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بسم الله الرحمن الرحيم
ค�ำน�ำ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์   عزوجلผู้ทรง
อภิบาลแห่งสากลจักรวาล เศาะละวาตและสลามจงมีแด่ท่าน
นบีมฮุ มั มัด  صلى الله عليه وسلمและวงศ์วานของท่านตลอดจน
บรรดาเศาะฮาบะฮ์ ผู้เจริญรอยตามแนวทางของท่านจนถึง
วันแห่งการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน
ผู้แปลเรียบเรียงขอขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه وتعالى
ท�ำให้งานแปลครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จอีกครั้งหนึ่ง หลังจาก
ที่ผมได้แปลหนังสือเล่มที่หนึ่ง ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว
หนั ง สื อ เล่ ม ที่ ส องนี้ จึ ง ออกมาปรากฏสู ่ ส ายตาสาธารณชน
ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์เช่นกัน
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นงานประพันธ์ของ ท่านบะดีอษุ ษะมาน
อันนูรษีย์ ได้จัดพิมพ์ครั้งแรก เดือน พ.ศ. 2559 เนื้อหาสาระ
โดยทั่วไปของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง การเยี่ยวยารักษาโรค
แห่งการทรยศต่ออัลลอฮ์และการเตือนสติของผู้ศรัทธาทุกคน
ซึ่งหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะส�ำหรับนิสิตนักศึกษาและนักวิชาการ
บุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจเกีย่ วกับการขัดเกลาจิตใจ จึงหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�ำหรับทุกคน
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ขอขอบคุณทุกท่านทีท่ ำ� ให้งานแปลเรียบเรียงครัง้ นี้
เสร็จสิน้ โดยเฉพาะส�ำนักพิมพ์ โซลเลอร์ ทีอ่ นุญาตให้มกี ารแปล
เรียบเรียงตามเจตนารมณ์ของผู้เขียน และขอขอบคุณ อาจารย์
อัซฮาร์ บิน อับดุลฮาดี และทีมงานที่ช่วยให้การพิมพ์ประสบ
ความส� ำเร็จด้วยอนุมัติจากอัลลอฮ์ตาอาลา อย่างไรก็ตาม
หนังสือเล่มนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องโดยเฉพาะการแปลร้อยเรียง
ที่ต้องใช้ความรอบคอบในการถ่ายทอดภาษาเพื่อให้เหมาะสม
กับหลักภาษาไทย
หวังเป็นอย่างยิ่งจากผู้อ่านที่พบเห็นข้อความที่ผิด
พลาดได้กรุณาแจ้งไปยังผู้แปลเรียบเรียงเพื่อให้มีการปรับปรุง
ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป
วัลลอฮุอะอ์ลัม บิศศอวาบ
ผู้แปล
มกราคม  2559
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ท�ำความรู้จักเบดีอุซซะมาน ซะอิ้ด นูรษีย์
และสาสน์อัลนูร์ (Risale-l Nur)

อัซฮาร์ สารีมะเจ๊ะ (แปลและเรียบเรียง)

เบดี้อุซซะมาน ซะอี้ด นูรษีย์ เกิดปี 1873 ในพื้นที่ทาง
ตะวันออกของตุรกี เสียชีวติ ในปี 1960 ภายหลัง 87 ปีของชีวติ
ทีเ่ ป็นแบบอย่างการต่อสูแ้ ละการเสียสละในหนทางของอิสลาม
เบดีอ้ ซุ ซะมาน เป็นปราชญ์ทไี่ ด้รบั การศึกษาทัง้ ด้านศาสนาและ
วิทยาการสมัยใหม่ “เบดี้อุซซะมาน” หมายถึงความอัศจรรย์
แห่งยุคสมัย เป็นสมญานามทีท่ า่ นได้รบั เนือ่ งด้วยความสามารถ
และการเรียนรู้ที่เป็นเลิศตั้งแต่วัยหนุ่ม   
เบดี้อุซซะมาน ซะอี้ด นูรษีย์มีชีวิตร่วมสมัยกับช่วง
ปลายของยุคคอลีฟะห์และอาณาจักรออตโตมานไปจนถึงการ
ล่มสลายของอาณาจักรเมื่อแผ่นดินถูกแบ่งออกเป็นเสี่ยงๆ
ภายหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และช่วงต้นของของการสถาปนา
สาธารณรัฐตุรกีที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการพรรคเดียวเป็น
เวลา 25 ปี ตามระบอบประชาธิปไตยทีม่ บี รรยากาศเอือ้ ต่อการ
เคลื่อนไหวของเบดี้อุซซะมานในอีก 10 ปีต่อมา
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 การต่อสู้ของท่านใน
หนทางของศาสนาด�ำเนินอย่างต่อเนื่องและสามารถกระท�ำใน
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พื้นที่สาธารณะ ท่านไม่เพียงมีลูกศิษย์เป็นจ�ำนวนมาก แต่ยัง
ร่วมการถกเถียงทางวิชาการกับบรรดาปราชญ์แนวหน้าของ
โลกอิสลามอีกด้วย ในปี 1914 ท่านเป็นผู้บังคับการกองทหาร
อาสาในสมรภูมติ อ่ ต้านการรุกรานของรัสเซียทางภาคตะวันออก
ของตุ ร กี เ ป็ น เวลาสองปี ก ระทั่ ง ถู ก จองจ� ำ  ในช่ ว งเวลา
ดังกล่าวนี้ท่านได้มุ่งมั่นกับแนวทางการท�ำงานศาสนาในพื้นที่
สาธารณะ หากแต่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากอาณาจักรมาเป็น
สาธารณรัฐ ก็พบว่ามีการเปลี่ยนผ่านจาก “ซะอิ้ดฯ คนเดิม”
ไปเป็น “ซะอิด้ ฯ คนใหม่” ด้วย การปรากฏของ “ซะอิด้ ฯ ใหม่”
เป็นผลมาจากการถอนตัวออกจากชีวิตทางสังคม และหันมา
จดจ่อกับการศึกษา การระลึกถึงพระเจ้า และการครุ่นคิดถึง
การต่อสู้ในแนวทางที่ต่างกันออกไป
ในปี 1925 เบดี้อุซซะมานถูกเนรเทศโดยปราศจาก
ความผิดใดๆ ไปยังพื้นที่ทางตะวันตกของอานาโตเลีย และกว่า
25 ปีหลังจากนั้นชีวิตของท่านส่วนใหญ่ต้องพบกับการเนรเทศ
การจองจ�ำ และความโดดเดีย่ ว หากแต่ชว่ งเวลาเดียวกันนีเ้ องที่
สาสน์อัลนูร์ถูกประพันธ์ขึ้นและกระจายไปทั่วประเทศตุรกี
เบดีอ้ ซุ ซะมานเคยเขียนไว้วา่ “บัดนีเ้ ป็นทีก่ ระจ่างชัดแก่ฉนั แล้ว
ว่า ชีวิตของฉันถูกน�ำพามาเพื่อสิ่งนี้ เหนือเจตจ�ำนงเสรี อ�ำนาจ
ความเข้าใจและความสามารถในการหยัง่ อนาคตของฉันเอง เพือ่
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ประพันธ์สาสน์ (อัลนูร์) ในการเผยแพร่หลักธรรมแห่งกุรอาน
ราวกับว่าทัง้ ชีวติ ในฐานะปราชญ์ของฉันเป็นแค่ขนั้ เริม่ ต้นในการ
เขียนสาสน์น�ำเสนอความมหัศจรรย์แห่งกุรอานนี้”
เบดีอ้ ซุ ซะมานข้าใจอย่างแจ่มชัดถึงสาเหตุหลักของการ
ล่มสลายของอาณาจักรอิสลาม ที่เกิดขึ้นจากความอ่อนแอส่วน
เบื้องลึกของความศรัทธา ความอ่อนแอที่ผนวกกับการโจมตี
รากฐานดังกล่าวจากลัทธิวัตถุนิยม ลัทธิการปฏิเสธศาสนาและ
อื่นๆ ในนามของวิทยาศาสตร์และความก้าวหน้าอย่างที่ไม่เคย
เกิดขึน้ มาก่อนในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 ท�ำให้เบดีอ้ ซุ ซะมาน
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนทีร่ ากฐานแห่งการศรัทธาจะต้อง
ถูกเสริมความเข้มแข็งและอาจถึงขัน้ ต้องถูกรักษาให้คงอยู่ สิง่ จ�ำเป็น
ที่ว่านั้นคือการใช้ทุกสรรพก�ำลังที่มีอยู่ซ่อมแซมสถาปัตยกรรม
แห่งอิสลามจากส่วนฐานรากการศรัทธา และตอบสนองการ
โจมตีต่างๆ ตรงส่วนส�ำคัญนี้ด้วยกับ “ญิฮาดที่สันติ-Peaceful
Jihad” หรือ “ญิฮาดด้วยถ้อยค�ำ-Jihad of the word”
ในช่วงที่ถูกเนรเทศ เบดี้อุซซะมานได้ประพันธ์สาสน์
อัลนูร์นี้ เพื่ออรรถาธิบายและขยายความหลักพื้นฐานของการ
ศรัทธาและสัจธรรมแห่งกุรอานแก่คนสมัยใหม่ วิธีการของ
ท่านคือการพิจารณาวิเคราะห์ทั้งการศรัทธาและการปฏิเสธ
ศรัทธา และน�ำเสนอผ่านข้อโต้แย้งทีส่ อดคล้องตามหลักเหตุผล
8

สาสน์ส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ถูกทดสอบทุกคน

ว่า แนวทางของกุรอานสามารถพิสูจน์สัจธรรมของการศรัทธา
ได้ เช่น การด�ำรงอยู่และเอกภาพของพระเจ้า บรรดาศาสนทูต
และการฟืน้ คืนชีพหลังความตาย อีกทัง้ กุรอานยังเป็นค�ำอธิบาย
ที่สมเหตุสมผลเพียงหนึ่งเดียวว่าด้วยการด�ำรงอยู่ มวลมนุษย์
และจักรวาล
เบดี้อุซซะมานพิสูจน์ผ่านสาสน์อัลนูร์ ด้วยเรื่องราวที่
เข้าใจง่าย การเปรียบเปรย ค�ำอธิบาย และหลักฐานที่สมเหตุ
สมผลด้วยว่า แทนทีส่ จั ธรรมของศาสนาจะขัดแย้งกับการค้นพบ
ของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์
ตามความเข้าใจของพวกวัตถุนิยมนั้นล้วนไร้สาระ ท่านกลับ
เห็นว่าการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบการท�ำงาน
ของจักรวาลนั้นช่วยยืนยันและเสริมหนุนสัจธรรมของศาสนา
ต่างหาก
บทบาทของสาสน์อัลนูร์นี้ไม่ได้มีความส�ำคัญแค่ใน
ประเทศตุ ร กี ช ่ ว งที่ สังคมประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว ทีซ่ งึ่ เบดีอ้ ซุ ซะมานเป็นแกนหลักในการรักษาและฟืน้ ฟู
ความศรัทธาของอิสลาม หากแต่ความส�ำคัญของสาสน์อัลนูร์
ยังเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจนถึงปัจจุบนั สาสน์อลั นูรเ์ ป็นงานเขียน
ที่เหมาะต่อการสื่อสารไปยังทุกคนที่ไม่เพียงแค่ชาวมุสลิมด้วย
เหตุผลหลายประการ
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ประการแรก สาสน์อัลนูร์ถูกประพันธ์ขึ้นให้เข้ากับสติ
ปัญญาของคนสมัยใหม่ ที่ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ต่างก็ได้รับ
อิทธิพลจากปรัชญาของลัทธิวัตถุนิยม สาสน์อัลนูร์จึงเป็นการ
ตอบสนองโดยตรงต่อค�ำถาม ความสงสัย และความคลางแคลงใจ
อันเป็นคุณลักษณะของคนสมัยใหม่
ประการต่อมา สาสน์อลั นูรไ์ ด้อรรถาธิบายถึงข้อเท็จจริง
อันลึกซึ้งของการศรัทธา ซึ่งแต่ก่อนมีเพียงแค่ปราชญ์ผู้ช�ำนาญ
การเท่านั้นที่ได้มีโอกาสศึกษาในรายละเอียด ส�ำหรับทุกคนที่
ได้รับสาสน์นี้ถึงแม้จะเป็นความรู้ที่ใหม่ก็จะไม่พบว่าเป็นเรื่อง
ยากหรือเป็นอุปสรรคใดๆ
และประการสุดท้าย ในการอธิบายธรรมชาติที่แท้จริง
และเป้าหมายของมนุษย์และจักรวาลนั้น สาสน์อัลนูร์เผยให้
เห็นว่าความสุขที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้นจะพบได้
จากการศรัทธาและการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น และได้ชี้ให้เห็นว่า
ความทุกข์ระทมทีเ่ กิดจากการปฏิเสธศรัทธาท�ำร้ายจิตวิญญาณ
และสติสัมปชัญญะของมนุษย์ ที่โดยส่วนใหญ่ความพยายาม
ที่หลงผิดจะปิดกั้นผ่านความเลินเล่อและการหลีกหนี ซึ่งเหล่า
ผู้มีปัญญาจะอพยพไปสู่ความศรัทธา
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บทสรุป
กุรอานได้บัญญัติถึงสติปัญญาและศักยภาพอื่นๆ ของ
มนุษย์ คัมภีร์เล่มนี้ได้ชี้ทางแก่มนุษย์ให้พิจารณาจักรวาลและ
การท�ำงานของมัน เพื่อเราจะได้รู้จักธรรมชาติที่แท้จริงและ
เป้าหมายของมันในฐานะการสร้างสรรค์ เพื่อรู้จักคุณลักษณะ
และบทบาทที่ แ ท้ จ ริ ง ของพระผู ้ ที่ ส ร้ า งหนึ่ ง เดี ย วในฐานะ
ผู้สร้างสรรค์ และนี่เป็นวิธีการของบาดี้อุซซะมานผ่านการ
ประพันธ์สาสน์อัลนูร์ ท่านได้อธิบายถึงธรรมชาติที่แท้จริงของ
จักรวาลในฐานะสัญญาณของพระผู้เป็นเจ้า และน�ำเสนอผ่าน
ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน
ด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ แต่ละคนจะบรรลุถึงการศรัทธา
ที่แท้จริง และมีความสามารถในการตอบสนองต่อความสงสัย
ต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิวัตถุนิยม ลัทธิธรรมชาตินิยม
และลัทธิปฏิเสธศาสนา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นเพียงการเปิดเผยระบบของจักรวาลเท่านั้น
ขณะทีจ่ กั รวาลดูจะใหญ่โตและซับซ้อนอย่างไร้ขอบเขต ราวกับ
หนั ง สื อ เล่ ม หนึ่ ง ที่ อ ธิ บ ายถึ ง ผู ้ เขี ย นเพี ย งหนึ่ ง เดี ย วของมั น
มากกว่าเพือ่ สร้างความสงสัยเคลือบแคลงและความฉงนสนเท่ห์
การค้นพบและความก้าวหน้าต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์นี้ล้วน
เสริมหนุนการศรัทธาให้มีความลึกซึ้งและขยายกว้างออกไป
11
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ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คือ ความต้องการ
มี ศ าสนา ต้ อ งการสยบยอมและนมั ส การพระผู ้ ส ร้ า งผ่ า น
พระนามและคุณลักษณะที่สวยงามของพระองค์ และต้องการ
เชื่อฟังบทบัญญัติของพระองค์ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในจักรวาล
และเผยแสดงผ่านศาสนทูตของพระองค์ ในการอรรถาธิบาย
สาสน์แห่งกุรอานค� ำภีร์เล่มสุดท้ายจากพระผู้เป็นเจ้าที่ถูก
ประทานและป่าวประกาศผ่านมุฮัมหมัด (ขอความสันติจง
ประสบแด่ทา่ น) ศาสนทูตท่านสุดท้ายของพระองค์และอิสลาม
ศาสนาที่สมบูรณ์ส�ำหรับมวลมนุษยชาติ เบดี้อุซซะมานพิสูจน์
ผ่านสาสน์อัลนูร์ว่าไม่มีความขัดแย้งหรือการแบ่งขั้วระหว่าง
วิทยาศาสตร์และศาสนา และหลักธรรมแห่งกุรอานเป็นแนวทาง
เดียวทีม่ นุษย์จะสามารถประสบกับความก้าวหน้าและความสุข
ที่แท้จริงได้
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بسم الله الرحمن الرحيم

		

แสงสว่างล�ำดับที่ยี่สิบห้า
วิธีรักษาทั้งหมดมียี่สิบห้าข้อ

คือการรักษาผู้ป่วยการลิ้มรสการป่วยส่วนที่ข่มขืนคือ
การปลอบใจและอธิบายถึงนามธรรมแท้จริงการจดบันทึกที่มา
จากร่องรอยซึ่งมาจากแหล่ง “ความเศร้าโศกหายไป มวลการ
สรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ที่ประทานความสันติ”

ข้อตักเตือนและอุปสรรค
การประพั น ธ์ คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป็ น นามธรรมสิ้ น สุ ด
สมบูรณ์ด้วยความเร่งรีบจากที่เคยประพันธ์มาทั้งหมด1   และ
ด้วยเวลาอันจ�ำกัดท�ำให้การตรวจทานรายละเอียด –ทั้งหมด
ตรงข้ามกัน- เพราะการพิจารณาอย่างรวดเร็วในเป้าหมายที่
เร่งด่วน เช่น การประพันธ์นจี้ งึ ไม่เป็นระเบียบในการท�ำเป็นเอกสาร
อันดับหนึ่งและเราเห็นว่าไม่สมควรที่จะด�ำเนินการตรวจสอบ
1

- ครับเราเป็นพยานว่าการประพันธ์สาสน์นี้เสร็จสิ้นภายในเวลาสี่ชั่วโมงครึ่ง
(รุชดีย์ เราะฟัต คอสรู ซะอีด) ผู้ประพันธ์
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รายละเอียดให้เป็นปัจจุบันอีกต่อไปแท้จริงโดยธรรมชาติแล้ว
อันตรายหลายประการซึ่งจิตใจไม่ยอมรับก็ไม่ควรท�ำลายมัน
ด้วยวาทกรรมอันไพเราะทีร่ อ้ ยเรียงอย่างปรานีต ดังนัน้ หวังจาก
ผูอ้ า่ นทัง้ หลายโดยเฉพาะผูป้ ว่ ยบางคนไม่ควรตืน่ ตระหนกต่อข้อ
เตือนสติทไี่ ม่เหมาะสมและประโยคทีย่ าก ในการนีข้ อให้พวกเขา
ช่วยวิงวอน (ดุอาอ์) แก่ฉันในที่ลับด้วย
ษะอี้ดนูรษีย์  

14
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ด้วยพระนามของอัลลออ์ผู้ทรงเมตตา
กรุณาปราณีตลอดกาล
ا َّل ِذي َن ِ�إذَا أَ� َصاب َ ْت ُهم ُّم ِصيبَ ٌة قَا ُلو ْا ِ�إنَّا ِل َّل ِه َو ِ�إنَّا ِ�إ َل ْي ِه َرا ِج ُعو َن
ความหมาย “บรรดาผู้ที่ประสบกับหายนะ (ความตาย)
พวกเขากล่ า วว่ า แท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ แ ละ
ยังพระองค์ที่เราจะกลับไป” อัลบากอเราะฮ์ / 156

َوا َّل ِذي ُه َو ي ُ ْط ِع ُم ِني َوي َ ْس ِقي ِن َو ِ�إذَا َم ِر ْض ُت فَ ُه َو ي َ ْش ِفي ِن
ความหมาย “ผู้ซึ่งประทานอาหารให้ฉันและน�้ ำ”  
“เมื่อฉันป่วยพระองค์ทรงรักษาฉัน” อัชชุอารออ์ 79/ 80
จุดแสงสว่าง ณ ตรงนี้ เราจะอธิบายทั้งหมดยี่สิบห้า
วิธีการเยียวยารักษาอย่างสรุป วิธีการรักษาเช่นนี้จะเป็นการ
บรรเทาทีถ่ กู ต้องเป็นการปกปิดบาดแผลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่กลุม่
คนทีถ่ กู ทดสอบคนทีไ่ ด้รบั ความหายนะและผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นมานาน
คนกลุ่มนี้มีจ�ำนวนสิบประเภท
วิธีการรักษาข้อที่หนึ่ง
โอ้ผปู้ ว่ ยทีไ่ ร้สมรรถภาพไม่ตอ้ งกังวล จงอดทน แท้จริง
โรคของท่านไม่ใช่เป็นอุปสรรคส�ำหรับท่านแต่มนั คือยาชนิดหนึง่
15
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เท่านั้น เพราะว่าอายุเป็นต้นทุนทางการเงินที่ค่อยอันตรธาน
หายไป ดังนั้นหากไม่ลงทุนจะท�ำให้ทุกสิ่งหายหมดโดยเฉพาะ
เมื่อการละเลยและความสนุกสิ้นสุดลงมันจะเป็นการส่งเสริม
การกระท�ำผิดจนถึงที่สุด ฉะนั้นผู้ป่วยจะต้องแสวงหาผลก�ำไร
เล็กน้อยจากต้นทุนที่กล่าวมาและไม่อนุญาตที่จะให้มันผ่านไป
อย่างรวดเร็วแต่การก้าวของอายุขัยควรด�ำเนินอย่างช้าๆ ควร
หยุดยัง้ มันต้องให้อยูอ่ ย่างยาวนานจนกระทัง่ จะได้รบั ผลของมัน
หลังจากนั้นก็จะสาละวนกับมันอยู่ทั้งเช้าเย็นแท้จริงโรคต่างๆ
มันท�ำลายการมีอายุยนื นานดังนัน้ มีผกู้ ล่าวว่า : หามิได้เวลาของ
ผูป้ ระสบหายนะยาวนานดอกหรือและผูม้ สี ขุ ภาพดีชงั่ สัน้ เสียนี่ !    
วิธีการรักษาข้อที่สอง
โอ้ผู้ป่วยที่สิ้นสภาพ จงอดทน การอดทนจะท�ำให้ท่าน
ดีขึ้นการขอบคุณจะท�ำให้ท่านดีขึ้นเช่นกัน แท้จริงโรคของท่าน
อาจจะท�ำให้เสีย้ ววินาทีของอายุของท่านเท่ากับฮุกมุ่ หนึง่ ชัว่ โมง
ของการประกอบอิบาดะฮ์เพราะว่าการประกอบอิบาดะฮ์มสี อง
ประเภท
1. การประกอบอิบาดะฮ์ทปี่ ระจ�ำอยูใ่ นร่างกายทีเ่ ป็น
ผลดีด้านการละหมาดการขอดุอาอ์และอื่นๆ
16
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2. การประกอบอิบาดะฮ์ด้านลบท�ำให้เขาประสบกับ
อันตรายเขาต้องหันไปพึงพาผู้ทรงสร้างเขา ผู้ทรงมีเมตตาขอ
ความคุม้ ครองต่อพระองค์เป็นสือ่ กลางทีท่ ำ� ให้เขาเริม่ จากความ
รู้สึกของเขาโดยรู้ว่าเขาอ่อนแอไม่มีพละก�ำลัง (ที่จะต่อกร) กับ
โรคและภัยร้ายต่างๆ ดังนั้นเขาจะได้รับการบรรเทาด้วยการ
ประกอบอิบาดะฮ์ทเี่ ป็นนามธรรมอันบริสทุ ธิป์ ราศจากชนิดการ
โอ้อวดทั้งปวง
ครับ ณ ตรงนี้มีรายงานที่ถูกต้องจ�ำนวนมากและการ
รายงานทัง้ หมดถูกยืนยันอย่างถูกต้องมีการเปิดเผยทีต่ รงไปตรงมา
ว่าแท้จริงอายุขัยของผู้ป่วยที่อ่อนแอนับว่าเป็นอิบาดะฮ์ของ
มุมินอ์2 แต่มีเงื่อนไขว่าไม่ร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวาตา
อาลาคนป่วยควรให้เวลาเพียงนาทีเดียวเพื่อเป็นบุคคลหนึ่งที่
ขอบคุณและเป็นบุคคลหนึ่งที่อดทน (การปฏิบัติเช่นนี้) เท่ากับ
ฮุกุ่มการประกอบอิบาดะฮ์หนึ่งชั่วโมงเต็มส�ำหรับพวกเขาและ
ควรให้เวลาเพียงหนึ่งนาทีเพื่อให้เป็นบุคคลหนึ่งจากกลุ่มคน
ที่เพียบพร้อมประดุจดังการประกอบอิบาดะฮ์วันหนึ่งอย่าง
ครบถ้วนส�ำหรับพวกเขาท่านอย่าสงสัยเลย - โอ้พนี่ อ้ ง – จากการ
ป่วยทีท่ ำ� ให้นาทีหนึง่ ประสบกับทุกข์ทรมานแก่ทา่ นเท่ากับหนึง่
2

