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ความยุติธรรม ความโปรดปราน และเดชานุภาพของอัลลอฮ ฺ
 

ْعن ابن عباس ريض اهللاَُّ عنهام عن رسول اهللاَِّ صىل اهللا عليه وسلم فيام ير َ ُ َ ََ َ َِ ِِ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َُ ْ ٍ ْويه عن ِ َ ِ ِ
َربه تبارك وتعاىل, قال َ َ َ َ َ َِّ ََ َ َّإن اهللاََّ كتب احلسنات والسيئات, ثم بني ذلك, فمن هم « :   َِ َ َّ َّ ِّ َّ ََ ْ َ َ ََ َ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ََْ َ َّ

َبحسنة فلم يعملها كتبها اهللاَُّ عنده حسنة كاملة, وإن هم هبا فعملها كتبها اهللاَُّ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ َ ْ َ ََ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ ٍَ ََ َّ َ َ َ ْ َِ ْ ِ ً ً ُ عنده ِ َ ْ ِ
َعرش حسنات إىل سبعامئة ضعف إىل أضعاف كثرية, وإن هم بسيئة فلم يعملها  ْ ََ َ ْ ِّ َ َّ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ ََ ٍ ٍ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ٍَ َِ ْ ِ َ ََ َْ َ َ َِ ْ

ُ سيئة واحدة اهللاَّ كتبها  فعملها  هبا  هم  كاملة, وإن  حسنة  عنده  اهللاَُّ  ًكتبها  َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ُ ًَ ً ًِّ َ َ َّ ََ َ ََ َ ََ ََ ِ ْ ُرواه  .   » ِ َ َ
ٌبخاري, ومسلمْال ْ ُِ َ ُّ ُِ َ . 

ความวา : จากทานอิบนุอับบาส –เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา- จากทานเราะสูลุลลอฮฺ –
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม- ทานเลาจากดํารัสแหงพระผูอภิบาลของทาน –ตะบาเราะ
กะ วะตะอาลา- พระองคไดตรัสวา: แทจริงอัลลอฮฺไดบันทึกความดีและความชั่วทั้งหลาย 
แลวพระองคก็ไดชี้แจงเรื่องดังกลาว ใครก็ตามที่ปรารถนาจะทําความดีอยางหนึ่ง แตแลว
เขาไมไดทํา อัลลอฮฺจะทรงบันทึก ณ พระองคซึ่งหนึ่งความดีอยางสมบูรณ และถาหาก
เขาปรารถนาที่จะทํามัน แลวเขาก็ไดทํา อัลลอฮฺจะทรงบันทึก ณ พระองคซึ่งสิบความดี 
และพระองคจะทรงเพิ่งพูนอีกถึงเจ็ดรอยเทาจนถึงหลายๆ เทาอยางมากมาย และถาหาก
เขาปรารถนาที่จะทําความชั่วอยางหนึ่ง แตแลวเขาไมไดทํา อัลลอฮฺจะทรงบันทึก ณ 
พระองคซึ่งหนึ่งความดีอยางสมบูรณ และถาหากเขาปรารถนาที่จะทํามัน แลวเขากไ็ดทาํ 
พระองคจะทรงบันทึก ณ พระองคซึ่งหนึ่งความผิดเทานั้น" (บันทึกโดย อัลบุคอรียและ
มุสลิม) [1] 

 
ประวัติโดยยอของเศาะหาบะฮฺผูเลาหะดีษ 

อิบนุ อับบาส มีชื่อวาอับดุลลอฮฺ อิบนุ อับบาส เปนลูกพี่ลูกนองกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม สวนมารดาของทานคืออุมมุล ฟฎล ลุบาบะฮฺ บินติ อัลหาริษ เปนพี่นองกับทานหญิงมัยมูนะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา ผูซึ่งเปนหนึ่งในบรรดาภรรยาของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ทานเกิดที่เมือง
มักกะฮฺกอนที่ทานนบีจะอพยพไปยังเมืองมะดีนะฮฺสามป และตอนที่ทานนบีเสียชีวิตทานมีอายุได 13  ป  

ทานไดรายงานหะดีษจากทานนบี –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- เปนจํานวน 1660 หะดีษดวยกัน 
และทานเปนหนึ่งในบรรดาเศาะหาบะฮฺที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความรูและความเขาใจในเรื่องหลักคําสอนของ
ศาสนาและอรรถธิบายอัลกุรอาน จนถูกขนานนามวา “หับรุลอุมมะฮฺ” และ “ตุรุมานุล กุรอาน” ซึ่งมี
ความหมายวา “ผูรอบรูของประชาชาติ” และ “ผูอรรถธิบายอัลกุรอาน” 

