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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

หลัก 10 ประการทีท่ าให้สูญเสียความเป็นมุสลิม 
 

พึงทราบเถิดครับพี่น้องมุสลิมทั้งหลาย ว่า แท้จริงอัลลอ
ฮฺตะอาลาได้ก าชับให้บ่าวของพระองค์ทั้งหลายเข้ารับ ศาสนา
ของพระองค์  ( อิสลาม ) และยึดมั่นกับ ศาสนาของพระองค์  
พระองค์ยังทรงก าชับและเตือนให้ ระมัดระวังในสิ่งที่จะขัดแย้ง
กับศาสนาของพระองค์  ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงแต่งตั้งศาสน
ทูต  มุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  เพื่อเชิญชวนมวล
มนุษย์ชาติสู่ศาสนา ที่เที่ยงแท้ของพระองค์  พระองค์ทรงแจ้งว่า
ผู้ใดที่ปฏิบัติตามศาสนาอิสลามแท้จริงเขาจะได้ รับทางน า และ
ผู้ใดที่หันเห และผินหลังให้กับศาสนาของพระองค์ เขาจะหลง
ทาง ซึ่งสิ่งเหล่านี้พระองค์ได้ทรงก าชับและตักเตือนในอัลกุรอาน
หลายอายะฮฺ ด้วยกัน  ตลอดจนชี้แจง สาเหตุต่างๆ  ท่ีอาจ
ก่อให้เกิด ปัญหา การตกศาสนา  รวมถึง รายละเอียดต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการต้ังภาคีและการปฏิเสธศรัทธา ทั้งหลาย  ทั้งนี้ 
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บรรดาอุละมา อ์เอง ได้กล่าวถึงในเรื่องดังกล่าวนี้ในหัวข้อ
บทบัญญัติว่าด้วยการตกศาสนา  

มุสลิม คนหนึ่ง อาจเป็นไปได้ว่าเขา จะตกศาสนาไป
เพราะ ด้วย หลาก หลายสาเหตุ  ซึ่งสิ่งนี้ท าให้เลือดเนื้อและ
ทรัพย์สินของเขาจะไม่ได้รับการปกป้องจากศาสนา ของเขา อีก
แล้ว และด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองท าให้เขาต้องออกจาก การเป็น
มุสลิมก็เป็นได้  

ส่วน สิ่งที่มักท าให้มุสลิมตกศาสนา น้ัน  มีอยู่  10 
ประการหลักๆ ดังที่ท่านอิหม่าม  ชัยคฺ มุหัมหมัด บิน อับดุลวะฮฺ
ฮาบ และอุละมา อ์ท่านอ่ืนๆ ได้กล่าวถึง  ซึ่งในตรงนี้ ข้าพเจ้าขอ
สรุปสั้นๆ เพื่อเป็นเกราะป้องกันในการที่จะหลีกห่างจากมันและ
รักษาไว้ซึ่งตัวตนของความเป็นมุสลิมของ พวกท่านและคนอ่ืนๆ   
ข้าพเจ้า หวังอย่างยิ่งว่าพวกเราจะ ได้รับความ ปลอดภัยและ
หายขาด จากโรคร้าย ดังกล่าวนี้   ซึ่งจะขออธิบายและเพิ่มเติม
บางส่วนดังน้ี 

ประการแรก  คือ การต้ังภาคีกับอัลลอฮฺ  (ชิริก) ในการ
ประกอบอิบาดะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  
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     ۡغ ِإ ُر       ٱَّن    ِإ َّن  ﴿
 
ُر ۡغ     أ ِإىِۦإ   ا      ۡغ ِإ ُر  ب ِإ     ُر     م  ن      ِإم  ٓا ُر     ا : النساء ]﴾     

٤٨  ] 
ความว่า : “แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺจะไม่อภัยให้ในกรณีที่ มีการ
ต้ังภาคีกับพระองค์  และพระองค์จะทรงอภัยให้ในความผิดท่ี
นอกเหนือจากการต้ังภาคีส าหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์” (อัน-
นิสาอ์ : 48) 
 
 และพระองค์ยังตรัสอีกว่า : 

ۥ﴿ ن  ِإهَّنىُر ِإ ۡغ  م  ُر ۡغ ِإ    ِإ ٱَّن ُر     َّن         ۡغ  ب     ىُر   ٱۡغ وَّن         ۡغىِإ   ٱَّن
ۡغ
ا  ٱَّنااُر     م   ِإ لَّن  ِإمِإ      م    

