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 ขณะที่นั่งมองการดแตงงานที่ไดรับเชิญจากรุนพี่หลายคูในชวงเดือนที่ผานมาก็อดรูสึกปลาบปลื้มใจแทนพวกเขาไมได เพราะการแตงงานคือการสรางครอบ-

ครัวมุสลิมขึ้นมาอีกครอบครัวหนึ่ง ซึ่งก็เทากับเปนการทำศาสนาเขาใหสมบูรณมากย่ิงขึ้น ตอนนี้คำถามยอดฮิตที่มักจะโดนถามบอยคือ เมื่อไหรจะถึงตาเรา(ซักที)? หรือไมก็ 

มคีวามรกัหรอืเปลาชวงนี?้  แนะ... ออกจะเปนคำถามแทงใจอยูไมนอยสำหรบัคนโสดอยางเรา พดูถงึความรกัแลวกท็ำใหเรายอนกลบัไปมองวนัเวลาทีผ่านมา แลวนัง่ถามตวัเองวา 

เอะ ทีผ่านมามนัใชความรกัหรอืเปลาหนอ..กบัการทีเ่รามคีวามสุขทกุครัง้ทีไ่ดมองคนๆ หนึง่ ไดพดูคุยกบัเคา หรอืทำกจิกรรม(ทีไ่มไดเกีย่วกับศาสนา)รวมกนั ชางเปนความสขุที่

ยากจะบรรยายจรงิๆ เหมอืนทีใ่ครตอใครหลายคนเคยบอกวา หากแตเหตกุารณบางอยางกลบัผดุขึน้มา เมือ่ตอนทีเ่รารูสกึหงึหวงเมือ่เคาพดูคยุกบัคนอืน่ นอยใจเมือ่เคาไมดแูล 

และผิดหวังเมื่อมันไมไดเปนแบบที่เราคาดหวังไว แลวนี่นะหรือคอความรักที่เราเคยเขาใจ? หากแตทำไมมันไมบริสุทธิ์เหมือนรักแทที่ใครๆ เคาพูดกันไวละ ทำไมมันถึงเต็มไป

ดวยอารมณใฝหาที่เราก็รูตัวดีวามันคือนัฟซู สถานที่ๆ ซึ่งชัยฏอนซอนอยูในตัวเรา... 

 อซัตฆัฟรลุลอฮ นีเ่ราปลอยปละละเลยใหชยัฏอนมาครอบงำเราแลวหรอืเนีย่ ชางโงเขลาเสยีจรงิเมือ่นกึถงึเหตกุารณทีผ่านมา รูสกึขยะแขยงตวัเองเปนทีส่ดุ เหตใุด

ถึงรูสึกเหมือนตัวเราสกปรกไรคาไมเหมือนมุมินคนอื่นๆ เคา 

 อัซตัฆฟรุลลอฮ อัซตัฆฟรุลลอฮ อัซตัฆฟรุลลอฮ...ขาพระองคขอความคุมครองตอพระองคใหพนจากเสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอนและความชั่วรายที่นำมา

สูขาพระองคดวยเถิด... 

 แตหากกระนั้น ความรักเปนสิ่งตองหามในอิสลามหรือ? หากเราปดตัวเองจากคนที่เขามาแลวเราจะเรียนรูความรักไดอยางไงกัน? จะมีทางไหนที่จะรูไดวาใครคือ

เนือ้คูผูทีอ่ลัลอฮ ฺ  สรางมาใหเรา? ... เฮอ แลวนีเ่ราจะไปหาคำตอบจากทีไ่หนกนั? ขณะทีส่บัสนกบัความคดิตวัเองอยูนัน้กพ็ลนันกึถงึคำพดูของรุนพีค่นหนึง่วาอลักรอุานเปน

มหาคมัภีรทีเ่ปนทางนำ(ฮดีายะห)ใหกบัมนษุยในการใชชวีติและแกปญหาตางๆ หากมปีญหาอะไรกล็องเปดอานด.ู..อนิชาอลัลอฮจฺะไดพบคำตอบ 

วาแลวกเ็ลยหยบิมาเปดดซูเูราะหอนันรูทีเ่พือ่นเคยบอกวาเปนซเูราะหทีท่านอมุรัสัง่ใหชาวมสุลมิใชในการอบรมสัง่สอน

สตรีของตน...เอา มาเปดอานดูหนอยซิ ... 

 อัลลอฮฺ  ตรัสวา “หญิงชั่วยอมคูควรกับชายชั่ว และชายชั่วยอมคูควรกับหญิงชั่ว และ

หญิงดียอมคูควรกับชายดีและชายดียอมคูควรกับหญิงดี ชนเหลานี้เปนผูบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขา

กลาวราย สำหรับพวกเขา (ผูถูกกลาวราย) จะไดรับการอภัยโทษและเครื่องยังชีพอันมีเกียรติ”  

(อันนูร อายะฮฺที่26)

 ฉันรูสึกไดถึงน้ำตาท่ีไหลอาบแกมตลอดเวลาที่ไดอาน ซุบฮานัลลอฮ นี่สินะที่เคาเรียกวานิอฺมัต

ของอลักรอุาน เพยีงแคอายตัเดยีวกลับตอบคำถามทีม่อียูมากมาย เพยีงแคอายตัเดยีวกลับทำใหจติใจเรา

สงบไดเพยีงนี ้มนัคงจะจรงิอยางทีเ่คาวา หากเราตองการเปลีย่นแปลงตวัเองจรงิอลัลอฮกฺจ็ะนำเราไปสูหนทาง

แหงแสงสวางของพระองคเอง อลัฮมัดุลลิลาฮ..ขอชโูกรตฺอพระองคทีท่ำใหฉนัไดพบคำตอบซะท ีและทนัใดนัน้เอง 

ฉันก็ยิ้มออกมาเมื่อในที่สุดเมื่อฉันก็พบวา ความรักที่หายไปนั้น แทจริงมันอยูที่ไหน 

..............อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร อัลลอฮุอักบัร
ÊÍ§

มาตรฐานความงามมนุษย ชางแตกตาง ดูอยางชายงามสมัยกอน ซีกโลกตะวันตก เนนความบึกบึนของแรมโบกับอารโนลคนเหล็ก วรรณคดีไทยชอบชายเอว

บางรางนอยแบบพระอภัยมณี หนังฮองกงชอบชายมีอิทธิผล ชั่วพอเราใจแบบเจาพอ ในขณะที่ซีรี่ยเกาหลีชอบชายงามสไตลจิ้งจก (ตัวขาวๆเนียนๆ 

ไมมีขนซักเสน)

 ในบทกวีอาหรับสมัยกอนอิสลามไดใหลักษณะหญิงงามไวตามแบบฉบับของตัวเอง ตางามดังวัวปา นิ้วงามดั่งหนอน เกลาผมสูงดั่งโหนกอูฐ 

ตองตื่นสายๆ(ไมใชบาย)เพื่อแสดงถึงความสูงศักดิ์(มีคนใชไมตองตื่นมาทำอะไรเอง) ตองเจาะฟนเพื่อแสดงความแข็งแรงของฟนและเหงือกเพราะมันจะบงบอกถึง

ความออนวัย

 วรรณคดีเปนมรดกของชนนั้นๆ นักตัฟซีรอันดับหนึ่ง อยางทานอิบนุอับบาส จึงสั่งใชใหอานวรรณกรรมและนำมาใชอรรถาธิบายอัลกุรอาน

ในเชิงภาษา เชนเดียวกับทานอุมัรที่สั่งเสียใหเยาชนมุสลิมเรียนรูเรื่องดังกลาวเชนกัน 

 กวีรักอาหรับแบงเปน 2 ประเภท อยางแรกเด็กต่ำกวา 18 ปไมควรอานเพราะบรรยายใหเห็นภาพและกรรมวิธีอยางไมนอยหนาหนังเรทR 

