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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวำ) จุฬำรำชมนตรี

ที่ 13/2556

เรื่อง กำรท�ำงำนในวันศุกร์

ค�ำถำม : กำรท�ำงำนในวันศุกร์ขัดแย้งกับหลักศำสนำอิสลำมหรือไม่ ?

 ค�ำวินิจฉัย

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني ... وبعد :

	 การท�างานเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 เพราะการ

ด�ารงชีพโดยมุ่งสู่เป้าหมายที่องค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดนั้น	 ต้องอาศัยการอุปโภคบริโภค

สรรพสิ่งต่างๆ	ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้	 ผู้ท�างานเพื่ออัลลอฮ์	 เช่น	บรรดาศาสนทูตทั้งหลาย	 จึงเป็น

ผู้ท�างานหนักเสมอ	 เพ่ือให้สามารถด�ารงชีพได	้ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น	 และสามารถท�าหน้าที่เพื่อ

อัลลอฮ์ได้โดยไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ใด	นอกจากขอพึ่งพาอัลลอฮ์		เพียงผู้เดียวเท่านั้น

	 ผู้ท�างานด้วยน�้าพักน�้าแรงเพื่อเล้ียงตนเองและครอบครัวด้วยอาชีพสุจริตจึงเป็นผู้ประเสริฐ	 

และอาหารท่ีได้มาจากการท�างานนั้นก็เป็นอาหารที่ประเสริฐด้วย	 ดังมีวจนะของศาสนทูตมุฮัมมัด	 

	ว่า	

َداُوَد -   اهللِ 
َّ
“ َما أََكَل أََحٌد َطَعاًما قَطُّ َخْيًا ِمْن أَْن يَْأُكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه ، َوإِنَّ نَِب

اَلُم - َكاَن يَْأُكُل ِمْن َعَمِل يَِدِه.” )رواه البخاري( َعلَيِْه السَّ

“ไม่มีอาหารใดที่คนหนึ่งรับประทานแล้ว	จะมีความประเสริฐมากไปกว่าอาหารที่ได้มาจากการ

ท�างานด้วยน�้าพักน�้าแรงของตน	 และแท้จริง	 ดาวูดผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์เอง	 ก็เป็นผู้ที่

เลี้ยงชีพโดยการท�างานด้วยตัวเอง”	(อัล-บุคอรีย์	:	543)

	 อีกท้ังผู้ท�างานอย่างมืออาชีพก็เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์		 ดังมีวจนะของศาสนทูตมุฮัมมัด	 

	ว่า

َْتَِف ” “ إِنَّ اهللَ ُيِبُّ امْلُْؤِمَن اْلُ
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“แท้จริง	องค์อัลลอฮ์ทรงรักผู้ศรัทธาที่ประกอบอาชีพการงาน”	(1)

	 ด้วยความรักท่ีพระองค์มีให้	 จึงพร้อมจะทรงอภัยโทษต่อผู้ประกอบอาชีพการงาน	 ในยามที่

พวกเขาเหนื่อยล้าจากการใช้แรงกาย	และทรงถือว่าผู้ท�างานสุจริตเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว	คือ

คนท�างานในหนทางของพระองค์	ดังมีวจนะของศาสนทูตมุฮัมมัด		ว่า

“َمْن أَْمَسى َكاالًّ ِمْن َعَمِل يََديِْه أَْمَسى َمْغُفوًرا لَُه” 

“ผู้ใดเข้าสู่ยามเย็นอย่างเหนื่อยล้าจากการใช้แรงงาน	ผู้นั้นย่อมได้รับการอภัยโทษแล้ว”	(2)

	 อีกวจนะหนึ่งซึ่งท�าให้เห็นว่าทุกคนต้องสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพสุจริต	คือวจนะที่ว่า

أَى أَْصَحاُب َرُسْوِل اهللِ - َصلَّى 
َ
 - َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم - َرُجٌل فَر

ِّ
 َعلَى النَِّب

َّ
“ َمر

َسبِيِل  ِف  َهَذا  َكاَن  لَْو  اهللِ  َرُسْوَل  يَا   : فََقالُوا  َونََشاِطِه  َجلَِدِه  ِمْن  َوَسلََّم -  َعلَيِْه  اهللُ 

َج يَْسَعى َعلَى َولَِدِه 
َ
اهللِ؟ فََقاَل َرُسْوُل اهللِ - َصلَّى اهللُ َعلَيِْه َوَسلََّم - :»إِْن َكاَن َخر

َج يَْسَعى َعلَى أَبََويِْن َشيَْخنِي َكبِيَيِْن فَُهَو ِف 
َ
ِصَغارًا فَُهَو ِف َسبِيِل اهللِ ، َوإِْن َكاَن َخر

َج 
َ
َوإِْن َكاَن َخر  ، فَُهَو ِف َسبِيِل اهللِ  َها  يَِعفُّ نَْفِسِه  َعلَى  يَْسَعى  َوإِْن َكاَن   ، َسبِيِل اهللِ 

يَْطاِن ” ًة فَُهَو ِف َسبِيِل الشَّ
َ
ِريَاًء َوُمَفاَخر

“ชายผู้หน่ึงเดินผ่านท่านนบี		 แล้วบรรดาสาวกของท่านนบีก็เห็นถึงความมีน�้าอดน�้าทน 

และการท�างานอย่างขยันขันแข็งของชายผู้นั้น	 จึงกล่าวกับท่านนบีว่า	 ถ้าชายคนนี้มาท�างาน 

