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ฉันต้ องการที่จะปรั บปรุ งแก้ ไขตัวของฉั
นเองให้ ถูกต้ อง*
(I Want to Rectify Myself)
ไม่มี เหตุผล อะไรที่ไชตอนจะ ป้องกัน เราไม่ให้ อ่าน หนังสือเล่มนี ้จนจบ ท่านจงตังใจอ่
้ าน
ِ
หนังสือเล่มนี ้จนจบ ل
ْ َّ ــٓاءالـلّٰـه عَ ّز ََو َج
َ  ا ْن َشานจะรู้ สกึ ถึงการ ปฏิวตั ิ ตนเองสูห่ นทางที่ถกู ต้ องและ
เที่ยงตรงในหัวใจของท่านเอง

การ ได้ รับ การ ช่วยเหลือ จาก การ ถูก หลอกลวง และ ไฟ นรก
ท่านซัยยิดดินาอิมาม ซากาวี  َر ْ َْح ُة ا ِهلل تَعَ یاٰل عَلَيْهบอกเล่าถึงความประเสริ ฐของท่านรอซูล้
 َص َّّل اهللُ تَعَ یاٰل عَلَي ْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسلَّمได้กล่าวไว้วา่ , ผูใ้ ดที่ศาลาวาด  َص َّّل اهللُ تَعَ یاٰل عَلَيْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسلَّمตามแบบอย่างฉันหนึ่ งครั้ง, อัล
ลา  َع ّز ََو َج َّ ْلประทานสิ บพรให้แก่เขา; และผูใ้ ดศาลาวาด ตามแบบอย่างฉันสิ บครั้ง, อัลลา َُّع ََّز َو َجل
ประทานหนึ่ งร้อยพรให้แก่เขา; และผูใ้ ดศาลาวาด ตามแบบอย่างฉันหนึ่ งร้อยครั้ง, อัลลา ُّ ع ََّز َو َجلจะ
สลักระหว่างดวงตาของเขา เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากการถูกหลอกลวงและไฟนรก และในวันกี
ยามัต อัลลา َُّ َع َّز َو َجلจะจาแนกพวกเขาให้อยูใ่ นหมู่ของผูท้ ี่มีความศรัทธาอย่างแท้จริ ง (อัลกอลุลบาดี
,หน้ า 233)1
ผู้ที่วิงวอนทั้งหลาย เหนื อสิ่ งอื่ นใดคือการและหมาดและการกล่ าวสรรเสริ ญ
*

อมีเรเอเรซุนนัสได้พูดไว้ในสัปดาห์ของการรวมกลุ่มของดาวัตเตอิสลามี เพื่อผลักดันให้มีการเข้า (ดามัตบารากาตะฮูมุลอารี ยะ)
ร่ วมกับกลุ่มของดาวัตเตอิสลามี, เป็ นองค์ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวภายใต้กจิ กรรมทางการเมือง เป็ นการปาฐกถาเกีย่ วกับคัมภีร์อลั กรุ อาน
ศาสนา และซุนนะห์ของท่านรอซู้ล 3271.จ.ของเดือนรอมฎอน ปี ฮ 75 และให้วนั ที่ (ซอลลัลลอฮูตาอาลาอะลัยเฮะวาอะลัยฮิวาซัลลัม )
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและตีพิมพ์ข้ นึ โดยองค์กร มาดานี มากาซ ไฟซอนนีมาดีนา
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มันจะขับไล่ ความทุกข์ ยากทั้งปวง จงละหมาดและสรรเสริ ญ
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َ
َ
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َ
คุณต้ องการอะไร: สวรรค์ หรื อ นรก?

ِ
ْ ِ ور
ท่านอิมาม อบูนูเอ็ม อะหมัด บิน อับดุลลาห์ อัสฟาฮานี ان
ّ ِ ( ُقเสี ยชีวิตเมื่อปี ฮ.จ.430) แจ้ง
َ ـد
َ س سـ ُّر ُہ الـنُّـ
ِ ْح ُة ا
ไว้ในหนังสื อ ฮัยยาตุล้ อูลลิยา (Hilya-tul-auliya) ว่าท่านซัยยิดดิ นา อิบราฮีมไต้มี هلل َتعَ یاٰل عَلَيْه
َ ْ َر
กล่าวว่า : ครั้งหนึ่ งเราจิ นตนาการไปว่าเราอยูใ่ นนรก ถูกมัดด้วยโซ่แห่ งไฟ กาลังกินต้นตะบองเพชร
และจิ บน้ าหนองของคนในนรกทีละนิ ด, หลังจากนั้นเราได้คิดใคร่ ครวญแล้ว ถามจิ ตใจ สติปัญญา
(Nafs) ว่า: บอกฉันหน่อยอะไรที่คุณต้องการ : การทรมานในนรก หรื อการหลุดพ้น จากนรก? จิ ตใจ
สติปัญญ (Nafs) ของเราตอบว่า, “หลุดพ้น” ฉันต้องการที่จะกลับไปในชีวิตตั้งใจประพฤติปฏิบตั ิ
ตนในสิ่ งที่ดีเท่าที่ฉันจะทาได้ ละเว้นสิ่ งที่มาจากนรก หลังจากนั้นฉันคิดพิจารณาดูวา่ ฉันอยูใ่ น
สวรรค์ กาลังดื่มน้ าจากลาธาร กินผลไม้และได้พบเจอกับนางสวรรค์ หลังจากที่ได้จินตนาการดังนี้
แล้ว, ฉันถามจิ ตใจตนเอง สติปัญญา (Nafs) ว่า อะไรที่ฉันต้องการ:

สวรรค์หรื อนรกจิ ตใจของฉัน สติปัญญา (Nafs) ตอบว่า, “สวรรค์” จากนั้นฉันพูดกับจิ ตใจตนเอง
ว่า ฉันต้องการที่จะกลับไปในชีวิต และทาความดีแล้วฉันจะได้รางวัลจากสวรรค์ ตอนนี้ ท่านมี
โอกาส หมายถึง โอ้ ความรู ้สึกนึ กคิดหรื อจิ ตใจ สติปัญญา (Nafs) ของเรานั้น ตอนนี้ เจ้าจะต้องเลือก
การปฏิบตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ ง เลือกที่จะปรับปรุ งตัวใหม่และไปสวรรค์ หรื อทาบาปต่อไปและไป
นรก เพราะฉะนั้นเจ้าต้องเริ่ มหว่านเมล็ดเพื่อรอที่จะเก็บเกี่ยว
(Hilyat-ul-awliya, หน้ า 235 เล่ มที่ 4 ฮาดิสที่ 536)
ทาความดีบ้างเพือ่ สร้ างชีวิตหลังความตาย โอ้ พีน่ ้ องเอ๋ ย ชีวิตเป็ นสิ่ งที่ไม่ แน่ นอน
ْ
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การเตรี ยมตัวสาหรั บชีวิตหลังความตาย
พี่นอ้ ง มุสลิม ที่รัก พยายาม ทาความเข้าใจในสิ่ งนี้ และกาหนดจิ ตใจของท่านในการปฏิบตั ิ ใน
ْ َّ  عَ ّز ََو َجข่มจิ ตใจของตนเองกันอย่างไร โดยยึดถือว่าเป็ นสิ่ งที่
บรรดาวลีอุลลอ (สหายแห่ งอัลลา ل
ต้องรับผิดชอบต่อการกระทา ควบคุม ลงโทษ หากทาบางอย่างผิดพลาด หรื อแม้แต่บางครั้ง
ْ َّ  عَ ّز ََو َجและ
กาหนดกฏเกณฑ์เพื่อลงโทษภายในจิ ตใจของตน ทุกขณะจิ ตมีความยาเกรงต่อ อัลลา ل
ปฏิบตั ิตนให้เคร่ งครัดมากขึ้น มากขึ้น ผูใ้ ดที่มีความมานะพยายามอย่างมากในการที่จะเตรี ยมตน
ْ َّ  عَ ّز ََو َجกล่าว
เพื่อชีวิตหลังความตาย ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าบุคคลผูน้ ้ นั จะได้รับผลดีตอบแทน อัลลา ل
ไว้ในคัมภีร์อลั กรุ อาน, ส่วนที่ 15, ซูเราะห์ บานี อิสราอีล อายะห์ที่ 19

عْل َ َہاْ َس ۡعي َ َہا
ْ َو َم ۡن ا ََرادَ ۡاۡل ی ِخ َْر ْۃَْْ َْوْ َس ی
﴾۹۱﴿ ان َس ۡعيُہ ۡم َّم ۡش ُک ۡو ًرا
و ہو مؤ ِمن فاُولٰٓئِک ک
ُ َ َ َ ََُُۡ ٌ َ ی
Reference: Surah Bani Israil (Para 15, Verse 19)

อ้างถึงหนังสื อ : อลาฮาซรัส, อิมามออฟเอเรซุนนัส, รี ไววาลิดออฟซุนนัส, อีราดิเคเตอร์ ออฟดิด
ดาด, สโคลาออฟชาเรี ยด, ไกด์ออฟตารี กตั (A’lā Ḥaḍrat, Imām of Aĥl-e-Sunnat, Revivalist of Sunnaĥ,
ِ ْح ُة ا
Eradicator of Bid’aĥ, Scholar of Sharī’aĥ, Guide of Ṭarīqaĥ, Maulānā Shāĥ Imām Aḥmad Razā Khān) هلل تَعَ یاٰل عَلَيْه
َ ْ َر

ท่านอาจารย์ ชาฮา อิมาม อะหมัด ราซา ขาล ได้แปลคัมภีร์อลั กุรอานอายะห์น้ ี ไว้อย่างน่าชื่ นชมใน

หนังสื อการซุล้ อิมาม (Kanz-ul-Imam) แปลไว้วา่ :
“และผู้ที่เชื่ออย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนให้ ถกู ต้ องตามหลักคาสอนเพือ่ ปรารถนาในชีวิต
หลังความตายที่เพียบพร้ อมนั้น เฉพาะพวกเขาเท่ านั้นที่จะได้ รับผลตอบแทนจากความพยายาม
ของเขาเอง”

อนาคตที่สดใส
วันนี้ พวกเราพยายามที่จะผูกมัดตัวเองกับการสร้างอนาคตที่ดีกว่า พวกเรามีความมานะบากบัน่ ที่
จะรวบรวมความสะดวกสบายหลากหลายรู ปแบบให้กบั ชีวิต พวกเราตรากตราทางานเพื่อที่จะ
เพิ่มเงินในธนาคาร พยามยามสร้างความมัง่ คัง่ ให้กบั ธุรกิจของพวกเราเอง และยังมีแบบแผนต่างๆ
เพื่อให้บรรลุซ่ ึ งความสะดวกสบายในชีวิตบนโลกนี้ และเพื่ออนาคต ดังนั้นหนทางต่างๆ ที่เรา
สร้างเพื่อชีวิตในวันพรุ่ งนี้ อาจจะประสบความสาเร็ จ แต่เป็ นที่น่าเสี ยใจพวกเราหลงลืมจนหมด
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สิ้ นเกี่ยวกับชีวิตในโลกหน้า มีผคู ้ นมากมายที่ตอ้ งเสี ยชีวิตไปจากการตรากตราทางานหนักเพื่อให้
ได้ชีวิตที่ดีกว่าบนโลกนี้
การเฉลิมฉลองการส่งเสี ยงกู่ร้องแสดงความดีใจของอนาคตที่สดใส
หรื อการพยายามที่จะสร้างชีวิตที่ดีกว่าบนโลกนี้ และไม่เคยคิดสานึ กที่จะเตรี ยมตัวเพื่อชีวิตในโลก
หน้านั้น ล้วนแต่จะทาให้พวกเขาเหล่านั้นจมลึกอยูใ่ นความมืดมนในหลุมฝั งศพ และเป็ นความ
พยายามที่สูญเปล่าโดยสิ้ นเชิงสาหรับชีวิตที่ดีกว่าในโลกนี้ ผูท้ ี่มีความรู ้แจ้งและใส่ใจกับชีวิตใน
โลกหน้า จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองโดยการข่มจิ ตใจอย่างมากและเข้มงวดต่อการรายงานบัญชี
แห่ งการกระทาของตน รู ้สึกผิดและสานึ กต่อการทาบาป กลัวสิ่ งเลวร้ายที่จะตามมาจากบาปนั้น
เขาคือผูท้ ี่มีความเจริ ญทางด้านจิ ตใจและการกระทาแล้ว จากนี้ ต่อไป

