
 
 

ภัยอนัตรายจากโทรทัศน 
[ ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 

 

 
 
 

ดร.อะมีน บิน อับดุลลอฮฺ อัช-ชะกอวีย 
 
 
 
 

๐Tแปล๐ Tโดย 0T: 0Tอุศนา พวงศิร ิ

ตรวจทานโดย : อัสรัน นิยมเดชา 
ท่ีมา : หนังสือ อัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ มิน อัล-กะลีมาต อัล-มุลกอฮ ฺ

 
 
 

 
2012 - 1433 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

﴾طورة  تللفاز ﴿  
 »  ايالنديااللة  تل« 

 
 
 
 
 

 أم� ان عبدتهللا تلشقاوي. د
 
 

 
 

 س�ي فرتنج حس� : تمج 
 عصتن  نيرمد�شا: ممتجع 

  اال ت ةة تلقاقا  من تلماا  تللقا  :صدةتل
 
 
 
 

2012 - 1433 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ภัยอันตรายจากโทรทัศน 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผูอภิบาลแหง

สากลจักรวาล  ขอความสุข ความจําเริญและความศานติจงประสบ

แดทานนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ตลอดจนวงศวาน

และมิตรสหายของทานโดยท่ัวกัน ฉันขอปฏิญาณวา ไมมีพระเจาอื่น

ใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียวไมมีภาคีใดๆ  สําหรับพระองค 

และฉันขอปฏิญาณวา  มุหัมมัดเปนบาวของอัลลอฮฺและเปนศาสน

ทูตของพระองค 

ในวันน้ีจะพูดถึงอันตรายท่ีปจจุบันไดเขามามีบทบาทใน

บานหรือท่ีพักอาศัยของพวกเราเกือบจะทุกหลัง  เวนแตผูท่ีไดรับ

ความเมตตาคุมครองจากอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา  ซึ่งอันตราย

ท่ีวาน้ีก็คือโทรทัศนน่ันเอง 

 เราสามารถแบงองคประกอบตางๆของเร่ืองน้ีไดดังน้ี 

1. การฝาฝนคําส่ังใชของบทบัญญัติศาสนา 

2. ทัศนะตางๆของนักวิชาการ 
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3. ขอสงสัยบางประการ และคําตอบ 

4. วิธีการแกไข 

 

สวนหน่ึงจากการฝาฝนคําส่ังใชของบทบัญญัติศาสนา  ก็

คือส่ิงท่ีเกี่ยวของกับหลักอะกีดะฮฺ  ซึ่งเปนเร่ืองท่ีอันตรายท่ีสุด  น่ันก็

คือในโทรทัศนน้ันมีการแสดงภาพของพวกผูปฏิเสธศรัทธา  และ

ความเจริญรุงเรืองของพวกเขา  ในลักษณะท่ีอาจทําใหผูท่ีติดตาม

รับชมน้ันรูสึกสนใจและดึงดูดใจใหอยากรับชม  และน่ันก็จะทําให

สํานึกในจุดยืนตอพวกมุชริกีนและผูปฏิเสธศรัทธาออนแอลง  ดัง

ท่ีอัลลอฮฺตะอาลา ตรัสไวในสูเราะฮฺอัล-มุญาดะละฮฺ อายะฮฺท่ี  22 วา 

ِ  يُۡؤِمُنونَ  قَۡوٗما َ�ِدُ  َّ  ﴿ َّ ُّونَ  ٱ�ِخرِ  َوٱۡ�َۡومِ  ِِ� د ُّ  َمنۡ  يَُوٓ د ا ََ  َ َّ  ٱ
ْ  َولَوۡ  َورَُسوَ�ُۥ دَءُهمۡ  َ�نُودٓ وۡ  َءَِٓا

َ
دَءُهمۡ  أ ۡ�َنا

َ
وۡ  �

َ
وۡ  إِۡخَ�َٰ�ُهمۡ  أ

َ
 َعِشَ�َ�ُهمۚۡ  أ

ٰ�َِك  ََ ْو
ُ
يَ�ٰنَ  قُلُو�ِِهمُ  ِ�  َكَتَب  أ يَّدُهم ٱۡ�ِ

َ
 َوُ�ۡدِخلُُهمۡ  ّمِۡنُهۖ  ُِِروحٖ  َو�

ٰٖت  َّ نَۡ�ٰرُ  َ�ۡتَِها ِمن َ�ۡرِي ََ
َ
ۚ  نَ َ�ِٰ�ِي ٱۡ� ُ  رَِ�َ  �ِيَها َّ  َ�ۡنُهمۡ  ٱ

