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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

คุณลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลาม (6) 
 
ศาสนาแหงความรู 
 อิสลามคือศาสนาแหงความรู สนับสนุนใหแสวงหาความรูและเรียนรู  
อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

ۡن ُهوَ ﴿ مَّ
َ
ۦۗ قُۡل  أ ِخَرةَ َوَيرُۡجواْ رَۡحََة َرّبِهِ ِۡل َساِجٗدا َوقَآئِٗما َيَۡذُر ٱ َقٰنٌِت َءانَآَء ٱلَّ

ِينَ  ِيَن َيۡعلَُموَن َوٱلَّ ۡلَبِٰب  َهۡل يَۡسَتوِي ٱلَّ
َ
ْولُواْ ٱۡل

ُ
ُر أ ﴾ ٩َ َيۡعلَُموَنۗ إِنََّما َيَتَذكَّ

  )٩: الزمر (

ความวา : “ผูที่เขาเปนผูภักดีในยามคํ่าคืน ในสภาพของผูสุูด และผูยืนละหมาด
โดยท่ีเขาหว่ันเกรงตอโลกอาคิเราะฮฺและหวังความเมตตาของพระเจาของเขา (จะ
เหมือนกับผูที่ต้ังภาคีตออัลลอฮฺกระนั้นหรือ?) จงกลาวเถิดมุหัมมัด บรรดาผูรูและ
บรรดาผูไมรูจะเทาเทียมกันหรือ? แทจริงบรรดาผูมีสติปญญาเทานั้นที่จะใครครวญ” 
(อัซ-ซุมัร 9) 
  

อิสลามไดแบงความรูที่ตองแสวงหาออกเปนสองประเภทดวยกัน  หนึ่ง 
ความรูที่จําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน คือ  เร่ืองของศาสนาและการดําเนินชีวิตของเขา 
สอง ความรูที่จําเปนตอสวนรวม  คือ ความรูที่บุคคลในสังคมไดเรียนรูแลวกอใหเกิด
ประโยชนระหวางกัน ไมมีสิ่งใดทางโลกที่อัลลอฮฺสั่งใหทานศาสนทูตแสวงหามัน 
นอกจากวาส่ิงนั้นยอมเปนความรูประการหนึ่ง ดังนั้น อัลลอฮฺไดตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา  
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  )١١٤: طه (﴾ ١١٤ا َوقُل رَّّبِ زِۡدِن ِعۡلمٗ ﴿
ความวา : “และจงกลาวเถิด ขาแตพระเจาของขา พระองคขอพระองคทรงโปรด
เพิ่มพูนความรูแกขาพระองคดวย” (ฏอฮา 114)  
 

อิสลามใหเกียรติความรูและบรรดาผูรอบรูทั้งหลาย ทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

يِت  ِمنْ  لَيَْس « مَّ
ُ
لَّ  لَمْ  َمنْ  أ هُ  ِلَعالِِمَنا َوَيْعرِْف  َصِغرَينَا َوَيرَْحمْ  َكِبرَينَا جُيِ  »َحقَّ

  )٢٢٨٠٧رقم احلديث  ٣٢٣ص ٥ج / أمحدمسند اإلمام (
“ผูใดไมเคารพผูใหญ หรือไมเมตตาคนท่ีออนวัยกวา และไมรูจักสิทธิที่บรรดาผูรอบรู
ของเราควรไดรับ  ถือวาเขาไมใชสวนหนึ่งจากประชาชาติฉัน” (มุสนัด อิมาม อะหมัด 
5/323 เลขที่ 22807) 
 

อิสลามไดยกฐานะบรรดาผูมีความรูทั้งหลาย  และใหเกียรติพวกเขาอยาง
มาก  ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา   

ْدنَاُكمْ  بَلَ  َكَفْضيِل  الَْعابِدِ  بَلَ  الَْعالِمِ  فَْضُل «
َ
رقم  ٥٠ص ٥سنن الرتمذي ج( »أ

  )٢٦٨٥احلديث 
ความวา : ความประเสริฐของคนที่มีความรูยอมมากกวาความประเสริฐของคนที่ขยัน
ทําการภักดีเพื่อสวนตัวเทานั้น  เปรียบไดเหมือนกับความประเสริฐของฉันกับคนท่ีตํ่า
ตอยที่สุดในหมูพวกทาน” (ดู สุนัน อัต-ติรมิซีย 5/50 เลขที่ 2685) 
 

อิสลามเนนหนักในการเผยแพรความรูและการแสวงหาความรู  ถือวาการ
เดินทางเพื่อแสวงหาความรู และการเผยแพรความรูเปนสวนหนึ่งของการตอสูใน
หนทางของอัลลอฮฺที่ดียิ่ง ซ่ึงผลตอบแทนสําหรับเขานั้นมีมากมาย  และอิสลามถือวา
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การแสวงความรูคือหนทางหนึ่งสูประตูสวรรค  ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

ِ  َسِبيلِ  يِف  اَكنَ  الِْعلْمِ  َطلَِب  يِف  َخَرجَ  َمنْ « َّ  ابَّ  ٥ج الرتمذي سنن ( »يَرِْجعَ  َح
  )٢٦٤٧رقم احلديث  ٢٩ص