ااٖر  مِإنۡغ  هن 
 
 [  ٧٢: املائ دة ]﴾ ٧٢ أ

ความว่า : “แท้จริงแล้วผู้ใดที่ต้ังภาคีกับอัลลอฮฺ  แท้จริงพระองค์
จะก าหนด ให้เขาเป็นบุคคลต้องห้ามในการเข้าสวรรค์และ
สถานที่ของเขาคือนรก และไม่มีการช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้นส าหรับ
ผู้อธรรม (ผู้ตั้งภาคี)”  (อัล-มาอิดะฮฺ : 72) 

 
ส่วนห น่ึงในรูปแบบ ของการต้ังภาคี  คือ การขอดุอา อ์

จากผู้ตาย  การขอความช่วยเหลือ จากผู้ตาย  การบนบานและ
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เชือดพลีส าหรับ ผู้ตาย  ดังที่ผู้คนเชือดพลีให้กับญินหรือสุสา น
ต่างๆ 

 
ประการที่สอง คือ ผู้ที่ใช้สื่อกลางระหว่างเขากับอัลลอ

ฮฺ  ซึ่งพวกเขาได้ขอวิงวอนต่อสื่อ  และพวกเขาก็ขอความ
ช่วยเหลือจากสื่อ ตลอดจนมอบหมายการงานทุกอย่างไว้กับ สื่อ 
ซึ่งการกระท าดังกล่าวนี้  ถือว่าเป็นกุฟรฺ  ตามมติ เอกฉันท์ของอุ
ละมาอ์อิสลาม 

 
ประการที่สาม  คือ ผู้ที่ปฏิเสธการเป็นการฟิรฺของพวก

มุชริกีนหรือมีข้อสงสัยในความเป็นกาฟิรฺของพวกเขาหรือเห็นว่า
ศาสนาของพวกเขาน้ันถูกต้องแล้ว 

 
ประการที่สี คือ ผู้ที่เชื่อและศรัทธาว่า  มีทางน าที่ดีกว่า

และสมบูรณ์กว่าทางน าของท่าน ศาสนาทูตมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  หรือเชื่อและศรัทธาว่า  บทบัญญัติของผู้อ่ืน
ดีกว่าบทบัญญัติของท่าน ศาสนทูตมุหัมหมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะ
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ลัยฮิวะสัลลัม  เหมือน กับผู้เชื่อ ว่าบทบัญญัติที่ไม่ ได้มากจาก
อิสลามดีกว่าบทบัญญัติที่มาจากอิสลาม เขาคือกาฟิรฺ 

 
ประการที่ห้า คือ ผู้ที่รังเกียจหรือเกลียดชังส่วนใดส่วน

หน่ึงในสิ่งที่ท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  
ได้น าเสนอ  ถึงแม้ว่า เขาจะปฏิบัติสิ่งดังกล่าว อยู่ก็ตามที  เขาคือ
กาฟิรฺ ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า : 

ِإ    ﴿ ًُر ۡغ        َّن
 
ِإ  ْا  ب ٌو  ِإيُر

ٓا     ا هن     م 
 
ُر  أ  ۡغ       ٱَّن

 
ًُر ۡغ       ۡغ     

 
 [  ٩: حممد ]﴾ ٩ أ

ความว่า  : “ดังนั้น  เพราะพวกเขาเกลียดชังในสิ่งที่พระองค์ได้
ประทานลงมา ดังนั้น พระองค์จึงท าให้การงานของเขานั้นมลาย
ไป” (มุหัมมัด : 9 ) 

 
ประการที่หก  คือ  ผู้ที่เย้ยหยัน  ล้อเลียน ส่วนใดส่วน

หน่ึงที่เป็นศาสนาของท่านศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ทั้งที่เป็นเรื่องของผลบุญหรือเรื่องของการลงโทษ   เขา
คือกาฟิร ฺดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า: 

ِإ   ُر ۡغ  ﴿ ِإ ٱَّن ب
 
ِۦإ     وي  تِإىِۦإ أ ٌِلِإ ا سُر وتُر ۡغ     نِإ ُر      ُر ًۡغ ت   ۡغ

ْا      ٦٥    اُر و ت  ِإ تُر     ۡغ     ۡغ  ك    ۡغ
 [  ٦٦-٦٥: اتلوبة ]﴾  ِإ    وِإ ُر ۡغ      ۡغ   
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ความว่า  : “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด )ว่า กับพระองค์อัลลอฮฺ   กับ
โองการของพระองค์ และกับศาสนทูตของพระองค์กระนั้นหรือท่ี
พวกท่านล้อเลียน กัน  ? ไม่ต้อง ขออภัยเลย  แท้จริง  พวกท่าน
ทั้งหลาย ได้ปฏิเสธ  หลังจากที่พวก ท่าน ศรัทธา แล้ว ” ( อัต -
เตาบะฮฺ : 65-66 ) 

