127

วิศรุต เลาะวิถี

คําสอนอิสลามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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1

บทคัดย่อ
อิสลามมิใช่ศาสนาในความหมายโดยทั่วไป แต่เป็นวิถีการดําเนินชีวิต และแนวทางที่ผู้ศรัทธาต้อง
ปฏิบัติในทุกแง่มุมของชีวิต ความพอเพียงเป็นคําสอนหนึ่งในอิสลาม ที่ตรงกับแนวพระราชดําริเรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่
พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย “ความพอเพียง” คือ ความพอประมาณ มีเหตุมีผล การเดินสายกลาง มี
2
คุณธรรมเป็นพื้นฐานทางจิตใจ แบบอย่างการใช้ชีวิตของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ ) เป็นการถอดบทเรียนแห่ง
ความพอเพียงอย่างชัดเจน คําสอนและการปฏิบัติของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นแบบฉบับของความพอเพียง
อย่างแท้จริง
คําสําคัญ

อิสลาม คําสอนอิสลาม ปรัชญา เศรษฐกิจ ความพอเพียง

Abstract
Islam is not generally defined as a religion but a way of life and a way of believers in
all aspects of life. Sufficiency is a doctrine in Islam following the philosophy of sufficiency
economy of His Majesty King Bhumibol Adulyadej introduced to his Thai subjects. Sufficiency
in this context means moderation, reasonableness of the medium, and the need for a
healthy immune system to be affected by internal and external changes. Meanwhile, the
human mind needs to be strengthened to absorb morality. The living approach of the
Prophet Muhammad of Islam is to learn sufficiency in pursuit of his doctrines and practices
throughout life since he is a leading figure of true self-sufficiency.
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บทนํา
อิสลามเป็นศาสนาหนึ่งของมนุษยชาติ ซึ่งมีคําสอนเกี่ยวกับความศรัทธาในเอกภาพและอํานาจสูงสุด
ของอัลลอฮ์ (สุบฯ)-องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยสอนให้มนุษยชาติตระหนักถึงความหมายที่แท้จริงของจักรวาล หลัก
ความเชื่อนี้ ทําให้มีจิตสํานึกในการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ความเชื่อถือนี้ต้องแสดงออกและ
ตรวจสอบด้วยการกระทํา ดังนั้น ความเชื่อความศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียว จึงต้องมีอยู่ในมนุษย์ เพราะภายใต้
อํานาจแห่งอัลลอฮ์คือ พระผู้ทรงสร้างต่อสรรพสิ่งทั้งมวล
อิสลาม หมายถึง ศาสนาที่เน้นคําสอนเรื่องเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า โดยปราศจากการตั้งภาคีอื่น
ใดเทียบเคียงกับพระผู้เป็นเจ้า อีกทั้งยังกล่าวถึงคําสอนเกี่ยวกับการนอบน้อมถ่อมตน ยอมตามและเชื่อฟังในคํา
บัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว ส่วนคําว่า มุสลิม หมายถึง ผู้ที่ให้ความสําคัญในเรื่องคําสอน
ด้านเอกานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า และปฏิบัติตามคําบัญชาใช้ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างนอบน้อมยอมตามด้วย
ความสันติ โดยปราศจากการตั้งภาคีอื่นใดเทียบเคียงกับพระองค์
อิสลามมิใช่ศาสนาในความหมายโดยทั่วไปเท่านั้น อิสลามยังเป็นวิถีการดําเนินชีวิต เป็นแนวทางที่
ผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติในทุกแง่มุมของชีวิต คําว่า “อิสลาม” เป็นภาษาอาหรับ มาจากรากศัพท์ว่า “อัส-สิลม์” ซึ่ง
หมายถึ ง “สั น ติ สุ ข ” “อิ ส ลาม” โดยนั ย ของคํ า คื อ “การยอมจํ า นนต่ อ พระประสงค์ ห รื อ คํ า บั ญ ชาของ
พระผู้ เ ป็ น เจ้ า อย่ า งสิ โ รราบ” จึ ง หมายความว่ า สั น ติ สุ ข ที่ แ ท้ จ ริ ง นั้ น จะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต่ อ เมื่ อ บุ ค คลผู้ นั้ น ยอม
มอบหมายตนเองต่อพระประสงค์และคําบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น
หลักคําสอนของอิสลาม
หลักคําสอนของอิสลาม มี 3 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 หลักการศรัทธา (อัลอีมาน)
หมวดที่ 2 หลักการปฎิบัติ (อัลอิสลาม)
หมวดที่ 3 หลักการเสริมสร้างคุณธรรม (อัลเอียะห์ซาน)
หลักการศรัทธาแห่งอิสลาม (อัลอีมาน) มุสลิมต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่น ดังต่อไปนี้
3
1. ต้องศรัทธาเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ (สุบฯ) องค์เดียว ผู้ทรงมีอํานาจสูงสุด ผู้ทรงมีอยู่ชั่วนิรันดร ผู้ทรง
คุณลักษณะเป็นเจ้า ผู้ทรงอภิสิทธิแต่ผู้เดียว ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงสร้างและผู้ทรงประทาน
เครื่องยังชีพ
2. ต้องศรัทธาในบรรดาเทวทูต (มลาอิกะฮ์) ของอัลลอฮ์ ท่านเหล่านี้ทรงรูปแบบวิญญาณอันบริสุทธิ์
เป็น สิ่ง ถูก สร้ า งที่ ดีเ ลิศ ปราศจากความต้ อ งการ กิ น ดื่ ม หรือ หลับ นอน มลาอิก ะฮ์ จ ะจงรัก ภั ก ดี ต่อ อัล ลอฮ์

3

คําเต็ม สุบฮานะฮูวะตะอาลา หมายถึง พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสูงส่งยิ่ง
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ตลอดเวลา ทั้งกลางวันและกลางคืน เป็นบ่าวที่มีเกียรติของอัลลอฮ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่สําคัญ ๆ และ
จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระองค์ทรงใช้ทุกประการ
3. ต้องศรัทธามั่นต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮ์ คัมภีร์เหล่านี้คือ แสงสว่างนําทางที่ได้ประทานมายัง
บรรดาศาสนทูต เพื่อแนะนําชี้แจงให้แก่บรรดาประชาชาติของท่านได้รับทราบแนวทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮ์
(สุบฯ) ได้มีการกล่าวอ้างเป็นพิเศษถึงคัมภีร์ต่าง ๆ ของท่านนบีอิบรอฮีม มูซา ดาวุด และอีซา แต่ทว่าบรรดา
คัมภีร์ดังกล่าวบางเล่ม ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือสูญหายก่อนหน้า และคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานแก่ท่าน
ศาสดามุฮัมมัดเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้าย ดังนั้น คัมภีร์ที่ยังดํารงแบบดั้งเดิมและสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันนี้ก็คือ
อัลกุรอาน
