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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

หลังจากรอมฎอนแลวเราจะปฏิบัติตัวอยางไร?  

 
รอมฎอนเปนเดือนแหงการทําอิบาดะฮฺ เปนเดือนแหง

การทําความจงรักภักดี คือมีการถือศีลอด การละหมาด การ

อานอัลกุรอาน การทําศอดะเกาะฮฺ การรําลึกถึงอัลลอฮฺ การทํา

อุมเราะฮฺ  และการทําฮัจย  จิตใจของมุ อฺมินผูศรัทธาจึงมี

ความสัมพันธกับอัลลอฮฺตะอาลา อยางตอเนื่อง โดยมีความ

มุงหวังที่จะไดรับความเมตตา ความโปรดปราน และความพอ

พระทัยจากพระองค  

ดังนั้น จึงเปนโอกาสอันดีในระยะเวลา 1 เดือนที่เรา

จะตองขวนขวายเพื่อกระทําการจงรักภักดีในทุกรูปแบบ ตลอด

ระยะเวลาของเดือนรอมฎอนดวยความอดทน บรรดาบรรพชน

ของเรา  (สะละฟุศศอและฮฺ) พวกเขาได วิงวอนขอดุอาอฺ

ตออัลลอฮฺตะอาลา เปนเดือนๆ เพื่อใหไดพบกับเดือนรอมฎอน 

ครั้นเมื่อพวกเขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแลว พวกเขาก็ขอ
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วิงวอนขอดุอาอฺตออัลลอฮฺตะอาลาเปนแรมเดือน เพื่อให

พระองคทรงรับการถือศีลอดของพวกเขา 

ทานคอลีฟะฮฺอะลี อิบนฺ อะบีฏอลิบ และศอฮาบะฮฺคน

อ่ืน เมื่อวันอีดิลฟฏรฺมาถึงจะกลาววาผูใดท่ีการถือศีลอดของเขา

เปนของเขาไมเปนท่ีตอบรับ เราก็ขอแสดงความเสียใจตอเขา 

ความหายนะอันย่ิงใหญและการขาดทุนอยางยอยยับ คือ การท่ี

คนหนึ่งคนใดในหมูพวกเราปลอยใหเดือนรอมฎอนผานพนไป 

โดยที่พฤติกรรมและการปฏิบัติของเขายังมิไดมีการปรับเปลี่ยน

แตประการใด คือพฤติกรรมของเขากอนเดือนรอมฎอนท่ีอยูใน

สภาพลบในสายตาของสังคม หลังจากเดือนศิริมงคลไดผานพน

ไปแลว เขาก็ยังคงอยูสภาพเดิม น่ันคือเขาไดปลอยใหเดือน

รอมฎอนผานพนไปโดยท่ีเขามิไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺตะ

อาลา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดกลาวไว

วา 

  : قال رسول تهللا ص� تهللا عغيه وسغم: عأ م  رر�ر  رض تهللا عنه قال 
» ُ

َ
َر ل ََ ةف ُُ نف 

َ
ََ م ْف ََ  ََ غَ ََ ف َُُم  ت� ُر َرَمَضاُن  ْف ََ ََ َعغَيفه   ََ َ  َد ُف رَُج

ْف َم مَ  ِ » َر
 ]ْان ف صحيحهمَرجه محد، وترتمذي، وتبأ ح[
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 ความวา มีรายงานจากอบี ฮุร็อยเราะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ แจง

วา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดกลาว

วา "ความพินาศจงประสบแกชายคนหน่ึง เมื่อเดือนรอมฎอน

ไดมาหาเขา แลวมันไดผานพนไปกอนท่ีเขาจะไดรับการอภัย

โทษ (คืออยูในสภาพที่ขาดทุน)"  (บันทึกโดย : อะหมัด, อัตติรมิ

ซีย และอิบนฺ ฮิบบานในหนังสือศอเฮี้ยะฮฺของเขา) 

  ดังนั้น ขอใหเราทุกคนหยุดชั่วขณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา

และสอบสวนตัวเอง หลังจากไดปฏิบัติศาสนกิจหลากหลาย

มาแลวในเดือนรอมฎอน และขอใหเราทบทวนต้ังคําถามบางขอ 

และตอบดวยความระมดัระวังและดวยความเปนธรรมวา  

อัลลอฮฺตะอาลาจะทรงรับการถือศีลอด  การยืน

ละหมาด และการงานอ่ืนๆของเราหรือไม? ถาหากพระองคทรง

รับเราจะขอบคุณพระองคอยางไร? 

