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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เรื่องที่ 53 

สิ่งที่ทาํใหการงานที่ดีตางๆ เปนโมฆะ 

 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮฺ ขอการเจริญ

พรและความสันติมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ขาขอปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอ

ฮฺ และมุฮัมหมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค 

อัลลอฮฺไดตรัสวา  

﴿  َّ نينَ  ِن َّ نهنم َخۡشَيةن  ّمننۡ  ُهم � ََ  َرّ� نينَ  ٥ ّمۡشفنُقو َّ نهنمۡ  َ�ٰتن � ُهم ََ�  َرّ�
 ََ نينَ  ٥ يُۡؤمنُنو َّ نهنمۡ  ُهم ََ� نَرّ� ََ  َ�  ب نينَ  ٥ �ُۡ�نُ�و َّ ََ يُۡؤتُ  ََ� ٓ  و ْ  َما قُلُوُ�ُهمۡ  َءاتَوا َّ 

لَةٌ  َُّهمۡ  ََجن نهنمۡ  ِنَ�ٰ  ََ ََ  َرّ� ُعو ٰ�نَك  ٦ َ�ٰجن ََ َْ
ُ
ُ  ََ  لََها ََُهمۡ  �ۡ�َۡيَ�ٰتن  �ن  �َُ�ٰرنُعو

 ََ  ]  ٦١-٥٧: الؤمقون[ ﴾ ٦ َ�ٰبنُقو

ความวา “แทจริง บรรดาผูที่พวกเขาเปนผูมีจิตใจยําเกรง

เนื่องจากความกลัวตอพระเจาของพวกเขา  และบรรดาผูที่พวก

เขาศรัทธาตอสัญญาณตางๆ แหงพระเจาของพวกเขา และ

บรรดาผูที่พวกเขาไมต้ังภาคีตอพระเจาของพวกเขา  และบรรดา
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ผูที่บริจาคส่ิงที่พวกเขาไดมาโดยที่จิตใจของเขาเปยมไดดวย

ความหวั่นเกรงวาแทจริงพวกเขาตองกลับไปหาพระเจาของพวก

เขา ชนเหลานั้น พวกเขารีบเรงในการประกอบความดีทั้งหลาย 

และพวกเขาเปนผูรุดหนาไปกอนในการทําความดีเสมอ”(สู

เราะฮฺ อัล-มุอมินูน 57-61) 

. 

รายงานจากทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา 

กลาววาแทจริงฉันไดถามทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม เกี่ยวกับอายะฮฺดังกลาวขางตน “และบรรดาผูที่บริจาค

ส่ิงที่พวกเขาไดมาโดยที่จิตใจของเขาเปยมไดดวยความหวั่น

เกรง” (อัล-มุอมินูน 60) ทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

กลาวถามวา พวกเขาคือผูที่ด่ืมเหลา และลักขโมยใชไหม? ทาน 

นบีตอบวา  

» 
َ
قّ  الّصّديِق، اِقَْت  يَا ال ِِ

ينَ  ُهمْ َوََ ِ
ّ
َُُصغّونَ  يَُصوُمونَ  اَ َُاََصّدقُوَن، َو  وَُهمْ  َو

نْ  َ�َافُونَ 
َ
  أ

َ
َِك  ِمقُْهْم، ُ�ْقبََل  ال

َ
ول
ُ
ينَ  أ ِ

ّ
َْ�َاِت  ِف  �َُسارُِعونَ  اَ

ْ
اَتمذي امقم [» ال

٣١٧٥[ 
ความวา “ไมใชอยางนั้น โอลูกสาวทานศิดดีกเอย  แตพวกเขา

คือผูที่ถือศีลอด ละหมาด และจายซะกาต แลวกลัววาการงาน
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เหลานั้นจะไมถูกตอบรับ พวกเขาคือผูที่เรงรีบกันทําความดี” 

(สุนัน อัต-ติรมิซีย 5/327-328 หมายเลข 3175)   

 

บรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบีนั้นพรอมกับๆ ความ

พยายามอยางสูงในการทําความดีของพวกเขา แลว พวกเขายัง

มีความกลัววาการงานที่ดีตางๆ ของพวกเขาจะสูญเปลาและไม

ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ ทั้งนี้ก็เพราะความรอบรูและความ

ศรัทธามั่นของพวกเขานั่นเอง  ทานอบู อัด-ดัรดาอ เราะฎิยัลลอ

ฮุอันฮุ ไดกลาววา “หากฉันรูวาอัลลอฮฺตอบรับการละหมาดสอง

ร็อกอัตของฉัน แนนอนมันเปนส่ิงที่ฉันชอบยิ่งการกวาโลกนี้และ

ส่ิงที่อยูภายในทั้งหมดเพราะอัลลอฮฺกลาววา. 