ประเภทนี้ถูกหามไปแลว อีกประเภทที่ยังคงอยูและเปนที่อนุมัติเปนกวีรักบริสุทธิ์ที่พรรณนาความรูสึกโดยไมจาบจวงตัวตน ถาจะเปรียบก็มักโยงเขาความงามธรรม

ชาติ นาสังเกตที่อิสลามไมไดปฏิเสธความรูสึกที่เรียกวา “รัก” แบบสุดโตง แตเลือกที่จะวางครรลองใหมันถูกตอง ความงามของสาวสวรรคที่อัลลอฮฺเตรียมไวให

ผูศรัทธา มักถูกกลาวไวในอัลกุรอานถึงพรหมจารีที่เปนนิรันดร พวกนางถูกเรียกวา ฮูรุลอัยน ซึ่งก็ยังหมายถึงสาวตางามอยูนั่นเอง

 ปรากฏในอัลฮะดิษเมื่อทานรอซูลกำชับใหระวังคนสองเพศ (ไมใชแอบแตว แตมีอวัยวะเพศสองอยางตามธรรมชาติจริงๆ) ซึ่งมักจะนำความลับและรูปราง

ของหญิงสาวมาเผยแพร กะเทยพวกนั้นบรรยายวา “หนา4หลัง8” (เปนตัวบทฮะดิษนะ) 4 หมายถึงชั้นไขมันหนาทอง สวน 8 หมายถึงหวงยางรอบเอวเมื่อมอง

จากขางหลัง มีสองขางคูณ2เลยเปน8 เมื่อคิดตามแลวชวนคลื่นไส ความงามตางทัศนะบางครั้งก็ชวนฉงนยิ่งนัก 

 เมื่ออิสลามปฏิวัติโลก สอนใหรูวาความงามในศาสนาและมารยาทเปนปจจัยแรกที่ถูกมอง ในดุอาอฺที่ทานรอซูลสั่งใชใหขอใหไดคูครองที่เปนแกวตา

ดวงใจ ก็คือเห็นแลวสบายใจ จะเพราะสวยแบบไหนหรือดีเทาไรก็แลวแตตัวบุคคล สรุปก็คือไมใชแคถูกตองแตควรที่จะถูกใจดวย เพราะสิ่งที่มากจากใจ

ยอมลึกซึ้งและเสถียร เสมือนบทกลอนที่มาจากกวีผูพบรักหรือพายรักจริงๆ มักกินใจและเปนอมตะเสมอ ก็เพราะมันมาจากชีวิตจริงๆ
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สูขาพระองคดวยเถิด... 

แตหากกระนั้น ความรักเปนสิ่งตองหามในอิสลามหรือ? หากเราปดตัวเอง

เนื้้อ้คูผูที่อ่ลัลอฮ ฺ สรางมาใหเรา? ... เฮอ แลวนี่่เ่ราจะไปหาคำตอบจากทีไ่หนกนั? ข

มหาคมัภรีทีเ่ปนทางนำ(ฮดีายะห)ใหกับมนษุยในการใช

วาแลวกเ็ลยหยบิมาเปดดูซเูราะ

สตรีของตน...เอา มาเป

อัลลอฮฺ 

หญิงดียอมคูคว

กลาวราย สำห

(อันนูร อายะฮฺท

ฉันรูสึกไ

ของอลักรอุาน เ

สงบไดเพยีงนี ้มนัค

แหงแสงสวางของพระอ
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 นาแปลกใจอยูทีเดียวที่ทุกถวนกิจกรรมบันเทิงของมนุษย ณ ปจจุบันนี้

