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รอมฎอนเปนเดือนที่ผูกกับอีหมาน เพราะหากไมใชเพราะการอีหมานและหวังในสวรรคแลวละก็ คงไมมีใครมายอมทน

อดอาหารเปนเวลาหนึ่งเดือนเต็ม ขาวสวยรอนๆ กับไขเจียวฟูๆ แกงสมปลากะพงเนื้อนุม เนื้อทอดกระเทียมหอมๆ น้ำแตงโมปนเย็นๆ 

คงเปนที่โปรดปรานของใครหลายๆ คน แตเดือนนี้ มุสลิมงดเวนมันในตอนกลางวันเพียงเพราะเหตุผลเดียว คือมันเปนคำสั่งของ

เจาของชีวิต

 การถือศีลอดเปนเครื่องมือสำคัญในการฟนฟูอีหมาน เราอดขาวอดน้ำก็เพราะอัลลอฮฺสั่งใช เรากินอาหารตอนมักริบก็เพราะ

อัลลอฮฺสั่งใช นั่นคือเรากินเราดื่มก็ตอเมื่ออัลลอฮฺสั่งเทานั้น นี่เรียกวาอีหมานมิใชหรือ เราละทิ้งเรื่องไรสาระ เรื่องการพูดนินทาคนอื่น 

นั่นก็เพราะอัลลอฮฺบอกวามันจะทำใหการถือศีลอดของเราบกพรอง นี่ก็อีหมานมิใชหรือ เราขยันละหมาดกิยามุลรอมฎอน ขยันดุอาอฺ 

ขยันขออภัยโทษในความผิด เพราะอัลลอฮฺบอกวาเดือนนี้ผลบุญจะทวีคูณและการอภัยโทษจะมากมาย นี่ก็เพราะอีหมานมิใชหรือ

 ไมกิน ไมดื่ม ทำแตในสิ่งที่อัลลอฮฺใช ละเวนสิ่งที่อัลลอฮฺหาม นี่มันพฤติกรรมของมะลาอีกะฮฺ มิใชเหรอ! ดังนั้นเดือนนี้เราจึงมี

พฤติกรรมเทียบเคียงมะลาอิกะฮฺ บาวที่ใกลชิดอัลลอฮฺบนชั้นฟาขางบนโนน 

 เดือนรอมฎอนจึงเปนเดือนที่เหมาะที่สุดในการใชขัดเกลาหัวใจ ฟนฟูอีหมานความศรัทธา ก็เพราะอีหมานอีกนั่นแหละที่

จะยับยั้งเราเวลาเออออไปกับเจามารรายเผลอไผลไปทำความผิด ก็เพราะอีหมานอีกนั่นแหละที่ทำใหเราอยากลุกขึ้นมาวิงวอนตอ

พระเจาผูทรงรับฟงเราทุกเวลาทั้งๆ ที่อากาศเย็นๆ ตอนใกลรุงมันนานอนนักหนา ก็เพราะอีหมานอีกนั่นแหละที่ทำใหเราอยากบริจาค 

อยากชวยเหลือผูอื่น ฉะนั้นหากไมใชรอมฎอนเดือนแหงบะระกัตนี้ฟนฟูอีหมานแลว 11 เดือนที่เหลืออีหมานของเราคงจะไมมีพลังพอ

ใหขยันทำดี หลีกหางความชั่วเปนแน

 มาทำรอมฎอนนี้เปนที่เติมอีหมานของเราใหเต็มเปยม และแนนไปดวยการงานที่ดีกันเถิด

กอนอื่นตองตอนรับสูเดือน ที่รอคอยมานานนับป เดือนที่

เราทราบดีวาตองทำอะไร แตถาเราจะคิดทบทวนวาเราไดทำ

อะไรมาในรอบป แลวตอจากนี้ไปเราจะทำใหมันดีขึ้นหรือแย

ลง ในเดือนนี้มีอะไรหลายๆ อยางที่เปลี่ยนไป เราเองก็ตอง

พรอมที่จะรับมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งรางกายและจิตใจ 