บัญชีแห่ งการกระทาที่น่าตื่นตาตื่นใจ
ِ ْح ُة ا
ฮุจยาตุล้ อิสลาม, อีมาม มูฮมั มัด กาซาลี هلل تَعَ یاٰل عَلَيْه
َ ْ  َرได้บอกเล่าว่าครั้งหนึ่ งในเรื่ องราวของ
ْحـ ُة الـلّٰـ ِه تَـعَ ی
ท่านซัยยิดดินา อิบบัส ซิ มมา ـاٰل عَـلَـيْـه
َ ْ  َرว่าชัว่ ขณะหนึ่ งท่านได้คิดทบทวนในบัญชีแห่ง
การกระทาเกี่ยวกับความผิดที่ตนเองได้ทาไป โดยเริ่ มคานวณจากอายุของท่านเองซึ่ งขณะนั้นท่าน
อายุได้ 60 ปี ท่านนาอายุมาคูณด้วย 12 ได้เท่ากับ 720 เดือน จากนั้น ใช้ 720 เดือนคูณด้วย 30 วัน
ดังนั้นวันเวลาที่ผ่านมาจะเท่ากับ 21,600 วัน เป็ นตัวเลขของวันแห่ งความสงบสุขในชี วิตท่าน
จากนั้นท่านบอกกับตนเองว่าถ้าท่าน ทาบาป วันละ ครั้ง ท่าน จะต้องมีบาปที่บนั ทึกไว้เท่ากับ
21,600 บาป จนถึงวันปั จจุบนั ซึ่ งทั้งหมดนี้ ความน่าจะเป็ นไปได้สาหรับบาปนั้นมากถึง 1,000 บาป
ْ َّ عَ ّز ََو َج
ต่อวัน หลังจากนั้น ท่านพูดจบ ตัวของท่านเริ่ มสัน่ ด้วยความยาเกรงต่อองค์ อัลลา ل
จากนั้นท่านร้องด้วยความหวาดกลัวแล้วล้มลงกับพื้นเมื่อตรวจสอบดูแล้ว ท่านได้จากโลกนี้ ไป
ِ ْح ُة ا
แล้ว هلل تَعَ یاٰل عَلَيْه
َ ْ  َرอาดัส (Kimiya-e-sa’aadat), หน้ า 198,เล่ มที่ 2)

ไม่ กลับใจ ไม่ เกรงกลัวต่ อผลที่จะตามมา

ِ
ـه
พี่นอ้ งมุสลิมที่รักทุกท่าน ลองจิ นตนาการให้ลึกซึ้ งสาหรับเหล่าซอฮาบ๊ะ الـس ََلم
َّ
َ  َرได้
ُ ّٰ ـم الـل
ُ ْح
ُ ـه
ตั้งใจปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับและแบบอย่างซุนนะห์ท่านนบี
(ซอลลัลลอฮิตาอาลาอะ
ลัยเฮะวาอะลัยฮิวาซัลลัม) (Fikr-e-Madina)* ได้อย่างไร และสามารถกาหนดจิ ตใจให้ปฏิบตั ิ

*

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในหมู่ผปู้ ฏิบตั ิคือสมุดบันทึกมาดานิอินอะมัต (Madani In’ammat) เพื่อบันทึกการปฏิบตั ิตนและเพื่อใช้ในการ
ทบทวนและเปลี่ยนแปลงบัญชีแห่งการกระทาของตนเองในทุกค่าคืน นัน่ หมายรวมไปถึงการเติมเต็มสมุดบันทึกได้อย่างดี
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ْ َّ عَ ّز ََو َج
ตามนั้น พวก ท่านถือว่าตัวท่านเองเป็ นผูท้ ี่มีบาปติดตัว และมีความยาเกรงต่อองค์ อัลลา ل
ْ َّ عَ ّز ََو َج
อยูต่ ลอดเวลา ทาอย่างไรที่จะปฏิบตั ิแต่ความดี ในบางท่านมีความยาเกรงต่อองค์ อัลลา ل
อย่างลึกซึ้ งเข้าไปถึงจิ ตวิญญาณ จนกระทัง่ จบชีวิตไปแต่ก็ไม่ลืมว่าตนเองยังมีความผิดติดตัวและ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجฝั งแน่นในจิ ตใจจนต้องร่ าไห้ออกมาด้วยความยาเกรง
ความยาเกรงต่อองค์ อัลลา ل
“พวกเขาทั้งหลายใช้เวลาทั้งคืนในการร่ าไห้ โดยที่ไม่คิดจะหลับตานอนพวกเขา
ทั้งหลาย ถือว่าตนเป็ นผูม้ ีบาปติดตัวและต่าต้อยที่สุดเกินกว่าใครทั้งสิ้ น”

(ในความหมายคือ8 บรรดา ผูท้ ี่มี ความ เคร่ งครัด ใน ศาสนา ใน แต่ละ ค่าคืน ของเขา
เหล่านั้นหมดไปกับการร่ าไห้เป็ นเพราะเช่นนี้ เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะนอนหลับในยามค่าคืน
หรื อแม้แต่กระทัง่ หลังจากนี้ เมื่อยามเช้ามาถึง เขาเหล่านั้นยังคงถือว่าตนเองเป็ นผูท้ ี่มีบาปมากที่สุด
ในบรรดผูค้ นทั้งหลายความงดงาม)
ที่แท้จริ ง จาก การ ปฏิบตั ิ ของ พวก เขาจะเป็ นเช่นนั้นไปไม่ได้ถา้ ไม่ ได้ รับการฝึ กมุสตาหับ
Mustahab* และ เขา ถือว่า ความ เลวร้ายของ การ ปฏิบตั ิ ตนคือ การละเลยต่อการสักการะต่อ
องค์ อัลลา  َع ّز ََو َج َّ ْلและการรับรู ้ที่จะกระทาผิด ถือเป็ นความผิดพลาดแม้กระทัง่ บาปในวัยเด็กพวก
เขายังคงทบทวนความผิดอยูเ่ สมอ แม้บาปในวัยเด็กนั้นจะไม่ตอ้ งรับผิดชอบก็ตาม
บาปในวัยเด็ก (ความผิดพลาด) เมื่อหวนราลึกถึง
ครั้งหนึ่ งท่านซัยยิดดินา อุตบา กุลาม السـَلم
َّ ْح ُة الـلّٰـ ِه
َ ْ  عَـلَيْـ ِه َرกาลังเดินผ่านไปยังบ้านหลังหนึ่ ง ใน
เวลานั้นตัวท่านเริ่ มสัน่ และมีเหงื่อท่วมตัว เมื่อมีคนหนึ่ งถาม ท่านตอบว่าในที่แห่ งนี้ เป็ นที่ที่
ข้าพเจ้าได้เคยกระทาความผิดบาปในสมัยเด็ก (ตาบิฮลุ ้ มุขตาริ น (Tanbih-ul-Mughtarin), หน้า 57)
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเมตตาแก่เขาและอภัยให้แก่เราเพื่อประโยชน์ของเขา
ขออัลลา ل

َص
اللہ تَع َ یاٰل عَلَي ۡ ِہ َوایل ِ ٖہ َو َسلَّم
ُ َ ّّل

*

َب ْاۡل َ ِم ۡۡی
ِّ ِ ّاْ ِم ۡۡی ِِبَاهِ ال ن

มุสตาหับ (Mustahub) การปฏิบตั ิตนตามกฎและระเบียบของอิสลามอย่างเคร่ งครัดและถูกต้อง
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วิธีการแปลกๆ ในการจดจาบาปในวัยเด็ก
ได้มีการรายงานจากการกระทาในวัยเด็กโดยท่านซัยยิดดินา ฮาซัน บาสรี عَـل َيْ ِه َر ْح َـم ُة الـلّٰـ ِه الـقَـ ِویว่า
ท่านมักจะเขียนความผิดนั้นๆ ลงบนปกเสื้ อเมื่อได้รับเสื้ อที่ตดั มาใหม่ และท่านจะนัง่ จ้องที่เสื้ อ
นั้นและร้องไห้มากมายจนกว่ารอยเขียนนั้นจะจางไป
ْ َّ  عَ ّزَوَ َجเมตตาแก่ เขาและอภัยให้ แก่ เราเพือ
ขออัลลา ل
่ ประโยชน์ ของเขา
َص
اٰل عَلَي ۡ ِہ َوایل ِ ٖہ َو َسلَّم
اللہ تَعَ ی
ُ َ ّّل

َب ْاۡل َ ِم ۡۡی
ِّ ِ ّاْ ِم ۡۡی ِِبَاهِ الن

ْ
صلُّ ۡوا ع ََل الح ِب ۡیب
َ
َ
َ

ّٰ
ّٰ الـلـہ تع
اٰل ع َّٰل مح َمد
ص ََل
َ ُّ َ
َ َ ُّ
َ

รู้ สึกภาคภูมิใจในความผิดพลาด

ِ
พี่นอ้ งมุสลิมที่รักทุกท่าน เหล่าบรรดาผูศ้ รัทธาอันสูงส่ง الـس ََلم
َّ ـه
َ  َرท่านจะ
ُ ّٰ ـم الـل
ُ ْح
ُ ـه
จดจาความผิดบาปของตนเองตั้งแต่สมัยเด็ก และระลึกถึง ด้วยความยาเกรงอย่างมากมายต่อ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجแต่ในทางกลับกันเป็ นเรื่ องที่โชคไม่ดีที่ผใู ้ หญ่บางคนของเราลืมแม้กระทัง่
องค์อลั ลา ل
ความบาปที่เรากระทาโดยเจตนาเหล่านั้น แต่กลับจดจาความผิดพลาดเหล่านั้นและรู ้สึกภาคภูมิใจ
กับมัน

ْ
صلُّ ۡوا ع ََل الح ِب ۡیب
َ
َ
َ

ّٰ
ّٰ الـلـہ تع
اٰل ع َّٰل مح َمد
ص ََل
َ ُّ َ
َ َ ُّ
َ

ทาความดีแต่ ไม่ ต้องจดจา
พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก
ผูท้ ี่มีความรอบรู ้และได้รับความรุ่ งเรื องจากการปฏิบตั ิคุณงาม
ความดีน้ นั มักจะไม่จดจาถึงการทาความดีอย่างไร และด้วยอะไร แต่เมื่อกระทาความผิด พวกเขา
จะจดจาได้ดี และวินิจฉัยปรับปรุ งแก้ไขตนเองต่อการกระทานั้นอย่างละเอียดรอบคอบมากกว่า
การทาดี หรื อแม้กระทัง่ พวกเขาข่มจิ ตใจตนเอง และกาหนดข้อบังคับในการกระทาของตนเอง
อย่างเคร่ งครัด ด้วยความยาเกรงต่อความโกรธกริ้ วขององค์ อัลลา َُّ عَ َّز َو َجلทุกขณะจิ ต นี่ คือการ
ปฏิบตั ิของผูท้ ี่มีความศรัทธาอย่างแท้จริ ง
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วันนี้คุณทาอะไร