ََّما ﴿ َََقّبُل  ِن ََ  ُ َّ َّقن�َ  مننَ  �  ]  ٢٧: دة الائ[ ﴾ ٢ �لُۡم

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺจะทรงรับจากหมูชนผูมีความยําเกรง

เทานั้น” (อัล-มาอิดะฮฺ 27) 

 

ทานอับดุลลอฮฺ บิน อบี มุลัยกะฮฺ กลาววา “ฉันไดทัน

พบกับเศาะหาบะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
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สามสิบทาน ทุกทานตางกลัวการกลับกลอก(การเปนมุนาฟก)

จะเกิดกับตัวเอง ไมมีใครสักคนที่กลาววา อีมานของฉันเหมือน

อีมานของญิบรีลและมีกาอีล อะลัยฮิมัสสะลาม” 

ส่ิงที่ทําลายการงานที่ดีนั้นมีมากมาย บางสวนทําลาย

การงานทั้งหมด เชน ชิริก(ต้ังภาคี) ริดดะฮฺ (ตกจากศาสนา)  นิ

ฟากอักบัรฺ (การกลับกลอกแบบใหญ) บางสวนทําลายเฉพาะ

การงานนั้นๆ เชนการลําเลิกในการบริจาค  ในที่นี้เราจะขอกลาว

เพียงหาส่ิงเทานั้นเผ่ือวามันจะเปนตัวอยางสูส่ิงอ่ืนๆ ไดดวยดังนี้ 

สิ่งแรก  ชิริก (การต้ังภาคี) เปนตัวทําลายการงาน

ทั้งหมด  อัลลอฮฺไดกลาวแกทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม  

لََقدۡ  ﴿ ََ  َ َ�ن
ُ
نينَ  �َ�  ِنَ�َۡك  ُ َّ ۡ�َت  لَ�ننۡ  َ�ۡبلنَك  منن � َ�ۡ

َ
نّ  ُ ََ َب ۡۡ  َ�َملَُك  َ�َ

ََنّ  و ُُ َ ََ ن�نَ  مننَ  ََ  ]  ٦٥: الزمم[ ﴾ ٦ �لَۡ�ٰ�ن

ความวา “และโดยแนนอน ไดมีวะฮียฺ(วิวรณ)มายังเจา (มุหัม

มัด) และมายังบรรดาคนกอนหนาเจา วาหากเจาต้ังภาคี 

(กับอัลลอฮฺ) แนนอนการงานของเจาก็จะไรผล และแนนอนเจา

จะอยูในหมูผูขาดทุน” (สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัรฺ 65)  
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และอัลลอฮฺไดตรัสวา 

﴿  ٓ ۡمَنا ْ َعمنلُ  َما ِنَ�ٰ  ََقَدن  ]  ٢٢: اَفمقان[ ﴾ ٢ ّمنُثوًرا َهَبآءٗ  فََجَعۡلَ�ٰهُ  َ�َملٖ  مننۡ  وا

ความวา “และเรามุงสูสวนหนึ่งของการงานที่พวกเขา(บรรดาผู

ต้ังภาคี)ไดปฏิบัติไป แลวเราจะทําใหมันไรคุณคากลายเปน

ละอองฝุนที่ปลิววอน” (สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน 23)   

 

รายงานจากทานอบี สะอัด บิน อบี ฟะฎอละฮฺ อัล-อัน

ศอรีย ซึ่งเปนเศาะหาบะฮฺทานหนึ่งกลาววา ฉันไดยินทานเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ُ  َجَعَ  إَِذا« َّ َّاَس  ا ِقيَاَم ِ  يَْومَ  ا
ْ
  ِلَْومٍ  اَ

