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เม่ือกล่าวถึงเดือนเราะมะฎอนย่อมต้องนึกถึงการละหมาดตะรอวีหฺซึ่งเป็นสุนนะฮฺท่ีประชาชาติ
อิสลามปฏิบตัิสืบทอดกันมาตามแบบฉบบัของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเป็นการงานท่ี
สง่ผลให้เกิดความดีงามนานปัการ 

นบัเป็นเร่ืองน่ายินดีอย่างยิ่งท่ีเราได้เห็นผู้ คนจ านวนมากจากทุกภาคส่วนของสังคมต่างรุดหน้าสู่
บ้านของอลัลอฮฺด้วยความสมคัรใจ แม้กระทัง่เดก็วยัรุ่นท่ีรูปลกัษณ์ภายนอกดไูมเ่คร่งครัดมากนกั 

ละหมาดตะรอวีหฺมิได้เป็นเพียงการรวมตวักนัเพ่ือปฏิบตัศิาสนกิจในเดือนเราะมะฎอนเท่านัน้ แตย่งั
เป็นการยืนละหมาดร่วมชัว่โมงตอ่หน้าอลัลอฮฺผู้ทรงเป็นเจ้าเหนือราชาทัง้ปวง โดยผู้ ร่วมละหมาดจะได้สดบั
รับฟังถ้อยค าอันประเสริฐท่ีสุดซึ่งได้รับการประทานลงมาจากฟากฟ้า และเป็นพจนารถของพระเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่ ทัง้นี ้ไมมี่สิ่งใดจะสามารถปรับปรุงซอ่มแซมหวัใจของเราได้มากไปกวา่อลักรุอาน 

หากการได้คลกุคลีกับบรรดาราชาหรือมหาเศรษฐีผู้ ร ่ารวยอยู่เป็นประจ าส่งผลตอ่กิริยาจาและการ
แต่งกายของเราแล้ว ผู้ ท่ีมีโอกาสใช้ชีวิตต่อหน้าพระผู้ เป็นเจ้าของเขาร่วมสามสิบคืนพร้อมเน้นหนักมาก
ยิ่งขึน้ในช่วงสิบคืนสุดท้ายของเดือน โดยได้สมัผสัและซึมซบัหลกัค าสอนท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้อคิด
อทุาหรณ์หรือบทบญัญตัิตา่งๆ ตลอดจนบรรดาอายะฮฺท่ีกล่าวถึงคณุลกัษณะอนัสงูส่งของอลัลอฮฺซึ่งถือเป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีสดุของอลักรุอาน ยอ่มสมควรท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองไปในทางท่ีดีขึน้ได้ 

เพ่ือเป็นการแนะน าตกัเตือนซึ่งกันและกันระหว่างเรา ผู้ เขียนใคร่ขอเสนอแนวทางบางประการท่ี
นา่จะชว่ยให้เราได้รับประโยชน์สงูสดุจากการละหมาดตะรอวีหฺได้ 

ประการแรก ขณะเดินไปละหมาดตะรอวีหฺนัน้ จ าเป็นท่ีเราจะต้องตระหนักว่าเป้าประสงค์หลัก
ของการท าอิบาดะฮฺประเภทใดก็ตาม คือการขดัเกลาจิตใจให้มีความส ารวมนอบน้อมต่ออลัลอฮฺ เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายสงูสดุท่ีพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งขึน้มา นัน่ก็คือ 

ن   َخلَۡقت   َوَما ﴿ نَس  ٱۡۡلِ ونِ  إِّل   َوٱۡۡلِ  ﴾ ٥٦ ِِلَۡعب د 
ความว่า “และข้ามิได้สร้างญินและมนษุย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแตเ่พ่ือเคารพภกัดีตอ่ข้า” (อซัซาริยาต: 56) 