ความวา : “ใครที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู เขายอมอยูในหนทางอัลลอฮฺ 
จนกระทั่งเขากลับถึงบาน” (สุนัน อัต-ติรมิซีย 5/29 เลขที่ 2647)  
 

และทานไดกลาวอีกวา   

َل  إِالَّ  ِعلًْما ِفيهِ  َفْطلُُب  َطِريًقا َسلََك  رَُجلٍ  ِمنْ  َما« ُ  َسهَّ ُ  ابَّ  اجْلَنَِّة، َطِريَق  بِهِ  َ
  َوَمنْ 

َ
ْنَطأ

َ
رقم  ١٦٥ص ١املستدرك بل الصحيحني ج( »نََسبُهُ  بِهِ  يرُْسِعْ  لَمْ  َملُهُ قَ  بِهِ  أ

  )٢٩٩احلديث 

“ไมมีผูใดที่ออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู นอกจากวาอัลลอฮฺจะใหความสะดวกแก
เขาเนื่องจากการกระทําดังกลาวในการเดินทางไปสูสวรรค และผูใดที่การงานของเขา
มีความลาชาเเละเถลไถล(เพราะความมักงายของเขา) ตนตระกูลของเขาจะไมทําให
มันรวดเร็วได (หมายถึงการงานของเเตละคน จะดีหรือช่ัวหรือมากนอยเพียงใดไมได
ข้ึนอยูกับญาติตระกูลของเขา แตข้ึนอยูกับตัวของเขาเอง)”  (อัล-มุสตัดร็อก 1/165 
เลขที่ 229) 
 

อิสลามไมไดสงเสริมเฉพาะการศึกษาความรูดานศาสนาเทานั้น แต
สงเสริมใหแสวงหาความรูในดานอื่นๆ ดวย เพราะการแสวงหาความรูตางๆ ถือวาเปน
การกระทําที่แสดงถึงความภักดีตออัลลอฮฺเชนกัน ความรูดังกลาวคือความรูที่
จําเปนตองแสวงหาเพื่อประโยชนสวนรวม ซ่ึงเปนสวนหนึ่งที่มนุษยมีความจําเปนตอ
มัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 
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لَۡوُٰنَهاۚ َوِمَن ﴿
َ
َۡتلًِفا أ ۡخرَۡجَنا بِهِۦ َثَمَرٰٖت مُّ

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ نَزَل ِمَن ٱلسَّ

َ
َ أ َّ نَّ ٱ

َ
لَۡم تََر أ

َ
أ

ۡلَوُٰنَها وََغَرابِيُب ُسودٞ 
َ
َۡتلٌِف أ َباِل ُجَدُدۢ بِيٞض وَُحۡٞر مُّ   )٢٧: فاطر (﴾ ٱۡلِ

ความวา : “เจามิไดพิจารณาดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงใหน้ําหล่ังลงมาจาก
ฟากฟา แลวเราไดใหพืชผลงอกเงยออกมาดวยกัน(จากนํ้า) สีสันของมันแตกตางกัน
ไป และในหมูภูเขาทั้งหลายมีชนิดตางๆ ขาวและแดง หลากหลายสี และสีดําสนิท” 
(ฟาฏิรฺ 27) 
 

จากโองการขางตนชวนใหคิดและใครครวญเพื่อใหไดซ่ึงการยอมรับวาส่ิง
เหลานั้นยอมมีผูสราง และขณะเดียวกันก็เปนการเชิญชวนใหเราใชประโยชนของมัน
อยางคุมคา เปนที่แนชัดวาผูที่มีความรูเก่ียวเน่ืองกับโองการขางตนมิใชนักวิชาการ
ศาสนา แตเปนนักวิทยาศาสตรที่เช่ียวชาญในสาขาวิชาเฉพาะซ่ึงมีความสามารถที่
จะคนควาส่ิงตางๆ ในจักรวาล และช้ีแนะประโยชนจากส่ิงนั้น ตัวอยางที่เห็นได
ชัดเจนในเร่ืองนี้ เชน เราไมสามารถรับรูถึงเร่ืองราวเกี่ยวกับเมฆ หรือการเกิดเมฆ แลว
กลายเปนฝนได นอกจากจะเรียนรูวิชาเคมีและฟสิกส เราไมสามารถรับรูเก่ียวกับการ
เพาะปลูกตนไม พืชผัก นอกจากเราตองเรียนรูวิชาเกษตร เราจะไมสามารถรับรู
เก่ียวกับภูเขาและเเผนดินตลอดจนความหลากหลายของมันไดนอกจากวาเราจะตอง
เรียนรูวิชาธรณีวิทยา   และเราไมสามารถรับรูธรรมชาติของมนุษย และเช้ือชาติของ
พวกเขา หรือเก่ียวกับสัตวมีชีวิตนานาและธรรมชาติของมันไดนอกจากเราจําตอง
เรียนรูวิชาชีววิทยา เปนตน  
 

ศาสนาที่มีระบบควบคุมตนเอง 
อิสลาม คือศาสนาที่มีระบบการควบคุมและตรวจสอบตนโดยเจาของเอง 