4. ต้องศรัทธามั่นในบรรดาศาสนทูตทั้งหลายของอัลลอฮ์ โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ ระหว่าง
ท่ า นเหล่ า นั้ น ทุ ก ประชาชาติ ที่ มี ชื่ อ ในอดี ต ต่ า งก็ มี ศ าสนทู ต (เราะซู ล -ผู้ นํ า สาร) ซึ่ ง ถู ก ส่ ง มาโดยอั ล ลอฮ์
ท่านเหล่านั้นได้รับเลือกจากพระองค์เพื่อมาสั่งสอนมนุษยชาติ และนําสารของพระองค์มาเผยแผ่คือ อัลกุรอาน
ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วถึ ง ชื่ อ บรรดาศาสนทู ต 25 ท่ า น ศาสดามุ ฮั ม มั ด เป็ น ศาสนทู ต ท่ า นสุ ด ท้ า ยในบรรดาศาสนทู ต
(เราะซูล) ที่ถูกส่งมาทั้งหมด ท่านคือศาสนทูตผู้ทรงเกียรติยศ และเป็นรากฐานแห่งความเป็นศาสดา
5. ต้องศรัทธาในวันสุดท้ายของโลกและวันแห่งการตัดสิน โลกนี้จะสูญสลายในวันหนึ่ง เมื่อถึงเวลา
นั้น บรรดาคนตายจะถูกทําให้ฟื้นคืนชีพเพื่อรับทราบผลกรรม ทั้งดีและชั่ว และการตัดสินจะกระทําด้วยความ
ยุติธรรมยิ่ง บุคคลใดที่มีการบันทึกความดี จะได้รับรางวัลด้วยความเอื้อเฟื้อและได้รับการต้อนรับสู่สรวงสวรรค์
ของอัลลอฮ์ สําหรับบุคคลที่การบันทึกของเขามีแต่ความชั่ว จะได้รับการลงโทษและขับไล่ลงสู่ขุมนรก
6. ต้องศรัทธามั่นในกฎกําหนดสภาวะทั้งดีและชั่ว ซึ่งอัลลอฮ์ได้ทรงกําหนดให้แก่บรรดาสิ่งที่ถูกสร้าง
มนุษยชาติ ด้วยความรอบรู้ของพระองค์เป็นการล่วงหน้า ทุกสิ่งทุกอย่างถูกวางแผนการไว้ล่วงหน้าด้วยอํานาจ
และความรอบรู้ของพระองค์ โดยปราศจากเวลาและไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในอาณาจักรของพระองค์ นอกจากความ
รอบรู้และความต้องการของพระองค์ทรงมีอยู่และปฏิบัติการได้ตลอดเวลา เหนือบ่าวและสิ่งอื่น ๆ ที่ถูกสร้าง
อัลลอฮ์ทรงรอบรู้เหนือสรรพสิ่ง ทรงมีเมตตากรุณา กิจการใด ๆ ของพระองค์ ย่อมมีเป้าหมายอันดีเลิศ หากเรา
มีความเชื่อเช่นนี้ในจิตใจและความคิด ก็ควรจะต้องยอมรับด้วยศรัทธามั่นอย่างแท้จริงในสิ่งที่พระองค์ทรงลิขิต
แม้ว่าอาจจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม
หลักการปฏิบัติ (อัลอิสลาม) ความศรัทธาที่ปราศจากการปฏิบัติ ย่อมจะไร้คุณค่าในมิติแห่งอัลอิสลาม
ความเชื่อมั่นโดยธรรมชาติเป็นความรู้สึกที่รับได้ง่ายและอาจเป็นวิธีการที่มีผลดีที่สุด แต่เมื่อไม่ปฏิบัติหรือ
นํามาใช้ การมีอยู่และอํานาจแรงดลใจ จะสูญสิ้นได้โดยเร็ว หลักการปฏิบัติในอิสลาม มีดังต่อไปนี้
1. การปฏิญ าณตน คือ การกล่า วคํา ปฏิญ าณว่า “ไม่มีผู้ใดที่ส มควรแก่ก ารเคารพภั ก ดีน อกจาก
อัลลอฮ์องค์เดียว” และ “มุฮัมมัดคือศาสนทูตของพระองค์” ซึ่งถูกส่งมายังมนุษยชาติจนกระทั่งวันแห่งการ
ตัดสิน มุสลิมทั้งมวลจําต้องปฏิบัติตามแบบฉบับที่ดีงามของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)
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2. การปฏิบัติละหมาด คือ การสวดอ้อนวอนประจําวัน วันละห้าเวลา ดังนี้
- ละหมาดซุบฮิ (เวลารุ่งอรุณ)
- ละหมาดดุฮริ (เวลาบ่าย)
- ละหมาดอัสริ (เวลาเย็น)
- ละหมาดมัฆริบ (เวลาพลบค่ํา)
- ละหมาดอิชาอ์ (เวลากลางคืน)
การปฏิบัติละหมาดเป็นหน้าที่ของมุสลิมทั้งชายและหญิงจําต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์ การปฏิบัติเป็น
ประจํา ทําให้ความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์มีชีวิตชีวาเพิ่มยิ่งขึ้น และจะกระตุ้นมนุษย์สู่จรรยาธรรมที่สูงส่ง นอกจากนี้
การปฏิบัติละหมาดยังทําให้จิตใจมีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง และยับยั้งการล่อลวงของมารร้ายสู่ความประพฤติชั่ว
และผิดศีลธรรมอีกด้วย
3. การจ่ายซะกาต คําว่า “ซะกาต” มีความหมายง่าย ๆ ตามหลักภาษาว่า การซักฟอกความบริสุทธิ์
ขณะเดียวกัน ตามหลักวิชาการ หมายถึง ทรัพย์สินมีค่าหรือเงินทองที่เมื่อถึงกําหนดครบรอบปี มุสลิมผู้มีทรัพย์
ครอบครองในเวลาที่กําหนดไว้ จําต้องจ่ายทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ที่มีสิทธิที่จะได้รับ ความสําคัญของซะกาตในด้าน
ของศาสนาและจิตวิญญาณ มีความหมายลึกซึ้งมาก คุณค่าของซะกาตจึงส่งผลสะท้อนต่อมนุษยชาติและสังคม
การเมืองได้เป็นอย่างดี
4. การถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน ผู้ถือศีลอดต้องงดเว้นจากการรับประทาน การดื่ม การร่วม
ประเวณี ในระหว่างเวลารุ่งสางจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า และจําเป็นต้องงดเว้นจากความคิดที่ไม่เป็นศิริ
มงคล ความตั้งใจที่ชั่วร้าย และความปรารถนาต้องห้ามอื่น ๆ ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเดือนรอมฎอน
การถือศีลอดเป็นการสอนเรื่องความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความบริสุทธิ์ใจ การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
การต่อสู้เพื่อบังคับจิตใจของตน และสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม ความอดกลั้นบังคับตนไม่ให้เป็นคน
เห็นแก่ตัวอีกด้วย
5. การประกอบพิธีฮัจญ์ มุสลิมจําต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะฮ์ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต
หากเขามีความสามารถ ทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สินสําหรับใช้จ่ายในการเดินทาง
หลักการเสริมสร้างคุณธรรม (อัลเอียะห์ซาน) ความหมายของคําว่า “อัลเอียะห์ซาน” ตามในสํานวน
ของอัลหะดีษา คือ หลักคุณธรรมสูงสุด ว่าด้วยเรื่องที่มนุษย์ต้องถวายการสักการะและเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์
อย่างบริสุทธิ์ใจ เสมือนว่ามนุษย์นั้นมองเห็นพระองค์ หาไม่แล้ว มนุษย์ก็จะต้องถวายการสักการะและเคารพ
ภักดีต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจ ด้วยเหตุเพราะพระองค์ทรงเฝ้ามองพฤติกรรมของมนุษย์อยู่
หลักการเสริมสร้างคุณธรรมมี 2 ระดับ ดังนี้
ระดับแรก คือ การที่มนุษย์ถวายการสักการะและเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ (สุบฯ) อย่างบริสุทธิ์ใจยิ่ง
โดยที่มนุษย์ผู้นั้นมีความรู้สึกเฝ้าอาวรณ์ มุ่งสมาธิ และน้อมปฏิบัติภักดีต่อผู้ที่มนุษย์รัก (หมายถึง อัลลอฮ์)
เปรี ยบเสมือนว่า มนุษย์นั้นมองเห็นพระองค์ ซึ่งหลั กเสริม สร้า งคุณ ธรรมข้อนี้ ถือเป็น หลักการเสริมสร้า ง
คุณธรรมในระดับสูงสุด
