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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตาปรานีย่ิงเสมอ 
 

กัลยาณมิตร (มิตรท่ีดี) 

มวลการสรรเสริญทั้งหลายเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ 

ขอความศานติและความจําเริญจงประสบแดทานเราะสูลุลลอฮฺ

ขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺองค

เดียวเทานั้น  ไมมีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค และขาพเจาขอ

ปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาวและเราะสูลของพระองค 

มนุษยทุกคนลวนมีสัญชาติญานรักการมีปฏิสัมพันธกับ

ผูอ่ืน และคบหามิตรสหายท่ีจะคอยชวยเหลือเก้ือกูลกันเพื่อ

ประโยชนสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ ทั้งน้ี มนุษยโดยทั่วไป

นั้นมีความแตกตางกันทั้งดานศาสนาและจรรยามารยาท มีทั้ง

คนดีที่ควรแกการเลือกคบเปนมิตร และคนชั่วที่ควรหลีกหาง ไม

รวมคบคาสมาคมดวย 

 การไดคบหาสมาคมกับคนดีนั้นเปนลาภอันประเสริฐ 

ซึ่งจะสงผลดีทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสวา 

ٓءُ  ﴿ َّ �ِ
خ َۡ �  ِ �ۢ ِ َخ َۡ خ  �خَعُضُهمَ  َخ ٌّ  َعٍض �� ُُ َّ  َخ � َّق��خ  ِ ُُ َ    ]  ٦٧: الزخفف[ ﴾ ٦ �ۡ
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ความวา “ในวันน้ัน (วันกิยามะฮฺ) บรรดามิตรสหายท้ังหลายตาง

กลายเปนศัตรูตอกัน นอกจากผูท่ีมีความยําเกรง” (อัซซุครุฟ: 67) 

 

ในทางตรงกันขาม การคบหาและเปนมิตรกับคนชั่วก็

จะนํามาซึ่งความเศราโศกเสียใจในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺตะอาลา 

ตรัสวา 

َۡمخ  ﴿ �خ ّض  ٌخ عخ �مُ  َخ اۡ َّ ٰ  �ظ خ ََه�  �خ ُخ ُقُۡل  َخ ٰلخَيتخ��  َخ ُت  �خ َۢ خ َّ عخ  � َُّسۡل�  َخ ۡ�  َٗ ب�ي  ٢ سخ
 ٰ َ�لخ�خ ۡخ ٰ َتخ��  �خ خمَ  �خ ۡ  َۢ � َّ

خ
نًا َ َخ َٗ  فُ ل�ي َُ  ٢ ِخ ّل��  ّظقخ َخ خ

ن�  َ ُخ  �ّ��َكَ�  َخ �  ِ�ذَ  �خَع آءخ��  جخ
نخ ٌخ  ٰنُ  �خ َي�خ َّ ٰن�  �ۡ ��خ ��َ� ۡ  َٗ ٌ ُۢ  ]  ٢٩-٢٧: الففقان[ ﴾ ٢ ِخ

ความวา “และวันท่ีผูอธรรมจะกัดมือของเขาแลวจะกลาววา ถา

ฉันไดยึดแนวทางรวมกับทานเราะสูลก็จะเปนการดี โอความวิบัติ

แกฉัน หากฉันไมคบคนน้ันเปนเพื่อน (ก็คงจะด)ี แนนอน เขาไดทํา

ใหฉันหลงผิดจากการตักเตือน หลังจากท่ีมันไดมายังฉัน และ

ชัยฏอนมารรายน้ันเปนผูเหยียดหยามมนุษยเสมอ” (อัลฟุรกอน: 

27-29) 

มีบันทึกของอัล-บุคอรียฺ และมุสลิม รายงานจากอบูมู

ซา อัล-อัชอะรียฺ  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  วา  ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  
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َ  ُل ثَ مَ  «
ْ
َّ وَ  ِح الِ الّا  ِس يْ غِ ال   ِل امِ حَ  َ : ءِ وْ ال

