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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

 
ความอดทนและการละหมาด คือหนทางสูความสําเร็จ 

 
มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ความจําเริญและความศานติจงมีแดทานเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ฉันขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺองคเดียว โดยไม
มีภาคีใดๆ สําหรับพระองค และฉันขอปฏิญาณวาทานนบีมุหัมมัดคือบาวและศาสนทูตของ
พระองค  

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา  ทรงแนะนําวิถีทางในการปรับปรุงและขัดเกลาชีวิตของเรา
ใหเปนคนดีดวยแสงสวางของอัลกุรอาน สําคัญอยางยิ่งที่จะตองศึกษาอายะฮฺนี้ 

 
ابِِرينَ ﴿ َالِة إِنَّ ابَّ َمَع الصَّ رْبِ َوالصَّ يَن آَمنُواْ اْستَِعينُواْ بِالصَّ ِ

َّ َها ا فُّ
َ
  ﴾يَا ك

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาเอย จงขอความชวยเหลือดวยความอดทน
และการละหมาด แทที่จริงแลวอัลลอฮฺทรงอยูกับบรรดาผูที่อดทน
ทั้งหลาย” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 153) 

 
             ِاْسِتَعاَنة“เปนกริยาคําสั่ง ซึ่งรากศัพทของคํานี้มาจากคําวา ”(อิสตะอีนู) اْستَِعينُواْ “  
(อิสติอานะฮฺ)” แปลวาขอความชวยเหลือ ดังนั้น   ْ   จึงหมายรวมวา จงขอความชวยเหลือ  اْستَِعينُوا

อัลลอฮฺทรงมีดํารัสวา โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงขอความชวยเหลือดวยความอดทน
และจงละหมาด แทที่จริงแลวอัลลอฮฺทรงอยูกับบรรดาผูที่อดทนทั้งหลาย อัลกุรอานไดบอกวา “จง
ขอความชวยเหลือ” หมายถึงใหสองกิจการนี้เปนสิ่งชวยใหเรายืนหยัดสูหนทางแหงความสําเร็จ ซึ่ง
เปนการยืนยันในสองประเด็นสําคัญนั้นก็คือ เร่ืองการอดทนและการละหมาด  

สวนคําวา   رْب  แปลวา “อดทน” แตนักวิชาการบางทานเชน ทานมุญาฮิด ทานสุฟยาน الصَّ
อัษ-เษารีย ไดกลาววา  رْب ในที่นี้หมายถึง “การถือศีลอด” เพราะทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ الصَّ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

 
رْب ﴿  ْوُم نِْصُف الصَّ   ﴾الصَّ

ความวา “การถือศีลอดนั้นเปนึครึ่งหนึ่งของการอดทน” (บันทึกโดยอัต-ติร
มิซีย )  
จึงหมายรวมวา โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงอาศัยเรื่องการถือศีลอด และการละหมาด

เพื่อเปนการยืนหยัดสูหนทางแหงความสําเร็จเถิด  
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ซึ่งในความเปนจริงนั้น “การเศาะบัรฺ” มีนัยมากกวาการอดทนและมากกวาการถือศีลอด
เสียอีก ดังที่นักวิชาการบางทานไดกลาววาการอดทนนั้นหมายถึง “การที่ไดยับยั้งตัวเองจากการ
ปฏิบัติสิ่งที่เปนบาปหรือมะอฺศิยะฮฺทั้งหลาย และดวยเหตุนี้เองมันจึงไดควบคูกับการ
ปฏิบัติศาสนกิจตางๆ ซ่ึงสุดยอดของศาสนกิจก็คือ “การละหมาด” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร : 
1/251)  

ดังนั้น การอดทนนั้นไมไดข้ึนอยูกับสภาพรางกายเพียงอยางเดียวแตมันขึ้นอยูกับสภาพ
จิตใจอีกดวย ซึ่งคนที่แข็งแกรงนั้นไมใชคนที่สามารถลมคนอื่นได แตคนที่สามารถควบคุมตัวเองได
ในยามโกรธตางหากที่เปนคนที่แข็งแกรง ดังที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได
กลาววา 

