
 

 

 

 
ตอนรับปใหม (ฮิจญเราะฮฺศักราช) 

 ﴾استقبال العام﴿
[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 
 
 
 

ดร.อับดุลอะซีซ บิน มหุัมมัด อัส-สัดหาน 
 
 
 
 

แปลโดย : อัสรัน นยิมเดชา  
ผูตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน 

ที่มา : www.saaid.net 
 

 
2010 ‐ 1432 

 
 

 

 



 

 

 

 

  
  

 ﴾استقبال العام﴿
 » احكايالندية باللغة« 

  
  

كتور عبدالعزيز بن حممد السدحان  ا

  
  
  
  

 عرصان إبراهيم :ترمجة
  صايف عثمان :مراجعة

  موقع صيد الفوائد :صدرامل

  

  
2010 ‐ 1432 

 
 



1 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ตอนรับปใหม (ฮิจญเราะฮฺศักราช) 
 

ปใหมแหงฮิจญเราะฮฺศักราชกลับมาเยือนอีกครั้ง ทามกลางสภาพความบอบช้ําย่ําแยของ
ประชาชาติอิสลามในทุกแหงหน ไมทันที่แผลเกาจะหายดี พลันก็มีแผลใหมเกิดขึ้นอยางไมหยุด
หยอน ไมวาจะเปนปญหาการขาดความรู ศึกสงคราม ความยากจน การผลัดถิ่น หรือตกอยูภายใต
ภัยคุกคามนานัปการ ส่ิงเหลานี้ลวนประจักษชัดจากภาพซึ่งปรากฏตามสื่อตางๆ ที่เราไดอาน ได
ฟง และไดเห็นอยูทุกเมื่อเชื่อวัน จนแทบจะกลาวไดวาไมถือเปนเรื่องแปลกอีกตอไปหากเราจะเห็น
พี่นองมุสลิม ณ ที่ใดที่หนึ่งตองประสบกับทุกขภัยความเดือดรอน 

แตหากเราลอง วิเคราะหตรึกตรองดวยใจที่ยุติธรรมและเปนกลางแลวจะพบวาสิ่งตางๆที่ 
ประชาชาติมุสลิมกําลังประสบอยูในขณะนี้นั้น สาเหตุหลักเกิดจากตัวเราและบาปความผิดของเรา
นั่นเอง ดังที่อัลลอฮฺตะอาลาตรัสไววา: 

يِْديُكْم َوَيْعُفو َعن َكِثريٍ ﴿
َ
ِصيبٍَة فَِبَما َكَسبَْت أ َصابَُكم مِّن مُّ

َ
 ﴾َوَما أ

“และทุกขภัยการลงโทษที่เกิดขึ้นแกพวกเจานั้น ก็ลวนเปนผลจากสิ่งที่
พวกเจาไดกระทําลงไป และพระองคทรงอภัยใหพวกเจาในบาป
ความผิดหลายๆ อยางที่พวกเจาไดกระทําลงไป(คือทรงละเลยไมเอาโทษ
ในความผิดหลายประการที่พวกเจาทํา เพราะความเมตตาของพระองคที่มีตอ
พวกเจา)” (อัช-ชูรอ: 30) 

 

และพระองคตรัสวา: 
ا﴿ َولَمَّ

َ
َصبْ  أ

َ
ِصيبٌَة قَْد أ َصاَنتُْكم مُّ

َ
ّٰ أ

َ
ثْلَيَْها قُلْتُْم ك َهـَذا قُْل ُهَو ِمْن  تُم مِّ

ءٍ عِ  ْ َ ْغُفِسُكْم إِنَّ ابَّ بَلَ لُكِّ 
َ
 ﴾قَِديرٌ  نِد أ

“และเมื่อมีภยันตรายหนึ่งประสบแกพวกเจา ทั้งๆที่พวกเจาไดให
ประสบแกพวกเขามาแลวถึงสองเทาแหงภยันตรายนั้น พวกเจาก็ยัง
กลาววาสิ่งนี้มาจากไหนกระนั้นหรือ? จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) วามันมา
จากตัวของพวกทานเอง(ตัวพวกทานเองนั่นแหละคือตนเหตุของภยันตราย
นี้) แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอยาง” (อาล อิ
มรอน: 165) 
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ที่กลาวถึงความบอบช้ําของประชาชาติอิสลามนั้นมิไดมุงจะซ้ําเติมหรือกอใหเกิด 
ความรูสึกทอแทหมดหวังแตอยางใด ไมเลย! เพราะไมวาจะตองเผชิญกับวิกฤติปญหาที่หนักหนวง
มากเพียงใด ประชาชาติของเราก็ยังคงไวซึ่งความดีงามไมเสื่อมคลายตราบจนวันสิ้นโลก 

