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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

การงานท่ีหวังผลทางโลก 
อาจเข้าข่ายการตัง้ภาคี 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ  ขอความสขุ
ความจ าเริญและความสนัติจงประสบแดท่่านเราะสลูลุลอฮฺ  ฉนั
ขอปฏิญาณวา่ไมม่ีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺเพียงองค์เดียว 
ไมม่ีภาคีใด  ๆ ส าหรับพระองค์  และฉนัขอปฏิญาณวา่มหุมัมดั
เป็นบ่าวของอลัลอฮฺ และเป็นศาสนทตูของพระองค์ 

อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

َ  ٰو َ   ُي ِر يُي  َ  َ  َمن ﴿ َ َ ا  ٱَحۡل نَحۡل ِر  َوزِر نََتَها  دلُّ َ ٰو َهُي َحۡل   ِرَ َحۡلهِر َحۡل   ُيَ  ِّف  َحۡل
َ
 َ   فِر َها َو ُي َحۡل  فِر َها  

َ   ِرَ   ١٥  ُي َحۡلَ  ُي  َ  وْو
ُي
ِر نَ    ِر   ِر   َهُي َحۡل   َ َحۡلَ    ٱِذَّل   َ ْو  َما وََ  ِرَ    ٱِذَّلااُي    ِر ِذَّل   ٱٓأۡلِر  َ َ  ُي و

ا َوَ ٰو ِر ٞل  فِر َها ْو  مِذَّل َ  ُي  َ  َ  ُي و ٔد] ﴾ ١٦ َ  َحۡل ْ /١٦-١٥]   

“ผู้ใดปรารถนาการมีชีวิตอยู่ในโลกนีแ้ละความเพริศแพร้วของ
มนั เราก็จะตอบแทนให้พวกเขาอย่างครบถ้วน ซึ่งการงานของ
พวกเขาในโลกนีเ้ท่านัน้ และพวกเขาจะไม่ถกูลิดรอนในการงาน
นัน้แตอ่ย่างใด ชนเหลา่นัน้พวกเขาจะไมไ่ด้รับการตอบแทนอนั
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ใดในโลกอาคิเราะฮฺนอกจากไฟนรก และสิ่งท่ีพวกเขาได้ปฏิบตัิ
ไว้ในโลกดนุยาก็จะไร้ผลและสิ่งท่ีพวกเขาได้กระท าไว้ก็จะ
สญูเสียไป” (ฮดู: 15-16) 

[1] 

َ  ٰو َ   ُي ِر يُي  َ  َ  َمن ﴿ َ َ ا  ٱَحۡل نَحۡل  ﴾ َوزِر نََتَها  دلُّ

“ผู้ใดปรารถนาการมีชีวิตอยูใ่นโลกนีแ้ละความเพริศแพร้วของมนั” 

กลา่วคือ ผู้ใดปฏิบตัิการงานท่ีเป็นเร่ือง อาคิเราะฮฺ แ ต่
เขากลบัมุง่หวงัท่ีจะได้รับผลตอบแทนและความสขุสบายในโลก
ดนุยา ไมว่า่จะเป็น ทรัพย์สินเงินทอง อ านาจลาภผล ลกูหลาน
ทายาท หรืออ่ืน ๆ ดงัเช่นท่ีพระองค์ตรัสวา่  

َحۡلَ ااُي  ﴿ َ ُي  َ     ِر  زِر َ  ُي  َو ٱَحۡل َ  ٰو  َ َ ا    ٱَحۡل نَحۡل  [٤٦/ نٓفال] ﴾   دلُّ

“ทรัพย์สมบตัิและลกูหลาน คือเคร่ืองประดบัแห่งการด ารงชีวิต
ในโลกนี”้ (อลักะฮฺฟ: 46) 

[2] 

ِر  ﴿ َ ٰو َهُي َحۡل   ِرَ َحۡلهِر َحۡل   ُيَ  ِّف  َحۡل
َ
 ﴾ ١٥  ُي َحۡلَ  ُي  َ  َ   فِر َها َو ُي َحۡل  فِر َها  
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“เราก็จะตอบแทนให้พวกเขาอย่างครบถ้วนซึ่งการงานของพวก
เขาในโลกนีเ้ท่านัน้” 

