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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เรื่อง ที่ 51 
เวลาและสิ่งพึงระวังในการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิของอัลลอฮฺ  ขอการ
ประทานพรและความสันติมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ  
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ข้าขอปฏิญานว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืน
ใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮัมหมัดนั้นเป็นบ่าวและศาสนทูตของ
พระองค ์ 
 อัลลอฮฺได้กล่าวว่า 

  نَو  َو     َّن  ١  َو ٱۡل َو ۡل   ﴿ 
ْا   ٱَّن   َو     َّن  ٢  ُخ ۡل   ٱَو     ٱۡل ْا   َوواَو ُخ و   ٱلَّن    َو      َو َو   ُخ و

ْا  و َو ِّق    َو َو َوواَو ۡل ْا     ٱۡل و  [٣-١/ اهػرص] ﴾ ٣    ٱلَّن ۡل    َو َو َوواَو ۡل
ความว่า  “ขอสาบานด้วยกาลเวลา  แท้จริง  มนุษย์นั้นอยู่ในการ
ขาดทุน  นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและกระท าความดีทั้งหลาย  
และตักเตือนกันและกันในสิ่งที่เป็นสัจธรรม  และตักเตือนกัน
และกันให้มีความอดทน” (อัล-อัศร ฺ1-3) 

ท่านอิบน ุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ได้กล่าวว่า  ค า
ว่า “อัล-อัศรฺ” คือ เวลา และท่านอิบนุล  ก็อยยิม ได้กล่าวว่า  การ
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ใช้ ค าว่า อัศรฺ ในความหมายว่ากาลเวลานั้นเป็นสิ่งที่แพร่หลาย
ในส านวนภาษาอาหรับ (บะดาอิอฺ  อัต-ตัฟซีรฺ  เล่มที่  5 หน้าที่  
328-329) 
 อัลลอฮฺได้สาบานด้วยเวลาเพราะมันเป็นที่เก็บรวบรวม
การงานต่างๆ  ของปวงบ่าวท้ังที่ดีและชั่ว  และเพราะความมี
เกียรติและยิ่งใหญ่ของเวลา  และในการสาบานนี้  อัลลอฮฺได้
เตือนมนุษย์ถึงคุณค่าของเวลาและเตือนถึงการที่พวกเขาควร
กอบโกยใช้มันอย่างคุ้มค่าและให้ความส าคัญกับมัน   
นอกจากน้ี  อัลลอฮฺยังได้สาบานกับส่วนหนึ่งของเวลาในที่อื่นๆ  
ในอัลกุรอาน เช่นที่อัลลอฮฺตรัสว่า  

َو ا   ١  َو ٱۡل َو ۡل    ﴿  [٢- ١/ اهفخر] ﴾ ٢  َو ۡل    َو َو
ความว่า  “ขอสาบานด้วยเวลารุ่งอรุณและค่ าคืนทั้งสิบ (สิบคืน
แรกของเดือนซุลหิจญะฮฺ)” (อัล-ฟัจญ์รฺ 1-2)  

พระองค์ได้ตรัสอีกว่า  
ۡل    ﴿ َو َّن     ذَوو  َو ٱَّن َو ا   ١  َو ۡل َو     ذَوو  َو  َّن  [٢- ١/ الوين] ﴾ ٢  َو

ความว่า “ขอสาบานด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุม  และด้วย
เวลากลางวันเมื่อมันประกายแสง” (อัล-ลัยลฺ :1-2)  

และพระองค์ยังได้ตรัสอีกว่า 
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ۡل    ١  َو ٱلُّض َو   ﴿  [٢- ١/ الضىح] ﴾ ٢  َو َو     ذَوو  َو  َّن
ความว่า  “ขอสาบานด้วยเวลาสาย  และด้วยเวลากลางคืนเมื่อ
มันมืดและสงัดเงียบ“ (อัฎ-ฎุหา  1-2) 

เวลานั้นมีค่ามากกว่าเงินและทอง  เพราะเงินและทอง
นั้นสามารถชดใช้ได้  แต่เวลาหากผ่านพ้นไปแล้วไม่อาจชดใช้
หรือทดแทนได้   และอายุขัยของมนุษย์ซึ่งเขามีชีวิตอยู่ได้เพียง
ไม่กี่สิบปีนั้นพวกเขาจะถูกสอบสวนถึงเวลาทุกอณูของมัน  โดย
มันเป็นค าถามหลักๆ  ที่เขาจะต้องถูกสอบสวนด้วยในวันกิยา
มะฮฺ 