แตที่กลาวมาทั้งหมดนั้น ก็เพื่อปลุกจิตวิญญาณแหงความเปนมุสลิมและความมุงมั่นตั้งใจ
ใหฟนขึ้นมาอีกครั้ง เพราะสภาพของมุสลิมจํานวนมากทุกวันนี้นั้นเปนที่นาเศราใจยิ่งนัก กับการ
คลอยตามและชื่นชมยินดีในศัตรูอิสลามทุกยางกาว หางไกลจากหลักคําสอนและศีลธรรมจรรยา
ตามแบบอิสลาม อันเปนผลใหเอกลักษณความเปนมุสลิมนั้นนับวันจะยิ่งเลือนลางหายไป ทั้งใน
ระดับปจเจกบุคคลและในระดับสังคมโดยรวม  

ไมเพียงเทานั้น มุสลิมบางคนกลับไปมีสวนสนับสนุนศัตรูอิสลามใหแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 
ดวยการทุมเทแรงกายและความคิดผานทางงานเขียนและสื่ออ่ืนๆ เพื่อแสดงออกถึงการตอตาน
อิสลามและมุสลิมดวยกันเอง  

ส่ิงนี้ถือเปนอันตรายอยางยิ่ง ทั้งนี้ เพราะเราอาจรูจักศัตรูที่แสดงออกถึงความโกรธเกลียด
โดยเปดเผยไดไมยาก เพราะพิษภัยของพวกเขายอมเปนที่ประจักษแจงอยูแลว แตผูที่ซอนกายอยู
ภายใตคราบของมุสลิมแลวคอยทิ่มแทงเลนงานทีเผลอนั้น เปนภัยที่อันตรายยิ่งกวานัก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากเขาผูนั้นไดชื่อวาเปนผูที่ทํางานเพื่ออิสลาม! 

อิสลามกําชับสงเสริมและใหความสําคัญกับการเชื่อมสัมพันธระหวางพี่นองมุสลิมเปน
อยางมาก โดยถือวามุสลิมทั้งปวงเปรียบดังเรือนรางเดียวกัน จําเปนตองรวมทุกขรวมสุขในทุกเรื่อง 
ทานอัน-นุอฺมาน บิน บะชีรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม กลาววา: 

ُسهُ  اْشتىََك  إِنِ  ،َواِحدٍ  َكرَُجلٍ  الُْمْؤِمنُونَ «
ْ
ُ  تََداىٰع  َرأ  ىمّٰ بِاحْلُ  اجْلََسدِ  َسائِرُ  َ

َهرِ   »َوالسَّ
“บรรดาผูศรัทธานั้นเปรียบไดกับคนหนึ่งคน เมื่อศีรษะของเขามีอาการ
ปวด สวนอื่นๆของรางกายก็พลอยเจ็บปวดและตองอดหลับอดนอนไป
ดวย” (บันทึกโดยมุสลิม) 

 
และในอีกสํานวนหนึ่งซึ่งบันทึกโดยมุสลิมเชนเดียวกันระบุวา: 

  رَ ىٰك تَ اشْ  نِ إِ  ،دٍ ٍل واحِ جُ املؤمنوَن كرَ «
ْ
 هُ نُ يْ  قَ ىٰك تَ اشْ  نِ إِ وَ  ، لُكُّهُ ىٰك تَ اشْ  هُ سُ أ

 »هُ  لُكُّ ىٰك تَ اشْ 
“บรรดาผูศรัทธานั้นเปรียบเสมือนคนหนึ่งคน เมื่อศีรษะของเขามี
อาการปวด เขาก็จะรูสึกเจ็บปวดไปทั่วทั้งรางกาย และเมื่อดวงตาของ
เขามีอาการปวด รางกายของเขาก็จะรูสึกเจ็บปวดไปดวย” 
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และทานอบูมูซา อัลอัชอะรีย เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

» ِ  »مِن اكُكنْياِن يَُشدُّ َنْعضُه بَعضاً ؤْ مُ لْ املْؤمُن ل
“ฐานะความสัมพันธระหวางผูศรัทธาดวยกันนั้นเปรียบเสมือนตัวอาคาร 
ที่แตละสวนตางชวยเสริมความแข็งแกรงของกันและกัน” (บันทึกโดยอัล-
บุคอรีย) 