ِي َفْمِلُك َغفْ «
َّ ِديُد ا َما الشَّ ََعِة، إِغَّ ِديُد بِالرصُّ   »َسُه ِعنَْد الَْغَضِب لَيَْس الشَّ

ความวา “ผูที่แข็งแกรงนั้นไมใชผูที่สามารถลมคูตอสูได แตผูที่แข็งแกรง
คือผูที่สามารถควบคุมตัวเองไดในยามโกรธ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรียและ
มุสลิม) 

 
ทานอิบนุกะษีร ไดกลาววา “การอดทนนั้นมีอยู 2 ประเภท นั่นคือการอดทนตอการ

ละทิ้งสิ่งที่เปนขอหามและที่เปนบาปทั้งหลาย และการอดทนตอการปฏิบัติเพื่อแสดงถึง
การเคารพภักดีและการเขาใกลอัลลอฮฺ ซ่ึงการอดทนประเภทที่สองนี่เองที่มีผลานิสงส
อยางมากมายเพราะมันคือเปาประสงค(ของการอดทน)” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร : 1/466 )   

ทานอับดุรเราะหฺมาน บินซัยดฺ บินอัสลัม ไดกลาววา “การอดทนนั้นมีอยู 2 รูปแบบ นั่น
คือการอดทนเพื่ออัลลอฮฺในสิ่งที่ตนพึงปรารถนาอยางยิ่งยวด แมนวามันจะเปนสิ่งที่หนัก
อ้ึงตอจิตใจและสภาพรางกาย และการอดทนเพื่ออัลลอฮฺจากสิ่งที่พระองคทรงหาม แมน
วาเขาตองสละทิ้งอารมณใครของเขาก็ตาม ดังนั้นผูใดที่อยูในสภาพเชนนั้นเขาก็คือหนึ่ง
ในผูที่อดทน ซ่ึงเปนผูที่ความศานติจะประสบแดเขา อินชาอัลลอฮฺ” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร : 
1/466 ) 

ทานอุมัร บิน อัล-ค็อฏฏอบไดกลาววา “การอดทนนั้นมีอยู 2 ประเภท นั่นคือการ
อดทนเมื่อมีเคราะหกรรม(มุศีบะฮฺ)มาประสบ นี่เปนการอดทนประเภทที่ดี (เชนบิดา 
มารดา หรือลูกหลานเสียชีวิต เกิดอุบัติเหตุ เจ็บปวย ฯลฯ ก็ตองอดทนดวยสภาพพึง
พอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงกําหนด) แตสิ่งที่ดีกวาการอดทนตอเคราะหกรรมที่มาประสบก็
คือ การอดทนจากการปฏิบัติสิ่งที่ เปนบาปและการกระทําความชั่วที่ เปนขอหาม
ของอัลลอฮฺ (ซ่ึงเปนการอดทนที่ดีเลิศที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด เพราะไมใชทุกคนที่สามารถ
ทําได)” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร : 1/251 )   

ขอหามตางๆ ของอัลลอฮฺที่หอมลอมชีวิต ซึ่งคนที่สามารถควบคุมอารมณของเขาโดย
สามารถหลีกเลี่ยงจากขอหามตางๆ แมกระทั่งปจจัยทั้งหลายที่จะนําเขาไปสูส่ิงที่เปนขอหาม
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เหลานั้น คนเชนนี้ถือเปนคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด โดยแนแทมันไมใชเร่ืองที่งายที่ใครๆ ก็
สามารถปฏิบัติได แตยอมไมเกินความสามารถของมนุษยที่จะปฏิบัติมันไดอยางแนนอน 

 
ดังที่ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

إن أصابته : عجبا للمؤمن ، ال يق اهللا  قضاء إال اكن خريا  «
   »وإن أصابته رضاء فصرب اكن خريا ; رساء ، فشكر ، اكن خريا  

