
 
 
 
 
 

ความเสียสละในอิสลาม 
 ﴾اإليثار يف اإلسالم﴿

[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 
อัสมัน แตอาล ี

 

 

 
  

ผูตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน 

 
2009 - 1430 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ﴾اإليثار يف اإلسالم﴿
  »ايالنديةباللغة احك« 

 

 
 عزمان  عبدالرشيد   عيل

 

 

 
  

صايف عثمان: مراجعة  
 

2009 - 1430 

 
 

 



1 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

ความเสียสละในอิสลาม 
 

คุฏบะฮฺประจําวนัศุกรที ่ 7 เราะบิอุษษาน ีฮ.ศ. 1430 ตรงกับ 3  เมษายน 2552 
ณ มัสยิดวทิยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปตตาน ี

โดย  อ.อัสมัน แตอาลี 
 

ه ونتوب ونستغفره ونستعينه حنمده هللا احلمد إن   من ونعوذباهللا ،إ
 يضلل ومن ، فالمضل اهللا يهده من ،أعماجا وسيئات أنفسنا رشور

 أن وأشهد ، رشيك ال وحده اهللا اال هل ال أن وأشهد ، فالهادي
 ،وصحبه آ وبل حممد نبينا بل ّ وسلمّصل امهلل ،ورسو عبده حممدا
ين يوم إىل  بإحسانبدعوته دخ ومن    .ا

ين ياأيها تعاىل اهللا فقال بعد، أما   وال تقاته حق اتقوااهللا منواآ ا
  .نمسلمو وأنتم اال تموتن

 
พี่นองผูรวมศรัทธาทุกทาน 
 เปนที่ทราบกันดีวาสังคมในยุคปจจุบัน เปนสังคมแหงการแขงขันเกือบทุกๆ ดาน ทั้งการ
แขงขันเพื่อแสวงหาปจจัยยังชีพ แขงขันกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน แขงขันกันเพื่อแสวงหาอํานาจ
และบารมี หรือแขงขันกันเพื่อเอาตัวรอดโดยลําพังจากเหตุการณที่เลวรายตางๆ 
 เราไมอาจปฏิเสธไดวาความเจริญกาวหนาในดานวัตถุและเทคโนโลยีทุกวันนี้ ทําให
หลายๆ คนคลั่งไคลแนวคิดวัตถุนิยม และยึดผลประโยชนสวนตัวเปนหลัก ขาดความเสียสละและ
แลงน้ําใจ จนกลายเปนคนเห็นแกตัวไปในที่สุด 
 ความเสียสละและความมีน้ําใจ กําลังจะจางหายไปจากสังคมของเรามากขึ้นทุกที ซึ่งจะ
เห็นไดจากการที่สังคมเกิดความวุนวาย ความโกลาหล ตางคนตางก็เห็นแกตัว จะเอาชนะกัน ชิงดี
ชิงเดน ด้ือดึง ด้ือร้ัน แมแตการจราจรบนทองถนนในทุกวันนี้ โดยเฉพาะในชวงชั่วโมงเรงดวน จะ
เห็นไดวาแตละคนตางก็รีบเรงเพื่อไปใหถึงจุดหมายของตนเองอยางรวดเร็ว โดยไมสนใจวา การ
ขาดความเสียสละและการมีน้ําใจนั้น อาจเกิดอุบัติเหตุได เวนแตจะมีขบวนรถบุคคลสําคัญผานมา  
หรือไมก็มีรถพยาบาลตองการสงผูปวยฉุกเฉิน หรือมีรถดับเพลิงมาขอทางเพื่อไปดับไฟใหทันทวงที 
เทานั้น จึงจะยอมเสียสละหลีกทางให ลดความเร็วของรถและความรีบรอนของตนเอง ซึ่งในความ
เปนจริงแลว ความเสียสละและความมีน้ําใจในการจราจรบนทองถนนนั้น จําเปนตองมีทุกๆ วัน
และทุกๆ โอกาส จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความเสียสละและความมีน้ําใจใหติดเปนลักษณะ
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นิสัยของทุกๆ คน แลวความปลอดภัยจากอุบัติเหตุก็จะมามีมากขึ้น นอกจากนั้นยังจะเห็นไดจาก
การที่คนอนาถา คนยากคนจน และคนดอยโอกาสถูกทอดทิ้งและเกิดชองวางระหวางคนมีฐานะ
กับผูดอยโอกาสดังกลาว ซึ่งตอมาก็กลายเปนปญหาของสังคม 
 
