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มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พวกเราสรรเสริญต่อพระองค์ ขอความช่วยเหลือ และขอ
อภัยโทษต่อพระองค์ และพวกเราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากความชั่วร้ายของจิตใจของพวกเรา
และให้พ้นจากความชั่วร้ายของการงานของพวกเรา ผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงให้ทางนำ จะไม่มีผู้ใดทำให้เขาหลง
ทาง และผู้ใดที่พระองค์ทรงทำให้เขาหลงทาง ก็จะไม่มีผู้ใดชี้ทางนำให้แก่เขาได้ และฉันขอปฏิญ าณตนว่า
ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริง นอกจากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น และปฏิญาณตนว่า
ท่านนบีมฮุ ัมหมัดนั้นเป็นบ่าวและรอซู้ลของพระองค์.
กฎเกณฑ์สำคัญที่ควรรู้ก่อนเรียนหนังสือเล่มนี้
1. ผู้เรียนต้องท่องจำตัวบทของหนังสือเล่มนี้ก่อนเรียน (จงท่องจำเพราะทุกคนที่ท่องจำสิ่งใดได้เขาคือ
ผู้นำ).
2. รู้ถึงจุดมุ่งหมายของการนำอายะฮ์อัลกุรอ่านต่างๆเหล่านั้นมาใช้เป็นหลักฐาน และรู้ถึงสาเหตุของ
การยกหลักฐานเหล่านั้นในแต่ละบท.
3. รู้ถึงวาระต่างๆของแต่ละบทในหนังสืออัตเตาฮีด (กิตาบุตเตาฮีด) และสาเหตุที่ได้นำบทต่างๆเหล่านี้
มาไว้ในหนังสือ ก็เพื่อที่จะสามารถเชื่อมโยงหนังสือเล่มนี้เข้าด้วยกัน.
4. ให้ใช้หนังสือที่อธิบายตัวบทเพียงเล่มเดียว และหนังสือหลักของเราก็คือ (อัลเกาลุ้ลมุฟี๊ด) ของเชค
มุฮัมหมัดบินซอและห์ อัลอุษัยมีน รอฮิมะฮุ้ลลอฮฺ และหลังจากที่เราเสร็จสิ้นจากการอธิบายจาก
หนังสือเล่มนี้ เราถึงจะใช้การอธิบายของเชคท่านอื่นต่อไป เพื่อที่เนื้อหาต่างๆจะได้ไม่ปะปนกัน.
ทำไมเราถึงต้องเรียนหนังสือเล่มนี้
1. เพราะบรรดาปราชญ์ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ได้แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้.
2. เพราะเป็นหนังสือที่ประพันธ์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเตาฮีดได้ดีที่สุด.
3. เพราะผู้ประพันธ์ รอฮิมะฮุ้ลลอฮ์ มีความสามารถในการใช้เหตุผลหักล้างหลักฐานของผู้ที่ขัดแย้งกับ
ท่าน และสามารถตอบโต้ข้อเคลือบแคลงของพวกเขาด้วยกับหลักฐานได้อย่างดีเยี่ยม.
4. เพราะอัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงตอบรับหนังสือเล่มนี้ ด้วยการให้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายต่างยอมรับ
หนังสือเล่มนี้.
5. บรรดาปราชญ์ต่างแนะนำให้เราท่องจำและหาความเข้าใจจากหนังสือเล่มนี้.
6. การตั้งหัวข้อในแต่ละบทและการจัดลำดับก่อนหลังเป็นการจัดเรียงได้อย่างดีเยี่ยม.
7. ปวงปราชญ์ ต่างให้ความสำคัญด้วยการใช้หนังสือเล่มนี้ในการสอน ตลอดจนมีการอธิบายตัวบทกัน
อย่างแพร่หลาย.
8. เพราะหนังสือเล่มนี้อ้างอิงด้วยกับหลักฐานทั้งจากอัลกุรอ่านและซุนนะห์.
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9. ใช้ถ้อยคำที่ง่ายในการประพันธ์.
10. ปวงปราชญ์ต่างยืนยันและเป็นพยานถึงความรู้ที่เต็มเปี่ยมและอะกีดะฮฺที่ถูกต้องและปลอดภัย ของ
ผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้.
11. เพราะหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญอย่างมากและดีเลิศในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ด้านการเคารพ
สักการะต่อพระองค์ อันเนื่องมาจากข้อผิดพลาดหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคม พร้อมกันนั้นยังได้กล่าวถึง
การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ในด้านการงาน การบริหาร การครอบครอง ตลอดจนในด้านพระนามและ
คุณลักษณะของพระองค์ด้วย.
12.เพราะผู้ประพันธ์ได้เจริญรอยตามแนวทางของชาวสะลัฟ โดยที่ในหนังสือเล่มนี้ไม่มีคำพูดของท่าน
เองแต่อย่างใด ดังตัวอย่างที่ท่านอีหม่ามอัลบุคอรีย์ รอฮิมะฮุ้ลลอฮ์ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างในหนังสืออัศศอ
เฮี๊ยะห์ของท่าน.
บทต่างๆในหนังสืออัตเตาฮีดโดยสรุป (มีทั้งหมด 67 บท)
ก่อนที่เราจะเรียนหนังสือเล่มใดก็ตาม สมควรอย่างยิ่งที่เราจะอ่านบทนำและสารบัญของหนังสือเล่มนั้น
เสียก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้ถึงเนื้อหาที่สำคัญของหนังสือเล่มนั้น และเข้าใจถึงแนวทางของการประพันธ์
หนังสือ ตลอดจนเราสามารถที่จะมองภาพรวมของหนังสือเล่มนั้นได้ และด้วยเหตุนี้เราได้แบ่งหนังสือของ
เราเล่มนี้ออกเป็น 10 ส่วนด้วยกัน.
ส่วนที่ 1 : บทนำ (มี 5 บท)
บทที่ 1 : ว่าด้วยเรื่อง จำเป็นที่เราจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา : บทนี้ได้มีการอธิบายถึงการให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งแรกและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด และเตาฮีดนั้นก็คือสิ่งที่บรรดานบี
ต่างๆได้เรียกร้องเชิญชวนไปสู่สิ่งนี้.
บทที่ 2 : ว่าด้วยเรื่อง ความประเสริฐของเตาฮีด และสิ่งที่จะมาลบล้างความผิด : บทนี้ได้ทำให้เราเกิด
ความถวิลหาการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ และเพื่อให้ความกระจ่างกับบางคนที่อ้างว่า “การกล่าวถึงความ
ประเสริฐของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (เช่นความประเสริฐของเตาฮีด ) ไม่ใช่หลักฐานที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้น ไม่จำเป็นที่
จะต้องเรียนรู้” ก็เพราะว่ายังคงมีคนที่พยายามหลีกหนี และไม่แสวงหาการเรียนรู้และสอนเรื่องของเตา
ฮีด.
บทที่ 3 : ว่าด้วยเรื่อง ผู้ใดก็ตามที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้อง เขาจะได้เขาสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน : บทนี้ได้
พูดถึงการขัดเกลาเตาฮีด หรือการให้เอกภาพต่ ออัลลอฮฺอย่างถูกต้องและบริสุทธิ์จากชิริก และบิดอะฮฺ
(อุตริกรรม) ตลอดจนบาปต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งเหมาะสมที่จะกล่าวถึงบทนี้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้พูด
ถึงความประเสริฐของเตาฮีดและความจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้สิ่งนี้.
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บทที่ 4 : ว่าด้วยเรื่อง ความเกรงกลัวจากการตั้งภาคี : บทนี้ได้พูดถึงว่าผู้ใดปรารถนาที่จะให้เอกภาพ
ต่ออัลลอฮฺอย่างถูกต้อง จำเป็นที่เขาจะต้องเกรงกลัวการทำชิริก และกลัวว่าผู้อื่นจะตกอยู่ในสภาพของ
การทำชิริกเช่นกัน ก็เพราะว่าบางทีเราคิดว่าตัวเองนั้นได้ทำให้ถูกต้องแล้ว แต่ปรากฏว่ายังไม่ถูกต้อง และ
แต่ละบทที่มาหลังจากบทนี้ คือข้อเท็จจริงที่สำคัญที่จะทำให้เรามีเตาฮีดอย่างถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่นบท
นี้ว่าด้วยเรื่องการเกรงกลัวการทำชิริก ก็เพราะสิ่งนี้เป็นส่วนหนึง่ ของการทำให้เตาฮีดถูกต้องและสมบูรณ์.
บทที่ 5 : ว่าด้วยเรื่อง การเชิญชวนไปสู่การปฏิญาณตนว่าไม่มีมีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่
แท้จริง นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น ได้กล่าวถึงบทนี้ก็เพราะสาเหตุที่สำคัญ 2 ประการ (อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง).
 ผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาที่จะมีเตาฮีดอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จำเป็นที่เขาจะต้องเรียกร้องไปสู่เตา
ฮีด เหมือนกับท่านนบี  และบรรดาศอฮาบะฮฺของท่านได้เคยปฏิบัติ.
 เพื่อตอบโต้คนที่กล่าวอ้างว่าสิ่งแรกที่ต้องเรียกร้องผู้คนก็คือการละหมาด.
ส่วนที่ 2 : การอธิบายความหมายของเตาฮีด (มี 9 บท)
บทที่ 6 : ว่าด้วยเรื่อง การอธิบายความหมายของเตาฮีด และการปฏิญาณตนว่า “ ลาอิลาฮะ อิ้ลลั้ลลอฮ์
” หลังจากที่เราได้รู้แล้วว่าเตาฮีดนั้นมีความจำเป็นเช่นใด เราก็ต่างถวิลหาสิ่งนั้น และพยายามทำให้ตัวเรา
มีเตาฮีดอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ พร้อมกับเกรงกลัวการทำชิริก ตลอดจนเรียกร้องเชิญชวนไปสู่สิ่งนั้น ก็
สมควรที่เราจะอธิบายถึงข้อเท็จจริงของเตาฮีด โดยเริ่มตั้งแต่บทนี้จนถึงบทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้.
บทที่ 7 : ว่าด้วยเรื่อง ชนิดหนึ่งของชิริกได้แก่ การสวมใส่ห่วงกำไลข้อมือ ข้อเท้า ผูกเส้นด้าย หรืออื่นๆ
จากนี้ เพื่อเป็นการรักษาหรือป้องกันโรคภัย : และนี่ก็คือการอธิบายความหมายของเตาฮีดและรู้จักสิ่งตรง
ข้ามกับเตาฮีดนั่นก็คือชิริก.
บทที่ 8 : ว่าด้วยเรื่อง การอ่านเป่าและเครื่องรางของขลัง : บทนี้ได้อธิบายถึงการอ่านเป่าที่ต้องห้ามและ
เครื่องรางของขลังซึ่งเป็นชิริกที่ทำลายเตาฮีด.
บทที่ 9 : ว่าด้วยเรื่อง ผู้ที่ขอบารอกะห์ (ความเป็นสิริมงคล) กับต้นไม้ หรือก้อนหิน และอื่นๆ : บทนี้ได้
อธิบายถึงการขอเอาบารอกะห์ที่เป็นที่ต้องห้าม ทีค่ ้านและบ่อนทำลายเตาฮีด.
บทที่ 10 : ว่าด้วยเรื่อง การเชือดเพื่อถวายต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ : บทนี้ได้มีการอธิบายถึงการเชือด
เพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ ด้วยความรัก การให้ความยิ่งใหญ่ ซึง่ นีน้ ั้นเป็นสิ่งที่ค้านกับเตาฮีด.
บทที่ 11 : ว่าด้วยเรื่อง ไม่อนุญาตให้เชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮฺ ในสถานที่ๆมีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ
: บทนี้ได้อธิบายถึงการกระทำของคนโง่เขลาบางคน ที่ได้ลอกเลียนแบบหรืออาจจะมีส่วนร่วมกับพวกมุช
ริกีนในพิธีกรรมศาสนาของพวกเขา ในวันรื่นเริงต่างๆ ตลอดจนตามสถานที่ต่างๆที่พวกเขาบูชาสิ่งอื่น
จากอัลลอฮฺ และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ค้านกับเตาฮีด.
บทที่ 12 : ว่าด้วยเรื่อง ชนิดหนึ่งของชิริกคือการบนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ : บทนี้ได้อธิบายถึง
การบนบานที่เป็นที่ต้องห้ามทีค่ ้านกับเตาฮีด.
บทที่ 13 : ว่าด้วยเรื่อง ชนิดหนึ่งของชิริกคือการขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายต่อสิ่งอื่นนอกจาก
อัลลอฮฺ : บทนี้ได้ทำการอธิบายถึงการขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดกระทำได้
..
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นอกจากพระองค์เท่านั้น และนัน่ ก็เป็นสิ่งที่ค้านกับเตาฮีด.
บทที่ 14 : ว่าด้วยเรื่อง ชนิดหนึ่งของชิริกคือขอความช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข์ภัยในยามคับขันต่อสิ่งอื่น
นอกจากอัลลอฮฺ หรือวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ : บทนี้ได้อธิบายถึงการงานบางชนิดที่เป็นชิริก
ไม่ว่าจะเป็นการร้องขอความช่วยเหลือในยามคับขัน หรือดุอาอฺในยามปรกติต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ใน
สิ่งที่ไม่มีผู้ใดกระทำได้นอกจากพระองค์เท่านั้น และนั่นก็คือสิ่งที่ค้านกับเตาฮีด.
ส่วนที่ 3 : ยืนยันว่าการสักการะต่อสิ่งอืน่ นอกจากอัลลอฮฺนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ (มี 4 บท)
บทที่ 15 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : พวกเขาจะให้สิ่งที่บังเกิดอันใดมีหุ้นส่วน (กับ
พระองค์ ) ทั้ ง ๆ ที่ พ วกมั น ถู ก บั ง เกิ ด ขึ้ น กระนั้ น หรื อ ? ” : บทนี้ ไ ด้ ป ฏิ เ สธการสั ก การะต่ อ สิ่ งอื่ น
นอกเหนือจากอัลลอฮฺ ตะอาลา ไม่ว่าจะเป็นนบี รูปเจว็ด หรืออื่นๆจากนั้น.
บทที่ 16 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : การชะฟาอะฮ์ จะไม่เกิดประโยชน์อันใด ณ ที่
พระองค์ นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตแก่เขาจนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายจากจิตใจของพวก
เขา พวกเขากล่าวว่า “ พระเจ้าของพวกท่านได้ตรัสอะไรนะ ? “ พวกเขากล่าวว่า " สัจธรรม : บทนี้ได้
ปฏิเสธการสักการะต่อบรรดามะลาอิกะฮฺผู้ทรงเกียรติ
บทที่ 17 : ว่าด้วยเรื่อง การร้องขอชะฟาอะฮ์ : บทนี้ได้ปฏิเสธและตอบโต้การขอชะฟาอะฮ์ของบรรดาผู้
ปฏิเสธศรัทธาต่อพระเจ้าที่จอมปลอมของพวกเขา
บทที่ 18 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : แท้จริง เจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะทางที่ถูกต้อง
แก่ผู้ที่เจ้ารักได้ แต่อัลลอฮฺทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ บทนี้ได้ปฎิเสธการได้รับ
ทางนำที่ทำให้ได้รับความสำเร็จจากผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ.
ส่วนที่ 4 : สาเหตุที่ทำให้ลูกหลานท่านนบีอาดัมตกศาสนา (มี 4 บท)
หลังจากที่ ได้มีการอธิ บายถึงความหมายที่แท้จริงของเตาฮีดและได้แจกแจงว่าการสักการะต่อสิ่งอื่ น
นอกจากพระองค์ เป็ นสิ่งที่ไม่ถูกต้ องและทำไม่ ได้ ก็สมควรที่จะกล่าวถึงสาเหตุที่จะทำให้ ตกศาสนา
(กระทำในสิ่งที่เป็นการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺ) เพื่อที่เราจะได้ระวังสิ่งต่างๆเหล่านั้น.
บทที่ 19 : ว่าด้วยเรื่อง สาเหตุของการปฏิเสธของมนุษย์ (ลูกหลานท่านนบีอาดัม) และการละทิ้งศาสนา
ของพวกเขาก็คือ การเลยเถิดต่อบรรดาคนศอและห์ (บรรดาคนดี ) นี่คือสาเหตุที่อันตรายมากที่ทำให้
มนุษย์ตกลงไปอยู่ในการปฏิเสธ และนี่ก็คือชิริกประการแรกที่เกิดขึ้นในหมู่มวลมนุษยชาตินี้.
บทที่ 20 : ว่าด้วยเรื่อง โทษที่รุนแรงสำหรับคนที่เคารพอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮฺในบริเวณกุโบ้รของคนศอ
และห์ เมื่อเป็นเช่นนั้นหากว่าเขาสักการะต่อกุโบ้รของคนศอและห์เหล่านั้นโทษจะเป็นเช่นใด ? : บทนี้ได้
กล่าวถึงส่วนหนึ่งซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ตกอยู่ในสภาพของการทำชิริก นั่นก็คือรูปจำลอง และรูปปั้น
ต่างๆ ตลอดจนการยึดเอากุโบ้รเป็นมัสยิด (คือการทำอิบาดะฮ์ต่างๆในกุโบ้ร).
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บทที่ 21 : ว่าด้วยเรื่อง การเลยเถิด และทำเลยขอบเขตต่อบรรดากุโบ้รของคนศอและห์ ซึ่งการทำ
เช่นนั้นก็เหมือ นกับทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นประหนึ่ง ดั่งรูปเจว็ดที่ถูกเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺ : บทนี้ได้
กล่าวถึงสาเหตุหนึ่งของการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺ นั่นก็คือการเลยเถิด ทำเลยขอบเขตต่อบรรดากุโบ้รของคน
ศอและห์
บทที่ 22 : ว่าด้วยเรื่อง การปกป้องหลักการเตาฮีดของท่านนบี  และการปิดกั้นทุกช่องทางที่จะ
นำไปสู่ชิริก : บทนี้ได้กล่าวถึงการที่ท่านนบี  ได้ปิดกั้นทุกวิถีทางที่จะนำไปสู่ชิริก ทั้งในด้านหลักความ
เชื่อและหลักปฏิบัติ และจะมีบทหนึ่งหลังจากนี้ ที่จะกล่าวถึงการที่ท่านรอซู้ล  ได้ปิดกั้นจากคำพูด
บางประการที่จะนำไปสู่ชิริกเช่นกัน.
ส่วนที่ 5 : ปฏิเสธต่อหลักฐานของคนที่กล่าวอ้างว่าชิริกจะไม่เกิดขึ้นในประชาชาตินี้
หรือในคาบสมุทรอรับ (มี 1 บท)
บทที่ 23 : ว่าด้วยเรื่อง แท้จริงส่วนหนึ่งของประชาชาตินี้ จะทำการเคารพบูชารูปเจว็ด
ส่วนที่ 6 : การงานต่างๆของชัยฏอน (มี 7 บท)
บทที่ 24 : ว่าด้วยเรื่อง ไสยศาสตร์บทนี้ได้ยืนยันว่าไสยศาสตร์นั้นไม่สามารถกระทำได้ยกเว้นเสียแต่ ผู้ที่
กระทำจะต้องปฏิเสธต่ออัลลอฮฺ (คือใช้วิธีทมี่ ีการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺในขั้นตอนของการทำไสยศาสตร์) และ
นี่ก็คือสื่อสำคัญที่ร้องเรียกผู้คนไปสู่การปฏิเสธต่ออัลลอฮฺ.
บทที่ 25 : ว่าด้วยเรื่อง ชนิดต่างๆของไสยศาสตร์ : บทนี้ได้สอนให้เรารู้จกั ไสยศาสตร์ที่แท้จริง และมันก็มี
อยู่หลายชนิด ซึ่งจำเป็นที่เราจะต้องออกห่างจากมันทุกๆประการ.
บทที่ 26 : ว่าด้วยเรื่อง หมอดูและอื่นๆ : บทนี้ได้อธิบายให้เราเข้าใจถึงลักษณะของคนเหล่านั้น และได้
แจกแจงถึงฮุก่ม (ข้อชี้ขาด) สำหรับคนที่ไปหาหมอดู และรูปแบบต่างๆของการไปหาพวกเขา.
บทที่ 27 : ว่าด้วยเรื่องการรักษาไสยศาสตร์ด้วยกับไสยศาสตร์ : บทนี้ได้ขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง
นี้ ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการรักษาที่เป็นที่ต้องห้าม และการรักษาบางชนิดที่ได้รับการผ่อนปรนให้ทำได้.
บทที่ 28 : ว่าด้วยเรื่อง การถือโชคลาง : บทนี้ได้ปฏิเสธความเชื่อเรื่องลางร้ายของคนในยุคสมัยญาฮิลี
ยะห์.
บทที่ 29 : ว่าด้วยเรื่อง โหราศาสตร์ : บทนี้ได้ปฏิเสธต่อความเชื่อที่ว่าตำแหน่งการโคจรของดวงดาว
ต่างๆนั้น ส่งผลต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้.
บทที่ 30 : ว่าด้วยเรื่อง การขอฝนจากดวงดาว : บทนี้ได้ปฏิเสธความเชื่อในเรื่องจักรราศี ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นสาเหตุและต้นตอของชิริก.
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ส่วนที่ 7 : การงานต่างๆของหัวใจ (มี 9 บท)
บทที่ 31 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : และในหมู่มนุษย์นั้น มีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคี
อื่นจากอัล ลอฮฺ บทนี้ ได้ป ฏิ เสธต่ อการให้ เอกภาพต่ ออัลลอฮฺ สำหรับ คนที่ ให้ ความรัก ต่อสิ่งที่ถู กสร้าง
(มัคลู๊ก) เทียบเท่ากับความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ หรือรักสิ่งนั้นมากกว่าพระองค์.
บทที่ 32 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : แท้จริงชัยฏอนนั้น เพียงขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่
ปฏิบัตติ ามมันเท่านั้น บทนี้ได้ปฏิเสธการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสำหรับคนที่เกรงกลัวสิ่งที่ถูกสร้าง (มัคลู๊ก)
เทียบเท่ากับการเกรงกลัวอัลลอฮฺ หรือกลัวสิ่งนั้นมากกว่าพระองค์.
บทที่ 33 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : และแด่อัลลอฮฺนั้นพวกเจ้าจงมอบหมายเถิด
หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา บทนี้ได้ปฏิเสธการให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺสำหรับคนที่มอบหมายต่อสิ่งอื่ น
นอกเหนือจากพระองค์.
บทที่ 34 : บทที่ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : แล้วพวกเขาปลอดภัยจากอุบายของอัล
ลอฮฺกระนั้นหรือ บทนี้ได้อธิบายถึงหนทางที่จะนำพาผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺไปสู่พระองค์ นั่นก็ด้วยกับ
ความกลัว และหวังในความเมตตาของพระองค์.
บทที่ 35 : ว่าด้วยเรื่อง ส่วนหนึ่งจากการอีหม่านต่ออัลลอฮฺคือ การอดทนต่อการกำหนดของพระองค์
บทนี้ได้อธิบายถึงสภาพของคนที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้องเวลาที่ประสบกับบททดสอบ (ภัยบะลา).
บทที่ 36 : บทที่ว่าด้วยเรื่อง การโอ้อวด บทนี้ได้อธิบายถึงอันตรายอันใหญ่หลวงของการโอ้อวดสำหรับ
คนที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ และการโอ้อวดนั้นยังเป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นกับบรรดาคน
ซอและห์ทั้งหลาย.
บทที่ 37 : บทที่ว่าด้วยเรื่อง ชนิดหนึ่งของชิริก คือ การที่คนๆหนึง่ ทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายของโลกดุนยานี้
เพียงอย่างเดียว (ชิริกเล็ก). บทนี้ได้อธิบายให้ทราบว่า การที่คนๆหนึ่งทำความดีเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์
ในดุนยานี้นั้นเป็นชิริก โดยที่เขาจะมีความพอใจหรือโกรธก็เพียงเพราะผลประโยชน์ในดุนยาเท่านั้น.
บทที่ 38 : ว่าด้วยเรื่อง ผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังบรรดาผู้รู้และผู้นำในการสั่งห้ามสิ่งที่ อัลลอฮฺทรงอนุมัติ หรือ
การอนุมัติในสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺทรงสั่งห้าม แท้จริงเขาได้ยึดเอาคนเหล่านั้นเป็นพระเจ้าแล้ว (ชิริกในด้านการเชื่อ
ฟั ง ). บทนี้ ได้ อ ธิ บ ายถึ งสิ่ งที่ ค้ า นกั บ การให้ เอกภาพต่ อ อั ล ลอฮฺ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง นั่ น ก็ คื อ การเอาสิ่ งอื่ น
นอกเหนือจากอัลลอฮฺมาใช้ในการตัดสินปัญหาต่างๆ.
บทที่ 39 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : โดยที่เขาเหล่านั้นต้องการที่จะให้การตัดสินแก่
อัฏฏอฆูต บทนี้ได้ช่วยให้คนที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้องเข้าใจถึงความหมายของการปฏิเสธต่ออัฏฏอฆูต (สิ่งที่
ถูกเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺด้วยความพึงพอใจ) และในบทนี้ยังได้อธิบายถึงความหมายที่แท้จริงของการ
อีหม่านที่สัจจริงและการอีหม่านที่จอมปลอม.
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ส่วนที่ 8 : การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในด้านพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ (มี 1 บท)
บทที่ 40 : ว่าด้วยเรื่อง ผู้ที่ปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดของพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ บทนี้ได้
ปฏิ เสธการให้ เอกภาพต่ อ อั ล ลอฮฺ ข องคนๆหนึ่ ง ซึ่ งเขาได้ ป ฏิ เสธส่ ว นหนึ่ งส่ ว นใดของพระนามและ
คุณลักษณะของพระองค์.
ส่วนที่ 9 : ถ้อยคำทีต่ ้องห้ามและที่เป็นชิริก (มี 29 บท)
บทที่ 41 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า ที่ว่า : พวกเขาตระหนักดีในความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺ แต่แล้วพวกเขาปฏิเสธมัน บทนี้ได้อธิบายถึงสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตน สำหรับคนที่ให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺต่อความโปรดปรานของพระองค์.
บทที่ 42 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าให้มีผู้เท่าเทียมใด ๆ ขึ้น
สำหรับ อัล ลอฮฺ โดยที่พวกเจ้าก็รู้กัน อยู่ บทนี้ ได้อธิบ ายถึงสภาพที่ กระทำได้ส ำหรับ คนที่ ให้ เอกภาพ
ต่ออัลลอฮฺในการสาบานต่อพระองค์ ส่วนการสาบานต่อสิ่งอื่นนั้นไม่อนุญาตให้กระทำทั้งสิ้น และได้บอก
ถึงข้อแตกต่างระหว่างการใช้ “วาว” ที่หมายถึง (และ) และการใช้ “ษุมมะ” ที่หมายถึง (แล้วหลังจากนั้นแล้วก็).
บทที่ 43 : ว่าด้วยเรื่อง โทษของคนที่ไม่ยอมรับการสาบานต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา บทนี้ได้บอกให้รู้ถึงสภาพ
ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺในหัวใจของผู้ที่ให้เอกภาพต่อพระองค์เวลาที่เขาได้สาบานต่อพระองค์
บทที่ 44 : ว่าด้วยเรื่อง การกล่าวว่า มาชาอัลลอฮฺ วะชิตะ (นี่เป็นสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺประสงค์ และท่านก็ประสงค์
เช่นกัน) บทนี้ได้เตือนผู้ที่ให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺ ให้ระวังการทำให้มีส่วนร่วมในความประสงค์ (ระหว่าง
อัลลอฮฺและมนุษย์).
บทที่ 45 : ว่าด้วยเรื่อง ผู้ใดที่ด่าว่ากาลเวลา เท่ากับว่าเขาได้หมิ่นประมาทต่ออัลลอฮฺ บทนี้ได้เตือนผู้ที่ให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺในการด่าทอสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งนั่นเป็นการด่าทอต่อการงาน และการบริหารของพระองค์.
บทที่ 46 : ว่าด้วยเรื่องการเรียกชื่ อว่า ผู้พิพากษาสูงสุด หรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน บทนี้ได้เตือนผู้ที่ให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺให้ระวังการละเมิดต่อพระองค์ในด้านการเป็นเจ้า เป็นผู้ครอบครอง และเป็นผู้บริหาร
กิจการต่างๆของพระองค์.
บทที่ 47 : ว่าด้วยเรื่องการให้เกียรติต่อพระนามของอัลลอฮฺ ตะอาลา และการเปลี่ยนชื่อเดิมไปเป็นชื่ออื่น
เพื่อเป็นการให้เกียรติต่อพระองค์ บทนี้ได้อธิบายถึงมารยาทของผู้ที่ให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺ ที่พึงจะมีต่อ
พระองค์ พระนามและคุณลักษณะของพระองค์ ต่อศาสนาของพระองค์ ตลอดจนบรรดานบีของพระองค์
บทที่ 48 : บทที่ว่าด้วยเรื่อง บทบัญญัติของศาสนาต่อผู้ที่ดูหมิ่นอัลลอฮฺ หรือเหยียดหยามต่ออัลกุรอ่าน
หรือดูถูกเย้ยหยันต่อท่านร่อซู้ล  บทนี้ได้อธิบายถึงการสูญสิ้นของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ สำหรับคน
ที่ดูถูก เหยียดหยาม และได้บอกถึงวิธีการปฏิบัติตนต่อคนเหล่านั้น และได้บอกถึงความจำเป็นในการรักษา
ลิ้นของเรา.
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บทที่ 49 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า และเมื่อเราได้ให้เขาลิ้มรสความเมตตาจากเรา
หลังจากความทุกข์ยากได้ประสบแก่เขา แน่นอนเขาก็จะกล่าวว่า นี่คือความสามารถของฉัน บทนี้ได้
อธิบายถึงความจำเป็นสำหรับผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในการปฏิบัติก่อนที่จะได้รับความโปรดปราน และ
หลังจากสูญสิ้นความโปรดปราน.
บทที่ 50 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า ที่ว่า : ครั้นเมื่อพระองค์ได้ทรงประทานให้เขา
ทั้งสองซึ่งบุตรที่สมบูรณ์ เขาทั้งสอง ก็ให้มีบรรดาภาคีขึ้นแก่พระองค์ ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทาน
ให้แก่เขาทั้งสอง บทนี้ได้อธิบายถึงสภาพของผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺเมื่อเขาได้รับกับความโปรดปราน
และได้ห้ามการตั้งชื่อว่าเป็นบ่าวของผู้อื่นนอกเหนือจากพระองค์.
บทที่ 51 : ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า และอัลลอฮฺนั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงาม
ดังนั้นพวกเจ้าจงเรียกหาพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิด บทนี้ได้เตือนผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺจาก
การปฏิเสธ บิดเบือน พระนามและคุณลักษณะของพระองค์.
บทที่ 52 : ว่าด้วยเรื่อง ห้ามการให้สลามต่ออัลลอฮฺ โดยกล่าวว่า (อัสสลามุอะลั้ลลอฮ์) บทนี้ได้เตือนผู้ที่
ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺจากการใช้ถ้อยคำ ที่บ่งถึงการไม่มีมารยาทต่อพระองค์.
บทที่ 53 : ว่าด้วยเรื่อง การกล่าวว่า “โอ้อัลลอฮฺขอพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด หาก
พระองค์ท รงประสงค์ ” บทนี้ ได้ เตือ นผู้ ที่ ให้ เอกภาพต่อ อั ลลอฮฺ จ ากการไม่เชื่ อ มั่น ในการขอดุอ าอฺ ต่ อ
พระองค์ และสงสัยในเดชานุภาพของพระองค์
บทที่ 54 : ว่าด้วยเรื่อง การห้ามเรียกผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลด้วยคำว่า “ทาสชายของฉัน-ทาสหญิงของ
ฉัน” บทนี้ได้อธิบายให้ผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺรู้ถึงการใช้ถ้อยคำที่ดี
บทที่ 55 : บทที่ว่าด้วยเรื่อง การห้ามปฏิเสธคนที่ร้องขอด้วยการกล่าวอ้างคำขอด้วยกับอัลลอฮฺ บทนี้ได้
อธิบายถึงสภาพของผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง คือเวลาที่มีคนร้องขอสิ่งหนึ่งจากเขาด้วยพระ
นามของอัลลอฮฺ ให้เขาตอบรับการร้องขอนั้น ซึ่งนั่นนับว่าเป็นการให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์.
บทที่ 56 : ว่าด้วยเรื่อง การห้ามขอสิ่งใดๆด้วยการอ้างพระพักตร์ของอัลลอฮฺนอกจากสวรรค์ บทนี้ได้
อธิบายถึงสภาพหนึ่งของผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ นั่นคือการให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ พร้อมกับการมี
มารยาทที่สมบูรณ์ต่อพระองค์.
บทที่ 57 : บทที่ว่าด้วยเรื่อง การใช้คำว่า “เลา” ที่หมายถึง หากว่า
บทนี้ได้สอนมารยาทอันดี งามให้แก่ผู้ที่ให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺในการใช้ถ้อยคำที่ดีงาม และไม่ละเมิดต่อ
บทบัญญัติ และการกำหนดของพระองค์.
บทที่ 58 : บทที่ว่าด้วยเรื่อง การห้ามด่าสายลม บทนี้ได้ชี้แนะแนวทางให้กับผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺใน
การใช้คำพูดที่เป็นประโยชน์เวลาที่เห็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์.
บทที่ 59 : บทที่ว่าด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ ที่พระองค์กล่าวว่า : พวกเขากล่าวหาอัลลอฮฺ โดยปราศจาก
ความเป็ น ธรรมอย่ างพวกสมั ย งมงาย บทนี้ ได้ เตื อ นผู้ ที่ ให้ เอกภาพต่ อ อั ล ลอฮฺ จ ากการคิ ด ในแง่ร้า ย
ต่ออัลลอฮฺ ประหนึ่งเหมือนการคิดของผู้คนในยุคญาฮิลียะห์.
บทที่ 60 : ว่าด้วยเรื่อง โทษของผู้ที่ปฏิเสธการกำหนดสภาวการณ์ (อัลกอดัร) บทนี้ได้อธิบายถึงสภาพ
การศรัทธาของผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ในเรื่องการกำหนดสภาวการณ์.
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บทที่ 61 : ว่าด้วยเรื่อง โทษของผู้ที่ทำรูปต่างๆ บทนี้ได้แจกแจงให้แก่ผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺได้รู้ถึงภัย
ร้าย อันตรายของการละเมิดต่ออัลลอฮฺในสิ่งที่เป็นการงานเฉพาะของพระองค์.
บทที่ 62 : ว่าด้วยเรื่อง ห้ามการสาบานพร่ำเพรื่อ บทนี้ได้สั่งเสียให้ผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในการรักษา
คำสาบาน และให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์ในการคบค้าสมาคมกับผู้คน.
บทที่ 63 : ว่าด้วยเรื่อง การให้ความสำคัญต่อสิทธิที่มีต่ออัลลอฮฺ บทนี้ได้ทำให้ผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺให้
ความสำคัญต่อสิทธิที่พึงมีต่ออัลลอฮฺ และรอซู้ลของพระองค์ ทั้งในยามสุขและยามทุกข์
บทที่ 64 : ว่าด้ วยเรื่อง หลั ก ฐานห้ ามเกี่ ย วกับ การสาบานโดยดู ห มิ่ น ต่อ อั ลลอฮฺ บทนี้ ได้เตื อ นผู้ที่ ให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺให้ระวังการละเมิดต่ อพระองค์ในด้านการงานเฉพาะของพระองค์ ด้วยการปิดประตู
แห่งความเมตตาของพระองค์จากบรรดาบ่าวของพระองค์.
บทที่ 65 : ว่าด้วยเรื่อง การห้ามมิให้ไปขอพึ่งพา ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เมื่อได้ขอความช่วยเหลือ
และพึ่งพาต่ออัลลอฮฺแล้ว บทนี้ได้เตือนผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺให้ระวังการทำให้สถานะของผู้ถูกสร้างสูง
กว่าสถานะของผู้สร้าง.
บทที่ 66 : ว่าด้วยเรื่อง การปกป้องรักษาหลักการ การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺของท่านนบีมุฮัมหมัดและ
ป้องกันหนทางที่จะนำไปสู่การทำชิริกในทุกรูปแบบ บทนี้ได้บอกให้ผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺระวัง และ
ออกห่างจากทุกคำพูดที่จะนำไปสู่ชิริก.

ส่วนที่ 10 : บทสรุป (มี 1 บท)
บทที่ 67 : บทที่ ว่าด้ วยดำรัสของอัล ลอฮฺ ที่ พ ระองค์ กล่ าวว่า : และพวกเขา มิ ได้ ให้ ความยิ่งใหญ่
แก่อั ลลอฮฺ ตามควรแก่ค วามยิ่ งใหญ่ ข องพระองค์ บทนี้ได้ อธิบ ายให้ผู้ ที่ให้ เอกภาพต่ ออั ลลอฮฺรู้ว่า
แท้จริงบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีที่มิได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ พวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง
ดังนั้นผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺพึงระวังแนวทางของพวกเขาเหล่านั้น.
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ส่วนที่ 1 : บทนำ (มี 5 บท) กิตาบุตเตาฮีด

เพราะเหตุใดหนังเล่มนี้จึงไม่มีบทนำ ?
1. อันเนื่องมาจากผู้คัดลอกบางคนได้ทำตกหล่นไป
ซึ่งเราจะพบเห็นได้จากบางฉบับนั้นจะมีอยู่เพียง
บิสมิ้ล ลาฮ์ และสรรเสริญ ต่อ อัลลอฮฺ และก็ให้ศ อ
ลาวาตต่อท่านนบีเพียงอย่างเดียวนั้น.
2. เป็นการเพียงพอแล้วที่ใช้เพียงชื่อหนังสือนำหน้า
แทนบทนำ เพราะชื่ อ ของหนั งสื อ นั้ น คื อ เนื้ อ หา
สาระที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้ นั่นก็คือ อัตเตาฮีด.

3. เป็นการเจริญรอยตามท่านอิหม่าม อัลบุคอ
รี ย์ (ขออั ล ลอฮฺ ท รงเมตตาท่ า น) ซึ่ งท่ า นมิ ได้
เริ่มต้นหนังสือหะดีษของท่านด้วยกับบทนำแต่
อย่ า งใด และก็ มี เจตนาที่ จ ะให้ ผู้ ค นผู ก พั น ธ์
กับอัลกุรอ่านและซุนนะห์.
4. ทั้ง 5 บทแรกของหนังสือเล่มนี้ ก็เหมือนกับ
บทนำอยู่แล้ว.

ความหมายของเตาฮีด
ในด้ านภาษา: เป็ น รากศั พ ท์ ข องคำ
กิ ริย า ที่ ห มายถึ ง ทำให้ มี ห นึ่ งเดี ย ว
นั่นก็เมื่อทำให้สิ่งนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว.
1. เตาฮี ด รุ บู บี ย ะห์
คือ การทำให้ อัลลอฮฺ
ทรงเป็ น หนึ่ งเดี ย วใน
ก า ร ส ร้ า ง ก า ร
ครอบ ครอง และ
บริ ห ารจั ด การ หรื อ
ก า ร ใ ห้ เ อ ก ภ า พ
ต่ออัลลอฮฺในด้านการ
งานของพระองค์.

ในด้านบทบัญญัติ : คือการทำให้อัลลอฮฺทรงเป็นหนึ่งเดียวใน
สิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของพระองค์ ทั้งในด้านรุบูบียะห์ อุลูฮี
ยะห์ และอัสมาอฺ วัสสิฟาต.

2. เตาฮี ด อุ ลู ฮี ย ะห์
(เตาฮีด อิบาดะฮ์) คือ
ก า ร ใ ห้ เ อ ก ภ า พ
ต่ อ อั ล ล อ ฮฺ ใน ก า ร
เค ารพ สั ก การะ ต่ อ
พระองค์ หรื อ การให้
เอกภาพต่อ อัลลอฮฺใน
ด้ า น ก า ร ง า น ข อ ง
มนุษย์.

3. เตาฮีด อัสมาอฺ วัสสิฟาต คือ การให้เอกภาพ
ต่ออั ลลอฮฺ ในสิ่ งที่ พ ระองค์ ได้ท รงเรียก และได้
บอกถึงคุณลักษณะ ด้วยกับพระองค์เอง โดยได้
บอกไว้ ในอั ล กุ ร อ่ าน หรือ ด้ วยกั บ การบอกเล่ า
ของท่านรอซู้ล และนั่นก็ด้วยกับการยืนยันในสิ่ง
ที่ พ ระองค์ ท รงยื น ยั น ให้ แ ก่ พ ระองค์ เอง และ
ปฏิ เ สธในสิ่ ง ที่ พ ระองค์ ท รงปฏิ เ สธ โดยไม่
บิดเบือน ไม่ปฏิเสธ ไม่บรรยายถึงวิธีการ และไม่
มีการนำมาเปรียบเทียบแต่อย่างใด.

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการงานทั้ง หลายจะไม่ถูกตอบรับ นอกจากด้วยกับการให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺอย่าง
ถูกต้อง และพวกเราก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ และผู้ที่จะได้เข้าสวรรค์นั้นก็จะต้องเป็นผู้ที่
ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ และการเชิญชวนของบรรดานบี และการเรียกร้องให้ผู้คนปฏิบัติตามสิ่งนั้นคือสิ่งที่
จะป้องกันตัวเราให้พ้นจากชิริก และเตาฮีดยังเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เราได้รับความดีงามอันมากมาย.
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อิบาดะฮฺ ถูกให้คำนิยาม 2 สิ่งด้วยกันดังนี้
1. ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ คื อ การยอมจำนนต่ อ อั ล ลอฮฺ
ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์ และ
ออกห่ า งจากข้ อ ห้ า มของพระองค์ ด้ ว ยกั บ
ความรักและการให้ความยิ่งใหญ่ต่อพระองค์.

2. งานที่ปฏิบัติ คือ ชื่อที่ใช้เรียกทุกๆสิ่งที่อัลลอฮฺทรง
รักและพอพระทัย จากคำพูด และการกระทำ ทั้ง
ภายนอกและภายในใจ (คำจำกัดความของอิบนุตัยมี
ยะฮ์ รอฮิมะฮุล้ ลอฮ์).

บทที่ 1 : จำเป็นที่เราจะต้องให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา
ผู้ประพันธ์หนังสือ รอฮิมะฮุ้ลลอฮฺ มิได้ตั้งชื่อให้กับบทแรกนี้ นั่นก็เพื่อต้องการที่จะให้ผู้คนมีความผูกพั นธ์
กับอัลกุรอ่านและซุนนะห์ แต่หลักฐานต่างๆที่ท่านได้นำเสนอในบทนี้ได้บ่งชี้ถึงความจำเป็นที่เราจะต้องให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ดังนั้นเราก็สามารถที่ จะเรียกบทแรกนี้ว่า บทที่ว่าด้วยเรื่ อง จำเป็นที่เราจะต้องให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา.
ตัวบทหลักฐานที่ 1

ดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : ﴾  ﴿ َو َما َخلَ ْق ُت ا ْلجنَّ َو ْاْلنْ َس إ ََّّل ل َي ْع ُبدُونและข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพื่ออื่นใด
เว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้า.
 ﴾  ﴿ ل َي ْع ُبدُونหมายถึง เพื่อที่พวกเขาจะได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว (เคารพต่ออัลลอฮฺ
เพียงผู้เดียวเท่านั้น) หรือหมายถึง เพื่อที่พวกเขาจะได้ยอมจำนนต่อข้า ด้วยการเชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งใช้
และละทิ้งคำสั่งห้าม (อิบาดะฮ์ทุกชนิดที่ถูกกล่าวไว้ ในอัลกุรอ่านนั้นหมายถึงการให้ เอกภาพต่ออัลลอฮฺ
และนี่ก็คือคำพูดของท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุอับบาส รอดิยั้ลลอฮุอันฮุ.  ดังนั้นนอายะฮ์จึงมีความหมายว่า
: (ข้ามิได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใด เว้นเสียแต่เพื่อที่จะให้พวกเขาเคารพสักการะต่อข้าเพียงผู้เดียว).
ตัวบทหลักฐานที่ 2

ُل أ ُ َّم ٍة َّر ُس ا
ُ الط
อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวว่า : ﴾ وت
َ اغ
ْ وَّل أَن
ِّ  ﴿ َولَ َقدْ بَ َع ْثنَا ِف كความว่า
ْ اع ُبدُوا َّللاََّ َوا
َّ جتَن ُبوا
“และแท้จริงเราได้ส่งรอซู้ลมายังทุกๆประชาชาติ และบรรดารอซู้ลเหล่านั้นจะกล่าวว่าพวกเจ้าจงเคารพ
สักการะต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียว และจงออกห่างจากฏอฆูต”

 ในอายะฮ์นนี้ ั้นมีการกำชับถึง 3 ครั้งด้วยกัน : 1. การสาบาน. 2. ใช้ (ลาม) ที่หมายถึง แน่นอน. 3.
ใช้คำว่า (ก็อด) ที่หมายถึง แท้จริง.  และอายะฮ์นไี้ ด้บอกถึงเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกันของบรรดารอ
ซู้ลนั่นก็คือ การเรียกร้องเชิญชวนให้กลุ่มชนของท่านให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในการเคารพสักการะต่อ
พระองค์เพียงผู้เดียว เพราะว่าแท้จริงแล้วอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ส่งบรรดารอซูล้ มาก็เพื่อสิ่งนี้.

13

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

คำว่า อัลอุมมะห์ ในอัลกุรอ่านนัน้ มีอยู่ 4 ความหมายด้วยกัน
1. กลุ่มชน

ดังที่ปรากฏในอายะฮ์น.ี้

2. อิหม่าม

พระองค์ตรัสว่า :

﴾ َك منَ ا ْل ُم ْشركين
ُ َحني افا َولَ ْم ي
َ يم كَانَ أ ُ َّم اة َقانتاا للَّه
َ ﴿ إنَّ إبْ َراه.

3. แนวทาง

พระองค์ตรัสว่า :

﴾جدْ نَا آبَا َءنَا َعلَى أ ُ َّم ٍة
َ ﴿ إنَّا َو.

4. ชั่วเวลาหนึ่ง

พระองค์ตรัสว่า :

﴾﴿ َو َقالَ الَّذي نَ َجا م ْنه َُما َوا َّدكَ َر بَعْ َد أ ُ َّم ٍة أ َنَا أُنَ ِّب ُئك ُْم بتَأْويله َفأ َ ْرس ُلون.

ُ الط
 ﴾ وت
َ اغ
ْ  ﴿ َواหมายถึง จงออกห่างมัน โดยที่ตัวท่านอยู่ด้านหนึ่งและฏอฆูตก็อยู่อีกด้านหนึ่ง
َّ جتَن ُبوا
 และคำจำกัดความที่ครอบคลุมที่สดุ นั่นก็คือสิ่งท่านอิหม่าม อิบนุล้ ก็อยยิม รอฮิมะฮุ้ลลอฮ์ ได้กล่าวไว้
ว่า “ฏอฆูต คือสิ่งที่บ่าวคนหนึ่งปฏิบัติจนเกินขอบเขต ไม่ว่าจะเป็น การปฏิบัติตาม เคารพบูชา หรือการ
เชื่อฟัง” และจุดมุ่งหมายที่กล่าวมานั้นหมายถึง เขาผู้นั้นพึงพอใจต่อสิ่งๆนั้นในเรื่องดังกล่าว.
1. การปฏิบัติตาม กล่าวมาข้างต้น ยกตัวอย่างเช่น โหร หมอดู นักไสยศาสตร์ และผู้รู้ที่ชั่ว.
2. การเคารพบูชา เช่น การบูชารูปเจว็ด.
3. การเชื่อฟัง เช่น ผู้ปกครองที่มิได้เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ ที่ใช้ให้ทำสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ.
 ในอายะฮ์นี้ได้บ่งชี้ถึงการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ว่าแท้จริงแล้วรูปเจว็ดก็เป็นชนิดหนึ่งของฏอฆูต ทีถ่ ูก
บูชาอื่นจากอัลลอฮฺ.
 การให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺนั้นจะไม่สมบูรณ์ นอกจากจะต้องมีรุก่น “องค์ประกอบที่สำคัญ ” 2
ประการคือ การปฏิเสธต่อสิ่งอื่นที่ถูกเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺโดยสิ้นเชิง และการยอมรับต่ออัลลอฮฺอ
ย่างสมบูรณ์ ดังเช่น “เซดนั้นยืนขึ้น” คำๆนี้บ่งชี้ว่าเซดได้ยืนขึ้น แต่มิได้บอกว่าเขายืนอยู่เพียงลำพัง ส่วน
ประโยคที่ว่า “ไม่มีผู้ใดยืน” นี่เป็นการปฏิเสธโดยสิ้นเชิง แต่หากเราพูดว่า “ไม่มีผู้ใดยืน นอกจากเซด” นี่
คือการยืนยันว่าเซดได้ยืนขึ้นเพียงคนเดียว เพราะประโยคนี้ครอบคลุมทั้งการยืนยันและการปฏิเสธ.

ฮิกมะห์ของการส่งบรรดารอซู้ลมา
1. เพื่อแจ้งให้ทราบถึงหลักฐาน ดังที่อัล
ลอฮฺกล่าวว่า : “คือบรรดารอซู้ลในฐานะผู้
แจ้งข่าวดี และในฐานะผู้ตักเตือน เพื่ อว่า
มนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆอ้างกับอัลลอฮฺ
ได้ หลังจากที่บรรดารอซู้ลเหล่านั้น”.

2. เป็ น ความเมตตา อั ล
ลอฮฺ ก ล่ า วว่ า : “ และเรา
มิได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่น ใด เว้น
แ ต่ เป็ น ค วาม เม ต ต าแ ก่
ประชาชาติทั้งหลาย”.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3
อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวว่า : “ และพระเจ้าของเจ้าได้บัญชาว่า สูเจ้าทั้งหลายอย่าได้เคารพต่อผู้ใดเป็น
อันขาด นอกจากพระองค์เท่านัน้ และจงทำดีต่อบิดามารดา... ”
 ﴾  ﴿ أََّل َّ تَ ْع ُبدُواْ إَّل َّ إ يَّا ُهนีค่ ือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ อันเนื่องมาจากมีรุก่นทั้ง 2 ประการครบ นั่นคือ
การปฏิเสธ และการยืนยัน.
การกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. กอดออุน ชัรอี่ย์ :
 จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรักและพอ
พระทัยเท่านั้น.
 อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจไม่เกิดขึ้นก็ได้.

2. กอดออุน เกานี่ย์ :
 จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรักและพอพระทัย และ
เกิดกับสิ่งที่พระองค์ไม่รัก.

﴾ ﴿ َو َق َضى َر بُّ َك أََّل َّ تَعْ ُبدُواْ إَّل َّ إيَّا ُه

﴾ ﴿ َو َق َض ْينَا إَلَ بَني إ ْس َرائيلَ ِف ا ْلكتَاب لَت ُْفسدُنَّ ِف ْاْل َ ْرض

ดั ง นั้ น คำว่ า กอดอในอายะฮ์ นี้ ห มายถึ ง
บัญญัติหรือสั่งใช้.

 สิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

.

และการก่อความเสื่อมเสียนั้น อัลลอฮฺมิได้สั่งใช้ให้กระทำ
และพระองค์มิทรงรักสิ่งนี.้

อัลลอฮฺทรงกำหนดสิ่งพระองค์ไม่รักได้อย่างไร ?
สิ่งหนึ่งที่เป็นที่รักโดยทางอ้อมนั้น บางทีในทางตรงมันอาจจะเป็นเกลียดชังก็เป็นได้ แต่พระองค์ทรงรักสิ่ง
นั้นอันเนื่องมาจากฮิกมะห์ในตัวของสิ่งนั้น และผลประโยชน์โดยรวม ดังนัน้ สิ่งนั้นจึงเป็นที่รักหากว่ามองใน
มุม หนึ่ ง และมั น ก็เป็ น ที่ เกลี ย ดชั งในอี กมุ ม หนึ่ ง ดั งเช่น การสร้างความเสื่ อ มเสีย บนหน้ าแผ่น ดิ น ของ
บรรดาบนีอิสรออีลเป็นต้น ซึ่งการสร้างความเสื่อมเสียนั้นเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับอัลลอฮฺ ตะอาลา เพราะ
พระองค์มิทรงรักการสร้างความเสื่อมเสีย และไม่รักผู้ที่สร้างความเสื่อมเสีย หากแต่ทว่าฮิกมะห์ที่พระองค์
ประสงค์ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น เพราะเวลาที่เกิดความเสื่อมเสียแล้ว มันมีผลที่ตามมาที่พระองค์ทรงรักในอีกมุม
หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ความแร้นแค้น ความแห้งแล้ง โรคภัยต่างๆ ตลอดจนความยากจนขัดสน (เพราะมันคือ
บททดสอบบ่าวของพระองค์ และเมื่อนั้นผู้ที่เป็นบ่าวก็จะวิงวอนขอความช่วยเหลือ ขอความคุ้มครองต่อ
พระองค์ และสิ่งนี้แหล่ะคือสิ่งที่พระองค์ทรงรัก).
สิ่งที่เป็นที่รักแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน ดังนี้
1. สิ่งที่เป็นที่รักด้วยตัวของสิ่ง
นั้น นั่นคือ : อัลลอฮฺ.

2. สิ่งที่เป็นที่รักอันเนื่องมาจากสิ่งอื่น : เช่น ยารักษาโรค เป็นที่รักก็
เพราะการรักษา ซึ่งการรักษานั้นบทบัญญัติอิสลามสั่งใช้ให้เรากระทำ.
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การเป็นบ่าวนั้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้
1. อามมะห์ คื อ การเป็ น
บ่าวแบบทั่วไป กล่าวคือ สิ่ง
ที่ถู ก สร้างทั้ งหมดล้ วนเป็ น
บ่ า ว ข อ งอั ล ล อ ฮฺ ดั งที่
พระองค์ ก ล่ า วว่ า : “ไม่ มี
ผู้ ใดในชั้ น ฟ้ าทั้ งหลายและ
แผ่นดิน เว้นแต่เขาจะมายัง
ผู้ท รงกรุณ าปราณี ในฐานะ
บ่าวคนหนึ่ง” และนี่ก็หมาย
รวมไปถึ ง บรรดาผู้ ป ฏิ เสธ
ศรัทธาด้วย.

2. ค็ อ สเสาะห์ คื อ การเป็ น
บ่ า วในลั ก ษณะเฉพาะ นั่ น ก็
ด้วยกับการเชื่อฟังต่อ อัลลอฮฺ
ดังที่พระองค์กล่าวว่า : “และ
บรรดาปวงบ่ าวของผู้ ท รง
กรุ ณ าปราณี นั้ น พวกเขาจะ
เดินบนหน้าแผ่นดินอย่างสงบ
เสงี่ ย ม” และบ่ า วลั ก ษณ ะ
เช่นนี้ครอบคลุมไปถึงทุกคนที่
เค า ร พ ต่ อ อั ล ล อ ฮฺ ต า ม
บทบัญญัตขิ องพระองค์.

3. ค็อสเสาะตุ้ลค็อสเสาะห์ คือ การ
เป็ น บ่ าวในลัก ษณะเฉพาะเจาะจง
นัน่ คือการเป็นบ่าวของบรรดารอซู้ล
(และนี่คือการจงรักภักดีที่ สมบูรณ์
ที่ สุ ด ) อั ล ลอฮฺ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า :“ความ
จ ำ เริ ญ ยิ่ ง แ ด่ อั ล ล อ ฮฺ ผู้ ท ร ง
ประทานอัลฟุรกอน(อัลกุรอ่าน)แก่
บ่ า วของพระองค์ (มุ ฮั ม หมั ด )”ก็
เพราะไม่มีรอซู้ลท่านใดปฏิเสธการ
เป็นบ่าวในลักษณะนี้ต่ออัลลอฮฺเลย
แม้แต่คนเดียว.

ตัวบทหลักฐานที่ 4
อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวว่า : “และสูเจ้าทั้งหลายจงเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียว และอย่าให้สิ่ง
ใดเป็นหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์เป็นอันขาด”.
 ﴾ ﴿ َش ْيئاا: เป็นลักษณะคำที่ไม่ได้เจาะจงที่มาในรูปประโยคคำสั่งห้าม จึงมีความหมายครอบคลุมทุก
สิ่ง ไม่ว่าจะเป็นนบี มะลาอิกะฮฺหรือโต๊ะวะลียล์ ีก็ตาม มิหนำซ้ำยังหมายรวมไปถึงทุกๆเรื่องในดุนยา ดังนั้น
ท่านอย่าได้เอาดุนยามาเป็นหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮฺเป็นอันขาด.
ตัวบทหลักฐานที่ 5-6
5. อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวว่า : “มุฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่า ท่านทั้งหลายจงมากันเถิด ฉันจะอ่านให้ฟัง
สิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ห้ามไว้แก่พวกท่ านคือ พวกเจ้าอย่ายึดเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคี หุ้นส่วน
ร่วมกับพระองค์”. 6. ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ มัสอู๊ด  ได้กล่าวว่า : “ผู้ใดก็ตามปรารถนาที่จะดูคำสั่งเสีย
ของท่านนบีมุฮัมหมัด  ที่มีตราประทับของท่านอยู่ด้วย ก็ให้อ่านอายะฮ์ที่ 151 ถึง 153 จากซูเราะฮฺ
อัลอันอาม...
 แนวทางนั้นพาดพิงไปถึง : 1. อัลลอฮฺ เพราะว่าพระองค์คือบั้นปลายที่บ่าวจะต้องไปพบกับพระองค์
และพระองค์คือผู้วางแนวทางนี้ ให้แก่บ่าวของพระองค์ ﴾ ﴿ َوأَنَّ َه َذا ص َراطي. 2. ผู้ที่ดำเนินตามแนวทาง
นั้น เพราะพวกเขาคือผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮฺ และหนทางรอดนั้นมีอยู่ทางเดียว ไม่ได้มีหลาย
ทางแต่อย่างใด ส่วนทางอื่นๆนั้นคือหนทางแห่งการแตกแยก.
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อายะฮ์เหล่านี้นนั้ ประมวลไปด้วยคำสั่งใช้ 10 ประการ
อายะฮ์ที่ 1 (5 คำสั่ งใช้ ) 1. การให้ เอกภาพ
ต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา 2. การทำดีต่อบิดา มารดา
3. เราจะไม่ฆา่ ลูกหลานของเรา 4. เราจะไม่เข้า
ใกล้สิ่งที่น่ารังเกียจ สิ่งที่ลามก 5. เราจะไม่ฆ่า
คนที่เลือดเนื้อของเขาได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ยกเว้ น เสี ย แต่ ด้ ว ยสั จ ธรรมหากว่ า ได้ มี ก าร
ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮฺ.

อายะฮ์ ที่ 2 (4 คำสั่ ง ใช้ ) 1. เราจะไม่ เข้ า ใกล้
ทรัพย์สินของเด็กกำพร้า (คือเด็กที่พ่อตายและยัง
ไม่ บ รรลุ ศ าสนภาวะ) ยกเว้ น เสี ย แต่ เพื่ อ สิ่ ง ที่ ดี
เท่านั้น. 2. เวลาที่เราพูดเราต้องมีความเป็นธรรม
3. เราต้องชั่งและตวงสินค้าเวลาค้าขายด้วยความ
ยุ ติ ธ รรม. 4. เราจะต้ อ งรั ก ษาพั นธสั ญ ญาที่
ให้กับอัลลอฮฺ ตะอาลา.

อายะฮ์ที่ 3 (4 คำสั่งใช้) นั่นคือดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า (และนี่คือแนวทางของข้า) ซึ่งมีรายงานปรากฏใน
หะดีษว่า ท่านนบี  ได้ขีดเส้นตรงลงบนพื้น โดยที่ท่านได้พูดว่า “นี่คือแนวทางของอัลลอฮฺ” แล้วท่านน
บี  ก็ขีด เส้น อีกหลายเส้นทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายของเส้ น ตรงเส้น แรก แล้ว ก็พู ดขึ้นว่า “นี่คื อ
แนวทางอื่นๆ ซึ่งในแต่แนวทางจะมีชัยฏอนเรียกร้องไปสู่ ทางเหล่านั้น” แล้วท่านนบี  ก็อ่านอายะฮ์
ดังกล่าว.
ประโยชน์บางอย่างที่ได้รับและมีความสำคัญ
ชีวิตที่อัลลอฮฺทรงปกป้อง และทรงห้ามมิ
อัลลอฮฺตรัสว่า : เราจะให้ปัจจัยยังชี พแก่พวกเจ้า
ให้เราละเมิดต่อชีวิตเหล่านั้น :
และโดยเฉพาะอย่
างยิ่งแก่พวกเขาเช่ นกัน ในอา
:الفوائد المه َّمة
بعض
1.มุสลิม.
ยะฮ์นี้ อั ล ลอฮฺ ได้ เริ่มกล่ าวถึ งริ สกี ของบิ ด ามารดา
2. ต่ า งศาสนิ ก ที่ พ ำนั ก อยู่ ใ นอาณาจั ก ร
ก่อน เพราะความยากจนนั้นเกิดขึ้นกับท่านทั้งสอง
อิสลาม.
แต่ใبعض
นซูเราะฮฺอัลอิสรออ์ ที่พระองค์กล่าวว่า : เราจะ
:الفوائد المه َّمة
3. ผู้ที่ อยู่ภ ายใต้สนธิสัญ ญา (ระหว่างเรา
ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
และพวกเขานั้นมีสัญญาต่อกัน).
แก่ พ วกเจ้ า เช่ น กั น พระองค์ ท รงกล่ า วถึ ง การ
4. ผู้ลี้ภัย (ผู้ที่เราให้ความปลอดภัยกับพวก
ประทานริ
:الفوائد المه َّمة
بعضสกีให้แก่ผู้เป็นบุตรหลานก่อนที่กล่าวถึงริ
เขา).
สกี ข องบิ ด ามาดา เพราะท่ า นทั้ งสองนั้ น มั่ งมี แ ล้ ว
หากแต่ทว่ากลัวความยากจน.
อั ล ลอฮฺ ตรั ส ว่า (เว้น แต่ ด้ว ยความเที่ ย ง
ธรรมเท่านั้น ) คือสิ่งที่บทบัญญัติได้ยืนยัน
ถึงสิ่งดังกล่าว ดังนี้ : 1. ผู้ที่ฆ่ าผู้อื่น ตาย.
2. ผู้ที่ผ่านการแต่งงานแล้วทำผิดประเวณี.
3. ผู้ที่ละทิ้งศาสนาของเขา ที่แยกตนออก
จากกลุ่มของมุสลิม.

