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ـہُِ اَۡلـَحـۡوـدُُ ـلَـِوۡینَُ َربُ  لـِلّّٰ ـوۃُُ وَُ  اۡلـعّٰ ـلّٰ ی َوالـسَّـََلمُُ  الـصَّ  َسـی ـِداۡلـُوـۡرَسـلِـۡینَُ  َعـلّٰ
ـابَــۡعـدُُ ـہُِ  فَـاَُعـۡوذُُ  اَهَّ نُِ ِهـنَُ  ِبـالـلّّٰ ـۡیـطّٰ ِجۡیِنِؕ الـشَّ ـہُِ ِبـۡسنُِ  الـرَّ نُِ الـلّّٰ ۡحـوّٰ حـِۡیِنِؕ الـرَّ  الـرَّ

 

ฉันต้องการท่ีจะปรับปรุงแก้ไขตัวของฉั 

นเองให้ถูกต้อง* 
(I Want to Rectify Myself) 

ไม่มี เหตผุล อะไรที่ไชตอนจะ ป้องกนั เราไม่ให้ อ่าน หนงัสอืเลม่นีจ้นจบ ท่านจงตัง้ใจอ่าน

หนงัสอืเลม่นีจ้นจบ  ْ َوَجّلَ ه عَّزَ ٰـّ านจะรู้สกึ ถึงการ ปฏิวตัิ ตนเองสูห่นทางที่ถกูต้องและ اِْن َشــٓاءَالـل

เที่ยงตรงในหวัใจของท่านเอง 

การ ได ้รับ การ ช่วยเหลือ จาก การ ถกู หลอกลวง และ ไฟ นรก  

ท่านซยัยิดดินาอิมาม ซากาวี َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه บอกเล่าถึงความประเสริฐของท่านรอซูล้ 
یلِٖه َوَسلَّم یلِٖه َوَسلَّمَصّّلَ اهللُ تَعَاٰلی   ไดก้ล่าวไวว้า่, ผูใ้ดท่ีศาลาวาด َصّّلَ اهللُ تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا عَلَيِْه َوا  ตามแบบอยา่งฉนัหน่ึงคร้ัง, อลั
ลา ْ َوَجّلَ َوَجلَُّ ประทานสิบพรให้แก่เขา; และผูใ้ดศาลาวาด ตามแบบอยา่งฉันสิบคร้ัง, อลัลา عَّزَ  َعزَّ
ประทานหน่ึงร้อยพรให้แก่เขา; และผูใ้ดศาลาวาด ตามแบบอยา่งฉันหน่ึงร้อยคร้ัง, อลัลา َُّوَجل จะ َعزَّ
สลกัระหวา่งดวงตาของเขา เขาจะไดรั้บการช่วยเหลือจากการถูกหลอกลวงและไฟนรก และในวนักี
ยามตั อลัลา ََُّوَجل จะจ าแนกพวกเขาให้อยูใ่นหมู่ของผูท่ี้มีความศรัทธาอยา่งแทจ้ริง (อัลกอลุลบาดี َعزَّ
,หน้า 233)1 

 
ผู้ ท่ีวิงวอนท้ังหลาย เหนือส่ิงอ่ืนใดคือการและหมาดและการกล่าวสรรเสริญ 

                                                             
* อมีเรเอเรซุนนสั )ดามตับารากาตะฮูมุลอารียะ (ไดพู้ดไวใ้นสัปดาห์ของการรวมกลุ่มของดาวตัเตอิสลามี เพื่อผลกัดนัให้มีการเขา้
ร่วมกบักลุ่มของดาวตัเตอิสลาม,ี เป็นองคท์ี่ไม่ไดเ้คลื่อนไหวภายใตก้จิกรรมทางการเมือง เป็นการปาฐกถาเกีย่วกบัคมัภีร์อลักรุอาน 
ศาสนา และซุนนะห์ของท่านรอซู้ล )ซอลลลัลอฮูตาอาลาอะลยัเฮะวาอะลยัฮิวาซลัลมั (และให้วนัที่ 75 ของเดือนรอมฎอน ปี ฮ.จ.3271 
ไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขและตีพิมพข์ึ้นโดยองคก์ร มาดานี มากาซ ไฟซอนนีมาดีนา 
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 มันจะขับไล่ความทุกข์ยากท้ังปวง จงละหมาดและสรรเสริญ 
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คุณต้องการอะไร: สวรรค์ หรือ นรก? 
ท่านอิมาม อบูนูเอ็ม อะหมดั บิน อบัดุลลาห์ อสัฟาฮานี ْـنُّـوَراِن ُہ ال َس ِسـّرُ แจง้  (เสียชีวิตเม่ือปี ฮ.จ.430) قُـِدّ
ไวใ้นหนงัสือ ฮยัยาตุล้อูลลิยา (Hilya-tul-auliya) วา่ท่านซยัยิดดินา อิบราฮีมไตมี้ َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه 
กล่าววา่ : คร้ังหน่ึงเราจินตนาการไปวา่เราอยูใ่นนรก ถูกมดัดว้ยโซ่แห่งไฟ ก าลงักินตน้ตะบองเพชร 
และจิบน ้ าหนองของคนในนรกทีละนิด, หลงัจากนั้นเราไดคิ้ดใคร่ครวญแลว้ ถามจิตใจ สติปัญญา
(Nafs) วา่: บอกฉันหน่อยอะไรท่ีคุณตอ้งการ : การทรมานในนรก หรือการหลุดพน้ จากนรก? จิตใจ 

สติปัญญ (Nafs)  ของเราตอบวา่, “หลุดพน้” ฉันตอ้งการท่ีจะกลบัไปในชีวิตตั้งใจประพฤติปฏิบติั
ตนในส่ิงท่ีดีเท่าท่ีฉันจะท าได ้ ละเวน้ส่ิงท่ีมาจากนรก หลงัจากนั้นฉันคิดพิจารณาดูวา่ ฉันอยูใ่น
สวรรค์ ก าลงัด่ืมน ้ าจากล าธาร กินผลไมแ้ละไดพ้บเจอกบันางสวรรค ์หลงัจากท่ีไดจิ้นตนาการดงัน้ี
แลว้, ฉันถามจิตใจตนเอง สติปัญญา (Nafs) วา่ อะไรท่ีฉันตอ้งการ:  

สวรรคห์รือนรกจิตใจของฉัน สติปัญญา (Nafs) ตอบวา่, “สวรรค”์ จากนั้นฉันพูดกบัจิตใจตนเอง
วา่ ฉันตอ้งการท่ีจะกลบัไปในชีวิต และท าความดีแลว้ฉันจะไดร้างวลัจากสวรรค์ ตอนน้ีท่านมี
โอกาส หมายถึง โอ ้ความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจ สติปัญญา (Nafs) ของเรานั้น ตอนน้ีเจา้จะตอ้งเลือก
การปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง เลือกท่ีจะปรับปรุงตวัใหม่และไปสวรรค ์ หรือท าบาปต่อไปและไป
นรก เพราะฉะนั้นเจา้ตอ้งเร่ิมหวา่นเมล็ดเพ่ือรอท่ีจะเก็บเก่ียว  
(Hilyat-ul-awliya, หน้า 235 เล่มท่ี 4 ฮาดิสท่ี 536) 

ท าความดีบ้างเพือ่สร้างชีวิตหลังความตาย โอ้ พีน้่องเอ๋ย ชีวิตเป็นส่ิงที่ไม่แน่นอน 
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การเตรียมตัวส าหรับชีวิตหลังความตาย 
พ่ีนอ้ง มุสลิม ท่ีรัก พยายาม ท าความเขา้ใจในส่ิงน้ีและก าหนดจิตใจของท่านในการปฏิบติั ใน
บรรดาวลีอุลลอ (สหายแห่งอลัลา ْ ّلَ َوَج ข่มจิตใจของตนเองกนัอยา่งไร โดยยึดถือวา่เป็นส่ิงท่ี عَّزَ
ตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท า ควบคุม ลงโทษ หากท าบางอยา่งผิดพลาด หรือแมแ้ต่บางคร้ัง
ก าหนดกฏเกณฑเ์พ่ือลงโทษภายในจิตใจของตน ทุกขณะจิตมีความย  าเกรงต่อ อลัลา ْ ّلَ َوَج และ عَّزَ
ปฏิบติัตนให้เคร่งครัดมากข้ึน มากข้ึน ผูใ้ดท่ีมีความมานะพยายามอยา่งมากในการท่ีจะเตรียมตน
เพ่ือชีวิตหลงัความตาย ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่บุคคลผูน้ั้นจะไดรั้บผลดีตอบแทน อลัลา ْ ّلَ َوَج กล่าว عَّزَ
ไวใ้นคมัภีร์อลักรุอาน, ส่วนท่ี 15, ซูเราะห์ บานี อิสราอีล อายะห์ท่ี 19 

یِخَرْ ْْوَََْْْْۃَو مَۡن اََرادَ   اۡۡل  َسعۡيَہَاْلَہَاَْسعی
یٰٓئَِک کَاَن َسعۡيُُہۡم  ّمَۡشُکۡوًرا ﴿   ﴾۹۱َو ُہَو ُمۡؤِمٌن فَاُول

Reference: Surah Bani Israil (Para 15, Verse 19) 

อา้งถึงหนงัสือ : อลาฮาซรัส, อิมามออฟเอเรซุนนสั, รีไววาลิดออฟซุนนสั, อีราดิเคเตอร์ออฟดิด
ดาด, สโคลาออฟชาเรียด, ไกดอ์อฟตารีกตั (A’lā Ḥaḍrat, Imām of Aĥl-e-Sunnat, Revivalist of Sunnaĥ, 

Eradicator of Bid’aĥ, Scholar of Sharī’aĥ, Guide of Ṭarīqaĥ, Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad Razā Khān) َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه 

ท่านอาจารย ์ ชาฮา อิมาม อะหมัด ราซา ขาล ไดแ้ปลคมัภีร์อลักุรอานอายะห์น้ีไวอ้ยา่งน่าช่ืนชมใน
หนงัสือการซุล้อิมาม (Kanz-ul-Imam) แปลไวว้า่ :  

“และผู้ที่เช่ืออย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักค าสอนเพือ่ปรารถนาในชีวิต
หลังความตายที่เพยีบพร้อมน้ัน เฉพาะพวกเขาเท่าน้ันที่จะได้รับผลตอบแทนจากความพยายาม

ของเขาเอง” 