َ
ْشَكَ  َكنَ  َمنْ  :ُمقَاٍد  نَاَدى ِ�يِه، َرَُْب  ال

َ
 أ

ِ  ِمغَهُ عَ  َ�َملٍ  ِف  ّ َحًدا، َِ
َ
يَْطغُْب  أ

ْ
، َ�ْ�ِ  ِعقْدِ  ِمنْ  ثََوااَهُ  فَغ ِ َّ َ  فَِِنّ  ا َّ ْ�َ�  ا

َ
 أ

َ�ءِ  َ ُّ ْكِ  َ�نْ  ال ُّ  ]٣١٥٤اَتمذي امقم [» ال
ความวา “เมื่ออัลลอฮฺไดรวบรวมมนุษยในวันกิยามะฮฺ วันที่

ไมมีการสงสัยใดๆ (ตองเกิดอยางแนนอน) จะมีผูเรียก 

เรียกขึ้นวา “ใครที่เคยต้ังภาคีในการงานหนึ่งที่ทําเพื่อ

อัลลอฮฺ เขาจงขอผลบุญของมันจากสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮ ฺ



 

8 
 

เพราะอัลลอฮฺนั้นทรงม่ังมีเหนือความตองการตอภาคีใดๆ 

ทั้งสิ้น” (สุนัน อัต-ติรมิซีย 5/312 หมายเลข 3154)    

 

สิ่งที่สอง ริยาอ (การทําดีใหเพื่อผูอ่ืนเห็น) ซึ่งมีสอง

ประเภทคือ 

ประเภทแรก การมีเจตนาในการทํางานเพื่อส่ิงอ่ืน

จากอัลลอฮฺ นี่คือชิริกใหญที่ทําลายการงานทั้งหมด นักวิชาการ

บางทานเรียกวา การมีภาคีในเจตนา หรือความตองการ และ

จุดหมาย อัลลอฮฺตรัสวา 

ََ  َمن ﴿ َيٰوةَ  يُرن�دُ  َ� َيا �ۡ�َ َۡ ُّ َََها � زن�نَ ۡعَ�ٰلَُهمۡ  ِنَ�ۡهنمۡ  ّفن نُوَ  ََ
َ
 َ�  �نيَها ََُهمۡ  �نيَها ُ

 ََ ۡبَخُسو ٰ�نَك  ١ َُ ََ َْ
ُ
نينَ  ُ َّ َرةن  �ن  لَُهمۡ  لَۡيَس  � ۖ  ِنّ�  ��خن ْ  َما َََحبنَط  �َّاُر  َصَنُعوا

َنلٞ  �نيَها ٰ�َ ْ  ّما ََ ََ  َ�نُوا ۡعَملُو  ]  ١٦  ،١٥: هود[ ﴾ ١ ََ

ความวา “ผูใดปรารถนาการมีชีวิตอยูในโลกนี้และความเพริศ

แพรวของมัน เราก็จะตอบแทนใหพวกเขาอยางครบถวนซึ่งการ

งานของพวกเขาในโลกนี้เทานั้น และพวกเขาจะไมถูกริดรอนใน

การงานนั้นแตอยางใด ชนเหลานั้น พวกเขาจะไมไดรับการตอบ

แทนอันใดในโลกอาคิเราะฮฺอีก นอกจากไฟนรกเทานั้น และส่ิงที่
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พวกเขาไดปฏิบัติไวในโลกดุนยาก็จะไรผลและส่ิงที่พวกเขาได

กระทําไวก็จะสูญเสียไป” (สูเราะฮฺ ฮูด 15-16) 

 

ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา “คนริ

ยาอจะไดรับความดีของเขาในโลกดุนยา นั่นคือเขาจะไมถูก

อธรรมดวยการริดรอนใดๆ เลย”  ทานกลาววา “ใครที่ทําความดี

เพื่อหวังโลกดุนยา ไมวาจะเปนการถือศีลอด การละหมาด และ

การตะฮัจยุดในยามคํ่าคืน เขาทําการงานนั้นไมไดหวังส่ิงอ่ืนใด

นอกจากทําเพื่อดุนยา อัลลอฮฺก็จะกลาววา ขาจะตอบแทนเขาที่

เขาทําความดีเพื่อดุนยาดวยการตอบแทนที่ดี และการงานของ

เขาที่หวังดุนยาจะเปนโมฆะ แลวในวันอาคิเราะฮฺเขาจะเปนผูที่

ขาดทุน” (ตัฟซีร อิบนุ กะษีรฺ 439/2) 