ดวยเหตุนี้  มุสลิมทุกคนจึงตองพยายามควบคุมวาจาและการงานของเขาใหอยูใน
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กรอบที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานหรือหางไกลจากส่ิงพระองคกร้ิว เพราะมุสลิมรูวาเขา
อยูภายใตการมองเห็นของอัลลอฮฺตลอดเวลา    ดังนั้น เขาจะปฏิบัติตามคําส่ัง
ของอัลลอฮฺ และจะหลีกเล่ียงการกระทําที่อัลลอฮทรงหาม  เชน  มุสลิมหลีกหางจาก
การขโมยเพราะยําเกรงอัลลอฮฺ  ไมใชเพราะหวาดกลัวตอตํารวจเชนนี้เปนตน อัลลอฮฺ
ไดตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  

ۡخَف ﴿
َ
َّ َوأ   )٧: طه (﴾ ٧ن َتَۡهۡر بِٱۡلَقۡوِل فَإِنَُّهۥ َيۡعلَُم ٱلّسِ

ความวา : “และหากวาเจากลาวเสียงดัง เพราะแทจริงอัลลอฮฺทรงรอบรูทั้งสิ่งเรนลับ 
และส่ิงซอนเรนดวยซํ้า” (ฏอฮา 7) 
  
ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวอธิบายคําวา “อิหฺซาน”  วา 

نْ «
َ
َ  َيْعبُدَ  أ نََّك  ابَّ

َ
إِنَّهُ  تََراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فَإِنْ  تََراهُ  َكك

 ١صحيح اكخاري ج( »يََراكَ  فَ
  )٥٠رقم احلديث  ٢٧ص

“(อิหฺซานคือ ระดับหนึ่งของการภักดีตออัลลอฮฺ) ในขณะที่ทานกระทําการงานท่ีแสดง
ถึงความภักดีตออัลลอฮฺ (เชนละหมาด) จงกระทําเสมือนกับวาทานมองเห็นอัลลอฮฺ 
ถาทานไมรูสึกวาทานกําลังมองเห็นพระองค ใหนึกเถิดวาพระองคทรงเห็นทานอยู
เสมอ”  (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 1/27 เลขที่ 50) 
 
อิสลามไดเสนอหลักการการควบคุมตัวเองดังนี้ :  

1- การศรัทธาวา มีพระเจาผูทรงเดชานุภาพเพียงองคเดียวเทานั้น  
ผูทรงสมบูรณทุกประการ ผูทรงรอบรูทุกส่ิงที่เกิดข้ึนในจักรวาล ทุกอยางเปนไปดวย
ความปรารถนาของพระองค  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา   

ۡرِض َوَما َيُۡرُج ِمۡنَها وَ ﴿
َ
َمآِء َوَما َيۡعُرُج َيۡعلَُم َما يَلُِج ِف ٱۡل َما يَنُِل ِمَن ٱلسَّ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصيٞ  َّ ۡيَن َما ُكنُتۡمۚ َوٱ
َ
  )٤: احلديد (﴾ ٤فِيَهاۖ وَُهَو َمَعُكۡم أ
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ความวา : “พระองคทรงรอบรูสิ่งที่เขาไปในแผนดิน และส่ิงที่ออกมาจากแผนดิน  และ
สิ่งที่ลงมาจากฟากฟาและส่ิงที่ข้ึนไปสูฟากฟาและพระองคทรงอยูกับพวกเจาไมวา
พวกเจาจะอยู ณ แหงหนใด และ อัลลอฮฺทรงเห็นสิ่งที่พวกเจากระทํา” (อัล-หะดีด 4)  
 

การรอบรูของพระองคจะครอบคลุมเร่ืองตางๆ ที่ไมมองเห็นกับตาได เชน
จิตใจและการกระซิบกระซาบของมัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  

ۡقَرُب إَِلۡهِ ِمۡن ﴿
َ
ۥۖ َوَنُۡن أ نَسَٰن َوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َنۡفُسُه َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلِ

  )١٦: ق (﴾ ١٦َحۡبِل ٱلَۡورِيِد 
ความวา : “และโดยแนนอน เราไดบังเกิดมนุษยมา และเรารูดียิ่งที่จิตใจของเขา
กระซิบกระซาบแกเขา และเรานั้นใกลชิดเขาย่ิงกวาเสนเลือดชีวิตของเขาเสียอีก” 
(กอฟ 16) 
  

2- การศรัทธาตอวันแหงการฟนชีพและการกลับไปสูอัลลอฮฺ  อัลลอ
ฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

ِۡل َوَيۡعلَُم َما َجرَۡحُتم بِٱلََّهارِ ُثمَّ َيۡبَعُثُكۡم فِيهِ ﴿ ُٰكم بِٱلَّ ِي َيَتَوفَّ وَُهَو ٱلَّ
َجلٞ 
َ
ۖ مُّ  ِلُۡقَضٰٓ أ ﴾ ٦٠ُعُكۡم ُثمَّ يُنَّبُِئُكم بَِما ُكنُتۡم َتۡعَملُوَن ُثمَّ إَِلۡهِ َمرۡجِ  َسّمٗ