ละหมาดตะรอวีหฺก็นบัเป็นหนึง่ในจ านวนอิบาดะฮฺเหลา่นัน้ 

ทัง้นี ้การตระหนกัถึงเป้าหมายส าคญัข้อนีข้ณะเดินทางไปละหมาด จะส่งผลดีตอ่การละหมาดเป็น
อยา่งมาก โดยผู้ละหมาดจะได้สมัผสัถึงอรรถรสและความหอมหวานของการได้สดบัรับฟังพจนารถของพระ
เจ้าผู้ทรงเมตตา 
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ประการที่สอง ขณะท่ีท่านมุ่งหน้าสู่บ้านของอัลลอฮฺ ก็จงวิงวอนขอให้พระองค์ทรงท าให้การ
ละหมาดนีเ้ป็นสาเหตใุห้หัวใจของท่านได้รับการปรับปรุงไปในทางท่ีดี ทัง้นี ้การท่ีเราจะได้รับความดีงาม
และรอดพ้นจากความชั่วร้ายก็ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์ จึงควรท่ีจะวิงวอนขออย่างแน่วแน่และ
สม ่าเสมอให้พระองค์ทรงปรับปรุงหวัใจของเรา ซึ่งการท่ีหวัใจจะดีนัน้ไม่ได้ขึน้อยู่กบัน า้เสียงอนัไพเราะของ
อิหมา่มหรือความโอ่อา่ของสถานท่ีละหมาด แตต้่องอาศยัความชว่ยเหลือจากอลัลอฮฺ ซึง่แน่นอนวา่พระองค์
จะทรงชว่ยเหลือผู้ ท่ีมีความจริงใจและนอบน้อมตอ่พระองค์ 

ลองใคร่ครวญอายะฮฺตอ่ไปนีซ้ึง่พระองค์กลา่วถึงเชลยศกึของมสุลิมวา่ 

َها ﴿ يُّ
َ
أ م ِفي  ل َِمن ق ل ٱنل ِبُّ  َيَٰٓ يِۡديك 

َ
ِنَ  أ ىَٰٓ  م  ۡۡسَ

َ
مۡ  ِف  ٱّلل    َيۡعلَمِ  إِن ٱۡۡل ا ق ل وبِك  مۡ  َخۡۡيٗ ا ي ۡؤتِك  ي  َخۡۡيٗ ا ِم   م 

ِخذَ 
 
مۡ  أ ۡم   َوَيۡغِفرۡ  ِمنك  ور   َوٱّلل    لَك   [ ٠٧: نفالاأل] ﴾ ٧٠ ر ِحيم   َغف 

ความว่า “โอ้นบีเอ๋ย จงกล่าวแก่ผู้ ท่ีอยู่ในมือของพวกเจ้าจากบรรดาผู้ เป็นเชลยศึกเถิดว่า หากอลัลอฮฺทรงรู้
วา่มีความดีใดๆ ในหวัใจของพวกท่านแล้ว พระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่พวกท่านซึ่งสิ่งท่ีดียิ่งกว่าสิ่งท่ีถกู
เอามาจากพวกท่าน และจะทรงอภยัโทษแก่พวกท่านด้วย และอลัลอฮฺนัน้เป็นผู้ทรงอภยัโทษเป็นผู้ทรงเอ็นดู
เมตตา” (อลัอนัฟาล: 70) 

 และลองพิจารณาอายะฮฺตอ่ไปนี ้ท่ีอลัลอฮฺได้ทรงชีใ้ห้เห็นว่าการมีหวัใจท่ีมุ่งมั่นแน่วแน่นัน้จะน ามา
ซึง่ความดีงามมากมาย 

ۡؤِمنِيَ  َعنِ  ٱّلل    َرِضَ  ۞ل َقدۡ  ﴿ ونََك  إِذۡ  ٱلۡم  َبايِع  َجَرةِ  ََتَۡت  ي  نَزَل  ق ل وبِِهمۡ  ِف  َما َفَعلِمَ  ٱلش 
َ
ِكيَنةَ  فَأ  ٱلس 

مۡ  َعلَۡيِهمۡ  َثََٰبه 
َ
 [  ٨١: الفتح] ﴾ ١٨ قَرِيٗبا َفۡتٗحا َوأ

ความว่า “โดยแน่นอน อลัลอฮฺทรงโปรดปรานตอ่บรรดาผู้ศรัทธา ขณะท่ีพวกเขาให้สตัยาบนัแก่เจ้าใต้ต้นไม้ 
(ท่ีหดุยับิยะฮฺ) เพราะพระองค์ทรงรอบรู้ดีถึงสิ่งท่ีมีอยู่ในจิตใจของพวกเขา พระองค์จึงได้ทรงประทานความ
สงบใจลงมายงัพวกเขา และได้ทรงตอบแทนให้แก่พวกเขาซึง่ชยัชนะอนัใกล้เข้ามา” (อลัฟัตหฺ: 18) 

ประการที่สาม ให้นึกถึงความส าคัญของการละหมาด ซึ่งเป็นการงานอันประเสริฐท่ีสุดของผู้
ศรัทธา ดงัท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

