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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

อันตรายของการท าชั่วอย่างเปิดเผย 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ   ขอความสุข
ความจ าเริญและความสันติจงประสบแด่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ฉัน
ขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว 
ไม่มีภาคีใด ๆ ส าหรับพระองค์  และฉันขอปฏิญาณว่ามุหัมมัด
เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ 

โทษของการฝ่าฝืนและการท าชั่วนั้นรุนแรงและน่ากลัว
ทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสถึงโทษ
ภัยของพฤติกรรมดังกล่าวว่า 

َخۡذنَا فلَُّكً  ﴿
َ
نۡ  فَِمۡنّهم بَِذۢنبِهۦِ   أ رَۡسۡلَنا مَّ

َ
نۡ  َوِمۡنّهم َحاِصٗبا َعلَۡيهِ  أ َخَذتۡهّ  مَّ

َ
 أ

ۡيَحةّ  نۡ  َوِمۡنّهم ٱلصَّ ۡرَض  بِهِ  َخَسۡفَنا مَّ
َ
نۡ  َوِمۡنّهم ٱۡۡل ۡغَرۡقَنا   مَّ

َ
ّ  ََكنَ  َوَما أ  ِِلَۡظلَِمّهمۡ  ٱّللَّ

نّفَسّهمۡ  ََكنّٓوا   َوَلَِٰكن
َ
 [  ٠٤: العنكبوت] ﴾ ٤٠ َيۡظلِّمونَ  أ

“และแต่ละคนเราได้ลงโทษด้วยความผิดของเขา เช่น บางคนใน
หมู่พวกเขาเราได้ส่งลมพายุร้ายท าลายเขา และบางคนในหมู่
พวกเขา เราได้ลงโทษเขาด้วยเสียงกัมปนาท และบางคนในหมู่
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พวกเขา เราได้ให้แผ่นดินสูบเขา และบางคนในหมู่พวกเขา เรา
ได้ให้เขาจมน้ าตาย และอัลลอฮฺมิได้ทรงอธรรมแก่พวกเขา แต่
พวกเขาต่างหากที่อธรรมต่อพวกเขาเอง” (อัลอันกะบูต: 40) 

และบาปความชั่วที่เลวร้ายที่สุด ก็คือการท าชั่วอย่าง
เปิดเผย ซึ่งหมายถึงการที่คนคนหนึ่งประพฤติชั่วต่อหน้า
สาธารณชน หรืออาจกระท าในที่ลับซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงช่วยปกปิด
การกระท าของเขาไว้ แต่ทว่าเขาเองกลับบอกเล่าการกระท า
ต่าง ๆ ของเขาให้ผู้อื่นได้รับรู้ จึงถือเป็นการเพิกเฉยไม่เห็นค่า
การปกปิดของพระองค์ อัลลอฮ ฺตะอาลา ตรัสว่า 

ّ  ُّيِب   ۞ّلَّ  ﴿ وٓءِ  ٱۡۡلَۡهرَ  ٱّللَّ ّ  َوََكنَ  ّظلَِم   َمن إِّلَّ  ٱۡلَقۡولِ  ِمنَ  بِٱلس   َعلِيًما َسِميًعا ٱّللَّ
 [  ٨٠١:  النساء] ﴾ ١٤٨

“อัลลอฮฺไม่ทรงชอบการใช้เสียงดังในถ้อยค าที่เลวร้าย นอกจาก
ผู้ที่ถูกข่มเหง และอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้เสมอ”
(อันนิสาอ์: 148) 

 หมายความว่า พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยผู้ที่เปิดเผย
ส่ิงไม่ดี เว้นเสียแต่ว่าเขาจะถูกอธรรม ก็ถือเป็นข้อยกเว้นที่เขาจะ
บอกเล่าเรื่องดังกล่าวได้ (ตัฟสีรฺอัลกุรฏุบีย์ เล่ม 7 หน้า 199) 
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สาลิม บิน อับดุลลอฮฺ เล่าว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ينَ  » ري َجاهي َعاًفى إيَّلَّ الْمل ِتي مل مَّ
ل
ُّ أ  بياللَّيْلي  ،ُكل

