
1



สารบญั

คำำนำำ..........................................................................3
กำรเตำบัตในอิสลำม.......................................................5

กำรเตำบัตในศำสนำและอำรยธรรมต่ำงๆ..............................7

เงื่อนไข  (  หลักเกณฑ์  )  ในกำรเตำบัต                                         .....................................  22  
สอง ต้องรู้สึกเสียใจและสำำนึกผิดในบำปที่ได้กระทำำ                   ...............  22  

จดุประสงค์ของกำรเตำบัต                                                  ..............................................  32  
ชนิดของกำรเตำบัต                                                           .......................................................  37  
กำรรักษำและเอำใจใส่ต่อกำรเตำบัต                                       ...................................  41  
ข้อบกพร่องที่ต้องระมัดระวังและอำจมีผลกระทบต่อกำรเตำบัต      ..  47  
คำำตักเตือนที่สำำคัญ                                                           .......................................................  51  

2



ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตายิ่ง

คำำนำำ

ในบรรยากาศของโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วย
อบายมุขและมลทินอันเป็นพิษต่อความศรัทธาและส่งผลก
ระทบอันร้ายแรงต่อสังคมมุสลมินั้น ผู้ศรัทธาต้องการเส้น
ทางที่ถูกต้องสู่สิ่งแวดล้อมอนับริสุทธิ์ของอิสลาม ถึงแม้ว่า
ชีวิตจะปะปนกับอบายมุขและมลทินดังกล่าว อัลอิสลามได้
เปิดประตูให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งปวงสู่บรรยากาศอันบริสุทธิ์แห่ง
ความศรัทธา และวิถีทางให้ผู้ศรัทธาทุกคนสามารถ
ปรบัปรุงและบูรณะชีวิตของตนให้ปราศจากมลทินและสง่า
งามด้วยความศรัทธาและศีลธรรม นั่นคือประตูแห่งอัตเตา
บะฮฺ คือการกลับเนื้อกลับตัวสำาหรับทุกคนที่ได้ปนเปื้อนกบั
ความผิดต่างๆ ซึ่งประตูนี้เป็นเอกลักษณ์ในระบอบชีวิต
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ของมุสลิม เพราะเป็นหนทางของมุสลิมในการแสวงความ
เมตตาและความอภัยโทษจากพระผู้เป็นเจ้า อันเป็นวิถชีีวิต
ทีน่ักศีลธรรมจะดำารงไว้ ไม่มีมนุษย์ที่ปราศจากมลทิน และ
มนุษย์ทุกคนย่อมปรารถนาที่จะได้รับความอภัยโทษและ
ดำารงชีวิตอย่างบริสุทธิ์ จึงมีอัตเตำบะฮฺ(การกลับเนื้อกลับ
ตวั) เป็นระบอบในการบริหารชีวิตอย่างมีประสิทธิผล 
หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถงึปรัชญาของการกลับเนื้อกลับตัวใน
อิสลาม ตลอดจนความประเสริฐและวิถีทางกลับเนื้อกลับ
ตวัต้องเป็นอยา่งไรตามบทบัญญัติของอัลอิสลาม หวังว่า
หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดประกายหรือจุดเริ่มชีวิตใหม่สำาหรับ
ทกุคนที่มีความหนักใจต่อความผิดของตัวเอง และหวังว่า
หนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้อยู่ใกล้ชิ
ดกบัอัลลอฮฺมากที่สุด

และเนื่องด้วยการฉลองอักดุนนิกาหฺระหว่าง 
อะหมัดนะฮฺดี สมะดี กับ อัรญำ ซอลิฮี เจ้าภาพใคร่ขอม
อบหนั งสื อ เล่ มนี้ เ ป็ นฮะดีย ะฮฺ ให้ แก่ ท่ าน  ด้ วยคำา
ขอบพระคุณที่ท่านเสียสละมาร่วมงานนี้ จึงขอต่ออัลลอฮฺ 
ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ให้พระองค์โปรดประทานความสลา
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มัตเราะหฺมัตและบะรอกัตแก่ท่านและครอบครัวของท่าน
เทอญ

السلم ف التوبة
กำรเตำบัตในอิสลำม

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธขิองอัลลอฮฺ ซบุฮานะฮู
วะตะอาลา ผู้อภิบาลสากลโลก ขอความสันติจงมีแด่ท่าน
ศาสดามุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

แท้จริงแล้วหนึ่งในสิ่งที่จะทำาให้มนุษย์มีความสุข
ในชีวิตและสามารถปรับปรุงพัฒนาชีวิตของเขาให้ดีนั้นคือ 
การมีมารยาทที่ดีงาม และปฎิบัติตัวห่างไกลจากการกระทำา
ทีเ่ลวทรามและน่ารังเกียจทั้งมวล ตลอดจนเติมเต็มชีวิต
ของเขาด้วยการฎออัต(เชื่อฟังและปฎิบัติตาม)ตอ่อัลลอฮฺ
และปฎิบัติอะมั้ลที่ดี อย่างไรก็ดีมนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมา
จากดิน ซึ่งโดยธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างมานั้นย่อมหนีไม่
พ้นการกระทำาความผิดหรือข้อบกพร่องต่างๆ ดังนั้น
อัลลอฮฺตะอาลาจงึทรงได้บัญญัติให้การเตาบัตเป็นวิธีการที่
ดีเยี่ยมที่สุดในการกลับตัวและแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น
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ปฎิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ เป็นฟิตนะหฺ ความสับสน
วุ่นวายต่างๆและการกระทำาที่ฝ่าฝืนหลักการนั้นมีให้เห็นได้
ทั่วไปในทุกชนชั้นและทุกส่วนของสังคมในปัจจุบัน ดังนั้น
การตักเตือนในเรื่องของเตาบัตจึงเป็นสิ่งจำา เป็นสำาหรับ
มุสลิมทุกคนไม่ว่าระดับปัจเจกชนหรือระดับกลุ่มองค์กร 
บิดามารดาและสมาชิกครอบครัวทุกคน นักการเมือง นัก
ธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา เด็ก คนแก่ 
ผู้ปกครองบ้านเมือง ผู้อยู่ใต้การปกครอง ทั้งหมดนั้นล้วน
จำา เป็นที่จะต้องทำา การเตาบัตตัวจากสิ่งผิดพลาด ข้อ
บกพร่องและความผิดต่างๆ 

จงมั่นใจเถิดว่าสังคมใดที่สมาชกิในสังคมนั้น
ยอมรับผิดและทำาการเตาบัต(กลบัตัว)อย่างสมำ่าเสมอ 
สังคมนั้นย่อมจะเป็นสังคมที่ทำาความผิดน้อย มีข้อ
บกพร่องที่ไม่รุนแรงและสามารถพบเห็นสมาชกิในสังคม
ทำาความดีอย่างแพร่หลายและประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่มี
คุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีได้ ทัง้นี้เพราะสังคมนั้นคือ
สังคมที่ตัง้ใจจริงในการกลับตัวกลับใจไปสู่หนทางแห่ง
ความดีและความถูกต้อง
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ข้อเขียนต่อไปนี้จะอธิบายเรื่องราวและข้อปฎิบัติ
ตา่งๆที่เกี่ยวกับการเตาบัตโดยใช้วิธีการเขียนที่เรียบง่าย
เพื่อให้ผู้ที่เป็นมุสลิมและมิใช่มุสลิมได้เข้าใจถึงการเตาบัต
ดังกล่าว

กำรเตำบัตในศำสนำและอำรยธรรมต่ำงๆ

ข้อมูลและประวัติของการเตาบัตนั้นมีอยู่อย่าง
มากมายในศาสนาและอารยธรรมต่างๆ แต่จะมีความแตก
ต่างกันในรายละเอียด วิธีการปฎิบัติ และจุดมุ่งหมาย 
กล่าวคือการเตาบัตตัวในบางศาสนานั้นเป็นเพียงแค่การ
ยอมรับสารภาพในความผิด เช่นในศาสนาคริสต์นั้นผู้ที่
ทำา ความผิดจะรับสารภาพในบาปที่ เขาได้ก่อไว้อย่าง
ละเอียดต่อหน้าบาทหลวงในห้องมืด จากนั้นบาทหลวงจะ
เอามือลูบหัวผู้สารภาพบาปนั้นและกล่าวว่า “ยืนขึ้นเถิด 
แท้จริงเจ้าได้ถูกให้อภัยแล้ว!!” อันจะเห็นได้ว่าการเตาบัต
ตัวในศาสนาคริสต์นั้นได้กลายเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์ต่อ
มนุษย์ด้วยกันไม่เกีย่วกับพระเจ้า
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ในขณะที่การเตาบัตในศาสนายิวนั้นเป็นเรื่องที่
ลำาบากและยุ่งยากในการปฎิบัติ นั่นคือผู้ที่ต้องการเตาบัต
ต้องกระทำาพิธีกรรมต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่
เหนื่อยและยากลำาบาก จนกล่าวได้ว่าการเตาบัตในศาสนา
ยิวนั้นเป็นเสมือนการลงโทษมากกว่าการขออภัยโทษ ทั้งนี้
อันเนื่องมาจากแนวทางปฎิบัติและกฎเกณฑ์ของชาวยิวนั้น
เต็มไปด้วยความรุนแรงแข็งกระด้าง สาเหตุหนึ่งคือการที่
พวกเขาได้รับโทษจากการที่พวกเขาไม่เชื่อฟังและกระด้าง
กระเดื่องจนถึงขั้นที่พวกเขาได้ฆ่าศาสนทูตบางท่านจากบร
รดาศาสนฑูตที่ถกูประทานมายังพวกเขา

ส่วนการเตาบัตในศาสนาพุทธนั้นมีพื้นฐานจาก
ความเชื่อเรื่องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดที่พวกเขาได้
ใช้ชีวิตทั้งชีวิตในการค้นหาหนทางในการหลุดพ้นจากความ
ทุกข์ทรมานในชาติหน้า(พวกเขาอ้างว่าการเกิดของชีวิต
มนุษย์นั้นคือการชดใช้กรรมที่ได้กระทำามาในชาติที่แล้ว) 
ฉะนั้นแล้วในศาสนาพุทธมนุษย์จึงต้องพยายามปลดปล่อย
ตัวเองจากบาปเพื่อมิให้บาปนั้นติดตามตัวเขาไปในชาติ
ต่อๆไป ดังนั้นสรุปได้ว่าการเตาบัตในศาสนาพุทธนั้นไม่มี
ความเกี่ยวข้องกบัพระเจา้เลย

8



ศาสนิกของบางลัทธินั้นการเตาบัตคือการดำาดิ่งจม
ตวัเองลงไปในแม่นำ้าที่ถูกอ้างว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ซึง่เขาคิด
ว่าบาปที่เขาได้ทำามาตลอดชีวิตจะถูกลบไปจากการกระทำา
ดังกล่าว

หรือบางศาสนาได้ถือว่าการถวายของเซ่นไหว้ให้
แก่บรรดาเจว็ดและเทวรูปเป็นวิธีการในการเตาบัตและการ
ชำาระบาป หรือลัทธิบางนั้นได้กำาหนดวิธีการเตาบัตให้
เป็นการทรมานตัวเองด้วยการเฆี่ยน เผาหรือแทงตัวเอง

การเตาบัตของศาสนาต่างๆที่กล่าวมานั้นแทนที่จะ
เป็นการช่วยให้มนุษย์ประสบความสำาเร็จในการกลับเนื้อ
กลับตัวและปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น แต่กลับกลายเป็น
อุปสรรคและเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการกลับตัว
ทัง้ในระดับบุคคลหรือองค์กร ซึง่วิธีการเตาบัตที่ได้กล่าวมา
นั้นล้วนเป็นสิ่งไร้สาระและเป็นวิธีการเตาบัตที่ออกนอก
กรอบธรรมชาติที่อัลลอฮฺสร้างมนุษย์มา ซึ่งท้ายที่สุด
มนุษยชาติก็ยังคงอยู่ในความหลงทางและงมงาย ไม่
สามารถปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้นได้

ในทางตรงกันข้าม ชีวิตแห่งวัตถุนิยมในสังคมแหง่
การบริโภคอย่างปัจจุบันนี้ทำาให้มนุษย์ใช้ชีวิตไม่ต่างอะไร
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กับสัตว์เดรัจฉานที่พยายามบำาบัดความต้องการของตัวเอง
ซึ่งไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยการวิ่งไล่กวดสิ่งหลอกลวงจอม
ปลอมของดุนยา เสมือนว่ามนุษย์ได้กลายเป็นทาสของ
ความรื่นเริง เงินทองก็ได้กลายเป็นพระเจ้าที่ทุกคนต่างบูชา 
จนถึงขั้นที่มนุษย์รู้สึกภูมิใจในการประพฤติชั่วและกระทำา
บาปอย่างเปิดเผย หรือแม้แต่แข่งขันกันทำาความชั่วโดยมี
กำาหนดรางวัลให้กับผู้ที่ชั่วได้มากที่สุด ความละอายไม่มี
หลงเหลือ จรรยามารยาทที่ดีงามหายหมดสิ้น ไม่มีความ
รู้สึกสำานึกผิด ซึ่งตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบนี้มีให้เห็นได้
ทั่วไปในสังคมตะวันตกอันเป็นสังคมที่ปราศจากความ
เกีย่วข้องกันระหว่างมนุษยก์ับพระเจ้าของเขา 

การกลับไปสู่สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺนั้นเป็น
ความขาดทุน และการไม่เตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺนั้นเป็นความ
หายนะอย่างใหญ่หลวง นอกจากนี้การเตาบัตนั้นยังเป็น
แนวทางของบรรดานบีและรอซูลรวมถึงบรรคนศอลิหฺ ดัง
ทีอ่ัลกุรอานระบุไว้ว่า 

ِبِه َوآِمُنوا الّلِه َداِعَي َأِجيُبوا َقْوَمَنا َيا
 َأِليٍم َعَذاٍب ّمْن َوُيِجْرُكم ُذُنوِبُكْم ّمن َلُكم َيْغِفْر 
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ความว่า “โอ้หมู่ชนของเรำเอ๋ย จงตอบรับต่อผู้เรียกร้องขอ
งอัลลอฮฺเถิด และจงศรัทธำต่อเขำ พระองค์จะทรง
อภัยโทษจำกควำมผิดของพวกท่ำนให้แก่พวกท่ำน และ
จะทรงให้พวกท่ำนรอดพ้นจำกกำรลงโทษอันเจ็บปวด”(4
6 : 31)

 اْلَأْرِض ِفي ِبُمْعِجٍز َفَلْيَس الّلِه َداِعَي ُيِجْب ّلا َوَمن
 ّمِبٍي َضَلاٍل ِفي ُأْوَلِئَك َأوِلَياء ُدوِنِه ِمن َلُه َوَلْيَس

ความว่า “และผู้ใดที่ไม่ตอบรับผู้เรียกร้องของอัลลอฮฺ เขำ
จะไม่รอดพ้น (จำกกำรลงโทษ) ในแผ่นดินนี้ และ
สำำหรับเขำจะไม่มีผู้คุ้มครองอื่นจำกพระองค์ ชนเหล่ำนี้อยู่
ในกำรหลงผิดอย่ำงชัดแจ้ง”(46 : 32)

สิ่งที่ต้องกระทำาหลังจากทำาการเตาบัตคือ การกลับ
ไปสู่หลักการอันถูกต้องของอัลลอฮฺและการนอบน้อมเชื่อ
ฟังพระบัญญัติของพระองค์ การเดินรอยตามบรรดานบี
และรอซูลของพระองค์ การปฎิบัติตามสิ่งที่พวกเขาได้นำา
ม า โ ดย เ ฉพ า ะ อย่ า ง ยิ่ ง นบี ท่ า นสุ ดท้ า ย  มุ ฮั ม มั ด 
ศ็อลลลัลอฮอุะลัยฮิวะซัลลัม
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เรื่องที่จำาเป็นต้องคำานึงถึงอย่างมากในการเตาบัต
คือ การเตาบัตนั้นจะไม่มีค่าใดๆหากผู้ที่เตาบัตไม่มีการให้
เอกภาพหรือเตาฮีดต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ไม่มีการเชื่อ
ฟังและปฎิบัติตามท่านศาสดามุฮัมมัด เพราะสองสิ่งนี้คือ
ปจัจัยในการได้รับทางนำาที่เที่ยงตรงนั่นเอง อัลลอฮฺตรัสว่า 

 َما َعَلْيِه َفِإّنَما َتَوّلوا َفِإن الّرُسوَل َوَأِطيُعوا الّلَه َأِطيُعوا ُقْل
 َعَلى َوَما َتْهَتُدوا ُتِطيُعوُه َوِإن ُحّمْلُتْم ّما َوَعَلْيُكم  ُحّمَل

 اْلُمِبُي اْلَبَلاُغ ِإّلا الّرُسوِل
ความว่า “จงกล่ำวเถิดมุฮัมมัด “พวกเจ้ำจงเชื่อฟังปฏิบัติ
ตำมอัลลอฮฺ และจงเชื่อฟังปฏิบัติตำมอัลร่อซูล หำกพวก
เขำผินหลังให้แท้จริงหน้ำที่ของเขำ (ร่อซูล) คอืสิ่งที่ได้
ถูกมอบหมำย และหน้ำที่ของพวกเจ้ำคือสิ่งที่ได้ถูกมอบ
หมำยเช่นกัน และหำกพวกเจ้ำเชื่อฟังปฏิบัติตำมเขำแล้ว 
พวกเจ้ำก็จะอยู่ในทำงที่ถูกต้อง (ฮิดำยะฮฺ) และหน้ำที่ขอ
งอัลร่อซูลไม่มีอื่นใด นอกจำกกำรเผยแผ่อันชัดแจ้ง” (24 
: 54)
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การเตาบัตนั้นเป็นการงานของมนุษย์แต่ละคนไม่
สามารถมอบหมายให้กับผู้อื่นหรือพึ่งพาผู้อื่นใหท้ำาการเตา
บตัแทนตัวเองไม่ได้ เพราะอิสลามได้วางรากฐานสำาคัญ
เกีย่วกับเรื่องนี้ว่า 

 ُأْخَرى ِوْزَر َواِزَرٌة َتِزُر َأّل
 ความว่า “ไม่มีผู้แบกภำระคนใดที่จะแบกภำระของผู้อื่น
ได้” (53:38)

นั่นคือไม่มีมนุษย์คนใดสามารถแบกรับบาปแทนมนุษย์คน
อื่นได้ ด้วยเหตุดังกล่าวนี่เองการขออภัยโทษจากบาปใน
อิสลามนัน้เป็นสิ่งที่ถกูกำาหนดต่อผู้ที่กระทำาบาปนั้น จึงเห็น
ได้ว่าหลักการของอิสลามเกี่ยวกบัเรื่องการเตาบัตนั้นแตก
ตา่งกับศาสนาคริสต์อยา่งสิ้นเชงิ เพราะในศาสนาคริสต์ที่
ถกูบิดเบือนนั้นมีหลกัศรัทธาที่เชื่อว่าพระเจา้อยู่ในร่างนบีอี
ซาและได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อเป็นการชำาระบาปของ
มนุษยชาติที่ต้องรับผิดชอบต่อบาปของนบีอาดัมที่ได้ฝ่าฝืน
พระเจ้าโดยการรับประทานจากต้นไม้ต้องห้ามจนทำาให้ต้อง
ถกูเนรเทศออกจากสวรรค์ !! 
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อิสลามเชื่อว่าความผิดของนบีอาดัมไม่มีใคร
สามารถแบกรับได้นอกจากตัวท่านนบีอาดัมเองซึ่งท่านได้
เตาบัตตัวและขออภัยโทษจากอัลลอฮฺในความผิดของทา่น
แล้ว ตามที่อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ 

 َيْخِصَفاِن َوَطِفَقا َسْوآُتُهَما َلُهَما َفَبَدْت ِمْنَها َفَأَكل
 َفَغَوى َرّبُه آَدُم َوَعَصى اْلَجّنِة َوَرِق ِمن َعَلْيِهَما

ความว่า “ดงันั้น เขำทั้งสองจึงกินจำกต้นไม้นั้น สิ่งพึง
สงวนของทั้งสองจึงถูกเผยแก่เขำทั้งสอง เขำทั้งสองจงึเริ่ม
เอำใบไม้ของสวนนั้นมำปกปิดบนตัวของเขำทั้งสอง และ
อำดัมได้ฝ่ำฝืนพระเจ้ำของเขำ เขำจึงหลงผิด” (20:121)

َوَهَدى َعَلْيِه َفَتاَب َرّبُه اْجَتَباُه ُثّم  
ความว่า “ภำยหลัง พระเจ้ำของเขำทรงคัดเลือกเขำแล้ว
ทรงอภัยโทษให้แก่เขำ และทรงแนะทำงที่ถูกต้องให้เขำ” 
(20:122)

ในอิสลามนั้นการเตาบัตเป็นการงานที่ต้องปฎิบัติ
อยา่งสมำ่าเสมอ ไม่ใช่ทำาครั้งเดียวแล้วจบ แต่เป็นการงานที่
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ตอ้งกระทำาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมนุษย์ ถงึแม้ว่ามนุษย์
คนนั้นจะเป็นคนดีคนศอและฮฺก็ตาม  ดังเช่นที่ท่านนบีได้
ปฎิบตัิเป็นแบบอย่างในเรื่องดังกล่าว ซึ่งท่านได้กล่าววำ่ “
โอ้มนุษย์ทั้งหลำย สูเจ้ำจงเตำบัตตัวต่ออัลลอฮแฺละขออภัย
โทษต่อพระองค์ในควำมผิดที่พวกเจ้ำได้กระทำำเถิด 
แท้จริงแล้วฉัน(ท่ำนนบี)ทำำกำรเตำบตัต่ออัลลอฮฺในหนึ่ง
วนันั้นมำกกว่ำหนึ่งร้อยครั้ง” นี่คือใคร??นี่คือท่านศาสดา
มุฮัมมัดผู้ที่อัลลอฮฺได้ทรงให้อภัยในสิ่งที่ท่านได้เคยกระทำา
และสิ่งที่ยังไม่ได้กระทำา ถึงกระนั้นทา่นก็ยังเตาบัตมากกว่า
หนึ่งร้อยครั้งในหนึ่งวัน แล้วนับประสาอะไรเล่ากบัผู้ที่ชีวิต
ของเขาเต็มไปด้วยบาปและความผิดต่างๆนานา!!

