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 ชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นชีวิตที่ผูกพันอยู่กับการทำาอิบาดะฮฺ กิจวัตรประจำาวันของเรา

โปรยไปด้วยกิจกรรมแห่งการสวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺ จะดีสักแค่ไหน ถ้าทุกๆ อิบาดะฮฺที่เราทำา

นั้นเป็นไปอย่างสวยงาม และมีอรรถรส

	 “อบิาดะฮทฺีส่วยงาม” เปน็รายการทีอ่อกอากาศทางสถานโีทรทัศนด์าวเทียม White 

Channel ชัยคฺริฎอ อะหฺมัด สมะดี วิทยากรประจำารายการได้นำาเสนอสิ่งละอันพันละน้อย

ต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มชีวิตชีวาและความสวยงามให้แก่อิบาดะฮฺของเราผ่านตัวบทหลักฐานท่ี

ชัดเจน เป็นรายการสั้นๆ ที่เราเห็นว่าสารประโยชน์ของมันไม่ได้สั้นเลย 
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 ในโอกาสที่เรากำาลังจะเริ่มต้นอีกย่างก้าวสำาคัญของชีวิต จึงเห็นควรที่จะนำาเนื้อหา

บางส่วนของรายการดังกล่าวมาเรียบเรียงไว้ในที่ระลึกงานสำาคัญครั้งนี้ของเรา โดยเราขอ

ขอบคณุสงูสุดตอ่องคอ์ภบิาลผูท้ีท่กุการอบิาดะฮขฺองเราเปน็ไปเพือ่พระองค ์และขอขอบคณุ

ชัยคฺริฎอ ผู้ให้ความรู้อันสำาคัญยิ่งนี้ ทีมงานสถานี White Channel  ผู้มีส่วนร่วมทุกคนใน

การจัดทำาหนังสือเล่มนี้ และที่ขาดไม่ได้คือบุพการีของเราทั้งสองที่เลี้ยงดูเรามาแต่เยาว์วัย 

ตลอดจนญาติมิตร เพื่อนฝูง และแขกเหรื่อผู้มาร่วมงานทุกคน ขออัลลอฮฺตอบแทนทุกท่าน

ด้วยความดีที่ตาไม่เคยเห็น หูไม่เคยได้ยิน และหัวใจไม่อาจหยั่งประมาณถึง

                                                                                  

                                                                                  ตัวแทนเจ้าภาพ
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  ท่านอับดุลลอฮฺ  อิบนิ อุมัร ได้กล่าวว่า “ถ้าหากฉันรู้ว่าอัลลอฮฺตอบรับอิบาดะฮฺของ

ฉันเพียงสองร็อกอะฮฺ	ฉันจะไม่ทำาอะไรอีกเลย”		

 มุอฺมินจะรู้ว่าอิบาดะฮฺเป็นปัจจัยที่สำาคัญในชีวิต ท่านอับดุลลอฮฺ  อิบนิ อุมัร คิดว่าหาก

มกีารการนัตจีากอลัลอฮ ฺ  วา่รบัการอบิาดะฮเฺพยีงสองรอ็กอะฮ ฺเขาจะไมท่ำาอะไรอกีเลย เพราะ

แท้จริงอัลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า   

“แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงตอบรับจากบรรดาผู้ยำาเกรง”

(อัลมาอิดะฮฺ  5 : 27)

  คนที่อัลลอฮฺ  จะตอบรับเพียง 2 ร็อกอะฮฺนั้น แสดงว่าคนเหล่านั้น คือ คนที่มีความ

ยำาเกรง และคนที่มีความยำาเกรงจะได้รับสวนสวรรค์ ดังที่อัลลอฮฺ  ตรัสว่า  

01 
อิบาดะฮฺที่ถูกตอบรับ
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 “นั่นคือสวนสวรรค์ซึ่งเราให้เป็นมรดกแก่ปวงบ่าวของเราผู้ที่มีความยำาเกรง”	

(มัรยัม	19	:	63)	   

 ไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่าอัลลอฮฺ  จะทรงตอบรับอิบาดะฮฺของคนหนึ่งคนใด แต่

เราสามารถรูส้ญัญาณหรอืแสวงหาสญัลกัษณท์ีท่ำาใหเ้ราสบายใจไดใ้นระดบัหนึง่ว่าอิบาดะฮฺของ

เรานั้นจะถูกตอบรับ สิ่งเหล่านี้จะทำาให้เราได้ลิ้มรสชาติความหอมหวานในการทำาอิบาดะฮฺ ท่าน

นะบีไม่ได้สอนแค่ลักษณะท่าทางในการปฏิบัติ แต่สอนให้เรามีจิตวิญญาณในการทำาอิบาดะฮฺ

ด้วย ซึ่งอัลลอฮฺ  ได้ตรัสไว้ในอายะฮฺหนึ่งของสูเราะฮฺอัลมุอฺมินูน  เป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้

ศรัทธาว่า      

 “แนน่อนบรรดาผู้ศรัทธาไดป้ระสบความสำาเรจ็ คอืบรรดาผูท้ีพ่วกเขาเปน็ผูท้ีน่อบนอ้ม

ถ่อมตนในเวลาละหมาด”    (อัลมุอฺมินูน 23 : 1-2)
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 บรรดาอุละมาอฺได้กล่าวว่า นี่คือรุกุนหนึ่งของการละหมาด  เป็นคุณสมบัติแรกของ

บรรดาผู้ศรัทธาที่อัลกุรอานได้ระบุถึง การนอบน้อมถ่อมตนในเวลาละหมาดนั้นเป็นเรื่องสำาคัญ

ที่ทำาให้บรรดาผู้ศรัทธาได้ล้ิมรสชาติของการละหมาด ได้รู้สึกว่าการละหมาดนั้นเป็นการติดต่อ

สื่อสารระหว่างเขากับอัลลอฮฺ   การละหมาด หรือคำาว่า  อัศเศาะลาฮ ฺ            นั้นมีราก

ศัพท์เดิมมาจากคำาว่า ติดต่อ         ดังนั้นการที่เราจะติดต่อกับอัลลอฮฺได้ ก็ด้วยการเข้าเฝ้า

พระองค์ มันเป็นการปฏิบัติที่ตรงกับความหมาย การละหมาดเป็นศูนย์รวมของชีวิตมุสลิม  คำา

กลา่วในละหมาดมคีวามหมายทกุคำา หากเราใส่ใจและตอ้งการใหก้ารละหมาดมผีลตอ่ชวิีต ดงัที่

อัลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า    

“แท้จริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งจากความลามก และความชั่ว”

  (อัลอันกะบูต  29:45)

  แต่หากเราละหมาดแล้วยังมีการทำาความชั่ว แสดงว่าการละหมาดนั้นมีบางอย่างขาด

หายไป เวลาละหมาดแล้วรู้สึกวา่เบือ่ ไมอ่ยากละหมาด แสดงว่าความสขุของเราไมไ่ดอ้ยูกั่บการ
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ละหมาด ซึ่งสภาพนี้มันตรงข้ามกับสภาพของท่านนะบี  ดังที่ท่านนะบี   ได้กล่าวว่า

 จากท่านอนัส  เล่าว่าท่านเราะสูล  กล่าวว่า “ความสุขของฉันอยู่ที่การละหมาด”						

                    (บันทึกโดยอันนะสาอี หะดีษหมายเลข 3940 และท่านอื่นๆ)

 เมื่อท่านนะบี  รู้สึกไม่สบายใจ ท่านจะกล่าวกับท่านบิลาลว่า 

“บิลาลเอ๋ย	(จงอะซานเพื่อ)	ละหมาดเถิด	

(จงทำาให้เราสบายใจด้วยการละหมาดเถิด)	เราจะได้สบายใจ”	

(บันทึกโดยอบูดาวุด หะดีษหมายเลข 4985)
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02 
ภาคผลของการอาบน้ำาละหมาด

 การอาบน้ำาละหมาดเป็นส่วนสำาคัญที่จะทำาให้การละหมาดของเราสมบูรณ์และมี

อรรถรส มีหะดีษบทหนึ่งได้กล่าวว่า  

 จากอะบูมาลิก อัลอัชอะรี  เล่าว่า ท่านเราะสูล  กล่าวว่า “ความสะอาดนั้นเป็น

ส่วนหนึ่งของความศรัทธา”  (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษหมายเลข 223)

 การอาบน้ำาละหมาด เป็นการเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ ท่านนะบี  ได้

พูดถึงเรื่องการอาบน้ำาละหมาดไว้มากมาย โดยเฉพาะที่บ่งชี้ว่าเมื่อทำาแล้วได้ประโยชน์มหาศาล

 

 ท่านนะบี  ได้กล่าวว่า
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 จากอบูฮุรอยเราะฮฺ  เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า “เมื่อมุสลิมหรือมุอฺมิน