 กล่าวคือ เราก็จะใหค้วามสุขสบายในดุนยาตามท่ีเขา
ตอ้งการอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อประวิงเวลาใหเ้ขาชะล่าใจ 
ดงัท่ีพระองคต์รัสในอีกอายะฮฺหน่ึงว่า 

ن ﴿ َ ااِر َ َ   ُي ِر يُي  َ  َ  مِذَّل
ۥ َ جِذَّل َحۡلَ ا   َحۡل ٓا ُي  َما فِر َها ََلُي ِرَ ن  ََ ا    [١٨/ اإلرساء] ﴾  ُّ ِر يُي   

“ผู้ใดปรารถนาชีวิตชัว่คราว (ในโลกนี )้ เราก็จะเร่งให้เขาได้รับ
มนั ตามท่ีเราประสงค์แก่ผู้ ท่ีเราปรารถนา” (อลัอิสรออ์: 18) 

[3] 

َ   ِرَ   ﴿ وْو
ُي
ِر نَ    ِر   ِر   َهُي َحۡل   َ َحۡلَ    ٱِذَّل   َ  ﴾   ٱِذَّلااُي    ِر ِذَّل   ٱٓأۡلِر

“ชนเหลา่นัน้พวกเขาจะไมไ่ด้รับการตอบแทนอนั ใดในโลกอาคิ
เราะฮฺนอกจากไฟนรก”  

 อายะฮฺนีไ้ด้กลา่วถึงจดุจบของพวกเขา หลงั จากท่ีได้
กลา่วไว้ก่อนหน้านีว้า่พวกเขา จะได้รับในสิ่งท่ีพวกเขาต้องการ
และแสวงหาในโลกดนุยา สว่นในอาคิเราะฮฺ นัน้จะไมเ่หลือผล
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บญุใด ๆ ส าหรับพวกเขาอีก เพราะพวกเขามิได้ปฏิบตัิการงาน
เพ่ืออาคิเราะฮฺ ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

َاواَ  َوَمنَحۡل  ﴿
َ
   َ  َ َ َها  ََها َوَ َ ٰو   ٱٓأۡلِر مِرنٞل  َو ُي َ  َ  َحۡل َ   ِرَ    ُي َحۡل وْو

ُي
 َ  َحۡل ُيهُي  َ  َ   َ 

كُي ٗاا    [١٩/ اإلرساء] ﴾ ١٩ مِذَّل َحۡل

“และผู้ใดปรารถนาปรโลก และขวนขวายเพ่ือมนัอย่างจริงจงั 
โดยท่ีเขาเป็นผู้ศรัทธา ชนเหลา่นัน้การขวนขวายของพวกเขาจะ
ได้รับการชมเชย” (อลัอิสรออ์: 19) 

[4] 

ْو  َما وََ  ِرَ   ﴿ ا َوَ ٰو ِر ٞل  فِر َها َ َ  ُي و ْو  مِذَّل َ  ُي  َ  َ  ُي و  ﴾ ١٦ َ  َحۡل

“และสิ่งท่ีพวกเขาได้ปฏิบตัิไว้ในโลกดนุยาก็จะไร้ผลและสิ่งท่ี
พวกเขาได้กระท าไว้ก็จะสญูเสียไป” 

กลา่วคือ การงานของพวกเขาในโลกดนุยาจะเป็นโมฆะ 
เพราะพวกเขามิได้กระท าอย่างบริสทุธ์ิใจเพ่ืออลัลอฮฺ 

 เกาะตาดะฮฺ  เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่ววา่ “ผู้ใดท่ีการ
กระท าของเขานัน้ มุง่หวงั และขวนขวายแตเ่พียง โลกดนุยา 
อลัลอฮฺก็จะทรงตอบแทนความดีของเขาเฉพาะในดนุยาเท่านัน้  
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เมื่อเขากลบัสูอ่าคิเราะฮฺ จะไมม่ีสว่นแบ่งความดีหลงเหลืออีก
ส าหรับพวกเขา  ในขณะท่ี ผู้ศรัทธา นัน้จะได้รับผลตอบแทน
ความดี ทัง้ในโลกดนุยาและอาคิเราะฮฺ ” (อลัมิศบาหฺ อลัมนีุรฺ 
หน้า 632) 

