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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

สูการสรางสรรคชีวิตที่ดีงามใน 10 วัน 
  

ในขณะที่ชีวิตของเราดําเนินผานไปในแตละวัน ซึ่งมันมิอาจหวนกลับมาไดอีก และนับวัน
ชีวิตของเราก็ยิ่งใกลกับหลุมฝงศพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันเปนสัจธรรมที่เรามิอาจหนีพนไปได   

อยางไรก็ตาม เรากําลังอยูในชวงเวลาของบรรดาวันที่ดีที่สุดของชีวิต นั้นคือ 10 วันแรก
ของเดือนซุลหิจญะฮฺ การมาของวันที่เปยมไปดวยความจําเริญเหลานั้นก็เพื่อทําใหเราไดเร่ิมตน
ชีวิตใหมดวยกับการเปนบาวที่ดีของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคไดใหโอกาสที่ทรงคุณคายิ่งแกเราในการ
เปดบันทึกหนาใหมของชีวิต ที่มันเต็มไปดวยการทําความดีงามที่ยิ่งใหญทั้งหลาย 
 คือบรรดาวันที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงสาบานดวยคําตรัสที่วา 

َالٍ ،  َوالَْفْجرِ ﴿ َ    ﴾ َعرْشٍ  َو
ความวา “ขอสาบานดวยยามรุงอรุณ และดวยค่ําคืนทั้งสิบ” (สูเราะฮฺอัลฟจรฺ : 1-2) 

 
 เมื่อเปนเชนนี้...จงเพงพินิจไปยังสถานะที่ยิ่งใหญและสูงสงของ 10 วันนั้นเถิด กระทั่งผูทรง
สรางสรรค ผูทรงใหบังเกิดสรรพสิ่งไดสาบานดวยกับมัน นั้นคือ 10 วันแรกของเดือนที่มีเกียรติยิ่ง 
“ซุลหิจญะฮฺ” 

โอพี่นองที่รักยิง่ของฉัน ผูเปนที่รักของเรา บรมครูของเรา และแบบอยางของเรา มุหมัมัด 
อะลัยฮิศเศาะลาตุวัสสลาม เคยกลาวไววา 

يَّامٍ   ِمنْ   َما« 
َ
اِلحُ   اْلَعَمُل   ك َحبُّ   ِفيِهنَّ   الصَّ

َ
يَّامِ   َهِذهِ   ِمنْ   اهللاِ   ِإىَل   أ

َ
،  اْأل  َيا  َفَقالُوا  اْلَعرْشِ

َهادُ   َوَال   اهللاِ   ُسوَل رَ   َوَال :  وََسلَّمَ   َعلَيْهِ   اهللاُ   َصىلَّ   اهللاِ   رَُسوُل   َفَقاَل   اِهللا؟،  َسِبيلِ   يِف   اجْلِ
َهادُ  ِ  بِنَْفِسهِ  َخَرجَ  رَُجٌل  إِالَّ  اِهللا، َسِبيلِ  يِف  اجْلِ ِ ءٍ  َذلَِك  ِمنْ  يَرِْجعْ  فَلَمْ  َوَما ْ َ ِ  »ب

ความวา “ไมมีการปฎิบัติอามัลศอลิหฺ-การงานที่ดีงาม-ในวันใดที่อัลลอฮฺ
ทรงชอบมากกวาการปฏิบัติในสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ” บรรดา
เศาะหาบะฮฺถามขึ้นมาวา “แมกระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ 
(ก็ไมสามารถเทียบเทา) กระนั้นหรือ ?” ทานเราะสูลุลลอฮฺตอบวา 
“แนนอน แมกระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็ยังไมเปนที่ชอบ
ของอัลลอฮฺเทากับการปฎิบัติอามัลศอลิหฺในสิบวันแรกนี้)  เวน แตผูที่
ออกญิฮาดดวยตัวเขาเองและทรัพยสินของเขาแลวไมกลับมาพรอมกับ 
ทรัพยสินดังกลาว (เพราะเสียชีวิตในสงคราม และทรัพยสินถูกศัตรูยึด
ไป)” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลขหะดีษ 757) 
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โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน คํากลาวของทานเราะสูลุลลอฮฺขางตนนั้น ทําใหบรรดาเศาะ
หาบะฮฺถึงกับแปลกใจในในความยิ่งใหญของมันที่สําคัญยิ่งกวาการญิฮาด กระทั่งพวกเขาไดกลาว
วา “แมกระทั่งการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ (ก็ไมสามารถเทียบเทา) กระนั้นหรือ ??” 

แลวพี่นองเชื่อฉันหรือยังละ ? ที่ฉันบอกวา มันคือชวงเวลาที่ เต็มไปดวยโอกาสที่
ทรงคุณคาที่เราจะปฏิบัติอามัลเพื่อวันโลกหนา... 

เปนโอกาสที่จะเปดบันทึกหนาใหมของชีวิตดวยกับการเปนบาวที่ดีของอัลลอฮฺ 
เปนโอกาสที่จะกอบโกยความดีงามที่ไมมีขีดจํากัด เพื่อเติมเต็มความวางเปลาที่เกิดจาก

การทําความผิดอันมากมาย 
เปนโอกาสที่จะฟนฟูความศรัทธาที่มีอยูในหัวใจของพี่นองอีกครั้ง 1 
 
แลวเราไดเตรียมอะไรบางและจะทําอะไรบางละใน 10 วันนั้น ?? 
ดวยเหตุผลขางตนและดวยกับการพยายามที่จะนอมรับในคํากลาวของผูเปนที่รักของเรา 

“อัล-มุศเฏาะฟา อัล-มะหฺมูด มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม” นํามาปฏิบัติ นั้นคือ  
َحُدُكمْ  يُْؤِمنُ  َال «

َ
َّ  أ ِخيهِ  حُيِبَّ  َح

َ
  »ِجَْفِسهِ  حُيِبُّ  َما ِأل

ควมวา “ความศรัทธาของคนหนึ่งคนใดในหมูพวกทานยังไมสมบูรณ
จนกวาเขาจะรักพี่นองของเขาเหมือนกับที่เขารักตัวเอง”  (บันทึกโดยอัล-
บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 13) 
 
ฉันจึงพยายามเขียนบทความฉบับนี้เพื่อมันจะไดเขาสูหัวใจที่ดีงามของพวกทาน  
โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน พี่นองรูหรือไม ? ฉันพยายามเลือกสรรคําพูดที่ดีที่สุดแลว ในการ

เขียนบทความฉบับนี้ ซึ่งบทความชิ้น 1 ที่ฉันอานแลวรูสึกประทับใจเปนอยางยิ่งและมันก็มีสวนชวย
ฉันเขียนบทความนี้อยางมากมาย นั้นคือ “บทความที่เขียนโดยอุสตาซอับดุลมุนอิม หะรีชะฮฺ”... ฉัน
ไดรับประโยชนจากบทความฉบับนั้นในการเขียนบทความของฉันเปนอยางยิ่งและบทความนี้สําเร็จ
ไปไดก็ดวยกับความประสงคของอัลลอฮฺและดวยกับดุอาอ.. 

ในบทความนี้ ฉันไดนําเสนอตารางกิจวัตรประจําวันรูปแบบ 1 และนําเสนอแนวทางการ
เก็บเกี่ยวคุณประโยชนตางๆดวยการปฏิบัติอามัลที่มีอยูในวันเหลานั้นใหแกพี่นอง 

โอพี่นองที่รักและมีเกียรติยิ่งของฉัน... กอนหนานี้เราตางก็เห็นพองกันแลววามันคือ
โอกาสที่เราจะเติมเต็มความวางเปลา-ที่เกิดจากการทําความผิดอันมากมาย- 

เมื่อเปนเชนนั้น... สมควรยิ่งนักที่เราตองออนวอนขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺและ
จัดสรรเวลาของเราในแตละวัน เพื่อสูความสําเร็จในทุกๆการงานที่เรามีความตั้งใจจะทํามัน 

ซึ่งมีผูคนจํานวนไมนอยเลย...ที่ไดละเลยและปลอยใหอายุผานพนไปโดยทีเ่ขาไมเคยคดิที่
จะจัดสรรมัน-ใหเกิดประโยชนมากที่สุด- 
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โอพี่นองที่รักและมีเกียรติของฉัน...มันไมใชเปนการสมควรแกเราหรอกหรือ ?? ที่ตองมา
จัดสรรเวลาของเราโดยเฉพาะการเตรียมตัวของเราเพื่อเขาสูบรรดาวันที่ยิ่งใหญเหลานั้น เพราะหาก
เราบกพรองตอมันแลวไซร เราไมรูหรอกวา อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา จะยังใหอายุของเรามี
ชีวิตทันโอกาสครั้งหนาอีกหรือไม ??? 

-โอพี่นองที่รักของฉัน-...ฉันขอมอบตารางกิจวัตรประจําวันนี้เพื่อเปนตัวอยางแกพี่นองทุก
ทาน..ซึ่งฉันหวังวามันสามารถเปนตารางกิจวัตรประจําวันของพี่นองที่จะใชในการปฏิบัติอามัลใน 
10 วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺได.. 

