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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เรื่อง ที่ 56 

การส่ังใชในความดีและหามปรามความช่ัว 
 

มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิของอัลลอฮ ฺขอการเจริญ

พรและความสันติมีแดทานศาสนทูตของอัลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ขาขอปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอ

ฮฺ และมุหัมมัดนั้นเปนบาวและศาสนทูตของพระองค  

แทจริงการงานที่ดีท่ีสุดและอัลลอฮฺรักที่สุดนั้นคือการสั่ง

ใชกันในความดีและการหามปรามกันในสิ่งที่เปนความชั่ว 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ  ﴿ َّ ۡخرَِجۡت  ُُ
ُ
ُمُرونَ  ِِنّناِس  ُ

ۡ
ِ  تَأ  َعنِ  َوَ�ۡنَهۡونَ  ٱَِۡمۡعُروِف ب

َُِنونَ  ٱُِۡمنَكرِ  ِۗ  َوتُۡؤ َّ نَ  َوَِوۡ  بِٱ ََ ۡهُل  َءا
َ
� لََ�نَ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  ُ  ُِّهم�  َخۡ�ٗ

ِۡنُهمُ  َُِنونَ  َّ ۡ�َ�ُُهمُ  ٱُِۡمۡؤ
َ
 ]  ١١٠: نمرمن آل[ ﴾  ١ ٱلَۡ�ِٰسُقونَ  َوُ

ความวา “พวกเจานั้น เปนประชาชาติที่ดีย่ิงซึ่งถูกใหอุบัติขึ้น

สําหรับมนุษยชาติ โดยท่ีพวกเจาใชใหปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และหาม

มิใหปฏิบัติสิ่งท่ีมิชอบ และศรัทธาตออัลลอฮฺ และถาหากวา
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บรรดาผูที่ไดรับคัมภีรศรัทธากันแลว แนนอนมันก็เปนการดีแก

พวกเขา จากพวกเขานั้นมีบรรดาผูที่ศรัทธา และสวนมากของ

พวกเขานั้นเปนผูละเมิด“ (อาล อิมรอน 110) 

 

ทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววา “ใครที่พอใจ

อยากจะเปนประชาชาตินี้เขาจงปฏิบัติตามเงื่อนไขของอัลลอฮฺ

ในการเปนประชาชาติน้ี(ดังท่ีปรากฏในอายะฮฺขางตน” (ตัฟสีรฺ 

อิบนิ กะษีรฺ 1/396) 

ทานอิมามอัล-กุรฏบียไดกลาววา “ในอายะฮฺนี้เปนการ

สรรเสริญประชาชาตินี้ตราบที่พวกเขาดํารงไวซึ่งการสั่งใชใน

ความดีและหามปรามในความชั่วไวและมีคุณสมบัติดังกลาว 

ดังนั้นเมื่อใดท่ีเขาละทิ้งการพยายามเปลี่ยนแปลงแกไขและเห็น

ดวยกับความชั่วราย การสรรเสริญน้ีก็จะหมดไป และความ

ตกตํ่าจะตามมา และนั่นคือความหายนะของพวกเขา” (อัล-ญา

มิอฺ ลิ อะหฺกามิลกุรอาน 4/173) 

และอัลลอฮฺไดบอกถึงผู ท่ีปลอดภัยจากประชาชาติ

ตางๆ วาพวกเขาคือผูที่สั่งใชกันในการทําความดีและหามปราม

กันในความชั่ว 
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อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ا ﴿ ََ َُّك  َ�نَ  َو ۡهنَُها بُِظۡن�ٖ  ٱۡلُقَرىٰ  ِ�ُۡهنَِك  ََ
َ
 ﴾ ١ ُحونَ ُمۡصنِ  َوُ

 ]  ١١٧: هود[
ความวา “และพระเจาของเจาจะไมทรงทําลายหมูบานโดยอ

ยุติธรรม โดยที่ประชากรของหมูบานน้ันเปนผูฟนฟูทําความดี“ 

(ฮูด 117) 

 

และอัลลอฮฺตะอาลาไดตรัสวา  

ةَ  َ�نَۡت  ٱّلِ�  ٱلَۡقۡر�َةِ  َعنِ  ۡنُهمۡ  َٔ َوۡ� ﴿  ِ�  نَ َ�ۡعُدو إِذۡ  ٱۡ�َۡحرِ  َحاِ�َ
�ِيِهمۡ  إِذۡ  ٱِّسۡبِت 

ۡ
ّٗ�  َسۡبتِِهمۡ  يَۡومَ  ِحيَتاُ�ُهمۡ  تَأ  َ�  �َۡسبُِتونَ  َ�  َوَ�ۡومَ  ُُ

�ِيِهمۚۡ 
ۡ
ْ  بَِما َ�ۡبنُوُهم َكَ�َِِٰك  تَأ ةٞ  قَالَۡت  �ذۡ  ١ َ�ۡفُسُقونَ  َ�نُوا َّ ِۡنُهمۡ  ُُ َّ 
ا تَعُِظونَ  ِِمَ  ًَ ُ  قَۡو َّ وۡ  ُمۡهنُِكُهمۡ  ٱ

َ
َعذِّ  ُ ْ  َشِديٗد�ۖ  َعَذاٗبا ُ�ُهمۡ َُ ََةً  قَاُِوا ۡعِذ ََ 

ُُِّ�مۡ  إَِ�ٰ  ْ  ََنَّما ١ َ�ّتُقونَ  َولََعّنُهمۡ  ََ ا �َُسوا ََ  ْ �َۡيَنا بِهِۦٓ  ُذّكُِروا
َ
ِينَ  ُ َّ  ٱ

َخۡذنَا ٱِّسوٓءِ  َعنِ  َ�ۡنَهۡونَ 
َ
ِينَ  َوُ َّ ْ  ٱ ِۢ  َظنَُموا ْ  بَِما ي� َِٔ�  بَِعَذا  َ�نُوا

ْ  ََنَّما ١ نَ َ�ۡفُسُقو ا َعن َ�َتۡوا َّ  ْ ْ  َُِهمۡ  قُۡنَنا َ�ۡنهُ  ُ�ُهوا  قَِرَدةً  ُكونُوا
 ]  ١٦٦ -١٦٣: م نرمو[ ﴾  ١ �َ  َِٔ�ِٰ� 
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ความวา “และเจาจงถามพวกเขา ถึงเมืองที่เคยอยูใกล

ทะเล ขณะท่ีพวกเขา ละเมิดในวันสับบะโต ทั้งนี้ขณะท่ีฝูงปลา

ของพวกเขามายังพวกเขาในวันสับบะโตของพวกเขาในสภาพ

ลอยตัวใหเห็นบนผิวนํ้า ในขณะวันท่ีพวกเขาไมถือวาเปนวัน

สับบะโตน้ัน ปลาเหลาน้ันกลับไมไดมายังพวกเขาแตอยางใด 

ในทํานองนั้นแหละเราจะทดสอบพวกเขา เนื่องดวยการที่พวก

เขาละเมิด และจงรําลึกขณะที่กลุมหน่ึงในพวกเขากลาววา 

เพราะเหตุใดเลาพวกทานจึงตักเตือนกลุมชนท่ีอัลลอฮฺจะทรง

เปนผูทําลายพวกเขาหรือเปนผูลงโทษพวกเขาอยางรุนแรง? 

พวกเขากลาววา (การท่ีเราตักเตือนน้ัน) เพื่อเปนขออางตอพระ

เจาของพวกเจา และเพื่อวาพวกเขาจะไดยําเกรง ครั้นเมื่อพวก

เขาลืม สิ่งท่ีพวกเขาถูกเตือนในสิ่งน้ัน เราก็ชวยเหลือบรรดาผูที่

หามปรามการทําชั่วใหรอดพน และไดจัดการแกบรรดาผูที่

อธรรมเหลานั้น ดวยการลงโทษอันรุนแรงเนื่องดวยการที่พวก

เขาละเมิด ครั้นเมื่อพวกเขาละเมิดสิ่งที่พวกเขาถูกหามในสิ่งนั้น

แลว เราก็ประกาศิตแกพวกเขาวา พวกเจาจงเปนสิ่งที่ถูกขับไล

ใหหางไกล“ (อัล-อะอฺรอฟ 163-166) 
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และเร่ืองราวเก่ียวกับละเมิดวันสับบะโตนั้นก็คือ พวก

