวกเราจะพบวาทานกําลัง

ทํามันอยู ซ่ึงหากเปนชวงเวลาท่ีตองละหมาด พวกเราก็จะพบวา

ทานกําลังละหมาด แตหากไมไดเปนชวงเวลาท่ีตองละหมาดฟรฎ 

พวกเราก็จะพบวาทานกําลังละหมาดสุนัต หรือไปเยี่ยมเยียนคน
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ปวย หรือติดตามญะนาซะฮฺ หรือไมก็น่ังอยูในมัสญิด ซ่ึงพวกเรา

เห็นพองกันวาทานไมเคยฝาฝนอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ เลย” 

 เหลานี้คือตัวอยางของคนท่ีมุงเดินทางสูโลกอาคิเราะฮฺท่ีมี

ความจริงใจท่ีสุด 

 
จงเลียนแบบพวกเขาแมไมอาจเปนอยางพวกเขาได 

เพราะการพยายามเลียนแบบคนดีกถ็ือวาสําเร็จแลว 

 
และนี่คือเรื่องราวแหงการตอสูกับจิตใจและการเพียร

พยายามเอาชนะความใครของพวกเขา ดังนั้นจงนึกถึงเรื่องราว

เหลานี้ในชวงเวลาท่ีทานเกียจครานเถิด และจงขอตออัลลอฮฺให

ทานสามารถทําการงานที่ดีไดสําเร็จ  
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4. 
เลิกทําตัวขี้เกียจ บอกลาจากคนขี้เกียจ 

แลวคบกับคนขยันทําความดี 

 
ไมมีอะไรท่ีจะโชครายสําหรับคนที่มุงสูอัลลอฮฺย่ิงไปกวา

ความขี้เกียจและการคบกับคนขี้เกียจ เพราะมิตรสหายคือเงาติดตัว 

และมันจะคอยเลียนแบบคนท่ีอยูดวยกัน  

“ซ่ึงลักษณะของคนท่ีมุงสูโลกอาคิเราะฮฺอยางแทจริงคือ 

พวกเขาจะอยูรวมกับกลุมคนท่ีมุงสูโลกอาคิเราะฮฺดวยกัน โดยไม

วุนอยูกับคนท่ีขี้เกียจและหมกหมุนอยูกับความเพริศแพรวของ

โลกดุนยาท่ีจะบ่ันทอนไมใหสามารถดํารงบนเสนทางน้ีไดอยาง

แทจริง” (หนังสืออัร-รอกออิกฺ โดยรอชิด หนา 140)  

ครั้งเมื่อฆาตกรท่ีเคยฆาคนมาแลว 100 ชีวิตตองการท่ีจะ

เตาบัตตัว ก็มีคนแนะนําวาใหอพยพออกจากบานเมืองท่ีอยูเพราะ

ยังเปนบานเมืองที่ไมดี แตใหเดินทางไปยังที่หนึ่งซึ่งยังมีผูคนทําอิบา

ดะฮฺตออัลลอฮฺอยู และใหทําอิบาดะฮฺรวมกับพวกเขา (บันทึก

โดยอัล-บุคอรีและมุสลิม)  
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ดังนั้น คนที่ปรารถนาการอภัยโทษในเดือนเราะมะฎอนจึง

ตองปลีกตัวจากคนที่จมปลักอยูกับชีวิตท่ีไมมีแกนสาร แลวหันไป

คบกับคนท่ีมีปณิธานอันแนวแน ดังท่ีทานอัล-ุนัยดไดกลาววา 

“จงเดินทางกับคนท่ีมีแรงปณิธานอันแนวแนเถิด” 

อันที่จริง อัลลอฮฺไดส่ังใชส่ิงถูกสรางท่ีดีเลิศที่สุด นั่นคือ

ทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหคบกับคนท่ีขยัน

มุงมั่นสูอัลลอฮฺ และใหปลีกตัวจากคนที่หลงลืม ซึ่งพระองคไดดํารัส

ไววา  

ينَ ٱ َمعَ  َسَك َ�فۡ  ِ�ۡ ۡص ٱوَ  ﴿ ِ ُهم ُعونَ َيدۡ  �َّ �ُدونَ  َعِ�ِّ لۡ ٱوَ  ةِ َغَدوٰ لۡ ٱبِ  َر�َّ  ُيرِ
�دُ  ُهمۡ َ�نۡ  َناكَ َ�يۡ  دُ َ�عۡ  َوَ�  ۥۖ َههُ َوجۡ  �ۡ ٱ ةِ َيوٰ ۡ�َ ٱ ِز�َنةَ  ُترِ ُّ� ۖ  َمنۡ  ُتِطعۡ  َوَ�  َيا
 ۡ�

َ
َبعَ ٱوَ  رَِناِذكۡ  َعن ۥَبهُ َقلۡ  َناَفلۡ أ َّ�  ٰ مۡ  َوَ�نَ  هُ َهَوٮ

َ
: الكهف[ ﴾ ٢٨ اُفُرٗط  ۥُرهُ أ

٢٨  [ 
ความวา “และจงอดทนตอตัวของเจา รวมกับบรรดาผูวิงวอนตอ

พระผู เปนเจาของพวกเขา ท้ังยามเชาและยามเย็น โดย

ปรารถนา ความโปรดปรานของพระองค และอยาใหสายตาของ

เจาหันเหออกจากพวกเขา ขณะท่ีเจาประสงคความสวยงามแหง

ชีวิตของโลกน้ี และเจาอยาเชื่อฟงผูท่ีเราทําใหหัวใจของเขา

ละเลยจากการราํลึกถงึเรา และปฏิบัติตามความใครของเขา และ

กิจการของเขาพินาศสูญหาย” (สูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟ อายะฮฺที่ 28)  
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 และพระองค อัซซะวะญัลละ ไดดํารัสอีกวา  

نَاَب  َمنۡ  َسبِيَل  تَّبِعۡ ٱوَ  ﴿
َ
�  ۚ  ]  ١٥: لقمان[ ﴾ ١٥ إَِ�َّ

ความวา “และจงปฏิบัติตามทางของผูท่ีกลับไปสูขา” (สูเราะฮฺลุก

มาน อายะฮฺที่ 15) 

 

 และพระองคไดดํารัสวา  

﴿  ٰٓ َهايَ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمُنوا ُقوا َ ٱ �َّ َّ�  ْ ٰ ٱ َمعَ  َوُ�ونُوا  ]  ١١٩: اتلو�ة[ ﴾ ١١٩ ِدقِ�َ لصَّ

ความวา “โอศรัทธาชนท้ังหลาย พึงยําเกรงอัลลอฮฺเถดิ และจงอยู

รวมกับบรรดาผูท่ีพูดจริง” (สูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 119) 

 

 ดังนั้น หากคนๆ หนึ่งไดคบกับคนท่ีคิดวาการละหมาดเพียง

ชวงเวลาส้ันๆ ในยามค่ําคืนถือเปนผลงานชิ้นโบวแดงแลว เขาก็จะ

พลาดการกาวขามทําส่ิงท่ีดีกวาได ย่ิงกวานั้นเขาจะรูสึกภาคภูมิใจ

กับชวงเวลาส้ันๆ ที่เขาไดทุมเทไปเพ่ือพระผูอภิบาลของเขา ในทาง

กลับกันหากเขาไดมองไปยังคนที่อยูรอบตัวเขาที่ไดยืนละหมาดนาน

นับชั่วโมงในการตะฮัจุด การวิงวอนขอดุอาอ และการโอดครวญ

รองไห อยางนอยๆ เขาก็จะรูสึกเสียใจในความบกพรองตลอดเวลา  

 ฉะนั้น การเลิกพฤติกรรมท่ีเกียจครานจึงถือเปนศาสนกิจท่ี

คนในทุกยุคทุกสมัยมักจะละท้ิงกัน ซึ่งนักวิชาการทานหนึ่งไดกลาว

วา “การพักผอนมีไวสําหรับคนท่ีไมเอาไหน”   
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 ทานชุอฺบะฮฺ บินอัล-หิญาจญ อัล-บัศรี ผูเปนอะมีรุลมุอ

มินีนในเรื่องหะดีษไดกลาววา “พวกทานอยาน่ังรวมกับคนท่ีชีวิต

ไมมีแกนสาร เพราะความตายคอยจองมายังพวกทานเสมอ”  

 ทานอัช-ชาฟอีไดกลาววา “การตองการพักผอนในโลกดุน

ยาเปนสิ่งท่ีไมคูควรสําหรับคนท่ีมีเกียรติ เพราะพวกทานแตละ

คนยังคงตองเหน็ดเหน่ือยอยูตลอดเวลา” 

 มีคนกลาวแกผูสมถะทานหนึ่งวา “มีวิธีใดบางท่ีจะทําให

คนๆ หน่ึงเปนคนท่ีบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺ ?” เขาไดตอบวา “เม่ือ

สามารถละท้ิงการพักผอนและทุมเทอยางสุดความสามารถใน

การฏออะฮฺตอพระองค” 

 มีคนถามทานอิมามอะหฺมัดวา “เม่ือไหรท่ีบาวคนหน่ึงจะ

ไดลิ้มรสแหงการพักผอนบาง ?” ทานไดตอบวา “เม่ือเทาขาง

หน่ึงไดเหยียบลงในสวนสวรรคแลว” 

 ในสวนการเลือกคบกับคนท่ีมีแรงปณิธานในการทําความด ี

และคนท่ีรักษาตนใหอยูในครรลองของศาสนา รวมถึงคนที่มีความ

ผูกพันโดยตรงกับอัลลอฮฺนั้น ถือเปนส่ิงที่มุงมาดปรารถนาของคนที่

จริงใจมุงสูอัลลอฮฺ  

ทานซัยนุลอาบิดีน ไดกลาววา “คนๆ หน่ึงจะตองน่ังอยู

รวมกับคนท่ีเอื้อประโยชนในเรื่องศาสนาแกเขา” 

 ทานอัล-หะสัน อัล-บัศรี ไดกลาววา “คนท่ีเปนพ่ีนองของ

เราเปนท่ีรักใครยิ่งกวาคนในครอบครัวและลูกหลานของเราเสีย
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อีก เพราะคนในครอบครัวมักจะทําใหวุนอยูกับโลกดุนยา แตคน

ท่ีเปนพ่ีนองมักจะทําใหวุนอยูกับโลกอาคิเราะฮฺ” 

 

 นักกวีทานหนึ่งไดกลาววา  

ไมใชทรัพยสินที่จะเปนเสบยีงสําหรบัมนุษย  

แตเพ่ือนท่ีดตีางหากที่จะเปนเสบียงอยางแทจริง 

 

 และสวนหนึ่งจากคําส่ังเสียของชาวสะลัฟก็คือ การใหเลือก

มิตรสหายที่ดี ทานอัล-หะสัน อัล-บัศรีไดกลาววา “สําหรับตัวทาน

น้ันจะไดรับผลโดยตรงจากสหายของทาน และตัวทานเองก็จะ

สงผลแกคนท่ีทานรักเชนกัน ดังน้ัน จงพิถีพิถันในการเลือกเพ่ือน

สหาย รวมถึงคนท่ีจะมาอยูดวยกันเถิด” 

 ดังนั้น ใหพยายามคบหากับมิตรสหายที่มีแรงปณิธานอัน

แนวแนท่ีจะคอยชวยเหลือทานในการเดินทางนี้ จงคนหาพวกเขา

ตามมัสญิดตางๆ ถามไถถึงพวกเขาตามแหลงชุมนุมพบปะของคนท่ี

มีความยําเกรง อยาพยายามสรางเงื่อนไขในการเขาหาพวกเขา 

และหากถึงขั้นตองประกาศบนปายโฆษณาตางๆ วา “ประกาศหา

ผูชวยกระตุนทําความดีในเดือนเราะมะฎอน” ก็จงประกาศมนัไป

เถิด  

 พรอมๆ กับการคบมิตรสหายจะกระตุนใหใชทุกวินาทีอยาง

คุมคาแลว พวกทานก็ยังสามารถทบทวนตัวเองในทุกลมหายใจและ
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ชวงเวลาท่ีมีคุณคาไปดวย ซึ่งหากคนใดคนหนึ่งเพิกเฉยตอการ

ละหมาดญะมาอะฮฺก็จะมีคนคอยกระตุนใหลงโทษตัวเอง เฉกเชนที่

ทานอิบนุอุมัรไดทําไว  

 ซึ่งทานคงเคยเห็นคนท่ีเกียจครานละหมาดตะรอวีหฺเพียง

ชวงเวลาส้ันๆ หลังจากนั้นก็อดหลับอดนอนโตรุงตลอดท้ังคืนจน

พลาดละหมาดศุบุหฺ 

�َُّهمۡ  َسُبونَ َ�ۡ  َوُهمۡ  ﴿
َ
 ]  ١٠٤: الكهف[ ﴾ ١٠٤ ًعاُصنۡ  ِسُنونَ ُ�ۡ  �

ความวา “และพวกเขาคิดวา แทจริงพวกเขาปฏิบัติความดีแลว” 

(สูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟ อายะฮฺที่ 104) 

 

 โอคนดีเอย มันตองไมเปนเชนนั้น แตเราจะบอกถึงกิจวัตร

ของคนที่มุงสูอัลลอฮฺอยางแทจริง นั่นคือ เวลาของพวกเขาท้ังหมด

จะหมดไปกับการซิกิรและการอานอัลกุรอาน สวนสถานท่ีละหมาด

ของพวกเขาจะกระหึ่มดวยเสียงรองไหเนื่องจากความยําเกรง

ตออัลลอฮฺ ทานจะเห็นพวกเขาอยูในสภาพอิดโรยเนื่องจากความ

หวาดหวั่นตอสภาพในวันอาคิเราะฮฺ ในแงของอิบาดะฮฺทานจะเห็น

พวกเขายืนตรงตระหงานประหนึ่งวาพวกเขาไมไดถูกสรางมา

นอกจากเพ่ือทําการฏออะฮฺ และจะไมปรากฏในพจนานุกรมของ

พวกเขาวา “ฉันไดพลาดละหมาดญะมาอะฮฺ” แลวแทบไมตองพูด

ถึงตัวละหมาด ซึ่งทานจะเห็นการยืนและการนั่งของพวกเขาใน

สภาพท่ีนอบนอมถอมตนเนื่องจากมีความละอายตออัลลอฮฺ โดย
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พวกเขามักกลาววา “พระองคทรงบริสุทธิ์ยิ่ง แตเรากลับไมอิบา

ดะฮฺตอพระองคอยางจริงจังสักที”  

 ค่ําคืนของพวกเขา ทานรูหรือไมวาค่ําคืนของพวกเขาเปน

เชนไร ? เสียงรองไหโอดครวญของพวกเขาไดถูกกลบดวยเสียง

สะอึกสะอื้น 

َما ﴿ َّ�
َ
ۡ ٱ إَِ�  �َُساقُونَ  َك�  ]  6: نفالاأل[ ﴾يَنُظُرونَ  َوُهمۡ  تِ َموۡ ل

ความวา “ประหน่ึงวาพวกเขาถูกตอนไปสูความตายโดยท่ีพวก

เขากําลังมองดูกันอยู” (สูเราะฮฺอัล-อันฟาล อายะฮฺที่ 6) 

 

 การละหมาดของพวกเขาในความมืดมิดไดสองแสงรัศมี

แหงเกียรติ ความรูสึกที่หายจากอาการเหน็ดเหนื่อยถือเปนกล่ินอัน

อบอวลของน้ําหอม ความงดงามของการเขาเฝามุนาญาจตอพระผู

อภิบาลเปนส่ิงท่ีทําใหเคลิบเคล้ิม ในยามรุงอรุณถูกใชลบลางความ

อาฆาตแคนท่ีมีอยูในหัวใจดวยการอิสติฆฟารฺ การไดใกลชิด

พระองคเปนส่ิงที่พวกเขามุงมาดปรารถนา และความสุขของการได

สนทนาโตตอบกับพระองคคือส่ิงท่ีพวกเขาตางเพลิดเพลิน 

 พึงรูเถิดโอผูที่ตื่นตัวในการทําความดี ความพยายามในการ

แสวงหาการอภัยโทษในเดือนเราะมะฎอนจะสมบูรณไดนั้นทาน

จะตองหาอาจารย (ชัยคฺมุร็อบบี)  ท่ีคอยอบรมส่ังสอนตัวทาน

โดยตรง ซึ่งอาจเปนคนท่ีสามารถเห็นถึงคุณลักษณะนั้นไดอยาง

ชัดเจนหรืออาจจะเปนคนท่ีปดบังมันอยู และบางทีอาจจะเปนผูรู
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หรือคนท่ีกําลังศึกษา แตการใชชีวิตและคํากลาวของเขาจะทําใหรู

วาเขาเปนคนท่ีมีการงานลับพิเศษกับอัลลอฮฺอยู (เชน กิยามุลลัยลฺ 

ถือศีลอดสุนัต เปนตน) และเฉกเชนพวกเขานั้นมักจะเปนที่รูจักกัน

ดี แตหากถึงขั้นไมเปนท่ีเปดเผยวามีใครบาง ก็ยังพอมีคนท่ีสามารถ

แนะนําทานวาพวกเขาคือใคร หากทานถามถึงพวกเขาใหบอยๆ  

 สวนเงื่อนไขท่ีทานจะรับประโยชนจากพวกเขาไดนั้นคือ 

พวกเขาจะตองอยูในแนวทางของชาวอะฮฺลิสสุนนะฮฺ และยึดวิถี

ของชาวสะลัฟ เพราะพวกเขาคือดวงดาวท่ีทําหนาที่คอยชี้นํา

ประชาชาตินี้ 

 เฉกเชนพวกเขานี่แหละท่ีทานสามารถจะรับประโยชนจาก

คําแนะนํา คําชี้แนะ คุณลักษณะนิสัย รวมถึงการปฏิบัติของพวก

เขากอนคําพูดของพวกเขาเสียอีก ทานจะเห็นการละหมาดของพวก

เขาเปนตนแบบของคนท่ีมีความยําเกรงอยางสุดหัวใจ และเปน

ตนแบบสําหรับคนท่ีมีจิตใจมั่นคงและประกอบศาสนกิจอยาง

เครงครัด การตักบีรในละหมาดของพวกเขาแมจะมีเสียงที่แผวเบา 

แตก็ประหนึ่งเสียงคํารามของสรรพส่ิงท้ังหลายเนื่องดวยความ

จริงใจตอการตักบีรตอพระองค  

 การรุกูอฺและการสุูดของพวกเขาถือเปนสัญลักษณของ

การสุูดของทุกสรรพส่ิง ซึ่งหากทานไดเพงมองไปยังการทําอิบา

ดะฮฺของพวกเขา ทานคงปรารถนาท่ีจะใหสรรพส่ิงทั้งหมดไดแซซอง

สดุดีพรอมๆ กับพวกเขา ซึ่งอัลลอฮฺไดกลาวถึงทานนบีดาวุดไววา  
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رۡ  إِنَّا ﴿ ِ  نَ �َُسّبِحۡ  ۥَمَعهُ  َباَل �ِۡ ٱ نَاَسخَّ ۡ�َ ٱوَ  ١٨ اقِ ۡ�َ ۡ�ِ ٱوَ  َعِ�ِّ لۡ ٱب ۖ َ�ۡ  لطَّ  ُشوَرٗة
 ّٞ�ُ  ُ ابٞ  ۥٓ �َّ وَّ

َ
 ]  ١٩  ،١٨:  ص[ ﴾ ١٩ أ

ความวา “แทจริง เราไดทําใหภูเขาแซซองสดุดีพรอมกับเขา ท้ัง

ในยามพลบคํ่าและยามรุงอรุณ และ (เราไดทําให) นกมารวมกัน

ท้ังหมด เชื่อฟงเขา” (สูเราะฮฺศ็อด อายะฮฺที่ 18-19) 

 

 โออัลลอฮฺ เราขอตอพระองคใหไดคบกับมิตรสหายที่ดีและ

ไดโปรดใหเราทุกคนเขาสูสวนสวรรคอันสุขสําราญ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. 
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เตรียมพรอมท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเอง 

 
 ทานนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ไดกลาววา  

ْن َ�َقَع َعلَيِْه ، َوِ�نَّ 
َ
َْت َجبٍَل َ�َاُف أ نَُّه َقاِعٌد حتَ

َ
ِإنَّ الُْمْؤِمَن يََرى ُذنُوَ�ُه َكأ

نِْفِه َ�َقاَل بِِه َهَكَذا 
َ
َفاِجَر يََرى ُذنُوَ�ُه َكُذبَاٍب َمرَّ ىلَعَ أ

ْ
 ال

ความวา “ผูศรัทธาน้ันเห็นความผิดของตัวเอง ราวกับวาเขา

กําลังน่ังอยูเชิงเขาโดยเกรงวามันอาจจะถลมลงมาทับเขาไดทุก

เม่ือ ในขณะท่ีคนชั่วจะเห็นความผิดของตัวเองราวกับวามันเปน

แคแมลงวันตัวหน่ึงท่ีบินมาเกาะอยูบนจมูกของเขา เขาเพียงแค

เอามือปดมันใหบินหนีไปเทาน้ัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี) 

 

 เพราะความมุงมั่นตั้งใจของคนท่ีผูกพันกับโลกอาคิเราะฮฺ

นั้นจะไมสนใจอะไรนอกจากความสมบูรณแบบ ทําใหขอบกพรอง

อันนอยนิดที่มีอยูจึงเปนความผิดอันรายแรง   

 นักกวีทานหนึ่งไดกลาววา  

ฉันไมเคยเหน็ใครทําความผิดใดที่จะรายแรงย่ิงกวา 

ขอบกพรองของคนที่สามารถทําส่ิงนั้นไดอยางสมบรูณ 
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 และเทาท่ีแรงปณิธานแนวแนเพียงใดก็จะย่ิงเพ่ิมความมุ

มานะมากเทานั้น และเทาท่ีแรงปณิธานไดถดถอยเพียงใดก็จะย่ิง

เพ่ิมความอืดอาดยืดยาดมากเทานั้น 

 นักกวีทานหนึ่งไดกลาววา  

ความมุงมัน่ตั้งใจจะเปนไปตามส่ิงที่มอียูในคนนั้น 

และความใจบุญก็จะเปนไปตามส่ิงที่มีอยูในคนนั้น 

 

 และนี่เปนการตอบโตคนท่ีกลาววา “จะมีใครอีกเลาที่

บริสุทธิ์ไรมลทินอื่นจากบรรดานบี”  

ผูใดบางจะมีมารยาททีด่ีเลิศทุกประการ  

เพียงพอแลวทีค่นหนึ่งจะมีเกียรตหิากเขาไดทบทวนตวัเอง 

 

 ซึ่งนี่หลักเกณฑสําหรับใชกับคนท่ัวไป แตสําหรับการใชกับ

ตัวเองจะวางอยูบนฐานของการตาํหนติัวเอง และการแสวงหาความ

สมบูรณ รวมถึงไมรูสึกพอใจตอส่ิงที่บกพรอง  

หากจิตใจมันใหญเกนิตัว 

ก็ยากที่รางกายจะสนองความตองการของมันได 

 

 ก็เหมือนกับคนท่ีพยายามใหองคประกอบของความศรัทธา

มีความสมบูรณโดยตลอด ทําใหทุกครั้งท่ีเขารูวามันไดบกพรองไป 

เขาก็ตั้งใจท่ีจะทําใหมันมีความสมบูรณอีกครั้ง โดยรูดีถึงความ
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จําเปนท่ีมันจะตองมีความบริสุทธิ์ ซึ่งเขาจะรวบรวมทุกส่ิงทุกอยาง

ที่อัลลอฮฺประทานมากอนหนานี้เพ่ือขจัดส่ิงที่ไมดีใหหมดไป (ท้ังๆ ที่

บางทีอาจจะมีส่ิงไมดีปะปนกับส่ิงดี) นอกจากนี้เขาจะยังคงตั้งใจท่ี

จะจัดการมันไปเรื่อยๆ จนกวาจะเปนไปตามความตองการของเขา 

นั่นคือ การทําใหองคประกอบของความศรัทธามีความสมบูรณ (ดู

ในอัล-อะวาอิก หนา 38) 

 อันที่จริง ความมุงมั่นตั้งใจมีอยูตลอดเวลา แตเปนเพราะ

ความผิดบาปท่ีกลายเปนโรครายจนฝงลึกและกลายเปนความเคย

ชิน จึงไมสามารถที่จะใชวิธีรักษาที่ใชกันโดยทั่วไปได แตจะตองใช

วิธีผาตัดแบบถอนรากถอนโคนในชวงเดือนเราะมะฎอน และการที่

แรงปณิธานไดลุกโชนกอนที่จะเขาสูชวงเวลาที่จําเริญนี้ ทําใหไมมี

ส่ิงใดอีกนอกจากการลงมืออยางเด็ดเดี่ยวและอดทนตอความ

เจ็บปวดท่ีมันฝงลึกจนสรางความเจ็บปวดตอความศรัทธาและความ

ยําเกรงของทาน แตไมควรท่ีจะใชสารเสพติดมาจัดการเรื่องนี้ 

เพราะมันจะทําใหทานมึนงงและจับตนชนปลายไมถูก จนสุดทาย

ทานอาจจะไมรูวามีสวนใดบางท่ียังไมถูกถอนรากถอนโคนจนหมด

ส้ิน ซึ่งมันอาจจะหลงเหลือกอนเนื้อเล็กๆ ท่ีจะสงผลใหเกิดโรคราย

ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อทานพรามัวหรือถูกลอลวงดวยการมองหรือการ

กระซิบกระซาบหรือยังมีความรูสึกผูกพันกับมันอยู ดังนั้น ให

จัดการและผาตัดมันอยางเร็วท่ีสุดในชวงเดือนเราะมะฎอน และ

อยาทําโดยคอยเปนคอยไปตามท่ีเราเรียกมันวาสารเสพติด แตให
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จัดการกับความผิดบาปนั้นดวยความเด็ดขาดและอยาใหมี

ความรูสึกที่คุนชินไปกับความผิดนั้น และอยาไดหวาดหวั่นตอความ

เจ็บปวดท่ีเกิดขึ้น เพราะมันเปนอาการขางเคียงของการรักษาที่จะ

ประสบความสําเร็จ และเปนวิธีรักษาที่จะทําใหหายขาด 

 อันที่จริง บรรยากาศของเดือนเราะมะฎอนถือเปนโอกาสที่

ดีสําหรับการปรับปรุงแกไขความผิดบาปและการปฏิบัติส่ิงท่ีไมดี

ตางๆ จนเกิดความเคยชิน เพราะมันเปนเดือนแหงการคุมครอง 

กลาวคือ มีการระงับความใคร (การบริโภคอาหารและการมี

เพศสัมพันธ) ซึ่งความใครที่มีอยูถือเปนบอเกิดของความชั่วรายและ

ส่ิงท่ีฝาฝนทั้งหลาย สวนพวกชัยฏอนก็ถูกลามโซตรวนซึ่งพวกมันถอื

เปนบอเกิดของความเสียหายที่ลูกหลานอาดัมไดประสบ นอกจากนี้

บรรยากาศของผูคนท่ีทําแตความดีก็เปนอีกหนึ่งองคประกอบ จน

คนท่ีถือศีลอดจะไมเห็นใครนอกจากพวกเขาจะถือศีลอดและ

แขงขันกันทําความดี ทําใหความมุงมั่นตั้งใจของเขาที่จะทําส่ิงที่ฝา

ฝนจึงลดนอยลงไปดวยและยังสามารถทําความดีไดอยางขยัน

ขันแข็ง ดังนั้น องคประกอบท่ีสําคัญท้ังสามประการบวกกับความ

มุงมั่นตั้งใจที่จะใหเกิดส่ิงที่ดีนั้นจึงเกิดบรรยากาศท่ีดีและเหมาะสม

ในการจัดการกับโรครายตางๆ  

 กระนั้นก็ตาม อยาลืมวาในเดือนนี้ยังมีบัญชีรายชื่อของผูท่ี

ไดรับการปลดปลอยจากไฟนรก ผูท่ีกลับเนื้อกลับตัวตออัลลอฮฺ 

และผูท่ีไดรับการตอบรับในการงานตางๆ ท่ีพระผูอภิบาลผูสูงสงได
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เปดรับไว และถามองดูอยางผิวเผินแลวก็จะพบวาคนท่ียึดมั่นใน

ศาสนาสวนใหญเมื่อไดอยูในชวงตนของเดือนเราะมะฎอนแลวก็จะ

มีความรูสึกท่ีโศกเศราอยางหนักทามกลางความเงียบสงัดของยาม

ค่ําคืนท่ีเต็มไปดวยความพิเศษอันมากมาย  

 และหากเดือนนี้ยังไมสามารถปลุกแรงปณิธานในการ

จัดการกับส่ิงไมดีตางๆ ก็จะไมหลงเหลือโอกาสใดอีกแลวสําหรับคน

ที่มุงสูโลกอาคิเราะฮฺจะทําใหเขาบริสุทธิ์จากส่ิงไมดีตางๆ ได ซึ่งใคร

ก็ตามท่ีถูกหามจากความจําเริญของเดือนเราะมะฎอนและไม

สามารถท่ีจะลบลางความผิดตางๆ ของเขา แลวเมื่อไหรอีกที่เขาจะ

มีโอกาสไดรับความจําเริญนี้  

 ในหนังสือเศาะฮีหฺของอิบนุคุซัยมะฮฺรายงานวา ทานญิบรี

ลไดกลาววา  

ْ�َعَدُه اُهللا َ�ُقلُْت : 
َ
اَر َفأ ُ َفَدَخَل انَلّ

َ
ْدَرَك َشْهَر َرَمَضاَن َفلَْم ُ�ْغَفْر هل

َ
َمْن أ
 آِمْ�َ 

ความวา “ผูใดเขาสูเดือนเราะมะฎอนแลว แตเขาไมไดรับการ

อภัยโทษ เขาเขาสูไฟนรก ขอใหเขาหางไกลจากความเมตตา

ของอัลลอฮฺ แลวฉันก็กลาว อามีน” 

 

และมีรายงานจากอัฏ-เฏาะบะรอนี ดวยสายรายงานที่เฎาะ

อีฟ จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ْدرََك َرَمَضاَن فَ 
َ
ُ ُ�ْعًدا لَِمْن أ

َ
َ ذَ إِ ،  لَْم َ�ْغَفْر هل ُ  رَ فِ غْ �َ  مْ ا ل

َ
 ؟ ىَتْ مَ �َ  يهِ �ِ  هل
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ความวา “ขอใหหางไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺสําหรับคนท่ี

เขาสูเดือนเราะมะฎอนแลว แตเขาไมไดรับการอภัยโทษ ซ่ึงหาก

เขายังไมไดรับการอภัยโทษในเดือนน้ี แลวเม่ือไหรอีก ?” 

 

 และมีรายงานโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีดวยสายรายงานที่ตองมี

การพิจารณา จากทานอุบาดะฮฺ บินอัศ-ศอมิต (มัรฟูอฺ) 

ُة، َوَ�ُطُّ  مْحَ ُل الرَّ َتاُ�ْم َرَمَضاُن َشْهُر َبَرَ�ٍة، يْغَشاُ�ْم اُهللا ِ�يِه، َ�يُْ�ِ
َ
أ

اعَء، َ�نُْظُر اُهللا ِإىل �َ  بَاِ� نَاُفِسُ�ْم ِ�يِه، َو�ُ اخلََطاَيا، َو�َْستَِجيُب ِ�يِه ادلُّ
يِق َمْن ُحِرَم  ا، َفإِنَّ الشَّ ْ�ُفِسُ�ْم َخْ�ً

َ
ُروا اَهللا ِمْن أ

َ
ِبُ�ْم َمالِئَ�تَُه، َفأ

 ِ�يِه رمَْحًَة اهللاِ 
ความวา “เราะมะฎอนไดมายังพวกทานแลวซ่ึงเปนเดือนท่ีมี

ความจําเริญ โดยท่ีอัลลอฮฺไดแผความเมตตาลงมาแกพวกทาน 

ความผิดบาปจะถูกลบลางไป และการขอดุอาอจะถูกตอบรับ 

อัลลอฮฺจะมองดูพวกทานแขงขันกันทําความดีในเดือนน้ี และจะ

อวดอางพวกทานตอบรรดามลาอิกะฮฺ ดังน้ัน พวกทานจงแสดง

ใหอัลลอฮฺเห็นวาพวกทานน้ันมีอะไรดีบาง ซ่ึงคนท่ีขาดทุนท่ีสุด

คือคนท่ีถูกหามจากความเมตตาของอัลลอฮฺ”  

 

 สําหรับการเตรียมพรอมทําความดีและฝกตนใหมีความ

มุ งมั่นตั้ ง ใจเ พ่ือปฏิบัติมันในเดือนเราะมะฎอนถือเปนการ

เตรียมพรอมท่ีสําคัญท่ีสุด ซึ่งมันเปนนัยของหลักฐานตางๆ ท่ี



74 
 

กลาวถึงความประเสริฐของเดือนเราะมะฎอนและการมุงมั่นตั้งใจ

ทําความดีในเดือนนั้น และโดยสวนใหญแลวมีความชัดเจนวาได

กลาวถึงการปฏิบัติมันกอนเขาสูเดือนเราะมะฎอนหรือชวงตนของ

เดือน 

 แตบางคนก็ยังเพอฝนวาตัวเองจะมีความมุงมั่นตั้งใจ ซึ่ง

ประหนึ่งเปนภาพลวงตาที่คนกระหายน้ําคิดวามันเปนแองน้ําแต

เมื่อพวกเขามาถึงมันเขากลับไมพบส่ิงใดเลย  

 ซึ่งพวกเขาไดวาดฝนอยางสวยหรูวาจะขยันขันแข็งทําความ

ดีในเดือนนี้อยางดีที่สุด และยังจินตนาการถึงภาพของการเปนคนดี 

แตเมื่อเขาเขาสูเดือนนี้แลว เขากลับกลาววา “วันนี้ดื่มเหลา พรุงนี้

คอยวากัน” (เปนสํานวน หมายถึง คนท่ีกําลังงวนอยูกับอะไรสัก

อยางหนึ่ง ถึงแมจะมีเรื่องสําคัญอะไรเขามา เขาก็จะไมละจากส่ิงที่

เขากําลังงวนอยู จนกวาจะจัดการใหเสร็จ) 

 และหากพวกเขาตางมุงมั่นทําความดีกอนท่ีเราะมะฎอนจะ

มาถึง จิตใจของพวกเขาก็คงคุนชินกับความดี แตพวกเขากลับรอให

มันใกลมาถึงกอน ซึ่งเมื่อเวลาเพ่ือการเตรียมตัวไดหมดแลว พวก

เขาก็จะเปนประหนึ่งคนท่ีไปตลาดแตไมพกเงินไป แนนอนวาเขาจะ

ไมจริงจังมากนักในการจับจายซื้อของ ย่ิงกวานั้นอาจจะมีคนกลาว

กับเขาวา “ออกไปใหพนซะ อยากีดขวางทางเดินคนอื่น” 

 ซึ่งทานอนัส บินอัน-นัฎรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เคยกลาวแก

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากสงคราม
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บะดัรวา “โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ฉันพลาดเขารวมสงครามครั้งแรกที่

ทานไดตอสูกับบรรดามุชริกีน ขอสาบานตออัลลอฮฺหากพระองคได

ใหฉันรวมสงครามตอสูกับชาวมุชริกีนในครั้งตอไป พระองคจะเห็น

วาฉันไดทําอะไรบาง” หลังจากนั้นมีรายงานวาบรรดาเศาะหาบะฮฺ

ไดพบเขาในสงครามอุหุดในสภาพท่ีถูกแทงมากถึง 80 แผล โดยมี

ท้ังแผลจากคมดาบ จากคมหอก และจากลูกธนู ซึ่งทําใหเรารูถึง

ความตั้งใจแนวแนของชายคนนี้  

 และเมื่อเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งไดกลาววา “โอทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ฉันไมไดสัตยาบันกับทานนอกจากใหลูกธนูเขามาทางนี้ 

แลวฉันก็ไดเขาสวรรค” ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม จึงกลาวแกเขาวา “หากทานจริงใจตออัลลอฮฺ พระองคก็

จะจริงใจตอทาน” หลังจากนั้นก็มีรายงานวาลูกธนูไดท่ิมแทงเขาสู

ตําแหนงท่ีเขาไดชี้ไว ซึ่งทําใหเรารูถึงแรงปณิธานอันแนวแนของ

ชายคนนี ้

 

ความมุงมัน่ตั้งใจจะเปนไปตามส่ิงที่มอียูในคนนั้น 

และความใจบุญก็จะเปนไปตามส่ิงท่ีมีอยูในคนนั้น 

เรื่องท่ีใหญในสายตาของคนที่มองวาเปนเรือ่งเล็กมันก็จะเล็ก 

เรื่องท่ีเล็กในสายตาของคนที่มองวาเปนเรือ่งใหญมันก็จะใหญ  

 



76 
 

6. 
เตรียมพรอมสําหรับทําความดีและทบทวนตัวเอง 

 
 พึงรู เถิดวา การเตรียมพรอมสําหรับทําความดีหรือ

การฏออะฮฺตออัลลอฮฺ และการทบทวนตัวเองอยูเสมอนั้นเปนสอง

ภารกิจที่มีความแตกตาง แตทั้งสองมีความสัมพันธกัน 

 ในสวนการเตรียมพรอมสําหรบัทําความดถีือเปนสัญญาณที่

จะบรรลุถึงความสําเร็จ และเปนตัวชี้วัดถึงความจริงใจในเปาหมาย

ที่มีอยู ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสในเรื่องนี้วา  

ْ  َولَوۡ ۞ ﴿ َراُدوا
َ
ْ  ُروجَ �ُۡ ٱ أ وا َعدُّ

َ
ةٗ  ۥَ�ُ  َ�  ]  46: اتلو�ة[ ﴾ ُعدَّ

ความวา “และหากพวกเขาตองการออกไป แนนอนพวกเขาตอง

เตรียมสัมภาระสําหรับการออกไปน้ันแลว” (สูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ 

อายะฮฺท่ี 46) 

 

 ดังนั้น  การฏออะฮฺหรือการทําความดี จึงตองมีการ

เตรียมพรอมดวยการทําภารกิจตางๆ ท่ีศาสนาไดกําหนดไว จนกวา

จะไดล้ิมรสและขจัดส่ิงที่เปนอุปสรรคของมัน โดยเฉพาะในชวง

เดือนเราะมะฎอนที่การงานตางๆ มีความประเสริฐ มีผลตอบแทน 
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และมีการเพ่ิมพูนเปนเทาทวีคูณเนื่องจากความประเสริฐของ

ชวงเวลานั้น 

 ทําใหการละหมาดญะมาอะฮฺ จึงเริ่มดวยการอาบน้ําวุฎอ

เปนอยางดี รวมถึงการมีเจตนาท่ีจริงใจในการแสวงหาผลบุญตางๆ 

นอกจากนี้ยังใหไปเย่ียมอัลลอฮฺในบานของพระองค (มัสญิด) และ

ใหเกียรติตอคําส่ังใชของพระองค พรอมกับรุดหนาในการตอบ

รับคําเรียกรองของพระองค “หัยยะ อะลัศเศาะลาฮฺ” และใหรีบเรง

สดับฟงคําโตตอบของพระองค และใหมีความสุขที่ไดเขาเฝามุ

นาญาจและเขาพบพระองค 

 ทานอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ًسا  َبيْتِه و� ُسوِقِه مَخْ ُف ىلَعَ َصالِتِه يِف  ُتَضعَّ اعٍة  ُجِل يف مَجَ الرَّ َصالُة 
أ َفأْحَسَن  َتوَضَّ ا  َذ ُه إ نَّ

َ
أ �َن ِضْعًفا، َوذِلَك  ُ�مَّ َخَرَج إىل َوِعرْشِ الوُُضوَء، 

ُ ِبَها َدرََجٌة، 
َ

الُة، لَْم َ�ُْط َخْطَوًة إال ُرِفَعْت هل الَمْسِجِد، ال ُ�رُِجُه إال الصَّ
ْت َعنُه بَِها َخِطيئٌَة، فَإَذا َص�َّ لَْم تََزِل الَمالئَِ�ُة تَُص�ِّ َعلَيِْه َما َداَم  وَُحطَّ

وُل: اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَيِه، اللَُّهمَّ ارمَْحُْه، َوال يََزاُل يف ُمَصالُه، َما لَْم ُ�ِْدث، تق
َالةَ   يف َصالٍة َما اْ�تََظَر الصَّ

ความวา “ละหมาดของคนๆ หน่ึงในรูปแบบญะมาอะฮฺจะไดรับ

ผลตอบแทนตางจากการละหมาดท่ีบานของเขา หรือในตลาดถึง

ยี่สิบหาเทา เม่ือผูใดอาบนํ้าละหมาดอยางสมบูรณท่ีสุดและได

เดินไปยังมัสญิด ซ่ึงเขาผูน้ันไมมีเปาหมายอื่นใดนอกจากเพ่ือการ
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ละหมาด เขาจะไมยางกาวไปหน่ึงกาวนอกจากอัลลอฮฺจะ

ยกระดับใหเขาหน่ึงระดับชั้น และจะลบบาปของเขาหน่ึงบาป 

และเม่ือเขาไดละหมาดมลาอิกะฮฺก็จะขอพรแกเขาตราบเทาท่ีเขา

น่ังอยู ณ สถานท่ีท่ีเขาทําการละหมาด ตราบท่ีเขาไมมีหะดัษ 

(เสียนํ้าละหมาด) ดวยการกลาว “โออัลลอฮฺขอไดโปรดใหพรแก

เขาดวยเถิด และไดโปรดเมตตาเขาดวยเถิด” คนๆ หน่ึงยังคงอยู

ในการละหมาดตราบใดท่ีเขายังคอยละหมาดในเวลาตอไป” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 การเตรียมตัวในท่ีนี้หมายรวมถึงการทําความสะอาดและ

การมีเจตนา โดยเปนการเตรียมจิตใจเพ่ือเขาพบอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ ซึ่งมันจะเกิดขึ้นไดดวยองคประกอบดังนี้ ปรับทัศนคติ

ตามท่ีศาสนาไดกําหนดใชขณะท่ีออกจากบานและเดินไปยังมัสญิด 

เพราะมันเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางย่ิงที่จะทําใหหัวใจอยูกับเนื้อกับตัว 

และจะสงผลใหไมทําในส่ิงที่สวนทางกบัความสํารวมและสงบเสงีย่ม

ขณะท่ีกําลังเดินไปยังมัสญิด เชน การประสานนิ้วเขาดวยกัน การ

หันมองผูคนท่ีอยูริมทาง รวมถึงการใหความสนใจตอความเพริศ

แพรวของโลกดุนยามากจนเกินไป (โดยเฉพาะในยุคสมัยปจจุบันนี้) 

และการไมเดินอยางรีบเรง เพราะการเดินไปยังมัสญิดเปนสวน

สําคัญในการเตรียมตัวเพ่ือใหมีสมาธิในละหมาด ดวยเหตุนี้ทานนบ ี

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา  
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تُوَها َ�ْمُشوَن َعلَيْ�ُ 
ْ
تُوَها �َْسَعْوَن، َوأ

ْ
َالةُ فََال تَأ ِ�يَمْت الصَّ

ُ
ِكيإَِذا أ  نَُة، ْم السَّ

ความวา “เม่ือมีการอิกอมะฮฺเพ่ือละหมาด พวกทานอยาไดไป

ดวยความเรงรีบ แตพวกทานจงเดินไปดวยความสงบไมรีบรอน” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 และมีรายงานในสํานวนที่บันทึกโดยทานมุสลิม  

 
َ

َحَدُ�ْم إَِذا اَكَن َ�ْعِمُد إِىل
َ
َالِة َ�ُهَو يِف َصَالةٍ فَإِنَّ أ  الصَّ

ความวา “ผูใดท่ีตั้งใจจะละหมาด (ญะมาอะฮฺ) เขาผูน้ันเสมือนได

อยูในการละหมาดแลว” (บันทึกโดยมุสลิม) 

 

 และไมสมควรท่ีจะหัวเราะมากจนเกินไปท้ังกอนและหลัง

ละหมาด เพราะมันจะทําใหอรรถรสของความคุชูอฺหมดไปและจะ

ทําใหหัวใจมีความแข็งกระดาง นอกจากนี้จะทําใหระหวางตัวเขา

และความรูสึกที่ไดรับผลจากการฏออะฮฺนั้นเหินหางออกไป  

 และในขณะท่ีเขามัสญิดก็จําเปนท่ีจะตองเขาไปดวยการให

เกียรติ และแสดงถึงความหวาดหวั่นตอความนาเกรงขามของ

สถานที่และผูเปนเจาของมัน (นั่นคืออัลลอฮฺ) เพระมัสญิดคือสถาน

ที่ความเมตตาจะถูกประทานลงมาและคือสถานท่ีลงมาของความ

จําเริญตางๆ ดวยเหตุนี้ศาสนาจึงกําหนดใหคนท่ีจะเขามัสญิดกลาว

วา  

يَْطاِن الرَِّجيمِ  َقِديِم ِمَن الشَّ
ْ
َكِر�ِم وَُسلَْطانِِه ال

ْ
َعِظيِم َو�ِوَْجِهِه ال

ْ
ِ ال ُعوُذ بِا�َّ

َ
 أ
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ความวา “ฉันขอความคุมครองตออัลลอฮฺผูทรงยิ่งใหญ ดวยพระ

พักตรของพระองคอันทรงเกียรติ ดวยอํานาจความยิ่งใหญของ

พระองคท่ีมีแตนานมา ใหรอดพนจากชัยฏอนผูถูกสาปแชง” 

 

 และเมื่อเขาไปยังมัสญิดแลว ศาสนาก็ใหละหมาดสุนนะฮฺ

ในนั้นระหวางที่รอละหมาด (ฟรฎ) ซึ่งความสําคัญของการละหมาด

สุนนะฮฺกอนนั้นเปนการเตรียมตัวใหมีสมาธิในละหมาดฟรฎที่

สมบูรณย่ิงขึ้น  

 หลังจากนั้นศาสนาก็ใหละหมาดฟรฎดวยหัวใจท่ีมีสมาธิอยู

กับเนื้อกับตัว ตามท่ีเราไดกลาวถึงเทคนิคการล้ิมรสความสุขของ

การละหมาด  

 และสวนหนึ่งของการเตรียมตัวนี้คือ การเตรียมตัวเพ่ือ

ละหมาดตะรอวีหฺ เพราะถือเปนหนึ่งในอิบาดะฮฺท่ีสําคัญมากในค่ํา

คืนของเดือนเราะมะฎอน  

ซึ่ งมีหะดีษท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา   

َم ِمْن َذنِْبهِ  ُ َما َ�َقدَّ
َ

 َمْن قَاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا ُغِفَر هل
ความวา “ผูใดลุกขึ้น (ละหมาดและประกอบอิบาดะฮฺ) ดวย

ศรัทธาม่ันและหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮฺ  เขาจะไดรับการ

อภัยโทษจากความผิดของเขาในอดีต”” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี

และมุสลิม) 
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 และมีรายงานจากทานอบีซัร ไดเลาวา  

 ُ ِ َص�َّ ا�َّ َعلَيِْه وََسلََّم َرَمَضاَن ، فَلَْم َ�ُقْم بِنَا َشيْئًا ِمَن ُصْمنَا َمَع رَُسوِل ا�َّ
ا اَكَنِت  َفلَمَّ اللَّيِْل ،  ُثلُُث  ِبنَا َحىتَّ َذَهَب  َم  َ�َقا ْهِر َحىتَّ َبيِقَ َسبٌْع ،  الشَّ

َاِمَسُة َقاَم بِنَا َحىتَّ َذَهَب َشْطرُ 
ْ
ا اَكنَِت اخل اِدَسُة لَْم َ�ُقْم بِنَا ، َفلَمَّ للَّيِْل ا السَّ

لْتَنَا ِ�يَاَم َهِذِه اللَّيْلَِة ، َقاَل : َ�َقاَل : ِإنَّ  ِ ، لَْو َ�فَّ ، َ�ُقلُْت : َيا رَُسوَل ا�َّ
ُ ِ�يَاُم يَلْلَةٍ 

َ
َِماِم َحىتَّ َ�نرَْصَِف ُحِسَب هل

ْ
 الرَُّجَل إَِذا َص�َّ َمَع اإل

ความวา “พวกเราไดรวมถือศีลอดพรอมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในเดือนเราะมะฎอน ซ่ึงทานไมได

นําละหมาด (ตะรอวีหฺ) แกพวกเราเลย จนกระท่ังเหลือ 7 คืน

สุดทาย โดยทานไดนําละหมาด (ตะรอวีหฺ) แกพวกเราจน 1 สวน 

3 ของคํ่าคืนไดหมดไป แตเม่ือถึงคํ่าคืนท่ี 6 สุดทาย ทานกลับไม

นําละหมาดแกเรา แตเม่ือถึงคํ่าคืนท่ี 5 สุดทายก็ไดนําละหมาด

แกพวกเราอีกครั้งจนเลยเวลาครึ่งคืนไป ฉันจึงถามทานนบีวา โอ

ทานเราะสูลุลลอฮฺ เปนไปไดหรือไมท่ีทานจะนําละหมาดพวกเรา

ตลอดท้ังคํ่าคืนเลย ทานนบีจึงกลาววา แทจริง เม่ือชายคนหน่ึง

ไดรวมละหมาดพรอมกับอิมามจนกระท่ังเสร็จ เขาจะไดรับ

ผลตอบแทนเสมือนเขาไดละหมาดตลอดท้ังคํ่าคืน” (บันทึก

โดยอบูดาวุด ดวยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ)  

 

 คนที่ละหมาดกิยามุลลัยลฺเปนประจําหลายคนไดมาปรารภ

วาเขาไมสามารถล้ิมรสผลของการละหมาดนั้น ทั้งๆ ที่พวกเขาเชื่อ
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ในความสําคัญของมัน และพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายของการ

ปฏิบัติมันใหได   

 แตอันที่จริงแลว การละหมาดท่ีสําคัญนี้ (หมายถึงการ

ละหมาดกิยามุลลัยลฺ) ก็เหมือนกับการละหมาดอื่นๆ ที่จะตองมีการ

เตรียมพรอมเปนอยางดี ดวยเหตุนี้ คนที่ปรารถนาในประโยชนของ

การละหมาดตะรอวีหฺจึงตองเริ่มดวยการทานอาหารใหนอยเทาท่ี

จําเปน และเปนส่ิงที่ดีมากๆ หากเขาไปยังมัสญิดในสภาพที่ทองมี

ความหิวโหย เพราะมันจะสงผลใหหัวใจมีสมาธิอยูกับเนื้อกบัตวัเปน

อยางมาก นอกจากนี้เขาควรอาบน้ําใหสะอาด และแตงตัวดวย

เส้ือผาท่ีดีท่ีสุด และใหไปยังมัสญิดตั้งแตเนิ่นๆ แตถือเปนส่ิงที่แย

อยางย่ิงหากเขาพลาดละหมาดอิชาอเปนญะมาอะฮฺ ซึ่งมันเปนตัว

บงชี้ถึงการถูกหักหามจากความดีงามและไมเขาใจในหลักการ

ศาสนาเปนอยางดี เพราะการละหมาดอิชาอเปนญะมาอะฮฺ

เทียบเทากับการกิยามุลลัยลฺครึ่งคืนดังท่ีมีหะดีษระบุไว และ

ย่ิงกวานั้นมันเปนฟรฎท่ีอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ไดดํารัสถึงในหะ

ดีษกุดสีไววา 

َّ َ�بِْدي بِ َومَ  ا افرَْتَْضُت َعلَيْهِ ا َ�َقرََّب إِيلَ َّ ِممَّ َحبَّ إِيلَ
َ
 أ

ความวา “และไมมีสิ่งใดท่ีบาวของฉันได (ปฏิบัติตน) เขาใกลกับ

ฉันดวยการงานหน่ึงท่ีฉันโปรดปรานยิ่ง กวาการปฏิบัติในสิ่งท่ีฉัน

กําหนดเปนฟรฎ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี)    
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 นอกจากนี้ใหสรางความรูสึกเสมือนวากําลังเขาเฝาอัลลอฮฺ 

และใหฉวยโอกาสในการวอนขอความเมตตา การอภัยโทษ และ

การรอดพนจากการลงโทษในนรกของพระองค และใหเขาไป

ยังมัสญิดโดยปลุกความรู สึกใหถวิลถึงและปรารถนาในความ

ประเสริฐของมัน และใหมีความละอายใจตออัลลอฮฺและหวั่นเกรง

ตอการถูกผลักไสและผินหลังของพระองค และใหเขาเลือกหามัสญิ

ดของชาวอะฮฺลิสสุนนะฮฺ เพราะหากตัวเขาเปนหนึ่งในคนท่ีการงาน

ไมถูกตอบรับ บรรดาคนดีๆ ก็อาจจะชวยเหลือเขาได หลังจากนั้น

ใหเขาสรางความรูสึกตามท่ีเราไดนําเสนอไปแลวกอนหนานี้ในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับภารกิจตางๆ ขณะที่จะเขาสูการละหมาดและชวงระหวาง

การละหมาด 

 สําหรับการทบทวนตัวเองในการฏออะฮฺตางๆ ถือเปน

ภารกิจท่ีมีคุณคามากท่ีสุดท่ีคนทําอิบาดะฮฺจะทํามันในชวงเดือน

เราะมะฎอน อันที่จริงการทบทวนตัวเองเปนภารกิจสําคัญสําหรับ

คนท่ีจะมุงสูเสนทางแหงโลกอาคิเราะฮฺอยูแลว แตมันเปนภารกิจท่ี

มีการเนนยํ้าและใหทําเพ่ิมเปนเทาทวีคูณในชวงเดือนนี้  

 การทบทวน (มุหาสะบะฮฺ) หมายถึง การตรวจสอบส่ิงท่ี

ไดฏออะฮฺไปท้ังท่ีเปดเผยและซอนเรน ท้ังในครั้งเริ่มแรกและครั้ง

สุดทาย โดยศึกษาผลที่ไดรับจากมัน ทั้งนี้ก็เพ่ือรับรูถึงส่ิงท่ีไดรบัจาก

มันเพ่ือจะไดรักษาใหยังคงอยูตอ สวนส่ิงที่ทําไดนั้นก็จะเพ่ิมใหมาก
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ย่ิงขึ้น และการเขาถึงส่ิงที่บกพรองที่ไดทําไปนั้นก็เพ่ือจะไดปรับปรงุ

แกไขตอไป  

 การทบทวนนั้นเกิดขึ้นทั้งกอนการทําอะมัล ขณะที่ทําอะมลั 

และหลังจากที่ทําอะมัล  

 สําหรับการทบทวนกอนการทําอะมัล คือการเตรียมพรอม

ที่จะทําอะมัลนั้นและการตระหนักในส่ิงที่จะเปนขอบกพรองในการ

ทําอะมัลนั้น ทั้งนี้จะไดหลีกหางจากมัน สวนการทบทวนขณะที่

ทําอะมัล คือ การเฝาตรวจสอบอะมัลที่ทําไปทั้งที่เปดเผยและท่ี

ซอนเรน ท้ังในครั้งเริ่มแรกและครั้งสุดทาย และการทบทวน

หลังจากทําอะมัล คือการทําอะมัลนั้นอีกในภายหลัง 

 หากคนๆ หนึ่งหมั่นทบทวนตัวเองจนเปนเนืองนิจ มันก็จะ

กลายเปนวิถีชีวิตท่ีไมจําเปนตองมีการบังคับและปรับปรุงแกไขมัน

อีก และจะพบวาเบื้องหลังของการทบทวนและผลของมันนั้นจะ

เปนการเพ่ิมพูนสถานะของอิหฺสาน ซึ่งเปนส่ิงท่ีทุกคนตางแสวงหา

มัน นั่นคือ การทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮปฺระหนึง่วาพระองคทรงมองดู

เขาอยู  

 การทบทวนตัวเองเชนนี้จําเปนตองทําแบบลับๆ โดยการยํ้า

เตือนตัวเองและความใครของตัวเองบอยๆ พรอมทั้งปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองใดๆ ก็ตามดวยการตําหนิติเตียน เตือนสําทับมัน และ

ลงโทษตอความเกียจครานและเฉื่อยชาของมัน  
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 อยางไรก็ตาม เราจะไมแนะนาํใหยึดตดิกบัตารางตรวจสอบ

อะมัลท่ีคิดคนตายตัวขึ้นมา ซึ่งในเรื่องนี้ผูคนไดแบงความคิดเห็น

ออกเปนสองกลุมหลักๆ กลุมหนึ่งไดกําหนดใหมันเปนเครื่องมือ

ตายตัวในการตัรบียะฮฺและเปนสูตรสําเร็จในการปรบัปรงุตวัเองใหด ี

แตกลุมหนึ่งหามใชมันอยางส้ินเชิงและยังถือวาเปนบิดอะฮฺดวยซ้ํา 

แตส่ิงท่ีถูกตองท่ีสุดคือการอยูระหวางกลาง ไมปฏิเสธวามันไมได

เปนเครื่องมือท่ีมีปรากฏในยุคสมัยของชาวสะลัฟแหงประชาชาตินี้ 

แตมันก็ไดรับการการันตีจากหลักการศาสนาท่ีคลายคลึงกัน เชน 

การนับตัสบีหฺดวยหิน เปนตน ซึ่งมีรายงานปรากฏอยางชัดเจนจาก

การปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺและบรรดาตาบิอีน นอกจากนี้

เราไมไดบอกวาอนุญาตใหยึดติดกับมันในทุกชวงเวลา แตเรา

แนะนําใหใชมันเฉพาะในชวงเริ่มแรกเพียงเทานั้น และเราก็ไมได

บังคับใหทุกคนใชมัน แตคนท่ีจะใชมันเปนตัวชวยในชวงเริ่มแรกที่

บางทีตัวของเขายังพลิกผันไมนิ่งพอก็หวังวาอยาใชมันจนมีปญหา 

โดยมีเงื่อนไขวาอยายึดติดกับมันไปตลอด  

 ส่ิงท่ีถูกตองท่ีสุดคือ การหมั่นทบทวนดวยตัวเองและเฝา

ติดตามมันอยูเสมอ และใหมีบทลงโทษในกรณีที่หนัเหไปจากมัน ซึ่ง

การปฏิบัติเชนนี้เองท่ีจะทําใหอิบาดะฮฺมีความบริสุทธิ์จากลูทาง

ตางๆ ที่จะหันเหใหออกจากเจตนาที่ดี เชนความตองการที่จะติ๊ก

เครื่องหมายในตารางทบทวนตัวเองแบบมั่วๆ เปนตน  

 



86 
 

7. 
ศึกษาวิธีถือศีลอดตามบัญญัติอิสลาม 

 
 
 นี่คือส่ิงวาญิบที่มีการเนนยํ้าใหปฏิบัตมิากที่สุด เพราะประตู

ที่เบิกทางไปสูความสุขสําราญและการสถาปนาวาใครจะไดเปนวะลี 

(คนรัก) ของอัลลอฮฺนั้น ผูกพันโดยตรงกับความรูท่ีถูกตองและมี

ประโยชนซึ่งมันจะนําสูการทําอะมัลท่ีศอลิหฺ เพราะการทําอะมัลที่

ศอลิหฺจะไมมีคุณคาใดๆ หากปราศจากความรูท่ีมีประโยชน  

 ความรูท่ีมีประโยชนจะนําสูการงานท่ีศอลิหฺ หากเขาตอบ

รับท่ีจะทํามัน แตหากไมแลวมันก็สูญเปลาไป และเฉกเชนท่ีวาญิบ

สําหรับคนละหมาดตองเรียนรูวิธีการละหมาด และคนท่ีจายซะกา

ตตองเรียนรู ส่ิงท่ีเขาจะจายซะกาต ฯลฯ ดังนั้น จึงเปนส่ิงท่ีนา

รังเกียจอยางย่ิงตามหลักการศาสนาสําหรับคนท่ีมีโอกาสอยูใน

ชวงเวลาแหงการฏออะฮฺ แตเขากลับลมเหลวในหนทางแหงการ

แขงขันกันทําความดี และบกพรองในการเตรียมตัวเขาสูชวงเวลานี้ 

 ดังนั้น จําเปนท่ีจะตองเรียนรูหุกุมตางๆ ของการถือศีลอด

และส่ิงที่เปนขอหามของมัน รวมถึงรุกุนตางๆ และส่ิงที่ทําใหการถอื

ศีลอดเสียและส่ิงท่ีอนุญาตใหปฏิบัติได นอกจากนี้ยังรวมถึงหุกุม

ตางๆ ของการละหมาดตะรอวีหฺ การอิอฺติกาฟ เปนตน ในสวน
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ผูหญิงนั้นก็มีเรื่องที่ตองเรียนรูหุกุมตางๆ ของการถือศีลอดเปนการ

เฉพาะ เชนเกี่ยวกับการมีประจําเดือน การมีเลือดเสีย (อิสติหา

เฎาะฮฺ) การมีเลือดนิฟาส (เลือดหลังคลอด) รวมถึงการถือศีลอด

ในขณะท่ีตั้งครรภและใหนมบุตร  

 อยางไรก็ตาม ขาพเจาขอแนะนําหนังสือบางเลมซึ่งเหมาะ

แกการเรียนรูหุกุมตางๆ ของการถือศีลอด สวนการไปถามผูรูใน

บางประเด็นท่ียังสงสัยนั้นยอมเปนส่ิงท่ีสนับสนุนใหทําอยูแลว ใน

จํานวนหนังสือที่จะขอแนะนํามีดังนี้  

 1. ซาด อัล-มะอาด ฟฮัดยิ ค็อยร อัล-อิบาด โดยอิบนุล

ก็อยยิม (หมวดแบบอยางของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในการถือศีลอด) 

 2. ศ็อฟวะฮฺ อัล-กะลาม ฟมะนาสิก อัศ-ศิยาม โดยอบีอิด

รีส มุฮัมมัด อับดุลฟตตาหฺ (เปนจุลสารเลมเล็กๆ) 

 3. ฟกฮฺ อัส-สุนนะฮฺ โดยสัยยิด สาบิก แตใหศึกษาเลมท่ี

ผานการตรวจสอบของชัยคฺอัล-อัลบานี นั่นคือ ตะมาม อัล-มินนะฮฺ 

ฟ อัต-ตะอฺลีก อะลา ฟกฮฺ อัส-สุนนะฮฺ 

 และขอใหทานหลีกเล่ียงจากการแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นปญหาศาสนา (ฟตวา) และนําเสนอขอมูลตางๆ ท้ังๆ ที่

ทานไมไดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น เพราะมันจะเปนส่ิงไมดี

สําหรับตัวทานและจะทําใหคนอื่นหลงผิดตามไปดวย  
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 สวนหนังสือท่ีแนะนําใหศึกษาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติตอ

พระผูเปนเจา และส่ิงที่สมควรปฏิบัติในชวงเวลาตางๆ นั้น ขาพเจา

ขอแนะนําหนังสือ “ละฏออิฟ อัล-มะอาริฟ” โดยอัล-หาฟซ อิบนุ

เราะญับ เราะหิมะฮุลลอฮฺ  
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8. 
เตรียมล้ิมรสอิบาดะฮฺแหงความอดทน 

 
 อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ٰ  َوَما ﴿ ٮ ٓ يُلَقَّ ِينَ ٱ إِ�َّ  َها َّ�  ْ وا ٰ  َوَما َصَ�ُ ٮ ٓ يُلَقَّ : تفصل[ ﴾ َعِظي�ٖ  َحّظٍ  ُذو إِ�َّ  َها
35  [ 

ความวา “และไมมีผูใดไดรับมัน (คุณธรรม) นอกจากบรรดาผู

อดทน และจะไมมีผูใดไดรับมัน นอกจากผูท่ีมีโชคลาภอันใหญ

หลวง” (สูเราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮฺที่ 35) 

 

 บางคนไดใชชวงเทศกาลแหงความดีไปกับความสุขสําราญ

ท่ีมีอยูในทุกรูปแบบ ซึ่งทําใหเขาไดออกจากเดือนนั้นเฉกเชนกอน

เข ามา  และอาจจะ ย่ิ งแย กว าด วยซ้ํ า  นอกจากนี้ ยั ง ทํา ให

ความสัมพันธระหวางเขากับความมุงมาดท่ีมีตอโลกอาคิเราะฮฺย่ิง

หางเหินมากย่ิงขึ้น และยังทําใหความใครท่ีปดบังอยูอยางแนนหนา

ไดปดกั้นระหวางเขากับการมุงสูอัลลอฮฺ  

 และหากเดือนเราะมะฎอนคือเดือนแหงการถือศีลอดและ

การอดทน จึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับเราท่ีจะไดล้ิมรสแกนแทของ

ความอดทนเพ่ือสามารถล้ิมรสแกนแทของการถือศีลอด  



90 
 

 โอผูที่ใฝในความดีในเดือนนี้ ส่ิงที่มีอยูเบื้องหนาทานคือการ

อดทนตอส่ิงท่ีตองหาม การอดทนในการทําความดี และการอดทน

ตอทุกส่ิงที่ประสบแกทาน  

 ซึ่ งประเภทตางๆ ของความอดทนดังขางตนนั้นคือ

เอกลักษณ ท่ี สําคัญของการเปนคนรักของอัลลอฮฺ และเปน

คุณสมบัติของการเปนแกนนําในศาสนานี้ ดังท่ีทานชัยคุลอิสลาม 

อิบนุตัยมียะฮฺ ไดกลาววา “แทจริง การเปนแกนนําในศาสนา

เปนไปดวยการมีความอดทนและความเชื่อม่ัน” ซึ่งทานหยิบยก

หลักฐานจากคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา 

ةٗ  ُهمۡ ِمنۡ  َناَوَجَعلۡ  ﴿ �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
ا رِنَابِأ ْۖ  لَمَّ وا ْ  َصَ�ُ  ﴾  يُوقُِنونَ  تَِناَ�ٰ � َوَ�نُوا

 ]  24: السجدة[
ความวา “และเราไดจัดใหมีแกนนําจากพวกเขา เพ่ือจะไดชี้แนะ

แนวทางท่ีถูกตองตามคําบัญชาของเรา ในเม่ือพวกเขามีความ

อดทนและพวกเขาเชื่อม่ันตอโองการท้ังหลายของเรา” (สู

เราะฮฺอัส-สัจฺดะฮฺ อายะฮฺที่ 24) 

  

 ทานอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “บรรดา

นักวิชาการเห็นพองกันวานัยของความอดทนท่ีถูกตองท่ีสุดคือ 

การควบคุมจิตใจจากสิ่งท่ีไมชื่นชอบ ซ่ึงเปนขั้นตําแหนงของ

แนวทางสูความรัก (ซ่ึงเปนหน่ึงในรูปแบบของการมุงสูอัลลอฮฺ) 

ท่ีคนท่ัวไปมักทําไดยากและมีความลําบากมากท่ีสุด เน่ืองจากคน
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ท่ัวไปเปนคนท่ีเพ่ิงเริ่มกาวสูแนวทางน้ี (ซ่ึงอาจจะยังไมมีความ

อดทน) และไมมีความชํานาญในการมุงสูโลกอาคิเราะฮฺ และมัน

ไมใชวิธีการท่ีคนเพ่ิงเริ่มตนจะหักโหมไปทํามันได (เชน ใหเขา

ละหมาดนานๆ ตลอดท้ังคืน หรือใหเขาถือศีลอดวันเวนวัน -ผู

แปล-)  ดังน้ัน เม่ือใดท่ีเขาไดประสบกับบททดสอบเขาก็รูสึก

หวาดหวั่น และเปนการยากท่ีเขาจะเผชิญกับบทดสอบตางๆ 

และอดทนกับมันได เพราะเขาไมใชคนท่ีมีความชํานาญจน

สามารถอดทนไดตลอด และไมใชคนท่ีมีความรักตออัลลอฮฺแลว

จนรูสึกอิ่มเอิบกับบททดสอบตางๆ ขอเพียงเปนความพึงพอ

พระทัยของผูท่ีเขารัก (น่ันคืออัลลอฮฺ)” 

 

 โอผูท่ีปรารถนาความสําเร็จเอย ส่ิงที่ขาพเจาไดนําเสนอไป

นั้นทําใหทานรูวาเดือนเราะมะฎอนคือโอกาสท่ีดีย่ิงในการฝกฝน

ความอดทน เพราะปจจัยท้ังหมดลวนเอื้อแกทาน ไมวาความ

ชวยเหลือของอัลลอฮฺท่ีมีอยูตลอดชวงเวลา สวนพวกอิบลีสท่ีคอย

จองเลนงานทานก็ถูกลามโซตรวน และตัวทานเองก็มองวาความดี

นั้นเปนส่ิงท่ีทําไดงาย สวนความชั่วกลับเปนส่ิงที่หวาดหวั่นท่ีจะทํา

มัน ดังนั้น ไมมีอะไรอื่นแลวนอกจากทานจะตองเยียวยาความนึก

คิด การกระซิบกระซาบ และความรูสึกตางๆ ท่ีมีอยูในกนบึ้งของ

หัวใจในชวงโอกาสนี้ และแนนอนวาไมมีส่ิงใดที่จะเปรียบหัวใจไดดี

ย่ิงกวาคนปวยที่อยูในหองไอซียูที่ตองงดน้ํางดอาหารที่อาจสงผลตอ
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การรักษา ย่ิงกวานั้นยังส่ังงดไมใหญาติพ่ีนองเขามาเย่ียม ทั้งนี้

เ พ่ือใหรางกายไดพักผอนอยางเต็มท่ีและเ พ่ือเปนการฟนฟู

สมรรถภาพของรางกายใหฟนตวัไปในทางที่ด ีนอกจากนี้ยังใหอยูใน

เขตปลอดเชื้อเพ่ือสูดอากาศท่ีบริสุทธิ์ และใหเลือดท่ีบริสุทธิ์เขาสู

เสนเลือดเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พรอมกับวัดชีพจรและวัดไขเพ่ือให

แพทยสามารถวินิจฉัยสภาพรางกายได ดังนั้น จึงเปนโอกาสท่ีดี

สําหรับหัวใจท่ียํ่าแยซึ่งเกิดจากการทําความผิดตางๆ และการขลุก

อยูกับความใคร และส่ิงคลุมเครือท่ีสรางความเส่ือมเสีย และความ

ออนแอท่ีเกิดจากการไมไดขัดเกลาและปรับปรุงแกไขใดๆ ตลอด

ชวงเวลาท่ีผานมาท่ีมันจะไดเขาหองไอซียูในชวงเดือนเราะมะฎอน 

เพราะส่ิงท่ีจะทําใหหัวใจของทานกลับมาเขมแข็งอีกครั้งคือการมี

ความยําเกรงและความรักตออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รวมถึงการเคารพเชื่อฟงตอทั้งสอง 

 ดังนั้น จงบังคับตัวทานใหหาวหาญตอความอยากของปาก

ทองและความใครทั้งหลายในเดือนนี้ ซึ่งหากมันยังกอความปนปวน

ก็อยาไดลังเลใจท่ีจะใชมาตรการขั้นเด็ดขาดและจับกุมจิตใจที่ชั่ว

รายแลวนํามันเขาคุกแหงความปรารถนาจนกวามันจะปฏิบัติตาม

คําส่ังของทาน แตหากมันย่ิงปนปวนและกลาท่ีจะตอตานก็ใหใชไม

เรียวฟาดมันใหแรงโทษฐานท่ีสวนกับคํา ส่ังและฝาฝนความ

ปรารถนาของทาน และหากมันยังดื้อดึงฝาฝนอีกก็ใหขูวาจะจัดการ

ลงโทษดวยการประหาร เพราะจิตใจที่ชั่วรายนั้นไมมีคุณคาใดๆ อีก
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แลว และหากมันไดออดออนและเซาซี้ความรูสึกของทานก็จําเปนท่ี

จะตองลงโทษมันดวยการประหารอยางจริงจังในชวงสิบคืนสุดทาย

ของเดือนเราะมะฎอนดวยการจัดการมันในขณะท่ีอิอฺติกาฟจน

สามารถกําจัดจิตใจท่ีปนปวนนั้นใหหมดส้ินไป แลวใหชวงเวลานั้น

สามารถสรางจิตใจใหมท่ีมีความสงบสุข ออนโยน และโนมนาวให

ทานทําความดีตางๆ ไดอยางงายดาย และสามารถตอตานเมื่อมัน

เรียกรองใหทานทําส่ิงท่ีผิดบาป ดังกลาวนี้มันจะสรางจิตใจใหมท่ี

เปนไปตามศาสนาไดกําหนดในชวงโอกาสท่ีสะอาดบริสุทธิ์ (นั่นคือ

เดือนเราะมะฎอน) และเติบโตขึ้นมาพรอมไดรับการอบรมเล้ียงดู

จากบรรดาคนดี ซี่งทานจะไมเห็นมันหลังจากนั้นนอกจากจะทําแต

ส่ิงท่ีดี  

 ในความเปนจริงมันคือการสรางจิตใจท่ีมีคุณสมบตัิของแกน

นําในศาสนา ซึ่งไดเติบโตขึ้นมาจากกระบวนการเตรียมพรอมสูการ

เปนคนดี และใหความสะดวกตอการสรางความรูสึกใหหวาดหวั่น

และการมีจิตมั่นตออัลลอฮฺอยางเครงครัด 
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9. 
เทคนิคการเขาถึงความหอมหวานของการฏออะฮฺ 
  

หลักฐานท่ีบงชี้ถึงการมีอยูจริงของความหอมหวานใน

การฏออะฮฺ คือ คํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ที่วา 

يَمانِ  َطْعمَ  َذاَق  ِ
ْ

ِْسَالمِ  َر�ًّا، بِاهللاِ  ريَِضَ  َمنْ  اإل
ْ

دٍ  ِدينًا، َو�ِاإل   َو�ُِمَحمَّ
ً

 رَُسوال
ความวา “ผูท่ีนอมรับวาอัลลอฮฺเปนพระผูอภิบาล อิสลามเปน

ศาสนา และมุฮัมมัดเปนศาสนทูตจะไดลิ้มรส (ความหอมหวาน) 

ของการศรัทธา” (บันทึกโดยมุสลิม) 

 

 และคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

نْ : اِإليَمانِ  َحَالَوةَ  وََجدَ  ِ�يهِ  ُ�نَّ  َمنْ  ثََالٌث 
َ
ُ  يَُ�ونَ  أ ُ  ا�َّ

ُ
َحبَّ  َورَُسوهل

َ
 أ

ا ِإيَلْهِ  نْ  ِسَواُهَما، ِممَّ
َ
بُّهُ  الَ  الَمْرءَ  ُ�ِبَّ  َوأ ِ�ُ  

َّ
، ِإال ِ نْ  ِ�َّ

َ
نْ  يَْ�َرهَ  َوأ

َ
 يِف  َ�ُعودَ  أ

نْ  يَْ�َرهُ  َكَما الُ�ْفرِ 
َ
 انلَّارِ  يِف  ُ�ْقَذَف  أ

ความวา “สามประการหากผูใดมีไวครอบครองเขาจะไดพบกับ

ความหอมหวานของการศรัทธา หน่ึง..การท่ีเขาทําใหอัลลอฮฺ

และศาสนทูตของพระองคเปนท่ีรักยิ่งแกเขามากกวาสิ่งอื่นใด 

สอง..การท่ีเขามอบความรักใหแกบุคคลหน่ึงบุคคลใดเขาจะไมรกั
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บุคคลน้ันยกเวนรักเพ่ืออัลลอฮฺ สาม..เขารังเกียจท่ีจะกลับไปเปน

กุฟรฺ (ปฏิเสธ) เสมือนท่ีเขารังเกียจจะถูกโยนลงไปในเปลวเพลิง

ของนรก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 และเมื่อครั้งที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดหามบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานจากการถือศีลอด

ติดตอกัน (โดยไมละศีลอดนั้น -วิศอล-) เศาะหาบะฮฺกลุมนั้นก็กลาว

ขึ้นมาวา “แลวทําไมทานถือศีลอดติดตอกันได” ทานนบี จึงกลาว

วา  

ْطَعمُ  إِ�ِّ  َكَهيْئَِتُ�مْ  لَْسُت  إِ�ِّ 
ُ
ْسىَق  أ

ُ
 َوأ

ความวา “ฉันไมเหมือนกับลักษณะของพวกทาน แทจริงฉันมีผูให

อาหาร และฉันมีผูใหเครื่องดื่ม” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 และบางสํานวนไดระบุวา 

َظلُّ  إِ�ِّ 
َ
 َو�َْسِقيِ�  ُ�ْطِعُمِ�  َر�ِّ  ِعنْدَ  أ

ความวา “แทจริงฉันอยูภายใตการดูแลของพระผูอภิบาลของฉัน 

ซ่ึงพระองคคอยใหอาหารฉัน และคอยใหฉันดื่ม” (บันทึกโดย 

อะหฺมัด)  

 

 และอีกสํานวนไดระบุวา 

 �َْسِقيِ�  وََساِ�يًا ُ�ْطِعُمِ�، ُمْطِعًما يِل  إِنَّ 
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ความวา “แทจริงฉันมีผูใหอาหารคอยใหอาหารฉัน และฉันมีผูให

เครื่องดื่มคอยใหฉันดื่ม” (บันทึกโดยอบูดาวุด) 

 

 ทานอิบนุลก็อยยิม ไดกลาววา “เปนความเขาใจผิดอยาง

ยิ่งสําหรับคนท่ีคิดวาอาหารและเครื่องดื่มน้ันคือสิ่งท่ีปากสามารถ

ลิ้มรสเพียงอยางเดียว” แลวทานก็กลาวอีกวา “แตนัยของมัน

จริงๆ คือ การไดลิ้มรสความหอมหวานของอีมานและอิหฺสานน้ัน

เปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นไดในหัวใจ ซ่ึงมันสามารถลิ้มรสความหอมหวาน

น้ันไดเฉกเชนท่ีปากสามารถลิ้มรสความหอมหวานของอาหาร” 

 

 โอผูท่ีมุงสูความพึงพระทัยของพระผูเปนเจา พึงรูเถิดวา 

ขอมูลตางๆ ท่ีมีการนําเสนอในนี้เปนเพียงทฤษฎีเทานั้น สวน

ขอแนะนําตางๆ ท่ีปรากฏอยูก็เปนการกลาวถึงโดยภาพรวม ซึ่งมัน

ไมไดมีอะไรนอกจากขอเท็จจริงท่ีมีอยูในเนื้อหาเทานั้น กระนั้นก็

ตามมันก็ไมใชเปนส่ิงท่ีใครๆ สามารถเขาถึงไดนอกจากคนที่อัลลอฮฺ

จะใหเขาเทานั้น และผูใดท่ีไดล้ิมรสเขาก็จะรับรูเอง ดังนั้นจงทําให

ส่ิงเหลานี้เปนขอยํ้าเตือนเถิด เพราะเราจะพาทานไปสูคํากลาวที่คน

มีหัวใจหยาบกระดางและมีสนิมเกาะไมสามารถเขาใจมันได ดังนั้น 

หากมีเรื่องใดท่ียากเกินจะเขาใจไดก็อยาดวนสรุปวาทานกําลังมี

ปญหาในความสัมพันธกับอัลลอฮฺ แตเราขอแนะนําใหทานอานใน

แตละเรื่องใหครบถวน และปฏิบัติตามท่ีเราไดแนะนําแกทาน 
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หลังจากนั้นใหทานทวนอานบรรทัดนั้นอีกครั้ง ซึ่งถาทานพบวามีส่ิง

ใดเกิดขึ้นกับตัวทานตามท่ีเราไดฉายภาพใหเห็นนั้น ก็จงกลาว

สรรเสริญตออัลลอฮฺ -อัลหัมดุลิลลาฮฺ- เถิด ที่พระองคทรงใหทานได

ล้ิมรสความหอมหวานของอีมานและความหอมหวานของ

การฏออะฮฺ  

 

 ส่ิงแรกที่ทานตองรูคือ “ความคิดนั้นไมมีขีดจํากัด สวนล้ิน

ไมมีวันหยุดพูด และอวัยวะตางๆ ก็จะไมหยุดการเคล่ือนไหว ซึ่ง

หากทานไมใหมันวุนอยูกับเรื่องท่ีสําคัญ มันก็จะไปวุนอยูกับเรื่อง

เล็กนอย และหากทานไมจัดการใหมันทําแตส่ิงดี มันก็จะทําในส่ิงที่

ไมดีแทน 

ซึ่งโดยปกติแลว จิตใจของมนุษยชอบความสุขและความ

สบายและไมชอบส่ิงท่ีไมดีและความลําบาก ฉะนั้น จงพยายามตอสู

กับความยากลําบากในการทําความดี (เพราะความดีสวนใหญมกัจะ

มีความยากลําบาก) จนกวาหัวใจจะเกิดความเคยชิน เมื่อถึงขั้นนั้น

แลวหัวใจก็จะไมรูสึกลําบาก และจะรูสึกเกลียดชังความชั่ว” (โดย

อับดุลวะฮฺฮาบ “อัร-รออิกฺ”) 

 นอกจากนี้ใหตั้งปณิธานอันแนวแนอยางสม่ําเสมอ เพราะ

ถือเปนรากฐานสําคัญท่ีสุดในการขวนขวายส่ิงท่ีย่ิงใหญ และจะมี

การขวนขวายส่ิงใดที่ย่ิงใหญไปกวาการขวนขวายโลกอาคิเราะฮฺอีก   

 ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  
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َرادَ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ْوَلٰٓ�َِك  ُمۡؤِمنٞ  َوُهوَ  َسۡعَيَها لََها َوَسَ�ٰ  ٱ�ِخَرةَ  أ

ُ
 َسۡعُيُهم َ�نَ  َفأ

ۡشُكوٗر�  ]  ١٩: اإلرساء[ ﴾ ١٩ مَّ
ความวา “และผูใดปรารถนาโลกอาคิเราะฮฺ และขวนขวายเพ่ือ

มันอยางจริงจัง โดยท่ีเขาเปนผูศรทัธาชนเหลาน้ัน การขวนขวาย

ของพวกเขาจะไดรับการชมเชย” (สูเราะฮฺอัล-อิสรออ อายะฮฺท่ี 

19) 

 

 พึงรูเถิดวา การจะไดล้ิมรสความหอมหวานของการฏอ

อะฮฺนั้นจะตองผนวกรวมระหวางหัวใจ ฮิมมะฮฺ (ปณิธานหรือความ

ปรารถนา) และความนึกคิดตางๆ ตออัลลอฮฺ ซึ่งทานอิบนุลก็อยยิม 

ไดอธิบายในเรื่องนี้วา “คือการท่ีหัวใจท้ังดวงไดตั้งม่ันตออัลลอฮฺ 

อัซซะวะญัลละ โดยไมหันขวาและซาย (ไมวอกแวก) ซ่ึงเม่ือใดท่ี

แรงปรารถนาไดลิ้มรสการผนวกรวมน้ีแลวมันก็จะเชื่อมโยงกับ

ความถวิลถึงเจาของมัน และทําใหไฟแหงความรักและความ

ตองการท่ีมีอยูในหัวใจของเขาไดลุกโชนมากยิ่งขึ้น” แลวทานก็

กลาวอีกวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺวาแรงปรารถนาของจิตใจน้ัน

สามารถพิชิตทุกสิ่งทุกอยางไดอยางแนนอน ซ่ึงมันจะดําเนินบน

เสนทางน้ีโดยไมหยุดยั้ง ยกเวนชวงขณะอยูเบ้ืองหนาพระองคผู

ทรงเมตตา ตะบาเราะกะ วะตะอาลา และเม่ือน้ันเองเขาก็จะกม

ลงสุูดเบ้ืองหนาพระองคเพ่ือแสดงถึงการขอบคุณท่ีสามารถ
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มาถึงจุดน้ีได ซ่ึงเขาจะยังคงกมลงสุูดตอไปจนกวาจะมีคํากลาว

แกเขาวา  

ُتَها ﴿ َّ�
َ
�ٰٓ ۡرِضيَّةٗ  َراِضَيةٗ  َرّ�ِِك  إَِ�ٰ  ٱرِۡجِ�ٓ  ٢٧ ٱلُۡمۡطَم�ِنَّةُ  ٱ�َّۡفُس  يَ  َفٱۡدُخِ�  ٢٨ مَّ

 ]  ٣٠  ،٢٧: الفجر[ ﴾ ٣٠ َجنَِّ�  َوٱۡدُخِ�  ٢٩ ِعَ�ِٰدي ِ� 
ความวา “โอชีวิตท่ีสงบน่ิงเอย จงกลับมายังพระเจาของเจาดวย

ความยินดีและเปนท่ีปติเถิด แลวจงเขามาอยูในหมูปวงบาวของ

ขาเถิด และจงเขามาอยูในสวนสวรรคของขาเถิด” (สูเราะฮฺ   

อัล-ฟจฺร อายะฮฺท่ี 27-30)  

 

 มหาบริสุทธิ์ ยิ่ งผูทรงทําใหระหวางปวงบาวมีแรง

ปรารถนาท่ีแตกตางกันไป กระท่ังไดเห็นระหวางสองแรง

ปรารถนาน้ันหางกันราวทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก ยิ่งกวาน้ัน

บางทีมันหางยิ่งกวาจุดท่ีต่ําสุดกับจุดท่ีสูงสุดเสียอีก และน่ีคือ

ของขวัญจากผูทรงอํานาจ ผูทรงปรีชาญาณ 

ِ  فَۡضُل  َ�ٰلَِك  ﴿ ۚ  َمن يُۡؤ�ِيهِ  ٱ�َّ ُ  �ََشآُء : احلديد[ ﴾ ٢١ ٱۡلَعِظيمِ  ٱۡلَفۡضلِ  ُذو َوٱ�َّ
٢١  [ 

ความวา “น่ันคือความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ซ่ึงพระองคจะทรง

ประทานมันใหแกผูท่ีพระองคทรงประสงค และอัลลอฮฺน้ันทรง

เปนผูโปรดปรานอันใหญหลวง” (สูเราะฮฺอัล-หะดีด อายะฮฺที่ 21) 
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 แลวทานก็กลาวตอวา “และเชนน้ีเองคือการไดลิ้มรส

ความหอมหวานขณะท่ีเขาเฝาตอพระผูอภิบาล การไดผูกพันกับ

พระองค และไดใกลชิดกับพระองค กระท่ังเขาจะมีความรูสึก

ประหน่ึงวาพระองคกําลังโตตอบและสนทนากับเขาอยู โดยท่ีเขา

จะขออภัยโทษจากพระองค ออนวอนตอพระองค และยกยอง

สดุดีตอพระองคสลับหมุนเวียนไป กระท่ังหัวใจของเขาจะอยูกับ

การกลาววา “พระองคน้ันคืออัลลอฮฺ ผูซ่ึงไมมีพระเจาอื่นใด

นอกจากพระองค” โดยไมมีการเสแสรงแตอยางใด ยิ่งกวาน้ัน

เขาจะคงอยูในสภาพและสถานะเชนน้ัน ดังท่ีทานนบี  ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

نْ 
َ
ِْحَساِن أ

ْ
نََّك  اهللاَ  َ�ْعبُدَ  اإل

َ
  تََراهُ  َكأ

ความวา “อัล-อิหฺสานคือการท่ีทานทําอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเสมือน

วาทานเห็นพระองค” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 และเชนน้ีเองคือการสนทนาและการเขาเฝาพระองคของ

เขา ประหน่ึงวาเขาอยูเบ้ืองหนาพระผูอภิบาล ซ่ึงมันทําใหจิตใจ

และหัวใจของเขามีสมาธิและสงบน่ิง โดยสงผลใหเขาสามารถขอ

ดุอาอและวิงวอนขอเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงเขาจะมีความนอบนอมถอม

ตนตออัลลอฮฺ ผูท่ีไมตองพ่ึงสิ่งใดจากสิ่งถูกสรางท้ังหลาย ผูทรง

บริสุทธิ์ยิ่ง และจะแสดงถึงความออนแอของการเปนบาวเบ้ือง

หนาผูเปนพระผูอภิบาลท่ียิ่งใหญ ซ่ึงอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอา
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ลา ชอบท่ีจะใหบาวของพระองควอนขอและมีความปรารถนาตอ

พระองค เพราะการท่ีคุณงามความดีตางๆ ของพระองคจะ

ประสบกับเขาไดน้ันมันขึ้นอยูกับการท่ีเขาไดวอนขอตอพระองค 

อยางไรก็ตามพระองคสามารถท่ีจะประทานความโปรดปราน

ตางๆ แกเขา โดยท่ีไมตองทําสาเหตุ (ใหไดรับความโปรดปราน

น้ัน) และไมจําเปนตองผูกมัดกับการวอนขอแตอยางใด แต

พระองคสามารถประทานความโปรดปรานตางๆ ไดโดยท่ีบาวไม

ตองทําสาเหตุใดๆ  หลังจากน้ันพระองคก็ใชใหบาววอนขอและ

ออนวอนตอพระองคเพ่ือแสดงถึงสถานะความเปนบาวท่ีมีความ

ตองการ มีความปรารถนา และยอมรับในความยิ่งใหญของพระผู

ทรงอภิบาล ซ่ึงพระผูอภิบาลไมตองพ่ึงพาสิ่งใดท้ังสิ้น และความ

โปรดปรานและความดีงามท้ังหลายก็เปนกรรมสิทธิ์ของพระองค

เพียงหน่ึงเดียว แตสําหรับบาวน้ันมีความจําเปนตองพ่ึงพาความ

โปรดปรานของพระองคในทุกการกะพริบตา ดังน้ันการวอนขอ

ความตองการตอผูทรงรูดียิ่งวาเขาคนน้ันไมสมควรท่ีจะวอนขอ

ความตองการจากพระองคใดๆ เลย แตพระผูอภิบาล ผูทรงสูงสง

ก็ยังชอบท่ีจะใหเขาวอนขอและมีความปรารถนาตอพระองค” 

แลวทานก็กลาวอีกวา “เม่ือบาวคนใดมีความนอบนอมถอมตนท่ี

สมบูรณแลว เขาก็จะรูโดยปริยายวาความโปรดปรานของพระผู

อภิบาลของเขาน้ันมีมากอนท่ีจะมีการสรางสรรพสิ่งตางๆ เสียอกี 

พรอมๆ กับการรับรูวาอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ทรงเปน
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พระผูอภิบาลของเขาและตัวเขาเองก็ยังมีความบกพรองอยู 

แตอัลลอฮฺ ตะอาลา ก็ไมทรงปดกั้นความรูของพระองคแกบาวท่ี

มีความบกพรอง ในการสํานึกตอความโปรดปรานและความดี

งามตางๆ ของพระองค ดังน้ันเม่ือบาวไดรับรูเชนน้ีแลวเขาก็ยิ่งมี

ความปลื้มปติตอพระผูอภิบาลของเขา รวมถึงความโปรดปราน

และความดีงามตางๆ ของพระองคมากยิ่งขึ้น และน่ีคือความ

ปลื้มปติท่ีถูกยกยองไมใชถูกตําหนิแตอยางใด ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา 

ไดดํารัสในเรื่องนี้วา 

ِ  بَِفۡضلِ  قُۡل  ﴿ ْ  فَبَِ�ٰلَِك  َو�ِرَۡ�َتِهِۦ ٱ�َّ ا َخۡ�ٞ  ُهوَ  فَۡلَيۡفرَُحوا  ﴾ ٥٨ ونَ َ�َۡمعُ  ّمِمَّ
 ]  ٥٨:  يو�س[

ความวา “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) ดวยความโปรดปราน

ของอัลลอฮฺ และดวยความเมตตาของพระองค ดังกลาวน้ัน พวก

เขาจงดีใจเถิด ซ่ึงมันดียิ่งกวาสิ่งท่ีพวกเขาสะสมไว” (สูเราะฮฺ    

ยูนุส อายะฮฺที่ 58) (ดูในอัต-ตะฮฺซีบ หนา 2/872) 

 

 และนี่คือคํากลาวที่มีความซาบซึ้งอยางย่ิง ซึ่งอาจตองทํา

ความเขาใจใหบอยๆ รวมถึงการทองไปกับเนื้อหาที่ไดเรียบเรียงไว  

 อยางไรก็ตาม เราไมไดปลอยใหทานอยูกับเนื้อหาท่ีเปน

ทฤษฎีเพียงเทานั้น แตเราจะนําทานไปสูภาคปฏิบัติจริงๆ ซึ่งมันคือ

เจตนารมณท่ีแทจริง และจะทําใหทานไดเห็นความลุมลึกของ

ศาสตรแหงจิตวิญญาณนี้ ซึ่งเพียงพอแลวที่จะนําเสนอแกทานโอผูที่
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ตื่นตัวในการทําอิบาดะฮฺตอพระองคตลอดเวลา ดวยกับตัวอยาง

เพียงหนึ่งเดียวจากตัวอยางที่มีอยูเปนรอยเปนพัน  

 และนี่คือตัวอยางการฏออะฮฺท่ีทุกคนตางปฏิบัติกัน ซึ่งเรา

จะไดเห็นวาทําไมจึงจําเปนที่ตองปฏิบัติและดํารงมันไว   
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การซิกิรฺตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ 
  

ทานอัล-ฟยรูซ อาบาดี ไดกลาวในหนังสืออัล-เกาะมูสวา 

“อัซ-ซิกรฺ คือการจดจําส่ิงหนึง่” หรือการไมลืมเลือนและยังคงจดจํา

มันได  

 ดวยเหตุนี ้การซิกิรฺคือการจดจํา การรําลึก และการทําใหมี

ความรูสึกอะไรบางอยางออกมา สวนการใชคํานี้ในแงของศาสนาได

หมายถึง การใชล้ินยกยองสรรเสริญอัลลอฮฺ และวอนขอการอภัย

โทษจากพระองคจนมันเปนไปตามเจตนารมณของศาสนา ไมใช

เปนไปตามหนาท่ีโดยทั่วไปของล้ิน จนการใชคําวาซิกิรฺจะเปนไป

อยางอื่นไมไดนอกจากตองเปนไปตามนัยของการขยับล้ินดวยการ

อานบทซิกิรตางๆ ย่ิงกวานั้นยังมีตัวอยางความเลยเถิดของพวกศูฟ

ท่ีสุดโตง ซึ่งพวกเขาไมไดเขาใจในนัยของการซิกิรฺนี้นอกจากการได

นั่งรวมวงเสียงดนตรีและเสียงกลองเพียงเทานั้น ซึ่งทุกส่ิงดังขางตน

นั้นลวนสวนทางกับนัยโดยทั่วไปของอัลกุรอาน   

 อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ينَ  ﴿ ِ َذا َوٱ�َّ وۡ  َ�ِٰحَشةً  َ�َعلُواْ  إِ
َ
نُفَسُهمۡ  َظلَُمٓواْ  أ

َ
َ  َذَكُرواْ  أ  َفٱۡسَتۡغَفُرواْ  ٱ�َّ

نُو�ِِهمۡ   ]  ١٣٥: عمران ال[ ﴾ ١٣٥ ِ�ُ
ความวา “และบรรดาผูท่ีเม่ือพวกเขากระทําสิ่งชั่วใดๆ หรือ 

อยุติธรรมแกตัวเองแลว พวกเขาก็รําลึกถึงอัลลอฮฺ แลวขออภัย
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โทษในบรรดาความผิดของพวกเขา” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน อา

ยะฮฺที่ 135) 

 

 ซึ่งการรําลึกถึงอัลลอฮฺในท่ีนี้หมายถึง การรูสึกถึงความ

สูงสงของพระองค และการปกปองเกียรติของพระองค รวมถึงการ

สํานึกในความเกรียงไกรและความนาเกรงขามของพระองค ซึ่งส่ิงนี้

เองท่ีจะนําสูการอิสติฆฟาร (การขออภัยโทษตออัลลอฮฺ) ดวยเหตนุี้

เอง ถานัยของคําวา΅n َ  َذَكُرواْ  ٱ�َّ ₧̈́หมายถึงการขยับล้ินดวยการ

กลาวรําลึกถึงพระองคเพียงอยางเดียว แนนอนวาตองมีสํานวนเนน

ยํ้าเชนนี้ ⁿ  ْ َ  َذَكُروا وهُ رُ كَ ذَ فَ  ٱ�َّ ΅̈́ -พวกเขาก็รําลึกถึงอัลลอฮฺ แลวพวก

เขาก็รํา ลึกถึงพระองค” และคงจะไมกลาววา ΅n َ  َذَكُرواْ   ٱ�َّ
 ْ พวกเขาก็รําลึกถงึอัลลอฮฺ แลวขออภัยโทษ” ซึ่งขอสรปุ-   فَٱۡسَتۡغَفُروا

ในเรื่องนี้ในทัศนะของเราคือ การซิกิรตออัลลอฮฺเปนคุณลักษณะท่ี

สําคัญของบรรดาผูยําเกรง (มุตตะกีน) ซึ่งพวกเขามีความรูสึกถึง

ความเกรียงไกรของพระองค และรําลึกถึงความโปรดปรานของ

พระองคที่มีตอพวกเขา และดวยเหตุนั้นเองท่ีทําใหพวกเขาสํานกึใน

ความผิดบาปท่ีพวกเขาไดกระทําไว ดังนั้นพวกเขาจึงขออภัยโทษ

ตอพระองค  

 และขอใหพินิจใครครวญคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา นี้   

ْ فَۡ�  ﴿ ۡهَل  لُٓوا
َ
 ]  ٤٣: انلحل[ ﴾ ٤٣ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ُكنُتمۡ  إِن ٱّ�ِۡكرِ  أ
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ความวา “ดังน้ัน พวกเจาจงถามบรรดาผูรู หากพวกเจาไมรู” (สู

เราะฮฺอัน-นะหฺล อายะฮฺที่ 43) 

 

 ซึ่งจะพบวาการซิกิรฺในที่นี้หมายถึงความรูไดเชนกัน และถา

ทานอานตามที่เราไดนําเสนอถึงนัยของการซิกิรฺในกอนหนานี้ ทาน

ก็จะเขาใจโดยแจมแจงทันทีวา คําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา   

ْ فَۡ�  ﴿ ۡهَل  لُٓوا
َ
 ]  ٤٣: انلحل[ ﴾ ٤٣ ٱّ�ِۡكرِ  أ

ความวา “ดังน้ัน พวกเจาจงถามบรรดาผูรู” (สูเราะฮฺอัน-นะหฺล 

อายะฮฺท่ี 43) 

 

 คือบรรดากลุมคนที่มีความยําเกรงตออัลลอฮฺและนอบนอม

ตอพระองค และมีความรูสึกในความสูงสงของพระองค ซึ่งพวกเขา

ไมใชใครอื่นใดนอกจากบรรดาอุละมาอผูมีความรู เพราะอัลลอฮฺ 

ตะอาลา ไดดํารัสวา  

َ  َ�َۡ�  اإِ�َّمَ  ﴿ ِ  ِمنۡ  ٱ�َّ ْۗ  ِعَبادِه ُؤا  ]  ٢٨: فاطر[ ﴾ ٢٨ ٱۡلُعلََمٰٓ
ความวา “แทจริง บรรดาผูท่ีมีความรูจากปวงบาวของพระองค

เทาน้ันท่ีเกรงกลัวอัลลอฮฺ” (สูเราะฮฺฟาฏิร อายะฮฺที่ 28) 

 

 ใชแตเทานั้น คําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา นี้  

ِينَ  ﴿ ُ  ُذكِرَ  إَِذا ٱ�َّ  ]  ٢: نفالاأل[ ﴾ ٢ قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱ�َّ
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ความวา “คือผูท่ีเม่ืออัลลอฮฺถูกกลาวขึ้นแลว หัวใจของพวกเขาก็

หวั่นเกรง” (สูเราะฮฺอัล-อันฟาล อายะฮฺที่ 2) 

 

 ยังเปนการบงชี้ในส่ิงท่ีเราไดนําเสนอไปกอนหนานี้ ซึ่ง

สภาพของกลุมชนแหงอีมานนั้น (คือกลุมชนท่ีอายะฮฺอัลกุรอานได

สาธยายถึงคุณลักษณะของพวกเขา) หัวใจของพวกเขาจะมีความ

หวาดหวั่นทันทีเมื่อเส้ียวความนึกคิดของพวกเขาไดรําลึกถึงอัลลอฮฺ 

อัซซะวะญัลละ ขณะท่ีไดยินพระนามหรือคุณลักษณะหนึ่งของ

พระองค หรือส่ิงใดก็ตามที่บงชี้ถึงเกียรติศักดิ์ของพระองค ซึ่งหาก

ความหมายของอายะฮฺนี้คือหัวใจของบรรดาผูศรัทธาจะมีความ

หวาดหวั่นก็ตอเมื่อมีการกลาวทวนซิกิรและขยับล้ินดวยการ

สรรเสริญเยินยอตอพระองคอยางตอเนื่อง มันก็จะไมมีอะไรพิเศษ 

เพราะโดยปกติของคนท่ัวไปนั้นพวกเขาจะมีความหวั่นเกรงเมื่อได

กลาวทวนซิกิรฺอยางตอเนื่องอยูแลว ดวยกับการท่ีหัวใจพรอมท่ีจะ

ทําใหรูสึกเชนนั้น แตจะมีเพียงไมกี่คนที่หัวใจจะมีปฏิกิริยาโดยทันที

เพียงแคเส้ียวความนึกคิดที่ไดรําลึกถึงอัลลอฮฺ  

 เมื่อเปนเชนนั้นแลว เราจะรูโดยทันทีวาการซิกิรตออัลลอฮฺ 

อัซซะวะญัลละ นั้นเกิดขึ้นไดดวยการทําใหหัวใจมีความรูสึกใน

ความสูงสงของพระองค ไมใชการขยับล้ินเพียงอยางเดียว เพราะ

การขยับล้ินเพียงอยางเดียวในการซิกิรตออัลลอฮฺ โดยท่ีหัวใจไมมี
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ปฏิกิริยาใดๆ นั้นไมไดเปนส่ิงที่อัลลอฮผฺูทรงเกรียงไกร ผูทรงบริสุทธิ์

ไดปรารถนา  

 อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

َ  َ�َناَل  َلن ﴿  ﴾ ٣٧ ِمنُ�مۚۡ  ٱ�َّۡقَوىٰ  َ�َناُ�ُ  َوَ�ِٰ�ن ِدَمآُؤَها َوَ�  ُ�ُوُمَها ٱ�َّ
 ]  ٣٧:  احلج[

ความวา “เน้ือของมันและเลือดของมันจะไมถึงอัลลอฮฺแตอยาง

ใด แตการยําเกรงของพวกเจาจะถึงพระองค” (สูเราะฮฺอัล-หัจญ 

อายะฮฺท่ี 37)  

 

 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

  َو�ُِش�ُ  َهاُهنَا اتلَّْقَوى
َ

 َصْدرِهِ  إِىل
ความวา “ตักวา (ควายําเกรง) อยูตรงน้ี แลวทานนบีก็ไดชี้ไปยัง

หนาอกของทาน” (บันทึกโดยมุสลิม)  

 

 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา 

  اهللاَ  ِإنَّ 
َ

  َ�نُْظرُ  ال
َ

ْجَساِدُ�ْم، ِإىل
َ
  أ

َ
  َوال

َ
  َ�نُْظرُ  َوَلِ�نْ  ُصَوِرُ�ْم، ِإىل

َ
 ِإىل

 قُلُو�ُِ�مْ 
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺจะไมมองพิจารณาไปยังรูปรางของพวก

ทาน และรูปลักษณของพวกทาน แตพระองคจะทรงมอง

พิจารณาตรงท่ีหัวใจของพวกทาน” (บันทึกโดยมุสลิม) 
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 เนื้อหาขางตนนี้เองทําใหเรารูวาบทบาทของล้ินในการซิกิรฺ

นั้นจําเปนท่ีหัวใจจะตองมีสวนรวมดวยการรูสึกถึงความสูงสง

ของอัลลอฮฺ และมีความรูสึกในความนาเกรงขามและความเกรียง

ไกรของพระองค  

 แลวเทคนิคการล้ิมรสความหอมหวานนี้มีอะไรบาง ?΅̈́  
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เทคนิคการลิ้มรสความหอมหวานของ 

การซิกิรฺตออัลลอฮฺ  
  

1. ตองรูเจตนารมณของการซิกิรฺ 

คือ เปนการเชิดชูเกียรติของอัลลอฮฺ เปนการยําเกรงและ

เกรงกลัวตอพระองค รวมถึงการรูสึกถึงความนาเกรงขามของ

พระองค และพระองคทรงเดชานุภาพในสรรพส่ิงตางๆ อยาง

แทจริง ซึ่งการซิกิรตออัลลอฮฺตามเจตนารมณนี้เองที่ไมคอยพบวามี

ผูคนไดปฏิบัติกันในทุกยุคทุกสมัย  

 

2. ผูท่ีซิกิรฺตองสํานึกในความโปรดปรานของอัลลอฮฺท่ีมีอยู  

ท้ังนี้เพ่ือใหพวกเขาไดภาคภูมิใจท่ีไดรําลึกถึงพระองคและ

รูสึกเปนเกียรติท่ีถอยคําของการซิกิรตางๆ ไดผานจิตใจและสงผล

ตอปฏิกิริยาของรางกาย รวมท้ังยังสามารถเปนอาภรณไวปองกัน

การฝาฝนตอพระองคและปองกันการปฏิเสธในความโปรดปราน

ตางๆ ท่ีพระองคทรงประทานมา   

 

3. ตองสํานึกดวยความละอายใจอยูเสมอวาทุกครั้งท่ีซิกิรฺ

ตออัลลอฮฺน้ันพระองคทรงอยูเคียงขางและมองดูอยู  
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ชาวสะลัฟบางทานจะไมย่ืนขาท้ังสองออกขณะที่กําลังซิกิร

ตออัลลอฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺไดพรรณนาถึงคุณลักษณะของบรรดาผู

ศรัทธาไววา  

ُ  ُذكِرَ  إَِذا ﴿  ]  ٢: نفالألا[ ﴾ ٢ قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  ٱ�َّ
ความวา “เม่ืออัลลอฮฺถูกกลาวขึ้นแลว หัวใจของพวกเขาก็หวั่น

เกรง” (สูเราะฮฺอัล-อันฟาล อายะฮฺที่ 2) 

 

 กลาวคือ “หัวใจของพวกเขามีความหวาดหวั่นเนื่องจาก

เกรงกลัวตออัลลอฮฺ” ทานอบูหัยยานไดกลาวในหนังสือตัฟสีรของ

ทานวา “ทานอิบนุมัสอูดอานอายะฮฺนี้ดวยสํานวนวา ”فَِرقَْت ́̈“ ส̈́วน

ทานอุบัยไดอานอายะฮฺนี้ดวยสํานวนวา   ”فَزَِغْت ́̈“
 

4. ใหรูสึกและเขาถึงนัยของหะดีษท่ีวา  

نَا«
َ
َكْت  َذَكَرِ�  َما َ�بِْدي َمعَ  أ َرَّ  »َشَفتَاهُ  يِب  َوحتَ

ความวา “ฉันไดอยูเคียงขางบาวของฉันในขณะท่ีเขาไดรําลึกถึง

ฉันและขยับริมฝปากของเขาดวยการรําลึกถึงฉัน” (บันทึก

โดยอัล-บุคอรี มุอัลลัก, อะหฺมัดและอิบนุมาญะฮฺ)  

 

และอยาใหความเนาเหม็นของแนวคิดปรัชญา (ฟะลา

สะฟะฮฺ), แนวคิดเทววิทยา (มุตะกัลลิมีน), แนวคิดปฏิเสธวามีพระ
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เจา (มุอฺ ฏิละฮฺ ), แนวคิดญะฮฺมียะฮฺ (แนวคิดท่ีไดใหบทสรุป

เกี่ยวกับอะกีดะฮฺคือความรูเพียงอยางเดียว เมื่อรูวามีอัลลอฮฺแลวก็

เรียกวาผูศรัทธาได ดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อวาอิบลีสและฟรเอานฺไมถือ

เปนกาฟร เพราะพวกมันรูแลววามีอัลลอฮฺ) ปดกั้นระหวางตัวทาน

กับความสวยงามของนัยนี้และความสูงสงของพระองคได ดังนั้นจง

เสริมสรางความเขาใจของทานในเรื่องรุบูบียะฮฺ (การบรหิารจัดการ

สรรพส่ิงตางๆ ของอัลลอฮฺ) ดวยการยืนยันตอมันและขจัดส่ิงท่ีไม

คูควรออกไป ดังนั้นจงยึดมั่นตอหลักฐานตางๆ เฉกเชนท่ีบรรดาชา

วสะลัฟไดปฏิบัติเปนแบบอยางไวดวยการรับประโยชนจากความ

จําเริญของหลักฐานตางๆ ที่มีอยู  

 และพึงรูเถิดวา การชวยเหลือสนับสนุนจากอัลลอฮฺนั้นจะมี

เทากับความยําเกรงและความอดทนของทาน และการทําใหหัวใจมี

สมาธินั้นก็เทาท่ีทานสามารถใหความนึกคิดรวมอยูในการซิกิรไป

ดวย  

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

﴿  ۚ واْ  إِن َبَ�ٰٓ ُتوُ�م َوَ�تَُّقواْ  َتۡصِ�ُ
ۡ
 َر�ُُّ�م ُ�ۡمِدۡدُ�مۡ  َ�َٰذا َفۡورِِهمۡ  ّمِن َوَ��

ٰٓ�َِكةِ  ّمِنَ  َءاَ�ٰٖف  ِ�َۡمَسةِ   ]  ١٢٥: عمران ال[ ﴾ ١٢٥ ُمَسّوِِم�َ  ٱلَۡملَ

ความวา “เพียงพอแนนอน หากพวกเจาอดทนและยําเกรง และ

พวกเขาจะมายังพวกเจาทันทีทันใดขณะน้ี แลวพระเจาของพวก
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เจาก็จะหนุนกําลังแกพวกเจาอีก ดวยจํานวนมะลาอิกะฮฺหาพัน 

โดยมีเครื่องหมาย” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน อายะฮฺที่ 125) 

    

5. ไมสิ้นหวังในความลาชาของการลิ้มรสความหอมหวานน้ี  

ผูใดท่ีพยายามขวนขวายความหอมหวานนี้ก็ใกลแลวท่ีเขา

จะไดรับอนุญาตใหล้ิมรสความหอมหวานของมัน และการหมั่นวอน

ขอและเฝาคอย รวมถึงการปฏิบัติตามขั้นตอนของมันดวยความ

สํานึกและมีความละอายก็เปนสัญญาณท่ีจะบรรลุผลและไดรับการ

ตอบรับ  

เรามาพินิจใครครวญคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา นี้กัน 

ينَ  ٱ�ََّ�َٰثةِ  َوَ�َ ﴿ ِ ٰٓ  ُخّلُِفواْ  ٱ�َّ �ُض  َعلَۡيِهمُ  َضاَقۡت  إَِذا َح�َّ
َ
 ۡت َرُحبَ  بَِما ٱۡ�

نُفُسُهمۡ  َعلَۡيِهمۡ  َوَضاَقۡت 
َ
ن َوَظنُّٓواْ  أ

َ
  �َّ  أ

َ
ِ  ِمنَ  َمۡلَجأ ٓ  ٱ�َّ هِ  ِإ�َّ  َتاَب  ُ�مَّ  ِإَ�ۡ

ْۚ  َعلَۡيِهمۡ   ]  ١١ ٨ : اتلو�ة[ ﴾١١٨ ِ�َُتوُ�ٓوا
ความวา “และอัลลอฮฺทรงอภัยโทษใหแกชายสามคน (คือ กะอฺบ 

บินมาลิก, มุรอเราะฮฺ บินอัรเราะบีอฺ, และฮิลาล บินอุมัยยะฮฺ) ท่ี

ไมไดออกไปสงคราม จนกระท่ังแผนดินไดคับแคบแกพวกเขา

ท้ังๆ ท่ีมันกวางใหญไพศาล และตัวของพวกเขาก็รูสึกอึดอัดไป

ดวย แลวพวกเขาก็คาดคิดกันวาไมมีท่ีพ่ึงอื่นใดเพ่ือใหพน

จากอัลลอฮฺไปได นอกจากการกลับไปหาพระองค แลวพระองคก็
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ทรงอภัยโทษใหพนจากอัลลอฮฺไปได เพ่ือพวกเขาจะไดกลับเน้ือ

กลับตัวสํานึกผิดตอพระองค” (สูเราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 118) 

 

 ซึ่งจะพบวาผูท่ีไมไดออกไปรวมทําสงครามนั้น ถูกทดสอบ

เพ่ือใหเกิดส่ิงนี้  

َص  ﴿ ُ  َوِ�َُمّحِ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  ]  ١٤١: عمران ال[ ﴾ ١٤١ ٱۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َوَ�ۡمَحقَ  َءاَمُنوا

ความวา “เพ่ือท่ีอัลลอฮฺจะทรงขัดเกลาบรรดาผูศรัทธาใหบริสุทธิ์ 

และทรงขจัดบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาใหหมดไป” (สูเราะฮฺอาล อิ

มรอน อายะฮฺที่ 141) 

 

6. ทานอิบนุลก็อยยิม ไดกลาวไว ในหนังสือ “อัล-ฟะวาอิด” 

วา  

“ผูซิกิรฺบางคนจะเริ่มซิกิรฺดวยลิ้น ถึงแมวาหัวใจของเขา

จะอยูในสภาพท่ีไมพรอม (หัวใจไมไดอยูกับเน้ือกับตัว) หลังจาก

น้ันเขาก็พยายามซิกิรฺไปเรื่อยๆ จนกระท่ังหัวใจของเขาพรอม

และไดซิกิรฺไปดวยกัน แตบางคนไมเห็นดวยท่ีจะทําเชนน้ันซ่ึงเขา

จะไมเริ่มซิกิรฺในสภาพท่ีหัวใจไมพรอม ทวาเขาจะหยุดน่ิงสักชั่ว

ครูจนกวาหัวใจจะพรอม (ซ่ึงเม่ือพรอมแลว) เขาก็จะซิกิรฺดวย

หัวใจน้ัน ซ่ึงเม่ือหัวใจไดขะมักเขมนในการซิกิรฺแลว ลิ้นของเขาก็

จะตามซิกิรฺไปดวย จนกระท่ังมันไดซิกิรฺไปดวยกัน สําหรับวิธีแรก
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คือการซิกิรฺจากลิ้นไปสูหัวใจ สวนวิธีท่ีสองคือการซิกิรจากหัวใจ

ไปสูลิ้น โดยไมปลอยใหหัวใจวางเวนจากซิกริฺน้ัน ทวาเขาจะหยดุ

น่ิงสักชั่วครู จนกวาเขาสามารถเปลงเสียงซิกิรฺน้ันไดอยางดีงาม 

ซ่ึงเม่ือไดสัมผัสเชนน้ันแลวหัวใจของเขาก็จะเปลงซิกิรฺออกมา 

แลวเคลื่อนยายจากการเปลงของหัวใจไปสูการเปลงของลิ้น 

หลังจากน้ันเขาก็จะดื่มด่ําไปกับมัน จนกระท่ังเขาจะพบวา

อวัยวะทุกสวนของเขาน้ันไดซิกิรฺไปดวยกัน ซ่ึงการซิกิรฺ ท่ี

ประเสริฐและมีประโยชนมากท่ีสุดคือการซิกิรท่ีหัวใจและลิ้นมี

สวนรวมดวยกัน ซ่ึงแนนอนวาตองเปนบทซิกิรท่ีทานนบีเคยอาน 

และผูท่ีซิกิรน้ันตองมีสวนรวมในแงของความหมายและนัยของ

มัน” ซึ่งในเรื่องนี้ ยังไมมีผูใดเคยกลาวถึงไดดกีวาทานอิบนุลกอ็ยยิม 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ    

สําหรับแนวปฏิบัติของเรานั้นจะเลือกใชวิธีที่สอง คือการไม

เริ่มซิกิรฺในขณะท่ีหัวใจยังไมพรอม ทวาผูซิกิรฺจะตองหยุดนิ่งสักชั่ว

ครูจนกวาหัวใจของเขาจะพรอม โดยทําใหจิตใจของเขามีความ

พรอมอยูเสมอท่ีจะเฝาคอยความเมตตา และใหปฏิบัติมันดวย

ความหวังวาจะไดรับอนุญาตเขาถึงความหอมหวานนี้ และการนํา

หัวใจท่ีเต็มเปยมดวยความสํานึกทองไปในนัยตางๆ ของความ

เมตตา ความรัก และการตอบรับ (ของอัลลอฮฺ) ซึ่งมันจะสงผลให

หัวใจมีความพรอมไดเปนอยางดี   
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สวนการยึดมั่นตอบทซิกิรที่มีรายงานจากสุนนะฮฺของทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น มันเปนเรื่องท่ีควรตระหนักอยู

แลว ซึ่งเราไมจําเปนตองสาธยายใหมากความอีก เพราะผูใดที่

ปฏิบัติในส่ิงที่ไมเปนไปตามแนวทางของทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เขาจะบรรลุผลไดอยางไรกัน ?  