- ดู อัลบุคอรี บทอัลญีฮาด 134 อะหมัด อิบนุ ฮัมบัล อัลมุสนัด 4/410 อัลบัย
ฮะกีย์ แขนง การอีมาน 7/182
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พันนาทีในการยืดอายุขัยของท่านให้ยาวนานตลอดกาล ! จง
ขอบคุณต่อพระองค์
วิธีการรักษาข้อที่สาม
โอ้ผู้ป่วยที่ไร้สมรรถภาพ ! แท้มนุษย์มิได้มาในดุนยา
แห่งนีเ้ พือ่ ความเพลิดเพลินและความสนุกสนานประจักษ์พยาน
ต่อสิ่งเหล่านั้นคือทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมันหายไปคนวัยหนุ่มเริ่ม
มีผมหงอกทั้งหมดจะหมุนไปตามกาลเวลาที่ค่อยเลื่อนหายไป
และการพรากจาก อธิบายให้เห็นว่ามนุษย์นั้นมีชีวิตที่สมบูรณ์
สูงส่งและร�ำ่ รวยมีความพร้อมและทัง้ หมดนัน้ เขาเจ้านายแต่เมือ่
พิจารณาความเอร็ดอร่อยในอดีตและการทดสอบในอนาคตแล้ว
ชีวติ ของเขาถูกใช้ไปในความเดือนร้อนความหายนะตกต�ำ่ อย่าง
สุดๆ ใกล้เคียงกับการใช้ชีวิตเหมือนสัตว์เดรัจฉาน
ดังนัน้ มนุษย์มไิ ด้มาในโลกนีเ้ พือ่ จัดการกับปัจจัยยังชีพ
ทีห่ รูหราสวยงามงมงายด้วยกับการพักผ่อนอย่างสบายและการ
ใช้ชวี ติ อย่างเงียบ แต่การมาในโลกนีเ้ พือ่ ยึดเอาความสุขของชีวติ
อย่างถาวรตลอดไปด้วยสิ่งที่ท�ำให้เขาสะดวกในหนทางต่างๆ
ของการด�ำเนินธุรกิจที่มีต้นทุนทางทรัพย์สินอันยิ่งใหญ่ของเขา
ได้แก่อายุ เมื่อมนุษย์ไม่ได้เป็นป่วยเป็นโรคท�ำให้เขาตกอยู่ใน
ความเผลอเรอผลจากการมีสุขภาพดีท�ำให้โลกนี้ในมุมมองของ
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เขาชวนชื่นหอมหวานเอร็ดอร่อยขณะนั้นท�ำให้เขาประสบกับ
โรคลืมปรโลก ปฏิเสธที่จะร�ำลึกถึงความตายและกุโบร์ต้นทุน
ที่เป็นทรัพย์สินคืออายุของเขาถูกท�ำลายเป็นผุยผง แต่ในเวลา
ที่ป่วยสายตาของเขาจะเปิดกว้างแล้วตื่นขึ้นอย่างรวดเร็ว แล้ว
มีการกล่าวแก่เขาว่า “ท่านมิได้อยู่ยงคงกระพันและมิได้อิสระ
แต่ท่านถูกบังคับให้ท�ำตามหน้าที่ท่านจงละทิ้งการหลงทาง
จงร�ำลึกผูท้ รงสร้างเจ้า.. จงรูเ้ ถิดว่าแท้จริงท่านเดินทางไปยังกุโบร์
ท่านเตรียมตัวและเตรียมพร้อมเช่นนี้แหละ
ดังนัน้ โรคจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นตัวกระตุน้ ชีน้ ำ� เตือนสติอย่าง
ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ฉะนั้นหลังจากนี้แล้วไม่สมควรที่จะปรับ
ทุกข์ยิ่งไปกว่านี้ควรอาศัยร่มเงาของการขอบคุณ –จากมุมมอง
นี้- และเมื่อเกิดความรุนแรงท่านต้องยอมรับด้วยการขอความ
อดทนจากอัลลอฮ์ตาอาลา
วิธีการรักษาข้อที่สี่
โอ้ผู้ป่วยที่ร้องทุกข์ ! พึงรู้เถิดว่าอันที่จริงมิได้เป็นสิทธิ์
ของท่านทีจ่ ะร้องทุกข์แต่ทา่ นต้องขอบคุณและมีขนั ติเพราะเหตุ
ว่าร่างกายอวัยวะและส่วนประกอบต่างๆ มิได้เป็นกรรมสิทธิ์
ของท่านๆ มิได้สร้างมันด้วยตัวของท่านและท่านมิได้ซื้อจาก
บริษัทหรือผลิตมาจากโรงงานฉะนั้นมันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
19
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บุคลอืน่ และผูค้ รอบครองสิง่ ต่างๆ จะปฏิบตั อิ ย่างไรในสิทธิข์ อง
เขาก็เป็นไปตามความประสงค์ของเขาดังทีไ่ ด้นำ� มาเป็นตัวอย่าง
ในค�ำทีย่ สี่ บิ หกเป็นการเฉพาะซึง่ เกีย่ วกับการก�ำหนดกฎสภาวะ
คือแท้จริงผู้ที่ทรงสร้างที่เก่งร�่ำรวยใช้ให้คนจนคนหนึ่งน�ำสินค้า
สมัยใหม่ไปโชว์ความสวยงามและมีคณ
ุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์ใน
เวลาหนึ่งชั่วโมงและให้ช่างทอผ้าเป็นผู้สวมใส่มีเครื่องประดับ
แวววาวฝังด้วยอัญมณีอันมีค่าซึ่งถูกแกะสลักและการประดิษฐ์
ด้วยความสวยงามยิ่งและส�ำเร็จสมบูรณ์ด้วยการตกแต่งและ
น�ำมาแสดงด้วยรูปร่างลักษณะต่างๆ เพือ่ อธิบายความมหัศจรรย์
ของการสร้างและความอัจฉริยะในการประดิษฐ์ ดังนัน้ จึงต้องมี
การตัดให้สั้นและเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมตัดทอน เช่นนี้แหละ
ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่คนจนคนนั้นซึ่งถูกจ้างมาจะ
กล่าวแก่ช่างตัดผ้าที่ช�ำนาญการว่า “แท้ที่จริงท่านท�ำให้ฉัน
เหน็ดเหนือ่ ยความต้องการของท่านท�ำให้ฉนั ต้องล�ำบากใจบางครัง้
ก็ตรงและบางครั้งอาจจะเบี่ยงเบน...แท้จริงท่านท�ำให้เสียผ้า
ที่สวยงามน่าเกลียดซึ่งที่มีการประดับประดาและถูกตกแต่ง
ตามความเหมาะสมของฉันด้วยฝีมอื ของท่าน..แท้จริงท่านอธรรม
ต่อฉัน และท่านจะไม่ให้ความยุติธรรมแก่ฉันใช่ไหม? ส�ำหรับ
ผูท้ รงสร้างทีส่ งู ส่ง ซุบฮานะฮุวะตาอาลาแล้วสถานการณ์เหล่านี้
–(อัลลอฮ์นั้นมีแบบอย่างที่สูงส่ง)– อัตตาฆอบุน / โอ้ผู้ป่วย
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ผู้ซึ่งสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้แก่ร่างกายท่าน และได้ท�ำให้ความ
รู้สึกแห่งรัศมีมลายไป เช่น ดวงตา สติปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้เห็น
ถึงการแกะสลักอันงดงามของพระนามอันวิจิตรของพระองค์
พระองค์จะเปลี่ยนแปลงท่านไปพร้อมกับสภาพการณ์หลาย
ประเภทแล้วให้ท่านอยู่ในสภาพที่แตกต่างกัน อันที่จริงก็เพื่อ
ท่านจะได้ศึกษาพระนามของพระองค์ “อัรรอซซาก” ด้วยการ
(อดทน)กลืนหยดน�้ำเพราะความหิวแล้วท่านก็จะได้เรียนรู้
พระนามของพระองค์ “อัชชาฟีย์” ผู้ทรงรักษาโรคท่าน
เมือ่ มองไปยังฮุกมุ่ ชนิดหนึง่ จากหลายประเภททีป่ รากฏ
ขึ้นจากพระนามของพระองค์อันตระกาลตา การเจ็บปวดและ
การเปิดเผยการประสบกับความวิบัติ ดังนั้นในประเด็นบทส่อง
สว่างของวิทยะปัญญาแสงระยิบระยับของความโปรดปราน
และรัศมีของความงามนั้น เมื่อเบื้องหลังถูกเปิดเผยท่านจะพบ
ว่าการป่วยซึ่งท่านรู้สึกว้าเหว่และเบื่อหน่ายก็มีความหมายลุ่ม
ลึกไพเราะท่านจะแสดงความยินดีต่อมันเหล่านี้แหละซึ่งท่าน
ต้องการหลบหนีจากความมืดมิดของการเจ็บป่วย                                                                                            
วิธีการรักษาข้อที่ห้า
โอ้ ผู ้ ที่ ถู ก ทดสอบด้ ว ยการป่ ว ยแน่ น อนฉั น มี ค วาม
ปรารถนาอย่างยิ่งจากประสบการณ์ของฉันที่สมบูรณ์ในช่วง
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เวลานี้ ด้วยการ (กล่าวว่า) การป่วยเป็นชนิดหนึ่งของความ
เมตตาความมีคุณธรรมและน�ำทางจากพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติ3
แท้จริงคนหนุ่มบางคนได้พบกับฉันในช่วงประมาณแปดหรือ
เก้าปีที่ผ่านมาเพื่อให้ช่วยพวกเขาจากการเป็นโรคพวกเขา
ปรารถนาดุอาอ์จากฉันทั้งที่ฉันมิใช่เป็นผู้ที่เหมาะสมในเรื่อง
เหล่านั้น ดังนั้นฉันได้ตั้งข้อสังเกตว่าบุคลที่ประสบกับการป่วย
ส่วนมากเขาจะใคร่ครวญและร�ำลึกถึงปรโลกมิใช่ยึดมั่นอยู่กับ
ความพลัง้ เผลอในวัยหนุม่ แต่เขาพยายามปกป้องตนเอง –ตราบ
เท่าที่จะสามารถ- ภายใต้สภาพของผู้ป่วยและการประสบกับ
ภัยร้ายและพยายามหักห้ามจากอารมณ์ใฝ่ต�่ำในการนี้ฉันได้
ตักเตือนพวกเขาว่าอันที่จริงฉันเห็นว่าโรคของพวกเขานี้หาก
(คิด) ในมุมกลับกันของพวกเขาเป็นการแบกรับสภาพเช่นนี้
คือเป็นความดีจากพระเจ้าทีอ่ ลั ลอฮ์ได้มอบให้เขา ฉันกล่าวแก่เขา
โอ้น้องชายฉันมิได้เป็นศัตรูกับโรคของท่านและมิได้มีอื่นใด
ดังนั้นฉันจึงไม่รู้สึกที่จะสงสารและมีเมตตาต่อโรคของท่านเพื่อ
ขอดุอาอ์แก่ท่านฉะนั้นท่านจงพยายามอดทนและยืนยัดต่อ
การป่วยของท่านจนกระทั่งพระองค์จะท�ำให้การป่วยหายไป
3 -รายงานจากอบูฮุรัยเราะฮ์ขอพระองค์ทรงเมตตาท่านแท้จริง
ท่าน   صلى الله عليه وسلمกล่าวว่า “บุคลใดทีพ่ ระองค์อลั ลอฮ์ปรารถนาคุณธรรม
แก่เขา เขาก็จะประสบกับมัน” บันทึกโดยอัลบุคอรี บทผู้ป่วย 1
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ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ภายหลังจากที่เสร็จสิ้นการให้ความส�ำคัญ
ต่อโรคที่ผู้ทรงสร้างผู้ทรงเมตตาจะเยี่ยวยาท่านหากเป็นความ
ประสงค์ของพระองค์และฉันจะกล่าวอีกว่า “อันที่จริงตัวอย่าง
ที่เป็น ชนิ ด เดี ย วกั บ ท่าน พวกเขาเกิดความสับสนในชี วิ ต ที่
ถาวร ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาท�ำลายมันเพื่อแลกเปลี่ยนกับความ
สนุกสนานภายนอกเพียงชัว่ โมงหนึง่ ในการด�ำเนินชีวติ ของดุนยา
ปัจจัยเหล่านี้น�ำพวกเขาไปอยู่ในความเผลอเรอที่ปะทุขึ้นจาก
การทดสอบการมีสขุ ภาพดีพวกเขาละทิง้ การละหมาดลืมความตาย
เมินเฉยต่อพระองค์อัลลอฮ์ผู้สูงส่ง ส่วนท่านๆ จะเห็นกุโบร์
ด้วยสายตาของผู้ป่วยนั้นคือที่พักของท่านซึ่งไม่มีหนทางที่จะ
หลีกหนีมนั และเช่นเดียวกันท่านจะเห็นเบือ้ งหลังจากนีท้ พี่ �ำนัก
แห่งปรโลกอีกด้วย ณ ทีน่ นั่ ท่านจะเคลือ่ นไหวจะปฏิบตั ติ รงตาม
บริบทที่นั่น ดังนั้นการป่วยของท่านแท้จริงมันตั้งอยู่บนความ
สุขของท่ า นเป็ น ความปิติยินดีซึ่งเกิดจากความเพลิ ด เพลิ น
เป็นประเภทหนึ่งจากตัวอย่างของท่านอันที่จริงมันตั้งอยู่บน
ความทุกข์ของพวกเขา”
วิธีการรักษาข้อที่หก
โอ้ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ร ้ อ งทุ ก ข์ จ ากความเจ็ บ ป่ ว ยฉั น ให้ ท ่ า น
พิจารณาตัวของท่านอายุของท่านและให้ท่านร�ำลึกถึงวันแห่ง
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ความสุขที่ผ่านมาในอดีตและห้วงเวลาแห่งความเจ็บปวดและ
การประสบเคราะห์ร้ายที่ประสบในเวลานั้น
ดังนั้นไม่ใช่ความผิดต่อสัจธรรมที่ท่านจะพูดด้วยปาก
หรือด้วยจิตใจของท่านว่า “โอ๊ะ” หรือ “เอ๊ย” กล่าวคือ ท่าน
อาจจะหายใจลึกๆ แล้วกล่าวว่า “มวลการสรรเสริญเป็น
ของอัลลอฮ์และการขอบคุณส�ำหรับอัลลอฮ์”หรือท่านอาจจะ
ถอนหายใจแล้วกล่าวว่า “วาขาดทุน วา เสียใจจริงๆ”
ดังนัน้ ท่านจงดูซวิ า่ แท้จริงความเจ็บปวดการประสบกับ
ความวิบัติซึ่งท่านได้เผชิญมันในอดีตนั้นขณะที่มันได้ก่อให้เกิด
ปัญหาและอันตรายต่อสติปัญญาของท่านโดยการเพลิดเพลิน
ทางนามธรรมจนกระทั่งเกิดการกระตุ้นหัวใจของท่านกล่าว
“มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์และการขอบคุณเป็นของ
อัลลอฮ์” เพราะว่าการทุเลาจากความเจ็บป่วยจะก่อให้เกิด
ความรู้สึกเปรมปรีดิ์ ความเบิกบานแท้จริง ความเจ็บปวดและ
อันตรายเหล่านั้นถูกก�ำจัดให้หมดไปด้วยความสุขที่ซ่อนเร้น
อยู่ภายในจิตใต้ส�ำนึกโดยตระหนักถึงอันตรายที่ด�ำเนินอยู่และ
การออกห่างจากการถูกซุ่มท�ำร้ายเป็นความสุขและความปีติ
ยิ น ดี ก ลั่ น ออกมาเป็ น การสรรเสริ ญ และการขอบคุ ณ ส่ ว น
สภาพการณ์ความบันเทิงความสนุกสนานซึ่งท่านใช้มันไปและ
การหายใจออกมาเป็นกลิ่นควันแห่งความเจ็บปวด ณ เวลานี้
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ซึง่ ท่านกล่าวว่า “ วา เสียใจจริง วา ขาดทุน” แท้จริงมันถูกปลูก
ฝังในจิตวิญญาณของท่านถูกจัดการให้หมดไปกับความเจ็บปวด
ที่มีเวลาอันเนิ่นนาน และนี่คือการเจ็บป่วยซ�้ำครั้งนี้อาจท�ำให้
หายใจไม่ออก การพิจารณาใคร่ครวญเพียงน้อยนิดในห้วงเวลา
ทีค่ วามเพลิดเพลินอันตรธานหายไปท�ำให้นำ�้ ตาแห่งความโศกเศร้า
เสี ย ใจก็ ห ลั่ ง ออกมาฉะนั้ น ตราบใดที่ ค วามสนุ ก สนานไม่ ตั้ ง
อยู่บนบัญญัติเพียงหนึ่งวันจะท�ำให้มนุษย์ –บางครั้ง- จะพบ
กับความเจ็บปวดด้านนามธรรมทั้งหมดตลอดปีแท้จริงความ
การปวดไข้ที่เกิดจากโรคเพียงครั้งคราวจะท�ำให้มีความสุขด้าน
นามธรรมมีผลานิสงส์จำ� นวนหลายวันทีน่ อกเหนือไปจากความสุข
ด้านนามธรรมอันประกอบด้วยความบริสุทธิ์ใจ ดังนั้นจงพินิจ
พิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลลัพธ์จากการป่วยเพียงครั้งครา
ซึ่งเขาเผชิญอยู่และจงพิเคราะห์ในผลานิสงส์ที่มุ่งหวังจากการ
สรรเสริญและการตรึกตรองด้วยการขอบคุณยกค�ำร้องทุกข์
ออกไปแล้ว จงกล่าวว่า (( นีค้ อื ...ทุกๆ สถานการณ์ขอให้หมดไป...))  
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วิธีการรักษาข้อที่หก4
โอ้พี่น้องผู้สับสนจากโรคขอให้ร�ำลึกถึงการลิ้มลอง
ของโลกนี้และความสนุกสนานของมัน ! หากว่าโลกนี้จีรัง
ยัง่ ยืนอย่างแน่นอน หากว่าความตายจากไปตามแนวทางของเรา
อย่างถูกต้อง หากว่ากาลเวลาท�ำให้มกี ารพลัดพรากจากกันและ
ลมพัดหายไปหลังจากนี้ หากว่าลมพายุได้ท�ำให้เกิดสุญญากาศ
มีผู้เคราะห์ร้ายในช่วงฤดูหนาวตามนัยแห่งนามธรรมฉันจะ
เข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนอยู่ในแนวเดียวกับท่านเพื่อแสดง
ความเสียใจร้องให้ตอ่ สภาพของท่าน แต่ทว่าตราบใดทีโ่ ลกดุนยา
จะให้เราออกมาจากมัน แล้วกล่าวว่า (( พวกท่านจงออกมาเร็วๆ
....)) เสียงตะโกนของเราเกิดอาการหูหนวกและร้องขอความ
ช่วยเหลือจากเรา ดังนั้นจ�ำเป็นแก่เราที่จะต้องถอนตัวออกมา
และอพยพเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะถูกไล่ออกมาทั้งที่มีใจผูกพันกับมัน
ตลอดไป นี่เป็นการปลุกเร้าของโรคต่างๆ เพื่อให้ละทิ้งดุนยา
ด้วยร่างกายและจิตใจก่อนทีม่ นั จะทิง้ เรา  ใช่ครับแท้จริงโรคมัน
ช่วยตักเตือนเราโดยเฉพาะด้วยความหมายทีส่ ภุ าพและลุม่ ลึกที่
กระซิบต่อข้อซ่อนเร้นในใจของเราโดยกล่าวว่า (( ฉันมิได้สร้าง
4

พิจารณาถึงธรรมชาติที่ปรากฏความสว่างไสวนี้โดยไม่ตั้งใจและไม่ฝืนใจแท้จริง
ข้อที่หกนี้การเยี่ยวยารักษาถูกเขียนไว้สองข้อโดยปกติวิสัยถูกน�ำมากองไว้ไม่ให้
ความสนใจในความเป็นจริงเราทิง้ มันไว้เช่นนัน้ และไม่กล้าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสิง่ ใดๆ
เกรงว่าจะมีข้อซ่อนเร้นในปัญหา
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เจ้ามาจากเหล็กแต่มาจากวัสดุทถี่ กู ร้อยเรียงอย่างชัดเจนสมควร
ที่ต้องได้รับการต�ำหนิติเตียนการแก้ไขการขยับขยายและการ
แยกตัวตามสภาพจงละทิ้งการหลอกลวงและจงรู้ความอ่อนแอ
และผูท้ เี่ ป็นเจ้าของท่านจงรูว้ า่ อะไรคือหน้าทีข่ องท่านและศึกษา
หาความรู้อะไรคือเหตุผลและเป้าหมายการมาของท่านในโลก
ดุนยาแห่งนี้ ? ))
หลังจากนี้ตราบใดที่ความเพลิดเพลินในดุนยาและ
ความสนุกสนานไม่จากไป โดยเฉพาะสิง่ ทีไ่ ม่ตรงตามบทบัญญัติ
จะยิ่ ง ท� ำ ให้ จิ ต ใจรู ้ สึ ก เจ็ ด ปวดและจะมี ค วามผิ ด เพิ่ ม ขึ้ น
ดั ง นั้ น ท่ า นอย่ า โศกเศร้ า กั บ ความสนุ ก สนานที่ ห ายไปจาก
ท่านเนื่องจากความเจ็บปวดแต่ควรพิจารณาถึงการประกอบ
อิบาดะฮ์ด้านนามธรรมซึ่งรวมถึงการเจ็บปวดของท่านและ
ผลานิสงส์ในวันปรโลกทีเ่ ป็นปริศนาแก่ทา่ นอยูท่ กี่ ารอ�ำนวยความ
สะดวกในการลิ้มรสอย่างบริสุทธิ์ใจ
วิธีการรักษาข้อที่เจ็ด
โอ้ผู้ป่วยที่ความโปรดปรานด้วยการมีสุขภาพดีหายไป
แท้จริงการป่วยของท่านมิได้ทำ� ให้ความซาบซึง้ จากความเมตตา
ปราณีของพระเจ้าหายไปในการมีสขุ ภาพดีแต่ตรงข้ามกันแน่แท้
มันจะเพิม่ การลิม้ รสของความซาบซึง้ ให้ดยี งิ่ อันทีจ่ ริงสิง่ หากว่า
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มันด�ำเนินเรื่อยไปแบบดั้งเดิมจะท�ำให้รสชาติและผลกระทบ
ของมันหายไปแม้กระทัง่ การลงมติของชาวสัจธรรมต่อค�ำกล่าว
ที่ว่า “แท้จริงสิ่งต่างๆ จะรู้ได้ก็ด้วยสิ่งตรงข้ามกัน” ตัวอย่าง
เช่น หากไม่มีความมืดจะไม่ทราบถึงแสงสว่างและจะคงอยู่
เช่นนัน้ โดยไม่รถู้ งึ ความสนุกสนานและหากว่าไม่มคี วามหนาวเย็น
ก็จะไม่ทราบถึงความร้อนและจะคงอยู่เช่นนั้นโดยไม่เหมาะสม
และหากไม่มีความหิวการรับประทานอาหารก็จะไม่มีรสชาติ
และไม่อร่อยและหากกระเพาะอาหารไม่หิวกระหายเราจะไม่
ดื่มน�้ำอย่างมีรสชาติหากว่าไม่มีความเจ็บปวดการมีสุขภาพดี
ก็ไม่เพลิดเพลินและหากไม่ประสบกับโรคการมีสุขภาพดียังคง
อยู่โดยไม่รู้ถึงความสนุกสนาน
แท้ จ ริ ง พระผู ้ ทรงสร้างที่ปรีชาญาณยิ่งไม่ประสงค์
ที่จะให้มนุษย์มีความรู้สึกขัดแย้งกับความดีของเขาเมื่อความ
เพลิดเพลินเป็นประเภทหนึ่งของความเมตตาของพระองค์ที่
น�ำไปสู่การขอบคุณต่อพระองค์อย่างต่อเนื่องอัลลอฮ์ได้เตรียม
พร้อมทุกอย่างเพือ่ เป้าหมายหลายประการในการตอบรับความ
ซาบซึ้งเหล่านั้นจากหลายพันคนที่อ่อนน้อมต่อชนิดต่างๆ ของ
ความกรุณาปราณีด้วยเหตุนี้จ�ำเป็นที่อัลลอฮ์จะประทานโรค
ความทุกข์และปัญหาต่างๆ ลงมาเช่นกันดังที่ได้ประทานความ
อ่อนน้อมเป็นปัจจัยยังชีพที่มีความสุขความเพลิดเพลิน
28

สาสน์ส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ถูกทดสอบทุกคน

ฉันจะถามท่านว่า “หากไม่มีโรคที่มาประสบกับศีรษะมือหรือ
กระเพาะอาหารของท่าน...ท่านจะมีความสามารถในการรับ
ความรู้สึกเอร็ดอร่อยที่ซ้อนเร้นอยู่ในความสุขซึ่งแผ่กระจาย
ปกคลุมอยู่ในศีรษะมือหรือกระเพาะอาหารของท่านหรือไม่?
ท่านจะสามารถลิม้ รสความเอร็ดอร่อยและการขอบคุณต่อความ
เมตตาของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในร่างกายของท่านหรือไม่?
แน่นอนโดยส่วนมากแล้วท่านจะลืมมากกว่าการขอบคุณหรือ
ท่านอาจจะใช้ความสุขเหล่านั้นไปในหนทางแห่งการทรยศ
การเพิกเฉยความเลวทรามโดยไม่รู้สึกอะไรเลย !
วิธีการรักษาข้อที่แปด
โอ้ผู้ป่วยที่ร�ำลึกถึงวันปรโลก ! แท้จริงการป่วยของ
ท่านประดุจดังสบู่ที่ท�ำความสะอาดขจัดมลทินความบาปให้
ร่างกายบริสุทธิ์ แน่นอนเป็นที่ยืนยันว่าโรคภัยต่างๆ ลบล้าง
ความผิดการทรยศมีบันทึกในหะดีษที่มีการรายงานถูกต้อง
กล่าวว่า : (ไม่มีมุสลิมคนใดที่ประสบกับภัยอันตรายเว้นแต่
อัลลอฮ์จะลบล้างความผิดของเขาดังเช่นใบไม้จะถูกขูดออก)5
5

