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ประเด็นเรื่องการรวมเนียต ซึ่งถามกันมากโดยเฉพาะในเดือนเชาวาล

นั่นคือประเด็นที่วา "การรวมเนียตหลายๆ เนียตในการทําอิบาดะฮฺเพียงอันเดียว" ขาพเจาขอแบง
หัวขอพูดคุยเปนขอๆ ดังนี้
1. จําเปนที่เราตองทราบวา การทําอะมัลตางๆ นั้นแบงอะมัลที่เปนเอกเทศและมีความประเสริฐ
ระบุเฉพาะตัวของมัน กับอะมัลอื่นๆ ที่มีความประเสริฐโดยรวมไมเหมือนประเภทแรก
2. ตัวอยางเชน การละหมาดตะหัยยะตุล-มัสญิด กับ ละหมาดฎหา เปนตน ถาเราสังเกตหะดีษที่
ระบุเรื่องนี้ เราจะพบวา ละหมาดฎหานั้นมีหุกมเฉพาะตัวและมีความประเสริฐที่ระบุเฉพาะดวย
ดังนั้นมันจึงเปนอิบาดะฮฺแบบเอกเทศโดยตัวของมัน
ในขณะที่ละหมาดตะหัยยะตุล-มัสญิด ไมไดเปนเชนนั้น เพราะถาใครที่เขามาในมัสยิด
แล ว ละหมาดฟ ร ฎ ทั น ที หรื อ ละหมาดสุ นั ต ก อ นศุ บ ห หรื อ ละหมาดอิ ส ติ ค อเราะฮฺ หรื อ เข า ไป
ละหมาดพรอมกับญะมาอะฮฺที่ละหมาดอยู เปนตน เขาก็ไดปฏิบัติสิ่งที่ถูกสั่งใหทําเกี่ยวกับตะหัย
ยะตุล-มัสญิดแลว และไดพนไปจากขอหาม เขาไมจําเปนตองชดใชละหมาดตะหัยยะตุล-มัสญิด
แตอยางใด
ทั้งนี้ก็เพราะวา บทบัญญัติในศาสนานั้นกําหนดวา หามไมใหผูใดที่เขามาในมัสยิดนั่ง
จนกระทั่งจะละหมาดกอน โดยไมไดระบุวาเปนละหมาดอะไรอยางเฉพาะเจาะจง เพราะฉะนั้น ถา
เขาไดละหมาดอะไรก็ตามแตตอนที่เขามาครั้งแรก ก็ยอมแสดงวาไดปฏิบัติตามคําสั่งและพนไป
จากขอหามนี้แลว
ตัวอยางเพิ่มเติมเชน ใครที่เขามาในมัสยิดแลวละหมาดสองร็อกอัตดวยเนียตตะหัยยะตุลมัสญิดเพียงอยางเดียว เขาก็จะไมไดรับผลบุญละหมาดสุนัตกอนซุฮร(หรือละหมาดสุนัตอื่นๆ ตาม
เวลาของมัน) เปนตน
แตถาเขาเขามาแลวละหมาดสองร็อกอัตดวยเนียตกอนซุฮร เขาก็พนจากขอหามทีไ่ มใหนงั่
จนกวาจะละหมาดกอน และไมตองชดใชการละหมาดตะหัยยะตุล-มัสญิดอีกตอไป
ซึ่งไมเหมือนกับอยางแรก เพราะถาเขาเขามาแลวละหมาดดวยเนียตตะหัยยะตุล-มัสญิด
อยางเดียว จากนั้นก็มีการอิกอมะฮฺละหมาดซุฮร หลังจากละหมาดซุฮรเสร็จ เขาสามารถที่จะชดใช
ละหมาดสุนัตกอนซุฮรได
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3. ผูใดที่ทราบประเด็นที่เหมือนละหมาดตะหัยยะตุล-มัสญิดกับละหมาดฎหาได เขาก็จะสามารถ
แกปญหาตางๆ ไดเยอะโดยไมตองปวดหัว
4. ในจํานวนสิ่งที่เหมือนกับละหมาดตะหัยยะตุล-มัสญิด คือ
ก. คําสั่งใหละหมาดญะมาอะฮฺสําหรับคนที่ละหมาดแลว
มีหะดีษที่ทราบกันวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดปฏิเสธคนสองคนที่เขามา
ในมัสยิดแลวนั่งอยูเฉยๆ ไมยอมละหมาดศุบหกับญะมาอะฮฺ ทั้งนี้เพราะอางวาไดละหมาดแลวชวง
ที่อยูระหวางทาง
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงสั่งใหทั้งสองละหมาดพรอมๆ กับญะมาอะฮฺอีก
ครั้ง ซึ่งมันจะเปนละหมาดสุนัตที่ไดผลบุญเพิ่มเติมสําหรับเขาสองคน
ความหมายก็คือ ถาคนที่เขามาในมัสยิดนั้นละหมาดพรอมกับญะมาอะฮฺดวยเนียตใดๆ ก็
ตาม ถือวายอมไดสําหรับเขา เพราะสิ่งที่สําคัญไมใชประเด็นการละหมาดญะมาอะฮฺ แตอยูที่การ
หามไมใหนั่งเฉยๆ ในมัสยิดขณะที่คนอื่นกําลังละหมาด
ดังนั้น ถาเขาเขามาแลวทันละหมาดกับอิมามสองร็อกอัตหลัง เขาก็สามารถที่จะใหสลาม
พรอมๆ กับอิมามได
หรือถาทันกับอิมามเพียงร็อกอัตเดียว(หรือสามร็อกอัต)ชวงละหมาดอิชาอ เขาก็สามารถ
ใหสลามพรอมอิมาม โดยเนียตวานี่เปนการละหมาดวิติรได
ข. การถือศีลอดวันจันทรและวันพฤหัสบดี
ทั้งนี้ เพราะไมมีการระบุความประเสริฐเฉพาะสําหรับการถือศีลอดสองวันนี้เหมือนที่มีระบุ
สําหรับการศีลอดในวันอะเราะฟะฮฺหรือวันอาชูรออ เปนตน แตความหมายก็คือสองวันนี้เปนวันที่
อะมั ลตา งๆ จะถูก ยกขึ้ น สู อัล ลอฮฺ ดัง นั้น ทา นนบี ศ็อ ลลั ล ลอฮฺ อะลั ย ฮิ วะสัล ลัม จึง ชอบที่จ ะ
ใหอะมัลของทานถูกยกขึ้นไปในขณะที่ถือศีลอดอยู
ดังนั้น ถาถือศีลอดชดของเราะมะฎอน หรือบนบาน หรือกัฟฟาเราะฮฺ หรือหกวันเชาวาล
หรือวันคืนเดือนขึ้น ที่ตรงกับสองวันนี้ ก็จะไดผลตามที่ระบุในหะดีษคืออะมัลของเขาจะถูกนําขึ้น
ไปสูอัลลอฮฺในขณะที่เขาถือศีลอด
ดวยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนใหถือศีลอดหกวันเชาวาล โดยเลือกถือใหตรงกับวันจันทรและ
วันพฤหัสบดี
เราไมพูดวานี่เปนการรวมเนียต เพราะการถือศีลอดวันจันทรและวันพฤหัสบดีนั้นไมใชอิ
บาดะฮฺที่เปนเอกเทศโดยตัวมันเอง(หมายถึง ไมมีระบุความประเสริฐวาไดผลบุญเทานั้นเทานี้) มัน
จึงไมใชประเด็นรวมเนียตแตแรกแลว
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5. ที่ถูกตองกวาก็คือ ไมอนุญาตใหมุสลิมรวมเนียตระหวางสองอะมัลที่มีความประเสริฐและหุกมที่
เปนเอกเทศเฉพาะ เชน รวมเนียตระหวางการถือศีลอดชดเราะมะฎอนกับถือศีลอดบนบาน
หรื อ การถื อ ศี ล อดชดเราะมะฎอนกั บ การถื อ ศี ล อดหกวั น เชาวาล ทั้ ง นี้ เพราะ
ความหมายที่หะดีษตองการก็คือใหถือศีลอดสามสิบหกวัน (หรือหนึ่งเดือนกับอีกหกวัน) ดังนั้นถา
รวมสองเนียตเขาดวยกันก็จะเทากับการถือศีลอดแคเดือนเดียวเทานั้น ซึ่งมันคานกับจุดประสงค
ของหะดีษที่ตองการใหถือศีลอดหนึ่งเดือนกับอีกหกวัน
ความหมายนี้ถูกอธิบายดวยหะดีษบทอื่นซึ่งรายงานโดยอิบนุ มาญะฮฺดวยสายรายงานที่
เศาะฮีหฺวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวความวา "ใครที่ถือศีลอดหกวันหลัง
อีดเขาจะไดผลบุญเหมือนถือศีลอดหนึ่งป เพราะความดีนั้นถูกคูณดวยสิบเทา" (หมายถึง
หนึ่งเดือนเราะมะฎอนคูณสิบจะเทากับสิบเดือน หกวันเชาวาลคูณสิบเทากับหกสิบหรือสองเดือน
ซึ่งครบปพอดี) วัลลอฮฺ อะอฺลัม

แปลจาก:
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