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เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อการเผยแพร่ 

มิใช่เพื่อการจัดจ าหน่าย 
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ พิมพ์ซ้ า 

 
 

ขอท่านจงอย่าละเลย “ความดีงาม” ท่ีอาจดูเล็กน้อย 
แท้จริงแล้ว “การตอบแทนจากอัลลอฮฺ” นั้น  

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ “ปริมาณ” ทีท่านกระท า  
หากแต่เป็น “เจตนา” จากหัวใจของท่านต่างหากท่ีพระองค์ทรงคิดค านวณ 

 
ติดตามอ่านบทความแปลอ่ืนๆ ได้ที่ 

www.anabintalislam.wordpress.com 
หรือทาง Facebook 

เพจ The Sweetness Of Eman {Faith} 
เพจ การครองคู่ในอิสลาม 

เพจ เพจนี้ส าหรับคุณแม่ อัลอุมมฺฮาตฺ 
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การนินทา ส่ิงควรประนาม 

อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ทรงสั่งห้ามเราจากการพูดจาให้ร้ายหรือจากการนินทาผู้อื ่น 
พระองค์ทรงบรรยายคุณลักษณะของผู้ที่ให้ร้ายผู้อื่นในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดไว้ในอัล-กุรอาน ว่า
พวกเขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนกับ “สุนัข” อัลลอฮฺตรัสว่า  

“และจงอยา่สอดแนม อยา่นินทา ให้รา้ยคนใดในหมูพ่วกเจ้า พวกเจ้านั้นชอบท่ีจะกิน
เนื้อพี่น้องของเจ้าที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือ (แน่นอนว่า) พวกเจ้าย่อมเกลียดมัน และ
จงย าเกรงต่ออัลลอฮฺเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  

(อัลหุจญฺรอต 49:12) 

อัลลอฮฺทรงเปรียบผู้ที่ชอบนินทาว่าเป็นดั่งเช่น “สุนัข” เพราะ “สุนัข” เป็นสัตว์ประเภทเดียวที่
กินเนื้อศพของสุนัขด้วยกัน สัตว์ใหญ่เช่น “สิงโต” หรือแม้แต่ “หมาป่า” และ “สุนัขจิ้งจอก” ก็
ไม่ได้ท าเยี่ยงมัน   

หากเราลองส ารวจในสถานที่ที่ผู้คนมักมีการนัดพบปะ รวมตัวกัน จะสังเกตได้ว่าพวกเขาต่าง
ก าลังกินเนื้อศพกันอยู่โดยผ่านการกล่าวร้าย นินทา -- ปัจจุบัน น้อยคนนักที่พร้อมจะปกป้อง
เกียรติของพี่น้องมุสลิม หรือพยายามที่จะช่วยให้พวกเขาพ้นจากเจตนาร้ายและค าครหาของผู้อื่น 

เราควรตระหนักว่าการพูดจาให้ร้ายผู้อื่นลับหลังนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม จากการรายงานในหะดีษ
เศาะเหียะฮฺ ของ อัลบุคอรียฺและมุสลิม โดยการบอกเล่าของท่านอบู ฮูร็อยเราะฮฺ  ศาสนทูต
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมกล่าวว่า “สิ่งใดก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของมุสลิมคนหนึ่งนั้น 
ไม่เป็นที่อนุญาตให้พี่น้องของเขาท าการละเมิดได้ –, เลือดเนื้อ, ทรัพย์สิน และเกียรติยศของเขา”  

จากการบอกเล่าของ ท่านอิบนุ อุมัรฺ ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมกล่าวว่า 
“อัลลอฮฺทรงสร้างเลือด ทรัพย์สิน และเกียรติอันยิ่งใหญ่ให้แก่เจ้า อันซึ่งเป็นสิ่งหวงห้ามในหมู่
พวกเจ้า” (เศาะเหียะฮฺ อัลบุคอรียฺ)  

พี่น้องแห่งอิสลามทั้งหลาย ความศรัทธาและความเชื่อของพวกท่านจะไม่สามารถสมบูรณ์ได้ 
จนกว่าบรรดาพี่น้องมุสลิมของเราจะปลอดภัยจากพฤติกรรมชั่วร้ายที่เกิดจากการนินทา  

จากการบอกเล่าของท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรุ อิบนุ อัลอัซฺ  ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิ วะสัลลัมกล่าวว่า “มุสลิม คือผู้ที่หลีกห่างจากการท าร้ายมุสลิมอีกคนหนึ่งด้วยลิ้นและมือ
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ทั้งสองข้างของเขาและ มูฮาญิรีน (ผู้อพยพ ย้ายถิ่นฐานเพื่ออัลลอฮฺ) นั้น คือผู้ที่ละทิ้งทุกสิ่ง
ที่อัลลอฮฺทรงห้าม” (เศาะเหียะฮฺ อัลบุคอรียฺ)  

จากการบอกเล่าของท่านอบู มูซา อัลอัชชารียฺ “มีหมู่คนบางพวกได้ถามศาสนทูตมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมว่า “ศาสนาอิสลามของผู้ใดที่ดีที่สุด (หรือ ผู้ใดเป็นมุสลิมที่ดีที่สุด) 
ศาสนทูตมุหัมมัดได้ตอบว่า “ผู้ที่หลีกห่างจากการท าร้ายมุสลิมด้วยลิ้นและมือทั้งสองของเขา” 
(เศาะเหียะฮฺ อัลบุคอรียฺ) 

การพูดจาให้ร้ายลับหลังผู้อื่นนั้นเป็นการบ่งบอกถึงความศรัทธา (อีหม่าน) ที่ไม่ได้อยู่ในหัวใจ (ของ
ผู้นินทา) มิเช่นนั้นแล้วเราคงไม่กระท าพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเช่นนั้น   

จากการบอกเล่าของท่านอบู บูรฺซาฮฺ อัลอัซละมียฺ  ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัมกล่าวว่า  “โอ้ ประชาชาติของฉัน ผู้ที่มีความเชื่อด้วยลิ้นของเขา หากแต่ความเชื่อนั้นไม่ได้
เข้าไปในจิตใจของพวกเขา -- จงอย่านินทาพี่น้องมุสลิม จงอย่ามองหาความผิดของพวกเขา 
เพราะหากว่าใครก็ตามที่มองหาความผิดในพี่น้องของเขา อัลลอฮฺจะทรงมองหาความผิดในตัวเขา
เช่นกัน และพระองค์จะทรงมอบความอัปยศให้แก่เขา ณ บ้านของพระองค์” (สุนัน อบู ดาวูด: 
4/27) 

แท้จริงแล้ว การร าลึกถึง “อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา” นั้นจะเพิ่มพูนความศรัทธา   (อี
หม่าน) แก่ท่าน ส่วนการนินทา ให้ร้าย นั้นจะท าลายความศรัทธา (อีหม่าน) ของท่านและท าให้
ท่านได้ใกล้ชิดซัยฏอนมากข้ึน 

ท่านอุมัรฺ อิบนุ อัลค็อฏฏอบ กล่าวว่า “โอ้ บรรดามุสลิมทั้งหลาย จงร าลึกถึงอัลลอฮฺ เนื่องจาก
สิ่งนี้จะเป็นยารักษาโรคแก่ท่าน และจงตระหนักเถิดว่าการนินทาผู้อื่นนั้นเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง”  

ช่างน่าเสียดายที่มุสลิมบางท่านนั้นรักษาการละหมาดญะมาอะฮฺที่มัสญิด  ใช้เวลาไปกับการขอพร
จากอัลลอฮฺทั ้งกลางวันและกลางคืน อ่านอัลกุรอานเป็นกิจวัตรประจ าวัน อีกทั้งยังท าการ
ละหมาดสุนนะฮฺ และละหมาดยามค่ าคืน หากแต่พวกเขามิได้รับผลบุญจากการกระท าเหล่านั้น  

ความดีงามที่พวกเขาได้ท าไว้ หายไปไหน? เพราะเหตุใดพวกเขาจึงไม่ได้รับผลบุญจาก
ความดีงาม และการแสดงออกถึงความศรัทธาเหล่านั้น?  

ค าตอบก็คือ พวกเขาได้อุทิศความดีงามทั้งหลายเหล่านั้นและแจกจ่ายมันให้กับผู้อื่น นั่นเป็น
เพราะว่า ไม่ว่าพวกเขาจะก้าวย่างไปที่ใด พวกเขาก็ท าการนินทาและกล่าวร้ายในเกียรติ
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ของผู้อื่น -- พวกเขาต่างจบลงด้วยการเป็น “บุคคลล้มละลาย” นั่นคือบุคคลที่สะสมความดี
มากมาย ทั้งกลางวันและกลางคืน หากแต่มิได้รับรางวัลหรือผลบุญใดๆ จากความดีเหล่านั้นเลย  

จากการบอกเล่าของท่าน อบู ฮุร็อยเราะฮฺ ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
กล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่าใครคือ “บุคคลล้มละลาย”? พวกเขา (บรรดาเศาะฮาบะฮฺ) ตอบ
กลับไปว่า “บุคคลล้มละลายในหมู่พวกเราคือผู้ที่ไม่มีแม้แต่ “ดิรฮัม” หรือทรัพย์สินใดๆ ติดตัว” 
ศาสนทูตมุหัมมัดจึงกล่าวว่า “บุคคลล้มละลายในประชาชาติของฉันคือผู้ที่จะปรากฏตัวในวันแห่ง
การตัดสิน (กิยามะห์) พร้อมด้วยการละหมาดทั้งหลาย การถือศีลอด และการจ่ายซะกาต หากแต่
ว่า (เขาจะพบว่าเขาได้กลายเป็น “บุคคลล้มละลาย” ในวันนั้น เนื่องจากเขาได้เผาผลาญคุณงาม
ความดีทั้งหลายจนมอดแล้ว) ตั้งแต่เขาได้เริ่มท าการด่าทอ หมิ่นประมาทผู้อื่น อีกทั้งกล่าวร้าย
และผลาญทรัพย์สินผู้อื่นไปโดยมิชอบ พร้อมกับการหลั่งเลือดของผู้บริสุทธิ์ ดังนั้นความดีต่างๆ 
ของเขาจะถูกมอบให้แก่บัญชีของผู้ (ที่ทนทุกข์ทรมานด้วยมือและลิ้นของเขา) และหากว่าความดี
ของเขามีไม่มากพอ (ต่ ากว่าที่คาดไว้) เช่นนั้นแล้ว บาปต่างๆ ของผู้ (ที่ถูกเขากล่าวร้าย) จะถูกโอน
ไปยังบัญชีของเขา และเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก”  (เศาะเหียะฮ ฺมุสลิม 6251) 