 ْ ٰ�َِك  َ�ۡنهُۚ  َورَُضوٓ ََ ْو
ُ
ۡزُب  أ َِ  ِۚ َّ د  ٱ ََ ۡزَب  إِنّ  �َ َِ  ِ َّ  ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  ٱ

 ]  ٢٢: تلجادل [ ﴾ ٢
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ความวา “เจาจะไมพบหมูชนใดที่พวกเขาศรัทธาตออัลลอฮฺ

และวันปรโลกรักใครชอบพอผูที่ตอตานอัลลอฮฺและเราะสูล

ของพระองค   ถึงแมวาพวกเขาจะเปนพอของพวกเขา 

ลูกหลานของพวกเขา  พี่นองของพวกเขา  หรือเครือญาติของ

พวกเขาก็ตาม  ชนเหลานั้นอัลลอฮฺไดทรงบันทึกการศรัทธาไว

ในจิตใจของพวกเขา  และไดทรงเสริมพวกเขาใหมีพลังมาก

ข้ึนดวยการสนับสนุนของพระองค  และจะทรงใหพวกเขาได

เขาสวนสวรรคอันหลากหลาย  ซึ่งมีแมน้ําหลายสายไหลผาน 

ณ  เบื้องลางของมัน  โดยพวกเขาจะเปนผูพํานักอยูในนั้น

ตลอดกาล อัลลอฮฺทรงโปรดปรานพวกเขา และพวกเขาก็ยินดี

ปรีดาตอพระองค  ชนเหลานั้นคือพรรคของอัลลอฮฺ  พึงรูเถิด

วา  แทจริงพรรคของอัลลอฮฺนั้น  พวกเขาเปนผูประสพ

ความสําเร็จ” (อัล-มุญาดะละฮฺ: 22) 

อิมามอะหฺมัดบันทึกในมุสนัด จากหะดีษอัล-บะรออ  บิน 

อาซิบ วาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َ  ف تهللاِ « تبغة ِ ي ف تِهللا و 
َ
نغ ب

 
ُ  َعم ِ تِميغااِن أ وغ  

 
مسقد [»  ِني أ

  ]١٨٥٢٤تمما  أحد 
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ความวา "หลักยึดเหนี่ยวที่มั่นคงที่สุดของการศรัทธาคือ การที่

ทานรักเพื่ออัลลอฮฺและเกลียดเพื่ออัลลอฮฺ" (หะดีษเลขท่ี 

18524) 

และอีกหน่ึงพิษภัยของโทรทัศน  คือการพยายามนําเสนอ

บทบัญญัติอิสลามบางประการดวยภาพลักษณท่ีไมเหมาะสม  เชน 

การแตงเติมเคราใหผูท่ีรับบทคนเสียสติ การนําเสนอภาพหิญาบใน

ลักษณะท่ีบิดเบือน หรือมีการดูหมิ่นดูแคลนผูท่ีมีคุณธรรม และส่ิง

อื่นจากน้ีท่ีเปนการเยยหยันบทบัญญัติอิสลาม  อัลลอฮฺตะอาลาตรัส

วา 

َل�ِن  ﴿ ُهمۡ   َو َ�ۡ
َ
ُلنّ   َس� و ُُ ّ�َما  َ�َ وُض   ُكّنا  ِإ َنۡلَعُبۚ   َ�ُ ِ   ُقۡل   َو َّ � ِِ

َ
 أ

ۦ  َوَءَٓ�ٰتِهِۦ  َ�َفۡرُتم  َقدۡ   َ�ۡعَتِذُروْٓ   ََ   ٦  َتۡهزُِءونَ �َسۡ   ُكنُتمۡ   َوَرُسوِ�ِ
 ]  ٦٦ -٦٥: تلر� [ ﴾ إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�ۡعدَ 

ความวา “และถาหากเจาไดถามพวกเขา  แนนอนพวกเขาจะ

กลาววา  แทจริงพวกเขาเปนเพียงแตพูดสนุก  พูดเลนเทานั้น 
จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วาตออัลลอฮฺและบรรดาโองการของ

พระองคและเราะสูลของพระองคกระนั้นหรือที่พวกทานเยย
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หยันกัน?  พวกทานอยาแกตัวเลย  แทจริงพวกทานไดปฏิเสธ

ศรัทธาหลังจากที่พวกทานไดศรัทธา” (อัต-เตาบะฮฺ: 65 -66 ) 

 แมกระท่ังภาพยนตรการตูน  ท่ีเด็กๆติดตามเฝาดู  ก็ยังมี

ภาพท่ีผิดหมิ่นเหมตอหลักศรัทธา  และมารยาทอันดีงามในอิสลาม 

ซึ่ง "ฏ็อยบะฮฺ อัลยะหฺยา" ไดกลาวในหนังสือของเธอท่ีมีชื่อวา 

“บะเศาะมาต อะลา วะละดี”  หลังจากท่ีเธอไดรับชมรายการสําหรับ

เด็กหลายตอหลายรายการวา: 

“รายการเหลาน้ีมีเ น้ือหาหลายอยางท่ีขัดตอหลักการ

อิสลาม เชน  รูปไมกางเขน  ภาพหญิงสาวแตงกายไมเหมาะสม ภาพ

การอยูปะปนกันระหวางชายหญิง  เสียงเพลงประกอบรายการ  หรือ

ภาพการสูบบุหร่ี ตัวการตูนบางตัวก็พูดราวกับเปนผูสรางสรรพส่ิง

ขึ้นมา บางตัวก็พูดวาพวกเขามีระบบท่ีสามารถควบคุมจัดการกา

แลกซีตางๆในจักรวาลน้ีไดยกเวนระบบสุริยะ ซึ่งเหลาน้ีถือเปนการ

ปฏิเสธศรัทธาท้ังส้ิน เพราะผูท่ีสามารถบริหารจัดการเร่ืองดังกลาว

ไดมีเพียงอัลลอฮฺเทาน้ัน 

"จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีผูปกครองจะตองสอนและ

แนะนําลูกหลานวารายการในโทรทัศนสวนใหญ  โดยเฉพาะละคร

และภาพยนตร  หรือแมกระท่ังการตูน  มีแหลงท่ีมาจากประเทศผู
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ปฏิเสธศรัทธา  ผูท่ีเปนศัตรูกับอิสลามและมุสลิม  จึงไมนาแปลกใจท่ี

รายการเหลาน้ีตองการท่ีจะทําลายอิสลาม  และเจตนาใหมุสลิมหัน

เหจากศาสนาท่ีเท่ียงตรง และศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อท่ีพวกเขา

เหลาน้ันจะไดมีอํานาจควบคุมทุกอยาง  และใหเยาวชนเหลาน้ันได

ตระหนักวาแทท่ีจริงแลวเครือขายองคกรยิวระดับโลกคือผูท่ีอยู

เบื้องหลังและควบคุมส่ือและสํานักขาวตางๆในซีกตะวันตก ส่ือ

เหลาน้ันจึงมุงนําเสนอส่ิงท่ีเปนความชั่วรายท่ีภายนอกอาจแลดูดี

และนาสนใจ" (จากหนังสือของฏ็อยบะฮฺ อัล-ยะหฺยา หนา 57, 67, 

81) และกรณีอื่นๆนอกเหนือจากท่ีกลาวมา อันเปนการขัดกับ

หลักการอิสลาม และหมิ่นเหมตอหลักศรัทธา พฤติกรรม และ

มารยาทของเยาวชนมุสลิม 

ท่ีจะกลาวถึงอีกประการหน่ึงคือการฉายภาพของการคลุก

คลีปะปนกันระหวางหญิงชายในละครโทรทัศนใหเห็นเปนเร่ืองปกติ

ธรรมดา รวมถึงเร่ืองราวความรักความลุมหลง  อันเปนการสนับสนุน

พฤติกรรมท่ีเส่ือมเสียและผิดศีลธรรม ดังท่ีอัลลอฮฺตะอาลา ตรัสวา 

ِينَ   إِنّ   ﴿ َّ ُّونَ   ٱ ِ ن  ُُ
َ
ِينَ   ِ�   ٱۡلَ�ِٰحَشةُ   �َِشيعَ   أ َّ ْ   ٱ  َعَذٌٓب   لَُهمۡ   َءَٓمُنوٓ

ِ�مٞ 
َ
ۡ�َيا  ِ�   أ ُّ ُ   َوٱ�ِخَرةِ�   ٱ َّ نُتمۡ   َ�ۡعلَمُ   َوٱ

َ
:   تلرة[   ﴾  ١  َ�ۡعلَُمونَ   ََ   َوأ

١٩  [ 
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ความวา “แทจริงบรรดาผูชอบที่จะใหเรื่องบัดสีแพรหลายไป

ในหมูผูศรัทธานั้น  พวกเขาจะไดรับการลงโทษอยางเจ็บปวด

ทั้งในโลกนี้และโลกหนา และอัลลอฮฺทรงรอบรูและพวกเจาไม

รู” (อัน-นูรฺ: 19) 

 และแทจริงแลวมุอมินผูศรัทธาน้ันถูกส่ังใชใหลดสายตาลง

ตํ่าจากสตรี ดังท่ีอัลลอฮตฺะอาลา ตรัสวา 

ْ  ّلِۡلُمۡؤِمنِ�َ  قُل ﴿ وٓ ُّ ُُ َِۡ�ٰرِهِمۡ   ِمنۡ  َ�
َ
�   ْ ُهمۚۡ   َوَ�ۡحَفُظوٓ ََ ۡزَ�ٰ   َ�ٰلَِك   ُفُرو

َ
 أ

َ  إِنّ  لَُهمۚۡ  َّ ۢ  ٱ  ]  ٣٠:  تلرة[ ﴾ ٣ يَۡصَنُعونَ  َِِما َخُُِ�

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด)แกบรรดาผูศรัทธา  ใหพวก

เขาลดสายตาของพวกเขาต่ําลง  และใหพวกเขารักษาทวาร

ของพวกเขา นั่นเปนการบริสุทธ์ิย่ิงแกพวกเขา  แทจริงอัลลอฮฺ

ทรงรอบรูสิ่งที่พวกเขากระทํา” (อัล-นูร: 30) 

 ทานมุสลิมบันทึกรายงานในหนังสือเศาะหีหฺของทาน  จาก

หะดีษุร็อยรฺ  บิน  อับดิลลาฮ  กลาววา  “ฉันไดถามทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ถึงการมองที่มิไดตั้งใจ 

ทานก็สั่งฉันใหเบนสายตาของฉันหลบไปเสีย” (หะดีษเลขท่ี 

2159 หนา 891) 
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 เชนน้ีแลว นับประสาอะไรกับผูท่ีต้ังใจใชสายตาของเขาน้ัน

จับจองไปยังหญิงสาวในจอโทรทัศน  ซึ่งสวมใสอาภรณท่ีแลดูราวกับ

เปลือยเปลา  และการท่ีสตรีมองบุรุษก็ไมตางกัน  อัลลอฮฺตะอาลา 

ตรัสวา 

ٰتِ  َوقُل ﴿ ََ نَ  ّلِۡلُمۡؤِم ُۡ ُُ ُۡ َِۡ�ٰرِهِنّ  ِمنۡ  َ�
َ
 ]٣١:  تلرة[ ﴾ �

ความวา “และจงกลาวเถิด (มุหัมมัด)  แกบรรดาหญิงผูศรัทธา 

ใหพวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ํา” (อัน-นูรฺ : 31) 

 และยิ่งไปกวาน้ันทุกๆรายการมักจะมีเสียงเพลงประกอบ 

อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสวา 

اِس   َوِمنَ   ﴿ َّ ِديثِ   لَۡهوَ   �َۡشَ�ِي  َمن  ٱ ّل   ٱۡ�َ ُِ ِ   َسبِيلِ   َعن  ِ�ُ َّ  ٱ
 ِ�ۡ َُ ِ ٰ�َِك   ُهُزًو�ۚ   َوَ�ّتِخَذَها  ِعۡل�ٖ   ِ ََ ْو

ُ
ِه�ٞ   َعَذٓبٞ   لَُهمۡ   أ : لقاان[   ﴾  ٦  ُّ

٦  [ 

ความวา “และในหมูมนุษยมีผูซื้อเอาเรื่องไรสาระ  เพื่อทําให

เขาหลงไปจากทางของอัลลอฮฺโดยปราศจากความรู  และ

ถือเอามันเปนเรื่องขบขัน  ชนเหลานี้พวกเขาจะไดรับการ

ลงโทษอันอัปยศ” (ลุกมาน: 6) 



 

11 

 นักอรรถาธิบายสวนใหญ เชน อิบนุอับบาส และอิบนุมัสอูด 

อธิบายวาหมายถึง ดนตรีและการขับรอง 

 อัล-บุคอรียฺ  บันทึกรายงานในหนังสือเศาะหีหฺของทานจาก

หะดีษอบีมาลิก  อัล-อัชอะรียฺ  เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 