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ระดับที่สอง หากมนุษย์จะไม่สามารถถวายการสักการะและเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ (สุบฯ) ได้ในระดับ
คุณธรรมสูงสุด ที่มนุษย์มองเห็นพระองค์และเข้าถึงพระองค์ได้ ก็ขอให้มนุษย์ถวายการสักการะและแสดงความ
เคารพภักดีต่อพระองค์อย่างบริสุทธิ์ใจยิ่ง ในฐานะที่ทรงเฝ้ามองมนุษย์อยู่ นับว่าเป็นระดับของผู้ที่เกรงกลัวต่อ
การลงทัณฑ์ของพระองค์ และผู้ที่รู้สึกสํานึกในบาปกรรมที่เคยละเมิดต่อคําบัญชาของพระองค์ จึงเป็นระดับ
คุณธรรมรองลงมา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
แนวพระราชดําริในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ดังนี้
1. ยึดถือความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่ายในทุกด้านลดละความฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิต
2. ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต
3. ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก ด้วยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้
เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ
5. ปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา
คําว่า “พอเพียง” หรือ “เพียงพอ” เป็นคําที่มีความหมายใกล้เคียงกัน คือ หมายถึง ได้เท่าที่ต้องการ
หรือได้เท่าที่ประมาณไว้ หรือ เหมาะควรในระดับปานกลาง ดังนั้น ความหมายโดยรวมของคําว่า “เศรษฐกิจ
พอเพียง” จึงมีนัยบ่งชี้ที่อยู่ในกรอบหลักการของอิสลาม ซึ่งยึดทางสายกลางเป็นหลัก ดังมีหลักคําสอนระบุว่า :
ُ ﺳ
ﻁ َﻬﺎ
َ َﺧﻳ ُْﺭ ﺍﻷ ُ ُﻣ ْﻭ ِﺭ ﺃَ ْﻭ
ความว่า “ที่ดีที่สุดของกิจการทั้งหลายคือ ตรงกลางของมัน” (รายงานโดยอิบนุ อัสสัมอานีย์-ฎออีฟ)
แนวพระราชดําริการดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 5 ประการนี้ มีความสอดคล้องกับ
หลักคําสอนของอิสลาม ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรฺอานและอัลหะดีษ ตามลําดับดังนี้
1. การยึดถือความประหยัด คือ พึงใช้จ่ายพอควรแก่ฐานะ ไม่สุรุ่สุร่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ประเด็นดังกล่าวนี้
อัลลอฮ์ตรัสว่า :
ََﻭ ُﻛﻠُﻭﺍْ َﻭﺍ ْﺷ َﺭﺑُﻭﺍْ َﻭﻻَ ﺗُﺳ ِْﺭﻓُﻭﺍْ ِﺇﻧﱠﻪُ ﻻَ ﻳ ُِﺣﺏﱡ ْﺍﻟ ُﻣﺳ ِْﺭﻓِﻳﻥ
ความว่า “และพวกสูเจ้าจงกินและจงดื่ม และพวกสูเจ้าอย่าได้สุรุ่ยสุร่าย แท้จริง พระองค์มิทรงรัก
บรรดาผู้ที่สุรุ่ยสุร่าย” (7: 31) *
การรู้ จั ก ปรั บ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ จํ า เป็ น ตลอดจนการลดละความฟุ่ ม เฟื อ ยในการใช้ ชี วิ ต ถื อ เป็ น
คุณธรรมสําหรับบ่าวของพระผู้ทรงเมตตา ดังปรากฏในพระคัมภีร์อัลกุรอานที่ว่า
َﻭﺍﻟﱠﺫِﻳﻥَ ِﺇ َﺫﺍ ﺃَﻧﻔَﻘُﻭﺍ ﻟَ ْﻡ ﻳُﺳ ِْﺭﻓُﻭﺍ َﻭﻟَ ْﻡ ﻳَ ْﻘﺗ ُ ُﺭﻭﺍ َﻭ َﻛﺎﻥَ ﺑَﻳْﻥَ َﺫ ِﻟ َﻙ ﻗَ َﻭﺍ ًﻣﺎ
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คําสอนอิสลามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความว่า “และ (คือ) บรรดาผู้ซึ่งเมื่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็ไม่สุรุ่ยสุร่าย และพวกเขาก็ไม่ตระหนี่
ถี่เหนียว และปรากฏว่าระหว่างสิ่งดังกล่าว คือ ความเป็นกลาง (ระหว่างการสุรุ่ยสุร่ายและความตระหนี่)” (25:
67 )*
นัยแห่งโองการดังกล่าว ย่อมชี้ให้เห็นถึงความพอดีในการใช้จ่ายเพื่อการดํารงชีวิต โดยยึดหลักของ
ความประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย สุรุ่ยสุร่าย อิสลามถือว่า ความฟุ่มเฟือยและความสุรุ่ยสุร่ายนั้นเป็นลักษณะ
กลุ่มชนของมารร้าย ดังมีโองการระบุว่า :
َ ﺷ ْﻳ
ﻳﻥ َﻭ َﻛﺎﻥَ ﺍﻟ ﱠ
ﺇِ ﱠﻥ ْﺍﻟ ُﻣﺑَ ِﺫّ ِﺭﻳﻥَ َﻛﺎﻧُﻭﺍْ ِﺇ ْﺧ َﻭﺍﻥَ ﺍﻟ ﱠ
ُ ﻁ
ﻭﺭﺍ
ِ َ ﺷﻳ
ً ُﺎﻥ ِﻟ َﺭ ِﺑّ ِﻪ َﻛﻔ
ِ ﺎﻁ
ความว่า “แท้จริง บรรดาผู้ที่สุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยในการใช้จ่ายนั้น พวกเขาเป็นพี่น้องกับเหล่ามารร้าย
และมารร้ายนั้น มันเนรคุณต่อพระผู้อภิบาลของมัน” (17: 27 ) ดังปรากฏในบทที่ 7 อัลอะอ์รอฟ: โองการ
ที่ 31, บทที่ 25 อัลฟุรกอน : โองการที่ 67, บทที่ 17 อัลอิสรออ์ : โองการที่ 27
จากโองการแห่งคัมภีร์อัลกุรอานดังกล่าว นักอรรถาธิบายอัลกุรฺอานกล่าวว่า ความฟุ่มเฟือยและความ
สุรุ่ยสุร่ายที่อัลกุรฺอานประนามก็คือ การใช้จ่ายในสิ่งที่มิได้เป็นไปเพื่อการภักดีต่ออัลลอฮ์ (สุบฯ) ตลอดจนการใช้
จ่ายไปในสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ แต่เกินความจําเป็นและไร้ประโยชน์ ในทํานองเดียวกัน การประหยัดต้องไม่นําไปสู่
ความเห็นแก่ตัวและความตระหนี่ถี่เหนียว กล่าวคือ การปฏิเสธจากการใช้จ่ายทรัพย์สินในสิ่งที่เป็นภารกิจ
จําเป็น เช่น การจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยาและครอบครัว การจ่ายซะกาต เป็นต้น ดังที่อัลลอฮ์ (สุบฯ) ตรัสว่า
ﻋ َﺫﺍﺑًﺎ
ْ َﺎﺱ ِﺑ ْﺎﻟﺑ ُْﺧ ِﻝ َﻭﻳَ ْﻛﺗ ُ ُﻣﻭﻥَ َﻣﺎ ﺁﺗَﺎ ُﻫ ُﻡ ﷲُ ِﻣﻥ ﻓ
َ َﺿ ِﻠ ِﻪ َﻭﺃ َ ْﻋﺗ َ ْﺩﻧَﺎ ِﻟ ْﻠ َﻛﺎ ِﻓ ِﺭﻳﻥ
َ ﺍﻟﱠﺫِﻳﻥَ ﻳَ ْﺑ َﺧﻠُﻭﻥَ َﻭﻳَﺄ ْ ُﻣ ُﺭﻭﻥَ ﺍﻟﻧﱠ
ﱡﻣ ِﻬﻳﻧًﺎ
ความว่า “บรรดาผู้ซึ่งตระหนี่ถี่เหนียว และใช้ผู้คนให้มีความตระหนี่ถี่เหนียว ตลอดจนพวกเขาจะ
ปิดบังสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงนํามาให้แก่พวกเขาจากความโปรดปรานของพระองค์ และเราได้เตรียมการลง
ทัณฑ์อันอัปยศไว้แล้วแก่บรรดาผู้เนรคุณทั้งหลาย” (4: 37) *
ความตระหนี่ถี่เหนียวนั้น มีรากเหง้ามาจากการหลงรักในทรัพย์สิน และถือว่าทรัพย์สินคือเป้าหมาย
สูงสุดของชีวิต ซึ่งผลร้ายของความตระหนี่ถี่เหนียว จะทําให้ศรัทธาของบุคคลอ่อนแอและได้รับความวิบัติ
ในบั้นปลายชีวิต ดังปรากฏในอัลหะดีษว่า :
ﻖ
ِ ﺎﻥ ِﻟ ُﻣ
ْ َﺧ
ُ  َﻭ،  ْﺍﻟﺑُ ْﺧ ُﻝ، ﺅﻣ ٍﻥ
ِ ََﺎﻥ ﻻَﺗَﺟْ ﺗ َِﻣﻌ
ِ ﺻﻠَﺗ
ِ ُﺳﻭ ُء ْﺍﻟ ُﺧﻠ
ความว่า “2 ประการ จะไม่อยู่ร่วมสําหรับผู้ศรัทธาคือ ความตระหนี่และการมีมารยาทที่เลวทราม”
(รายงานโดยติรมีซี)
ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้ว่า การยับยั้ง (ไม่ยอมจ่าย) ทรัพย์สิน ซึ่งจําเป็นต้องจ่าย ถือว่าเป็นความตระหนี่
และการจ่ายทรัพย์สินไปในสิ่งที่จําเป็นต้องยับยั้ง (ห้ามจ่าย) ถือเป็นความสุรุ่ยสุร่าย และระหว่างกรณีทั้งสองนั้น
คือ ทางสายกลาง หมายถึง ไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ตระหนี่ถี่เหนียว