ครั้งหนึ่งเมื่อ ท่านอัลหะซัน อัลบัศรี ขออัลลอฮฺทรงเมตตาต่อท่าน ได้รับการบอกเล่าจากบุคคลผู้
หนึ่งว่า “มีคนบางคนได้ใส่ร้ายท่าน” เมื่อท่านได้ยินเช่นนั้น ท่านจึงส่งจานที่มีอินทผลัมให้แก่
บุคคล (ที่มาเล่า) พร้อมกับฝากข้อความแก่ (ผู้ที่กล่าวร้ายถึงท่าน) ว่า “ฉันได้ยินมาว่า ท่านได้ให้
มอบฮะซะนาต (ความดี) ของท่านให้แก่ฉันเป็นของขวัญ ดังนั้นฉันจึงอยากจะตอบแทนท่านด้วย
สิ่งนี้ และขอโปรดให้อภัย ที่ไม่สามารถจะชดใช้แก่ท่านได้หมด”  

การลงโทษในหลุมฝังศพของบรรดาผู้ชอบนินทานั้นรุนแรงยิ่งนัก 

จากการบอกเล่าของท่านอิบนุ อับบาส มีคร้ังหนึ่งขณะที่ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ได้เดินผ่านหลุมฝังศพ 2 หลุม ท่านได้กล่าวขึ้นมาว่า “บุคคลทั้งสองนี้ (ที่อยู่ในหลุมฝัง
ศพ) ก าลังได้รับการทรมานอยู่ และสาเหตุที่ท าให้พวกเขาถูกทรมานนี้ มิได้เกิดจากเรื่องราวที่
ใหญ่โต หรือยากล าเค็ญแต่อย่างใด – หนึ่งในสองท่านนี้เป็นผู้ที่ไม่เข้มงวดเกี่ยวกับความสะอาด 
และเขามักจะท าให้ตัวเองมีรอยเปื้อนเวลาที่เขาปลดทุกข์ (ปัสสาวะ) ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นชอบที่จะ
ปล่อยข่าวโคมลอย (โกหก) (อันเป็นสาเหตุให้หมู่คนเกิดความบาดหมางใจ เป็นศัตรูต่อกัน) ”  
(เศาะเหียะฮฺ อัลบุคอรียฺ 8:78 และมุสลิม)  
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ผู้ที่ชอบนินทานั้นจะถูกลงโทษในหลุมฝังศพ อันเนื่องจากพฤติกรรมที่น่ารังเกียจของเขาหากแต่
ว่า พวกเขาจะได้รับการลงโทษเช่นไรในหลุมศพ? -- เขาจะขีดข่วนใบหน้าของตัวเองด้วยเล็บ
มือของเขา จนกระทั่งเลือดไหลออกมาจากปาก ตา และจมูกของเขา ดังเช่นที่เขาได้เคยกล่าวร้าย
นินทาผู้อื่นในแผ่นดิน  

จากการบอกเล่าของท่านอนัส อิบนุ มาลิก ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม
กล่าวว่า “ขณะที่ฉันได้ถูกน าขึ้นไปยังสวนสวรรค์ ฉันได้ผ่านผู้คนที่มีเล็บเป็นเหล็กทองแดง ก าลัง
ขีดข่วนใบหน้าและหน้าอกของตัวเอง ฉันจึงถามขึ้นมาว่า “ผู้คนเหล่านั้นคือใครหรือ ญิบรีล”? ญิบ
รีล ตอบว่า “พวกเขาคือผู้ที่เคยนินทาและละเมิดเกียรติของผู้อื่น” (สุนัน อบูดาวุด หะดีษเลขที่ 
4860 และ “เศาะเหียะฮฺ อัลญามยีฺ 2/926”)  
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ความหมายของ อัลฆีบะฮฺ 

อัลฆีบะฮฺ คือการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตัวเขาเองก็ไม่ใคร่จะรับรู้ แม้ว่า
สิ่งนั้นจะเป็นความจริงก็ตาม 

มีการยืนยันเกี่ยวกับเรื ่องนี้ในเศาะเหียะฮฺมุสลิม โดยการรายงานของท่านอบู ฮูร็อยเราะฮฺ 
ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมได้กล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่ว่า อะไรคือ การ
นินทา?” พวกเขา (เศาะฮาบะฮฺ) กล่าวว่า “อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์รู้ดีที่สุด” ศาสนทูต
มุหัมมัดจึงกล่าวต่อไปว่า “การนินทา นั้นหมายถึง การพูดเกี่ยวกับพี่น้องของท่านด้วยวิธีการที่พี่
น้องของท่านไม่ชอบมัน”  จากนั้นศาสนทูตมุหัมมัด ถูกถามต่อไปว่า “แล้วท่านมีความคิดเห็น
อย่างไร หากความผิดที่เราได้กล่าวถึงพี่น้องของเราเป็นเรื่องจริง?” ศาสนทูตมุหัมมัด จึงกล่าวว่า 
“หากแม้สิ่งที่ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับพี่น้องของท่านเป็นเรื่องจริง  แท้จริงแล้ว ท่านได้กระท าการ
นินทา เขา และหากว่าความผิดที่กล่าวนั้นมิได้เป็นเรื่องจริง แท้จริงแล้วมันคือ การใส่ร้าย”  

ดังนั้น หากแม้ว่าเจตนาของท่านนั้นดีจริง และท่านต้องการจะให้ค าแนะน าแก่พี่น้องของท่าน 
ท่านก็มิควรจะนินทาพวกเขาในที่สาธารณะ หากแต่จงเข้าหาเขาเป็นการส่วนตัว และบอกให้เขา
ทราบเกี่ยวกับความผิดของเขา เพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสแก้ไขมัน  

“อัลฆีบะฮฺ มิได้เป็นเรื่องที่ถูกจ ากัดเพียงแค่ “ลิ้น” เท่านั้น หากแต่ยังรวมไปถึงการแสดงออก
ด้วยกิริยาท่าทางอีกด้วย เช่น การเดินตามหลังคนพิการและเลียนแบบท่าทางของเขา หรือการ
แสดงท่าทางดูถูกผู้ใดผู้หนึ่งด้วยลิ้น อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 

“ความหายนะจงประสบแด่ทุกผู้นินทา และผู้ใส่ร้ายผู้อื่น”   

(อัลฮุมะซะฮ์ 104.1) 

“และเจ้าอยา่ปฏิบัติตามผู้ท่ีเป็นนักสาบานท่ีต่ าช้า ผู้นินทาตระเวนใส่ร้ายผู้อื่น” 

(อัลกอลัม 68.10 - 11) 
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ประเภทของอัลฆีบะฮฺ 

อัลฆีบะฮ ฺม ี5 ประเภท 

1. การนินทาเกี่ยวกับลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เช่นการกล่าวว่า บุคคล
นั้น บุคคลนี้ตาบอด หัวล้าน สูง เตี้ย ด า ขาว หรือการบรรยายลักษณะต่างๆ ที่ถือเป็นการ
ต าหนิ การวิจารณ์ในทางไม่ดี ที่ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกท่านเองก็มิใคร่จะได้ยินเกี่ยวกับมัน   

2. การนินทาเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล/บรรพบุรุษของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การพูดจาดูถูก สบ
ประมาทว่า พวกเขานั้นสืบเชื้อสายมาจากครอบครัวชั้นต่ า หรือสืบเชื้อสายมาจากคนกวาด
ถนน หรือการกล่าวถึงลักษณะ ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเพื่อเป็นดูถูก หรือสร้างความ
อับอายแก่เขา  

3. การนินทาเกี่ยวกับคุณสมบัติ/ลักษณะนิสัยของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คือ การบรรยาย
ลักษณะนิสัยของพวกเขาว่า เป็นคนหยิ่งยโส ตะกละ โอ้อวด ใจร้อน รนราน มรรยาททราม 
หรือข้ีขลาด เป็นต้น 

4. การนินทาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่เป็นเรื่องทางโลก คือ การ
กล่าวถึงพวกเขาว่าเป็น คนพูดมาก กินเก่ง นอนเยอะ เห็นแก่ตัว ไม่ใส่ใจความเป็นไปของคน
อื่น สกปรกและไม่ดูแลตัวเอง  

5. การนินทาใส่ร้ายเก่ียวกับคุณลักษณะทางด้านศีลธรรมจรรยาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
คือ การกล่าวร้ายว่าพวกเขา เป็นคนขี้ขโมย โกหก ขี้เมา ไม่ใส่ใจในความสะอาด ไม่เอาจริง
เอาจังในการละหมาด ชอบนินทา ใส่ร้าย หรือไม่มีความรู้เก่ียวกับศาสนาอิสลาม เป็นต้น  

ดังนั้น มุสลิมทั้งหลายควรตระหนักถึงการล่อลวงของชัยฏอน เนื่องจากมันจะไม่ยุติการล่อลวงเพือ่
ท าให้เราเชื่อว่า “เรานั้นก าลังให้ค าแนะน าช่วยเหลือพี่น้องของเราอย่างจริงใจ แต่ทว่าใน
ความเป็นจริงแล้วเราต่างก าลังนินทา ใส่ร้ายพี่น้องของเราอยู่”  