ْ
  ِخ اقِ نَ وَ  ِك َْ مِ ال

ْ
  ُل امِ حَ ؛ قَ ْ�ِ كِ ال

ْ
 :ِك َْ مِ ال

 مّ إِ 
َ
 مّ �ِ ، وَ َك يَ ذِ �ُ  نْ ا أ

َ
 مّ �ِ ، وَ هُ قْ مِ  اعَ اَ بْ تَ  نْ ا أ

َ
ِ  نْ ا أ

َ
  خُ اقِ نَ ؛ وَ ةً بَ يّ ا َط ْ�ً رِ  هُ قْ مِ  دَ ت

ْ
ا مّ إِ : ْ�ِ كِ ال

 
َ
 مّ �ِ ، وَ َك ااَ يَ �ِ  َق فِ ُ�ْ  نْ أ

َ
ِ  نْ ا أ

َ
 ٥٥٣٤روا  الخاري افقم [ » ةً ثَ يْ بِ ا خَ ْ�ً رِ  هُ قْ مِ  دَ ت

 ]  ٢٦٢٨ومَغم افقم 

ความวา “อุปมาเพื่อนดีและเพื่อนเลวนั้น ด่ังคนขายน้ําหอมและ

ชางตีเหล็ก คนขายนํ้าหอมนั้น เขาอาจแตมนํ้าหอมแกเรา เรา

อาจซื้อนํ้าหอมจากเขา หรืออยางนอยเราก็ยังมีกลิ่นหอมติดตัว

มาจากเขา สวนชางตีเหล็กนั้น เขาอาจทําใหเสื้อผาเรามีรอย

ไหม หรืออาจทําใหเรามีกลิ่นเหม็นไหมก็ได" (บันทึกโดยอัล-บุ

คอรียฺ หะดีษเลขท่ี 5534 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 2628) 

 

และทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เลาวา  ทาน 

นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

َحُدُ�ْم َمْن ُ�َالُِل  «
َ
يَقُْظْف أ

ْ
ي افقم ذِ روا  التم[ »الّفُجُل َعَ ِديِْن َخِغيِْغِه، قَغ

٢٣٧٨[ 

ความวา “บุคคลคนหนึ่งนั้นจะเดินตามแนวทางของเพื่อนของ

เขา ดังนั้นจงพิจารณาดูวาเขากําลังคบมิตรกับใครอยู" (บันทึก

โดยอัต-ติรมิซียฺ หะดีษเลขท่ี 2378) 
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คําวา “แนวทางของเพื่อนของเขา” หมายถึง อุปนิสัย 

จรรยามารยาท และความเคยชินของเพื่อนของเขา โดยให

พิจารณาคนที่เขาคบหาอยู หากเขามีความพึงพอใจในอุปนิสัย

ของเพื่อนของเขา โดยไมกระอักกระอวน และไมหลีกเลี่ยงแลว 

ในท่ีสุดเขาก็จะลอกเลียนอุปนิสัยน้ันมาจากเพื่อนเขาโดยไมทัน

รูตัว (เอานุลมะอฺบูด เลม 13 หนา 123) 

มีบทกลอนหนึ่งกลาวไววา 

 
َ
َمْفِء ال

ْ
 وََسْل َ�ْن قَِف�ْقِِه    َعِن ال

ْ
ل
َ
أ َْ َ ُمَةاَرِن َ�ْةاَِديْ �

ْ
ّ قَِف�ٍْن اِال ُُ  قَ

จะดูใครใครลองดูมิตรของเขา  หมูคนเราตางเลียนแบบมิตรสหาย 

 มนุษยนั้นมีสัญชาติญาณในการรับเอาอุปนิสัยตาง ๆ 

มาจากเพื่อนสนิทมิตรสหายของเขา ซึ่งจิตวิญญาณของเรานั้น

เปรียบเสมือนด่ังกองทหารที่ถูกจัดระเบียบรวมกัน 

 มีบันทึกของอัล-บุคอรียฺและมุสลิม จากรายงานของอบู

ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮอันฮฺ วา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

»  
َ
روا  [ » َف غَ اَ ا اخْ هَ قْ مِ  فَ ا َ قَ ا �َ مَ ، وَ َف غَ اَ ا ا�ْ هَ قْ مِ  َف رَ اعَ ا �َ مَ ، �َ ةٌ دَ قّ ُ�َ  دٌ وْ قُ جُ  احُ وَ رْ األ

 ]٢٦٣٨ومَغم افقم  ٣٣٣٦افقم  الخاري
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ความวา “จิตวิญญาณของมนุษยนั้นเปรียบเสมือนเหลาทหารท่ี

ถูกจัดระเบียบใหเปนกองพัน (ที่แตกตางกัน) ดังนั้น วิญญาณ

ใดที่ทําความรูจักกันก็จะสนิทสนมคุนเคยกัน และวิญญาณใดที่

ไมทําความรูจักกันก็จะเขากันไมได" (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ หะ

ดีษเลขท่ี 3336 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 2638) 

 ทั้งนี้ อัลลอฮฺไดทรงสรางวิญญาณขึ้นมาสองประเภทที่

มีลักษณะตรงขามกันต้ังแตแรกเริ่ม กลาวคือฝายหน่ึงเปน

วิญญาณท่ีดี และอีกฝายหนึ่งเปนวิญญาณที่ไมดี เมื่อเรือนราง

ของแตละคนไดมาพบเจอกันในโลกดุนยา ก็จะรูสึกคุนเคยเขา

กันได หรืออาจจะรูสึกเปนปฏิปกษตอกัน ตามแตสภาพเดิมของ

วิญญาณที่อัลลอฮฺทรงสรางขึ้นมา โดยคนที่ดีก็จะโนมเอียงหา

กลุมคนที่ดี ในขณะท่ีคนชั่วก็จะคบหากับกลุมคนชั่ว (เอานุล

มะอฺบูด เลม 13 หนา 124) 
 

การคบคาสมาคมกับคนดี มีผลดีมากมาย อาทิ 

 ประการแรก เปนการสงเสริมกันใหทําความดี และ

หามปรามจากการทําความชั่ว อัลลอฮฺตะอาลาตรัสวา 
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ٰنخ  ِ�نّ  ١ ٌخ�َظعخَ��  ﴿ ��خ َ�  ظخ��  �َ�� ُِ ٢  َّ ْ  �ّ��َنخ  ِ� ُنۡا َخ ا ْ  ءخ ُ�لُۡا َخ ٰت�  ٌخ ٰل��خ َّ  �ظ
 ْ ا َۡ ۡخاصخ تخ �ٱَ�خّق�  ٌخ ْ  ب ا َۡ ۡخاصخ تخ َ��  ٌخ َّ �ٱۡ  ]٣-١: العص[ ﴾ ٣ ب

ความวา “ขอสาบานดวยกาลเวลา แทจริงมนุษยนั้นอยูในความ

ขาดทุน นอกจากบรรดาผูศรัทธาและกระทําความดีทั้งหลาย 

และตักเตือนกันในสิ่งที่เปนสัจธรรม และตักเตือนกันใหมีความ

อดทน” (อัลอัสรฺ: 1-3)  
 

 ประการท่ีสอง  เปนการเรงรีบและแขงขันในการทํา

ความดี อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

﴿  ْ ۡٓا َُ ار� ٌخسخ ۞  ٰ �ٖ  ِ��خ َخ َغف� �ن َخ �ُ�مَ  َّ ّنةٍ  ّرّ� ا ٌخجخ هخ َُ ََ ُٰت  َخ ٰ�خ �خ َّ �ُض  �ۡ
خ َۡ � َت  ٌخ ُّ �َ

ُ
َ 

َّق��خ  ُُ �َل  ]  ١٣٣: عمفان لآ[ ﴾ ١ ۡ

ความวา “และพวกเจาจงรีบเรงกันไปสูการอภัยโทษจากพระ

เจาของพวกเจา และไปสูสวรรคซึ่งความกวางของมันเทากับ

บรรดาชั้นฟาและแผนดิน โดยที่มันถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผู

ที่ยําเกรง” (อาล อิมรอน: 133) 

และพระองคตรัสวา 
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َ�نخ  ﴿ ْؤ ُُ ْ اۡ ٌخ َ�ُنۡنخ  ْؤ ُُ ْ اۡ خاءُ �خْعٍض ُت �خْعُضهُ ٌخ �� ٌْ ن�  �ۚ ْم َخ َخ ْۡنخ  �خنْهخ ٌخ ٌف�  َُ ْع ُخ ْ �اۡ ٌنخ ب َُ ُم
ْ
َخأ

لخ ا َّ ۡنخ اۡ ُُ ُ�ق�ي ٌخ  �َ
َخ نْ ُُ ْ كخ ۡۡ َّ ُ�ْؤتُۡنخ اۡ ٌخ ُ ۚ َۡخ  رخُسۡ�خ ٌخ خ  َّ ِ�يُعۡنخ ا �ُ ٌخ ُُهُم  َخ  ْ�خ �خ �كخ سخ ٌظِخ

ُ
َ

 ۗ ُ َّ َ�يمٌ   ا ٌَ حخ ��َ َخ خ  َّ  ]  ٧١: الو�ة[ ﴾ ٧ ِ�ّن ا

ความวา “และบรรดาผูศรัทธาชายและหญิงน้ัน บางสวนของพวก

เขาตางเปนผูชวยเหลืออีกบางสวน ซ่ึงพวกเขาจะใชใหปฏิบัติใน

ส่ิงท่ีดีและหามปรามในส่ิงท่ีไมดี และพวกเขาจะดํารงไวซ่ึงการ

ละหมาดและจายซะกาต และภักดีตออัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค ชนเหลาน้ีแหละท่ีอัลลอฮฺจะทรงเอ็นดูเมตตาพวกเขา แท

จริงอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” (อัต

เตาบะฮฺ: 71) 
 

และพระองคตรัสวา 

﴿  �� �كخ  ٌخ ٰۡ ۡنخ  فخَليختخنخافخس�  �خ َُ ٰف� َخ�خ ُُ َ  ]  ٢٦: الطفف�[ ﴾ ٢ �ۡ

ความวา “และในการนี้บรรดาผูแขงขัน (สูความสําราญในสวน

สวรรค) ทั้งหลาย จงแขงขันกันเถิด” (อัล-มุฏ็อฟฟฟน: 71) 
 

ประการท่ีสาม ความดีและบะเราะกะฮฺของการ

รวมกลุมกับคนดีนั้น ผูท่ีเขารวมกลุมก็จะไดรับความดีงามไป
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ดวย แมวาการงานของเขาจะไมไดมีความดีในระดับเดียวกับคน

เ ห ล านั้ น ก็ต า ม  ดั ง ที่ มี บัน ทึ ก จ า ก ท า น อบู ฮุ ร็ อ ย เ ร า ะ ฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ วา ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 

 ، يَ ِِ الّطُفقِ  نَ وْ قُ وْ ُط �َ  ةً �َ ئِ َال مَ  هللاِ  نّ إِ  «
ْ
  نَ وْ َُ مِ اَ غ

َ
 الِّ  َل هْ أ

ْ
ا مً وْ ا قَ وْ دُ جَ ا وَ ذَ إِ ، قَ فِ  

 ا إِ وْ مّ غُ هَ : اوْ ادَ قَ ، �َ اهللاَ  نَ وْ فُ  ُ ذْ يَ 
َ
َ  فِ آخِ  ِ�ْ وَ  » مْ �ُ اِ اجَ  حَ ل

ْ
: اهللاُ  ُل وْ ةُ يَ �َ  « ِث يْ دِ ال

 قَ 
ُ
ْ إِ  مْ �ُ دُ هِ شْ أ

َ  ُ  فْ فَ �َ  دْ قَ  ِّ   نَ مِ  ٌك غَ مَ  ُل وْ ةُ �َ : اَل ، قَ مْ هُ ل
ْ
 نٌ َال قُ  مْ هِ يْ �ِ : ةِ �َ ئِ َال مَ ال

ُ  مُ هُ : اَل ، قَ ةٍ اجَ ِلَ  اءَ ا جَ مَ َّ ، إِ مْ هُ قْ مِ  َس يْ لَ 
ْ
  اءُ ََ غَ ال

َ
َ ال  غِ جَ  مْ هِ  اِ َق شْ  �

روا  [   » مْ هُ َُ يْ
 ]٢٦٨٩غم افقم ومَ ٦٤٠٨الخاري افقم 

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงมีมลาอิกะฮฺที่วนเวียนไปตามถนน

หนทางเพื่อเสาะหาผูที่รําลึกถึงพระองค ครั้นเมื่อเขาพบกลุมชน

ใดที่กําลังรําลึกถึงพระองค พวกเขาก็จะกลาวแกกันวา มาเถิด 

มาสูสิ่งท่ีพวกทานปรารถนา (สถานท่ีซึ่งมีการรําลึกถึงอัลลอฮฺ)” 

และในตอนทายของหะดีษ ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา “แลวอัลลอฮฺก็ตรัสแกบรรดามลาอิกะฮฺวา ขา

ขอประกาศแกพวกเจาวา ขาไดอภัยโทษแกพวกเขาท้ังหมดแลว 

ทันใดนั้นมลาอิกะฮฺทานหน่ึงก็กลาวขึ้นมาวา ‘ในกลุมนั้นมี

บุคคลท่ีไมใชคนในกลุมพวกเขาดวย พวกเขามาเพียงเพื่อธุระ
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บางอยางเทานั้น’ พระองคก็ตอบวา พวกเขาคือกลุมคนซึ่งผูท่ี

รวมวงคลุกคลีกับพวกเขาจะไมผิดหวัง”  (บันทึกโดยอัล-บุคอรียฺ 

หะดีษเลขที่ 6408 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2689) 
 

ทานอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา “หากปราศจาก

สามสิ่งดังนี้แลว ฉันคงไมอยากมีชีวิตในดุนยานี้อีกตอไป สาม

สิ่งนั้นคือ ความกระหายในวันที่รอนระอุ (ถือศีลอด) ชวงเวลาอัน

แสนลําบากในยามคํ่าคืน (ละหมาดตะฮัจุด) และการรวม

สมาคมกับกลุมชนที่เฟนหาคําพูดท่ีดี ๆ มาพูดคุยกัน เหมือนดัง

การเฟนหาอินทผลัมชนิดท่ีดี ๆ” 

มีก่ีคนกันแลวที่ไดรับทางนําจนกลายเปนผูท่ีรักษาการ

ละหมาดอยางดี ละท้ิงการคบหาสมาคมกับมิตรสหายชั่ว ๆ 

และต้ังใจทําการเรียกรองบุคคลอ่ืนไปสูแนวทางของอัลลอฮฺ?! 

สิ่งเหลานี้ลวนเปนความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ หลังจากน้ันก็

เปนเพราะกัลยาณมิตร (มิตรที่ดี มิตรท่ีประเสริฐ) ที่เขาคบหา

ดวยนั่นเอง 

ทานอบูสะอีด  เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  เลาวา  ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
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 »   ّ ِِ  َت
ّ
ْل َطَعاَمَك ِإال ُْ

ْ
 َيأ

َ
ِمقًا، َوال ِْ  ُم

ّ
ِْ ِإال  ُتَااِح

َ
افقم  روا  التمذي[   »   ال
٢٣٩٥[ 

ความวา “ทานอยาไดคบผูใดเปนมิตรสหายนอกจากผูศรัทธา 

และอยาไดใหผูใดรับประทานอาหารของทานนอกจากผูยํา

เกรง” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ หะดีษเลขท่ี 2395) 
 

อัล-ค็อฏฏอบียฺ ไดอธิบายหะดีษนี้เพิ่มเติมวา การให

รับประทานอาหารท่ีระบุในหะดีษนั้นคือการเชิญมารับประทาน

อาหารรวมกัน มิใชการใหอาหารท่ีเปนปจจัยในการดํารงชีพ

ทั่วไป ดังที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา 

ۡنخ  ﴿ ُُ ع� َِ �ُ امخ  ٌخ عخ ِّ ٰ  �ظ خ َ�يٗنا ُحّب�هۦ� �خ ََ ا م� ُٗ �ي �خت ً�ا ٌخ س�
خ
َ  ]  ٨: �َاناإل[ ﴾ ٨ ٌخ

ความวา “และพวกเขาเลี้ยงอาหารจากสิ่งท่ีเขารัก แกผูยากจน 

เด็กกําพรา และเชลยศึก” (อัลอินสาน: 8) 

ซ่ึงเปนท่ีทราบกันดีวาเชลยศึกน้ันคือ บรรดากาฟร มิใชผู

ศรัทธาหรือผู มีความยําเกรงแตอยางใด ท้ังน้ี ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวปรามการเปนมิตรกับผูท่ี

มิใชผูมีความยําเกรงตออัลลอฮฺ และยังตําหนิการปะปน และรวม

รับประทานอาหารกับพวกเขา เพราะการรับประทานอาหาร
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รวมกันน้ันจะทําใหจิตใจมีความรักและความออนโยนตอกัน (เอา

นุลมะอฺบูด เลม 13 หนา 123) 