ทานเสียชีวิตที่เมืองฏออีฟในปฮิจเราะฮฺศักราชที่68 [2] ในสมัยเคาะลีฟะฮฺอิบนุซ ซุบัยรฺ 
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ความสําคัญของหะดีษ 

หะดีษบทนี้ไดชี้แจงถึงความยิ่งใหญของความโปรดปรานและเราะฮฺมะฮฺของพระองคอัลลอฮฺที่มีตอ
บาวของพระองค ซึ่งมันจะเปนแรงกระตุนหนุนเจือใหรูสึกอยากทําความดีเพื่อหวังผลบุญอันมากมายจาก
พระองค และหะดีษบทนี้ยังไดตักเตือนบาวใหตระหนักอยูเสมอวาทุกๆการงานที่เขาปฏิบัติยูนั้นมีผูที่คอย
สังเกตและมองดูอยู  
 
อธิบายหะดีษ 

หะดีษบทนี้เรียกวาหะดีษกุดสีย นั่นคือหะดีษที่ทานนบี –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- รายงาน
จากอัลลอฮฺ –สุบหานะฮุ วะตะอาลา-  

 
(แทจริงอัลลอฮฺไดบันทึกความดีและความชั่วทั้งหลาย ...)  
การบันทึกความดีและความชั่วของมนุษยนั้นมี 2 ประเภทกลาวคือ 
1. การบันทึกกอนที่มนุษยจะทําความดีและความชั่ว นั่นคือการบันทึกใน “เลาหฺมะหฺฟูซ” หรือที่

เรียกวากําหนดกฎสภาวะ (เกาะดัร) ซึ่งอัลลอฮฺไดกําหนดกฎสภาวะตางๆที่จะบังเกิดขึ้นในมัคลูกนี้กอนที่
พระองคจะสรางมันขึ้นถึงหาหมื่นป [3] 

2. การบันทึกในขณะที่มนุษยไดทําความดีหรือความชั่วนั้น ๆ หรือการบันทึกของมลาอิกะฮฺนั่นเอง 
อัลลอฮฺไดตรัสวา :  

 ]4[ رسهم ونجواهم بىل رسلنا لدهيم يكتبون أم حيسبون أنا ال نسمع
ความวา "หรือพวกเขาคิดวาเราไมไดยินความลับของพวกเขาและการประชุมลับของพวก
เขา แนนอน(เราไดยิน) และทูต(มลาอิกะฮฺ)ของเราอยูกับพวกเขาเพื่อบันทึก" 

 
สวนการบันทึกที่กลาวในหะดีษบทนี้บางอุละมาอกลาววาคือการบันทึกประเภทที่สอง ดังที่มีสาย

รายงานอื่นจากทานนบีวา : 
عليه حتى يعملها , فإن يعملها فاكتبوها  إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فال تكتبوها

  ]5[ حسنة  وإن تركها من أجيل فاكتبوها لهله بمثلها,

ความวา "เมื่อบาวของขาปรารถนาที่จะทําความชั่วอยางหนึ่ง พวกเจาทั้งหลาย(หมายถึง
บรรดามลาอิกะฮฺ)จงอยาเพิ่งบันทึกมันจนกวาเขาจะปฏิบัติมันเสียกอน และหากเขา
ปฏิบัติมันแลว พวกเจาก็จงบันทึกเสมือนกับมัน(หมายถึงบันทึกแคหนึ่งความชั่ว) และถา
หากเขาไดละทิ้งมันเพื่อขาแลว พวกเจาก็จงบันทึกหนึ่งความดีใหแกเขา" 
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(แทจริงอัลลอฮฺไดบันทึก...)   
พาดพิงการบันทึกถึงอัลลอฮฺทั้งๆ ที่พระองคไมใชผูที่ทําการบันทึกดวยตัวพระองคเอง กลาวคืออัล

เกาะลัม(ปากกา)จะบันทึกกฎสภาวะในเลาหฺมะหฺฟูซ และมลาอิกะฮฺจะบันทึกการงานของมนุษยในโลกนี้ นั่น
ก็เพราะวาสาเหตุของการบันทึกมาจากคําสั่งของพระองค ดังนั้นจึงพาดพิงการบันทึกถึงพระองค การพูด
ประโยคแบบนี้เราก็มักนิยมใชกัน เชนเราพูดวา ฉันสรางบานหมดไปหนึ่งลานกวาบาน ทั้ง ๆ ที่เราอาจไมใชผู
ที่สรางบานดวยตัวเองแตเราจางเขามาสรางตางหาก แตที่เราพูดไปอยางนั้นก็เพราะวาสาเหตุของการสราง
มาจากคําสั่งของเรานั่นเอง 

อนึ่งเราก็รูอยางประจักษแจงแลววาอัลลอฮฺทรงรอบรูทุกๆ การเคลื่อนไหว แตแลวทําไมจึงตองใหม
ลาอิกะฮฺจดบันทึกการงานของมนุษยดวย ? 

คําตอบคือ เพื่อแสดงถึงความยุติธรรมของอัลลอฮฺและเพื่อเปนหลักฐานมัดตัวมนุษยในความผิดของ
เขาที่ไดกระทําไวในโลกนี้จนเขาไมสามารถจะแกตัวไดในวันพิพากษา ดวยเหตุนี้มนุษยทุกคนจึงถูกสั่งใหอาน
สมุดบันทึกของเขาและใตรตรองในความผิดตางๆที่ไดทําไว อัลลอฮฺไดตรัสวา : 

  ]6[ اقرأ كتابك كفى بنسفك اليوم حسيبا

ความวา "เจาจงอานบันทึกของเจา พอเพียงแกตัวเจาแลววันนี้ที่จะเปนผูชําระบัญชีของ
ตัวเจาเอง" 
 
และดังที่มีรายงานจากทานนบีวา : "แทจริงอัลลอฮฺจะพิพากษาชายคนหนึ่งจาก
ประชาชาติของฉันตอหนามัคลูกทั้งหลาย และแลวสมุดบันทึกจํานวน99เลมจะถูกแผ
ออก แตละเลมจะมีขนาดเทาสุดสายตาทอดเห็น และพรงองคก็ตรัสวา : เจาจะปฏิเสธ
บางอยางจากสิ่งที่ถูกเขียนนี้หรือไม? มลาอิกะฮฺผูจดบันทึกของขาอยุติธรรมตอเจา
หรือไม? เขาก็ตอบวา : โออัลลอฮฺ ไมเลย พระองคก็ทรงถามอีกวา: เจามีขอแกตัวไหม? 
เขาก็ตอบวา : โออัลลอฮฺ ไมเลย" [7] 
ทานอัลหาฟซ อิบนุหะญัรกลาววา : และสามารถนําเอามาเปนหลักฐานจากประโยคขางตนไดวา 

บรรดามลาอิกะฮฺผูจดบันทึกจะไมบันทึกสิ่งที่เปนมุบาหฺ เพราะ (ในหะดีษ) มันเจาะจงเฉพาะสิ่งที่เปนความดี
และความชั่ว [8] 

 
(แลวพระองคก็ไดช้ีแจงเรื่องดังกลาว)  หมายถึงแจกแจงถึงวิธีการบันทึกวาเปนอยางไร 
 
(ใครก็ตามที่ปรารถนาจะทําความดีอยางหนึ่ง แตแลวเขาไมไดทํา อัลลอฮฺจะทรง

บันทึก ณ พระองคซึ่งหนึ่งความดีอยางสมบูรณ)  
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ในหะดีษบอกวา “ปรารถนา” นั่นหมายถึงการตั้งใจที่จะทําจริงๆ ดังนั้นถาหากเปนเพียงแคการนึกคิด
โดยไมไดปรารถนาจะทําจริงๆ ถือวาไมเขาขายในหะดีษบทนี้ 

การที่คนๆหนึ่งปรารถนาจะทําความดีอยางหนึ่งแตเขาไมไดทํา สามารถแบงออกไดเปน 3 กรณี
ดวยกัน คือ  

1. กรณีที่ไมไดทําเนื่องจากเกิดอาการขี้เกียจ กรณีนี้เขาจะถูกบันทึกหนึ่งความดีอยางสมบูรณ 
เนื่องจากการตั้งเจตนาและการปรารถนาที่ดีนั้นเปนตนเหตุและคือจุดเริ่มตนของความดี ดังนั้นเมื่อตนเหตุ
เปนสิ่งที่ดีเขาจึงไดรับหนึ่งความดี และกรณีนี้คือกรณีของหะดีษบทนี้ 

2. กรณีที่ไมไดทําเนื่องจากไปทําความดีอยางอื่นที่ดีกวา เชน มุสลิมคนหนึ่งตั้งใจจะอิอฺติกาฟ
ที่มัสญิดนะบะวีย ณ นครมาดีนะฮฺ แตแลวเขาก็ไดละทิ้งอิอฺติกาฟที่มัสญิดนะบะวีย แตกลับไปอิอฺติกาฟ
ที่มัสญิดอัลหะรอม ณ นครมักกะฮฺแทน เพราะการอิอฺติกาฟที่นครมักกะฮฺนั้นประเสริฐกวา กรณีนี้เขาจะไดรับ
สองความดีคือ ความดีจากความปรารถนาดีที่เขาตั้งใจจะทําความดีอันแรก และความดีจากการงานที่สองที่
เขาไดกระทํา [9] 

3. กรณีที่ไดทําสาเหตุที่จะบรรลุถึงความดีนั้นๆ แลว แตยังไมทันที่จะทําความดีอันนั้นจนสําเร็จลุลวง 
ก็เกิดมีอุปสรรคขึ้นมาเสียกอน และถาหากไมมีอุปสรรคนั้นๆ แลวเขายอมที่จะทําความดีนั้นๆจนลุลวง เชน 
นาย ก. ปรารถนาที่จะถือศีลอดสุนัตในวันพรุงนี้ พอรุงขึ้นเขาก็ถือศีลอดดังที่ปรารถนาไว แตไมทันที่จะถือศีล
อดจนจบ เขาก็เกิดปวยขึ้นมาอยางกะทันหันจนตองละศีลอด กรณีนี้เขาจะไดรับผลบุญเสมือนกับเขาไดทํา
ความดีนั้นๆ ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา : 

  ]10[ ًومن خيرج من بيته مهاجرا إىل اهللا ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره
ความวา "และผูที่ออกจากบานเขาไปในฐานะผูอพยพไปยังอัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค แลวความตายก็ประสบเขา แนนอนผลตอบแทนของเขานั้นยอมปรากฏอยูแลว 
ณ อัลลอฮฺ"  

 
เขาผูนี้ยังไมทันที่จะอพยพถึงนครมาดีนะฮฺ แตอัลลอฮฺทรงไดบันทึกแกเขาเสมือนกับวาเขาไดอพยพ

ถึงนครมาดีนะฮฺ ทั้งนี้ก็เพราะวาเขาไดทําสาเหตุที่จะบรรลุถึงความดีนั้นๆ นั่นคือการออกเดินทางจากบานเขา 
แตทวาเขาเจอะกับอุปสรรคนั่นคือความตาย และหากเขาไมประสบกับความตายแลวเขาก็ยอมอพยพสูนคร
มาดีนะฮฺแลว ดังนั้นอัลลอฮฺจึงบันทึกแกเขาเสมือนกับวาเขาไดอพยพ 

 (อัลลอฮฺจะทรงบันทึก ณ พระองค) ทานอิหมามนะวะวียกลาววา นี่แสดงถึงการเอาใจใส
ของพระองคตอการบันทึกความดีของบาวของพระองค [11]  

(ซึ่งหนึ่งความดีอยางสมบูรณ) คือหนึ่งความดีอยางสมบูรณที่ไมขาดตกบกพรอง ทั้งนี้ก็เพื่อมิ
ใหมีขอคลางแคลงใจวา เขาไมไดลงมือปฏิบัติทําความดี แตทําไมเขาจึงไดรับความดี  
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(และถาหากเขาปรารถนาที่จะทํามัน แลวเขาก็ไดทํา อัลลอฮฺจะทรงบันทึก ณ พระองคซ่ึงสบิ
ความดี และพระองคจะทรงเพิ่งพูนอีกถึงเจ็ดรอยเทาจนถึงหลายๆ เทาอยางมากมาย) ทุกๆ ความดทีี่
มุสลิมไดทํานั้น อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนดวยการบันทึกสิบความดีใหกับเขาเปนอยางนอย ดังที่พระองคได
ตรัสไวในอายะฮฺหนึ่งวา : 

ُمن جاء باحلسنة فله َ َْ َ ِ َ َ ََْ ِ َِعرش أمثاهلا َ َ ْْ َ ُ َ ]12[  

ความวา "ผูใดที่นําความดีมา เขาก็จะไดรับสิบเทาของความดีนั้น"  
 
สวนการเพิ่มพูนความดีมากกวาสิบเทาจนถึงเจ็ดรอยเทาและจนถึงหลายๆเทาอยางมากมายจน

เหลือคณานั้น มันก็ข้ึนอยูกับความประสงคของอัลลอฮฺ แตทั้งนี้มันก็มีปจเจกสําคัญที่พระองคจะทรงเพิ่มพูน
ความดีนั้นๆ ดวย อันไดแก 

