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คุฎบะฮ์วันศุกร์ 

เรื่อง มหันตภยัจากทรัพยท์ี่ฮารอม 
   อาจารย์อาลี  กองเป็ง 

اَلْم، َوَأْشُكُرُه عَ  ْوُس السَّ ُ الُْقدُّ ْبَحانَُه ُهَو الَْمِله ُدُه س ُ ْكَراْم، َأْْحَ
ِ
ي الَْجاَلله َواْْل ََل  َالَْحْمُد لِله ذه

َن  ْي َأْوََضَ اْْلَْحََكمْ َما َحبَاََن بههه مه ه ، َاَّلَّ ْلَّ هللُا َوْحَدُه َْل ََشهيَْك ََلْ
ِ
ََلَ ا
ِ
نَْعاْم، َوَأْشهَُد َأنَّ َْل ا

ِ
،  الَْفْضله َواْْل

َماٍم، صَ 
ِ
، َأفَْضُل ُمْرَسٍل َوَأْْكَُل ا ًدا َعْبُدُه َوَرُسْوَُلْ َ الَْحاَلَل َوالَْحَراْم، َوَأْشهَُد َأنَّ ُمَحمَّ  هللُا عَلَْيهه َلَّ َوبََّيَّ

ةه اْْلَعْاَلْم. ابههه اْْلَئهمَّ ه َوَأْْصَ  َوعَََل أ َله

ْلَّ َوَأنُُْتْ ُمْسلهُمْوَن.فَقَْدقَاَل هللاُ  ،َوَْلتَُمْوتُنَّ اه َُّقواهللَا َحقَّ تُقَاتههه ت ، اه َباَدهللاه ابَْعُد:فَيَاعه ْ َأمَّ  تََعاََل ِفه

في خرس لعرص،ان الانسان ل َّْي.وا به ُم تَاٍب  لصاحلات،وتواصواابحلق كه ا أ منواومعلوا الااَّلين 

 وتواصواابلصرب.صدق هللا العظمي.

พ่ีน้องผู้ร่วมศรัทธาที่รัก. 

การทุ่มเทเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์และความรักความชอบจนถึงทรัพย์สินนั้น มันคือฏอบีอัตหรือวิสัยที่ติด

ตัวมนุษยชาติมายาวนาน หรืออาจจะเรียกว่าเป็น “กมลสันดาน”ของมนุษย์ก็ว่าได,้ 

อัลลอฮ์ตรัสว่า: 

بُّوَن الَْماَل ُحبًّا ََجًّا( الفجر ٢٠)َوُُته  

และเจ้าทั้งหลายรักทรัพย์กับความรักที่มากล้น. 

ดังนั้นการแสวงหาให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่ดีย่อมเป็นที่ชื่นชมในหลักชะรีอัต, 

ซึ่งพระองค์ทรงสั่งใช้ในคำภีร์กุรอานว่า: 

ُُّشْوُر(  لَْيهه الن
ِ
هه َوا ْزقه ْن ره َا َوُُكُْوا مه ِبه ْ َمنَاكه ْي َجَعَل لَُُكُ اْْلَْرَض َذلُْوًْل فَاْمُشْوا ِفه ه املِل:   )ُهَو اَّلَّ

١٥ 

พระองค์อัลลอฮ์ (สุบฯ) ผู้ทรงสร้างผืนแผ่นดินที่สะดวกสบายให้แก่พวกเจ้า,ดังนั้นเจ้าทั้งหลายจงเดิน

ไปในพ้ืนแผ่นดินของมัน,และเจ้าทั้งหลายจงบริโภคจากริสกปีัจจัยของพระองค์และยังพระองค์นั้น พวกเจ้าต้อง

กลับคืน, 

ท่านนบี(ศ็อลฯ)ได้กล่าวแก่ท่านอัมร์บินอาศว่า: 
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رو:  " ". أ خرجه اْلإمام أ ْحد ِف مس نده، وابن حبان ََي مَعْ الهحه ُجله الصَّ الهُح َمَع الرَّ نهْعَم الَْماُل الصَّ

 .ِف ْصيحه

โอ้ท่านอัมร์ทรัพย์ที่ดีนั้น ย่อมอยู่กับคนที่ดี. 

