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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ความประเสริฐของการพิพากษา 
 

การตัดสินขอพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางมนุษยนับเปนความประเสริฐอยางใหญหลวงสําหรับ
ผูที่สามารถกระทําไดและมั่นใจวาตนจะไมกระทําในสิ่งที่อยุติธรรม มันยังเปนการแสดงถึงความ
ใกลชิดตออัลลอฮฺมากอีกประการหนึ่ง  เพราะเปนการสรางความสมานฉันทใหแกมนุษยชาติ  ให
ความยุติธรรมแกผูที่ถูกอธรรม  ขจัดผูอธรรม  ใชในเรื่องของความดีงาม  หามปรามเรื่องความชั่ว
ชา  กําหนดบทลงโทษ  มอบสิทธิตางๆ ใหแกเจาของ  เปนหนาที่ของบรรดานบี อะลัยฮิมุศศอลา
ตุวัสลาม 

ดวยการงานที่ยิ่งใหญทรงเกียรตินี้ อัลลอฮฺจึงทรงตอบแทนผลบุญใหถึงแมวาจะตัดสิน
ผิดพลาด  ในกรณีที่ผูพิพากษาวินิจฉัยปญหาผิดพลาดเขาก็จะรอดพนจากความผิด  หากวินิจฉัย
ปญหาถูกตองเขาจะไดรับผลบุญสองเทา  ผลบุญจากการวินิจฉัยปญหาและผลบุญจากการ
วินิจฉัยปญหาไดถูกตอง  และหากวาเขาวินิจฉัยปญหาผิดพลาดเขาจะไดรับหนึ่งผลบุญคือผลบุญ
จากการวินิจฉัยและเขาจะไมมีความผิดอันใด 

 ال«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال عنه اهللا ر مسعود بن عبداهللا عن
 ،احلَقِّ  يِف  َهلََكِتـهِ  بَلَ  فََسلََّطهُ  َماالً  اهللا آتَاهُ  رَُجٌل : اثْنَتنَْيِ  يِف  إالَّ  َحَسدَ 
ِ  َفُهوَ  ِحْكَمًة، اهللا آتاهُ  َورَُجٌل  ُمَها بِـَها يَـْق  عليه متفق. »َوُيـَعلِـّ

ความหมาย  จากอับดุลลอฮฺ  บิน  มัสอูด  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ กลาววา  ทานรอ
สูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “ไมอนุญาตใหมีการอิจฉา
ริษยายกเวนในสองกรณี บุคคลที่อัลลอฮฺประทานทรัพยสินใหแกเขา แลวเขา
ไดใชจายมันไปในทางที่ถูกตอง  และบุคคลที่อัลลอฮฺประทานความรูใหแกเขา 
แลวเขาไดนํามันไปใชและนําไปสอน”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 
73  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ 816  สํานวนหะดีษเปนของทาน)  
 

 إنَّ «: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول قال: قال عنهما اهللا ر عمرو بن عبداهللا عن
 وََجلَّ  َعزَّ  الرَّْحـَمِن  يَـِمنيِ  َقنْ  نُورٍ  ِمنْ  َمنَابِرَ  بَلَ  اهللا ِعنْدَ  الُمْقِسِطنيَ 

ْتَا ِ ينَ  يَـِمنٌي، يََديْـهِ  َو ِ
َّ ْهِليِهـمْ  ُحْكِمِهـمْ  يِف  يَـْعِدلُونَ  ا

َ
. »َولُوا َوَما َوأ

 مسلم أخرجه
ความหมาย  จากอับดุลลอฮฺ  บิน  อัมรู  เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา กลาววา  ทาน
รอสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “แทจริงบรรดาผูที่มีความ
ยุติธรรม ณ ที่พระองคอัลลอฮฺจะอยูบนมิมบัร (แทนธรรมเทศนา)  ที่ทําจาก



2 
 

รัศมีทางพระหัตถดานขวาของพระองคอัซซาวะญัลลา  และพระหัตถทั้งสอง
ของพระองคทรงมีความดีงาม  บรรดาผูซึ่งมีความยุติธรรมในการตัดสินพวก
เขาและผูที่อยูภายใตการปกครอง”  (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 1827) 
 