สัญ ญาณยืนยันว่าเด็กคนนั้นได้บรรลุศาสนะภาวะ
แล้วมี ดังนี้ 1. อายุค รบ . 15 ปีบ ริบู รณ์ หรือ มี ข น
บริ เ วณ รอบ อวั ย วะเพศ . ห รื อ ฝั น เปี ยก ส่ ว น
เด็กผู้หญิงคือเริ่มมีเลือดประจำเดือน.
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(อัลวะศียะห์) หมายถึง คำมั่นสัญญา และคำมั่นสัญญาจะถูกนับว่าเป็นวะศียะห์นั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มี
ความสำคัญอย่างมาก.
เพราะเหตุใดที่ทา่ นอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอู๊ด  ถึงได้กล่าวว่า อายะฮ์นี้คือคำสั่งเสียของท่านนบี 
ทั้งๆที่ท่านนบี  มิได้เป็นผูส้ ั่งเสีย ?
1. เพราะว่ า ท่ า นเล็ งเห็ น ว่ า ในอายะฮ์
เหล่ า นี้ นั้ น ครอบคลุ ม ศาสนาทั้ ง หมด
ดังนั้นนี่จึงเป็นอายะฮ์ที่ยิ่งใหญ่.

2. เพราะว่ า นี่ คื อ คำสั่ งเสี ย ของอั ล ลอฮฺ ดั งที่ พ ระองค์ ได้
กล่าวว่า (นั่นแหล่ะคือสิ่งที่พระองค์ได้สั่งเสียให้แก่พวกเจ้า)
และท่านนบี  ก็คือผู้ประกาศบัญชาของพระองค์.

ตัวบทหลักฐานที่ 7
มีรายงานจากท่านมุอ๊าซ บิน ญะบัล  ได้เล่าว่า : “ครั้งหนึ่งฉันได้ขี่ลาซ้อนท้ายท่านนบี  แล้วท่าน
ได้กล่าวกับฉันว่า : “โอ้มุอ๊าซเอ๋ย เจ้ารู้ไหมว่า อะไรคือสิทธิของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวของพระองค์ ? และ
อะไรคือสิทธิของบ่าวที่มีตอ่ อัลลอฮฺ ? ” ฉันจึงตอบว่า : “อัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์ทรงรู้ดยี ิ่ง” ท่านน
บี  จึงกล่าวว่า : “สิทธิของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวก็คือ การที่พวกเขาจะต้องเคารพสักการะต่อพระองค์
เพียงผู้ดียว และจะต้องไม่ตั้งภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ และสิทธิของบ่าวที่มีต่อพระองค์คือ พระองค์จะไม่
ลงโทษผู้ใดที่เขาไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์” ฉันจึงพูดขึ้นว่า : “โอ้ท่านรอซู้ลของอัลลอฮฺ ให้ฉันแจ้งข่าวดีนี้
กับผู้คนได้ไหม ? ท่านรอซู้ลจึงตอบว่า “อย่าทำแบบนั้น เดี๋ยวพวกเขาจะเกียจคร้านไม่ทำความดีอื่ นๆ
อีก”.
  أ َتَدْ ري: เป็นคำถามที่ชวนให้อยากรู้ เพือ่ ทีห่ ัวใจของผู้ที่ฟังจะได้พร้อมและจดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะพูด และ
นี่ก็เป็นรูปแบบการสอนที่ดีมาก.
  َح ُّق ا ْلع َباد َعلَى َّللا: บ่าวนั้นมิได้บังคับสิ่งใดต่ออัลลอฮฺ ตะอาลา หากแต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระองค์จะ
ปฏิบัติต่อบ่าวของพระองค์ด้วยความโปรดปรานของพระองค์.
  أ ُبَ ِّش ُر: มาจากคำว่า “อัลบิชาเราะห์” คือการแจ้งข่าวที่ทำให้ดีใจ และบางครั้งก็ยังใช้คำนี้กับการแจ้ง
ข่าวร้ายด้วยเช่นกัน.
  َوَّل َ تُ َب ِّش ْر ُه ْم: หมายถึงอย่าได้บอกพวกเขา.
 ในหะดีษบทนี้ยังได้บอกถึงความประเสริฐของเตาฮีด และเตาฮีดนั้นยังเป็นสิ่งที่จะปกป้องบ่าวจากการ
ลงโทษของอัลลอฮฺ .  และในหะดีษบทนี้ยังได้บอกให้ทราบว่า อัลลอฮฺ จะไม่ลงโทษผู้ที่ไม่ตั้ งภาคีต่อ
พระองค์ และบาปอื่นๆก็จะได้รับการอภัยหากว่าเขามีเตาฮีดอย่างถูกต้อง และการที่ท่านนบี  ได้ห้าม
มิ ให้ แ จ้ งข่ า วดี นี้ นั้ น ก็ เพื่ อ ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะได้ ไม่ นิ่ งนอนใจอยู่ กั บ ข่ าวดี นี้ โดยที่ เขามิ ได้ ส นใจต่ อ สิ่ งอื่ น ที่ มี
ความสำคัญที่จะต้องปฏิบัติ ก็เพราะว่าการที่จะมีเตาฮีดอย่างถูกต้องนั้น จำเป็นที่จะต้องออกห่างจากบาป
ทั้งหลายด้วย ก็เพราะบาปนั้นมันก่อเกิดมาจากอารมณ์ และนี่ก็เป็นชนิดหนึ่งของชิริกนั่นเอง.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
ประเด็นต่างๆนี้นั้นไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิตาบอัตเตาฮีด ซึ่งผู้ประพันธ์ “เชคมุฮัมหมัดบิน ซอและห์ อัล
อุษัยมีน รอฮิมะฮุ้ลลอฮ์” ได้เขียนขึ้น ประหนึ่งเป็นการอธิบายหนังสือของท่าน และท่านเองก็เป็นผู้ที่ให้
คำอธิบายได้อย่างดีเลิศ เพราะว่าท่านรู้ถึงจุดมุ่งหมาย ดังนั้นสมควรที่จะต้องให้ความสำคัญต่อประเด็น
ต่างๆนี้.
1. จุดมุ่งหมายในการสร้างญินและมนุษย์ เพราะทั้งญินและมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเตาฮีด –ให้เอกภาพ
ต่ออัลลอฮฺอย่างถูกต้อง เคารพพระองค์เพียงผู้เดียวและไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์- มิใช่เพื่อที่มนุษย์จะ
ได้เสวยสุขกับการกินการดื่มและการสมสู่. 2. การอิบาดะฮ์นั้นคือเตาฮีด เพราะว่าการขัดแย้งกัน หมายถึง
ระหว่างท่านนบี  และพวกกุเรช ดังนั้นการอิบาดะฮ์ทุกอย่างที่มิได้ตั้งอยู่บนรากฐานของเตาฮีดล้วนแต่
ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้น. 3. ผู้ใดก็ตามที่ไม่มีเตาฮีดที่ถูกต้อง คือไม่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺในการเคารพสักการะ ก็
เหมือนกับเขามิได้สักการะต่อพระองค์ นั่นก็คือความหมายของดำรัสที่พระองค์ ได้กล่าวไว้ ความว่า และ
พวกท่านมิใช่เป็นผู้เคารพสักการะพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี.
4. จุดมุ่งหมายในการส่งบรรดารอซู้ลมา เพือ่ เรียกร้องให้กลุ่มชนของท่านเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺเพียงผู้
เดียว และออกห่างจากสิ่งที่ถูกบูชาอื่นนอกจากอัลลอฮฺ.
5. บทบัญญัติที่ท่านรอซู้ลได้รับมานั้นครอบคลุมสำหรับทุกๆหมู่เหล่า ทุกๆกลุ่มชน.
6. บรรดานบีต่างๆนั้นล้วนแต่อยู่บนศาสนาเดียวกันทั้งสิ้น รากฐานของศาสนานั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่
บทบัญญัติในการปฏิ บัติปลีกย่อยอาจแตกต่ างกันตามความแตกต่างของแต่ละประชาชาติ สถานที่ และ
กาลสมัย.
7. นี่เป็นประเด็นสำคัญนั่นก็เพราะว่าจะยังไม่นับว่าเราได้เคารพอิบาดะฮ์ต่ออัลลอฮฺ จนกว่าจะต้องปฏิเสธ
ต่ออัฏฏอฆูต “คือสิ่งที่ถูกเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮฺด้วยความพึงใจ” และนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้
ความว่า (ดังนั้นผู้ใดที่ได้ปฏิเสธต่ออัฏฏอฆูต ) ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ส ำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะว่าคน
ส่วนมากไม่รู้ และก็ไม่อนุญ าตให้ตัดสินโดยการเจาะจงตัวบุคคล ว่าเขาคือมุชริก หรือตกศาสนา หรือ
สาปแช่งเขาโดยเจาะจงสำหรับคนที่กระทำสิ่งดังกล่าว เพราะการตัดสินนั้นจะต้องมีสาเหตุหลายประการ
และก็ยังมีสิ่งต่างๆอีกที่ทำให้เราตัดสินคนๆนั้นไม่ได้.
8. ฏอฆูตหมายรวมไปถึงทุกๆสิ่งที่ถูกเคารพอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ.
9. ความสำคัญอย่างมากของอายะฮ์ทั้ง 3 อายะฮ์ในซูเราะฮฺอัลอันอาม ณ ชาวสะลัฟ ซึ่งในอายะฮ์เหล่านั้น
มี 10 ประเด็นที่สำคัญ โดยเริ่มจากการห้ามในเรื่องชิริกเป็นประการแรกเลย.
10. อายะฮ์ ต่างๆในซู เราะฮฺ อัล อิ สรออ์ ซึ่งมี อ ยู่ 18 ประเด็ น โดยที่ อัล ลอฮฺ ได้ เริ่ม ด้ว ยกั บ ดำรัสของ
พระองค์ ความว่า เจ้าอย่าได้ตั้งพระเจ้าอื่นเคียงคู่กับอัลลอฮฺ มิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกเหยียดหยามถูก
ทอดทิ้ง และพระองค์ทรงปิดท้ายอายะฮ์เหล่านั้นด้วยดำรัสของพระองค์ ความว่า และเจ้าอย่าได้ตั้งพระ
เจ้าอื่นใดเคียงคู่กับอัลลอฮฺ มิฉะนั้นเจ้าจะถูกโยนลงไปในไฟนรกญะฮันนัม เป็นผู้ถูกครหา ถูกขับไล่ และ
พระองค์ยังได้เตือนพวกเราให้รู้ถึงความสำคัญของประเด็นต่ างๆเหล่านี้ ดังที่พระองค์ได้กล่าว ความว่า
(นั่นคือส่วนหนึ่งจากอัลฮิกมะห์ที่พระเจ้าของเจ้าได้ประทานให้แก่เจ้า.
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11. อายะฮ์ในซูเราะฮฺอัลนิซาอ์ ที่ถูกเรียกว่า : อายะฮ์ที่เกี่ยวกับสิทธิต่างๆทั้ง 10 ประการ ซึ่งอัลลอฮฺได้
เริ่มด้วยดำรัสของพระองค์ ความว่า : และสูเจ้าจงเคารพสักการะต่อพระองค์เพียงผู้เดียว และอย่าได้ตั้ง
ภาคีใดๆร่วมกับพระองค์ ดังนั้นสิทธิที่สำคัญมากที่สุดคือสิทธิของอัลลอฮฺ ตะอาลา.
12. เตือนถึงคำสั่งเสียของท่านนบี  ขณะที่ท่านจะถึงแก่ชีวิต แต่ทว่าท่านมิได้เป็นผู้ให้คำสั่งเสียนี่เอง
หากแต่ว่าท่านได้ชี้แนะให้พวกเรารู้ว่าเมื่อใดที่เรายึดมั่นกับคัมภีร์ของอัลลอฮฺ เราจะไม่มีวันหลงทางเป็น
แน่.
13. เราจะต้องรู้จักสิทธิของอัลลอฮฺที่เราจะต้องรักษา นั่นคือการที่เราจะต้องเคารพสักการะพระองค์
เพียงผู้เดียว และเราอย่าได้ตั้งภาคีใดๆร่วมกับพระองค์.
14. เราจะต้องรู้ถึงสิทธิของเราเมื่อเรารักษาสิทธิของอัลลอฮฺ ให้ด้วยความโปรดปรานของพระองค์.
15. ในประเด็นนี้นั้นบรรดาศอฮาบะฮฺส่วนใหญ่ต่างไม่ทราบ นั่นก็เพราะว่าท่านมุอ๊าซเองเพิ่งจะได้รายงาน
หะดีษบทนี้ก็ตอนที่จะถึงแก่ความตายแล้ว เพือ่ ทีจ่ ะพ้นจากการปกปิดความรู้ แต่นั่นก็หลังจากที่บรรดาศอ
ฮาบะฮฺได้เสียชีวิต กันไปเป็นจำนวนมากแล้ว ซึ่งท่านรอซู้ล  ได้เคยปรามท่านมุอ๊าซไว้ในตอนแรก
เพราะว่าท่านรอซู้ล  เกรงว่าบรรดาผู้ศรัทธาจะนิ่งนอนใจอยู่กับข่าวดีนั้นเพียงอย่างเดียว และท่านรอ
ซู้ล  ก็มิได้มีเจตนาให้ปกปิดสิ่งนี้เป็นความลับแต่อย่างใด เพราะหากว่าท่านประสงค์เช่นนั้น ท่านก็จะ
ไม่แจ้งข่าวนี้กับท่านมุอ๊าซและผู้อื่นแต่อย่างใด.
16. อนุญาตให้ปกปิดความลับเพื่อผลประโยชน์ที่ศาสนาอนุญาตได้ ไม่ใช่อนุญาตโดยไม่มีข้อจำกัด.
17. ชอบให้แจ้งข่าวข่าวดีกับพี่น้องมุสลิมที่ทำให้เขาปิติยินดี และนี่ก็คือส่วนหนึ่งจากประโยชน์ทดี่ ีที่สุด.
18. กลัวว่าบ่าวนั้นจะเกียจคร้านและนิ่งนอนใจเมื่อเขารู้ถึงความเมตตาที่แผ่ไพศาลของอัลลอฮฺ และ
เช่นเดียวกันการสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ.
19. คำพูดของผู้ที่ถูกถามถึงสิ่งที่เขาไม่รู้ว่า – อัลลอฮฺและรอซูล้ ของพระองค์ทรงรู้ดียิ่ง - จะกล่าวก็ต่อเมื่อ
ในขณะท่านนบี  ยังมีชีวิตอยู่ และในเรื่องศาสนาที่ท่านนบี  รู้ถึงเรื่องดังกล่าวเท่านั้น แต่หลังจาก
ที่ท่านนบี  สิ้นชีวิตไปแล้วให้กล่าวว่า – อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง - เพียงอย่างเดียว.
20. ให้อนุญาตให้เจาะจงว่าคนบางคนนัน้ มีความรู้มากกว่าบางคนได้.
21. ความถ่อมตนของท่านนบี  ในการที่ท่านได้ขี่ลา และอนุญาติให้ท่านมุอ๊าซนั่งลาซ้อนท้ายท่าน
.
22. อนุญาตให้ขี่หลังสัตว์ซ้อนกันได้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ทำให้มันลำบากเกินความสามารถ.
23. ความสำคัญของประเด็นนี้.
24. ความประเสริฐของท่าน มุอ๊าซ บิล ญะบัล .
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บทที่ 2 : ว่าด้วยเรื่อง ความประเสริฐของเตาฮีด และสิ่งที่จะมาลบล้างความผิด
บทนี้ผู้ประพันธ์ได้ตั้งหัวข้อเช่นนี้ก็เพื่อที่ผู้อ่านจะได้เกิดความถวิล หาความประเสริฐของเตาฮีด ซึ่งมัน
แตกต่างจากสิ่งที่ชัยตอนมันกระซิบในจิตใจของมนุษย์ และไม่จำเป็นว่าการกล่าวถึงความประเสริฐของสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง (เช่นความประเสริฐของเตาฮีด) ว่าสิ่งๆนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ หากแต่ว่าความประเสริฐ
นั้นเป็นผลลัพธ์และร่องรอยที่ดีที่เกิดขึ้น เช่นการละหมาดญะมาอะห์.
ตัวบทหลักฐานที่ 1

อัล ลอฮฺ ตะอาลาได้ ก ล่ าวว่า : ﴾ َيمانَ ُه ْم ب ُظ ْلمٍ أُولَئ َك لَ ُه ُم ْاْل َ ْمنُ َو ُه ْم ُم ْه َتدُون
َ آم ُنوا َو لَ ْم يَ ْلب ُسوا إ
َ َ﴿ الَّذين
ความว่า : “บรรดาผู้ที่ศรัทธา โดยที่มิได้ให้การศรัทธาของพวกเขาปะปนกับการอธรรม นั้น ชนเหล่านี้
แหละพวกเขาจะได้รับความปลอดภัย และพวกเขาคือผู้ที่รับเอาคำแนะนำไว้”.
 ﴾  ﴿ َولَ ْم َي ْلب ُسوا: ไม่เจือปน. ﴾ ٍ ﴿ ب ُظ ْلمการอธรรมในอายะฮ์มีความหมายตรงข้ามกับการศรัทธา
และนั่นก็คือชิริก.
 ﴾ َ ﴿ ُم ْه َتدُون: 1. ในดุนยานี้คือพวกเขาจะได้รับทางนำไปสู่บทบัญญัติของอัลลอฮฺด้วยกับความรู้และ
การปฏิบัติ 2. และในโลกอาคิเราะห์ พวกเขาจะได้รับสวรรค์.
 จากความประเสริฐของเตาฮีดคือเขาจะได้รับความปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์.
ตัวบทหลักฐานที่ 2 และ 3
มีรายงานจากท่านอุบาดะฮ์ บิน ศอมิต เล่าว่า ท่านนบี  ได้กล่าวว่า : “ผู้ใดปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้า
อื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่ แท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ เพียงองค์เดียว และไม่มีภาคีใดๆเป็ นหุ้นส่วน
ร่วมกับพระองค์ และปฏิญญาณว่าท่านนบี มุฮัมหมัดเป็นบ่าวและรอซู้ลของพระองค์ และท่านนบีอีซา
เป็นบ่าวและรอซู้ลของพระองค์ และเป็นดำรัสของพระองค์ที่ได้สั่งไปยังท่านหญิงมัรยัม และเป็นดวง
วิญญาณดวงหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา และสวรรค์และนรกมีอยู่จริง ใครที่ปฏิญาณเช่นนี้อัลลอฮฺจะ
ให้เขาเข้าสวรรค์ตามสภาพของการงาน” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม.
และยังมีรายงานที่บันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีย์ และอิหม่ามมุสลิม จากรายงานของท่าน อิตบาน ว่า
ท่านนบี  ได้ก ล่าวว่า : “แท้ จริงอั ลลอฮฺท รงมิ ให้ เขาผู้นั้ น เข้านรก คื อคนที่ก ล่ าวว่า : “ลาอิ ลาฮะ
อิล้ ลั้ลลอฮฺ” โดยที่เขากล่าวด้วยความหวังในพระพักตร์ของพระองค์”.
  َش ه َد: คือการปฏิญาณ หมายถึงการยอมรับด้วยกับคำพูด ยึดมั่นด้วยกับหัวใจ และแสดงออกมา
ด้วยกับอวัยวะต่างๆ.
 ُ أ َنْ ََّل إلَ َه إ ََّّل َّللا: ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ.
  َو ْح َد ُه: เป็นการเน้นย้ำเพื่อการยืนยันว่าพระองค์เพียงผู้เดียวเท่านั้น.
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  ََّل َشر ْي َك لَ ُه: เป็นการเน้นย้ำเพื่อปฎิเสธการมีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ในทุกๆสิ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของพระองค์.
  َوأ َنَّ ُم َح َّم ادا: มุฮัมหมัด บุตรของอับดุลลอฮฺ บุตรของอับดุลมุฏฏอลิบ อัลกุรอชี่ย์ อัลฮาชิมี่ย์ เป็นนบี
ท่านสุดท้าย.
  َع ْب ُد ُه: 1. คือท่านนบี  ไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับอัลลอฮฺ. 2. เป็นบ่าวของอัลลอฮฺที่สมบูรณ์ที่สุด.
  َو َر ُسو ُل ُه: คื อ ท่ า นนบี  ถู ก ส่ งมาพร้อ มกั บ บั ญ ชาของอั ล ลอฮฺ โดยที่ ท่ า นนบี  ไม่ ได้ โกหก
ให้กับอัลลอฮฺ และสิ่งที่จะทำลายการปฏิญญาณตนในข้อนี้ให้หมดไปคือ 1. การทำบาป. 2. การอุตริกรรม
ในศาสนาที่ไม่มีตัวบทหลักฐานแต่อย่างใด.
 ความผิดหรือบาปในความหมายแบบกว้างๆนั้นเราสามารถนับได้ว่าบาปนั้นมาจากชิริก แต่หากว่าดูใน
ความหมายเฉพาะ บาปนั้นจำแนกออกไปได้หลายประการ: 1. ชิริกใหญ่. 2. ชิริกเล็ก. 3. บาปใหญ่ (ที่ไม่
ถึงขั้นชิริกเล็กและชิริกใหญ่). 4. บาปเล็ก.
 يسى َع ْب ُدَّللا
َ  ع: เป็นการตอบโต้พวกคริสเตียน.  َو َر ُسو ُل ُه: เป็นโต้ตอบพวกยิว และพวกเราก็ศรัทธา
ต่อคัมภีร์เหล่านั้น ว่าอัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาให้แก่บรรดานบีเหล่านั้น และไม่จำเป็นที่เราจะต้อง
ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านั้นหากว่าขัดแย้งกับบทบัญญัติของเรา และบทบัญญัติของประชาชาติก่อนหน้า
ท่านนบี  มีอยู่หลายสภาพด้วยกัน ดังนี้ :
1. บทบัญญัตเิ หล่านั้นขัดแย้งกับบทบัญญัติของเรา เมื่อเป็นเช่นนัน้ ให้เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา. 2.
บทบัญญัติก่อนหน้าเราตรงตามบทบัญญํติของเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้เราปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา.
3. เมื่อบทบัญ ญัติของเรามิได้ยกเลิกและปฏิเสธเรื่องดังกล่าวในบทบัญ ญั ติก่อ นหน้าเรา สิ่งนั้นจึงเป็ น
บทบัญญัติของเราด้วย.
 มนุษย์ทศี่ รัทธาต่อท่านนบีอีซา อลัยฮิสสลาม นั้นสามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม :
1. กลุ่มที่หยาบกระด้าง: เช่นพวกยิว ซึ่งพวกเขาปฏิเสธต่อท่านนบีอีซา ให้ร้ายต่อท่าน และมารดาของ
ท่าน และยังปฏิเสธการเป็นนบีของท่าน มิหนำซ้ำยังตัดสินให้ท่านได้รับการลงโทษโดยวิธีการฆ่า.
2. กลุ่มที่สดุ โต่ง : เช่นพวกคริสเตียน ซึ่งพวกเขากล่าวว่า ท่านนบีอีซา อลัยฮิสสลาม เป็นบุตรของอัลลอฮฺ
และเป็นหนึง่ ในสามส่วนของพระเจ้า มิหนำซ้ำยังอ้างว่าท่านเป็นพระเจ้าอีกด้วย.
3. กลุ่ ม สายกลาง: คื อ มุ ส ลิ ม ซึ่ งเราปฏิ ญ ญาณตนว่า ท่ านนบี อี ซ า อลั ย ฮิ ส สลาม เป็ น บ่ า วและรอซู้ ล
ของอัลลอฮฺ และมารดาของท่านเป็ นผู้ศรัทธาที่ซื่อสั ตย์ และนางเป็นหญิงสาวพรหมจรรย์เป็นผู้บริสุทธิ์
และอุปมาการสร้างท่านนบีอีซา อุปมัยดั่งการสร้างท่านนบีอาดัม อัลลอฮฺทรงสร้างท่านมาจากดิน แล้ว
พระองค์ก็ทรงกล่าวว่า “กุน” จงเป็น และท่านนบีอาดัมและท่านนบีอีซา ก็มีชีวติ ขึน้ มา.
  كَل َم ُت ُه: ก็เพราะว่าท่านนบีอีซา อลัยฮิสสลาม ถูกสร้างขึ้นมาด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ และท่านมิใช่เป็น
ดำรัสของพระองค์ เพราะว่าคำพูดนั้นเป็นคุณลักษณะของพระองค์.
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  ُروح م ْن ُه: คือวิญญาณดวงหนึ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา และพระองค์ทรงพาดพิงดวงวิญญาณไปยัง
พระองค์ ก็เพราะเป็นการให้เกียริตต่อท่านนบีอีซา อลัยฮิสสลาม.
  أ َ ْد َخلَ ُه َّللاُ ا ْل َج َّن َة: การเข้าสวรรค์นั้นมี 2 ลักษณะด้วยกัน :
1. เข้าสวรรค์อย่างสมบูรณ์ โดยที่ไม่โดนลงโทษแต่อย่างใด สำหรับคนที่การงานของเขาสมบูรณ์ด้วยความ
เมตตาของอัลลอฮฺ.
2. เข้ าสวรรค์อ ย่างไม่ส มบู รณ์ อั น เนื่ อ งมาจากผ่านการลงโทษมาก่ อ น สำหรับ คนที่ การงานของเขา
บกพร่อง.
 ُال ََّل إلَ َه إ ََّّل َّللا
َ  َق: โดยมีข้อแม้ว่ากล่าวด้วยความบริสุทธ์ใจ ด้วยหลักฐานที่ท่านรอซู้ล  กล่าวว่า
(โดยทีเ่ ขากล่าวด้วยการหวังในพระพักตร์ของพระองค์). ในหะดีษบทนีไ้ ด้โต้ตอบ 2 กลุ่ม ดังนี้ :
1. มุ รญิ อะห์ คือ บรรดาผู้ ที่ กล่ าวอ้ างว่า การศรัท ธานั้ น เพี ย งพอแล้ วสำหรับ การกล่ าวว่า “ลาอิ ลาฮะ
อิ้ลลัลลอฮฺ” โดยไม่ต้องทำความดีและไม่ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ.
2. คอวาริจญ์ คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่า คนที่ทำบาปใหญ่นั้น คือกาเฟร ตกศาสนา และจะต้องอยู่ในนรก
ตลอดกาล.
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สิ่งทีอ่ ัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงพาดพิงไปยังตัวของพระองค์ :
1. การพาดพิ ง สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ด ำรงได้ ด้ ว ยตั ว มั น เองไป
ยังอัลลอฮฺ ตะอาลา และสิ่งๆนี้ก็คือ สิ่งถูกสร้าง ดังที่อัล
ลอฮฺกล่าวว่า : ﴾  ﴿ نَا َق ُة َّللاความว่า : (อูฐของอัลลอ
ฮฺ) ซึ่งการพาดพิงในลักษณะเช่นนี้ เป็นการพาดพิงสิ่งที่
ถูก สร้ างก็ คื อ อู ฐ ไปยั งผู้ ส ร้ างอู ฐ ก็ คื อ อั ล ลอฮฺ ดั งนั้ น
ทุกๆสิ่งที่ดำรงอยู่ด้วยตัวมันเอง ไม่เกี่ยวพันกับ อัลลอฮฺ
สิ่งนั้นก็คือมัคลูกหรือสิ่งถูกสร้างทั้งสิ้น.
การพาดพิงโดยทั่วๆไป ดังทีอ่ ัลลอฮฺกล่าวว่า : ﴾ َعة
ของข้านั้นกว้างใหญ่ไพศาล.

2. การพาดพิ งคุณ ลั กษณะหนึ่งซึ่งมิใช่เป็ น
การพาดพิงคุณลักษณะนั้นไปยังสิ่งถูกสร้าง :
َ ﴿ ل َما
﴾َي
ُ خلَ ْق
َّ ت ب َيد

และการพาดพิ งในลั ก ษณะเช่ น นี้ เป็ น การ
พาดพิ ง คุ ณ ลั ก ษณะหนึ่ ง ไปยั ง ผู้ ที่ ถู ก ให้
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ นั่ น ก็ คื อ อั ล ล อ ฮฺ ดั งนั้ น
คุณลักษณะนี้จึงมิใช่สิ่งที่ถูกสร้างแต่อย่างใด.
﴿ إنَّ أ َ ْرض ي َواس

การพาดพิงที่เป็นการให้เกียรติต่อสิ่งนั้น ดังที่อัลลอฮฺกล่าวว่า : ﴾ ُه
เป็นวิญญาณหนึ่งจากพระองค์.

ความว่า : แท้จริงแผ่นดิน

وح ِّم ْن
ُ َو ُر

﴿ ความว่า : และ

ตัวบทหลักฐานที่ 4 และ 5
และมีรายงานจากท่านอบี ซะอี๊ด อัลคุดรีย์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านนบี  ได้กล่าวว่า : ท่านนบีมูซา
 ได้กล่าวว่า : “โอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดสอนสิ่งหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์
เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้รำลึกถึงพระองค์ด้วยกับสิ่งนั้น และวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยกับสิ่งนั้น” อัลลอฮฺจึง
กล่าวว่า “มูซาเอ๋ย เจ้าจงกล่าวว่า ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮฺ” ท่านนบีมูซาจึงถามต่อว่า : “โอ้อัลลอฮฺ บ่าวของ
พระองค์ทั้งหมดพวกเขาต่างที่จะกล่าวด้วยกับถ้อยคำนี้ใช่ไหม ?” อัลลอฮฺจึงตอบว่า “มูซาเอ๋ย หากว่าเอา
ชั้นฟ้าทัง้ 7 ชั้นและสิ่งที่อยู่ในชั้นช้าฟ้าทั้งหมด นอกเหนือจากพระองค์ (เพราะพระองค์ทรงอยู่เหนือชั้นฟ้า
และมิต้องพิ่งพิงมัน) และแผ่นดินทั้ง 7 ชั้น มาวางบนตาชั่งด้านหนึ่ ง และเอาคำว่า ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮฺ
มาวางอีกด้านหนึ่งของตาชั่ง ด้านที่มีลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮฺจะหนักกว่า” บันทึกโดยอิบนุอิบบาน และอัลฮา
กิม ได้บอกว่าเป็นหะดีษศอเฮี๊ยะห์.
ท่านอิหม่าม ติรมิซยี ์ได้บันทึกไว้ และได้บอกว่าเป็นหะดีษฮะซัน ดังที่มีรายงานมาจากท่านอนัส ว่า “ฉันได้
ยินท่านนบี  ได้กล่าวว่า อัลลอฮฺ ตะอาลาทรงกล่าวว่า : “โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย หากว่าเจ้าได้มาหาข้า
พร้อมกับความผิดเท่ากับผืนแผ่นดิน โดยที่เจ้ามิได้ทำชิริกต่อข้าเลย ข้าจะให้ความผิดทั้งผืนแผ่นดินเป็น
การอภัยโทษแทน”.
 ُ ََّل إلَ َه إ ََّّل َّللا: ประโยคนี้นั้นเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺ และยังเป็นการขอดุอาอฺด้วยเช่นเดียวกัน เพราะ

24

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

ผู้กล่าวรำลึกนั้นเขากล่าวเพราะปรารถนาความพึงพอใจของอัลลอฮฺ แต่ทว่าใครก็ตามที่มีกุญแจ แต่กุญแจ
ดอกนั้นกลับไม่มีฟัน ประตูบานนั้นก็จะไม่เปิดให้กับเขา ดังนั้น เงื่อนไขของการกล่าว ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮฺ
ก็คือฟันของกุญแจ.
  بقرابها مغفرة: ความดีงามของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺอย่างถูกต้องช่างใหญ่หลวงยิ่งนัก ซึ่งจะลบ
ล้างความผิดใหญ่ๆเมื่อเขากลับไปพบอัลลอฮฺ โดยที่เขาไม่ได้ตั้งภาคีต่อพระองค์เลย และการอภัยโทษนั้นก็
หมายถึงการปกปิดความผิดให้แก่บ่าวคนนั้นและไม่เอาโทษเขา.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ความโปรดปรานของอัลลอฮฺอย่างเหลือล้น.
2. ผลตอบแทนอย่างมากมายสำหรับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ณ ที่พระองค์.
3. อัลลอฮฺจะอภัยโทษในความผิดอื่นๆของเขา.
4. อธิบายอายะฮ์ที่อยู่ในซูเราะฮฺอัล อันอาม ความว่า : บรรดาผู้ศรัทธาที่มิได้ทำให้การศรัทธาของเขาเจือ
ปนกับชิริก.
5. การใคร่ครวญถึง 5 ประการในหะดีษของท่านอุบาดะฮ์.
6. หากว่าท่านได้เอาหะดีษของท่านอุบาดะฮ์และท่านอิตบาน และหะดีษหลังจากนั้นมารวมกัน จะทำให้
ท่านมีความเข้าใจถึงความหมายของ ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮฺ อย่างกระจ่าง และจะให้ท่านเห็นถึงข้อผิดพลาด
ของพวกที่ทะนงตน ที่หลงตัวเอง เพราะว่าเขาต้องกล่าวด้วยเจตนาที่หวังความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
และเมื่อเป็นเช่นนั้นจริง ก็จำเป็นที่เขาจะต้องพยายามในการทำคุณงามความดีด้วย.
7. เตือนถึงเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในหะดีษท่านอิตบาน ซึ่งไม่พอเพียงสำหรับการที่คนๆหนึ่งจะกล่าวแต่เพียง
ลมปากเพียงอย่างเดียว.
8. การที่บรรดานบีต่างๆได้รับการเตือนสติถึงความประเสริ ฐของคำว่า ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮฺ เมื่อเป็ น
เช่นนั้นคนอืน่ ที่ไม่ใช่นบีก็สมควรที่จะได้รับการเตือนยิ่งกว่า.
9. เตือนให้รู้ว่าถ้อยคำดังกล่าวนั้นจะมีน้ำหนักเหนือสิ่งถูกสร้ างทั้งหมด ในขณะที่คนจำนวนมากที่กล่าว
ถ้อยคำนั้น ตาชั่งของเขากลับมีน้ำหนักเบา นั่นก็เพราะ ความเลวร้ายนั้นมาจากผู้ที่กล่าว มิใช่จากถ้อยคำที่
กล่าว อันเนื่องมาจากว่าการบกพร่องในเงื่อนไขหรือมีสิ่งปิดกั้นผลบุญอยู่.
10. บทนั้นได้บ่งชี้ว่าแผ่นดินทั้ง 7 ชั้น เหมือนกับชั้นฟ้า คือเหมือนกันในจำนวนของชั้น.
11. ในชั้นฟ้านั้นมีผู้อาศัย และนั่นก็คือบรรดามะลาอิกะฮฺ.
12. ยืนยันถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ซึ่งสิ่งนี้ค้านกับพวกอัชอะรียะห์ และกลุ่มคนที่ทำลายและปฏิเสธ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ ซึ่งในตัวบทนี้ได้ยืนยันถึงพระพักตร์ของอัลลอฮฺ ตะอาลา.
13. เมื่อท่านเข้าใจหะดีษของท่านอนัส ท่านจะรู้เลยว่าคำพูดของท่านรอซู้ล  ในหะดีษของท่านอิต
บานที่ว่า : แท้จริงอัลลอฮฺทรงห้ามนรกจากคนที่กล่าวว่า ลาอิลาฮะอิ้ลลั้ลลอฮฺ โดยที่หวังพระพักตรของ
พระองค์ ว่าแท้จริงการละทิ้งชิริกนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการพูดเพียงลมปากอย่างเดียวเท่านั้น.
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14. ใคร่ครวญถึงการนำมารวมกันระหว่างท่านนบีอีซาและท่านนบี มุฮัมหมัด ว่าท่านทั้งสองนั้นล้วน
แต่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็นรอซู้ลของพระองค์.
15. รู้ถึงคุณลักษณะอันพิเศษของท่านนบีอีซา นั่น คือท่านถูกสร้างขึ้นมาด้วยพจนารถของอัลลอฮฺ และ
ท่านถูกสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่มีบิดา.
16. รู้ว่าท่านนัน้ ถูกสร้างมาจากวิญญาณดวงหนึ่ง เป็นหนึ่งในดวงวิญญาณทีอ่ ัลลอฮฺทรงสร้างขึน้ มา.
17. รู้ถึงความประเสริฐของการศรัทธาต่อสวรรค์และนรก และนั่นก็เป็น สาเหตุหนึ่ งที่จะทำให้ได้เข้า
สวรรค์.
18. รู้และเข้าใจคำพูดของท่านนบี  ที่วา่ ตามการงานที่ดีที่เขาได้ปฏิบัติ.
19. รู้ว่าตาชั่งในวันกิยามะฮฺนั้นมี 2 ข้าง.
20. รู้จกั คุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ นั่นก็คือ พระพักตร์ของพระองค์.
บทที่ 3 : ว่าด้วยเรื่อง ผู้ใดก็ตามที่มีเตาฮีดอย่างถูกต้องเขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน
บทนีน้ นั้ ได้ส่งเสริมให้เราขัดเกลา ปรับปรุง การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺอย่างถูกต้อง และนี่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
และเป็นสิ่งที่เราต่างถวิลหา และการทำให้ถูกต้อง ก็คือการทำให้หลุดพ้นจากชิริก บิดอะฮฺ (อุตริกรรม)
และบาปต่างๆ นั่นก็ด้วยกับความรู้ การยึดมั่น และการลงมือทำตาม และการทำให้มีเตาฮีดอย่างถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์ของผู้ประพันธ์ รอฮิมะฮุ้ลลอฮฺ นั้น เราจะต้องอ่านหนังสือโดยละเอียด แต่เราสามารถสรุป
โดยสังเขปได้ดังนี้ :
1. การปฏิบัติตามท่านนบีอิบรอฮีม อลัยอิสสลาม.
2. การปฏิบัติตามบรรดาศอฮาบะฮฺ.
3. ยึดมั่นอยู่บนเตาฮีดถึงแม้ว่าท่านจะอยู่เพียงลำพังก็ตาม.
4. การมอบหมายและละเว้นจากการรักษาด้วยการอ่านเป่า การรักษาด้วยความร้อน และละทิ้งจากการ
เชื่อโชคลาง.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
ดั่งดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ความว่า : แท้จริงอิบรอฮีมนั้ นเป็นแบบอย่างอันดีเลิศ เป็นผู้จงรักภักดี
ต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้เที่ยงธรรม และเขามิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคี).
ในอายะฮ์นี้นั้นได้ชมเชยท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ก็จำเป็นที่เราจะต้องรักท่าน และปฏิบัติตามท่าน
เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้รับคำชมเชยตราบเท่าการปฏิบัติของเราที่ ปฏิบัติตามท่านนบีอิบรอฮีม นั่นก็
เพราะว่าท่ านนบีอิ บ รอฮี มได้ ขัด เกลาให้ มีเตาฮีด มีก ารให้เอกภาพต่ อ อั ลลอฮฺ อ ย่างถูก ต้อ งด้ วยกั บ 6
ประการที่ถูกกล่าวไว้ในอายะฮ์ข้างต้น ดังต่อไปนี้ :
1. ﴾  ﴿ أ ُ َّم ة: เป็ น แบบอย่ า งอั น ดี เลิ ศ ในการงาน การกระทำ และการต่ อ สู้ ข องท่ า น พร้อ มกั บ การ
มอบหมายต่ออัลลอฮฺ ตะอาลาอย่างแท้จริง.
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2. ﴾ ﴿ َقان اتا: เป็นผู้ที่จงรักภักดีอย่างสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลายในทุกๆสภาพ ท่านคือผู้ที่เชื่อฟัง ยึด
มั่นอย่างถาวร.
3. ﴾ ﴿لله: บ่งบอกให้รู้ถึงความบริสุทธิ์ใจของท่าน.
4. เป็นผู้ที่ผินหน้าเข้าหาอัลลอฮฺ ผินหลังให้กับชิริก และออกห่างจากทุกสิ่งที่มันค้านกับการจงรักภักดี
ต่ออัลลอฮฺ.
5. บริสทุ ธิจ์ ากชิริกและบรรดาผู้ทที่ ำชิริก ด้วยกับหัวใจ ลิ้น และอวัยวะต่างๆ.
6. ขอบคุณต่อความโปรดปราน นั่นก็เพราะว่าความโปรดปรานก็คือบททดสอบหนึ่ง และจำเป็นที่จะต้อง
ขอบคุณต่อพระองค์.
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. บิดาของท่านนบีอิบรอฮีม  คือ อาซัร ซึ่งได้ตายในสภาพการปฏิเสธศรัทธา ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้
ความว่า : แต่เมื่อได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาแล้ว ว่าบิด าของเขาเป็นศัตรูของอัลลอฮฺ เขาก็ปลีกตัวออกจาก
บิดาของเขา.
2. บิดามารดาทั้งสองของท่านนบีนูฮ์ อะลัยฮิสสลาม ล้วนแต่ เป็นผู้ศรัทธา ดังที่อัลลอฮฺได้กล่าวถึงดุอาอฺที่
ท่านได้ขอต่อพระองค์ ความว่า โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ได้โปรดอภัยให้แก่ข้าพระองค์ และบิดามารดา
ทั้งสองของข้าพระองค์ด้วยเถิด.
3. ท่านอิหม่ามอะหมัดได้กล่าวว่า : มีอยู่ 3 ประการที่หาต้นตอไม่ได้ การสู้รบต่างๆ สงครามต่ างๆ และ
การตั ฟ ซี ร นั้ น ก็ เพราะส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะถู ก กล่ า วถึ งโดยไม่ มี ส ายรายงาน ดั งนั้ น จึ งไม่ มี ผู้ ใดล่ ว งรู้ ถึ ง
ประชาชาติในยุคก่อนๆได้ นอกเสียจากการได้รับรู้ผ่านวะฮีย์ที่เป็นคำพูดของอัลลอฮฺ ตะอาลา และซุนนะห์
ของท่านนบี .
ตัวบทหลักฐานที่ 2
อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้กล่าวไว้ ดั่งความว่า : และบรรดาผู้ทพี่ วกเขามิได้ตั้งภาคีต่อพระองค์.
 ﴾  ﴿ ََّل ُي ْشركُون: ชิริกในที่นี้มีความหมายครอบคลุม ดังนั้นการขัดเกลาให้มีเตาฮีดที่ถูกต้องนั้นจะไม่
เกิดขึ้น จนกว่าจะต้องออกห่างจากชิริกทั้งหลาย และในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า คนๆนั้นจะต้องไม่ทำบาป
เลย เพราะลูกหลานของท่านนบีอาดัมนั้นเป็นผู้ที่ทำความผิด และมิใช่เป็นที่บริสุทธิ์จากการทำความผิด
แต่เมื่อใดที่เขาฝ่าฝืน พวกเขาจะกลับเนื้อกลับตัว และจะไม่ดึงดันที่จะทำผิดต่อ.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3
มีรายงานจากท่าน ฮุศอยน์ บิน อับดุรเราะห์มาน กล่าวว่า : ครั้งหนึ่งฉันได้นั่งอยู่ที่วงของท่านซะอี๊ด บิน
ญุเบร และเขาได้กล่าวว่า : มีใครในหมู่พวกท่านเห็นดาวตกเมื่อคืน บ้าง ? ฉันจึงกล่าวตอบว่า : ฉันเห็น
และฉันก็พูดต่อไปว่า: “ที่เห็นดาวตกนั้น เนื่องจากว่าฉันไม่ได้ไปร่วมละหมาด เพราะโดนแมลงป่องต่อย”
แล้วก็พูดว่า : “แล้วท่านทำอย่างไร ? ฉันก็บอกว่า : “ฉันขอให้คนอ่านและเป่าให้” เขาจึงถามว่า : “แล้ว
เจ้ามีหลักฐานอะไรที่ทำเช่นนั้น” ฉันจึงตอบว่า : “มีหะดีษบทหนึ่งที่ อัชชะอ์บี่ย์ได้บอกเล่าแก่พวกเรา”
เขาก็ถามว่า : “แล้วเขาได้บอกหะดีษบทนั้นว่าอย่างไร ? ฉันก็ตอบว่า : “อัชชะอ์บี่ย์ได้บอกกับพวกเราถึง
การรายงานของท่านบุรอยดะฮ์ บิน ฮุศ็อยบ์ ว่าแท้จริงท่านนบี  ได้กล่าวว่า : “ไม่มีการอ่านเป่าใดๆ
ยกเว้นเสียแต่เวลาที่โดนอัลอัยน์ (ถูกตาอันเนื่องมาจากความอิจฉา) หรือโดนสัตว์พิษกัดต่อย หรือเวลาตัว
ร้อนมีไข้” เขาจึงกล่าวว่า : “ดีแล้วการที่ได้ปฏิบัติตามสิ่งทีไ่ ด้รับฟังมา แต่ทว่ามีหะดีษอีกบทหนึ่ง ที่ท่าน
อับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบาส รอดิยั้ลลอฮุอันฮุมา ได้ บอกเล่าให้พวกเราฟังว่า : มีรายงานจากท่านนบี 
ว่าท่านได้กล่าวว่า : (เมื่อประชาชาติต่างๆได้ถูกนำมาเสนอให้แก่ฉันได้เห็นในคืนอิสรออ์เมี๊ยรอจ ฉันได้
เห็นนบีบางท่านอยู่พร้อมกับผู้ที่เชื่อฟังเป็นกลุ่ม และนบีบางท่านมีผู้ศรัทธาต่อท่านเพียงแค่หนึ่งคนหรือ
สองคนเท่านั้น และนบีบางท่านไม่ผู้ที่เชื่อฟังปฏิบัติตามท่านเลย ทันใดนั้นก็ได้มีกลุ่มปรากฏขึ้ นมืดฟ้ามัว
ดินกันเลยทีเดียว ฉันก็ฉุกคิดไปว่านั่นคือประชาชาติของฉัน แต่ก็มีเสียงบอกฉันว่า นี่คือท่านนบีมูซาและ
กลุ่มชนของท่าน แล้วฉันก็มองออกไปแล้วสายตาก็ฉันก็เหลือบไปเห็นกลุ่มชนจำนวนมากอีกกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็มีเสียงกล่าวกับฉันว่า นี่คือประชาชาติจของเจ้า ซึ่งในหมู่พวกเขาจะมีเจ็ดหมื่นคนที่พวกเขาจะได้
เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวน และไม่ถูกลงโทษแต่อย่างใด) พอท่านรอซู้ล  พูดเสร็จก็ลุกเดินเข้าบ้าน
ของท่าน บรรดาก็ต่างครุ่นคิดกันว่าคนจำนวนนั้นคือ ใครกัน บางคนก็พูดว่า จำนวนเจ็ดหมื่นคนนั้นพวก
เขาคือศอฮาบะฮฺที่ใกล้ชิดกับท่านนบี  และบางคนก็พูดว่า คนเหล่านั้นน่าจะเป็นคนที่เกิดมาเป็น
มุสลิมเลยและมิได้ตั้งตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ และพวกเขาก็วิจารณ์กันไปต่างๆนานา เมื่อนั้นท่านนบี  ก็
ออกมาหาพวกเขา แล้วก็แจ้งข่าวนั้นให้กับพวกเขา โดยกล่าวว่า: (พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ขอให้ใครอ่านเป่า
ให้แก่พวกเขา และไม่รักษาด้วยการนาบเหล็กที่เผาไฟ และไม่เชื่อเรื่องโชคลาง และพวกเขาก็มอบหมาย
ต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง) เมื่อท่านรอซู้ล  กล่าวจบเช่นนั้น ท่านอุ๊กกาชะห์ บิน มิห์ศอน ก็ยืนขึ้นและ
กล่าวว่า : “โอ้ท่านรอซู้ลครับ ได้โปรดขอต่อ อัลลอฮฺ ให้ฉันเป็นคนหนึ่งในหมู่คนเหล่านั้น ทั้งเจ็ดหมื่นคน
ด้วยเถิด” ท่านร่อซู้ล  ก็กล่าวว่า : “เจ้าคือหนึ่งในหมู่พวกเขา” แล้วก็มีชายอีกคนลุกขึ้น และพูดว่า :
“ท่านรอซู้ลได้โปรดขอต่ออัลลอฮฺให้ฉันเป็นหนึ่งในนัน้ ด้วยเถิด” ท่านรอซู้ล  ก็กล่าวว่า : อุ๊กกาชะห์ได้
ขอไปก่อนเจ้าแล้ว.
  انْ َق َّض: แปลว่าตก.
  ا ْرتَ َق ْي ُت: แปลว่าขอให้อ่านเป่าให้แก่เขา.
  َع ْي ٍن: แปลว่าการจ้องมองของคนที่ขี้อิจฉา.
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 อันใดที่เป็นหลักฐานที่ทำให้ท่านทำเช่นนั้น ? : ในประโยคนี้ให้ความหมายวว่า อนุญาตให้ถามหา
หลักฐาน แต่ตอ้ งถามด้วยมารยาท.
 ไม่มีการปัดเป่าใดๆ เว้นแต่ โรค อัลอัยนฺ โรค พิษสัตว์ กั ดต่อย โรคป่วย เท่านั้น : คำว่า อัยนฺ คือ
มองผู้อื่นด้วยสายตาที่ อิจฉาริษยาของเขาแล้วทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย หมายถึง ไม่มีการปัดเป่าใดๆ ไม่
มีการรักษา มีป ระโยชน์ต่อ โรคอิจฉาริษยา สัต ว์ กัดต่อย สารพิ ษต่างๆ เว้น จากการปั ดเป่ าตามหลั ก
บทบัญญัติ และตามเงื่อนไข พร้อมกับการยืนยันถึงการมีของการปัดเป่าอื่นจากทั้งสอง.
 คำว่า  ُح َم ٍةอุมะฮฺ คือ : สัตว์กดั ต่อยที่มีพิษทุกชนิด คำว่า อัมมะฮฺ พิษไข้ อาการร้อนขึ้นสูง.
 คำว่า  ال َّرهْ ُطคือ : กลุ่มคนที่มีจำนวนจาก สามจนถึงเก้า.
 คำว่า َ ََّل يَ ْس َت ْر ُقونคือ : พวกเขาไม่ขอจากผู้ใดที่จะปัดเป่าให้กับพวกเขาไม่ต้องการให้ใครมารักษาให้
พวกเขา มีเหตุผลดังนี้ : 1. ศรัทธาอย่างแรงกล้าในการพึ่งพาต่ออัลลอฮฺ 2. ด้วยการรักษาเกียรติยศโดย
ไม่ทำตัวต่ำต้อยให้ต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ 3. ไม่เอาสิ่งใดมายึดติดอื่นจากอัลลอฮฺ.
 ในอีกสายรายงาน َ ََّل يَ ْر ُقونพวกเขาไม่ปัดเป่า เป็นสายรายงานที่ผิดตามคำกล่าว เชคอิบนุตัยมียะฮ์
เพราะว่า ท่านนบี  นั้นเป็นผู้ปัดเป่า และท่านญิบ รีลและท่านหญิงอาอีชะฮฺ ตลอดจนบรรดาสาวก
พวกเขาเหล่านั้นเคยทำการปัดเป่า.
 ในการขอปัดเป่าสามารถแบ่งประเภทของมนุษย์ ได้ดังนี้ :
1. ขอให้ใครมาปัดเป่า นี้คือ แน่นอนเขาหลุดออกจากความสมบูรณ์ คือ จากกลุ่ม เจ็ดหมื่นคน.
2. ไม่ห้ามที่ให้ใครมาปัดเป่า นี้คือ แน่นอนเขาไม่หลุดออกจากความสมบูรณ์ คือ จากกลุ่ม เจ็ดหมื่น
คน เพราะเขาไม่ได้ขอให้มาปัดเป่า.
3. ห้ามใครมาปัดเป่า นี้คือ ค้านกับแบบฉบับของท่านนบี  เพราะท่านนบีนั้น ไม่ได้ห้ามท่านหญิง
อาอีชะฮฺที่จะทำการปัดเป่าให้แก่ท่านนบี.
 คำว่า َ َو ََّل َي ْك َت ُوونคือ : พวกเขาไม่ขอให้ใครมารักษาด้วยการนาบเหล็กพวกเขาด้วยไฟ เพื่อเป็นการ
รักษา.
 คำว่า َ َو ََّل يَت ََط َّي ُرونคือ : พวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องโชคลาง ด้วยสิ่งที่มองเห็นได้ หรือการฟัง เรื่องเวลา
สถานที่ นับว่าเป็นการตั้งภาคีเล็ก.
 นอกจากสามประการนี้แล้ว ไม่ถูกห้ามสำหรับเขาที่จะเข้าสวรรค์โดยมิต้องถูกสอบสวนและถูกลงโทษ
มีหลักฐานมากมายที่ปรากฏในเรื่องการสั่งใช้ให้รักษาและส่งเสริมให้ใช้ยาบางชนิด เช่นน้ำผึ้ง น้ำมันงาดำ
ฮับบะตุสเซาดะฮฺ
ประชาชาตินี้แบ่งออกเป็น
กลุ่มประชาชาติที่ตอบรับคำเชิญชวน :
ซึ่งพวกเขาได้ตอบรับคำเชิญชวนต่ออัลลอ
ฮฺและรอซู้ล หมายถึงมุสลิม.

กลุ่มประชาชาติที่ต้องเชิญชวน : ครอบคลุมถึงผู้ที่ตอบ
รับ คำเชิ ญ ชวนต่ อ อั ล ลอฮฺ แ ละรอซู้ ล และยั งไม่ ต อบรั บ
หมายถึงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา.
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ประเด็นต่างๆในบทนี้
1. รู้ลำดับขั้นของมนุษย์ในหลักเตาฮีด. 2. ความหมายการของการทำให้บริสุทธิ์ในเรื่องเตาฮีด คืออะไร
คือการบริสุทธิ์จากสิ่งที่เป็นภาคี อุตริกรรม บาป. 3. อัลลอฮฺทรงสรรเสริญแก่ท่านนบีอิบรอฮีม มิได้อยู่ใน
หมู่คนที่ตั้งภาคีทั้งหลาย. 4. อัลลอฮฺทรงสรรเสริญบรรดาสาวกท่านนบีดว้ ยความบริสุทธิข์ องพวกเขา จาก
การตั้งภาคี.
5. การละทิ้งการปัดเป่า และการนาบดาบด้วยไฟ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เตาฮีดมีความบริสุทธิ์ คือการขอให้
ปัดเป่า นาบดาบด้วยไฟ.
6. ผู้ที่รวมคุณลักษณะนี้อยู่ในตัวเองเท่ากับว่า เป็นการมอบหมาย โดยที่เขาละทิ้งอันเนื่องจากความหนัก
แน่นในการมอบหมายต่อพระองค์.
7. ความลึกซึ้งในความรู้ของบรรดาสาวกนบี พวกเขารู้ว่า แท้จริงพวกเขาไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งนี้ได้ เว้น
แต่ต้องปฏิบัติการงานที่บริสุทธิ์เท่านั้น.
8. พวกเขามี ความอุตสาหะแสวงแต่ ความดี เพราะว่าพวกเขาต้องการไปสู่ผลแห่งเป้าหมายเพื่อที่ จะ
ประเมินตัวของพวกเขาด้วยสิ่งนี.้
9. ความประเสริฐของประชาชาตินี้ อันเกิดจากปริมาณ จำนวน และวิธีการ การกระทำ.
10. ความประเสริฐของบรรดาสาวกผู้ติดตาม ท่านนบีมูซา อะลัยฮิสลาม.
11. ทุกประชาชาติถูกให้ประจักษ์ต่อท่านนบี  : ปลอบใจท่านนบี.
 บอกถึงความประเสริฐและสถานะความส่งสูงและมีเกียรติ.
12. แท้จริง ทุกๆประชาชาติจะถูกรวบรวมตามแต่นบีของเขา.
13. มีจำนวนน้อยจากผู้ที่ตอบรับคำเชิญชวนต่อบรรดานบี.
14. แท้จริงผู้ใดที่ไม่ตอบรับคำเชิญชวนของนบี จะมาในวันนั้นอย่างโดดเดี่ยว.
15. ผลสัมฤทธิท์ างความรู้ คือ :
 อย่าหลงไปกับคนหมู่มาก เพราะ คนหมู่มาก ไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่จะนำมาซึ่งความถูกต้อง (เราทำ
ให้ท่านพินาศไปพร้อมกับพวกเขา)
 อย่าน้อยใจในจำนวนน้อย เพราะจำนวนน้อยบางทีย่อมดีกว่าจำนวนมาก.
16. ผ่อนปรนในการปัดเป่าตามหลักบทบัญญัติ จากโรคอิจฉาริษยา พิษไข้และอื่นๆ.
17. ความลึกซึ้งในความรู้ของปวงปราชญ์ยุคก่อน จากคำพูดที่วา่ : แน่นอนถือเป็นที่ดีที่สุด ใครสิ้นสุดจาก
สิ่งที่เขารับรู้มา แต่ทว่า มันแบบนั้น แบบนี้ จึงทำให้รู้ได้ว่า หะดีษแรกนั้น ไม่ได้ค้านกับหะดีษที่สอง.
18. ปวงปราชญ์ยุคก่อนจะตีตัวออกห่างจากการชมเชยของมนุษย์ ในสิ่งทีเ่ ขาไม่ได้เป็น ดั่งทีถ่ กู ชมเชย.
19. คำว่า ท่าน (อุกาชะฮฺ) เป็นหนึ่งในหมู่พวกเขา ความรู้นเี้ ป็นสัญญาณหนึ่งของการเป็นนบี.
20. ความประเสริฐของท่าน อุกาชะฮฺ เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ เข้าสวรรค์โดยมิต้องถูกสอบสวน
และมิได้ถูกลงโทษ. 21. การใช้ ประโยคชี้แจง นำเสนอ  เพื่ อให้ทราบถึงการเป็นผู้กลับกลอก 
บางครั้งเกรงว่าจะเป็นการเปิดประตู เขาจะถามถึงขั้นว่า ใครเล่าที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น.
22. มารยาทอันดีงามของท่านนบี .
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บทที่ 4 : ว่าด้วยเรื่องการเกรงกลัวจากการตั้งภาคี
เพราะเหตุใด ผู้แต่ง นำเรื่องนี้มาหลังจาก เรื่องทำให้เตาฮีดบริสุทธิ์
เพราะว่าทุกๆเรื่องต้องมาหลังจากทำให้ หลักการให้เอกภาพ
ก่อน ดังนั้นส่วนหนึ่งจากการให้สิทธิของเตาฮีดคือ การเกรง
กลัวการตั้งภาคี และจากการให้ความบริสุทธิ์ของมันคือการ
เรียกร้องไปสู่สิ่งนี้ และเนื้อหาเป็นเช่นนี้จนจบเล่ม.

เพราะมนุษย์มองว่า แท้จริงเขานั้นทำ
ให้ ห ลั ก การให้ เอกภาพบริ สุ ท ธิ์ แ ล้ ว
ทั้ ง ที่ เขาไม่ ไ ด้ ใ ห้ สิ ท ธิ์ นั้ น เลย นี่ เป็ น
การหลงตัวเอง.

ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
1. อัลลอฮฺตรัสว่า : “ แท้จริง อัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้เป็นภาคีกับพระองค์
แต่พระองค์จะทรงอภัยโทษให้ซึ่งสิ่งอื่นจากนั้น สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ”.
2. นบีอิบรอฮีม  กล่าวว่า : “ และทรงให้ข้าพระองค์และลูกหลานของข้าพระองค์พ้นจากการบูชา
เจว็ดด้วยเถิด ”
เราจะเกรงกลัวจากการตั้งภาคีได้อย่างไร ?
ศึ ก ษาเรื่ อ งการให้
เอกภาพ ปฏิบัติด้วย
สิ่งนั้น เชิญชวนไปสู่
สิ่ ง นั้ น ตลอดจนมี
ความอดทน.

เรี ย นรู้ เ รื่ อ งการตั้ ง
ภาคี ทราบถึงสาเหตุ
ของมัน และสิ่งที่จะ
ชักจูงไปสู่มัน เพื่ อตี
ตัวออกห่าง.

ขอความช่วยเหลือ
ต่ออัลลอฮฺให้หลุด
พ้น.

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการตั้ง
ภาคี แ ละสาวกของ
มั น และตี ตั ว ออก
ห่ างจ าก พ วก เข า
เพื่อไม่ให้กลายข้าง.

