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ค�ำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี
ที่ 13/2556
เรื่อง การท�ำงานในวันศุกร์
ค�ำถาม : การท�ำงานในวันศุกร์ขัดแย้งกับหลักศาสนาอิสลามหรือไม่ ?

ค�ำวินิจฉัย
:  وبعد... احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
การท�ำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังชีพเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการ
ด�ำรงชีพโดยมุ่งสู่เป้าหมายที่องค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าทรงก�ำหนดนั้น ต้องอาศัยการอุปโภคบริโภค
สรรพสิ่งต่างๆ ที่พระองค์ทรงสร้างไว้ให้ ผู้ท�ำงานเพื่ออัลลอฮ์ เช่น บรรดาศาสนทูตทั้งหลาย จึงเป็น
ผู้ท�ำงานหนักเสมอ เพื่อให้สามารถด�ำรงชีพได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น และสามารถท�ำหน้าที่เพื่อ
อัลลอฮ์ได้โดยไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของผู้ใด นอกจากขอพึ่งพาอัลลอฮ์  เพียงผู้เดียวเท่านั้น
ผู้ท�ำงานด้วยน�้ำพักน�้ำแรงเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยอาชีพสุจริตจึงเป็นผู้ประเสริฐ
และอาหารที่ได้มาจากการท�ำงานนั้นก็เป็นอาหารที่ประเสริฐด้วย ดังมีวจนะของศาสนทูตมุฮัมมัด
 ว่า

ِ
ِ
ِِ
- ب اهللِ َد ُاو َد
َّ ِ َ َوإ ِ َّن ن، “ َما أَكَ لَ أ َ َح ٌد ط ََع ًاما قَطُّ َخ ْيًا م ْن أ َ ْن يَ ْأكُ لَ م ْن َع َملِ يَده
)” (رواه البخاري. كَ ا َن يَ ْأكُ لُ ِم ْن َع َملِ يَ ِد ِه- ال ُم
َ الس
َّ َعلَيْ ِه
“ไม่มีอาหารใดที่คนหนึ่งรับประทานแล้ว จะมีความประเสริฐมากไปกว่าอาหารที่ได้มาจากการ
ท�ำงานด้วยน�้ำพักน�้ำแรงของตน และแท้จริง ดาวูดผู้เป็นศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์เอง ก็เป็นผู้ที่
เลี้ยงชีพโดยการท�ำงานด้วยตัวเอง” (อัล-บุคอรีย์ : 543)

 ว่า

อีกทั้งผู้ท�ำงานอย่างมืออาชีพก็เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์  ดังมีวจนะของศาสนทูตมุฮัมมัด

ُ ْ “ إ ِ َّن اهلل َ ُيِ ُّب ا ْل ُ ْؤ ِم َن
” ال َْتِ َف
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“แท้จริง องค์อัลลอฮ์ทรงรักผู้ศรัทธาที่ประกอบอาชีพการงาน” (1)
ด้วยความรักที่พระองค์มีให้ จึงพร้อมจะทรงอภัยโทษต่อผู้ประกอบอาชีพการงาน ในยามที่
พวกเขาเหนื่อยล้าจากการใช้แรงกาย และทรงถือว่าผู้ท�ำงานสุจริตเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว คือ
คนท�ำงานในหนทางของพระองค์ ดังมีวจนะของศาสนทูตมุฮัมมัด  ว่า

”ورا ل َ ُه
َ
ً “م ْن أ َ ْم َسى كَ ًّال ِم ْن َع َملِ يَ َديْ ِه أ َ ْم َسى َم ْغ ُف

“ผู้ใดเข้าสู่ยามเย็นอย่างเหนื่อยล้าจากการใช้แรงงาน ผู้นั้นย่อมได้รับการอภัยโทษแล้ว” (2)
อีกวจนะหนึ่งซึ่งท�ำให้เห็นว่าทุกคนต้องสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพสุจริต คือวจนะที่ว่า

