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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ทางรอดจากการลงโทษ 

ของพระผู้เป็นเจ้า 
 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺพระผู้อภิบาลแหง่สากล

จกัรวาล ขอความสขุ ความจําเริญและความศานตจิงประสบแด่

ทา่นนบีมหุมัมดั ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ตลอดจนวงศ์วาน

และมิตรสหายของทา่นโดยทัว่กนั  ฉนัขอปฏิญาณวา่  ไมมี่พระ

เจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว  ไมมี่ภาคีใดๆ  สําหรับ

พระองค์  และฉนัขอปฏิญาณวา่  มหุมัมดัเป็นบา่วของอลัลอฮฺ

และเป็นศาสนทตูของพระองค์ 

บททดสอบประการหนึง่ท่ีสงัคมมสุลิมทกุวนันีกํ้าลงั

เผชิญอยู ่คือการท่ีผู้คนกระทําผิดบาปฝ่าฝืนและประพฤตชิัว่กนั

อยา่งแพร่หลาย ซึง่สิ่งนีเ้ป็นสญัญาณบอกเหตรุ้ายท่ีเตือนวา่

ประชาชาตมิสุลิมจะต้องประสบกบัความหายนะ และอาจจะ

ต้องถกูลงโทษตัง้แตใ่นโลกดนุยาก่อนท่ีการลงโทษในอาคเิราะฮฺ 

อลัลอฮฺตรัสเลา่ถึงชนยคุก่อนวา่ 
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﴿  ّ ًُ ۡذن�ا َ� خ�
�
�بِهِۦۖ  أ نۡ  َ�ِمۡنًهم بِذ� ۡلن�ا َّ رۡس�

�
ل�ۡيهِ  أ اِصٗبا ع� َِۡنًهم ح� نۡ  و� تۡهً  َّ ذ� خ�

�
 أ

ةً  ۡيح� َّ َِۡنًهم لص نۡ  و� ۡفن�ا َّ س� �ض�  بِهِ  خ�
�
َِۡنًهم لۡ� نۡ  و� َّ  ۚ ۡغر�ۡ�ن�ا

�
ا أ �َ ن�  و� ��  ً َّ  ل

ًهمۡ  ِٰ�ن ِ��ۡظلِم� �� ْ  و� نًٓوا ًهمۡ  �� نًفس�
�
ۡظلًِمون�  أ  ]  ٤٠: إلععقكب�  [﴾ ٤ ��

ความวา่ “และแตล่ะคนเราได้ลงโทษด้วยความผิดของเขา เชน่  

บางคนในหมูพ่วกเขาเราได้สง่ลมพายรุ้ายทําลายเขา  และบาง

คนในหมูพ่วกเขาเราได้ลงโทษเขาด้วยเสียงกมัปนาท และบาง

คนในหมูพ่วกเขาเราได้ให้แผน่ดนิสบูเขา  และบางคนในหมูพ่วก

เขาเราได้ให้เขาจมนํา้ตาย  และอลัลอฮฺมิได้ทรงอธรรมแก่พวก

เขาแตพ่วกเขาตา่งหากท่ีอธรรมตอ่พวกเขาเอง ” (อลั-อนักะบตู : 

40)  

ทา่นอิบนอุมุรฺั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮฺวะสลัลมั กลา่ววา่ 