 การรับประทานเปนสิ่งสำคัญ การรับประทาน

อาหารอาหารกอนรุงสาง (ซาฮูร) หากเปนอาหารที่ทำไว

คางคืนควรอุนดวยความรอนใหเดือดกอนไมควรอุนโดยใสถุง

หรือถวยอาหารลงในหมอหุงขาวเพราะอาหารคางคืนอาจบูด

เนาได และจะนำไปสูโรคอาหารเปนพิษ ควรรับประทานอาหา

รในมื้อนี้ใหเต็มที่เพื่อใหอิ่มไดตลอดวัน และหลีกเลี่ยงอาหาร

ที่มีรสเค็มจัด หรือมีผงชูรส เพราะจะทำใหกระหายน้ำไดระหว

างการถือศีลอดในตอนกลางวัน 

 สำหรับการเริ่มรับประทานอาหารในตอนเย็น 

(เปดปอซอ) ควรเริ่มดวยอาหารเหลวยอยงาย เชน 

อินทผาลัม น้ำหวาน เพื่อใหกระเพาะอาหารไดปรับตัวหลัง

จากการอดอาหารมานานกวา 10 ชั่วโมง จะทำใหรางกาย

ไดรับสารอาหารอยางรวดเร็ว สดชื่นขึ้น หลังจากงด

รับประทานอาหารมาทั้งวัน ควรเลือกรับประทานอาหารที่

ยอยงาย เชนจำพวกปลาเพราะเปนโปรตีนที่ยอยงาย หลีก

เลี่ยงอาหารที่ยอยยากเพราะจะทำใหกระเพาะอาหารทำงาน

หนักขึ้น ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มากเกินไป

เนื่องจากความหิวในทันที เพราะในชวงเวลาดังกลาวกระเพาะ

อาหารจะมีน้ำยอยออกมาเปนจำนวนมาก การรับประทาน

อาหารอยางรวดเร็วจะทำใหกระเพาะอาหารปรับตัวไมทัน 

อาจทำใหน้ำยอยในกระเพาะอาหารไหลยอนกลับ ทำใหระบบ

ยอยอาหารแปรปรวนเกิดอาการทองอืดทองเฟอ หากเกิดขึ้น

บอยๆ อาจทำใหเกิดเปนโรคกระเพาะอาหารเรื้อรังตอไปได  

 หลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังจากรับประทานอาหาร 

(อันนี้เจอบอย) เพราะในการยอยอาหารของกระเพาะจะตอง

ใชเวลาในการยอย 2 – 4 ชั่วโมง การนอนหลังรับประทาน

อาหารทันที อาจทำใหน้ำยอยในกระเพาะอาหารอาหารไหลยอน

กลับทำใหระบบยอยอาหารแปรปรวน เกิดอาการทองอืด

ทองเฟอ (ควรหาอยางอื่นทำ เชนอานอัลกุรอาน) 

 อาหารทุกมื้อควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ 

ถวยชามที่ใสอาหารควรลางใหสะอาด และหากตองเลือกซื้อ

อาหารสำเร็จรูปควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกกะทิ เพราะหาก

อากาศรอนมากอาจทำใหอาหารบูดเสียไดงาย รับประทาน

อาหารหรอืปรุงอาหารควรลางมือใหสะอาดทุกครั้ง สำหรับ

น้ำด่ืมควรเปนน้ำที่สะอาด เชน น้ำตมสุก หรือน้ำบรรจุขวดที่ได

มาตรฐาน แตหากมีอาการถายอุจจาระเหลวเปนน้ำ 3 ครั้งขึ้นไป

ภายใน 24 ชั่วโมง ควรด่ืมน้ำผสมน้ำตาลเกลือแร 

 สวนเรื่องจิตใจนี่เปนโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณจะไดฝกฝน

ตัวเอง และปรับปรุงตัวเอง เพราะมนุษยตางก็มีการหลงลืม
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Towards the Oneness of Allah

โดย อุมมุ มุคลิหฺ

Don’t be Sad!
By blue sky

 ในที่สุด เดือนรอมดอนอันมีคาก็ผานมาอีกครั้ง อัลฮัมดุลิลลาฮ หลายคนดีใจ หลายคนเฉยๆ ถือวาเปนหนาที่ ทั้งๆ ที่เดือนนี้