ِ
ท่านอาเมียร์ อูล มูมินิน ซัยยิดดิ นา อูมาร์ อัล ฟารุ ก اهلل عَنْ ُْه
َ  َرทุกๆค่ าคืนท่านจะนัง่ พิจารณาตนเอง
ُ ِض
โดยนั่งกอดเข่าตัวเองไว้และถามตนเองว่าวันนี้ เราได้ทาอะไรไปบ้าง? (มูฮมั มัดกาซาลี (Muhammad
Ghazali), ฮิยาอุล้ อูลลูม (Ihya-ul-Ulum), หน้า 141, เล่มที่ 5) (Muḥammad Ghazālī, Iḥyā-ul-‘Ulūm, pp. 141,

vol. 5)
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเมตตาแก่ เขา และอภัยให้ แก่ เราเพือ
ขออัลลา ل
่ ประโยชน์ ของเขา

َص
اٰل عَلَي ۡ ِہ َوایل ِ ٖہ َو َسلَّم
اللہ تَعَ ی
ُ َ ّّل

َب ْاۡل َ ِم ۡۡی
ِّ ِ ّاْ ِم ۡۡی ِِبَاهِ الن

ْ
صلُّ ۡوا ع ََل الح ِب ۡیب
َ
َ
َ

ّٰ
ّٰ الـلـہ تع
اٰل ع َّٰل مح َمد
ص ََل
َ ُّ َ
َ َ ُّ
َ

ِ )ر ْْحَ ُة ا
ความอ่ อนน้ อมถ่ อมตนของ ท่ านอัลฟารุก อัลอะซาม (اٰل عَلَيْه
هلل تَع َ ی
َ

ِ
ท่านอัลฟารุ ก อัลอะซาม اهلل تَعَ یاٰل عَنْ ُْه
َ  َرเป็ นหนึ่ งในกลุ่มของ ‚อัชราเอมูบาซิ ระ” (Asharah-eُ ِض
ْ ۡ َِۡجع
Mubashsharah), คือ 1 ใน 10 ของ ـۡی
้ ิดตามท่านนบีมูฮมั มัด
َ ۡ ان ا
ْ ِم الـ ّر ِْض َو
ُ  عَـلَيْهซอฮาบ๊ะกิราม ผูต
َص
اٰل عَلَي ْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسلَّم
اهلل تَعَ ی
ُ َ ّّل

ِ
ซัยยิดดินา อนัส บิน มาลิก اهلل تَعَ یاٰل عَنْ ُْه
َ  َرกล่าวว่า “ครั้งหนึ่ งฉันเห็ น ท่านซัยยิดดินา อูมา อัล
ُ ِض
ِ
ฟารุ ก اهلل تَعَ یاٰل عَنْ ُْه
َ  َرยืนหันหน้าเข้ากับผนังกาแพงอยูใ่ นสวน และกล่าวกับตนเองด้วยความยินดี
ُ ِض
َص
ว่า “ดีมาก มีผคู ้ นสรรเสริ ญเราเป็ นผูน้ าแห่ งศรัทธาของท่านนบีมูฮมั มัด اهلل تَعَ یاٰل عَلَي ْ ِه وَا یْل ِ ٖه وَ َسلَّم
ُ ” َ ّّل
ากนั้นด้วยความรู ้สึกแห่ งความอ่อนน้อมถ่อมตนและไม่เหิ มเกริ มต่อการสรรเสริ ญเหล่านั้น ท่าน
ْ َّ  عَ ّز ََو َجหรื อ! จงจาไว้ถา้ เราไม่ยาเกรงต่ออัล
กล่าวกับตนเองต่อไปว่า “แล้วเราไม่ยาเกรงต่ออัลลา ل
ْ َّ  عَ ّز ََو َجแล้วเจ้าจะได้พบกับความทรมานจากพระองค์ ل
ْ َّ ( ”عَ ّز ََو َجKīmiyā-e-Sa’aādat, pp.
ลา ل
892, vol. 2)
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเมตตาแก่เขา และอภัยให้แก่เราเพื่อประโยชน์ของเขา
ขออัลลา ل
للا ُ تَ َع ّٰالى َعلَ ۡیہُِ َو ّٰالِہُ َو َسلَّن
ُ صلَّى
َ
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ۤا ِه ۡین ِب َجا ُِه النَّ ِبیُ ْاْلَ ِه ۡین

ฉันต้องการที่ จ ะปรับ ปรุ งแก้ไขตัว ของฉั นเองให้ ถู กต้ อง

ِ
พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก วิธีการที่ท่านซัยยิดดินา อูมา อัลฟารุ ก اهلل تَعَ یاٰل عَنْ ُْه
ั ิโดยการตาหนิ
َ  َرปฏิบต
ُ ِض
ْ َّ عَ ّز ََو َج
จิ ตใจตนเองและดาเนิ นการกับความรู ้สึกนึ กคิดของตนเองด้วยความยาเกรงต่อองค์อลั ลา ل
เป็ นประโยชน์และเป็ นแบบอย่างต่อการสัง่ สอนจิ ตใจของเราทั้งหลายด้วยเช่นกัน

ทบทวนบัญชีแห่ งการกระทาของตนเอง ก่ อนจะถึงวันกียามัต
ِ
ครั้งหนึ่ ง ท่านซัยยิดดินา อูมา อัลฟารุ ก اهلل تَعَ یاٰل عَنْ ُْه
َ  َرกล่าวไว้วา่ “โอ้บรรดาหมู่ชนทั้งหลายจง
ُ ِض
ทบทวนบัญชีแห่ งการกระทาของตนเองก่อนจะถึงวันกียามัต แล้วสูเจ้าจงยึดถือไว้สาหรับรายงาน
ในวันนั้น (ฮิยาอุล้ อูลลูม (Iḥyā-ul-‘Ulūm),หน้า 128, เล่ม 5)
ขออัลลา (อโซวาจัน (َُّ )) عَ َّز َو َج لเมตตาแก่ เขา และอภัยให้ แก่ เราเพือ่ ประโยชน์ ของเขา
ّٰ ص ََل ا﵀ تع
ِل وس َلم
ٖ ِ اٰل َع َل ۡی ِہ و ّٰا
َ َ ُّ
َ
َ َ
َ

ۡ ْ
ۡ ۤ
ب اْلَ ِمۡی
الن
ِ
ِ
ه
ا
ج
ب
ۡی
ام
ِ َِ
َ ِ ِ

อะไรคือบัญชีแห่ งการกระทา?
พี่นอ้ งมุสลิมที่รักทุกท่าน การทบทวนสิ่ งที่เราได้ทาผ่านมาเรี ยกว่า “มุห์อสั ซาบา” (Muhasbah)
(บัญชีแห่ งการกระทาของตนเอง) จะเป็ นไปได้ไหมที่ในทุกค่าคืนเราจะปฏิบตั ิฟิกเรมาดินา (Fikْ َّ )عَ ّز ََو َجในการทบทวนสรุ ปการกระทาของตนเองและสิ่ งที่
e-Madina) (การเข้าใกล้ต่อองค์อลั ลา ل
ต้องรับผิดชอบภายในจิ ตใจและสานึ กรับผิดชอบของเรา โดยการทบทวนการกระทาของช่วงเวลา
กลางวันที่ผ่านมาซึ่ งยังหลงเหลือความรู ้สึกของการได้ประโยชน์ หรื อเราสูญเสี ยจากการกระทา
อันมากมายของเรา แค่คิดให้เหมือนหนึ่ งการเป็ นส่วนร่ วมทางธุรกิจ ซึ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งว่าเรา
จะต้องรับรู ้รายงานการบัญชีของเราเอง
เป็ นสิ่ งที่สาคัญมากในการคิดทบทวนอย่างละเอียด
รอบคอบ ในการสรุ ปรายงานบัญชีภายใต้จิตใต้สานึ กนั้น ซึ่ งจิ ตใต้สานึ กนั้นมีความชาญฉลาดมาก
ในการหลอกล่อให้เรากระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นภาพลวงตาที่เสมือนหนึ่ งว่าเป็ นการทาความดี
ทาให้หมดภาวะการเชื่อฟั ง และเข้าร่ วมมือกันทาให้เราปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของไชตอน แต่ในความ
เป็ นจริ งแล้วมีแต่ความชัว่ ร้ายทั้งสิ้ น ไม่ใช่แค่น้ ี เราควรที่จะค้นหาให้ลึกลงไปภายในจิ ตใต้สานึ ก
ของเราเอง เกี่ยวกับบัญชีแห่ งการกระทาที่ตอ้ งรับผิดชอบนั้นถูกต้องเหมาะสมตามความเป็ นจริ ง
หรื อไม่ ถ้าเราพบว่าจิ ตใต้สานึ กยังมีความเชื่อในสิ่ งที่ผิดอยู่ พวกเราควรจะเข้มงวดในการจัดการ
กับจิ ตใจของเราแล้วสร้างสิ่ งที่ดีและถูกต้องภายในขึ้นมาใหม่ เหมือนแบบอย่างบรรดาคอลีฟ๊ะห์
8
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ِ
(ระดีอลั ลอฮูตาอาลาอันฮู اهلل تَعَ یاٰل عَـنْ ُْه
َ  ) َرและบรรดาซอฮาบ๊ะ(เระมาตุล้ ลอฮิตาอาลาอะลัย َر ْْحَ ُة
ُ ِض
اٰل عَلَيْه
ِْ  )اของเราต่อไปข้างหน้า
هلل تَعَ ی

นิ้วหัวแม่ มือในเปลวไฟตะเกียง
ِ
ِض
ท่านซัยยิดดินา อะนาฟ บิน กออิส اهلل تَعَ یاٰل َع ْـن ُْه
้ ีวิชาความรู ้ สูงส่งและเป็ น
َ  َرผูม
ُ
ผูต้ ิดตามซอฮาบ๊ะ ท่านมักจะหยิบตะเกียงขึ้นมาถือไว้ในมือแล้ววางนิ้ วหัวแม่มือไว้ในเปลวไฟ
ตะเกียง แล้วพูดกับตนเองว่า : โอ้จิตใต้สานึ ก ทาไมเจ้าทาเช่นนั้น? และทาไมเจ้าถึงได้กินสิ่ ง
เหล่านั้น? (กมิยาอีซาอาดัด Kimiya-e-sa’aadat),หน้ า 893, เล่ ม 2)
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเมตตาแก่เขาและอภัยให้ แก่ เราเพือ
ขออัล ل
่ ประโยชน์ ของเขา
ّٰ ص ََل ا﵀ تع
ِل وس َلم
ٖ ِ اٰل َع َل ۡی ِہ و ّٰا
َ َ ُّ
َ
َ َ
َ

ۡ ْ
ۡ ۤ
ب اْلَ ِمۡی
الن
ِ
ِ
ه
ا
ج
ب
ۡی
ا ِم
ِ
ِ َِ
َ

ในความหมายของการกระทาเช่นนี้ คือเมื่อท่านได้รับรู ้วา่ ภายในจิ ตใต้สานึ กได้ทาให้เกิดความ
ผิดพลาดแล้วนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะต้องย้ าเตือนภายในจิ ตใต้สานึ กว่าเพียงเปลวไฟในตะเกียงเป็ น
เพียงเปลวไฟเล็กๆ ยังทนไม่ได้ แล้วจะเป็ นไปได้อย่างไรที่เราจะอดกลั้นต่อการทรมานและความ
น่าสะพรึ งกลัวของไฟนรก ฮุจจา ตุล อิสลาม ซัยยิดดินา อิมาม มูฮมั มัด บิ น มูฮมั มัด กาซาลี
ِ ْح ُة ا
اٰل عَلَيْه
هلل تَعَ ی
َ ْ  َرได้เคยกล่าวไว้ในกรณี อื่นที่คล้ายคลึ งกันนี้