คนใดอาบน้ำาละหมาด	เมื่อเขาล้างหน้า	ความผิดทุกความผิดที่ได้ผ่านทางดวงตาของเขาจะถูก

ลบลา้งไปพรอ้มกบัน้ำา	หรือหยดน้ำาสุดทา้ย	เมือ่ล้างมอื	(จนถงึแขน)	ความผดิทีท่ำาดว้ยมอืกจ็ะถกู

ลบล้างไปพร้อมกับน้ำาหรือจนกระทั่งน้ำาหยดสุดท้าย	เมื่อล้างเท้า	ความผิดที่เกิดจากการกระทำา

ด้วยเท้าก็จะถูกลบล้างไปพร้อมกับน้ำาหรือน้ำาหยดสุดท้าย	จนกระทั่งเขาอาบน้ำาละหมาดเสร็จ	

เปรียบเสมือนกับเขาได้ออกจากความชั่ว	ปลอดจากความผิดบาปทั้งมวล”   (บันทึกโดยมุสลิม 

หะดีษหมายเลข 244 และอะหฺมัด หะดีษหมายเลข 7960)
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 หากเราอาบน้ำาละหมาดและคดิไปพรอ้มกบัหะดษี เราจะมคีวามพร้อมในการละหมาด 

ในทกุครัง้ทีเ่ราอาบน้ำาละหมาดเราควรคดิเสมอวา่ เปรียบเสมอืนการอาบน้ำามยัยติ  เปน็การอาบ

น้ำาครั้งสุดท้าย บรรดาสะลัฟนั้นได้สอนลูกศิษย์ว่า ให้การละหมาดทุกครั้งเปรียบเสมือนการ

ละหมาดครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต หากได้สำานึกเร่ืองการอาบน้ำาละหมาดแบบนี้ การอาบน้ำา

ละหมาดจะมีรสชาติอย่างที่ไม่เคยได้ลิ้มมาก่อน

 การอาบน้ำาละหมาดนัน้มทีัง้สิง่ทีเ่ปน็รปูธรรมและนามธรรม รปูธรรม คอื ลกัษณะตา่งๆ 

ในการอาบน้ำาละหมาด ส่วนนามธรรม คือ เป้าหมายของการอาบน้ำาละหมาด
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 การอาบน้ำาละหมาดไม่เพียงแต่จะเกี่ยวข้องกับการละหมาดในโลกดุนยาเพียงอย่าง

เดียว แต่มันทำาให้ผูกพันกับวันกิยามะฮฺด้วย  เป็นข้อผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮฺ  ในหะดีษ

บทหนึ่งท่านนะบี  ได้กล่าวว่า 

     

                                   

03 
ร่องรอยของการอาบน้ำาละหมาด
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 จากอบฮูร็ุอยเราะฮ ฺ เล่าวา่ คร้ังหนึง่ทา่นเราะสลู  ไดไ้ปเยีย่มสสุานแหง่หนึง่ ทา่น

กล่าวว่า “อัสสะลามุอะลัยกุมดาเราะเกามินมุอฺมินีน	วะอินนา	อินชาอัลลอฮฺ	บิกุมลาหิกูน	(ขอ

ความสันติจงมีแด่ที่พำานักของบรรดาผู้ศรัทธา	และพวกเรา	-อินชาอัลลอฮฺ-	จะได้ตามพวกท่าน

ไปภายหลัง)”	หลังจากนั้นท่านก็กล่าวว่า	“ฉันประสงค์อย่างยิ่งถ้าหากพวกเราได้เห็นพี่น้องของ

เรา”	เศาะหาบะฮฺถามว่า	“เราไม่ได้เป็นพี่น้องของท่านหรือ	โอ้ท่านเราะสูล”	ท่านเราะสูลกล่าว

ว่า	“ท่านทั้งหลายเป็นเศาะหาบะฮฺของฉัน	และพี่น้องของเราในที่นี้	ฉันหมายถึงคนที่ยังมาไม่ถึง	

แต่จะได้พบกนัในวนัแหง่การพิพากษา”	เศาะหาบะฮถฺามว่า	“โอเ้ราะสลู			ทา่นจะรูจ้กัประชาชาติ

ของทา่นทีย่งัมาไมถ่งึแตจ่ะมาในวนัพพิากษาไดอ้ยา่งไร”		ทา่นเราะสลูตอบว่า	“หากทา่นเหน็มา้

ตวัหนึง่ทีม่หีนา้ผากขาว	ขาขาวและมือขาว	ทา่มกลางมา้ดำาสนทิทัง้หมด	ทา่นจะแยกมนัออกจาก

ม้าตัวอื่นๆได้ไหม”	เศาะหาบะฮฺตอบว่า	“แยกได้แน่นอน”	ท่านเราะสูลกล่าวต่อไปว่า	“ฉันจะ

ไดพ้บพวกเขาในสภาพทีม่ใีบหนา้	มอื	และเทา้ทีข่าวนวลเพราะร่องรอยของการอาบน้ำาละหมาด

และฉนัจะนำาพวกเขาไปทีบ่อ่น้ำาของฉัน	พงึทราบเถดิวา่	มคีนทีถ่กูหา้มไมใ่หเ้ขา้ใกลบ้อ่น้ำาของฉนั	

พวกเขาเหมือนอูฐที่หลงทาง	เมื่อฉันเรียก	จงมานี่	แล้วจะมีผู้กล่าวว่า	พวกเขาได้เปลี่ยนศาสนา
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หลังจากที่ท่านได้ตายจากเขา	ฉันจึงกล่าวว่า	จงไปเถิด	จงไปให้ไกลๆ” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษ

หมายเลข 249)

 สญัลกัษณเ์หลา่นี ้เปน็สญัลกัษณท์ีอ่ลัลอฮกฺำาหนดไว้สำาหรับผู้ศรัทธาทีรั่กษาน้ำาละหมาด 

เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวันกิยามะฮฺ และเกี่ยวข้องกับท่านนะบี   (อยากให้ท่านนะบีรู้จักเขาใน

วันกิยามะฮฺ) เพื่อที่ท่านจะแยกระหว่างประชาชาติอิสลามและผู้ที่ไม่ใช่ประชาชาติอิสลาม ซึ่ง

ทา่นนะบจีะเหน็ไดจ้ากสัญลักษณ์ทีมี่สีขาวบนหนา้ผาก เปน็เอกลกัษณท์ีเ่ดน่ชดั หลงัจากนัน้ทา่น

นะบีก็จะนำาพวกเขาไปยังบ่อน้ำาของท่าน ท่านนะบีได้กล่าวถึงบ่อน้ำาไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่า
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 จากอะบูฮุร็อยเราะฮฺ  เล่าว่า ท่านเราะสูลได้กล่าวว่า “บ่อน้ำาของฉัน	(ในโลกหน้า)	

จะกว้างเกินกว่าระยะทางระหว่าง	‘อัยละฮฺ’	กับ	‘เอเดน’	น้ำาจะ(ขาว)ใสยิ่งกว่าหิมะ	รสหวานยิ่ง

กว่าน้ำาผึ้งหลวงผสมนม	ภาชนะจะมีมากยิ่งกว่าดาวบนท้องฟ้า	ฉันจะห้ามคนเข้าใกล้บ่อน้ำาของ

ฉนั	ประหนึง่เจา้ของอฐูไล่ตอ้นอฐูของคนอืน่มใิหเ้ขา้ใกลบ้อ่น้ำาของตน”	เศาะหาบะฮฺถามว่า	“โอ้

ท่านเราะสูล			ในวันนั้นท่านจะจำาพวกเราได้อย่างไร”	ท่านเราะสูลตอบว่า	“จำาได้สิ	เพราะในวัน

นั้นพวกท่านจะมีเครื่องหมายที่ประชาชาติอื่นไม่มี	พวกท่านจะเข้าหาฉันด้วยประกายแสงของ

ร่องรอยแห่งการอาบน้ำาละหมาด”  (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษหมายเลข 364)
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 ท่านนะบี  ได้กล่าวถึงการอาบน้ำาละหมาด ในหะดีษบันทึกโดยมุสลิม รายงานโดย 

อะบูฮุร็อยเราะฮฺ  ท่านนะบี   ได้กล่าวว่า 

     

  “พวกทา่นสนใจไหมหากฉันจะสอนในส่ิงทีห่ากพวกทา่นปฏบิตัแิลว้	มวลความผดิบาป

ของท่านจะได้รับการปลดเปลื้อง	และจะเป็นการยกระดับชั้น”	เศาะหาบะฮฺตอบว่า	“เอาสิ	โอ้

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ”		ท่านจึงกล่าวว่า	“จงอาบน้ำาละหมาดอย่างดีเยี่ยมในสภาวะที่ลำาบาก	แล้ว

ก้าวเดินไปมัสญิดให้มากๆ	และรอคอยเวลาละหมาด	(อีกวักตูหนึ่งเมื่อเสร็จสิ้นวักตูหนึ่ง)	(อัรริ

