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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

บทที่ 131 
อันตรายของการนิฟากกลับกลอก 

 
 มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ พระผู้อภิบาลแหง่สากล
โลก การประสาทพรและสนัติขอพระองค์ประทานแก่นบีมหุมัมดัของเรา 
ครอบครัวของท่านนบีและบรรดาสาวกของท่านทัง้หมด ขอปฏิญาณตน
วา่ ไมม่ีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอลัลอฮฺ ไมม่ีสิง่ใดเป็นภาคีร่วมกบัพระองค์ 
และมหุมัมดัเป็นบา่วและศาสนทตูของพระองค์ 
 แท้จริงแล้ว ในจ านวนบาปที่ใหญ่หลวงที่สดุ ณ อลัลอฮฺ ตะอา
ลา ก็คือการกลบักลอก(นิฟาก) อลัลอฮฺตรัสวา่  

ۡسَفِل ِمَن ٱلَّ إِنَّ ﴿
َ
ۡرِك ٱۡۡل ﴾ ١٤٥ارِ َولَن ََتَِد لَُهۡم نَِصرًيا ٱلُۡمَنَٰفِقنَِي ِِف ٱدلَّ

 ٥٤١النساء: 

ความว่า “แท้จริงบรรดามุนาฟิก(ผู้ที่กลบักลอก)อยู่ในนรกชัน้ต ่าที่สุด 
และพวกเขาจะไมม่ีผู้คอยให้ความช่วยเหลอืใดๆ เลย” (อนั-นิสาอ์ : 145) 

 
อลัลอฮฺตรัสอีกวา่  
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َٰفِرِينَ ﴿ َ َجاِمُع ٱلُۡمَنَٰفِقنَِي َوٱلَۡك النساء: ﴾ ١٤٠ِِف َجَهنََّم ََجِيًعا  إِنَّ ٱَّللَّ
٥٤١ 

ความว่า “แท้จริง อัลลอฮฺจะทรงรวบรวมบรรดามุนาฟิกและบรรดาผู้
ปฏิเสธศรัทธาในนรกญะฮนันมัไว้ด้วยกนัทัง้หมด” (อนั-นิสาอ์ : 140) 
  

การกลบักลอกหรือนิฟากแบ่งออกเป็นสองด้าน ด้านความเช่ือ 
และด้านการกระท า  

ด้านที่หน่ึง : นิฟากด้านความเชื่อ  
แบ่งออกเป็น  6 ประเภทคือ  การปฏิเสธต่อท่านเราะสูล 

ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั หรือการปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างที่เราะสลู
น ามาเผยแผ่ หรือเกลียดชังท่านเราะสูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
หรือเกลียดค าสอนบางอยา่งที่ท่านเราะสลูน ามาเผยแผ่ หรือเป็นผู้ที่แอบ
แฝงเพื่อท าให้ศาสนาของท่านเราะสลูตกต ่า หรือเกลียดที่จะให้ศาสนา
ของทา่นเราะสลูนัน้ได้รับชยัชนะ 
 มุนาฟิกประเภทนีถื้อว่าเป็นผู้ศรัทธาแต่ภายนอก ทว่าภายใน
เต็มไปด้วยความปฏิเสธศรัทธา  

การศรัทธาอนัผิวเผินเฉพาะภายนอกของพวกเขา ก็คือ การที่
พวกเขาปฏิญาณตน ละหมาด ถือศีลอด ประกอบพิธีหจัญ์ ท าสงคราม
ศาสนา และเข้าร่วมกบัมสุลิมในการแสดงสญัลกัษณ์ต่างๆ ของอิสลามที่
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ชัดเจนก็ตาม ดงัเช่นสภาพของมุนาฟิกในสมัยของท่านนบี ศ็อลลลัลอ
ฮอุะลยัฮิวะสลัลมั และในทกุยคุทกุสมยัที่ความถกูต้องมีชยั   

ส่วนการซ่อนสภาพปฏิเสธศรัทธาไว้ภายในตวัของพวกเขา ก็
คือ การปฏิเสธต่อสจัธรรม และซ่อนความเป็นศตัรูต่ออลัลอฮฺ  เราะสูล 
และผู้ศรัทธาทัง้หลาย อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ُ َيۡعلَُم إِنََّك ﴿ ِِۗ َوٱَّللَّ إَِذا َجآَءَك ٱلُۡمَنَٰفُِقوَن قَالُواْ نَۡشَهُد إِنََّك لَرَُسوُل ٱَّللَّ
ُ يَۡشَهُد إِنَّ ٱلُۡمَنَٰفِقنَِي  َِٰذبُوَن لَرَُسوُُلُۥ َوٱَّللَّ  ٥املنافقون: ﴾ ١لََك

ความว่า “เมื่อบรรดามนุาฟิก(ผู้กลบักลอก)มาหาเจ้า พวกเขาจะกลา่วว่า
แท้จริงท่านคือเราะสลูของอลัลอฮฺ  และอลัลอฮฺทรงรู้ดียิ่งวา่แท้จริงเจ้าคือ
เราะสลูของพระองค์ และอลัลอฮฺทรงเป็นพยานว่าแท้จริงพวกมนุาฟิก(ผู้
กลบักลอก)คือผู้กลา่วเท็จอยา่งแนน่อน” (อลั-มนุาฟิกนู : 1) 
  

คนประเภทนีน้บัวา่เป็นศตัรูต่ออลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ 
เป็นอริตัวฉกาจที่เลวร้ายที่สุด ด้วยเหตุนีผ้ลตอบแทนของพวกเขาจึง
เลวร้ายยิ่งกว่าการตอบแทนของผู้ ปฏิเสธศรัทธาทั่วไป  ดังค าด ารัส
ของอลัลอฮฺ ตะอาลา ที่วา่ 

ۡسَفِل ِمَن ٱلَّارِ َولَن ََتَِد لَُهۡم نَِصرًيا  ٱلُۡمَنَٰفِقنِيَ إِنَّ ﴿
َ
ۡرِك ٱۡۡل ﴾ ١٤٥ِِف ٱدلَّ

 ٥٤١النساء: 
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ความว่า “แท้จริง บรรดามนุาฟิก(ผู้ที่กลบักลอก)จะอยู่ในนรกชัน้ต ่าที่สดุ 
และพวกเขาจะไมพ่บกบัผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลอืใดๆ เลย” (อนั-นิสาอ์ : 
145) 
  

และพระองค์ยงัตรัสอีกวา่ 

ة  ﴿ ۡو ََل تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم إِن تَۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم َسۡبعِنَي َمرَّ
َ
فَلَن  ٱۡسَتۡغفِۡر لَُهۡم أ

ُ ََل َيۡهِدي  ِ َورَُسوُِلۗۦِِ َوٱَّللَّ ْ بِٱَّللَّ نَُّهۡم َكَفُروا
َ
َٰلَِك بِأ ُ لَُهۡمۚۡ َذ َيۡغفَِر ٱَّللَّ

 ٠١اتلوبة: ﴾ ٨٠ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَفَِٰسقنَِي 

ความว่า “เจ้าจงขออภัยโทษให้แก่พวกเขา(หากปรารถนาก็จงขอเถิด)
หรือไม่ขออภยัโทษให้แก่พวกเขา(หากไม่ปรารถนาก็จงอย่าขอเลย) หาก
เจ้าขออภัยโทษให้แก่พวกเขาเจ็ดสิบครัง้  อัลลอฮฺก็จะไม่ทรงอภัยโทษ
ให้แก่พวกเขา (จ านวนที่ว่านีแ้สดงถึงว่า ไม่ว่าท่านนบีจะขออภยัโทษให้
พวกเขาแค่ไหนก็ตามก็ไม่เกิดประโยชน์อันใด) นั่นเพราะว่าพวกเขา
ปฏิเสธอลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์ และอลัลอฮฺจะไม่ให้ทางน าแก่
กลุม่ชนผู้ละเมิด“ (อตั-เตาบะฮฺ : 80) 
 
 พระองค์อลัลอฮฺ ตะอาลาทรงเปิดโปงพวกเขาไว้ในอลักุรอาน
หลายแห่งด้วยกนั พระองค์ทรงบอกถึงลกัษณะของพวกเขา คือ เป็นผู้ที่
กลา่วเท็จและขดัขวางหนทางของอลัลอฮฺ ทัง้ยงัเป็นผู้ที่เย่อหยิ่งยโส ไม่รู้ 
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ไม่เข้าใจและไม่ใช้สติปัญญา ลกัษณะที่เด่นชดัของของคนเหลา่นัน้ (ขอ
พระองค์อลัลอฮฺทรงท าลายพวกเขาด้วยเถิด) คือ การสนิทสนมผกูมิตรรัก
ใคร่(วะลาอ์)กบักาฟิรฺ และพบปะพวกเขาทัง้ในท่ีลบัและที่แจ้ง ดงัที่อลัลอ
ฮฺตรัสไว้วา่ 

َرض  ﴿ ِيَن ِِف قُلُوبِِهم مَّ ن  يَُسَٰرُِعونَ  َفََتَى ٱَّلَّ
َ
فِيِهۡم َيُقولُوَن ََنََۡشٰٓ أ

ۡمر  َفَعََس ٱ تُِصيبََنا َدآئَِرة ۚۡ 
َ
ۡو أ
َ
ِِتَ بِٱۡلَفۡتِح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ِۡن ِعن َّللَّ ۦ َفيُۡصبُِحواْ م  ِ ِده

نُفِسِهۡم َنَِٰدمِنَي 
َ
واْ ِِفٓ أ ََسُّ

َ
َٰ َمآ أ    ١٥املائدة:  ﴾٥٢لََعَ

ความวา่ “และเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่มีโรค(กลบักลอก)ในหวัใจของพวกเขา 
ต่างรีบเร่งไปอยู่ในหมู่พวกเขาเหล่านัน้(หมายถึงพวกยิว เพื่อผกูมิตรกับ
พวกเขา) พวกเขากลา่วว่า พวกเรากลวัภยัพิบตัิที่จะเวียนมาประสพกับ
พวกเรา ดังนัน้ พระองค์อัลลอฮฺจะน ามาซึ่งชัยชนะ(ในการปราบปราม
ศตัรูและการเผยแผ่ศาสนา) หรือน าพระบญัชาอย่างใดอยา่งหนึง่มาจาก
พระองค์(การเปิดโปงความสบัปลบัและความชั่วร้ายของมุนาฟิก) แล้ว
พวกเขาก็จะเสยีใจตอ่การปกปิดสิง่ที่อยู่ในใจของพวกเขา” (อลั-มาอิดะฮฺ 
: 52) 

 
พระองค์ยงัตรัสอีกวา่ 

﴿ ْ وا ِيَن ٱۡرتَدُّ ۡيَطَُٰن  إِنَّ ٱَّلَّ َ لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشَّ ِۢن َبۡعِد َما تَبنَيَّ ۡدَبَٰرِهِم م 
َ
ٰٓ أ لََعَ
ۡمََلَٰ لَُهۡم 

َ
َل لَُهۡم َوأ ُ  ٢٥َسوَّ َل ٱَّللَّ ِيَن َكرُِهواْ َما نَزَّ ُهۡم قَالُواْ لَِّلَّ نَّ

َ
َٰلَِك بِأ َذ
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ارَُهۡم  ُ َيۡعلَُم إَِۡسَ ۡمرِِۖ َوٱَّللَّ
َ
فََكۡيَف إَِذا  ٢٦َسُنِطيُعُكۡم ِِف َبۡعِض ٱۡۡل

ََٰرُهۡم  ۡدَب
َ
ۡتُهُم ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة يَۡۡضُِبوَن وُُجوَهُهۡم َوأ َبُعواْ  ٢٧تَوَفَّ ُهُم ٱتَّ نَّ

َ
َٰلَِك بِأ َذ

ۡعَمَٰلَُهۡم 
َ
ۡحَبَط أ

َ
َٰنَُهۥ فَأ َ َوَكرُِهواْ رِۡضَو ۡسَخَط ٱَّللَّ

َ
 – ٥١حممد: ﴾ ٢٨َمآ أ
٥٠ 

ความว่า “แท้จริง บรรดาผู้ที่ผินหลงัของพวกเขา(กลบัไปสูก่ารปฏิเสธอีก
ครัง้) หลงัจากที่แนวทางที่ถูกต้องประจักษ์แก่พวกเขาแล้ว นัน่แสดงว่า
ชยัฏอนได้ล่อลวงพวกเขา และให้ความหวงัแก่พวกเขา(ว่าจะมีชีวิตยืน
นาน) ทัง้นี ้เพราะพวกเขากล่าวแก่บรรดาผู้ที่เกลียดชังสิ่งที่อลัลอฮฺทรง
ประทานมาว่า เราจะปฏิบตัิตามพวกท่านในบางสิ่ง และอลัลอฮฺทรงรู้ถึง
ความลบัของพวกเขา แล้ว(สภาพของพวกเขา)จะเป็นเช่นไร เมื่อมะลาอิ
กะฮฺมาเอาชีวิตของพวกเขา โดยตีใบหน้าของพวกเขาและหลงัของพวก
เขา(โดยมีค้อนเหลก็มาเพื่อตีใบหน้าและหลงัของพวกเขา) ทัง้นี ้พวกเขา
ได้ปฏิบตัิตามสิ่งที่ท าให้อลัลอฮฺทรงกริว้ และพวกเขารังเกียจความโปรด
ปรานของพระองค์ ดงันัน้พระองค์ทรงท าให้การงานของพวกเขาไร้ผล“ 
(มหุมัมดั : 25-28) 
  

อชั-ชนักีฏีย์ เราะหิมะฮลุลอฮฺ กลา่วไว้ในค าอธิบายของทา่นต่อ
อายะฮฺดงักลา่วที่ว่า “และเจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่ มีโรค(กลับกลอก)ใน
หัวใจของพวกเขา...” คนเหลา่นัน้ก็คือมนุาฟิก ผู้ซึ่งแก้ตวัว่าการที่พวก
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เขาให้ความสนิทสนมกับบรรดากาฟิรฺ(ผู้ปฏิเสธศรัทธา)และยิวนัน้ เป็น
เพราะพวกเขากลวัภัยพิบัติที่จะประสพแก่พวกเขา คือ กลวัภัยพิบัติที่
เปลี่ยนผนัในทกุๆ ปี จากพวกหนึ่งไปสูอ่ีกพวกหนึ่งหมุนเวียนกนัไป ดงัที่
นกักวีกลา่วไว้วา่  

ل   جّر ىلع أناس إذا ما ادلهر     ه  ِكل َكل
ل
 ينارِ بآخل  اخل نل أ

เมื่อกาลเวลาได้น าความอปัยศมาประสบแก่พวกใดพวกหนึง่   
ผา่นไปสกัพกั มนัก็จะเอาเร่ืองเดยีวกนัไปให้กบัคนอีกพวกหนึง่เสมอ 

 
 หมายความว่า หากเกิดความแห้งแล้งพวกยิวจะไม่บริจาค
อาหารและจะไมใ่ห้สทิธิใดๆ แก่พวกเขา หรืออาจจะด้วยการที่พวกกาฟิรฺ
มีชัยชนะเหนือมุสลิม ซึ่งจะท าให้ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั 
และสาวกของท่านต้องตกอบั พวกมนุาฟิกเหลา่นัน้คิดไปเองว่าหากภยั
พิบตัิดงักลา่วข้างต้นเกิดขึน้จริง พวกเขาก็จะยงัคงมีพรรคพวกซึง่พวกเขา
ได้รักษามิตรภาพอนัดีเอาไว้ แล้วพวกเขาก็จะได้รับความช่วยเหลือต่างๆ 
เยี่ยงที่มิตรกับมิตรพึงมีต่อกัน  มุสลิมทัง้หลายต่างประหลาดใจกับการ
โกหกที่พวกเขาอาจหาญสาบานต่ออลัลอฮฺอย่างแรงกล้าว่าพวกเขาจะ
อยูเ่คียงข้างมสุลมิ ในอายะฮฺนีอ้ลัลอฮฺได้อธิบายถึงภยัอนัตรายที่พวกเขา
(อ้างว่า)จะป้องกันมันโดยการรักษามิตรภาพที่มีต่อยิวเอาไว้ ทัง้ที่จริง
อันตรายเหล่านัน้จะเกิดขึน้กับยิวและผู้ ปฏิเสธเท่านัน้  และจะไม่เกิด
ขึน้กบัชาวมสุลมิ  ดงัค าด ารัสของอลัลอฮฺ ตะอาลา ที่วา่ 
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ۡمر  َفَعََس ٱ﴿
َ
ۡو أ
َ
ِِتَ بِٱلَۡفۡتِح أ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ِۡن ِعن َّللَّ َٰ َمآ م  ِدهِۦ َفُيۡصبُِحواْ لََعَ

ن
َ
واْ ِِفٓ أ ََسُّ

َ
 ١٥املائدة: ﴾ ٥٢ُفِسِهۡم َنَِٰدمِنَي أ

ความว่า “ดังนัน้ หวังว่าพระองค์อัลลอฮฺจะน ามาซึ่งการพิชิต(ในการ
ปราบปรามศตัรูและการเผยแผ่ศาสนา) หรือน าพระบญัชาอย่างใดอย่าง
หนึง่มาจากพระองค์(การเปิดโปงความสบัปลบัและความชัว่ร้ายของมนุา
ฟิก) แล้วพวกเขาก็จะเสยีใจตอ่การปกปิดสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขา” (อลั-
มาอิดะฮฺ : 52) 
 

 ค าว่า  علسل หรือ “หวงัว่า” ในพระด ารัสของพระองค์อัลลอฮฺ
ข้างต้นนัน้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึน้แน่นอน(ไม่ใช่หวังแบบลมๆ แล้งๆ) 
เพราะพระองค์คือผู้ทรงยิ่งใหญ่และกรุณายิ่ง ไม่มีสิ่งใดที่เราหวังและ
ปรารถนากับพระองค์นอกจากในสิ่งที่พระองค์จะทรงประทานให้ และ
การพิชิตที่ว่าไว้ในอายะฮฺข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าหมายถึง การพิชิตของ
มสุลมิตอ่เมืองที่เป็นปฏิปักษ์(และตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺ) และอาจกลา่วได้วา่
การพิชิตนัน้คือการตดัสิน(ของอลัลอฮฺ) ดงัค าด ารัสของพระองค์อลัลอฮฺ 
ตะอาลา ที่วา่  

نَت َخرۡيُ ٱۡلَفَٰتِِحنَي  َربََّنا﴿
َ
ِ َوأ ﴾ ٨٩ٱۡفَتۡح بَۡيَنَنا َوبَنۡيَ قَۡومِنَا بِٱۡۡلَق 

 ٠٨األعراف: 
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ความว่า “โอ้ผู้ อภิบาลของพวกเรา โปรดชีข้าดระหว่างพวกเราและ
ประชาชาติของพวกเราด้วยความจริงเถิด และพระองค์นัน้คือผู้ทรงชีข้าด
ที่ดีเยี่ยม“ (อลั-อะอฺรอฟ : 89) 
 
 ดังนัน้ สรุปก็คือ การพิชิตที่ว่านัน้เป็นการตัดสินของอัลลอฮฺ 
ด้วยการท่ีอนมุตัิให้ทา่นนบีสงัหารนกัรบของ บนี กร็ุอยเซาะฮฺ (ยิวเผา่หนึง่
อาศยัอยู่รอบนอกเมืองมะดีนะฮฺ) และน าตวัลกูหลานของพวกเขามาเป็น
ทาส และท าสงครามขับไล่ บนี อนั-นะฎีรฺ (ยิวอีกเผ่าหนึ่งในมะดีนะฮฺ) 
บ้างกลา่วว่าพิชิตที่วา่นีค้ือการพิชิตเมืองมกักะฮฺ ซึ่งเป็นทรรศนะแรกของ
การอธิบายอายะฮฺนี ้(ด ูอฎัวาอ์ อลั-บะยาน 1/314)  

เช่นเดียวกนัในค าด ารัสของอลัลอฮฺตะอาลาที่วา่  

َ لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشَّ ﴿ ِۢن َبۡعِد َما تَبنَيَّ ۡدَبَٰرِهِم م 
َ
ٰٓ أ واْ لََعَ ِيَن ٱۡرتَدُّ ۡيَطَُٰن إِنَّ ٱَّلَّ
ۡمََلَٰ لَُهۡم 

َ
َل لَُهۡم َوأ  ٥١حممد: ﴾ ٢٥َسوَّ

ความวา่ “แท้จริง บรรดาผู้ที่ผินหลงักลบัของพวกเขา(กลบัไปสูก่ารปฏิเสธ
อีกครัง้)หลังจากที่แนวทางที่ถูกต้องประจักษ์แก่พวกเขา ชัยฏอนได้
ลอ่ลวงพวกเขา และให้ความหวงัแก่พวกเขา(วา่จะมีชีวิตยืนนาน)” (มหุมั
มดั : 25) 
  

นักวิชาการบางท่านเห็นว่า อายะฮฺนีถู้กประทานมาส าหรับ
บรรดามุนาฟิก และบางท่านเห็นว่าถูกประทานมาเพราะชาวยิว เพราะ
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บรรดามนุาฟิกหรือยิวพวกนัน้ได้กลา่วแก่บรรดาผู้ปฏิเสธที่เกลยีดชงัสิ่งที่
พระองค์อัลลอฮฺทรงประทานมาด้วยค าพูดว่า “เราจะปฏิบัติตามพวก
ท่านในบางเร่ือง” บางเร่ืองที่ว่านัน้ก็คือการเป็นศัตรูต่อนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั และหลบหนีจากการร่วมท าสงครามกับ
ทา่นนบี และอื่นๆ  
 ข้อสรุปที่ไม่มีข้อสงสยัเคลือบแคลงใดๆ อีกก็คือ อายะฮฺต่างๆ 
เหล่านี ้หมายรวมผู้ที่มีลกัษณะดงัที่ถกูกลา่วไว้ทัง้หมด และสญัญาแห่ง
การลงโทษนัน้ก็ครอบคลมุทกุคนที่ปฏิบตัิตามผู้ที่เกลียดชงัสิ่งที่อลัลอฮฺ
ทรงประทานลงมา 
 

ด้านที่สอง : การกลับกลอกในด้านการกระท า 
แบง่ออกเป็น 5 ชนิดด้วยกนั 

نَّ انلَِِّبَّ 
ل
نْه  أ ةل :لِِضل اهلل  عل يْرل رل ِِب ه 

ل
ِديِْث أ ْسِلٌم ِمْن حل ا:ِي ول م  :لولى ابل خَّ

َّلَّ اهلل   لَّمل قلالل : صل لليِْه ول سل الدًِصا، »عل نلافًِقا خل نل م  نَّ ِفيِْه َكل ْن ك  ْ:بلٌع مل
ل
أ

َّتَّ  اِق حل دْصللٌة ِمنل انلِّفل نلْت ِفيِْه خل نَّ َكل دْصللٌة ِمنْه  نلْت ِفيِْه خل ْن َكل ول مل
:ل  دل دل غل هل ، ول إِذلا َعل بل ذل ثل كل دَّ ، ول إِذلا حل انل ا : إِذلا اْؤت ِمنل خل هل عل ، ول إِذلا يلدل

رل  مل فلجل اصل ِحيِْحِه « خل ْسِلٌم يِف صل ْخللفل »، ول قلالل م 
ل
دل أ نل « إِذلا ولعل إِذلا »ملَكل

انل   (85، و مسلم برقم  43)ابلخا:ي برقم « اْؤت ِمنل خل
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รายงานโดยอัล-บุคอรียฺและมุสลิม จากหะดีษของอบู ฮุร็อยเราะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ท่านนบี ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลัม กล่าวว่า “สี่
ลกัษณะที่หากผู้ ใดรวมเอาไว้ในตวัของเขา เขาก็จะเป็นมุนาฟิก(ผู้กลบั
กลอก)อย่างสมบรูณ์ และหากผู้ใดมีลกัษณะหนึง่จากสี่ลกัษณะนี ้เขาจะ
เป็นผู้ที่มีลกัษณะหนึ่งของการกลบักลอกจนกว่าจะละทิง้มนัไป นัน่คือ : 
หากเขาได้รับความไว้วางใจเขาจะทรยศ และหากเขาพูดเขาจะโกหก 
และหากเขาให้ค ามั่นสัญญาเขาจะบิดพลิว้  และหากเกิดการพิพาท
ขดัแย้งเขาจะแฉด้วยความหยาบช้า“ ในรายงานของอิมามมสุลิมระบวุ่า 
“หากเขาสญัญาเขาจะผิดสญัญา“ แทนที่ “หากเขาได้รับความไว้วางใจ 
เขาจะทรยศ“ (รายงานโดย อลั-บุคอรียฺ หะดีษเลขที่ 34 และมุสลิม หะ
ดีษเลขที ่58) 
  

อิบน ุเราะญบักลา่ววา่ “สว่นหนึง่ของการกลบักลอกในด้านการ
กระท า คือการท่ีมนษุย์แสดงออกถึงความดีงามตา่งๆ แตซ่อ่นสิง่ที่ตรงกนั
ข้ามไว้ภายใน” (ด ูญามิอฺ อลั-อลุมู วะ อลั-หิกมั 2/481) 
 ด้วยความรอบรู้และความศรัทธาที่ลึกซึง้ของบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ พวกเขาล้วนเกรงกลวัการกลบักลอกอนัจะเกิดแก่พวกเขา อลั-บุ
คอรียฺ กลา่วไว้ในเศาะฮีหฺของทา่น   

 باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو ال يشعر
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บทที่วา่ด้วย ความกลวัของผู้ศรัทธาวา่การงานของเขาจะเป็นโมฆะโดยที่
เขานัน้ไมรู้่ตวั จากค าพดูของ อิบรอฮีม อตั-ตยัมีย์ วา่ 

رلْضت  » ا عل بًامل ذِّ ْونل م كل ك 
ل
ْن أ

ل
ِشيْت  أ ِِل إاِلَّ خل مل ل عل  «قلْوِِل ىلعل

ความว่า “ฉันไม่ได้น าค าพูดของฉันมาตรวจสอบกับการกระท าของฉัน 
(หมายถึง ทกุครัง้ฉนัจ าเป็นจะต้องตรวจสอบค าพดูของตวัเองว่าตรงกบั
การกระท าหรือไม่) นอกเสียจากเพราะฉนัเกรงว่าตวัเองจะเป็นคนโป้ปด
มดเท็จ“ 
  

อิบน ุอะบ ีมลุยักะฮฺ กลา่ววา่ 

اِب انلَِِّبِّ » ْصحل
ل
ِثنْيل ِمْن أ ْكت  ثلالل ْد:ل

ل
ل ملسو هيلع هللا ىلص أ اقل ىلعل لاف  انلِّفل ْم َيل ُّه  ، ك 

ِئيْلل  يْلل ول ِميَْكل اِن ِجْْبِ ل إِْيمل  إِنَّه  ىلعل
ْول  ق  ٌد يل حل

ل
ْم أ ا ِمنْه   «نلْفِسِه، مل

ความว่า “ฉันได้พบกับเศาะหาบะฮฺ 30 ท่าน ทุกคนล้วนกลวัการกลับ
กลอก(นิฟาก)จะเกิดขึน้กับตัวเอง และไม่มีใครพูดว่า เขานัน้มีความ
ศรัทธาระดบัเดียวกบัศรัทธาของญิบรีลและมีกาอีล “ 
 
 รายงานจากท่านอัล-หะซัน อัล-บัศรียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ท่าน
กลา่วไว้วา่ 
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نلافٌِق، ول » ِمنله  إاِلَّ م 
ل
الل أ ْؤِمٌن ول افله  إاِلَّ م  ا خل ل مل اِ:  ىلعل :  ِمنل اإِلْْصل ْذل ا حيل مل

اَلل :  ْوِل اهللِ تلعل ْْيِ تلْوبلٍة ِلقل
اِق ولالِعدْصيلاِن ِمْن غل ْ  َولَمۡ  ﴿انلِّفل وا َٰ  يُِِصُّ  َما لََعَ

 ْ  « [ ٥٣١آل عمران: ]  ﴾١٣٥ َيۡعلَُمونَ  َوُهمۡ  َفَعلُوا

ความว่า “ไม่มีผู้ ใดกลัวการกลับกลอกนอกจากผู้ ศรัทธา  ไม่มีผู้ ใด
ประมาทการกลบักลอกนอกจากมุนาฟิก และคนมุนาฟิกนัน้จะไม่ระวงั
ตนออกหา่งจากการดึงดนัที่จะอยูใ่นการกลบักลอกและความชัว่ร้ายโดย
ปราศจากการกลบัตวั“ เพราะอลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ْ  َولَمۡ  ﴿ وا َٰ  يُِِصُّ ْ  َما لََعَ  [ ٥٣١آل عمران: ]  ﴾١٣٥ َيۡعلَُمونَ  وَُهمۡ  َفَعلُوا

“และพวกเขา(ผู้ศรัทธา)จะไม่ดือ้รัน้หวัแข็งในการท าความชัว่ที่เคยท ามา 
ทัง้ๆ ที่พวกเขารู้(วา่มนัเป็นความชัว่)“ (อาล อิมรอน : 135)  
 (ด ูเศาะฮีหฺ อลั-บคุอรียฺ หน้า 33) 
 

มีรายงานจากท่าน อลั-หะซนั อลั-บศัรียฺ ว่าท่านเคยสาบานใน
มสัยิด ด้วยพระองค์อลัลอฮฺผู้ไมม่ีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ วา่  

ما مىض مؤمن قط وال بيق إال وهو من انلفاق مشفق، وال 
 مىض منافق وال بيق إال وهو من انلفاق آمن.

 واكن يقول : من لم َيف انلفاق فهو منافق.
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ไม่มีผู้ ศรัทธาคนไหนที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือว่ายังคงมีชีวิตอยู่ 
นอกจากวา่เขานัน้จะเกรงกลวัเป็นห่วงว่าตวัเองจะเป็นมนุาฟิก  และไม่มี
มนุาฟิกคนไหนที่เสยีชีวิตไป หรือยงัคงมีชีวิตอยู่ นอกจากวา่เขาไมไ่ด้รู้สกึ
รู้สาเกรงกลวัอะไรเลยกบัการเป็นมนุาฟิก”  และทา่นยงัเคยกลา่วไว้อีกว่า 
“ใครที่ไม่เคยเกรงกลวัการเป็นมุนาฟิก คนผู้นัน้แหละคือมนุาฟิกตวัจริง“ 
(ด ูญามิอฺ อลั-อลุมู วะ อลั-หิกมั 2/492) 
 ท่านอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวกับ หุ
ซยัฟะฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุวา่  

أسألك باهلل يا حذيفة، هل عدين :سول اهلل صَّل اهلل عليه وسلم 
 من املنافقني؟، قال : ال، وال أزيك أحدا بعدك.

“โอ้..หซุยัฟะฮฺ ฉนัขอถามทา่นจริงๆ ด้วยพระนามของอลัลอฮฺวา่ 
ท่านเราะสลู ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้นบัว่าฉันคือหนึ่งในพวกมุ
นาฟิกหรือไม่?” หุซัยฟะฮฺกล่าวว่า “ไม่ และฉันจะไม่ขอรับรองใคร
หลงัจากทา่นอีกแล้ว“ (ด ูญามิอฺ อลั-อลุมู วะ อลั-หิกมั 2/491) 
 ท่านอุมัรฺมิได้กล่าวค าพูดเช่นนีอ้อกมาด้วยความเสแสร้งแต่
อย่างใด แต่เมื่อใดก็ตามที่บ่าวคนหนึ่งมีความรู้เพิ่มขึน้(ในเร่ืองศาสนา)
เท่าไร ความย าเกรงของเขาที่มีต่ออัลลอฮฺก็จะเพิ่มมากขึน้เท่านัน้  และ
ด้วยความย าเกรงอันยิ่งใหญ่ของเศาะหาบะฮฺต่อพระผู้ อภิบาล และ
ความรู้ที่มีนัน้ ไม่ได้ท าให้พวกเขาประมาทต่อความผิดบาป แตท่ว่ากลบั
เพิ่มความเกรงกลวัการลงโทษ 
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 ในเศาะฮีหฺ อลั-บุคอรียฺ จากรายงานของอะนสั เราะฎิยลัลอฮุ
อนัฮ ุทา่นได้กลา่ววา่  

مْ »  ل ونل  إِنَّك  لْعمل ااًل  تلل ْعمل
ل
دلقُّ  ِهل  أ

ل
مْ  يِف  أ ْعي ِنك 

ل
ِر، ِمنْ  أ عل نَّا إِنْ  الشَّ  ك 

ا هل دُّ لع  ل  نلل ْهدِ  ىلعل َّلَّ  انلَِِّبِّ  عل لل  اّللَّ   صل لَّمل  يْهِ عل اِت  ِمنْ  ولسل وبِقل ب و قلالل  «الْم 
ل
 أ

بْد ِ  عل ْعِن  اّللَّ لِكل  يل ِت ) ابلخا:ي برقم  بِذل ْهِلَكل  ( 2346الْم 
“แท้จริง พวกท่านได้กระท าสิ่งต่างๆ หลายอย่าง ที่สายตาของพวกท่าน
มองว่ามันบางเบาเล็กน้อยยิ่งกว่าเส้นผม  แต่ทว่าในสมัยท่านนบี 
ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เราเคยถือวา่มนัเป็นหายนะ“ อบ ูอบัดิลลาฮฺ 
กลา่วว่า : หมายถึง ความผิดที่น าผู้กระท าไปสูค่วามหายนะ (อลั-บคุอรียฺ 
หะดีษหมายเลข 6492) 
 

จากบันทึกของอัล-บุคอรียฺในเศาะฮีหฺของท่าน เป็นหะดีษที่
รายงานโดย ซยัดฺ บิน อบัดิลลาฮฺ บิน อมุรฺั จากพอ่ของเขาเลา่วา่  

نلاٌس  لل قلا
 
رل : اِلبِْن  أ مل ل   إِنَّا ع  ل  نلْدخ  انِنلا ىلعل لْطل ول   س  نلق  مْ  فل له  فل  ل ا ِخالل  مل
َّم   رلْجنلا إِذلا نلتللكل نَّا قلالل : ِعنِْدِهْم، ِمنْ  خل ا ك  هل دُّ اقًا. )صحيح  نلع  نِفل

 ( 1715، :قم  77411ابلخا:ي ص 
ความว่า มีคนกลุ่มหนึ่งกลา่วแก่อิบนุ อุมรฺั ว่า พวกเราเข้าพบผู้ปกครอง
ของเรา และเราก็พดูตอ่หน้าพวกเขาในสิง่ที่ตรงกนัข้ามกบัสิง่ที่เราพดูกนั
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เมื่อยูข้่างนอก อิบน ุอมุรฺั จึงกลา่ววา่ “พวกเราถือวา่นัน่คือการนิฟากกลบั
กลอก“ (บนัทกึในเศาะฮีหฺอลั-บคุอรียฺหน้า 1370 หะดีษหมายเลข 7178) 
 
 ในจ านวนรูปแบบของการนิฟากกลบักลอก ก็คือ การที่คนบาง
กลุ่มจากหมู่ชนของเราเองได้อ้างว่าท าเพื่อให้สงัคมมีสภาพที่ดีขึน้  ด้วย
การเรียกร้องให้เปลือ้งหิญาบ แต่งกายเปิดเผยส่วนพึงสงวน การปะปน
ระหวา่งชายหญิงในที่ท างานและสถานศึกษา และป่าวประกาศว่าการที่
ผู้ชายมีหน้าที่ดแูลผู้หญิงนัน้เป็นการจ ากดัอิสรภาพของพวกเธอ โดยอ้าง
ความเท่าเทียม และคิดว่านี่คือความยตุิธรรมระหวา่งชายและหญิง รวม
ไปถึงการเรียกร้องให้มีการแพร่หลายของเพลงในโรงเรียนระดับต่างๆ 
เรียกร้องให้ลดทอนการเรียนการสอนศาสนา  
  

และในจ านวนรูปแบบของนิฟาก ก็คือ การเชิญชวนให้พึ่ง
ธนาคารดอกเบีย้ ในการท าธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะ ซือ้ ขาย กู้ ยืม 
และอื่นๆ โดยให้เหตผุลวา่ เงินท่ีธนาคารเรียกเก็บไปนัน้ เพื่อผลประโยชน์
ทางสังคมและช่วยกระตุ้ นเศรษฐกิจ โดยการน ามาเผยแพร่ทางสื่อ
สิง่พิมพ์ตา่งๆ ดงัที่อลัลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา่ 

ْ  ََل  لَُهمۡ  قِيَل  ِإَوَذا﴿ ۡر ِِف  ُتۡفِسُدوا
َ
ْ  ِض ٱۡۡل َما قَالُٓوا  ١١ ُمۡصلُِحونَ  ََنۡنُ  إِنَّ

ََلٓ 
َ
 [٥٥ – ٥٥ابلقرة: ]﴾ ١٢ يَۡشُعُرونَ  َلَّ  َوَلَِٰكن ٱلُۡمۡفِسُدونَ  ُهمُ  إِنَُّهمۡ  أ
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ความว่า “และเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกท่านจงอย่าก่อความ
เสียหายบนแผ่นดิน พวกเขากล่าวว่า ที่จริงนัน้เราเป็นผู้พัฒนาให้ดีขึน้
ตา่งหาก พงึรู้เถิดวา่ แท้จริงพวกเขานัน่แหละ เป็นผู้ก่อความเสียหาย แต่
ทวา่พวกเขาไมรู้่สกึตวั“ (อลั-บะเกาะเราะฮฺ : 11-12) 
  

นอกเหนือไปจากยทุธวิธีอื่นๆ อีกมากมาย ที่พวกมนุาฟิกเหลา่นี ้
วางแผนทกุวี่วนั อยา่งไรก็ตามพระองค์อลัลอฮฺเทา่นัน้คือผู้ทรงก าชยัชนะ
เหนือทกุสิง่แตท่วา่มนษุย์สว่นใหญ่ไมรู้่ 

 

 و احلمد هلل :ب العاملني ، 
 و صَّل اهلل و سلم ىلع نبينا حممد و ىلع آهل و صحبه أمجعني

 
 