  )٦٠: األنعام (
ความวา : “และพระองคคือผูที่ทรงใหพวกเจาตายในเวลากลางคืน และทรงรูสิ่งที่
พวกเจาไดกระทําข้ึนในเวลากลางวัน แลวก็ทรงใหพวกเจาฟนคืนชีพในเวลานั้น เพื่อ
วาเวลาแหงอายุที่ถูกกําหนดไวนั้นจะไดถูกใชใหหมดไป แลวยังพระองคนั้นคือการ
กลับไปของพวกเจา แลวพระองคจะทรงบอกแกพวกเจาในส่ิงที่พวกเจากระทํากัน” 
(อัล-อันอาม 60) 
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3- การศรัทธาตอวันแหงการสอบสวนเปนการสวนตัว  อัลลอฮฺตรัส

ในคัมภีรอัลกุรอานวา 

 تَزِ ﴿
َ ٞ َو ۡخَرىٰۚ  ُر َوازَِرة

ُ
  )١٦٤: األنعام (﴾ وِۡزَر أ

ความวา  “และไมมีผูแบกภาระคนใดจะแบกภาระของผูอื่นได” (อัล-อันอาม 164) 
  

ทุกคนยอมไดรับการสอบสวนในทุกการกระทําและการพูดของเขา  การ
งานท่ีดียอมไดรับผลตอบแทนท่ีดี  การงานที่เลวยอมไดรับการลงโทษที่สาสม  อัลลอ
ฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  

ا يََرهُۥ ﴿ ٍة َخۡيٗ ا يََرهُۥ  ٧َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ةٖ َشّٗ ﴾ ٨َوَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ
  )٨-٧: الزلزلة (

ความวา : “ดังนั้นผูใดกระทําความดีหนักเทาละอองธุลี เขาก็จะเห็นมัน  สวนผูใด
กระทําความช่ัวหนักเทาละอองธุลีเขาก็จะเห็นมัน” (อัล-ซัลซะละฮฺ 7-8)  
 

4- การยอมรับวา ความรักเละการภักดีตอเอกองคอัลลอฮฺและ
ทานศาสนทูตพระองคตองมากอนสิ่งอ่ืนใด อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

ۡزَوُٰجُكۡم وََعِشَيتُكُ ﴿
َ
ۡخَوٰنُُكۡم َوأ ۡبَنآؤُُكۡم 

َ
ۡم قُۡل إِن َكَن َءابَآؤُُكۡم َوأ
 ٞ ۡمَوٌٰل ٱۡقَتَۡفُتُموَها َوتَِجَٰرة

َ
َحبَّ َتَۡشۡوَن  َوأ

َ
ٓ أ َكَساَدَها َوَمَسِٰكُن تَۡرَضۡوَنَها

ِ َورَُسوِلِۦ وَِجَهادٖ  َّ ِتَ ٱ إَِلُۡكم ّمَِن ٱ
ۡ
ٰ يَأ ْ َحتَّ بَُّصوا ۡمرِهۦِۗ ِف َسبِيلِهِۦ َفَتَ

َ
ُ بِأ َّ

َ َيۡهِدي ٱلَۡقۡوَم ٱۡلَفٰ   ُ َّ   )٢٤: احكوبة (﴾ ٢٤ِسقَِي َوٱ
ความวา : “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา หากบรรดาบิดาของพวกเจา และบรรดาลูก ๆ 
ของพวกเจา และบรรดาพี่นองของพวกเจา และบรรดาคูครองของพวกเจา และ
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บรรดาญาติของพวกเจา และบรรดาทรัพยสมบัติที่พวกเจาแสวงหาไว และสินคาที่
พวกเจากลัววาจะจําหนายมันไมออก และบรรดาที่อยูอาศัยที่พวกเจาพึงพอใจมันนั้น 
เปนที่รักใครแกพวกเจาย่ิงกวาอัลลอฮฺ และศาสนทูตของพระองค และการตอสูในทาง
ของพระองคแลวไซร ก็จงรอคอยกันเถิดจนกวาอัลลอฮฺจะทรงนํามาซ่ึงกําหนดการ
ของพระองค และอัลลอฮฺนั้นจะไมทรงนําทางแกกลุมชนที่ละเมิด" (อัต-เตาบะฮฺ 24)  
 

ศาสนาที่เพ่ิมผลบุญของการงานที่ดี 
ศาสนาอิสลามไดเพิ่มผลบุญของการงานที่ดีเทาตัว หรือเปนหลายเทา 

สวนการงานที่เลวนั้น การตอบแทนก็เพียงเทาตัวของมัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา  

﴿ َّ ِ َ ُيَۡزىٰٓ إ ّيَِئةِ فَ ۖ َوَمن َجآَء بِٱلسَّ ۡمَثالَِها
َ
َمن َجآَء بِٱۡلََسَنةِ فَلَُهۥ َعۡشُ أ

َ ُيۡظلَُموَن    )١٦٠: األنعام (﴾ ١٦٠ِمۡثلََها وَُهۡم 
ความวา : “ผูใดที่นําความดีมา เขาก็จะไดรับสิบเทาของความดีนั้น และผูใดนําความ
ช่ัวมาเขาจะไมถูกตอบแทน นอกจากเทาความช่ัวนั้นเทานั้น และพวกเขาจะไมถูก
อธรรม” (อัล-อันอาม 160)  
 

อิสลามไดใหผลตอบแทนกับเนียตที่ดี(เจตนาที่ดี) แมนวายังไมลงมือทํา 
ถาเขาเนียตอยากทําส่ิงดีแตยังไมไดทําเขายอมไดผลบุญสวนนี้หรืออาจจะเกินกวานี้ 
เมื่อใดที่มุสลิมปรารถนาจะกระทําส่ิงที่ไมดีแตเขายังไมไดลงมือกระทําเนื่องจากความ
หวาดกลัวตอการลงโทษของอัลลอฮฺ  เขายอมไดรับการตอบแทนสวนนี้ เพราะเขาได
ละทิ้งสิ่งดังกลาวดวยเจตนาที่ดีเพื่ออัลลอฮฺ ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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َرادَ  إَِذا«
َ
نْ  َقبِْدي أ

َ
َّ  َعلَيْهِ  تَْكتُبُوَها َفَال  َسيِّئَةً  َل َفْعمَ  أ  َعِملََها فَإِنْ  َفْعَملََها، َح

ْجيِل  ِمنْ  تََرَكَها َوإِنْ  بِِمثِْلَها، فَاْكتُبُوَها
َ
ُ  فَاْكتُبُوَها أ َرادَ  َوإَِذا َحَسنًَة، َ

َ
نْ  أ

َ
 َفْعَمَل  أ

ُ  فَاْكتُبُوَها َفْعَملَْها فَلَمْ  َحَسنَةً  إِ  َحَسنًَة، َ
ُ  فَاْكتُبُوَها َعِملََها نْ فَ ْمثَالَِها بَِعرْشِ  َ

َ
 أ

   )٧٠٦٢رقم احلديث  ٢٧٢٤ص ٦صحيح  اكخاري ج( »ِضْعٍف  ِمائَةِ  َسبْعِ  إِىَل 
“อัลลอฮฺไดตรัสความวา :  “เมื่อบาวของขาปรารถนาจะกระทําส่ิงที่ไมดี พวกเจา
อยาไดบันทึกมันจนกวาเขาจะลงมือทํา หากเขาลงมือทําก็จงบันทึกทันที และถาเขา
ละทิ้งมันเพื่อขา พวกเจาจงบันทึกมันดวยการตอบแทนที่ดีตอเขา และหากบาวของ
ขาปรารถนากระทําส่ิงที่ดีแตยังไมไดลงมือทํา พวกเจาจงบันทึกแกเขาซ่ึงผลตอบแทน
ที่ดี และถาเขาไดลงมือทํามัน พวกเจาจงบันทึกแกเขาเปนสิบเทาของการตอบแทน 
จนถึงเจ็ดรอยเทา” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 6/2724 เลขที่ 7062) 
 

บางคร้ังความตองการทางอารมณที่อิสลามอนุมัติยอมเปล่ียนไปเปนการ
ภักดีอยางหนึ่งถาไดทํามันดวยเนียตและความต้ังใจที่ดี ตัวอยางเชน การกินการด่ืม
ของมุสลิมถาเขาทําเพื่อหวังรักษาสุขภาพรางกายหรือตองการเสริมสรางพลังเพื่อให
สามารถใชในการแสวงปจจัยยังชีพได  หรือ เพื่อใชพลังสวนนั้นในการปฏิบัติตาม
คําส่ังของอัลลอฮฺ ไมวาจะเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับการกระทําที่แสดงถึงการภักดี
ตออัลลอฮฺหรือการงานอ่ืนๆ อาทิ การเล้ียงดูครอบครัวและคนที่อยูภายใตความผิด
ชอบของเขา การกระทําของเขาในเชิงที่วานี้ถือวาไดรับการตอบแทน ทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ْغَفَق  إَِذا«
َ
ْهِلهِ  بَلَ  الرَُّجُل  أ

َ
ُ  َفُهوَ  حَيْتَِسُبَها أ  ٣٠ص ١صحيح اكخاري ج( »َصَدقَةٌ  َ

  )٥٥رقم احلديث 
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ความวา : “เมื่อใดที่ชายคนหน่ึงไดออกคาใชจายเพื่อครอบครัวของเขาดวยความหวัง
ในผลบุญ(จากอัลลอฮฺ)  ดังนั้น การใชจายดังกลาวก็จะมีผลบุญเทากับการบริจาค
ทานเศาะดะเกาะฮฺ” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 1/30 เลขที่ 55)  
 

กรณีเดียวกันถามุสลิมไดปฏิบัติเพื่อตอบสนองอารมณทางเพศกับภรรยา
ของเขาซ่ึงเปนวิธีการที่อนุญาตใหกระทํา โดยจุดประสงคของเขาคือ ตองการให
ตัวเองบริสุทธิ์และหางไกลจากการประพฤติช่ัว เขาจะไดรับการตอบแทนที่ดีและการ
กระทําของเขาถือวาเปนการภักดีตออัลลอฮฺประการหนึ่ง ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา   

» ِ َحِدُكمْ  بُْضعِ  َو
َ
ِ  رَُسوَل  يَا قَالُوا. » َصَدقَةٌ  أ ِ  ابَّ

ْ
يَأ

َ
َحُدنَا أ

َ
 َوَيُكونُ  َشْهَوتَهُ  أ

 ُ ْجرٌ  ِفيَها َ
َ
ْفتُمْ « :؟ ، قَاَل  أ

َ
َرأ

َ
َكانَ  َحَرامٍ  ىِف  وََضَعَها لَوْ  أ

َ
 فََكَذلَِك  ِوْزٌر، ِفيَها َعلَيْهِ  أ

ُ  اَكنَ  احْلََاللِ  ىِف  وََضَعَها إَِذا ْجرٌ  َ
َ
 )١٠٠٦م احلديث رق ٦٩٧ص ٢صحيح مسلم ج( »أ