 
ตารางกิจวัตรประจําวัน 
3.50-4.20 น.  ต่ืนนอนและละหมาดกิยามุลลัยลฺ(ละหมาดตะฮัจุดฺและวิติร, 

อานอัลกุรฺอาน, ซิกรุลลอฮฺ, ขอดุอาอ และอื่นๆ) 
4.30-4.45 น. ทานขาวสะหูร 
4.50-6.30 น. ไปมัสญิดและรวมละหมาดศุบหฺและอานอัซการยามเชา 

หลังจากนั้นใหละหมาดฎฮา 
6.45-7.15 น.  กลับบานแลวอานอัลกุรฺอาน 
7.20-8.00 น.  เตรียมตัวและเดินทางไปที่ทํางานหรือโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 
12.00-13.00 น. เดินทางไปมัสญิดและรวมละหมาดซุฮฺริและอานอัลกุรฺอาน 
13.10-13.30 น. นอนพักผอน(ก็อยลูละฮฺ) 
13.40-15.00 น. เวลาตามอัธยาศัย(เรียน,ทํางาน, และอื่นๆ) 
15.10-15.50 น. ไปมัสญิดและรวมละหมาดอัศริและอานอัลกุรฺอาน 
16.00-16.15 น. อานอัซการยามเย็น 
16.20-17.20 น. เวลาตามอัธยาศัย(ออกกําลังกาย,เยี่ยมเยียนเครือญาติ, พี่นอง 

และอื่นๆ) 
17.30-17.40 น. เตรียมตัวละศีลอด, ขอดุอาอกอนละศีลอด(ชวงดุอาอถูกตอบรับ)

  
17.50-18.10 น. ละศีลอดดวยอินทผาลัมและน้ําและรวมละหมาดมัฆริบที่มัสญิด 
18.20-18.40 น.  รับประทานอาหารพรอมกับพี่นองของทานที่ถือศีลอดดวยกัน 
18.50-19.20 น. ไปมัสญิดและรวมละหมาดอิชาอและอานอัลกุรฺอาน 
19.30-21.50 น.  เวลาตามอัธยาศัย(ศึกษาอัลกุรฺอาน, อานหนังสือ, ฟงบรรยาย, 

ทบทวนบทเรียน, เคลียรการบาน, เคลียรงาน และอื่นๆ) 
22.00-22.30 น. เตรียมตัวเขานอน(ภารกิจสวนตัว, อาบน้ําละหมาด, อานอัลกุรฺ

อาน, อานอัซการและดุอาอกอนนอน และอื่นๆ)   
22.15-3.50 น.  เขานอน 
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( อนึ่ง เวลาละหมาดที่อยูในตารางขางตนนี้ เปนเพียงการประมาณจากปฏิทินเวลา

ละหมาดของกรุงเทพและปริมณฑล ในเดือนซุลหิจญะฮฺ ประจําป ฮ.ศ. 1431 และเชนเดียวกัน
รายละเอียดสวนอื่นๆซึ่งพี่นองสามารถที่จะปรับตารางเวลาและกิจกรรมตามความเหมาะสมได – ผู
แปล)  

 
สิ่งที่เราไดรับจากตารางกิจวัตรประจําวัน นั้นคือ 
1. การจัดสรรเวลาและประเภทอามัลตางๆใหมันสมบูรณแบบในแตละวัน ระหวางเวลา

ทํางาน เวลาพักผอน เวลาละหมาด เวลาอานอัลกุรฺอาน เวลาอานอัซการ และเวลาปฏิบัติอามัลที่
ดี-ศอลิหฺ-อ่ืนๆอีกมากมายนั้น มันยอมจะสงผลใหเปนสาเหตุที่จะทําใหประสบกับความสําเร็จใน
การสรางสรรคชีวิตที่ดีงามได –ดวยพระประสงคของอัลลอฮฺ- 

สําหรับพี่นองทุกทานทั้งที่เปนนักเรียน นักศึกษา คนทํางาน และอื่นๆ สมควรอยางยิ่ง
สําหรับพวกทานที่ตองพยายามรักษาใหตัวเองอยูในการเชื่อฟงตออัลลอฮฺและพยายามรักษาการ
ละหมาดฟรฎตางๆในเวลาของมันและที่มัสญิด(สําหรับมุสลีมีน) เพราะในมัสญิดนั้น อัลลอฮฺจะ
ทรงประทานความเขมแข็งในการทํางาน(สําหรับคนทํางาน) และการศึกษาหาความรู(สําหรับ
นักเรียน นักศึกษา)... อยางไรก็ตาม มันก็ตองควบคูกับความขยันและความมุงมุนของพี่นองใน
การศึกษาหาความรูอยางจริงจังและเขมขน และการหาเวลาพักผอนดวยเชนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มพูน
ความเขาใจของพี่นองที่มากขึ้นในชวงเวลาหลังจากนั้น 

2. การนอนและตื่นขึ้นมาตั้งแตเนิ่นๆนั้น มีสวนชวยอยางยิ่งในการกระตุนความจําของเรา
...และ-กิจวัตรตางๆที่ฉันไดแนะนําในตารางขางตนนั้นมัน-เปนการใชประโยชนใหคุมคาที่สุดจาก
ทุกๆนาทีในแตวัน กลาวคือเปนสวนชวยในการใชประโยชนจากชวงเวลาดังกลาว ซึ่งอาจจะเปน
วิธีการที่ ดีที สุดก็วาได . . .ทั้งนี้  พี่นองก็สามารถปรับตารางเวลาตามความเหมาะสมและ
สภาพแวดลอมของสังคมของพี่นองได 

3. ในตารางขางตนนั้นมีชวงเวลาตามอัธยาศัยอยู ซึ่งพี่นองสามารถใชชวงเวลาดังกลาว
ในการทบทวนบทเรียนสําหรับคนที่เปนนักเรียน นักศึกษา หรือจะทํากิจกรรมอะไรก็ไดที่จะสงผลให
เปนตารางกิจวัตรแหงความศรัทธา 

4. ส่ิงที่เราจะไดรับจากตารางขางตนอีกนั้นคือ การใหความสําคัญตอเวลาละหมาดตางๆ 
ชวงเวลาของการซิกรุลลอฮฺ และอื่นๆอีกมากมาย และทุกๆชั่วโมงนั้นหากพี่นองเติมเต็มมันไปดวย
กับส่ิงที่มีประโยชนดวยวิธีการที่ถูกตอง แนนอนผลที่จะไดรับยอมจะเปนสิ่งที่ดีเยี่ยมอยางแนนอน –
ดวยพระประสงคของอัลลอฮฺ- และพี่นองยังสามารถเพิ่มหรือลดชวงเวลาของการพักผอนไดอีกตาม
ความเหมาะสม 
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5. ใหกําหนดตารางกิจวัตรประจําวันใหมีความยืดหยุนมากที่สุด เพื่อใหพี่นองสามารถ
ปรับเปลี่ยนหรือตัดทิ้งมันได หากวามีภารกิจอ่ืนๆที่ตองทําและสําคัญยิ่งกวา...และใหทําสัญลักษณ 
เชนขีดถูกดวยปากกา ในกิจวัตรที่พี่นองไดปฏิบัติแลว 

6. พี่นองอาจจะขอความชวยเหลือหรือขอคําปรึกษาจากพอแม จากพี่นอง หรือจาก
ครอบครัว ในการกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมตารางกิจวัตรประจําวันของพี่นองได และอาจจะขอ
ความรวมมือจากพวกเขาในการปฏิบัติตนใหสอดคลองกับความตั้งใจและตองการของพี่นอง...และ
ใหกําหนดตารางกิจวัตรประจําวันที่ใชสําหรับคนในครอบครัวดวย ซึ่งมันจะเปนสวนชวยใหพี่นอง
สามารถยึดมั่นในการปฏิบัติตนในสิ่งที่มีอยูในตารางกิจวัตรนั้น...เชนเดียวกัน ในทุกๆ 2 วันก็ใหพี่
นองบันทึกในสิ่งที่ครอบครัวไดปฏิบัติและใหบันทึกในสิ่งที่ครอบครัวจะรวมมือกันปฏิบัติตอในวัน
ขางหนา... 

7. ในตารางนี้มีการวางเปาหมายอยางหลากหลายที่เปนไปเพื่อการอบรมขัดเกลาและ
เปนแบบแผนที่จะใชในการดํารงตนใหอยูในการเชื่อฟงตออัลลอฮฺและการทําใหตัวเรามีความ
ใกลชิดกับอัลลอฮฺมากขึ้น และจะเปนตัวนําสิ่งที่ดีงามไปสูทั้งปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวมอีก
ดวย ดังนั้น เมื่อพี่นองเชื่อมั่นวามันตองประสบกับความสําเร็จในการสรางสรรคชีวิตที่ดีงามอยาง
แนนอน แลวทําไมพวกทานถึงยังไมวางแนวทางในการปฏิบัติอามัลทั้ง 10 วันอีกละ ?? 

 
พี่นองอาจจะดูตารางกิจวัตรประจําวันขางตนนี้เปนสิ่งที่ธรรมดา แตขอใหรูวามันมี

รายละเอียดของโครงการตางๆที่ยิ่งใหญอยางมากมายในนั้นอยู ซึ่งมีตัวอยางดังตอไปนี้   
 

หนึ่ง : โครงการ “เพื่อใหทกุการละหมาดเปนการเลีย้งฉลอง” 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา   

وْ  الَمْسِجدِ  إىَل  َغَدا َمنْ «
َ
َعدَّ  َراَح، أ

َ
وْ  َغَدا لَكََّما نُُزالً  اجلَنَّةِ  يِف  لَـهُ  اهللا أ

َ
 »َراحَ  أ

ความวา “ใครก็ตามที่ไปกลับมัสญิดทุกๆเชาหรือบายเพื่อละหมาดญะ
มาอะฮฺแลว อัลลอฮฺจะเตรียมที่อยูหนึ่งใหแกเขาในสวรรคในทุกๆเชา
หรือบาย” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 662 และมุสลิม หมายเลข
หะดีษ 1556 ) 
 
คําวา “ที่อยูหนึ่ง” หมายถึงสถานที่ที่มีสํารับอาหารไวสําหรับผูที่เขาไป 
มากับฉันเถิด.... ฉันจะแนะนําโครงการการเลี้ยงฉลองใหพี่นอง (มันคือการรวมละหมาด

ญะมาอะฮฺที่มัสญิด ซึ่งมีอยูในตารางกิจวัตรประจําวันขางตน) 
ฉันขอแนะนําใหพี่นองออกจากบานกอนการอะซานประมาณ 10 นาที แลวอยาลืมเอาน้ํา

ละหมาดใหเรียบรอยกอนแลวคอยออกไปมัสญิด ซึ่งในชวงที่พี่นองกําลังเดินไปนั้นก็ใหมั่นกลาวตัส
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บีหฺ(สุบหานัลลอฮฺ) ตะหฺมีด(อัลหัมดุลิลลาฮฺ) ตะฮฺลีล(ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ) และตักบีร(อัลลอฮุ
อักบัร)  

พอถึงมัสญิดแลว เมื่อเสียงอะซานดังขึ้นก็ใหพี่นองกลาวตามนั้นดวย หลังจากนั้นก็ให
กลาวเศาะละวาตตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และวิงวอนขอดุอาอใหทาน ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดรับการประทานฐานะอันสูงสงและความประเสริฐ แลวใหละหมาดสุนัตกอน
ละหมาดฟรฎ(ก็อบลียะฮฺ)ดวยความนิ่งสงบและดวยหัวใจที่เต็มเปยมไปดวยความมุงมั่น  

