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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 
อัซ-ซับกฺ  การแขงขัน (การไดชัยชนะ) 
 

อัซ-ซับกฺ คือ การไปถึงยังเปาหมาย (เสนชัย) กอนผูอ่ืน 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 

การแขงขันเกดิขึ้นดวยการวิง่แขงความเร็วระหวางหลายๆ คน หรือแขงดวยการยงิธนู และ
เลนอาวุธ หรือแขงดวยควบมาหรืออูฐ 
 
เงื่อนไขความถูกตองของการแขงขัน 

เพื่อความถูกตองของกรแขงขันจําเปนตองมเีงื่อนไขตางดังดังนี ้
1. สัตวพาหนะที่ใชข่ีหรืออาวุธที่ใชแขงขนั ตองเปนชนิดเดียวกนั 
2. ตองมกีารกาํหนดระยะทางของการแขงขัน และระยะหางของการขวาง/ยงิใหชัดเจน 
3. ของรางวัลตองเปนสิง่แนนอนและเปนสิ่งที่ศาสนาอนุญาต 
4. ตองมกีารเจาะจงพาหนะหรือตัวบุคคลที่ใชในการแขงขันใหชัดเจน 

 
หุกมการปล้ําและการตอยมวย 

1. อนุญาตใหแขงปล้ํามวย วายน้ํา และทุกๆ ส่ิงที่สรางความแข็งแกรงใหแกรางกายและเปน
กอใหเกิดความอดทน และทนทาน ตราบใดที่ไมทําใหละเลยตอส่ิงที่เปนวาญิบ หรือส่ิงที่
สําคัญกวา หรือมีการกระทําที่ตองหามปะปนอยู หรือมากมายดวยอันตราย 

2. การชกมวยและการปล้ํามวยแบบอิสระที่มีการเลนกันทุกวันนี้ในสนามกีฬาเปนสิ่งที่ไม
อนุญาต เพราะแฝงดวยอันตรายและความเสียหาย และมีการเปดอวัยวะพึงสงวน (เอา
เราะฮฺ) และมีการตัดสินที่ไมถูกตองตามบัญญัติของอัลลอฮฺ 
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ไมอนุญาตใหมีการยุแหยสัตวใหโกรธกัน และทําใหพวกมันเกิดโทสะ และไมอนุญาตใหใช
สัตวเปนเปายงิ (ธนู ปนและอื่นๆ)  
 
หุกมการรับสิ่งตอบแทน (รางวลั) ในการแขงขัน 

การแขงขันดวยหวงัผลตอบแทน (รางวัล) ถือวาไมถูกตอง ยกเวน การแขงขันวิ่งอูฐ หรือวิ่ง
มา หรือยิงธน ูเพราะทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิวะสลัลัม  ไดกลาววา 

ٍال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر« ِ
َ ْ َْ َُ

ٍ
ْ َ ِ َ َ  .أخرجه أبو داود والرتمذي. »َ

ความวา “จะไมใชการแขงขันเวนแตในหัวลูกศร (ยิงธนู) หรือฝเทา (แขงอูฐ) 
หรือกีบเทาสัตว (แขงมา)" (หะดีษ เศาะฮีหฺ บันทึกโดย อบู ดาวูด 2574 และ 
อัต-ติรมิซีย 1700 และนี่เปนสํานวนของทาน) 

 
การรับรางวลัในการแขงขันมีอยู 3 กรณี คือ 

1. อนุญาตใหมีการแขงขันดวยของรางวัล คือ การขี่มา การขี่อูฐ และการยิงธน ู
2. ไมอนุญาตใหมีการแขงขัน ไมวาจะมีของรางวัลหรือไมก็ตาม เชน การเลนลูกเตา หมาก

รุก การพนนั และสิ่งที่คลายกับส่ิงที่กลาวมาขางตน 
3. อนุญาตใหมีการแขงขันโดยไมมีของรางวัล และไมอนุญาตดวยการมีรางวัล นี่คือ

หลักการเดิมของการแขงขันสวนใหญ เชน การแขงฝเทา การแขงเรือ การแขงมวยปล้ํา และสิ่งที่
คลายกับส่ิงที่กลาวมาขางตน แตอนุญาตใหมอบรางวัลหรือคาตอบแทนที่ไมมีการกําหนดตายตัว
หรือบอกกลาวไวลวงหนาแกผูชนะเพื่อเปนการใหกําลังใจ 

 
การเดิมพนั หมายถงึ ทุกๆ การดําเนนิการทางการเงินทีไ่ดกําไรและขาดทนุโดยปราศจาก

ความอุตสาหะ 
 
หุกมของการเดิมพันและการพนัน 

หามเลนเดิมพนั การพนัน และการเลนทอดลูกเตา 
1. อัลลอฮฺไดตรัสวา 

IM L K J I H G F E D  H
  ]٩٠/املائدة[

ความวา “แทจริงสุราและการพนันและแทนหินสําหรับบูชายัญและการเสีย่งติว้
นั้น เปนสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทําของชัยตอน ดังนั้นพวกเจาจงหางไกล
จากมันเสีย” (อัลมาอิดะฮฺ, 5:90) 
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2. จากทานบร็ุอยดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วา ทานรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮ ิ
วะสัลลัม  ไดกลาววา  

ِمن لعب بالرند شري فككنما صبـغ يده يف لـحـم خزنير ودمه« ِِ َ ْ َ َ
ٍ ِ ِ

ْ ِ
َ َُ َ َ ْ َْ َ ََ َ َ ِ ِ َ« .

  .أخرجه مسلم
ความวา “ผูใดที่เลนลูกเตาเสมือนกับวาเขาไดจุมมือของเขาลงในเนื้อหมูและ
เลือดของมัน” (บันทึกโดยมุสลิม 2260) 

 
หุกมการแขงฟุตบอลในปจจุบัน 

การแขงฟุตบอลในปจจุบันเปนสวนหนึ่งของความเพลิดเพลินที่บาฏิล(ไมถูกตอง) การเลน
ฟุตบอลโดยผานสโมสรกีฬา กลุมตางๆ และประเทศ จึงไมเปนที่อนุญาต เพราะการเลนดังกลาว
เปนการเลียนแบบคนกาฟร เปนการรองเรียนเพื่อตัดสินคดีความตอฏอฆูตและกฎหมายในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุและอื่นๆ เปนการสูญเสียเวลาไปกับความเพลิดเพลินและการละเลน เปนการสูญเสีย
ทรัพยสิน เปดเผยอวัยวะที่พึงปกปด (เอาเราะฮฺ) และขาออน มีฟตนะฮฺของเด็กหนุมหนาตาด ีมกีาร
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
ส่ิงมีชีวิต การแขงขันโชวเครื่องแตงกาย การแขงเทพีความงาม เปนตน ลวนเปนสิ่งที่นําไปสูส่ิง
ที่อัลลอฮฺหาม  

เชนเดียวกับการละเลนที่ลอลวงสติปญญาของคน กินทรัพยของผูอ่ืนโดยมิชอบ สูญเสีย
เวลา สรางความเสื่อมเสียแกศาสนาและจริยธรรม และหมกมุนอยูกับส่ิงที่ไมไดถูกสรางมาเพื่อการ
นั้น ดังนั้นมุสลิมจึงจําเปนตองระมัดระวังจากสิ่งเหลานั้น 
 
 


