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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 
 

เรื่องที่ 55 
การคุชูอฺ(นอบนอม, มสีมาธิ)ในละหมาด 

 
การสรรเสริญทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ ความ

เมตตาจําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจา
อ่ืนใดที่ควรไดรับการภักดีนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว 
โดยไมมีภาคีหุนสวนอันใดสําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณ
วาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของพระองค... 

อัลลอฮฺไดกลาววา 

ۡفلَحَ  قَدۡ ﴿
َ
ِينَ  ١ ٱلُۡمۡؤِمُنونَ  أ تِِهمۡ  ِف  ُهمۡ  ٱلَّ َ ﴾ َخِٰشُعونَ  َص

 )٢-١: املؤمنون (

ความวา “แนนอนบรรดาผูศรัทธาไดประสบความสําเร็จแลว 
บรรดาผูที่พวกเขาเปนผูนอบนอมถอมตนในเวลาละหมาดของ
พวกเขา” (สูเราะฮฺ อัล-มุอมินูน 1-2) 
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และเม่ืออัลลอฮฺกลาวถึงคุณลักษณะตางๆ ของพวกเขา
อยางครบถวนแลว พระองคก็ไดกลาวถึงผลตอบแทนสําหรับ
พวกเขาวา 

ْوَلٰٓ ﴿
ُ
ِينَ  ١٠ ٱۡلَوٰرِثُونَ  ُهمُ  ئَِك أ  فِيَها ُهمۡ  ٱۡلفِۡرَدۡوَس  يَرِثُونَ  ٱلَّ

ونَ   )١١-١٠: املؤمنون (﴾ َخِٰلُ
ความวา “ชนเหลานี้แหละพวกเขาเปนทายาท ซึ่งพวกเขาจะ
ไดรับมรดกสวนสวรรคชั้นฟรเดาสฺ พวกเขาจะพํานักอยูในนั้น
ตลอดกาล” (สูเราะฮฺ อัล-มุอมินูน 10-11)  

 
ทานหะซัน อัล-บัศรีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “คํา

กลาวของอัลลอฮฺที่วา  

ِينَ ﴿ تِِهمۡ  ِف  ُهمۡ  ٱلَّ َ  ﴾ َخِٰشُعونَ  َص
ความวา “บรรดาผูที่พวกเขาเปนผูนอบนอมถอมตน(คุชูอฺ)ใน
เวลาละหมาดของพวกเขา” (สูเราะฮฺ อัล-มุอฺมินูน 2) ทานกลาว
วา การคุชูอฺของพวกเขานั้นจะอยูในหัวใจของพวกเขา ดังนั้น
สายตาของพวกเขาจะลดต่ําลงและพวกเขายอมจํานนดวยกับ
เหตุอันนั้น (ตัฟสีรฺ อิบนุ กะษีรฺ 2/238) 
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ทานอิบนุ อัล-ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา 
“อัลลอฮฺไดผูกโยงความสําเร็จของผูละหมาดไวกับความนอบ
นอม(ในการละหมาด)ของพวกเขา แสดงวาผูที่ไมนอบนอมจะ
ไมถูกนับวาเปนกลุมชนผูที่ประสบความสําเร็จ และหากมีการ
คิดคํานวณผลบุญสําหรับเขาแลว แนนอนเขาจะเปนผูหนึ่งจาก
บรรดาผูที่ประสบความสําเร็จ 

การนอบนอม(คุชูอฺ) อาจมีความหมายอีกวา ความ
ออนโยน ความออนไหว และความสงบนิ่งของจิตใจ เมื่อหัวใจ
เกิดคุชูอฺอวัยวะสวนตางๆ ก็จะสงบนิ่งเชนกัน มีรายงานจาก
ทาน อัล-นุอฺมาน บิน บะชีร เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ แทจริงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา 

َال «
َ
 لُكُُّه، اجْلََسدُ  َصلَحَ  َصلََحْت  إَِذا ُمْضَغًة، اجْلََسدِ  يِف  َوإِنَّ  أ

َال  لُكُّهُ  َسدُ اجْلَ  فََسدَ  فََسَدْت  َوإَِذا
َ
اكخاري ( »الَْقلُْب  َويِهَ  أ