ผู้ที่ต้องการให้ค าแนะน าด้วยความจริงใจนั้น ควรหาทางติดต่อกับพี่น้องมุสลิมของเขาเป็นการ
ส่วนตัว หรือเป็นการลับ เพื่อแจ้งให้เขาทราบเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่ดีหรือไม่เป็นที่ยอมรับของ
เขา และขณะเดียวกันก็ขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้ทรงช่วยรักษาโรคร้าย (นินทา) นี้ให้หายไป
จากพี่น้องมุสลิม 
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สาเหตุของ อัลฆีบะฮฺ 

สาเหตุของ อลัฆีบะฮฺ มี 7 อย่าง  

1. ความต้องการระบายอารมณ์โกรธ เมื่อมีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นระหว่างบุคคลสอง
คน  หลังจากนั้น หนึ่งในสองคนนั้นจะต้ังวงนินทาบุคคลอีกคน เพื่อหาต้องการหาค าสนับสนุน
หรือสรา้งความสาใจให้กับอารมณ์โกรธของเขา  

2. ความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่ง หรือถูกยอมรับจากคนกลุ่มหนึ่ง เมื่อมีบุคคลหนึ่งได้ยิน
เพื่อนของเขาก าลังกล่าวร้ายพี่น้องมุสลิมลับหลังอยู่ -- แทนที่เขาจะเข้าไปห้ามปรามหรือ
กล่าวตักเตือนเพื่อนของเขาเพื่อให้หยุดการนินทา กล่าวร้าย  แต่เขากลับช่วยเพื่อนด้วยการ
ร่วมนินทาพี่น้องมุสลิมเช่นกัน หากแม้ว่าเขาระลึกและเชื่อฟังในพระด ารัสของอัลลอฮฺตะอา
ลาที่ว่า  “ในวันน้ันบรรดามิตรสหายจะเป็นศัตรูกัน นอกจากบรรดาผู้ย าเกรง (อัลลอ
ฮฺ)  (อัซซุครุฟ 43.67)  เขาย่อมมีความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะตามมา 

3. ความต้องการที่จะยกตนเองให้เหนือกว่าผู้อื่น โดยการท าให้ผู้อื่นดูไร้ค่า ด้วยวิธีการ
เดียวกัน บุคคลหนึ่งอาจจะเกิดความอิจฉาเมื่อผู้อื่นได้รับการยกย่อง และด้วยเหตุผลนี้ท าให้
เขาต้องหาวิธีที่จะสร้างความเสื่อมเสียและใส่ร้ายบุคคลผู้นั้น เป็นต้นว่า เมื่อผู้ใดก็ตามได้รับ
การชื่นชมในความรู้ เกียรติ และคุณสมบัติที่ดีต่อหน้าเขา-- เขาก็จะกล่าวว่า “ใช่แล้วหละ 
เขาเป็นเช่นนั้น หากแต่ว่าเขายังมีอะไรที่ไม่ดีหลายๆ อย่างในตัวเขา” (เพื่อเป็นการ
สร้างความเสื่อมเสียให้กับผู้ที่ได้รับการชื่นชม)   

ชัยฏอน (ผู้ถูกสาปแช่ง) ได้ล่อลวงให้เขาเชื่อว่า เขาก าลังให้ค าแนะน าแก่พี่น้องของเขา แต่
หากว่าเขานั้นมีความจริงใจ เขาย่อมให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาต่อพี่น้องของเขาเป็นการ
ส่วนตัว มิใช่การเปิดเผยมันออกมาต่อที่สาธารณะ 

4. ความอิจฉา บุคคลหนึ่งอาจจะมีความอิจฉาต่อบุคคลอีกคนหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่เขาได้ยินผู้คน
ชื่นชม ยินยอบุคคลผู้นั้นอยู่ ชัยฏอนจะท าการล่อลวงโดยการท าให้เขาเกิดความรู้สึกอิจฉาต่อ
ความดีงามที่บุคคลนั้นได้รับ อีกทั้งยังมีความปรารถนาที่จะให้บุคคลนั้นได้รับความเสียหาย 
ดังนั้นวิธีการเดียวที่จะสร้างความเสื่อมเสียแก่บุคคลนั้นคือ การนินทา กล่าวร้าย 
 

แท้จริงนั้น มุสลิมต่างทราบดีจากสิ่งที่กล่าวในอัลกุรอานว่า “อัลลอฮฺจะประทานผลบุญ
ความดีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงบทบัญญัตินี้
ได”้  
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5. การล้อเล่น และเย้าแหย่เพื่อความสนุกสนาน นอกจากการดูหมิ่นเหยียดหยามพี่น้อง
มุสลิมแล้ว บุคคลหนึ่งอาจจะท าการนินทา ใส่ร้ายพี่น้องมุสลิมของเขาด้วยการท าให้ผู้อื่นนั้น
หัวเราะเยาะพี่น้องของเขา  

 

ผู้ที่ท าการนินทานั้นมักจะไม่รู้ตัวว่าเขาก าลังกระท าความผิดที่ร้ายแรงอยู่ ศาสนทูตมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า “มันเป็นความชั่วร้ายอย่างมากในการท่ีมุสลิมนั้น
ท าการดูถูกเหยียดหยามพี่น้องมุสลิมของเขา” (เศาะเหียะฮ ฺมุสลิม 6219)   

6. การแสแสร้งเพื่อแสดงความเมตตา ตัวอย่างเช่น บุคคลหนึ่งกล่าวว่า “เขาช่างยากจน
เหลือเกิน” “ฉันรู้สึกเวทนาเขา” “เขาแทบจะไม่ละหมาดฟัรดูเลย” หรือ “เขาเพิ่งจะโกน
เคราของเขาออก” หรือ “เขาได้รับบททดสอบที่ยากล าบากมากมาย”   

หากผู้นินทามีความจริงใจและความเมตตาต่อพี่น้องมุสลิมของเขาอย่างแท้จริง เขาจะไม่มี
ความคับแค้นใจหรือเผยแพร่เรื ่องราวความประพฤติที ่ชั ่วร้ายของพี่น้องเขาให้ผู้อื่นรับรู้ 
ในทางกลับกันเขาจะวอนขอต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้พระองค์ทรงช่วยให้พี่น้องเขาผ่าน พ้น
ปัญหาที่ได้ประสบไปด้วยดี -- อีกทั้งให้ค าแนะน าแก่พี่น้องเขาเป็นการส่วนตัว 

7. การฝืน บังคับให้ตัวเองมีความโกรธเพื่ออัลลอฮฺตะอาลา  เมื่อบุคคลหนึ่งกล่าวว่า “ดู
พวกเขาเหล่านั้นสิ และดูสิว่า พวกเขารุกรานเขตแดนของอัลลอฮฺ และท าการละเมิดต่อพระ
บัญชาของพระองค์อย่างไร”  

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่กล่าวเช่นนี้ถือเป็นบุคคลที่ชั่วร้ายและโง่เขลา เพราะหากว่าเขามีความ
จริงใจโดยสัตย์จริงแล้ว เขาจะไปพบกับผู้ที่มารุกรานนั้นและสั่งใช้ให้เขากระท าความดีและ
ละเว้นความชั่ว 
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วิธีการรักษาเยียวยา (โรค) อัลฆีบะฮฺ 

วิธีการรักษาโรคอัลฆีบะฮฺมี 5 ประการ 

1. ท่านควรตระหนักว่า อัลฆีบะฮฺ คือบาปที่เกิดจากการเปิดเผยความผิดของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ซึ่งน าไปสู่ความไม่พอพระทัยของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา -- ดังนั้นท่านจ าต้อง
พยายามระลึกเก่ียวกับส่ิงที่กล่าวมาทั้งหมดในข้างต้น เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าบาปนี้ 

2. จงเตือนตัวเองว่า “ความดีของท่านนั้นจะถูกมอบให้กับผู้ที่ท่านได้กล่าวร้ายถึงเขา และบาป
ของเขาก็จะถูกมอบให้แก่ท่าน และในวันแห่งการตัดสิน ท่านอาจจะมีความปรารถนาที่จะได้
เพียงแค่หนึ่งความดีเพื่อปกป้องตัวท่านจากไฟนรกก็เป็นได”้ 

3. จงระลึกว่า ตัวท่านเองก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นนินทาท่านลับหลงั เช่นนั้นแล้วท่านควรจะ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา  

4. จงท าจิตใจของท่านให้บริสุทธิ์จากสิ่งที่ท าให้ท่านพูดจากล่าวร้ายต่อพี่น้องของท่านลับหลัง 
เช่น “ความเกลียด” “ความอิจฉา” “ความหลงตัวเอง” “ความหยิ่งยโส” และโรคทางจิต
อื่นๆ  

5. จงไตร่ตรอง คิดทบทวนถึงความผิดของตัวท่านเอง แทนที่จะกล่าวนินทาผู้อื่น และจงใส่ใจ
พิจารณาในความผิดของตัวเองเพื่อท าการแก้ไข -- จงมีความละอายที่จะวิจารณ์ กล่าวร้าย
ถึงความผิดของผู้อื่น เพราะแท้จริงแล้วตัวท่านเองนั้นก็มีความผิดมากมาย หากว่า ตัวท่าน
ปราศจากซึ่งความผิดอย่างแท้จริงแล้ว ท่านจงแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮฺในความเมตตา
ของพระองค์ เนื่องจากการกล่าวร้ายนินทาผู้อื่นนั้นถือเป็น หนึ่งในบาปใหญ่  

ท่านอัล หะซัน อลับัศรี ขออัลลอฮฺประทานความเมตตาต่อทา่น ได้กล่าววา่  

“โอ้ ลูกหลานของอาดัมเอ๋ย ท่านจะไม่บรรลุถึงความศรัทธาที่แท้จริง จนกว่าท่านจะหยุดมองหา
ความผิดของผู ้อื ่น ในขณะที่ตัวท่านเองก็มีความผิดหลายประการ (และท่านจะไม่ประสบ
ความส าเร็จ) จนกว่าท่านจะเริ่มแก้ไขความผิดเหล่านั้น และหากแม้ท่านได้กระท าการดังกล่าว
แล้ว จงใส่ใจต่อตัวเองเถิด เพราะว่าบ่าวที่เป็นที่รักที่สุดของอัลลอฮฺนั้น คือผู้ที่ปฏิบัติเช่นนั้น”  

หากจิตวิญญาณในตัวทา่นสัง่ใหท้า่นท าการกลา่วร้ายถึงความผิดของผู้อื่น โปรดจงต้ังค าถามต่อ
ตัวท่านเองดังนี ้ 

- ท่านได้ท าการละหมาดพร้อมกับอิหม่ามทัง้ 5 เวลาที่มัสญิดหรือไม?่ (ส าหรับผู้หญงิ 
การละหมาดที่บ้านของเธอประเสริฐกว่า) 

- ท่านได้ท าละหมาดยามค่ าคืนหรือไม่? 