สําหรับการมีสวนรวมในความหมายและนัยของบทซิกิร

ตางๆ นั้นถือเปนชองทางที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหหัวใจมี

ความพรอม และไดรับประโยชนจากการซิกิรนฺั้น โดยเฉพาะบทซิกริฺ

ท่ีมีความหมายท่ียอดเย่ียม ซึ่งเปนสํานวนท่ีผูนําของผูซิกิรท้ังหลาย

ไดใช นั่นคือทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ซึ่งเราจะขอหยิบยกตัวอยางวิธีการครุนคิดและพินิจ

ใครครวญบทซิกิร ท้ังนี้ก็เพ่ือเปนแนวปฏิบัติตอบทซิกิรอื่นจากนี้ 

และหนึ่งในอัซการยามเชาและยามเย็นท่ีผูศรัทธามักจะอานเปน

ประจําคือ บทซิกิรท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาว

วา  

ْصبَْحنَا«
َ
ْصبَحَ  أ

َ
  إلٰـهَ  ال ِهللا، َواحلَـْمدُ  ِهللا، الُملُْك  َوأ

َّ
� ال وَْحَدهُ  اهللاُ  إال  َك رَشِ

ُ  لَـُه،
َ

ُ  الُملُْك، هل
َ

ءٍ  لُكِّ  ىلَعَ  َوُهوَ  احلَْمُد، َوهل لَُك  رَبِّ  قَِديٌْر، يَشْ
َ
ْسأ

َ
 يِف  َما َخ�َ  أ

ُعوذُ  َ�ْعَدُه، َما وََخ�َ  ، ايلَْومِ  َهَذا
َ
 َما َورَشِّ  ، ايلَْومِ  َهَذا يِف  َما رَشِّ  ِمنْ  بَِك  َوأ

ُعوذُ  رَبِّ  َ�ْعَدُه،
َ
َكَسِل  ِمنَ  بَِك  أ

ْ
، وَُسوءِ  ال ِكرَبِ

ْ
ُعوذُ  رَبِّ  ال

َ
 َعَذاٍب  ِمنْ  بَِك  أ

 »الَقرْبِ  يِف  وََعَذاٍب  انلَّاِر، يِف 
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“อัศบะหฺนา วะอัศบะหัลมุลกุลิลลาฮฺ วัลหัมดุลิลลาฮฺ ลาอิลา

ฮะอิลลัลลอฮฺ วะหฺดะฮูลาชะรีกะละฮฺ ละฮุลมุลกุวะละฮุลหัมดุ วะฮุ

วะอะลา กุลลิชัยอินเกาะดีร ร็อบบิอัสอะลุกะ ค็อยเราะมาฟฮาซัล

เยามฺ วะค็อยเราะมาบะอฺดะฮฺ วะอะอูซุบิกะมินชัรริมา ฟฮาซัลเยามฺ 

วะชัรริมาบะอฺดะฮฺ ร็อบบิอะอูซุบิกะมินัลกะสัล วะสูอิลกิบัร ร็อบ

บิอะอูซุบิกะ มินอะซาบินฟนนาร วะอะซาบินฟลก็อบรฺ” 

(พวกเรามีชีวิตอยู ในเชา น้ีโดยท่ีอํานาจการปกครองเปน

กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และการสรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของ

พระองค ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว โดย

ปราศจากภาคีใดๆ สําหรับพระองค อํานาจท้ังหลายและการ

สรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของพระองค และพระองคน้ันทรงเด

ชานุภาพเหนือทุกสิ่ง โอพระผูอภิบาลของฉัน ฉันวิงวอนขอตอ

พระองค โปรดประทานความดีของวันน้ี และความดีท่ีมีอยูหลัง

จากน้ัน และฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความชั่วราย

ของวันน้ี และความชั่วรายท่ีมีอยูหลังจากน้ัน โอพระผูอภิบาล

ของฉัน ฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความเกียจคราน 

ความเลวรายของความแกชรา โอพระผูอภิบาลของฉัน ฉันขอ

ความคุมครองตอพระองคใหพนจากการลงโทษในนรก และการ

ลงโทษในหลุมฝงศพ) (บันทึกโดยมุสลิม) 
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 ขอใหทานอยูรวมกับบทซิกิรท่ีเราไดหยิบยกมาขางตนนี้ 

แลวพินิจใครครวญถอยคําตางๆ ดวยการแสดงถึงความออนแอและ

ความขนแคนอยางท่ีสุด และใหหัวใจของทานทองไปในอํานาจการ

ปกครองของอัลลอฮฺและการบริหารจัดการของพระองค แลวทานก็

จะไดพบกับความโปรดปรานที่มีอยูอยางแทจริง (พวกเรามีชีวิตอยู

ในเชาน้ี) และการไดมองเห็นความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่ย่ิงใหญ 

ซึ่งเมื่อพระองคไดประทานชีวิตแกเขาท่ีมีความปลอดภัย ในขณะท่ี

เขาส้ินหวังตอการไดพบกับการใชชีวิตในเชาวันนั้นไปแลว  

ทานอิบนุอุมัร ไดกลาววา  

ْمَسيَْت  إَِذا«
َ
بَاَح، رِ تَنْتَظِ  فَالَ  أ ْصبَْحَت  َو�َِذا الصَّ

َ
 » ءَ الَمَسا تَنْتَِظرِ  فَالَ  أ

ความวา “เม่ือทานมีชีวิตในยามเย็น ทานอยาไดรอจนกระท่ังยาม

เชาเปนอันขาด และเม่ือทานมีชีวิตในยามเชา ทานก็อยาไดรอ

จนกระท่ังยามเย็นเชนเดียวกัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี)  

 

และนี่คือการปกปกรักษาของอัลลอฮฺท่ีใหทานไดพบกับ

ชีวิตในวันใหมหลังจากที่พระองคทรงปลิดชีวิตของทานแลว   

ในเรื่องนี้อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

﴿  ُ نُفَس  َ�َتَو�َّ  ٱ�َّ
َ
ۖ  ِ�  َ�ُمۡت  لَمۡ  َوٱلَِّ�  َمۡوتَِها ِح�َ  ٱۡ�  ٱلَِّ�  ِسُك َ�ُيمۡ  َمَناِمَها

ۡخَرىٰٓ  َوُ�ۡرِسُل  ٱلَۡمۡوَت  َعلَۡيَها قََ�ٰ 
ُ
َجلٖ  إَِ�ٰٓ  ٱۡ�

َ
�  أ َس�ًّ  ]  ٤٢: الزمر[ ﴾ ٤٢ مُّ

ความวา “อัลลอฮฺทรงปลิดชีวิตในยามตายของมัน และมัน 

(ชีวิต) จะยังไมตายในยามนอนหลับของมัน พระองคจะทรงปลิด
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ชีวิตท่ีพระองคทรงกําหนดความตายใหแกมัน และพระองคทรง

ยืดชีวิตอื่นไปจนถึงเวลาท่ีถูกกําหนดไว แทจริงในการน้ัน 

แนนอนยอมเปนสัญญาณสําหรับหมูชนผู ใครครวญ”  ( สู

เราะฮฺอัซ-ซุมัร อายะฮฺที่ 42)    

   

พรอมๆ กับความรู สึกท่ีเปยมสุขในความโปรดปราน

ของอัลลอฮฺที่มีอยูนั้น ก็ใหจิตใจมีความสํานึกอยูเสมอดวยการรําลึก

ถึงผูที่ประทานความโปรดปรานนั้น จะไดไมมองขามการเฝาดูของผู

ท่ีประทานความโปรดปรานนั้นในขณะท่ีอยูในชวงเวลาท่ีเปยมสุข 

โดยใหอางความโปรดปรานตางๆ ที่ไดรับมานั้นแกผูท่ีเปนกรรมสิทธิ์

อยางแทจริง (การมีชีวิตอยูในเชาน้ีโดยท่ีอํานาจการปกครองเปน

กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ) และในขณะท่ีไดอางความโปรดปรานแกผู

เปนเจาของมันและการยอมรบัตอผูทรงประทานมันมานั้น ก็สมควร

ท่ีบาวแตละคนจะตองไมลืมชุกูรตอพระผูอภิบาลของเขา ยกยอง

เชิดชู และสรรเสริญตอพระองค (และการสรรเสริญท้ังหลายเปน

สิทธิของพระองค) หลังจากนั้นก็ใหปฏิญาณดวยการใหความเปน

เอกะตออัลลอฮฺ (เตาฮีด) (ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺแต

เพียงผูเดียว) ซึ่งเคล็ดลับของมันคือ การไดยืนยันในความเปนอุลูฮี

ยะฮฺหลังจากท่ีไดยืนยันความเปนรูบูบียะฮฺของพระองคมาแลว ซึ่ง

ความเปนรุบูบียะฮฺคือการบริหารจัดการและการครอบครอง

กรรมสิทธิ์ตางๆ ซึ่งท้ังหมดนี้ไดหมายรวมอยูในคํากลาวที่วา “พวก
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เรามีชีวิตอยูในเชาน้ีโดยท่ีอํานาจการปกครองเปนกรรมสิทธิ์

ของอัลลอฮฺ” สวนอุลูฮียะฮฺนั้นคือ การยืนยันวาอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ ทรงคูควรกับความเปนพระเจาเพียงพระองคเดียว 

กลาวคือ พระองคทรงเปนพระเจาท่ีคูควรแกการเคารพอิบาดะฮฺ 

ซึ่งไมมีส่ิงใดที่จะไดรับการเคารพอิบาดะฮฺรวมกับพระองค หลังจาก

นั้นก็มีการเนนยํ้าในนัยของความเปนรุบูบียะฮฺของพระองคอีก 

รวมท้ังไดแทรกบางพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ ท้ังนี้ก็เพ่ือกระตุนหัวใจใหมอบความเปนเอกะแดอัลลอฮฺ

ในพระนามและคุณลักษณะของพระองค ซึ่งพระองค สุบหานะฮู 

วะตะอาลา นั้นคือ (สําหรับพระองคน้ันคืออํานาจท้ังหลาย) 

กลาวคือพระองคทรงมีอํานาจเหนือสรรพส่ิงท้ังหลาย (และการ

สรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของพระองค) กลาวคือพระองคไดรับ

การสรรเสริญ และคูควรแกการไดรับการสรรเสริญ 

หลังจากนั้นก็ใหยอมรับในเดชานุภาพของอัลลอฮฺในทุกมติิ

ที่มีเหนือสรรพส่ิงทั้งหลาย ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงส่ิงที่มีและส่ิงที่ไมมี 

ส่ิงที่ใหญและส่ิงที่เล็ก ส่ิงท่ีสูงสงและส่ิงที่ต่ําตอย หลังจากนั้นก็ให

เริ่มหลังจากไดกลาวยกยองสรรเสริญตออัลลอฮฺดวยการสราง

ความรูสึกที่กระฉากจิตวิญญาณระหวางท่ีผานนัยของบทดุอาอท่ี

ยอดเย่ียมนี้ เพราะการดุอาอคือสมองของการอิบาดะฮฺ ดังนั้นจึงให

เริ่มดวยการดุอาอท่ีสอดคลองกับชวงเวลา โดยใหวอนขอตอพระผู

อภิบาลในความดีงามของวันนั้นและความดีงามท่ีมีอยู ในวัน
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หลังจากนั้น ซึ่งคําวา (ความดีงาม) ในท่ีนี้บรรดาผูรูอุศูลไดกลาววา 

คือการวอนขอในทุกส่ิงท่ีเปนความดีงาม และวอนขอใหเขาไดรับ

ทุกส่ิงท่ีเปนความดีงามดวยความโปรดปรานจากอัลลอฮฺและความ

เมตตาของพระองค ซึ่งเหตุผลของการวอนขอความดีงามนั้นเพ่ือ

ไมใหประสบกับความชั่วราย เพราะความชั่วรายยอมไมใชความดี

งาม อยางไรก็ตามยังใหเนนยํ้าดวยการวอนขอความคุมครอง

ตออัลลอฮฺจากความชั่วรายตางๆ ดวยสํานวนท่ีกลาวซ้ําไปมา ท้ังนี้

ก็เพ่ือแสดงถึงความนอบนอมถอมตน และเปนการตอกยํ้าในการ

วอนขอและเปนการคะย้ันคะยอในความปรารถนานั้น  

ในขณะที่ผูซิกิรฺไดพบกับเชาวันใหมหรือค่ําคืนใหมนั้น 

แนนอนวาเขายอมตองการความชวยเหลือในความออนแอของเขา 

ซึ่งมันจะบั้นทอนตัวเขาจากการไดรับประโยชนในชวงเวลากลางวัน

และกลางคืนนั้น ซึ่งความออนแอของมนุษยนั้นอาจจะเปนไปดวย

กับส่ิงที่ถูกกําหนดใหเปนเชนนั้นโดยที่เขาไมสามารถที่จะผลักดัน

มันไปได หรืออาจจะเปนไปดวยกับนิสัยสวนตัวของเขา ซึ่งเขาได

วอนขอความคุมครองจากความออนแอทั้งมาจากส่ิงที่ถูกกําหนดให

เปนเชนนั้นแลว นั่นคือ (ความเลวรายของความแกชรา) ซึ่งเขา

ขอใหพระผูอภิบาลประทานความจําเริญแกรางกายของเขา ใหเขา

มีความแข็งแรง และมีความกระฉับกระเฉง สวนความออนแอท่ีมา

จากนิสัยสวนตัว นั่นคือ (ความเกียจคราน) ซึ่งเขาวอนขอให
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พระองคประทานความกระฉบักระเฉงแกตัวเขา และใหรูสึกรังเกียจ

ตอการปลอยปละละเลยและการไมมีผลงานอะไร  

และในขณะท่ีผูซิกิรฺไดใหหัวใจทองไปกับนัยตางๆ ของบทดุ

อาอท่ีสอดคลองกับชวงเวลากลางวันและกลางคืนไปแลว ก็ใหเขา

กลับมาจากการทองไปในนัน้สูนยัสําคัญของการเดินทางไปสูอัลลอฮ ฺ

ซึ่งเปาหมายท่ีตองการมากท่ีสุดจากการซิกิรฺและการขอความ

คุมครองจากความชั่วรายคือ การไดประสบกับความสําเร็จที่แทจริง

ดวยการไดเขาสูสวนสวรรคและรอดพนจากไฟนรก ซึ่งผูซิกิรฺตองให

ล้ินของเขาไดอานในส่ิงที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และทานมุอาซ บินญะบัล ไดพึมพําไว ซึ่งการพึมพําของ

ท้ังสองนั้นถือเปนเสียงเสนาะของผูท่ีเดินทางไปสูชีวิตท่ีนิรันดร นั่น

คือ (โอพระผูอภิบาลของฉัน ฉันขอความคุมครองตอพระองคให

พนจากการลงโทษในนรก และการลงโทษในหลุมฝงศพ)  

และการกลาวถึงหลุมฝงศพในตอนทายของบทดุอาอและ

บทซิกิรนี้ถือเปนนัยท่ีแอบแฝงท่ียอดเย่ียมมากๆ เพราะในตอน

เริ่มตนนั้นไดมีการกลาวถึงความย่ิงใหญและความกวางใหญไพศาล

ในอํานาจการปกครองของอัลลอฮฺ (พวกเรามีชีวิตอยูในเชาน้ีโดย

ท่ีอํานาจการปกครองเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ) หลังจากนั้น ก็

ใหสัมผัสกับความกวางใหญไพศาลของสรรพส่ิงตางๆ แตอํานาจ

การปกครองของพระองค อัซซะวะญัลละ ก็ยังครอบคลุมมัน

ทั้งหมดได ซึ่งเปนส่ิงที่เหมาะสมที่สุดที่จะใหพระองคนั้นมีอํานาจ
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อยางลนพนตอความกวางใหญไพศาลนี้ ตอมาก็มีการกลาวถึงหลุม

ฝงศพ ท้ังนี้ก็เพ่ือจะหวนความรูสึกท่ีมีตอความกวางใหญไพศาลนี้ 

แลวใหรําลึกถึงความคับแคบท่ีกําลังรอคอยเขาอยูในหลุมฝงศพ ซึ่ง

หมายรวมถึงความนาสะพรึงกลัวและความโกลาหลของมันดวย 

โออนิจจาเอย บทซิกิรฺมันทําใหมนุษยทะยานสูจุดที่สูงสุดได 

แลวมันก็พาดิ่งลงมาสูที่ตกต่ําไดเชนกัน ซึ่งหลังจากที่ไดซิกิรฺเขากจ็ะ

ประจักษในขอเท็จจริงตางๆ ไดทันที และจะมองโลกดุนยาและ

อํานาจการปกครองของอัลลอฮฺที่ครอบคลุมทั้งสถานท่ีอันกวางใหญ

ไพศาลและสถานท่ีอันคับแคบท่ีสุดก็จะทําใหเขามีความถอมตนตอ

เบื้องหนาความมหัศจรรยนี้ และจะทําใหเขาลดตัวลงไปในความลุม

ลึกของนัยตางๆ นั้น และนี่คือคุณคาของการซิกิรท่ีมีความลึกซึ้ง

มาก กลาวคือ ผูซิกิรจะพบวามีบางส่ิงบางอยางในตัวเขาท่ีเปน

แรงผลักดันใหเขาตระหนักในแกนแทของเรื่องราวตางๆ ซึ่งเขาจะ

เห็นวาตัวเขานั้นชางบกพรองย่ิงนัก สวนพระผูอภิบาลนั้นพระองค

ทรงย่ิงใหญมาก และเขาจะมองเห็นอยางประจักษชัดถึงอํานาจการ

ปกครองในสรรพส่ิงตางๆ ของพระองค   

   

7. สภาพท่ีดีท่ีสุดในการซิกิรฺตออัลลอฮฺ คือชวงท่ีปลีกตัวอยู

คนเดียว (ค็อลวะฮฺ) โดยไมมีใครคนใดอยูรวมดวย  
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวถึงบุคคลเจ็ด

จําพวกท่ีไดอยูภายใตรมเงาของพระองคในวันกิยามะฮฺ หนึ่งในนั้น

คือ  

 »َ�يْنَاه َ�َفاَضْت  َخايِلاً  اهللاَ  َذَكرَ  رَُجٌل «
ความวา “คนท่ีรําลึกถึงอัลลอฮฺอยูลําพังแลวนํ้าตาของเขาก็เออ

ลนออกมา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม)   

  

 ส่ิงท่ีสําคัญมากสําหรับการค็อลวะฮฺ คือการปลีกตัวให

หางไกลจากผูคนและการรวมกลุมพูดคุยเฮฮาปารตี้ ดวยเหตุนี้จึง

แนะนําใหค็อลวะฮฺอยูในความมืดสนิทและอยาใหมีอะไรมารบกวน

และขัดจังหวะในชวงท่ีกําลังมุนาญาจฺเขาเฝาอัลลอฮฺ อยางไรก็ตาม

ไมอนุญาตใหค็อลวะฮฺตามภูเขาหรือถ้ํา เฉกเชนที่พวกนักบวชไดทํา

กัน ซึ่งในเรื่องนี้ทานชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ ก็ไดเนนยํ้าไว แต

การค็อลวะฮฺท่ีถูกตองตามหลักการศาสนานั้นคือใหอยูแตในมัสญดิ

ดวยการอิอฺติกาฟ หรือใหค็อลวะฮฺอยูในท่ีพักอาศัยและในบาน ซึ่ง

ไมอนุญาตที่จะใหค็อลวะฮฺโดยยึดหุบเขาเปนที่พํานักนอกจากในยุค

สมัยท่ีเต็มไปดวยฟตนะฮฺ ซึ่งอาจจะสรางความเสียหายแกความ

ศรัทธาและผูที่ศรัทธา แตสําหรับยุคสมัยที่มีการญฮิาด การดะอวฺะฮ ฺ

และการอิศลาหฺเปล่ียนแปลงนั้น ไมอนุญาตใหค็อลวะฮฺดังขางตน 

ซึ่งในเรื่องนี้บรรดานักนิติศาสตรอิสลาม นักหะดีษ และนักจิตวิทยา

ทั้งหลายตางก็เห็นพองกัน  
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 นอกจากนี้ยังมีมารยาทอื่นๆ ท่ีสงเสริมใหผูซิกิรควรเอาใจ

ใส ในจํานวนนั้นคือ การสวมใสเส้ือผาที่ดี การอาบน้ําละหมาดอยาง

สม่ําเสมอ การใสน้ําหอม การหันหนาไปยังทิศกิบลัตในขณะที่กําลัง

ซิกิร การหมั่นซิกิรเปนประจํา การรักษามารยาทของการนั่งซิกิร 

และการพกไมซิวากและหมั่นแปรงฟนอยางเปนประจํา  

 ส่ิงท่ีตองเนนยํ้าคือ เนื้อหาทั้งหมดที่ไดนําเสนอแกทาน

เกี่ยวกับการซิกิรฺ ทั้งในเรื่องฟกฮฺ มารยาท หุกุมอะหฺกาม และเคล็บ

ลับตางๆ นั้น มันหมายรวมการอานอัลกุรอาน การตะดับบุรฺ และ

การทําความเขาใจในเนื้อหาของมันดวย ซึ่งถือเปนการซิกิรฺท่ีมี

ความสําคัญและยอดเย่ียมที่สุด  

 ดังนั้น ขอใหทานสรางความรูสึกตามท่ีเราไดนําเสนอไป

กอนหนานี้ขณะท่ีทานกําลังอานอัลกุรอาน พรอมๆ กับเรียนรู

คุณคาของการอานอัลกุรอานและการตะดับบุรในเนื้อหาของมัน ซึ่ง

มีอยูในหลักฐานตางๆ ท้ังในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และแนนอนวา

มันสามารถชวยใหทานมีความรักตออัลกุรอานและรับประโยชน

จากมันไดเปนอยางดี   

 อินชาอัลลอฮฺ ภายหลังจากนี้จะมีบทเฉพาะท่ีกลาวถึงการ

อานอัลกุรอาน ซึ่งเราไดสรุปจากคํากลาวของทานอิมามอัล-เฆาะซา

ลี เราะหิมะฮุลลอฮฺ  
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เทคนิคการลิ้มรสความสุขของ 

การถือศีลอด 

 
 นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับท่ีสุดยอดท่ีสุด ซึ่งยังไมพบวาเคยมีใคร

กลาวถึงมันไดอยางพรอมมูล กลาวคือ การที่ทานไดหยุดอยูรวมกับ

เคล็ดลับของการทําอิบาดะฮฺ และการรับใชพระองคเปนอยางดี 

รวมถึงมีความยินดีที่จะดํารงมั่นในคําส่ังใช ซึ่งคําวาอิบาดะฮฺ คือคํา

ที่หมายรวมทุกส่ิงทุกอยางที่อัลลอฮฺทรงชื่นชอบ ไมวาจะเปนคําพูด 

การกระทําท้ังที่เปดเผยและที่ซอนเรน และดวยกับการที่ทานทําอิ

บาดะฮฺนั้นทานจะตองพบกับผลของมัน และผลของการทําอิบาดะฮฺ

นั้นเปนส่ิงท่ีศาสนาไดกําหนดไวแลว เชน เมื่อกลาวถึงการละหมาด   

لَوٰ ٱ إِنَّ  ﴿ ٓ َفحۡ لۡ ٱ َعنِ  َ�ٰ َ�نۡ  ةَ لصَّ ۡ ٱوَ  ءِ َشا  ]  ٤٥: العنكبوت[ ﴾ ٤٥ ُمنَكرِ� ل
ความวา “แทจริงการละหมาดน้ันจะยับยั้งการทําลามกและความ

ชั่ว” (สูเราะฮฺอัล-อันกะบูต อายะฮฺท่ี 45) 

 

 หมายถึงการละหมาดท่ีถูกตองและครบถวนสมบรูณ  

แตก็ไมไดกลาวถึงอรรถรสของการทําอิบาดะฮฺ การเขาเฝา

มุนาญาจ การสนทนาโตตอบไปมา และความหอมหวานของการ

ละหมาด เชนเดียวกัน เมื่อมกีารกลาวถึงการถือศีลอด  
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َيامُ ٱ ُ�مُ َعلَيۡ  ُكتَِب  ﴿ ينَ ٱ َ�َ  ُكتَِب  َكَما لّصِ ِ  َلَعلَُّ�مۡ  لُِ�مۡ َ�بۡ  ِمن �َّ
 ]  ١٨٣: ابلقرة[ ﴾ ١٨٣ َ�تَُّقونَ 

ความวา “การถือศีลอด น้ันไดถูกกําหนดแกพวกเจาแลว 

เชนเดียวกับท่ีไดถูกกําหนดแกบรรดาผูกอนหนาพวกเจามาแลว 

เพ่ือวาพวกเจาจะไดยําเกรง” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮท่ีฺ 

183) 

 

 ซึ่งความยําเกรงในที่นี้ก็ประหนึง่การยับย้ังการทําลามกและ

ความชั่ว เพราะทั้งสองลวนเปนคําส่ังใชใหทํามัน  

 สวนเคล็ดลับท่ีไมมีการกลาวถึงอรรถรสของการทําอิบา

ดะฮฺ และไมทําใหมันเปนเปาประสงคและเปาหมายสูงสุดโดยทันที 

เพราะอรรถรสและความหอมหวานนี้เปนหัวใจสําคัญของสถานะ

อัล-อิหฺสาน นั้นคือ “การอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ เสมือนวาทานเห็น

พระองค” ซึ่งหากกําหนดใหมันเปนเปาประสงคและเปาหมาย

สูงสุดแนนอนวาคนสวนใหญจะไมสามารถล้ิมอรรถรสเพ่ือเนนยํ้า

การไดล้ิมอรรถรสแหงความสุขของอิบาดะฮฺนี้ได นอกจากนี้ยังทํา

ใหผูคนสวนใหญทอแทในการไขวความนัมาหากไมมีความชวยเหลือ

ใดๆ แตส่ิงที่ศาสนากําหนดสําหรับพวกเขาคือส่ิงท่ีอยูเอื้อมมือซึ่ง

สามารถจับตองไดและมีความงายดาย เพราะเครื่องหมายของความ

ยําเกรงและการยับย้ังจากความชั่วเปนส่ิงท่ีชัดเจนอยูแลว สวน

เปาหมายสูงสุดท่ีแฝงอยูและเปนส่ิงท่ีสุดยอดท่ีสุดของมันคือการได
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ล้ิมรสแหงความสุขของการรับใชพระองคและรูสึกถึงความสัมพันธ

ระหวางความเปนบาวท่ีมีตอพระผูอภิบาลของเขา ดังท่ีทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลับจากเมืองฏออิฟ ซึ่งทานถูกทําราย

และดูถูกเหยียดหยาม แตทานก็ยังกลาววา  

بَايِل 
ُ
ّ َغَضٌب فََال أ  إْن لَْم يَُ�ْن بِك يلَعَ

ความวา “ถาหากพระองคไมทรงโกรธกริ้วฉัน แนนอนฉันจะไม

สนใจมันอีก” 

 

 นี่คือถอยคําแหงการเปนนบีท่ีสละสลวยท่ีสุด ซึ่งมันถูก

รวบรวมและถายทอดออกมาจากตะเกียงแหงทางนําของเคาะลีล 

(คนท่ีเปนท่ีรัก) ของพระผูอภิบาลแหงสากลโลก ดวยเหตุนี้สุดยอด

ของสํานวนการอิสติฆฺฟาร จึงเปนสุดยอดของการใหความรูสึกถึง

ความสัมพันธและอรรถรสของการสนทนาโตตอบไปมา นั้นคือ 

“พระองคเปนพระผูอภิบาลของฉัน พระองคทรงสรางฉันและฉัน

เปนบาวของพระองค ดังน้ันไมมีผูใดท่ีจะใหอภัยในความผิดบาป

ท้ังหลายนอกจากพระองค” 

 การถือศีลอดก็เชนกัน ทานสามารถล้ิมรสส่ิงที่มีอยูในมัน 

ทั้งความรูสึกถึงความสัมพันธและอรรถรสของการรับใชพระองค ซึ่ง

พระองคไดดํารัสในหะดีษ อัล-กุดสีไววา “การถือศีลอดเปนของขา

และขาจะเปนผูตอบแทนมันเอง” ซึ่งนี่คือความสัมพันธท่ีมีอยู 
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และพระองคไดดํารัสอีกวา “เขาไดละท้ิงอาหารและความใครเพ่ือ

ขา” ซึ่งนี่คือแกนแทของอรรถรสในการรับใชพระองค  

 ดวยเหตุนี้ การท่ีริมฝปากแหงเนื่องจากความกระหายน้ํา 

และการที่ทองรองโครกครากเนื่องจากความหิว จึงเปนสุดยอดของ

ความสุขท่ีผูถือศีลอดและหิวกระหายจะไดรับ  

 ซึ่งในขณะท่ีเขารูสึกเจ็บปวดเนื่องจากความหิว มันจะทําให

จิตใจของเขาไดนึกคิดวา เขาจะตองอดทนในความเจ็บปวดนี้เพ่ือ

เทิดเกียรติในสิทธิของอัลลอฮฺ และหวาดหวั่นตอการเฝามองและ

การมองดูของพระองค ดังนั้น เขาจึงพอใจตอสภาพท่ีเขาเปนอยู 

และมีความอิ่มเอมในความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺท่ีมีตอเขา 

นอกจากนี้เขาจะไมโหยหาความโปรดปรานใดๆ อีกแลวท่ีจะมา

ขัดขวางระหวางตัวเขากับความสุขของความเจ็บปวดนี้  

 แตแลวความรูสึกโศกเศราระทมใจและมีความหวาดหวั่น

วาอัลลอฮฺจะไมทรงตอบรับการงานก็ไดแทรกเขามา จึงทําใหความ

เจ็บปวดของทองไดผนวกกับความเจ็บปวดของหัวใจ จนความ

เจ็บปวดเพ่ิมเปนเทาทวีคูณ ในท่ีสุดเขาก็ไดพบกับความชวยเหลือ

ของอัลลอฮฺและการสนับสนุนจากพระองค ทําใหตัวเขาเปยมไป

ดวยความกรุณาธิคุณและความโปรดปรานของพระองค จนสุดทาย

ความเจ็บปวดท่ีผนวกรวมอยูก็แปรเปล่ียนเปนความหอมหวานและ

อรรถรสแหงความสุขท่ีมีอยางมากมาย ย่ิงกวานั้นความถวิลถึงการ

พบเจออัลลอฮฺก็จะย่ิงเพ่ิมมากขึ้น จนกระท่ังเขาจะพบกับท่ีสุดของ
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ความดีใจตามท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดแจงไว นั้น

คือ  

 َوفَرَْحٌة ِعنَْد ِلَقاِء َر�ِّهِ 
ความวา “และดีใจในขณะท่ีเขาไดพบกับพระเจาของเขา” 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 ซึ่งหากทานไดพินิจพิจารณาตามนัยนี้ ทานก็จะพบเคล็ดลับ

คํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา  

ُوعُ 
ْ
 اجل

َّ
ُ ِمْن ِصيَاِمِه إِال

َ
 رُبَّ َصائٍِم لَيَْس هل

ความวา “บอยครั้งท่ีผูถือศีลอดไมไดรับผลตอบแทนจากการถือ

ศีลอดของเขา นอกเสียจากความหิว” (บันทึกโดยอิบนุมาญะฮฺ) 

 

 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

َعَطُش 
ْ
ُوُع َوال

ْ
ُه ِمْن ِصيَاِمِه اجل  رُبَّ َصائٍِم َحظُّ

ความวา “มีผูถือศีลอดมากเพียงใดแลวท่ีไดรับภาคผลจากการถอื

ศีลอดของเขาเพียงแคความหิวและกระหาย” (บันทึกโดยอัฏ-

เฏาะบะรอนี ในอัล-กะบีร) 

 

 ทานอาจจะรูสึกประหลาดใจท่ีส่ิงไมเขากันแตสามารถ

รวมอยูดวยกันได ไดแก ความเจ็บปวด ความสุข ความหิวโหย 

ความอิ่มเอิบ ความกระหาย แตความประหลาดใจนี้คงไมปดกั้นตัว
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ทานในการกระโจนเขาสูวิถีของแนวทางนี้ เพราะใครก็ตามท่ีดําเนิน

ตามเสนทางนี้เขาก็จะเห็นสัญญาณท่ีย่ิงใหญของพระผูอภิบาลของ

เขา  

 ดังนั้น จงตั้งเจตนาใหดี มีความมุงมั่นตั้งใจ ติดอาวุธดวย

การมีปณิธานอันแนวแน และใหเริ่มตนดําเนินตามเสนทางนี้โดย

ทันที พรอมกับมีความขะมักเขมนในการเขาสูเสนทางนี้ แสวงหา

ชองทางท่ีสะดวกในเสนทางท่ีมีความเหนื่อยยากลําบาก และใหทํา

ใจหากเสนทางของมันยังอีกยาวไกล และไมตองสนใจตอการลอลวง

ของผูคนในโลก และจงใหกําลังใจตัวเองดวยกับชัยชนะท่ีคุมคาและ

ผลตอบแทนที่เปนสินคาของอัลลอฮฺท่ีมีราคาสูง  

  
َنَّةُ 

ْ
ِ اجل َال إِنَّ ِسلَْعَة ا�َّ

َ
ِ اَغيِلٌَة أ َال إِنَّ ِسلَْعَة ا�َّ

َ
 أ

พึงรูเถดิวา สินคาของอัลลอฮฺนั้นมีราคาแพง 

และพึงรูเถดิวา สินคาของอลัลอฮฺนัน้คือ สวนสวรรค 
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เทคนิคการลิ้มรสความสุขของการละหมาด 
 

 พึงรูเถิดวา ปจจัยที่จะทําใหล้ิมรสความสุขของการละหมาด

นั้นมีอยูมาก แตมันไดประมวลอยูในหกประการนี้  

1. หัวใจตองมีสมาธิ 

2. ทําความเขาใจในนัยของคํากลาว 

3. สํานึกถึงความย่ิงใหญ  

4. มีความหวาดหวั่น  

5. มีความหวัง  

6. มีความละอายใจ  

 

ซึ่งรายละเอียดรวมถึงสาเหตุและแนวทางแกไขของการล้ิม

รสความสุขของการละหมาด จะขอแจกแจงดังนี้  

 

1. หัวใจตองมีสมาธิ กลาวคือการทําใหหัวใจปราศจากส่ิง

ท่ีไมเกี่ยวของกับส่ิงท่ีกําลังปฏิบัติและส่ิงท่ีกําลังกลาวอยู ซึ่งเขา

จะตองตระหนักอยูตลอดเวลาวาไดปฏิบัติและกลาวอะไรไป โดยไม

ปลอยใหความคิดทองไปกับส่ิงอื่นจากมันท้ังสอง และตราบใดท่ี

หัวใจไมไดเบนออกจากการครุนคิดตอส่ิงอื่น รวมทั้งไมไดลุมหลงไป

กับส่ิงตางๆ เมื่อนั้นแหละที่หัวใจไดมีสมาธิ  
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2. ทําความเขาใจในนัยคํากลาว ซึ่งมันเปนผลจากการท่ี

หัวใจมีสมาธิ เพราะบางทีหัวใจไดจดจอกับคํากลาวนั้นแลว แตมัน

กลับไมเขาถึงนัยของคํากลาวนั้น ดังนั้นการผนวกหัวใจที่มีสมาธิอยู

แลวใหตระหนักในนัยของคํากลาวดวย คือส่ิงที่เราตองการส่ือถึงใน

ประเด็นของการทําความเขาใจ และในสวนนี้เองท่ีทําใหผูคนมี

ความแตกตางกัน เพราะแตละคนไมไดเขาใจในนัยของอัลกุรอาน

และบทรําลึกตางๆ เหมือนกัน และกี่มากนอยแลวท่ีคนละหมาดได

เขาใจนัยท่ีมีความสวยงามในขณะท่ีเขากําลังละหมาด ทั้งๆ ท่ีหัวใจ

ของเขาไมเคยนึกคิดมากอน ? ซึ่งการละหมาดเชนนี้แหละที่

สามารถยับย้ังจากส่ิงท่ีลามกและชั่วรายได เพราะมันทําใหเขา

เขาใจในส่ิงตางๆ เปนอยางดี ซึ่งส่ิงเหลานั้นเองท่ีจะยับย้ังจากส่ิง

ลามกไดโดยปริยาย   

 

3. สํานึกถึงความยิ่งใหญ ซึ่งมันเปนผลจากการท่ีหัวใจมี

สมาธิและมีความเขาใจในนัยตางๆ เปนอยางดี เพราะบางคน

อาจจะพูดคุยกับบาวรับใชของตนเองในขณะท่ีหัวใจของบาวนั้นได

จดจออยูกับเขาและมีความเขาใจในส่ิงท่ีเขาตองการส่ือ แตบาว

กลับไมเห็นถึงความย่ิงใหญของเขา ดังนั้น การสํานึกถึงความ

ย่ิงใหญจึงเปนการเติมเต็มส่ิงทั้งสองกอนหนานี้  
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4. มีความหวาดหวั่น ซึ่งเปนการเติมเต็มการสํานึกถึง

ความย่ิงใหญ ใชเทานั้นมันยังเปนคําท่ีอธิบายถึงความหวาดกลัวท่ี

เกิดจากการสํานึกถึงความย่ิงใหญ เพราะผูใดท่ีไมมีความหวาดกลัว

ก็จะไมถือวาเขามคีวามหวาดหวั่น ซึ่งการหวาดกลัวตอแมงปองและ

ความชั่วชาของการกระทําของผูคนและส่ิงท่ีจะสงผลใหเกิดความ

เสียหายจะไมเรียกวาความหวาดหวั่น แตความหวาดกลัวท่ีมีตอ

ผูปกครองท่ีมีความย่ิงใหญจะถูกเรียกวาความหวาดหวั่น สรุปคือ

ความหวาดหวั่นเกิดจากความหวาดกลัวในความย่ิงใหญของส่ิงๆ 

หนึ่ง  

 

5. มีความหวัง ซึ่งไมมีขอสงสัยวามันเปนการเติมเต็มส่ิงท่ี

ไดกลาวมา เพราะกี่มากนอยแลวท่ีคนยกยองเชิดชูกษัตริยพระองค

หนึ่งดวยความหวาดหวั่น หรือหวาดกลัวตออํานาจของพระองค แต

เขากลับไมหวังตอการตอบแทนของพระองค ซึ่งสําหรับคนท่ีเปน

บาวนั้นจะตองมีความหวังวาการละหมาดของเขานั้นอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ จะทรงตอบแทน เฉกเชนท่ีเขามีหวั่นเกรงตอขอบกพรอง

ที่จะสงผลใหเขาไดรับการลงโทษจากอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ 

 

6. มีความละอายใจ ซึ่งเปนการเติมเต็มปจจัยทั้งหมดที่ได

กลาวมา เพราะมันจะกระตุนความรูสึกท่ีสํานึกในขอบกพรองและ

ขอผิดพลาดท่ีไดทําส่ิงที่เปนบาป ลองนึกจินตนาการวาการสํานึกถึง
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ความย่ิงใหญ การหวาดกลัว และการมีความหวังแตกลับไมมีความ

ละอายมันยอมไมทําใหเกิดความรูสึกท่ีสํานึกในขอบกพรองและ

ขอผิดพลาดท่ีไดทําส่ิงที่เปนบาปอยางแนนอน  

 

สวนสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดปจจัยท้ังหกประการน้ีน้ัน  

พึงรู เถิดวา สาเหตุ ท่ีจะทําใหหัวใจมีสมาธินั้นมาจาก

แรงจูงใจหรือปณิธานท่ีมีอยู เพราะหัวใจของทานจะคลอยตาม

แรงจูงใจท่ีทานมี ซึ่งมันจะไมจดจอกับส่ิงใดนอกจากส่ิงท่ีเปน

แรงจูงใจนั้น และตราบใดท่ีแรงจูงใจของทานจดจออยูกับส่ิงใด

หัวใจของทานก็จะมุงอยูกับส่ิงนั้นไมวามันจะประสงคหรือไมก็ตาม

มันก็จะยังคงอยูกับส่ิงนั้นตลอดไปและจะบีบบังคับใหคงอยูใน

สภาพนั้น และหากหัวใจไมจดจออยูในการละหมาด มันก็จะไม

วางเวนจากการทองไปตามแรงจูงใจในส่ิงท่ีเปนเรื่องของโลกดุนยา 

ดังนั้น จึงไมมีแนวทางแกไขใดอีกแลวท่ีจะทําใหหัวใจมีสมาธิ

นอกจากเขาตองปรับแรงจูงใจไปสูการละหมาด ซึ่งแรงจูงใจท่ีมีอยู

นั้นจะไมบายเบี่ยงไปยังส่ิงอื่นตราบใดท่ีเปาประสงคท่ีตองการนั้น

ยังคงประจักษแนบแนน ซึ่งเปาประสงคท่ีวานั้นคือการศรัทธาและ

เชื่อมั่นวาโลกอาคิเราะฮฺนั้นดีและย่ังยืนกวา สวนการละหมาดนั้น

เปนตัวเชื่อมโยงไปสูมัน เมื่อเปนเชนนั้นแลวหากเราไดเสริมความ

เขาใจท่ีแกนแทนี้ดวยการไมแยแสตอโลกดุนยาและความเพริศ

แพรวของมัน แนนอนมันก็จะสงผลใหหัวใจมีสมาธิในการละหมาด 
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มันเปรียบเสมือนตอนท่ีหัวใจของทานจะมีสมาธิใจจดใจจอเมื่อได

ยืนอยูตอหนาผูหลักผูใหญ ท้ังๆ ท่ีเขาไมมีความสามารถท่ีจะเอื้อ

ประโยชนและใหโทษแกทานได แลวจะเปนเชนไรหากหัวใจของ

ทานไมมีสมาธิขณะท่ีทานกําลังเขาเฝามุนาญาจตอผูท่ีเปนกษัตริย

ของบรรดากษัตริยทั้งหลาย ซึ่งเปนผูที่อํานาจและกิจการทั้งหลาย

รวมถึงการเอื้อประโยชนและการใหโทษนั้นอยูในพระหัตถของ

พระองค จึงไมตองสงสัยใดๆ อีกวามันเปนผลสืบเนื่องจากการมี

ศรัทธาที่ออนแอ ดังนั้น จงพยายามทําใหมันเขมแข็งตั้งแตบัดนี้เถิด  

สวนการทําความเขาใจในนัยคํากลาว ก็จะเกิดหลังจาก

หัวใจมีสมาธิ โดยพยายามปรับเปล่ียนความคิดมุงสูการทําความ

เขาใจในนัยของมัน โดยทําใหหัวใจมีสมาธิพรอมกับใหมันมุงสูการ

ครุนคิดและพยายามขจัดความคิดที่เรื่อยเปอยออกไป ซึ่งวิธีที่จะ

ขจัดความคิดท่ีเรื่อยเปอยท่ีไดวุนอยูนั้นคือการตัดปจจัยของมันให

หมด หมายถึงใหขจัดสาเหตุตางๆ ท่ีจะดึงดูดใหนึกคิดถึงมัน และ

หากมีส่ิงใดท่ีไมไดขจัดมันไปก็ยากที่จะทําใหความนึกคิดไมใหหันเห

ไปยังมัน ดังนั้น ใครที่รักส่ิงใดเขาก็มักนึกถึงส่ิงนั้น และการนึกถึงส่ิง

ที่ตนรักมันก็จะกระโจนเขาสูหัวใจอยางหลีกเล่ียงไมได ดวยเหตุนีจึ้ง

เห็นไดวาคนท่ีรักส่ิงอื่นจากอัลลอฮฺ การละหมาดก็ไมอาจจะลบลาง

ความนึกคิดที่เรื่อยเปอยไปได  

สวนการสํานึกถึงความย่ิงใหญนั้นมันเปนเรื่องของหัวใจ ซึ่ง

มันจะเกิดขึ้นจากการรับรูในสองส่ิง ไดแก  
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หน่ึง  การรับรู ถึ งความเกรียงไกรและความย่ิงใหญ

ของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ อันเปนหลักพ้ืนฐานของความศรัทธา 

ซึ่งใครก็ตามที่ไมเชื่อมั่นในความย่ิงใหญของพระองค จิตใจของเขาก็

ไมอาจที่จะยอมรับในความย่ิงใหญของพระองคได  

สอง รับรูถึงความต่ําตอยของตัวเองและการเปนบาวท่ีตอง

ไดรับการเฝาดูแล  

ซึ่งการรับรูในสองส่ิงนี้เองท่ีจะทําใหเกิดความสงบสุข การ

ยอมจํานน และการนอบนอมถอมตนตออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะ

อาลา จึงถือเปนการสํานึกถึงความย่ิงใหญของพระองค สวนการ

รับรูถึงความต่ําตอยของตัวเองที่ไมไดผสมผสานกับการรับรูถงึความ

เกรียงไกรของอัลลอฮฺมันก็จะไมทําใหอยูในสถานะของการสํานึกถึง

ความย่ิงใหญและการนอบนอมถอมตนตอพระองคได เพราะคนที่

ไมตองพ่ึงพาใครและสามารถเอาตัวรอดไดดวยตัวเอง ก็เปนไปไดท่ี

เขาจะรูถึงคุณลักษณะที่ย่ิงใหญแตเขาอาจจะไมนอบนอมและสํานกึ

ในความย่ิงใหญนั้น เพราะองคประกอบอีกประการหนึ่งนั่นคือการ

รับรูถึงความต่ําตอยของตัวเองและการตองพ่ึงพานั้นไมไดควบคูอยู

ดวยกัน  

 สวนการมีความหวาดหวั่นนั้นมันเปนเรื่องของจิตใจ ซึ่งมัน

จะเกิดขึ้นไดดวยการรับรูถึงเดชานุภาพของอัลลอฮฺ การปกครอง

ของพระองค และการทําใหทุกส่ิงเปนไปตามที่พระองคทรงประสงค 

ในขณะท่ีพระองคไมไดมีผลใดๆ จากมันเลย ซึ่งหากกลุมชน
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ทั้งหลายตั้งแตมนุษยคนแรกจนถึงคนสุดทายพินาศไปมันก็ไมทําให

พลังอํานาจของพระองคลดนอยลงแตอยางใด พรอมๆ กับการ

มองดูเหตุการณท่ีเกิดขึ้นกับบรรดานบีและคนดีๆ ท่ีไดประสบกับ

บททดสอบตางๆ ซึ่งพวกเขาสามารถฟนฝามันไปอยางเหลือเชื่อ 

สรุปคือย่ิงมีความรูเกี่ยวกับอัลลอฮฺมากเทาใดก็จะย่ิงทําใหมีความ

ยําเกรงและหวาดหวั่นมากเทานั้น  

 สวนการมีความหวังมันเกิดขึ้นจากการรับรูถึงความ

กรุณาธิคุณและความโปรดปรานของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ท่ี

มากมาย และรับรูถึงความสัจจริงของพระองคในการสนองคํา

สัญญาวาจะใหสวนสวรรคเปนผลตอบแทนสําหรับการละหมาด 

ดังนั้น เมื่อใดท่ีมีความเชื่อมั่นในคําสัญญาของพระองค และรับรูถึง

ความกรุณาธิคุณของพระองค มันก็จะทําใหเกิดความหวังอยาง

แนนอน  

 สวนการมีความละอาย มันเกิดจากความรูสึกท่ีไดทําอิบา

ดะฮฺไมสมบูรณ และการยอมรับในความออนแอที่จะดํารงในสิทธิที่

ย่ิงใหญของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ นอกจากนี้ส่ิงที่จะทําใหมันมี

ความสมบูรณมากย่ิงขึ้นคือ การยอมรับในความบกพรองและ

ความผิดท่ีมีอยูในจิตใจ และการยอมรับในความนอยนิดของความ

บริ สุทธิ์ ใจรวมถึงความปล้ินปลอนท่ีมีอยูในมัน และการที่ให

ความสําคัญตอการงานตางๆ ดวยกับผลประโยชนท่ีมีอยูเบื้องหนา 

(นั่นคือโลกดุนยา) นอกจากนี้การรับรูถึงความย่ิงใหญของส่ิงที่อลัลอ
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ฮฺ อัซซะวะญัลละ ไดบริหารจัดการ และรับรูถึงการมองเห็นของ

พระองคในส่ิงที่ซุกซอนอยูในกนบึ้งของหัวใจไมวามันจะเล็กนอย

และถูกซอนเรนเพียงใดก็ตาม ซึ่งการเชื่อมั่นตอการรับรูขางตนนั้น

มันจะทําใหเกิดส่ิงท่ีเรียกวา “ความละอาย” ไดอยางแนนอน  

 ซึ่งนี่คือสาเหตุท่ีจะทําใหเกิดคุณลักษณะตางๆ และเปนส่ิง

ท่ีถูกเรียกรองใหแสวงหามันมา ซึ่งทําไดดวยการทําส่ิงท่ีเปนสาเหตุ

ของมัน เพราะการรับรูถึงสาเหตุของมันก็จะทําใหรับรูถึงวิธีการได

มันมา นอกจากนี้การรับรูในส่ิงตางๆ ขางตนนี้ลวนมีสวนเกี่ยวของ

กับความศรัทธาและความเชื่อมั่น ซึ่งนัยของการมีความเชื่อมั่นคือ

การปฏิเสธขอสงสัยและการทําใหมันผนึกอยูในหัวใจ และเทาท่ีมี

ความเชื่อมั่นมากเพียงใดหัวใจก็จะย่ิงมีความยําเกรง แตการทําใน

ส่ิงที่สวนทางกับท่ีเราไดนําเสนอไปในเรื่องของหัวใจนั้น ทําใหแบง

คนไดหลายรูปแบบ ซึ่งบางคนขึ้นชื่อวาเปนผูหลงลืม เพราะการ

ละหมาดของเขานั้นไดทําอยางสมบูรณแตหัวใจของเขากลับไมอยู

กับเนื้อกับตัวในขณะนั้น แตบางคนไดทําใหการละหมาดของเขามี

ความสมบูรณและหัวใจของเขาก็ ไมหายไปไหนในขณะนั้น 

ย่ิงกวานั้นเขากลับใจจดใจจออยูกับการละหมาดตลอดเวลา 

จนกระท่ังเขาจะไมรูสึกตัววามีอะไรไดผานเบื้องหนาของเขาบาง 

ดวยเหตุนี้ทําใหทานมุสลิม บินยะสาร ไมรูสึกตัววาเสามัสญิดไดพัง

ลงมา ท้ังๆ ท่ีผูคนตางมุงกันไปดู สวนบางคนไดรวมละหมาดญะ

มาอะฮฺเปนระยะเวลานานแตเขากลับไมรูจักเลยวาคนขางๆ เขานั้น
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เปนใครบาง สวนบางคนการละหมาดไดทําใหหนาของเขาซีดและ

รูสึกส่ันกลัว 

 ส่ิงท้ังหมดนี้มันไมไดเกินจริง หากมองดูความมุงมั่นของ

ผูคนในโลกนี้และความหวาดกลัวของพวกเขาท่ีมีตอบรรดากษัตริย 

ในขณะท่ีพวกเขามีความออนแอและไมมียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆ 

กระท่ังหากมีใครคนหนึ่งเขาไปพบกษัตริยหรือรัฐมนตรีและได

สนทนาในเรื่องสําคัญหลังจากนั้นเขาก็ออกไป ซึ่งหากถามเขา

เกี่ยวกับคนท่ีอยูรอบๆ ตัวเขาหรือถามถึงเส้ือผาท่ีกษัตริยสวมใส 

เขาก็อาจไมสามารถจะอธิบายได เนื่องจากเขาไมไดใจจดใจจออยู

กับเส้ือผาที่กษัตริยสวมใสและคนที่อยูรอบๆ ตัวเขา  

ا تٞ َدَرَ�ٰ  َولُِ�ّٖ  ﴿ ْۚ  ّمِمَّ  ]  132: االنعام[ ﴾ َعِملُوا
ความวา “และสําหรับแตละคนน้ันมีหลายระดับขั้น เน่ืองจากสิ่ง

ท่ีพวกเขาไดประกอบไว” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม อายะฮฺท่ี 132) 

 

 ดังนั้น ส่ิงท่ีแตละคนจะไดรับจากการละหมาดของเขานั้น

ขึ้นอยูกับการเกรงกลัว การมีสมาธิ และการสํานึกถึงความย่ิงใหญ

ของอัลลอฮฺ เพราะจุดที่อัลลอฮฺจะมองดูคือหัวใจไมใชอิริยาบถ ดวย

เหตุนี้เศาะหาบะฮฺทานหนึ่งจึงกลาววา “มนุษยจะถูกใหฟนคืนชีพ

ในวันกิยามะฮฺเฉกเชนอิริยาบถในการละหมาดของพวกเขาท้ังใน

สวนของความสงบนิ่งและการไดรับความโปรดปรานและความสุขท่ี

มีอยูในนั้น” ซึ่งมีความเปนไปไดแนนอนเพราะมนุษยจะถูกใหฟน
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คืนชีพตามสภาพที่เขาไดเสียชีวิต และเขาจะเสียชีวิตตามสภาพการ

มีชีวิตของเขา ฉะนั้น จงเอาใจใสตอหัวใจใหมากกวาตัวตนของเขา 

เพราะคุณลักษณะของหัวใจนั้นจะฉายใหเห็นภาพของเขาในวันอาคิ

เราะฮฺ และจะไมมีใครประสบกับความสําเร็จนอกจากคนท่ีไป

หาอัลลอฮฺดวยหัวใจท่ีบริสุทธิ์ เราขอตออัลลอฮฺดวยกับความ

กรุณาธิคุณและความโปรดปรานของพระองคใหอํานวยความ

สะดวกแกเราในการทําความดีดวยเถิด     
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วิธีเยียวยาใหหัวใจมีสมาธ ิ

 

 พึงรูเถิดวา ผูศรัทธาจะตองสํานึกถึงความย่ิงใหญของอัลลอ

ฮฺ อัซซะวะญัลละ มีความหวั่นเกรงตอพระองค มีความหวังตอ

พระองค และมีความรูสึกท่ีละอายใจตอขอบกพรองของเขา ซึ่งเขา

จะไมละจากสภาพเชนนั้นหลังจากท่ีเขาไดศรัทธาตอพระองคแลว 

และการท่ีสภาพเชนนั้นมีความเขมแข็งก็เปนไปตามความเขมแข็ง

ของการเชื่อมั่นของเขา และการท่ีการเชื่อมั่นไดลดทอนจากสภาพ

นั้นในละหมาดมันก็ไมมีสาเหตุใดนอกจากความนึกคิดและหัวใจ

ของเขานั้นไดลองลอยอยางเรื่อยเปอยโดยไมจดจออยูกับการเขา

เฝาและการละหมาด  

 และไมมีส่ิงใดท่ีจะทําใหการละหมาดไมมีสมาธินอกจาก

ความนึกคิดที่จดจออยูกับส่ิงตางๆ ซึ่งการเยียวยาใหหัวใจกลับมามี

สมาธิอีกครั้งคือ การจัดการกับความนึกคิดท่ีเรื่อยเปอยนั้นให

ออกไป และไมมีทางท่ีจะจัดการกับส่ิงหนึ่งไดนอกจากตองไป

จัดการกับสาเหตุของมัน ดังนั้น จงศึกษาสาเหตุของมันเถิด  

 ซึ่งสาเหตุของการมีความนึกคิดท่ีเรื่อยเปอยนั้นอาจจะเปน

ผลท่ีเกิดจากสาเหตุภายนอกหรือเกิดจากสาเหตุภายในเอง  

สําหรับสาเหตุภายนอกนั้น คือส่ิงท่ีหูไดยินหรือดวงตาได

มองเห็น ซึ่งมันจะชักนําความตั้งใจไปตามส่ิงท่ีมันพบเจอจน
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ความคิดไดจดจออยูกับมันไปเรือ่ยๆ ทําใหการมองเห็นนั้นคือตนตอ

ของความคิด หลังจากนั้นความคิดที่มีอยูก็จะสงผลใหเกิดส่ิงตางๆ  

 และผูใดท่ีมีเจตนารมณอันแนวแนและมีปณิธานอันสูงสงก็

จะไมมีส่ิงใดที่ทําใหเขาเสียสมาธไิด แตคนที่ออนแอนั้นความคดิของ

เขานั้นยอมลองลอยอยางเรือ่ยเปอยแนนอน ซึ่งวิธีเยียวยาคือ ใหตดั

สาเหตุตางๆ ดวยการลดสายตาของเขาใหต่ําลงหรือใหละหมาดใน

หองท่ีมืด หรือการพยายามจัดการกับทุกส่ิงท่ีทําใหความรูสึกของ

เขาไปวุนอยูกับมัน และการยืนละหมาดใหใกลกับผนังเพ่ือให

สายตาของเขาอยูในพ้ืนท่ีท่ีจํากัด และใหหลีกเล่ียงการละหมาด

ตามทองถนน และบนสถานท่ีที่เต็มไปดวยลวดลาย หรือบนผาปูที่มี

การยอมเปนสีสัน ดวยเหตุนี้ ผูที่ทําอิบาดะฮฺกอนหนานีจึ้งเลือกท่ีจะ

ทําอิบาดะฮฺในหองเล็กๆ และมืดสนิท โดยมีพ้ืนท่ีเทาที่สามารถลง

สุูดไดเทานั้น ท้ังนี้ก็เพ่ือผนวกสมาธิของเขาใหอยูในที่เดียวกัน 

 แตสําหรับคนที่มปีณิธานเขมแขง็ พวกเขาจะไปมัสญดิ และ

ใชวิธีการลดสายตาและไมวางส่ิงใดบนจุดท่ีเขาจะสุูด และพวก

เขาเชื่อวาความสมบูรณของการละหมาดนั้นคือการไมรูวาคนท่ีอยู

รอบๆ ตัวนั้นเปนใครบาง ซึ่งทานอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไม

เคยวางส่ิงคัมภีรอัลกุรอานบนท่ีละหมาด และจะเก็บดาบและลบ

ตัวหนังสือตางๆ ออกจนหมด   

 สวนสาเหตุจากภายในนั้นมีความสําคัญที่สุด ซึ่งผูใดที่ลุม

หลงอยูกับความเพริศแพรวของโลกดุนยา เขายอมไมอาจที่จะจํากดั
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ความนึกคิดในเรื่องใดเปนการเฉพาะได แตความนึกคิดนั้นจะ

ลองลอยไปโนนนี่นั่น ซึ่งการลดสายตาอาจจะไมเพียงพอ เพราะส่ิง

ท่ีเกิดในหัวใจตั้งแตแรกนั้นเพียงพอแลวท่ีมันจะทําใหเขาใจจดจอ

อยูกับส่ิงนั้น ซึ่งวิธีจัดการคือการทําใหจิตใจมุงไปทําความเขาใจใน

ส่ิงที่ไดอานในละหมาดโดยทันที และใหจดจออยูกับมันโดยไม

วอกแวก และอีกตัวชวยในเรื่องนี้คือการเตรียมความพรอมกอนท่ี

จะตักบีเราะตุลอิหฺรอม ดวยการทําใหจิตใจนึกถึงสภาพของวันอาคิ

เราะฮฺ ชวงเวลาของการเขาเฝา และสภาพที่ตองอยูเบื้องหนาอัลลอ

ฮฺในขณะท่ีพระองคเฝามองดูอยู นอกจากนี้ใหหัวใจวางจากส่ิงที่วุน

อยูกับมันกอนท่ีจะตักบีเราะตุลอิหฺรอของการละหมาด โดยไม

ปลอยใหจิตใจวุนและจดจออยูกับส่ิงนั้น ดังที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยกลาวแกทานอุษมาน บินฏ็อลหะฮฺ

วา  

در اذلي يف ابليت فإنه ال ينبيغ أن إ� �سيت أن أقول لك أن ختمر الق
 ي�ون يف ابليت يشء �شغل انلاس عن صالتهم

ความวา “ฉันลืมท่ีจะใหทานปดหมอท่ีอยูในบาน เพราะมันไม

สมควรท่ีจะใหในบานมีสิ่งใดท่ีทําใหผูคนจดจอจากการละหมาด” 

(บันทึกโดยอบูดาวุด) 

 

 ซึ่งนี่เปนวิธีทําใหความคิดสงบลง แตถาการใชวิธีการนี้ไม

สามารถระงับใหความคิดที่ระสํ่าระสายสงบไดก็จะตองใชยาฆาเชื้อ



145 
 

เพ่ือทําลายเชื้อโรคท่ีมีอยูตามเสนเลือด ดวยการพิจารณาวายังมีส่ิง

ใดบางที่ทําใหวุนอยูกับมันจนไมสามารถทําใหหัวใจมีสมาธิได ซึ่งไม

ตองสงสัยวามันคือส่ิงท่ีจิตใจไดจดจออยูกับมัน และยังเปนส่ิงที่

ความใครไดจดจออยูกับมันดวย ดังนั้นจงจัดการกับจิตใจนั้นดวย

การขจัดความใครเหลานั้นและใหตัดขาดจากส่ิงหัวใจมคีวามผูกพัน

อยู ซึ่งส่ิงที่มันไดวุนอยูอื่นจากการละหมาดของเขานั้นคือส่ิงท่ีตรง

ขามกับศาสนาของเขาและเปนพลพรรคของอิบลีสซึ่งเปนศัตรูของ

เขา ดังนั้นการปลอยใหมันมีอยูยอมสงผลอันตรายย่ิงกวาการถอด

ถอนมันใหหมดไป สวนวิธีจัดการใหมันบริสุทธิ์นั้นทําไดดวยการ

ถอดถอนมันใหหมด ดังท่ีมีรายงานวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม เคยละหมาดโดยสวมเส้ือที่อบูญะฮฺมไดมอบแกทานซึ่งมัน

มีลวดลาย แตหลังจากท่ีทานนบีละหมาดเสร็จทานก็ถอดเส้ือนั้น

ออก แลวทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดกลาววา  

لَْهتِْ� َ�ْن َصَاليِت  هااْذَهبُوا بِ 
َ
َها أ يِب َجْهٍم َفإِ�َّ

َ
 أ

َ
نِْبَجاِ�يَّةِ  ِإىل

َ
ُتوِ� ِبأ

ْ
يِب َوأ

َ
 أ

 َجْهٍم 
ความวา “พวกทาจงเอาไปคืนทานอบีญะฮฺม เพราะมันไดทําให

ฉันเสียสมาธิในละหมาด แตจงเอาเสื้อท่ีไมมีลวดลายของอ

บีญะฮฺมมาใหฉันแทน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 และทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยส่ัง

ใหเปล่ียนเชือกผูกรองเทาของทานใหม แตแลวทานก็จองมองไปยัง
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มันในละหมาดเพราะดวยกับที่มนัเปนเชอืกใหม ดังนั้น ทานจึงส่ังให

เอามันออกไป แลวใหใชเชือกเดิมแทน (บันทึกโดยอิบนุลมุบาร็อก 

ในหนังสืออัซ-ซุฮฺด เปนหะดีษมุรสัลดวยสายรายงานท่ีเศาะฮีหฺ) 

 

 สําหรับวิธีท่ีนุมนวลตามท่ีเราไดนําเสนอไปดวยการทําให

ความนึกคิดมีความสงบและการผลักดันใหมันทําความเขาใจตอส่ิงที่

ไดรําลึกนั้น มันจะเกิดผลสําหรับคนที่มีความใครที่ไมไดมากนักและ

มีจิตใจท่ีไมไดวุนอยูกับส่ิงใดนอกจากความวุนวายท่ีมีอยูในหัวใจ

เพียงเทานั้น  

 แตสําหรับคนท่ีมีความใครสูง การใชวิธีการทําใหความนึก

คิดมีความสงบอาจจะไมเกิดผล แตมันกลับฉุดกระฉากใหหวนนกึถงึ

ส่ิงตางๆ จนในท่ีสุดมันก็เอาชนะทานได และมันก็ทําใหการ

ละหมาดของทานนั้นไดวุนอยูกับส่ิงท่ีมันดึงดูดไป ยกตัวอยาง ชาย

คนหนึ่งที่นั่งอยูใตตนไมโดยตองการทําใหความคิดของเขานั้นปลอด

โปรง แตในขณะเดียวกันเสียงเจ๊ียวจาวของนกก็ดังอยูเหนือเขา 

และเขาเองก็ไดใชไมใหนกไตไปมาอยูดวย แตเขาก็ไดหวนกลับไป

ครุนคิดอีกครั้ง ซึ่งเมื่อนกไดบินกลับมาอีก เขาก็เลือกท่ีจะท้ิงไมนั้น 

จึงมีคนกลาวแกทานวา “หากทานตองการใหมันบริสุทธิ์จริงๆ ทาน

ตองโคนตนไมไปเสีย” เชนเดียวกับตนไมของความใครหากมันได

แตกกิ่งกานสาขาแลวมันก็จะดึงดูดความคิดใหวุนอยูกับมัน 

ประหนึ่งตนไมท่ีลอนกใหบินไปยังมัน และลอแมลงวันใหบินไปหา
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ส่ิงสกปรก ทําใหตองงวนอยูกับการไลมันตลอด เพราะแมลงวันนั้น

ย่ิงไลมันก็ย่ิงมา ดวยเหตุนี้มันจึงถูกเรียกวา “ซุบาบ” ซึ่งความคิดก็

เชนเดียวกัน สวนความใครที่มีอยูมากมายท่ีนอยคนจะหลุดหางจาก

มันไดนั้น ถามันไดรวมกับความรักที่มีตอโลกดนุยาดวยแลว มันก็จะ

กลายเปนตนตอของทุกความผิด และเปนรากฐานของทุกความ

บกพรอง นอกจากนี้ยังเปนบอเกิดของความชั่วรายทั้งหลายดวย  

 และผูใดท่ีภายในของเขามีสวนของความรักท่ีมีตอโลกดุน

ยาจนมันทําใหเขาไดหันเหไปยังมัน ก็จะไมมีตัวชวยใดท่ีจะ

ชวยเหลือเขาในเรื่องอาคิเราะฮฺได ดังนั้น จึงไมตองคาดหวังวาเขา

จะสามารถล้ิมรสความสุขของการไดเขาเฝาอัลลอฮฺในละหมาด 

เพราะผูใดท่ีมีความสุขตอโลกดุนยา เขาก็จะไมมีความสุขท่ีไดเขา

เฝาอัลลอฮฺ  

 อันท่ีจริงความตั้งใจของคนๆ หนึ่งขึ้นอยูกับความสุขของ

สายตาเขา หากคนๆ หนึ่งมีความสุขกับโลกดุนยาความตั้งใจของ

เขาก็จะวุนอยูกับมันอยางแนนอน กระนั้นก็ตามก็ไมสมควรที่จะละ

ความพยายามใหหัวใจมีสมาธิในละหมาดและจัดการสาเหตุตางๆ ท่ี

ทําใหลุมหลงอยูกับมันใหเหลือนอยท่ีสุด ซึ่งนี่คือวิธีเยียวยา สวน

การปลอยปละละเลยยอมทําใหเกิดแผลท่ีเนาเหม็น และจะทําให

เชื้อโรคยังคงหลงเหลือซึ่งอาจจะเรื้อรังจนเปนโรคท่ีรักษาไมหายได 

ซึ่งขนาดคนท่ีเปนผูหลักผูใหญของเรา (ชาวสะลัฟในอดีต) พยายาม

ที่จะละหมาดสองร็อกอัตโดยที่จิตใจไมนึกคดิเรื่องโลกดนุยาพวกเขา
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ยังทําไมไดเลย แลวจะคาดหวังอะไรจากคนอยางเรา แตก็หวังวา

การละหมาดของเรานั้นจะมีเส้ียวหนึ่งท่ีรอดพนจากการกระซิบ

กระซาบ อยางนอยๆ ในความชั่วที่มีอยูนั้นก็ยังมีความดีหลง

เหลืออยูบาง  

 โดยสรุปแลว แรงปณิธานอันแนวแนที่มีตอโลกดุนยากับ

แรงปณิธานอันแน วแนที่ มี ต อ โลกอาคิ เ ร าะฮฺ ในหั ว ใจนั้ น

เปรียบเสมือนน้ําท่ีถูกเทใสในแกวที่เต็มไปดวยน้ําสมสายชู ซึ่งเทาท่ี

น้ําถูกเทใสในแกวนั้นน้ําสมสายชูท่ีมีอยูก็จะทะลักออกมา โดยท่ีมัน

ไมอาจรวมอยูในแกวเดียวกันไดอยางแนนอน     
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วิธีทําใหหัวใจมีสมาธ ิ

ในทุกอิริยาบถของการละหมาด 

 

ถาหากทานปรารถนาในโลกอาคิเราะฮฺ ทานจะตองเอาใจ

ใสในเงื่อนไขและรุกุนตางๆ ของการละหมาดเปนลําดับแรก

เสียกอน ซึ่งเงื่อนไขกอนท่ีจะมีการละหมาดนั้น ไดแก การอะซาน 

การทําความสะอาด การปกปดเอารัต การผินหนาไปยังทิศกิบลัต 

การยืนตรง และการตั้งเจตนา  

ซ่ึงเ ม่ือทานไดยินเสียงอะซาน ก็ใหหัวใจของทานมี

ความรูสึกประหนึ่งวากําลังไดยินเสียงเรียกท่ีนาสะพรึงกลัวในวันกิ

ยามะฮฺ และใหทานพยายามทําใหอวัยวะท้ังสวนภายนอกและสวน

ภายในตอบรับและรีบเรงไปสูมัน เพราะกลุมคนท่ีไดรีบเรงสูเสียง

เรียกนี้คือกลุมคนที่จะถูกเรียกขานดวยความออนโยนในวันแหงการ

ตัดสินท่ีย่ิงใหญ ดังนั้น จงทําใหหัวใจของทานตอบรับเสียงเรียกนี้

เถิด และหากทานพบวาหัวใจดวงนี้มีความยินดีและเบิกบานที่จะ

ปรารถนารุดหนาไปสูมัน พึงรูเถิดวาในวันแหงการตัดสินจะมีเสียง

เรียกเพ่ือแจงขาวดีและชัยชนะอันย่ิงใหญแกทานอยางแนนอน ดวย

เหตุนี้ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา  

رِْحنَا بَِها يَا بَِالُل 
َ
 أ
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ความวา “โอบิลาล ! จงทําใหเราผอนคลายดวยกับมันเถิด” 

(บันทึกโดยอัฏ-เฏาะบะรอนี ในอัล-มุอฺญัม อัล-กะบีร)  

 

 กลาวคือ จงทําใหเราสงบดวยกับการละหมาดและเสียง

เรียกไปสูมันเถิด เพราะในนั้นมีความสุขสําราญอยู  

 สวนการทําความสะอาดน้ัน หากทานเคลียรพ้ืนที่ท่ีทานใช

ละหมาดใหสะอาดซึ่งมันเปนสวนท่ีไกลจากตัวทาน และหากทาน

จัดการเส้ือผาท่ีทานใชละหมาดใหสะอาดซึ่งมันเปนส่ิงหอหุมท่ีใกล

ตัวทาน หรือหากทานจัดการเนื้อตัวของทานใหสะอาดซึ่งมันเปน

ชิ้นสวนท่ีใกลที่สุดของทาน ก็อยาลืมสวนสําคัญท่ีสุด นั่นคือหัวใจ

ของทาน โดยพยายามทําใหมันบริสุทธิ์ดวยการเตาบัตและเสียใจใน

ส่ิงที่ทําไป และใหมีความตั้งใจอยางแนวแนที่จะละทิ้งไมทํามันอีก 

ซึ่งทานจะตองชําระภายในของทานใหมีความบริสุทธิ์เพราะมันเปน

สวนที่จะไดรับการพิจารณาจากการทําอิบาดะฮฺของทานวาถูกตอบ

รับหรือไม 

 สวนการปกปดเอารัตน้ัน พึงรูเถิดวาความหมายของมนัคอื

การปกปดเรือนรางสวนที่ไมดีจากการมองของผูคน เพราะเรือนราง

ภายนอกของทานคือสวนท่ีผูคนจะมองดู สวนเอารัตท่ีถูกซอนเรน

ภายในของทานจะไมมีใครมองเห็นมันนอกจากพระผูอภิบาลของ

ทาน ดังนั้น จงจัดการปกปดส่ิงท่ีซอนเรนตางๆ นั้นใหดี และให

เชื่อมั่นวามันไมอาจปกปดการมองเห็นของอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะ



151 
 

อาลา ไดเลย แตส่ิงท่ีจะลบลางมันก็คือการเสียใจ มีความละอาย 

และหวาดหวั่นตอส่ิงท่ีไดกระทําไป และจงใชประโยชนดวยการนํา

ความรูสึกนั้นเขาสูหัวใจของทานเพ่ือปลุกพลังของความกลัวและ

ความละอาย และใหมีความนอบนอมภายใตความรูสึกท่ีมีความ

ละอายใจ และใหยืนอยูเบื้องหนาอัลลอฮ ฺอัซซะวะญัลละ ในสถานะ

บาวท่ีเต็มไปดวยความผิดซึ่งเสียใจในส่ิงที่ไดทําไปและหวนกลับไป

ยังผูท่ีเขารัก (นั่นคืออัลลอฮฺ) ในสภาพท่ีกมหนากมตาเนื่องจาก

ความละอายและความรูสึกที่หวาดหวั่น    

 สวนการผินหนาไปยังทิศกิบลัต คือ ทําใหใบหนาของทาน

ไดผินออกจากทิศตางๆ ทั้งหมดแลวมุงสูทิศของบัยตุลลอฮฺเพียงทิศ

เดียว ทานคิดหรือวาการทําใหหัวใจผินออกจากทุกส่ิงแลวมุงไปสู

อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ เปนส่ิงท่ีทานไมปรารถนา ? ไมเชนนั้น

แนนอน เพราะไมมีส่ิงใดอีกแลวที่ทานปรารถนานอกจากมัน และ

ในความเปนจริงรางกายภายนอกจะเปนส่ิงกระตุนส่ิงท่ีอยูภายใน

และจะทําใหอวัยวะตางๆ ไมวอกแวก ซึ่งการท่ีจะทําใหมันสงบนิ่ง

ไดนั้นก็ดวยการทําใหมันมุงไปยังทิศเดียวเทานั้นทั้งนี้เพ่ือไมใหเปน

การละเมิดหัวใจ เพราะหากรางกายละเมิดและอธรรมดวยการ

วอกแวกและหันไปมามันก็จะทําใหหัวใจคลอยตามมันไปดวย จน

ทําใหมันผินหลังใหกับทิศของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ดังนั้น จงทํา

ใหหัวใจและรางกายของทานหันไปยังทิศเดียวกันเถิด      
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 สวนการยืนตรง (อิอฺติดาล) น้ัน คือการท่ีคนๆ หนึ่งและ

หัวใจของเขาไดยืนอยูเบื้องหนาอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ซึ่งทานตอง

ทําใหศีรษะท่ีถือเปนจุดสูงสุดของสรีระอยูในสภาพท่ีนอบนอมถอม

ตนและสิโรราบ และขณะท่ีกําลังยืนตรงอยูนั้นก็ตองเนนยํ้าใหหัวใจ

มีความนอบนอมถอมตนและปราศจากการเชิดหนาชูตาและหย่ิง

ยโส และในขณะท่ีกําลังยืนอยูเบื้องหนาอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ก็

ใหรําลึกถึงความนาสะพรึงกลัวของการสอบสวนที่จะตองมีขึ้น และ

พึงรูเถิดวา หากทานไมสามารถรับรูถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺ 

อัซซะวะญัลละ ในขณะท่ีทานกําลังยืนอยูเบื้องหนาพระองค โดยท่ี

พระองคกําลังเฝามองดูทานอยูนั้น ก็ใหทานลองนึกถึงสภาพท่ีทาน

กําลังยืนอยูเบื้องหนากษัตริยในโลกนี้ หรืออีกวิธีหนึ่งคือใหหาคนดีๆ  

สักคนหรือคนท่ีปรารถนาอยากเห็นทานไดรับส่ิงท่ีดีมาชวยเฝามอง

ขณะที่ทานกําลังละหมาด ซึ่งหากทุกอิริยาบถของการละหมาดครั้ง

นั้นมีความสงบ นอบนอมถอมตน และมีสมาธิ และรูสึกหวาดหวั่น

วาสมาธิของการละหมาดอาจจะมีนอย ซึ่งหากทานรูสึกมีสมาธิ

อยางมากขณะท่ีมีคนกําลังเฝามองดูอยู ก็ใหตําหนติัวเองเถิดแลวให

กลาวกับตัวเองวา “ทานอางวารูจักอัลลอฮฺและรักพระองค แต

ทําไมทานไมละอายใจที่ไดเหิมเกริมทําความผิดตอพระองค ทั้งๆ ที่

พระองคทรงใหเกียรติทานเปนบาวของพระองค ?” หรือทานเกรง

กลัวตอมนุษย แตกลับไมเกรงกลัวพระองค ท้ังๆ ท่ีพระองคสมควร

ย่ิงกวาท่ีจะตองเกรงกลัว ดวยเหตุนี้ในครั้งท่ีทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ
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ถามวา “ความละอายตออัลลอฮฺเปนอยางไรหรือ ?” ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา  

اِلِح ِمْن قَْوِمَك هُ تَيِحَ ِمن�َسْ  ْهلِ  ، وروي ِمنْ ، َكَما �َْستَيِح ِمَن الرَُّجِل الصَّ
َ
 كأ

ความวา “ความละอายตอพระองค เปนไปเฉกเชนความละอาย

ของทานท่ีมีตอคนดีจากกลุมชนของทาน” และในบางรายงาน 

“จากครอบครัวของทาน” (บันทึกโดยอัล-เคาะรออิฏี ใน “มะกา

ริม อัล-อัคลาก” ในสายรายงานมีนักรายงานที่ตองพิจารณา)    

 สวนการตั้งเจตนาน้ัน คือการตั้งใจสนองอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ ในการปฏิบัติตามคําส่ังใชของพระองคดวยการละหมาด

ใหสมบูรณ และยับย้ังจากส่ิงที่ทําใหการละหมาดบกพรองหรือเปน

โมฆะ รวมถึงการมีความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺในทุกอิริยาบถเพ่ือ

แสวงหาพระพักตรของอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา โดยหวังใน

ผลบุญของพระองค และหวาดหวั่นตอการลงโทษของพระองค และ

วอนขอการไดอยูใกลชิดพระองค และใหแสวงหาความกรุณาธิคุณ

ของพระองคใหอนุญาตทานในการเขาเฝามุนาญาจทั้งๆ ที่ทานทํา

ตัวไมดีและมักจะฝาฝนพระองค และการตั้งเจตนาจะมีความสําคัญ

สําหรับทานมันขึ้นอยูกับการเขาเฝามุนาญาจฺพระองค และการ

พิจารณาวาใครท่ีทานกําลังเขาเฝามุนาญาจอยู และทานเขาเฝามุ

นาญาจอยางไร และดวยอะไรท่ีทานไดเขาเฝามุนาญาจ ? ฉะนั้น 

สมควรอยางย่ิงที่ทานตองทําอยางสุดความสามารถ และใหรูสึกส่ัน

กลัวและหนาซีดเนื่องดวยความหวาดหวั่นและเกรงกลัว   



154 
 

 สวนการตักบีร เมื่อทานไดกลาวมันดวยล้ินก็สมควรท่ี

จะตองไมโกหกหัวใจของทาน ซึ่งหากในหัวใจของทานมีส่ิงอื่นท่ี

ย่ิงใหญกวาอัลลอฮฺก็ถือวาทานเปนคนโกหก และหากวาคํากลาวนัน้

มันมีความสัจจริงเฉกเชนท่ีพวกมุนาฟกูนไดยืนยันในคํากลาวของ

พวกเขาไววา “แทจริงทานเปนเราะสูลของอัลลอฮฺ” แสดงวาความ

ใครของทานอยูเหนือคําส่ังใชของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ซึ่งทานได

เชื่อฟงคลอยตามมันมากกวาอัลลอฮฺ ตะอาลา ซึ่งแนนอนวาทาน

กําลังยึดมันเปนพระเจาของทานและยกมันเหนือส่ิงอื่นใด จนใน

ท่ีสุดคํากลาวของทานท่ีวา “อัลลอฮุอักบัร-อัลลอฮฺทรงย่ิงใหญ

ที่สุด” ก็จะเปนเพียงลมปาก ทั้งๆ ที่หัวใจของทานไมมีสวนใดๆ กับ

มันเลย และมันคงเปนส่ิงอันตรายอยางย่ิงหากไมมีการเตาบัตกลับ

เนื้อกลับตัว และการคิดบวกท่ีมีตอความกรุณาธิคุณของอัลลอฮฺ ตะ

อาลา และการใหอภัยของพระองค  

 สวนการดุอาออิสติฟตาหฺน้ัน ในประโยคทอนแรกท่ีทาน

ไดกลาวคือ ΅n ْرَض 
َ
َ�َطَر الَسمَواِت واأل ْهُت َوْجِ�َ لِ�ْي  ขา) ₧َوجَّ

พระองคขอผินหนาของขาพระองคแดผูท่ีสรางบรรดาชั้นฟาและ

แผนดิน) ในท่ีนี้ไมใชผินหนาไปยังพระพักตของอัลลอฮฺจริงๆ แต

เปนการผินหนาไปยังทิศกิบลัต เพราะอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอา

ลา ไมไดอยูทางทิศนั้น แตใหใชหัวใจในการมุงสูผูท่ีสรางบรรดาชั้น

ฟาและแผนดิน แลวใหพิจารณาดูวามันไดมุงสูความเพอฝนและ

แรงจูงใจท่ีมีอยูในบานและทองตลาดซึ่งเปนการคลอยตามความ
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ใคร หรือมุงสูผูท่ีสรางบรรดาชั้นฟาท้ังหลาย ? และขอใหทานระวัง

การเริ่มเขาเฝามนุาญาจดวยการเสแสรง  

 ซึ่งทานไมสามารถผินหนาไปสูอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดเวนแต

ทานจะตองไมผินไปยังส่ิงอื่นใดนอกจากพระองค ดังนั้น จงมุงมั่น

ตั้งใจในชวงขณะท่ีผินหนาไปยังพระองค และหากทานไมสามารถ

ทําเชนนั้นไดตลอดเวลาก็ใหทานกลาวประโยคนี้ดวยความสัจจริง  

 และเม่ือทานกลาววา΅n ในฐานะผูใฝหา)́̈₧َحنِْيًفا ُمْسلًِما

ความจริงผูสวามิภักดิ์) สมควรอยางย่ิงที่ทานตองสํานึกอยูเสมอวา

คนท่ีเปนมุสลิมนั้น ล้ินและมือของเขาจะตองใหความปลอดภัยตอ

คนมุสลิมท้ังหลาย ซึ่งหากทานไมทําเชนนั้นก็ถือวาทานเปนคน

โกหก ดังนั้น จงมุงมั่นตั้งใจทําส่ิงตางๆ ในภายภาคหนาดวยดีและ

ใหเสียใจในส่ิงตางๆ ที่ไดทําไปกอนหนานี้  

 และเม่ือทานกลาววา΅n และขา)́̈₧َوَما أَنا ِمَن الُمرْش�ِ�َ 

พระองคมิใชคนหน่ึงในหมูผูตั้งภาคี) ก็ใหทานนึกถึงการทําชิริก

เล็ก เพราะคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา   

ٓ  ُجواْ َيرۡ  َ�نَ  َ�َمن ﴿  بِعَِباَدةِ  كۡ �ُۡ�ِ  َوَ�  الِحٗ َ�ٰ  َ�َمٗ�  َمۡل َيعۡ َفلۡ  ۦَرّ�ِهِ  ءَ لَِقا
َحدَۢ  ۦٓ َرّ�ِهِ 

َ
 ]  ١١٠: الكهف[ ﴾ ١١٠ �أ

ความวา “ดังน้ัน ผูใดหวังท่ีจะพบพระผูเปนเจาของเขา ก็ใหเขา

ประกอบการงานท่ีดี และอยาตั้งผูใดเปนภาคีในการเคารพภักดี

ตอพระผูเปนเจาของเขาเลย” (สูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟ อายะฮฺที่ 110) 
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 ซึ่งถูกประทานลงมาแกคนท่ีมุงเจตนาทําอิบาดะฮฺเพ่ือ

แสวงหาพระพักตของอัลลอฮฺในขณะเดียวกันก็ตองการคําชื่นชม

ของผูคนดวย เมื่อเปนเชนนี้ทานจงระวังจากการทําชิริกนี้ดวยเถิด 

และใหสรางความรูสึกท่ีไมสบายใจหากทานพบวาตัวทานนั้นไมได

เปนหนึ่งในชาวมชุริกีนแตก็ยังไมไดหลุดพนจากการทําชิรกินี้ เพราะ

ขึ้นชื่อวาชิริกนั้นมันเกิดขึ้นไดทั้งในกรณีเล็กนอยและมากมาย  

 และเม่ือทานกลาววา΅n การมีชีวิตของ)́̈₧َ�َْياَي َوَمَمايِت هللاِ 

ขาพระองค และการตายของขาพระองคน้ันเพ่ืออัลลอฮฺ) พึงรูเถิด

วา นี่คือสภาพท่ีบาวคนหนึ่งไมมีอะไรหลงเหลือ แตเขาก็ยังมีนาย

ของเขาอยู แตหากมันมาจากผูท่ีกระตุนเขาในการมีชีวิตและเตือน

สําทับจากการเสียชีวิตในเรื่องท่ีเกี่ยวกับโลกดุนยา เขาก็จะไมมี

ความรูสึกที่เจ็บปวดในสภาพเชนนั้น  

 และเม่ือทานกลาววา΅n ́̈₧أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
(ฉันขอความคุมครองตออัลลอฮฺจากชัยฏอนท่ีถูกสาปแชง) พึงรู

เถิดวา มันเปนศัตรูของทานและคอยจองหันเหหัวใจของทาน

จากอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ เนื่องดวยความอิจฉาริษยาที่ทานไดเขา

เฝามุนาญาจและสุูดตออัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา ในขณะที่

มันถูกสาปแชงเนื่องดวยการปฏิเสธการสุูดเพียงครั้งเดียวและไม

เห็นดวยท่ีจะทํามัน และการขอความคุมครองตออัลลอฮฺ สุบหา

นะฮู วะตะอาลา จากมันนั้นตองเปนไปดวยการละท้ิงส่ิงท่ีมันชื่น

ชอบ และส่ิงท่ีมันไดบิดเบือนจากท่ีอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ทรงชื่น
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ชอบ ไมใชเปนเพียงแคลมปากเทานั้น เหมือนกับผูที่กําลังถูกสัตวดุ

รายมุงทํารายหรือคนท่ีเปนศัตรูจองท่ีจะทํารายหรือฆา แลวเขา

เพียงกลาววา ฉันขอความคุมครองจากความเลวรายของมนั ท้ังๆ ท่ี

เขาก็ยังอยูท่ีเดิมไมไดหนีไปไหน การทําเชนนั้นไมไดกอประโยชน

อะไร แตหนทางท่ีจะไดรับการปกปองจากมันก็คือการไมอยูท่ีเดิม 

เชนเดียวกันกับการคลอยตามความใครซึ่งเปนส่ิงท่ีชัยฏอนชื่นชอบ

แตเปนส่ิงท่ีผูทรงเมตตานั้นไมชื่นชอบก็ไมเพียงพอกับการกลาว

เพียงแคลมปาก ดังนั้นตองควบคูคํากลาวนั้นดวยการมุงมั่นตั้งใจขอ

ความคุมครองตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จากความชั่วรายของ

ชัยฏอน  

 และพึงรูเถิดวา หนึ่งในกลลวงของมันในการหลอกลอให

ทานวุนในละหมาดก็คือ การทําใหทานนึกถึงโลกอาคิเราะฮฺและการ

ทําความดีตางๆ ทั้งนี้เพ่ือหักหามทานจากการทําความเขาใจในส่ิงที่

ทานกําลังกลาวอยู  

 ดังนั้นพึงรูเถิดวา ส่ิงใดก็ตามท่ีทานกําลังวุนอยูกับมันอื่น

จากการทําความเขาใจในนัยที่ทานกําลังกลาวอยูนั้นคือการกระซิบ

กระซาบ (วิสวาส) เพราะการขยับของล้ินนั้นไมไดเปนเปาหมาย

หลัก แตเปาหมายหลักของมันคือนัยของมันตางหาก   

 สําหรับการอานในละหมาดนั้นไดแบงผูคนออกเปนสาม

ระดับขั้น   

 หน่ึง คนที่ใชล้ินกลาว แตหัวใจกลับหลงลืม  
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 สอง คนท่ีใชล้ินกลาว และหัวใจของเขาก็คลอยตามส่ิงทีล้ิ่น

กลาว ซึ่งเขาจะทําความเขาใจและสดบัฟงมันประหนึง่วาเขาไดสดบั

ฟงจากคนอื่น จําพวกนี้คือระดับขั้นของชาวอัศหาบุลยะมีน (กลุม

คนที่ไดเขาสวนสวรรค)  

 สาม คนท่ีหัวใจของเขาไดบรรลุถึงนัยตางๆ ท่ีเขาไดกลาว 

แลวหัวใจของเขาก็ใชล้ินเปนกระบอกเสียงถายทอดมันออกมา  

 มันมี คว ามแตกต า งกั นมากระหว า งการ ท่ี ล้ิ น เปน

กระบอกเสียงของหัวใจกับการท่ีมันเปนผูสงขอมูลแกหัวใจ แต

สําหรับคนที่มีความใกลชิด (อัลมุก็อรรอบูน) นั้น ล้ินของพวกเขาจะ

คอยเปนกระบอกเสียงของหัวใจ โดยไมปลอยใหหัวใจคลอยตามมัน  

 สวนรายละเอียดของการอธิบายนัยตางๆ ของคํากลาวนั้น 

เ ม่ือทานกลาววา΅ⁿ ดวยพระนาม)́̈₧�سم اهللا الرمحن الرحيم

ของอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ) ใหทานตั้ง

เจตนาขอความบารอกัตจากการอานนี้ในการเริ่มตนอานคําดํารัส

ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา และใหเขาใจวากิจการทุกอยาง

ลวนเปนของอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ซึ่งนัยของพระนามใน

ท่ีนี้คือพระนามท่ีถูกเรียกขาน และหากกิจการท้ังหลายลวนเปน

ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา จึงไมแปลกที่΅n การ)́̈₧احلمد هللا

สรรเสริญท้ังหลายเปนสิทธิของอัลลอฮฺ) จะมีนัยเปนการขอบคุณ

หรือชุกูรตออัลลอฮฺ เนื่องจากความโปรดปรานท้ังหลายนั้นมา

จากอัลลอฮฺ  ซึ่ ง ใครก็ตามท่ีเห็นวายังมีความโปรดปรานอื่น
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จากอัลลอฮฺ หรือมุงขอบคุณตอส่ิงอื่นจากอัลลอฮฺ โดยเชื่อวามันไม

ไดมาจากอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ดังนั้น การกลาวพระนามของ

พระองคและการสรรเสริญพระองคนั้นยอมมีความบกพรองเทาท่ี

เขาไดหันเหไปยังส่ิงอื่นจากอัลลอฮฺ ตะอาลา ซ่ึงเม่ือทานกลาววา΅
ⁿالرمحن الرحيم₧̈́(ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ) ก็ใหหัวใจ

ของทานนึกถึงความกรุณาธิคุณของพระองคท้ังหมด ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะ

ไดรูถึงความเมตตาของพระองค ซึ่งจะทําใหทานมีความหวังตอมัน 

หลังจากนั้นก็ใหหัวใจของทานมีความรูสึกถึงความย่ิงใหญและมี

ความหวาดหวั่นดวยการกลาววา ⁿمالك يوم ادلين₧̈́(ผูทรงอภิสิทธิ์

แหงวันตอบแทน) การที่ตองรูสึกถึงความย่ิงใหญก็เนื่องจากวาไมมี

ผูใดท่ีจะทรงอภิสิทธิ์นอกจากพระองคเทานั้น สวนความหวาดหวั่น

นั้นมันเกิดมาจากความนาสะพรึงกลัวของวันแหงการตอบแทนและ

วันแหงการสอบสวนซึ่งพระองคเปนผูทรงอภิสิทธิ์เหนือมนั หลังจาก

นั้นก็ใหทานปรับการตั้งเจตนาใหมีความบริสุทธิ์ใหมอีกครั้งดวยการ

กลาววา΅n เฉพาะพระองคเทาน้ัน ท่ีพวกขาพระองค)́̈₧إياك نعبد

เคารพอิบาดะฮฺ) และใหทานยอมรับในความออนแอและมีความ

ตองการในการพ่ึงพาพระองค รวมถึงใหปฏิเสธความสามารถของ

ตัวเองดวยการกลาววา΅n และเฉพาะพระองค)́̈₧و�ياك �ستع�

เทาน้ันท่ีพวกขาพระองคขอความชวยเหลือ) และใหเชื่อมั่นวา

ทานไมอาจท่ีจะฏออะฮฺตอพระองคไดอยางงายดายเวนแตดวยการ

ชวยเหลือของพระองค ซึ่งถือวาเปนความโปรดปรานหากพระองค
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ไดเตาฟกใหทานสามารถฏออะฮฺตอพระองคและทรงเปดโอกาสให

ทานรับใชดวยการทําอิบาดะฮฺตอพระองค นอกจากนี้ยังทําใหทาน

เปนกลุมชนท่ีมีสิทธิ์ เขาเฝามุนาญาจตอพระองค และหากวา

พระองคทรงหักหามตัวทานจากการไดรับเตาฟก แนนอนวาตัวทาน

จะกลายเปนคนท่ีถูกขับไลไสสงพรอมๆ กับชัยฏอนท่ีถูกสาปแชง 

ซึ่งหลังจากท่ีทานไดกลาวขอความคุมครอง และกลาว΅n الرمحن 
ตามดวยการ (ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ)́̈₧الرحيم

สรรเสริญตอพระองค และใหเผยถึงความรูสึกท่ีตองพ่ึงพาความ

ชวยเหลือตอพระองค ก็ใหทานวอนขอตอพระองคในส่ิงท่ีทานมี

ความตองการมากท่ีสุด โดยใหกลาว΅n ขอ)́̈₧اهدنا الرصاط املستقيم

พระองคทรงแนะนําพวกขาพระองค ซ่ึงทางอันเท่ียงตรง) ซึ่งเปน

ส่ิงท่ีจะนําพาเราไปสูการใกลชิดพระองค และจะทําใหเราไปสูความ

พึงพอพระทัยของพระองค นอกจากนี้ยังใหเนนยํ้าดวยการขออยู

รวมกับกลุมชนท่ีพระองคไดใหความโปรดปรานแหงทางนําแกพวก

เขา อันไดแกบรรดานบี บรรดาผูท่ีเชื่อโดยดุษฎี บรรดาผูท่ีเสียชีวิต

ในสงคราม และบรรดาผูท่ีประพฤติดี ไมใชกลุมชนท่ีพระองคทรง

โกรธกริ้วพวกเขา อันไดแกพวกปฏิเสธศรัทธา และกลุมชนท่ีหลงผิด

ท่ีเปนชาวยิว ชาวคริสต และชาวศอบิอีน (พวกบูชาดวงดาว) 

หลังจากนั้นใหวอนขอการตอบรับจากพระองคดวยการกลาววา΅
ⁿ�آم₧̈́(ขอพระองคทรงตอบรับมันดวยเถิด) ซึ่งเมื่อทานอานสู

เราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺก็ใหทานมีความรูสึกเสมือนวาเปนหนึ่งในคน
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ท่ีอัลลอฮฺ ตะอาลา ดํารัสถึงพวกเขา ดังท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  ΅̈́  
َذا َقاَل َقَسْمُت الَصالَة َ�يِْ�  َوَ�ْ�َ َ�بِْدي ِنْصَفْ�ِ َوِلَعبِْدي َما َسأَل، َفإِ

َدِ� َ�بِْدي، َوِ�َذا  الَعبُْد ﴿احلمد هللا رب العامل�﴾ َقاَل اُهللا َعزَّ وََجلَّ مَحِ
� ٱلرَِّحيمِ َقاَل ﴿ ْثَ� يلَعَّ َ�بِْدْي، َوِ�َذا َقاَل  ﴾ٱلرَّ

َ
َقاَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ أ

َّ َ�بِْدي،  ﴿َمالِِك  ًة َفوََّض ِايلَ يِن﴾ َقاَل اُهللا َ�ََّدِ� َ�بِْدي، َوَقاَل َمرَّ يوِم ادلِّ
َقاَل ﴿ ا  َذ �َۡسَتعِ�ُ َفإِ َك  ا َ�ۡعُبُد �يَّ َك  ا يَّ َ�ْ�َ َ�بِْدي  ﴾ِإ َو َ�يِْ�ْ  َقاَل َهذَا 

َذا َقاَل ﴿ َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيمَ َوِلَعبِْدْي َما َسأَل، َفإِ يَن  ،اۡهِدَنا ٱلّصِ ِ ِصَ�َٰط ٱ�َّ
ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهمۡ 

َ
آّلِ�َ  ،� ﴾،  قَاَل َهذاَ ِلَعبِْدْي َغۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱلضَّ

 َوِلَعبِْدْي َما َسأَل 
ความวา “พระองคอัลลอฮฺไดทรงกลาววา ขาแบงการละหมาด

ระหวางขากับบาวของขาเปนสองสวน และสําหรับบาวของขา

จะไดรับในสิ่งท่ีเขาขอ ฉะน้ันเม่ือบาวไดกลาววา “อัลหัมดุลิล

ลาฮิร็อบบิลอาละมีน” พระองคอัลลอฮฺก็กลาววา บาวของขาได

สรรเสริญขา และเม่ือบาวกลาววา “อัรเราะหฺมานิรรอฮีม” 

พระองคอัลลอฮฺก็กลาววา บาวของขาไดขอบคุณขา และเม่ือ

บาวกลาววา “มาลิกิเยามิดดีน” พระองคอัลลอฮฺก็กลาววา บาว

ของขาไดใหความยิ่งใหญแกขา และบางครั้งก็กลาววา บาวของ

ขาไดใหความสําคัญแกขา และเม่ือบาวกลาววา “อิยฺยากะนะอฺบุ

ดุ วะอิยฺยากะนัสตะอีน” พระองคอัลลอฮฺก็กลาววา สิ่งน้ีระหวาง
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ขากับบาวของขา และสําหรับบาวของขาจะไดรับในสิ่งท่ีเขาขอ 

และเม่ือบาวกลาววา “อิฮฺดินัศศิรอฏ็อลมุสตะกีม...(จนจบสู

เราะฮฺ)” พระองคอัลลอฮฺก็กลาววา สิ่งน้ีสําหรับบาวของขา และ

สําหรับบาวของขาจะไดรับในสิ่งท่ีเขาขอ” (บันทึกโดยมุสลิม) 

 

 ดังนั้น หากทานไมไดรับส่ิงใดเลยจากการที่ทานไดละหมาด

นอกจากการท่ีอัลลอฮฺไดกลาวถึงทานในความเกรียงไกรและความ

ย่ิงใหญของพระองค มันก็เปนส่ิงที่เพียงพอย่ิงกวาทรัพยสมบัติตางๆ 

เชนเดียวกันสมควรอยางย่ิงที่จะตองทําความเขาใจส่ิงที่ทานไดอาน

สูเราะฮฺตางๆ (ดังท่ีเราจะนําเสนอเทคนิคการอานอัลกุรอาน

หลังจากนี้) ซึ่งทานจะตองไมลืมเนื้อหาที่เปนขอส่ังใช ขอหาม คํามัน่

สัญญา ขอเตือนสําทับ รวมถึงเรื่องเลาเกี่ยวกับบรรดานบีและการ

กลาวถึงความโปรดปรานและความกรุณาธิคุณที่มีอยูในนั้น ซึ่งทุก

ส่ิงทุกอยางลวนมีส่ิงท่ีคูควรกับมัน สําหรับความหวังก็คูควรกับ

คํามั่นสัญญา สวนความหวาดกลัวก็คูควรกับขอเตือนสําทับ และ

ความมุงมั่นตั้งใจก็คูควรกับคําส่ังใชและคําส่ังหาม และการกลาว

เตือนใหตระหนักก็คูควรกับขอตักเตือน สวนการขอบคุณก็คูควรกบั

การกลาวถึงความโปรดปรานท่ีมอียู และการใหรําลึกเก็บบทเรียนก็

คูควรกับเรื่องเลาของบรรดานบ ี 

 มีรายงานวาหลังจากท่ีทานซุรอเราะฮฺ บินเอาฟาอานคํา

ดํารัสนี้ของอัลลอฮฺ ตะอาลา จบ  
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 ΅]  ٨: املدثر[ ﴾ ٨ �َّاقُورِ ٱ ِ�  نُقِرَ  فَإَِذا ﴿
ความวา “ในท่ีสุด เม่ือเสียงเปาถูกเปาขึ้น” (สูเราะฮฺอัล-มุดดัษษิร 

อายะฮฺท่ี 8) 

 
 ทานก็ลมลงเสียชีวิต (ดูใน “อัล-หิลยะฮฺ” โดยอบูนุอัยม 

หนา 2/258)  

 และเมื่อทานอิบรอฮีม อัน-นะเคาะอี ได ยินคําดํารัส

ของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา  

ٓ ٱ إَِذا ﴿ َما ۡت ٱ ءُ لسَّ  ]  ١: اال�شقاق[ ﴾ ١ �َشقَّ

ความวา “เม่ือชั้นฟาไดแตกแยกออก” (สูเราะฮฺอัล-อินชิกอก อา

ยะฮฺที่ 1) 

 

 จะรูสึกลุกล้ีลุกลนตามขอกระดูกตางๆ   

ซึ่งปฏิกิริยาในท่ีนี้จะเปนไปตามระดับขั้นของความเขาใจ 

และความเขาใจก็จะเปนไปตามความรูที่มีอยูและความบริสุทธิ์ของ

หัวใจ ซึ่งระดับขั้นของมันจะไมมีขีดจํากัด   

 สําหรับการละหมาดนั้น คือกุญแจไขไปสูหัวใจ ซึ่งในนั้นจะ

เผยความมหัศจรรยของถอยคําตางๆ ท่ีถูกซอนไว และนี่คือส่ิงท่ี

คูควรของการอานอัลกรุอาน และเปนส่ิงเดียวกันกับการอานอซัการ

และการกลาวตัสบีหฺตางๆ นอกจากนี้ใหรักษาความรูสึกที่ใหเกียรติ

ในขณะท่ีอานมัน โดยใหอานแบบชัดถอยชัดคําไมตองรีบเรง เพราะ
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มันจะงายตอการพินิจใครครวญในความหมาย และใหใชเสียงในแต

ละอายะฮฺแตกตางกันไปตามเนื้อหา อายะฮฺท่ีกลาวถึงความเมตตา 

กลาวถึงการลงโทษ กลาวถึงคํามั่นสัญญา กลาวถึงการเตือนสําทับ 

การสรรเสริญ การแสดงถึงความย่ิงใหญ และการยกยองเชิดชู 

เหลานี้ตองใชน้ําเสียงที่แตกตางกัน  

 เมื่อทานอัน-นะเคาะอีอานมาถึงคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ ที่วา 

َذَ ٱ َما ﴿ ُ ٱ �َّ  ]  ٩١:  املؤمنون[ ﴾ ٩١ ٍه� إَِ�ٰ  ِمنۡ  ۥَمَعهُ  َ�نَ  َوَما َوَ�ٖ  ِمن �َّ
ความวา “อัลลอฮฺมิไดทรงตั้งผูใดเปนพระบุตร และไมมีพระเจา

อื่นใดคูเคียงกับพระองค” (สูเราะฮฺอัล-มุอมินูน อายะฮฺที่ 91)  

 

 ทานก็จะลดเสียงใหคอยลงเนื่องจากละอายท่ีจะกลาวส่ิงใด

ก็ตามท่ีไมคูควรกับพระองค (ในกรณีเชนนี้ใชในขณะที่ละหมาด

เพียงลําพังเทานั้น แตในกรณีที่ละหมาดเปนญะมาอะฮ ฺจําเปนที่เขา

ตองเปลงเสียงใหมะอมูมไดยิน เนื่องจากไมมีสุนนะฮฺท่ีขัดแยงกันใน

เรื่องนี้)  

 และมีรายงานวา (ในวันอาคิเราะฮฺ)  จะมีผูท่ีกลาวแกนัก

อานอัลกุรอานวา  
ْ�يَا  َواْرتَِق َوَرتِّْل َكَما ُكنَْت تَُرتُِّل يف ادلُّ

ْ
 اقَْرأ
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ความวา “จงอานและจงเลื่อนขึ้นตามระดับขั้น (ในสวรรค) และ

จงอานอยางชัดถอยชัดคําดังท่ีทานเคยอานในโลกดุนยามากอน” 

(บันทึกโดยอบูดาวุด) 

 

สําหรับชวงขณะท่ีกําลังยืนละหมาดนั้นใหเขาเอาใจใสให

หัวใจอยูกับอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ตลอดเวลา โดยไมวอกแวกไป

มา เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

َ َعزَّ وََجلَّ ُمْقِبٌل ىلَعَ الُْمَص�ِّ َما لَْم يَلْتَِفْت   إِنَّ ا�َّ
ความวา “แทจริง อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จะคงผินไปยังคน

ละหมาดตราบท่ีเขาไมหันไปไหน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและ

มุสลิม)  

  

 และเฉกเชนท่ีตองระวังศีรษะและสายตาจากการวอกแวก

ไปมา ก็ตองระวังจิตใจจากการวอกแวกไปยังส่ิงอื่นจากการ

ละหมาดดวย ดังนั้นหากเขาไดหันเหไปยังส่ิงอื่นเขาก็จะนึกถึงการ

เฝามองของอัลลอฮฺที่มีตอเขา และการที่เขาหลงลืมผูที่กําลังเขาเฝา

อยูนั้นถือเปนการกระทําท่ีนารังเกียจทําใหเขาตองหวนกลับมายัง

พระองคอีกครั้ง ท้ังยังมุงมั่นตั้งใจท่ีจะทําใหหัวใจมีสมาธิมากย่ิงขึ้น 

เพราะการควบคุมไมใหจิตใจและรางกายวอกแวกไดนั้นมันเปนผลที่

เกิดจากการมีสมาธิ (คุชูอฺ) 
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 ขณะท่ีทานอบูบักรฺ  อัศ-ศิดดีกละหมาด ทานจะเปน

ประหนึ่งตอกหมุดที่มั่นคง สวนทานอิบนุ อัซ-ซุบัยรฺ จะเปน

ประหนึ่งไมขอน สวนการรุกูอฺของเศาะหาบะฮฺบางทานจะสงบนิ่ง

จนกระท่ังนกสามารถยืนเกาะไดเพราะคิดวาเปนทอนไม สภาพ

เหลานี้มันจะเปนเหมือนการยืนตอหนาคนท่ีเรารับรูวาเขาเปนคน

ใหญคนโต แลวเปนไปไดอยางไรหากมันไมถูกใชสําหรับการยืนอยู

เบื้องหนาผูท่ีรูดีวาเปนกษัตริยของบรรดากษัตริยท้ังหลาย แนนอน

วาคนท่ีมีความสงบนิ่งเมื่ออยูตอหนาผูอื่นจากอัลลอฮฺ อัซซะวะญัล

ละ แตเขากลับลุกล้ีลุกลนเมื่ออยูเบื้องหนาอัลลอฮฺนั้นมันเกิดจาก

การท่ีเขาบกพรองในการรับรูถึงความเกรียงไกรของอัลลอฮฺ และ

การเฝามองดูส่ิงที่ความนึกคิดของเขาไดซอนเรนอยู  

ทานอิกริมะฮฺไดกลาวถึงคําดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

ِيٱ ﴿ َّ�  ٰ   ،٢١٨:  الشعراء[ ﴾ ٢١٩ ِجِدينَ لسَّٰ ٱ ِ�  َوَ�َقلَُّبَك  ٢١٨ َ�ُقومُ  ِح�َ  َك يََرٮ
٢١٩  [ 

ความวา “ผูทรงเห็นเจาขณะท่ีเจายืนอยู และการเคลื่อนไหวของ

เจาในหมูผูสุูด” (สูเราะฮฺอัช-ชุอะรออ อายะฮฺที่ 218-219) 

 

 พระองคทรงเห็นขณะท่ีเขายืน ขณะท่ีเขารุกูอฺ ขณะท่ีเขา

สุูด และขณะท่ีเขานั่ง 

 สวนการรุกูอฺและการสุูดนั้น สมควรท่ีทานจะตองนึกถึง

ความย่ิงใหญของอัลลอฮ ฺสุบหานะฮู วะตะอาลา และใหวอนขอการ
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อภัยโทษตอพระองค อัซซะวะญัลละ จากการลงโทษของพระองค 

ดวยการปรับเจตนาใหมและดําเนินตามสุนนะฮฺของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากนั้นก็ใหคะย้ันคะยอพระองค

อยางนอบนอมถอมตนดวยการรุกูอฺของทาน และใหมุงมั่นตั้งใจ

ปรับหัวใจของทานและใหมันมีสมาธิใหมอีกครั้ง พรอมๆ กับใหมี

ความรูสึกถึงเกียรติอันสูงสงของพระเจาของทาน ในขณะท่ีตัวทาน

ออนแอแตพระผูอภิบาลของทานนั้นมีความสูงสงอยางย่ิง  

 นอกจากนี้ใหทานใชล้ินชวยกระตุนหัวใจของทานดวยการ

กลาวแสดงความบริสุทธิ์ตอพระผูอภิบาลของทาน และยืนยันถึง

ความย่ิงใหญของพระองคนั้นมีเหนือทุกส่ิงทุกอยาง และใหหัวใจ

ของทานทําหนาท่ียืนยันมัน ท้ังนี้เพ่ือเปนการตอกยํ้าถึงความ

ย่ิงใหญของพระองค หลังจากนั้นใหทานเงยจากการรุกูอฺในสภาพท่ี

เปยมไปดวยความหวังวาพระองคจะทรงเมตตาทาน และใหตอกยํ้า

ความหวังท่ีทานมีอยูดวยการกลาว΅n อัลลอฮฺ)́̈₧سمع اهللا ملن محده

ทรงไดยินผูท่ีกลาวสรรเสริญพระองค) หมายถึง พระองคจะทรง

ตอบรับผูท่ีขอบคุณพระองค หลังจากนั้นก็ใหตอดวยการกลาววา΅
ⁿر�نا لك احلمد₧̈́(โอพระผูอภิบาลของเรา การสรรเสริญน้ันเปน

ของพระองค) และใหเพ่ิมการสรรเสริญดวยการกลาววา΅n ملء 
เปนการสรรเสริญท่ีเต็มฟากฟาและ)́̈₧السموات وملء األرض

แผนดิน) หลังจากนั้นก็ใหลงไปสุูด ซึ่งเปนการแสดงถึงความนอบ

นอมท่ีสุดยอดท่ีสุด เพราะเปนการเอารางกายสวนท่ีมีเกียรติท่ีสุด
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นั่นคือใบหนาไปสู ส่ิงท่ีต่ําตอยท่ีสุดนั่นคือพ้ืนดิน และถาทาน

สามารถทําไดก็อยาใหมีส่ิงท่ีกั้นระหวางมันท้ังสอง แตใหทานลง

สุูดบนพ้ืนดิน เพราะมันจะทําใหมีความคุชูอฺและจะทําใหเกิด

ความรูสึกที่นอบนอมต่ําตอยมากย่ิงขึ้น  

  และเมื่อทานวางตัวทานลงสูสถานที่ต่ําตอยนั้น ก็พึงรูเถิด

วาทานกําลังหวนมันกลับไปสูสภาพเดิม เพราะตัวทานถูกสรางมา

จากดิน และจะตองหวนกลับไปยังมันอีก ซึ่งในขณะนั้นเองใหรื้อฟน

หัวใจของทานใหรูสึกถึงความย่ิงใหญของอัลลอฮฺ และใหกลาววา΅
ⁿسبحان ر� األىلع₧̈́(โอพระผูอภิบาลของฉันผูทรงสูงสงเหนือสิ่ง

อื่นใด) โดยใหอานมันซ้ําไปมา เพราะการอานเพียงครั้งเดียวอาจจะ

ไมสงผลอะไรมาก แตเมื่อใดท่ีหัวใจของทานรูสึกโอนออนขึ้นก็จง

ปลุกความหวังท่ีมีตอความเมตตาของอัลลอฮฺ เพราะความเมตตา

ของพระองคนั้นจะมีขึ้นโดยทันทีในสภาพที่มีความออนแอและนอบ

นอม แตมันจะไมเกิดกับความหย่ิงยโส หลังจากนั้นก็ใหทานเงย

ศีรษะขึ้นมาพรอมๆ กับกลาวตักบีรและวอนขอความตองการของ

ทานดวยการกลาววา΅n โออัลลอฮฺได)́̈₧رب اغفر يل رب اغفر يل

โปรดอภัยโทษแกฉันเถิด โออัลลอฮฺไดโปรดอภัยโทษแกฉันเถิด) 

แลวใหกลาวมันซ้ําไปมาเพ่ือเปนการตอกยํ้า หลังจากนั้นก็ใหลงไป

สุูดอีกครั้ง  

 สวนการกลาวตะชะฮฺฮุดน้ัน เมื่อทานไดนั่งลงไปก็ใหนั่ง

อยางมีมารยาท และใหตระหนักวาส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการเศาะละ
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วาตและความดีงามตางๆ นั้น คือการแสดงมารยาทท่ีบริสุทธิ์

ตออัลลอฮฺ  เชนเดียวกันกรรมสิทธิ์ท้ังหลายนั้นเปนของอัลลอฮฺ ซึ่ง

มันเปนนัยของคําวา ⁿاتلحيات₧̈́และใหทานนึกถึงทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบุคลิกภาพท่ีสูงสงของทาน และ

ใหกลาววา΅n ขอความ)́̈₧السالم عليك أيها انليب ورمحة اهللا و�ر�ته

สันติสุขจงประสบแดทานโอผูเปนนบีรวมท้ังเมตตาแหงอัลลอฮฺ 

และความประเสริฐท้ังหลายท่ีมาจากพระองค) และใหทานมี

ความเชื่อมั่นวาการใหสลามท่ีไดกลาวไปนั้นจะไปถึงทานนบีอยาง

แนนอนและทานนบีก็จะตอบกลับสลามทานดวยกับส่ิงท่ีดีกวา 

หลังจากนั้นก็ใหสลามแกตัวทานเองรวมถึงบาวที่ดีของอัลลอฮฺทุก

คน หลังจากนั้นก็ใหมีความหวังวาอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา 

จะตอบกลับสลามของทานอยางมากมาย เทากับจํานวนคนดี

ทั้งหลาย แลวใหทานปฏิญาณตออัลลอฮฺ ตะอาลา ดวยการแสดงถงึ

ความเปนเอกะของพระองค และยอมรับในคําส่ังสอนของทานนบี

มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งเปนการฟนฟูคํามั่นสัญญา

ท่ีมีตออัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ดวยการกลาวปฏิญาณท้ัง

สองซ้ําอีกครั้ง และเปนแสดงถึงการดูแลเอาใจใสตอมันใหมอีกครั้ง  

 หลังจากนั้นใหทานขอดุอาอในชวงทายของการละหมาด 

ดวยการขอดุอาอท่ีมีแบบฉบับจากทานนบีในสภาพที่นอบนอมถอม

ตน มีความจริงใจ และเชื่อมั่นวาจะถูกตอบรับ และใหบิดามารดา

ของทานรวมถึงพ่ีนองมุสลิมทั้งหลายมีอยูในการดุอาอของทานดวย  
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 และใหตั้งเปาหมายขณะท่ีใหสลามนั้นเปนการสลามแก

บรรดามลาอิกะฮฺและคนท่ีรวมอยูดวย และใหตั้งเจตนาวาเปนการ

ปดทายการละหมาด และใหปลุกความรูสึกในการขอบคุณตออัลลอ

ฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ท่ีพระองคไดเตาฟกหรืออํานวยความ

สะดวกใหสามารถทําอิบาดะฮฺนี้จนแลวเสร็จ และใหนึกวาการ

ละหมาดของทานในครั้งนี้อาจจะเปนการละหมาดครั้งสุดทาย ซึ่ง

บางทีทานอาจจะไมมีโอกาสใชชีวิตเชนนี้อีก นอกจากนี้ใหทานมี

ความรูสึกละอายใจในความบกพรองท่ีมีในละหมาด และหวาดหวัน่

วาการละหมาดของทานอาจจะไมถูกตอบรับก็เปนไปได และมัน

อาจจะทําใหทานไดรับบาปท้ังโดยเปดเผยหรือท่ีซอนเรน ซึ่งมันจะ

สงผลใหการละหมาดจะไมถูกตอบรับโดยทันที แตกระนั้นก็ตาม

ทานก็จะตองมีความหวังวาการละหมาดของทานจะถูกตอบรับดวย

ความกรุณาธิคุณของพระองคและความโปรดปรานของพระองค  

 เมื่อทานยะหฺยา บินวัษษาบ เสร็จจากการละหมาด ทานก็

จะนั่งอยูกับท่ีตามท่ีอัลลอฮฺทรงประสงค ท้ังนี้เพ่ือสํานึกในความ

บกพรองของการละหมาดดวยความรูสึกท่ีเศราเสียใจ  

 และมีรายงานวา หลังจากที่ทานอิบรอฮีมละหมาด ทานจะ

นั่งอยูกับที่เปนชั่วโมงเหมือนคนที่กําลังปวย  

ซึ่งนี่คือรายละเอียดของการละหมาดที่คุชูอฺ  

ِينَ ٱ ﴿  ]  ٢:  املؤمنون[ ﴾ ٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ
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ความวา “บรรดาผูท่ีพวกเขาเปนผูนอบนอมถอมตนในเวลา

ละหมาดของพวกเขา” (สูเราะฮฺอัล-มุอมินูน อายะฮฺที่ 2) 

 
ِينَ ٱوَ  ﴿ ٰ  ُهمۡ  �َّ َ�َ  ٰ  ]  ٩:  املؤمنون[ ﴾ ٩ ُ�َافُِظونَ  تِِهمۡ َصلََ�

ความวา “และบรรดาผูท่ีพวกเขาเปนผูรักษาการละหมาดของ

พวกเขา” (สูเราะฮฺอัล-มุอมินูน อายะฮฺที่ 9) 

 
ِينَ ٱ ﴿ ٰ  ُهمۡ  �َّ ٓ  َصَ�تِِهمۡ  َ�َ  ]  ٢٣: املعارج[ ﴾ ٢٣ �ُِمونَ َدا

ความวา “บรรดาผูท่ีดํารงม่ันอยูในการทําละหมาดของพวกเขา

เปนประจํา” (สูเราะฮฺอัล-มะอาริจฺ อายะฮฺที่ 23) 

 

สวนคนท่ีเขาเฝาอัลลอฮฺเทาท่ีเขาสามารถจะทําได ก็ใหเขา

สะทอนการละหมาดนั้นดวยตัวเอง ซึ่งเทาที่เขาสามารถเขาถึงความ

คุชูอก็สมควรที่เขาจะปล้ืมปตยิินด ีสวนส่ิงที่เขาขาดตกบกพรองไปก็

สมควรท่ีเขาตองแสดงถึงความเสียอกเสียใจ 

สวนการละหมาดของคนท่ีหลงลืมนั้นถือวาอันตรายอยาง

ย่ิง นอกจากอัลลอฮฺจะปกคลุมเขาดวยกับความเมตตาของพระองค 

ซึ่งความเมตตาของพระองคนั้นกวางใหญไพศาล สวนความ

กรุณาธิคุณของพระองคก็มีอยางลนหลาม ดังนั้น เราขอวิงวอน

ตออัลลอฮฺใหทรงแผความเมตตาของพระองคปกคลุมเรา และได
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โปรดใหอภัยแกเรา เพราะไมมีวิธีใดอีกแลวนอกจากจะตองยอมรับ

ในความออนแอของตัวเองในการดํารงซึ่งการฏออะฮฺตอพระองค  

และพึงรูเถิดวา การทําใหการละหมาดมีความบริสุทธิ์จาก

ส่ิงโสมมตางๆ รวมถึงการทําใหมีความบริสุทธิ์ใจเพ่ือพระพักต

ของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ในการดํารงมันนั้น ทําไดดวยการ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขส่ิงท่ีอยูภายในตามท่ีเราไดนําเสนอไปในขางตน 

ไมวาจะเปนความคุชูอฺ การรําลึกถึงความย่ิงใหญ และการรูสึก

ละอายใจ ซึ่งลวนเปนสาเหตุสําคัญที่จะทําใหมีรัศมีในหัวใจ และมัน

จะเปนกุญแจไปสูการประจักษทางจิตวิญญาณ เพราะคนที่อัลลอฮฺ

รักนั้นจะประจักษถึงพลังอํานาจของพระองคท่ีมีอยูบนชั้นฟาและ

แผนดิน รวมถึงความลับท่ีซอนอยูเบื้องหลังของการเปนพระผู

อภิบาลเปนอยางดี โดยที่การละหมาดจะเปนที่ทําใหเขาไดประจักษ

อยางถองแท โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะท่ีสุูดเนื่องจากสภาพที่

บาวคนหนึ่งจะมีความใกลชิดกับพระผูอภิบาลของเขามากท่ีสุดก็

ดวยกับการสุูด ดวยเหตุนี้อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงตรัสวา  

 ]  ١٩: العلق[ ﴾ ١٩ ۩َ�ِبقۡ ٱوَ  �وَ  ﴿
ความวา “จงสุูด และเขาใกลอัลลอฮฺเถิด” (สูเราะฮฺอัล-อะลัก 

อายะฮฺท่ี 19)  

 

 ในความเปนจริง ทุกคนที่ละหมาดสามารถประจักษทางจิต

วิญญาณเทาท่ีตัวเขามีความบริสุทธิ์จากความโสมมของโลกดุนยา 
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ซึ่งแตละคนจะมีความแตกตางกันไป จนกระท่ังบางคนจะประจักษ

ดวยสายตาตัวเอง หรือบางคนจะประจักษดวยมโนภาพ เฉกเชนที่

บางคนจะประจักษถึงโลกดุนยาในรูปซากศพและประจักษถึง

ชัยฏอนในรูปสุนัขที่กําลังอยูบนซากศพนั้น แลวไดเชิญชวนไปสูมัน   

 เชนเดียวกัน การประจักษในท่ีนี้ยังมีความแตกตางกันซึ่ง

บางคนจะประจักษถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ตะอาลา สวนบางคน

ก็จะประจักษถึงการกระทําของอัลลอฮฺ และบางคนก็จะประจักษถงึ

แนวทางการปฏิสัมพันธกับอัลลอฮฺ  

 และการท่ีจะระบุเจาะจงในสวนรูปแบบของการประจักษ

ในแตละชวงเวลานั้นมีปจจัยท่ีซอนอยูอยางมากมายจนนับไมถวน 

แตส่ิงสําคัญท่ีสุดคือมันเกี่ยวของโดยตรงกับความมุงมั่น เพราะ

เมื่อใดที่มันใหความสนใจไปยังส่ิงใด มันก็จะย่ิงมีโอกาสท่ีจะ

ประจักษถึงส่ิงนั้น ซึ่งมันอาจจะยังไมเห็นภาพนอกจากจะเปน

เสมือนผูหญิงท่ีมีสนิมเกาะแลวไดสองกระจกใส โดยแนนอนวามัน

จะตองปดบังรูปลักษณท่ีดี ซึ่งไมไดเปนเพราะผูใหไมอยากใหมี

รูปลักษณท่ีดี แตเปนเพราะการสะสมของสนิมตางหากท่ีปดบังมัน

ไว ทําใหหลายคนตางตัดพอในส่ิงท่ีไดเห็นนั้น เพราะธรรมชาตขิอง

คนนั้นมักจะปฏิเสธส่ิงท่ีไมเห็นตรงหนา และหากทารกที่อยูในครรภ

มีสติปญญาเขาก็คงปฏิเสธความเปนไปไดท่ีจะมีมนษุยอยูบนโลกอนั

กวางใหญไพศาล และหากเปนเด็กที่พอจะแยกแยะอะไรไดบางเขา

ก็คงปฏิเสธส่ิงท่ีผูใหญท่ีมีสติปญญากลาวอางวาไดรับรูถึงพลัง
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อํานาจของอัลลอฮฺท่ีมีอยูบนชั้นฟาและแผนดิน ซึ่งมนุษยก็เปน

เชนนี้แหละในแตละชวงวัยก็มักจะปฏิเสธตอส่ิงท่ียังมาไมถึง แตส่ิง

ที่ไดกลาวมาท้ังหมดนั้นไมอาจจะเกิดขึ้นไดเวนแตดวยกับการมี

ความคุชูอฺในละหมาด ดวยเหตุนี้ อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จึงดํารัส

วา  

فۡ  َقدۡ  ﴿
َ
ينَ ٱ ١ ِمُنونَ ُمؤۡ لۡ ٱ لَحَ أ ِ :  املؤمنون[ ﴾ ٢ ِشُعونَ َ�ٰ  َصَ�تِِهمۡ  ِ�  ُهمۡ  �َّ

٢  ،١  [ 

ความวา “แนนอนบรรดาผูศรัทธาไดประสบความสําเร็จแลว 

บรรดาผูท่ีพวกเขาเปนผูนอบนอมถอมตนในเวลาละหมาดของ

พวกเขา” (สูเราะฮฺอัล-มุอมินูน อายะฮฺที่ 1-2)  

 

 ซึ่งอัลลอฮฺไดยกยองพวกเขาหลังจากที่กลาวถึงความศรทัธา

ดวยการละหมาดเปนการเฉพาะ นั้นคือการละหมาดท่ีมีคุชูอฺ 

หลังจากนั้นพระองคไดปดทายคุณลักษณะของบรรดาผูท่ีประสบ

ความสําเร็จดวยการละหมาดเชนเดียวกัน อัลลอฮฺ ตะอาลา ได

ดํารัสวา 

ِينَ ٱوَ  ﴿ ٰ  ُهمۡ  �َّ َ�َ  ٰ  ]  ٩:  املؤمنون[ ﴾ ٩ ُ�َافُِظونَ  تِِهمۡ َصلََ�

ความวา “และบรรดาผูท่ีพวกเขาเปนผูรักษาการละหมาดของ

พวกเขา” (สูเราะฮฺอัล-มุอมินูน อายะฮฺที่ 9) 
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 หลังจากนั้นพระองคก็ไดดํารัสถึงผลของคุณลักษณะเหลานี้

ไววา  

ْوَلٰٓ  ﴿
ُ
ٰ لۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ينَ ٱ ١٠ ِرثُونَ َ� ِ ونَ َ�ٰ  ِ�يَها ُهمۡ  َس َدوۡ فِرۡ لۡ ٱ يَرِثُونَ  �َّ ُ�ِ ١١ ﴾ 

 ]  ١١  ،١٠:  املؤمنون[
ความวา “ชนเหลาน้ีแหละพวกเขาเปนทายาท ซ่ึงพวกเขา จะ

ไดรับมรดกสวนสวรรคชั้นฟรเดาสฺ  พวกเขาจะพํานักอยูในน้ัน

ตลอดกาล” (สูเราะฮฺอัล-มุอมินูน อายะฮฺที่ 10-11) 

 

 พระองคไดพรรณนาถึงพวกเขาดวยความสําเร็จในตอนแรก 

และดวยกับการเปนทายาทท่ีจะไดรับมรดกสวนสวรรคชั้นฟรเดาส

ในตอนทาย แตสําหรับการขยับล้ินอยางรวดเร็ว ท้ังๆ ท่ีหัวใจมี

ความหลงลืม แนนอนเขาจะไมรับส่ิงใด ดวยเหตุนี้ อัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ จึงดํารัสถึงคุณลักษณะที่ตรงขามของพวกเขาคือ  

  ،٤٢: املدثر[ ﴾ ٤٣ ُمَصّلِ�َ لۡ ٱ ِمنَ  َنُك  لَمۡ  َقالُواْ  ٤٢ َسَقرَ  ِ�  َسلََكُ�مۡ  َما ﴿
٤٣  [ 

ความวา “อะไรท่ีนําพวกทานเขาสูกองไฟท่ีเผาไหม พวกเขา

กลาววา เรามิไดอยูในหมูผูทําละหมาด” (สูเราะฮฺอัล-มุดดัษษิร 

อายะฮฺท่ี 42-43) 
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 ดังนั้น ทุกคนท่ีละหมาดจึงเปนทายาทท่ีจะไดรับมรดกสวน

สวรรคชั้นฟรเดาส และพวกเขาจะมองเห็นรัศมีของอัลลอฮฺ ตะอา

ลา และมีความสุขที่ไดอยูใกลชิดและเคียงขางพระองค  

 เราขอตออัลลอฮฺไดโปรดทําใหเราเปนหนึ่งในพวกเขา และ

ขอใหพระองคทรงปกปองคุมครองเราจากการมีคําพูดที่สวยหรูแต

การกระทํากลับต่ําทราม แทจริงพระองคเปนผูทรงใจบุญ ผูทรง

มอบส่ิงที่ดี ผูทรงนิรันดร ผูทรงคุณธรรม และขอการสดุดีจากอัลลอ

ฮฺพึงมีแดบาวที่ถูกเลือกสรรแลวทุกคน  

 ΅̈́  
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เทคนิคการลิ้มรสความหอมหวานของ 

การอานอัลกุรอาน 
  

 พึงรู เถิดวา ทานไมอาจล้ิมรสความหอมหวานของการ

อานอัลกุรอานนี้ได นอกจากขณะท่ีกําลังอานอัลกุรอานอยูนั้นตอง

ใหปจจัยท้ังสิบประการนี้ครบถวนสมบูรณเสียกอน ไดแก รูถึงท่ีมา

ของคําดํารัสนี้, รูถึงความย่ิงใหญของคําดํารัสนี้, หัวใจตองมีสมาธิ

อยูกับมัน, ตะดับบุรฺในเนื้อหาของมัน, ทําความเขาใจในเนื้อหาของ

มัน, หลีกเล่ียงจากปจจัยที่กีดกั้นไมใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาของ

มัน, ตระหนกัวาอัลกุรอานกําลังกลาวถึงเรา, มีปฏิกิริยาตามเนื้อหา

ของมัน, มีความรูสึกวากําลังฟงคําดํารัสจากพระองคโดยตรง, และ

ตองไมเขาขางตัวเอง 

 

1. รูถึงความยิ่งใหญของคําดํารัสน้ี  

รวมถึงความสูงสง ความโปรดปราน และความกรุณาธิคุณ

ของอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ท่ีทรงประทานคําดํารัสนี้จาก

บัลลังกท่ีย่ิงใหญของพระองคสูปวงบาวในระดับท่ีปวงบาวสามารถ

เขาใจมันได ดังนั้น จงพินิจพิจารณาวาพระองคทรงกรุณาธิคุณตอ

ปวงบาวในการถายทอดเนื้อหาคําดํารัสของพระองคสูความเขาใจ

ของปวงบาวอยางไรบาง ? และการท่ีพระองคไดใหศิฟตนี้  
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(คุณลักษณะของอัลลอฮฺ นั่นคือคําดํารัสของพระองค) ไดปรากฏแก

ปวงบาวดวยการแปลงใหเปนตัวอักษรและน้ําเสียงท่ีเปนศิฟตของ

มนุษย เพราะมนุษยยอมไมสามารถเขาใจในศิฟตของอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ ได นอกจากดวยกับศิฟตท่ีพวกเขามีอยูเทานั้น และถา

หากพระองคไมไดปกปดความเกรียงไกรของคําดํารัสนี้ดวยการมี

อาภรณแหงตัวอักษร (มีคัมภีร) ก็จะไมมีใครสามารถสดับฟงคํา

ดํารัสนี้และรับประโยชนจากมันไดอยางแนนอน และมันจะทําใหไม

มีส่ิงใดหลงเหลืออยูเลยเนื่องดวยความย่ิงใหญในอํานาจและความ

เจิดจรัสของพระองค  

อัลลอฮฺไดดํารัสวา 

نَزۡ�َ  لَوۡ  ﴿
َ
ٰ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  اأ �ۡ  َجَبلٖ  َ�َ

َ
ٗ�  اِشعٗ َ�ٰ  ۥَتهُ لََّر� َتَصّدِ نۡ  مُّ ِۚ ٱ َيةَِخشۡ  ّمِ َّ� ﴾ 

 ]  21: احلرش[
ความวา “หากเราประทานอัลกุรอานน้ีลงมาบนภูเขาลูกหน่ึง 

แนนอนเจาจะเห็นมันนอบนอมแตกแยกเปนเสี่ยงๆ เน่ืองเพราะ

ความกลัวตออัลลอฮฺ” (สูเราะฮฺอัล-หัชรฺ อายะฮฺท่ี 21) 

 

และถาหากอัลลอฮฺไมทรงใหทานนบีมูซาสลบลมไปกอน

แลวไซร ทานนบีมูซาก็จะไมสามารถสดับฟงคําดํารัสของพระองค

ได เฉกเชนที่ภูเขาไมสามารถตั้งมั่นอยูในที่ของมันไดเมื่อพระองคได

ประจักษ กระท่ังมันทลายตัวลงอยางราบเรียบ  

อัลลอฮฺไดดํารัสวา 
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ا ﴿ ٰ  فَلَمَّ ۚ َصعِقٗ  ُموَ�ٰ  وََخرَّ  اَد�ّٗ  ۥَجَعلَهُ  َجَبلِ لِلۡ  ۥَر�ُّهُ  َ�َ�َّ  ]  143: االعراف[ ﴾ ا
ความวา “ครั้นเม่ือพระเจาของเขาไดประจักษท่ีภูเขาน้ัน ก็ทําให

มันทลายตัวลงอยางราบเรียบ และมูซาก็ลมลงในสภาพหมดสติ” 

(สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 143 ) 

 

2. รูถึงความยิ่งใหญของผูท่ีดํารัส  

คนอานอัลกุรอานตองดึงความรูสึกของหัวใจในขณะท่ีเริ่ม

อานอัลกุรอานถึงความย่ิงใหญของผูท่ีดํารัส และใหรูวาส่ิงท่ีไดอาน

ไปนั้นไมใชคําพูดของมนุษยแตเปนการอานคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซ

ซะวะญัลละ  

ในเรื่องนี้อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา   

ۥٓ  �َّ  ﴿ ُه ُرونَ  إِ�َّ  َ�َمسُّ  ]  ٧٩: الواقعة[ ﴾ ٧٩ ٱلُۡمَطهَّ

ความวา “ไมมีผูใดจะแตะตองอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู

บริสุทธิ์เทาน้ัน” (สูเราะฮฺอัล-วากิอะฮฺ อายะฮฺที่ 79) 

  

 ซึ่งในสวนของรูปเลมและกระดาษของอัลกุรอาน (มุศหัฟ) 

นั้น จะไดรับการปกปองจากการสัมผัสโดยตรงของมนุษย นอกจาก

คนๆ นั้นจะอยูในสภาพที่สะอาดเสียกอน แตอีกนัยหนึ่งนัน้คือความ

มีเกียรติและความสูงสงของมันจะถูกบรรจุในหัวใจไดก็ตอเมื่อหัวใจ

นั้นตองบริสุทธิจ์ากความโสมมตางๆ และมีความผุดผองดวยกบัรศัมี
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ของการใหเกียรติและนอบนอมตอมัน เฉกเชนท่ีไมอนุญาตสัมผัส

เลมอัลกุรอานดวยมือโดยตรงนอกจากมือนั้นตองสะอาด ดังนั้นก็ไม

อนุญาตท่ีจะใหล้ินของผูใดอานอักขระของมันนอกจากล้ินนั้นตอง

บริสุทธิ์จากส่ิงโสมม และหัวใจก็ไมอาจไดรับบทเรียนใดๆ ของมัน

นอกจากหัวใจนั้นจะบริสุทธิ์ผุดผอง ซึ่งการใหเกียรติตอคําดํารัสนี้ก็

ถือเปนการใหเกียรติตอผู ท่ีดํารัสมัน แนนอนท่ีสุด ทานจะไม

สามารถรูถึงความย่ิงใหญของผูท่ีดํารัสได หากทานไมคิดใครครวญ

ถึงคุณลักษณะ ความเกรียงไกร และกิจการงานของพระองค ซึ่งถา

หัวใจของทานไดรําลึกถึงบัลลังกและการประทับของพระองคบน

นั้น รําลึกถึงเกาอี้ ท่ีมีความกวางใหญเทากับบรรดาชั้นฟาและ

แผนดิน และรําลึกถึงความกวางใหญไพศาลของชั้นฟาและแผนดิน 

และส่ิงท่ีมีอยูระหวางมันท้ังสอง ไมวาจะเปนญิน มนุษย สัตว พืช

พันธตางๆ และรูดีวาพระองคเปนผูทรงสรางสรรคสรรพส่ิงตางๆ 

ทั้งหมด ทรงมีอํานาจเหนือมันทั้งหมด และทรงเปนผูใหปจจัยยังชีพ

แกพวกมันเพียงพระองคเดียว และทุกส่ิงทุกอยางอยูภายใตอํานาจ

ของพระองค ซึ่งพระองคจะใหมีหมุนเวียนกันไประหวางความโปรด

ปรานและความเมตตาของพระองคกับการลงโทษและความ

เด็ดขาดของพระองค ซึ่งหากพระองคทรงประทานก็ดวยกับความ

โปรดปรานของพระองค แตถาหากพระองคทรงลงโทษก็ดวยกับ

ความยุติธรรมของพระองค ซึ่งพระองคเปนผูที่กลาววาคนกลุมนีเ้ขา

สวรรคโดยที่จะไมสนใจผูใด และคนกลุมนี้เขานรกโดยที่จะไมสนใจ
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ผูใด และนี่คือสุดยอดของความย่ิงใหญและความสูงสงของพระองค 

ดังนั้นการคิดใครครวญในรูปแบบนี้เองท่ีจะทําใหรูถึงความย่ิงใหญ

ของผูท่ีดํารัส แลวหลังจากนั้นก็จะไดรูถึงความย่ิงใหญของคําดํารัส  

 

3. หัวใจตองมีสมาธิอยาใหมันวอกแวก  

นักวิชาการบางทานไดอธิบายอายะฮฺนี้วา 

�ٖ�  ٱۡلِكَ�َٰب  ُخذِ  َ�َٰيۡحَيٰ  ﴿  ]  ١٢: مر�م[ ﴾ ١٢ بُِقوَّ

ความวา “โอยะหฺยาเอย ! เจาจงยึดม่ันในคัมภีร (เตารอต) อยาง

ม่ันคง” (สูเราะฮฺมัรยัม อายะฮฺท่ี 12)  

 

 กลาวคือ ใหมุงมั่นดวยความจริงจัง ซึ่งการยึดมั่นในคัมภีร

ดวยความมุงมั่นนั้นคือ การไดจดจออยูกับมันตลอดของการอาน 

โดยไมมีส่ิงอื่นใดมาทําใหวอกแวกจากมันไดเลย  

มีคนถามนักวิชาการทานหนึ่งวา “ขณะท่ีทานกําลัง

อานอัลกุรอานอยูน้ันจิตใจของทานวอกแวกกับสิ่งใดหรือไม ?” 