 อบูฮุร็อยเราะฮฺ  เราะฎิยลัลอฮอุนัฮฺ เลา่วา่ ท่านนบี 
ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่ 

«  ُّ ٍَ ُّ َُِع فَ ِّ َفَعرَّ ِِتَ بِ
ُ
َد، فَأ ِٓ ِّ رَُجٌو اْستُْش ِة َعيَيْ ٌَ َم اىِْليَا ْٔ َل انلَّاِس ُيْلََض يَ وَّ

َ
إِنَّ أ

ا، كَاَل  َٓ اا كَاَل / َفَعَرَف َٓ يَْت ِفي ٍِ ا َع ٍَ ْدُت، كَاَل / َف ِٓ َنَذبَْت، / كَاثَيُْت ِفيَم َح َّ اْستُْش
نْ 
َ
ِّ / ُيَلاَل  َوىَِهََِّم كَاثَيَْت ِ  ِٓ  وَْج

ِّ فَُسِ َ  َ َ ِمَر بِ
ُ
ًَّ أ َح َّ  َجِريٌء، َفَلْد ِ يَو، ُ 

ىِِْقَ ِِف انلَّاِر، 
ُ
أ

ا، كَاَل  َٓ ُّ َفَعَرَف ٍَ ُّ َُِع فَ ِّ َفَعرَّ ِِتَ بِ
ُ
 اىُْلْر َن، فَأ

َ
ُّ َوكََرأ ٍَ ، وََعيَّ ًَ ًَ اىِْعيْ ا / َورَُجٌو َ َعيَّ ٍَ َف

اا كَاَل  َٓ يَْت ِفي ٍِ ُت ِفيَم اىُْلْر َن، كَاَل َ  َ / َع
ْ
ُّ َوكََرأ جُ ٍْ ، وََعيَّ ًَ ٍُْت اىِْعيْ َّ َنَذبَْت، / ل

ًَ ِ َُلاَل  ٍَْت اىِْعيْ َت اىُْلْر َن ِ َُلاَل / َوىَِهََِّم َ َعيَّ
ْ
، َوكََرأ ًٌ ِ ًَّ / َ ل َٔ كَاِرٌئ، َفَلْد ِ يَو، ُ  ُْ

 ِّ ِٓ  وَْج
ِّ فَُسِ َ  َ َ ِمَر بِ

ُ
ىِِْقَ ِِف  أ

ُ
انلَّاِر،  َح َّ أ

 ُّ ٍَ ُّ َُِع فَ ِّ َفَعرَّ ِِتَ بِ
ُ
، فَأ ِّ اِل ُُكِّ ٍَ ْ ْصَِاِف ال

َ
َْ أ ٌِ ْعَطاُه 

َ
، َوأ ِّ َ  اُ َعيَيْ َورَُجٌو وَسَّ

ا، كَاَل  َٓ اا كَاَل / َفَعَرَف َٓ يَْت ِفي ٍِ ا َع ٍَ ا إَِّلَّ / َف َٓ ْن ُيَِْفَق ِفي
َ
َْ َسِبيٍو ُُتِ ُّ أ ٌِ ا ثََرْكُت  ٌَ

ا َل  َٓ  َْفْلُت ِفي
َ
ِمَر / َنَذبَْت، َوىَِهََِّم َفَعيَْت ِ َُلاَل / َك، كَاَل أ

ُ
ًَّ أ اٌد، َفَلْد ِ يَو، ُ  َٔ َٔ َج ُْ

ىِِْقَ ِِف انلَّارِ 
ُ
ًَّ أ  ُ ، ِّ ِٓ  وَْج

ِّ فَُسِ َ  َ َ    [١٩0٥رواه مسيً بركً ] « بِ
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“มนุษย์กลุม่แรกท่ีจะถกูพิพากษาในวนักิยามะฮฺ  คือ (1) ผู้ที่ตาย