เปนเดือนที่เราควรจะเก็บคะแนนความดีไดอยางมากมาย เปนเรื่องนาเศราใจที่บางคนเอาแตสนใจเรื่องประทวงรัฐบาล นั่งดูทีวีทั้งวัน 

แทนที่จะฟงหรือหาความรูดานศาสนา บางคนเปนเดือดเปนแคน รองไหสงสารกลุมพันธมิตร 

 “เคาอุตสาหทำเพื่อชาติ เพื่อพวกเรา” 

 “นั่งดูทั้งวันเคาไมรูสึกหิวเลยอะ”

 หรือบางคนไมไปละหมาดตะรอเวียะห เพียงเพราะหนังตอนอวสาน หรือเพราะติดตามขาวประทวง

นี่พวกเรากำลังหลงทางกันรึเปลา การจัดลำดับความสำคัญของมุสลิม อัลลอฮตองมากอน อิบาดะหตองมากอน

สิ่งที่เราจะถูกสอบสวน คงไมใชเรื่อง astv ละหมาดของเราคิดวาถูกตอบรับหรือไม การถือศีลอดของเรามึคุณภาพไหม

นี่คือสิ่งที่เราตองคิด ตองเครียด ตองใสใจ

 อยาใหรอมดอนนี้ การถือศีลอดของเราไดแคความหิว

 ชวนพี่นองของเราไปละหมาด ชวนไปนั่งอานอัลกุรอาน ชวนกันพูดคุยเรื่องของอิสลาม เพิ่มพูนอิหมาน 

 ในเดือนแหงการเก็บเกี่ยว ขออัลลอฮทรงประทานทางนำใหแกเรา ขอพระองคทรงรับการงานที่ดีของเราดวยเถิด
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เคยเปนไหมความรูสึกประมาณวาไมชอบขี้หนา อคติ หรือถึงกับเกลียดไปเลยก็มีกับบางคนที่ชีวิตนี้เขายังไมเคยแมกระทั่งมีโอกาสพูดดวย

กับเรา หรือหนาก็ยังไมเคยเจอเลยสักครั้ง แตชื่อเสียงและเรื่องราวของบุคคลนั้นเราไดยินเสมอจากวงสนทนาอันสนุกสนานจากกลุมเพื่อน

สนิทของเรา จนในที่สุดเราไมสามารถบอกตัวเองไดวาทำไมถึงไมชอบหนาหรือเกลียดบุคคลนั้น และเรามีความคิดอยูลึกๆ วาเมื่อไรจะมี

โอกาสไดเจอหนาบุคคลนั้นดวยตัวเองสักครั้ง

 ก็คงไมตองพูดถึงมิตรภาพใดๆ ถาหากวันหนึ่งเราตองพูดคุยกับคนคนนั้น เพราะปกติคนเราหากมองคนอื่นโดยปราศจากอคติแลว

จะพบวาบุคคลนั้นมีความดีมากมายที่นาสนใจติดตาม และในทางตรงกันขามเราจะพบแตขอบกพรองของเขาเสมอถาหากวาเราไมเคยคิดวา

เขาดี ....

 เพียงปญหาระหวางคนสองคน บางครั้งเราตองสูญเสียเพื่อนบางคนเพียงเพราะเราตองเลือกที่จะอยูกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราสนิท

คุนเคยมากกวา โดยที่เราเองมักจะไมเคยถามถึงเหตุผลและที่มาที่ไปของปญหาวาใครผิดใครถูก ...อยากจะบอกวา คนที่ชอบพูดวาคนนั้น

คนนี้ไมดี เกลียดคนนั้น เกลียดคนนี้ และชักจูงคนอื่นคิดเหมือนตัวเอง คนแบบนี้เขาคงตองมีความมั่นใจในตัวเองสุดๆ วาเขาดีครบถวนและดี

เหนือกวาคนที่เขาเกลียด ใชไหม

 และอยากจะถามอีกคำถามหนึ่งวาในขณะทีเราสบายใจกับแนวคิดที่วา “ชิงเกลียดมันเสียกอน กอนที่มันจะเกลียดเรา” แลวเรา

เอาคำพูดของทานรอซูล ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่วา “ทานทั้งหลายจะยังไมศรัทธาจนกวาทานจะมีความรักซึ่งกันและกันเสียกอน” 

ไปเก็บไวที่ไหน? 