ฉั นจะไม่ เงยหน้ ามองอีกเลย
ْحـ ُة الـلّٰـ ِه تَـعَ ی
ท่านซัยยิดดินา มาจมา(เระมาตุล้ ลอฮิตาอาลาอะลัย ـاٰل عَـلَـيْـه
َ ْ  َرครั้งหนึ่ งท่านเงยหน้า
ชาเลืองมองด้านบนของอาคาร ด้วยความไม่ต้ งั ใจ ท่านได้เห็ นหญิงผูห้ นึ่ งยืนอยูด่ า้ นบนสุดของ
หลังคา ท่านละสายตาลงต่าโดยทันที และรู ้สึกอายต่อการทาเช่นนั้น พร้อมทั้งปฏิญาณต่อตนเอง
ว่า จะไม่เงยหน้ามองอีกเลย
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเมตตาแก่ เขา และอภัยให้ แก่เราเพือ
ขออัลลา ل
่ ประโยชน์ ของเขา
ّٰ ص ََل ا﵀ تع
ِل وس َلم
ٖ ِ اٰل َع َل ۡی ِہ و ّٰا
َ َ ُّ
َ
َ َ
َ
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ۡ ْ
ۡ ۤ
ب اْلَ ِمۡی
الن
ِ
ِ
ه
ا
ج
ب
ۡی
ام
ِ َِ
َ ِ ِ

ฉันต้องการที่ จ ะปรับ ปรุ งแก้ไขตัว ของฉั นเองให้ ถู กต้ อง

พี่นอ้ งมุสลิมที่รักทุกท่าน ท่านได้สงั เกตุการปฏิบตั ิตนตามหลักการของศาสนาและ
หลักศรัทธาของบรรดาผูม้ ีศีลธรรมและคุณงามความดีหรื อไม่ ถ้าการชาเลืองมองไปผ่านผูห้ ญิง
โดยไม่ได้ต้ งั ใจ หรื อจะเป็ นเพราะความบังเอิญก็ตามการชาเลืองนั้นได้รับการอภัยโทษ แต่เขา
กลับปฏิญาณตนเองว่าจะไม่เงยหน้ามองอีกเลยเป็ นต้นนั้น เป็ นการปรับปรุ งตัวอย่างถาวรโดยการ
ควบคุมดวงตาของเขาเอง (กุ๊ฟเล มาดิน่า Qufl-e-Madina*)
َص
ด้วยความอ่อนน้อม, ท่านนบีมูฮมั มัด اهلل تَعَ یاٰل عَلَي ْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسلَّم
ُ  َ ّّلจะลดสายตาลงต่า
เสมอ แล้วในตาของคุณหล่ะ พี่นอ้ งจงควบคุมสายตาของท่านเถิด

ّٰ
ّٰ الـلـہ تع
اٰل ع َّٰل مح َمد
ص ََل
َ ُّ َ
َ َ ُّ
َ

ْ
صلُّ ۡوا ع ََل الح ِب ۡیب
َ
َ
َ

เราจะทาอย่ างไรถ้ าถูกป้ องกันไม่ ให้ เข้ าสวรรค์
ِ ْح ُة ا
ครั้งหนึ่ งท่านซัยยิดดินา อิบราฮิม บิน อดัม هلل تَعَ یاٰل عَلَيْه
َ ْ  َرไปยังห้องน้ าสาธารณะแห่งหนึ่งเพื่อ
อาบน้ า เจ้าหน้าที่ที่เฝ้ าอยูห่ น้าห้องน้ าหยุดท่านแล้วบอกกับท่านว่า ท่านจะต้องจ่ายเงินก่อเพื่อที่จะ
ِ ْح ُة ا
ใช้ห้องน้ าเมื่อได้ยินเช่นนั้น ท่านซัยยิดดินา อิบราฮิม บิน อดัม هلل تَعَ یاٰل عَلَيْه
َ ْ  َرเริ่ มร้องไห้
เจ้าหน้าที่คนนั้นเห็ นอย่างนั้นก็มีความรู ้สึกเป็ นกังวล จึ งกล่าวต่อท่านว่า “ถ้าท่านไม่มีเงินก็ไม่
ِ ْح ُة ا
เป็ นไรท่านใช้ห้องน้ าได้เราไม่คิดเงิน” ท่านซัยยิดดินา อิบราฮิม บิน อดัม هلل تَعَ یاٰل عَلَيْه
َ ْ  َرกล่าว
ตอบไปว่า “ฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะท่านหยุดเรา แต่เหตุผลคือวันนี้ ฉันถูกหยุดและถูกต่อรองเรื่ อง
เงินจากการเข้าห้องน้ าที่ซ่ ึ งมีผคู ้ นมากมายทั้งผูท้ ี่ประเสริ ฐและผูท้ ี่มีบาปที่ทุกคนสามารถใช้ได้ แต่
ถ้าฉันถูกหยุดไม่ให้เข้าสวรรค์ซ่ ึ งเป็ นที่พานักของบรรดาผูท้ ี่ประเสริ ฐแล้วนั้น ด้วยเหตุผลที่วา่ ฉัน
ไม่ได้ทาความดีมากพอแล้วฉันจะทาอย่างไร?”
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเมตตาแก่เขาและอภัยให้ แก่ เราเพือ
ขออัลลา ل
่ ประโยชน์ ของเขา
َص
اللہ تَعَ یاٰل عَلَيۡ ِہ َوایل ِ ٖہ َو َسلَّم
ُ َ ّّل

*

กุฟ๊ เรมาดินา (Qufl-e-Madina) คือการป้ องกันจิตวิญญาของภารกิจมาดินา
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َب ْاۡل َ ِم ۡۡی
ِّ ِ ّا ِم ۡۡی ِِبَاهِ الن
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พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก นี่ คือการสร้างบัญชีของผูท้ ี่มีจิตวิญญาณ และมีใจศรัทธาในการเป็ นผูร้ ับใช้ต่อ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเหนื อศรี ษะของพวกเขา อัลลา ل
ْ َّ  عَ ّز ََو َجจะประดับด้วยมงกุฎแห่ งวิลายัด
องค์อลั ลา ل
(สัญญลักษณ์สูงสุดของผูศ้ รัทธา) คุณได้เห็ นบรรดาผูศ้ รัทธาเหล่านี้ หรื อไม่ ขนาดถึงขั้นบรรลุช้ นั
สูงสุดแห่ งวิลายัดแล้วยังคงปวรนาตนเองเป็ นผูท้ ี่มีบาปติดตัวและมีความผิดติดตัวตลอดเวลา จะ
เป็ นไปได้หรื อไม่ที่ พวกเราจะมีจิตวิญญาณเหมือนดัง่ เหล่าบรรดาผูศ้ รัทธาสูงสุด จะเป็ นไปได้
หรื อไม่ที่พวกเราจะประสบความสาเร็ จในการแสดงบัญชีแห่ งการกระทา รับรู ้ และปรับปรุ ง
แก้ไขก่อนที่เราจะตายไป
ในบทเรี ยนที่ผ่านมาเราเราได้เรี ยนรู ้จากเหล่าบรรดาผูท้ ี่มีความ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجอย่างแท้จริ งได้จด
ประเสริ ฐสุดและเป็ นผูร้ ับใช้องค์อลั ลา ل
ั การกับตัวเองด้วยเหตุการณ์
เลวร้ายต่างๆ มากมายในขณะที่อยูบ่ นโลกใบนี้ ซึ่ งเป็ นความเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั ระหว่างความ
ทรมานบนโลกนี้ เทียบกับความทรมานในชีวติหลังความตาย ซึ่ งมีความระมัดระวังและละเอียด
รอบคอบในการคิด ท่านลองดูในบทต่อไปกับบทลงโทษต่อความผิดบนโลกนี้

กุญแจมือและโซ่ ตรวน
ท่านคอลีฟะห์ อลาฮาซดัส ซัดดรุ นอาฟาซิ น อลามา เมาลานา ซัยยิด มูฮมั มัด นาอิม อุดดินมูราดา
ِ ْح ُة ا
บาดิ هلل الۡـهَادِی
้ รรยายคัมภีร์อรั กุรอาน, เขียนหนังสื อ เรื่ องคาซาอินลุ ้ อิรฟานฟิ
َ  عَل َيْ ِه َرซึ่ งเป็ นผูบ
ตาฟซี รุ้ลกุรอาน (Khazain-ul-‘Irfan-fi-Tafsir-ul-Quran) ได้กล่าวไว้ในหน้าที่ 60 ของหนังสื อชื่อดังที่
ท่านได้เขียนไว้เรื่ องซาวาเน การบาลา (Savanih-e-Karbala) ว่า:ในช่วงเวลาของ ท่านฮัจจาจ บิน ยู
ِ
ซุป มีท่านหนึ่ งนามว่า ท่านซัยยิดดินา อิมาม เซนนูล อาบิดีนاهلل تَعَ یاٰل عَن ْ ُْه
ู จับกุมในครั้งที่
َ  َرได้ถก
ُ ِض
2 ร่ างอันบอบบางของท่านถูกมัดด้วยโซ่เหล็กที่หนักอึ้ง และมีกญ
ุ แจมือทั้งสองข้าง และได้แต่งตั้ง
ِ
คนเฝ้ าเป็ นตัวแทนต่อมา ท่านซัยยิดดินา อีมาม ซุรี(ระดีอลั ลอฮูตาอาลาอันฮู اهلل تَعَ یاٰل عَنْ ُْه
้ี
َ  َرผูม
ُ ِض
ชื่อเสี ยงในการแปลหะดีษ ได้มายังสานักที่ทา่ นซัยยิดดินา อีมาม เซนนูล อาบิดีน(ระดีอลั ลอฮูตา
ِ
อาลาอันฮู اهلل تَعَ یاٰل عَنْ ُْه
้ ้ ี แล้วร่ าไห้ออกมาและใน
َ  َرพานักอยูโ่ ดยได้เห็ นการกระทาของท่านผูน
ُ ِض
ขณะเดียวกันก็แสดงความเป็ นห่ วงโดยร้องขอต่อท่านผูน้ ้ ี ว่า โอ้ ฉันรับไม่ได้ที่จะทนเห็ นท่านทา
เช่นนี้ กบั ตนเอง ฉันหวังว่าฉันจะได้มาพานักที่น้ ี ในสถานที่ของท่าน เมื่อได้ยินเช่นนั้น ท่าน
ِ
ِض
ซัยยิดดินา อิมาม เซนนูล อาบีดีน اهلل تَعَ یاٰل عَنْ ُْه
َ  َرได้กล่าวว่า : ท่านคิดว่าฉันจะรู ้ สึกไม่
ُ
สะดวกสบายกับการถูกจองจานั้นหรื อ?
ในความเป็ นจริ งแล้วถ้าฉันต้องการให้ตวั ฉันเองเป็ น
ْ َّ  عَ ّز ََو َجแต่การลงโทษตัวเองเช่นนี้
อิสระในตอนนี้ ก็สามารถทาได้ดว้ ยความเมตตาขององค์อลั ลา ل
เป็ นสิ่ งที่ได้รับผลบุญ การถูกมัดด้วยโซ่อนั หนักอึ้งจะเป็ นสิ่ งย้ าเตือนความน่าสะพรึ งกลัวจากโซ่
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ْ َّ  عَ ّز ََو َجเมื่อพูดจบท่านได้ปลดพันธนาการจากโซ่ที่
แห่ งไฟนรก และการทรมานขององค์อลั ลา ل
คล้องข้อเท้าอยูแ่ ละมือที่ใส่กุญแจ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเมตตาแก่เขาและอภัยให้แก่เราเพื่อประโยชน์ของเขา
ขออัลลา ل
للاُ تَ َع ّٰالى َعلَ ۡی ُِہ َو ّٰالِہُ َو َسلَّن
ُ صلَّى
َ

اٰل ْعَْـ یّل ُْمـ َْحـ َّمد
َْ
صْـ َّّل الـلّٰـ ُْه ْتَـ ْعَـ ی

َ ْ ُۤا ِه ۡین ِب َجا ُِه النَّ ِبی
اْل ِه ۡین

صـْلُّواْعَّلَ ْالـْ َْحـبِيْب
َْ

ลมหายใจที่มีอยู่อย่ างจากัด
ِ ْح ُة ا
ท่านซัยยิดดินา อิมาม ฮาซัน บาสรี่ هلل تَعَ یاٰل عَلَيْه
َ ْ  َرกล่าวไว้วา่ เร็ วเข้า เร็ วเข้า อะไรคือชีวติ ของ
ท่าน? มันมีแต่ลมหายใจเท่านั้น ถ้ามันหยุด จากนั้นการกระทาทุกอย่างก็จะจบลง จนกระทัง่ ท่าน
ได้เข้าใกล้องค์อลั ลา ل
ْ َّ  َع ّز ََو َجขอต่อองค์อลั ลา ل
ْ َّ  عَ ّز ََو َجปราณี แก่บุคคลซึ่ งได้รับรู ้ถึงบัญชีแห่ งการ
กระทาของตนเองและเสี ยน้ าตาแม้เพียงเล็กน้อยสาหรับบาปของเขา (อิดฮาฟอุสซาดัดอิลมุดตา
กิน (Ithaf-us-Sadat-il-Muttagin), หน้า 71, เล่มที่ 14)

اٰل ْعَـْ یّل ُْمـ َْحـ َّمد
َْ
صـْ َّّل الـلّٰـ ُْه ْتَـ ْعَـ ی

صـْلُّواْعَّلَ ْالـْ َْحـبِيْب
َْ

บุคคลที่ไม่ กระทาความดีคือผู้โง่ เขลา
พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก นี่ คือคาเตือน จากหัวจรดปลายเท้าเราคือผูม้ ีบาป บาปอะไรบ้างที่เราไม่ได้ทา?
พวกเราไม่สามารถที่จะปฏิบตั ิดีได้ แต่หากพวกเราทาก็ไม่ได้หมายถึง การกระทาที่มาจากความ
ตั้งใจจริ งในการแสดงออกโดยที่เราจะบอกเล่าเรื่ องการทาดีของเราแก่ผคู ้ น พวกเรามักจะติดกับ
การกระทาเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็ นว่าเป็ นการทาความดี แต่จริ งแล้วเป็ นการทาลายตนเอง สมุด
บันทึกการทาความดีของเราว่างเปล่าแต่กลับถูกบันทึกเรื่ องของการปฏิบตั ิชวั่ แต่โชคไม่ดีพวกเรา
ไม่สนใจต่อผลร้ายที่จะตามมาและไม่คิดที่จะปรับปรุ งตัวเองให้ดีข้ ึน นอกเหนื อจากนี้พวกเราคิด
ไปเองว่าพวกเราเป็ นผูท้ ี่มีความฉลาดมาก ถ้ามีใครมาเรี ยกเราว่า “ไอ้โง่” พวกเราจะกลายเป็ นศัตรู
กับเขา แต่ตอนนี้ ท่านลองบอกหน่อย ถ้าผูเ้ ขียนสัง่ ให้ทาการแขวนคออาชญากรผูห้ นึ่ งที่พยายาม
หนี การจับกุมของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ตารวจสอบสวนเขา และเจ้าอาชญากรจอมโง่เขลานี้ แทนที่
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จะหาทางที่จะปลอดภัย แต่กลับดิ้นรนหาทางที่จะพ้นผิด จากเรื่ องนี้ เราจะเรี ยกว่าบุคคลผูน้ ้ ี เป็ นผูท้ ี่
ฉลาดหรื อ? แน่นอนที่สุดไม่ใช่ ผูค้ นจะเรี ยกเขาว่าไอ้โง่บรมจริ งๆ

ชื่อที่จะถูกปรากฎอยู่บนประตูนรก
พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก ใครที่ได้กระทาดังต่อไปนี้


“

ผูใ้ ดที่ต้ งั ใจไม่ปฏิบตั ิละหมาด

(Ḥilyat-ul-Awliyā, pp. 299, vol.

ชื่อของเขาจะถูกจารึ กไว้ที่หน้าประตูทางเข้านรก”
7, statement 10590) และเขาจะต้องเป็ นผูท
้ ี่

รายงานต่อการกระทานี้


ผูใ้ ดที่ขาดการถือศีลอดแม้แต่ * วันในเดือนรอมฎอนโดยไม่มีความจาเป็ นตามที่อิสลาม
กาหนดหรื อเพราะด้วยเหตุทางสุขภาพนั้นการถือศีลอดตลอดชีวิตไม่สามารถทดแทนสิ่ งที่
ขาดไปได้ แม้แต่เขาผูน้ ้ นั จะถือศีลอดในภายหลัง และเขาต้องรายงานต่อการกระทานี้



ผูใ้ ดที่หลอกรับค่าเดินทาง และหลอกเพื่อที่จะพาผูค้ นไปยัง ไบตุล้ เลาะห์(บ้านของอัลลา)
ْ َّ  عَ ّز ََو َجแม้แต่หลังจากนั้นไม่ได้ทาการปฏิบต
ل
ั ิฮจั ญ์ เขาอาจตายโดยการยอมรับยิวส์ หรื อ
คริ สเตียน ถ้าคุณผิดสัญญาจงจาไว้ให้ดี



ْ َّ عَ ّز ََو َج
ผูใ้ ดที่ผิดสัญญา จะได้รับการสาปแช่งของเหล่าบรรดามาลาอีกะห์และ อัลลา ل
ตลอดจนผูค้ นทั้งหลายและสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิเป็ นฟั รดู อีท้ งั แม้แต่ภายใต้วิญญาณของตนเอง
ก็ไม่ยอมรับ



ผูใ้ ดที่ใช้สายตาในทางที่ผิด คือการจ้องมองแต่ นามาห์รัม (Na-Mahram) (ผูซ้ ่ ึ งสามารถ
แต่งงานกันได้) ผูห้ ญิงที่จอ้ งมองแต่เด็กหนุ่มด้วยตัณหา หรื อชายที่จอ้ งมองแต่ผหู ้ ญิ งด้วย
ตัณหา หรื อดูหนัง, ดูละคร ในโทรทัศน์, วีดีโอ, วีซีดี และในโรงภาพยนตร์ ก็ตาม ควรจา
ْ َّ  عَ ّز ََو َجจะเติมดวงตา
ไว้วา่ “ผูใ้ ดที่เติมดวงตาของเขาด้วยสิ่ งที่เป็ นฮาราม (บาป) อัลลา ل
ของเขาด้วยไฟในวันกียามัต

*

เป็ นต้นว่าผูใ้ ดที่ขาดศีลอดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้ว การถือศีลอดใน
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ผูใ้ ดที่ตลอดเวลาบอกกล่าวแก่ผอู ้ ื่นว่าเขาพร้อมที่จะตายในทุกขณะจิ ต
และอ้าแขนรับ
ความตายไว้แล้ว เมื่อเวลานั้นของเขามาถึงความตายจะไม่รอช้าแม้เพียงเสี้ ยววินาที และ
เขาจะต้องรายงานสิ่ งนี้ หลังจากที่ตายแล้ว เขาจะต้องไปยังหลุมศพที่มีแต่ความมืดมนและ
ความน่าสะพรึ งกลัวสาหรับคนบาป และภายในนั้นจะเต็มไปด้วยแมลงร้าย งู และแมลง
ป่ อง แล้วเขาจะต้องอยูภ่ ายในหลุมฝั ง

ศพนั้นเป็ นพันๆ ปี โอ้! หลุมฝั งศพจะบีบรัดคนทุกผูใ้ นแบบอย่างที่แตกต่างกัน สาหรับผูท้ ี่มีความ
ประเสริ ฐและศรัทธาหลุมฝั งศพจะบีดรัดเขาเสมือนหนึ่ งอ้อมกอดของมารดาที่ กอดลูกด้วยความ
ْ َّ  َع ّز ََو َجหลุมฝั งศพ
รักเหมือนได้พบลูกชายที่หายไป และผูใ้ ดที่ไม่เป็ นที่พึงพอใจแห่ งองค์อลั ลา ل
จะ
บีบรัดเขาจนรู ้สึกได้วา่ กระดูกสันหลังและกระดูกซี่ โครงของเขาจะถูกบี บรวมเข้าด้วยกันเสมื อน
หนึ่ งนิ้ วมือทั้งสองข้างถูกบีบให้รวมกัน ไม่ใช่แค่น้ ี คาเตือนยังบอกไว้ว่าจนกว่าจะถึ งวันตัดสิ นจะ
เท่ากับ 50,000 ปี และพระอาทิตย์จะส่ องแสงเผาไหม้อยูเ่ หนื อเราแค่ เศษ 1 ส่วน 4 ของร่ างกายเรา
เท่านั้น ผลของการกระทาจะเป็ นสิ่ งตัดสิ น สรวงสวรรค์สาหรับผูท้ ี่มีแต่ความเคร่ งครัดและศรัทธา
ْ َّ  عَ ّز ََو َجส่วนคนบาปจะได้รับการทรมานในนรกเท่านั้น
ในการปฏิบตั ิต่อองค์อลั ลา ل

ความโง่ เขลาแบบสุ ดขีด
ْ َّ  عَ ّز ََو َجในรู ปแบบที่ควรจะเป็ น
ทั้งๆ ที่รู้ในทุกสิ่ งทุกอย่าง ถ้ามีคนหนึ่ งไม่ได้เกรงกลัวต่ออัลลา ل
ไม่ได้เกรงกลัวต่อความทุกข์ทรมานในชีวิตหลังความตาย
ความน่าสะพรึ งกลัวในหลุมฝั งศพ
ความน่ากลัวของวันพิพากษา และการถูกลงโทษในนรก การหลับใหลโดยไม่สนใจสิ่ งใด ไม่
ปฏิบตั ิละหมาด ไม่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ไม่จ่ายซะกาตจากทรัพย์สินที่มี (ในเวลาที่จะต้อง
จ่ายเป็ นฟั รดู) ไม่ใส่ใจไปทาฮัจย์ ทั้งที่รู้วา่ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิ (ฟั รดู) ผิดสัญญาเป็ นนิ จ ไม่หยุด
นิ สยั การโกหก นิ นทาและหักหลัง สังสัยในสิ่ งที่ผิด ดูหนังดูละครเป็ นนิ สยั มีงานอดิเรกเป็ นการ
ฟั งเพลง ไม่เชื่อฟั งพ่อแม่ ละเลยต่อพ่อแม่ เป็ นธุระในการเจรจาเรื่ องน่าอัปยศ พูดจาสาปแช่งและ
หยาบคาย ถ้าเขาผูน้ ้ นั ยังไม่คิดที่จะปฏิรูปตัวเอง แต่ยงั ยึดถือปฏิบตั ิในรู ปแบบนี้ และคิดว่าเป็ นสิ่ ง
ที่คนฉลาดเค้าทากัน ดังนั้นจะมีใครที่โง่กว่าบุคคลผูน้ ้ ี หรื อไม่? และความโง่ของเขาจะทวีคูณมาก
ขึ้น เมื่อมีใครบางคนแนะนาให้เขาเปลี่ยนแปลง และแก้ไขพฤติกรรมต่างๆ นี้ เขาตอบกลับไป
ْ َّ  عَ ّز ََو َجคือผูใ้ ห้อภัยและ
อย่างไร้กงั วลว่า : สิ่ งที่ทาไปทุกอย่างนี้ จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะอัลลา ل
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ْ َّ  َع ّز ََو َجจะปราณี ต่อฉันและ
ทรงเมตตาเสมอ และมีความรักในเหล่าบรรดาผูศ้ รัทธา ดังนั้นอัลลา ل
ยกโทษให้กบั การกระทาของฉัน

การคาดหวังการอภัยโทษในเรื่ องใดเป็ นเรื่ องที่โง่ ที่สุด
ฮุจจา ตุล้ อิสลาม ซัยยิดดินา อิมาม มูฮมั มัด บิน มูฮมั มัด กาซาลี (เระห์มาตุล้ ลอฮิตาอาลาอะลัย
ْح ُة اﷲِ الوَاِیل
َ ْ  عَلَي ِه َرได้บรรจุไว้ในหนังสื อฮิยาอุล้ อูลลูม (Ihya-ul-Ulum) ว่า : ถ้าเมล็ดพันธ์แห่งความ
เชื่อไม่ได้ถูกรดด้วยน้ าแห่ งการสักการะบูชา หรื อมีหัวใจที่ปนเปื้ อนของสิ่ งเลวร้ายและได้มีส่วน
ร่ วมกับความหฤหรรบนโลกใบนี้ การคาดหวังการอภัยโทษจะคล้ายกับความคาดหวังของคนงี่เง่า
َص
และฟุ้ งซ่าน (ฮิยาอุล้ อูลลูม(Ihya-ul-Ulum) หน้า 175, เล่ม 4) ท่านนบีมูฮมั มัด اهلل تَع َ یاٰل عَلَي ْ ِه َوایل ِ ٖه
ُ َ ّّل
 َو َسلَّمกล่าวไว้วา่ : ผูท
้ ี่ขาดสติปัญญา(โง่) มักจะกาหนดจิ ตใจของเขาตามความปรารถนาของ
ْ َّ ( عَ ّز ََو َجยาเมะตริ มิซิ
ตนเอง และถึงแม้จะเป็ นเช่นนี้ ก็ยงั คงคาดหวังการอภัยโทษจากองค์อลั ลา ل
(Jami’tirmizi), หน้า 207-208, เล่ม 4 หะดิษ 2467)
ْ َّ  عَ ّز ََو َجกล่าวไว้ในคัมภีร์อลั กรุ อาน อ้างถึง 8
ซึ่ งอัลลา ل

ۡ
ۡ
﴾ۙ ۶﴿ ک ِری ِم
ما غر
َ ک ال
َ ک ِب َر ِب
َ َ َ َ
(Reference : Al-Qran Para 30 Surah Al-Ainfita,Verse 6)

แปลโดย: กานซุล้ มีมาม
โอ้ ผูค้ นทั้งหลาย สิ่งใดที่ลอ่ ลวงให้เจ้าห่างจากพระเจ้าของเจ้า ความกรุ ณาปราณี อย่างที่สุดนัน่ หรื อ?
(ส่ วนที่33 , ซูเราะห์ อัร-อิ นฟิ ตา อายะห์ ที่6 )
ْ َّ  عَ ّز ََو َجกล่าวไว้ในคัมภีร์อลั กรุ อาน อ้างถึง:
และอัลลา ل

ّٰ
ۡ َ اِن
ٰٓ
ّٰ اّلیۡن ہاجر ۡوا و
ک
ِ ج َہ ُّد ۡوا ِِفۡ س ِب ۡی ِل
ِ َ اّلین ّٰام ُّن ۡوا و
ِ َ
َ ا﵀ ۙ اُّول ِئ
َ َ
َ
َ ُّ َ َ َ
َ
ّٰ
ّٰ
ۡ
ۡ
﴾۸۱۲﴿ ح ۡی ٌم
ی ۡر
ِ ج ۡون رح َمت
ِ ا﵀ ؕ و ا﵀ ُّ َغ ُّفو ٌر َر
َ
َ
َ َ ُّ َ
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(REFERENCE: AL-QRAN PARA 2, SURAH AL-BAQARAH, VERSE 218)

แปลโดย กานซุ ้ลอี มาม บรรดาผูศ้ รั ทธา และบรรดาผูอ้ พยพมาเพื่ อแสวงหาความโปรดปราน
ْ َّ  ْعَ ّز ََو َجและอดทนต่อ สู ้ในสิ่ งที่ อ ล
ْ َّ  َع ّز ََو َجทดสอบ พวกเขาจะมี ความหวังในการ
ของอัลลา ل
ั ลา ل
ْ َّ  عَ ّز ََو َجและอัลลา ل
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเป็ นผูท
ได้รับความเมตตา จากองค์อลั ลา ل
้ รงอภัย ผูท้ รงเมตตาเสมอ
(ส่ วนที่ 2 , ซู เราะห์ อัร-บากาเราะห์ ,อายะห์ ที่218 )
เฉกเช่นเดี ยวกับการเดิ นทางไปที่ ไร่ ขา้ วบาเล่ย ์ และหวังที่ จะเก็บเกี่ ยวข้าวสาลี เป็ น
วิธีการของซาตานที่ หลอกลวงให้เราคิ ดและคาดหวังต่อสิ่ งที่ เป็ นไปไม่ได้ ท่านกูวาจา ฮัสซาน
บาสรี  عَـلَي ْ ِه َر ْح َـم ُة الـلّٰـ ِه الـقَـ ِویกล่าวไว้วา่ : การคาดหวังในสิ่ งที่ผิด ทาให้บุคคลผูน้ ้ นั เดินหลงทางใน
การปฏิบตั ิดี และความผิดบาปในการพูดปดคือการคาดหวังในสิ่ งที่เป็ นเท็จก็เป็ นบาปเช่นกัน (เม
ราตุล้ มานาจิ (Mirat-ul Manajih), หน้า 102-103, เล่ม 4) (อัสฮาตุล้ ลามัด (Ash’at-ul-lam’aat),
หน้า 251, เล่ม 4) (เมรากาตุล้ มาฟาเตะห์ (Mirqat-ul Mafatih), หน้า 142, เล่ม 4)

หว่ านเมล็ดพันธุ์จากนรก แต่ คาดหวังจะได้ ผลไม้ สวรรค์
ฮุจจา ตุล้ อิสลาม ซัยยิดดินา อิมาม มูฮมั มัด บิน มูฮมั มัด กาซาลี ْح ُة اﷲِ الوَاِیل
َ ْ عَلَي ِه َر
กล่าวไว้ในหนังสื อ ฮิยาอุล้ อูลลูม (Ihya-ul-Ulum) ว่า :
ِ ْحـ ُة ا
هلل تَـعَ ی
ท่านซัยยิดดินา ยะห์ยา บิน มูอาสـاٰل َعـلَـيْـه
َ ْ  َرกล่าวว่า : ตามความคิดของฉันการคาดหวัง
ในการอภัยโทษนั้นเป็ นการหลอกลวงที่ใหญ่ที่สุด การคาดหวังการอภัยโทษโดยไม่มีการสานึ ก
ต่อความผิดที่ได้ทามายิ่งจะทาให้มนุษย์ไม่เสี ยใจต่อการทาบาป แต่กลับเป็ นการเร่ งให้มีการทา
บาปมากขึ้น โดยไม่สนใจที่จะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติ แต่เขากลับคาดหวังจากความเมตตาของ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجที่จะได้ใกล้ชิดกับพระองค์ นี่ เป็ นการหว่านเมล็ดพืชจากนรก และหวังจะได้
องค์อลั ลา ل
ْ َّ ج
َْ عَ ّز ََو
ผลไม้จากสวรรค์ และในขณะที่ยงั ทาบาปอยูก่ ็หาที่อาศัยในบ้านของผูศ้ รัทธา(สวรรค์) ل
โดยที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติหรื อทาความดี รอรับผลตอบแทนและทั้งๆ ที่เขาขาดความ
ยุติธรรมและใช้ความรุ นแรง เขายังคาดหวังว่าจะมีการอภัยโทษ ดังนั้นไม่ตอ้ งสงสัยหรอกต่อสิ่ งนี้
เรื อไม่สามารถแล่นบนบกได้ ฮิ ยาอุ้ลอูลลูม)Ihya-ul-Ulum ,หน้ า 176, เล่ ม 4)
ّٰ
ۡ صل ۡوا عَل الْحب
ّٰ الـلـہ تع
اٰل ع َّٰل مح َمد
َل
ص
ب
ی
َ
ِ َ
َ َ ُّ َ
َ ُّ َ
َ َ ُّ
َ
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มีบทเรี ยนอยู่ในความทุกข์ ยาก
ْ َّ  عَ ّز ََو َجมี อ านาจเหนื อ สิ่ งใด และเป็ นหนึ่ งเดี ยว ท่า นลองพยายามท าความ
โปรดจาไว้ว่า อัลลา ل
ْ َّ  َع ّز ََو َجในลัก ษณะนี้ : คุณ เคยเผชิ ญ หน้า กับ ปั ญ หาบนโลกนี้
เข้าใจต่ ออ านาจของพระองค์ ل
หรื อไม่? คุณเคยเจ็บป่ วยบ้างหรื อไม่ ? ไม่เคยได้ประสบพบเจอกับเรื่ องหนักอึ้ งภายในจิ ตใจเลย
หรื อ? คุณไม่เคยผ่านความยากจน, การเป็ นหนี้ การว่างงานงั้นหรื อ ? คุณไม่เคยประสบอุบตั ิ เหตุ ?
คุณไม่ เ คยมองคนที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางร่ า งกาย ไม่ มี มื อไม่ มี เ ท้า หรื อ ตาบอดบ้างเลยหรื อ?
เรื่ องราวของแต่ละฉากที่เกิดขึ้นจริ งบนโลกนี้ น้ นั ไม่ได้เตือนคุณสาหรับการลงโทษในนรกหรื อ ?
แน่นอนที่สุดสาหรับคนที่เป็ นคนดี น้ นั เรื่ องราวที่ เกิ ดขึ้ นบนโลกนี้ เป็ นวิธีการคิ ดที่ จะปล่อยวาง
จากการถูกทรมานในหลุมฝั งศพ ชีวิตหลังความตาย และนรก.
ْ َّ  عَ ّز ََو َجเหนื อ สิ่ งอื่ นใดและเป็ นหนึ่ งเดี ยวที่ จ ะ
ดังนั้นจงจาไว้ อานาจขององค์อลั ลา ل
สามารถทาให้มนุษย์บนโลกนี้ ได้รับความทุกข์ยาก และความลาเค็ญตลอดจนการถูกลงโทษใน
นรก
ّٰ
ۡ صل ۡوا عَل الْحب
ّٰ الـلـہ تع
اٰل ع َّٰل مح َمد
َل
ص
ب
ی
َ
ِ َ
َ َ ُّ َ
َ ُّ َ
َ َ ُّ
َ

อัลลา  عَ ّز ََو َج َّ ْلคือผู้คา้ จุนโลกและยัง………

คิดให้ลึกซึ้ งสาหรับเรื่ องนี้ อัลลา (อโซวาจัน َُّ )ع ََّز َو َجلคือผูค้ ้ าจุนโลกและสามารถจัดการกับชี วิต
มนุษย์และการดารงชีพของมนุ ษย์โดยที่ ไม่มีวิธีการใดๆ นี่ เป็ นความเชื่ อของคุณและฉันเช่นกัน
โดยแท้จริ งแล้ว อัลลา (อโซวาจัน َُّ )ع ََّز َو َجلรับเอาความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ต่อการยังชีพของทุก
คน เป็ นไปตามที่ได้ระบุไว้ในคัมภีร์อรั กุรอานอายะเริ่ มต้นของส่วนที่ 12:

ض اِ َّ ْۡل عَـّلَْ الـلّٰـ ِْه ِر ۡز ُقـهَـا
ْ ِ ن دَٓا بَّ ٍْـة فِـی ۡاۡل َ ۡر
ْۡ َْو َمـا ِمـ
แปลโดย “กานซุล้ อิมาม”
ْ َّ  عَ ّز ََو َج.”
‚ และไม่มีแผ่นดินบนโลกนี้ที่มีการยังชีพจะไม่ข้ ึนอยูก่ บั ความเมตตาของอัลลาل
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ْ َّ  عَ ّز ََو َجเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้การยังชีพแก่มนุษย์แล้ว
และมันเป็ นสิ่ งที่ควรจะคิดว่าเมื่ออัลลา ل
ทาไมเราจึ งต้องพยายามอย่างหนักเพื่อชีวิตทาไมเราต้องเดินทางจากเมื่องหนึ่ งไปยังอีกเมืองหนึ่ ง
ละทิ้งประเทศที่เป็ นบ้านเกิดของเราด้วยความยินดี แบกความทุกข์ยากของความมัง่ คัง่ และการ
สะสมซึ่ งทรัพย์สิน เพราะใจของเรากาหนดว่า ถ้าเราพยายามมากขึ้นเราจะได้รับความสุขสบายใน
ชีวิตเป็ นต้น ไม่เจ็บปวดก็จะไม่ได้รับรู ้ตอ่ ผลของมัน

อัลลา

ْعَ ّز ََو َج َّل

ไม่ ได้ เป็ นผู้รับผิดชอบทีจ่ ะอภัยโทษให้ แก่ ทุกคน แต่ .........

ْ َّ  عَ ّز ََو َجเป็ นผูร้ ับผิดชอบอันยิ่งใหญ่สาหรับการยังชีพและการดารงไว้ของ
พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก อัลลา ل
ْ َّ  عَ ّز ََو َجไม่ได้รับเอาความรั บ ผิ ดชอบที่ จ ะปกป้ อง
ทุกสรรพสิ่ งบนโลกนี้ แต่จงจาไว้เถิดว่า อัลลา ل
ความเชื่อของมุสลิมทุกคน และอภัยโทษให้แก่มุสลิ มทั้งหลาย โดยที่ ไม่มีการตอบแทน แต่พวก
เรายังคงกังวลอยู่ก ับการด ารงชี วิต ซึ่ งดูเ หมื อ นว่าไม่ มี ค วามพยายามใดๆ ที่ จ ะมี ค วามเชื่ อ ที่
ปลอดภัยสาหรับการอภัยโทษโดยที่ไม่มีผลที่จะตามมา บางที อาจเป็ นเพราะในปั จจุ บนั คนส่ วน
ใหญ่ มี หั วใจที่ แ ข็ ง กระด้า งดัง นั้น พวกเขาจึ ง พร้ อ มที่ จ ะยอมรั บ ความเจ็ บ ปวด เพื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์บนโลกใบนี้ เพื่อที่จะได้รับความมัง่ คัง่ พวกเขาพร้อมที่จะทางานหนักสาหรั บแปด
ชัว่ โมง สิ บชัว่ โมง หรื อแม้กระทัง่ สิ บสองชัว่ โมงทุกวันเหมื อนวัวและหัวจ่ ายน้ ามัน อนิ จจา ถ้า
พวกเราจะขอให้เดินทางในภารกิจมาดานี กาฟิ ล่า(Madani Qafilah) เป็ นเวลา 3 วันในทุกๆ เดื อน
ْ َّ  عَ ّز ََو َجโดยไม่ตอ
สาหรั บการมี ความเชื่ อที่ มนั่ คง และหวังการอภัยโทษจาก อัลลา ل
้ งมี ผลที่ จ ะ
َ
ع
ْ ّ  َ ّز ََو َجห้า มในสิ่ งที่ พ วกเขาจะ
ตามมา พวกเขาคงพูดด้วยความเสี ยใจว่า “เราไม่มีเวลา” อัลลา ل
กล่าวออกมา
“กิเลสตัณหาภายในจิ ตใจและไชตอนทาให้เรามัวเมา เพื่อนเอ๋ ยนี่ คือสิ่ งที่เกิดขึ้น เรายังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และสาบานว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอีกในอนาคต”

อัลลา  عَ ّز ََو َج َّ ْلมีอานาจเป็ นหนึ่งเดียว

ْ َّ  عَ ّز ََو َجโดยไม่มีขอ้ แม้ใดๆ อัลลา(อโซวาจัน
อานาจที่แน่นอนที่สุดคือ อานาจขององค์อลั ลา ل
ْ َّ  عَ ّز ََو َجมีอานาจที่จะนาเราเข้าสู่สวรรค์ได้โดยง่ายด้วยความเมตตาของพระองค์
ل
(อโซวาจัน
َُّج ل
ْ َّ  ع َ ّز ََو َجซึ่ งพระองค์ ل
ْ َّ عَ ّز ََو َج
َ  عَ َّز َوแต่จาเป็ นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยาเกรงต่ออานาจของพระองค์ ل
อาจจะหยุดเราไว้ดว้ ยบาปอันหนึ่ งที่เราต้องรับผิดชอบและโยนเราสู่ขมุ นรก คาพูดของพระองค์
ِ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجที่ได้อา้ งถึงใน มุสนัด อิมาม อะหมัด บิน ฮัมบัล(ระดีอลั ลอฮูตาอาลาอันฮู اٰل عَن ْ ُْه
ل
ِض اهللُ تَع َ ی
َ َر
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กล่าวว่า “ไม่มีความเกี่ยวข้องอันใดกับฉันที่คนเหล่านี้ จะเข้าสวรรค์ และก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรถ้า
เขาจะเข้าสู่นรก” (มัสนัดอิมมามอะหมัด (Musnad Imam Ahmad), หน้า 205, เล่ม 6, หะดิษที่
17676) ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวเองจากนรก และสาหรับการเข้าสู่สวรรค์เราต้องมีการ
พัฒนาความคิด : โดยเริ่ มต้นคิดว่า “ฉันตั้งใจที่จะปฏิรูปตัวของฉันเอง” และสาหรับสิ่ งนั้นเรา
ْ َّ عَ ّز ََو َج
จะต้องพยายามอย่างที่สุดเพื่อย้าเตือนความยาเกรงต่ออัลลา ل
และรักในท่านรอซูล้
ِ
ِ
َ
ٖ
ص
َ
م
ل
س
و
ه
ل
ا
و
ه
ي
ل
ع
اٰل
ع
ت
اهلل
ّل
ّ
ی
(ซอลลัลลอฮูตาอาลาอะลัยเฮะวาอะลัยฮิวาซัลลัม ّ َ َ َ ْ َ َ  َ ُ َ َ یในการเริ่ มต้นความคิด
ْ َّ  عَ ّز ََو َجพวกเราจะหลีกเลี่ยงการทาบาป สร้างนิ สยั การ
ของเราด้วยความโปรดปรานของอัลลา ل
ละหมาด และปฏิบตั ิตามซุนนะห์ของท่านรอซูล้ (ซอลลัลลอฮูตาอาลาอะลัยเฮะวาอะลัยฮิวาซัลลัม
َص
اٰل عَلَي ْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسلَّم
اهلل تَعَ ی
ُ  َ ّّلตลอดไป พวกเราจะออกเดินทางไปกับคณะ มาดานี กาฟิ ล่า(Madani
Qafilah) (การออกเดินทางเพื่อที่จะเผยแผ่แนวทางปฏิบตั ิตามซุนนะอย่างกว้างขวาง) ในทุกคืน
ขณะที่ปฏิบตั ิฟิกเร มาดินา(Fike-e-madina) เราจะเติมภารกิจของเราลงในสมุดบันทึกมาดานี
อินอะมัด(Madani In’amat) และจัดส่งไปยังพี่นอ้ งมุสลิมที่ดาวัตเตอิสลามี (Dawat-e-Islami) ใน
ท้องถิ่นที่เราอยูท่ กุ ๆ เดือน
ْ َّ  عَ ّز ََو َجและท่านนบีมูฮม
ด้วยความเมตตาขององค์อลั ลา ل
ั มัด (ซอลลัลลอฮูตาอาลาอะ
ِ
ِ
َ
ٖ
ص
َ
م
ل
س
و
ه
ل
ا
و
ه
ي
ل
ع
اٰل
ع
ت
اهلل
ّل
ّ
ی
ลัยเฮะวาอะลัยฮิวาซัลลัม ّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ی
َ พวกเราจะป้ องกันตัวเองจากไฟนรกและ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجได้กล่าวไว้อย่าง
เตรี ยมพร้อมที่จะเข้าสู่สวรรค์ ซึ่ งเป็ นความสาเร็ จที่แท้จริ ง ซึ่ งองค์อลั ลา ل
งดงาม ในส่วนที่ 4 ของ ซูเราะห์ อัร-อิมราน อายะห์ที่ 185 ว่า

ۡ
ۡ
ۡ حزح عن النار و ا
ۡ فم ۡن ز
ؕ از
ف
د
ق
ف
ۃ
ن
ج
ال
ل
خ
د
ِ
ُّ
ِ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُّ َ َ
َ
َ َ
َ
َ
Refer: (Para 4, Surah Al-Imran, Verse 185)

แปลโดย“ กานซุล้ อิมาม ”ดั้งนั้นผูใ้ ดที่จะได้เข้าสู่สวรรค์หลังจากที่ปลอดภัยจากไฟนรกแล้ว เขาเป็ นผู ้
ประสบความสาเร็ จอย่างแน่นอน

สานึกผิดในสิ่ งที่ทาเพื่อปฏิรูปตัวเองใหม่
พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะคาดหวังต่อความเมตตาและในเวลาเดียวกัน
ْ َّ  عَ ّز ََو َجและเราควรที่จะยืนหยัดมุ่งมัน
เราก็ไม่สามารถที่จะละเลยต่อการลงโทษจากองค์อลั ลา ل
่ ที่
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จะทาการปฏิรูปตัวเองใหม่ ผูเ้ ขียนเชื่ อว่ามุสลิมทุกคนต้องการเช่นนั้น คือ “ฉันตั้งใจที่จะปรับปรุ ง
แก้ไขตัวของฉันเองให้ถูกต้อง” ดังนั้นใครที่ต้ งั ใจจริ งต่อการปฏิรูปตัวเองใหม่ เขาควรที่จะมีความ
จริ งใจต่อการสานึ กผิดต่อบาปที่เคยได้ทามาในอดีต ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า องค์อลั ลา َُّ عَ َّز َو َج لจะ
ยอมรับการสานึ กผิ ดนั้น และจะนาทางท่านสู่หนทางที่แท้จริ งและบริ สุทธิ์ ผูเ้ ขียนจะยกถ้อยคา
จากอัลหะดิษ 3 บทที่ดีที่สุดของการสานึ กผิดต่อบาปดังต่อไปนี้


َص
ท่านนบีมูฮมั มัด اهلل تَعَ یاٰل عَلَيْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسلَّن
ู ้ นึ่ งยอมรับต่อการกระทาบาปของ
ُ  َ ّّلกล่าวว่า เมื่อมีผห
َّ ยอมรับต่อการสานึ กผิดของคนผูน
เขา และสานึ กผิดต่อบาปนั้น อัลลา َُّعَز َو َجل
้ ้ นั (Sahih

Bukha, หน้ า 199, เล่ ม 2, หะดิษที่ 2661)



ْ َّ  عَ ّز ََو َجกล่าวว่า: โอ้ บรรดาบ่าวของฉัน เจ้าทั้งหลายคือผูม
ในหะดีเซกัตซี อัลลา ل
้ ีบาปติด
ตัว ยกเว้นผูท้ ี่ฉันจะยินยอมให้เขาได้รอดพ้นจากการถูกลงโทษ ดังนั้นหนึ่ งในหมู่พวกเจ้า
ได้เข้าใจต่ออานาจในการอภัยโทษของฉัน และร้องขอต่อการอภัยโทษจากฉัน ฉันจะอภัย
โทษให้แก่เขาโดยไม่มีขอ้ สงสัย (มิชกัตตุ้ลมูกาบิ)(Mishkat-ul-masabih) หน้ า 439, เล่ม
2350 หะทิิที่ 2)



َص
จากคากล่าวของท่านนบีมูฮมั มัดاهلل تَعَ یاٰل عَلَي ْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسل َّم
ُ “ َ ّّلใครที่กล่าววิงวอนเช่นนี้ ”

ِ َ َ ـت سبـحان
َ
ْـت
َّ اَلـل ّٰ ُـه
ُ ۡ ـك َعـمـل
َ ۡ ُ َ ۡ ـم َۡل إِل ی َـه إ َِّۡل أن

ِ
ِ لِـ
سـ ۡوءًا أَ ۡو َظل َ ۡـم ُ نـفـ ِسـ
ْـت
َ ۡ وب إ َِّۡل أَن
ُ
َ ـت َ ۡ ۡي فَـا ۡغـفـ ۡر ۡي إِن َّ ُـه َۡل یَـغۡـفـ ُر الـ ُّذ نُـ
ْ َّ  عَ ّز ََو َجไม่มีสิ่งใดที่ขา้ พเจ้าจะสักการะนอกจากพระองค์ ผูบ
แปลว่า โอ้ อัลลา ل
้ ริ สุทธิ์ (จาก
ข้อบกพร่ องทั้งปวง) ฉันได้กระทาสิ่ งผิดเป็ นบาปและทาการกดขี่ภายในจิ ตใจของฉัน ยกโทษ
ให้กบั ฉันเพราะไม่มีผใู ้ ดจะอภัยโทษให้กบั ต่อความผิดบาปของฉันได้นอกจากพระองค์
ْ َّ  عَ ّز ََو َجกล่าวว่า: ฉันจะอภัยโทษให้กบ
จากนั้น อัลลา ل
ั บาปของเขา ถึงแม้วา่ เขาทั้งหลายเหล่านั้น
จะมีจานวนเท่ากับมดก็ตาม (Kanz-ul-‘ummat), หน้ า 287, เล่ ม 2and ลาดับที่ 5349 )

ّٰ
ّٰ الـلـہ تع
اٰل ع َّٰل مح َمد
ص ََل
َ ُّ َ
َ َ ُّ
َ
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การตั้งใจที่ดี
ْ َّ  عَ ّز ََو َجยอมรับการสานึ ก ผิ ดต่อ บาปของท่า นทั้งหลาย มี ศรั ท ธาที่
พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก ขอให้อลั ลา ل
َ
ع
ْ ّ  َ ّز ََو َجอวยพรให้ท่านได้มีอภิสิทธิ์ ต่อการท าฮัจ ญ์ครั้ งแล้วครั้ งเล่า ท าให้
แข็งแกร่ งต่อองค์อลั ลา ل
ท่านได้เห็ นโดมสี เขียว (โดมสี เขียว ณ เมือง มาดินะ มูนาวารา) ครั้ งแล้วครั้ งเล่า ทาให้ท่านเป็ นผู ้
َص
ศรัทธาอย่างแท้จริ งตามคาสอนของท่านรอซู ้ล اهلل تَعَ یاٰل عَلَي ْ ِه َوا یل ِ ٖه َو َسلَّم
ُ  َ ّّلและขอให้พ ระองค์ท รง
َص
รับคาอธิ ษฐานจากความโปรดปรานของท่านรอซูล้ اهلل تَعَ یاٰل عَلَي ْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسلَّم
้ าของผูม้ ี
ُ  َ ّّلบรรดาผูน
บาปติดตัวทั้งหลายจงกล้าหาญที่จะตัดสิ นใจตั้งแต่วนั นี้ วา่ “ฉันต้องการที่จะปรับปรุ งแก้ไขตัวของ

ฉันเองให้ถูกต้อง” ด้วยเหตุน้ ี ฉันจะไม่ขาดละหมาด  ;اِ ْن شَــٓاءَالـلّٰـه عَ ّز ََو َج َّ ْلฉันจะไม่ขาดการถื อศีล

อดในเดือนรอมฎอน  ;اِ ْن شَــٓاءَالـلّٰـه عَ ّز ََو َج َّ ْلฉันจะไม่ดูหนังและละคร  ;اِ ْن شَــٓاءَالـلّٰـه عَ ّز ََو َج َّ ْلฉันจะไม่
ِ ْح ُة ا
ْ َّ شــٓاءَالـلّٰـه عَ ّز ََو َج
ฟั งเพลง هلل تَعَ یاٰل عَلَيْه
َ  ;اِ ْنฉันจะไม่ตดั แต่งเคราของฉันให้
َ ْ  ; َرฉันจะไม่โกนเครา ل

ِ
สั้นกว่าการยาวครั้ งแรก ــٓاءالـلّٰـه َع َّز َو َج َّ ْل
َ  ;ا ْن َشฉั นจะร่ วมเดิ น ทางไปกับภารกิ จ มาดานิ กาฟิ ล่ า
(Madani Qafilah) ของดาวัตเตอิสลามี (Dawat-e-Islami) ทุกๆ เดื อนเป็ นเวลา 3 วันในการเรี ยนรู ้

ซุนนะห์  ;اِ ْن َشــٓاءَالـلّٰـه عَ ّز ََو َج َّ ْلทุกๆ วันในขณะที่ ฉันปฏิ บตั ิ ฟิกเร มาดี นา (Firk-e-Madina), ฉันจะ
บันทึกลงในสมุดมาดานี อิ นอะมัด (Madani In amat) และส่ งไปยังเพื่ อนมุสลิ มทุกวันที่ 10 ของ
ทุกเดือน

ْشــٓاءَالـلّٰـه عَ ّز ََو َج َّل
َ اِ ْن

พี่ น้องมุส ลิ ม ที่ รัก ขณะที่ กาลังจะจบการเขี ย นลง ฉัน จะใช้เ วลาอัน มี ค่ านี้ บอกเล่ า
เกี่ยวกับประโยชน์และความมีเกียรติต่อซุนนะห์ และการปฏิ บตั ิ ตวั ตามซุ นนะห์ ท่านนบี มูฮมั มัด
(ซอลลัลลอฮูตาอาลาอะลัยเฮะวาอะลัยฮิวาซัลลัม) กล่าวว่า : ใครก็ตามที่ รักในการปฏิ บตั ิ ตามซุ น
นะห์ของฉัน รักฉัน ผูน้ ้ นั จะได้เข้าสวรรค์กบั ฉัน มิ ากาตุ้ลมาซาบิ )(Mishkat-ul-Masabith), หน้ า
เล่ ม 1 55, หะดิษ 175)
ّٰ
ّٰ الـلـہ تع
اٰل ع َّٰل مح َمد
ص ََل
َ ُّ َ
َ َ ُّ
َ
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ไข่มุขแห่ งซุนนะห์ 4 ประการในการใช้ผงโคลสี ดาป้ ายขอบตา (Kohl)


นี่ คือรายงานใน ซันนันอิบเนมาจา : ผงโคลที่ ดีที่สุดคื อผงโคล “อิ สมัด” จะทาให้ดวงตา
ของคุณดูสดใสและช่วยให้ขนตายาวขึ้น (กันนาเนอิบเนมาจา Sunan Ibn Majah), หน้ า.
115เล่มเ,,หะทิิที่ 7เ43)



และไม่ไ ด้อนั ตรายส าหรั บ การใส่ ผงโคลที่ ไ ด้จ ากหิ น และใส่ ผงโคลเพื่ อจุ ด ประสงค์
เกี่ยวกับเครื่ องสาอางค์ไม่อนุญาติ ในผูช้ าย และถ้าไม่ใช่เพื่ อจุ ดประสงค์เพื่ อแต่งเติ มเพื่ อ
ความสวยงามสามารถทาได้ (ฟั ตตาวาเออาลัมกีรี Fatawah Alamghiri(, หน้า 147, เล่มที่ 3)



เป็ นซุนนะห์หากจะใช้ผงโคลป้ ายขอบตาก่อนนอน (เมราตุล้ มานาจิ )Mirat-ulManajih(,หน้า 361,เล่ม 4)



รวบรวมได้เป็ น 3 ประการเกี่ยวกับการใช้ผงโคลดังต่อไปนี้ : (1) บางครั้งป้ ายผงโคลลงไป
ที่ตาขอบตาทั้ง 2 ข้างๆ ละ 3 ครั้ง(แต่ละครั้งจุ่มผงโคลใหม่ที่เข็มทุกครั้ง) (2) บางครั้ งป้ าย
ลงไปที่ขอบตาข้างขวา 3 ครั้ง และ ป้ ายที่ขอบตาข้างซ้าย 2 ครั้ง(แต่ละครั้ งจุ่ มผงโคลใหม่
ที่เข็มทุกครั้ง) (3) บางครั้งป้ ายลงไปที่ขอบตาทั้ง 2 ข้างๆ ละ 2 ครั้ ง(แต่ละครั้ งจุ่ มผงโคล
ใหม่ที่เข็มทุกครั้ง) ในครั้งสุดท้ายโดยการจุ่มเข็มป้ ายเพียงครั้งเดียวและป้ ายลงไปที่ขอบตา
ข้างละ 1 ครั้งทั้งสองข้าง (Shu’ab-ul-Īmān, pp. 218-219, vol. 5)



จากการกระทาตามแบบอย่างซุนนะห์น้ ี  اِ ْن َشــٓاءَالـلّٰـه عَ ّز ََو َج َّ ْلคุณสามารถจะทาต่อเนื่ องได้
َص
ทั้ง 3 วิธี พี่นอ้ งมุสลิมที่รัก ท่านนบีมูฮมั มัด اهلل تَعَ یاٰل عَلَي ْ ِه َو ْا یل ِ ٖه َو َسلَّم
ُ  َ ّّلของเราเริ่ มต้นกระท า
ทุกสิ่ งที่ดีๆ ทางด้านขวาก่อนเสมอ เพราะฉะนั้นจงป้ ายผงโคลที่ ขอบตาขวาก่อนแล้วจึ ง
ป้ ายที่ ขอบตาด้านซ้ายเพื่ อให้เข้าใจเกี่ ยวกับซุ นนะห์ ของการใช้ผงโคลป้ ายขอบตาให้ ดี
ยิ่งขึ้นหรื อจะเป็ นการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับซุ นนะห์ ในเรื่ องอื่ นๆ ท่านควรที่ จะซื้ อหนังสื อ “ซุ น
นาเตอออะดับ (Sunnatayn Aur Adab)‛ มีท้ งั หมด 120 หน้า, จัดพิมพ์โดย มัคตาบาตุล้ มาดิ
นา (Maktaba-tul-Madina) เพื่อที่จะเรี ยนรู ้ สาหรั บ เรื่ องราวของซุ นนะห์ อย่างลึ กซื้ งและมี
อีกหนึ่ งวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนรู ้เรื่ องของซุนนะห์นนั่ คือการร่ วมในภารกิ จแห่ งผู ้
َص
ศรัทธาต่อท่านนบีมูฮมั มัดاهلل تَعَ یاٰل عَلَي ْ ِه َوایل ِ ٖه َو َسلَّم
ُ  َ ّّلในรู ป แบบของภารกิ จ มาดานิ กาฟิ ล่า
(Madani Qafilah)ของดาวัตเต อิสลามี (Dawat-e-Islami)
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ฉันต้องการที่ จ ะปรับ ปรุ งแก้ไขตัว ของฉั นเองให้ ถู กต้ อง

เพื่อเรี ยนรู ้เรื่ องซุนนะห์,
เพื่อได้รับความเมตตา,
ปั ญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไข,
ได้รับพรอันประเสริ ฐอย่างมากมาย,
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ร่ วมเดินทางไปกับภารกิจ มาดานี กาฟิ ล่า
ร่ วมเดินทางไปกับภารกิจ มาดานี กาฟิ ล่า
ร่ วมเดินทางไปกับภารกิจ มาดานี กาฟิ ล่า
ร่ วมเดินทางไปกับภารกิจ มาดานี กาฟิ ล่า
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