- อัลบุคอรี บท การป่วย 1,2,13,16 มุสลิม บทความประเสริฐ 14 อัรฎาริมีย์
บท ทาส 57 อะหมัด อิบนุ ฮัมบัล อัลมุซนัด 1/371,441, 2/303,335,3/
4,18,38,48,61,81
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ความผิดคือโรคต่างๆ ที่ประจ�ำอยู่ในการด�ำเนินชีวิตอย่างถาวร
แต่ในโลกนี้มันคือโรคในเชิงนามธรรมที่อยู่ในจิตใจร่างกายและ
วิญญาณดังนั้นหากท่านมีขันติและไม่ปรับทุกข์ตัวของท่าน
ก็จะรอดพ้นจากโรคและเลยผ่านไปจากโรคจ�ำนวนมากและเมือ่
ท่านละเลยต่อความผิดของท่านลืมวันปรโลกเผลอเรอต่อพระผู้
อภิบาลของท่าน ดังนั้นฉันขอกล่าวส�ำทับถึงท่านว่าจะประสบ
กับโรคที่อันตรายอย่างเด็ดขาดและใหญ่กว่าหนึ่งล้านเท่าจาก
โรคที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ดังนั้นท่านจงหลบมันและตะโกน…!
เพราะจิตใจร่างกายและหัวใจของท่านมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่
อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแท้จริงการด�ำเนินไปเหล่านั้นเป็นก�ำแพงที่
ตัดขาดด้วยการพลัดพรากอย่างแน่นอนและสูญสลายไปท�ำให้
ท่านมีบาดแผลลึกทีเ่ ปิดเผย โดยเฉพาะเมือ่ มโนภาพถึงความตาย
ที่ ตั ด ขาดแล้ ว ท่ า นไม่ รั บ ทราบถึ ง ปรโลกเลยฉะนั้ น ส� ำ หรั บ
ท่านแล้วเป็นผู้ป่วยที่มีบาดแผลขนาดเท่าขอบดุนยาและก่อน
การด�ำเนินการใดจ�ำเป็นส�ำหรับท่านต้องหาวิธีการรักษาอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อให้สภาพทางนามธรรมมีความหึกเหิมซึ่ง
มันจะขจัดปัญหาและการบาดเจ็บโดยไม่จ�ำกัด ดังนั้นฉันคิดว่า
ท่านจะไม่พบมันนอกจากการเยียวยารักษาด้านศรัทธาและด้วย
พระนามของพระองค์ผู้ทรงรักษา พึ่งรู้เถิดว่าหนทางที่สั้นที่สุด
ในการเข้าถึงข้อมูลการเยียวยารักษาคือการนึกถึงผู้ด�ำเนินการ
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สองแนวทาง ((ความอ่อนแอและความต้องการ)) ซึ่งทั้งสองจะ
ช่วยเปิดช่องการกระจายโรคด้านวัตถุนิยมที่ปิดบังการละเลย
และทั้งสองนั้นมนุษย์เป็นผู้ท� ำขึ้นหลังจากนั้นแล้วท่านก็จะ
เข้าถึงศาสตร์แห่งความสามารถของผู้ทรงอนุภาพยิ่งผู้สูงส่ง
ความเมตตาของพระองค์กว้างใหญ่ไพศาล
ครั บ แท้ จ ริ งผู้ที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นั้นศีรษะของเขาจะ
แบกรับความมึนงงการทดสอบในดุนยาและสิง่ ต่างๆ อย่างกว้าง
ขว้างแต่ทว่าบุคลลทีร่ จู้ กั พระผูอ้ ภิบาลของเขาโลกดุนยาของเขา
จะเต็มไปด้วยแสงสว่างความเบิกบานด้านนามธรรมเขาจะรูส้ กึ
เช่นนั้น ณ ที่เขามีพลังแห่งศรัทธาเพิ่มขึ้น –ตามล�ำดับขั้น- ครับ
แท้จริงความเจ็บปวดจากโรคต่างๆ ด้านวัตถุนยิ มเป็นเพียงเสียว
หนึง่ จะละลายและถูกท�ำลายไปภายใต้ความบากบัน่ ความพอใจ
ด้านนามธรรมและการเยียวยารักษาซึง่ ทัง้ สองประการเกิดจาก
ศรัทธาเท่านั้น
วิธีการรักษาข้อที่เก้า
โอ้ผู้ป่วยผู้ศรัทธาต่อผู้ทรงสร้าง แท้จริงมูลเหตุแห่ง
ความเจ็บปวดจากโรคต่างๆ และความกลัวความกระวนกระวาย
เกิดจากการที่การป่วยนั้นบางครั้งอาจเป็นสื่อน�ำไปสู่ความตาย
และความวิบัติด้วยเหตุที่ตัวของความตายนั้น –ทัศนะของผู้ที่
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ขาดสติปัญญา- หวาดหวั่นและน่ากลัวอย่างปรากฏชัด แท้จริง
โรคทัง้ หมดซึง่ ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารก่อให้เกิดความกังวลความสับสน
มีดังนี้
1. ศรัทธาโดยสุจริตใจว่าแท้จริงความตายถูกก�ำหนด
อย่างแน่นอนโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงแน่นอนผูท้ รี่ อ้ งห่มร้องให้
ได้ตายลงขณะที่พวกเขาไปเยี่ยมผู้ป่วยในหมู่พวกเขา ทั้งที่พวก
เขามีสุขภาพแข็งแรงส่วนบรรดาผู้ป่วยเหล่านั้นหายจากโรค
ทั้งที่อยู่ในสภาพที่อันตรายอย่างยิ่งหลังจากนั้นพวกเขาด� ำรง
ชีวิตมีรีสกีมากมาย
2. แท้ จ ริ ง ความตายตัวของมันไม่ใช่น่ากลัว ตามที่
ปรากฏให้เราเห็น แน่นอนเราได้ยนื ยันในสาสน์มากมายทีช่ ดั เจน
–ไม่ทงิ้ ข้อคลุมเครือและสงสัยเลย- ด้วยกับวะฮ์ยทู สี่ อ่ งสว่างจาก
คัมภีร์อัลกุรอาน : อันที่จริงส�ำหรับผู้ศรัทธาความตายเป็นการ
อภัยและสิ้นสุดภารกิจของการด�ำเนินชีวิตและความล�ำเข็ญ..
คือการพักผ่อนจากการเคารพภักดีซึ่งเป็นการเรียนรู้การฝึกฝน
ในสนามของการทดสอบในดุนยา..มันเป็นประตูที่จะเชื่อมเพื่อ
พบกับเก้าสิบเก้าจากความรักและปล่อยให้เดินทางอย่างโดดเดีย่ ว
เพียงล�ำพังไปยังอีกโลกอื่นมันเป็นสื่อที่จะเข้าไปยังสถานที่
พักอย่างเหมาะสมทีเ่ ป็นสัจธรรมและอยูใ่ นต�ำแหน่งทีม่ คี วามสุข
ตลอดนิรันดร์กาล..มันคือการเชื้อเชิญเพื่อการเคลื่อนย้ายจาก
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การประดับประดาของดุนยาไปสู่สรวงสวรรค์และความวิจิตร
ตระกาลตาของมัน มันคือโอกาสที่จ�ำเป็นต้องมอบรางวัลให้แก่
ความภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ความสามัคคีรางวัลเหล่านี้มีคุณค่า
มากแก่ผโู้ อบอ้อมอารีทมี่ าจากขุมทรัพย์ของผูท้ รงสร้างทีก่ รุณา
ปรานี
ดั ง นั้ น ตราบใดที่ มั น คื อ อั ต ลั ก ษณ์ ข องความตาย
-มุมมองจากความจริง- ฉะนัน้ ไม่ควรมองไปยังมันในสถานภาพ
ที่น่ากลัวแต่ควรนับว่ามันจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ชี้น�ำแห่งความเมตตา
และความสุขจนกระทัง่ มีกลุม่ หนึง่ จากคนทีใ่ กล้ชดิ กับ ((พระเจ้า))
ไม่ ก ลั ว ต่ อ ความตายอั น เนื่ อ งจากความหฤโหดและความ
หวาดเสียวของมันแต่ทว่ามันจะเพิม่ พูนความปรารถนาอันแรงกล้า
ให้แก่พวกเขาในการที่จะแสวงหาความประเสริฐและความดี
เพื่อท�ำหน้าที่ส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
ครั บ ความตายส� ำ หรั บ ผู ้ ศ รั ท ธาแล้ ว คื อ กุ ญ แจแห่ ง
ความเมตตาแต่มันคือหลุมบ่อแห่งความมืดมิดของผู้ที่หลงผิด
ตลอดกาล
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วิธีการรักษาข้อที่สิบ
โอ้ผู้ป่วยที่วิตกกังวลทั้งที่ไม่มีการเรียกร้องไปสู่ความ
กังวล ท่านวิตกกังวลจากเป็นโรคและความรุนแรงของมัน
ดังนั้นความวิตกทุกข์ของท่านจะเพิ่มโรคให้แก่ท่าน ฉะนั้น
หากท่านประสงค์ที่จะผ่อนเบาโรคของท่านๆ จงพยายามห่าง
ไกลจากความวิตกทุกข์ด้วยการร�ำลึกถึงประโยชน์ของการเจ็บ
ป่วยและผลานิสงส์ของมันตลอดจนการส่งเสริมการวางกรอบ
ในการเยี่ยวยารักษาและการถอนรากเหง้าของความวิตกจาก
ตัวของท่านเพื่อขจัดโรคออกให้หมด
ครับแท้จริงความวิตกกังวล (หรือการกระซิบกระซาบ)
จะท�ำเพิ่มโรคให้แก่ท่านและจะท�ำให้เกิดเป็นสองโรคแท้จริง
ความวิตกทุกข์แพร่กระจายอยู่ในจิตใจ-ภายใต้การบีบคั้นของ
โรควัตถุนิยม- (หมายถึง) การป่วยด้านนามธรรม ฉะนั้นแล้ว
โรควัตถุนิยมยังคงด�ำเนินอยู่โดยได้รับการค�้ำจุนจากมัน (การ
ป่วยด้านนามธรรม) เมื่อท่านท�ำให้ความวิตกกังวลจากไปด้วย
การส�ำนึกในใจต้องมอบหมายการงานเพื่ออัลลอฮ์และพอใจ
ต่อการก�ำหนดของพระองค์ด้วยการพิจารณาถึงวิทยปัญญา
ของการป่วยดังนั้นแล้วส่วนส�ำคัญอีกด้านหนึ่งของการป่วย
ด้านนามธรรมของท่านจะหายไปจากรากเหง้าของมันแล้วมัน
จะทุเลาลงและอีกส่วนหนึ่งจะหายหมดแต่ในเมื่อโรควัตถุนิยม
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ที่เกิดขึ้นจากการระแวงสงสัยการคิดสับสนอยู่เคียงข้างท่าน
แท้จริงมันจะเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นอันหนึ่งเป็นสิบเท่าของความ
สงสัยด้วยตัวสือ่ กลางก็คอื ความกังวลแต่ถา้ หากจะตัดขาดความ
กังวลก็จะท�ำให้หายไปเก้าจากสิบเป็นผลมาจากการถูกกระท�ำ
ของโรคเหล่านั้นและเช่นเดียวกันความวิตกกังวลจะเพิ่มโรคจะ
ท�ำให้ผู้ป่วยตั้งข้อสงสัยวิทยปัญญาแห่งพระเจ้าต�ำหนิความ
เมตตาของพระเจ้าและปรับทุกข์ต่อผู้ทรงสร้างเขาผู้เมตตาเขา
ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการอบรมด้วยแนวทางการอบรม
ที่หนักหน่วง -แต่ขัดแย้งกับเป้าหมายของเขา- จะเพิ่มโรคให้
แก่เขาเช่นเดียวกัน แท้จริงการขอบคุณจะเพิม่ ความจ�ำเริญดังนัน้
การปรับทุกข์ก็เช่นเดียวกันจะเพิ่มโรคและความหายนะและนี่
คือสัจจะของการวิตกกังวลที่อยู่ในขอบข่ายของการป่วยส่วน
การเยี่ยวยารักษาคือการเรียนรู้วิทยปัญญาของการป่วยเมื่อ
ท่านเรียนรู้เหตุผลและประโยชน์ของมันแล้วท่านจงล้างความ
วิตกกังวลด้วยน�้ำมันแล้วนวดก็จะประสบความส�ำเร็จด้วยตัว
ของท่านและจงกล่าวค�ำทีเ่ ปลีย่ นจากค�ำว่า ((เสียใจจริงๆ)) เป็น
มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ทุกสภาวการณ์
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วิธีการรักษาข้อที่สิบเอ็ด
โอ้พี่น้องผู้ป่วยที่หมดความอดทน ทั้งที่จริงผู้ป่วยใน
ปัจจุบนั ได้รบั ความเจ็บปวดแก่ทา่ น ในเวลาเดียวกันมันให้ความ
ซาบซึ้งด้านนามธรรมที่วนอยู่รอบด้วยการสลายโรคของท่าน
ในอดีตพร้อมกับความตรึงใจด้านจิตวิญญาณทีผ่ ดุ ขึน้ จากผลานิสงส์
ที่เป็นผลส�ำเร็จจากโรคนั้น ฉะนั้นเวลาตรงข้ามกับวันพรุ่งนี้
ที่มากไปกว่านั้นคือหลังจากชั่วโมงนี้จะไม่มีโรคอีกต่อไป และ
ไม่ตอ้ งสงสัยว่าอันจริงไม่มสี งิ่ ใดจะท�ำให้เจ็บปวดและตราบใดที่
ไม่มคี วามเจ็บปวด ดังนัน้ ก็ไม่รสู้ กึ เป็นทุกข์และเจ็บป่วย แต่ทว่าใน
ความเป็นจริงท่านอาจจะคาดคะเนด้วยการมโนภาพทีผ่ ดิ พลาด
แท้จริงความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึน้ เมือ่ ระยะเวลาของการเจ็บป่วย
ด้านวัตถุนิยมหายไปแน่นอนความเจ็บปวดได้ท�ำให้ตกใจกลัว
ในช่วงระยะเวลานั้ น เช่นกันและผลานิสงส์ของการป่ วยยั ง
มั่นคงความหวานชื่นของการทุเลาการป่วยก็ยังเหลืออยู่ดังนั้น
จากการทดสอบนี้ ถ้าเป็นคนวิกลจริตหากระลึกถึงการป่วยใน
อดีตและจะเจ็บปวดทรมานความอดทนของท่านก็จะหดหาย
แล้วถูกท�ำลายไปจากท่านในขณะที่เวลานี้ท่านสมควรที่จะ
แสดงความยินดีต่อการจากไปและการรอรับผลานิสงส์ของมัน
ส่วนวันต่อๆ ไปนั้นจะยังมาไม่ถึง นี้มันเป็นการถูกทดสอบมิใช่
หรือ ส�ำหรับการหมกมุ่นตัวเองในขณะนี้ด้วยการพิจารณาวัน
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และโรคความเจ็บป่วยที่ยังไม่เกิดขึ้น ? ..ประเภทนี้มาจากการ
มโนภาพ –ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ด้วยความตั้งใจอย่างแนว
แน่ทำ� ให้รา่ งกายต้องแบกรับความเจ็บปวดทรมาน- น�ำไปสูก่ าร
สูญสิ้นความอดทนบุคลิกภาพนี้มีสามประเภทที่เกิดจากการไม่
ปรากฏและมีสามขัน้ ตอนทีป่ ะทุจากการมี นีไ่ ม่ใช่วกิ ลจริตหรือ?
ฉะนั้นตราบใดที่การป่วยเรื้อรังมันผ่านไปแล้วช่วงเวลาหนึ่งถูก
บังเกิดขึ้นบนการเติบโตและความสวยงามและตราบใดที่เวลา
ตรงข้ามหลังจากเวลานี้นั้นไม่มี ดังนั้นเมื่อไม่มีผู้ป่วยความ
เจ็บปวดก็ไม่เกิดขึน้ ฉะนัน้ โอ้พนี่ อ้ งของฉันท่านอย่าได้สรุ ยุ่ สุรา่ ย
ต่อสิ่งที่อัลลอฮ์ตาอาลาได้ให้แก่ท่านจากพละก�ำลังการอดทน
ด้านขวาและซ้าย ที่มากไปกว่านั้นท่านจงน�ำมันมาทั้งหมดเพื่อ
ต่อต้านการทรมานซึ่งที่จะหวนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งภายใน
เวลาหนึง่ ชัว่ โมงแล้วกล่าวว่า (โอ้ผทู้ อี่ ดทนจงแบกรับการอดทน
ที่จะถูกสอบสวน)
วิธีการรักษาข้อที่สิบสอง
โอ้ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ถู ก ห้ า มมิ ใ ห้ ป ระกอบอิ บ าดะฮ์ แ ละการ
กล่าววิริตต่างๆ โดยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยโอ้
ผู้โศกเศร้าจากการห้ามดังกล่าว พึงรู้เถิดว่า แท้จริงมีหะดีษ
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อันทรงเกียรติ6 ยืนยันประเด็นดังกล่าวมีความหมายดังนี้ (แท้จริง
มุมินอ์เมื่อพบปะกันจะได้รับผลานิสงค์ตราบใดที่เขาประกอบ
อิบาดะฮ์แม้กระทั่งขณะที่เขาป่วย ฉะนั้นผู้ป่วยก็จะไม่ถูกห้าม
จากผลบุญของเขา) แท้จริงผู้ป่วยที่ปฏิบัติฟัรดูต่างๆ –ตราบ
เท่าที่เขามีความสามารถ- ผู้ป่วยคนนั้นจะได้รับผลานิสงค์จาก
การปฏิบตั ซิ นุ นะฮ์ทงั้ หมดและจะแก้ปญ
ั หาทดแทนให้ดว้ ยความ
บริสุทธิ์ขณะที่เขาป่วยอย่างรุนแรงเนื่องจากผู้ป่วยอดทนและ
มอบหมายยืนหยัดเพือ่ การปฏิบตั ฟิ รั ดูตา่ งๆ และเช่นเดียวกันคน
ที่ป่วยจะรู้สึกว่าตนเองนั้นอ่อนแอไร้ความสามารถดังนั้นผู้ป่วย
จะอ้อนวอนต่อความไร้สมรรถภาพเหล่านั้นและความอ่อนแอ
เช่นนีจ้ ะต้อง (เยียวยา) ด้วยดุอาอ์ทกุ สภาพพร้อมทัง้ การเปล่งด้วย
วาจาแล้วอัลลอฮ์ซุบฮาหะฮุวาตาอาลาจะไม่ปล่อยให้มนุษย์อยู่
ในความเสือ่ มสมรรถภาพและความอ่อนแอโดยไม่จ�ำกัดและไม่
ยุตินอกจากว่าเขาจะเสนอตัวขอทีพ่ กั พิงจากพระเจ้าด้วยดุอาอ์
และการวิงวอนอย่างมีความหวังโดยเหตุว่าแท้จริงวิทยปัญญา
การสร้างมนุษย์และมูลเหตุขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญของมันคือการ
6

-จากอบีมูซาแท้จริงท่านนบี  صلى الله عليه وسلمกล่าวว่า “เมื่อบ่าวคนหนึ่งป่วย
หรือเดินทาง อัลลอฮ์ตาอาลาจะบันทึกผลานิสงค์ให้กบั เขาดังทีไ่ ด้ประพฤติปฏิบตั ิ
ขณะทีเ่ ขาได้พ�ำนักอยูก่ บั ทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง” บันทึกโดย อัลบุคอรี บท อัลญีฮาด
134 อบูดาวูด บท อัลญานาอีษ 1 อะฮ์หมัด อิบนุฮัมบัล อัลมุซนัด 4/410,418
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ขอพรด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยประมวลจากโองการอัลกุรอาน
ที่ว่า
قُ ْل َما ي َ ْعبَ أُ� ِبك ُْم َربِّي َل ْولا ُد َعا ُؤك ُْم
ความหมาย จงกล่าวเถิด (มุฮมั หมัด) ว่า “พระผูอ้ ภิบาล
ของฉันจะไม่ใยดีตอ่ พวกท่านหากไม่มกี ารวิงวอนของพวกท่าน”
(อัลฟุรกอน/77)
ด้วยเหตุที่ว่าผู้ป่วยคือสาเหตุการขอดุอาอ์ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจฉะนั้นไม่สมควรที่จะร้องทุกข์กับมันแต่ที่สมควรคือ
การขอบคุณต่ออัลลอฮ์และไม่เหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้ดอุ าอ์
ทีก่ ำ� ลังมุง่ มัน่ จะหายไปซึง่ ผูป้ ว่ ยได้แสวงหาเพือ่ ให้มสี ขุ ภาพและ
ความดีงาม
วิธีการรักษาข้อที่สิบสาม
โอ้ผู้อ่อนแอที่ร้องทุกข์จากความเจ็บป่วย ! แท้จริงโรค
เป็นแหล่งพลังงานเป็นขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ส�ำหรับบางคนเป็น
หนทางแห่งพระเจ้าที่ล�้ำค่าส�ำหรับพวกเขาการป่วยประเภทนี้
เขาสามารถที่จะอธิบายต่อโรคของเขาโดยที่วิทยะแห่งปัญญา
ของพระเจ้าถูกก�ำหนดให้ไม่มีการล่วงรู้ถึงเวลาตายของมันเพื่อ
ช่วยเหลือมนุษย์จากความสิน้ หวังอย่างแน่นอนและการเผลอเรอ
ที่เด่นชัดและให้มันยังอยู่ระหว่างความกลัวและความหวังทั้งนี้
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เพื่ อ รั ก ษาดุ น ยาของเขาและปกป้ อ งเขาจากการตกอเวจี ที่
เสียเปล่า....กล่าวคือความตายอาจคาดเดาได้ว่าจะมาทุกเวลา
ดังนั้นหากมนุษย์เกิดความสามารถในการปล่อยการเพิกเฉย
ของเขาลงจะท�ำให้เขาเป็นทุกข์ขาดทุนโชคร้ายในชีวิตเขาใน
วันปรโลกตลอดกาล ฉะนั้นผู้ป่วยไม่จ�ำเป็นต้องยินดีกับการ
เผลอเรอนั้น นอกจากนีแ้ ล้วควรระลึกถึงปรโลกและตอบรับต่อ
ความตายและการตระเตรียมให้กบั มันยิง่ ไปกว่านัน้ ควรให้ได้ผล
ก�ำไรอย่างมหาศาล ดังนั้นจะต้องประสบชัยชนะภายในระยะ
เวลายีส่ บิ วันแต่บางครัง้ อาจจะล�ำบากอาจจะได้ผลลัพธ์ในระยะ
เวลายีส่ บิ ปีบริบรู ณ์ ตัวอย่างเช่น ชายวัยรุน่ สองคน-ความเมตตา
ได้ประสบแก่เขาทั้งสอง-คนหนึ่งชื่อ ((ซอบรีย์)) จากหมู่บ้าน
((อีลามัน)) ส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่า ((มุสฏอฟาวซีรษาดะฮ์)) จาก
หมู่บ้าน ((อิสลามกาวีย์)) แม้ว่าเขาทั้งสองจะเป็นศิษย์ของฉัน
ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แน่นอนฉันได้สังเกตจุดยืนของเขา
ทั้ ง สองขณะที่ ศึ ก ษาอยู ่ ใ นชั้ น ปี ที่ ห นึ่ ง อย่ า งน่ า สนใจในการ
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ความซื่อสัตย์ในการรับใช้ประเด็นเรื่อง
ของการศรัทธา ฉันไม่ทราบเหตุผลเลยในขณะนั้นแต่หลังจาก
ทีท่ งั้ สองเสียชีวติ ไปฉันจึงรูว้ า่ เขาทัง้ สองประสบกับโรคเกีย่ วกับ
กล้ามเนือ้ แต่เนือ่ งจากโรคนีท้ ำ� ให้เกิดข้อชีน้ ำ 
� น�ำไปสูก่ ารย�ำเกรง
อันใหญ่หลวงท�ำให้เขาทั้งสองพยายามเพื่อการรับใช้ (อีมาน)
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อย่างไม่มีข้อต�ำหนิในท้ายที่สุดท�ำให้เขาทั้งสองได้รับประโยชน์
ในวันปรโลก เมื่อพิจารณาแล้วยังมีวัยรุ่นที่หลงระเริงเพิกเฉย
จ�ำนวนมากแม้กระทั่งการปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรฎู ดังนั้นเราขอ
ดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ให้ตัวอย่างของการป่วยและการเผชิญกับโรค
ทีเ่ ป็นปัญหาของโลกดุนยานัน้ ให้เปลีย่ นไปเป็นหลายล้านปีแห่ง
การมีความสุขในวันปรโลก
ในตอนนี้ฉันจะท�ำความเข้าใจว่าดุอาอ์ของฉันกลาย
เป็นการขอดุอาอ์ทใี่ ห้รา้ ยแก่เขาทัง้ สองในมุมหนึง่ ของโลกนี้ แต่
ฉันหวังจากอัลลอฮ์ว่าดุอาอ์ของฉันจะถูกตอบรับเพื่อความสุข
แก่เขาทั้งสอง
เช่นนั้นแหละเขาทั้งสองสามารถ –ตามความเชื่อของ
ฉัน- ทีจ่ ะรับผลก�ำไรเท่ากับการแสวงหาของบุคคลอืน่ ด้วยความ
พยายามและการย�ำเกรงตลอดเวลาสิบปีเป็นอย่างน้อย7 หากว่า
ความสบายของเขาทั้งสองท�ำให้พวกเขาละเลยดังเช่นวัยรุ่น
บางคนโดยท�ำให้ตัวเขาทั้งสองมีส่วนร่วมในการเพิกเฉยและโง่
เขลาจนกระทัง่ ความตายทีเ่ ฝ้ามองอยูไ่ ด้มายังเขาทัง้ สองแน่นอน
7

- จากอบีฮรุ ยั เราะฮ์ขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านแท้จริงท่านนบีกล่าวว่า (แน่แท้ชาย
คนหนึ่งเขาจะได้รับต�ำแหน่ง ณ ที่อัลลอฮ์ ตราบเท่าที่เขาปฏิบัติการงาน ดังนั้น
อัลลอฮ์จะทดสอบเขาด้วยสิ่งที่เขารังเกียจจนกระทั่งเขาจะได้รับสิ่งที่เขารังเกียจ
มัน)) อบูยะฮ์ลา อัล มุซนัด 4/1447 อิบนุ ฮิบบาน อัลศอเฮี๊ยะ 693 อัลฮากีม
อัลมุสตัดร๊อก 1/344
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ทัง้ สองจะตกอยูใ่ นสภาพทีข่ าดทุนหลงผิดและในความอธรรมจะ
ท�ำให้กโุ บร์ของทัง้ สอง ณ ขณะนัน้ เต็มไปด้วยรังของตะขาบและ
งูแทนที่เวลานี้ที่มีแต่แสงสว่างและความโอ่อาถูกฝังอยู่
ดั ง นั้ น ตราบใดที่ โรคต่ า งๆ ในเนื้ อ หาสาระของมั น
สามารถท�ำให้เกิดประโยชน์อันใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นไม่ต้อง
ปรับทุกข์ตอ่ มันแต่จำ� เป็นต้องยึดมัน่ บนความเมตตาของพระเจ้า
ด้วยการมอบหมายการอดทนการกล่าวการสรรเสริญเป็นของ
อัลลอฮ์และการขอบคุณ
วิธีการรักษาข้อที่สิบสี่
โอ้ผู้ป่วยที่สายตาเขาทั้งสองข้างตกลงหากว่าท่านรู้ว่า
ณ ที่โน้นมีแสงสว่างแล้วมันคือแสงอะไร ! แล้วสายตาแห่ง
นามธรรมอยูภ่ ายใต้มา่ นปิดบังสายตาแห่งชาวศรัทธา ดังนัน้ เขา
จะกล่าวว่า ((ขอบคุณหนึง่ พันส�ำหรับการขอบคุณพระผูอ้ ภิบาล
ของฉันผู้ทรงเมตตา)) เพื่อความกระจ่างชัดต่อข้อความนี้ฉัน
จะเสนอเหตุการณ์ต่อไปนี้ แท้จริงน้าหญิง ((สุไลมาน)) เขามา
จากเมือง ((บารลา)) ซึง่ เขาเป็นผูร้ บั ใช้ฉนั ตลอดระยะเวลาแปดปี
ด้วยการรับใช้อย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์แต่ฉันก็ไม่เคยท�ำให้
น่าเบือ่ หน่ายหรือเขาเกิดความช�ำ้ ใจ...นางผูโ้ ชคร้ายคนนีป้ ระสบ
กับตาบอดหมดหนทางที่จะมองเห็นแต่กับการคิดดีของฉันต่อ
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หญิงทีด่ คี นนีม้ ากจากการทีค่ ะยัน้ คะยอให้ฉนั (ขอดุอาอ์) ฉันเดิน
ออกจากมัสยิด กล่าวว่า ((สาบานด้วยอัลลอฮ์ท่านขออดุอาอ์
ต่ อ อั ล ลอฮ์ เ พื่ อ ตาของฉั น ด้ ว ย)) แต่ ด ้ ว ยกั บ บริ บ ทของฉั น
ฉันจะดุอาอ์เพื่อรักษาประโยชน์แก่หญิงผู้ศรัทธาอย่างใกล้ชิด
เพราะฉะนั้นฉันจึงขอดุอาอ์ต่ออัลอฮ์ด้วยการอ้อนวอนและ
สือ่ สารโดยกล่าวว่า ((โอ้อลั ลอฮ์โอ้พระผูอ้ ภิบาลของเราการห้าม
ประโยชน์ของนางขอพระองค์ทรงให้ตาของนางมองเห็นด้วย))
ในวันต่อมาจักษุตาจากแคว้น ((โบร์โดร์)) ที่อยู่ใกล้เคียงเขา
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตาได้ท�ำการรักษาตาของนางแล้วอัลลอฮ์
ได้ทำ� ให้ตาของนางกลับมาอยูใ่ นสภาพเดิมหลังจากสีส่ บิ วันของ
การรักษา ด้วยเหตุนกี้ ารดุอาอ์ของฉันหลายครัง้ ทีผ่ า่ นมาฉันรูส้ กึ
เจ็บปวดต่อมันและฉันหวังว่าดุอาอ์ของฉันในปรโลกส�ำหรับนาง
นอกจากว่าดุอาอ์ของฉันเหล่านั้นจะกลายเป็น-การผิดพลาดขอให้นางประสบหายนะโดยทีน่ างคนนัน้ ได้อยูค่ รบสมบูรณ์ตาม
ก�ำหนดของนางสี่สิบวันเท่านั้นเมื่อสี่สิบวันผ่านไปนางก็ได้กลับ
ไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์
เช่นนั้นแหละอันที่จริงการห้ามหญิงคนนี้ที่หวังความ
เมตตาความโปรดปรานจากการมองเห็นในช่วงวัยชราอย่าง
น่าสงสารและความเพลิดเพลินความงดงามของสวน ((บารลา))
ทีถ่ กู ประดับประดาไว้อย่างดีแล้วลากม่านลงมาระหว่างทุง่ หญ้า
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ที่เขียวขจีประมาณสี่สิบวันแน่นอนเวลานี้ในกุโบร์ของนางอาจ
จะเปลี่ยนเป็นสวรรค์เพื่อความสนุกสนานและการมองหาสวน
ทีเ่ ขียวขจีสำ� หรับสีพ่ นั วันและวัน...เพราะว่าการศรัทธาของนาง
นั้นเหนี่ยวแน่นล�ำ้ ลึกและความประเสริฐของนางถูกรวบรวมไว้
อย่างยิ่งใหญ่
ครับเมื่อผู้ศรัทธาถูกปิดม่านตาลงทั้งสองแล้วเข้าไปยัง
กุโบร์เช่นนีแ้ ท้จริงเขาสามารถทีจ่ ะโลกแห่งรัศมี-ตามสถานะภาพ
ของ-ด้วยการมองอย่างยาวไกลในมุมมองของชาวกุโบร์เฉกเช่น
การมองสิ่งต่างๆ ด้วยตาของเราในโลกนี้ส่วนมุมินอ์ที่ตาบอด
ไม่สามารถมองเห็นเช่นเดียวกันในโลกกุโบร์บรรดาผู้ที่ตาบอด
ก็จะมองเห็น-หากมีสถานะเดียวกัน-หากพวกเขาเป็นกลุ่มชน
ที่ศรัทธา-มากกว่าชาวกุโบร์พวกเขาจะมองเห็นสรวงสวรรค์
ความสงบสุขของมันประดุจดังพวกเขาใช้กล้องส่องทางไกลมอง
–ตามสถานะของตัวเอง- การค่อยๆ ช�ำเลืองมองสรวงสวรรค์
อันวิจิตรที่ถูกน�ำมาเสนอราวกับจอภาพยนตร์ต่อหน้าบรรดา
ผู้คนที่ตาบอดซึ่งพวกเขามองไม่เห็นโลกดุนยา
โอ้พี่น้องเพราะฉะนั้นด้วยความสามารถของท่านที่จะ
ได้รบั สายตาแห่งรัศมีซงึ่ สามารถทีจ่ ะเปิดเผยสรวงสวรรค์สงิ่ ทีอ่ ยู่
ในฟากฟ้าทีส่ งู ส่งแล้วท่านล่ะอยูใ่ นแผ่นดินด้วยความอดทนการ
ขอบคุณและการดึงม่านลงมาปกปิดตาทัง้ สองของท่านพึงรูเ้ ถิด
ว่าแท้จริงศาสตร์แห่งปัญญาเฉพาะการมองและความสามารถ
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ในการปลดม่านที่ปิดบังสายตาของท่านทั้งสองเพื่อการมองไป
ยังรัศมีเหล่านั้นคือคัมภีร์อัลกุรอาน
วิธีการรักษาข้อที่สิบห้า
โอ้ผู้ป่วยที่ขอดุอาอ์อย่างมากมายท่านอย่าขอดุอาอ์
ให้มากมายเลยและท่านอย่าปรับทุกข์โดยการมองไปยังภาพ
ของผู้ป่วยที่น่ารังเกียจที่กลัวแต่ควรมองไปยังความหมายและ
ผลสะท้อนของมันจงเปิดกว้างแล้วกล่าวว่า : มวลการสรรเสริญ
เป็นของอัลลอฮ์
ในการนี้หากการป่วยไม่มีความหมายที่ดีงามแน่นอน
ผู้ทรงสร้างผู้ทรงเมตตาคงจะไม่ทดสอบผู้ที่เป็นที่รักยิ่งจากผู้ที่
พระองค์รักหลายๆ คนในปวงบ่าวของพระองค์ด้วยโรคต่างๆ
และความทุกข์ยากปรากฏในหะดีษอัลทรงเกียรติท่านนะบี
กล่าวว่า (มนุษย์ที่ถูกทดสอบมากที่สุดคือบรรดาศาสนฑูตแล้ว
บรรดาบุคคลที่เป็นตัวแทนของ (ของพระองค์) หลังจากนั้นคือ
บุคคลที่ (ปฏิบัติ) คล้ายกันและคล้ายคลึงกัน)8 หรือเหมือนกับ
8