ความวา “นาประหลาดจริงๆ สําหรับการกําหนด(เกาะฎออ)ของอัลลอฮฺ
แกผูศรัทธา ซ่ึงทั้งหมดลวนเปนความดีสําหรับเขา(นั่นคือ)หากความดี
มาประสบแกเขา เขาก็จะขอบคุณตออัลลอฮฺ ซ่ึงนั่นก็เปนความดี
สําหรับเขา แตถาหากวาความเดือดรอนมาประสบกับเขา เขาก็จะ
อดทนตอความเดือดรอนนั้น นั่นก็เปนความดีสําหรับเขาอีกเชนกัน” 
(บันทึกโดยมุสลิม)  

 
ซึ่งสามารถกลาวสรุปไดวาการอดทนมีอยู 3 ประเภท ดังนี้  
ประเภทแรกคือ การอดทนจากการหางไกลจากสิ่งที่เปนขอหามของอัลลอฮฺ เพราะสิ่งที่

เปนขอหามนั้นมนุษยมักจะมีความปรารถนาที่จะกระทํามัน แมกระทั่งสิ่งที่เรารังเกียจแตเมื่อมีการ
ส่ังหามแลว ก็มักมีความรูสึกที่อยากกระทํา ซึ่งขอหามนั้นมักจะเปนสิ่งที่สอดคลองกับอารมณใคร
ของมนุษย ดังนั้น เมื่อเกิดความรูสึกที่อยากกระทําสิ่งที่ผิดหลักการและมันตอบสนองกับอารมณ
ใฝตํ่า  สําหรับผูศรัทธาแลวก็ตองยับยั้งและตองสยบอารมณใครของเขาใหได เชน “จะไปเที่ยวกับ
เพศตรงขามก็อยาไป จะทําซินาก็อยาทํา จะดูหนังดูละครก็อยาดู จะฟงเพลงก็อยาฟง จะสูบบุหร่ีก็
อยาสูบ ฯลฯ ”  

ประเภทที่สอง การอดทนในการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ เชนไมอยากละหมาดก็พยายาม
ละหมาด ไมอยากไปมัสญิดก็พยายามไปมัสญิด ไมอยากอานอัลกุรอานก็พยายามอานอัลกุรอาน
ใหมากๆ ซึ่งเปนเรื่องปรกติที่วาทุกสิ่งทุกอยางที่ศาสนาไดใชใหทํามักจะมีอุปสรรค ดังที่ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา สวนสวรรคนั้นถูกหอมลอมไปดวยสิ่งที่อันตราย
ทั้งสิ้นหมายถึงวา กวาจะเขาสวนสวรรคก็ตองผานสิ่งที่ชั่วราย ส่ิงที่เรารังเกียจไมอยากทําแตเราก็
ตองทําทั้งนี้เพื่อยืนยันวาเรานั้นเปนผูศรัทธา สวนนรกนั้นจะถูกหอมลอมไปดวยกับส่ิงที่ตอบสนอง
กับอารมณใฝตํ่า  

ประเภทที่สาม อดทนในบททดสอบหรือเคราะหกรรมตางๆ (มุศีบะฮฺ) ที่ไดประสบในชีวิต
ของเรา  

 
 ทานอะลี บินอัล-หุสัยนฺ ซัยนุลอาบิดีน ไดกลาววา “เมื่ออัลลอฮฺทรงรวบรวมกลุมชนรุน
แรกและสุดทายไวดวยกัน ผูเรียกรองจะรองเรียกวา “อยูไหนเลาหมูชนผูอดทนทั้งหลาย”
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โดยที่พวกเขาจะไดเขาสวรรคกอนการพิพากษา ทานอะลีไดกลาวตอวา หมูชนบางกลุม
จากหมูมนุษยก็ไดยืนขึ้น แลวพวกเขาก็ไดไปพบกับเหลามลาอิกะฮฺ เหลามลาอิกะฮฺจึงถาม
วา “พวกทานจะไปยัง ณ ที่ใดกัน โอลูกหลานอาดัมเอย ?” พวกเขาตอบวา “ไปสวนสวรรค” 
เหลามลาอิกะฮฺจึงถามตอวา “กอนที่จะมีการพิพากษากระนั้นหรือ ?” พวกเขาตอบวา “ใช
แลว” เหลามลาอิกะฮฺถามตอวา “แลวพวกทานเปนใครกัน ?” พวกเขาตอบวา “คือหมูชนผู
อดทน” เหลามลาอิกะฮฺจึงถามตอวา “แลวพวกทานไดอดทนในสิ่งอันใดเลา ?” พวกเขา
ตอบวา “พวกเราอดทนในการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ และพวกเราก็อดทนจากการฝาฝน
พระองค กระทั่งอัลลอฮฺทรงใหพวกเราเสียชีวิต” เหลามลาอิกะฮฺจึงกลาววา “พวกทาน
ทั้งหลาย จงเปนด่ังที่พวกทานพูดเถิด จงเขาไปสูสวนสวรรคอันสถาพร ดังนั้นรางวัลของ
ผูกระทําความดีชางประเสริฐแทๆ” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร : 1/466 ) ซึ่งคํากลาวขางตนนี้ไดรับการ
ยืนยันดวยคําดํารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่วา 