อัลฆีบะฮฺ การกล่าวร้าย การนินทา: หนทางสู่ไฟนรก   | 13 

 

 

- วันนี้ ทา่นได้อ่านอัลกุรอานบ้างหรอืยัง? 
- วันนี้ ทา่นได้วอนขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงช่วยเหลือพีน่้องมุสลมิของเราหรือยัง? 
- วันนี้ ทา่นได้วอนขอต่ออัลลอฮฺให้แก่บิดามารดาของทา่นหรือยงั? 
- วันนี้ ทา่นได้ท าการบริจาคทาน (เศาะดะเกาฮฺ) แก่คนยากจนหรือไม่? 
- สัปดาห์นี ้ทา่นได้ถือศีลอดสักวันหรือไม่? 
- วันนี้ ทา่นได้ท าการละหมาดอยา่งนอบน้อมต่ออัลลอฮฺหรือไม่? 
- วันนี้ ทา่นไดล้ะหมาดดุฮาหรือไม่  
- ท่านรักษาการละหมาดสุนนะฮฺอยา่งสม่ าเสมอหรือไม?่ 
- ท่านได้กลา่วสดุดีต่ออัลลอฮฺในยามเช้าและกลางวันหรือไม่? 
- วันนี้ ทา่นระลึกถึงอลัลอฮฺและวอนขอต่อพระองค์หรือไม่ หรือทา่นไม่ใส่ใจ?  

หากท่านมองย้อนกลับมาที่ตัวท่านเองแล้ว จะพบว่าแท้จริงแล้ว ท่านได้ท าให้ตัวท่านนั้นถดถอย 
-- เมื่อเป็นเช่นนั้น จงพยายามหาประโยชน์จากเวลาที่ท่านมี เพื่อท าการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ
จากสิ่งที่ท่านได้เคยกระท าผิด และจงใส่ใจต่อปัญหาของตัวท่านเองเถิด 

เอาวฟ์ ได้กล่าวว่า “ฉันได้ไปเยี่ยมอิบนฺ ซีรีน และได้กล่าวร้ายถึง อัล ฮัจญาจ 1 ดังนั้นเขา (อิบนฺ ซี
รีน) จึงกล่าวแก่ฉันว่า “อัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้และยุติธรรมยิ่ง พระองค์จะทรงตอบแทนแก่ผู้ที่
กล่าวร้ายต่ออัล ฮัจญาจ และจะทรงท าการลงโทษ อัล ฮัจญาจด้วยพระองค์เอง อันเนื่องมาจาก
การความชั่วร้ายของเขา และในวันแห่งการตัดสิน เมื่อท่านได้พบกับอัลลอฮฺ ความผิดที่เล็กที่สุด
ของท่านจะรุนแรงไม่ต่างไปจากความผิดอันใหญ่หลวงของอัล ฮัจญาจ”  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 อัล-ฮัจญาจ บิน ยูซุฟ อัษ-ษะกอฟี ผูป้กครองเมืองแบกแดด (เมืองหลวงอิรัก) ในอดีตเป็นทรราชย์ผู้ลือชื่อ 
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การลบล้างความผิดจาก อัลฆีบะฮฺ 

อัลฆีบะฮ ฺเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ ผูน้ินทานั้นต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดของเขา ซึง่การละเมิดนั้น 
มี 2 ประการ:  

ประการแรกนั้น คือ การละเมิดที่เกิดจากการกระท าอันเกินขอบเขตที่อัลลอฮฺทรงก าหนด ใน
กรณีที่เขาได้กระท าความผิดบาปที่อัลลอฮฺทรงสั่งห้าม การกระท าดังกล่าวนี้จะต้องถูกลบลา้งดว้ย
การส านึกผิด เสียใจและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ  (เตาบะฮฺ)  

ประการท่ีสอง คือ การละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของพี่น้องมุสลิม หากเรื่องราวการนินทาได้ไปถึง
หูผู้ถูกนินทา ผู้นินทาจ าต้องขอโทษเขาผู้นั้น และแสดงความเสียใจในสิ่งที่ได้กล่าวไป และหากผู้
ถูกนินทานั้นให้อภัย สิทธิอันชอบธรรมของเขาก็จะยุติลงไม่เช่นนั้นแล้ว ในวันแห่งการตัดสิน ความ
ดีของเขา (ผู้นินทา) จะถูกมอบให้ผู้ถูกนินทา  

จากการเล่าของท่านอบู ฮูร็อยเราะฮฺ ศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กล่าวว่า 
“ผู้ใดก็ตามที่ได้ละเมิดพี่น้องของเขา จงขออภัยจากผู้ที่เขาได้ท าการละเมิด (ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต) 
เนื ่องจาก (ในวันกิยามะห์) จะไม่มีแม้แต่ “ดินาร” หรือ “ดิรฮัม” (เช่นนั้นแล้ว เขาควรที่จะ
แสวงหาการให้อภัยในโลกดุนยานี้) ก่อนที่ความดีของเขาจะถูกน าไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องของเขา 
หรือหากว่าเขาไม่มีความดีติดตัว—เมื่อนั้น บาปของพี่น้องเขา จะถูกน ามาเพิ่มในบัญชีของเขาใน
วันกิยามะห์” (เศาะเหียะฮฺอัลบุคอรียฺ 5/121 และมุสนัด อิหม่าม อะหมัด 2/435) 

มีคร้ังหนึ่ง ขณะที่ข้าพเจ้า (ผู้เขียน)2 นั่งอยู่กับบุรุษสองท่าน ไม่นานนักบุรุษท่านหนึ่งได้ลุกออกไป  
บุรุษอีกท่านหนึ่งที่ยังนั่งอยู่กับข้าพเจ้าได้กล่าวขึ้นมาว่า “บุรุษท่านนี้ไม่ดูแลตัวเองหรือใส่ใจใน
รูปร่างหน้าตาของตัวเองเลย” ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวต่อบุรุษนั้นว่า “เช่นนั้นแล้ว ท่านก็จงตามเขาไป
และบอกให้เขารับทราบเถิด” บุรุษท่านนั้นจึงถามกลับมาว่า “จะให้ฉันไปบอกกับเขาเรื่องอะไร?” 
ข้าพเจ้าตอบกลับไปว่า “บอกเขาถึงสิ่งที่ท่านได้กล่าวไม่ดีเกี่ยวกับเขาลับหลังและขอให้เขาอภัยต่อ
ท่าน” บุรุษท่านนั้นกล่าวว่า “แต่เขาก็จะโกรธนะสิ” ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “แล้วเหตุใดท่านถึงกล่าว
สิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเขาเล่า?” บุรุษท่านนั้นกล่าวว่า “อาจจะเป็นเพราะว่า หากฉันขอให้เขาอภัยแก่
ฉัน จะท าให้ฉันล าบากใจ และฉันจะรู้สึกอับอายก็เป็นได้” ข้าพเจ้าจึงตอบไปว่า “จงลิ้มรสความขม

                                                 
2 วาฮีด อับดุสสลาม บาลี  
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ขื่นจากการขออภัยจากเขา (ผู้ที่ถูกใส่ร้าย) ดังเช่นที่ท่านได้สร้างความพึงพอใจแก่ตัวท่านด้วยการ
กล่าวถึงความผิดในตัวเขา ขณะที่เขาไม่อยู่เถิด” ต้ังแต่นั้นมา ข้าพเจ้าก็ไม่เคยได้ยินบุรุษท่านนั้น
กล่าวร้ายถึงผู้ใดอีกเลย  

ผู้ที่ (ถูก) กล่าวร้าย ควรให้อภัยต่อผู้ที่กล่าวร้ายเขาหรือไม่ 

เป็นเรื่องที่สามารถกระท าได้หากผู้ที่ถูกนินทาประสงค์ที่จะให้อภัยต่อผู้ที่นินทาเขา แต่ก็มิได้มี
ข้อบังคับให้ผู้ถูกนินทาต้องยกโทษต่อผู้ที่ล่วงเกินเขา   

เปรียบเช่น  “พวกหัวขโมย” ที่ขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น และภายหลังเขามีความต้องการที่จะกลับ
ตัว  เขาจ าต้องส านึกผิดแสดงความเสียใจและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ แต่ขณะเดียวกันนั้นเขาควร
น าทรัพย์สินที่ขโมยมานั้น คืนแก่เจ้าทรัพย์และขอให้เจ้าทรัพย์ยกโทษให้ และหากเจ้าทรัพย์ยังคง
ยืนยันที่จะเอาทรัพย์สินคืน ผู้ที่ขโมยก็ต้องคืนมันให้แก่เขา เช่นเดียวกันกับ  “ผู้นินทา”นั้นเอง 
เขาก็ควรที่จะขออภัยต่อผู้ที่เขาได้กล่าวร้ายถึง หากแต่ว่าผู้ที่ถูกกล่าวร้ายนั้นมีสิทธิ์ที่จะให้อภัยเขา
หรือไม่ก็ได้ ซึ่งบางคร้ังโทษของการนินทานั้นก็อาจจะรุนแรงยิ่งกว่าการขโมยทรัพย์สินผู้อื่นเสียอีก 

