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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ห้ามการอธรรม และเตือนให้ระวัง 
 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

َّٰلِِميَ  َما ﴿  [  ٨١: اغفر] ﴾ ١٨ عُ ُيَطا َشفِيع   َوَل  ََحِيم   ِمن   لِلظ 

“ไม่มีมิตรที่สนทิสนมส าหรับบรรดาผู้อธรรม และไม่มีผู้ชว่ยเหลือ
คนใดที่จะถูกเชื่อฟัง” { ฆอฟริ:18 } 

 

ท่านอบูซัรรฺ เราะฎิยัลลอฮุอนัฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ฺ
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้รายงานจากอลัลอฮ ฺผูท้รงเดชานุ
ภาพทรงสูงสง่ ว่าพระองคท์รงตรัสว่า 

َفاَل   »   ، ًما رَّ ُُمَ َبيْنَُكْم  َوَجَعلْتُُه   ، َنْفِِس لََعَ  لَْم  لظُّ ا ْمُت  َحرَّ ِّني  ِإ ي  ِد ِعبَا َيا 
َيا   ، ْهِدُكْم

َ
أ َفاْستَْهُدوِِن   ، ْيتُُه َهَد َمْن  َّلَّ  ِإ ُكْم َضالٌّ  ُُكُّ ِعبَاِدي  َيا   ، َلُموا َتَظا

ْط 
َ
أ َمْن  َّلَّ  ِإ  ، ِئٌع َجا ِعبَاِدي ِعبَاِدي ُُكُُّكْم  َيا   ، ْطِعْمُكْم

ُ
أ َفاْستَْطِعُموِِن   ، َعْمتُُه

ُكْم  نَّ ِإ ي  ِد ِعبَا َيا   ، ْكُسُكْم
َ
أ ِِن  َفاْستَْكُسو  ، ُتُه َكَسْو َمْن  َّلَّ  ِإ  ، ٍر ََع ُكْم  ُُكُّ

ْغِفْر لَُكمْ 
َ
يًعا، َفاْستَْغِفُروِِن أ نُوَب مَجِ ْغِفُر اذلُّ

َ
نَا أ

َ
، يَا ُُتِْطئُوَن ِباللَّيِْل َوانلََّهاِر، َوأ

َيا  َفتَنَْفُعوِِن،  َنْفِِع،  َتبْلُُغوا  َلْن  َو وِِن  َفتَُُضُّ ي  َتبْلُُغوا ََضي َلْن  ُكْم  نَّ ِإ ِعبَاِدي 
ْتََق َقلِْب رَُجٍل 

َ
َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإنَْسُكْم َوِجنَُّكْم ََكنُوا لََعَ أ وَّ

َ
نَّ أ

َ
ِعبَاِدي لَْو أ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َواِحٍد ِمنُْكْم، َما َزاَد َذلَِك ِِف مُ  وَّ
َ
نَّ أ

َ
لِِْك َشيْئًا، َيا ِعبَاِدي لَْو أ
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فَْجِر َقلِْب رَُجٍل َواِحٍد، َما َنَقَص َذلَِك ِمْن ُملِِْك 
َ
َوِإنَْسُكْم وَِجنَُّكْم ََكنُوا لََعَ أ

َلُكْم َوآِخَرُكْم َوِإنَْسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا ِِف  وَّ
َ
نَّ أ

َ
ِعيٍد َشيْئًا، َيا ِعبَاِدي لَْو أ ََ  

ا ِعنِْدي إَِّلَّ َكَما  تَلَُه، َما َنَقَص َذلَِك ِممَّ
َ
 إِنَْساٍن َمْسأ

ْعَطيُْت ُُكَّ
َ
لُوِِن فَأ

َ
َواِحٍد فََسأ

ْحِصيَها 
ُ
أ ُلُكْم  ْعَما

َ
أ َما ِِهَ  نَّ ِإ ِعبَاِدي  َيا   ، ْحَر ْْلَ ا ِخَل  ْد

ُ
أ ا  َذ ِإ لِْمْخيَُط  ا َينُْقُص 

َوفييُكْم ِإيَّاَها
ُ
ا، َفلْيَْحَمِد اهلَل َوَمْن وََجَد َغْْيَ َذلَِك، لَُكْم، ُثمَّ أ ، َفَمْن وََجَد َخْْيً

 [مسلم أخرجه] « فاََل يَلُوَمنَّ إَِّلَّ َنْفَسهُ 
 

“โอ้บ่าวของข้า    แท้จริงข้าได้การห้ามอธรรมแต่ตัวข้า และข้า
ก าหนดให้มันเป็นที่ต้องห้ามระหว่างพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจง
อย่าอธรรมซึ่งกันและกัน 
โอ้บ่าวของข้า    พวกเจ้าทุกคนหลงทาง เว้นแต่ผู้ที่ข้าได้ให้ทาง
น าแก่เขา ดังนั้นพวกเจ้าจงแสวงหาทางน าจากข้าเถิด ข้าก็จะให้
ทางน าแก่พวกเจ้า 
โอ้บ่าวของข้า    พวกเจ้าทุกคนนั้นหิว เว้นแต่ผู้ที่ข้าได้ให้อาหาร
แก่เขา ดังนั้นพวกเจ้าจงแสวงหาอาหารจากข้าเถิด ข้าก็จะให้
อาหารแก่พวกเจ้า 
โอ้บ่าวของข้า     พวกเจ้าทุกคนเปลือยกาย นอกจากผู้ที่ข้าให้
เครื่องนุ่งห่มแก่เขา ดังนั้นพวกเจ้าจงแสวงหาเครื่องนุ่งห่มแก่ข้า
เถิด ข้าก็จะให้เครื่องนุ่งห่มแก่พวกเจ้า 
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โอ้บ่าวของข้า    ความจริงพวกเจ้ากระท าความผิดพลาดทั้ง
กลางวันและกลางคืน ข้าจะอภัยความผิดให้ทั้งหมด ดังนั้นพวก
เจ้าจงขออภัยต่อข้าเถิด ข้าก็จะอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า 
โอ้บ่าวของขา้    แท้จริงพวกเจ้าจะไมส่ามารถบรรลถุึงขั้นท า
อันตรายแกข่้า ที่พวกเจ้าจะท าอนัตรายแก่ข้า และพวกเจ้าจะไม่
สามารถบรรลถุงึขึน้ใหป้ระโยชนแ์กข่า้ได ้ทีพ่วกเจา้จะยงัประโยชน์
แก่ข้า 
โอ้บ่าวของข้า    หากพวกเจ้าทั้งหมด ทั้งมนุษย์และญินรวมตัว
กัน ดังหัวใจที่ย าเกรงที่สุดของชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้า 
ดังกล่าวนั้น ไม่ท าให้อ านาจของข้าเพิ่มขึ้นแต่ประการใด 
โอ้บ่าวของข้า    หากพวกเจ้าทั้งหมด ทั้งมนุษย์และญินรวมตัว
กัน ดังหัวใจที่ชั่วที่สุดของชายคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้า ดังกล่าวนั้น 
ไม่ท าให้อ านาจของข้าลดลงแต่ประการใด 
โอ้บ่าวของข้า    หากพวกเจ้าทั้งหมด ทั้งมนุษย์และญินได้ยืนอยู่
บนเนินสูงที่เดียวกัน แล้วพวกเขาก็ขอต่อข้า แล้วข้าก็ให้ต่อทุกๆ
คนตามที่เขาขอ ดังกล่าวนั้นก็ไม่ท าให้สิ่งที่มีอยู่ที่ข้าต้องลดลง
ไปเลย นอกจากดังเช่น เข็มที่เมื่อจุ่มลงไปในทะเล  
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โอ้บ่าวของข้า    แท้จริงกิจการงานของพวกเจ้า ข้าจะรวบรวม
มันไว้ให้แก่พวกเจ้า หลังจากนั้นข้าก็จะตอบแทนผลงานของ
พวกเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ดังนั้น ผู้ใดพบความดี เขาจงกล่าว
สรรเสริญอัลลอฮฺและผู้ใดพบอื่นจากดังกล่าว เขาจงอย่าต าหนิ
(ใคร) นอกจากตัวของเขาเอง” บันทึกโดยมุสลิม 
 

ท่านอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดเ้ล่าว่า ท่านนบ ี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ส่งมุอาซไปที่เยเมน และไดก้ล่าวว่า 

ِ ِحَجاٌب َواتَّ  » إِنَُّه لَيَْس بَيْنَُه َوَبنْيَ اَّللَّ
 [اْلخاري أخرجه] « ِق َدْعَوَة الَمْظلُوِم، فَ

“ท่านจงระวังดุอาอ์ของผู้ถูกอธรรมเถิด เพราะระหว่างมันกับ
ระหว่างอัลลอฮฺไม่มีสิ่งใดขวางกั้นได้” บันทึกโดยอัลบุคอรีย ฺ

 
ค าอธิบาย 

การอธรรมเป็นหนึ่งในลักษณะที่น่ารังเกียจที่สุดที่เกิดจาก
คนที่เหย่อหยิ่งจองหองหลงลืมความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ และ
ลืมการลงโทษที่รุนแรงของพระองค์ อัลลอฮฺทรงท าให้มันเป็นที่
ต้องห้ามกับพระองค์เองด้วยเพราะความยุติธรรมอันสมบูรณ์



 

7 

ของพระองค์ และท าให้มันเป็นที่ต้องห้ามในระหว่างบ่าวของ
พระองค์ และทรงขู่ด้วยการลงโทษที่รุนแรงเอาไว้ 

  
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ห้ามการอธรรมอย่างเด็ดขาด และเตือนให้ระวังมัน 

 ค าดุอาอ์ของผู้ที่ถูกอธรรมใส่ผู้ที่ไปอธรรมเขาจะถูกตอบ
รับ   