บาฏคือการเฝ้าระวังศัตรูเช่นตามชายแดน	หรือการอุทิศชีวิตเพื่ออิบาดะหฺหนึ่งอิบาดะหฺใดเช่น

04 
การอาบน้ำาละหมาดอย่างดีเยี่ยม
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การญิฮาด)	นั่นเป็นวิธีชนะตนเองที่บังเกิดผล”  (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษที่ 251)

 การอาบน้ำาละหมาดอยา่งดเียีย่มนัน้ หมายถงึการล้างใหเ้กล้ียง ใหท้ัว่ทกุส่วนของอวัยวะ 

อย่าให้บกพร่อง การอาบน้ำาละหมาดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นแสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ใน

การปฏิบัติอิบาดะฮฺ  ท่านนะบี  ได้ถือว่าเป็นส่วนสำาคัญในการลบล้างความผิด และเป็นการ

ยกสถานะ ยกระดับของผู้ศรัทธา หลังจากนั้นจึงเดินไปมัสญิดเพื่อรอคอยการละหมาด 

 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้วิจัยออกมาว่า โรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆ ภายนอก

รา่งกาย และโรคทีเ่กีย่วกบัจติใจนัน้ โรคเหล่านีส้ามารถรกัษาไดใ้นระดบัหนึง่ดว้ยน้ำา และไดล้อง

วจิยักบัผูท้ีม่ปีญัหาดา้นสุขภาพ ใหล้้างตวั ล้างหนา้ ล้างเทา้ และลา้งอวยัวะตา่งๆ ปรากฏวา่ทำาให้

โรคต่างๆ ที่เป็นอยู่นั้นหายไป

  ในหลักการศาสนา สาเหตุที่ท่านนะบี  ให้อาบน้ำาละหมาดก่อนเวลาละหมาดทุกๆ 

เวลานั้น ไม่ใช่แค่การเตรียมตัวสู่การละหมาดอย่างเดียว และไม่ใช่เป็นเพียงเงื่อนไขของการ

ละหมาด แตก่ารอาบน้ำาละหมาดยงัเปน็การชำาระมลทนิ ลบลา้งความผดิ และเปน็การบำาบดัโรค

อีกด้วย  ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำาคัญกับอิบาดะฮฺนี้
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 อะซานเป็นการประกาศเวลาของการทำาอิบาดะฮฺ  เป็นการทำาให้กิจวัตรของชีวิตผู้

ศรัทธาต้องหยุดชะงักเพื่อทำาหน้าที่ต่ออัลลอฮฺ   ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูแล้ว อะซานเป็นจุดที่

ทำาให้เราเปลี่ยนชีวิตของเราอย่างไรบ้าง มีอิทธิพลอย่างไรบ้างต่อหัวใจเรา หรือเป็นเพียงการ

ประกาศด้วยเสียงอันดัง แน่นอน อะซานนั้นไม่ใช่เป็นการเตือนเวลาละหมาดอย่างเดียว มิเช่น

นั้น เราก็ตั้งเวลาเปิดเสียงอะซานตามสายก็ได้ แต่ตามมัสญิดเราทำาไม่ได้ 

  ท่านนะบี  จะตระเวนในเมืองต่างๆ ก่อนที่จะเข้าเมืองท่านจะรอให้ถึงช่วงกลางคืน 

พอถึงเวลาศุบหฺก็จะรอฟังดูว่ามีอะซานหรือไม่ ถ้ามี ท่านก็จะปล่อย แต่ถ้าเมืองไหนไม่มี ท่านก็

จะเข้าไปในเมืองเพื่อถามผู้รับผิดชอบเมืองว่าทำาไมถึงไม่อะซาน 

 เพราะการอะซานเปน็สญัลกัษณข์องสงัคมมสุลมิ ไมใ่ชเ่พยีงสญัญาณเตอืนเวลา เพราะ

การละหมาดเปน็อบิาดะฮทฺีส่ำาคญั และอะซานเปน็การประกาศเขา้เวลาละหมาด ถา้เรามองเพยีง

05 
การอะซาน
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แค่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือน เราก็จะไม่เห็นคุณค่าที่แท้จริงของมัน

 จากญาบิร  เล่าว่า ฉันได้ยินท่านนะบี  กล่าวว่า  “เมื่อชัยฏอนได้ยินเสียงอะ

ซาน	มันจะวิ่งหนีไปไกลถึง	‘เราหาอฺ’”	 (แล้วได้มีคนถามถึงเราหาอฺ เขาตอบว่ามันอยู่ห่างจาก

เมืองมะดีนะฮฺประมาณ 36 ไมล์)  (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษหมายเลข 388)

 อะซานเป็นการเตือนให้เราได้รำาลึกถึงอัลลอฮฺ  เป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมให้อยู่ใน

แนวทางศาสนา มสัญดิทีม่กีารอะซานจะทำาใหค้นในชุมชนรู้สึกว่า ชุมชนนัน้มชีีวิตชีวา เมือ่ไดย้นิ

เสียงอะซานให้เรารำาลึกถึงความหมาย เพราะความหมายของอะซานนั้นยิ่งใหญ่ การอะซานจึง

ถือได้ว่าเป็นการทบทวนชีวิตทั้งชีวิต  แค่เริ่มกล่าวคำาว่า ‘อัลลอฮุอักบัร’ หมายถึง การยอมรับ

ว่าอัลลอฮฺ   เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่  ผู้ทรงเกรียงไกร  ดังนั้น ความสามารถของพระองค์จึงไม่มีข้อ

จำากดั ในขณะทีเ่รากำาลงัหวาดกลวัตอ่ศตัรทูีจ่ะมาทำารา้ย อัลลอฮฺ   สอนมนษุยว่์าอยา่กลวัใคร 

เพราะแทจ้รงิแลว้อลัลอฮ ฺ  นัน้ยิง่ใหญ ่ อลัลอฮ ฺ  สอนใหเ้ราเช่ือในเดชานภุาพของพระองค์
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 คำากล่าวที่อยู่ในอะซานนั้นเปรียบเสมือนการได้ทบทวนถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ 

การอะซานเปน็การทบทวนชวีติของมสุลมิเพือ่ใหช้วีติของเรานัน้หนกัแนน่ในการทำาความดแีละ

อิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ  การประกาศว่า	“ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺและนะบีมุฮัมมัด

เป็นเราะสูลของอัลลอฮฺ”  เป็นคำากล่าวที่ต้องทบทวนเพื่อให้ชีวิตของเรามีประโยชน์ในการ

สวามภิกัดิต์อ่อลัลอฮ ฺ  ยิง่ถ้าปฏิญาณดว้ยการอะซานกเ็ปรยีบเสมอืนเปน็การประกาศใหส้งัคม

ได้ยิน ได้รับรู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ   

 การละหมาดเป็นสัญลักษณ์หนึ่งว่ามุสลิมได้มีข้อผูกพันกับอัลลอฮฺ  อัลลอฮฺ 

ได้ตอกย้ำาว่าการที่ประกาศว่าอัลลอฮฺ  คือพระเจ้านั้นเป็นเพียงแค่คำาพูดหรือไม่  

หัยยะอะลัศเศาะลาฮ ฺ เป็นการเรียกร้องไปสู่การละหมาด  ดังนั้น เราจึงต้องละหมาด บรรดา

อุละมาอฺได้บอกว่า หัยยะอะลัศเศาะลาฮฺ เป็นการเรียกร้องเชิญชวนเหมือนกับอัลลอฮฺ  เรียก

06
ที่มาของการอะซาน
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เอง เพราะสำานวนของการอะซานทั้งหมดมาจากความฝัน  ดังหะดีษที่บันทึกโดยอบูดาวุดว่า 

เศาะหาบะฮฺท่านหนึ่ง คืออับดุลลอฮฺ บินซัยดฺ ได้ฝันว่ามีคนมาสอนสำานวนการอะซานให้ เมื่อมา

เล่าให้ท่านนะบีและเศาะหาบะฮฺคนอื่นๆ ฟัง ท่านอุมัรก็บอกว่าท่านเองก็ฝันอย่างนี้เช่นกัน (ดูสุ

นันอบีดาวุด หะดีษหมายเลข 498)

  และในอีกหะดีษหนึ่ง เล่าว่า

                      

                         

 จากอบัดลุลอฮ ฺบนิ อมุรั   เลา่วา่กอ่นทีบ่รรดามสุลิมจะเดนิทางถงึมะดนีะฮฺไมน่าน

นกั พวกเขาได้รวมตวักนัเพ่ือละหมาด พวกเขาใชก้ารคาดคะเนกนัวา่ไดเ้วลาละหมาดแลว้ เพราะ

ขณะนั้นยังไม่มีวิธีการใดในการเชิญชวนเพ่ือละหมาด วันหนึ่งพวกเขาจึงได้ปรึกษากันถึงเรื่องนี้ 
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ในการปรึกษากันนั้นบ้างก็เสนอว่า ให้ตีระฆังเช่นเดียวกับชาวคริสเตียน บ้างก็เสนอว่าให้เป่า