- ในที่นี้หะดีษอันทรงเกียรติจำ� นวนมากที่มีความหมายคล้ายกันเราเลือกมาหนึ่ง
บทเท่านั้นคือจากรายงานน้องสาวฮุซัยฟะฮ์ขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแก่ท่าน
ทั้งสอง แท้จริงท่านรอซูล  صلى الله عليه وسلمกล่าวว่า (มนุษย์ที่ถูกทดสอบ
มากที่สุดคือบรรดาศาสนฑูตและบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีแล้วบรรดา
บุคลลทีเ่ ป็นทีร่ กั ยิง่ (ของพระองค์) หลังจากนัน้ คือบุคลลที่ (ปฏิบตั )ิ คล้ายกันและ
คล้ายคลึงกัน) บันทึกโดย ฎอบรอนีย์ในหนังสืออัลกาบีร (ดู ซอเฮีย อัลญาเมี้ย
ซอฆีร หมายเลข 1005)
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วจนะของท่ า นจะขอน� ำ ตั ว อย่ า งของนะบี ร ะดั บ ชั้ น น� ำ ที่ ถู ก
ทดสอบอย่างอดทนคือนะบีอัยยูบอลัยฮิสสลามหลังจากนั้นคือ
บรรดานะบีต่างๆ ที่มาหลังจากเขาและบรรดาผู้ที่เป็นตัวแทน
ของ (อัลลอฮ์) ต่อจากนั้นคือบรรดาผู้ประกอบกิจการงานที่ดี
แน่นอนพวกเขาทั้งหมดได้พบกับการทดสอบด้วยโรคเหล่านั้น
ซึง่ รุนแรงมากต่อการประกอบอิบาดะฮ์ดว้ ยความบริสทุ ธิใ์ จและ
เป็นการชีแ้ นะอย่างเมตตาธรรมเพราะฉะนัน้ พวกเขาได้ขอบคุณ
ด้วยความอดทนและพวกเขาเห็นว่าชนิดนี้คือปฏิบัติการผ่าตัด
ที่ถูกประทานให้แก่พวกเขาจากผู้ทรงกรุณาปราณี
แล้วท่านล่ะโอ้ผู้ป่วยที่เจ็บปวด หากว่าท่านมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเข้าร่วมกองคาราวานแห่งรัศมี
ดังนั้นท่านด�ำเนินการขอบคุณด้วยความอดทน นอกเสียจาก
ว่าการร้องทุกข์ของท่านจะท�ำให้พวกเขาหลีกหนีท่านในการ
เข้าร่วมกลุ่มกับกองคาราวาน และจะน�ำตัวของท่านไปตาม
อารมณ์ของพวกทีเ่ พิกเฉยแล้วก็จะด�ำเนินตามค�ำแนะน�ำทีต่ กอยู่
ในความมืด
ครับ ณ ที่โน้นมีโรคจ�ำนวนมากเมื่ออยู่ในวาระสุดท้าย
ผู้ที่ใกล้ตายจะรู้สึกเหนื่อยเขาจะกล่าวชะฮาดะฮ์ยืนยันด้วย
นามธรรมที่รักษาสถานะการเป็นผู้มีอ�ำนาจของอัลลอฮ์เท่านั้น
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นั้นก็คือโรคต่างๆ ที่เจ็บปวดอันเนื่องจากการคลอด9 ท�ำให้
เจ็บท้อง ไฟไหม้ จมน�้ำตายและท้องร่วงโรคเหล่านี้เมื่อผู้ที่
ประสบกับมันและเสียชีวิตเขาจะถูกน�ำไปยังต�ำแหน่งของการ
ตายชะฮีดซึ่งเป็นด้านนามธรรม และที่โน้นก็มีโรคจ�ำนวนมาก
ที่เป็นความผาสุกของผู้ที่ประสบโดยจะท�ำให้เขาได้รับต�ำแหน่ง
ด้วยการเสียชีวิตของเขา10 ในเมื่อโรคจะท�ำให้เขาลดภาวะ การ
คลั่งไคล การชอบโลกนี้ และความสัมพันธ์ระหว่างโลกนี้กับเขา
เช่นเดียวกันโรคจะท�ำให้เขาพรากจากความเจ็บปวดและความ
ขมขืน่ จากชาวโลกพวกเขาจะจากโลกนีไ้ ปด้วยการตายอาจเป็น
ได้ว่าโลกจะรักพวกเขาก็ได้
วิธีการรักษาข้อที่สิบหก
โอ้ผู้ป่วยที่ร้องทุกข์จากความวิตกกังวล ! แท้จริงโรค
จะสอนเจ้าของโรคให้เข้าใจอย่างรวดเร็วถึงความส�ำคัญต่อการ
ใช้ชวี ติ ในสังคมและกับมนุษยชาติแล้วอะไรทีม่ นั กลับกลายเป็น
ความสวยงามเช่นนัน้ (สิง่ ทัง้ สองคือ) การให้เกียรติและความรัก
9

10

- โรคทีจ่ ะเป็นการตายชะฮีดด�ำเนินอยูป่ ระมาณหลังจากสิน้ สุดช่วงของการคลอด
คือ 40 วัน
- ดู อัลบุคอรีย์ บท อัลอะซาน 32 บท อัลญิฮาด 30 มุสลิม อัลอิมาเราะฮ์ 164
อะฮ์มัด บิน ฮัมบัล อัลมุสนัด 2/324, 533, 5/446, อัลฮากิม อัลมุสตัดร๊อก 1/503
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เพราะว่ า มั น จะช่ ว ยมนุ ษ ย์ ใ ห้ ห ลุ ด พ้ น จากการแสวงหาผล
ประโยชน์จากบุคคลอื่นๆ การมีผลประโยชน์เหล่านั้นซึ่งจะน�ำ
ไปสูค่ วามป่าเถือ่ นและจะดึงมนุษย์ให้ออกจากความเมตตาดังที่
โองการอัลกุรอานได้อธิบายไว้ว่า
{نسا َن َليَ ْط َغى أَ�ن َّر�آهُ ا ْستَ ْغنَى
َ �} كَل َّا ِ�إ َّن ال ِ إ
ความหมาย “หาใช่นั้นไม่แท้จริงมนุษย์จะปฏิเสธ
เมื่อท่านเห็นบุคคลที่ร�่ำรวย” อัลอะลัก / 6-7
แท้จริงอารมณ์ชั่วร้ายที่มีอยู่ในช่องของผลประโยชน์
–ที่เกิดมาจากความสุขและการมีสุขภาพดี- จะไม่รู้สึกถึงการ
ให้เกียรติที่น�ำไปสู่ทิศทางการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องและ
จะไม่รู้สึกถึงความเมตตาความเอื้ออาทรต่อผู้ที่ถูกทดสอบที่
ประสบกับโรคภัยต่างๆ ทั้งสองด้วยความเมตตาและอ่อนโยน
แต่ทว่าเมือ่ ใดทีม่ นุษย์รสู้ ำ� นึกต่อความเจ็บปวดรูถ้ งึ ความอ่อนแอ
และความต้องการของเขาภายใต้การกดดันของโรคการเจ็บปวด
และการเมือ่ ยล้าของเขา แท้จริงเขาจะรูส้ กึ ในการทีจ่ ะให้เกียรติ
แก่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่คอยให้การเอาใจใส่ดูแลเขาด้วย
การให้เกียรติเขา หรือบรรดาบุคคลที่มาหาเขาเพื่อเยียวยา
รักษาเขาความรูส้ กึ เช่นนีเ้ ป็นความเมตตาของมนุษยชาติมนั คือ
คุณลักษณะของอิสลามที่มีต่อบุคคลที่ถูกทดสอบและประสบ
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ภัย –เปรียบเทียบกับเขา- ดังนั้นจะท�ำให้จิตใจของเขาเต็มไป
ด้วยความเมตตาความปรารถนาดีความหมายทั้งสองนี้มุ่งไปยัง
พวกเขาด้วยความเร่าร้อนที่มีอยู่ ณ ที่เขา เกิดการสงสารอย่าง
มากจากเกียรติภูมิของพวกเขา และเมื่อพวกเขาสามารถยื่น
ความช่วยเหลือให้แก่พวกเขาและแม้วา่ ไม่อาจจะปฏิบตั กิ ารขอ
ดุอาอ์ตามบทบัญญัติให้แก่พวกเขาได้ หรือการเยี่ยมเยียนและ
ไถ่ถามสภาพความเป็นไปของพวกเขาทัง้ นีเ้ พือ่ ปฏิบตั ติ าซุนนะฮ์
แสวงหาผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่11  
วิธีการรักษาข้อที่สิบเจ็ด
โอ้บุคคลป่วยผู้ร้องทุกข์ที่หมดพละก�ำลังในการปฏิบัติ
ความดี แท้จริง จงเป็นบุคคลทีข่ อบคุณ !  แท้จริงฉันจะบอกข่าวดี
ว่าอันที่จริงสิ่งซึ่งที่จะเปิดประตูแห่งความดีต่างๆ อย่างบริสุทธิ์
มันคือการป่วยเท่านั้น ดังนั้นโรคยิ่งจะท�ำให้ผู้ป่วยและบรรดา
ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลด้วยอัลลอฮ์จะได้รับมรดกเป็นผลานิสงส์
อย่างต่อเนือ่ ง ฉะนัน้ มันจะเป็นแบบอย่างและสือ่ ทีส่ ำ� คัญในการ
ที่จะท�ำให้การวิงวอนขอถูกตอบรับ
11

- ดู มุสลิม บทอัลบิรร์ 40, อบูดาวูด บทอัลญะนาอิษ 7, อัตติรมีซีย์ บทอัลญะนา
อิษ 2, บทอัลบิรร์ 64,  อิบนุมายะฮ์ บทอัลญะนาอิษ 1,2, อะหมัด บินฮัมบัล  อัล
มุสนัด 2/344 , 354 , อิบนุ ฮิบบาน อัซซอเฮี้ยะ 7/228, อัลบัยฮะกีย์ ชุอะบุลอี
มาน 6/493,
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ครับ แท้จริงการเยียวยารักษาผู้ป่วยจะท� ำให้ชาว
ศรัทธามีการเก็บเกี่ยวผลานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่ และแม้ว่าการ
เยี่ยมเยียนการไถ่ถามถึงสุขภาพและการพักผ่อนของพวกเขา
ภายใต้กำ� หนดเงือ่ นไข คือพวกเขาต้องไม่ถกู ห้ามจากการปฏิบตั ิ
ตามซุนนะฮ์อนั ทรงเกียรติ 12 ในขณะเดียวกันมันคือการลบล้าง
ความผิด มี ร ายงานจากวจนด้วยความหมายดังนี้ : (ท่ า น
ทั้งหลายจงวิงวอนขอพรให้แก่ผู้ป่วย เพราะการวิงวอนขอของ
พวกเขาจะถูกตอบรับ)13 โดยเฉพาะหากผูป้ ว่ ยเป็นญาติทใี่ กล้ชดิ
และหากเป็นบิดาหรือมารดา ดังนั้นการรับใช้ท่านทั้งสองเป็น
การอิบาดะฮ์ทสี่ ำ� คัญมีผลานิสงส์ยงิ่ ใหญ่เช่นกันในการทีจ่ ะท�ำให้
จิตใจผู้ป่วยสงบนิ่งและส่งเสริมให้หัวใจพวกเขาเป็นสุข อันนี้
นับว่าเป็นวิทยปัญญาและเป็นการบริจาคทีส่ �ำคัญ ดังนัน้ มันช่าง
ดีอะไรเช่นนี้ที่บรรดาบุตรซึ่งจะยืนหยัดในการดูแลบรรดาบิดา
มารดาในขณะที่พวกเขาป่วยท�ำให้พวกเขาได้รับความเบิกบาน
รับความเมตตาความอ่อนโยนท�ำให้บิดามารดาประสบชัยชนะ
ด้วยการวิงวอนขอพรของของพวกเขา
12

13

- ดู อัลบุคอรีย์ บทอัลอิล 39 บทอัลยิษยี ะฮ์ 6  บทอัลมัรฎออ์ 4,5,9,11,17 มุสลิม
บท อัสสลาม  47 บทอัลบิร 39 – 43 อะมัด บิน ฮัมบัล อัลมุสนัด 1/120 ,138
, 195  อิบนุ ฮิบบาน อัสซอเฮี้ยะ 7/6, 222, 240
- อิบนุมายะฮ์ บทอัลญะนาอิษ, 1 อัลบัยฮะกีย์ ชุอะบุลอีมาน 6/541
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ครับแท้จริงสมควรที่ต้องได้รับเกียรติอย่างมากและ
มีสถานะในสังคมที่สูงส่งผลสะท้อนมาจากความเมตตาของ
บิดามารดาที่ท�ำให้บุตรเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีมีเกียรติมีจิตใจ
ที่อ่อนโยนต่อทั้งสองในขณะที่พวกเผชิญกับการป่วยและนี่คือ
ประกายทีส่ อ่ งแสงอย่างครบถ้วนต่อสภาพความเป็นอยูท่ ดี่ ขี อง
บุตรแสดงถึงความสูงส่งด้านมนุษยธรรมโดยจะส่งผลสะท้อน
ในความพิศวงทุกๆ สิง่ ถูกสร้างแม้กระทัง่ มะลาอิกะฮ์พร้อมกล่าว
สรรเสริญถึงความเป็นเอกะและความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์และ
เปล่งเสียงออกมาว่า “เป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์และเป็น
ความเพิ่มพูนของอัลลอฮ์”
ครับแท้จริงความอ่อนโยนความเมตตาและความอาทร
จะวนเวียนอยู่รอบผู้ป่วยเพื่อจะขจัดความเจ็บปวดของเขาแล้ว
เปลี่ยนมันไปสู่ความเบิกบานและความยินดี
แท้จริงการตอบรับการขอพรจากผู้ป่วยคือประเด็นที่
ยิ่งใหญ่ที่น้อยคนจะกล่าวถึงเมื่อประมาณสี่สิบปีที่ผ่านมาฉัน
เคยขอพรเพื่อบรรเทาอาการ (ให้ผู้ป่วยคนหนึ่ง) ด้วยความ
ตั้งใจ ต่อมาภายหลังฉันรู้ว่าการเจ็บป่วยได้หายไปเนื่องจาก
การขอพร และเช่นเดียวกันการขอพรจะไม่ท�ำให้สงู คืออันทีจ่ ริง
การขอพรไม่สามารถที่จะขจัดด้วยตัวของมันเองเพราะผลลัพธ์
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ของมันในปรโลก14 และการขอพรด้วยมันเองเป็นการประกอบ
อิบาดะฮ์เพราะผู้ป่วยต้องพึงพิงความหวานชื่นจากพระเจ้าเมื่อ
เขาประสบกับความอ่อนแอ
เพราะเหตุนี้การไม่ถูกตอบรับอย่างชัดเจนที่ฉันเคย
ขอพรเพื่อให้ฉันหายในช่วงระยะเวลาสามสิบปีในวันหนึ่งก็มิได้
ท�ำให้ฉนั คิดเพือ่ ละทิง้ หลีกหนีปล่อยวางอย่างถาวรต่อมัน เพราะ
ฉะนั้นการป่วยต้องเริ่มขอพรในเวลาของมันส่วนการรักษามิได้
เป็นผลมาจากการขอพรแต่ทว่าเมื่ออัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ทรง
ประทานการรักษาให้ –ผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงเมตตา- แท้จริง
อัลลอฮ์ทรงประทานให้จากเกียรติและความเอือ้ เฟือ้ ของอัลลอฮ์
แท้จริงการขอพรที่ไม่ถูกตอบรับเนื่องจากวิธีการที่เราต้องการ
ที่ไม่น�ำไปสู่ค�ำกล่าวที่ว่าแท้จริงการขอพรไม่ถูกตอบรับเพราะ
ฉะนั้นผู้ทรงสร้างด้วยความปรีชาญาณทรงรอบรู้ยิ่งส่วนพวก
เรานั้นโง่เขลา อัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ซึ่งทรงน�ำสิ่งที่ดีและเป็น
ประโยชน์มาให้แก่พวกเราอัลลอฮ์ทรงเสนอบทดุอาอ์ต่างๆ
เฉพาะส�ำหรับโลกนี้แก่พวกเราบางครั้งก็เป็นคุณูประโยชน์ใน
ปรโลกด้วยเหตุนี้การขอพรจะถูกตอบรับ ดังนั้นตราบใดที่การ
14

- ทั้งที่โรคบางประเภทจะสร้างปัญหาเพราะการขอพรเว้นแต่ว่าการขอพรจะเป็น
มูลเหตุในการขจัดโรคประดุจดังการขอพรเป็นสาเหตุที่มิได้มาด้วยตัวเองดังนั้น
จึงเป็นไปไม่ได้
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ขอดุอาอ์ซงึ่ จะค้นพบความบริสทุ ธิท์ พี่ วยพุง่ จากความเร้นลับของ
โรคและเกิดจากความอ่อนแอความไร้สมรรถภาพความต�่ำต้อย
และความต้องการเหล่านี้เกิดจากการขอดุอาอ์ที่ใกล้เคียงก็จะ
ถูกตอบรับส�ำหรับโรคเป็นแหล่งที่มาของแบบอย่างเพื่อการขอ
ดุอาอ์ด้วยความบริสุทธิ์ที่อยู่ภายใต้ข้อก�ำหนดของมันดังนั้น
ผูป้ ว่ ยและบรรดาบุคคลซึง่ ด�ำเนินการดูแลรักษาผูศ้ รัทธาสมควร
ที่จะได้รับประโยชน์จากดุอาอ์เช่นเดียวกัน
วิธีการรักษาข้อที่สิบแปด
โอ้ผู้ป่วยที่ละทิ้งการขอบคุณและมอบหมายต่อการ
ปรับทุกข์ !
การปรับทุกข์พุ่งออกมาจากการใช้สิทธิ์ของท่านที่ให้
กับท่านและสิทธิ์ของท่านไม่หายไปอย่างเด็ดขาดจนกว่าท่าน
จะปรับทุกข์ ทว่าที่มากไปกว่านั้นท่านมีสิทธิ์มากมายแต่ท่าน
ไม่ขอบคุณหลังจากการปฏิบัติและท่านไม่ใช้สิทธิ์ของอัลลอฮ์
ที่ให้กับท่าน และที่สูงไปกว่าเหล่านั้นท่านด�ำเนินการปรับทุกข์
ในประเด็นทีไ่ ร้สาระแต่ประดุจดังท่านมีสทิ ธิด์ งั นัน้ ไม่เหมาะสม
แก่ท่านที่จะปรับทุกข์โดยมองไปยังบุคคลที่มีต�ำแหน่งสูงกว่า
ท่านของการมีสุขภาพ ทว่าท่านจงมอง –จากประเด็นของ
สุขภาพ- ต่อบรรดาผู้ที่ไร้ความสามารถที่มาจากโรคพวกเขามี
ฐานะต�่ำกว่าท่าน
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ดังนัน้ ท่านถูกบังคับให้ขอบคุณอย่างมาก ฉะนัน้ หากว่า
มือของท่านหักท่านจงพิจารณามือที่สามารถใช้การได้และ
เมื่อท่านมีตาข้างเดียวท่านจงพิจารณาบุคคลที่สูญเสียตาไป
ทั้งสองข้างทั้งนี้เพื่อขอบคุณอัลลอฮ์
ครับใช่ มิใช่คนใดคนหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะมองไปยังบุคคลที่
อยูท่ างด้านการรับความสุขสบายทีส่ งู กว่าเขาเพือ่ สุมไฟแห่งทุกข์
ณ ทีเ่ ขา เว้นแต่วา่ เมือ่ เขาประสบกับภัยร้าย เขาจะมองอย่างมัน่ ใจ
จากด้านของการประสบภัยร้ายไปยังบุคคลที่ประสบภัยร้าย
มากกว่าเขาและเป็นโรคทีน่ กั หนากว่าเขาเพือ่ ทีเ่ ขาจะได้ขอบคุณ
ในภายหลังและยอมรับต่อสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อันทีจ่ ริงความลับอันนีไ้ ด้
อธิบายไปแล้วจากบางส่วนของสาสน์ด้วยกับตัวอย่างต่อไปนี้
บุคคลหนึ่งได้น�ำชายคนจนคนหนึ่งขึ้นไปบนหอคอยที่
สูงที่สุดพร้อมกันและทุกๆ ขั้นบันไดของหอคอยก็น�ำทางพวก
เขาไปสู่หอคอยแห่งผลรางวัลแล้วเขาก็มาสิ้นสุดลงที่รางวัล
เหล่านัน้ ซึง่ เขาได้รบั รางวัลอันยิง่ ใหญ่ทบี่ นปลายสุดของหอคอย
อันทีจ่ ริงจ�ำเป็นส�ำหรับชายคนจนต้องขอบคุณให้เกียรติตอ่ ของ
รางวัลที่หลากหลาย จะเห็นว่าเขาแกล้งท�ำลืมกับรางวัลทุก
อย่างทีเ่ ขาได้รบั ตามขัน้ บันไดหรือนับว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ร้คา่ ดังนัน้ เขา
จึงไม่ขอบคุณแล้วใช้สายตามองไปยังผู้ที่สูงกว่าแล้วปรับทุกข์
โดยกล่าวว่า “หากว่าหอคอยนีส้ งู ทีส่ ดุ ฉันก็จะข้ามจากทีแ่ ห่งนี้
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ไปยั ง ขั้ น ที่ สู ง กว่ า แล้ ว ท� ำ ไมฉั น ไม่ เ ป็ น เหมื อ นดั ง ภู ผ าที่ สู ง
ตระหง่านหรือหอคอยสูงที่อยู่ใกล้เคียง?
เช่นนี้แหละเมื่อชายคนหนึ่งด�ำเนินการปรับทุกข์แล้ว
อะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการประพฤติผิดโดยการปฏิเสธความ
โปรดปรานแล้วอะไรที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการปฏิบัติที่เกินเลย
สัจธรรม !
ด้วยเหตุนี้สภาพของมนุษย์มาจากการมีขึ้นแล้วกลับ
ไปสู่ที่ไม่มีและไม่กลายเป็นหินต้นไม้และสัตว์ที่มากไปกว่านั้น
มนุษย์ที่เป็นมุสลิมแน่นอนเขาได้รับความเพลิดเพลินความสุข
ความสบายอย่ า งมากมายแล้ ว ได้ รั บ ความสู ง ส่ ง จากความ
เมตตา....แต่ถึงกระนั้นก็ตามมนุษย์ก็มาปรับทุกข์จากการขาด
ความสุขความสบายด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ที่มาประสบหรือเกิด
จากความสุขสบายที่ขาดหายด้วยการคัดสรรของเขาเอง เกิด
จากการใช้ผิดประเภทหรือไร้สมรรถภาพในการเข้าถึงมัน ภาย
หลังจากนั้น เขากล่าวว่า (ความวิบัติได้ประสบกับฉันอะไรเล่า
ทีฉ่ นั ได้เก็บเกีย่ วจนกระทัง่ ฉันจะแก้ไขปัญหาของฉันตามสภาพ)
การร�ำพึงร�ำพันโดยกล่าวต�ำหนิการอภิบาลของพระเจ้า สภาพ
เช่นนี้เป็นอาการของผู้ป่วยทางด้านนามธรรมซึ่งจะประสบยิ่ง
กว่าผู้ป่วยทางด้านรูปธรรมวัตถุ การประสบภัยจะด�ำเนินไป
ตามสภาพและจะเพิ่มความเจ็บปวดด้วยการร้องทุกข์ ประดุจ
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ดังบุคคลที่เสื่อมสภาพขณะที่มือของเขาก็บาดเจ็บทว่าบุคคลที่
มีสติปัญญาจะน�ำแบบอย่างจากค�ำตรัสของอัลลอฮ์ที่ว่า
ا َّل ِذي َن ِ�إذَا أَ� َصاب َ ْت ُهم ُّم ِصيبَ ٌة قَا ُلو ْا ِ�إنَّا ِل َّل ِه َو ِ�إنَّا ِ�إ َل ْي ِه َرا ِج ُعو َن
ความหมาย “บรรดาบุคคลที่ประสบความวิบัติพวก
เขาจะกล่าวว่า แท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์แล้วยังพระองค์ที่เรา
จะกลับไป” อัล บะก่อเราะฮ์ / 165
ดั ง นั้ น กิ จ การใดจงมอบหมายให้อัลลอฮ์ด้วยความ
อดทนจนกว่าการป่วยจะสิน้ สุดลงจากการท�ำหน้าทีข่ องมันและ
จะด�ำเนินต่อไปตามการงานที่เกี่ยวข้อง
วิธีการรักษาข้อที่สิบเก้า
แท้จริงการร้อยเรียงจากผู้ที่เป็นที่พึงโดยการเอ่ยนาม
(นามอันวิจิตร) ทั้งหมดที่เป็นนามของอัลลอฮ์อย่างไพเราะ
ผูท้ รงสูงส่งทีบ่ ง่ บอกว่านามเหล่านีท้ งั้ หมดไพเราะ โดยทีแ่ ท้จริง
ชีวิตคือกระจกแห่งความสวยงามที่มีเจตนารมณ์เรียบง่ายและ
รวบรวมสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมด แท้จริงกระจกเงาที่สวยงามจริงๆ
และหากว่ากระจกเงาส่องตรงข้ามความสวยงามก็สวยงามเช่นกัน
และทุกๆ สิ่งที่ไปกระทบกับกระจกนั้นจะงดงามทั้งหมดและ
ทุกสิ่งที่ประสบกับชีวิตสวยงามเช่นกันในมุมมองของสัจธรรม
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แท้จริงจะปรากฏร่องรอยการแกะสลักทีส่ วยงาม ด้วย (นามอัน
วิจิตรเหล่านั้น) ที่สวยงาม
ฉะนั้นหากว่าการด�ำเนินชีวิตด�ำเนินไปด้วยความสุข
ความสบายในระนาบเดียวกัน จะท�ำให้กระจกเงาบกพร่อง และ
ที่เพิ่มไปกว่านั้นจะรู้สึกว่า –ในทิศทางใดทางหนึ่ง- ไม่มีขึ้นและ
ไร้สาระ ดังนั้นจะต้องลิ้มรสของการทรมาน และความอึดอัด
ทีเ่ ข้าไปในห้วงลึกของจิตใจแล้วเปลีย่ นแปลงจากความหวานชืน่
ความสดใสของอายุกลายเป็นความเจ็บปวดและความโศกเศร้า
แล้วมนุษย์ก็จะน�ำตัวเองไปสู่ความป่าเถื่อนหรือตกอยู่ในวังวน
ของอารมณ์เพื่อจะจัดการกับเวลาของเขาอย่างรวดเร็ว อุปมา
อุ ป มั ย ดั ง บุ ค คลที่ ถู ก จองจ� ำ ในคุ ก มี อ ายุ ถึ ง แปดสิ บ ปี เขาได้
จัดการกับเวลาอย่างรวดเร็ว เป้าหมายเพื่อให้สิ้นสุดระยะเวลา
ของการจองจ�ำ  แต่ทว่าชีวิตที่ด�ำเนินผ่านไปด้วยสภาพการณ์ที่
เปลีย่ นแปลงไปและเขาได้ผา่ นกระบวนการหลายขัน้ ตอนท�ำให้
เขารู้สึกว่ามีคุณค่ามีผลผลิตและมีน�้ำหนัก –นี้คือชีวิต- ส�ำหรับ
อายุแล้วทีส่ �ำคัญคือการแสวงหาความหวานชืน่ จนกว่าอายุของ
มนุษย์จะไม่ปรารถนาที่จะด�ำเนินต่อไปแม้ว่าเขาจะประสบ
กับความยากล�ำบากนานาชนิดก็ตามและเขาจะไม่เสียใจและ
สิน้ หวังเขากล่าวว่า “แท้จริงฉันนีเ้ พือ่ ดวงอาทิตย์ทกี่ ำ� ลังจะลับไป
และแท้จริงฉันนี้ส�ำหรับกลางคืนก�ำลังจะโผล่ขึ้นมา”
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ครับหากปรารถนาจงถามบุคคลที่ร�่ำรวย สิ่งที่มีอยู่
ณ ที่ท่านนั้น เป็นไปตามสภาพ จงถามเขา ท่านสบายดีไหม?
ท่านจะได้ฟังจากเขาถึงประโยคที่เจ็บปวดและขาดทุนอย่าง
แน่นอน เช่น โอ้ช่วงเวลานี้รึ...แท้จริงมันไม่ผ่านไป.... ไม่ใช่ เรา
จะมีเวลาในการค้นหาความรื่นเริงเพื่อจัดการกับเวลา...จงมา
เพื่อเราจะมีการละเล่น เป็นการโต้ตอบเพียงเล็กน้อย..!...หรือ
ฟังการปรับทุกข์ที่เกิดจากความหวังที่ห่างไกล เช่น แท้จริง
กิจการของฉันบกพร่องเอง... หวังว่าฉันคงจะท�ำเช่นนี้ เช่นนัน้ ..
ส�ำหรับท่านเมื่อท่านถามบุคคลที่จมปลักอยู่กับความยากจน
หรือประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม ท่านสบายดีไหม? และหาก
เป็นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะ เขาจะตอบกับท่านว่า ฉันสบายดี
มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ ฉันขอขอบคุณต่อผู้อภิบาล
หลายพันครัง้ ฉันอยูใ่ นความพยายามตลอด.. โอ้จะดีอะไรเช่นนี้
หากว่าดวงอาทิตย์ไม่ลับขอบฟ้าอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพื่อที่ฉัน
จะจัดการกับการงานและสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นมือของฉันให้ผา่ นไป ฉะนัน้
เวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วและอายุกจ็ ะผ่านไปโดยไม่ยตุ ิ มาตร
ว่าในสถานการณ์ที่ฉันต้องดิ้นรน เว้นแต่ว่าสิ่งนั้นจะด�ำเนินไป
ด้วย ดังนัน้ ทุกๆ สิง่ จะส่งเสริมในความผิดบนการได้รบั มา....!.!...
ดังนั้นค�ำกล่าวทั้งหมดนี้ถูกร้อยเรียงมาจากคุณค่าของอายุขัย
และความส�ำคัญของมันรวมถึงความเขลาของอายุซึ่งต้องหลีก
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หนีมันด้วยความเศร้าใจต่อเหล่านั้น...ดังนั้นเขารู้ว่าความหวาน
ชื่นของอายุและรู้คุณค่าของชีวิตได้มาด้วยความยากล�ำบาก
ส่วนความสุขคือการพักผ่อนความสบายการร�ำลึกมันท�ำให้อายุ
หมดไปและบุคคลหนึ่งหวังว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นโดยเร็ว
โอ้พี่น้องผู้ป่วย จงรู้เถิดว่าแท้จริงรากฐานของการ
ประสบความล�ำบากความชัว่ แม้กระทัง่ ความผิดแท้จริงเหล่านัน้
ไม่มี ดังทีไ่ ด้ยนื ยันต่อ (สิง่ ) เหล่านัน้ ไปแล้วด้วยรายละเอียดอย่าง
เด็ดขาดในสาสน์ต่างๆ และไม่มีนั้นคือความชั่วอย่างที่เด่นชัด
และอธรรมอย่างสมบูรณ์. ฉะนัน้ การยุตกิ ารผักผ่อนการสงบนิง่
การหยุดชะงักอยู่ในระดับเดียวกันเป็นสภาพต่างๆ ที่ใกล้เคียง
กับ (ค�ำว่า) ไม่มแี ละความต�ำ่ ทรามความใกล้เคียง เขาจะรูส้ กึ ถึง
การมีอยูข่ องอธรรมในขณะทีไ่ ม่มแี ละจะรับความคับแคบความ
กังวล ส�ำหรับความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงทั้งสองจะมีอยู่
จะรูส้ กึ ว่ามี ส่วนการมีนนั้ คือสัจธรรมและดวงประทีปอันบริสทุ ธิ์
ฉะนัน้ ตราบใดทีส่ จั ธรรมเป็นเช่นนัน้ แท้จริงการป่วยที่
มีอยูใ่ นตัวท่านมันอ่อนแอทีถ่ กู ส่งมายังท่านเพือ่ ให้ทำ� หน้าทีข่ อง
มันมากมาย มันได้ดำ� เนินการกับชีวติ ของท่านทีม่ คี ณ
ุ ค่าและมัน
ท�ำให้แข็งแกร่งมีค่าด้วยกับอุปกรณ์อื่นของมนุษย์ในร่างกาย
ของท่านที่น�ำไปสู่การให้ความช่วยเหลืออวัยวะที่เป็นปัญหา
เหล่านั้นและจะเผยให้เห็นการแกะสลักนามของผู้เนรมิตอย่าง
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วิทยปัญญา และจะหมดภาระหน้าที่ในเวลาอันใกล้ หากเป็น
ความประสงค์ของอัลลอฮ์ กิจการของอัลลอฮ์ก็จะด�ำเนินไป
ยังคู่สนทนาอย่างมีเมตตา จงมาหาฉันเดียวนี้เพื่อพ�ำนักกับฉัน
สถานทีฉ่ นั ตลอดไป และเฝ้าติดตามการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องท่านใหม่
ดังนั้นนี้คือสถานที่ของท่านจงอยู่ด้วยความปลอดภัยและความ
ปีติยินดี
วิธีการรักษาข้อที่ยี่สิบ
โอ้ผู้ป่วยที่ค้นหายารักษา พึงรู้เถิดว่า แท้จริงการป่วย
นัน้ มีสองประเภท ประเภททีห่ นึง่ คือสัจธรรม ประเภททีส่ องคือ
ความกังวล
ส่วนประเภทที่เป็นสัจธรรม แน่นอนผู้ทรงรักษาผู้ทรง
ปรีชาสามารถทีส่ งู ส่งท�ำให้ทกุ โรคนัน้ มียารักษาและคลังยาของ
มันอยู่ในคลินิกอันยิ่งใหญ่นั้นก็คือโลกแห่งนี้เอง ดังนั้นตัวยา
เหล่านีแ้ หละถูกเรียกร้องให้มกี ารเยียวยารักษา แน่นอนอัลลอฮ์
ผู้ทรงบริสุทธิ์ได้สร้างทุกๆ โรคนั้นมียารักษา15
ดังนั้นการใช้วิธีการรักษาในรูปแบบต่างๆ เป้าหมาย
เพื่อการเยียวยารักษามีบัญญัติที่ถูกต้อง แต่จ�ำเป็นต้องรู้ว่า
15