ประเภทท่ีสอง คือการที่บุคคลทําเพื่ออัลลอฮฺแลว

ระหวางที่ทําก็เกิดริยาอข้ึน นี่คือชิริกเล็ก 

รายงานจากทานมะหฺมูด บิน ละบีด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

วา แทจริงทานเราะสูลุลลอฮฺไดกลาววา 

ْخوََف  إِنّ «
َ
َخاُف  َما أ

َ
ْكُ  َعغَيُْ�مْ  أ ُّ ْاَةمُ  ال

َ ْ
ْكُ  َوَما :قَالُوا ،»األ ُّ ْاَةُم؟ ال

َ ْ
 األ

َُاُء،« :قَاَل  ُ  َ�ُقوُل  الّم َّ ِقيَاَم ِ  يَْومَ  تعال ا
ْ
َّاَس  َجازَى إَِذا اَ ْ�َمالِِهمْ  ا

َ
 اْذَهبُوا:  اِأ
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َ
ينَ  إِل ِ

ّ
ُدونَ  َهْل  فَاْ�ُظُموا اّ ْ�يَا، ِف  تَُماُءونَ  ُ قْاُمْ  اَ ِ

َ
مسقد [» َجَزاءً  ِعقَْدُهمْ  ت

 ]٥/٤٢٨اممام أحد 
ความวา “ส่ิงที่ฉันกลัวที่สุดสําหรับพวกทานคือชิริกเล็ก” บรรดา

เศาะหาบะฮฺถามวา อะไรคือชิริกเล็ก? ทานนบีตอบวา “มันคือ

การริยาอ อัลลอฮฺกลาวในวันกิยามะฮฺเมื่อจะทรงตอบแทนการ

งานวา “พวกเจาจงไปหาคนที่พวกเจาอยากจะใหเขาเห็นตอนที่

อยูในดุนยา แลวดูสิวาเจาจะพบอะไรเปนการตอบแทน ณ ที่เขา

บาง”  (มุสนัด อะหฺมัด 5/428)  

 

และทานอบู สะอีด อัล-คุดรียฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได

รายงานวา แทจริงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได

กลาววา 

» 
َ
ال
َ
ُ�مْ  أ ْخِبُ

ُ
ْخوَُف  ُهوَ  اَِما أ

َ
َمِسيِح  ِمنْ  َعغَيُْ�مْ  أ

ْ
ْكُ  اّ ّجاِل؟؛ ال ُّ ، ال ّ ِِ

َ  الْ
نْ 
َ
ِّ  المُّجُل  َ�ُقومَ  أ ُّنُ  َ�يَُص َ ُُ مسقد اممام [» رَُجلٍ  َ�َظمِ  ِمنْ  يََمى لَِما َاَالتَهُ  َ�

 ]٣/٣٠أحد 
ความวา “จะใหฉันบอกพวกทานไหม ในส่ิงที่ฉันกลัวสําหรับ

พวกทานมากกวาดัจญาล? มันคือชิริกเล็ก โดยการที่ชายคน

หนึ่งลุกข้ึนมาละหมาดแลวทําละหมาดของเขาใหสวยงาม
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(สมบูรณแบบ) เนื่องจากเห็นชายคนหนึ่งกําลังดูเขาละหมาด

อยู” (มุสนัด อะหฺมัด 3/30)    

 

อาจมีบุคคลบางสวนที่มองชิริกประเภทนี้วาเปนส่ิงที่

เล็กนอยเพราะเห็นชื่อวาเปนชิริกเล็ก แทจริงที่เรียกวาเล็กเพราะ

มีส่ิงที่ใหญกวา ทั้งๆ ที่มันใหญกวาบาปใหญตางๆ ดวยซ้ํา ดวย

เหตุนี้อุละมาอจึงกลาววา   

1- แทจริงชิริกเล็กหากเขาไปในการงานใดแลวมันจะ

ทําลายการงานนั้นและทําใหเปนโมฆะ 

2- ชิริกเล็กผูที่ทําจะไมมีการอภัยเลยและไมไดอยู

ภายใตความประสงคของอัลลอฮฺที่จะใหอภัยเหมือนเชนผูที่ทํา

บาปใหญตางๆ หากแตจะถูกลงโทษตามระดับของมัน อัลลอฮฺก

ลาววา  

﴿  َّ َ  ِن َّ ۡغفنرُ  َ�  � ََ َ
َ
نهۦن �ُۡ�َكَ  ُ َ�ۡغفنرُ  ب ََ  َما ََ نَك  ُدَ نَمن َ�ٰل ۚ  ل : اَنساء[ ﴾ �ََشآُء

