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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

การชดใช้หนี้สิน 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ   ขอความสุข
ความจ าเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ฉัน
ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว 
ไม่มีภาคีใด ๆ ส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด
เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

ท่านญาบิรฺ บิน อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า 
“ชายคนหนึ่งได้เสียชีวิตลง พวกเราจึงอาบน  าและห่อศพให้แก่
เขา แล้ววางศพลง ณ สถานที่ซึ่งเตรียมไว ้เพื่อรอให้ท่านเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มาละหมาดให้ เมื่อท่านเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก าลังจะเดินทางมาถึง ท่านก็ถาม
ขึ นว่า “สหายของพวกท่านมีหนี สินหรือไม่?” พวกเขาตอบว่า 
“ใช่ครับ เขามีหนี เป็นเงินสองดีนาร์” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม จึงถอยออกมาแล้วกล่าวว่า “พวกท่านจง
ละหมาดให้สหายของพวกท่านเถิด” ชายคนหนึ่งชื่อ อบู เกาะตา
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ดะฮฺ จึงกล่าวขึ นว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลฮฺ ฉันจะรับผิดชอบสองดี
นาร์นั นเอง” ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าว
ถามว่า “ท่านจะรับผิดชอบชดใช้สองดีนาร์นี ด้วยทรัพย์สินของ
ท่าน และถือว่าผู้ตายได้หมดภาระหนี สินไปใช่หรือไม่?” เขาตอบ
ว่า “ครับ” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงละหมาด
ให้แก่ผู้ตาย หลังจากนั นทุกครั งที่ท่านนบีได้พบเจออบูเกาะตา
ดะฮฺ ท่านก็จะถามว่า “ท่านจัดการเงินสองดีนาร์นั นหรือยัง?” 
กระทั่งท้ายที่สุดเขาก็ตอบว่า “ฉันได้ชดใช้หนี สินเรียบร้อยแล้ว” 
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าวว่า “ในที่สุด
ท่านก็ท าให้ผิวหนังของเขาเย็นลงเสียที” (บันทึกโดยอัลหากิม 
หะดีษเลขที่ 2393) 

 หะดีษข้างต้นและหะดีษอื่น ๆ อีกมากมายเป็นหลักฐาน
ยืนยันอย่างชัดเจนว่า หนี สินนั นเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
ซึ่งไม่ควรที่จะถูกมองข้าม และยังเป็นเรื่องร้ายแรงที่อิสลามไม่
อาจยกเว้นให้ได้ ดังเช่นในหะดีษข้างต้น ถึงแม้จะเป็นเพียง
หนี สินเล็กน้อยก็ตาม ลูกหนี ที่เสียชีวิตก็จะต้องได้รับบทลงโทษ
และความเจ็บปวดในหลุมศพ จนกว่าหนี สินของเขาจะได้รับการ
ช าระชดใช ้
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 ในช่วงแรกของอิสลามนั น ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม จะไม่ละหมาดให้กับศพที่ยังมีหนี สินค้างคา เพราะ
หนี สินถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องได้รับการสะสาง แต่หลังจากที่รัฐ
อิสลามได้เจริญรุ่งเรืองและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ น ท่านนบีก็รับช าระ
หนี สินให้แทน และท าการละหมาดให้แก่ผู้ตาย 

 ผู้ศรัทธาทุกคนมีภาระผูกพันกับหนี สินของเขา จนกว่า
เขาจะช าระหนี สินนั นเสีย อบูฮุ ร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 
เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

 [8701،8701رواه الرتمذي برقم ]  « َنْفُس الُْمْؤِمِن ُمَعلَََّقٌة بَِديِْنِه َحََتَّ ُيْقََض َعنْهُ   »

“วิญญาณของผู้ศรัทธาจะถูกกักไว้ โดยจะยังไม่ได้รับรางวัลของ
ความดีที่กระท าไว้ จนกว่าหนี สินของเขาจะได้รับการชดใช้” 
(บันทึกโดยอัตติรมิซีย ์หะดีษเลขที่ 1078 และ 1079) 

อัชเชากานีย์ กล่าวว่า “หะดีษบทนี ชี ให้เห็นว่าอิสลามได้
ส่งเสริมให้ทายาทผู้รับมรดกชดใช้หนี สินแทนผู้ตาย โดยเน้นย  า
ว่าผู้ตายที่ยังมีหนี สินอยู่นั น จะถูกกักตัวไว้ก่อนจนกว่าหนี สิน
ของเขาจะได้รับการช าระ ที่กล่าวมานี เป็นกรณีที่ผู้ตายมี
ทรัพย์สินเพียงพอ แต่หากเป็นผู้ขัดสนซึ่งไม่มีทรัพย์สิน และตาย
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ไปในสภาพที่เขามีความตั งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะช าระหนี ให้ได้ 
เช่นนี อัลลอฮฺก็จะทรงชดใช้หนี สินแทนเขา ดังมีหลักฐานจากหะ
ดีษมากมายที่ระบุถึงเรื่องนี ” (นัยลุลเอาฏอร เล่ม 2 หน้า 53) 

 ทั งนี  ผู้ศรัทธานั นอาจจะถูกกีดกันไม่ให้เข้าสวรรค์ด้วย
เหตุที่เขายังมีหนี สินค้างช าระ ดังมีหะดีษบันทึกโดยอบูดาวูด 
จากสะมุเราะฮฺ เล่าว่า  

َحٌد ِمْن َبِِن ُفالن  اهَ   » :  خطبنا رسول اَّلله صَّله اهلُل عليه وسلهم فقال
َ
، « ؟ ُهنَا أ

َحٌد ، ُثمه 
َ
بُْه أ َحٌد ِمْن َبِِن ُفالن  ؟اهَ   »   : َقاَل َفلَْم ُُيِ

َ
َحدٌ ، «   ُهنَا أ

َ
بُْه أ ، ُثمه َفلَْم ُُيِ

َحٌد ِمْن َبِِن ُفالن  ؟   »   : َقاَل 
َ
ِ :  ، َفَقاَم َرُجٌل ، َفَقاَل « َهُهنَا أ َنا َيا َرُسوَل اَّلله

َ
! أ

يبَِِن ِف  » :  َفَقاَل  نه ُُتِ
َ
أ َمنََعَك  نْيِ َما  َ ََ و

ُ
نْيِ اُأ ََ الَْمره لَْم   ْه ِبُكْم ِإال ؟ ، ِإِّني  َنوي

ُ
أ

ا ُسوٌر ِبَديِْنهِ َخرْيً
ْ
ى َعنْهُ فَ   «   ، ِإنه َصاِحبَُكْم َمأ ده

َ
ْيتُُه أ

َ
َحٌد لََقْد َرأ

َ
، َحَته َما بَِِقَ أ

ء    َيْطلُبُُه بََِشْ

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวใน
คุฏบะฮฺว่า “มีผู้ใดในที่นี มาจากเผ่านี  (ท่านระบุชื่อเผ่าหนึ่ง) 
ไหม?” ไม่มีผู้ใดตอบ ท่านจึงกล่าวซ  าอีกว่า “มีผู้ใดมาจากเผ่านี 
ไหม?” ก็ไม่มีผู้ใดตอบอีก ท่านจึงกล่าวอีก “มีผู้ใดมาจากเผ่านี 
ไหม?” จึงมีชายคนหนึ่งลุกขึ น และกล่าวว่า “ฉันเอง โอ้ ท่าน
เราะสูลลุลลอฮฺ” ท่านจึงกล่าวแก่ชายคนนั นว่า “เหตุใดเล่าท่าน
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จึงไม่ตอบฉันตั งแต่สองครั งแรกที่ฉันถาม ที่จริงแล้วฉันมิได้
กล่าวถึงพวกท่านเว้นแต่ในทางที่ดี ฉันจะบอกว่าพี่น้องของท่าน
คนหนึ่งยังคงถูกกักตัว (ไม่ได้เข้าสวรรค์) เนื่องจากหนี สินของ
เขาที่ยังคงค้างช าระ” จากนั นฉันก็เห็นชายคนดังกล่าวช่วยช าระ
หนี ให้แก่ผู้ตายจนกระทั่งไม่มีผู้ใดทวงถามให้ช าระอีกต่อไป 
(บันทึกโดยอบูดาวุด หะดีษเลขที่ 3341) 

ในอีกรายงานหนึ่งระบุว่า  

ي َماَت ِفيُكْم َقِد اْحتَبََس   »  ِ ْجِل ادَلَّ ِإَنَّ الَرَُّجَل اََلَّ
َ
ي َعِن اْْلَنََِّة ِمْن أ ِ ْيِن اََلَّ

 َعلَيِْه ، 
َ
ِِفَإِْن ِشئْتُْم فَافُْدوُه ، َوإِْن ِشئْتُْم فَأ  « ْسِلُموُه إََِل َعَذاِب اَّللي

“ชายคนหนึ่งในหมู่พวกท่านที่เสียชีวิตลง ได้ถูกกักตัวไว้ไม่ให้
เข้าสวรรค์เพราะยังมีหนี สินยังค้างช าระ หากพวกท่านประสงค์ก็
จงช่วยปลดปล่อยเขาเสีย (ด้วยการชดใช้หนี แทนเขา) หรือไม่ก็
ปล่อยให้เขาต้องเผชิญกับการลงโทษของอัลลอฮฺไป” (บันทึก
โดย อัลหากิม หะดีษเลขที่ 2216) 

 และแม้แต่ชะฮีด (ผู้สละชีพในหนทางของอัลลอฮฺ) ซึ่ง
เป็นผู้ที่ได้รับการลบล้างบาปทั งหมด ก็ยังถูกยกเว้นในเรื่อง
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หนี สิน ดังที่ อับดุลลอฮฺ บิน อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เล่าว่า 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ْينَ  » ِهيِد ُكَُّ َذنْب  إِال ادَلَّ  [8111مسلم برقم  رواه] « ُيْغَفُر لِلَشَّ

“ทุก ๆ บาปของชะฮดีนั นจะได้รับการยกโทษ ยกเว้นเรื่องหนี สิน” 
(บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 1886) 

มุหัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ บิน ญะหฺช เล่าว่า  

نه َرُجاًل َجاَء ِإََل انلهِِبي صَّله اهلُل عليه وسلهم َفَقاَل 
َ
ِ َماَذا ِِل ِإْن :  أ َيا رَُسوَل اَّلله

َقاَل  ؟  ِ ْْلَنهةُ   » :  ُقِتلُْت ِف َسِبيِل اَّلله َقاَل «   ا ا َوَّله  َفلَمه ِبِه   » :  ،  ِِن  ْيَن َساره ِإاله ادله
يُل َعلَيِْه  اَلُم آنًِفاِجْْبِ   [ 80271برقم أمحد  رواه] « السه

มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้ว
กล่าวว่า “โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ฉันจะได้รับสิ่งใดเป็นการตอบ
แทนหากว่าฉันถูกฆ่าตายในหนทางของอัลลอฮฺ?” ท่านตอบว่า 
“สวรรค์” เมื่อชายคนดังกล่าวหันหลังจะเดินกลับไป ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็กล่าวว่า “ยกเว้นในกรณีที่ท่านมี
หนี สินค้างช าระ ญิบรีล อะลัยฮิสลาม เพิ่งกระซิบบอกฉันเมื่อกี 
นี ” (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 17253) 
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ทั งนี  เพราะหนี สินที่ติดค้างกับมนุษย์ด้วยกันนั น
จ าเป็นต้องชดใช้ ไม่ว่าจะในดุนยาหรืออาคิเราะฮฺ และสิ่งที่เป็น
สิทธิของมนุษย์ด้วยกันจะไม่ได้รับการยกเว้น นอกเสียจากว่า
เจ้าของสิทธิจะยอมยกให้ 

 ชัยคฺ อิบนุ อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า การมี
หนี สินนั นถือเป็นเรื่องที่อันตราย เพราะมันท าให้จิตใจของผู้เป็น
หนี ว้าวุ่น มีชีวิตที่ไม่เป็นสุขอยู่ตลอดเวลา ฉะนั นเราควรหลีก
ห่างการกู้หนี ยืมสิน พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัด เราจะเห็นว่า
มีผู้ขัดสนมากมายที่อยากจะใช้จ่ายเยี่ยงเศรษฐี จึงต้องกู้หนี ยืม
สินจากทุก ๆ ทางที่จะท าได้ ทั งนี  ในความเป็นจริงแล้วหาก
แม้ว่าในหนึ่งวันเขาจะมีเพียงอาหารมื อเดียว ก็ไม่ควรจะไปกู้ยืม
ใครอีก แต่ควรที่จะอดทน และกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์
ทรงประทานความร่ ารวยให้แก่ฉันด้วยเถิด อัลลอฮฺตรัสว่า  

ُتم   ِإَون   ﴿ نِيُكمُ  فََسو َف  َعي لَة   ِخف  لِهِۦ   ِمن ٱّلَلُ  ُيغ   َعلِيم   ٱّلَلَ  إِنَ  َشا َء   إِن فَض 
 [  21: اتلوبة] ﴾ ٢٨ َحِكيم  

“และหากพวกเจ้ากลัวความยากจน อัลลอฮฺก็จะทรงให้พวกเจ้า
มั่งมี ด้วยความกรุณาของพระองค์” (อัตเตาบะฮฺ: 28) 
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(ชัรหฺริยาดุศศอลิหีน เล่ม 5 หน้า 366) 

 และตัวอย่างของการไม่ให้ความส าคัญกับการมีหนี สิน
ก็คือ การที่บางคนกู้ยืมเงินจ านวนมากเพื่อท าธุรกิจหรือเล่นหุ้น 
แล้วเขาก็ขาดทุนย่อยยับ จนสุดท้ายอาจต้องติดคุกติดตาราง 
หรือมีหนี สินล้นพ้นตัว ต้องใช้ชีวิตด้วยความวิตกกังวลและไม่
เป็นสุข ทั งหมดนี  เกิดจากการไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องหนี สิน 
ทั งนี  แม้แต่การตายชะฮีดในหนทางของอัลลอฮฺก็ยังมิอาจจะ
ช่วยให้หลุดพ้นจากภาระหนี สินได้ 

ส าหรับเจ้าหนี้นั้น ก่อนที่จะให้ผู้อื่นกู้ยืมทรัพย์สิน
กค็วรที่จะค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

 1. ให้กู้ยืมจากทรัพย์สินที่ดี อัลลอฮฺตรัสว่า 

َبِيَث  َتَيَمُموا   َوَل  ﴿ ُتم تُنفُِقونَ  ِمن هُ  ٱۡل   [210: ابلقرة] ﴾ ٢٦٧ ِخِه هِ ُأَِب َولَس 

“และพวกเจ้าอย่าได้มุ่งเอาสิ่งเลวจากนั นมาบริจาค ทั ง ๆ ที่พวก
เจ้าเองก็ไม่ (อยากจะ) รับสิ่งนั น” (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 267)  

2. ให้ตระหนักเสมอว่า เขาจะได้รับผลบุญจากการ
ช่วยเหลือผู้อื่นในครั งนี  มิใช่รู้สึกเป็นบุญคุณแก่ผู้ขอยืม หากคิด
เช่นนั น เขาอาจไม่ได้รับผลบุญใด ๆ อัลลอฮฺตรัสว่า 
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َها ﴿ يُّ
َ
أ َٰتُِكم ُتب ِطلُوا   َل  َءاَمُنوا   ٱََّلِ نَ  َيَٰٓ َذىَٰ  بِٱل َمن ِ  َصَدَق

َ  [21٢: ابلقرة] ﴾ َوٱۡل 

“โอ้บรรดาผู้ศรัทธา พวกเจ้าจงอย่าท าลายการท าทานของพวกเจ้า 
โดยการล าเลิกและยังความเจ็บปวด” (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 264) 

และผลบุญของการให้กู้ยืมนั น ดังเช่นผลบุญของการ
บริจาคทาน อับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

َدقَِة »  لََف َُيِْري ََمَْرى َشْطِر الَصَّ  [1188برقم  أمحدرواه ]« إَِنَّ الَسَّ

“แท้จริงการกู้ยืมนั น เปรียบได้ดั่งครึ่งหนึ่งของการบริจาคทาน” 
(อิหม่ามอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 3911) 

 3. ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจลูกหนี  โดยอาจ
ลดหย่อนหนี สินบางส่วนให้แก่เขา หากเห็นว่าเขามีความ
ยากล าบาก และประสงคท์ี่จะชดใช้จริง ๆ อัลลอฮ ฺตรัสว่า 

ة   ُذو ََكنَ  ِإَون ﴿ َ ة    إَِلَٰ  َفَنِظَرة   ُعۡس   [217: ابلقرة] ﴾ ٢٨٠ َمي َۡسَ

“ถ้าหากลูกหนี ของสูเจ้าอยู่ในภาวะคับแค้น ก็จงผ่อนปรนให้แก่
เขาจนกว่าสถานการณ์ของเขาจะดีขึ น” (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 
280) 
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อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ا َقاَل ِلِفتْيَانِهِ  ،ََكَن تَاِجٌر يَُدايُِن انَلَّاَس   »  ى ُمْعِِسً
َ
اَّلَله  َُتَاَوُزوا َعنُْه لََعله  : َفإَِذا َرأ

ْن َيتََجاَوَز َعنََّا
َ
ومسلم  8702رواه ابلخاري برقم ] «  َفتََجاَوَز اَّلَلُ َعنُْه   ،أ

 [  8712برقم 

“มีพ่อค้าคนหนึ่งให้ผู้อื่นยืมเงิน เมื่อใดที่เห็นว่าลูกหนี ของเขามี
ความยากล าบาก เขาก็จะกล่าวแก่เด็กรับใชข้องเขาว่า ‘พวกเจ้า
จงยกหนี ให้แก่เขาเถิด เผื่อว่าอัลลอฮฺจะทรงผ่อนปรนแก่เรา’ 
อัลลฮฮฺจึงทรงผ่อนปรนยกโทษให้แก่เขา” (อัลบุคอรีย์ หะดีษ
เลขที่ 2078 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 1562) 

 4. ควรที่จะท าสัญญาหนี เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมี
พยานรู้เห็น เพื่อหลีกเลี ยงข้อขัดแย้ง อัลลอฮ ฺตรัสว่า 

ن ُمو ا    َ تَس   َوَل  ﴿
َ
ُتُبوهُ  أ و   َصغرًِيا تَك 

َ
َجلِهِۦ إَِلَٰٓ  َكبرًِيا أ

َ
 [212: ابلقرة] ﴾ ٢٨٢أ

“และเจ้าทั งหลายจงอย่าระอาที่จะท าการบันทึกมันไม่ว่า 
(หนี สินนั น) จะเป็นเพียงจ านวนเล็กน้อย หรือจ านวนมากก็ตาม 
จนถึงก าหนดของมัน” (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 282) 
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 ส่วนผู้เป็นหนี้สินก็ควรที่จะปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 

 1. ต้องมีความตั งใจอย่างแน่วแน่ที่จะชดใช้หนี สิน อบู
ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

َداَءَها »
َ
ْمَواَل انلهاِس يُِريُد أ

َ
َخَذ أ

َ
ُ َعنْهُ ، َمْن أ دهى اَّلله

َ
َخذَ  ،أ

َ
 ،يُِريُد إِتاَْلَفَها َهاَوَمْن أ

 ُ تْلََفُه اَّلله
َ
 [  2110رواه ابلخاري برقم ]«   أ

“ผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่นไปโดยตั งใจจะชดใช้คืน อัลลอฮฺจะ
ทรงชดให้ให้เขา (ด้วยการให้เขาได้มีโอกาสชดใช้) ส่วนคนที่เอา
ทรัพย์สินของผู้อื่นไป โดยไม่ตั งใจที่จะชดใช้คืน อัลลอฮฺจะให้มัน
เสียหาย” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 2387) 

 2. จะต้องรีบเร่งชดใช้หนี สินไม่ผัดผ่อนชักช้า อบูฮุร็อย
เราะฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

«  َّ  [871٢ومسلم برقم  2211رواه ابلخاري برقم ]«  ُظلْمٌ َمْطُل الَْغِِنِ

“การผัดผ่อนชักช้าของผู้ที่มีความสามารถจะใช้หนี นั น ถือเป็น
การอธรรมประการหนึ่ง” (อัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 2288 และ
มุสลิม หะดีษเลขที่ 1564) 



 