ْجَرُهْم بَِغرْيِ ِحَساٍب ﴿
َ
ابُِروَن أ َّ الصَّ   ﴾إِغََّما يَُو

ความวา “แทจริงบรรดาผูอดทนนั้นจะไดรับการตอบแทนรางวัลของ
พวกเขาอยางสมบูรณโดยไมตองคํานวณ” (สูเราะฮฺอัซ-ซุมัรฺ : 10) 

 
ทานสัยยิด กุฏบ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “การที่อัลลอฮฺทรงกลาวถึงความอดทน

หลายตอหลายครั้งในอัลกุรอาน นั้นก็เพราะวาอัลลอฮฺทรงรูดีวาบางประการจะตองใช
ความพยายามทุมเทอยางมากมายจึงจะสามารถทําสิ่งนั้นใหสําเร็จลุลวงไปได เพราะใน
ระหวางทางมีตัวแปรและสิ่งชักจูงมากมาย และผูที่จะอยูในแนวทางที่อัลลอฮฺทรง
เรียกรองได ผูที่จะยืนตอสูกับอุปสรรคและสิ่งที่กีดขวางตางๆ ได ผูที่จะใหจิตใจยึดมั่น 
มั่นคงตื่นตัวทั้งภายในและภายนอกในตลอดเวลาได จําเปนที่จะตองมีความมานะอดทน
สูงในทุกประการ เขาจะตองมีความอดทนในการภักดีตออัลลอฮฺ มีความอดทนตอสิ่งที่ชั่ว
รายทั้งหลายทั้งปวง อดทนที่จะตอสูกับอุปสรรคดวยความบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺ อดทนตอ
เลหเหลี่ยมของศัตรูรอบดาน อดทนตอความลาชาของชัยชนะ อดทนตอความยากลําบาก 
อดทนเพื่อเอาชนะโมฆะธรรม อดทนตอชัยชนะที่มีนอย อดทนตอหนทางอันยาวไกล 
อดทนตอการถูกโดดเดี่ยว และการหลงผิดของจิตใจผูคน อดทนตอสิ่งที่กีดขวางที่หนัก
หนวง และความเจ็บปวดกวาจะไปถึงจุดหมายปลายทาง” (ฟซิลาลิลกุรอาน : 2/57 ) 

ทานยังกลาวอีกวา “เหตุผลที่อัลลอฮฺทรงใหเราขอความชวยเหลือหรืออาศัยดวย
การละหมาดนั้นก็เพราะวา การละหมาดเปนการสรางสัมพันธระหวางบาวกับผูอภิบาล 
เปนความสัมพันธที่จะทําใหจิตใจไดรับพลังความแข็งแกรง ทําใหจิตวิญญาณรูสึกถึง
ความสัมพันธที่มีตอองคอภิบาล จากความสัมพันธนี้เชนกันที่จิตจะไดรับเสบียงสําหรับ
การดํารงชีวิตในปรโลก”   