พ่ีน้องผู้ร่วมศรัทธาที่รัก. 

ทรัพย์สินเงินทองซึ่งอัลลอฮ์ทรงประทานไว้ ถือเป็นความชอบในจิตของมนุษย์, 

เพ่ือเป็นบททดสอบหรือบะลาอ ์

ผู้มีจิตเชื่อมั่นในวันที่ถูกสอบสวนเขาจะแสวงหาและจัดสรรปันส่วนจากทรัพย์สินให้เกิดความสมดุ ล

แห่งการได้มาของทรัพย์สินนั้นๆ, 

แล้วให้พวกเราได้สำนึกอยู่เสมอว่า: 

อัลลอฮ์คือผู้ทรงบัญญัติสิ่งที่ฮาลาลและสิ่งที่ฮารอม, 

พระองค์ทรงบัญญัตว่า: 

َُّه لَُُكْ عَُدو  )ََي أَ    ن
ِ
ْيَطانه ا ُعْوا ُخُطَواته الش َّ َّبه ًِّبا َوَْل تَت ا ِفه اْْلَْرضه َحاَلًْل َطيه مَّ َا النَّاُس ُُكُْوا مه  ُّيُّ

( البقرة:   َّْيٌ  ١٦٨ُمبه

โอ้มวลเหล่ามนุษย์เจ้าทั้งหลายจงกินสิ่งที่ฮาลาล,ดี,จากสิ่งต่างๆในพื้นดินและห้ามเจ้าทั้งหลายดำเนิน

ตามก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริงมันนั้นเป็นศรัตรูที่ชัดเจนของพวกเจ้า, 

และพระองค์ตรัสอีกว่า: 

نُْوَن( املائدة:   ي َأنُُْتْ بههه ُمْؤمه ه َ اَّلَّ َُّقوا الِلَّ ًِّبا َوات ُ َحاَلًْل َطيه ا َرَزقَُُكُ الِلَّ مَّ ٨٨)َوُُكُْوا مه  

เจ้าทั้งหลายจงกินจากสิ่งซึ่งฮาลาลที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานเป็นริสกีปัจจัยแก่พวกเจ้าและเจ้าจงยำ

เกรงต่ออัลลอฮ์ผู้ซึ่งเจ้าทั้งหลายเป็นผู้อีหม่านต่อพระองค์. 

คำว่าฮาลาลันคือ: 

، وَ    هقَةه ، َوالرسَّ ٍم؛ ََكلْغَْصبه ًبا بهَطرهيٍْق ُمَحرَّ ،  ُمَحلٌَّل لَُُكْ لَيَْس ُمْكتَس َ ِّ شه ، َوالغه ْشَوةه اَب، َوالرهِّ الرهِّ

َمةه   .َوالُْمَعاَماَلته الُْمَحرَّ

มันถูกอนุมัตแก่พวกท่าน,มิใช่ขวนขวายมาด้วยหนทางที่หะรอม,เช่นแย่งชิง,ขโมย,ดอกเบี้ย,สินบนและ

อาชีพการงานหรือธุรกรรมที่ฮารอม, 

ส่วนคำว่าฏ็อยญิบัน 

، َولَْحمه الْ  يٍْث؛ ََكلَْمْيتَةه به َ هَالَيَْس ِبه ، َوالَْخَبائهثه ُُكِّه ، َوالَْخْمره ْْنهيْره خه . 
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มิใช่สิ่งที่น่ารังเกียจหรือโสโครกเช่น.ซากตาย,เนื้อสุกร,และสิ่งปฏิกูลต่างๆ, 

พ่ีน้องครับ ผู้แสวงหาทรัพย์ที่สะอาดและยึดอาชีพที่บริสุทธิ์เขาคือผู้คงใว้ซึ่งคำว่าเขาเป็นผู้มีศาสนาใน

