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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ใชเวลาอยางไรใหเกดิประโยชน ? 
 

 มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว การสถาพรและความ
ศานติจงมีแดผูที่ไมมีนบีหลักจากทาน –มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- 
  
 ผูใดที่ติดตามขาวคราวของผูคน ตรึกตรองถึงสภาพตางๆของพวกเขา และไดรับรูวาพวก
เขาใชทําอะไร และปลอยใหอายุของพวกเขาผานพนไปอยางไรบาง เขาก็จะทราบวาผูคนสวนใหญ
จะสูญเสียเวลาในสิ่งเปลาประโยชน พวกเขาจะถูกกีดกั้นจากความสุขของการใชอายุและเวลาให
เปนประโยชน ดวยเหตุนี้ เราจึงพบวาพวกเขาจะใชเวลาที่มีอยูและปลอยชีวิตของพวกเขาใหดําเนิน
ผานไปกับสิ่งที่ไมเกิดประโยชนตอตัวเขา 
 บางคนยอมรูสึกแปลกใจตอความเบิกบานใจและปลื้มปติกับการใชเวลาแตละวันของพวก
เขาใหผานพนไปอยางไรคา โดยพวกเขาลืมไปวา ทุกเสี้ยวนาทีชีวิตของพวกเขาที่ผานพนไป จะทํา
ใหพวกเขาเขาใกลหลุมฝงศพและวันอาคิเราะฮฺมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันมันจะทําใหพวกเขายิ่งออก
หางจากโลกนี้ 

แทจริงเราตางเบิกบานใจกับวันเวลาท่ีไดใชไป 
ในขณะที่แตละวันท่ีผานไปคือสวนหนึ่งของอาย ุ

เนื่องจากเวลาคือชีวิต ซ่ึงเปนอายุที่แทจริงชีวิตมนุษย และการรักษาเวลาเปนแหลงบังเกิด
ของทุกความดีงาม สวนการสูญเสียเวลาโดยเปลาประโยชนเปนบอเกิดของความชั่วรายทั้งปวง 
ดังนั้น จึงจําเปนตองทําการชี้แจงถึงคุณคาของเวลาในชีวิตของมุสลิม วามุสลิมมีหนาที่ในการ
บริหารเวลาอยางไร มีปจจัยใดบางที่จะชวยใหเขาสามารถรักษาเวลา และมุสลิมจะใชเวลาในทาง
ใดบางเพื่อใหเกิดประโยชนมากที่สุด  

เราขอวิงวอนขอตออัลลอฮฺทรงบันดาลใหเราเปนผูหนึ่งในบรรดาผูที่พระองคทรงใหอายุ
ยืนยาวพรอมกับการปฏิบัติที่อยูในครรลองคลองธรรม และโปรดประทานปจจัยที่ทําใหเราไดใช
ประโยชนจากเวลาของเราใหคุมคา เพราะพระองคคือผูไดรับการวอนขอที่ประเสริฐที่สุด 

 
 

คุณคาและความสําคัญของเวลา 
มนุษยเมื่อเขาไดรับรู ถึงคุณคาและความสําคัญของสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว  เขายอมตอง

ระแวดระวังและรูสึกเปนเรื่องใหญ (เสียใจ) กับการสูญเสียและพรากจากไปของมัน นี่คือส่ิงที่
ปรากฏใหเห็นอยางประจักษชัด ดังนั้น เมื่อมุสลิมไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของเวลา
แลว เขายอมตองเพียรพยายามอยางที่สุดเพื่อรักษาเวลาไมใหสูญสิ้นโดยเปลาประโยชนและใช
ประโยชนจากมันในกิจการที่สรางความใกลชิดกับพระผูอภิบาลของเขา ทานอิมามอิบนุลก็อยยิม 
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ไดช้ีแจงถึงขอเท็จจริงของเรื่องนี้วา “เวลาของมนุษยคือหวงชีวิตแทจริงของเขา มันคือองคประกอบ
ของชีวิตท่ีจะคงอยูตลอดไปในหวงแหงความโปรดปรานอันสถาพร (ในสวนสวรรค) ขณะเดียวกัน
มันก็เปนองคประกอบของชีวิตท่ีทุกขยากในหวงแหงการลงโทษที่เจ็บปวด (ในขุมนรก) มันจะ
เคล่ือนผานไปประดาจการเคลื่อนผานของปุยเมฆ ดังนั้นผูใดที่เวลาของเขาดําเนินไปเพื่ออัลลอฮฺ
และสําหรับอัลลอฮแลวไซร นั่นแหละคือชีวิตและอายุท่ีแทจริงของเขา สวนเวลาอื่นจากนั้นไมถูก
นับวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตเขา... ดังนั้นหากเขาใชเวลาใหหมดไปกับความหลงระเริงและความ
ใฝฝนท่ีจอมปลอม และการใชเวลาที่ดีท่ีสุดของเขาคือการนอนและเสเพล ดังนั้นการเสียชีวิตของคน
เชนนี้ยอมเปนการดีกวาท่ีจะมีชีวิตอยูตอไป”  

ทานอิบนุลเญาซียกลาววา “มนุษยจําเปนตองทราบถึงความประเสริฐและคุณคาของเวลาที่
มีอยู ดังนั้น เขาก็จะไมปลอยใหเสี้ยวหนึ่งของชวงเวลาสูญเสียไปในหนทางที่ไมกอใหเกิดความ
ใกลชิดกับอัลลอฮฺ และเขาจะดําเนินเวลาของเขาใหหมดไปกับความดีงามตลอดไปทั้งจากคําพูดและ
การกระทํา และเจตนาของเขาใหตั้งมั่นอยูในความดี โดยไมรูสึกออนลาและทอแทในสิ่งท่ีรางกาย
ของเขาสามารถกระทําได” 