نّ : لَْم  ُن �ْ ُن ْدر�
ْن تن
َ
 ا�اهللا� أ

ُن �ْ عن
َ
ّن َو أ ْم ا�ه�

إل إلْتانغ�يْان
َُ
ْ إ ذ� َْ ََْنخ  م� َهاج�

«يَا َمْعَ َ إللان
ت� 
وَْجا ن إلعّ

َ
ْ�نن َوإلو من إلعَااعن يْه�  فََشا ي�

ّ
ْ�إل ا�َها ذ� 

ْعغ�قن ْن ْ ٍَْ�ىت َحّ�  �َ  
َشةن اح� ََ َرْ َهم� إلع

 
ّ
َإلَن ذ�  ْْ  َوإللا�

ََ ْكيَا �إل إللا� ُن قْون َْ ْ�إل  خ َولَْم  ََ َن َم
ْْ �
ّ
من إلّ ْسَالف�ه�

َ
ْ أ �َ ْف  ََ ْن َم لَْم تَ ن

ْ�إل َزَ�َة  ْاقَعن َْ ْم خ َولَْم  َاان� َعغَيْه�
ْ
ْونَة� وََجْ�ر� إللّسغ

ُن ّدة� إللَا ْوإل ا�الِس��ْ�َ وَد�
ْن �ُ
ن
أ

ْوإل... » [إلان ماجه  ْاَامن ْن  إلَلَهائ�من لَْم 
َ
ِ� َولَْ�  َن إللّسَاا �إل إلعَوْاَم م� ق�عن  من

ّ
ْم ذ�  �ه� ْمَ�إلل

َ
أ

   خ وحسقه إلولا�]4017امٍم 
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ความวา่ “โอ้บรรดามฮุาญิรีนเอย๋ หากความผิดบาปและการฝ่า

ฝืนห้าประการนีเ้กิดขึน้ในหมูท่า่น มนัจะนํามาซึง่บททดสอบ

และการลงโทษ และฉนัก็ขอความคุ้มครองจากอลัลอฮฺให้พวก

ทา่นรอดพ้นจากสิ่งเหลา่นี ้ : เม่ือมีการผิดประเวณีและสมัพนัธ์

ต้องห้ามอยา่งแพร่หลายในกลุม่ชนใด พวกเขาจะต้องเผชิญกบั

การระบาดของกาฬโรคและโรคภยัไข้เจ็บตา่งๆท่ีไมเ่คยปรากฏ

มาก่อนในอดีต และหากกลุม่ชนใดโกงการชัง่ตวง พวกเขาก็จะ

ประสบกบัความแห้งแล้งแร้นแค้นและความอธรรมของ

ผู้ปกครอง และหากกลุม่ชนใดปฏิเสธการจา่ยทานซะกาต ฝน

ฟ้าก็จะหยดุตก และถ้ามิใชเ่พราะสตัว์ตา่งๆต้องการฝน พวกเขา

เหลา่นัน้จะไมไ่ด้รับความโปรดปรานดงักลา่วนีอี้กตอ่ไป..." 

(บนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ หะดีษเลขท่ี ๔๐๑๙ ซึง่ทา่นอลับานีย์

ระบวุา่เป็นหะดีษหะสนั) 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้บอกเราถึง

บางสว่นจากบทลงโทษท่ีจะประสบแก่ประชาชาตขิองทา่นใน

ยคุหลงั ถ้าหากพวกเขาประพฤตชิัว่หรือกระทําการใดๆท่ีเป็น

การฝ่าฝืนอยา่งเปิดเผย 
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และถ้าเราได้พินิจพิจารณาถึงสภาพของผู้คนในสมยันี ้

เราจะพบวา่บทลงโทษท่ีอลัลอฮฺตะอาลา และทา่นเราะสลู 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้บอกเราไว้นัน้ล้วนเกิดขึน้แล้ว

อยา่งไมต้่องสงสยั ไมว่า่จะเป็นเร่ืองเศรษฐกิจการเงินท่ีประสบ

ปัญหาในระดบัประเทศและระดบัปัจเจกบคุคล การ

แพร่กระจายอยา่งรวดเร็วของโรคระบาดท่ีอนัตรายทัง้ในมนษุย์

และสตัว์ ปัญหาข้าวยากหมากแพงและขาดบะเราะกตัความ

จําเริญ แผน่ดนิไหว ฝนแล้ง อากาศเป็นพิษ ฝุ่ นควนั ภเูขาไฟ

ระเบดิ สงครามและผลเสียท่ีตามมา ความวุน่วายเกิดขึน้ทัว่ทกุ

หยอ่มหญ้า ทัง้หมดนีล้้วนเป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนสําหรับผู้ ท่ีมี

ความคดิและมิได้เพิกเฉย อลัลอฮฺตรัสวา่ 

﴿  ٓ ا �َ ٰب�ً�م و� ��
�
ِن أ يب�ةٖ  َّ َِ ا َّ ب�ۡت  َ�بِم� س� يِۡديً�مۡ  ك�

�
�  ْ ��ۡعًفوا ن و� ثِ�ٖ  ع�  ﴾ ٣ ك�

 ]  ٣٠: إللش�رى[

ความวา่ “และเคราะห์กรรมอนัใดท่ีประสบแก่พวกเจ้า  ก็เน่ือง

ด้วยนํา้มือของพวกเจ้าได้ขวนขวาย  และพระองค์ทรงอภยั 

(ความผิดให้) มากตอ่มากแล้ว” (อชัชรูอ: 30)  
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และตรัสอีกวา่ 

ر�  ﴿ ه� ادً  ظ� س� ِ  ِ�  لۡلف� ّ ا و�لۡ��ۡحرِ  لۡل�� ب�ۡت  بِم� س� يِۡدي ك�
�
ًهم لَّاِس  � ِي ��ۡعض�  ِ�ًِذيق� َّ  ل

 ْ ِملًوا ّلًهمۡ  ع�  ]  ٤١: إللموى [﴾ ٤ ي�ۡرِجًعون�  ل�ع�

ความวา่ “การบอ่นทําลายได้เกิดขึน้ทัง้ทางบกและทางนํา้  

เน่ืองจากสิ่งท่ีมือของมนษุย์ได้ขวนขวายไว้  เพ่ือท่ีพระองค์จะให้

พวกเขาลิม้รสบางสว่นท่ีพวกเขาประกอบไว้  โดยท่ีหวงัจะให้

พวกเขากลบัเนือ้กลบัตวั” (อรัรูม: 41)  

และถ้าจะถามถึงวิธีบรรเทาและผอ่นปรนความทกุข์

ยากเหลา่นี ้ก็คงหนีไมพ้่นสิ่งท่ีอลักรุอานและสนุนะฮฺได้บอกไว้

แก่พวกเรา ซึง่พอจะสรุปได้ดงันี ้ 

ประการท่ีหน่ึง  จําเป็นท่ีจะต้องงดเว้นและออกหา่ง

จากความผิดบาปทัง้หลายท่ีกระทําอยู ่พร้องทัง้ขออภยัโทษและ

รีบเร่งทําการเตาบตักลบัตวัตอ่อลัลอฮฺด้วยความบริสทุธ์ิใจ 

พระองค์ตรัสวา่ 

�  ِِنّ  ﴿ َّ ً  ��  ل ِ�ّ ا ً�غ� ۡو�ٍ  َ� ٰ  بِق� َّ ْ  ح� وا ً ِ�ّ ا ً�غ� نًفِسِهۡمۗ  َ�
�
 ]  ١١: إللمعد [﴾ بِأ
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ความวา่ “แท้จริงอลัลอฮฺจะมิทรงเปล่ียนแปลงสภาพของชน

กลุม่ใด จนกวา่พวกเขาจะเปล่ียนแปลงสภาพของพวกเขาเอง”  

(อรั-เราะอฺด์: 11)  

และตรัสอีกวา่ 

�وۡ  ﴿ ص نّ  و�
�
ۡهل�  أ

�
ٰٓ  أ ْ  لۡلًقر� ًنوا �َ ا ْ  ء� ۡوا َّق� ل ت�ۡحن�ا و� ل�ۡيِهم ل�ف� ٰٖت  ع� ِن�  ب�ر��� آءِ  َّ  لصّسم�

�ِض 
�
ِٰ�ن و�لۡ� �� ْ  و� ّذبًوا ًٰهم ك� ۡذ�� خ�

�
ا َ�أ ْ  بِم� نًوا  ]  ٩٥: إلوعمإلف [﴾  ٩ ي�ۡ�ِسًبون�  ��

ความวา่ “และหากวา่ชาวเมืองนัน้ได้ศรัทธาและมีความยําเกรง

แล้วไซร้  แนน่อนเราก็ จะเปิดให้แก่พวกเขาซึง่บรรดาความ

เพิ่มพนูจากฟากฟ้าและแผน่ดนิ  แตท่วา่พวกเขาปฏิเสธ  ดงันัน้

เราจงึได้ลงโทษพวกเขา  เน่ืองด้วยสิ่งท่ีพวกเขาขวนขวายไว้”