ُهـمُ  َسبَْعةٌ «: قال ملسو هيلع هللا ىلص اجيب عن عنه اهللا ر هريرة أ عن  اهللا يُِظلُـّ
  وََشاٌب  َعْدٌل، إَمامٌ : ِظلُّـهُ  إال ِظلَّ  ال يَْومَ  ـهِ ِظلِّ  يِف  َيَعاىَل 

َ
 ِعبَاَدةِ  يِف  نََشأ

 اْجتَـَمَعا اهللا، يِف  تَـَحابَّا َورَُجالنِ  الَمَساِجِد، يِف  ُمَعلٌَّق  َقلْبُـهُ  َورَُجٌل  اهللا،
قَا َعلَيْـهِ  ةٌ  َدَقتْـهُ  َورَُجٌل  َعلَيْـِه، َوَيَفرَّ

َ
: َفَقاَل  َجـَمالٍ وَ  َمنِْصٍب  َذاُت  اْمَرأ

 ِّ َخاُف  إ
َ
َق  َورَُجٌل  اهللا، أ ْخَفاَها بَِصَدقَةٍ  تََصدَّ

َ
َّ  فَأ  ِشَمالُـهُ  َيْعلَـمَ  ال َح

اً  اهللا َذَكرَ  َورَُجٌل  يَـِمينُـُه، ُينِْفُق  َما ِ  عليه متفق. »َقيْنَاهُ  َفَفاَضْت  َخا
ความหมาย  จากอบูฮุรอยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ จากทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “บุคคลเจ็ดจําพวก ที่จะอยูในรมเงาของอัลลอฮฺ
ตะอะลาในวันที่ไมมีรมเงาอันใด นอกจากรมเงาของพระองค  หนึ่ง.. ผูนําที่มี
ความยุติธรรม  สอง..คนหนุมที่เติบโตขึ้นมาทามกลางการภักดีตออัลลอฮฺ  
สาม..บุคคลที่หัวใจของเขาผูกพันอยูกับมัสยิด  ส่ี..บุคคลสองคนที่รักกันเพื่อ
อัลลอฮฺทั้งสองจะรวมกันเพื่อพระองคและจะแยกกันเพื่อพระองค  หา..บุคคลที่
ผูหญิงมียศตําแหนงและมีความสวยงามเชิญชวนไปทําสิ่งไมดี  เขากลาววา
แทจริงฉันเกรงกลัวอัลลอฮฺ  หก..บุคคลที่ไดบริจาคทานอยางลับกระทั่งมือซาย
ไมรูในสิ่งที่มือขวาบริจาค  เจ็ด..บุคคลที่รําลึกถึงอัลลอฮฺโดยลําพังจากนั้นเขาก็
รองไห”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 1423  สํานวนหะดีษเปนของ
ทาน  และมุสลิม หมายเลขหะดีษ  1031) 
 

 إَذا«: يقول ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول سمع أنه عنه اهللا ر العاص بن عمرو عن
َصاَب، ُعمَّ  فَاْجتَـَهدَ  مُ احلَاكِ  َحَكمَ 

َ
ْجَراِن، فَلَـهُ  أ

َ
َذا أ  َحَكمَ  َو

، ُعمَّ  فَاْجتَـَهَد،
َ
ْخَطأ

َ
ْجرٌ  فَلَـهُ  أ

َ
 عليه متفق  .»أ

ความหมาย  จากอัมรู บิน อัลอาศ เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุ เขาไดยินทานรอสูลุลลอ
ฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม  กลาววา  “เมื่อผูปกครองตองการจะตัดสิน 
ดังนั้นเขาไดวินิจฉัย ปรากฏวาถูกตองเขาจะไดรับผลบุญสองเทา และเมื่อเขา
ตองการจะตัดสินดังนั้นเขาไดวินิจฉัยปรากฏวาผิดพลาดเขาจะไดรับหนึ่งผล
บุญ”  (บันทึกโดยอัลบุคอรียฺ หมายเลขหะดีษ 7352  และมุสลิม หมายเลขหะ
ดีษ  1716)     