 
ประการที่เจ็ด  คือ สิหิรฺ หมายถึง ไสยศาสตร์  ซึ่งผู้ใดที่

กระท าการสิ หิรฺและยอมรับมัน  เขาคือกาฟิรฺ   ดังที่พระองค์ได้
ตรัสว่า : 

ا﴿ ا ِإ    م  ِإم     ٍد  مِإنۡغ   ُر   ِّل
 
ٓا     َّن   أ   ٌ ا    ُر ۡغنُر   ِإ َّنم   [  ١٠٢: ابلقرة ]﴾ ت  ۡغ ُر ۡغ          ِإتۡغو  ٞة    

ความว่า : “และเขาทั้งสอง(ฮารูต กับ มารูต)ไม่ได้สอน(การสิหิรฺ)
แก่คนหนึ่งคนใด เว้นแต่ว่าทั้งสองจะกล่าวเตือนก่อนว่า แท้จริง
เราคือฟิตนะฮฺ(บททดสอบ) ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าปฏิเสธศรัทธา” 
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ :102 ) 

 
ประการที่ แปด  คือ  ร่วมมือกับบรรดา มุชริกีน ศัตรู

ของอัลลอฮฺ และช่วยเหลือพวกมุชริกี นเพื่อท าลายมุสลิมด้วย
กันเอง ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า : 
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ًُر    م ن﴿ َّن   ٌ ت  ِإو ُر ۡغ     ۥ مِّل ًُر ۡغ     إِإهَّنىُر ًۡغ ِإي      ٱَّن    ِإ َّن  مِإوۡغ ٌۡغ        ﴾ ٥١  ٱلَّن  ِإمِإ     ٱۡغ  
 [  ٥١: املائ دة]

ความว่า  : “และผู้ใด ในหมู่ พวกเจ้าที่เอาพวกเขา (กาฟิรฺ )เป็น
เพื่อนสนิท แท้จริงแล้วเขาคนนั้น ก็คือสมาชิกหนึ่งในหมู่ พวกเขา 
แท้จริง อัลลอฮฺจะไม่ให้ทางน าส าหรับกลุ่มผู้ที่อธรร ม” (อัล-มาอิ
ดะฮฺ : 51 ) 

 
ประการที่เก้า  คือ ผู้ที่เชื่อว่ามุสลิมนั้น มีสิทธิที่จะออก

ห่าง ปลีกตัวไป  หรือไม่ต้องใช้ ชะรีอะฮฺ /บทบัญญัติศาสนา ของ
ท่านศาสนทูต  มุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวัสลัม  ได้ เหมือน
กรณีที่คิฎิรฺมีสิทธิไม่ใช้ชะรีอะฮฺของนบีมูซาได้  ใครที่เชื่อเช่นนั้น
เขาก็คือกาฟิรฺ ดังที่พระองค์ไดต้รัสว่า : 

ن ﴿ ِإسۡغ    ِإ     ۡغ      ۡغت  ِإ    م 
ٌ   مِإوۡغىُر   ُر ۡغ          ن  ِإ ٗوا  ٱۡغ ِإ ن   مِإن    ٱٓأۡلِإ   ِإ   ِإ    يُر   ٱۡغ    ِإ

 [  ٨٥: عمران آل ]﴾ ٨٥
ความว่า  : “และผู้ใด ท่ีค้นหาวิถีชีวิตที่นอกเหนือจากวิถีชีวิตของ
อิสลามมาเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาแล้ว ไม่มีโอกาสเลยที่การงาน
ของพวกเขาจะถูกตอบรับ และในวันกิยามะฮฺเขาคือผู้ที่ขาดทุ น” 
(อาล อิมรอน : 85 ) 
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ประการที่สิบ  คือ การหันเห  ผินหลังออกจากศาสนา
ของอัลลอฮฺ โดยไม่ได้มีการเรียนรู้และไม่มีการปฏิบัติใดๆ  ทั้งสิ้น
ในสิ่งที่มีอยูใ่นศาสนาอิสลาม  ดังที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า : 