(อลั-อะอฺรอฟ: 96)  

ชาวสลฟับางทา่นกลา่ววา่ "ทา่นอยา่ได้รู้สกึแปลกใจวา่

เหตใุดการตอบรับดอุาอ์ท่ีทา่นขอถึงได้ลา่ช้านกั ในเม่ือตวัทา่น

เองได้ปิดชอ่งทางดงักลา่วด้วยการทําความชัว่และการฝ่าฝืน" 

กวีอาหรับคนหนึง่กลา่ววา่: 

"พวกเราวิงวอนขอตอ่พระเจ้าเม่ือยามทกุข์ใจ 



 

9 

แตก่ลบัลืมพระองค์เม่ือยามพ้นภยั 

แล้วเราจะหวงัคําตอบจากทา่นได้อยา่งไร 

เม่ือเราได้ปิดทางนัน้ด้วยบาปของเราแล้ว" 

ทา่นอะลี เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ กลา่ววา่ "บททดสอบและ

การลงโทษจะประสบกบัเราก็ด้วยการทําบาป และจะถกูขจดัไป

ด้วยการเตาบตั" 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

﴿ ْ تًوً�ٓوا ِ  ِِ��  و� َّ ِيًعا ل يّه�  ��
�
ًَِنون�  � ّلً�مۡ  لصًۡمۡؤ  ]  ٣١ : إلل�ر [﴾٣ ًَۡفلًِحون�  ل�ع�

ความวา่ “และพวกเจ้าทัง้หลายจงขอลแุก่โทษตอ่อลัลอฮฺเถิด โอ้ 

บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋  เพ่ือวา่พวกเจ้าจะได้รับชยัชนะ”  (อนันรู : 

31)  

ประการท่ีสอง  ขออภยัโทษตอ่อลัลอฮฺให้มาก เพราะ

นัน่คือหนทางแหง่การได้รับความโปรดปราน ทัง้จากนํา้ฝน 

ทรัพย์สินเงินทอง ลกูหลานสืบสกลุ และชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดี 

อลัลอฮฺตรัสวา่ 
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ًقۡلًت  ﴿ ��  ْ ّ�ً�مۡ  لۡست�ۡغفًِروا ن�  ِِنًّهۥ ر� ّفاٗر� �� آء�  يًۡرِسلِ  ١ َ� ل�ۡيً�م لصّسم�  ع�
اٗر� ِۡدر� ً�ۡمِدۡدً�م ١ َّ ٰلٖ  و� �� َۡ ��نِ��  بِأ� ��ۡجع�ل و� ٰٖت  ّلً�مۡ  و� َّ ��ۡجع�ل ج�  ّلً�مۡ  و�

ٰٗر� نۡ��
�
 ]  ١٢ -١٠: ن�ح [﴾ ١ �

ความวา่ “ข้าพระองค์ได้กลา่ววา่ พวกทา่นจงขออภยัโทษตอ่

พระเจ้าของพวกทา่นเถิด  เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงอภยัโทษ

อยา่งแท้จริง  พระองค์จะทรงหลัง่นํา้ฝนอยา่งมากมายแก่พวก

ทา่น และจะทรงเพิ่มพนูทรัพย์สินและลกูหลานแก่พวกทา่น และ

จะทรงทําให้มีสวนมากหลายแก่พวกทา่น และจะทรงทําให้มีลํา

นํา้มากหลายแก่พวกทา่น” (นหฺู: 10-12)  

อลั-ฟฎ็ุอยล์ บนิ อิยาฏ กลา่ววา่ "การขออภยัโทษโดย

ไมค่ดิจะละเลิกในความผิดท่ีทําอยู ่เป็นการเตาบตักลบัตวัของผู้

ท่ีโกหกปลิน้ปล้อน" 

ทา่นอลั-อะฆ็อร อลั-มซุะนียฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

َََة َمّمةت » [مسغم امٍم  ََْ�ى� م�
ْ
َ� إل من إلَهللا  �َ ْساَْة

َ َ
ْ خ َوّ�ِ� و �،

ْ
نَةانن َعَ น ٍَغ

َ
«ذ�نّهن َ
2702[ 



 

11 

ความวา่ “ในบางครัง้ฉนัยงัรู้สกึวา่หวัใจของฉนัขุน่หมอง ฉนัจงึ

ขออภยัโทษตอ่พระองค์อลัลอฮฺหนึง่ร้อยครัง้ในหนึง่วนั” (บนัทกึ

โดยมสุลิม หะดีษเลขท่ี ๒๗๐๒) 

ถ้าหากน่ีคือสภาพของทา่นนบีซึง่เป็นผู้ นําแหง่มวล

มนษุยชาต ิทัง้ๆท่ีทา่นนัน้ได้รับการอภยัโทษในบาปความผิด

ของทา่นทัง้ปวงแล้ว แล้วพวกเราท่ีมีทัง้ความผิดและความ

บกพร่องมากมายเลา่จะมีสภาพอยา่งไร? 

ประการท่ีสาม  การออกหา่งจากทรัพย์สินท่ีหะรอม

ต้องห้าม ซึง่ท่ีเลวร้ายท่ีสดุประการหนึง่ก็คือดอกเบีย้ ผู้ ท่ีข้อง

เก่ียวกบัเงินดอกเบีย้ถือวา่เขานัน้ได้ประกาศสงครามกบัอลัลอฮฺ

และเราะสลูของพระองค์ อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ا ﴿ ّ�ه�
�
َ ٰ ِين�  ٓ� َّ ْ  ل ًنوا �َ ا ْ  ء� ًَّقوا �  ل َّ ْ  ل ذ�ًروا ا و� ْ  َِن�  ب�ِ��  َ� َِنِ��  ًكنًتم ِِن لصّرِ��ٰوا ۡؤ َّ ٢ 

ْ  ّلمۡ  َ�إِن لًوا ْ  َ�ۡفع� ذ�نًوا
ۡ
ِن�  ِ��ۡرٖب  َ�أ َّ  ِ َّ ر�ًسوِ�ۦِۖ  ل  رًًءوًس  َ�ل�ً�مۡ  تًۡبًتمۡ  �ن و�

ٰلًِ�مۡ  �� َۡ ��  َ�ۡظلًِمون�  ��  أ�  ]  ٢٧٩ -٢٧٨: إللومة [﴾ ٢ ًَۡظل�ًمون�  و�

ความวา่ “บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย! พงึยําเกรงอลัลอฮฺเถิด  และ

จงละเว้นดอกเบีย้ท่ียงัเหลืออยูเ่สียหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

และถ้าพวกเจ้ามิได้ปฏิบตัติาม ก็พงึรับรู้ไว้ด้วยวา่ มนัเป็นการ
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ประกาศ ซึง่สงคราม ตอ่อลัลอฮฺและ เราะสูลของพระองค์  และ

หากพวกเจ้าสํานกึผิดกลบัเนือ้กลบัตวัแล้ว  สําหรับพวกเจ้าก็คือ

ต้นทนุแหง่ทรัพย์ของพวกเจ้า โดยท่ีพวกเจ้าจะได้ไมอ่ธรรม  และ

ไมถ่กูอธรรม” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ: 278-279)  

เป็นท่ีนา่เสียใจเป็นอยา่งย่ิงท่ีผู้คนสมยันีส้ว่นใหญ่นํา

เงินทองท่ีมีไปฝากธนาคารเพ่ือรับดอกเบีย้ แล้วเรียกดอกเบีย้นี ้

วา่เป็นผลประโยชน์ หรือไมพ่วกก็กู้ เงินภายใต้สญัญาดอกเบีย้

หรือซือ้ขายหุ้นของธนาคารท่ีดําเนินกิจการเก่ียวข้องกบัดอกเบีย้ 

ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี  

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  “ทา่นทัง้หลาย แท้จริง

พระองค์อลัลอฮฺนัน้ทรงเป็นผู้ ท่ีงดงาม และพระองค์จะไมท่รง

ตอบรับสิ่งใดนอกจากจะเป็นสิ่งท่ีดีและงดงาม และพระองค์ทรง

สัง่ใช้บรรดาผู้ศรัทธาเชน่เดียวกบัท่ีพระองค์ทรงสัง่ใช้บรรดาเราะ

สลู พระองค์ตรัสวา่ 

ا﴿ ّ�ه�
�
َ ٰ �ٓ ْ  لصّرًسًل    ِٰت  َِن�  ً�ًوا ّيِ�� َّ ْ  لل لًوا ۖ  و�لۡ�م� ٰلًِحا ا ِِّ�ِ  �� لًون�  بِم� لِيمٞ  َ�ۡعم�  ع�

 ]  ٥١ : إللُمق�ن [﴾٥
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ความวา่ “โอ้ บรรดาเ ราะสลูเอย๋! พวกเจ้าจงบริโภคสิ่ งท่ีดี และ

จงกระทําความดีเถิด  เพราะแท้จริงข้ารอบรู้สิ่งพวกเจ้ากระทํา ” 

(อลั-มอฺุมินนู: 51)  

และตรัสวา่ 

ا ﴿ ّ�ه�
�
َ ٰ ِين�  ٓ� َّ ْ  ل ًنوا �َ ا ْ  ء� ِٰت  َِن ً�ًوا ّيِ�� ا ط� ًٰ�مۡ  َ� �َ ز�ۡق  ]  ١٧٢: إللومة [﴾ ر�

ความวา่ “บรรดาผู้ศรัทธาทัง้หลาย จงบริโภคสิ่งท่ีเราได้ให้เป็น

ปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจ้า จากสิ่งดีๆทัง้หลาย” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 

172)  

หลงัจากนัน้ทา่นก็ได้กลา่วถึงผู้ ท่ีเดนิทางไกลด้วยความ

ยากลําบาก ผมเผ้ายุง่เหยิง โดยเขาได้ยกมือขึน้ขอวิงวอนตอ่

พระเจ้า ในขณะท่ีอาหารของเขานัน้หะรอม เคร่ืองด่ืมของเขาหะ

รอม เสือ้ผ้าของเขาก็หะรอม และเลือดเนือ้ของเขาถกูเสริมสร้าง

ขึน้ด้วยสิ่งท่ีหะรอมทัง้สิน้ แล้วดอุาอ์ของเขาจะถกูตอบรับได้

อยา่งไร?” (บนัทกึโดยมสุลิม หะดีษเลขท่ี ๑๐๑๕) 

จะเห็นวา่ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้บอก

เราวา่ผู้ ท่ีบริโภคทรัพย์ท่ีหะรอม ดอุาอ์ของเขาจะไมถ่กูตอบรับ 



 

14 

 ประการท่ีส่ี  การออกหา่งจากสิ่งท่ีนา่เคลือบแคลง

สงสยั เชน่ การเลน่หุ้นในรูปแบบท่ีผู้คนนิยมกนั ซึง่มีลกัษณะ

คล้ายกบัการพนนัเส่ียงทาย ทา่นอบฮูร็ุอยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุ

อนัฮฺ เลา่วา่ ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

ْن  ْى م�
َ
َت أ ْن َحَال م�

َ
ََ : أ لَاا

ْ
َْ إل َُ

َ
ِن ا�َاا أ بَال� إللَاْم

ْن  
َ
ِ� َزَمانإ   ر�َ�ّ َ َ إلّلا

ْ
ََ
َ
َ»

؟ » [إللخاري امٍم   ]2083َحَمإلىت

ความวา่ “ในยคุสมยัหนึง่ในอนาคต ผู้คนจะไมส่นใจวา่ทรัพย์สิน

ของพวกเขานัน้ได้มาด้วยวิธีการใด และจากแหลง่ท่ีมาท่ีหะล้าล

หรือหะรอม?” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี ๒๐๘๓) 

อิบน ุอลั-มบุาร็อก กลา่ววา่ "สําหรับฉนัแล้วการคืนเงิน

หนึง่ดริฮมัท่ีไมแ่นใ่จในแหลง่ท่ีมาของมนั ดีกวา่การท่ีฉนัจะ

บริจาคเงินหนึง่แสนดริฮมัเสียอีก" ทา่นอมุรั กลา่ววา่ "พวกเรา

นัน้ออกหา่งจากเก้าในสิบของสิ่งท่ีหะล้าลเพียงเพราะเกรงวา่จะ

เข้าไปเก่ียวข้องกบัสิ่งท่ีหะรอม" นกัวิชาการบางทา่นกลา่ววา่ 

"เม่ือทา่นสงสยัในสิ่งหนึง่สิ่งใดวา่มนัเป็นสิ่งท่ีหะล้าลหรือวา่หะ

รอม ก็จงพิจารณาท่ีผลของมนั เพราะสิ่งท่ีดียอ่มให้ผลท่ีดี สว่น

สิ่งท่ีชัว่ร้ายนัน้ยอ่มให้ผลท่ีชัว่ร้ายเชน่เดียวกนั" 
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ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

انْ�َن » [إللخاري َ إللارَخ  َْ ََ إللن ْياَا
َ
 َوّ�ْن أ

ََ َس َْ ََ َْف�   ]145-1/144«إلساَ

ความวา่ “ทา่นจงสอบถามหวัใจของทา่นด้วยเถิด แม้วา่ผู้คน

มากมายจะให้คําตอบแก่ทา่นอยา่งไรก็ตาม" (อลั-บคุอรียฺ ในตา

รีค ๑/๑๔๔-๑๔๕) 

ประการท่ีห้า  การจา่ยซะกาตเม่ือครบกําหนดเวลา 

และน่ีก็คือรุก่นอิสลามข้อท่ีสาม 

ทา่นอิบนอุมุรั เราะฎิยลัลอฮอุนัฮมุา เลา่วา่ ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่  

َن إلهللا� خ  �ْ َّاًدإل رَسن ُن ّن 
َ
 إلهللان َو أ

ّ
 ذ�َإ ذ� 

َ
ْن  

َ
ْ ت : َدَهاَدةن أ َْ  ค َإله�ْسَالىن َع َ �ِ

 « ان
اَن » [إللخاري امٍم  ََ ِِ خ وََصْ�ى� َرَم ََ

ْ
ة� خ َوإل

َ
ِ� إللّكة اَا ْْ َالة� خ َوّ�

ُّ خ 8َوّ�ٍَاى� إلل
  ]16ومسغم امٍم 

ความวา่ “อิสลามนัน้วางอยูบ่นรากฐานห้าประการ คือการ

ปฏิญาณตนวา่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และมหุมัมดั

นัน้เป็นเราะสลูของพระองค์ การดํารงไว้ซึง่การละหมาด การ

จา่ยซะกาต การประกอบพิธีหจัญ์ และการถือศีลอดในเดือน
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เราะมะฎอน” (บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี ๘ และมสุลิม 

หะดีษเลขท่ี ๑๖) 

แตผู่้คนจํานวนมากในสมยันีก้ลบัปฏิเสธท่ีจะจา่ยซะ

กาต หรือไมก็่พยายามหาทางหลีกเล่ียงท่ีจะไมจ่า่ย ดงัเชน่หะ

ดีษข้างต้นท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ว

ความวา่ “และหากกลุม่ชนใดปฏิเสธการจา่ยทานซะกาต ฝนก็

จะหยดุตก และถ้ามิใชเ่พราะสตัว์ตา่งๆต้องการฝน พวกเขา

เหลา่นัน้จะไมไ่ด้รับความโปรดปรานดงักลา่วนีอี้กตอ่ไป" 

กวีอาหรับคนหนึง่กลา่ววา่ 

"และฉนัมัน่ใจวา่ถ้าผู้คนตา่งจา่ยซะกาตกนัทกุคน 

ทา่นจะไมมี่วนัเห็นลกูหลานผู้ยากไร้เดนิขอทานเป็นแน"่ 

นอกจากซะกาตท่ีจําเป็นแล้ว เราก็ควรท่ีจะบริจาคทาน

เศาะดะเกาะฮฺแก่ผู้ยากจนขดัสนด้วย เพราะสิ่งนีเ้ป็นอีกหนึง่วิธี

ท่ีจะขจดัความชัว่ร้ายให้พ้นไปจากเรา 

ทา่นนบี ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะลลัลมั กลา่ววา่ 

ِن إلّلاَر » [إلعتمْي امٍم  َ� ن إللَاا يَََْة َ َاا رنْا َ� ن إلطَا�  رنْا
َدٍَةن ُّ  ]2616«َوإلل
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ความวา่ “การบริจาคทานนัน้จะลบล้างความผิดบาปเสมือนกบั

นํา้ท่ีดบัไฟ” (สว่นหนึง่จากหะดีษท่ีบนัทกึโดยอตัตริมีซียฺ หะดีษ

เลขท่ี ๒๖๑๖) 

ประการท่ีหก การนําส่ือทีวีตา่งๆท่ีเผยแพร่เชิญชวนสู่

ความชัว่ร้ายและตอ่ต้านความดีงามออกจากสถานท่ีอยูข่องเรา 

เพ่ือไมใ่ห้สิ่งเหลา่นัน้เข้ามาทําลายเกียรตแิละศกัดิศ์รีของเรา อีก

ทัง้ยงัทําให้เราเสียเวลาไปกบัสิ่งท่ีไร้สาระ โดยทําให้เราออกหา่ง

จากการละหมาดหรือการทําอิบาดะฮฺอ่ืนๆ 

เชคอิบนอุษัุยมีน เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่  "ทา่นนบี 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

 
ّ
ّيا�ه� خ ذ�  �َمي�  ل

ٌَ ل  �َ ُن �ْ ن َو ان َْ �ْ ن يَْ�َى  ان َْ ّيًة خ  يْه� إلهللان َري� ي� ْن َيبْدت �َْسَتْ «َما م�
 ]142خ ومسغم امٍم 715َحّمَى إلهللان َعغَيْه� إلََّقةَ » [إللخاري امٍم 

ความวา่ “บา่วคนหนึง่คนใดท่ีอลัลอฮฺทรงให้เขานัน้เป็น

ผู้ปกครองดแูลผู้ ท่ีอยูภ่ายใต้เขา แตท่วา่เขานัน้กลบัละเลย

หน้าท่ีดงักลา่ว พระองค์จะทรงห้ามมิให้เขาได้เข้าสวรรค์” 

(บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี๗๑๕ และมสุลิม หะดีษ

เลขท่ี ๑๔๒) 
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ซึง่การดแูลรับผิดชอบท่ีวา่นีค้รอบคลมุทัง้ในสงัคมใหญ่

และสงัคมเล็กๆ เชน่คนในครอบครัว ดงัท่ีทา่นนบี ศอ็ลลลัลอ

ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่ 

ّيا�ه� » [إللخاري امٍم   َيْن َري�
َإ ْو ُن َ� َمْس ُن غ�ه� خ َو ُْ

َ
ْ أ �َ  َرإل ت 

خ 893«َوإللّمجن ن
 ]1829ومسغم امٍم 

ความวา่ “หวัหน้าครอบครัวคือผู้ ท่ีดแูลครอบครัวของเขา ซึง่เขา

นัน้คือผู้ ท่ีจะต้องรับผิดชอบตอ่ผู้ ท่ีอยูใ่นการปกครองของเขา” 

(บนัทกึโดยอลับคุอรียฺ หะดีษเลขท่ี ๘๙๓ และมสุลิม หะดีษ

เลขท่ี ๑๘๒๙) 

ฉะนัน้ ผู้ ใดท่ีตายไปโดยท่ีเขาได้ปลอ่ยปะละเลยให้ท่ี

บ้านของเขานัน้มีจานรับสญัญาณท่ีเผยแพร่สิ่งท่ีไมดี่ ก็เทา่กบั

วา่เขาตายไปในสภาพท่ีบกพร่องตอ่หน้าท่ีของเขา และเราขอ

บอกวา่ บาปความผิดใดท่ีเป็นผลอนัเน่ืองจากการตดิจาน

ดาวเทียมดงักลา่ว เขาก็จะต้องเป็นผู้แบกเอาความผิดดงักลา่ว

นัน้ไปด้วย ไมว่า่จะตายไปนานเทา่ใดหรือมีบาปความผิดเกิดขึน้

มากมายเพียงใด" (คฏุบะฮฺของเชคอิบนอุษัุยมีน เม่ือวนัท่ี 

25/3/1417) 
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