เมื่อเดือนรอมฎอนไดจากเราไปแลัว การถือศีลอด การ

ยืนละหมาดเปนญะมาอะฮฺ การละหมาดตะรอเว้ียะฮฺ และการ

อานอัลกุรอานของเราจะยุติลงดวยหรือไม? 

คําตอบที่พอจะยึดถือเปนบรรทัดฐาน เพื่อท่ีเราจะได

ปฏิบัติตัวใหอยูในสถานะของการเปนบาวของอัลลอฮฺตะอาลา 
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อยางคงเสนคงวาก็คือ เปนสิ่งจําเปนแกมุสลิมทุกคนท่ีจะตอง

ทําตัวเปนบาวของอัลลอฮฺตะอาลา ทั้งในทางคําพูด การปฏิบัติ 

การเคลื่อนไหวในทุกอิริยาบท และทุกกิจกรรมในการดํารงชีวิต

ของเขา และจะตองติดตามสํารวจความถูกตองของการกระทํา 

ตลอดจนความบริสุทธิ์ใจในการทําอิบาดะฮฺเพื่ออัลลอฮฺตะอาลา 

อยางแทจริง ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับการต้ังความหวังของเขา

ที่จะพบกับอัลลอฮฺตะอาลา การจงรักภักดีของมุอฺมินเสมือนกับ

น้ําท่ีมีความสําคัญกับปลาและอากาศกับมนุษย ดังนั้น การ

ดํารงชีวิตอยางแทจริงจะขาดเสียซึ่งความหมายแหงการศรัทธา

ยอมไมได ทําไมจึงไมได? ทั้งนี้ ก็เพราะวาการศรัทธาน้ันคือชีวิต

ของมุสลิม อัลลอฮฺตะอาลาไดตรัสไวในซูเราะฮฺอัลอันอาม อา

ยะฮฺท่ี 122 วา 

وَ   ﴿
َ
ۡحَيۡيَ�ٰهُ   َمۡيٗتا  َ�نَ   َمن  أ

َ
ۥ  َوَجَعۡلَنا  َفأ ۦ  َ�ۡمِ�   ُنوٗر�  َ�ُ اِس   ِ�   بِهِ َّ  َكَمن  �

لَُ�ِٰت  ِ�  ّمَثلُُهۥ ُّ ۚ  ِ�َارِٖج  ظَۡيَس  �ظ  ]  ١٢٢: تألنعام[ ﴾ ّمِۡنَها

ความวา "และผูท่ีตายไปแลว ตอมาเราไดใหเขามีชีวิตฟนขึ้นมา 

และเราไดใหแสงสวางแกเขา เพื่อใชเดินไปทามกลางในหมู

มนุษยจะมีสภาพเหมือนกันหรือกับผูที่อยูในความมืดโดยที่เขา

ไมสามารถจะออกมาจากมันได?” (อัล-อันอาม 122) 
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แตถามีสิ่งใดมาขัดขวางหรือปดก้ันระหวางเขากับการ

จงรักภักดีพระเจาของเขา เขาก็จะเสียใจและสงสารตัวของเขา 

แมกระท่ังจะเปนการใหอภัยกันไดหรือเปนขอแกตัวที่พอจะรับ

ฟงกันไดก็ตาม เมื่อทานประสงคที่จะรูจักสถานะของตัวทานก็

จงมองดูวาอัลลอฮฺตะอาลา ไดจัดใหทานอยูในตําแหนงใด 

หมายถึงอยูในบุคคลประเภทใด 

ชัดดาด อิบนฺ เอาสฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาวเปนขอคิด

ไววา "เมื่อทานเห็นชายคนน้ีปฏิบัติกิจกรรมหนึ่งที่ เปนการ

จงรักภักดีตออัลลอฮฺตะอาลา พึงทราบเถิดวายังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 

ของเขาท่ีมีลักษณะคลายคลึงกันอีกดวย และเมื่อทานเห็นชาย

คนน้ีปฏิบัติกิจกรรมหนึ่งท่ีเปนการฝาฝนตออัลลอฮฺตะอาลา พึง

ทราบเถิดวา ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ ของเขาที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