- ดู อัลบุคอรีย์ บท การแพทย์ 1 มุสลิม บท อัสสลาม 69 อะฮ์มัด บิน ฮัมบัล,
อัลมุสนัด 1/377, 3/335
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แท้จริงการรักษาที่เกิดมาจากการใช้ยาจะไม่บรรลุผลเว้นแต่
จะมาจากอัลลอฮ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ เปรียบดังที่อัลลอฮ์ประทาน
โรคพระองค์ก็จะประทานการรักษา และจ�ำเป็นส�ำหรับมุสลิม
ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นมุสลิม
ตลอดจนปฏิบัติค�ำสั่งเสียของพวกเขาส่วนนี้เป็นแบบอย่างของ
การรักษาทีส่ ำ� คัญ เพราะโรคต่างๆ เกิดจากวิธกี ารทีผ่ ดิ ประเภท
และไม่มีการป้องกัน ละเลยค�ำสั่งเสีย สุรุ่ยสุราย การท�ำผิดด้วย
ความเขลาไม่มีการระมัดระวัง ฉะนั้นแพทย์ที่ปฏิบัติตามหลัก
การศาสนา ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าเขาจะตักเตือนตามกรอบบัญญัติ
ศาสนาและเสนอแนะค�ำสั่งเสียป้องปรามในการปฏิบัติที่ผิด
พลาดและการสุรุ่ยสุราย ในการนี้จะท�ำให้จิตใจของผู้ป่วยนั้น
มั่นคงและมีความหวัง ส�ำหรับบทบาทของผู้ป่วยแล้วจะยึดมั่น
ต่อค�ำสั่งเสียและความปรารถนาดีเหล่านั้นเพื่อให้โรคของเขา
ผ่อนเบาลงแล้วให้ความปีติยินดีหวนกลับคืนมาทดแทนความ
กังวลและความมัวหมอง
ประเภทที่สองคือความกังวลจากการป่วย ฉะนั้นการ
เยียวยารักษาที่ให้ประโยชน์คือการ (การหลั่งน�้ำตา) เมื่อความ
กังวลเพิ่มขึ้นเนื่องจากการให้ความส�ำคัญก็จะระบายออกมา
แม้ว่าเขาไม่เตรียมมาก่อนก็จะถูกย่อขนาดแล้วให้กลับมาและ
อันตรธานหายไป เช่นเดียวกันเมื่อมนุษย์เผชิญกับการเข้มงวด
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อย่างรุนแรงแท้จริงจะท�ำให้มันเกิดการรวมตัวกันและจู่โจมมัน
และหากว่าไม่ให้ความส�ำคัญก็จะแตกแยกและกระจายไปทั่ว
และเช่นเดียวกันบุคคลที่ให้ความส�ำคัญด้วยกับการ
จินตนาการในความมืดมิดจากสายเชือกที่ลากยาวไปจะท�ำให้
การมโนภาพเหล่านั้นของเขาต่อไปข้างหน้าจะกว้างขึ้นอาจจะ
น�ำไปสู่การเตลิดเปิดโปงดังเช่นบุคคลวิกลจริตและเมื่อไม่ให้
ความส�ำคัญฉะนั้นมันก็จะถูกเปิดเผยว่าสิ่งเหล่านั้นอันที่จริง
มันคือเชือกมันไม่ใช่งู..เขาเริ่มสมเพชจากความคิดที่แปรปรวน
และสับสน. นีค้ อื โรคความกังวล เหล่านีห้ ากว่าด�ำเนินไปเรือ่ ยๆ
มันก็จะกลายไปเป็นโรคที่แท้จริงความกังวลเกิดจากความรู้สึก
ที่เหนื่อยล้าการผสมผสานของเส้นประสาทจะกลายเป็นโรค
ที่เลวร้ายอย่างมหันต์โดยที่มันจะท�ำให้ลงลืมและเป็นจุดสูงสุด
ดังนั้นพลังด้านนามธรรมก็จะถูกผลักออกไป ฉะนั้นเมื่อบังเอิญ
ไปเจอกับคณะแพทย์หลายๆ สาขากลุม่ คนทีม่ จี ติ ใจแข็งกระด้าง
ทีป่ ราศจากความเมตตาหรือกลุม่ แพทย์ทไี่ ม่ใช่สาขาตรงบรรดา
บุ ค คลที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การหลงลื ม ของเขาพวกเขาท�ำ ให้
เคลือ่ นไหวมากกว่าเจ้าของมันจนกระทัง่ บุคคลร�่ำรวยก็จะท�ำให้
ทรัพย์สินเงินทองร่อยหรอลงหรือท�ำให้สติปัญญาสุขภาพขาด
หายไปอย่างหมดสิ้น
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วิธีการรักษาข้อที่ยี่สิบเอ็ด
โอ้พี่น้องผู้ป่วย ! ความจริงแท้จริงการป่วยของท่าน
เป็นความเจ็บปวดด้านรูปธรรม นอกจากว่าความอร่อยด้าน
นามธรรมเป็นความส�ำคัญรอบตัวท่านมันลบล้างร่องรอยความ
เจ็บปวดด้านธรรมทั้งหมด เพราะว่าความเจ็บปวดของท่าน
ด้านนามธรรมไม่เหนือกว่าความเมตตาหรือความสงสารความ
เบิกบานเหล่านั้นซึ่งได้ลืมตั้งแต่ยังเยาว์วัยซึ่งขณะนี้มันได้ปะทุ
ขึ้นอีกมาใหม่ท�ำให้บิดามารดาและญาติพี่น้องเป็นทุกข์และ
อีกหลายๆ อย่าง หากว่าท่านมีบิดามารดามีญาติพี่น้อง ความ
อ่อนโยนก็จะหวนกลับมาอีกครั้งบิดามารดาจะมองท่านด้วย
ความเอ็ น ดู ค วามรั ก ดั ง ท่ า นเยาว์ วั ย และการปิ ด กั้ น ก็ จ ะถู ก
เปิดเผยจากบุคคลที่รักซึ่งอยู่รอบตัวของท่านทั้งนี้เพื่อพวกเขา
เริม่ ต้นทีจ่ ะดูแลท่าน เริม่ จากความรักความเมตตาเนือ่ งจากการป่วย
ดึงดูดพวกเขาทีก่ อ่ เกิดความอ่อนโยนภายในจิตใจ ความเจ็บปวด
ทรมานด้านนามธรรมเหล่านั้นช่างมีราคาน้อยนิดที่เผชิญหน้า
กั บ การด� ำ เนิ น การบริ ก ารอั น สู ง ส่ ง ที่ ผ สมผสานด้ ว ยความ
เมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยหลักเกณฑ์การป่วยของท่าน
บรรดาบุคคลซึง่ ท่านได้ใช้ความพยายาม –ทุกความละโมบ- เพือ่
บริการและให้ได้มาซึ่งความพอใจจากพวกเขาแล้วท่านก็เป็น
เจ้านายทีใ่ ช้พวกเขาและการป่วยของเขาเช่นเดียวกันทีท่ ำ� ให้เกิด
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การหวาดกลัวในการแสวงหาความรักเพิ่มเติมและการร่วมมือ
ด้วยความเมตตาอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นการรวมพวกเขาอยู่กับ
ท่านด้วยความสงสารความเมตตาตามหลักมนุษยธรรมซึ่งทั้ง
สองส่วนจะช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ (ในหมู่) มนุษย์
หลังจากนั้นท่านน�ำเสนอการป่วยของท่านในการ
ขอผ่อนผันจากภาระหน้าที่อันยากล�ำบาก ดังนั้นท่านในขณะนี้
สะดวกสบายมีความสุข... ฉะนั้นไม่เหมาะสมในการที่ท่าน
มีความเจ็บปวดเพียงเล็กน้อยแล้วท่านร้องทุกข์ ที่ควรคือท่าน
ต้องขอบคุณในแนวทางที่ท�ำให้ท่านมีความสุขด้านนามธรรม
วิธีการรักษาข้อที่ยี่สิบสอง
โอ้พี่น้องผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อจะเป็นอัมพาต แท้จริง
ฉันจะบอกข่าวดีแก่ท่านในเบื้องต้นว่า อัมพาตนั้นถูกนับว่าเป็น
โรคที่มีบะร่อกะฮ์ชนิดหนึ่งส�ำหรับผู้ศรัทธา แน่นอนฉันได้ฟัง
เรื่องนี้ตั้งนานมาแล้วจากบรรดาผู้ประกอบคุณงามความดีและ
กลุ่มคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า (จากอัลลอฮ์) ทว่าฉัน
โง่เขลาความลับของมันและขณะนีม้ บี คุ คลหนึง่ ได้ปลุกจิตส�ำนึก
ในใจฉันเกี่ยวกับความลับดังนี้
แท้ จ ริ ง บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น หั ว หน้ า
(จากอัลลอฮ์) พวกเขาคือเบือ้ งหลังของความประสงค์ของพวกเขา
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มีสองรากฐานประเด็นส�ำคัญที่น�ำไปสู่การค้นพบสัจธรรมจาก
อัลลอฮ์ตาอาลาท�ำให้พวกเขาปลอดภัยจากความผิดพลาด
อันยิง่ ใหญ่ดา้ นนามธรรมแล้วกลับไปยังโลกดุนยาและค�้ำประกัน
ความสุขอย่างถาวรมีสองข้อคือ
1. ผูกสัมพันธ์กบั ความตาย กล่าวคือพวกเขาพยายาม
ค้นหาเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ความสุขในชีวติ ตลอดกาลและใคร่ครวญถึง
ความพินาศของโลกนีอ้ นั ทีจ่ ริงพวกเขาคือแขกถูกให้บริการตาม
กรอบหน้าที่ที่จ�ำกัด
2. การใช้ให้ปฏิบัติความชั่วตามอารมณ์จะตายด้าน
ด้วยการต่อสูก้ ารฝึกฝนของจิตใจเพือ่ ขจัดความวิบตั ขิ องร่างกาย
และความรู้สึกที่มาโดยมองไม่เห็น
โอ้พี่น้องโครงสร้างของความสุขเสียหายไปครึ่งหนึ่ง
แน่นอนมันทิ้งไปจากท่านโดยที่ท่านไม่ได้คัดเลือกสองพื้นฐาน
ที่สะดวกและง่ายทั้งสองนี้จะปูแนวทางส�ำหรับที่จะน�ำไปสู่
ความสุขอย่างถาวรทัง้ สองช่วยให้ทา่ นร�ำลึกตลอดเวลาว่าโลกนีจ้ ะ
ต้องพังพินาศและมนุษย์จะสิ้นสลายหลังจากนั้นแล้วโลกนี้ก็ไม่
สามารถทีจ่ ะสกัดกัน้ การกลัน้ หายใจของท่านการละเลยไม่อาจ
เผชิญกับความหน้ามืดตามัวของท่าน ดังนั้นอารมณ์ที่น�ำไปสู่
การกระท�ำชั่วไม่สามารถที่จะท�ำให้อารมณ์ใฝ่ต�่ำหลอกลวง
ครึง่ หนึง่ จากผูค้ นทีเ่ ป็นมนุษย์ ฉะนัน้ เขาจะรอดพ้นจากการทดสอบ
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จากความชัว่ ด้วยความรวดเร็ว ส่วนมุมนิ อ์ดว้ ยความเร้นลับจาก
การศรัทธายอมมอบหมายยอมรับเพื่อให้ได้ประโยชน์จากยา
รักษาที่เข้มข้น (น�ำไปรักษา) เช่น อัมพาตโดยระยะเวลาอันสั้น
ส�ำหรับกลุ่มมุญาฮิดีนที่ได้การแต่งตั้งจากอัลลอฮ์โดยการออก
ก�ำลังกายการเอี๊ยะติกาฟจะท�ำให้โรคเบาบางลง
วิธีการรักษาข้อที่ยี่สิบสาม
โอ้ผู้ป่วยที่ไร้ความสามารถที่แปลกอยู่คนเดียว หากว่า
ความแปลกของท่านและไม่มีบุคคลมาดูแลท่านและที่มากไป
กว่านัน้ โรคของท่านทีเ่ ป็นสาเหตุตอ้ งเหลียวมองไปยังหัวใจทีแ่ ข็ง
กระด้างและอืน่ ๆ ทีเ่ ต็มไปด้วยความเมตตาต่อท่าน ฉะนัน้ จะเป็น
เช่นไรหากว่าผูท้ รงสร้างผูส้ งู ส่งทีม่ องท่านด้วยความเมตตาปรานี
ที่หยิบยื่นให้ท่านในตอนต้นของซูเราะฮ์อัลกุรอานที่อธิบายถึง
ความสูงส่งของอัลลอฮ์
(الر ِحي ِم
َّ الر ْح َم ِن
َّ )
ความหมาย “ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปรานี”
ผูซ้ งึ่ ทรงสร้างให้แก่บรรดามารดา –มีความเสน่หห์ ลาย
อย่างของความเมตตาทีเ่ กินความคาดหมาย –โดยนางเหล่านัน้
ด�ำเนินการอบรมลูกๆ...ผู้ซึ่งเติมเต็มให้แก่โลกนี้และได้ย้อมสี
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ทุกๆ ฤดูใบไม้ผลิด้วยความเมตตาอันสูงส่งและได้เติมเต็ม
ประเภทต่างๆ ของความกรุณาและความประเสริฐ..เหล่านัน้ คือ
ความเมตตาของท่านที่จะท�ำให้เป็นสรวงสวรรค์อนั สวยงามทุก
มุมมอง ฉะนั้นท่านจงยึดถือการศรัทธาแล้วท่านต้องหวนกลับ
ไปกล่าวถึงศรัทธาที่เกิดจากความไร้สมรรถภาพที่มาจากโรค..
ด้วยความหวังและความนอบน้อมถ่อมตนที่เกิดจากโรคแปลก
ประหลาดที่เป็นอยู่คนเดียวเป้าหมายก็เพื่อให้ผู้ทรงสร้างมอง
ไปยังท่านด้วยการมองที่เท่าเทียมกับทุกสิ่ง
ดังนั้นตราบใดที่อัลลอฮ์มีแล้วมองไปยังท่านตามที่ทุก
สิ่งทุกอย่างมี.แต่ที่แปลกจริงๆ คือการเป็นเอกะของอัลลอฮ์
ในดั่งเดิมซึ่งการยอมรับการศรัทธาไม่ได้พาดพิงไปยังอัลลอฮ์
หรือไม่ปรารถนาที่จะให้มีพาดพิง
วิธีการรักษาข้อที่ยี่สิบสี่
โอ้บรรดาพยาบาลที่เอาใจใส่ดูแลเด็กๆ ผู้บริสุทธิ์และ
บรรดาคนชราทีเ่ ปรียบเหมือนเด็กๆ ทีอ่ อ่ นแอและไร้สมรรถภาพ !
แท้จริงการค้าขายปรโลกที่ส�ำคัญอยู่ในมือของพวกเขา ฉะนั้น
ท่านทั้งหลายจงเอาใจใส่การค้าขายนั้นจงคิดถึงพวกเขาให้มาก
พยายามเข้าใจความรูส้ กึ พวกเขา. แท้จริงโรคของเด็กๆ ผูบ้ ริสทุ ธิ์
เป็นการเพิ่มเติมการอบรมตามแนวทางพระเจ้าให้แก่ร่างกาย
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พวกเขาอย่างละเอียดเพือ่ ให้เกิดความเคยชินและอบรมพวกเขา
ให้เรียนรู้การด�ำเนินชีวิตในอนาคตที่แสนล� ำบากมันคือการ
แบกรับความรูแ้ ละผลประโยชน์มากมายทีจ่ ะกลับมายังพวกเขา
ในการด�ำเนินชีวิตในโลกนี้และการด�ำเนินชีวิตด้านจิตวิญญาณ
ดังนั้นจะต้องให้ความบริสุทธิ์กับชีวิตของเยาวชนอย่างเกลี้ยง
เกลาและเป็นนามธรรมเหมือนดังการขจัดชีวิตของผู้สูงอายุให้
หลุดพ้นจากความผิด ฉะนั้นการฉีดยาจึงเป็นรากฐานของการ
รักษาทางด้านนามธรรมและบทบาทของพวกเขาในอนาคตหรือ
ในวันปรโลก
ส� ำ หรั บ ผลรางวั ล ที่ จ ะได้ รั บ จากโรคเหล่ า นี้ นั้ น จะ
ถูกจัดล�ำดับอย่างเป็นขัน้ ตอนในสมุดบันทึกการปฏิบตั ขิ องบิดา
มารดาหรือสมุดบันทึกความดีต่างๆ ของมารดาซึ่งนางเอาใจใส่
สุขภาพของบุตร -นางต้องเผชิญกับความยากล�ำบาก- ร่างกาย
ของนาง ดังที่มีผลมาจากการยืนยันของชาวสัจธรรม
ส่ ว นการเยี ย วยารั ก ษาผู ้ สู ง อายุ แ ละการใจใส่ ดู แ ล
พวกเขารวมไปถึงประเด็นที่เขาจะรับผลานิสงส์อันใหญ่หลวง
โดยเฉพาะบิดามารดาทัง้ สองและการประสบผลส�ำเร็จจากการ
ขอพรให้พวกเขารักษาน�้ำใจและบริการด้วยความบริสุทธิ์และ
เต็มเปี่ยม ในการนี้ก็จะน�ำพาผู้ปฏิบัติไปยังความสุขในดุนยา
และปรโลกดังที่ปรากฏยืนยันจากหลายรายงานที่ถูกต้องและ
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เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มากมาย ฉะนั้นบุตรที่ปฏิบัติดีต่อ
บิดามารดาทัง้ สองในยามทีพ่ วกเขาอ่อนแอนับว่าเป็นการปฏิบตั ิ
ดีต่อตัวเองในบรรดาพี่น้องพวกเขา ในขณะที่ลูกทรพีที่ท�ำร้าย
บิดามารดาพร้อมกับการลงโทษในปรโลกและเช่นนัน้ แหละเขา
จะพบกับความหายนะในโลกนี้มากมาย
ครั บ แท้ จ ริ ง มั น ไม่ ใช่ เ ป็ น การดู แ ลรั ก ษาคนชราคน
อ่อนแอญาติผใู้ กล้ชดิ และผูบ้ ริสทุ ธิเ์ พียงอย่างเดียว แต่ทยี่ งิ่ กว่า
นัน้ เมือ่ ผูศ้ รัทธาพบผูป้ ว่ ยชราโดยบังเอิญเขาต้องให้เกียรติอย่าง
มากและเขาจะต้องให้การบริการด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ตราบใด
ที่เขายังเป็นพี่น้องด้านการศรัทธาอย่างแท้จริงตามข้อก�ำหนด
ของอิสลาม
วิธีการรักษาข้อที่ยี่สิบห้า
โอ้พี่น้องผู้ป่วย เมื่อท่านรู้สึกว่าต้องการที่จะเยียวยา
รักษาอย่างบริสุทธิ์ที่มีประโยชน์มาก และท่านต้องการรักษา
ให้กบั ทุกโรคทีป่ ระกอบไปด้วยความอร่อยอย่างมาก ดังนัน้ พวก
ท่านจงยืนศรัทธาของพวกท่านด้วยความเข้มแข็งและงดงาม
กล่าวคือการให้ความศักดิ์สิทธิ์ของการเยียวยารักษาด้วยการ
ขออภัยโทษการประกอบอิบาดะฮ์การปฏิบัติละมาดเหล่านี้
นับว่าเป็นตัวอย่างของการศรัทธา
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ครับ แท้จริงกลุม่ คนทีล่ ะเลยด้วยสาเหตุจากการลุม่ หลง
ดุ น ยาและเกี่ ย วพั น ธ์ กั บ มั น อย่ า งมาก ประดุ จ ดั ง พวกเขา
เป็นผู้ครองครองโครงสร้างของดุนยาที่มีปัญหาด้านนามธรรม
ทั้ ง หมด ดั ง นั้ น การศรั ท ธาก็ เจริ ญ รุ ด หน้ า แต่ โ ครงสร้ า งที่ มี
บาดแผลจากการพลัดพรากจากความแตกแยกที่ต้องด�ำเนิน
การรักษาด้วยการทายาจากรอยแยกของบาดแผลเหล่านั้น
แน่นอนเราได้ยืนยันในหลายบทความแท้จริงการศรัทธาจะท�ำ
การักษาอย่างแท้จริง และเพื่อหลีกเลี่ยงค�ำกล่าวของฉันที่มาก
ไป ฉันขอสรุปดังนี้
แท้จริงการรักษาด้วยการอีมานจะส่งผลสะท้อนอย่าง
ชัดเจนด้วยการปฏิบัติตามบัญญัติด้วยการค�ำนึงถึงกฎระเบียบ
ตราบเท่าที่มนุษย์จะสามารถเดินไปสู่เป้าหมายได้ แท้จริงการ
ประมาท การเขลาและการปฏิบัติตามอารมณ์ไม่ใช่บัญญัติ
(ศาสนา) การกระท�ำตามจึงเป็นโมฆะที่จะส่งผลกระทบต่อการ
เยียวยารักษา
ตราบใดทีโ่ รคได้ทำ� ลายเยือ่ บุและขจัดความอร่อยและ
ยับยั้งการเข้าถึงความเอร็ดอร่อยที่ไม่ได้ตามบัญญัติเหล่านั้น
ดังนัน้ พวกท่านจงแสวงหาประโยชน์และจงใช้การศรัทธาในการ
รักษาอย่างจริงจังและเติมเต็มด้วยรัศมีของความบริสุทธิ์ การ
ขออภัยโทษ การขอพรอย่างมีความหวัง..จากผู้ถือกรรมสิทธิ์
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ของการปกครองผู้สูงส่ง การให้การรักษา และท�ำให้โรคของ
พวกท่านลบล้างความผิดต่างๆ... อามีน..อามีน...อามีน  
َوقَا ُلو ْا ا ْل َح ْم ُد ِل َّل ِه ا َّل ِذي َه َدانَا ِل َه َذا َو َما كُ َّنا ِلنَ ْهتَ ِد َي َل ْولا أَ� ْن َه َدانَا
ال َّل ُه َلق َْد َج َاء ْت ُر ُس ُل َربِّنَا بِا ْل َح ِّق
ความหมาย “พวกเขากล่าวว่า มวลการสรรเสริญเป็น
สิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่น�ำทางเรา และพวกเราก็ไม่ได้รับทางน�ำหาก
อัลลอฮ์ไม่นำ� ทางเรา แน่นอนศาสนทูตของพระผูอ้ ภิบาลของเรา
น�ำสัจธรรมมา” อัล รอฟ / 43
نت ا ْل َع ِل ُيم ا ْل َح ِك ُيم
َ �َُس ْب َحانَ َك لا َ ِع ْل َم َلنَا ِ�إلاَّ َما َع َّل ْمتَنَا ِ�إنَّ َك أ
ความหมาย “พระองค์ผู้บริสุทธิ์ เราจะไม่มีความรู้
นอกจากพระองค์สอนเรา แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้รอบรู้และ
ปรีชาญาณยิ่ง” อัลบะกอเราะฮ์ / 32
โอ้อัลลอฮ์ขอพรต่อผู้น�ำของเรา มุฮัมมัด ขอให้มีจิตใจ
ที่งดงามและเยียวยารักษาด้วย ขอให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง
และให้การรักษาด้วย และขอให้สายตาทุกดวงมีแสงจรัสและ
สว่างไสว ตลอดจนวงศ์วานและสาวกของท่านด้วยเถิด
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การแสดงความเสียใจต่อเด็ก
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงบริสุทธิ์
َو ِ�إن ِّمن َش ْي ٍء ِ�إلاَّ ي ُ َس ِّب ُح ِب َح ْم ِد ِه
ความหมาย “หากว่าสิง่ หนึง่ เว้นแต่จะต้องแสดงความ
บริสุทธิ์ด้วย (การกล่าว) มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์”
อัลอิสรออ์ / 44
พระเจ้าผู้ทรงรักษา “คอลิด” โอ้พี่น้องร่วมปรโลกที่มีเกียรติ !
ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเสมอ
 ا َّل ِذي َن ِ�إذَا أَ� َصاب َ ْت ُهم ُّم ِصيبَ ٌة قَا ُلو ْا ِ�إنَّا ِل َّل ِه155 الصا ِب ِري َن
َّ َوب َ ِّش ِر
156َو ِ�إنَّا ِ�إ َل ْي ِه َرا ِج ُعو َن
ความหมาย “จงบอกข่ า วดี แ ก่ บ รรดาผู ้ ที่ อ ดทน”
“บรรดาผู้ซึ่งความหายนะมาประสบกับพวกเขา พวกเขากล่าว
ว่า แท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์ และเราจะกลับไปหาพระองค์”
อัลบะก่อเราะห์ / 155-156
โอ้พนี่ อ้ ง แน่นอนฉันรูส้ กึ เจ็บปวดอย่างมากเมือ่ ได้รบั ข่าว
การตายของเด็กๆ ของพวกท่าน ทว่าการตัดสินเป็นของอัลลอฮ์
ฉะนั้นการพอใจต่อการก�ำหนดของอัลลอฮ์และยอมรับต่อกฎ
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ก�ำหนดของอัลลอฮ์เป็นอัตลักษณ์ของอิสลาม. ขออัลลอฮ์ตาอาลา
ทรงประทานรีสกีแก่พวกท่านด้วยความอดทนอย่างท้วมท้น
และท�ำให้ผู้ที่ได้รับความเมตตาของพวกท่านถูกเก็บออมไว้ใน
ปรโลก และเป็นผู้ช่วยเหลือในวันฟื้นคืนชีพ
เราจะอธิบายให้แก่พวกท่านและยกมาเป็นตัวอย่างให้
แก่ปวงผู้ศรัทธาและผู้ย�ำเกรง “ห้าข้อ” ที่กระจายข่าวดีด�ำเนิน
ไปทั่วและหยาดน�้ำหวานอันสัจจริงแก่พวกท่าน
ข้อที่หนึ่ง
ความหมายของโองการอัลกุรอานที่ว่า
ِو ْل َدا ٌن ُّم َخ َّل ُدو َن
ความหมาย “เด็กๆ ตลอดกาล” อัลวากีอะฮ์ /17
ความลับของโองการนี้คือ   
แท้จริงบรรดาเด็กๆ ของผู้ศรัทธาที่เสียชีวิตก่อนจะ
บรรลุศาสนภาวะพวกเขาจะอยู่ในสรวงสวรรค์ตลอดกาลเด็กๆ
ที่เป็นที่น่ารักเหมาะสมส�ำหรับพวกเขาคือสวรรค์ และพวกเขา
จะถูกบังเกิดมาด้วยความพอใจแก่บรรดาบิดามารดาผู้ซึ่งไป
สรวงสวรรค์ลว่ งหน้าไปแล้ว แล้วพวกเขาจะอยูเ่ ป็นระยะเวลานาน
เพือ่ สมควรทีบ่ ดิ ามารดาจะได้ลมิ้ รสความอ่อนโยนอย่างถาวรนัน้
ก็คือการหวงแหนบุตรและหยอกเย้าบุตร
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โดยที่ทุกสิ่งเอร็ดอร่อยมีอยู่ในสรวงสวรรค์ ฉะนั้น
ค�ำกล่าวที่ว่า “ไม่มีความรักต่อบุตรและการหยอกล้อพวกเขา
ในสวรรค์เพราะการด�ำเนินตลอดกาลการสืบพันธุ์และการ
เพิ่มประชากร” จึงไม่ถูกต้อง แต่ทว่า ณ ที่โน้น มีความส�ำเร็จ
อันยิ่งใหญ่จากการรักบุตรทั้งหลายและหยอกล้อพวกเขาด้วย
คุณลักษณะที่สมบูรณ์ตลอดเป็นเวลาหลายล้านปีโดยที่ไม่มี
ความรู้สึกของความเจ็บปวดและเศร้าหมองทดแทนความรัก
การหยอกล้อที่ขาดหายไปหลายสิบปีในโลกดุนยาที่แสนจะสั้น
และพังทลายลงด้วยความปวดร้าวทั้งหมดนี้โองการดังกล่าวนี้
กล่าวโดยรวม
ِو ْل َدا ٌن ُّم َخ َّل ُدو َن
แล้วจะกลับกลายเป็นการด�ำเนินไปเพื่อความสุขแก่
ปวงผู้ศรัทธาและจะเป็นการแจ้งข่าวดีอันยิ่งใหญ่แก่พวกเขา
ข้อที่สอง
-ในวันหนึ่ง- ณ ที่โน้น ชายผู้ใจบุญที่อยู่ในเรือนจ�ำ
ลูกชายของเขาก็ถูกน�ำเข้าเรือนจ�ำเช่นเดียวกัน ดังนั้นเขาเจ็บ
ปวดมากยิ่งกว่าเดิมเพราะความยากล�ำบากที่เขาไม่สามารถให้
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกเขาที่ผสมผสานกับความเจ็บ
ปวดอันสาหัสของเขาอยู่แล้ว
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ผู้ปกครองที่เมตตาก็ส่งชายคนหนึ่งเพื่อจะบอกข่าว
แก่เขาว่า “แท้จริงเด็กคนนั้นแม้ว่าจะเป็นบุตรของท่านแต่เขา
เป็นคนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของฉันและเป็นประชาชาติ
คนหนึง่ ของฉัน ฉันจะน�ำเด็กคนนีไ้ ปจากท่านเพือ่ ดูแลเขาในราชวัง
ที่สวยงามอันหรูหรา.. ชายผู้นั้นร้องให้ด้วยความเสียใจและ
ตะโกนว่า “ไม่ ฉันไม่ให้ลูกของฉันไป แท้จริงเขาเป็นที่รักของ
ฉัน” เพื่อนๆ ของเขาในเรือนจ�ำเข้าขัดขวางเขาแล้วกล่าวว่า
นี่ไม่มีประโยชน์ส�ำหรับความเศร้าโศกของท่าน ความเจ็บปวด
ของท่านไม่มีความหมาย หากท่านเจ็บปวดเพราะเด็ก เขาก็จะ
ไปอยู่ที่ราชวังอันหรูหราเปลี่ยนจากการอยู่ในเรือนจ�ำที่สกปรก
และคับแคบและหากว่าความเจ็บปวดเนือ่ งจากตัวของท่านท่าน
ก็จงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับตัวท่านโดยเฉพาะ แท้จริง
เด็กนั้นจะประสบกับความยากล�ำบากมากมายและคับแคบ
พร้อมทั้งเจ็บอย่างแสนสาหัสในขณะที่หากเขาอยู่ที่นี่เขาจะ
ได้รับประโยชน์ชั่วระยะเวลาหนึ่งและมีการสงสัยในตัวเขา
และหากเขาไปที่โน่นดังนั้นเขาจะเป็นสื่อเพื่อน�ำไปสู่ประโยชน์
หลายพันอย่างแก่ทา่ นเพราะว่าเขาจะเป็นมูลเหตุทที่ า่ นจะได้รบั
ความเมตตาจากผู้ปกครองแล้วท่านจะกลายเป็นผู้ที่ได้รับการ
ตัดสินให้การช่วยเหลือ ฉะนั้นสักวันหนึ่งจ�ำเป็นต่อผู้ปกครองที่
ต้องให้เขามีความสุขและประสงค์ทจี่ ะให้ทา่ นได้พบกัน ในการนี้
75