 การตั้งภาคี อัลลอฮฺจะมิทรงอภัยอย่างเด็ดขาด เมื่อเขาเสียชีวติ ในสภาพนี้ เพราะนี้คือบทลงโทษจาก
สิทธิของอัลลอฮฺโดยเฉพาะ สิทธิการให้เอกภาพ ดังนั้นผู้ใดเสียชีวิตในสภาพมีภาคีใหญ่ต่อพระองค์เท่ากับ
เขานั้นจะตกนรกตลอดกาลไม่มีจุดจบสิ้น แต่หากผู้ใดเสียชีวิตในสภาพมีภาคีเล็กต่อพระองค์เท่ากับเขานั้น
จะถูกลงโทษตามสภาพภาคีจบหมดสิ้นแล้วหลังจากนั้นจึงจะได้เข้าสวรรค์ เขาจะไม่ตกนรกตลอดกาล
เพราะว่าเขาคือหนึ่งในบรรดาผู้ที่ศรัทธา.  คำว่า  َوا ْج ُن ْبنيข้าพระองค์ทรงให้ฉันออกห่าง หมายถึง :
โปรดทำให้ฉันอยู่คนละด้าน และบรรดาบูชาเจว็ดทั้งหลายอยู่คนละด้านจนกว่ามันจะออกห่างไป.
 คำว่า اْلصنام
َّ บรรดารูปปั้น หมายถึง : รูปปั้นที่ถูกสร้างในรูปของมนุษย์หรือสิ่งอื่นๆ เพื่อการเคารพ
สักการะอื่น จากอัลลอฮฺ ส่วนคำว่า อัลวะศั น คือ สิ่งที่ ถูกสร้างในรูป ของอะไรก็ได้เพื่ อการสักการะอื่ น
จากอัลลอฮฺ ดังนั้นคำว่า อัลวะศัน จะมีความหมายกว้างกว่ารูปปั้น.
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 ท่านนบีอิบรอฮีม  มีความเกรงกลัวต่อตัวเอง ทั้งที่เขาเป็นค่อลีลอัรเราะห์มาน เป็นผู้ใกล้ชิด
และคนโปรดของพระองค์ เป็นผู้นำแห่งมวลชนผู้เที่ยงตรง แล้วท่านล่ะจะเทียบกับพวกเรา ได้กระนั้นหรือ
?! ถ้าเป็นเช่นนั้นท่านก็อย่าชะล่าใจกับเรื่องการตั้งภาคี และการกลับกลอกเลย เพราะไม่มีปลอดภัย
จากการกลับกลอก นอกจาก ผู้ทกี่ ลับกลอกเท่านั้น.
ตัวบทหลักฐานที่ 3 ถึง 5
3. รายงานจากท่านมะหฺมูด บิน ละบีด  ว่า แท้จริงท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า : “ สิ่งที่ฉัน
กลัวที่สุดสำหรับพวกท่านคือชิริกเล็ก ” บรรดาเศาะหาบะฮฺ ถามว่า อะไรคือชิริกเล็ก ? ท่านนบีตอบว่า
มันคือ การริยาอ์ โอ้อวด ”.
4. รายงานจากท่าน อับดุลลอฮฺ อิบนิ มัสอูด  ว่า แท้จริง รอซู้ล  กล่าวว่า : “ ผู้ใดที่เสียชีวิตใน
สภาพที่เขาดุอาอฺต่อสิ่งภาคีอื่นนอกจากอัลลฮฺจะตกนรก ” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์.
5. รายงานจากท่าน ญาบีร  ว่า : แท้จริง รอซู้ล  กล่าวว่า : “ ผู้ใดที่เสียชีวิตในสภาพที่ไม่ภาคีอื่น
นอกจากอัลลฮฺจะเข้าสวนสวรรค์ และผู้ใดที่เสียชีวิตในสภาพที่มีภาคีอื่นนอกจากอัลลฮฺจะตกนรก ”
บันทึกโดยมุสลิม.
 คำว่า  ال ِّرياءการโอ้อวด : การทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเพื่อให้ผู้อื่นเห็น หรือ การยกย่องจากผู้อื่น การ
ชมเชย ว่า เขานั้นผู้ที่ทำอิบาดะฮฺ ไม่ใช่ต้องการที่ทำอิบาดะอฺต่อมนุษย์ หากว่ากลับกลายเป็นชิริกใหญ่
หากว่าเขาต้องการทำอิบาดะของเขาเพื่อปฏิบัติคนอื่น ดังกล่าวนี้ไม่ถือว่า เป็นการโอ้อ วด แต่ทว่ามันเป็น
การเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺ วิธีรกั ษาการโอ้อวด ดังนี้ :
1. ด้วยการศึกษาเตาฮีด เพราะสิ่งนี้จะทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺ โดยมันจะไม่แคร์คนใด ในเรื่อง
ศาสนาของอัลลอฮฺ.
2. หมั่นวิงวอนขอดุอาอฺ.
3. หมั่นปฏิบัติการงานไม่ให้ผู้อื่นเห็นระหว่างเขากับพระเจ้าของเขา.
4. ไม่ทิ้งการงานด้วยเหตุผลที่ว่า เพื่อออกห่างสิ่งทีจ่ ะทำให้เกิดการโอ้อวด.
5. หมั่นกระทำการงานที่ดีให้มากซึ่งการงานที่ทำให้รำลึกถึงโลกหน้า เช่น การเยี่ยมเยียนหลุมฝังศพ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของมัน.
เหตุใดท่านนบี  กังวลต่อประชาชาติของท่านในเรื่องการโอ้อวดมากกว่า เกรงกลัวดัจญาล ?

เพราะดัจญาลสร้างความเสียหายอย่าง
เด่นชัด ส่วนความเสียหายของการโอ้
อวดนั้นมันซ่อนเร้น ปิดบัง.

เพราะดัจญาลสร้างความเสียหายเพียงช่วงเวลาที่ ถูกกำหนด
เอาไว้ ส่ ว นความเสี ย หายของการโอ้ อ วดนั้ น มั น เกิ ด ขึ้ น ได้
ตลอดเวลา.
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ประเภทของการโอ้อวด
เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น : ถือว่าไม่มี
ผลกระทบใดๆต่อการงานที่กระทำ เว้น
แต่การบริจาคทานแล้วทวงบุญคุณ หรือ
แอบแฝงภัยอันตรายอย่างอื่น.

เกิ ด ขึ้ น ช่ ว ง ร ะ ห ว่ า ง
กระทำ : เดิมที บ ริสุ ท ธิ์ใจ
เพื่ ออัล ลอฮฺ แต่มาเกิดขึ้ น
ระหว่างกระทำ.

เกิ ดขึ้น ตั้ งแต่ เริ่ม ต้น กระทำ
จน กระทั่ ง จบ : การงาน
ทั้งหมดเพื่อการโอ้อวดดังนั้น
การงานเป็นที่โมฆะ.

ปล่อยเลยตามเลยไม่ได้ยับยั้ง : มี
รายละเอียดดังนี้.

พยายามยับยั้งการโอ้อวดไว้ได้ : ไม่ส่งผลอันตรายต่อ
ปฏิบัติ เพราะมีการยับยั้ง การงานถือว่าถูกต้อง.

อิบาดะฮฺที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน เช่น การ
บริจาคทาน : โมฆะส่วนที่โอ้อวดเท่านั้น.

อิ บ าดะฮฺ ที่ เชื่ อ มต่ อ กั น ตั้ ง แต่ ต้ น จนจบ เช่ น การ
ละหมาด : อิบาดะฮ์ทั้งหมดนี้ ถือว่าโมฆะ.

 คำว่า  ندًّاผู้เปรียบเทียบ หมายถึง : ผู้คล้ายคลึง ผูเ้ สมอเหมือน คู่กรณี.
 คำว่า  َد َخ َل النَّا َرเขาได้เข้านรก หมายถึง : นี้คือบทลงโทษของการยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
 คำว่า  َش ْيئااทุกสิ่ง หมายถึง : เป็นการหมายรวมทุก การตั้งภาคี แม้ว่าเขาได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ ด้วย
สิ่งที่มีเกียรติที่สุดจากสิ่งถูกสร้างก็ตาม เขาจะต้องเขานรก.
 คำว่า  َو َمنْ لَق َي ُه ُي ْش ر ُك به َش ْيئاا َد َخ َل النَّا َرและผู้ใดพบกับพระองค์ โดยตั้งภาคีกับสิ่งหนึ่งเขาได้เข้า
นรก หมายถึง : หากว่าเป็นการตั้งภาคี เขาจะไม่ตกนรกตลอดกาล แต่หากว่าเป็นการตั้งภาคีใหญ่ เขา
จะต้องตกนรกตลอดกาล.
 การตั้งภาคี เป็นเรื่องยากมาก ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย แต่ทว่า อัลลอฮฺให้ความสะดวกง่ายดายบริสุทธิ์จาก
ภาคีกับปวงบ่างของพระองค์ เช่นนั้นแหละอัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือให้บ่าวตาสว่าง ตามเป้าหมายด้วยการ
ปฏิบัติการงานอย่างบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ มิได้หวังการชมเชยจากมนุษย์ หรือการตำหนิจากมนุษย์ หรือ
การสรรเสริญจากพวกเขา มนุษย์มิยังประโยชน์อันใดแก่เขาเลย.
 เช่นนี้แหละสิ่งสำคัญ แท้จริงมนุษย์นนั้ เขาอย่าให้ผู้คนปิติยินดีกับคำพูดของของเขา เพราะเหตุว่ามัน
คือ คำพูดของเขา แต่จงให้ผู้คนปิติยินดีที่ตอบรับคำพูดของเขา เมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นคือสัจธรรม หาใช่ว่าเป็น
คำพู ดของเขาไม่ และในตรงกันข้าม ดั งนั้น ความบริสุทธิ์ ใจเป็ นสิ่งที่ ยากลำบากมาก เว้นแต่ ว่า มนุษ ย์
จะต้องมุ่งสู่อัลลอฮฺด้วยการมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ถูกต้องบนหนทางที่เที่ยงตรง แท้จริงอัลลอฮฺทรงช่วยเหลือ
เขาผู้นั้น และประทานความสะดวกง่ายดายแก่เขา.
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ประเภทของดุอาอฺ
1. ดุอาอฺ อิบาดะฮฺ เช่น ผู้ทำการละหมาด ฮัจญ์
ถือ ศี ล อด หากทำเพื่ อ สิ่ งอื่ น จากอั ล ลอฮฺ ถื อ ว่ า
เป็นผู้ปฏิเสธใหญ่ ตกศาสนา.

2. ดุอาอฺ มัสอะละฮฺ คือ การวิงวอนเช่นนี้ แบ่ง
ออก 2 ประเภท.

การขอที่ไม่มีผู้ใดมีความสามารถนอกจากอัลลล
เพี ย งผู้ เดี ย ว : นี้ คื อ การขอต่ อ สิ่ ง อื่ น นอกจาก
อัลลออฺ เท่ากับว่าเขานั้นมีชิริกใหญ่ เช่น ขอให้มี
บุตร หรือ ขอให้ฝนตกต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺ

การขอในสิ่ งที่ ม นุ ษ ย์ มี ค วามสามารถ : การขอ
เช่นนี้เป็นที่อนุญ าตอนุญาตต้องประกอบด้วย 4
เงื่ อ นไข 1. ผู้ ที่ ถู ก ขอช่ ว ยนั้ น จะต้ อ งมี ชี วิ ต . 2.
จะต้องอยู่ต่อหน้า 3. มีความสามารถให้ในสิ่งทีข่ อ
4. เป็นการทำสาเหตุ (โดยไม่ยึดติดกับสาเหตุ แต่
จงหมอบหมายต่ออัลลอฮฺ).

ข้อแตกต่างระหว่าง ชิริกใหญ่กับชิริกเล็ก
ชิริกใหญ่
 หลุดพ้นจากศาสนาอิสลาม.
 การงานจะสูญสิ้นทั้งหมด.
 ตกนรกและอยู่ในนรกตลอดกาล.
 เลื อ ดและทรั พ ย์ สิ น เป็ น ที่ อ นุ มั ติ จ าก
ผู้ปกครอง.
 มีหลักฐานยืนยันว่าเขานั้นทำชิริกใหญ่.
 เขาเชื่อมั่นต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ว่า
มีพลังอำนาจเร้นลับในการบริหารโลก และ
ด้ ว ยน้ ำ มื อ ของมั น สามารถให้ คุ ณ และปก
ปักษ์รักษาภัยอันตรายได้.

ชิริกเล็ก
 ไม่หลุดพ้นจากศาสนาอิสลาม.
 การงานจะไม่สูญสิ้นทั้งหมด แค่บางส่วน
 ไม่ตกนรกตลอดกาล.
 เลื อ ดและทรั พ ย์ สิ น เป็ น ที่ ไม่ เป็ น ที่ อ นุ มั ติ จ าก
ผู้ปกครอง.
 มีหลักฐานยืนยันว่าเขานั้นทำชิริกเล็ก.
 เขาเชื่ อ มั่ น ต่ อ สิ่ ง ที่ อั ล ลอฮฺ มิ ท รงกำหนดให้ มี
สาเหตุ ให้มันป็นสาเหตุขนึ้ มา.
 ทุกสื่อทีจ่ ะนำไปสู่ชิริกใหญ่ ถือว่าเป็นชิริกเล็ก.
 ทุกการให้ความหมายทางบทบัญญัติ ที่ปรากฏคำ
ว่า ชิริกหรือ กุฟรฺ โดยไม่ถูกเติมใส่ อะลีฟลาม )(أل
เดิมจะหมายถึงว่าเป็นชิริกเล็ก.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การเกรงกลัวต่อชิริกการตั้งภาคี.
2. แท้จริงการโอ้อวดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชิริก.
3. ส่วนหนึ่งจากชิริกเล็ก คือ การโอ้อวด.
4. แท้จริงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ ท่านนบีกลัวที่จะเกิดขึ้นต่อบรรดาคนดี เพราะมันเคลือบคลานเข้าไปใน
จิตใจมนุษย์โดยมิรู้ตัวที่มันซ่อนเร้นอยู่ มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเขา แท้จริงส่วนมากในจิตใจของมนุษย์
มักชอบที่จะได้รับการยกย่องชมเชยจนถึงระดับการทำอิบาดะฮฺ.
5. สวรรค์และนรกอยู่ใกล้.
6.การรวมระหว่างสวรรค์และนรกอยู่ใกล้นั้น ปรากฏในตัวบทเดียวกัน.
7. แท้จริงผู้ใดกลับไปพบกับพระองค์โดยมีชิริกใดๆ เขาตกนรก แม้ว่าเขานั้นเป็นผู้ที่มีการเคารพภักดี
มากที่สุดในหมู่มนุษย์ก็ตาม หากว่าเป็นชิริกใหญ่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ หากเป็นชิริกเล็ก เขาต้องถูกลงโทษ
ตามความผิดของเขา จึงจะได้เข้าสวรรค์.
8. ประเด็นที่สำคัญอย่างมากทีท่ ่านนบีอิบรอฮีมขอต่อลูกของเขา ปกป้องจากการเคารพเจว็ด.
9. พิจารณาสภาพโดยส่วนมาก คำตรัสที่ว่า :
﴾ ب إنَّهُنَّ أ َ ْضلَ ْلنَ كَثي ارا ِّمنَ النَّاس
ِّ ﴿ َر

“ โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงพวกมันได้ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่หลงทาง ” สุเราะหฺอิบรอฮีม 36
10. ในบทนี้มีการอธิบาย »َُّ « ََّل إلَ َه إ ََّّل َّللاตามการกล่าวอิหม่ามอัลบุคอรีย์.
11. ความประเสริฐของผู้ที่ปลอดภัยจากชิริก เขาได้เข้าสวรรค์.
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บทที่ 5 : ว่าด้วยเรื่องการเรียกร้องเชิญชวนสู่การปฏิญาณตนด้วยคำกล่าวว่า ละอิลาฮะอิลลอฮฺ
เพราะเหตุใดผู้แต่งหนังสือได้นำบทนี้มา ?
1. เมื่อผู้แต่งได้กล่าวถึงเรื่องการให้เอกภาพของมนุษย์ต่อพระองค์อัลลอฮฺ ด้วยตัวเขาเอง ท่านก็ได้กล่าวถึงการ
เรียกร้องเชิญชวนผู้อื่นไปสู่สิ่งนั้น (อัตเตาฮีด) ด้วย เพราะการศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่า จะต้องเรียกร้องไปสู่
การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ดังนั้นจำเป็นที่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (เตาฮีด) จะต้องควบคู่ไปกับเรียกร้องไปสู่มัน
ด้วย มิฉะนั้นถือว่าบกพร่อง 2. เป็นการโต้ตอบกับผูท้ กี่ ล่าวว่าสิ่งแรกจะต้องเรียกร้องคือการละหมาดไม่ใช่เตาฮีด.
2. เป็นการโต้ตอบกับผูท้ ี่กล่าวว่าสิ่งแรกจะต้องเรียกร้องคือการละหมาด ไม่ใช่เตาฮีด.

ตัวบทหลักฐานที่ 1
อัลลอฮฺตรัสว่า : “ จงกล่าวเถิดมุฮมั หมัดนี่คอื แนวทางของฉัน ฉันเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺอย่างประจักษ์แจ้ง
ทั้งตัวฉันและผู้ปฏิบัตติ ามฉัน และมหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮฺ ฉันมิได้อยู่ในหมูผ่ ู้ตั้งภาคี ” ยูสุฟ : 108
 ﴾ ﴿ َسبيليหนทางของฉัน ครอบคลุม สิ่งที่ท่านนบี ได้น ำมาจากบทบัญ ญั ติ ทั้งด้านอิบาดะฮฺ(การ
เคารพสักการะ) และดะอฺวะฮฺ (การเรียกร้องเชิญชวน) ไปสู่อัลลอฮฺ.
 ﴾  ﴿ إَلَ َّللاผู้ที่ทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวน มี 2 ประเภท 1. เรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺ 2.เรียกร้องไปสู่
สิ่งอื่น.
 ﴾ ﴿ َعلَى بَصي َر ٍةครอบคลุม 1. ความรู้บทบัญญัติศาสนา 2. จะต้องรู้สภาพผู้ที่ถูกเชิญชวน 3. จะต้อง
เข้าใจด้วยวิทยปัญญา.
เงื่อนไขของการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺ : 1. ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ. 2. ต้องมีความรู้ศาสนา. 3. ต้องเข้าใจ
ด้วยวิทยปัญญา. 4. ต้องรู้สภาพผู้ที่ถูกเชิญชวน. 5. ต้องมีความอดทน.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
รายงานจาก อิบนุ อับบาส  ขณะท่านนบี  ได้ส่งท่านมุอาซ ไปยังเยเมน ท่านได้กล่าวแก่มุอ๊าซว่า :
“ แท้จริงเจ้านั้น จะต้องไปหากลุ่มของชาวคัมภีร์ เมื่อไปถึงยังพวกเขา สิ่งแรกที่เจ้าจะต้องทำคือ เจ้าจง
เรียกร้องเชิญชวนพวกเขา ให้ยอมรั บ ในการกล่าว คำปฏิญ าณว่า : ไม่มีพ ระเจ้าอื่นใดที่ถูกเคารพโดย
แท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ – และมีรายงานหนึ่ง : เรียกร้องเชิญชวนสู่การที่พวกเขาให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺ
หากพวกเขาตอบรับเจ้า จงบอกพวกเขาว่าแท้จริง อัลลอฮฺ ได้กำหนดให้ละหมาดวันและคืนหนึ่งห้าเวลา
หากพวกเขาปฏิบัติตาม (หมายถึงปฏิบัติละหมาด) ก็จงบอกพวกเขาว่า อัลลอฮฺได้กำหนดให้จ่ายซากาต
โดยที่ไปเอาจากคนรวยมามอบให้แก่บรรดาผู้ที่ยากจนในหมู่พวกเขา หากพวกเขาเชื่อฟังในเรื่องซากาต
เจ้าจงเอาจากพวกเขา และเจ้าจงระวัง ในทรัพย์สมบัติที่มีค่าของพวกเขา และจงระวังดุอาอฺของผู้ที่ถูก
อธรรม แท้จริงระหว่างเขากับอัลลอฮฺนั้นไม่มีม่านกั้น ” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์.
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ในตัวบทหะดีษ :
1. บทบัญญัติว่าด้วยการส่งนักเผยแผ่เรียกร้องสู่อัลลอฮฺ และสอนพวกเขา.
2. ท่ านนบี  ส่งตั วแทนเพียงชายหนึ่งคน เป็นการยอมรับในข่าวเพี ยงคนเดียว แม้ว่าจะเป็ นเรื่อ ง
หลักอะกีดะฮฺกต็ าม.
3. ไม่มีเงื่อนไขจำกัดวันเวลาในการเผยแผ่ศาสนา ให้อาศัยอยู่กับพวกเขาตามทีพ่ วกเขามีความต้องการ.
4. วิธีการเผยแผ่ศาสนากับกลุ่มชนที่ปฏิเสธทำอย่างไร ง่ายเลยคือ การเริ่มเรียกร้องพวกเขาไปสู่หลักเตา
ฮีด ไม่ใช่การตอบโต้แต่อย่างใด.
5. การเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อิสลามอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ทว่าจะต้องบอกในสิ่งที่จำเป็นแก่พวก
เขาด้วย จนกว่าพวกเขายอมจำนน และเคร่งครัดต่อสิ่งนั้น แต่ต้องเป็นขั้นเป็นตอนเช่นเดียวตัวบทหะดีษ
ของ ท่านมุอาซ บิน ญะบั้ล .
ตัวบทหลักฐานที่ 3
รายงานจาก สะฮฺล์ บิน สะอฺด์  เล่ าว่า ท่ านนบี  ได้ กล่ าวในวัน สงครามคอยบั รว่า :
แน่นอน ฉันจะมอบธงในวันพรุ่งนี้ให้สำหรับบุคคลทีเ่ ขารักอัลลอฮฺและรอซูล้ และอัลลอฮฺและรอซู้ลก็รักยิ่ง
แก่เขา และผู้ที่ถือธงนำทัพ อัลลอฮฺให้เขาได้พิชิตด้วยกับน้ำมือของเขา ผู้คนต่างพากันครุ่นคิดทั้งคื นว่า
ใครกัน หนอในหมู่ของพวกเรา คือ คนๆ นั้ น ครั้นในวัน รุ่งขึ้นพวกเขาต่ างพากัน ไปหาท่ านรอซู้ ล 
เช้าตรู่ แต่ละคนก็หวังว่าตนนั้นจะได้รับธงนั้น ท่านรอซู้ลกล่าวว่า : ท่านอะลี บินอะบี ฏอลิบอยู่ใหน ? มี
คนหนึ่งกล่าวว่า : เขาเจ็บตาทั้งสองข้าง แล้วพวกเขาส่งคนไปพาตัวเขามา เมื่อมาถึง ท่านบ้วนน้ำลายที่
ดวงตาทั้งข้างของท่านอะลีพร้อมกับขอดุอาอฺเขาก็หายจากอาการเจ็บทันทีเหมือนไม่เคยเจ็บมาก่อนเลย
หลังจากนั้นก็มอบธงให้พร้อมสั่งเสียว่า : “จงเดินทัพไปอย่างช้าๆ จนกระทั่งเจ้าได้เข้าไปถึงพื้นที่ของพวก
เขา แล้วจงเชิญชวนพวกเขาสู่อิสลาม จงแจ้งพวกเขาถึงสิทธิของอัล ลอฮฺที่เป็นภาระเหนือพวกเขาใน
ศาสนาอิสลาม เพราะว่า – ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ - แท้จริงแล้ว การที่อัลลอฮฺได้ชี้ทางคนหนึ่งคนใดอัน
เนื่องเพราะเจ้าเป็นสาเหตุนั้น ย่อมดีกว่าสำหรับเจ้า มากกว่าการที่เจ้าได้รับอูฐแดงเสียอีก” َ يَدُوكُون: พวก
เขาต่างพากันครุ่นคิด.
 การยืนยันถึงคุณลักษณะความรักของอัลลอฮฺ ว่าแท้จริงอัลลอฮฺทรงรักพึงพอใจและทรงถูกรัก และ
ความรักของพระองค์ ไม่เหมือนกันความรักทั่วไปดังเช่นที่เขารักกัน.
 การยืนยันความประเสริฐเฉพาะเจาะจงไม่ได้หมายความความประเสริฐทั่วไป ดังเช่นคำกล่าวของ
ท่านนบี  กับท่าน อะบี อบูบัยดะฮฺ ว่า แท้จริง เขาเป็น » «أَمينُ َهذه ْاْل ُ َّمةผู้ที่ซื่อสัตย์แห่งประชาชาติ
แต่ไม่ได้หมายความว่าเขานั้นจะประเสริฐที่สุดในบรรดาสาวก เช่นเดียวกับท่าน มุอ๊าซ .
  ُح ْمر الن ََّعمอูฐแดง ทีก่ ล่าวมาเพราะว่ามันเป็นของมีค่ามากที่สุดทีช่ าวอาหรับปรารถนา.
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(ปฏิหาริย)์ มี 4 อย่าง : สิ่งที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจของมนุษย์ทั่วไปจะกระทำได้ เช่น บินในอากาศ หรือ
เดินบนน้ำ :
1. อัลอายะฮฺ (สัญญาณต่างๆ) : เกิดขึ้นเฉพาะ
กับบรรดานบีเท่านั้น จะไม่ถูกเรียกว่า มุ อฺญิซะฮฺ
(ปาฏิหาริย์) เพราะสิ่งนี้ปรากฏในอัลกุรอ่าน และ
คำว่ามุอฺญิซะฮฺ (ปาฏิ หาริย์) บางครั้งอาจจะเกิ ด
ขึ้นกับมนุษย์บางคนที่ไม่ใช่บรรดานบี และไม่มีใคร
สามารถอ้ า งเครื่ อ งหมายแห่ งการเป็ น นบี ใดได้
หลังจากที่ท่านนบี  เสียชีวิตไปแล้ว.

2. อั ล กะรอม ะฮฺ : ห มายถึ ง สิ่ ง เห นื อ
ธรรมชาติที่ อัลลอฮฺให้แก่วะลีย์ผู้ซึ่งพระองค์
ทรงรัก คือบรรดาคนที่มีคุณ ลักษณะทั้งการ
ศ รั ท ธ า แ ล ะ ก า ร ย ำ เก ร งอ ยู่ ด้ ว ย กั น
ตัวอย่างเช่น อัลกะรอมะฮฺที่เกิดขึ้นแก่ชาวถ้ำ.

3. มุอญิซะฮฺ (ปาฏิหาริย์) หรือฟิตนะฮ์เพื่อสร้าง
ความปั่ น ปวนวุ่น วาย : มาจากบรรดาวงศ์วาน
ของซัยฎอน เราสามารถรู้ได้ด้วยสภาพของบุคคล
ผู้นั้น พวกเขาไม่มีทั้งการศรัทธาและการยำเกรง
เลย ตัวอย่างเช่น (ปฏิหาริย์) ทีม่ าจากดัจญาล.

4. ฟะฏีหะฮฺ : การประจานเปิดเผย คือทุก
สิ่ งที่ โกหกต่ อ อั ล ลออฺ พระองค์ ท รงให้ มั น
เปิ ด เผยออกมาในโลกนี้ ก่ อ น วั น สิ้ น โลก
ตั ว อย่ า งเช่ น สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ มุ ซั ย ละมะห์
จอมโกหกเขาทำการเสกเป่าดวงตาคนป่วย
แล้วเขาตาบอด.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. แท้จริงการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺคือแนวทางของผู้ปฏิบัติตามรอซู้ล  นี่คือแนวทางบรรดารอซู้ล และ
ผู้ติดตามพวกเขา.
2. การเตือนให้ ระวังในเรื่องความบริสุทธิ์ใจ เพราะมนุษ ย์ส่วนมาก หากเรียกร้องไปสู่ สัจธรรม เขามัก
เรียกร้องไปเพื่อตัวของเขาเอง.
3. แท้จริงความรู้เป็นสิ่งจำเป็น คือ การเรียกร้องเชิญชวน ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็น ฉะนั้นการมีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน.
4. จากเครื่องหมายความดีงามของการให้เอกภาพ เป็นการทำให้ตนเองบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺจากสิ่งที่ไม่ควร.
5. แท้จริงความน่ารังเกียจของการตั้งภาคี เป็นการกระทำที่ไม่ควรต่ออัลลอฮฺ ส่วนผู้มีเตาฮีดหนึ่งเดียว
แด่อัลลอฮฺ จะให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮฺจากข้อบกพร่องต่างๆ.
6. และนี้คือสิ่งสำคัญที่มุสลิมจะต้องหลีกห่างจากบรรดาผู้ตั้งภาคี เพื่อจะไม่กลายไปเป็นพวกเขา แม้ว่าเขา
จะไม่ตั้งภาคีก็ตาม เพราะหากเขาอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ตั้งภาคี ทั้งที่เขาไม่ตั้งภาคีก็ตาม ถือว่าภาพลักษณ์
ภายนอกของเขา ก็ยังเป็นพวกเขาอยู่ดี.
7. เรื่องเตาฮีดเป็นสิ่งแรกที่มีความสำคัญ.
8. การเริ่มเรื่องเตาฮีดเป็นสิ่งแรก ก่อนทุกๆเรื่อง แม้จะเป็นเรื่องของการละหมาดก็ตาม.
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9. «ََّ »أَنْ ُي َوحِّدُوا َّللاความหมายว่า : จนกว่าพวกเขาให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ เพียงองค์เดียว คือคำปฏิญาณ
ตน ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดควรแก่การเคารพนอกจากอัลลอฮฺ.
10. แท้จริงมนุษย์นั้น แน่นอนว่าบางทีมาจาก ชาวอะลุลกิตาบ เรียกว่าชาวคัมภีร์ ซึ่งเขาไม่รู้ หรือรู้เรื่อง
หลักเตาฮีดแต่เขาไม่ปฏิบัติตาม.
11. กำชับเรื่องการศึกษาระบบเป็นลำดับขั้นตอน.
12. เริ่มด้วยสิ่งที่สำคัญมากกว่าไปสู่สิ่งที่สำคัญรองลงมา เช่น หลักเตาฮีดก่อนลำดับแรก ต่อมา เรื่องการ
ละหมาดต่อมา เรื่องการจ่ายซะกาต.
13. ประเภทของผู้ที่มสี ทิ ธิ์รับซะกาต มี 8 จำพวก.
14. การที่ผู้รู้เปิดเผยข้อสงสัยคลุม เครือแก่ผู้ที่ศึกษาหาความรู้นั้น (เป็นการสอนเพื่อขจัดความโง่เขลา
ออกไปจากตัวผู้เรียน). 15. ห้ามเอาทรัพย์สินที่มีค่าของผู้อื่น.
16. การระวังดุอาอฺของผู้ถูกอธรรม.
17. การบอกข่าวในเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ถูกปิดกั้น (การใช้คำส่งเสริมให้อยากปรารถนากับคำสำทับให้อยู่คู่
กัน).
18. จากหลักฐานการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺคือสิ่งที่เกิดขึน้ กับท่านนบีและบรรดาวะลีย์แนวหน้า ทีจ่ ะต้อง
ประสบความยากลำบาก หิวโหย และโรคระบาด (เอามาจากเรื่องเล่า คอยบัร).
19. คำกล่าวของนบีทวี่ ่า : เพื่อฉันจะมอบธงนั้นอย่างแน่นอน ประโยคนี้เป็นเครื่องหมายหนึ่งจากบรรดา
เครื่องหมายของการเป็นนบี.
20. การถ่มน้ำลายที่ดวงตาทั้งสองข้าง เป็นเครื่องหมายหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายการเป็นนบี.
21. ความประเสริฐของท่านอะลี  นีค่ ือหนึ่งจากคุณลักษณะเด่นของผู้นำแห่งมวลชนผู้ศรัทธา .
22. ความประเสริฐของบรรดาสาวกที่ใจจดจ่อต่างพากั นครุ่นคิด (ได้รับธง) ในค่ำคืนนั้น และพวกเขา
พะวงจากการแจ้งข่าวพิชิต.
23. การศรัทธาต่อกฎสภาวะที่จะได้รับสิ่งดังกล่าว ไม่ว่าได้มาด้วยการแสวงหาและถูกห้ามไม่ได้รับสิ่ง
ดังกล่าว.
24. เรื่องมารยาท จากคำกล่าวทีว่ ่า : » « َعلَى ر ْسل َكและคำสั่งของท่านนบีให้อดใจรอ อย่าได้รีบร้อน
25. จะต้องเรียกร้องเชิญชวนไปสูศ่ าสนาอิสลาม ก่อนจะทำศึกสงคราม.
26. แท้จริงสิ่งนี้ เป็นบทบัญญัติ สำหรับผู้ใดที่ถูกเรียกร้องเชินชวนก่อนที่พวกเขาจะถูกสู้รบ.
27. การเรียกร้องเชิญชวนด้วย วิทยปัญญา ในคำพูดของท่านนบีที่ว่า “จงแจ้งพวกเขาถึงสิทธิของอัลลอฮฺ
ที่เป็นภาระเหนือพวกเขาในศาสนาอิสลาม” เพราะเขาอาจจะปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลามหรืออาจจะไม่
ปฎิบัติตาม ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องใช้ความพยายามกับเขาเพื่อไม่ให้เขากลับไปยังสภาพของการปฏิเสธอีก.
28. การรู้จักสิทธิของอัลลอฮฺในศาสนาอิสลาม.
29. ภาคผลที่จะได้รับจากการชี้ทางนำให้แก่ผู้อื่นเพียงแค่ชายหนึ่งคน สำหรับเขาแล้ว มันดียิ่งกว่าสิ่งที่ดี
ในโลกนี้เสียอีก.
30. อย่าได้สาบานต่อคำตัดสิน คือ ไม่สมควรสาบานต่อการตัดสิน เว้นแต่มีจำเป็นและเกิดประโยชน์.
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แบบทดสอบส่วนที่ 1 มี 5 บท
คำถามที่หนึ่ง : จงระบุ ๕ บทแรกจากหนังสือ อัตเตาฮีด และความสัมพันธ์ของทุกบทกับหนังสือเล่มนี้ :
สาเหตุที่ผู้แต่งได้นำเรื่องนี้ไว้ในบทนี้
ชื่อบท
ลำดับ
...................................................
...............................
1
...................................................
...............................
2
...................................................
...............................
3
...................................................
...............................
4
...................................................
...............................
5
คำถามที่สอง : จงเติมข้อความต่อไปนี้สมบูรณ์ ตามที่เหมาะสมกับเนื้อหา
1. เราศึกษาวิชาเตาฮีดเพราะสาเหตุอันใด 1. …………………………………………………… 2. …………………................
.................................................. 3. ......................................................... 4. .......................................................
5. ..........................................................................................................................................................................
2. ผู้แต่งไม่ได้กล่าวคำนำหนังสือเพราะเหตุใด 1. ……………………………...................................……………………..…
2. ................................... 3. ...............................................................................................................................
3. เราสามารถแบ่งหนังสือเตาฮีดออกเป็นกี่ส่วน 1. ……................................……………………………………………….
2. .…………………............................................................... 3. ..............................................................................
4. .................................................. 5. ............................................. 6. .............................................................
7. .................................................. 8. ............................................. 9. ............................................................
10. .......................................................................................................................................................................
4. เราจะตอบโต้กับบุคคลที่กล่าวอ้างว่า หนังสือเตาฮีดนั้นมีเฉพาะ เรื่อง เตาฮีด อัลอุลูอยี ะฮฺ เพียงอย่างเดียว
ด้วยบทเรื่อง………………….................….....………………และเรื่อง……………………......................………………………....
เรื่อง……………………………………………………...........................................................................................................
5. คำว่า العبوديَّة
ُ ( การเป็นบ่าว) แบ่งออก 1. อุบูดียะฮ์............................... และมีความหมายว่า.....................
.................... และหลักฐานของมัน .......................................................................................................................
2. อุบูดียะฮ์......................................... และมีความหมายว่า :..............................................................................
.................... และหลักฐานของมัน .......................................................................................................................
3. อุบูดียะฮ์......................................... และมีความหมายว่า :..............................................................................
.................... และหลักฐานของมัน ......................................................................................................................
6. ชีวิตทีอ่ ัลลอฮฺทรงห้ามฆ่ามี 4 อย่าง คือ 1. ……........................……… 2. ........................................................
3. .................................................... 4. ..............................................................................................................
7. ท่านอิบนุ มัสฮู๊ด  เรียกว่าอายะฮ์นี้ว่าเป็นคำสั่งเสียของท่านนบี  เพราะว่ามันเป็น :.............................
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...............................................................................................................................................................................
8. คำว่า اْلمة
َّ ในอัลกุรอ่านหมายถึง 1. ……........................……… 2. ...................................................................
3. .................................................... 4. ................................................................................................................
9. การยืนยันเตาฮีด คือ…...........................................………………… จาก ………………………………….…………………..
และ ………………...………………………….................……… และ ……….......……………................…………………..………….
10. ประชาชาตินี้มมี ากกว่าประชาชาติอื่นในด้าน……………….........……...... และ …………………………………….….…
11. การยืนยันความประเสริฐที่เจาะจงเฉพาะคน ไม่จำเป็นต้องหมายรวมถึงความประเสริฐที่..............................
................................................................................................................................................................................
12. ไม่มีการปัดเป่าใดๆ เว้นแต่ โรค อัลอัยนฺ คือ :.................................................................................................
13. มีหลักฐานห้ามการขอปัดเป่า การนาบด้วยไฟโดยไม่ไปหาหมอ เป็นต้น เพราะว่า :........................................
14. พระองค์ตรัสว่า “จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การทีส่ ิ่งหนึ่งจะถูกให้เป็นภาคีกับพระองค์” หมายถึง.……………....
.................................................... “แต่พระองค์จะทรงอภัยโทษสิ่งอืน่ จากนั้น” คือ………........……......………..........
15. พระองค์ตรัสว่า “และเป็นวิญญาณหนึ่งที่มาจากพระองค์” คือ…………………...............................................…
“พระดำรัสหนึ่งของอัลลอฮฺ” คือ……….....................................................................................................……………
16. สิ่งที่พาดพิงไปยังพระองค์แบ่งออกเป็น 1. การพาดพิง……………...……........................… และเป็นการพาดพิง
ในด้าน ……..................…………… 2. การพาดพิง ……...............……………… และเป็นการการพาดพิงในด้าน....…....
................................................................................................................................................................................
17. คำกล่าวที่ว่า : “อุกาซะห์ได้รบั ไปก่อนหน้าเจ้าแล้ว” จนกระทั่ง………….....................…. หรือ………………....…
18. พระองค์ตรัสว่า “โดยที่พวกเขามิได้ให้การปะปน” ความหมายคือ..................................................................
“ด้วยการอธรรม” คือ : ..........................................................................................................................................
19. เราจะเกรงกลัวจากชิริก(การตั้งภาคี) เนื่องเพราะ 1. ............................................... 2. .................................
3. ........................................................ 4. .............................................................................................................
20. คำกล่าวที่ว่า : เพื่อแสวงหาพระพักตร์ของอัลลอฮฺ ความหมายคือ :…………………...........................................
ในคำกล่าวนี้ ยืนยันคุณลักษณะอันใด……................................................................................................…………….
21. เงื่อนไขของการเรียกร้องไปสูอ่ ัลลอฮฺ 1. .............................................. 2. .....................................................
3. ............................................................. 4. ............................................. 5. .....................................................
22. (ปาฏิหาริย์)สิ่งที่เกิดขึ้นเหนือธรรมชาติของมนุษย์ 1. ชนิด......................................จะเกิดขึ้น………............….
2. ชนิด............................................. จะเกิดขึ้น…………................................................. 3. ชนิด............................
จะเกิดขึ้น………................................. 4. ชนิด........................................... จะเกิดขึ้น………….................................
23. ผู้แต่งกล่าวให้ละทิ้งการปัดเป่าและการนาบด้วยไฟ เป็นส่วนหนึง่ จากการยืนยันการมีเตาฮีด และไม่กล่าวถึง
โชคลาง (ปล่อยนก) เพราะว่า...................................................................................................................................
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คำถามที่สาม : จงเติมช่องว่างในตารางประเภทต่างๆของการโอ้อวดต่อไปนี้
เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นอิบาดะฮ์ คือ..................
.....................................................................
.....................................................................

เกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งนั้ น
คือ...........................
................................
....

เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มแรกของอิ
บาดะฮ์ คือ..........................
............................................

:...............................................................................
มีรายละเอียด :

:..............................................................................
ไม่มผี ลใดๆ การทำอิบาดะอฺนั้นใช้ได้

:...............................................................................
ข้อชี้ขาดคือ :...........................................................

:..............................................................................
ข้อชีข้ าดคือ :.........................................................

คำถามทีส่ ี่ : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูนณ์
1. ผู้แต่งหนังสือ เตาฮีด : อิบนุ อุษัยมีน มุฮัมหมัด บิน อับดุลวะฮ้าบ อัตตะมีมีย์.
2. คำสั่งเสียของบรรดาผู้รู้ : ท่องจำแม่บทก่อนศึกษา การท่องจำไม่มีประโยชน์ ที่สำคัญคือความ
เข้าใจ.
3. พระองค์ตรัสว่า “บรรดาผู้ ที่เราได้ให้คัมภีร์แก่พวกเขาโดยที่พวกเขาอ่านคัมภีร์นั้นอย่างจริง ๆ” สิ่งที่
ได้รับจากอายะฮ์ นี้ คือ นั กศึก ษาอย่ าละทิ้งการแสวงหาความรู้จนกว่าจะมีค วามเข้าใจอย่างลึ กซึ้ง :
ถูกต้อง ผิด.
4. บรรดาผู้รู้ได้ตรวจสอบติดตามหนังสือเตาฮีด ไม่พบว่ามีตัวบทหะดีษมุงกัร : ถูกต้อง ผิด.
5. บรรดาผู้รู้ ถึงแม้ว่าจะมีความรู้กว้างขว้าง เช่นนั้นมิได้ยืนยันว่าพวกเขาจะไม่ผิดพลาด ถูกต้อง ผิด.
6. จากบรรดางานเขี ยนหนั งสือ เชค ม ุฮัม หมั ด บิ น อั บ ดุ ล วะฮ้ าบ กั ส ฟุ ส อัต ซุ บุ ฮ าต มะซาอิ ล
อัลญาอิลียะฮฺ มุคตะศ็อรซีเราะห์ อูศูลุลอิหม่าน ทั้งหมดที่กล่าวมา.
7. บทต่างๆของหนังสือเตาฮีด : 67 บท.
76 บท. 10 บท.
8. เมื่อท่านได้อ่านผ่านๆหนังสือใด ดังนั้นอย่าเพิ่งนำหนังสือนั้นเข้าไปวางห้องสมุดของท่าน เว้นแต่ท่านต้อง
ผ่านตา หรือ อ่านคำนำ สารบัญและหัวข้อเรื่องต่างๆในหนังสือก่อน : ถูกต้อง ผิด.
9. สามารถแบ่งหนังสือเตาฮีดออกเป็น : 11 ส่วน. 9 ส่วน. 10 ส่วน.
10. หนังสือที่มีคุญค่าคือหนังสือถูกตีคัดลอกตามแนวทางที่มีหลักฐานอ้างอิง และความลึกซึ้งในการอธิบาย
ฮุก่มต่างๆของหลักการ ตลอดจนเข้าถึงเคล็บลับในประเด็นต่างๆ เช่น หนังสือเตาฮีด : ถูกต้อง. ผิด.
11. ความรู้คือการรวบรวม แยกประเด็น การตรวจสอบและการแบ่งประเภท : ถูกต้อง. ผิด.
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12. จำเป็นต้องอาศัยการอ้างอิงการให้ความหมายต่างๆของบรรดาผูร้ ู้ และการแบ่งประเด็นเนื้อหา และการ
จำแนกประเภทต่างๆ : ถูกต้อง. ผิด.
13. ส่วนที่หนึ่งของหนังสือเตาฮีด : คำนำ อธิบาย เตาฮีด ความจำเป็นของเตาฮีด.
14. ผู้แต่งหนังสือได้ปฏิบัติตามแนวทางของอิหม่ามบุคอรีย์ในเรื่องบทนำและบทส่งท้าย: ถูกต้อง ผิด.
15 ผู้แต่งหนังสือไม่ใด้เขียนบทที่หนึ่ง เป็นไปได้ที่เราจะเรียกบทที่หนี่ง คือ บทนำ : ถูกต้อง ผิด.
16. ส่วนที่หนึ่งของหนังสือประกอบไปด้วย : 5 บท. 6 บท. 7 บท.
17. เตาฮีดแบ่งออก : เตาฮีด รูบูบียะฮฺ อูลูอียะฮฺ อัสมะวะสิฟาต. เตาฮีดมะรีฟะอฺ และ อิสบาต และ
อิรอดะอฺและอัลก็อศดฺ. ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่แตกต่างกัน.
18. ใครที่ศรัทธาเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้นจากชนิดของเตาฮีด เท่ากับว่าเขานั้น ไม่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ
เพียงองค์เดียว : ถูกต้อง ผิด.
19. การแบ่งประเภทของเตาฮีดออกเป็นชนิดต่างๆ เป็นบิดอะฮฺ ไม่มีหลักฐานรับรอง : ถูกต้อง ผิด.
20. ความเกี่ยวพันธ์เตาฮีดกับอิหม่าน แท้จริงอิหม่านนั้นกว้างขวางและครอบคลุม ส่วนเตาฮีดนั้นเป็นส่วน
หนึง่ ของอิหม่าน : ถูกต้อง ผิด.
21. คำกล่าวปฏิญาณตนว่า ละอิลาอะอิลลัลอฮฺ : มี 2 รุกุ่น 8 รุกุ่น 7 รุกุ่น.
22. การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺผู้ทรงบริหารโลกและหลั่งน้ำฝนลงมาคือ เตาฮีดใด : เตาฮีด รูบูบียะฮฺ
อูลูอียะฮฺ อัสมะวะสิฟาต.
23. สิ่งที่ค้านกับรากฐานเตาฮีด : ชิริกใหญ่. ชิริกเล็ก. บิดอะฮฺ.
24. ลำดับความจำเป็นแรกที่ควรปฏิบัติ คือการทำดีต่อพ่อแม่ : ถูกต้อง ผิด.
25. ข้อห้ามที่ร้ายแรงที่สุด คือการทำผิดประเวณี ฆ่าชีวิตบริสุทธิ์ทอี่ ัลลอฮฺทรงห้าม : ถูกต้อง ผิด.
26. อิบาดะฮฺถูกเรียกออกเป็น : 2 ความหมาย ความหมายเดียว.
27. อิบาดะฮฺคือ นามที่ถูกเรียกรวมทุก... เป็นคำพูดของใคร อิบนุลก็อยยิม อิบนุตัยมียะฮฺ.
28. คำตอบที่ถูกคือ จะไม่ : มีการบอกคุณลักษณะอย่างนั้น อย่างนี้ และไม่มี สิ่งใดเหมือน. ไม่มีการ
บอกคุณลักษณะอย่างนั้น อย่างนี้ และไม่มีเป็นการเปรียบเทียบ. ไม่แตกต่างกัน.
29. ทุกอายะฮ์ในอัลกรุอ่านรวบรวมหลักเตาฮีด : ถูกต้อง ผิด.
30. เป้าหมายของการสร้างมนุษย์และญิน เหมือนกันกับการสร้างบรรดาสัตว์ทั้งหลาย : ถูกต้อง
ผิด.
31. พระองค์ตรัสว่า “และข้ามิได้สร้างญินหรือมนุษย์มาเพื่ ออื่นใด นอกจากให้พวกเขาเคารพภักดีต่อข้า ”
สิ่งทีเ่ ป็นปัญหาใหญ่ในอายะฮ์นคี้ ือ : ความเข้าใจ การปฏิบัติ.
32. ญินเป็นผู้ถูกสั่งให้ปฏิบัติ : ศรัทธา
ศรัทธาและปฎิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ.
أ
33.  المةถูกให้ความหมายว่า ผู้นำ แนวทาง กาลเวลา กลุ่มชน ทั้งหมดที่กล่าวมา.
34. พระองค์ตรัสว่า “และโดยแน่นอน เราได้ส่งรอซู้ลมาในทุกประชาชาติเริม่ จากสมัย : ( นบีอาดัม 
นบีนูหฺ  ) ไปจนถึง นบีอีซา  มุฮัมหมัด  วัตถุประสงค์การแต่งตั้งบรรดารอซู้ล :
เพื่อเป็นการยกหลักฐานชี้แจง เป็นความเมตตา บอกทางไปสู่อัลลอฮฺ ทั้งหมดที่กล่าวมา.
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35. บรรดาเจว็ดรูปปั้นนั้น ถือเป็น อัฏ-ฏอฆูตที่ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ :
ถูกต้อง ผิด.
36. การปฏิบัติตามอัฏ-ฏอฆูต เช่น การตามบรรดาผู้นำทีอ่ อกจากการเชื่อฟังอัลลอฮฺ : ถูกต้อง ผิด.
37. ใครที่มนุษย์เคารพสักการะเขาทั้งที่เขาไม่เห็นด้วย เขาจะถูกเรียกว่า : อัฏ-ฏอฆูต ไม่ถูกเรียกว่า
อัฏ-ฏอฆูต.
38. อายะฮ์ที่สองในหนังสือเตาฮีด บ่งชี้ว่าบรรดารอซู้ลมีมติเอกฉันท์ต่อการเผยแผ่ไปสู่หลักเตาฮีด :
ถูกต้อง ผิด.
39. คำพูดของผู้แต่งหนังสือ ( )اآلية أو اآلياتหมายถึง ( )أ كمل اآلية أو اآليات: ถูกต้อง ผิด.
40. การกำหนดกฎสภาวะ การตัดสินของพระองค์และพระความประสงค์ แบ่งออกเป็น การกำหนดในด้าน
َّ และการสร้าง ِّ الكوين:
หลักบัญญัติศาสนา رعي
الش
ถูกต้อง ผิด.
ِّ
َّ คือสิ่งที่พระองค์ทรงรักในด้านหนึ่งและ
41. การกำหนดสภาวะของพระองค์ด้าน : ِّرعي الكوين
الش
ِّ
เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรังเกียจในอีกด้านหนึ่ง.
42. พระองค์ตรัส ว่า “และเราได้แ จ้ง (ตัด สิน ) แก่วงศ์ วานของอิสรออีลในคัม ภี ร์ว่า พวกเจ้าจะก่อการ
َّ ด้ านการกำหนดบทบั ญ ญั ติ
เสียหายในแผ่นดิ น” การกำหนดสภาวะในอายะฮ์นี้คือด้ านใด : ِّالشرعي
ศาสนา ด้านการสร้าง ِّالكوين.
43. ทุกสรรพสิ่งจะสดุดีต่อพระองค์ ยกเว้นตุ๊กแก : ถูกต้อง ผิด.
44. ความเป็นบ่าวต่อพระองค์แบ่งออกเป็น : 2 3 ประเภท และการสดุดีของฝูงนกถูกนับว่าความ
เป็นบ่าวด้าน บังคับ การเชือ่ ฟัง.
45. สำหรับบรรดาผู้ตั้งภาคี มีสิ่งหนึ่งทีถ่ ูกนับว่าเป็นการทำอิบาดะฮฺเพื่ออัลลอฮฺ : ถูกต้อง ผิด.
46. อิบาดะฮ์จะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ ลิ้นและ การปฏิบัติ : ถูกต้อง ผิด.
47. พระองค์ตรัสว่า “และอย่าตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์” ครอบคลุมทุกสิ่งไม่ว่านบี มะละอิกะอฺ
วะลีย์ที่เป็นคนดี และเรื่องทางโลก : ถูกต้อง ผิด.
48. การแจ้งข่าวจะต้องเป็นข่าวที่ดี และไม่ได้รวมข่าวที่เป็นอันตราย : ถูกต้อง ผิด.
49. ชีวิตทีอ่ ัลลอฮฺทรงห้าม คือชีวิตที่ต้องห้าม : มุสลิม. ผู้ที่อยู่ในประเทศมุสลิม. ผู้ที่มีสนธิสัญญา
ผู้ที่ได้รับการคุ้มครอง ทั้งหมด.
50. ท่านนบีได้สั่งเสียไว้ ใช่หรือไม่ ถูกต้อง ผิด.
51. คำกล่ าวท่ าน อิ บ นุ มั ส ฮู๊ ด  : (คำสั่ งเสี ย ของเขา) ครอบคลุ ม ศาสนาทั้ งหมด คำสั่ งเสี ย
ของอัลลอฮฺ ทั้งหมด.
52. สิทธิของบ่าวทีจ่ ะต้องมีต่ออัลลอฮฺ เรียกว่า : สิทธิ์ที่จำเป็น. สิทธิ์ทปี่ ระเสริฐ.
53. คำว่า อัลลอฮฺและรอซู้ลทรงรู้ดียิ่ง จะถูกกล่าว : ในช่วงท่านนบี  มีชีวิต ทุกเวลา.
54. ท่านนบี  ห้ามท่านมุอ๊าซ  ไม่ให้แจ้งข่าวแก่พวกเขาเพื่อไม่ให้ : พวกเขาจะได้แข่งขันกัน
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พวกเขาไม่ยอมทำอย่างอื่น ทั้งหมด และท่านมุอ๊าซ  ได้ขัดคำสั่งห้ามนี้หรือไม่ ? ใช่ ไม่ได้ขัด
คำสั่ง เพราะแท้จริงความรู้นั้นห้ามปกปิดตามแต่สถานการณ์ : ถูกต้อง ผิด.
55. ฮุก่ม (ข้อตัดสิน) นีเ้ ฉพาะท่านมุอ๊าซ  หรือไม่ ? : ใช่ ไม่ใช่.
56. หลักสำคัญในการยืนยันความประเสริฐแก่สิ่งหนึ่งไม่เป็นสิ่งวายิบจำเป็น : ถูกต้อง ผิด.
57. พระองค์ตรัสว่า “และเมื่อ (พระนาม) อัลลอฮฺถูกกล่าวเพียงพระองค์เดียว จิตใจของบรรดาผู้ไม่ศรัทธา
ต่อวันอาคิเราะห์ก็รังเกียจ แต่เมื่อบรรดาเจว็ดถูกกล่าวนอกจากพระองค์ เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจ” อายะฮ์นี้ ใช้
เป็นหลักเกณฑ์ของบทที่ : 2 5 4.
58. สิ่งที่พาดพิงไปถึงพระองค์แบ่งออกเป็น : 2 ประเภท 3 ประเภท.
59. การอธรรมที่ ใหญ่ ห ลวงที่ สุด คือ การอธรรมต่อ ผู้อื่น ในด้ าน ชีวิต ทรัพย์ สิน เกีย รติ ยศศัก ดิ์ศ รี :
ถูกต้อง ผิด.
60. บั้นปลายของคนที่กระทำบาปซ้ ำแล้วซ้ำอีก โดยไม่มีภ าคีต่อ อัลลอฮฺ : ได้รับ การลงโทษ อยู่
ภายใต้ความประสงค์ของอัลลอฮฺ.
61. คำว่า  َّل إله َّإَّل َّللاเป็นการรำลึก ไม่ใช่การวิงวอนขอ : ถูกต้อง ผิด.
62. มีคนกล่าวว่า :  َّل إله َّإَّل َّللاแต่ทว่า ไม่มีน้ำหนักใดๆ ณ ที่ อัลลอฮฺ : ถูกต้อง ผิด.
63. การปฏิญาณตนว่า แท้จริง มุฮัมหมัดเป็นบ่าวและรอซู้ลของพระองค์ จะต้องปฏิเสธตรงกันข้ามกับ :
การทำบาป บิดอะฮฺ. ทั้งหมด.
64. คำพูดที่ว่า อีซา บ่าวของอัลลอฮฺ เป็นการตอบโต้ชาวยิว และกล่าวว่า อีซาเป็นรอซู้ลของพระองค์ เป็น
การตอบโต้ชาวตริสเตียน : ถูกต้อง ผิด.
65. วิญญาณจากพระองค์ เป็นการพาดพิงไปยัง : สิ่งถูกสร้าง คุณลักษณะ.
66. อัลลอฮฺให้เขาเข้าสวรรค์ หมายถึงอะไร : เข้าแบบสมบูรณ์ เข้าแบบพกพร่อง. ทั้งหมด.
67. การให้สิทธิของเตาฮีดคือการปลดเปลื้องบริสุทธิ์จาก : ชิริก บิดอะฮฺ บาป ทั้งหมด.
68. พระองค์ ต รัส ว่ า “แท้ จ ริงอิ บ รอฮี ม นั้ น เป็ น แบบอย่ างอั น ดี เลิ ศ ” คำว่า อุ ม มะห์ ในอายะฮ์ นี้ คื อ :
แบบอย่าง ผู้นำ ผู้สอนแต่สิ่งดีงาม ทั้งหมด.
69. ไม่ให้มีการปัดเป่าใดๆ ที่มาจากโรคภัยที่สัมผัสได้และไม่ได้ ยกเว้นโรคอัลอัยน์ (โรคอิจฉาตาร้อน) และ
อาการปวดเนื่องจากสัตว์มีพิษ : ถูกต้อง ผิด.
70. ตัวบททีว่ า่ « َ » ََّل يَ ْس َت ْر ُقونในสายรายงานมุสลิมเพิ่มว่า : َ َو ََّل ُي ْر َق ْونการเพิ่มนี้ : ถูกต้อง ฎออีฟ.
71. ชิริกใหญ่ทั้งเลือดและทรัพย์สินเป็นที่อนุมัติ หากเขาไม่ใช่ผู้ได้รับการคุ้มครอง และมีพันธสัญญา :
ถูกต้อง ผิด.
72. ความต่างระหว่าง ผู้ปัดเป่า กับผู้ขอให้ปัดเป่า แท้จริงผู้ขอให้ปัดเป่า คือผู้ขอให้กระทำ โดยที่ใจของเขา
เอนเอียงไปยังสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ ส่วนคนปัดเป่าถือว่าเป็นคนดีที่ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น : ถูกต้อง ผิด.
73. การทำให้สิ่งอื่นเท่าเทียมกับอัลลอฮฺ ในสิ่งทีเ่ ฉพาะเจาะจงต่ออัลลอฮฺ เป็นชิริกใด : ใหญ่ เล็ก.
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74. สิ่งที่ถูกแกะสลักให้มีรูปร่างจะถูกเรียกว่า : รูปปั้น เจว็ด ทั้งหมด.
75. เรื่องทรัพย์ที่ดี คือ :
ของที่มีค่า มีค่าปานกลาง มีค่าน้อยที่สุด.
76. ด้วยความรู้และการปฏิบัติมันจะเติมเต็มให้แก่ตัวเขาเอง แต่การเชิญชวนเผยแผ่และอดทน มันเป็นการ
เติมเต็มผู้อื่น : ถูกต้อง ผิด.
77. ท่านนบี  กลัวจะเกิดขึ้นกับประชาชาติของท่านมากกว่าดัจญาลเสียอีกนั่นคือ การโอ้อวด เพราะว่า
การโอ้อวดนั้นเป็นชิริกเล็ก : ถูกต้อง ผิด.
78. บ่าวที่เป็นมนุษย์หากเป็นผู้จริงใจต่อหลักความเชื่อที่ถูกต้องของเขาแล้ว เขาก็จะต้องเป็นผู้เชิญชวน
เรียกร้องไปสู่สิ่งนั้น : ถูกต้อง ผิด.
79. คำว่า  البصيرة: ความรู้ศาสนา วิทยปัญญา รู้และเข้าใจกลุ่มคนที่ถูกเรียกร้อง ทั้งหมด.
80. จำนวนเงื่อนไขของการดะอฺวะฮฺมี : 5 เงือ่ นไข.
4 เงื่อนไข.
3 เงือ่ นไข.
81. ข้อแตกต่างระหว่างชิริกใหญ่และชิริกเล็ก :

.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

คำถามที่ 5 จงวางอักษร ) (أไปยังข้อความทีเ่ หมาะสมในช่อง : )(ب
ب
أ
 การถ่อมตนเพื่ออัลลอฮฺด้วยการปฏิบัติคำสั่งใช้และออกห่างสิ่งทีเ่ ป็น
الحمة
คำสั่งห้าม ด้วยความรักและเทิดทูน.

1

اْللوهية

 คืออูฐแดงและถูกกล่าวถึงมัน เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องการของชาว

อาหรับ.
 โชคลางทั้งด้วยการมองเห็น หรือถูกได้ยิน หรือถูกรับรู้ทั้งสถานทีแ่ ละ
เวลา.

2
العبادة
الطاغوت

 สิ่งทีเ่ ปรียบเทียบ เหมือน เท่าเทียม.
الرياء

 สิ่งที่ถูกเคารพสักการะในรูปของมนุษย์หรือสิ่งอื่นๆ.
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3
4
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التطير

 สิ่งที่ถูกเคารพสักการะอืน่ นอกจากอัลลอฮฺไม่ว่าด้านใดก็ตาม.

6

الند

 สิ่งที่บ่าวเลยเถิดขอบเขตที่ถูกเคารพอื่นจากอัลลอฮฺตะอาลา ไม่ว่าจะ

7

เป็นสิ่งถูกให้ตาม ถูกเคารพ หรือถูกเชื่อฟัง.
الصنم

8

 เขาทำอิ บาดะฮ์ ต่ อ อัล ลอฮฺ เพื่ อให้ ม นุ ษ ย์ อื่น เห็น เขาหรื อ ได้ ยิ น แล้ ว

กล่าวชื่นชมต่อเขา.
 การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียว ด้วยการสร้าง อำนาจ และ

บริหารกิจการทั้งหมด.

التوحيد
العبادة

9

 การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวด้วยอิบาดะฮฺหรือ ด้วยการ

ทำอิบาดะฮ์ของปวงบ่าว.
 คำนามที่ใช้เรียกสิ่งทีร่ วมไว้ซึ่งสิ่งที่ อัลลอฮฺทรงรัก และพอพระทัย ไม่

ว่าจะเป็นคำพูดต่างๆ หรือการกระทำ.

الخوارج

10
11

 บรรดาผู้ที่กล่าวว่า แท้จริงผู้ที่ทำบาปใหญ่ เขาตกศาสนา จะถูกพำนัก

ในนรกตลอดกาล.
 การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ด้วยสิ่งทีเ่ ฉพาะสำหรับพระองค์ เกี่ยวกับ

การอภิบาล ,การเป็นพระเจ้าทีค่ วรแก่การเคารพและบรรดาพระนาม
และคุณลักษณะ.
 มุ่งสู่อลั ลอฮฺ ผินหลังให้กับการตั้งภาคี ออกห่างจากทุกๆสิ่งที่ขัดแย้ง.
 การกัดต่อยของสัตว์ทุกชนิดทีม่ ีพิษ.