 ในขณะที่เราพาดพิงถึงบุคคลที่สามอยางเมามนั ก็ขอใหคิดสักนิดวา นั่นคือการกัดกินซากศพของคนเหลานั้น และที่รายแรงไป

กวาก็คือ มันเปนการทำลายโครงสรางพื้นฐานของการอยูรวมกันของสังคมมุสลิมที่ตองตั้งอยูบนพื้นฐานแหงความรักและความเขาใจ 

ดวยความบริสุทธิ์ปราศจากเหตุผลอื่นแอบแฝง 

 ขอใหรอมฎอนอันมีเกียรติเปนสะพานทอดระหวางใจสองใจ ประสานความรักที่มันจืดจางระหวางพี่นองใหกลับมาแนนแฟน

ดังเดิม 

 ใหรอมฎอนอันมีเกียรติเปนโอกาสใหเราไดใครครวญวามิตรภาพและความรักนั้นล้ำคาเกินกวาที่จะสูญเสยีมันไป 

 ใหรอมฎอนอันมีเกียรติเปนกำแพงโอบลอมที่ความเกลียดชังใดๆ ไมสามารถเล็ดลอดเขามาทำลายความสัมพันธระหวางมุสลิม

ไดเลย

Let’s be nice to each other
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By Nurau  

Many people might say that Malaysia is the most 
comfortable place for Thai Muslim students to 
study aboard because of its proximity with Thailand 
and majority of its popula  ons are Muslims. But 
for me, it was a nightmare! 

I grew up as the youngest sister of the family. I 
could not recognize any success in my life that I had 
achieved by my own eff ort without asking other 
people’s help. While my siblings grew up with abili-
 es to help more and more people, I grew up with 

the skills in asking other people for help! Thus, the 
real nightmare came when there was an off er let-
ter from UIA sta  ng “Congratula  on! We have the 
pleasure to inform you that….Finally, welcome to 
the Garden of Knowledge and Virtue”. 

In one side, I was very glad that I got the off er to study in one of the famous universi-
 es. Another side I was also afraid of living aboard. Although my siblings had already 

studied in the same place but as a daughter who had been at home for twenty fi ve years 
without the imagina  on of stepping outside country, it was not easy to make a decision. 
But this  me I could not just simply say “No” as I did when I was 15. (I declined the of-
fer of studying in one Malaysian high school a  er everything had been set up. At that 
moment some rela  ves also supported not to send me abroad with the reason that “she’s 
too young!”). 
 
Many people congratulated me that I would have chances to get experiences from big-
ger world. But for me it meant that I had to give up my career and my peaceful life in my 
hometown. When it comes to deciding important things for my life, I always ask from Allah 
to guide me the right way. And the answer came that I should further my study here.

Throughout our lives there are always good  mes and bad  nes for us to learn. My start 
in Malaysia was an amazing contrast when million of my rela  ves came to send me at the 
airport but I found no one to help me proceed my registra  on as it was during semester 
break. (Most centers that separate management from Kulliyah will not follow the same 
course schedules with the university). I also remembered the hard  me with Finance Divi-
sion, CPS, CELPAD and other UIA offi  ces just only because I was the student from the Centre. 
The level of diffi  cul  es raised up even more when it came to Kulliyah life. There were no 
pre-requisite courses, no mid-semester break and revision week. We only had twelve weeks 
for lectures with million assignments and readings! But for me, I always lost few weeks to 
the recovery of my sickness from allergy. I had more stress because I felt like I had less  me 
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for studying than others. When the hard  me came, it made me feel homesick even more. I 
called home many  mes but never cried to my parents because I knew it would make them 
more worry about me. I only cried to myself and always told myself that I would never send 
my daughter to study aboard! The world outside was so cruel for me and that  me I hate 
UIA for taking my life apart from my family.