อีกดวย ทั้งนี้ เพราะการจงรักภักดีตออัลลอฮฺตะอาลา เปนการ

บงชี้ถึงกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะคลายคลึงกันของเขา และการฝา

ฝนตออัลลอฮฺตะอาลา ก็เปนการบงชี้ถึงกิจกรรมอ่ืนที่มีลักษณะ

คลายคลึงกันของเขาเชนกัน      

เมื่อเดือนรอมฎอนไดผานพนไปแลว แตทวาบทเรียน

และคุณประโยชนตางๆ ของมันก็ยังคงเหลืออยูใหเรายึดมั่นเปน
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แนวทางในการดําเนินชีวิตของเราตอไปอีกได เพราะเราหารูไม

วากิจกรรมตางๆ ที่เรามุงมั่นปฏิบัติตลอดเดือนรอมฎอนนั้นจะ

เปนที่โปรดปรานหรือไดการตอบรับจากอัลลอฮฺตะอาลาหรือไม? 

ขอใหเรามาพิจารณาคํากลาวของทานรอซูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ดังตอไปนี้ 

َ  ب َعَمغ ه  « 
ُم تلَنَ  ُُ َحُد

َ
َُ م ََ نَ ُه رَأف يَدف

َ
غَُموت َ نفَت يَارَُسوَل تهللا  :  ، َقالُوت  » َوتعف

َ
َوال م

َُ « :  َقاَل  –َصَ�  تُهللا َعغَيفه  وََسغ  َم  – نف 
َ
 م

 
َنا ، إ ال

َ
ت ه  َوال م َ ِ  تُهللا ب َرحف َد روته  [ »  تََةَم 

 ]تلخاري ومَغم

ความวา "พึงทราบเถิดวา แทจริง คนหนึ่งคนใดในหมูพวกทาน

จะไมไดเขาสวรรคเพราะการงานของเขา! บรรดาศอฮาบะฮฺได

กลาวถามขึ้นวา แมแตทานกระน้ันหรือ? โอทานรอซูลุลลอฮ ฺ

ทานไดตอบวา แมแตตัวฉันเอง!! เวนแตอัลลอฮฺจะทรงพิทักษ

รักษาฉันดวยพระเมตตาของพระองค" (บันทึกโดย : อัลบุคอรีย

และมุสลิม) 

ถาหากวาน่ีคือสภาพของทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะซัลลัม แลวสภาพของเราทานจะเปนอยางไร? ถาเรา

จะมองดูอยางผิวเผินถึงสภาพของบรรพชน (สะละฟุศศอและฮฺ) 

จะเปนท่ีประจักษถึงความหมายดังกลาว เพราะพวกเขาได
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ขยันหมั่นเพียรในการกระทําอิบาดะฮฺอยางสมบูรณครบครัน

และดวยความประณีต หลังจากนั้นพวกเขาก็มีความหวงใยตอ

การตอบรับ และมีความกลัววาจะไมถูกตอบรับ  พวกเขา

เหลาน้ัน คือ  

ينَ   ﴿ ِ َّ ٓ   ُيۡؤُتونَ   َو� َتواْ   َما ا ُهمۡ   َوِجلَةٌ   وُ�ُهمۡ ّوُقلُ   َء َّ َ
َ   ٰ�َ ّ�ِِهمۡ   ِإ ِجُعونَ   َر ٰ�َ  ٦  ﴾ 

 ]  ٦٠: تلؤمنون[

ความวา "บรรดาผูปฏิบัติกิจกรรมดีงามตามที่พวกเขาใหมาโดย

ที่จิตใจของพวกเขาเปยมไปดวยความหว่ันเกรง วาพวกเขา

จะตองกลับไปยังพระผูอภิบาลของพวกเขา" (อัล-มุอมินูน 60) 

  มีรายงานจากทานอะลี อิบนฺอะฏอลิบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ 

กลาววา "จงเปนผูที่มีความหวงใยตอการตอบรับผลงานมากย่ิง

กวาการกระทํา ทานมิไดยินคําตรัสของอัลลอฮฺตะอาลา ดอก

หรือที่วา 

ََّما﴿ ِ َُّل  إ ََ ُ  َ�َت َّ  ]  ٢٧: د  تلائ[ ﴾٢ �ُۡۡمّتَِ�َ  ِمنَ  �

ความวา แทจริงอัลลอฮฺจะทรงรับผลงานจากบรรดาผูที่มีความ

ยําเกรงเทาน้ัน" (5/27) 

