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การร าลึกถงึอัลลอฮ์ (ซ.บ.)  
คอื... หนทางสูค่วามสขุ 

ท่านพ่ีร่วมศรัทธาที่รัก 
อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงท าให้การร าลึกถึงพระองค์ ( للاُِِذْلرُُ ) เป็นอิบาดะฮ์หนึ่ง

จากอิบาดะฮ์ทั้งหลาย และการซิกิร (ُِِذْلُرللا) ก็เป็นเหตุหนึ่งทีใ่ห้เกิดความสุขทางด้าน
จิตใจ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกล่าวว่า 
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ُ ِ ُامُْقلُوَُْأاَلُِبِذْلِرُاَّلله 82ُالٓيةُُ:سورةُامرػدُُُ:ُبُتَْطَمِِئُّ

ความว่า   “พึงทราบเถิด ด้วยการร าลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เท่านั้น ท าให้
จิตใจสงบ” 

พระองค์ทรงผนวกการร าลึกไว้กับความสุขในกุรอานซูเราะฮ์ฏอฮา ว่า 

َُوالُيَْشقَىُ،َُوَمْنَُأْغَرَضُ هَبَعُُهَداَيُفاَلُيَِضلُّ َُمِؼيُْفََمِنُات ََُلُ نه
ِ
سورةُُ:ًًكَُشًةَُضنَُْغنُِذْلرِيُفَإ

381ُ-381الٓيةُُ:طهُ

ความว่า   “แล้วผู้ใดปฏิบัติตามค าแนะน า (ฮิดายะฮ์) ของเรา เขาก็จะไม่
หลงผิด และจะไม่รับความล าบาก และผู้ใดผินหลังจากการร าลึกถึงเรา แท้จริง
ส าหรับเขาคือ การมีชีวิตอยู่อย่างคับแค้น” 

กล่าวคือ เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างยากแค้น ถึงแม้นว่า ชีวิตที่เห็นจากภายนอก
จะสุขสบายดีก็ตาม ท่านอัสซะดีย์ ( ْؼِديُُّ ْيُخُامسه กล่าวว่า สาเหตุส าคัญยิ่งที่ท าให้ (امش ه
เกิดความสงบทางใจและความเบิกบาน คือ การร าลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) เพราะการ
ร าลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) มีผลลับที่แปลกประหลาดมากในการน าสู่ความสุขและเบิก
บานทางใจ พร้อมขจัดความเศร้าหมองและทุกข์ระทม ดังนั้น การร าลึกถึงอัลลอฮ์ 
(ซ.บ.) มีเคล็ดลับที่น ามาซึ่งเป้าหมาย ขณะที่เขาซิกรุ้ลลอฮ์ คือ ความหวังของเขา ณ 

อัลลอฮ์ (ซ.บ.) องค์เดียว 

ท่านพ่ีน้องผู้ศรัทธาที่รัก  
การซิกรุ้ลลอฮ์ มีคุณค่ามากกว่าทองค าและเงิน มีรายงานว่า 

ُللاُُ ُُُ:َُُغْنُهُقَإَلَُُغْنُُمَؼإِذُبِْنَُجبٍَلَُرِِضَ َ ُػَلَْيِهَُوَسَّله ُ ُاَّلله اَلُأَُقَإَلَُرُسْوُلُللِاَُصَّله

ُِِبَْيُِ ُُوََُأُُُاهَِبّئُُُكْ إِمُُكْ ُُوَُأَُْْعَ ُِمْنُأَُْزََكَهإُِغْنَدَُمِلْيِكُُكْ َُُوَخْيٍمَُُكْ َُدَرَجإِتُُكْ ُْرفَِؼهَإُِِفْ
ِ
َهِبُا هَْفإِقُاذله

ُِمْنُ ُُكُْفَتَْْضِبُْواُأََُوامَْوِرِقَُُوَخْيٍمَُُكْ ُُقَإمُْواُأَُْغنَإقَهُْمَُويَْْضِبُْواُأَُْنُتَلْقَْوَنُػَُدوه :ُُبَََّلُقَإَلُ:ُْغنَإقَُُكْ

 .ِذْلُرللِاُتََؼإََلُُ
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ความว่า   “จากท่านมุอาซบินญะบั้ล กล่าวว่า ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) กล่าว
ว่า ฉันจะบอกให้พวกท่านทราบ ด้วยสิ่งที่ดีแห่งอะม้าลของพวกท่าน และมีความ
บริสุทธิ์ที่สุด ณ พระเจ้าของพวกท่าน และเหลือที่จะสูงในต าแหน่งของพวกท่าน 

และเป็นความดีแก่พวกท่านมากกว่าบริจาคทองค าและเงิน และเป็นความดีให้แก่
พวกท่านมากกว่าการที่พวกท่านพบศัตรูของพวกท่าน แล้วท่านฟันคอพวกเขา
และพวกเขาฟันคอพวกท่าน (สงครามเพื่อป้องกันศาสนา) เหล่าซอฮาบะฮ์ตอบว่า 

ต้องการทราบครับ ท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) เอ่ยตอบว่า นั้นคือ การซิกรุ้ลลอฮ”์ 

ท่านพ่ีน้องที่รัก ซิกรุ้ลลอฮ์ ที่ประเสริฐสุด ( َُُافَْضل ) คือ การอ่านกุรอาน และ
ไม่เป็นที่เคลือบแคลงเลยในความอัฟฎ้อล ดังกล่าว และความจริงอัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรง
ให้นามกุรอานว่า ซิกรุ้ลลอฮ์ อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงตรัสว่า 

ْلِرُامَْحِكْْيُُِ ُهَْتلُوُهُػَلَْيَكُِمَنُالََٓيِتَُواذِلّ  82الٓيةُُ:سورةُأٓلُْعرانُُُ:َذِِلَ

ความว่า   “ดังกล่าวนั้นแหละ เราอ่านให้เจ้าฟังอันได้แก่บรรดาโองการ
และค าเตือนร าลึกที่รัดกุมชัดเจน” 

ยิ่งกว่านั้นความประเสริฐของการอ่านกุรอาน มากกว่าการกล่าวซิกิรอื่นๆ ใด 

ท่านนบี (ศ็อลฯ) กล่าวว่า 

ُِمَنُامُْقرأِٓنُالَُأَُفَْضُلُامْلََكَِمُبَْؼَدُامُْقْرأِٓنُأَُ َكُبُُِْربٌَعَُوُهنه ْبَحإَنُللِاُأَُيَُْضُّ ُبََدْاَتُس ُ نه ِ ِِيّ

ُِ َُُواَلَُوامَْحْمُدَُّلِله
ِ
ُا ََُلَ

ِ
َُُأَُُوللاُُُالهُللاُُا  رواهُامحدُُ:ْلََبُ

ความว่า  “ค ากล่าวที่ประเสริฐสุดถัดจากกุรอานมีสี่ค า และทั้งสี่ค าเป็น
ส่วนหนึ่งจากกุรอาน ท่านได้เริ่มค าใดก่อน ก็จะไม่มีผลอันตรายแก่ท่าน คือ        
ซุบฮานัลลอฮ ์ว้ัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์ วะลาอิลาฮ่าอ้ิลลั้ลลอฮ ์ว้ัลลอฮุอักบัร”  
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หัวใจที่สงบและสว่างสดใส ย่อมเป็นความปรารถนาของคนมุอฺมิน ดังนั้น 
คราใดที่คนมุอฺมิน เกิดความรู้สึกคับแค้นยากเข็น หม่นหมอง หรือไม่มีความสว่างไสว 

จงปฏิบัติตามความเข้าใจ จากค าสอนสั่งของท่านร่อซู้ล (ศ็อลฯ) ที่กล่าวว่า 

ٍءُِجاَلٌءُوَُ ََُشْ ّ ُِمُكِ
ِ
ُُا َوَجله ُِجاَلَءُامُْقلُْوِبُِذْلُرللِاَُغزه ابوادلرداءُِفُاموسإئلُاملفيدةُُُ:نه

ُامسؼيدة

ความว่า   “ให้แก่ทุกๆ สิ่งนั้น แสงสว่าง และแท้จริงความสว่างของหัวใจ
คือ การร าลึกถึงอัลลอฮ์ (ซ.บ.)” 

َُهَذاُوَُأَُ َُوامُْمْسِلَمإِتُأَُقُْوُلُقَْوِِلْ َُوِمَسإئِِرُامُْمْسِلِمْْيَ َُومَُُكْ ُِِلْ تَْغِفُرللَاُامَْؼِظْْيَ س ْ

تَْغِفُرْوُهُ ُفَإس ْ
ِ
ِحْْيُُا هُهُُهَوُامْغَُفْوُرُامره ُه

 

 
 
 
 
 
 
 


