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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

เงื่อนไขที่จะทําใหการนะศีหะฮฺเกิดผลสาํเร็จ 
 

ในจํานวนเงื่อนไขบางที่จะทาํใหหนาที่ในการนะศีหะฮฺ
ประสบผลสําเร็จ คือ  
 
หนึ่ง เนยีตทีอิ่คลาศและบริสุทธิ ์

หลักสําคัญในการนะศีหะฮฺก็คืออิคลาศและบริสุทธิ์ใจ 
ความพยายามในการนะฮีหะฮฺจําเปนตองปกอยูบนฐานแหง
ความบริสุทธิ์ใจอยางอิคลาศตออัลลอฮฺ และบริสุทธิ์ใจที่จะทําดี
ตอบาวของอัลลอฮฺซึ่งเปนบุคคลที่เรากําลังนะศีหะฮฺเขา ถาไม
แลว ความพยายามดังกลาวจะไมถือวาเปนนะศีหะฮฺ และไมใช
ส่ิงที่ศาสนาหมายถึงในหะดีษที่วา “อัด-ดีน อัน-นะศีหะฮฺ / 
ศาสนาคือการนะศีหะฮฺ” อันเปนความพยายามที่จะนํา
ผลประโยชนมาสูตัวเองและมนุษยชาติอยางเด็ดขาด ในทาง
กลับกันความพยายามที่ไรความบริสุทธิ์ใจนั้นอาจจะถือวาเปน
การหลอกลวง  ติเตียนอยางหย่ิงยโส ดาทอ นินทา ทรยศ 
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กลาวหา หรือนิยามอ่ืน ๆ ที่ทั้งหมดลวนเปนมะอฺศิยะฮฺที่คอย
ทําลายความเปนเอกภาพของ “อุมมะฮฺ วาหิดะฮฺ”  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
ْقَماُل بِاجِّيَّاِت، َوإِغََّما ِللُكِّ اْمِرٍئ َما نََوى، «

َ
   » ...إِغََّما األ

ความวา “แทจริงแลว การงานตางๆ นั้นข้ึนอยูกับเนียต และ
ทุกๆ คนจะไดผลตามที่เขาเนียต ...”   1  หมายถึงอัลลอฮฺจะทรง
ประทานความสําเร็จและผลบุญตางๆ  ตามที่เขาเจตนา ไมใช
ตามภาพภายนอกโดยผิวเผินในการกระทําของเขา 

 
ในความหมายที่วา เนียตที่ดีก็จะนํามาซ่ึงผลที่ดี สวน

เนียตที่ไมดีก็จะนําผลที่ไมดีมาเชนเดียวกันแมวาภาพภายนอก
จะดูดีเพียงใดก็ตาม และนับประสาอะไรถาหากวาแมกระทั่ง
ภาพภายนอกก็ไมดีอยูแลวดวย เพราะโดยปกติแลวเนียตที่ไมดี
นั้นมักจะแสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่ไมดีดวยเชนกัน วัลอิยาซุ
บิลลาฮฺมินซาลิก/ขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหเรารอดพนจาก
ส่ิงนี้ดวยเถิด  

                                                            
1  อัล -บุคอรีย หมายเลข 1, มุสลิม หมายเลข 1907  
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วันหนึ่ง มีคนมาพูดกับทานอิบนุ อุมัร เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุมา วา “เวลาที่อยูตอหนาผูนํา เราจะพูดแบบหนึ่ง เวลาที่
เราออกไปแลวเราก็จะพูดอีกแบบหน่ึง” ทานอิบนุ อุมัร จึงตอบ
ไปวา  

  .اجَِّفاَق  صىّل اهللا عليه وسلّم  ُكنَّا غَُعدُّ َهَذا بَلَ َقْهِد رَُسْوِل اهللاِ 
ความวา “พวกเราเคยนับพฤติกรรมแบบนี้ในสมัยทานเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วาเปนหนึ่งในคุณลักษณะ
ของนิฟาก”   2  เนื่องจากไมไดวางอยูบนความอิคลาศและบริสุทธิ์
ใจ 

 
ที่กลาวมานี้ อาจจะเปนหนึ่งเหตุผลที่เราเห็นไดจาก

ตัวอยางของทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่นคือทุก
คร้ังที่ทานตองการกลาวคุฏบะฮฺ อัล-หาญะฮฺ ทานมักจะกลาว
วา  

ْغُفِسنَا«
َ
وِر أ ِ ِمْن رُشُ ْقَماِجَا ،َوَغُعوُذ بِابَّ

َ
 »وََسيِّئَاِت أ

                                                            

2  อะหมัด ใน มุสนัด 2/105 ชุอัยบฺ อัล -อัรนาอูฏ กลาววาเศาะฮีหฺตามเงื่อนไข
ของอัล-บุคอรียและมุสลิม  
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ความวา “เราขอความคุมครองตออัลลอฮฺจากความช่ัวของ
จิตใจเรา และจากความเลวของพฤติกรรมเรา”  3  ทั้งนี้ เพื่อใหการ
กลาวเทศนาของทานไมปนเปอนดวยความช่ัวรายในตัวทาน
และความไมดีในพฤติกรรมของทาน (ทั้งๆ ที่ทานเปนผูมะอฺศูมอ
ยูแลว สุบหานัลลอฮฺ! – ผูแปล) ซึ่งอาจจะทําลายเนื้อหาอัน
แทจริงของการนะศีหะฮฺในคุฏบะฮฺของทานได 

 
นอกจากนี้ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยัง

เคยส่ังใชอบู บักรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ใหอานดุอาอนี้ทุกเชาเย็น
วา  

رِْض ا« 
َ
َمَواِت َواأل َهاَدةِ َخلَِم الَغيِْب  ،للَُّهمَّ َفاِطَر السَّ نَْت َربَّ لُكِّ  ،َوالشَّ

َ
َ ِإالَّ أ َ َال ِإ

ْن 
َ
َوأ ِكِه،  َورِشْ يَْطاِن  الشَّ رَشِّ  ِمْن  َو  ، ِ َغْف رَشِّ  ِمْن  ُعوُذ ِبَك 

َ
أ  ، َمِليَكُه َو ٍء  ْ َ

ُه إِىَل ُمْسِلمٍ  ُجرَّ
َ
ْو أ

َ
ِ ُسوًءا أ ْقرَتَِف بَلَ َغْف

َ
 »أ

ความวา “โออัลลอฮฺ ผูทรงสรางชั้นฟาทั้งหลายและแผนดิน ผู
ทรงรอบรูในส่ิงที่ซอนเรนและเปดเผย  ไมมีพระเจาอ่ืนใด
นอกจากพระองค พระผูอภิบาลและครอบครองสรรพสิ่งทั้งมวล 
ฉันขอความคุมครองตอพระองคจากความช่ัวรายของตัวฉันเอง 

                                                            
3  หะดีษเศาะฮีหฺ โดย อัต -ติรมิซีย 1105 และ อัน -นะสาอีย 1404 
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และจากความชั่วรายของชัยฏอนและภาคีของมัน และฉันขอ
ความคุมครองจากความชั่วที่ฉันกระทําตอตัวเอง หรือกระทําตอ
มุสลิมคนอ่ืน”  4  

 
ดังกลาวนั้นคือดุอาอ มะอฺษูรฺ บทหนึ่งจากทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ใหอานทั้งเชาเย็น เปนหนึ่ง
วิธีการสรางจิตวิญญาณแหงนะศีหะฮฺ เพื่อใหเกิดผลและมี
ประโยชนจริงๆ ในกระบวนการนะศีหะฮฺทุกรูปแบบ  

จากตนแบบคําสอนแบบนี้เอง เราพบวาทานอิมาม อัช-
ชาฟอีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดเคยกลาววา  

نَّ اجَّاَس لَْو َيَعلَُّموا َهِذهِ الُْكتَُب، َولَْم يَنُْسبُوَها إِيَلَّ «
َ
  »وَِدْدُت أ

ความวา “ฉันเคยปรารถนาวา ขอใหผูคนทั้งหลายไดเรียน
หนังสือทั้งหลายเหลานี้ของฉัน โดยไมตองอางอิงมันมาถึงฉัน
เลย”  5  

 

                                                            

4  หะดีษเศาะฮีหฺ โดย อัต -ติรมิซีย 3529 และอะหมัด 6851 
5  อาดาบ อัช -ชาฟอีย วะ มะนากิบุฮู ของ อิบนุ อบี หาติม หนา 325 
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นี่คือสํานึกของทานอิมามอัช-ชาฟอีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ 
ในการถายทอดความรูของทานแกผูคน และนี่ก็คือภาพแหงการ
นะศีหะฮฺอยางเปนรูปธรรมที่แทจริง และนาจะเปนหนึ่งใน
ความลับแหงความสําเร็จของอัช-ชาฟอียในการเผยแพรความรู
ของอัลลอฮฺไปยังผูอ่ืน วัลลอฮุอะอฺลัม 

  
สอง ออนโยนในวธิีการ และสุภาพในการใชคําพดู 

จงฟงคําส่ังของอัลลอฮฺที่ไดบัญชาแกทานนบีมูซาและน
บีฮารูน อะลัยฮิมัสสลาม เพื่อใหทั้งสองคนไปเผชิญหนาและ
นะศีหะฮฺฟรเอานฺแหง อียิปตในยุคนั้นดวยความนุมนวล 
พระองคตรัสวา 

﴿   ٓ ٰ   ٱۡذَهَبا َ َ   ٤٣  َطَغٰ   إِنَُّهۥ  فِرَۡعۡونَ   إِ ۥ  َفُقو ٗ   َلُ ِّٗنا  َقۡو رُ   لََّعلَُّهۥ  لَّ وۡ   َيَتَذكَّ
َ
 َيَۡشٰ   أ

  ]  ٤٤  ،٤٣: طه[ ﴾ ٤٤
ความวา “เจาทั้งสองจงไปหาฟรเอานฺเถิด แทจริงเขาไดละเมิด
แลว(อธรรมและโหดเหี้ยม) เจาทั้งสองจงกลาวแกเขาดวยคําพูด
ที่นุมนวล เพื่อวาเขาจะไดสํานึกตนและหว่ันเกรงตออัลลอฮฺ” 
(ฏอฮา 43-44) 
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จากอายะฮฺนี้เราไดรับบทเรียนบางอยางในการดะอฺวะฮฺ 
นั่นคือ 

1) ความพยายามในการเขาหากลุมเปาหมายดะอฺ
วะฮฺ พรอมทั้งพบปะหรือเผชิญหนากับพวกเขาเพื่อ
จุดประสงคในการนะศีหะฮฺ ถือวาเปนภารกิจหลัก
ของบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺและบรรดาผูสืบ
ทอดภารกิจนี้จากพวกทาน ไมใชเพียงแคเฝารอให
กลุมเปาหมายมาหาเราเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กับกลุมเปาหมายดะอฺวะฮฺที่เปนผูหลักผูใหญใน
บานเมืองและในสังคม นี่คือแกนแทของงานดะอฺ
วะฮฺที่ปรากฏในอายะฮฺวา ﴿ ٓ ٰ  ٱۡذَهَبا َ ِ ﴾فِرَۡعۡونَ  إ  

2) ความผิดพลาด ความด้ือร้ัน และการอธรรมตอ
มนุษย คือหนึ่งในจํานวนปรากฏการณและปญหา
ที่มีอยูจริงในโลกของการดะอฺวะฮฺ ซึ่งบรรดานักดา
อียผูสืบทอดภารกิจการดะอฺวะฮฺจากเหลาศาสนทูต
จักตองรูจักเผชิญมัน ดวยการอาศัยหิกมะฮฺที่เปยม
ลนและการตะวักกัลอยางสูงตออัลลอฮฺ ขอเท็จจริง
นี้ปรากฏในทอนที่วา ﴿ َطَغٰ  إِنَُّهۥ﴾    
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3) วิธีการที่นุมนวลและภาษาคําพูดที่คลายความขุน
หมองในหัวใจของผูรับนะศีหะฮฺ คือหนึ่งในจํานวน
เงื่อนไขหลักในการนะศีหะฮฺ  ﴿  َ ٗ  َلُۥ َفُقو ِّٗنا قَۡو ﴾ لَّ    

4) เจตนาจะตองใสสะอาดและความปรารถนาจะตอง
สูงสง เพื่อหวังใหนะศีหะฮฺเกิดผลในการดะอฺวะฮฺ 
กลาวคือ เพื่อใหเกิดความสํานึกและความยําเกรง
ตออัลลอฮฺ ﴿ رُ  لََّعلَُّهۥ وۡ  َيَتَذكَّ

َ
﴾ َيَۡشٰ  أ   

 
พึงสดับพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ไดสอนทานนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหมีความนุมนวลวา 
ةٖ   َفبَِما  ﴿ ِ   ّمِنَ   َرۡحَ َّ ا  ُكنَت   َولَوۡ   لَُهۡمۖ   ِلَت   ٱ واْ   ٱۡلَقۡلبِ   َغلِيَظ   َفظًّ نَفضُّ  ِمنۡ   َ

  ]  ١٥٩: عمران آل[ ﴾ َحۡولَِكۖ 
ความวา “ดวยเพราะความเมตตาจากอัลลอฮฺ เจา(โอมุหัมมัด)
จึงไดมีความนุมนวลตอพวกเขา และถาหากวาเจาเปนผูหยาบ
กระดางและจิตใจแข็งกราวแลวไซร แนนอน พวกเขาก็คงหนี
กระเจิงออกไปจากเจาแลว” (อาล อิมรอน 159) หมายถึงยอม
ไมประสบความสําเร็จในการดะอฺวะฮฺและนะศีหะฮฺนั่นเอง 
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พึ งจํ า ไ ว เ ถิ ด  ถ าหากนั่ น คือหน าที่ ข อ งท านน บี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม ที่ถูก
บัญชาใหมีความนุมนวลในการนะศีหะฮฺประชาชาติของพวก
ทาน ดังนั้น จึงนับประสาอะไรกับเราที่ไมไดเปนศาสนทูตผู
มะอฺศูม ยามที่เราทําหนาที่นะศีหะฮฺผูคน ซึ่งพวกเขาคงไมชั่ว
รายมากไปกวาฟรเอานฺผูอหังการกลาสถาปนาตัวเองเปนพระ
เจา และคงไมเลวเทาอับดุลลอฮฺ บิน อุบัยย บิน สะลูล ที่เปน
ศัตรูตัวฉกาจของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เอง 
ไมใชศัตรูกระจอกๆ ของพวกเราที่ไมไดมะอฺศูมเหมือนทาน 

นอกจากนี้ อัลลอฮฺยังไดส่ังใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม สอนอุมมะฮฺของทานใหพูดดวยคําพูดที่ดีที่สุดเมื่อ
นะศีหะฮฺผูอ่ืน โดยเฉพาะตอผูที่ยังไมไดรับอิสลาม อัลลอฮฺได
ตรัสวา 

ْ   ّلِعَِباِدي  َوُقل  ﴿ ۡحَسُنۚ   ِهَ   ٱلَِّت   َيُقولُوا
َ
ۡيَطٰنَ   إِنَّ   أ ۡيَطٰنَ   إِنَّ   بَۡيَنُهمۚۡ   يََنغُ   ٱلشَّ  ٱلشَّ

نَسٰنِ  َكنَ  ا لِۡلِ بِيٗنا َعُدّوٗ   ]  ٥٣: اإلرساء[ ﴾ ٥٣ مُّ
ความวา “จงกลาวเถิด(โอ มุหัมมัด) แกบาวทั้งหลายของขา ให
พวกเขากลาวดวยคําพูดที่ดีที่สุด(แกผูคนทั้งหลาย โดยเฉพาะ
แกผูไมใชมุสลิม) แทจริง ชัยฏอนนั้นคอยยุแหยอยูระหวางพวก
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เขา(ระหวางผูศรัทธาดวยกัน และระหวางพวกเจากับผูที่ไม
ศรัทธาดวย) แทจริง ชัยฏอนเปนศัตรูที่ชัดยิ่งสําหรับมนุษย” 
(อัล-อิสรออ 53) 

 
นี่คือคําสอนของอัลลอฮฺผานศาสนทูตของพระองค วา

ดวยจุดยืนของประชาชาติอิสลามตอผูที่ไมใชมุสลิม แมวาพวก
เขาจะคอยแตสรางความเดือดรอนแกมุสลิมก็ตามที นับประสา
อะไรเลาถาหากวาเปนมุสลิมดวยกัน ความหมายก็คือ ﴿  ْ  َيُقولُوا

ۡحَسُنۚ   ِهَ   ٱلَِّت 
َ
﴾ أ   การพูดดวยถอยคําที่ดีที่สุดนั้น พวกเขาจะตอง

ใชคําพูดที่ดีที่สุด6 เพราะการพูดคุยสนทนาระหวางกันมักจะ
เปนชองทางที่ชัยฏอนซ่ึงเปนศัตรูตัวฉกาจของมนุษยเอามาใช
เพื่อยุแหยใหเกิดการทะเลาะเบาะแวงและความบาดหมางข้ึน
ในหมูพวกเขา หรืออยางนอยที่สุดก็เพื่อไมใหมีสาระประโยชน
จากการพูดคุย หรือไมบรรลุตามวัตถุประสงคในการสนทนานั้น 
อัลลอฮุลมุสตะอาน 

อัลลอฮฺตรัสวา 
 ﴿  ْ   ]  ٨٣: اكقرة[ ﴾ُحۡسٗنا لِلنَّاِس  َوقُولُوا

                                                            
6  ตัฟสีร ซาด อัล-มะสีรฺ ของ อิบนุล เญาซีย 5/47 
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ความวา “ทานทั้งหลายจงกลาวแกมนุษยดวยส่ิงที่ดี” (อัล-บะ
เกาะเราะฮฺ 83) ไมวาจะเปนในดานเนื้อหาคําพูด วิธีการ และ
กาลเทศะในการพูด โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาที่มีการโตแยงกัน
ไปมากับคนอ่ืน 

 
อัลลอฮฺตรัสวา 

ۡحَسُنۚ  ِهَ  بِٱلَِّت  َوَجِٰدلُۡهم﴿
َ
  ]  ١٢٥: اجحل[ ﴾أ

ความวา “จงถกเถียงโตแยงกับพวกเขาดวยส่ิงที่ดีที่สุด” (อัน-
นะหลฺ 125) หมายถึงทั้งเนื้อหาสาระและวิธีการจะตองดีที่สุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบรรดาผูที่มีความรู และผูไมใชมุสลิม
เชนอะฮฺลุลกิตาบ เปนตน 

 

อัลลอฮฺตรัสวา 

﴿  َ ْ  ۞َو ۡهَل  تَُجِٰدلُٓوا
َ
َّ  ٱۡلِكَتٰبِ  أ ِ ۡحَسنُ  ِهَ  بِٱلَِّت  إ

َ
  ]  ٤٦: العنكبوت[ ﴾أ

ความวา “และอยาไดโตแยงกับอะฮฺลุลกิตาบ นอกเสียจากดวย
ส่ิงที่ดีที่สุด(ทั้งเนื้อหาและวิธีการ)” (อัล-อันกะบูต 46) 
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จะอยางไรก็ตาม  คุณลักษณะแหงความนุมนวล
ออนโยนถือวามีประโยชนมาก ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาววา 

ٍء إِالَّ َشانَهُ نَّ الرِّفَْق الَ إِ « ْ َ ٍء إِالَّ زَانَُه َوالَ ُفزْنَُع ِمْن  ْ َ  »يَُكوُْن يِفْ 

ความวา “แทจริง ความออนโยนน้ัน จะไมอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
นอกจากวามันจะเพิ่มความงดงามใหกับส่ิงนั้น และมันจะไมถูก
ดึงออกจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เวนแตยอมจะตองสรางความเสียหาย
กับส่ิงนั้นอยางแนแท”  7   

 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  

ُس احْلِْكَمةِ «
ْ
  »الرِّفُْق رَأ

ความวา “ความนุมนวลออนโยนเปนหัวแหงหิกมะฮฺ”   8  (ที่จะ
นํามาซ่ึงความดีงามตางๆ ทั้งหลายแหล) 

 

คร้ังหนึ่งทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เคย
แสดงความโกรธและความแข็งกราวตอชาวยิวดวยคําพูดของ

                                                            

7  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 6/2539  
8  มุสนัด อัช -ชิฮาบ 1/64 
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นางวา » ُاُم َواللَّْعنَة »وََعلَيُْكُم السَّ  “ขอใหพวกเจาไดพบกับความตาย
และการสาปแชงเชนเดียวกัน” ตอนท่ีพวกยิวกลุมนั้นบิดล้ิน
กลาวใหสลามแกทานนบีแบบเจตนารายวา  » َْعلَيُْكم اُم  »السَّ  
“ขอใหความตายประสบแกทาน” ดังนั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดเตือนนางวา  

ْمِر لُكِّهِ ! َمهْالً يَا َخئَِشةُ «
َ
 »إِنَّ اهللاَ حُيِبُّ الرِّفَْق يِفْ األ

ความวา “ชากอน โอ อาอิชะฮฺ แทจริงแลว อัลลอฮฺทรงรักความ
ออนโยนในกิจตางๆ ทุกประการทั้งหมด”  9   

 

ถาหากวานั่นคือคําสอนของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เกี่ยวกับความนิ่มนวลออนโยนตอความช่ัวราย
ของศัตรูผูเปนปฏิปกษกับอัลลอฮฺอยางชัดเจน(เชนพวกยิว) 
ดังนั้น มันควรจะเปนอยางไรกันเลากับบรรดาประชาชาติมุสลิม
ดวยกัน ที่นิสัยไมดีสวนใหญของพวกเขาเกิดมาจากเพียงแค
ความผิดพลาดและความบกพรองเทานั้น ไมใชเกิดมาจาก
เจตนาที่จะทําช่ัวตอพี่นองมุสลิมดวยกันเอง และมันควรจะเปน
อยางไรกับบรรดาผูไมใชมุสลิมทั่วๆ ไปที่ไมใชพวกยิว 

                                                            
9  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 5/2242  
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ดวยเหตุดังกลาว บรรดาอุละมาอจึงมีความเห็นวา ไม
อนุญาตใหแสดงออกอยางแข็งกราวและใชภาษาหยาบคายใน
การนะศีหะฮฺ ที่อาจจะนํามาสูฟตนะฮฺและความเลวรายข้ึนได 

อิมาม อัล-เฆาะซาลีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา  
» ِ ِ ا احَكْخِشنْيُ يِفْ الَقْوِل َكَقْو مَّ

َ
يَا َظالُِم، يَا َمْن َال خَيَاُف اَهللا، َوَما جَيِْرْي جَمَْراُه : َوأ

َها إِىَل َلرْيِهِ لَْم جَيُزْ فََذلَِك إِْن اكَ  ى رَشُّ   »َن حُيَرُِّك فِتْنًَة َفتََعدَّ
ความวา “สวนการใชคําหยาบ เชน โอ ผูอธรรม โอ ผูที่ไมเกรง
กลัวอัลลอฮฺ หรือคําอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน ถาหากวามัน
นําไปสูการเกิดฟตนะฮฺที่ผลรายของมันลามไปยังผูอ่ืน ก็ไม
อนุญาตใหกลาวได”  10  

 

สาม ตองไมนําไปสูผลรายที่แยยิ่งกวา 

มีกฎในการดะอฺวะฮฺอยูขอหนึ่งวา  
نَْكَر ِمنْ «

َ
  »هُ تَرُْك إِنَْكارِ الُْمنَْكِر َخْشيََة الُْوقُوِْع يِفْ أ

                                                            

10  อิหยาอ อุลูม อัด-ดีน ของ อัล-เฆ าะซาลี  ,เบรุต : สนพ  .ดารฺ อัล-มะอฺริฟะฮฺ 
2/343  
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ความวา “ใหละทิ้งการหามปรามความช่ัว เพราะเกรงวาจะเปน
เหตุใหตกหลุมพรางของส่ิงที่เลวรายกวาความช่ัวประการแรก”  11   
 โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาท่ีทําการหามปรามบรรดาผูมี
อํานาจและผูปกครอง ถึงแมวาการกระทําดังกลาวจะเปนญิฮาด
ที่ประเสริฐที่สุดก็ตาม 

 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
فَْضَل اجْلَِهاِد لَكَِمُة َحقٍّ ِعنَْد ُسلَْطاٍن َجائِرٍ «

َ
  »إِنَّ أ

ความวา “แทจริง การญิฮาดตอสูที่ประเสริฐที่สุดคือ การกลาว
ถอยคําแหงความจริงกับผูปกครองที่อธรรม”   12  หมายถึง การ
นะศีหะฮฺดวยคําพูดที่ สัจจริงแบบตัวตอตัว  ไมใชตอหนา
ธารกํานัล 

 

แนนอนวา ดังกลาวนั้นคือความประเสริฐของการญิ
ฮาดดวยคําพูดที่ สัจจริง และขอบัญญัติของญิฮาดเองโดย

                                                            

11  ฟตหุล บารีย ของ อิบนุ หะญัรฺ อัล -อัสเกาะลานีย 1/325ตุหฟะตุล อะหวาซีย 
ของ อัล  -มุบาร็อกฟูรีย 3/523 

12  หะดีษ เศาะฮีหฺ โดย อบู ดาวูด 4344, อัต  -ติรมิซีย 2174, อัน -นะสาอีย 4209, 
อิบนุ มาญะฮฺ 4011  
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ด้ังเดิมก็ถือวาวาญิบ แตถาหากวาเขากระทําการญิฮาดดวย
คําพูดอันสัจจริงดังกลาวแลว มันจะนําไปสูความเสียหาย
เดือดรอนตอตัวเองหรือตอผูอ่ืน ก็ถือวาไมวาญิบที่เขาตองญิ
ฮาดอยางที่วานั้นแตอยางใด อุละมาอบางทานมีความเห็นวาไม
อนุญาตใหกระทําดวยซํ้าไป และบางทานถึงกับมองวาการ
กระทําที่กอใหเกิดผลดังกลาวนั้นถือวาเปนมุงกัรเสียเองอีกดวย 

ทานอิบนุ ตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาววา  
نَْكَر ِمنُْه َصاَر ِإَزاحَكُُه بَلَ َهَذا الْوَْجِه ُمنَْكًرا، َوِإَذا لَْم ِإَذا لَْم يَُزْل الُْمنَْكُر ِإالَّ ِبَما 

َ
ُهَو أ

ْقَظَم ِمْن َمْصلََحِة َذلَِك الَْمْعُروِْف اَكَن حَتِْصيُْل 
َ
حَيُْصِل الَْمْعُروَْف إِالَّ بُِمنَْكٍر َمْفَسَدتُُه أ

  .ذَلَِك الَْمْعُروِْف بَلَ َهَذا الْوَْجِه ُمنَْكًرا
ความวา “ถาหากวา ความชั่ว(มุงกัร)ประการใดไมสามารถที่จะ
ขจัดไดนอกจากวาตองอาศัยส่ิงที่ชั่วรายกวาเปนเครื่องมือใน
การขจัด ดังนั้น ก็ถือวาการขจัดความช่ัวดังกลาวโดยวิธีการ
แบบน้ีเปนส่ิงที่มุงกัรเสียเอง และถาหากวา ความดี(มะอฺรูฟ)
ประการใดไมสามารถที่จะใหมันเกิดข้ึนไดเวนแตตองอาศัย
ความช่ัวหนึ่งความช่ัวใดเปนเคร่ืองมือ  ซึ่งความเสียหายของ
ความช่ัวดังกลาวเลวรายกวาประโยชนที่จะไดรับจากความดี
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ที่วานั้น ก็ถือวาการพยายามใหความดีนั้นเกิดข้ึนโดยวิธีการ
แบบนี้เปนมุงกัรดวยเชนกัน”  13   

 

พึงจําไววา เปาประสงคแหงบทบัญญัติอิสลามในการ
นะศีหะฮฺนั้นก็คือ เพื่อใหเกิดประโยชนและผลดีตามที่ศาสนา
ยอมรับแกผูที่เรานะศีหะฮฺ ไมวาจะเปนปจเจกบุคคล กลุมญะ
มาอะฮฺ หรือประเทศชาติ พรอมกับขยายวงความดีใหกวาง และ
จํากัดกรอบความชั่วรายใหแคบลงถึงแมวาจะไมสามารถขจัด
มันใหหมดสิ้นไปเลยทีเดียวก็ตาม 

นะศีหะฮฺคือหนึ่งในรูปแบบการทําดีตอบุคคลและฝายที่
เรานะศีหะฮฺ เปนการแสดงความรักและความเปนหวงตอพวก

เขา14 ไมใชการทะเลาะเบาะแวงหรือเปนศัตรูกัน การทําดีของ
เราดังกลาวจะไมถูกเปล่ียนแปลงหรือเสียหายเพราะการปฏิเสธ
หรือทาทีตอบโตใดๆ ของฝายที่เรานะศีหะฮฺเขาโดยเด็ดขาด 
เพราะไมใชวาทุกอยางที่ดีจะถูกตอบรับโดยดีเสมอไป  
 

                                                            

13  มินฮาจญ อัส  -สุนนะฮฺ อัน-นะบะวียะฮฺ ของ อิบนุ ตัยมียะฮฺ ,ตะหกีกโดย มุหัม
มัด เราะชาด สาลิม ปที่พิมพ 1416, เลม 4 หนา 536  

14  อัร -รูห ของ อิบนุล ก็อยยิม ,เบรุต : ดารฺ อัล -กุตุบ อัล-อิลมียะฮฺ ,หนา 257  
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ความสมดุลระหวางความถูกตองของ “สุนนะฮฺ” กับความ
เปนอันหน่ึงเดียวกันของ “ญะมาอะฮฺ” 

แมวาพวกเรา - อะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ – จะ
เขาใจดีวาความถูกตองของสุนนะฮฺนั้นคือรากฐานสําคัญของ
ความเปนปกแผนของญะมาอะฮฺในอิสลาม และสุนนะฮฺจะไม
นําไปสูการแตกแยกของญะมาอะฮฺโดยเด็ดขาด ทวาสุนนะฮฺจะ
นําไปสูการรวมตัวกัน กระนั้นก็ตาม วิธีการปฏิบัติตามสุนนะฮฺ
เองก็ตองพิจารณาใหสมดุลระหวางฟตนะฮฺสองขาง คือ  

ฟตนะฮฺขางแรก คือ ฟตนะฮฺการตองถอยหลังบางกาว
ในการปฏิบัติสุนนะฮฺ โดยเฉพาะในประเด็นปลีกยอยที่เปนขอ
วินิจฉัยอิจญติฮาดียะฮฺ และฟตนะฮฺขางที่สอง คือ ฟตนะฮฺความ
แตกแยกของญะมาอะฮฺหรือความราวฉานในแถวที่เปนอันหนึ่ง
เดียวกันของ “อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” ในความหมายที่วา ระหวางสอง
ขางนี้อันไหนที่สาหัสกวาและอันตรายกวา กลาวคือ : 

หนึ่ง พยายามทําตามโปรแกรมของสุนนะฮฺ จนนําไปสู
การแตกแยกของญะมาอะฮฺ เพราะความไมรู ความด้ือร้ัน หรือ
ความอธรรมของผูที่เรานะศีหะฮฺเขา 
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สอง พยายามรักษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของญะมาอะฮฺที่ยังไมคอยชัดเจนในเร่ืองสุนนะฮฺ เพราะคํานึงถึง
ชวงระดับ การลําดับความสําคัญ และสถานการณ 

นี่คือส่ิงที่จําเปนตองเอามาคิดคํานวนอยางชาญฉลาด
ดวยการอาศัยเตาฟกจากอัลลอฮฺ โดยบรรดาผูนําในหมูอะฮฺ
ลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ โดยเฉพาะบรรดาอุละมาอและนักดา
อียทุกยุคสมัยและทุกพื้นที่ และเพื่อใหเปนกรณีตัวอยางใน
การศึกษา มีเหตุการณที่เคยเกิดข้ึนและคําสอนจากสุนนะฮฺบาง
ตัวอยางที่ขอยกมากลาว ณ ที่นี้ ดังตอไปนี้  

1. ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมไดเปล่ียน
ลักษณะของกะอฺบะฮฺจากรูปลักษณในสมัยของ

ทานใหกลับไปเปนรูปลักษณด้ังเดิมของมัน15 ทั้งนี้
เพื่อรักษาสภาพความเปน “อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” 
ภายใตการนําของทานในสมัยนั้น ในนัยที่วาทาน
คํานึงถึงระดับความรูและความคิดของคนสวน
ใหญในหมูประชาชาติของทานในสมัยดังกลาว 

                                                            
15  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 585, มุสลิม 1333 
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2. ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คอยเอาใจ
หัวหนามุนาฟกอยางอับดุลลอฮฺ บิน อุบัยย บิน สะ
ลูล อยูตลอด ทั้งๆ ที่เขาเปนศัตรูที่ชัดมากตอ “อุม
มะฮฺวาหิดะฮฺ” จนกระทั่งถึงบ้ันปลายชีวิต ทานนบี
ไมอนุญาตใหฆาเขาเพื่อไมใหกลายเปนคําครหาวา

ทานฆาพวกเดียวกัน16 ทานไปเยี่ยมเขาขณะท่ีเขา

ปวยใกลตาย17 และทานยังไดมอบเส้ือคลุมของ
ทานใหใชหอศพของอับดุลลอฮฺ บิน อุบัยย ตามคํา
รองขอของลูกชายของเขาดวย ไมเพียงแคนั้นทาน
ยังละหมาดศพใหเขาอีก กอนที่จะมีอายะฮฺอัลกุ

รอานลงมาหามไมใหทานทําเชนนั้น18 ทั้งหมดทั้ง
ปวงก็เพื่อรักษาความเปนอันหนึ่งเดียวกันของญะ
มาอะฮฺหรือ “อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” ที่อยูภายใตการนํา
ของทาน  

                                                            

16  สีเราะฮฺ อิบนิ ฮิชาม 2/198 
17  ตัฟสีร อัฏ-เฏาะบะรีย 11/614, อัล -บิดายะฮฺ วะ อัน -นิฮายะฮฺ 5/42 
18  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 1269, 4670, มุสลิม 2400, 2774  
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3. ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังเสียให
ประชาชาติของทานอดทนตอความผิดพลาด 
ความอธรรมอันโหดรายของผูปกครองที่ยังไมหลุด
พนออกจากการเปนมุสลิมอยางแนชัด ถึงแมวา
พวกเขาจะโดนกระทําดวยการเฆ่ียนตีหรือทารุณ
กรรมก็ตาม  พรอมๆ  กับส่ังใหมีการนะศีหะฮฺ
ผูปกครองดวย นี่ก็เพื่อรักษาความเปนอันหนึ่ง
เ ดียวกันของญะมาอะฮฺภายใตการดูแลของ

ผูปกครองดังกลาว19
 

 ในทางที่สวนกันกับแนวทางประนีประนอมนี้  มี
ตัวอยางที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลือกที่จะทํา
ปฏิบัติตามคําส่ังของอัลลอฮฺถึงแมวาเส่ียงที่จะทําใหเกิดการ
แตกแยกของประชาชาติ อาทิเชน 

1. ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดประกาศ
วาทานเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺใหแกชาวมักกะฮฺ 
ซึ่งกอนหนานั้นพวกเขาตางก็รักและใหเกียรติทาน 

                                                            
19  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 7054, มุสลิม 4762, 4767 
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แตพอทานประกาศตนดังกลาว  ทานกลับถูก

เกลียดชังและถูกกระทําเยี่ยงศัตรู20
 

2. ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยผอน
ปรนที่จะทําหนาที่ในการเปนศาสนทูตของทาน
ดวยการดะอฺวะฮฺและเรียกรองเชิญชวนผูคน
ทั้งหลายสูการเช่ือในเอกภาพของอัลลอฮฺและ
ปฏิเสธการต้ังภาคีทุกประเภท ดวยวิธีการที่เปยม
ยิ่งดวยหิกมะฮฺ ถึงแมวาการณดังกลาวจะนําไปสู
ความโกรธของหมูชนของทาน และเปนเหตุใหอบู 
ฏอลิบ ลุงของทานตองไดรับความเดือดรอนตามไป

ดวยเนื่องจากคอยปกปองทานในขณะนั้น21
 

3. ท า นน บี  ศ็ อล ลั ลลอฮุ อ ะ ลั ย ฮิ ว ะ สั ล ลัม  ไ ด
ดําเนินการตามคําส่ังของอัลลอฮฺที่ทรงใชเปล่ียน
ทิศทางกิบลัตในการละหมาด จากเดิมที่ ผินไป

                                                            

20  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 4770, 4801, มุสลิม 208  
21  สีเราะฮฺ อิบนิ ฮิชาม 1/266, ตารีค อัฏ -เฏาะบะรีย 2/326, ดาลาอิล อัน  -นุบุวะฮฺ 

ของ อัล -บัยฮะกีย 2/187, อัส -สิลสิละฮฺ อัฎ-เฎาะอีฟะฮฺ ของ อัล -อัลบานีย 909 
: เปนสายรายงานเฎาะอีฟ 
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ทางบั ย ตุลมั ก ดิสใหหัน ไปทาง บัย ตุลลอ ฮฺที่
มัสยิดอัลหะรอมแทน จนเปนเหตุใหมุสลิมบางสวน

ตกมุรตัดและเกิดฟตนะฮฺมากมายข้ึน22
 

แนนอนวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได
ดําเนินการทุกๆ  อยางที่กลาวมานั้นตามคําส่ังจากวะหยู
ของอัลลอฮฺ สวนประชาชาติของทานนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองศึกษาเนื้อหาและวิธีการที่เกี่ยวของกับหิกมะฮฺตางๆ ใน
การดะอฺวะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ
บรรดาเคาะลีฟะฮฺของทาน รวมทั้งตองพยายามตอสูอยาง
จริงจัง(มุญาฮะดะฮฺ)และขอดุอาอใหไดรับเตาฟกจากอัลลอฮฺผู
ทรงรอบรูและปรีชายิ่ง ใหพระองคทรงบันดาลส่ิงที่ถูกตองใน
การที่เราจะเลือกจุดยืนและวิธีการนะศีหะฮฺตอบุคคล สังคม 
และประเทศชาติ พระองคอัลลอฮฺเทานั้นคือผูทรงประทานเตา
ฟก 

 

สี่ นะศีหะฮฺโดยไมเปดเผยและทําดวยหิกมะฮ ฺ

                                                            
22  ดู อัล -บะเกาะเราะฮฺ 142-143 
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ในจํานวนเงื่อนไขที่จะทําใหการนะศีหะฮฺประสบ
ผลสําเร็จก็คือ การนะศีหะฮฺดวยหิกมะฮฺ โดยเฉพาะกับบรรดาผู
หลักผูใหญ ซึ่งตองนะศีหะฮฺอยางลับๆ และใชหิกมะฮฺอยางยิ่ง 
ไมใชทําอยางโจงแจง และจะยิ่งแยเขาไปอีกถาหากนะศีหะฮฺ
โดยไมมีหิกมะฮฺ 

อัลลอฮฺไดตรัสส่ังวา 

ٰ   ٱۡدعُ   ﴿ َ ّبَِك   َسبِيلِ   ِإ ۡلِۡكَمةِ   َر ۡلَمۡوِعَظةِ   بِٱ َسَنةِۖ   َوٱ ۡلُهم  ٱۡلَ ِت   َوَجِٰد  ِهَ   ِبٱلَّ
ۡحَسُنۚ 

َ
  ]  ١٢٥: اجحل[ ﴾ أ

ความวา “จงเชิญชวนสูเสนทางของพระผูอภิบาลของเจา ดวย
หิกมะฮฺ ดวยเมาอิเซาะฮฺ หะสะนะฮฺ(การกลาวเตือนที่ดี) และจง
โตแยงกับพวกเขาดวยส่ิงที่ดีที่สุด” 

 

ความหมายของคําวา “หิกมะฮฺ” ในอายะฮฺดังกลาวก็
คือ เนื้อหาและวิธีการนะศีหะฮฺที่เอามาจากอัลกุรอานและสุน
นะฮฺ23  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

                                                            
23  ตัฟสีร อิบนิ กะษีร 2/613  
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ُخْذ ِنيَِدِه، « 
ْ
أ َ ِ ُ َعَالِغيًَة، َوَلِكْن  َ ْمٍر، َفَال ُفبِْد 

َ
ْن َفنَْصَح لُِسلَْطاٍن ِبأ

َ
َراَد أ

َ
َمْن أ

ُ َفيَْخلَُو  َ ِي َعلَيِْه 
َّ دَّى ا

َ
 »بِِه، فَإِْن قَِبَل ِمنُْه فََذاَك، َوإِالَّ اَكَن قَْد أ

ความวา “ใครที่ตองการนะศีหะฮฺผูปกครองดวยส่ิงใดก็ตาม เขา
ก็จงอยาเผยมันออกมาตอหนาธารกํานัลอยางโจงแจง แตขอให
จับมือเขาแลวไปพูดกันในที่ลับ ถาเขารับนะศีหะฮฺก็เปนส่ิงที่
นายินดี และถาหากเขาไมรับนะศีหะฮฺก็ถือวาไดทําหนาที่อัน
เปนภารกิจจนลุลวงแลว”  24  

 

และนี่ก็คือวิธีที่บรรดาเศาะหาบะฮฺ เชน อุสามะฮฺ บิน 
ซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม ไดทําหนาที่นะศีหะฮฺเคาะลีฟะฮฺ อุ
ษมาน บิน อัฟฟาน เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เขาไดกลาวกับทานวา 

َكلُِّمُه يِف الرسِّ 
ُ
ِّ أ

 .إِ

ความวา “แทจริง ฉันพูดกับทานอยางเปนความลับ”  25  

 

อิมาม อัช-ชาฟอีย กลาววา  

                                                            

24  มุสนัด อะหมัด 15333, อัส -สุนนะฮฺ ของ อิบนุ อบี อาศิม 1096, อัล -อัลบานีย 
กลาววาเปนสายรายงานที่เศาะฮีหฺ  

25  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 7098, มุสลิม 4/2290  
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ا َفَقْد نََصَحُه َوَزانَُه، َوَمْن َوَقَظُه َعَالِغَيًة َفَقْد فََضَحُه  َخاُه رِسًّ
َ
َمْن َوَقَظ أ

  .وََخانَهُ 
ความวา “ใครที่เตือนพี่นองของเขาแบบลับๆ แนแท เขาไดทํา
หนาที่นะศีหะฮฺและไดทําดีใหพี่นองเขาอยางสวยงามแลว  และ
ผูใดที่เตือนพี่นองของเขาในที่โจงแจง แนแท เขาไดประจานและ
ทรยศพี่นองของเขาเสียแลว”  26  

 

อัล-ฟุฎ็อยลฺ บิน อิยาฎ ไดกลาววา  
ُ الُْمْؤِمُن يَْسرُتُ َوَينَْصُح، َوالَْفاِجُر   .َفْهِتُك َوُيَعريِّ

ความวา “มุอมินผูศรัทธานั้นจะคอยปกปดความลับและเตือน
นะศีหะฮฺอยางหวังดี ในขณะที่คนช่ัวนั้นมักจะแฉและดาทอ”  27  

  
ในจํานวนความหมายของคําวา “หิกมะฮฺ” ก็คือ การ

เลือกทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดที่เหมาะสม ดวยวิธีการที่เหมาะสม  ใน
เวลาหรือสถานการณที่เหมาะสม   

                                                            

26  หิลยะฮฺ อัล-เอาลิยาอ 9/140, ตะฮฺซีบ อัล -อัสมาอ วะ อัล-ลุฆอต ของ อัน-นะ
วะวีย 1/56, เฏาะบะกอต อัช  -ชาฟอียะฮฺ ของ อิบนุ กะษีร 1/61, อัฏ -เฏาะบะ

กอต อัล-กุบรอ ของ อัช-ชะอฺรอนีย 1/44  
27  ญามิอฺ อัล  -อุลูม วะ อัล-หิกัม ของ อิบนุ เราะญับ 1/225  



 

29 

นี่คือนะศีหะฮฺที่จะสงผลตอจิตใจของผูที่เรานะศีหะฮฺ 
อินชาออัลลอฮ ฺ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

 »إِنَّ ِمَن اَكيَاِن لَِسْحًرا«

ความวา “แทจริง ในบางถอยโวหารนั้น มีผลประดุจด่ังไสย
ศาสตร”   28  หมายถึงคําพูดที่ เปยมดวยวาทะโวหารที่ดีและ
งดงามนั้น สามารถที่จะสงผลเรียกรองใหเห็นตามและกินใจตอ
ผูฟงไดอยางนาอัศจรรย 

 

และในจํานวนความหมายของ “หิกมะฮฺ” ก็คือ การมี
ความรู หมายถึงคนที่จะนะศีหะฮฺควรตองมีความรูและขอมูลที่
ถูกตองและทันตอยุคสมัย ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับประเด็น
หรือขอเท็จจริงตัวตนของคนที่ เราจะนะศีหะฮฺ หรือขอมูล
เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการที่เราจะใชนะศีหะฮฺเขาก็เชนเดียวกัน 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

َْوِم اآلِخِر فَلْيَُقْل َخرْيً « ِ َوا َْصُمْت َمْن اَكَن يُْؤِمُن بِابَّ ِ ْو 
َ
 »ا أ

                                                            
28  เศาะฮีหฺ อัล -บุคอรีย 5146, 5767, มุสลิม 869  



 

30 

ความวา “ผูใดก็ตามที่ศรัทธาตออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ ก็จง
พูดแตส่ิงที่ดี(รวมถึงส่ิงที่เปนความจริง) หรือไมก็จงเงียบเสีย”  29  

 

ในจํานวนความหมายของคําวา “หิกมะฮฺ” ในการนะศี
หะฮฺอีกก็คือ การไมเลยเถิดเกินขอบเขต ไมวาจะเปนเลยเถิด
แบบ อิฟรอฏ (นะศีหะฮฺแบบสุดโตง เยอะเกินไปหรือมากเกินไป) 
หรือแบบ ตัฟรีฏ (นะศีหะฮฺแบบละเลย นอยเกินไปหรือปดลับ
เกินไป) ทั้งในแงเนื้อหาและวิธีการ 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา  
ْهلََك َمْن اَكنَ «

َ
إِغََّما أ

يِن، فَ ِّ يِن  إِيَّاُكْم َوالُْغلُوَّ يِف ا ِّ   »َقبْلَُكُم الُْغلُوُّ يِف ا
ความวา “ทานทั้งหลายจงระวังความสุดโตงในศาสนา เพราะ
แทจริง ความสุดโตงในศาสนาไดเคยทําลายผูคนกอนหนาพวก
ทานมาแลว”   30  กลาวคือ ไมวาจะเปนสุดโตงในดานเนื้อหาหรือ
วิธีการก็ตาม 

 

                                                            

29  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 6018, 6019 มุสลิม 47, 48  
30  อัน -นะสาอีย 3058, อิบนุ มาญะฮฺ 3029, อัส -สิลสิละฮฺ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ 1283  



 

31 

ในจํานวนความหมายของคําวา “หิกมะฮฺ” ก็คือ การ
นะศีหะฮฺ ทั้งแบบคําพูดหรือการกระทํา อยางเหมาะสมกับ
สถานะของผูที่เรานะศีหะฮฺเขา เหมือนที่ทานหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ไดเลาวา  

َمَرنَا رَُسوُل اِهللا «
َ
َل اجَّاَس َمنَازِ  صىّل اهللا عليه وسلّم أ ْن ُغزَنِّ

َ
 »لَُهمْ أ

ความวา “ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดส่ังใหเรา
ประพฤติปฏิบัติตอผูคนตามฐานันดรของพวกเขา”  31   

 

ในจํานวนความหมายของคําวา “หิกมะฮฺ” ก็คือ การ
นะศีหะฮฺตามเวลาและจํานวนที่เหมาะสม เชนที่ทานอิบนุ มัส
อูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดกลาววา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม มักจะใหโอวาทแกพวกเราแบบสลับเวลาบางในแตละ

วัน เพราะกลัววาเราจะเบ่ือและเปนภาระหนักแกเรา”  32  
อิบนุ มัสอูด ยังไดกลาววา “จิตใจของมนุษยนั้น บาง

เวลาก็มีความมุงมั่นและเปดกวางพรอมจะรับ แตบางคร้ังก็เบ่ือ

                                                            

31  มุก็อดดิมะฮฺ เศาะฮีหฺ มุสลิม 1/4 )ตะอฺลีก( , อัล -หากิม กลาววาเศาะฮีหฺใน 
มะอฺริฟะฮฺ อุลูม อัล-หะดีษ 1/96  

32  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 70, มุสลิม 2831  



 

32 

และบายเบี่ยง เพราะฉะนั้น จงฉกฉวยชวงที่มันมีกําลังใจและ

เปดกวางอยู และจงละทิ้งชวงเวลาที่มันเบ่ือและพยศ”   33  เพราะ
ภารกิจของแตละคนนั้นยังมีอยางอ่ืนใหทําอีกมาก ไมเพียงพอ
สําหรับฆาเวลาโดยไรคุณคา  
 

หา ซ่ือตรง กลาหาญ และอดทน 

ผูทําหนาที่นะศีหะฮฺควรจะตองมีจุดยืนที่กลาหาญใน
การพูดความจริง เชนที่อัลลอฮฺไดมีพระดํารัสวา 

ُمرۡ   ﴿
ۡ
ٰ   َوٱۡصِبۡ   ٱلُۡمنَكرِ   َعنِ   َوٱنۡهَ   بِٱلَۡمۡعُروِف   َوأ َ َ   ٓ َصابََكۖ   َما

َ
 َعۡزمِ   ِمنۡ   َذٰلَِك   إِنَّ   أ

ُمورِ 
ُ
  ]  ١٧: لقمان[ ﴾ ١٧ ٱۡل

ความวา “(ลุกมานไดกลาวนะศีหะฮฺลูกของทานวา)จงส่ังเสียให
ทําส่ิงที่ดี จงหามปรามจากความช่ัว และจงอดทนตอส่ิงที่เกิด
ข้ึนกับเจา แทจริง ส่ิงเหลานั้นนับเปนงานที่ตองเขมแข็งจริงจัง” 

 

พึงใครครวญตอคําส่ังของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ที่วา  

َال َال «
َ
نْ  َهيْبَُة اجَّاِس  رَُجًال  َفْمنََعنَّ أ

َ
  »َعِلَمهُ  إَِذا حِبَقٍّ  َفُقوَل  أ

                                                            
33  หิลยะฮฺ อัล-เอาลิยาอ 1/134  



 

33 

ความวา “พึงสังวรเถิด อยาใหความรูสึกเกรงขามที่มีตอผูอ่ืน 
เปนเหตุกั้นขวางไมใหคนผูหนึ่งพูดความจริงในเม่ือเขารูความ
จริงนั้นดี”  34  

 

ในความหมายที่วา เขามีความรูและขอมูลตางๆ อยาง
ถูกตอง พรอมดวยหลักฐานและคําอธิบายที่ชัดเจน แลวยังกลา
หาญที่จะพูดความจริงดวยหิกมะฮฺ และไมเปนเหตุกอใหเกิดฟต
นะฮฺที่แยกวาตอตัวเขาเองหรือตอประเด็นดังกลาวที่ เขา
เกี่ยวของอยู รวมทั้งตองอดทนใหมากตอฟตนะฮฺที่จะเกิดข้ึนกับ
เขา อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการนะศีหะฮฺที่ เปยมยิ่งดวย
มารยาทและหิกมะฮฺขางตน จงเผชิญหนากับทุกสภาวะแหงบท
ทดสอบในโลกของการนะศีหะฮฺดวยวิธีการที่ดีที่สุด เหมือนที่
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดขอดุอาอใหกับผูที่สราง
ความเดือดรอนใหกับทานวา 

ُهْم َال َفْعلَُمونَ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلقَ « إِغَّ
  »ْويِم فَ

                                                            

34  อัต -ติรมิซีย 2191, อิบนุ มาญะฮฺ 4007, อะหมัด 11474, อัส -สิลสิละฮฺ อัศ -
เศาะฮีหะฮฺ 168  



 

34 

ความวา “โอ อัลลอฮฺ ทรงโปรดอภัยใหกับความผิดของหมูชน
ฉัน(ที่ตอตานการดะอฺวะฮฺของฉัน)ดวยเถิด แทจริง พวกเขา
เหลานั้นไมรู”  35  ความไมรูนี่เองที่เปนเหตุทําใหมนุษยทําผิด 

 

และดุอาอของพรรคพวกทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม 
ที่วา 

﴿   َ َ   ِ َّ َۡنا  ٱ َنا  تََوكَّ ٰلِِميَ   ّلِۡلَقۡومِ   فِۡتَنةٗ   َتَۡعۡلَنا  َ   َربَّ َنا  ٨٥  ٱلظَّ  ِمنَ   بَِرۡحَتَِك   َوَنِّ
  ]  ٨٦  ،٨٥: يونس[ ﴾ ٨٦ ٱۡلَكٰفِرِينَ  ٱۡلَقۡومِ 

ความวา “ตออัลลอฮฺเทานั้นที่เรามอบหมาย โอ พระผูเปน
เจาของเรา ทรงอยาใหเราเปนฟตนะฮฺแกพวกที่อธรรม(จน
กลายเปนเหตุทําใหพวกเขายิ่งด้ือร้ันและโอหังมากข้ึน) และทรง
โปรดใหเรารอดพนจากพวกที่ปฏิเสธศรัทธา ดวยพระเมตตาของ
พระองคดวยเถิด” 

 

และดุอาอของทานนบีชุอัยบฺ อะลัยฮิสสลาม ที่วา 

﴿ َ َ   ِ َّ ۚ   ٱ َۡنا نَت   بِٱۡلَقِّ   َقۡوِمَنا  َوَبۡيَ   بَۡيَنَنا  ٱۡفَتحۡ   َربََّنا  تََوكَّ
َ
 ﴾٨٩  ٱۡلَفٰتِِحيَ   َخۡيُ   َوأ

  ]  ٨٩: األعراف[

                                                            
35  เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 3477, มุสลิม 1792  



 

35 

ความวา “ตออัลลอฮฺเทานั้นที่เรามอบหมาย โอ พระผูเปน
เจาของเรา ทรงโปรดตัดสินระหวางเราและหมูชนของเราดวย
ความถูกตองเท่ียงธรรมเถิด พระองคนั้นเปนผูที่เยี่ยมที่สุดใน
บรรดาผูตัดสินทั้งหลาย” 

 

ขอสรุป 

นะศีหะฮฺที่เกิดผลก็คือ ความพยายามทั้งการใชคําพูด
และการกระทําที่กําเนิดมาจาก 

1. ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ในการขวนขวายความโปรด
ปรานของอัลลอฮฺ ไมใชใจที่สกปรก โออวด และทํา
เพื่อสนองความสะใจของตน 

2. ใจที่ยําเกรงตออัลลอฮฺ ไมใชใจที่หลงลืมและทรยศ
พระองค นับประสาอะไรถาเปนใจที่ถูกครอบงําและ
ถูกชักจูงโดยชัยฏอน 

3. ใจที่มีความรักและเมตตาตอคนที่เรานะศีหะฮฺเขา 
ไมใชใจที่เกลียดชังเขา และแยยิ่งกวาถาเปนใจที่
โกรธและอิจฉาเขา 



 

36 

4. ใจที่มีความรับผิดชอบตอความถูกตอง และความ
เปนอันหนึ่งเดียวกันของ “อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” ไมใชใจ
ที่ตองการแคปลดปลอยอารมณสวนตัว หรือแค
ปกปองความเห็นของตัวเองที่มีหลักฐานยังไมคอย
ชัด หรือปกปองความผิดพลาดและความเห็นที่ไมมี
หลักฐานใดๆ เลย  นบัประสาอะไรถาหากยึดติดกับ
พรรคพวกนิยมหรือชาตินิยมที่นําไปสูการแตกแยก
ของอุมมะฮฺ 

5. ใจที่ถอมตน เปนธรรม และรอบคอบ ไมใชใจที่โอ
อวด หยิ่งยโส และหุนหันพลันแลน 

6. ตองมีความรูและขอมูลที่ถูกตองและชัดเจน ไมวา
จะเก่ียวกับประเด็นปญหา ลักษณะโดยธรรมชาติ
และสถานะของคนที่เราจะนะศีหะฮฺเขา หรือไมวา
จะเปนดานเนื้อหาและรูปแบบของการนะศีหะฮฺก็
ตามที ไมใชยึดแคขาวโคมลอยหรือขอมูลเท็จ และ
จะเลวรายกวานั้นถาหากฟงแตขาวที่ถูกกุข้ึนมาเพื่อ
ใสความ ตองไมคิดแบบช่ัววูบหรือมองอยางผิวเผิน
กับเนื้อหาที่กําลังเปนประเด็น ยิ่งถาถูกจูงดวย



 

37 

ความเขาใจผิด อารมณ และความไมรูขอเท็จจริง
ดวยแลวละก็ จะทําใหยิ่งแลวใหญกันไปอีก 

7. วิธีการตองนิ่มนวล นิ่ง และมีมารยาทอยางสุภาพ 
ไมใชแข็งกราว กระดาง รุมรอน และมารยาทไมดี 

8. วิธีการตองใชแบบลับและเปนการสวนตัว ไมใช
โจงแจงตอหนาคนหมูมากหรือตอหนาคนที่ไมมี
ความเกี่ยวของ ในกรณีที่เร่ืองดังกลาวมีจุดประสงค
เพื่อนะศีหะฮฺบุคคลหรือกลุมเปาหมายเฉพาะ 

9. วิธีการที่ชาญฉลาดและมีหิกมะฮฺ ไมใชวิธีอยางคน
เขลา หรือคนเลว หรือสุดโตงเลยเถิด (ทั้งในดานอิ
ฟรอฏและตัฟรีฏ) 

10. ใชภาษาคําพูดที่ถูก ดึงดูดใจ และสรางบรรยากาศ
ที่ดี ไมใชภาษาที่ผิด และจะเลวรายยิ่งข้ึนถาใช
ภาษาที่ทิ่มแทงและทําลายบรรยากาศความรูสึกดีๆ 
ระหวางกัน เชน การดาทอและดูถูก 

11. ตองคํานึงถึงตัวบุคคล สถานที่และเวลาที่เหมาะสม 
ทั้งของตัวผูนะศีหะฮฺเองหรือผูที่เราจะนะศีหะฮฺเขา 
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ไมใชทําโดยไมคํานึงตัวคนและกาลเทศะ ซึ่งอาจจะ
นําไปสูการตึงเครียดและเขาใจผิดได 

12. ตองมีเจตนาที่ดีเพื่อผลประโยชนของฝายที่เรานะศี
หะฮฺเขา ไมใชเพื่อสรางความเดือดรอนแกเขา ยิ่ง
เลวรายถาหากมีเจตนาเพื่อสรางศัตรูและความ
แตกแยกของประชาชาติ 

13. ตองอิสติฆฟารใหมาก ขอดุอาอ และมอบหมายตะ
วักกัลตออัลลอฮฺ รวมทั้งตองขอมะอัฟและเปนธรรม
ตอผูที่เรานะศีหะฮฺ ทั้งกอนและหลังนะศีหะฮฺ 

 

ชางนอยเหลือเกินคนที่ทําหนาที่นะศีหะฮฺผูอ่ืน และชาง
นอยมากข้ึนไปอีกเหลือเกินความพยายามนะศีหะฮฺที่สอดคลอง
กับเจตนารมณแทจริงที่ถูกตองของการนะศีหะฮฺ สุบหานัลลอฮฺ 
!! 

ชางมากเหลือเกิน คนที่คิดวาตัวเองกําลังนะศีหะฮฺ แต
ความเปนจริงส่ิงที่ทําอยูกลับไมใชนะศีหะฮฺ สุบหานัลลอฮฺ ! 
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ชางนาอันตรายยิ่ง สังคมของอุมมะฮฺอิสลามที่ไรหนาที่
นะศีหะฮฺและความปรารถนาดีซึ่งกันและกันระหวางพวกเขา 
เพราะแทจริง การขาดนะศีหะฮฺก็คือการขาดศาสนา 

ชางนาอันตรายย่ิง รูปแบบความเขาใจที่เลวรายในการ
นะศีหะฮฺ ซึ่งผลของมันไมเพียงแคนําความลมเหลวมาใหเทานั้น 
แตยังพาความเสียหาย ความยอยยับ และความหายนะของ 
“อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” อีกดวย วัลอิยาซุบิลลาฮฺมินซาลิก 

ชางขาดทุนเหลือเกินสําหรับมวลมนุษยในโลกนี้ ดวย
เพราะความเสียหายของ “อุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” และความไร
บทบาทของพวกเขาในฐานะผูนําความเมตตาแกสากลโลก ! 

َنا﴿ ٓ   َ   َربَّ َنا ٓ   ِإن  ُتَؤاِخۡذ َِّسيَنا وۡ   ن
َ
ۚ   أ َنا

ۡ
ۡخَطأ

َ
َنا  أ بَّ َ   َر ِمۡل   َو ٓ   َتۡ ا  َعلَۡيَنا  َكَما  ِإۡصٗ

َ   ۡلَتُهۥَحَ  ينَ   َ ِ ۚ   ِمن  ٱلَّ َنا  َقۡبلَِنا َ   َربَّ ّمِۡلَنا  َو  َعنَّا  َوٱۡعُف   بِهۦِۖ   َلَا  َطاَقةَ   َ   َما  ُتَ
ۚ   َلَا  َوٱۡغفِرۡ  ٓ َنا نَت   َوٱۡرَحۡ

َ
َٰنا  أ َنا  َمۡوَل َ   َفٱنُصۡ : اكقرة[   ﴾  ٢٨٦  ٱۡلَكٰفِرِينَ   ٱۡلَقۡومِ   َ

٢٨٦  [  
ความวา “โอ พระผูเปนเจาของเรา ทรงโปรดอยาเอาผิดเราถา
หากเราหลงลืมหรือผิดพลาด โอ พระผูเปนเจาของเรา ทรงโปรด
อยาใหเราไดแบกรับภาระอันหนักหนวงเชนที่พระองคไดใชผูคน
กอนหนาเรามาแลว โอ พระผูเปนเจาของเรา ทรงโปรดอยาให
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เราแบกรับภาระที่เกินพละกําลังของเรา ขอทรงอภัยและลบลาง
ความผิดใหเรา ขอทรงเมตตาเรา พระองคคือนายผูคุมครองเรา 
ดังนั้น ขอทรงชวยเหลือเราใหเหนือกวาผูปฏิเสธศรัทธาดวย
เถิด”.  
 

***** 

บทความนี้คัดแปลมาจากหนังสือ “นะศีหะฮฺ คือ หัวใจ
ของอุมมะฮฺวาหิดะฮฺ” โดย ผศ.ดร.อิสมาอีล ลุตฟ จะ
ปะดียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีย กลาวถึง 
เงื่อนไขบางประการที่จะทําใหหนาที่ในการนะศีหะฮฺอัน
เปนภารกิจของผูศรัทธาทุกคนประสบผลสําเร็จ เร่ิม
ต้ังแตการมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ความออนโยนและสุภาพ 
การใชหิกมะฮฺ ความกลาหาญและอดทน พรอม
บทสรุปที่ควรตองคํานึงถึงอยูเสมอในการนะศีหะฮฺ  
 
คียเวิรด : อุมมะฮฺ, นะศีหะฮฺ, การตักเตือน, ประชาชาติ, 

เอกภาพ, มารยาท, ดะอฺวะฮฺ 