อนาคตที่สดใส 
วนัน้ีพวกเราพยายามท่ีจะผูกมดัตวัเองกบัการสร้างอนาคตท่ีดีกวา่ พวกเรามีความมานะบากบัน่ท่ี
จะรวบรวมความสะดวกสบายหลากหลายรูปแบบให้กบัชีวิต พวกเราตรากตร าท างานเพ่ือท่ีจะ
เพ่ิมเงินในธนาคาร พยามยามสร้างความมัง่คัง่ให้กบัธุรกิจของพวกเราเอง และยงัมีแบบแผนต่างๆ 
เพ่ือให้บรรลุซ่ึงความสะดวกสบายในชีวิตบนโลกน้ีและเพ่ืออนาคต  ดงันั้นหนทางต่างๆ ท่ีเรา
สร้างเพ่ือชีวิตในวนัพรุ่งน้ีอาจจะประสบความส าเร็จ แต่เป็นท่ีน่าเสียใจพวกเราหลงลืมจนหมด
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ส้ินเก่ียวกบัชีวิตในโลกหนา้ มีผูค้นมากมายท่ีตอ้งเสียชีวิตไปจากการตรากตร าท างานหนกัเพ่ือให้
ไดชี้วิตท่ีดีกวา่บนโลกน้ี การเฉลิมฉลองการส่งเสียงกู่ร้องแสดงความดีใจของอนาคตท่ีสดใส 
หรือการพยายามท่ีจะสร้างชีวิตท่ีดีกวา่บนโลกน้ีและไม่เคยคิดส านึกท่ีจะเตรียมตวัเพ่ือชีวิตในโลก
หนา้นั้น ลว้นแต่จะท าใหพ้วกเขาเหลา่นั้นจมลึกอยูใ่นความมืดมนในหลุมฝังศพ และเป็นความ
พยายามท่ีสูญเปล่าโดยส้ินเชิงส าหรับชีวิตท่ีดีกวา่ในโลกน้ี ผูท่ี้มีความรู้แจง้และใส่ใจกบัชีวิตใน
โลกหนา้ จะตอ้งเปล่ียนแปลงตนเองโดยการข่มจิตใจอยา่งมากและเขม้งวดต่อการรายงานบญัชี
แห่งการกระท าของตน รู้สึกผิดและส านึกตอ่การท าบาป กลวัส่ิงเลวร้ายท่ีจะตามมาจากบาปนั้น 
เขาคือผูท่ี้มีความเจริญทางดา้นจิตใจและการกระท าแลว้ จากน้ีต่อไป 

บัญชีแห่งการกระท าที่น่าตื่นตาต่ืนใจ 
ฮุจยาตุล้อิสลาม, อีมาม มูฮมัมดั กาซาลี َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه ไดบ้อกเล่าวา่คร้ังหน่ึงในเร่ืองราวของ
ท่านซยัยิดดินา อิบบสั ซิมมา  ِه ٰـّ تَـعَـاٰلی عَـلَـيْـهَرْْحَـُة الـل  วา่ชัว่ขณะหน่ึงท่านไดคิ้ดทบทวนในบญัชีแห่ง
การกระท าเก่ียวกบัความผิดท่ีตนเองไดท้ าไป โดยเร่ิมค านวณจากอายขุองท่านเองซ่ึงขณะนั้นท่าน
อายไุด ้60 ปี ท่านน าอายมุาคูณดว้ย 12 ไดเ้ท่ากบั 720 เดือน จากนั้น ใช ้720 เดือนคูณดว้ย 30 วนั 
ดงันั้นวนัเวลาท่ีผ่านมาจะเท่ากบั 21,600 วนั เป็นตวัเลขของวนัแห่งความสงบสุขในชีวิตท่าน 
จากนั้นท่านบอกกบัตนเองวา่ถา้ท่าน ท าบาป วนัละ คร้ัง ท่าน จะตอ้งมีบาปท่ีบนัทึกไวเ้ท่ากบั 
21,600 บาป จนถึงวนัปัจจุบนั ซ่ึงทั้งหมดน้ีความน่าจะเป็นไปไดส้ าหรับบาปนั้นมากถึง 1,000 บาป 
ต่อวนั หลงัจากนั้น ท่านพูดจบ ตวัของท่านเร่ิมสัน่ดว้ยความย  าเกรงต่อองค ์ อลัลา ْ َوَجّلَ   عَّزَ
จากนั้นท่านร้องดว้ยความหวาดกลวัแลว้ลม้ลงกบัพ้ืนเม่ือตรวจสอบดูแลว้ ท่านไดจ้ากโลกน้ีไป
แลว้ َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه อาดสั (Kimiya-e-sa’aadat), หน้า 198,เล่มที่ 2) 

ไม่กลับใจ ไม่เกรงกลัวต่อผลที่จะตามมา 
พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรักทุกทา่น ลองจินตนาการให้ลึกซ้ึงส าหรับเหลา่ซอฮาบะ๊ ََلم ُه الـّسَ ٰـّ ได้ َرِْحَـُهـُم الـل
ตั้งใจปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัและแบบอยา่งซุนนะห์ท่านนบี (ซอลลลัลอฮิตาอาลาอะ

ลยัเฮะวาอะลยัฮิวาซลัลมั) (Fikr-e-Madina)*  ไดอ้ยา่งไร และสามารถก าหนดจิตใจให้ปฏิบติั

                                                             
* หน่ึงในวธีิที่ดีที่สุดในหมู่ผูป้ฏิบตัิคือสมุดบนัทึกมาดานิอินอะมตั (Madani In’ammat) เพื่อบนัทึกการปฏิบตัิตนและเพื่อใชใ้นการ
ทบทวนและเปลี่ยนแปลงบญัชีแห่งการกระท าของตนเองในทุกค ่าคืน นัน่หมายรวมไปถึงการเติมเตม็สมุดบนัทึกไดอ้ย่างด ี
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ตามนั้น พวก ท่านถือวา่ตวัท่านเองเป็นผูท่ี้มีบาปติดตวั และมีความย  าเกรงต่อองค ์ อลัลา ْ ّلَ َوَج  عَّزَ
อยูต่ลอดเวลา ท าอยา่งไรท่ีจะปฏิบติัแต่ความดี ในบางท่านมีความย  าเกรงต่อองค์ อลัลา ْ ّلَ َوَج  عَّزَ
อยา่งลึกซ้ึงเขา้ไปถึงจิตวิญญาณ จนกระทัง่จบชีวิตไปแต่ก็ไม่ลืมวา่ตนเองยงัมีความผิดติดตวัและ
ความย  าเกรงต่อองค ์อลัลา ْ ّلَ َوَج ่ ฝังแน่นในจิตใจจนตอ้งร عَّزَ าไหอ้อกมาดว้ยความย  าเกรง 
 “พวกเขาทั้งหลายใชเ้วลาทั้งคืนในการร ่ าไห้ โดยท่ีไม่คิดจะหลบัตานอนพวกเขา
ทั้งหลาย ถือวา่ตนเป็นผูมี้บาปติดตวัและต ่าตอ้ยท่ีสุดเกินกวา่ใครทั้งส้ิน” 

 (ในความหมายคือ8 บรรดา ผูท่ี้มี ความ เคร่งครัด ใน ศาสนา ใน แต่ละ ค ่าคืน ของเขา
เหล่านั้นหมดไปกบัการร ่ าไห้เป็นเพราะเช่นน้ีเขาเหล่านั้นไม่สามารถท่ีจะนอนหลบัในยามค ่าคืน 
หรือแมแ้ต่กระทัง่หลงัจากน้ีเม่ือยามเชา้มาถึง เขาเหล่านั้นยงัคงถือวา่ตนเองเป็นผูท่ี้มีบาปมากท่ีสุด
ในบรรดผูค้นทั้งหลายความงดงาม) 

ท่ีแทจ้ริง จาก การ ปฏิบติั ของ พวก เขาจะเป็นเช่นนั้นไปไม่ไดถ้า้ไม่ ได ้ รับการฝึกมุสตาหับ 

Mustahab* และ เขา ถือวา่ ความ เลวร้ายของ การ ปฏิบติั ตนคือ การละเลยต่อการสกัการะต่อ

องค ์อลัลา  ْ َوَجّلَ และการรับรู้ท่ีจะกระท าผิด ถือเป็นความผิดพลาดแมก้ระทัง่บาปในวยัเด็กพวก عَّزَ
เขายงัคงทบทวนความผิดอยูเ่สมอ แมบ้าปในวยัเด็กนั้นจะไม่ตอ้งรับผิดชอบก็ตาม 

บาปในวัยเด็ก (ความผิดพลาด) เมื่อหวนร าลึกถึง 

คร้ังหน่ึงท่านซยัยิดดินา อุตบา กุลาม ـَلم ِه الّسَ ٰـّ ก าลงัเดินผ่านไปยงับา้นหลงัหน่ึง ใน عَـلَيْـِه َرْْحَُة الـل
เวลานั้นตวัท่านเร่ิมสั่นและมีเหง่ือท่วมตวั เม่ือมีคนหน่ึงถาม ท่านตอบวา่ในท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีท่ี
ขา้พเจา้ไดเ้คยกระท าความผิดบาปในสมยัเด็ก (ตาบิฮุล้มุขตาริน (Tanbih-ul-Mughtarin), หนา้ 57) 

ขออลัลา ْ َوَجّلَ  เมตตาแก่เขาและอภยัให้แก่เราเพ่ือประโยชน์ของเขา عَّزَ

ِ اْۡلَِمۡۡی ا ْ نَِّبّ یلِٖہ َوَسلَّمِمۡۡی ِِبَاهِ ال َصّّلَ اللُہ تَعَاٰلی عَلَيِۡہ َوا  
 

                                                             
* มุสตาหับ (Mustahub) การปฏิบติัตนตามกฎและระเบียบของอิสลามอยา่งเคร่งครัดและถูกตอ้ง 
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วิธีการแปลกๆ ในการจดจ าบาปในวัยเด็ก 
ไดมี้การรายงานจากการกระท าในวยัเด็กโดยทา่นซยัยิดดินา ฮาซนั บาสรี قَـِوی ّٰـِه اـل ل َيِْه َرْحـَمُة اـل วา่عَـل
ท่านมกัจะเขียนความผิดนั้นๆ ลงบนปกเส้ือเม่ือไดรั้บเส้ือท่ีตดัมาใหม่ และท่านจะนัง่จอ้งท่ีเส้ือ
นั้นและร้องไห้มากมายจนกวา่รอยเขียนนั้นจะจางไป  

ขออัลลา ْ ّلَ وَجَ  เมตตาแก่เขาและอภัยให้แก่เราเพือ่ประโยชน์ของเขา عَّزَ

ِ اْۡلَِمۡۡی ا ْ یلِٖہ َوَسلَّمِمۡۡی ِِبَاهِ النَِّبّ َصّّلَ اللہُ تَعَاٰلی عَلَيِۡہ َوا  
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รู้สึกภาคภูมิใจในความผิดพลาด 
พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรักทุกทา่น เหล่าบรรดาผูศ้รัทธาอนัสูงส่ง ََلم ُه الـّسَ ٰـّ ท่านจะ َرِْحَـُهـُم الـل