แนนอนวา อัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺไดเอาใจใสกับเวลาในดานตางๆ และในรูปแบบที่
หลากหลาย แทจริงอัลลอฮฺไดสาบานดวยเวลาในการเริ่มตนของสูเราะฮฺตางๆ พระองคไดสาบาน
ดวยบางสวนของเวลา เชน อัล-ลัยลฺ (กลางคืน) อัน-นะฮาร (กลางวัน) อัล-ฟจรฺ (ยามรุงอรุณ) อัฎ-ฎ
ฮา (ยามสาย) และอัล-อัศรฺ (ยามเย็น) ดังปรากฏในคําตรัสของพระองควา  

  ﴾واجََّهاِر إَِذا جَتىَلَّ  ،واللَّيِْل إَِذا َفْغَش ﴿
ความวา “ขอสาบานดวยเวลากลางคืน เม่ือมันปกคลุม และเวลากลางวันเมื่อมัน
ประกายแสง” (สูเราะฮฺอัล-ลัยลฺ : 1-2) 

 
َاٍل َعرْشٍ ﴿ َ   ﴾َوالَْفْجِر َو

ความวา “ขอสาบานดวยยามรุงอรุณ และดวยค่ําคืนท้ังสิบ” (สูเราะฮฺอัลฟจรฺ : 
1-2) 

 
﴿ َ َ  َوالضُّ  ﴾َواللَّيِْل إَِذا َس

ความวา “ขอสาบานดวยเวลาสาย และดวยเวลากลางคืนเมื่อมันมืด และสงัด
เงียบ”  (สูเราะฮฺอัฎฎฮา 1-2)   

 
  ﴾َوالَْعرْصِ إِنَّ اِإلنَْساَن ليَِفْ ُخرْس ﴿

ความวา “ขอสาบานดวยกาลเวลา (หรือเวลาเย็น) แทจริง มนุษยนั้น อยูในการ
ขาดทุน” (สูเราะฮฺอัลอัศรฺ : 1-2) 
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เปนที่ทราบกันวา เมื่ออัลลอฮฺทรงสาบานดวยส่ิงหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งที่พระองคทรงสรางแลว 
ยอมเปนการบงชี้ถึงความสําคัญและความยิ่งใหญของสิ่งนั้น และเพื่อดึงความสนใจใหตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชนของสิ่งที่พระองคไดทรงสาบานไว  

เชนเดียวกับอัสสุนนะฮฺซ่ึงยืนยันถึงความสําคัญและคุณคาของเวลา และไดประกาศวามนษุย
ทุกคนจะตองถูกสอบสวนเกี่ยวกับการใชเวลาของเขาในวันกิยามะฮฺ ทานมุอาซ บินญะบัล 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

 
ْرَبٍع «

َ
َل َقْن أ

َ
َّ يُْسأ َقْن ُقُمِرهِ ِفيَما  :َال تَُزوُل قََدَما َقبٍْد يَْوَم الِْقيَاَمِة َح

ْفنَاهُ 
َ
بَْالهُ ، وَ أ

َ
ْفنَ َقْن َجَسِدهِ ِفيَما أ

َ
ِ ِمْن أ ِ ، هُ اْكتََسبَُه َوِفيَما وََضعَ  ، َوَقْن َما

  »َوَقْن ِعلِْمِه َماَذا َعِمَل ِفيهِ 
ความวา “ในวันกิยามะฮฺสองเทาของบาวแตละคนจะไมเคล่ือนจนกวาเขาจะถูก
สอบสวนเกี่ยวกับ 4 ประการ 
1.  เก่ียวกับอายุของเขาวา เขาใชหมดไปในทางใด  
2.  เก่ียวกับรางกายของเขาวาเขาใชงานทางใด 
3.  เก่ียวกับทรัพยสินของเขาวาเขาไดมาอยางไรและใชจายไปในทางใด  
4. เก่ียวกับความรูของเขาวาเขานํามันไปปฏิบัติอยางไร” (บันทึกโดยอัฏเฏาะบะ
รอนียฺ 111 ชัยคฺอัล-อัลบานยีกลาววา เปนหะดีษเศาะฮีหฺลิฆ็อยริฮฺ) 

 
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดแจงอีกวา เวลานั้นคือความโปรดปราน (นิอฺมะฮฺ) 

ของอัลลอฮฺประเภทหนึ่งที่มีตอทุกสรรพสิ่งที่พระองคทรงสรางมา ดังนั้นผูเปนบาวจึงเปนตองขอบคุณ (ชุ
กูร) ในความโปรดปรานดังกลาว หากไมแลว ความโปรดปรานที่มีก็จะถูกเพิกถอนและสูญหายไปในที่สุด 
การขอบคุณในความโปรดปรานของเวลากระทําไดดวยการใชมันในหนทางที่เกิดการภักดีตออัลลอฮฺ และใช
ประโยชนจากมันดวยกับการทําอามัลที่ดี ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวเรื่องนี้วา  
 

ُة َوالَْفَراغُ « حَّ   »نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمْن اجَّاِس الصِّ
ความวา “ความโปรดปราน (นิอฺมะฮฺ) สองประการที่มนุษยสวนมากมักจะปลอยให
สูญเสียไปโดยเปลาประโยชน นั่นคือ การมีสุขภาพที่ดีและการมีเวลาวาง” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 6412) 
 

หนาท่ีของผูศรัทธาท่ีตองปฏิบัติตอเวลา 
ในเมื่อเวลาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งยวด กระทั่งถูกนับเปนวินาทีของชีวิตที่แทจริง ดังนั้น 

มุสลิมจึงมีหนาที่ที่จําเปนตองรับผิดชอบตอเวลาของเขา โดยที่เขาจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญ
ของมัน และตั้งมันใหอยูเบื้องหนาเขา สวนหนึ่งหนาที่ที่มุสลิมจําเปนตองรับผิดชอบตอเวลา คือ 
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-  ตองพยายามใชเวลาใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
หากมนุษยมีความกระตือรือรนในทรัพยสิน มีความเพียรพยายามที่จะรักษามันไวและใช