อุมัร อิบนฺ อับอุลอะซีซ รอฮิมะฮุลลอฮฺ  ไดกลาวใน

คุฏบะฮฺอีด้ิลฟฏรตอนหนึ่งวา "โอมหาชนท้ังหลาย! แทจริงพวก
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ทานไดถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺตาอาลา 30 วัน และพวกทานไดยืน

ละหมาด 30 คืน และพวกทานไดออกมาพรอมหนากัน เพื่อ

วิงวอนขอตออัลลอฮฺเพื่อใหพระองคทรงตอบรับการงานของ

พวกทาน" 

  ดังน้ัน บางคนในหมูบรรดาสะลัฟจะมีใบหนาที่เศรา

โศกในวันดีด้ิลฟฏร่ี จะมีบางคนถามเขาวา แทจริงวันน้ีเปนวัน

แหงความปติยินดีเปนวันแหงความเบิกบานใจ เขาจะกลาวตอบ

วา ถูกตอง แตทวาฉันเปนบาว นายของฉันใชฉันใหทํางานชนิด

หน่ึงใหแกเขา ฉันไดทํางานน้ันใหแกเขา ฉันไมรูวาเขาจะรับงาน

จากฉันหรือไม?     

อัลหะซันไดกลาววา "ทานท้ังหลายจงยืดเวลาการ

ละหมาดตะฮัจุดใหลาออกไปจนกระท่ังกอนเวลาสะฮูร 

หลังจากนั้นก็จงน่ังวิงวอนขอดุอาอฺขออภัยโทษตออัลลอฮฺตะอา

ลา" 

ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดทําให

เปนซุนนะฮฺหลังจากการละหมาดทุกๆ เวลา โดยใหกลาววา 

อัซตัฆฟรุลลอฮฺ สามครั้ง และอ่ืนจากน้ีในการทําอิบาดะฮฺตางๆ 

การกระทําเชนนี้หากเปนขอบงชี้ถึงสิ่งใด แทจริงมันเปนการบงชี้
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วาจําเปนแกทานท่ีจะตองมีความตอเน่ืองในการทําอิบาดะฮฺ

กับอัลลอฮฺอยูเสมอ ในเวลาเดียวกันทานก็ยังมีความกังวลใจ มี

ความกลัว และกลาวหาตัวของทานเองวายังมีความบกพรอง 

และหยอนยานในการทําอิบาดะฮฺของทาน ความรูสึกเชนนี้จะ

ชวยผลักดันใหทานขยันหมั่นเพียรในการทําอิบาดะฮฺให

เรียบรอยและสมบูรณย่ิงขึ้น สมดังคํากลาวของทานรอซูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่วา 

َنَ  َ « 
ف
ََ تل َُ ََ  يَدف َعغُُه َح َف َُ   

ٍف ََ أف  ُأ م  م  ُمؤف
ف
َُْع تل  شَبف

َ
نَه تأللاِ[» ال ََ  ]َح

ความวา "คนมุอมินนั้นจะไมอ่ิมเอิบจากการทําความดีของเขา 

จนกวาจะไดเขาสวนสวรรค" (อัลบานียกลาววาเปนสายสืบที่

หะซัน) 

  ความรูสึกดังกลาวน้ีไดเรียกรองเชิญชวนใหเรามา

ทบทวนการทําอิบาดะฮฺบางชนิดรวมกัน และแนะนําซึ่งกันและ

กัน เพื่อที่เราจะไดมีความใกลชิดกับอัลลอฮฺตะอาลา มากย่ิงขึ้น 

และเพื่อจะเปนหลักฐานใหเกิดรองรอยแกเราในเดือนมหามงคล

นี้วา "พระเจาแหงเดือนรอมฎอนคือพระเจาแหงเดือนอ่ืนๆ ทั้งป" 

ฉะนั้น หากวาน่ีคือสภาพของทานในความบกพรองและ

การทําความผิดตางๆ ดังนั้นอยาไปคิดเลยวาทานจะไมบกพรอง
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ในการทําอิบาดะฮฺและแสงหาความใกลชิดกับอัลลอฮฺตะอาลา 