“ณ ที่อวัยวะเพศของพวกทาน คือการบริจาคทานอยางหนึ่ง” พวกสาวกถามวา โอ
ทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ  บางคนในหมูพวกเราไดแสวงหาความสุขทางเพศของเขา 
เขาจะไดผลบุญเพราะการกระทําดังกลาวดวยหรือ ? ทานตอบวา “พวกทานไมเห็น
ดอกหรือวา ถาเขาใชมันในหนทางที่ไมอนุญาต เขาจะไดรับบาปจากการกระทํานั้น 
ดังนั้น ถาเขาใชมันในหนทางท่ีอนุญาตใหกระทํา เขายอมไดผลบุญดวย” (มุสลิม 
2/297 เลขที่ 1006) 
 

เชนกัน ทุกการกระทําของมุสลิม หากไดลงมือทํามันดวยความต้ังใจที่ที่ดี 
ถือวาเปนเศาะดะเกาะฮฺ (การบริจาคทานอยางหน่ึง) ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
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دْ  لَمْ  فَإِنْ  قَالُوا ،»َصَدقَةٌ  ُمْسِلمٍ  لُكِّ  بَلَ «  َغْفَسهُ  َفيَنَْفعُ  نِيََديْهِ  َفيَْعَمُل «: ؟، قَاَل  جَيِ
ُق  وْ  يَْستَِطعْ  لَمْ  فَإِنْ  :قَالُوا  ،»َوَيتََصدَّ

َ
 َجةِ احْلَا َذا َفيُِعنيُ « :قَاَل  َفْفَعْل؟، لَمْ  أ

ُمرُ « :؟، َقاَل  َفْفَعْل  لَمْ  فَإِنْ : قَالُوا ،»الَْملُْهوَف 
ْ
وْ ـ  »بِاخْلرَْيِ  َفيَأ

َ
 »بِالَْمْعُروِف «ـ : قَاَل  أ

ِّ  َقنْ  لْيُْمِسْك فَ « :قَاَل  ؟،َفْفَعْل  لَمْ  فَإِنْ  :قَالوا إِنَّهُ  الرشَّ
ُ  فَ  اكخاري صحيح( »َصَدقَةٌ  َ

  )٥٦٧٦رقم احلديث  ٢٢٤١ص ٥ج
“มุสลิมทุกคนตองบริจาคทาน  พวกเขาถามวา ถาไมมีสิ่งใดเลา ? ทานตอบวา ดังนั้น
จงทํางานดวยสองมือของทานที่เปนประโยชนแกตัวทาน แลวจึงบริจาคทาน พวกเขา
ถามอีกวา: จะทําอยางไรหากไมสามารถกระทําได ? ทานตอบวา : ดังนั้นใหทาน
ชวยเหลือคนที่ยากไร  พวกเขาถามอีกวา : ถาไมสามารถกระทําได ? ทานตอบวา : 
ดังนั้นใหชักชวนคนใหทําดี  พวกเขาถามอีกวา : ถากระทําไมไดอีกเลา ?  ทานตอบวา 
ใหเขาหยุดการกระทําส่ิงที่ไมดี สําหรับเขานั่นคือการเศาะดะเกาะฮฺเชนกัน” (อัล-บุคอ
รีย 5/2241 เลขที่ 5676)  
 

ศาสนาที่สามารถเปล่ียนความผิดใหเปนบุญไดถากลับใจ 
อัลลอฮฺทรงอภัยโทษใหแกผูที่เตาบะฮฺ (สํานึกผิดและกลับใจ) กับสิ่งที่ได

กระทําผิดไป และเสียใจกับกระทําที่ผานมา และมีความรูสึกวาจะไมกลับไปหามันอีก
แลว ซ่ึงพระองคจะเปลี่ยนมันใหเปนความดีแทน อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

ِ إَِلٰهً ﴿ َّ َ يَۡدُعوَن َمَع ٱ ِيَن  َ َيۡقُتلُوَن ٱلَّۡفَس ٱلَِّت َحرَّمَ َوٱلَّ َّ  ا َءاَخَر َو ِ ُ إ َّ ٱ
ثَامٗ 
َ
َ يَۡزنُوَنۚ َوَمن َيۡفَعۡل َذٰلَِك يَۡلَق أ ّقِ َو يَُضَٰعۡف َلُ ٱۡلَعَذاُب يَۡوَم  ٦٨ا بِٱۡلَ

ٗ  ٦٩فِيهِۦ ُمَهانًا ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَيۡخُلۡ  َّ َمن تَاَب َوَءاَمَن وََعِمَل َعَم ِ ا  َصٰلِحٗ إ
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ُ َسّيِ  َّ ُل ٱ ْوَلٰٓئَِك ُيَبّدِ
ُ
ُ َغُفورٗ َوَكَن ٱ اتِِهۡم َحَسَنٰٖتۗ  َٔ فَأ الفرقان (﴾ ٧٠ا ا رَِّحيمٗ َّ
 :٧٠- ٦٨(  

