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ด้วยพระนามของอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

ส่งเสริมให้ช่วยเหลือคนอ่อนแอ 
และคนถูกอธรรม 

 

ทา่นอนสั บนิ มาลิก เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ ได้เลา่วา่ 
ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  

ا  َأ » يًم ْْن وْرُص ظْن هْرُص يَأ ْرُص ذا  َأَْنرصْرُص َِأ ْْن َأ ااِلا  ْْنا يَأا رَأسْرُص ْرُص اا قَأال يًم ْْن وْرُص ظْن وْن يَأ
َأ
ا   ًًم ِل ال ااَأ  َأ  َأ

َأ
ْن   ْن اٍْنرصْرُص  َأ  َأ

املِلاًم  قَأا َأ  هْرُص  َأ ْرُص يُْن:  َأَْنرصْرُص قَأ يَأدَأ ْْن ذْرُص فَأ  ْرُص
ْن
 [  رجُ ابلخاري]« تَأأ

“จงชว่ยเหลือพ่ีน้องของทา่นทัง้คนอธรรม  และคนโดนอธรรม ” 
พวกเขาได้กลา่ววา่  “ คนนี ้  เราชว่ยเขาขณะถกูอธรรม  
แตเ่ราจะชว่ยเขาขณะท่ีเขาเป็นคนอธรรมเสียเองได้อยา่งไร ?” 
ทา่นได้กลา่วตอบวา่  
“ให้ทา่นจบับนมือของเขา (ยบัยัง้เขาจากการอธรรม -ผู้แปล )”  
บนัทกึโดยอลั-บคุอรียฺ 

 
ทา่นญาบริ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮุ ได้เลา่วา่ ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ 

ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  



 

4 

ياًم » ْْن وْرُص ظْن نَأ يَأ إِلنْن َكَأ ْرُُص وَأ َّأ
املِلاًم فَأوْنيَأَْن نَأ  َأ ا إِلنْن َكَأ

ياًم ْْن وْرُص ظْن وْن يَأ
َأ
املِلاًم   اه  َأ نْرُص   َأ َأَْنرصْرُص الرَأجْرُص يلَأ

هًم  ْن  [  رجُ مسوى]« فَأوْنيَأَْنرصْرُص
“คนๆ  หนึง่จงชว่ยเหลือพ่ีน้องของเขาทัง้ยามท่ีเขาอธรรม  
และถกูอธรรม  หาก ( พ่ีน้องของ ) เขาคนนัน้คือผู้อธรรม  
ก็จงหยดุยัง้เขา  แตห่ากเขาคือถกูอธรรมก็จงชว่ยเหลือเขา ” 
บนัทกึโดยมสุลิม 

 
ทา่นญาบริ บนิ อบัดลุลอฮฺ เราะฎิยลัลอฮอุนัฮ ุ ได้เลา่วา่ 

ทา่นเราะสลูลุลอฮฺ ศอ็ลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ได้กลา่ววา่  
ْنذْرُص ْرُص » رَأيٍء َيَأ ٌْن امْن ا يِل رَأ ايَأ كْرُص ءاًم مْن ِّل يَأنْنتَأ ُ وَأ رضِل ٌْن غِل ُِل يِل يْن ٌ يَأنْنتَأقِلصْرُص فِل ْْنطِل ْن مَأ وِلًاًم ِفِل سْن  مْرُص

ْرُص  ذَأ َأ تِلُ إِل ّال  َأ يَأ رْن ٌْن حْرُص يُ يِل ْرُص  فِل َْنرصْرُص ٍد يَأ حَأ
َأ
ٌْن   ا يِل يَأ تُا وَأ َأ يُْن ٍْرُصرصْن ِلبُّ فِل ٌٍ ُيْرُص ْْنطِل  ااْرُص ِفِل مَأ

ه  َأ ُِل إِل َّ ٍَأرصَأ تِل يَأ رْن ٌْن حْرُص ُِل يِل يْن كْرُص فِل ِّل يَأنْنتَأ ُ وَأ رْنضِل ٌْن غِل يُْن يِل ٌ يَأنْنتَأقِلصْرُص فِل ْْنطِل ا ِفِل مَأ ًًم وِل سْن مْرُص
تَُأ َأ يُْن ٍْرُصرصْن ِلبّال فِل ٌ ُيْرُص ْْنطِل ْن مَأ  [  رجُ  ةْ داود]« ااْرُص ِفِل

“ไมมี่คนใดเหยียดหยามคนมสุลิมในท่ีแหง่หนึง่  ท าให้เสียเกียรติ  
และถกูละเมิดศกัดิศ์รี  
เว้นแตอ่ลัลอฮฺจะทรงให้เขาต้องอปัยศในท่ีๆ  
เขาอยากได้ความชว่ยเหลือ  
และไมมี่คนใดชว่ยเหลือคนมสุลิมในท่ีแหง่หนึง่  ท าให้เสียเกียรติ  
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และถกูละเมิดศกัดิศ์รี  
เว้นแตอ่ลัลอฮฺจะทรงชว่ยเหลือเขาในท่ีๆเขาต้องการความชว่ยเ
หลือ” บนัทกึโดยอบดูาวดู 
 
ค าอธิบาย 

อลัลอฮฺทรงสัง่ใช้ให้ชว่ยคนโดนอธรรมและให้อยูฝ่่ายเดียวกั
บเขา  ตรงข้ามกบัคนอธรรม  
เพราะเป็นสว่นหนึง่ของการแสดงการไมย่อมรับความชัว่ (อิงการ 
มงุกรั ) และเป็นการชว่ยเหลือคนออ่นแอ  
และเป็นการขจดัการอธรรมตามท่ีอลัลอฮฺทรงสัง่ใช้ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ใช้ให้(เรา)ชว่ยเหลือคนโดนอธรรม 

 การชว่ยคนโดนอธรรมเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้เรารับการ
ชว่ยเหลือในท่ีๆ ต้องการความชว่ยเหลือ 

 การท าให้คนโดนอธรรมต้องอบัอาย 
เป็นสาเหตหุนึง่อนัจะน ามาซึง่ความอปัยศจากอลัลอฮฺ 
 