ในเดือนรอมฎอน หลังจากนั้นทานก็หยุดชะงักหรือลมเลิกการ

ทําอิบาดะฮฺในสวนท่ีเหลือของปน้ัน และน่ันคือกิจวัตรหรือ

ประเพณีของผูที่ไมชอบจะกระทําความดี 

โดยทั่วไปแลวทานจะเห็นพี่นองมุสลิมจํานวนมิใชนอย

ที่พยายามปฏิบัติอิบาดะฮฺ และทําความจงรักภักดีตอพระ

เจาของเขาในเดือนรอมฎอน เชนการทําละหมาด การถือศีลอด 

และการละหมาดตะรอเว๊ียะฮฺ การละหมาดตะฮัจุด การ

อานอัลกุรอาน  และการซิกรุลลอฮฺ จนกระท่ังมัสยิดตางๆ 

โดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนจะเต็มและแออัดไปดวยผูคนอยาง

เนืองแนน หลังจากนั้นคือหลังจากเดือนรอมฎอนสิ้นสุดลง พวก

เขาก็กลับไปสูสภาพเดิมคือไมชอบไปรวมละหมาดญะมาอะฮฺที่

มัสยิด และประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีบัญญัติศาสนาไมอนุญาตให

กระทํา โดยหารูไมวาคนมุอมินผูศรัทธาน้ันจะตองเปลี่ยนสภาพ

จากจงรักภักดีชนิดหนึ่งไปสูการจงรักภักดีอีกชนิดหน่ึงอยูเสมอ 

และจากการอิบาดะฮฺชนิดหนึ่งไปสูการอิบาดะฮฺอีกชนิดหนึ่ง 

โดยมีเปาหมายในการน้ันคือคํากลาวของอัลลอฮฺตะอาลา ที่

กลาวกับบาวที่ประเสริฐย่ิงของพระองค ที่วา 
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َُدۡ  ﴿ ٰ  َرّ�َك  َو�ۡ� َّ �َِيَك  َح
ۡ
 ]  ٩٩: تلجر[ ﴾ ٩ �ۡ�ََِ�ُ  يَأ

ความวา "และจงเคารพภักดีพระเจาของเจาจนกวาความตาย

จะมาหาเจา" (อัล-หิจญรฺ  99) 

กลาวคืออยาใหความจงรักภักดีหางไกลจากตัวเจา

จนกวาเจาจะประสบกับความตาย และเชนเดียวกับคํากลาว

ของบาวที่ศอและฮฺ คือทานนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม ที่วา 

ۡوَ�ِٰ�  ﴿
َ
لَٰوةِ  َوأ َّ َكٰوةِ  بِلۡ َّ ا ُدۡمُت  َما َو�ۡ  ]  ٣١: مر�م[ ﴾ ٣ َحّيٗ

 ความวา "และพระองคทรงสั่งเสียฉันใหละหมาดและจายซะ

กาตตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู" (มัรยัม  31) 

  และมุสลิมนั้นยอมตระหนักดีวาพระเจาแหงเดือน

รอมฎอนคือพระเจาแหง เ ดือนอ่ืนๆ  ตลอดทั้ งป  และการ

เตรียมพรอมของเขาเพื่อพบพระเจาของเขานั้น เรียกรองเขาอยู

เสมอเพื่อใหฉวยทุกโอกาสที่จะเปนไปไดไปสูการจงรักภักดี

ตออัลลอฮฺตะอาลา 

َيايَ   َو�ُُسِ�   َصَ�ِ�   إِنّ   ُقۡل   ﴿ ِ   َوَمَماِ�   َوَ�ۡ ّ : تألنعام[   ﴾  ١  �ۡظَ�ٰلَِم�َ   َرّبِ   َِ
١٦٢  [ 

ความวา "จงกลาวเถิดมุฮัมมัดวา แทจริงการละหมาดของฉัน 

และการอิบาดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตาย
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ของฉันนั้น เปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระเจาแหงสากลโลก

เทานั้น" (อัล-อันอาม 162)     