 

ตัวบทหะดีษขางตนนี้เปนการอธิบายชี้ชัดถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางมุสลิม
กับพี่นองของเขา เมื่อผูศรัทธาเปรียบเสมือนอาคารหลังหนึ่ง มุสลิมแตละคนจึงเปรียบดังอิฐกอน
หนึ่งที่ตางเปนองคประกอบสําคัญของบานแหงอิสลามหลังใหญนี้ 

อิสลามไมเพียงสนับสนุนใหมุสลิมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพี่นองของเขาในที่แจงหรือ
ยามอยูตอหนาเทานั้น แตยังสงเสริมใหมีความรูสึกดังกลาวแมแตในที่ลับหรือยามที่อยูหางไกลกัน
อีกดวย คร้ังหนึ่ง ขณะที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พรอมเศาะหาบะฮฺกลุมหนึ่งเดินทาง
ออกนอกนครมะดีนะฮฺ ทานกลาวแกพวกเขาวา  

ْ بِ  نَّ إِ «   ةِ نَ فْ دِ مَ ال
َ
  َال وَ  ارْيً سِ مَ  مْ يُ رِسْ  امَ  اامً وَ قْ أ

َ
 مْ تُ عْ طَ قَ  َال وَ  ةٍ قَ فَ غَّ  نْ مِ  مْ تُ قْ فَ غْ أ

ْ بِ  مْ هُ وَ  هِ يْ فِ  مْ كُ عَ مَ  اوْ نُ اكَ  الَّ إِ  ايً ادِ وَ   »رُ ذْ عُ الْ  مْ هُ سَ بَ حَ  ،ةِ نَ فْ دِ مَ ال
“แทจริง ณ เมืองมะดีนะฮฺนั้นมีกลุมคนบางกลุม ไมวาพวกทานจะ
เดินทางไปแหงหนใด จะใชจายบริจาคทรัพยไปในหนทางของอัลลอฮฺ
มากเพียงใด และไมวาพวกทานจะขามผานทุงใด พวกเขาก็จะอยู
รวมกับพวกทาน ทั้งที่พวกเขายังคงอยูที่มะดีนะฮฺ เพราะเหตุจําเปนได
กักตัวพวกเขาไว” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย จากทานอะนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ) 

 

ดังนั้น จึงถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน ที่จะตองมีความรูสึกรวมกับพี่นองของเขา
ทั้งในยามสุขหรือทุกข ในที่ลับหรือที่แจง รวมแบงปนความเจ็บปวด ความปติยินดี หรือความ
โศกเศราเสียใจ บนเรือแหงอิสลามลํานี้ที่ทุกคนรวมโดยสารไปดวยกัน  

และมุสลิมตองพึงระวังมิใหตนเองเปนสาเหตุของการสรางเงื่อนไขหรือชองโหวอันเปนภัย
ตออิสลาม ไมวาจะดวยความบกพรองหยอนยานในสวนของการปฏิบัติสวนตัว หรือในการกระทํา
ที่อาจมีผลกระทบตอผูอ่ืนดวย อีกทั้งยังตองตระหนักวามุสลิมทุกคนตองรับผิดชอบตอการกระทํา
ของตนเองและ ผูที่อยูใตปกครอง 

การฟนฟูเปลี่ยนแปลงจึงควรตองเริ่มจากตัวเองเสียกอน แลวจึงขยายวงกวาง
ออกไปยังครอบครัว และสังคมสวนรวมตามแตความสามารถของแตละคน เมื่อใดที่
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สมาชิกในสังคมตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของตน และไดปฏิบัติหนาที่อยาง
เครงครัดเต็มความสามารถ สังคมก็จะเขมแข็งขึ้นอยางแนนอน 

เมื่อใดที่มุสลิมเห็นอกเห็นใจพี่นองของเขาที่ออนแอกวา และใหความชวยเหลือพวกเขา
ดวยทรัพยสินเงินทอง ดุอาอ และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อนั้นชัยชนะก็คงอยูใกลแค
เอื้อม (ดวยประสงคแหงอัลลอฮฺ) เมื่อใดที่ผูมีสวนขับเคลื่อนสังคมใหความสําคัญกับการเผยแผ
และปลูกฝงจิตวิญญาณแหงศรัทธาอันแรงกลา และชี้แนะทางสวางแกผูคนในสังคม เมื่อนั้นสังคม
ก็จะไดรับประโยชนอยางมหาศาล 