เมื่อเสร็จแลวก็ใหนั่งขอดุอาอตออัลลอฮฺตอ เพราะการขอดุอาอชวงระหวางการอะซาน
และการอิกอมะฮฺนั้นจะไมถูกปฏิเสธอยางแนนอน อยาลืมตองทําดวยหัวใจที่บริสุทธิ์และมุงตรงไป
ยังพระเจาของพี่นอง หากเปนไปไดก็ใหน้ําตาของพี่นองหลั่งออกมาดวย และพี่นองอยาลืมขอดุอาอ
ในชวงที่สุูด เพราะมันคือสภาพที่การดุอาอของพี่นองจะถูกตอบรับจากอัลลอฮฺอยางแนนอน  

เมื่อการละหมาดไดเร่ิมข้ึน ใหพี่นองละหมาดแถวหนาสุดและเบื้องขวาของอิมาม และ
พยายามปรับความรูสึกใหมีความปติยินดีในการละหมาด และเมื่อพี่นองเสร็จจากการละหมาดแลว
ก็ใหนั่งดวยความสุขใจพรอมกลาวอิสติฆฟาร(ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ) ชุกูร(ขอบคุณตอพระองค) 
และซิกรุลลอฮฺ(รําลึกถึงพระองค )หลังจากนั้นก็ใหข้ึนละหมาดสุนัตหลังละหมาดฟรฎ(บะอฺดียะฮฺ) 
แตตองหลังจากที่พี่นองอานอัซการ(บทรําลึกถึงอัลลอฮฺหลังละหมาด)แลว ซึ่งหากพี่นองทําเชนนี้ได
แลว พี่นองก็จะไดรับผลบุญอยางมากมาย เชน : 

- ผลบุญที่จะลบลางความผิดทั้งหลายของพี่นอง เนื่องดวยการอาบน้ําละหมาด 
- ทุกๆการกาวเดินเพื่อไปมัสญิดของพี่นอง มันจะยกระดับพี่นอง 1 ข้ัน และจะลบลาง 1 

ความผิด 
- ผลบุญที่มาจากอัลลอฮฺโดยตรง เนื่องจากพี่นองไดรําลึกถึงพระองคในชวงที่เดิน

ไปมัสญิด (เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสวา จงรําลึกถึงขาเถิด ขาก็จะรําลึกถึงพวกเจา 2:152-) 
- ผลบุญของการดุอาอใหกับทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งพี่นองจะ

ไดรับชะฟาอะฮฺ-การชวยเหลือจากทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในวันกิยามะฮฺ-  
- ผลบุญของการละหมาดสุนัตกอนละหมาดฟรฎ 
- ผลบุญของการรอละหมาด ก็เสมือนอยูในละหมาด 
- ผลบุญของการขอดุอาอระหวางการอะซานและอิกอมะฮฺ และการขอดุอาอในระหวาง

สุูด 
- ผลบุญของการตักบีเราะตุลอิหฺรอมพรอมกับอิมาม(การตักบีรเพื่อเขาการละหมาด), ผล

บุญของการละหมาดญะมาอะฮฺ, ผลบุญของการยืนอยูแถวแรก, และผลบุญของการยืนอยูเบื้อง
ขวาของแถว 

- ผลบุญของการอานอัซการหลังละหมาด, ผลบุญของการละหมาดสุนัตหลังละหมาด
ฟรฎ, และผลบุญของการอยูในมัสญิด, และ....และ... 
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ขอสาบานตออัลลอฮฺ...นี่มันไมใชการเลี้ยงฉลองหรอกหรือ ? ขอสาบานตออัลลอฮฺ...ผูที่
ละเลยในการปฏิบัติมันทั้งๆที่เขามีความสามารถ เราจะเรียกเขาวาอะไรดี ??  

 
สอง : โครงการ “ซิกรุลลอฮฺ” (การรําลึกถึงอัลลอฮฺ) 

ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
يَّامٍ   ِمنْ   َما« 

َ
ْقَظمُ   ك

َ
َحبُّ   َوَال   اهللاِ   ِعنْدَ   أ

َ
ْهِ   أ َ يَّامِ   َهِذهِ   ِمنْ   ِفيِهنَّ   الَْعَمُل   ِإ

َ
 اْأل

وا ،الَْعرْشِ  ْكرِثُ
َ
  »َواحكَّْكِبريِ  واحكَّْهِليلِ  َواحكَّْحِميدِ  التَّْسِبيْح ِمنْ  ِفيِهنَّ  فَأ

ความวา “ไมมีบรรดาวันตางๆที่จะมีความสําคัญยิ่ง ณ ที่อัลลอฮฺ และเปน
ที่รักยิ่งยังพระองคมากไปกวา  การปฏิบัติอะมัลในวันเหลานั้นจากสิบวัน
(ของซุลฮิจญะฮฺ) ดังนั้น พวกทานจงทําการซิกรุลลอฮฺใหมากๆจากการ
กลาวตัสบีหฺ(สุบหานัลลอฮฺ) ตะหฺมีด(อัลหัมดุลิลลาฮฺ) ตะหฺลีล(ลาอิลา
ฮะอิลลัลลอฮฺ) และตักบีร(อัลลอฮุอักบัร)-”  
(รายงานโดยทานอิบนุ อับบาส บันทึกโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย หมายเลขหะดีษ 
11116) 
 
คํากลาวซิรุลลอฮฺที่ยิ่งใหญที่สุด ที่ใชกลาวในวันนั้นคือ สุบหานัลลอฮฺ, อัลหัมดุลิลลาฮฺ, 

ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ, อัลลอฮุอักบัร และคํากลาวอื่นๆที่ดีงามทั้งหลาย ซึ่งทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกแกเราอีกวา ทุกๆคํากลาวนั้นเทากับ ตนไม 1 ตนในสวนสวรรค 
และผลบุญของทุกๆคํากลาวนั้น ณ ที่อัลลอฮฺแลวเสมือนภูเขาอุหุดเลยทีเดียว 

โอพี่นองที่รักของฉัน...ฉันเชื่อวา ในชวงเวลาดังกลาวก็เหมือนหลักสูตรการอบรมที่มีอยูใน
เดือนเราะมะฎอนที่เนนหนักดวยกับอัลกุรฺอาน แตสําหรับ 10 วันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺแลวมัน
คือหลักสูตรที่ใชในการอบรมที่เนนหนักดวยการ “ซิกรุลลอฮฺ” 

ทานอาจจะถามฉันวา : แลวเวลาใดบางละ ที่ฉันจะอานคํากลาวนั้นได ?? 
ฉันขอตอบทานวา : ทานตอบเองเถิด... ทานตอบเองเถิด...ทานตอบเองเถิด... 
แตฉันสามารถแนะนําชวงเวลาที่ทานสามารถกลาวซิกรุลลอฮฺได เชนในชวงที่ทานเดินทาง

ไปทํางาน กําลังขับรถ ในชวงที่ทานวาง หรือชวงเวลาที่ทานนอนเอกเขนกบนเตียงเพื่อรอเขานอน 
อาจจะเปนในชวงที่ทานไมมีอะไรจะพูด ก็ใหทานกลาวมัน หรือชวงที่ทานกําลังทานอาหาร 
และฉันขอแนะนําทานอีกวา ใหเดินไปมัสญิดตั้งแตเนิ่นๆ และใหมั่นกลาวซิรุลลอฮฺใหมากๆ

กระทั่งเขาเวลาละหมาด... ฉันหมายความวา ทานสามารถจะกลาวซิกรุลลอฮฺในเวลาใดก็ได 
โอพี่นองที่รักของฉัน หากวาทานตั้งใจปฏิบัติในสิ่งที่ฉันไดแนะนําแลวไซร ฉันคิดวาในแตละ

วันทานสามารถที่จะซิกรุลลอฮฺไดไมนอยกวา 1,000 ครั้งอยางแนนอน ซึ่งหมายความวา ทานกําลัง
ปลูกตนไมในสวนสวรรคถึง 1,000 ตนตอวัน แลวทานรูหรือไมวา...หากทานมั่นกลาวซิกรุลลอฮฺใน 
10 วันแรกอยางไมขาด เรือกสวนของทานในสวรรคจะเปนเชนไรบาง ? ทานลองจินตนาการดูสิ...
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ทานสามารถปลูกตนไมในสวรรคถึง 100,000 ตนภายในระยะเวลาเพียง 10 วันเทานั้น แลวคนที่
เพิกเฉยตอโอกาสเชนนี้เขาไมใชคนที่ขาดทุนที่สุดหรอกหรือ ???  

ทานรูมั้ย ? ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา 
ْت َخَطايَاُه َوإِْن اَكنَْت اهللاِ َمْن قَاَل ُسبَْحاَن « ٍة ُحطَّ  َوحِبَْمِدهِ يِف يَْوٍم ِمائََة َمرَّ

  »ِمثَْل َزَبِد اْكَْحرِ 
ความวา “ผูใดกลาว สุบหานัลลอฮิวะบิหัมดิฮฺ หนึ่งรอยครั้งตอวัน บาปของ
เขาจะถูกลบลางแมวามันจะมากดั่งฟองคลื่นทะเลก็ตาม” (รายงานโดยอบู 
ฮุร็อยเราะฮฺ บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 6405) 
 
โอพี่นองที่รักและมีเกียรติของฉัน...หากเราไดคํานวณการกลาวซิกรุลลอฮฺในแตละครั้งของ

เรา เชน หากเรากลาว “สุบหานัลลอฮิวะบิหัมดิฮฺ –มหาบริสุทธิ์แดอัลลอฮฺและการสรรเสริญมีแด
พระองคทาน-” 1 คร้ังใชเวลาประมาณ 3 วินาที แลวหากเราไดกลาวซ้ําไปซ้ํามา 100 คร้ัง ก็แสดง
วาเราไดใชเวลาประมาณ 300 วินาที หมายความวาเพียงแค 5 นาทีแตสามารถทําใหชีวิตของเรา
เปลี่ยนสูอีกสภาพหนึ่งไดเลย ความผิดของเราจะถูกลบลางทั้งหมดแมวามันจะมากดั่งฟองคลื่น
ทะเลก็ตาม 

 
สาม : โครงการ “เคาะตัมอัลกุรฺอาน” (การอานอัลกุรฺอานใหจบทั้งเลม) 