กิจกรรมตางๆ ในการกระทําความจงรักภักดีมีอยู

มากมายหลังจากรอมฎอน เชน จงรีบเรงกันเขาสูประตูชัย คือ

ประตูอัรรอยยานกอนที่จะถูกปดลง ณ ที่ น้ีเราขอสั่งเสียและ

แนะนําใหถือศีลอดอีก 6 วัน หลังจากวัน อีด้ิลฟฏรฺแลว ซึ่งเปน

การถือศีลอดซุนนะฮฺ 

ตามรายงานของอะบีอัยยูบ  และบันทึกโดยมุสลิม แจง

วา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาวความ

วา "ผูใดถือศีลอดเดือนรอมฎอนแลวติดตามหลังจากรอมฎอน

อีก 6 วันจากเดือนเชาวาล เสมือนกับวาเขาถือศีลอดทั้งป" 

ในการถือศีลอดซุนนะฮฺ  6 วันนี้ ไมมี เงื่อนไขให ถือ

ติดตอกันไป แตชอบมากกวาใหกระทําหลังจากวันอีดทันที 

โดยเฉพาะเนื่องจากจิตใจมีความเคยชินอยูกับการถือศีลอด  

และการจงรักภักดี มิใชแตเพียงดังกลาวเทานั้น แต

ขอบเขตของการถือศีลอดยังมีอีกมาก เชน คํากลาวสนับสนุน

ของทานนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดกลาวไวความ

วา "กิจการงานตางๆจะถูกนําเสนอ (ณ ที่อัลลอฮฺ) ในวันจันทร
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และวันพฤหัสบดี และฉันชอบมากกวาท่ีจะใหการงานของฉัน

ถูกเสนอ (ในวันดังกลาว) ขณะท่ีฉันถือศีลอด"   อัลบานียกลาว

วาเปนฮะดีสที่ศอเฮี๊ยะฮฺ 

และนั่ น คือความประ เสริ ฐของ วันจันทร และ วัน

พฤหัสบดี  

และสวนหนึ่งในการทําความดีหลังจากเดือนรอมฎอน 

เชนคําสั่งเสียของทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

แกอะบีฮุรอยเราะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ ที่กลาวความวา "เพื่อน

สนิทของฉันไดสั่งเสียฉันไว 3 ประการคือ ใหฉันถือศีลอด 3 วัน

ของทุกๆเดือน (วันที่ 13, 14 และ15 ของเดือนอาหรับ) และให

ละหมาดฎฮา 2 ร็อกอะฮฺ และใหฉันละหมาดวิตรฺกอนที่ฉันจะ

นอน" (บันทึกโดย : อัลบุคอรียและมุสลิม) 

เราขอเสนอของขวัญท่ีดีย่ิงแดทานพี่นองท้ังหลายน่ัน

คือการ ถือศีลอด  โดยเฉพราะในช วง เวลาที่สภาพและ

สิ่งแวดลอมเต็มไปดวยสิ่งย่ัวยวนมากมายหลายชนิด ทานนะบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดเตือนและสั่งเสียใหเราถือศีลอด 

เพราะการถือศีลอดจะชวยปกปองและคุมกันเราใหพนจากฟต

นะฮฺตางๆได ทั้งน้ีเพราะทานนะบีของเรามีความหวงใยตอ
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ประชาชาติของทานเปนอยางมาก ทานไดกลาวไว ความวา "....

และผูใดไมมีความสามารถ (ในการระงับความใครหรือตัณหา) 

ก็ใหเขาถือศีลอด เพราะมันจะปกปองหรือคุมกันใหเขาได" 

(บันทึกโดย : อัลบุคอรียและมุสลิม) 

กลาวคือการถือศีลอดจะชวยพิทักษคุมครองทานใหพน

จากความเยายวน ความใครและอารมณรุนแรงได นี่คือคํากลาว

ของทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อยางไรเสีย

อีกถาหากนายแพทยผูซึ่งรักษาโรคชนิดหนึ่งของทาน โดยจาย

ยาใหแกทาน แนนอนทานจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด แต

ทําไมทานจึงเกียจครานท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําของทานรอ

ซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

พึงทราบเถิด! แทจริงการดํารงชีวิตอยางแทจริงน้ัน จะ

ไมเกิดขึ้นนอกจากทานจะตองปฏิบัติตามคําสั่งใชของอัลลอฮฺ

และรอซูลของพระองค ดังคําตรัสของอัลลอฮฺท่ีวา 

ّ�َها  ﴿
َ
َ � ينَ   َٓ ِ َّ َُواْ   َءاَمُنواْ   � ِ   �ۡسَتِجي ّ َُّسولِ   َِ  ﴾  ُ�ۡيِيُ�ۡمۖ   َِۡما  َدَ�ُ�مۡ   إَِذا  َوِۡل