มีสลฟับางทา่น ที่ไม่ให้อภัยต่อผู้ทีก่ล่าวร้ายเกี่ยวกับเขา   

ท่านสะอีด ฺอิบนุ อลัมูชยัยิด ขออัลลอฮฺทรงเมตตาต่อท่าน กลา่วว่า “ฉันไม่เคยยกโทษต่อผู้ที่
ปฏิบัติกับฉันอย่างไร้ความยุติธรรม”  

ท่านอิบนุ ซีรีน ขออัลลอฮฺประทานความเมตตาต่อท่าน กล่าวว่า “ฉันไม่เคยยอมให้มีการนินทา
เกิดข้ึน ดังเช่นที่อัลลอฮฺทรงสั่งห้ามการนินทา และฉันจะไม่ยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งห้าม”  
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ลักษณะที่เลวที่สุดของอัลฆีบะฮฺ 

ลักษณะท่ีเลวท่ีสุดของอัลฆีบะฮฺ คือการมีส่วนร่วมในการกล่าวร้ายถึงผู้รู้ด้านศาสนา (อุละมาอฺ) 
และผู้เรียกร้องสู่อิสลาม (ดาอีย์)  

การกล่าวร้ายถึงบุคคลดังกล่าวนั้น เปรียบได้กับว่าท่านก าลังขับไล่ผู้คนให้ออกจากการเรียกร้องสู่
อิสลาม และท าให้ผู้คนหยุดการปฏิบัติตามหนทางของอัลลอฮฺ  ดังนั้นการกล่าวถึงความผิดพลาด
ของผู้รู้และผู้เรียกร้องสู่อิสลามนั้น หมายความว่าท่านก าลังท าให้ผู้คนหันเหออกจากหนทางแห่ง
ศาสนาของอัลลอฮฺ  

อิหม่าม อิบนุ อะซะกีรฺ ขออัลลอฮประทานความเมตตาต่อท่าน  กล่าวว่า “จงรับทราบเถอะว่า 
การกล่าวร้ายถึงผู ้รู ้ในทางเสื ่อมเสียนั้นเป็นเรื ่องที่เลวร้ายยิ่ง และอัลลอฮฺนั ้นทรงยุติธรรม 
พระองค์จะทรงท าการแก้แค้นต่อผู ้ใดก็ตามที ่กล ่าวร ้ายถึงผ ู ้ร ู ้  หากผู ้ใดท าการดูหมิ ่น 
วิพากษ์วิจารณ์ผู้รู้ อัลลอฮฺจะทรงท าให้หัวใจของเขานั้นตาย ก่อนความตายของเขา (จะมายังเขา)”  

อัลลอฮฺทรงตรัสว่า “พวกเจ้าอย่าท าให้การเรียกร้องของอัรเราะสูลในหมู่พวกเจ้าเป็น
เช่นเดียวกับการเรียกร้องในระหว่างพวกเจ้าด้วยกัน แน่นอน อัลลอฮฺทรงรู้ถึงบรรดาผู้ที่
แอบหลีกเลี่ยงออกไปในหมู่พวกเจ้า ดังนั้น บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งของเขา หรือว่าการ
ลงโทษอันเจ็บปวดนั้นจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกัน” (อันนูร ฺ24:63)  

“หากพบว่าผู้รู ้(อลุามะฮฺ) กระท าความผิด 
เราควรท่ีจะสงบน่ิงหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรูใ้นความผิดของผู้รูท่้านนั้น” 

หลายคนยังมีทัศนะที่ผิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ กล่าวคือพวกเขามีความสับสนเกี่ยวกับนิยาม
ของค าว่า  “การนินทา” โดยถือว่าการน า “ความจริง” ออกมาเปิดเผยนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ผิด3  นี่
เป็นเหตุให้เกิดความสับสนในสองประเด็น ระหว่าง “การนินทา” และ “การพูดความจริง”  แต่
กระนั้น ก็จะมีเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นที่อัลลอฮฺทรงน าทางให้พวกเขามีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ รวมถึงความแตกต่างระหว่าง “สิ่งท่ีถูก”และ “สิ่งท่ีผิด” – ดังที่อัลลอฮตรัสไว้ว่า  

“โอ้ บรรดาผู้ศรัทธา หากพวกเจ้ามีความย าเกรงต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทรงให้มแีก่พวก
เจ้าซึ่งสิ่งท่ีจ าแนกความจริงและความเท็จ” (อัล-อมัฟาล 8:29) 

                                                 
3 ผู้แปลได้แปลให้กว้างข้ึนจากต้นฉบับภาษาต่างประเทศ เพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน  
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เช่นนั้นแล้ว เมื่อบรรดานักศึกษาศาสนศาสตร์พบว่าผู้รู้ (อุลามะหฺ) ท าผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
เขาจ าต้องบอกกล่าวกับเจ้าตัวหรือคนสนิทของผู้รู ้ท่านนั้นให้รับทราบถึงข้อผิดพลาดนั้นๆ เป็น
การส่วนตัว โดยหลีกเลี ่ยงการสร้างความเสื่อมเสีย การพูดจาใส่ร้ายลับหลัง หรือแม้แต่การ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความรู้ของผู้รู้ 

และในทางกลับกัน เราควรจะเพิ่มพูนผลบุญให้กับบรรดาผู้รู้ (อุลามะหฺ) และกล่าวถึงความดี มี
ศีลธรรม ความรู้ด้านศาสนาอันมากมายของท่าน แทนที่จะให้ความสนใจเพียงแค่ความผิด
เล็กน้อย ที่ไม่ได้เกิดจากความต้ังใจ  
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แสวงหาเพื่อนที่จริงใจ 
4พี่น้องมุสลิมที่รัก ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาอยู่หลายปีในการแสวงหาเพื่อนสักคนหนึ่ง ที่มีความจริงใจ ผู้
ที่สามารถให้ค าแนะน าต่อข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าหลงผิด หรือเมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถกระท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ (ในหนทางของอิสลาม)  อีกทั้งคอยแนะน าตักเตือนเมื่อข้าพเจ้าหลงลืม
ในสิ่งใด และต าหนิติเตียนเมื่อข้าพเจ้ากล่าวร้ายถึงผู้อื่นต่อหน้าเขา -- หากแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้า 
เพราะจนถึงตอนนี้ ข้าพเจ้ายังมิได้พบเจอ “เพื่อนที่จริงใจ” ผู้นั้น แต่ข้าพเจ้าก็มิได้ละความ
พยายามที่จะค้นหาบุคคลพิเศษท่านนี้  

แท้จริงแล้ว ข้าพเจ้าได้พบกับบรรดามุสลิมหลายท่านที่รักษาการละหมาดยามค่ าคืน อ่านอัลกุ
รอาน ลดสายตาลงเมื่อพบปะผู้คน ไม่พูดจาโกหก ทานอาหารหะลาล อีกทั้งมีความใส่ใจต่อผู้อื่น
มากกว่าตัวเอง บริจาคทรัพย์สินในหนทางของอัลลอฮฺ หากแต่ว่าข้าพเจ้ายังไม่พบผู้ที่ห้ามปราม
ข้าพเจ้าจากการกล่าวร้าย นินทาผู้อื่น  

น่าเศร้านัก “ที่คนส่วนใหญ่มักจะเดินผ่านกลุ่มที่ก าลังท าการให้ร้ายผู้อื่นไป (โดยมิได้ท าการห้าม
ปราม)” “ร่วมหัวเราะเมื่อได้ยินผู้คนกล่าวร้ายถึงผู้อื่น” “นิ่งเงียบเมื่อพี่น้องของเขาถูกใส่ร้าย หรือ
แม้แต่เวลาที่พวกเขากล่าวร้ายต่อความประพฤติของตัวเอง”  

พี่น้องมุสลิมที่รัก หากท่านได้พบบุคคลที่คอยปกป้องและห้ามปรามท่านจากการพูดจาหรือการ
กระท าพฤติกรรมใดๆ ที่เป็นการนินทาใส่ร้าย สบประมาทผู้อื่น  ขอท่านจงยึดมั่นอยู่กับเขาเถิด 
เพราะเขาเป็นผู้ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง มีค่ายิ่งกว่าทองค าและเงินนัก  

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 ความรู้สึกของผู้เขียนหนังสือเล่มนี ้วาฮดี อับดุสสาลาม บาลี  
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กรณีที่ อัลฆีบะฮฺ ได้รับการอนุมัติ 

แม้ว่า “การนินทา” นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม แต่ก็มีบางกรณีที่ “การนินทา” ได้รับการอนุมัติให้
กระท าได้ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเมื่อกระท าแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชาติมุสลิม และการ
อนุญาตให้กระท าการนี้นั้นจะต้องมีพื้นฐานมาจากเหตุผลอันชอบธรรมและถูกต้องตามหลักการ 
(ศาสนา) อีกทั้งเจตนา (ของผู้พูด) นั้นต้องบริสุทธิ์ด้วย  

กรณีที่ “การนินทา” ได้รับอนุมัติมี 6 ประการดงันี้  

1. “การนินทา” เป็นที่อนุมัติส าหรับ “ผู้มีความทุกข์ใจ หรือผู้ที่ถูกกดขี่” ทั้งนี้เพราะมัน
เป็นความจ าเป็นแก่เขา ที่จะต้องเล่าเรื่องราวที่เขาได้ประสบต่อผู้บังคับบัญชา ผู้พิพากษา
หรือ ผู้ที่มีอ านาจ หรือผู้ที่มีความสามารถที่จะให้ความยุติธรรมแก่เขา เพื่อให้เขาหลุดพ้นจาก
ความทุกข์ เช่นนั้นแล้ว สิ่งที่เขาควรกล่าว (เมื่อต้องการเล่าเรื่องราวให้ผู้มีอ านาจในการ
ตัดสินได้รับรู้) คือ “บุคคลนั้นได้กระท าผิดต่อฉัน” หรือ “บุคคลนั้นได้กระท าการเช่นนั้น...ต่อ
ฉัน” หรือ “เขาผู้นั้นได้ยึดที่ดินของฉันไปอย่างมิชอบธรรม” “เขาปฏิบัติต่อฉันด้วยความอ
ยุติธรรม” เป็นต้น  