 )١٥٩٩، ومسلم برقم ٥٢برقم 

ความวา “พึงรูเถิดวา ในรางกายมีเนื้ออยูกอนหนึ่ง หากมันดี
รางกายทั้งหมดก็จะดีไปดวย แตหากมันเส่ือมเสียรางกาย
ทั้งหมดก็จะเสื่อมเสียไปดวย พึงรูเถิดวามันคือหัวใจ” (เศาะฮีหฺ 
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อัล-บุคอรีย  1/234 หมายเลข 52  และเศาะฮีหฺ มุสลิม 3/1220 
หมายเลข 1599) 

ดวยเหตุนี้ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาวในละหมาดวา  

ِّ  َوَبرَصِى َسْمىِع  لََك  َخَشعَ « ِ  َوَقْظىِم  َوُم قطعة (» وََعَص
 )٧٧١من حديث يف صحيح مسلم برقم 

ความวา “(โออัลลอฮฺ)ไดนอบนอมตอพระองคแลวซึ่งการไดยิน
ของฉัน การมองเห็นของฉัน สมองของฉัน กระดูกของฉัน และ
เสนประสาทของฉัน” (สวนหนึ่งจากหะดีษที่รายงานใน เศาะฮีหฺ 
มุสลิม 1/53 หมายเลข 771)  

 
รายงานจากเอาฟฺ บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ กลาว

วา มีวันหนึ่งในระหวางที่พวกเรานั่งรวมกันอยู ณเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานไดแหงนมองไปยังทองฟา
แลวไดกลาววา “นี่เปนวาระที่ความรูจะถูกยกขึ้นไป” ชายคน
หนึ่งจากชาวอันศอรฺที่ถูกขนานนามวา ซิยาด บิน ละบีด ไดถาม
วา โอทานเราะสูล ความรูจะถูกยกข้ึนไปดวยกระนั้นหรือ ทั้งที่



7 
 

คัมภีรของอัลลอฮฺยังอยูกับพวกเรา และเราไดสอนมันใหแก
บรรดาลูกๆ ของพวกเราและบรรดาภรรยาของพวกเรา ทานเราะ
สูลลุลลอฮฺไดตอบวา “ฉันหวังวาทานเปนคนที่ฉลาดที่สุดใน
บรรดาชาวมะดีนะฮฺ” แลวทานเราะสูลไดกลาวถึงความหลง
ผิดของบรรดาชาวคัมภีรทั้งสอง(เตารอฮฺและอินญีล)ในขณะที่
ทั้งสองกลุมยังมีคัมภีรของอัลลอฮฺ อัซซะ วะญัลล อยูในกลุมชน
ทั้งสองกลุมนี้ ดังนั้น เมื่อุบัยรฺ บิน นุฟยรฺ ไดพบกับชัดดาด บิน 
เอาสฺ ในที่ละหมาด ทานไดเลาถึงหะดีษบทนี้จากเอาฟฺ บิน มา
ลิก เมื่อไดยินดังนั้น ชัดดาด บิน เอาสไดกลาววา เอาฟฺไดพูด
ความจริงแลว แลวชัดดาดไดถามวา แลวทานรูไหมวาความรูจะ
ถูกยกไปอยางไร? เขา(ุบัยรฺ)เลาวา ฉันไดตอบไปวา ฉันไมรู 
ชัดดาดเฉลยวา ดวยการสูญหายไปของแหลงบรรจุของมัน(คือผู
มีความรู) จากนั้นชัดดาดไดถามตอวา แลวทานรูไหมวาความรู
ใดจะถูกยกเปนอันดับแรก? เขา(ุบัยรฺ)เลาวา ฉันไดตอบไปวา 
ฉันไมรู ชัดดาดไดเฉลยวา คือการคุชูอฺ จนกระทั่งทานแทบจะไม
พบผูที่คุชูอฺเลย” (มุสนัดอิมาม อะหฺมัด 6/26-27) 
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เมื่อผูละหมาดเขาไปในมัสยิดจะเร่ิมมีการกระซิบ
กระซาบความคิดตางๆ และความยุงเกี่ยวกับกิจการงานตางๆ 
ในโลกดุนยาจะมาวนเวียนอยูในสมองของเขา เขาจะไมรูสึกตัว
จนกวาอิมามไดเสร็จส้ินจากพิธีการละหมาด เม่ือนั้นเขาจะ
เสียใจกับการละหมาดของเขาท่ีไมคุชูอฺ และไมไดล้ิมรสความ
หวานของมัน หากแตมันเปนเพียงการเคลื่อนไหวและการรําพัน
เสมือนด่ังรางที่ไรวิญญาณ  

ทานอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “การ
ละหมาดที่ไมมีความคุชูอฺและไมมีสมาธิ เปรียบเสมือนรางกาย
ที่ตาย ไรวิญญาณ บาวไมละอายดอกหรือที่จะใหของกํานัล
แกมัคลูก(ส่ิงที่ถูกสราง)ดวยกัน เปนทาสหรือทาสีที่ตายแลว? 
แลวเขาจะคิดอยางไรหากผูที่จะให(ของกํานัล)เปนคนระดับ
กษัตริย ผูปกครองหรืออ่ืนๆ เชนเดียวกันกับกรณีการละหมาดที่
ปราศจากการคุชู อฺ  การรู สึกตัวและการต้ังใจกับอัลลอฮฺ 
เปรียบเสมือนดังทาสหรือทาสีที่ตายแลวที่เราตองการมอบเปน
ของกํานัลใหกับกษัตริยบางพระองค ดวยเหตุนี้อัลลอฮฺ ตะอาลา
จึงไมตอบรับละหมาดนั้น ถึงแมวามันอาจทําใหหนาที่จําเปน
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(วาญิบ)หมดไปในบทบัญญัติของโลกนี้โดยไมมีผลบุญใดๆ จาก
การปฏิบัติ ดังนั้นบาวจะไมไดอะไรจากละหมาดยกเวนเทาที่เขา
มีสมาธิ(คูชูอฺ)เทานั้น” (อัล-วาบิล อัศ-ศ็อยยิบ มินัล กะลาม อัฏ-
ฏ็อยยิบ หนาที่ 11)  

บางทานกลาววา “ชายสองคนที่ทําละหมาดเหมือนกัน 
แตระหวางสองคนน้ันจะมีความแตกตางกันราวฟากับดิน” 
(มะดาริจญ อัส-สาลิกีน 1/567) 

รายงานจากอัมมารฺ บิน ยาสิรฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุมา 
แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมกลาววา 

َنرَْصُِف  الرَُّجَل  وإِنَّ « ُ  ُكِتَب  َوَما َ  َصَالتِِه، ُعرْشُ  إِالَّ  َ
 ثُلُثَُها، ُربُْعَها، مُخُْسَها، ُسْدُسَها، ُسبُْعَها، ُعْمنَُها، تُْسُعَها،
 )٧٩٦أبو داود برقم ( »نِْصُفَها

ความวา “คนๆ หนึ่งได เสร็จส้ินจากการละหมาดของเขา 
ในขณะที่เขาไมไดถูกบันทึกความดีงามนอกจากเพียงหนึ่งสวน
สิบของละหมาด หรือ หนึ่งสวนเกา หนึ่งสวนแปด หนึ่งสวนเจ็ด 
หนึ่งสวนหก หนึ่งสวนหา หนึ่งสวนส่ี หนึ่งสวนสาม หรือคร่ึงหนึ่ง
ของมันเทานั้น” (สุนันอบู ดาวูด 1/211 หมายเลข 796)  
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การคุชูอฺในละหมาดจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นได
ทุมเทจิตใจใหกับมันอยางจริงจัง จดจอกับมันเหนือส่ิงอ่ืนใด 
และใหความสําคัญกับมันมากยิ่งกวาส่ิงอ่ืนๆ เมื่อนั้นมันจะ
กลายเปนของกํานัลอันลํ้าคา(ไดรับความเปยมสุข)แกเขา  

รายงานจากอะนัส เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ แทจริงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมกลาววา 

ْغيَا ِمنْ  إيَِلَّ  ُحبَِّب « ُّ ةُ  وَُجِعلَْت  يُب،َوالطِّ  النَِّساءُ  ا  َقييِْن  قُرَّ
َالةِ  يِف   )٣٩٣٩النسا برقم (» الصَّ

ความวา “บรรดาสรรพส่ิงในดุนยาที่ทําใหเปนที่รักยิ่งแกฉันคือ 
สตรีและน้ําหอม  และถูกทําให เปนขวัญตาแก ฉันในการ
ละหมาด” (สุนัน อัน-นะสาอียฺ 7/61 หมายเลข 3939)  