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นักวิชาการมุสลิม ได้กําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายที่เป็นทางสายกลางไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. พยายามแสวงหาทรัพย์สินที่ฮาลาล
2. ทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่พอประมาณ พอเพียงต่อความต้องการ
เท่านั้น
3. พยายามใช้จ่ายทรัพย์สินในกรณีที่จําเป็นต้องใช้จ่าย และระงับยับยั้งจากการใช้จ่ายทรัพย์สินใน
สิ่งที่ไม่มีความจําเป็นต้องจ่าย ทั้งนี้ เพื่อหลีกห่างจากการตกหลุมพรางแห่งความตระหนี่และความสุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย
4. พยายามรักษาความบริสุทธิ์ใจในเจตนา ให้เป็นไปเพื่อพระองค์อัลลอฮ์กับการปฏิบัติตามหลักการที่
กล่าวมาข้างต้น
2. การยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริต
อิ ส ลามถื อ ว่ า การประกอบอาชี พ เป็ น สิ่ ง ที่ มี เ กี ย รติ แต่ ค วามเกี ย จคร้ า นเป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก ประณาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การละทิ้งการทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพของบุคคลที่มีความสามารถนั้น ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
(ฮารอม) และไม่อนุญาตให้มุสลิมเกียจคร้านการแสวงหาปัจจัยยังชีพ ด้วยข้ออ้างว่าจะปฏิบัติศาสนกิจเพียง
อย่างเดียวหรือมอบหมายต่ออัลลอฮ์ (สุบฯ) โดยไม่ยึดหลักของการกระทํา หรือเหตุและผลของการกระทํานั้น
ทั้งนี้ มีหลักคําสอนระบุ ใน บทที่ 4 อันนิซาอ์: โองการที่ 37 ว่า :
َ ﻋ ْﻥ
ﻕ
ِّ ﺏ
ِ َﻁﻠ
َ ﻻَﻳَ ْﻘﻌُ َﺩ ﱠﻥ ﺃ َ َﺣ ُﺩ ُﻛ ْﻡ
ِ ﺍﻟﺭ ْﺯ
ความว่า “คนหนึ่งในหมู่พวกท่านอย่าได้นั่ง (งอมืองอเท้า) จากการแสวงหาปัจจัยยังชีพ” (รายงาน
โดยอัตติรมีซี)
ยิ่ง ไปกว่ า นั้น มุส ลิ มต้อ งแสวงหาปัจ จัยยังชีพด้วยการประกอบอาชี พที่หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็น
การเกษตร การค้าขาย การประดิษฐ์หัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม หรือทํางานบริษัท สถานประกอบการ
องค์กร หรือรับราชการ ตราบใดที่การประกอบอาชีพนั้น ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม หรือมีส่วนเกื้อหนุนต่อสิ่งต้องห้าม
(ฮารอม) กล่าวคือ ต้องเป็นอาชีพหรืองานที่ศาสนาอนุมัติให้กระทําได้ และถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมือง
สําหรับกรณีนี้ ต้องเป็นกฎหมายที่ไม่ขัดต่อศาสนบัญญัติอิสลามอีกด้วย เช่น การขายลอตเตอรี่ การขายสุรา
การเลี้ยงสุกร การเปิดบ่อนที่มีใบอนุญาต และการทําธุรกิจสถานบริการเริงรมย์ ตลอดจนการทําธุรกรรมที่มี
ดอกเบี้ย ซึ่งมุสลิมไม่สามารถกระทําได้ ถึงแม้จะถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองก็ตาม
3. การละเลิกแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขันกันในทางการค้าแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง
แนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ข้อนี้สอดคล้องกับหลักคําสอนของอิสลามที่มีระบุไว้ในคัมภีร์อัลกุรฺอานและอัล-หะดีษ ดังนี้
อัลลอฮ์ (สุบฯ) ตรัสว่า :
ﺍﺽ ِﻣﻧ ُﻛ ْﻡ
ِ َﻳَﺎ ﺃَﻳﱡ َﻬﺎ ﺍﻟﱠﺫِﻳﻥَ ﺁ َﻣﻧُﻭﺍْ ﻻَ ﺗ َﺄ ْ ُﻛﻠُﻭﺍْ ﺃَ ْﻣ َﻭﺍﻟَ ُﻛ ْﻡ ﺑَ ْﻳﻧَ ُﻛ ْﻡ ﺑِ ْﺎﻟﺑ
ٍ ﺎﺭﺓ ً َﻋﻥ ﺗ ََﺭ
َ ﺎﻁ ِﻝ ِﺇﻻﱠ ﺃَﻥ ﺗَ ُﻛﻭﻥَ ﺗِ َﺟ
ُ ﻋﺩ َْﻭﺍﻧًﺎ َﻭ
َﺎﺭﺍ
ُ ﺳ ُﻛ ْﻡ ِﺇ ﱠﻥ ّ َ َﻛﺎﻥَ ﺑِ ُﻛ ْﻡ َﺭ ِﺣﻳ ًﻣﺎ َﻭ َﻣﻥ ﻳَ ْﻔﻌَ ْﻝ َﺫ ِﻟ َﻙ
ْ ُﻑ ﻧ
ً ﺻ ِﻠﻳ ِﻪ ﻧ
َ َﻅ ْﻠ ًﻣﺎ ﻓ
َ َُﻭﻻَ ﺗ َ ْﻘﺗُﻠُﻭﺍْ ﺃَﻧﻔ
َ ﺳ ْﻭ
ความว่า “โอ้ บรรดาศรัทธาชนทั้งหลาย พวกท่านอย่าได้บริโภคทรัพย์สินของพวกท่าน ระหว่าง
พวกท่านโดยมิชอบ ยกเว้นที่เป็นการค้าขายอันเกิดจากความพึงพอใจจากพวกท่าน และพวกท่านอย่าได้ฆ่าตัว
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ของพวกท่านทั้งหลาย แท้จริง อัลลอฮ์นั้นทรงเมตตาต่อพวกท่านเสมอ และผู้ใดกระทําสิ่งดังกล่าวโดยละเมิด
และอธรรม เราจะนําเขาผู้นั้นเขาสู่นรกอเวจี” (4: 29-30)
จากนัยดังกล่าว อิสลามไม่อนุญาตให้มุสลิมทําการแสวงหาทรัพย์สินหรือผลกําไรในการค้า โดยไม่
คํานึงถึงวิธีการและแนวทางที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น ๆ หากแต่อิสลามได้จําแนกไว้ว่า แนวทางใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ตามศาสนบัญญัติ และวิธีการใดไม่ถูกต้องตามศาสนบัญญัติในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักมูลฐาน
ที่ว่า แนวทางและวิธีการในการแสวงหาทรัพย์สินใด ๆ ก็ตามที่บุคคลได้รับประโยชน์บนความสูญเสียหรือ
ขาดทุนของผู้อื่น สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ต้องห้าม (ฮารอม) และแนวทางหรือวิธีการใดที่ต่างฝ่ายต่างได้รับประโยชน์
โดยมีความพึงพอใจระหว่างกันและเป็นธรรม สิ่งนั้นย่อมเป็นสิ่งที่อนุมัติ (ฮาลาล) ตามศาสนบัญญัติโดยสมบูรณ์
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การค้าขายใด ๆ ก็ตามที่เอารัดเอาเปรียบ อธรรม หลอกลวง ฉวยโอกาส และการ
ทําให้สิ่งต้องห้ามตามหลักการของศาสนาแพร่หลาย ย่อมเป็นสิ่งต้องห้าม ในขณะเดียวกัน ผู้ใดค้าขายในสิ่งที่
อนุมัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผู้นั้นย่อมได้รับฐานันดรอันสูงส่ง ดังปรากฏในอัลหะดีษระบุว่า :
ﺻﺩ ُْﻭ ُﻕ َﻣ َﻊ ﺍﻟ ﱡ
ﺷ َﻬ َﺩ ِﺍء ﻳَ ْﻭ َﻡ ﺍﻟ ِﻘﻳَﺎ َﻣ ِﺔ
ﺎﺟ ُﺭ ﺍﻷ َ ِﻣﻳ ُْﻥ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﺍﻟﺗ ﱠ
ความว่า “ผู้ค้าขายที่มีความสุจริต ซื่อสัตย์ ย่อมได้อยู่พร้อมกับบรรดาผู้พลีชีพ เพื่อปกป้องศาสนาใน
วันกิยามะฮ์”(รายงานโดย อิบนุ มาญะฮ์ และอัลฮากิม)
การค้าขายและการทําธุรกิจที่มุ่งเน้นการหากําไรและกอบโกยทรัพยากรของชาติ เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือกลุ่มธุรกิจที่มีอํานาจโดยขาดคุณธรรม เป็นสิ่งที่อิสลามประณาม เพราะเป็นความอธรรม (อัซ-ซุลฺม์)
ซึ่งอัลกุรฺอาน บทที่ 25 อัลฟุรกอน : โองการที่ 19 ได้กําหนดโทษไว้ว่า:
ْ ََﻭ َﻣﻥ ﻳ
ﻳﺭﺍ
ً ِﻋ َﺫﺍﺑًﺎ َﻛﺑ
َ ُﻅ ِﻠﻡ ِﻣﻧ ُﻛ ْﻡ ﻧُ ِﺫ ْﻗﻪ
ความว่า “และผู้ใดจากพวกท่านได้อยุติธรรม เราจะให้เขาผู้นั้นได้ลิ้มรสการลงทัณฑ์อันใหญ่หลวง”
(25: 19)
นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในอัลหะดีษว่า