1. การดํารงตนประพฤติดีในศาสนาอิสลาม ทานนบี –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- ไดกลาววา:  
 ا إىل سبعامئة ضعفبعرش أمثاهل إذا أحسن أحدكم إسالمه فكل حسنة تكتب

]13[  
ความวา "เมื่อคนๆหนึ่งในหมูพวกเจาประพฤติดีในการนับถือศาสนาของเขาแลว ดังนั้น
ทุกๆความดีที่เขาปฏิบัตินั้นจะถูกบันทึกดวยสิบความดีจนถึงเจ็ดรอยเทา" 
 

2. ความบริสุทธิ์ใจ หมายความวาใครก็ตามที่มีความบริสุทธิ์ใจมากกวาในการประกอบอิบาดะฮฺ
หนึ่งๆ อัลลอฮฺก็จะทรงเพิ่มพูนความดีของเขามากเทานั้น สวนผูที่ไมมีความบริสุทธิ์ใจเลยนั้น แนนอนยิ่งการ
งานของเขาจะไมถูกตอบรับแตประการใด  ทานนบี –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- ไดกลาววา: 

ًد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال مثل أح ال تسبوا أصحايب , فلو أن أحدكم أنفق 
 ]14[ نصيفه

ความวา "พวกทานจงอยาดาทอบรรดาเศาะหาบะฮฺของฉัน หากแมนวาคนๆหนึ่งในหมู
พวกทานบริจาคทองคําเทาภูเขาอุหุดแลว  (ผลบุญ)จะไมเทากับที่พวกเขาบริจาคกอบ
หนึ่งและครึ่งหนึ่งของมันเลย" 
 

 สาเหตุที่ผลบุญการบริจาคของบรรดาเศาะหาบะฮฺมากกวานั้น อุละมาอไดใหเหตุผลไวหลายทัศนะ
ดวยกัน และมีทัศนะหนึ่งกลาววา เนื่องจากเขามีความบริสุทธิ์ใจมากกวาและมีความตั้งใจจริงๆ อยางแนวแน 
[15]  
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ดังนั้นสมควรที่เราจะตองพยายามฝกจิตใจใหมีความบริสุทธิ์ในการประกอบอิบาดะฮฺใดๆก็ตามเพื่อ
อัลลอฮฺแตพระองคเดียว และไมมีเจตนาอื่นใดหรือหวังผลตอบแทนจากมนุษยดวยกัน  เมื่อความบริสุทธิ์ใจ
มากเทาไร การตอบแทนจากอัลลอฮฺก็จะยิ่งมากเทานั้น 

 
3. ปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานนบี –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- หมายความวา หากเราปฏิบัติตาม

สุนนะฮฺของทานนบีในการประกอบอิบาดะฮฺหนึ่งๆมากกวา ผลบุญของเราก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น เชนการ
ละหมาด หากเราปฏิบัติตามสุนนะฮฺของทานนบีในอิริยาบถและรายละเอียดตางๆ ผลบุญของเราก็ยอมมาก
วาผูที่ไมปฏิบัติตามสุนนะฮฺในรายละเอียดที่เราปฏิบัติ  

สวนการงานใดก็ตามที่ไมสอดคลองกับสุนนะฮฺของทานนบีเลยนั้น แนนอนมันจะไมถูกตอบรับ  
และเราไมสามารถรูไดวาอะไรคือสุนนะฮฺของทานนบีบาง นอกจากวาเราจะตองศึกษาหาความรู 

ฉะนั้นแลวมุสลิมทุกคนกอนที่จะประกอบอิบาดะฮฺตางๆสมควรที่จะตองศึกษารายละเอียดและสุนนะฮฺของ
ทานนบีใหถี่ถวนเสียกอน ทั้งนี้เพราะการงานของผูที่รูยอมไมเทากับการงานของผูที่ไมรู 

  ]16[ الذين يعلمون والذين ال يعلمون هل يستوي

ความวา "บรรดาผูรูและบรรดาผูไมรูจะเทาเทียมกันหรือ"  
4. ความประเสริฐของอิบาดะฮฺนั้นๆ เอง  อัลลอฮฺไดใหอิบาดะฮฺมีความหลากหลายตางชนิดกัน

ออกไป และอิบาดะฮฺตางๆ ก็ยอมมีความ ประเสริฐที่อิบาดะฮฺอ่ืนไมมี บางอิบาดะฮฺนั้นการตอบแทนของมัน
มากมายเลยเกินจนนับไมได เชนการถือศีลอด ดังที่ทานนบี –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- ไดกลาววา : 

