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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

โอวาทประจ าเดือนเราะบีอุลเอาวัล 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาล
แห่งสากลจักรวาล ขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ส าหรับ
ความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่มากล้นที่พระองค์ทรงประทานให้
อย่างไม่ขาดสาย และขอความสันติความจ าเริญจงประสบแด่
ท่านนบีมุหัมมัดผู้เป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ ตลอดจน
วงศ์วานมิตรสหายของท่าน และผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางของท่าน
ตราบจนวันสิ้นโลก 

ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือโอวาทเนื่องในเดือนเราะบีอุล
เอาวัล ซึ่งจะได้แจกแจงว่าในเดือนนี้มีสิ่งใดที่มุสลิมต้องปฏิบัติ
เป็นพิเศษหรือไม่? รวมถึงอุตริกรรมต่างๆ ที่กระท ากันในเดือนนี้ 
โดยจะเริ่มด้วยการท าความรู้จักกับเดือนนี้อย่างพอสังเขป 

เดือนเราะบีอุลเอาวัล 

คือ เดือนที่สามตามปฏิทินฮิจเราะฮฺศักราช มีชื่อเรียกว่า
เราะบีอุลเอาวัล โดยสาเหตุที่เรียกว่าเอาวัล (เราะบีอฺที่หนึ่ง) ก็
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เพื่อให้แตกต่างจากเดือน เราะบีอุษษานี (เราะบีอฺที่สอง) ซึ่ง
เป็นเดือนถัดไป 

อัซซะบีดีย์ กล่าวว่า “อัรเราะบีอฺเป็นส่วนหนึ่งของปี ซึ่ง
ส าหรับชาวอาหรับนั้นมีอยู่สองเราะบีอฺด้วยกันคือ เราะบีอฺที่เป็น
ชื่อเดือน และเราะบีอฺที่เป็นชื่อฤดู (ใบไม้ผลิ) โดยเราะบีอฺที่เป็น
ชื่อเดือนนั้น ก็คือสองเดือนที่อยู่ถัดจากเดือนเศาะฟัรฺไป ที่เรียก
เช่นนี้ก็เพราะเดิมทีชื่อของเดือนทั้งสองนั้นถูกก าหนดขึ้นใน
ช่วงเวลาดังกล่าว (ฤดูใบไม้ผลิ) จึงให้คงเรียกเช่นนั้นแม้ต่อมา
เดือนดังกล่าวจะตรงกับฤดูอื่นๆ ก็ตาม ทั้งนี้ เราจะเรียกเดือนทั้ง
สองนี้ว่าเราะบีอุลเอาวัล และเราะบีอุษษานี” (ตาญุลอะรูส เล่ม 
21 หน้า 19) 

อบู หะนีฟะฮฺ กล่าวว่า “ฤดูหนาวซึ่งมีสองช่วงนั้น เรา
เรียกกันว่าเราะบีอฺทั้งสอง โดยช่วงแรกคือเราะบีอฺที่เป็นฤดูกาล
ของน้ าและฝน ส่วนช่วงที่สองเป็นเราะบีอฺที่พืชผลต้นไม้ผลิดอก
เบ่งบาน” ท่านยังกล่าวอีกว่า “ส าหรับชาวอาหรับนั้น ตลอดช่วง
ฤดูหนาวถือว่าเป็นเราะบีอฺ เพราะเป็นฤดูที่มีน้ าค้าง” (ตาญุลอะ
รูส เล่ม 21 หน้า 19) 
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อิบาดะฮฺที่มีบัญญัติให้ปฏิบัติในเดือนนี้ 

ผู้เขียนไม่เคยทราบเลยว่าในเดือนนี้มีอิบาดะฮฺใดที่ต้อง
ปฏิบัติเป็นการเฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากสิ่งที่ส่งเสริมให้กระท า
โดยทั่วไปในเดือนอื่นๆ ดังนั้น การเจาะจงละหมาด ถือศีลอด 
เชือดสัตว์ หรือการสาบานใดๆ ในลักษณะเฉพาะส าหรับเดือนนี้ 
จึงถือเป็นเรื่องอุตริกรรมทั้งสิ้น 