الوثن

الربوبية

13
حمر النعم
حنيفا
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ส่วนที่ 2 การอธิบายความหมายของหลักเตาฮีด มี 9 บท
บทที่ 6 : การอธิบายเตาฮีดและคำปฏิญาณตนว่า َُّل َ إلَ َه إ ََّّل َّللا
ได้มีคำพูดที่กล่าวถึงเรื่องเตาฮีดมาก่อนนี้ ดูเหมือนจิตใจจดจ่อที่จะดูคำอธิบายให้กระจ่าง ว่าหลักเตาฮีดที่
ถูกตั้งให้เป็นบทต่างๆมากมาย เช่น ความสำคัญ ความประเสริฐ การให้สิทธิ กลัวจากสิ่งตรงกันข้ามและ
การเรียกร้องไปสู่เตาฮีด ในบทนี้ถือเป็นการตอบต่อสิ่งที่กล่าวมา ว่าด้วยเรื่องการอธิบายเตาฮีดไปจนจบ
หนังสือ.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
َ
َ
﴾ب
َ ﴿ أُو َٰلَئ
ُ ك الَّذينَ يَدْ ُعونَ يَ ْبت َُغونَ إَلََٰ َر بِّه ُم ا ْل َوسيلَ َة أ يُّ ُه ْم أ ْق َر

พระองค์ตรัสว่า : “เหล่านั้นที่พวกเขาวิงวอนนั้น พวกมันก็ยังหวังที่จะหาทางเข้าสู่พระเจ้าของพวกมันว่า
ผู้ใดในหมู่พวกมันจะเข้าใกล้ที่สุด” อัล-อิสรออ์ 57.
 ﴾ َ ﴿ َي دْ ُعونพวกเขาวิงวอนนั้น พวกมันก็ยังหวังที่จะหาทางเข้าสู่พระเจ้าของพวกเขาว่า สื่อผู้ใดในหมู่

พวกเขาจะเข้าใกล้ทสี่ ุด อย่างไรเล่าที่พวกท่านวิงวอนต่อพวกเขาทั้งทีพ่ วกเขายังต้องพึ่งผู้อื่น และต่ำต้อย
(ชิริกในการขอดุอาอฺ).
ตัวบทหลักฐานที่ 2

﴾يم ْلَبيه َو َق ْومه إنَّني بَ َراء ِّم َّما تَ ْع ُبدُونَ إ ََّّل الَّذي َف َط َرين
َ ﴿ َوإ ْذ َق
ُ ال إ ْب َراه

พระองค์ตรัสว่า : “และจงรำลึกถึงเมื่ออิบรอฮีมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและหมูช่ นของเขาว่า แท้จริงฉันขอ
ปลีกตัวจากสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี นอกจาก (อัลลอฮฺ) ผู้ซึ่งทรงบังเกิดฉันเท่านั้น” ( 26 27 ) อัช-ซุ
ครุฟ.
َّ เว้ น
 ﴾ ﴿إ ََّّل الَّذي َف َط َرينเป็ นการรวมระหว่ างการปฏิ เสธและการยื นยั น โดยที่ไม่ กล่าวว่า )(إَّل َّللا

แต่อัลลอฮฺ เพื่อให้ประโยชน์สองข้อ.
1. เพื่อเป็นการอธิบายเหตุผลของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวด้วยการทำอิบาดะฮฺ เพราะ
ว่าอัลลอฮฺนั้น คือผู้ทรงเอกะด้วยเหตุนี้จำเป็นจะต้องให้เอกภาพต่อพระองค์ในการทำอิบาดะฮฺเพียงองค์
เดียว.
2. เพื่อเป็นการอธิบายการปฏิเสธต่อการเคารพสักการะรูปปั้นต่างๆเพราะว่ามันมิได้บังเกิดพวกท่านจน
ต้องไปเคารพอิบาดะฮฺต่อมัน.
 เตาฮีดคือการไม่เคารพอิบาดะฮฺต่อพระองค์พร้อมกับสิ่งอื่น แต่ทว่าจะต้องบริสุทธิ์ต่อพระองค์เพียง
องค์เดียวเท่านัน้ และในบางประเทศอิสลามมีทั้งผู้ทำการละหมาด จ่ายซะกาต ถือศีลอด และประกอบพิธี
ฮัจญ์แต่มีการกราบไหว้หลุมฝังศพ.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3 และ 4

َ َّ﴿ات
﴾َّخ ُذوا أ َ ْح َبا َره ُْم َو ُرهْ َبانَ ُه ْم أ َ ْر بَاباا ِّمن دُون َّللا

3. พระองค์ตรัสว่า : “พวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปราชญ์ของพวกเขา และบรรดาบาดหลวงของพวกเขา
เป็นพระเจ้า อื่นจากอัลลอฮฺ” ( 31 ) อัต-เตาบะฮ์ .
﴾َّب َّللا
ُ َ﴿ َومنَ ال َّناس َمن يَتَّخ ُذ من دُون َّللاَّ أَندَاداا ُيح ُّبونَ ُه ْم ك
ِّ ح

4. พระองค์ตรัสว่า : “และในหมู่มนุษย์นั้น มีผู้ที่ยึดถือบรรดาภาคี อื่นจากอัลลอฮฺ ซึ่งพวกเขารักภาคี
เหล่านั้นเช่นเดียวกับรักอัลลอฮฺ” ( 165 ) อัล-บะเกาะเราะฮ์.
 ﴾ ﴿ أ َ ْح َبا َر ُه ْمบรรดาผู้ รู้ ข องชาวยิ ว ถู ก เรี ย กขานว่า เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ดุ จทะเล ﴾  ﴿ َو ُرهْ َبانَ ُه ْمบรรดา

นักบวช บาทหลวงชาวคริสต์.
 ﴾  ﴿ أ َ ْر بَابااเป็นพระเจ้ า บรรดาผู้ที่เชื่อฟั งปวงปราชญ์ ในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ ออัล ลอฮฺ และพวกเขาสักการะ
บาทหลวง (ชิริกด้านเชื่อฟัง).
 ﴾َّ ﴿ ُيح ُّبونَ ُه ْم كَ ُح ِّب َّللاพวกเขารักบรรดาภาคีให้เท่าเทียมกับการรักอัลลอฮฺ.

ประเภทของความรัก
รักโดยธรรมชาติ (ทั่วไป) :
(อนุญาต)โดยมีเงือนไขว่า ห้าม
รักมากกว่าอัลลอฮฺ เช่น รักลูก
และภรรยา.

รักเพื่ออัลลอฮฺหรือในหนทาง
ของอั ล ลอฮฺ : (ถื อ ว่ า จำเป็ น )
แท้ จ ริงสายเชื อ กที่ มั่ น คงที่ สุ ด
ในความศรัท ธานั้ น คื อ การรั ก
เพื่ออัลลอฮฺ.

รักพร้อมกับอัลลอฮฺ :
(ชิ ริ ก ใหญ่ ) คื อ การปฏิ เสธใน
การรั ก อั ล ลอฮฺ เช่ น การรั ก อื่ น
นอกจากอัลลอฮฺ เท่าเทียมกับ
รักอัลลอฮฺ หรือมากกว่า.

ความรักในหนทางของอัลลอฮฺแบ่งออกเป็น รักการงาน ผู้ปฏิบตั ิการงาน เวลาต่างๆ และ สถานที่ตา่ งๆ.
ตัวบทหลักฐานที่ 5
มีบันทึกในศอเฮี๊ยะหฺจากท่านนบี  กล่าวว่า : “ ผู้ใดที่กล่าว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ และได้ปฏิเสธสิ่งที่
ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ ก็จะถูกห้ามซึ่งทรัพย์สินของเขาและเลือดของเขา และการสอบสวน
เขาอยู่ ณ อัลลอฮฺ” บันทึกโดยมุสลิม และคำอธิบายหัวข้อนี้ จะอยู่ในบทต่างๆ หลังจากนี้.
 َوك ََف َر ب َم ا ُي ْع َب ُد

: จำเป็นที่ท่านนั้นจะต้องปฏิเสธ การอิบาดะฮฺต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ รวมทั้งจะต้อง
ปฏิเสธทุกสิ่งเช่นเดียวกันทีน่ ำไปสู่การปฏิเสธ ผู้ใดก็ตามมีคำปฏิญาณตน และมองว่าชาวคริสต์และยิวใน
วันนี้ อยู่บนศาสนาที่ถูกต้อง แท้จริงเขาผู้นั้นไม่ใช่มุสลิม และเช่นเดียวกัน ผู้ใดมองว่าศาสนาอื่นๆ เป็น
แนวความคิดที่แตกออกไป เขามีอิสระในการเลือกปฏิบัติตามทีต่ นต้องการได้ เขามิใช่มุสลิมเช่นเดียวกัน.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
ในบทนี้จะกล่าวถึงประเด็นใหญ่ ที่สุดและสำคัญ ที่สุด : คือ การอธิบายเตาฮีด การปฏิญาณตน และได้
อธิบายเรื่องต่างๆทีท่ ำให้เกิดความกระจ่างชัด จำเป็นจะต้องมีการปฏิเสธและการยืนยัน.
 อายะฮ์ในซูเราะฮฺอัล-อิสรออ์อธิบายได้ตอบโต้ต่อบรรดาผู้ตั้งภาคี พวกเขาขอวิงวอนต่อบรรดาคนดี
ทั้งหลาย ดังนัน้ ในอายะฮ์นไี้ ด้ชี้แจงว่าเป็นการทำชิริกใหญ่ หมายถึงชิริกในการขอดุอาอฺ.
 อายะฮ์ในซูเราะฮฺบะรออะฮฺ อธิบายว่าแท้จริงชาวคัมภีร์พวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปราชญ์ของพวก
เขา และบรรดาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮฺ มีการอธิบายอีกว่า แท้จริงพวกเขามิได้
ถูกสั่งใช้เว้นแต่ให้พวกเขานั้นเคารพต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียวพร้อมการอธิบายว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดใน
การเชื่อฟังต่อบรรดาผู้รู้และบาทหลวงในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืน โดยไม่วิงวอนขอต่อพวกเขา ชิริกการเชื่อฟัง.
 คำกล่าวท่านนบีอิบรอฮีม  ต่อพวกปฏิเสธ : “แท้จริงฉันขอปลีกตัวจากสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี
นอกจาก (อัลลอฮฺ) ซึ่งทรงบังเกิดฉันเท่านั้น ” ดังนั้นถูกยกเว้นจากสิ่งต่างๆที่เคารพต่อพระเจ้าของเขา
และอัลลอฮฺกล่าวถึงการขอปลีกตัวนี้ และตัดสัมพันธ์ฉันท์มิตรนี้ เป็นการอธิบายการปฏิ ญาณตน การ
ปฏิเสธสิ่งเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮฺ แล้วพระองค์ตรัสว่า : “และเขา (อิบรอฮีม) ได้ทำให้คำกล่าว
(ชะฮาดะฮฺ) คงอยูต่ ่อไปในลูกหลานของเขา หวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด”.
 และจากอายะฮ์ในอัลบะกอเราะห์กล่าวถึงบรรดาผู้ปฏิเสธ อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงพวกเขาว่า : “และทั้ง
พวกเขาจะไม่ได้ ออกจากไฟนรก” ได้บอกถึงว่าแท้จริงพวกเขารักภาคีเหล่านั้นเช่นเดีย วกับรักอัลลอฮฺ
ดังนั้นได้บ่งชี้ว่าแท้จริงพวกเขารักอัลลอฮฺมากมาย แต่พระองค์กลับไม่ให้พวกเขาอยู่ในศาสนาอิสลาม แล้ว
จะเป็นเช่นไรเล่ากับคนที่รักภาคีมากกว่ารักอัลลอฮฺ ? และจะเป็นเช่นไรเล่า สำหรับคนรักภาคีเพียงอย่าง
เดียว โดยทีไ่ ม่ได้รักอัลลอฮฺเลย ? ชิริกด้านความรัก แบ่งออกเป็น 4 ประเภท :
1. รักอัลลอฮฺมากกว่าสิ่งอื่นใด นีค่ ือเตาฮีด.
2. รักสิ่งอื่นเช่นเดียวกับการรักอัลลอฮฺ เช่นนีค้ ือชิริก.
3. รักสิ่งอื่นมากกว่ารักอัลลอฮฺ แบบนี้หนักยิง่ กว่าข้อก่อนหน้า.
4. รักสิ่งอื่นและในใจของเขาไม่มีความรักต่ออัลลอฮฺเลย แบบนีถ้ อื ว่าหนักที่สุด.
 ท่านนบี  กล่าวว่า : “ ผู้ใดกล่าว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ และได้ปฏิเสธสิ่งที่ถูกเคารพอื่นจากอัลลอฮฺ
ทรัพย์สิน เลือดเนื้อของเขาถูกห้าม และการคิดบัญชีของเขาอยู่ ณ อัลลอฮฺ” และนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดใน
การอธิบายความหมายคำว่า ُ ََّل إلَ َه إ ََّّل َّللاแท้จริงแล้วมันมิใช่การกล่าวออกมาด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวที่
จะได้รับการคุ้มครองจากเลือดเนื้อและทรัพย์สิน อีกทั้งไม่รู้ความหมายพร้อมกับถ้อยคำที่กล่าวออกมา
ยิ่งไปกว่านั้นหากไม่ยอมรับดังกล่าวนั้นเช่นกัน และยิ่งไปกว่านั้นหากเขายังไม่เป็นผู้วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ
เพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาคีใดๆต่อพระองค์เลย ก็หมายความว่าทรัพย์สิน เลือดเนื้อของเขาก็ไม่ถูกห้าม รวม
ไปถึง การปฏิเสธสิ่งอื่นที่ถูกเคารพนอกจากอัลลอฮฺ หากว่าสงสัยเคลือบแคลงหรือไม่แน่ใจว่าเป็นเช่นไร
ทรัพย์สินและเลือดเนื้อของเขาก็ไม่ถูกห้าม.
ช่างเป็นประเด็นที่ยิ่งใหญ่และสูงส่งยิ่งหนัก ! และช่างเป็นการอธิบายที่กระจ่างยิ่งอะไรเช่นนั้น และเป็น
หลักฐานหักล้างสำหรับผู้โต้แย้ง !.
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บทที่ 7 : ว่าด้วยเรื่องของการทำชิริก ได้แก่ การสวมใส่ห่วงกำไลข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
ผูกเส้นด้าย หรืออื่น เพื่อเป็นการรักษาและป้องกันโรคภัย
 ส่วนหนึ่งจากภาคี คือ : บางส่วนของการตั้งภาคี มีทั้งชิริกใหญ่หรือชิริกเล็ก มันถูกเรียกเช่นนี.้
 เป็นการรักษาโรคภัย คือ : หลังจากมันเกิดขึ้นแล้ว หรือป้องกันโรคภัยคือ ก่อนที่จะเกิดขึน้ .

การสวมใส่ห่วงกำไลข้อมือหรือข้อเท้า หรือผูกเส้นด้าย และทัง้ สองสิง่ นีเ้ ป็นชิริกใหญ่หรือชิริกเล็ก ?
ชิริกใหญ่ :
เมื่ อ เขาเชื่ อ ว่ าสิ่ งนั้ น มี อิ ท ธิ พ ลในตั ว มั น เอง
และในอำนาจของมั น ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์
และขจัดโทษ.

ชิริกเล็ก :
เมื่ อเขาเชื่อว่ามัน เป็ นสาเหตุ ทั้ งๆที่ แท้จ ริงอัลลอฮฺ
ไม่ ได้ ท ำให้ มั น เป็ น สาเหตุ ทั้ งทางร่ า งกายและทาง
บทบัญญัติศาสนา.

ประเภทของมนุษย์ในด้านการยึดมั่นเกี่ยวกับสาเหตุ มี 3 ประเภท:
มีความเชื่ อ ถูก ต้อง : เชื่อและกระทำสิ่ ง
ที่อัล ลอฮฺ ท รงกำหนดให้ เป็ น สาเหตุ เป็ น
สาเหตุตามที่กำหนด และสาเหตุมีทั้งทาง
กายภาพ (เช่ น ยา) หรื อ ถู ก ต้ อ งตาม
บทบั ญ ญั ติ ศ าสนา (เช่ น รุ ก ยะห์ การปั ด
เป่า).

ชิริกเล็ก : เขาเชื่อและทำ
ใน สิ่ ง ที่ อั ล ล อ ฮฺ ไม่ ได้
กำหนดให้ เกิ ด สาเหตุ นั้ น
เช่น แขวนวัวเพื่ อป้ องกั น
โรคอัยน์ (ตาอิจฉา) ซึ่งมัน
ไม่ใช่สาเหตุที่ถูกกำหนด.

ชิริกใหญ่ : เชื่อว่าสิ่งนี้
ส่งผลในตัวของมันและ
มี อ ำ น า จ ใ น ก า ร
ก่อให้เกิดประโยชน์และ
ป้องการภัยอันตราย.

ประเภทของมนุษย์เกี่ยวกับการยึดสิ่งที่เป็นสาเหตุ แบ่งออกเป็น ๒ ฝั่งและกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง :
กลุ่มที่ปฏิเสธสาเหตุ : คือกลุ่ม
ที่ ป ฏิ เสธในการกำหนดสาเหตุ
ของพระเจ้า เช่น กลุ่มญับรียะฮฺ
และ กลุ่มอะชาอิเราะฮฺ.

กลุ่ ม สุ ด โต่ ง ในสาเหตุ :
ยื น ยั น สาเห ตุ ห นึ่ งทั้ ง ที่
สาเหตุนั้นไม่ใช่สาเหตุที่ถูก
กำหนด เช่น กลุ่มซูฟียะฮฺ.
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กลุ่มที่เป็นกลางในการยึดสาเหตุ:
ยื น ยั น สาเหตุ ทั้ งทางกายภาพ ที่
พิ สู จ น์ ไ ด้ แ ล ะ ส า เห ตุ ต า ม
บทบัญญัติเท่านัน้ .

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ฮุกม่ ของผู้แขวนเส้นด้ายและสิ่งที่คล้ายกัน มีหลายกรณีดังนี้ :
หากว่าเขานัน้ ไม่รู้ถึงฮุก่มของมันในเรื่องดังกล่าว.

กรณีนี้ ให้สอน

เขาเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุและอัลลอฮฺทรงกำหนดให้มันเป็นสาเหตุ.

กรณี้นี้เป็นชิริกเล็ก

เขาเชื่ อ ว่ า สิ่ ง นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลในตั ว ของมั น และมี อ ำนาจในการ
ก่อให้เกิดประโยชน์และปกป้องสิ่งอันตราย.

กรณี้นี้เป็นชิริกใหญ่

เขาไม่มีความเชื่อใด ๆ แต่สวมมันเพื่อประดับประดา เช่น คนหนุ่ม
สาวทั่วๆไป - ขออัลลอฮฺทรงชี้ทางนำเราและพวกเขาเถิด – ดังนั้น
ผู้ใดที่เห็นการแขวนเช่นนี้เขาอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่อนุญาต แล้ว
มันจะทำให้เป็นการเปิดประตูสู่ความชั่วร้ายให้แก่มนุษย์ และเป็น
การเลียนแบบบรรดาสตรีและบรรดาผู้ตั้งภาคีทั้งหลาย.

กรณีนี้ ถือเป็นบาปใหญ่
หนึ่งจากบรรดาบาปใหญ่
ทั้งหลาย.

ตัวบทหลักฐานที่ 1

﴾ ات ُض ِّره
ُ َل هُنَّ كَاش َف
ْ ل أ َ َف َرأ َ ْيتُم َّما تَدْ ُعونَ من دُون َّللاَّ إنْ أ َ َرادَينَ َّللاَُّ ب ُض ٍّر ه
ْ ﴿ ُق

อั ล ลอฮฺ ต รั ส ว่ า : “จงกล่ า วเถิ ด มุ ฮั ม หมั ด พวกท่ านไม่ เห็ น ดอกหรื อ ว่ า สิ่ งที่ พ วกท่ า นวิ งวอนขอ อื่ น
จากอัลลอฮฺนั้น หากอัลลอฮฺทรงประสงค์จะให้มีความทุกข์ยากแก่ฉันแล้วพวกมันจะปลดเปลื้องความทุกข์
ยากของพระองค์ได้ไหม ? ” อัซ-ซุมัร - 38
 รูปปั้นเหล่านี้ไม่ให้ประโยชน์ใดๆต่อบรรดาเจ้าของของพวกมัน ทั้งการนำผลดีมาให้และปกป้องจากสิ่ง

ทีเ่ ป็นภัยอันตราย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สาเหตุโดยแท้ และสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาเปรียบเทียบเป็นหลักเกณท์ว่า สิ่ง
ใดที่ไม่ใช่สาเหตุทางบทบัญญัติหรือการกำหนดสภาวะของพระองค์ ก็ถือว่าการยึดมันเป็นสาเหตุ เป็นการ
ตั้งภาคีพร้อมกับอัลลอฮฺ.
 อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾ ُي َّللا
ْ “ ﴿ ُقจงกล่าวเถิด อัลลอฮฺทรงเพียงพอแก่ฉันแล้ว” : คำกล่าวนี้มีการ
َ ل
َ ح ْسب
แสดงถึงความพอเพียงในการพึ่งต่ออัลลอฮฺโดยไม่ยึดเอาสาเหตุที่ไม่ชัดเจน.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
มีรายงานจากท่านอิมรอน บิน ฮุศอ็ ยนฺ  ว่า : แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้เห็นชายคนหนึ่งทีม่ ือของเขาใส่
กำไลทีท่ ำมาจากทองเหลือง ท่านจึงถามว่า นี่กำไลอะไร? เขาตอบว่า เพื่อป้องกันโรคปวดเมื่อย ท่านนบีจึง
บอกว่า เอามันออกเดี๋ยวนี้ เพราะมันจะไม่เพิ่มสิ่งใดให้แก่เจ้านอกจากความปวดเมื่อยเท่านัน้ และถ้าเจ้า
ตายไปขณะที่มันยังอยู่ที่เจ้าแล้ว เจ้าจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเลย. บันทึกโดย อะหมัด.
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 กำไลที่ทำมาจากทองเหลือง : กำไลที่ทำจากทองเหลืองและสิ่งที่คล้ายกันแม้ว่าจะเป็นเหล็กหรือเชือก
ด้ายก็ตาม.
 นี่คืออะไร : เพื่อยืนยันก่อนที่จะทำการตักเตือนห้ามปราม เพราะเขาอาจคิดว่าสิ่งที่ ทำเป็นสิ่งที่ไม่
เป็นไร.
 ปวดเมื่อย : โรคที่มีผลต่อกระดูกเช่นโรคไขข้อซึ่งหมายถึงการป้องกันโรคนี้และป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้
เช่นกัน.
 มันจะไม่เพิ่มสิ่งใดให้ แก่เจ้านอกจากความปวดเมื่อยเท่านั้น : หมายถึง ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
ความอ่อนแอ ทั้งทางร่างกายและทางความยึดมั่นและการตอบแทนขึ้นอยู่กบั สิ่งที่ทำ.
ตัวบทหลักฐานที่ 3
รายงานจากท่าน อุกบะฮฺ บิน อามิร เป็นรายงานพาดพิงถึงท่านนบี : ผู้ใดแขวนเครื่องราง อัลลอฮฺก็จะ
ไม่ให้ความสำเร็จแก่เขา และผู้ใดแขวนวะดะอะฮ์ (เครื่องที่ทำจากเปลือกหอย) อัลลอฮฺก็จะไม่ให้ความ
สงบแก่เขา – รายงานโดยอะหมัด.
ในอีกสายรายงานหนึ่งได้กล่าวว่า : “ใครห้อยหรือสวมใส่เครื่องรางของขลังใดๆ แน่นอนเขาได้ทำชิริก
แล้ว” (บันทึกโดยอะหมัดและฮากิม).
 ผู้ใดแขวนเครื่องรางและยึดติด : แขวนเครื่องรางและหัวใจของเขาก็ ติดอยู่กับสิ่งนั้น และเหตุนี้ที่
ท่านนบีใช้คำพูดว่า : “ ทำการยึดติด” โดยไม่ได้พดู ว่า : เขาได้แขวน.
 อัลลอฮฺก็จะไม่ให้ความสำเร็จแก่เขา : นี่อาจจะเป็นคำดุอาอฺสาปแช่งเพื่อประสบกับเขา หรืออาจเป็น
การบอกถึงสิ่งที่จะประสบแก่เขา
 และผู้ใดแขวนวะดะอะฮ (เครื่องรางทีท่ ำจากเปลือกหอย) : สิ่งที่นำมาจากทะเล เช่น เปลือกหอย.
 อัลลอฮฺก็จะไม่ให้ความสงบแก่เขา : อัลลอฮฺไม่ได้ให้เขาด้วยความตามที่เขาต้องการ คือความสงบ
ดังนั้นเขาถูกทดแทนให้สิ่งตรงกันข้ามที่เขามุ่งหมาย.
 แน่นอนเขาได้ทำชิริกแล้ว : ชิริกใหญ่ หากเขาเชื่อมั่นว่ามันส่งผลด้วยตัวของมันเองปราศจากการ
กำหนดของอัลลอฮฺ ถ้าเชื่ออื่นนอกจากนี้จะเป็นชิริกเล็ก.
ตัวบทหลักฐานที่ 4
และท่าน อิบนุ อะบี ฮาติม จากท่าน ฮุซัยฟะฮฺ แท้จริงเขาเห็นชายคนหนึ่งมีเชือกด้ายเส้นหนึ่งผูกที่ข้อมื อ
ของเขาเพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ เขา (ฮุซัยฟะฮฺ ) ตัดมันทิ้งไป แล้วได้อ่านอายะฮ์ทวี่ ่า :
﴾ َ﴿ َو َما ُي ْؤمنُ أ َ ْك َث ُرهُم باللَّه إ ََّّل َوهُم ُّم ْشركُون

“และส่วนใหญ่ของพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ เว้นแต่พวกเขาเป็นผู้ตั้งภาคี” ยูสุฟ – 106.
 จากการเจ็บไข้ : คือสาเหตุเนื่องจากอาการเจ็บไข้ เพื่อที่จะทำให้เขาเย็นลงทุเลาลง หรือ รักษาให้
หายจากอาการนั้น.
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 เขาได้ตัดมันทิ้งไป : เป็นการเปลี่ยนแปลงความชั่วด้วยมือและนี่คือแนวทางของชนในยุคก่อนในการ
เปลี่ยนแปลงความชั่ว.
 ฮุก่มของการแขวน : การแขวนทุกชนิดเป็นสิ่งต้องห้าม เช่น สร้อยคอ ด้าย เปลือกหอย เครื่องราง
ตะกรุด ดวงตาหมาป่า กีบเท้าสัตว์ รองเท้าเก่า ลูกปัดสีฟ้ารูปทรงฝ่ามือ หรือรูปดวงตา หัววัว รูปปั้น
สิงโตหรือต้นไม้บางชนิดและผ้าขี้ริ้วและอื่น ๆ.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. บาปที่ร้ายแรงในการสวมห่วงกำไลและเชือกและสิ่งทีค่ ล้ายกัน.
2. แท้จริงผู้ใดพาสิ่งนั้นจนเสียชีวิตแล้วมันยังอยู่กบั เขา (เครื่องราง) เขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จเลย
คำพูดของศอฮาบะฮฺนี้เป็นหลักฐานว่าแท้จริงชิริกเล็กมันใหญ่กว่าบาปใหญ่ทั้งหลาย เพราะว่าชิริกนั้นจะ
ไม่ถูกอภัยโทษแม้ว่าจะเป็นชิริกเล็กก็ตาม ซึ่งต่างกับบาปใหญ่.
3. ความไม่รู้นั้นไม่ได้รบั การยกเว้น เขาไม่ได้รับการแก้ตัวหลังจากทีท่ ่านนบี  ได้อธิบายให้เขาแล้วและ
ความไม่รู้มี 2 ประเภทคือ :  ความไม่รู้ที่ไม่ได้รับการยกเว้น ซึ่งเป็นผลมาจากความประมาทละเลย
และความเพิกเฉย พร้อมกันนั้นมีความสามารถทีจ่ ะเรียนรู้ ดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับการยกเว้นไม่ว่าเรื่องของ
การปฏิเสธ หรือในบรรดาบาปต่างๆ.  การเพิกเฉยทีไ่ ด้รับการยกเว้น ซึ่งเป็นผลมาจากอย่างอื่นที่กล่าว
มา คือเขาไม่ได้ละเลยและไม่ได้เพิกเฉยละเลยและพร้อมกันนั้นไม่มีความสามารถที่จะเรียนรู้ หากไม่ได้
เกิดขึ้นกับสภาพของเขาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งต้องห้าม ก็จะได้รับการยกเว้น ถึงแม้เขาจะอ้างว่านับถือศาสนา
อิสลามก็ตามไม่มีโทษใดต่อเขาและถ้าหากเขาอ้างตัวเองว่าเป็นผูท้ ำการปฏิเสธศรัทธา ถือว่าเขาตกศาสนา
ในโลกนี้ แต่ในโลกหน้าเรื่องของเขาจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับอัลลอฮฺ.
4. สิ่งนั้นไม่ให้คุณประโยชน์ในโลกนี้ แต่เป็นโทษกับเขาเอง ดังคำกล่าวที่วา่ : “มันไม่เพิ่มอะไรแก่ท่านเว้น
แต่ความป่วยเมื่อยล้าเท่านั้น”.
5. ต้องห้ามปรามอย่างเด็ดขาดต่อผู้ใดที่ทำเรื่องแบบนี้. 6. มีหลักฐานชัดเจนสำหรับผู้ใดที่แขวนใดๆ
เขาจะถูกมอบหมายไปยังสิ่งนั้น.
7. มีหลักฐานชัดเจนสำหรับผู้ใดแขวนเครื่องรางตะกรุด ว่าแน่นอนเขาทำชิริกแล้ว. 8. แท้จริงการผูก
ด้ายเนื่องจากสาเหตุการเจ็บป่วย เช่นนี้เป็นชิริก. 9. การอ่านอายะฮ์ของท่านฮุซัยฟะฮ์ถอื เป็นหลักฐาน
ได้ว่าบรรดาศอฮาบะฮฺทั้งหลายยกหลักฐานด้วยอายะฮ์ต่างๆที่กล่าวถึงชิริกใหญ่มาเป็นหลักฐานในเรื่องชิ
ริกเล็กด้วย ดังที่อิบนุอับบาสได้กล่าวไว้ในอายะฮ์ของซูเราะฮฺอัล-บะกอเราะฮฺ ทีเ่ กี่ยวกับเรื่องความรัก.
10. การแขวนเปลือกหอยป้องกันโรคอัลอัยน์ - ตาอิจฉา ถือเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องรางที่เป็นชิ
ริก. 11. การสาปแช่งผู้ที่แขวนเครื่องรางว่า อัลลอฮฺจะไม่ทำให้เขาสำเร็จ และผู้ใดแขวนเครื่องที่ทำจาก
เปลือกหอย อัลลอฮฺกจ็ ะไม่ให้ความสงบแก่เขา นั่นคืออัลลอฮฺจะปล่อยทิ้งเขาอยู่กับสิ่งนั้น เราจะไม่ตอบโต้
ต่อผู้ทกี่ ระทำสิ่งนัน้ (แขวนเครื่องราง) อย่างชัดเจน เช่นเรากล่าวกับผู้ที่เราเห็นเขามีเครื่องราง ว่า อัลลอฮฺ
จะไม่ทำให้ท่านสำเร็จ เพราะการกล่าวโต้ตอบผู้ ที่กระทำสิ้งนั้ น ด้วยคำพูดที่ชัดเจน เจาะจงเช่นนั้น
อาจจะเป็นสาเหตุทำให้เขาตีตวั ออกห่างไป แต่เราควรพูดว่า ท่านจงทิง้ เครื่องรางหรือเปลือกหอยนั้นเถอะ
หรือไม่เราก็อ่านหะดีษให้เขาฟัง
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บทที่ 8 : มีหลักฐานห้ามการเสกเป่าและการใช้เครื่องรางของขลัง
ทำไมจึงเรียกบทนี้ว่า บทที่ว่าด้วยเรื่อง โดยไม่เรียกว่า การปัดเป่านั้นเป็นการตั้งภาคี เหมือนบทก่อนๆ ?
1. เพราะการรักษาด้วยการปัดเป่านั้นมีทั้งที่ต้องห้ามและที่อนุญาต.
2. การสวมใส่เครื่องรางของขลังทั้งหมดนั้น เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ และหากทำขึ้นมาจากคัมภีร์อัล
กุรอ่านก็เป็นสิ่งต้องห้าม.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
มีรายงานงานอยู่ในหนังสือศอเฮี๊ยะห์จากอบี บะชีร อัลอันสอรีย์ ว่าเขาได้อยู่ร่วมกับท่านรอซู้ล  ใน
การเดินทางบางครั้ง โดยท่านนบีได้ส่งคนให้ออกไปประกาศว่า : อย่าให้มีเครื่องรางผู กอยู่ที่คอของอูฐ
ทั้งหลาย ไม่ว่าจะทำมาจากเชือกสายธนูหรืออื่นๆก็จงตัดทิง้ ให้หมด.
 ได้ส่งคน : เพื่อตรวจตราดูสภาพของผู้คนให้ตอบรับกับคำสั่งศาสนา.
 เชือกผูกคอ : คือเชือกที่ใช้ผูกคอของอูฐเพื่อป้องกันโรคดวงตาที่ริษยา นี่คือความเชื่อที่ผิด.
ตัวบทหลักฐานที่ 2 และ 3
2. รายงานจากท่านอิบนุ มัสอู๊ด  กล่าวว่า : ฉันได้ยินท่านรอซู้ล  กล่าวว่า แท้จริงการรักษาด้วย
การปัดเป่าที่ผิดหลัก การใส่เครื่องรางของขลัง การทำยาเสน่ห์ เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ บันทึกโดย อะ
หมัดและอบูดาวุด.
3. มีรายงานจาก อับดุลลอฮ บิน อุกัยม เป็นฮะดีษมัรฟุ๊อฺ ว่า ผู้ใดยึดติดอยู่กับสิ่งใด เท่ากับเขามอบหมาย
ต่อสิ่งนั้น บันทึกโดย อะหมัดและอัตติรมีซีย์.
 การปัดเป่า : การรักษาด้วยการปั ดเป่าในสมัยนั้นเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ ด้วยการใช้สิ่งที่ไม่มีใน
บทบัญญัติ.  ผู้ใดยึดติดอยู่กับสิ่งใด เท่ากับเขามอบหมายต่อสิ่งนั้น : ไม่ได้หมายความสวมใส่สิ่งนั้น
เพียงอย่างเดียง แต่หมายถึงการสวมใส่ที่หัวใจยึด ติดต่อสิ่งนั้น ผู้ใดมอบหมายต่ออัลลอฮฺ ก็เพียงพอแล้ว
สำหรับเขา และใครทีม่ อบหมายอื่นจากพระองค์ เขาก็ถกู ปล่อยให้อยู่กับสิ่งนั้น.
 ไม่สมควรอย่างยิ่งที่มนุษย์จะนำสิ่งอื่นมายึดถือ นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น เจ้าหน้าที่ที่ทำงานโดยหัวใจ
ของเขาผูกติดกับค่าตอบแทนของเขาเท่านั้น โดยไม่คิดว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ให้ เท่ากับเขาตกอยู่ในชนิดหนึ่ง
ของการตั้งภาคีตอ่ อัลลอฮฺ หากเขาคิดว่าหน้าทีก่ ารงานเป็นสาเหตุให้เขา ส่วนผู้ให้คืออัลลอฮฺ นับว่าเขาได้
มอบหมายอย่างถูกต้องแล้ว.
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เงื่อนไขการรักษาด้วยการปัดเป่าที่ถูกต้อง
ต้องมาจากอัลกุรอ่านหรือซุน
น ะ ห์ ห รื อ ใช้ พ ร ะ น า ม
ของอัลลอฮฺและคุณ ลักษณะ
ของพระองค์.

ใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจ ได้ ยิ น ชั ด
และเป็ น ที่ รู้ จั ก ด้ ว ยภาษา
อาหรับ.

เชื่ อ ว่ า นั้ น เป็ น วิ ธี ก ารรั ก ษาตาม
บัญ ญั ติศ าสนา ซึ่งมัน จะไม่ เกิดผล
นอกจากอนุมัติของอัลลอฮฺ.

หากเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดบกพร่องไปหรือใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอาหรับก็ไม่เป็นที่อนุญาตตามบทบัญญัติ
และไม่มีการปัดเป่าที่อื่นจากภาษาอาหรับ นอกจากการขอดุอาอฺทั่วไปที่อนุญาตให้ใช้ภาษาอื่นได้ โดยมี
เงื่อนไขว่าพระนามของอัลลอฮฺอันสวยงามไม่สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นได้ เพราะพระนามนั้นต้องมี
หลักฐานมารับรับรอง (พระนามต่างๆของอัลลอฮฺนั้นให้ทับศัพท์ไปตามภาษาต่างๆ).
 เครื่องรางของขลัง : คือสิ่งที่นำมาสวมใส่ให้กับเด็กเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากการมองด้วยสายตาอิจฉา
(อัลอัยนฺ) แต่หากว่าสิ่งนั้นเป็นอายะฮ์อลั กุรอ่านชาวสลัฟบางท่านอนุโลมให้ทำได้ แต่บางท่านก็ไม่อนุญาต
และนับว่ามันเป็นสิ่งต้องห้าม เช่นท่านอิบนุมัสอู๊ด .
 การรักษา : บ้างก็เรียกว่าของไว้ป้องกัน อนุญาตให้ทำได้เฉพาะที่มีหลักฐานรับรองเท่านั้น
ดังที่ท่านนบีอนุญาตในการรักษาโรคดวงตาแห่งความริษยา (อัลอัยนฺ) และพิษสัตว์กัดต่อย.
 ยาเสน่ห์ : สิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์แล้วอ้างว่า เพื่อให้เกิดความรัก ความหลง ในระหว่างหญิงชาย สามีภรรยา.
ยาเสน่หท์ ี่เป็นแหวนหมั้น

เป็นชิรกิ ใหญ่ หากมีความ
เชื่ อ ว่ า สิ่ ง นั้ น มี พ ลั ง
อำนาจในตั ว ของมั น เอง
ในการให้คุณให้โทษ.

เป็นชิริกเล็ก หากมีความเชื่อ
ว่ า สิ่ ง นั้ น คื อ สาเหตุ ที่ ท ำให้
ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันได้.
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ผู้ชายอยู่แล้ว.
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ตัวบทหลักฐานที่ 4
รายงานจากอิหม่ามอะหมัด จากรูวัยเฟี๊ยะ กล่าวว่า ท่านรอซูล้  ได้กล่าวแก่ฉันว่า : โอ้ รูวัยเฟี๊ยะ หวัง
ว่าท่านจะมีอายุยืนยาว ท่านจงบอกผู้คนทั้งหลายด้วยเถิดว่า การผูกเครา การผูกคอสัตว์เลี้ยง การชำระ
ล้างด้วยมูลหรือกระดูกสัตว์ แท้จริงมุฮัมหมัด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้.
 การผูกเครา : เพื่อแสดงถึงความหยิ่งยโส อวดใหญ่ หรือเพื่อป้องกันโรคดวงตาแห่งความริษยา.
 การผูกคอสัตว์เลี้ยง : ห่วงที่ทำมาจากเส้นเอ็นของแกะ สวมใสเพื่อป้องกันโรคดวงตาแห่งความริษยา.
 การชำระล้างด้วยมูลสัตว์ : คือการชำระล้างปัสสาวะหรืออุจจาระด้วยมูลของสัตว์.
 หรือกระดูกสัตว์ : มันคืออาหารของญิน และมูลสัตว์เป็นอาหารของปศุสัตว์ของญิน.
ตัวบทหลักฐานที่ 5 และ 6
5. จากท่านสะอี๊ด บิน ยุเบรกล่าวว่า ใครที่ตัดเครื่องรางของขลังออกจากคนหนึ่งไป เขาจะได้ผลบุญ
เท่ากับปล่อยทาส 1 คน.
6. และจากท่านอิบรอฮีม ว่า พวกเขารังเกียจเครื่องรางของขลังทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอัลกุรอ่านหรือสิ่งอื่น
ก็ตาม.
 ผลบุ ญ เท่ ากับ ปล่ อยทาส 1 คน : เพราะเขาได้ป ลดปล่ อยบ่ าวคนหนึ่ งออกจากการเป็น ทาสของ
ชัยฏอน ซึ่งมีความประเสริฐเหนือกว่าการปล่อยทาสทั่วๆไป แต่ต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม.
ทำไมเราจึงตัดสินว่า การนำอัลกุรอ่านมาทำเป็นเครื่องรางของขลังนั้น เป็นสิ่งต้องห้าม
เป็ น ที่ น่ า รั ง เกี ย จ
ใ น ทั ศ น ะ ข อ ง
ชาวสลั ฟบางท่ าน
ซึ่ง ณ ชาวสลัฟนั้น
มี ค วามหมายว่ า
ต้องห้าม.

เข้ า ข่ า ย ห ะ ดี ษ ที่ ว่ า
แท้จริงการรักษาด้วยการ
ปัดเป่ าที่ ผิดหลักการ ใส่
เครื่อ งรางของขลั ง การ
ทำยาเสน่ห์ นั้ น เป็น การ
ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ.

จะเป็ น การเปิ ด ประตู
ความชั่ว เพราะอาจจะ
ท ำ ให้ ค น เข้ า ใจ ว่ า
เครื่ อ งรางนั้ น เป็ น สิ่ ง
อนุญาต ถึงจะไม่ได้มา
จากอัลกุรอ่านก็ตาม.
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เพราะการทำเช่นนั้น
เป็ น การไม่ให้ เกี ยรติ
ต่ อ อั ล กุ ร อ่ านเพราะ
บางครั้งอาจจะใส่เข้า
ห้องน้ำ หรือเปื้อนสิ่ง
สกปรก.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบาย การรักษาด้วยการปัดเป่าและเครื่องรางของขลัง.
2. อธิบายเรื่องยาเสน่ห์.
3. การรักษาด้วยการปัดเป่าและเครื่องรางของขลัง ยาเสน่ห์นั้นเป็นชิริก.
4. การรักษาด้วยการปัดเป่าด้วยสิ่งที่มีหลักฐานนั้นอนุญาตให้ทำได้ เช่นการป้องกันโรคที่เกิดจากการมอง
(อัลอัยนฺ) และพิษสัตว์กัดต่อย และครอบคลุมถึงการรักษาไสยศาสตร์.
5. กรณีเครื่องรางขลังหากเป็นอายะฮ์อัลกุรอ่าน นักวิชาการมีความเห็นต่างว่า อนุญาตหรือไม่ ในทัศนะ
ของท่านอิบนุมัสอู๊ด  ถือว่าปลอดภัยที่สุด เพราะสิ่งนี้ไม่มีบัญญัติสั่งใช้ในอิสลาม.
6. การใส่ห่วงหรือเชือกเอ็น ให้แก่สัตว์เพื่อป้องกันโรคนั้น ถือเป็นการตั้งภาคีชนิดหนึ่ง.
7. มีบทลงโทษอย่างรุนแรงสำหรับผู้ฝ่าฝืนในเรื่องนี้.
8. ได้รับความประเสริฐและผลบุญสำหรับผู้ที่ตัดเครื่องรางของขลังออกจากคนๆหนึ่ง.
9. คำพูดของท่านอิบรอฮีมไม่ได้ขัดแย้งกับเรื่องข้างต้นที่มีความเห็นต่าง เพราะท่านหมายถึงสหายของ
ท่านอับดุลลอฮ บินมัสอู๊ดไม่ได้หมายถึงศอฮาบะฮฺ  ทั้งหมด และตาบิอีนที่ติดตามหลังพวกเขาทั้งหลาย.
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บทที่ 9 : ว่าด้วยเรื่อง ผู้ทขี่ อความสิริมงคลจากต้นไม้หรือก้อนหินหรือสิ่งอื่นๆ
อัตตะบัรรุก คือ การขอความสิริมงคล มี
ประเภทดังนี้คือ
การขอความสิริมงคล(อัตตะบัร
รุก) ที่ต้องห้าม : คือทุกๆสิ่งที่
ไม่มีปรากฏหลักฐานอนุญาตให้
ก ร ะ ท ำ ทั้ ง รู ป ธ ร ร ม แ ล ะ
นามธรรม เช่ น การลู บ เช็ ด ฝา
ผนังบ้านท่านนบี .

ตะบัรรุกทีถ่ ูกต้องตามหลักการ
ด้ ว ยสิ่ ง ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม: เช่ น
การศึกษาเล่าเรียนหนังสือของ
ชาวซุ น นะห์ เช่ น หนั งสื อ ของ
ชัยคุลอิสลาม.

ด้ ว ยสิ่ ง ที่ เ ป็ นรู ป ธรรมตาม
หลั กการ : เช่ น การละหมาด
ในมั ส ยิ ด ห ะรอม และการ
อ่านอัลกุรอ่าน.

ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
َّ  ﴿أ َف َرأ َ ْيت ُُمแล้วพวกเจ้ามิได้เห็นอัลลาต และอัลอุซซา
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา กล่าวว่า : ﴾الَّل َت َوا ْل ُعز ََّٰى
ْ ُ  ﴿ َو َمنَا َة ال َّثال َث َة ْاْلและตัวอื่นคือตัวที่สาม, มะนาต ดอกหรือ ?.
﴾ى
َٰ خ َر
2. รายงานจากอบี วากิด อัลลัยษี ว่า : พวกเราได้ออกไปพร้อมกับ ท่านนบี ที่ฮุนัยน ซึ่งเรายังเข้ารับ
อิสลามใหม่ และชาวมุชรีกีนนั้นมีต้นพุทธาต้นหนึ่งที่พวกเขาใช้รวมตัวกัน และถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้
แขวนอาวุธ และถูกเรียกว่า : ซาตุ อันวาติน และเมื่อพวกเราผ่านไปเจอต้นพุทธาต้นหนึ่ง เราจึงพูดกับ
ท่านรอซู้ลว่า โอ้ท่านรอซู้ล ขอให้ท่านจัดหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักต้นหนึ่ง เช่นต้นไม้ของพวกมุชริกีน
ท่านรอซู้ล  ตอบว่า : อัลลอฮฺอักบัร ที่พวกท่านพูดนั้นเป็นการเลียนแบบพวกเขา ฉันขอสาบานต่อผู้ที่
ชีวิตฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ ดังกล่าวนี่มันเหมือนกับที่บนีอิสรออีลเคยพูดกับมูซาว่า : ท่านจงให้มี
พระเจ้าสักองค์หนึ่งแก่เราเช่นเดียวกับพวกเขาที่มีพระเจ้าหลายองค์ มูซากล่าวว่าแท้จริงพวกท่านเป็นผู้โง่
เขลา ” แท้จริงพวกท่านจะต้องเลียนแบบอย่างคนรุ่นก่อนหน้าท่านอย่างแน่นอน หะดีษศอเฮี๊ยะห์บันทึก
โดยติรมีซีย์.
َّ  ﴿أ َف َرأ َ ْيت ُُم: จงบอกมาซิ ถึงรูปปั้น รูปเจว็ดเหล่านี้ บอกถึงสภาพของมัน บอกถึงความ
 ﴾الَّل َت َوا ْل ُعز ََّٰى
ยิ่งใหญ่ที่พวกเขาได้ยึดถือมัน และคิดว่ามันสามารถให้คุณให้โทษได้ และพวกเขายังไปขอดุอาอฺ เชือดสัตว์
َّ ﴿ : 1. อ่าน ชัดดะฮฺ บนอักษรตา หมายถึงคนดีในสมัยก่อน
ขอความใกล้ชิดยังรูปปั้นนั้น.  คำว่า ﴾الَّل َت
ที่นวดแป้งขนมปังให้แก่คนที่มาประกอบพิธฮี ัจญ์.
َّ อ่าน ตาเสียงหยุด หรือเสียงเบา เอามาจาก พระนามหนึ่งของอัลลอฮฺ ที่พวกเขานำมาทำเป็นชื่อ
2. الَّل َت
เรียกรูปปั้น ว่า อัลลาต.
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 ﴾ ﴿ َوا ْل ُعز ََّٰىอัลอุซซา : นั้นมาจากพระนามอัลลอฮฺ คือ อัลอะซี๊ซ.
 ﴾  ﴿ َو َمنَا َةอัลมะนาต : เป็นคำที่แตกมาจากพระนามของอัลลอฮฺ 1. คือ อัลมันนาน 2. หรือเป็นคำที่
แตกมาจากคำว่า มินา หมายถึงสถานที่ถูกเชือดพลีสัตว์ ด้วยเหตุนี้ถูกเรียกว่า มินา.
  ُح َدثَا ُءหุดาสาอุ : หมายถึง กลุ่มชนที่รับอิสลามใหม่ๆ พูดในทำนองเช่นนั้นก็เพื่อเป็นการอนุโลมให้ใน
เรื่องการขอและถามของพวกเขา.
 َُوطون
ُ  َينยะนูตูนะ : การแขวนอาวุธของพวกเขาบนต้นไม้นั้นเพื่อขอความสิริมงคล.
 اط
ٍ ات أَنْ َو
ُ  َذซาตุ อันวาติน : หมายถึงต้นไม้ที่พวกเขาใช้แขวนอาวุธเพื่อหวังความสิริมงคล.
 ขอให้ทา่ นจัดหาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้เราสักต้นหนึ่ง เช่นต้นไม้ของพวกมุชริกีน : พวกเขารู้ว่าเรื่องอิบา
ดะฮฺ นั้นต้องมาจากอัลลอฮฺ และจำเป็นต้องขออนุญาต ด้วยเหตุนพี้ วกเขาจึงขออนุญาตจากท่านนบี 
โดยที่พวกเขาไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นการตั้งภาคี.
 َّ لَ َت ْركَ ُبنพวกเจ้าจะเดินตามแนวทางนั้นอย่างแน่นอน : หมายถึงพวกเจ้าจะปฏิบตั ิตามพวกเขา ทัง้
คำพูดและการกระทำ เป็นการบอกให้รู้และตักเตือนให้ระวัง.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้

َّ ى﴾ ﴿ َف َرأ َ ْيت ُُم
ْ ُ ﴿ َو َمنَا َة ال َّثال َث َة ْاْل.
1. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺ อันนัจมฺ ﴾الَّل َت َوا ْل ُعز ََّٰى
َٰ خ َر
2. การรู้จักรูปแบบคำสิ่งที่พวกเขาขอเป็นการเตือนพฤติกรรมพวกปฏิเสธว่าอย่าให้พวกเขาเคารพบูชามัน.
3. พวกเขายังมิได้ลงมือทำ. 4. พวกเขาตั้งใจที่จะสร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ โดยคิดเอาเองว่าอัลลอฮฺ
ทรงชอบสิ่งนั้น.
5. หากพวกเขายังไม่รู้ในเรื่องเหล่านี้ แล้วพวกอืน่ ๆที่ยังไม่เข้ารับอิสลามคงจะไม่รู้ยิ่งกว่า
6 . พวกเขา(ศอฮะบะฮ์ )ยั งมี ค วามดี และถู ก สั ญ ญาว่ า จะได้ รั บ การอภั ย โทษ ในสิ่ งที่ ไ ม่ เหมื อ นใคร
เพราะฉะนั้นอย่าพูดถึงพวกเขานอกจากสิ่งที่ดี และการด่าว่าพวกเขาเท่ากับเป็นการด่าว่า อัลลอฮฺ และ
ศาสนาและด่าว่าท่านนบี  และตัวของพวกเขาอีกด้วย.
7. ท่านนบี  ไม่ได้ยกเว้นให้แก่พวกเขา และได้ตอบกลับไปว่า : อัลลออุอักบัร มันเป็นแบบอย่างของ
ชนรุ่นก่อน...! พวกท่านจะตามแบบอย่างของพวกเขากระนั้นหรือ ดังนั้นท่านนบีห้ามเรื่องนี้อย่างหนักถึง
3 ครั้ง.
8. ประเด็นสำคัญคือ การขอของพวกเขานั้นเหมือนกับการขอของบนีอิสรออีล ครั้นเมื่อพวกเขาขอต่อ
ท่านนบีมูซา ﴾“ ﴿ا ْج َع ْل لَنَا إلَ اهاจงให้มีพระเจ้าแก่เรา” ถือเป็นการห้ามในการเลียนแบบพวกเขาในด้าน
คำพูดทำนองนี.้
9. การปฏิเสธนี้ (ของท่านนบี) มาจากความหมายของ  َّل إله إَّل َّللاพวกเขายังไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าจะต้องไม่
มีพระเจ้าอื่นใดมาคู่กับพระองค์ และความสิริมงคลจะไม่เกิดขึ้นโดยปราศจากอัลลอฮฺ.
10. การที่ท่านนบีสาบานบนการตัดสินนี้ ท่านจะไม่สาบานเว้นแต่เป็นประโยชน์ หรือขจัดสิ่งทีส่ ร้างความ
เสียหาย.
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11. การตั้งภาคี (ชิริก) นั้น มีทั้งชนิดเล็กและชนิดใหญ่ ซึ่งการกระทำของพวกเขาไม่ทำให้ตกศาสนา.
12. คำพูดของพวกเขาที่ว่า : เราเพิ่งเข้ารับอิสลามใหม่ แสดงให้เห็นว่าผู้อื่นนอกจากพวกเขารู้สิ่งเหล่านั้น
แล้ว ดังนัน้ พวกเขาถูกยกเว้นอันเนื่องจากความไม่รู้ ด้วยสาเหตุที่เป็นมุสลิมใหม่.
13. การกล่าวตักบีร อัลลอฮุอักบัร ขณะแปลกใจ เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้กระทำ ต่างจากบางทัศนะที่บอกว่า
น่ารังเกียจ .
14. การปิดกั้นสื่อทีจ่ ะนำไปสู่ความชั่วนั้น คือสิ่งที่จะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งมี 2 ชนิด :
1. สื่อที่จะนำไปสู่เรื่องที่ส่งเสริมให้กระทำ สื่อนี้ไม่ต้องปิดกั้น แต่ให้เปิดและเป็นที่ส่งเสริม.
2. สื่อทีจ่ ะนำไปสู่เรื่องที่น่าตำหนิ สื่อนี้ต้องปิดกั้น และมันเป็นสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อถึง.
15 . ห้ ามเลี ยนแบบชนยุ คญาฮิลี ย ะห์ (โง่เขลา) ไม่ ได้เจาะจงว่าจะต้ องเป็ น ชาวญาอิลี ยะยุคก่ อนการ
แต่งตั้งนบีเท่านั้น แต่หมายถึงผู้ที่ไม่รู้สัจธรรมและผู้ปฏิบัติตามการกระทำของบรรดาผู้โง่เขลา เช่นนี้ถูก
นับว่าเขาเป็นหนึ่งในบรรดาชนยุคญาฮิลียะห์(โง่เขลา).
16. การโกรธขณะสอน.
17. กฎรวมก็คือ แท้จริงมันนัน้ เป็นการเลียนแบบ และนี่คือคำเตือนให้ระวัง.
18. เป็นเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นนบีของท่าน คือบอกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในยุคอดีต.
19. ทุกอย่างที่อัลลอฮฺได้ตำหนิชาวยิวและคริสเตียนในอัลกุรอ่านก็เพื่อเป็นคำเตือนแก่เราด้วย.
20. พวกเขาเชื่ออย่างชัดเจนว่าการทำอิบาดะนั้นต้องมีคำสั่งเท่านั้น ก็กลายเป็นประเด็นในเรื่องคำถาม
ในหลุมฝังศพ ว่า ใครคือพระเจ้าของท่าน ? สิ่งนี้ชัดเจนว่าอัลลอฮฺ ส่วนใครคือนบีของท่าน ? คำตอบคือ
เป็นเรื่องเร้นลับ และอะไรคือศาสนาของท่าน ? จากคำพูดของพวกเขาคือ จงทำให้มีพระเจ้าอื่นแก่เรา...
21. แท้จริงการกระทำของชาวคัมภีร์นั้นน่าตำหนิเหมือนกับแบบอย่างของพวกปฎิเสธยุคก่อน.
22. ผู้ที่เพิ่งละเลิกจากสิ่งที่ผิดมานั้นในจิตใจของเขายังคงมีสิ่งที่ไม่ดีติดอยู่เป็นธรรมดา เช่นพวกเขาเพิ่ง
ออกจากการปฏิเสธมาสู่อิสลาม นีเ่ ป็นเหตุผลในการเนรเทศผู้ทำผิดประเวณีหลังจากที่ถูกโบยแล้ว ก็เพื่อ
ไม่ให้กลับมาอยู่ในสังคมเดิมอีก จะต้องออกห่างจากเมืองที่มี การตั้งภาคี การฝ่าฝืน และแนวทางของ
ชาวซุนนะห์ ก็คอื ให้ไปหาผู้รู้ศาสนาที่สามารถสอนเขาได้ จะทำให้เขาไม่กลับไปทำสิ่งที่หลงผิด จนกระทั่ง
ผู้รู้ได้อบรบสั่งสอนจนทำให้เขามีหลักศรัทธาที่ถูกต้องไม่กลับไปทำความผิดอีกต่อไป.
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บทที่ 10 : ว่าด้วยเรื่องการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
ทำไมจึงกล่าวว่า บทที่ว่าด้วยเรือ่ ง.. แต่ไม่กล่าวว่า การเชือดเพื่อสิ่งอื่นเป็นชิริกใหญ่ ?
1. ต้องการฝึกให้ผู้เรียนรู้เคยชินกับการยึดเอาหลักฐานมาตัดสิน และนีเ่ ป็นวิธีการสอนเชิงปฏิบัติ.
2. หรืออาจจะเป็นไปได้ว่าการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนั้นมี 2 ชนิด อนุญาต และ เป็นชิริกใหญ่.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
1. อัลลอฮฺ ตรัสว่า : “มุฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน และการทำอิบาดะฮฺ (การเชือด
สัตว์) ของฉันและการมีชีวิตของฉัน และการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮฺ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก ไม่มี
ภาคีใดๆ สำหรับพระองค์”.
2. อัลลอฮฺ ตรัสว่า : “ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี”.
 จงกล่าวเถิดมุฮมั หมัด : จงบอกแก่พวกมุชริกเหล่านั้น ให้รู้ถึงการดำรงอยู่ของท่านบนเตาฮีดอันบริสุทธิ์
 การละหมาดของฉัน : การปฎิบัติอิบาดะฮฺทางร่างกาย ซึ่งการละหมาดถือว่าเป็นสิ่งประเสริฐทีส่ ดุ ไม่ว่า
จะหมาดฟัรดูหรือละหมาดสุนตั
 การทำอิบาดะฮฺของฉัน : คือ การเชือดของฉัน เป็นการเสียสละทางทรัพย์สิ น และถือว่าประเสริฐ
ที่สุดคือการเชือดเพื่ออัลลอฮฺ.
 การมีชีวิตของฉันและการตายของฉัน : การดำเนินชีวิตทั้งหมดของฉันกิจการงานทั้งหมดทั้งขณะมี
ชีวิต และตายไปนั้นเพื่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียว
 และฉันคือคนแรกในบรรดาผู้สวามิภักดิ์ทั้งหลาย : 1. คนแรกในแง่การพาดพิง คือฉันเป็นผู้สวามิภักดิ์
คนแรก จากประชาชาตินี้ 2. คนแรกในฐานะที่มีความสำคัญต่ออิสลาม มีความสมบูรณ์ในการเป็นผู้นำใน
เรื่องนี้แก่มนุษย์ทั้งหลาย  และจงเชือดสัตว์พลี : จงทำการเชือดของท่านเพื่ออัลลอฮฺเหมือนกับการ
ละหมาดของท่าน เพราะการเชือดก็เป็นอิบาดะฮ์.
ประเภทของการเชือด
1. เชือดเพื่อ อัลลอฮฺ : การเชือดสัตว์
ช่วงการประกอบพิ ธีฮัจ ญ์ การเชือดกุ
รบ่าน การเชือดอากีเกาะฮ์ (เนื่องจากมี
บุ ต ร) สิ่ งเหล่ า นี้ ห ากเชื อ ดเพื่ อ สิ่ ง อื่ น
นอกจากอัลลอฮฺ ถือเป็นชิริกใหญ่.