รายงานจากท่านมุอาซฺ  บิน ญะบัล  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  
ว่า แท้จริง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า 

َو  َ  ىّٰت  اهْبِقيَاَيثِ  يْم َ تْبدٍ  قََدَيا حَُزوُو  َيا»
َ
َبٍع  غٌ  ُصْب  رْب

َ
ِرهِ  غٌ /أ ًْب ََاُه، ِ يىَ  ُ   ْب

َ
 أ

ٌْب  ُِ  َوَ  ةْبالُه، ِ يىَ  َ تَاةِ
َ
ٌْب  أ ُُ  َياِاِ  َوَ  ، ِ يَى الْب ََصتَ ُُ نْبَفَق

َ
ٌْب  َوِ يْبَى أ ُِ َياَذا  َوَ  ًِ ِغوْب

 ُِ َن ةِ ًِ  [1786- 1785 ةرقى 2/286 ػب اإليًان ]« َغ

ความว่า “เท้าของบ่าวคนหนึ่งๆ  จะไม่สามารถขยับได้ในวันกิยา
มะฮฺ จนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึงสี่ประการต่อไปนี้  จะถูกถาม
ถึงอายุขัยของเขาว่าปล่อยให้มันหมดไปอย่างไร  ความเป็นหนุ่ม
ของเขาเขาใช้มันอย่างไร  ทรัพย์สินของเขาหามาได้อย่างไรและ
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ใช้จ่ายมันไปอย่างไร  และความรู้ของเขาเขาเอาไปปฏิบัติใช้
อย่างไร” (ชุอะบุล อีมาน เล่มที่2 หน้าที่ 286 หะดีษหมายเลข  
1785-1786) 

ดังนั้น  เขาจะถูกถามถึงการใช้อายุขัยของเขาใน
ภาพรวม  และในช่วงวัยหนุ่มเป็นการเฉพาะ  ทั้งนี้เพราะวัยหนุ่ม
นั้นเป็นช่วงวัยที่มีพละก าลังและการความกระฉับกระเฉง  และ
เป็นวัยที่สามารถท างานได้ดีกว่าในช่วงวัยอื่นของชีวิต 

เวลา  ถือเป็นนิอฺมัต (โชคลาภที่อัลลอฮฺประทานให้ )ที่ดี
ที่สุดท่ีอัลลอฮฺประทานให้กับบ่าวของพระองค์  รายงานจากท่าน  
อับดุลลอฮฺ  บิน อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา  ว่าแท้จริง  ท่านน
บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า  

خَانِ » ًَ تُْنٌ  ٍِػْب ا َيغْب ًَ ِّ ٌَ  َلِث ٌ  ِ ي ثُ /  ااَّنلاِا  ِي ابلخاري ةرقى ] «َواهْبَفَرااُ  اللِّص َّنل
6412] 

ความว่า  “สองนิอฺมัตที่มนุษย์ส่วนใหญ่ขาดทุนมัน  คือการมี
สุขภาพดีและมีเวลาว่าง” (อัล-บุคอรีย์หะดีษหมายเลข 6412)  

อัล-ฆ็อบนุ  (ขาดทุน ) น้ัน คือการท่ีบุคคลซื้อสินค้าหนึ่ง
ด้วยราคาที่แพงกว่าราคาปกติของมันหลายเท่า  ดังนั้น  ผู้ใดที่
ร่างกายของเขามี่สุขภาพดีและมีเวลาว่างจากภาระงานต่างๆ  
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แต่เขาไม่พยายามที่จะปรับปรุงอาคิเราะฮฺ (ชีวิตหลังความตาย )
ของเขา บุคคลผู้นั้นจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ขาดทุน  และในตัวบทหะ
ดีษยังบ่งบอกว่า  เวลานั้นเป็นนิอฺมัตที่ใหญ่ยิ่ง  บุคคลจะไม่ได้
ประโยชน์จากเวลาของเขา  ยกเว้นเขาได้รับเลือกจากอัลลอฮฺ
แล้ว  และผู้ที่ได้รับประโยชน์นี้นั้นมีน้อย  ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่
ละเลยและขาดทุนมากกว่า 

รายงานจากท่านอิบนุ  อับบาส  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ มา 
ว่าแท้จริง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าวว่า  

َِىْب » خَ ِوَك  َ تْبَن  َوفََراَغك»/ وذلر يَّا  «ََخْبٍس  َ تْبَن  ََخْبًصا ااْب  َ تْبَن  وََ تَاةَك ، َ غْب
َرِمَك   [7846مصخدرك احلاكى ةرقى ]« َِ

ความว่า  “จงรีบเร่งหาประโยชน์จากห้าสิ่งก่อนที่จะเกิดห้าสิ่ง ” 
ส่วนหนึ่งในห้าสิ่งนั้นท่านได้กล่าวว่า   “( จงหาประโยชน์จาก )
เวลาว่างของท่าน  ก่อนที่ท่านจะมีภาระงาน  และวัยหนุ่มของ
ท่านก่อนที่ท่านจะแก่ตัวลง ” ( อัล -มุสตัดร็อก  ของ  อัล -หากิม  
7846) 

หากใครพิจารณาสภาพของชาวสะลัฟ (ชนยุคแรกของ
อิสลาม ) และบุคคลที่เจริญรอยตามชนเหล่านั้นแล้วเขาจะ
พบว่า ชาวสะลัฟนั้นจะมีความความกระตือรือร้นในการใช้เวลา
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ของพวกเขา  โดยการเติมเต็มเวลาทุกส่วน  ด้วยความดี  ท่านอับ
ดุลลอฮฺ  บิน มัสอูด  เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ได้กล่าวว่า  “ฉันไม่เคย
เสียใจกับสิ่งใดยิ่งไปกว่าการที่ดวงอาทิตย์ได้ลับขอบฟ้าไปในวัน
หนึ่งโดยที่อายุขัยของฉันได้สั้นลงแต่การงานที่ดีของฉันไม่ได้
เพิ่มขึ้นเลย”  

ท่านอิบนุล ก็อยยิม ได้กล่าวว่า “การปล่อยเวลาให้หมด
ไปโดยไร้ค่านั้นร้ายยิ่งกว่าความตาย  เพราะการปล่อยเวลาให้
หมดไปโดยไร้ประโยชน์นั้น  มันท าลายการงานของท่านทั้งทาง
โลกดุนยาและโลกอาคิเราะฮฺ” (บะดาอิอฺ อัล-ฟะวาอิด 1/53) 

นักกวีได้กล่าวความว่า   
َن َيا َغوَيْبَك يَِضيْبُع  َّ شْب

َ
َراُه أ

َ
ُِ َوأ ِظ فْب َِيْبَج ِِبِ نْبَفُس َيا ُغ

َ
قْبُج أ َْ َوال

“เวลานั้นมีค่ายิ่งที่สุด ซึ่งควรค่าที่ท่านต้องดูแลรักษามัน  
แต่ฉันเห็นว่ามันกลับเป็นสิ่งที่ง่ายดายมาก  ที่มันจะสูญหายไป
จากท่าน” 

จากที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขาดทุนนั้น
เกิดขึ้นแน่นอนกับคนที่เดินทางไปยังประเทศของผู้ปฏิเสธ  เพื่อ
ใช้เวลาช่วงนั้นด้วยการละเลยหลงลืมอย่างเสียเปล่า จึงจ าเป็นที่
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จะต้องมีการเตือนถึงอันตรายและความเสียหายของการ
เดินทางลักษณะนี้ ส่วนหนึ่งก็คือ 

ประการแรก การเดินทางไปยังแผ่นดินผู้ปฏิเสธศรัทธา
นั้นเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม อย่างชัดเจน ซึ่งมีรายงานจากท่าน ญะรีรฺ เราะฎิยัลลอ
ฮุอันฮุ  ว่า  แท้จริง  ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม   ได้
กล่าวว่า 

ٍَا»
َ
ٌْب  ةَِرىىٌ  أ ِوىٍ  ُ ِّص  ِي َ  يُِقيىُ  ُمصْب رِ  َ نيْب ُّ  ْب

َ
ِكنَي، أ ِ ًُْشْب ْب ا َتََتَاَىى  َ   ال ًَ ُِ شنن ] «ٍَاَرا

 [1604اهَتيذي ةرقى 

ความว่า “ฉันนั้นหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับมุสลิมทุกคนที่อาศัยอยู่
ท่ามกลางผู้ตั้งภาคี  ไฟทั้งสองของคนสองกลุ่มไม่ควรจะเห็นกัน  
(ไม่ควรอยู่ใกล้กันจนเห็นไฟในบ้านกันและกัน )” (สุนัน อัต-ติรมิ
ซีย ์หมายเลข 1604) 

บรรดานักปราชญ์ได้ท าการยกเว้นในกรณีของผู้ที่
ออกไปท าการสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺ  ผู้ที่เดินทางเพื่อ
เผยแพร่ศาสนา  ผู้ที่เดินทางเพื่อการรักษาที่ไม่อาจรักษาได้ใน
ประเทศของตน  ผู้ที่เดินทางเพื่อศึกษาหาความรู้ที่ไม่มีใน
ประเทศมุสลิม  ทั้งหมดนั้นด้วยเงื่อนไขว่าต้องเปิดเผยศาสนา
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ของตนเอง รู้ถึงสิ่งที่อัลลอฮฺได้ก าหนดให้เป็นวาญิบเหนือตนเอง  
มีศรัทธาที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหุวะตะอาลา  และสามารถ
ปฏิบัติศาสนกิจของตนเองได้ด้วยความปลอดภัยจากฟิตนะฮฺ
ต่างๆ ซึ่งในภาวะที่มีความจ าเป็นนั้นศาสนาจะมีบทบัญญัติเป็น
การเฉพาะเอาไว้ 

ประการที่สอง เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่จะชักจูงไปสู่การท า
สิ่งที่ชั่วและต้องห้ามจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟิตนะฮฺ (บท
ทดสอบ )จากสตรี  รายงานจากท่านอุสามะฮฺ  บิน  ซัยดฺ  
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ มา ว่าแท้จริง  ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  ได้กล่าวว่า 

ُج  َيا» َثً  َ ػْبِدى حََركْب َ َّنل  فِخَْب
َ
ٌَ  الرِّصَحاوِ  َ َ  أ  [2741مصوى ةرقى ] «اهلِّصَصاىِ  ِي

ความว่า  “ฉันไม่ได้ทิ้งไว้ซึ่งฟิตนะฮฺใดที่เป็นอันตรายส าหรับ
ผู้ชายมากกว่าฟิตนะฮฺที่มาจากผู้หญิง” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 2741)   

และท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ได้กล่าว
เช่นกันว่า  

 [2742مصوى ةرقى ]« اهلِّصَصاىَ  َواتَّنلُقْا اّدُلنْبيَا فَاتَّنلُقْا»

ความว่า  “จงย าเกรงเกี่ยวกับดุนยา  และจงย าเกรง
เกี่ยวกับผู้หญิง” (เศาะฮีหฺ มุสลิม 2742) 
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ท่านเชค  อับดุลอะซีซ  บิน  บาซ  เราะหิมะฮุลลอฮฺ  ได้
กล่าวว่า  การเดินทางไปยังประเทศที่มีการปฏิเสธศรัทธา  หลง
ผิด เปิดเสรี  และมีการผิดประเวณี  ด่ืมเหล้าอย่างเปิดเผย  การ
ปฏิเสธศรัทธาและหลงทางแพร่หลายนั้น  เป็นอันตรายอย่างยิ่ง
ส าหรับบุรุษและสตรี  มีคนที่ดีจ านวนไม่น้อยที่เดินทางไปและ
กลับมาในสภาพเสื่อมเสีย  มุสลิมหลายคนกลับมาในสภาพที่
เป็นกาฟิรฺ  อันตรายจากการเดินทางลักษณะนี้นั้นใหญ่ยิ่ง  วา
ญิบที่จะต้องมีการระมัดระวังในการเดินทางไปยังประเทศพวก
เขา ไม่ว่าจะเป็นในช่วงการด่ืมน้ าผึ้งพระจันทร์หรืออ่ืนๆ  ก็ตาม
ที”  
 ประการที่สาม เป็นการใช้เวลาสิ้นเปลืองกับสิ่งที่อัลลอ
ฮฺไม่พึงพอใจ  ซึ่งเวลานั้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าจะต้องถูก
สอบถามในวันอาคีเราะฮฺ 
 ประการที่สี ่เป็นการสิ้นเปลืองทรัพย์สินจ านวนมากใน
สิ่งที่ไร้ประโยชน์ ในสิ่งที่เป็นการสนองตันหา อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