 
ยิ่งกวานั้น เมื่อทานเราะสูล อะลัยฮิศเศาะลาตุวัสสลาม 

กังวลกับเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดทานก็จะละหมาด และทานเคยกลาว
กับทานบิลาลวา 

رِْحنَا بَِالُل  يَا ُقمْ «
َ
َالةِ  فَأ   )٤٩٨٦أبو داود برقم (» بِالصَّ
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ความวา “โอบิลาล จงลุกข้ึน แลวจง(อิกอมะฮฺเพื่อ)ทําใหเราได
พักผอนดวยการละหมาด” (สุนัน อบูดาวูด 4/297 หมายเลข 
4986) 

 
สวนหนึ่งจากสิ่งที่จะทําใหมีความคุชูอฺในเวลาละหมาด

มีดังนี้ 
ประการแรก.. มุสลิมจะตองตระหนักตอความยิ่งใหญ

ของอัลลอฮฺ สุบฮานะฮุ วะตะอาลา และตองมีความรูสึกวาเขา
กําลังยืนอยูตอหนาผูยิ่งใหญแหงชั้นฟาและแผนดิน อัลลอฮฺได
ตรัสวา 

ْ  َوَما﴿ َ  قََدُروا َّ ۡرُض  قَۡدرِهِۦ َحقَّ  ٱ
َ
 يَۡومَ  َقۡبَضُتُهۥ َجِيٗعا َوٱۡل

َمَٰوُٰت  ٱۡلقَِيَٰمةِ  ُٰتۢ  َوٱلسَّ ا َوتََعَٰلٰ  ُسۡبَحَٰنُهۥ بَِيِمينِهِۦۚ  َمۡطوِيَّ  َعمَّ
 )٦٧: الزمر ( ﴾يُۡشُِكونَ 

ความวา “และพวกเขามิไดใหความยิ่งใหญแดอัลลอฮฺอันพึงมี
ตอพระองคอยางแทจริง และแผนดินนี้ทั้งหมดเปนเพียงกําพระ
หัตถหนึ่งของพระองคในวันกิยามะฮฺ และช้ันฟาทั้งหลายจะมวน
กล้ิงดวยพระหัตถขวาของพระองค มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดพระองค 
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และพระองคทรงสูงสงเหนือจากส่ิงที่พวกเขาต้ังภาคี” (สูเราะฮฺ 
อัซ-ซุมัร 67) 
  

ประการที่สอง..ในเวลาละหมาดใหมุสลิมมองไปยัง
สถานที่ๆ จะสุูดและไมหันหนาไปทางอ่ืน 

รายงานจากอบู ซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ แทจริงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 

ُ  يََزاُل  َال «  لَمْ  َما َصَالتِهِ  يِف  الَْعبْدِ  بَلَ  ًال ُمْقبِ  وََجلَّ  َعزَّ  ابَّ
مسند اإلمام (» َقنْهُ  انرَْصََف  وَْجَههُ  رَصََف  فَإَِذا ،يَلْتَِفْت 
 )٥/١٧٢أمحد 

ความวา “อัลลอฮฺจะยังคงหันไปยังบาวของพระองคในละหมาด
ของเขาตราบใดที่เขาไมหันหนาไปทางอ่ืน เมื่อเขาผันหนาไป
ทางอื่นอัลลอฮฺก็จะหันไปจากเขา” (มุสนัด อิมามอะหฺมัด 
5/172) 
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 ประการที่สาม..  การตั้งใจสดับฟง(ใครครวญ)อัลกุ
รอานและบทขอพรตางๆ ที่เขาอานในขณะที่เขาละหมาด อัลลอ
ฮฺ ตะอาลา กลาววา 

﴿ َ فَ
َ
مۡ  ٱۡلُقۡرَءانَ  َيَتَدبَُّرونَ  أ

َ
ٰ  أ َ ٓ  قُلُوٍب  َ ۡقَفالَُها

َ
حممد (﴾ أ

٢٤( 

ความวา “พวกเขามิไดพิจารณาใครครวญอัลกุรอานดอกหรือ? 
แตวาบนหัวใจของพวกเขามีกุญแจหลายดอกล่ันอยู” (สูเราะฮฺ 
มุหัมมัด 24 )  

เมื่อมุสลิมทําการใครครวญบทอานในรุกูอฺและสุูด 
และบทขอพรอ่ืนๆ ก็จะชวยใหหัวใจของเขามีการระลึกและเขา
ใกลการคุชูอฺมากข้ึน. 