ประโยชนจากมันใหคุมคาที่สุด โดยที่เขาก็ทราบดีวาทรัพยสินเมื่อไดมามันก็จากไป ดังนั้นมุสลิมจึง
จําเปนตองพยายามรักษาเวลาและใชประโยชนจากมันในหนทางที่จะเปนประโยชนตอศาสนาและ
การใชชีวิตบนโลกนี้ของเขา และใชประโยชนในหนทางที่จะนํามาซึ่งความดีงามและความผาสุก
ที่สุดแกชีวิตของเขา โดยเฉพาะ เมื่อไดทราบรูวาเวลาที่ไดพรากจากเขาไปแลวจะไมมีวันหวน
กลับคืนมาอีก บรรดาชาวสะลัฟอัศศอลิหฺในอดีต มีความขะมักเขมนในการรักษาเวลาของเขาเปน
อยางยิ่ง เพราะพวกเขาทราบดีกวาใครถึงคุณคาของมัน พวกเขาจะพยายามรักษามันอยางจริงจัง โดย
ที่พวกเขาไมปลอยใหเวลาผานไปแมเพียงวันเดียว หรือเพียงคร่ึงวัน หรือแมเพียงเสี้ยวหนึ่งของเวลา
ผานไป แมเพียงนอยนิด โดยปราศจากการเพิ่มเติมเสบียงแหงความรูที่มีประโยชน หรืออามัลที่ดีงาม 
หรือการตอสูกับอารมณ และการทําดีตอผูอ่ืน ทานอัล-หะสัน อัล-บัศรีย กลาววา “ฉันไดพบกับกลุม
ชนหนึ่ง ซ่ึงพวกเขาไดใหความสําคัญตอเวลาของพวกเขามากยิ่งกวาการใหความสําคัญตอดิรฮัม 
และดีนาร (ทรัพยสินเงินทอง) ของพวกเจา” 

 
-  การบริหารเวลา 

 หนาที่ประการหนึ่งที่มุสลิมจําเปนตองปฏิบัติตอเวลาของเขาคือ การบริหารเวลาใหเปน
ระบบระหวางหนาที่รับผิดชอบและภารกิจอื่นๆ ไมวาจะเปนภารกิจดานกิจการศาสนาหรือภารกิจ
ดานกิจการทางโลก โดยที่ไมทําใหภารกิจหนึ่งเกิดผลกระทบตออีกภารกิจหนึ่ง และจะไมทําให
ภารกิจที่สําคัญนอยกวาไปกระทบตอภารกิจที่สําคัญมากกวา 
 คนศอลิหฺทานหนึ่งไดกลาวไววา “เวลาของบาวแตละคนมีแค 4 ชวงเวลาเทานั้น และจะไม
มีชวงเวลาที่ 5 นั่นคือ 1. ชวงเวลาที่มีความสุข (นิอฺมะฮฺ) 2. ชวงเวลาแหงการทดสอบ (บะลาอฺ) 3. 
ชวงเวลาแหงการภักดี (ฏออะฮฺ) และ 4. ชวงเวลาแหงการการฝาฝน (มะอฺศียะฮฺ) ดังนั้นทานจงให
เวลาท่ีมีอยูเปนไปเพื่ออัลลอฮฺเถิด ดวยการเคารพภักดีและปฏิบัติในสิ่งท่ีบาวคนหนึ่งจําเปนที่ตองทํา
แดนายของเขา (รุบูบียะฮฺ) ดังนั้นผูใดที่อยูในชวงเวลาแหงการเชื่อฟง (ฏออะฮฺ) เสนทางของเขาก็ได
ชื่นชมความกรุณาของอัลลอฮฺท่ีทรงใหทางนําแกเขา และทรงประทานความงายดายในการดํารงชีวิต
ของเขา และผูใดที่ชวงเวลาอยูในความโปรดปราน ดังนั้นเสนทางของเขาคือการชุกูร (ขอบคุณ
ตออัลลอฮฺ) และผูใดที่ชวงเวลาอยูในความฝาฝนตอคําสั่งของอัลลอฮฺ (มะอฺศียะฮฺ) ดังนั้นเสนทางของ
เขาคือการเตาบะฮฺ (สํานึกผิด) และอิสติฆฟารฺ (ขออภัยโทษ) และผูใดที่ชวงเวลาอยูในหวงแหงการ
ทดสอบ ดังนั้นเสนทางของเขาคือ การยอมรับและอดทน” 
  
 -  ฉกฉวยโอกาสจากชวงเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 เวลาวางเปนความโปรดปรานประการหนึ่งที่ผูคนสวนใหญมักจะหลงลืมมัน เราจึงพบวาพวกเขา
ไมคิดที่จะขอบคุณตอนิอฺมะฮฺของเวลาวาง และไมเอาใจใสอยางจริงจังตอคุณคาของเวลาวาง ทานอิบนุ
อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
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ُة َوالَْفَراغُ نِْعَمتَاِن َمْغبُوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمْن اجَّاِس الصِّ «   »حَّ
ความวา “มีความโปรดปราน (นิอฺมะฮฺ) สองประการที่มนุษยสวนมากมักจะปลอย
ใหสูญเสียไปโดยเปลาประโยชน นั่นคือ การมีสุขภาพที่ดีและการมีเวลาวาง” 
(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ : 6412) 

 
 แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดสงเสริมใหรีบฉกฉวยโอกาสจากชวงเวลา
วาง (ใหเปนประโยชน) ทานกลาววา 
 

ٍس «  مَخْ َقبَْل  ًسا  مَخْ ْلتَِنْم  َقبَْل َسَقِمَك، :  ا تََك  َوِصحَّ  ، ِمَك َهَر َقبَْل  َبَك  َشبَا
  »، َوفََراَغَك َقبَْل ُشْغِلَك، وََحيَاتََك َقبَْل َمْوتَِك وَِغنَاَك َقبَْل َفْقِركَ 