لل ْن َيْعَمَل الرَّجل
َ
َجاَهَرةي أ ْن الْمل َوإينَّ مي

وَل يَا فلاَلنل  ل َعلَيْهي َفَيقل لْتل اْْلَاريَحَة َكَذا َوَكَذا: َعَمالى ثلمَّ يلْصبيَح َوقَْد َسََتَهل اَّللَّ  ،َعمي
ي َعنْهل  َْتَ اَّللَّ فل سي ، َويلْصبيحل يَْكشي لهل َربُّهل  0٤06رواه اْلخاري برقم ] « َوقَْد بَاَت يَْسَتل

  [ 066٤ومسلم برقم 

“ประชาชาติของฉันทั้งหมดล้วนเป็นผู้ได้รับการอภัย นอกจาก
บรรดาผู้ที่กระท าความผิดอย่างเปิดเผย และส่วนหนึ่งจากการ
กระท าความผิดอย่างเปิดเผยคือ การที่คนคนหนึ่งได้ประพฤติ
สิ่งที่ไม่ดีในยามค่ าคืน เมื่อถึงยามเช้าอัลลอฮฺได้ทรงปกปิดการ
กระท าของเขา แต่เขากลับป่าวประกาศว่า ‘นี่รู้ไหม ว่าเมื่อวาน
ฉันได้ท าอย่างนั้นอย่างนี้’ ทั้งนี้ เขาได้นอนหลับไปเมื่อคืนวาน
โดยที่พระผู้อภิบาลของเขาได้ทรงช่วยปกปิดพฤติกรรมของเขา 
แต่ในเช้าอีกวันหนึ่ง กลับกลายเป็นเขาเสียเองที่ เปิดเผยสิ่งที่
พระองค์ทรงปกปิดไว้” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 
6069 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 2990) 

อิบนุ หะญัร กล่าวว่า “อัลมุญาฮิร (ر َجاهي คือผู้ที่ (المل
กระท าชั่วแบบโจ่งแจ้ง และเปิดเผยสิ่งที่อัลลอฮฺทรงช่วยปกปิด
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ไว้ ซึ่งอัลมุญาฮิรในหะดีษข้างต้นนั้น หมายถึงผู้ที่กระท าการฝ่า
ฝืนโดยเปิดเผย หรืออาจหมายถึงผู้ที่พูดคุยโอ้อวดกันเรื่องบาป
ความผิด แต่ถ้าดูตัวบทหะดีษส่วนที่เหลือ จะพบว่าความหมาย
แรกน่าจะใกล้เคียงมากกว่า” (ฟัตหุลบารีย์ เล่ม 10 หน้า 487) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจแบ่งบุคคลจ าพวกนี้ได้
เปน็สามประเภทคือ 

หนึ่ง ผู้ที่กระท าบาปอย่างเปิดเผยต่อหน้าสาธารณชน 
ทั้งนี้ ผู้ที่กระท าบาปต่อหน้าสาธารณชนนั้นได้ท าความผิดสอง
ส่วนคือ การท าบาปอย่างเปิดเผย และการประพฤติตัวเยี่ยง
พวกคนชั่วไร้ศีลธรรม อันเป็นการกระท าที่น่าต าหนิในมุมมอง
ของศาสนา และในสายตาคนทั่วไป 

สอง ผู้ที่บอกเล่าให้ผู้อื่นรู้ถึงบาปความผิดที่ตนได้
กระท าไปด้วยความโอหังคึกคะนอง ทั้งที่อัลลอฮฺได้ทรงช่วย
ปกปิดให้เขาแล้ว คนประเภทนี้ไม่มีทางที่จะได้รับการอภัยโทษ
จากอัลลอฮฺ เช่นกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเมื่อพวก
เขาได้ท าสิ่งที่เป็นบาป ไม่ว่าจะเป็นการผิดประเวณีหรือดื่มสุรา
แล้ว พวกเขาบอกเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง เสมือนเป็นเรื่องที่น่าโอ้อวด 
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สาม บรรดาคนไม่ดทีี่พูดคุยเล่าสู่กันฟังในเรื่องความชั่ว
และการฝ่าฝืน (ฟัตหุลบารีย์ เล่ม 10 หน้า 487) 

อิบนุ ตัยมิยะฮฺ  เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “ผู้ที่กระท า
ชั่วโดยเปิดเผยนั้น จ าเป็นที่เราจะต้องห้ามปรามและต่อต้านเขา
อย่างเปิดเผยเช่นกัน และการพูดถึงคนประเภทนี้ลับหลังก็ไม่ถือ
เป็นการนินทาอีกต่อไป ทั้งนี้ สมควรที่เขาจะต้องถูกลงโทษต่อ
หน้าสาธารณชน เพื่อให้เข็ดหลาบและเลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้น
เสีย บรรดาคนดีมีคุณธรรมก็ควรจะคว่ าบาตรเขาด้วยการไม่
ร่วมฝังศพเขาเมื่อเขาตาย หากว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้คน
อื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมเช่นเดียวกับเขาได้ส านึก” (ฆิซาอุล อัลบาบ 
เล่ม 1 หน้า 260-261) 

อันนะวะวีย์ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “ผู้ใดกระท าชั่ว
หรือบิดอะฮฺอย่างเปิดเผย ก็อนุญาตให้กล่าวถึงสิ่งที่เขากระท า
อย่างเปิดเผยนั้นได้ แต่ไม่อนุญาตให้กล่าวถึงสิ่งที่เขากระท า
อย่างลับ ๆ” (ฟัตหุลบารีย์ เล่ม 10 หน้า 487) 

อิบนุหะญัร เราะหิมะฮุลลอฮฺ  กล่าวว่า “ผู้ที่ตั้ งใจ
เปิดเผยความชั่วของตนเองนั้น อัลลอฮฺจะทรงโกรธเคือง และจะ
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ไม่ทรงช่วยเขาปกปิด แต่หากผู้ใดตั้งใจปกปิดความชั่ว เพราะ
ละอายใจต่ออัลลอฮฺ และอับอายต่อผู้คน พระองค์ก็จะทรงช่วย
ปกปิดความชั่วของเขา” (ฟัตหุลบารีย์ เล่ม 10 หน้า 488) 

อิบนุ บัฎฎอล เราะหิมะฮุลลอฮฺ กล่าวว่า “การเปิดเผย
ความชั่วของตนเองนั้น เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงการไม่ให้
ความส าคัญกับหน้าที่อันพึงมีต่ออัลลอฮฺ เราะสูล และต่อบรรดา
ผู้ศรัทธาทั้งหลาย และยังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความดื้อด้าน
ไม่ยอมรับบทบัญญัติศาสนา แต่ถ้าปกปิดความชั่วไว้ก็จะไม่เข้า
ข่ายผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าว” (ฟัตหุลบารีย์ เล่ม 10 หน้า 487) 

และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ได้บอกอีก
ว่า ผู้ที่กระท าชั่วอย่างเปิดเผยนั้น จะถูกลงโทษในดุนยาก่อน
อาคิเราะฮฺเสียอีก อิบนุ อุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา เล่าว่า ท่าน
เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะสัลลัม กล่าวว่า 

يَن  » ري َهاجي نَّ يَا َمْعََشَ الْمل نَّ  ،ََخٌْس إيَذا اْبتللييتلْم بيهي وهل كل ْن تلْدري
َ
ي أ  بياَّللَّ

وذل عل
َ
لَْم َتْظَهري : َوأ

وَْجاعل الَِّتي لَْم 
َ
ونل َواْْل اعل مل الطَّ ْعلينلوا بيَها إيَّلَّ فََشا فييهي َشةل ِفي قَْوٍم َقطُّ َحَّتَّ يل الَْفاحي

يَن َمَضْوا وَ  ي مل اَّلَّ ْساَلفيهي
َ
ْن َمَضْت ِفي أ وا تَكل ذل خي

ل
زَياَن إيَّلَّ أ ْكيَاَل َوالْمي وا الْمي صل لَْم َينْقل

و نيعل ْم إيَّلَّ مل يهي ْمَوال
َ
ْم، َولَْم َيْمنَعلوا َزََكةَ أ لَْطاني َعلَيْهي ، وََجْوري السُّ ةي الَْمؤلونَةي دَّ نينَي وَشي ا بيالسِّ

 َ وا، َول ْمَطرل َماءي َولَْوََّل اْْلََهائيمل لَْم يل َن السَّ ي الَْقْطَر مي وِلي ي َوَعْهَد رَسل وا َعْهَد اَّللَّ ضل ْم َينْقل



 

9 

ْم، َوَما لَْم  يهي يْدي
َ
وا َبْعَض َما ِفي أ َخذل

َ
ْم فَأ ْن َغرْييهي ا مي وًّ ْم َعدل ل َعلَيْهي إيَّلَّ َسلََّط اَّللَّ

ل  ل إيَّلَّ َجَعَل اَّللَّ نَْزَل اَّللَّ
َ
ا أ مَّ لوا مي ي َوَيَتَخريَّ تَابي اَّللَّ ْم بيكي تلهل ئيمَّ

َ
ْم أ مْ ََتْكل ْم بَنْنَهل َسهل

ْ
 «  بَأ

  [ ٠٤٨6رواه ابن ماجه برقم  ]

 “โอ้บรรดามุฮาญิรีนเอ๋ย  หากบาปความผิดและการฝ่าฝืนห้า
ประการนี้เกิดขึ้นในหมู่พวกท่าน มันจะน ามาซึ่งบททดสอบ  และ
การลงโทษ  และฉันก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้พวกท่าน
รอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้: เมื่อมีการผิดประเวณีและสัมพันธ์
ต้องห้ามอย่างแพร่หลายในกลุ่มชนใด  พวกเขาจะต้องเผชิญกับ
การระบาดของกาฬโรคและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  ที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนในอดีต  และหากกลุ่มชนใดโกงการชั่งตวง  พวกเขาก็จะ
ประสบกับความแห้งแล้ง   แร้นแค้น  และความอธรรมของ
ผู้ปกครอง  และหากกลุ่มชนใดปฏิเสธการจ่ายทานซะกาต  ฝน
ฟ้าก็จะหยุดตก  และถ้ามิใช่เพราะสัตว์ต่าง ๆ  ต้องการฝน  พวก
เขาเหล่านั้นจะไม่ได้รับความโปรดปรานดังกล่าวนี้อีกต่อไป  และ
หากกลุ่มชนใดผิดค าพูดและสัญญาที่ให้ไว้กับอัลลอฮฺและเราะ
สูลของพระองค์  บรรดาศัตรูจากภายนอกก็จะเข้ามายึดครอง
บ้านเมือง และตักตวงผลประโยชน์ของพวกเขา  และหากกลุ่ม
ชนใดมีผู้น าที่ไม่ปกครองและตัดสินตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺ 
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พระองค์ก็จะทรงท าให้เกิดความวุ่นวายขัดแย้งในหมู่พวกเขา" 
(บันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ หะดีษเลขที่ 4019) 

ในหะดีษอีกบทหนึ่ง อิมรอน บิน หุศ็อยนฺ ได้เล่าว่า 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

ةي َخسٌف َوَمسٌخ َوقَذٌف  » مَّ
ل
هي اْل ! يا رسول اَّللَّ : فقال رجل من املسلمني«  ِفي َهذي

ورل  »: مَّت ذاك؟ قال َبتي اخللمل ي ، َوُشل ، َوالَمَعازيفل رواه ] « إيَذا َظَهَرتي الَقينَاتل
  [ 00٨0الَتمذي برقم 

“ในประชาชาตินี้จะเกิดธรณีสูบ  การถูกท าให้กลายร่าง  และถูก
หินถล่ม”  มีชายคนหนึ่งถามท่านว่า  “โอ้  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  มัน
จะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือ ?” ท่านนบีตอบว่า “เมื่อมีการระบาดของ
นักร้องหญิง  ดนตรี  และการดื่มสุรา”  (บันทึกโดย อัตติรฺมิซีย์ หะ
ดีษเลขที่ 2212) 

ตัวอย่างของการกระท าผิดแบบเปิดเผยในสมัยนี้ก็เช่น 
การเผยแพร่การกระท าดังกล่าวผ่านทางช่องดาวเทียมต่าง ๆ ซึ่ง
ขณะนีน้่าจะมีติดตั้งกันอยู่แทบทุกบ้าน 

การกระจายตัวอย่างรวดเร็วของธนาคารดอกเบี้ยใน
ประเทศมุสลิม และยังเชิญชวนโฆษณากันอย่างเปิดเผยตาม
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หน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ว่าการกู้ยืมและเข้า
ร่วมธุรกิจดอกเบีย้ดังกล่าวนั้น สามารถกระท าได้อย่างง่ายดาย 

การแต่งกายของบรรดาสตรีที่ผิดหลักการ ขณะออกไป
ยังสถานที่ต่าง ๆ ที่มีคนพลุกพล่าน 

การท าธุรกิจค้าขายสิ่งที่หะรอม เช่น ขายนิตยสารโป๊
เปลือย บุหรี่ แผ่นซีดเีพลง และภาพยนตร์ลามกต่าง ๆ 

การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วของโรงภาพยนตร์ 
รวมไปถึงฟิตเนสที่มีการปะปนกันของบุรุษสตรี โรงละคร และ
ร้านอินเทอรเ์น็ต  

การปรากฏตัวของนักร้องนักแสดงหญิงตามช่อง
โทรทัศน์ต่าง ๆ ในลักษณะที่ยั่วยวน และสร้างความเสื่อมเสีย
ทางศีลธรรม 

ฉะนั้น จึงจ าเป็นที่เราจะต้องต่อต้านและห้ามปรามผู้คน
เหล่านั้น ที่ก าลังกระท าบาปความผิดอย่างเปิดเผยโจ่งแจ้ง และ
ตักเตือนพวกเขาให้ตระหนักถึงความผิดที่พวกเขากระท า และ
บทลงโทษอันรุนแรงสาหัสที่พวกเขาจะได้รับทั้งในดุนยาและ
อาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺ ตรัสว่า 
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ِينَ  إِنَّ  ﴿ ن ُّيِب ونَ  ٱَّلَّ
َ
ِينَ  ِف  ٱۡلَفَِٰحَشةّ  تَِشيعَ  أ ِِلم   َعَذاب   لَّهمۡ  َءاَمّنوا   ٱَّلَّ

َ
ۡنَيا ِف  أ  ٱدل 

  ِ  [  ٨6:  انلور] ﴾ ١٩ َوٱٓأۡلِخَرة

“แท้จริงบรรดาผู้ชอบที่จะให้เรื่องบัดสีแพร่หลายไปในหมู่ผู้
ศรัทธานั้น พวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างเจ็บปวดทั้งในโลกนี้
และโลกหน้า” (อันนูร:19) 

จากอายะฮฺนี้จะเห็นว่า แค่เพียงการชอบที่จะเห็นผู้อื่น
กระท าผิดยังต้องได้รับโทษอันเจ็บปวดขนาดนี้ แล้วผู้ที่กระท า
ชั่วแบบเปิดเผย และคอยช่วยเหลือสนับสนุนการกระท าบาป
ดังกล่าวเสียเองเล่าจะต้องรับโทษหนักเพียงใด? ดังนั้น มุสลิม
ทุกคนควรที่จะระวัง เมื่อพลาดกระท าบาปไปแล้วก็ขอให้ปกปิด
เอาไว้ และรีบเตาบะฮฺกลับตัวโดยเร็วที่สุด 

  

 واحلمد هلل رب العاملني،

 .وصىل اهلل وسلم ىلع نبينا حممد، وىلع آِل وصحبه أمجعني

 

 