 َصلَّى- ِاب َر ُس ْو ِل اهلل
ُ  َر ُج ٌل فَ َرأَى أ َ ْص َح-  َصلَّى اهلل ُ َعلَيْ ِه َو َسل ََّم- ب
ِّ ِ َّ“ َم َّر َعلَى الن
ِ يَا َر ُس ْولَ اهللِ ل َْو كَ ا َن َهذَا ِف َسبِيل:  ِم ْن َجلَ ِد ِه َونَ َشا ِط ِه فَ َقال ُوا- اهلل ُ َعلَيْ ِه َو َسل ََّم
«إ ِ ْن كَ ا َن َخ َر َج يَ ْس َعى َعلَى َول َ ِد ِه: -  َصلَّى اهلل ُ َعلَيْ ِه َو َسل ََّم- ِاهللِ؟ فَ َقالَ َر ُس ْولُ اهلل
ِ  َوإ ِ ْن كَ ا َن َخ َر َج يَ ْس َعى َعلَى أَبَ َويْنِ َشيْ َخ، ِِص َغارًا فَ ُه َو ِف َسبِيلِ اهلل
ني كَ بِريَيْنِ فَ ُه َو ِف
 َوإ ِ ْن كَ ا َن َخ َر َج، ِ َوإ ِ ْن كَ ا َن يَ ْس َعى َعلَى نَ ْف ِس ِه يَ ِع ُّف َها فَ ُه َو ِف َسبِيلِ اهلل، َِسبِيلِ اهلل
” الشيْطَ ا ِن
َّ ِاخ َر ًة فَ ُه َو ِف َسبِيل
َ ِريَ ًاء َو ُم َف
“ชายผู้หนึ่งเดินผ่านท่านนบี  แล้วบรรดาสาวกของท่านนบีก็เห็นถึงความมีน�้ำอดน�้ำทน
และการท�ำงานอย่างขยันขันแข็งของชายผู้นั้น จึงกล่าวกับท่านนบีว่า ถ้าชายคนนี้มาท�ำงาน
ในหนทางของอัลลอฮ์ย่อมเป็นการดียิ่ง ท่านนบีจึงกล่าวว่า หากชายคนนี้ออกไปท�ำงาน
หาเลี้ยงลูกเล็กๆ เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ หากเขาออกไปท�ำงานเพื่อหาเลี้ยงพ่อแม่ที่
แก่ชรา เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ หากเขาออกไปท�ำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็น
ภาระของใครให้เสียสง่าราศี เขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ ถ้าเขาออกไปท�ำงานเพื่อหวังให้
ผู้อื่นยกย่องหรือเพื่อโอ้อวดกัน เขาก็อยู่ในหนทางของมารร้าย” (3)

เมื่อคนเราต้องบริโภคทุกวัน อิสลามจึงไม่ห้ามที่จะท�ำงานทุกวัน แม้วันนั้นจะเป็นวันศุกร์ซึ่ง
ถือเป็นวันส�ำคัญประจ�ำสัปดาห์ก็ตาม สิ่งที่อิสลามบัญญัติคือ บุคคลต้องไม่ให้ความส�ำคัญแก่การ
(1) อัฏ-เฏาะบะรอนีย์; อัล-เอาซัฏ : 9167
(2) มัจญ์มะอ์อัซซะวาอิด; อัล-ฮัยษะมีย์ : 4/66
(3) อัล-มุอ์ญัม อัล-กะบีร : 282
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ท�ำงานหารายได้มากกว่าการประกอบพิธีละหมาดญุมอะฮ์ ถวายเป็นอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า
ดังปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน ว่า