 ท้ังน้ี การรวมคบคาสมาคมกับคนชั่วน้ันมีผลเสีย

มากมายตามมา อาทิเชน 

 หน่ึง เพื่อนชั่ว ๆ น้ันจะชักนําเขาออกจากการเชื่อฟง

ตออัลลอฮฺไปสูการฝาฝนพระองค  

 มีบันทึกของอัล-บุคอรียฺ (หะดีษเลขท่ี 3884) และมุสลิม 

(หะดีษเลขที่ 24) รายงานโดยสะอีด อิลนุล มุสัยยิบ จากบิดา

ของเขา วา ครั้นเมื่ออบูฏอลิบใกลจะถึงแกความตาย ทานเราะสู

ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ไดมาหาเขา แลวทานก็

พบวา อบูญะฮัล และอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อบีอุมัยยะฮฺ อิบนุลมุฆี

เราะฮฺ นั่งอยูกอนแลว ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จึงกลาวแกลุงของทานวา  

 :  ْل قُ  مّ ا�َ يَ  «
َ
َ  إِ ال

َ
 إِ  ل

ّ
  ةٌ مَ ، َكِ  اهللاُ ال

َ
َ  دُ هَ شْ أ  » اهللاِ  دَ قْ ا عِ هَ اِ  َك ل

ความวา “โอลุงจา จงกลาวเถิดวา ‘ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ’ ไมมี

พระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ คําน้ีท่ีฉันจะใชเปนหลักฐานเพื่อ

ชวยเหลือทาน ณ อัลลอฮ”ฺ  
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อบูญะฮัล และอับดุลลอฮฺ อิบนฺ  อบีอุมัยยะฮฺ  จึงกลาววา 

“อบูฏอลิบ เจาจะละท้ิงศาสนาของอับดุลมุฏเฏาะลิบกระนั้น

หรือ?” ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัม ก็ยังคงกลาวคํา

นั้นแกลุงของทานซ้ําไปซ้ํามา จนกระท่ังอบูฏอลิบกลาวยืนยันวา 

เขายังอยูในศาสนาของอับดุลมุฏเฏาะลิบ และปฏิเสธที่จะกลาว

ชะฮาดะฮฺ ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาววา  

»  
َ
  اهللاِ ا وَ مَ أ

َ َ
َ  نّ فَ فِ ةْ اَ سْ أل َ مَ  َك ل   مْ ا ل

ُ
 » َك قْ �َ  هَ نْ أ

ความวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ แนนอนฉันจะขออภัยโทษ

ตออัลลอฮฺใหแกทาน ตราบท่ีฉันไมไดถูกหามจากการขออภัย

โทษแกทาน” 

อัลลอฮฺ ตะอาลา จึงประทานอายะฮฺที่วา 

﴿  � ّ �لّن�� نخ ۡ َخ ا  اّ��َنخ  َخ اٌخ َ�ْن ءخ �خ  َْ ٌ�� قُ
ُ
ۡا َ نُ َخ  ْۡ خ ۡ ٌخ ْ�����خ  ُُ �لْ ٌا ۡ َُ َخْغف� َْ خ ْن �

خ
ُنۡا َ َخ

 َّ
خ
خُهْم َ ا تخبخّ�خ ۡ َخ  �ُ ْع يم� �خ اُب اْ�خح� ْصحخ

خ
 ]  ١١٣: الو�ة[ ﴾ ١ ُهْم َ

ความวา “ไมบังควรแกนบีและบรรดาผูศรัทธาที่จะขออภัยโทษ

ใหบรรดาผูต้ังภาคี แมวาพวกเขาเหลาน้ันจะเปนญาติใกลชิดก็

ตาม ภายหลังจากที่เปนที่ประจักษแลววา พวกเขาเหลานั้นเปน

ชาวนรก” (อัตเตาบะฮฺ: 113) 



 

15 

และพระองคยังประทานอีกอายะฮฺหนึ่ง เก่ียวกับกรณี

ของอบูฏอลิบวา 

ّنكخ   ﴿ ي  َخ   ِ� �ُ َه نَ   �خ َحبخَبتخ   َخ
خ
نّ   َ ��ٰ َخ خ   ٌخ َّ ي  � �ُ َه ن  َخ ٓءُۚ   َخ ا َخ ۡخ   �خ ُه لخمُ   ٌخ ََ خ

َ 
َنخ  �ُ َخ َه ُُ َ �ٱۡ  ]  ٥٦: الةاص[ ﴾ ٥ ب

ความวา “แทจริงเจาไมสามารถนําทางที่ถูกตองใหคนที่เจารัก

ได ทวาอัลลอฮฺตางหากที่เปนผูนําทางท่ีถูกตองแกผูท่ีพระองค

ทรงประสงค และพระองคทรงรอบรูดีย่ิงถึงบรรดาผูที่ไดรับทาง

นํา” (อัลเกาะศ็อศ:  56) 