 
ประการท่ีสี่.. รําลึกถึงความตายในเวลาละหมาด 

รายงานจากอบู อัยยูบ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ วา แทจริงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมกลาววา 

قطعة من (» ُموَدٍِّع  َصَالةَ  فََصلِّ  َصَالتَِك  يِف  ُقْمَت  إَِذا«
 )٥/٤١١٢حديث يف مسند اإلمام أمحد 
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ความวา “เมื่อทานยืนข้ึนเพื่อที่จะละหมาด ทานจงละหมาด
เสมือนเปนการละหมาดอําลา (ละหมาดคร้ังสุดทาย)” (สวน
หนึ่งจากหะดีษในมุสนัดอิมาม อะหฺมัด 5/412) 
 

ประการที่หา..  ใหผูละหมาดเตรียมตัวใหมีความ
พรอมกอน ดังนั้นเขาจะไมละหมาดในขณะที่เขากล้ันปสสาวะ
หรืออุจจาระ หรือการผายลม และไมละหมาดขณะที่อาหารถูก
ยกมาเพื่อรับประทาน ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
กลาววา 

ةِ  َصَالةَ  الَ « َعاِم، حِبَرْضَ ْخبَثَانِ  يَُدافُِعهُ  َوُهوَ  َوالَ  الطَّ
َ
 »األ

 )٥٦٠مسلم برقم (

ความวา  “ไมมีการละหมาดขณะที่อาหารถูกยกมาเพื่อ
รับประทาน และไมมีการละหมาดในขณะที่เขากล้ันส่ิงไมดีทั้ง
สอง (กล้ันปสสาวะและอุจจาระ)”(เศาะฮีหฺ มุสลิม 1/393 
หมายเลข 560)  

และตองขจัดสาเหตุตางๆ ที่จะทําใหเขาหมกมุนกับส่ิง
นั้นในละหมาด เชนบรรดาลวดลาย  รูปภาพตางๆ และอ่ืนๆ 
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รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา วา แทจริง
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดละหมาดโดยที่ทานใส
เส้ือมีเคร่ืองหมาย(ลวดลาย) แลวทานก็มองไปที่ลวดลายของ
มัน เมื่อละหมาดเสร็จ ทานไดกลาววา  

ىِب  إِىَل  اخْلَِميَصةِ  بَِهِذهِ  اْذَهبُوا«
َ
 َواْثتُوىِن  ُحَذْفَفَة، بِْن  َجْهمِ  أ

نِْبَجاِغيِِّه،
َ
لَْهتيِْن  فَإِغََّها بِأ

َ
ِ  ىِف  آنًِفا أ اكخاري برقم ( »َصَال

  )٥٥٦، ومسلم برقم ٣٧٣
“พวกทานจงเอาเส้ือลายตัวนี้ไปใหกับอบู ญะฮฺมิน บิน หุซัยฟะฮฺ 
แลวนําเส้ือที่ไมมีลวดลายมาใหฉัน เพราะมันทําใหฉันเสียสมาธิ
ในขณะที่ฉันละหมาดเมื่อครูนี้” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 1/141 
หมายเลข 373 และเศาะฮีหฺ มุสลิม 1/391 หมายเลข 556) 

 
ประการท่ีหก..  ใชความพยายามใหจิตใจมีความคุชูอฺ 

เพราะการทําใหมีความคุชูอฺไมใชส่ิงที่ทําไดงายนัก ดังนั้นจึงตอง
อาศัยความอดทนและความพยายามมุงมั่น อัลลอฮฺ ตะอาลา 
กลาววา 
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﴿ ِ ْ  ينَ َوٱلَّ ۚ  َلَۡهِدَينَُّهمۡ  فِيَنا َجَٰهُدوا َ  نَّ  ُسُبلََنا َّ  لََمعَ  ٱ
 )٦٩: العنكبوت (﴾ ٱلُۡمۡحِسنِيَ 