 ]  ٢٤: تألنَال[
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ความวา "โอบรรดาผูศรัทธาเอย! จงตอบรับอัลลอฮฺและรอซูล 

(เชื่อฟง) เมื่อทาน (มุฮัมมัด) ไดเรียกรองพวกทานเพื่อสิ่งที่จะทํา

ใหพวกทานมีชีวิตชีวา...." (อัล-อันฟาล 24) 

และขอเรียนใหพี่นองท้ังหลายทราบวา การถือศีลอด

นั้นเปนสิ่งยากลําบากแกจิตใจ เพราะมันจะหามจิตใจมิใหนึก

คิดสิ่งท่ีเปนความใคร และสิ่งท่ีจะทําใหเกิดความเพลิดเพลิน แต

เราใครขอเตือนทานใหรําลึกถึงวันอันยาวนานที่มีความรอนและ

ความกระหายอยางมาก วันที่นาสะพรึงกลัวอยางมากกําลัง

คอยทานอยู และอัลลอฮฺตะอาลา นั้นจะไมทรงผิดสัญญา นั่น

คือวันแหงสถานการณ ขณะท่ีทานจะตองไปยืนคอยการตัดสิน

เปนเวลาถึง 5 หมื่นป ขณะท่ีดวงอาทิตยอยูใกลศีรษะของทาน 

แตทําไมทานจึงไมอยูในหมูผูใกลชิดพระองคในวันนั้น? ในขณะ

ที่มนุษยทั้งหลายกําลังอยูในสภาพที่กังวลหนักใจเปนทุกขเปน

รอน เจ็บปวดทรมานจิตใจ เศราโศกเสียใจ และกระหายน้ํา ใน

ขณะเดียวกันทานจะมองเห็นฝูงชนอีกกลุมหน่ึงอยูภายใต

บัลลังกของพระผูทรงเมตตา พวกเขากําลังด่ืมน้ําอยางสุข

สําราญและไดรับความเพลิดเพลินอยางสนุกสนาน ทําไมทาน

จะไมเปนคนหน่ึงในหมูฝูงเหลาน้ันหรือ? และพึงทราบเถิดวา
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ปริมาณความกระหายน้ําของทานในวันน้ีมีเทาใด ทานจะไดรับ

การด่ืมน้ําอยางเต็มอ่ิมในวันนั้นคือวันกิยามะฮฺ อีกทั้งทานจะอยู

หางไกลจากนรกญะฮันนัม ซึ่งมันจะเผาไหมผิวหนังจนเกรียม

ดํา มันจะไมเหลืออะไรไวเลยและไมปลอยผูใดใหคงเหลือไวอีก

เชนกัน 

ทานนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดแจงใหเราได

รับทราบไวความวา "ผูใดถือศีลอดวันหน่ึงเพื่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺ

จะทรงใหใบหนาของเขาหางไกลจากไฟนรก 70 ป"  (บันทึกโดย 

: อัลบุคอรียและมุสลิม) 

ดังนั้น เทาจํานวนปที่ทานตองการจะอยูหางไกลจากไฟ

นรก ทานจะตองใหจํานวนการถือศีลอดของทานมีจํานวน

เทานั้น นอกจากนี้ทานไมมีความปรารถนาจะด่ืมน้ําอยางมี

ความสุขใจจากมือของทานนะบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะซัลลัม จากบอน้ําเกาซัรของทานนะบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะซัลลัม ของเราในวันกิยามะฮฺหรือ? 

