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ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ
เรื่องเล่า “จอร์จ กับ วันอีด”
“...
จอร์จ เป็นชายอเมริกันร่างใหญ่ไหล่กว้าง อายุมากกว่าห้าสิบแต่ยังมีสุขภาพที่ดีและยัง
แข็งแรงอยู่ เขาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเล็ก ๆ ตอนเหนือของวอชิงตัน แม้ว่าจะมีปัจจัยความทันสมัยที่
ดึงดูดมากมายในที่อื่นแต่เขาก็ยังชอบที่จะมีชีวิตกับครอบครัวของเขาในเมืองนี้ กลางวันเขาทางาน
ส่งของและพอถึงกลางคืนเขาจะกลับไปยังบ้านอันน่ารักเพื่อมีความสุขกับความสงบเงียบที่บ้าน
พร้อมๆ กับภรรยา ลูกสาวสองคน และลูกชายอีกหนึ่งคนที่เพิ่งจบไฮสคูลและกาลังวางแผนจะเข้า
มหาวิทยาลัย
เมื่อถึงเดือนซุลหิจญะฮฺ จอร์จและลูกเมียของเขาต่างเฝ้าติดตามข่าวกระจายเสียงจากวิทยุ
อิสลามด้วยอยากรู้ และใจจดใจจ่อ ว่าเดือนซุลหิจญะฮฺจะเริ่มต้นวันไหน พวกเขาคิดว่าเป็นการดี
มากถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ของสถานทูตประเทศอิสลามสักเบอร์เพื่อโทรศัพท์ถามว่าเมื่อไรเป็นวันอะ
เราะฟะฮฺและวันอีดอั ฎหา เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆ สาหรับครอบครัวเขา ผู้เป็นพ่อก็เงี่ยหูวิทยุ
ส่วนแม่ก็เฝ้าติดตามข่าวจากทีวีผ่านดาวเทียม ในขณะที่ลูกชายก็ง่วนกับการติดตามข่าวดังกล่าว
จากเว็บไซต์อิสลามต่างๆ ในอินเตอร์เน็ต
จอร์จดีใจอย่างลิงโลดเมื่อได้ยินข่าวประกาศวันเริ่มต้นของ เดือนซุลหิจญะฮฺจากวิทยุของ
เขา เสียงประกาศจากวิทยุบอกวันอะเราะฟะฮฺและวันอีดได้ยินอย่างชัดเจน และมีเสียงตักบีรฺ ของ
ชาวมุสลิมดังไปทั่วให้เขาได้ยินด้วย จอร์จรีบไปเอาเงินที่เขาอุตส่าห์ เก็บสะสมมาทั้งปี วันรุ่งขึ้นเขา
บอกว่า "วันนี้ฉันต้องไปหาแกะจากตลาดทางเมืองฝั่งตะวันออกมาสักตัว"
หลังจากที่ต่อรองกับพ่อค้าได้สาเร็จ เขาก็ตกลงซื้อแกะมาตัวหนึ่ง ตัวโตปานกลางด้วย
ราคาที่สูงมากแม้จะต่อรองแล้วก็ตาม เมื่อนับเงินดูว่ายังไม่ครบเขาต้ องมองหาตู้เอทีเอ็มที่ใกล้ที่สุด
เพื่อถอนเงินให้พอที่จะใช้ซื้อแกะตัว นัน้ เพราะเขาต้องการเชือดมันด้วยมือตัวเอง และต้องการร่วม
ทาพิธีก รรมอุฎหิยะฮฺ อิสลามนี้ให้ได้ .. จอร์จลูบแกะที่เขาซื้อมาด้วยความพอใจและยกมันขึ้นรถ
ด้วยความช่วยเหลือของลูกๆ เจ้าแกะเริ่ม ออกเสียงร้องแอะๆ ลูกสาววัยห้าขวบของจอร์จร้องตาม
เสีย งมันด้วยความสนุกตามประสาเด็ก เธอบอกพ่อของเธอว่า “แด๊ดดี้ คะ วันอีดน่าสนุกจังเลยนะ
