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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ห้ามการอิจฉา 

ท่านอนัส เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้รายงานว่าท่านนบี ศ็อลลัล

ลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า  

» 
َ
َ ضوح وَ اغَ بَ  �َ ال

َ
 دوح وَ اسَ ال ت

َ
 خْ إِ  حهللاِ  ادَ بَ وح نِ ونُ �ُ عوح وَ اطَ قَ ال �َ روح وَ حاَ دَ تَ  ال

َ
 وحنا، ال

 ِ�َ ِ   مٍ غِ سْ مُ   ل
َ
  رَ جُ هْ ن �َ أ

َ
 ]مبفق نغصه[» ثَال ثَ  َق وْ اه يَ خَ أ

“พวกท่านจงอย่าโกรธกัน อย่าอิจฉากัน อย่าหันหลังให้กัน อย่า

ตัดสัมพันธ์กัน และจงเป็นบ่าวของอัลลอฮฺฉันท์พ่ี น้อง ไม่

อนุญาตให้มุสลิมคนใดหมางเมินพ่ีน้องของเขาเกินกว่าสาม

(วนั)” บันทกึโดยอลั-บุคอรียฺ และมสุลิม 

ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า ท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า  

» 
َ
َ  ال

َ
 دوح وَ اسَ ت

َ
 شوح وَ اجَ نَ  �َ ال

َ
 ضوح وَ اغَ بَ  �َ ال

َ
 روح وَ حاَ دَ  تَ ال

َ
 عِ صْ  �َ  م َع ُض عْ �َ  عْ بِ  يَ ال

 غِ سْ وحنا، حلمُ خْ إِ  حهللاِ  ادَ بَ وح نِ نُ وْ �ُ ض، وَ عْ �َ 
َ
 : خو حلسغمم أ

َ
 مه وَ غِ ظْ  �ُ ال

َ
 ذِ  َ�ْ ال

ُ
  وَ ل

َ
 ال
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 ه وَ اُ ذِ  ْ يَ 
َ
ُ  -ى ههنا وَ قْ ه، حلَ رُ قِ  َ�ْ ال  يءٍ رِ حمْ  ِب سْ ِبَ  -حٍت رّ مَ  َث َال ه، ثَ رِ دْ ل َص  إِ ْ� شِ �

   حلّش مِ 
َ
  رَ قِ ن َ�ْ  أ

َ
ُ مَ وَ  هُ مُ دَ  حلسغم ع حلسغم حرح ٌ  ُكّ  ،خاه حلسغمأ

ُ
» هُ ُض رْ نِ وَ  ال

 ]أخرجه مسغم[

“พวกท่านจงอย่าอิจฉากัน จงอย่าล่อลวงกัน จงอย่าจงหันหลัง

ให้กัน และบางคนจงอย่าขายตดัหน้าของอีกบางคน และจงเป็น

บ่าวของอัลลอฮฺฉันท์พ่ีน้อง มุสลิมเป็นพ่ีน้องของมุสลิม ไม่

อธรรมเขา ไม่เหยียบย่ําเขา ไม่โกหกใส่เขา และไม่เหยียดหยาม

เขา และความยําเกรง(ตักวา)อยู่ตรงนี ้–ท่านได้ชีต้รงหน้าอก

ของท่าน ๓ ครัง้- คนๆหนึ่งทําบาปมากพอแล้วกับการดูแคลนพ่ี

น้องมสุลิมของเขา บรรดามสุลิมกับมุสลิมนัน้ที่เป็นต้องห้ามกัน 

ทัง้เลือดเนือ้ของเขา ทรัพย์สินของเขา และเกียรติของเขา” 

บันทกึโดยมสุลิม 

ท่านอิบน ุมสัอดู เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้กล่าวว่า ท่านเราะสู

ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสลัลมั กล่าวว่า  
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» 
َ
 إِ  دَ سَ  حَ ال

ّ
 مَ  حهللاُ  آتاهُ  ٌ  جُ رَ : ْ�ِ بَ نَ  حثْ  ِف ال

ً
: أي( ّق الَ اِ  هِ بِ كَ غَ  هَ ه َع َط غّ سَ  يَ اال

 ]مبفق نغصه[» هامُ غّ عَ �ُ ها وَ  اِ ِض قْ �َ  وَ هُ �َ  ةَ مَ كْ حلِ  حهللاُ  آتاهُ  ٌ  جُ رَ ، وَ ) هاقُ نفَ إِ 

“ไม่มีการอิจฉาใด(อนุญาตให้ทําได้)เว้นแต่สองประการ คือ 

คนๆหนึ่ง อลัลอฮฺให้เขามีทรัพย์สิน(มากมาย) แล้วเขาก็จัดการ

มนัให้หมดไปในทางอนัชอบ(คือใช้ในหนทางของอัลลอฮฺ) และ

คนๆหนึ่งที่อลัลอฮฺให้เขามี ฮิกมะฮฺ (คือรู้จักใช้ปัญญา) แล้วเขาก็

ใช้มนั(กับตวัเอง) และสอนมนั(ให้ผู้ อ่ืน)”   บันทกึโดยอลั-บุคอรียฺ 

และมสุลิม 

(คําว่า ไม่มีการอิจฉา คือ ไม่ควรที่คนใดจะถูกอิจฉา เว้นแต่เขา

มีข้อใดข้อหนึ่งในสองลกัษณะนี)้ 

 

อธิบาย 

 ความอิจฉา คือ ความไม่อยากเห็นสิ่งดีงามเกิดขึน้กับผู้ อ่ืน 

และหวงัให้มันมลายสิน้ไป มันเป็นลักษณะที่น่ารังเกียจที่ท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ห้ามเอาไว้เพราะ

มนัเป็นบ่อเกิดความเสียหายในระหว่างมุสลิม และเกิดความไม่
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พอใจต่อกัน และยังเป็นเหตุให้เกิดการทําร้ายกันได้ และท่านร

สลู  ศ็อลลลัลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้บอกอีกว่า การหวังอยากมี

เหมือนคนอ่ืนเพ่ือจะได้แข่งขันทําความดีในเร่ืองศาสนานัน้ไม่

ถือเป็นการอิจฉาที่น่าตําหนิ 

 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 ห้ามการอิจฉาระหว่างมสุลิม 

 การอยากได้ทําดีเหมือนคนอ่ืนไม่ใช่เป็นการอิจฉา 

 