2. ก า ร เชื อ ด
ทั่วไปที่อนุญาต
: เช่น เชือดเพื่อ
เลี้ ย งแขก เชื อ ด
เพือ่ การค้าขาย.
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3 . ก ารเชื อ ด เพื่ อ ถ ว าย สิ่ งอื่ น
เนื่ อ งจากความรั ก และให้ ค วาม
ยิ่งใหญ่ : เช่นการเชือดให้แก่ผู้ที่ตาย
ไปแล้วในหลุมฝังศพ หรือเชือดถวาย
แก่ญิน ถือเป็นชิริกใหญ่.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3
รายงานจากท่านอาลี บิน อบีตอเล็บ  ว่า : ท่านรอซู้ล  ได้พูดกับฉันด้วยกับ 4 ประการด้วยกัน
คือ : อัลลอฮฺ สาปแช่งผู้ ที่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ อัลลอฮฺสาปแช่งผู้ที่ สาปแช่งพ่อแม่ของเขา
อัลลอฮฺสาปแช่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้อุตริกรรมในศาสนา และอัลลอฮฺสาปแช่งผู้ที่เคลื่อนย้ายเขตที่ดิน
บันทึกโดยมุสลิม.
 َ لَ َعنได้สาปแช่ง : การสาปแช่งจากอัลลอฮฺ หมายถึง การถูกขับไล่และออกห่างจากความเมตตาของ
พระองค์ ในหะดีษนี้ชี้ให้เห็นว่า อัลลลฮ์ทรงสาปแช่งผู้ที่เชือดสัตว์เพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ หรือท่านนบี
นัน้ ขอดุอาอฺว่า : โอ้อัลลอฮฺขอทรงสาปแช่งผู้ที่เชือดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ด้วยเถิด.
ตัวบทหลักฐานที่ 4
รายงานจากท่านฏอริก บิน ชิฮาบ ว่า ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ชายคนหนึ่งได้เข้าสวรรค์ด้วยเรื่อง
แมลงวันตัวเดียว และชายอีกคนหนึ่งได้เข้านรกก็เพราะแมลงวันตัวเดียว พวกเขากล่าวว่า : มันเป็นไปได้
อย่างไรกัน โอ้ท่านรอซูลุ้ลลอฮฺ ? ท่านจึงตอบว่า : มีชายสองคนเดินผ่านคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขามีรูปปั้นอยู่
พวกเขาจะไม่ปล่อยให้ใครผ่านไปได้ นอกจากจะต้องเซ่นไหว้ต่อรูปปั้นนั้นเสียก่อนด้วยกับของบางอย่าง
ดังนั้นพวกเขาจึงบอกกับคนหนึ่งนั้นว่า : เจ้าจงเซ่นไหว้เสียก่อน เขาบอกว่า : ฉันไม่มีอะไรจะเซ่นไหว้
พวกเขากล่าวว่ า : จงเซ่น ไหว้แม้ เพี ย งแมลงวัน สักตั วหนึ่งก็ต าม ดังนั้ นเขาจึงทำการเซ่ นไหว้ด้ วยกั บ
แมลงวันตัวหนึ่ง พวกเขาเหล่านั้นจึงปล่อยให้เขาผ่านไปแต่โดยดี ด้วยสาเหตุนี้ เขาจึงเข้านรก แล้วพวก
เขานั้นก็หันมาบอกกับชายอีกคนหนึ่งว่า : เจ้าจงเซ่นไหว้ซิ ชายผู้นั้นตอบว่า : ฉันไม่เคยเซ่นไหว้สิ่งใด
นอกจากอัลลอฮฺ พวกเขาเหล่านั้นจึงตัดคอเขา ชายผู้นี้จึงได้เข้าสวรรค์” บันทึกโดย ท่านอิมามอะหมัด.
 ด้วยแมลงวัน : หมายถึง ด้วยสาเหตุแค่แมลงวันหนึ่งตัว.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายอายะฮ์ทอี่ ัลลอฮฺกล่าวว่า : “มุฮัมหมัดจงกล่าวเถิดว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน และการทำอิ
บาดะฮฺ (การเชือดสัตว์) ของฉัน”.
2. อธิบายอายะฮ์ทอี่ ัลลอฮฺกล่าวว่า : “ดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อพระเจ้าของเจ้าและจงเชือดสัตว์พลี”.
3. ในหะดีษจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ถูกสาปแช่งกลุ่มแรกคือผู้ที่เชือดเพื่อสิ่ งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ เพราะสิ่งนี้
เป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ และเป็นสิทธิของอัลลอฮฺทยี่ ิ่งใหญ่ที่สุด.
4. การสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งพ่อแม่ของเขา รวมถึงการที่ ท่านได้สาปแช่งพ่อแม่ผู้ อื่นด้วย จนทำให้ผู้อื่น
สาปแช่งพ่อแม่ของท่าน เพราะการทำสาเหตุอยู่ในฐานะผู้ลงมือกระทำ หรือสาปแช่งพ่อแม่ตัวเองโดยตรง.
5. อัลลอฮฺทรงสาปแช่งผู้ที่ให้การช่วยเหลือผู้ทำอุตริกรรมในศาสนา และเขาคือผู้ล่วงเกินในบทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ แล้วผู้ที่ช่วยเหลือนั้นมีโทษร้ายแรงกว่าผู้ที่ปกป้อง.
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สิ่งอุตริกรรมหรือความผิดนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิด :
1. ในเรื่องศาสนา เช่น การทำสิ่งใหม่ขึ้นมา เช่นกลุ่มญะมียะฮฺ กลุ่มมุตะซีละฮฺ กลุ่มรอฟีเฏาะฮฺ และ
กลุ่มอื่นๆ.
2. ในเรื่องทั่วไป เช่น การก่ออาชญากรรมการลักขโมย การปิดกัน้ ถนนหนทาง.
6. อัลลอฮฺ สาปแช่งผู้ที่เคลื่อนย้ายหลักเขตที่ดิน หมายถึง พื้นที่ของเขาที่ติดกับที่ดินของผู้อนื่ และเขาก็ได้
ขยับขยายเขตออกไป.
7. ความแตกต่างของการสาปแช่งโดยเจาะจงกับการสาปแช่งคนทำความผิดทั่วๆไป ชนิดแรกนั้นไม่เป็นที่
อนุญาต และชนิดที่สองนั้นอนุญาต ดังนั้นผู้ถูกสาปแช่งอย่างเจาะจง ท่านไม่ควรไปสาปแช่งเขา เพราะ
หลักการเดิมทีไม่อนุญาตให้มีการสาปแช่ง.
8. เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่นี้ คือเรื่องราวของแมลงวันตัวเดียว ในทัศนะที่เห็นว่าเป็นรายงานถูกต้อง.
9. การที่ชายคนนั้นต้องตกนรกเพราะแมลงวันตัวเดียวซึ่งเขาทำไปโดยไม่ตั้งใจ ทำไปแค่เพียงเอาตัวรอด
จากน้ำมือชั่วของพวกเขา เพราะกรณีการถูกบังคับยังไม่นับเป็นข้อยกเว้นในยุคประชาชาติก่อนๆ.
10. รู้ได้ว่าในหัวใจของผู้ศรัทธาปราศจากการตั้ งภาคี เพราะเขาอดทนต่อการถูกสังหาร และไม่ยอมทำ
ตามคำสั่ง ทั้งๆที่คำสั่งนั้นเป็ นการกระทำภายนอกเท่านั้น ?! หากเขายอมทำตาม และไม่สามารถอดทน
ต่อสิ่งนั้นได้ โดยที่ผลร้ายกลับมาหาศาสนาอิสลาม ดังนั้นให้เขาอดทนไปเถิดและจำเป็นต้องอดทน.
11. ผู้ที่เข้านรกนั้น เป็นมุสลิม เพราะหากเขาเป็นผู้ปฏิเสธ จะไม่พูดว่า : เขาได้เข้านรกเนื่องจากแมลงวัน
ตัวเดียว ด้วยเหตุนี้การเซ่นไหว้ของเขาเป็นเหตุให้เขาตกนรก.
12. หลักฐานนี้สอดคล้องกับหะดีษทีม่ ีรายงานถูกต้องว่า : “สวรรค์และนรกนั้น อยู่ใกล้พวกเจ้ามากกว่า
รองเท้าที่สวมใส่เสียอีก” และเป้าหมายของหลักฐานนีเ้ พื่อเป็นการส่งเสริมและขู่สำทับเท่านั้น.
13. การงานของหัวใจนั้นยิ่งใหญ่มาก แม้กระทัง่ อยู่ต่อหน้าบรรดาผู้กราบไหว้รูปปั้น ยารักษาโรคในหัวใจ
คือ อัลกุรอ่านและซุนนะห์ ดังนั้นท่านจงอย่าเอาหัวใจยุ่งอยู่กับทางโลก.
เราจะมีจุดยืนอย่างไรหากถูกบังคับให้ปฏิเสธศรัทธา จะยอมทำตามหรือยอมเสียชีวิต ?
1. การเห็นด้วย ไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในก็ตามกรณีนไี้ ม่อนุญาต ถือว่าสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม.
2. การยอมจำนนแค่ภายนอกเพื่อการอยู่รอดนั้น ถือเป็นการอนุญาตโดยภายในใจนั้นยังคงปฏิเสธ.
3. หากไม่ยอมทำตามพร้อมปฏิเสธทั้งภายในและภายนอกและเขาถูกฆ่า ถือเป็นสิ่งอนุญาต นับเป็นความ
อดทน และหากยอมทำตามเพราะโดนบังคับก็นับว่าเป็นข้อผ่อนปรนตามหลักการศาสนาซึ่งเป็นการยอม
ภายนอกเท่านั้น ไม่ได้ยอมรับด้วยความเต็มใจ.
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บทที่ 11 : ว่าด้วยเรื่องการห้ามเชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮฺในสถานที่ที่มกี ารเชือดเพือ่ สิ่งอื่น
เป็ น การเรี ย บเรีย งบทต่ างๆในหนั งสื อ ที่ เหมาะสมที่ สุด ของผู้แ ต่ง หลังจากเขี ยนเรื่องเชือ ดเพื่ อ สิ่งอื่ น
นอกจากอัลลอฮฺ ต่อมาได้ขยับขยายประเด็นในเรื่องการห้ามเชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮฺในสถานที่ที่ใช้เชือดเพื่อ
สิ่งอื่น เช่น ผู้ที่ต้องการเชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮฺในสถานที่บูชาแก่รูปปั้น มีเหตุผลอธิบายดังต่อไปนี้ :
1. เป็นการเลียนแบบเหมือนกลุ่มทีป่ ฏิเสธศรัทธา.
2. ทำให้ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นเป็นที่ยอมรับ และการกระทำของผู้ปฏิเสธเป็นที่อนุญาต.
3. ทำให้ผู้ปฏิเสธมีความมั่นใจในการกระทำของพวกเขา นี่คืออันตรายที่จำเป็นต้องพูดถึง.
และอัลลอฮฺตรัสว่า :

﴾﴿ ََّل تَ ُق ْم ف ْيه أَبَداا

ตัวบทหลักฐานที่ 1
ความว่า : “ท่านจงอย่าได้ยนื บนที่ตรงนั้นเป็นอันขาด”.

สาเหตุทผี่ ู้แต่งได้ยกเอาอายะฮ์นี้ขึ้นมา :
เมื่อมัสยิดฎิรอรได้ปรากฏพวกปฏิเสธก็ได้ยึดเอาเป็นสถานที่ สร้างความเสียหาย การฝ่าฝืน การปฏิเสธ
การรวมตัวอย่างเปิดเผย และสร้างความแตกแยกระหว่างบรรดาผู้ศรัทธา อัลลอฮฺก็ได้ทรงห้ามท่านนบี
 ในการละหมาดที่นั่น ทั้งๆที่การละหมาดนั้นเพื่ออัลลอฮฺ แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าสถานที่ใดก็ตามที่มีการ
ฝ่าฝืนอัลลอฮฺก็ไม่อนุญาตให้มีการสักการะพระองค์ ณ ที่ตรงนั้นด้วยแม้ว่าอันตรายเหล่านั้นจะหมดไปก็
ตาม การละหมาดก็เหมือนกับการเชื อดสัตว์. และที่ไกล้ เคียงกัน ก็คือ กรณี การละหมาดในช่วงเวลา
อาทิตย์กำลังขึ้นและกำลังจะตกนั้นเป็นเวลาต้องห้ามเนื่องจากเป็นเวลาที่กลุ่มชนหนึ่งได้บูชาดวงอาทิตย์
ดังกล่าวนีเ้ ป็นการพูดถึงช่วงและเวลา ส่วนเรื่องนีพ้ ูดถึงในเรื่องของสถานที่.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
รายงานจาก ท่านษาบิต บิน เฎาะหาก  เล่าว่า : มี ชายคนหนึ่งบนบานว่าจะเชือดอูฐที่เขตบุวานะฮฺ
(เมืองที่อยู่ติด กับมักกะฮฺ) ท่านนบี  จึงถามเขาว่า : “ที่นั่นมีรูปเคารพที่เคยใช้กราบไหว้ในสมัยญาฮิลี
ยะห์หรือไม่ ? ” บรรดาเศาะหาบะฮฺ ตอบว่า “ไม่มีครับ” ท่านนบี จึงถามต่อว่า : “ตรงนั้นเคยเป็นที่จัด
งานเฉลิมฉลองของพวกญาฮิลียะห์หรือ เปล่า ?” พวกเขาตอบว่า : “ไม่เคยครับ” ท่านนบีจึงกล่าวแก่เขา
ว่า : “ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จงทำตามที่ท่านบนบานเถิด ไม่มีการบนบานในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนอัลลลอฮ์ และไม่
มีการบนบานในสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้ครอบครอง” บันทึกโดยอบู ดาวุด และสายรายงานของท่านเป็นไปตาม
เงื่อนไขอีหม่ามทั้งสอง.
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การบนบาน : ภาษา : สัญญาและบังคับตนเอง , ด้านหลักการ : บังคับตนเองในสิ่งที่ไม่เป็นวายิบ.

1. บนบาน
เพื่ออัลลอฮฺ :

2. บนบานอื่น นอกจากอัลลอฮฺ เป็นชิริกใหญ่ : เช่นการบนบานด้วยสิ่งอื่น
นอกจากอัลลอฮฺโดยคำพูดเท่านั้น ชนิดนีไ้ ม่จำเป็นต้องรักษาสัญญา (ไม่ต้องทำ
ตามที่บนบานไว้) และไม่ต้องจ่ายค่าปรับใดๆ แต่ให้เตาบะฮ์กลับเนื้อกลับตัว
ต่ออัลลอฮฺ.

การบนบานแบบเจาะจง : เช่นการ
บนบานว่ า จะทำสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดโดย
เจาะจง.

การบนบานแบบทั่วไป : กรณีนี้สำหรับมุสลิมทุกคน อัลลอฮฺ
ทรงกล่ าวว่า “พวกเขาปฏิ บั ติ ต ามคำสั ต ย์ ส าบาน” เพราะ
มุสลิมบนบานสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้และออกห่างจากสิ่งต้องห้าม.

หลังจากพูดบนบานออกมาแล้ว :
ให้รักษาสัญญา หรือจ่ายค่าปรับ.

ก่อ นพู ดบนบานออกมา : ฮุ ก่มของมั น คื อ เป็ น สิ่งต้อ งห้ า ม
กระทำ โดยยึ ดหลัก ฐานห้ ามของท่ านนบี  หากการบน
บานเป็นสิ่งที่ดี ท่านนบี  คงบนบานไปแล้ว.

เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ : เช่นบนบานละหมาดซุนนะห์จำเป็นต้องปฏิบัติหากละเมิดให้จ่ายค่าปรับ
เป็นการฝ่าฝืน : การบนบานทำสิ่งต้องห้ามเช่น นินทา,ห้ามปฏิบตั ิ จำเป็นต้องละเมิดและจ่ายค่าปรับ.
เป็นสิ่งที่อนุญาต : เช่นสวมเสื้อชุดนี้ ให้เลือกปฏิบัติ ซึ่งปฏิบัติดีกว่า หรือจะละเมิดแล้วเสียค่าปรับ.
บนบานขณะโกรธ : เช่นจะออกนอกเมือง, ฮุกม่ เหมือนกรณีที่ 3 บนบานแบบนี้หมายถึงการสาบาน.
เป็นสิ่งน่ารังเกียจ : หันไปมาในละหมาด กรณีนี้ไม่สมควรปฏิบัติ ส่งเสริมให้ละเมิดและเสียค่าปรับ.
บนบานทั่วไป : เช่นพูดว่าฉันบนบานเพื่ออัลลอฮฺแล้วเงียบ ผู้บนบานไม่ได้ระบุสิ่งใด ให้เสียค่าปรับ.
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 หากการบนบานเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺ การบนบานนั้นนับว่าเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นผู้บนบานต้อง
รักษาปฏิบัติตามที่บนบานหรือละเมิดมันแล้วจำเป็นสำหรับเขาต้องจ่ายค่าปรับตามบทบัญญัติของศาสนา.
 บนบานเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ การบนบานนั้นยังไม่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อย กรณีนี้ไม่จำเป็นต้อง
รักษา และไม่ต้องจ่ายค่าปรับใดๆ แต่ต้องสำนึกผิดและกลับตัวกลับใจต่ออัลลอฮฺ (กรณี้นี้ถือเป็นการทำชิ
ริกใหญ่ )
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายอายะฮ์ทอี่ ัลลอฮฺได้กล่าวว่า : “ท่านจงอย่าได้ยืนบนที่ตรงนัน้ เป็นอันขาด”.
2. การฝ่าฝืนนั้นส่งผลต่อบนหน้าแผ่นดิน เช่นเดียวกับการเชื่อฟัง หากแผ่นดินใดเป็นพื้นที่ใช้ ในการตั้ง
ภาคี.ต่ออัลลอฮฺ ก็เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับมุสลิมทำสิ่งที่เป็นการเลียนแบบพวกมุชริกีน.
3. ปฏิเสธเรื่องทีค่ ลุมเครือไปสู่สิ่งที่ชัดเจน เพื่อขจัดปัญหา.
4. ให้สอบถามรายละเอียดแก่ผู้ที่วินัจฉัยปัญหาศาสนาหากมีความต้องการ หรืออธิบายคำตอบให้ชัดเจน.
5. การเจาะจงจุด หรือสถานที่ในการบนบานนั้นอนุญาตให้ทำได้ หากปราศจากสิ่งต้องห้ามตามหลักการ
แต่เกรงว่าคนทัว่ ไปที่ไม่รู้จะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นที่วิเศษ ถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม.
6. การเชือดสัตว์ในที่ที่มีรูปปั้นของชนยุคก่อนนั้น เป็นทีต่ ้องห้าม แม้รูปปั้นนั้นจะถูกขจัดไปแล้วก็ตาม.
7. การห้ ามในที่ นี้ ยั งรวมถึงสถานที่ ที่ เคยจั ด เป็ น วัน รื่น เริงของกลุ่ มชนยุ คก่ อ นด้ว ย แม้ ในปั จจุ บั น จะ
หมดแล้วก็ตาม.
8. การเชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮฺในที่ที่มีการเชือดเพื่อสิ่งอื่นนั้นไม่เป็นที่อนุญาตแม้จะบนบานไว้ก็ตาม เพราะ
เป็นการบนบานที่อยู่บนการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ.
9. เตือนให้ระวังการเลียนแบบพวกมุชริกีนในเรื่องวันรื่นเริงของพวกเรา แม้จะไม่ตั้งใจก็ตาม ท่านชัยคุ้ล
อิสลาม อิบนุตัยมียะฮ์ ถือเป็นการเลี ยนแบบแม้จะไม่มีเจตนาก็ตาม แต่หากมีความตั้งใจด้วยก็ถือเป็น
ความผิดที่รุนแรงกว่า.
10. ไม่มีการบนบานใดๆที่เป็นการฝ่ าฝืนต่ออัลลอฮฺ หมายถึงการบนบานที่จะเกิดขึ้น แต่ไม่ให้ปฏิ บัติ
ตามที่บนบาน.
11. ไม่มีการรบนบานในสิ่งทีม่ นุษย์นั้นไม่ได้ครอบครอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท :
1. ทางบทบัญญัติ เช่นการพูดว่า ฉันบนบานว่าจะปล่อยทาสคนหนึ่ง ในขณะที่ไม่มีทาสครอบครอง.
2. ทางความสามารถ เช่น ฉันขอบนบานต่ออัลลอฮฺว่า ฉันจะบินด้วยมือของฉัน การพูดเช่นนี้ถือว่า
ไม่ถูกต้อง เพราะเขาไม่มีความสามารถ.
การจ่ายค่าปรับของการบนบานเพื่ออัลลอฮฺเหมือนกับการเสียค่าปรับการสาบาน :
 เลือกระหว่างการให้ปล่อยทาสมุ สลิมหนึ่งคน หรือ เลี้ยงอาหารคนยากจน 10 คน หรือให้เสื้อผ้า
เครื่องนุง่ ห่มแก่เขา.
 หรือหากไม่มีความสามารถทำสิ่งดังกล่าวได้ก็ให้ถือศีลอด 3 วันติดต่อกัน.
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บทที่ 12 : ว่าด้วยเรื่องการบนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเป็นการตั้งภาคี (ชิริก)
ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
1. อัลลอฮฺ กล่าวว่า :
พวกเขาทั้งหลายปฏิบัติตามคำสัตย์สาบาน.
2. อัลลอฮฺ กล่าวว่า : ﴾ ﴿ َو َما أَنْ َف ْقت ُْم ِّمن نَّ َف َق ٍة أ َ ْو نَ َذ ْرتُم ِّمن نَّ ْذر ٍ َفإنَّ ٱللَّ َه یَ ْعلَ ُم ُهและสิ่งที่บริจาคใดก็ดี ที่พวก
เจ้าบริจาคไป หรือสิ่งบนบานใดก็ดี ที่พวกเจ้าบนบานไว้ แท้จริงอัลลอฮฺ ทรงรู้มันดี.
﴾﴿ ُيو ُفونَ بالن َّْذر

ความเหมาะสมในการยกอายะฮ์อัลกุรอ่านทั้งสองมาในเรื่องนี้ก็เพราะการบนบานเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้
บรรดาคนดีได้ขนึ้ สวรรค์ มันเป็นอิบาดะฮ์อย่างหนึ่ง และการบนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ นับว่าเป็น
การตั้ งภาคี และเป็ น การมอบความรู้ ทั้ งหมดในเรื่อ งเหล่ านี้ ไปยั ง อั ล ลอฮฺ และผลตอบแทนก็ ม าจาก
พระองค์.
ตัวบทหลักฐานที่ 3
จากท่านหญิงอาอิชะฮ์ จากท่านนบี  กล่าวว่า ความว่า : “ผู้ใดได้บนบานว่าจะภักดีต่อ อัลลอฮฺ
ดังนั้นเขาก็จงภักดีต่อพระองค์ ผู้ใดได้บนบานว่าจะฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺดังนั้นเขาอย่าได้ฝ่าฝืนต่อพระองค์”.
ความแตกต่างระหว่างการบนบานที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ , ฝ่าฝืน และเป็นการตั้งภาคี
การบนบานที่ เ ป็ น การเชื่ อ ฟั ง
ต่ อ อั ล ลอฮฺ : เช่ น การสาบ าน
ต่ออัลลอฮฺ สิ่งนี้จำเป็ นต้ องรั กษา
และจำเป็ น ต้ อ งจ่ า ยค่ า ทดแทน
หากไม่รักษาการบนบาน.

การบนบานที่อยู่ในการ
ฝ่ าฝื น ต่ อ อั ล ลอฮฺ : เช่ น
การสาบานต่ อ อั ล ลอฮฺ
สิ่งนี้ห้ามปฏิบัติตามที่บน
บาน และให้จ่ายค่าปรับ.

การบนบานที่เป็นการตั้งภาคี :
คือ การบนบานต่อ สิ่งอื่ น นอกจาก
อั ล ลอฮฺ ถื อ เป็ น ชิ ริ ก ใหญ่ กรณี นี้
ต้องเตาบะฮ์กลับเนื้อกลับตัว.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. จำเป็นต้องรักษาการบนบาน ที่เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺเท่านั้น.
2. หากสิ่งนั้นแน่ชัดว่าเป็นอิบาดะฮ์ที่ต้องทำเพื่ออัลลอฮฺ การนำไปมันไปเพื่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ ถือ
เป็นการตั้งภาคี (ชิริก).
3. การบนบานทีเ่ ป็นการฝ่าฝืน ไม่อนุญาตปฏิบัติตามที่บนบาน แต่ต้องจ่ายค่าปรับตามบทบัญญัติศาสนา.
ข้อสังเกตุ :
การบนบานกับการสาบานหลักการทั้งสองใกล้เคียงกัน และด้วยเหตุนี้บรรดานักวิชาการได้รวบรวมมันทั้ง
สองเข้าด้วยกันในบทว่าด้วยเรื่องการสาบานและการบนบาน.
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บทที่ 13 : ว่าด้วยเรื่องการขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเป็นการตั้งภาคี
(ขอในสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺเท่านั้นมีความสามารถ)
ตัวบทหลักฐานที่ 1

﴾ال ِّم نَ ٱ ْلجنِّ َفزَادُو ُه ْم َر َه اقا
َ ج ال ِّمنَ ٱْلنْس یَ ُعو ُذونَ بر
َ ﴿ ( َوأَن َّ ُهۥ كَانَ ر
ٍ ج

อัลลอฮฺ กล่าวว่า :
“และแท้จริง
มนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครองจากญิน บางคน ดังนั้นพวกเขา (มนุษย์) จึงทำให้พวกเขา (ญิน) เพิ่ม
การหยิ่งจองหองยิ่งขึ้น”.
 มนุษย์บางคนเคยขอความคุ้มครอง : พวกเขาขอพึ่ง คำว่า  العياذหมายถึง ขอความคุ้มครองให้รอด

พ้นจากสิ่งที่เขากลัว ส่วนคำว่า  اللياذหมายถึง ขอให้ได้รับตามที่หวัง.
 จึงทำให้พวกเขา (ญิน) เพิ่มการหยิ่งจองหองยิ่งขึ้น : เพิ่มความกลัวในหัวใจของผู้ขอ ความอ่อนแอทาง
ร่างกาย และขอความคุ้มครองจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแก่ผู้ขอ แต่กลับยิ่งเพิ่ม
ความหยิ่งยะโสให้แก่สิ่งที่ถูกพึง่ พา และถือเป็นชิริกใหญ่ ดังนั้นเขาถูกได้รับโทษตรงข้ามสิ่งที่เขาปรารถนา.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
รายงานจาก เคาละฮฺ บุตร ของหะกีม กล่าวว่า : ฉันได้ยินท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “ผู้ใดลงพักที่
หนึ่งที่ใด และเขาได้กล่าวว่า : “ฉันขอความคุ้มครองด้วยพจนารถอันสมบูรณ์ ของอัลลอฮฺ ให้พ้นจาก
ความเลวร้ายของทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงสร้างไว้ ก็จะไม่มีสิ่งใดๆทำอันตรายเขาได้ จนกระทั่งเขาได้
ออกจากที่พักนั้นไป” บันทึกโดยมุสลิม.
 คำว่าที่พัก : ครอบคลุมไปถึงบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยถาวร และที่พักชั่วคราวเช่น เรือเดินทะเล.
 ฉันขอความคุ้มครอง : ฉันขอที่พึ่งและขอหลบภัย ด้วยพจนารถของอัลลอฮฺ : หมายถึง พจนารถทั้งสิ่ง

ทีอ่ ัลลอฮฺทรงสร้าง และบทบัญญัติ.
 ทีส่ มบูรณ์ : 1. สัจจริงทัง้ ในด้านการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ 2. ยุติธรรมในด้านหลักการศาสนา.
 ความชั่วร้ายที่ถูกสร้างขึ้น : ความเลวร้ายนั้นจะไม่ถูกพาดพิงไปยังพระองค์ เพราะพระองค์สร้างความ
ชั่วร้ายล้วนแล้วมีเหตุผลทั้งสิ้น ประเภทต่างๆของสิ่งถูกสร้าง :
1. สิ่งถูกสร้างที่มีแต่ความดี เช่น สวรรค์ บรรดารอซู้ล บรรดามะลาอิกะฮฺ.
2. สิ่งถูกสร้างที่มีแต่ความชั่ว เช่น นรก อิบลีส โดยพูดในแง่ตัวตนของสิ่งนั้น แต่หากมองถึงเหตุผลของ
การสร้างสิ่งนั้นทัง้ สอง ถือเป็นความดี.
3. มีทั้งดีและมีทั้งชั่ว เช่น มนุษย์ ญิน สัตว์.
 ไม่มีสิ่งใดทำอันตรายเขาได้ : สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่บอกไว้ เพราะคำพูดของท่านนบีสัจ
จริงถูกให้พูดความจริง หรือหากไม่เป็นไปตามนั้น แสดงว่ามีสิ่งที่ทำให้เป็นที่ต้องห้ามจากตัวเขาเอง ไม่ใช่
มาจากความบกพร่องของสาเหตุหรือสิ่งที่ถูกบอก เช่น การอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮ์เพื่อรักษาผู้ป่วย แต่
บางคนอ่านก็ไม่หายจากอาการป่วย เป็นต้น.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺญิน อัลลอฮฺ กล่าวว่า : และแท้จริงมนุษย์บางคนเคยขอความคุม้ ครอง จากญิ
นบางคน ดังนั้นพวกเขา (มนุษย์) จึงทำให้พวกเขา (ญิน)เพิ่มการหยิ่งจองหองยิ่งขึ้น.
2. นับเป็นการตั้งภาคีชนิ ดใหญ่ อันเนื่องมาจากไปขอความคุ้มครองต่อสิ่งอื่น ในสิ่งที่อัลลอฮฺ เท่านั้นมี
ความสามารถ.
3. จากหะดีษนีเ้ ป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า อัลกุรอ่านเป็นคำพูดของอัลลอฮฺ ไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง เพราะขอความ
คุ้มครองต่อสิ่งถูกสร้างนั้นเป็นการตั้งภาคี และหากอัลกุรอ่านเป็นสิ่งถูกสร้างท่านนบี  ก็คงไม่แนะนำ
ให้ขอความคุ้มครองต่ออัลกุรอ่านอย่างแน่นอน.
4. ความประเสริฐของดุอาอฺทั้งๆที่มันไม่ยาวมากนัก : ไม่มีสิ่งใดสามารถทำอันตรายท่านได้ ตราบใดที่ท่าน
ยังอยู่ในบ้านหลังนั้น.
5. การกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้รับประโยชน์ทางโลก พ้นจากสิ่งอันตรายหรือได้มาซึ่งประโยชน์นั้น ไม่ได้
บ่งบอกว่าสิ่งนั้นเป็นภาคี ดังนั้นไม่จำเป็นว่าได้รับประโยชน์แล้วจะไม่มีการตั้งภาคี.
ประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ :
จากหะดีษนี้ชี้ให้เห็นว่าอิสลามมิได้มาขจัดสิ่งที่มีอยู่ในยุคญาอิลียะฮ์ให้หมดไปโดยสิ้นเชิง แต่อิสลามกลับ
นำสิ่งที่ดี กว่ามาแทนที่ ซึ่งยุคก่อนนั้นมนุษย์ขอความคุ้มครองจากญิ น อิสลามได้มาเปลี่ยนเป็ นการขอ
ความคุ้มครองด้วยอัลกุรอ่านแทน.
นี่คือแนวทางทีป่ ลอดภัยที่นักเผยแผ่อิสลามควรนำมาปฏิบตั ิ เมื่อเราปิดหนทางไม่ให้มนุษย์ทำความชั่ว เรา
ก็ต้องชี้ทางไปสู่ความดีให้แก่เขาด้วยเช่นกัน และเรื่องนี้มีตัวอย่างอันมากมายที่ปรากฏในอัลกุรอ่านและ
ซุนนะห์.
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บทที่ 14 : เรื่องการขอคุ้มครองและขอวิงวอนจากสิ่งอืน่ นอกจากอัลลอฮฺนั้นเป็นการตั้งภาคี
ตัวบทหลักฐานที่ 1 ถึง 5
1. อัลลอฮฺกล่าวว่า : “และเจ้าอย่าวิงวอนสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮฺทไี่ ม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้า และไม่ให้โทษ
แก่เจ้า หากเจ้ากระทำเช่นนั้น แท้จริงเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้อธรรม และหากอัลลอฮฺจะทรงให้ทุกข์ภัย ประสบ
แก่เจ้าแล้ว ก็ไม่มีผู้ใดปลดเปลื้องมันได้ นอกจากพระองค์”.
2. อัลลอฮฺกล่าวว่า : “จงปรารถนาปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮฺ และเคารพภักดีต่อพระองค์”
3. อัลลอฮฺกล่าวว่า : “และผู้ใดเล่าจะหลงผิดมากไปกว่าผู้ที่วิงวอนขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ซึ่งสิ่งเหล่านั้น
ไม่สามารถตอบรับคำขอใดๆได้เลยตราบจนถึงวันกิยามะฮฺ”.
4. อั ลลอฮฺ กล่ าวว่า : “และใครเล่าจะตอบรับ การร้อ งขอ ของผู้ ที่ เดือ ดร้ อนและขจั ด ความทุ ก ข์ย าก
เหล่านั้น”.
5. รายงานจาก ฏอบรอนีย์ ด้วยสายรานงานของเขาว่า ในสมัยของท่านรอซู้ล  นั้น พวกมุนาฟิกีนได้
ทำร้ายบรรดามุสลิม บางคนจึงกล่าวว่า เราไปขอความคุ้มครองจากท่านรอซู้ล ให้พ้นจากมุชริกนี้เถิด
ท่านรอซู้ล กล่าวว่า : “พวกท่านอย่าได้ขอความคุ้มครองจากฉัน แต่จงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ
เถิด”.
 อย่ าได้ ขอวิงวอน : การขอทั้งด้านการเคารพภั กดีและขอในยามที่ต้ องการ ในสิ่ งต่ างๆที่สิ่ งอื่นไม่ มี
ความสามารถนอกจากอัลลอฮฺเท่านัน้ .
 ณ ทีอ่ ัลลอฮฺ : เป็นการใช้คำที่อยู่หลังมาไว้ข้างหน้าเพื่อเป็นการย่อ.
หมายความว่าจงแสวงหาปัจจัยยังชีพต่ออัลลอฮฺองค์เดียว ในขณะที่พวกเขากราบไหว้รูปปั้นซึ่งไม่อำนวย
ปัจจัยยังชีพให้เลยแม้แต่น้อย
 จงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ : อัลลอฮฺนั้นเหมาะสมแก่การเคารพสักการะรวมทั้งการขอปัจจัยยังชีพ และ
สาเหตุการได้มาของสิ่งนั้น.
 และท่านทั้งหลายจงขอบคุณต่อพระองค์ : ความโปรดปรานนั้นเป็นบททดสอบให้เราสำนึกได้เพื่อให้
เราขอบคุณต่ออัลลอฮฺ ทั้งด้านหัวใจ คำพูด และการกระทำ.
 ตอบรับ : อย่าได้วิงวอนขอต่อสิ่งอื่น ให้ขจัดสิ่งทีเ่ ป็นอันตรายในสิ่งทีส่ ิ่งเหล่านั้นไม่มีความสามารถ.
 มุนาฟิก : ผู้ที่ภายนอกแสดงออกถึงการยอมรับอิสลามแต่ในใจนั้นปฏิเสธ และคิดร้ายต่ออิสลาม.
ประเภทของปัจจัยยังชีพ

1. ทั่วไป : ประทานให้แก่ทุกสิ่งถูกสร้าง มีทั้งที่
อนุมัตแิ ละสิ่งที่ไม่เป็นที่อนุมัต.ิ

เจาะจงเฉพาะบรรดาผู้ ศ รั ท ธา : ได้ รั บ เฉพาะผู้
ศรัท ธา เช่น ความยำเกรง ความศรัทธา และการ
งานที่ดี.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การขอดุอาอฺและต่อท้ายด้วยการขอความคุ้มครองนั้น เป็นการเชื่อมระหว่างสิ่งทั่วไปสู่สิ่งที่เจาะจง.
2. อธิบายอายะฮ์ทอี่ ัลลอฮฺกล่าวว่า : “และเจ้าอย่าวิงวอนสิ่งใดอืน่ จากอัลลอฮฺที่ไม่อำนวยประโยชน์แก่เจ้า
และไม่ให้โทษแก่เจ้า”.
3. สิ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นการเป็นการตั้งภาคีใหญ่.
4. คนที่ดีที่สุด หากเขาทำสิ่งนั้น เพื่อให้ได้รับความพอใจจากผู้อื่น จะกลายเป็นหนึ่งจากบรรดาผู้อธรรม
การห้ามนี้ส่งไปถึงผู้ที่ เป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจากตัวเขา โดยพิจารณาไปยังสภาพของเขา ดังนั้น
สำหรับผู้ที่สิ่งนั้นเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากตัวเขา ก็เหมาะสมยิ่งกว่าที่จะถูกห้าม.
5. อธิบายอายะฮ์ที่อัลลอฮฺกล่าวว่า : “และหากอัลลอฮฺจะทรงให้ทุกข์ภัย ประสบแก่เจ้าแล้ว ก็ไม่มีผู้ใด
ปลดเปลื้องมันได้ นอกจากพระองค์” ในเมื่อไม่มีผู้ใดช่วยเหลือได้นอกจากอัลลอฮฺ เราก็ต้องเคารพสักการะ
และขอความช่วยเหลือต่อพระองค์เท่านั้น.
6. สิ่งเหล่านัน้ ไม่สามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้งในดุนยา ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์.
7. อธิบายอายะฮ์ที่ สาม อัลลอฮฺ กล่าวว่า : “จงปรารถนาปัจจัยยังชีพจากอัลลอฮฺ และเคารพภักดีต่อ
พระองค์”.
8. การขอปัจจัยยังชีพนั้น ต้องขอจากอัลลอฮฺ เช่นเดียวกับการขอสวรรค์ก็ต้องขอจากพระองค์.
9. อธิบายอายะฮ์ที่สี่ อัลลอฮฺกล่าวว่า : “และผู้ใดเล่าจะหลงผิดมากไปกว่าผู้ที่วิงวอนขอสิ่งอื่นนอกจาก
อัลลอฮฺ”.
10. ไม่มีอีกแล้วคนที่หลงผิดไปมากกว่าคนที่ขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ สำนวนนีเ้ ป็นคำถามที่บ่งบอกถึง
การปฏิเสธสิ่งนั้น.
11. สิ่งเหล่านั้นจะไม่สนใจใยดีต่อผู้ทขี่ อ และไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้น.
12. การขอวิงวอนนี้เป็นสาเหตุทำให้ผู้ถูกขอวิงวอนเกิดความเกลียดชังแก่ผู้ขอและยังเป็นศัตรูกนั อีกด้วย.
13. ถูกเรียกสิ่งนี้ว่า เป็นการเคารพอิบาดะฮ์ต่อผู้ถูกขอ.
14. การกระทำอิบาดะฮ์ในลักษณะนี้ถือเป็นการปฏิเสธของผู้ถูกขอ ต้องชี้แจงตอบโต้ และปราบปรามสิ่ง
นั้น.
15. นี่คือสาเหตุที่ทำให้มนุษย์หลงผิดทีส่ ุด 1. เพราะไปขอจากสิ่งอื่นที่ไม่ตอบสนองอื่นนอกจากอัลลอฮฺ.
2. สิ่งถูกขอทั้งหลายไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นจากการวิงวอนของพวกเขา. 3. ด้วยการเคารพภักดีของพวก
เขา ถือเป็นการปฏิเสธศรัทธา.
16. อธิบายอายะฮ์ทหี่ ้า อัลลอฮฺกล่าวว่า : “และใครเล่าจะตอบรับการร้องขอของผู้ที่เดือดร้อน”.
17. เป็นเรื่องแปลก คือการยอมรับของบรรดาผูส้ ักการะรูปปั้น ว่าไม่มีผู้ใดตอบสนองการช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนได้นอกจากอัลลอฮฺ เหตุนี้พวกเขาจึงวิงวอนขอต่อพระองค์ในยามคับขัน ด้วยความบริสุทธิใ์ จ.
18. การปกป้องท่านรอซู้ลคือการปกป้องเตาฮีด และถือเป็นการรักษามารยาทที่ดีงามแก่อัลลอฮฺ ( รอซู้ล
คือผู้สั่งสอนประชาชาติ ให้มุ่งสู่อลั ลอฮฺ เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้นในภาวะคับขัน และอย่าได้ขอความคุม้ ครอง
นอกจากจากพระองค์เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น
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แบบทดสอบส่วนที่ 2 (จำนวน 9 บท)
คำถามที่ 1 จงบอกความแตกต่างระหว่างชนิดต่างๆของการบนบานต่อไปนี้ :
การบนบานที่เป็นการตั้งภาคี
การบนบานที่เป็นการฝ่าฝืน
การบนบานที่เป็นการเชือ่ ฟัง
.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................

.............................
.............................
.............................

คำถามที่ 2 จงเลือกข้อชี้ขาดทางศาสนาของเรื่องต่างๆต่อไปนีโ้ ดยใช้หมายเลขเติมหน้าช่องว่าง ดังนี้ :
1. อนุญาต 2. น่ารังเกียจ 3. บาปเล็ก 4. บาปใหญ่ 5. ชิริกเล็ก 6. ชิริกใหญ่ 7. มีรายละเอียด 8.
จำเป็น 9. ส่งเสริมให้กระทำ.
รักท่านนบี 
รักภรรยา
......
......
สงสัยในการปฏิเสธของชาวคัมภีร์
รักเคียงคู่กับอัลลอฮฺ
......
......
อัลกุรอานเพื่อรักษาโรคอัยน์
...... การขอดุอาอฺให้แก่ผู้ที่สวมใส่เครื่องราง ......
ของขลัง
การใส่แหวนหมั้น
สาปแช่งเจาะจงบุคคล
......
......
การลูบไปที่ผนังห้องของท่านนบี
แขวนเครื่องรางของขลัง
......
......
การเจาะจงเรื่องในการบนบาน
ชำระล้างด้วยกระดูกสัตว์
......
......
...... การไปร่วมงานรื่นเริงของชาวต่างศา ...... ขอความสิรมิ งคลจากการอ่านอัลกุรอ่าน
สนิก
การกลัวญิน
ขอความคุ้มครองจากสิ่งถูกสร้าง
......
......
การนำอายะฮ์อัลกุรอ่านมาแขวน
เครื่องรางของขลังทีท่ ำจากอัลกุรอ่าน
รักษาด้วยการปัดเป่าทีไ่ ม่ใช่ภาษา
อาหรับ
...... การพูดด้วยพระนามของอัลลอฮฺทไี่ ม่ใช่
ภาษาอาหรับ
...... การดื่มน้ำซัมซัมเพื่อเป็นการรักษา
รู้จักสถานที่มสั ยิดฏิรอด
......
......
......
......

73

......
......
......

การบนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
สาบานในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺ
การสวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้า

......

สวมใส่กำไลเพื่อความสวยงาม

การลูบหินดำ
การใช้จ่ายทรัพย์อย่างมากมายเพือ่
ผลประโยชน์
...... คำพูดทีว่า เราขอความคุม้ ครองจากท่าน
รอซู้ล 

......
......
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คำถามทีส่ าม : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูนณ์
1. อธิบายอัตเตาฮีด คือ : ส่วนที่สอง. บทที่หก. ถูกทุกข้อ.
2. และได้อธิบายจากบทนี้ไปจนบทต่างๆจนถึง : บทสุดท้ายของเล่ม. สุดท้ายของส่วนนี้.
3. ผู้แต่งหนังสืออธิบายอธิบายเตาฮีด : ด้วยกับสิ่งตรงกันข้าม. ด้วยเรื่องต่างๆที่ชัดเจน. ถูกทุกข้อ.
4. ส่วนที่สองของหนังสือนั้นมี : 5 บท. 9 บท. 7 บท.
5. ﴾َّ ﴿ ُيح ُّبونَ ُه ْم كَ ُح ِّب َّللاหมายถึง......................................................................................................................
6. ประเภทของความรัก : 1............................................................ ฮุก่ม............................................................
2..............................................ฮุก่ม..................................................3.................................ฮุก่ม.........................
7. รักเพือ่ อัลลอฮฺ คือ...................................และ..............................และ..............................และ........................
8. สาเหตุการห้ามใช้เครื่องรางของขลังจากอัลกุรอ่าน : 1............................................... 2..............................
3..................................................................... 4.................................................................................................
9. เงื่อนไขการอนุญาตให้รักษาด้วยการปัดเป่า : 1..............................................................................................
2.................................................................................... 3..................................................................................
10. สาเหตุ ของอายะฮ์ : อย่าได้ไปยืน ณ ที่ตรงนั้นโดยเด็ดขาด ในเรื่ิอง ห้ามการเชือดสัตว์เพื่อ อัลลอฮฺ ใน
สถานที่ที่ใช้เชือดเพื่อสิ่งอื่นคือ ..........................................................................................................................
11. สาเหตุทรี่ ะบุในอายะฮ์ : พวกเจ้าท่านจงรักษาการบนบาน ไว้ในเรื่องการบนบานต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
เป็นชิริก คือ
...............................................................................................................................................
12. การบนบานตามบทบัญญัตคิ ือ :....................................................................................................................
13. การบนบานถูกทำขึ้น หมายถึง :.....................................................................................................................
14. ในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถครอบครอง คือ :……………………………………………………………………………….………...
15. บูวานะฮ์ คือ :.......................................................... ไม่อนุญาต หมายถึ......................................................
16. มัสยิดฏิรอด ถูกสร้างเพื่อการปฏิเสธ และ................................... และ ............................... และ..................
17. เพราะอะไรไม่อนุญาตให้เชือดสัตว์เพื่ออัลลอฮฺในสถานที่ถูกเชือดเพื่อสิ่งอื่น.................................................
18. ทำไมท่านนบีกล่าวว่า : อย่าขอความคุ้มครองจากฉัน ? ............................................................................
19. ให้ที่พักพิง คือ :………………………………… ผู้ทำอุตริกรรม คือ :............................... หรือ :.............................
20. สาปแช่งพ่อแม่ของเขา หมายถึง..................................................... หรือ :....................................................
21. และฉันเป็นคนแรกในบรรดาผู้สวามิภักดิ์ หมายถึง...................................... หรือ :.......................................
22. พวกเจ้าไม่เห็นหรือ หมายถึง............................................. อัลลาต หมายถึง.................................................
23. อัลอุซซา หมายถึง....................................................... มะนาต หมายถึง.....................................................
24. ฉันขอความคุ้มครอง หมายถึง ................................................................ ด้วยพจนารถของอัลลอฮฺ หมาย
ถึง.......................................................................................................................................................................
25. การขอความสิริมงคล แบ่งออกเป็น : 1.......................................................2............................................
สามารถแยกระหว่างทัง้ สองด้วยกับ....................................................................................................................
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26. ประเภทของมนุษย์ที่เข้าข่ายได้รับข้อยกเว้นว่าไม่รู้คือ 1…………………………………………………………….……
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
27. มีบุคคลที่ละหมาด จ่ายซะกาต และถือศีลอดและไปสูยูดต่อหลุมฝังศพ บุคคลเหล่านี้จะเป็น : กุฟรฺ
ใหญ่. : กุฟรฺเล็ก. : บาปใหญ่. : มุนาฟิก.
28. ชิริกใหญ่แบ่งออกเป็น : 3 ประเภท.
4 ประเภท. 2 ประเภท.
29. การเชือดสัตว์แบ่งออกเป็นกีช่ นิด : 3 ชนิด. 4 ชนิด.
30. แท้ จ ริงฉั น นั้ น บริ สุ ท ธิ์จ ากสิ่ งที่ พ วกท่ านเคารพบู ชา นอกจากอั ล ลอฮฺ เท่ านั้ น ผู้ ท รงสร้า งฉั น มา ...
หมายถึง : ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ. ผู้สร้างคือผู้ที่เหมาะสมแก่การเคารพบูชา. รูป
ปัน้ นัน้ ไร้ความสามารถ. ถูกทุกข้อ.
31. นักปราชญ์ของพวกเขา หมายถึง : ผู้รู้ของพวกเขา. นักพรตของพวกเขา.
32. บาดหลวงของพวกเขาคือ : ผู้รู้ของพวกเขา. นักพรตของพวกเขา.
33. ยึดเป็นพระเจ้า เป็นชิริกในด้าน : การให้ความรัก. การเขื่อฟังภักดี.
34. มนุษย์ผู้ที่ยึดเอาสาเหตุแบ่งออกเป็น : สองฝั่งและตรงกลาง. ยึดได้ถูกต้องและชิริกใหญ่และชิ
ริกเล็ก
35. การเชือดสัตว์พลี เป็นอิบาดะฮ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทางด้านร่างกาย : ถูก. ผิด.
36. ไม่อนุญาตให้สาปแช่งผู้ที่ทำการฝ่าฝืนนอกจากให้พูดแบบรวมๆไม่เจาะจงบุคคล : ถูก. ผิด.
37. จำเป็นแก่มุสลิมที่จะต้องออกห่างจากการสาปแช่ง และจะไม่สาปแช่งผู้ใด นอกจากสิ่งที่มีตัวบทรับรอง
: ถูก. ผิด.
38. ไม่อนุญาตให้ละหมาดในสถานที่ที่ใช้ใ นการต่อต้านอัลลอฮฺ นอกจากในมัสยิดเท่านั้น : ถูก.
ผิด.
39. เมื่อสามารถที่จะย้ายสถานที่ในการประกอบอิบาดะฮ์ ก็สามารถเปลี่ยนได้ : ถูก. ผิด.
40. มีความตั้งใจอย่างเเน่วแน่ว่าจะไปจะไปเยี่ยมเพื่อละหมาดที่มัสยิดกุบาอฺเป็นสิ่ง : ถูก. ผิด.
41. การเดินทางไปยังสถานที่ที่เป็นการตั้งภาคี ใช้ได้หากเป็นไปเพื่อการรำลึกนึกถึง : ถูก. ผิด.
42. เป็นการถูกต้องที่จะเดินทางไปถ้ำหิรออฺเพื่อรู้จักสถานที่ที่ท่านนบีเคยประกอบอิบาดะฮ์ : ถูก.
ผิด.
43. เมี๊ยะรอจ คือการเดินทางของท่านนบีจากมักกะฮฺไปยังบัยตุ้ลมักดิส : ถูก. ผิด.
44. ผู้ที่เปลี่ยนแผ่นป้ายบอกทาง : ถูกสาปแช่ง. เป็นบาป.
45. การดูถูกและปฏิเสธความประเสริฐของบรรดาคนดีคือ : กลุ่มที่เลยเถิด. กลุ่มที่หย่อนยาน.
กลุ่มสายกลาง.
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คำถามที่ 4 จงบอกหลักการของการบนบานอย่างละเอียด :

บนบานเพื่ออัลลอฮฺ
:...............................
…………………………...

บนบานเพื่อสิ่งอื่น ชิริกใหญ่
:..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..………...

:.......................................................
………………………………………………...

:...................................................................................................
………………………………………………………………………………………...

หลังจากพูดบนบานออกมาแล้ว :
:.......................................................
:.......................................................

ก่อนพูดบนบานออกมา :
:...................................................................................................
………………………………………………………………………………………...

เป็นการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….………...
เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ : ………………………………...…….…………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.
เป็นสิ่งที่อนุญาต : ………………………………………………………………………………………….…………..…………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
บนบานขณะโกรธ : ………………………………………………………………………………………….………….………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……
….
เป็นสิ่งน่ารังเกียจ : ………………………………………………………………………………………….………….………….
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
บนบานทั่วไป : ………………………………………………………………………………………….………………………..…
………………………………………………………………………………………….………….………………………………………
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คำถามที่ 5 จงวางอักษร ) (أตามความเหมาะสมในช่อง : )(ب
ب
أ
ถูกเรียกว่าอาศีมะฮ์ ใช้ในการรักษามีหลักฐานเฉพาะที่ปราศจากชิริก.
ال َّنذر
สิ่งที่ถูกทำขึ้นมาเพื่อให้ สามี ภรรยาหลงรักกัน.
ال ُم َنافق
สิ่งที่ถูกสวมใส่ให้เเก่เด็กเพื่อป้องกันโรคอัยน์.
َال ُّرق
การถูกขับไล่ให้พ้นจากความเมตตาของอัลลอฮฺ.
ال ِّت َولَة
การที่คนๆหนึ่งบังคับตัวเองให้ทำสิง่ ที่ไม่จำเป็น.
ال َتما َئم
ดูภายนอกเป็นมุสลิมแต่ภายในนั้นปฏิเสธและหวังทำร้าย.
اللَ ْعن
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ส่วนที่ 3 : เรื่องการอิบาดะฮ์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเป็นโมฆะ (มี 4 บท)
หลั งจากผู้ เขี ย นได้ อ ธิบ ายความหมายของเตาฮี ด ก็ ได้ ก ล่ าวถึ ง หลั ก ฐานที่ ชี้ว่า การอิ บ าดะฮ์ ต่ อ สิ่ งอื่ น
นอกจากอัลลอฮฺนั้นถือเป็นโมฆะซึ่งมี 4 บท :
 การอิบาดะฮต่อรูปเจว็ดและสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺและการอิบาดะฮต่อนบี ถือเป็นโมฆะ.
 การอิบาดะฮต่อบรรดามาลาอีกะฮซึ่งพวกเขาคือผู้ใกล้ชิดอัลลอฮฺมากที่สุดหลังจากมนุษย์ผู้มีสถานะ
พิเศษถือเป็นโมฆะ.
 การช่วยความเหลือจาก (อัชชะฟาอะฮฺ) ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮฺถือเป็นโมฆะและการให้ความช่วยเหลือ
เป็นสิทธิของอัลลอฮฺเท่านั้น.
 การชี้นำทางด้วยการดลใจที่ไม่ได้มาจากอัลลอฮฺถือเป็นโมฆะไม่มีผู้ใดถือครองการดลใจนอกอัลลอฮฺ.

บทที่ 15 คำตรัสของพระองค์ที่ว่า : “พวกเขาจะให้สิ่งที่บังเกิดอันใดมีหุ้นส่วน (กับพระองค์)
ทั้ง ๆ ที่พวกมันถูกบังเกิดขึ้นกระนั้นหรือ ? และพวกมันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใด ๆ แก่
พวกเขา”
 อัลลอฮฺได้อธิบายถึงความไร้อำนาจของรูปเจว็ดต่างๆและพวกมันไม่สมควรที่จะได้รับการสักการะ

ด้วย 4 เหตุผลคือ :
1. มันไม่ได้สร้างสิ่งใด ๆ ผู้ที่ไม่ได้สร้างก็ไม่สมควรที่จะถูกสักการะ.
2. พวกมันทั้งหลายคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา พวกมันจึงต้องการพึ่งพาสิ่งอืน่ ตั้งแต่เริ่มต้นเละตลอดไป.
3. พวกมันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ร้องขอจากมันได้.
4. พวกมันไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
คำตรัสของพระองค์ที่ว่า : “และสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนอื่นจากพระองค์พวกมันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดแม้แต่
เยื่อบางหุ้มเมล็ดอินทผลัม”.
 กิฏมีร คือ เยื่อบางๆที่อยูบ่ นเมล็ดอินทผลัม.
 อัลลอฮฺได้ทำให้การอิบาดะฮ์ต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์เป็นโมฆะด้วยสาเหตุต่างๆดังนี้ :

1. พวกมันไม่มีอำนาจใดๆ. 2. พวกมันไม่ได้ยิน.
3. หากสมมุตวิ ่าพวกมันได้ยินพวกมันก็ไม่สามารถจะตอบรับคำขอเนื่องจากพวกมันไม่มีความสามารถจะ
ทำ.
4. ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺจะนำสิ่งอื่นๆที่ถูกสักการะนอกเหนือจากพระองค์มา และสิ่งเหล่านั้นจะปฏิเสธ
การเป็นภาคีที่คนอื่นได้ยกมันเป็นภาคีต่ออัลลอฮฺ.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3 ถึง 6
3. คำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “และสิ่งที่พวกเจ้ าวิงวอนอื่นจากพระองค์พวกมันไม่ได้ ครอบครองสิ่งใด
แม้แต่เยื่อบางหุ้มเมล็ดอินทผาลัม”.
4. หะดีษศอเฮี๊ยะห์ รายงานจากท่านอนัส  ได้กล่าวว่า : ท่านนบี  หัวแตกและฟันกรามซี่ข้างในหัก
ในวันสงครามอุหุด และท่านได้กล่าวว่ากลุ่มชนที่ทำให้นบีหัวแตกจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร แล้วอา
ยะฮ์อัลกุรอ่าน ก็ถูกประทานลงมาว่า : “ไม่มีสิ่งใดเป็นสิทธิ์ของเจ้า (มุฮัมหมัด) จากกิจการเหล่านั้น”.
5. มีรายงานจากท่านอิบนุอุมัร  ว่า : ท่านได้ยินท่านนบี  กล่าวเมื่อเงยหน้าขึ้นจากรูกัวะ ในรอ
กาอัตสุดท้ายของละหมาดซุบฮี หลังจากท่านกล่าว : สะมีอัลลอฮุลีมันฮามีดะฮ์ ท่านกล่าวว่า : โอ้อัลลอฮฺ
ขอพระองค์โปรดทรงสาปแช่งชายคนนั้นและชายคนนั้น แล้วอัลลอฮฺก็ประทานอายะฮ์นี้ว่า : “ไม่มีสิ่งใด
เป็นสิทธิ์ของเจ้าในกิจการเหล่านั้น”.
บางสายรายงานระบุว่าท่านขอดูอาร์สาปแช่ง ซอฟวาน บิน อุมัยยะฮฺ สุหัยล์ อิบนุ อัมร. และอาริส อิบนุ
ฮิชาม แล้วอายะฮ์นกี้ ถ็ กู ประทานลงมา ไม่มีสิ่งใดเป็นสิทธิ์ของเจ้าในกิจการเหล่านั้น.
6. รายงานจากท่านอบูฮุรัยเราะฮฺ  กล่าวว่า : ท่านนบี  ได้ยืนขึ้นหลังจากโองการนี้ถูกประทานลง
มา : “จงตักเตือนวงญาติใกล้ชิดของเจ้า” แล้วท่านก็กล่าวว่า : โอ้ชาวกุไรช จงไถ่ตัวของพวกท่านเองฉัน
ไม่สามารถช่วยเหลือทุกท่านจากอัลลอฮฺได้ โอ้อับบาส บิน อับดุลมุตฏอลิบ ฉันไม่อาจช่วยเหลืออันใดแก่
ท่าน โอ้ซอฟียะฮ์ ป้าของศาสดาของอัลลอฮฺ  ฉันไม่อาจช่วยเหลืออันใดแก่ท่านจากอัลลอฮฺ โอ้ฟาตี
มะฮฺบุตรสาวมุฮัมหมัด จงขอทรัพย์สินของฉันตามที่เธอปรารถนาแต่ฉันไม่อาจช่วยเหลืออั นใดแก่เธอ
จากอัลลอฮฺ.
  ُش َّجคือ : แผลบนศีรษะหรือใบหน้าเป็นการเฉพาะ.
  َر بَاعي َي ُت ُهคือ : ฟันหน้าตรงกลาง 2 ซี่เรียกว่า สะนายา ซี่ถัดมาเรียกว่ารอบาอียะตัยน์.
 หลักฐานข้างต้นบ่งบอกว่าท่านนบี  คือมนุษย์คนหนึ่งท่านก็ประสบกับสิ่งทีม่ นุษย์ทั่วไปประสบและ

บ่งบอกว่าการสักการะต่อท่านถือเป็นสิ่งที่ผิด.
 และในหลั กฐานข้างต้ นมี บทเรีย นสำหรับผู้ใคร่ครวญเราจะไม่ ขอจากอัล ลอฮฺให้ม นุษย์ คนใดที่เป็ น
ผู้ฝ่าฝืนพ้นห่างจากความเมตตาของพระองค์.
 ซอฟวาน บินอุมัยยะฮ์ สุหัยล์ อิบนุ อัมร์ และอาริส อิบนุฮิชาม พวกเขาทั้งหมดรับอิสลามและยึดมั่น
ในอิสลามอย่างแนบแน่น จงพิจารณาดูเถิดจากความเป็นศัตรูเปลี่ยนเป็นมิตรภาพ.
 สิ่งต้องห้ามคือ :
1. การสาปแช่งผู้ปฏิเสธเจาะจงบุคคลส่วนการสาปแช่งพวกเขาโดยรวมไม่ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกันการ
ที่สาปแช่งคนต่างศาสนิกว่า : โอ้อัลลอฮฺ ! ขอให้พระองค์ทำให้บรรดามุสลิมพ้นจากน้ำมือที่มาจากพวกเขา
ด้วยเถิด.
2. การขอให้บรรดาผู้ปฏิเสธทั่วไปประสบกับความหายนะ ท่านนบี  ไม่ได้วิงวอนสาปแช่งพวกเขา
อย่างนั้นและอัลลอฮฺกท็ รงกำหนดให้พวกเขามีชวี ิตอยู.่
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายสองอายะฮ์ : ในสองอายะฮ์นั้น กล่าวถึงการเคารพบูชาเจว็ดและอื่นๆนอกเหนือจากอัลลอฮฺนั้น
เป็นโมฆะ 2. เรื่องราวสงครามอุฮุด : เรื่องราวนั้นกล่าวถึงการเคารพบูชาท่านนบี  เป็นโมฆะและคน
อื่นๆย่อมไม่สมควรยิ่งกว่า.
3. ดุอาอฺกุนูตของท่านรอซู้ล  และด้านหลังของท่านเต็มไปด้วยผู้ ที่เป็นที่รักและใกล้ชิดคอยกล่าวอา
มีนในขณะละหมาด : ไม่มีผู้ใดในประชาชาตินี้จะใกล้ชิดกับอัลลอฮฺไปกว่าท่านรอซู้ล  และบรรดา
สาวกของท่านในขณะเดียวกันพวกเขานั้นได้ขอต่ออัลลอฮฺและผู้อื่นย่อมต้องขอมากกว่าพวกเขา.
4. การขอดุอาอฺสาปแช่งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา : ท่านรอซู้ล  ไม่มีสิทธิ์ในกิจการเหล่านั้น.
5. พวกเขาทำในสิ่งที่ผู้ปฏิเสธศรัทธาส่วนใหญ่ทำกัน,เช่นการทำร้ายนบีของพวกเขาและปรารถนาจะเอา
ชีวิตเขา และให้เป็นตัวแทนของความตาย ทั้งที่แท้จริงพวกเขานั้นเป็นลูกหลานลุงของพวกเขา.
6. อัลลอฮฺได้ทรงประทานอายะฮ์เรื่องดังกล่าวแก่ท่านรอซู้ล  ﴾ ﴿لَ ْي َس لَ َك منَ ْاْل َ ْمر َش ْيء: ไม่มีสิ่งใด
เป็นสิทธิของเจ้า (มุฮัมหมัด) จากกิจการเหล่านั้น (กิจการเหล่านั้นเป็นของอัลลอฮฺ).
َ
7. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾ َُوب َعلَ ْيه ْم أ َ ْو ُي َع ِّذبَ ُه ْم َفإنَّ ُه ْم َظال ُمون
َ  ﴿ أ ْو يَتหรือไม่ก็พระองค์จะทรงอภัยโทษให้แก่พวก
เขา หรือลงโทษพวกเขาเพราะพวกเขานั้นคือผู้อธรรม) (พวกเขาก็ได้กลับเนื้อกลับตัวและได้ศรัทธาในที่สุด).
8. การดุ อ าอฺ กุ นู ต เมื่ อ ยามมี วิ ก ฤติ : ไม่ ได้ ถู ก บั ญ ญั ติ ย กเว้ น ในเรื่ อ งที่ อั ล ลอฮฺ ป ระทานมาเช่ น การเกิ ด
แผ่นดินไหว. 9. การกล่าวชื่อผู้ถูกขอดุอาอฺสาปแช่งในขณะละหมาด ทั้งชื่อของพวกเขาและชื่อบรรพบุรุษ
ของพวกเขา : เป็นที่อนุญาต. 10. การสาปแช่งแบบเจาะจงคนในดุอาอฺกุนูตยามวิกฤติ : เคยเกิดขึ้น
ต่อมาได้ถูกห้าม.
11. เรื่องราวของท่านนบี ครั้นเมื่ออายะฮ์ ประทานมาว่า : ﴾ َ ﴿ َوأَنذ ْر َع شي َرتَ َك ْاْل َ ْق َر بينจงตักเตือน
วงศาคณาญาติของเจ้าที่ใกล้ชิด : เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺ.
12. ท่านรอซู้ล  ได้อุตสาหะในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้,โดยที่ท่านทำในสิ่งที่จะทำให้ท่านโดนกล่าวหาว่า
เป็นคนบ้า,และเช่นเดียวกันหากมุสลิมคนหนึ่งได้ ทำแบบนั้นในตอนนี้ก็จะถูกกล่าวหาแบบนั้นเช่ นกัน :
ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องอุตสาหะทุ่มเทในเรื่องการเผยแผ่แบบมีไหวพริบปฏิภาณ.
13. คำพูดของท่านรอซู้ลกับญาติทั้งที่ใกล้ชิดและไม่ใกล้ชิด (ฉันไม่สามารถยังประโยชน์ต่อท่านได้ ณ
ทีอ่ ัลลอฮฺ) จนกระทั่งท่านกล่าวกับฟาฏิมะฮฺว่า (โอ้ฟาฏิมะฮฺลูกสาวมุฮัมหมัดฉันไม่สามารถยังประโยชน์ต่อ
เธอได้ ณ ทีอ่ ัลลอฮฺ) เมื่อมีความชัดเจนแล้วว่า-หัวหน้าบรรดารอซูล้ ทั้งหลาย-เขาไม่สามารถช่วยเหลือและ
ยังประโยชน์แก่หัวหน้าแห่งบรรดาสตรีทั้งหลายได้ และผู้คนก็ศรัทธาว่าเขานั้นจะไม่พูดสิ่งใดยกเว้นสัจ
ธรรมความจริงเท่านั้น,หลังจากนั้นก็ได้มองในสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของบรรดาบุคคลพิเศษในหมู่มนุษย์วันนี้
ทำให้ได้รู้เลยว่าเพราะการละทิ้งเตาฮีดและการแปลกหน้าในศาสนา : และสิ่งที่จะเกิดประโยชน์จากท่าน
รอซู้ล  คือ อิหม่านต่อท่านและปฏิบัติตามแบบอย่างของท่าน,หลังจากนั้นหากผู้ศรัทธาคนใดทีอ่ ารมณ์
ความรู้สึกของเขาเอนเอียงไปทางเดียวกับท่านรอซู้ล  ไม่ถือเป็นเรื่องน่ารังเกียจ แต่ทว่าผู้ศรัทธาไม่
สมควรที่จะตัดสินอะไรด้วยอารมณ์ แต่จำเป็นจะต้องตามในสิ่งที่กุรอ่านและซุนนะห์บอกเอาไว้และสิ่งที่
รองรับกับสติปัญญาที่ชัดเจนบริสุทธิ์จากสิ่งคลุมเครือและอารมณ์ใฝ่ต่ำต่างๆ.
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บทที่ 16 คำตรัสของพระองค์ที่ว่า :
การชะฟาอะฮ์ จะไม่เกิดประโยชน์อันใด ณ ที่พระองค์ นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตแก่เขา
จนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายจากจิตใจของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า : พระเจ้าของพวก
ท่านได้ตรัสอะไรนะ ? พวกเขากล่าวว่า สัจธรรม และพระองค์เป็นผู้ทรงสูงสุด ผู้ทรงยิ่งใหญ่.
 ดำรั ส ของอัล ลอฮฺ ต ะอาลานี้ คื อหนึ่งในหลักฐานที่ ชี้ถึงว่า ไม่ มี ผู้ใดที่ เหมาะสมที่ จะนำมาเป็ นภาคี