ความวา “และบรรดาผูตอสูด้ินรนในทางของเราแนนอนเราจะ
ชี้แนะแนวทางท่ีถูกตองแกพวกเขาสูทางของเรา และแทจริง
อัลลอฮฺทรงอยูรวมกับบรรดาผูที่กระทําความดีทั้งหลาย” (สู
เราะฮฺ อัล-อังกะบูต 69)  

การมุงมั่นทําส่ิงนี้ดวยความตอเนื่องและความพยายาม
จะทําใหมีความคุชูอฺในละหมาดงายข้ึน 

 
ประการที่เจ็ด..  รําลึกถึงผลบุญที่จะตามจากการคุชูอฺ 

รายงานจากทานอุษมาน เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ วา แทจริงทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมกลาววา 

هُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  ِمِن  َما«  َفيُْحِسنُ  َمْكتُوَبةٌ  َصَالةٌ  حَترُْضُ
اَرةً  اَكنَْت  إِالَّ  َوُرُكوَقَها، وَُخُشوَقَها، وُُضوَءَها،  َقبْلََها لَِما َكفَّ

نُوِب، ِمنَ  ُّ ْهرَ  وََذلَِك  َكِبرَيًة، يُؤِْت  لَمْ  َما ا َّ مسلم ( »لُكَّهُ  ا
 )٢٢٨برقم 
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ความวา “ไมมีมุสลิมคนใดเมื่อเขาไดละหมาด โดยที่เขาได
อาบน้ําละหมาดอยางดี ละหมาดคุชูอฺอยางดี และรุกูอฺอยางดี 
นอกจากเขาจะไดรับการไถถอน(อภัย)จากความผิดตางๆ ที่เขา
ไดกระทํากอนหนานั้น ตราบใดที่เขาไมไดกระทําบาปใหญ และ
(การอภัยนี้)เปนเวลาที่ชั่วนิ รันดร” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 1/206 
หมายเลข  228) 

และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมเปนคนท่ีมี
ความคุชูอฺในละหมาดมากที่สุด อับดุลลอฮฺ บิน อัช-ชิคคีรฺ กลาว
วา “ฉันไดเห็นทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ละหมาด
โดยที่อกของทานมีเสียงสะอ้ืนเหมือนเสียงโม(แปง)อันเนื่องจาก
การรองไห” (สุนันอบู ดาวูด 1/238 หมายเลข 904) 

อบูบักรฺ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ เปนคนที่รองไหเยอะมาก 
กระทั่งวาหากเขานําละหมาดแกผูคนพวกเขาจะไมไดยินเสียง
ของทานอันเนื่องจากการรองไห และทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุ 
อันฮุ เคยนําละหมาดใหแกผูคน ทานไดอานสูเราะฮฺยูซุฟ ไดยิน
เสียงรองไหสะอ้ืนจนกระท่ังถึงแถวที่อยูหลังสุด ในขณะที่ทาน
อาน 
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﴿ ٰ َسَفٰ  َوقَاَل  َعۡنُهمۡ  َوتََولَّ
َ
ٰ  َيٰٓأ َ ۡت  يُوُسَف  َ  َعۡيَناهُ  َوٱۡبَيضَّ

 )٨٤: يوسف (﴾ َكِظيمٞ  َفُهوَ  ٱۡلُۡزنِ  ِمنَ 
ความวา  “และเขาผินหลังใหพวกเขาและกลาววา โออนิจจา 
ยูซุฟเอย!และตาทั้งสองขางของเขามัวเนื่องจากความเศราโศก
และเขาเปนผูอดกล้ัน” (สูเราะฮฺ ยูซุฟ 84) 

ทานอิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา ในการ
ละหมาดน้ันมนุษยมีอยูหลายระดับดวยกัน 

ระดับท่ีหน่ึง   ระดับผูท่ีอธรรมและละเลยตอตัวเอง คือผูท่ีมี
ความบกพรองในการอาบนํ้าละหมาด เวลาของการละหมาด 
ขอบเขต และในองคประกอบตางๆ ของการละหมาด 

ระดับท่ีสอง  ผูท่ีรักษาเวลา ขอบเขต  องคประกอบ(รุกน
ตางๆ)ของการละหมาดและการอาบนํ้าละหมาด แตอาจจะบกพรอง
ในการตอสูกับตัวเองในเรื่องการขาดสมาธิ ทําใหการละหมาดของ
เขาลองลอยไปกับเร่ืองราวตางๆ และการคิดฟุงซาน 

