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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

นํ้าตาและเสียงรองไห 

 

บทความนี้ เปนบทวิ เคราะหของ อิบนุล  ก็อยยิม  

เราะหิมะฮุลลอฮฺ ที่มีความลุมลึกและละเอียดออนที่ไดรับ

กลั่นกรองจากรัศมีแหงอีมานและทางนําแหงความรู  ของ 

อุละมาอนามอุโฆษยุคฮิจญเราะฮฺศตวรรษที่ 8 ผูนี้ อยากใหทุก

ทานด่ืมดํ่ากับบรรยากาศแหงความรู เพื่อเติมเต็มอีมานที่กําลัง

รอยหรอลงไปทุกวัน ใหกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง  

อิบนุล ก็อยยิม เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา การรองไห

ของมนุษยเรา นาจะมาจากสาเหตุหลัก 10ประการ ไดแก  

1. รองไหเพราะรูสึกสงสารคนอ่ืน  

2. รองไหเพราะหวาดกลัวและวิตกกังวล  

3. รองไหเพราะเสียใจ  

4. รองไหเพราะรักและหวงใย  

5. รองไหเพราะดีใจ  

6. รองไหเพราะไดรับความเจ็บปวด  
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7. รองไหเพราะทอแท สิ้นหวังหรือหมดกาลังใจ  

8. รองไหเพราะเสแสรงหรือแกลงรอง หากแกลงรอง

ที่ ม า จ า ก หั วใ จ ท่ีอ อ น โย น แล ะ มี คว า ม เ ก ร ง

กลัวอัลลอฮฺแลว ถือเปนการรองไหท่ีนายกยอง แต

หากแสรงรองเพื่อตองการโออวดหรือเอาใจมนุษย

ดวยกันก็ถือเปนการรองไหที่นาตําหนิ  

9. รองไหเพราะถูกจางใหรอง  

10. รองไหเพราะคลอยตามคนท่ีรองไหอยูแลว  

 

ความแตกตางระหวางการรองไหเน่ืองจากเสียใจกับ

การรองไห เพราะหวาดกลัวและวิตกกังวลน้ัน การรองไห

เน่ืองจากเสียใจ จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณอันเลวรายไดผาน

ไปแลว แตการรองไหเน่ืองจากความวิตกกังวลจะเกิดขึ้นดวย

การคาดการณวาสิ่งนั้นอาจเกิดขึ้นในอนาคต  

สวนความแตกตางระหวางการรองไหเพราะดีใจกับการ

รองไหเพราะเสียใจน้ัน น้ําตาแหงความดีใจจะเย็นฉ่ําและหัวใจ

มีความสุขเบิกบาน แตน้ําตาแหงความเสียใจจะอุนรอนใน

ขณะท่ีหัวใจทุกขระทม  
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ن
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“และแทจริงพระองคทรงทําใหหัวเราะและทรงทําใหรองไห” 

(อัน-นัจญมุ 43)  

อัลลอฮฺเปนผูทรงทําใหผูคนหัวเราะและรองไห พรอม

ทรงบันดาลเหตุปจจัยที่ทาใหบุคคลไดหัวเราะและรองไห

เชนเดียวกัน หยาดนํ้าตาอันมากมายที่ไหลรินอยูบนโลกน้ีและ

ไหลอาบแกมผูคนอยางตอเนื่อง ตองมีสาเหตุและเบ้ืองหลัง

อยางแนนอน ถึงแมนัยนตาจะมีขนาดเล็ก แตก็สามารถผลิตนา

ตาที่ไมเคยแหงเหือด มันจะไหลพรั่งพรูออกมาทุกวันอยางไม

ขาดสาย เสมือนแมน้ําที่ไหลสูมหาสมุทรอยางตอเน่ืองโดยไมมี

วันหมด หากมีการเก็บกักน้ําตาแลวไซร คงจะเกิดน้ําตาทวมโลก

อยางมิตองสงสัย  

การรองไหในบางกรณีก็สมควรแกการชื่นชมสนับสนุน 

เชนรองไหเพราะเสียใจตอความผิดพลาดในอดีตหรือเกรงกลัว

การทรมานของอัลลอฮฺ แตในบางกรณีก็นาตําหนิและไมเปนที่

สนับสนุน เชน การรองหมรองไหเน่ืองจากสูญเสียคนรักใน

ลักษณะราพึงรําพัน ถึงขนาดตบตีใบหนา ทํารายรางกายหรือ
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ฉีกเสื้อผา การรองไหในลักษณะน้ีถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติของ

ชนยุคอวิชชา ดังน้ัน   

- เจาอยารองไหเนื่องจากผิดหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

เพราะทุกอยางพระองคไดกําหนดเปนท่ีแนนอน

แลว  

- เจาอยารองไหเนื่องจากถูกปฏิเสธความรักจากคน

พิเศษ เพราะเขาหรือเธออาจไมใชเน้ือคูที่แทจริงก็

เปนได  

- เจาอยารองไหเนื่องจากคะแนนขอสอบไมไดด่ังใจ

หวัง บางทีเจายังใชความพยายามอุตสาหะท่ีไมดี

พอ  

- เจาอยารองไหเพราะไมมีใครคบคาสมาคมดวย 

เพราะบางทีเจาไมคอยมีมนุษยสัมพันธที่ดีพอกับ

คนเหลาน้ัน  

- เจาอยารองไหเนื่องจากทรัพยสินเงินทองสูญหาย

หรือถูกขโมย บางทีเจาอาจไมคอยชอบบริจาคทาน

ก็ได  
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- เจาอยารองไหเน่ืองจากตองทนทุกขทรมานกับโรค