ﺈﻥ ﱡ
ﺍﺗﻘُﻭ ﱡ
ُ ﻠﻡ
ﺍﺍﻟﻅﻠﻡ ﻓ ﱠ
ﻅﻠُ َﻣﺎ ﺕٌ ﻳَ ْﻭ َﻡ ﺍﻟ ِﻘ َﻳﺎﻣﺔ
َ ﺍﻟﻅ
ความว่า “พวกท่านจงเกรงกลัวความอธรรม เพราะแท้จริงความอธรรมคือ บรรดาความมืดมนในวัน
กิยามะฮ์” (รายงานโดยอะฮฺหมัดและอัล-ฮากิม)
4. ไม่หยุดนิ่งที่จะหาทางให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยาก โดยการขวนขวายใฝ่หาความรู้ให้มีรายได้
เพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเป็นเป้าหมายสําคัญ
พระราชดําริข้อนี้ สอดคล้องกับหลักคําสอนของอิสลามที่มุ่งเน้นให้ผู้ศรัทธาทุ่มเทในการทํางานตาม
สาขาอาชีพของตน ดังที่มีปรากฏในอัลกุรฺอาน บทที่ 9 อัตเตาบะฮ์ : โองการที่ 105 ดังนี้
ﺳﻭﻟُﻪُ َﻭ ْﺍﻟ ُﻣﺅْ ِﻣﻧُﻭﻥَ ﺍﻵﻳﺔ
ُ ﻋ َﻣﻠَ ُﻛ ْﻡ َﻭ َﺭ
َ ُﺳﻳَ َﺭﻯ ﷲ
َ ََﻭﻗُ ِﻝ ﺍ ْﻋ َﻣﻠُﻭﺍْ ﻓ
ความว่า “และจงกล่าวเถิดว่า พวกท่านจงทํางานเถิด แล้วต่อไปอัลลอฮ์ตลอดจนศาสนทูตของ
พระองค์ และมวลผู้ศรัทธาจักได้ประจักษ์ถึงงานของพวกท่าน” (9: 105)
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5. การปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี ลดละสิ่งชั่ว ประพฤติตนตามหลักศาสนา
แนวพระราชดําริข้อนี้ ถือเป็นหัวใจสําคัญที่สุด เพราะหากขาดข้อนี้เพียงข้อเดียว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจะล้มเหลวและเป็นเพียงทฤษฎีที่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งนี้ บุคคลจะมีความประหยัดและ
ลดละความฟุ่มเฟือยได้ ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อแนวทาง และพยายามปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามแนวทางนั้น ซึ่งหลักคําสอนอิสลามที่สอนให้ประพฤติดี และหลีกห่างจากความชั่วทั้งปวง ย่อมเป็น
สิ่งที่มีอิทธิพลสูงสุดในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ดังปรากฏในอัลหะดีษระบุว่า
ُ ﻭﻗﻧﱠﻌَﻪُ ﷲ ﺑِ َﻣﺎﺁﺗ َﺎﻩ، ﻭﺭ ِﺯﻕَ َﻛﻔَﺎﻓًﺎ
ُ ﻗَ ْﺩﺃ َ ْﻓﻠَ َﺢ َﻣ ْﻥ ﺃ َ ْﺳﻠَ َﻡ
ความว่า “แน่นอน ผู้ที่ยอมจํานนตามวิถีอิสลาม ย่อมได้รับความสําเร็จ อีกทั้งเขาได้รับปัจจัยยังชีพ
ที่พอเพียง และอัลลอฮ์ได้ให้เขาผู้นั้นมีความพึงพอใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงนํามาให้แก่เขา” (รายงานโดยบุคอรี
และมุสลิม)
ในอัลหะดีษบทดังกล่าว มีหลักคําสอนที่ประมวลได้ 3 ประการ คือ
1. การประพฤติตนในฐานะผู้ศรัทธา ด้วยการละเลิกสิ่งที่ฝ่าฝืนและขัดต่อหลักคําสอนอิสลาม แต่มุ่ง
ปฏิบัติคุณงามความดีที่อิสลามมีคําสอนสั่งใช้ให้ประพฤติปฏิบัติทุกรูปแบบ
2. การมีปัจจัยยังชีพที่พอเพียงต่อความต้องการ
3. การมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่โลภ หรือแสวงหาสิ่งที่เกินความจําเป็น
หลักคําสอนของอัลหะดีษทั้ง 3 ประการนี้ เป็นเงื่อนไขที่ทําให้บุคคลได้รับความสําเร็จ ทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า การที่บุคคลยึดมั่นในหลักคําสอนด้วยการประพฤติดีและละเว้นความชั่ว ย่อมเป็นบ่อเกิดของ
คุณธรรมในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ผู้ที่มีคุณธรรมประจําใจและเคร่งครัดในการปฏิบัติตามหลัก
คําสอน จะไม่ฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่ายในการใช้จ่าย แต่จะรู้จักความพอดีและความเหมาะสมในการใช้จ่าย รู้จัก
การทํามาหาเลี้ยงชีพ ไม่เกียจคร้าน รู้จักบาปบุญ คุณโทษ ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดต่อหลักศาสนบัญญัติ และไม่
ฉ้อโกง หรือเอาเปรียบผู้อื่น แต่จะมีความสุจริตและซื่อสัตย์ รักในการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ตลอดเวลา
จึงสามารถประมวลได้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงกําหนดไว้เป็นหลัก 5 ประการนั้น มีความสอดคล้องกับคําสอนของอิสลาม
อย่างแท้จริง
ความพอเพียงตามคําสอนอิสลาม
คุณธรรมอันดีงามและมีความสําคัญสําหรับมนุษยชาติในยุคใหม่คือ ความพอเพียง ( )ﺍﻟﻘﻧﺎﻋﺔซึ่งมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสงบ คําว่า “กอนาอะฮ์” ( )ﺍﻟﻘﻧﺎﻋﺔในทางภาษาหมายถึง ความพอเพียงใน
จํานวนที่เล็กน้อยต่อสิ่งต่าง ๆ ทางโลก (วัตถุ) ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อมนุษย์
ในสํานวนทางจริยศาสตร์ คือ คุณลักษณะทางด้านจิตใจ (มะละกะฮ์) ที่ทําให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ทรัพย์สินในจํานวนน้อยเท่าที่มีความจําเป็น โดยปราศจากการขวนขวายและความทุกข์กังวลที่จะให้ได้มา
มากกว่าจํานวนที่มีความจําเป็น
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โดยสัญชาติญาณแล้ว มนุษย์ทุกคนมีความต้องการความสงบสุขและความสะดวกสบาย และหนึ่งใน
สิ่งที่จะทําให้บรรลุในเรื่องนี้คือ คุณลักษณะทางด้านจริยธรรม ได้แก่ ความพอเพียง (เกาะนาอะฮ์) ความรู้สึก
พอเพียงในสิ่งที่ตนเองได้รับ จะทําให้เกิดการสัมผัสกับความหวานชื่นของความพึงพอใจ และจะไม่รู้สึกถึงความ
โลภหลง หรือความหื่นกระหายและความอยากได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้ถือว่า
ความพอเพียงนั้นก็คือ ความสุขสบายนั่นเอง โดยที่ท่านกล่าวว่า
ﺍﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺭﺍﺣﺔ
ความว่า “ความพอเพียงคือ ความสุขสบาย”
4
ท่านอมีรุลมุอ์มินีน (เราะฎิฯ) * ถือว่า ความสุขสบายเป็นผลมาจากความรู้สึกพอเพียง โดยกล่าวว่า
ﺛﻣﺭﺓ ﺍﻟﻘﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ
ความว่า “ผลของความพอเพียงนั่นคือ ความสุขสบาย”
ขณะเดียวกัน ท่านยังได้กล่าวอีกว่า
 ﻓﺎﻓﺗﻘﺩ ﺍﻟﺭﺍﺣﺔ،ﺣﺭﻡ ﺍﻟﺣﺭﻳﺹ ﺍﻟﻘﻧﺎﻋﺔ
ความว่า “ผู้ที่โลภหลงนั้นถูกหักห้ามจากความพอเพียง ดังนั้น เขาจึงไร้ซึ่งความสุขสบาย”
ประเด็นของความพอเพียง ( )ﺍﻟﻘﻧﺎﻋﺔนั้นเกี่ยวข้องกับทัศนคติและมุมมองของมนุษย์ที่มีต่อโลกนี้ ผู้ใด
ที่มองโลกนี้ในฐานะของสื่อ (  )ﺍﻟﻭﺳﻳﻠﺔสําหรับการพัฒนาตนไปสู่ความสมบูรณ์ โดยมิได้มองในฐานะเป้าหมาย
( )ﻫﺩﻑแล้ว เขาย่อมจะไม่โลภหลงและหื่นกระหายต่อมัน ตรงข้ามกับผู้ที่โลกนี้กลายเป็นเป้าหมายสําหรับพวก
เขา โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ คํ า นึ ง ถึ ง ปรโลก ในกรณีเ ช่น นี้ พวกเขาจะมี ค วามโลภหลงและไม่ รู้จั ก ความพอเพี ยง และ
ตลอดเวลาพวกเขาจะมีแต่ความวิตกกังวลและไร้ซึ่งความสงบสุข ดังนั้น จิตวิญญาณแห่งความพอเพียงจะทําให้