จดจ าความผิดบาปของตนเองตั้งแต่สมยัเด็ก และระลึกถึง ดว้ยความย  าเกรงอยา่งมากมายต่อ
องคอ์ลัลา ْ ّلَ َوَج แต่ในทางกลบักนัเป็นเร่ืองท่ีโชคไม่ดีท่ีผูใ้หญบ่างคนของเราลืมแมก้ระทัง่ عَّزَ
ความบาปท่ีเรากระท าโดยเจตนาเหลา่นั้น แต่กลบัจดจ าความผิดพลาดเหล่านั้นและรู้สึกภาคภูมิใจ
กบัมนั 
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ท าความดีแต่ไม่ต้องจดจ า 
 พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก ผูท่ี้มีความรอบรู้และไดรั้บความรุ่งเรืองจากการปฏิบติัคุณงาม
ความดีนั้นมกัจะไม่จดจ าถึงการท าความดีอยา่งไร และดว้ยอะไร แต่เม่ือกระท าความผิด พวกเขา
จะจดจ าไดดี้ และวินิจฉัยปรับปรุงแกไ้ขตนเองต่อการกระท านั้นอยา่งละเอียดรอบคอบมากกวา่
การท าดี หรือแมก้ระทัง่พวกเขาข่มจิตใจตนเอง และก าหนดขอ้บงัคบัในการกระท าของตนเอง
อยา่งเคร่งครัด ดว้ยความย  าเกรงต่อความโกรธกร้ิวขององค ์อลัลา ََُّوَجل ทุกขณะจิต น่ีคือการ َعزَّ
ปฏิบติัของผูท่ี้มีความศรัทธาอยา่งแทจ้ริง 
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วันนี้คุณท าอะไร 
ท่านอาเมียร์ อูล มูมินิน ซัยยิดดินา อูมาร์ อลั ฟารุก َُْرِِضَ اهلُل عَنْه ทุกๆค ่าคืนท่านจะนัง่พิจารณาตนเอง
โดยนั่งกอดเข่าตวัเองไวแ้ละถามตนเองวา่วนัน้ีเราไดท้ าอะไรไปบา้ง? (มูฮมัมดักาซาลี (Muhammad 

Ghazali), ฮิยาอุล้อูลลูม (Ihya-ul-Ulum), หน้า 141, เล่มท่ี 5) (Muḥammad Ghazālī, Iḥyā-ul-‘Ulūm, pp. 141, 
vol. 5) 

ขออัลลา ْ ّلَ َوَج  เมตตาแก่เขา และอภัยให้แก่เราเพือ่ประโยชน์ของเขา عَّزَ

ِ اْۡلَِمۡۡی ا ْ یلِٖہ ِمۡۡی ِِبَاهِ النَِّبّ َوَسلَّمَصّّلَ اللہُ تَعَاٰلی عَلَيِۡہ َوا  
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ความอ่อนน้อมถ่อมตนของ ท่านอัลฟารุก อัลอะซาม (َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه)
ท่านอลัฟารุก อลัอะซาม ُِِْضَ اهلُل تَعَاٰلی عَنْه -เป็นหน่ึงในกลุ่มของ ‚อชัราเอมูบาซิระ” (Asharah-e َر

Mubashsharah), คือ 1 ใน 10 ของ ْْضوَاْن اَۡۡجَعِـۡۡی  ซอฮาบ๊ะกิราม ผูติ้ดตามท่านนบีมูฮมัมดั عَـلَيِْهُم الـّرِ
یلِٖه َوَسلَّم ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا   َص
 
ซยัยิดดินา อนสั บิน มาลิก ُِِْضَ اهلُل تَعَاٰلی عَنْه กล่าววา่ “คร้ังหน่ึงฉันเห็น ท่านซยัยิดดินา อูมา อลั َر
ฟารุก ُِِْضَ اهلُل تَعَاٰلی عَنْه ยืนหันหนา้เขา้กบัผนงัก าแพงอยูใ่นสวน และกลา่วกบัตนเองดว้ยความยนิดี َر
วา่ “ดีมาก มีผูค้นสรรเสริญเราเป็นผูน้ าแห่งศรัทธาของท่านนบีมูฮมัมดั ِْ یل ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه وَا ٖه وََسلَّمَص  ” 
ากนั้นดว้ยความรู้สึกแห่งความอ่อนนอ้มถ่อมตนและไม่เหิมเกริมต่อการสรรเสริญเหล่านั้น ท่าน
กล่าวกบัตนเองต่อไปวา่ “แลว้เราไม่ย  าเกรงต่ออลัลา ْ َوَجّلَ หรือ! จงจ าไวถ้า้เราไม่ย عَّزَ  าเกรงต่ออลั
ลา ْ ّلَ َوَج ْ แลว้เจา้จะไดพ้บกบัความทรมานจากพระองค์ عَّزَ َوَجّلَ  .Kīmiyā-e-Sa’aādat, pp) ”عَّزَ

892, vol. 2) 

 
ขออลัลา ْ ّلَ َوَج  เมตตาแก่เขา และอภยัใหแ้ก่เราเพ่ือประโยชน์ของเขา عَّزَ

لِہُ  َعلَۡیہُِ تََعالّٰى للاُُ َصلَّى اْْلَِهۡین النَّبِیُ  بَِجاهُِ ۤاِهۡین  َوَسلَّن َواّٰ
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พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก วิธีการท่ีท่านซยัยิดดินา อูมา อลัฟารุก ُِِْضَ اهللُ تَعَاٰلی عَنْه ปฏิบติัโดยการต าหนิ َر
จิตใจตนเองและด าเนินการกบัความรู้สึกนึกคิดของตนเองดว้ยความย  าเกรงต่อองคอ์ลัลา ْ ّلَ َوَج  عَّزَ
เป็นประโยชน์และเป็นแบบอยา่งต่อการสัง่สอนจิตใจของเราทั้งหลายดว้ยเช่นกนั 

ทบทวนบัญชีแห่งการกระท าของตนเอง ก่อนจะถึงวันกียามัต 
คร้ังหน่ึง ท่านซยัยิดดินา อูมา อลัฟารุก َُْرِِضَ اهللُ تَعَاٰلی عَنْه กล่าวไวว้า่ “โอบ้รรดาหมู่ชนทั้งหลายจง
ทบทวนบญัชีแห่งการกระท าของตนเองก่อนจะถึงวนักียามตั แลว้สูเจา้จงยึดถือไวส้ าหรับรายงาน
ในวนันั้น (ฮิยาอุล้อลูลูม (Iḥyā-ul-‘Ulūm),หนา้ 128, เล่ม 5) 

ขออัลลา (อโซวาจัน ( َوَجلَُّ  เมตตาแก่เขา และอภัยให้แก่เราเพือ่ประโยชน์ของเขา (( َعزَّ

ا
َ
 ِبج

ۡ
ِمۡی

ۤ
  ِِها

ۡ
َِمۡی

ْ
 ِ اْل

ِب َ الن 
ل َم

َ
س
َ
ِِلٖ و

اّٰ
َ
لَۡیِہ و

َ
اٰلّٰ ع

َ
ُّ تَع
َ ا َل 

َ
 ص

อะไรคือบัญชีแห่งการกระท า? 
พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรักทุกทา่น การทบทวนส่ิงท่ีเราไดท้ าผ่านมาเรียกวา่ “มห์ุอสัซาบา” (Muhasbah) 
(บญัชีแห่งการกระท าของตนเอง) จะเป็นไปไดไ้หมท่ีในทุกค ่าคืนเราจะปฏิบติัฟิกเรมาดินา (Fik-
e-Madina) (การเขา้ใกลต้่อองคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ ในการทบทวนสรุปการกระท าของตนเองและส่ิงท่ี(عَّزَ
ตอ้งรับผิดชอบภายในจิตใจและส านึกรับผิดชอบของเรา โดยการทบทวนการกระท าของช่วงเวลา
กลางวนัท่ีผ่านมาซ่ึงยงัหลงเหลือความรู้สึกของการไดป้ระโยชน์ หรือเราสูญเสียจากการกระท า
อนัมากมายของเรา แค่คิดให้เหมือนหน่ึงการเป็นส่วนร่วมทางธุรกิจ ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิ่งวา่เรา
จะตอ้งรับรู้รายงานการบญัชีของเราเอง เป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในการคิดทบทวนอยา่งละเอียด
รอบคอบ ในการสรุปรายงานบญัชีภายใตจิ้ตใตส้ านึกนั้น ซ่ึงจิตใตส้ านึกนั้นมีความชาญฉลาดมาก
ในการหลอกล่อให้เรากระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นภาพลวงตาท่ีเสมือนหน่ึงวา่เป็นการท าความดี 
ท าให้หมดภาวะการเช่ือฟัง และเขา้ร่วมมือกนัท าให้เราปฏิบติัตามค าสัง่ของไชตอน แต่ในความ
เป็นจริงแลว้มีแต่ความชัว่ร้ายทั้งส้ิน ไม่ใช่แค่น้ีเราควรท่ีจะคน้หาให้ลึกลงไปภายในจิตใตส้ านึก
ของเราเอง เก่ียวกบับญัชีแห่งการกระท าท่ีตอ้งรับผิดชอบนั้นถูกตอ้งเหมาะสมตามความเป็นจริง
หรือไม่ ถา้เราพบวา่จิตใตส้ านึกยงัมีความเช่ือในส่ิงท่ีผิดอยู ่ พวกเราควรจะเขม้งวดในการจดัการ
กบัจิตใจของเราแลว้สร้างส่ิงท่ีดีและถูกตอ้งภายในข้ึนมาใหม่ เหมือนแบบอยา่งบรรดาคอลีฟ๊ะห์
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(ระดีอลัลอฮูตาอาลาอนัฮู  ُِِْضَ اهلُل تَعَاٰلی عَـنْه َرْْحَةُ  และบรรดาซอฮาบ๊ะ(เระมาตุล้ลอฮิตาอาลาอะลยั (َر
 ของเราต่อไปขา้งหนา้ ( تَعَاٰلی عَلَيْهاهللِْ

นิ้วหัวแม่มือในเปลวไฟตะเกียง 
 ท่านซยัยิดดินา อะนาฟ บิน กออิส َُْرِِضَ اهلُل تَعَاٰلی عَـنْه ผูมี้วิชาความรู้สูงส่งและเป็น
ผูติ้ดตามซอฮาบ๊ะ ท่านมกัจะหยิบตะเกียงข้ึนมาถือไวใ้นมือแลว้วางน้ิวหัวแม่มือไวใ้นเปลวไฟ
ตะเกียง แลว้พูดกบัตนเองวา่ : โอจิ้ตใตส้ านึก ท าไมเจา้ท าเช่นนั้น? และท าไมเจา้ถึงไดกิ้นส่ิง
เหล่านั้น? (กมิยาอีซาอาดดั Kimiya-e-sa’aadat),หน้า 893, เล่ม 2) 

ขออัล ْ ّلَ َوَج  เมตตาแก่เขาและอภัยให้แก่เราเพือ่ประโยชน์ของเขา عَّزَ

ا
َ
 ِبج

ۡ
ِمۡی

ۤ
  ِِها

ۡ
َِمۡی

ْ
 ِ اْل

ِب َ الن 
 َ َل 

َ
ل َمص

َ
س
َ
ِِلٖ و

اّٰ
َ
لَۡیِہ و

َ
اٰلّٰ ع

َ
ُّ تَع
 ا

ในความหมายของการกระท าเช่นน้ี คือเม่ือท่านไดรั้บรู้วา่ภายในจิตใตส้ านึกไดท้ าให้เกิดความ
ผิดพลาดแลว้นั้น ควรอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งย  ้าเตือนภายในจิตใตส้ านึกวา่เพียงเปลวไฟในตะเกียงเป็น
เพียงเปลวไฟเล็กๆ ยงัทนไม่ได ้ แลว้จะเป็นไปไดอ้ยา่งไรท่ีเราจะอดกลั้นต่อการทรมานและความ
น่าสะพรึงกลวัของไฟนรก ฮุจจา ตุล อิสลาม ซยัยิดดินา อิมาม มูฮมัมดั บิน มูฮมัมดั กาซาลี  
 ไดเ้คยกล่าวไวใ้นกรณีอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนัน้ี َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه 