اس َع ْوا إ ِ َل ِذكْ ِر اهللِ َو َذ ُروا
َّ ِ ين آ ََمنُوا إ ِ َذا نُو ِد َي ل
َ ﴿ يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ
ْ َلص َل ِة ِم ْن يَ ْو ِم ْال ُُم َع ِة ف
ِ الص َل ُة فَانْتَ ِش ُروا ِف ْالَ ْر
ض
َّ  فَإِ َذا قُ ِضيَ ِت، الْبَيْ َع َذل ِ ُك ْم َخ ْيٌ ل َُك ْم إ ِ ْن كُ نْتُ ْم تَ ْعل َُمو َن
﴾ َوابْتَ ُغوا ِم ْن فَ ْضلِ اهللِ َوا ْذكُ ُروا اهلل َ كَ ثِريًا ل ََعل َُّك ْم تُ ْفلِ ُحو َن
“ดูกร ผู้มีศรัทธาทั้งหลาย เมื่อเสียงเรียกร้องสู่การละหมาดดังขึ้นในวันศุกร์ พวกเจ้าก็จง
รีบเร่งไปสู่การร�ำลึกถึงอัลลอฮ์เถิด และจงยุติการซื้อขายเสีย นั่นเป็นสิ่งที่ดีส�ำหรับพวกเจ้า
หากพวกเจ้ารู้ ครั้นเมื่อการประกอบพิธีละหมาดเสร็จสิ้นลง พวกเจ้าก็จงกระจายไปในแผ่นดิน
เถิด จงแสวงหาคุณูปการแห่งอัลลอฮ์ (ท�ำงานหารายได้) และจงร�ำลึกถึงพระองค์ให้มาก เพื่อ
พวกเจ้าจะได้พบกับความส�ำเร็จ” (อัล-ญุมอะฮ์ : 9-10)

ทั้งสองอายะฮ์บ่งชี้ชัดเจนว่าแม้จะเป็นวันศุกร์ แต่อัลลอฮ์ก็ยังส่งเสริมให้ท�ำงานแสวงหา
คุณปู การทีพ่ ระองค์ทรงสร้างไว้ให้ สิง่ ทีผ่ ทู้ ำ� งานทุกคนต้องระลึกถึงอยูเ่ สมอคือ เมือ่ ได้ยนิ เสียงอะซาน
เรียกร้องสู่การละหมาด งานทุกอย่างต้องยุติลงและบุคคลต้องเตรียมตัวไปร่วมละหมาดอย่างรีบเร่ง
ครั้นเมื่อละหมาดเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ท�ำงานต่อไป โดยมีจิตระลึกอยู่เสมอว่า โภคปัจจัยที่ได้มา
ล้วนเป็นคุณูปการแห่งอัลลอฮ์ทั้งสิ้น บุคคลจึงควรแสดงความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ด้วยการปฏิบัติตนและใช้จ่ายทรัพย์สินที่ได้มาตามครรลองแห่งพระองค์เท่านั้น นั่นจึงนับ
เป็นความส�ำเร็จ ทั้งในภพนี้และปรภพ
ในบริบทของสังคมไทยโดยรวม และเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุสลิมสามารถ
ท�ำงานวันศุกร์ได้ โดยไม่สูญเสียโอกาสในการละหมาดญุมอะฮ์เลย เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ล้วนอนุญาตให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานออกไปละหมาดญุมอะฮ์ได้เมื่อถึงเวลา
ซึ่งนับเป็นเนียะอ์มะฮ์ ที่องค์อัลลอฮ์ทรงประทานให้โดยแท้
ดังนั้น การข่มขู่คุกคามให้สุจริตชนต้องหยุดท�ำงานในวันศุกร์ จึงเป็นการกระท�ำที่ละเมิดสิทธิ
ของบุคคลอื่น เป็นการแอบอ้างศาสนาอิสลามเพื่อผลประโยชน์ของตนโดยมิชอบ และเป็นการกระท�ำ
ที่อยู่นอกกรอบแนวทางของอัลลอฮ์อย่างสิ้นเชิง
واهلل اعلم بالصواب
อาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี

