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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ห้ามการนินทา และความประเสริฐของการปกป้อง
ศักด์ิศรีของมุสลิม 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ۡعُضُكم  َيۡغَتب  َوَل   ﴿ ُُيِب    َبۡعًضا    بَّ
َ
َحُدُكمۡ   أ

َ
ن  أ

َ
ُكَل   أ

ۡ
مَ   َيأ ِخيهِ   ََلۡ

َ
 َمۡيٗتا  أ

 [  ٢١: احلجرات] ﴾ فََكرِۡهُتُموهُ 

“และบางคนในหมู่พวกเจ้าอย่านินทาซึ่งกันและกัน คนหนึ่งใน
หมู่พวกเจ้านั้นชอบที่จะกินเนื้อพี่น้องของเขาที่ตายไปแล้ว
กระนั้นหรือ? พวกเจ้าย่อมเกลียดมัน” { อัลหุญะรอต:12 } 
 

ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮ ุได้เล่าว่า ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้กล่าววา่ 

تَْدُروَن َما الِْغيَبُة؟»
َ
ْعلَُم، قَاَل : قَالُوا« أ

َ
َخاَك بِمَ »: اهلُل َورَُسوُُلُ أ

َ
ِقيَل « ا يَْكَرهُ ِذْكُرَك أ

قُوُل؟ قَاَل 
َ
ِِخ َما أ

َ
يَْت إِْن ََكَن ِِف أ

َ
فََرأ

َ
إِْن ََكَن ِفيِه َما َتُقوُل، َفَقِد اْغتَبْتَُه، َوإِْن لَْم »: أ

 [مسلم أخرجه] « يَُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَّهُ 

“พวกท่านรู้ไหมอันใดคือการนินทา” พวกเขากล่าวว่า “อัลลอฮฺ
และเราะสูลของพระองค์ย่อมรู้ดีกว่า” ท่านก็กล่าวว่า “การที่
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ท่านกล่าวถึงพี่น้องของท่านในสิ่งที่เขาไม่ชอบ” มีคนถามขึ้นว่า 
“แล้วท่านยังเห็น(เป็นการนินทา)อยู่ไหม หากในตัวพี่น้องของฉัน
มีสิ่งที่ฉันพูดถึงจริง” ท่านตอบว่า “หากเขามีสิ่งนั้นจริง ท่านก็
นินทาเขา แต่หากเขาไม่เป็นตามนั้น ท่านก็ใส่ร้ายเขา” บันทึก
โดยมุสลิม 
 

และความหมายของค าว่า บะหัตตะฮู คือ กุความเท็จใสเ่ขา 
 
ท่านอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ ฺ

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั ได้กล่าวว่า 
ْظَفاٌر ِمْن ُُنَاٍس ََيُْمُشوَن وُُجوَهُهْم وَُصُدورَُهْم،  »

َ
ا ُعِرَج ِِب َمَررُْت بَِقْوٍم لَُهْم أ لَمَّ

يُل، قَاَل : َفُقلُْت  ُكلُوَن حُلُوَم انلَّاِس، َوَيَقُعوَن ِِف : َمْن َهُؤََلِء يَا ِجْْبِ
ْ
يَن يَأ ِ َهُؤََلِء اَّلَّ

ْعَراِضِهمْ 
َ
 [أبو داود أخرجه] « أ

“ตอนที่ฉันถูกพาขึ้นฟ้า(ในคืนอิสรออ์มิอ์รอจญ์) ฉันได้ผ่านไป
เจอคนกลุ่มหนึ่งมีเล็บที่ท าจากทองแดง ก าลังขีดข่วนที่ใบหน้า 
และอกของพวกเขา ฉันก็ได้ถามว่า “พวกเขาเป็นใครกันหรือ? 
ท่านญิบรีล” เขากล่าวตอบว่า “พวกเหล่านี้คือ ผู้ที่กินเนื้อของ
ผู้คนอื่น และล่วงเกินศักดิ์ของพวกเขา” บันทึกโดยอบูดาวูด 
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ท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยลัลอฮุอันฮ ุได้เล่าว่า ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้กล่าววา่ 

 [مسلم أخرجه] « ُُكُّ الُْمْسِلِم لََعَ الُْمْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه، َوَماُُلُ، وَِعرُْضهُ  »

“มุสลิมทุกคนกับมุสลิมนั้นเป็นที่ต้องห้ามในเลือดเนื้อของเขา 
ทรัพย์สินของเขา และศักดิ์ศรีของเขา” บันทึกโดยมุสลิม 
 

ท่านอบูดดัรดาอ ์ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้เล่าว่า ท่านเราะสู
ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ได้กล่าววา่ 

ُ َعْن وَْجِهِه انلَّاَر يَوْ  » ِخيِه رَدَّ اَّللَّ
َ
 أخرجه] « َم الِقيَاَمةِ َمْن رَدَّ َعْن ِعْرِض أ

 [الرتمذي

“ผู้ใดปกป้องศักดิ์ศรีพี่น้องของเขา อัลลอฮฺจะทรงปกป้องใบหน้า
ของเขาให้พ้นจากไฟนรกในวันกิยามะฮฺ” บันทึกโดยอัตติรมิซีย ฺ
 
ค าอธิบาย 
การนินทาเป็นหนึ่ ง ในบาปใหญ่  และเป็นหนึ่ งในบาปที่
แพร่หลายในระหว่างผู้คนมากที่สุด อีกทั้งพวกเขาก็มักง่าย และ
พากันละเลยไม่แสดงการรังเกียจ ทั้งที่มันเป็นสาเหตุก่อความ
เป็นศัตรูต่อกัน และท าลายความเป็นปึกแผ่นของพวกเขา และ
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เพราะความน่ารังเกียจของการนินทา อัลลอฮฺทรงเปรียบคน
นินทาว่าเหมือนกับคนที่กินศพพี่น้องของเขา และบทลงโทษของ
คนนินทาในโลกหลุมศพคือเขาจะฉีกหน้าฉีกอกของเขาด้วยกรง
เล็บที่ท าจากทองแดง   
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

 ห้ามการนินทา และมันเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ 

 การกล่าวถึงบุคคลหนึ่งๆในสิ่งที่เขาไม่ชอบ ก็คือการ
นินทาที่ต้องห้าม และถึงแม้เขาจะเป็นอย่างนั้นจริงก็
ตาม 

 ห้ามฟังการนินทา และจ าเป็นต้องแสดงการรังเกียจกับ
คนนินทา และหยุดยั้งเขาไม่ให้นินทา 

 มีบทโทษที่รุนแรงกับคนนินทาในโลกหลุมศพ 

 ความประเสริฐของการช่วยปกป้องศักดิ์ศรีแทนพี่น้อง
ของเขา และอัลลอฮฺจะทรงปกป้องใบหน้าของคนที่ช่วย
ปกป้องนั้นให้พ้นจากไฟนรกในวันกิยามะฮฺ   