ระดับท่ีสาม ผูท่ีระวังรักษาขอบเขต และองคประกอบของ
การละหมาด พรอมกับพยายามตอสูกับตัวเองในการทําอยางมี
สมาธิและเร่ืองการคิดฟุงซาน โดยท่ีจะตองมุงมั่นกับการตอกรกับ
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ศัตรูท่ีจะมาขโมยละหมาดของเขา ดังน้ันเขาจึงอยูในฐานะของการ
ละหมาดและการญิฮาดไปพรอมๆ กัน 

ระดับท่ีส่ี ผูท่ีเมื่อเขายืนขึ้นละหมาดเขาจะใหความสมบูรณ
แกสิทธิ์ตางๆ องคประกอบตางๆ และขอบเขตตางๆ ของมัน ซึ่ง
จิตใจของเขาจะจดจออยูกับการรักษาขอบเขตของมันเพื่อไมใหส่ิง
ใดขาดหายไป โดยแทจริงแลวความต้ังใจของเขาท้ังหมดถูกมอบ
ใหกับการปฏิบั ติมันใหไดอยางเหมาะสมและทําใหสมบูรณ
เพรียบพรอม ในการละหมาดน้ันจิตใจของเขาจดจออยูในเรื่อง
ละหมาดและการเคารพภักดีตอผูอภิบาลแหงสากลโลก 

ระดับท่ีหา  ผูท่ีเมื่อยืนขึ้นละหมาดเขาจะใหความสมบูรณ
เชนเดียวกัน(กับระดับท่ีส่ี) แตพรอมกันน้ันเขาไดถอดหัวใจวางไวตอ
หนาพระพักตรของผูอภิบาล อัซซะ วะญัลลฺ มองดูพระองคดวยใจ
ของเขาและเฝาระวัง หัวใจเต็มเปยมดวยความรักและการมอบ
ความย่ิงใหญตออัลลอฮฺเสมือนไดเห็นพระองค ทําใหความรวนเร
และความฟุงซานตางๆ หมดไป การปดกั้นของมันระหวางเขา
กับอัลลอฮฺสูญหายไป ผูอยูในระดับน้ีถาใหเปรียบกับระดับท่ีผานมา
การละหมาดของเขาดีกวาและย่ิงใหญมากกวาตางกันราวฟากับดิน 
คนระดับน้ีละหมาดของเขาจะผูกพันอยูกับพระผูอภิบาล อัซซะ 
วะญัลลฺ เสมอ 
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สําหรับระดับแรกจะถูกลงโทษ ระดับท่ีสองจะถูกสอบสวน 
ระดับท่ีสามถูกใหอภัย และระดับท่ีส่ีจะไดภาคผลบุญ สวนระดับท่ี
หาจะเปนผูใกลชิดกับพระผูอภิบาล เพราะเขาไดรับสวนหนึ่งจาก
ลักษณะของผูท่ีถูกทําใหไดรับความร่ืนรมยแกเขาอันเน่ืองจากการ
ละหมาด และผูใดท่ีไดรับความร่ืนรมยในโลกดุนยาขณะอยูใน
ละหมาด เขาก็จะไดรับความร่ืนรมยในโลกอาคิเราะฮฺดวยการได
ใกลชิดกับอัลลอฮฺพระผูอภิบาลผูทรงสูงสงและย่ิงใหญ  และแมแต
ในโลกดุนยาก็เชนเดียวกัน และผูใดท่ีไดรับความร่ืนรมยดวยอัลลอฮฺ 
เขาก็จะไดรับความร่ืนรมยในทุกเร่ืองราว และผูใดท่ีความร่ืนรมย
ของเขาไมไดอยูกับอัลลอฮฺ จิตใจของเขาจะหลงหมกมุนอยูแตกับ
โลกดุนยาดวยความเศราเสียดาย” (อัล-วาบิล อัศ-ศ็อยยิบ มินัล กะ
ลาม อัฏ-ฏ็อยยิบ หนา 34-35 ) 

    

نبينا حممد وبل آ  اهللا وسلم بل احلمد هللا رب العاملني ، وصىّل و
   .وصحبه أمجعني

 
 