บันทึกการรวบรวมสาสน์อัลนูร

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าแท้จริงเขาไม่ส่งบุตรของท่านไปยังท่าน
ในเรือนจ�ำแต่จะน�ำท่านออกมาจากเรือนจ�ำเพื่อส่งท่านไปอยู่
กับเขาในราชวังและมีสถานะในการพบกับเด็กตราบใดที่ท่าน
ปฏิบัติตามและยอมรับในตัวเขา
ในเรื่องราวที่น�ำมาเป็นตัวอย่าง –โอ้พี่น้องผู้มีเกียรติสมควรทีจ่ ะต้องใคร่ครวญแบบอย่างของท่านต่อปวงผูศ้ รัทธาใน
ขณะทีล่ กู ๆ ของพวกเขาเสียชีวติ และพวกเขาจะกล่าวว่า แท้จริง
เด็กคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์และผู้สร้างเขาเป็นผู้ทรงเมตตาและ
มีเกียรติทจี่ ะทดแทนเขาจากการล�ำเข็ญด้วยการเลือ่ นฐานะแล้ว
ทดแทนเขาจากการอบรมที่บกพร่องด้วยการดูแลจากพระเจ้า
ผู ้ ท รงเมตตาผนวกกั บ การเอาใจใส่ โ ดยการไปอยู ่ เ คี ย งข้ า ง
พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วน�ำเขาออกมาจากเรือนจ�ำที่ล�ำบาก
อันแสนสาหัสและความเจ็บปวดจากโลกดุนยาแล้วส่งเขาไปยัง
ความร่มรื่นของสรวงสวรรค์อันยิ่งใหญ่ ขอแสดงความยินดีต่อ
เด็กเหล่านั้น
แล้วบุคคลใดเล่าทีจ่ ะรูว้ า่ อะไรจะเกิดขึน้ และจะด�ำเนิน
ต่อไปอย่างไรหากว่ายังคงอยู่ในโลกดุนยา? เพราะเหตุนี้ฉันจึง
ไม่เศร้าใจต่อเขา ดีเสียยิ่งที่เห็นเขามีความสุข.. ส่วนที่ฉันเจ็บ
ปวดต่อตัวของฉันเองไม่เจ็บปวดมากมายนัก โดยเฉพาะความ
เพลิดเพลินเมื่ออยู่ในโลกดุนยาที่รวบรวมความรักต่อบรรดา
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เด็กๆ และหยอกเย้ากับพวกเขาในระยะเวลาสั้นๆ ราวๆ สิบปี
ที่ปะปนกับการทุกข์ทรมาน และบางทีหากว่าเขาเป็นบุคคล
ที่ดีที่มี ค วามสามารถในกิจการดุนยาเขาจะสามารถให้ ก าร
อุปถัมภ์คำ�้ จุนและสนับสนุนฉัน เว้นแต่วา่ เขาเสียชีวติ ไปแน่นอน
มันครอบคลุมถึงความรักของฉันต่อเด็กๆ เป็นระยะเวลาหลาย
สิบล้านปีทอี่ ยูใ่ นสรวงสวรรค์อนั นิรนั ดรแล้วเขาจะเป็นผูช้ ว่ ยเหลือ
ในการเข้าไปสูค่ วามสุขตลอดกาล ฉะนัน้ ฉันจึงไม่ทนทุกข์ทรมาน
ต่ อ เขาจนกว่ า จะคิ ด ค� ำ นวนต่ อ ตั ว ฉั น ก่ อ นเพราะบุ ค คลใด
ที่ผลประโยชน์หายไปอย่างรวดเร็วย่อมเป็นที่น่าสงสัยและเขา
ได้กำ� ไรได้ประโยชน์หลายพันเท่าอย่างรวดเร็วอย่างสมประสงค์
จึงไม่ปรากฏความโศกเศร้าและความเบื่อหน่ายอย่างแน่นอน
ข้อที่สาม
แท้จริงเด็กที่เสียชีวิต...ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นสิ่งถูก
สร้างของผูท้ รงสร้างผูท้ รงเมตตาและเป็นบ่าวของพระองค์และ
ทุกโครงสร้างถูกสร้างมาจากโครงสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮู
แล้วเขาก็เป็นผูซ้ อื่ สัตย์ทลี่ าจากบิดามารดาของทัง้ สองโดยทีเ่ ขา
อยูก่ บั บิดามารดาเพียงระยะเวลาหนึง่ แน่นอนอัลลอฮ์ซบุ ฮานะฮุ
วะตะอาลาได้ท�ำให้มารดาและบิดาของเขาเป็นผูร้ บั ใช้เขาอย่าง
ปลอดภัยแล้วพระองค์ทรงให้แก่ทงั้ สองผลตอบแทนอย่างสุดซึง้
ในความเมตตาที่เขาทั้งสองได้ด�ำเนินการบริการ
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แต่ ณ เวลานีแ้ ท้จริงผูท้ รงสร้างผูโ้ ปรดปรานคือผูค้ รอบครองแท้จริงของเด็กคนนี้ –ส�ำหรับพระองค์มเี ก้าร้อยเก้าสิบเก้า
ส่วนและส�ำหรับบิดาของเขามีหนึ่งส่วน– และเมื่อยึดเอาความ
จ� ำ เป็ น ตามความเมตตาและวิ ท ยปั ญ ญาของพระองค์ แ ล้ ว
การบริการรับใช้เด็กคนนั้นก็ถูกห้ามส�ำหรับท่าน ดังนั้นจึงไม่
เหมาะสมต่อกลุ่มชนผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จะต้องโศกาอาดูรและ
ร้องให้คร�่ำครวญโวยวายด้วยสิ่งที่ถูกร้องทุกข์ต่อเจ้านายของ
พวกเขาที่แท้จริงผู้เป็นเจ้าของหลายพันส่วนแบ่ง ตรงข้ามกับ
ส่วนแบ่งทีเ่ ป็นเพียงรูปภาพแต่เหล่านัน้ เป็นเรือ่ งราวของกลุม่ ชน
ที่หลงผิดและเผลอเรอ
ข้อที่สี่
หากโลกนีค้ งอยูต่ ลอดกาล หากมนุษย์อาศัยอยูใ่ นโลกนี้
ชัว่ กาลนาน หรือหากว่าการพลัดพรากจากกันตลอดกาล ฉะนัน้
ความโศกเศร้าความเสียใจความเจ็บปวดความสิ้นหวังหมายถึง
อะไร ทว่าตราบใดที่โลกนี้เป็นสถานที่ตอนรับแขกแล้วเด็กที่
เสียชีวติ ไปเขาหายไปไหน  ดังนัน้ เราทุกคน –เราและท่านเช่นกันก็จะต้องจากที่นี้ไปโดยไม่สามารถปกป้องได้และแท้จริงการ
เสียชีวิตไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวแต่เป็นหนทางที่ทั้งหมดต้อง
ด�ำเนินไป
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เมื่อการพลัดพรากจากกันไม่ใช่ตลอดกาลเช่นนี้ ทว่า
จะมีการพบกันอย่างสมบูรณ์ในวันเวลาอนาคตในโลกบัรซัค
และสรวงสวรรค์เพราะฉะนั้นสมควรกล่าวว่า การตัดสินเป็น
ของอั ล ลอฮ์ . .แท้ จ ริ ง การรั บ การให้ ก็ เ พื่ อ อั ล ลอฮ์ พ ร้ อ มกั บ
การคิดการไตร่ตรองการอดทนอย่างเหมาะสมและขอบคุณโดย
กล่าวว่า สรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ทุกสถาวะการณ์
ข้อที่ห้า
แท้ จ ริ ง ความเมตตาเป็ น ความอ่ อ นโยนอั น สู ง ส่ ง
ของความโปรดปรานแห่งพระเจ้าเป็นความงดงามเป็นความ
ประเสริ ฐ อั น หวานซึ้ ง คื อ การกระจายรั ศ มี ที่ ป ฏิ บั ติ ด ้ ว ย
ความรักอย่างเหลือล้นมันสื่ออย่างรวดเร็วที่จะน�ำไปสู่สัจธรรม
ของอัลลอฮ์ตะอาลา
ครับ ประดุจดังความคิดถึงแบบจอมปลอมและ
ความคิดถึงโลกดุนยา มีปญั หาต่างๆ นานาทัง้ สองนีม้ นั จะเปลีย่ นไป
เป็นความคิดถึงอย่างแท้จริง ดังนั้นเขาจะพบว่าอัลลอฮ์ผู้สูงส่ง
จะอยู่กับเขาเช่นเดียวกับความเมตตา ทว่าเขาไม่พบปัญหา
และจิตใจเขาจะปฏิสัมพันธ์กับอัลลอฮ์เพื่อจะท�ำให้เขาใกล้ชิด
กับอัลลอฮ์ผู้สูงส่งโดยระยะทางที่ใกล้และรูปแบบที่บริสุทธิ์
ส�ำหรับบิดามารดาก็เช่นเดียวกันเขาทั้งสองรักบุตร
ของเขามากกว่าดุนยาทัง้ หมด ดังนัน้ หากว่าบุตรถูกพรากไปจาก
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เขาทั้งสอง แท้จริงเขา –หากเป็นผู้ที่มีความสุขและเป็นชาว
ศรัทธา– เขาก็จะเมินใบหน้าจากโลกดุนยาแล้วหันหลังให้กับ
มัน ฉะนัน้ เขาจะพบความสุขทีแ่ ท้จริงในอนาคต โดยเขากล่าวว่า
“ตราบใดที่โลกนี้สูญสลายดังนั้นไม่สมควรที่จะให้จิตใจผูกพัน
กับมัน เพราะฉะนัน้ เขาจะพบว่าสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอดีตทีผ่ า่ นมา
ของบุตรของเขามีความผูกพันอย่างเหนีย่ วแน่นและเขาได้รบั สิง่
(ในดุนยา) โดยไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนอันใดเลยในขณะที่เขามี
นามธรรมอย่างสูงส่ง
แท้จริงกลุ่มคนที่เผลอเรอหลงผิด พวกเขาถูกห้ามจาก
ความสุขที่แท้จริงห้าประการที่เป็นข่าวดีต่างๆ ดังนั้นท่าน
ทั้งหลายจงเปรียบเทียบต่อสิ่งที่ถูกยื่นมาให้ในสภาพที่มีความ
เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่มารดาที่มีอายุมากเห็นบุตรเพียงคน
เดียวที่นางรักมากอยู่ในสภาพที่ใกล้ตาย ความคิดของนางใน
เวลานั้นก็คือเขาจะต้องไปนอนในดินที่เป็นกุโบร์เปลี่ยนจาก
ที่นอนที่หรูหราในเมื่อเขาได้มโนภาพถึงไม่มีความตายและไม่มี
การจากกันอย่างถาวร และตั้งสมมติฐานว่าโลกนี้ถาวรนี้คือ
ผลลัพธ์จากความเพิกเฉยและหลงผิด ด้วยเหตุนี้ไม่มีอันตราย
ใดหากอยูภ่ ายใต้จติ ส�ำนึกถึงความเมตตาความกรุณาปรานีไม่มี
สรวงสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์ไม่มีความสุขอย่างยั่งยืน.. ดังนั้นท่าน
สามารถที่จะเทียบเคียงจากสิ่งนี้กับสิ่งที่ยื่นมาให้แก่กลุ่มชน
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ที่หลงผิดและชะล่าใจที่มีแต่ความเจ็บปวดความโศกเศร้าไม่มี
ความหวังนอกจากความริบหรี่.
ในขณะที่อิสลามและการศรัทธาทั้งสองเป็นสื่อน�ำไป
ยังความสุขทั้งสองโลก มันกล่าวแก่ผู้ศรัทธาว่า “แท้จริงเด็กที่
ประสบกับความทุกข์ทรมานจากความตายหลังจากที่เขาออก
จากโลกดุนยาอันโสมมแห่งนี้ผู้ทรงสร้างจะส่งเขาไปยังสรวง
สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ และที่เพิ่มมากไปกว่านั้นคือเขาจะเป็น
ผู้ช่วยเหลือท่านแล้วจะท�ำให้เขาเป็นบุตรตลอดกาล.... ดังนั้น
ท่านอย่ากังวลและอย่าเป็นทุกข์ ..เพราะการพรากจากกันเป็น
ระยะเวลาสั้น ดังนั้นจงอดทน แล้วกล่าวว่า การตัดสินเป็นของ
อัลลอฮ์
ِ�إنَّا ِل َّل ِه َو ِ�إنَّا ِ�إ َل ْي ِه َرا ِج ُعو َن
ความหมาย “แท้ จ ริ ง เราเป็ น ของอั ล ลอฮ์ แ ละยั ง
พระองค์ที่เราจะกลับไป”  อัลบะก่อเราะฮ์/ 156
ผู้ที่ยังอยู่คือผู้ที่ยังเหลืออยู่
ษะอี้ดนูรษีย์
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บทส่องสว่างที่สอง
بسم الله الرحمن الرحيم
الرا ِح ِمي َن
ُّ وب ِ�إ ْذ نَا َدى َربَّ ُه أَ�نِّي َم َّس ِن َي
َ �َالض ُّر َو أ
َ َُّو أَ�ي
َّ نت أَ� ْر َح ُم
ความหมาย “และจงร�ำลึกเมือ่ ครัง้ ทีอ่ ยั ยูบได้เรียกร้อง
พระผู้อภิบาลของเขาว่าฉันประสบกับอันตรายแล้วท่านเป็น
ผู้ทรงเมตตาแก่ทั้งปวง” อัลอัมบิยาอ์ / 83
นี่ เ ป็ น ความปลอดภั ย อย่ า งน่ า ตั้ ง ข้ อ สั ง เกตซึ่ ง ท่ า น
เจ้านายของเราอัยยูบอลัยฮิสสลามเป็นผู้น�ำคนหนึ่งจากบรรดา
หลายคนที่อดทนวิงวอนขอด้วยความพยายามและเป็นการ
กระท�ำที่เป็นผลสะท้อนออกมา ดังนั้นเราควรยึดแสงสว่างจาก
โองการอันมีเกียรตินี้ แล้วกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือเรา
الرا ِح ِمي َن
ُّ َر َّب أَ�نِّي َم َّس ِن َي
َ �َالض ُّر َو أ
َّ نت أَ� ْر َح ُم
ประวัตนิ ะบีอยั ยูบเป็นทีเ่ ลือ่ งลือเช่นกันเราจะน�ำประวัติ
มาเป็นพอสังเขปดังนี้
แท้จริงท่านอัยยูบต้องอยู่ด้วยความอดทนการทรมาน
เป็นเวลานานเขามีความเจ็บปวดจากโรคกล้ามเนื้อ จนกระทั่ง
เกิดเป็นแผลและเจ็บทั่วร่างกาย แต่กระนั้นก็ตามเขาก็อดทน
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อย่างมากด้วยความหวังว่าเขาจะได้รับผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่
จากอัลลอฮ์ตะอาลา และเมื่อหัวใจและลิ้นมีบาดแผลท�ำให้มี
หนอนเกิดขึ้นซึ่งทั้งสองจุดนี้เป็นอวัยวะส�ำคัญในการร�ำลึกถึง
อัลลอฮ์และการรูจ้ กั อัลลอฮ์การนอบน้อมถ่อมตนพระผูอ้ ภิบาล
ผูท้ รงเกียรติแต่ดว้ ยกับเมตตาทีท่ �ำให้ผา่ นพ้นไป อัลลอฮ์ตรัสว่า
الرا ِح ِمي َن
ُّ أَ�نِّي َم َّس ِن َي
َ �َالض ُّر َو أ
َّ نت أَ� ْر َح ُم
อัลลอฮ์เกรงว่าการปฏิบตั ศิ าสนกิจของบ่าวจะผิดเพีย้ น
ไปและไม่นอบน้อมต่อพระองค์แต่จะแสวงหาความบันเทิง
เท่านั้น ดังนั้นอัลลอฮ์ผู้สูงส่งผู้ปรีชาญาณได้ตอบรับการวิงวอน
อันเฉลียวฉลาดและบริสทุ ธิใ์ จนัน้ โดยให้เขารอดพ้นและถูกตอบ
รับจนเกินความคาดหมายแล้วโรคของเขาก็ถกู รักษาท�ำให้เขามี
ความสุขอย่างสมบูรณ์ได้รับความเมตตาอย่างมาก  
ในส่องสว่างนี้มี ห้าประเด็นด้วยกันดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง
แท้จริงบาดแผลที่ปรากฏชัดที่ประสบกับท่านนะบี
อัยยูบอลัยฮิสสลามได้ถกู ขจัดไป (แต่) ในหมูพ่ วกเรามีโรคภายใน
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มีความผิดปกติด้านจิตใจแล้วจิตใจก็เป็นโรค เพราะฉะนั้นพวก
เราทัง้ หลายก็ประสบกับโรคนี้ ดังนัน้ หากว่าเราสลับเปลีย่ นจาก
ด้านที่ปรากฏชัดให้อยู่ในด้านที่ปิดบังและให้ด้านที่ปกปิดอยู่
ในด้านที่เห็นชัดก็จะปรากฏบาดแผลต่างๆ และมีโรคจ�ำนวน
มากในพวกเราและมากกว่าท่านนะบี เพราะเหตุนี้เองทุกสิ่ง
ที่เราแสวงหามามีบาปทั้งนั้นพร้อมกันนี้ทุกสิ่งที่เข้ามาในโสต
ประสาทของเราคลุมเครือท�ำให้เกิดบาดแผลในจิตใจของเรา
และท�ำให้บาดแผลปะทุขึ้นมาในจิตใจของเราอย่างร้ายแรง..
ต่อมาบาดแผลที่เกิดกับท่านนะบีอัยยูบอลัยฮิสสลามคุกคาม
ชีวิตในดุนยาของท่านให้สั้นลงและมีอันตราย ส่วนบาดแผล
ด้ า นนามธรรมคุ ก คามชี วิ ต ของพวกเราในปรโลกที่ น�ำ ไปสู ่
อันตราย.. ถ้าเช่นนัน้ พวกเรามีความต้องการอย่างมากหลายเท่า
ที่จะรอดพ้นเช่นเดียวกับอัยยูบผู้ทรงเกียรติที่มีมากเช่นกัน โดย
เฉพาะหนอนทีเ่ กิดจากบาดแผลทีล่ นิ้ และหัวใจ แท้จริงการกระซิบ
กระซาบและการสงสัย –ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์- ที่
เกิดในตัวเรามาจากบาดแผลที่ก่อตัวมาจากความชั่วความบาป
ที่ประสบในห้วงลึกของหัวใจซึ่งเป็นต�ำแหน่งการศรัทธาในการ
นี้จะท�ำให้ศรัทธาสั่นคลอนแล้วการสัมผัสลิ้นซึ่งเป็นต�ำแหน่ง
ของการอธิบายศรัทธาก็จะปฏิเสธความอร่อยจากการร�ำลึกถึง
(อัลลอฮ์) และความเพลิดเพลินด้านจิตวิญญาณและมันจะ
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ยังคงพยายามให้หลีกห่างจากการร�ำลึกถึงอัลลอฮ์จนกว่าจะ
ยับยั้งทั้งหมด
ใช่ครับ ความชัว่ จะวนเวียนอยูใ่ นใจและมันจะเข้าไปอยู่
ในห้วงลึกของมันและเมือ่ แก้ปมออกก็จะมีจดุ ด�ำ มันจะสามารถ
ท�ำให้รัศมีแห่งการศรัทธาออกจากตัวเอง ดังนั้นจะยังคงเหลือ
ความมืดมนอยู่ที่จะก่อให้เกิดการทรยศและแข็งกระด้าง
ใช่ครับ แท้จริงทุกๆ ความชั่วและความผิดพลาดเป็น
หนทางที่จะน�ำไปสู่การปฏิเสธ ดังนั้นหากความชั่วเหล่านั้น
ไม่ได้รับแก้ไขอย่างกระทันหันด้วยการขออภัยโทษมันก็จะ
เปลี่ยนไปเป็นหนอนลักษณะนามธรรมและยิ่งกว่านั้นอาจน�ำ
ไปเป็นอสรพิษด้านนามธรรมกัดกร่อนจิตใจและเป็นอันตราย
ในที่สุด
เราจะขออธิบายดังต่อไปนี้
แท้ จ ริ ง บุ ค คลที่ ป ระพฤติ ชั่ ว –อย่ า งลั บ ๆ– เขาจะ
ละอายเอง และจะเกิดความอายมากยิ่งขึ้นหากบุคคลอื่นเห็น
และหนักยิ่งขึ้นที่มีมะลาอิกะฮ์จิตวิญญาณและปรารถนาที่จะ
ให้พวกเขาปฏิเสธด้วยอารมณ์ใฝ่ต�่ำ
ตัวอย่างเช่น แท้จริงบุคคลซึ่งประพฤติบาปใหญ่เขา
จะถูกน�ำไปสู่นรก หากเขาไม่ปรับทิศทางของเขาด้วยการขอ
อภัยโทษ ดังนัน้ จะเป็นเช่นใดเล่าหากเขาได้ฟงั การตักเตือนของ
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นรกและความน่ากลัวของมัน เขาก็ปรารถนาจากส่วนลึกของ
เขาไม่ยากจะให้มีขึ้น ดังนั้น ณ ที่เขาก็จะเกิดความกล้าหาญใน
การปฏิเสธนรก อันเนือ่ งมาจากอารมณ์ใฝ่ต�่ำ หรือขอคลุมเครือ
ที่ไร้สาระ
ตั ว อย่ า งเช่ น บุ ค คลที่ ไ ม่ ด� ำ รงไว้ ซึ่ ง การปฏิ บั ติ ต าม
บทบัญญัตติ า่ งๆ และไม่ตอบสนองการท�ำหน้าทีข่ องการอิบาดะฮ์
ตามความเหมาะสมเขาจะเจ็บทรมานจากการข่มขู่ของผู้ที่ใช่
ให้ปฏิบัติตามในประเด็นง่ายๆ ท�ำให้เขาล�ำบากในการปฏิบัติ
ตามของที่จ�ำเป็นที่สะดวก ดังนั้นเขาเกียจคร้านในการปฏิบัติ
ตามสิง่ ทีเ่ ป็นฟัรดูเขาจะขจัดค�ำบัญชาทัง้ หลายทีม่ าจากอัลลอฮ์
ผู้ยิ่งใหญ่และจะเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องให้แก่เขาความ
คับแคบอย่างรุนแรงมีความมืดมนในจิตใจของเขาแล้วความ
คับแคบนีจ้ ะน�ำไปสูค่ วามปรารถนาในการร�ำพึงร�ำพันออกมาและ
กล่าวว่า “โอ้ฉนั หวังว่าการประกอบอิบาดะฮ์ไม่ถกู ใช้”ผลกระทบ
จากความกังวลนี้น�ำไปสู่การปฏิเสธโดยได้รับกลิ่นไอของการ
เป็นปรปักษ์ด้านนามธรรมต่อความเป็นพระเจ้าของพระองค์
ผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นเมื่อสิ่งคลุมเครือและไร้แก่นสารถูกน�ำออกไป
จากจิตใจแท้จริงมันเอนเอียงไปที่หลักฐานอย่างเด็ดขาดต่อ
