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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

อันตรายของลิ้น 

อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ตรัสวา 

يۡهِ َرقِيٌب َعتِيٞد ﴿ َّ َلَ ِ ا يَۡلفُِظ ِمن قَۡوٍل إ   ]١٨: ق [ ﴾١٨مَّ

ความวา: ไมมีคําพูดคําใดที่เขากลาวออกมาเวนแตใกลๆ เขา
นั้นมี (มะลัก) ผูเฝาติดตาม ผูเตรียมพรอม (ที่จะบันทึก)  [สู
เราะฮฺก็อฟ : 18] 

และความหมายของคําวา เราะกีบ นั้นคือ มะลาอิกะฮฺ
คอยเฝาดูพฤติกรรมของเขา สวนคําวา อะตีด นั้นหมายความวา 
คงอยูกับเขาตลอดเวลา 

จากทาน สะหฺลฺ บิน สะอัด กลาววา ทานเราะสูลุลลอฮฺ 
ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาววา 

نَّةَ «  جْلَ ا  ُ َ ْضَمْن 
َ
أ ِرْجلَيِْه  َننْيَ  َما  َو يَيِْه  حَلْ َننْيَ  َما  يِل  َيْضَمْن  خرجه [   » َمْن  أ

 ]اكخاري والرتمذي
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ความวา “ผูใดที่ใหการรับรองตอฉันซ่ึงส่ิงที่อยูระหวางสอง
ขากรรไกรและระหวางสองขาของเขา ฉันจะรับรองสวนสวรรค
ใหกับเขา” [อัล-บุคอรียฺ เลขที่ 6474, อัต-ติรมีซียฺ เลขที่ 2408] 

และจากทานมุอาซ บิน ญะบัล เราะฏิยัลลอฮุอันฮุ เลา
วา  

ُ َعلَيِْه وََسلََّم يِف سَ : َقْن ُمَعاِذ بِْن َجبٍَل قَاَل  َفٍر ُكنُْت َمَع اجَّيِبِّ َصىلَّ ابَّ
ْصبَْحُت يَْوًما قَِريبًا ِمنُْه َوحَنُْن نَِسريُ 

َ
ىِي بَِعَمٍل  : َفُقلُْت  ،فَأ ْخرِبْ

َ
ِ أ يَا رَُسوَل ابَّ

ِ َقْن اجَّارِ  حْكَيِن َقْن َعِظيٍم َوإِنَُّه لَيَِسرٌي «: قَاَل  ،يُْدِخليُِن اجْلَنََّة َوُيبَاِعُد
َ
لََقْد َسأ

ُ عَ  ُه ابَّ َ َ َوَال ترُْشِْك بِِه َشيْئًا ،لَيْهِ بَلَ َمْن يرَسَّ َالةَ  ،َيْعبُُد ابَّ َوتُْؤيِت  ،َوتُِقيُم الصَّ
اَكةَ  ْ إِ  َت عْ طَ تِ اسْ إِِن  َوحَتُجُّ اْكَيَْت  ،َوتَُصوُم َرَمَضانَ  ،الزَّ َال « :ُعمَّ قَاَل  ،»ًال يْ بِ سَ  هِ َ

َ
أ

بَْواِب اخْلرَْيِ 
َ
ُدلَُّك بَلَ أ

َ
ْوُم ُجنَّةٌ : أ َدقَُة ُيْطِفُئ اخْلَِطيئََة َكَما ُفْطِفُئ وَ  ،الصَّ الصَّ

َيتََجاىَف ُجنُوُبُهْم ﴿ ُعمَّ تََال  : قَاَل  »وََصَالُة الرَُّجِل ِمْن َجوِْف اللَّيْلِ  ،الَْماُء اجَّارَ 
َّ بَلََغ َفْعَملُونَ  ْمِر لُكِّ « : ُعمَّ قَاَل ، ﴾َقْن الَْمَضاِجِع َح

َ
ِس اْأل

ْ
ْخرِبَُك بَِرأ

ُ
َال أ

َ
ِه أ

ِ  :قُلُْت  ،»؟َوَقُموِدهِ وَِذْرَوِة َسنَاِمهِ  ْمِر اْإلِْسَالمُ « :قَاَل  ،بىََل يَا رَُسوَل ابَّ
َ
ُس اْأل

ْ
 ،َرأ

َالةُ  َهادُ  ،َوَقُموُدُه الصَّ ْخرِبَُك بَِمَالِك َذلَِك لُكِّهِ «: ُعمَّ قَاَل  »وَِذْرَوُة َسنَاِمِه اجْلِ
ُ
َال أ

َ
 » ؟أ

ِ  بىََل يَا نيَِبَّ : قُلُْت  َخَذ بِِلَسانِِه قَاَل  ،ابَّ
َ
يَا نيَِبَّ  : َفُقلُْت  ،»ُكفَّ َعلَيَْك َهَذا«: فَأ

ِ َوإِنَّا لَُمَؤاَخُذوَن بَِما َغتَلَكَُّم بِهِ  َك يَا ُمَعاذُ «: َفَقاَل ؟، ابَّ مُّ
ُ
وََهْل  ،ثَِكلَتَْك أ
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ْو بَلَ َمنَ 
َ
لِْسنَِتِهمْ يَُكبُّ اجَّاَس يِف اجَّاِر بَلَ وُُجوِهِهْم أ

َ
» اِخرِِهْم إِالَّ َحَصائُِد أ

 ] أخرجه الرتمذي[

ความวา:   ฉันไดถามทานนบีวา: “โอเราะสูลุลลอฮฺโปรดบอกฉัน
ซึ่งการงานหนึ่งที่ทําใหฉันไดเขาสวรรค และทําใหฉันหางไกล
จากไฟนรกดวยเถิด” ทานตอบวา: “แทจริงทานไดถามเร่ืองที่
ยิ่งใหญนัก แตทวามันเปนเร่ืองงาย สําหรับผูที่ อัลลอฮฺทรง
ประทานความงายดายแกเขา นั่นก็คือทานอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ 
โดยที่ทานไมต้ังภาคีใดๆ กับพระองค ทานละหมาด ทานจายซะ
กาต ทานถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน ทานประกอบพิธีหัจญ 
ณ  บัยติลลาฮฺ” หลังจากน้ัน  ทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ก็ไดกลาวตออีกวา : “เอาไหมฉันจะบอกแกทานซ่ึง
บรรดาประตูของความดีงาม ? นั่นคือการถือศีลอดซึ่งเปนเกราะ
กําบัง และการบริจาคทาน(เศาะดะเกาะฮฺ) สามารถลบลาง
ความผิด เสมือนกับน้ําที่ดับไฟ และการละหมาดของคนๆ หนึ่ง
ในยามคํ่าคืน"  หลังจากนั้นทานก็อาน 

ا َرَزۡقَنُٰهۡم ﴿ ُهۡم َخۡوٗفا َوَطَمٗعا َوِممَّ َتَتَجاَفٰ ُجُنوُبُهۡم َعِن ٱلَۡمَضاِجِع َيۡدُعوَن َربَّ
َن  ُنواْ  ١٦ُينفُِقو َك ِبَما  َءۢ  ٓا َجَز ۡعُيٖ 

َ
أ ِة  ُقرَّ ن  ّمِ َلُهم  ۡخِفَ 

ُ
أ آ  مَّ َنۡفٞس  َتۡعلَُم   َ َف

  ]١٧-١٦: السجدة [ ﴾ ١٧َيۡعَملُوَن 
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ความหมาย: สีขางของพวกเขาเคลื่อนหางจากที่นอนพลาง
วิงวอนตอพระเจาของพวกเขาดวยความกลัวและความหวัง 
และพวกเขาบริจาคบริจาคสิ่งที่เราไดใหไปเปนเคร่ืองยังชีพแก
พวกเขา ดังนั้น จึงไมมีชีวิตใดรูส่ิงที่ถูกซอนไวสําหรับพวกเขาให
เปนที่ ร่ืนรมยแกสายตาเปนการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได
กระทําไว [อัส-สัจญดะฮฺ : 16-17] 

          หลังจากนั้นทานไดกลาวอีกวา : “เอาไหมฉันจะบอกแก
ทานซ่ึงส่ิงที่เปนหัวหลัก เสา และจุดสุดยอดของมัน ? ฉันตอบ
วา: “เอาสิโอทานเราะสูลุลลอฮฺ” ทานกลาววา: “หัวหลักของ
กิจการนั้นคืออิสลาม เสาของมันคือการละหมาด และจุดสุด
ยอดของมันคือการญิฮาด” 

หลังจากนั้นทานไดกลาวอีกวา :“เอาไหมฉันจะบอกแก
ทานซ่ึง ส่ิงที่ครอบคลุมของทั้ งหมดที่กลาวมา? “ฉันตอบ
วา”: “เอาสิโอทานเราะสูลุลลอฮฺ”แลวทานก็จับล้ินของทาน และ
กลาววา: “ทานจงระงับส่ิงนี้” ฉันจึงกลาววา: “โอนบีของอัลลอฮฺ
พวกเราจะถูกไตสวนในส่ิงที่เราไดพูดดวยกระนั้นหรือ ?” ทาน
ตอบวา : “ใชซี โอ มุอาซเอย แลวที่มนุษยตองถลําใบหนาหรือ
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จมูกเขาไปในไฟนรกมิใชเพราะผลจากล้ินของพวกเขาดอก
หรือ?” [อัต-ติรมิซีย ลําดับที่ 2616 และทานกลาววา เปนหะดีษ  
หะซัน เศาะฮีหฺ] 
 

คําอธิบาย 

ล้ินของมนุษยนั้นอันตรายย่ิงนัก ไดปรากฏการเตือนให
ระมัดระวังเกี่ยวกับการใชล้ินจากตัวบทมากมายเนื่องจาก
สําหรับล้ินของมนุษยนั้นมีชวงเวลาหนึ่งที่ยากในการท่ีจะ
ระมัดระวังในการใชมันและเปนเร่ืองงายที่ผูใชล้ินจะถลําเขาสู
ชวงเวลาดังกลาว โดยเฉพาะผูที่ไมคอยจะระมัดระวังและไมได
ใชมันในเร่ืองที่ดีงามเทานั้น ดวยเหตุนี้ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกใหเราทราบวามันคือตนเหตุที่ทําใหผูคน
เขานรกมากที่สุด 

 
ประโยชนที่ไดรับ 
- อันตรายของล้ินและวาญิบในการที่จะตองระมัดระวัง

ในการใชมันเนื่องจากบางครั้งมนุษยอาจจะตกนรก
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เพียงดวยกับคําหนึ่งคําที่กลาวออกไปโดยที่เขาไมไดใส
ใจกับมัน 

- การปละปลอยละเลยในการใชล้ินเปนเหตุใหเขาตองลง
นรกและการรักษาและระมัดระวังในการใชเฉพาะเร่ือง
ทีเปนอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺนั้นเปนเหตุใหเขาไดเขา
สวรรค 

- เปนเร่ืองที่ผิดอยางมากสําหรับมนุษยที่ปละปลอย
ละเลยล้ินของพวกเขาใหพูดในส่ิงที่ไมไดเปนประโยชน
แตอยางใด 