ความวา “จงฉกฉวยโอกาสกระทําหาประการกอนท่ีอีกหาประการจะมาถึง วัยหนุม
ของทาน กอนท่ีทานจะแกชรา สุขภาพที่ดีของทาน กอนท่ีทานจะเจ็บปวย  ความ
รํ่ารวยของทาน กอนท่ีทานจะยากจน เวลาวางของทาน กอนท่ีทานจะมีภาระท่ียุง
เหยิง  การมีชีวิตของทานกอนท่ีทานจะเสียชีวิต” (บันทึกโดยอัลหากิม หมายเลข
หะดีษ 7846 ชัยคฺอัล-อัลบานีย ในเศาะหีหฺอัตตัรฆีบวะตัรฮีบ 3355) 
 
 คนศอลิหฺทานหนึ่งไดกลาววา “ชวงเวลาที่วางจากภารกิจตางๆ ถือเปนความโปรดปรานที่

ยิ่งใหญ หากบาวทานใดไดปฏิเสธ (ไมขอบคุณ) ตอความโปรดปรานนี้ ดวยการเปดประตูแหง
อารมณใฝต่ําเขาไป (มีบทบาท) ในชีวิต และชักจูงไปสูการควบคุมของตัณหาราคะตางๆ แลวอัลลอฮฺ
ก็จะทําใหความโปรดปรานที่มีอยูในหัวใจของเขาขุนมัว และพระองคจะทรงถอดถอนความบริสุทธ์ิ
ท่ีมีอยูในหัวใจของเขาออกไป” 

ดังนั้น ผูที่มีสติปญญาจําเปนตองขับเคลื่อนเวลาวางของเขาดวยส่ิงที่ดีงาม หากไมแลวความ
โปรดปรานของเวลาวางที่มีอยูก็จะเปลี่ยนผันเปนภัยคุกคามตัวเอง ดวยเหตุนี้จึงมีคนกลาววา “เวลา
วาสําหรับผูชายคือความเผลอเรอ สวนผูหญิงคือการกระตุนตัณหาราคะ” 

 
ปจจัยตางๆที่จะชวยในการรกัษาเวลา 
 
-  ทบทวนตัวเอง 
การทบทวนตัวเองถือเปนวิธีการหนึ่งที่สําคัญที่สุดที่จะชวยใหมุสลิมสามารถใชประโยชน

จากเวลาของเขาในหนทางแหงการเชื่อฟงอัลลอฮฺ การทบทวนตัวเองเปนกิจวรรตของบรรดาผูศอ
ลิหฺและเปนวิถีทางของบรรดาผูยําเกรง ดังนั้น พี่นองมุสลิมของฉัน ทานโปรดทบทวนตัวเองเถิด 
และถามตัวเองวา ในแตละวันที่ผานพนไปไดทําอะไรไวบาง? ทานใชเวลาใหหมดไปทางไหน? 
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ทานใชเวลาแตละวันของทานใหดําเนินไปกับสิ่งใด ?  เวลาแตละวันของทานไดเพิ่มพูนความดีงาม
บางหรือไม หรือเพิ่มพูนแตความผิดบาป? 

-  ขัดเกลาจิตใจใหมีความตั้งใจอยางแนวแน 
ผูใดที่ไดขัดเกลาจิตใจของเขาใหผูกพันกับกิจการตางๆที่ประเสริฐและมีคุณคา และหลีก

หางจากกิจการตางๆที่ไรสาระและไมเกิดประโยชน เขาก็จะกลายเปนผูที่หมกมุนกับการใชเวลาให
เกิดประโยชนมากที่สุด และผูใดที่มีความตั้งใจอยางแนวแน เขาก็จะไมยอมรับความตอยต่ํา และ
หากมีความพากเพียรขนาดไหนผลของความพากเพียรก็จะไปหาเขาดั่งที่เขาไดพากเพียรไว 

 
หากผูใดไมยอมไขวควาสิง่ท่ีสูงสง 

และพอใจกับความต่ําตอย ก็จะไมมีผูใดต่าํตอยกวาเขา 
 
-  คบหากับผองเพื่อนท่ีใสใจกับเวลา 
การคบหาและคลุกคลีกับพวกบรรดาผูที่ใสใจกับเวลา และพยายามใกลชิดกับพวกเขา 

รวมทั้งยึดพวกเขาเปนแบบอยาง จะชวยใหสามารถใชประโยชนจากเวลาอยางเต็มที่ และจะทําให
จิตใจมีพลังที่จะใชประโยชนจากชวงเวลาแหงชีวิตในหนทางแหงการเชื่อฟง (ฏออะฮฺ) ตออัลลอฮฺ 
และขออัลลอฮฺโปรดเมตตาผูที่กลาววา 

 
หากทานอยูทามกลางกลุมชนหนึ่ง ก็จงคบหากับผูท่ีประเสริฐท่ีสุดในหมูพวกเขา 

และจงอยาคบหากับผูท่ีต่ําชา เพราะทานจะกลายเปนผูท่ีต่าํชาตามไปดวย 
ทานจงอยาถามวาตนนัน้เปนใคร แตจงถามวาใครคือมิตรสหายของเขา 

เพราะมิตรสหายแตละคน ยอมตองฉายใหเห็นถึง (ธาตุแทของ) คูหูของเขา 
 
-  เรียนรูวิธีการบริหารเวลาของชาวสะลัฟ 
การเรียนรูถึงสภาพการดําเนินชีวิตของชาวสะลัฟและอานชีวประวัติของพวกเขา เปนปจจัยสําคัญ

อยางยิ่งที่จะชวยใหมุสลิมสามารถใชประโยชนจากเวลาไดอยางถูกวิธี เพราะพวกเขาคือกลุมชนที่ตระหนัก
ที่สุดถึงคุณคาของเวลาและความสําคัญของชีวิต พวกเขาคือแบบอยางที่ดีที่สุดในการใชประโยชนจากนาที
แหงชีวิตอยางคุมคา และใชประโยชนทุกลมหายใจในวิถีทางแหงการเชื่อฟง (ฏออะฮฺ) ตออัลลอฮฺ 