ทานมุกอติล บินหัยยาน ไดกลาววา “จงขอความชวยเหลือในการมุงมั่นสูโลกอาคิ
เราะฮฺดวยความอดทนในการปฏิบัติศาสนกิจและการละหมาด” (ตัฟซีรอิบนุกะษีร : 1/ 133)  
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ดวยเหตุนี้ ในการตั้งเปาหมายชีวิตแหงโลกอาคิเราะฮฺยอมเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับผูศรัทธา
ทุกคน  ผูที่เดินทางสูโลกอาคิเราะฮฺนั่นคือผูศรัทธา ผูศรัทธาเปรียบไดกับนักทองเที่ยว ไปเที่ยวที่
ไหนเขารูวาไปแคเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เขานั้นมีบานที่ตองกลับ เชนเดียวกัน ผูศรัทธาตองตระหนัก
วาการใชชีวิตอยูในโลกนี้นั้นมันแคชวงเวลาสั้นๆ ซึ่งไมจีรัง แตสถานพํานักอันสถาพรและนิรันดรนั่น
คือ โลกอาคิเราะฮฺ  

ดังนั้น สําหรับผูที่จะมุงมั่นสูโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺทรงชี้แนะใหอาศัย 2 กิจการนี้ใหเปนตัว
ชวยสําคัญในการมุงสูโลกอาคิเราะฮฺอันเปนปลายทางแหงความสําเร็จ นั่นคือความอดทนตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในคําสั่งใชของอัลลอฮฺ ซึ่งความอดทนนี่เองคือเคล็ดลับแหงความสําเร็จ   

เคล็ดลับของผูศรัทธาอยูในโลกนี้เขาตองยืนหยัดดวยกับการฝนกิเลส ฝนความตองการ
ของตัวเอง เชนเมื่อไดยินเสียงอะซานเรียกละหมาด ถามีความรูสึกที่ไมอยากลุกไปมัสญิด ไมอยาก
อาบน้ําละหมาด ไมอยากละหมาด อยากอยูสบายๆ แตการที่ลุกไปมัสญิดตองไปอาบน้ําละหมาด 
เดินทางไปละหมาดมันตองฝนกิเลสหลายอยาง ยิ่งกวานั้น ถาเราอยูในสภาพที่เราชื่นชอบ บวกกับ
สภาพบรรยากาศที่เอื้อเชนการนอนหลับอยางสบายๆ ในชวงเวลาละหมาดศุบฮฺ ยิ่งเปนการ
ทดสอบที่หนักอึ้ง แตส่ิงที่แตกตางระหวางผูศรัทธากับผูที่ปฏิเสธศรัทธาหรือผูที่ไมคอยมีความ
เครงครัดนั่นก็คือ เมื่อไดยินเสียงอะซานแลวก็จะรูสึกวาอัลลลอฮฺกําลังเรียกเขา อัลลอฮฺกําลังเรียก
ใหเขาเขาเฝาพระองค สําหรับผูศรัทธาแลวเขาก็จะนอมรับคําเรียกรองนั้นโดยทันทีดวยการลุกขึ้น
ไปละหมาดพรอมกับหัวใจที่เปยมไปดวยความสํานึกในการเปนบาวที่ดี  แตคนที่ไมนึกถึงโลกอาคิ
เราะฮฺก็จะรูสึกวาเสียงอะซานนั้นเปนเสียงที่ทําใหเขาหนวกหู เกิดความรําคาญ  มันเปนสิ่งที่เรา
สามารถวัดใจดวยตัวของเราเองวาเราเปนคนที่มุงมั่นสูโลกอาคิเราะฮฺหรือไม ?  มีความอดทนใน
การปฏิบัติศาสนกิจหรือไม ? ทานมุกอติลไดกลาววา เราตองอดทนตอหลักการคําสั่งคําบัญชา
ของอัลลอฮฺ และตองยืนหยัดในเรื่องการละหมาด อัลลอฮฺใชเราเรื่องนี้เพื่อชวยเราในการมุงสูโลก
อาคิเราะฮฺ  

ฉะนั้น ถาเราอาศัยการอดทนและการละหมาดในการเปนตัวชวยในการพัฒนาชีวิต โดย
แนแท มันยอมทําใหเรามีศักยภาพในการพัฒนาชีวิตใหมีประสิทธิภาพไดอยางแนนอน เพราะการ
ละหมาดจะปรับวิถีในการดําเนินชิวิตของเรา ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา  