ในสมรภูมิรบ  ซึง่ เขาจะ ถกูน าตวัมา  เม่ืออลัลอฮฺ ทรงแจกแจง
ความโปรดปรานตา่ง ๆ ท่ีพระองค์ทรงประทานให้ และเขา ได้รับรู้
ส่ิงเหลา่นัน้ แล้ว  พระองค์ก็ จะตรัสถามเขาว่า ‘แล้วเจ้า ได้ท า ส่ิง
ใดบ้างเก่ียวกบัความโปรดปรานเหลา่ นี?้’ เขาตอบว่า ‘ฉนัไดต้่อสู้
ในหนทางของพระองค์ กระทัง่ตายชะฮีด ’ อลัลอฮฺจึงตรัสว่า ‘เจา้
โกหก ทว่าเจา้ ต่อสู้เพื่อใหผู้ค้น กล่าวสรรเสริญว่าเจา้เป็นคนกลา้
หาญ ซ่ึงเจา้ก็ไดรั้บการสรรเสริญแลว้’ จากนั้นก็มีค  าสั่งใหล้ากเขา
ดว้ยการคะม าหนา้ลง จากนั้นเขาถูกจบัโยนลงไปในนรก 

(2) ผู้ทีแ่สวงหาวชิาความรู้ แลว้น าความรู้ดงักล่าวไปสอนแก่ผูอ่ื้น 
และไดอ่้านอลักุรอาน ซึง่เขาจะถกูน าตวัมา เมื่ออลัลอฮฺทรงแจก
แจงความโปรดปรานตา่ง ๆ ท่ี พระองค์ทรงประทานให้ และเขา
ได้รับรู้ส่ิงเหลา่นัน้แล้ว พระองค์ก็จะตรัสถามเขาว่า ‘แล้วเจ้าได้ท า
ส่ิงใดบ้างเก่ียวกบัความโปรดปรานเหลา่นี ้ ?’ เขาตอบว่า ‘ฉนัได้
แสวงหาวิชาความรู้ แลว้ฉนัก็ไดส้อนผูอ่ื้น และฉนัยงัได้อ่านอลักุ
รอานเพื่อพระองค์ ’ อลัลอฮฺจึงตรัส ว่า ‘เจา้โกหก ทว่าเจา้แสวงหา
วิชาความรู้ เพื่อใหผู้ค้นไดก้ล่าวยกยอ่งว่าเจา้เป็นผูรู้้ และเจา้ได้
อ่านอลักุรอานเพื่อใหผู้ค้นกล่าวว่า เจา้เป็นนกัอ่าน ซ่ึงเจา้ก็ไดรั้บ
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การกล่าวขาน เช่นนั้น แลว้ ’ จากนั้น ก็มีค  าสั่งใหล้ากเขาดว้ยการ
คะม าหนา้ลง จากนั้นเขาถูกจบัโยนลงไปในนรก 

(3) และผู้ทีอ่ลัลอฮฺได้ทรงประทานความร ่ารวย และทรัพย์สมบัติ
อนัมากมาย ให้แก่เขา  ซึง่เขาจะถกูน าตวัมา เมื่ออลัลอฮฺทรงแจก
แจงความโปรดปรานตา่ง ๆ ท่ี พระองค์ทรงประทานให้ และเขา
ได้รับรู้ส่ิงเหลา่นัน้แล้ว พระองค์ก็จะตรัสถามเขาว่า ‘แล้วเจ้าได้ท า
ส่ิงใดบ้างเก่ียวกบัความโปรดปรานเหลา่นี ้ ?’ เขาตอบว่า ‘ฉนัได้
บริจาคใชจ่้ายทรัพยสิ์นไปในทุกหนทางท่ีพระองคท์รงโปรดโดย
หวงัผลบุญจากพระองค’์ อลัลอฮฺจึงตรัสว่า ‘เจา้โกหก ทว่าเจา้ไดท้ า
ไปเพื่อท่ีจะใหผู้ค้นแซ่ซอ้งว่า เจา้เป็นคนใจบุญ ซ่ึงเจา้ก็ไดรั้บการ
กล่าวขานเช่นนั้นแลว้ ’ จากนั้นก็มีค  าสั่งใหล้ากเขาดว้ยการ คะม า
หนา้ลง จากนั้นเขาถูก จบัโยนลงไปในนรก ” (บนัทึกโดยมุสลิม 
หะดีษเลขที่ 1905) 

 เม่ือมุอาวยิะฮฺไดฟั้งหะดีษขา้งตน้ ท่านถึงกบัร้องไหอ้ยา่ง
มาก จนเม่ือท่านหายโศกเศร้าท่านก็กล่าวว่า “อลัลอฮฺและเราะสูล
ของพระองคก์ล่าวถูกแลว้ ” แลว้ท่านก็อ่านอายะฮฺขา้งตน้ (ฮูด: 
15-16) (บนัทึกโดยอิบนุหิบบาน หะดีษเลขที่ 408) 
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 บุคคลสามประเภทขา้งตน้น้ีเป็นมนุษยก์ลุ่มแรกท่ีจะถกู
ไฟนรกแผดเผาในวนักิยามะฮฺ 

อาจมีบางคนถามว่า อะไรคือขอ้แตกต่างระ หว่างผูท่ี้
ปฏิบติัการงานใด ๆ โดยมุ่งหวงัผลตอบแทนใน ดุนยา กบัผูท่ี้
กระท าเพื่อโออ้วด (ริยาอ)์? ค าตอบคือ บุคคลทั้งสองประเภทน้ี
เหมือนกนัตรงท่ีเขาทั้งสองมิไดก้ระท าความดีเพ่ืออลัลอฮฺ และยงั
เป็นการตั้งภาคีแบบซ่อนเร้นอีกดว้ย  

 ส่วนความแตกต่างนั้น คือ ผูท่ี้ปฏิบติัเพ่ือโออ้วดนั้น
ตอ้งการความมีเกียรติและช่ือเสียง ส่วนผูท่ี้ปฏิบติั เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ในดุนยา นั้น เป็น ผูท่ี้มีความละโมบอยากได้
ผลตอบแทนอยา่งทนัท่วงที เช่น ผูท่ี้ญิฮาดสูร้บเพียงเพื่อหวงัให้
ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นเงินทอง ซ่ึงจะว่าไปแลว้ผูท่ี้ท าความดีโดยหวงั
ในผลตอบแทนในดุนยานั้นก็ยงัฉลาดกว่าผูท่ี้กระท า เพื่อโออ้วด 
เพราะผูท่ี้โออ้วดไม่ ไดรั้บส่ิงใด ๆ เป็นการตอบแทน  ส่วนผูท่ี้
กระท าเพื่อดุนยาอยา่งนอ้ยเขายงัไดรั้บผลประโยชน์ จากส่ิงท่ีเขา
ท า แมจ้ะไดแ้ต่เพียงในดุนยาก็ตาม 

เม่ือ ชัยคฺมุหมัมัด บิน อับดุลวะฮาบ ถกูถามถึงอายะฮฺ 



 

11 

َ  ٰو َ   ُي ِر يُي  َ  َ  َمن ﴿ َ َ ا  ٱَحۡل نَحۡل ِر  َوزِر نََتَها  دلُّ َ ٰو َهُي َحۡل   ِرَ َحۡلهِر َحۡل   ُيَ  ِّف  َحۡل
َ
 َ   فِر َها َو ُي َحۡل  فِر َها  

ٔد] ﴾ ١٥  ُي َحۡلَ  ُي  َ  ْ /١٥]  

“ผู้ใดปรารถนาการมีชีวิตอยู่ในโลกนีแ้ละความเพริศแพร้วของ
มนั เราก็จะตอบแทนให้พวกเขาอย่างครบถ้วน ซึ่งการงานของ
พวกเขาในโลกนีเ้ท่านัน้ และพวกเขาจะไม่ถกูลิดรอนในการงาน
นัน้แตอ่ย่างใด” (ฮดู: 15) 

ท่านกลา่วอธิบายวา่  อายะฮฺดงักลา่วนีค้รอบคลมุคนหลาย
ประเภทดงันี ้

 ประเภทท่ีหน่ึง  ผู้ ท่ีตัง้ภาคีและ ผู้ ปฏิเสธศรัทธาซึ่ง
ปฏิบตัิคณุงามความดีเพียงในโลกดนุยาเท่า นัน้ เช่น แจกจ่าย
อาหาร ให้เกียรติเพ่ือนบ้าน ท าดีตอ่บพุการี บริจาคทาน และ
ความดีอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยเขาจะไมไ่ด้รับผลตอบแทนใด ๆ 
ในอาคิเราะฮฺ เพราะความดีเหลา่นัน้มิได้วางอยู่บนพืน้ฐานของ
การศรัทธา แตจ่ะถกูนบัอยู่ในกลุม่คนท่ีอลัลอฮฺตรัสถึงวา่ 

َ  ٰو َ   ُي ِر يُي  َ  َ  َمن ﴿ َ َ ا  ٱَحۡل نَحۡل ِر  َوزِر نََتَها  دلُّ َ ٰو َهُي َحۡل   ِرَ َحۡلهِر َحۡل   ُيَ  ِّف  َحۡل
َ
 َ   فِر َها َو ُي َحۡل  فِر َها  

ٔد] ﴾ ١٥  ُي َحۡلَ  ُي  َ  ْ /١٥]  
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“ผู้ใดปรารถนาการมีชีวิตอยู่ในโลกนีแ้ละความเพริศแพร้วของ
มนั เราก็จะตอบแทนให้พวกเขาอย่างครบถ้วนซึ่งการงานของ
พวกเขาในโลกนีเ้ท่านัน้ และพวกเขาจะไมถ่กูลิดรอนในการงาน
นัน้แตอ่ย่างใด” (ฮดู: 15) 

 ดงันัน้ เมื่อผู้ปฏิเสธศรัทธา กระท าความดีใด ๆ เขาก็
อาจจะได้รับผลตอบแทนนั ้ นในโลกดนุยา แตจ่ะไมม่ีสว่นแบ่ง
ผลตอบแทนใด ๆ จากอลัลอฮฺ อีกในอาคิเราะฮฺ  เพราะเขาขาด
ความศรัทธา และความบริสทุธ์ิใจตอ่พระองค์ 

 ประเภทท่ีสอง ผู้ศรัทธาท่ีปฏิบตัิคณุงามความดี ท่ีเป็น
เร่ือง อาคิเราะฮฺ แตเ่ขามิได้กระท าเพ่ืออลัลอฮฺ  ทวา่กลบัท า
เพ่ือให้ได้มาซึ่งปัจจยัทางดนุยา ดงัเช่นผู้ ท่ีท าหจัญ์และอมุเราะฮฺ
แทนผู้ อ่ืนเพ่ือให้ได้มาซึ่งคา่ตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทอง หรือ
ผู้ ท่ีศกึษาวิชาความรู้ศาสนา เพียงเพ่ือต้องการต าแหน่งหน้าท่ีใน
องค์กร คนเหลา่นีก้ารงานของเขา ถือเป็นโมฆะ สญูเปลา่ทัง้ใน
ดนุยาและอาคิเราะฮฺ และยงัเป็นการตัง้ภาคีแบบเลก็อีกด้วย 

 ประเภทท่ีสาม ผู้ศรัทธาท่ีปฏิบตัิคณุงามความดีด้ว ย
ความบริสทุธ์ิใจเพ่ืออลัลอฮฺ โดย มิได้ต้องการทรัพย์ สินหรือ
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ผลตอบแทนใด ๆ ในดนุยา แต่ เขาหวงัเพียง ให้พระองค์ ตอบ
แทนด้วยการท าให้เขาหายจากโรคภยัไข้เจ็บ หรือปกป้องเขาให้
พ้นจากสายตาพิฆาตริษยา (อยันฺ) และคุ้มครองเขาจากเหลา่
ศตัรู แน่นอนวา่หากจดุประสงค์ของเขาต้องการเพียงสิ่งนี ้  ย่อม
ถือเป็นความคิดท่ีเลวร้าย และอยู่ในกลุม่ท่ีพระองค์ตรัสวา่ 

َ  ٰو َ   ُي ِر يُي  َ  َ  َمن ﴿ َ َ ا  ٱَحۡل نَحۡل ِر  َوزِر نََتَها  دلُّ َ ٰو َهُي َحۡل   ِرَ َحۡلهِر َحۡل   ُيَ  ِّف  َحۡل
َ
 َ   فِر َها َو ُي َحۡل  فِر َها  