١١٦  [ 

ความวา “แทจริง อัลลอฮฺจะไมทรงอภัยโทษใหแกการที่ส่ิงหนึ่ง

จะถูกใหเปนภาคีกับพระองค แตพระองคจะทรงอภัยโทษใหซึ่ง
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ส่ิงอ่ืนจากนั้น สําหรับผูที่พระองคทรงประสงค” (สูเราะฮฺ อัน-นิ

สาอ 116)   

 

ดังนั้น วาญิบเหนือมุอมินผูศรัทธาที่จะตองระมัดระวัง

จากชิริกทุกประเภท และตองกลัวการชิริก แทจริง นบีอิบรอฮีม 

อะลัยฮิสสลาม ยังกลัวการชิริก ขณะที่ทานเปนถึงผูนําของ

บรรดาผูใหความเอกะแกอัลลอฮฺ ทานกลาวขอดุอาอตออัลลอฮฺ

วา 

ّ  ََ�ۡجُنبۡ�ن  ﴿ َ��ن ََ َ
َ
ۡصَنامَ  َّۡعُبدَ  ُ

َ
 ]  ٣٥: ااماهيم[ ﴾ ٣ �ۡ�

ความวา “และทรงใหขาพระองคและลูกหลานของขาพระองค

พนจากการบูชาเจว็ดดวยเถิด” สูเราะฮฺ อิบรอฮีม 35)   

 

ทานอิบรอฮีม อัต-ตัยมีย ฺกลาววา “แลวจะมีใครที่คิดวา

ตัวเองจะปลอดภัยเหนือไปกวาทานนบีอิบรอฮีมอีกเลา?” 

(ฟตหุลมะญีด 74) 
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'สิ่ งที่ ส าม  คื อ  การลํ า เลิกและการกอความ

เดือดรอน   

อัลลอฮฺตรัสวา  

َها ﴿ َّ ََ ٰ نينَ  َٓ َّ �  ْ ْ  َ�  َءاَمُنوا لُوا َن نٱلَۡمّنن  َصَدَ�َٰنُ�م ُ�ۡب َذىٰ  ب
َ
 ]  ٢٦٤: القمة[ ﴾ََ�ۡ�

ความวา “บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย ! จงอยาใหบรรดาทานของ

พวกเจาไรผล ดวยการลําเลิก และการกอความเดือดรอน(แกผูที่

ทานบริจาคทานให)” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 264)   

 

และอัลลอฮฺตรัสวา 

نينَ  ﴿ َّ �  ََ ۡمَ�ٰلَُهمۡ  يُنفنُقو
َ
ن  َسبنيلن  �ن  ُ َّ ََ  َ�  ُُمّ  � ٓ  يُتۡبنُعو ْ  َما نَفُقوا

َ
ا ُ َ�ٓ  َمّنٗ ٗذى ََ

َ
ُ﴾ 

 ]  ٢٦٢: القمة[

ความวา  “บรรดาผูบ ริจาคทรัพยของพวกเขาในหนทาง

ของอัลลอฮฺ แลวพวกเขามิไดติดตามการที่พวกเขาบริจาคไป 

ดวยการลําเลิกบุญคุณและการกอความเดือดรอนใดๆ” (สู

เราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 262)     
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นักกวีกลาวความวา  

“ถูกทําลายดวยการลําเลิกซึ่งความดีที่ไดปฏิบัติ  

หาใชผูใจบุญหากทําดีแลวกลับมาลําเลิกกัน” 

 

รายงานจากทานอบู ซัรรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วาแทจริง

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ُ  يَُ�غُّمُهمُ  الَ  ثََالثَ ٌ « َّ ِقيَاَم ِ  يَْومَ  ا
ْ
ِْهمْ  َ�قُْظمُ  َوالَ  اَ