เขาจึงตอบวา “จะมีสิ่งใดอีกท่ีจะเปนรักยิ่งสําหรับฉันมากกวาอัล

กุรอาน จนทําใหจิตใจของฉันตองไปสนใจกับมัน”  

ชาวสะลัฟบางคน “เม่ืออานอัลกุรอานอายะฮฺใดแลว ถา

หัวใจไมไดจดจออยูในเน้ือหาของมัน เขาจะกลับไปอานมันอีก

รอบ”  
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 ซึ่งนี่คือคุณลักษณะที่เปนผลสืบเนื่องมาจากกอนหนานี้ นั่น

คือการรูถึงความย่ิงใหญของคําดํารสันี้ ซึ่งคนที่รูถึงความย่ิงใหญของ

คําดํารัสท่ีเขากําลังอานอยูนั้นมันจะนํามาซึ่งความปล้ืมปติ ความ

ผูกพัน และจะไมสามารถลืมเลือนมันได เพราะในอัลกุรอานนั้นจะมี

เนื้อหาท่ีสรางความผูกพันแกหัวใจ ซึ่งหากคนท่ีอานอัลกุรอานไดมี

ความรูสึกเชนนั้นแลว มันจะเปนไปไดอยางไรท่ีความคิดของเขา

ตองการสรางความผูกพันกับส่ิงอื่นอีก ท้ังๆ ท่ีอัลกุรอานคือส่ิงท่ีจะ

สรางความบริสุทธิ์และคล่ีคลายความทุกขยากตางๆ ซึ่งคนท่ี

ตองการคล่ีคลายมลทินตางๆ ใหบริสุทธิ์นั้นเขาจะไมไปครุนคิดกับ

ส่ิงอื่นอีก  

กลาวกันวาอัลกุรอานคือสถานท่ีอันกวางใหญ คือเรือกสวน

ที่กวางขวาง คือพระราชวังท่ีใหญโตโออา คือเจาสาวในวันแตงงาน 

คือผาไหมยกเงินยกทอง และคือสถานที่สําหรับทองเที่ยว ซึ่งเมื่อใด

ก็ตามท่ีคนอานไดทองไปในสถานท่ีอันกวางใหญ ไดเก็บเกี่ยวผลไม

ในเรือกสวน ไดเขาไปในพระราชวังท่ีใหญโตโออา ไดมองไปยัง

เจาสาวในวันแตงงาน ไดสวมผาไหมยกเงินยกทอง และไดทองเที่ยว

ในสถานท่ีตางๆ เขาก็จะดื่มด่ําไปกับมัน จนเขาจะไมมวัสาละวนกับ

ส่ิงอื่นใดอีก เมื่อเปนเชนนั้นแลวหัวใจของเขาก็จะไมออกหางไปไหน 

และความคิดของเขาก็จะไมเรื่อยเปอย 
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4. ตองตะดับบุรฺ (พินิจใครครวญ) ในความหมายของอัลกุ

รอาน  

ซึ่งมันเปนผลสืบเนื่องจากการที่หวัใจมีสมาธิ โดยที่เขาจะไม

ครุนคิดตอส่ิงอื่นใดอีกนอกจากความหมายของอัลกุรอาน แตที่มัน

เปนปญหาคือการท่ีเขาฟงอัลกุรอานจากตัวของเขาเองโดยไมมีการ

ตะดับบุรใดๆ ทั้งๆ นัยของการอานอัลกุรอานนั้นคือการไดตะดบับรุ

ในความหมายของมัน ดวยเหตุนี้จึงมีสุนนะฮฺใหอานโดยชัดถอยชัด

คํา ทั้งนี้ก็เพ่ือใหเกิดการตะดับบุรในความหมายของมัน  

ทานอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา “ไมมีความดีงาม

ใดในการทําอิบาดะฮฺหากไมมีความเขาใจตอมัน และไมมีความดี

งามในการอานอัลกุรอานหากไมมีการตะดับบุรฺในเน้ือหาของ

มัน” 

 

หากไมสามารถที่จะตะดบับรฺุอัลกุรอานไดนอกจากตองอาน

ทวนไปมาหลายๆ ครั้ง ก็ใหเขาอานทวนไปมา (จนกวาจะตะดับบุร

ในเนื้อหาของอัลกุรอานได) ยกเวนในกรณีท่ีละหมาดตามหลังอมิาม 

เพราะถาเขาจดจอตะดบับรฺุในความหมายของอายะฮหฺนึง่ แตอิมาม

กําลังอานอยางคร่ําเครงอีกอายะฮฺหนึ่งก็ถือเปนการกระทําท่ีไม

ถูกตอง เฉกเชนท่ีบางคนมีความรูสึกชื่นชอบเพียงแคคําเดียวจากส่ิง

ท่ีเขากําลังวอนขอ แตเขากลับละท้ิงการทําความเขาใจในเนื้อหาท่ี

เหลือไป ในกรณีการตัสบีหฺขณะรกุูอฺก็เชนเดยีวกัน หากเขานึกถึงอา
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ยะฮฺท่ีอิมามอานในกอนหนานั้นก็ถือเปนอาการวิสวาส (การกระซิบ

กระซาบจากชัยฏอน) ดังท่ีมีรายงานจากทานอามิร บินอับดิก็อยสฺ 

ซึ่งทานกลาววา “อาการวิสวาสไดเขามารบกวนฉันในละหมาด

แลว” จึงมีคนถามวา “เกี่ยวกับเรื่องดุนยาใชไหม ?” ทานจึงตอบ

วา “การท่ีซ่ีฟนของฉันมันซอนกัน ยังเปนสิ่งท่ีฉันชื่นชอบยิ่งกวา

มันเสียอีก แตหัวใจของฉันกําลังสาละวนอยูกับสถานะของฉัน ณ 

เบ้ืองหนาของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ตางหาก ซ่ึงฉันไมรูวา

จะตองทําอยางไร เพราะวิสวาสน้ีก็ยังกลับมารบกวนฉันซํ้าแลว

ซํ้าเลา” จะเห็นไดวาเขาไมไดวุนอยูกับการทําความเขาใจในเนื้อหา

ที่มีอยู ซึ่งชัยฏอนไมสามารถหลอกคนอยางเขาได นอกจากใหเขา

วุนอยูกับในเรื่องสําคัญๆ ของศาสนา แตมันกลับทําใหเขาพลาด

จากส่ิงที่สําคัญย่ิงกวา 

จากทานอบีซัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานเราะสูลุลลอ

ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยนําละหมาดพวกเราในค่ําคืน

หนึ่งดวยการอานเพียงอายะฮฺเดียวซ้ําไปมา  

ۡ�ُهمۡ  إِن ﴿ نَت  فَإِنََّك  لَُهمۡ  َ�ۡغفِرۡ  �ن ِعَباُدَكۖ  فَإِ�َُّهمۡ  ُ�َعّذِ
َ
 ١١٨ مُ ٱۡ�َِكي ٱۡلَعزِ�زُ  أ

 ]  ١١٨: دةاملائ[ ﴾
ความวา “หากพระองคจะทรงลงโทษพวกเขาแทจริงพวกเขาก็

คือบาวของพระองค และหากพระองคจะทรงอภัยโทษใหแกพวก

เขา แทจริงพระองคทานคือ ผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” 

(สูเราะฮฺอัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺท่ี 118) 
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 และทานตะมีม อัดดารี เคยละหมาดยามค่ําคืนดวยการ

อานอายะฮฺนี้เพียงอายะฮฺเดียว  

مۡ  ﴿
َ
ِينَ  َحِسَب  أ ْ  ٱ�َّ ّ�ِ  ٱۡجَ�َُحوا ن اتِ ٱلسَّ

َ
َۡعلَُهمۡ  أ ِينَ  �َّ ْ  َكٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا  وََعِملُوا

لَِ�ِٰت  ٰ َۡياُهمۡ  َسَوآءٗ  ٱلصَّ  ]  ٢١:  اجلاثية[ ﴾ ٢١ َ�ُۡكُمونَ  َما َسآءَ  َوَمَماُ�ُهمۚۡ  �َّ

ความวา “หรือบรรดาผูท่ีกระทําความชั่ว คิดหรือวาเราจะทําให

พวกเขาเปนเชนกับบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดีท้ังหลาย 

ใหเทาเทียมกันท้ังในเวลามีชีวิตของพวกเขาและการตายของ

พวกเขา สิ่งท่ีพวกเขาตัดสินน้ันมันชั่วแทๆ” (สูเราะฮฺอัล-ญาษิ

ยะฮฺ อายะฮฺที่ 21) 

 

 สวนทานสะอีด บินุบัยรฺ เคยละหมาดยามค่ําคืนดวยการ

อานอายะฮฺนี้ซ้ําไปมา   

﴿  ْ َها ٱۡ�َۡومَ  َوٱۡمَ�ُٰزوا ُّ�
َ
 ]  ٥٩: �س[ ﴾ ٥٩ ٱلُۡمۡجرُِمونَ  �

ความวา “โอบรรดาอาชญากรท้ังหลายเอย! วันน้ีพวกเจาจงถอย

หางออกไปใหพน” (สูเราะฮฺยาสีน อายะฮฺที่ 59) 

 

 ชาวสะลัฟทานหนึ่งไดกลาววา “ฉันไดเริ่มละหมาดดวย

การอานสูเราะฮฺหน่ึง แลวบางอายะฮฺในน้ันก็ไดทําใหฉันจดจออยู

กับเน้ือหาของมัน จนกระท่ังแสงรุงอรุณไดปรากฏขึ้น” 
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 ชาวสะลัฟอีกทานกลาววา “อายะฮฺใดก็ตามท่ีฉันไมไดทํา

ความเขาใจในเน้ือหาของมัน และหัวใจของฉันไมไดมีปฏิกิริยา

ใดๆ ไปกับมัน ฉันจะไมถือวา (การอานครั้งน้ัน) ไดรับผลบุญ” 

 มีรายงานจากทานอบีสุลัยมาน อัด-ดารอนี ไดกลาววา 

“ฉันตั้งใจวาจะอานอายะฮฺหน่ึง ซ่ึงฉันจะยืนละหมาดดวยการ

อานมันตลอดท้ังสี่คืนหรือหาคืน และถาหากฉันไมสามารถหยุด

ครุนคิดในเน้ือหาของมันแลวไซร ฉันจะไมขามไปอานอายะฮฺอื่น

ตออยางแนนอน” 

 และมีรายงานอีกวา “ชาวสะลัฟบางทานไดจดจออยูกับ

การอานสูเราะฮฺฮูดตลอดท้ังหกเดอืน โดยท่ีทานจะอานทวนซํ้าไป

มา ซ่ึงทานจะไมปลอยใหพลาดจากการตะดับบุรฺในเน้ือหาของ

มันเลย”  

 ชาวสะลัฟทานหนึ่งไดกลาววา “สําหรับฉันแลวทุกๆ วัน

ศุกรก็จะเคาะตัมอัลกุรอานหน่ึงครั้ง ในทุกๆ เดือนก็จะเคาะตัมอลั

กุรอานหน่ึงครั้ง และในทุกๆ ปน้ันก็จะเคาะตัมอัลกุรอานหน่ึงครั้ง 

ซ่ึงฉันไดเคาะตัมอัลกุรอานตั้งแตสามสิบกวาปแลว โดยท่ีฉันไม

เคยพลาดเลยสักครั้งเดียว”  

 
ซึ่งมันทําเชนนั้นไดจริงๆ ตามประสิทธิภาพของการตะดับ

บุรและการศึกษาเรียนรูอัลกุรอานของแตละคน  
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 และมีสะลัฟทานหนึ่งกลาวอีกวา “ฉันไดทําใหตัวของฉัน

อยูในสถานะท่ีไดรับผลบุญโดยตลอด ซ่ึงตัวฉันไดทํามันทุกๆ วัน 

ทุกๆ วันศุกร ทุกๆ เดือน และทุกๆ ป” (หมายถึง คือดวยกับผล

บุญของทุกๆ วัน, ทุกๆ วันศุกร, ทุกๆ เดือน, และทุกๆ ป ซึ่งเปน

การบงชี้วาสะลัฟทานนั้นไดเคาะตัมอัลกุรอานในทุกๆ ชวงเวลา

ขางตน)  

   

5. ใหทําความเขาใจในความหมายของอัลกุรอาน  

กลาวคือใหทําความเขาใจในทุกๆ อายะฮฺในส่ิงท่ีคูควรกับ

มัน เพราะอัลกุรอานไดกลาวถึงเนื้อหาตางๆ ไดอยางครบถวน ไมวา

จะเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ และกิจการงานของ

พระองค รวมถึงเรื่องราวของบรรดานบี อะลัยฮิมุสลาม และ

พฤติกรรมของคนท่ีปฏิเสธศรัทธาตอพวกทาน และสภาพความ

พินาศท่ีพวกเขาไดประสบ นอกจากนี้ยังกลาวถึงคําส่ังใชและคําส่ัง

หามตางๆ รวมถึงเรื่องราวของสวนสวรรคและนรกอีกดวย  

ในสวนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ นั้น เชนท่ี

พระองคไดดํารัสวา  

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡيَس  ﴿ ءٞ ِميعُ  َوُهوَ  َ�ۡ  ]  ١١: الشورى[ ﴾ ١١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلسَّ

ความวา “ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค และพระองคผูทรงได

ยิน ผูทรงเห็น” (สูเราะฮฺอัช-ชูรอ อายะฮฺที่ 11) 
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 และเชนท่ีพระองคไดดํารัสอีกวา 

وُس  ٱلَۡملُِك  ﴿ َ�ٰمُ  ٱۡلُقدُّ بَّارُ  ٱۡلَعزِ�زُ  ٱلُۡمَهۡيِمنُ  ٱلُۡمۡؤِمنُ  ٱلسَّ ۚ  ٱۡ�َ ُ  ﴾ ٢٣ ٱلُۡمَتَكّ�ِ
 ]  ٢٣: احلرش[

ความวา “ผูทรงอํานาจสูงสุด ผูทรงบริสทุธิ์ ผูทรงความศานติสุข 

ผูทรงคุมครองการศรัทธา ผูทรงปกปกรักษาความปลอดภัย ผู

ทรงอํานาจยิ่ง ผูทรงปราบใหเรียบรอย ผูทรงความยิ่งใหญ

ภูมิใจ” (สูเราะฮฺอัล-หัชรฺ อายะฮฺท่ี 23) 

  

 ซึ่งถาไดพินิจใครครวญในความหมายของพระนามและ

คุณลักษณะตางๆ ของอัลลอฮฺใหดี แนนอนจะพบวามันมีความลับ

ตางๆ แฝงอยูในนั้น และนัยตางๆ ท่ีถูกปกปดอยูก็จะถูกเผยให

ออกมา ซึ่งไมมีผูใดสามารถเผยนัยนั้นไดนอกจากคนที่อัลลอฮฺไดให

เตาฟกแกเขาเทานั้น สําหรับในเรื่องนี้ทานอลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

เคยกลาวถึงมนัมาแลว หลังจากท่ีมีคนถามทานวา “พวกทานไดรับ

บางสิ่งบางอยางจากทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม อื่นจากอัลกุรอานบางไหม ?” ทานจึงตอบวา “ไมมีสิ่ง

ใดอีก ขอสาบานตอผูท่ีทําใหเมล็ดพันธุงอกเงยและเติบโต นอก

จากอัลลอฮฺทรงประทานใหปวงบาวมีความเขาใจในเน้ือหาคัมภีร

ของพระองค” 
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 สวนกิจการงานของอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้น เชนท่ีพระองคได

กลาวถึงการสรางชั้นฟาและแผนดิน เปนตน ในสวนนี้คนที่อานจะ

ไดเขาใจถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ผูทรงย่ิงใหญและเกรียงไกรย่ิง 

เพราะกิจการงานเปนส่ิงท่ีบงชี้ถึงผูท่ีทํากิจการงานนั้น แนนอนวา

มันเปนส่ิงที่บงชี้ถึงความย่ิงใหญของพระองค  

 สวนเรื่องราวของบรรดานบี อะลัยฮิมุสลาม เมื่อใดก็ตามท่ี

ไดยินเรื่องราวการปฏิเสธศรัทธา การตอตาน และการเขนฆานบี

บางทาน ก็ใหเขาใจเรื่องราวนั้นถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ ท่ีไมตองพ่ึงพาส่ิงใด แมกระท่ังจากบรรดาเราะสูลท่ีถูก

สงไปยังกลุมชนตางๆ เพราะถึงแมวาพระองคจะทําใหบรรดาเราะ

สูลเสียชีวิตไปท้ังหมด อํานาจความเกรียงไกรของพระองคก็จะไม

ลดลงแตอยางใด และเมื่อใดก็ตามท่ีไดยินเรื่องราวการชวยเหลือ

ของอั ลลอฮฺ ท่ี มี ต อบรรดานบี  ก็ ให เ ข า ใจ เ รื่ อ ง ร าวนั้ นถึ ง

ความสามารถของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ และพระประสงคของ

พระองคที่จะชวยเหลือสนับสนุนความจริงและสัจธรรม  

 สวนเรื่องราวของผูท่ีปฏิเสธศรัทธา เชนชาวอาดและษะมูด 

และส่ิงท่ีพวกเขาไดประสบนั้น ใหเขาใจเรื่องราวนั้นโดยการทําให

เกิดความรู สึกเกรงกลัวตอความเด็ดขาดและการลงโทษของ

พระองค และใหตัวเขาไดรับประโยชนจากเรื่องราวนั้นโดยใหสํานึก

อยูตลอดวาถาหากเขาลืมตัว และมีพฤติกรรมท่ีต่ําทราม และลุม
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หลงกับส่ิงท่ีถูกประทานมาให บางทีเขาอาจจะตองประสบกับการ

ลงโทษและไดเผชิญกับเคราะหกรรมนั้นก็เปนไปได  

 เชนเดียวกันถาไดยินเรื่องราวของสวนสวรรคและนรก และ

ทุกเรื่องท่ีมีอยูในอัลกุรอาน มันยอมเปนไปไมไดท่ีจะแจกแจง

รายละเอียดท้ังหมดท่ีไดเขาใจจากมัน เพราะในเรื่องนี้มันไมมี

ขีดจํากัด ซึ่งบาวแตละคนจะไดรับริซกีในสวนนี้ที่แตกตางกันไป  

َّوۡ  قُل ﴿ ن َ�ۡبَل  ٱۡ�َۡحرُ  َ�َفِدَ  َرّ�ِ  ّلَِ�َِ�ِٰت  ِمَداٗدا ٱۡ�َۡحرُ  َ�نَ  ل
َ
 َ�ُٰت َ�ِ  تَنَفدَ  أ

 ]  ١٠٩: الكهف[ ﴾ ١٠٩ َدٗدامَ  بِِمۡثلِهِۦ ِجۡئَنا َولَوۡ  َرّ�ِ 
ความวา “จงกลาวเถิดมุฮัมมัด หากวาทะเลเปนนํ้าหมึกสําหรับ

บันทึกพจนารถของพระผูเปนเจาของฉัน แนนอน ทะเลจะเหือด

แหงกอนท่ีคํากลาวของพระผูเปนเจาของฉันหมดสิ้นไป และ

แมวาเราจะนํามันเยี่ยงน้ันมาเปนนํ้าหมึกอีกก็ตาม” (สูเราะฮฺอัล-

กะฮฺฟ อายะฮฺที่ 109)  

 

 เปาหมายหลักในส่ิงที่เราไดนาํเสนอไปนัน้ เพ่ือเปนการตอก

ยํ้าแนวทางการทําความเขาใจความหมายของอัลกุรอาน ท้ังนี้ก็

เพ่ือใหไดล้ิมรสความหอมหวานของมัน สวนรายละเอียดความ

เขาใจในแตละเรื่องราวนั้นเปนส่ิงท่ีไมมีขีดจํากัด ซึ่งใครก็ตามที่ไมมี

ความเขาใจในเนื้อหาของอัลกุรอานแมจะเปนเพียงความเขาใจใน

ระดับเบื้องตน เขาก็จะอยูในคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา  
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ن َوِمۡنُهم ﴿ ٰٓ  إَِ�َۡك  �َۡسَتِمعُ  مَّ ْ  إَِذا َح�َّ ْ  ِعنِدكَ  ِمنۡ  َخرَُجوا ِينَ  َقالُوا وتُ  لِ�َّ
ُ
ْ أ  وا

ۚ  َقاَل  َماَذا ٱۡلعِۡلمَ  ْوَلٰٓ�َِك  َءانًِفا
ُ
ينَ  أ ِ ُ  َطَبعَ  ٱ�َّ ٰ  ٱ�َّ :  �مد[ ﴾ ١٦ ُقلُو�ِِهمۡ  َ�َ

١٦  [ 
ความวา “ในหมูพวกเขามีผูเง่ียหูฟงเจาจนกระท่ังเม่ือพวกเขา

ออกไปจากเจา พวกเขาก็จะพูดแกผูมีความรูวา เม่ือกี้ น้ีเขา 

(มุฮัมมัด) พูดอะไรกัน ชนเหลาน้ีแหละคือบรรดาผูท่ีอัลลอฮฺทรง

ประทับตราบนหัวใจของพวกเขา” (สูเราะฮฺมุฮัมมัด อายะฮฺที่ 16) 

 

 ซึ่งการประทับตราในท่ีนี้หมายถึง ปจจัยท่ีกีดกั้นไมใหเกิด

ความเขาใจ ซึ่งขาพเจาจะกลาวถึงในหัวขอตอไป  

 

6. หลีกหางจากปจจัยท่ีกีดกั้นไมใหเกิดความเขาใจ (ใน

ความหมายของอัลกุรอาน)  

ซึ่ งคนสวนใหญจะถูกกีดกั้นไม ให เกิดความเขาใจใน

ความหมายของอัลกุรอานเนื่องดวยสาเหตุตางๆ และดวยกับการท่ี

ชัยฏอนไดปดกั้นหัวใจของพวกเขา ทําใหหัวใจของพวกเขาไม

สามารถรับรูถึงความลับตางๆ ท่ีแฝงอยูในอัลกุรอาน สวนปจจัยท่ี

ปดกั้นไมใหเกิดความเขาใจนั้นมีอยูสามประการดังนี้   

6.1 การใหความสําคัญกับการออกเสียงอักขระ 

(มัคร็อจฺ) มากจนเกินไป ซึ่งนี่คือส่ิงท่ีชัยฏอนไดพยายามใหนัก



192 
 

อานอัลกุรอานคร่ําเครงไปกับมัน ท้ังนี้ก็เพ่ือไมใหพวกเขาไดเขาใจ

ในเนื้อหาของคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ซึ่งมันจะคอยทํา

ใหพวกเขาขะมักเขมนอยูกับการออกเสียงอักขระ (มัคร็อจฺ) โดย

ใหพวกเขาคิดไปเองวายังไมสามารถออกเสียงอักขระตามมัคร็อ

จของมันได ดังกลาวนี้เองทําใหความมุงหวังของพวกเขานั้นจํากัด

เฉพาะการออกเสียงอักขระใหถูกตองเพียงเทานั้น แลวพวกเขาจะ

ไดล้ิมรสความหอมหวานของความหมายอัลกุรอานไดอยางไร ? ซึ่ง

ส่ิงที่ทําใหชัยฏอนดีใจมากที่สุดคือคนที่หลงไปกับเลหกลของมัน

เชนนี้   

 

6.2 การยึดติดในแนวคิด (มัซฮับ) ท่ีถูกถายทอดกัน

มาอยางมืดบอด (ตะอัศศุบ) ซึ่งไดทําตามแนวคิดนั้นเทาที่ถูก

ถายทอดกันมาโดยไมไดศึกษาคนควาและหาขอเท็จจริงตอ ดังนั้น

คนเชนนี้เองท่ีจะตีกรอบความเชื่อของตัวเองไมใหเกินจากท่ีเขา

ไดรับการถายทอดกันมา จนทําใหหัวใจของเขาไมสามารถท่ีจะ

ครุนคิดในความเชื่ออื่นจากนั้น ในท่ีสุดมุมมองของเขาก็จะจํากัด

เฉพาะส่ิงท่ีเขาไดรับการถายทอดกันมาเพียงเทานั้น ดังนั้นเมื่อมี

ขอมูลอื่นท่ีเขามาใหมหรือมีขอมูลที่สรางความกระจางชัดตอเนื้อหา

ท่ีเขาไดรับการถายทอดกันมา ชัยฏอนก็จะลอลวงใหเขายึดมั่นตอ

ส่ิงท่ีเขาไดเชื่อในกอนหนานี้ และมันจะกลาววา “เจาจะครุนคิดใน

เรื่องนี้ไดอยางไรกัน ในเมื่อมันสวนทางกับส่ิงท่ีบรรพบุรุษของเจาได
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เชื่อถือกัน” และแลวเขาก็หลงเชื่อในการลอลวงของชัยฏอน จนทํา

ใหเขาหางไกลจากการทําความเขาใจในเนื้อหานั้นและจะยังคง

รักษาแนวคิดเกาๆ เชนเดิม เฉกเชนคนท่ีอานคําดํารัสของอัลลอฮฺ 

ตะอาลา ที่วา 

 ]  ٥: طه[ ﴾ ٥ ٱۡسَتَوىٰ  ٱۡلَعۡرِش  َ�َ  ٱلرَّۡحَ�ٰنُ  ﴿
ความวา “ผูทรงกรุณาปรานี ทรงสถิตยอยูบนบัลลังก” (สู

เราะฮฺฏอฮา อายะฮฺที่ 5) 

  

 ซึ่งในเนื้อหานี้ไดกลาวถึงความสูงสงของอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ เหนือสรรพส่ิงท้ังหลาย และพระองคทรงบรหิารจัดการใน

ทุกส่ิงท่ีมีอยู ซึ่งคนท่ียึดมั่นในแนวคิดท่ีถูกถายทอดกันมาวาจําเปน

ท่ีจะตองไมเชื่อวาอัลลอฮฺทรงมีตําแหนงทิศทางนั้น ก็จะถูกปดกั้น

จากการพินิจใครครวญในคุณลักษณะแหงความสูงสงและการ

ประทับเหนือบัลลังกของพระองค ซึ่งเปนคุณลักษณะที่มีการเนนยํ้า

ในอัลกุรอานโดยมีเปาประสงคเพ่ือตอกยํ้าถึงความเกรียงไกรและ

ความย่ิงใหญของอัลลอฮฺ รวมถึงความสูงสงของพระองคท่ีมีเหนือ

สรรพส่ิงที่ถูกสรางทั้งหลาย 

 

6.3 ทําความผิดเปนอาจิณ มีความหยิ่งยโส และลุม

หลงไปกับความเพริศแพรวของโลกดุนยา ซึ่งมันเปนสาเหตุทําให

หัวใจมืดบอดและเปนสนิม เชนการหลงใหลในตัวผูหญิง ซึ่งถือเปน
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ปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีทําใหหัวใจถูกปดกั้น และส่ิงนี้เองท่ีทําใหหัวใจ

ของคนสวนมากถูกปดกั้น 

และเทาที่ความใครมีมากเพียงใดก็จะทําใหเนื้อหาของคํา

ดํารัสของอัลลอฮฺถูกปดกั้นมากขึ้นเทานั้น และเทาที่หัวใจสามารถ

สละความวุนวายของโลกดุนยามากเพียงใด ก็ใกลแลวท่ีเนื้อหา

ของอัลกุรอานจะเขาถึงหัวใจนั้น ดังนั้นหัวใจเปรียบเสมือนกระจก 

สวนความใครเปรียบเสมือนสนิม และเนื้อหาของอัลกุรอาน

เปรียบเสมือนภาพท่ีเห็นในกระจกนั้น และการทําใหหัวใจมีความ

ตื่นตัวนั้นก็ดวยกับการขจัดความใครออกไป เชนการไมใหความ

สนใจตอความสวยงามของผูหญิง  

อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ไดวางเงื่อนไขของการสํานึกผิดผูก

กับการทําความเขาใจและการพินิจใครครวญ  

ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา 

ةٗ  ﴿ نِيبٖ  َ�ۡبدٖ  لُِ�ِّ  َوذِۡكَرىٰ  َ�ۡبِ�َ  ]  ٨: ق[ ﴾ ٨ مُّ
ความวา “เพ่ือใหเปนท่ีสังเกตและเปนการเตือนใหรําลึกแกบาว

ทุกคนผูสํานึกผิด” (สูเราะฮฺก็อฟ อายะฮฺที่ 8)  

 

 อัลลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ไดกลาวอีกวา  

رُ  َوَما ﴿  ]  ١٣: اغفر[ ﴾ ١٣ يُنِيُب  َمن إِ�َّ  َ�َتَذكَّ
ความวา “และจะไมมีใครใครครวญนอกจากผูสํานึกตัว” (สู

เราะฮฺฆอฟร อายะฮฺที่ 13) 
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 และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

َما ﴿ رُ  إِ�َّ ْ  َ�َتَذكَّ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ]  ٩: الزمر[ ﴾ ٩ ٱۡ�

ความวา “แทจริงบรรดาผูมีสติปญญาเทาน้ันท่ีจะใครครวญ” (สู

เราะฮฺอัซ-ซมุัร อายะฮทฺี่ 9) 

 

 ดังนั้นคนท่ีลุมหลงในความเพริศแพรวของโลกดุนยา

มากกวาความผาสุกของโลกอาคิเราะฮฺ เขาตองไมใชเปนผูท่ีมี

สติปญญาอยางแนนอน และดวยเหตุนั้นเองทําใหเขาไมสามารถ

เขาถึงความลับตางๆ ของคัมภีรเลมนี้  

 

7. ตองตระหนักวาทุกอายะฮฺของอัลกุรอานกําลังพูดถึงตัว

เขา  

ซึ่งเมื่อเขาฟงคําส่ังใชหรือคําส่ังหาม เขาจะตองตระหนักวา

ตัวเขาถูกส่ังใชและถูกส่ังหามในเรื่องนั้น และเมื่อเขาฟงอายะฮฺที่ถูก

สัญญาวาจะตอบแทนคุณงามความดีหรือสัญญาวาจะลงโทษใน

ความชั่วนั้นเขาจะตองรูสึกวาอายะฮฺนั้นกําลังพูดถึงตัวเขาอยู และ

เมื่อเขาฟงอายะฮฺท่ีเลาเรื่องราวของกลุมชนรุนกอนและบรรดานบี

ท้ังหลาย ก็ใหรูวามันไมไดเปนเพียงการเลานิทานกอนนอนเพียง

เทานั้น แตนัยของมันจริงๆ คือการนําเรื่องราวนั้นและหยิบยก

อุทาหรณของมันมาเปนบทเรียน ซึ่งไมมีเรื่องราวใดในอัลกุรอาน
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นอกจากมันจะมีเนื้อหาท่ีใหประโยชนแกทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม และประชาชาติของทาน ดวยเหตุนี้เองอัลลอฮฺ ตะอา

ลา จึงดํารัสวา 

 ]  ١٢٠: هود[ ﴾ ١٢٠ فَُؤاَدَكۚ  بِهِۦ نُثَّبُِت  َما ﴿

ความวา “เพ่ือทําใหจิตใจของเจาหนักแนน” (สูเราะฮฺฮูด อายะฮฺ

ที่ 120) 

 

 ดังนั้น บาวแตละคนตองตระหนักวาอัลลอฮฺสามารถทําให

หัวใจของเขามั่นคงไดดวยกับการที่พระองคทรงเลาถึงเรื่องราวของ

บรรดานบีและความอดทนของพวกทานตอการถูกทํารายใน

รูปแบบตางๆ และการยืนหยัดของพวกทานในศาสนานี ้ทั้งนี้เพ่ือรอ

คอยความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ ตะอาลา  

 จะไมใหมีความรูสึกท่ีตองตระหนักเชนนี้ไดอยางไร ใน

เมื่ออัลกุรอานไมถูกประทานลงมาแกทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพ่ือทานเราะสูลุลลอฮฺโดยเฉพาะ แตอัลลอฮฺได

ทรงประทานคัมภีรของพระองคลงมาเพ่ือเปนชิฟาอ (การเยียวยา) 

เปนฮุดา (ทางนํา) เปนเราะหฺมะฮฺ (ความเมตตา) เปนนูรฺ (รัศมี) แก

มนุษยทุกคน และดวยเหตนุี้เองอัลลอฮ ฺตะอาลา จึงใชใหทุกคนชกุรฺู 

(ขอบคุณ) ในความโปรดปรานท่ีพระองคทรงประทานคมัภีรนี้  

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  
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﴿  ْ ِ  نِۡعَمَت  َوٱۡذُكُروا ٓ  َعلَۡيُ�مۡ  ٱ�َّ نَزَل  َوَما
َ
 َوٱۡ�ِۡكَمةِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ  ّمِنَ  َعلَۡيُ�م أ

 ΅]  ٢٣١: ابلقرة[ ﴾ ٢٣١ بِهۦِۚ  يَعُِظُ�م
ความวา “และพึงรําลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺท่ีมีแก

พวกเจา และสิ่งท่ีพระองคไดทรงประทานลงมาแกพวกเจา อัน

ไดแกคัมภีร และบทบัญญัติ (ท่ีมีอยูในคัมภีรน้ัน) ซ่ึงพระองคจะ

ทรงใชคัมภีรน้ันแนะนําตักเตือนพวกเจา” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะ

เราะฮฺ อายะฮฺที่ 231) 

 

 อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ไดดํารัสอีกวา 

ٓ  لََقدۡ  ﴿ نَزۡ�َا
َ
فََ�  ذِۡكرُُ�مۚۡ  �ِيهِ  كَِ�ٰٗبا إَِ�ُۡ�مۡ  أ

َ
 ]  ١٠: االنبياء[ ﴾ ١٠ َ�ۡعقِلُونَ  أ

ความวา “เราขอสาบานวา แทจริงเราไดใหคัมภีรอัลกุรอานมายัง

พวกเจา ในน้ันมีขอเตือนสติแกพวกเจา พวกเจาไมใชสติปญญา

คิดบางดอกหรือ” (สูเราะฮฺอัล-อิมบิยาอ อายะฮฺที่ 10) 

 

 พระองคไดดํารัสอีกวา  

﴿  ٓ نَزۡ�َا
َ
َ  ٱّ�ِۡكرَ  إَِ�َۡك  َوأ ΅΅]  ٤٤: انلحل[ ﴾ ٤٤ إَِ�ِۡهمۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�َُبّ�ِ

ความวา “และเราไดใหอัลกุรอานแกเจาเพ่ือเจาจะไดชี้แจง (ให

กระจาง) แกมนุษยซ่ึงสิ่งท่ีไดถูกประทานมาแกพวกเขา” (สูเราะฮฺ

อัน-นะหฺลิ อายะฮฺที่ 44) 
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พระองคไดดํารัสอีกวา  

ُ  يَۡ�ُِب  َكَ�ٰلَِك  ﴿ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  لِلنَّاِس  ٱ�َّ
َ
 ]  ٣:  �مد[ ﴾ ٣ أ

ความวา “เชนน้ีแหละอัลลอฮฺทรงยกอุทาหรณท้ังหลายของพวก

เขาแกปวงมนุษย” (สูเราะฮฺมุฮัมมัด อายะฮฺที่ 3) 

 

พระองคไดดํารัสอีกวา  

﴿  ْ ۡحَسنَ  َوٱتَّبُِعٓوا
َ
ٓ  أ نزَِل  َما

ُ
ّ�ُِ�م ّمِن إَِ�ُۡ�م أ  ]  ٥٥: الزمر[ ﴾ ٥٥ رَّ

ความวา “และจงปฏิบัติตามสิ่งท่ีดียิ่งท่ีไดถูกประทานลงมายัง

พวกทานจากพระเจาของพวกทาน” (สูเราะฮฺอัซ-ซุมัร อายะฮฺท่ี 

55)  

 

พระองคไดดํารัสอีกวา  

�ِرُ  َ�َٰذا ﴿  ]  ٢٠:  اجلاثية[ ﴾ ٢٠ يُوقُِنونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َورَۡ�َةٞ  َوُهٗدى لِلنَّاِس  بََصٰٓ

ความวา “อัลกุรอานน้ีเปนแสงสวางแกมวลมนุษย และเปน

แนวทางท่ีถูกตองและความเมตตาแกหมูชนท่ีมีความเชื่อม่ัน” (สู

เราะฮฺอัล-ญาษิยะฮฺ อายะฮฺท่ี 20) 

 

พระองคไดดํารัสอีกวา  

 ]  ١٣٨: عمران ال[ ﴾ ١٣٨ ّلِۡلُمتَّقِ�َ  َوَموِۡعَظةٞ  َوُهٗدى ّلِلنَّاِس  َ�َيانٞ  َ�َٰذا ﴿
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ความวา “ น่ี คือขอชี้แจงอันชัดเจนสําหรับมนุษยและเปน

คําแนะนําท่ีถูกตอง และเปนคําตักเตือนสําหรับผูยําเกรง

ท้ังหลาย” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน อายะฮฺที่ 138) 

 

 หากเปาหมายของการกลาวถึงนั้นสําหรับมนุษยทุกคน 

แนนอนวาแตละคนก็เปนเปาหมายของมนัดวย ดังนั้นคนท่ีอานอลักุ

รอานเพียงคนเดียวคอืกลุมเปาหมายของมัน นับประสาอะไรกับคน

อื่นท่ีเหลือ ดังนั้นจงตระหนักเถิดวาตัวทานเปนกลุมเปาหมายที่อลักุ

รอานกําลังกลาวถึงอยู  

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

وِ�َ  ﴿
ُ
نِذَرُ�م ٱۡلُقۡرَءانُ  َ�َٰذا إَِ�َّ  َوأ

ُ
 ]  ١٩: االنعام[ ﴾ ١٩ بَلََغۚ  َوَمنۢ  بِهِۦ ِ�

ความวา “และอัลกุรอานน้ีก็ไดถูกประทานลงมาแกฉัน เพ่ือท่ีฉัน

จะไดใชอัลกุรอานน้ี ตักเตือนพวกทาน และผูท่ีอัลกุรอานน้ีไป

ถึง” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม อายะฮฺท่ี 19) 

 

 ทานมุฮัมมัด บินกะอฺบ อัล-กุเราะซี ไดกลาววา “ผูใดท่ีอัล

กุรอานไปถึงเขา ก็ประหน่ึงวาอัลลอฮฺกําลังสนทนากับเขาอยู”   

เมื่อไดตระหนักเชนนั้นแลว ไมควรที่เขาจะศึกษาอัลกุรอาน

โดยยึดเปนเพียงกิจวัตรประจําวันเพียงเทานั้น แตเขาตองอานมัน
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เสมือนที่บาวคนหนึ่งกําลังอานสาสนของเจานายท่ีเขียนถึงเขา ทั้งนี้

เพ่ือใหเขาไดครุนคิดในเนื้อหาและปฏิบัติตามเจตนารมณของมัน 

ดวยเหตุนี้นักวิชาการบางทานจึงกลาววา “อัลกุรอานเลม

น้ี เปนสาสนท่ีถูกสงมายังเราจากพระผูอภิบาลของเรา ผูทรง

ยิ่งใหญและเกรียงไกร ดวยกับขอผูกมัดท่ีเราไดใหไววาจะตะดับ

บุรฺมันในทุกๆ การละหมาด จะน่ังใชความคิดเพ่ือหาสาระจาก

ความหมายของมันเม่ืออยูตามลําพัง จะปฏิบัติตามเน้ือหาของ

มันในทุกๆ การฏออะฮฺ และจะเจริญรอยตามในทุกๆ คําแนะนํา”  

ทานมาลิก บินดีนาร ไดกลาววา “อัลกุรอานไมไดปลูกสิ่ง

ใดในหัวใจของพวกทานหรือ โอชาวอัลกุรอานเอย ? แทจริงอัลกุ

รอานน้ันเปนสิ่งท่ีรื่นรมยแกหัวใจของผูศรัทธา เฉกเชนท่ีนํ้าฝนได

ใหความชุมชื่นแกพ้ืนดิน”  

ทานเกาะตาดะฮฺ ไดกลาววา “ไมมีผูใดน่ังอยูรวมกับอัลกุ

รอาน เวนแตเขาจะยืนขึ้นดวยกับสิ่งดีๆ ท่ีเพ่ิมมาใหม หรือไดรับ

ความขาดทุน”  

ซึ่งอัลลอฮฺ ไดดํารัสในเรื่องนี้วา 

ٓءٞ  ُهوَ  ﴿ ةٞ  ِشَفا َرۡ�َ ۡلُمۡؤِمنِ�َ  َو �دُ  َوَ�  ّلِ لِِم�َ  َيزِ ٰ � ِإ�َّ  ٱلظَّ ٗر ٨ َخَسا ٢ ﴾ 
 ]  ٨٢: االرساء[
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ความวา “ซ่ึงเปนการบําบัดและความเมตตาแกบรรดาผูศรัทธา 

และมันมิไดเ พ่ิมอันใดแกพวกอธรรม นอกจากการขาดทุน

เทาน้ัน” (สูเราะฮฺอัล-อิสรออ อายะฮฺท่ี 82)     

 

8. หัวใจตองมีปฏิกิริยาตามเน้ือหาของอัลกุรอาน 

กลาวคือ หัวใจตองมีปฏิกิริยาตามความหลากหลายของ

ความหมายอัลกุรอาน โดยใหมันเปนไปตามความเขาใจในแตละ

เนื้อหา และใหหัวใจไดแสดงปฏิกิริยาตามเนื้อหานั้น เชนโศกเศรา 

หวั่นเกรง มีความหวัง เปนตน และเทาท่ีมีความเขาใจในความหมาย

ของมันสมบูรณมากเพียงใด ก็จะทําใหเกิดความยําเกรงในหัวใจ

มากเทานั้น ซึ่งโดยสวนใหญของอายะฮฺอัลกุรอานท่ีมีอยูนั้นจะมี

เงื่อนไขจํากัดรวมอยูดวย ทานจึงไมพบเนื้อหาที่กลาวถึงการใหอภัย

และความเมตตา นอกจากมันจะควบคูดวยกับเงื่อนไขตางๆ ท่ี

จําตองปฏิบัติมันใหได เชนอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ไดดํารัสวา  

ارٞ  �ّ�ِ  ﴿  ]  ٨٢: طه[ ﴾ ٨٢ لََغفَّ

ความวา “และแทจริง ขาเปนผูอภัยอยางมากหลาย” (สูเราะฮฺฏอ

ฮา อายะฮฺที่ 82)  

 

 หลังจากนั้นก็มีส่ีเงื่อนไขติดตามมา นั่นคือ  

 ]  ٨٢: طه[ ﴾ ٨٢ ٱۡهَتَدىٰ  ُ�مَّ  َ�ٰلِٗحا وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  لَِّمن ﴿
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ความวา “แกผูลุแกโทษ และศรัทธา และประกอบความดีแลวยึด

ม่ันอยูในแนวทางท่ีถูกตอง” (สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 82)  

 

 และคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา  

�َ�ٰنَ  إِنَّ  ١ َوٱۡلَعۡ�ِ  ﴿ ِينَ  إِ�َّ  ٢ ُخۡ�ٍ  َلِ�  ٱۡ�ِ ْ  ٱ�َّ ْ  َءاَمُنوا لَِ�ِٰت  َوَعِملُوا ٰ  ٱلصَّ
 ْ ْ  بِٱۡ�َقِّ  َوتََواَصۡوا ۡ�ِ  َوتََواَصۡوا  ]  ٣  ،١: العرص] ﴾  ٣ بِٱلصَّ

ความวา “ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริง มนุษยน้ันอยูในการ

ขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธา และกระทําความดีท้ังหลาย 

และตักเตือนกันและกันในสิ่งท่ีเปนสัจธรรม และตักเตือนกันและ

กันใหมีความอดทน” (สูเราะฮฺอัล-อัศรฺ อายะฮฺท่ี 1-3)   

  
 โดยไดระบุเงือ่นไขทั้งหมด 4 ประการดวยกัน ซึ่งจําเปนตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ใหไดท้ังหมด   

 

 อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสอีกวา  

ِ  رَۡ�ََت  إِنَّ  ﴿  ]  ٥٦: االعراف[ ﴾ ٥٦ ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  ّمِنَ  قَرِ�ٞب  ٱ�َّ

ความวา “แทจริงความเอ็นดูเมตตาของอัลลอฮฺน้ันใกลแก

ผูกระทําดีท้ังหลาย” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 56) 
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 จะเห็นไดวาอัล-อิหฺสาน (คุณธรรมความดีขั้นสูงสุด) นั้นจะ

รวบรวมทุกส่ิงทุกอยาง  

 ซึ่งผูใดท่ีพลิกอานอัลกุรอานตั้งแตหนาแรกจนถึงหนา

สุดทาย ก็จะเห็นเชนขางตนนี้ และผูใดท่ีเขาใจมันก็เหมาะสมแลวท่ี

เขาจะมีความเกรงกลัวและโศกเศรา  

 ดวยเหตุนี้  ทานอัล-หะสัน จึงกลาววา “ขอสาบาน

ตออัลลอฮฺ ไมมีวันใดท่ีบาวคนหน่ึงไดอานอัลกุรอานดวยความ

ศรัทธาตอมัน นอกจากมันจะเพ่ิมความโศกเศราแกเขา ความสุข

สบายใจจะลดนอยลง จะรองไหมากขึ้น หัวเราะนอยลง เหน็ด

เหน่ือยมากขึ้น ยุงเหยิงมากขึ้น พักผอนไดนอยลง และความ

เกียจครานก็จะลดนอยลงไปดวย” 

 ทานวุฮัยบฺ บินอัล-วัรดิ ไดกลาววา “ฉันไดน่ังใชความคิด

ไปยังบรรดาหะดีษและขอตักเตือน (เมาอิเซาะฮฺ) ตางๆ ซ่ึงฉันยัง

ไมพบวาจะมีสิ่งใดท่ีจะทําใหหัวใจมีความออนโยนและสามารถ

ดึงความรูสึกของความโศกเศราไดมากยิ่งกวาการอานอัลกุรอาน 

การทําความเขาใจ และการตะดับบุรฺในความหมายของมัน”  

ดังนั้นบาวคนหนึ่งจะมีปฏิกิริยาดวยการอานอัลกุรอาน ซึ่ง

เขาตองมีความอดทนอยูรวมกับเนื้อหาของอายะฮฺที่กําลังอานอยู  

 และเมื่อมีการกลาวถึงสัญญาแหงการลงโทษและการวาง

กรอบของการใหอภัยโทษดวยการมีเงื่อนไขเขามา เขาก็จะลดตัวลง

ต่ําลงเนื่องจากความเกรงกลัวตอพระองค ประหนึ่งวาความตายใกล
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มาเยือนเขา แตเมื่อมีการกลาวถึงความโปรดปรานตางๆ ท่ีมีอยู

อยางมากมาย และคํามั่นสัญญาท่ีจะไดรับการอภัยโทษ เขาก็จะมี

ความปล้ืมปติประหนึ่งวากําลังโบยบินดวยความผาสุก  

 และเมื่อมีการกลาวถึงคุณลักษณะและพระนามของอัลลอฮฺ 

เขาก็จะนอบนอมยอมจํานน เนื่องดวยความเกรียงไกร และ

ความรูสึกถึงความย่ิงใหญของพระองค  

 และเมื่อมีการกลาวถึงส่ิงท่ีบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาได

กลาวถึงอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ในส่ิงท่ีไมคูควรกับพระองค เชน

พวกเขากลาววาสําหรับอัลลอฮฺนั้นทรงมีบุตรและมีภาคี เขาก็จะลด

เสียงลงและจะมีความรูสึกละอายใจเนื่องดวยความต่ําทรามของคํา

กลาวนั้น 

 และเมื่อมีการกลาวถึงสวนสวรรค จิตใจของเขาก็จะมี

ความรูสึกคนึงถึงและปรารถนาตอมัน  

 และเมื่อมีการกลาวถึงนรก เขาก็จะหวาดกลัวจนตัวส่ัน ซึ่ง

ในครั้งท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวแก

ทานอิบนุมัสอูด เมื่อทานอานอายะฮฺนี้ใหทานเราะสูลุลลอฮฺฟง  

ِ  ِمن ِجۡئَنا إَِذا َفَكۡيَف  ﴿ ّ�ُ  ِۢ ة مَّ
ُ
ٰ  بَِك  َوِجۡئَنا �َِشِهيدٖ  أ  ٤١ َشِهيٗدا َهُٰٓؤَ�ٓءِ  َ�َ

 ]  ٤١:  النساء[ ﴾
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ความวา “แลวอยางไรเลา เม่ือเรานําพยานคนหน่ึงจากแตละ

ประชาชาติมา และเราไดนําเจามาเปนพยานตอชนเหลาน้ี” (สู

เราะฮฺอัน-นิสาอ อายะฮฺที่ 41)  

 

 ทานอิบนุมัสอูดไดเลาวา “ฉันไดเห็นดวงตาท้ังสองของ

ทานนบีเออลนดวยกับนํ้าตา” แลวทานนบีก็กลาวแกฉันวา “หยุด

อานไดแลว” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี) 

 

 ดังกลาวนี้เองเปนผลมาจากการไดประจักษเห็นถึงสภาพ

บางอยางที่ทําใหหัวใจจมดิ่งไปทั้งหมด  

 และมีรายงานวาบางคนมีความเกรงกลัวจนกระท่ังไดสลบ

ลมลงเมื่อเขาไดอานอายะฮฺท่ีกลาวถึงสัญญาแหงการลงโทษ สวน

บางคนถึงกับเสียชีวิตไปขณะที่ฟงบางอายะฮฺของอัลกุรอาน 

   สภาพดังขางตนนี้เองท่ีทําใหหลุดพนจากการทําใหคําดํารัส

ของพระองคประหนึ่งเปนนิยายปรัมปรา ดังนั้นเมื่อเขาไดอานอา

ยะฮฺ  

﴿  ٓ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 ]  ١٥: االنعام[ ﴾ ١٥ َعِظي�ٖ  يَۡو�ٍ  َعَذاَب  َرّ�ِ  َعَصۡيُت  إِنۡ  أ

ความวา “แทจริงฉันกลัวการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ หากฉันฝา

ฝนพระเจาของฉัน” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม อายะฮฺท่ี 15) 
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ซึ่งหากเขาไมรูสึกถึงความหวาดกลัว ก็ประหนึ่งกําลังอาน

นิยายปรัมปราอยู  

 และเมื่ออานอายะฮฺ 

َۡنا َعلَۡيَك  ﴿ نَۡبَنا �َ�َۡك  تََو�َّ
َ
 ]  ٤:  املمتحنة[ ﴾ ٤ ٱلَۡمِص�ُ  �َ�َۡك  �

ความวา “แดพระองคทานเราขอมอบหมาย และยังพระองคทาน

เทาน้ันเราขอลุแกโทษ และยังพระองคทานเทาน้ันคือการ

กลับไป” (สูเราะฮฺอัล-มุมตะหินะฮฺ อายะฮฺที่ 4) 

  

 ซึ่งหากเขายังไมมีการมอบหมายและสํานึกผิดตออัลลอฮฺ ก็

ประหนึ่งวาเขากําลังอานนิยายปรัมปราอยู 

 และเมื่ออานอายะฮฺ 

نَّ  ﴿ ٰ  َوَ�َۡصِ�َ َ�َ  ٓ ۚ  َما  ]  ١٢: ابراهيم[ ﴾ ١٢ َءاَذۡ�ُتُمونَا

ความวา “และเราจะอดทนตอการท่ีพวกทานทํารายเรา” (สู

เราะฮฺอิบรอฮีม อายะฮฺท่ี 12) 

 

 ก็ใหเขามีความอดทนและมีความตั้งใจมุงมั่นตอส่ิงนั้น 

กระทั่งไดล้ิมรสความหอมหวานของการอานอัลกุรอาน ซึ่งหากไมมี

ปฏิกิริยาใดๆ เกิดขึ้นกับตัวเขา และหัวใจของเขาไมมีความรูสึก

อะไรเลย ก็แนนอนวาส่ิงท่ีเขาไดรับจากการอานนั้นคือเพียงการ



207 
 

ขยับล้ินพรอมกับไดรับการสาปแชง ตามคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอา

ลา ที่วา  

﴿  �َ
َ
ِ  لَۡعَنةُ  � لِِم�َ  َ�َ  ٱ�َّ ٰ  ]  ١٨: هود[ ﴾ ١٨ ٱلظَّ

ความวา “พึงรูเถิด! การสาปแชงของอัลลอฮฺจะไดแกบรรดาผู

อธรรม” (สูเราะฮฺฮูด อายะฮฺท่ี 18) 

 

 และคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา 

ِ  ِعندَ  َمۡقًتا َكُ�َ  ﴿ ن ٱ�َّ
َ
ْ  أ  ]  ٣: الصف[ ﴾ ٣ َ�ۡفَعلُونَ  َ�  َما َ�ُقولُوا

ความวา “เปนท่ีนาเกลียดยิ่งท่ีอัลลอฮฺ การท่ีพวกเจาพูดในสิ่งท่ี

พวกเจาไมปฏิบัติ” (สูเราะฮฺอัศ-ศ็อฟ อายะฮฺที่ 3) 

 

 และคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ที่วา 

ۡعرُِضونَ  َ�ۡفلَةٖ  ِ�  َوُهمۡ  ﴿  ]  ١: االنبياء[ ﴾ ١ مُّ

ความวา “โดยท่ีพวกเขาอยูในสภาพหลงลืมเปนผูผินหลังให” (สู

เราะฮฺอัล-อัมบิยาอ อายะฮฺที่ 1) 

 

 และคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา 

ۡعرِۡض  ﴿
َ
ن َعن َفأ ٰ  مَّ َنا َعن َتَو�َّ َيٰوةَ  ِإ�َّ  ُيرِدۡ  َولَمۡ  ِذۡكرِ ۡ�َيا ٱۡ�َ  ﴾ ٢٩ ٱ�ُّ

 ]  ٢٩:  انلجم[
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ความวา “ดังน้ัน เจาจงหลบหลีกใหหางจากผูท่ีผินหลังจากการ

รําลึกนึกถึงเรา (อัลลอฮฺ) และเขามิไดปรารถนาอื่นใดนอกจาก

การมีชีวิตอยูในโลกน้ีเทาน้ัน” (สูเราะฮฺอัน-นัจฺม อายะฮฺที่ 29) 

 

และคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ท่ีวา 

َّمۡ  َوَمن ﴿ ٰٓ�َِك  َ�ُتۡب  ل ْولَ
ُ
 ]  ١١: احلجرات[ ﴾ ١١ لُِمونَ ٱلظَّٰ  ُهمُ  فَأ

ความวา “และผูใดไมสํานึกผิด ชนเหลาน้ันคือบรรดาผูอธรรม” 

(สูเราะฮฺอัล-หุุรอต อายะฮฺท่ี 11) 

 

 และอายะฮฺอื่นจากนี้อีกมากมาย  

 และมันยังหมายรวมอยู ในความหมายของคําดํารัส

ของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ที่วา 

ّمِيُّونَ  َوِمۡنُهمۡ  ﴿
ُ
ٓ  ٱۡلِكَ�َٰب  َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ َماِ�َّ  إِ�َّ

َ
 ]  ٧٨: ابلقرة[ ﴾ ٧٨ أ

ความวา “และในหมูพวกเขาน้ันมีผูอานเขียนไมเปน ไมรูคัมภีร 

นอกจากจะอาศัยเรื่องไรสาระตางๆ” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ 

อายะฮฺท่ี 78)  

 

 หมายถึงอานเพียงอยางเดียว  

และอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ไดดํารัสวา  
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ّيِن ﴿
َ
��َ نۡ  َو َيةٖ  ّمِ ا ِٰت  ِ�  َء �َٰ�َ �ِض  ٱلسَّ

َ
ونَ  َوٱۡ�  َ�ۡنَها َوُهمۡ  َعلَۡيَها َ�ُمرُّ

 ́̈΅]١٠٥: يوسف[  ﴾ ١٠٥ ُمۡعرُِضونَ 
ความวา “และกี่มากนอยแลว จากสัญญาณในชั้นฟาท้ังหลาย

และแผนดิน ท่ีพวกเขาผานมันไปโดยท่ีพวกเขาผินหลังให” (สู

เราะฮฺยูสุฟ อายะฮฺที่ 105) 