  
-  สรางความหลากหลายในการใชเวลา 
โดยธรรมชาติแลวจิตใจของมนุษยคอนขางจะเบื่อหนายเร็ว ไมชอบสิ่งที่ซํ้าซากจําเจ ดังนั้น

การสรางความหลากหลายในการงานจะทําใหจิตใจรูสึกผอนคลาย และสามารถใชประโยชนจาก
ชวงเวลาไดมากที่สุด 

 
-  ตระหนักวาเวลาท่ีเคลื่อนผานจะไมหวนกลับมาอีกและไมสามารถชดเชย 
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ทุกๆวันจะดําเนินไป ทุกๆชั่วโมงจะสิ้นสุด ทุกๆวินาทีจะเคลื่อนผานไป โดยไมสามารถ
เรียกกลับคืนมาอีก และไมสามารถชดเชยไดอีก นี่คือความหมายของคําพูดทานอัล-หะสัน อัล-บัศ
รีย ที่วา “ไมมีวันใดที่เคล่ือนผานไปจากลูกหลานอาดัม นอกจากมันจะกลาวขึ้นวา  โอลูกหลานอาดัม
เอย ขาคือวันใหม และจะเปนสักขีพยานตอการงานของเจา เม่ือขาไดจากเจาไปแลว ขาจะไปหวน
กลับมาหาเจาอีก ดังนั้นเจาจงสะสางการงานตามแตเจาประสงค แลวเจาจะพบมันอยูเบื้องหนาเจา 
และจงละเลยการงานตามแตเจาประสงค เพราะมันจะไมหวนกลับมาหาเจาอีกตลอดกาล” 

 
-  รําลึกถึงความตายและชวงเวลาที่ใกลตาย 
ขณะที่มนุษยกําลังหันหลังใหกับโลกและมุงหนาสูอาคิเราะฮฺ พวกเขาตางใฝฝนอยากให

ไดรับการยืดเวลาสักชวงเวลาหนึ่ง เพื่อที่จะไดแกไขในสิ่งที่ตนเคยสรางความเสียหายไว และจะได
สะสางในสิ่งที่ตนไดพลาดพลั้ง แตมันยอมเปนไปไมได เพราะชวงเวลาแหงการประกอบคุณงาม
ความดีไดส้ินสุดลง และเวลาแหงการสอบสวนและการตอบแทนไดมาถึงแลว ดังนั้นการที่มนุษยได
รําลึกถึงสภาพดังกลาว จะทําใหเขามีความเพียรพยายามที่จะใชประโยชนจากเวลาที่มีอยูใหเปนไป
เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ตะอาลา  

 
-  ไมคบหากับผูท่ีชอบปลอยเวลาใหสูญเปลา 
การคบหากับผูที่เกียจครานและคลุกคลีกับผูที่ชอบปลอยเวลาใหสูญเปลา เปนการทําลาย

ศักยภาพของมนุษย และสรางความสูญเสียตอเวลาอันมีคาของเขา เพราะแตละบุคคลจะถูก
เปรียบเทียบกับเพื่อนคูหูและมิตรสหายของเขา  ดวยเหตุนี้ทานอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุ จึงกลาววา “แตละคนจะถูกพิจารณาตามบุคลิกของสหายที่เขาคบหาอยู เพราะแตละคนจะคบ
หากับสหายที่มีบุคลิกเหมือนกับเขาเทานั้น”   

 
-  รําลึกถึงคําสอบสวนเกี่ยวกับเวลาในวันกยิามะฮฺ 
ขณะที่มนุษยกําลังยืนอยูเบื้องหนาพระพักตรของพระผูอภิบาลของเขาในวันที่แสนจะรอน

ระอุ เขาจะถูกถามเกี่ยวกับเวลาและอายุของเขาวา เขาใชเวลาใหหมดไปอยางไร? เขาใชเวลาใหหมด
ที่ไหน ? เขาใชเวลาใหหมดไปเพื่อการใด ? และเขาเติมเต็มเวลาของเขาดวยส่ิงใด ? ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

 
ْرَبٍع «

َ
َل َقْن أ

َ
َّ يُْسأ ا َقْن ُقُمِرهِ ِفيمَ  :َال تَُزوُل قََدَما َقبٍْد يَْوَم الِْقيَاَمِة َح

ْفنَاهُ 
َ
بَْالهُ ، وَ أ

َ
ْفنَ َقْن َجَسِدهِ ِفيَما أ

َ
ِ ِمْن أ ِ ، اْكتََسبَُه َوِفيَما وََضَعهُ  ، َوَقْن َما

  »َوَقْن ِعلِْمِه َماَذا َعِمَل ِفيهِ 
ความวา “ในวันกิยามะฮฺสองเทาของบาวแตละคนจะไมเคล่ือนจนกวาเขาจะถูก
สอบสวนเกี่ยวกับ 4 ประการ 
1.  เก่ียวกับอายุของเขาวา เขาใชหมดไปในทางใด  
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2.  เก่ียวกับรางกายของเขาวาเขาใชงานทางใด 
3.  เก่ียวกับทรัพยสินของเขาวาเขาไดมาอยางไรและใชจายไปในทางใด  
4. เก่ียวกับความรูของเขาวาเขานํามันไปปฏิบัติอยางไร” (บันทึกโดยอัฏเฏาะบะ
รอนียฺ 111 ชัยคฺอัล-อัลบานียกลาววา เปนหะดีษเศาะฮีหฺลิฆ็อยริฮฺ) 
ดวยการรําลึกถึงการสอบสวนดังกลาวจะชวยใหมุสลิมสามารถใชเวลาไดอยางมีคณุคา และ

นํามาใชประโยชนในหนทางแหงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ 
 
ชาวสะลัฟกับการบริหาร 
ทานอัล-หะสัน อัล-บัศรีย กลาววา “ลูกหลานอาดัมเอย แทจริงตัวเจาเปรียบเสมือนวันเวลา 

เม่ือวันหนึ่งไดจากไป ก็เหมือนกับสวนหนึ่งของตัวเจาไดจากไปดวย” 
ทานยังกลาวอีกวา “ลูกหลานอาดัมเอย ชีวิตชวงกลางวันของเจาคือแขกคนสําคัญของเจา 