ٔد] ﴾ ١٥  ُي َحۡلَ  ُي  َ  ْ /١٥]  

 “ผู้ใดปรารถนาการมีชีวิตอยู่ในโลกนีแ้ละความเพริศแพร้วของ
มนั เราก็จะตอบแทนให้พวกเขาอย่างครบถ้วน ซึ่งการงานของ
พวกเขาในโลกนีเ้ท่านัน้ และพวกเขาจะไม่ถกูลิดรอนในการงาน
นัน้แตอ่ย่างใด” (ฮดู: 15) 

 ทัง้นี ้มสุลิมผู้ศรัทธา นัน้ ควรท่ีจะหวงัผลบญุในอาคิ
เราะฮฺ ซึ่งมีความส าคญั เหนือสิ่งใดในดนุยา และจ าเป็นท่ีเขา
จะต้อง มีปณิธานความมุง่มัน่อนัสงูสง่ ซึ่ง แน่นอน วา่ผู้ใด หวงั
ผลตอบแทนในอาคิเราะฮฺ อลัลอฮฺ ก็จะทรงให้ความช่วยเหลือ 
และให้ความง่ายดายแก่เขาในโลกดนุยา ดงัท่ีพระองค์ตรัสวา่ 
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َ  َ تِذَّل ِر  َوَمن ﴿ ۥ ََيَحۡلَ    ٱِذَّل ُي زُي َحۡل ُي  ٢ ََمَحۡل َٗاا َلِذَّل  َوَمن َ َحۡل َ ِر ُي   َ   َ  َحۡل ُي  مِرنَحۡل  َوَ  َحۡل
َحۡل  ِر  َ َ  َ َتَ  ِذَّل ٓۥا   َفهُي َ   ٱِذَّل    [٣-٢/  اىطالق] ﴾ َ  َحۡل ُي ُي

“และผูใ้ดย  าเกรงอลัลอฮฺ พระองคก์็จะทรงหาทางออกใหแ้ก่เขา 
และจะทรงประทานปัจจยัยงัชีพแก่เขา  จากท่ีท่ีเขามิได้ คาดคิด 
และผูใ้ดมอบหมายแด่อลัลอฮฺ พระองคก์็จะทรงเป็นผูพ้อเพียงแก่
เขา” (อฏัเฏาะลาก: 2-3) 

ประเภทท่ีส่ี  ซึ่ง ร้ายแรงก วา่บคุคลทัง้สามประเภท
ข้างต้น คือผู้ ท่ีกระท าความดีเพียงเพ่ือโอ้อวดผู้คน มิได้หวงัผล
บญุใด ๆ ในอาคิเราะฮฺ 

 จากนัน้ท่านกลา่ววา่ ยงัเหลือบคุคลอีกประเภทหนึ่ง คือ
ผู้ ท่ีปฏิบตัิละหมาดห้าเวลา จ่ายซะกาต ถือศีลอด และท าหจัญ์ 
เพ่ืออลัลอฮฺ โดยหวงัในผลบญุ อาคิเราะฮฺ แตห่ลงัจากนัน้ เขา
กลบัปฏิบตัิความดีเพ่ือหวงัผลในดนุยาด้วย เช่นผู้ ท่ีได้ท าหจัญ์ท่ี
เป็นฟัรฎู โดยมีความบริสทุธ์ิ เพ่ืออลัลอฮฺ หลงัจากนัน้เขาก็
กลบัไปท าอีกครัง้ เพ่ือผลตอบแทนในดนุยา กรณีเช่นนีใ้ห้
พิจารณาดวูา่เขาเน้นหนกัในสว่นใดมากกวา่ (ระหวา่งสว่นท่ีท า
เพ่ืออลัลอฮฺกบัสว่นท่ีท าเพ่ือดนุยา ) เขาก็จะได้รับการตอบแทน
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ตามนัน้ ” (อลัอิสตินบาฏ หน้า 120-123 โดยอา้งจ ากฟัตหุล
มะญีด หนา้ 437-441) 