เขาถูกหามจากการลา(ปลา)ในวันสับบะโต แตพวกเขาใชกล

ลวงในการกระทําสิ่งตองหามโดยการวางแหในวันสับบะโตแลว

คอยไปจับเอาในวันอาทิตย โดยคิดวาพวกเขาปลอดภัยจาก

บาป 

ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดกลาววา 

“พวกเขาแบงออกเปนสามสวน(สามกลุม) สวนหน่ึง ไดทําการ

หามปราม อีกสวนหน่ึงกลาววา เพราะเหตุใดเลาพวกทานจึง

ตักเตือนกลุมชนท่ีอัลลอฮฺจะทรงเปนผูทําลายพวกเขา และสวน

ที่สามคือกลุมที่ทําผิด ไมมีใครพนภัย นอกจากกลุมที่ทําการ

หามปรามเทาน้ัน สวนท่ีเหลือประสบกับความพินาศทั้งสิ้น” 

(ตัฟสีรฺ อิบนิ กะษีรฺ 2/259 ดวยสายรายงานที่ดี) 

อัลลอฮฺไดแจกแจงวาการละทิ้งการสั่งใชในสิ่งที่ดีและ

การหามปรามในสิ่งชั่วน้ันเปนสาเหตุของความพิโรธและการ

สาปแชงของอัลลอฮฺ พระองคตรัสวา 

ِينَ  لُعِنَ  ﴿ َّ ْ َ�َفرُ  ٱ ٰءِيَل  بَِ�ٓ  َِنۢ  وا ََ ٰ  إِۡس  وَِعيَ�  َداوُۥدَ  َِِسانِ  َ�َ
ْ  بَِما َ�َِِٰك  َمۡرَ�مَۚ  ٱبۡنِ  ْ  َعَصوا ْ  ٧ َ�ۡعَتُدونَ  ّوَ�نُوا  َعن يَتََناَهۡونَ  َ�  َ�نُوا

نَكرٖ  َّ  ۚ ا َ�ِۡئَس  َ�َعنُوهُ ََ  ْ  ]  ٧٩  ،٧٨: دة ملائ[ ﴾ ٧ َ�ۡفَعنُونَ  َ�نُوا
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ความวา “บรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธาในหมูวงศวานอิสรออีลนั้นได

ถูกสาปโดยถอยคําของดาวูด และอีซาบุตรของมัรยัม นั่นก็

เน่ืองจากการที่พวกเขาฝาฝน และท่ีพวกเขาเคยละเมิดกัน  

ปรากฏวาพวกเขาตางไมหามปรามกันในสิ่งชั่วรายท่ีพวกเขาได

กระทํามันข้ึน ชางเลวรายจริงๆ ในสิ่งท่ีพวกเขากระทํา” (อัล-

มาอิดะฮฺ  78-79) 

 

รายงานจากทานอบู สะอีด อัล-คุดรีย เราะฎิยัลลอฮุ

อันฮุ วาแทจริงทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

ى َم ْ  «
َ
ْهُ  ُمنَْكًرم ِمنُْ�مْ  َرأ ِّ  ََبِِغَسانِِه، �َْساَِطعْ  لَمْ  ََإِنْ  �َُِِدهِ، ََغَُُْة

ْضَوُف  نََذلَِك  بَِقغِْبِه،ََ  �َْساَِطعْ  لَمْ  ََإِنْ 
َ
 ]٤٩بسغم لرقم [ » مِإليَمانِ  أ

ความวา “ใครก็ตามในหมูพวกทานท่ีเห็นความชั่วรายเขา

จงเปล่ียนแปลงมันดวยมือของเขา หากเขาไมสามารถก็

ดวยลิ้นของเขา และหากไมสามารถก็ดวยใจของเขา และ

น้ันคืออีมานท่ีออนแอท่ีสุดแลว“ (เศาะฮีหฺ มุสลิม 1/69 

หมายเลข  49)  
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หะดีษน้ีถือเปนรากฐานในการเปลี่ยนแปลงความชั่ว 