14 

ในหะดีษอีกบทหนึ่ ง ระบุว่ า  ท่ าน เราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เป็นหนี ชายคนหนึ่งด้วยการขอ
ยืมอูฐตัวผู้อายุน้อยมาตัวหนึ่ง ต่อมาเมื่อมีการรวบรวมอูฐที่เป็น
ซะกาตมายังส่วนกลาง ท่านนบีจึงสั่งให้อบูรอฟิอฺเลือกซื ออูฐตัว
ผู้อายุน้อยตัวหนึ่งจากอูฐซะกาต เพื่อน าไปใช้คืนแก่ชายคนนั น 
แต่อบูรอฟิอฺกลับมาหาท่านแล้วรายงานว่า “ฉันพบว่ามีแต่อูฐดีๆ 
ที่อายุครบหกปีไปแล้ว” ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
จึงกล่าวว่า  

ْعِطِه ِإيهاهُ   » 
َ
ْحَسنُُهْم َقَضاءً  ،أ

َ
اِس أ  2211رواه ابلخاري برقم ]   «   ِإنه ِخيَاَر انله

  [ 871٢ومسلم برقم 

“จงให้อูฐที่ดีนั นแก่เขาไป แท้จริง คนที่ดีที่สุดคือ คนที่ชดใช้สิ่งที่
ดีที่สุดในหมู่พวกเขา” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 2288 และ
มุสลิม หะดีษเลขที่ 1564) 

 กวีคนหนึ่งกล่าวไว(้ในท านองประชดลูกหนี )ว่า 

 
ُ
ََ َته حَ  ِن يْ رْصَ العَ  َك لُ اطِ مَ أ  وَ  ِن يْ ادله  ِف ْص نِ  بِ َض رْ تَ     وَ ِِن له مَ  

َ
 مُ اغِ رَ  ُف نْ اُأ

       ฉันจะขอผัดไปวัน ๆ จนกว่าคุณจะเบื่อ 

       และจ าใจยอมรับช าระหนี เพียงครึ่งเดียว 
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 3. ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พ้นจากการมีหนี สิน 

ُعوُذ بَِك ِمَن الَهـمي َواحلََزِن، َوالَعْجِز » 
َ
َوالَكَسِل، َواْلُْْبِ َوابُلـْخِل، اللهُهـمه إِّني أ

 [  2111رواه ابلخاري برقم ] «يِْن، وََغلَبَِة الريَجاِل وََضلَِع ادله 

"โอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้า แท้จริงข้าพระองค์ขอความคุ้มครองต่อ
พระองค์จากความกังวลใจและความโศกเศร้า ความอ่อนแอ
และความเกียจคร้าน ความขลาดกลัวและความตระหนี่ การติด
หนี ที่มากมายจนล้นตัว และการถูกกดขี่ข่มเหงจากผู้อธรรม" 
(บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 2893)  

ได้มีทาสคนหนึ่งมาหาท่านอะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ และ
กล่าวว่า “โอ้ อมีรุลมุอ์มินีน ฉันอยากจะไถ่ตัวฉันจากการเป็น
ทาส แต่ฉันไม่มีความสามารถ” ท่านอะลีจึงกล่าวแก่เขาว่า “ฉัน
จะสอนให้ท่านกล่าวถ้อยค าหนึ่ง ซึ่งท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ได้เคยสอนฉันไว้ (หากท่านกล่าวแล้ว) แม้ว่าท่าน
มีหนี สินมากมายขนาดภูเขาศีรฺ อัลลอฮฺก็จะทรงช่วยเหลือท่าน
ให้สามารถช าระหนี นั นได้ ท่านจงกล่าวว่า 

ْن ِسَواكاللََُّهَمَّ »   ْغِنِِن ِبَفْضِلَك َعَمَّ
َ
اَللَِك َعْن َحَراِمَك، َوأ رواه ]   «   اْكِفِِن ِِبَ

 [  1711برقم  رتمذيال
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“โอ้อัลลอฮฺ  ขอให้ข้าพระองค์มีความรู้สึกเพียงพอกับสิ่งที่
พระองค์ทรงอนุมัติด้วยเถิด เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปแสวงหาสิ่งที่
พระองค์ทรงห้าม และขอให้ข้าพระองค์มีความมั่งคั่งด้วยความ
โปรดปรานของพระองค์ โดยไม่ต้องหันไปพึ่งพาผู้ใดนอกจาก
พระองค์” (บันทึกโดยอัตติรมีซีย ์หะดีษเลขที่ 3563) 

  

 واحلمد هلل رب العاملني،

 .وصَّل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد، وىلع آهل وصحبه أمجعني

 
 

 