ดังนั้นเจาจงทําดีตอมัน เพราะหากเจาทําดีตอมัน มันก็จะจากไปพรอมกับการสรรเสริญเจา และหาก
เจาทําไมดีตอมัน มันก็จะจากไปพรอมกับการประณามเจา เชนเดียวกับชวงกลางคืนของเจา” 

ทานยังกลาวอีกวา “โลกนี้มีเพียง 3 วันเทานั้น: อาจจะเปนวันวาน ซ่ึงมันไดผานพนไปแลว
พรอมกับสิ่งท่ีเจาไดกระทําไว หรืออาจจะเปนวันรุงขึ้น ซ่ึงเจาอาจจะไมทันไดเจอกันมัน สวนวันนี้ 
เปนวันของเจา ดังนั้นเจาจงปฏิบัติอามัล (ใหดีท่ีสุด) ในวันนี้เถิด” 

ทานอิบนุมัสอูด ไดกลาววา “ฉันไมไดรูสึกเสียใจกับสิ่งใดมากเทากับท่ีฉันเสียใจกับวันหนึ่ง
ท่ีดวงอาทิตยไดลับขอบฟา ทําใหอายุขัยของฉันก็ลดนอยลง แตอามัลของฉันกลับไมเพิ่มขึ้นเลย” 

ทานอิบนุ ก็อยยิม กลาววา “การสูญเสียเวลาโดยเปลาประโยชน เปนสิ่งท่ีนาสะพรึงกลัวยิ่ง
กวาความตาย เพราะการสูญเสียเวลาจะทําใหเจาตัดขาดจากอัลลอฮฺและโลกอาคีเราะฮฺ สวนความ
ตายจะทําใหเจาตัดขาดจากโลกดุนยาและผูท่ียังมีชีวิตอยูเทานั้น” 

ทานอัสสะรียฺ บิน อัล-มุฆ็อลลิส ไดกลาววา “หากเจารูสึกเสียใจตอการลดนอยลงของ
ทรัพยสินเจา เจาก็จงรองไหตอการลดนอยลงของอายุขัยเจา”   

 
เราจะใชเวลาใหเกิดประโยชนอยางไร ? 
ที่จริงแลวแนวทางในการใชเวลาใหเกิดประโยชนมีมากมาย ซ่ึงมุสลิมสามารถเลือกปฏิบัติ

ตามแนวทางใดก็ไดที่เห็นวาเหมาะสมและเกิดประโยชนที่สุดสําหรับตน สวนหนึ่งของแนวทาง (ที่
มุสลิมสามารถเลือกปฏิบัติ) มีดังนี้ 

 
-  ทองจําและศึกษาคัมภีรอัลกุรฺอาน 
การทองจําและศึกษาอัลกุรอานเปนการใชเวลาที่ประเสริฐที่สุดของมุสลิม เพราะทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดสงเสริมใหศึกษาอัลกุรฺอาน ทานไดกลาวไววา 
 

ُكْم َمْن َيَعلََّم الُْقْرآَن وََعلََّمهُ «   »َخرْيُ
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ความวา “ผูท่ีประเสริฐท่ีสุดในหมูพวกเจาคือ ผูท่ีศึกษาและสอนอัลกุรฺอาน” (บันทึก
โดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 5027) 
 
-  แสวงหาความรู 
บรรดาบรรพชนสะลัฟ อัศศอลิหฺในอดีต จะมีความพากเพียรอยางมากในการใชเวลาใหเกิด

ประโยชนดวยการแสวงหาและเก็บเกี่ยวองคความรู เพราะพวกเขาทราบดีวาความรูมีความจําเปนตอ
พวกเขายิ่งกวาความจําเปนของพวกเขาที่มีตออาหารและเครื่องดื่ม การใชเวลาใหเกิดประโยชนใน
การแสวงหาและเก็บเกี่ยวความรูมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การไปศึกษาบทเรียนตางๆที่สําคัญ การ
สดับฟงเทปบันทึกเสียงตางๆที่เปนประโยชน และการอานและซื้อหนังสือที่มีคุณคา เปนตน 

 
-  ซิกรุลลอฮฺ (การรําลึกถึงอัลลอฮฺ) 
ไมมีการงานใดที่สามารถปฏิบัติตลอดชวงเวลาเหมือนกับการรําลึกถึงอัลลอฮฺ (ซิกรุลลอฮฺ) 

การรําลึกถึงอัลลอฮฺเปนแนวทางที่สะดวกและเรียบงาย มุสลิมไมจําเปนตองใชเงินทองหรือความ
อุตสาหะใดๆ แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังเสียแกเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งไววา  

 
  »اهللاِ  ِذْكرِ  ِمنْ  َرْطباً  لَِسانَُك  يََزاُل  ال«

ความวา “จงใหปากของเจาเปยกชุมกับการกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺอยูตลอดเวลา” 
(บันทึกโดยอะหฺมัด หมายเลขหะดีษ 17680 ชัยคฺอัล-อัลบานีย ในเศาะหีหฺอัตตัรฆีบ
วัตตัรฮีบ 1491) 
 
ชางเปนสิ่งที่สวยงามยิ่ง หากหัวใจของมุสลิมอุดมดวยการรําลึกถึงพระผูอภิบาลของของเขา

อยูตลอดเวลา เมื่อเขาจะพูดก็จะรําลึกถึงพระองค และเมื่อเขาจะเคลื่อนไหวก็ดวยกับคําสั่งใชของ
พระองค 

 
-  หมั่นปฏิบัติอามัลสุนนะฮฺใหมาก  
การปฏิบัติอามัลสุนนะฮฺเปนแนวทางหนึ่งที่สําคัญในการใชเวลาแหงชีวิตใหเกิดประโยชน