ร่วมกับอัลลอฮฺ เพราะบรรดามาลาอีกะห์ พวกเขาเป็นผู้ใกล้ชิดกับ อัลลอฮฺ มากที่สุดจากสิ่งที่ถูกสร้าง
ทั้งหลายนอกเหนือจากคนพิเศษของอัลลอฮฺจากลูกหลานอาดัม แต่กระนั้นพวกเขายังคงหวาดกลัว ขณะ
ได้ยนิ พระบัญชาจากอัลลอฮฺตะอาลา.
อะไรบ้างทีป่ ระกอบอยู่ในการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ ?
 ต้องมีความศรัทธาว่า บรรดามะลาอิกะฮฺเป็นสิ่งที่พ้นญาณวิสัย อัลลอฮฺสร้างพวกเขาด้วยแสงรัศมี,พวก
เขามีแต่เชื่อฟังคำสั่งอัลลอฮฺโดยไม่มีการฝ่าฝืน และพวกเขามีวิญญาณมีปัญญามีเรือนร่างและมีหัวใจ เรา
ศรัทธาพวกเขาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺได้บอกไว้ ไม่ว่าจะเรื่องหน้าที่การงาน ลักษณะ และชื่อของพวกเขา
และจากรายงานที่ปรากฏอย่างถูกต้องถึงเรื่องราวของพวกเขา.  ﴾  ﴿ ُف ِّز َع: ความหวาดกลัวได้หมดไป
จากหัวใจอย่างฉับพลัน. ﴾ي
ื ยันไว้ดงั นี้ : 1. สูงส่งด้าน
ُّ  ﴿ َو ُه َو ا ْل َعلผู้ทรงสูงส่ง : ตรงนี้อะลุสซุนนะห์ได้ยน
ตัวตน. 2. สูงส่งด้านคุณลักษณะ. 3. สูงส่งด้านอำนาจที่เหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งมวล.
ประโยชน์ที่ได้รับจากอายะฮ์
 แท้จริงบรรดามะลาอิกะฮฺมีความกลัวต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า :﴾ ﴿ َي َخا ُفونَ َر بَّ ُهم ِّمن َف ْوقه ْم
พวกเขาจะกลัวพระเจ้าของพวกเขา ผู้ทรงอำนาจเหนือพวกเขา.
 ยืนยันถึงการมีหัวใจของบรรดามะลาอิกะฮฺอัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า : ﴾ َّى إ َذا ُف ِّز َع َعن ُق ُلوبه ْم
َ ﴿
َٰ حت
 ยืนถึงการมีเรือนร่างของบรรดามะลาอิกะฮฺมิใช่มีเพียงแค่วิญญาณที่ไร้เรือนร่าง อัลลอฮฺตะอาลาตรัส
ว่า : ﴾ ﴿ َجاعل ا ْل َم ََّلئكَة ُر ُس اَّل أ ُوِل أ َ ْجن َح ٍة َّم ْثن ََٰى َوثُ ََّل َث َو ُر بَا َعผู้ทรงแต่งตั้งมะลาอิกะฮฺให้เป็นผู้นำข่าว ผู้มีปีก
สอง สาม และสี่.  บรรดามะลาอิกะฮฺมีสติปัญญา ดังนั้นหัวใจเป็นที่เกิดของสติปัญญา.  ยืนยันถึง
ดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลา และแท้จริงดำรัสของพระองค์เกี่ยวโยงกับพระประสงค์ของพระองค์  ยืนยัน
ว่าดำรัสของพระองค์สัจจริงเสมอ ความสัจจริงในดำรัสของพระองค์คือ : 1. เรื่องราวต่างๆเป็นความจริง
2. บทบัญญัติมีความเหมาะสมและเที่ยงธรรม อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่า : ﴾ ﴿ َوتَ َّم ْت كَل َم ُت َر بِّ َك صدْ اقا َو َعدْ ال
: และถ้อยคำแห่งพระเจ้าของเจ้านั้นครบถ้วนแล้ว ซึง่ ความสัจจะและความยุติธรรม.
หลักฐานยืนยันการมีตัวตนของพระองค์อยูเ่ บือ้ งบน มี 5 แหล่งด้วยกัน
อัลกุรอ่าน

หะดีษ

มติเอกฉันท์
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ตัวบทหลักฐานที่ 2
ในหนั งสือ ศอเฮี๊ย ะห์ จ ากอบี ฮูรัยเราะฮฺ  จากท่านนบี  กล่าวว่า : เมื่อ อัลลอฮฺ ด ำรัส คำสั่งจาก
ฟากฟ้าบรรดามะลาอิกะฮฺก็กระพือปีกของพวกเขาด้วยความเกรงขามต่อดำรัสของพระองค์เสมือนโซ่ลาก
บนหินใหญ่เนื้อเกลี้ยง ส่งเสียงดังไปทั่วจนกระทัง่ ความกลัวได้คลายออกจากหัวใจของพวกเขา,พวกเขาจึง
ไถ่ถามกันว่าพระเจ้าของท่านได้สั่งอะไร ? พวกเขากล่าวว่า สัจธรรม และพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรง
ยิ่งใหญ่ ดังนั้นจึงมีผู้ที่คอยขโมยข่าวสารแอบฟังข้อมูล ผู้ที่ขโมยข่าวสารจะใช้วิธีขี่หลังกันขึ้นไปแอบฟัง –
ท่านซุฟยานได้ทำลักษณะด้วยมือของเขาและกางนิ้วออกจากกัน ดังนั้นเมื่อได้ฟังคำพูดก็เอาไปบอกผู้ทอี่ ยู่
ใต้ลงไปต่อๆกันจนกระทั่งถึงหูของพวกเล่นไสยศาสตร์และหมอดู บางครั้งก็โดนขว้างด้วยดาวตกก่อนจะ
นำข่าวไปบอก บางครั้งก็บอกข่าวสำเร็จก่อนจะถูกขว้างด้วยดาวตก และมันก็ไปโกหกต่อเป็นร้อยคำโกหก
ดังนั้นจึงถูกกล่าวว่า มิใช่เช่นนั้นหรือ ที่เคยกล่าวแก่เราเมื่อวันนั้น วันนี้ แบบนั้นแบบนี้ ? ดังนั้นจะถูกเชื่อ
ด้วยคำนั้นซึ่งถูกได้ยินมาจากฟากฟ้า.
  صفوان: คือก้อนหินผิวเรียบมีความแข็งอย่างมาก และเมื่อมีการกระทบของโซ่กระทบกันระหว่างก้อน

หิน จึ งจำให้ เกิ ดเสี ยงดั งกึ ก ก้อ ง ตรงนี้ เป็ น การเปรีย บเปรย ขณะที่ บ รรดามะลาอิ กะฮฺได้รับ ฟั งบั ญ ชา
จากอัลลอฮฺ.
  ينفذهم ذلك: คือเสียงที่แล่นผ่านไปยังบรรดามะลาอิกะฮฺในทุกๆที่ ที่พวกเขาอยู่.
ประโยชน์ที่ได้รับจากหะดีษ
 ยืนยันดำรัสของอัลลอฮฺตะอาลา,และยืนยันความยิ่ งใหญ่ของพระองค์ และจะไม่ออกมาจากอัลลอฮฺ
โดยเด็ดขาด นอกจากสิ่งนั้นจะเป็นสัจธรรมความจริง.
 ยืนยันถึงการมีปีกและมี คำพูดและมี สติปัญ ญาของบรรดามะลาอิกะฮฺ พวกเขานั้นมี ความรู้สึกกลัว
และมีความสิโรราบต่ออัลลอฮฺ.
 และแท้จริ งอัล ลอฮฺได้ ทำให้บรรดาญิ น มี ความสามารถไปถึงยังฟากฟ้าเพื่อเป็นการทดสอบแก่ปวง
มนุษย์.
 บรรดาญินนัน้ มีมากมาย เรือนร่างของพวกมันนั้นถูกซ่อนเร้นและสามารถโบยบินไปไหนต่อไหนได้.
 แท้จริงหมอดูโหราศาสตร์เป็นผู้ที่หลอกลวงที่สุด พวกเขาจะชี้นำไปในทางที่พวกเขาได้ยินคำโกหก
อย่าง.มากมาย.
 แท้จริงนักเล่นกลไสยศาสตร์จะจำแลงภาพลวงตาให้กับคนดูในสิ่งทีไ่ ม่เป็นความจริง ดังนัน้ จำเป็นทีเ่ รา
จะต้องเตือนและตำหนิสิ่งนั้น.
 ช่วงเวลาการขโมยข้อมูลของญินที่เคยเกิดขึ้น
1. ก่อนท่านรอซู้ลถูกแต่งตั้งเป็นนบี ช่วงนี้มีการขโมยข้อมูลอย่างมากมาย.
2. ขณะที่ท่านรอซู้ล  ถูกแต่งตั้ง พวกญินก็ถูกห้ามไม่ให้รับฟังข้อมูล.
3. และหลังจากการเสียชีวิตของท่านรอซู้ล  พวกญินก็กลับมาขโมยข้อมูลอีกครั้งแต่ขโมยได้
น้อยมาก.
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ตัวบทหลังฐานที่ 3
และจากอัน เนาวาส บินซัมอาน  กล่าวว่า : ท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : เมื่ออัลลอฮฺ ตะอาลามีความ
ประสงค์ที่จะประทานคำสั่ง เมื่อเริ่มกล่าววะฮีย์ท้องฟ้าก็สั่นไหว หรือที่ได้กล่าวไว้ว่า : ฟ้าร้องอย่างรุนแรง
กลัวต่ออัลลอฮฺ  ดังนั้นเมื่อบรรดาชาวชั้นฟ้าที่ได้ยินก็เกิดรู้สึกตะลึงและน้อมรับด้วยการสุญูดต่ออัลลอฮฺ
และคนแรกที่เงยศีรษะขึ้นมาจากสุญูดคือญิบรออีล อัลลอฮฺจึงบัญชาคำสั่งของพระองค์ตามที่พระองค์
ประสงค์ หลังจากนั้นญิบรออีลก็ได้ผ่านไปยังบรรดามะลาอิกะฮฺ และทุกๆครั้งที่ผ่านมายังชั้นฟ้าบรรดามะ
ลาอิกะฮฺ ต่างถามถึงคำสั่งของอัลลอฮฺว่า : อัลลอฮฺตรัสอะไรแก่พวกเราบ้าง โอ้ญิบรออีล ? ญิบรออีลตอบ
ไปว่า สัจธรรม ,และพระองค์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงยิ่งใหญ่,และบรรดามะลาอิกะฮฺ ทั้งหลาย ก็กล่าวดั่งเช่น
ญิบรออีลกล่าว และญิบรออีลก็นำคำสั่งไปส่งจนเสร็จตามทีอ่ ัลลอฮฺได้สั่งใช้.
สิ่งที่ได้รับจากหะดีษ
 ยืนยันถึงพระประสงค์ของอัลเลาะห์ตะอาลา มี 2 ประเภทด้วยกัน :
1. พระประสงค์ทางด้านบทบัญญัติ.
2. พระประสงค์ทางด้านการสร้างและการบริหารของพระองค์.
 แท้จริงสิ่งทีถ่ ูกสร้างทัง้ หมดถึงจะเป็นแค่แร่ธาตุทไี่ ม่มีชีวิตก็รู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง.
 ยืนยันถึงการมีระดับชั้นของฟากฟ้า และในทุกๆชั้นมีมะลาอิกะฮฺ เฝ้าอาศัยอยู่.
 ความประเสริฐของญิ บรี ล ซึ่งท่ านเป็ น ที่รู้ กัน ว่าเป็ นผู้ที่ ได้ รับ การไว้วางใจให้นำวะฮฺ ยู (วิวรณ์ ) มา
ให้แก่นบี และท่านคือผู้ที่มีความซื่อสัตย์.
 ยืนยันในความยิ่งใหญ่และความสูงส่งของอัลลอฮฺ.
“ผู้ทรงอำนำจและยิ่งใหญ่  ” :
  َج َّل: หมายถึงความสูงส่งยิ่งใหญ่ซึ่งไม่มีผู้ได

  َع َّز: หมายถึงมี อำนาจเหนือและแข็งแกร่ง

อยู่เหนือและยิ่งใหญ่กว่าพระองค์.

คำว่า อะซีซมีสามความหมายด้วยกัน.

3. ผู้ ท รงมี อ ำนาจและผู้ ท รง
ควบคุม.

2. มี ค วามสามารถเหนื อ ทุ ก ๆ
ส ร ร พ สิ่ ง ไ ม่ มี สิ่ ง ใ ด จ ะ มี
ความสามารถร่วมกั บ พระองค์
ได้.
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1. มีอำนาจเหนือทุกสรรพสิ่ง
ซึ่งสิ่งอื่นไม่สามารถเทียบเคียง
ได้.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายอายะฮ์ : จนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายจากจิตใจของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า : “
พระเจ้าของพวกท่านได้ตรัสอะไรนะ ? พวกเขากล่าวว่า สัจธรรม”.
2. สิ่งที่อยู่ในอายะฮ์เป็นหลักฐานถึงการทำให้ภาคีเป็นโมฆะ โดยเฉพาะในสิ่งที่เกี่ยวโยงกับบรรดาคนดีๆ
และอายะฮ์นี้ได้ถูกกล่าวไว้ว่าเป็นอายะฮ์ที่ตดั รากของต้นชิริกออกจากหัวใจ.
3. อธิบายอายะฮ์ ﴾ ﴿ َقا ُلوا ا ْل َح َّق َو ُه َو ا ْل َعليُّ ا ْلكَبي ُر: พวกเขากล่ าวว่าสัจธรรม และพระองค์เป็น ผู้ทรง
สูงสุด ผู้ทรงยิ่งใหญ่.
4. สาเหตุที่บรรดามะลาอิกะฮฺ ไต่ถามถึงเรื่องดังกล่าว : เพราะด้วยกับความหวาดกลัวอย่างมาก.
5. ญิบรีลได้ตอบพวกเขาหลังจากถูกถาม ด้วยถ้อยคำทีว่ ่า : พระองค์กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้.
6. กล่าวถึงมะลาอิกะฮฺท่านแรกที่เงยศีรษะขึ้นมาคือญิบรีล : ซึ่งแสดงถึงความประเสริฐของท่านด้วย.
7. ญิบรีลต้องคอยบอกผู้ที่อยู่บนฟากฟ้าทั้งหมด เพราะพวกเขาได้ไต่ถามท่านญิบรีล : เป็นหลักฐานบ่ง
บอกถึงความสำคัญของญิบรีลในระหว่างพวกเขาด้วยกัน.
8. ความมึนงงปกคลุมผู้อยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมด.
9. บรรดาชั้นฟ้าสั่นสะเทือนเนื่องด้วยดำรัสของอัลลอฮฺ : ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮฺ.
10. ท่านญิบรีลคือผู้ที่นำสารไปให้จนเสร็จตามคำสั่งของอัลลอฮฺ : เพราะท่านคือผู้ที่ซื่อสัตย์.
11. กล่าวถึงการขโมยสารของบรรดาไชฏอนมารร้าย.
12. ลักษณะการแอบฟังของพวกมันคือขี่บนตัวระหว่างพวกมัน.
13. การขว้างดาวตก : ซึง่ มันจะเผาไหม้ผู้ที่ไปแอบฟัง.
14. บางครั้งก็โดนขว้างด้วยดาวตกก่อนจะได้ยินสาร และบางครั้งก็ได้รับสารแล้วนำไปบอกกับมิตรของ
มันทีเ่ ป็นมนุษย์กอ่ นจะโดนขว้าง.
15. เรื่องของนักทำนายเชื่อได้ในบางครั้ง.
16. เรื่องของนักทำนายมีการโกหกต่อเป็นร้อยคำโกหก : ตรงนี้ไม่ใช่จำนวนที่ชัดเจนแต่เป็นเพียงการ
กล่าวถึงส่วนใหญ่.
17. คำทำนายเชื่อไม่ได้ตรงที่มีการโกหกนอกเสียจากเรื่องนั้นจะถูกได้ยินมาจากฟากฟ้าจริงๆ.
18. จิตใจจะตอบรับเรื่องที่เป็นเท็จ,ได้อย่างไรจะยึดแค่เพียงเรื่องเดียวที่พูดจริงแต่ไม่พิจารณาอีกร้อยคำ
โกหกกระนั้นหรือ ?.
19. เรื่องของการส่งต่อข้อมูลของพวกเขาและการเก็บรักษาข้อมูลและการชี้นำข้อมูล : เพราะข้อมูลนั้น
มันเหมือนกับการส่งเสริมการขายสินค้า ถ้าหากสินค้าของพวกเขาทุกอย่างเป็นสิ่งหลอกลวง พวกเขาก็จะ
ไม่เสนอมัน.
20. การยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺซึ่งไม่เหมือนกับอะชาอิเราะฮฺทปี่ ฏิเสธคุณลักษณะของพระองค์.
21. เป็นที่ชัดเจนว่าแท้จริงการสั่นไหวและมึนงงเพราะเกิดความกลัวต่ออัลลอฮฺ .
22. แท้ จริงพวกเขาก้ม ลงสุ ญู ดต่อ อัล ลอฮฺ : เพื่ อ แสดงความยิ่งใหญ่ แ ละความเกรงขามเมื่ อพวกเขา
กลัวอัลลอฮฺ.
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การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

บทที่ 17 : ว่าด้วยเรื่องอัชชะฟาอะฮ์ (การขอคนกลางให้ช่วยไกล่เกลี่ย)
ทำไมผู้ประพันธ์หนังสือเล่มนี้ต้องยกเรื่องนี้มา ?
 เพื่อจะบอกว่าการขอความช่วยเหลือจากเจว็ดเป็นโมฆะ,เพราะผู้ปฏิเสธศรัทธาพวกเขามีความเชื่อว่า
เจว็ดนั้นสามารถร้องขอจากอัลลอฮฺได้.
 เพราะแท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงสมบูรณ์ในความรู้ความสามารถและพลังอำนาจ,ไม่เหมือนกับกษัตริย์ใน
โลกนี้พวกเขายังคงต้องการความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเหลือ เนื่องด้วยการจำกัดทางความรู้และพลัง
อำนาจและบกพร่องในเรื่อ งความสามารถ , ดังนั้นผู้ช่วยเหลือจะช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องดังกล่าว ,
ดังนั้นผู้ช่วยเหลือจะกล้ากว่าพวกเขา,ดังนั้นพวกเขาก็ช่วยเหลือโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติ.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 ถึง 5

﴾ َ﴿ َوأَنذ ْر به الَّذينَ يَ َخا ُفونَ أَن يُ ْح َش ُروا إَلََٰ َر بِّه ْم لَ ْي َس لَ ُهم ِّمن ُدونه َوِلٌّ َو ََّل َشفيع لَّ َعلَّ ُه ْم يَ َّت ُقون

1. อัลลอฮฺตรัสว่า :
:
และเจ้าจงตักเตือนด้วย อัลกุรอานแก่บรรดาผู้ที่เกรงกลัวว่าพวกเขาจะถูกนำไปชุมชุมยังพระเจ้าของพวก
เขา โดยที่อื่นจากพระองค์แล้วไม่มีผู้ช่วยเหลือคนใด และไม่มีผู้ทำการซะฟาอะฮ์ คนใด สำหรับพวกเขา
َّ  ﴿ ُقل لِّلَّه: จงกล่ าวเถิ ด (มุ ฮั ม หมั ด )
เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง. 2. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾يعا
جم ا
َ الش َف
َ اع ُة
ความช่วยเหลือนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺโดยสิ้นเชิง. 3. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾ ﴿ َمن َذا الَّذي يَ ْش َف ُع عن َد ُه إ ََّّل
 بإ ْذنه: ใครเล่าคือผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น ณ ที่พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์
เท่านั้น.
4. อัลลอฮฺตรัสว่า :
َ َش ْيئاا إ ََّّل من بَ ْعد أ َن يَأْ َذنَ َّللاَُّ ل َمن ي
َ اع ُت ُه ْم
َ الس َما َوات ََّل تُ ْغني
﴾ى
ٍ َ﴿ َوكَم ِّمن َّمل
َ ش َف
َّ ك ِف
َٰ شا ُء َويَ ْر َض

และมะลักกี่มากน้อยในชั้นฟ้าทั้งหลายนั้น การชะฟาอะฮ์ของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใด (แก่
พวกเขา) เว้นแต่หลังจากอัลลอฮฺจะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงพอพระทัย.
5. อัลลอฮฺตรัสว่า :
الس َما َوات َو ََّل ِف ْاْل َ ْرض َو َما لَ ُه ْم فيه َما من
َ ﴿ ُقل اد ُْعوا الَّذينَ َز َع ْمتُم ِّمن دُون َّللاَّ ََّل يَ ْمل ُكونَ م ْث َق
َّ ال َذ َّر ٍة ِف
َ
َّ ك َو َما لَ ُه م ْن ُهم ِّمن َظهير ٍ ﴾ ﴿ َو ََّل تَ ْن َف ُع
﴾اع ُة ع ْن َد ُه إ ََّّل ل َمنْ أذنَ لَ ُه
ٍ ش ْر
َ الش َف

“จงกล่ าวเถิ ด มุ ฮั ม หมั ด พวกท่ านจงวิ งวอนต่ อ บรรดาที่ พ วกท่ า นจิ น ตนาการ (ว่ าเป็ น พระเจ้ า ) อื่ น
จากอัลลอฮฺพวกมันมิได้ครอบครองแม้แต่น้ำหนักเพียงเท่าธุลีในชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดินและพวกมัน
มิได้มีหุ้นส่วนในทั้งสองนั้น และสำหรับพระองค์นั้นมิได้มีผู้ช่วยเหลือมาจากพวกมัน”.
 ﴾  ﴿ َوأَنذ ْر به: การตักเตือนคือการประกาศพร้อมสำทับให้กลัว และหมายถึงคือเตือนด้วยอัลกุรอ่าน.
 ﴾ ﴿ َوكَم ِّمن َّملَ ٍك: มีมะลาอิกะฮฺ จำนวนมากมายบนชั้นฟ้า พร้อมกันนั้นการช่วยเหลือของพวกเขาไม่

อำนวยประโยชน์อันใดนอกเสียจากจะเป็ นการอนุมัติจากอัลลอฮฺ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัยจากผู้
ช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือ.
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 ﴾  ﴿ ا ْد ُعوا: ความหมายเชิญชวนพวกเขาหรือการขอพรที่เป็นการขอให้ได้รับสิ่งต่างๆ.
 ﴾  ﴿ من ش ْر ٍك: คือ พวกมัน ไม่ไ ด้ค รอบครองอะไรทั้งในดุน ยาและอาคิ เราะห์ .  ﴾ٍ  ﴿ ِّمن َظ هير:

ปฏิเสธบรรดาเจว็ดที่เป็นตัวช่วยเหลือ และคำว่า  ال َظهيرคือผู้ช่วยเหลือ.  ปฏิเสธบรรดาทุกๆเจว็ดที่
เกี่ยวข้องกับการเคารพสักการะ และพวกมันมิได้ครอบครองอะไรเลยทั้งตัวมันเองหรือหุ้นส่วนและไม่
สามารถช่วยเหลือได้ เพราะว่าผู้ที่ช่วยเหลือท่าน ถึงแม้ว่าไม่มีหุ้นส่วนใดๆกับท่านก็ยังคงมีอำนาจเหนือ
ท่าน ดังนั้นบางทีต่างคนต่างก็ชอบในการให้ตามที่ต้องการ หากเมื่อดึงสามเรื่องนี้ออกไป จะไม่เหลือ
อะไรนอกจากการขอชาฟาอะห์ความช่วยเหลือ และแน่นอนอัลลอฮฺทรงทำให้สิ่งดังกล่าวมาเป็นโมฆะ
และไม่มีประโยชน์อันใดต่อการขอความช่วยเหลือจากพวกนั้น.  และอายะฮ์นี้และอายะฮ์ถัดจากนั้น
ท่านอิบนุลก็อยยิม รอฮิมะฮุลลอฮ์ พูดถึงว่า : มันคืออายะฮ์ที่ตัดท่อน้ำเลี้ยง ต้นตอของการตั้งภาคี
ออกไปจากหัวใจ.
ประเภทของชาฟาอะห์ (เป็นคนกลางให้ผู้อื่นรับประโยชน์หรือปัดเป่าภัยอันตราย)
ในสิ่งที่มนุษย์มีความสามารถ
แ ล ะ ผู้ ที่ เป็ น ค น ก ล า ง ที่
ช่วยเหลื อ นั้ น ต้อ งมี เงื่อนไขที่
ถูกต้องดังนี้ :
1. ยังมีชีวิต.
2. มีความสามารถ.
3. อยูต่ อ่ หน้า.
4. มีสาเหตุ.

มันฟียะห์ คือ สิ่งที่อัลกุรอ่านได้
ปฏิเสธเอาไว้ และคือการขอจาก
สิ่งอื่นนอกเหนือจากอัล ลอฮฺ ใน
สิ่งที่ ไม่มีใครสามารถจะกระทำ
ได้เว้น แต่ พ ระองค์ และการขอ
ในรูปแบบนีถ้ อื เป็นชิริกใหญ่.

มุษบะตะห์ คือ อัลลอฮฺยืนยัน
ด้ วยตั วพระองค์ เองและการ
ขอต้ องประกอบด้ วยเงื่อ นไข
ดั ง นี้ : 1 .ได้ รั บ อนุ มั ติ จาก
พระองค์. 2. พระองค์ทรงพอ
พ ระ ทั ย ใน ตั วค น ก ล างที่
ช่วยเหลือ. 3. และพอพระทัย
ในตัวผู้ที่ขอให้ช่วยเหลือ.

“และมะลักกี่มากน้อยในชั้นฟ้าทั้งหลายนั้น การชะฟาอะฮ์ของพวกเขาจะไม่อำนวยประโยชน์อันใด...”
ชาฟาอะห์ที่จำกัดเฉพาะท่านนบี  ที่ไม่มีผู้ใด
มีหุ้นส่วนกับท่านได้ :
 ชาฟาอะตุ้ลอุซมา (การชะฟาอะฮฺอันยิ่งใหญ่ )
คื อ ตำแหน่ ง ที่ ถู ก สรรเสริ ญ ซึ่ ง อั ล ลอฮฺ ไ ด้ ท รง
สัญญาไว้ (ขอให้มีการสอบสวนเกิดขึ้น).
 การขอความช่วยเหลือของท่านนบี  ให้เบา
โทษแก่ลุงของท่าน คือ อบีฏอลิบ.
 การขอความช่วยเหลือของท่านนบี  ในการ
เปิดประตูสวรรค์แด่ผู้ที่เป็นชาวสวรรค์.
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การขอชาฟาอะห์ที่ได้สำหรับคนทั่วไปทั้งท่านน
บี  และบรรดานบีและมะลาอิกะฮฺและผู้ที่
ให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺและกระทั่งเด็กเล็กๆ :
 การขอความช่วยเหลือให้ยกระดับแด่บรรดา
ผู้ศรัทธา.  การขอความช่วยเหลือแด่ผู้ที่สมควร
ต้องเข้านรกแต่เขาเป็นผู้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺไม่
ต้องเข้านรก.  การขอความช่วยเหลือแด่ผู้ที่ลง
นรกแล้วแต่ เขาเป็นผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺให้
ออกมาจากนรก.
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อบุลอับบาสกล่าวว่า : อัลลอฮฺได้ปฏิเสธทุกๆสิ่งที่จะมาเทียบเคียงกับพระองค์และทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
พระองค์ของบรรดาผู้ตั้งภาคี และปฏิเสธการครอบครองอื่นจากการครอบครองของพระองค์ หรือส่วน
ต่างๆจากพระองค์ หรือเป็นการช่วยเหลือเพื่อ อัลลอฮฺ และจะไม่เหลืออะไรเลย นอกจากการขอความ
ช่วยเหลือ ดังนั้นเป็นการชัดเจนเลยว่ าแท้จริงการขอความช่วยเหลือนั้นจะไม่ยังประโยชน์นอกจากผู้ที่
ได้รับอนุมัติจากพระองค์เท่านั้น ดั่งเช่นดำรัสของพระองค์ที่ว่า : ﴾“ ﴿ َو ََّل َي ْش َف ُعونَ إ ََّّل ل َمن ا ْرتَ َض َٰىและ
พวกเขาจะไม่ให้ความช่ วยเหลือแก่ผู้ใด นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัย” ดังนั้นนี่คือการขอความ
ช่วยเหลือที่บรรดามุชริกีนนึกคิดแต่มันไม่สง่ ผลอันใดเลยในวันฟืน้ คืนชีพ ดังเช่นอัลกุรอ่านได้ปฏิเสธเอาไว้
และการบอกเล่าของท่านนบี  ว่าแท้จริงท่านได้ก้มกราบแก่พระเจ้าของท่านและให้การสรรเสริญ ไม่ได้ขอความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก-หลังจากนั้นก็มีเสียงถูกกล่าวแก่ท่านว่า : จงเงยศีรษะของท่าน จง
กล่าวและจะถูกรับ ฟัง จงขอและจะถูกมอบให้ จงขอความช่วยเหลือและจะถูกได้รับความช่วยเหลือ
และอบูฮุรัยเราะฮฺได้ถามท่านว่า : ใครที่มีความสุขที่สุดจากการขอความช่วยเหลือของท่าน ? ท่านรอซูล้ ก
ล่ า วตอบว่ า : ผู้ ที่ ก ล่ า ว ไม่ มี พ ระเจ้ าอื่ น ใดนอกจากอั ล ลอฮฺ ด้ ว ยหั ว ใจที่ บ ริสุ ท ธิ์ ดั งนั้ น การขอความ
ช่วยเหลือสำหรับบรรดาผู้ที่มีความบริสุทธิใ์ จด้วยอนุมัติจากอัลลอฮฺ และจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีภาคีร่วมกับ
พระองค์และความจริงนั้นก็คือ : แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ที่รักชอบต่อบรรดาผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ และจะทรง
อภัยโทษแก่พวกเขาด้วยสื่อกลางจากคำขอพรของผู้ที่พระองค์อนุมัติแก่เขาให้ขอความช่วยเหลือเพราะ
ความมีเกียรติของเขา และได้รับตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ และการขอความช่วยเหลือที่อัลกุรอ่านได้
ปฏิ เสธเอาไว้ คือ การขอความช่ว ยเหลื อที่ มี ภ าคี ร่วมกั บ พระองค์ และยั งมีก ารยื น ยัน ถึ งการขอความ
ช่วยเหลือด้วยอนุมัติของพระองค์ไว้ในหลายๆที่ด้วยกัน และแน่นอนท่านนบี  ได้ยืนยันว่าการขอ
ความช่วยเหลือจะไม่เกิดขึ้นนอกจากกับบรรดาผู้ที่ให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺและบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์ สิ้นสุด
คำพูดของท่าน.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายความหมายอายะฮ์ต่างๆ มีอยู่ห้าอายะฮ์. 2. ลักษณะของการขอความช่วยเหลือทีถ่ ูกปฏิเสธ คือ
มีการตั้งภาคีอยู่ด้วย. 3. ลักษณะของการขอความช่วยเหลือที่ถูกยอมรับ คือการขอความช่วยเหลือของ
บรรดาผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺหลังจากที่พระองค์ทรงอนุมัติและทรงพอพระทัยจากคนกลางที่ช่วยเหลือ
และผู้ที่ขอให้ช่วยเหลือ . 4. กล่าวถึงการขอความช่วยเหลือครั้งใหญ่ คือตำแหน่งที่ได้รับการสรรเสริญ
ให้แก่บรรดาผู้ยืนรอการสอบสวนให้ได้รับการสอบสวน. 5. ลักษณะการกระทำของท่านนบี  ท่านนั้น
จะไม่เริ่มด้วยการขอความช่วยเหลื อเลย แต่ทว่าท่านจะก้มกราบก่อน และเมื่อได้รับการอนุมัติ แก่ท่าน
ท่านจึงขอ ตรงนี้ชี้ถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและมารยาทที่สมบูรณ์ของท่านนบี . 6. ใครคือผู้ทไี่ ด้รับ
ความสุขที่สุดจากการขอความช่วยเหลือ ? บรรดาผู้ที่ให้เอกภาพและบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ.
7. การขอความช่วยเหลือจะไม่เกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคี.
8. เป็นการอธิบายถึงชะฟาอะฮ์ แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ที่โปรดปรานบรรดาผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ และจะทรง
อภัยโทษแก่พวกเขาด้วยสื่อกลางจากคำขอพรของผู้ที่พระองค์อนุมัติแก่เขาให้ขอความช่วยเหลือเพราะ
การมีเกียรติ์ของเขาและได้รับตำแหน่งทีไ่ ด้รับการสรรเสริญ.
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บทที่ 18 คำดำรัสทีว่ ่า : “แท้จริงเจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะทางทีถ่ กู ต้องแก่ผู้ที่เจ้ารักได้”
ตัวบทหลักฐานที่ 2
มีรายงานถึงสาเหตุการประทานอายะฮ์นี้ในศอเฮี๊ยะห์อัลบุคอรีย์และมุสลิม จากอิบนิมุซัยยับจากบิดาของ
เขาได้ กล่าวว่าความว่ า : “ขณะที่สัญ ญาณแห่งความตายเข้าใกล้อะบู ฏ อลิบ ท่านนบีได้ เข้ามาหาเขา
ขณะนั้น อับดุลเลาะฮฺบุตรอุมัยยะฮฺและอะบูยาฮั้ลร่วมอยู่ด้วย ดังนั้น นบีก็กล่าวแก่เขาว่า : โอ้ลุงของฉัน
ท่านจงกล่าว “ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮ์” เป็นประโยคที่ฉันจะนำไปเป็นหลักฐานช่วยท่าน ณ ที่ อัลลอฮฺ ทั้ง
สองคืออับดุลเลาะห์ ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้รั บอิสลามและอะบูยาฮั้ลได้กล่าวแก่อะบูฏอลิบว่า : ท่านจะทิ้ง
ศาสนาของอับดุลมุฏฏอลิบกระนั้นหรือ ท่านนบีก็กล่าวประโยค (กะลีมะห์ชาฮาดะฮ์) สอนเขาอีก ทั้งสอง
คืออับดุลเลาะห์และอะบูยาฮั้ลก็กล่าวดังเช่นเคย แต่ปรากฏท้ายสุ ดของประโยคที่อะบูฎอลิบ กล่าวคือ :
เขาอยู่ในศาสนาของอับดุลมุฎฏอลิบ และไม่ยอมกล่าว “ลาอิลาฮ่าอิ้ลลั้ลลอฮ์” ท่านนบี  กล่าวต่อไป
ว่า : “แน่ นอนฉันจะขออภั ยโทษต่ออั ลลอฮฺ ให้แก่ ท่านตราบใดที่ ฉันไม่ถู กห้ามในการกระทำเช่น นั้น ”
แล้วอัลลอฮฺก็ได้ประทานอายะฮ์ ﴾ َ ﴿ َما كَانَ للنَّبيِّ َوالَّذينَ َآمنُوا أَن يَ ْست َْغف ُروا ل ْل ُم ْشركين: (ไม่บังควรแก่นบี
และบรรดาผู้ศ รัท ธาที่ จ ะขออภั ย โทษให้ แ ก่พ วกตั้งภาคี) และอั ล ลอฮฺ ก็ป ระทานอายะฮ์ ในเรื่ องของ
อบีฏอลิบว่า : ﴾ ﴿إنَّ َك ََّل تَ ْهدي َمنْ أ َ ْح َب ْب َت َو َٰلَكنَّ َّللاََّ يَ ْهدي َمن يَ َشا ُء: แท้จริงเจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะทาง
ที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เจ้ารักได้ แต่อัลลอฮฺทรงชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์.
ประเภทต่างๆของฮิดายะห์ (ให้ทางนำ)
ه َدا يَ ُة ال َّت ْوف ْيق

: ทางนำให้ ป ระสบความสำเร็จ เป็ น
อภิ สิ ท ธิ์ ข องอั ล ลอฮฺ อ งค์ เ ดี ย ว พระองค์ ต รั ส ว่ า :
แท้จริงเจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่
เจ้ารักได้.

َ  هدَا يَ ُة ْاْل ْر: เป็นการชี้แนะทางนำ
شاد

ท่านนบี
 มีสิทธิ์ครอบครองได้ พระองค์ตรัสว่า :
แท้จริงท่านจะเป็นผู้ชี้ทางสู่หนทางที่ถูกต้อง.

ผู้ เขี ย นได้ น ำบทนี้ ม าเพื่ อ อธิ บ ายว่ า แท้ จ ริ งไม่ มี ใครเลยสั ก คนเดี ย วที่ ส ามารถชี้ น ำผู้ อื่ น ให้ ป ระสบ

ความสำเร็จได้ เพราะมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยกับสิ่งทีพ่ ระองค์ทรงสั่งใช้เท่านั้น.
 ประเด็ น ปั ญ หาคือ : ท่ านนบีรั กอบู ฏ อลิบในขณะที่ เขาเป็ น ผู้ป ฏิ เสธได้ อย่ างไร ? คำตอบ : ส่วนนี้
ตีความหมายได้ว่า
1. ท่านรอซู้ลรักที่จะให้มีการชี้ทางนำแก่เขาไม่ได้รักในตัวเขา ความหมายนี้แข็งแรงกว่าความหมาย
อื่น.
2. เป็นความรักที่เป็นไปตามธรรมชาติ และมันก็เป็นทีอ่ นุญาตด้วย 3. ท่านรักเขาก่อนที่จะถูกห้ามรัก
ผู้ปฏิเสธ.
  ول َّللا
้ ฏิเสธหากมีความหวังอิสลามในตัวเขา.
ُ جا َء ُه َر ُس
َ : ตรงนี้ชอบให้กระทำคือการเยี่ยมเยียนผูป
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  يَا َع ِّم: ท่านรอซู้ลใช้คำนี้ในการเรียก แสดงถึงความอ่อนโยน และนี่คือความสวยงามในการเรียกร้อง

เชิญชวน.
 เราจะประสานได้อย่างไร ระหว่างหะดี ษบทนี้กับทัศนะของบรรดาผู้รู้ว่ามี ซุนนะห์ให้นำกล่าวตัลกีน
เฉพาะผู้ทใี่ กล้เสียชีวิตเท่านั้น โดยไม่ได้ให้บอกว่า จงกล่าว ?
คำตอบคือ : อบูฏอลิบนั้นเป็นผู้ปฏิเสธอยู่แล้ว เมื่อมีการกล่าวแก่เขาว่า จงกล่าวปฏิญาณตนและเขาก็
ปฏิเสธ เขาก็ยังคงสภาพเป็นผู้ ปฏิเสธ ถือว่าไม่มีปัญหาแต่อย่างใดด้วยคำปฏิญาณนั้น ซึ่งตรงข้ามกับคน
มุสลิม เพราะคำปฏิญาณอาจจะส่งผลต่อเขา.
  َح َض َر ْت: คือสัญญาณของความตายเริ่มเผยออกมาแต่ยังไม่มาถึง ตรงนีก้ ารกลับตัวของเขาจะถูกตอบ
รับหรือไม่ ?
1. ทัศนะที่ถูกต้องบอกว่าการกลับตัวไม่ถูกตอบรับ เพราะว่ามีอายะฮ์ที่บอกว่า : การสำนึกผิดกลับ
เนื้อกลับตัว (ที่อัลลอฮฺจะทรงรับ) นั้นมิใช่สำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วต่างๆ จนกระทั่งเมื่อความตาย
ได้มายังคนหนึ่งคนใดในพวกเขา ซึง่ ตรงกับหะดีษอย่างสมบูรณ์
2. และท่านนบีไม่ได้มั่นใจว่ามันจะให้ประโยชน์แก่ตัวเขา เพราะท่านนบีกล่าวว่า : เป็นประโยคที่ฉัน
จะนำไปเป็นหลักฐานช่วยท่าน.
 นี่คือเรื่องที่เฉพาะเจาะจงสำหรับท่านนบี  ที่สามารถขอความช่วยเหลือให้แก่ลุงของท่านในขณะที่
เขาเป็นผู้ปฏิเสธ.
 อั ล มุ ซั ย ยั บ  และอั บ ดุ ล ลอฮฺ บุ ต รของอบี อุ มั ย ยะห์  ทั้ ง สองได้ เ ข้ า รั บ อิ ส ลาม ซึ่ ง ต่ า งจาก
อบีฏอลิบและอบีญะฮั้ล.
 คำว่า  ُه َو َعلَى ملَّة: ถูกวางบนตำแหน่งของคำว่า (  أَنَاฉัน) ด้วยสรรพนามว่า ( ُه َوเขา) ตรงนี้เป็นการ
รักษาสิทธิของผู้รายงานเพื่อเป็นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายอายะฮ์ที่ว่า : “แท้จริงเจ้าไม่สามารถที่จะชี้ แนะทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เจ้ารักได้ แต่อัลลอฮฺทรงชี้แนะ
ทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์”.
2. อธิบายอายะฮ์ (ไม่บังควรแก่นบี) อายะฮ์นี้ ห้ามไม่ให้เปิดเผยความเสียใจและทุกข์ระทมต่อการตายของ
พวกเขา. 3. ประเด็นนี้สำคัญเป็นอย่างมาก คือการอธิบายคำกล่าวที่ว่า จงกล่าวว่า : ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ซึ่งต่างจากผู้ที่อ้างตัวว่ารูค้ วามหมาย ดังกล่าวนั้นเขาได้ปฏิเสธที่จะกล่าวมัน.
4. แท้จริงอบูยะฮั้ลและผู้ที่อยู่พร้อมกับเขารูด้ ีในจุดประสงค์ของท่านนบี หากท่านนบีกล่าวกับใครว่าจงกล่าว
:( )َّلإله إَّل َّللاดังนั้นขออัลลอฮฺทรงทำให้เป็นที่น่ารังเกียจ ผู้ซึ่งอบูยะฮั้ลรู้ดกี ว่าเขาถึงแก่นแท้ของอิสลาม.
5. ความตั้งใจของท่านนบี  และความจริงจังของท่านต่อการเข้ารับอิสลามของลุง
1. เนื่องจากความเป็นญาติใกล้ชิดกับท่านนบี.
2. ลุงของท่านได้ทำคุณประโยชน์ต่อท่านรอซู้ล  และศาสนาอิสลาม จากความดีงามมากมายซึ่งสิ่งนี้
เขาควรได้รับการขอบคุณ ถึงแม้เขาจะอยูบ่ นการปฏิเสธที่ถูกห้อมล้อมอยู่ก็ตาม.
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6. ตอบโต้ผู้ที่อ้างว่าอับดุลมุฏฏอลิบและบรรพบุรษุ ของเขารับอิสลาม แนวทางของพวกเขาคือการปฏิเสธ.
7. ท่านรอซู้ล  ได้ขออภัยโทษให้แก่เขา แต่ไม่ได้รับการอภัยโทษ อีกทั้งยังถูกห้ามจากเรื่องนี้อีกด้วย เรื่อง
นั้นอยู่ ณ พระหัตถ์ของอัลลอฮฺ.
8. ความอันตรายของบรรดาสหายที่ชั่ว มีผลต่อผู้ที่คบเป็นมิตร.
9. อันตรายของการเทิดทูนต่อบรรดาบรรพบุรุษและผู้อาวุโส หากสิ่งนั้นเป็นเรื่องที่ผิด.
10. การสร้างความคลุมเครือของผู้ทำลายต่อเรื่องดังกล่าว ด้วยการยกหลักฐานของอบีญะฮัลในเรื่องนั้น.
11. ตัวชี้วัดของการงานอยู่ที่ช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต เพราะถ้าเขากล่าวมันเขาจะได้รับประโยชน์จากมัน.
12. การพิจารณาถึงความใหญ่หลวงของข้อคลุมเครือนี้ ในหัวใจของบรรดาผู้หลงผิด เพราะในเรื่องราวนี้
พวกเขามิได้โต้แย้งนอกจากด้วยข้อคลุมเครือนั้น ทั้งๆที่ท่านรอซู้ลพยายามอย่างจริงจังและกล่าวย้ำหลายๆ
ครั้ง ดังนั้นด้วยกับความใหญ่หลวงและความชัดเจนของข้อคลุมเครือนี้ ณ พวกเขา พวกเขาจึงจำกัดอยู่กับข้อ
คลุมเครือนี้เท่านั้น นั่นคือ ข้อความเครือว่าด้วยการเทิดทูนบรรพบุรุษและเหล่าผู้อาวุโส.

แบบทดสอบส่วนที่ 3 : (มี 4 บท)
คำถามที่ 1 : จงบอกเรื่องทั้งหมดในส่วนนีแ้ ละบอกสาเหตุที่ผู้ประพันธ์หนังสือกำหนดเรือ่ งเอาไว้
สาเหตุที่ผู้ประพันธ์นำเสนอบทนี้
หัวข้อบท
ลำดับ
.……………………………………
.……………………
1
.……………………………………
.……………………
2
.……………………………………
.……………………
3
.……………………………………
.……………………
4

คำถามที่ 2 : จงบอก ข้อตัดสินการกระทำต่างๆต่อไปนี้
อนุญาต (1) ไม่อนุญาต (2) การตัง้ ภาคีใหญ่ (3) ชอบให้กระทำ/ซุนนะห์ (4)
..... การที่เอาเกียรติยศตำแหน่งนบี  เป็น .....
สื่อกลาง
..... การสอนให้ผู้ใกล้ตายกล่าวชะฮาดาฮ์ตาม .....
..... การสาปแช่งผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยเหมา .....
รวม
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คำถามทีส่ าม : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูนณ์
1. ส่วนที่ 3 ในกิตาบุดเตาฮีดคือ : อธิบายอัตเตาฮีด. การเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺเป็นโมฆะ.
2. ส่วนที่ 3 ประกอบไปด้วยเรื่องรวมทั้งหมด : 5 เรื่อง. 4 เรื่อง. 6 เรื่อง.
3. คำถามในอายะฮ์ที่ว่า : ﴾ ﴿أ َ ُي ْشركُونเพื่อห้ามและเตือนสำทับ : ถูก. ผิด.
4 อัลลอฮฺได้ชี้แจงถึงการไม่มคี วามสามารถและเป็นโมฆะของการสักการะเจว็ดในอายะฮ์ที่ว่า : ﴾ ﴿أ َ ُي ْشركُون:
4 รูปแบบ. ๓ รูปแบบ.
5. อายะฮ์นี้ ﴾ ﴿ َوالَّذينَ تَدْ ُعونَ منْ ُدونهเป็นประเภทของดุอาอฺอะไร : การเคารพสักการะอิบาดะฮ์.
การขอทั่วไป. รวมทั้งหมด.
6. เราอย่าได้ขอให้ใครออกห่างจากความเมตตาของอัลลอฮฺถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเว้นแต่บรรดาหัวโจก
ที่ปฏิเสธ : ถูก. ผิด.
7. คำกล่าวของผู้เขียนที่ว่า แท้จริงบรรดาผู้ที่ถูกขอดุอาอฺให้ถูกสาปแช่งนั้นเป็นกาฟิร หมายถึงการบอกถึงการ
ปฏิเสธของพวกเขา : ถูก. ผิด.
8. คำกล่าวผู้เขียน وت َس ِّيد ا ْل ُم ْر َسل ْين
ُ  ُق ُن: หมายถึง :
อนุญาตให้กุนูต. ไม่มีผู้ใดในประชาชาตินี้ที่จะ
ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺมากไปกว่าท่านรอซู้ลและบรรดาศอฮาบะฮฺ แต่ขณะเดียวกันพวกเขายังพึ่งพาอัลลอฮฺ.
9. เราจะขอดุอาอฺให้ผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างไร.....................................................................................................?
10. อายะฮ์นี้ ﴾ ﴿ ُف ِّز َعหมายถึงขจัดความกลัว : โดยทันที. อย่างต่อเนื่องจากหัวใจพวกเขา.
11.  كَونُ ُه يَ ْكذ ُب َم َع َها مائَ َة كَ ْذبَ ٍةเขาได้โกหกพร้อมกับมันถึง 100 ครั้ง คำกล่าวนี้อยู่ในรูปแบบ : พูดในเชิง
บ่งบอกถึงความมาก / เกินเลย . เป็นการกำหนดเจาะจงจำนวนจริง.
12. ﴾الس َما َوات
ٍ َ ﴿ َوكَم ِّمن َّملอายะฮ์นี้ถูกรวมไว้ซึ่งเงื่อนไขการขอชะฟาอะฮ์ทั้งสาม :
ถูก. ผิด.
َّ ك ِف
13. ทุกๆการขอชะฟาอะฮ์ที่มีการตั้งภาคีคือชะฟาอะฮ์ : ถูกห้าม. เป็นชิริก. ทั้งหมดทีก่ ล่าวมา.
14. อัชชะฟาอะฮ์ที่ไม่ประสงค์ขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺในสิ่งใดแล้ว จากสิ่งที่ถูกช่วยเหลือแล้ว สิ่งนั้น
เป็น ไปไม่ได้ : ถูก. ผิด. และมั นยังหมายถึง : การให้ เกียรติ แก่ผู้ให้ความช่วยเหลือ . คนที่ ถูก
ช่วยเหลือได้รับประโยชน์. ทีก่ ล่าวมาทั้งหมด.
15. อ าย ะ ฮ์ ที่ ถู ก ก ล่ าวถึ งว่ า : เป็ น ก าร ตั ด ท่ อ น้ ำเลี้ ย งข อ งต้ น ต อ แ ห่ งชิ ริ ก อ อ ก จ า ก หั วใจ
...............................................................................................................................................................................
16. อัลฮิดายะห์อัลมุษบะตะห์คือ...............................................................................................และมันฟียะห์คือ
...............................................................................................................................................................................
17. ความหมายอายะฮ์ “แท้จริงเจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เจ้ารักได้” คือ : คนที่ท่านรัก :
รักเนื่องจากอยากให้ได้รับ ทางนำ หรือเป็นความรักโดยธรรมชาติ . ก่อนจะถูกห้ามรักผู้ปฏิ เสธ
ศรัทธา. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
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18. “ขณะที่สัญญาณแห่งความตายเข้าใกล้อะบูฏอลิบ” หมายถึง.....................................,หรือ .........................
...............................................................................................................................................................................
19. ศาสนาของอับดุลมุฏฏอลิบคือ : ตั้งภาคีและสักการะเทวรูป. คริสเตียน. มะญูซีคือผู้บูชาไฟ.
20. “ฉันจะนำไปเป็นหลักฐานช่วยท่าน” คือ : จะกล่าวเพื่อเป็นหลักฐานแก่ท่าน ณ ที่อัลลอฮฺ. จะ
เรียกร้องและตอบโต้ให้ท่าน ณที่อัลลอฮฺ.
21. มี ซุ น นะห์ ให้ ก ล่ า วนำผู้ ใกล้ ต ายด้ วยคำว่ า ُ ََّل إلَ َه إ ََّّل َّللاด้ ว ยคำพู ด ของเราแก่ ผู้ ใกล้ ต ายว่ า :  ُق ْلและ
หลักฐานเป็นการกระทำของท่านรอซู้ ลต่อลุงของท่าน : ถูก. ผิด.,และเราจะสามารถรวมได้อย่างไร
ระหว่างสิ่งนั้นกับคำพูดของบรรดานักวิชาการ : มีซุนนะห์ให้กล่าวนำแก่คนใกล้ตายว่า  َّل إله إَّل َّللاโดยไม่ต้อง
พูดว่า :  ُق ْل.
22. ทำไมผู้ ร ายงานถึ ง กล่ า วว่ า : “เขาอยู่ ใ นศาสนาของอั บ ดุ ล มุ ฏฏอลิ บ ” แต่ ไ ม่ พู ด ว่ า ตั ว ฉั น
เพราะ............................................................................................................................................................?
23. ความพยายามของท่านนบี  ต่อการรับอิสลามของลุงของท่านคืออบีฏอลิบเนื่องด้วยสาเหตุอะไร :
เป็นเครือญาติใกล้ชิด. เพราะได้ทำประโยชน์ต่ออิสลามจากความดีมากมาย ทัง้ หมดที่กล่าวมา.
24. การยกย่องเทิดทูนบรรพบุรุษและบรรดาผู้อาวุโสถือเป็นสิ่งที่น่าตำหนิ : ในทุกๆกรณี. หากยกย่อง
ในเรื่องที่ผิด.

92

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

คำถามที่ 4 : จงเติมประเภทของชะฟาอะฮ์ให้สมบูรณ์
……………………………………
แล ะผู้ ที่ เป็ น ค น กล างที่
ช่วยเหลือนั้นต้องมีเงื่อนไข
ที่ถูกต้องดังนี้ :
1……………………………........
...........................................
...........................................
...................................……..
2.........................................
...........................................
...........................................
3.........................................
...........................................
...........................................
4.........................................
...........................................
...........................................

..................... คื อ สิ่งที่ อั ล กุ
รอ่านได้ปฏิเสธเอาไว้ และคือ
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
และการขอในรู ป แบบนี้ ถื อ
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
.....

ชาฟาอะฮฺที่จำกัดเฉพาะท่านนบี  ที่ไม่มี
ผู้ใดมีหุ้นส่วนกับท่านได้ :
.......................................................................
........................................................................…
……………………………………………….………….........
 ....................................................................
………………………………………….…………………….…
……………………………………………….………….........
.......................................................................
………………………………………………….…………......
……….....…………………………………………………..…

............................. คื อ อั ล ลอฮฺ
ยืนยันด้วยตัวพระองค์เองและการขอ
ต้ อ งประกอบด้ ว ยเงื่ อ นไขดั ง นี้ :
1.......................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
2.......................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
3.......................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................

การขอชาฟ าอ ะฮฺ ที่ ไ ด้ ส ำหรั บ คน ทั่ ว ไป ทั้ ง
:…………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………….……

……………………………………….………………………..……
……………………………………….………………….………
…………………………………………….……………………..…
………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
….………….....……………………………………………………
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ส่วนที่ 4 : เรื่องสาเหตุการปฏิเสธศรัทธาของมนุษย์ (มี 4 บท)
 นำเรื่องนี้มาเพื่อที่จะชี้แจงสาเหตุต่างๆของการปฏิเสธ เพื่อที่จะให้เราออกห่ างจากมันและเป็นการ

ตอบคำถามที่ว่า ทำไมการปฏิเสธจึงเกิดขึ้นบางประชาชาติ ? คำตอบจะอยู่ในสามบท และบทที่สี่จะมา
ในเรื่องของท่านรอซู้ล  ได้ปิดทุกๆประตูที่จะนำไปสู่การตั้งภาคี.
บทที่ 19 : เรื่องสาเหตุการปฏิเสธศรัทธาของมนุษย์ และการละทิง้ ศาสนาของพวกเขา คือการ
กระทำเลยเถิดในตัวของบรรดาคนดี.
และนี่คือสาเหตุใหญ่ที่สุดและอันตรายที่สดุ และการตั้งภาคีที่เกิดขึ้น ก็เนื่องด้วยสาเหตุเกี่ยวกับความ
คลุมเครือที่เกิดขึ้นในการเลยเถิดในตัวของพวกเขา.


ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2

1. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾“ ﴿ َيا أَهْ َل ا ْلكتَاب ََّل تَ ْغ ُلوا ِف دينك ُْم َو ََّل تَ ُقو ُلوا َعلَى َّللاَّ إ ََّّل ا ْل َح َّقโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลาย
จงอย่าปฏิบัติให้เกินขอบเขต ในศาสนาของพวกเจ้า และจงอย่ากล่าวเกี่ยวกับอัลลอฮฺ นอกจากสิ่งที่เป็น
ความจริงเท่านั้น”.
2. ในหนังสือศอเฮี๊ยะห์จากอิบนุอิบบาส  จากคำพูดของอัลลอฮฺตะอาลา ที่ว่า : “และพวกเขาได้กล่าว
ว่า พวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งพระเจ้าทั้งหลายของพวกท่านเป็นอันขาด พวกท่านอย่าได้ทอดทิ้งวัดดฺ และสุ
วาอฺ และยะฆูษ และยะอู๊ก และนัซรฺ เป็นอันขาด” กล่าวว่า : “นี้คือบรรดาชื่อของคนดีๆจากประชาชาติ
ของนบีนูฮฺ และเมื่อพวกเขาเสียชีวิต ชัย ฏอนก็ได้ครอบงำกลุ่มชนของพวกเขา ให้สร้างขึ้นในวงสนทนา
ของพวกเขาซึ่งปรากฏว่า วงสนทนาของพวกเขานั้นมี สิ่งถูกสร้างอยู่ด้วย,และได้เรียกสิ่งที่ถูกสร้างนั้นด้วย
ชื่อของคนดีๆเหล่านั้น แต่ยังไม่ได้สักการะต่อมันจนกระทั่งผู้คนที่สร้างได้เสียชีวิตลง ความรู้ถูกลืมเลือน
และมันก็ถูกสักการะในที่สุด ” และอิบนุก็อยยิมได้กล่าวว่า : “คนหนึ่งจากชนรุ่นก่อนได้ กล่าวว่า : เมื่อมี
การเสียชีวิตเกิดขึ้น พวกเขาจะยึดเป็นสถานที่ทางศาสนาบนหลุมฝังศพของพวกเขา และหลังจากนั้นจะ
สร้างภาพและรูปปั้นขึ้นมา พอผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานพวกเขาก็ทำการเคารพสักการะ”.
 ﴾﴿ يَا أَهْ َل ا ْلكتَاب

: พวกเขาคือกลุ่มชนชาวยิวที่ได้รับคัมภีร์อัตเตารอต และคริสเตียนที่ได้รับคัมภีร์

อินญีล.

 ﴾ ﴿ ََّل تَ ْغ ُلوا ِف دينك ُْم

: คืออย่าได้ทำเกินขอบเขตจะในเรื่องการยกย่องหรือตำหนิก็ตาม เช่นพวกคริส
เตียนได้เลยเถิด ต่อนบีอีซา  ในด้านการยกย่องเชิดชู โดยที่พวกเขาเรียกนบีอีซา  ว่า : บุตร
ของอัลลอฮฺ และองค์ที่สามจากสามองค์ ส่วนชาวยิวจะเลยเถิดในเรื่องการตำหนิผู้อื่น.
  َهلَكُوا: เสียชีวิต ตายจาก.
َّ حى
 ُالش ْي َطان
َ  أ ْو: ชัยฏอนกระซิบกระซาบพวกเขา.
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  أن انْص ُبوا: ทุกๆสิ่งที่ถูกสร้างมาจากไม้และหิน

และดังกล่าวนั้นได้กล่าวกับพวกเขาว่า : เมื่อพวกท่าน
มองไปยังมันพวกท่านจะมีความกระตือรือร้นในการทำอิบาดะฮ์ แต่ว่ามันสวนทางกับบทบัญญัติ การตั้ง
เจตนาที่บริสุทธิ์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่จะต้องให้การปฏิบัติสอดคล้องกับบทบัญญัติด้วย ดังนั้น
การตั้งใจถูกต้องแต่การกระทำนั้นผิด
 ك
้ ต่างๆ.
َ ك أ ُ ْولَئ
َ َح َّتى إ َذا َهل
َ : ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้นำรูปเจว็ดทำเป็นแท่น และหล่อเป็นรูปปัน
 กลุ่มชนก่อนหน้านบีนูฮฺ ได้กระทำ 3 อย่างคือ :
1.  ص َّوروا: การปั้นแต่งของพวกเขา ในเรื่องนี้ชี้ถึงความอันตรายของการวาดเขียนและปั้นแต่งรูป.
2.  َعكَ ُفوا: ทำสถานที่ทางศาสนาบนหลุมฝังศพ.
3. ال َعلَ ْيه ُم ْاْل َ َم ُد
َ  َط: เมื่อห่างไกลจากสมั ยของบรรดานบี ความรู้ก็ได้เลือนหาย การทำชิริกใหญ่จึง
เริ่มขึ้นและได้ทำการสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ดังนั้นพื้นฐานเดิมควรรักษาความรู้และการปฏิบัติ
เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเรื่องเหล่านั้น.
ความเสียหายของการเลยเถิด
 เป็นการให้ตำแหน่งต่อผู้ที่ถูกยกย่องเกินสถานะของเขา หากเป็นการยกย่อง และจาบจ้วงให้ลดเกียรติ
หากเป็นการตำหนิ.
 เพราะมันจะนำไปสู่การสักการะต่อผู้ที่ถูกเลยเถิด.
 มันจะเป็นการกีดขวางการให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺ เพราะว่าจิตใจบางทีจะมัวยุ่งอยู่กับสิ่งทีเ่ ป็นเท็จ
หรือสิ่งที่เป็นสัจธรรม.
 ผู้ที่ถูกเลยเถิดหากเขายัง มี ชีวิต อยู่ มั นจะทำให้ เขาหยิ่ งผยองในตัวเขาเอง และสิ่ งนั้นจะสร้างความ
เสียหายแก่ผู้ที่ถูกเลยเถิดหากเป็นการยกย่องเยินยอ และจะนำมาซึ่งความเป็นศัตรูหากเป็นการตำหนิ.

ประเภทของมนุษย์ในจุดยืนของพวกเขาต่อบรรดาคนดีๆ
ประเภทของทางสายกลาง : คือ
ไม่เลยเถิดและไม่ หย่อนยาน พวก
เขาคือ ชาวอะห์ลุสซุนนะห์.

ประเภทของการตำหนิ
อย่างเลยเถิด : เช่นชาวยิ ว
ตำหนิท่านนบีอีซา .
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ตัวบทหลักฐานที่ 3 ถึง 5
3. รายงานจากอุมัร  แท้จริงท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “อย่าได้เลยเถิดต่อฉัน เหมือนที่นะศอรอเลย
เถิดต่อบุตรของมัรยัม (นบีอีซา ) แท้จริงฉันก็คือบ่าวคนหนึ่ง พวกท่านจงกล่าวว่า : (มุฮัมหมัด) เป็น
บ่าวของอัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม.
4. จากอิบนุอับบาส  กล่าวว่า : ท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “จงระวังการเลยเถิด เพราะกลุ่มชนก่อน
หน้าพวกท่านได้หายนะเพราะการเลยเถิด”.
5.จากท่านอิบนุมัศอูด  แท้จริงท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “พวกที่คลั่งไคล้ได้พินาศแล้ว กล่าวแบบนั้น
สามครั้ง” รายงานโดยมุสลิม.
  ََّل تُ ْط ُروين:

อัลอิฏรออฺคือการเลยเถิดในการยกย่องเยินยอ เหมือนที่พวกคริสเตียนเลยเถิดและอื่นๆ

จากนี.้

  َع ْب ُد َّللا َو َر ُسو ُل ُه: ทั้งสองนี้คือคุณลักษณะที่สัจจริงและมีเกียรติยิ่งต่อท่านรอซู้ล .
  ا ْل ُغ ُلو: คือ การทำเกินขอบเขตในการสรรเสริญ สักการะ และปฏิบัติ.

ความเลยเถิดทำให้พวกเขาพินาศในเรื่องใด ? : 1. ในเรื่องศาสนา. 2. ในเรื่องของร่างกาย.
การเลยเถิดมีหลายประเภทด้วยกัน : ทั้งการเลยเถิดในด้านหลักความเชื่อ ด้านการสักการะ ด้านสังคม
ด้านธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ศาสนาของอัลลอฮฺจะอยู่สายกลางระหว่างผู้เลยเถิดกับผู้หย่อนยาน.
 َ ا ْل ُم َتن َِّط ُعون: คื อ ผู้ ที่ ค ลั่ งไคล้ แ ละดำดิ่ ง และคล่ อ งแคล่ ว ในคำพู ด และการกระทำที่ ถื อ ว่า ตนเองมี
ความสามารถมาก และผู้ทคี่ ลั่งไคล้ในเรื่องศาสนาคล้ายกับการเลยเถิด และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทำ
ให้เกิดความพินาศ.



ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ใครที่เข้าใจบทนี้และอีกสองบทหลังจากนี้จะแจ่มแจ้งสำหรับเขาถึงความแปลกหน้าของอิสลาม และ
เห็นถึงความสามารถของอัลลอฮฺและการพลิกผันของหัวใจที่น่าประหลาดใจ.
2. รู้ถึงการตั้งภาคี (ชิริก) แรกที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินซึ่งมันเกิดโดยการสร้างความคลุมเครือต่อบรรดา
คนดีๆ.
3. รู้ถึงสิ่งแรกที่เข้ามาแปรเปลี่ยนศาสนาของบรรดานบี ก็คือการตั้งภาคี และสิ่งใดที่เป็นสาเหตุดังกล่าว ?
คือการเลยเถิดต่อบรรดาคนดีๆ พร้อมกันนั้นก็รู้ว่าอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้แต่งตั้งพวกเขามา.
4. การยอมรับในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมทั้งที่บทบัญญัติและธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของมนุษย์ได้ปฏิเสธมัน
5. แท้จริงสาเหตุทั้งหมดดังกล่าวนี้คือ การนำความจริงมาปนกับความเท็จ ดังนั้นเริ่มแรกคือการรักต่อ
บรรดาคนดีๆ และถัดมาคือการกระทำของคนที่เป็นผูร้ ู้และในเรื่องราวศาสนา ซึ่งมีความประสงค์จะให้เกิด
สิ่งดีๆและแล้วคนรุ่นหลังพวกเขาก็คิดว่าพวกเขาต้องการแบบนี้เลยทำการเปลี่ยนมัน ใครก็ตามที่ประสงค์
ต้องการทำให้ศาสนาแข็งแรงด้วยการอุตริกรรม แท้ที่จริงแล้วโทษของมันมากกว่าผลดีแน่นอน.
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6. อธิบายอายะฮ์ซึ่งอยู่ในซูเราะฮฺนูฮฺ พวกเขาสั่งเสียกันในเรื่องที่เป็นเท็จ.
7. ธรรมชาติของมนุษย์ในเรื่องสัจธรรมความจริงมันจะค่อยๆลดไปจากหัวใจของเขาและความเท็จจะ
เพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้ที่ได้รับความโปรดปราณจากอัลลอฮฺ.
8. จะเห็นได้ว่าด้วยกับการรายงานจากบรรดาชนรุ่น ก่อนว่าอุตริกรรมในเรื่องศาสนาคือสาเหตุของการ
ปฏิเสธศรัทธา แต่ก็ยังมีอีกหลายๆสาเหตุนอกจากนี้.
9. ชัยฏอนรู้ว่าการทำสิ่งอุตริกรรมส่งผลเสียอย่างแน่นอน ถึงแม้ผู้กระทำจะมีความตั้งใจที่ดีก็ตาม.
10. รู้ถึงกฎเกณท์โดยรวม คือการห้ามไม่ให้มีการเลยเถิดและรับรู้ถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้น.
11. ความอันตรายของการชุมนุมรวมตัวบริเวณหลุมศพเพื่อที่จะปฏิบัติคุณ งามความดี เพราะมันจะ
นำไปสู่การสักการะ.
12. ได้รู้ถึงการห้ามการปั้นรูปปั้นและเหตุผลที่ต้องขจัดทำลายมันทิ้ง เพือ่ ป้องกันจากสิ่งที่ผิดก่อนที่มันจะ
เกิดขึ้น.
13. เรื่องราวนี้มีความสำคัญมากและมีความจำเป็นอย่างยิ่งแต่พร้อมกันนั้นมักจะถูกละเลยเพิกเฉย.
14. มันคือความประหลาดใจอย่างมากกับการอ่านของพวกเขาในหนังสือตัฟซีรและหะดีษ และพวกเขารู้
ถึงความหมายของประโยค แต่แล้วอัลลอฮฺทรงปิดกั้นระหว่างตัวกับหัวใจของพวกเขา จนกระทัง่ พวกเขา
เชื่อว่าการกระทำของกลุ่มชนนูฮฺ คือการอิบาดะฮ์ที่ประเสริฐที่สุด และเชื่อว่าสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซู้ลห้าม
จากมันคือการปฏิเสธที่อนุญาตให้ฆ่าและยึดทรัพย์สินได้.
15. เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากชะฟาอะฮ์ และพร้อมกันนั้นพวกเขาก็ได้ตั้ง
ภาคีด้วย.
16. พวกเขาคิดว่าบรรดาผู้รู้ที่พวกเขาปั้นรูปปั้นขึ้นมาต้องการแบบนั้น และรูปปั้นเหล่านั้นจะช่วยเหลือ
พวกเขาได้ มันคือความคิดความเข้าใจที่ผิด.
17. เป็นการอธิบายที่สำคัญในคำกล่าวของท่านรอซู้ ลที่ว่า : พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ยกย่องฉันจนเกิน
ขอบเขตดังเช่นพวกนะซอรอได้ยกย่องบุตรของมัรยัม เป็นการแจ้งข่าวที่ชัดเจน ดังนั้นจึงห้ามไม่ให้เลยเถิด
ในการยกย่องชมเชย และแน่นอนมันจะเกิดขึ้นในบางประชาชาตินี้ และมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ.
18. การตักเตือนของท่านนบี แก่เราคือ พวกที่คลั่งไคล้นั้นได้พินาศแล้ ว เพื่อเป็นการเตือนจากการเลย
เถิด.
19. และเป็นที่ชัดเจนว่าแรกๆยังไม่มีการสักการะ จนกระทั่งความรู้ความเข้าใจได้หมดไป และได้อธิบาย
ให้รู้ถึงความสำคัญของความรู้และอันตรายของการหายไปของความรู้.
20. แท้จริงการหายไปของความรู้คือการจากไปของบรรดาผู้รู้ และนี่คือสาเหตุหลัก และเช่นเดียวกันการ
ละเลยต่อความรู้ และการหมกมุ่นแต่กับเรื่องดุนยา และไม่มีความห่วงใยต่อความรู้.
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บทที่ 20 : เรื่องมีหลักฐานระบุโทษหนักสำหรับผู้ที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ บริเวณสุสานของคนดี แล้ว
หากเขาได้ไปทำการเคารพอิบาดะฮฺต่อสุสานนั้น โทษจะเป็นอย่างไร ?
ผู้ประพันธ์ได้ยกเรื่องนี้ก็เพื่อชี้แจงถึงความแปลกหน้าของศาสนาและการละทิ้งของผู้คนในเรื่องของการให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺ และห้ามการเคารพอิบาดะฮ์บริเวณหลุมศพของคนดี เพื่อที่จะได้ไม่เป็นสื่อที่จะนำไปสู่
การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
ในศ่อเฮียะหฺอัลบุคอรีย์ มีรายงานจากท่านอาอีชะฮฺว่า : ท่านอุมมุซะลามะฮฺ ได้เล่าให้ท่านรอซู้ล 
ฟังว่า มีโบสถ์หลังหนึ่งที่ฉันเห็นมันในเมืองฮะบะชะฮฺ (อะบิซิเนีย) และข้างในโบสถ์มีรูปปั้นมากมาย ท่าน
รอซู้ลจึงกล่าวว่า : “พวกเขาเหล่านั้นเมื่อมีคนดีเสียชีวิตในหมู่พวกเขา หรือทาสที่เป็นคนดีตายไป พวกเขา
จะสร้างโบสถ์และปั้นรูปบนหลุมฝังศพของเขา พวกเขาเหล่านั้นถือเป็นคนที่ชั่วช้าที่สุด ณ ที่อัลลอฮฺ ”
ดังนั้นพวกเขาได้รวมไว้ซึ่งสองฟิตนะฮ์ : คือฟิตนะฮฺในเรื่องของหลุมศพ และฟิตนะฮฺในเรื่องของการทำรูป
ปัน้ .
 พวกเขาได้รวมไว้ซึ่งสองฟิตนะฮ์ : ตรงนี้เป็นคำพูดของ อิบนุตัยมียะฮ์ และที่ถูกเรียกว่าฟิตนะฮ์ เพราะ
มันคือสาเหตุที่ขัดขวางมนุษย์จากศาสนาอันบริสุทธ์.
 พื้นฐานเดิ ม ของหลุ มศพจะต้ องอยู่ ข้า งนอกของอาคารสิ่ งปลู กสร้างเพื่อที่จ ะไม่ ให้ เกิด แนวทางที่จ ะ
นำไปสู่การตั้งภาคี.
 หลุมศพจะเกิดฟิตนะฮ์มากกว่าการปั้นรูปปั้นด้วยเหตุผลดังนี้ :
1. เพราะหลุมศพมีทุก ๆพื้นที่ไม่เหมือนรูปปั้นมีเฉพาะบางพื้นที่.
2. ณ บริเวณหลุมศพจะมีสิ่งทีไ่ ม่มีในบริเวณอืน่ ๆ เช่น : ความวังเวงหวาดกลัว.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
บันทึกอยู่ในศ่อเฮียะหฺ อัลบุคอรีย์และมุสลิมรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺว่า : ขณะที่ความตายใกล้เข้า
มายังท่านรอซู้ล  ท่านได้เอาเสื้อตัวหนึ่งของท่านปิดหน้า และเมื่อมีผู้มาเยี่ยมท่านก็ได้เปิดเสื้อนั้นออก
และได้กล่าวในสภาพที่ท่านกำลังป่วยอยู่ว่า : “ขอให้อัลลอฮฺทรงสาปแช่งบรรดาพวกยิว (ญะฮูด) และพวก
คริสต์ (นะซอรอ) ที่ พวกเขาเอาหลุมศพของบรรดานบีเ ป็นมั สยิด” ท่ านได้เตื อนให้ระวังสิ่งที่ พวกเขา
กระทำ ถ้าไม่เช่นนั้นหลุมศพของท่านเองก็ต้องถูกทำให้เด่นขึ้นอย่างแน่นอนเพราะท่านเกรงว่าต่อไปจะถูก
ยึดเอาหลุมศพของท่านเองเป็นมัสยิด. รายงานโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3
และมีรายงานของอิ หม่ามมุสลิม จากท่านญุน ดุบ บิน อับดิลลาฮฺ กล่าวว่า : ฉันได้ยิ นท่ านรอซู้ล 
กล่าวก่อนท่านเสียชีวิตห้าคืนว่า : “ฉันขอแสดงความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ ในการที่จะมีผู้ใกล้ชิดที่สุดสัก
คนหนึ่งคนใดสำหรับฉันอีกจากประชาชาติของฉัน ซึ่งแท้จริงแล้ว อัลลอฮฺได้ทรงถือว่าฉันเป็นผู้ใกล้ชิด
ที่สุดคนหนึ่งของพระองค์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้เอาอิบรอฮีมเป็นผู้ที่ใกล้ชิด หากแม้นว่าฉันจะเอาใคร
สักคนหนึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดอีกจากประชาชาติของฉันแน่นอน ฉันจะเอาท่าน อบูบักรฺ เป็นผู้ใกล้ชิดคนหนึ่ง
ของฉัน จงทราบเถิดว่าผู้ที่มาก่อนหน้าพวกท่านนั้นเคยยึดเอาหลุมศพของบรรดานบีของพวกเขา และคน
ดีของพวกเขาเป็นมัสยิด พวกท่านจงรู้ไว้ด้วยว่าอย่าได้ยึดเอาหลุมศพเป็นมัสยิด แท้จริงฉันขอห้ามพวก
ท่านในเรื่องดังกล่าว”.
ดังนั้นท่านนบีได้ห้ามการทำอิบาดะฮฺตรงที่หลุมศพก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตและได้สาปแช่งผู้ที่ทำเช่นนั้น
หรือทำการละหมาดตรงหลุมศพก็ถือว่าเป็นการกระทำเช่นเดียวกันแม้ว่าจะไม่ ได้สร้างอาคารมัสยิดไว้ก็
ตาม นั้นคือความหมายคำพูดของท่ านหญิงอาอิชะฮฺที่ว่า : “ถูกเกรงว่าจะมีการยึดเป็นมัสยิดตรงนั้น”
เพราะบรรดาสาวกมิได้ทำการปลูกสร้างมัสยิดบริเวณรอบๆหลุมศพของท่าน.
และทุกๆสถานที่ ที่มีการละหมาดแน่นอนจะถูกยึดเป็นมัสยิด,อีกทั้งทุก ๆ สถานที่ทมี่ ีการละหมาดตรงนั้น
จะเรียกว่ามัสยิดดังเช่นที่ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวไว้ว่า : “ผืนแผ่นดินนี้ถูกทำให้เป็นที่ละหมาดและมีความ
สะอาดสำหรับฉัน”.
 لَ َّما نَ َز َل ب َر ُسول َّللا

: ในขณะที่มะลิกุลเมาตฺจะมารับวิญญาณท่านรอซู้ล .   َخم ْي َصة: เสื้อหรือ
ผ้าที่มีลายทาง.   لَ ْع َن ُة َّللا: ขับออกไปให้ออกห่างไป คือคำบอกของอัลลอฮฺและถือได้ว่าท่านรอซู้ลได้
ขอให้อัลลอฮฺทำให้พวกเขาออกห่างจากความเมตตา.
َ
َ َّ ات: บางทีก็เป็นการก้มกราบหรือสร้างมัสยิดบนหลุมศพ.
 ساج َد
َ خ ُذوا ُق ُبو َر أنْب َيائه ْم َم
  َْلُبْر َز َق ْب ُر ُه: คือการเผยและเอาศพของเขาออกมาจากบ้านของท่านและไปฝังในสุสานบะเกี๊ยะอฺเป็นต้น.
ทำไมท่านรอซู้ล  จึงถูกฝังในห้องของท่านและไม่มีใครได้เห็นห้องของท่านอีกทั้งดินหลุมฝังศพ ?
 จากคำกล่ า วของท่ า นนบี  : “ไม่ มี น บี ท่ า นใดถู ก เก็ บ ชี วิ ต นอกเสี ย จากจะถู ก ฝั งตรงที่ ถู ก รั บ
วิญญาณ”.
َ : เมื่อใส่สระฟัตฮะห์ ท่านรอซู้ล  กลัวว่ากุบู๊รของท่านจะถูกทำเป็นทีบ
 คำนี้ ي
่ ูชา.
َ خش
ُ : เมื่อใส่สระดอมมะห์ บรรดาสาวกของท่านกลัวว่าหลุมศพของท่านนบีจะถูกยึดเอาเป็นที่
 คำนี้ ي
َ خش
บูชา ซึ่งเป็นความพยายามที่จะปกป้องความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺ (เตาฮีด) .
เราจะชี้แจงผู้ที่กล่าวหาว่ากุบู๊รของท่านรอซู้ลอยู่ในมัสยิดว่าอย่างไร ?
1. ชี้แจงแบบรวบรัด : นั่นคือการสร้างวาทกรรมที่สร้างความคลุมเครือ จำเป็นที่เราต้องยึดเอาข้อความ
ชัดเจนจากกุรอ่านและหะดีษ แต่ท่านก็คือหนึ่งในบรรดาผู้ที่ตามหลักฐานที่คลุมเครือและทิ้งหลักฐานที่
ชัดเจน ดังนั้นเราจะไม่รับฟังพวกท่านเป็นอันขาด.
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2. ชี้แจงแบบละเอียด : 2.1 มัสยิดไม่ได้ถูกสร้างบนหลุมศพ แต่มัสยิดนัน้ ถูกสร้างตั้งแต่สมัยท่านรอซู้ล
. 2.2 ท่านนบี  ไม่ได้ถูกฝังในมัสยิดแต่ถูกฝังในบ้านของท่านและบ้านของท่านก็อยู่นอกมัสยิด .
2.3 การทำให้ห้องของท่านเข้าไปอยู่ในมัสยิดไม่ใช่เป็นการเห็นพ้องของสาวกท่ านนบี  แต่เกิดขึ้น
หลังจากการจากไปของพวกเขา ซึ่งบางคนที่เหลือได้ทำการคัดค้านแล้ว รวมทั้งท่านซะอีดบินมุซัยยับ ก็
เคยคัดค้าน (ไม่ให้รวมห้องของท่านนบีเข้าไปอยู่ในมัสยิด). 2.4 หลุมศพไม่ได้อยู่ในมัสยิดแต่อยู่ในห้องที่
แยกเป็นเอกเทศและมัสยิดไม่ได้ถูกสร้างอยู่บนหลุมศพ แต่หลุมศพถูกห้อมล้อมด้วยกำแพงสามด้าน และ
กำแพงด้านหนึ่งถูกทำให้อยู่ในมุมให้หันออกจากทางทิศกิบลัตเพื่อไม่ให้ผู้ละหมาดหันไปด้านที่มีหลุมศพ.
2.5 มัสยิดนบีนั้นมีความพิเศษในการละหมาดและมีการหลั่งไหลของผู้คนมาที่นั้นและอื่นๆอีกมากมาย.
ข้อควรระวัง : ความเป็นมิตรผู้ใกล้ชิดถือได้ว่าสูงส่งที่สุดในชนิดของความรัก และอัลลอฮฺไม่ได้ทรงยืนยัน
ผู้ใดเลยเท่าที่เราทราบนอกจากสองคนเท่านั้น นั่นคือนบีอิบรอฮีม  และนบีมุฮัมหมัด  และเรา
มักจะได้ยินคนไม่รู้พูดกันว่า : แท้จริงอิบรอฮีม  คือมิตรผู้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺและมุฮมั หมัด คือที่รัก
ของอัลลอฮฺ นั้นคือการลดสถานะของท่านนบีเพราะพวกเขาให้ สถานะท่านนบีมุ ฮัมหมัด  ต่ำกว่า
สถานะของนบีอิบรอฮีม  โดยพวกเขาไม่ได้แยกแยะระหว่างสถานะของท่านนบีมุ ฮัมหมัด  กับ
สถานะของคนทั่วไปว่ามีความแตกต่างกัน เพราะบรรดาคนดี ๆ ก็เป็นที่รักของอัลลอฮฺเช่นเดียวกันดังนั้น
ใครก็ตาที่ให้สถานะท่านนบีมุฮัมหมัด  แค่เป็นที่รักถือว่าผิดพลาด.
ตัวบทหลักฐานที่ 4
และมีบันทึกของอิหม่ามอะหฺมัด ด้วยสายรายงานที่ดี จากท่านอิบนิมัสอูด  เป็นหะดีษมัรฟัวะอฺระบุว่า
: “แท้จริงคนที่เลวที่สุดในหมู่มนุษย์นั้นคือ คนที่วันสิ้นโลกมาถึงขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ และบรรดาพวกที่
ยึดเอาหลุมศพเป็นมัสยิด” บันทึกโดยอบูฮาติม ในหนังสือศ่อเฮียะหฺของท่าน.
 ش َرار النَّاس

: ในหมู่มนุษย์จะมีความแตกต่างในเรื่องของความชั่ว เพราะบางคนจะมีความชั่วกว่าอีก

บางคน.
บทสรุปในเรื่องนี้
จำเป็นจะต้องห่างไกลจากการตั้งภาคีและสิ่งที่ จะนำไปสู่ภาคี ทุกชนิด และมีโทษหนักสำหรับคนที่ไ ป
เคารพบูชาที่หลุมศพของคนดีและรวมไปถึงผู้ที่ละหมาดและอื่นๆ ดังนั้นใครที่อ้างว่าการบริจาคทาน ณ
หลุมศพแห่งนั้นดีกว่าทีอ่ นื่ ๆนั้นก็คล้ายกับว่าเขาได้ยึดหลุมศพเป็นมัสยิด.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. สิ่งที่ท่านรอซู้ล  ได้บอกเอาไว้ว่าใครที่สร้างมัสยิดเพื่อสักการะอัลลอฮฺ ณ ที่หลุมศพคนดีๆถึงแม้คน
ทำจะมีเจตนาที่ดี แต่การกระทำไม่ได้ดูที่เจตนาอย่างเดียว แต่มันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติด้วยเพราะมันจะ
ไปคล้ายการปฏิบัติของบรรดาผู้ตั้งภาคี.
2. ห้ามจากการปั้นรูปปั้นและถือว่าเป็นเรื่องที่มีโทษอย่างรุ นแรง ไม่ว่าจะเป็นรูปบุคคลสำคัญทั่ วไปเช่น
รูปบรรดาหัวหน้าผู้ปกครองและรูปบรรพบุรุษ หรือทางด้านศาสนาเช่น รูปบรรดาวะลีย์และบรรดาคนดี.
3. ข้อคิดที่ได้จากการเอาจริงของท่านรอซู้ล  ในเรื่องดังกล่าว อะไรคือสิ่งแรกที่ท่านอธิบายแก่พวกเขา
หลังจากนั้นก่อนท่านเสียชีวิตห้าคืน ท่านก็ได้กล่าวในสิ่งที่ท่านอยากอธิบายหลังจากนั้น.
4. ท่านรอซู้ล  ได้ห้ามการกระทำแบบนั้นบนหลุมศพของท่าน ก่อนที่จะมีหลุมศพเสียอีก.
5. และการกระทำนัน้ ถือเป็นแนวทางของพวกยิวและคริสเตียนต่อหลุมศพของบรรดานบีของพวกเขา.
6. การสาปแช่งของอัลลอฮฺต่อพวกเขาในเรื่องดังกล่าว.
7. จุดประสงค์ของท่านรอซู้ลทีต่ อ้ งการเตือนพวกเราให้ระวังการทำสิ่งดังกล่าวกับหลุมศพของท่าน.
8. จุดประสงค์ของการห้ามทำให้ หลุมศพเด่น ชัด กลัวจะมีการสักการะนบีทุกท่ านจะถูกฝังในที่ที่เขา
เสียชีวิต.
9. ในความหมายที่ว่าการยึดเอาหลุมศพเป็นมัสยิด คือการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนมัน และยึดเอาตรงนั้น
เป็นทีล่ ะหมาด.
10. ท่านได้กล่าวถึงผู้ที่ยึดหลุมฝังศพเป็นมัสยิดและกล่าวถึงผู้ที่กิยามะฮฺเกิดขึ้น แก่เขา เป็นการกล่าวถึง
การป้องกันไม่ให้เกิดชิริกก่อนที่มันจะเกิดขึ้นในบั้นปลาย.
11. ท่านรอซู้ลได้กล่าวในคุตบะฮฺของท่านก่อนเสียชีวิตเพียงห้าคืนเพื่อตอบโต้สองกลุ่ม และทั้งสองถือได้
ว่าเลวที่สุดจากบรรดาพวกอุตริกรรม ผู้รู้บางคนได้เอาพวกเขาออกจากกลุ่มเจ็ดสิบสองจำพวก นั่นคือรอฟิ
เฎาะฮฺและญะหฺมียะฮฺเพราะสาเหตุที่ว่ารอฟิ เฎาะฮฺได้ตั้งภาคีและสักการะหลุมศพ และพวกเขาเป็นกลุ่ม
แรกที่สร้างมัสยิดบนหลุมศพ.
12. ท่านรอซู้ลได้รับความเจ็บปวดอย่างรุนแรง.
13. การได้รับเกียรติให้เป็นมิตรผู้ใกล้ชิดของอัลลอฮฺ.
14. มีความชัดเจนว่า การเป็นมิตรผู้ใกล้ชิดถือเป็นลำดับที่สูงสุดของความรัก.
15. และเป็นที่ชัดเจนว่าท่านอบูบกั รฺถือเป็นสาวกที่ประเสริฐที่สดุ ความประเสริฐในด้านการศรัทธาและ
การปฏิบัตสิ ิ่งดีงามอยูเ่ หนือความประเสริฐทางด้านเชื้อสาย ด้วยเหตุนี้ท่านอบูบักรฺถูกยกความประเสริฐ
เหนือท่านอลี.
16. และเป็นการบ่งบอกถึงตำแหน่งคอลีฟะหฺของท่านอบูบักรฺ.
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บทที่ 21 : เรื่องการเลยเถิดในเรื่องศาสนาต่อหลุมศพของบรรดาคนดีจะทำให้สุสาน
กลายเป็นที่บูชา และถูกสักการะนอกเหนือจากอัลลอฮฺ
นี่คือเหตุผลที่สามที่จะทำให้เกิดการตั้งภาคี ดังนัน้ การเลยเถิดในเรื่องราวศาสนาจะนำไปสู่การสักการะ
หลุมศพ หรือผู้ตายที่อยู่ในหลุมศพ การเลยเถิดคือการทำเกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นการชมเชยหรือตำหนิก็
ตาม.
 ชนิดต่าง ๆ ของมนุษย์ในเรื่องของหลุมศพแบ่งออกเป็นสองกลุ่มที่เลยเถิด และอีกหนึ่งกลุ่มที่มีความ
เป็นกลาง : กลุ่มแรกทำเกินขอบเขตคือ มีการสักการะและสร้างสิ่งปลูกสร้างบนกุบู๊ร กลุ่มที่สองละเลยต่อ
สิ่งที่จำเป็นที่ต้องให้เกียรติต่อหลุมศพด้วยการนั่งบนมันและการขุดรือ้ หลุมศพ และสัจธรรมนั้นต้องอยู่ตรง
กลางมีความพอดี ระหว่างทั้งสองกลุ่มคือให้เกียรติต่อหลุมศพและไม่เลยเถิดจนกระทั่ งถึงขั้นสักการะอื่น
นอกเหนือจากอัลลอฮฺ.


ตัวบทหลังฐานที่ 1 ถึง 4
1. อิหม่ามมาลิกได้รายงานไว้ในหนังสืออัลมุวัฏเฏาะ ว่าแท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “โอ้อัลลอฮฺอ
ย่าได้ทรงทำให้หลุมศพของฉันเป็นที่บูชาและถูกสักการะ อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้วอย่างรุนแรงสำหรับกลุ่มชน
ที่ยึดเอาสุสานของบรรดานบีของพวกเขามาเป็นมัสยิด”.
2. และมีรายงานของอิบนิญะรีร ด้วยสายรายงานของเขาเองจากซุฟยาน จากมันศูร จากมุญาฮิด : “พวก
ท่านเห็นไหม ทั้งลาตทั้ งอุซซา” เขาได้อธิบายว่า : “ลาตนั้นเป็นชื่อของคนหนึ่งที่เคยปรุงอาหารให้ ผู้คน
ได้รับประทานกันได้เสียชีวิตลง ต่อมาผู้คนก็ได้ไปชุมนุมรวมตัวทีห่ ลุมศพของเขา”.
3. และทำนองเดี ยวกั นอบูล เญาซาอฺ ได้รายงานจากอิบ นุ อับ บาสว่า : “เขาเคยปรุงอาหารเลี้ ย งผู้ม า
ประกอบพิธีฮัจญ์”.
4. และมีรายงานจากอิบนิอับบาส  กล่าวว่า : “ท่านรอซู้ล  ได้สาปแช่งบรรดาหญิงที่ไปเยี่ยมหลุม
ศพเป็ น ประจำ และบรรดาผู้ ที่ ยึ ด เอาหลุ ม ศพเป็ น สถานสั ก การะและจุ ด โคมไฟเพื่ อ ให้ มี แ สงสว่ าง”
รายงานโดยบรรดาเจ้าของหนังสืออัสสุนัน.
ْ
 ب َّللا
ُ اش َت َّد َغ َض

: เป็นคุณลักษณะจริงที่ได้รบั ยืนยันจากอัลลอฮฺและไม่มีความเหมือนหรือมีสว่ นคล้าย
กับความโกรธของสรรพสิ่งที่ถูกสร้าง.
َ َّ ات: บางทีก็ทำการก้มกราบต่อหลุมศพ หรือบางทีก็สร้างสิ่งปลูกสร้างบนมัน.
 ساج َد
َ خ ُذوا ُق ُبور َأنْب َياءه ْم َم
 ดุ อ าอฺ ข องท่ า นรอซู้ ล ที่ ข อว่ า อย่ า ได้ ท ำกุ บู๊ ร ของท่ า นเป็ น ที่ บู ช าและสั ก การะถู ก ตอบรั บ หรื อ ไม่ ?
หรืออัลลอฮฺต้องการให้มีเหตุผลอื่นนอกจากนี้ ? อิบนุ อัลก็อยยิมกล่าวว่า : แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงตอบรับ
ดุอาอฺ ดังนั้นจึงไม่มีการระบุว่าหลุมศพของท่านถูกทำเป็นที่บูชา แต่ทว่ามันถูกห้อมล้อมด้วยกับผนังสาม
ด้าน :
ดังนั้นพระเจ้าได้ตอบรับดุอาอฺของท่าน *** และถูกห้อมล้อมด้วยกับผนังสามด้าน
ถูกต้องทีม่ ีผู้คนทำเลยเถิดต่อหลุมศพของท่านนบีแต่ทว่าไม่ถึงขั้นเลยเถิดไปสู่การถูกบูชา.
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 أ َ َف َر َء ْي ُت ْم

: สิ่งที่พาดพิงไปถึงรูปเจว็ดพวกนั้นมีเครื่องหมายใหญ่ๆด้วยกันซึ่งท่านรอซู้ล  ได้เห็นในค่ำ
คืนอัลเมี๊ยะอฺรอจ.
 السو ْي َق
َّ : ข่าวบาร์เลย์ที่โดนนำมาเผาหรือย่างแล้วก็นำไปโม่ผสมกับอินทผาลัมหลังจากนั้นก็แจกจ่าย
ให้กับบรรดาผู้ประกอบพิธีฮัจญ์.
 الس ُر َج
ُّ : เป็น พหูพจน์ของตะเกียงถูกจุดไฟขึ้นในยามค่ำคื นและตอนกลางวันต่อรูปปั้น เพื่อแสดงถึง
ความยิ่งใหญ่และเลยเถิดในตัวของมัน.
การเยี่ยมสุสานของบรรดาสตรีถือเป็นหนึ่งในบาปใหญ่ เช่นเดียวกับการยึดเอาสุสานเป็นมัสยิดและมีการ
จุดไฟบูชาและผู้ที่กระทำจะได้รับการสาปแช่ง
ชนิดต่าง ๆในการเยี่ยมสุสาน : 1. เป็นบัญญัติทางศาสนา ไม่ต้องหอบสัมภาระหรือค้างแรมที่สุสาน แต่
ให้ไปเพื่อรำลึกถึงวันโลกหน้าและดุอาอฺให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว. 2. หากตั้งใจไปขอกับผู้ที่เสียชีวิตแบบนั้น
ถือเป็นการเยี่ยมที่เป็นชิริก . 3. หากไปเพื่อขอต่ออัลลอฮฺทหี่ ลุมศพของคนตายแบบนี้เป็นการเยี่ยมที่อุตริ
กรรมในเรื่องศาสนา (บิดอะฮฺ) .
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายความของคำว่าอัลเอาษาน สิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะเป็นเจว็ดรูปปั้นหรือ
หลุมศพหรืออื่น ๆ.
2. อธิบายคำว่าอัลอิบาดะฮ์ การนอบน้อมถ่อมตนแก่พระผู้เป็นเจ้าด้วยความกลัว ความหวัง ความรักและ
การให้ความยิ่งใหญ่.
3. แท้จริงท่านรอซู้ล  จะไม่ทรงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺนอกจากเรื่องที่ท่านกลัวว่ามันจะเกิดขึ้น
หลังจากนี.้
4. ท่านรอซูล้ เลยบอกถึงเรื่องการยึดเอาหลุมศพของบรรดานบีของพวกเขามาเป็นมัสยิด.
5. บอกถึงความโกรธกริ้วอย่างรุนแรงของอัลลอฮฺ.
6. และสิ่งสำคัญคือทำให้เรารู้ถึงลักษณะการอิบาดะฮฺต่อลาตซึ่งถือได้ว่าเป็นเจว็ดที่มีความยิ่งใหญ่
7. ได้รู้ว่าแท้จริงมันคือหลุมศพของคนดี.
8. แท้จริงมันคือชื่อของผู้อยู่ในหลุมศพและการรำลึกถึงนั้นความหมายของมันคือ การกล่าวชื่อคนที่ตาย
ไปแล้ว.
9. ท่านรอซูล้ ได้สาปแช่งบรรดาสตรีที่ไปเยี่ยมหลุมศพ.
10. ท่านรอซู้ลได้สาปแช่งผู้ที่จุดไฟที่หลุมฝังศพเพื่อบูชา.
ป ร ะ เ ด็ น ส ำ คั ญ : ผู้ ที่ เ ล ย เ ถิ ด ต่ อ ห ลุ ม ศ พ ข อ ง บ ร ร ด า ค น ดี
นานวันมันจะกลายเป็นที่บูชาเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับหลุมศพของลาต.  อีกประเด็น : สตรีหากจะเข้า
ไปที่เราเฎาะฮฺในมัสยิดนบีเพื่อที่จะทำการละหมาดแต่ว่า หลุมศพอยู่ใกล้ตรงนั้นดังนั้นนางจงยืนและให้
สลาม ไม่เป็นที่ต้องห้ามแต่อย่างใด แต่ทางที่ดีพยายามอย่าไปตอนคนหนาแน่นและอย่าได้ปะปนกับผู้ชาย
เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ทเี่ ห็นมีการคิดว่าสตรีได้รับอนุญาต ให้ไปที่เราเฏาะฮ์เพื่อจุดประสงค์การเยี่ยมสุสาน.
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บทที่ 22 : เรื่องการปกป้องของท่านนบี อัลมุศฏอฟาในหลักเตาฮีด และปิดกั้นทุก
ช่องทางที่จะทำให้เกิดการตั้งภาคี
ผู้แต่งหนังสือได้นำเรื่องนี้มาเพื่ อจะอธิบายว่าท่านนบี  ได้กำหนดข้อห้าม ที่จะป้องกันผู้ที่เข้า ใกล้
เรื่องอัตเตาฮีดเป็นการป้องกัน อย่างจริงจัง และไม่ปล่อยให้มีช่องทางที่จะแทรกซึมสำหรับ ผู้ที่มีความ
ประสงค์ แต่ทว่าท่านได้ปิดกั้นทุกๆช่องทางที่จะนำไปสู่การตั้งภาคี.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2

1. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾“ ﴿ لَ َقدْ َجا َءك ُْم َر ُسول ِّمنْ أَن ُفسكُم َعزیز َعلَیه َما َعنتُّمแท้จริงได้มีรอซู้ลคนหนึ่ง จาก
พวกท่านเองได้มาหาพวกท่าน แล้วเป็นที่ลำบากใจแก่เขา ในสิ่งที่พวกท่านได้รับความทุกข์ยาก”.
2. รายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะฮฺ  กล่าวว่า ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายอย่าได้ปล่อย
ให้บ้านของพวกท่านเป็นดั่งสุสาน และอย่าได้ยึดเอาหลุมศพของฉันเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล พวกท่าน
จงศ่อละวาตให้กับ ฉัน แท้ จริ งการศ่อละวาตของพวกท่านนั้ น ถึงฉัน ไม่ว่าพวกท่ านจะอยู่ที่ใดก็ต าม”
รายงานโดยอบูดาวูด ด้วยสายรายงานที่ดี และบรรดาผู้รายงานมีความน่าเชื่อถือ.
 ﴾ جا َءك ُْم
َ ْ﴿ لَ َقد

: จากอายะฮ์นี้มีการเน้นย้ำอยู่สามที่ด้วยกัน คือ : การสาบานที่ถูกซ่อนอยู่ และอักษร
ลามที่บ่งชีถ้ ึงการยืนยัน และคำว่าก็อด ْ َقد.
 ﴾  ﴿ ِّمنْ أَن ُفسكُم: คือเป็นปุถุชนเหมือนกับพวกท่านแต่มีความแตกต่างแค่การรับวะฮีย์ . 2. และใน
บางการอ่าน อ่านด้วยฟัตฮะห์บนตัวฟาอฺ จะให้ความหมายว่า ผู้ที่มีเกียรติที่สุดและมีความสำรวมตนมาก
ที่สุด.
 ﴾  ﴿ َعزیز َعلَیه: เป็นที่ลำบากใจแก่เขาในสิ่งที่พวกท่านเกิดความลำบาก และนี่คือการถูกแต่งตั้งด้วย
กับความเห็นอกเห็นใจความอารี.
 ﴾ حر ْيص َعلَ ْيك ُْم
َ ﴿ : ผู้ที่ใช้ความอุตสาหะอย่างมากมายเพื่อผลประโยขน์ของพวกท่าน.
 ﴾  ﴿ با ْل ُم ْؤمن ْينَ َر ُؤوف َّرح ْيم: การที่นำคำที่ส มควรกล่ าวที ห ลั งมากล่ า วก่อน ก็เพื่อเป็ นการจำกั ด
ความคือหากเป็นผู้อื่นจากผู้ศรัทธาก็จะใช้ความรุนแรง :
 ﴾﴿ َفإنْ تَ َولَّوا

﴾ح َما ُء بَ ْي َن ُه ْم
ُ ح َّمد َّر ُس
َ ول َّللاَّ َوالَّذينَ َم َع ُه أَشدَّا ُء َعلَى ا ْلكُ َّفار ُر
َ ﴿ ُّم

: พวกเขาผินหน้าหนี ตรงนี้จะไม่พูดว่า : ดังนั้นหากพวกท่านได้ผินหน้าหนี . 1. เพราะ
การผินหน้าหนีพร้อมกับการอธิบายชี้แจงเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ. 2. เพื่อเป็นการย้ำเตือนผู้อ่านเลยเปลี่ยน
สรรพนามเพื่อเป็นการย้ำเตือน.
 ﴾ ُي َّللا
ْ  ﴿ َف ُق: คือไม่ต้องสนใจข้อเสนอของพวกเขาและจงกล่าวด้วยลิ้นและหัวใจของท่านว่า
َ ل
َ ح ْسب
: อัลลอฮฺเพียงพอสำหรับฉันแล้ว.
  بُ ُيوتَك ُْم ُق ُبو ارا: คือ 1. พวกท่านอย่าได้ละทิ้งการละหมาดในบ้าน. 2. อย่าได้ฝังหลุมศพไว้ในบ้าน.
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: อย่าได้ทำมันเป็นประจำซ้ำไปซ้ำมาต่อหลุมศพของฉันจนกระทั่งกลายเป็นพิธีกรรม จะเป็นปี
ละครั้งหรือเดือนละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งก็ตาม แต่ต้องเข้าเยี่ยมด้วยสาเหตุเช่นผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเพราะ
ต้องการรำลึกถึงอาคิเราะห์.
 ي
َّ َ َو َصلُّوا َعل: การศ่อละวาตจากอัลลอฮฺคือการยกย่องต่อท่านบนชั้นฟ้าเบื้องสูง.
  تَ ْب ُل ُغني: ท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “แท้จริงสำหรับอัลลอฮฺนั้นมีมะลาอีกะฮฺที่ออกเดินทางบนหน้า
แผ่นดินเพื่อที่จะนำสลามของประชาติของฉันมาสู่ฉัน” ไม่จำเป็นต้องศ่อละวาตตรงหน้าหลุมศพของท่าน
 อย่างเดียว.
 ع ْيداا

ตัวบทหลักฐานที่ 3
และมีรายงานของอะลี บินอัลฮุเซ็นว่า : เขาได้เห็นชายคนหนึ่งมาที่ช่องซึ่งมีอยู่ตรงหลุมศพของท่านรอซู้ล
 แล้วเขาได้เข้าไปตรงนั้น และทำการขอดุอาอฺอาลีจึงได้ห้ามชายผู้นั้นและบอกกับเขาว่า : ฉันจะบอก
ท่านถึงหะดีษบทหนึ่งที่ฉันได้ยินมาจากพ่อของฉัน โดยเอามาจากปู่ของฉันจากท่านรอซู้ล  กล่าวว่า :
“พวกท่านอย่าได้ยึดเอาหลุมศพของฉัน เป็นสถานที่เทศกาลและอย่าได้ปล่อยให้บ้านเป็น ดั่งหลุมศพ
แท้จริงแล้วการกล่าวสลามของพวกท่านนั้นถึงฉันไม่ว่าจะยู่ ณ ที่ใด” บันทึกในหนังสืออัลมุคตาเราะห์.
 َف َيدْ ُعو

: ในความคิดของเขาตอนนั้นคือการวิงวอนตรงหลุมศพของชายคนนั้นมีความพิเศษ ซึ่งอาจจะ
เป็นการเปิดประตูและเป็นสื่อ นำไปสู่การตั้งภาคีก็เป็นได้.
  أ َ ْينَ كُ ْنت ُْم: หมายถึง ให้กล่าวศ่อละวาตต่อฉันในทุก ๆ ที่ ที่ท่านอยู่ ไม่จำเป็นต้องมายังหลุมศพของ
ฉันแล้วกล่าวสลามและศ่อละวาตฉันตรงหลุมศพ.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้

1. อธิบายอายะฮ์ ซูเราะฮฺบะรออะห์ : ﴾ ﴿ لَ َقدْ َجا َءك ُْم َر ُسول ِّمنْ أ َن ُفسكُم َعزیز َعلَیه َما َعنتُّم.
2. ให้ประชาชาติของท่านออกห่างจากข้อต้องห้ามนั้น โดยมีจุดประสงค์ให้ห่างไกล “พวกท่านอย่าได้ทำ
ให้บ้านของท่านเป็นดั่งสุสาน...”.
3. บอกถึงความเอาใจใส่ของท่านรอซูล้ ต่อพวกเราและความเมตตาอารีของท่าน อายะฮ์บะรออะห์.
4. ท่านได้ห้ามการเยี่ยมกุบู๊รของท่านโดยมีรูปแบบที่จำเพาะเจาะจง ทั้งทีก่ ารเยี่ยมท่านนบีนั้นถือเป็นการ
งานที่มีความประเสริฐ ดังนั้นการเยี่ยมท่านนั้นให้มีการกล่าวสลามต่อ ท่านเพราะท่านคู่ควรแก่การสลาม
เหนือสิ่งอืน่ ใด. 5. ท่านได้ห้ามจากการเยี่ยมสุสานของท่านมากเกินความจำเป็น. 6. ท่านรอซู้ลส่งเสริมให้
มีการละหมาดซุนนะห์ในบ้าน. 7. ท่านได้ตั้งกฎแก่พวกเขา ว่าอย่าได้ละหมาดตรงสุสาน.
8. แจกแจงเรื่องดังกล่าวว่าแท้จริงการศ่อละวาตและการกล่าวสลามของคนคนหนึ่ง ถึงท่านนบีอย่าง
แน่นอนถึงแม้จะอยู่ไกลก็ตามและไม่มีความจำเป็นทีต่ ้องกังวลสำหรับผู้ทตี่ ้องการจะใกล้ชิด อะลีบินอัลฮุ
เซ็นกล่าวว่า ท่านอยู่ที่นี่กับอยู่เมืองอัลดะลุส ก็ไม่ต่างกัน. 9. แม้วา่ ท่านนบี  อยูใ่ นหลุมศพของท่าน
แต่การงานของประชาชาติของท่านจากการศ่อละวาตและการสลามก็ยังถูกเสนอไปยังท่าน.
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ส่วนที่ 5 : ลบล้างหลักฐานของคนที่กล่าวว่า : แท้จริงการตั้งภาคีจะไม่เกิดขึ้นใน
ประชาชาตินี้ หรือคาบสมุทรอาหรับ
บทที่ 23 : เรื่องมีหลักฐานบอกว่าบางส่วนของประชาชาตินี้ ทำการสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ
เรื่องนี้มาเพื่ อลบล้างหลักฐานของคนที่กล่าวว่า : แท้จริงการตั้ งภาคีนั้นจะไม่เกิด ขึ้น ในประชาชาตินี้
เพราะประชาชาตินี้นั้นได้รับการปกป้องจากสิ่งนั้น ตามคำพูดของท่านนบี  ที่ว่า : “แท้จริงชัยฏอน
นั้นท้อแท้สิ้นหวังในการที่จะให้บรรดาผูด้ ำรงการละหมาดในคาบสมุทรอาหรับมาสักการะเขา”.
 สำหรับคำตอบ(โดยภาพรวม)ต่อข้อสงสัยแคลงใจของพวกเขาคือ และนี่คือส่วนหนึ่งของบรรดาผู้ตาม
หลักฐานที่ มีความคลุมเครือหรือมีความหมายแฝง แล้วไปละทิ้งหลักฐานที่ มีความหมายชัดเจนส่วน
คำตอบแบบละเอียดคือ :
1. การบอกข่าวถึงการสิ้นหวังของชัยฏอนนั้น ไม่ได้บ่งชี้ว่ามันจะไม่เกิดขึ้น.
2. มันสิ้นหวังจากบรรดาผู้ดำรงการละหมาด แต่จะไม่สิ้นหวังจากคนที่ไม่ละหมาด และผู้ละหมาดคือผู้ให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺ.
3. ความเข้าใจนี้นั้น ค้านกับตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺเป็นอย่างมาก.
4. บรรดาศอฮาบะฮฺ  นั้นได้ทำสงครามกับบรรดาผู้ตกศาสนาในคาบสมุทรอาหรับอันเนื่องมาจากการ
ตั้งภาคีของพวกเขา. 5. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้น ได้เป็นพยานยืนยันถึงความขัดแย้งนี้ เช่น ท่านสามารถเห็น
การเชือดพลีต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ เป็นต้น. 6. แท้จริงแล้วนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นในหัวใจของชัยฏอน นั่นคือ
การที่มันจะไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการล่อลวงลูกหลานของนบีอาดัม. 7. แท้จริงสิ่งนี้นั้นได้เกิดขึ้นตอนที่มี
การพิชิตเปิดเมืองอย่างมากมาย และผู้คนต่างหลั่ งไหลเข้าศาสนาอิสลามอย่างเป็นกลุ่มๆ . 8. แท้จริง
บรรดาผู้รู้นั้นได้บอกให้รู้ถึงสิ่งต่างๆทีม่ ันทำให้คนตกศาสนา แม้นว่าเขาจะอยู่ในคาบสมุทรอาหรับก็ตาม.
 ผู้ใดที่อ้างว่ามูซัยลามะฮฺเป็นนบีนั้น เท่ากับว่าเขาได้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว แล้วคำปฏิญาณของเขา(ตอนที่
นับถืออิสลาม)ไม่มีประโยชน์แก่เขาอีกต่อไป ดังนั้นนับประสาอะไรกับผู้ที่ได้ยกอัฏฏียานี่และคนอื่นๆขึ้นสู่
ระดับผู้ปกครองชั้นฟ้าทั้งหลาย มิใช่หรือว่าเขาได้ทำการปฏิเสธศรัทธาแล้ว ?! นี่คือที่สุดแห่งความแปลก
ประหลาดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว!!.
อะไรคือเหตุผลที่ผแู้ ต่งได้นำเสนออายะฮ์นี้ลงในบทนี้ ทั้งทีใ่ นอายะฮ์นี้ไม่ได้มีหลักฐานต่อสิ่งที่ผู้เขียน
ต้องการจะสื่อ ?
 ไม่พบความเหมาะสมหรือใดๆนอกจากหะดีษของอบีสอีด ดังนั้นอายะฮ์ต่างๆก็จะสอดคล้องอย่าง
สมบูรณ์กับการตั้งชื่อเรื่อง.
ตัวบทหลักฐานที่ 1

1. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾“ ﴿ أَلَ ْم تَ َر إَلَ ٱلَّذینَ أُوتُوا نَصی ابا ِّمنَ ٱلك َت َٰب ُیؤمنُونَ بٱلج ْبت َوٱ َّلط َُٰغوتเจ้ามิได้มองดู
บรรดาผู้ที่ได้รับส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ดอกหรือ โดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลญิบติ และอัฏ-ฏอฆูต”.
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ตัวบทหลักฐานที่ 2
2. อัลลอฮฺตรัสว่า :

َ ﴿ ُقل هَل أُنَ ِّب ُئكُم ب
َ ل من ُه ُم ٱلق َر َد َة َوٱل
خنَازی َر َو َع َب َد
َ شر ِّمن َذ ل
َ ج َع
َ ب َعلَیه َو
َ ك َم ُثوبَ اة عن َد ٱللَّه َمن لَّ َع َن ُه ٱللَّ ُه َو َغض
﴾ وت
َ لط َُٰغ
َّ ٱ

“จงกล่าวเถิ ด (มุ ฮัม หมั ด ) ว่าจะให้ ฉัน บอกแก่พ วกท่ านไหม ถึงการตอบแทนที่ เลวร้ายยิ่งกว่านั้ น ณ
ทีอ่ ัลลอฮฺ คือผู้ที่อัลลอฮฺได้ทรงละอ์นัต(สาปแช่ง)เขาและกริ้วโกรธเขา และให้ส่วนหนึ่งในหมู่พวกเขาเป็น
ลิง และเป็นสุกร และเป็นผู้สักการะชัยฏอน”.
  أَلَ ْم تَ َرคำถามเชิงบอกเล่ายืนยันและสร้างความประหลาดใจ สำหรับทุกคนที่มีจิตใจพร้อมรับสัจธรรม.
  أُوتُواถูกให้คัมภีร์ แต่ไม่ได้ถูกให้ทุกๆคัมภีร์ สาเหตุอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนของพวกเขา.

 لط َٰ ُغوت
َّ  یُؤمنُونَ بٱلج ْبت َوٱพวกเขาศรัทธาต่อทั้งสอง และพร้อมทั้งยอมรับและไม่ปฏิเสธต่อทัง้ สอง.

ส่วนหนึ่งจากประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากอายะฮ์แรก :
1. ช่างเป็นเรื่องน่าฉงนใจยิ่งนัก กับการที่มนุษย์ได้รับส่วนได้ส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ แล้วหลังจากนั้นก็หันไป
ศรัทธาต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ เช่น เทวรูป หมอดู นักไสยศาสตร์ และชัยฏอนมารร้าย. 2. แท้จริงความรู้นั้น
ไม่ได้ปกป้องมนุษย์จากการฝ่าฝืน. 3. ความจำเป็นในการปฏิเสธอัลญิบตฺและฏอฆูต และรวมไปถึงไม่
อนุญาตให้ยอมรับสิ่งดังกล่าวด้วย. 4. บางส่วนจากประชาชาตินี้มีผู้ที่ศรัทธาต่ออัลญิบตฺและฏอฆูต เสมือน
ที่ได้มีในกลุ่มชนวงศ์วานของบานีอิสรออีล.
  ُقل هَل أُنَ ِّب ُئكُمการสนทนานีส้ ำหรับท่านนบีเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อบรรดาชาวยิวที่นำเอาศาสนาอิสลาม
มาทำการเย้ยหยัน และทำการล้อเล่น และคำถามนั้นเป็นคำถามเชิงบอกกล่าวยืนยัน และทำให้นึกถึง.
ส่วนหนึ่งจากประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากอายะฮ์ทสี่ อง :
1. เป็นการยืนยันการถกเถียงและยกหลักฐานหักล้างสิ่ งนั้น ด้วยสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะห้ามปรามได้
เพราะว่าแท้จริงแล้วบรรดาชาวยิวนั้นรู้ดีอยู่แล้ว ว่ามีกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่อัลลอฮฺทรงโกรธ ทรงสาปแช่ง
พวกเขา และได้ทำให้บางส่วนจากพวกเขาเป็นลิ งและเป็นหมูอยู่ในกลุ่มชนของพวกเขา ดังนั้นหากพวก
เขายอมรับต่อเรื่องดังกล่าว แต่พวกเขายังหัวเราะเยาะเย้ยต่อชาวมุสลิมอีก เราก็จะกล่าวแก่พวกเขาว่า :
ผู้ที่โดนอัลลอฮฺลงโทษ คือผู้ที่สมควรต่อการถูกเยาะเย้ยมากกว่า. 2. ตำแหน่งของมนุษย์ที่แตกต่างกัน ณ
ที่อัลลอฮฺ ด้วยการเพิ่มและลดของอีหม่าน และผลที่จะตามมาของมัน. 3. สภาพอันเลวร้ายของชาวยิ ว
โดยทีก่ ารลงโทษแห่งการสาปแช่ง การเปลี่ยนรูปไปเป็นสัตว์ และการสักการะต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ.
4. การยืนยัน การกระทำต่างๆทางด้านการเลือ กกระทำของอัลลอฮฺ จากการสาปแช่ ง การโกรธ และ
ความสามารถของพระองค์ และแท้จริงแล้วพระองค์นั้นทรงกระทำตามที่พระองค์ประสง. 5. ท่านรอซู้ล
 กล่าวว่า : แท้จริงทุกๆกลุ่มชนนั้นจะถูกทำให้มีการล่มสลายของเผ่าพันธุ์ กระทั่งไม่เหลือการดำรง
เผ่าพันธุ์ ดังนั้น ลิงนั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้ว. 6. แท้จริงการลงโทษต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับชนิด ของการงาน
และชาวยิวนั้ นได้กระทำสิ่งที่ภายนอกเหมื อนว่ามัน อนุญ าต แต่ความจริงแล้วมันเป็น สิ่งต้อ งห้ าม. 7.
แท้จริงบรรดาชาวยิวนั้นได้กลายเป็นผู้ที่สักการะต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ และไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่าถึง
ตอนนี้พวกเขาก็ยังคงสักการะมันอยู่.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3

3. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾ال ٱلَّذینَ َغلَ ُبوا َعلَ َٰى أ َ ْمرهم لَ َن َّتخ َذنَّ َعلَیه ْم َّمسج ادا
َ “ ﴿ َقฝ่ายบรรดาผู้มีเสียงข้างมาก
ในเรื่องของพวกเขากล่าวว่า : แน่นอนเราจะสร้างมัสยิดที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขา”.
 ﴾ ﴿ َقا َل ٱلَّذینَ َغلَ ُبوا

ฝ่ายบรรดาผู้มีเสียงข้างมากกล่าวว่า : หมายถึง บรรดาผู้นำของพวกเขาได้กล่าว
ขึ้นในสภาพของผู้สาบาน และยืนยันอย่างมั่นใจ.
1. สิ่ งที่ อ ยู่ ในเรื่ อ งราวของอั ศ ฮาบุ ล กะฮ์ ฟฺ (ชาวถ้ ำ ) คื อ หนึ่ งในสิ่ งบ่ ง ชี้ ถึ งความสมบู ร ณ์ แ บบของ
ความสามารถของอัลลอฮฺ.
2 .หนึง่ ในสาเหตุต่างๆของการสร้างมัสยิดบนสุสานคือ การเทิดทูนอย่างเลยเถิดในตัวเจ้าของสุสาน.
3. การเทิดทูนอย่างเลยเถิดเพียงน้อยนิดในตัวเจ้าของสุสานนั้น อาจนำไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่โตตามมาได้.
:الدَّليل الثَّالث
ตัวบทหลักฐานที่ .4﴾  ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ:َوقَ ْو ِل ِه
รายงานของอะบีสะอีด  ว่าแท้จริงท่านรอซู้ ล  กล่าวว่า : แน่นอนพวกท่านยังทำตามแบบอย่าง
ของชนก่อนพวกเจ้าทุกเส้นขน จนกระทั่งว่า ถ้าพวกเขาเข้าโพรงแย้ พวกท่านก็จะเข้าตามด้วย พวกเขา
ถามว่า โอ้ท่านรอซูลุลลอฮฺ พวกยิวและพวกคริสต์ใช่หรือไม่ ? ท่านตอบว่า : จะมีใครอีกเล่า ?! บันทึก
โดยอัลบุคอรียแ์ ละมุสลิม.
ตัวบทหลักฐานที่ 5
:ثَّالث
َّليل ال
 الา : แท้จริงรอซูลลุลลอฮ์กล่าวว่า  : “แท้
และมีบันทึกของมุสลิม จากรายงานของ เษาบาน
กล่าدวว่
จริงอั ลลอฮฺ ได้ รวมย่ อเอาแผ่ น ดิ น ทั้ งหมดมาตรงฉัน แล้ วฉัน.﴾ก็ไﭳด้มﭲ
องเห็ ﭱนﭰตั้ งแต่
ตะวัน ﭭออกและทิ
ﭯทิศﭮ
 ﴿ﭬ:وقَ ْو ِل ِهศَ
ตะวันตกของแผ่นดินนั้น และแน่นอนประชาชาติของฉันที่จะได้ครอบครองอำนาจของแผ่นดิ นที่ฉันได้
เห็นอยู่นั้นทั้งหมด แล้วฉันจะได้ครองขุมทรัพย์ทั้งแดงและขาว แล้วฉันได้ขอต่อพระเจ้าของฉันให้แก่
ประชาชาติของฉันว่า ขอพระองค์อย่าได้ทรงให้พวกเขาพินาศด้วยความแห้งแล้ง และอย่าได้ให้ศัตรูอนื่ มา
ยึดครองแล้วย่ำยีพวกเขา แม้ว่าพวกศัตรูจะรวมตัวกันอย่างมากมายทุกทิศก็ตาม จนกว่าว่าเมื่อใดที่พวก
เขากันเองจะบ่อนทำลายซึ่งกันและกันและยึดครองซึ่งกันและกัน”.
และมีรายงานของอัลบุ รกอนียฺ ในหนั งสือ:الث
ศอเฮีَّ๊ยالثะห์َّليل
ของเขาเพิ
่ الدมไปอีกว่า : “และสิ่งที่ฉันกลั ว ในหมู่
ประชาชาติของฉันคือ บรรดาผู้นำที่นำผู้อื่นหลงทาง เมื่อเกิดการสู้รบกัน ก็ไม่ยอมเลิกรากันจนกระทั่งวัَ น
.﴾  ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ:َوق ْو ِل ِه
กิยามะฮฺ และวันกิยามะฮฺนั้นจะยังมาไม่ถึง จนกว่าทั้งหมู่บ้านหนึ่งของประชาชาตินี้ จะต้องตามแบบพวก
มุชรีกีนถึงขั้นพวกหนึ่งของประชาชาติของฉันไปสักการะบูชาบรรดาพระเจ้าจอมปลอม และแท้จริงในหมู่
ประชาชาติของฉันจะมีจอมโกหกสามสิบกว่าคน แต่ละคนก็ตั้งตัวเป็นนบี ทั้งๆที่ฉันคือนบีคนสุดท้าย ไม่
มีนบีใดๆแล้วหลังจากฉัน และยังคงมีประชาชาติของฉันกลุ่มหนึ่งที่ดำรงอยู่ บนสัจธรรม ผู้ที่เย้ยหยัน หัก
หลัง หรือขัดแย้งพวกเขา จะไม่เป็นอุปสรรคต่อพวกเขาจนกระทั่งวันสิ้นโลกจะมาถึง”.
:الدَّليل الثَّالث
.﴾  ﴿ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ:َو َق ْو ِل ِه
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 ََسنَن

: หากมีฟั ตฮะอยู่บ นอั ก ษร ซีน หมายถึง หนทาง หากมีฎ็ อมมะฮฺอยู่บ นอักษรซีน หมายถึ ง

วิธีการ.