2. แสวงหาความช่วยเหลือเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องเลวร้าย (ให้กลายเป็นดี) หรือ
ปฏิรูปพฤติกรรมที่ชั่วร้าย เช่น การกล่าวถึงความผิดของผู้กระท าผิด เพื่อต้องการให้เขานั้น
แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเอง (ให้กลับมาสู่หนทางที่ถูกต้อง) ตัวอย่างเช่น หากท่านสังเกตว่า
เพื่อนของท่านไม่ยอมท าการละหมาด หรือมีนิสัยที่ชอบท าก่อกวน สร้างความล าบากใจแก่
บรรดาสตรี เช่นนั้นแล้ว ท่านก็สามารถที่จะแจ้งต่อผู้ปกครองของเพื่อนให้รับทราบถึง
พฤติกรรมเหล่านี้ โดยมีเจตนาที่จะช่วยเหลือให้เพื ่อนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี -- ใน
ขณะเดียวกัน ท่านจะต้องไม่กล่าวร้ายหรือเปิดเผยความผิดของเพื่อนในที่สาธารณะ อย่างไร
ก็ตาม มันย่อมเป็นการดีกว่า หากท่านจะให้การช่วยเหลืออย่างลับๆ   
 

เช่นเดียวกับกรณีที่ว่า หากมีพนักงานคนหนึ่งพบเห็นเพื่อนร่วมงานของเขาก าลังท าการรับ
สินบนอยู่ เมื่อเป็นเช่นนั้นเขาควรที่จะแจ้งให้นายจ้างรับทราบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อไม่ให้เกิด
พฤติกรรมชั ่วร้ายเช่นนี้อีก แต่หากว่า “เจตนา” ของเขามิได้กระท าไปเพื ่อจุดประสงค์
ดังกล่าว เช่นนั้นแล้วถือว่า “การนินทา กล่าวร้าย”  (เล่าความผิดของบุคคลหนึ่งให้อีก
บุคคลหนึ่งทราบ) นั้นเป็นที่ต้องห้ามส าหรับเขา  
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3. การขอค าชี้ขาดจากผู้รู้ (ฟัตวา) โดยขอค าปรึกษาจาก “มุฟตี” เกี่ยวกับปัญหาที่ได้ประสบ 
เช่นการกล่าวว่า “พ่อของฉัน/พี่ชายของฉัน/ภรรยาของฉันกระท าการ (เช่นนั้น เช่นนี้) กับฉัน 
โปรดให้ค าแนะน าแก่ฉันด้วยว่า ฉันควรจะท าอย่างไร?” หรือ “ญาติของฉันได้ข่มเหงและไม่
เป็นธรรมต่อฉัน (เช่นนั้น เช่นนี้) ฉันอยากทราบว่าเขามีสิทธิกระท าเช่นนั้นได้หรือไม่?” “ฉัน
ควรจะท าอย่างไรเพื่อที่จะยุติสิ่งนี้ และให้ได้มาซึ่งสิทธิอันชอบธรรม โดยไม่ต้องรู้สึกล าบาก
ใจ?”  เป็นต้น 

แม้ว่าการหาค าชี้ขาดนั้นจะเป็นสิ่งที่อนุมัติ แต่กระนั้น ก็ควรที่จะระมัดระวังการกล่าวถึง
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการส่วนตัว โดยให้กล่าวในลักษณะเช่นนี้แทน เช่น “ท่านมีความคิด
เห็นอย่างไร ต่อคนที่มีการกระท าเช่นนี้”  

การใช้วิธีการดังกล่าวนี้ย่อมเป็นการดีกว่า เพราะไม่ได้มีการอ้างหรือพาดพิงบุคคลใดเปน็การ
ส่วนตัว อย่างไรก็ตาม การกล่าว “ชื่อ” ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นก็สามารถกระท าได้ (ใน
บางสถานการณ์) ดังที่กล่าวในเศาะเหียะฮฺ บุคอรียแฺละมุสลิม  

จากการเล่าของท่านหญิงอาอิชะฮฺ  ขออัลลอฮฺประทานความเมตตาต่อนาง“ฮินด์ ภรรยา
ของ  ท่านอบูสุฟยาน ได้กล่าวต่อศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัมว่า “อบู สุฟ
ยานเป็นบุรุษที่มีความตระหนี่ เขาไม่ให้ค่าเลี้ยงดูที่พอเพียงแก่ฉัน และลูกๆ นอกเสียจากว่า 
ฉันจะหยิบเงินของเขาออกมาใช้โดยที่เขาไม่รับรู้” ศาสนทูตมุหัมมัดจึงกล่าวว่า “จงเอาตาม
จ านวนที่เพียงพอแก่ท่านและลูกของท่านเถิด” ในกรณีนี้ ศาสนทูตมุหัมมัดมิได้ห้ามฮินด์จาก
การกล่าวถึงชื่อของสามีนาง  

4. การให้ค าแนะน าตักเตือนแก่พีน่้องมุสลิมให้หลีกหา่งจากการท าชั่ว  
มีหลายทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี ้ 

- การกล่าวถึงผู้ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือในฐานะ “ผู้รายงานหะดีษ” โดยมีหลักฐานสนับสนุนใน
การกล่าวอ้างอย่างชัดเจน เช่นนี้ถือเป็นสิ่งที่กระท าได้ตามข้อก าหนด ของ “ลิมะอฺ” (ตาม
ทัศนะของนักวิชาการหลายท่าน) และตามหลักการศาสนานั้น สิ่งนี้ก็ถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่
จะต้องแจ้งให้ประชาชาติรับรู้ 

- การประเมินถงึบุคคลใดบุคคลหนึง่อย่างตรงไปตรงมาแก่ผู้ที่มาสอบถามข้อมลูเกี่ยวกับบุคคล
นั้น เช่นกรณีที่จะใหย้กลูกสาวเพือ่การแต่งงาน การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือผู้ที่จะมาเปน็
เพื่อนบ้านในอนาคต ฟาติมะฮ ฺ บินติ ก็อยซ์ ได้รายงานว่า “ ในขณะทีฉ่ันมีอิสระที่จะ
แต่งงานใหม่อีกคร้ัง ฉนัได้ถามทา่นศาสนทูตวา่ “มุอาวิยะฮฺ  อิบนุ อบู สุฟยานและอบู ญาฮฺม 
อิบนุ ฮิซฮาม ได้ขอฉันแต่งงาน” ศาสนทูตมหุัมมัดจึงกล่าววา่ “อบู ญาฮมฺนั้น ไม่เคยดงึไม้ลง
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จากบ่าเขาเลย (เนื่องจากเขามักจะเดินทางอยู่เสมอ) ส่วนมุอาวิยะฮฺนั้นเป็นบุรุษทีย่ากจนและ
ปราศจากซึ่งทรัพย์สนิ ทา่นจงแต่งกับอุซามะฮฺ อิบนุ ชัยดฺ เถดิ” ดังนัน้ฉันจงึแต่งกับเขา 
และอัลลอฮฺได้ประทานความดีงามแก่การแต่งงานครั้งนี้ และฉันก็มคีวามสุขกับเขา” 
ถือเป็นสิ่งควรกระท าตามหลักการศาสนาที่จะกล่าวถึงสิ ่งที ่ท่านทราบเกี่ยวกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่งที่เขาปรารถนาที่จะมีความสัมพันธ์ด้วย ไปตามความจริงโดยไร้ซึ ่งอคติ โดยมี
เจตนาที่จะให้ค าแนะน าแก่พวกเขาเพื่ออนาคตของเขา  

- อีกกรณีหนึ่ง คือ เมื่อท่านพบว่ามีนักศึกษา (ศาสนา) บางคนก าลังเดินทางไปเพื่อแสวงหา
ความรู้จากกลุ่มบิดะอะฮฺ หรือกลุ่มคนที่มีลักษณะไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ และท่านเกรงว่ามันจะมี
ผลกระทบต่อพวกเขา (ทางด้านความคิดและหลักการศาสนา) ในสถานการณ์เช่นนี้ ท่าน
จ าเป็นต้องให้ค าแนะน าพวกเขาเกี่ยวกับกลุ่มคนเหล่านั้น และแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเจตนา
ของท่านนั้นเกิดจากความหวังดีและต้องการให้ค าแนะน า 

เพราะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ท าให้คนส่วนใหญ่เกิดความสับสน เนื่องจากบางครั้ง ผู้ให้
ค าแนะน าได้กระท าไปโดยปราศจากความอิจฉาริษยาต่อ (กลุ่มคนอีกกลุ่ม) แต่บางครั ้ง
ชัยฏอนก็อาจล่อลวงพวกเขา (ผู้ให้ค าแนะน า) ในเรื่องนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้พวกเขาเชื่อว่า
สิ่งที่พวกเขากระท า เป็นการให้ค าแนะน าที่เกิดจากความเห็นอกเห็นใจ หากแต่ความเป็นจริง
มิได้เป็นเช่นนั้น ดังนั้นเราจึงควรตรวจสอบความรู้สึกและจุดประสงค์ของเราเมื่อเราจะให้
ค าแนะน าต่อใคร  