ในหนทางของอัลลอฮ์ย่อมเป็นการดียิ่ง	 ท่านนบีจึงกล่าวว่า	 หากชายคนน้ีออกไปท�างาน 

หาเลี้ยงลูกเล็กๆ	 เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์	 หากเขาออกไปท�างานเพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่ท่ี

แก่ชรา	เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์	หากเขาออกไปท�างานเพื่อเลี้ยงตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็น

ภาระของใครให้เสียสง่าราศี	 เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์	 ถ้าเขาออกไปท�างานเพื่อหวังให้ 

ผู้อื่นยกย่องหรือเพื่อโอ้อวดกัน	เขาก็อยู่ในหนทางของมารร้าย”	(3)

	 เม่ือคนเราต้องบริโภคทุกวัน	 อิสลามจึงไม่ห้ามที่จะท�างานทุกวัน	 แม้วันน้ันจะเป็นวันศุกร์ซ่ึง 

ถือเป็นวันส�าคัญประจ�าสัปดาห์ก็ตาม	 ส่ิงท่ีอิสลามบัญญัติคือ	 บุคคลต้องไม่ให้ความส�าคัญแก่การ

(1)	 อัฏ-เฏาะบะรอนีย์;	อัล-เอาซัฏ	:	9167

(2)	 มัจญ์มะอ์อัซซะวาอิด;	อัล-ฮัยษะมีย์	:	4/66

(3)	 อัล-มุอ์ญัม	อัล-กะบีร	:	282
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ท�างานหารายได้มากกว่าการประกอบพิธีละหมาดญุมอะฮ์	 ถวายเป็นอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า	

ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน	ว่า	

َوَذُروا  اَلِة ِمْن يَْوِم اْلُُمَعِة فَاْسَعْوا إىَِل ِذْكِر اهللِ  ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ

اأْلَْرِض  ِف  وا 
ُ
فَانْتَِشر اَلُة  الصَّ قُِضيَِت  فَإَِذا   ، تَْعلَُموَن  ُكنْتُْم  إِْن  لَُكْم  َخْيٌ  َذلُِكْم  الْبَيَْع 

وا اهللَ َكثِيًا لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن ﴾
ُ
َواْذُكر َوابْتَُغوا ِمْن فَْضِل اهللِ 

“ดูกร	 ผู้มีศรัทธาทั้งหลาย	 เมื่อเสียงเรียกร้องสู่การละหมาดดังขึ้นในวันศุกร์	 พวกเจ้าก็จง 

รีบเร่งไปสู่การร�าลึกถึงอัลลอฮ์เถิด	 และจงยุติการซื้อขายเสีย	 น่ันเป็นสิ่งที่ดีส�าหรับพวกเจ้า 

หากพวกเจ้ารู้	ครั้นเมื่อการประกอบพิธีละหมาดเสร็จสิ้นลง	พวกเจ้าก็จงกระจายไปในแผ่นดิน

เถิด	 จงแสวงหาคุณูปการแห่งอัลลอฮ์	 (ท�างานหารายได้)	 และจงร�าลึกถึงพระองค์ให้มาก	 เพื่อ

พวกเจ้าจะได้พบกับความส�าเร็จ”	(อัล-ญุมอะฮ์	:	9-10)

	 ท้ังสองอายะฮ์บ่งชี้ชัดเจนว่าแม้จะเป็นวันศุกร์	 แต่อัลลอฮ์ก็ยังส่งเสริมให้ท�างานแสวงหา

คณุปูการท่ีพระองค์ทรงสร้างไว้ให้	สิง่ทีผู่ท้�างานทกุคนต้องระลกึถงึอยูเ่สมอคอื	เมือ่ได้ยนิเสยีงอะซาน

เรียกร้องสู่การละหมาด	งานทุกอย่างต้องยุติลงและบุคคลต้องเตรียมตัวไปร่วมละหมาดอย่างรีบเร่ง

	 คร้ันเมื่อละหมาดเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ท�างานต่อไป	 โดยมีจิตระลึกอยู่เสมอว่า	 โภคปัจจัยที่ได้มา	 

ล้วนเป็นคุณูปการแห่งอัลลอฮ์ทั้งสิ้น	 บุคคลจึงควรแสดงความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ด้วยการปฏิบัติตนและใช้จ่ายทรัพย์สินท่ีได้มาตามครรลองแห่งพระองค์เท่าน้ัน	 น่ันจึงนับ 

เป็นความส�าเร็จ	ทั้งในภพนี้และปรภพ

	 ในบริบทของสังคมไทยโดยรวม	และเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้	มุสลิมสามารถ

ท�างานวันศุกร์ได้	 โดยไม่สูญเสียโอกาสในการละหมาดญุมอะฮ์เลย	 เน่ืองจากหน่วยงานต่างๆ	 ทั้ง 

ภาครัฐและเอกชน	 ล้วนอนุญาตให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไปละหมาดญุมอะฮ์ได้เมื่อถึงเวลา	 

ซึ่งนับเป็นเนียะอ์มะฮ์	ที่องค์อัลลอฮ์ทรงประทานให้โดยแท้

	 ดังนั้น	การข่มขู่คุกคามให้สุจริตชนต้องหยุดท�างานในวันศุกร์	จึงเป็นการกระท�าที่ละเมิดสิทธิ

ของบุคคลอื่น	เป็นการแอบอ้างศาสนาอิสลามเพื่อผลประโยชน์ของตนโดยมิชอบ	และเป็นการกระท�า

ที่อยู่นอกกรอบแนวทางของอัลลอฮ์อย่างสิ้นเชิง

واهلل اعلم بالصواب

อาศิส	พิทักษ์คุมพล
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