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คุฎบะฮ์วันศุกร์ 
เรื่อง  

อัลลอฮ์มทิรงเพกิเฉยต่อผู้ที่อธรรม 

   อาจารย์อาลี  กองเป็ง 

، قَاِهُر الَْجَباِبَرْة، ْة،  ِانَّ الَْحْمَد لِِل َرب ِ الَْعالَِمْْيَ ِيَْن  َوقَاِِصُ الْقَيَاِِصَ َوُمهِِْلُ الُْمتََكّب ِ

، الَّ هللُا َوْحَدُه اَل ََشِيَْك ََلْ
ِ
ََلَ ا

ِ
ُهَوالْقَائُِل ِِفْ ِكتَاِبِه الَْكِرْْيِ، }َوال   َواْْلَََبِطَرْة، َوَأْشهَُد َأْن اَل ا

اِلُموَن{ َ غَاِفاًل ََعَّا يَْعَمُل الظَّ َسََبَّ الِلَّ ،  ََتْ ًدا َعْبُدهللِا َوَرُسْوَُلٌ َر الَْعالَِمْْيَ  َأنْذَ   َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ

ْْلِ َوالَْبْغِي َوالَْفَساِد، ََل    ِمْن عَاِقبَِة الظُّ
ِ
ْحَساِن ا

ِ
ِبِه َوَمْن تَِبَعهُْم َِب َصَّلَّ هللُا عَلَْيِه َوعَََّل أ َِلِ َوََصْ

يِْن، ِ ا بَْعدُ   يَْوِم ال  َ تَْسِلْيامً َكثِْْيًا،َأمَّ  :َوَسْلَّ

اًل بِ  فَهِيَي الَْوِصيَُّة الَْجاِمَعُة ِلُك ِ َخْْيِ النَّاِهَيِة   تَْقَوى هللِا َوَطا َعتِِه، فَأُْوِصْيُُكْ َونَْفِِس َأوَّ

،  ّ الَُُكْ َويَْغِفْر   َعْن ُك ِ ََش  َ َوقُولُوا قَْواًل َسِديدًا * يُْصِلْح لَُُكْ َأَْعَ َُّقوا الِلَّ يَن أ َمنُوا ات ِ َا اَّلَّ )ََي َأُّيُّ

 ِ  .صدق هللا العظمي  هللَا َوَرُسوََلُ فَقَْد فَاَز فَْوَزًا َعِظاميً(لَُُكْ ُذنُوبَُُكْ َوَمن يُِطع

ท่านพี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก 

การศอเหล่มหรือการอธรรมต่อผู้อื่นเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก อัลลอฮ์ทรงห้ามการอธรรมเหนือ

พระองค์เองและทรงห้ามการอธรรมซึ่งกันและกันในหมู่มวลมนุษยชาติ 

ซึ่งพระองค์ทรงตรัสใว้ในหะดีษกุดซีย์ว่า 

ًما فاََل تََظالَُمْوا... ْْلَ عَََّل نَْفِِسْ َوَجَعلُْتُه بَيْنَُُكْ ُمَحرَّ ْمُت الظُّ ْ َحرَّ ّن ِ
ِ
 )ََي ِعَباِدْي ا

 .مسْل عن ايب ذر الغفاري،أ خرجه  احلديث(

ความว่า “โอ้บ่าวของข้าแท้จริงข้าได้ห้ามการอะธรรมเหนือตัวข้า,และข้าก็ได้กำหนดมันเป็นสิ่ง

ต้องห้ามในหมู่พวกเจ้า,ดังนั้นเจ้าทั้งหลายอย่าได้อธรรมต่อกัน” 

พี่น้องร่วมศรัทธาที่รัก 

ท่านอิหม่ามอ้ัลค๊อฏฏ๊อบ (   اْب         ได้เล่ากล่าวใว้ในตำราของท่านชื่อว่า  อะดาละตุสสะมาอฺ ( َالَْخطَّ

َماءِ    )    (عََداََلُ السَّ
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ซึ่งบันทึกว่า  

“มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ณ กรุงแบ๊ฆแดด ( ْبَْغَداد) ประมาณสี่สิบปีที่ผ่านมา มีชายผู้หนึ่งประกอบอาชีพ

เชือดสัตว์และชำแหละเนื้อขาย เขาจะออกจากบ้านก่อนแสงอรุณเพ่ือไปยังร้านที่เขาทำการเชือดและชำแหละ

เนื้อ เขาเริ่มงานด้วยการเชือดแพะแกะ หลังจากชำเเหละเนื้อเสร็จเขาก็เดินทางกลับบ้าน ครั้นเมื่ออาทิตย์ขึ้น

เขาก็จะทำการเปิดร้านเพื่อขายเนื้อที่เขาได้เชือดและชำแหละเอาไว้ขาย ซึ่งเป็นกิจวัตประจำวันของเขา อยู่

ต่อมาวันหนึ่งได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการนั้นได้เกิดขึ้นในคืนวันหนึ่งหลังจากที่เขาใด้เชือดแพะ แกะ เขาได้

เดินทางกลับบ้านท่ามกลางความมืด ด้วยเสื้อผ้าที่เปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดของแพะแกะ ขณะนั้นเขาได้ยินเสียง

ร้องขอความช่วยเหลือในความมืดนั้น เขาจึงมุ่งหน้าไปยังเสียงนั้นด้วยความรวดเร็ว ด้วยความรีบร้อนของเขาจึง

สะดุดล้มบนร่างของชายผู้หนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยบาดแผล และเปียกชุ่มไปด้วยเลือด พร้อมกับมีดที่ปักติดที่ร่างของ