َ
يِهمْ  َوالَ  إِل ِّ  َعَذاٌل  َولَُهمْ  يَُز

ِلمٌ 
َ
َها :قَاَل  »أ

َ
ِ  رَُسوُل  َ�َقَمأ َّ   قَاَل . ِمَمارٍ  ثََالَث  -وسغم عغيه اهللا ا�- ا

َ
 :َذّر  اُوأ

وا َخااُوا ؟ رَُسوَل  يَا ُهمْ  َمنْ  وََخِسُ ِ َّ ُمْسِبُل « :قَاَل  ا
ْ
َمّقانُ  ال

ْ
ُمقَّفُق  َوال

ْ
َعاَهُ  َوال

ْ
 ِسغ

َِغِف 
ْ
َكِذِل  اِال

ْ
 ]١٠٦مسغم امقم [ »اَ

ความวา “บุคคลสามประเภทที่อัลลอฮฺจะไมทรงตรัสกับเขา 

จะไมมองเขา และจะไมกลาวชมเชยเขาในวันกิยามะฮฺ 

และสําหรับเขา จะไดรับการลงโทษที่แสนเจ็บปวด” เขา

(อบู ซัรรฺ) กลาววา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดกลาวเชนนั้นสามคร้ัง  อบู ซัรรฺ กลาววา พวกชาง

เขาลมเหลวและขาดทุน พวกเขาเปนใครกัน โอทานเราะสูลุลลอ

ฮฺ?” ทานกลาววา “ผูสวมผายาวเลยตาตุม ผูลําเลิก  และผูที่
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จาย(ขาย)สินคาของเขาไปดวยการสาบานที่เปนเท็จ” 

(เศาะฮีหฺ มุสลิม 1/102  หมายเลข 106)  

 

สิ่งที่สี ่ การละทิ้งละหมาดอัศร  

อัลลอฮฺตรัสวา  

﴿  ْ لََ�ٰتن  َ�َ  َ�ٰفنُظوا َّ لَٰوةن  �ل َّ يٰ  ََ�ل ََ  ]  ٢٣٨: القمة[ ﴾�لۡوُۡس

ความวา “พวกเจาจงรักษาบรรดาละหมาดไว และละหมาดที่อยู

กึ่งกลาง” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ 238)  

 

มีรายงานจากทานบุร็อยดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َعْصِ  َاَالةَ  تََمكَ  َمنْ «
ْ
 ]٥٩٤الخاري امقم [» َ�َمغُهُ  َحِبَط  اَ

ความวา “ใครที่ละทิ้งละหมาดอัศร การงานของเขานั้นจะไรผล” 

(เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 1/200 หมายเลข  594)   

 

Uสิ่งที่หา U คือ รีบรอนเหนืออัลลอฮฺ  

รายงานจากทาน ฎ็อมฎ็อม บิน เญาสิน อัล-ยะมามีย 

กลาววา “ฉันไดเขาไปในมัสยิดมะดีนะฮฺแลวมีคนชราคนหนึ่ง 
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รองเรียกฉันวา “โอ ยะมามียจงมาที่นี่”  ฉันไมไดรูจักเขา ชาย

ชราคนนั้นกลาววา “ทานอยากลาวแกผู อ่ืนวา ขอสาบาน

ดวยอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะไมใหอภัยทานอีกแลว (หรือ) อัลลอฮฺจะ

ไมใหทานเขาสวรรคเด็ดขาด” ฉันก็กลาววา “ทานเปนใคร 

ขออัลลอฮฺโปรดเมตตาทานเถิด?” ชายชราคนนั้นตอบวา “ฉัน

คือ อบู ฮุร็อยเราะฮฺ” ทานฎ็อมฎ็อมกลาววา “แทจริง คําพูด

เชนนี้ พวกเรามักจะกลาวแกคนในครอบครัวหรือภรรยาเมื่อมี

การโกรธกัน” เขา(อบูฮุร็อยเราะฮฺ)กลาววา “แทจริง ฉันไดยิน

ทาน เราะสูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

اِ�يَل  ِ� اَ  ِف  رَُجَالنِ  َكنَ « ، إِْسَ ِ�َّْ ا ََ َحُدُهَما ُماَ
َ
َخمُ  ِف  ُ�ْاَِهدٌ  أ