หัวใจ,ชีวิตที่ไร้ขยะไร้มลทิน,จิตที่พอใจตามสิ่งที่มี,ใจซื่อมือสะอาดและที่สำคัญยิ่งคือได้บะรอกัตในริสกีนั้นๆ, 

อันที่จริงการให้ความสำคัญกับการบริโภคหรืออุปโภคสิ่งที่ฮาลาลมันคือเครื่องประดับที่งดงามของมุอ์มิน, 

ดังท่านนบี(ศ็อลฯ)และเหล่าเศาะฮาบะฮ์,ซึ่งเขาเหล่านั้นจะสั่งเสียกันเป็นเนืองนิจ ,ให้พึงระวังสิ่งที่     

ฮารอมไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน,หรือสัมมาอาชีพก็ตาม, 

ท่านอบูสอีดอ้ัลคุดรีย์รายงานจากท่านนบี(ศ็อลฯ)ซึ่งกล่าวว่า: 

  " ًبا  َن النَّاُس بََوائهقَُه َدَخَل الَْجنََّة". رواه الرتمذيَمْن أ ََكَ َطيِّه نٍَّة، َوَأمه ْ س ُ َومَعهَل ِفه . 

ผู้ใดบริโภคสิ่งที่ดี,ทำตามซุนนะฮ์และบุคคลนั้นปลอดภัยจากความเลวร้ายของมนุษย์,ก็จะได้เข้า

สวรรค์. 

 ท่านนบี(ศ็อลฯ)กล่าวว่า: 

ْيَك فَاَل عَلَْيَك َما  "  َذا ُكنَّ فه
ِ
يٍْث، َوُحْسُن َأْربٌَع ا ْدُق َحده ْفظُ َأَمانٍَة، َوصه نَْيا: حه َن ادلُّ فَاتََك مه

ْ ُطْعَمٍة"اخرجه أ ْحدوغريه، فٌَّة ِفه ْيقٍَة، َوعه  َخله

สี่ประการเมื่อมันปรากฏในตัวท่าน,มันกจ็ะไม่เกิดผลลบในตัวท่านจากดุนยานี้ได้แก่ 

๑-รักษาไว้อะมานะฮ์ 

๒-สัจจะวาจา 

๓-นิสัยดี 

๔-อาหารที่สะอาด 

เป็นที่ทราบว่าอัลลอฮ์นั้นดี พระองค์จะไม่รับเว้นแต่สิ่งที่ดี, 

คนที่อุปโภคหรือบริโภคของไม่ดี (ฮารอม) อัลลอฮ์จะไม่ทรงรับดุอาอฺที่เขาขอ,  

เนื้อหนังมังสาที่เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยของฮารอมมันก็เข้าอยู่ในคำสอนของท่านนบีแก่ท่านสะอัด

บินอะบีวักก๊อศว่า: 

َعْبَد  "  نَّ الْ
ِ
؛ ا هه ده يه ٍد به ْي نَْفُس ُمَحمِّه ه ، َواَّلَّ ْعَوةه تََجاَب ادلَّ ْب َمْطَعَمَك تَُكْن ُمس ْ ََي َسْعُد: َأطه

َُّما َعْبٍد  َّْيَ يَْوًما، َوَأي اًل َأْربَعه نُْه مَعَ هه َما يُتَقَبَُّل هللُا مه ْ َجْوفه ُّْقَمَة الَْحَراَم ِفه ُف الل ٍت  نَبََت لَْحمُ لََيْقذه ْن ُُسْ ُه مه

".أ خرجه الطرباين عن ابن عباسفَالنِّ  ََل. بههه  .اُر أ وِّ
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โอ้สอัดเอ๋ยท่านจงรับประทานอาหารที่ดี,ดุอาอฺของท่าน(มุสตะญับ)ถูกตอบรับ,ขอสาบานต่อผู้ซึ่งชวีิต