نۡغ  ﴿  ۡغ   ُر    م 
 
ن أ ِإ    مِإمَّن ِإىِۦإ ي   ِإ อبِإٔا و  ُر ِّل بِّل  ۡغ       ُر َّن  ا 

 
ٓا   أ ا  ً وۡغ مُر ۡغ ِإمِإ    مِإن    ِإهَّنا   

ۡغ    
   ٌ وت  ِإمُر  [  ٢٢: السجدة ]﴾ ٢٢ مُر

ความว่า  : “และใครเล่าที่ จะอธรรมมาก ไปกว่าผู้ที่ ถูกเตือนสติ
ด้วยอายะฮฺของอัลลอฮฺ  แต่แล้วเขาก็ผินหลัง ให้ แท้จริงแล้ว  เรา
จะเอาโทษกับบรรดาผู้ที่อธรรมทั้งหลาย” (อัส-สัจญ์ดะฮฺ : 22) 

ทั้งหมดที่ ได้กล่าวมาในข้างต้นนี้ไม่ได้มีข้อแตกต่าง
อะไรเลย ระหว่างผู้ท าเล่นๆ หรือท าจริงๆ หรือผู้ที่ตกอยู่ในสภาพ
แห่งความหวาดกลัว เว้นแต่กรณีผู้ที่ถูกบังคับเท่านั้น ซึ่งทั้งหมด
นี้คือสิ่งที่อันตรายย่ิงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมากที่สุด  
  ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคนที่ระมัดระวัง
และยับยั้งตนเอง ซึ่งเราขอความ คุ้มครองต่อพระองค์อัลลอฮฺให้
ทรงท าให้เราห่างไกลจากสิ่งที่จะ ท าให้เราต้องตกอยู่ภายใต้การ
โกรธกริ้วของพระองค์ด้วยเถิด อามีน (จบการอ้างค าพูดจากเชค
มุหัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ) 
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สิ่งที่รวมอยู่ในประเภทที่สี่ด้วยประการหนึ่งก็คือ  การ
เชื่อว่ากฎหมายหรือระเบียบต่างๆ  ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองมี
ความประเสริฐกว่าบทบัญญัติอิสลาม  หรือมีฐานะเท่ากัน  หรือ
อนุญาตให้ใช้เป็นข้อตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทได้แม้จะเชื่อว่า
อิสลามดีกว่าก็ตามที หรือเชื่อว่าระบอบของอิสลามไม่เหมาะสม
ที่จะใช้ในศตวรรษท่ียี่สิบ หรือเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุท่ีท าให้มุสลิม
ตกต่ า หรือเชื่อว่าอิสลามเกี่ยวข้องเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับพระเจ้าเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในด้านอ่ืนๆ  
แต่อย่างใด 

ในประเภทที่สี่นี้ยังรวมถึง  การมีความเชื่อว่าการด าเนิน
บทลงโทษของอัลลอฮฺ  เช่น  การตัดมือขโมย  การขว้างหินผู้ผิด
ประเวณี ไม่คู่ควรกับยุคนี้ และยังรวมถึงการเชื่อว่าอนุญาตให้ใช้
บทบัญญัติอ่ืนนอกจากบทบัญญัติของอัลลอฮฺในเรื่องธุรกรรม
และการลงโทษหรืออ่ืนๆ  แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนั้นดีกว่า
บทบัญญัติของอิสลามก็ตาม  เพราะการเชื่อเช่นนั้นก็คือการ
อนุมัติสิ่งที่อัลลอฮฺห้ามนั่นเอง  ใครก็ตามที่อนุมัติสิ่งที่อัลลอฮฺ
ห้ามซึ่งเป็นที่รู้กันในศาสนาว่ามันต้องห้าม  เช่น การผิดประเวณี  
การด่ืมเหล้า  ดอกเบี้ย  การตัดสินด้วยบทบัญญัติอ่ืน  ฯลฯ เขาผู้
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นั้นก็เป็นกาฟิรฺ (อย่างไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัติ  ไม่อนุญาตให้ชี้ขาด
ว่าคนหนึ่งคนใดตกเป็นกาฟิรฺโดยไม่ไตร่ตรองหรือกระท าไปโดย
ไม่ผ่านการวินิจฉัยอย่างถี่ถ้วนโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ  วัลลอ
ฮุอะอฺลัม – บรรณาธิการ) 

เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺให้ทรงประทานหนทางที่
พระองค์พอพระทัย และทรงชี้ทางเราและบรรดามุสลิมทั้งหลาย
สู่เส้นทางที่เที่ยงตรง แท้จริง พระองค์คือผู้ได้ยินและใกล้ชิดยิ่ง 

 وصىل ا ىلع دري دلقه حممد وآهل وصحبه وسلم
 
แหล่งที่มา : http://www.binbaz.org.sa/mat/8744 