ส่วนผู้ที่ปฏิบัติโดยมิได้มีเจตนาเจาะจง แต่อาจตรงกับ
ช่วงที่มีเวลาว่างพอดี หรือเพิ่งได้รับนิอฺมัตความโปรดปรานใดๆ 
เป็นพิเศษในเดือนนี้จึงอยากที่จะกระท าความดีเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นการละหมาด ถือศีลอด หรืออิบาดะฮฺอื่นๆ เพื่อเป็นการ
ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ เช่นนี้ก็ถือว่าไม่เป็นไร เพราะเขามิได้กระท า
โดยมีเจตนาเจาะจงเดือนนี้เป็นการเฉพาะ แต่เป้าหมายของเขา
คือ การชุโกรฺขอบคุณอัลลอฮฺส าหรับความโปรดปรานที่พระองค์
ทรงประทานให้ ซึ่งหากมีเวลาว่างหรือได้รับความโปรดปรานเช่นนี้
ในเดือนอื่นๆ เขาก็จะปฏิบัติอย่างเดียวกันนี้ 

อุตริกรรมบางอย่างที่ปฏิบัติกันในเดือนนี้ 

ในจ านวนอุตริกรรมที่มักกระท ากันในเดือนนี้ก็คือ การจัด
งานเฉลิมฉลองเมาลิดให้แก่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
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โดยเฉพาะในวันที่สิบสองของเดือน โดยเข้าใจกันว่าเป็นการ
แสดงออกถึงความยินดีและเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่เป็นวัน
เกิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และยึดถือว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นการแสดงออกว่าเรานั้นรักท่านเพียงใด ยิ่ง
ไปกว่านั้น บางคนถึงกับเข้าใจว่าการไม่เฉลิมฉลองเมาลิดนั้น
เป็นการไม่ให้เกียรติท่าน และเป็นความบกพร่องต่อความรักที่
พึงมีต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ซึ่งที่ถูกต้องแล้วก็คือ การจัดงานเฉลิมฉลองเมาลิดใน
วันที่สิบสองเดือนเราะบีอุลเอาวัล หรือแม้แต่ในวันหรือเดือน
อื่นๆ ก็ตามนั้น ถือเป็นเรื่องอุตริกรรมทั้งสิ้น 

ซึ่งหลักฐานในเรื่องดังกล่าวมีดังนี้ 

หนึ่ง หลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ที่ระบุถึง
หน้าที่ของเราทุกคนว่าจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งใช้ และหลีกห่าง
จากการท าบิดอะฮฺอุตริกรรม เช่น 

1. ด ารัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า 

ينَ  فَۡلَيۡحَذر   ﴿ ونَ  ٱَّلذ  ل فخ ا َ ۦ    َعنۡ  ُيخ ر ه ۡم
َ

ن أ
َ

مۡ  أ يَبهخ خص  وۡ  ف ۡتَنة   ت
َ

مۡ  أ يَبهخ خص  م   َعَذاب   ي ِل 
َ

 أ
 [  ٣٦:  انلور] ﴾ ٦٣
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“ดังนั้น บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งของเขา (มุหัมมัด) จงระวังตัวเถิด
ว่า ฟิตนะฮฺจะเกิดขึ้นแก่พวกเขา หรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวด
นั้นจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาเช่นกัน” (อันนูร: 63) 

ซึ่งแน่นอนว่าการจัดงานเมาลิดนั้นไม่ใช่ค าสั่งของ
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยท่านเองไม่เคยบอกว่า
สิ่งนี้เป็นวาญิบหรือส่งเสริมให้กระท าแต่อย่างใด ทั้งนี้ ไม่มี
รายงานใดๆ จากท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นหะดีษเศาะฮีหฺ 
หรือแม้แต่หะดีษเฎาะอีฟ (อ่อน) 

ฉะนั้น การจัดงานเมาลิดจึงถือเป็นการกระท าที่ขัดกับ
ค าสั่งใช้ของท่าน และเข้าข่ายพฤติกรรมอันตรายที่อัลลอฮฺทรง
เตือนไว้ในอายะฮฺข้างต้น ซึ่งจะน าพาไปสู่การประสบกับฟิตนะฮฺ
ต่างๆ และการลงโทษอันแสนสาหัส 