ฉันจะไม่เงยหน้ามองอีกเลย 
ท่านซยัยิดดินา มาจมา(เระมาตุล้ลอฮิตาอาลาอะลยั ِه تَـعَـاٰلی عَـلَـيْـه ٰـّ คร้ังหน่ึงท่านเงยหนา้ َرْْحَـُة الـل
ช าเลืองมองดา้นบนของอาคาร ดว้ยความไม่ตั้งใจ ทา่นไดเ้ห็นหญิงผูห้น่ึงยืนอยูด่า้นบนสุดของ
หลงัคา ทา่นละสายตาลงต ่าโดยทนัที และรู้สึกอายต่อการท าเช่นนั้น พร้อมทั้งปฏิญาณต่อตนเอง
วา่ จะไม่เงยหนา้มองอีกเลย 

ขออัลลา ْ َوَجّلَ  เมตตาแก่เขา และอภัยให้แก่เราเพือ่ประโยชน์ของเขา عَّزَ
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َ
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َ
ِِلٖ و

اّٰ
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لَۡیِہ و

َ
اٰلّٰ ع

َ
ُّ تَع
َ ا َل 

َ
 ص



ฉันต้องการท่ีจะปรับปรุงแก้ไขตัวของฉั นเองให้ถูกต้อง 

 

10 

      

 พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรักทุกทา่น ท่านไดส้งัเกตุการปฏิบติัตนตามหลกัการของศาสนาและ
หลกัศรัทธาของบรรดาผูมี้ศีลธรรมและคุณงามความดีหรือไม่ ถา้การช าเลืองมองไปผ่านผูห้ญิง
โดยไม่ไดต้ั้งใจ หรือจะเป็นเพราะความบงัเอิญก็ตามการช าเลืองนั้นไดรั้บการอภยัโทษ แต่เขา
กลบัปฏิญาณตนเองวา่จะไม่เงยหนา้มองอีกเลยเป็นตน้นั้น เป็นการปรับปรุงตวัอยา่งถาวรโดยการ
ควบคุมดวงตาของเขาเอง (กุ๊ฟเล มาดิน่า Qufl-e-Madina*) 

 ดว้ยความอ่อนนอ้ม, ท่านนบีมูฮมัมดั یلِٖه َوَسلَّم ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا จะลดสายตาลงต ่า َص
เสมอ แลว้ในตาของคุณหล่ะ พ่ีนอ้งจงควบคุมสายตาของท่านเถิด 
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เราจะท าอย่างไรถ้าถูกป้องกันไม่ให้เข้าสวรรค์ 
คร้ังหน่ึงท่านซยัยิดดินา อิบราฮิม บิน อดมั َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه ไปยงัห้องน ้ าสาธารณะแห่งหน่ึงเพ่ือ
อาบน ้ า เจา้หนา้ท่ีท่ีเฝ้าอยูห่นา้ห้องน ้ าหยดุทา่นแลว้บอกกบัท่านวา่ ท่านจะตอ้งจ่ายเงินก่อเพ่ือท่ีจะ
ใชห้้องน ้ าเม่ือไดย้ินเช่นนั้น ท่านซยัยิดดินา อิบราฮิม บิน อดมั  เร่ิมร้องไห้  َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه
เจา้หนา้ท่ีคนนั้นเห็นอยา่งนั้นก็มีความรู้สึกเป็นกงัวล จึงกล่าวต่อท่านวา่ “ถา้ท่านไม่มีเงินก็ไม่
เป็นไรท่านใชห้้องน ้ าไดเ้ราไม่คิดเงิน” ท่านซยัยิดดินา อิบราฮิม บิน อดมั َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْهกล่าว
ตอบไปวา่ “ฉันไม่ไดร้้องไห้เพราะทา่นหยดุเรา แต่เหตุผลคือวนัน้ีฉันถูกหยดุและถูกตอ่รองเร่ือง
เงินจากการเขา้หอ้งน ้ าท่ีซ่ึงมีผูค้นมากมายทั้งผูท่ี้ประเสริฐและผูท่ี้มีบาปท่ีทุกคนสามารถใชไ้ด ้ แต่
ถา้ฉันถูกหยดุไม่ให้เขา้สวรรคซ่ึ์งเป็นท่ีพ านกัของบรรดาผูท่ี้ประเสริฐแลว้นั้น ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ฉัน
ไม่ไดท้ าความดีมากพอแลว้ฉันจะท าอยา่งไร?”  

ขออัลลา ْ ّلَ َوَج  เมตตาแก่เขาและอภัยให้แก่เราเพือ่ประโยชน์ของเขา عَّزَ

ِ اْۡلَِمۡۡی  یلِٖہ َوَسلَّما ِمۡۡی ِِبَاهِ النَِّبّ عَلَيِۡہ َوا ّّلَ اللُہ تَعَاٰلی   َص

                                                             
* กุฟ๊เรมาดินา (Qufl-e-Madina) คือการป้องกนัจิตวญิญาของภารกจิมาดินา 
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พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก น่ีคือการสร้างบญัชีของผูท่ี้มีจิตวิญญาณ และมีใจศรัทธาในการเป็นผูรั้บใชต้่อ
องคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ ْ เหนือศรีษะของพวกเขา อลัลา عَّزَ ّلَ َوَج  จะประดบัดว้ยมงกุฎแห่งวิลายดั عَّزَ
(สญัญลกัษณ์สูงสุดของผูศ้รัทธา) คุณไดเ้ห็นบรรดาผูศ้รัทธาเหล่าน้ีหรือไม่ ขนาดถึงขั้นบรรลุชั้น
สูงสุดแห่งวิลายดัแลว้ยงัคงปวรนาตนเองเป็นผูท่ี้มีบาปติดตวัและมีความผิดติดตวัตลอดเวลา จะ
เป็นไปไดห้รือไม่ท่ี พวกเราจะมีจิตวิญญาณเหมือนดัง่เหล่าบรรดาผูศ้รัทธาสูงสุด จะเป็นไปได้
หรือไม่ท่ีพวกเราจะประสบความส าเร็จในการแสดงบญัชีแห่งการกระท า รับรู้ และปรับปรุง
แกไ้ขก่อนท่ีเราจะตายไป ในบทเรียนท่ีผ่านมาเราเราไดเ้รียนรู้จากเหลา่บรรดาผูท่ี้มีความ
ประเสริฐสุดและเป็นผูรั้บใชอ้งคอ์ลัลา ْ ّلَ َوَج อยา่งแทจ้ริงไดจ้ดัการกบัตวัเองดว้ยเหตุการณ์ عَّزَ
เลวร้ายต่างๆ มากมายในขณะท่ีอยูบ่นโลกใบน้ี ซ่ึงเป็นความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนัระหวา่งความ
ทรมานบนโลกน้ีเทียบกบัความทรมานในชีวติหลงัความตาย ซ่ึงมีความระมดัระวงัและละเอียด
รอบคอบในการคิด ทา่นลองดูในบทต่อไปกบับทลงโทษต่อความผิดบนโลกน้ี 

กุญแจมือและโซ่ตรวน 
ท่านคอลีฟะห์ อลาฮาซดสั ซดัดรุนอาฟาซิน อลามา เมาลานา ซยัยิด มฮูมัมดั นาอิม อุดดินมูราดา
บาดิ ۡـهَادِی َيِْه َرْحَُة اهلِل ال ซ่ึงเป็นผูบ้รรยายคมัภีร์อรักุรอาน, เขียนหนงัสือ เร่ืองคาซาอินุล้อิรฟานฟิ عَل
ตาฟซีรุ้ลกุรอาน (Khazain-ul-‘Irfan-fi-Tafsir-ul-Quran) ไดก้ล่าวไวใ้นหนา้ท่ี 60 ของหนงัสือช่ือดงัท่ี
ท่านไดเ้ขียนไวเ้ร่ืองซาวาเน การบาลา (Savanih-e-Karbala) วา่:ในช่วงเวลาของ ท่านฮจัจาจ บิน ยู
ซุป มีท่านหน่ึงนามวา่ ท่านซยัยิดดินา อิมาม เซนนูล อาบิดีน ِِضَ اهلُل تَعَاٰلی عَنْهُْ  ไดถ้กูจบักมุในคร้ังท่ี َر
2 ร่างอนับอบบางของทา่นถูกมดัดว้ยโซ่เหล็กท่ีหนกัอ้ึง และมีกญุแจมือทั้งสองขา้ง และไดแ้ต่งตั้ง
คนเฝ้าเป็นตวัแทนต่อมา ท่านซยัยิดดินา อีมาม ซุรี(ระดีอลัลอฮูตาอาลาอนัฮู ُِِْضَ اهللُ تَعَاٰلی عَنْه ผูมี้ َر
ช่ือเสียงในการแปลหะดีษ ไดม้ายงัส านกัท่ีทา่นซยัยิดดินา อีมาม เซนนูล อาบิดีน(ระดีอลัลอฮูตา
อาลาอนัฮู ُِِْضَ اهلُل تَعَاٰلی عَنْه ่ พ านกัอยูโ่ดยไดเ้ห็นการกระท าของท่านผูน้ี้แลว้ร َر าไห้ออกมาและใน
ขณะเดียวกนัก็แสดงความเป็นห่วงโดยร้องขอต่อท่านผูน้ี้ วา่ โอ ้ ฉันรับไม่ไดท่ี้จะทนเห็นท่านท า
เช่นน้ีกบัตนเอง ฉันหวงัวา่ฉันจะไดม้าพ านกัท่ีน้ีในสถานท่ีของท่าน เม่ือไดย้ินเช่นนั้น ท่าน
ซยัยิดดินา อิมาม เซนนูล อาบีดีน ُِِْضَ اهلُل تَعَاٰلی عَنْه ไดก้ล่าววา่ : ท่านคิดวา่ฉันจะรู้สึกไม่ َر
สะดวกสบายกบัการถูกจองจ านั้นหรือ? ในความเป็นจริงแลว้ถา้ฉนัตอ้งการให้ตวัฉันเองเป็น
อิสระในตอนน้ีก็สามารถท าไดด้ว้ยความเมตตาขององคอ์ลัลา ْ ّلَ َوَج แต่การลงโทษตวัเองเช่นน้ี عَّزَ
เป็นส่ิงท่ีไดรั้บผลบุญ การถูกมดัดว้ยโซ่อนัหนกัอ้ึงจะเป็นส่ิงย  ้าเตือนความน่าสะพรึงกลวัจากโซ่
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แห่งไฟนรก และการทรมานขององคอ์ลัลา ْ ّلَ َوَج เม่ือพูดจบท่านไดป้ลดพนัธนาการจากโซ่ท่ี عَّزَ
คลอ้งขอ้เทา้อยูแ่ละมือท่ีใส่กุญแจ 

ขออลัลา ْ ّلَ َوَج  เมตตาแก่เขาและอภยัใหแ้ก่เราเพ่ือประโยชน์ของเขา عَّزَ

ى للاُُ َصلَّى اْْلَِهۡین النَّبِیُ  بَِجاهُِ ۤاِهۡین لِہُ  َعلَۡیہُِ تََعالّٰ  َوَسلَّن َواّٰ

ْْْلُّواـَْصْ ٰـّّّلَ اـَْصْ      ِبيْبـحَْـعََّل ال َْ هُْلـل َْـت دـحَْـّلی مُْـْاٰلی عَْـع  ّمَ

ลมหายใจที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

ท่านซยัยิดดินา อิมาม ฮาซนั บาสร่ี َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه กล่าวไวว้า่ เร็วเขา้ เร็วเขา้ อะไรคือชีวิตของ
ท่าน? มนัมีแต่ลมหายใจเทา่นั้น ถา้มนัหยดุ จากนั้นการกระท าทุกอยา่งก็จะจบลง จนกระทัง่ทา่น

ไดเ้ขา้ใกลอ้งคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ ْ ขอต่อองคอ์ลัลา عَّزَ َوَجّلَ ปราณีแก่บุคคลซ่ึงไดรั้บรู้ถึงบญัชีแห่งการ عَّزَ
กระท าของตนเองและเสียน ้ าตาแมเ้พียงเล็กนอ้ยส าหรับบาปของเขา (อิดฮาฟอุสซาดดัอิลมุดตา
กิน (Ithaf-us-Sadat-il-Muttagin), หนา้ 71, เล่มท่ี 14) 

ْْْلُّواـَْصْ ٰـّّّلَ اـَْصْ      ِبيْبـحَْـعََّل ال َْ هُْلـل َْـت دـحَْـّلی مُْـْاٰلی عَْـع  ّمَ

บุคคลที่ไม่กระท าความดีคือผู้โง่เขลา 
พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก น่ีคือค าเตือน จากหัวจรดปลายเทา้เราคือผูมี้บาป บาปอะไรบา้งท่ีเราไม่ไดท้ า? 
พวกเราไม่สามารถท่ีจะปฏิบติัดีได ้ แต่หากพวกเราท าก็ไม่ไดห้มายถึง การกระท าท่ีมาจากความ
ตั้งใจจริงในการแสดงออกโดยท่ีเราจะบอกเลา่เร่ืองการท าดีของเราแก่ผูค้น พวกเรามกัจะติดกบั
การกระท าเพ่ือแสดงให้ทุกคนเห็นวา่เป็นการท าความดี แต่จริงแลว้เป็นการท าลายตนเอง สมุด
บนัทึกการท าความดีของเราวา่งเปล่าแต่กลบัถกูบนัทึกเร่ืองของการปฏิบติัชัว่ แต่โชคไม่ดีพวกเรา
ไม่สนใจต่อผลร้ายท่ีจะตามมาและไม่คิดท่ีจะปรับปรุงตวัเองให้ดีข้ึน นอกเหนือจากน้ีพวกเราคิด
ไปเองวา่พวกเราเป็นผูท่ี้มีความฉลาดมาก ถา้มีใครมาเรียกเราวา่ “ไอโ้ง่” พวกเราจะกลายเป็นศตัรู
กบัเขา แต่ตอนน้ีท่านลองบอกหน่อย ถา้ผูเ้ขียนสัง่ให้ท าการแขวนคออาชญากรผูห้น่ึงท่ีพยายาม
หนีการจบักุมของเจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีต ารวจสอบสวนเขา และเจา้อาชญากรจอมโง่เขลาน้ี แทนท่ี



ฉันต้องการท่ีจะปรับปรุงแก้ไขตัวของฉั นเองให้ถูกต้อง 

 

13 

      

จะหาทางท่ีจะปลอดภยั แต่กลบัด้ินรนหาทางท่ีจะพน้ผิด จากเร่ืองน้ีเราจะเรียกวา่บุคคลผูน้ี้เป็นผูท่ี้
ฉลาดหรือ? แน่นอนท่ีสุดไม่ใช่ ผูค้นจะเรียกเขาวา่ไอโ้ง่บรมจริงๆ 

ช่ือที่จะถูกปรากฎอยู่บนประตูนรก 
พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก ใครท่ีไดก้ระท าดงัต่อไปน้ี 

 “ ผูใ้ดท่ีตั้งใจไม่ปฏิบติัละหมาด ช่ือของเขาจะถูกจารึกไวท่ี้หนา้ประตูทางเขา้นรก” 
(Ḥilyat-ul-Awliyā, pp. 299, vol. 7, statement 10590)  และเขาจะตอ้งเป็นผูท่ี้
รายงานต่อการกระท าน้ี  

 ผูใ้ดท่ีขาดการถือศีลอดแมแ้ต่ * วนัในเดือนรอมฎอนโดยไม่มีความจ าเป็นตามท่ีอิสลาม
ก าหนดหรือเพราะดว้ยเหตุทางสุขภาพนั้นการถือศีลอดตลอดชีวิตไม่สามารถทดแทนส่ิงท่ี
ขาดไปได ้แมแ้ต่เขาผูน้ั้นจะถือศีลอดในภายหลงั และเขาตอ้งรายงานต่อการกระท าน้ี 

 ผูใ้ดท่ีหลอกรับค่าเดินทาง และหลอกเพ่ือท่ีจะพาผูค้นไปยงั ไบตุล้เลาะห์(บา้นของอลัลา) 
ْ ّلَ َوَج ์ แมแ้ต่หลงัจากนั้นไม่ไดท้ าการปฏิบติัฮจัญ   عَّزَ เขาอาจตายโดยการยอมรับยิวส์ หรือ 
คริสเตียน ถา้คุณผิดสญัญาจงจ าไวใ้ห้ดี 

 ผูใ้ดท่ีผิดสญัญา จะไดรั้บการสาปแช่งของเหล่าบรรดามาลาอีกะห์และ อลัลา ْ ّلَ َوَج    عَّزَ
ตลอดจนผูค้นทั้งหลายและส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นฟัรดู อีทั้งแมแ้ต่ภายใตวิ้ญญาณของตนเอง
ก็ไม่ยอมรับ 

 ผูใ้ดท่ีใชส้ายตาในทางท่ีผิด คือการจอ้งมองแต่ นามาห์รัม (Na-Mahram) (ผูซ่ึ้งสามารถ
แต่งงานกนัได)้ ผูห้ญิงท่ีจอ้งมองแต่เด็กหนุ่มดว้ยตณัหา หรือชายท่ีจอ้งมองแต่ผูห้ญิงดว้ย
ตณัหา หรือดูหนงั, ดูละคร ในโทรทศัน์, วีดีโอ, วีซีดี และในโรงภาพยนตร์ก็ตาม ควรจ า
ไวว้า่ “ผูใ้ดท่ีเติมดวงตาของเขาดว้ยส่ิงท่ีเป็นฮาราม (บาป) อลัลา   ْ َوَجّلَ ّزَ عَ  จะเติมดวงตา
ของเขาดว้ยไฟในวนักียามตั 

                                                             
* เป็นตน้ว่าผูใ้ดท่ีขาดศีลอดโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควรแลว้ การถือศีลอดใน 
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 ผูใ้ดท่ีตลอดเวลาบอกกล่าวแกผู่อ่ื้นวา่เขาพร้อมท่ีจะตายในทุกขณะจิต และอา้แขนรับ
ความตายไวแ้ลว้ เม่ือเวลานั้นของเขามาถึงความตายจะไม่รอชา้แมเ้พียงเส้ียววินาที และ
เขาจะตอ้งรายงานส่ิงน้ีหลงัจากท่ีตายแลว้ เขาจะตอ้งไปยงัหลุมศพท่ีมีแต่ความมืดมนและ
ความน่าสะพรึงกลวัส าหรับคนบาป และภายในนั้นจะเต็มไปดว้ยแมลงร้าย งู และแมลง
ป่อง แลว้เขาจะตอ้งอยูภ่ายในหลุมฝัง 

ศพนั้นเป็นพนัๆ ปี  โอ!้ หลุมฝังศพจะบีบรัดคนทุกผูใ้นแบบอยา่งท่ีแตกต่างกนั ส าหรับผูท่ี้มีความ
ประเสริฐและศรัทธาหลุมฝังศพจะบีดรัดเขาเสมือนหน่ึงออ้มกอดของมารดาท่ีกอดลูกดว้ยความ
รักเหมือนไดพ้บลูกชายท่ีหายไป และผูใ้ดท่ีไม่เป็นท่ีพึงพอใจแห่งองคอ์ลัลา   ْ َجّلَ َو عَّزَ  หลุมฝังศพ
จะ 

บีบรัดเขาจนรู้สึกไดว้า่กระดูกสนัหลงัและกระดูกซ่ีโครงของเขาจะถูกบีบรวมเขา้ดว้ยกนัเสมือน
หน่ึงน้ิวมือทั้งสองขา้งถูกบีบให้รวมกนั ไม่ใช่แค่น้ีค าเตือนยงับอกไวว้่าจนกว่าจะถึงวนัตดัสินจะ
เท่ากบั 50,000 ปี และพระอาทิตยจ์ะส่องแสงเผาไหมอ้ยูเ่หนือเราแค่ เศษ 1 ส่วน 4 ของร่างกายเรา
เท่านั้น ผลของการกระท าจะเป็นส่ิงตดัสิน สรวงสวรรคส์ าหรับผูท่ี้มีแต่ความเคร่งครัดและศรัทธา
ในการปฏิบติัต่อองคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ  ส่วนคนบาปจะไดรั้บการทรมานในนรกเท่านั้น عَّزَ

ความโง่เขลาแบบสุดขีด 
ทั้งๆ ท่ีรู้ในทุกส่ิงทุกอยา่ง ถา้มีคนหน่ึงไม่ไดเ้กรงกลวัต่ออลัลา ْ َوَجّلَ  ในรูปแบบท่ีควรจะเป็น  عَّزَ
ไม่ไดเ้กรงกลวัต่อความทุกขท์รมานในชีวิตหลงัความตาย ความน่าสะพรึงกลวัในหลุมฝังศพ 
ความน่ากลวัของวนัพิพากษา และการถูกลงโทษในนรก การหลบัใหลโดยไม่สนใจส่ิงใด ไม่
ปฏิบติัละหมาด ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ไม่จ่ายซะกาตจากทรัพยสิ์นท่ีมี (ในเวลาท่ีจะตอ้ง
จ่ายเป็นฟัรดู) ไม่ใส่ใจไปท าฮจัย ์ ทั้งท่ีรู้วา่เป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั (ฟัรดู) ผิดสญัญาเป็นนิจ ไม่หยดุ
นิสยัการโกหก นินทาและหักหลงั สงัสยัในส่ิงท่ีผิด ดูหนังดูละครเป็นนิสยั มีงานอดิเรกเป็นการ
ฟังเพลง ไม่เช่ือฟังพ่อแม่ ละเลยตอ่พอ่แม่ เป็นธุระในการเจรจาเร่ืองน่าอปัยศ พูดจาสาปแช่งและ
หยาบคาย  ถา้เขาผูน้ั้นยงัไม่คิดท่ีจะปฏิรูปตวัเอง แต่ยงัยึดถือปฏิบติัในรูปแบบน้ีและคิดวา่เป็นส่ิง
ท่ีคนฉลาดเคา้ท ากนั  ดงันั้นจะมีใครท่ีโง่กวา่บุคคลผูน้ี้หรือไม่? และความโง่ของเขาจะทวีคูณมาก
ข้ึน เม่ือมีใครบางคนแนะน าให้เขาเปล่ียนแปลง และแกไ้ขพฤติกรรมต่างๆ น้ี เขาตอบกลบัไป
อยา่งไร้กงัวลวา่ : ส่ิงท่ีท าไปทุกอยา่งน้ี จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะอลัลา ْ َوَجّلَ คือผูใ้หอ้ภยัและ عَّزَ
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ทรงเมตตาเสมอ และมีความรักในเหล่าบรรดาผูศ้รัทธา ดงันั้นอลัลา ْ ّلَ َوَج จะปราณีต่อฉันและ عَّزَ
ยกโทษให้กบัการกระท าของฉัน 