แตร(ที่ทำาจากเขาสัตว์)เช่นเดียวกับชาวยิว แต่ท่านอุมัรได้เสนอว่า ทำาไมจึงไม่กำาหนดให้คนหนึ่ง

คนใดเชิญชวนผู้คนมาละหมาด  ท่านเราะสูล  จึงกล่าวว่า	“บิลาลเอ๋ย	จงลุกขึ้นแล้วเชิญชวน

ผู้คนมาละหมาด”			(บันทึกโดยอัลบุคอรี หะดีษหมาย 579 และมุสลิม หะดีษหมายเลข 377)

  ดังนั้นเมื่อได้ยินอะซานแล้วอย่านั่งเฉย มุอัซซินเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของอัลลอฮฺ   

 แสดงว่าอัลลอฮฺ  เรียกให้เราไปเข้าเฝ้าพระองค์  ท่านนะบี   เคยกล่าวว่า  “บิลาลเอ๋ย	

(จงอะซานเพื่อ)	ละหมาดเถิด	เราจะได้สบายใจ” (บันทึกโดยอบูดาวุด หะดีษหมายเลข 4985)

    เพราะเมื่อท่านนะบี  ได้ยินเสียงอะซาน ท่านนะบี  มักจะรำาลึกถึงการเรียกร้อง

ไปสู่อัลลอฮฺ   การใคร่ครวญถ้อยคำาในอะซานจึงทำาให้เรามีอรรถรสระหว่างที่เดินไปละหมาด

เราลองถามตัวเองว่าทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงอะซาน เรารู้สึกอย่างไรบ้าง และความหมายของแต่

ละคำาอะซานนั้นได้ทิ้งอะไรไว้บ้างในหัวใจของเรา เมื่อเราพยายามทำาทุกขั้นตอนที่เตรียมตัวไปสู่

อิบาดะฮฺให้สวยงาม อิบาดะฮฺของเราก็จะสวยงาม
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 มีสุนนะฮฺจากท่านนะบี  ดังนี้

  

 รายงานจากท่านอุมัร บิน ค็อฏฏอบ  ท่านนะบี  ได้กล่าวว่า “เมื่อมุอัซ-

ซนิกลา่วอะซานว่า อลัลอฮุอกับรั อลัลอฮุอกับรั	กจ็งกลา่วว่า	อัลลอฮอัุกบัร อัลลอฮอัุกบัร		เมือ่

มุอัซซินกล่าวว่า	อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ก็ให้กล่าวตามว่า	อัชฮะดุอันลาอิลาฮะ

อิลลัลลอฮฺ เมื่อมุอัซซินกล่าวว่า	อัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดัรเราะซูลุลลอฮฺ	ให้กล่าวตามว่า	อัชฮะ

07
การกล่าวตามมุอัซซิน
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ดอุนันะมฮุมัมะดรัเราะซลุูลลอฮฺ ยกเวน้เม่ือมุอซัซนิกลา่ววา่	หยัยะอะลศัเศาะลาฮฺ	ใหก้ลา่วตอบ

ว่า	ลาเหาละ วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ 	และ	หัยยะอะลัลฟะลาหฺ	ให้กล่าวตอบว่า	ลาเหาละ

วะลากูวะตะ อิลลาบิลลาฮฺ หลังจากนั้นพอมุอัซซินกล่าวว่า	อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร	ก็ให้

กล่าวตามว่า	อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร	หลังจากนั้น	มุอัซซินกล่าวว่า	ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ 

ก็กล่าวตามว่า	ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ หากกล่าวตามเช่นนี้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นในศรัทธา	เขาจะ

ได้เข้าสวรรค์”  (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษหมายเลข 385)

 นี่คือสิ่งที่ท่านนะบี   ได้แจ้งแก่บรรดามุสลิม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล สำาหรับ

บรรดาผูศ้รทัธาทีต่อ้งการปฏิบตัอิบิาดะฮใฺหส้วยงาม การกลา่วตามมอัุซซนินัน้ไมใ่ชส่ิง่ทีย่ากเลย 

หากผู้ศรัทธากล่าวด้วยกับความรู้สึกที่เปี่ยมล้น ด้วยความรู้สึก ตามที่มุอัซซินกล่าว เขาจะได้เข้า

สวรรค์ 

 และในบันทึกของอบูดาวุด อิบนิ อะหฺมัด  ชัยคฺอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ  
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        ชายคนหนึ่งกล่าวว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ	แท้จริงบรรดามุอัซซินมีความประเสริฐ

มากกวา่เรา”	ทา่นนะบจีงึบอกวา่	“ทา่นจงกล่าวตามทีเ่ขากลา่ว	เมือ่ทา่นกลา่วตามเขาเสรจ็แลว้	

จงขอดุอาอฺจากอัลลอฮฺ	แล้วพระองค์จะทรงให้ท่าน”

 นีค่อืความประเสริฐอกีอยา่งหนึง่ทีจ่ะทำาใหบ้รรดาผูศ้รทัธารูส้กึว่า การอะซานไมใ่ชเ่รือ่ง

ธรรมดาอกีตอ่ไป แคเ่พียงกล่าวตามมุอซัซนิดว้ยหวัใจกจ็ะไดเ้ขา้สวรรคแ์ลว้ จากนัน้กใ็หข้อดอุาอฺ

แล้วอัลลอฮฺ  จะรับดุอาอฺ นี่คือสิ่งที่ท่านนะบี  ต้องการให้มุสลิมรับทราบเพื่อให้การปฏิบัติ

อิบาดะฮฺนั้นมีอรรถรส หากใครได้ฟังอะซานแล้วไม่มีความรู้สึกดังที่กล่าวมานี้ แล้วอะซานจะมี

บทบาทอะไรในชีวิต เม่ือได้ยินเสียงอะซาน สมควรที่จะยุติทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเสียงอะซาน

เป็นประตูสู่สวรรค์ จากนั้นก็กล่าวตามมุอัซซิน เพราะเป็นหนทางสู่ความเมตตาจากอัลลอฮฺ   

และสมควรที่ผู้ศรัทธาจะปรากฏตัวในสถานที่ที่มีการยกอะซาน  แต่ถ้าไม่มีสถานที่ที่มีการยก

อะซานก็ให้คนหนึ่งในละแวกนั้นทำาหน้าที่ยกอะซาน และหากไม่มีใครเลย ก็ให้เราทำาหน้าที่ใน

การยกอะซาน แมเ้พียงคนเดยีวกส็มควรทีจ่ะยกอะซาน เพราะความประเสรฐิของการยกอะซาน

นั้นมหาศาล นี่เป็นเรื่องที่สัปบุรุษมัสญิดและเหล่าผู้ศรัทธาต้องใส่ใจ
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 จากญาบิร บินอับดิลลาฮฺ  กล่าวว่า ท่านนะบี  กล่าวว่า “ผู้ใดก็ตามที่เมื่อได้ยิน

เสียงอะซานแล้ว	ให้กล่าวว่า	อัลลอฮุมมะร็อบบะ	ฮาซิฮิดดะอฺวะติตตามมะฮฺ	วัศเศาะลาติลกออิ

มะฮฺ	อาติมุฮัมมะดะนิลวะซีละฮฺ	วัลฟะฎีละฮฺ	วับอัษฮุมะกอมัน	มะหฺมูดะนิลละซีวะอัดตะฮฺ	เขา

จะได้รับชะฟาอะหฺ	 (ความช่วยเหลือ)	ของฉันในวันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดยอัลบุคอรี หะดีษ

หมายเลข 589 อบูดาวุด หะดีษหมายเลข 529 และคนอื่นๆ)

 ความหมาย  “โอ้	อัลลอฮฺ	พระผู้อภิบาลแห่งเสียงการเรียกร้องอันสมบูรณ์นี้	และพระ

ผู้อภิบาลแห่งการละหมาดท่ีดำาเนินข้ึน	ขอทรงโปรดประทาน	อัล-วะสีละฮฺ	(ตำาแหน่งอันสูงส่ง)	

และ	อัล-ฟะฎีละฮฺ		(ความโปรดปราน	หรือมีความหมายในนัยยะเดียวกันกับ	อัล-วะสีละฮฺ)	แก่

มุหัมมัดด้วยเถิด	และขอทรงโปรดให้เขาฟื้นขึ้นในวันกิยามะฮฺในสภาพที่ได้รับการยกย่อง

08
ความประเสริฐ

ของการกล่าวดุอาอฺหลังจากอะซาน
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สรรเสริญดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับท่านด้วยเถิด” นี่คือดุอาอฺที่ท่านนะบี  ให้กล่าว

หลงัจากทีม่อุซัซนิอะซานจบแลว้ จากนัน้ทา่นนะบ ี   ก็ไดบ้อกว่าการช่วยเหลอืในวันกยิามะฮฺ