เราขอสาบานดวยพระนามของอัลลอฮฺวา แทจริงการ

ถือศีลอดนั้นมิใชเปนการกระหายน้ําและมิใชเปนการทรมาน แต

ทวามันเปนรสชาติท่ีไมมีใครจะรูสึกนอกจากผูที่มีความรักมัน
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เทานั้น เปนการพอเพียงแกทานแลวมิใชหรือที่จะมีความอดทน

ตอการถือศีลอดและความกระหายน้ํา โดยใหทานรําลึกถึง

สถานการณอีกแหงหนึ่งในวันกิยามะฮฺที่มีตอการรองไห การ

เศราโศกเสียใจตลอดกาล แทจริงมันเปนสถานการณแหงความ

ทุกขยากและเจ็บปวด การกระหายนํ้าและเศราโศกเสียใจของ

พวกเขาจะอยูคูเคียงกับพวกเขาตลอดไป และพวกเขาจะรองไห

ที่มีนํ้าตาเปนสายเลือด พวกเขาเหลานั้นคือ ชาวนรก 

ขอใหเราทานรําลึกถึงพวกเขา และมีความรูสึกตอ

ความย่ิงใหญของสถานการณ คลายกับวาไฟนรกลุกโชนรอบๆ 

ตัวทาน และทานมีความรูสึก วาความรอนของมันพัดโชยเขามา

ที่ใบหนาของทาน และขณะนั้นทานก็รําลึกถึงอายะฮฺนี้ นั่นคือ

การรองเรียกขอความชวยเหลือของชาวนรกจากชาวสวรรควา 

ٓ� َونَ   ﴿ ۡصَ�ُٰب   اَد
َ
َّارِ   أ ۡصَ�َٰب   �

َ
ّنةِ  أ َ ۡۡ نۡ   �

َ
ِ�يُضواْ   أ

َ
وۡ   �َۡۡمآءِ   ِمنَ   َعلَۡيَنا  أ

َ
 ِمّما  أ

ۚ  َرزَقَُ�مُ  ُ َّ  ]  ٥٠: تألعرتف[ ﴾ �

ความวา "ชาวนรกไดรองขอตอชาวสวรรควา จงเทน้ํามาใหแก

พวกเราดวย หรือสิ่งอ่ืนที่อัลลอฮฺไดประทานใหเปนปจจัยยังชีพ

แกพวกทาน" (อัล-อะอฺรอฟ 50) 
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กลาวคือพวกเขามีความตองการจะไดสิ่งหนึ่งจะเปน

อะไรก็ไดในเมื่อสิ่งนั้นมาจากสวรรค เพราะทุกสิ่งที่มาจาก

สวรรคจะตองเปนของดีทั้งนั้น ดังนั้น ทําไมทานจึงทําตัวของ

ทานใหหางไกลจากสวรรคดวยการปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดย

เปลาประโยชน และการละเวนไมเอาใจใสในเรื่องของศาสนา?! 

ฉะน้ัน ขอใหทานอดทนอดกลั้นและอดใจ เพราะการมี

ชีวิตอยูในโลกดุนยาน้ีเปนระยะเวลาเพียงเล็กนอย วันเวลาได

เรงรีบผานไปอยางรวดเร็ว โลกอาคิเราะฮฺก็จะมาถึงอยาง

แนนอนไมชาก็เร็ว สวนสวรรคน้ันเปนสินคาของอัลลอฮฺที่มีราคา

แพง และผูใดที่ตองการสวนสวรรคชั้นสูง เขาก็จะตองรีบเรงทําอิ

บาดะฮฺที่มีคุณภาพในโลกดุนยาน้ี และสินคาทุกชิ้นยอมมีราคา

ของมัน     

และสุดทายนี้ โปรดทราบดวยวาการถือศีลอดที่ดีที่สุด

นั้นคือการถือศีลอดของนะบีดาวูด อะลัยฮิสสลาม คือทานไดถือ

ศีลอดวันหนึ่ง และเวนวันหน่ึง แตอยาละท้ิงสิ่งท่ีเปนวายิบและ

จงฉวยโอกาสอยาปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน 

และจงทําความดีตอบิดามารดาของทานในสิ่งท่ีไมเปนการฝา

ฝนตอคําสั่งใชของอัลลอฮฺตะอาลา และมีขาวดีท่ีทานรอซูลุลลอ
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ฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดแจงแกฮุซัยฟะฮฺ อิบนุลยะ

มาน ความวา "โอฮุซัยฟะฮฺ ผูใดท่ีเสียชีวิตดวยการถือศีลอดวัน

หนึ่ง เขาจะไดเขาสวรรค" (อัลบานียกลาววาเปนฮะดีสศอ

เฮี๊ยะฮฺ) 

 

http://www.islaminthailand.org/dp6/?q=story/80 

 