มนุษย์ไม่ยึดติดมากจนเกินควร ซึ่งจะทําให้โลกกลายเป็นเป้าหมายในชีวิตของตน
ความจริง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลแก่มนุษย์นั้น บางครั้งอาจอยู่นอกเหนืออํานาจการ
ควบคุมของมนุษย์ เช่น ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ําท่วมและการเกิดแผ่นดินไหว บางครั้งอยู่
ในอํานาจการควบคุมของมนุษย์ ซึ่งจําเป็นที่จะต้องรับรู้ถึงปัจจัยในการควบคุมมันและทําให้เกิดความสงบ เป็น
สําคัญ
คัมภีร์อัลกุรอาน ได้บัญญัติถึงความพอเพียงไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ดังจะอ้างอิงตัวอย่างไว้ดังนี้
- การรู้จักพอเพียงในทรัพย์สินที่ตนหามาได้ด้วยน้ําพักน้ําแรงในหนทางที่สจุ ริต ไม่ละโมบโลภมาก
และอยากได้ของผู้อื่นโดยการทุจริตหรือแย่งชิงเพื่อให้ได้มา
- การรู้จักพอเพียงในอํานาจ บารมี ที่ได้สะสมความดีไว้จนคนยกย่องนับถือ ไม่ใช่กระสันอยากได้
ตําแหน่ง อํานาจ โดยการกว้านซื้อด้วยเงินทอง หรือการบังคับขู่เข็ญ หรือการรวมกลุ่มประท้วง

4

คําเต็ม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ หมายถึง ขออัลลอฮ์ทรงพอพอพระทัยแก่เขา
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- การรู้จักพอเพียง ในวิถีของการทํามาหากิน ตามความสามารถที่ตนมี ใครที่มีความสามารถมาก ก็
จงต่อสู้ดิ้นรนและใช้ความสามารถในหนทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่สุจริต และแบ่งปันช่วยเหลือ
บุคคลที่ด้อยกว่า
- การรู้จักพอเพียงในคู่ครองที่ได้ถูกกําหนดกฎเกณฑ์ไว้ด้วยความยุติธรรม นั่นคือ บุคคลที่มีความ
ยุติธรรมในทรัพย์สิน การแบ่งเวลา การให้ความสุขในครอบครัว และการให้ความยุติธรรมกับบุตรหลาน
- การรู้จักพอเพียงในชีวิต ความเป็นอยู่ มิได้อยากได้เหมือนคนอื่น ในสิ่งที่เราไม่มี ดังสุภาษิตไทยที่
กล่าวว่า “เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” เพราะจะมีส่วนทําให้ตนเองและครอบครัวเดือดร้อน และไม่มีความสุขในชีวิต
การรู้จักพอเพียง ไม่ทะเยอทยาน จนถึงกับไปทําร้ายผู้อื่นด้วยการอิจฉาริษยา นินทาว่าร้าย หรือถึงขั้นใช้ความ
รุนแรงในการตัดสินปัญหา เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการจะครอบครอง
นอกจากนี้ ยังมีความพอเพียงอีกหลากหลายที่มิได้กล่าวถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพอเพียงถูกระบุ
ไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานมามากกว่า 1400 ปี เพียงแต่บุคคลที่สามารถอ้างถึงข้อความที่เป็นประโยชน์ในคัมภีร์นั้น
ออกมา สํ า หรั บ บุ ค คลที่ อัล ลอฮ์ (สุ บ ฯ) จะทรงให้ เ ขาได้ เ ข้า ใจศาสนา และเข้ า ถึง ความพอเพี ย งในคั ม ภี ร์
อัลกุรอาน แน่นอน บุคคลนั้นจะเข้าใจอิสลาม และสามารถเข้าถึงความสันติสุขในบทบัญญัติของอิสลาม บรรลุสู่
นัยแห่งความพอเพียงที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน เขาจะเป็นบุคคลที่โชคดี และอัลลอฮ์จะทรงรักยิ่ง ดัง
คํากล่าวของท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ที่มีความหมายว่า “บุคคลใดที่อัลลอฮ์ ปรารถนาให้เขาได้รับคุณความดี
แล้ว พระองค์ก็จะให้เขามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องราวของศาสนาอย่างถ่องแท้” (อัลบุคอรีและมุสลิม)
ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้ดํารัสว่า
 ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻐﻧﻰ ﻏﻧﻰ ﺍﻟﻧﻔﺱ(( ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﻳﻪ،))ﻟﻳﺱ ﺍﻟﻐﻧﻰ ﻋﻥ ﻛﺛﺭﺓ ﺍﻟﻌَ َﺭﺽ
ความว่า “ความพอเพียงนั้น มิใช่ด้วยการมีทรัพย์สมบัติ แต่ทว่าความพอเพียง (ที่แท้จริง) นั้นคือ
ความพอเพียงที่จิตใจ” (รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม)
ประเด็นนี้บ่งบอกให้รู้ว่า ความรวย ความจน ไม่สามารถชี้วัดความสุขหรือดับความปรารถนาได้อย่าง
แท้จริง แต่ความพอเพียงต่างหากที่ก่อให้เกิดความสุข และดับความปรารถนาอันไร้ขอบเขตอย่างไม่สิ้นสุดได้
อย่างแท้จริง
ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ดํารัสว่า
(( ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﻳﻪ...ُ  َﻭ َﻣ ْﻥ ﻳَ ْﺳﺗ َ ْﻐ ِﻥ ﻳُ ْﻐﻧِ ِﻪ ﱠ، ُ ﻑ ﻳُ ِﻌﻔﱠﻪُ ﱠ
ْ )) َﻭ َﻣ ْﻥ ﻳَ ْﺳﺗ َ ْﻌ ِﻔ
ความว่า “ผู้ใดแสวงหาความเรียบง่าย อัลลอฮ์จะทรงให้เขามีความเรียบง่าย และผู้ใดแสวงหาความ
พอเพียง อัลลอฮ์จะทรงให้เขามีความพอเพียง” บันทึกโดยอิมามบุคอรีย์และอิมามมุสลิม
มนุษย์ทุกคนหวังความสุขสบายในปัจจัยต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริง ความสุขมิได้เกิดจากวัตถุ
ความสุขที่แท้จริงเกิดจากความพอใจมากกว่า ดังที่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เคยมีคําสอนไว้ว่า
“คนโชคดี คือ ผู้ที่ได้รับทางนําด้วยอิสลาม มีปัจจัยชีวิตที่พอเพียง และมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตน
มีอยู่” (บันทึกโดยฏ็อบรอนี)
ความโชคดีในที่นี้ก็คือ การมีชีวิตที่ดีในโลกนี้ นั่นคือ การมีจิตวิญญาณที่ดี การมีฐานะที่ไม่ขัดสนและ
การมีจิตใจที่มั่นคง
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ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้รับคําสั่งให้มีความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับชีวิต
อันหรูหราของพวกปฏิเสธศรัทธาที่เกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขสําราญในโลกนี้ อันเนื่องมาจากพวกเขาไม่คิดว่า
จะมีโลกหน้า เพื่อการตอบแทนความดี หรือชําระโทษผู้กระทําผิดแต่อย่างใด
ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้เคยกล่าวถึงสัญชาตญาณของมนุษย์ ความว่า
“แม้นว่า มนุษย์คนหนึ่งได้รับครอบครอบสองหุบเขาที่เต็มไปด้วยทรัพย์สิน แน่นอน เขาย่อมจะแสวง
หุบเขาที่สาม และไม่มีสิ่งใดจะบรรจุเต็มท้องของมนุษย์ได้ นอกจากดินเท่านั้น (เปรียบเทียบว่า ความตายคือ
สิ่งเดียวที่สามารถหยุดยั้งกิเลส และความต้องการของมนุษย์ได้)” (รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม)
การดําเนินชีวิตของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)
วิถีชีวิตของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุด โดยเฉพาะกับบรรดาผู้ศรัทธา ภาพ