ทีอ่ลัลอฮ ฺ  ไดก้ำาหนดไวเ้ปน็เอกสิทธิข์องทา่นนะบ ี   แตเ่พยีงผูเ้ดยีว และการชว่ยเหลอืของ

ทา่นนะบ ี  นัน้จะมใีหเ้ฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาเทา่นัน้ เมือ่ไดย้นิเสยีงอะซานแลว้กลา่วดอุาอฺบท

นี้ เขาก็จะได้รับการช่วยเหลือจากท่านในวันกิยามะฮฺ และการช่วยเหลือของท่านนะบี  นั้นมี

หลายรูปแบบ มีทั้งการช่วยเหลือสำาหรับผู้ศรัทธาที่ต้องเข้านรก ไม่ให้เข้านรก มีการช่วยเหลือ

สำาหรับผู้ที่รอคอยการเข้าสวรรค์ ให้รีบเข้าสวรรค์ มีการช่วยเหลือสำาหรับผู้ศรัทธาที่อยู่ในนรก 

ให้ออกจากนรก มีการช่วยเหลือสำาหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่ในสวรรค์ให้ได้ยกระดับชั้นของ

สวรรค์ 

  ท่านนะบี  บอกว่าใครที่กล่าวดุอาอฺให้ฉันแบบนี้ ฉันจะช่วยเหลือเขาในวันกิยามะฮฺ 

หากลองนกึถงึสภาพของวนักยิามะฮ ฺในวนันัน้ทกุคนตา่งก็เดอืดร้อน ทกุคนตอ้งการกำาลังใจ การ

ช่วยเหลือ และกับตำาแหน่งที่เขาขอให้ท่านนะบี  ในวันนั้นท่านจะมาช่วยเราให้พ้นจากความ

เดอืดรอ้น นำาเราใหไ้ดอ้ยูใ่นสภาพทีป่ลอดภยั ทา่นจะตอบแทนในสิง่ทีเ่ราไดข้อใหท้า่น ดงันัน้ทกุ
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ครั้งเมื่อได้ยินเสียงอะซาน ให้นึกถึงท่านนะบี   และขอดุอาอฺให้ท่าน เพราะท่านรับรองว่าจะ

ช่วยเหลือเราในวันกิยามะฮฺ ดังนั้น การอะซาน การกล่าวตามมุอัซซิน การตอบรับอะซาน และ

การขอดุอาอฺเป็นการเตือนให้เรานึกถึงอาคิเราะฮฺ นึกถึงท่านนะบี  นึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่

ที่เรากำาลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเอาตัวรอดในวันนั้น

  การช่วยเหลือของท่านนะบี  มีมากมาย แต่การช่วยเหลือในลักษณะไหนที่เราจะได้

รับจากท่าน แค่เพียงกล่าวตอบรับอะซาน เราก็ได้รับการช่วยเหลือจากท่านแล้ว

  และมีดุอาอฺอีกบทหนึ่ง จากหะดีษที่บันทึกโดยมุสลิม กล่าวว่า 

       

                                               

 จากสะอฺด บิน อะบีวักกอศ   จากท่านเราะสูล  กล่าวว่า “บุคคลใดได้ยิน

มอุซัซนิเชญิชวนเพ่ือการละหมาดแล้วกล่าววา่	อชัฮะดอัุนลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮ ฺวะหฺดะฮลูาชะ
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รีกะละฮฺ วะอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะสูลุฮฺ	(ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอก

จากอัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆ	กับพระองค์	และแท้จริงนะบีมุฮัมมัดเป็นบ่าว

ของพระองค์	และเป็นเราะสูลของพระองค์) เราะฎีตุบิลลาฮิร็อบบา วะบิมุฮัมมะดินเราะสูลา 

วะบิลอิสลามิดีนา	(ฉันพอใจที่พระผู้เป็นเจ้าของฉันคืออัลลอฮฺ	และมุฮัมมัดเป็นเราะสูล	และ

อิสลามเป็นศาสนาของฉัน)	แล้วบาปของเขาจะได้รับการอภัยโทษ   (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษ

หมายเลข 386)

 นี่คือสิ่งที่ทุกคนที่มุ่งทำาอิบาดะฮฺต้องการที่จะได้รับ แค่ขั้นตอนแรกก่อนที่จะละหมาด 

เรากล่าวตามมุอัซซิน และกล่าวดุอาอฺหลังจากนั้น เราก็ได้รับผลบุญมหาศาลแล้ว
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 ชว่งเวลาระหวา่งอะซานและอกิอมะฮนฺัน้เป็นช่วงเวลาทีม่คีา่มากสำาหรับบรรดาผู้ศรัทธา 

ท่านนะบี  ได้สั่งพวกเราถึงส่ิงนี้ในหะดีษที่บันทึกโดยอบูยะอฺลา ซึ่งชัยคฺอัลบานีบอกว่าเป็น

หะดีษเศาะฮีหฺ 

    

          จากท่านอนัส บิน มาลิก  ท่านนะบี  กล่าวว่า “การขอดุอาอฺระหว่างอะซาน

และอิกอมะฮฺเป็นดุอาอฺที่ถูกตอบรับ	ดังนั้น	พวกท่านจงขอเถิด”	

 ท่านนะบี  กำาลังสอนพวกเราว่า ช่วงเวลาอันส้ันระหว่างอะซานและอิกอมะฮฺเป็น

ช่วงเวลาที่มีคุณค่า มุสลิมสมควรที่จะทำาอะไรที่มีคุณค่า สิ่งนั้นคือการขอดุอาอฺ เพราะดุอาอฺคือ

อิบาดะฮฺที่สำาคัญ ดังที่ท่านได้กล่าวว่า 

09
ระหว่างอะซานและอิกอมะฮฺ
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 จากนุอฺมาน บิน บะชีร  จากท่านนะบี  ได้กล่าวว่า “ดุอาอฺ	คือ	อิบาดะฮฺ”	 

(บันทึกโดยอบูดาวุด หะดีษหมายเลข 1479 และติรมิซี หะดีษหมายเลข 3372)

  วัตถุประสงค์ของอิบาดะฮฺทุกชนิดนั้นก็เพื่อให้ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ   ต้อง

การให้อัลลอฮฺ  ตอบรับในทุกๆ อิบาดะฮฺที่เราทำา ระยะเวลาระหว่างอะซานกับอิกอมะฮฺนั้น 

เราสมควรที่จะขอดุอาอฺ เพราะดุอาอฺจะทำาให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ     มีหะดีษอีกบทหนึ่ง

ที่ท่านนะบี  ได้กล่าวไว้  ชัยคฺอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ

  จากอนัส บิน มาลิก  กล่าวว่า ท่านนะบี  ได้กล่าวว่า  “การขอดุอาอฺระหว่าง

อะซานและอิกอมะฮฺจะไม่ถูกปฏิเสธ”  (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษหมายเลข 11790)

   การได้รับคำายืนยันจากท่านนะบี  แบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดา ท่านนะบี  ได้ย้ำาเรื่อง
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นีก้บัมุสลมิหลายคร้ัง ซึง่หมายความวา่ อลัลอฮ ฺ  ไดท้รงเปดิประตดูอุาอใฺนชว่งทีเ่รากำาลงัเตรยีม

ตัวละหมาด เตรียมตัวในการเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ  เมื่อเราอาบน้ำาละหมาด หลังจากนั้นได้ยิน

เสียงอะซาน แล้วกล่าวตามมุอัซซิน ขอดุอาอฺหลังจากอะซาน และขอดุอาอฺในระหว่างอะซาน

กับอิกอมะฮฺ  สิ่งเหล่านี้ทำาให้เราอยู่ในสภาพที่อัลลอฮฺ  จะตอบรับในการเข้าเฝ้าพระองค์ เรา

พร้อมที่จะเข้าสู่การละหมาดอย่างสมบูรณ์ ทำาให้การละหมาดของเรามีความสุขและมีอรรถรส

 อุละมาอฺส่วนหนึ่งบอกว่าดุอาอฺมุสตะญาบที่อยู่ระหว่างอะซานกับอิกอมะฮฺเจาะจง

เฉพาะดุอาอฺที่ขอในมัสญิด อีกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามถือว่าเป็นดุอาอฺ

มุสตะญาบ เป็นดุอาอฺที่ถูกตอบรับ คนที่เตรียมตัวขนาดนี้จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺ  

และจะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ  เพราะ

เขาเตรยีมพรอ้มทีจ่ะเขา้เฝา้อลัลอฮ ฺหวัใจทีเ่ตรยีมพรอ้มทีจ่ะพบกับอัลลอฮฺเช่นนีแ้หละ คอืหวัใจ

อันเป็นที่มาของอิบาดะฮฺที่สวยงาม
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 สำาหรับสตรีนั้นไม่วาญิบหากนางจะไปละหมาดที่มัสญิด และจะดีกว่าถ้านางละหมาด