- การแจ้งต่อ “ผู้น า” “ผู้ปกครอง” ให้รับทราบเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่สามารถท างานได้อย่าง
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ อันเป็นสาเหตุท าให้ประชาชาติมุสลิมได้รับความเดือดร้อน
เนื่องมาจากความไร้ประสิทธิภาพนี้ ยิ่งไปกว่านั้น หากบุคคลดังกล่าวมีบทบาททางด้านการ
เป็นผู้น า และไม่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเขาไร้ซึ่งความสามารถ หรือละเลย 
เพิกเฉยต่อหน้าที่ ในกรณีดังกล่าวนี้ จ าต้องมีการแจ้งให้ผู้ที่มีอ านาจ หรือมีต าแหน่งสูงกว่าให้
รับทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นและให้ผู้ที่มีความสามารถมาท าหน้าที่
แทน  

5. การเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วย “ฉายา” (ที่ถูกตั้งมาจากจุดด้อยหรือจุดบกพร่องทาง
ร่างกายของเขา) เนื่องจากเขาเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วย “ฉายา” นั้นๆ  เช่น “เป”๋ “บอด” 
“ตาฟาง” “หนวก”“เหล่” เป็นต้น เช่นนั้นก็เป็นที่อนุมัติให้เรียกเขาด้วย “นามเช่นนั้น” ได้  
โดยมีจุดประสงค์เพื่อการระบุเจาะจงบุคคลคนหนึ่งเท่านั้น แต่ถือเป็นสิ่งต้องห้าม หากจะ
เรียกเขาจาก “ฉายา” เพื่อสร้างความอับอายแก่เขา  
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6. บุคคลที่ออกนอกหลักการของศาสนาและไม่มีความรู้สึกเสียใจต่อการกระท าชั่วท่ีเป็น
ที่กล่าวถึงของเขา เช่น ผู้ที่โอ้อวดเกี่ยวกับการดื่มสุรา การท าร้ายและลักทรัพย์ผู้อื่นหรือ
การท าผิดประเวณีของเขาอย่างเปิดเผย เช่นนั้นแล้ว ถือเป็นเรื่องที่อนุมัติให้มีการกล่าวถึง
การกระท าชั่วของบุคคลเหล่านั้นต่อประชาชาติมุสลิม อย่างไรก็ตาม ก็ไม่อนุญาตให้มีการ
กล่าวถึงความผิดที่เขากระท าอย่างลับๆ  

ท่านอุมัรฺ อิบนุ อัลค็อฏฏอบ ได้กล่าวว่า “จงอยา่ใหม้ีการ “เคารพนบัถือ” ต่อบุคคลที่กระท า
ผิดหรือผู้ไร้ศีลธรรมที่กล่าวถึงความผิดของตัวเองอย่างเปิดเผย”   

ท่าน อัซ ซอลตฺ อิบน ุดาริฟ ได้ถาม ทา่นอลั หะซัน ว่า “การที่บุคคลหนึ่งเล่าเรื่องราวความผิด
ของตนเองอยา่งเปิดเผย เช่นนี้ถือว่าเป็น “การนินทา” หรือไม่ ทา่นอัล หะซนั กลา่วว่า “ไม่”  

 

การกล่าวร้าย 

เยาวชนมุสลิมส่วนใหญ่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มศาสนากันขึ้น ซึ่งชัยฏอนมักท าการล่อลวงเยาวชน
เหล่านี้โดยการท าให้พวกเขากล่าวร้ายกลุ่มศาสนากลุ่มอื่น ทั้งนี้เนื่องมาจากทัศนคติ จุดประสงค์
ของกลุ่มนั้นต่างกัน  

สาเหตุเกิดจากการที่พวกเขาต่างไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และพวกเขาเชื่อว่าการกล่าว (ร้าย) 
ถึงบุคคลอีกกลุ่มเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติ -- อีกทั้ง เมื่อพวกเขาให้ค าแนะน าต่อผู้อื่น พวกเขา
มักจะท าให้ “การกล่าวร้าย” (ต่อกลุ่มอื่น) นั้นดูเป็นเรื่องที่ถูกต้อง โดยการอ้างว่า “กลุ่มนั้น หรือ 
คนนั้นเป็นพวกบิดะอะฮฺ หรือเป็นพวกที่ไม่น่าเชื่อถือ” การกระท าเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่เลวร้ายนัก 
เนื่องจากพวกเขามิได้กล่าวถึง “เหตุผล” ใดๆ เพื่อพิสูจน์ “ค าพูด” ของพวกเขา  

หากพวกเขาเชื่อว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพวก “บิดะอะฮฺ” และมีหลักฐานประกอบเพื่อพิสูจน์ถึง
การกระท าที่ “บิดะอะฮฺ” ของบุคคลนั้น เช่นนั้นแล้ว ก็เป็นการอนุญาตให้กล่าวถึงการกระท า
ดังกล่าว เพื่อยืนยันความถูกต้อง (โดยไม่ใช่การกล่าวหาอย่างพล่อยๆ)   

อีกทั้ง ไม่เป็นการอนุญาตที่จะกล่าวเกินเลยและสร้างความเสื่อมเสียแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เพียง
เพราะ “บุคคลนั้น” ได้เข้าร่วมกลุ่มอื่น ที่มิใช่กลุ่มเดียวกันกับตน  
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บทความเพิ่มเติมเก่ียวกับ 
“การนินทา” และ “การกล่าวร้าย” 

การฟังอัลฆีบะฮฺ 

ผู้ใดที่รับฟังการสนทนาที่ไร้สาระ รวมไปถึงบทสนทนาที่มีการนินทา ใส่ร้ายอยู่ด้วยนั้น ถือว่า 
บุคคลผู้นั้นมีส่วนร่วมกับมัน --  พวกเขาไม่ยอมขจัด “บาปเล็ก” ที่ว่านี้ออกไป เนื่องจากพวกเขา
ยังคงรับฟังค านินทาโดยปราศจากการต่อต้าน ทวงติงผู้นินทา หรืออาจเป็นเพราะว่า พวกเขามี
ความกลัวถึงผลที่จะตามมาในภายหลัง -- หากแต่ว่า ถ้ามีใครสักคนในกลุ่มสนทนานั้นสามารถที่
จะพูดถึงเรื่องอื่น หรือเปลี่ยนหัวข้อของบทสนทนาระหว่างนั้น ถื อว่าเขาได้ท าสิ่งที่ถูกต้องแล้ว 
อัลลอฮฺตะอาลาตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า  

“และเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องไรส้าระ พวกเขาก็ผินหลังออกห่างไปจากมัน และกลา่วว่า 
การงานของเราก็จะได้แก่เรา และการงานของพวกท่านก็จะได้แก่พวกท่าน ศานติแดพ่วก
ท่าน เราจะไมข่อร่วมกับพวกงมงาย” (อัลเกาะศ็อศ 28.55) 

“และบรรดาผู้ท่ีพวกเขาเป็นผู้ผนิหลังให้จากเรื่องไร้สาระต่าง ๆ”  
(อัลมุอฺมินูน 23.3) 

ศาสนทูตมุหัมมัดศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า “บุคคลใดก็ตามที่พบเห็น มุสลิมคน
หนึ่งก าลังถูกท าให้อับอาย (ได้รับการสบประมาท) และเขามีความสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้อง
ของเขา (หากแต่เขาไม่ช่วย) อัลลอฮฺจะทรงท าให้เขาผู้นั้นได้รับความอับอายขายหน้าก่อนสิ่งถูก
สร้างทั้งหมด” (มุสนัด อิมาม อะหมัด 3/87 และ อัซซียูติ ใน อัล-ญามิอัซซาฆีร) 

ศาสนทูตมุหัมมัดศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า “บุคคลใดก็ตามที่ปกป้องผู้ศรัทธา (มุอฺ
มิน) จากบรรดาผู้กลับกลอก (มุนาฟิก) อัลลอฮฺจะทรงส่งมลาอิกะฮฺมาปกป้องคุ้มครองเขาให้ออก
จากไฟนรกในวันแห่งการตัดสิน”  (อบู ดาวูด: อัล-อะดับ, 4/272)  

“บุคคลใดก็ตามที่ออกห่าง (จากการท าลาย) เกียรติพี่น้องของเขา อัลลอฮฺจะทรงท าให้ “ไฟ” ออก
ห่างจากใบหน้าของเขาในวันแห่งการตัดสิน” (รายงานโดย อัตติรมิซยฺ หะดีษหะชัน) 
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“พึงระวัง “การนินทา”  
เพราะการนินทาน้ันร้ายแรงยิ่งกว่า “การท าผิดประเวณี” 

กรณีที่บุรุษนั้นท าผิดประเวณี หรือดื่มของหะรอม แต่หากเขาได้ท าการขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺตะ
อาลา (เตาบะฮฺ) อัลลอฮฺจะทรงให้อภัยเขา แต่ส าหรับ “ผู้ท่ีท าการนินทา” นั้นจะไม่ได้รับการอภัย
จากอัลลอฮฺ จนกว่าเขาจะได้รับการให้อภัยจากผู้ที่เขานินทา”  (อัซ ซียูติ ใน อัล-ญามิอัซซาฆีร 
1/174, อิบนุ อบู อัดดุนยา และอบู อัชชัยคฺ, อัต-เตาบีค) 

 

อัลฆีบะฮฺ ของหัวใจ 

ท่านจะต้องไม่คิดร้ายต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกัน นอกเสียจากว่าท่านมีข้อมูลที่แน่ชัดแล้วว่า “บุคคล
นั้น” ได้กระท าการที่ชั่วร้าย และ “เขา” ก็ไม่มีข้ออ้างหรือข้อพิสูจน์ใดๆ เพื่อเป็นการยืนยันความ
บริสุทธิ์แก่ตัวเองอย่างแน่นอน 

(ก่อนที่จะตัดสินบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น) ท่านควรที่จะพยายามหา “ข้อกล่าวอ้าง” ที่อาจเป็นไปได้
ส าหรับ “บุคคลนั้น” มาสัก 70 ข้ออ้าง และหากว่าท่านไม่สามารถจะหาข้ออ้างใดๆ ให้แก่เขาได้
อีก ก็จงลองพิจารณาว่าความคิดของท่านนั้นมีอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่  