ใหเนนหนักถึง Theme ของความรักอยูในหลายสัดสวน ไมวาจะเปนหนังสือ, 

ภาพยนตร, เพลง, งานศิลปะและอื่นๆ สรุปแลวความรักเปนคุณคาที่เมื่อเสริมแตง

เขาไปในสิ่งใดสิ่งนั้นก็พลันมีคุณคาขึ้นมาไมมากก็นอย ยิ่งเปนสินคาที่เอาอกเอาใจวัย

แรกรุนดวยแลวคงขาดการเพิ่มมูลคาใหสินคาดวยความรักเสียไมได

 แลววากนัตามจรงิไอความรกัทีแ่สวงหากนัอยูมนัคอือะไรกนั การรำแพนหา

คูเชนนกยงูในฤดผูสมพนัธแลวมาเจอตวัท่ีเปนใจใหอยางนัน้จะเรยีกวาความรกัไดหรอื 

ขาพเจาก็ไมกลาใหความหมายความรักวาเปนเชนไรเพราะมีบุคคลตั้งรอยแปดที่ให

ความหมายแตกไ็มเคยตรงกนัซกัท ีแตทีแ่นๆ  มนัคงจะคนละเรือ่งกบัเพศรสเพราะนัน่

เปนเพียงกิจกรรมที่บงบอกถึงความใกลชิดมากที่สุดของคนสองคนเทาที่พอจะนึก

ออก แลวความรกัมนัเปนสิง่ทีค่วรจะเอามาหวานเลนพรำ่เพรือ่เพือ่ตวดัเบด็หรอืไร จะ

วาไปท้ังคนตกและตัวเหยื่อเองก็โหยหากันและกันอยางปฏิเสธไมไดเพียงแตเอาคำ

วารักมาเคลือบไวมันจะไดดูไมนาเกลียดไป

 เคยถามผูเฒาทานหนึง่วาทำไมมนษุยเมือ่ยางเขาสภาวะหนึง่ถงึไดตระหนกั

วาตนเองตองมีใครสักคนหรือหากจะทำใหเปนกิจจะลักษณะก็คงตองแตงงาน ทาน

กรุณาใหคำตอบโดยวางอยูบนพื้นฐาน

ประสบการณผานโลกมาวา มนุษยตอน

เลก็ๆ นัน้มเีพือ่นมพีอแมอยูรอบกายไมเคย

ไดรูสึกถึงความโดดเดี่ยว โตขึ้นมาหนอย

เปนวัยที่กำลังเจริญเติบโตกินอิ่มเลนและ

เรียนมีเรื่องใหสนุกสนานมากมายนักไม

คอยจะตองการความรูสกึใดมากกวาทีม่อียู 

เมื่อจะเริ่มยางเขาวัยผูใหญทั้งเพื่อนและพี่

นองตางกต็องแยกยายไปมีทางเดนิของตน

เองจะสนกุสนานเชนเกากอนกห็ามเีวลาไม 

และเมื่อถึงวัยนี้การจะเกาะอยูแตกับบิดา

มารดรก็ใชวิสัยมนุษยผูใหญปกติเขาทำกัน 

จึงเริ่มรูสึกถึงความเหงาเปลาดายเขามาพันแขงพันขาเกาะกุมหัวใจใหไดหมนหมอง 

สุดทายความรูสึกตองการเพื่อนและใครสักคนที่สามารถมาเติมเต็มความเปลี่ยวดาย

ที่วาจะกอเปนรูปเปนรางขึ้น 

 มนัอาจจะจรงิทีเ่ราทกุคนตางกต็องการความรกั ไมวาจะเปนความรกัจาก

พระผูเปนเจา, พอแม, ครบูาอาจารย, เพือ่นฝงู, ญาตพิีน่อง, คนไกลหรอืใกลตวับางคน, 

และสตัวเลีย้ง เพราะคงจะดวยความรกักระมงัทีท่ำใหตะวนัยามเชาชางนารืน่รมยและ

ทุกๆ วันที่เต็มไปดวยความรักมันยอมหมายถึงความหมายเปนสุขที่แฝงอยูดวย แต

กระนัน้การเขาใจความรกัมนันาจะมากกวาความพสิมยัทางกายภาพ (ความรกัฉนัทชู

สาวคงเปน Theme หลักของความรักในสมัยนี้) เห็นใครแลวเตะตาตองใจจะมา

เทอะทะวาเปนความรกัยอมเปนการกระทำทีข่าดความละเอยีดออนไปหนอย เพราะ

หากเปนเชนนัน้คนใดทีม่คีูรกัหนาตาไมเอาถานคงจะเลกิไปแลวมากตอมาก แตเรากย็งั

เห็นพวกเขามีชีวิตครอบครัวท่ีราบรื่นดี นั่นยอมหมายความวาความรักไมใชลักษณะ

ทางกายภาพเพยีงปจจยัเดยีว หรอืจะเปนการแสวงหาความรกัดวยการดะหวานเมลด็

พันธุไปทั่วนั่นก็คงจะไมใชการกระทำที่นาสรรเสริญ

 ไมรูวามนุษยเปนสัตวโลกชนิดเดียวหรือเปลาที่ตองการความรัก มันคงจะ

มากพอๆ กบัความหมายทีม่นษุยตองการ โดยตรรกะแลวมนษุยไมสามารถมชีวีติอยาง

มคีวามสขุไดหากขาดความหมาย กค็วามหมายในนยัยะทีบ่งบอกวาชวีตินีม้นัมคีามา

กกวาการดื่ม, กิน, เสพสมไปวันๆ คนที่ยังขาดความรักจึงมักจะรูสึกวาชีวิตตนเองยัง
ÊÒÁ

หาความหมายไมเจอ หรอืมชีวีติอยางไรความหมาย เมือ่มคีวามรกัผูคนจงึบอกวาใคร

คนนั้นทำใหชีวิตผมหรือฉันมีความหมายขึ้นเพราะไมตองตื่นมาดวยความหมองใจที่

ตองรบัรูวาชวีติยงัไรความหมาย แตความหมายทีพ่บเจออนัมพีืน้ฐานจากความรกัฉนัท

มนษุยนัน้มนัเปนเพยีงความรูสกึชนดิหนึง่จากหลายๆ ชนดิความรูสกึทีส่ามารถทำให

มนุษยเปนสุขเมื่อเจอความหมาย และเมื่อรักนั้นคลายความหวานลงเมื่อนั้นความ

หมายทีเ่คยมจีงึเลอืนรางตามเปนลำดบั มนษุยจงึตองการความรกัชนดิอืน่ทีส่ามารถ

ใหความหมายไดอยางเปนอนันต ทีนี้ก็เปนความโชคดีโชคราย (กอฏอกอดัร) ของแต

ละคนไปวาจะสามารถหาความรักที่นำพาความหมายอยางแทจริงที่วาเจอหรือเปลา 

เพราะบางคนนั้นหาอยางไรก็ไมเจอะเจอ

 บางคนเจอความรักในงานอดิเรกแลวบอกวานี่คือความหมายในชีวิตของ

ขาพเจา บางคนเจอความรักในธรรมชาติแลวบอกวานี่คือสิ่งที่เขาหรือเธอกำลังคน

หา บางคนเจอความรกัในตวับุคคลแลวบอกวานีค่อืสิง่ทีข่าพเจาปรารถนามาตลอด แต

ความรักเหลานั้นเมื่อมีเยอะไปหรือนานไปไมนานมนุษยเราก็ใครตองการสิ่งอื่นเปน

งานอดเิรกและใครจะรกัจะหลงในธรรมชาตไิดนานกนั แลวมมีนษุยคนไหนทีจ่ะหวาน

ฉำ่ไดไมเสือ่มคลาย สดุทายก็เปนเชนคำกลาวทีว่า “เมือ่คนนัน้ของทานไดกลายคนนี ้

ทานก็จะแสวงหาคนนั้นคนใหมที่ดีกวาคนนี้” 

เราจึงตองการความรักที่ยั่งยืนพอที่จะเปน

ความหวังใหไดในระยะยาว

 การจะบอกวารักพระเจาสิ จะไดมีความ

รักที่ยืนยาวและมาเยือนพรอมความหวัง ก็ไม

รูจะเขยีนใหคนอืน่คลอยตามไดอยางไรเพราะ

เอาเขาจริงๆ คนเขียนเองก็ยังไปไมถึงตรงนั้น 

ไมอยากเขียนหลอกตนเองและคนอานถึงแม

สมควรจะเขียนออกมาในลักษณะนั้น แตหาก

คิดดวยตรรกะโดยไมตองใชหลักฐานจากชั้น

ฟาใดมาสนับสนุนเราพอใจในความรักสั้นๆ 

ที่พบเจอหรือ? ในเมื่อความรักสามารถทำให

เราแชมชื่นไดตลอดเวลาแลวทำไมไมลองพยายามคนหาหรือเขาถึงหลักวิทยปญญา

เบื้องหลังความรักตอพระผูเปนเจา เพราะเมื่อชีวิตดำเนินมายาวไกลความเบื่อหนาย

ยอมเขามาเกาะกุมเปนธรรมดา มนุษยที่เคยรักที่เคยเปนความหวังยอมตองเลือน

หายไปตามกาลเวลา เราจึงตองการความหวังอื่นเสริมเพื่อเปนความหมายใหชีวิต

กาวตอไป

 จะถึงอยางไรก็แลวแตในเมื่อพระองคทรงบันดาลใหเกิดเปนมนุษยที่พรัก

พรอมดวยความรูสกึและจติใจกย็อมตองเปนวสิยัอยูเองทีม่นษุยจะรูสกึและมคีวามรกั

ตอมนุษยดวยกัน จากเบาหลอมผลิตมนุษยสามัญความรักใดจะหวานชื่นชูใจไดเทา

ความรักตอมนุษยอีกคน นั่นก็ใชแตจะมองขามคำถามตัวโตที่ไมคอยอยากจะมอง

เห็นกันเชนเสนผมบังภูเขาไดอยางไร ในเมื่อมันคือความเปนจริงที่ยืนเปนตอใหคูรัก

ไดสะดุดลมบอยๆ แลวมันจะรักกันไดนานสักแคไหน รักอยางในละครเกาหลีนะ

มันไมคอยจะมีอยูจริงหรอก (นี่เปนความเห็นสวนตัวของอุปปะเอง) หรือหากมันจะ

อยูไดนานก็จะกลายเปนความเคยชินซึ่งขาดความตราตรึงอยางเกากอน จึงนาจะ

ตัง้ขอสงัเกตใหตนเองไดวาหากสามารถทำใหมนัเปนไปในแนวระนาบยงิปนนดัเดยีว

ไดนกถงึหลายตวัคงเปนการวางแผนทีช่าญฉลาดเปนอนัมาก  มคีวามรกัอยางเตม็รกั

ซึ่งไมเพียงจะถักทอผสานกลายเปนโคงรุงนำพาหัวใจคนสองคนเขาหากัน แตหาก

เสนสายแหงรักนั้นจะสามารถถักทอกันเปนโคงรุงนำพาสูความรักและสุขนิรันดร ณ 

ดินแดนไกลโพนไดคงจะดีทีเดียว

 /รักนะเด็กโง



 อาหารเพื่อสุขภาพนั้นจะมีฉลากที่บอกวามันดีสำหรับเราหรือคนที่เรารัก

แตขอความที่ติดอยูขางบรรจุภัณฑก็ไมจำเปนตองหมายความอยางนั้นเสมอไป 

อยาลืมวาแผนการตลาด ‘ไขมันต่ำ’ และ ‘คุณคาทางอาหารสูง’ อาจจะทำใหคุณเขว

เหมือนกับหลายคนที่หลงกลกับเรื่องงายๆ เพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณควรทำทุกครั้งกอน