ที่บ้าน ดังที่ท่านนะบี  กล่าวว่า  

 “พวกทา่นอยา่หา้มบรรดาสตรีของพวกทา่น	(ใหไ้ปละหมาดที)่	มสัญดิ	และบรรดาบา้น

ของพวกนางย่อมดีกว่าสำาหรับพวกนาง” (บันทึกโดยอบูดาวุด หะดีษหมายเลข 567)

 หะดษีบทนีห้มายรวมถงึมสัญดิทกุแหง่ แมว้า่นางจะอยูท่ีม่สัญดิหะรอมหรอืมสัญดินะบี

กต็าม เพราะหะดษีบทนีท้า่นนะบ ี  ไดพ้ดูถงึมสัญดิของทา่นนะบ ี  เองว่าถา้มสุลิมะฮฺในสมยั

นัน้ละหมาดทีบ่า้นของนางยอ่มดกีวา่ละหมาดทีม่สัญดิ วัตถปุระสงคท์ีใ่หม้สุลมิะฮลฺะหมาดทีบ่า้น

ดีกว่า เพื่อให้มุสลิมะฮฺสำารวมตนให้อยู่ในสภาพที่สง่างาม เรียบร้อย เพราะศาสนาไม่ประสงค์ที่

10
การเดินทางไปละหมาดที่มัสญิด
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จะให้มุสลิมะฮฺหรือมุสลิมีนออกนอกบ้านอย่างสะเปะสะปะโดยไม่มีวัตถุประสงค์ ไม่มีเป้าหมาย 

ศาสนาอิสลามไมม่คีำาวา่เลน่ การทำาอะไรตอ้งมวีตัถปุระสงค ์ศาสนาเนน้ใหม้สุลมิะฮฺรกัษาตวัเอง 

สำารวมตนอยู่ในบ้าน สำาหรับมุสลิมะฮฺการอยู่ที่บ้านมีประโยชน์มหาศาล เพราะบ้านของ

มสุลมิะฮ ฺคอื อาณาจกัรของนาง แตห่ากมสุลมิะฮไฺปละหมาดทีม่สัญิดก็จะไดค้วามประเสรฐิของ

การละหมาดที่มัสญิดเหมือนมุสลิมีน แต่มุสลิมะฮฺจะได้ความประเสริฐของการละหมาดที่บ้าน

เช่นเดียวกัน แต่มุสลิมีนไม่ได้ หากผู้ชายละหมาดที่บ้านโดยที่ไม่มีอุปสรรคนั้นไม่บังควรอย่างยิ่ง 

บางทศันะถือวา่บกพร่องและเปน็บาป ผูช้ายจำาเปน็ตอ้งไปละหมาดทีม่สัญดิหากมคีวามสามารถ 

เพราะมัสญิดถูกสร้างไว้ให้ทำาอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ  ให้ปรากฏ ในสังคมในสายตาของผู้คนทั้ง

หลาย การเดินไปละหมาดที่มัสญิด หรือการตั้งเจตนาว่าจะมุ่งไปละหมาดที่มัสญิดหลังจากที่

ได้ยินเสียงอะซานแล้วเป็นช่วงเวลาที่คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความสำาคัญ เพราะมองว่าเป็นเรื่อง

ธรรมดา และแทบจะไม่มีความหมายในสายตาของใครหลายคนในสังคม การที่เราตั้งใจจะทำา

อะไรสักอย่าง มันเป็นขั้นตอนที่สำาคัญที่สุด ความพร้อมมันจะเกิดในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นศาสนา

จึงให้ความสำาคัญกับเรื่องนี้อย่างมากมาย 
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 ดังมีหะดีษบทหนึ่ง ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ  กล่าวว่า ท่านนะบี  ได้กล่าวว่า  

     

 “ผู้ใดที่ได้ชำาระล้างทำาความสะอาดร่างกาย	(อาบน้ำาละหมาด)	ที่บ้าน	หลังจากนั้นก็

เดินไปสู่บ้านของอัลลอฮฺเพื่อปฎิบัติหนึ่งในบรรดาฟัรฏู(ละหมาด)ต่างๆของอัลลอฮฺ	ด้วยเท้าทั้ง

สองข้างของเขา	ก้าวหนึ่งจะลบล้างความผิดของเขา	และอีกก้าวหนึ่งจะยกระดับฐานะของเขา”  

(บันทึกโดยมุสลิม หะดีษหมายเลข 667)

  บ้านของอัลลอฮฺจะต้อนรับเกียรติจากบรรดาผู้ศรัทธาที่มุ่งมั่นจะไปบ้านของอัลลอฮฺ

ดว้ยใจทีแ่นว่แนโ่ดยเฉพาะผลบญุทีจ่ะไดม้หาศาล มุง่มัน่เจตนาไปละหมาดทีม่สัญิด สองกา้วของ

เขา กา้วหนึง่จะลบล้าง 1 ความชัว่ และอกีกา้วหนึง่กจ็ะถกูยกระดบัฐานะของผูศ้รทัธาอกีขัน้หนึง่ 

ถ้ามัสญิดห่างจากบ้านราว 100 ก้าว เราก็จะได้ลบล้าง 100 ความชั่ว   และได้ยกระดับฐานะอีก 

100 ขั้น
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 การเดินทางไปละหมาดที่มัสญิดนั้นสมควรอย่างยิ่งสำาหรับบรรดามุสลิมีน แต่หาก

มสุลมิะฮจฺะไปละหมาดทีม่สัญดิกไ็มผิ่ด แตบ่า้นนัน้มคีวามประเสรฐิกว่าสำาหรบัพวกเธอ ดงัหลกั

ฐานที่ได้กล่าวไปแล้ว

 การละหมาดใหต้รงเวลา ถงึแมจ้ะละหมาดทีบ่า้นกม็คีวามประเสรฐิเช่นกนั  การมุง่มัน่

ที่จะละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาแสดงความพร้อมต่ออัลลอฮฺ   การเตรียมตัวแบบนี้มัน

สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ การที่เราละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาหาศูนย์กลางของชีวิตที่

สำาคญัยิง่ นัน่คอืการละหมาด เปรยีบไดก้บัการไหลเวยีนของเลอืดในรา่งกายของเรา รา่งกายของ

เรามีเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงร่างกาย สร้างให้เรามีชีวิตชีวา เวลาสำาคัญที่สุดของเลือดคือเวลาที่เลือด

ขึ้นสู่หัวใจ และถูกปั๊มไปที่ปอด ตับ เพื่อฟอกเลือดให้ปอดมีออกซิเจน และไปฟอกที่ตับเพื่อเอา

11
ความประเสริฐของการละหมาดที่บ้าน
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เชือ้โรคออกใหห้มด หลังจากนัน้ไปฟอกทีไ่ตอกีคร้ังเพือ่เอาสิง่ตา่ง ๆ  ทีไ่มด่อีอกไป เพือ่ใหไ้ดเ้ลอืด

ที่ดี แต่กว่าจะถึงปอด ถึงตับ ถึงไต ต้องผ่านหัวใจทุกครั้ง  ในแต่ละครั้งของการฟอกเลือด เลือด

ต้องกลับไปหาหัวใจซึ่งเป็นเสมือนศูนย์รวมของร่างกายเพื่อถูกปั๊มอีกครั้ง หมุนเวียนเช่นนี้ตลอด

ไป 

  ชวีิตของเรากเ็หมอืนกนั ในแตล่ะวนัชวีติของเราจะต้องฟอกมลทนิทีเ่ป็นความชั่วออก

ไป อีกตัวอย่างหนึ่ง ลองดูโลกของเรา โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ มันก็จะมีส่วนเวลาในปีที่จะอยู่

ใกล้ที่สุดกับดวงอาทิตย์ พอถึงศูนย์ที่ใกล้ที่สุดแล้ว มันก็จะโคจรออกไปไกล จากนั้นก็กลับมาอีก 

เพราะโลกของเรามันมีแรงดึงดูดจากดวงอาทิตย์ มันดูดโลกของเรา พอถึงจุดที่ใกล้ที่สุดมันก็จะ

ได้พลังงานเต็มเปี่ยม แล้วมันก็จะโคจรหลุดไปไกลอีก กว่าจะกลับมาก็ต้องอาศัยแรงดึงดูดของ

ดวงอาทิตย์ แล้วกลับไปโคจรต่อไปเร่ือย ๆ ชีวิตเราก็เช่นเดียวกัน เราไม่สามารถอยู่โดยไม่มี

พลังงานอุดหนุน 

  อัลลอฮฺ  ให้เวลาละหมาดเป็นเวลาที่จะสร้างพลังให้กับชีวิตของเรา ใน 1 วัน เราไป

ทำาอะไรมาบ้าง เราอาจทำาทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราจะต้องมีเวลาที่กลับมาสู่ศูนย์กลางของเรา นั่น
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คอื การละหมาด ซึง่เราจะเตรียมความพร้อมทีจ่ะใหเ้ราสามารถเตมิพลงัใหช้วีติตอ่ไป อยา่ใหก้าร