ของมุฮัมมัดอยู่ในเงื ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ว่า:  แท้จริงบ่าวคนหนึ่งที่กลืนกินของที่ฮารอมเพียงคำเดียว 

อัลลอฮ์จะมิทรงรับอะมัลทีเขาทำถึงสี่สิบวัน,แล้วบ่าวคนใดที่เนื้อหนังมังสาเติบโตขึ้นมาจากของ    ฮารอม,นรก

เป็นที่เหมาะสมสำหรับเขา 

ขณะเดียวกันการแสวงหาอาหารหรืออาชีพที่ฮาลาลนั้น จะถูกเป็นถามอันดับต้นๆในวันแห่งการฟ้ืน

คืนชีพ, 

ท่านนบี(ศ็อลฯ)กล่าวใว้มีความว่า: 

مْيَ َأنَْفقَُه؟  َبُه َوفه ْن َأيَْن اْكتَس َ ه مه يَاَمةه َحَّتَّ يُْسأََل ْعْن َماَله  !فَلَْن تَُزْوَل قََدَما َعْبٍد يَْوَم الْقه

 สองเท้าของบ่าวนั้น อัลลอฮ์จะยังไม่กระชับนิ่งในวันกิยามัตจนกว่าเขาจะถูกสอบสวนเรื่องทรัพยส์ิน

ของเขา,ว่าเขาได้มาอย่างไรและใช้จ่ายไปในทางใด. 

ท่านเคาะลีฟะฮ์อะบูบักร์อัศศิดดีกเผลอไปทานอาหารของเด็กรับใช้ที่ได้นำมาให้ท่าน,เด็กรับใช้เอ่ยขึ้น

ว่า:ท่านทราบหรือไม่ว่าอาหารนี้มาจากใหน? 

ความจริงฉันได้มันมาด้วยการทำนายทายทักในขณะยังอยู ่ในยุคญาฮิลียะฮ์ ,มันไม่จริงเลย ,ฉัน

หลอกลวงพวกเขา,พวกชื่นชมและชอบมันและแล้วก็ได้มอบอาหารนี้มา, 

ครั้นเมื่อท่านเคาะลีฟะฮ์ได้ทราบดังกล่าว,ท่านได้เอามือล้วงไปในลำคอของท่านแล้วก็อวกอาหารนั้น

ออกมา , 

มีบางรายงานว่า: ท่านเคาะลีฟะฮ์กล่าวว่า: 

ْ َْلَْخَرْجُُتَا....احلديث( أ خرجه البخاري" ْلَّ َمَع نَْفِسه
ِ
 .لَْو لَْم ََتَُرْج ا

หากมันไม่ออกมา เว้นแต่มันออกมาพร้อมกับชีวิตฉัน,ฉันก็จะนำมันออกมา, 

ท่านเคาะลีฟะฮ์อุมัรบินค๊อฏฏ๊อบได้ดื่มนมซึ่งท่านชอบ เสร็จแล้วท่านนึกขึ้นได้จึงเอ่ยถามผู้เทนมให้

ท่านดื่มว่า : ท่านได้มาแต่ใดกัน?ผู้นั้นตอบว่า : ฉันพบอูฐฝูงหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นของผู้ใดแล้วฉันก็ได้รีดนมอูฐนั้นมา

ท่านเคาะลีฟะฮ์จึงล้วงคอด้วยมือของท่านเพ่ือให้อวกนมนั้นออกมา 

 หญิงศอลิหะฮ์นางหนึ่งได้วะศิยัตสามีของนางว่า: 

ُ عَََل النَّاره "  ُ عَََل الُْجْوعه َوَْل نَْصربه َّنَا نَْصربه ن
ِ
نَا؛ فَا ْزقه ْ ره تَّقه هللَا ِفه  ."ََي َهَذا: اه

โอ้สามีของข้าท่านจงกลัวอัลลอฮ์ในริสกีของพวกเรา แท้จริงพวกเราอดทนบนความหิวแต่พวกเรามิ