ความวา : “และบรรดาผูที่ไมวิงวอนขอพระเจาอื่นใดคูเคียงกับอัลลอฮฺ และพวกเขาไม
ฆาชีวิตซ่ึงอัลลอฮฺทรงหามไว เวนแตเพื่อความยุติธรรม เละพวกเขาไมผิดประเวณี  
เเละผูใดกระทําเชนนั้นเขาจะไดพบกับความผิดอันมหันต  การลงโทษในวันกิยามะฮฺ
จะถูกเพิ่มข้ึนเปนสองเทาสําหรับเขา และเขาจะอยูในนั้นอยางอัปยศ เวนแตผูที่กลับ
เนื้อกลับตัว ศรัทธาและประกอบการงานท่ีดี เขาเหลานั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงเปลี่ยน
ความช่ัวของพวกเขาเปนความดี และอัลลอฮฺเปนผูทรงอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ” (อัล- 
ฟุรกอน 68-70)  
 

ทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่เก่ียวของกับสิทธิของอัลลอฮฺ  สวนสิทธิของมนุษยนั้น
แนนอนตองคืนสิทธิใหมนุษยตามท่ีเขาสมควรไดรับ  หรือขออภัยในสิ่งที่ไดกระทําผิด
ตอเขา  

อิสลามไดเสนอทางออกที่ดีแกคนที่กระทําผิดและไดแนะนําวิธีการ
แกปญหาจิตใจของคนประเภทนี้โดยการเปดประตูเตาบะฮฺ(กลับตัว)แกเขา ใหเขา
รูสึกเข็ดกลัวและไมอยากกลับไปหามันอีก อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  

ِۚ إِنَّ ﴿ َّ ْ ِمن رَّۡحَةِ ٱ َ َتۡقَنُطوا نُفِسِهۡم 
َ
ٰٓ أ َ َ  ْ فُوا ۡسَ

َ
ِيَن أ َ  قُۡل َيٰعَِبادَِي ٱلَّ َّ ٱ

نُوَب َجِيًعاۚ إِنَُّهۥ ُهَو ٱۡلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم    )٥٣: الزمر (﴾ ٥٣َيۡغفُِر ٱلُّ
ความวา : “จงกลาวเถิดมุหัมมัด ปวงบาวของขาเอย! บรรดาผูละเมิดตอตัวของพวก
เขาเอง พวกทานอยาไดหมดหวังตอพระเมตตาของอัลลอฮฺ  แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรง
อภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวล แทจริงพระองคนั้นเปนผูทรงอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ” 
(อัซ-ซุมัร 53) 



15 
 

 
อิสลามไดเปดประตูเตาบะฮฺแกเขาดวยความสะดวกงายดาย  อัลลอฮฺตรัส

ในคัมภีรอัลกุรอานวา  

َ َوَمن َيۡعَمۡل ﴿ َّ َ َيِِد ٱ َّ ۡو َيۡظلِۡم َنۡفَسُهۥ ُثمَّ يَۡسَتۡغفِرِ ٱ
َ
ا رَِّحيمٗ ا َغُفورٗ ُسوًٓءا أ

  )١١٠: النساء (﴾ ١١٠
ความวา :  “และผูใดที่กระทําความช่ัวหรืออธรรมแกตัวเอง แลวเขาขออภัยโทษ
ตออัลลอฮฺ เขาก็จะพบวา อัลลอฮฺเปนผูทรงอภัยโทษเปนผูทรงเมตตา” (อัน-นิสาอ 
110) 
 

ทั้งหมดที่กลาวมานั้น คือกรณีของผูที่เปนมุสลิม สวนผูที่รับอิสลามใหม  
อิสลามไดใหรางวัลแกเขาดวยการตอบแทนแกเขาเปนสองเทาเนื่องจากความศรัทธา
ที่เขามีตอทานศาสนทูตมุหัมมัดหรือตอสาสนของทาน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา  

ِيَن َءاَتۡيَنُٰهُم ٱۡلِكَتَٰب ِمن َقۡبلِهِۦ ُهم بِهِۦ يُۡؤِمُنوَن ﴿ َلٰ َعلَۡيِهۡم َذا ُيتۡ  ٥٢ٱلَّ
ٓ إِنَّا ُكنَّا ِمن َقۡبلِهِۦ ُمۡسلِِمَي  ّبَِنا ۦٓ إِنَُّه ٱۡلَقُّ ِمن رَّ ْ َءاَمنَّا بِهِ ْوَلٰٓئَِك  ٥٣قَالُٓوا

ُ
أ

ا َرزَۡقَنُٰهۡم  ّيَِئَة َوِممَّ ْ َوَيۡدرَُءوَن بِٱۡلََسَنةِ ٱلسَّ وا َتۡيِ بَِما َصَبُ رَّ ۡجرَُهم مَّ
َ
يُۡؤتَۡوَن أ
  )٥٤-٥٢: القصص ( ﴾٥٤ يُنفُِقونَ 