نة عرش أمثاهلا إىل سبعامئة ضعف , قال اهللا احلس كل عمل ابن آدم تضاعف
 ]17[... إال الصوم: عزوجل 

ความวา "ทุกๆการงานของลูกหลานอาดัมนั้นจะถูกเพิ่มพูนถึงสิบความดี จนถึงเจ็ดรอย
เทา อัลลอฮฺ –อัซซะวะญัล – ไดตรัสวา: นอกจากการถือศีลอด" [18] 
 

5. เวลาของการปฏิบัติ   การปฏิบัติอิบาดะฮฺในบางชวงเวลา ผลบุญของมันนั้นจะเพิ่มพูนและทวีคูณ
อยางมากมายกวาในชวงเวลาอื่น เชนการประกอบอิบาดะฮฺในคืนอัลก็อดฺร ซึ่งเปนคืนที่ประเสริฐกวาหนึ่งพัน
เดือน  

6. สถานที่ปฏิบัติ  ชนการละหมาดในสามมัสญิด นั่นคือมัสญิดหะรอม มัสญิดนะบะวีย และมัสญิด
อัลอักศอ มันยอมประเสริฐกวาละหมาดในมัสญิดอื่นๆ  

7. ความจําเปนหรือตองการอยางยิ่งยวดในอิบาดะฮฺนั้นๆ  ในบางกรณีอิบาดะฮฺบางอยางอาจเปนที่
ตองการอยางยิ่งยวด เชนในกรณีเกิดอุทกภัยน้ําทวม ในชวงเวลานี้การบริจาคเปนอิบาดะฮฺที่มีความจําเปน
และเปนที่ตองการอยางมาก ดังนั้นการบริจาคในชวงนี้จึงประเสริฐกวาในชวงปกติไมมีภัยอะไร  

อัลลอฮฺไดตรัสวา : 



8 

 ال يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من
  ]19[ بعد وقاتلوا

ความวา "ยอมไมเทาเทียมกันในหมูพวกเจานั้นมีผูบริจาค และไดตอสู(ในหนทาง
ของอัลลอฮฺ) กอนการพิชิต(นครมักกะฮฺ) ชนเหลานั้นยอมมีฐานะสูงกวาบรรดาผูบริจาค
และตอสู(ในหนทางของอัลลอฮฺ)หลังพิชิต(นครมักกะฮฺ)" 
 
การที่การบริจาคและตอสูกอนพิชิตนครมักกะฮฺประเสริฐกวาหลังจากการพิชิตนครมักกะฮฺแลวนั้น ก็

เนื่องจากวากอนการพิชิตนครมักกะฮฺนั้นเปนชวงเวลาที่มุสลิมตองเผชิญกับความยากลําบาก ทั้งในเรื่อง
ความเปนอยูและการสูรบ ดังนั้นการบริจาคและการตอสูในชวงนั้นจึงถือวาประเสริฐกวา  

(และถาหากเขาปรารถนาที่จะทําความช่ัวอยางหนึ่ง แตแลวเขาไมไดทํา อัลลอฮฺ
จะทรงบันทึก ณ พระองคซึ่งหนึ่งความดีอยางสมบูรณ) การที่คนๆหนึ่งปรารถนาที่จะทําความชั่ว
อยางหนึ่งแตเขาไมไดทํา สามารถแบงไดออกเปน 4 กรณี คือ 

1. กรณีที่ไมไดทําเนื่องจากเกิดการเกรงกลัวตอการลงโทษของอัลลอฮฺ กรณีนี้คือกรณีที่ประโยค
ขางตนหมายถึง ดังที่มีสายรายงานอื่นระบุไววา : 

  ]20[ تركها من جراي إنام

ความวา "แทจริงเขาละทิ้งมัน(ความชั่วที่เขาปรารถนาจะทํา)เพราะขา" 
 
2. กรณีไมไดทําเนื่องจากไมมีความสามารถ แตเขาก็ยังปรารถนาอยูวาหากเขามีความสามารถเขาก็

จะทําความชั่วนั้นๆ เชน นาย ก. ปรารถนาที่จะเลนการพนันแตเขาไมมีเงิน แตถึงกระนั้นเขาก็ยังปรารถนาอยู
วาหากเขามีเงินเขาก็จะเลนการพนัน กรณีนี้เขาจะถูกบันทึกหนึ่งความผิด แตวาความผิดของเขาไมเทากับ
ความผิดของผูที่ทําความชั่วนั้นจริงๆ ทานนบี –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- ไดกลาววา:  

ًورجل آتاه اهللا ماال ومل يؤته علام , فهو خيبط يف ماله , ينفقه يف غري حقه ,  ً
ًورجل مل يؤته علام وال ماال وهو يقول لو كان يل مثل هذا عملت فيه مثل الذي  : ً

 ]21[ فهام يف الوزر سواء : يعمل ,قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
ความวา "และชายคนหนึ่งที่อัลลอฮฺไดประทานทรัพยสมบัติใหแกเขา แตพระองคไมได
ประทานความรูให แลวเขาก็ไดใชจายทรัพยสมบัติของเขาในหนทางที่ไมถูกตองและ
ไมใชในสิทธิของมัน และชายอีกคนหนึ่งที่อัลลอฮฺไมไดประทานความรูและทรัพยสมบัติ 
และเขาก็กลาววา : หากฉันมีในสิ่งที่เขามีแลวไซร ฉันก็จะทําเสมือนกับส่ิงที่เขาทําเชนกัน 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- ไดกลาววา: ดังนั้นเขาทั้งสองจะไดรับ
ความผิดเหมือนๆกัน" [22] 
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3. กรณีที่ปรารถนาและตั้งใจที่จะทําความชั่วอยางหนึ่ง แลวเขาก็ไดปฏิบัติทําสาเหตุที่จะบรรลุถึง

ความชั่วนั้น ๆ แตแลวไมทันที่จะทําความชั่วอันนั้นสําเร็จก็เกิดอุปสรรคขึ้นมากลางคัน เชน นาย ก. ปรารถนา
และตั้งใจที่จะไปงัดแงะและขโมยบานเขา แลวนาย ก. ก็ไดตระเตรียมเครื่องมือเพื่อการงัดแงะอยางเสร็จสับ 
และเมื่อพอไปถึงบานที่เปนเปาหมายเขาก็ไดงัดแงะประตูบาน แตปรากฏวาคนในบานหลังดังกลาวรูตัว จน
ทําใหเขาตองหนีเตลิดและยกเลิกการลักขโมยในคืนนั้นไป 

 กรณีนี้เขาจะไดรับความผิดเหมือนกับผูที่ไดทําความชั่วนั้นๆ ดังที่ทานอบูบักเราะฮฺไดเลาจากทานน
บี –ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม- วาทานไดกลาววา: 

يارسول اهللا هذا :   فقلت  إذا التقى املسلامن بسيفهام فالقاتل واملقتول يف النار ,
 ]23[ صاحبه ًإنه كان حريصا عىل قتل: القاتل فام بال املقتول ? قال 

ความวา "เมื่อมุสลิมสองคนคบดาบมาพบกัน(เพื่อเขนฆากัน) ดังนั้นผูที่ฆาและผูที่ถูกฆา
จะอยูในนรก ฉัน(หมายถึงอบูบักเราะฮฺ)จึงถามขึ้นวา: โอทานเราะสูลุลลอฮฺ นี้คือผูที่ฆา 
แลวผูที่ถูกฆามีความผิดอะไรหรือ? ทานตอบวา: แทจริงแลวเขานั้นเหือดกระหายที่จะฆา
คูอริของเขา" 
 
ถึงแมวาเขาไมไดฆาคูอริ แตเนื่องจากเขามีความปรารถนาที่จะฆา และไดทําสาเหตุที่จะบรรลุถึงการ

ฆา นั่นคือการคบดาบแลวเขาตอสูกัน ดังนั้นเขาทั้งสองก็จะไดรับความผิดเหมือนๆกัน แตทั้งนี้ก็ไมใชวาระดับ
การลงโทษของเขาทั้งสองคนนั้นจะตองเหมือนๆกัน 

กรณีนี้มันแตกตางกับกรณีที่สองก็ตรงที่วา กรณีที่สองเขาไมมีความสามารถและไมไดเร่ิมลงมือ
ปฏิบัติแมแตนอยนิด สวนกรณีนี้เขาไดลงมือปฏิบัติแลว แตเกิดมีอุปสรรคขึ้นกอนที่จะทําสําเร็จ และกรณีนี้
ความผิดของเขายอมมากกวาความผิดในกรณีที่สอง 

 
4. กรณีไมไดทําเนื่องจากเกิดความละอายใจตัวเอง ไมใชเพื่ออัลลอฮฺ กรณีนี้เขาจะไมถูกบันทึกใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งความดีและความชั่ว 
 
(และถาหากเขาปรารถนาที่จะทํามัน แลวเขาก็ไดทํา พระองคจะทรงบันทึก ณ 

พระองคซึ่งหนึ่งความผิดเทานั้น) ความชั่วตางๆที่มนุษยทํา อัลลอฮฺจะบันทึกหนึ่งความผิดเทานั้น ซึ่ง
มันตางกับความดี ซึ่งพระองคจะบันทึกถึงสิบความดีและจะเพิ่มพูนอีกหลายๆเทา สวนประเด็นปญหาที่วา 
ความชั่วที่มนุษยกอข้ึนนั้นความผิดของมันจะเพิ่มพูนหรือไม ? 
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คําตอบคือ ความดีและความชั่วจะถูกเพิ่มพูนหากกระทําในสถานที่และเวลาที่มีความประเสริฐ เชน
นครมักกะฮฺและเดือนรอมฎอน กลาวคือความดีนั้นจะเพิ่มพูนทั้งปริมาณและขนาดของการตอบแทน สวน
ความชั่วนั้นจะเพิ่มพูนเฉพาะขนาดของการลงโทษ แตจะไมเพิ่มพูนจํานวนของความผิด อัลลอฮฺไดตรัสวา  

 
ْمن جاء باحلسنة فله عرش أمثاهلا ومن َ َ ُ َ َْ ْ َ ََِ َِ َْ ُ َ َ َ َْ ِ ْجاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها وهم ال  َ ِّ َُّ َ ََ َ ْ ِ ِِ َ َْ ُ َ ِ َ

َيظلمون ُ َُ ْ ]24[ 
ความวา "ผูใดที่นําความดีมา เขาก็จะไดรับสิบเทาของความดีนั้น และผูใดที่ทําความชั่ว
มาเขาจะไมถูกตอบแทน นอกจากเทากับความชั่วนั้น โดยพวกเขาจะไมถูกอธรรม" 

 
ในอายะฮฺนี้เปนที่แนชัดแลววา ความชั่วจะไมถูกเพิ่มพูนนอกจากเทากับความชั่วนั้นๆ  

และอีกอายะฮฺหนึ่งพระองคไดตรัสวา : 
ٍومن يرد فيه بإحلاد ِ َِْ ِ ِ ْ ْ َِ ُ ٍبظلم نذقه من عذاب أليم َ ٍِ ِ َِ ٍ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ِ ]25[ 

ความวา "และถาผูใดที่ปรารถนาที่จะกระทําการฝาฝนดวยทุจริตใด ๆ ในนั้น(มัสญิดหะร
อม) เราก็จะใหเขาลิ้มรสการลงโทษอยางเจ็บปวดยิ่ง" 
 
อัลลลอฮฺไมไดตรัสวาผูที่ทําความชั่วในนั้น พระองคจะเพิ่มพูนความผิด แตพระองคตรัสวา จะลงโทษ

เขาอยางเจ็บปวด ซึ่งทําใหเราเขาใจวาผูที่ทําความชั่วในสถานที่ประเสริฐนั้นความผิดของเขาจะไมเพิ่มพูน
จํานวนแตอยางใด เขาจะยังคงไดรับหนึ่งความผิด แตทวาหนึ่งความผิดของเขานั้นขนาดการลงโทษจะรุนแรง
กวา 

 
ประโยชนที่ไดจากหะดีษ 

1. อัลลอฮฺนั้นทรงมีความเมตตาปรานี และยุติธรรมตอมนุษยทั้งมวล 
2. มุสลิมสมควรที่จะมีเจตนาและปรารถนาที่จะทําความดีอยูสม่ําเสมอ เพราะถึงแมวาเขาจะไมได

ทําจริงๆ แตเขาก็ยังจะไดรับหนึ่งความดีอยางสมบูรณ 
3. มุสลิมควรที่จะตระหนักอยูเสมอวาทุกๆ การเคลื่อนไหวของเขานั้นมีผูทีคอยสังเกตและมองดูอยู 

ทั้งนี้ก็เพื่อเขาจะไดยับยั้งชั่งใจเมื่อจะทําความผิด 
4. ในการดะอฺวะฮฺนั้นตองใชทั้งรูปแบบการตัรฆีบ นั่นคือการสงเสริมใหทําความดีดวยการบอกถึงผล

บุญหรือความประเสริฐของการงานนั้นๆ และรูปแบบการตัรฮีบ นั่นคือการตักเตือนไมใหทําความชั่ว ดวยการ
บอกถึงความผิดและการลงโทษอันมหันตเนื่องจากประกอบความชั่วนั้นๆ 
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