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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

อัน-นะศีหะฮฺ การตักเตือน 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ   ขอความสุข
ความจ าเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ฉัน
ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว 
ไม่มีภาคีใด ๆ ส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด
เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

การตักเตือนนั้นนับเป็นหลักค าสอนและแนวปฏิบัติที่
ส าคัญประการหนึ่งในศาสนาอิสลาม อัลลอฮฺตรัสว่า 

ِّن   رَُجل   وََجآءَ  ﴿ ق َصا م 
َ
يَنةِّ  أ َعى  ٱل َمدِّ   إِّن   َيىُموَسى  قَاَل  يَس 

َ
تَمُِّرونَ  ٱل َمَل

 
َِّك  يَأ  ب

ُتلُوكَ  َق  ُرج   ِلِّ يَ  مِّنَ  لََك  إِّن ِّ  فَٱخ  حِّ ىصِّ  [  ٠٢: القصص] ﴾ ٢٠ ٱلن 

ความว่า “และชายคนหนึ่งได้มาจากชานเมืองอย่างรีบเร่ง เขา
กล่าวว่า โอ้มูซาเอ๋ย พวกขุนนางชั้นผู้ใหญ่ก าลังปรึกษาหารือกัน
เกี่ยวกับเรื่องของท่าน เพื่อจะฆ่าท่าน ดังนั้น จงออกไปเถิด
แท้จริงฉันเป็นผู้หวังดีต่อท่าน” (อัลเกาะศ็อศ: 20) 
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ตะมีม อัดดารีย์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

يُن انلَِّصيَحةُ  » ِ َوِلِكتَابِِه َولِرَُسوِِلِ  »: لَِمْن؟ قَاَل : قُلْنَا«  ادلِّ ِة الُْمْسِلِمنَي ّلِِلَّ ئِمَّ
َ
َوِِل

ِتِهمْ    [ 55رواه مسلم برقم ] « وَََعمَّ

ความว่า    “ ศาสนาคือนะศีหะฮฺ (การตักเตือนอย่างบริสุทธิ์ใจ) 
พวกเราถามว่า: นะศีฮะฮฺเพื่อใครหรือครับท่านเราะสูลุลลอฮฺ? 
ท่านกล่าวตอบว่า: เพื่ออัลลอฮฺ  เพื่อคัมภีร์ของพระองค์  เพื่อเราะ
สูลของพระองค์   เพื่ อบรรดาผู้น ามุสลิม   และเพื่ อมุสลิม
โดยทั่วไป” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 55) 

 อันนะวะวีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “หะดีษบทนี้มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากและถือเป็นแก่นส าคัญของหลักค า
สอนอิสลาม ส่วนการที่อุละมาอ์บางกลุ่มกล่าวว่าหะดีษบทนี้ถือ
เป็นหนึ่งในสี่หะดีษที่เป็นศูนย์รวมของหลักค าสอนและองค์
ความรู้ในอิสลามนั้น ในความเป็นจริงแล้วมิได้เป็นเช่นนั้น แต่ที่
ถูกต้องคือหะดีษบทนี้เพียงบทเดียวก็ถือเป็นแก่นของหลักค า
สอนทั้งหมดแล้ว” (ชัรหฺ อันนะวะวีย์ เล่ม 1 หน้า 37) 
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อิบนุ หะญัร กล่าวว่า “ที่ท่านกล่าวว่า  «  ُْيُن انلَِّصيَْحة «  ادلِّ  
(ศาสนาคือการตักเตือนอย่างบริสุทธิ์ใจ) อาจหมายความว่า 
การตักเตือนนั้นเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก และเป็นหัวใจหลัก
ของศาสนา ในท านองเดียวกันกับรายงานหะดีษอีกบทหนึ่งที่ว่า 

« احلَجُّ َعَرفَةُ  »  (การท าหัจญ์คือการวุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ) หรืออาจจะ
มีหมายความตรงตัวก็ได้ กล่าวคือการงานใด ๆ ที่มิได้กระท า
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาสั่งใช้ 

นะศีหะฮฺเพื่ออัลลอฮฺ คือการยืนยันว่าพระองค์ทรงมี
คุณลักษณะที่สมบูรณ์แบบและเหมาะสมกับพระองค์  เคารพ
ภักดีพระองค์ทั้งด้วยการแสดงออกภายนอกและความรู้สึก
ภายในใจ  ท าสิ่งที่เป็นการเคารพเชื่อฟังพระองค์ และไม่ฝ่าฝืน
เนรคุณต่อพระองค์ รวมถึงการดะอฺวะฮฺเชิญชวนผู้อื่นให้มีความ
เข้าใจดังที่กล่าวมานี้ 

นะศีหะฮฺเพื่อคัมภีร์ของพระองค์ คือการศึกษาเรียนรู้ 
สอน อ่าน และเขียนอัลกุรอานอย่างถูกต้องพร้อมท าความ
เข้าใจความหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามค าสอนของอัลกุรอาน 
และปกป้องอัลกุรอานจากการบิดเบือนของผู้ประสงค์ร้าย 
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นะศีหะฮฺเพื่อเราะสูลของพระองค์ คือการให้เกียรติ
และปกป้องช่วยเหลือท่าน ทั้งยามที่ท่านยังมีชีวิตอยู่  และ
หลังจากที่ท่านจากไปแล้ว ศึกษาและฟื้นฟูเผยแผ่แบบฉบับของ
ท่าน ปฏิบัติตามค าพูดและการกระท าของท่าน รวมไปถึงการมี
ความรักต่อท่าน และต่อผูท้ี่ปฏิบัติตามท่าน 

นะศีหะฮฺเพื่อบรรดาผู้น ามุสลิม  คือการให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนพวกเขาในการปฏิบัติหน้าที่ เชื่อฟังพวก
เขา และคอยชี้แนะตักเตือนหากเกิดข้อผิดพลาดหรือหลงลืม 
การนะศีหะฮฺผู้น าที่มีความส าคัญมากประการหนึ่ง คือการ
หยุดยั้งความอธรรมที่พวกเขาก่อด้วยวิธีการที่ดี อุละมาอ์ผู้รู้ก็จัด
ว่าเป็นผู้น ามุสลิมเช่นกัน ซึ่งการนะศีหะฮฺส าหรับพวกท่านนั้นก็
ด้วยการเผยแพร่ความรู้ของพวกท่าน คอยปกป้องเกียรติของ
พวกท่าน และชอบที่จะให้พวกท่านประสบกับสิ่งที่ดีห่างไกล
จากสิ่งที่ไม่ดี (ฟัตหุลบารีย์ เล่ม 1 หน้า 138) 

การตักเตือนแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่ 

ประเภทแรก การตักเตือนบรรดามุสลิมทั่วไป ดังที่
ปรากฏในหะดีษจ านวนมาก เช่น 
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ญะรีรฺ บิน อับดุลลอฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า “ฉัน
ได้ให้สัตยาบันไว้กับท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า 
จะด ารงการละหมาด การบริจาคทานซะกาต และตักเตือน
มุสลิมทุกคน” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 56) 

ในหะดีษอีกบทหนึ่ง อบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 
เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

إَِذا لَِقيتَُه  »: َما ُهنَّ يَا رَُسوَل اهلِل؟، قَاَل : ِقيَل «  َحقُّ الُْمْسِلِم لََعَ الُْمْسِلِم ِست   »
ِجبُْه، َوإَِذا اْستَنَْصَحَك فَانَْصْح َِلُ، وَ 

َ
فََحِمَد إَِذا َعَطَس فََسلِّْم َعلَيِْه، َوإَِذا َدََعَك فَأ

تُْه، َوإَِذا َمرَِض َفُعْدُه َوإَِذا َماَت فَاتَِّبْعهُ شَ اهلَل فَ    [ ٠61٠رواه مسلم برقم ] « مِّ

ความว่า “สิทธิของมุสลิมต่อมุสลิมนั้นมีหกประการ” มีผู้ถามขึ้น
ว่า มีอะไรบ้างเล่าโอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ? ท่านตอบว่า “เมื่อท่าน
พบเขาจงให้สลามแก่เขา เมือ่เขาเชิญท่าน จงตอบรับค าเชิญเขา  
เมื่อเขาขอค าแนะน าตักเตือนจากท่าน ก็จงตักเตือนเขา เมื่อเขา
จาม และกล่าวว่า ‘อัลหัมดุลิลลาฮฺ’  ก็จงตอบเขาว่า ‘ยัรหะมุ
กัลลอฮฺ’ เมื่อเขาป่วย จงไปเยี่ยมเขา และเมื่อเขาเสียชีวิต ท่าน
จงตามไปส่งเขาถึงสุสาน” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 2162) 
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ประเภทที่สอง การตักเตือนผู้น า ในหะดีษซึ่งบันทึก
โดยอะหฺมัด จากอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ  เล่าว่า  
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  กล่าวว่า 