 

 เพราะอัลกุรอานคือคําอธิบายของสัญญาณตางๆ ท่ีมีอยูใน

ชั้นฟาและแผนดิน และถึงแมวาเขาไดอานมันแลว แตมันไมสงผล

ใหตัวเขามีปฏิกิริยาใดๆ เลย ก็ถือวาเขาเปนผูผินหลังใหอัลกุรอาน 

และดวยเหตุนี้เองนักวิชาการบางทานจึงกลาววา “ผูใดท่ีอานอัลกุ

รอาน แตไมมีคุณลักษณะของอัลกุรอานปรากฏอยูในตัวเขา 

อัลลอฮฺ ตะอาลา จะเรียกเขาแลวกลาววา ทุกสิ่งทุกอยางเปน

กรรมสิทธิ์ของขา และคําดํารัสก็เปนของขา แตเจาก็ยังผินหลัง

ใหขา เจาเอย ไมตองอานคําดํารัสของขาหรอก หากตัวเจายังไม

กลับเน้ือกลับตัวเขาหาขา”  

 

เปรียบคนท่ีทําความผิดเปนอาจิณ ในขณะท่ีเขายังคง

อานอัลกุรอานอยูเรื่อยๆ เปรียบเสมือนคนอานสาสนจากกษัตริยซ้ํา

แลวซ้ําเลาในทุกๆ วัน ซึ่งพระองคทรงเขียนถึงเขาใหดูแลบริหาร

จัดการอาณาจักรของพระองค แตเขากลับสาละวนอยูกับการสราง

ความเสียหาย ในขณะเดียวกันเขาก็จดจออยูกับการศึกษาสาสน
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ฉบับนั้น ดังนั้นการท่ีเขาละทิ้งการศึกษาสาสนนั้นในขณะที่กําลังทํา

ในส่ิงท่ีสวนทางกับมัน มันยอมทําใหเขาหางไกลจากการถูกตําหนิ

และไดรับบทลงโทษย่ิงกวา  

และดวยเหตุนี้เองทานยูสุฟ บินอัสบาฏ จึงกลาววา “ฉันจะ

ตั้งใจอานอัลกุรอานก็ตอเม่ือจิตใจของฉันจดจออยูกับมันเพราะ

ฉันหวั่นเกรงวาจะไดรับการลงโทษ แตฉันจะมุงไปตัสบีหฺและอิส

ติฆฺฟารแทน (จนกวาจะทําใหจิตใจมีสมาธิ แลวคอยกลับไป

อานอัลกุรอาน)”  

 

 สวนคนท่ีผินหลังจากการปฏิบัติตามอัลกุรอานนั้น เราขอ

นําเสนอคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ที่วา 

ۡواْ  ُظُهورِِهمۡ  َوَرآءَ  َ�َنَبُذوهُ  ﴿ ونَ  َما َفبِۡئَس  َقلِيٗ�ۖ  َ�َمٗنا بِهِۦ َوٱۡشَ�َ  ١٨٧ �َۡشَ�ُ
 ]  ١٨٧: عمران ال[ ﴾

ความวา “แลวพวกเขาก็เหวี่ยงมันไวเบ้ืองหลังของพวกเขา และ

ไดแลกเปลี่ยนมันกับราคาอันเล็กนอย ชางเลวแทๆ สิ่งท่ีพวกเขา

แลกเปลี่ยนมา” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน อายะฮฺที่ 187) 

 

 และดวยเหตุนี้เอง ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม จึงกลาววา  

 قرءونهت فلستم اختلفتم فإذا قُلُوُ�ُ�ْم، َعلَيْهِ  اْ�تَلََفْت  َما الُقْرآنَ  اقَْرُءوا«
 »َ�نْهُ  َ�ُقوُموا اْختَلَْفتُمْ  فَإَِذا -الروايات بعض و�-
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ความวา “พวกทานจงอานอัลกุรอานตามท่ีหัวใจของพวกทาน

เห็นพองกัน ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ีเกิดขอขัดแยงกันก็ไมถือวาพวก

ทานไดอานมัน -บางสายรายงานมีสํานวนวา- ซ่ึงเม่ือใดก็ตามท่ี

เกิดขอขัดแยงก็ใหหยุดอานมัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ينَ  ﴿ ِ ُ  ُذِكرَ  إَِذا ٱ�َّ  َزاَدۡ�ُهمۡ  َءاَ�ُٰتُهۥ َعلَۡيِهمۡ  تُلَِيۡت  �َذا ُقلُوُ�ُهمۡ  َوِجلَۡت  ٱ�َّ
ٰ  إِيَ�ٰٗنا ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ  ]  ٢: االنفال[ ﴾ ٢ َ�َتَو�َّ

ความวา “คือ ผูท่ีเม่ืออัลลอฮฺถูกกลาวขึ้นแลว หัวใจของพวกเขา

ก็หวั่นเกรง และเม่ือบรรดาโองการของพระองคถูกอานแกพวก

เขา โองการเหลาน้ันก็เพ่ิมพูนความศรัทธาแกพวกเขา และแด

พระเจาของพวกเขาน้ันพวกเขามอบหมายกัน” (สูเราะฮฺอัล-

อันฟาล อายะฮฺที่ 2) 

 

 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ْحَسنُ «
َ
ُقْرآنِ  َصْوتًا انلَّاِس  إِنَّ أ

ْ
يَْت  قَِراَءتَهُ  َسِمْعَت  إَِذا بِال

َ
نَّهُ  َرأ

َ
َ ا َ�ْىَش  أ َّ� 

 »وََجلَّ  َعزَّ 
ความวา “ผูท่ีอานอัลกุรอานไพเราะท่ีสุดคือผูท่ีเม่ือทานฟงการ

อานของเขา ทานจะเห็นวาเขามีความยําเกรงตออัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ” (บันทึกโดยอัฏ-เฏาะบะรอนี ในอัล-มุอฺญัม อัล-เอาสัฎ) 
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 กุรรออ (ผูเชี่ยวชาญดานอัลกรุอาน) บางทานไดเลาวา “ฉัน

เคยอานอัลกุรอานตอหนาอาจารยของฉัน ตอมาฉันกลับมาอีก

ครั้งเพ่ือจะอานมันเปนครั้งท่ีสอง แตแลวอาจารยทานน้ันก็ปราม

ฉัน และกลาววา ทานไดทําใหอัลกุรอานเปนเพียงกิจวัตร

ประจําวันของฉันกระน้ันหรือ จงไปเถิดแลวใหอานตอหนาอัลลอ

ฮฺ อัซซะวะญัลละ แลวใหพินิจใครครวญวามีสิ่งใดบางท่ีพระองค

ทรงสั่งใชทานและมีสิ่งใดบางท่ีพระองคทรงหามทาน” 

 

 และนี่คือสภาพและการปฏิบัติท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺได

สาละวนอยูกับมัน ซึ่งหลังจากท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดเสียชีวิตไปนั้น ในจํานวนเศาะหาบะฮฺท่ีมีอยู

ประมาณแสนกวาคนไมมีผูใดที่ทองจําอัลกุรอานทั้งเลมไดนอกจาก

หกทานเทานั้น ซึ่งสองคนในจํานวนนั้นก็ยังเปนประเด็นท่ีเห็น

ตางกันอยูในหมูนักวิชาการ แตพวกเขาสวนใหญจะทองแคสูเราะฮฺ

หรือสองสูเราะฮฺเทานั้น ซึ่งคนท่ีสามารถทองสูเราะฮฺอัล-บะเกาะ

เราะฮฺและอัล-อันอามไดถือวาเปนอุละมาอ (ผูรู) ของพวกเขาแลว 

และเมื่อมีผูใดตองการมาเรียนรูอัลกุรอานกับทานนบี ซึ่งพอเขา

เรียนรูถึงคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ที่วา 

�ٍ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡعَمۡل  َ�َمن ﴿ � َذرَّ �ٖ  ِمۡثَقاَل  َ�ۡعَمۡل  َوَمن ٧ يََرُهۥ َخۡ�ٗ � َذرَّ   ٨ يََرهُۥ َ�ّٗ
 ]  ٨  ،٧: الزلزلة[ ﴾
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ความวา “ดังน้ันผูใดกระทําความดีหนักเทาละอองธุลี เขาก็จะ

เห็นมัน สวนผูใดกระทําความชั่วหนักเทาละอองธุลี เขาก็จะเห็น

มัน” (สูเราะฮฺอัซ-ซัลซะละฮฺ อายะฮฺที่ 7-8)  

  

 เขาก็จะกลาววา “แคน้ีก็เพียงพอแลวสําหรับฉัน” แลว

เขาก็ไดจากไป ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได

กลาวถึงเขาวา “ชายคนนี้ไดจากไปโดยที่เขาเปนผูรู” (บันทึก

โดยอบูดาวุดและอัล-หากิม)  

 

แทจริงนี่เปนสภาพที่ยอดเย่ียมที่สุด ซึ่งอัลลอฮฺ อัซซะวะญลั

ละ ไดโปรดปรานดวยมันแกหัวใจของผูศรัทธาพรอมกับการได

เขาใจในความหมายของมันดวย   

 ซึ่งการอานดวยการขยับล้ินเพียงอยางเดียวนั้นถือวามี

ประโยชนนอยมากๆ ใชแตเทานั้นการอานดวยการขยับล้ินใน

ขณะที่ไมปฏิบัติตามเนื้อหาของมัน สมควรแลวที่เขาจะอยูในนัยคํา

ดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา  ̈́
ۡعَرَض  َوَمنۡ  ﴿

َ
ۥ َفإِنَّ  ذِۡكرِي َعن أ ُهۥ َضنٗ�  َمعِيَشةٗ  َ�ُ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  َوَ�ُۡ�ُ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 ]  ١٢٤: طه[ ﴾ ١٢٤ أ

ความวา “และผูใดผินหลังจากการรําลึกถึงขา แทจริงสําหรับเขา

คือ การมีชีวิตอยูอยางคับแคนและเราจะใหเขาฟนคืนชีพในวันกิ

ยามะฮในสภาพของคนตาบอด” (สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 124) 
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 และคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ที่วา 

َ�ۡتَك  َكَ�ٰلَِك  ﴿
َ
ۖ  َءاَ�ُٰتَنا �  ]  ١٢٦: طه[ ﴾ ١٢٦ تُنَ�ٰ  ٱۡ�َۡومَ  َوَ�َ�ٰلَِك  فَنَِسيَتَها

ความวา “เชนน้ันแหละ เม่ือโองการท้ังหลายของเราไดมีมายัง

เจา เจาก็ทําเปนลืมมัน และในทํานองเดียวกัน วันน้ีเจาก็จะถูก

ลืม” (สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺที่ 126)  

 

 คือการละท้ิงมัน ไมพินิจใครครวญตอมัน และไมเอาใจใส

ตอมัน ซึ่งคนที่บกพรองในการทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้น เขาจะถูกเรียกวา

เปนคนที่ทําเปนลืมนั้นเอง 

 สําหรับการอานอัลกุรอานอยางแทจริงนั้น คือการรวม

ระหวางล้ิน สติปญญา และหัวใจเขาดวยกัน ซึ่งหนาท่ีของล้ินคือ

การออกเสียงอักขระใหถูกตองชัดถอยชัดคํา สวนหนาท่ีของ

สติปญญาคือการทําความเขาใจในความหมายของมัน และหนาท่ี

ของหัวใจคือการรับขอตักเตือนและซึมซับในเนื้อหาดวยความเชื่อ

ฟงและตั้งใจปฏิบัติตาม ดังนั้นล้ินคือกระบอกเสียง สติปญญาคือ

แหลงครุนคิด สวนหัวใจคือคอยรับขอตักเตือน  

 

9. การตะร็อกฺกี  
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หมายถึง การขึ้นขั้นความรูสึกเสมือนวากําลังฟงคําดํารัส

จากพระองคอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ โดยตรง โดยไมใชมาจากตัว

ของเขา ซึ่งการอานอัลกุรอานนั้นแบงออกเปนสามระดับ ดังนี้ 

ระดับต่ําสุดคือ การท่ีบาวไดตระหนักประหนึ่งวาเขากําลัง

อานอัลกุรอานเบื้องหนาอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ซึ่งพระองคกําลัง

มองมายังเขา และไดยินในส่ิงท่ีเขาไดอาน ซึ่งในสภาพเชนนี้เองท่ี

เขาไดวิงวอน คะย้ันคะยอ นอบนอมถอมตน และออนวอนตอ

พระองค   

ระดับท่ีสองคือ การท่ีหัวใจมีความรูสึกประหนึ่งวาอัลลอฮฺ 

อัซซะวะญัลละ มองมายังเขา และสนทนากับเขาดวยกับความ

กรุณาธิคุณของพระองค และการท่ีเขาไดวอนขอตอพระองคใน

ความโปรดปรานและความดีงามตางๆ ของพระองค ซึ่งมันเปน

สถานะท่ีเต็มไปดวยความละอายใจ รูถึงความย่ิงใหญ รูสึกซาบซึ้ง 

และมีความเขาใจ  

สวนระดับท่ีสามคือ การท่ีเขามองไปยังคําดํารัสของผูท่ี

ดํารัส (นั่นคืออัลลอฮฺ) และเนื้อหาท่ีกลาวถึงคณุลักษณะตางๆ ของ

พระองค โดยไมมองไปยังตัวของเขา การอานของเขา และความ

โปรดปรานตางๆ ท่ีเขาไดรับ ท้ังๆ ท่ีพระองคเปนผูประทานให ทวา 

เขาจะมุงความตั้งใจไปยังผูท่ีดํารัส โดยจะใชความคิดใครครวญใน

เนื้อหาเหลานั้น ประหนึ่งวาเขาไดจดจออยูกับการมองไปยังผูท่ี

ดํารัสเพียงเทานั้น ซึ่งนี่คือระดับของอัล-มุก็อรเราะบูน (บรรดาผู
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ใกลชิดกับอัลลอฮฺ) สวนสองระดับกอนหนานี้คือระดับของอัศหาบุล

ยะมีน (บรรดาผูที่ไดรับบันทึกการงานดวยมือขวา) และถาอื่นจากนี้

แลวก็จะเปนระดับของอัล-ฆอฟลีน (บรรดาผูที่หลงลืม) 

 

10. การตะบัรฺร ี 

หมายถึง การปฏิเสธในพลังและความสามารถของตน และ

การไมมองตัวเองดวยความรูสึกที่ภูมิใจและเขาขางตัวเอง กลาวคือ 

เมื่ออานอายะฮฺท่ีกลาวถึงสัญญาการตอบแทนท่ีดีและการชื่นชม

บรรดาคนดีก็จะไมทึกทักวาอัลลอฮฺกําลังกลาวถึงตัวเขาอยู แตให

เชื่อมั่นวาอัลลอฮฺกําลังกลาวถึงบรรดาผูท่ีมีความจริงใจและเชื่อมั่น

ตอศาสนา อยางไรก็ตามใหมีความหวังวาอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ 

จะใหตัวของเขาเปนหนึ่งในคนกลุมนั้น และเมื่ออานอายะฮฺที่

กลาวถึงบทลงโทษและการตาํหนผูิที่ฝาฝนและผูที่บกพรองในหนาที่ 

ก็ใหทึกทักดวยวาตัวเขาอาจเกี่ยวของโดยตรงกับคนเชนนั้น และให

ตระหนักวาตัวเขานั้นแหละที่กําลังถูกกลาวถึงอยู ซึ่งเขาตองมีความ

หวาดกลัวและวิตกกังวล 

ดวยเหตุนี้เอง ทานอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา จึงขอดุ

อาอวา  

 و�فري لظل� استغفرك إ� ا�
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ความวา “โออัลลอฮฺ ฉันขออภัยโทษตอพระองคเน่ืองดวยความ

อธรรมและการเนรคุณท่ีฉันไดกอ” 

 จึงมีคนถามทานอิบนุอุมัรวา “ความอธรรมน้ันเราเขาใจ 

แตการเนรคุณน้ันมันยังไงกันครับ” ทานอิบนุอุมัรจึงอานคําดํารัส

ของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ที่วา 

�َ�ٰنَ  إِنَّ  ﴿ ارٞ كَ  لََظلُومٞ  ٱۡ�ِ  ]  ٣٤: ابراهيم[ ﴾ ٣٤ فَّ

ความวา “แทจริงมนุษยน้ันอธรรมยิ่ง เนรคุณยิ่ง” (สูเราะฮฺอิบรอ

ฮีม อายะฮฺที่ 34) 

 

 และมีคนถามทานยูสุฟ บินอัสบาฏวา “เม่ือทานอัลกุรอาน

เสร็จ ทานไดขอดุอาออะไร ?” เขาตอบวา “ฉันจะกลาวขออภัย

โทษตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จากความบกพรองของฉันเจ็ด

สิบครั้ง” 

 ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เขามองวาตัวเองมีความบกพรองตาม

เนื้อหาท่ีไดอาน ซึ่งเปนการมองท่ีเกิดจากความบกพรองนั้นอยูใกล

ตัวเขาจริงๆ ทําใหคนท่ีตระหนักเห็นถึงความบกพรองนั้นจะรูสึก

หวาดกลัว จนนําไปสูการตระหนักเห็นถึงความบกพรองมาก

ย่ิงขึ้นไปอีก แตคนท่ีตระหนักเห็นถึงความบกพรองนั้นหางไกลจาก

ตัวเขา มันก็จะหลอกใหเขารูสึกรอดพนจนทําใหเขาย่ิงตระหนักเหน็

มันไดหางไกลจากเขาย่ิงขึ้นไปอีก  
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กระนั้นก็ตาม การมองตัวเองดวยสายตาท่ีภาคภูมิใจนั้นจะ

ทําใหตัวเขาถูกปดกั้นจากอัลลอฮฺ 

ซึ่งอิมามอัช-ชาฟอีไดกลาววา  

ฉันรกับรรดาคนดถีึงแมฉนัไมไดเปนหนึง่ในพวกเขา 

แตฉันหวงัที่จะไดรับชะฟาอะฮฺจากพวกเขา 

และฉันเกลียดผูท่ีมีชีวติอยูกบัการทําความผิด 

ถึงแมระหวางเราอาจมีความผิดที่เหมือนกนั 

 

 ทานอิมามอัช-ชาฟอี เราะหมิะฮุลลอฮฺ ไดกลาวอกีวา 

สายตาที่พึงพอใจยอมมองขามขอตําหนิที่มอียู  

เฉกเชนสายตาที่อาฆาตแคนยอมไมเห็นความดีใดหลงเหลืออยู  
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เทคนิคการขอดุอาอใหมีประสิทธิภาพ 
   

1. ขอดุอาอในชวงเวลาท่ีประเสริฐ  

เชนในวันอะเราะฟะฮฺ , ในเดือนเราะมะฎอน , ในวันศุกร, 

และในชวงสะหูร เปนตน 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา 

ۡسَحارِ  ﴿
َ
 ]  ١٨: اذلار�ات[ ﴾ ١٨ �َۡسَتۡغفُِرونَ  ُهمۡ  َو�ِٱۡ�

ความวา “และในยามรุงสางพวกเขาขออภัยโทษ (ตอพระองค)” 

(สูเราะฮฺอัซ-ซาริยาต อายะฮฺที่ 18) 

 

 และทานนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ُل    َ�بَاَركَ  َر�ُّنَا يَْ�ِ
َ

  يَلْلَةٍ  لُكَّ  َوَ�َعاىل
َ

َماءِ  ِإىل ْ�يَا السَّ  اللَّيِْل  ثُلُُث  َ�بىَْق  ِح�َ  ادلُّ
، ِخُر

ْ
ْستَِجيَب  َيْدُعوِ�  َمنْ  َ�يَُقوُل  اآل

َ
، َفأ ُ ُلِ�  َمنْ  هلَ

َ
، �َْسأ ْعِطيَُه

ُ
 نْ مَ  َفأ

ْغِفرَ  �َْستَْغِفُرِ� 
َ
ُ  فَأ

َ
 هل

ความวา “แทจริง พระผูอภิบาลของเรา ตะบาเราะกะ วะตะอาลา 

จะลงมาสูฟาแหงโลกดุนยาในทุกๆ คืนในชวงหน่ึงในสามสุดทาย

ของคืน แลวพระองคจะกลาววา มีผูใดวิงวอนขออะไรจากขา

ไหม แลวขาตอบรับคําขอน้ัน มีผูใดขออะไรจากขาไหม แลวขา

จะใหเขาในสิ่งท่ีเขาขอ มีผูใดท่ีขออภัยโทษตอขาไหม แลวขาจะ

อภัยใหแกเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 



220 
 

 

 และมีรายงานวาเมื่อครั้งท่ีทานนบียะอฺกูบ อะลัยฮิสลาม 

กลาววา “ฉันจะขอพระผูอภิบาลของฉันใหอภัยโทษแกพวกเจา

ในเวลาใกลๆ น้ี” ซึ่งทานจะขอดุอาอในชวงสะหูร 

 จึงมีรายงานวาทานนบียะอฺกูบไดลุกขึ้นขอดุอาอชวงสะหูร 

โดยท่ีลูกๆ ของทานจะกลาวอามีนตามหลังทาน ดังนั้นอัลลอฮฺ อัซ

ซะวะญัลละ จึงประทานวะหฺยูลงมาโดยดํารัสวา “แทจริง ฉันไดให

อภัยโทษแกพวกเขาท้ังหลายแลว และทรงใหพวกเขาเปนนบี” 

 

2. ขอดุอาอในชวงขณะท่ีประเสริฐ  

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา “ประตู

แหงชั้นฟาจะถูกเปดในขณะท่ีมีการสูรบในหนทางของอัลลอฮฺ 

ตะอาลา, ในขณะฝนกําลังตก, ในขณะละหมาดฟรฎหาเวลา 

ดังน้ันพวกทานจงขะมักเขมนขอดุอาอในสภาพดังกลาวเถิด” 

ทานมุญาฮิด ไดกลาววา “แทจริง การละหมาดถูก

กําหนดใหปฏิบัติในชวงเวลาท่ีดท่ีีสุด ดังน้ัน พวกทานจงขอดุอาอ

ในชวงเวลาน้ันเถิด”  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ِقَاَمةِ 
ْ

َذاِن َواإل
َ ْ
اَعُء بَْ�َ األ  يَُردُّ  ادلُّ

َ
  ال
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ความวา “การขอดุอาอระหวางอะซานกับอิกอมะฮฺจะไมถูก

ปฏิเสธ” (บันทึกโดยอบูดาวูดและอัต-ติรมิซี) 

 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา  

ائِمُ    الصَّ
َ

 َدْعَوتُهُ  تَُردُّ  ال
ความวา “คนท่ีถือศีลอดน้ันการดุอาอของเขาจะไมถูกปฏิเสธ” 

(บันทึกโดยอะหฺมัด) 

 

 อันที่จริง ความประเสริฐของชวงเวลานั้นยอนกลับไปสู

ความประเสริฐของสภาพการณเชนกัน เพราะชวงเวลาสะหูรนั้นคือ

ชวงเวลาท่ีหัวใจสะอาด บริสุทธิ์ ปลอดโปรงจากความสับสนวุนวาย

มากที่สุด 

 สวนวันอะเราะฟะฮฺและวันศุกรนั้น คือชวงเวลาท่ีรวบรวม

พลังและการสนับสนุนหัวใจเพ่ือใหไดรับความเมตตาของอัลลอฮฺ 

อัซซะวะญัลละ ซึ่งนี่คือหนึ่งในสาเหตุของความประเสริฐของ

ชวงเวลานั้น ยกเวนความลับบางประการที่ถูกซอนอยูในนั้น  

 การสุูดก็เปนสภาพที่ดีเย่ียมที่ดุอาอจะถูกตอบรับ ทานอบู

ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา  

قَْرُب 
َ
َعبْدُ  يَُ�ونُ  َما أ

ْ
ْ�رِثُوا َساِجٌد، َوُهوَ  َر�ِِّه، ِمنْ  ال

َ
اَعءَ  فَأ  ادلُّ
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ความวา “สภาพท่ีบาวของอัลลอฮฺไดใกลชิดกับอัลลอฮฺมากท่ีสุด

คือขณะเขาสุูด ดังน้ันจงขอดุอาอในสภาพน้ันใหมากท่ีสุด” 

(บันทึกโดยมุสลิม) 

 

 และจากทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา 

จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

نْ  ُنِهيُت  ِإ�ِّ 
َ
  أ

َ
ْقَرأ

َ
ُقْرآنَ  أ

ْ
وْ  َراِكًعا ال

َ
ا َساِجًدا، أ مَّ

َ
ُكوعُ  َفأ ُموا الرُّ  ِ�يهِ  َ�َعظِّ

، َعزَّ  الرَّبَّ  ا َوَجلَّ مَّ
َ
ُجودُ  َوأ اَعِء، يِف  َفاْجتَِهُدوا السُّ نْ  َ�َقِمنٌ  ادلُّ

َ
 �ُْستََجاَب  أ

 لَُ�مْ 
ความวา “แทจริงฉันถูกหามไมใหอานอัลกุรอานในขณะท่ีรุกูอฺ

หรือสุูด สําหรับการรุกูอฺน้ันใหพวกทานกลาวแสดงถึงความ

ยิ่งใหญแดพระผูอภิบาล ผูทรงสูงสง และสําหรับการสุูดน้ันให

พวกทานพยายามขอดุอาอ เพราะมันเปนสภาพท่ีเหมาะยิ่งตอ

การตอบรับดุอาอของพวกทาน” (บันทึกโดยมุสลิม) 

 

3. ผินหนาไปทางกิบลัต  

และใหยกมือทั้งสองขึ้นกระทั่งเห็นรักแรขาว หรือยกมือทั้ง

สองขึ้นมาขนาบใบหนาหรือคลายคลึงกันนี้ หรือยกนิ้วชี้ขึ้นมา ดังท่ี

ทานญาบิร บินอับดุลลอฮฺ เลาวา   

ىَت 
َ
ِقبْلََة، َواْستَْقبََل  بَِعَرفَة الَمْوقِف أ

ْ
ْمُس  ِت َغَر�َ  َحىتَّ  يَْدُعو يََزْل  فَلَمْ  ال  الشَّ
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ความวา “ทานเราะสูลุลอลฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดมา

ยังทุงอะเราะฟะฮฺ แลวทานก็หันไปยังทิศกิบลัต ซ่ึงทานจะขอดุ

อาอกระท่ังดวงอาทิตยตกดิน” (บันทึกโดยมุสลิม) 

  

 ทานสัลมาน เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮอุะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา 

  َ�بَاَركَ  َر�َُّ�مْ  ِإنَّ 
َ

 َديْهِ يَ  َرَ�عَ  ِإَذا َ�بِْدهِ  ِمنْ  �َْستَْحِي  َكِر�ٌم، َحِيٌّ  َوَ�َعاىل
نْ  إيَِلِْه،

َ
ُهَما أ  ِصْفًرا يَُردَّ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺ ตะบาเราะกะ วะตะอาลา ผูทรงชีวิน ผู

ทรงใจบุญน้ัน ทรงละอายกับการท่ีบาวคนหน่ึงไดยกสองมือขึ้น

วอนขอตอพระองค แลวจะตองนํามือท้ังสองกลับไปอยางวาง

เปลา” (บันทึกโดยอบูดาวุด อัต-ติรมิซี และอิบนุมาญะฮฺ) 

 

 และจากทานอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุเลาวา  

يُْت 
َ
اَعِء، يِف  َيَديْهِ  َيْرَ�عُ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسوَل  َرأ  ُيَرى َحىتَّ  ادلُّ

 إِْ�َطيْهِ  َ�يَاُض 

ความวา “ฉันเห็นทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ยกสองมือขึ้นในการขอดุอาอ กระท่ังเห็นความขาวของรักแร

ทาน” (บันทึกโดยมุสลิม) 
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 และจากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเดินผานชายคนหนึ่งท่ี

กําลังขอดุอาอโดยท่ีเขาชี้สองนิ้วขึ้นมา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม จึงกลาววา  

ْد، حِّ
َ
دْ  أ حِّ

َ
 أ

ความวา “ใชน้ิวเดียวพอ” (บันทึกโดยอัน-นะสาอีและอบีดาวุด)  

 

 คือใหชี้ดวยนิว้เดียวเทานัน้  

 ทานอบอูัด-ดรัดาอ เราะฎิยัลลอฮุอันฮ ุไดกลาววา “พวก

ทานจงยกสองมือน้ีขึ้น กอนท่ีมันจะถูกมัดพันธนาการ”  

 

 ทานอิบนุอับบาส เลาวา  

 وجهه ي� ما بطونهما وجعل ضم داع إذا
ความวา “เม่ือทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ขอดุอาอทาน

จะประกบมือท้ังสองโดยใหฝามือหันมาทางใบหนา” (บันทึกโดย

อัฏ-เฏาะบะรอนี ดวยสายรายงานที่เฎาะอีฟ) 

 

 ซึ่งนี่คือลักษณะการวางมือขณะขอดุอาอ โดยอยาใหสายตา

แหงนมองไปยังฟากฟา ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา  
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قَْوامٌ  يَلَنْتَِهَ�َّ 
َ
بَْصارَُهمْ  َرفِْعِهمْ  َ�نْ  أ

َ
اَعءِ  ِعنْدَ  أ َالةِ  يِف  ادلُّ   الصَّ

َ
وْ  َماِء،السَّ  إِىل

َ
 أ

بَْصارُُهمْ  تَلُْخَطَفنَّ 
َ
 أ

ความวา “คนท่ีชอบแหงนสายตาไปยังฟากฟาขณะขอดุอาอใน

ละหมาดจะเลิกพฤตกิรรมน้ี หรือจะใหสายตาของพวกเขาบอด

เสียกอน” (บนัทึกโดยมุสลิม) 

 

4. ใชนํ้าเสียงท่ีแผวเบา  

โดยใหอยูในระดับท่ีไมดังหรือเบาจนเกินไป เพราะมี

รายงานจากทานอบูมูซา อัล-อัชอะรี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา 

พวกเราไดเดินทางพรอมกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ซึ่งเมื่อเราเดินทางใกลถึงเมืองมะดีนะฮฺ ทานนบีก็ไดตักบีร

ทําใหผูคนตักบีรตามไปดวยพรอมกับเปลงดวยเสียงท่ีดัง ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา  

 يا أيها انلاس إن اذلي تدعون ليس بأَصمَّ وال اغئب

ความวา “ผูคนเอย แทจริงผูท่ีพวกทานกําลังวอนขออยูน้ันไมได

หูหนวกและไมไดไรตัวตน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 
 และทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดอธิบายคาํ

ดํารัสทีว่า 

 ]  ١١٠: رساءاإل[ ﴾ ١١٠ بَِها ُ�َافِۡت  َوَ�  بَِصَ�تَِك  َ�َۡهرۡ  َوَ�  ﴿
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ความวา “และอยายกเสยีงดังในเวลาละหมาดของเจา และอยา

ลดใหคอยเชนกัน” (สูเราะฮฺอัล-อิสรออ อายะฮฺที ่110)  

  

คือดวยการขอดุอาอของทาน  

 และอัลลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ไดยกยองทานนบีซะกะรียา 

อะลัยฮิสลาม โดยที่พระองคไดดํารัสวา    

ا نَِدآءً  َر�َُّهۥ نَاَدىٰ  إِذۡ  ﴿  ]  ٣: مر�م[ ﴾ ٣ َخفِّيٗ
ความวา “เม่ือเขาวิงวอนตอพระเจาของเขา ดวยการวิงวอน

อยางคอยๆ” (สูเราะฮฺมัรยัม อายะฮฺท่ี 3) 

 

 อัลลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ไดดาํรัสอีกวา 

﴿  ْ ۚ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا  ]  ٥٥: االعراف[ ﴾ ٥٥ وَُخۡفيًَة
ความวา “พวกเจาจงวิงวอนตอพระเจาของพวกเจาในสภาพ

ถอมตนและปกปด” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 55) 

  

5. ไมควรสําบัดสํานวนในการขอดุอาอมากจนเกินไป  

เพราะสภาพของคนที่ขอดุอาอนั้นควรเปนสภาพที่มีความ

นอบนอมถอมตน ทําใหการสําบัดสํานวนมากจนเกินไปจึงเปนส่ิงท่ี

ไมสมควร ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

اَعءِ  يِف  َ�ْعتَُدونَ  مٌ قَوْ  َسيَُكونُ   ادلُّ
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ความวา “จะมีอยูกลุมหน่ึงท่ีพวกเขาจะเลยเถิดในการขอดุอาอ 

(สําบัดสํานวนในการขอมากจนเกินไป)” (บันทึกโดยอบูดาวุด 

และอิบนุมาญะฮฺ) 

 

 อัลลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ไดกลาววา 

﴿  ْ ۚ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا : عرافاأل[ ﴾ ٥٥ ٱلُۡمۡعَتِدينَ  ُ�ِبُّ  َ�  إِنَُّهۥ َوُخۡفَيًة
٥٥  [ 

ความวา “พวกเจาจงวิงวอนตอพระเจาของพวกเจาในสภาพ

ถอมตนและปกปด แทจริงพระองคไมทรงชอบบรรดาผูท่ีละเมิด” 

(สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 55) 

 

 หมายถงึการสําบดัสํานวนในการขอดุอาอมากจนเกนิไป  

 

 ส่ิงท่ีดีท่ีสุดคือการใชบทดุอาอท่ีทานนบีไดอาน เพราะ

ไมเชนนั้นแลวก็อาจจะเขาขายการเลยเถิดในการขอดุอาอก็เปนไป

ได ซึ่งจะทําใหเขาไดวอนขอในส่ิงท่ีไมเปนประโยชนตอตัวเขา ดวย

เหตุนี้ จึงมีรายงานจากทานมุอาซ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา 

“สําหรับบรรดาอุละมาอน้ัน กระท่ังในสวนสวรรคก็ยังมีความ

ตองการในตัวของพวกเขา เพราะจะมีเสียงกลาวแกชาวสวรรค

วา พวกทานจงจินตนาการ (ความสุขท่ีตองการ) เถิด แตพวก
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เขาจะไมรูวาตองจินตนาการอยางไร นอกจากจะไดเรียนรูกับ

บรรดาอุละมาอ”  

  

 และมรีายงานที่ทานนบีไดกลาววา  ̈́
 يَ سَ 

ْ
اَعءِ  يِت أ ُهوِر َوادلُّ  قَْوٌم َ�ْعتَُدوَن يِف الطَّ

ความวา “ใกลเขามาแลวท่ีจะมีกลุมชนท่ีเลยเถิดในการอาบนํ้า

ละหมาดและขอดุอาอ” (บนัทึกโดยอบดูาวุด) 

 

 และมีรายงานวา “ชาวสะลัฟทานหน่ึงไดเดินผานชายคน

หน่ึงท่ีกําลังขอดุอาออยางสําบัดสํานวน เขาจึงกลาวแกชายคน

น้ันวา “น่ีทานกําลังวอนขอตออัลลอฮฺกระน้ันหรือ ?” ฉันขอเปน

พยานวา ฉันไดเห็นทานหะบีบ อัล-อะญะมี (ผูท่ีเครงครัดในการ

ทําอิบาดะฮฺและมีความสมถะอยางมากจากชาวเมืองบัศเราะฮฺ) 

ขอดุอาอ ซ่ึงทานไมไดวอนขอมากไปกวาน้ี    

 »جّيدين اجعلنا ا�«
ความวา “โออัลลอฮฺ ไดโปรดใหเราเปนหน่ึงในคนดี” 

 »القيامة يوم تفضحنا ال ا�«
ความวา “โออัลลอฮฺ ไดโปรดอยาประจานเราในวันกิยามะฮฺ”  

 
 »للخ� وفقنا ا�«
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ความวา “โออัลลอฮฺ ไดโปรดอํานวยความสะดวกใหเราทําความ

ด”ี  

 ซ่ึ งผู คน ท้ังหลายตางวอนขอดุอาอ ในทุกสิ่ ง ท่ี เขา

ปรารถนา และทุกคนตระหนักดีถึงความบารอกัตในดุอาอของ

เขา”  

 ชาวสะลัฟบางทานไดกลาววา “จงขอดุอาอดวยลิ้นท่ีนอบ

นอมและถอมตน ไมใชดวยลิ้นท่ีคลองแคลวและมีโวหาร” 

 และมีรายงานวาบรรดาผูรูจะไมขอดุอาอมากเกินกวาเจ็ด

ประโยค โดยพวกเขาไดอางอิงอายะฮฺสุดทายของสูเราะฮฺอัล-บะ

เกาะเราะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ไมไดกลาวถึงบทดุอาอท่ีบาวของ

พระองคใชอานในอายะฮฺใดมากกวานั้นอีกแลว   

 และพึงรูเถิดวา ความหมายของการสําบัดสํานวนคือ การ

ใชคําท่ีเย่ินเยอมากจนเกินไป เพราะมันจะไมทําใหเกิดความรูสึกท่ี

นอบนอมและถอมตน ถึงแมวาในบทดุอาอท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใชอานนั้นอาจจะมีประโยคท่ี

คลายคลึงกัน แตมันก็ไมไดเย่ินเยอมากจนเกินไป เชนบทดุอาอท่ี

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

لَُك 
َ
ْسأ

َ
ْمنَ  أ

َ
�ِ�َ  َمعَ  اخلُلُوِد، يَْومَ  َواجلَنَّةَ  الَوِ�يِد، يَْومَ  األ ُهودِ  الُمَقرَّ ِع،ا الشُّ كَّ  لرُّ

ُجودِ   تُِر�دُ  َما َ�ْفَعُل  و�ِنََّك  وَُدوٌد، رَِحيمٌ  إِنََّك  بِالُعُهوِد، الُموفِ�َ  السُّ
ความวา “ฉันขอตอพระองคซ่ึงความปลอดภัยในวันแหงการ

สัญญา (วันกิยามะฮฺ) และขอสวนสวรรคในวันแหงการพํานักอยู
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ตลอดกาลรวมกับบรรดามุก็อรเราะบีน (ผูใกลชิดกับอัลลอฮฺ), 

บรรดาชุฮูด (ผูท่ีเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ), ผูท่ีรุกูอฺ, ผูท่ี

สุูด, ผูท่ีดํารงม่ันในคําม่ันสัญญา แทจริงพระองคทรงกรุณา

ปรานี ผูทรงรักใครตอบาว และแทจริงพระองคทรงกระทําตามท่ี

พระองคทรงประสงค” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซี) 

  

 ดังนั้น จงอานบทดุอาอท่ีทานนบีใชอานเถิด หรือใหอาน

ดวยกับล้ินท่ีมีความนอบนอมถอมตน โดยไมสําบัดสํานวนและเย่ิน

เยอมากจนเกินไป ซึ่งความนอบนอมถอมตนนั้นเปนส่ิงที่อลัลอฮฺ อัซ

ซะวะญัลละ ทรงรักย่ิงกวา    

 

6. มีความนอบนอมถอมตน รวมถึงมีความหวังและความ

หวั่นเกรง  

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ُهمۡ  ﴿ ْ  إِ�َّ ۖ  رََغٗبا َوَ�ۡدُعوَ�َنا ٱۡ�َۡيَ�ٰتِ  ِ�  �َُ�ٰرُِعونَ  َ�نُوا : نبياءاأل[ ﴾ ٩٠ َوَرَهٗبا
٩٠  [ 

ความวา “แทจริงพวกเขา แขงขันกันในการทําความดีและพวก

เขาวิงวอนเราดวยความหวังและหวั่นเกรงในการลงโทษของ

เรา” (สูเราะฮฺอัล-อัมบิยาอ อายะฮฺที่ 90) 

 

 และอัลลอฮฺ อซัซะวะญัลละ ไดดํารัสอีกวา 
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﴿  ْ ۚ  تََ�ُّٗ�  َر�َُّ�مۡ  ٱۡدُعوا  ]  ٥٥: عرافاأل[ ﴾ ٥٥ وَُخۡفيًَة
ความวา “พวกเจาจงวิงวอนตอพระเจาของพวกเจาในสภาพ

ถอมตนและปกปด” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 55) 

 

7. ใหขอดวยความมุงม่ันจริงจัง และเชื่อม่ันวาจะถูกตอบรบั 

รวมท้ังใหมีความจรงิใจในการวอนขอตอพระองค  

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َحُدُ�مْ  َ�ُقوَلنَّ  الَ 
َ
 ِشئَْت، ِإنْ  اْرمَحِْ�  اللَُّهمَّ  ِشئَْت، ِإنْ  يِل  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ : أ

لََة، يِلَْعِزمِ 
َ
ُ  ُمْكِرهَ  الَ  فَإِنَّهُ  الَمْسأ

َ
 هل

ความวา “เม่ือพวกทานคนหน่ึงคนใดขอดุอาอ ก็อยาไดกลาววา 

โออัลลอฮฺ หากพระองคประสงคก็ทรงใหอภัยโทษแกขาเถิด และ

หากพระองคทรงประสงคก็ทรงใหความเมตตาแกขาเถิด แตให

เขาขออยางมุงม่ันจริงจัง เพราะแทจริงไมมีใครท่ีอาจหาญจะ

บังคับพระองคได” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

และทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา  

َحُدُ�مْ  َداَع  إَِذا
َ
ْ�بََة، فَلْيُْعِظمِ  أ   فَإِنَّهُ  الرَّ

َ
ِ  ىلَعَ  َ�تََعاَظمُ  ال ءٌ  ا�َّ  يَشْ

ความวา “เม่ือคนหน่ึงในหมูพวกทานขอดุอาอใหเขาขอตาม

ความปรารถนาอยางเต็มท่ี เพราะไมมีสิ่งใดท่ียิ่งใหญเหนืออัลลอ

ฮฺได” (บันทึกโดยอิบนุหิบบาน) 
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 และทานนบี ศอ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอกีวา  

َ  اْدُعوا ْ�تُمْ  ا�َّ
َ
نَّ  َواْعلَُموا ِباِإلَجاَبِة، ُموِقنُونَ  َوأ

َ
َ  أ   ا�َّ

َ
 ءً ُداَع  �َْستَِجيُب  ال

هٍ  اَغفٍِل  قَلٍْب  ِمنْ 
َ

 ال
ความวา “พวกทานจงขอดุอาอตออัลลอฮฺโดยท่ีพวกทานเปนผูท่ี

เชื่อม่ันในการตอบรับ พึงทราบเถิดวาอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จะ

ไมทรงตอบรับดุอาอจากหัวใจท่ีหลงลืม” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซี) 

 

 ทานสุฟยาน อิบนุอุยัยนะฮฺ ไดกลาววา “คนหน่ึงคนใดใน

หมูพวกทานอยาหยุดการขอดุอาอในสิ่งท่ีจิตใจของเขารูดี เพราะ

อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ เคยตอบรับดุอาอจากสรรพสิ่งท่ีชั่วท่ีสุด

มาแลวน่ันคืออิบลีส ขออัลลอฮฺทรงสาปแชงมัน” เมื่อครั้งที่

พระองคไดดํารัสวา 

نِظۡرِ�ٓ  َرّبِ  ﴿
َ
:  ص[ ﴾ ٨٠ ٱلُۡمنَظرِ�نَ  ِمنَ  فَإِنََّك  قَاَل  ٧٩ ُ�ۡبَعُثونَ  يَۡومِ  إَِ�ٰ  فَأ

٨٠  ،٧٩  [ 
ความวา “โอพระเจาของขา พระองคไดโปรดประวิงเวลาใหแก

ขาพระองคจนถึงวันฟนคืนชีพดวยเถิด พระองคตรัสวา ดังน้ัน

แทจริงเจาอยูในหมูผูถูกประวิงเวลา” (สูเราะฮฺศ็อด อายะฮฺท่ี 79-

80) 
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8. คะยั้นคะยอในการวิงวอนขอ โดยใหขอยํ้าสามครั้ง 

ทานอิบนุมัสอูด เลาวา  

َل  َو�َِذا ثََالثًا، َداَع  َداَع  إَِذا اَكنَ 
َ
َل  َسأ

َ
 ثََالثًا َسأ

ความวา “เม่ือทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัลมั ขอดุอาอทาน

จะขอย้ําสามครั้ง และเม่ือทานวอนขอสิ่งใดทานก็จะขอย้ําสาม

ครั้ง” (บันทึกโดยมุสลิม)  

 

 และอยาดวนรบเราใหตอบรับดุอาอ เพราะทานนบี  

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َحِدُ�مْ  �ُْستََجاُب 
َ
 يِل  �ُْستََجْب  َفلَمْ  َدَعْوُت  َقدْ : َ�يَُقوُل  َ�ْعَجْل، لَمْ  َما ِأل

 كر�ًما تدعوا فإنك كثً�ا اهللا فاسأل
ความวา “ดุอาอของทุกคนยอมไดการตอบรับตราบใดท่ีเขาไม

ดวนรบเราใหตอบรับ เชนกลาววา ฉันขอดุอาอแลว แตพระองค

ไมตอบรับฉันเลย ดังน้ันเม่ือทานขอดุอาอ ก็จงขอตออัลลอฮฺให

มาก เพราะทานกําลังขอจากผูทรงใจบุญ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี 

และมุสลิม) 

 

 ชาวสะลัฟทานหนึ่งไดกลาววา “แทจริงฉันไดวอนขอ

ตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ในความตองการอยางหน่ึงเม่ือยี่สิบป

ท่ีแลว ซ่ึงพระองคยังไมทรงตอบรับเลยในขณะท่ีฉันก็ยังคงหวัง
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ตอมันอยู  ซ่ึงฉันไดวอนขอตออัลลอฮฺใหพระองคทรงใหฉัน

สามารถละท้ิงสิ่งท่ีไมมีประโยชนตอตัวฉัน” 

 

9. เริ่มขอดุอาอดวยการซิกิรตออัลลอฮฺ อัซซะวะญลัละ  

อยาเริ่มดวยส่ิงที่ตองการขอ ทานสะละมะฮฺ บินอัล-อักวะอฺ 

ไดกลาววา  

يِبَّ  َسِمْعُت  َما نلَّ اَعءً  �َْستَْفِتحُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  ا   ُد
َّ

ال : َحهُ اْستَْفتَ  ِإ
َ  �ُِسبَْحانَ  ، َر�ِّ َعِ�ِّ

ْ
ىلْعَ  ال

َ ْ
اِب  األ  الَْوهَّ

ความวา “ฉันไมเคยไดยินทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เริ่มขอดุอาอดวยกับสิ่งท่ีตองการขอ นอกจากทานจะเริ่มขอดวย

การกลาว สุบหานะร็อบบิยัลอะลียฺ อัล-อะอฺลา อัล-วะฮฺฮาบ 

(อัลลอฮฺผูทรงมหาบริสุทธิ์ยิ่ง ผูเปนพระผูอภิบาล ผูทรงสูงสงยิ่ง 

ผูทรงใหอยางมากมาย)” (บันทึกโดยอะหฺมัด) 

  

 ทานอบูสุลัยมาน อัด-ดารอนี เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา 

“ผูใดตองการวอนขอความตองการของตัวเองตออัลลอฮฺ ก็ให

เขาเริ่มดวยการเศาะละวาตตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม หลังจากน้ันก็ใหเขาวอนขอตามความตองการ หลังจาก

น้ันใหเขาปดทายดวยการเศาะละวาตตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม อีกครั้ง เพราะอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ทรงตอบรับ
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การเศาะละวาตท้ังสอง ซ่ึงพระองคทรงใจบุญยิ่งโดยไมอาจผลัก

ไสสิ่งท่ีอยูระหวางมันได”  

 

10. ตองเตาบะฮฺในความผิดบาปหรือกลับเน้ือกลับตัว

ตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ อยางจริงจังเสียกอน  

เพราะมันคือปจจัยหลักและเปนปจจัยท่ีจะทําใหดุอาอถูก

ตอบรับไดรวดเร็วท่ีสุด ดังท่ีมีรายงานจากทานกะอฺบ อัล-อะหฺบาร 

เลาวา “กลุมชนในยุคสมัยของทานนบีมูซา ผู เปนศาสทูต

ของอัลลอฮฺ ไดประสบกับภัยแหงแลงท่ีสรางความขนแคนเปน

อยางมาก ดังน้ันทานนบีมูซาจึงออกมาพรอมกับชาวบนีอิสรออีล

เพ่ือขอดุอาอใหฝนตกยังพวกเขา แตแลวฝนก็ยังไมตกลงมา กระ

ท้ังไดออกมาขอดุอาอถึงสามครั้ง แตฝนก็ยังคงไมตกลงมา ดังน้ัน

อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จึงประทานวะหฺยูลงมาแกนบีมูซา โดย

ดํารัสวา “แทจริงขาจะไมตอบรับการวิงวอนของเจา และคน

ท่ีมากับเจา เพราะในหมูพวกเจาน้ันมีคนท่ีชอบนินทาวารายคน

อื่นอยู” ทานนบีมูซาจึงกลาววา “โอพระผูอภิบาลเอย ใครคือคน

น้ันเราจะไดพาเขาออกไปจากพวกเรา” ดังน้ันอัลลอฮฺ อัซซะ

วะญัลละ จึงประทานวะหฺยูแกทานนบีมูซาอีกครั้งวา “โอมูซา

เอย ขาไดหามพวกเจาจากการนินทาวาราย โดยท่ีฉันจะเปนผูท่ี

นินวารายดวยตัวเองกระน้ันหรือ ?” ทานนบีมูซาจึงกลาวแก

ชาวบนีอิสรออีลวา “พวกทานท้ังหลายจงเตาบะฮฺตัวตอพระผู
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อภิบาลของพวกทานในความผิดบาปท่ีไดนินทาวารายเถิด” และ

แลวพวกเขาก็ไดเตาบะฮฺตัวทุกคน ดังน้ันอัลลอฮฺ ตะอาลา จึง

ประทานนํ้าฝนลงมายังพวกเขา” 

ทานสุฟยาน อัษ-เษารี ไดกลาววา “มีรายงานมายังฉันวา

ชาวบนีอิสรออีลไดประสบกับภัยแหงแลงยาวนานถึงเจ็ดป 

กระท่ังพวกเขาตองพากันกินซากศพท่ีมีอยูในกองขยะ ทําให

พวกเขาพากันออกไปอยูบนภูเขาในสภาพท่ีรองหมรองไหและ

นอบนอมถอมตน ดังน้ันอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จึงประทานวะหฺ

ยูแกบรรดานบีของพวกเขา อะลัยฮิมุสลามวา แมนวาพวกเจาได

เดินมาดวยเทาเปลาโดยไมมีอะไรสวมใส และยกมือท้ังสองของ

พวกเจาขึ้นมาจนเห็นสิ่งท่ีอยูบนฟา และลิ้นของพวกเจาไมได

หยุดยั้งจากการวิงวอนขอดุอาอ แนนอนวาขาจะไมตอบรับการ

วิงวอนของคนท่ีวิงวอน และจะไมใหความเมตตาแกคนท่ีรองหม

รองไห จนกวาเขาจะคืนสิทธิตางๆ ท่ีไดกออธรรมแกคนท่ีมีสิทธิ

น้ันเสียกอน ดังน้ันพวกเขาจึงปฏิบัติตามน้ัน และแลวฝนตกก็ลง

มายังพวกเขาในวันน้ันทันที” 

ทานมาลิก บินดีนาร ไดกลาววา “กลุมชนของชาวบนีอิส

รออีลไดประสบกับภัยแหงแลง ทําใหพวกเขาออกมาวิงวอนขอดุ

อาอเปนบอยครั้ง ดังน้ันอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ จึงประทานวะหฺ

ยูแกนบีของพวกเขาใหแจงแกพวกเขาวา พวกเจาออกมาวิงวอน

ตอขาดวยสภาพท่ีเน้ือตัวของพวกเจาเปรอะเปอนดวยนะญิส 
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และพวกเจายกมือขอตอขาดวยกับมือท่ีพวกเจาไดหลั่งเลือดกัน 

และทองของพวกเจาก็เต็มไปดวยสิ่งท่ีหะรอม บัดน้ีแหละท่ีมันทํา

ใหความโกรธกริ้วของขาท่ีมีตอพวกเจาเพ่ิมมากขึ้น และมันจะไม

มีสิ่งใดเพ่ิมขึ้นนอกจากการไลตะเพิดใหยิ่งไกล” 

 ทานอบูอัศ-ศิดดีก อัน-นาญี ไดกลาววา “ทานนบีสุลัยมาน 

อะลัยฮิสลาม ไดออกมาวิงวอนขอดุอาอใหฝนตก แตแลวทานก็

ไดเดินผานมดตัวหน่ึงท่ีกําลังยืนใหหลังของมันขึ้นไปยังฟา โดยท่ี

มันไดกลาววา “โออัลลอฮฺ แทจริงพวกเราเปนสรรพสิ่งหน่ึงท่ี

พระองคทรงสราง และพวกเรามีความตองการในริซกีของ

พระองคทานอยู ดังน้ันอยาไดทํารายพวกเราดวยกับความผิด

บาปของกลุมชนท่ีไมไดเปนพวกเราดวยเถิด” ทานนบีสุลัยมาน 

อะลัยฮิสลาม จึงกลาววา “พวกทานจงกลับไปเถิด แทจริงฝนได

ตกลงมาแลว ดวยกับการวิงวอนท่ีไมใชจากพวกทาน” 

 ทานอัล-เอาซาอี ไดกลาววา “ผูคนไดออกมาวิงวอนขอดุ

อาอใหฝนตก ดังน้ันทานบิลาล บินสะอัดจึงยืนขึ้นมาทามกลาง

พวกเขา แลวทานก็ไดสรรเสริญตออัลลอฮฺและยกยองเชิดชูตอ

พระองค หลังจากน้ันทานก็กลาววา “โอผูคนท่ีออกมาในวันน้ี 

พวกทานไดยอมรับในความผิดบาปท่ีมีอยูหรือไม ?” พวกเขาจึง

พากันกลาววา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ เรายอมรับแลว” ทาน

บิลาลจึงกลาววา “โออัลลอฮฺ แทจริงพวกเราไดยินคําดํารัสของ

พระองคแลววา  
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 ]  ٩١: اتلو�ة [ ﴾٩١  َسبِيٖل�  ِمن ٱلُۡمۡحِسنِ�َ  َ�َ  َما ﴿
ความวา “ไมมีทางใดท่ีจะกลาวโทษแกบรรดาผูกระทําดีได” (สู

เราะฮฺอัต-เตาบะฮฺ อายะฮฺที่ 91) 

  

 แทจริงพวกเราไดยอมรับในความผิดบาปท่ีมีอยูแลว 

ดังน้ันการอภัยโทษของพระองคจะไมเกิดขึ้นแกเฉกเชนพวกเรา

กระน้ันหรือ โออัลลอฮฺ ไดโปรดใหอภัยแกเรา เมตตาแกเรา และ

ประทานนํ้าฝนแกเราดวยเถิด ซ่ึงทานบิลาลไดยกมือท้ังสองขึ้น 

สวนคนท่ีเหลือก็ยกมือท้ังสองขึ้นตามไปดวย และแลวฝนก็ไดตก

ลงมา” 

 มีคนกลาวแกทานมาลิก บินดนีารวา “ไดโปรดขอดุอาอแก

เราดวยเถิด” ทานมาลิกจึงกลาววา “พวกทานตางก็ประสบกับ

นํ้าฝนท่ีตกมาอยางลาชา แตตัวฉันจะขอตออัลลอฮฺใหกอนหิน

คอยตกลงมา” 

 มีรายงานวาทานนบีอีซา เศาะละวาตุลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสะ

ลามุฮู ไดออกมาวิงวอนขอดุอาอใหฝนตกเมื่อครั้งท่ีพวกเขาประสบ

กับความทุกขยาก ทานนบีอีซา อะลัยฮิสลาม จึงกลาวแกพวกเขาวา 

“ในหมูพวกทานผูใดท่ียังคงมีบาปอยูก็ใหกลับไปกอน ดังน้ันพวก

เขาจึงพากันกลับไปโดยไมมีใครหลงเหลืออยูเลย ณ ท่ีราบท่ีมีแต

ความแหงแลงน้ันนอกจากเพียงคนเดียวเทาน้ัน ดังน้ันทานนบีอี

ซา อะลัยฮิสลามจึงกลาวแกเขาวา “ทานไมมีความผิดบาปเลย
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หรือ ?” เขาจึงกลาววา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ ฉันไมเคยทํา

ความผิดบาปใดๆ เลย นอกจากมีอยูวันหน่ึงฉันกําลังละหมาด 

และแลวก็มีหญิงนางหน่ึงไดเดินผานหนาฉัน ฉันจึงมองไปยังนาง 

ซ่ึงเม่ือนางไดเดินผานหนาฉันไป ฉันจึงเอาน้ิวท่ิมลูกตาตัวเอง

แลวควักมันออกมา แลวฉันก็ไดตามหญิงนางน้ันดวยสภาพน้ัน” 

ทานนบีอีซา อะลัยฮิสลาม จึงกลาวแกเขาวา “ดังน้ันทานจง

วิงวอนขอดุอาอตออัลลอฮฺเถิด แลวฉันจะกลาวอามีนในการดุ

อาอของทาน” มีรายงานเลาอีกวา “แลวชายคนน้ันก็ไดวิงวอน

ขอดุอาอ และแลวทองฟาก็เริ่มมีเมฆปกคลุมใหเห็น หลังจากน้ัน

ฝนก็ตกลงมา”  

 ทานยะหฺยา อัล-ฆ็อสสานี ไดกลาววา “กลุมชนในยุคสมัย

ของทานนบีดาวุด อะลัยฮิสลาม ไดประสบกับภัยแหงแลง ดังน้ัน

พวกเขาจึงเลือกสามคนจากผู ท่ีมีความรูในหมูพวกเขาเพ่ือ

ออกไปวิงวอนขอดุอาอใหฝนตกลงมายังพวกเขา หน่ึงในน้ันได

กลาววา “โออัลลอฮฺ พระองคทรงประทานในคัมภีรเตารอตของ

พระองควาเราจะใหอภัยโทษตอผูท่ีอธรรมตอเรา โออัลลอฮฺ

แทจริงพวกเราไดอธรรมตอตัวพวกเราเอง ดังน้ันไดโปรดใหอภัย

แกพวกเราดวยเถิด” คนท่ีสองไดกลาววา “โออัลลอฮฺ พระองค

ทรงประทานในคัมภีรเตารอตของพระองควาเราจะปลดปลอย

บาวทาสท้ังหลายของพระองคทาน โออัลลอฮฺแทจริงพวกเราคือ

บาวทาสของพระองค ไดโปรดปลดปลอยเราดวยเถิด” และคนท่ี
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สามไดกลาววา “โออัลลอฮฺ พระองคทรงประทานในคัมภีรเตา

รอตของพระองควาเราจะไมปฏิเสธผูท่ียากจนขัดสนเม่ือพวกเขา

ไดยืนอยูเบ้ืองหนาประตูของเรา โออัลลอฮฺ แทจริงพวกเราคือผูท่ี

ยากจนขัดสนตอทาน และเราก็ไดยืนเบ้ืองหนาประตูของพระองค

แลว ไดโปรดอยาปฏิเสธการวิงวอนขอดุอาอของพวกเราเลย 

และแลวฝนก็ไดตกลงมา” 

 ทานอะฏออ อัส-สุลละมี ไดกลาววา “ฝนไมไดตกลงมายัง

พวกเรามาเน่ินนาน พวกเราจึงออกไปวิงวอนขอดุอาอใหฝนตก 

ทันใดน้ันก็มีชายคนหน่ึงในหมูพวกเรายืนอยูระหวางหลุมฝงศพ 

เขาจึงมองมายังฉันแลวกลาววา “ทานอะฏออเอย น่ีคือวันแหง

การฟนคืนชีพหรือวันท่ีฟนจากหลุมฝงศพ ?” ทานอะฏออได

กลาววา “ไมใชๆ เพียงแตฝนไมไดตกมายังพวกเรามาเน่ินนาน 

พวกเราจึงออกมาวิงวอนขอดุอาอใหฝนตก” ชายคนน้ันจึงกลาว

วา “ทานอะฏออเอย ทานออกมาดวยหัวใจท่ีติดดินหรือหัวใจท่ี

ผูกพันกับฟากฟา” ฉันไดกลาววา “ดวยหัวใจท่ีผูกพันกับ

ฟากฟา” ชายคนน้ันจึงกลาววา “จงออกไปบอกผูคนท่ียังคง

กระทําความผิดอยู ใหพวกเขาเลิกกระทําความผิดเสียกอน 

เพราะผูท่ีเฝาตรวจสอบน้ันทรงมองเห็นไดอยางประจักษ และ

แลวลมจากฟากฟาก็ไดโชยมาจากทิศทางหน่ึง” แลวเขาก็ได

กลาววา “พระเจาของฉัน เจานายของฉัน พระผูอภิบาลของฉัน 

ไดโปรดอยาทําลายแผนดินของพระองคเน่ืองดวยความผิดบาป
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ของปวงบาวพระองค เปนเรื่องของพระองคในสวนเหตุผลตางๆ 

ท่ีอยูเบ้ืองหลังพระนามของพระองค ยกเวนสิ่งท่ีพระองคไดทรง

ประทานนํ้าจืดลงมาอยางมากมาย เพ่ือใหปวงบาวไดมีชีวิตชีวา 

และทําใหพ้ืนแผนดินชุมชื่น โอผูท่ีทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุก

อยาง” ทานอะฏออไดกลาววา “ไมทันท่ีจะวอนขอไดจบประโยค 

ก็เริ่มมีฟาแลบและฟารองขึ้นมา และแลวโปรยฝนก็ไดตกลงมา

ประหน่ึงถุงนํ้าท่ีถูกเปดปาก” 

 ทานอิบนุ อัล-มุบาร็อก ไดกลาววา “ฉันไดเดินทางมาถึง

เมืองมะดีนะฮฺในชวงปท่ีแหงแลงอยางรุนแรง ซ่ึงผูคนตางออกมา

ขอฝน โดยท่ีฉันก็ออกมารวมกับพวกเขาดวย และแลวฉันก็ได

พบกับเด็กนอยผิวดําคนหน่ึงท่ีสวมผากระสอบผืนเล็กๆ ผืนหน่ึง 

และอีกผืนหน่ึงไดใหชายผาพาดไวบนบาของเขา แลวเด็กนอย

คนน้ันก็ไดน่ังขางฉัน ซ่ึงฉันไดยินเขากลาววา “พระเจาของฉัน 

พระองคไดสรางใบหนาตางๆ เพ่ือใหเกิดความผิดบาปและมีการ

งานท่ีไมดีอยางมากมายกระน้ันหรือ ? อันท่ีจริงพระองคไม

ประทานนํ้าฝนจากฟากฟาลงมายังพวกเราเพ่ือเปนการอบรม

บาวของพระองคดวยกับสิ่งน้ัน ดังน้ัน ฉันขอวิงวอนตอพระองค 

โอผูทรงออนโยน ผูทรงมีความสุขุม โอผูท่ีบาวของพระองคไม

รูจักพระองคนอกจากพระองคเปนผูทรงสวยงามยิ่ง ไดโปรด

ประทานความชุมช่ําแกพวกเขาสักชวงหน่ึง สักชวงหน่ึง ซ่ึงเด็ก

นอยคนน้ันยังคงขอวา สักชวงหน่ึง สักชวงหน่ึง จนกระท่ัง
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ฟากฟาปกคลุมไปดวยเมฆฝน และแลวโปรยฝนกไ็ดตกลงมาจาก

ทุกทิศทาง” ทานอิบนุอัล-มุบาร็อกไดกลาววา “ฉันไดไปหา

ทานอัล-ฟุฎ็อยล” ซึ่งเขาไดกลาวแกฉันวา “ดูเหมือนทานกําลัง

เครงเครียดอยูใชไหม ?” ฉัน (อิบนุอัล-มุบาร็อก) ไดกลาววา “มี

เรื่องท่ีคนอื่นไดทําสําเร็จกอนเราแลว และเขาไดทําหนาท่ีแทน

เราไปแลว (คือวิงวอนขอดุอาอใหอัลลอฮฺประทานฝนลงมา) และ

ฉันก็ไดเลาเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นใหทานฟุฎ็อยลฟง ทานจึงรองไหจน

สะอึกสะอื้น แลวลมสลบไป (เพราะรูสึกวาสาเหตุของความแหง

แลงน้ันเกิดจากความผิดของเขาดวยเชนกัน และเขาเองก็ไมได

รับโอกาสท่ีจะเปนผูท่ีคลี่คลายสถานการณน้ันดวยการวิงวอนขอ

จนทําใหอัลลอฮฺตอบรับ)” 

 และมีรายงานวา “ทานอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮุ ไดออกมาขอใหฝนตกลงมาแกกลุมชนของอัล-อับบาส ซ่ึง

หลังจากท่ีทานอุมัรขอดุอาอเสร็จ ทานอัล-อับบาสก็ไดกลาววา 

“โออัลลอฮฺ แทจริงพระองคจะไมทําใหเกิดภัยพิบัติจากฟากฟา 

นอกจากดวยกับการกระทําท่ีผิดบาป และพระองคจะไมทรงปลด

เปลื้องมันนอกจากดวยการเตาบัต ในความเปนจริงกลุมชนของ

ฉันไดมุงมายังพระองคเน่ืองดวยแผนดินท่ีศาสนทูตของพระองค

เคยใชชีวิตอยู ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และน่ีคือมือของพวก

เราท่ีเปอนบาป และพวกเราตางสั่งเสียใหเตาบัตกันแลว สวน

พระองคน้ันเปนผูดูแลพวกเรา และไมทําใหพวกเราไดหลงผิด 
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พระองคจะไมปลอยใหคนจํานวนมากอยูในพ้ืนท่ีท่ีคับแคบ ซ่ึง

ผูคนท้ังเด็กเล็กและผูใหญตางถอมตนยอมจํานนตอพระองคแลว 

พวกเขาตางยกเสียงวอนขอดวยความรองทุกข ซ่ึงพระองคทรงรู

ดีถึงสิ่งท่ีเรนลับตางๆ โออัลลอฮฺ ไดโปรดประทานความชุมช่ําแก

พวกเขาดวยกบันํ้าฝนของพระองค กอนท่ีพวกเขาจะสิ้นหวังแลว

พระองคก็จะทําลายพวกเขา แนนอนวาจะไมมีใครสิ้นหวังใน

ความเมตตาของพระองค นอกจากกลุมคนท่ีปฏิเสธศรัทธา” มี

รายงานวาไมทันที่ทานอัล-อับบาสจะขอจนจบประโยค กลุมเมฆบน

ทองฟาก็ไดกอตัวขึ้นประหนึ่งภูเขาแลว     
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10. 
ฟนฟูอิบาดะฮฺท่ีถูกลืม 

 

 การทําการคาใหมีผลกําไรกับอัลลอฮฺมันตองเก็บเกี่ยวทุก

ชองทางที่พระองคทรงพึงพอพระทัย ซึ่งคนที่แสวงหาความตองการ

ของพระผูเปนเจา รวมถึงส่ิงท่ีพระองคทรงชื่นชอบ เขาจะตองมี

ความเชี่ยวชาญในการทําการคานั้นกับพระผูอภิบาลของเขา อัซซะ

วะญัลละ  

 แตในความเปนจริงผูคนมักจะเคยชินกับการทําอิบาดะฮฺ

บางอยางโดยเขาใจวามันเปนชองทางเดียวเทานั้นท่ีจะเปนลูทาง

ไปสูอัลลอฮฺ แตคนท่ีแสวงหาความพึงพอพระทัยของพระผูอภิบาล

นั้นสมควรท่ีจะตองคนหาลูทางท่ีถูกลืมและชองทางท่ีผูคนตางเหิน

หางจากมัน ซึ่งมันเปนส่ิงที่ผูคนไมคอยใหความสนใจเนื่องจากความ

เกียจครานและความออนแอ  

 ซึ่งหนึ่งในอิบาดะฮฺท่ีผูคนมักจะหลงลืมและไมคอยให

ความสําคัญกับมัน และเราจะไมคอยพบวายังมีผูคนท่ีเอาใจใสกับ

มันยกเวนเพียงเล็กนอยเทานั้น  นั่นคือ การอิสติฆฟารชวงเวลาสะ

หูรหรือใกลรุงอรุณ ซึ่งมันคืออิบาดะฮฺของคนท่ีมีความสัจจริง 

ดังอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  
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ُ ٱوَ  ﴿ َّ�  ۢ ينَ ٱ ١٥ عَِبادِ لۡ ٱبِ  بَِصُ� ِ ٓ  َ�ُقولُونَ  �َّ َنا ٓ  َر�َّ َنا  نَاُذنُو�َ  َ�َا فِرۡ غۡ ٱفَ  َءاَمنَّا إِ�َّ
ِقَنا َب  َو ا رِ ٱ َعَذ ا َّ� ١ ٰ ٱ ٦ �نَ لصَّ ٰ ٱوَ  ِ�ِ ِق�َ لصَّ  ُمنفِقِ�َ لۡ ٱوَ  نِتِ�َ َ�ٰ لۡ ٱوَ  ِد

ۡ ٱوَ  ِ  فِرِ�نَ َتغۡ ُمسۡ ل  ٱب
َ
 ]  ١٧  ،١٥: عمران ال[ ﴾ ١٧ َحارِ سۡ ۡ�

ความวา “และอัลลอฮฺน้ันทรงเห็นบรรดาบาวท้ังหลาย คือบรรดา

ผู ท่ีกลาววา โอพระเจาแหงพวกขาพระองคแทจริงพวกขา

พระองคศรัทธากันแลว โปรดทรงอภัยโทษใหแกพวกขาพระองค

ดวยเถิด ซ่ึงบรรดาความผิดของพวกขาพระองคและโปรดไดทรง

ปองกันพวกขาพระองคใหพนจากการลงโทษแหงไฟนรกดวย 

บรรดาผูท่ีอดทน และบรรดาผูท่ีพูดจริง และบรรดาผูท่ีภักดี และ

บรรดาผูท่ีบริจาคและบรรดาผูท่ีขออภัยโทษในยามใกลรุงอรุณ” 

(สูเราะฮฺอาล อิมรอน อายะฮฺที่ 15-17) 

 

 สะหัร คือชวงทายของค่ําคืน มันคือชวงเวลาใกลรุงอรุณ 

ดวยเหตุนี้ จึงสงเสริมใหคนท่ีตองการถือศีลอดทานอาหารใน

ชวงเวลานี้ และยังสงเสริมใหเผ่ือเวลาสักเล็กนอยกอนท่ีจะเขา

เวลาศุบุหฺเพ่ืออิสติฆฺฟารตออัลลอฮฺ และวอนขอการใหอภัยโทษ 

ขอใหพระองคลบลางความผิด และขอใหรอดพนจากไฟนรก เพราะ

มันคือชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดและเปนบทสรุปของชวงเวลาท่ีผานมา

ทั้งหมด มันเปนชวงเวลาท่ีพ้ืนดินและฟากฟาไดเชื่อมโยงกัน และ

มันเปนชวงค่ําคืนของคนท่ีละหมาดตะฮัจุดท่ีอบอวลดวยกับลม

หายใจของบรรดามลาอิกะฮฺ ท่ีถูกสงลงมา พรอมกับความ
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กรุณาธิคุณอันลนพนท่ีถูกโปรยลงมา มันยังเปนชวงเวลาท่ีพระผู

เปนเจาท่ีทรงใจบุญเสด็จลงมาในชวงหนึ่งในสามสุดทายของค่ําคืน 

จนกระท่ังมันทําใหเทาไดเหยียดตรงบนท่ีละหมาดท่ีมีเกียรติ และ

น้ําตาก็ไดหล่ังไหลจนเปยกชุมเนื่องจากความดีใจท่ีไดใกลชิดผูทรง

ย่ิงใหญ ผูทรงเกรียงไกร พรอมกันนั้นมือท้ังสองก็ยกขึ้นสูงเพ่ือวอน

ขอในส่ิงท่ีตองการ และใชล้ินในการเปลงซิกิรและอานส่ิงท่ีถูก

ประทานลงมา  

 และอีกหนึ่งในอิบาดะฮฺท่ีถูกลืมก็คือ อิบาดะฮฺแหงการ

พินิจใครครวญการสรางสรรคของอัลลอฮฺและความมหัศจรรย

ตางๆ ท่ีพระองคทรงสรางขึ้นมา รวมถึงการพินิจใครครวญพระ

นามของพระองค คุณลักษณะของพระองค การสรางสรรคของ

พระองค รวมถึงความโปรดปรานตางๆ ของพระองค อัลลอฮฺ ตะ

อาลา ไดดํารัสในเรื่องนี้วา  

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ  ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  ِت َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ� ْوِ�  ٖت َ�ٰ � �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ُ
ِ�ّ 

 ٱ
َ
ينَ ٱ ١٩٠ بِ َ�ٰ لۡ ۡ� ِ َ ٱ ُكُرونَ يَذۡ  �َّ ٰ  اَوُ�ُعودٗ  امٗ قَِ�ٰ  �َّ ُرونَ  ُجُنو�ِِهمۡ  َوَ�َ  َوَ�َتَفكَّ
َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  ٰ لسَّ  ٱوَ  ِت َ�

َ
َنا ِض �ۡ�  َفقَِنا َنَك َ�ٰ ُسبۡ  ِطٗ� َ�ٰ  َذاَ�ٰ  َت َخلَقۡ  َما َر�َّ

 ]  ١٩١  ،١٩٠: عمران ال[ ﴾ ١٩١ �َّارِ ٱ َعَذاَب 

ความวา “แทจริงในการสรางบรรดาชั้นฟาและแผนดิน และการ

ท่ีกลางวันและกลางคืนตามหลังกันน้ัน แนนอนมีหลายสัญญาณ 

สําหรับผูมีปญญา คือบรรดาผูท่ีรําลึกถึงอัลลอฮฺ ท้ังในสภาพยืน 
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และน่ัง และในสภาพท่ีนอนตะแคง และพวกเขาพินิจพิจารณา

กันในการสรางบรรดาชั้นฟา และแผนดิน (โดยกลาววา) โอพระ

เจาของพวกขาพระองค พระองคมิไดทรงสรางสิ่งน้ีมาโดยไร

สาระ มหาบริสุทธิ์พระองคทาน โปรดทรงคุมครองพวกขา

พระองคใหพนจากการลงโทษแหงไฟนรกดวยเถิด” (สูเราะฮฺอาล 

อิมรอน 190-191) 

 

َ�ٰ ٱ قِ َخلۡ  ِ�  إِنَّ  ﴿ ٰ لسَّ  ٱوَ  ِت َ�
َ
ۡ ٱ ِف تَِ�ٰ خۡ ٱوَ  ِض �ۡ�  لَِّ� ٱ ِك ُفلۡ لۡ ٱوَ  �ََّهارِ ٱوَ  لِ �َّ

ٓ  �َّاَس ٱ يَنَفعُ  بَِما رِ حۡ ۡ�َ ٱ ِ�  رِيَ�ۡ  نَزَل  َوَما
َ
ُ ٱ أ ٓ ٱ ِمنَ  �َّ َما ٓ  ِمن ءِ لسَّ ا حۡ فَ  ءٖ مَّ

َ
 يَاأ

 ٱ بِهِ 
َ
ٓ  ُ�ِّ  ِمن �ِيَها َوَ�ثَّ  تَِهاَموۡ  دَ َ�عۡ  َض �ۡ� ٰ ٱ �ِف َوتَۡ�ِ  بَّةٖ َدا  َحاِب لسَّ ٱوَ  حِ لّرَِ�

ۡ ٱ رِ ل ٓ ٱ بَۡ�َ  ُمَسخَّ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
 ]  ١٦٤: ابلقرة[ ﴾ ١٦٤ قِلُونَ َ�عۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � ِض �ۡ�

ความวา “แทจริงในการสรางบรรดาชั้นฟาและแผนดิน และ

สับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวัน และเรือท่ีวิ่งอยูในทะเลพรอม

ดวยสิ่งท่ีอํานวยประโยชนแกมนุษย และนํ้าท่ีอัลลอฮฺไดทรงให

หลั่งลงมาจากฟากฟา แลวทรงใหแผนดินมีชีวิตชีวาขึ้นดวยนํ้า

น้ันหลังจากท่ีมันตายไปแลว และไดทรงใหสัตวแตละชนิด แพร

สะพัดไปในแผนดิน และในการใหลมเปลี่ยนทิศทาง และใหเมฆ

ซ่ึงถูกกําหนดใหบริการ (แกโลก) ผันแปรไประหวางฟากฟา และ

แผนดินน้ัน แนนอนลวนเปนสัญญาณนานาประการแกกลุมชนท่ี

ใชปญญา” (สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 164) 
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ِيٱ َوُهوَ  ﴿ ْ ِ�َهۡ  �ُُّجومَ ٱ َلُ�مُ  َجَعَل  �َّ ۡ ٱ ِت ُظلَُ�ٰ  ِ�  بَِها َتُدوا ِ ل  دۡ قَ  رِ� حۡ ۡ�َ ٱوَ  َ�ّ
لۡ  يٓ ٱ َوُهوَ  ٩٧ لَُمونَ َ�عۡ  �ٖ لَِقوۡ  ِت َ�ٰ �ٱ َناَفصَّ ِ ُ�م �َّ

َ
�َشأ

َ
فۡ  ّمِن أ  ِحَدةٖ َ�ٰ  ٖس �َّ

لۡ  َقدۡ  َدٞعۗ َتوۡ َوُمسۡ  َتَقرّٞ َ�ُمسۡ  ِيٓ ٱ َوُهوَ  ٩٨ َقُهونَ َ�فۡ  �ٖ لَِقوۡ  ِت َ�ٰ �ٱ َناَفصَّ نَزَل  �َّ
َ
 أ

ٓ ٱ ِمنَ  َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما
َ
خۡ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َباَت  ۦبِهِ  َنارَجۡ فَأ

َ
ۡ  �َخِ�ٗ  هُ ِمنۡ  َنارَجۡ فَأ  جُ رِ �ُّ

َ�َاكِبٗ  اَحبّٗ  هُ ِمنۡ  ٰ  َدا�َِيةٞ  َوانٞ قِنۡ  عَِهاَطلۡ  ِمن لِ �َّخۡ ٱ َوِمنَ  امُّ �ۡ  ّمِنۡ  ٖت وََجنَّ
َ
 َناٖب أ

�ۡ ٱوَ  انَ ٱوَ  ُتونَ لزَّ مَّ َ�ٰ  اْ نُظُروٓ ٱ بِهٍ� ُمتََ�ٰ  َوَغۡ�َ  اتَبِهٗ ُمشۡ  لرُّ آ  ۦٓ َ�َمرِهِ  ِإ َذ �ۡ  ِإ
َ
 َمرَ �

ٰ  ِ�  إِنَّ  ۦٓۚ عِهِ َوَ�نۡ   ]  ٩٩  ،٩٧: االنعام[ ﴾ ٩٩ ِمُنونَ يُؤۡ  �ٖ ّلَِقوۡ  ٖت َ�ٰ � لُِ�مۡ َ�
ความวา “และพระองคคือ ผูท่ีทรงใหมีแกพวกเจาซ่ึงดวงดาว

ท้ังหลาย เพ่ือพวกเจาจะไดรับการชี้นําดวยดวงดาวเหลาน้ัน ท้ัง

ในความมืดแหงทางบกและทางทะเล แนนอนเราไดแจกแจง

โองการท้ังหลายไวแลว สําหรับกลุมชนท่ีรู และพระองคคือ ผูท่ี

ทรงใหพวกเจาเกิดขึ้นจากชีวิตหน่ึง โดยใหมีท่ีพัก และใหมีท่ีฝาก 

แนนอนเราไดแจกแจงโองการท้ังหลายไวแลว สําหรับกลุมชนท่ี

เขาใจ และพระองคน้ันคือ ผูท่ีทรงใหนํ้าลงมาจากฟากฟา แลว

ทรงใหออกมาดวยนํ้าน้ัน ซ่ึงพันธุพืชของทุกสิ่งและเราไดใหออก

จากพันธุพืชน้ัน ซ่ึงสิ่งท่ีมีสีเขียว จากสิ่งท่ีมีสีเขียวน้ันเราไดให

ออกมาซ่ึงเมล็ดท่ีซอนตัวกันอยู และจากตนอินทผลัมน้ัน จ่ันของ

มันเปนหลายต่ํา (และทรงใหออกมาดวยนํ้าน้ันอีก) ซ่ึงสวนองุน 

และซัยตูน และทับทิม โดยมีสภาพคลายกัน และไมคลายกัน 

พวกเจาจงมองดูผลของมันเม่ือมันเริ่มออกผล และเม่ือมันแกสุก 
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แทจริงในสิ่งเหลาน้ันแนนอน มีสัญญาณมากมาย สําหรับหมูชน

ผูศรัทธา” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม อายะฮฺท่ี 97-99) 

 
وۡ  ﴿

َ
نِ  لِ �َّحۡ ٱ إَِ�  َر�َُّك  َ�ٰ َوأ

َ
ِِذيٱ أ َجرِ ٱ َوِمنَ  اُ�ُيوتٗ  َبالِ �ِۡ ٱ ِمنَ  �َّ اوَ  لشَّ  ِممَّ

ِ  ِمن ُ�ِ  ُ�مَّ  ٦٨ رُِشونَ َ�عۡ   نۢ مِ  ُرجُ َ�ۡ  ُذلُٗ�ۚ  َرّ�ِِك  ُسُبَل  لُِ� سۡ ٱفَ  ِت �ََّمَ�ٰ ٱ ُ�ّ
ابٞ  ُ�ُطونَِها َ�َ  ۡ لۡ  َتلٌِف �ُّ

َ
� ٰ ٓ  ِ�يهِ  ۥنُهُ َ� ٰ  ِ�  إِنَّ  ّلِلنَّاِس�  ءٞ ِشَفا  �ٖ َقوۡ ّلِ  يَةٗ � لَِك َ�

ُرونَ   ]  ٦٩  ،٦٨: انلحل[ ﴾ ٦٩ َ�َتَفكَّ

ความวา “และพระเจาของเจาทรงดลใจแกผึ้งวาจงทํารังตาม

ภูเขาและตามตนไม และตามท่ีพวกเขาทํารานขึ้น แลวเจา (ผึ้ง) 

จงกินจากผลไมท้ังหลาย แลวจงดําเนินตามทางของพระเจาของ

เจา โดยสะดวกสบาย มีเครื่องดื่มท่ีมีสีสันตางๆ ออกมาจากทอง

ของมัน ในน้ันมีสิ่งบําบัดแกปวงมนุษยแทจริงในการน้ัน แนนอน

ยอมเปนสัญญาณแกกลุมชนผูตรึกตรอง” (สูเราะฮฺอัน-นะหฺล อา

ยะฮฺที่ 68-69) 

 

 และยังรวมถึงอายะฮฺตางๆ ท่ีกลาวถึงความเดชานุภาพ

ของอัลลอฮฺ ที่เรียกรองไปสูการครุนคิดและพินิจพิจารณาในเนื้อหา

ของมัน  

 พึงรู เถิดวา อิบาดะฮฺขางตนนี้ เปนแนวทางหลักท่ีจะ

เสริมสรางความเชื่อมั่น (ยะกีน) ตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ สวน

การพินิจใครครวญนั้นจะทําใหสติปญญารับรูไดทันทีวามีพระผู
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อภิบาล ผูสรางสรรค ผูบริหารจัดการอยู และจะไมมีพระเจาอื่นใด

ท่ีเปนพระผูอภิบาลและเปนผูบริหารจัดการและคูควรแกการทําอิ

บาดะฮฺนอกจากพระองคเทานั้น และดวยกับขอยืนยันนี้เองอัลลอฮฺ 

อัซซะวะญัลละ จึงส่ังใหชาวมุชริกีนพินิจใครครวญในขอเท็จจริงนี้ 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

ٓ  ُقۡل ۞ ﴿ َما ِعُظُ�م إِ�َّ
َ
ٰ  أ ن ِحَدةٍ� بَِ�

َ
ْ  أ ِ  َ�ُقوُموا ْۚ  ُ�مَّ  َدىٰ َوُفَ�ٰ  َ�ٰ َمثۡ  ِ�َّ ُروا  َ�َتَفكَّ

 ٤٦ َشِديدٖ  َعَذاٖب  يََديۡ  بَۡ�َ  لَُّ�م نَِذيرٞ  إِ�َّ  ُهوَ  إِنۡ  ِجنٍَّة�  ّمِن بَِصاِحبُِ�م َما
 ]  ٤٦: سبا[ ﴾

ความวา “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) ฉันขอเตือนพวกทานเพียงขอ

เดียววา พวกทานจงยืนขึ้นเพ่ืออัลลอฮฺ (ครั้งละ) สองคนและคน

เดียว แลวจงไตรตรองดู (ก็จะประจักษวา) สหายของพวกทาน

น้ันมิไดเปนบา แตเขาเปนเพียงผูตักเตือนพวกทานถึงการ

เผชิญหนากับการลงโทษอยางสาหัสเทาน้ัน” (สูเราะฮฺสะบะอ อา

ยะฮฺที่ 46) 

 

ٓ ٱ ّمِنَ  ُزُقُ�مَيرۡ  َمن ُقۡل  ﴿ َما  ٱوَ  ءِ لسَّ
َ
ن ِض �ۡ� مَّ

َ
مۡ ٱ لُِك َ�مۡ  أ  ٱوَ  عَ لسَّ

َ
 رَ َ�ٰ بۡ ۡ�

 ٱ يَُدّبِرُ  َوَمن َ�ِّ لۡ ٱ ِمنَ  َمّيَِت لۡ ٱ رِجُ َوُ�خۡ  َمّيِِت لۡ ٱ ِمنَ  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ ُ�ۡ  َوَمن
َ
ۚ مۡ ۡ�  َر

ۚ ٱ فََسَيُقولُونَ  ُ فََ�  َ�ُقۡل  �َّ
َ
ُ ٱ لُِ�مُ فََ�ٰ  ٣١ َ�تَُّقونَ  أ ۖ �َۡ ٱ َر�ُُّ�مُ  �َّ  دَ َ�عۡ  َ�َماَذا قُّ

َ�ٰ ٱ إِ�َّ  قِّ �َۡ ٱ ۖ لضَّ ٰ  ُل َّ�
َ
 ]  ٣٢  ،٣١:  يو�س[ ﴾ ٣٢ فُونَ تُۡ�َ  فَ�
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ความวา “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) ใครเปนผูประทานปจจัยยังชีพ

ท่ีมาจากฟากฟาและแผนดินแกพวกทาน หรือใครเปนเจาของ

การไดยินและการมองและใครเปนผูใหมีชีวิตหลังจากการตาย 

และเปนผูใหตายหลังจากมีชีวิตมา และใครเปนผูบริหารกิจการ 

แลวพวกเขาจะกลาวกันวา อัลลอฮฺ ดังน้ันจงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) 

พวกทานไมยําเกรงหรือ  น่ันแหละอัลลอฮฺ พระเจาท่ีแทจริงของ

พวกทาน ฉะน้ันหลังจากความจริงแลวจะมีอะไรอีกเลานอกจาก

ความหลงผิดเทาน้ัน แลวทําไมเลาพวกทานจึงถูกใหหันเหออกไป

อีก” (สูเราะฮฺยูนุส อายะฮฺที่ 31-32) 

 

 และพึงรูเถิดวา นี่คือหนึ่งในอิบาดะฮฺท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะทํา

ใหมนุษยไดเขาใกลพระผูอภิบาลของเขา และจะทําใหเขาประจักษ

ในความเกรียงไกรและความย่ิงใหญของพระองค ย่ิงกวานั้นมันเปน

ความรูท่ีอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ไดถือวามีขอเกี่ยวพันกับการยํา

เกรงตออัลลอฮฺ พระองคไดดํารัสวา  

لَمۡ  ﴿
َ
نَّ  تَرَ  �

َ
َ ٱ أ نَزَل  �َّ

َ
ٓ ٱ ِمنَ  أ َما ٓ  ءِ لسَّ خۡ  ءٗ َما

َ
ۡ  تٖ َ�َمَ�ٰ  ۦبِهِ  َنارَجۡ فَأ لۡ  َتلًِفا�ُّ

َ
� ٰ �َ ۚ  ُ�َها

ۢ  َبالِ ۡ�ِ ٱ َوِمنَ  ۡ  رٞ َوُ�ۡ  ِ�يٞض  ُجَدُد لۡ  َتلٌِف �ُّ
َ
� ٰ  َوِمنَ  ٢٧ ُسودٞ  َوَغَراِ�يُب  ُ�َهاَ�

َوآ ٱوَ  �َّاِس ٱ  ٱوَ  ّبِ �َّ
َ
لۡ  َتلٌِف ُ�ۡ  مِ َ�ٰ نۡ ۡ�

َ
� ٰ َما لَِكۗ َكَ�ٰ  ۥُنهُ َ� َ ٱ َ� َ�ۡ  ِإ�َّ  ِمنۡ  �َّ

 ِ ْۗ ُعلََمٰٓ لۡ ٱ ِعَبادِه َ ٱ إِنَّ  ُؤا  ]  ٢٨  ،٢٧: فاطر[ ﴾ ٢٨ َ�ُفورٌ  َعزِ�زٌ  �َّ
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ความวา “เจามิไดพิจารณาดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺน้ันทรงให

นํ้าหลั่งลงมาจากฟากฟา แลวเราไดใหพืชผลงอกเงยออกมาดวย

มัน (จากนํ้า) สีสันของมันแตกตางกันไป และในหมู ภูเขา

ท้ังหลายมีชนิดตาง ๆ ขาวและแดง หลากหลายสี และสีดําสนิท 

และในหมูมนุษย และสัตว และปศุสัตว  ก็ มีหลากหลายสี

เชนเดียวกัน แทจริง บรรดาผู ท่ีมีความรูจากปวงบาวของ

พระองคเทาน้ันท่ีเกรงกลัวอัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺ น้ันเปนผูทรง

อํานาจ ผูทรงอภัยเสมอ” (สูเราะฮฺฟาฏิร อายะฮฺท่ี 27-28) 

 

 และหนึ่งในอิบาดะฮฺทีผู่คนมกัจะลืมนั้นคือ การทําอิบาดะฮฺ

ตะบัตตัล กลาวคือ การตั้งจิตมั่นตออัลลอฮฺอยางเครงครัด 

 อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

 ]  ٨: املزمل[ ﴾ ٨ تِيٗ� تَبۡ  هِ إَِ�ۡ  َوتَبَتَّۡل  َرّ�َِك  مَ سۡ ٱ ُكرِ ذۡ ٱوَ  ﴿

ความวา “และจงรําลึกถึงพระนามแหงพระเจาของเจา และจงตั้ง

จิตม่ันตอพระองคอยางเครงครัด” (สูเราะฮฺอัล-มุซซัมมิล อายะฮฺที่ 

8) 

 

 การทําอิบาดะฮฺดังขางตนนี้มีความสําคัญอยางย่ิงสําหรับ

ผูคนในทุกยุคทุกสมัย กลาวคือการที่รางกายของเขาอยูรวมกับผูคน

แตจิตวิญญาณของเขาไดทองไปรอบๆ บังลังกของอัลลอฮฺ เขาจะ

พูดคุยกับผูคนดวยตัวตนและล้ินของเขาแตในกนบึ้งของหัวใจจะ



253 
 

ตระหนักถึงความย่ิงใหญของอัลลอฮฺและความเกรียงไกรของ

พระองค เขาจะมีความสุขเมื่อผูคนมีความสุขแตหัวใจของเขาเปยม

ลนไปดวยความรูสึกท่ีโศกเศรา หวาดหวั่น และยําเกรงตอพระผู

อภิบาล เขาจะโศกเศราเสียใจเมื่อผูคนไดโศกเศราเสียใจแตหัวใจ

ของเขาเปยมลนไปดวยความรูสึกท่ีผูกพัน มีความพึงพอใจ และมี

ความยินดีตอส่ิงที่อัลลอฮฺทรงกําหนดมา  

 

 และหนึ่งในอิบาดะฮฺท่ีถูกลืมสําหรับในเดือนนี้ก็คือ การ

บริจาคทานและการใชจายในหนทางของอัลลอฮฺเปนประจํา ซึ่ง

มันคือหนึ่งในอิบาดะฮฺเฉพาะสําหรับผูที่มุงสูอัลลอฮฺ ซึ่งบทเรียนที่มี

อยูในมันสงผลอยางมหาศาลตอจิตใจ ในการบันทึกโดยอัล-บุคอรี

และมุสลิม จากทานอิบนุอับบาส เราะฎิเราะยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา  

ْجَوُد َما َيُ�وُن ىِف انليب اَكَن 
َ
ْجَوَد انَلّاِس، َوَ�َن أ

َ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم أ َصَ�ّ اَ�ّ

ُ َرَمَضاَن  ِ َصَ�ّ اَ�ّ ُقْرآَن، َفلَرَُسوُل اَ�ّ
ْ
�ُل، َ�يَُداِرُسُه ال ِحَ� َيلَْقاُه ِجرْبِ

�ِح الُْمرَْسلَةِ  َْ�ِ ِمَن الِرّ
ْ
ْجوَُد بِاخل

َ
�ُل أ  .َعلَيِْه وََسلََّم ِحَ� يَلَْقاُه ِجرْبِ

ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปนคนท่ีเอื้อเฟอ

มากท่ีสุด และทานจะเอื้อเฟอมากยิ่งไปอีกในชวงท่ีมลาอิกะฮฺญิบ

รีลมาพบทานในเดือนเราะมะฎอน แลวญิบรีลก็จะศึกษา

ทบทวนอัลกุรอานกับทาน ซ่ึงชวงท่ีทานญิบรีลมาพบทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานจะเปนคนท่ีเอื้อเฟอ
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ความดี (ใจบุญอยางกวางขวาง) มากมายยิ่งกวาลมท่ีหอบพัด

เสียอีก” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและมุสลิม) 

 

 ทานอัช-ชาฟอี เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “สงเสริมให

คนๆ หน่ึงมีความใจบุญมากเปนพิเศษในชวงเดือนเราะมะฎอน 

ท้ังน้ีเพ่ือปฏิบัติตามทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม และเน่ืองจากผูคนมีความตองการในประโยชนของมัน 

อีกท้ังผูคนสวนใหญตางวุนอยูกับการถือศีลอดและละหมาด

มากกวาการหารายไดเลี้ยงชีพ” 

 อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาใหบริจาคดวยจํานวนท่ี

มาก แตใหบริจาคเปนประจําอยางตอเนื่องแมจะครั้งละเล็กนอยก็

ตาม เพราะบางทีคนท่ีบริจาคหนึ่งบาทในขณะที่เขามีเพียงสองบาท

เปนการกระทําท่ีอัลลอฮฺทรงรักย่ิงกวาคนท่ีบริจาคหนึ่งรอยบาทใน

ขณะที่เขามีอยูเปนพันๆ บาท ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดกลาววา 

ِف ِدرَْهٍم 
ْ
ل
َ
ُ ِدرَْهَماِن : َسبََق ِدرَْهٌم ِمائََة أ

َ
َق بِِه، رَُجٌل هل َحَدُهَما َ�تََصدَّ

َ
َخَذ أ

َ
أ

َق بَِها ٍف َ�تََصدَّ
ْ
ل
َ
َخَذ ِمْن َعرِْضِه ِمائََة أ

َ
ُ َماٌل َكِثٌ� فَأ

َ
 َورَُجٌل هل

ความวา “การบริจาคเพียงหน่ึงดิรฮัมมีคุณคาเหนือกวาการ

บริจาคหน่ึงแสนดิรฮัม” กลาวคือ “คนๆ หน่ึงท่ีท้ังตัวเขามีเพียง

สองดิรฮัม แตเขาก็เอาหน่ึงดิรฮัมไปบริจาค สวนอีกคนตัวเขามี
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ทรัพยสินท่ีมากมาย แตเขาเอาทรัพยสินสวนหน่ึงท่ีมีมูลคาเพียง

หน่ึงแสนดิรฮัมไปบริจาค” (บันทึกโดยอัน-นะสาอี) 

 

 ทานอบูบักรฺ เคยบริจาคทรัพยสินท้ังหมดท่ีมีอยู และเหลือ

ใหครอบครัวเพียงอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคเทานั้น สวนทาน

อุมัรเคยบริจาคทรัพยสินครึ่งหนึ่งของทาน และทานอับดุรเราะหฺ

มาน บินเอาฟฺ เคยบริจาคกองคาราวานสินคาท่ีจะมายังเมืองมะดี

นะฮฺทั้งหมด รวมถึงทุกส่ิงทุกอยางที่ติดอยูกับตัวสัตวพาหนะนั้น 

 สวนมารยาทของคนที่จะบริจาคนั้นเขาจะตองตระหนกัดถีงึ

ความโปรดปรานของอัลลอฮฺท่ีพระองคทรงประทานริซกีท่ีเปน

ทรัพยสินใหแกเขา และพระองคยังทรงอํานวยใหเขาสามารถ

บริจาคมัน ย่ิงกวานั้นพระองคยังจัดสรรใหมีคนมารับการบริจาค

ของเขา แลวพระองคก็ทรงตอบรับการบรจิาคของเขา ท้ังๆ เปนส่ิง

ท่ีพระองคทรงประทานใหเขา  

 และใหเขาบริจาคในส่ิงท่ีดีท่ีสุด อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัส

วา  

ْ  لَن ﴿ ۡ ٱ َ�َنالُوا ٰ  ِ�َّ ل ْ  َح�َّ ا تُنفُِقوا  ]  ٩٢: عمران ال[ ﴾ ٩٢ ُ�ِبُّونَۚ  ِممَّ
ความวา “พวกเจาจะไมไดคุณธรรมเลย จนกวาพวกเจาจะ

บริจาคจากสิ่งท่ีพวกเจาชอบ” (สูเราะฮฺอาล อิมรอน อายะฮฺที่ 92) 
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 และใหเขาบริจาคแกคนท่ีขัดสนหรือมีความตองการตอมัน

ดวยความออนโยน จนกระท่ังคนท่ีรับจะไมรูสึกถึงเปนหนี้บุญคุณ 

ซึ่งเขาควรท่ีจะบริจาคใหลับๆ หรือฝากใหคนใกลชิดของคนรับ

จัดการให เปนตน  

 ชาวสะลัฟบางทานเมื่อจะบริจาคส่ิงใด เขาจะวางส่ิงนั้นบน

ฝามือเพ่ือใหคนขัดสนหยิบดวยตัวของเขาเอง มีคนถามวาทําไมถึง

เชนนั้น เขาตอบวา เพ่ือใหมือของคนขัดสนนั้นเปนมือบน ซึ่งเปนส่ิง

ที่บงชี้ถึงคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่ีวา 

ْفَ� وَ  َِد السُّ ُعلْيَا َخْ�ٌ ِمَن ايلْ
ْ
َُد ال  ايلْ

ความวา “มือบนยอมดีกวามือลาง” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและ

มุสลิม) 

 

 นี่คือสุดยอดความสุภาพออนโยนท่ีบรรพชนผูย่ิงใหญของ

เราไดทําไว  

ขออัลลอฮฺทรงอํานวยในการทําความดี  

 

 และหนึ่งในอิบาดะฮฺที่ถูกลืมและถือเปนหนึ่งในอิบาดะฮฺที่

สําคัญท่ีสุดคือ การกระตุนจิตใจใหอยากสูรบและออกญิฮาด 

โดยเฉพาะในชวงเดือนเราะมะฎอน เพราะถือเปนเดือนท่ีเคยมี

สงครามครั้งสําคัญ เชนสงครามบะดัร, การพิชิตเมืองมักกะฮฺ เปน

ตน ย่ิงกวาการกระตุนจิตใจตออิบาดะฮฺนี้ถือเปนส่ิงท่ีวาญิบดวยซ้ํา 
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ซึ่งไมอนุญาตออกหางจากมัน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดกลาววา  

َغْزوِ 
ْ
ْث َ�ْفَسُه بِال  َماَت ىلَعَ ُشْعبٍَة ِمْن نَِفاقٍ  َمْن َماَت َولَْم َ�ْغُز َولَْم ُ�َدِّ

ความวา “ผูใดท่ีเสียชีวิตโดยท่ีไมเคยออกสูรบและไมเคยกระตุน

จิตใจใหอยากสูรบ เขาจะเสียชีวิตในสภาพท่ีเปนสวนหน่ึงของ

การกลับกลอก (นิฟาก)” (บันทึกโดยอะหฺมัดและมุสลิม) 

 

 ซึ่งเปนหลักฐานท่ีบงชี้วาวาญิบท่ีจะตองทําอยางหนึ่งอยาง

ใด ทั้งนี้เพ่ือเปนการปฏิเสธลักษณะของการกลับกลอก  

 สวนประโยชนของการกระตุนจิตใจใหอยากสูรบก็คือ เปน

การฟนฟูนัยของการญิฮาด การสูรบ การแสดงถึงความรักใครและ

ชวยเหลือศาสนา และเปนการปฏิเสธการปฏิเสธศรัทธา การตั้งภาคี 

และเปนการแสดงถึงการเปนศัตรูตอคนท่ีมีลักษณะนี้ และเปนการ

นําจิตใจไปสูระดับขั้นสูงสุดของการทุมเทเสียสละ ดวยการทุมเท

เสียสละจิตวิญญาณและเลือดเนื้อในหนทางของอัลลอฮฺ 

 ซึ่งในนัยนี้เองท่ีมันถูกลืม จนกระท่ังบรรดามุสลิมเองก็

หลงลืมมันอยางส้ินเชิง จึงสมควรอยางย่ิงท่ีเราจะตองหวนมาฟนฟู

นัยนี้ดวยกันในเดือนท่ีประเสริฐ เดือนแหงการอดทน การทุมเท

เสียสละ และการตอสูกับจิตใจ  

 เหลานี้คือตัวอยางของอิบาดะฮฺท่ีถูกลืม และหากทาน

พิจารณาคํากลาวของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นี้  
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ْو بِْضع ُشْعبَة اإليْـَماُن بِْضٌع وَِستُّونَ 
َ
 أعالهوََسبُْعوَن ُشْعبًَة،  ، أ

َّ
ا ال إلَـَه إال

ْدنَاَها إمَ 
َ
ِر�ِق اُهللا، َوأ َذى َعِن الطَّ

َ
 اَطُة األ

ความวา “การศรัทธามีมากกวา 60 ประเภท  หรือมีมากกวา 70 

ประเภท ระดับท่ีสูงสุด คือ การกลาววาไมมีพระเจาอื่นใดท่ี

สมควรแกการกราบไวนอกจากอัลลอฮฺ ระดับท่ีต่ําสุด คือ การ

ขจัดสิ่งท่ีเปนอันตรายออกจากถนน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและ

มุสลิม) 

 

 ทานก็จะรูวามีผูคนจํานวนไมนอยเลยทีเดียวที่ไดละทิ้งการ

ศรัทธาในภาคปฏิบัติ รวมถึงชองทางในการทําดีที่จะนําไปสูความ

พึงพอพระทัยของพระผูอภิบาล ตะบาเราะกะ วะตะอาลา  

 ขออัลลอฮฺทรงชวยเหลือ  
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11. 
รับรูอุปสรรคท่ีอยูในเสนทางมุงสูอัลลอฮฺ 

 
 มาถึงตรงนี้ทานคงพรอมท่ีจะมุงมั่น และไดกระตุนแรง

ปณิธานท่ีไดมอดไปแลว และคงจุดประกายความตั้งใจที่หยุดนิ่งให

พรอมลุกโชน และสามารถควบคุมความใครที่มีอยูดวยบังเหียนของ

ความปรารถนา พรอมๆ กับผนวกความหวังกับการมอบหมาย

ตออัลลอฮฺอยางสุดหัวใจในการงานตางๆ และคงไดเริ่มตนเดินทาง

มุงสูอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ เพ่ือใหบรรลุถึงเดือนเราะมะฎอนแลว 

และอันที่จริงทานคงไดจุดประกายความตั้งใจ และขับเคล่ือนความ

ปรารถนาใหมุงมั่นตั้งใจยอมจํานนที่จะปฏิบัติตามแลว 

 ดังนั้น จงระมัดระวังอุปสรรคท่ีมีอยูบนเสนทางท่ีไมเรียบ

งายนี้ เพราะมันเปนเสนทางท่ีจะนําไปสูสวนสวรรคท่ีหอมลอมไป

ดวยความใคร ตัณหาราคะ ชัยฏอน การย่ัวยุ และส่ิงคลุมเครือ

ทั้งหลาย ซึ่งทั้งหมดลวนเปนอุปสรรคท่ีจะขัดขวางสูเสนทางแหง

ความสําเร็จ  

 ดังนั้น เรามาทําความรูจักกับคุณลักษณะบางประการของ

อุปสรรคที่อยูในเสนทางที่มุงสูอัลลอฮฺ รวมถึงพลังที่ซุกซอนอยู และ
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การลอลวงของมันดวยกันเถิด เพราะการเรียนรูคุณลักษณะของส่ิง

ที่ไมดีนั้นก็เพ่ือหลีกหางจากมันได 

ฉันรูจักความชัว่ไมใชเพ่ือจะทําความชั่ว 

แตเพ่ือปองกนัจากมันตางหาก 

เพราะผูใดทีไ่มรูจักความชัว่เขาก็ยอมทํามนั 

 

 ซึ่งมี เปาหมายเพ่ือนําเสนอตัวอยางของอุปสรรคบาง

ประการเพ่ือเปนขอแนะนําสําหรับหลายๆ คน ในจํานวนนั้นคือ 

ความเกียจครานและความเบื่อหนาย ซึ่งถือเปนเรื่องใหญท่ีเกิด

ขึ้นกับผูท่ีเดินทางมุงสูอัลลอฮฺ และอาจจะลุกลามมากย่ิงขึ้นถึงขั้น

เปนสาเหตุของการผินหลังใหกับศาสนาก็เปนไปได เราขอความ

คุมครองตออัลลอฮฺจากสภาพเชนนั้น 

 โดยปกติแลวความเกียจครานมักเกิดจากความรูสึกตื่นเตน

ดีใจท่ีสามารถทําความดีแตกลับไมขอบคุณตออัลลอฮฺ ทั้งยังเขาขาง

ตัวเองวาอัลลอฮฺไดโปรดปรานตอเขาอยางมาก และหลงตัวเองท่ี

สามารถทําส่ิงนั้นได ซึ่งทานอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได

อธิบายและใหคําแนะนาํในการจัดการกับโรคนี้ไววา “ดังน้ัน เม่ือใด

คนท่ีมุงสูอัลลอฮฺไดหลงลืมตัวเองและมีความรูสึกตื่นเตนดีใจ โดย

ไมแฝงดวยความรูสึกท่ีหวาดหวั่น ก็ใหเขายอนกลับไปสูชวง

เริ่มแรกของการกาวเดิน เพราะหวังวาจะทําใหเขาสามารถมุงสู

เสนทางน้ีดวยความขยันขันแข็งท่ีจะนําไปสูความยําเกรงไดอีก
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ครั้ง ซ่ึงการละท้ิงความเกียจครานน้ันยอมทําใหเกิดความสุขอัน

มากมาย”  

ทําใหคนท่ีมุงสูอัลลอฮฺทุกคนมักจะประสบกับความเกียจ

ครานอยางหลีกเล่ียงไมได ดังนั้น ผูใดที่ความเกียจครานไมไดถึงขั้น

ทําใหหลุดออกจากการทําส่ิงท่ีเปนฟรฎและไมทําใหไปทําส่ิงที่หะ

รอม ก็ยังพอมีหวังวาเขาจะกลับมาดีกวาเดิมไดอีก  

 ทานอุมัร บินอัล-ค็อฏฏอบ ไดกลาววา “แทจริง บางที

หัวใจก็เขาหาความดีแตบางทีมันก็หลีกหนีไป ซ่ึงหากมันเขาหา

ความดีก็จงทําสิ่งท่ีเปนสุนัตดวย แตถามันหลีกหนีไปก็ใหทําสิ่งท่ี

เปนฟรฎอยาใหขาด”  

 อันที่จริงความเกียจครานและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผู

ท่ีมุงสูอัลลอฮฺนั้นลวนมีหิกมะฮฺหรือเหตุผลท่ีซุกซอนอยูเบื้องหลังใน

ส่ิงท่ีไมมีผูใดรูในรายละเอียดของมันนอกจากอัลลอฮฺเทานั้น และ

ดวยส่ิงนี้เองท่ีทําใหแยกแยะไดวาผูใดที่สัจจริงและผูใดท่ีปล้ินปลอน 

ซึ่งผูท่ีปล้ินปลอนนั้นจะหันสนเทาของเขากลับและจะหวนไปสู

สัญชาตญาณเดิมและความใครของเขา สวนผูท่ีสัจจริงนั้นพวกเขา

จะรอคอยความชวยเหลือโดยไมส้ินหวังตออัลลอฮฺ และจะทําให

ตัวเองอยูในสภาพที่เฝารอการชวยเหลือประหนึ่งภาชนะที่วางเปลา

โดยไมมีส่ิงใดอยูในนั้นเลย เพียงแตเฝารอใหเจาของภาชนะนั้นเติม

ส่ิงท่ีจะเปนประโยชน ซึ่งมันไมใชสาเหตุท่ีมาจากบาว ถึงแมวาการ

เฝารอความชวยเหลือนั้นถือเปนหนึ่งในสาเหตุสําคัญก็ตาม แตมัน
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มาจากผูท่ีใหความโปรดปรานแกทาน และทําใหทานมีความรูสึกท่ี

ปลอยวาง และพระองคนั้น 

ۡ ٱ بَۡ�َ  َ�ُوُل  ﴿  ]  24: نفالاأل[ ﴾ ۦبِهِ َوقَلۡ  ءِ َمرۡ ل
ความวา “จะทรงกั้นระหวางบุคคลกับหัวใจของเขา” (สู

เราะฮฺอัล-อันฟาล อายะฮฺที่ 24) 

 

 ดังนั้น หากทานเห็นวาพระองคทรงใหทานอยูในสถานะนี้ 

ก็พึงรูเถิดวาพระองคตองการเมตตาทานและเติมเต็มภาชนะของ

ทาน แตหากหัวใจของทานไมไดเปนไปเชนนี้ก็พึงรูเถิดวามันเปน

หัวใจท่ีเสียแลว ดังนั้น จงวอนขอตอพระผูอภิบาลของทานและผูท่ี

กุมหัวใจระหวางพระหัตถของพระองคใหมอบหัวใจดวงใหมแกทาน 
 และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ةٌ  ٍة فرَْتَ ّ رِشَّ
ًة ، َوِللُكِ ّ َ�َمٍل رِشَّ

 إَِنّ ِللُكِ
ความว า  “แท จ ริ ง  ทุ กๆ  กา ร งานย อม มีช ว ง ท่ี มี ค ว าม

กระปรี้กระเปรา และทุกๆ ความกระปรี้กระเปราก็จะมีความ

เกียจคราน”  

 
 ดังนั้น คนที่มุงมั่นตั้งใจทําความดียอมตองมีชวงเวลาที่เกยีจ

ครานเปนเรื่องธรรมดา แตเขาจะนึกถึงชวงเวลาท่ีมีความมุงมั่น

ตั้งใจ ทําใหเขากลับมาทําความดีไดอีกครั้ง   



263 
 

 และบางทีคนท่ีมุงสูอัลลอฮฺนั้นเริ่มตนดวยความขยันขันแข็ง

และมีปณิธานอันแนวแน ทําใหชวงเวลาท่ีมีความเกียจครานนั้นเขา

สามารถกลับไปนึกถึงชวงเริ่มตนได จึงทําใหเขากลับมามีความ

มุงมั่นตั้งใจอีกครั้ง และทําใหเรงเราเขาใหชุกูรตออัลลอฮฺโดยทันที  

 ทานอัล-ุนัยดฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ มักจะนึกถึงบรรยากาศท่ี

เขาไดทําความดีในชวงแรก และเมื่อใดท่ีทานนึกถึงมันก็จะกลาววา 

“ฉันถวิลถึงชวงเวลาแรกๆ ท่ีไดทําความดีเปนอยางย่ิง” หมายถึง 

ความสุขท่ีมีในชวงเวลาแรกๆ ซึ่งทําใหสามารถรวบรวมแรงปณิธาน

ในการมุงสูอัลลอฮฺและหันหลังใหกับสรรพส่ิงท้ังหลายได (สรุปจาก 

“มะดาริจฺ อัส-สาลิกีน”) 

 และหากทานมีความรูสึกที่เบื่อหนายในการทําอิบาดะฮฺ 

เชน ละหมาด ซิกิร หรืออานอัลกุรอาน ก็อยาปลอยใหชัยฏอนมา

ควบคุมความใครของทานได เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา  

 َ�َملُّ َحىتَّ َ�َملُّوافََواِ� 
َ

 إِنَّ اَهللا ال
ความวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺไมทรงเบ่ือหนาย 

เวนแตพวกทานจะเบ่ือหนายเสียกอน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีและ

มุสลิม) 

 

 ซึ่งกอนหนานี้เราไดนําเสนอแกทานแลวในบท “การฝกตน

ใหมีความมุงมั่นตั้งใจ” เกี่ยวกับความเขาใจของหะดีษบทนี้และ
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ตัวอยางจากบรรดาอิมามผูปราดเปรื่อง ดังนั้น จึงเปนการดีสําหรับ

คนท่ีมีความเบื่อหนายในการทําอิบาดะฮฺท่ีจะตองทําใหตัวเองรูสึก

หวาดหวั่นวามันอาจจะทําใหอัลลอฮฺไมสนใจเขาก็เปนไปได และให

หัวใจของเขามีความรูสึกวากําลังเสียมารยาทกับอัลลอฮฺอยางมาก 

และใหรูสึกวาเขายังไมไดใหเกียติและเชื่อในความเดชานุภาพของ

พระองคอยางแทจริง เพราะจิตใจของเขาไดเห็นดีเห็นงามตอความ

ใครในความเพริศแพรวของโลกดุนยา และปลอยใหลูกๆ และ

ภรรยาเอาเวลาสวนใหญของเขาไป แตแลวเขากลับรูสึกเบื่อหนาย

ในการทําอิบาดะฮฺหลังจากที่ไดทํามันไดไมนาน 

 ชาวสะลัฟทานหนึ่งไดเลาวา “ชาวสะลัฟพวกเขาคอนขาง

รูสึกไมดีกับชวงเวลารุงอรุณ เพราะถือวามันไดปดกั้นพวกเขา

จากความสุขของการเขาเฝามุนาญาจ” ในท่ีนี้หมายถึงวาพวกเขา

เสียใจท่ีไมสามารถล้ิมรสความสุขของการเขาเฝามุนาญาจตอไปได

อีก ไมใชพวกเขารังเกียจการท่ีรุงอรุณไดทอแสงขึ้น และให

ความสําคัญกับการกิยามุลลัยลฺมากกวาการละหมาดฟรฎ ซึ่งมัน

ชางหางไกลจากแบบอยางท่ีมีอยูในชีวประวัติของพวกเขา มันจะ

เปนเชนนั้นไดอยางไรในเมื่อพวกเขารูดีวาการอานอัลกุรอาน

ชวงเวลารุงอรุณนั้นบรรดามลาอิกะฮฺตางเปนสักขีพยานและเปน

การงานที่จะถูกนําไปสูอัลลอฮฺ  

 และหนึ่งในอุปสรรคที่มีอยูในเสนทางที่มุงสูอัลลอฮฺคือ การ

ซิบกระซาบและการมีความนึกคิดที่ไมดีที่จะสงผลตอผูที่มุงสู
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เสนทางของโลกอาคิเราะฮฺ ซึ่งความนึกคิดท่ีไมดียังหมายรวมถึง

จินตนาการท่ีแฝงไปดวยความใครและส่ิงท่ีหลงใหล และยังหมาย

รวมถึงคนที่มีความอาฆาตแคน อิจฉาริษยา และโรคทางจิตใจตางๆ 

ซึ่งท้ังหมดนี้ลวนเปนส่ิงท่ีทําใหผูท่ีมุงสูเสนทางของโลกอาคิเราะฮฺมี

พฤติกรรมท่ีไมดี และท่ีรายแรงท่ีสุดคือการกระซิบกระซาบใหมี

ความคลุมเครือเรื่องการมีอยูจริงของอัลลอฮฺ รวมถึงตัวตนและ

คุณลักษณะของพระองค ซึ่งเปนส่ิงท่ีคนหนุมสาวสวนใหญใน

ปจจุบันมักถูกทดสอบท้ังนี้ก็เพ่ือครอบงําใหพวกเขามีแนวคิดท่ี

ปฏิเสธพระเจาและเซคคิวลาร โดยเกิดจากการอธิบายสรรพส่ิง

ตางๆ ดวยกับความรูทางวิทยาศาสตรและการแพรกระจายของ

ความชั่วชาและความใครท่ีพรอมจะหันเหหัวใจจากการเคารพภักดี

และนอบนอมปฏิบัติตามอัลลอฮฺ  

 และจากการวิ เคราะหแลวสามารถแบงความนึกคิด

ออกเปนสามประเภท ดังนี้  

 หน่ึง ความนึกคิดท่ีคลุมเครือ ซึ่งเปนส่ิงที่จะปดกั้นความ

เชื่อการมีอยูจริงของอัลลอฮฺ รวมถึงตัวตนและคุณลักษณะของ

พระองค นอกจากนี้ยังรวมถึงคัมภีรอัลกุรอานของพระองค บรรดา

ศาสดาและศาสนทูตของพระองค และการกําหนดสภาวะตางๆ 

ของพระองค  

 สอง ความนึกคิดที่แฝงดวยความใคร ซึ่งเปนส่ิงที่จะชักจูง

ใหความนึกคิดไดจินตนาการตอส่ิงที่หลงใหล  
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 สาม ความนึกคิดท่ีเต็มไปดวยโรคทางจิตใจ เชน การหย่ิง

ยะโส การหลงตัวเอง การอาฆาตแคน และการอิจฉาริษยา  

 

 สําหรับความนึกคิดประเภทแรก วิธีเยียวยาคือการทําใหมี

ความเชื่อมั่น (ยะกีน) แตเปนวิธีสําหรับคนท่ีเชื่อการมีอยูจริง

ของอัลลอฮฺเทานั้น สําหรับคนที่ปฏิเสธการมีอยูจริงของอัลลอฮฺวิธีนี้

ไมไดเปนผลใดๆ เพราะในทัศนะของขาพเจานั้นแนวคิดการปฏิเสธ

การมีอยูจริงของอัลลอฮฺนั้นถือเปนประเภทหนึ่งของโรคบาท่ีมนุษย

เปนกัน แตใครที่เชื่อในการมีอยูจริงของอัลลอฮฺ เชื่อในการเปนพระ

ผูอภิบาลของพระองค การปกครองของพระองค การบริหารจัดการ

ของพระองค ความยุติธรรมของพระองค และความรอบรูของ

พระองค ซึ่งความเชื่อมั่นนั้นก็เปนประหนึ่งการมองเห็นดวงอาทิตย 

แตแลวก็มีส่ิงท่ีคลุมเครือมาบดบังซึ่งเปนประหนึ่งคนท่ีโตแยงการ

มองเห็นดวงอาทิตย และเรียกรองหาหลักฐานเพ่ือยืนยันวามันได

ทอแสงขึ้นมาจริง อัลลอฮฺจึงดํารัสวา   

﴿ �ِ
َ
ِ ٱ أ َ�ٰ ٱ فَاِطرِ  َشّكٞ  �َّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 ]  10: ابراهيم[ ﴾ ِض� �ۡ�

ความวา “มีการสงสัยในอัลลอฮฺ พระผูสรางชั้นฟาท้ังหลายและ

แผนดินกระน้ันหรือ” (สูเราะฮฺอิบรอฮีม อายะฮฺที่ 10) 

 

 เขาจึงกลาวซ้ําๆ วา “ฉันศรัทธาตออัลลอฮฺแลว” และขอ

ความคุมครองตออัลลอฮฺจากการย่ัวยุของชัยฏอน ซึ่งเปนการขอ
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ความคุมครองตออัลลอฮฺรวมถึงการปกปกษรักษาและการเฝาดูแล

ของพระองคใหรูสึกประหลาดใจในความไรสาระของส่ิงท่ีคลุมเครือ

นั้น    

เปนไปไมไดที่สตปิญญา 

จะเรียกรองหลักฐานในการมีอยูจริงของกลางวัน 

 

 สวนความนึกคิดประเภทท่ีสอง ซึ่งเกิดขึ้นกับคนโดยทั่วไป

และเปนท่ีแพรหลายในหมูผูคน และการเยียวยามันนั้นถือเปนเรื่อง

ยากท่ีสุด กระนั้นก็ตามเราจะขอนําเสนอเฉพาะสวนสําคัญท่ีจะ

จัดการโรครายนี้ใหหายขาดเทานั้น  

 พึงรูเถิดวา ความใครเปนธรรมชาติดั่งเดิมท่ีคนๆ หนึ่งไม

อาจหลีกพนได ซึ่งเปนเรื่องปกติที่จะมีความโกรธ มีการแสวงหา

ความสุข และมีความชื่นชอบอาหารท่ีมีอยูหลากหลาย เพราะความ

ใครมันถูกฝงลึกในกมลสันดานโดยมีเปาหมายคือ เพ่ือเปนการรักษา

ชีวิตดวยการบริโภคอาหาร เปนการตอบโตและปกปองตัวเองดวย

การใชความโกรธ และเพ่ือรักษาเชื้อสายวงศตระกูลดวยการ

แสวงหาความสุขจากการใชอวัยวะเพศ แตเมื่อใดท่ีมันมีมาก

จนเกินไปมันก็จะไมดี ดวยเหตุนี้ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม จึงเนนยํ้าใหรักษาอวัยวะเพศ ทอง และล้ิน เพราะมันเปน

สาเหตุสําคัญที่จะทําใหประสบความสําเร็จ 



268 
 

 เมื่อรูเชนนี้แลวก็เปนที่กระจางชัดวาทานจะตองควบคุม

ความใครท่ีมีอยูใหได ซึ่งอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ไดส่ังใชใหทํามัน

อยางจริงจัง และทําใหทานควบคุมมันได ดังนั้นหนาท่ีของทานจึง

ไมมีส่ิงใดนอกจากการปฏิบัติตามคําส่ังใชนั้นโดยไมหวาดหวั่นหรือ

ลาชา   
 และวิธีการลดความใครใหนอยลงก็ทําไดดวยการลดปจจัย

ตางๆ ที่จะทําใหเกิดมัน ซึ่งปจจัยสําคัญท่ีสุดคือความหลงใหลใน

โลกดุนยาและความปรารถนาในความเพริศแพรวตางๆ ของมัน 

ดังนั้น จงตัดขาดจากความเพริศแพรวตางๆ ท่ีมีอยูในโลกดุนยาให

ออกจากหัวใจ ซึ่งเพียงพอแลวท่ีจะหันความมุงมั่นตั้งใจจากโลกดุน

ยาแลวไปใหความสําคัญกับส่ิงที่ทําใหประสบกับความสําเร็จ  

 และนี่คือขอแนะนําบางประการในการลดบทบาทของ

ความใครและการจัดการกบัความนึกคิดที่แฝงดวยความใคร  

 หน่ึง ปฏิเสธพลังความสามารถของจิตใจ และใหขอความ

ชวยเหลือและการปกปกษรักษาและการคุมครองตออัลลอฮฺ และ

คํากลาวท่ีดีท่ีสุดสําหรับคนท่ีถูกทดสอบดวยความใครจะกลาวซ้ําๆ 

คือ “الحول والقوة إال باهللا” (ไมมีความสามารถและพละกําลังใดท่ี

เกิดขึ้ น เวนแตด วยการอนุมัติ ของอัลลอฮฺ )  หมายถึ ง  ไมมี

ความสามารถใดท่ีจะทําใหรอดพนจากการฝาฝนเวนแตดวยการ

ชวยเหลือของอัลลอฮฺ และไมมีพละกําลังใดที่จะฏออะฮฺตอพระองค

เวนแตดวยกับการอํานวยความสะดวกของพระองค 
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 สอง นึกถึงความโกลาหลท่ีจะเกิดขึ้น ไมวาจะเปนความ

เจ็บปวดของความตาย การท่ีวิญญาณหลุดออกจากรางกาย สภาพ

ความนากลัวของหลุมฝงศพ การสอบสวนของมลาอิกะฮฺสองทาน 

การฟนคืนชีพ ความนาสะพรึงกลัวของวันกิยามะฮฺ การยืนอยูเบื้อง

หนาอัลลอฮฺในสภาพท่ีเปนผูฝาฝนและทําความผิดอยางมากมาย 

รวมถึงความนาสะพรึงกลัวของไฟนรก  

 สาม นึกถึงส่ิงท่ีตองคนึงถึง เชน ความสุขของการไดเขาเฝา

มุนาญาจ การไดรับอํานวยความสะดวก (เตาฟกฺ) จากอัลลอฮฺ

ใหฏออะฮฺตอพระองค การไดรับเกียรติในการเปนคนรัก (วะลี) 

ของอัลลอฮฺ การเปนคนในพรรคของอัลลอฮฺ ส่ิงอันนาพิศวง (กา

รอมัต) ที่เกิดกับคนรักของอัลลอฮฺในขณะที่เสียชีวิต การไดเขาสวน

สวรรค หุรุลอัยน (นางฟาชาวสวรรค) ท่ีความสวยงามของนางนั้น

ไมมีส่ิงใดบนโลกนี้ท่ีจะเทียบเคียงไดแมเพียงปลายนิ้วเดียวของนาง

ก็ตาม การมองเห็นอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ในวันกิยามะฮฺ และ

ความพึงพอพระทัยของพระองคที่มีตอชาวสวรรค 

 สี่ นึกถึงความงดงามของผูทรงสรางความงดงามของมนุษย 

ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทรงเรียกพระองค “อัล-

ญะมีล” (ผูทรงงดงาม) ดังนั้น ความงดงามใดก็ตามท่ีลอตาลอใจ

คนๆ หนึ่ง หากไปเทียบกับความงดงามของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ 

แลว ความนึกคิดที่ไมดีตางๆ ก็จะหายไปทันที  
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 หา นึกถึงผลเสียของจินตนาการที่กําลังหลงใหล รวมถึงโรค

รายตางๆ ที่สรางความเสียหายแกส่ิงท่ีอยูภายในและภายนอก 

 หก ออกหางจากส่ิงย่ัวยุตางๆ เชน การสัญจรตามทองถนน 

โดยเฉพาะในชวงเวลาและสถานที่ที่เต็มไปดวยส่ิงท่ีลามกอนาจาร 

หรือการเสพส่ือออนไลนและออฟไลนตางๆ ท่ีลอแหลม ซึ่งไดเยา

ยวนจิตใจที่มีความสงบและพยายามแพรส่ิงที่ลามกอนาจารในหมูผู

ศรัทธา  

 และหนึ่งในขอแนะนําคือ เมื่อรูสึกมีความใครก็อยาอยูคน

เดียวตามลําพัง แตพยายามวุนอยูกับอะไรบางอยางที่สามารถทําให

ความนึกคิดไดจดจออยูกับมัน เชน การรําลึกถึงอัลลอฮฺ การเย่ียม

เยียนคนดี การเขารวมวงการเรียนรู หรือการชวยเหลือคนใน

ครอบครัวและคนมุสลิมท่ัวไป  

 นอกจากนี้ทานอิบนุลก็อยยิมยังไดใหขอแนะนําในเรื่องนี้วา  

1. ใหตระหนักรูถึงการเฝามองของพระผูอภิบาล สุบหานะฮู 

วะตะอาลา และการมองไปยังหัวใจของทานของพระองค รวมถึง

ความรอบรูของพระองคในรายละเอียดตางๆ ที่ทานไดนึกคิด  

2. มีความละอายตอพระองค 

3. เทิดเกียรติตอพระองค ดวยการใหพระองคเห็นความนึกคิด

ตางๆ ที่มีอยูในหัวใจซึ่งพระองคทรงสรางมานั้น เปนไปเพ่ือการรูจัก

และรักพระองค 

4. เกรงกลัวตอการมองของพระองคไปยังความนึกคดิของทาน  
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5. ใหรูสึกหวงแหนตอพระองคในการท่ีหัวใจของทานไมไดรัก

พระองค 

6. ใหหวั่นเกรงวาจะเกิดความนึกคิดท่ีนําไปสูความชั่วราย 

แลวมันก็จะกัดกินอีมานและความรักท่ีมีตออัลลอฮฺในหัวใจ ซึ่งมัน

จะหายไปโดยท่ีทานไมรูสึกตัว  

7. ตองรูวาความนึกคิดนั้นเหมือนกับเมล็ดพืชท่ีถูกโยนเพ่ือ

เปนเหย่ือลอนก ดังนั้นพึงรูเถิดวาความนึกคิดท่ีมีอยูนั้นคือเมล็ดพืช

ที่วางอยูในกับดักเพ่ือลอทาน โดยที่ทานไมรูสึกตัว 

8. ตองรูวาความนึกคิดที่ไมดีนั้นจะอยูรวมกับความนึกคิดท่ีมอีี

มานและความนึกคิดท่ีเรียกรองไปสูความรักและการผินกลับไปสู

อัลลอฮฺไมไดอยางแนนอน แตมันจะตานกันในทุกรูปแบบ  

9. ต อ ง รู ว า ความนึกคิ ดนั้ น เปรี ยบดั่ งมหาสมุทรแห ง

จินตนาการท่ีไมมีชายฝง ดังนั้นเมื่อใดท่ีหัวใจไดตกอยูในกนบึ้งของ

ความนึกคิด มันก็จะจมและหลงในความมืดมิดของมัน ซึ่งการ

หาทางรอดนั้นแทบจะไมมีพบหนทางใดๆ เลย ทําใหเขาหางไกล

จากความสําเร็จ  

10. ตองรูวาความนึกคิดนั้นเปนหุบเหวของคนที่เบาปญญาและ

เปนความเพอฝนของคนโงเขลา ซึ่งมันจะไมสงผลใดๆ นอกจาก

ความเสียใจและความโศกเศรา และเมื่อใดท่ีมันครอบงําหัวใจไดมัน

ก็จะทําใหเกิดการกระซิบกระซาบ และเปนการยากท่ีจะควบคุมมัน
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ไดอีก นอกจากนี้ยังทําใหดวงตาของเขาถูกปด และเขาจะอยูใน

สภาพตกเปนเชลยของมันตลอดไป  

 

สวนความนึกคิดประเภทท่ีสาม คือ ความนึกคิดที่เต็มไป

ดวยโรคทางจิตใจ เชน การอาฆาตแคน การอิจฉาริษยา การหย่ิง

ยะโส และการหลงตัวเอง ซึ่งลวนเปนความผิดบาปท่ีซอนเรน

ภายใน ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดดํารัสวา  

﴿  ْ  ]  120: نعاماأل[ ﴾ ۥٓۚ َوَ�اِطَنهُ  مِ ثۡ ۡ�ِ ٱ ِهرَ َ�ٰ  َوَذُروا
ความวา “และพวกเจาจงละเสียซ่ึงบาปท่ีเปดเผยและบาปท่ีซอน

เรนภายใน” (สูเราะฮฺอัล-อันอาม อายะฮฺท่ี 120) 

 

 ซึ่งวิธีเยียวยาโรคเหลานี้คือ การเห็นถึงความออนแอของ

จิตใจดวยการขอความชวยเหลือตออัลลอฮฺ  และเขาใจหิกมะฮฺหรือ

เหตุผลที่ซอนอยูเบื้องหลังของอัลลอฮฺในการบริหารจัดการสรรพส่ิง

ตางๆ ซึ่งความรูสึกเชนนี้เองท่ีจะกั้นระหวางตัวเขากับการปฏิเสธ

การจัดสรรริซกีและความโปรดปรานตางๆ และกั้นระหวางตัวเขา

กับการหลงในความสามารถของตัวเอง ทําใหเขาอยูในสภาพนอม

รับในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ความยุติธรรมของพระองค และ

ความปรีชาญาณของพระองค   
 อันท่ีจริงทานอิมาม อิบนุลเญาซีเคยกลาวถึงโรคเหลานี้ไดดี

มากๆ ในหนังสือของทาน “อัฏ-ฏิบ อัร-รูหานี” ซึ่งหลังจากที่เรา
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ยอนกลับไปดูก็พบวิธีเยียวยาโรคตางๆ อยางละเอียด แตเพียงพอ

แลวสําหรับเราท่ีจะดูตัวอยางเดียวจากท่ีมีอยูท้ังหมดเปนรอยเปน

พัน  

 อยางไรก็ตาม ทานอิบนุลก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ได

กลาวถึงพลังของโรครายนี้ และยังไดอธิบายลักษณะของมันอยาง

ละเอียด หลังจากนั้นทานกไ็ดแนะนําวิธีเยียวยามัน ซึ่งทานไดกลาว

วา “พึงรูเถิดวา ความนึกคิดและการกระซิบกระซาบน้ันจะ

นําไปสูการคิด ซ่ึงการคิดก็จะนําไปสูการรําลึกถึง สวนการรําลึก

ถึงก็จะนําไปสูการปรารถนา และการปรารถนาก็จะนําไปสู

อวัยวะและการลงมือปฏิบัติจนกลายเปนความเคยชิน ดังน้ัน 

การปฏิเสธมันตั้งแตเริ่มแรกเปนสิ่งท่ีงายกวาการตัดขาดมัน

หลังจากท่ีมันมีพลังและสมบูรณแลว และเปนท่ีรูกันวาคนๆ หน่ึง

ไมสามารถท่ีจะทําลายความนึกคิดได นอกจากน้ีไมสามารถท่ีจะ

ตัดขาดมันได เพราะมันไดจูโจมเขาสูจิตใจโดยตรง เวนแตพลัง

ของความศรัทธาและสติปญญาเทาน้ันท่ีจะชวยใหรับเฉพาะสวน

ท่ีดีของความนึกคิดน้ันและพึงพอใจกับมันและยอมใหมันอยูกับ

เขา ท้ังน้ีเพ่ือขับไลความนึกคิดท่ีไมดีและท่ีนารังเกียจใหออกไป 

และเพ่ือท่ีความนึกคิดน้ันไดออกไปจากเขา ดังท่ีเศาะหาบะฮฺทาน

หน่ึงไดถามทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา 

หากคนใดในหมูพวกเรามีความนึกคิดอะไรบางอยาง การท่ีมันถกู

เผาจนกลายเปนเถาถานเปนสิ่งท่ีฉันรักยิ่งกวาการกลาวถึงมัน” 
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ทานนบีจึงกลาววา “พวกทานพบมันกระน้ันหรือ ?” บรรดาเศาะ

หาบะฮฺจึงกลาว “ใชแลว” ทานนบีจึงกลาววา “น่ันคืออีมานท่ี

ชัดเจนยิ่ง” และในบางสํานวนไดระบุวา “การสรรเสริญท้ังหลาย

เปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผูทรงตอบโตแผนการณของชัยฏอนให

เหลือเพียงการกระซิบกระซาบเทาน้ัน” ในท่ีน้ีมีสองคําอธิบาย 

หน่ึง การปฏิเสธและรังเกียจมันน้ันถือเปนอีมานท่ีชัดเจนยิ่ง สอง 

การมีอยูของมันและการท่ีชัยฏอนใหมันมีอยูในจิตใจน้ันถือเปนอี

มานท่ีชัดเจนยิ่ง เพราะการท่ีมันทําใหจิตใจมีสิ่งน้ันก็เพ่ือตองการ

ใหมีการปฏิเสธอีมานและตองการลบลางมันใหหมด และอันท่ี

จริงอัลลอฮฺ สุบหานะฮู วะตะอาลา ไดสรางจิตใจประหน่ึงเครื่อง

โมแปง ซ่ึงมันตองบดบางอยางโดยตลอด ดังน้ันหากไดใสธัญพืช

ในน้ันมันก็จะบดสิ่งน้ัน และหากใสดินหรือกอนกรวดมันก็จะบด

สิ่งน้ัน ซ่ึงความคิดและความนึกคิดท่ีวนอยูในจิตใจน้ันเปรียบ

ประหน่ึงเมล็ดพืชท่ีใสในเครื่องโมแปงท่ีไมมีวันหยุดทํางานและ

ตองมีอะไรบางอยางใสลงในน้ันตลอด ซ่ึงเครื่องโมแปงของบาง

คนก็จะบดเมล็ดพืชจนกลายเปนแปงแลวเปนประโยชนตอตัวเขา

และตอคนอื่น แตเครื่องโมแปงของคนสวนใหญมักจะบดกอนหิน

และกอนกรวด ดังน้ันเม่ือใดท่ีถึงเวลานวด ตัวแปงก็จะเผยถึงการ

บดน้ันวาเปนเชนไร” (อัล-ฟะวาอิด หนา 161) 

 เหลานี้คืออุปสรรคตางๆ ที่มีอยูในเสนทางที่มุงสูอัลลอฮฺ

และท่ีมีอยู ในชวงของการเดินทางสูโลกอาคิเราะฮฺ และการ
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ขวนขวายใหรอดพนจากลงโทษในไฟนรกและการทุมเทใหไดมาซึ่ง

สวนสวรรค ดังนั้นจงระมัดระวังจากปจจัยตางๆ และใหเตรียมตัว

เผชิญหนากับมันอยางจริงจัง ขออัลลอฮฺทรงอํานวยความสะดวก 

(เตาฟก) แกทาน    
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คําแนะนําบางประการ 

กอนเขาสูเดือนเราะมะฎอน 

 
1. ใหขะมักเขมนในการทําความดีในสิบวันสุดทายของ

เดือนเราะมะฎอนและชวงทายสุดของสิบวันสุดทาย  

มีบันทึกในอัศ-เศาะฮีหัยน จากการรายงานของทานอาอิ

ชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา  

َرُه،مِ  َشدَّ  الَعرْشُ  َدَخَل  ِإَذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  رَُسوُل اهللا اَكنَ  ْحيَ  زْئَ
َ
 اَوأ

ْ�َقَظ  يَلْلَُه،
َ
ْهلَهُ  َوأ

َ
 أ

ความวา “เม่ือทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เขาสูชวงสิบวันสุดทายของเราะมะฎอน ทานจะรัดผานุงไวให

แนน (ไมรวมหลับนอนกับภรรยา) ทานจะสรางบรรยากาศใหคํ่า

คืนมีชีวิตชีวา (ทําอิบาดะฮฺในยามคํ่าคืน) และทานจะปลุกบรรดา

ภรรยาของทาน (ใหลุกขึ้นมาทําอิบาดะฮฺ)” (บันทึกโดยอัล-บุคอ

รี) 

 

 สวนสํานวนที่บันทึกโดยมุสลิมนั้นมีระบุวา 

ْحيَا
َ
ْ�َقَظ  اللَّيَْل، أ

َ
ْهلَُه، َوأ

َ
 الِْمزْئَرَ  وََشدَّ  وََجدَّ  أ

ความวา “ทานจะสรางบรรยากาศใหคํ่าคืนมีชีวิตชีวา (ทําอิบา

ดะฮฺในยามคํ่าคืน) และทานจะปลุกบรรดาภรรยาของทาน (ให
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ลุกขึ้นมาทําอิบาดะฮฺ) และจะทุมเทอยางเต็มท่ี (ในการทําอิบา

ดะฮฺ) โดยจะรัดผานุงไวใหแนน หมายถึงไมรวมหลับนอนกับ

ภรรยา)” (บันทึกโดยมุสลิม) 

 

 และอีกสํานวนหนึ่งที่บันทึกโดยมุสลิมมีระบุวา  

َعرْشِ  يِف  َ�ْتَِهدُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  َرُسوُل  اَكنَ 
ْ
َواِخِر، ال

َ ْ
  َما األ

َ
 ال

 َغْ�ِهِ  يِف  َ�ْتَِهدُ 
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

ทุมเทอยางเต็มท่ี (ในการทําอิบาดะฮฺ) ตลอดสิบวันสุดทายของ

เดือนเราะมะฎอน อยางท่ีไมเคยปรากฏในเดือนอื่นมากอน” 

(บันทึกโดยมุสลิม) 

 

 และมีบันทึกโดยทานอบูนุอัยม แตในสายรายงานมีนัก

รายงานท่ีเฎาะอีฟ จากการรายงานของทานอนสั ไดเลาวา  

 نَ اكَ  َفإَِذا َونَامَ  َقامَ  َرَمَضانَ  َشِهدَ  ِإَذا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  اهللاِ  رَُسوُل  اَكنَ 
ْرَ�ًعا

َ
�نَ  أ  َ�ْمًضا يَُذْق  لَمْ  وَِعرْشِ

ความวา “เม่ือทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เขาสูเดือนเราะมะฎอน ทานจะยืนละหมาดแลวนอนพักผอนดวย 

แตเม่ือถึงชวงวันท่ียี่สิบสี่ทานจะไมนอนเลย (โดยจะทําอิบาดะฮฺ

ตลอดท้ังคืน)” (บันทึกโดยอบูนุอัยม ในหนังสือ “หิลยะฮฺ อัล-เอาลิ

ยาอฯ”) 
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 และมีบันทึกในอัล-บุคอรี จากการรายงานของทานอบีสะ

อีด อัล-คุดรี จากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

يُُّ�مْ  تَُواِصلُوا، الَ 
َ
َرادَ  ِإَذا َفأ

َ
نْ  أ

َ
َحرِ  َحىتَّ  َفلْيَُواِصْل  يَُواِصَل، أ ُ  ،»السَّ : واَقال

ِ  رَُسوَل  يَا تَُواِصُل  َفإِنََّك  ِ�يُت  ِإ�ِّ  َكَهيْئَِتُ�مْ  لَْسُت  ِإ�ِّ : َقاَل  ا�َّ
َ
 ُمْطِعمٌ  يِل  أ

 �َْسِق�ِ  وََساقٍ  ُ�ْطِعُمِ�،
ความวา “พวกทานจงอยาถือศีลอดติดตอกัน ดังน้ัน ผูใดในหมู

พวกทานประสงคท่ีจะถือศีลอดติดตอกัน ก็จงถือศีลอดติดตอกัน 

จนกระท่ังรุงสาง แลวบรรดาเศาะหาบะฮฺก็ไดถามทานนบีวา 

“แตทานถือศีลอดติดตอกัน โอทานเราะสูลุลลอฮ ฺ?” ทานตอบวา 

“ฉันไมเหมือนกับลักษณะของพวกทาน แทจริงขณะท่ีฉันนอน 

ฉันมีผูใหอาหารคอยใหอาหารฉัน และฉันมีผูใหเครื่องดื่มคอยให

ฉัมดื่ม” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี) 

 

 และมีบันทึกโดยอิบนุอบีอาศิม ดวยสายรายงานที่ทานอิบนุ

เราะญับไดกลาววามีนักรายงานท่ี “มุกอร็อบ (เปนนักรายงานท่ี

เชื่อถือไดแตอยูในลําดับขั้นท่ีทายสุด)” โดยเปนการรายงานของ

ทานหญิงอาอิชะฮฺ ซึ่งทานหญิงเลาวา  

 افإذ ونام، قامرمضان  اكن إذا - وسلم عليه اهللا ص� - اهللا رسول اكن
 جعلو األذان�، ب� واغتسل النساء، واجتنب املزئر دش العرش دخل

 سحوراً  العشاء
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ความวา “เม่ือทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

เขาสูเดือนเราะมะฎอน ทานจะยืนละหมาดและนอนพักผอน แต

เม่ือเขาสูชวงสิบวันสุดทายทานจะรัดผานุงไวใหแนน (ไมรวม

หลับนอนกับภรรยา) จะไมเขาใกลบรรดาภรรยา และจะอาบนํ้า

ระหวางสองอะซาน (ระหวางละหมาดมัฆริบกับอิชาอ) และทาน

จะรับประทานอาหารม้ือคํ่าในชวงสะหูร”  

 

 และมีบันทึกในอัศ-เศาะฮีหัยนฺ จากการรายงานของทาน

หญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา 

نَّ 
َ
َواِخرَ  الَعرْشَ  َ�ْعتَِكُف  اَكنَ  وََسلََّم، َعلَيْهِ  اهللاُ  َص�َّ  انلَّيِبَّ  أ

َ
 َضانَ َرمَ  ِمنْ  األ

ُ  تََوفَّاهُ  َحىتَّ   ا�َّ
ความวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอิอฺติกาฟชวง

สิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอนจนกระท่ังอัลลอฮฺไดเอาชีวิต

ทานไป” 

 

 ซึ่งจากหะดีษขางตนนี้เราไดรับขอมูลในสวนของสุนนะฮทฺีม่ี

การเนนยํ้า (สุนนะฮฺ มุอักกะดะฮฺ) บางประการท่ีสมควรเอาใจใส

ในชวงสิบวันสุดทายของเดือนเราะมะฎอน และถือเปนภารกิจหลัก

ท่ีตองใหมีขึ้นในเดือนท่ีมีเกียรตินี้ เพราะมันจะจากไปอยางรวดเร็ว

และเปนการปดทายภารกิจของเดือนนี้ไดเปนอยางดี  
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 อยางไรก็ตาม เราจะสรุปสุนนะฮฺบางประการพรอม

คําอธิบายถึงหลักปฏิบัติและเคล็ดลับตางๆ ที่มีอยูใหแกทาน ดังนี้   
 หน่ึง สรางบรรยากาศใหค่ําคืนมีชีวิตชีวา  

ในสวนนี้มีหลักฐานที่ใหปฏิบัตอิยางชดัเจนจากคาํกลาวของ

ทานหญิงอาอิชะฮฺที่วา΅n ทานนบีจะสรางบรรยากาศให)́̈₧أحيا الليل

ค่ําคืนมีชีวิตชีวา) และมีบางสํานวนซึ่งเปนหะดีษท่ีเฎาะอีฟไดระบุ

วา΅n ทานนบีจะสรางบรรยากาศใหตลอดท้ังคืนมี)́̈₧أحيا الليل لكه

ชีวิตชีวา) และยังมีสํานวนอื่นที่ไดเสรมิคําส่ังใชนี้เชนเดียวกนั นั่นคอื 

ⁿجد₧ หมายถึง ทุมเทอยางเต็มที่ในการฏออะฮฺและทําอะมัล   

และนี่คือภารกิจสําคัญท่ีตองปฏิบัติในชวงทายของเดือน

เราะมะฎอน ซึ่งจําเปนที่ตองนอนใหนอยเทาท่ีสามารถทําได แตให

นอนในชวงกลางวันแทน สวนกลางคืนนั้นใหขะมักเขมนดวยการ

ละหมาดและซิกิรตออัลลอฮฺ 

มีรายงานจากชาวสะลัฟบางทานท่ีไดอธิบายนิยามของการ

สรางบรรยากาศใหค่ําคืนมีชีวิตชีวา ซึ่งบางทานไดกลาววา คือการ

ยืนละหมาดโดยใชเวลาสวนใหญของค่ําคืน (ซึ่งเปนคําอธิบายท่ีมี

น้ําหนักมากที่สุด) หรือครึ่งหนึ่งของมนั และสะลัฟบางทานกอ็ธบิาย

วาการท่ีจะไดรับความประเสริฐของการสรางบรรยากาศใหค่ําคืนมี

ชีวิตชีวานั้นทําไดดวยการยืนละหมาดเพียงชวงเวลาหนึ่งเทานั้น 

และมีรายงานจากทานอชั-ชาฟอีและทานอื่นๆ ไดกลาววา การที่จะ

ไดรับความประเสริฐของการสรางบรรยากาศใหค่ําคืนมีชีวิตชีวานั้น
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ทําไดดวยการละหมาดอิชาอเปนญะมาอะฮฺและการตั้งใจท่ีจะ

ละหมาดศุบุหฺเปนญะมาอะฮฺ  ซึ่งการใหคํานิยามดังขางตนนัน้หมาย

รวมทุกๆ ค่ําคืนของเดือนเราะมะฎอน และชวงสิบคืนสุดทายเปน

การเฉพาะ และในค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺเปนการเฉพาะพิเศษ 

อยางไรก็ตาม ความพยายามในการทําเชนนี้นั้นจําเปนตอง

มีการเตรียมพรอมหลายองคประกอบตามท่ีเราไดนําเสนอใน

หลายๆ บทกอนหนานี้ รวมถึงการตั้งใจและมุงมั่นฝกฝน การอด

หลับอดนอน และอดทนในความเหน็ดเหนื่อยจากการทุมเทอยาง

เต็มที่ในการทําอิบาดะฮฺ  

สวนตัวชวยของมันนั้นทําไดดวยการกนิใหนอย และทําอิบา

ดะฮฺใหมีความหลากหลาย ไมวาจะเปนการยืนละหมาด การรุกูอฺ 

การสุูด การซิกรุลลอฮฺ การอานอัลกุรอาน การคลุกคลีอยูกับคนท่ี

ขยันทําอิบาดะฮฺ  ทั้งนี้ก็เพ่ือเปนแรงผลักดันใหมีความมุงมั่นทํามัน  

สวนบทสรุปของตัวชวยท้ังหมดนั้นก็คือ การขอวิงวอนขอ

ความชวยเหลือ แรงสนับสนุน และความกรุณาธิคุณของอัลลอฮ ฺอัซ

ซะวะญัลละ เพราะพระองคสามารถท่ีจะทําใหทานยืนละหมาดอยู

เบื้องหนาพระองคไดตลอดท้ังปโดยไมรู สึกเหน็ดเหนื่อยหรือ

เจ็บปวยและเสียชีวิต  

 

สอง สรางบรรยากาศในบานใหเต็มเปยมดวยความศรทัธา 
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ดวยการกระตุนสมาชิกภายในบานใหทุมเทอยางเต็ม

ความสามารถในการฏออะฮฺและทําอะมัล รวมถึงปลุกพวกเขาใน

ยามค่ําคืนเพ่ือละหมาดตะฮัจุด ซึ่งในเรื่องนี้มีหลักฐานจากคํา

กลาวของทานหญิงอาอิชะฮฺท่ีวา΅n ْ�َقَظ 
َ
ْهلَهُ  َوأ

َ
أ ₧̈́(และทานจะปลุก

บรรดาภรรยาของทานใหลุกขึ้นมาทําอิบาดะฮฺ)  

 
สาม รัดผานุงไวใหแนน 

ซึ่งคํานิยามท่ีถูกตองท่ีสุดคือ การปลีกตัวหางจากภรรยา

ดวยการไมมีเพศสัมพันธ ไมจูบ และไมเลาโลมเธอ โดยมีหลักฐาน

จากท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอิอฺติกาฟในมัสญิด

เพ่ือแสวงหาค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺ และเปนการแสดงใหเห็นในสวน

นี้วา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะรวมหลับนอนกับ

ภรรยาในชวงย่ีสิบคืนแรกของเดือนเราะมะฎอน หลังจากนั้นทานก็

จะปลีกตัวหางจากภรรยา ท้ังนี้ก็เพ่ือแสวงหาค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺ

ในชวงสิบคืนสุดทาย 

 

 สี่ การอิอฺติกาฟ 

 ทานอิบนุเราะญับไดกลาววา “การท่ีทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอิอฺติกาฟในชวงสิบคืนสุดทายเพ่ือแสวงหาค่ํา

คืนลัยละตุลก็อดรฺนั้น เปนไปในรูปแบบท่ีตัดขาดจากภารกิจท่ี

วุนวายตางๆ และเพ่ือใหหัวใจมีความปลอดโปรง รวมถึงเพ่ือปลีก
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ตัวเขาเฝาพระผูอภิบาล ดวยการซิกิรและวิงวอนขอดุอาอตอ

พระองค ซึ่งทานนบีไดตั้งขอบเขตพ้ืนที่ของตัวเองแลวไดอยูในพ้ืนท่ี

นั้นตามลําพัง โดยไมคลุกคลีและวุนวายกับใคร”  

 ตามทัศนะของอิมามอะหฺมัด บินหัมบัลนั้น ไมสงเสริมให

คนท่ีอิอฺติกาฟคลุกคลีกับผูคนแมกระท่ังการเรียนการสอนความรู

ตางๆ และอัลกุรอาน แตที่ดีที่สุดคือการปลีกตัวอยูคนเดียวและเขา

เฝาอัลลอฮฺดวยการซิกิรและวิงวอนขอดุอาอตอพระองค ซึ่งนี่คือ

การอิอฺติกาฟในรูปแบบของการปลีกตัวตามหลักการศาสนา และ

ตองทําในมัสญิด  ท้ังนี้ก็เพ่ือไมใหพลาดจากการละหมาดวันศุกร

และละหมาดฟรฎเปนญะมาอะฮฺ สวนการปลีกตัวที่ทําใหพลาดจาก

การละหมาดวันศุกรและละหมาดฟรฎเปนญะมาอะฮฺนั้นศาสนาได

หามทําเชนนั้น  

 ทานอิบนุอับบาสถูกถามถึงชายคนหนึ่งท่ีขยันถือศีลอด

ในชวงกลางวันและละหมาดในยามค่ําคืน แตเขาไมรวมละหมาดวนั

ศุกรและละหมาดฟรฎเปนญะมาอะฮฺ ? ทานไดตอบวา เขาคนนั้น

ตองอยูในไฟนรก  

 ดังนั้นการปลีกตัว (ค็อลวะฮฺ) ของอุมมะฮฺนี้ ท่ีหลักการ

ศาสนาอนุญาตนั้นคือการอิอฺติกาฟในมัสญิด โดยเฉพาะในเดือน

เราะมะฎอนและโดยเฉพาะอยางย่ิงในชวงสิบคนืสุดทาย ดังท่ีทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดทําเปนแบบอยางไว ซึ่งคนท่ีอิอฺติ

กาฟนั้นเขาจะควบคุมตัวเองใหอยูในบรรยากาศการฏออะฮฺ
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ตออัลลอฮฺและรําลึกถึงพระองคอยูเสมอ และจะตัดขาดจากความ

วุนวายตางๆ และพยายามทําใหท้ังหัวใจและสติปญญาของเขาอยู

กับอัลลอฮฺและส่ิงท่ีทําใหไดเขาใกลพระองค ซึ่งส่ิงที่เหลืออยูนั้นก็มี

เพียงความมุงมั่นที่มีตออัลลอฮฺและส่ิงที่พระองคทรงพึงพอพระทัย  

 ดังนั้น ความหมายของการอิอฺติกาฟและแกนแทของมันคือ 

“การตัดขาดความผูกพันกับสรรพส่ิงตางๆ แลวมุงสูการรับใชพระผู

ทรงสราง” ซึ่งคราใดก็ตามที่การรูจักอัลลอฮฺ รวมถึงการมอบความ

รักตอพระองค และความมักคุนกับพระองคมีมากย่ิงขึ้น มันก็จะ

สงผลใหตัวเขาไดอยูกับอัลลอฮฺอยางสมบูรณในทุกสภาวการณได

มากขึ้นเทานั้น ดังที่ชาวสะลัฟบางทานพยายามที่จะปลีกตัวอยูแต

ในบานของตัวเองเพ่ือเขาเฝาตออัลลอฮฺ จนกระท่ังมีคนถามเขาวา 

“ทานไมรูสึกเหงาบางหรือ ?” แตเขากลับตอบวา “มันจะรูสึกเหงา

ไดอยางไร ในเมื่อพระองคไดดํารัสวา ขาจะนั่งรวมอยูกับคนที่รําลึก

ถึงขา” (อัล-ละฏออิฟ หนา 348) 

 

หา กินแตพอดีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว หรือใหกินมื้อ

หนักในชวงเวลาสะหัรรวดเดียว 

นักวิชาการมีความคิดท่ีเห็นตางในประเด็นการวิศอล (การ

ถือศีลอดติดตอกัน) สําหรับอิมามอะหฺมัดและทานอิสหากนั้น

อนุญาตให ทําได  แต ท่ีถูกตอง ท่ี สุดคือใหถือศีลอดติดตอกัน
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จนกระท่ังชวงเวลาสะหัร (กอนเขาเวลาศุบุหฺเล็กนอย) เทานั้น 

เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

يُُّ�مْ 
َ
َرادَ  إَِذا فَأ

َ
نْ  أ

َ
َحرِ  َحىتَّ  فَلْيَُواِصْل  يَُواِصَل، أ  السَّ

ความวา “ดังน้ัน ใครก็ตามประสงคท่ีจะถือศีลอดติดตอกัน ก็จง

ถือศีลอดติดตอกันจนกระท่ังชวงเวลาสะหัร” (บันทึกโดยอัล-บุคอ

รี) 

 

 ซึ่งเปาหมายของมันไดเปนไปตามท่ีนักวิชาการไดกลาววา 

เปนการทําใหทองและความใครลดความตองการลง และการท่ีทอง

ไดวางลงนั้นจะทําใหหัวใจเต็มเปยมดวยความเขาใจในนัยตางๆ ได

เปนอยางดี ซึ่งย่ิงมีความหิวกระหายและความเจ็บปวดมันก็จะ

สงผลใหหัวใจมีความออนโยน นิ่มนวล และมีสมาธิมากตามไปดวย 

 ทานอิบนุเราะญับไดกลาววา “นักวิชาการไดเนนย้ําให

เลื่อนการละศีลอดดวยอาหารม้ือหนักไปในชวงทายของคํ่าคืน

โดยเฉพาะในชวงเวลาท่ีตองการแสวงหาคํ่าคืนลัยละตุลก็อดรฺ” 

 ทานซิร บินหุบัยชไดกลาวถึงค่ําคืนท่ี 27 ไววา “ผูใดท่ี

สามารถเลื่อนการละศีลอดก็จงทําเถิด และใหเขาละศีลอดดวย

การดื่มนมชนิดหน่ึงท่ีผสมกับนํ้า” (อัล-ละฏออิฟ หนา 346)   

 

 หก อาบน้ําแตงตัวใหดูดีชวงระหวางมัฆริบและอิชาอในทุก

ค่ําคืนของสิบคืนสุดทาย 
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 ซึ่งในเรื่องนี้มีรายงานจากบางหะดีษท่ีเฎาะอีฟและมี

รายงานจากการกระทําของชาวสะลัฟอยางมากมายเกี่ยวกับการ

อาบน้ําใหสะอาดและการแตงตัวดวยเส้ือผาใหดูดี และในเรื่องนี้ยัง

หมายรวมอยูในคําส่ังใหมีการอาบน้ําใหสะอาดและการแตงตัวใหดู

ดีโดยท่ัวไปอยูแลว ซึ่งคนท่ีอานชีวประวัติของทานนบี ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะหาบะฮฺ รวมถึงบรรดาชาวสะลัฟ

นั้น จะรับรูอยางดีวาพวกเขาจะหมั่นอาบน้ําแตงตัวใหดูดีใน

ชวงเวลาของการทําอิบาดะฮฺและการฏออะฮฺตออัลลอฮฺ 

 พึงรูเถิดโอผูท่ีตื่นตัวในการทําความดีเอย ภารกิจตางๆ ดัง

ขางตนนี้จะเปนแรงผลักดันในการไดรับและประสบกับค่ําคืนลัยละ

ตุลก็อดรฺ ตามที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวถึงวา  ̈́
ُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا يَلْلََة الَقْدرِ  قَامَ  َمنْ 

َ
مَ  َما هل  َذنْبِهِ  ِمنْ  َ�َقدَّ

ความวา “ ผูใดท่ีละหมาดในคืนลัยละตุลก็อดรฺ ดวยความศรัทธา

ม่ันและหวังตอการตอบแทน เขาจะไดรับการอภัยในความผิดท่ี

ผานมา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี) 

 

 มันคือค่ําคืนท่ีมุสลิมจะแสวงหาอยางทุมสุดตัวเพ่ือไดรับ

ความประเสริฐและผลบุญของมัน ในเรื่องนี้อัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ 

ไดดํารัสวา  

لۡ  ّمِنۡ  َخۡ�ٞ  رِ َقدۡ لۡ ٱ لَةُ َ�ۡ  ﴿
َ
 ]  3: القدر[ ﴾ رٖ َشهۡ  ِف �
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ความวา “คืนอัลก็อดรฺน้ันดียิ่งกวาหน่ึงพันเดือน” (สูเราะฮฺอัล-

เกาะดัร อายะฮฺที่ 3) 

 

 กลาวคือ การงานท่ีทําขึ้นในค่ําคืนนั้นมีความประเสริฐย่ิง

กวาการทําการงานในหนึ่งพันเดือน ซึ่งประมาณ 80 ปหรือมากกวา

นั้น  

 สวนความเพอฝนและจินตนาการท่ีมีอยูนั้นจะไมชวยให

ทานมั่นคงในการแสวงหาค่ําคืนนั้นใดๆ เลย แตส่ิงท่ีจําเปนที่สุดคือ

การพยายามอยางสุดความสามารถในการพิชิตมันมาใหได และ

ใหอัลลอฮฺทรงเห็นความดีงามที่มีอยูในตัวของทาน จนกวาพระองค

จะไดเห็นความพยายามของทานแลวพระองคก็จะทรงตอบรับทาน 

และไดเห็นความมุงมั่นตั้งใจของทานแลวพระองคก็จะทรงใหความ

กรุณาธิคุณตอสถานะของทาน และจะทรงสถาปนาการเปนคนรัก

ของพระองคแกทาน และพระองคจะทรงบันทึกชื่อของทานในกลุม

คนที่รอดพนจากไฟนรก  

 สวนการกําหนดเจาะจงค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺนั้นมีความ

เปนไปไดตามท่ีทัศนะที่ถูกตอง ดังที่ทานอัน-นะวะวีไดระบุไว ซึ่ง

ทานอิบนุหะญัร เราะหิมะฮุมัลลอฮฺ ไดเห็นดวย กระนั้นก็ตามใน

เรื่องนี้สําหรับคนท่ีอัลลอฮฺไดเผยสัญญาณใหแกเขาเพียงเทานั้น 

ย่ิงกวานั้นตามทัศนะของนักวิชาการสวนใหญแลวผลบุญของความ

ประเสริฐของมันจะไดเฉพาะคนที่มีโอกาสประสบกับมันเทานั้น แต
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ในเรื่องนี้ทานอัฏ- เฏาะบะรี , ทานอิบนุอัล-อะเราะบี ,  และ

นักวิชาการทานอื่นๆ มีความคิดเห็นวาผลบุญความประเสรฐิของมนั

นั้นจะไดกับทุกคนท่ีประสบกับมันแมวาจะไมมีสัญญาณใดๆ เผย

ใหแกเขาก็ตาม ในแงมุมนี้ทําใหเกิดประเด็นปลีกยอยออกมานั้นคือ

จะมีสัญญาณของค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺหรือไม ? ซึ่งนักวิชาการกลุม

หนึ่งเห็นวามีสัญญาณบางประการที่จะเกิดขึ้น เชน จะเห็นทุกสรรพ

ส่ิงกําลังสุูด และนักวิชาการบางทานก็กลาววา จะมีแสงสวางไป

ทั่วทิศแมกระท่ังในพ้ืนที่มืดสนิท และบางทานก็ไดกลาววา ในค่ําคนื

นั้นจะไดยินเสียงสลามและการโตตอบของมลาอิกะฮฺ และบางทาน

ก็กลาววาสัญญาณของมันก็คือดุอาอของคนที่วอนขอจะถูกตอบรับ

โดยทันที แตทานอัฏ-เฏาะบะรีมีความคิดเห็นวาสัญญาณท้ังหมดดงั

ขางตนนั้นไมจําเปนตองมีขึ้นเสมอไป และการท่ีจะไดรับความ

ประเสริฐของมันนั้นไมไดมีเงื่อนไขวาจะตองเห็นหรือไดยินอะไร

บางอยาง  

 อยางไรก็ตาม ทานอิบนุหะญัร เราะหิมะฮุลลอฮฺ  มี

ความเห็นวาค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺมีสัญญาณของมัน ซึ่งเงื่อนไขของ

คนท่ีจะไดรับผลบุญของมันตามท่ีถูกสัญญาไวนั้นคือคนท่ีรับรู

สัญญาณนั้นเทานั้น ซึ่งไมใชคนท่ีเฝายืนละหมาดแลวตรงกับค่ําคืน

นั้น แมวาเขาจะไดรับผลบุญของการยืนละหมาดอยางมหาศาล

เนือ่งจากการแสวงหามันก็ตาม  
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 ประเด็นตอมาหากมีใครคนหนึ่งรูวาค่ําคืนนั้นเปนค่ําคืนลัย

ละตุลก็อดรฺเขาสามารถบอกคนอื่นไดหรือไม ?  

 ในเรื่องนี้ทานตะกียุดดีน อัส-สุบกีไดวิเคราะหจากคํากลาว

ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

ُ�مْ  َخرَْجُت  ْخرِبَ
ُ
نْ  ىَس وَعَ  فَُرفَِعْت  َوفَُالٌن، فَُالنٌ  َ�تََالىَح  الَقْدِر، بِلَيْلَةِ  ِأل

َ
 أ

َِمُسوَها لَُ�ْم، َخْ�ًا يَُ�ونَ  ابَِعِة، اتلَّاِسَعِة، يِف  فَاتلْ  َواخلَاِمَسةِ  َوالسَّ
ความวา “ฉันออกมาเพ่ือแจงขาวแกพวกเจาเกี่ยวกับคํ่าคืนอัลก็

อดรฺแตแลวก็มีคนน้ันและคนน้ันกําลังโตเถียงและดาวากัน ดังน้ัน

มันจึงถูกยกกลับไป (ทําใหทานลืมไป) และหวังวามันจะเปนการ

ดีสําหรับพวกเจา (ท่ีไมมีการเจาะจงคํ่าคืนอัลก็อดรฺ) ดังน้ันพวก

เจาจงแสวงหามันในคํ่าคืนท่ี 29 หรือ 27 หรือ 25” (บันทึก

โดยอัล-บุคอรี) 

  

 จากการวิเคราะหเนื้อหาของหะดีษบทนี้ สงเสริมใหคนท่ี

พบเห็นค่ําคืนลัยละตุลก็อดรฺปกปดมันโดยไมตองแจงใหใครรู ซึ่ง

หลักฐานในเรื่องนี้คือ อัลลอฮฺไดกําหนดไมใหนบีของพระองคแจง

ขอมูลเกี่ยวกับมันแกใคร เพราะทุกส่ิงท่ีถูกกําหนดนั้นลวนมีความดี

งามอยู ดังนั้นจึงสงเสริมใหปฏิบัติตามทานในเรื่องนี้ และในส่ิงท่ี

ทานไดกลาวถึงค่ําคืนใดนั้นก็ใหพิสูจนและพินิจพิจารณาใหดี 

ทานอัล-หาวีไดกลาวในชัรหฺ อัล-มินฮาจญเกี่ยวกับเรื่องนี้วา หิก

มะฮฺในเรื่องนี้คือ มันเปนกะรอมะฮฺ (ปาฏิหาริย) ที่สมควรอยางย่ิงที่
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จะตองปกปดมันโดยไมตองแจงใหใครรู ซึ่งเปนท่ีเห็นพองกันในหมู

ผูท่ีมุงสูอัลลอฮฺ เพราะในแงของจิตใจนั้นเปนการยากท่ีจะรอดพน

จากการหลงตัวเอง และอีกแงมุมหนึ่งมันยากท่ีจะรอดพนจากการริ

ยาอ (โออวด) สวนในแงของจรรยามารยาทนั้นจะไมทําใหไปวุนอยู

กับการเฝามองดูมันและการบอกแกผูอื่นจนลืมชุกูรตออัลลอฮฺ และ

ในอีกแงมุมหนึ่งนั้นมันยากที่จะรอดพนจากความอิจฉารษิยาและจะ

ทําใหคนอื่นตกอยูในความผิดบาป ซึ่งคํากลาวของทานนบียะอฺกูบ

ไดสนับสนุนแงมุมนี้ไดอยางดี นั่นคือ  ̈́
ٰٓ  رُۡءيَاكَ  َ�ۡقُصۡص  َ�  َ�ُٰبَ�َّ  ﴿  ]  ٥: يوسف[ ﴾ ٥ إِۡخَوتَِك  َ�َ

ความวา “โอลูกรักเอย  เจาอยาเลาความฝนของเจาแกพ่ีนอง

ของเจา” (สูเราะฮฺยูสุฟ อายะฮฺที่ 5) 

 

 ซึ่งนี่คือขอแนะนําท่ีดีท่ีสุดในเรื่องนี้ ขออัลลอฮฺทรงอํานวย

ในการทําความดี  

  

2. ไมเพิกเฉยตอการเชิญชวนทําความดีและหักหามจาก

การทําความชั่วเทาท่ีสามารถ เพราะมันเปนหัวใจหลักของคําสอน

ในการมีชีวิตอยูของทาน ย่ิงกวานั้นมันเปนผลของการทําอิบาดะฮฺ

ตางๆ และเปนการใหความสําคัญตอคําส่ังใชและคําส่ังหาม สวน

การละท้ิงภารกิจนี้นั้นจะทําใหการทําความดีและอิบาดะฮฺตางๆ ท่ี
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ไดทําไวไมมีอรรถรสของความหอมหวาน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

تَلَ  َو لَْمْعُروِف  ِبا ُمُرنَّ 
ْ
أ تَلَ  ، ِه  ِ�يَِد َ�ْفيِس  ي  ِ

َّ
ْو َواذل

َ
أ  ، لُْمنَْكِر  ا َعِن  نَْهُونَّ 

ْن َ�بَْعَث َعلَيُْ�ْم ِعَقاًبا ِمنُْه 
َ
ُ أ تَْدُعوَنُه َفَال �ُْستََجاُب �َ يَلُوِشَ�نَّ ا�َّ

 لَُ�مْ 
ความวา “ขอสาบานดวยกับผู ท่ีชีวิตขาอยูในพระหัตถของ

พระองค พวกทานตองรวมกันสั่งเสียในความดี หักหามจาก

ความชั่ว หรือ (ถาพวกทานไมทําเชนน้ัน) เห็นทีอัลลอฮฺจะสงการ

ลงโทษของพระองคลงมายังพวกทาน เม่ือน้ันแมพวกทานจะ

วิงวอนขอจากพระองค พระองคก็จะไมทรงตอบรับ” (บันทึก

โดยอัต-ติรมิซี) 

 

 แลวมันจะมีประโยชนอะไรในการที่ทานไดยืนอยูเบื้องหนา

พระผูอภิบาล โดยที่ผูคนทั้งหลายยังคงละเมิดขอหามของพระองค 

และหาญกลาในการฝาฝนพระองคอยางโจงแจง โดยท่ีทานไมรูสึก

โกรธเคืองตอตัวพวกเขาเลย  

 แตหากทานไมสามารถท่ีจะเรียกรองเชญิชวนไปสูพระองค 

หรือชี้นําผูคนไปสูพระองค รวมถึงไมสามารถท่ีจะส่ังใชพวกเขาให

ทําความดีและหามปรามพวกเขาจากการทําความชั่วได ก็ใหทานใช

มันกลาวอางตออัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ วาทานไดพยายามตักเตือน

แลว และทานไมไดละทิ้งการตักเตือนผูคนแตอยางใด   
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ةٞ  َقاَلۡت  �ذۡ  ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱ ًماَقوۡ  تَعُِظونَ  لِمَ  ُهمۡ ّمِنۡ  أ وۡ  لُِكُهمۡ ُمهۡ  �َّ

َ
ُ�ُهمۡ  أ  اَعَذابٗ  ُمَعّذِ

ْ  �ۖ َشِديدٗ   ]  ١٦٤: عرافاأل[ ﴾ ١٦٤ َ�تَُّقونَ  َولََعلَُّهمۡ  َرّ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ِذَرةً َمعۡ  قَالُوا
ความวา “และจงรําลึกขณะท่ีกลุมหน่ึง ในพวกเขากลาววา 

เพราะเหตุใดเลาพวกทานจึงตักเตือนกลุมชน ท่ีอัลลอฮฺจะทรง

เปนผูทําลายพวกเขาหรือเปนผูลงโทษพวกเขาอยางรุนแรง พวก

เขากลาววา (การท่ีเราตักเตือนน้ัน) เพ่ือเปนขออางตอพระ

เจาของพวกเจา และเพ่ือวาพวกเขาจะไดยําเกรง” (สูเราะฮฺอัล-

อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 164)  

 

 3. ถาหากทานเปนอิมาม หรือเคาะฏีบ หรือนักดาอี ก็ใหตัว

ทานพยายามมีบทบาทในการเชิญชวนผูคนไปสูพระผูทรงสรางและ

พระผูทรงอภิสิทธิ์ของพวกเขา เพราะการเชิญชวนสูอัลลอฮฺคือ

ภารกิจสําคัญของบรรดานบีและเราะสูล สวนการไมทําหนาที่เชิญ

ชวนไปสูอัลลอฮฺนั้นจะปดกั้นตัวทานจากการไดอยูรวมกับคนท่ีได

เขาสวรรค  

 อยางไรก็ตาม ทานอยาลืมเขมงวดที่จะพิจารณาตัวเองวาได

ทําความดีนั้นหรือไม ท้ังนี้เพ่ือปกปองตัวทานจากการเขามาของ

ความใคร 

 

 4. หากชวงเวลาสวนใหญของเดือนผานพนไปแลวก็อยาทอ

ใจท่ีจะมุงมั่นในชวงเวลาท่ีเหลืออยู และอยาปลอยใหชัยฏอน
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กระซิบกระซาบหัวใจของทานใหรูสึกส้ินหวังแลวทานก็หยุดไมทํา

อะไรเลย แตจงอยาปลีกตัวออกจากคนท่ีมุงมั่นขยันหมั่นเพียร 

เพราะอัลลอฮฺอาจจะใหทานเปนสวนหนึ่งของพวกเขาก็เปนได 

ดังนั้น จงทํามันตอไปเถิด     

 

 5. หากทานไมรูสึกกังวลและหวาดหวั่นตอคุณงามความดีที่

ไดทําไปวาจะถูกตอบรับหรือไม ยอมเปนสัญญาณท่ีไมดี เพราะ

คุณลักษณะของผูศรัทธานั้นพวกเขา 

ٓ  تُونَ يُؤۡ  ﴿ ْ  َما ُقلُوُ�ُهمۡ  َءاتَوا ُهمۡ  َوِجلَةٌ  وَّ َّ�
َ
 املؤمنون[ ﴾ ٦٠ ِجُعونَ َ�ٰ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  �

 :٦٠  [ 
ความวา “พวกเขาไดบริจาคสิ่งท่ีไดมา โดยท่ีจิตใจของเขาเปยม

ไดดวยความหวั่นเกรงวา แทจริงพวกเขาตองกลับไปหาพระ

เจาของพวกเขา” (สูเราะฮฺอัล-มุอมินูน อายะฮฺที่ 60)  

 

 ทานมาลิก บินดีนารไดกลาววา “ความหวาดหวั่นตอการ

งานท่ีอาจจะไมถูกตอบรับมีความสําคัญยิ่งกวาการทําการงาน” 

 ทานอะฏออ อัส-สุลัยมีไดกลาววา “อัล-หัซร (การเฝา

ระวัง) คือ การระวังตอการงานท่ีไดทําท่ีอาจไมไดเปนไปเพ่ือ

อัลลอฮฺ”   

 ทานอับดุลอะซีซ บินอบีเราวาดไดกลาววา “ฉันไดพบกับ

กลุมชนหน่ึงซ่ึงพวกเขามีความขะมักเขมนอยางมากในการทํา
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การงานท่ีดี ซ่ึงเม่ือพวกเขาไดทําการน้ันพวกเขาก็จะมีความรูสึก

กังวลวามันจะถูกตอบรับหรือไม ” 

 ทานอิบนุเราะญับไดกลาววา “สะลัฟบางทานจะเผยถึง

ความรูสึกท่ีโศกเศราในวันอีดฟฏรฺ” จึงมีคนกลาวแกเขาวา 

“วันน้ีเปนวันรื่นเริงและปติยินดีไมใชหรือ ?” เขาจึงตอบวา 

“พวกทานพูดถูก แตฉันเปนบาวท่ีพระผูอภิบาลของฉันไดสั่งใช

ใหทําการงาน ซ่ึงฉันไมรูเลยวาการงานท่ีไดทําไปจะถูกตอบรับ

หรือไม ?” 

 และมีรายงานวาทานอะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดปาว

ประกาศในค่ําคืนสุดทายของเดอืนเราะมะฎอนวา “โออนิจจา หาก

ฉันไดรูวาการงานน้ันถูกตอบรับฉันจะไดยินดีไปกับมัน และการ

งานน้ันไมถูกตอบรับฉันจะไดเสียใจไปกับมัน” 
 
 6. อยาทอแทตอภาระหนาท่ีท่ีมีอยู แมเวลาท่ีจะทําอะมัล 

ศึกษาหาความรู และดูแลครอบครัว ฯลฯ จะมีอยูอยางจํากัดก็ตาม 

เชนเดียวกับผูหญิงที่มีภาระหนาที่อันหนักอึ้งในการอบรมดูแลลูกๆ 

และจัดการเรื่องที่มีอยูในครัวเรือน ซึ่งแมวาส่ิงเหลานี้จะเปนภาระท่ี

แสนสาหัสมากๆ แตมันก็ไมอาจท่ีจะยับย้ังจากการรับใชผูที่คูควร

แกการเคารพภักดีและการทุมเททําความดีในเดือนนี้ 

 สําหรับสาเหตุท่ีทําใหพวกเขาลมเหลวก็เปนเพราะการ

เชื่อมั่นและพ่ึงพาในความสามารถและความเกงกาจของพวกเขา
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เพียงอยางเดียว ซึ่งเปนการเชื่อมั่นตอความออนแอและความ

บกพรองของพวกเขาเอง 

 แตการขอความชวยเหลือตออัลลอฮฺดวยความจริงใจนั้นมัน

จะเปนส่ิงท่ีค้ําประกันในส่ิงท่ีเปนไปตามกาลเวลา รวมถึงความมุ

มานะและพลังความสามารถท่ีมีอยู จนทําใหในแตละวันนั้นเขาจะ

พบกับแสงเจิดจรัสอันยาวนาน (ความชวยเหลือและการอํานวย

ความสะดวกในการทําภารกิจตางๆ) โดยไมรูสึกตัว และขณะท่ี

กําลังวังชาไดออนเปล้ียเพลียแรงไปเรื่อยๆ แตการแบกรับภารภิจ

อันหนึกอึ้งของการฏออะฮฺนั้นกลับพบกับความงายดาย หรือทาน

แปลกใจการท่ีเศาะหาบะฮฺไดออกรวมทําสงครามโดยมีเสบียงเปน

อินทผลัมไมกี่เม็ดท่ีพวกเขาใชดูดกัน แตแลวมันก็ทําใหรางกายของ

พวกเขามีพลังตอหนาบรรดาศัตรูได  

 

ดวยอัลลอฮฺสําหรับการเชื่อมั่น 

และยังพระองคสําหรับการมุงกลับไป 

และดวยพระองคสําหรับการขอความชวยเหลือ 

ซึ่งหากทําเชนนั้นไดทกุส่ิงกจ็ะเอื้อแกทาน 

΅̈́  
 7. อยาปลอยใหเวลาผานพนไปโดยไมทําคุณงามความดี

ใดๆ และจงเตรียมอะมัลทางเลือกท่ีมีความหลากหลาย เพราะเมื่อ
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ทานมีความรูสึกที่เบื่อหนายจากการทําอะมัลหนึ่ง ทานก็จะมีอะมัล

อื่นเพ่ือใหทําตอ  

ซึ่งเราขอแนะนํากิจวัตรในเดือนเราะมะฎอนแกทาน 

ดังตอไปนี้  

 อานอัลกุรอานวันละ 5 ยุซเปนอยางนอย 

 ไปมัสญิดกอนเขาเวลาอะซานตั้งแตเนิ่นๆ  

 พยายามละหมาดสุนัตเราะวาติบและท่ีไมใชเราะวาติบ 

 พยายามใหมีสมาธิในการละหมาดและหมั่นทบทวนตัวเอง

กอนและหลังละหมาด 

 ใหละหมาดตะรอวีหฺและตะฮัจุดในทุกค่ําคืน 3 ชั่วโมง

เปนอยางนอย และถาละหมาดตะรอวีหฺเปนญะมาอะฮฺแลว

ก็ใหใชเวลาสวนหนึ่งละหมาดกิยามุลลัยลฺที่บานดวย 

 หมั่นซิกรุลลอฮฺดวยล้ินและหัวใจ โดยเฉพาะการอานอัซ

การยามเชาและเย็น 

 หมั่นขอดุอาอและวิงวอนขอตอพระองค  

 ไมปลอยใหชวงเวลาของเดือนเราะมะฎอนหมดไปโดยท่ี

ไมไดทําส่ิงท่ีเปนสุนัต ยกเวนชวงเวลาที่ไมอนุญาตใหทํา  

 ใหละหมาดฎฮาที่มัสญิดหลังละหมาดศุบุหฺ 

 บริจาคทานทุกๆ วัน 
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โอผูที่ใฝในความดีเอย นี่คือขอแนะนําอันนอยนิดสําหรับ

คนท่ีขยันมุงมั่นทําความดีในเดือนเราะมะฎอน และถือเปนอะมัล

จํานวนหนึ่งท่ีชาวสะลัฟเคยปฏิบัติไว เมื่อเทียบกับคนท่ีไมคอยเอา

ไหนในการทําอะมลัหรอืคนที่ขี้เกียจ ดังนั้น จงมีความตั้งใจและขยัน

ทําอะมัลตางๆ ท่ีจะทําใหทานรอดพนจากไฟนรกเถิด และใครท่ี

มุงมั่นตั้งใจมากเพียงใด ความมุงมั่นตั้งใจก็จะเพ่ิมขึ้นอีกมากเทานั้น  

 

 8. การเตรียมตัวเพ่ือเขาสูเดือนเราะมะฎอนและการมี

ความรูสึกท่ีถวิลถึงและอยากอยูในชวงเวลาของมันนั้น จําตอง

กระตุนกอนท่ีเราะมะฎอนจะมาถึงเปนเวลาหลายเดือน ซึ่งทาน

จะตองปลุกความรูสึกในนัยตามท่ีเราไดนําเสนอในหนังสือเลมนี้ 

พรอมกับตระเตรียมตัวเองเพ่ือการฝกฝนใหมีความมุงมั่นตั้งใจ

ตามที่เราไดนําเสนอไปแลว รวมถึงการที่ทานจะตองมีความหวังท่ี

จะไดรับการอภัยโทษและการปกปองใหรอดพนจากไฟนรกดวย ส่ิง

เหลานี้เองท่ีจะทําใหทานเปนคนที่มีความพรอมในการเขาสูเดือนนี้

อยางจริงจัง   

 ทานอิบนุเราะญับไดกลาววา “ชาวสะลัฟบางทานจะวอน

ขอตออัลลอฮฺตลอดท้ังหกเดือนเพ่ือใหพวกเขาไดมีโอกาสอยู

ในชวงเดือนเราะมะฎอน หลังจากน้ันพวกเขาจะวอนขอตออลัลอ

ฮฺตลอดหกเดือนท่ีเหลือเพ่ือใหพระองคตอบรับสิ่งท่ีพวกเขาไดทํา

ไว”  
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 ซึ่งส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นจากคํากลาวของชาวสะลัฟขางตนนี้ก็

คือ พวกเขาจะวอนขอตลอดท้ังเดือนเราะมะฎอนใหอัลลอฮฺทรง

ตอบรับการงานท่ีพวกเขาไดทํา หรือวอนขอใหพวกเขามีโอกาสอยู

ในเดือนเราะมะฎอนท่ีจะมาถึงในปถัดไป และนี่คือสุดยอดแหง

ความหวังของคนๆ หนึ่งที่มีตอพระผูอภิบาลของเขาดวยการวิงวอน

ขอใหพระองคทรงตอบรับการทําความดีของเขาและขอใหพระองค

ทรงอํานวยใหเขามีโอกาสไดทํามันอีก  

 โอผู ท่ีมุงสูโลกอาคิเราะฮฺ เรายังคงเนนยํ้าวัตถุประสงค

เริ่มแรกของหนงัสือเลมนี้ (นั่นคือ วัตถุประสงคของการมุงสูโลกอาคิ

เราะฮฺ) และเราพยายามนําเสนอเนื้อหาดวยสํานวนที่เขาใจงายทีสุ่ด

แลว ซึ่งหากทานไดซึมซับในส่ิงท่ีเราไดนําเสนอไปก็จงปลุกเราแรง

ปณิธานของทานแลวกระโจนเขาสูสนามใหฝุนตลบฟุงและบุกเขาไป

ทามกลางอุปสรรคท้ังหลายนั้นเถิด (กลาวคือ ใหลงมือทําอยาง

จริงจัง โดยพรอมท่ีจะเผชิญกับบททดสอบตางๆ) หากไมแลวก็จง

พินิจใครครวญคําดํารัสของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลละ ท่ีวา  

َرادَ  َوَمنۡ  ﴿
َ
ْوَلٰٓ  ِمنٞ ُمؤۡ  َوُهوَ  َيَهاَسعۡ  لََها َوَسَ�ٰ  ِخَرةَ �ٱ أ

ُ
 ُيُهمَسعۡ  َ�نَ  �َِك َفأ

شۡ  ٓ  ِمنۡ  ءِ ُؤَ�ٓ َوَهٰٓ  ءِ ُؤَ�ٓ َهٰٓ  نُِّمدُّ  ُ�ّٗ  ١٩ �ُكورٗ مَّ ٓ  َ�نَ  َوَما َرّ�َِكۚ  ءِ َ�َطا  َرّ�َِك  ءُ َ�َطا
لۡ  َف َكيۡ  نُظرۡ ٱ ٢٠ ُظوًراَ�ۡ  ٰ  َضُهمۡ َ�عۡ  َنافَضَّ �ۡ  ِخَرةُ َولَ� ٖض� َ�عۡ  َ�َ

َ
 ٖت َدَرَ�ٰ  َ�ُ أ

 ۡ�
َ
 ]  ٢١  ،١٩: رساءإلا[ ﴾ ٢١ ِضيٗ� َ�فۡ  َ�ُ َوأ
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ความวา “และผูใดปรารถนาโลกอาคิเราะฮฺ และขวนขวายเพ่ือ

มันอยางจริงจัง โดยท่ีเขาเปนผูศรัทธา ชนเหลา น้ัน การ

ขวนขวายของพวกเขาจะไดรับการชมเชย ท้ังหมดเราชวยเขา

เหลาน้ีและเขาเหลาโนนจากการประทานใหของพระเจาของเจา 

และการประทานใหของพระเจาของเจาน้ันมิถูกหาม (แกผูใด) 

จงดูเถิด เราไดทําใหบางคนในหมูพวกเขาดีเดนกวาอีกบางคน

อยางไร และแนนอนโลกอาคิเราะฮฺน้ันมีฐานะยิ่งใหญกวาหลาย

ชั้น และยิ่งใหญกวาในทางดีเดน” (สูเราะฮฺอัล-อิสรออ อายะฮฺที่ 

19-21) 

 

 และคําวิงวอนสุดทายของเราคือ การสรรเสริญท้ังหลาย

เปนสิทธิของอัลลอฮฺ พระผูอภิบาลแหงสากลโลก     
 ̈́
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(ปกหลัง) 

 

 

 
เพราะเราประพันธหนังสือเลมนี้เพ่ือใหทานไดล้ิมรสของมัน ไมใช

เพ่ือบอกแกผูคนวา ฉนัไดอานมันแลว 

(ชัยคฺริฎอ อะหมฺัด สมะดี) 

 