﴿ ْ َ َ إِ ِ و
ُ
َالَة َينىَْه َعِن اتُْل َما أ َالَة إِنَّ الصَّ قِِم الصَّ

َ
َك ِمَن الِْكتَاِب َوأ

ُ َفْعلَُم َما تَْصنَُعونَ  ْكرَبُ َوابَّ
َ
ِ أ ْكُر ابَّ ِ

َ    ﴾الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر َو
ความวา “เจาจงอานสิ่งที่ถูกประทานแกเจาจากคัมภีรและจงดํารงการ
ละหมาด (เพราะ) แทจริงการละหมาดนั้นจะยับยั้งการทําลามกและ
ความชั่ว และการรําลึกถึงอัลลอฮฺนั้นยิ่งใหญกวา(สิ่งอ่ืนทุกประการ) 
และอัลลอฮฺทรงรอบรูสิ่งที่พวกเจากระทํา” (สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต : 45) 
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ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อมีปญหาอะไรบางอยางมาประสบใน
ชีวิตของทาน ทานก็จะเขาสูการละหมาด ซึ่งถือเปนแนวทางที่ดียิ่งในการแกไขปญหา ทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะมุงเขาสูการละหมาดไปหาการเยียวยาจากอัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุวะตะอาลา ส่ิงที่ทานมีปญหาอยูก็ขอความชวยเหลือจากพระองค ดังที่ทานหุซัยฟะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาเรื่องราวของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับ
เร่ืองนี้ไววา 

َالةِ « ْمٌر فَِزَع إِىَل الصَّ
َ
 »اكن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم إَِذا َحَزَبُه أ

ความวา “คราใดก็ตามที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
เมื่อมีสิ่งใดที่ทําใหทานทุกขโศก ทานก็จะมุงสูการละหมาดโดยทันที” 
(บันทึกโดยอะหฺมัด : 5/388 และอบูดาวูด : 1319)  

 
และในอีกหลายๆ เหตุการณที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดอาศัย

การละหมาดเปนวิธีการขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ เชนเมื่อคร้ังที่เกิดสงครามสมรภูมิบัดรฺในป
ฮิจญเราะฮฺที่สอง ทานเคาะลีฟะฮฺอะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาเหตุการณนี้ไววา “ตลอดคืนกอน
การประจัญบานระหวางกองทัพมุสลิมและกองทัพฝายศัตรู พวกเราตางนอนพักเอาแรง มี
เพียงทานเราะสูลุลลอฮฺเทานั้นที่ยังคงยืนละหมาดและวิงวอนขอความชวยเหลือ
จากอัลลอฮฺจนถึงรุงเชา” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร : 1/ 252) 

และในสงครามอะหฺซาบในปฮิจเราะฮฺศักราชที่หา ทานหุซัยฟะฮฺ ไดเลาวา “ตลอด
ชวงเวลาที่กองทัพพันธมิตร(อะหฺซาบ) ปดลอมฝายมุสลิมอยูนั้นทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพียรละหมาดและขอดุอาอวิงวอนตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะ
ตะอาลา ใหทรงชวยเหลือ และประทานชัยชนะใหแกกองทัพฝายมุสลิมตลอดทั้งคืนและ
ทุกคืนทานละหมาดอยูเชนนั้นจนกระทั่งสงครามยุติและมุสลิมเปนฝายไดรับชัยชนะใน
ที่สุด” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร : 1/ 252) 

ทานอนัส บินมาลิกเคยเลาไววา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาว
เสมอวา 

َالةِ  ْت ُجِعلَ وَ « ُة َقييِْنْ يِفْ الصَّ  »قُرَّ
ความวา “ความสุขใจสูงสุดของฉันอยูในการละหมาด” (บันทึกโดย อัน-นะ
สาอีย ) 

 
นี่คือภาคปฏิบัติของคําสั่งนี้ที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดปฏิบัติ

เปนแบบอยาง เพราะการละหมาดเปนสิ่งที่จะชวยเชื่อมตอกับอัลลอฮฺโดยตรง อันเปนแนวทางที่มี
ความเชื่อมั่นไดมากที่สุด เปนการติดตอกับอัลลอฮฺทางจิตวิญญาณดวยวะฮฺยูและการดลใจ น้ําพุนี้
ยังคงพวยพุงในทุกที่ ที่ผูศรัทธาจะรับมาเปนเสบียงสําหรับการเดินทาง เปนรมที่พักรอน เปนความ
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ชวยเหลือสําหรับผูที่ไมมีที่พึ่งพิงเปนทรัพยสินที่คงเหลือทุกเมื่อสําหรับผูที่ทรัพยสินขาดมือ การ
ละหมาดยอมจะสรางอะไรสักอยาง สําหรับคนที่ตระหนักในเรื่องนี้ แตคนที่ไมเชื่อตรงนี้ คนที่ไมเชื่อ
วาการละหมาดมีความสัมพันธระหวางมนุษยกับอัลลอฮฺ ระหวางบาวกับผูทรงอภิบาลของเขาคง
จะสัมผัสเร่ืองนี้ไมได และการละหมาดก็ยอมเปนเรื่องที่เพิ่มความหนักใจใหกับเขามากยิ่งขึ้น จน
หลายคนเวลาเกิดปญหาหรือมีวิกฤติชีวิตก็จะลืมละหมาดและทิ้งละหมาดโดยสิ้นเชิง ดังที่อัลลอฮฺ 
ตะอาลา ไดตรัสวา  

َالِة َوإِغََّها لََكِبرَيٌة إِالَّ بَلَ اخْلَاِشِعنيَ َواْستَِعينُواْ بِالصَّ ﴿   ﴾رْبِ َوالصَّ
ความวา “และจงขอความชวยเหลือ ดวยความอดทนและการละหมาด
แนนอนการละหมาดนั้นเปนงานหนัก เวนแตสําหรับบรรดาผูนอบนอม
ถอมตน” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 45) 

 
สภาพของผูศรัทธา เมื่อเขารูสึกไมสบายใจหรือมีปญหาเพียงไดกลาววา “อัลลอฮุ อักบัรฺ” 

เพื่อเขาสูการละหมาดและเขาเฝาผูเปนเจาของชีวิตของเขา วิงวอนตอพระองค ก็เหมือนไดเขาสู
สวนสวรรคอยางแนแท ดังที่ทานอิมามอัล-หะสัน อัล-บัศรียไดกลาววา “เราไดละหมาด เราได
ทําอิบาดะฮฺ เรามีความสุข ถาบรรดากษัตริยหรือคนร่ํารวย รับรู(วาเรามีความสุขมากแค
ไหน) เขาจะมาตอสูจะมาฆาเรา แลวแยงความสุขจากเราไปอยางแนนอน”  

ทานอิมามอัฏ-เฏาะบะรีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดบันทึกเรื่องราวหนึ่งจากทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไววา “ทานไดเดินผานทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
ซ่ึงเขากําลังนอนคว่ําเนื่องดวยความหิว (ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เปน
เศาะหาบะฮฺทานหนึ่งที่เปนอะฮฺลุซศุฟฟะฮฺ คือคนที่พักอาศัยอยูในมัสญิดเนื่องจากไมมีที่
อยูอาศัยและเปนคนยากจน อาหารก็ตองรอใหคนนํามาบริจาค) ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เห็นดังกลาวจึงไดกลาววา ทานปวดทองกระนั้นหรือ ? ทา
นอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ก็ไดกลาววา ใชครับ ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงกลาววา ทานจงลุกขึ้นละหมาด แทจริงการละหมาดนั้นเปนยา
(ชีฟาอ) สําหรับทาน” (ตัฟสีรอิบนุกะษีร : 1/253 )    

ทานอิมามอัฏ-เฏาะบะรีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาวอีกวา “ความอดทนและการ
ละหมาดนั้น แทจริงมันเปนการใหความชวยเหลือบนความเมตตาของอัลลอฮฺ”(ตัฟสีรอิบนุ
กะษีร : 1/253 )    