การเตาบัตนั้นเป็นโอกาสของมนุษย์ทีจ่ะทำาให้ตัว
เองหลุดพ้นจากโทษทัณฑ์และผลลัพทข์องบาปและความ
ผิดที่ได้กระทำามาระหว่างมนุษย์และบ่าวของเขา ท่านนบีได้
กลา่วว่า “และอัลลอฮฺจะทรงรับการเตาบัตจากผู้ที่เตาบัต
ตวั” บันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม ซึง่การการทำาให้ตัวเอง
หลุดพ้นจากโทษทัณฑ์ของบาปนั้นทำาให้มนุษย์สามารถมี
ชีวิตอยู่อย่างสงบและมีความสุข อัลลอฮฺตรัสว่า
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 َحَسنا ّمَتاعا ُيَمّتْعُكم ِإَلْيِه ُتوُبوْا ُثّم َرّبُكْم اْسَتْغِفُروْا َوَأِن
 َوِإن َفْضَلُه َفْضٍل ِذي ُكّل َوُيْؤِت ّمَسّمى َأَجٍل ِإَلى

  َكِبٍي َيْوٍم َعَذاَب َعَلْيُكْم َأَخاُف َفِإّنَي َتَوّلْوْا
 ความว่า “และพวกท่ำนจงขอนิรโทษจำกพระเจ้ำของ
พวกท่ำน แล้วจงกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ พระองค์จะ
ทรงหใปัจจัยแก่พวกท่ำนซึ่งปัจจัยที่ไปจนถึงวำระหนึ่งที่
กำำหนดไว้ และพระองค์จะทรงประทำนแก่ทุก ๆ ผู้
ทำำควำมดีซึ่งควำมดีของเขำและหำกพวกท่ำนผินหลังให ้
แท้จริงฉันกลัวแทน พวกท่ำนซึ่งกำรลงโทษในวันอันยิ่ง
ใหญ่” (11:3)

 นอกจากนี้ผู้ที่ทำาการเตาบัตนั้นเป็นผู้หนึ่งในกลุ่ม
ชนทีป่ระสบความสำาเร็จ(ในโลกอาคีเราะหฺ) ตามที่อัลลอฮฺ
ไดต้รัสว่า 

 َأن َفَعَسى َصاِلحا َوَعِمَل َوآَمَن َتاَب َمن َفَأّما
 اْلُمْفِلِحَي ِمَن َيُكوَن
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ความว่า “ส่วนผู้ลุแก่โทษและเขำไดศ้รัทธำ และประกอบ
ควำมดี บำงทีเขำจะอยู่ในหมู่ผู้บรรลุควำมสำำเร็จ” 
(28:67)

อัลกุรอานยังได้อธิบายอีกว่าการเตาบัตของมนุษย์
นั้นเป็นความต้องการของพระเจ้า ซึ่งตามหลักการศาสนา
อิสลามแล้วสมควรและจำาเป็นอย่างยิง่ที่มนุษยต์้องเพียร
พยายามและปฎิบัติการเตาบัตอย่างต่อเนื่องและสมำ่าเสมอ 
อัลลอฮฺตรัสว่า 

 َيّتِبُعوَن اّلِذيَن َوُيِريُد َعَلْيُكْم َيُتوَب َأن ُيِريُد َوالّلُه
 َعِظيما َمْيًل َتِميُلوْا َأن الّشَهَواِت

ความว่า “และอัลลอฮฺ ทรงปรำรถนำที่จะอภัยโทษให้แก่
พวกเจ้ำ และบรรดำผู้ที่ปิบัติตำมควำมใคร่ใฝ่ตำ่ำนั้น
ปรำรถนำที่จะให้พวกเจ้ำเอนเอียงออกไปอย่ำงมำกมำย” 
(4:27)
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 َوَيْأُخُذ ِعَباِدِه َعْن الّتْوَبَة َيْقَبُل ُهَو الّلَه َأّن َيْعَلُموْا َأَلْم
 الّرِحيُم الّتّواُب ُهَو الّلَه َوَأّن الّصَدَقاِت

ความว่า “พวกเขำไม่รู้ดอกหรือว่ำ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรง
รับกำรสำำนึกผิดจำกปวงบ่ำวของพระองค์ และทรงรับ
บรรดำสิ่งที่เป็นทำน(ศ่อดะเกำะฮ)ฺ และแท้จริงอัลลอฮฺนั้น
คอื ผู้ทรงอัยโทษ ผู้ทรงเมตตำเสมอ” (9:104)

 َتّوابا َكاَن ِإّنُه َواْسَتْغِفْرُه َرّبَك ِبَحْمِد َفَسّبْح
ความว่า “ดงันั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยกำรสรรเสริญพระเจ้ำ
ของเจ้ำ และจงขออภัยโทษต่อพระองค์เถิด แท้จริง
พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ” (110:3)

และเนื่องจากการเตาบัตนั้นเป็นภาระหน้าที่ของผู้ที่
ทำาความผิด ดังนั้นอัลลอฮฺจึงมิได้กำาหนดให้มนุษย์คนใด
หรือสิ่งใดๆเป็นตัวช่วยหรือเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เตาบัต
กับพระองค์ มนุษย์สามารถที่จะนมัสการ วิงวอน ขอดุอาอฺ 
ขอพรและขออภัยโทษจากอัลลอฮฺได้ด้วยหัวใจและร่างกาย
ของเขาเอง ไม่จำาเป็นต้องทำาการเตาบัตที่มัสยิด ไม่จำาเป็น
ต้องเตาบัตต่อหน้าผู้รู้นักวิชาการหรือคนศอและหฺ ไม่
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จำาเป็นที่เขาต้องสารภาพบาปต่ออิหม่ามหรือผู้ใด เพราะการ
เตาบัตนั้นเป็นสิทธิระหว่างบ่าวและพระเจ้าของเขา อัลลอฮฺ
ไดก้ล่าวว่า 

 َأْنُفَسُهْم َظَلُموْا َأْو َفاِحَشًة َفَعُلوْا ِإَذا َواّلِذيَن
 ِإّل الّذُنوَب َيْغِفُر َوَمن ِلُذُنوِبِهْم َفاْسَتْغَفُروْا الّلَه َذَكُروْا

  َيْعَلُموَن َوُهْم َفَعُلوْا َما َعَلى ُيِصّروْا َوَلْم الّلُه
ความว่า “บรรดำผู้ที่เมื่อพวกเขำกระทำำสิ่งชั่วใด ๆ หรือ อ
ยุตธิรรมแก่ตัวเองแล้ว พวกเขำก็รำำลึกถึงอัลลอฮฺแล้ว
ขออภัยโทษในบรรดำควำมผิดของพวกเขำ และใครเล่ำที่
จะอภัยโทษบรรดำควำมผิดทั้งหลำยให้ได้ นอกจำ
กอัลลอฮฺแลว้ และพวกเขำมิได้ดื้อรั้นปฏิบัติในสิ่งที่เขำ
เคยปฏิบัติมำโดยที่พวกเขำรู้กันอยู่” (3:135) 

อิสลามมิได้กำาหนดให้การเตาบัตต้องกระทำาใน
เวลาใดเวลาหนึ่งห้ามกระทำา ในเวลาอื่น แต่อิสลามเปิด
โอกาสให้มุสลิมทำาการเตาบัตได้ในทุกเวลา เมื่อใดที่มุสลิม
ต้องการเตาบัตเขาจะพบว่าประตูแห่งความเมตตาขอ
งอัลลอฮฺนั้ น เปิดอ้ าสำา หรับผู้ กระทำา ความผิด เสมอ 
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พระหัตถ์ของพระองค์เปิดรับการเตาบัตของเขาตลอดเวลา 
มีรายงานจากท่านอบี มูซา อัลอัชอารีได้รายงานหะดีษที่
ท่านนบีกล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮฺตะอำลำจะแผ่พระหัตถ์
ของพระองค์ตอนกลำงคืนเพื่อรับกำรเตำบัตจำกที่ผู้ที่
ทำำบำปในเวลำกลำงวัน และจะแผ่พระหัตถ์ของพระองค์
ในเวลำกลำงวันเพื่อรับกำรเตำบัตจำกผู้ที่ทำำบำปในเวลำ
กลำงคืน จนกระทั่งดวงอำทิตย์ขึ้น” บันทึกโดยอิหม่าม
อะหมัด และมีอีกหะดีษบันทึกโดยอัตตัรมีซียฺ ท่านนบีได้
กล่าวว่า “แท้จริงอัลลอฮฺตะอำลำจะรับกำรเตำบัตของ
บำ่ว(ทุกเมื่อ) เว้นแต่ในสภำพที่วิญญำณใกล้ออกจำกร่ำง”

ด้วยหลักการอิสลามที่ได้กล่าวมานั้น ย่อมที่จะ
ทำาให้การเตาบัตหรือการขอลบล้างบาปประสบความสำาเร็จ
และให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อชีวิตมนุษย์ เพราะความผิดหรือบาปที่
เขาได้กระทำามาจะเป็นความลับระหว่างเขากับอัลลอฮฺ เช่น
เดียวกับการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในชีวิตมนุษย์นั้น
เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่มีใครที่รู้ดีไปมากกว่าตัวเอง 
ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำาให้ผู้เตาบัตในอิสลามจะรู้สึกถึงความมั่นคง
ทางด้านจิตใจ และจะเป็นสิ่งที่จะสร้างมนุษย์ให้มีคุณภาพ

20



ทั้งด้านร่างกายและด้านอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อตัวเขาเอง ครอบครัวและสังคมโดยรวม

แท้จริงอิสลามนั้นได้สั่งสอนให้มุสลิมทำาการเตาบัต
จากทุกๆความผิดที่ได้กระทำาแม้ว่าจะเป็นความผิดที่เป็น
บาปใหญ่ ซึ่งนักปราชญ์อิสลามส่วนใหญ่เห็นว่าผู้ที่กระทำา
ความผิดหรือบาปทุกชนิดถึงแม้จะเป็นบาปใหญ่ จำาเป็น
อย่างยิ่งที่เขาจะต้องทำาการเตาบัตตัวต่ออัลลอฮฺและปกปิด
ความผิดนั้นไว้โดยไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนหรือแจ้ง
ผู้ปกครองเพื่อพิจารณาลงโทษในโลกดุนยา ซึ่งมีหลักฐาน
ในหนังสือ มุวัฎเฎาะอฺของอิหม่ามมาลิก รายงานว่าท่านนบี
ได้กล่าวว่า “จงห่ำงไกลจำกสิ่งสกปรกโสมม(สิ่งที่ผิดหลัก
กำรศำสนำ)ทั้งหลำยที่อัลลอฮฺได้ห้ำมไว้ และเมื่อผู้ใดได้
กระทำำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจำกสิ่งที่ห้ำมดังกล่ำวก็จงปกปิดมัน
ไว้( เพรำะอัลลอฮฺให้ปกปิดเรื่องนั้นมิให้ผู้อื่นรู้ยกเว้นเตำ
เขำเอง)”  นี่คือหลักฐานแสดงถึงความสำาคัญ บทบาทและ
อิทธิพลของการเตาบัตในอันที่จะนำาความสงบสุขทางจิตใจ
มาสู่สมาชิกในสังคม
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เงื่อนไข(หลักเกณฑ)์ ในกำรเตำบัต

นักวิชาการอิสลามได้ระบุถงึเงื่อนไขหรือหลัก
ปฎิบตัิที่ผู้ต้องการเตาบัตต้องกระทำามีดังนี้

หนึ่ง ถอนตัวจากบาปนั้น โดยผู้ที่ต้องการเตาบัตต้องละทิ้ง
และเลิกการกระทำาที่เป็นบาปนั้นด้วยความเต็มใจของ
ตวัเขาเอง ไม่ว่าบาปนั้นจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม

สอง ตอ้งรู้สึกเสียใจและสำานึกผิดในบาปที่ได้กระทำา
สำม ต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่และสัญญากับตัวเองว่าจะไม่
กลบัไปกระทำาบาปนั้นอีก
สี่ ต้องปลดพันธนาการตัวเองและรับผิดชอบต่อหนี้หรือ
สิทธิของผู้อื่นที่เขาได้ละเมิด ในกรณีที่บาปนั้นเกี่ยวข้องกับ
สิทธิของผู้อื่น ผู้ทำาการเตาบัตต้องคืนสิทธินั้นให้กับเจ้าของ
หรือต้องขออภัยโทษจากผู้ที่ถูกละเมิด

จากหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวมานั้นจะเห็นได้ว่า การ
สำานึกหรือการรับสารภาพในความผิดและการละทิ้งบาปนั้น
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เป็นสิ่งที่สำาคัญต่อผู้ที่ทำาการเตาบัต ซึ่งคนที่ไม่รู้สึกถึงบาป
ทีเ่ขากระทำาและไม่ยอมรับผิดในบาปนั้น เขาจะไม่มีวันที่จะ
ละทิ้งการกระทำาที่เป็นบาปนั้นได้ เปรียบได้กับคนป่วยที่ไม่
ยอมรับว่าตัวเองมีโรค เขาจะไม่มีทางรักษาให้หายได้ 
เพราะเขาจะปฎิเสธอย่างแข็งขันที่จะไปหาหมอ ท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮอุะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า 

“แท้จริงเมื่อบ่ำวได้สำำนึกและสำรภำพในควำมผิด
แล้วและทำำกำรเตำบัตตัว อัลลอฮฺจะทรงรับกำรเตำบัต
นั้น” บนัทึกโดยบุคอรียฺ

และจากเงื่อนไขดังกล่าวนั้นเราจะเห็นว่าความผิด
หรือสิทธิระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮฺนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของ 
“การให้อภัย” หรือ المسامحة  ซึ่งทำา ได้โดยการ
วิงวอนขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา แต่
ความผิดหรือสิทธิระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันนั้นจะ
อยู่ บนพื้ นฐ านการขอขมา  หรื อ أو المشاّحة   
ซึ่งการที่จะหลุดจากพันธนาการนี้ต้องได้  المطالبة
รับการอภัยจากเจ้าของสิทธิ
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และจากเงื่อนไขดังที่กล่าวมาเช่นกันทำาให้เราเข้าใจ
ว่าการเตาบัตนั้นเป็นสิ่งที่จำา เป็นต้องทำา  มิใช่เป็นสิ่งที่
อนุโลมให้ทำา(คือจะทำาก็ได้ไม่ทำาก็ได้) เพราะการเตาบัตใน
อิสลามนั้นย่อมมีผลต่อการกระทำาและคำาพูดของตัวผู้ที่เตา
บัต กล่าวคือเป็นไปไม่ได้เลยที่คนหนึ่งจะอ้างว่าเขาได้เตา
บัตตัวแล้ว แต่ในขณะเดียวกันเขายังคงกระทำาบาปนั้นอยู่ 
และเป็นไปไม่ได้เลยที่คนหนึ่งคนใดจะบอกว่าเขาเป็นผู้เตา
บัตแล้วในขณะที่เขายังคงเรียกร้องและเชิญชวนผู้อื่นไปสู่
การทำาบาปหรือความผิดนั้น ฉะนั้นการเตาบัตของคนๆ
หนึ่งจะไม่ประสบความสำา เร็จและไม่เป็นการเตาบัตที่มี
ความบริสุทธิ์ใจ(อิคลาศ)ถ้าหากเขายังคงดื้อดึงและมั่นคง
อยู่กับความผิดนั้น อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ได้ตรัส
ไว้ว่า

 َعَسى ّنُصوحا َتْوَبًة الّلِه ِإَلى ُتوُبوا آَمُنوا اّلِذيَن َأّيَها َيا 
 َجّناٍت َوُيْدِخَلُكْم َسّيَئاِتُكْم َعنُكْم ُيَكّفَر َأن َرّبُكْم
 الّنِبّي الّلُه ُيْخِزي َلا َيْوَم اْلَأْنَهاُر َتْحِتَها ِمن َتْجِري
 َوِبَأْيَماِنِهْم َأْيِديِهْم َبْيَن َيْسَعى ُنوُرُهْم َمَعُه آَمُنوا َواّلِذيَن
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 ُكّل َعَلى ِإّنَك َلَنا َواْغِفْر ُنوَرَنا َلَنا َأْتِمْم َرّبَنا َيُقوُلوَن
 َقِديٌر َشْيٍء

ความว่า “โอ้บรรดำผู้ศรัทธำเอ๋ย จงขอลุแก่โทษแด่อัลลอฮฺ
ด้วยกำรลุแก่โทษอย่ำงจริงจังเถิด บำงทีพระเจ้ำของพวก
เจ้ำจะลบล้ำงควำมผิดของพวกเจ้ำออกจำกพวกเจ้ำ และ
จะทรงให้พวกเจ้ำเข้ำสวนสวรรค์หลำกหลำย ณ เบื้องล่ำง
สวนสวรรค์นั้นมีลำำนำ้ำหลำยสำยไหลผ่ำน วันที่อัลลอฮฺจะ
ไม่ทรงทำำให้นะบีและบรรดำผู้ศรัทธำร่วมกับเขำต้องอัปยศ 
แสงสว่ำงของพวกเขำจะส่องจ้ำไปเบื้องหน้ำของพวกเขำ
และทำงเบื้องขวำของพวกเขำ  พวกเขำจะกล่ำวว่ำ ข้ำแต่
พระเจ้ำของเรำ ขอพระองค์ได้ทรงโปรดทำำให้แสงสว่ำง
ของเรำอยู่กับเรำตลอดไปและทรงยกโทษให้แก่เรำแท้จริง
พระองค์ท่ำนเป็นผู้ทรงอำนุภำพเหนือทุกสิ่ง” (66:8)

ซึง่ท่านอุมัร บนิอัลคอฏฏ๊อบ ได้ถกูถามถึง การ
เตาบัตที่บริสุทธิ์ ( النصوح التوبة )  ท่านได้ตอบว่า 
“คือการที่คนๆหนึ่งได้เตาบัตจากความผิด จากนั้นเขาจะไม่
หวนกลับไปกระทำามันอีกเลยตลอดไป”
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จะเห็นได้ว่าหลักการเตาบัตข้อสองและสามนั้นเป็น
หลักการที่เกี่ยวข้องกับจิตใจและสามัญสำานึก ไม่มีผู้ใดที่
จะรับรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺตะอาลา ฉะนั้นการสำานึกใน
ความผิดและการตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่หวนกลับไป
ปฎิบัติอีกนั้นเป็นสิ่งที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจของผู้เตาบัต ไม่มี
ผู้ใดสามารถล่วงรู้ได้ นี่แสดงให้เห็นถึงการที่ผู้กระทำาผิด
นั้นย่อมต้องรับผิดชอบต่อบาปของเขา และเขาคนเดียว
เท่านั้นที่สามารถเติมเต็มความดีในชีวิตของเขาได้ ดังที่
อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

( لم خيا يك يتوبوا فإن )
ความว่า  “และหำกพวกเขำสำำนึกผิดกลับเนื้อกลับตวั ก็
เป็นสิ่งดแีก่พวกเขำ” (9:74)

อย่างไรก็ตามจำา เป็นอย่างยิ่งที่เราควรจะเน้นยำ้า
และกำาชับถึงเรื่องการชดใช้หนี้หรือคืนสิทธิต่างๆกลับไปสู่
เจ้าของในกรณีที่ความผิดนั้นเป็นเรื่องระหว่างมนุษย์กับ
มนุษย์ด้วยกัน ฉะนั้นแล้วหากใครขโมยหรือยักยอก
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ทรัพย์สินของผู้อื่น วาญิบ(จำาเป็น)ที่เขาต้องคืนหรือชดใช้
ทรัพย์สินนั้นให้กับเจ้าของ หากใครที่นินทาว่าร้ายผู้อื่น วา
ญิบที่เขาต้องไปขออภัยจากคนๆนั้น หากใครทำาร้ายคนอื่น
ก็เช่นกัน วาญิบที่เขาต้องขอโทษจากคนนั้นก่อนที่เขาจะทำา
การเตาบัต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน 
กล่าวคือหากมีความยากลำาบากหรือไม่มีความเป็นเป็นไป
ได้ที่จะขออภัยโทษจากคนที่เราอธรรมเขา อย่างน้อยเราก็
ควรดุอาอฺและขออภัยโทษให้เขาแทน 

และเพื่อให้การเตาบัตนั้นมีความสมบูรณ์ ผู้เตาบัต
ตอ้งแก้ไขความผิดหรือสิ่งที่เขาได้ทำาให้เสียหาย ดังนั้นผู้ใด
ที่ชักชวนผู้อื่นไปสู่ความผิดหรือบาป เช่น คนที่สูบบุหรี่ ผู้
หญิงที่แต่งตัวเปิดเผยเอาเราะฮฺ โดยเฉพาะบรรดานักแสดง
และนางแบบ รวมถึงผู้ที่กระทำาความผิดอย่างเปิดเผยและ
เป็นตัวอย่างในทางที่ไม่ดีทั้งหลาย นอกจากพวกเขาต้อง
ละทิ้งพฤติกรรมชั่วทั้งหลายแล้ว พวกเขายังต้องรับผิดชอบ
และแก้ไขในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำาด้วยอย่างสุดความ
สามารถ หากหญิงใดเคยแนะนำาเชิญชวนหญิงอื่นให้เปิด
เผยเอาเราะฮฺ เธอต้องเตาบัตตัวและเชิญชวนผู้หญิงคนนั้น

27



ไปสู่หิญาบ โดยสรุปแล้วหำกใครก็ตำมเคยชักชวนผู้อื่นไป
สู่ควำมชั่วใดๆเขำจำำเป็นต้องชักชวนให้คนๆนั้นทำำกำรเตำ
บตัและปรับปรุงแก้ไขกำรกระทำำเหล่ำนั้น

และเช่นเดียวกัน บรรดาผู้ที่กระทำาสิ่งอันเป็นบิด
อะฮฺ(อุตริกรรมทางศาสนา) รวมทั้งผู้เผยแพร่ลัทธิหรือ
ความเชื่อทีห่ลงทางทั้งหลาย พวกเขาจำาเป็นต้องแก้ไขในสิ่ง
ที่พวกเขากระทำา อย่างไรก็ตามการที่ผู้เตาบัตไม่สามารถ
แก้ไขสิ่งชั่วที่ได้เคยทำานั้นก็มิได้ทำาให้การเตาบัตระหว่างเขา
กับอัลลอฮฺเป็นโมฆะ แต่เขายังคงมีพันธะที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อมนุษย์ที่เขาได้อธรรม และต้องชดเชยจากผลบุญที่เขามี
ให้กบัคนที่เขาอธรรมนั้น

และอีกสิ่งหนึ่งที่การเตาบัตในอิสลามแตกต่างจาก
การเตาบัตในศาสนาอื่นคือ การเตาบัตนั้นจะมีอิทธิพลและ
ส่งผลดีในการแก้ไขปรับปรุงการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ให้
กลับมาอยู่ในหลักการที่ถูกต้องของศาสนาทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต นั่นคือผู้ที่เตาบัตตัวแล้วเขาก็เปรียบเสมือน
มนุษย์คนใหม่ จะได้รับการปฎิบัติเหมือนกับคนดีทั่วไป ถึง
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แม้ว่าที่ผ่านมาอดีตของเขาจะสกปรกไปด้วยความชั่วและ
บาปอันมากมายก็ตาม อัลลอฮฺตรัสว่า 

 َذِلَك َبْيَن َوَكاَن َيْقُتُروا َوَلْم ُيْسِرُفوا َأنَفُقواَلْم ِإَذا َواّلِذيَن
َن * َقَواما َع َيْدُعوَن َلا َواّلِذي ِه َم  َيْقُتُلوَن َوَلا آَخَر ِإَلها الّل

الّنْفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسَس
 َيْلَق َذِلَك َيْفَعْل َوَمن َيْزُنوَن َوَلا ِباْلَحّق ِإّلا الّلُه َحّرَم اّلِتي
 ِفيهِس َوَيْخُلْد اْلِقَياَمِة َيْومَس اْلَعَذابُس َلهُس ُيَضاَعفْس * َأَثاما
 ُمَهانا

ความว่า “และบรรดำผู้ที่เมื่อพวกเขำใช้จ่ำย พวกเขำก็ไม่
สุรุ่ยสุร่ำย และไม่ตระหนี่ และระหว่ำงทั้งสองสภำพนั้น 
พวกเขำอยู่สำยกลำง และบรรดำผู้ที่ไม่วิงวอนขอพระเจ้ำ
อื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮฺ และพวกเขำไม่ฆ่ำชีวิตซึ่งอัลลอฮฺ
ทรงห้ำมไว้ เว้นแต่ด้วยสัจธรรมและพวกเขำไม่ประเวณี 
และผู้ใดที่ประพฤติสิ่งดังกล่ำวจะได้รับบำปอย่ำงใหญ่
หลวง กำรลงโทษในวันกิยำมะฮฺจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ำ
สำำหรับเขำ และเขำจะอยู่ในนั้นอย่ำงอัปยศ” (25:67-69)
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ซึ่งอายาตเหล่านี้ได้ถูกประทานลงมายังนครมัก
กะฮฺ (ตามที่ท่านอิบนุอับบาสได้บอกไว้) เหล่าบรรดามุ
ชรีกีนได้ถามว่า “มีสิ่งใดเล่าที่จะสามารถช่วยให้เรารอดพ้น
จากความผิดที่เราได้กระทำามาโดยเราได้ทำาการตั้งภาคีต่อ
อัลลอฮฺและเราได้ฆ่าชีวิตมนุษย์ที่อัลลอฮฺทรงห้ามฆ่าและ
เราได้ปฎิบัติความชั่วทุกรูปแบบ!!”  อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะ
ตะอาลา จึงได้ประทานอายะฮฺที่ว่า

ن ِإّلا َب َم َن َتا َك َصاِلحا َعَمًل َوَعِمَل َوآَم  ُيَبّدُل َفُأْوَلِئ
ُه ُه َوَكاَن َحَسَناٍت َسّيَئاِتِهْم الّل  َوَمن * ّرِحيما َغُفورا الّل
 َمَتابا الّلِه ِإَلى َيُتوُب َفِإّنُه َصاِلحا َوَعِمَل َتاَب

ความว่า “เว้นแต่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัว และศรัทธำ และ
ประกอบกำรงำนที่ดี เขำเหล่ำนั้นแหละอัลลอฮฺจะทรง
เปลี่ยนควำมชั่วของพวกเขำเป็นควำมดี และอัลลอฮฺเป็น
ผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตำเสมอ และผู้ใดกลับเนื้อกลับตัว
และกระทำำควำมดี แท้จริงเขำกลับเนื้อกลับตัวเข้ำหำ
อัลลอฮอฺย่ำงจริงจัง” (25:70-71)
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ความเมตตาของอิสลามนั้นได้กำาหนดให้การเตา
บัตเป็นเรื่องง่าย มิได้เป็นสิ่งยุ่งยากสำาหรับผู้กระทำาผิด แต่
ได้บัญญัติให้มันเป็นสิ่ งที่สะดวกสำา หรับผู้ที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขชีวิตของเขา เพื่อจะได้เป็นสมาชิกที่ดีของ
ศาสนา สังคม ครอบครัวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชาติ
โดยรวม 

อิสลามถือว่าการเตาบัตนั้นเปรียบเสมือนการ
ปกป้องสังคมจากความชั่วทั้งหลาย และสร้างความสงบสุข
ภายในสังคม เพราะการเตาบัตนั้นช่วยทำาให้มนุษย์มีความ
หวัง ไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺถึงแม้เขาจะ
ทำาความผิดไว้มากก็ตาม อัลลอฮฺตรัสว่า 

ا ُقْل ْسَرُفوا اّلِذيَن ِعَباِدَي َي ِسِهْم َعَلى َأ  ِمن َتْقَنُطوا َلا َأنُف
ِه ّرْحَمِة َه ِإّن الّل َب َيْغِفُر الّل ُه َجِميعا الّذُنو  اْلَغُفوُر ُهَو ِإّن
 الّرِحيُم
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ความว่า “จงกล่ำวเถิดมุฮัมมัด ปวงบ่ำวของข้ำเอ๋ย !  
บรรดำผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขำเอง พวกท่ำนอย่ำได้
หมดหวังต่อพระเมตตำของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรง
อภัยควำมผิดทั้งหลำยทั้งมวล แท้จริงพระองค์นั้นเป็น
ผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตำเสมอ” (39:53)

จุดประสงค์ของกำรเตำบัต

ในอิสลามนั้นการเตาบัตคือการปรับปรุงแก้ไข
ตนเอง สังคม และประชาชาติ ฉะนั้นแล้วจึงจำาเป็นที่เราจะ
ต้องทราบถึงจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการเตาบัต 
รวมทั้งอธิบายและประกาศให้มนุษย์ได้เข้าใจ เพื่อให้เห็น
ถึงความสำาคัญและประโยชน์ของการเตาบัต และทำาให้การ
เตาบัตนั้นประสบความสำาเร็จและมีผลลัพธ์ที่ดีเป็นรูปธรรม
ให้เห็นได้

การเตาบัตจะสร้างจิตวิญญาณและหัวใจที่บริสุทธิ์
ในตัวมนุษย์ และจะทำาให้เขาได้บรรลุถึงตำาแหน่งอันสูงส่ง
ของบรรดาคนดีและกลุ่มชนที่ยำาเกรงทั้งหลาย เพราะการ
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เตาบัตจะยิ่งทำาให้เขาได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺมากขึ้น ถึงแม้ว่า
ความดีของเขามีน้อยและมากในความผิดก็ตาม ดังหะดีษ
ที่บันทึกโดยมุสลิม ที่ท่านนบีได้พูดถึงคนทำาชั่วที่ต้องการ
เตาบัตคนหนึ่งว่า 

“ เคยมีคนๆหนึ่งในกลุ่มชนสมัยก่อนได้ปลิดชีวิต
คนมำแล้ว 99  คน และได้ถำมถึงคนที่มีควำมรู้ที่สุดใน
แผ่นดินยุคนั้น( เพื่อที่จะปรึกษำเรื่องกำรเตำบัต) จึงมีคน
แนะนำำให้เขำไปหำนักบวชคนหนึ่ง เมื่อเขำไปถึงจึงได้
บอกกับนักบวชว่ำ เขำได้ฆ่ำคนมำแล้ว 99  คน เป็นไป
ได้ไหมที่เขำจะเตำบัตตัว นักบวชได้ตอบไปว่ำ ไม่มีทำง 
เขำจึงบันดำลโทสะและฆ่ำนักบวชคนนั้นเป็นคนที่ 10 0 
เขำยังคงถำมถึงผู้ที่มีควำมรู้ที่สุดในแผ่นดินยุคนั้น จึงมี
คนแนะนำำให้ไปหำผู้รู้คนหนึ่ง เมื่อเขำไปถึงจึงได้บอกกับ
ผู้รู้ว่ำ เขำได้ฆ่ำคนมำแล้ว 100  คน เป็นไปได้ไหมที่เขำ
จะเตำบัตตัว ผู้รู้นั้นได้ตอบว่ำ แน่นอนแล้วใครเล่ำที่มี
สิทธิขัดขวำงท่ำนมิให้เตำบัต ท่ำนจงเดินทำงไปยังดิน
แดนหนึ่งซึ่งประชำชนที่นั่นเคำรพบูชำอัลลอฮฺ ท่ำนก็จง
บูชำอัลลอฮฺด้วยกันกับพวกเขำ และท่ำนจงอย่ำได้กลับไป
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ยังเมืองของท่ำนอีกเพรำะเป็นเมืองที่มีแต่ควำมชั่ว เขำจึง
ออกเดินทำงไปยังเมืองนั้น เมื่อมำถึงกลำงทำงเขำได้เสีย
ชีวิตลง มะลำอิกะฮฺแห่งควำมเมตตำกับมะลำอิกะฮฺแห่ง
กำรลงโทษก็ได้โต้เถียงกัน(ว่าใครที่จะมีสิทธิเอาวิญญาณ
เขาไป) มะลำอิกะฮฺแห่งควำมเมตตำกล่ำวว่ำ เขำได้เดิน
ทำงมำเพื่อที่จะเตำบัตตัวต่ออัลลอฮฺ มะลำอิกะฮฺแห่งกำร
ลงโทษกล่ำวว่ เขำไม่เคยทำำควำมดีแม้แต่น้อย มะลำอิก
ะฮฺอีกท่ำนหนึ่งจึงมำในรูปของมนุษย์เพื่อตัดสิน เขำกล่ำว
ว่ำ จงคำำนวณระยะทำงระหว่ำงเมืองที่เขำจะไปกับเมืองที่
เขำจำกมำซิแล้วดูว่ำเมืองไหนใกล้กว่ำ หลังจำกที่ได้
คำำนวณแล้วพบว่ำเมืองที่เขำจะไปอยู่ใกล้กว่ำ มะลำอิกะฮฺ
แห่งควำมเมตตำจึงได้รับวิญญำณของเขำไป”

นี่คือสภาพของคนที่ ได้กระทำา ความชั่ วอย่ าง
มากมาย ฆ่าคนมาแล้วหนึ่งร้อยคนและในหนึ่งร้อยคนนั้น
ย่อมมีคนดี คนศอลิหฺ หรือคนที่อัลลอฮฺรัก อีกทั้งการ
ทำาลายชีวิตคนนั้นก็เป็นบาปอันใหญ่หลวง แต่เป็นเพราะว่า
ผู้ชายคนนี้มคีวามตั้งใจแน่วแน่และบริสุทธิ์ใจในการเตาบัต
ตัว จึงเป็นสาเหตุให้อัลลอฮฺเมตตากรุณาเขาและรับเขาเป็น
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หนึ่งในบ่าวที่ดีของพระองค์ ความตั้งใจจริงในการเตาบัต
ของฆาตกรคนนี้เป็นสิ่งที่แก้ไขและรักษาหัวใจของเขาและ
ทำาให้เขาละทิ้งการฆ่าและกลับตัวไปยังอัลลอฮฺตะอาลา

นี่เป็นผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากการเตาบัตใน
ระดับบุคคลและมันมีผลต่อเนื่องโดยตรงต่อสังคมและ
ประชาชาติ ด้วยเหตุนี้อิสลามจึงสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาทุกคนทำา
การเตาบัต อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า

( تفلحون لعلكم الؤمنون أيها جيعا ال إل وتوبوا )
ความว่า “และพวกเจ้ำทั้งหลำยจงขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮฺ
เถิด โอ้ บรรดำผู้ศรัทธำเอ๋ย เพื่อว่ำพวกเจ้ำจะได้รับ
ชัยชนะ” (24:31)

คนส่วนใหญ่ เข้าใจผิดคิดว่าการเตาบัตนั้นมี
ประโยชน์ต่อบุคคลเท่านั้น จึงทำาให้น้อยคนที่จะเชิญชวนผู้
อื่นให้ทำา การเตาบัต บางครั้ง เราได้ประสบพบกับผู้ที่
ทำาความผิดและประพฤติสิ่งที่ฝ่าฝืนหลักการอย่างเปิดเผย 
แต่เราไม่กล้าหรืออายที่จะตักเตือนเขาให้ทำาการเตาบัต ซึ่ง
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ที่จริงแล้วประโยชน์ของการเตาบัตมิได้อยู่ในกรอบระดับ
บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมและประชาชาติทั้งมวลดัง
อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า

 َحَسنا ّمَتاعا ُيَمّتْعُكم ِإَلْيِه ُتوُبوْا ُثّم َرّبُكْم اْسَتْغِفُروْا َوَأِن
 َوِإن َفْضَلهُس َفْضٍل ِذي ُكّل َوُيْؤتِس ّمسَسّمى َأَجٍل ِإَلى

 َكِبٍي َيْوٍم َعَذاَب َعَلْيُكْم َأَخاُف َفِإّنَي َتَوّلْوْا
  ความว่า “และพวกท่ำนจงขอนิรโทษจำกพระเจ้ำของ
พวกท่ำน แล้วจงกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ พระองค์จะ
ทรงให้ปัจจัยแก่พวกท่ำนซึ่งปัจจัยที่ไปจนถึงวำระหนึ่งที่
กำำ หนดไว้ และพระองค์จะทรงประทำนแก่ทุก ๆ ผู้
ทำำควำมดีซึ่งควำมดีของเขำและหำกพวกท่ำนผินหลังให้ 
แท้จริงฉันกลัวแทน พวกท่ำนซึ่งกำรลงโทษในวันอันยิ่ง
ใหญ่” (11:3) 

ُيْرِسِل ﴾١٠﴿ َغّفارا َكاَن ِإّنُه َرّبُكْم اْسَتْغِفُروا َفُقْلُت  
ِبَأْمَواٍل َوُيْمِدْدُكْم ﴾١١﴿ ّمْدَرارا َعَلْيُكم الّسَماء  
١٢﴿ َأْنَهارا ّلُكْم َوَيْجَعل َجّناٍت ّلُكْم َوَيْجَعل َوَبِنَي ﴾
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ความว่า “ข้ำพระองค์ได้กล่ำวว่ำ พวกท่ำนจงขออภัยโทษ
ต่อพระเจ้ำของพวกท่ำนเถิด เพรำะแท้จริงพระองค์เป็น
ผู้ทรงอภัยโทษอย่ำงแท้จริง พระองค์จะทรงหลั่งนำ้ำฝน
อย่ำงมำกมำยแก่พวกท่ำน และพระองค์จะทรงเพิ่มพูน
ทรัพย์สินและลูกหลำนแก่พวกท่ำน และจะทรงทำำให้มี
สวนมำกหลำยแก่พวกท่ำน และจะทรงทำำให้มีลำำนำ้ำมำก
หลำยแก่พวกท่ำน” (71:10-12)

ชนิดของกำรเตำบัต

สิ่งที่เป็นความชั่วหรือบาปนั้นมีมากมายหลายชนิด
ฉันใด การเตาบัตก็มีหลากหลายประเภทฉันนั้น มนุษย์บาง
คนทำาการเตาบัตแบบทั่วไปหรือแบบครอบคลุม คือเตาบัต
จากบาปและความชั่วทั้งหมดที่เขาได้กระทำาโดยเพยีรพยาม
ที่จะไม่กลับไปทำาความชั่วใดๆอีก พวกเขาจะเป็นกลุ่มที่ได้
รับความประเสริฐสูงสุดของการเตาบัต ซึ่งการเตาบัตนี้
แหละที่มนุษย์ทุกคนถูกสั่งใช้ให้กระทำา เพราะมุสลิมนั้น
จำาเป็นจะต้องห่างไกลจากความชั่วทั้งมวล ในอิสลามนั้นไม่
ได้สอนให้ละทิ้งการทำาชั่วบางชนิดและเลือกทำาบางชนิด 
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ต่างกับบางศาสนาที่สอนให้ละทิ้งความชั่วบางชนิดและให้
เลือกปฎิบัติความชั่วบางชนิดได้เพื่อต้องการแบ่งชนชั้นของ
มนุษย์ เช่น บางชนชั้นละทิ้งเฉพาะ 5 ความชั่ว อีกชนชั้น
หนึ่งละทิง้ 8 ความชั่ว และเพิ่มจำานวนความชั่วทีต่้องละทิ้ง
ไปเรื่อยๆตามความเชื่อที่ว่าชนชั้นที่ประเสริฐกว่านั้นต้อง
เพิ่มจำานวนความชั่วที่ต้องละทิ้ง ซึ่งการแบ่งเช่นนี้จะทำาให้
มนุษย์นั้นเห็นเรื่องการทำาชั่วเป็นเรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องที่
เลือกได้ จนบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายหากจะ
ทำาความดีโดยใช้รายได้หรือทรัพย์สินที่ได้มากจากสิ่งหะ
รอม(ต้องห้าม)ทางศาสนา เช่น ภาษีจากเหล้า บุหรี่และ
หวย สิ่งดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจในหลักการ
เตาบัตในอิสลาม อิสลามได้สอนให้ให้ผู้ศรัทธาเตาบัตและ
ละทิ้งการทำาความชั่วทุกรูปแบบคือให้ห่างไกลจากสิ่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับความชั่ว จึงไม่เป็นการไม่ถูกต้องอย่างยิ่งที่
เราจะทำาไม่รู้ไม่เห็นหรือยอมรับการทำาชั่วบางชนิดเช่น เหล้า 
บุหรี่ หรือหวย โดยอ้างว่าได้ใช้ประโยชน์จากภาษีความชั่ว
เหล่านั้นในการทำาความดี
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ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นมิได้หมายความว่าคนที่เตา
บัตจากความชั่วบางชนิดจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺ ตาม
ความเชื่อของอะหฺลุซซุนนะหฺวัลญะมาอะฮฺนั้น ผู้ใดที่เตาบัต
อย่างบริสุทธิ์ใจและปฎิบัติตามข้อแม้การเตาบัต(ที่ได้กล่าว
มา)อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว การเตาบัตของเขาจะเป็นที่
ยอมรับ ฉะนั้นแล้วผู้ใดทำาการเตาบัตจากความชั่วใดความ
ชั่วหนึ่ง และสามารถปฎิบัตตามข้อแม้และหลักการเตาบัต
อย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความชั่วนั้นแล้ว การเตาบัตของเขา
ก็จะถูกตอบรับเช่นกันถึงแม้ว่าเขายังคงประพฤติปฎิบัติ
ความชั่วอื่นๆอีก  ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่มีหลักฐานจากอัลกุ
รอ่านหรือหะดีษที่ระบุว่าการเตาบัตจากความชั่วบาง
อย่าง(แต่ไม่ใช่ความชั่วทั้งหมด)นั้นไม่เป็นที่ตอบรับ  นี่คือ
การเตาบัตที่ไม่ครอบคลุมคือยังขาดความสมบูรณ์ตรงจุดที่
มิได้เตาบตัจากความชั่วหรือบาปทั้งมวลที่ได้กระทำา

ศาสนาอิสลามสอนมุสลิมให้รู้สึกและสำา นึกว่า
ความผิดทุกชนิดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กนั้นเป็นเรื่องใหญ่ มิใช่
เรื่องเล็กๆที่ถูกมองข้ามและเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักใน
โทษทัณฑ์ มีหะดีษที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุมัส
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อูด ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า “
แท้จริงนั้นมุอฺมินจะเห็นบำปที่เขำได้กระทำำเป็นเรื่องใหญ่ 
เปรียบเสมือนว่ำเขำได้นั่งอยู่ใต้ภูเขำซึ่งเขำกลัวว่ำซักวัน
หนึ่งมันจะถล่มลงมำทับตัวเขำ แต่คนชั่วจะเห็นบำปของ
เขำเหมือนแมลงวันที่ผ่ำนมำบนจมูก” 

ท่านอิบนุมัสอูดรายงานอีกว่า ท่านนบีได้กล่าวว่ำ 
“แท้จริงอัลลอฮฺนั้นดีใจต่อกำรเตำบัตของบ่ำวของพระองค์  
มำกกว่ำกำรดีใจของผู้ชำยคนหนึ่งที่เดินทำงและมำถึงที่ที่
หนึ่งซึ่งมีควำมยำกลำำบำก เขำมำพร้อมกับสัตว์พำหนะ
ของเขำที่แบกอำหำรและเครื่องดื่ม จำกนั้นเขำได้นอน
หลับ หลังจำกเขำตื่นขึ้นมำ สัตว์พำหนะของเขำได้หนีไป
พร้อมด้วยอำหำรและเครื่องดื่ม จนกระทั่งเขำได้รู้สึกถึง
ค ว ำม ร้ อ นและค ว ำมก ร ะห ำ ย (ห รื อ สิ่ ง ที่ อั ล ล อ ฮฺ
ประสงค์)อย่ำงแสนสำหัส (เขาได้ออกตามหา)จนกระทั่ง
เขำพูดกับตัวเองว่ำ ฉันจะกลับไปยังสถำนที่ของฉัน(ที่ฉัน
เคยนอน) เมื่อเขำมำถึงยังที่นั้นเขำได้นอนหลับอีกครั้ง 
ครั้นเมื่อเขำตื่นขึ้นมำเขำก็ได้พบกับสัตว์พำหนะของเขำ
อีกครั้ง”
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กำรรักษำและเอำใจใส่ต่อกำรเตำบัต

ศาสนาอิสลามได้เรียกร้องเชิญชวนใปสู่การเตาบัต 
และสอนให้มนุษย์เอาใจใส่รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการ
เตาบัต พร้อมกับแก้ไขและปรับความเข้าใจในเรื่องเตาบัต
ให้ถกูต้อง เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีของการเตาบัตนั้นได้ประจักษ์
ต่อตัวเองและสังคม ซึ่งวิธีในการเอาใจใส่ต่อการเตาบัตมี
ดังนี้ 

1. ทำำกำรเตำบัตอย่ำงต่อเนื่องและทุกๆวัน เพราะเป็นการ
เน้นยำ้าให้เห็นถึงความสำาคัญของเตาบัต หากแม้ว่าผู้ที่
เตาบัตได้กระทำาความผิดอีก การเตาบัตเป็นประจำาก็
จะมีประโยชน์ในการชำาระบาปของเขา และหากผู้เตา
บตัมิได้กลับไปทำาความผิดนั้นอีก การเตาบัตอย่างต่อ
เนื่องก็จะช่วยยกระดับชั้นความประเสริฐของผู้ปฎิบัติ 
มีหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะหฺมัด จากท่านอิบนุอุมัร
ได้รายงานว่า “ครั้งหนึ่งฉันได้นั่งอยู่พร้อมกับทา่นนบี 

41



ศ็อลลลัลอฮอุะลัยฮิวะซัลลัม และได้ยินท่านนบีกล่าว
อิซติฆฟาร(คือการกลา่ว أستغفر ال  หรือการขออภัย
โทษนั่นเอง)หนึ่งร้อยครั้ง หลังจากนั้นท่านได้กล่าวว่า 

 "اللهم اغفر ل وارحن وتب علي إنك أنت التواب
الرحيم أو إنك تواب غفور"

ความว่า “โอ้ อัลลอฮฺโปรดให้อภัยแก่ฉันและโปรดเมตตำ
ฉันโปรดรับกำรเตำบัตจำกฉัน แท้จริงพระองค์คือผู้ทรง
รับกำรเตำบัต ผู้ทรงเมตตำปรำณี หรือพระองค์คือผู้ทรง
รับกำรเตำบัตผู้ทรงให้อภัย”

2. ให้ห่ำงไกลจำกจุดออ่นหรือสิ่งที่ทำำให้กำรเตำบัตนั้น
เป็นโมฆะ (จะอธิบายเรื่องนี้ในหัวข้อต่อไป)

3. ให้ห่ำงไกลจำกสถำนที่ที่ทำำมีกำรทำำบำปหรือควำมชั่ว 
เพราะการอยู่ ณ สถานที่ดังกล่าวอาจจะเป็นตัวเร่งเร้า
หรือผลักดันให้กลับไปทำาความชั่วอีก และจากหะดีษ
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ฆาตกรหนึ่งร้อยศพที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่านัก
ปราชญ์ได้แนะนำาให้ฆาตกรดังกล่าวละทิ้งดินแดนที่เขา
อาศัยอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยความชั่วต่างๆ เพราะหากเขายัง
อาศัยอยู่ที่นั่นความชั่วเหล่านั้นจะเร่งเร้าเชิญชวนให้เขา
กลับไปทำาความชั่วอีก ซึง่ผู้เตาบัตส่วนใหญ่ละเลยหรือ
ไม่ให้ความสำาคัญกับเรื่องเหล่านี้ บางครั้งจะพบว่าผู้ที่
อ้างตัวว่าเขาต้องการเตาบัตตัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยัง
คงคบกับเพื่อนที่ฝ่าฝืนหลักการศาสนา ยังคงคลุกคลี
กับคนที่ทำาความชั่ว ยังคงเข้าๆออกๆสถานที่ที่มีการก
ระทำาความชั่วอย่างเปิดเผย ซึ่งแน่นอนสิ่งเหล่านั้นย่อม
ดึงดูดให้กลับไปสู่ความชั่วได้โดยง่าย เพราะภายใน
จิตใจมนุษย์นั้นมีความรู้สึกใฝ่ตำ่าที่เชิญชวนไปสู่สิ่งเย้า
ยวนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้เตาบัตจากการสูบบุหรี่
หากเขายังคงป้วนเปี้ยนในสถานทีท่ี่เขาเคยสูบบุหรี่แล้ว
ความรู้สึกภายในของเขาจะชักชวนให้เขากลับไปสูบ
บุหรี่อีกครั้ง หรือผู้ใดที่เคยทำาความชั่วพร้อมกับเพื่อน
ที่ไม่ดีถ้าหากเขายังคบหรือคลุกคลีกับเพื่อนเหล่านั้นก็
เป็นเรื่องง่ายที่เขาจะกลับไปกระทำาความชั่วดังที่ได้เคย
กระทำาร่วมกันมาอีกครั้ง

43



4. ทำำควำมดี ประกอบอะมั้ลอิบาดะฮฺและสร้างผลบุญให้
มาก เพื่อเป็นสิ่งปกป้องเขาจากความชั่วและรักษาการ
เตาบัตของเขา ซึ่งในอัลกุรอานได้มีการกล่าวถึงการเตา
บัตพร้อมกับการกล่าวถึงการกระทำาอะมั้ลศอลิหฺหลาย
ครั้งด้วยกันเพื่อให้เห็นความสำาคัญของเรื่องนี้ ตามที่
อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

 َيْدُخُلوَن َفُأْوَلِئَك َصاِلحا َوَعِمَل َوآَمَن َتاَب َمن ِإّلا
 َشْيئا ُيْظَلُموَن َوَلا اْلَجّنَة

ความว่า “เว้นแต่ผู้ขอลุแก่โทษและศรัทธำ และกระทำำ
ควำมดี ชนเหล่ำนั้นจะได้เข้ำสวนสวรรค์และพวกเขำจะ
ไม่ได้รับควำมอธรรมแต่อย่ำงใด” (19:60) 

 اْهَتَدى ُثّم َصاِلحا َوَعِمَل َوآَمَن َتاَب ّلَمن َلَغّفاٌر َوِإّني
ความว่า “และแท้จริง ข้ำเป็นผู้อภัยอย่ำงมำกหลำยแก่ผู้ลุ
แกโ่ทษ และศรัทธำ และประกอบควำมดีแล้วยึดมั่นอยู่ใน
แนวทำงที่ถูกต้อง” (20:82)
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การปฎิบัตการงานที่ดีย่อมจะสร้างบรรยากาศแห่งอี
หม่านที่จะช่วยให้ผู้เตาบัตรู้สึกเกลียดการทำาบาปและช่วย
ให้ละทิ้งความชั่วต่างๆได้เพราะความหอมหวานของความ
ศรัทธา (حلوة اليان) นั้นจะทำาให้ลืมรสชาติความชั่วที่
ไดก้ระทำามา และอัลลอฮฺทรงตรัสอีกว่า 

 َمَتابا الّلِه ِإَلى َيُتوُب َفِإّنُه َصاِلحا َوَعِمَل َتاَب َوَمن

ความว่า “และผู้ใดกลับเนื้อกลับตัวและกระทำำควำมดี 
แท้จริงเขำกลับเนื้อกลับตัวเข้ำหำอัลลอฮฺอย่ำงจริงจัง” 
(25:71)

5. สร้ ำงควำมรู้ สึกในกำรคำดหวั งผลบุญและผล
ตอบแทนที่ดีจำกอัลลอฮฺ มิใช่จากสิ่งอื่นเพราะสิ่งนี้จะ
ช่วยผู้เตาบัตให้สามารถยืนหยัดในความถูกต้อง แต่ผู้
เตาบัตที่หวังสิ่งตอบแทนจากมนุษย์นั้นสุดท้ายความ
แน่วแน่มั่นคงในการเตาบัตของเขาจะเริ่มสั่นคลอน ใน
ทางตรงกันข้ามผู้ที่หวังผลตอบแทนจากอัลลอฮฺนั้น 
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การเตาบัตของเขาย่อมประสบผลสำาเร็จ สิ่งที่คาดหวัง
จากอัลลอฮฺจะได้รับการตอบแทนอยา่งงดงาม

6. ต้องอดทนและยืนหยัดในกำรเผชิญกับอุปสรรคต่ำงๆ
ที่อำจจะทดสอบกำรเตำบัตของเรำ เพราะผู้เตาบัตนั้น
จะพบว่าบรรดาชัยฏอนและมนุษย์จะรวมหัวกันหาวิธี
การที่จะทำาให้เขาเปลี่ยนใจจากการเตาบัตและหันกลับ
ไปทำาความชั่วอีกครั้ง อีกทั้งเพื่อนที่ไม่ดีทั้งหลายจะ
พยายามทุกวิถีทางที่จะทำาให้เขาล้มเลิกการเตาบัต บร
รดาชัยฎอนจะหลอกและเป่าหูให้เห็นว่าความชั่วนั้น
เป็นสิ่งที่สวยงามและเตรียมการทุกอย่างให้เขากลับไป
สู่การทำาชั่ว อัลลอฮฺตรัสว่า 

 َلُهُم َوَزّيَن ّمَساِكِنِهْم ّمن َلُكم ّتَبّيَن َوَقد َوَثُموَد َوَعادا
 َوَكاُنوا الّسِبيِل َعِن َفَصّدُهْم َأْعَماَلُهْم الّشْيَطاُن

 ُمْسَتْبِصِريَن
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ความว่า “และอ๊ำดและษะมูดและได้เป็นที่ประจักษ์แก่
พวกเจ้ำแล้ว จำกที่พำำนักของพวกเขำ และชัยฏอนได้
ทำำให้กำรงำนของพวกเขำเป็นที่เพริศแพร้วแก่พวกเขำ 
แล้วมันได้หันเหพวกเขำออกจำกแนวทำงโดยที่พวกเขำ
เป็นผู้มีสติปัญญำพิจำรณำ” (29:38)

ข้อบกพร่องที่ต้องระมัดระวังและอำจมีผลกระทบ
ต่อกำรเตำบัต

อัลลอฮฺได้สั่งใช้ให้มุอฺมินทำาการเตาบัตที่เรียกว่า 
เตาบัตนะศูฮฺ (التوبة النصوح) คือการเตาบัตที่ไม่มีข้อ
บกพร่องหรือจุดอ่อนใดๆ ฉะนั้นแล้วผู้ที่ เตาบัตตัวนั้น
จำาเป็นที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้ถึงจุดอ่อนหรือสิ่งที่อาจส่ง
ผลกระทบต่อการเตาบัตซึ่งเป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังเพื่อให้
การเตาบัตนั้นมีความบริสุทธิ์และถูกตอบรับจากอัลลอฮฺตะ
อาลา สิง่ที่ต้องระวังมีดังนี้
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1. กำรหันกลับไปกระทำำควำมชั่วอีกครั้ง ยกตัวอย่าง
เช่น มุสลิมะฮฺบางคนที่เตาบัตตัวจากบาปของการ
เปิดเผยเอาเราะฮฺและเริ่มสวมใส่หิญาบ แต่เมื่อใด
ที่เธอได้เห็นผู้หญิงที่แต่งตัวสวยงามและเปิดเผย
เอาเราะฮฺ เธออาจรู้สึกเย้ายวนใจและอยากหัน
กลบัไปแต่งตัวเปิดเผยเอาเราะฮฺอีกครั้ง

2. กำรไม่รู้สึกสำำนึกหรือเสียใจต่อบำปที่ได้กระทำำ 
เช่นผู้เตาบัตบางคนที่มีความหยิ่งยโสและหลงตัว
เอง พวกเขาจะไม่ยอมรับถึงความชั่วหรือบาปของ
ตน เพราะพวกเขารู้สึกว่าการยอมรับในความผิด
นั้นเป็นการลดศักดิ์ศรีของตัวเอง

3. กำรยอมรับหรือรู้สึกดีเมื่อเห็นคนอื่นทำำควำมชั่ว
ถึ งแม้ว่ ำตั ว เองมิ ได้กระทำำ ควำมชั่ วนั้น  ข้อ
บกพร่องนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากที่ผู้เตาบัตหลาย
คนอาจจะตกเป็นเหยื่อได้โดยไม่รู้ตัว เช่นผู้ที่เตา
บัตจากการสูบบุหรี่แต่ขณะเดียวกันเขายินดีหรือ
ยอมรับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องครอบครัวของเขา
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สูบต่อหน้าเขาทั้งที่เขามีอำานาจในการตักเตือนห้าม
ปราม หรือผู้ที่เตาบัตตัวและเลิกการช่อราษฎร์บัง
หลวงและการรับสินบนแต่เขาปล่อยให้ผู้ที่อยู่ใน
การปกครองของเขากระทำาความชั่วนี้โดยมีได้ห้าม
ปรามตักเตือน

4. ภำคภูมิใจในควำมชั่วที่เขำเคยกระทำำและได้เตำ
บัตตัวต่อบำปนั้นแล้ว ซึ่งปัญหานี้มักจะเกิดกับผู้
เตาบัตที่รู้เท่าไม่ถึงการโดยเข้าใจผิดคิดว่าการเปิด
เผยเรื่องความชั่วที่ได้กระทำาให้ผู้อื่นฟังนั้นเป็น
เรื่องที่น่าภาคภูมิใจ  ซึ่งแน่นอนการเล่าความชั่วให้
ผู้อื่นฟังนั้นจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้
อื่นทำา ชั่วเช่นกัน อันจะเป็นโทษและผลเสียต่อ
สังคมและประชาชาติโดยรวม แท้จริงแล้วอัลลอฮฺ
สั่งใช้ให้บ่าวของพระองค์ปกปิดความชั่วของตัวเอง
และไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้ เพราะการที่อัลลอฮฺ
ปกปิดความชั่วของเขานั้นเปรียบเสมือนความ
โปรดปรานจากอัลลอฮฺที่มีให้แก่เขา และให้โอกาส
เขาในการเตาบัตและละทิ้งความชั่วนั้น
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5. ไม่รู้สึกชอบในกำรทำำควำมดีและไม่ชอบที่จะเข้ำ
ใกล้บรรดำผู้รู้และคนดีทั้งหลำย ซึ่งผู้เตาบัตตัว
บางคนมีความรู้สึกว่าการทำาความดีเป็นเรื่องที่
หนักและลำาบากสำาหรับเขาและไม่รู้สึกอยากที่จำา
กระทำา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเตาบัตนั้นมิได้มีผล
ใดๆต่อชีวิตเขา หรือบางคนยังคงคิดถึงและอยาก
ที่จะกลับไปคลุกคลีกับเพื่อนที่ไม่ดีและไม่ชอบที่
จะคบกับคนที่เคร่งครัดศาสนา อันแสดงถึงจุด
บกพร่องในเตาบัตของเขา

นี่เป็นเพียงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนบางประการในการ
เตาบัตที่เราควระมัดระวังและพยายามกำาจัดสิ่งต่างๆเหล่านี้
ให้จงได้ เพราะมุอฺมินนั้นถูกสั่งใช้ให้ตรวจสอบและทบทวน
การเตาบัตอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดบกพร่อง พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไขข้อด้วยนั้นเพื่อให้เตาบัตของเขามีความ
บริสุทธิ์และถูกตอบรับจากอัลลอฮฺตะอาลา
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คำำตักเตือนที่สำำคัญ

1. วาญบิ(จำาเป็น)สำาหรับมุสลิมที่จะต้องทำาการเตาบัต
อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งเวลาที่
ประเสริฐในการเตาบัตคือในละหมาดฟัรฎูห้าเวลา
หรือละหมาดซุนนะฮฺต่างๆ โดยเฉพาะเวลาหลัง
จากละหมาดศุบฮิและอัสริ ซึ่งท่านนบีจะทำาการอิซ
ตฆิฟารขออภัยโทษอย่างมากมายในช่วงเวลานี้

2. จำาเป็นสำาหรับมุสลิมที่จะต้องหมั่นตรวจสอบการ
เตาบัตของตนเองและพยายามที่จะให้การเตาบัต
นั้นถูกต้องและอิคลาศ(บริสุทธิ์)ปราศจากสิ่งอื่น
แอบแฝง

3. จำาเป็นสำาหรับมุสลิมที่ต้องต่อสู้ตนเองและชัยฎอ
นมารร้ายในอันที่จะยืนหยัดและมั่นคงในนิอฺมัต
การเตาบัตที่อัลลอฮฺประทานมา
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4. จำาเป็นสำาหรับมุสลิมที่ต้องเรียกร้องเชิญชวนให้ผู้ที่
อยู่รอบข้างเช่นคู่ครอง ลูกหลานและญาติพี่น้อง
หรือคนที่อยู่ในการปกครอง

5. มุสลิมต้องขยันอิสติฆฟาร(ขออภัยโทษ)ทั้งในทาง
ลับและเปิดเผย เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนรอบข้างได้
ปฎิบตัิ

6. ต้องหมั่นทบทวนอายะฮฺอัลกุรอานหรือหะดีษที่ตัก
เตือนและพูดถึงเรื่องโลกอาคิเราะฮฺ เรื่องสวรรค์
และนรก และหาเวลาไปเยี่ยมกุบูรเพื่อทำาให้เรา
ระลึกถงึความตาย

7. คลุกคลีและใกล้ชิดกบัผู้รู้และคนดีทั้งหลาย

8. ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ในอัลกุรอาน
และหะดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม รวมถึงเรียนรู้วิชาการศาสนาในทุกๆด้าน 
โดยเฉพาะการคลุกคลีอยู่ในวงการศาสนา การ
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บรรยายธรรม เพราะนั่นจะช่วยให้การเตาบัตของ
เราฝังแน่นอยู่ในจิตใจและอีหม่านของเรา

9. สร้างสรรค์บ้านด้วยการทำาความดี อะมั้ลอิบาดะฮฺ 
ด้วยการอ่านอัลกุรอ่านและเรียนรู้ศาสนา

10. ตักเตือนกันและกันให้สำานึกถึงเรื่องการเตาบัตใน
ทุกๆโอกาสด้วยการแจกการ์ด จดหมาย อีเมล์
หรือสื่ออื่นๆ ทางวิทยุ อินเตอร์ เน็ต ในชมรม
มุสลิม ค่ายเยาวชน หรือเวลาเดินทางไปพักผ่อน 

นี่เป็นข้อตักเตือนในการเตาบัตที่จะช่วยให้การเตาบัตนั้น
ประสบความสำาเร็จและได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺตะอา
ลา เพื่อให้ผลลัพธ์ของการเตาบัตเป็นรูปธรรมและส่งผลดี
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ศาสนาและประชาชาติโดย
รวม
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