
 
 

 
 
 

ไม่อนุญาตให้สอดแนมเรื่องของคนอื่น 

 ﴾حتريى اتلجسس ىلع اآلخريٌ ﴿

]  ไทย – Thai – تايالٍدي [  

 
 

เว็บไซต์อิสลาม ถามตอบ 

 
 
 

แปลโดย : ฟัยซอล อับดุลฮาดี 

ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน 

  

2010 - 1431 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 ﴾حتريى اتلجسس ىلع اآلخريٌ ﴿

«ةالوغث اتلايالٍديث »   

 
 

 مْقع اإلسالم سؤال وجْاب

 
 
 

 فيصن غتداهلادي: ترمجث

 صايف غثًان: مراجػث

  

2010 - 1431 

 
 

 



1 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

ไม่อนุญาตให้สอดแนมเรื่องของคนอื่น 
 
ค าถาม:  

ฉันท างานอยู่ที่บริษัทแห่งห นึ่ง แล้วผู้จัดการขอให้ฉันเล่าเรื่องต่าง ๆ ที่บรรดาพนักงานพูด
ถึงเขาเป็นการส่วนตัว ท้ัง ๆ ที่เรื่องบางเรื่องที่พนักงานพูดนั้นเป็นเรื่องจริง ฉะนั้นแล้ว อะไรคือหุก่ม 
ของค่าตอบแทนที่ฉันได้รับจากการสอดแนมนี้ เป็นที่หะล้าลหรือหะรอม ? 

 
ค าตอบ:  

อัลหัมดุลิลลาฮฺ 
ไม่อนญุาตให้คุณท างานที่หะรอมนี ้เพราะมันเข้าข่ายกรณี "อัน-นะมีมะฮฺ" (การยุแหย่

ให้เกิดการทะเลาะกัน) และ "การสอดแนม" และค่าตอบแทนจากสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่หะรอม 
และพึงทราบเถิดว่า "อัน-นะมีมะฮฺ " น้ันเป็นบาปใหญ่จากบรรดาบาปใหญ่ต่าง ๆ นั่นคือ

การเอาค าพูดของบางคนไปเล่าให้ อีกคนฟังเพื่อให้เกิ ดความเสียหายระหว่างพวกเขา และนี่ คือ
นิยามที่เป็นที่รู้จักของค าว่า "อัน-นะมีมะฮฺ " และคือนิยามที่ท่านอิบนุหะญัรฺ อัล- ฮัยตะมีย์ได้ระบุไว้
ในหนังสือ "อัซ-ซะวาญิรฺ อัน อิกติรอฟ อัล- กะบาอิรฺ " และหลังจากนั้นท่านก็กล่าว อีกว่า: "และใน
หนังสือ "อัล-อิหฺยาอ์ " กล่าวว่า "และอัน-นะมีมะฮฺไม่ได้เจาะจงเฉพาะ ส่ิงดังกล่าวเท่า นั้น แต่
มันรวมถึงการเปิดเผยในสิ่งที่เขารังเกียจให้เปิดเผย ไม่ว่าบุคคลที่รังเกียจนั้นจะเป็นผู้ที่ถูก
เล่าถึงหรือผู้ที่ถูกเล่าหรือบุคคลที่สาม และไม่ว่าการเปิดเผยน้ัน จะเป็นค าพูด ข้อความ
เขียน หรอืแม้แต่รหัสหรือสัญลักษณ์ก็ตาม และไม่ว่าสิ่งที่น ามาเล่าหรือเปิดเผยนั้นจะเป็น
การกระท า ค าพูด ข้อละอาย และธาตุแท้ของอัน- นะมีมะฮฺคือการแพร่งพรายความลับ 
และการเปิดโปงสิ่งที่เขารังเกียจให้เปิดเผย ฉะน้ันแล้วจ าเป็นที่จักต้องเงียบหรือหยุ ดจาก
การเล่าทุกสิ่งทกุอย่างทีไ่ด้เห็นจากพฤติกรรมของมนุษย์ นอกจากเป็นการเล่าที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่มุสลิมหรือเป็นการปัดป้องโทษ เช่นหากเขาเห็น คนหนึ่ง เอาทรัพย์สินของ
บุคคลอื่นโดยทุจริต เขาก็จงเป็ นพยาน ซึ่งแตกต่างกับกรณีท่ีเขาเห็นคน ๆ หน่ึง เก็บหรือ
ซ่อนทรัพย์สิน แล้วเขาก็น าเรื่องดังกล่าวไปบอกคนอื่น เช่นน้ีมันก็คือ "อัน-นะมีมะฮฺ" และ
เป็นการแพร่งพรายความลับ ส่วนหากการแพร่งพรายเป็นสิ่งท่ีลดเกียรติหรือสร้างความ
อับอายแก่ผู้ถูกเ ปิดโปง เช่นน้ีถือเป็นอัล- ฆีบะฮฺ(นินทา)และอัน-นะมีมะฮฺด้วย"  [บาปใหญ่

ล าดับที่ 252, อัน-นะมีมะฮฺ]. 
และท่านได้อ้างค าพูดของอัล- หาฟิซ อัล-มุนซิรีย์ว่า : "ประชาชาติเห็นพ้องกันว่า  อัน-นะมี

มะฮฺเป็นที่ต้องห้าม และมันคือหนึ่งในบรรดาความผิดท่ีใหญ่ ณ พระองค์อัลลอฮฺ อัซซะวะญัล" 
และด้วยเหตุน้ี จึงท าให้ประจักษ์ว่า การที่คุณเอาค า พูดของเพื่อนร่วมงานไปเล่าให้

ผู้จัดการฟังถือเป็นการแพร่งพรายความลับ เป็นความพยายามที่ก่อให้เกิดความเสียหาย และตก
อยู่ในบาปใหญ่ อีกทั้งการสอดแนมก็เป็นที่ต้องห้าม. 
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ได้มีตัวบทหลักฐานต าหนิ  อัน-นะมีมะฮฺ การสอดแนม และการสืบค้นความลับของบุคคล
อ่ืน ซึ่งเป็นท่ีเพียงพอแล้วที่จะเป็นการส าทับมุสลิมมิให้ประกอบกรรมชั่วที่หะรอมนี้. 

1- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า: 

 "قّتات : " ويف روايث " . ال يدخن اجلَث ًٍام " 

ความว่า : ผู้ที่ท าการอัน-นะมีมะฮฺจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์ และในบาง
รายงานกล่าวว่า "ก็อตตาต " [บันทึกโดยอัล- บุคอรีย์ , เลขที่ : 6056 และ
มุสลิม, เลขที่: 105] 

ก็อตตาต คือ นัมนาม (ผู้ที่ท าการยุแหย่ให้เกิดการทะเลาะกัน) และมีบางทัศนะกล่าวว่า 
นัมมาม คือผู้ที่อยู่รวมกันหลายคนพูดคุยกันแล้วเขาก็ท าการยุแหย่เพื่อให้ทะเลาะกัน. 
 

2- ในหนังสือ "อัศ-เศาะฮหีัยนฺ" ของอัล-บุคอรีย์และมุสลิม จากท่านอิบนุ อับบาส ได้เล่า
ว่า: 

انليب صىل ا غويُ وسوى يٌ ةػض حيطان املديَث فسًع  خرج
ًا يػذةان ويا يػذةان يف : " فقال  صْت إنساٍني يػذةان يف قتِْر

واكن اآلخر يًيش  لتري، وإٍُ لمتري، اكن أحدًِا ال يسترت يٌ ابلْل ،
 "ةانلًيًث 

ความว่า : ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เดิน ออกมาจาก
ก าแพงมะดีนะฮฺแห่งหนึ่ง แล้วท่านก็ได้ยินเสียงของคนสองคนก าลังถูก
ลงโทษอยู่ในสุสาน แล้วท่านก็กล่าวว่า “ทั้งสองก าลังถูกลงโทษ และทั้ง
สองไม่ได้ถูกลงโทษเพราะเรื่องที่ใหญ่โต (ในสายตาของมนุษย์ )แต่
แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่ใหญ่โต (ในข้อตัดสินของอัลลอฮฺ ) คนหนึ่งนั้นไม่
ปกปิด (หรือไม่ท าให้เสร็จ )ในการปัส สาวะของเขา ส่วนอีกคนนั้น เขา
เที่ยวเดินยุแหย่ตะแคงร่ัว ” [บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์, เลขที่: 216 และมุสลิม , 
เลขที่: 292]  

 
3- จากหนังสือ "อัศ-เศาะฮหีัยนฺ"  เช่นเดียวกัน จากท่านอบู ฮุร็อยเราะฮฺได้เล่าจากท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งท่านได้กล่าวว่า: 

وال  م واهظٌ فإن اهظٌ أكذب احلديث ، وال حتسسْا ،إياك" 
جتسسْا ، وال حتاسدوا ، وال تداةروا ، وال تتاغضْا ، وكٍْْا غتاد ا 

" إخْاٍا
ความว่า : “พวกท่านจงระวังจากคาดเดา เพราะแท้จริงการคาดเดา นั้น
เป็นค าพูดที่โกหกที่สุด ท่านจงอย่าฟังเร่ืองเล่า (นินทาว่าร้าย )  อย่า
สอดแนม อย่าอิจฉา อย่าหนีหน้าซึ่งกัน อย่าโกรธเคือง และจงเป็นบ่าว
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ของอัลลอฮฺที่เป็นพี่น้องกัน ” [บันทึกโดยอัล- บุคอรีย์ , เลขที่ : 5144, และ
มุสลิม, เลขที่: 2563] 

 
4- จาการบันทึกของอิมามอัล-บุคอรีย์ (เลขที่ 7042) จากท่านอิบนุ อับบาสได้เล่าจาก

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งท่านได้กล่าวว่า: 

ويٌ  يٌ حتوى حبُوى لى يره لكف أن يػقد ةني شػريتني وهٌ يفػن،" 
ْن أو يفرون يَُ صب يف أذٍُ  ى هل اكِر استًع إىل حديث قْم ِو

ويٌ صْر صْرة غذب ولكف أن يَفخ فيّا وهيس  اآلٍك يْم اهقيايث،
 " ةَافخ

ความว่า : “ใครก็ตามที่อ้างว่าตัวได้ฝัน ทั้ งๆ ที่เขาไม่ได้ฝัน เขาจะถูก
บงัคับให้น่ังระหว่างเมล็ดข้าวบาร์เล่ย์สองเมล็ด และเขาไม่สามารถที่จ ะ
ท าได้ โดยเด็ดขาด  และใครก็ตามที่ฟังค าพูดของชนกลุ่มหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่
พวกเขารังเกียจห รือต่างเดินหนีจากเขา (ไม่ปรารถนาให้เขาได้ฟังด้วย ) 
ในวันกิยะมะฮฺเปลวไฟจะถูกเทเข้าที่หูของเขา และใครที่ปั้นรูป เขาจะ
ถูกลงโทษและถูกบัง คับให้เป่าวิญญา ณในรูปนั้น และเขาก็ไม่สามารถ
เป่าวิญญาณนั้นได้” 

 
 
ท่ีมา  
http://www.islamqa.com/ar/ref/26964 
 
  
 
 