การมีของพระองค์ผู้บริสุทธิ์นั้นเอง ฉะนั้นประตูอันยิ่งใหญ่ของ
ความพินาศและความขาดทุนอย่างเห็นชัดก็จะถูกเปิดออกมา
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ต่อหน้าเขาแต่ทว่าบุคคลที่ปฏิเสธก็จะไม่ทราบว่าเขาได้ท�ำให้
ตัวของเขา –ปฏิเสธสิ่งนั้นไปแล้ว- เป้าหมายก็เพื่อท�ำให้ด้าน
นามธรรมมีความคับแคบ น่าสะพรึงกลัว น่ารังเกียจ หลายล้าน
ครั้งจากความรู้สึกอึดอัดใจเพียงส่วนเดียวซึ่งท�ำให้มีความรู้สึก
เกียจคร้านในการประกอบอิบาดะฮ์ตอ่ มันประดุจดังบุคคลทีห่ นี
จากการต่อยของยุงไปยังการกัดของงู
ฉะนั้ น จงท� ำ ความเข้ า ใจประเด็ น เหล่ า นี้ จ ากสาม
ตัวอย่างในความเร้นลับของโองการอัลกุรอานอันทรงเกียรติ
ต่อไปนี้
كَل َّا ب َ ْل َرا َن َعلَى قُلُو ِبهِم َّما كَانُوا يَك ِْسبُو َن
ความหมาย “มิใช่เช่นนัน้ แต่สงิ่ ทีพ่ วกเขาขวนขวายไว้นนั้
เป็นสนิมบนหัวใจของพวกเขา” อัลมุฏ๊อฟฟิฟีน / 14  
ประเด็นที่สอง
ดังเช่นทีไ่ ด้อธิบายไปแล้วใน “ประโยคทีย่ สี่ บิ เจ็ด” โดย
เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกฎก�ำหนดสภาวะอันที่จริงไม่มีสิทธิ์ในการ
ปรับทุกข์จากการทดสอบและการป่วยเป็นโรคมีสามข้อดังนี้
1. แท้จริงอัลลอฮ์ผู้บริสุทธิ์ได้ท�ำสิ่งที่มาช่วยปกปิด
มนุษย์ด้วยอาภรณ์ที่มีอยู่ สิ่งนี้เป็นหลักฐานจากการสร้างของ
ผู้ประดิษฐ์โดยสร้างมันในรูปลักษณ์ ทีเ่ ป็นตัวอย่างแล้วแยกแยะ
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อาภรณ์ทมี่ อี ยูพ่ ระองค์ได้ทำ� การเปลีย่ นแปลงตัดต่อเพิม่ เติมอย่าง
ชัดเจนการกระท�ำดังกล่าวเกิดจากนามอันวิจติ รทีแ่ ตกต่างกันที่
สูงส่งที่ดีเยี่ยม ดังตัวอย่างที่อ้างถึงนามของพระองค์ “อัชชาฟี”
(การรักษา) โรค แท้จริงนามที่กล่าวว่า “อัรร๊อกซาก” ก็เช่นกัน
(ผู้ทรงประทาน) จากความหิว เช่นนั้นแหละพระองค์ผู้ทรง
บริ สุ ท ธิ์ ท รงเป็ น ผู ้ ค รอบครองกรรมสิ ท ธิ์ ทั้ ง หมดพระองค์
จะด�ำเนินการต่อกรรมสิทธิ์ของพระองค์ตามความประสงค์
2. แท้จริงชีวติ จะบริสทุ ธิไ์ ด้ดว้ ยกับทดสอบ การประสบ
กับความล�ำบากและจะท�ำให้ปราศจากมลทินด้วยการขัดเกลา
จิตใจ การขออภัยโทษสิ่งเหล่านี้จะท�ำให้พบกับความสมบูรณ์
ความย�ำเกรงความสูงส่งและจะเกิดผลลัพธ์ผลผลิตที่จะ (ช่วย)
เติมเต็มและจะน�ำไปสู่เป้าหมายตามความประสงค์ ฉะนั้น
มันก็จะท�ำให้การด�ำเนินชีวิตนั้นมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ส�ำหรับ
การด�ำเนินชีวิตที่มีความเป็นอยู่อย่างจ�ำเจซึ่งก้าวไปในทิศทาง
เดียวแล้วผ่านไปยังสถานที่พ�ำนักที่มันใกล้เคียงกับความไม่มี
(อะไร) ซึ่งเป็นความชั่วอย่างชัดเจนมากกว่าการมี (อะไรบาง
อย่าง) ที่เป็นความดีอันบริสุทธิ์ แต่มันอาจจะกลับไปสู่การไม่มี
ก็ได้
3. แท้ จ ริ ง สถานที่ ใ นโลกดุ น ยามิ ใช่ อื่ น ใดนอกจาก
สนามแห่งการทดสอบและความอดทน แต่ขณะเดียวกันยังเป็น
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แหล่งของการแสวงหาปัจจัยยังชีพและการประกอบศาสนกิจ
แต่มิใช่เป็นสถานที่ของความบันเทิงความสนุกสนานและไม่ใช่
เป็นสถานที่รับรางวัลและผลตอบแทนเท่านั้น
ดังนั้นตราบใดที่โลกดุนเป็นสนามแห่งการแสวงหา
ปัจจัยยังชีพและการปฏิบัติอิบาดะฮ์ ฉะนั้นการป่วยและการ
ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ ที่อื่นไปจากศาสนาด้วยเงื่อนไขคือ
ต้องอาศัยความอดทนอย่างมากเพื่อให้เหมาะสมกับการงาน
และต้องสอดคล้องกับการปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์และ
การปฏิบัติการงานอย่างเข้มแข็งนับว่าเป็นการปฏิบัติอิบาดะฮ์
เช่นกันเพราะฉะนั้นไม่เป็นที่อนุมัติในการร้องทุกข์แต่ควรจะ
ขอบคุณอัลลอฮ์ตามสถานภาพ โดยที่โรคต่างๆ เหล่านั้นและ
ความทุกข์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ประสบความยากล�ำบากเป็น
อิบาดะฮ์ทกุ เวลาในทุกวันอย่างสมบูรณ์ ครับ แท้จริงการประกอบ
อิบาดะฮ์แบ่งเป็นสองประเภท คือด้านบวกและด้านลบ
ส�ำ หรั บ ประเภทที่หนึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่ว ไป ส่ ว น
ประเภทที่สอง แท้จริงการทดสอบความยากล�ำบากและโรค
ต่างๆ ท�ำให้บุคคลที่ประสบกับโรครู้สึกถึงความอ่อนแอและไร้
ความสามารถ ดังนัน้ เขาจึงพึง่ พระผูอ้ ภิบาลของเขาผูท้ รงเมตตา
โดยมุ่งไปยังพระองค์ด้วยความชื่นใจและเขาก็ปฏิบัติศาสนกิจ
ต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจการปฏิบัติที่บริสุทธิ์ดังกล่าว
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นี้ไม่มีการโอ้อวดเข้ามามีส่วนร่วม ฉะนั้นเมื่อการประสบภัย
ถูกเติมเต็มด้วยสีสนั แห่งการอดทนและการใคร่ครวญถึงผลานิสงส์
ทีอ่ ลั ลอฮ์จะประทานให้และมันช่างเป็นความงดงามของรางวัล
ณ ทีพ่ ระองค์ ทีเ่ ขาควรจะขอบคุณต่อพระผูอ้ ภิบาล ในขณะนัน้
ทุกหนึ่งชั่วโมงจากหลายๆ ชั่วโมงอายุขัยของเขาก็จะเปลี่ยนไป
ประดุจดังหนึง่ วันของการประกอบศาสนกิจฉะนัน้ อายุของเขาที่
สัน้ มากๆ จะยืน่ ออกไปอีกยาวไกล ยิง่ กว่านัน้ จะเปลีย่ นไป – ณ
ทีพ่ วกเขา- ทุกๆ นาทีจากนาทีอายุของเขาเปรียบเหมือนหนึง่ วัน
ของการประกอบอิบาดะฮ์
แน่นอนฉันเคยกังวลอย่างมากต่อพีน่ อ้ งของฉันคนหนึง่
ทีป่ ระสบกับประเด็นปรโลก เขาคือ “อัลฮาฟิส มุฮายีร” กับโรค
ที่อันตรายอย่างยิ่งที่น�ำไปสู่หัวใจ ดังนี้ “จงแสดงความยินดีต่อ
เขาเพราะทุกนาทีจากหลายๆ นาทีของอายุเขาด�ำเนินไปเปรียบ
ประดุจดังหนึ่งวันของการประกอบอิบาดะฮ์” เป็นความจริง
ว่าแท้จริงเขาขอบคุณต่อพระผู้อภิบาลผู้ทรงเมตตาที่ประทาน
ผลานิสงส์จากความอดทนอย่างสุดซึ้ง
ประเด็นที่สาม
ดังที่เราได้อธิบายไปแล้วใน “บทต่างๆ” ที่ผ่านมา
แท้จริงหากมนุษย์ทุกคนใคร่ครวญต่อสิ่งที่ผ่านมาจากอดีตใน
ชีวิตของเขา เขาจะต้องตอบกับหัวใจของเขาแล้วกล่าวว่า “โอ้
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เสียใจ” หรือ กล่าวว่า “มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิข์ องอัลลอฮ์”
เป็นไปได้วา่ เสียใจและหมดหวัง หรือไม่กข็ อบคุณหรือสรรเสริญ
ต่อพระผู้อภิบาลของเขา ดังนั้นบุคคลที่กล่าวแสดงความเสียใจ
แท้ จ ริ ง เขามี ส าเหตุ ม าจากความเจ็ บ ปวดที่ เ กิ ด มาจากด้ า น
นามธรรมที่ความเพลิดเพลินและการพลัดพรากได้สูญสลายไป
ตัง้ แต่การสูญสิน้ ความสนุกสนานนัน้ มันเจ็บปวดและแน่นอนยิง่
การสูญเสียความเพลิดเพลินอย่างปวดร้าวทีเ่ กิดขึน้ อย่างกระทันหัน
อาจจะน�ำไปสู่การถ่ายทอดทางพันธุกรรมตลอดไป ดังนั้น
การพิจารณาใคร่ครวญจะขจัดความขมขื่นและท�ำให้เกิดความ
เศร้าโศกเสียใจ ในขณะทีค่ วามสนุกสนานทางด้านนามธรรมทีค่ ง
อยู่ตลอดไปเกิดจากความทุเลาของความเจ็บปวดชั่วครู่ชั่วยาม
ที่ บุ ค คลหนึ่ ง ซึ่ ง ได้ ใช้ ไ ปในชี วิ ต ของเขาที่ ผ ่ า นมาท� ำ ให้ เขา
กล่าวถึงการสรรเสริญและการขอบคุณเพือ่ อัลลอฮ์ตะอาลา.. นี้
เป็นสภาพตามธรรมชาติทมี่ นุษย์ทกุ คนจะรูส้ กึ ดังนัน้ เมือ่ บุคคล
ที่ประสบอันตรายได้ใคร่ครวญพิจารณา –ถึงความหวานชื่นต่อ
สิง่ นัน้ – กับสิง่ ทีพ่ ระผูอ้ ภิบาลของเขาผูท้ รงเกียรติได้ตระเตรียม
ไว้ให้แก่เขาจากผลานิสงส์และการตอบแทนอย่างน่าทึ่งในวัน
ปรโลกและหากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอายุของเขาอันสั้น
ที่ประสบที่ยืดอายุของเขาแท้จริงแล้วเขาไม่อดทนต่อสิ่งที่เกิด
ขึน้ กับเขาจากภัยอันตรายเพียงอย่างเดียวแต่สงิ่ ทีเ่ ขาควรปฏิบตั ิ
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ให้ถึงขั้นการขอบคุณเพื่ออัลลอฮ์และพอใจต่อการก�ำหนดของ
อัลลอฮ์ดังนั้นค�ำพูดของเขาจะต้องเปล่งการสรรเสริญพระผู้
อภิบาลของเขาแล้วกล่าวว่า “มวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์
ทุกสถานการณ์ยกเว้นการปฏิเสธและการหลงทาง”
แน่นอนมีตัวอย่างที่กล่าวขานในหมู่มนุษย์ว่า “เพราะ
เหตุใดความวิบตั จิ งึ ยาวนานเสียนีก่ ระไร” ครับมันก็เป็นเช่นนัน้
แหละแต่ทว่ามิได้หมายถึงสิง่ ซึง่ มนุษย์เรียนรูแ้ ละพวกเขาคิดว่า
มันคงยาวนานต่อสิ่งที่คับแคบและแสนทรมานแต่ที่มากไปกว่า
นัน้ คือการยืดระยะเวลาออกไปดังเช่นอายุยนื ท�ำให้มผี ลลัพธ์ตอ่
การด�ำเนินชีวิตอันยิ่งใหญ่
ประเด็นที่สี่
แท้จริงเราได้อธิบายใน “ต�ำแหน่งที่หนึ่ง ส�ำนวนที่
ยี่สิบเอ็ด”แท้จริงมนุษย์หากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลา
ไม่ประทานก�ำลังของความอดทนทีแ่ ตกต่างกัน ก็ไม่อาจกระจาย
ความกลัวความกังวลเป็นกลุ่มก้อนแท้จริงพละก�ำลังเหล่านั้น
อาจจะเพียงพอในการยืนหยัดต่อทุกเหตุการณ์ทมี่ าประสบ ทว่า
ความกังวลมามีอำ� นาจเหนือกว่า และความเผลอเรอเข้ามาครอบง�ำ
ความหลงระเริงแก่เขาจากการด�ำเนินชีวติ ทีต่ อ้ งสูญสลายประดุจ
ดังการด�ำเนินชีวิตอย่างถาวร...น�ำไปสู่การท�ำลายความอดทน
ของเขาแล้วกระจายไปสูค่ วามปวดร้าวในอดีตทีผ่ า่ นมาและเกิด
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ความกลัวในอนาคต ดังนัน้ ไม่เพียงพอส�ำหรับเขาหรือทีอ่ ลั ลอฮ์
จะท�ำให้ความอดทนหมดไปจากการแบกรับการทดสอบและ
การยืนหยัดที่ถูกประทานลงมา เพราะฉะนั้นเขาเริ่มขยายการ
ร้องทุกข์เสมือนกับว่าเขาร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์ให้กับมนุษย์ เริ่ม
จากการที่เขามีความอดทนเพียงเล็กน้อยจนหมดเกลี้ยง (การ
กระท�ำของเขา) คลายคนวิกลจริตยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่มีสิทธิ์
ในความสิ้นหวังท้อแท้อย่างเด็ดขาด เพราะว่าทุกวันจากอดีตที่
ผ่านมา –หากว่าชีวติ เขาผ่านไปด้วยการทดสอบ- แน่นอนความ
ยากล�ำบากการทรมานมันหมดไปและมันได้ให้ความสุขแก่เขา
แน่นอนความเจ็บปวดความเหน็ดเหนื่อยความคับแคบหมดไป
คงมีแต่ความอร่อยและผลรางวัลของเขา ดังนั้นไม่อนุญาตให้
มีการร้องการทุกข์แต่ควรจะขอบคุณเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาด้วย
การคิดถึงพระองค์และเสียใจต่อสิ่งที่ผ่านพ้นมา ดังนั้นไม่เป็น
ที่อนุมัติที่จะมีการชดเชยการประสบภัยกับความโกรธกริ้วแต่
ควรจะผูกสัมพันธ์ให้กลายเป็นความรัก เพราะว่าอายุขัยของ
มนุษย์ซึ่งที่สูญสลายไปในอดีตจะเปลี่ยนเป็นอายุที่มีความสุข
มั่นคงยาวนานเนื่องจากเขาประสบกับความยากล�ำบาก ดังนั้น
เป็นสิ่งที่วิกลจริตและปัญญาอ่อนยิ่งในการที่มนุษย์จะปลีกหนี
ไปจากความอดทนและท�ำลายผลประโยชน์ของเขาด้วยความ
มัวหมองแล้วพิจารณาถึงการทดสอบต่างๆ ในอดีตซึง่ สร้างความ
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ปวดร้าวให้แก่เขา ส�ำหรับวันข้างหน้านั้นยังไม่ปรากฏขึ้นเป็น
สิง่ ไม่รคู้ ลุมเครือ ฉะนัน้ จึงเป็นความเขลาทีไ่ ปพิจารณาใคร่ครวญ
ตั้งแต่บัดนี้และสร้างความหวาดกลัวต่อสิ่งที่อาจจะประสบกับ
มนุษย์จากโรคภัยและการประสบอันตรายประดุจดังมนุษย์ที่
โง่เขลาซึง่ รับประทานขนมปังและดืม่ น�้ำในวันนีเ้ ป็นจ�ำนวนมาก
กลัวว่าเขาจะประสบกับความหิวความกระหายในวันรุง่ ขึน้ หรือ
วันมะรืน เช่นนั้นแหละความเจ็บปวดความวิตกกังวลในขณะนี้
อาจประสบขึ้นในอนาคตด้วยการประสบกับโรคภัยต่างๆ แต่
ณ เวลานีน้ นั้ อยูใ่ นข้อก�ำหนดทีว่ า่ ยังไม่เกิดขึน้ การเปิดเผยความ
สิน้ หวังหรืออะไรก็ตามทีไ่ ม่มสี าเหตุอนั จ�ำเป็นนัน้ เป็นการกระท�ำ
ทีไ่ ม่เหมาะสมกับปัญญาเขลาอย่างมากทีอ่ าจน�ำไปสูก่ ารปฏิเสธ
จากบุคคลที่มีเมตตาสงสารและเอื้ออาทรแน่นอนยิ่งแท้จริงเขา
อธรรมต่อตัวเอง
สรุป แท้จริงการขอบคุณจะท�ำให้ได้รบั ความโปรดปราน
อย่างยิง่ และการร้องทุกข์จะเพิม่ ความยากล�ำบากจะท�ำให้ผทู้ มี่ ี
เมตตาปฏิเสธที่จะให้ความโปรดปราน
แน่นอนชายทีด่ ผี หู้ นึง่ จากเมือง “อัรดโรม” ถูกทดสอบ
ด้วยโรคทีอ่ นั ตรายอย่างยิง่ เหตุการณ์นเี้ กิดขึน้ ในระหว่างปีแรก
ของสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ฉันได้เดินทางไปเยี่ยมเขาแล้ว
เขาอธิบายความทุกข์ของเขา โดยกล่าวว่า “ฉันไม่ได้ลิ้มรสของ
การนอนมาหนึ่งร้อยวันแล้ว”
94

สาสน์ส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ถูกทดสอบทุกคน

ฉันเสียใจอย่างมากต่อการปรับทุกข์ของเขา แต่กระนัน้
ฉันก็คิดได้ในเวลานั้น ฉันกล่าวกับเขาว่า “โอ้น้องชายแท้จริง
หนึ่งร้อยวันที่ผ่านมา ณ เวลานี้มันได้เปลี่ยนไปราวกับว่าเป็น
วันแห่งความสุขและความสะดวกหนึง่ ร้อยวัน ดังนัน้ ท่านอย่าได้
ใคร่ครวญและอย่าสงสัยแต่ท่านจงมองอีกมุมหนึ่งที่มันหายไป
และจากไปท่านจงขอบคุณพระผู้อภิบาล ส่วนวันข้างหน้าที่ยัง
มาไม่ถงึ ท่านจงมอบหมายในความเมตตาของพระผูอ้ ภิบาลของ
เจ้าผูท้ รงเมตตากรุณาปรานีเสมอจงท�ำจิตใจให้ผอ่ นคลาย ฉะนัน้
ท่านอย่าร้องให้กอ่ นทีท่ า่ นจะโดนตีและอย่าได้กลัวสิง่ ใดสิง่ หนึง่
ท่านอย่าอนุญาตระบายสีทมี่ อี ยูด่ ว้ ยสิง่ ทีไ่ ม่มแี ละในเวลานีท้ า่ น
จงตั้งมั่นในความคิดของท่านเป็นการเฉพาะแน่นอนด้วยกับ
สิ่งที่ท่านครอบครองอยู่จากพละก�ำลังก็เพียงพอแล้วกับความ
มั่นคง ณ เวลานี้ และท่านอย่าได้เป็นเหมือนดังผู้น�ำที่โง่เขลาที่
กองก�ำลังของเขาทีป่ ระจ�ำอยูใ่ นศูนย์กระจัดกระจายไปทางด้าน
ขวาและซ้าย ในขณะทีม่ ศี ตั รูได้มาประชิดกับก�ำลังทหารของเขา
ทางด้านขวาและมีการส่งกองก�ำลังสนับสนุน  ในเวลาทีเ่ ขาไม่มี
ความพร้อมในการสูร้ บจากด้านขวา.. จะเป็นเช่นใดหากศัตรูรถู้ งึ
สิง่ นัน้ จนน�ำไปสูก่ ารปิดกัน้ ก�ำลังพลทีม่ อี ยูเ่ พียงน้อยนิดทีอ่ ยูใ่ น
ศูนย์และจัดการกับก�ำลังพลของเขา
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โอ้พี่น้องอย่าได้เป็นเหมือนบุคคลดังกล่าวแต่ต้องตระ
เตรียมทุกๆ กองก�ำลังของท่าน ณ เวลานี้ แล้วความเมตตาของ
อัลลอฮ์จะเฝ้าติดตามอย่างต่อเนือ่ งและท่านจะต้องพิจารณาถึง
ผลานิสงส์ในปรโลกและใคร่ครวญถึงการเปลี่ยนแปลงโรคด้วย
อายุของท่านที่สูญหายไปในเวลาอันสั้นแล้วยึดอายุของท่านให้
คงอยู่ ดังนัน้ ท่านจงขอบคุณผูท้ ที่ ำ� ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทสี่ ะดวก
ที่เป็นผู้ก�ำหนดทดแทนจากการปรับทุกข์ที่ขมขื่น
จงอธิบายต่อบุคคลที่มีความไพบูลย์ด้วยค�ำกล่าวที่มี
เมตตาจนกว่าจะมีการกล่าวว่า “มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์
ของอัลลอฮ์ที่ท�ำให้ความเจ็บปวดของฉันได้จางไป”
ประเด็นที่ห้า
มีสามค�ำถามดังนี้
ค�ำถามที่หนึ่ง		
แท้จริงการประสบกับความหายนะนั้นนับว่าเป็นการ
ประสบจริงซึง่ มันให้โทษจริงและประสบปัญหากับศาสนา ดังนัน้
จ�ำเป็นที่จะต้องกลับไปพึงอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แล้วน�ำข้อเสนอ
ด้วยมือของเขาด้วยความนอบน้อมอย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับการ
ประสบความหายนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาในความจริงมัน
ไม่ใช่หายนะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ
96

สาสน์ส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ถูกทดสอบทุกคน

เป็นการตักเตือนจากความเมตตาที่อัลลอฮ์ผู้บริสุทธิ์
ทรงประทานลงมาให้แก่บ่าวของพระองค์เพื่อให้เกิดการตื่นตัว
จากความเผลอเรอประดุจดังการตักเตือนของผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์ตอ่
สัตว์เลี้ยงของเขามิให้ออกนอกเขตพื้นที่ที่ก�ำหนดด้วยการขว้าง
ก้อนกรวด และฝูงแพะแกะจะรูส้ กึ ว่าเจ้าของพวกมันได้ตกั เตือน
ด้วยก้อนกรวดและตักเตือนจากอันตรายที่จะมาประสบ ดังนั้น
พวกมันก็จะกลับไปยังเจ้าของพวกมันด้วยความพอใจและตัง้ ใจ
เช่นนั้นแหละภัยพิบัติที่ปรากฏ แท้จริงภัยพิบัติที่มีขึ้นจ�ำนวน
มากเป็นการส�ำทับจากพระเจ้าและเป็นการเสนอความเมตตา
ให้แก่มนุษย์
ส่วนประเภทอื่น จากการประสบความหายนะก็จะ
เป็นการช�ำระล้างบาปต่างๆ
ส่วนแผนกอื่นเช่นกัน การประสบความหายนะนั้น
เป็นการประทานให้จากพระเจ้าเพื่อให้จิตใจมีความมั่นคงและ
ให้มีความสงบสุขด้วยขจัดความละเลยซึ่งมาประสบกับมนุษย์
และมันท�ำให้มีความรู้สึกอ่อนแอไร้สมรรถภาพที่โจมตีบุคลิก
ตามธรรมชาติของเขา
ส�ำหรับความหายนะที่ประสบมนุษย์ในขณะที่ป่วย
–ดังที่เราได้กล่าวผ่านมาแล้ว- มันไม่ใช่เป็นการประสบความ
หายนะอย่างแท้จริงแต่ทว่ามันเป็นความอ่อนโยนของพระผู้
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อภิ บ าลเพราะมั น จะช่ ว ยช� ำ ระล้ า งมลทิ น ให้ แ ก่ ม นุ ษ ย์ แ ละ
ท�ำความสะอาดวงจรแห่งความผิดดังที่ปรากฏใน อัลหะดีษที่
ซอเฮี้ยะ
"  كما،  �إلا حات الله عنه خطاياه، ما من مسلم يصيبة أ�ذى
"تحات ورق الشجر
ความหมาย “ไม่มีมุสลิมคนใดที่อันตรายมาประสบ
ณ ที่เขา นอกจากว่าอัลลอฮ์จะท�ำให้ความผิดนั้นร่วงหล่นออก
ไปจากเขา ประดุจดังใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นไม้”16
เช่นนัน้ แหละท่านนบีอยั ยูบอะลัยฮิสสลามไม่ปล่อยให้
ความส�ำเร็จแก่ตัวเองเพื่อต้องการความสุขอย่างเดียว แท้จริง
เขาร้องขอที่จะเปิดเผยความยากล�ำบากจากพระผู้อภิบาลของ
เขาในขณะที่การป่วยกลายเป็นข้อห้ามในการร�ำลึกถึงอัลลอฮ์
ด้วยวาจาโดยไม่รอช้าที่จะใคร่ครวญถึงการสร้างของอัลลอฮ์
ด้วยจิตใจ ดังนั้นเขาขอให้รักษาให้หายเพื่อจะด�ำรงการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ก ารเคารพภั ก ดี ด ้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ใจอย่ า งเต็ ม ความ
สารมารถ ฉะนัน้ จ�ำเป็นแก่พวกเราทัง้ หมดเช่นกัน เป้าหมายของ
16

-อัลบุคอรีย์ บทผู้ป่วย 1,2,13,16, มุสลิม บทความประเสริฐ 14 อัดดาริมีย์
บท ทาส 57 อะมัด บิน ฮัมบัล อัลมุสนัด 1/371, 441 2/303, 335, 3/4
18,38,48,61,81
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เราต้องการ   –ความปลอดภัยเหล่านั้น– ประการแรกสิ่งที่เรา
หมายถึง การรักษาบาดแผลของเราด้านนามธรรม และการปิด
รอยร้าวด้านจิตวิญญาณของเราที่เกิดมาจากการประพฤติชั่ว
และประพฤติบาปจ�ำเป็นแก่เราทีจ่ ะต้องกลับไปพึง่ อัลลอฮ์ผทู้ รง
ปรีชาสามารถในขณะทีโ่ รคต่างๆ ด้านวัตถุนยิ มทีเ่ ราไม่อาจธ�ำรง
การประกอบอิบาดะฮ์อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราควรจะนอบ
น้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ในขณะนั้นด้วยความย�ำเกรงและการ
ขอความคุ้มครองจากพระองค์และไม่ควรรีบเร่งการปรับทุกข์
จนเป็นอุปสรรคจากพวกเรากันเอง ฉะนั้นเมื่อใดที่พวกเรายังมี
ความพอใจต่อการบริหารกิจการต่างๆ ของอัลลอฮ์ทคี่ รอบคลุม
ทั้งหมดซึ่งเป็นความพอใจในทุกด้านทั้งนี้จ�ำเป็นแก่เราที่ต้อง
พอใจและยอมรั บ โดยดุ ษ ฎี ต ่ อ สิ่ ง ที่ อั ล ลอฮ์ ม หาบริ สุ ท ธิ์ ไ ด้
ประทานให้แก่เราจากการเฝ้าดูแลและการสังเกตของอัลลอฮ์..
ส�ำหรับการร้องทุกข์ที่น�ำไปสู่การขัดขวางต่อกฎก�ำหนดและ
การจัดการของอัลลอฮ์และสร้างปรากฏการณ์ความกังวลความ
โศกเศร้ามันจะคล้ายคลึงกับการต�ำหนิการก�ำหนดของพระเจ้าที่
ทรงซึง่ ความยุตธิ รรมและการใสร้ายต่อความเมตตาของพระองค์
อันกว้างขวาง...ดังนัน้ บุคคลใดทีต่ ำ� หนิกฎก�ำหนดสภาวะจะต้อง
ได้รบั ความวิบตั แิ ละบุคคลใดทีใ่ ส่รา้ ยความเมตตาเขาจะถูกห้าม
จากความเมตตา เปรียบดังการใช้มือที่บาดเจ็บในการในการ
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แก้แค้นเขาก็จะยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดมากขึ้น ดังนั้นในทางตรง
กันข้ามผู้ถูกทดสอบจากความหายนะของเขาคือการขัดขวาง
การกังวลและความเสียจะยิ่งเพิ่มขึ้นอีก
ค�ำถามที่สอง
ดังที่ท่านให้ความยิ่งใหญ่ต่อความหายนะในวัตถุนิยม
อย่างมากแต่ทกุ ครัง้ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญเพียงเล็กน้อยมันก็จะเล็กลง
ดังตัวอย่าง ทุกครั้งที่มนุษย์ตั้งข้อสงสัยต่อสิ่งที่เขาเห็นแบบ
เลื่อนลางเนื่องจากความเผลอเรอในคืนนั้นจะท�ำให้มันยิ่งใหญ่
ในมุมมองของเขาแต่ในเมื่อเขาละเลยมันก็จะเลือนหายไปและ
ทุกครั้งที่มนุษย์มีความประพฤติที่เข้มแข็งเขาก็จะประสบกับ
การถูกเพ่งเล็งและเมื่อใดที่ปล่อยปละละเลยมันก็จะสลายไป
ดังนั้นการประสบภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ ด้าน
วัตถุนิยมนั้นทุกครั้งที่มนุษย์ให้ความยิ่งใหญ่และกังวลเอาใจใส่
ต่อมันก็จะรั่วไหลสู่หน้าต่างจิตใจเข้าไปยังหัวใจและยึดมั่น ณ
ที่นั้น และในเวลานั้นอันตรายด้านนามธรรมก็จะคงอยู่ในหัวใจ
เพราะฉะนัน้ มันจะเป็นศูนย์กลางแห่งวัตถุนยิ มแล้วมันจะด�ำเนิน
ไปจนวาระสุดท้ายเรือ่ ยไป ทว่าตราบใดทีม่ นุษย์ขจัดความกังวล
ความเผลอเรอออกไปจากไปด้วยความพอใจต่อกฎก� ำหนด
สภาวะของอัลลอฮ์และมอบหมายต่อความเมตตาของพระองค์
ท�ำให้อันตรายด้านวัตถุนิยมค่อยๆ หายไปอย่างเป็นล� ำดับ
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และในที่สุดก็หายไป เปรียบดังต้นไม้ที่ตายแล้วใบของมันจะ
เหี่ยวแห้งเพราะรากของมันขาดไป
แน่นอนในวันหนึ่งฉันได้ร้อยเรียงความจริงดังต่อไปนี17้
บุคคลใดปรับทุกข์คือการทดสอบ
จงปล่อยมันโอ้ผู้ขัดสนและมอบหมาย
การกระซิบกระซาบของท่านต่อผู้ให้ ฉะนั้นจงน้อมรับ
เมื่อทุกสิ่งคือการให้
เมื่อทุกสิ่งคือความบริสุทธิ์
ดังนั้นหากไม่มีอัลลอฮ์ ดุนยาของท่านก็วางเปล่าและ
น่ากลัว
ดังนัน้ เขาจะร้องทุกข์กบั บุคคลทีเ่ ป็นทีพ่ งึ แบกรับภาระ
ทุกความมั่นคงและถาวรประดุจดังความรักต่อเม็ดทรายเล็กๆ
กระนั่นหรือ?
แท้จริงการร้องทุกข์คือความหายนะจากการทดสอบ
และบาปที่อยู่ในความผิดที่เหนื่อยยาก
แล้วท่านล่ะ หากท่านยิ้มเผชิญหน้ากับความหายนะ
ความวิบตั อิ นั ใหญ่หลวงหวนกลับมาป้องกันความเหีย่ วเฉา
17

-วรรคนี้มีการแปลความหมายและมีการขยายความจากผู้แปล โดยที่มาของมัน
มีอยู่ใน “อัลมัคฏูบ อัษษาดีส”
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ภายใต้ ด วงอาทิ ต ย์ คื อ สั จ ธรรมความหนาวเหน็ บ ก็
โปรยปราย
ดังนั้นดุนยาของท่านคือการยิ้มแย้ม
ยิ้มท�ำให้เป็นช่องโหว่ที่น�ำไปสู่ความมุ่งมั่นตั้งใจ
ยิ้มท�ำให้เกิดอาการเคลิ้มมีประกายของความมั่นใจ
ยิ้มจะเปิดเผยข้อปกปิดในความตั้งใจ
ครับแท้จริงมนุษย์เสมือนสิ่งที่จะช่วยบรรเทาความ
กดดันจากการทะเลาะวิวาทด้วยการตอบรับความร่าเริงความ
ยิ้ ม แย้ ม จะผ่ อ นคลายปมการเป็ น ศั ต รู แ ละช่ ว ยดั บ ไฟแห่ ง
การเป็นปรปักษ์ ทว่ามันจะเปลีย่ นเป็นความสัตย์จริงและความ
ปรองดองกั น เช่ น เดี ย วกั น การงานหนึ่ ง มี ก ารเตรี ย มรั บ การ
ทดสอบและมอบหมายต่อผูท้ รงปรีชาญาณจะท�ำให้รอ่ งรอยของ
มันหายไป
ค�ำถามที่สาม
แท้จริงทุกกาลเวลาเกิดวิทยปัญญาการทดสอบจึงมี
การเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบกาลเวลาแห่งความละเลย ดังนั้น
การทดสอบจึงไม่ใช่ความหายนะกับอีกบางส่วน ทว่ามันเป็น
ความเทีย่ งแท้ความอ่อนโยนจากพระเจ้าและฉันเห็นว่าในเวลานี้
ทั้งสองที่ถูกทดสอบด้วยผลร้ายพวกเขาได้รับโชคของความ
สุขแต่มีเงื่อนไขต้องไม่กระทบต่อศาสนาเพราะฉะนั้นโรคและ
102

สาสน์ส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ถูกทดสอบทุกคน

การทดสอบไม่เกิดจากฉันสิ่งที่ท�ำอันตรายในมุมมองของฉัน
ฉันก็เป็นปรปักษ์กบั ทัง้ สองและมันทัง้ สองจะไม่เป็นผูส้ บื ทอดความ
เมตตาและความเจ็บปวดต่อเพื่อนมันทั้งสองเหตุนี้มีหนุ่มคน
หนึ่งที่ป่วยมาหาฉันแต่ฉันเห็นว่าเขาเป็นบุคคลตัวอย่างและ
มีความผูกพันกับศาสนาและเขายังผูกพันกับอาคิเราะห์อย่าง
มาก..จงเข้าใจเถิดว่าโรคที่เป็นกับพวกเขานี้ความจริงมันไม่ใช่
การทดสอบแต่มันคือความโปรดปรานจากความโปรดปราน
หลายอย่างที่อัลลอฮ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ประทานให้โดยไม่อาจคิด
ค�ำนวนได้โดยที่โรคเหล่านี้ได้หยิบยื่นผลประโยชน์ของความ
เป็นธรรมชาติทใี่ ห้เขาส�ำหรับการด�ำเนินชีวติ ของในปรโลกและ
ส�ำหรับเขาจึงเป็นหนึ่งตัวอย่างของการประกอบอิบาดะฮ์ทั้งที่
การด�ำเนินชีวติ ของเขาในดุนยานัน้ ได้สมั ผัสกับสิง่ ทีย่ ากล�ำบาก
ของความไม่แน่นอนความตกต�่ำ
ครับ แน่นอนคนหนุม่ คนนีน้ นั้ ไม่อาจทีจ่ ะปกป้องตัวเขา
เองขณะที่เขาประสบกับโรคในและเมื่อเขาพบกับความสุขเขา
ก็ไม่อาจปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ของพระเจ้าได้แต่ทว่าความโง่เขลาอาจ
จะชักน�ำเขาไปยังความทารุณโหดร้ายขณะวัยหนุม่ แล้วหนีออก
จากบ้านไปด้วยความขาดสติปัญญาและโมโหต่อเวลาปัจจุบัน
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บทส่งท้าย
แท้จริงอัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์อาจท�ำให้มนุษย์ไปสู่ความ
อ่อนแออย่างไม่มีขอบเขตและความขัดสนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ส�ำหรับเขาเพื่อให้ปรากฏชัดถึงพลังอ�ำนาจของพระองค์อย่าง
เด็ดขาดและเพื่อให้ความเมตตาปรากฏชัดเจน แน่นอนเขา
ถูกสร้างในรูปลักษณ์เฉพาะโดยที่เขามีความเจ็บปวดโดยไม่
สามารถทีจ่ ะนับได้ในทุกด้านแต่ในเวลาเดียวกันเขาก็มคี วามสุข
โดยไม่อาจค�ำนวนได้ในทุกด้านทั้งนี้ก็เพื่อเปิดเผยความงดงาม
ของนามอันวิจติ รทัง้ หลาย เพราะฉะนัน้ อัลลอฮ์จงึ สร้างรูปภาพ
ที่แปลกมหัสจรรย์ด้วยความงดงามจ�ำนวนหลายหมื่นชนิดและ
เครื่องจักรที่มั่นคง ทุกสิ่งจากเหล่านี้มีความสุข ความเจ็บปวด
ทรมาน มีความส�ำคัญ มีผลตอบแทน มีผลานิสงส์ ประดุจ
ดังนามอันวิจติ รของพระเจ้าผูส้ งู ส่งอยูใ่ นจักรวาลซึง่ ก็คอื มนุษย์
ผู้ยิ่งใหญ่และเช่นกันในความเป็นมนุษย์นี้ก็มีโลกขนาดเล็ก
ที่เปรียบดังกิจการงานต่างๆ นี้ก็มีประโยชน์มากมาย -เช่น การ
มีพลานามัยที่ดี มีความสุข ความเพลิดเพลิน ฯลฯ– สิ่งเหล่านี้
ถูกผลักดันไปสู่การขอบคุณต่ออัลลอฮ์ส�ำหรับเครื่องจักรก็จะ
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆ จนกระทั่ง
มนุษย์ก็จะกลับมาขอบคุณประดุจดังเครื่องจักร และการงาน
104

สาสน์ส�ำหรับผู้ป่วยและผู้ถูกทดสอบทุกคน

เหล่านี้ก็เช่นกันในความหายนะ โรคต่างๆ ความเจ็บปวด และ
หลายสิง่ ทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกระบวนการเคลือ่ นไหว
และเครือ่ งจักรกลอืน่ ๆ ก็ขบั เคลือ่ นไป ส่วนการโยกย้ายทีส่ ง่ ผล
สะท้อนถึงความสามารถจนเกิดการปะทุขนึ้ แก่คลังแห่งความไร้
สมรรถภาพความขัดสนทีม่ อี ย่างเป็นล�ำดับของความเป็นมนุษย์
ดังนั้นการประสบความหายนะแก่มนุษย์จึงไม่ใช่มนุษย์ไปหวัง
พึ่ ง ต่ อ พระผู ้ อ ภิ บ าลเพี ย งการดุ อ าอ์ เ ท่ า นั้ น แต่ ทุ ก ส่ ว นของ
ร่างกายต้องขอความช่วยเหลือทั้งหมดประดุจดังมนุษย์ได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งเหล่านั้นด้วยความบกพร่องและสิ่งที่รุ่มเร้าที่
ตามมาทุกครั้งที่ถูกบันทึกก็ต้องใช้ปากกาหลายพันด้าน แล้ว
บันทึกการก�ำหนดสภาวะของชีวิตในสมุดบันทึกของชีวิตหรือ
สมุดบันทึก เลาห์ที่เป็นแบบอย่าง ที่เหมาะสมกับสมุดบันทึก
อันวิจติ รกาลเพือ่ นามอันวิจติ รแห่งพระเจ้าแล้วจะกลายเป็นบท
กวีคล้ายกับการคุ้มครองและแผ่นกระดานที่ถูกประกาศ..และ
น�ำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติของพระเจ้า.  
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สาสน์ไปยังแพทย์
ยินดีต้อนรับโอ้เพื่อนที่รักยิ่ง โอ้เพื่อนแพทย์ที่มีความ
สุขซึ่งได้รับทางน�ำในการวินิจฉัยโรค แท้จริงการเป็นพี่น้องด้าน
จิตวิญญาณที่ฉันได้ส่งสาสน์ไปยังพวกท่านด้วยความบริสุทธิ์
ต่ออัลลอฮ์ เพื่อเป็นการกล่าวเตือนและแสดงความดีใจความ
ปรารถนาดี
โอ้พี่น้อง พึงรู้เถิดว่าแท้จริงชีวิตมีค่ากว่าสิ่งใดในโลกที่
มีทกุ สิง่ ทุกอย่างและแน่นอนการให้บริการแก่ชวี ติ คือการปฏิบตั ิ
ที่ล�้ำเลิศจากหน้าที่ที่จ�ำเป็นต้องปฏิบัติทั้งหมดแท้จริงความ
พยายามในการออกห่างจากชีวิตที่ด้อยค่าไปสู่ชีวิตที่ถาวรนั้น
คือการปฏิบัติหน้าที่ที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต
จงรู้เถิดว่าแท้จริงบทสรุปของชีวิตนี้เป็นความส�ำคัญ
ที่สุดและเป็นสิ่งดีๆ ของการด�ำรงอยู่เพื่อการใช้ชีวิตตลอดกาล
เป็นสถานที่ที่มั่นคงจนน�ำไปสู่การอนุมานว่าเกิดความขัดแย้ง
กล่าวกันว่า การก�ำหนดกรอบความตั้งใจและศาสตร์ในชีวิต
ที่ต้องได้รับความวิบัติก็คือความสูญเสียและเป็นการสูญเสีย
ชีวิตอย่างถาวรหาใช่เช่นนั้นไม่เว้นแต่ความวิกลจริตเบาปัญญา
ประดุจดังบุคคลที่เปลี่ยนสายฟ้าแลบอย่างฉับพลันเป็นแสง
อาทิตย์ที่ไม่มีจุดเริมต้นและไม่มีจุดสิ้นสุด
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แท้จริงบรรดาแพทย์ทลี่ ะเลยต่อปรโลกแล้วหมกมุน่ อยู่
ในภาวะของวัตถุนิยม พวกเขา –ในทฤษฎีความจริง- คือเป็น
มนุษย์ทปี่ ว่ ยและพวกเขาป่วยอย่างรุนแรงแต่ทว่าหากพวกเขาได้
รับประทานยาแห่งการศรัทธาจากเภสัชกรอัลกุรอานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
แล้วโดยรับการบ�ำบัดด้วยเข็มยาที่ต่อต้านยาพิษต่างๆ แท้จริง
พวกแพทย์ดำ� เนินการปิดบาดแผลของมนุษย์แล้วก็ทำ� การรักษา
โรคของพวกเขายิ่งกว่านั้นบรรดาแพทย์ยังเป็นสาเหตุของการ
รักษาของมนุษย์ทั้งปวง
เราขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์ท�ำให้ท่านเป็นพี่น้องด้านจิตวิญญาณ
ที่ท�ำการรักษาบาดแผลของท่านและเป็นตัวอย่างที่มีชีวิตชีวา
เป็นบุคคลที่มีจริยธรรมงดงามในสายตาของบรรดาแพทย์อื่นๆ
และเป็นโอสถที่เยียวยารักษาพวกเขา
ไม่เป็นที่ปกปิดต่อท่านการน�ำความปลาบปลื้มเข้าไป
ในใจของผูป้ ว่ ยทีส่ นิ้ หวังหมดก�ำลังใจนับว่าเป็นรัศมีของความหวัง
อย่างเป็นส�ำคัญ บางครั้งอาจจะเป็นผลดีกว่ายารักษาเป็น
พันเท่าแต่ว่าแท้จริงแพทย์ที่ตกอยู่ในวัตถุนิยมและเป็นบุคคล
ทีค่ นุ้ ชินกับการปกปิดจะเพิม่ ความสิน้ หวังการทรมานแกพวกเขา
อย่างล�ำเข็ญจนกระทัง่ ท�ำให้ชวี ติ ทัง้ หมดในอนาคตของพวกเขา
มืดสนิท..ทว่าความเป็นพี่น้องกันนี้จะช่วยท�ำให้ท่าน   –ด้วย
การอนุมัติของอัลลอฮ์–   (ได้รับ) หนทางแห่งความสุขความ
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เบิกบานในการที่จะน�ำไปสู่การไหลริน (ให้) แก่บุคคลที่ยากจน
และบรรดากลุ่มคนที่มีลักษณะแบบเดียวกันแล้วจะท�ำให้ท่าน
ในฐานะแพทย์อยู่บนสัจธรรมที่จะแผกระจายรัศมีไปยังจิตใจ
และน�ำส่งความอิ่มเอิบเข้าในร่างกาย
เป็นที่ทราบดีว่าแท้จริงอายุขัยนั้นสั้นมากแต่การงาน
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีจ�ำนวนมากและภาระที่จ�ำเป็นต้องกระท�ำ
มีมากกว่าเวลา ดังนั้นเมื่อท่านสืบเสาะข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน
สมองของท่านดังที่ฉันได้เคยกระท�ำมาแล้วท่านจะพบว่าข้อมูล
เหล่านัน้ มันไม่มปี ระโยชน์และไม่ส�ำคัญไร้สาระคล้ายกับเถ้าถ่าน
ไม้ฟื้น..แน่นอนตัวอย่างเช่นนั้นฉันเคยกระท�ำมาแล้วด้วยการ
วิเคราะห์วจิ ยั และฉันพบว่าจ�ำนวนมากจากสิง่ นัน้ ไม่มปี ระโยชน์
และไม่ใช่สาระส�ำคัญ
ครับอันทีจ่ ริงจ�ำเป็นทีต่ อ้ งวิเคราะห์แนวทางการเยียวยา
รักษาและหนทางที่จะน�ำไปสู่ศาสตร์ต่างๆ ของแขนงนั้นและ
วิชาความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาที่ยังประโยชน์มากมายที่ให้
ความกระจ่างชัดที่มีชีวิตชีวามีความสดใสมีแต่การให้
ท่านก็คงจะคล้ายกับเหล่านั้นโอ้พี่น้องท่านจงวิงวอน
ขอจากผู้ทรงสูงสุดเพื่อที่ท่านจะได้รับปัจจัยยังชีพในการเป็น
พีน่ อ้ งด้านจิตวิญญาณจงท�ำความคิดของท่านให้บริสทุ ธิผ์ ดุ ผ่อง
เพื่ออัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ ดังเช่นกองไฟที่ลุกโชติช่วงในกอง
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ขี้เถ้าจากเศษไม้นั้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแสงจรัสและเปลี่ยนจาก
– ศาสตร์แขนงต่างๆ เหล่านั้นที่ไม่น่าร�ำคาญ– มาเป็นวิชาการ
แห่งพระเจ้าเพียงเล็กน้อยแต่ทรงคุณค่า
เพื่อนของฉันที่เฉลียวฉลาด
แท้จริงจิตใจที่มีความต้องการอย่างสูงอาจจะน� ำไป
สู่สนามแห่งการมีบุคคลต่างๆ มาเป็นแบบอย่าง “คอลลูศีย์”
เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้และมีความคิดถึงตลอดเวลาต่อรัศมี
แห่งการศรัทธาและความเร้นลับของคัมภีร์อัลกุรอาน
หลังจากนี้ “ค�ำทั้งหมด” ท่านสามารถที่จะบอกถึง
ตัวท่านได้ ดังนั้นท่านอย่าคิดว่าสาสน์อันนี้ฉันส่งไปยังท่าน
โดยเฉพาะ แต่ทว่า “ทุกค�ำ” จากค�ำทัง้ หมดเป็นสาสน์ทมี่ งุ่ ส่งไปยัง
ท่านที่ผู้เรียกร้องเชิญชวนคืออัลกุรอานที่ชี้น�ำท่าน ท่านจงหยิบ
คัมภีร์อัลกุรอานอันทรงเกียรติด้วยท่าทางที่เหมาะสมที่ดีงาม
ที่ออกมาจากร้านเภสัชกร และด้วยสิ่งนี้อันที่จริงท่านจะเปิด
เผย “สิ่งที่ซ่อนเร้น” ต่อที่ประชุมอันมีเกียรติและการประชุม
ที่มีความประเสริฐ
นี้เมื่อใดที่ท่านต้องการที่จะจดบันทึกจดหมายทั้งหมด
ไปยังฉันก็เป็นอิสระของท่าน ทว่าท่านอย่าคับแคบใจต่อค�ำตอบ
ที่จะส่งมา เพราะว่าฉันเคยปฏิบัติมา –หลายวันที่ผ่านมา– ไม่
ค่อยประพันธ์หนังสือต่างๆ เว้นแต่เพียงเล็กน้อยและฉันก็ไม่
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เคยเขียนถึงพีข่ องฉันเลย –ตัง้ แต่สามปีทแี่ ล้ว– นอกเสียจากเป็น
ค�ำตอบเพียงครั้งเดียวทั้งที่เขาเขียนมาหาฉันหลายฉบับ
ษะอี้ด อัลนูรษีย์
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ค�ำถามที่สอง การกระพือความยิ่งใหญ่จากความวิบัติจะท�ำให้ 87
มันยิ่งใหญ่เพิ่ม
ค�ำถามที่สาม การทดสอบเป็นคุณธรรมของพระเจ้าในปัจจุบัน 90
บทส่งท้าย
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