อัลลอฮฺ ทรงตรัสในเรื่องนี้วา  
ُل ﴿ الِِمنيَ  يَِزيدُ  َوَال ۙ ِلّلُْمْؤِمِننيَ  َورمَْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُهوَ  َما الُْقْرآنِ  ِمنَ  َوُغزَنِّ  الظَّ

  ﴾ َخَساًرا إِالَّ 
ความวา “และเราไดใหสวนหนึ่งจากอัลกุรอานลงมาซึ่งเปนการบําบัด
และความเมตตาแกบรรดาผูศรัทธาและมันมิไดเพิ่มอันใดแกพวก
อธรรม นอกจากการขาดทุนเทานั้น”  (สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ : 82) 

 
และทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดกลาวอีกวา 

َفالَ « 
َ
َحُدُكمْ   َفْغُدو  أ

َ
وْ   َفيَْعلَمَ   الَْمْسِجدِ   ِإىَل   أ

َ
   أ

َ
 َعزَّ   اهللاِ   ِكتَاِب   ِمنْ   آيَتنَْيِ   َفْقَرأ

ُ   َخرْيٌ   ،َوَجلَّ  ُ   َخرْيٌ   َوثََالٌث   نَاَقتنَْيِ   ِمنْ   َ ْرَبعٌ   ثََالٍث   ِمنْ   َ
َ
ُ   َخرْيٌ   َوأ ْرَبعٍ   ِمنْ   َ

َ
 أ

ْعَداِدِهنَّ  َوِمنْ 
َ
  »اِإلبِلِ  ِمنَ  أ

ความวา “ทําไมคนหนึ่งคนใดในหมูพวกทานถึงไมไปมัสญิดต้ังแตเนิ่นๆ 
เพื่อเรียนรูหรืออานอัลกุรฺอาน 2 อายะฮฺ ซ่ึงมันจะยิ่งดีกวาอูฐ 2 ตัว และ
(หากทานเรียนรูหรืออาน) 3 อายะฮฺ มันก็จะดียิ่งกวาอูฐ 3 ตัว และ(หาก
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ทานเรียนรูหรืออาน) 4 อายะฮฺ มันก็จะดียิ่งกวาอูฐ 4 ตัว และเปนเชนนั้น
เรื่อยไปตามจํานวนของอูฐ” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1909) 
 
คิดดูสิ..พี่นองจะไดรับการตอบแทนมากเพียงใด ??? 
 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา 

 َقرَ   َمنْ « 
َ
ْمثَالَِها  بَِعرْشِ   َواحْلََسنَة  ،َحَسنَةٌ   َفلَهُ   اهللاِ   ِكتَاِب   ِمن  َحْرًفا  أ

َ
ُقْوُل   الَ   ،أ

َ
 أ

ِلُف :  َولِكن َحرٌْف، آلم: 
َ
 »َحرٌْف  َوِميْمٌ  َحرٌْف، َوَالمٌ  َحرٌْف، أ

ความวา “ผูใดที่อานอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษรเขาจะไดรับหนึ่งความดีงาม 
โดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเปนสิบเทา ฉันไมไดบอกวา อลิฟ 
ลาม มีม เปนหนึ่งอักษร แตอลิฟ เปนหนึ่งอักษร ลาม เปนหนึ่งอักษร 
มีม ก็เปนอีกหนึ่งอักษร” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลขหะดีษ 2921) 

 
เปนการสมควรอยางยิ่งที่พี่นองตองพยายามอานอัลกุรฺอานใน 10 วันแรกนี้ใหจบ 1 คร้ัง

เปนอยางนอยใหได...แต พี่นองอยาไดทอหรือลมเลิกจากการอานอัลกุรฺอานโดยเด็ดขาด เพราะอัล
กุรฺอานถูกประทานลงมาเพื่อเขาสูหัวใจของพี่นอง และมันจะเปนยาบําบัดหัวใจของพี่นองไดดีที่สุด 

โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน...จงคนหายาเพื่อใชบําบัดหัวใจของพี่นองในอัลกุรฺอาน... โดยการ
ใครครวญในทุกๆอายะฮฺ...ทุกๆคํา...และทุกๆอักษรเถิด 

ซึ่งแนวทางที่จะใหพี่นองสามารถเคาะตัมอัลกุรฺอานภายใน 10 วันได ก็เพียงแคพี่นองอาน
วันละ 3 ยุซ(สวนยอยของอัลกุรฺอาน รวมประมาณ 60 หนาตอวัน) และฉันขอแนะนําวาใหพี่นอง
กําหนดในตารางกิจวัตรประจําวันของพี่นองดวย เพื่อเปนการกระตุนตัวพี่นองใหปฏิบัติส่ิงนั้นใหได 

(โอพี่นองที่รักของฉัน การอานอัลกุรฺอาน) 3 ยุซตอวัน ถาคํานวณแลว 1 อักษรเทากับ 10 
ความดีงาม แสดงวาเขาจะไดรับ 500,000 ความดีงามตอวัน... 

ดังนั้น เรามาอานอัลกุรฺอานกันเถิด... แลวเราจะไดรับ 500,000 ความดีงามตอวันเพียงแค
จากการอานอัลกุรฺอานเทานั้น... 

แลวการงานอื่นๆที่เราทําไปในแตละวันที่เปยมไปดวยความจําเริญโดยที่เราไมรูตัวละ !!! 
มันจะไมเพิ่มพูนความดีงามแกเราหรอกหรือ ?... 

มาอานกันเถิด...แลวเราจะไดผลบุญเปนลานๆ...มา..มา..เรามาอานอัลกุรฺอานกันเถิด !!  
 

สี่ : โครงการ “การถือศีลอด”  
มีรายงานจากทานฮุนัยดะฮฺ บินคอลิด จากภรรยาของทาน จากภรรยาบางคนของทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดเลาวา 
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ةِ  ِذي تِْسعَ  ومُ يَُص  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصىلَّ  اهللاِ  رَُسوُل  نَ أ  َوَيْومَ  احْلِجَّ
يَّامٍ  َوثََالثَةَ  َخُشوَراءَ 

َ
انُ  قَاَل  َشْهرٍ  لُكِّ  ِمنْ  ك َل  َقفَّ وَّ

َ
ْهرِ  ِمنْ  اثْننَْيِ  أ  الشَّ

يَسنْيِ   ومََخِ
ความวา “ทานเราะสูลุลลอฮ ฺศ็อลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดถือศีลอดเกา
วัน(แรก)ของเดือนซุลหิจญะฮฺ, วันอาชูรออ, และสามวันของทุกเดือน 
วันจันทรแรกของเดือน และวันพฤหัสบดีอีกสองวัน”  (บันทึกโดยอบู ดา
วูด  หมายเลขหะดีษ  2437 และอิมามอะหฺมัด  หมายเลขหะดีษ  21829 
“ทานอัซ-ซัยละอีย ไดระบุในนัศบุรรอยะฮฺ 2/180 วาเปนหะดีษเฎาะอีฟ แต
ชัยคฺอัล-อัลบานียกลาววาเปนหะดีษเศาะฮีหฺ หมายเลขหะดีษ 2437 ถึงแมวา
บรรดานักวิชาการมีทัศนะที่แตกตางกันวาหะดีษขางตนเศาะฮีหฺหรือไม ซึ่งฝาย
ที่เห็นวาเศาะฮีหฺก็จะยึดหลักฐานนี้สงเสริมใหถือศีลอดทั้ง 9 วันแรกของเดือน
ซุลหิจญะฮฺ แตอีกฝายหนึ่งซึ่งเห็นวาหะดีษบทนี้เฎาะอีฟ ก็ไดกลาววาจะยึดหะ
ดีษนี้เพื่อสงเสริมการถือศีลอดทั้ง 9 วันไมได แตทั้งนี้ แมแตอุละมาอฝายที่เห็น
วาหะดีษขางตนเฎาะอีฟ ก็ยังเห็นวา ถาจะถือศีลอดตลอดทั้ง 9 วัน หรือถือเปน
บางวัน ก็สามารถกระทําได โดยยึดหะดีษอ่ืนๆที่ระบุถึงความประเสริฐของ 10 
วันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺ -ผูแปล-”) 
 
ดังนั้น พี่นองจงถือศีลอดทั้ง 9 วันเถิด และพยายามอยาใหมันพลาดแมเพียง 1 วันก็ตาม 
ซึ่งหากมีพวกที่เกียจครานไดยับยั้งพี่นองไมใหถือศีลอดในวันเหลานั้น แลวพวกเขาก็

กลาวแกพี่นองอีกวา “หะดีษนั้นมันเปนหะดีษเฎาะอีฟ” (พี่นองก็ไมตองกังวลใดๆเลย เพราะ)
อยางไรก็ตามก็ยังมีหะดีษอ่ืนๆที่มารองรับเร่ืองนี้อยู เชน 

  »َخِريًْفا َسبِْعنْيَ  اجَّارِ  َعِن  وَْجَههُ  اهللاُ  بَاَعدَ  اهللاِ  َسِبيْلِ  يِف  يَْوًما َصامَ  َمنْ «
ความวา “ผูใดถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺหนึ่งวัน อัลลอฮฺจะทรงใหใบหนา
ของเขาหางไกลจากไฟนรกเจ็ดสิบป” (รายงานโดยทานอบีสะอีด อัล-คุดรีย 
บันทึกโดยมุสลิม 2769) 
 
ดวยกับความประเสริฐตางๆที่มีอยู ในวันเหลานั้น  พี่นองก็จะเปนผูที่ประสบกับ

ความสําเร็จอยางแนนอน -อินชาอัลลอฮฺ- !! 
 