เลอืกซือ้อาหารสขุภาพคอื คำนวณคณุประโยชนจรงิๆ มากกวาเชือ่ในหนาตาอาหาร

ที่เห็นหรือเฉพาะขอความโฆษณา และตอไปนี้คือ 5 รายการอาหารสุขภาพที่คุณ

ควรจะหันมาพิจารณาทุกครั้งกอนที่จะเลือกซื้อหรือรับประทาน

 1.โยเกริตผสมเนือ้ผลไม ในดานหนึง่ ดยูงัไงโยเกริตและผลไมกเ็ปนอาหาร

ที่มีประโยชน ในมุมมองของคนที่รักสุขภาพรางกาย แตในอกีดานหนึ่ง โยเกิรตและ

ผลไมลวนมีความหวานในตัวอยูแลว ยังเติมน้ำเชื่อมเปนความหวานเกินพอดีจาก

น้ำตาลที่เพิ่มเขาไป คุณจึงควรเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความหวานเกินจำเปนที่วา ดวย

การกินโยเกิรตควบคุมน้ำตาล หรือมีน้ำตาลต่ำกวาโยเกิรตที่กินเปนประจำ 

 2. แคลิฟอรเนียโรล(ขาวปนหอสาหราย)นั้นจะมีสาหรายที่อุดมสมบูรณ

ไปดวยสารอาหารหอขาว มีไอโอดีน เซเลเนียม แคลเซียม และโอเมกาที่ชวยบำรุง

สมองเปนสวนประกอบ แนนอน, คณุรูวามนัใหประโยชนมากแคไหน แลวภายใตชัน้

สาหรายนั้นละ ลองมาดูกันหนอยวาสิ่งที่ซอนอยูในนั้นประกอบดวยอะไร ถาไมใช

นำ้ตาลทีเ่ปนสวนประกอบสำคญัในการหงุขาวญีปุ่น (หงุดวยนำ้ตาลและนำ้สมสายช)ู 

และเนื้อปูอัดอีกนิดหนอย รวมๆ แลวแคลิฟอรเนียโรลคำใหญจึงมีแตแปง น้ำตาล

และเกอืบจะไมมโีปรตนีเลย การกนิซชูทิีท่ำจากทนูาหรอืแซลมอน ความหลากหลาย

ของโปรตีนในซูชิจะใหปริมาณโปรตีนแบบเต็มๆ เยอะกวามาก และมีปริมาณ

คารโบไฮเดรตนอย ถายังไมพอใจคุณจะสั่งเมนูซาชิมิ เลี่ยงขาว รับโปรตีนไปเต็มๆ 

เลยก็ยังไหว รับรองไดวาอรอยและปลอดภัยจากน้ำตาลแนนอน แตแนใจแลวหรือ

วามันปลอดภัย อันตรายจากปลาดิบนี้มีพยาธิ... พิษภัยที่หลายคนคาดไมถึงปลาดิบ

ที่เรานำมาบริโภคนั้น มี 2 ชนิดใหญ ๆ คือปลาดิบน้ำจืด และ ปลาดิบน้ำเค็ม (ปลา

ดิบทะเล)ซึ่งปลาดิบทั้ง 2 ชนิด มีเชื้อโรคที่แอบแฝงมาแตกตางกันปลาดิบน้ำจืดจะ

พบพยาธิบางชนิด เชน พยาธิตัวจี๊ดพยาธิใบไมในตับ พยาธิใบไมลำไส ฯลฯ สำหรับ

ปลาดิบน้ำเค็มนั้น คนสวนมากมักคิดวาไมมีพยาธิ แตความจริงแลวปลาน้ำเค็มอาจ

พบตัวออนของพยาธิอะนิซาคิส ซิมเพลก(Anisakis simplex) ซึ่งปลาดิบน้ำเค็มที่เรา

นำมาประกอบอาหารนัน้อาจมกีารปนเปอนของพยาธชินดินีพ้ยาธอิะนซิาคสิ ซมิเพลก

 love

(Anisakis simplex)เปนพยาธิที่พบในปลาทะเลเขตอบอุนและเขตรอน ในประเทศ

ไทยตรวจพบตัวออนของพยาธิชนิดนี้ในปลามากกวา20ชนิด

 3.น้ำสลัดไขมันต่ำ ดูเหมือนวาน้ำสลัดไขมันต่ำจะชวยลดไขมันและลด

แคลอรี แตที่จริงแลวคุณรูไหมวาน้ำตาลถูกเพิ่มเขาไปแทนที่เพื่อใหไดรสชาติที่ดี 

และทีแ่ยกวานัน้กค็อืความจรงิทีว่าไขมนัทีซ่มึซบัวติามนิไดถกูแยกออกไป เนือ่งจาก

นกัวจิยัมหาวทิยาลยัโอไฮโอคนพบวา รางกายของคนทีก่นิผกักบันำ้สลดัธรรมดา

ดดูซมึเบตาแคโรทนีซึง่มคีณุสมบตัขิองแอนตีอ้อกซแิดนทชวยปองกนัการกอมะเรง็

ไดมากกวาถึง 15 เทา และดูดซึมลูเทียน (Lutein) สารสีเหลืองซึ่งมีสวนชวยในการ

สกดักัน้การอดุตนัของเสนเลอืดในปรมิาณทีม่ากกวา นำ้สลดัไขมนัตำ่จงึอาจไมใช

ทางออกของอาหารสขุภาพทีค่ณุกำลงัมองหา ในเวลาเดยีวกนัคณุสามารถกนินำ้

สลัดทั่วไปไดแตในปริมาณนอย หรือเลือกกินน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอกและ

น้ำมันดอกคาโนลา (Canola Oil) รอยเปอรเซ็นตก็ได 

 4.ธัญพืชชนิดแทง ทุกคนรูวามันทำมาจากโฮลวีต ขาวโอต และ

ธญัพืชอืน่ๆ ทีใ่หไฟเบอรหรอืเสนใยสงู แตสิง่ทีค่ณุลมืคือ เมลด็พชืและธญัพชืเหลา

นีถ้กูทำใหมคีวามเหนยีวตดิกนัดวยสวนผสมอยางนำ้เชือ่มขาวโพดทีม่ฟีรกัโทสสงู

และนำ้ผึง้ สิง่ทีพ่ดูมาทัง้หมดทำใหนำ้ตาลในเลอืดของคณุคอยๆ สงูขึน้ คณุจงึควร

เผือ่เวลาสำหรบักนิใหอิม่และจบไปเปนมือ้ๆ หรอืถาตองการเพิม่พลงังานจรงิๆ คณุ

ควรจะกินธัญพืชที่เตรียมดวยตัวเอง แทนที่จะฝากชีวิตไวกับธัญพืชชนิดแทงในก

ระเปาทุกวัน 

5.น้ำมันขาวโพด คุณรูแตเพียงวา น้ำมันขาวโพดมีกรดโอเมกา 6 และ

ไขมันไมอิ่มตัว จึงไมเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในรางกาย แตคุณอาจยังไมรูวา 

ความเปนจริงแลว น้ำมันขาวโพดมีโอเมกา 6 มากกวาโอเมกา 3 ที่พบในปลาและ

วอลนัทถึง 60 เทา ซึ่งผลการศึกษาพบวาการกินโอเมกา 6 มากเกินไปมีเหตุเกี่ยว

โยงที่ทำใหเพิ่มการติดเชื้อซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งยังรวมทั้งโรคขออัก

เสบ ขอเสือ่ม รวมทัง้โรคอวนไดเชนเดยีวกนั ดงันัน้ นำ้มนัมะกอกและนำ้มนัจากดอก

คาโนลา ซึง่มสีดัสวนของโอเมกา 6 และโอเมกา 3 ทีต่างกนัในปรมิาณพอเหมาะจงึ

นาจะเปนคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับคุณในบรรดาประเภทของน้ำมันทั้งหมด 

 ความรักในสุขภาพทั้งหมดที่คุณมีนั้นอาจจะกลายเปนผลรายมากกวา

ผลดี ถาคุณขาดซึ่งความใสใจ.....