ละหมาดเปน็แคป่ระเพณ ีเปน็เรือ่งทีป่ฏบิตัโิดยทีไ่มม่คีวามมุง่มัน่ ไมม่คีวามหมาย เพราะสุดทา้ย

เราก็จะละหมาดเหมือนออกกำาลังกาย เดินไปมัสญิดก็เหมือนเดินไปตลาดโดยไม่มีข้อแตกต่าง

อะไรเลย ทัง้ๆทีก่ระบวนการตา่ง ๆ  ในการทำาอบิาดะฮฺมนัมปีระโยชนท์ีต่อ่เนือ่งและเชือ่มโยงกัน 

ตัง้แตอ่าบน้ำาละหมาดจนไดย้นิเสียงอะซาน และจนกระทัง่เดนิทางไปละหมาดทีม่สัญดิอยา่งมุง่มัน่

  มีหะดีษบทหนึ่ง ชัยคฺอัลบานีได้ระบุว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺหรือหะสัน รายงานโดยท่า

นอบูอุมามะฮฺ  ท่านนะบี  กล่าวว่า

 “ใครทีอ่อกจากบา้นโดยอาบน้ำาละหมาดเสรจ็แลว้เพือ่มุง่ทีจ่ะไปละหมาดฟรัฏ	ู1	เวลา	

ผลบญุของเขาเปรยีบเสมอืนผลบญุของคนทีบ่ำาเพ็ญหจัญ์โดยครองอหิรฺอม	และใครก็ตามทีอ่อก

ไปละหมาดฏฮุา	(ทีม่สัญดิ)	ไมม่อีะไรทีท่ำาใหเ้ขายอมเหนือ่ยเดนิทางไปมสัยดิเว้นแตเ่พ่ือละหมาด

romlie
Oval

romlie
Oval



อิบาดะฮฺที่สวยงาม 40

ดังกล่าว(แสดงถึงความอิคลาศ)	ตั้งใจไปอิอฺติกาฟที่มัสญิดเพื่อละหมาดในช่วงเวลาฎุฮา	ผลบุญ

ของเขาก็เปรียบเสมือนผลบุญของคนที่ทำาอุมเราะฮฺ	และการละหมาดฟัรฏูเวลาหนึ่งเพ่ือจะรอ

ละหมาดอกี	1	เวลา	โดยไม่ไดพู้ดอะไรไร้สาระ	เปน็การบนัทกึความดใีนระดบัทีส่งูสง่	ณ	ทีอั่ลลอฮฺ”	

(บันทึกโดยอบูดาวุด หะดีษหมายเลข 558)

  ทา่นนะบ ี  กล่าวหะดษีบทนีเ้พ่ือใหพ้วกเราตระหนกัว่าการมุง่มัน่ไปละหมาดทีม่สัญิด

ไม่ใช่เรื่องธรรมดา แต่เป็นเรื่องที่สำาคัญ เป็นจุดสำาคัญและเป็นวาระสำาคัญในการเตรียมตัวเข้าสู่

การละหมาด เขา้สูก่ารเฝา้อลัลอฮ ฺ  เปน็อกีหนึง่หนทางทีช่่วยสรา้งใหชี้วิตแหง่การทำาอิบาดะฮฺ

ของเรานั้นเป็นไปอย่างสวยงาม มีความสุข และมีอรรถรส
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11
การตัั้งเจตนา (อันนียะฮฺ)

 ทกุคนตอ้งตระหนกัวา่สิง่ทีท่ำาเพือ่อลัลอฮ ฺ  นัน้ตอ้งเปน็สิง่ทีด่ทีีส่ดุ สวยงามทีส่ดุ และ

ยำาเกรงอัลลอฮฺ  มากที่สุด เพื่อเป็นการแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮฺ  ดังนั้น ก่อนที่เรา

จะเขา้เฝา้พระองคจ์ะตอ้งมสีถานการณท์ีเ่หมาะสมกบัอบิาดะฮทฺีส่วยงาม นัน่คอืเจตนารมณ ์หรอื 

อันนียะฮฺ ซึ่งมีหะดีษที่ต้องศึกษาเรียนรู้ และเกี่ยวข้องกับอิบาดะฮฺ 

 ทา่นนะบ ี  กลา่วไวใ้นหะดษีทีบ่นัทกึโดยบคุอรแีละมสุลมิ  รายงานโดยทา่นอมุรั  บนิ 

อัลค็อฏฏอบ  ท่านนะบี  กล่าวว่า

 

 “แทจ้รงินัน้บรรดาการงานทัง้หลายข้ึนอยูก่บัเจตนา	และแทจ้รงิหากวา่เขาเจตนาอะไร

เขาก็จะได้ตามเจตนาของเขา”
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 หากมีเจตนาที่ดีก็จะได้การตอบแทนที่ดี เจตนาไม่ดีก็จะได้รับการตอบแทนที่ไม่ดี ไม่

เจตนาอะไรเลยก็จะไม่ได้อะไรเลย จากหะดีษท่อนแรก ท่านนะบี  ได้บอกว่าการงานของเรา

ในทุกวาระขึ้นอยู่กับเจตนารมณ์ รวมถึงอิบาดะฮฺต่างๆ ที่เราจะถวายต่ออัลลอฮฺ  ส่วนมากคน

จะเข้าใจคำาว่าเจตนาในแง่ของการปฏิบัติ คือ การแยกข้อปฏิบัติ เช่นเขาจะละหมาดฟัรฎู หรือ

สุนนะฮฺ  แต่น้อยคนที่เข้าใจว่าการตั้งเจตนานั้นไม่ใช่แค่การแยกละหมาดฟัรฎูกับสุนนะฮฺ  ไม่ใช่

การกลา่วแคว่าจาวา่เปน็การละหมาดเพ่ืออลัลอฮ ฺ   แตม่นัยงัเปน็การรวบรวมความนอบนอ้ม

ในการละหมาดของเราให้บรรลุในสภาพของอิบาดะฮฺที่อัลลอฮฺ  พอพระทัย  เรื่องการกล่าว

เจตนาดว้ยวาจานัน้เปน็เรือ่งทีบ่รรดาอลุะมาอทฺัง้หมดไมไ่ดบ้งัคบั อุละมาอฺสว่นมากถอืว่าการตัง้

เจตนาด้วยวาจานั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีแบบฉบับในอิสลามเลย ในอัลกุรอาน หะดีษ หรือภาคปฏิบัติ

ของเศาะหาบะฮฺก็ไม่มี แต่เป็นทัศนะของอิมามชาฟิอีที่ระบุไว้ในหนังสืออัลอุมมฺ ซึ่งเป็นหนังสือ

ที่รวบรวมทัศนะของท่าน ท่านได้บอกว่าเห็นชอบที่จะให้กล่าวเจตนาด้วยวาจาเพื่อให้ลิ้นได้

สอดคล้องกับหัวใจ กล่าวคืออิมามชาฟิอีต้องการให้เรามีเจตนาที่หนักแน่น ชัดเจน และเด็ดขาด 

แตอ่มิามชาฟอิไีมไ่ดบ้อกวา่การทีจ่ะกล่าวเจตนานัน้เปน็เรือ่งบงัคบัทีจ่ะตอ้งกระทำา ถา้มคีนหนึง่
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คนใดไม่ได้กล่าวตั้งเจตนาด้วยวาจานั้น ในทัศนะของอิมามชาฟิอีถือว่าถูกต้อง ไม่มีข้อบกพร่อง 

และการกล่าวตั้งเจตนาที่อิมามชาฟิอีหมายรวมถึงการกล่าวนียะฮฺให้เรียบร้อย 

  อิบาดะฮจฺะลดผลบญุไปอยา่งมหาศาล ถา้เราไดล้ะทิง้ความประเสรฐิของอบิาดะฮ ฺเชน่ 

การที่เราได้ทำาตักบีเราะตุลอิหฺรอม นั่นคือความประเสริฐที่ยอดเยี่ยม แต่เราให้ความประเสริฐนี้

ได้ถูกปล่อยปละละเลยด้วยการสนใจเร่ืองที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องละหมาด มัวแต่สนใจเรื่อง

การกลา่วนยีะฮจฺนพลาดตกับเีราะตลุอหิรฺอมพรอ้มญะมาอะฮฺ และบางคร้ังการทีเ่รากล่าวนยีะฮฺ

ออกมา ยงัเปน็การรบกวนพีน่อ้งทีเ่ริม่ละหมาดไปแลว้อกีดว้ย นีค่อืสิง่ทีเ่ราตอ้งทบทวน ทา่นนะบ ี 