 م  ل  اع  و   »
 
  ي   خ   ن  وا أ

 
 77322وأمحد برقم  722ابن ماجه برقم رواه  « ة  ال  الص   م  ك  ال  م  ع  أ

ความว่า “ทา่นทัง้หลายพงึทราบเถิดวา่การงานของพวกท่านท่ีประเสริฐท่ีสดุคือการละหมาด”1 
 การละหมาดตะรอวีหฺก็ถือเป็นการละหมาดประเภทหนึง่ 

นอกจากนีอ้ลัลอฮฺยงัได้ทรงระบวุ่าการให้ความส าคญักบับรรดาอิบาดะฮฺท่ีพระองค์ทรงบญัญัตินัน้
เป็นหลกัฐานท่ีบง่ชีถ้ึงการท่ีหวัใจมีความย าเกรงต่อพระองค์ 

َٰلَِك   ﴿ مۡ  َوَمن َذ ِ َعظ  ِ  َشَعَٰٓئِرَ  ي  ل وبِ  َتۡقَوى ِمن فَإِن َها ٱّلل   [٢٣:  احلج] ﴾ ٣٢ ٱۡلق 

                                                           

: 22378และอะหฺมดั: 277 บนมุาญะฮฺบนัทกึโดยอิ 1  
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ความว่า “ฉะนัน้ ผู้ ใดท่ีให้เกียรติแก่พระบัญญัติของอัลลอฮฺ แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งแห่งการย าเกรงของ
จิตใจ” (อลัหจัญ์: 32) 

 ประการที่ ส่ี ตระหนักถึงความส าคัญของการได้ยืนละหมาดต่อหน้าอัลลอฮฺ ตะอาลา ผู้ ซึ่งท่ี
ความสขุและความส าเร็จในโลกดนุยาและอาคเิราะฮฺล้วนอยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ผู้ เดียวเทา่นัน้ 

 การตระหนักถึงความส าคญัดงักล่าวนีจ้ะช่วยให้สามารถยืนละหมาดนานๆ ได้โดยท่ีไม่รู้สึกเหน็ด
เหน่ือยมากนกั และกลบัจะท าให้รู้สกึสขุใจและละหมาดอยา่งมีอรรถรสมากย่ิงขึน้ 

  
ประการสุดท้าย เม่ือเสร็จสิน้จากการละหมาดแล้วลองตรวจสอบหวัใจของท่านด ูว่าอลักรุอานได้

สง่ผลอย่างไรตอ่หวัใจของท่าน? หากไม่พบว่ามีความเปล่ียนแปลงใดๆ เกิดขึน้ ก็ให้นึกทบทวนและปรับปรุง
ตนเองให้ดียิ่งขึน้ อย่าลืมว่าอลัลอฮฺนัน้เป็นผู้ทรงขอบคณุ เม่ือใดท่ีบ่าวปฏิบตัิคณุงามความดีพระองค์ก็จะ
ทรงตอบแทนความดีอยา่งแน่นอน หากคิดได้ดงันีก้ารละหมาดตะรอวีหฺก็จะสง่ผลดีอย่างชดัเจนตอ่ชีวิตของ
เราทัง้ในเดือนเราะมะฎอน และเดือนอ่ืนๆ สืบตอ่ไปตลอดชัว่ชีวิต 
 หากไม่สามารถท าสิ่งท่ีกล่าวมาทัง้หมดได้ แต่อย่างน้อยถ้าเรามีความรู้สึกว่าตนเองบกพร่องใน
หน้าท่ีอันพึงมีต่ออัลลอฮฺ หรือไม่ได้รับประโยชน์จากการประกอบอิบาดะฮฺต่างๆ อย่างท่ีควรจะเป็น 
ความรู้สึกเหล่านีก็้น่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีให้เราได้ปรับเปล่ียนตวัเองไปสู่สิ่งท่ีดีกว่า และฉกฉวยช่วงเวลา
ตา่งๆ ประกอบคณุความดีให้มาก เพ่ือบรรลุซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการประทานคมัภีร์และแตง่ตัง้ศาสนทูต 
ก็คือการปรับปรุงขดัเกลาจิตใจให้นอบน้อมสิโรราบตอ่พระผู้ เป็นเจ้าแหง่สากลโลกนัน่เอง 

 

ต้นฉบบัจาก 

http://almuqbil.com/web/?action=articles_inner&show_id=1681 
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