 (ÍÂ‹Ò) ÍÂÙ‹ÂÒ¡ by owl
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ไมวาจะเปนใครตางก็อยากไดรับความรักกันทั้งนั้น จากพอแม จากพี่นอง จากเพื่อนฝูง หรือจากคนพิเศษ แตจะมีใครสักก่ีคนที่หยิบยื่นความรักใหแกคนอื่นกอน 

เพราะหากเปรยีบความรกัเปน externality ประเภทหนึง่ ซึง่มผีูรบัประโยชนโดยไมตองเสยีตนทนุ ผูคนจงึอยากทำตวัเปน free rider รอรบัความรกั โดยไมเริม่ท่ีจะใหกอน สงัคม

จึงมีความรักอยูอยางนอยนิด

 หากดูกันดีๆ แลวจะพบวา แมความรักจะเปน externality ที่คนที่ไมลงแรงก็ไดรับประโยชน แตก็ตนทุนของ externality ประเภทนี้กลับต่ำ คุณไมจำเปนตอง

ใชเครื่องจักรราคาแพงที่ไหน แคใชหัวใจเล็กๆ ของคุณเทานั้นเอง ไมจำเปนตองหาวัตถุดิบชั้นดีมาจากไหน แคน้ำใจ รอยยิ้มและความเมตตาเล็กๆ นอยๆ ที่คุณมี เพียงเทานี้ 

ความรัก ก็พรอมสงตอใหกับคนรอบขางของคุณแลว โดยไมจำกัดวาคนๆ นั้นจะเปนใคร ก็มีสิทธิรับความรักไดทั้งนั้น

 ในสังคมที่ผูคนเจอหนา เดินผาน ราวกับไมรูจักกัน สังคมที่เรื่องบาดหมางเปนเรื่องใหญกวาการใหอภัย สังคมที่การตักเตือนทำกันลำบาก คนตักเตือน

กลายเปนผูราย

 ทั้งหมดนี้ เพียงเพราะสังคมขาดแคลนความรัก!

 มาสรางสงัคมแหงความรกักันเถอะ เริม่ตนทีร่อยยิม้และสลาม สิง่ทีน่บบีอกวาจะชวยเพิม่พนูความรกัในหมูพวกเรา ของขวญัเลก็ๆ นอยๆ ขาวเยน็สกัม้ือ กาแฟสกัแกว 

ก็สามารถชวยเพิ่มความรูสึกดีๆ แกพี่นองของเราได

 เมื่อผูคนที่ผานเจอ ไดรับรอยยิ้มและสลาม เขาก็จะกลายเปนคนรูจัก คนที่มองหนากันไมติดก็เริ่มมีอคติที่นอยลง คนที่ถูกตักเตือนก็จะรับฟงเนื่องจากคำตักเตือน

นั้นมาจากพี่นองที่เขารัก ทานๆ ที่บอกตัวเองวาเปนมุสลิม อีหมานตออัลลอฮฺ นาจะจดจำฮะดิษนี้ใหขึ้นใจ

 “อีหมานของคนๆ หนึ่งจะยังไมสมบูรณ จนกวาเขารักพี่นองของเขาเหมือนดั่งที่เขารักตัวของเขาเอง” ฮะดิษของทานนบี บันทึกโดยมุสลิม

 Editorial



เคาวากันวา.. “ความรัก” ก็เหมือนผีเสื้อ ยิ่งเราเขาใกลมันก็ยิ่งบินหนี ฉะนั้น

จงอยูนิ่งๆ แลวมันจะบินมาเกาะเราเอง  หลายตอหลายคนคงเคลิบเคลิ้มกับ

คำพูดนี้ และอีกหลายตอลายคนก็คงเห็นดวยกับคำพูดนี้เชนเดียวกัน 

 แตคงไมใชเรือ่งแปลกหากความพงึพอใจจะกอเกดิขึน้ภายในจติใจ

ของมนษุยทัง้หญงิและชาย จนเรยีกขานวา “ความรกั” เมือ่อลัลอฮ  ทรง

สรางทั้งสองเพศใหเกิดมาเปนคูของกันและกัน 

 “และหนึง่จากสญัญาณทัง้หลายของพระองค คอื ทรงสราง

คูครองใหเเกพวกเจาจากตัวของพวกเจาเอง เพื่อพวกเจาจะไดมี

ความสขุอยูกบันาง เเละทรงใหมคีวามรกัใคร เเละความเมตตาระหวาง

พวกเจา เเทจริงในการนี้ เเนนอนยอมเปนสัญญาณเเกหมูชนผูใคร

ครวญ” ( กุรอาน 30:21 ) 

 แตเรื่องนี้คงจะเปนเรื่องรายแรงหาก หากความรักที่เกิดขึ้น ได

เกิดขึ้นกับมุสลิมที่ฝาฝน และละเลยคำสั่งใชของพระองค ปลอยให

อารมณอยูเหนือหลักการ และสุดทายมันก็จะคอยๆ บั่นทอนอีหมานของ

เรานั่นเอง

นองสาว ... จา จงแยกใหออกระหวางความรัก ความหลงใหล หรือความ

พึงพอใจ  นองจงรักตัวเองเถิด การรักตัวเอง ณ ที่นี้ คือ รัก

ในเกยีรต ิ ศกัดิศ์รขีองมสุลมิะฮขฺองตวัเอง  นองไมรูหรอกหรอื

วาสิ่งเพียงเล็กๆ นอยๆ ที่นองมองขามในเรื่องขอบเขตระ

หวางหญิง-ชาย เปนสิ่งที่กลับมาทำลายเกียรติของนองเอง  

นองจงทำตวันองเองใหเขารูสกึวาควรใหเกยีรตเิรา มากกวา

ใหเคารูสึกเปนเพียงแคเรื่องสนุกปาก อยาใหคุณคาของเรา

เองตองหยุดลง ณ วงสนทนาของบรรดาชายหนุมท่ีคึก

คะนอง ไมเหน็เกยีรตขิองสตร ีพวกเขาเพยีงตองการนำสตรี

มาเปนแคเพยีงเรือ่งขำขนัสนกุปาก โดยท่ีลมืคำนงึวาสตรคีอื

เพศเดยีวกับผูทีใ่หกำเนดิเขา  และนองจงอยาใชมาตรฐานข

องนองเปนตวัวัดความถกูตอง แตจงใชมาตรฐานของอลัลอฮ 

 ใชกุรอานและแบบอยางจากรอซูลและบรรดาแมของ

ศรัทธาชนเปนวิถีทางนำแหงชีวิตเถิด 

นองสาว ... จา ลองคิดดูไหม หากคุณคาของเราหยุดอยูเพียงแค “หนึ่ง” 

มิใช สอง สาม หรือ มิใชการถอดสมการ แทนคาตัวแปร

เชิงเปรียบเทียบ แฟนคนที่หนึ่งไมไดดีกวาแฟนคนที่สอง 

ฉะนั้นผลลัพธเทากับ แฟนคนที่สาม พึงทราบเถิดวา 

“ไมมรีะบบแฟนในอสิลาม”!  จงรกัษาคณุคาของตวันองเอง

ใหอยูในสภาพทีน่าภมูใิจแกสามีในอนาคตของนองเถดิ อยา

ปลอยปละชวีติของตวัเองใหเลอะเทอะ หรอืเพยีงแคตองการ

เลนเกมสกับความรูสึกของอีกฝายโดยที่มองขามหลักการ

ของอิสลาม  เราปรารถนาคูครองที่ดีมิใชหรือ ..? 

