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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความประเสริฐของการบริจาค 

โดยไมเปดเผย 

 

อัลลอฮฺตรัสวา  

﴿ ْ
ُ
ْْ ت ِن � و� ِن ا 

ّا ق�ا ن ف�عنعن د� ُْبُْدوا الصا  ْْ ْ�ٌ ل�ُ�مْ إن ُهو� خ� اء� �� ر� ُفق�
ْ
ا ال تُْؤتُوه� ا و�  ﴾ُفوه�

 ]٢٧١ : سورة القرة[
“ถาสูเจาเปดเผยการบริจาค ดังน้ัน มันชางดีเสียนี่กระไร และถา

สูเจาปดบังมัน และใหมันแกบรรดาผูยากไร ดังนั้นมันเปนการ

ดีกวาสําหรับสูเจา” (ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ:๒๗๑) 

 

ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ(เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) ไดรายงานจาก

ทานนบี(ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม) กลาววา  

 ظن يُ  ةٌ ع� بْ س� «
   � وْ ه ي� غّ  ظن فن  اهللاُ  مُ هُ غُ

�
�  اٌا ش� ، و� ٌل دن ع�  ا ٌ م� إن : هغّ ال ظن إن  لا  ظن ال  ش� �

�
 ةن اد� ب�  بن فن  أ

 ق�  ٌل جُ ر� ، و� اهللان 
ْ
ّ� ان  ٌق غا ع� ه مُ بُ غ � جُ ر� ، و� دن اجن س� ال

�
قا را ف� ْ� ه و� صْ غ� عا ب� ّ� ب� اجْ  ا ف اهللان ااا الْ ت

� و�  ٍن سْ حُ  ذا �  ه امرأةٌ بْ �� ل د� جُ ر� صه، و� غ� ب�  ق دا ص� ت�  ٌل جُ ر� ، و� اهللا�  إ� أخاُف : الق� ال �� ج�
 ة ف� ق� د� ص� ان 

�
 اها ح� ف� خْ أ

�
ْ� ت ال  ّ� شن  م� غ� عْ  

ُ
ُْ  م� ال ا الن  خ� ا��  ر� ا� ذ�  ٌل جُ ر� ه، و� عُ صْ ّن ي�  ُق فن عْ ا 

 ]مبفق بغصه[» اهع� صْ ��  ْت اض� ف� �� 
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“เจ็ด(จําพวก) อัลลอฮฺจะทรงใหพวกเขาไดอยูใตรมเงาของ

พระองค ในวันที่ไมมีรมเงาใด เวนแตรมเงาของพระองค 

(๑)ผูนํายุติธรรม และ(๒)หนุมสาวท่ีโตมากับการทําอิบาดะฮฺ

ตออัลลอฮฺ และ(๓)คนที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิด และ

(๔)คนสองคนท่ีรักกันเพื่ออัลลอฮฺ  คบกันและเลิกกันเพื่อ

พระองค และ(๕)ชายท่ีมีหญิงผูมีความสวยความงามมาชักชวน

เขา(ใหทําซีนา) แตเขากลาววา แทจริงฉันกลัวอัลลอฮฺ และ

(๖)คนที่เขาบริจาคโดยเขาปกปดมันเอาไวจนกระทั้งมือซายไมรู

วามือขวาบริจาคอันใดไป และ(๗)คนท่ีเขารําลึกถึงอัลลอฮฺอยู

ลําพังแลวน้ําตาของเขาก็เออลนออกมา” บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ  

และมุสลิม  

 

อธิบาย 

การบริจาคอยางลับๆทําใหผูบริจาคหางไกลจากการโออวด 

และชวยใหเขามีเจตนาท่ีบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และการเปน

รักษาเกียรติของเขาไมใหตกตํ่าตอหนาผูอ่ืน  ดังนั้น ดวยเหตุ

นี้อัลลอฮฺจึงทรงสนับสนุนเรื่องน้ี และทานรซูลก็ไดสัญญากับผูที่
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บริจาคอยางลับมากๆวาเขาจะไดรางวัลตอบแทนอยางใหญ

หลวงในวันกิยามะฮฺ 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

  การปดบังการบริจาคดีกวาการเปดเผย 

  ความประเสริฐของการปดบังการบริจาค และอัลลอฮฺ

จะทรงใหผูที่ปดบังในบริจาคไดอยูใตรมเงาบัลลังคของ

พระองคในวันกิยามะฮฺ 

 

 

 