ابِِرينَ ِإنَّ ابَّ َمَع الصَّ    - “แทที่จริงแลวอัลลอฮฺทรงอยูกับบรรดาผูที่อดทนทั้งหลาย”  ถือ
เปนการใหกําลังใจอยางยิ่งสําหรับผูอดทน เพราะอัลลอฮฺทรงสัญญาวาพระองคจะทรงอยูกับ
บรรดาผูที่อดทนทั้งหลาย  

ทานสัยยิด กุฏบ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา “อัลลอฮฺทรงอยูกับพวกเขา สนับสนุน
พวกเขา ใหความเขมแข็งกับพวกเขา ใหพวกเขาสุขุมขึ้น ไมปลอยพวกเขาผานทางไปโดย
เพียงลําพัง ไมปลอยใหพวกเขาหยุดอยูกับพละกําลังอันจํากัด พละกําลังอันเล็กๆนอยๆ 
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ที่มีอยู พระองคทรงสนับสนุนและเพิ่มพูนเสบียงใหกับพวกเขา ใหกําลังใจ ใหพวกเขามี
ความตั้งใจตลอดการเดินทางแมจะยาวไกล พระองคทรงเรียกพวกเขาในตอนตนอายะฮฺ
วา “โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย” และสิ้นสุดลงดวยพระดํารัสที่วา “แทที่จริงแลวอัลลอฮฺ
ทรงอยูกับบรรดาผูที่อดทนทั้งหลาย” (ฟซิลาลิลกุรอาน 2:60 ) 
 
สารัตถะสําคัญที่ไดรับจากบทเรียน 

• ความอดทนและการละหมาด เปนสิ่งที่จะชวยใหบรรดาผูศรัทธามีความมั่นคงและยืนหยัด
ในหลักการของศาสนา 

• สําหรับผูที่จะมุงสูโลกอาคิเราะฮฺนั้น จําเปนสําหรับเขาที่ตองใชความอดทนและการ
ละหมาดในการเปนตัวชวยใหเขาบรรลุถึงเปาหมายนั้น 

• การปฏิบัติศาสนกิจที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงส่ังใชมานั้น แนนอนตองประสบ
กับอุปสรรคและความยากลําบาก แตดวยความอดทนและการเขาสูการละหมาด จะชวย
ใหเรายืนหยัดในส่ิงนั้นได 

• ทุกๆ คร้ังที่เรามีปญหา ตองการความชวยเหลือเราอยาไดลืมคําแนะนําที่อัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุวะตะอาลา ไดใหไว นั่นคือการอดทนและการเขาสูการละหมาด 

• ทุกๆ ปญหาที่เราไดพบเจอมันคือบททดสอบที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดวางไว
เพื่อที่จะทดสอบพวกเราวา ผูใดบางในหมูพวกเราที่มีผลงานดียิ่งและเปนผูศรัทธาที่เที่ยง
แท   

• โดยแนแท สําหรับผูที่อดทนนั้นพระองคจะทรงอยูกับเขา ชวยเหลือเขา ไมปลอยเขาให
เผชิญกับอุปสรรคโดยตามลําพังอยางแนนอน 
 

คําถามหลังบทเรียน 
• ทุกๆ คร้ังที่เราประสบกับปญหา เราไดหาทางออกดวยวิธีการใดบาง ? 
• เราเคยตอบสนองในคําแนะนําที่อยูในอายะฮฺนี้หรือไม?  
• เมื่อเรามีปญหาและตองการความชวยเหลือ เราจะเขาไปปรึกษาหรือไปขอความชวยเหลือ

จากใครมากที่สุด ? 
• เราไดเตรียมพรอมในการเผชิญหนากับความยากลําบากในการปฏิบัติศาสนกิจหรือไม ? 
• ความอดทนและการละหมาดไดมีอิทธพิลตอการดําเนินชีวิตของเราอยางไรบาง ?  
• เราไดเชื่อมั่นในคําสัญญาของอัลลอฮฺวาพระองคจะทรงอยูรวมกับบรรดาผูที่อดทน

หรือไม? 
อัลลอฮฺเทานั้นที่ทรงรูดียิ่ง -واهللا أعلم 

 نيواحلمدهللا رب العامل اهللا بل نبينا حممد وبل آ وصحبه وسلم وصىل
 