 ได้กำาชับกับบรรดาเศาะหาบะฮฺว่า 

  “พวกท่านอย่าได้เอาอัลกุรอานมาอ่านเพื่อก่อกวนซึ่งกันและกัน”  (บันทึก

โดยอัฏเฏาะบะรอนี ในอัลเอาสัฏ หะดีษหมายเลข  4757 ชัยคฺอัลบานีกล่าวว่าเศาะฮีหฺ)  

หะดีษข้างต้นหมายถึงการอ่านอัลกุรอานเสียงดัง คนนี้ก็อยากอ่านเสียงดัง อีกคนก็อยากอ่าน
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เสยีงดัง เม่ืออ่านเสยีงดงักนัหมด สรปุจงึไมม่ใีครมสีมาธใินการอา่นอลักรุอาน ไมไ่ดไ้ตรต่รองและ

ใคร่ครวญ นี่แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เรื่องการอ่านอัลกุรอานซึ่งเป็นเรื่องที่อิสลามส่งเสริมอย่างยิ่งก็

ยังถูกกำาชับให้ระมัดระวัง หากมันเป็นการรบกวนผู้อื่น

 การตัง้เจตนาทีเ่ราตอ้งทำาตอ้งอยูท่ีห่วัใจ คำาว่าตัง้เจตนาในภาษาอาหรบัใช้คำาว่า นยีะฮ ฺ

มาจากคำาว่า นะวาต ที่หมายถึงเมล็ดอินทผลัม ซึ่งเมล็ดอินทผลัมนั้นมันอยู่ภายใน ก็เหมือนกับ

เจตนา  และคำาวา่เจตนารมณใ์นภาษาไทยรวมถงึทกุๆ ภาษากห็มายถงึส่ิงทีอ่ยูใ่นจติใจ ทา่นนะบ ี

 กล่าวว่า

 “อัลลอฮฺไม่ทรงมองรูปลักษณ์ภายนอกและทรัพย์สมบัติของพวกท่าน	แต่อัลลอฮฺทรง

มองที่หัวใจและการกระทำาของพวกท่าน”  (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษหมายเลข 2564)

 หัวใจนั้นเสมือนเป็นกล่องที่เราฝากตั้งเจตนาไว้ อัลลอฮฺ  มองที่หัวใจ  และการตั้ง

เจตนานั้นอยู่ที่หัวใจ หากเราตั้งเจตนาในหัวใจของเราให้ดี ให้สวยงาม อิบาดะฮฺของเราก็จะ

สวยงาม
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 เคลด็ลบัในการกลา่วอลัลอฮอุกับรัเมือ่เราเร่ิมเขา้เฝ้าอัลลอฮฺ  เร่ิมเขา้สู่การละหมาด  

อัลลอฮุอักบัรเป็นการประกาศอะกีดะฮฺว่าอัลลอฮฺ   ทรงเกรียงไกร ไม่ใช่แค่คำาพูดวาจาอย่าง

เดียว มันคือความรู้สึก คือความศรัทธาที่เราต้องทบทวนทุกเวลา เมื่อเรามาละหมาด มาเข้าเฝ้า

อัลลอฮฺ  เป็นการทบทวนว่าอัลลอฮฺนั้นทรงยิ่งใหญ่  

 เรากล่าวคำาว่าอัลลอฮุอักบัร อัลลอฮฺยิ่งใหญ่ แต่ในความเป็นจริงเราให้อัลลอฮฺยิ่งใหญ่

ตามคำากลา่วหรอืปา่ว  หรอืเรากำาลงัยนืยนัวา่ชวีติของเราทัง้ชีวิตนัน้ พระองคท์รงเกรยีงไกรทีส่ดุ

แล้ว ยิ่งใหญ่ที่สุดและไม่มีใครเทียบพระองค์ได้

 สุนนะฮฺของท่านนะบี  ให้ยกมือเมื่อกล่าวอัลลอฮุอักบัรในเวลาละหมาด เพราะ

บรรดาเศาะหาบะฮทฺีไ่ดร้ายงานการยกมอืของทา่นนะบ ี  ในตกับเีราะตลุอหิรฺอมเปน็สบิๆ ทา่น

12
การกล่าวอัลลอฮุอักบัร
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นั้นไม่มีใครไม่รายงานในเรื่องนี้  การยกมือของท่านนะบี  นั้น บรรดาอุละมาอฺได้บอกว่ามี 2 

รูปแบบ ยกมือโดยที่มือนั้นขนานกับไหล่ โดยฝ่ามือนั้นจะหันไปทางกิบละฮฺ หรืออีกแบบท่าน

นะบี  จะยกขึ้นมาให้สูงใกล้กับศีรษะ นี่คือความประณีตในขณะที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ  และสิ่ง

เหล่านี้จะเรียกมาซึ่งความนอบน้อมต่อพระองค์

 การยกมือนั้นเป็นการประกาศยอมรับว่าเราเข้าสู่สภาวะใหม่ เป็นการแสดงถึงความ

พิเศษต่ออัลลอฮฺ  ว่าเราขอเข้าเฝ้า และอยู่ในบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ที่อัลลอฮฺ  ได้เตรียม

ไว้ให้เรา หากลองนึกถึงการเข้าเฝ้ากษัตริย์จะพบว่ามีพิธีต่างๆ ที่ยุ่งยาก แต่การเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ   

 นั้นมีวิธีที่ง่ายแต่ศักดิ์สิทธิ์และลึกซึ้งมาก  

 ศาสนาใหเ้รายกมอืขึน้ขณะกลา่วอลัลอฮอุกับรัเพือ่เปน็การแสดงถงึการเขา้เฝา้อลัลอฮ ฺ  

 เป็นการบ่งบอกว่าเรากำาลังเข้าถวายการละหมาด  ...ข้าฯขอประกาศว่าข้าฯแด่พระองค์มี

ความบรสิุทธิใ์จ มคีวามตัง้ใจทีจ่ะถวายอะมลัอิบาดะฮฺชิน้นีต้่อพระองคด์ว้ยความจรงิใจ ไม่มใีคร

สามารถแทรกแซงได ้พระองคเ์ทา่นัน้ทีย่ิง่ใหญก่วา่ทกุส่ิงทกุอยา่ง อัลลอฮุอักบรั หลังจากนัน้การ

วางมือในละหมาดก็เป็นเรื่องสำาคัญ 
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 มีรายงานวา่ ทา่นนะบ ี  และเศาะหาบะฮหฺลายทา่น เอามอืขวาวางบนมอืซา้ยแลว้ก

อดอก มีรายงานจากท่านนะบีที่อุละมาอฺบางท่านได้วิจารณ์ บางท่านบอกว่าเศาะฮีหฺ เช่นการ

รายงานจากท่านอบูดาวุด อบูคุซัยมะฮฺ และอิบนุอะหฺมัด  ระบุว่าท่านนะบี  จะเอามือขวา

วางบนมอืซา้ยแลว้กว็างบนอก  แตก่ม็รีายงานอืน่ๆ ทีบ่อกว่าทา่นนะบ ี  วางมอืขวาบนมอืซา้ย

อย่างเดียว โดยไม่ได้ระบุต่อว่าวางตำาแหน่งไหน เช่น หะดีษที่บันทึกโดยอิมามอิบนุหิบบาน จาก

ท่านนะบี    กล่าวว่า

 “บรรดานะบีนั้น	เราถูกใช้ให้รีบเร่งในการละศีลอด	และให้ล่าช้าในการรับประทาน

อาหารสุหูร	และให้วางมือขวาบนมือซ้ายขณะละหมาด”

  อุละมาอสฺว่นมากจงึบอกวา่จะวางตรงไหนกไ็ด ้มหีลายทศันะ แตเ่ศาะหาบะฮสว่นมาก

จะกอดอกกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วการกอดอกนั้นจะทำาให้มีความคุชัวอฺมากกว่า มีการสำารวม

ตน และมีสมาธมิากกวา่คนทีว่างมอืในตำาแหนง่อืน่และศรีษะของเรานัน้กต็อ้งแสดงความเคารพ 
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ไม่ควรมองฟากฟา้ หรือแหงนหนา้ขึน้ เรือ่งนีม้บีทบญัญตัหิา้มไว ้ ทา่นนะบ ี  เอง ตอนละหมาด

ท่านจะก้มศีรษะ มองที่สุญูด เป็นท่าที่แสดงถึงความนอบน้อมในการละหมาด  

 เราจะรู้ว่าคนไหนรักอัลลอฮฺ และนอบน้อมต่ออัลลอฮฺ เป็นคนที่ให้เกียรติอัลลอฮฺ  ให้

เกียรติการละหมาด  ดูได้จากท่าทางต่างๆ ในการละหมาด แต่เราไม่ได้ทำาให้ใครดู เราทำาให้

อัลลอฮฺเท่านั้นดู และให้พยายามทำาเหมือนที่ท่านนะบี  ปฏิบัติไว้เพื่อที่การละหมาดนั้นจะได้

มีอรรถรส  มีความนอบน้อม และเป็นอิบาดะฮฺที่สวยงาม