ความวา : “บรรดาผูที่เราประทานคัมภีรแกพวกเขามากอนมัน(อัลกุรอาน) พวกเขา
ศรัทธาในมัน(อัลกุรอาน)  และเมื่อ(อัลกุรอาน)ไดถูกอานแกพวกเขา พวกเขากลาววา 
‘เราศรัทธาตอมัน แทจริง มันคือสัจธรรมมาจากพระเจาของเรา แทจริงเราเปนผูนอบ
นอมมากอนนี้’ ชนเหลานั้นจะไดรับรางวัลของพวกเขาสองคร้ังเนื่องจากเขาไดอดทน
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และพวกเขาทดแทนความช่ัวดวยความดี และพวกเขาบริจาคสิ่งที่เราไดใหเปนเคร่ือง
ยังชีพแกพวกเขา” (อัล-เกาะศ็อศ 52-54) 
 

ไมเฉพาะส่ิงดังกลาวเทานั้นที่เขาสมควรไดรับ  เพราะนอกจากนั้นแลวเขา
จะไดรับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺทั้งหมด รวมทั้งความผิดที่เขาไดกระทํามากอนเขา
รับอิสลาม เพราะทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวตออัมรฺ บิน 
อัล-อาศ คร้ันที่เขาใหสัตยาบันกับทานดวยเงื่อนไขคือตองการใหปลดบาปวา 

َما« 
َ
نَّ  َعِلْمَت  أ

َ
رقم  ١١٢ص ١صحيح  مسلم ج( »َقبْلَهُ  اَكنَ  َما ِدمُ َفهْ  اإلِْسَالمَ  أ

  )١٢١احلديث 
“ทานไมทราบดอกหรือวาการเขารับอิสลามนั้นจะขจัดบาปทั้งหมดที่ผานมา” (มุสลิม 
1/112 เลขที่ 121)   
 

ศาสนาที่รับประกันความตอเนื่องของผลบุญแมจะเสียชีวิตไปแลว 
อิสลามใหประกันการงานท่ีดีของผูนับถือดวยการตอบแทนท่ีดีหลังความ

ตาย  โดยยึดเอาการงานที่ ดีของเขาเปนหลักในการตอบแทน  ทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
 

وْ  َجاِرَيٍة، َصَدقَةٍ  ِمنْ  إِالَّ  ثََالثٍَة، ِمنْ  إِالَّ  َقَملُهُ  َقنْهُ  اْغَقَطعَ  اِإلنَْسانُ  َماَت  إَِذا«
َ
 أ

وْ  يُنْتََفعُ  ِعلْمٍ 
َ
ٍ  بِِه، أ َ ُ  يَْدُعو َصاِلٍح  َو رقم احلديث  ١٢٥٥ص ٣صحيح مسلم ج( »َ

١٦٣١(  

“เมื่อใดที่มนุษยตายไป ทุกการงานของเขาจะจบส้ินนอกจากสามสิ่งเทานั้น คือ การ
บริจาคทานที่ใหประโยชนตอเนื่อง ความรูที่ใหประโยชนแกผูอื่นเร่ือยไป และลูกที่ดีที่
วิงวอนขอพรเพื่อเขา”  (มุสลิม 3/1255 เลขที่ 1631) 
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และทานไดกลาววา  

ُ  اَكنَ  ُهًدى إِىَل  َخ دَ  َمنْ « ْجرِ  ِمنَ  َ
َ
ُجورِ  ِمثُْل  األ

ُ
 ِمنْ  َذلَِك  َفنُْقُص  الَ  تَِبَعهُ  َمنْ  أ

ُجورِِهمْ 
ُ
 الَ  تَِبَعهُ  َمنْ  آثَامِ  ِمثُْل  اِإلثْمِ  ِمنَ  َعلَيْهِ  اَكنَ  َضَاللَةٍ  إِىَل  َدَخ  َوَمنْ  ،َشيْئًا أ

  )٢٦٧٤رقم احلديث  ٢٠٦٠ص ٤لم جصحيح مس( »َشيْئًا آثَاِمِهمْ  ِمنْ  َذلَِك  َفنُْقُص 

 “ใครที่ชักชวนคนไปสูทางนําแหงอิสลาม เขายอมไดผลบุญเทากับผลบุญของคนที่
ตามเขา โดยไมมีการลดผลบุญออกจากผูคนที่เขาเชิญชวนแมแตนอย สวนใครที่
ชักชวนคนไปในทางที่หลงผิด  สําหรับเขาคือบาปกรรมเทากับบาปกรรมของคนที่
ตามเขา โดยไมลดจากบาปของผูคนที่เขาเชิญชวนใหทําตามแมแตนอยนิด” (มุสลิม 
4/2060 เลขที่ 2674)   
 

เหลานี้ คือส่ิงที่ผลักดันใหมุสลิมทุกคนหมั่นพัฒนาสังคมดวยการเสนอส่ิง
ดีๆ  หรือ  ชวยเหลือในสิ่ งที่ ดี  หรือ  ขจัดและตอสูกับสิ่ งตางๆ  ที่จะนํามาหรือ
แพรกระจายความเส่ือมเสียในสังคม ทั้งนี้ เพื่อใหสมุดบันทึกของเขาในวันปรโลกนั้น
ใสสะอาดและบริสุทธิ์จากบาปทั้งปวง 
 
 
 