ْ
ِعبَاَدِة، َواآل

ْ
 اَ

نُّه َ�ُقْوُل ُمْذنٌِب،  فََجَعَل َ�ُقوُل 
َ
نَْت ِ�يْهِ  :َ َ

َ
قِْصْ َ�ّما أ

َ
قِْصْ أ

َ
 َخغِّ�  :َ�َيُقْوُل  .أ

، قال ِّ َّ وََجَدهُ : َوَر قِْصْ : َمُه، فقالاْساَْعظَ  َذنٍْب  َعَ  يَْوًما َح
َ
 َخغِّ� : َ�َقاَل  . أ

اُِعثَْت 
َ
، أ ِّ ِ  :َ�َقاَل  َرِ�يبًا، َعغَيقَا َوَر َّ   !َوا

َ
ُ  َ�ْةِفمُ  ال َّ اًَدا، ا

َ
  لََك أ

َ
ُ  يُْدِخغَُك  َوال َّ  ا

َّق َ 
ْ
اًَدا اْ

َ
ُ  َ�بََعَث  قَاَل . أ َّ ِْهَما ا

َ
ْرَواَحُهَما َ�َقبََض  َمغًَك  إِل

َ
 َعا ِعقَْدُه، َ�َقاَل فَاْجاَمَ  أ

ُمْذنِب 
ْ
َّق َ  اْدُخْل : لِغ

ْ
َخِم  اِمَْحَِت، َوقَاَل  اْ

ْ
ُْظَم َعَ َ�بِْدْي : لِآل

َ
ْن ْ

َ
َْْساَِطيُْع أ

َ
أ

؟ َ�َقاَل   يَا رَّل : رَْحَِتْ
َ
  اِهِ  اْذَهبُوا: قَاّل . ال

َ
َّارِ  إِل ، ٣٨٤، ١٤: شح السق  [» ا

 ]٤٩٠١: ح وععيف س  أب داود ،  واََه األلا  ف اَي٣٨٥
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ความวา “ชายสองคนในหมูบนี อิสรออีลมีความรักใคร

สนิทสนมกัน คนหนึ่งเปนคนที่ขยันทําอิบาดะฮฺ สวนอีก

คนหนึ่งนั้นคลายๆ วาทาน(นบี)จะกลาววา เปนคนทําบาป 

คนแรกมักจะกลาวแกคนที่สองวา “จงละทิ้ง จงละท้ิง บาป

ที่ทานทําอยู” ทานกลาววา แลวอีกคนก็จะตอบวา “ปลอย

ฉันกับพระเจาของฉัน(เถิด)” ทานเลาตอวา “จนกระท่ังวัน

หนึ่งชายคนแรกพบวาเพื่อนของเขากําลังทําบาปหนึ่งซ่ึง

เขาถือวาเปนบาปใหญ” เขา(ชายที่ดี)ก็กลาววา “จงละทิ้ง

มันเสีย” เขา(ชายที่ทําบาป)ก็ตอบวา “ปลอยฉัน และพระ

เจาของฉัน เขาสงทานมาเปนผูสอดสองหรือ?” เขา(ชายที่

ดี)ก็กลาววา “ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะไมใหอภัย

ทานอีกแลว อัลลอฮฺจะไมใหทานเขาสวรรคอีกแลว” 

ทานนบีกลาววา “แลวอัลลอฮฺไดสงมะลาอิกะฮฺทานหนึ่งมา

หาพวกเขาแลวปลิดวิญญานของเขาทั้งสอง แลวทั้งสองก็

อยูรวมกัน ณ อัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็กลาวแกคนทําบาปวา 

“ทานจงเขาสวรรคดวยความเมตตาของฉัน” แลวพระองค

กลาวกับอีกคนวา “ทานสามารถขัดขวาง(หาม)บาวของฉัน

จากความเมตตาของฉันไดหรือ? เขากลาววา “ไม โอพระ

เจาของฉัน” อัลลอฮฺกลาว(แกบรรดามะลาอิกะฮฺ)วา “พวก
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ทานจงนําเขาไปยังไฟนรก” อบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ กลาววา “ขอสาบานดวยผูที่ชีวิตฉันอยูในพระหัตถของ

พระองค เขาไดกลาวคําที่ทําลายทั้งดุนยาและอาคีเราะฮฺของ

เขา” (ดู ชัรฮุ อัส-สุนนะฮฺ หนา 14, 384, 385) 

 

  ،والمد هللا رل اَعال�
 . واَبه أجع�وا� اهللا وسغم ع نايقا  مد وع هل

 

  

 

 