การคาดหวังการอภัยโทษในเร่ืองใดเป็นเร่ืองที่โง่ที่สุด 
ฮุจจา ตุล้ อิสลาม  ซยัยิดดินา อิมาม มูฮมัมดั บิน มูฮมัมดั กาซาลี (เระห์มาตุล้ลอฮิตาอาลาอะลยั 

َرْْحَُة ا الوَاِیلهللاِ عَلَيِه   ไดบ้รรจุไวใ้นหนงัสือฮิยาอุล้อลูลูม (Ihya-ul-Ulum) วา่ : ถา้เมลด็พนัธแ์ห่งความ
เช่ือไม่ไดถู้กรดดว้ยน ้ าแห่งการสกัการะบูชา หรือมีหัวใจท่ีปนเป้ือนของส่ิงเลวร้ายและไดมี้ส่วน
ร่วมกบัความหฤหรรบนโลกใบน้ี การคาดหวงัการอภยัโทษจะคลา้ยกบัความคาดหวงัของคนง่ีเง่า 
และฟุ้ งซ่าน (ฮิยาอุล้อูลลูม(Ihya-ul-Ulum) หนา้ 175, เล่ม 4) ท่านนบีมูฮมัมดั  یلِٖه ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه وَا َص
กล่าวไวว้า่ : ผูท่ี้ขาดสติปัญญา(โง่) มกัจะก าหนดจิตใจของเขาตามความปรารถนาของ َوَسلَّم
ตนเอง และถึงแมจ้ะเป็นเช่นน้ี ก็ยงัคงคาดหวงัการอภยัโทษจากองคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ  ยาเมะตริมิซิ) عَّزَ
(Jami’tirmizi), หนา้ 207-208, เล่ม 4 หะดิษ 2467) 

 ซ่ึงอลัลา ْ ّلَ َوَج  กล่าวไวใ้นคมัภีร์อลักรุอาน อา้งถึง 8 عَّزَ

﴿ۙ َکِریِۡم 
ۡ
ب َِک ال َ

 ِبر
َ
ک
َ  
ا َغر

َ
  ﴾۶م

(Reference : Al-Qran Para 30 Surah Al-Ainfita,Verse 6) 

แปลโดย: กานซุล้มีมาม 

 
โอ ้ผูค้นทั้งหลาย  ส่ิงใดท่ีลอ่ลวงใหเ้จา้ห่างจากพระเจา้ของเจา้ ความกรุณาปราณีอยา่งท่ีสุดนัน่หรือ? 

(ส่วนท่ี  33 , ซูเราะห์ อัร-อินฟิตา อายะห์ท่ี  6 ) 

และอลัลา ْ َوَجّلَ  :กล่าวไวใ้นคมัภีร์อลักรุอาน อา้งถึง عَّزَ
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 (REFERENCE: AL-QRAN PARA 2, SURAH AL-BAQARAH, VERSE 218) 

แปลโดย กานซุ้ลอีมาม บรรดาผูศ้รัทธา และบรรดาผูอ้พยพมาเพ่ือแสวงหาความโปรดปราน
ของอลัลา َْْع َوَجّلَ ّزَ  และอดทนต่อสู้ในส่ิงท่ีอลัลา ْ َجّلَ َو ทดสอบ พวกเขาจะมีความหวงัในการ عَّزَ
ไดรั้บความเมตตา จากองคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ ْ และอลัลา عَّزَ َوَجّلَ  เป็นผูท้รงอภยั ผูท้รงเมตตาเสมอ عَّزَ
(ส่วนท่ี  2 , ซูเราะห์ อัร-บากาเราะห์ ,อายะห์ท่ี  218 ) 

 
เฉกเช่นเดียวกบัการเดินทางไปท่ีไร่ขา้วบาเล่ย ์และหวงัท่ีจะเก็บเก่ียวขา้วสาลีเป็น

วิธีการของซาตานท่ีหลอกลวงให้เราคิดและคาดหวงัต่อส่ิงท่ีเป็นไปไม่ได ้ท่านกูวาจา ฮสัซาน 
บาสรี ِه الـقَـِوی ٰـّ กล่าวไวว้า่ : การคาดหวงัในส่ิงท่ีผิด ท าให้บุคคลผูน้ั้นเดินหลงทางใน عَـلَيِْه َرْحـَمُة الـل
การปฏิบติัดี และความผิดบาปในการพูดปดคือการคาดหวงัในส่ิงท่ีเป็นเท็จก็เป็นบาปเช่นกนั (เม
ราตุล้มานาจิ (Mirat-ul Manajih), หน้า 102-103, เล่ม 4) (อสัฮาตุล้ลามดั (Ash’at-ul-lam’aat), 
หนา้ 251, เล่ม 4) (เมรากาตุล้มาฟาเตะห์ (Mirqat-ul Mafatih), หนา้ 142, เล่ม 4) 

หว่านเมล็ดพนัธ์ุจากนรก แต่คาดหวังจะได้ผลไม้สวรรค์ 
 ฮุจจา ตุล้ อิสลาม ซยัยิดดินา อิมาม มูฮมัมดั บิน มูฮมัมดั กาซาลี َرْْحَُة ا الوَاِیلهللاِ عَلَيِه   
กล่าวไวใ้นหนงัสือ ฮิยาอุล้อูลลูม (Ihya-ul-Ulum) วา่ : 
 ท่านซยัยิดดินา ยะห์ยา บิน มูอาสيْـه กล่าววา่ : ตามความคิดของฉนัการคาดหวงั َرْْحَـُة اهلِل تَـعَـاٰلی عَـلَـ
ในการอภยัโทษนั้นเป็นการหลอกลวงท่ีใหญ่ท่ีสุด การคาดหวงัการอภยัโทษโดยไม่มีการส านึก
ต่อความผิดท่ีไดท้ ามายิ่งจะท าให้มนุษยไ์ม่เสียใจต่อการท าบาป แต่กลบัเป็นการเร่งให้มีการท า
บาปมากข้ึน โดยไม่สนใจท่ีจะปฏิบติัตามบทบญัญติั แต่เขากลบัคาดหวงัจากความเมตตาของ
องคอ์ลัลา ْ ّلَ َوَج ์ ท่ีจะไดใ้กลชิ้ดกบัพระองค عَّزَ  น่ีเป็นการหวา่นเมล็ดพืชจากนรก และหวงัจะได้
ผลไมจ้ากสวรรค ์ และในขณะท่ียงัท าบาปอยูก่็หาท่ีอาศยัในบา้นของผูศ้รัทธา(สวรรค)์ ََْوج ْعَّزَ ّلَ   
โดยท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตามบทบญัญติัหรือท าความดี รอรับผลตอบแทนและทั้งๆ ท่ีเขาขาดความ
ยติุธรรมและใชค้วามรุนแรง เขายงัคาดหวงัวา่จะมีการอภยัโทษ ดงันั้นไม่ตอ้งสงสยัหรอกต่อส่ิงน้ี 
เรือไม่สามารถแล่นบนบกได ้ )ฮิยาอุ้ลอูลลูม Ihya-ul-Ulum , หน้า 176, เล่ม 4) 
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มีบทเรียนอยู่ในความทุกข์ยาก 
โปรดจ าไวว้่า อลัลา ْ َجّلَ َو มีอ านาจเหนือส่ิงใด และเป็นหน่ึงเดียว ท่านลองพยายามท าความ عَّزَ
เข้าใจต่ออ านาจของพระองค์ ْ َجّلَ َو ในลักษณะน้ี : คุณเคยเผชิญหน้ากบัปัญหาบนโลกน้ี عَّزَ
หรือไม่? คุณเคยเจ็บป่วยบา้งหรือไม่? ไม่เคยไดป้ระสบพบเจอกบัเร่ืองหนักอ้ึงภายในจิตใจเลย
หรือ? คุณไม่เคยผ่านความยากจน, การเป็นหน้ี การวา่งงานงั้นหรือ? คุณไม่เคยประสบอุบติัเหตุ? 
คุณไม่เคยมองคนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย ไม่มีมือไม่ มีเท้าหรือตาบอดบ้างเลยหรือ? 
เร่ืองราวของแต่ละฉากท่ีเกิดข้ึนจริงบนโลกน้ีนั้นไม่ไดเ้ตือนคุณส าหรับการลงโทษในนรกหรือ? 
แน่นอนท่ีสุดส าหรับคนท่ีเป็นคนดีนั้น เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนบนโลกน้ีเป็นวิธีการคิดท่ีจะปล่อยวาง
จากการถูกทรมานในหลุมฝังศพ ชีวิตหลงัความตาย และนรก. 
 ดงันั้นจงจ าไว ้อ านาจขององค์อลัลา ْ َجّلَ َو เหนือส่ิงอ่ืนใดและเป็นหน่ึงเดียวท่ีจะ عَّزَ
สามารถท าให้มนุษยบ์นโลกน้ีไดรั้บความทุกข์ยาก และความล าเค็ญตลอดจนการถูกลงโทษใน
นรก 
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อัลลา ْ ّلَ َوَج  ………คือผู้ค า้จุนโลกและยัง عَّزَ
คิดให้ลึกซ้ึงส าหรับเร่ืองน้ี อลัลา (อโซวาจนั ََُّوَجل คือผูค้ (َعزَّ  ้ าจุนโลกและสามารถจดัการกบัชีวิต
มนุษยแ์ละการด ารงชีพของมนุษยโ์ดยท่ีไม่มีวิธีการใดๆ น่ีเป็นความเช่ือของคุณและฉันเช่นกนั 
โดยแทจ้ริงแลว้ อลัลา (อโซวาจนั ََُّوَجل รับเอาความรับผิดชอบท่ียิ่งใหญ่ต่อการยงัชีพของทุก (َعزَّ
คน เป็นไปตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นคมัภีร์อรักุรอานอายะเร่ิมตน้ของส่วนท่ี 12: 

ی  بَّـةٍْ دَٓا ِمـۡنْ مَـا وَْ ْ  اۡۡلَۡرِضْ فـِ هِْ عَـَّلْ اِّۡلَ ٰـّ ِرزُۡقـهَـا  الـل  
แปลโดย “กานซุล้ อิมาม” 