คะ หนูจะได้เล่นกับเพื่อนๆ ที่เป็นผู้หญิงของหนู ไม่ต้องเล่นกับเด็กผู้ชาย เราจะได้ร้องเพลงอะนาชีด
หนูจะไปละหมาดอีดกับ แด๊ดด้วยนะ แล้วหนูก็จะใส่ชุดสวย อันใหม่ ของหนู และมีผ้าคลุ มหัวด้วยล่ะ
... บางทีหนูอาจจะปิดหน้าด้วยก็ ได้ เพราะหนูโตแล้วนะ ... อืม วันอีดอัฎหา ปีน้ีช่างเป็น ช่วงที่มี
ความสุขจังเลย เราจะได้ ตัดเนื้อแกะด้วยมือของเราเอง แล้วนาไปแจกเพื่อนบ้านและ เพื่อนๆ ของ
เรา เราจะได้ไปเยี่ยมคุณป้าและเล่นกับลูกๆ ของคุณป้าด้วย ... แด๊ดดี้ คะ ถ้ าตลอดปีมีแต่อีดิลอัฎ
หาน่าจะดีมากเลย นะคะ” ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความ เบิกบานเมื่อได้ ฟังเด็กผู้หญิงพูด
เสียงเจื้อยแจ๊วเหมือนนกน้อยที่ขับขาน
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ความสุขของผู้เป็นพ่อนั้นเห็นได้ชัดเจน ขณะที่เขาหันกลับไปมองแกะที่อยู่ข้างหลัง รถอย่าง
รวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าแกะที่เขาซื้อมานั้นตรงตามลักษณะที่ใช้เชือดกุรบ่ านได้ถูกต้องตามหลักศา
สนบัญญัติ ซึ่งมันเป็นแกะที่สมบูรณ์ไม่ตาบอด ไม่พิการและไม่ผอมโซ ... เมื่อถึงบ้านและรถได้จอด
สนิท ภรรยาของจอร์จก็ออกมาต้อนรับพร้อมกับเสียงเรียกสามีของ นางอย่างตื่นเต้นว่า “ที่รัก ฉัน รู้
แล้วว่าเนื้ออุฎหิยะฮฺนี้เราต้องแบ่งออกเ ป็นสามส่วน ส่วนหนึ่งเราต้องบริจาคให้คนยาก จน อีกส่วน
เราใช้เป็นของขวัญแจกเพื่อนบ้าน ส่วนสุดท้ายเราจะเก็บเอาไว้กินเองในครอบครัว สาหรับสัปดาห์ที่
จะมาถึง”
เมื่อถึงเวลากาหนดเชือดแกะเพื่อทาอุฎหิยะฮฺ ทั้งจอร์จและภรรยา ต่างก็วุ่นวายสับสนว่า
ทางไหนเป็นทางกิบลัต แล้วพวกเขาก็คิดว่ากิบลัตนั้น น่า จะหันไปทางประเทศซาอุดี เท่านี้ก็คง
พอแล้ว ... จอร์จเตรียมมีดที่ลับจนคมกริบ แล้วเขาก็จับแกะตัวนัน้ หันไปทางกิบลัตและจัดการเชือด
มันอย่างรวดเร็วและนิ่มนวล จากนั้นภรรยาของเ ขาก็จัดการแบ่งเนื้ออุฎหิยะฮฺออกเป็นสามส่วน
ตามแบบอย่างของสุนนะฮฺ นาง ทาเสร็จ ได้อย่างรวดเร็ว มาก ... แต่แล้วสามีของนางก็ตะเบ็งเสียง
ด้วยความโมโหว่า “เอ้า เร็วเข้า เราต้องรีบไปโบสถ์แล้ว วันนี้วันอาทิตย์นะ !!” จอร์จเป็นคนที่เคร่ง
มาก เขาไม่เคยพลาดที่จะไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และต้องพาครอบครัวไปด้วยเสมอ ...
... “
คนพูดหยุดเล่าเรื่องเพียงเท่านี้ แล้วหนึ่งในจานวนคนที่นั่งฟังอยู่ก็ถามขึ้นว่า “ท่านทาให้เรา
สับสนมาก ตกลงจอร์จในเรื่องนี้เป็นมุสลิมหรือนับถือศาสนาอะไรกันแน่ ??”
คนเล่าเรื่องตอบว่า “ทั้งจอร์จ ภรรยาและครอบครัวของเขาทุกคนเป็นคริสเตียน เป็นผู้
ปฏิเสธศรัทธา ไม่เชื่อต่ออัลลอ ฮฺผู้ทรงเอกะ ไม่ศรัทธาต่อศาสนทูตของพระองค์ด้วย แล้วยังคิดว่า
พระเจ้านั้นทรงมีลักษณะเป็นตรีเอกานุภาพ – ซึ่งจริงๆ พระองค์นั้นทรงบริสุทธิ์และสูง ส่งจากสิ่งนั้น
ยิ่งนัก – พวกเขาต่าง ปฏิเสธนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และยังเป็นศัตรูกับอัลลอฮฺ
และศาสนทูตของพระองค์ด้วย !!“
คาตอบนั้นทาให้เกิดเสียงฮือฮา ฟังไม่ได้ ศัพท์ ในวงสนทนานั้น จนกลายเป็นเสียงดังและมี
คนผู้หนึ่งแสดงอาการเสียมารยาทพูดออกมาว่ า “อย่ามาพูดโกหกกับเราน่ะอะห มัด ใครจะไปเชื่อ
ว่าจอร์จและครอบครัวของเขาจะทาอย่างนั้น !!“
แล้วสายตาทั้งหมดก็ มองมายังคนเล่าเรื่อง อย่างเหยียดหยัน พร้อมกับคาพูดและเสียง
หัวเราะที่แสดงความความขบขัน ออกมา ในที่สุดก็มี ผู้ที่ฉลาดที่สุดในหมู่พวกเขาคนหนึ่งพูดขึ้นมา
ว่า “แท้จริง สิ่งที่ท่านเล่ามานั้นไม่ใช่เรื่องจริง และเราก็ไม่เชื่อว่ากาฟิรฺคนหนึ่งอย่างชายที่ท่านเล่า
จะลุกขึ้นมาปฏิบัติศาสนกิจของอิสลามหรอก จนกระทั่งถึงกับว่ามีการติดตามข่าวสารทางวิทยุเพื่อ
จะทราบว่าเมื่อไรจะมีวันอีด แล้วไหนยังจะจ่ายเงินเพื่อบริจาคกุรบ่านอีก ..!“
คนเล่าเรื่องเริ่มพูด แก้ต่างให้กับ ตัวเอง ด้วยคาพูดแสดงอาการแปลกใจ พร้อมด้วยรอยยิ้ม
“พี่น้องที่รักทั้งหลายของฉัน ทาไมพวกท่านจึงไม่เชื่อเรื่องที่ฉันเล่าให้ พวกท่านฟังเล่า ? ทาไมพวก
ท่านไม่ยอมเชื่อว่ามีเหตุการณ์เยี่ยงนี้เกิดขึ้นจากกาฟิรฺผู้ไม่ศรัทธา ? ก็ในเมื่อในสังคมของเราเองก็มี
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คนที่ชื่ออับดุลลอฮฺ, อับดุรเราะห์มาน, เคาะดีญะฮฺ, อาอิชะฮฺ ฯลฯ ที่ร่วมฉลองรื่นเริงในเทศกาลของ
พวกกาฟิรฺที่ไม่ใช่มุสลิม แล้วเหตุ ไฉนคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะลุกขึ้นเฉลิมฉลองในวันอีดของเราด้วย
ไม่ได้ ? ทาไมพวกท่านต้องแปลกใจด้วยล่ะ ความจริงแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ใช่ไหมเล่า ?
พวกเราบางคนอุตส่าห์หาดอก กุหลาบสวยๆ เพื่อวันแห่งความรัก หลายต่อหลายคนที่สนุกสนาน
เฮฮากันในการฉลองวันขึ้นปีใหม่ แล้วยังมี วันเกิด วันโน่น วันนี่ วันต่างๆ ของกาฟิรฺมากมายเต็ มไป
หมด แล้วทาไมพวกท่านจึงต้อง หาเรื่องกับจอร์จเล่าถ้าเขาจะทาแบบนี้ แต่กลับไม่พูดอะไรเลยเมื่อ
เห็นลูกหลานของพวกท่านเข้าไปร่วมสนุกกับ งานฉลองต่างๆ ของพวกเขา ? ถ้าพวกท่านทั้งหลาย
แปลกใจกับพฤติกรรมของจอร์จผู้นี้แล้วไซร้ ฉันเองก็แปลกใจกับพฤติกรรมของลูกหลานเราที่นับถือ
ศาสนาแห่งเตาฮีด เหตุไฉนเล่ามันถึงส่อให้เห็นถึงความล้าหลังและห้อยตามคนอื่นเยี่ยงนี้ !”
เสียงฮือฮายิ่งดังขึ้น ไปอีก พร้อมๆ กับสายตา เดือดดาล ที่ต่างจ้องมองมาอย่างอะหมัด
สุดท้ายเขาก็พูดว่า “จงเงียบเถิด คราวนี้ ฉันจะเล่าเรื่องที่ท่านต้องไม่ปฏิเสธฉันอีก แน่ ... มีเด็กสาว
คนหนึ่งในประเทศนี้ ชื่ออาอิชะฮฺ เป็นชื่อที่ พ่อของเธอ ตั้งให้กับ เธอให้เหมือนกับชื่ อของอุมมุล มุอ์
มินีน อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา ภรรยาของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อเด็กสาวผู้
นี้รู้ว่าวันวาเลนไทน์ใกล้เข้า มาแล้ว - ซึ่งเธอรู้ดี ว่ามันเป็นวันฉลองของพวก โรมันที่เคารพเทพเจ้า
เป็นวันที่ผไู้ ม่ใช่มุสลิมต่างเฉลิมฉลองกันทุกปีและยังเป็นวันที่หนุ่มสาวมักจะมีความสัมพันธ์ที่เสีย ๆ
หายๆ กันเป็นว่าเล่น – เธอก็รีบรุดไปที่ร้านขายดอกไม้เพื่อซื้อดอกกุหลาบราคาแพงมาช่อใหญ่ ทั้งๆ
ที่เธอไม่ได้มีเงินมากมาย แต่ก็ยอมจ่ายให้กับกุหลาบตะกร้านี้ แล้วเอาดอกกุหลาบเสียบไว้ที่เสื้อ บน
หน้าอกของเธอ วันนั้นเธอยังสวมชุดสีแดง พกกระเป๋าสีแดง และยังใส่รองเท้าแดงอีกด้วย ... ! นี่คือ
เด็กสาวอาอิชะฮฺที่ยอมทาสิ่งเหล่านี้ พวกท่านเชื่อหรือไม่ ?”
คนที่นั่งฟังต่างก็ขาน ตอบด้วยความแปลกใจระคนเจ็บปวด ว่า “ใช่ ลูกหลานสาวๆ ของ
พวกเราบางคนทาอย่างนั้นจริงๆ ด้วย แล้วยังเป็นความนิยมที่เห็นชัดเจนทีเดียว”
แล้วอะหมัดก็ยกมือขึ้นโบกและบอกว่า “ฉันใช้ชีวิตที่อเมริกามากกว่าสิบปี ขอสาบาน
ด้วยอัลลอฮฺ ว่า ไม่มี กาฟิรฺคนใดเลยที่เข้าร่วมฉลองอีดกับพวกเรา ฉันไม่เคยเห็นใครซักถามถึง
เทศกาลและวันฉลองของเราเลยสักครั้ง แม้แต่อี ดุลฟิฏรฺของฉันเอง ฉันก็ทาได้แค่ ฉลองในห้องพัก
เล็กๆ ของฉันเท่านั้น ไม่มีใครตอบรับคาเชิญของฉันเลยเมื่อรู้ว่าฉันจัดงานฉลองเทศกาลตาม
ศาสนาอิสลาม ! ฉันเคยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศตะวันตก และฉันเห็นกับตาทุกสิ่งที่ฉันพูดมา แต่แล้ว
เมื่อฉันกลับมายังประเทศของฉัน ฉันกลับได้เห็นว่าพวกเราซะอีกที่ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลของพวก
เขา ทั้งๆ ที่มันมีแต่บาปและสิ่งที่ ผิด ! ในขณะที่ชาวมุสลิมบางคนไม่ได้ความสนใจใดๆ เลยกับ
เอกลักษณ์ ของอิสลามในวัน อีด ปีที่แล้วพวกวัยรุ่นบางคนของเรา ไม่ได้เข้า ร่วมแม้แต่ละหมาดอี ด
ด้วยซ้า แต่พอถึงวันฉลองของพวกกาฟิรฺเราต้องหมดเงินไปเท่าไรกับการซื้อของขวัญต่างๆ
การรื่นเริงเฉลิมฉลอง วันอีด นัน้ เป็นเอกลักษณ์ตามหลักศ าสนาที่เห็นชัดเจน และเป็นคุณ
ลักษณะเฉพาะของประชาชาตินี้ แต่ ว่า เราก็ปลีกออกจากอิบาะฮฺที่เราใช้เพื่อเข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺ
และกลับไปจมปลักอยู่กับ ความล้าหลังและ การห้อยตามวันฉลองต่างๆ ของพวกกาฟิรฺผู้เป็นศัตรู
ของอิสลาม ... อิบนุ ตัยมียะฮฺได้กล่ าวว่า “ไม่อนุญาตให้มุสลิมเลียนแบบพวกเขา – คือเลียนแบบ
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กาฟิรฺผู้ไม่ใช่มุสลิม – ไม่ว่าในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันเฉลิมฉลองของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
อาหาร การแต่งกาย การอาบน้า การจุดไฟ การ ปรับ เปลี่ยนวิถีชีวิต ประจาวันหรืออิบาดะฮฺ หรือ
อื่นๆ ไม่อนุญาตให้จัด เลี้ยง มอบของขวัญ หรือซื้อขายสิ่งที่ใช้เพื่อ จุดประสงค์ ดังกล่าว ไม่ปล่อยให้
เด็กๆ เล่นรื่นเริงในงานฉลองพวกนั้น และไม่ใส่เครื่องประดับ หรือแต่งกายสวยงาม โดยรวมแล้ว ไม่
อนุญาตให้ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเฉพาะเพื่อการฉลอง หรือแสดงถึงเอกลักษณ์ของวันฉลองของพวกเขา
เหล่านั้น ทว่าวันสาคัญของพวกเขาสาหรับมุสลิมก็เปรียบเหมือนวันปกติทั่วๆ ไปเท่านั้น”
และ อิบนุล ก็อยยิม ได้ กล่าวว่า “การอวยพรในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกาฟิรฺนั้น
เป็นที่ต้องห้ามโดยทัศนะที่เห็นพ้องระหว่างอุละมาอ์ เช่น การอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลเฉลิม
ฉลองหรือเทศกาลถือศีลของ พวกเขา ด้วยการกล่าว เยี่ยงว่า ขอให้เทศกาลนี้เป็นความจาเริญแก่
ท่าน หรือขออวยพรให้ท่านโชคดีในโอกาสนี้ เป็นต้น การทาเช่นนี้ถึงแม้ว่าผู้พูดจะปลอดภัยจากการ
ตกในกุฟรฺแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่ใหญ่หลวง มันเปรียบเหมือนการอวยพรให้คนที่กราบต่อห น้า
ไม้กางเขน การอวยพรตามที่เรากล่าวถึง นัน้ ใหญ่หลวงกว่าและเป็นที่พิโรธ ณ อัลลอฮฺมากกว่าการ
อวยพรในวงสุรา หรือ ในโอกาสที่เขา ฆ่าคน หรือ ผิดประเวณี ฯลฯ แน่นอนว่ามีคนมากมายซึ่งไม่รู้
ศาสนาได้ตกลงไปในหลุมพรางเหล่านั้ นโดยไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ทาไปนั้นชั่วร้าย เลวทรามขนาดไหน ใคร
ก็ตามที่อวยพรให้กับคนอื่นในเรื่องที่บาป บิดอะฮฺ หรือกุฟรฺ เขาย่อมต้อง พบกับความพิโรธและ
ความไม่พอใจของอัลลอฮฺ”
อะหมัดพูดต่อไปท่าม กลางเสียงที่เงียบกริบของ บรรดาผู้ ทน่ี ่ังฟังว่า “เป็นการดีที่มุสลิมทุก
คนควรจะได้ฟังหะดีษนี้ของท่านรอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพื่อ มัน จะได้ ไม่ เกิดขึ้นใน
หัวใจของพวกเขา หะดีษที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า “ผู้ใดที่เลียนแบบกลุ่ม
ชนหนึ่งกลุ่มชนใด เขาก็เป็นหนึ่งในหมู่พวกเข า” อิบนุ ตัยมียะฮฺ ได้พูดอธิบายหะดีษนี้ว่า
อย่างน้อยที่สุดสาหรับกรณีนี้ก็คือ มันบ่งบอกว่าการเลียนแบบพวกเขานั้นเป็นที่ ต้องห้ าม แม้ว่าโดย
ผิวเผินแล้ว ความหมายขอ งหะดีษนั้นชี้ว่าการเลียนแบบ พวกเขา นั้นเป็นเหตุให้ ตกเป็นกุฟรฺ เช่น
ที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า
َو َّل ُه ِّم ُه َو َّل ْم
﴾﴿ َوو َونو َو َوَ ٌم نين ْمم ِإى ُهً ِإني ُهٍ ْمم
ความว่า “ผู้ใดในระหว่างพวกเจ้า ที่ยึดถือพวกเขาเป็นมิตรชิดใกล้ แท้จริงเขาก็
เป็นหนึ่งในหมู่คนเหล่านั้น” (อัล-มาอิดะฮฺ 51)
สุดท้าย อะหมัดก็วกกลับไปถามด้วยเสียงที่ฟังดู ขมขื่นและน่าเศร้าว่า “ตอบฉันมา
สิ โอ้ พี่น้องทั้งหลาย จอร์จได้เชือดกุรบ่านแล้ว แบ่งสามส่วนหรื อเปล่า ?! หรือว่ามันเป็น
แค่เรื่องเล่าในจินตนาการที่เราไม่เคยพบเห็นเลยในชีวิตความเป็นจริงของเรา ?” ...
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