ค าตรัสของอัลลอฮฺที่ว่า ﴿  ن
َ

مۡ   أ يَبهخ خص  ﴾  ف ۡتَنة    ت  นั้น อิบนุ 
กะษีรฺ ได้ให้ค าอธิบายไว้ดังนี้ “คือ ฟิตนะฮฺจะเกิดขึ้นในหัวใจ
ของพวกเขาในรูปของการปฏิเสธศรัทธา ความกลับกลอก หรือ
การลุ่มหลงไปกับอุตริกรรมต่างๆ” (ตัฟสรฺีอิบนุกะษีร หน้า 136) 
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2. อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสว่า 

ۡومَ  ﴿ ۡكَملۡتخ  ٱِۡلَ
َ

مۡ  أ مۡ  لَكخ يَنكخ ۡمتخ  د  َم ۡت
َ

مۡ  َوأ يتخ  ن ۡعَمت   َعلَۡيكخ َرض  مخ  َو  لَكخ
َٰمَ  ۡسَل  [  ٦: دة املائ] ﴾ ٣ د يٗنا   ٱۡۡل 

“วันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้า 
และข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความกรุณาเมตตาของ
ข้า และข้าได้เลือกอิสลามให้เป็นศาสนาแก่พวกเจ้าแล้ว” (อัล
มาอิดะฮฺ: 3) 

อิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮุมา ได้อธิบายอายะฮฺข้างต้น
ว่า “อัลลอฮฺได้ตรัสแก่ท่านนบี และบรรดาผู้ศรัทธาว่า พระองค์
ได้ทรงท าให้ศาสนาและศรัทธาของพวกเขาสมบูรณ์แล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องเพิ่มเติมสิ่งใดอีก เพราะทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยไม่มีข้อบกพร่องใดๆ และพระองค์ทรงพอพระทัย และไม่ทรง
โกรธเคืองอีก” (ตัฟสรฺีอิบนุกะษีรฺ เล่ม 2 หน้า 12) 

ทั้งนี้ การจัดงานเมาลิดนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของศาสนา
ที่อัลลอฮฺทรงบัญญัติไว้แต่อย่างใด โดยอัลลอฮฺได้ทรงให้ศาสนา
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงไม่ปรากฏหลักฐานใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
ไม่ว่าจะในอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺ  จึงถือเป็นบิดอะฮฺอย่าง
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แน่นอน หรือผู้ที่อุตริสิ่งนี้ขึ้นมาจะยอมรับข้อใดข้อหนึ่งจากสอง
ข้อต่อไปนี ้

 หากพวกเขาคิดว่าการจัดงานเมาลิดเป็นส่วนหนึ่งของ
บัญญัติศาสนาซึ่งอัลลอฮฺทรงท าให้สมบูรณ์แล้ว พวก
เขาก็มีหน้าที่ต้องน าหลักฐานมายืนยันค ากล่าวอ้างนั้น 

 หรือพวกเขายอมรับว่าท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม มิได้สั่งใช้ให้กระท าทั้งที่เรื่องดังกล่าวเป็นส่วน
หนึ่งของศาสนา หากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับว่าพวกเขา
กล่าวอ้างว่าอายะฮฺข้างต้นไม่ถูกต้อง และศาสนาในยุค
ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นยังไม่
สมบูรณ์ จึงต้องให้พวกเขาเพิ่มเติมการจัดงานเมาลิด
เข้าไป เพื่อให้ศาสนามีความสมบูรณ์? 

3. ท่านหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เล่าว่า ท่าน 
นบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

رَْض  »
َ
رواه ] « إّن الّزَماَن قَْد اْستََداَر َكَهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق اهّلُل الّسَمَواِت َواأْل

  [ 5/2٦1ومسلم  ٦/142ابلخاري 
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“แท้จริงเวลาได้หมุนเวียนกลับสู่สภาพเดิมเหมือนวันที่อัลลอฮฺ
ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินขึ้นมา” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ หะ
ดีษเลขที่ 241 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 132) 

ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ในหมู่อุละมาอ์ผู้ยึดมั่นในสุนนะฮฺ
ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่าการจัดงานเมาลิด
นั้นเป็นสิ่งที่อุตริขึ้นมาใหม่ภายหลัง และไม่ปรากฏว่ามีการจัด
งานดังกล่าวในสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
หรือในยุคเศาะหาบะฮฺและบรรพชนสามรุ่นแรกที่มีความ
ประเสริฐแต่อย่างใด เป็นสิ่งที่ประชาชาติอิสลามไม่เคยรู้จัก 
จนกระทั่งพวก “อุบัยดิยูน” (ชีอะฮฺกลุ่มหนึ่ง) ได้อุตริมันขึ้นมา 

พวกอุบัยดิยูนนี้คือกลุ่มคนที่แอบอ้างว่าสืบเชื้อสายมา
จากลูกหลานของท่านหญิงฟาฏิมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา โดย
พวกเขาเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรฟาฏิมียะฮฺ (ฟาติไมต์)ในอิยิปต์ 
และริเริ่มการจัดงานเฉลิมฉลองเมาลิดในปลายศตวรรษที่สี่ของ
ปีฮิจเราะฮฺศักราช ดังที่อัลมุกรีซีย์ ได้บันทึกไว้ในหนังสือ 
“อัลคิฏ็อฏ” ของเขาว่าบรรดาผู้น าของอาณาจักรฟาฏิมิยะฮฺได้
จัดงานเฉลิมฉลองมากกว่ายี่สิบงานตลอดทั้งปี ซึ่งหนึ่งใน
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เทศกาลเฉลิมฉลองที่พวกเขาอุตริขึ้นนั้นก็คืองานเมาลิดนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นอกจากนี้ก็ยังมีงานเมาลิดอะลี 
บิน อบีฏอลิบ เมาลิดหะสัน เมาลิดหุเสน และเมาลิดฟาฏิมะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม (อัลคฏ็ิอฏ เล่ม 1 หน้า 490) 

เมื่อสรุปได้จากที่กล่าวมาว่างานเมาลิดนั้นบิดอะฮฺที่
อุตริขึ้นมาใหม่ การจัดงานดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธและไม่
ถูกยอมรับ  ดั งปรากฏหลักฐานจากหะดีษของท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งผู้ที่กระท าก็จะไม่ได้รับผลบุญ
ตอบแทนใดๆ หน าซ้ ายังจะต้องได้รับโทษ ดังที่มีหลักฐาน
มากมายกล่าวถึงบทลงโทษของบรรดาผู้ที่กระท าอุตริกรรมที่
ค้านกับสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สอง การจัดงานฉลองเมาลิดโดยถือเป็นเรื่องศาสนา 
และเป็นการแสดงถึงความรักที่มีต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม นั้น หากจะกล่าวว่าเศาะหาบะฮฺ ตาบิอีน และบรรพชน
ยุคแรกไม่เคยรับรู้ว่ามีบทบัญญัตินี้อยู่ ก็เท่ากับเป็นการดูหมิ่น
เกียรติและความรู้ของพวกท่านเหล่านั้น เป็นการกล่าวหาว่า
พวกท่านบกพร่องในวิชาความรู้และความเข้าใจจึงไม่เคยพบ
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หลักฐานในเรื่องนี้ ปล่อยให้คนยุคหลังมาค้นพบกันเองว่าการ
จัดงานเมาลิดนั้นมีบัญญัติไว้ในศาสนาและเป็นการแสดงออก
ถึงความรักที่มีต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ในทางกลับกัน หากจะกล่าวว่าพวกท่านเหล่านั้นรู้ ทั้งที่
ปรากฏชัดว่าพวกท่านไม่เคยปฏิบัติเลย ก็เท่ากับเป็นการจาบ
จ้วงพวกท่านอีกเช่นกัน เพราะเป็นการกล่าวหาว่าพวกท่านนั้นรู้
แต่ไม่ปฏิบัติ และเท่ากับว่าคนยุคหลังนั้นมีความกระตือรือร้นที่
จะปฏิบัติคุณงามความดีมากกว่า 

ดังนั้น ผู้ที่อุตริงานเมาลิดขึ้นมาคงจะเข้าใจว่าตนเองนั้น
เหนือกว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺในแง่ของวิชาความรู้  หรือไม่ก็
เหนือกว่าพวกท่านในด้านการปฏิบัติอิบาดะฮฺ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ถือ
เป็นความหลงผิดอย่างร้ายแรง และค้านกับหลักฐานที่บ่งชี้ว่า
บรรดาเศาะหาบะฮฺตลอดจนบรรพชนยุคแรกนั้นมีความ
ประเสริฐยิ่งกว่าคนในยุคหลัง 