‚ และไม่มีแผน่ดินบนโลกน้ีท่ีมีการยงัชีพจะไม่ข้ึนอยูก่บัความเมตตาของอลัลา  ْ َوَجّلَ عَّزَ .” 
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และมนัเป็นส่ิงท่ีควรจะคิดวา่เม่ืออลัลา ْ ّلَ َوَج  เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้การยงัชีพแก่มนุษยแ์ลว้ عَّزَ
ท าไมเราจึงตอ้งพยายามอยา่งหนกัเพ่ือชีวิตท าไมเราตอ้งเดินทางจากเม่ืองหน่ึงไปยงัอีกเมืองหน่ึง 
ละท้ิงประเทศท่ีเป็นบา้นเกิดของเราดว้ยความยินดี แบกความทุกขย์ากของความมัง่คัง่ และการ
สะสมซ่ึงทรัพยสิ์น เพราะใจของเราก าหนดวา่ ถา้เราพยายามมากข้ึนเราจะไดรั้บความสุขสบายใน
ชีวิตเป็นตน้ ไม่เจ็บปวดก็จะไม่ไดรั้บรู้ตอ่ผลของมนั 

อัลลา  ْ ّلَ َوَج  .........ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบทีจ่ะอภัยโทษให้แก่ทุกคน แต่ عَّزَ
พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก อลัลา ْ َوَجّلَ เป็นผูรั้บผิดชอบอนัยิ่งใหญ่ส าหรับการยงัชีพและการด ารงไวข้อง عَّزَ
ทุกสรรพส่ิงบนโลกน้ี แต่จงจ าไวเ้ถิดวา่  อลัลา ْ َوَجّلَ ไม่ไดรั้บเอาความรับผิดชอบท่ีจะปกป้อง عَّزَ
ความเช่ือของมุสลิมทุกคน และอภยัโทษให้แก่มุสลิมทั้งหลาย โดยท่ีไม่มีการตอบแทน แต่พวก
เรายงัคงกงัวลอยู่ก ับการด ารงชีวิต ซ่ึงดูเหมือนว่าไม่มีความพยายามใดๆ ท่ีจะมีความเช่ือท่ี
ปลอดภยัส าหรับการอภยัโทษโดยท่ีไม่มีผลท่ีจะตามมา บางทีอาจเป็นเพราะในปัจจุบนัคนส่วน
ใหญ่มีหัวใจท่ีแข็งกระด้างดังนั้ นพวกเขาจึงพร้อมท่ีจะยอมรับความเจ็บปวด เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์บนโลกใบน้ี เพ่ือท่ีจะไดรั้บความมัง่คัง่ พวกเขาพร้อมท่ีจะท างานหนักส าหรับแปด
ชัว่โมง สิบชัว่โมง หรือแมก้ระทัง่สิบสองชัว่โมงทุกวนัเหมือนววัและหัวจ่ายน ้ ามนั อนิจจา ถา้
พวกเราจะขอให้เดินทางในภารกิจมาดานี กาฟิล่า(Madani Qafilah) เป็นเวลา 3 วนัในทุกๆ เดือน 
ส าหรับการมีความเช่ือท่ีมัน่คง และหวงัการอภยัโทษจาก อัลลา ْ َجّلَ َو โดยไม่ตอ้งมีผลท่ีจะ عَّزَ
ตามมา พวกเขาคงพูดดว้ยความเสียใจว่า “เราไม่มีเวลา” อลัลา ْ َجّلَ َو ห้ามในส่ิงท่ีพวกเขาจะ عَّزَ
กล่าวออกมา 
“กิเลสตณัหาภายในจิตใจและไชตอนท าให้เรามวัเมา เพ่ือนเอ๋ยน่ีคือส่ิงท่ีเกิดข้ึน เรายงัไม่ได้
เปล่ียนแปลงแกไ้ข และสาบานวา่จะไม่เปล่ียนแปลงอีกในอนาคต” 

อัลลา ْ َوَجّلَ  มีอ านาจเป็นหน่ึงเดียว عَّزَ
อ านาจท่ีแน่นอนท่ีสุดคือ อ านาจขององคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ  โดยไม่มีขอ้แมใ้ดๆ อลัลา(อโซวาจนั عَّزَ
ْ ّلَ َوَج  มีอ านาจท่ีจะน าเราเขา้สู่สวรรคไ์ดโ้ดยง่ายดว้ยความเมตตาของพระองค์ (อโซวาจนั عَّزَ
َوَجلَُّ แต่จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเราจะตอ้งย َعزَّ  าเกรงต่ออ านาจของพระองค ์ ْ َوَجّلَ ์ ซ่ึงพระองค عَّزَ ْ ّلَ َوَج  عَّزَ

อาจจะหยดุเราไวด้ว้ยบาปอนัหน่ึงท่ีเราตอ้งรับผิดชอบและโยนเราสู่ขมุนรก ค าพูดของพระองค์ 
ْ َوَجّلَ  َرِِضَ اهللُ تَعَاٰلی عَنْهُْ ท่ีไดอ้า้งถึงใน มุสนดั อิมาม อะหมดั บิน ฮมับลั(ระดีอลัลอฮูตาอาลาอนัฮู عَّزَ
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กล่าววา่ “ไม่มีความเก่ียวขอ้งอนัใดกบัฉันท่ีคนเหล่าน้ีจะเขา้สวรรค ์ และก็ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งอะไรถา้
เขาจะเขา้สู่นรก” (มสันดัอิมมามอะหมดั (Musnad Imam Ahmad), หนา้ 205, เล่ม 6, หะดิษท่ี 
17676) ดงันั้นเพ่ือความปลอดภยัของตวัเองจากนรก และส าหรับการเขา้สู่สวรรคเ์ราตอ้งมีการ
พฒันาความคิด : โดยเร่ิมตน้คิดวา่ “ฉันตั้งใจท่ีจะปฏิรูปตวัของฉันเอง” และส าหรับส่ิงนั้นเรา
จะตอ้งพยายามอยา่งท่ีสุดเพ่ือย  ้าเตือนความย  าเกรงต่ออลัลา ْ ّلَ َوَج  และรักในท่านรอซูล้ عَّزَ
(ซอลลลัลอฮูตาอาลาอะลยัเฮะวาอะลยัฮิวาซลัลมั یلِٖه َوَسلَّم ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا ในการเร่ิมตน้ความคิด َص
ของเราดว้ยความโปรดปรานของอลัลา ْ َوَجّلَ พวกเราจะหลีกเล่ียงการท าบาป สร้างนิสยัการ عَّزَ
ละหมาด และปฏิบติัตามซุนนะห์ของทา่นรอซูล้ (ซอลลลัลอฮูตาอาลาอะลยัเฮะวาอะลยัฮิวาซลัลมั 
یلِٖه َوَسلَّم ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا  ตลอดไป พวกเราจะออกเดินทางไปกบัคณะ มาดานี กาฟิล่า(Madani َص
Qafilah) (การออกเดินทางเพ่ือท่ีจะเผยแผ่แนวทางปฏิบติัตามซุนนะอยา่งกวา้งขวาง) ในทุกคืน
ขณะท่ีปฏิบติัฟิกเร มาดินา(Fike-e-madina) เราจะเติมภารกิจของเราลงในสมุดบนัทึกมาดานี
อินอะมดั(Madani In’amat) และจดัส่งไปยงัพ่ีนอ้งมุสลิมท่ีดาวตัเตอิสลามี (Dawat-e-Islami) ใน
ทอ้งถ่ินท่ีเราอยูท่กุๆ เดือน 
 ดว้ยความเมตตาขององคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ และท่านนบีมูฮมัมดั (ซอลลลัลอฮูตาอาลาอะ عَّزَ
ลยัเฮะวาอะลยัฮิวาซลัลมั یلِٖه َوَسلَّم ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا พวกเราจะป้องกนัตวัเองจากไฟนรกและ َص
เตรียมพร้อมท่ีจะเขา้สู่สวรรค ์ซ่ึงเป็นความส าเร็จท่ีแทจ้ริง ซ่ึงองคอ์ลัลา  ْ َوَجّلَ ไดก้ล่าวไวอ้ยา่ง عَّزَ
งดงาม ในส่วนท่ี 4 ของ ซูเราะห์ อรั-อิมราน อายะห์ท่ี 185 วา่ 
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Refer: (Para 4, Surah Al-Imran, Verse 185) 

แปลโดย  “ กานซุล้อิมาม ” ดั้งนั้นผูใ้ดท่ีจะไดเ้ขา้สู่สวรรคห์ลงัจากท่ีปลอดภยัจากไฟนรกแลว้ เขาเป็นผู ้
ประสบความส าเร็จอยา่งแน่นอน 

ส านึกผิดในส่ิงที่ท าเพื่อปฏิรูปตัวเองใหม่ 
พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก อยา่งไรก็ตาม เราไม่สามารถท่ีจะคาดหวงัต่อความเมตตาและในเวลาเดียวกนั
เราก็ไม่สามารถท่ีจะละเลยต่อการลงโทษจากองคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ และเราควรท่ีจะยืนหยดัมุ่งมัน่ท่ี عَّزَ
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จะท าการปฏิรูปตวัเองใหม่ ผูเ้ขียนเช่ือวา่มุสลิมทุกคนตอ้งการเช่นนั้น คือ “ฉันตั้งใจท่ีจะปรับปรุง
แกไ้ขตวัของฉันเองให้ถูกตอ้ง” ดงันั้นใครท่ีตั้งใจจริงต่อการปฏิรูปตวัเองใหม่ เขาควรท่ีจะมีความ
จริงใจต่อการส านึกผิดต่อบาปท่ีเคยไดท้ ามาในอดีต ไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ องคอ์ลัลา ََُّوَجل จะ َعزَّ
ยอมรับการส านึกผิดนั้น และจะน าทางท่านสู่หนทางท่ีแทจ้ริงและบริสุทธ์ิ ผูเ้ขียนจะยกถอ้ยค า
จากอลัหะดิษ 3 บทท่ีดีท่ีสุดของการส านึกผิดต่อบาปดงัต่อไปน้ี 

 ท่านนบีมูฮมัมดั  یلِٖه َوَسلَّنَصّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا  กล่าววา่ เม่ือมีผูห้น่ึงยอมรับตอ่การกระท าบาปของ
เขา และส านึกผิดต่อบาปนั้น อลัลา ََُّوَجل  ยอมรับต่อการส านึกผิดของคนผูน้ั้น  (Sahih َعزَّ
Bukha, หน้า 199, เล่ม 2, หะดิษท่ี 2661) 

 ในหะดีเซกตัซี อลัลา ْ َوَجّلَ ้ กล่าววา่: โอ عَّزَ บรรดาบา่วของฉัน เจา้ทั้งหลายคือผูมี้บาปติด
ตวั ยกเวน้ผูท่ี้ฉันจะยินยอมให้เขาไดร้อดพน้จากการถกูลงโทษ ดงันั้นหน่ึงในหมู่พวกเจา้
ไดเ้ขา้ใจต่ออ านาจในการอภยัโทษของฉัน และร้องขอตอ่การอภยัโทษจากฉัน ฉันจะอภยั
โทษให้แก่เขาโดยไม่มีขอ้สงสยั ( )มิชกตัตุ้ลมกูาบิ (Mishkat-ul-masabih) หน้า 439, เล่ม 

2 หะทิิท่ี 2350 ) 

 จากค ากล่าวของทา่นนบีมูฮมัมดัَّم یلِٖه َوَسل ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا  ”ใครท่ีกลา่ววิงวอนเช่นน้ี“  َص

َـَك عَـِمـلۡـُتْ یـَه إِّۡلَ أَنۡـَت ُسبۡـَحان ُهـّمَ َۡل إِل ٰـّ             اَلـل
ۡي إِنَّـُه َۡل  َـۡفـِسـۡي فَـاۡغـِفـۡرلـِ  یَـغۡـِفـُر الـّذُ نُـوَب إِّۡلَ أَنۡـَتُْسـۡوءً ا أَۡو  َظلَـۡمـُت ن

แปลวา่ โอ ้ อลัลา ْ َوَجّلَ ์ ไม่มีส่ิงใดท่ีขา้พเจา้จะสกัการะนอกจากพระองค عَّزَ ผูบ้ริสุทธ์ิ (จาก
ขอ้บกพร่องทั้งปวง) ฉันไดก้ระท าส่ิงผิดเป็นบาปและท าการกดข่ีภายในจิตใจของฉัน ยกโทษ
ให้กบัฉันเพราะไม่มีผูใ้ดจะอภยัโทษให้กบัตอ่ความผิดบาปของฉันไดน้อกจากพระองค ์
 
จากนั้น อลัลา ْ َوَجّلَ กล่าววา่: ฉันจะอภยัโทษใหก้บับาปของเขา ถึงแมว้า่เขาทั้งหลายเหล่านั้น عَّزَ
จะมีจ านวนเท่ากบัมดก็ตาม (Kanz-ul-‘ummat), หน้า 287, เล่ม 2 and ล าดับท่ี  5349 ) 
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การตั้งใจที่ดี 
พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก ขอให้อลัลา ْ َوَجّلَ ยอมรับการส านึกผิดต่อบาปของท่านทั้งหลาย มีศรัทธาท่ี عَّزَ
แข็งแกร่งต่อองคอ์ลัลา ْ َوَجّلَ อวยพรให้ท่านไดมี้อภิสิทธ์ิต่อการท าฮจัญ์คร้ังแลว้คร้ังเล่า ท าให้ عَّزَ
ท่านไดเ้ห็นโดมสีเขียว (โดมสีเขียว ณ เมือง มาดินะ มูนาวารา) คร้ังแลว้คร้ังเล่า ท าให้ท่านเป็นผู ้
ศรัทธาอยา่งแทจ้ริงตามค าสอนของท่านรอซู้ล یلِٖه َوَسلَّم ا ٰلی عَلَيِْه َو تَعَا هلُل  ا ّّلَ  และขอให้พระองค์ทรง َص
รับค าอธิษฐานจากความโปรดปรานของท่านรอซูล้ یلِٖه َوَسلَّم ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا บรรดาผูน้ าของผูมี้  َص
บาปติดตวัทั้งหลายจงกลา้หาญท่ีจะตดัสินใจตั้งแต่วนัน้ีวา่ “ฉันตอ้งการท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขตวัของ

ฉันเองให้ถูกตอ้ง” ดว้ยเหตุน้ี ฉันจะไม่ขาดละหมาด ٰـّه ْ  اِْن شـَـٓاءَالـل َوَجّلَ عَّزَ ; ฉันจะไม่ขาดการถือศีล

อดในเดือนรอมฎอน ٰـّه ْ اِْن شـَـٓاءَالـل َوَجّلَ عَّزَ ; ฉันจะไม่ดูหนงัและละคร ٰـّه ْ اِْن شـَـٓاءَالـل َوَجّلَ عَّزَ ; ฉันจะไม่

ฟังเพลง َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه; ฉันจะไม่โกนเครา ٰـّه ْ اِْن شـَـٓاءَالـل َوَجّلَ عَّزَ ; ฉันจะไม่ตดัแต่งเคราของฉันให้

สั้นกว่าการยาวคร้ังแรก ٰـّه لـل ْن شـَـٓاءَا ْ  ِا َوَجّلَ عَّزَ ; ฉันจะร่วมเดินทางไปกบัภารกิจมาดานิ กาฟิล่า 
(Madani Qafilah) ของดาวตัเตอิสลามี (Dawat-e-Islami) ทุกๆ เดือนเป็นเวลา 3 วนัในการเรียนรู้

ซุนนะห์  ٰـّهاِْن ْ شـَـٓاءَالـل َوَجّلَ عَّزَ ; ทุกๆ วนัในขณะท่ีฉันปฏิบติัฟิกเร มาดีนา (Firk-e-Madina), ฉันจะ
บนัทึกลงในสมุดมาดานี อินอะมดั (Madani In amat) และส่งไปยงัเพ่ือนมุสลิมทุกวนัท่ี 10 ของ

ทุกเดือน  ٰـّه ْ اِْن شـَـٓاءَالـل َوَجّلَ عَّزَ  

 พ่ีน้องมุสลิมท่ีรักขณะท่ีก าลังจะจบการเขียนลง ฉันจะใชเ้วลาอันมีค่าน้ีบอกเล่า
เก่ียวกบัประโยชน์และความมีเกียรติต่อซุนนะห์และการปฏิบติัตวัตามซุนนะห์ ท่านนบีมูฮมัมดั
(ซอลลลัลอฮูตาอาลาอะลยัเฮะวาอะลยัฮิวาซลัลมั) กล่าวว่า : ใครก็ตามท่ีรักในการปฏิบติัตามซุน
นะห์ของฉัน รักฉัน ผูน้ั้นจะไดเ้ขา้สวรรค์กบัฉัน  )มิากาตุ้ลมาซาบิ (Mishkat-ul-Masabith ), หน้า 

55 เล่ม 1 , หะดิษ 175) 
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ไข่มุขแห่งซุนนะห์ 4 ประการในการใชผ้งโคลสีด าป้ายขอบตา (Kohl) 
 น่ีคือรายงานใน ซนันนัอิบเนมาจา : ผงโคลท่ีดีท่ีสุดคือผงโคล “อิสมดั” จะท าให้ดวงตา

ของคุณดูสดใสและช่วยให้ขนตายาวข้ึน (กนันาเนอิบเนมาจา Sunan Ibn Majah ), หน้า.
115 ,เลม่เ ,หะทิิที่ 7เ43) 

 และไม่ได้อนัตรายส าหรับการใส่ผงโคลท่ีไดจ้ากหิน และใส่ผงโคลเพ่ือจุดประสงค์
เก่ียวกบัเคร่ืองส าอางคไ์ม่อนุญาติในผูช้าย และถา้ไม่ใช่เพ่ือจุดประสงค์เพ่ือแต่งเติมเพ่ือ
ความสวยงามสามารถท าได ้(ฟัตตาวาเออาลมักีรี Fatawah Alamghiri(, หนา้ 147, เล่มท่ี 3) 

 เป็นซุนนะห์หากจะใชผ้งโคลป้ายขอบตาก่อนนอน (เมราตุล้มานาจิ)Mirat-ul-
Manajih(,หนา้ 361,เล่ม 4) 

 รวบรวมไดเ้ป็น 3 ประการเก่ียวกบัการใชผ้งโคลดงัต่อไปน้ี : (1) บางคร้ังป้ายผงโคลลงไป
ท่ีตาขอบตาทั้ง 2 ขา้งๆ ละ 3 คร้ัง(แต่ละคร้ังจุ่มผงโคลใหม่ท่ีเข็มทุกคร้ัง)  (2) บางคร้ังป้าย
ลงไปท่ีขอบตาขา้งขวา 3 คร้ัง และ ป้ายท่ีขอบตาขา้งซา้ย 2 คร้ัง(แต่ละคร้ังจุ่มผงโคลใหม่
ท่ีเข็มทุกคร้ัง) (3) บางคร้ังป้ายลงไปท่ีขอบตาทั้ง 2 ขา้งๆ ละ 2 คร้ัง(แต่ละคร้ังจุ่มผงโคล
ใหม่ท่ีเข็มทุกคร้ัง) ในคร้ังสุดทา้ยโดยการจุ่มเข็มป้ายเพียงคร้ังเดียวและป้ายลงไปท่ีขอบตา
ขา้งละ 1 คร้ังทั้งสองขา้ง  (Shu’ab-ul-Īmān, pp. 218-219, vol. 5) 

 จากการกระท าตามแบบอยา่งซุนนะห์น้ี ٰـّه ْ اِْن شـَـٓاءَالـل َوَجّلَ عَّزَ  คุณสามารถจะท าต่อเน่ืองได้
ทั้ง 3 วิธี พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรัก ท่านนบีมูฮมัมดั ْی ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا لِٖه َوَسلَّمَص  ของเราเร่ิมตน้กระท า
ทุกส่ิงท่ีดีๆ ทางดา้นขวาก่อนเสมอ เพราะฉะนั้นจงป้ายผงโคลท่ีขอบตาขวาก่อนแลว้จึง
ป้ายท่ีขอบตาดา้นซ้ายเพ่ือให้เขา้ใจเก่ียวกบัซุนนะห์ของการใชผ้งโคลป้ายขอบตาให้ดี
ยิ่งข้ึนหรือจะเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัซุนนะห์ในเร่ืองอ่ืนๆ ท่านควรท่ีจะซ้ือหนังสือ “ซุน
นาเตอออะดบั (Sunnatayn Aur Adab)‛ มีทั้งหมด 120 หนา้, จดัพิมพโ์ดย มคัตาบาตุล้มาดิ
นา (Maktaba-tul-Madina) เพ่ือท่ีจะเรียนรู้ส าหรับเร่ืองราวของซุนนะห์อย่างลึกซ้ืงและมี
อีกหน่ึงวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้เร่ืองของซุนนะห์นัน่คือการร่วมในภารกิจแห่งผู ้
ศรัทธาต่อท่านนบีมูฮมัมดัیلِٖه َوَسلَّم ّّلَ اهلُل تَعَاٰلی عَلَيِْه َوا  ในรูปแบบของภารกิจมาดานิ กาฟิล่า َص
(Madani Qafilah)ของดาวตัเต อิสลามี (Dawat-e-Islami)  



ฉันต้องการท่ีจะปรับปรุงแก้ไขตัวของฉั นเองให้ถูกต้อง 
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เพ่ือเรียนรู้เร่ืองซุนนะห์,   ร่วมเดินทางไปกบัภารกิจ มาดานี กาฟิล่า 
เพ่ือไดรั้บความเมตตา,   ร่วมเดินทางไปกบัภารกิจ มาดานี กาฟิล่า 
ปัญหาทุกอยา่งจะไดรั้บการแกไ้ข,  ร่วมเดินทางไปกบัภารกิจ มาดานี กาฟิล่า 
ไดรั้บพรอนัประเสริฐอยา่งมากมาย,  ร่วมเดินทางไปกบัภารกิจ มาดานี กาฟิล่า 
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