َ َكِرَه لَُكْم ثاََلثًا » ْن َتْعبُُدوُه َوََل  :رَِِضَ لَُكمْ  ،َورَِِضَ لَُكْم ثاََلثًا ،إِنَّ اّلِلَّ
َ
أ

ُكوا بِِه َشيْئًا يًعا ،تُْْشِ ِ مَجِ ْن َتْعتَِصُموا ِِبَبِْل اّلِلَّ
َ
ْمرِ  ،َوأ

َ
ْن َتنَْصُحوا لُِوََلةِ اِْل

َ
رواه ] « َوأ

 [4338أمحد برقم 

ความว่า “อัลลอฮฺทรงรังเกียจสามอย่าง และทรงพอพระทัยสาม
อย่าง ทรงพอพระทัยกับการที่พวกท่านเคารพเชื่อฟังพระองค์
โดยไม่ยกภาคีใด ๆ เทียบเคียงพระองค์ การที่พวกท่านทั้งหลาย
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้สายเชือกแห่งศาสนาของ
พระองค์ และการที่พวกท่านให้ค าแนะน าตักเตือนบรรดาผู้น า” 
(บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 8334) 

 และในหะดีษอีกบทหนึ่ ง  ท่านญุบัยรฺ  บิน มุฏอิม 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กล่าวว่า  

 لِّ َوانلََِّصيَحُة لِوَ  ،إِْخاَلُص الَْعَمِل ّلِِلَِّ  :قَلُْب اْمِرٍئ ُمْسِلمٍ  َعلَيِْهنَّ  ثاََلٌث ََل يَِغلُّ  »
ْمرِ 

َ
 [61734رواه أمحد برقم ] « َماَعةِ الَ َولُُزوُم  ،اِْل
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ความว่า “มีสามสิ่งที่จะท าให้จิตใจของมุสลิมคนหนึ่งผ่องใสไร้
มลทิน คือ การมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ การตักเตือนผู้น า 
และการอยู่ร่วมกับญามาอะฮฺ” (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษเลขที่ 
16738) 

ส่วนการตักเตือนของผู้น าแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครอง
ของพวกเขานั้น มีรายงานหะดีษจาก มะอฺกิล บิน ยะสาร ฺ
เราะฎิยัลลอฮฺอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กล่าวว่า 

ْد َراِِئََة اْلَنََّةِ   ،هِ صحِ فَلَْم ََيُْطَها بِنُ  ،َما ِمْن َعبٍْد اْسََتََْعُه اّلَِلُّ َرِعيََّةً  »   «إََِلَّ لَْم ََيِ
 [68٠ومسلم برقم  765٢رواه ابلخاري برقم ]

ความว่า “ผู้ที่อัลลอฮฺทรงมอบหมายให้เขาเป็นผู้น ากลุ่มชนใด
กลุ่มชนหนึ่ง แล้วเขาไม่สนใจจะว่ากล่าวตักเตือนพวกเขา
เหล่านั้น จะไม่ได้รับกลิ่นอายของสวรรค์” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์
หะดีษเลขที่ 7150 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 142) 

อัลลอฮฺได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ถึงเราะสูลท่าน
ก่อน ๆ ว่าพวกท่านได้ตักเตือนประชาชาติของพวกท่าน โดยได้
ตรัสถึงท่านนบีนูหฺ ว่าท่านได้กล่าวแก่ประชาชาติของท่านว่า 
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ُِّغُكم   ﴿ بَل 
ُ
ِّ  رَِّسىَلىتِّ  أ نَصحُ  َرب 

َ
 [1٠: عرافاِل] ﴾ ٦٢ لَُكم   َوأ

ความว่า ”โดยที่ฉันจะประกาศแก่พวกท่าน ซึ่งบรรดาสารแห่ง
พระเจ้าของฉัน และฉันจะชี้แจงและน าให้แก่พวกท่าน” (อัล 
อะอฺรอฟ: 62) 

และพระองค์ได้ตรัสถึงค าพูดของท่านนบีฮูด ว่า 

ُِّغُكم   ﴿ بَل 
ُ
ِّ  رَِّسىَلىتِّ  أ نَا   َرب 

َ
ح   لَُكم   َوأ مِّي   نَاصِّ

َ
 [  14: عرافاِل] ﴾ ٦٨ أ

ความว่า “โดยที่ฉันจะประกาศแก่พวกท่าน ซึ่งบรรดาสารแห่ง
พระเจ้าของฉัน และฉันนั้นเป็นผู้แนะน าที่ซื่อตรงแก่พวกท่าน” 
(อัลอะอฺรอฟ: 68) 

ทั้งนี้ ท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถือ
เป็นผู้น าในเรื่องการตักเตือน โดยท่านได้เผยแผ่ศาสนา และ
ตักเตือนประชาชาติของท่านอย่างสุดความสามารถ 

ญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวแก่บรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านว่า 

لُونَ  »
َ
ْنتُْم تُْسأ

َ
ْنتُْم قَائِلُوَن؟ قالوا، َعّنِّ  َوأ

َ
يَْت : فما أ دَّ

َ
نََّك قد بَلَّْغَت َوأ

َ
نَْشَهُد أ

  [ رواه مسلم ] « َونََصْحَت 
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ความว่า “และเมื่อพวกท่านถูกถามถึงเกี่ยวกับตัวฉัน (ในอาคิ
เราะฮฺ) พวกท่านจะกล่าวเช่นไร?” พวกเขาตอบว่า “พวกเราขอ
เป็นพยานรับรองว่า ท่านได้บอกกล่าวเผยแผ่ศาสนา ท าหน้าที่
อย่างสมบูรณ์แบบ และได้ตักเตือนพวกเราแล้ว” (บันทึกโดย
มุสลิม) 

อัลลอฮฺได้ทรงอภัยให้แก่ผู้ที่มีอุปสรรคไม่สามารถ
ออกไปท าสงครามญิฮาดได้ หากเขาคือผู้ที่ตักเตือนเพื่อพระองค์  
และเราะสูลของพระองค์ ดังที่พระองค์ตรัสว่า 

َعَفآءِّ  ََعَ  ل ي َس  ﴿ ِّينَ  ََعَ  َوَل  ٱل َمر َضى  ََعَ  َوَل  ٱلضُّ  يُنفُِّقونَ  َما ََيُِّدونَ  َل  ٱَّل 
ِّ  نََصُحوا   إَِّذا َحَرج   ِّۦ   لِلِّ  نِّيَ  ََعَ  َما َورَُسوِلِّ سِّ ُ  َسبِّيل    مِّن ٱل ُمح   ٩١ ر حِّيم   َغُفور   َوٱلِل 

 [  ١6: اتلوبة] ﴾

ความว่า ”ไม่มีบาปใด ๆ แก่บรรดาผู้ที่อ่อนแอ และแก่ผู้ที่ป่วยไข้ 
และแก่บรรดาผู้ที่ไม่พบสิ่งที่จะบริจาค เมื่อพวกเขาได้แนะน า
ตักเตือนให้จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค์ ไม่มี
ทางใดที่จะกล่าวโทษแก่บรรดาผู้กระท าดีได้ และอัลลอฮฺนั้นคือ
ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา” (อัตเตาบะฮฺ: 91) 
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ทั้งนี้ ชาวสลัฟนั้น เมื่อพวกเขาประสงค์จะตักเตือนผู้ใด 
พวกเขาจะเลือกตักเตือนในทางลับ ไม่กระท าต่อหน้าผู้คน 
ชาวสลัฟบางคนกล่าวว่า “ผู้ที่ตักเตือนผู้อื่นในทางลับนั้นเรียกว่า
การตักเตือน ส่วนผู้ที่ตักเตือนต่อหน้าผู้คนมากมายนั้น เป็นการ
ต าหนิและประจานเสียมากกว่า” ซึ่งการตักเตือนในทางลับนี้  
ครอบคลุมการตักเตือนผู้น า ผู้รู ้และบุคคลทั่วไป 

อัชชาฟิอีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า 

 ةاعَ ـمَ يف الَ  ةَ صيحَ ّن انلَ بْ نِّ جَ ي     وَ ادِ رَ فِ يف انْ  َك صحِ نُ ين بِ دْ مَّ عَ تَ 
  خِ يْ وبِ ن اتلَّ مِ       عٌ وْ نَ  ني انلاِس بَ  صحَ ـانلُ  إنَّ فَ 

َ
 هاعَ مَ رىض استِ َل أ

َ إذَ  عْ زَ ال َتْ فَ        وِل قَ  َت يْ َص عَ ّن وَ تَ فْ الَ خَ  إنْ وَ   ةــطاعَ  عَط تُ  مْ ا ل

โปรดตักเตือนเมื่อฉันอยู่ตามล าพัง  อย่ากระท าต่อหน้าผู้คน 
เพราะการกระท าเช่นนั้น  คือการประจานต าหนิซึ่งฉันไม่ชอบ 
หากไม่ท าตามที่ฉันบอก  ก็อย่าผิดหวังหากฉันจะไม่ฟังคุณ 

การตักเตือนนั้นมีประโยชน์มากมาย เช่น 

1. การตักเตือนเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้จิตใจมีความ
มั่นคงต่อศาสนา เพราะผู้ที่ตักเตือนผู้อื่นนั้น ย่อมต้องอยากที่จะ
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ปฏิบัติสิ่งที่ตนได้ตักเตือน เพื่อไม่ให้การกระท าของเขาขัดแย้ง
กับสิ่งที่เขาพูด อัลลอฮตฺะอาลาตรัสว่า 

﴿  ٓ رِّيدُ  َوَما
ُ
ن   أ

َ
َخالَِّفُكم   أ

ُ
ٓ  إَِّلى  أ ىُكم   َما ن َهى

َ
رِّيدُ  إِّن   َعن ُه   أ

ُ
َلىحَ  إِّل   أ ِّص 

 َما ٱۡل 
ُت   َتَطع   [  44: هود] ﴾ ٨٨ ٱس 

ความว่า “และฉันมิปรารถนาที่จะขัดแย้งกับพวกท่าน ในสิ่งที่
ฉันได้ห้ามพวกท่านให้ละเว้น ฉันมิปรารถนาสิ่งใดนอกจากการ
ปฏิรูปแก้ไขให้ดีขึ้นเท่าที่ฉันสามารถ” (ฮูด: 88) 

2. เป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่ตักเตือนนั้นมีความรักและ
ความหวังดีต่อผู้อื่น โดยที่เขาไม่ต้องการให้ผู้อื่นกระท าสิ่งที่ผิด 
อนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ْم حَََّّ َُيِبَّ َل » ُُ    يُمِمُن أحُد
َ
 63رواه ابلخاري برقم ] « هِ سِ فْ نِلَ  ا َُيِبُّ مَ  هِ يْ خِ ِِل

 [85ومسلم برقم 

ความว่า “คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธา
อย่างสมบูรณ์ จนกว่าเขาจะปรารถนาให้พี่น้องของเขาได้รับใน
สิ่งที่เขาปรารถนาจะให้ตนเองได้รับ” (บันทึกโดยอัลบุคอรีย์ หะ
ดีษเลขที่ 13 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 45) 
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3. สังคมจะดีและน่าอยู่ เพราะคนในสังคมประพฤติแต่
คุณงามความดี หลีกห่างจากความชั่ว 

4. การตักเตือนที่บริสุทธิ์ใจนั้น ช่วยก าจัดความชั่วร้าย
ได้มากมาย  

5. เป็นการปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ และเราะสูล 
ซึ่งถือเป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดของบ่าวคนหนึ่ง และยังถือ
เป็นความส าเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺตรัสว่า 

عِّ  َوَمن ﴿ َ  يُطِّ ًزا فَازَ  َفَقد   َورَُسوَِلُۥ ٱلِل  يًما فَو   [76:  حزاباِل] ﴾ ٧١ َعظِّ

ความว่า “และผู้ใดเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺและเราะสูลของ
พระองค์ แน่นอนเขาได้รับความส าเร็จอันใหญ่หลวง” (อัลอะหฺ
ซาบ: 71 ) 

6. เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้บุคคลหนึ่งได้รับทางน า ซึ่ง
เราจะเห็นว่ามีผู้ปฏิเสธศรัทธาหลายต่อหลายคนเข้ารับอิสลาม
จากการตักเตือน และมีผู้ฝ่าฝืนท าบาปใหญ่มากมายที่กลับตัว
กลับใจกลายเป็นคนดีด้วยการตักเตือนเช่นกัน สะฮฺล์ บิน สะอัด 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กล่าวแก่ท่านอลีว่า 
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نْ   » 
َ
ُ ِبَك َرُجاًل َواِحًدا، َخرْيٌ لََك ِمْن أ ْن َيْهِدَي اّلِلَّ

َ
ِ َِل ُر  َفَواّلِلَّ َيُكوَن لََك مُحْ

 [٠8٢1رواه مسلم برقم ] « انلََّعمِ 

ความว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ การที่อัลลอฮฺทรงประทานฮิดา
ยะฮฺแก่บุคคลหนึ่งจากการเชิญชวนของท่านนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ดี
ส าหรับท่านยิ่งกว่าการที่ท่านมีอูฐแดงอันล้ าค่าไว้ในครอบครอง
เสียอีก”(บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 2406) 

7. ถือว่าผู้ตักเตือนได้ปฏิบัติสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเขา
อย่างสมบูรณ์แล้ว แม้ว่าการตักเตือนของเขาจะเป็นผลส าเร็จ
หรือไม่ก็ตาม อัลลอฮฺตรัสว่า 

ََلىُغ   إِّل   َعلَي َك  إِّن   ﴿  [84: الشورى] ﴾ ٤٨ ٱۡل 

ความว่า “หน้าที่ของเจ้ามิใช่อื่นใดนอกจากการเผยแผ่เท่านั้น” 
(อัชชูรอ: 48) 

และตรัสอีกว่า 

بُوا   ِإَون ﴿ ِّ َب  َفَقد   تَُكذ  َمم   َكذ 
ُ
ِّن أ ََلىغُ  إِّل   ٱلر ُسولِّ  ََعَ  َوَما َقب لُِّكم    م  ُمبِّيُ  ٱۡل 

 ٱل 
 [  64: العنكبوت] ﴾ ١٨

ความว่า ”แล้วหน้าที่ของเราะสูลนั้นมิใช่อะไรอื่น นอกจากการ
เผยแผ่อันชัดแจ้ง” (อัล อันกะบูต : 18 ) 
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อิบนุหัซมฺได้กล่าวถึงสองสิ่งที่เกี่ยวพันกับการตักเตือน 

1. การตักเตือนนั้นมีสองระดับ ระดับแรกคือเป็นการ
ตักเตือนที่เป็นฟัรฎู ส่วนระดับที่สองคือการชี้แนะและเตือนใจ 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ส าหรับทุกคนที่จะต้องตักเตือนผู้อื่น แม้ผู้ถูก
ตักเตือนจะพอใจหรือไม่ก็ตาม หรือแม้กระทั่งผู้ตักเตือนอาจ
ได้รับความเดือดร้อนก็ตาม 

2. จะต้องไม่กล่าวตักเตือนโดยตั้งเงื่อนไขว่า ผู้ถูก
ตักเตือนจะต้องตอบรับการตักเตือนนั้น ๆ เพราะหากเป็นเช่นนี้
จะถือว่าท่าน เป็นผู้อธรรม มิ ใช่ผู้ตัก เตือน  อิบนุอับบาส 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
กล่าวว่า 

َممُ  »
ُ
َّ اِل يُْت انلَِِّبَّ َوَمَعُه الرَُّهيُْط  ،ُعرَِضْت لََعَ

َ
 ،َوالرَُّجاَلنِ  َوانلَِِّبَّ َوَمَعهُ الرَُّجُل  ،فََرأ
َحٌد 

َ
 [٠٠٢رواه مسلم برقم ] «َوانلَِِّبَّ لَيَْس َمَعُه أ

ความว่า “บรรดาประชาชาติต่าง ๆ ถูกน ามาให้ฉันเห็น ซึ่งฉัน
เห็นนบีบางท่าน มีผู้ตามท่านเพียงกลุ่มเล็ก ๆ นบีบางท่านมีผู้
ตามเพียงหนึ่งหรือสองคน ในขณะที่บางท่านก็ไม่มีผู้ตามเลย
แม้แต่คนเดียว” (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 220) 