พี่นองผูมีเกียรติทุกทาน 
 เมื่อมีความเห็นแกตัว ความโลภและความตระหนี่ก็จะตามมา ซึ่งเปนพฤติกรรมที่อิสลาม
ไดประณาม ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ãΝ ä39 yγ ø9 r& ã èO% s3 −G9 $# ∩⊇∪   4© ®L ym ãΛ än ö‘ã— t Î/$s) yϑø9   )٢-١:احكاكثر( ∪⊅∩ #$

ความวา การสะสมทรัพยสมบัติเพื่ออวดอาง ไดทําใหพวกเจาเพลิดเพลิน 
จนกระทั่งพวกเจาเขาไปอยูในหลุมฝงศพ (อัตตะกาษุร 1-2) 
 
และพระองคตรัสอีกวา 

ωuρ ¨⎦ t⎤ |¡øt s† t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθè=y‚ö7 tƒ !$yϑÎ/ ãΝ ßγ9 s?# u™ ª!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Í#ôÒsù uθèδ # [ ö yz Ν çλ°; ( 
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ความวา  และบรรดาผูที่ตระหนี่ในสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงประทานแกพวกเขาจาก
ความกรุณาของพระองคนั้น  จงอยาไดคิดเปนอันขาดวาเปนการดีแกพวกเขา 
หากแตมันเปนความชั่วแกพวกเขา พวกเขาจะถูกคลองสิ่งที่พวกเขาตระหนี่มัน
ไวในวันกิยามะฮฺ และสําหรับอัลลอฮฺนั้นคือมรดกแหงชั้นฟาและแผนดิน 
และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรูอยางละเอียดในสิ่งที่พวกเจากระทํากัน ( ซู
เราะฮฺ อาลิอิมรอน อายะฮฺที่ 180 ) 

 
และอีกอายะฮหฺนึง่อัลลอฮฺไดตรัสวา  

óΟ çFΡr'̄≈ yδ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ šχöθ tã ô‰è? (#θà) ÏΖ çFÏ9 ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# Ν à6ΨÏϑsù ⎯ ¨Β ã≅ y‚ö7 tƒ 
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  )٣٨: حممد (
ความวา  พึงรูเถิดวาพวกเจานี้แหละคือหมูชนที่ถูกเรียกรองใหบริจาคใน
หนทางของอัลลอฮฺ แตมีบางคนในหมูพวกเจาเปนผูตระหนี่ ดังนั้นผูใดตระหนี่
เขาก็ตระหนี่แกตัวเขาเอง เพราะอัลลอฮฺเปนผูทรงมั่งมี แตพวกเจาทั้งหลาย
เปนผูขัดสน  ( ซูเราะฮมฺุฮัมมัด อายะฮฺที่ 38 ) 



3 

 
ทานนบี()ไดกลาววา 

ُوايقوا« ِفإن ُّشحال َ
َأهلك ُّالشح َ َ ْ َ

ْمن  َاكن َ ْقبلكم َ ُ َ ْ   ٢٥٧٨ : مسلم أخرجه » َ
ความวา  และจงระวังความตระหนี่ เพราะแทจริงความตระหนี่นั้นไดทําลาย
ประชาชาติกอนหนาพวกทานมาแลว  ( บันทึกโดยมุสลิม  หะดีษที่ 2578 ) 

 
พี่นองผูมีเกียรติทุกทาน 
 อิสลามยังไดกําชับใหมุสลิมทุกคนเปนคนที่รักพี่นองมุสลิมดวยกันเหมือนกับที่เขารัก
ตัวเอง ชอบที่จะชั่งใจผูอ่ืน และเอาใจเขามาใสใจเรา ในทุกๆเรื่อง ทานนบี()ไดกลาววา 

 أُنِمُْؤ يَال«
َ

ِ حيَ حْمُكُدَح َ إلُّبُ ِا حيَ مِْهيِخِ َ جُّبُ    رواه اكخاري» ِهِسْفِ
ความวา ความศรัทธาของคนหนึ่งคนใดในหมูพวกเจายังไมสมบูรณจนกวาเขา
จะรักพี่นองของเขาเหมือนกับที่เขารักตัวเอง (บันทึกโดย อัลบุคอรีย) 
 
และในหะดษีอีกบทหนึง่ ทานนบี()ไดกลาววา 

َانا وَْعبَ شَاتَ بْنَ مُنِمُْؤ يَ ال،  !ِواهللا« خرجه اهليثيم يف جممع أ» ٌِعْئاَ جُهُْراَجً
  .كاري يف الرتغيب والرتهيب وحسنه األ واملنذالزوائد

ความวา ขาขอสาบานตออัลลอฮฺวา ความศรัทธายังไมสมบูรณสําหรับผูที่นอน
หลับ ทองก็อ่ิม ในขณะที่เพื่อนบานของเขากําลังหิวโหย (บันทึกโดยอัลหัยษะ
มีย ใน มัจญมะอฺ อัซซาวาอิด และ อัลมุนซิรีย ใน อัตตัรฆีบ วะ อัตตัรฮีบ 
และอัลอัลบานีย เห็นวาเปนหะดีษหะซัน) 

 
พี่นองผูมีเกียรติทุกทาน 
 เราตองมาทบทวนกันแลววาความเสียสละในอิสลามเปนเชนไร มีความสําคัญและยิ่งใหญ
แคไหน และจะมีวิธีการการฝกฝนตนเองใหเปนคนที่มีความเสียสละอยางไร   
 ความเสียสละจะสอดคลองกับคําในภาษาอาหรับวา اإليثار  ซึ่งมีความหมายวา 

ِ اإلُمْفِدْقَي
ٰ بلُهرَْيَ لِانَْسنْ ْ يفَوُا هَْميِ فِهِسْفَ غَ ِْ إٍةَاجَ حِ  أْنِ مِهَ

ُ
ا َيْغُّا ِرْوُم

  ِةَرِخْ اآلِابََو ثَاءَغِْتبِا
ซึ่งมีใจความวา การยอมสละความจําเปนของตนเองและยึดความจําเปนของ
ผู อ่ืนมากอนในสิ่งที่ เกี่ยวของกับดุนยา โดยหวังการตอบแทนที่ดีในโลก 
อาคิเราะฮฺ 
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พี่นองผูมีเกียรติทุกทาน 
 ผูที่เปนแบบอยางที่ดีที่สุดในเรื่องความเสียสละก็คือทานนบี () ตามการรายงานของ
ทานหญิงอาอิชะฮฺวา 

 كََةثََال ث() ِ اهللاُلْوَُس رَعِبَا شَم«
َ

َاخ، وَِب تٍامي  َنَ اكْنِٰكلَا، وَنْعِبََشا لَْنئِ شَْولً
ٰ بلُِرثُْؤي   .صحيح مسلم» ِهِسْفَ غَ

ความวา ทานรอซูลุลลอฮฺ ()เคยไมอ่ิมทองนานถึงสามวันติดตอกัน หากเรา
ตองการเราก็อ่ิมได แตเปนเพราะทานรอซูลุลลอฮฺ () นั้นยอมเสียสละใหผูอ่ืน
กอน (บันทึกโดยมุสลิม) 

 
และมีรายงานจากทานสะฮฺลุน วาทานนบี()ไดรับผาคลุมเปนหะดิยะฮฺ(ของขวัญ)จาก

ผูหญิงคนหนึ่ง ซึ่งทานจําเปนตองใชผาคลุมนั้นมาก แตก็ไดมีเศาะฮาบะฮฺคนหนึ่งเห็นแลวอยากได
จึงขอจากทาน ทานบี () ก็ยินดีมอบใหแกเขา จนทําใหเศาะฮาบะฮฺทานอื่นๆ มาตําหนิ 
เศาะฮาบะฮฺคนดังกลาวที่รูดีวาทานบี()จําเปนตองใชมันและทานนบีก็ไมเคยปฏิเสธคํารองขอ
จากใครอีกดวย เศาะฮาบะฮฺคนดังกลาวก็ตอบวา 

ِواهللا ُسأحكه َما َ ُ ْ َ ُأللبسه َ َ َ ْ َ َإغما ِ ُسأحكه ِ ُ ْ َ َحككون َ ُ َ ِكفين ِ
َ َقال ،َ ٌسهل َ ْ ْفاكنت َ َ َ ُكفنه َ َ َ َ  

ฉันขอสาบานตออัลลอฮฺวา ฉันไมไดขอผาคลุมนั้นเพื่อมาสวมใส แตฉันขอมา
เพื่อเปนผาหอศพสําหรับฉัน แลวทานสะฮฺลุน (ผูรายงานหะดีษนี้) ก็บอกวา ผา
คลุมผืนนั้นก็ถูกนําไปใชเปนผาหอศพของเขาจริงๆ (บันทึกโดยอัลบุคอรีย 
1198) 

 
พี่นองผูมีเกียรติทุกทาน 
 นี่เปนเพียงสวนหนึ่งของความเสียสละของทานนบี() ที่ไดปฏิบัติเปนแบบอยาง 
นอกจากตัวอยางจากทานนบี()แลว บรรดาเศาะฮาบะฮฺก็มีความเสียสละในลักษณะดังกลาว
เชนเดียวกัน ตามการรายงานของทานอะบู ฮุร็อยเราะฮฺวา ไดมีชายคนหนึ่งซึ่งกําลังหิวมาหาทาน 
นบีในขณะที่ทานอยูในมัสยิด แลวก็ขออาหารจากทาน ทานนบีจึงไดกลับไปยังบานภริยาของทาน
คนหนึ่งเพื่อหาอาหาร แตปรากฏวา ไมมีอาหารใดๆ เลยนอกจากน้ํา ทานนบีจึงกลาววา "ผูใดที่จะ
ยอมรับชายคนนี้เปนแขกของเขาในค่ําคืนนี้ แลวอัลลอฮฺจะใหความเมตตาแกเขา" ชาย
ชาวอันศอรฺผูหนึ่งจึงตอบรับ เขาไดนําแขกไปยังบานของเขาแลวถามภรรยาวา "มีอาหาร
อะไรบางในบานของเรา" เธอตอบวา "ไมมีเลยนอกจากอาหารของลูกๆ" เขาจึงสั่งใหภรรยา
กลอมลูกนอนหลับโดยไมตองรับประทานอาหาร  แลวพอแขกเขามาในบานเขาจึงดับตะเกียงแลว
นําอาหารของลูกๆ มาใหแขก แลวเขาก็นั่งพรอมกับแขกเพื่อใหแขกของเขาเขาใจวา เขาก็
รับประทานอาหารอยูดวย แลวแขกก็รับประทานอาหารจนอิ่ม ในขณะที่เขาและครอบครวันอนดวย
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ความหิว พอรุงเชาเขากับแขกก็ไปหาทานนบี ทานนบีจึงกลาวแกเขาวา "อัลลอฮฺทรงโปรดปราน
การกระทําของทานและภรรยาของทานตอแขกเมื่อคืนนี้" แลวอัลลอฮฺก็ทรงประทานอายะฮฺ
(ที่ 9) ซูเราะฮฺ อัลหัชรฺ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ρâ™§θt7 s? u‘# ¤$! $# z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ⎯ ÏΒ ö/ Å‰Ï=ö7 s% tβθ™7 Ït ä† ô⎯ tΒ t y_$ yδ öΝ Íκ ö s9 Î) Ÿωuρ 

tβρ ß‰Åg s† ’ Îû öΝ ÏδÍ‘ρß‰ß¹ Zπ y_% tn !$£ϑÏiΒ (#θè?ρé& šχρã ÏO ÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ ÍκÅ¦àΡr& öθs9 uρ 

tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$ |Á yz 4 ⎯ tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯ Ïµ Å¡ø tΡ šÍ× ¯≈ s9 'ρé'sù ãΝ èδ 

šχθßsÎ=ø ßϑø9 $# ∩®∪     

ความวา และบรรดาผูที่ต้ังหลักแหลงอยูที่นครมะดีนะฮฺ (ชาวอันศอรฺ) และพวก
เขาก็ศรัทธากอนหนาการอพยพของชาวมุฮาญิรีน พวกเขารักใครผูที่อพยพ
มายังพวกเขา และจะไมพบความตองการหรือความอิจฉาริษยาอยูในทรวงอก
ของพวกเขาในสิ่งที่ถูกประทานให และพวกเขายินยอมเสียสละสิทธิใหแกผูอ่ืน
กอนตัวของพวกเขาเองถึงแมวาพวกเขายังมีความตองการอยูมากก็ตามและ
ผูใดก็ตามที่สามารถขจัดความตระหนี่ออกจากตัวของเขาได พวกเขาเหลานี้
แหละคือกลุมชนที่ประสบความสําเร็จ  (อายะฮฺที่ 9 จากสูเราะฮฺ อัลหัชรฺ และ
หะดีษนี้บันทึกโดยมุสลิม  หะดีษที่ 3829 ) 

 
พี่นองผูมีเกียรติทุกทาน 
 อีกตัวอยางหนึ่งของความเสียสละอันยิ่งใหญของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ตามการรายงานของ
ทานหุซัยฟะฮฺ อัลอะดะวีย ไดไปเขารวมในสงครามยัรมูกเพื่อตามหาลูกพี่ลูกนองของเขาพรอมกับ
น้ําจํานวนหนึ่ง และเขาก็กลาววา "แมวาฉันจะพบเขาในสภาพใกลจะสิ้นลมแลวก็ตาม ฉันก็
จะใหเขาด่ืมน้ําจํานวนนี้" และหลังจากนั้นเขาก็ไดพบกับญาติของเขาซึ่งไดรับบาดเจ็บสาหัส เขา
ก็กลาววา "ฉันจะปอนน้ําใหแกทาน" ญาติของเขาก็พยักหนาแลวกลาววา ฉันตองการน้ํา  แต
ในขณะที่เขาจะปอนน้ําใหนั้น พลันไดยินเสียงรองของชายอีกคนหนึ่ง ญาติของเขาจึงชี้ใหทาน 
หุซัยฟะฮฺนําน้ําไปใหชายคนนั้นดื่ม เขาจึงเดินไปยังชายคนนั้นแลวพบวาเขาคือฮิชาม อิบนุล อาศ 
และในขณะที่เขาจะปอนน้ําใหฮิชามอยูนั้น เขาก็ไดยินเสียงรองของชายอีกคนหนึ่ง ฮิชามจึงชี้ให
เขานําน้ําไปใหชายคนดังกลาวดื่ม เขาจึงเดินไปยังชายคนนั้นแตก็พบวาเขาไดเสียชีวิตแลว ทาน 
หุซัยฟะฮฺจึงรีบกลับไปหาฮิชามแตก็พบวาเขาไดเสียชีวิตแลว  เขาจึงรีบกลับไปหาญาติของเขาอีก
แตก็พบวาเขาไดเสียชีวิตแลวเชนกัน 
 นี่คือความเสียสละอันยิ่งใหญที่เราจะตองนํามาเปนบทเรียนและปลูกฝงในจิตใจของเรา 
ในเสี้ยววินาทีที่ความตายกําลังจะมาหา แตดวยหัวใจที่เปยมไปดวยจิตสํานึกของความเสียสละ จงึ
ยินดีที่จะสละความสุข ความตองการของตัวเองใหแกพี่นองคนอื่น เพื่อหวังใหพี่นองของเขาไดด่ืม
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น้ําแกความกระหายอยางที่สุดในเวลานั้น แตในที่สุดแลวพวกเขาทั้งหมดนี้ก็จะไดน้ําดื่มกินใน
สวรรคแทน 
 
พี่นองผูมีเกียรติทุกทาน 
 จากตัวอยางขางตนนี้ เรามาลองสํารวจรอบๆ ตัวเรา หรือในสังคมบานเราดูสิวา จะมีคน
อยางฮิชาม อิบนุล อาศ สักกี่คน คิดวาคงหายากพอสมควร ดังนั้นเราจะตองฝกฝนตนเองใหเปน
อยางฮิชาม อิบนุล อาศ และอบรมสั่งสอน ปลูกฝงใหแกลูกหลานใหเปนอยางฮิชาม อิบนุล อาศให
ได เพราะสังคมจะขาดความเสียสละและความมีน้ําใจไมไดเปนอันขาด 
 ดังนั้นวิธีการที่จะฝกฝนและขัดเกลาจิตใจใหเปนคนที่มีความเสียสละ มีน้ําใจ และรักใน
การให พอจะสรุปไดดังนี้ 
 ประการที่หนึ่ง  ใหมีจิตสํานึกอยูเสมอวาอัลลอฮฺคือผูประทานใหทุกสิ่งทุกอยางแกมนุษย
อยางลนเหลือ ทรัพยสินที่เราไดมาก็มาจากการประทานของอัลลอฮฺ ดังนั้นเราก็จะตองเปนผูหยิบ
ยื่นใหแกผูอ่ืนดวย จะไดสํานึกอยูเสมอวาในทรัพยสินของเราก็ยังมีสิทธิของผูอ่ืนอยูดวยเชนกัน 
ดังที่พระองคไดตรัสวา 

ٰالك نمد ه﴿ ُّ ِ ُّ َـؤالُ ٰ وهِءُ َـؤالَ َ من قطِءُ َ ْ ُ ربك وما اكن قطاءِءآِ َ ََ َ َ َ َ َ َ ربك ِّ ِّ َ

ًحمظورا ُ ْ   )٢٠آية : سورة اإلرساء( ﴾َ
ความวา ทั้งหมด เราชวยเขาเหลานี้และเขาเหลานั้น(คือบางคนปรารถนาเรื่อง
ของโลกดุนยาและบางคนก็ปรารถนาเรื่องของโลกอาคิเราะฮฺ) โดยการ
ประทานใหจากพระเจาของเจา และการประทานใหของพระเจาของเจานั้น 
มิไดถูกหามแกผูใดเลย(ไดกันทุกคน) 

  
ประการที่สอง  ยึดแบบอยางของทานนบี() ในความเสียสละและความมีน้ําใจของทาน

ที่ไดปฏิบัติเปนตัวอยาง ในการเสียสละสิ่งที่ทานเองก็มีความจําเปนที่จะตองใชมัน ดังที่ไดกลาว
มาแลว 
  

ประการที่สาม  นําแบบอยางของบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่ไดเสียสละทรัพยสิน เงินทอง เพื่อ
สวนรวม ดังเหตุการณกอนเดินทางไปยังเมืองตะบูกเพื่อทําสงคราม   ทานนบีไดเรียกรองใหบรรดา
เศาะฮาบะฮฺบริจาคทรัพยสิน ทานอุมัรจึงไดมาหาทานนบีพรอมกับทรัพยสินอันมากมาย ทานนบี
จึงถามเขาวา แลวทานเหลืออะไรไวแกครอบครัวของทาน เขาตอบวา ฉันเหลือคร่ึงหนึ่งจาก
ทรัพยสินของฉันแกพวกเขา  จากนั้นทานอบูบักรก็ไดมาหาทานนบีพรอมกับทรัพยสินของเขา
ทั้งหมด ทานนบีจึงถามเขาวา แลวทานเหลืออะไรไวแกครอบครัวของทาน เขาตอบวา ฉันเหลือ
อัลลอฮฺและรอซูลแกพวกเขา 
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ประการที่ส่ี  ใหมีความรูสึกวาอยากไดผลบุญ และการตอบแทนที่ดี อันมากมายมหาศาล
ที่จะตามมา หลังจากที่มีการเสียสละใหแกผูอ่ืน ดังอายะฮฺที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

$tΒuρ šχθà) ÏΖ è? ωÎ) u™!$tóÏFö/ $# Ïµ ô_uρ «!$# 4 $tΒuρ (#θà) ÏΖ è? ô⎯ ÏΒ 9 ö yz ¤∃uθãƒ 