م  ، «  ل اغ ت و   ، م   ْغ ِم  َ ت و   ، تَمي  ا ِول رن   � سغ   ْ ت ر  مغ
 
أ ِق  مي

َ
أ ِمنغ  َمرنني    َ

ازِف   ع  تلا   ]٥٥٩٠تلخاةي اممم [» و 

ความวา “แทจริงแลวจะมีชนกลุมหนึ่งในหมูประชาชาติของฉัน

ที่เห็นวา  การผิดประเวณี  ผาไหม  เหลา  และเครื่องดนตรี  เปน

สิ่งที่หะลาล” (อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 5590) 

 

ทัศนะตางๆของนักวิชาการในเรื่องนี้ : 

 เชคอัลดุลลอฮฺ  บิน หุมัยดฺ  เชคอับดุลอะซีซ  บิน  บาซ 

และเชคอิบนุอุษัยมีน  ไดถูกถามในเรื่องโทรทัศนวาเปนสิ่งหะ

รอมตองหามหรือไม? ทั้งหมดไดตอบวา: "เคร่ืองโทรทัศนน้ันเปน

อุปกรณชนิดหน่ึงท่ีเราไมสามารถตอบไดในทันทีวาเปนส่ิงตองหาม
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หรือไม  เพราะอุปกรณชนิดน้ีสามารถใชไปในทางท่ีดีก็ได  ในทางท่ี

ผิดก็ได  ซึ่งถาผูใชนําไปใชในทางท่ีผิด  เชนฟงเพลง  ดูภาพท่ีไม

เหมาะสม  ดูละครท่ีเต็มไปดวยเร่ืองราวของการโกหก  ความไม

ซื่อสัตยระหวางสามีภรรยา  หรือภาพการปะปนระหวางชายหญิง 

เชนน้ีน่ันก็ถือวาเปนส่ิงท่ีตองหาม  แตถานําไปใชในทางท่ีดี  เชน  เพื่อ

ฟงอัลกุรอาน  การเผยแผศาสนา  การใชใหทําความดีหามปราม

ความชั่ว  ก็ถือวาเปนท่ีอนุญาต  แตถามีความเทาเทียมกันท้ังความดี

และความชั่ว  หรือมีดานเสียมากกวาดานดี  ดังเชนในปจจุบัน  ก็ถือ

วาตองหาม" (จากหนังสือ อัลญะวาบุลมุฟด ฟหุกมิตตัศวีรฺ โดย เชค

อับดุลอะซีซ บิน บาซ) 

สวนอัล-ลัจฺนะฮฺ อัด-ดาอิมะฮฺ (คณะกรรมการถาวร

เพื่อการวินิจฉัยปญหาศาสนา ประเทศซาอุฯ)  ไดตอบคําถาม

เก่ียวกับโทรทัศนวา:  "โทรทัศนน้ันถือเปนอุปกรณท่ีใชไดท้ังในทาง

ท่ีดีและทางท่ีไมดี แลวแตวาผูท่ีนําไปใชน้ันนําไปใชในทางใด แตทาง

ท่ีดีก็ไมควรนําโทรทัศนเขามาไวในบาน เพราะมันจะเปนหนทางท่ีทํา

ใหเราไดรับชมในส่ิงท่ีตองหาม และภาพและอิริยาบทท่ีไมเหมาะสม" 

(จากหนังสือรวมฟตวาของอัล-ลัจฺนะฮฺ คําถามเลขท่ี 2133) 
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ขอสงสัยและคําตอบ 

 อาจจะมีคําถามวา  แลวเราจะสามารถนําส่ิงใดมาแทนท่ี

โทรทัศนได? 

 น่ีเปนคําถามท่ีผิดอยางมหันต กับการท่ีมุสลิมมักถามหาส่ิง

ท่ีจะมาทดแทนส่ิงท่ีอัลลอฮฺตะอาลา  ทรงหาม  ท้ังๆท่ีเปนวาญิบ

สําหรับมุสลิมทุกคนท่ีจะตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามเทาน้ัน  ดัง

ท่ีอัลลอฮตฺะอาลา ตรัสวา 

ْ  إَِذٓ ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َقۡوَل  َ�نَ  إِّ�َما ﴿ ِ  إَِ�  ُُُعودٓ َّ  ِ�َۡحُ�مَ  َورَُسوِ�ِۦ ٱ
ن َِۡيَنُهمۡ 

َ
و أ ُُ �َ ْ ۚ  َسِمۡعَنا لُوٓ َطۡعَنا

َ
ٰ�َِك  َوأ ََ ْو

ُ
 ﴾ ٥ ٱلُۡمۡفلُِحونَ  ُهمُ  َوأ

 ]  ٥١:  تلرة[

ความวา “แทจริงคํากลาวของบรรดาผูศรัทธา  เมื่อพวกเขาถูก

เรียกรองไปสูอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค  เพื่อใหตัดสิน

