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อัซ-ซับกฺ การแขงขัน (การไดชัยชนะ)
อัซ-ซับกฺ คือ การไปถึงยังเปาหมาย (เสนชัย) กอนผูอื่น และการแขงขันถือวาเปนสิ่งที่
อนุมัติ และในบางครั้งอาจเปนสิ่งที่สงเสริมใหกระทํา (อิสติหฺบาบ) ตามเจตนาและเปาหมาย สวน
คําวา อัซ-ซะบะกุ คือ คาตอบแทน (รางวัล) ที่มอบใหแกผูที่ชนะในการแขงขัน
เคล็ดลับของการอนุญาตใหมีการแขงขัน
การแขงขันและการปล้ํากันเปนความดีงามของอัลอิสลามอยางหนึ่ง ทั้งสองอยางนี้เปนที่
อนุญาตในศาสนาอิสลาม เนื่องจากทั้งสองอยางนี้มีความยืดหยุนและเปนการฝกฝนทางดาน
ศิลปะทางการทหาร มีการจูโจมและการลาถอย รวมทั้งยังเปนการเสริมสรางความแข็งแกรงแก
รางกาย ฝกความอดทน อดกลั้น และเปนการเตรียมความพรอมใหแกอวัยวะทุกๆ สวนของรางกาย
สําหรับการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ
ประเภทของการแขงขัน
การแขงขันเกิดขึ้นดวยการวิง่ แขงความเร็วระหวางหลายๆ คน หรือแขงดวยการยิงธนู และ
เลนอาวุธ หรือแขงดวยควบมาหรืออูฐ
เงื่อนไขความถูกตองของการแขงขัน
เพื่อความถูกตองของกรแขงขันจําเปนตองมีเงื่อนไขตางดังดังนี้
1. สัตวพาหนะที่ใชขี่หรืออาวุธที่ใชแขงขัน ตองเปนชนิดเดียวกัน
2. ตองมีการกําหนดระยะทางของการแขงขัน และระยะหางของการขวาง/ยิงใหชัดเจน
3. ของรางวัลตองเปนสิง่ แนนอนและเปนสิ่งที่ศาสนาอนุญาต
4. ตองมีการเจาะจงพาหนะหรือตัวบุคคลที่ใชในการแขงขันใหชัดเจน
หุกมการปล้ําและการตอยมวย
1. อนุญาตใหแขงปล้ํามวย วายน้ํา และทุกๆ สิ่งที่สรางความแข็งแกรงใหแกรางกายและเปน
กอใหเกิดความอดทน และทนทาน ตราบใดที่ไมทําใหละเลยตอสิ่งที่เปนวาญิบ หรือสิ่งที่
สําคัญกวา หรือมีการกระทําที่ตองหามปะปนอยู หรือมากมายดวยอันตราย
2. การชกมวยและการปล้ํามวยแบบอิสระที่มีการเลนกันทุกวันนี้ในสนามกีฬาเปนสิ่งที่ไม
อนุญาต เพราะแฝงดวยอันตรายและความเสียหาย และมีการเปดอวัยวะพึงสงวน (เอา
เราะฮฺ) และมีการตัดสินที่ไมถูกตองตามบัญญัติของอัลลอฮฺ
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ไมอนุญาตใหมีการยุแหยสตั วใหโกรธกัน และทําใหพวกมันเกิดโทสะ และไมอนุญาตใหใช
สัตวเปนเปายิง (ธนู ปนและอื่นๆ)
หุกมการรับสิ่งตอบแทน (รางวัล) ในการแขงขัน
การแขงขันดวยหวังผลตอบแทน (รางวัล) ถือวาไมถูกตอง ยกเวน การแขงขันวิ่งอูฐ หรือวิ่ง
มา หรือยิงธนู เพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา
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ความวา “จะไมใชการแขงขันเวนแตในหัวลูกศร (ยิงธนู) หรือฝเทา (แขงอูฐ)
หรือกีบเทาสัตว (แขงมา)" (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบู ดาวูด 2574 และ
อัต-ติรมิซีย 1700 และนี่เปนสํานวนของทาน)
การรับรางวัลในการแขงขันมีอยู 3 กรณี คือ
1. อนุญาตใหมีการแขงขันดวยของรางวัล คือ การขี่มา การขี่อูฐ และการยิงธนู
2. ไมอนุญาตใหมีการแขงขัน ไมวาจะมีของรางวัลหรือไมก็ตาม เชน การเลนลูกเตา หมาก
รุก การพนัน และสิ่งที่คลายกับสิ่งที่กลาวมาขางตน
3. อนุ ญาตใหมี การแข ง ขันโดยไมมีของรางวัล และไมอนุญาตด วยการมีรางวั ล นี่คือ
หลักการเดิมของการแขงขันสวนใหญ เชน การแขงฝเทา การแขงเรือ การแขงมวยปล้ํา และสิ่งที่