 “หญงิชัว่ยอมคูควรกบัชายชัว่ และชายชัว่ยอมคูควรกบัหญงิชัว่

และหญิงดียอมคูควรกับชายดี และชายดียอมคูควรกับหญิงดี” (24:26)

 ลองเลือกดูเถิดวานองอยากเปนแบบไหน .. ?

love
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 ทานนบีมุฮัมหมัด  กลาววา 

 “ถูกกำหนดใหมนุษยตองพบกับการทำซินาอยางหลีกเลี่ยงไมได 

สองตาทำซินาโดยการมอง สองหูทำซินาดวยการฟง ลิ้นซินาของมันคือการเปลง

วาจา มอืกท็ำซนิาดวยการจบัตอง เทาทำซนิาดวยการเดนิไปหา หวัใจทำซนิาดวย

การแสดงอารมณและความตองการ อวัยวะเพศจะเปนผูทำใหมันเปนจริงหรือ

ยกเลิก” (รายงานโดย มุสลิม 6696)

 “ซินา” มิใชแคเพียงการลงมือกระทำเพียงอยางเดียว แตมันยังครอบคลุมถึง 

การมอง การฟง การกลาว พูด การจับตอง สัมผัส และการคิด  ฉะนั้นนองจงไกลหางจาก

การไปไหนมาไหนกนัสองตอสองระหวางหญงิ-ชาย การพดูคุย หรอืแมกระทัง่การอยูดวยกัน 

นั่งรวมกันในที่ลับตาคน อยามองเปนเรื่องธรรมดา หรือเปนเรื่องที่นองสามารถควบคุมได  

เพราะทานนบีมุฮัมหมัด  ไดกลาววา

 “บรุษุจงอยาอยูรวมกนักบัสตรแีตเพยีงลำพงั(โดยปราศจากมะฮรอมของนาง)

เปนอันขาด เพราะแทจริงบุคคลที่สาม(ที่จะอยูรวมกับทั้งสอง คือ ชัยฏอน)” 

นองสาว ... จา ความเหงาหรืออารมณออนแอตางๆ นานา เปนสิ่งที่เลี่ยงไดยาก แตนอง

พึงทราบเถิดวาอารมณเหลานั้นนำมาซึ่งชัยฏอน มารรายที่คอยแทรกลง

ระหวางรอยโหวของจิตใจเรา 

 “จงเกรงกลัวตอความผิดเมื่อทานอยูในที่ลับ มันเปนสถานที่ซึ่ง พยานคือ 

ผูพิพากษาของทาน” (อลี บินอบีฎอลิบ) 

 ฉะนั้นหากนองจะทำอะไร จงใครครวญกอนเสมอ จงตระหนักวา อัลลอฮ  

ทรงมองเราอยูทุกการกระทำ แตหากความรูสึกนั้นทำใหตองสับสน วุนวาย ดวยความคิด

ความรูสึกตางๆ นานา ที่ตองวิ่งตามหามันอยู โปรดทิ้งมันเถอะ และ 

 “พงึทราบเถดิวา ดวยการรำลกึถงึอลัลอฮเทานัน้  ทำใหจติใจสงบสขุ” (กรุอาน 

13:28)

 นองจงไตรตรองดสูกันดิเถดิวา หากรกันัน้เปนรกัท่ีบรสิทุธิ ์เปนรกัท่ีอลัลอฮ    

ทรงรักและทรงตอบรับดวยเชนกัน รักนั้นจะเปยมสุขเพียงใด และพึงทราบเถิดวาสุดทาย

ความหอมหวานของ “ความรัก” ระหวางหญิงชายที่ทุกคนใฝหา จะเกิดขึ้นหลังจาก

การแตงงาน ... อัลฮัมดุลิลลาห !

ËŒÒ

Supported by princessess group

Petrol boy proudly serve you anytime anywhere in campus to keep 

your motorcycle alive.

Water boy wish you enjoy your drink with good health.

We deliver convenience & value to you 24 hours surrounding campus 

just click. 012-3284958 or 016-3947630 

Advertisement Water & Petrol Boy cooperation.
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อัลฮัมดุลลิลาฮฺ ที่พระองคใหผมไดมีโอกาสหยิบปากกาถายทอดเรื่องราวของ

อิสลามในฉบับที่สองนี้

 ฉบับกอน ผมไดพดูถงึปจจยัแรกทีท่ำใหมนษุยหนัเหจากสจัธรรม คราวนี้

จะเปนปจจัยที่ 2 นั่นคือ พอแมและสังคมโดยรอบ

 มนุษยนั้นเริ่มแรกชีวิตจะผูกพันกับครอบครัว พอแมจึงเปนทั้งผูดูแลเรา 

และผูทีใ่หความรกัและความเมตตาแกเราอยางเตม็เปยม มอบสิง่ดีๆ  ใหกบัเรา โดย

ปราศจากความคลุมเครือและการคิดไมดีตอเรา

 เราถูกเลี้ยงดูและถูกอบรมมาอยางโอบออมอารีจากพอและแม ซึ่งทาน

ทั้งสองเปรียบเสมือนฮีโรในสายตาของเรา เรามักจะเลียบแบบตามในสิ่งที่ทาน

ปฏิบัติและหยิบย่ืนให ดังนั้นจึงไมแปลกที่ทานรอซูล  ไดกลาวไววาเด็กจะเปน 

ครสิเตยีน ยวิหรอืมะยสู กข็ึน้อยูกบัพอแม (ดงัทีก่ลาวไวในฉบบัทีแ่ลว บนัทกึในบคุอร ี

3/246)

 ทั้งๆ ที่เด็กคลอดมาทดวยความบริสุทธิ์แหงการสรางของอัลเลาะห พอ

แมกลับเปนปจจัยหลักที่ทำใหเด็กนับถือศาสนาตามแตที่พวกเขานับถือ

 ทำใหเกดิคำถามขึน้วา หากเรานบัถอืศาสนาตามพอแม เรากไ็มไดหนัเห

ออกจากสัจธรรม (ของศาสนานั้น) ?

 ดวยความยุตธิรรมของอลัเลาะห  ทีเ่ปยมไปดวยความปรชีาญาณของ

พระองค พระองคไดทรงสงบรรดารอซูลและไดประทานมากับพวกเขาซึ่งคัมภีร 

เพื่อเปนการแจงขาวดีและรายแกประชาชาติ

ผูเขียนขอยก 2 ตัวอยางเพื่อขยายประเด็นนี้

1. แมเปนผูที่ไมศรัทธาตออัลเลาะห  แตลูกเปนผูศรัทธา

 บันทึกใน สุนันอัตตัรมีซีย 5/341 เลขที่ 3189 วา “ซะอ อิบนุ 

อบวีกักอส กบัแมของทาน ฮมินะ บนิต ีอาบซีฟุยาน มเีรือ่งราวขึน้ระหวางแมกบัลกู 

ซะอเขารับอิสลาม แตแมไมยอมรับและบอกกับลูกวา ‘จงทิ้งศาสนานั้นเสีย มิ

ฉะนั้นฉันจะอดอาหาร อดน้ำ จนเสียชีวิต’ ซะอก็กลาววา ‘ถาแมนแมมี 100 

ลมหายใจและทานใชมันหมดไปทีละลมหายใจ(ชีวิต) ฉันก็จะไมทิ้งอิสลาม’ 

และทานจึงกลาวตอแมวา ‘จงทานอาหารและดื่มน้ำเถดิ ถาทานตองการ หรือไม

ก็ตามแตทาน’ อัลเลาะห  จึงไดลงอัลกุรอานอายะฮฺที่ 8 ซูเราะฮฺอัลอังกะบูต 

ความวา ‘และถาเขาทัง้สองบงัคบัเจาใหตัง้ภาคโีดยท่ีเจาไมมคีวามรูในเรือ่งนัน้ เจา

จงอยาเชื่อฟงและปฏิบัติตามเขาทั้งสอง’”

2. เรื่องราวระหวาง นบีนุฮฺ  กับลูกชายของทาน 

 อัลเลาะห  ไดตรัสไวในซูเราะฮฺฮูด อายะฮฺที่ 46 ความวา 

“พระองคตรสัวา โอนฮุเฺอย แทจรงิเขาไมไดเปนคนหนึง่ในครอบครวัของเจา (หมาย-

ถึงเขาไมไดศรัทธา) แทจริงการกระทำของเขาไมดี ดังนั้นเจาจงอยารองเรียนตอขา

ในสิ่งที่เจาไมมีความรู...” 

 จากท้ังสองตัวอยาง เปนขอคิดใหกับเราไดวา พอแมเปนปจจัยแรก 

ปจจัยตอมาก็คือสังคมรอบขาง

 ทานนบ ี  ไดอปุมาการคบหาเพือ่นเอาไววา “เพือ่นทีด่เีปรยีบเสมอืน

ผูที่มีน้ำหอมติดตัว เพื่อนไมดีก็เหมือนคนเปาเตาไฟ เพื่อนที่ดีก็จะมอบน้ำหอม

หรือไมน้ำหอมก็จะติดตัวเพื่อนไป หรืออยางนอยก็ไดรับกลิ่นหอมจากน้ำหอมนั้น 

เพื่อนที่ไมดีมีแตจะเผาไหมเสื้อผาของเรา มิหนำซ้ำเราจะไดกลิ่นเหม็นจากตัวเขา

ดวย” (บุคอรี 9/816)

 จึงไมแปลกวา ซะอ อิบนีอาบีวักกอส  ที่เกิดมาภายใตแวด

ลอมและพอแมที่นับถือบูชารูปปน แตกลับไดรับทางนำจากอัลเลาะห  

ผานทางการเชิญชวนของทานนบี  ภายหลังจากนั้น การคบกับเพื่อนที่ดี 

(ทานนบี) ก็จะนำพาไปสูสังคมที่ดี (บรรดาซอฮาบะฮฺ)

 สวนลูกชายของนบีนุฮฺนั้น เกิดและเติบโตมาโดยการเลี้ยงดูของผู

ศรัทธา กลับหันเหเพราะสภาพแวดลอมที่ไมดี การอยูกับผูคนที่ทำชิริก ดังที่ทาน 

อิบนุ อับบาส ไดตัฟซีร อายะฮฺที่ 23 ซูเราะฮฺนุฮฺ ความวา “พวกเขากลาววา 

อยาไดทอดทิ้งพระเจาทั้งหลายของพวกทานและอยาไดทอดทิ้ง วัดดฺ และ 

สุวาอฺ และยะฆูษ และ ยะอูก และนัซรฺ (ชื่อบรรดารูปปน) เปนอันขาด” อิบนุ 

อบับาสใหความหมายวา คนเหลานีเ้ปนบรรดาคนซอและฮใฺนหมูชนของนฮุ ฺ  

เมื่อพวกเขาเสียชีวิต ผูคนก็ไดทำรูปปนพวกเขาขึ้นไวเปนที่ระลึกถึง ครั้นนาน

วนัเขาชยัตอนกไ็ดยแุยจนพวกเขากราบไหวรปูปนทีบ่รรพบรุษุไดทำไว จงึเปนเหตทุี่

อัลเลาะห  ไดสงนบีนุฮฺ  มาเผยแผตักเตือนสูแนวทางที่ถูกตอง

 สรุปวา ผูที่ไดรับทางนำ เปนความเมตตาและโปรดปรานของอัลเลาะห 

ผูที่หลงทาง ก็เปนความยุติธรรมของพระองค ผูทรงเต็มเปยมดวยความรู

 เราซึ่งเปนมุสลิมจะทำอยางไร?

 - ขอดอุาอใฺหอลัเลาะห  ชีน้ำเรา ภรรยาและลกูหลานของเราใหพวก

เขาเปนที่คนที่ชื่นตาชื่นใจแกเรา และใหพวกเขาเปนผูยำเกรง

 ทานนบี กลาววา “การกำหนดสภาวะจากอัลเลาะหนั้นจะไมถูกเปลี่ยน

แปลงเวนแต ดวยดุอาอฺ” (อะหมัด 5/277; ติรมีซีย 2139, อิบนุ มาญะฮฺ 90)

 - การคบเพื่อนและสังคมที่ดี

(อานตอฉบับหนา อินชาอัลลอฮฺ)
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แกคำผิด คอลัมนนี้ในฉบับที่แลว ในยอหนากอนยอหนาสุดทาย

“วิธีตอสูกับชัยตอน วิธีแรก ใหขอความคุมครองจากอัลเลาะหโดยกลาววา 

อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิรรอญีม”

ประกาศ
1. สมัครดวน! คายภาษาอังกฤษและจริยธรรม ที่ จ.สตูล วันที่ 12-16 มีนาคมนี้

รับ staff แค 25 คนเทานั้น สมัครกอนวันที่ 13 กุมภาพันธ ที่ อันซอรี 0166511858 

และ อิลฮาม 0146323191 

2. class Tafsir จะสอนจนถงึวนัพธุที ่27 กมุภาพนัธ นะครบั กอนจะปดชัว่คราวเพือ่ให 

นองๆ ไดเตรียมตัวสอบกัน

3. งานกีฬาระหวางมหาวิทยาลัย เลื่อนไปไมมีกำหนด รอฟงขาวอีกทีนะครับ
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In Madina, she became 18yrs old, so the men starting coming to 
her father requesting Fatima in marriage. They all wanted to be 
related to the Prophet peace be upon him. Abu Bakr , then 
Umar ibn al-Khattab , then Abdul Rahman ibn Auf  all 
came asking for Fatima’s hand in marriage; however, the Prophet  

 turned them back in a nice way.

The Ansar then started telling Ali , “Why don’t you request 
Fatima.” He said, “I don’t have much.” They said, “But the Prophet 
loves you.” So he went and sat in front of the Prophet  and did 
not say a word. The Prophet  asked, “Why are you silent O Ali?” 
He did not say anything. The Prophet  said “Maybe you came 
to ask for Fatima’s hand in marriage?” He said, “Yes, that is it, 
that is it.” The Prophet  said, “Do you have anything to marry 
her with?” He replied, “No, O messenger of Allah” The Prophet 

 answered back, “Do you not have a shield that I gave you 
once?” He said “Yes, but it is not worth more than 250 Dirham.”
The Prophet  fi nally replied, “I will let you marry her with 
it.”

Ali then brought the shield to the Prophet , and the Prophet  
sold it for him and came with 250 Dirham. He then gave a portion 
of it to Bilal  and said, “O Bilal, buy with this some perfume 
for Fatima.” Afterwards, he gave the rest of the money to Ummu 
Salama  and said, “Buy for Fatima the clothes and necessities 
of a bride.” 

See how the Prophet  was dealing with this, his daughter was 
going to be a bride!

Ali  came after a day or two and said, “O Messenger of Allah, 
I paid the Mahr, so when am I going to marry Fatima?” (He was 
embarrassed). The Prophet  replied, “Today if you want.” He 
said “Yes, O Messenger of Allah.” So they invite the people and 

slaughtered an animal for a feast. The Prophet  said, “If a person 
comes to you of whom you are satisfi ed with his deen and his 
character then get him married, if you do not there will be fi tnah 
on the earth and great fasaad (evil)”. 

This is what we are facing in our time now.

Fatima  was riding on a camel, and Uthman  was 
directing it. The Sahaba  had their swords raised up as a form 
of celebration, and the women were surrounding Fatima , 
whilst some anasheed were being sung. Afterwards, Ali and Fa-
tima entered their simple house which was further out from the 
Madina (not in the city center), because that was all Ali could 
afford. As they were about to enter, the Prophet  said, “O Ali 
don’t get up to anything (don’t get close to her) until I come to 
you.” Ali said, “So I sat on one side of the house and Fatima sat 
on the other side.” The Prophet  came and placed his hand on 
her hand, and he began to make dua. He said, “O Allah, Fatima 
is a piece of me. O Allah, Fatima is beloved to my heart. O Allah, 
Ali is my brother and the most beloved to me. O Allah give them 
Baraka (an increase in all that is good) and place on them Baraka 
and unite them on good. O Ali place your hand on Fatima’s head 
and say, ‘O Allah, I ask you for the good in her, and for the good 
that she was created for, and I seek refuge in you from her evil, 
and the evil that she was created for,’ O Ali, may Allah place Ba-
raka among you.” The Prophet  then got up to leave and before 
closing the door, he said to them, “How about you both get up and 
pray two rakats together.”

This was the start of their blessed marriage.

Reference: Translation of a talk by Amr Khalid in Arabic by Mona 
Soueid.

Taken from: the Message magazine volume 3, 
issue 3 United Muslims of Australia

    Wedding 
     of 
    Fatima 

The marriage of the Prophet’s daughter
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 มนุษยรูตัวไหมวาตัวเองมีความรูสึกหนึ่งที่เปนอมตะ  นั่นคือการรักผูใหรักผูที่ทำดีกับตน  ผูที่หวังดีและคอยเอาใจใส  ตลอดจนเตรียมทุกสิ่งทุกอยางที่ตนปรารถนาให 

ความรูสึกอันงดงามที่หลายครั้งเรามองขามมันไป  ใครที่เรารักมากที่สุด  และใครที่รักเรามากที่สุด   ผูใดที่เราคิดอยากเจอเขามากที่สุด  ทุกลมหายใจเขาออก ? 

 อยาเพิ่งตอบ  กอนที่จะมองรอบๆ ตัวเอง  และเพงดูสรรพสิ่งเล็กๆ ดวยใจจดจอง  คิด......

 ผูใดประทานดวงตาใหขาไดมองเห็นสีสันอันงดงามบนโลกนี้  ผูใดสรางหูใหขาไดยินเสียงบรรเลงอันไพเราะของวิหคนอย  ลิ้นมันทำดวยสิ่งใดไฉนจึงรองไดเสนาะหูนัก  

คิด ......มือไมของขาขยับเขยื้อน จมูกของขาก็ดมกลิ่น  ขามีสมองที่ใชคิด  ใชผัน  ใชกำหนดจินตนาการ 

 ขาเห็นดวงอาทิตยสองแสงประกาย  ขาเห็นตนไมมีใบสีเขียว  ดอกมันบานสะพรั่งเต็มตน  สงกลิ่นหอมฟุงกระจายในอากาศดวยลมท่ีหอบพัด  ดูทองฟาสีครามนั่น  

ดูแมน้ำที่ไหลเอื่อย    พระเจา  !  .......พระองคสรางมันขึ้นมาไดเชนไรกัน  .....?            

 ทุกสิ่งที่ขาพระองคเห็นทุกอยางที่ขาพระองครู  ทั้งหมดเปนของพระองค  ตัวขาพระองคก็เปนของพระองค  ตั้งแตหัวจรดเทา  ทั้งกายใจและความรูสึกนึกคิด   

มีเพียงพระองคเทานั้นที่ขาพระองครูวา  ไมมีใครอื่นอีกที่ทรงอำนาจ  มีพลังและทรงเกรียงไกร 

 มนุษยเอย ......ชางนาอายยิ่งนัก  ทำไมขาลืม  ทำไมขาเผลอ  ทำไมขาไมนึกวาขารักพระองค    

 โอ...ผูอภิบาลชั้นฟา  โอ...ผูที่ดวงดาวในจักรวาลตางสดุดีสรรเสริญ  โอ...ผูกำหนดนรกและสวรรค  ขาพระองคขอโทษ   ขาพระองคขอโทษ....... 

  

 ทุกครั้งที่นึกถึงความจริงเชนนี้  ความละอายเกือบจะละลายเปนสายน้ำอาบแกม  

 ทำไมหนอ....ผูที่อางตนวารักองคอัลลอฮฺสุดหัวใจ   เคยบางไหม  สะดวกใจลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อซบหนาลงตรงหนาพระพักตรอันสูงสง  พระพักตรอันงดงามที่ผูเปน

มุมินเทานั้นจะไดเห็น   ในวันที่พระองคทรงอนุญาต ในสวรรค  ในที่ที่มีแตความสุข   และความสุขสุดยอดที่สุดในสวรรค  คือการไดเห็นพระเจาของพวกเขา 

 พระเจาของเรา  ผูเปนองคอภิบาลโลกนี้  ผูทรงประทานใหมีฟาคุมหัว  ผูทรงสรางแผนดินใหเราเหยียบ

  ผูหลั่งฝนใหเราชุมชื้น  ผูปลุกชีวิตใหงอกออกมาจากพื้นธรณี  ผูขีดใหสายน้ำไหล   ผูทรงสรางสรรพสัตว 

 องคอัลลอฮผูทรงกลาวแกมนุษยวา  "จงบอกแกบาวของขาวา  แทจริงขาเปนผูอภัยและเมตตานัก 

และแทจริงการทรมานของขาคือการทรมานที่แสนเจ็บปวด"   (ซูเราะห  อัลฮิจร  อายะที่ 49-50) 

  

 ใชแลว  พระองคคือผูทรงเมตตา  เพราะพระองคมิทรงเคยทอดทิ้งบาว  แมจะทำบาปตอพระองค

เต็มฟา  บางครั้งก็ฉงนใจวา  ทำไมพระองคยังทรงให  ทั้งๆ ที่ใจของบาวยังไมคิดเลิกจะทำผิด  

ทั้งๆ ที่ยังขี้เกียจและครานจะทำดี 

 ทีอยางอื่นทำไมเวลาชอบทั้งหลงทั้งรัก  ทำไมกับพระองคจึงไมคิดจะหลงรักใหหมดใจบาง   

 หรือนี่ใชเปนการลงโทษ  ใหบาวเผลอตลอดชีวิต  ใหบาวลืมวามีพระองคผูเดียวที่ควร

แกการรักและมอบใจ 

 หรือนี่คือ การบอกเปนนัยวา....บาวไดใชสิทธิแหงความสุขบน

โลกนี้แลว......มันหมด...หมดจนไมมีสิทธิ์นั้นอีกในสวรรค 

  

 โอพระผูเปนเจา....ไดโปรดชี้ใหขาพระองคสำนึก....ไดโปรด

ทำใหขาพระองคคิดไดวา....มีอีกความสุขหนึ่งที่ขาพระองครอคอย....

ไดโปรด......ขอขาพระองคไดยลโฉมพระพักตรของพระองคดวยเถิด...............อามีน
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 To make the heart tender
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หมีฟาคุมหัว  ผูทรงสรางแผนดินใหเราเหยียบ

หสายน้ำไหล   ผูทรงสรางสรรพสัตว

ขาวา  แทจริงขาเปนผูอภัยและเมตตานัก 

ราะห  อัลฮิจร  อายะที่ 49-50)

ยทอดทิ้งบาว  แมจะทำบาปตอพระองค

บาวยังไมคิดเลิกจะทำผิด 

จึงไมคิดจะหลงรักใหหมดใจบาง  

มวามีพระองคผูเดียวที่ควร

บน

ปรด

อย....

............อามีน
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