öΝ à6 ö‹ s9 Î) ÷Λä⎢Ρ r& uρ Ÿω šχθãΚn=ôà è? ∩⊄∠⊄∪    )٢٧٢: اكقرة(  

ความวา และพวกเจาจะตองไมบริจาคสิ่งใด นอกจากเพื่อแสวงหาความโปรด
ปรานของอัลลอฮฺเทานั้น และสิ่งดีใดๆ ที่พวกเจาบริจาคไป มันจะถูกตอบแทน
โดยครบถวนแกพวกเจาและพวกเจาจะไมถูกอยุติธรรม (อัลบะเกาะเราะฮฺ 
272) 

 
อัลลอฮฺไดตรัสอีกวา 
 

š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθà) ÏΨ ãƒ Ο ßγ s9≡ uθøΒr& È≅ øŠ ©9 $$Î/ Í‘$ yγ ¨Ζ9 $# uρ # v Å™ Zπ uŠ ÏΡŸξtã uρ óΟßγ n=sù 

öΝ èδã ô_r& y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿωuρ ê’öθyz óΟ Îγ ø‹ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡt“ óstƒ ∩⊄∠⊆∪   

  )٢٧٤اكقرة (
ความวา บรรดาผูบริจาคทรัพยของเขาทั้งในเวลากลางคืนและกลางวัน ทั้งโดย
ปกปดและเปดเผยนั้น พวกเขาจะไดรับรางวัลขอลพวกเขา ณ พระผูเปน
เจาของพวกเขา และไมมีความกลัวอยางหนึ่งอยางใดเกิดขึ้นแกพวกเขาและ
อีกทั้งพวกเขาก็จะไมเสียใจอีกดวย (อัลบะเกาะเราะฮฺ 274) 
 
และในอีกอายะฮฺหนึ่งอัลลอฮฺไดตรัสอีกวา 
 

!$tΒuρ Ο çFø) xΡr& ⎯ ÏiΒ &™ó© x« uθßγ sù … çµ à Î=øƒä† ( uθèδuρ ç ö yz š⎥⎫ Ï% Î—≡ §9   )٣٩: سبأ( ∪®⊃∩ #$

ความวา และสิ่งใดที่พวกเจาไดบริจาคไปนั้น พระองคจะทรงทดแทนมัน และ
พระองคนั้นทรงเปนผูที่ ดีเลิศแหงบรรดาผูประทานปจจัยยังชีพคนอื่นๆ 
(สะบะอ 39) 
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พี่นองผูมีเกียรติทุกทาน 
 
จากหลักคําสอนของอิสลามขางตนทั้งจากอัลกุรอาน อัลหะดีษ และตัวอยางจากบรรดา

เศาะฮาบะฮฺในเร่ืองของความเสียสละและความมีน้ําใจนั้น คิดวาทานทั้งหลายคงไดขอคิดและ
บทเรียนที่ดีๆ ที่สามารถนําไปใชใหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งพวกเราทุกคนตางก็ทราบกันดีวา 
ความเสียสละนั้นสามารถที่จะกระทําไดในหลายๆ รูปแบบแลวแตความสามารถของแตละบุคคล 
เชน ความเสียสละทางดานทรัพยสินเงินทอง ความเสียสละทางดานอาหาร เครื่องนุงหม ความ
เสียสละทางดานความรูและเวลา หรือความเสียสละทางดานแรงกายและใจ ซึ่งสิ่งเหลาคิดวา
สามารถกระทําไดไมยากนัก หากเรามาชวยกันรณรงคใหสังคมของเรามีความตระหนักในความ
เสียสละและความมีน้ําใจ แนนอนสังคมของเราก็จะมีแตความสงบสุข. 
 

ياكم بما  فيه من بارك اهللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعين و
كر احلكيم، وتقبل مين ومنكم تالوته، إنه هو السميع  اآليات وا

هو الغفور واستغفر اهللا يل ولكم من لك ذنب فاستغفروه إنه . العليم
  .الرحيم