คลายกับสิ่งที่กลาวมาขางตน แตอนุญาตใหมอบรางวัลหรือคาตอบแทนที่ไมมีการกําหนดตายตัว
หรือบอกกลาวไวลวงหนาแกผูชนะเพื่อเปนการใหกําลังใจ
การเดิมพัน หมายถึง ทุกๆ การดําเนินการทางการเงินทีไ่ ดกําไรและขาดทุนโดยปราศจาก
ความอุตสาหะ
หุกมของการเดิมพันและการพนัน
หามเลนเดิมพัน การพนัน และการเลนทอดลูกเตา
1. อัลลอฮฺไดตรัสวา
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[٩٠/]اﻤﻟﺎﺋﺪة
ความวา “แทจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับบูชายัญและการเสีย่ งติว้
นั้น เปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยตอน ดังนั้นพวกเจาจงหางไกล
จากมันเสีย” (อัลมาอิดะฮฺ, 5:90)
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2. จากทานบุร็อยดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ
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ความวา “ผูใดที่เลนลูกเตาเสมือนกับวาเขาไดจุมมือของเขาลงในเนื้อหมูและ
เลือดของมัน” (บันทึกโดยมุสลิม 2260)
หุกมการแขงฟุตบอลในปจจุบัน
การแขงฟุตบอลในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของความเพลิดเพลินที่บาฏิล(ไมถูกตอง) การเลน
ฟุตบอลโดยผานสโมสรกีฬา กลุมตางๆ และประเทศ จึงไมเปนที่อนุญาต เพราะการเลนดังกลาว
เปนการเลียนแบบคนกาฟร เปนการรองเรียนเพื่อตัดสินคดีความตอฏอฆูตและกฎหมายในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุและอื่นๆ เปนการสูญเสียเวลาไปกับความเพลิดเพลินและการละเลน เปนการสูญเสีย
ทรัพยสิน เปดเผยอวัยวะที่พึงปกปด (เอาเราะฮฺ) และขาออน มีฟตนะฮฺของเด็กหนุม หนาตาดี มีการ
ปะปนกันระหวางชายหญิง ปดกั้นการรําลึกถึงอัลลอฮฺและการละหมาด ดวยการละทิ้งละหมาด
หรือละหมาดลาชา สรางความแตกแยก ความเปนศัตรูกัน และการเกลียดชังกันระหวางผูเลนและ
กองเชียร โดยเฉพาะในชวงการแขงขัน มีการสรางฟตนะฮฺและการแบงพรรคแบงพวก เกิดการดา
ทอ และเสียดสีระหวางกัน ทําใหเสียเวลาในการศึกษาหาความรูและการเชิญชวนสูอัลลอฮฺ เพราะ
บอยครั้งที่มีการชนกันระหวางผูเลนและเกิดแขนขาหัก ดังนั้นการแขงขันฟุตบอลจึงเปนสวนหนึ่ง
ของความเพลิดเพลินที่จอมปลอมที่บรรดาศัตรูอิสลามใชเปนเครื่องมือเพื่อหันเหมนุษยออกจาก
ภารกิจหลักที่พวกเขาถูกสรางมา นั่นก็คือการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺและการเชิญชวนสูพระองค ขอ
พระองคโปรดคุมครองเราใหปลอดภัยดวยเถิด แตถาปลอดจากผลเสียที่ตองหามตางๆ ถือวา
อนุญาต
หุกมการรับของขวัญจากตลาดการคา
ของขวัญและวางวัลตางๆที่มีการแจกกันตามทองตลาดตามปริมาณสินคา และในการ
แขงขัน การโชวสินคา การจัดมหกรรมกีฬา สินคา และศิลปะ การแขงขันวาดภาพเสมือน ภาพถาย
สิ่งมีชีวิต การแขงขันโชวเครื่องแตงกาย การแขงเทพีความงาม เปนตน ลวนเปนสิ่งที่นําไปสูสิ่ง
ที่อัลลอฮฺหาม
เชนเดียวกับการละเลนที่ลอลวงสติปญญาของคน กินทรัพยของผูอื่นโดยมิชอบ สูญเสีย
เวลา สรางความเสื่อมเสียแกศาสนาและจริยธรรม และหมกมุนอยูกับสิ่งที่ไมไดถูกสรางมาเพื่อการ
นั้น ดังนั้นมุสลิมจึงจําเปนตองระมัดระวังจากสิ่งเหลานั้น
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