ระหวางพวกเขา พวกเขาจะกลาววา  เราไดยินแลวและเราเชื่อ

ฟ งป ฏิบัติ ตาม   และชนเหล านี้ พวก เขา เปนผู ป ระสบ

ความสําเร็จ” (อัล-นูร: 51) 

 และในความเปนจริงแลว  ส่ิงท่ีเราสามารถทดแทนการดู

โทรทัศนน้ันมีมากมาย เชน การทองจําอัลกุราน การฟงบรรยายท่ีจัด
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ขึ้นตามมัสยิดหรือองคกรตางๆ  การซื้อหนังสือหรือซีดีท่ีมีประโยชน

มาน่ังอานน่ังฟง  และการจัดการแขงขันท่ัวไปเกี่ยวกับวิชาความรู 

และอื่นๆอีกมากมายท่ีเราสามารถทําทดแทนการดูโทรทัศนได 

 อีกหน่ึงในขอซักถาม คือการท่ีบางคนกลาววาเราสามารถดู

การถายทอดสดการละหมาดท่ีมัสญิดหะรอม  ดูรายการเกี่ยวกับ

ศาสนา  และติดตามขาวสารผานทางโทรทัศนได  เราอาจตอบไดวา 

ท้ังหมดน้ีมีอยูในวิทยุชองศาสนาซึ่งดีกวาการดูในโทรทัศน  ซึ่งเช

คบิน บาซ ไดแนะนําใหฟงทางวิทยุจะดีกวา 

 และบางคนก็กลาววา  ฉันทราบวาโทรทัศนในลักษณะท่ี

เปนอยูในปจจุบันน้ันไมอนุญาตใหมีไวในบาน  แตวาถาเราไมมี

โทรทัศนในบาน  ลูกหลานของเราก็แอบไปดูตามบานเพื่อนบานหรือ

สถานท่ีอื่นๆอยูดี 

 เราอาจตอบไดวา  ขอหนึ่ง:  มีหลักอยูวาส่ิงท่ีผิดท่ีไมดีน้ัน 

ไมควรจะไดรับการแกไขเปล่ียนแปลงดวยส่ิงท่ีผิด เพราะฉะน้ันจึง

จําเปนอยางยิ่งท่ีผูปกครองจะตองอธิบายใหเด็กๆเขาใจวาการดู

รายการในโทรทัศนน้ันไมเปนท่ีอนุญาตไมวาจะดูท่ีบานหรือดูท่ีอื่น 
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ขอสอง:  ผลเสียของการดูโทรทัศนท่ีบานน้ันมีมากกวาการ

ดูท่ีอื่น  ท้ังน้ีเพราะวาเด็กๆคงไมสามารถดูโทรทัศนท่ีอื่นไดท้ังวันหรือ

ตลอดเวลาท่ีพวกเขาตองการ  ผิดกับการมีโทรทัศนในบาน  ซึ่งเปน

การงายสําหรับพวกเขาท่ีจะสามารถดูไดตลอดเวลาท่ีเขาตองการ 

 และสุดทาย  จงจําไวเสมอวาความตายน้ันอาจมาเยือน

อยางไมทันต้ังตัวในขณะท่ีโทรทัศนยังอยูในบานของทาน อิมามอัล-

บุคอรียฺและมุสลิมบันทึกจากมะอฺก็อล บิน ยะสารฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮฺ เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 
ٍش « ر  غ  َُ َارَ  و   َ  ، ِييغِ  تَهللا ةعيي ، غ  ْ بغٍد � سغ ا ِمنغ ي  ِيييِاِ ،  ِال  م  لِم 
ل يغِ  تَ قي   ح    ]١٤٢، ومسلم اممم ٧١٥٠تلخاةي اممم [» مي   تَهللا ع 

ความวา “ไมมีบาวคนใดที่อัลลอฮฺไดใหเขาทําหนาที่ปกครอง 

แลวเขาไดเสียชีวิตในสภาพที่เปนผูบกพรองคดโกงตอหนาที่ที่

รับผิดชอบ  นอกจากอัลลอฮฺจะหามไมใหเขาเขาสวนสวรรค” 

(อัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 7150 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 142) 

 وتَاد هللا ةل تلعال�، و ا تهللا وسلم ع نبيقا �اد

 .وع ل  و وب  أجع�


