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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 

การคดโกง และการเตือนให้ระวัง 
 

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสู

ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า 

اغَْت « ْدَخَ  يََدهُ ِ�صَها، َ�نَ
َ
ةِ َطَعاٍ  يَأ ْبَ ُُ  َ ََ ُل تلُ َبغَْصِه اََسغلمَ َمرل  َُ ُل رَُسوَ  تلِ 

َ
َ

ااُِعُه اَغًَال َ�َقاَ   َُ
َ
َعاِ ؟«: َ َل ََ تغ اِح َُ َذت يَا  ََ َماُء يَا رَُسوَ  » َما  اََبُْه تلسل َُ

َ
قَاَ  َ

ِّ «: َ  تلِ، قَا ََ ِم ْ يََرتُه تالاُ ، َمْن َش ل يَغَْْ
َ
َعاِ  ي َل ََ تغ بَُه يَْو

ْ
يََال َجَعغ

َ
َ« 

 ]مسغم َخرجه[

“ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ได้ผ่านไปยัง

กองอาหารกองหนึ่ง(ที่วางขายอยู่) แล้วท่านก็เอามือจิม้เข้าไป 

แล้วนิว้ท่านก็แฉะออกมา ท่านจึงกล่าวว่า “น่ีอันใดกันเล่า 

เจ้าของอาหารเอ๋ย?” เขากล่าวว่า “มันเจอฝนมา ท่านเราะสู

ลุลลอฮฺ” ท่านจึงกล่าวว่า “ท่านจะไม่เอามันมาวางไว้ข้างบน

อาหารหรือ เพ่ือที่ผู้คนจะได้มองเห็นมัน  ผู้ ใดคดโกง เขาก็ไม่ใช่

พวกเดียวกับฉัน”  บันทกึโดยมสุลิม 

 



 

4 

ท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสู

ลลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า 

ا « ََ ِمنل نَا يَغَْْ ّل ا، َاَمْن َش ََ ِمنل ْ غَْ َ  َبغَصْنَا تلّسَالَف يَ َ ََ  ]مسغم َخرجه[ » َمْن 

“ผู้ ใดถือดาบเข้าหาพวกเรา เขาก็ไม่ใช่พวกเดียวกับเรา และผู้ ใด

คดโกงพวกเรา เขาก็ไม่ใช่พวกเดียวกับเรา”  บันทกึโดยมสุลิม 

 

ท่านตะมีม บินเอาส์ อดัดารียฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า 

ท่านเราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ได้กล่าวว่า 

نَا» تّريُن تالِلصَحةُ «
ْ
ِِمل «: لَِمْن؟ قَاَ  : قُغ

َ
ِ َاِا ِِ ااِِه َالِرَُسو

ِ َاغِِكبَ ل ُمْسغِِمَ� ِّ
ْ
ِة تل

بِِهمْ  مل ََ  ]مسغم َخرجه[ » »َا

“ศาสนาคือการตักเตือน” พวกเรากล่าวว่า “แก่ผู้ ใดเล่า ท่าน

เราะสลูลุลอฮฺ ศ็อลลลัลอฮุอลยัฮิวะสลัลัม?” ท่านกล่าวว่า “เพ่ือ

อลัลอฮฺ เพ่ือคมัภีร์ของพระองค์ เพ่ือเราะสลูของพระองค์ และแก่

ผู้ นํามสุลิม และคนทัว่ไปของพวกเขา”  บันทกึโดยมสุลิม 

 

คาํอธิบาย 

การตกัเตือนพ่ีน้องมสุลิมเป็นเร่ืองวายิบ และเป็นเร่ืองของ

ศาสนา และการคดโกงในการค้า การขาย และอ่ืนๆนัน้ เป็นการ
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ฝ่าฝืน และถือเป็นบาปใหญ่ ที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอ

ลัยฮิวะสัลลัม ได้เตือนไว้ และบอกกล่าวอีกว่าผู้ ใดที่คดโกง

มสุลิม เขาก็ไม่ใช่พวกของเขา 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

 ห้ามคดโกงมสุลิม และถือเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ 

 จําเป็นต้องให้คําตกัเตือนมุสลิม และเรียกร้องสิ่งดีงาม

ให้แก่พวกเขา 