สาม หากว่าการจัดงานเมาลิดที่อุตริขึ้นโดยพวกชีอะฮฺ
อุบัยดิยูนซึ่งปกครองอาณาจักรฟาฏิมิยะฮฺในช่วงปลายศตวรรษ
ที่สี่นั้นเป็นแนวทางที่ถูกต้องและควรปฏิบัติตาม ก็เท่ากับ
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ว่าอัลลอฮฺทรงไม่ให้เกียรติประชาชาติผู้มีความประเสริฐอย่าง
เศาะหาบะฮฺ ตาบิอีน และผู้คนในยุคแรก ตลอดจนบรรดาอุ
ละมาอ์ผู้ท าหน้าที่เผยแผ่และปกป้องศาสนา โดยที่พระองค์ไม่
ทรงชี้แนะให้พวกท่านเหล่านั้นได้มีความรู้และได้ปฏิบัติความดี
นี้ ทั้งที่พระองค์ได้ตรัสไวว้่า 

ينَ  ﴿ وا   َوٱَّلذ  ََٰهدخ مۡ  ف يَنا َج هخ َينذ لََنا   ََلَۡهد  بخ َ  ِإَونذ  سخ ّللذ ن يَ  لََمعَ  ٱ س  ۡح  ﴾ ٦٩ ٱلۡمخ
 [  ٣٦: العنكبوت]

“และบรรดาผู้ต่อสู้ดิ้นรนในทางของเรา แน่นอนเราจะชี้แนะ
แนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเรา และแท้จริงอัลลอฮฺ
ทรงอยู่ร่วมกับผู้กระท าความดีทั้งหลาย” (อัลอันกะบูต :69) 

แต่พระองค์กลับไปให้ทางน าดังกล่าวแก่พวกอุบัยดิยูน 
ที่มาภายหลังจากสิ้นสุดยุคสมัยแห่งประชาชาติผู้มีความ
ประเสริฐไปแล้ว ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นต่างจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่
เคยรู้ด้วยซ้ าว่ามีงานเฉลิมฉลองที่เรียกว่าเมาลิดบัญญัติไว้ใน
ศาสนาด้วย กลับกลายเป็นพวกชีอะฮฺอุบัยดิยูนที่ได้มีโอกาสรู้
และได้ปฏิบัติ ยิ่งไปกว่านั้นยังเท่ากับว่าพวกอุบัยดิยูนคือผู้ที่มี
ความเหมาะสมในการท าหน้าที่สืบทอดศาสนา และเท่ากับว่า



 

12 

สิ่งที่บรรดาบรรพชนยุคแรกได้ปฏิบัติไว้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ซึ่ง
แน่นอนว่าสิ่งนี้ย่อมเป็นเรื่องที่ผิดอย่างไม่ต้องสงสัย และไม่มี
มุสลิมคนใดจะกล่าวอ้างเช่นนั้นได้ 

สี่ การจัดงานเมาลิดนั้น เป็นสิ่งที่บรรดาอุละมาอ์ผู้ทรง
ความรู้ทั้งหลายต่างปฏิเสธอย่างแข็งขันและตัดสินชี้ขาดว่าเป็น
อุตริกรรม จึงจ าเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติตามแนวทางของพวก
ท่านเหล่านั้น ดังที่อัลลอฮ ฺตรัสว่า  

خَشاق ق   َوَمن ﴿ َل  ي و سخ رذ ن   ٱل َ  َما َبۡعد   م  َدىَٰ  َلخ  تَبَيذ ل   َغۡيَ  َوَيتذب عۡ  ٱلۡهخ ن يَ  َسب ي ۡؤم   ٱلۡمخ
ۦ  ِل  خَو َٰ  َما ن ََوّلذ ۦ  ت خۡصل ه َم   َون ا َءۡت  َجَهنذ ًيا وََس  [ 225:  النساء] ﴾ ١١٥ َمص 

 “และผู้ใดที่ฝ่าฝืนเราะสูล หลังจากที่ค าแนะน าอันถูกต้องได้
ประจักษ์แก่เขาแล้ว และเขายังปฏิบัติตามแนวทางที่มิใช่ทาง
ของบรรดาผู้ศรัทธานั้น เราก็จะให้เขาหันไปตามที่เขาได้หันไป 
และเราจะให้เขาเข้านรกญะฮันนัม และมันเป็นที่กลับอันชั่ว
ร้าย” (อันนิสาอ์: 115) 

ซึ่งอุละมาอ์ผู้ ยึดมั่นในแบบฉบับของศาสนาก็คือ 
บรรดาผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺได้ทรงแนะน าให้ เราปฏิบัติตาม
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แนวทางของพวกท่าน และทรงเตือนส าทับมิให้ออกจาก
แนวทางดังกล่าว และต่อไปนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากค าพูดของอุ
ละมาอ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ 

ชัยคุลอิสลาม กล่าวว่า  “ส่วนการจัดงานฉลอง
เทศกาลที่ไม่ได้มีบัญญัติไว้ เช่น การเฉลิมฉลองในบางค่ าคืน
ของเดือนเราะบีอุลเอาวัลที่เรียกกันว่างานเมาลิด สิ่งนี้เป็นเรื่อง
อุตริกรรมซึ่งไม่มีชาวสะลัฟคนใดเคยกระท าหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่
ส่งเสริมให้กระท า” (มัจญฺมอฺู อัลฟะตาวา เล่ม 25 หน้า 298) 

อัชชาฏิบีย์ ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นอุตริกรรมว่า “และหนึ่ง
ในนั้นก็คือการปฏิบัตกิารงานโดยยึดรูปแบบหรือลักษณะเฉพาะ 
เช่น การรวมตัวกันกล่าวซิกรุลลอฮฺโดยเปล่งเสียงออกมาอย่าง
พร้อมเพียงกัน การยึดถือเอาวันเกิดของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เป็นวันเฉลิมฉลองรื่นเริง และพฤติกรรมอื่นๆ ที่
ใกล้เคียงกันนี้” (อัลอิอฺติศอม เล่ม 1 หน้า 39) 

อัลฟากิฮานีย์ ได้กล่าวตอบผู้ที่ถามท่านเกี่ยวกับการ
จัดงานฉลองเมาลิดว่า “ฉันไม่เคยรู้เลยว่าการจัดงานเมาลิดนั้น
มีที่มาที่ไปในศาสนาไม่ว่าจะในอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺ และไม่มี
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ข้อมูลว่าอุละมาอ์ท่านใดเคยปฏิบัติ ทั้งที่พวกเขาคือบุคคล
ตัวอย่างในเรื่องศาสนาและการยึดมั่นในแนวทางของบรรพชน
ยุคแรก จึงถือเป็นอุตริกรรมอย่างไม่ต้องสงสัย เป็นเพียงสิ่งที่
พวกว่างงานและพวกที่นิยมชื่นชอบการดื่มกินอุตริขึ้นมา
เท่านั้น” (อัลเมาริด ฟี อะมัล อัลเมาลิด หน้า 20-22) 

อิบนุหะญัร กล่าวว่า “เรื่องการจัดงานเมาลิดนั้นเป็น
บิดอะฮ ฺและไม่มีรายงานใดระบุว่าบรรดาสะลัฟในยุคแรกได้เคย
กระท ากัน” (อัลหาวีย์ โดยอัสสะยูฏีย์ เล่ม 1 หน้า 196) 

อัสสะคอวีย์ กล่าวว่า “ไม่เคยมีรายงานจากบรรดา
สะลัฟในสามยุคแรกอันประเสริฐเกี่ยวกับการจัดงานเมาลิดเลย 
ทว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายหลัง” (อัลเมาริด อัรเราะวีย์ ฟี อัล
เมาลิด อันนะบะวีย์ โดยมุลลา กอรีย์ หน้า 12) 

อิบนุ อัลหาจญ์ กล่าวว่า “หากว่างานเมาลิดที่จัดขึ้น
นั้นมิได้มีเรื่องของเสียงเพลงและเครื่องดนตรีประกอบ แต่เป็น
เพียงการจัดเตรียมอาหาร พร้อมเนียตว่าเป็นการจัดงานเมาลิด 
แล้วเชิญชวนผู้คนมาร่วมรับประทานอาหารนั้น โดยไม่มีเรื่อง
อื่นๆ ที่ผิดหลักการศาสนา ก็ถือเป็นอุตริกรรมเพราะเนียตดัง 
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กล่าว เนื่องจากเป็นการเพิ่มสิ่งใหม่เข้าไปในศาสนาโดยที่มิได้
เป็นการกระท าของบรรดาสะลัฟในยุคแรก ทั้งนี้ การปฏิบัติตาม
สะลัฟย่อมเป็นการสมควรและจ าเป็นยิ่งกว่าการที่เราจะไปเพิ่ม
การเนียตใดๆ ที่ ค้ านกับสิ่ งที่พวกเขาเคยปฏิบัติ ไว้ เป็น
แบบอย่าง” (อัลมัดค็อล เล่ม 2 หน้า 11-12) 

เชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ กล่าวหลังจากที่ท่านได้ยก
หลักฐานที่ห้ามกระท าอุตริกรรมว่า “จากที่กล่าวมาทั้งหมดคง
เป็นที่ชัดเจนดีแล้วส าหรับผู้ที่มีสติปัญญาและมุ่งหวังที่จะค้นหา
สัจธรรมความถูกต้องด้วยใจที่เป็นธรรม ว่าการจัดงานเฉลิม
ฉลองเมาลิดนั้นไม่ได้มีบัญญัติไว้ในศาสนาอิสลาม แต่เป็นอุตริ
กรรมที่อัลลอฮแฺละเราะสูลของพระองค์ได้ก าชับให้เราละทิ้งและ
ออกห่าง จึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่ผู้มีสติปัญญาจะหลงคล้อยตาม
เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ผู้คนปฏิบัติกันอย่างมากมายทั่วทกุมมุโลก 
เพราะแท้ที่จริงแล้วสัจธรรมความถูกต้องไม่ได้วัดกันที่จ านวน
ของผู้ปฏิบัติว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด แต่สิ่งที่เป็นเครื่องตัดสิน
คือตัวบทหลักฐานตามบทบัญญัติศาสนาต่างหาก” (มัจญฺมูอฺ 
ฟะตาวา เชคบินบาซ หน้า 1183) 
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ห้า ความรักและการเทิดทูนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เป็นหนึ่งในรากฐานหลักที่ส าคัญของศาสนา โดย
ศรัทธาจะยังคงไม่สมบูรณ์หากขาดสิ่งนี้ไป ดังปรากฏในหะดีษ
ซึ่งรายงานโดยท่านอนัส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เล่าว่า ท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

َحبى إََلْـِه ِمْن َوادِلِ   » 
َ
ُكوَن أ

َ
َحُدُكْم َحَّتى أ

َ
مْجَ ال يُْؤِمُن أ

َ
ِه َوانلىاِ  أ ََ ِه َوَودَلِ  «  ِع

  [ 4٦برقم ومسلم  21برقم رواه ابلخاري ]

“คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์  
จนกว่าฉันจะเป็นที่รักแก่เขายิ่งกว่าบิดาของเขา ลูกของเขา  
และมนุษย์ทั้งหมด” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ หะดีษเลขที่ 10 และ
มุสลิม หะดีษเลขที่ 49)  

ทั้งนี้ แก่นแท้ของความรักที่มีต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือการปฏิบัติตามค าสั่งใช้ของท่าน และหลีก
ห่างจากสิ่งที่ท่านห้าม มิใช่การปฏิบัติในสิ่งที่ท่านห้าม แล้วพร่ า
บอกว่าท าไปเพราะรักท่าน 

อัลลอฮ ฺตะอาลา ตรัสว่า 

ۡل  ﴿ مۡ  إ ن قخ نتخ ونَ  كخ َ  ُتخ بُّ ّللذ ون   ٱ ذب عخ ت مخ  فَٱ ب ۡبكخ ۡ خ  ُيخ  [٦2: عمران لآ] ﴾ ٣١ ٱّللذ
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“จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮฺ ก็จงปฏิบัติ
ตามฉัน อัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกท่าน” (อาลอิมรอน: 31) 

ในอายะฮฺนี้พระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่า สิ่งที่บ่งบอกว่าเรานั้นรัก
พระองค์ก็คือการเชื่อฟังท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่าน และรักท่านนั่นเอง 

อัชชาฟีอีย์ กล่าวว่า 

 وَ  لَ  اإِ ِص عْ تَ             
َ
 عُ يْ دِ بَ  اِ  يَ ي يف القِ رِ مْ عَ ذا لَ هَ     هُ بى حُ  عمُ زْ تَ  َت نْ أ

             َ  ق  ادِ َص  َك بُ حُ  اكنَ  وْ ل
َ
ِ  بى حِ المُ  نى إِ      هُ تَ عْ طَ ا أَل  عُ ـيْ طِ مُ  ُب ُيِ  نْ مَ ل

   คุณฝ่าฝืนพระเจ้าแตก่ลับอ้างว่ารักพระองค์ 
   มันช่างเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเสียนี่กระไร 
   หากคุณรักจริงคุณต้องเชื่อฟังพระองค์สิ 
   เพราะคนเรานั้นย่อมเชื่อฟังคนที่เรารัก 

หก อีกเหตุผลหนึ่งที่กลุ่มคนซึ่งอุตริงานเมาลิดมัก
ยกขึ้นมาอ้างก็คือ การจัดงานเมาลิดนั้นเมื่อใช้สติปัญญา
พิจารณาดูแล้วจะพบว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการแสดงออกถึง
ความรักที่มีต่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
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ความคิดเช่นนี้ถือเป็นการเปิดช่องให้มีการอุตริสิ่งใหม่ๆ 
ขึ้นมาอีกมากมาย ตามแต่ที่สติปัญญาจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม 
และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็อาจจะมีบางคนคิดจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อ
ร าลึกถึงชัยชนะของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใน
สงครามบะดัร อีกคนก็อาจจะเลือกฉลองกับชัยชนะในสงคราม
อุหุด ในขณะที่อีกหลายต่อหลายคนก็อาจจะเลือกฉลองกับชัย
ชนะในสงครามค็อนดัก วันพิชิตมักกะฮฺ หรือสงครามหุนัยนฺ 

ในขณะที่บางคนอาจมีความคิดว่าคงเป็นการดีกว่า
หากจะจัดงานฉลองเนื่องในวันที่ท่านนบีอพยพ ซึ่งบางคนก็
อาจจะแย้งว่าวันที่ท่านประกอบพิธีหัจญ์น่าจะเหมาะสมกว่า 
เพราะเป็นวันที่ประชาชาติของท่านร่วมเป็นสักขีพยานยืนยันว่า
ท่านได้ท าหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์แบบแล้ว เป็นเช่นนี้
เรื่อยไป เพราะสิ่งที่สติปัญญาคิดว่าดีนั้นไม่มีที่สิ้นสุด แล้วเรา
ควรที่จะปฏิบัติตามความคิดของกลุ่มใด? และสติปัญญาของ
ผู้ใดเล่าที่จะเป็นเกณฑ์ตัดสินเรื่องศาสนา? ดังนั้น เมื่อผู้ที่ยึด
สติปัญญาขัดแย้งเห็นต่างกันโดยไม่มีข้อยุติ  พวกเขาก็จะ
ตระหนักว่าสิ่งที่เป็นตัวตัดสินชี้ขาดอย่างแท้จริงก็คือการกลับไป
หาและยึดมั่นในสุนนะฮฺนั่นเอง 
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ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ เป็นหลักฐานอันชัดเจนว่า
การจัดงานเมาลิดนั้นเป็นสิ่งที่หะรอมในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะท า
คนเดียว ท าเป็นกลุ่ม และไม่ว่าจะมีการอ่านอัลกุรอาน กล่าวบท
กลอนสรรเสริญท่านนบี หรือจัดเลี้ยงอาหารประกอบด้วยหรือไม่
ก็ตาม และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ สิ่งหะรอมต้องห้ามต่างๆ ที่มีขึ้น
ในงาน เช่น การร้องร าท าเพลง หรือการปะปนกันระหว่างบุรุษ
สตรี ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม งานเมาลิดหลายๆ งานก็
รวมเอาทั้งอุตริกรรมและสิ่งต้องห้ามเข้าด้วยกัน กระทั่งว่าการ
จัดงานเมาลิดในหลายประเทศกลายเป็นช่องทางให้ผู้คนกระท า
สิ่งที่หะรอม ภายใต้ชื่องานเฉลิมฉลองเมาลิดนบีซึ่งอ้างว่าจัดขึ้น
เพื่อแสดงออกถึงความรักและการเทิดทูนท่าน 

วัลลอฮุอะอฺลัม  

 وصىل اهلل وسلم ىلع عبده ونبيه حممد،
 وىلع آل وصحبه أمجعَ

 

ที่มา 
http://al-rehaili.net/rehaili/index.php?page=article&action=article&article=25 