Time fl ied and my academic results were acceptable but I felt unacceptable to myself that 
I could not control my stress. One day I recalled my dad’s words saying that “As you grow 
up, you must be able to do more (good) things that you don’t like to do.” I became calm and 
reviewed myself why I had blamed everything around me. Why I had not learnt to be humble 
and be thankful to whatever came to my life. This, my life in UIA, was what I had prayed for. 
And when Allah gave me the chance to be here, why should I blame?
  
Alhamduliilah I have learned that calmness and modesty can bring me to wisdom. And living 
on wisdom helps me to be more op  mis  c. Today op  mis  c a   tude helped me to be thankful 
to myself and be thankful to others. I am wri  ng this ar  cle not only to represent myself, but 
on behalf of other graduates to thank all people who have brought good things to our life. 
First, I thank my beloved family for unwavering love and support. You made me as I am today. 
I thank my beloved professors for teaching me with teacher heart and for being pa  ent on 
me. I thank my beloved sisters from Mahallah Aminah for your love and your care. My loneli-
ness always disappears when I have you all around. I thank my interna  onal classmates for 

friendship beyond fron  ers. I thank my Thai Muslim 
brothers and sisters for happy and sad  me we have 
shared together. I value all your smiles, your talks, 
your care and sharing. I thank everyone here for 
making UIA as my “perfect second home”. I used 
to hate UIA from taking away my beloved people 
from my life, but today I thank UIA for giving me a 
chance to know that there are many more people 
in this world who are ready to be loved and ready 
to love me. And of course, to the most important 
person I have to be thankful and be grateful for 
all my life, I thank Allah for giving me strengths to 
fi nd the Right Path and for bringing all good people 
to help me go through Your Way. Today I deeply 
understand one verse from Al-Quran sta  ng that

“…and it may be that you dislike a thing 
which is good for you and that you like a 
thing which is bad for you. Allah knows but 
you do not know” (Al-Baqarah: 216) 
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Inspired by Inspiration

ชวงนี้ทุกคนคงไดรับเมลลฟอรเวิรดเกี่ยวกับการเตรียมตัวสูรอมฎอนกันมาเยอะ โปสเตอรรอบๆ ยูไอเอก็แยะ ไปไหนมาไหนก็มีคนพูดถึงรอม

ฎอนซึ่งแทบจะกลายเปนกระแสรอมฎอนฟเวอรแขงกับโอลิมปกเลยก็วาได นาดีใจจังที่มีคนมากมายตื่นตัวมากอยางนี้ ก็ตองมองยอนดูตัวเองกัน

หนอยแลววาไดเตรียมตัวอะไรกับเคาบาง ตารางทำอิบาดัตเอย ความตั้งใจจะอานทองจำกรุอานเอย แผนจะตื่นตะฮัดุดหรืออิอฺติกาฟเอย สารพัด

อิบาดัตมีมาใหเลือกสรรกันทำ เชื่อนะวาทุกคนตางก็ตื่นตัวกับรอมฎอนเดือนที่กำลังจะมาถึง ทุกคนมีความปรารถนาที่อยากจะไดรับความประเสริฐ 

ผลบุญที่เพิ่มขึ้นเปนทวีคูณจนแมแตเด็กอีคอนก็อาจจะคำนวณไมถูก ทุกๆ คนตางก็หวังจะไดรับการอภัยโทษในความผิดของตนที่กองสูงเปนภูเขา

เหลากาที่ทำมาในสมัยอดีตกาล (นานนะนั่น เพราะไมไดเตาบัตซักกะที).... 

 เมื่อนึกถึงฮาดิษของทานนบีที่วาการถือศีลอดและการอานกุรอานจะเปนสองสิ่งที่จะชวยเหลือเราในวันแหงการตัดสินก็ทำใหใจของใคร

หลายคนอุนขึ้นมาไมนอยทีเดียว ความรูสึกต่ืนเตนและหัวใจพองโตเมื่อกลาวถึงเดือนรอมฏอนจึงเปนสัญญาณที่ดี แตชากอนนะพี่นองมุสลิมท้ังหลาย 

อยาเพิ่งไดวางใจไปเพราะวาจริงๆ แลวมันไมไดหยุดแคนั้น การที่อัลลอฮฺไดตรัสวาพระองคจะมิทรงเปลี่ยนแปลงชนกลุมใดเวนแตพวกเขาจะเปลี่ยน