 

สอง การรวมกลุมของคนชั่วโดยสวนใหญแลวจะไมมี

การรําลึกถึงอัลลอฮฺ มีแตการฝาฝนพระองค อันจะนํามาซึ่ง

ความนาโศกเศราแกคนเหลาน้ันในวันกิยามะฮฺ  

ทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา  ทานเราะ

สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

 َكَن َعغَيِْهْم  «
ّ
ا لَْم يَْذُ ُفْوا اَهللا ِ�يِْه، َولَْم يَُاغّْوا َعَ نَِبيِّهْم، إِال ًَ َما َجغََس قَْوٌل َ�ِْغ

 ]٣٣٨٠افقم  روا  التمذي[ » اَء َعّذَ�ُهْم، َو�ِْن َشاَء َ�َفَف لَُهمْ تَِفًة؛ قَإِْن شَ 
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ความวา “ไมมีชนกลุมใดที่มารวมประชุมกัน โดยที่การประชุม

นั้นไมมีการซิกรุลลอฮฺ ไมมีการศอละวาตนบีของพวกเขา เวนแต

การประชุมนั้นจะเปนความโศกเศราและขาดทุนสําหรับพวกเขา 

หากพระองคทรงประสงคพระองคก็จะลงโทษพวกเขา และหาก

พระองคทรงประสงคพระองคก็จะทรงอภัยโทษแกพวกเขา” 

(บันทึกโดยอัต-ติรมิซียฺ หะดีษเลขที่ 3380) 
 

 อัชชาฟอียฺ กลาวเปนบทกลอนไววา 

 تَِةياا قَوِْحَدِت 
ا
ِجْد ِخال

َ
ِشُ ُ       إَِذا لَْم أ ََ َِوِيأ أُ ْشَم ِمْن 

َ
ّ َوأ

َ
ل
َ
 أ

 
َ
ِعبَاَدِة آِمقًاَوأ

ْ
َحاِذرُ ُ       ْجِغُس وَْحِدْي لِغ

ُ
قَّف ِلَعيِْ�ْ ِمْن َجِغيٍْس أ

َ
 أ

     หากไมมีเพื่อนที่มีตักวา ฉันก็ขออยูคนเดียว 

  สุขกวาของเก่ียวกับเพื่อนชั่วที่ตองคบหากัน 

     ขอน่ังทําอิบาดะฮฺอยูคนเดียวอยางปลอดภัย 

  ยังสบายใจกวามีเพื่อนท่ีตองคอยระแวง 
 

สาม เพื่อนที่ไมดีมักจะชักชวนเพื่อนของเขาใหทําตาม

ในสิ่งที่ไมดี อันจะนําไปสูการชินชากับการทําบาปและบกพรอง

ในการทําอิบาดะฮฺ ทานอะมีรุลมุอมินีน อุษมาน บิน อัฟฟาน 
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เราะฏิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา “หญิงที่ทําซินาก็หวังวาผูหญิงจะทํา

ซินากันทุกคน” 

 และเพื่อนไมดีก็มักจะตีจากเราไป ในยามที่ขัดแยงกัน

หรือหมดผลประโยชนกันแลว ย่ิงกวาน้ันอาจนํามาซึ่งความ

เกลียดชังตอกันในภายหลัง อับดุลลอฮฺ อิบนุล มุอฺตัซ กลาววา 

“เพื่อนไมดีจะตีจากในยามที่มีความทุกข และจะกลับมาในยาม

ที่มีความสุข” 

 ดังกลาวมาขางตนนี้ ขาพเจาก็ใครขอกลาวตักเตือน

ทานพี่นองทั้งหลาย ใหสงเสริมบุตรหลานใหเขารวมกลุมทองจํา 

หรืออานอัลกุรอาน บุคคลเหลานั้นถือเปนมิตรที่ดี มีกิจกรรมท่ี

เปนประโยชนใหใชเวลารวมกัน อันจะนําพาใหบุตรหลานของ

ทานหางไกลจากมิตรสหายที่ไมดีทั้งหลายได 

 

 اهللا وسغم ع نبيقا �مد،ال�، وص� والمد هللا رل الع

 .وع آل وصحبه أجع�


