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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอการสดุดีจากอัลลอฮฺและสันติสุขจง
มีแก่ท่านนบีท่านสุดท้าย มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

อนึ่ง การมีวันรื่นเริงเฉลิมฉลองนั้นเป็นเรื่องปกติของ
สังคมมนุษย์ ซึ่งเห็นได้ทั่วไปในแต่ละประชาชาติ มันเกิดมาจาก
จิตส านึกลึก ๆ ที่ต้องการระลึกเหตุการณ์ส าคัญบางอย่างเป็น
การเฉพาะ หรืออาจจะเป็นการแสดงออกถึงความยินดีปรีดา
และการขอบคุณ  ที่ เ วี ยนบรรจบครบรอบปี แล้ วปี เ ล่ า 
เพราะฉะนั้นมันจึงถูกเรียกว่า “อีด” หมายถึง การหวนกลับมา
บรรจบ 

อัลลอฮฺทรงรู้ดีว่านี่คือนิสัยโดยธรรมชาติของมนุษย์ 
พระองค์จึงอนุมัติให้พวกเขาได้แสดงออกถึงความปิติยินดี
ดังกล่าวในรูปแบบที่ทรงเกียรติ ภายใต้กรอบแห่งวิสัยทัศน์อัน
ครอบคลุมทั้ งมิติของการสรรค์สร้างสรรพสิ่ ง  ของหน้าที่
รับผิดชอบของมนุษย์ และการเคารพอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ มี
รายงานจากอะนัส บิน มาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า  
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 ِ الَْمِدينََة َولَُهْم يَْوَماِن يَلَْعبُوَن ِفيِهَما َفَقاَل  -صىل اهلل عليه وسلم  -قَِدمَ رَُسوُل اَّلله
ِ  ،ُكنها نَلَْعُب ِفيِهَما يِف اْْلَاِهِليهةِ : ، قَالُوا«َما َهَذاِن اْْلَْوَمانِ » صىل  -َفَقاَل رَُسوُل اَّلله

بَْدلَُكْم بِِهَما خَ »: -اهلل عليه وسلم 
َ
َ قَْد أ ْضََح َوَيْوَم إِنه اَّلله

َ
ا ِمنُْهَما يَْوَم اْْل ْْيً

 [رواه أبو داود وأمحد]« الِْفْطرِ 
ความว่า เมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อพยพมาที่
มะดีนะฮฺ ชาวมะดีนะฮฺมีวันรื่นเริงอยู่สองวันที่พวกเขาใช้ละเล่น
รื่นเริงเฉลิมฉลองกัน ท่านถามพวกเขาว่า “สองวันนี้เป็นวัน
อะไร?” พวกเขาตอบว่า เราเคยละเล่นรื่นเริงกันในสองวันนี้
สมัยญาฮิลียะฮฺ  ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกล่าว
กับพวกเขาว่า “แท้จริงแล้ว อัลลอฮฺได้ทดแทนสองวันนี้ด้วยวันที่
ดีกว่าส าหรับพวกท่าน คือ วันอีดิลอัฎฮา และ วันอีดิลฟิฏรฺ ” 
(บันทึกโดยอบู ดาวูด และ อะห์มัด) 

 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้เคยพูดกับ

ท่านอบู บักรฺ ว่า  
بَا بَْكٍر إِنه ِلُُكِّ قَْوٍم ِعيًدا وََهَذا ِعيُدنَا»

َ
 .رواه ابلخاري« يَا أ

ความว่า “โอ้ อบู บักรฺ มนุษย์ทุกพวกนั้นมีวันอีดของพวกเขา 
และวันนี้ก็เป็นวันอีดของเรา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์) 
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หะดีษสองบทนี้ เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าประชาชาติอิสลาม
มีวันอีดหรือวันเฉลิมฉลองเฉพาะส าหรับพวกเขา ซึ่งมีนัยที่เชื่อม
รวมระหว่างมิติของความเชื่อและการด ารงชีวิต ซึ่งแตกต่างโดย
สิ้นเชิงกับวันเฉลิมฉลองอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวันฉลองรูปแบบไหน 
ศาสนาไหน เชื้อชาติไหน หรือเทศกาลไหนก็ตาม 

ในปัจจุบัน สิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 25 ถึงวันที่ 31 
เดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการเฉลิมฉลองที่เรียกว่า เทศกาลปี
ใหม่  

มุสลิมบางส่วนเอง ไม่ว่าจะด้วยส านึกหรือไม่ส านึก ก็
ได้เข้าร่วมเทศกาลที่ว่านี้ โดยไม่ได้ตระหนักถึงความแตกต่าง
ทางศาสนา เอกลักษณ์ของตัวเอง และเกียรติที่อัลลอฮฺได้มอบ
ให้กับประชาชาติอิสลาม 

ในขณะที่มีหลักฐานมากมายจากบทบัญญัติของอัลลอ
ฮฺ ที่กล่าวถึงความพิเศษของประชาชาติอิสลามของท่านนบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และความจ าเป็นที่พวกเขา
ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือท าตัวเหมือนกับประชาชาติ กลุ่มชน 
และศาสนิกอื่น ๆ รวมทั้งต้องมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นท่ามกลาง
ประชาชาติทั้งหลาย 
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ไม่แปลกที่มุสลิมต้องมีลักษณะดังที่ว่า เพราะพวกเขา
คือประชาชาติแห่งสารชิ้นสุดท้ายจากฟากฟ้า ซึ่งมีท่านนบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นศาสนทูต และมีอัลกุรอาน
เป็นคัมภีร์ที่คอยน าทาง 

อัลลอฮฺ ได้ทรงประดับ เกียรติประชาชาตินี้ ด้ วย
คุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ ในพระด ารัสของพระองค์ที่ว่า 

َ   ُكنُتم    ﴿ ة    َخي  مَّ
ُ
خ    أ

ُ
   لِلنَّاِس   رَِجت  أ

 
 ٱبِ   ُمُرونَ َتأ

 ُمنَكرِ ل  ٱ  َعنِ   نَ َهو  َوَتن    ُروِف َمع  ل 
ُتؤ   ِه ٱبِ   ِمُنونَ َو َلو    للَّ اَمنَ   َو ه    َء

َ
ر   َلََكنَ   بِ ِكَت  ل  ٱ  ُل أ ن    لَُّهم    اَخي  ِ  ِمُنونَ ُمؤ  ل  ٱ  ُهمُ م 

ك  
َ
 [  ١١١: عمران لآ] ﴾ ١١٠ ِسُقونَ َف  ل  ٱ ََثُُهمُ َوأ

ความว่า “พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติอันประเสริฐสุดที่ถูกให้
ก าเนิดขึ้นมาเพื่อมนุษยชาติ ด้วยการที่พวกเจ้าสั่งเสียในความดี 
หักห้ามยับยั้งจากความชั่ว  และด้วยการที่พวกเจ้าศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺ และหากแม้นว่าชาวคัมภีร์นั้นได้ศรัทธาแล้วไซร้ ก็
ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าส าหรับพวกเขา ในหมู่พวกเขามีผู้ศรัทธาอยู่
ด้วย แต่ส่วนมากแล้วเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนทรยศ” (อาล อิมรอน : 110) 
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เราคือประชาชาติที่ประเสริฐที่สุด ดังปรากฏในหะดีษที่
รายงานโดยมุอาวิยะฮฺ บิน หัยดะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า   

ةً »  مه
ُ
وَن َسبِْعنَي أ ُتَوفُّ ْنتُْم 

َ
ْنتُْم َخْْيُ  ،أ

َ
ْكَرمُ أ

َ
َوأ ِ َعزه َوَجله َها  رواه . ] «  َها لََعَ اَّلله

 [.والرتمذي وابن ماجه واحلاكم اإلمام أمحد
ความว่า “พวกท่านคือผู้ที่มาเติมเต็มท าให้จ านวนมนุษย์มีครบ
เจ็ดสิบประชาชาติ พวกท่านคือประชาชาติที่ดีที่สุดและมีเกียรติ
ที่สุดส าหรับอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกร” (บันทึกโดย อะห์
มัด, อัต-ติรมิซีย,์ อิบนุ มาญะฮฺ และ อัล-หากิม) 

 
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังได้กล่าวอีกว่า  

ا»  ُنوَن َصفًّ َثَما ِمنَْها  ُة  مه
ُ
ْْل ا ِه  َهِذ  ، َئُة َصفٍّ  ِما َو وَن  ِعْْشُ نهِة  ْْلَ ا ْهُل 

َ
رواه ] «  أ

 [الرتمذي، وابن ماجه، وأمحد
ความว่า “ชาวสรรค์นั้นมีหนึ่งร้อยยี่สิบแถว จากจ านวนนั้นมี
ประชาชาติ(ของท่านนบีมุหัมมัด)นี้อยู่แปดสิบแถว” (บันทึก
โดยอัต-ติรมิซีย,์ อิบนุ มาญะฮฺ และอะห์มัด)  
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มีรายงานจากอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ จาก
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า  

ُل َمْن يَْدُخُل اْْلَ » وه
َ
لُوَن يَْومَ الِْقيَاَمِة ، َوََنُْن أ وه

َ
وتُوا ََنُْن اْْلِخُروَن اْْل

ُ
نهُهْم أ

َ
نهَة، َبيَْد أ

ُ لَِما اْخَتلَُفوا ِفيِه  وتِينَاهُ ِمْن َبْعِدِهْم ، فَاْختَلَُفوا، َفَهَدانَا اَّلله
ُ
الُْكتهاَب ِمْن َقبِْلنَا، َوأ

، ُ َلُ  ِمَن احْلَقِّ ي اْختَلَُفوا ِفيِه َهَدانَا اَّلله ِ َغًدا لِلْيَُهوِد ، فَاْْلَْومَ ََلَا ، وَ ، َفَهَذا يَْوُمُهُم اَّله
  [ُمتهَفٌق َعلَيْهِ ] «َوَبْعَد َغٍد لِلنهَصارَى

ความว่า “พวกเราเป็นประชาชาติสุดท้าย(ในโลกนี้) แต่เป็น
ประชาชาติแรกในวันกิยามะฮฺ เราคือพวกแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ 
ในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับคัมภีร์มาก่อนพวกเราและเราก็
รับคัมภีร์หลังจากพวกเขา แต่พวกเขากลับขัดแย้งกัน อัลลอฮฺจึง
ทรงชี้ทางแก่พวกเราในสัจธรรมที่พวกเขาขัดแย้ง และวันนี้ก็คือ
(วันศุกร์)วันที่พวกเขาเหล่านั้นขัดแย้งกัน อัลลอฮฺจึงทรงให้ทาง
น าแก่เราได้เลือกมันเป็นวันส าคัญของเรา วันนี้(วันศุกร)์เป็นของ
เราชาวมุสลิม พรุ่งนี้(วันเสาร์)เป็นของชาวยิว และมะรืน(วัน
อาทิตย์)เป็นของชาวคริสเตียน”  

 
อิบนุ กะษีรฺ ได้อธิบายว่า เหตุที่ประชาชาตินี้ได้รับสิทธิ

พิเศษเป็นพวกแรก นั่นก็เพราะท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
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ลัยฮิวะสัลลัม ของพวกเขา เนื่องจากท่านเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ
ที่สุดและเป็นศาสนทูตที่มีเกียรติที่สุดส าหรับอัลลอฮฺ พระองค์ส่ง
ท่านมาด้วยบทบัญญัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่นบีคนอื่น ๆ ไม่เคย
ได้รับมาก่อนหน้าท่าน ดังนั้น การปฏิบัติตามวิถีและแนวทาง
ของท่าน จึงเปรียบเสมือนว่า ท าน้อยแต่ได้มาก ท าเพียงแค่นิด
เดียวแต่ได้มาชนิดที่ ว่าการท า เยอะแยะมากมายในหมู่
ประชาชาติอื่นก็ไม่สามารถจะเอามาเทียบได้เลย” (ตัฟสีร อัลกุร
อานิลอะซีม 2/94) 

ผลจากการขาดส านึกที่ถูกต้องและความอ่อนแอของ
การยึดโยงในศรัทธา ท าให้มุสลิมบางส่วนไหลตามกระแสใน
ปัจจุบันด้วยการเข้าร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและวันปี
ใหม่  จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่พวกเขาแสดงออกด้วย
ภาพลักษณ์และเอกลักษณ์เหมือนกับชาวคริสต์ อาทิ  

1. มีการแลกของขวัญและการ์ดส่งความสุข ทั้งทาง
ไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต 

2. มีส่วนร่วมกับชาวคริสต์ในการเฉลิมฉลองทั้งที่
โบสถ์ โรงแรม กลางสนาม หรือทางสื่อโทรทัศน์ 
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3. ซื้อต้นคริสต์มาส และแต่งชุดซานตาคลอสที่เด็ก ๆ 
ชอบ และแจกของขวัญกันในช่วงเทศกาลนี้ 

4. จัดคอนเสิร์ต เต้นร า มั่วสุมท าอบายมุข ปิดไฟเที่ยง
คืนเพื่อเตรียมนับเคาท์ดาวน์ในคืนส่งท้ายปีเก่า 
และอื่นๆ อีกมาก 

ตามบทบัญญัติในศาสนาอิสลาม ทั้งวันคริสต์มาสและ
วันปีใหม่ ไม่อนุญาติให้เป็นวันรื่นเริงเฉลิมฉลอง 

เพราะอันแรก (วันคริสต์มาส) เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ทางศาสนาที่ปฏิเสธอัลลอฮฺ ให้คุณลักษณะนบีอีซาว่าเป็นพระ
เจ้า เชื่อว่าพระเจ้าสถิตและอยู่ในร่างมนุษย์ มีความเชื่อเกี่ยวกับ
ไม้กางเขน และอื่น ๆ อีกมาก ที่บรรดานักบวชคริสต์ได้เอามา
ประโคมโฆษณากันในวันคริสต์มาส 

ส่วนอันที่สอง (วันปีใหม่) เป็นลักษณะกิจกรรมทางโลก
ที่เต็มไปด้วยอบายมุข คละเคล้าด้วยบรรยากาศที่เสื่อมทราม 
สนับสนุนกิจกรรมและพฤติกรรมตกต่ าทางศีลธรรมเยี่ยง
เดรัจฉาน ไม่คู่ควรที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั่วไป นับประสาอะไร
กับผู้ศรัทธาที่มีความเชื่อบริสุทธิ์ 
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ท่านนบีของเรา ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เข้มงวด
กับเรื่องการเลียนแบบเฉลิมฉลองเยี่ยงนี้มาก มีเรื่องเล่าตอนที่
ชายคนหนึ่งจะเชือดอูฐที่ เขตบุวานะฮฺ เขาก็มาหาท่านนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบอกกับท่านว่า ฉันได้บนบาน
ว่าจะเชือดอูฐที่บุวานะฮฺ ท่านนบีจึงถามเขาว่า “ที่นั่นมีรูปเคารพ
ที่เคยใช้กราบไหว้ในสมัยญาฮิลียะฮฺหรือไม่?” บรรดาเศาะ
หาบะฮฺตอบว่า ไม่มี ท่านนบีถามต่อไปว่า “ตรงนั้นเคยเป็นที่จัด
เฉลิมฉลองของพวกญาฮิลียะฮฺหรือเปล่า?” พวกเขาตอบว่า ไม่ 
ท่านนบีจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงท าตามที่เจ้าบนบานเสีย แท้จริง 
ห้ามมีการแก้บนที่เป็นมะอฺศิยะฮฺต่ออัลลอฮฺ และไม่มีการแก้บน
ที่มนุษย์ไม่ได้ครอบครองหรือไม่สามารถจะท าได้ ” (บันทึก
โดยอบู ดาวูด) 

มีรายงานจากอับดุลลอฮฺ  บิน  อัมรฺ  บิน อัล -อาศ 
เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ท่านได้กล่าวว่า “ใครที่อาศัยอยู่ในเมืองผู้
ปฏิเสธศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตามประเพณีเฉลิมฉลองวันเนรูซ
(วันปีใหม่ของพวกเปอร์เซีย)และเทศกาลของพวกเขา จนกระทั่ง
เขาเสียชีวิตในสภาพนั้น ในวันกิยามะฮฺเขาก็จะถูกต้อนชุมนุม
พร้อม ๆ ผู้คนเหล่านั้น” (บันทึกโดย อัล-บัยฮะกีย์ 9/234)  
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เหตุผลที่เป็นความลับของเรื่องนี้ก็คือ การเลียนแบบ
ภายนอกนั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับความ
เชื่อภายใน  

ท่านชัยคุลอิสลามอิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 
“อิกติฎออ์ อัศ-ศิรอฏ อัล-มุสตะกีม มุคอละฟะฮฺ อัศหาบ อัล-
ญะฮีม” (เล่มที่ 1 หน้า 80-82) ว่า “สัจธรรมอันเที่ยงตรงนั้นเป็น
เรื่องภายในจิตใจที่ประกอบด้วยความเชื่อและความประสงค์
ต่าง ๆ บวกกับพฤติกรรมภายนอก ที่เป็นค าพูดและการกระท า 
มันอาจจะเป็นอิบาดะฮฺล้วน ๆ หรืออาจจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน เสื้อผ้า การแต่งงาน ที่อยู่อาศัย การ
เข้าสังคม การจากลา การเดินทาง การขี่พาหนะ และอื่น ๆ  ทั้ง
ภาพภายนอกและความรู้สึกภายในนี้จะมีความสัมพันธ์และ
ความสอดคล้องกัน ซึ่งความรู้สึกและสภาพในจิตใจจะถูกแปร
ออกมาเป็นพฤติกรรมของอวัยวะภายนอก และสิ่งต่าง ๆ ที่เรา
ท าออกมาโดยเปิดเผยข้างนอกก็ย่อมจะสื่อถึงความรู้สึกและ
สภาพของจิตใจอย่างเลี่ยงไม่ได้ 

แท้จริง อัลลอฮฺได้ส่งท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม มาด้วยหิกมะฮฺ(วิทยปัญญาและความรู้ต่าง ๆ) ซึ่ง
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เป็นสุนนะฮฺของท่าน อีกทั้งเป็นบทบัญญัติและแนวทางที่อัลลอ
ฮฺก าหนดมาให้กับท่าน ในจ านวนหิกมะฮฺที่ว่านี้ก็คือ การที่
พระองค์ก าหนดการกระท าและค าพูดต่าง ๆ ให้แตกต่างจาก
แนวทางของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่ถูกกริ้วและหลงทาง 

พระองค์สั่ ง ให้ แตกต่ า งจากพวกเขาในมิติ ของ
ภาพลักษณ์ภายนอก แม้ว่าภาพลักษณ์ดังกล่าวอาจจะไม่
ปรากฏอันตรายแฝงเร้นใด ๆ แก่สายตาคนส่วนใหญ่ก็ตาม เหตุ
ที่สั่งเช่นนั้นก็มีหลายเหตุผล อาทิ เพราะการมีส่วนร่วมแค่
ภายนอกก็อาจจะส่งผลถึงความรู้สึกร่วมและยอมรับระหว่าง
สองฝ่ายที่ลอกเลียนกันได้ สุดท้ายก็จะน าไปสู่การเห็นชอบหรือ
ประพฤติตรงกันไม่ว่าทั้งค าพูดหรือการกระท า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่
เห็นได้จริง ตัวอย่างเช่น คนที่ ใส่ เสื้อผ้าเหมือนผู้รู้  ก็จะมี
ความรู้สึกว่าตัวเองอยากเข้ากลุ่มกับพวกเขา คนที่ใส่ชุดแบบ
ทหารก็จะออกอาการแสดงตัวประหนึ่งว่าตัวเองเป็นทหาร จน
นิสัยเขากลายไปเป็นความรู้สึกดังกล่าว เว้นแต่ว่ามีเหตุอื่นคอย
สกัดไว”้ 

อิบนุ ตัยมียะฮฺ กล่าวต่อไปอีกว่า “อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ 
ความต่างกันในพฤติกรรมภายนอกย่อมน าไปสู่ความแตกต่าง
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และการปลีกตัว ท าให้พ้นจากเหตุที่น ามาซึ่งความกริ้วโกรธ
ของอัลลอฮฺและความหลงทาง ท าให้มีความรู้สึกห่วงหาเหล่าคน
ที่ ได้ รั บทางน าและความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ  เป็ น
ความส าเร็จที่ตอกย้ าสิ่งที่อัลลอฮฺได้ก าหนดไว้ว่าให้ตัดขาด
ระหว่างบ่าวที่เป็นชาวสวรรค์ กับศัตรูที่เป็นชาวนรกของพระองค์  

ยิ่งหัวใจมีชีวิตที่สมบูรณ์และรู้จักอิสลาม - ข้าพเจ้า
ไม่ได้หมายถึงอิสลามแค่ชื่อภายนอกหรือความเชื่อจากข้างใน
ทั่ว ๆ ไปเท่านั้น แต่หมายถึงอิสลามแท้ ๆ จริง ๆ – ซึ่งถ้าเขารู้จัก
มันมากเท่าไร ความรู้สึกของเขาที่ต้องการจะแตกต่างจากยิว
และคริสต์ทั้งในมิติภายนอกและภายในก็จะสมบูรณ์มากเท่านั้น 
และระยะห่างของเขาจากนิสัยของยิวและคริสต์ ซึ่งอาจจะมีอยู่
ในมุสลิมคนอื่น ๆ บางส่วน ก็จะยิ่งไกลมากเท่านั้น 

อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมในภาพลักษณ์
ภายนอก จะท าให้เกิดการปะปนกันในทางเปิดเผย จนอัต
ลักษณ์ต่าง ๆ โดยผิวเผิน ระหว่างผู้ที่ได้รับทางน าจากอัลลอฮฺ
และผู้ที่อัลลอฮฺโกรธกริ้วและหลงทาง ไม่มีเหลือให้เห็นอีกต่อไป 

และสาเหตุอื่น ๆ ที่เปี่ยมไปด้วยหิกมะฮฺอีกหลายข้อ ซึ่ง
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เฉพาะกรณีที่เป็นพฤติกรรมทั่วไป ซึ่งโดย
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ปกติก็อนุมัติให้ท าได้ถ้าท าโดยไม่ได้เลียนแบบพวกเขา แต่ถ้า
เป็นพฤติกรรมที่ออกแนวปฏิเสธศรัทธาด้วยแล้วละก็ ถ้าไป
เลียนแบบพวกเขาในพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะถึงขั้นเป็นส่วนหนึ่ง
การกุฟรฺได้เลย เพราะการท าอะไรสอดคล้องกับพวกเขาก็ถือว่า
เป็นการเห็นด้วยกับมะอฺศิยะฮฺ(การท าบาป)ของพวกเขาไม่ว่าแง่
ใดก็แง่หนึ่ง ประการดังกล่าวนี้ถือเป็นรากฐานที่จักต้องเข้าใจ
และรู้ให้เท่าทัน” 

ความหมายต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวมานี้ ไม่มีใครที่เข้าถึง
ได้นอกจากด้วยหัวใจที่ไวต่อการศรัทธา และความรู้สึกที่เปี่ยม
ล้นด้วยเตาฮีดต่ออัลลอฮฺ ส่วนผู้ที่เป็นมุสลิมตามประเพณีและมี
อีมานแข็งทื่อ ย่อมจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับเรื่องนี้ พวกเขาจะไม่
เห็นว่าการเลียนแบบนั้นเป็นปัญหาใด ๆ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องปกติ
ที่จะเห็นพวกเขาแลกค าอวยพร แสดงความยินดี ส่งความสุขกัน
ในเทศกาลเหล่านี้โดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแม้แต่น้อย 

อิบนุล ก็อยยิม ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อะห์กาม อะฮฺลิซ 
ซิมมะฮฺ” (หน้าที่ 205-206) ว่า “การอวยพรในเทศกาลของชาว
กาฟิรฺที่เป็นวาระเฉพาะเจาะจงของพวกเขานั้น เป็นสิ่งต้องห้าม
โดยเห็นพ้องกันระหว่างอุละมาอ์ เช่น การอวยพรเนื่องในโอกาส
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วันรื่นเริงเฉลิมฉลองและการถือศีลของพวกเขา ด้วยการกล่าว
เช่นว่า ขอให้มีความจ าเริญแก่ท่าน หรือ ขอจงมีความสุขใน
โอกาสนี้ เป็นต้น การอวยพรแบบนี้ถ้าคนพูดไม่ได้กุฟรฺก็ยังไม่
พ้นจากสภาพหะรอม(ต้องห้าม)อยู่ดี มันอยู่ในสถานะเหมือนกับ
การที่เราอวยพรเวลาที่เห็นเขากราบต่อไม้กางเขน ซึ่งมันเป็น
บาปที่เลวร้ายยิ่งกว่าและเป็นที่กริ้วโกรธส าหรับอัลลอฮฺมากกว่า
การดื่มเหล้า การฆ่าผู้บริสุทธิ์ หรือการซินาด้วยซ้ า ผู้คนส่วน
ใหญ่ที่ไม่ค่อยมีศาสนามักจะตกอยู่ในพฤติกรรมดังกล่าวและไม่
รู้ถึงความอัปลักษณ์ของมัน ใครก็ตามที่อวยพรให้กับการกระท า
ที่เป็นมะฮฺศิยะฮฺหรือบิดอะฮฺ นั่นแสดงว่าเขาก าลังเสนอตัวเอง
ต่อความพิโรธและความโกรธของอัลลอฮฺแล้ว”  
 
ที่มา : http://IslamHouse.com/261488 
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