แปลงตัวเองเสียกอนนั้นไมไดมีแคความรูสึกอยาก อยากที่จะทำนั่นทำนี่ อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง หรืออยากที่จะเปนบาวที่รักของอัลลอฮฺ ความ

ปรารถนาจะไมมีประโยชนอันใดเลยหากขาดซึ่งนิยาต นิยาตที่หมายถึงความตั้งใจมั่นแนวแนและลงมือทำ! จะมีประโยชนอะไรละหากเราปรารถนาที่

อยากจะไดรับผลบุญแตนอยเหลือเกินที่มือจะไดหยิบสัมผัสและอานอัลกรุอาน เราจะรับการอภัยโทษไดยังไงในเมื่อเลือกที่จะใชเวลากลางดึกในการ

นอนหลับ(ที่ยาวนาน)มากกวาต่ืนมากมสูุดวิงวอนขออภัยโทษ เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองไดเหรอในเมื่อยังไมลมเลิกความต้ังใจที่จะกลับไป

ทำตัวแบบกอนๆ เคยคิดบางหรือเปลาวาทำไมดุอารที่ขออยูบอยๆ ไมเคยมีผลเกิดขึ้นกับเราซะที ไมนึกสงสัยบางรึไงวาทำไมเราถึงยังกลับไปทำผิด

เดิมๆ ซ้ำๆ ซากๆ อยูนั่น แลวทำไมเราไมมาถามตัวเองบางหละวาเรามีความต้ังใจจริงแคไหน ปากก็พร่ำบนวาอยากไดนูนอยากทำนี่ แตตัวเราแนแค

ไหนกันเชียว!!.... ใชแลว ตัวเรานั้นพรอมแคไหนกัน???

           คนอืน่ๆ หลายคนตางกเ็กบ็เสบยีงพรอมเดนิทางอกีครัง้ เคลือ่นตวัไปสูเสนทางของบรรดาศรทัธาชน ทกุคนแขงขนักนับนหนทางของการทำ

ความดีและแยงกนัในการขดัเกลาจติใจของตน หลายขบวนลวงหนาเราไปแลว ทัง้ขบวนอมับยิาอ ฺขบวนมญูาฮดีนี ขบวนอลุามะอ ฺขบวนผูฟนฟอูสิลาม 

แลวเราละ อยูตรงไหนกัน รอมฎอนเปนเสมือนหนทางหนึ่งที่สามารถพาเราใหเทาทันขบวนของบรรดาเหลาบรรพบุรุษ ฉะนั้นจงอยาใหเราเปนคนที่

รีรอลาหลังและพลาดขบวนนี้ไป อยาใหมีคำวาเสียดายจังที่ไมไดทำนูนทำนี่ในรอมฎอนที่ผานมา ขออยาใหเราเปนหนึ่งในหมูผูขาดทุนจากความ

ประเสริฐในเดือนนี้ อยาใหเราเปนผูที่ถูกทิ้งอยูเบื้องหลังประตูแหงการอภัยโทษเลยเถิด อามีนยารอบ

 ยินดีตอนรับ โอรอมฎอน

 เจาชางมีเกียรติ โอเดือนแหงอัล-กุรอาน

 โอผูยกบรรดาชั้นฟาใหสูงเดน

 โอผูไดยินคำวิงวอน

 โปรดใหความมุงหวังของเราไดประจักษเปนจริงดวยเถิด

 และโปรดยกตำแหนงของเราใหสูงขึ้น

 ดวยความรูอันลึกซ้ึง และความศรัทธา

R a m a d a n  A w a k e n i n g
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มวลการสรรเสริญทั้งหลายทั้งปวงแดอัลลอฮ ขอบคุณตอแนวทางที่พระองคทรงชี้นำตลอดจนเนี้ยะมัตที่พระองคทรงประทานลงมา 

 โอบรรดาเหลาพี่นองมุสลิมและมุสลิมะหที่ศรัทธา ฉันจะเรียกรองและเชิญชวนพวกทานในเดือนนี้สูการทำดีตออัลลอฮผูทรงเกียรติ์