ชายผู้นั้น เขาจึงชักมีดออกและแบกร่างคนเจ็บเหนือไหล่ของเขา เลือดของคนเจ็บได้ใหลชโลมร่างของคนขาย

เนื้อ แต่ชายผู้นั้นได้สิ้นชีวิตไปเสียแล้ว ผู้คนในระแวกนั้นก็ได้เห็นคนขายเนื้อในสภาพที่หวาดกลัว ในมือถือมีด 

เสื้อผ้าคลุกเคล้าไปด้วยเลือด, จึงเข้าใจว่าไม่มีใครจะเป็นฆาตกรไปได้นอกจากชายขายเนื้อ เขาถูกตัดสินแล้วว่า

ฆ่าคนตาย เขาถูกนำตัวสู่ลานประหารและเขาก็แน่ใจแล้วว่าเขาต้องตายแน่ เขาจึงร้องตะโกนและกล่าวว่า:    

ท่านทั้งหลาย ข้าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่า ข้ามิได้ฆ่าชายผู้นี้ แต่กระนั้นข้าได้เคยเป็นฆาตกรฆ่าผู้อื่นเป็น

เวลาผ่านมายี่สิบปีแล้ว วันนี้เองถึงเวลาแล้วที่ข้าต้องโดนชำระความ แล้วชายขายเนื้อได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว   

ในขนะที่เขายังหนุ่มเขามีอาชีพพายเรือรับคนข้ามฟาก เขาเคยรักหญิงคนหนึ่งที่เคยใช้บริการข้ามฟาก

กับมารดาของนางบ่อยครั้ง จึงเกิดความรักระหว่างเราทั้งสอง แต่ความจนของข้าทำให้บิดาของนางไม่ยินยอม

เมื่อข้าไปสู่ขอ และหลังจากนั้นข้าก็ไม่ได้พบนางกับมารดาของนางอีกเลย เวลาผ่านไปประมานสองปีเศษขณะที่

ข้ารอรับผู้โดยสารเพื่อข้ามฟาก  ได้มีหญิงคนหนึ่งพร้อมกับลูกของนางมาขอใช้บริการเรือที่บริการข้ามฟากของ

ข้า นางคือคนที่ข้ารักนั้นเอง เมื่อเรือของข้าถึงกลางแม่น้ำ ข้าดีใจมากและกล่าวรำลึกถึงความหลังและข้าปารถ

นาในตัวนางแต่นางตอบปฏิเสธข้าด้วยมารยาทว่า นางมีสามีแล้วเด็กน้อยนี้คือลูกของนาง แต่ด้วยอารมณ์ไฝ่ต่ำ

ของข้า ทำให้ข้าพยายามข่มขืนนาง นางส่งเสียงร้องและเตือนข้าด้วยนามของอัลลอฮ์  แต่มันไม่ทำให้ข้ารู้สึก

สำนึกเลย นางพยายามปกป้องตัวนาง ลูกของนางส่งเสียงร้อง ข้าจึงจับลูกของนางกดน้ำและต่อรองกับนางหวัง

เพียงจะได้มาซึ่งความใคร่ของตัวเอง นางขอร้องด้วยน้ำตาอาบแก้ม  แต่ความหน้ามืดของข้า จึงจับเด็กน้อยกด

น้ำ   สภาพเด็กน้อยทุรนทุรายมือและเท้าตะเกียกตะกายตามสัญชาติญาณเพ่ือเอาตัวรอด นางมองลูกของนาง

ด้วยหัวใจที่แตกสลาย กับสภาพที่สิ้นลมหายใจทีละน้อยทีละน้อย และข้าได้โยนร่างที่ไร้วิญญาณลงในแม่น้ำ  
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ความชั่วของข้ากับอารมณ์ไฝ่ต่ำทำให้ข้าพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศนาง  นางขัดขืนและตบตีข้า  จนข้าเกิด

โทสะ จึงจับนางกดน้ำและสิ้นชีวิตไปในที่สุด,     

ข้าแจวเรือกลับบ้านพร้อมกับความเลวของข้าท่ีไม่มีผู้ใดทราบ อัลลอฮ์ผู้มหาบริสุทธิ พระองค์ไม่ทรงลืม

และเพิกเฉยและปล่อยผ่านเลยไปในการกระทำของผู้ที่อธรรมทั้งหลายเลย  ในขณะที่ผู้อธรรมทั้งหลายหลงลืม

มันไปแล้ว ความน่าอัปยศครั้งนี้ และผนวกกับความโศกเศร้าเมื่อผู้คนในขณะนั้นได้ยินกับหูของตัวเองถึงกับ

หลั่งน้ำตาออกมาโดยไม่รู้ตัว ชายพายเรือรับจ้างรับผู้โดยสานข้ามฟาก จึงถูกประหารชีวิตโดยการถูกตัดคอ     

ท่านพี่น้องท่ีรักทุกท่าน 

อัลเลาะฮ์ (ซ.บ) ทรงกล่าวว่า: 

اِلُمْوَن  .   َسََبَّ هللا َغَا ِفاًل ََعَّا يَْعَمُل الظَّ  42 :ابراهمي َواَل ََتْ

ความว่า “และท่านอย่าได้คิดว่าอัลลอฮ์นั้นทรงละเลยต่อส่ิงที่เหล่าอธรรมทั้งหลายปฏิบัติเอาใว้” 

تَْغِفُرهللَا الَْعِظمْيَ ِِلْ َولَُُكْ َوِلَسائِِر الُْمْسِلِمْْيَ َوالُْمْسِلَماِت  َاقُْوُل قَْوِِلْ َهَذا َوَاس ْ

ِحمْيُ  َُّه ُهَو الْغَُفْوُر الرَّ تَْغِفُرْوُه ِان  فَاس ْ