หากมีผู้ใดมาเล่าเรื่องไม่ดีของ “บุคคลหนึ่ง” ให้ท่านทราบ ท่านจ าเป็นต้องสืบหาข้อมูลมาพิสูจน์
เกี ่ยวกับเรื ่องที่ท่านได้ยินมาเสียก่อนว่า “ผู้เล่า และ ผู้ถูกกล่าวหานั้น มีความเกลียดชัง
ระหว่างกันหรือไม่”  ที่ส าคัญเราจ าเป็นต้องคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมของเราก่อน 

ขัดขวางชัยฏอนด้วยการ “ดุอาอฺ”  แก่ผู้ที่เรามีความสัมพันธ์ด้วย และจงอย่าได้สอดรู้เรื่องราวของ
ผู้อื่น โดยใช้ “ข้ออ้าง” ว่า ท่านเพียงพยายามที่จะสืบค้นหาความจริงเท่านั้น และหากท่านพบว่า 
พวกเขาได้กระท าความผิดจริง เช่นนั้นแล้วจงให้ค าแนะน าแก่เขาเป็นการส่วนตัว  
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เรื่องราวเกี่ยวกับการประนามของอัลฆีบะฮฺ 

1. จากการรายงานของ อัล หะซัน อัลบัศรี (ขออัลลอฮฺทรงเมตตาต่อท่าน) “มีชายผู้หนึ่งได้กล่าว
แก่เขาว่า “ท่านนั้นได้นินทาฉัน” เขา (อัล หะซัน อัลบัศรี) กล่าวว่า “ท่านยังมิได้อยู ่ใน
ต าแหน่งที่จะควบคุม ฮะซะนาต ของฉันได้” (ความดีงามและรางวัลของผู้นินทาจะถูกมอบ
ให้แก่ “ผู้ที่ถูกนินทา”)”  

2. บุคคลหนึง่ได้รับการบอกเลา่ว่า “คนนั้น คนนี ้ ได้นนิทาเกีย่วกับท่าน” เช่นนั้น เขา (ผูท้ี่ได้รับ
การบอกเล่า) จึงได้ยืน่จานที่เต็มไปด้วยอินผลมัให้แก่ผู้ที่มาเลา่ พรอ้มฝากข้อความไปว่า “ฉัน
ได้ทราบมาว่า ท่านได้มอบ ฮะซะนาตของทา่นให้แก่ฉันเป็นของรางวัล ฉันจงึต้องการที่จะ
ตอบแทนความกรุณาของทา่น ได้โปรดให้อภัยแก่ฉันที่ไม่สามารถที่จะตอบแทนท่านได้อยา่ง
เต็มที”่  

3. จากการรายงานของ อิบนุ อัลมูบาร็อค ขออัลลอฮฺทรงประทานความเมตตาต่อท่าน ท่านได้
กล่าวว่า “หากฉันจะท าการนินทาใครสักคน ฉันจะนินทาเกี่ยวกับบิดามารดาของฉัน 
เนื่องจากท่านทั้งสองเป็นบุคคลที่สมควรได้รับฮะซะนาตจากฉัน  

4. อัลฆีบะฮ ฺถือเป็นความเมตตา (มีน้ าใจ) ของบรรดาผู้กระท าผิด  (เนื่องมาจากเมื่อเขาท าการ
นินทา ความดีของเขาจะถูกมอบให้กับ “ผู้ถูกนินทา”)  

5. ชายผู้หนึ่งได้กล่าวถึงสิ่งไม่ดีของบุคคลหนึ่งกับเพื่อนของเขา  เพื่อนของเขาจึงกล่าวต่อเขาว่า 
“ท่านได้ออกสู้รบกับพวกโรมันหรือไม่” เขาตอบว่า “ไม่” เพื่อนของเขาจึงถามต่อไปว่า “แล้ว
ท่านได้ออกไปสู้รบกับพวกเติร์กหรือไม่” เขาตอบว่า “ไม่” เพื่อนของเขาจึงกล่าวว่า “เช่นนั้น
แล้ว พวกโรมันต่างก็ปลอดภัยจากท่าน รวมไปจนถึง พวกเติร์กก็ปลอดภัยจากท่านเช่นกัน 
หากแต่พี่น้องมุสลิมของท่านต่างตกอยู่ในอันตรายที่เกิดจากท่าน”   

6. มีอยู่สามประการ หากแม้วา่ทา่นไม่สามารถท ามันได้ ทา่นจ าต้องท าอีกสามประการอ่ืนเป็น
การทดแทน ดังนี ้

 หากทา่นไม่สามารถกระท าความดี เช่นนั้นแล้วทา่นต้องหยุดกระท าความชั่ว   

 หากทา่นไม่สามารถสร้างประโยชน์อันใดให้แก่ผู้อ่ืน เช่นนัน้แล้วทา่นจ าต้องไม่สรา้ง
ความเสียหายแก่ผู้อื่น  

 หากทา่นไม่สามารถถือศีลอดได้ เช่นนั้นแล้วท่านจงอยา่กินเนื้อศพของพี่น้องทา่น 
(นินทา กลา่วร้าย) 
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บทสรุป 

1. การนินทาหรือการใส่ร้าย หมายถึงการที่กล่าวถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความชั่วร้ายเกี่ยวกับ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยที่เขาไม่รับรู้ 

2. หากสิ่งที่กล่าวไปนั้นมิได้เป็นความจริง ถือว่าเป็นการ “ใส่ร้าย”  
3. ผู้ใดก็ตามที่ฟงัการนินทา เขาคือหนึ่งในผู้นนิทาเช่นกัน  
4. ผู้นินทาต้องชดใช้บาปของผู้ทีเ่ขานินทา  
5. ผู้นินทาจะไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา จนกว่าเขาจะได้รับการ

ให้อภัยจากผู้ทีถู่กเขานนิทา  
6. สิ่งที่ผู้คนมักจะท าการนินทามีดงันี ้“ลักษณะนิสัย” “การกระท า” “ศาสนา” หรือ 

“ปัญหาเรื่องทางโลก”   
7. การกล่าวรา้ยต่ออุละมาอฺเกี่ยวกับความผิดพลาดมิถือเป็นการนินทา 
8. ไม่ถือเป็นการนินทาหากบุคคลหนึง่ตักเตือนพี่น้องมุสลิมโดยการกลา่วถึงความชั่วหรือ

นิสัยที่เลวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่พี่น้องของเขา 
9. ท่านเองยังรงัเกียจที่จะกินเนื้อของศพพี่น้องของทา่น เช่นนั้นแล้วทา่นก็ย่อมรังเกียจที่จะ

ท าร้ายความรู้สึกของพีน่้องมสุลมิด้วยการนินทา 
10. หากทา่นปกปิดความผิดของพี่น้องท่าน อัลลอฮฺจะทรงปกปิดความผิดของทา่นทัง้ในโลกนี้

และโลกหนา้  
11. หากทา่นพบเห็นความดงีามเพียงหนี่งอยา่งในตัวบุคคลใดบุคคลหนึง่ เชน่นั้นท่านจงอยา่

กล่าวถงึความผิดสิบอยา่งของเขา 
12. สวรรค์มีไว้เพื่อบุคคลที่ควบคุมการใช้ลิน้ของเขา 
13. จงอย่ากล่าวรา้ยต่อคนดี เช่นนัน้ถอืว่าท่านได้ท าให้เขาเปน็ “คนไม่ดี” 
14. จงอย่ากล่าวรา้ยต่อคนชั่ว มิเช่นนัน้ถือว่าทา่นได้สร้างศัตรูแก่ตัวท่านเอง 
15. จงอย่าให้ร้ายต่อกัน เช่นนั้นถือว่าท่านได้สร้างศัตรูแก่ตัวท่านเอง 

 

 

 

 



อัลฆีบะฮฺ การกล่าวร้าย การนินทา: หนทางสู่ไฟนรก   | 27 

 

 

 

 

พี่น้องมุสลมิที่รัก 

ผลตอบแทนของการนินทาในสังคมนั้น แท้จริงแล้วมันคือ “หลุมศพ” และ “ความหายนะอัน
ยิ่งใหญ่” – หาก “เวลาที่ถูกใช้ไปกับการกล่าวร้ายถึงผู้อื่นลับหลัง หรือการสอดรู้สอดเห็น
ในเรื่องราวของผู้อื่น” ได้ถูกใช้ไปเพื่อการกระท าความดีและเผยแพร่ค าสอนของอิสลามแทน 
ชีวิตของเราคงจะดีขี้นมากแค่ไหน?  และเราจะได้รับการยอมรับในสายตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮู
วะตะอาลามากเท่าไหร่?  

พี่น้องมุสลมิที่รัก 

 มันไม่ใช่เวลาที่เราต้องหยุดการกระท าที่นา่รังเกยีจและย าเกรงต่ออัลลอฮฺหรือ   

 มันไม่ใช่เวลาที่เราต้องรวมตัวกัน หาโอกาสเพื่อการเผยแพร่ความดี และร าลึกถงึอัลลอฮฺหรือ  

 มันไม่ใช่เวลาที่จะใช้ความพยายามของเราไปในทางที่ถูกต้องและสร้างสรรค์หรือ  

จงย าเกรงต่ออัลลอฮฺ ในยามที่เรากล่าวถึงพี่น้องของเรา จงส านึกถึง “บาป” ที่เกิดจากการใส่ร้าย 
หมิ่นประมาทผู้อื่นเถิด ขออัลลอฮฺทรงให้อภัยเราและเมตตาเรา เพราะแท้จริงแล้ว พระองค์คือผู้
ทรงอภัย และผู้ทรงเมตตา  

 

ฟีสะบีลิลลาฮฺ 

 