ความปรารถนาที่ยิ่งใหญที่ถูกจัดเตรียมไวสำหรับผูภักดีในสรวงสวรรค  มาเถิดมาละทิ้งความเกียจคราน  จงลุกขึ้นแหงค่ำคืน สยบตนภายใต

แสงแหงอัลกรุอาน จงตอเนื่องแหงความดีดวยการถือศีลอด เพราะนั้นคือชีวิตและเสบียงของเราในโลกดุนยา หวังดวยจิตศรัทธาที่เต็มเปยม

ในโลกหนาจะไดอยูบานที่นิรันดรกาล

 พี่นองที่ศรัทธาครับ เดือนรอมดอนเปนเดือนที่ประเสริฐ เดือนแหงการทำความดี เดือนแหงการทวีคูณในค่ำคืนลัยลาตุลกอดัร 

รอมดอนเปรียบเสมือนสนามแหงการขับเคลื่อนอีมานของพวกเรา เดือนแหงการอานอัลกรุอาน การเอื้อเฟอเผื่อแผ  การอภัยและการขอพร 

เปนโอกาศดีที่จะขัดเกลาจิตใจของเราและตักตวงในสิ่งดีงามตางฯ เหลานี้ 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ไดกลาววา “ผูใดที่ไดถือศีลอดในเดือนรอมาดอนดวยจิตที่ศรัทธามั่น (ตออัลลอฮ) 

และมุงหวังในผลตอบแทน (จากอัลลอฮ) เขาจะถูกใหการอภัยบาปจากความผิดที่ผานมาของเขา” (บุคอรี1/92 ,มุสลิม1/523เลขที่759)

 พี่นองครับทุกคนตองการชัยชนะหรือความสำเร็จในชีวิต ผมอยากใหเดือนนี้ เปนสนามแหงการประกอบกิจการงานที่ดี 

และเรามาวัดผลตอนจบเดือนกันวา เราคือผูชนะและประสบความสำเร็จหรือไม ? อะมาลเราดีขึ้นไหมหลังเดือนรอมาดอน 

 ทานนบีไดกลาววา “การละหมาดทั้งหาเวลาและวันศุกรหนึ่งไปยังอีกวันศุกรหนึ่ง และเดือนรอมาดอนนี้ไปยังรอมาดอนครั้งหนา

จะไดรับการอภัยบาปในระหวางนั้นหากวาเขาไดละทิ้งการทำบาปใหญ” อะหมัด2/400 ,มุสลิม3/117

 พี่นองครับ ชัยชนะที่วานั้นคือการที่เราทำความดีอยางตอเนื่องและการที่เราไดรับการอภัยบาปจากอัลลอฮนั่นเองครับ

ผมเห็นวารสารและแผนผับตางๆ ที่ถูกจัดพิมพและแจกจาย เปนสิ่งทีนาภูมิใจครับวาพวกเรานั้นไดยืนดำรงตอการเชิญชวนตัวเราและผูอื่น

ทำความดี

 มีพี่นองเราหลายๆ คนตั้งคำถามขึ้นวา หะดิษที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม บอกวา “เมื่อเขาเดือนรอมาดอน ประตูตางๆ 

แหงสรวงสวรรคจะถูกเปด  และประตูตางๆ แหงนรกญะหันนัมจะถูกปด และชัยตอนจะถูกลามดวยโซตรวน” บุคอรี 8/1899

 คำถามก็คอื เมื่อชัยตอนถูกลาม แลวสิ่งอบายมุขตางๆ เกิดขึ้นจากตัวเราไดอยางไร?

 คำตอบ อัลกุรตูบีไดกลาววา ถาหากถูกกลาววา ทานเห็นความชั่วและสิ่งอบายมุขตางๆ เกิดขึ้นในเดือนรอมาดอนอยางมากมาย 

ในขณะทีช่ยัตอนนัน้ถกูลามเอาไว คำตอบ มนัเปนการทคีนถอืศลีอดไมรกัษาและพงึระวงัจากเงือ่นไขและมารยาทของการถอืศลีอด หรอื ชยัตอน