ของความสมถะของท่าน ทั้ง ๆ ที่เป็นมหาบุรุษของโลก ตามที่อุมัร อิบนุ ค็อตต็อบ ได้เล่าเรื่องราวของท่าน
ขณะที่ท่านสาบานว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับภรรยาที่เรียกร้องปัจจัยในโลกนี้จากท่าน และท่านได้ปลีกตัวไปพํานักใน
มัสยิด
ท่านอุมัรได้มาเยี่ยมท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) และพบว่า ท่านนอนอยู่บนเสื่อ มีร่องรอยติดสีข้าง
ของท่าน อุมัรเมินหน้าหนี และกล่าวว่า
“โอ้ ท่านศาสนทูต ท่านเป็นผู้ถูกคัดสรรจากอัลลอฮ์ (สุบฯ) จากบรรดาสิ่งที่ถูกสร้าง และจักรพรรดิ
เปอร์เซียและโรมัน มีสภาพเป็นอย่างไร”
ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ลุกขึ้นด้วยหน้าแดงก่ํา (โกรธ) และกล่าวว่า โอ้ อิบนุค็อตต๊อบ ท่านมี
ความสงสัยในตัวฉันกระนั้นหรือ แล้วท่านกล่าวว่า “ชนเหล่านี้ มีความปรารถนาได้ความดีงามในชีวิตดุนยาโดย
เร่งรีบ”
ส่วนในรายงานของมุสลิม ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้กล่าวว่า “ท่านพอใจหรือไม่ที่โลกนี้เป็นของ
พวกเขา และอาคิเราะฮ์เป็นของพวกเรา” อุมัรตอบว่า “ใช่แล้ว ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์ แล้วเขากล่าวว่า ฉัน
ขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์” ในความรู้สึกของอุมัร คือ คนระดับศาสดา ทําไมต้องมานอนบนเสื่อเหมือนคนจนนอน
ทั้ง ๆ ที่ท่านเป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของโลก ยิ่งใหญ่กว่าจักรพรรดิของเปอร์เซียและโรมันเสียอีก แต่มีสภาพที่
แตกต่างจากจักรพรรดิทั้งสอง คําพูดนี้ที่ทําให้ท่านศาสดามุฮัมมัดโกรธอุมัร ท่านจึงได้ตั้งคําถามว่า พอใจไหมที่
โลกหน้าเป็นของเรา โดยที่โลกนี้เป็นของผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์ เนื่องจากผู้ศรัทธาถูกบังเกิดมาเพื่อโลกหน้า แต่ก็อย่า
ลืมหน้าที่และสิทธิของชีวิตในโลกนี้
ในกรณีที่คล้ายกันนี้ อิบนุ มัสอูด ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดท่านได้เล่าว่า
“ท่านเราะซูลนอนบนเสื่อ และรอยเสื่อติดที่ผิวหน้า”
หากจะเปรียบเทียบชีวิตของศาสดามุฮัมมัด ก่อนที่ท่านจะได้รับตําแหน่งเป็นศาสดา กับชีวิตของท่าน
หลังจากที่ท่านเริ่มปฏิบัติภารกิจในฐานะศาสดา อาจสรุปได้ว่า เป็นเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผลที่จะคิดว่า มุฮัมมัด
เป็ น ศาสดาที่ จ อมปลอม อ้ า งเอาความเป็ น ศาสดาเพื่ อ จะได้ ม าซึ่ ง ข้ า วของเงิ น ทอง ความรุ่ ง โรจน์ หรื อ
อํานาจ ก่อนที่จะรับหน้าที่เป็นศาสดา มุฮัมมัดไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ มาก่อน เนื่องจากการเป็น
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พ่อค้าวานิช ผู้มีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จคนหนึ่ง มุฮัมมัดมีรายได้ และใช้จ่ายอย่างสะดวกสบาย แต่
หลังจากได้รับหน้าที่เป็นศาสดาแล้ว ท่านกลับต้องขัดสนมากกว่าแต่ก่อน
เพื่อให้ดูชัดเจนยิ่งขึ้น ขอให้พิจารณาคํากล่าวเกี่ยวกับชีวิตของท่าน ดังต่อไปนี้
- ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาของของมุฮัมมัด ได้กล่าวว่า “โอ้ หลานชายของฉัน เราอาจจะต้องเฝ้าชม
ดวงจันทร์กลับมาเต็มดวงใหม่ถึงสามครั้ง ตลอดระยะเวลาทั้งสองเดือนนี้ ไม่มีการจุดไฟ (เพื่อหุงหาอาหาร) ที่
บ้านของศาสดาเลย” หลานชายของเธอจึงถามว่า “โอ้ ป้า แล้วป้าจะดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างไร” เธอตอบว่า “มี
ของสองสิ่งนี้เล่า (อินทผลัมและน้ํา) อย่างไรก็ตาม ท่านศาสดาก็มีเพื่อนบ้านชาวอันชา ซึ่งเขาเหล่านั้นต่างเลี้ยง
อูฐตัวเมีย และให้น้ํานมได้ ซึ่งพวกเขาก็เคยแบ่งนมอูฐให้ท่านรับประทานบ้าง”
- ชาฮ์ อิบนิ ชาด หนึ่งในบรรดาสาวกของศาสดามุฮัมมัด ได้กล่าวว่า “ศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าไม่เคย
เห็นขนมปังที่ทํามาจากแป้งชั้นดีเลย นับตั้งแต่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งให้มุฮัมหมัดเป็นศาสดา จนกระทั่ง
เสียชีวิต”
- อามร์ อิบ อัล-ฮาเรธ หนึ่งในบรรดาสาวกของศาสดามุฮัมมัด ได้กล่าวว่า เมื่อศาสดาเสียชีวิต ท่านไม่
เหลือเงินหรืออะไรไว้เลย มีเพียงล่อสีขาวที่ท่านใช้ขี่ไปไหนมาไหนเท่านั้นเอง ส่วนอาวุธและที่ดิน ท่านก็บริจาค
ให้กับการกุศลทั้งหมด
แม้ว่าความรับผิดชอบของท่านในฐานะที่เป็นศาสดา ครู รัฐบุรุษ และผู้พิพากษา แต่ท่านยังคงรีดนม
แพะเอง ปะชุนเครื่องนุ่งห่ม ซ่อมรองเท้าเอง ช่วยทํางานบ้าน และไปเยี่ยมเยียนคนยากจนเมื่อพวกเขาเหล่านั้น
เกิดเจ็บป่วย อีกทั้งท่านยังคงช่วยเหลือบรรดาสาวกของท่านขุดท้องร่องด้วยการช่วยพวกเขาขนทราย ชีวิตของ
ท่านเป็นแบบอย่างที่น่าทึ่งในเรื่องของความสมถะและความอ่อนน้อมถ่อมตน
บรรดาสาวกของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ต่างรักใคร่และให้ความเคารพต่อท่าน และไว้ใจท่านมากจน
น่าประหลาดใจ แต่ท่านยังเน้นย้ําว่า ควรเคารพบูชาพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง มิใช่เคารพบูชาท่านเอง อนัส-หนึ่งใน
สาวกของมุฮัมมัดได้กล่าวว่า “ไม่เคยมีบุคคลใดที่พวกเขาจะรักมากไปกว่าศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) อีกแล้ว เมื่อ
ท่านศาสดาเดินมาหาพวกเรา พวกเราไม่ต้องลุกขึ้นยืนให้เกียรติท่าน เนื่องจากศาสดาไม่ชอบการลุกขึ้นยืนให้
เกียรติท่านอย่างเช่นที่คนอื่น ๆ มักกระทําต่อบุคคลผู้มีอํานาจทั้งหลายเสมอ”
ครั้งหนึ่ง ก่อนการคาดหวังถึงความสําเร็จที่มีต่อศาสนาอิสลาม และในระยะเริ่มแรกของยุคที่เจ็บปวด
และยาวนานของความทรมาน ทุกข์ระทม รวมทั้งการกลั่นแกล้งศาสดามุฮัมมัดและบรรดาสาวก ท่านได้รับ
ข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง จากผู้แทนของบรรดาผู้นําที่เป็นกลุ่มนอกศาสนาชื่อ “ออตบา” ที่ได้เข้าพบและ
กล่าวว่า
“…ถ้าท่านต้องการเงิน พวกเราจะจัดหามาให้ท่านได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ท่านจะเป็นผู้ที่ร่ํารวยที่สุด
คนหนึ่งในหมู่ของพวกเรา หากท่านต้องการความเป็นผู้นํา พวกเราจะสถาปนาท่านให้เป็นผู้นําของพวกเราและ
จะไม่ตัดสินใจกระทําการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านโดยเด็ดขาด หากท่านต้องการอาณาจักร พวกเราก็
จะสถาปนาท่านให้เป็นกษัตริย์ปกครอพวกเรา...”