อาจอดทนไฟนรกได ้

นี้ละครับคือ ความวะรออ์ กลัวอัลลอฮ์ กลัวตกอยู่ในของชุบฮัตของเหล่าคนซอและห์  
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หากเป็นเช่นนี้กับพี่น้องที่เรารักกัน ยังคงจงใจมุ่งสู่ยังสิ่งฮารอม,ท้องของเขาและครอบครัวของเขาเต็มไปด้วย

ของฮารอม, 

ท่านนบี(ศ็อลฯ)กล่าวว่า: 

". رواه "  َن الَْحَرامه َن الَْحاَلله َأْم مه َما أ خَذ الَْماَل أ مه ْ الَْمْرُء به   لََيأْتهََّيَّ عَََل النَّاسه َزَماٌن َْل يَُباِله

 .البخاري

ในยุคสมัยหนึ่ง จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ คือ ยุคสมัยซึ่งคนจะไม่ใส่ใจว่า ทรัพย์สินที่ได้มานั้น มันมาจาก   

ฮาลาลหรือฮารอม, 

คือขอเอาไว้ก่อน จะฮาลาลหรือฮารอมก็ชั่ง พี่น้องครับ การคลุกคลีกับของชุบฮัตหรือของฮารอมนั้น 

ถึงข้ันอุละมาอฺได้ฟัตวาว่า: 

ًمْقُبْوَلٍ )  (َمْرُدْوَدٌة ًوغرَْيُ

ถึงแมจ้ะเศาะดะเกาะฮส์ินทรัพย์ที่มาจากเรื่องฮารอม ก็มิอาจถูกตอบรับ ณ ที่อัลลอฮ์ 

ท่านอิบนุอุมัรรายงานจากท่านนบี(ศ็อลฯ)กล่าวว่า: 

ْن غُلُْوٍل". رواه مسمل"    .َْل يَْقبَُل هللُا َصاَلًة بهغرَْيه ُطهُْوٍر، َوَْل َصَدقًَة مه

อัลลอฮ์มิทรงรับละหมาดโดยไร้เฎาะฮาเราะฮ์,และก็มิทรงรับการเศาะดะเกาะฮ์จากทรัพย์ที่ยักยอกมา 

แล้วอีกส่วนหนึ่งจากชะรีอัตของอิสลามได้บัญญัติห้าม,แต่มีอีกหลายคนจากพ่ีน้องของเรา,ยังคลุกเคล้า

เหมารวมว่าเป็นทรัพย์สมนาคุณ,ซึ่งความจริงแล้วมันคือทรัพย์สินทีฮ่ารอม,นั้นคืออัรริชวะฮ์, 

ท่านนบี(ศ็อลฯ)กล่าวว่า: 

.أ خرجه الطرباين عن ابن معر ْ النَّاره ْ ِفه ْ َوالُْمْرتَِشه اِشه  .َالرَّ

 คนกินสินบาทคาดสินบนและคนให้สินบนคาดสินบนลงนรกทั้งสิ้น. 

เพียงเงินทองทรัพย์สินที่ฮาลาลซึ่งเราสะสมใว้ก็มิอาจไปติดสินบนต่อมุงกัรนะกีรในกุโบรได้, 

แล้วจะอะไรกับเงินหรือทรัพย์ที่ได้มาจากหนทางที่ฮารอม 

، َأقُْوُل قَ  ْْكَةه َن اْْل ََيته ًوالْحه َما مه ْْيه َما فه ، َونََفَعنَا به نَّةه ْ َولَُُكْ ِفه الْكهتَابه َوالس ُّ ْ  اَبَرَك هللُا ِله ْوِله

 ْ تَْغفهُر هللَا تََعاََل ِله َُّه   َهَذا، َوَأس ْ ن تَْغفهُرْوُه اه نَاته فَاس ْ نهَّْيَ َوالُْمْؤمه َّْيَ َوالُْمْسلهَماته َوالُْمْؤمه َولَُُكْ َولهَسائهرهالُْمْسلهمه

مْيٌ   .ُهَوالْغَُفْوُرحه