ไมไดถกูลามท้ังหมดตามทีบ่อกไวบางสายรายงาน หรอื ความชัว่นัน้จะเกดิขึน้นอยกวาเดอืนอืน่ๆ และเราสามารถสมัผสัได  และนัน้มใิชจำเปนวา 

ถาหากชัยตอนถูกลามทั้งหมดความชั่วและอบายมุขตางๆ จะไมเกิดขึ้น แตมันมีสาเหตุที่ไมไดมาจากชัยตอน เชนความตัณหาจากจิตใจ 

ประเพณีที่นารังเกียจตางๆ และชัยตอนมนุษย(ตัวเรา)  อิบนุฮาญัร ฟตหุลบารี (การอธิบายหะดิษในซอเฮียะบุคอรี) เลมที่8 หนาที่239

 สรุป ชัยตอนนั้นมีการเคลื่อนไหว และมันหลอกบรรดาผูที่หลงทาง แตการทำงานของมันในเดือนรอมาดอนนั้นไมเหมือนกับ

เดือนอื่นๆ นั้นเองครับ

 ขออัลลอฮตอบรับการถือศีลอด การดำรงการละหมาดแหงค่ำคืน ตลอดจนทุกๆ อะมาลของพวกเราดวยเถิด อามีน
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นองซาฟนะหเปนคน
ชอบเลียนแบบ เห็น

ใครดีไมได ตองเอา
มั่ง

นองเก ประภาวดี 
นักยกน้ำหนักหญิงคนแรกที่ไดเหรียญ

ทอง

โอลิมปกในปกกิ่งเก
มส 2008 ที่ผานมา

ไดเงินอัดฉีดรวม 2
0 ลาน ไดรถ ไดท

อง ไดนูนไดนี่ 

และไดออกทีวี

นองซาฟนะห อยาก
เปนนักยกน้ำหนักห

ญิงเหรียญทอง

โอลิมปก ป 2012 
ที่ลอนดอน

ลองวิเคราะหความเป
นไปได

ในทาคลีนแอนดเจิร
กที่ทำลายสถิติโลก 

นองเกยกน้ำหนักได
ที่ 126 กิโลกรัม 

126 กิโลกรัม !

ขาวสารทั่วไปที่วางขา
ยกัน ถุงละประมาณ

 5 กิโล

ตองใชขาวสาร 20 
ถุง จึงจะได 100 

กิโล (5 x 20 = 
100) 

บวกกับน้ำตาลถุงละ
 1 กิโลกรัมอีก 26

 ถุง

คิดตามสภาพ

นองซาฟนะห สูง 
150 เซนติเมตร ห

นัก 43 กิโลกรัม 

ตองแบกขาวสาร 2
0 ถุง กับน้ำตาลถ

ุงละโลอีก 26 ถุง

ถาจะทำลายสถิติโลก
ที่นองเกทำไว ตอง

เพิ่มไขไกอีก 2 ฟอ
ง 

อืมมม.......... หนักไ
ปนะ

แตอัลลอฮบอกไวใน
อัลกุรอาน 

อายะหสุดทายของอัล
บาเกาะเราะห วา

“อัลลอฮจะไมทรงบัง
คับชีวิตหนึ่งชีวิตใด 

นอกจากตามความ

สามารถของชีวิตนั้น
 ชีวิตนั้นจะไดรับสิ่ง

ดีในสิ่งที่เขาไดแสวง
หา

ไว และชีวิตนั้นจะได
รับการลงโทษในสิ่ง

ชั่วที่เขาแสวงหาไว”

งั้นเปนนองซาฟนะห
นอยคนเดิมนั่นแหล

ะดีแลว

ยกขาวสารวันละถุง 
ทุกวัน รางกายแข็ง

แรง

อีหมานก็เชนกันนน
นน

เพิ่มพูนทุกวัน วันล
ะนิด จิตแจมใส

อยาหักโหม โหมกร
ะหน่ำ ไมงั้นอาจเพล

ี้ยงพล้ำได

เนน ! ตามสภาพ

B’ สนุก

012-6245170

22 Jalan Hamza, Kampong Baru

เมนูแนะนำ

กุงอบเนย

ซุปลูกชิ้นปลาน้ำใส

ปูอบหมอดิน

หอหมกทะเล
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q8