ในหนทางแหงการภักดีตออัลลอฮฺ และเปนตัวแปรที่สําคัญในการขัดเกลาจิตใจใหผองใส นอกจากนี้
ยังเปนโอกาสสําหรับชดเชยและเติมเต็มในสิ่งที่บกพรองขณะปฏิบัติส่ิงที่เปนฟรฎ และที่ยิ่งใหญกวา
นั้นคือ การปฏิบัติอามัลสุนนะฮฺจะทําใหบาวคนหนึ่งไดรับความรักจากอัลลอฮฺ (ดังที่พระองคได
กลาวในหะดีษกุดซียวา) 

 
ِحبَّهُ  وَما يََزاُل َقبِْدي«

ُ
َّ أ   »َفتََقرَُّب إِيَلَّ بِاجََّوافِِل َح

ความวา “และบาวของขาจะยังคงใกลชิดขาดวยการปฏิบัติอามัลสุนนะฮฺตาง ๆ 
จนกระทั่งขารักเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 6502) 



10 
 

 
-  เชิญชวนผูคนสูอัลลอฮฺ สอนสั่งในสิ่งท่ีความดีงาม หามปรามจากความชั่วราย และใหคํา

ตักเตือนแกชาวมุสลิมท้ังหลาย 
แนวทางตางๆเหลานี้ลวนสะดวกและเรียบงายสําหรับการใชหวงเวลาแหงชีวิตใหเกิด

ประโยชน การเรียกรองและเชิญชวนผูคนสูอัลลอฮฺ ตะอาลาเปนภารกิจหลักของบรรดาเราะสูลและ
เปนสาสนของเหลานบี อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสในเรื่องนี้วา  

 
بََعيِنْ ﴿ نَا َوَمِن ايَّ

َ
ٍة أ ْدُعو إِىَل اِهللا بَلَ بَِصرْيَ

َ
  ﴾قُْل َهِذهِ َسِبييِْل أ

ความวา “จงกลาวเถิด (โอมุหัมมัด วา) นี่คือแนวทางของฉัน ฉันจะเรียกรอง (ผูคน) 
ไปสูอัลลอฮฺอยางประจักษแจง ท้ังตัวฉันและผูดําเนินตามฉัน” (สูเราะยูสุฟ : 108) 
 
พี่นองมุสลิมของฉัน ทานจงเพียรพยายามอยางที่สุดในการใชเวลาของทานใหเกิดประโยชน

ดานการเรียกรองและเชิญชวนผูคน (สูอัลลอฮฺ) ไมวาจะดวยวิธีการกลาวบรรยาย หรือแจกจาย
หนังสือเลมเล็กๆ หรือเทปบันทึกเสียงตางๆ หรือเชิญชวนครอบครัว เครือญาติ และเพื่อนบานของ
ทาน (สูการภักดีตออัลลอฮฺ) 

 
-  เยี่ยมเยียนเครือญาติและผูกสัมพันธไมตรีกับพวกเขา 
การเยี่ยมเยียนเครือญาติและผูสัมพันธไมตรีกับพวกเขาเปนสาเหตุหนึ่งจะทําใหไดเขา

สวรรค ไดรับความเมตตา (จากอัลลอฮฺ) ไดรับการเพิ่มพูนอายุ (มีความบะเราะกะฮฺในชีวิต) และมี
ความสะดวกในปจจัยยังชีพ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

 
ثَِرهِ ، فَلْيَِصْل رمَِحَهُ «

َ
ُ يِف أ َ  

َ
ُ يِف ِرْزقِِه ، َوُينَْسأ َ ْن يُبَْسَط 

َ
َحبَّ أ

َ
 »َمْن أ

ความวา “ผูใดที่ประสงคจะใหเกิดความสะดวกในปจจัยยังชีพและมีอายุยืน เขาก็จง
ผูกสัมพันธไมตรีกับเครือญาติของเขา” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 
2067 มุสลิม หมายเลขหะดีษ 6615) 

 
-  ฉกฉวยเวลาประจําวันท่ีประเสริฐ 
เชน เวลาหลังจากละหมาด ชวงระหวางการอะซานและอิกอมะฮฺ ชวงสุดทายของค่ําคืน  

ในขณะไดยินเสียงเรียกรองสูการละหมาด และหลังจากละหมาดศุบหฺกระทั่งตะวันโผลพนขอบฟา 
ชวงเวลาตางๆเหลานี้จะประกอบดวยอิบาดะฮฺตางๆที่ศาสนาสงเสริมใหปฏิบัติ (ดวยการปฏิบัติอิบา
ดะฮฺสุนนะฮฺในเวลาตางๆดังกลาว) จะสงผลใหบาวผูนั้นไดรับการตอบแทนที่ยิ่งใหญและผลบุญอัน
มหาศาล 
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-  เรียนรูสิ่งตางๆที่เปนประโยชน 
เชน เรียนวิชาคอมพิวเตอร ภาษาตางๆ ทอน้ําประปา ไฟฟา ชางไมและอื่นๆ โดยมีเปาหมาย

เพื่อใหเกิดประโยชนตอตัวมุสลิมเองและพี่นองของเขา  
 
พี่นองมุสลิมของฉัน นี่คือโอกาสที่ทรงคุณคา วิธีการที่มีมากมาย และแนวทางที่หลากหลาย 

ซ่ึงขาพเจาไดนําเสนอใหแกทานเพื่อเปนตัวอยาง –ที่จริงแลวเสนทางแหงทําความดีงามนั้นไมมี
ขีดจํากัด- ทั้งนี้เพื่อใหทานสามารถใชเวลาของทานใหเกิดประโยชนเคียงขางหนาที่รับผิดชอบหลักที่
ทานจําเปนตองปฏิบัติ 

 
อุปสรรคตางๆที่ทําใหเวลาสูญเสียโดยเปลาประโยชน 
มีปญหาและอุปสรรคมากมายที่ทําใหมุสลิมตองสูญเสียเวลาอันมีคาของเขาไปอยางเปลา