ประเด็นสําคัญที่ตองการจะเนนคือ เมื่อสมาชิกในสังคมทุกคนตระหนักถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบของตน และไดปฏิบัติตามอยางไมขาดตกบกพรองเทาที่สามารถจะทําได ส่ิงเหลานี้จะ
เปนปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่งที่จะนํามาซึ่งชัยชนะของอิสลามและประชาชาติมุสลิม เพราะ
หนาที่ความรับผิดชอบนั้นถือเปนภารกิจที่สําคัญยิ่ง 

ทานอับดุลลอฮฺ บิน อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

كم َمْسُؤْوٌل َعن َرِقيَِّته لُكُّكم« اإلماُم راٍع َوَمسؤوٌل عن  ،راٍع و
واملرأُة راعيٌة يف  ،يف أهِلِه وهو مسؤول عن رعيته والرَُجُل راٍع  ،رعيَّته

واخلادُم راٍع يف ماِل َسيِّدهِ ومسؤوٌل  ،َزوِْجها ومسؤولٌة عن رعيَِّتها بيِت 
كم مسئول عن رعيته فلككم راٍع  ،رعيتهِ  عن  »و

“พวกทานทุกคนเปนผูมีหนาที่ตองรับผิดชอบ และพวกทานทุกคนจะ
ถูกไตสวนถึงความรับผิดชอบของตน ผูนํามีหนาที่ตองรับผิดชอบ และ
เขาจะถูกไตสวนถึงหนาที่ความรับผิดชอบของเขา บุรุษมีหนาที่ตอง
รับผิดชอบครอบครัวของเขา และเขาจะถูกไตสวนถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบนั้น สตรีมีหนาที่ตองรับผิดชอบตอบานของสามีนาง และ
นางจะถูกไตสวนถึงหนาที่ความรับผิดชอบนั้น คนรับใชมีหนาที่ตอง
รับผิดชอบในทรัพยสินของเจานาย และจะถูกไตสวนถึงหนาที่ความ
รับผิดชอบนั้น ทุกๆคนมีหนาที่ตองรับผิดชอบในทรัพยสินของบิดาของ
เขา และเขาจะถูกไตสวนถึงหนาที่ความรับผิดชอบนั้น ดังนั้น พวกทาน
ทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบ และพวกทานทุกคนจะถูกไตสวนถึงหนาที่
ความรับผิดชอบของตน” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียและมุสลิม)  

 

อิสลามนั้นประกอบไปดวยสังคมที่หลากหลาย แตละสังคมก็ประกอบขึ้นจากสมาชิก
จํานวนมาก เมื่อสมาชิกแตละคนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหดีข้ึน ก็เทากับวาสวนหนึ่งของ
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สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีข้ึน และเราทุกคนเปนสวนสําคัญของอิสลาม จึงควรระวังมิใหตัวเราเปน
จุดออนหรือชองทางใหศัตรูโจมตีอิสลามผานเราไดเปนอันขาด 

และสิ่งหนึ่งที่จะชวยขัดเกลาจิตใจคือการฝกใหตัวเรามีความสม่ําเสมอในการทําคุณงาม
ความดีในรูปตางๆ หนึ่งในนั้นคือการถือศีลอดวันอาชูรออซึ่งมีผลลบลางบาปความผิดในปที่ผาน
มา ดังที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

  »ماضيةً  ةً نَ سَ  رُ فِّ كَ خُشوراء يُ  ِصيام يَومِ «
“การถือศีลอดวันอาชูรออจะลบลางบาปความผิดในปที่ผานมา” (บันทึก
โดยอัต-ติรมิซีย) 

 
ซึ่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดถือศีลอดวันอาชูรออ และตั้งใจวาจะถือเพิ่มอีก

หนึ่งวันกอนหนา โดยทานกลาววา 
  لٍ ابِ قَ  إىٰل  ُت يْ قِ بَ  نِئْ لَ «

َ
 »عَ اسِ احكَّ  نَّ مَ وْ ُص َأل

 “ถาหากฉันมีชีวิตอยูถึงปหนา แนนอนวาฉันจะถือศีลอดวันที่เกาดวย” 
 
ขออัลลอฮฺทรงชวยเหลือเราใหปฏิบัติหนาที่ซ่ึงพระองคทรงมอบหมายไดอยาง

สมบูรณแบบ และขอทรงเปลี่ยนแปลงแกไขการงานของเราใหไปในทางที่ดียิ่งขึ้นดวย
เถิด. 
 
ที่มา http://www.saaid.net/mktarat/nihat/6.htm 