หา : โครงการ “การทําหัจญและอุมเราะฮ”ฺ 
พี่นองสามารถประหยัดเงินถึง 4,000 ดีนารฺ และสามารถเก็บเกี่ยวถึง 4,000 ความดีงาม

ได... 
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ยิ่งไปกวานั้น...พี่นองอาจจะเก็บเกี่ยวไดมากยิ่งกวาการแสงที่ไดทอจากดวงอาทิตยเสีย
อีก 

ในขณะที่พี่นองนั่งอยูในมัสญิดหลังจากละหมาดศุบหฺแลว เมื่อดวงอาทิตยข้ึนก็ใหพี่นอง
ละหมาดฎฮา 2 เราะกะอะฮฺ ดังที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َّ   اهللاَ   َيْذُكرُ   َقَعدَ   ُعمَّ   ،مَجَاَعةٍ   يِف   الَْغَداةَ   َصىلَّ   َمنْ «  ْمُس   َيْطلُعَ   َح  ُعمَّ   الشَّ
ُ   اَكَنْت   َرْكَعتنَْيِ   َصىلَّ  ْجرِ   َ

َ
ةٍ   َكأ  َصىلَّ   اهللاِ   رَُسوُل   َقاَل   : َقاَل   ،َوُقْمَرةٍ   َحجَّ

ةٍ  :وََسلَّمَ  يْهِ َعلَ  اهللاَُّ  ةٍ  تَامَّ ةٍ  تَامَّ  »تَامَّ
ความวา “ผูใดที่ทําละหมาดญะมาอะฮฺศุบหฺ หลังจากนั้นเขาไดนั่งซิ
กรุลลอฮฺ จนกระทั่งดวงอาทิตยขึ้น แลวเขาก็ทําการละหมาดสองเราะ
กะอะฮฺ แนนอนเขาจะไดผลตอบแทนเหมือนกับทําหัจฺและอุมเราะฮฺ 
อยางสมบูรณ  สมบูรณ สมบูรณ” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลขหะดีษ 
586 ชัยคฺ อัล-อัลบานียกลาววาเปนหะดีษหะสัน) 
 
และชวงเวลาที่พี่นองนั่งอยูในมัสญิด ฉันขอแนะนําใหพี่นองปฏิบัติอามัล ดังนี้  
- อานอัลกุรฺอาน 
- อานอัซการ(บทรําลึกถึงอัลลอฮฺ)ยามเชา 
- มั่นเตาบัต(กลับเนื้อกลับตัว) 
- ขอดุอาออยางลับๆ 
- ใหอภัยตอผูที่อธรรมตอพี่นอง 
- ขอการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ 
- ปฏิบัติอามัลอ่ืนๆ 
 

หก : โครงการ “เพื่อสวนสวรรคอัลฟรเดาส” 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะสัลลัม ไดกลาววา 

 ُكِتَب   آَيةٍ   ِبِماَئةِ   َقامَ   نْ َومَ   ،  الَْغاِفِلنْي   ِمنَ   ُيْكتَْب   لَمْ   آَياٍت   ِبَعرْشِ   َقامَ   َمنْ « 
لِْف  قَامَ  َوَمنْ  ، الَْقانِتنِْي  ِمنَ 

َ
  »الُْمَقنِْطِريْن ِمنَ  ُكِتَب  آيَةٍ  بِأ

ความหมาย “ผูใดต่ืนละหมาดกลางคืนดวย 10 อายะฮฺ จะไมถูกบันทึกวา
เปนผูหลงลืม (จากหลักการของอัลลอฮฺ ) และผูใดต่ืนละหมาดกลางคืน
ดวย 100 อายะฮฺ จะถูกบันทึกวาเปนกอนิตีน (ผูที่ยืนละหมาดนาน) และ
ผูใดละหมาดกลางคืนดวย 1,000 อายะฮฺ จะถูกบันทึกวาเปนมุกอนฏิรีน 
(ไดรับผลบุญมหาศาล)” (รายงานโดยทานอัมรฺ บิน อัลอาศ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 
บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลขหะดีษ 1398 ชัยคฺอัล-อัลบานียไดกลาววาเปนหะ
ดีษเศาะฮีหฺ) 
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-โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน- พี่นองตื่นละหมาดกลางคืนดวยการอานเพียง 1,000 อายะฮฺ ใน

ทุกๆค่ําคืนพี่นองก็จะไดรับผลบุญใหมๆดวยสวนสวรรคแลว แตหากบางคืนที่พี่นองอาจจะรูสึก
ออนเพลียหรือไมไหว พี่นองก็สามารถตื่นขึ้นมาละหมาดไดโดยอานเพียง 100 อายะฮฺ ซึ่งพี่นองก็จะ
ถูกบันทึกวาเปนกอนิตีน(ผูที่ยืนละหมาดนาน) แลว 

 
เจ็ด : โครงการ “สรางความเปนพี่นองในหนทางของอัลลอฮฺ” 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 
َناًسا  اهللاِ   ِعبَادِ   ِمنْ   ِإنَّ « 

ُ
ْنِبيَاءَ   ُهمْ   َما  أل

َ
ْنِبيَاءُ   ِبُطُهمُ َفغْ   ُشَهَداءَ   َوالَ   ِبأ

َ
 األ

َهَداءُ   اهللاِ   َرُسوَل   َيا:    َقالُوا  » َيَعاىَل   اهللاِ   ِمنَ   ِبَماَكِنِهمْ   اْلِقيَاَمةِ   َيْومَ   َوالشُّ
َنا ابُّوا  َقْومٌ   ُهمْ « :    َقاَل .  ُهمْ   َمنْ   خُتْرِبُ رَْحامٍ   َلرْيِ   بَلَ   اهللاِ   ِبُروِح   حَتَ

َ
 َبيْنَُهمْ   أ

ْمَوالٍ   َوالَ 
َ
َغَها  أ نَّ   َفَواهللاِ   ،َفتََعاَطْو ورٌ   ُوُجوَهُهمْ   ِإ ُهمْ   ،َجُ غَّ ِإ  الَ   ،ُنورٍ   بَلَ   َو

   » اجَّاُس   َحِزنَ   ِإَذا  حَيَْزنُونَ   َوالَ   ،اجَّاُس   َخاَف   ِإَذا  خَيَاُفونَ 
َ
 اآليَةَ   َهِذهِ   َوَقَرأ

الَ ﴿
َ
َاءَ  إِنَّ  أ ِ ْو

َ
   ﴾حَيَْزنُونَ  ُهمْ  َوالَ  َعلَيِْهمْ  َخوٌْف  الَ  اهللاِ  أ

ความวา “แทจริงจากหมูปวงบาวของอัลลอฮฺนั้น มีชนกลุมหนึ่งที่ไมใช
บรรดานบี และไมใชบรรดาชะฮีด แตบรรดานบีและบรรดาชะฮีดยัง
ตองอิจฉาพวกเขาในวันกิยามะฮฺ อันเนื่องจากตําแหนงของพวกเขา ณ 
ที่อัลลอฮฺ ตะอาลา” พวกเขา(บรรดาเศาะหาบะฮฺ) กลาววา : โอเราสู
ลุลลอฮฺ โปรดบอกพวกเราเถิดวาพวกเขาเปนใครกัน ทานเราะสูลจึง
กลาววา “พวกเขาคือกลุมคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮฺ โดยที่พวกเขาไมไดรัก
กันดวยสายสัมพันธทางเครือญาติ และไมไดรักกันดวยทรัพยสมบัติที่
พวกเขาใหแกกัน ขอสาบานตออัลลอฮฺ แทจริงใบหนาของพวกเขามี
รัศมี และพวกเขาก็อยูบนรัศมี พวกเขาไมหวาดกลัวในยามที่มนุษยพา
กันหวาดกลัว และพวกเขาไมทุกขใจ ในยามที่มนุษยพากันทุกขใจ แลว
ทานก็อานอายะฮฺที่ 62 ของสูเราะฮฺยูนุส ความวา“พึงทราบเถิด แทจริง
บรรดาคนรักของอัลลอฮฺนั้น ไมมีความหวาดกลัวใดใดสําหรับพวกเขา 
และพวกเขาจะไมเสียใจ” (บันทึกโดยอบู ดาวูด หมายเลขหะดีษ 3529) 

 
ฉันขอแนะนําพี่นองวา...ในชวงระยะเวลา 10 วันนั้นใหพี่นองเชิญเพื่อนๆมาละศีลอด

รวมกันอยางนอยเพียง 1 คร้ังก็ยังดี และกอนถึงเวลาละหมาดมัฆริบประมาณครึ่งชั่วโมงอยาลืมซิ
กรุลลอฮฺและขอดุอาอตออัลลอฮฺใหมากๆ ซึ่งหลังจากละศีลอดแลวก็ใหใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
เพื่อทําการตักเตือนซึ่งกันและกัน ฟงอัลกุรฺอานรวมกัน หรืออาจจะดูวิดีโอที่เกี่ยวกับการรําลึก
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ถึงอัลลอฮฺ ภายหลังจากนั้นหากพี่นองมีความสามารถก็ควรใหแนะนําหรือส่ังสอนพวกเขา ซึ่ง
อาจจะนําหนังสือมาอานหรือเปดไฟลเสียงใหฟงก็ได ซึ่งสิ่งที่พี่นองจะไดรับนั้นคือ : 

- ผลบุญของการเลี้ยงอาหาร(อิฟฏอรฺ)แกคนที่ถือศีลอด 
- ผลบุญของการเชิญชวนผูอ่ืนสูแนวทางของอัลลอฮฺ 
- ผลบุญของการสั่งใชในความดีงามและหามปรามสิ่งที่ชั่วราย 
- ผลบุญของการชวยเหลือกันในความดีงาม 
- ผลบุญของการยืนหยัดอยางหนักแนนมั่งคงจากการเผชิญหนากับคนที่ไมเห็นดวยกับพี่

นอง 
 

แปด : โครงการ “เชื่อมสัมพันธเครือญาติ” 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในเรื่องนี้วา 

َها« فُّ
َ
فُْشوا! اجَّاُس  ك

َ
َالَم، أ ْطِعُموا السَّ

َ
َعاَم، َوأ  ِغيَاٌم؛ َواجَّاُس  وََصلُّوا الطَّ

  »بَِسَالمٍ  اجْلَنَّةَ  ْدُخلُونَ تَ 
ความวา “โอ มนุษยเอย ! พวกทานจงแพรสลาม จงเลี้ยงอาหาร และทํา
ละหมาดในยามที่คนอื่นตางหลับไหลเถิด แลวทานจะไดเขาสวนสวรรค
ดวยความสันติราบรื่น” (รายงานโดยอับดุลลอฮฺ บิน สลาม เราะฎิยัลลอฮฺ
อันฮุ บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย หมายเลขหะดีษ 2485) 

 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวอีกวา 

 َقَطَعهُ  َقَطَعىِن  َوَمنْ  اهللاُ  وََصلَهُ  وََصلىَِن  َمنْ  َيُقوُل  بِالَْعْرِش  ُمَعلََّقةٌ  الرَِّحمُ «
  »اهللاُ 