รายท่ีรุมเรา บางทีมันเปนสาเหตุใหเรากลับเนื้อ

กลับตัวหรือเพิ่มพูนผลบุญก็ได  

- เจาอยารองไหอยางบาคลั่งกับชัยชนะที่ไดรับ บาง

ทีมันเปนแคการทดสอบของอัลลอฮฺวาเจาจะรูจัก

ขอบคุณพระองคมากนอยเพียงใด  

- เจาอยารองไหเพื่ออ่ืนใดเวนแตเกรงกลัวอัลลอฮฺ 

เสียใจตอความผิดพลาดในอดีต หวาดกลัวการ

โทษทัณฑของพระองคและความวุนวายของวันกิ

ยามะฮฺ เพราะน้ําตาของเจามีคุณคาเกินกวาที่จะ

มัวหลั่งรินกับสิ่งไรสาระและไมจีรัง  

 

การรองไหของนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ก็มีลักษณะที่คลายคลึงกับการหัวเราะของทาน กลาวคือทานจะ

กลั้นเสียงรองไหเสมือนท่ีทานกลั้นเสียงหัวเราะ ทานรองสะอ้ืน

ดวยน้ําตาที่อาบแกม จนกระทั่งผูที่อยูใกลชิดกับทานไดยินเสียง

สั่นเครือที่ดังขึ้นจากทรวงอกของทานเสมือนเสียงน้ําที่กําลัง

เดือดบนเตาไฟ   
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ทานนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดระบุ 

คนเจ็ดประเภทที่สามารถพึ่ งพิงรมเงาใต  อะรัช( บัลลังก

ของอัลลอฮฺ)ในวันกิยามะฮฺ หน่ึงในนั้นคือผูท่ีราลึกอัลลอฮฺ สุบ

หานะฮูวะตะอาลา เพียงคนเดียวและนํ้าตาของเขาไหลอาบ

แกมเนื่องจากเกรงกลัวอัลลอฮฺและเสียใจตอความผิดพลาดของ

ตนในอดีต  

อัล-กินดีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา น้ําตาที่หลั่ง

ออกมาเนื่องจากเกรงกลัวอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา 

สามารถดับทะเลไฟนรกได  

ทานอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดรายงานจาก 

นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวา นัยนตาสองประเภทที่จะไม

ถูกไฟนรกเผาผลาญ คือ ๑) นัยนตาท่ีรองไหชวงหลังเที่ยงคืน

เนื่องจากเกรงกลัวอัลลอฮฺ และ ๒) นัยนตาท่ีอดนอนเพราะเปน

ยามรักษากิจการในหนทางของอัลลอฮฺ  

อบู ซัลมาน อัด-ดารอนีย รอฮิมะฮุลลอฮฺ กลาววา หัวใจ

ที่ปราศจากความยําเกรงอัลลอฮฺคือหัวใจที่พังพินาศ เพราะ

อัลลอฮฺไดกลาววา 
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ِمُنواْ   ﴿
ن
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ن
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 ]  ٩٩: لألعرلف[
ความวา “แลวพวกเขารูสึกปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺกระ

นั้นหรือ ไมมีผูใดท่ีมั่นใจวาจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺ 

นอกจากกลุมชนที่ขาดทุนเทานั้น” (อัล-อะอฺรอฟ 99)  

ดังนั้น เจาจงรักษาและทะนุถนอมน้ําตาเหลานี้ไวใหดี 

อยาใหนาตาของเจาไหลรินออกมาเพียงเพื่อตอบสนองความ

จอมปลอมท้ังหลาย จงหลั่งน้ําตาใหอาบแกม ขณะที่เจากม

สุูดยามหลังเท่ียงคืนอันเงียบสงัด มีความสานึกผิดและเสียใจ

ตอความผิดพลาดท่ีไดกระทําลงไป โศกาอาดูรกับบาปที่สราง

รอยดางในชีวิต เศราโศกกับความบกพรองท่ีเปนเหตุใหเกิดจุด

ดําในหัวใจ ยามนั้น ขอใหเจาจงขอลุแกโทษดวยหัวใจที่นอบ

นอม สํารวม เพื่อกาวสูอาทิตยอุทัยแหงทางนําของอัลลอฮฺ สุบ

ฮานะฮูวะตะอาลา  

จงเรียกน้ําตาที่ถูกกักไวในคลังนัยนตาของเจา ใหไหล

รินอาบแกมตลอดเวลา เพื่อทําหนาที่ชโลมจิตและชําระหัวใจให

สะอาดหมดจด เพื่อทลายบาปท่ีสุมเปนกองพะเนิน เผื่อวาเจา

จะไดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ผูทรงย่ิงในความเมตตา  
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ขาแตพระองค ไดโปรดประทานใหหัวใจของฉันมีความ

มั่นคงในศาสนาของพระองค และไดโปรดใหฉันหลั่งน้ําตา

เนื่องจากรูสึกยําเกรงพระองคดวยเถิด  

 

http://www.iqraforum.com/forum/index.php/topic,4050.0.

html 

  