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คําสอนอิสลามกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จากสารัตถะดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) มิได้ตอบรับข้อเสนอจากกลุ่มชนที่มี
อํานาจแฝง และการปฎิบัติตนที่สูงส่งแต่อย่างใด ท่านกลับมีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่าย เป็นกันเอง และเสมอต้น
เสมอปลาย จนทําให้ชาวอาหรับกลุ่มต่าง ๆ มีความประทับใจในบุคลิกภาพและการแสดงออกของท่าน จนใน
ที่สุด ต่างยอมรับศรัทธาในคําสอนของท่าน ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา
เทคนิคการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในอิสลาม
มนุษย์ทุกคนล้วนมีความต้องการด้วยกันทั้งสิ้น แต่ความต้องการของแต่ละคนนั้น แตกต่างกันไป สิ่ง
สําคัญที่มนุษย์ขาดไม่ได้คือ ปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใด
คงดํา เนินชีวิตลําบาก การดํารงชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน ก็เพื่อให้ได้ มาซึ่ง ปัจจัยเหล่า นี้ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง
ข้อเสนอแนะวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามกรอบคําสอนอิสลาม สรุปได้ดังนี้
1. ผู้ที่เริ่มต้นทํางานหรือหนุ่มสาวที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัว จําเป็นต้องมีครอบครัว มีบ้าน และสิ่ง
อํานวยความสะดวก ต้องพยายามหลีกเลี่ยงการนําเงินในอนาคตมาใช้ (การกู้) เพราะไม่ทราบว่า ในอนาคตจะมี
เงินก้อนนั้นหรือไม่ วันข้างหน้าอาจตกงาน มีสิทธิ์ขาดรายได้ หรือเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออาจมีความสูญเสียอันเป็น
สาเหตุให้หาเงินมาชดใช้ไม่ได้ ฉะนั้น หากไม่มีความจําเป็นใด ๆ สมควรออกห่างสิ่งเหล่านี้เป็นดีที่สุด หรือหาก
เลี่ยงไม่ได้ก็ให้เลือกใช้ช่องทางที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม
2. เมื่อสร้างเนื้อสร้างตัว ก็ต้องรู้จักออม การออมทําให้ลดความสามารถในการซื้อลง การที่จะซื้อ
อะไรตามใจตัวเองก็จะน้อยลง การออมถือเป็นการสร้างนิสัย การรู้จักออม เก็บเล็กผสมน้อย เมื่ออดออมต่อไป
เงินที่มีก็จะเพิ่มพูนขึ้น การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทมุฎอรอบะฮ์ ซึ่งเป็นบัญชีลงทุนที่ให้ผลตอบแทนในรูปของ
เงินปันผลที่ฮาลาล หรือการออมแบบตะกาฟุล ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามวิธีการของอิสลาม หาก
ประสบความสูญเสีย ก็สามารถรับค่าชดเชยจากกองทุนนี้ได้ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องวางแผนพร้อมรับมือเพื่อ
บรรเทาความเดือนร้อนที่อาจได้รับในอนาคต
3. หากทํางานแล้ว ต้องมีเจตนาที่จะทําอิบาดะฮ์ (การภักดี) ต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอ จนกว่าชีวิตจะหาไม่
เช่น ตั้งใจจะจ่ายซะกาตให้ได้ทุกปี เมื่อตั้งใจทําดีเช่นนี้ ความตั้งใจดี ก็จะทําให้ต้องมีการเก็บออมทรัพย์สินอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีมูลค่าเท่ากับของราคาทองคําหนัก 5.6 บาท (คิดเป็นมูลค่าเป็นเงินประมาณหนึ่งแสนบาทเศษ)
การมีความตั้งใจที่จะจ่ายซะกาตและลงมือทํางานหรือประกอบอาชีพที่สุจริตไปพร้อมกันด้วย จะทําให้อัลลอฮ์
(สุบฯ) ทรงรักและเมตตาด้วยการเพิ่มพูนปัจจัยยังชีพให้แก่เรา ทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย
บทสรุป
อิสลามมีคําสอนเชิงให้ทางออกแก่มวลมนุษย์ในการดําเนินชีวิต โดยเริ่มจาก “หัวใจ” ที่ซึมซับแต่สิ่ง
ดีงามเป็น “จิตภาพ” และพยายามปลูกจิตสํานึกให้เข้าถึงแก่นแท้แห่งชีวิต เพื่อแสดงออกทาง “กายภาพ”
สอดคล้องกับการแสดงสู่การภักดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแนบแน่น ซึ่งตรงกับแนวพระราชดําริเกี่ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
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บพิตร ที่ได้พระราชทานให้แ ก่ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนา เป็นสายธารแห่งการดําเนินชีวิต
ปัจจุบัน สังคมมนุษย์ประสบปัญหาการใช้ชีวิตอย่างน่าเศร้าใจยิ่ง การทบทวนคําสอนทางศาสนา หรือการสร้าง
ความตระหนักรู้ในพระราชดําริเกี่ยวกับ “ความพอเพียง” ให้มากขึ้น ประเมินได้ว่า ยังไม่ช้าเกินไป โดยถือเป็น
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น บทเรียนชีวิตของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ก็ถือเป็นแบบอย่างแห่งความ
พอเพียง จากคําสอนและการปฏิบัติของท่าน จะเห็นว่า ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นถึงองค์ศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ แต่
หน้าประวัติศาสตร์กลับบันทึกว่า ท่านพอใจที่จะนอนบนเสื่อหยาบ ๆ ท่านหิวไม่ต่างจากคนจนหิว ท่านยอมอด
เพื่อให้คนที่หิวมากกว่าได้อิ่ม ท่านรับประทานอาหารเหมือนคนอื่นรับประทาน ท่านรีดนมแพะ เย็บปะรองเท้า
และเสื้อผ้าด้วยตนเอง ท่านไม่เคยฟุ้งเฟ้อ ท่านสมถะ และท่านยังดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดี จนถึงวันที่ท่าน
เสียชีวิต ท่านเหลืออาหารให้ภรรยาเพียงน้อยนิด และผ้าเพียงไม่กี่ผืน ดังนั้น จึงสามารถเปล่งวาจาด้วยความ
มั่นใจว่า ท่านเป็นแบบฉบับแห่งความพอเพียงอย่างแท้จริง
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