ا   َو     َّن ﴿ ۡل ُخ َو ِّق  ْا   ٱ بِّق هۦ   ٱلَّن ۡل َو  ُخ   َو َو َو   ٱلَّن َو           ۡل َو  َو   َو ُخ ٓوو  ﴾٢٧ كَو ُخ ٗاا ٱ  َو
 [٢٧/ اإلرساى]
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ความว่า  “แท้จริง  บรรดาผู้สุรุ่ยสุร่ายน้ันเป็นพวกพ้องของเหล่า
ชัยฏอน และชัยฏอนนั้นเนรคุณต่อพระเจ้าของมัน “ (อัล-อิสรออ์ 
27) 
 ประการที่ห้า  ผู้ที่เดินทางอาจไม่ปลอดภัยจากการ
ไขว้เขวในหลักศรัทธา จริยธรรม และการปฏิบัติในศาสนกิจและ
อ่ืนๆ  และหากตัวเขาปลอดภัยจากสิ่งเหล่านั้น ก็อาจคงเหลืออยู่
ในความทรงจ าของลูกๆ  ของเขาซึ่งภาพของเมืองที่เต็มไปด้วย
โบสถ์  สถานที่ที่เสื่อมเสีย  ที่ที่มีการเผยเอาเราะฮฺ  เปลือยกาย  
และมีการขายเหล้าสุราตามถนนหนทางอย่างโจ่งแจ้ง  เหล่านี้ก็
คือการเสื่อมเสียที่หายนะเพียงพอแล้ว 
 ประการที่หก  การประสบเจอบ่อยครั้งกับสิ่งที่เป็นท่ี
ต้องห้าม  เช่นการละเลยการละหมาดของผู้คน  การเปิดเอา
เราะฮฺของสตรี การซื้อขายสิ่งที่ต้องห้ามต่างๆ  และอื่น สิ่งเหล่านี้
จะท าให้การสั่งใช้ในความดีและห้ามปรามในความชั่วที่จะต้อง
มีในใจผู้ที่ศรัทธานั้นอ่อนแอลง  เพราะเขาจะต้องห้ามปรามใน
สิ่งขัดกับหลักศาสนา  รายงานจากท่าน  อบู  สะอีด  อัล-คุดรีย์  
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ  ว่าแท้จริง  ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม  ได้กล่าวว่า  
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ٌْب » ى َي
َ
ْبهُ  ُيَْبَمًرا ِيَْبُ ىْب  َرأ خَِطعْب  لَىْب  فَ ِنْب   ِيَِدهِ، فَوْبيَُغ ِّص ،  َصْب ُِ خَِطعْب  لَىْب  فَ ِنْب  فَِتِوَصاٍِ   َصْب
، ُِ َػُ   وََذلَِك  فَِتَقوْبِت  ْب

َ
انِ  أ ًَ  [49مصوى ةرقى ] «اإِلي

ความว่า  “ใครคนหนึ่งในหมู่พวกท่านที่เห็นความชั่ว  เขาจง
เปลี่ยนแปลงมันด้วยมือของเขา  หากเขาไม่มีความสามารถที่จะ
ท าเช่นนั้นได้  ก็ให้เขาเปลี่ยนแปลงมันด้วยลิ้น (การพูด) และถ้า
หากเขาไม่มีความสามารถอีก ให้เขาจงเปลี่ยนแปลงมันด้วยการ
ปฏิเสธสิ่งนั้นในใจ  และนั่นคือความศรัทธาขั้นต่ าสุด ”(เศาะฮีหฺ 
มุสลิม หมายเลข  49) 
  และความเสียหายประการอ่ืนๆ อีกมากมาย  
 

 .وشت اٍك امهلل وِبًدك، أ ّد أن   هلإ إ  أٍج أشخغفرك وأحْب إيلك