ดวยเหตุน้ีบรรดานักวิชาการไดถือมันเปนหะดีษที่เปนพื้นฐาน

หลักของศาสนา จนมีผูกลาววามันเปนก่ึงหน่ึงของศาสนา และ

มีผูกลาวเชนกันวามันคืออิสลามทั้งหมด เพราะอิสลามคือความ

ดีหรือสิ่งดีที่จะตองสั่งใชกันหรือสิ่งชั่วท่ีจะตองหามปรามกัน  

และในหะดีษนี้เชนกันไดอธิบายถึงลําดับขั้นในการหามปรามสิ่ง

ที่ชั่ว นั้นคือการหามปรามดวยมือและลิ้น  และสิ่งนี้ถือวาเปนวา

ญิบหากมีความสามารถและอํานาจ แตตองไมนํามาซึ่งอันตราย

หรือความชั่วที่มากกวาหรือใหญกวา   

และลําดับที่สามคือการหามดวยใจ ซึ่งบาวจะตองทําคู

กับการละทิ้งสถานที่แหงนั้นซึ่งมีสิ่งชั่วอยู 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

َل  َوقَدۡ  ﴿ َّ نۡ  ٱلِۡكَ�ٰبِ  ِ�  َعنَۡيُ�مۡ  نَ
َ
ِ  َءاَ�ٰتِ  َسِمۡعُتمۡ  إَِذا ُ َّ  يُۡ�َفرُ  ٱ

  بَِها
ُ
ُ ََ ْ  َََ�  بَِها َو�ُۡسَتۡه عَ  َ�ۡقُعُدوا ْ  َحّ�ٰ  ُهمۡ ََ  َ�ۡ�ِهِۦٓ  َحِديٍث  ِ�  َ�ُوُضوا

ِۡثنُُهۡمۗ  إِٗذا إِنُّ�مۡ  َ  إِنّ  َّ َّ َِعُ  ٱ  َجَهّنمَ  ِ�  َوٱلَۡ�ٰفِرِ�نَ  ٱُِۡمَ�ٰفِقِ�َ  َجا
 ]  ١٤٠: ملنساء[ ﴾١ َ�ِيًعا

ความวา “และแนนอน อัลลอฮฺไดทรงประทานลงมาแกพวกเจา

แลวในคัมภีรน้ันวา เมื่อพวกเจาไดยินบรรดาโองการของอัลลอฮฺ
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โองการเหลานั้นก็ถูกปฏิเสธศรัทธาและถูกเยยหยัน(โดยพวกมุ

นาฟก) ดังนั้นพวกเจาจงอยานั่งรวมกับพวกเขา จนกวาพวกเขา

จะพูดคุยกันในเรื่องอ่ืนจากน้ัน แทจริงถาพวกเจาทําเชนนั้นแลว 

พวกเจาก็จะเหมือนพวกเขา แทจริงอัลลอฮฺจะทรงรวบรวม

บรรดามุนาฟก และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไวในนรกญะฮันนัม

ทั้งหมด” (อัน-นิสาอ140) 

 

ทานชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

กลาววา “ใครที่ในหัวใจของเขาไมมีความเกลียดชังสิ่งที่อัลลอฮฺ

และเราะสูลของพระองคเกลียดชัง ในสิ่งที่เปนความชั่วตางๆ 

ที่อัลลอฮฺหามจากบรรดาสิ่งท่ีเปนการปฏิเสธศรัทธา การฝาฝน 

และการทรยศตางๆ  ถือวาในหัวใจของเขาไมมีอีมานที่อัลลอฮฺ

ไดกําหนดใหเปนวาญิบเหนือตัวเขา...” และทานกลาวอีกวา “ใน

เมื่อศูนยรวมของศาสนาและการปกครองตางๆ คือการสั่งใช

และการหาม ดังน้ัน การสั่งใชที่ อัลลอฮฺไดสงศาสนฑูตของ

พระองคมาก็คือการสั่งใชในความดี และการหามที่อัลลอฮฺได

สงศาสนฑูตของพระองคมาก็คือการหามปรามในความชั่ว และ
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นี่คือคุณลักษณะของนบีและบรรดามุอมินีน(ผูศรัทธา) อัลลอฮฺ

ตรัสวา  

َُِنونَ  ﴿ ََِ�ُٰت  َوٱُِۡمۡؤ ۡوِ�َآءُ  َ�ۡعُضُهمۡ  َوٱُِۡمۡؤ
َ
ُمُرونَ  ۡعٖض� �َ  ُ

ۡ
 بِٱَِۡمۡعُروِف  يَأ

 ]  ٧١: ملو� [ ﴾ٱُِۡمنَكرِ  َعنِ  َوَ�ۡنَهۡونَ 

ความวา “และบรรดามุมินชาย และบรรดามุอมินหญิงนั้น 

บางสวนของพวกเขาตางเปนผูชวยเหลืออีกบางสวน  ซึ่งพวก

เขาจะใชใหปฏิบัติในสิ่งท่ีชอบและหามปรามในสิ่งที่ชั่ว“ (อัต-

เตาบะฮฺ 71) 

 

และนี่คือหนาของมุสลิมทุกคนท่ีมีความสามารถ มัน

เปนฟรฎ กิฟายะฮฺ (สําหรับกรณีปกติ) และเปนฟรฎ อัยนฺ เหนือ

บุคคลท่ีมีความสามารถเมื่อไมมีผูอ่ืนทําไดนอกจากเขา” (อัล-

ฟะตาวา 28 และ 65-66) 

 เมื่อความชั่วแผกระจายแลวไมมีการหามปราม มันคือ

สัญญาณถึงความชั่วและความหายนะของประชาชาติ  

ร าย ง านจากท า นหญิ ง  ซั ย นั บ  บิ น ติ  ญะหฺ ชิ น 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได

เขามาหานางดวยความตระหนกและกลาววา 
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َ  الَ  «
َ
، ِِالّ  ِِل ُ َّ ّ  ِم ْ  لِغَْوَرِل  َن�ٌْل  م َتََل، قَدِ  ََ ْْ َْومَ  َُِاحَ  م

ْ
 ْدمِ رَ  ِم ْ  مل

ُجوجَ 
ْ
ُجوجَ  يَأ

ْ
غَّق . » َهِذهِ  ِمثُْل  َنَمأ ََ . تَِغَُها َنملِّت  مِإلْ�َهامِ  لِِإْابَِوهِ  َن

ِ  رَُسوَل  يَا:  َ�ُقغُْت  قَالَْت  َّ َ�ْهِغُك  م
َ
 َ�َوْم، « :قَاَل  ملّصاِلُوَن؟ َنِ�ُنَا أ

َبَُث  َ ُثَ  َِِذم
ْ
 ]٢٨٨٠، نبسغم لرقم ٣٣٤٦ملخاري لرقم [ » مل

ความวา “ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ ความหายนะ

น้ันเกิดแกชาวอาหรับ เพราะความชั่วท่ีใกลเขามา วันน้ี

กําแพง ยะอูด และ มะอูด ไดถูกเปดแลวขนาดเทาน้ี“ 

แลวทานทําเปนรูปวงกลมระหวางนิ้วหัวแมมือกับน้ิวท่ีอยูถัดมา  

ทานหญิง ซัยนับ บินติ ญะหฺชิน เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดกลาววา 

“ฉันไดกลาววา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ เราจะหายนะดวยหรือ 

ในขณะที่ในหมูพวกเรายังมีคนดี(ศอลิฮฺ)อยูดวย? ทานนบีตอบ

วา “ใช ถาหากความชั่วน้ัน มันมีจํานวนมาก“ (เศาะฮีหฺ อัลบุ

คอรีย 2/458  หมายเลข  3346   เศาะฮีหฺ มุสลิม 4/2208  

หมายเลข  2880)  

 

รายงานจากทานอบู บักรฺ อัศ-ศิดดีกเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ 

ไดกลาววา โอผูคนทั้งหลายเอย พวกทานไดอานอายะฮฺนี้  
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ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ُنوا ََ نُفَسُ�ۡمۖ  َعنَۡيُ�مۡ  َءا

َ
ُّ�م َ�  ُ ُُ ن يَ  َضّل  َّ

 ]  ١٠٥: دة ملائ[ ﴾ ٱۡهتََدۡ�ُتمۚۡ  إَِذا

๑ Tความวา “ ๑ Tผูศรัทธาทั้งหลาย! จําเปนแกพวกเจาในการปองกัน

ตัวของพวกเจาเอง สวนผูที่หลงผิดไปนั้นจะไมเปนอันตรายแก

พวกเจาไดถาหากพวกเจาไดรับทางนําแลว“ (อัล-มาอิดะฮฺ  

105)  

ในขณะที่แทจริงแลว ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺได

กลาววา 

ْنم َِِذم مّ�اَس  ِِنّ «
َ
َّ  َرأ ُخُذنم ََغَمْ  الِمَ مل

ْ
نَْشَك  يََديِْه، َعَ  يَأ

َ
نْ  أ

َ
ُوّمُهمْ  أ ََ 

 ُ َّ  ]٤٣٣٨ألو دمند لرقم [» لِِوَقاٍل  م

ความวา “แทจริงเมื่อผูคนเห็นผูท่ีกระทําการอธรรม แลว

พวกเขาไมชวยกันหามปราบหยุดย้ังจากนํ้ามือแหงความ

ชั่วของเขา  เกือบแลวท่ีอัลลอฮฺจะลงโทษดวยโทษท่ี

ครอบคลุมพวกเขาท้ังหมด(ท้ังคนดีและคนชั่วจะประสบ

กับมันทุกคน)” (สุนัน อบีดาวูด 4/122 หมายเลข 4338) 

ทานอิบนุ อัล-ก็อยยิม  ไดกลาววา “การหามปราม

ความชั่วนั้นมีสี่ระดับ  
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ระดับแรก คือทําใหความชั่วนั้นหมดไปและแทนที่ดวย

ความดี 

ระดับที่สองคือ ทําใหความชั่วนั้นลดลง แมจะไมทําให

หมดไปโดยสิ้นเชิง 

ระดับที่สามคือ ทําใหความชั่วอ่ืนที่เทากันมาแทนที่ 

ระดับที่สี่คือ ทําใหความชั่วอ่ืนที่ชั่วกวามาแทนที่ 

ดังนั้นสองระดับแรกคือสิ่งท่ีศาสนาสั่งใช สวนระดับที่

สามเปนสิ่งท่ีตองนํามาวิเคราะหกอน และระดับที่สี่เปนสิ่งท่ี

ตองหาม” (อิอฺลาม อัล-มุวักกิอีน 3/4-5)  

และสวนหนึ่งของตัวอยางท่ีนาสนใจย่ิงของผูที่สั่งใชใน

ความดีและหามปรามในความชั่วนั้น ทานอิมาม อัซ-ซะฮะบีย

ไดเลาในหนังสือ อัส-สิยัรฺของทานวา ทานชุญาอฺ บิน อัล-วะลีด 

ไดกลาววา ฉันไดทําหัจญรวมกับทานสุฟยาน อัษ-เษารีย ฉัน

แทบไมเห็นลิ้นของทานสุฟยานหยุดนิ่งจากการหามปรามสิ่งท่ี

ชั่วและสั่งใชในสิ่งดีเลยท้ังชวงเดินทางไปและเดินทางกลับ” 

(อัส-สิยัรฺ 7/259)  
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 และมีรายงายจากทานสุฟยาน เชนกันวา ทานไดกลาว

วา “เมื่อฉันเห็นสิ่งใดที่เปนวาญิบเหนือตัวฉันท่ีจะตองพูดแลว

ฉันไมพูด ฉันจะปสวะออกเปนเลือด” (อัส-สิยัรฺ 7/259) 

 และทานอัซ-ซะฮะบียรายงานจากทานอัล-หาฟซฺ อับ

ดุลลอฮฺ อัล-มักดิสีย วา ตัวทานอัล-หาฟซฺเองเมื่อพบเห็นสิ่งที่

เปนความชั่วทานจะตองเปลี่ยนมันดวยมือหรือคําพูดของทาน

เสมอ ทานจะไมกลัวสิ่งใดหากทําเพื่ออัลลอฮฺ  และครั้งหนึ่งฉัน

เห็นทานเทเหลาทิ้ง เจาของเหลาไดชักดาบออกมา แตทานไมได

กลัวเขาเลย ทานยึดเอาดาบจากมือของเขา ซึ่งทานนั้นเปนคนที่

มีรางกายแข็งแรงมาก  บอยครั้งที่ทานทําลายกลองเล็กและป

ตางๆ ในกรุงดะมัสกัส” (อัส-สิยัรฺ 21/454) 