 ชัยคอัฺบดุรเราะหมฺาน บิน สะอดีฺย์ ได้กลา่วถึงบคุคล
ประเภทท่ีสองข้างต้นวา่ “เป็นผู้ ท่ีปฏิบตัิคณุความดีเพียงเพ่ือ
ประโยชน์ ในดนุยา เช่นผู้ ท่ีศกึษา หาความรู้ เพ่ือหน้าท่ีการงาน 
หรือท าอมุเราะฮฺแทนคนอ่ืนเพียงเพ่ือทรัพย์สิน เงินทอง เท่านัน้ 
ทัง้นี ้ผู้ ท่ีปฏิบตัิการงานใด ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางดนุ
ยานัน้ หากเป้าประสงค์ทัง้หมดของเขา เพียง เพ่ือ สิ่งนี ้ มิได้
กระท าเพ่ืออลัลอฮฺและผลบญุในโลก อาคิเร าะฮฺเลย เขาก็จะ
ไมไ่ด้รับการตอบแทนใด ๆ ทัง้สิน้ในอาคิเราะฮฺ ซึ่งลกัษณะเช่นนี ้
ไมอ่าจเกิดขึน้กบัผู้ศรัทธาได้ เพราะผู้ศรัทธานัน้แม้ จะเป็นผู้ ท่ี มี
ระดบัความศรัทธาน้อยเพียงใดก็ตาม ก็ยงัหวงัอยู่บ้างท่ีจะได้รับ
ผลบญุจากอลัลอฮฺและการตอบแทนในโลกหน้า 

สว่นผู้ ท่ี ปฏิบตัิทัง้เพ่ือ อลัลอฮฺและเพ่ือดนุยาอย่างเท่า
เทียมกนันัน้ กรณีนีห้ากเขาเป็น ผู้ศรัทธา ก็ถือวา่ ความศรัทธา
และความบริสทุธ์ิใจของเขานัน้มีความบกพร่อง การงานของเขา
ก็บกพร่องเช่นกนั เพราะขาดความบริสทุธ์ิใจท่ีสมบรูณ์  
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 สว่นผู้ ท่ีปฏิบตัิความดีเพ่ืออลัลอฮฺเพียง พระองค์เดียว
ด้วยความบริสทุธ์ิใจอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกนัเขาก็ รับ
คา่ตอบแทนการท างานของเขาเพ่ือการด ารงชีพและด ารง
ศาสนาด้วย เช่น ผู้ ท่ีรับเงินเดือน คา่จ้างจากการท างาน นกัรบท่ี
ได้รับสว่นแบ่งหลงัการท า ศกึสงคราม หรือผลประโยชน์ จาก
วะกฟั (การอทิุศทรัพย์สินเป็นสาธารณประโยชน์) ท่ีมอบให้แก่ผู้
ท่ีปฏิบตัิภารกิจเพ่ือมสัยิด โรงเรียน ห รืองานศาสนาอ่ืน ๆ กรณี
เช่นนีผู้้ ท่ีรับคา่ตอบแทนดงักลา่วไมถื่อวา่ศรัทธาของเขามีความ
บกพร่องแตป่ระการใด เพราะเขามิได้ท าเพ่ือมุง่หวงัผลตอบแทน
ทางดนุยา แตเ่ขาท าเพ่ือศาสนา และผลตอบแทนท่ีได้รับ ก็เป็น
เพียงปัจจยัท่ีช่วยให้เขาด ารงศาสนาตอ่ไปได้ ด้วยเหตนีุ ้อลัลอฮฺ
จึงได้ทรงบญัญัติหลกัศาสนาท่ีเก่ียวกบัทรัพย์สิน เงินทอง ท่ีเป็น
สว่นของผู้ ท่ีรับหน้าท่ีทางศาสนา หรือประกอบอาชีพท่ีเป็น
ประโยชน์ไว้เป็นสว่นส าคญั เช่น ซะกาต ทรัพย์สินท่ีได้จากการ
ท าสงคราม และอ่ืน ๆ” (อลัเกาลฺ อสัสะดีด หน้า 187-189) 

واحلٍد  رب اىعاملني،  

 .وصىل ا وسيً   ُبيِا حمٍد و   هل وص بّ أمجعني