ความวา “เครือญาติถูกผูกติดอยูกับบัลลังก  ซ่ึงเครือญาติไดกลาววา : 
ใครติดตอกับฉัน อัลลอฮฺก็จะติดตอกับเขา  และใครที่ตัดสัมพันธกับ
ฉัน อัลลอฮฺก็จะตัดสัมพันธกับเขา”  (บันทึกมุสลิม หมายเลขหะดีษ 6683) 

 
ดังนั้น(ฉันขอแนะนําพี่นอง)ใหพยายามรักษากิจวัตรอยางหนึ่งอยางใดใหเปนประจํา โดย

ใหเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงตอวันหรือเทาที่ตนมีความสะดวก ทั้งนี้ก็เพื่อใหเกียรติตอพอแมของ
ทาน เชน 

- ไปเยี่ยมเยียนญาติพี่นอง 
- ใหความชวยเหลือตอเพื่อนบาน 
และฉันขอแนะนําพี่นองดวยสิ่งที่ทรงคุณคายิ่งนั้นคือ...พี่นอง-อยาอายที่จะ-จุมพิตและ

หอมแกมพอแมของพี่นองในทุกๆวัน และพี่นองจงขอใหพอแม ขอดุอาอตออัลลอฮฺเพื่อใหพี่นองอยู
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ในแนวทางที่เที่ยงตรง และพยายามชดเชยในสิ่งที่พี่นองไดบกพรองไปในวันเวลาที่ผานมา และนี่
คือโอกาสของพี่นองเอง !!! 

 
เกา : โครงการ “นํามาความสุขใหแกพี่นองผูศรัทธา” 

โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน-...จงคนหาผูที่ขาดแคลนในทุนทรัพยที่กําลังรอคอยความชวยเหลือ
จากทานเถิด..แลวยื่นมือใหการชวยเหลือพวกเขา อยาลืมเชิญชวนพี่นองคนอื่นๆใหเขามามีสวน
รวมในการใหความชวยเหลือแกพวกเขาดวย อาจจะรวบรวมเสื้อผาตางๆหรือใหพวกเขามีโอกาส
ล้ิมรสอาหารที่ดีๆ...  

โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน จงทําใหหัวใจของพวกเขาไดสัมผัสกับความสุขเถิด ทั้งนี้ ก็เพื่อ
ยกระดับตัวของพี่นองเองในการอยูในโลกใบนี้และสําหรับพี่นองแลวก็จะไดรับผลบุญในวันโลกหนา
อยางแนนอน...ดังนั้นเรามาบริจาค...บริจาค....บริจาคกันเถิด  

โดยแนนอนหากมนุษยไดบริจาคสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อแสวงหาพระพักตร(ความพึงพอใจ)
ของอัลลอฮฺแลวไซร อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ก็จะตอบรับการดุอาอของเขา และทําใหเขารอด
พนจากบททดสอบตางๆไดอยางแนนอน 

มีรายงานจากทานอบีอุมามะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

وءِ  َمَصاِرعَ  تيَِق  املْعُروف َصناَئِعُ « ِّ  وَصَدقَةُ  ،السُّ  ،الرَّبِّ   َغَضَب   ُيْطِفئُ  الرسِّ
 » الُْعُمرِ  ِمنَ  تَِزيدُ  الرَِّحمِ  وَِصلَةُ 

ความวา “การปฏิบัติสิ่งดีงามจะชวยปกปองใหรอดพันจากการปฏิบัติ
ความชั่ว สวนการบริจาคอยางลับๆนั้นจะชวยดับความโกรธกริ้วของ
พระเจาได และการเชื่อมสัมพันธเครือญาตินั้นจะเพิ่มพูนอายุขัยของ
เขา” (บันทึกโดยอัฏ-เฏาะบะรอนีย หมายเลขหะดีษ 8014 ดวยสายรายงานที่
หะสัน) 

 
และมีรายงานจากทานรอฟอฺ บินมะกีษฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ -ซึ่งทานเปนหนึ่งในผูเขารวม

สงครามอัลหุดัยบียะฮฺพรอมกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- 
َدقَةُ  ،الُْعُمرِ  يِف  ِزَياَدةٌ  َوالرِْبُّ  ،ُشْؤمٌ  اخْلُلُِق  وَُسوءُ  ،َغَماءٌ  الَْملََكة ُحْسنُ «  َوالصَّ

وْءِ  ِميتَةَ  َيْمنَعُ    »السَّ
ความวา “มารยาทที่ดีงามนั้นจะเพิ่มพูนซ่ึงความมงคล-ใหแกเขา- สวน
มารยาทที่ไมดีนั้นจะมีแตสรางความอัปมงคล-ใหแกเขา- สวนความดี
งามทั้งหลายนั้นจะเพิ่มพูนซ่ึงอายุขัย-ใหแกเขา- และการบริจาคทาน
นั้นจะชวยปกปองไมใหตายในสภาพที่เลวราย”  (บันทึกโดยอับดุรเราะ
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ซาก ในอัล-มุศ็อนนัฟ หมายเลขหะดีษ 20118 และอะหฺมัด หมายเลขหะดีษ 
16079) 

 
ทานอัมรฺ บิน เอาฟฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา  
 بها  اهللا  ويذهب  ،السوء  ميتة  وتمنع  ،العمر  ىف  تزيد  املسلم  صدقة  إن« 

  »والفخر الكرب
ความวา “การบริจาคทานของผูศรัทธานั้นจะเปนการเพิ่มพูนซ่ึงอายุขัย-
ใหแกเขา- และจะชวยปกปองไมใหตายในสภาพที่เลวราย และอัลลอฮฺ
จะทําใหความยิ่งยโสและทะนงตนไมมีอยูในตัวเขาอีกเลย”  (บันทึกโดย
อัฏ-เฏาะบะรอนีย หมายเลขหะดีษ 31 ทานอัลฮัยษะมียกลาววาในสาย
รายงานมีทานกะษีร บิน อับดุลลอฮฺ อัล-มุซะนีย ซึ่งเปนนักรายงานหะดีษที่
เฎาะอีฟ 3/110) 

 
ทานอนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา  
  »السوء ميتة وتدفع الرب، غضب حكطيفء الصدقة إن«

ความวา “การบริจาคทานนั้นจะชวยดับความโกรธกริ้วของพระเจาและ
ชวยปกปองไมใหเสียชีวิตในสภาพที่เลวราย” (เฎาะอีฟ อัต-ตัรฆีบ วะ อัต-
ตัรฮีบ โดยชัยคฺอัล-อัลบานีย หมายเลขหะดีษ 513) 

 
ทานมุอาซ บิน ญะบัล เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาววา 
  »اجار املاء يطفئ كما اخلطيئة تطفئ والصدقة ،ةٌ نَّ جُ  الصوم«

ความวา “การถือศีลอดคือเกราะปองกัน(ความชั่วราย) สวนการบริจาค
ทานนั้นจะดับ(ลบลาง)ความผิด ด่ังน้ําที่ไดดับไฟ”  (ชัยคฺอัล-อัลบานีย
กลาววาเปนหะดีษที่เศาะฮีหฺ ในหนังสือเศาะฮีหฺ วะ เฎาะอีฟ สุนันอัต-ติรมิซีย 
หมายเลขหะดีษ 2616) 

 
บรรดาหะดีษที่ทรงคุณคาขางตนนั้น สรางความชัดเจนแกเราวา การบริจาคทานนั้นจะทํา

ใหมนุษยหางไกลจากความกริ้วโกรธของอัลลอฮฺ ซึ่งหากความกริ้วโกรธไดหายไปแลวความเมตตาก็
ถูกประทานลงมาแกปวงบาวของพระองค และหากวาการบริจาคทานนั้นจะชวยดับ(ลบลาง)
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ความผิดที่มีอยูในบันทึกความชั่วของปวงบาวแลวไซร ส่ิงที่เหลืออยู ก็จะมีเพียงความดีงามที่เขา
ไดรับจากการเชื่อฟงและสักการะตออัลลอฮฺเทานั้น เมื่อเปนเชนนั้นความเมตตาของอัลลอฮฺก็จะถูก
ประทานแกเขา และเนื่องดวยความเมตตาและความโปรดปรานของอัลลอฮฺนั้นเองที่จะเปนสิ่งที่มา
ปกปองมนุษยจากการเจ็บปวย บททดสอบ หรือทุกขภัยตางๆ ดังนั้นการบริจาคก็คือประตูและ
สาเหตุของสิ่งเหลานั้นนั่นเอง... 

โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน ในวันที่เปยมไปดวยความจําเริญเหลานั้น ผลบุญของการปฏิบัติ
อามัลตางๆยอมมีการเพิ่มพูนเปนทวีคูณและมีความยิ่งใหญยิ่งนัก ดังนั้นพี่นองอยาลืมนําความสุข
เหลานั้นเขาสูครอบครัวที่ขาดแคลนทั้งหลายดวยเถิด...จงไปยังบานของพวกเขากอนที่จะถึงวันอีด
... แลวมอบเงินแกพวกเขา ใหอาหารแกพวกเขา และใหเสื้อผาที่ดีๆแกเพวกขา... 

โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน จงพยายามปฏิบัติในสิ่งที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เคยใหคําสัญญาไววาสําหรับผูที่ถือศีลอด, ติดตามญะนาซะฮฺ(ศพพี่นองผูศรัทธา), เยี่ยม
เยียนคนปวย, และบริจาคนั้น ประตูสวรรคทุกบานจะเปดไวสําหรับเขาอยางแนนอนดวยเถิด 

 
สิบ : โครงการ “การขอดุอาอ” 

อัลลอฮ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงตรัสวา  
ْستَِجْب  اْدُعوىِي  َربُُّكمُ  َوقَاَل ﴿

َ
  ﴾  ۚ لَُكمْ  أ

ความวา “และพระเจาของพวกเจาตรัสวา จงวิงวอนขอตอขา ขาจะตอบ
รับแกพวกเจา”  (สูเราะฮฺฆอฟรฺ : 60) 

 
ดวยเหตุนี้...เราอยาลืมขอดุอาอโดยเด็ดขาด  
ปฏิเสธไมไดเลยวา..การขอดุอาอนั้นคือการงานที่ยิ่งใหญที่สุด-ที่เราสามารถจะปฏิบัติมัน

ได- เมื่อเปนเชนนั้น -โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน- จงพยายามรักษาการขอดุอาอจากอัลลอฮฺดวยการ
มอบตัวเองใหอยูภายใตอาณัติของพระองคเถิด -โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน- จงขอดุอาอใหพระองค
ทรงขับเคลื่อนและชวยเหลือพี่นองในการใชชีวิตแตละวันดวยเถิด และจงขอจากพระองคใหอภัย
โทษในความผิดทั้งหลายที่พี่นองไดทําขึ้นมา และใหพระองคทรงประทานความโปรดปรานตางๆ
ใหแกพี่นอง  

โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน พึงทราบเถิดวา...ชวงเวลาที่ประเสริฐที่สุดที่การดุอาอจะเปนที่ตอบ
รับจากอัลลอฮฺ กลาวคือเปนชวงเวลาที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดแนะนําไว
นั้นคือ ในขณะที่กําลังสุูด, ชวงระหวางการอะซานและการอิกอมะฮฺ, ชวงเวลาสุดทายของวันศุกร
(กอนอะซานมัฆริบ), ชวงเวลาที่ฝนกําลังตก, ชวงเวลาที่ทานสะหูรคือกอนอะซานเขาเวลาละหมาด
ศุบหฺประมาณ 1 ชั่วโมง เปนตน ดังนั้นทานจงมั่นขอดุอาอในทุกเวลาใหมากๆเถิด โดยเฉพาะ
ชวงเวลาที่ทานนบีไดแนะนําไว 
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โอพี่นองที่รักและมีเกียรติของฉัน... พี่นองมีความคิดเห็นยังไงบางในโครงการที่ยิ่งใหญ
ทั้งหลายนั้น ? พี่นองคิดวาโครงการเพื่อการเก็บเกี่ยวความดีงามทั้งหลายนั้น สําหรับเราแลวมันยัง
นอยมากๆหรือพี่นองคิดวามันเพียงพอแลว หรือพี่นองตองการมากกวานี้ ???  

ดูเหมือนวาพี่นองมีความตองการโครงการที่มากกวานี้อีกใชหรือไม ? ดังนั้น ฉันขออนุญาต
นําเสนอตอแลวกันนะ.... 

 
ตอไปนี้คือโครงการที่ยิ่งใหญที่สุด โครงการ “วันอะเราะฟะฮฺ” วันที่ 9 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ 

อันดับแรก โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน...พี่นองไดใหความสนใจในสาระสําคัญของวันนี้หรือ
เปลา ? ที่ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ْحتَِسُب   َعَرَفةَ   يَْومِ   ِصيَامُ « 
َ
نْ   اهللاِ   بَلَ   أ

َ
رَ   أ نَةَ   يَُكفِّ نَةَ   َقبْلَهُ   الَّيِت   السَّ  َوالسَّ

 »َنْعَدهُ  الَّيِت 
ความวา “การถือศีลอดในวันอาเราะฟะฮฺ ฉันคาดหวังวาอัลลอฮฺจะทรง
ลบลางบาปของหนึ่งปที่ผานมา และหนึ่งปที่จะมาถึง”  (บันทึกโดยมุสลิม 
หมายเลขหะดีษ 1162) 
 
เมื่อเปนเชนนั้น เชิญพี่นองมาคํานวณกับฉันเถิด... : ในแตละวันเราใชเวลาในการถือศีล

อดประมาณ 12 ชั่วโมง แตเรากลับไดรับการอภัยโทษถึง 24 เดือน  
โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน...เชิญพี่นองมาคํานวณกับฉันอีกครั้ง 1 เถิด.... : ใน 1 วันมี 24 

ชั่วโมง แสดงวาในทุกๆ 1 ชั่วโมงที่เราถือศีลอดก็เทากับเราไดรับการอภัยโทษในความผิดที่เราทํา 1 
เดือน หมายความวา ทุกๆ 60 นาที ก็จะเทากับ 60 วัน แสดงวา  1 นาทีที่เราไดถือศีลอดก็จะเทากับ 
1 วันที่เราจะไดรับการอภัยโทษ แลวคนที่มีสติปญญาจะเพิกเฉยตอมันแมเพียง 1 นาทีอีกกระนั้น
หรือ ?  

แลวพี่นองจะทําอะไรบางละ ? 
ฉันขอแนะนําวา ใหพี่นองไปมัสญิดกอนเขาเวลาละหมาดศุบหฺประมาณครึ่งชั่วโมง และ

ใหออนวอนขอจากอัลลอฮฺใหพระองคทรงชวยเหลือและคุมครองเราจากการทําความผิดในวันนั้น.. 
ใหพี่นองเริ่มดวยการตั้งเจตนาที่จะถือศีลอด 
หลังกจากใหพี่นองตั้งเจตนาที่จะอิอฺติกาฟในมัสญิดนั้น โดยไมออกไปจากมัสญิดอยาง

เด็ดขาด-ยกเวนมีความจําเปนจริงๆ-จนกวาจะถึงเวลาพลบค่ําเสียกอน(จะออกก็ตอเมื่อละศีลอด
ที่มัสญิดแลว-ผูแปล-) 

แลวใหขยันในการขอดุอาอและซิกรุลลอฮฺ(ชวงที่อยูอิอฺติกาฟในมัสญิดนั้น) 
 
โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน จงอยาลืมคํากลาวของทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัมที่วา 
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ائِمِ  نَّ إِ « ْعَوةً  فِْطِرهِ  نْدَ عِ  لِلصَّ َ   »تَُردُّ  َما َ
ความวา “แนนอนที่สุดสําหรับผูถือศีลอดนั้น ( คือเปนโอกาสดีที่สุด)  การ
ขอดุอาอของเขาขณะละศีลอดนั้นจะไมถูกปฏิเสธจากอัลลอฮฺ” (บันทึก
โดยอิบนุ มาญะฮฺ หมายเลขหะดีษ 1753 ชัยคฺอัล-อัลบานียกลาววาเปนหะดีษ
เฎาะอีฟ) 
 
ดังนั้นจงขอดุอาอใหพอแมของเรา พี่นองในครอบครัวของเรา และพี่นองผูศรัทธาที่อยูทั่ว

ทุกมุมโลก ใหพวกเขาไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺและไดรับส่ิงที่ดีงามและการปรับปรุงแกไข  
-โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน- จงอยาลืมขอดุอาอแกพี่นองมุญาฮิดีนที่กําลังตอสูอยูในขณะนี้

ใหพระองคทรงประทานชัยชนะและความเขมแข็งแกพวกเขา และจงขอดุอาอใหแกคนที่ถูกรังแก
และผูที่ออนแอทั้งหลายใหพวกเขาไดรับการคลี่คลายในสิ่งที่พวกเขากําลังประสบอยู สวนพี่นองผู
ศรัทธาของเราที่ไดลวงลับไปแลวก็ใหขอดุอาอใหพวกเขาไดรับการอภัยโทษและไดเขาสวนสวรรค
ของอัลลอฮฺกันทุกคน 

และที่สําคัญที่สุด อยาลืมขอดุอาอใหกับตัวเองดวยคําดุอาอที่ดีที่สุด เชน 
ْمُت  َما يِلْ  اْغِفرْ  امهلل ْرُت  َوماَ  قَدَّ خَّ

َ
نْياَ  يِف  تِناَ آ امهلل ، أ ُّ ِ  َحَسنَةً  ا  َو

لَُك  امهلل ، اجَّار َعَذاَب  َوقِناَ  َحَسنَةً  اآلِخَرةِ 
َ
ْسأ

ّ
نْياَ  يِف  َوالعاَِفيَةِ  الَْعْفوَ  أ ُّ  ا

  َواآلِخَرةِ 
ความวา “โอพระผูอภิบาลแหงขา ขอทรงอภัยแกขาพระองคในสิ่งที่แลวมา
ในอดีตและในอนาคต โอพระผูอภิบาลแหงเรา ขอทรงประทานแกเราใน
โลกนี้ซ่ึงความดีงาม(หมายถึงความดีงามทั้งหลายทั้งปวง) และขอทรง
ประทานแกเราในโลกอาคิเราะฮฺซ่ึงความดีงาม(หมายถึงการไดรับ
ผลตอบแทนที่ดี) และขอทรงปกปองเราใหพนจากไฟนรก โอพระผู
อภิบาลแหงขา ฉันขอการอภัยโทษและความปลอดภัยจากพระองค ทั้ง
ในโลกนี้และโลกหนา”  
 
นอกจากนี้ -โอพี่นองที่ รักยิ่งของฉัน-  จงอยาลืมขอดุอาอใหพี่นองที่อยูในฆ็อซซะฮฺ

(ปาเลสไตน) โดยหวังวาการดุอาอของพี่นองที่มีตอพวกเขานั้นอัลลอฮฺจะทรงปลดเปลื้องและ
ทําลายกําแพงที่ลอมรอบพวกเขาอยูในขณะนี้ 

โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน  พึงรําลึกเถิด หากพวกเขาไดรับการหวงใย-ดวยการมั่นขอดุอาอ-
จากเรา จากทาน จากพี่นองของเรา พอแมของเรา พี่ปานาอาของเรา พวกเขาก็ยอมจะไดรับการ
คุมครองจากความชั่วรายของบรรดาลูกหลานของลิงและหมู(พวกยิว)อยางแนนอน ดวยพระนาม
ของอัลลอฮฺ...ฉันขอใหพี่นองขอดุอาอใหแกพวกเขาดวยหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและดวยจิตใจที่เชื่อมโยง-
กับพวกเขา- และแนแทการดุอาอคืออาวุธของเรา...  
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โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน จงขอดุอาอดวยความมั่นใจวาในสิ่งที่พี่นองไดขอไปนั้นจะถูกตอบ
รับ อยางแนนอนเถิด..  

พึงทราบเถิดวา เมื่อพี่นองตองยืน(เพื่อรอการพิพากษา)ในวันกิยามะฮฺ พี่นองจะตองถูก
สอบสวนจากอัลลอฮฺอยางแนนอน วาทานไดชวยเหลือพวกเขาอยางไรบาง ?  

ดังนั้นจงขอดุอาอ ขอดุอาอ ขอดุอาอเถิด... และใหขอในสภาพการณที่อัลลอฮฺทรงสัญญา
วาจะตอบรับการออนวอนขอของเรา... และอยาลืมเราในดุอาอของทานดวย โอพี่นองที่มีเกียรติ
ทั้งหลายของฉัน... 

 
โครงการ “วันอีด” 

พึงทราบเถิด.. “วันอีด” คือวันที่ประเสริฐที่สุดในรอบ 1 ปของเรา เพราะทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาววา 

ْقَظمَ  نَّ إِ «
َ
يَّامِ  أ

َ
 »الَْقرِّ  يَْومُ  ُعمَّ  اجَّْحِر، يَْومُ  َوَيَعاىَل  َيبَارَكَ  اهللاِ  ِعنْدَ  اْأل

ความวา “บรรดาวันตางๆที่ประเสริฐที่สุด ณ  อัลลอฮฺ คือวันนะหัรฺ(วัน
อีดิลอัฎฮา หรือวันเชือดสัตวกุรบาน) หลังจากนั้นคือวันก็อรฺ (วันที่พัก
อยูกับที่ หมายถึงวันที่บรรดาหุจญาจญพักอยูที่ทุงมีนาในวันที่ 11-13 
หลังจากวันนะหัรฺ)” (บันทึกโดยอะหมัด 4:1350 และอบูดาวูด หมายเลขหะ
ดีษ 1765) 
 
ดังนั้นแนวทางที่พี่นองสามารถใชในวันนั้นคือ : 
- เร่ิมตนดวยการละหมาดอีด โดยสรางบรรยากาศใหเต็มไปดวยความสุขเมื่อพบปะกับพี่

นองผูศรัทธา 
- เชื่อมสัมพันธเครือญาติ : ไปเยี่ยมพอแม, ญาติพี่นอง, และมิตรสหาย 
- ใหเชือดสัตวอุฎหิยะฮฺ(อูฐหรือไมก็วัว)... แตหากฐานะของทานไมสามารถที่จะซื้อมันได 

ก็ใหทานรวมกับเพื่อนๆของทานเชือดแพะหรือแกะแทน ทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับสภาพฐานะของทานเอง 
 
สุดทายนี้... 
ในโอกาสทองนี้...ทานอยาลืมสรางบานในสวนสวรรคดวยการละหมาดสุนัต 12 เราะ

กะอะฮฺในทุกๆวันเปนอันขาด เพราะทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดกลาววา 
ٍم   لُكَّ   ِهللاِ   ُيَصيلِّ   ُمْسِلمٍ   َقبْدٍ   ِمنْ   َما«  ةَ   ِثنيَْتْ   َيْو ْكَعةً   َعرْشَ ًخ   َر  َلرْيَ   َيَطوُّ

ُ  اهللاُ  َنىَن  إِالَّ  فَِريَضةٍ    »اجْلَنَّةِ  يِف  بَيْتًا َ
ความวา “ไมมีบาวมุสลิมคนไหนที่ไดละหมาดสุนัตวันละ 12 ร็อกอะฮฺ 
นอกจากอัลลอฮฺจะสรางบานใหเขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค” (บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข 728) 
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โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน  แสดงวาเพียงแคเรา-ละหมาดสุนัต 12 เราะกะอะฮฺ ใหครบทั้ง 10 

วัน เราก็จะมีบานในสวรรคถึง 10 หลังแลว -อินชาอัลลอฮฺ- 
โอพี่นองที่รักยิ่งของฉัน  จงอานสูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ ( أحد  اهللا  هو  قل ) วันละ 10 คร้ังเถิด 

อัลลอฮฺก็จะทรงสรางพระราชวัง 1 หลังในสวนสวรรคใหแกทาน เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

   َمنْ « 
َ
َحدٌ   اهللاُ   ُهوَ   قُْل (    قََرأ

َ
َّ )    أ اٍت   َعرَشَ   خَيِْتْمَها  َح ُ   اهللاُ   َنىَن   َمرَّ َ   ً  قَرْصا

َ  ُقَمر َفَقاَل  ، اجْلَنَّة يِف  ِ ً   نَْستَْكرِثُ   إَِذنْ :    َقنْهُ   اهللاُ   َر .   اهللا  رَُسْوَل   يَا  قُُصْورا
ْكرَثُ  اهللاُ : اهللا رَُسْوُل  َفَقاَل 

َ
ْطيَب أ

َ
   »َوأ

ความวา “ผูใดอาน กุลฮุวัลลอฮุอะฮัด จนจบ 10 ครั้ง อัลลอฮฺจะทรงสราง
วังใหแกเขาในสวนสวรรค ทานอุมัร อิบน อัลค็อฏฏ็อบ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ 
กลาววา โอเราะสูลุลลอฮฺ หากวามันงายขนาดนี้ เราก็ยิ่งสรางวังในสวรรค
กันใหญสิ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา ณ ที่อัลลอฮฺนั้น
ทรงมีมากกวาและดีกวา” (อัส-สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 1/589) 
 
โอพี่นองที่รักยิ่งและมีเกียรติของฉัน... 
จงทําใหทั้ง 10 วันของเดือนซุลหิจญะฮฺเต็มไปดวยบรรยากาศของการเชื่อฟงและการ

ปฏิบัติศาสนกิจเถิด... และขอใหมีความมุงมั่นและบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย... 
ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตรัสวา  

ْجرَ  نُِضيعُ  َال  إِنَّا﴿
َ
ْحَسنَ  َمنْ  أ

َ
 ﴾َقَمًال  أ

ความวา “เราจะไมใหการตอบแทนของผูกระทําความดีสูญหายอยาง
แนนอน”  (สูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟ : 30) 

 
โอพี่นองที่รักยิ่งและมีเกียรติของฉัน ... จงทําใหทุกๆนาทีของพี่นองนั้นเปนไปดวยกับการ

ซิกรุลลอฮฺ และการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ และจงทําใหตัวของพี่นองมีความใกลชิดกับอัลลอฮฺ
ดวยกับการอานอัลกุรฺอานเถิด... 

และสมควรที่พี่นองตองทําความเขาใจตอพอแมของพี่นอง พี่ชายนองชายของพี่นอง มิตร
สหายของพี่นอง เครือญาติของพี่นอง และครอบครัวของพี่นอง ใหรูถึงความประเสริฐของวันที่มี
ความจําเริญเหลานั้น เพราะการใหตักเตือนนั้นจะนํามาซึ่งคุณประโยชนแกบรรดาผูศรัทธาอยาง
แนนอน และพี่นองอยาลดละในความพยายามที่จะทําสิ่งดังกลาวอยางเด็ดขาด 

ไมมีปญหาใดๆเลย หากพี่นองจะใชบทความนี้เปนตัวชวยพี่นอง-ในการสรางความเขาใจ
แกพวกเขา- พี่นองอาจจะนําไปปร้ินหรือถายเอกสารเพื่อเผยแพรใหแกพวกเขาก็ได ทั้งนี้ ก็หวังวา
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การงานที่ยิ่งใหญนี้จะปรากฏบนตาชั่งแหงความดีงามของพี่นอง ณ วันที่ตาชั่งของพี่นองนั้นหนัก
ไปทางความดีงามทั้งหลาย และทําใหการเรียกรองเชิญชวนของพี่นองนั้นเปนไปตามแบบฉบับที่มี
อยูในคํากลาวของทานเราะสูลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่วา 

 »آيَةً  َولَوْ  َقينِّ  بَلُِّغوا«
ความวา “ทานทั้งหลายจงเผยแผจากฉัน แมเพียงหนึ่งอายะฮฺ(คําพูด)”  
บันทึกโดยอัล-บุคอรีย หมายเลขหะดีษ 3461) 

 
และการที่พี ่นองไดเผยแผสิ่งที่ดีงามในหนทางของอัลลอฮฺนั ้น... การชี้นําสิ ่งที ่ดีงามก็

ประหนึ่งไดทําสิ่งนั้นเชนเดียวกัน และอัลลอฮฺนั้นจะไมใหผลบุญของผูกระทําความดีสูญหายไป
อยางแนนอน และพระองคคือผูที่ดียิ่งในการประทานปจจัยยังชีพ.. และพระองคคือผูที่มีความ
เมตตายิ่งในหมูผูที่มีความเมตตาทั้งหลาย เนื่องดวยพระหัตถของพระองคนั้นมีบรรดาคลังที่ความ
กวางของมันคือ บรรดาชั้นฟาและแผนดินทั้งหลาย 

สุดทายนี้...คงไมมีคํากลาวใดที่จะทิ้งทายบทความที่ฉันไดเขียนขึ้นนี้ ที่จะดียิ่งกวาคําตรัส
ของอัลลอฮฺที่พระองคตรัสวา  

ا  َعِمَل   َمنْ ﴿ حِلً ن  َصا َكرٍ   ِمّ وْ   َذ
َ
ٰ   أ َ ن

ُ
ُهوَ   أ ِمنٌ   َو  َحيَاةً   َفلَنُْحِييَنَّهُ   ُمْؤ

جْ  َوَجَْجِزَينَُّهمْ  ۖ َطِيّبَةً 
َ
ْحَسِن  َرُهمأ

َ
  ﴾َفْعَملُونَ  اَكنُوا َما بِأ

ความวา “ผูใดปฏิบัติความดีไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่
เขาเปนผูศรัทธา ดังนั้นเราจะใหเขาดํารงชีวิตที่ดีและแนนอนเราจะตอบ
แทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขา ที่ดียิ่งกวาที่พวกเขาไดเคยกระทําไว”  
(สูเราะฮฺ อัน-นะหฺลิ : 97) 

ُْت  َعلَيْهِ  ۚ بِاللَّـهِ  إِالَّ  تَْوِفييِق  َوَما﴿ َّ ْهِ  تََو َ
ِغيُب  َوإِ

ُ
  ﴾أ

ความวา “และความสําเร็จของฉันจะไมเกิดขึ้น เวนแตดวยความชวยเหลือ
ของอัลลอฮฺ แดพระองคฉันขอมอบหมายและยังพระองคเทานั้นฉัน
กลับไปหา”  (สูเราะฮฺฮูด : 88) 

 
วัลหัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน และมวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์แดอัลลอฮฺ พระผู

อภิบาลแหงสากลโลก  

 

ที่มา http://www.saaid.net/mktarat/hajj/179.htm 