 ทานอิมาม อัน-นะวะวีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ  ไดกลาววา 

“จงรูเถิดวาประเด็นนี้ คือประเด็นเรื่องการสั่งใชในการทําความดี

และหามปรามความชั่วนั้น สวนมากจะถูกละเลยมาชานาน ณ 

เวลาน้ีไมเหลืออยูยกเวนจํานวนนอยมาก มันเปนประเด็นใหญ 

เพราะการงานตางๆ จะไมดํารงและมั่นคงอยูไดนอกจากดวยสิ่ง

นี้ และหากความชั่วแผขยาย บะลาอหรือการลงโทษจากอัลลอฮฺ

จะประสบกับทั้งคนดีและไมดี หากไมมีการหามปรามคนชั่วให
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หยุดการทําความชั่ว แลว เกรงวาอัลลอฮฺอาจจะลงโทษกันทั่ว

หนา  

ِينَ  ََۡنَيۡحَذَِ ﴿ َّ ۡمرِهِۦٓ  َ�نۡ  ُ�َالُِفونَ  ٱ
َ
ن ُ

َ
وۡ  َِۡتَنةٌ  تُِصيَبُهمۡ  ُ

َ
 يُِصيَبُهمۡ  ُ

 ٌۢ ِ�مٌ  َعَذا
َ
 ]  ٦٣: م�ور[ ﴾٦ ُ

ความวา “ดังนั้น บรรดาผูที่ฝาฝนคําสั่งของเขา (มุหัมมัด) จง

ระวังตัวเถิดวา เคราะหกรรมจะเกิดขึ้นแกพวกเขา หรือวาการ

ลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแกพวกเขา“ (อัน-นูรฺ 63)   
ดังนั้น ผูหวังในอาคิเราะฮฺและใฝหาความโปรดปราน

ของอัลลอฮฺ จําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เพราะ

ประโยชนมันใหญหลวงนัก โดยเฉพาะอยางย่ิงในหวงเวลาท่ีมี

การละเลยอยางมากเชนปจจุบันนี้ แตตองบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ

และตองไมเกรงกลัวผูที่ตอตานเพราะเราสูงสงกวา อัลลอฮฺได

ตรัสวา 

نّ َوَ�َ ﴿ َ ُُ ُ  ن َّ ن ٱ ۥٓۚ  ََ هُ ُ ُُ  ]  ٤٠: ملج[ ﴾ يَن
ความวา “และแนนอนอัลลอฮฺ จะทรงชวยเหลือผูท่ีสนับสนุน

พระองค” (อัล-หัจญ 40)  

 พึ ง รู เ ถิ ด ว าผล บุญ น้ันจะ ข้ึนอ ยู กั บ ระ ดับความ

ยากลําบากของงาน และพึงรูเถิดวา การสั่งใชในความดีและ
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หามปรามความชั่วน้ัน ตองไมถูกละเวนเเพียงเพราะความเปน

เพื่อน ความใกลชิดสนิดสนม หรือเพราะตองการเปนที่ยอมรับ 

หรือคงไวซึ่งการยอมรับ เพราะความเปนเพื่อนและใกลชิดกัน

นั้นมีหนาที่และสิทธิอยู  และหน่ึงในสิทธินั้นก็คือการใหคํา

ตักเตือน และมอบสิ่งที่ดีในอาคิเราะฮฺแกเขา ปกปองเขาใหพน

จากภัยอันตรายในอาคิเราะฮฺ    เพื่อนและคนรักที่แทจริงนั้นคือ

ผูที่พยายามมอบความเจริญในอาคิเราะฮฺให แมจะตองแลกกับ

ทําใหเกิดความบกพรองในเรื่องดุนยาของเขาก็ตาม” จนจบการ

อางคําพูดของทานอิมามอัน-นะวะวีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ (จาก

หนังสือ ชัรหฺ เศาะฮีหฺ อิมาม มุสลิม ของทานอิมาม อัน-นะวะวีย 

1/24) 

 
 نملمد هللا رل ملوال�

ُّ ناّ�    .نا ومد نع آل ناببه أجو� مهللا نسغم ع نب