ประโยชน  เกือบจะทําใหชีวิตของเขาทั้งชีวิตตองสูญเสียไป หากวาเขาไมทันไดฉุกคิดและไม
พยายามหลีกพนจากสิ่งเหลานั้น สวนหนึ่งของปญหาและอุปสรรคเหลานั้น คือ  

 
-  ความเผลอเรอ  
ความเผลอเรอเปนโรครายประเภทหนึ่งที่เปนภัยคุกคามชาวมุสลิมสวนใหญ กระทั่งพวกเขา

ขาดความรูสึกและจิตสํานึกที่ตื่นตัวตอ (ความสําคัญและคุณคาของ) เวลา อัลกุรฺอานไดย้ําเตือนหนัก
หนาใหพึงระวังตอความเผลอเรอดังกลาว กระทั่งถือวาผูที่มีคุณลักษณะดังกลาวตองกลายเปนไมฟน 
(เชื้อเพลิง) ของนรกญะฮันนัม อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา   

 
َولََقد َذَرأنَا جِلََهنَم َكِثرًيا مَن اجِلن َواِإلنِس لَُهم قُلُوٌب ال يَفَقُهوَن بَِها ﴿

ولَـئَِك اَكألنعام 
ُ
وَن بَِها َولَُهم ءاَذاٌن ال يَسَمُعوَن بَِها أ عنُيٌ ال يُبرِصُ

َ
َولَُهم أ

ولَـئَِك ُهُم الغاَفِلُونَ 
ُ
َضل أ

َ
   ﴾بَل ُهم أ

ความวา “และแนนอนเราไดบังเกิดสําหรับญะฮันนัม ซ่ึงมากมายจากญิน และ
มนุษย โดยที่พวกเขามีหัวใจซึ่งพวกเขาไมใชมันทําความเขาใจและพวกเขามีตา 
ซ่ึงพวกเขาไมใชมันมอง และพวกเขามีหู ซ่ึงพวกเขาไมใชมันฟงชนเหลานี้แหละ
ประหนึ่งปศุสัตว ใชแตเทานั้น พวกเขาเปนผูหลงผิดยิ่งกวา ชนเหลานี้แหละ พวก
เขาคือผูทีเผลอเรอ” (สูเราะฮฺอัล-อะอฺรอฟ : 179) 
 
-  การผัดวันประกันพรุง 
นิสัยผัดวันประกันพรุงเปนอุปสรรคอีกประการหนึ่งที่จะทําลายเวลาและฆาชวงชีวิตที่มีอยู 

แตนาเศราใจยิ่งนักที่คําวา “จะ” กลายเปนเอกลักษณของชาวมุสลิมและเปนอุปนิสัยของพวกเขาเสีย
แลว  
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ทานอัล-หะสัน อัล-บัศรีย ไดกลาววา “เจาหลีกหางจากนิสัยผัดวันประกันพรุง เพราะเจามี
ชีวิตอยูกับวันนี้ของเจา ไมใชเจามีชีวิตอยูกับกับวันพรุงของเจา” 

ดังนั้นโอพี่นองมุสลิมของฉัน ทานจงหลักหางจากนิสัยผัดวันประกันพรุงเสีย เพราะทาน
มิไดรับประกันวาทานจะมีชีวิตอยูจนถึงวันพรุงนี้ หากทานมีหลักประกันวาทานจะสามารถมีชีวิตอยู
จนถึงวันพรุงนี้ แตทานก็มิอาจปลอดภัยจากอุปสรรคตางๆ เชน เกิดอาการปวยอยางเฉียบพลัน หรือ
มีงานใหมที่จําเปนตองสะสาง หรือประสบกับอุบัติภัย พึงสังวรณวาในแตละวันนั้นมีงานเฉพาะของ
มันอยูแลว และในแตละเวลาก็มีภารกิจตองรับผิดชอบ ดังนั้นในชีวิตประจําวันของมุสลิมจึงไมมี
เวลาวางเหลืออยูเลย เชนเดียวกับนิสัยชอบผัดวันประกันพรุงในการกระทําการภักดีตออัลลอฮฺ จะทํา
ใหจะทําใหจิตใจเกิดความเคยชินกับการละทิ้ง ดังนั้นทานจงเปนดั่งถอยกวีตอไปนี้ 

 
จงเตรียมเสบียงแหงความยําเกรง เพราะแทจริงเจาไมทราบไดวา 
เม่ือกลางคืนไดมืดลงเจาจะยังมีชีวิตอยูจนถึงรุงอรุณอีกหรือไม 
มีคนปกติจํานวนเทาไหรท่ีตองตายไปโดยปราศจากสาเหตุ 
มีคนปวยจํานวนเทาไหรท่ียังคงมีชีวิตอยูอีกหลายป 
มีคนหนุมสาวจํานวนเทาไหรท่ีสามารถมีชีวิตในชวงบายและปลอดภัยจนถงึเชา 
แทจริงเขาไดถูกหอดวยผาหอศพเรียบรอยแลว ในขณะที่ตัวเขายังไมทันรูตัว 

 
โอพี่นองมุสลิมของฉัน ทานจงรีบใชเวลาแหงชีวิตเจาใหเกิดประโยชนในหนทางแหงการ

ภักดีตออัลลอฮฺ และจงหางไกลจากนิสัยผัดวันประกันพรุงและความเกียจคราน ผูที่อยูในหลุมศพ
จํานวนเทาไหรที่เหยื่อฆาตรกรรมของคําวา “จะ” และการผัดวันประกันพรุงเปรียบเสมือนคมดาบที่
จะคอยขัดขวางผูคนไมใหมีโอกาสใชประโยชนจากลมหายใจของเขาเพื่อการภักดีตอพระผูอภิบาล
ของเขา ดังนั้นทานจงระวังตัว อยากลายเปนเหยื่อฆาตรกรรมของมัน 

 
และการสรรเสริญของอัลลอฮฺพึงมีแดศาสนทูตของพระองค ทานนบีมุหัมมัด และบรรดา

เครือญาติของทาน ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานทั้งหลาย       
 
   

 ที่มา  http://www.islamhouse.com/p/6621 
 
 

 
 

 