 ح ْذ َو ا ْل ُّق َّذة بال ُق َّذة
َ

: แปลว่าขนที่หางของธนู ในที่นี้คือการอุปมาถึงการตามอย่างที่สุด.
1. แท้จริงแล้วบางส่วนของประชาชาตินี้นั้น จะทำการสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ โดยอ้างว่าแท้จริง
มันคือแนวทางของคนก่อนหน้าพวกเรา และแท้จริงพวกเราจะตามพวกเขาเหล่านั้น.
2. จำเป็นที่เราจะต้องรู้เรื่องราวของคนก่อนหน้ าพวกเราในสิ่งที่จำเป็นต้องออกห่างเพื่อเราจะได้ไม่
เข้าใกล้และส่วนมากนั้นมีอยู่ในอัลกุรอานและซุนนะฮฺดังนั้นเราจะไม่ตามพวกเขาในการฝ่าฝืนอัลลอฮฺ.
3. บรรดาศอฮาบะฮฺถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ในการที่เราไปเจริญรอยตามเเบบอย่างของชนก่อนหน้า
หลังจากที่ได้มีทางนำมายังเราเเล้ว.
4. ยิ่งระยะห่างของยุคสมัยระหว่างมนุษย์กับศาสนาของท่านศาสนทูตห่างไกลแค่ไหน สัจธรรมความ
จริงก็จะยิ่งห่างไกลแค่นั้น.
  َز َوى: การรวม และการผนวก.  اْل َ ْح َم َر َو ْاْل َبْ َي َض: สีขาว และสี แดง หมายถึง ทองคำ และเงิน ,
ขุมทรัพย์ 2 ขุมทรัพย์ หมายถึง ของกษัตริย์กิสรอ และกษัตริย์กัยซ็อร.
 ت َر ِّبِّ ْل ُ َّمتي
ُ سأ َ ْل
َ ِّ َوإين: และแท้จริงแล้วฉันนั้นได้ขอพรต่อพระเจ้าของฉันให้กับประชาชาติของฉั น :
ท่านนบี  นั้นได้วิงวอนขอ 3 เรื่อง โดนตอบรับ 2 เรื่องแรก และไม่โดนตอบรับเรื่องสุดท้าย :
1. ขออย่าให้ประชาชาติของท่านได้รับความพินาศด้วยความแห้งแล้งที่ทิ้งความเสียหายไว้เป็นวงกว้าง
หมายถึง อย่าให้ความเดือดร้อนแห้งแล้งทำลายประชาชาติของท่านทั้งหมด.
2. อย่าให้บรรดาชนผู้ปฏิเสธศรัทธา สามารถพิชิตประชาชาติอิสลามได้ทั้งหมด และอย่างเบ็ดเสร็จ.
3. อย่าให้ประชาชาติของท่านต้องทำการรบราฆ่าฟันกัน และเรื่องสุดท้ายนี่เองที่การวิงวอนของท่าน
 ไม่ถูกตอบรับ.
 المضلِّ ْين
ُ  اْلَئ َّم ُة: บรรดาผู้นำที่พาคนหลงทาง ความกลัวของท่านจำกัดอยู่เฉพาะผู้นำหรือบรรดาผู้รู้ที่
พาให้หลงทางและการเป็นผู้นำในเรื่อง :
1. ดี : อัลลอฮฺตรัสว่า : “และเราได้จัดให้มีหัวหน้าจากพวกเขา เพื่อจะได้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องตาม
คำบัญชาของเรา ในเมื่อพวกเขามีความอดทนและพวกเขาเชื่อมั่นต่อโองการทั้งหลายของเรา”.
2. ชัว่ : อัลลอฮฺตรัสว่า : “และเราได้ทำให้พวกเขาเป็นหัวหน้า(ผู้นำ) เรียกร้องไปสู่นรกญะฮันนัม และ
ในวันกิยามะฮฺ พวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ”.
 الس ْي ُف لَ ْم ُي ْر َف ْع
َّ  َو َق َع َعلَ ْيه ُم: และเมื่อเกิดความปั่นป่วนและฆ่าฟันกันเองในหมู่พวกเขา สิ่งนั้นจะไม่
เลิกรา : และนี่คือสิ่งทีเ่ กิดขึ้น เริ่มจากเหตุการณ์การสังหารท่านอุสมาน กระทั่งถึงทุกวันนี้.
 َحتَّى تُ ْع َب َد فئَام منْ أ ُ َّمتي ْاْل َ ْوثَان
่ ชนในหมูบ่ ้านจากประชาชาติของฉันจะ
َ  َو: และจนกระทัง่ กลุม
สักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ : จนการทั่งกลุ่มต่างๆจากประชาชาติของฉัน จะสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ.
 َ كَ َّذابُونَ ثَ ََّلثُون: พวกเขาทั้งหลายนั้นเป็ นจอมโกหก 30 คน : สื่อให้เห็นถึงความมากมาย (ในการ
โกหก) หรือ การจำกัดและเจาะจงจำนวน.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อรรถาธิบายอายะฮ์จากซูเราะฮฺอันนีซาอฺ : “พวกเขาศรัทธาต่ออัลญิบติ และอัฏ-ฏอฆูต”.
2. อรรถาธิบายอายะฮ์จากซูเราะฮฺอัลมาอีดะฮ์ : “และเขาได้สักการะต่ออัฏ-ฏอฆูต”.
3. อรรถาธิบายอายะฮ์จากซูเราะฮฺอัลกะฟฺ : “แน่นอนเราจะสร้างมัสยิ ดที่ปากถ้ำให้แก่พวกเขา” ดังนั้น
เพราะหากประชาชาติก่อนๆได้ทำการสักการะบรรดารูปปั้น และสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺแล้ว ประชาชาตินี้ก็จะ
ดำเนินตามแบบเดียวกัน.
4. และมันคือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด นั่นก็คือ อะไรคือความหมายของการศรัทธาต่ออัลญิบ และ ฏอฆูต ?
และในที่นี้มันคือการเชื่อมั่นด้วยหัวใจใช่หรือไม่ ? หรือเป็นการสอดคล้องระหว่างพวกเขาด้วยกันเองและ
ทราบถึงสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งโมฆะ ? 1. ถือเป็นการปฏิเสธศรัทธา หากมีความเห็นพ้องกับพวกเขาพร้อม
คิดว่าสิ่งนั้นถูกต้อง. 2. ยังไม่ปฏิเสธศรัทธา หากเห็นพ้องกับพวกเขา แต่ไม่ได้เชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นถูกต้อง.
5. คำพูดของพวกเขาที่บอกว่า แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่พวกเขารู้จักการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา
นั้น อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องกว่าบรรดามุอฺมินผู้ศรัทธา หมายถึง คำพูดนี้ทำให้กลายเป็นผู้ ปฏิเสธศรัทธา
และตกศาสนา อันเนื่องมาจากการที่เขาเอาการปฏิเสธศรัทธามานำหน้าการศรัทธา.
6. และนี่คือจุดมุ่งหมายของการตั้งชื่อเรื่อง แท้จริงสิ่งนี้จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นในประชาชาตินี้ ดังเช่นที่มี
การยืนยันในหะดีษของอบีสะอีด และนี่เป็นการเตือนให้ระวัง.
7. การบอกอย่างชัดเจนในการเกิดขึ้นของมัน – หมายถึงการสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ - ในประชาชาตินี้
ในการรวมหลักฐานจากหลายๆที่.
8. เรื่องที่น่าแปลกใจมากที่สุดนั้นคือ การออกมาปรากฏตัวของผู้ที่อ้างตัวเป็นนบี เช่น อัลมุคตาร ที่ม า
พร้อมกับการที่เขานั้นได้กล่าวชาฮาดาตัยนฺ และการแสดงตัว ชัดเจนว่ามาจากประชาชาตินี้ และกล่าวว่า
ท่านรอซู้ลนั้นคือสัจธรรม อัลกุรอานคือสัจธรรม และยอมรับว่าแท้จริงแล้วท่านนบีมุฮัมหมัด เป็นนบีท่าน
สุดท้าย แต่ถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับต่อเรื่องดังกล่าวทั้งหมดนี้ เขาก็ยังทำตัวตรงข้ามกับสิ่งที่เขาพูดและการ
ยอมรับของเขาอย่างชัดเจน และอัลมุคตารเขาคือ อิบนุ อบีอุบัยดฺ อัศซากอฟีญ์ นั้นได้ปรากฏตัวออกมา
ในยุคสุดท้ายของศอฮาบะฮฺ  และได้มีผู้คนจำนวนมากหลงเชื่อและติดตามเขา.
9. การแจ้งข่าวดีวา่ แท้จริงสัจธรรมนั้นจะไม่เลือนหายไปทั้งหมดเช่นเดียวกับที่เคยผ่านมา ทว่ายังคงมีกลุ่ม
ชนอยู่กลุ่มชนหนึ่ง จากประชาชาตินี้ได้รับการช่วยเหลือให้ประสบกับชัยชนะกระทั่งวันสิ้นโลก.
10. เป็นเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ว่าแท้จริ งแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีจำนวนน้ อย แต่ทว่าผู้หันหลังให้โดย
ไม่ให้การช่วยเหลือและผู้ขัดแย้งกับพวกเขานั้น ไม่สามารถทำลายพวกเขาได้.
11. แท้จริงสิ่งดังกล่าวเป็นเงื่อนไขของการเข้าใกล้วันสิ้นโลก.
12. สิ่งที่อยู่ในนั้นจากอายะฮ์ต่างๆอันยิ่งใหญ่ หนึ่งในนั้นคือ การแจ้งเรื่องราวของท่านถึงการที่อัลลอฮฺได้
รวมทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมาอยู่ใกล้กัน และท่านได้บอกด้วยความหมายดังกล่าว และสิ่งนี้ได้
เกิดขึ้นจริงดังที่ ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้ ซึ่งต่างกับทิศเหนือและทิศใต้ และการแจ้งถึงท่านจะได้รับ 2
ขุมทรัพย์ และการแจ้งข่าวถึงดุอาอฺที่ท่านได้ขอให้ประชาชาติของท่านจะถูกตอบรับ 2 เรื่อง และไม่ถูก
ตอบรับ 1 เรื่อง และการแจ้งถึงเรื่องการรบราฆ่าฟันกัน และเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะไม่หยุดลง และ
ต่างก็โจมตีกันให้พินาศ การมีการจับตัวเชลยกัน และการกลัวของท่านนบีน้ันคือกลัวต่อบรรดาผู้นำที่พา
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ประชาชาตินี้หลงทาง และการแจ้งข่าวถึงการปรากฏตัวของบรรดาผู้ที่อ้างตัวเป็นนบีในประชาชาตินี้ และ
การแจ้งข่าวถึงการคงอยู่ของกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือให้รอดพ้น และทุกๆอย่างนั้นได้เกิดขึ้นแล้ ว เช่นที่
ท่านได้บอกไว้ ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องที่ไกลเกินสติปัญญาจะเอื้อมถึง.
13. การจำกัดความกลัวของท่าน ต่อประชาชาติของท่านในเรื่องของบรรดาผู้นำที่พาผู้ตามหลงทาง.
14. การเตือนถึงความหมายของการสักการะต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ (มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ในเรื่องการ
รูกั๊วะและซูญูดต่อสิ่งนั้นอย่างเดียว แต่มันยังรวมถึงการตามบรรดาผู้นำที่พาผู้ตามหลงทางด้วย.

แบบทดสอบส่วนที่ 4 และ 5 (มี 5 บท)
คำถามที่ 1 : จงบอกชื่อบททั้งหมดที่อยู่ในสองส่วนนีแ้ ละความเหมาะสมของแต่ละบทในหนังสือ
สาเหตุที่ผู้ประพันธ์นำมาวางไว้ในบทนี้
หัวข้อบท
ลำดับ
....................................................
............................. 1
....................................................
............................. 2
....................................................
............................. 3
....................................................
............................. 4
....................................................
............................. 5

คำถามทีส่ อง : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูนณ์
1. การกระทำเกินขอบเขตศาสนากำหนดในตัวของบรรดาคนดี คือรากฐานของชิริกที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน (ยุคเก่าและยุคใหม่) : ถูก. ผิด.
2. การกระทำเกินขอบเขตคือ..................................และจากผลเสียต่างๆของมันคือ........................................
3. ฟิตนะฮฺที่เกิดขึน้ ที่กุบูรนั้น เหมือนกับฟิตนะฮฺที่เกิดขึ้นจากการสักการะรูปปั้น หากแต่ว่ามันรุนแรงกว่า
: ถูก. ผิด.
4. การตกแต่งประดับประดา การหล่อซีเมนต์ การเขียนสัญลักษณ์และตัวหนังสือลงไป การสร้างโดม การ
ติดตั้งผ้าม่าน การเป็นบริกรคอยบริการผู้มาเยี่ยมเยียนหลุมฝังศพนั้น และการให้เงินแก่คนคอยบริการเรื่อง
เหล่านี้นั้น : เป็นสิ่งจำเป็น. สิ่งต้องห้าม.
5. ผู้แต่งกล่าวว่า : การเยี่ยมเยียนสุสานของท่านนบี  นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการงานที่ประเสริฐที่สุด :
ถูก. ผิด.
6. การเฝ้ า ติ ต ตามร่ อ งรอยต่ า งๆของท่ า นนบี มุ ฮั ม หมั ด  นั้ น เป็ น : สิ่ งส่ งเสริ ม .
เรื่ อ งนี้ มี
รายละเอียด. สิ่งต้องห้าม.
7. ท่านนบีมฮุ มั หมัด  ได้จำกัดสิ่งที่ท่านกลัวต่อประชาชาติของท่านไว้ใน.....................................................
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8. อะไรคือความเหมาะสมของการยกหลักฐาน 3 อายะฮ์ของผู้แต่ง ภายใต้เรื่อง : “มีหลักฐานบอกว่าบางส่วน
ของประชาชาตินี้ จะทำการสักการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ” : ไม่ มี ค วามเหมาะสมใดๆ. จะไม่ มี ค วาม
กระจ่างเว้นแต่ด้วยตัวบทหลักฐานจากหะดีษ. เกิดข้อผิดพลาดจากผู้ทำคัดลอกเนื้อหาหนังสือ.
9. การปฏิบัติของมนุษย์ต่อบรรดาคนดีๆนั้น แบ่งออกเป็น : กลุ่มหลุดกรอบศาสนาที่อยู่สองฝั่งตรงกันข้าม
และสายกลาง. กลุ่มเลยเถิด และหย่อนยานต่อหลักการศาสนา.
10. ความรักต่อบรรดาคนดีๆนั้น จะเกิดขึ้นด้วยการขอดุอาอฺให้กับพวกเขา ปกป้องพวกเขา และศึกษาหา
ความรู้จากพวกเขา : ถูก. ผิด.
11. การปฏิบัติอย่างเลยเถิดต่อบรรดาคนดีๆนั้น ไม่ใช่สาเหตุเดียวในการปฏิเสธศรัทธา ทว่ามันคือหนึ่งใน
สาเหตุที่มีความอันตรายที่สุด : ถูก. ผิด.
12. การกระทำเกินเลยขอบเขตนั้น จะเข้าไปอยู่ในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจใช่หรือไม่ : ใช่. ไม่ใช่.
13. เมื่อบ่าวนั้นไม่มีความคิดที่จะกระทำการสักการะต่ออัลลอฮฺเว้นแต่จะเห็นวิญญาณของบรรดาคนดีแล้วไซร้
เช่นนั้นนี่คือการสักการะที่บกพร่องหรือไม่มีผล : ใช่. ไม่ใช่.
14. (  َع ْب ُد َّللا َو َر ُس ْولهเป็ น บ่ า วของอั ล ลอฮฺ และเป็ น ศาสนทู ต ของพระองค์ ) คื อ ความสั จ จริ ง และเป็ น
คุณลักษณะที่มีเกียรติที่สุดสำหรับท่านรอซู้ล  : ถูก. ผิด.
15. อัลอิฏรออ์ คือ...................................................และยกตัวอย่างเช่น..............................................................
16. สูเจ้าทั้งหลายจงอย่างเลยเถิดในการสรรเสริญฉัน ครอบคลุมไปถึงสิ่งที่คล้ายคลึงกับการทำเกินเลยของชาว
คริสต์และอื่นๆ : ถูก. ผิด.
17. การกระทำเกินเลยขอบเขตนั้น จะเกิดขึ้นใน : การสรรเสริญ . การสักการะ. การงานต่างๆ.
ทุกข้อที่กล่าวมา.
18. ใครคือ บรรดาผู้กระทำเกินเลยขอบเขต.........................................................................................................
19. คำกล่าวที่ว่า : ได้ทำให้ประสบกับความพินาศ จุดมุ่งหมายของความพินาศนั้น ในเรื่อง : ศาสนา.
ร่างกาย. ทุกข้อที่กล่าวมา.
20. ศาสนาของอัลลอฮฺนั้น อยู่ระหว่างความสุดโต่งและความหย่อนยาน : ถูก. ผิด.
21. การกระทำเกินเลยขอบเขตนั้น จะเกิดขึ้นใน : คำพูด. คำกล่าวต่างๆ. ทุกข้อที่กล่าวมา.
22. ประชาชาติลงความเห็นตรงกันว่าท่านหะซันนั้นมีศีรษะเดียว แต่ในความเป็นจริงท่านมี 5 ศีรษะ : ถูก.
ผิด.
23. การตั้งภาคีแรกที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินนั้น เกิดขึ้นในกลุ่มชน : นบีอาดัม. นบีนูฮ์. นบีอิบรอฮีม.
24. สิ่งแรกที่ทำให้ศาสนาของบรรดานบีถูกเปลี่ยนแปลงคือการตั้งภาคี ส่วนสาเหตุของมันคือการกระทำเกิน
เลยขอบเขตต่อคนดีๆ : ถูก. ผิด.
25. ใครที่ต้องการที่จะทำให้ศาสนาของเขาแข็งแรงด้วยการทำบิดอะฮฺนั้น ผลร้ายจะมากกว่าผลดี : ถูก.
ผิด.
26. ในทุกๆโอกาส ที่ถูกนำเอามาเป็นวันตรุษ และมีการจัดขึ้นทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆปี โดยที่ไม่มีบัญญัติศาสนา
นั้น คือ : อุตริกรรม. สิ่งอนุญาต. แบบอย่างซุนนะห์นบี.
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27. บิดอะฮฺทั้งหลายนั้น เป็นสาเหตุของการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ : ถูก. ผิด เพราะการปฏิเสธศรัทธา
นั้นมีหลายสาเหตุ.
28. สาเหตุของการขาดหายของความรู้ : การสิ้นชีวิตของบรรดาผู้รู้. การเผลอเรอ. การหันหลังให้
ไม่สนใจ. การสาละวนอยู่กบั การงานทางโลก. ถูกทุกข้อ.
29. การเยี่ยมเยียนสุสาน เป็น : ศาสนบัญญัติ. อุตริกรรม. การตั้งภาคี. ถูกทุกข้อ.
30. การเยี่ยมที่มีจุดหมายเพื่อให้ประโยชน์แก่คนตาย และนี่ถือเป็น อุตริกรรมหนึ่ง : ถูก. ผิด และการ
เยี่ยมที่มีจุดหมายเพื่อเอาประโยชน์จากคนตาย ถือเป็นบทบัญญัติอย่างหนึ่ง : ถูก. ผิด.
31. ทุกๆสิ่งที่กีดกันมนุษย์จากศาสนาของพวกเขา เรียกว่า : บททดสอบฟิตนะฮ์. อุตริกรรม. ความ
เชื่องมงาย.
32. คำว่า การสาปแช่งของอัลลอฮฺต่อชนชาวยิว หมายถึง : ดุอาอฺสาปแช่งต่อพวกเขา. การบอกกล่าวว่า
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นได้สาปแช่งพวกเขา. ครอบคลุมทั้งหมด.
33. การนำเอาสุสานมาเป็นมัสยิด หมายถึง : ด้วยการซูญูดต่อหลุมศพ. สร้างมัสยิดบนหลุมศพ. ทุก
ข้อ.
ُ : ได้ถูกเกรงว่า เป็นการกลัวที่เกิดขึ้นแล้วจากผู้ใด :
34. สายรายงานคำที่ว่า ي
ท่านนบี . สาวก
َ خش
ของท่านนบี.
35.  لَم ُي ْبر ْز َق ْب ُر ُه: หลุมศพของเขาจะไม่ถูกเปิดเผยให้ดูเด่น เพื่อ : ถูกเกรงกลัว. เขาเกรงกลัว. ทุกน
บีถูกฝัง ณ ทีถ่ ูกเอาวิญญาน. ถูกต้องทุกข้อ.
36. การทำให้หลุมศพของเขาเด่นชัด หมายถึง.....................................................................................................
37. ข้อตัดสินของการกล่าวว่า : แท้จริงท่านนบีมุฮัมหมัด นั้นเป็นที่รักของอัลลอฮฺ : อนุญาต. เป็น
การริดรอนสิทธิ. สิ่งส่งเสริม.
38. การกล่าวว่า ท่านนบีอิบรอฮีมคือคนสนิทของอัลลอฮฺ และท่านนบีมุฮัมหมัดเป็นที่รักของพระองค์ :
อนุญาต. สิ่งส่งเสริม. ไม่อนุญาต.
39. การเป็นคนสนิท(ของอัลลอฮฺ)ไม่เคยเกิดขึ้นแก่ผู้ใดเว้นแต่ : ท่านนบีอิบรอฮีม . ท่านนบีอิบรอฮีม
และท่านนบีมุฮัมหมัด.
40. ผู้ใดที่สร้างมัสยิดบนสุสาน หมายถึง : ขุดสุสานขึ้นมา. พังมัสยิด แล้วคงสุสานไว้.
41. ไม่อนุญาตให้ละหมาด : ไปยังสุสาน. บนสุสาน. ในสุสาน. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
42. มนุษย์นั้นมีความเหลื่อมล้ำกันในเรื่อง : ความดี. ความชั่ว. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
43. มนุษย์ที่ชั่วที่สุด พวกเขาคือผู้ที่ : วันสิ้นโลกเกิดขึ้น ในขณะที่พวกเขามีชีวติ อยู่. นำเอาสุสานมาเป็น
มัสยิด. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
44. บ่าวของอัลลอฮฺนั้น ต้องออกห่างจาก : ชิริก. สื่อที่จะนำพาไปสู่ชิริก. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
45. การบริจาค ณ ที่สุสานนั้นสามารถทำได้ เพราะสุสานนั้นถูกห้ามจากการละหมาดเท่านั้น : ถูก. ผิด.
46. การเลียนแบบบรรดาผู้ตั้งภาคีนั้นเป็นบาปใหญ่ : เมื่อเจตนาเลียนแบบ. ถึงแม้ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็
ตาม.
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47. ท่านนบีนั้นได้ห้ามการนำเอาสุสานมาเป็นมัสยิด : ในตอนที่ท่ านยังมีชีวิต . 5 ปี ก่อนที่ท่านจะ
เสียชีวิต. ในความหมาย(ถอดความหมายจากหะดีษของท่าน. ทั้งหมดทีก่ ล่าวมา.
48. ความประเสริฐของการศรัทธาและการงานที่ดีนั้นอยู่เหนือความประเสริฐของเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ : ถูก.
ผิด.
49. ท่านนบีกล่าวว่า : อย่าทำให้สุสานของฉันเป็นสิ่งที่ถูกกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮฺ : เป็นคำกล่าวที่ท่านนบี
 ถูกตอบรับ. เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺทเี่ กิดขึ้นอื่นไปจากคำกล่าวนั้น.
50. การที่ผู้หญิงไปเยี่ยมเยียนสุสานนั้นเป็นบาปใหญ่ : ถูก. ผิด.
51. ท่านนบี  : ปกป้องเตาฮีด. ยับยั้งขัดขวางทุกๆสื่อที่จะนำไปสู่การตั้งภาคี. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
52. (อย่าทำให้)บ้านเรือนของพวกท่านเป็นสุสาน หมายถึง : อย่าฝังศพในนั้น. อย่าละทิ้งการละหมาด
ในนั้น. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
53. ไม่อนุญาตให้มีการตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการเยี่ยมเยียน หรือมีความถี่มากในการเยี่ยมเยียนสุสานของท่านน
บีมุฮัมหมัด  : ถูก. ผิด.
54. การกล่าวซอลาวาตให้กับท่านนบี  นั้นจะเกิดขึ้นที่ : สุสานของท่าน เพราะฉะนั้นจึงมีการสั่งเสียให้ผู้
เดินทางไปยังเมืองมาดีนะฮ์กระทำสิ่งดังกล่าว. จากทุกๆที่ (แม้ว่าจะอยู่ที่ประเทศใดก็ตาม).
55. หลุมศพฉันเป็นที่รื่นเริง หมายถึง...................................................................................................................
56. เป็นไปไม่ได้ที่การตั้งภาคีนั้นจะเกิดขึ้นในประชาชาตินี้ เพราะประชาชาตินี้ได้รับการปกป้องให้พ้นจากมัน :
ถูก. ผิด.
57.  أوتوا نصيبا من الكتابไม่ได้รับการประทานให้ทุกๆคัมภีร์ อีกทั้งพวกเขายังถูกห้ามจากสิ่งดังกล่า ว อัน
เนือ่ งมาจากการฝ่าฝืนของพวกเขา : ถูก. ผิด.
58. ความรู้นั้น จะไม่สามารถปกป้องเจ้าของมันจากการฝ่าฝืนได้ : ถูก. ผิด.
60. การกระทำอย่างเกินเลยต่อ สุสาน แม้ว่าจะน้อยนิดก็ตามนั้น จะนำไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่โตได้ : ถูก.
ผิด.
61. แทบจะไม่พบการฝ่าฝืนของมนุษยชาติเลย เว้นเสียแต่ว่ามันจะมีรากฐานมาจากประชาชาติก่อนๆ : ถูก.
ผิด.
62. เมื่อใดที่ประชาชาติอิสลามแตกแยกเป็นกลุ่มๆ และได้มีการสู้รบระหว่างกันเกิดขึ้นแล้ว เมื่อนั้นอัลลอฮฺจะ
ทำให้ศัตรูของอิสลามมายึดครอง และปกครองพวกเขา : ถูก. ผิด.
63. ผู้นำนั้นจะเป็นผู้นำใน : เรื่องดีเท่านั้น. เรื่องดีและเรื่องไม่ดีไปพร้อมๆกัน.
64. สิ่งใหญ่หลวงที่สุดที่ท่านนบีกลัวว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชาติของท่าน : บรรดาผู้นำไม่ดี ที่พาผู้อื่นหลง
ทาง. การตามแนวทางของชาวยิวและชาวคริสต์.
65. ดุอาอฺของท่านนบีถูกตอบรับ 2 เรื่องคือ 1................................................... 2.............................................
และถูกห้ามคือ.......................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 6 : การงานต่างๆของชัยฏอนมารร้าย (มี 7 บท)
บทที่ 24 : เรื่องมีหลักฐานโทษของการทำไสยศาสตร์
 ไสยศาสตร์นั้ น

จะไม่ม าด้ วยหนทางอื่น นอกจากหนทางแห่ งการตั้ งภาคีต่อ อัลลอฮฺ เพราะบรรดา
ชัยฏอนจะไม่รับใช้มนุษย์นอกจากเรื่องผลประโยชน์ของพวกมัน นั่นคือการล่อลวงวงศ์วานท่านนบีอาดัม
และนำพวกเขาเข้าไปสู่การตั้งภาคีและการฝ่าฝืน.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2

1. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾ “ ﴿ َولَ َقدْ َعل ُموا لَ َمن ٱش َت َرا ُه َما لَ ُهۥ ِف اْل َخ َرة من َخلَ َٰقและแท้จริงนั้นพวกเขารู้แล้ว
ว่าแน่นอนผู้ที่ซื้อมันไว้นั้น ในปรโลกก็ย่อมไม่มีส่วนได้ใด ๆ”.
2 .และอัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾ “ ﴿ ُیؤمنُونَ بٱلج ْبت َوٱ َّلط َُٰغوتโดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลญิบติ และอัฏฏอ
ฆูต” , ท่านอุมัรบอกว่า : อัลญิบตินั้น คือไสยศาสตร์ และอัฏฏอฆูต คือชัยฏอน.
ท่านญาบิรบอกว่า : เหล่าฏอฆูตทั้งหลายนั้น คือกลุ่มพวกโหรหรือหมอไสยศาสตร์ จะมีชัยฏอนมาติดต่อ
พวกเขา ในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีหมอไสยศาสตร์พวกนี้ 1 คน.
หมายถึง เขาได้ศึกษามัน.
 อัฏฏอฆูต คือชัยฏอน จากการอรรถาธิบายด้วยการยกตัวอย่าง เพราะอัฏฏอฆูตนั้น ความหมาย กว้าง
กว่าชัยฏอน.
 ﴾ ﴿ ٱش َت َرا ُه

จะนับว่าเป็นการปฏิเสธส่วนได้ทงั้ หมดหรือบางส่วน ?
ทรรศนะที่สอง : ตัวบทของการสำทับขู่เข็ญนั้นจะถูก
นำไปรวมเข้ากับตัวบทหลักฐานแห่งการสัญ ญาว่าจะ
ได้รับสิ่งทีดี และจะมีการปฏิเสธส่วนได้ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ :

ปฏิเสธทั้งหมด : หากทำ
ไสยศาสตร์ ด้ ว ยการใช้
ชัยฏอน.

ปฏิเสธบางส่วน : หาก
ว่าใช้ยารักษา.
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ทรรศนะที่ ห นึ่ ง : หลั ก ฐานต่ า งๆของการ
สำทับขู่เข็ญถึงโทษตามที่ปรากฏ และจะไม่
ถูก พยายามในการรวมมั น เข้ ากั บ หลั ก ฐาน
การสัญญาว่าจะตอบแทนในสิ่งที่ดีงาม ทั้งนี้ก็
เพื่ อที่ จะไม่ ไป ลด ความ สำคั ญ ของมั น
ดั ง อั ล ลอฮฺ ต รั ส ว่ า : “แล ะเรามิ ไ ด้ ส่ ง
สัญญาณต่างๆ เพื่ออื่นใด เว้น แต่เพื่อเป็น
การเตือนสำทับเท่านั้น” เพราะอัลลอฮฺทรง
ใช้สำนวนการสำทับขู่เข็ญจากการกระทำนี้.

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ตัวบทหลักฐานที่ 3
รายงานจากอบีฮุรอยเราะฮ์  ว่า แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “พวกท่านจงออกให้พ้นจากความ
พินาศทั้งเจ็ดประการ” พวกเขาถามว่า : โอ้ท่านรอซูลุลลอฮฺ มันคืออะไร ท่านตอบว่า : “การตั้งภาคี
ต่ออัลลอฮฺ การทำไสยศาสตร์ การฆ่าชีวิตที่อัลลอฮฺห้ามไว้ (เว้นแต่ด้วยความเป็นธรรม) การกินดอกเบี้ย
การกินสมบัติของลูกกำพร้า การหนีทัพในวันประจัญบาน และการใส่ร้ายหญิงบริ สุทธิ์ไร้เดียงสา ผู้ซึ่ง
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ว่านางผิดประเวณี”.
 ท่านทั้งหลายจงออกห่าง : ท่านทั้งหลายจงละทิ้ง พร้อมกับการออกให้ห่าง ด้วยการไม่เข้าใกล้กัน.
 คำว่า เจ็ด ตรงนี้ไม่ได้หมายถึง : การจำกัดจำนวน เพราะมันยังมีอื่นๆอีกมาก ที่นำไปสู่ความพินาศ.
 และการกิ น ดอกเบี้ ย หมายถึ ง : การเอา ถึ ง แม้ ว่ า จะใช้ มั น ไปในเรื่ อ งอาหารการกิ น เครื่ อ งใช้

เฟอร์นิเจอร์หรืออื่นๆก็ตาม, และดอกเบี้ยคือ ความเกินเลยในสัญญาระหว่ างสิ่งต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องมี
ความเท่าเทียม รวมไปถึงการล่าช้าในสัญญาระหว่างสิ่งต่างๆที่มีความจำเป็นต้องครอบครอง และดอกเบี้ย
นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท : 1. ดอกเบี้ยฟัดลิล (เชิงปริมาณ). 2. ดอกเบี้ยนาซีอะฮ์ (เชิงล่าช้า).
 และการกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้า : เด็ก กำพร้าคื อ ใครก็ ตามที่บิด าของเขาเสียชี วิตก่ อนที่เขาจะ
บรรลุศาสนภาวะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย หรือผู้หญิงก็ตาม.
 การหนีทัพในวันประจัญบาน : การหันหลังให้หรือหนีทัพ ในวันที่กองทัพมุสลิมกับกาเฟรประจัญหน้ า
กัน เพื่อทำสงคราม.
 และการใส่ร้ายหญิงบริสุทธิ์ไร้เดียงสาผู้ซึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮฺว่าผิดประเวณี : การกล่าวหาหญิงผู้ศรัทธา
ที่เป็นเสรีชนว่าผิดประเวณี.

และการฆ่าชีวิตที่อัลลอฮฺห้ามไว้ ซึ่งมี 4 ประเภท :
ผู้ ข อการคุ้ ม กั น :
ระหว่างเรากับเขามีการ
ให้ ก ารคุ้ม ครองกั น เพื่ อ
การค้ า ขาย หรื อ เพื่ อ
เรียนรูศ้ าสนาอิสลาม.

ผู้ ท ำพั น ธสั ญ ญา :
ระหว่างเรากับเขามี
พั น ธสั ญ ญาว่ า เขา
กับเรา จะไม่ทำการ
สู้รบซึ่งกันและกัน.

ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
คุ้มครอง : คือผูม้ ีพันธ
สั ญ ญาระหว่ า งเรากั บ
เข า ใน ก า รคุ้ ม ค รอ ง
พร้อมจ่ายค่าคุ้มครอง.

ผู้ศรัทธา : ด้วยการ
ศรัทธาของเขา.

เว้นแต่ด้วยความเป็นธรรม : มี 3 อย่าง
ผู้ที่ละทิ้งศาสนาของเขา และแตกแยกออกจาก
หมู่ชน.
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ผิดประเวณี.

ชีวิตทดแทนด้วยชีวิต.
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การหนีทัพในวันประจัญบาน อนุญาตใน 3 กรณี

:
หากศัตรูมีจำนวนมากกว่า
มุสลิม 2 เท่า : กรณีนี้
อนุญาตหนีทัพได้.

หนี เพื่ อเติ ม กองกำลั ง ม า
สมทบ : หนีเพื่อเติมกำลังมา
สมทบอีกกลุ่มหนึ่งในยามคั บ
ขัน มีข้อแม้ว่า ไม่ให้กองกำลัง
ทหารของตนเป็นอันตราย.

หนีเพื่อเตรียมตัวต่อสู้กับศัตรู
: เช่ น ป ลี ก ตั ว ห นี เ พื่ อ
เ ต รี ย ม พ ร้ อ ม อ า วุ ธ
ยุ ท โธปกรณ์ หรื อ หนี ไ ปตั้ ง
หลักอีกด้านหนึ่ง.

ตัวบทหลักฐานที่ 4 ถึง 7
4. และจากยุนดุบ เป็นหะดีษที่ถูกพาดพิงไปยังคำพูดของท่านนบี กล่าวว่า : “โทษทัณฑ์ของผู้ทำไสย
ศาสตร์คื อ การประหารด้ วยดาบ” รายงานโดยติ รมีซี และกล่าวว่ า ที่ ถูก ต้ องคื อ เป็ น หะดี ษ เมากู ฟ
หมายถึง คำพูดของบรรดาศอฮาบะฮฺ  .
5. และมีรายงานในศอเฮี๊ยะห์อัลบุคอรีย์ จากบะญาละฮฺ บุตร อะบาดะ กล่าวว่า : “ท่านอุมัรได้เขียน
สาส์นสั่งไว้ว่า : “พวกท่านทั้งหลายจงประหารนักทำไสยศาสตร์ทุกคนทั้งชายและหญิง” ท่านบะญาละฮฺ
บอกว่า : “ดังนั้นเราจึงได้ประหารนักไสยศาสตร์ไป 3 คน”.
6. และมีรายงานที่ถูกต้องจากนางฮัฟเซาะฮฺ ว่า : “นางนั้นได้ออกคำสั่งให้ทำการประหารสาวใช้นาง
หนึ่งของนางที่หล่อนได้ทำไสยศาสตร์ใส่นาง แล้วสาวใช้ผู้นนั้ ก็โดนประหาร”.
7. และเช่นเดียวกันที่มีรายงานถูกต้องของญุนดับ ความว่า ท่านอะหมัดกล่าวว่า : จากสามท่านของสาวก
ท่านรอซู้ล ” .
อะไรคือข้อตัดสินชีข้ าดต่อผู้ทำไสยศาสตร์
ทรรศนะที่สองของอีหม่ามชาฟีอีย์ : และนี่คือทรรศนะที่เชคอิบนุอุซัยมีน
ได้ให้น้ำหนัก ดังนี้
ไสยศาสตร์ที่พึ่งบรรดาชัยฏอน : ผู้กระทำ
ตกศาสนามีสิทธิ์เตาบะฮ์ หากเขากลั บตัว
เราก็ จ ะประหารเขาเนื่ อ งจากโทษทั ณ ฑ์
เพราะเขายังเป็นมุสลิม แต่หากเขาไม่กลับ
ตั ว เราก็ จ ะประหารเขาเนื่ อ งจากเป็ น ผู้
ปฏิเสธศรัทธา ตกศาสนา.

ไสยศาสตร์ ที่ใช้ยาในการ
รัก ษา : ข้ อ ตั ด สิ น ของเขา
คื อ ข้ อ ตั ด สิ น ของผู้ ท ำร้ า ย
ละเมิ ด ผู้ อื่ น และจะถู ก
ประหารด้ ว ยการสั ง หาร
แบบมุสลิม.
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ทรรศนะแรกของมุฮัม
หมั ด บุ ต ร อั บ ดุ ล วะ
ฮ าบ : ไส ย ศ าส ต ร์
ทั้งหมด เป็นการปฏิเสธ
ศรั ท ธา และผู้ ท ำไสย
ศาสตร์ นั้ น จะต้ อ งถู ก
ประหารในทุ ก กรณี
ส่ ว นการกลั บ ตั ว ของ
เขานั้น ณ ที่อัลลอฮฺ.

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การอรรถาธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺอัลบากอเราะฮ์ “และแท้จริงนั้น พวกเขารู้แล้วว่า แน่นอนผู้ที่ซื้อมัน
ไว้นั้น”.
2. การอรรถาธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺอันนีซาอฺ “โดยที่พวกเขาศรัทธาต่ออัลญิบติ และอัฏฏอฆูต”.
3. การบอกรายละเอียดของอัลญิบ ติและอัฏฏอฆูต และความแตกต่างของทั้งสอง อัลญิบติ คือ ทุกๆ
อย่างที่ ไม่มี สิ่งดีในนั้ น เช่น ไสยศาสตร์ และอื่ นๆ ส่ วนอัฏ ฏอฆูต คื อ ทุ กสิ่งที่ บ่าวกระทำอย่างเกินเลย
ขอบเขต จากการถูกสักการะบูชา การปฏิบัติตาม การเชื่อฟัง.
4. แท้จริงอัฏฏอฆูตนั้น อาจมาจากญิน หรืออาจมาจากมนุษย์ อัฏฏอฆูตนั้น เมื่อมันถูกกล่าวโดยไม่มีการ
เจาะจง จะหมายถึงชัยฏอนที่มาจากญิน ส่วนหมอดูคือชัยฏอนที่มาจากมนุษย์.
5. รู้จัก 5 อย่างที่จำเป็นต้องได้รับการลงโทษ ที่ถูกเจาะจงในการห้าม.
6. แท้จริงหมอไสยศาสตร์นั้น คือผู้ปฏิเสธศรัทธา.
7. นักไสยศาสตร์นั้น ต้องถูกประหารโดยไม่ต้องรอการเตาบะฮ์ หลักมีอยู่ว่า หากเรื่องไปถึงผู้ปกครอง
แล้วนั้น ไม่ต้องรอการเตาบะฮ์จ ากเขาผู้นั้น และจำต้องโดนประหารในทุกกรณี ส่วนกรณีของผู้ปฏิเสธ
ศรัทธานั้น ต้องให้โอกาสในการเตาะบะฮ์เสียก่อน.
8. เรื่องราวเหล่านี้นั้น ได้เคยเกิดขึ้นกับชาวมุสลิมในยุคของท่านอุมัรมาแล้ว นับประสาอะไรกับยุคหลัง
จากนั้น ?!.
คำกล่าวเรื่องการประหารนักไสยศาสตร์ที่ขอความช่วยเหลือจากชัยฏอนนั้น สอดคล้องกับหลักศาสน
บัญญัติ เพราะพวกเขานั้นแสวงหาและสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดิ น และเป็นหนึ่งในความเสื่อม
เสียที่ใหญ่หลวงที่สุด ดังนั้นการประหารพวกเขาเหล่านั้นถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ปกครอง และไม่อนุญาตให้
ผ่อนปรนบทลงโทษพวกเขา เพราะหากปล่อยพวกเขาเหล่านั้นไป ความเสียหายที่พวกเขากระทำก็จะเต็ม
หน้าแผ่นดิน แต่หากพวกเขาถูกประหาร ผู้คนก็จะปลอดภัยจากความชั่วของพวกเขา และจะเป็นการหัก
ห้ามผู้คนจากการไปยุ่งเกีย่ วกับไสยศาสตร์.
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บทที่ 25 : เรื่องสิ่งใดบ้างที่นับว่าเป็นชนิดของการทำไสยศาสตร์
หลังจากได้มีการกล่าวถึงการทำไสยศาสตร์ ผู้แต่งได้อธิบายให้ท่านทราบสิ่งหนึ่งที่มาจากชนิดต่างๆของมัน
เพื่อให้ท่านรู้ว่ามันมีหลายชนิดและเพื่อจะได้ออกห่างสิ่งเหล่านั้น.
ตัวบทหลังฐานที่ 1 ถึง 5
1 .ความว่า อีหม่ามอะหมัดกล่า วว่า : มุฮัมหมัดบิน ญะฟัร ได้สนทนากับเราว่า เอาฟฺ ได้สนทนากับเรา
จากฮัยยาน บิน อัลอะลาอฺ ได้สนทนากับเราว่า ก่อฏอน บิน กอบีเซาะฮฺ ได้สนทนากับเราต่อจากบิด าของ
เขาว่า เขาได้ยินท่านรอซู้ ล  ได้กล่าวว่า : “แท้จริง อัลอียาฟะฮฺ อัฏฏอรอกฮฺ และอัฏฏิยาเราะฮฺนั้น
เป็นส่วนหนึ่งของอัลญิบติ” ท่านเอาฟฺบอกว่า : “อัลอิยาฟะฮฺ คือการไล่หรือปล่อยนกให้บิน และอัฏฏอร
อกฮฺ คือการขีดเขียนบนพื้น” และอัลญิบติ ท่านฮะซัน บอกว่า : “เป็นเสียงของชัยฏอน” สายรายงานหะ
ดีษอยู่ในระดับดี และอบูดาวูด กับอัลนะซาอีย์ และอิบนุฮิบบานได้บันทึกไว้ในหนังสือศอเฮี๊ยะห์ของเขาซึ่ง
มีสายสืบของเขาเอง. 2 .และมีรายงานจากอิบนิอับบาส  ว่า : ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ผู้ใดที่
เรียนรู้แขนงหนึ่งของเรื่องดวงดาว แน่นอนเขาได้เรียนรู้แล้วซึ่งแขนงหนึ่งของเรื่องไสยศาสตร์ บาปจะเพิ่ม
ตามจำนวนที่เขาได้เรียนรู้นนั้ .”
3 .และมีรายงานของอันนะซาอียฺ จากหะดีษที่อบูฮุรัยเราะฮฺ  ได้รายงานไว้ว่า : “ผู้ใดได้ผูกปมเชือกปม
หนึ่งปมใดแล้วได้เสกเป่าลงในปมนั้น แน่นอนเขาได้ทำไสยศาสตร์แล้ว และใครที่ทำไสยศาสตร์ แน่นอน
เขาได้ตั้งภาคีแล้ว และใครที่ห้อยแขวนสิ่งใด (เป็นเครื่องราง) เขาจะโดนปล่อยทิ้งให้อยู่กับของสิ่งนั้น”.
4 .และมีรายงานจากอิบนุมัสอูด แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “พึงทราบเถิด ฉันจะบอกพวกท่าน
เอาไหมว่าอะไรคือ อัลอัฎฮุ  ? العضهมันคือการยุแหย่เพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ชน”.
5. และมีรายงานของอัลบุคอรียแ์ ละมุสลิม จากอิบนุอุมัร  ว่า : แท้จริงท่านรอซู้ลได้กล่าวว่า : “แท้จริง
จากส่วนหนึ่งของการใช้ถ้อยคำสละสลวยถือเป็นเสน่ห.์
 อัลอิยาฟะฮฺ คือการไล่หรือตะเพิดนกให้บิน แล้วดูนกนั้นว่าบินไปทางใดเป็นการเสี่ยงดวงตามนก เป็น

การถือโชคลางในด้านการปฏิบัติ.
 อัฏฏ็อรกฺ คือการขีดเขียนบนพื้นเพือ่ ทำนายดวงชะตา.
 อัฏฏียาเราะฮ์ คือการถือลางร้ายผ่านการสัมผัสรับรู้ด้วยการมองหรือการฟัง ในเวลาหรือสถานที่ใดๆก็
ตาม.
 เสียงของชัยฏอน หมายถึง เสียงกระซิบกระซาบของชัยฏอน คือการกระซิบกระซาบและการดลใจจาก
มัน.  อัลอัฎฮุ คือ การตัดหรือการทำให้แตกแยกกัน ส่วนจุดประสงค์ที่นำมากล่าวในเรื่องไสยศาสตร์นี้
คือ เพื่อเป็นการอธิบายถึงว่า แท้จริ งแล้วการทำให้แยกจากกันนั้น คือเป้าหมายของผู้ที่ชอบยุแหย่ให้ผู้คน
ทะเลาะกัน และนักไสยศาสตร์ทุกคน และผู้ที่ชอบยุแหย่ให้ผู้คนทะเลาะกันนั้น ส่งผลเสียหายมากกว่าผู้ทำ
ไสยศาสตร์.
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ความรู้เรื่องดวงดาวมี 2 ประเภท :
ความรู้เพื่อความสะดวกง่ายดาย : คือการใช้
ความรู้นั้นในการหาทิศ เวลาต่างๆ และทิศกิบ
ละฮ์.

ความรู้ที่ ส่งผล : คือการยกหลัก ฐานด้วยสภาพ
ต่างๆของจักราศีเพื่อทำนายต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นบน
โลก.

จำเป็ น : สิ่ ง ใดที่ หาก
ปราศจากสิ่ งนั้ น เป็ นผล
ทำให้ สิ่ ง ที่ เป็ น วายิ บ ไม่
สมบูรณ์ เช่นนั้น สิ่งนั้นก็
ถือเป็นวายิบเช่นเดียวกัน
เช่ น ค น ที่ เดิ น ท างใน
ทะเลทราย หรื อ พื้ น ที่
ห่ า งไกล แล้ ว ต้ อ งการ
ทราบทิศกิบละฮ์.

ชิริกใหญ่ : หากเชื่อ
ว่าดวงดาวนั้นส่งผล
ด้ ว ยตั ว ของมั น เอง
และมี อ ำนาจทั้ งให้
คุ ณ ประโยชน์ แ ละ
ปกป้องภัยอันตราย
ได้.

อนุ ญ าต : การใช้
ความรู้ นั้ น ในการ
ทราบ เวลา และ
ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ
อั ล ลอฮฺ ต รั ส ว่ า :
(และเครื่ อ งหมาย
ต่ า ง ๆ และด้ ว ย
ดวงดาว พวกเขา
ใช้นำทาง).

ชิ ริก เล็ ก : หากเชื่ อ ว่ า
แท้จริงแล้วดวงดาวนั้ น
เป็ น สาเหตุ , ซึ่ ง ความ
จริงนั้นอัลลอฮฺไม่ได้ทำ
ให้มันเป็นสาเหตุในการ
ล่ ว งรู้ เ รื่ อ งเร้ น ลั บ (ซึ่ ง
เป็ น ความรู้ ที่ อั ล ลอฮฺ
สงวนไว้เฉพาะพระองค์
เท่านั้น).

 อั ล บายาน

คือ คำพู ดที่ ชัดเจน ลึกซึ้ง ที่สามารถครอบงำสติปัญ ญาและเปลี่ยนแปลงความคิด.
แบ่งเป็น 2 ประเภท :
1. สิ่งที่น่าชื่นชม : เป้าหมายเพื่อการยืนยันสัจธรรม และหักล้างความเท็จ.
2. สิง่ ที่น่าตำหนิ : เป้าหมายเพื่อการตอบโต้สัจธรรม และยืนยันความเท็จ.
 อะไรคือความสัมพันธ์กันระหว่างการใช้เสน่ห์ของถ้อยคำกับไสยศาสตร์ ? ก็เพราะการใช้ถ้อยคำ
สละสลวยในทางที่ผิดและไสยศาสตร์นั้นมีจุดเหมือนในส่วนลึกของความจริงที่ปรากฏ.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. แท้จริง อัลอียาฟะฮฺ อัฏฏ็อรกฺ และอัฏฏิยาเราะฮฺนั้น เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าอัลญิบติ.
2. การอรรถาธิบายคำว่า อัลอียาฟะฮฺ อัฏฏ็อรกฺ.
3. แท้จริงศาสตร์เรื่องดวงดาวนั้น คือส่วนหนึ่งจากไสยศาสตร์ ศาสตร์แห่งการส่งผลสัมฤทธิ์.
4. การผูกเงื่อนพร้อมกับเป่าลงไป คือหนึ่งจากทำไสยศาสตร์.
5. แท้จริงการยุแหย่ให้ผู้คนทะเลาะเบาะแว้งกันนั้น ถือเป็นหนึ่งในเรื่องไสยศาสตร์ เพราะเป็นการทำให้
แยกจากกัน เช่นเดียวกับการทำไสยศาสตร์.
6. แท้จริงบางคำพูดที่สละสลวยถือเป็นหนึ่งในเรื่องไสยศาสตร์ เพราะเป็นการปลุกความตั้งใจให้ลุกโชน
หรือดับมัน.
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บทที่ 26 : เรื่องมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องหมอดูและอื่นๆ
นี่คือหนึ่งในสิ่งที่มีความสวยงามที่สุดในเรื่องของการเรียบเรียงเรื่องราว เพราะหลังจากที่ผู้แต่งได้อธิบาย
ชี้แจงให้ ท่านได้ทราบถึงเรื่องของไสยศาสตร์ และสิ่งต่างๆจากชนิดของมัน ตรงนี้ ท่านผู้แต่งกำลั งจะ
อธิบายให้ท่านได้ทราบว่าใครคือหมอดู นักทำนาย (โดยเขียนรูปและเส้นลงบนผืนทราย) นักทำนาย (โดย
อาศัยตำแหน่งของดวงดาว) และข้อตัดสินของการไปหาพวกเขา.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 ถึง 4
1. ท่านมุสลิมได้รายงานไว้ในหนังสือศอเฮี๊ยะห์ของเขา จากภรรยาบางคนของท่านรอซู้ล  ว่า : “ผู้ใด
ทีไ่ ปหาหมอดูแล้วถามเขาถึงเรื่องใดแล้วเชือ่ เขา การทำละหมาดของเขาจะไม่ถูกรับ 40 วัน”.
2. และมีรายงานจากท่านอบูฮุรัยรอฮฺ จากท่านรอซู้ล  ว่า : “ผู้ใดที่ไปหาหมอดูแล้วเชื่อตามที่เขาบอก
แน่นอนผู้นั้นได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่มุฮัมหมัด แล้ว” รายงานโดย : อาบูดาวูด.
3. และมีรายงานของผู้รายงานทั้งสี่ร่วมกับอัลฮากิม แล้วฮากิมก็บอกว่า ถูกต้องตามเงื่อนไขของอัลบุคอ
รีย์และมุสลิมด้วย จากท่านนบี  ว่า : “ผู้ใดไปหาหมอดูหรือหมอไสยศาสตร์แล้วเชื่อตามที่เขาบอก
แน่นอนเขาได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานแก่ท่านนบีมุฮัมหมัด  แล้ว”.
4. และหะดีษนี้อบูยะอฺลา ได้รายงานด้วยสายรายงานที่ดีจากอิบนุมัสอูดเช่นเดียวกันเป็นหะดีษเมากูฟ.
 ผู้ใดไปหา : การไปหานั้นจะเกิดขึ้นด้วยการนั่งร่วมวงกับเขา (นักไสยศาสตร์) หรือติดต่อสื่อสาร หรือส่ง

คนไปหา หรือส่งสารไปหา หรือติดตามดูช่องของพวกเขา หรือเข้ าเว็ปไซต์ของพวกเขา หรือซื้อวารสาร
ของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีจักราศี หรือฟังในสิ่งที่พวกเขาพูด และนี่คือสิ่งที่มีโทษอย่างใหญ่หลวง.
 การละหมาดของเขาจะไม่ถูกตอบรับ : ผลตอบแทนนั้นได้รับแต่ถูกลบด้วยความชั่วจนหมดสิ้น กรณีไป
หาโดยไม่เชื่อ.
 ดังนั้นแน่นอนเขาได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทานแก่ท่านนบีมุฮัมหมัด  แล้ว : หมายถึง ในอัลกุรอาน
ทีพ่ ระองค์ตรัสว่า : “จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัด) ไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินจะรู้ในสิง่ พ้นญาณวิสัย
นอกจากอัลลอฮฺ” ดังนั้นผู้ใดที่เชื่อหมอดูในเรื่องความรู้เร้นลับ ทั้งที่เขาเองทราบเป็นอย่างดีว่าเขาผู้นั้นไม่รู้
สิ่งเร้นลับนอกจากอัลลอฮฺ เช่นนั้นแล้วเขาคือผู้ปฏิเสธศรัทธา ด้วยการปฏิเสธทีใ่ หญ่หลวง แต่หากเขาเป็น
ผู้โง่เขลาไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ (ว่าไม่มีผู้ใดรู้เรื่องเร้นลับนอกจากอัลลอฮฺ) และไม่ได้เชื่อว่าในอัลกุรอ่านนั้นมี
เรื่องโกหก เช่นนั้นเขาได้ปฏิเสธด้วยการปฏิเสธเล็ก (ไม่ถึงขั้นตกศาสนา) และบางทีเขาอาจจะไม่เชื่อหมอดู
ในตอนนี้ แต่อาจจะเชื่อเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับเขา.
 อัรรอฟ : คือชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกหมอดู โหร นักทำนายและอื่นๆ จากผู้ที่เสาะแสวงหาความรู้เร้นลับด้วย
วิธีการต่างๆที่เขาดึงนำมาใช้ ดังนั้นรวมถึงผู้ที่ถ่ายทอดและอ้างตนในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย.
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ตัวบทหลักฐานที่ 5
มีรายงานจากอิมรอน บุ ตร ฮุซัยน์  เป็นหะดีษมัรฟูอฺ ว่า : “ไม่ใช่พวกเรา ใครที่ทำการเสี่ยงดวงเอง
หรือให้ผู้อื่นทำให้ หรือทำการเป็นหมอดูเอง หรือให้ผู้อื่นทำการดูให้ หรือทำไสยศาสตร์ หรือให้ผู้อื่นทำให้
และใครที่ไปหาหมอดูหมอไสยศาสตร์ แล้วเชื่อตามที่เขาบอก แน่นอนเขาได้ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกประทาน
มายังท่านนบีมุฮัมหมัด  แล้ว” รายงานโดย อัลบัซซาร ด้วยสายรายงานที่อยู่ในระดับ : ดี.
ตัวบทหลักฐานที่ 6
และอัฏฏ็อบรอนีได้รายงานด้วยสายรายงานทีส่ วยงาม จากหะดีษของอิบนิอับบาส ไม่มีช่วงที่บอกว่า :
ُ لع َّر
....َ َمنْ أ َتไปจนจบหะดีษ อัลบะฆอวีได้บอกว่า اف
َ  ا: อัลอัรรอฟ นั้นคือ ผู้ที่อ้างว่าเขารู้เรื่องราวต่างๆ
โดยอาศัยข้อบ่งชึ้บางอย่างมาอ้างเป็นหลักฐาน แล้วสามารถบอกของที่โดนขโมยไป หรือสามารถจะบอก
ทีอ่ ยู่ของสิ่งที่หายไปได้ หรืออื่นๆ และมีบางรายงานบอกว่าเป็นหมอดู ( )الكَاهنหมอดู อัลกาฮินนั้นคือ ผู้
ที่ทำนายเรื่องลับที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีบางรายงานบอกว่า คือผู้ที่บอกเรื่องราวภายในใจได้.
และท่านอบุลอับบาส อิบนุตัยมียะฮ์ ได้บอกว่า : อัลอัรรอฟนั้น เป็นชื่อหนึง่ ที่ใช้เรียกหมอดู หมอไสย
ศาสตร์ หรืออื่นๆ ในหมู่ผู้ทพี่ ูดเรื่องต่างๆ โดยวิธีการมากมาย.
 ใครที่ทำการเสี่ยงดวง : ครอบคลุมถึงการทำการเสี่ยงดวงให้กับตัวเอง หรือให้กับผู้อื่น.
 หรือให้ผู้อน
ื่ ทำให้ : ขอให้ผู้อื่นดูดวงให้ หรือพอใจที่มีคนมาดูดวงเขา.
 ให้ผู้อน
ื่ ทำไสยศาสตร์ให้ : เพราะหมอไสยศาสตร์บางคนกล่าวแก่ผู้ทมี่ าฟ้องร้องภรรยาของเขาว่า : ฉัน

จะทำไสยศาสตร์ให้กับท่าน และท่านนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย จึงทำให้ผู้นั้นคิดว่าเขาไม่มีความผิด.
ตัวบทหลักฐานที่ 7
และอิบนุอับบาส - ได้พูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของคนที่กระทำการเขียนอักษรย่อ อะบาญาด แล้วเชื่อมโยงเข้า
กับการดูดวงดาวเพื่อเอามาทำนายนั้น : ข้าพเจ้าไม่คิดว่าคนที่ทำเช่นนั้นจะมีสว่ นได้ ณ ที่อัลลอฮฺแม้แต่นิด
เดียว.
การเรียนอักษรย่อ อะบาญาด นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท :
1. เป็นที่อนุญาต : หากเราเรียนเพื่อคิดคำนวนประโยคต่างๆ หรืออื่นๆที่คล้ายกัน และบรรดานักวิชาการ
ยังคงใช้มันในการบันทึกประวัติศาสตร์.
2. เป็นที่ต้องห้าม : หากเอามันมาเชื่อมโยงเข้ากับการเส้นทางโคจร การเคลื่อนไหว การขึ้น และการตก
ของดวงดาว.
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ข้อตัดสินของการถามหมอดู หรืออื่นๆ
การถามเพื่ อ ตี แ ผ่ ก าร
โ ก ห ก แ ล ะ ไ ร้ ซึ่ ง
ความสามารถของเขา
: ถื อ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ถู ก
เรี ย กร้ อ ง หรื อ มี ค วาม
จำเป็น โดยมีเงื่อนไขว่า
จะต้ องเป็ น ผู้เชี่ ยวชาญ
หรือผู้รู้ในด้านนั้น.

การถามเพื่ อ ทดสอบ :
เป็ น ที่ อ นุ ญ าต, เพื่ อ จะ
ทราบว่าเขาพูดจริงหรือ
โกหก ไม่ใช่ผู้ที่จะนำเอา
คำพู ดของเขามาปฏิ บั ติ
แล้วกลายเป็นผู้ที่ศรัทธา
ในตัวเขา.

ถามพร้อมกับเชื่อ
ในสิ่ งที่ เขาบอก :
เป็ น การป ฏิ เส ธ
ศ รั ท ธ า ที่ ให ญ่
หลวง เพราะมั น
เป็นการปฏิเสธอัล
กุรอาน.

การถามอย่ างเดี ย ว
: เป็ น บ า ป ให ญ่
ดังเช่นคำกล่าวของ
ท่ านนบี  ที่ ว่า :
“การละหมาดของ
เขาจะไม่ถู ก ตอบรั บ
40 วัน”.

ส่วนหนึ่งจากสัญญาณต่างๆของผู้ทำไสยศาสตร์
1. ค้านกับเงื่อนใขต่างๆที่อนุญ าตในการทำการปั ดเป่าตามหลักศาสนบัญ ญั ติ. 2. การผูกเงื่อน
พร้อมกับเป่าลงบนนั้น . 3. การเขียนอักษรย่อ หรือคำพูดที่ไม่มีความหมาย. 4. การทำให้เลิกรา
หรือการทำให้รักกัน. 5. การพิจารณาสภาพต่างๆของจักราศีเพื่อทำนายต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นบนโลก.
6. การอ่านฝ่ามือ และแก้วเล็ก. 7. การถามถึงชื่อของมารดา เป็นต้น. 8. การอ้างว่ารู้สิ่งเร้นลับ. 9.
การสั่งให้ผู้ป่วยปฏิบัติค้านกับหลักการศาสนา เช่น ทิ้งละหมาด หรือละทิ้งการกล่าวบิสมิ้ลละฮฺขณะเชือด
สัตว์. 10. สั่งให้ผู้ป่วยหันมาพึ่งพาเขาแทนอัลลอฮฺ 11. แท้จริงแล้วเขาเป็นหนึ่งในสมุนของชัยฏอน.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. แท้จริงแล้วจะไม่มีการรวมกันระหว่างการเชื่อหมอดูกับการศรัทธาต่ออัลกุรอาน และนี่คือหนึ่งใน
การปฏิเสธที่ใหญ่หลวงที่สุด.
2. การบอกกล่าวอย่างชัดเจนว่า ไสยศาสตร์ คือการปฏิเสธศรัทธา.
3. ให้ ผู้ อื่ น ทำการดูด วงให้ : หมายถึ ง เขาก็ เหมื อ นกั บ หมอดู อั น เนื่ อ งจากการประกาศความไม่
เกี่ยวข้องของท่านนบี  ต่อคนประเภทนี้.
4. การบอกถึงการขอให้ผู้อื่นเสี่ยงดวงให้.
5. การบอกถึงการขอให้ผู้อื่นทำไสยศาสตร์ให้ แท้จริงใครที่ขอให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวให้ เขาจะใด้
รับการลงโทษเช่นเดียวกับผู้นั้น.
6. การกล่าวถึงผู้ที่ศึกษาเรื่องอักษรย่อ มีรายละเอียด.
7. การกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างอัลกาฮิน และอัลอัรรอฟ.
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บทที่ 27 : เรื่องการรักษาปัดเป่าผู้ป่วยที่ถูกคาถาเวทมนตร์
นี่คือหนึ่งจากความงดงามในการเรียบเรียงเรื่องราว เพราะหลังจากที่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องไสยศาสตร์แล้ว
ผู้แต่งต้องการที่จะกล่าวถึงวิธีการเยียวยารักษามัน และไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยว่าการแก้เวทมนตร์ให้หมดไป
จากผู้ที่ถูกเวทมนตร์นั้นมีความประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ หากเขาทำมันไปเพื่ออัลลอฮฺ.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
มีรายงานจากญาบิรว่า ท่านนบี  ถูกถามถึงเรื่องการรักษาปัดเป่าผู้ป่วยด้วยเวทมนตร์คาถา(โดยใช้ไสย
ศาสตร์ในการรักษา) ท่านตอบว่า : “ มันคือการกระทำของชัยฏอน” บันทึกโดยอิมามอะหฺมัดและอาบู
ดาวูด ด้วยสายรายงานที่ดี.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
และท่านอาบูดาวูดได้กล่าวว่า : เมื่ออิมามอะหฺมัดได้ถูกถามถึงเรื่อง การรักษาปัดเป่าผู้ป่วยที่โดนอาคม
หรือต้องมนต์ (โดยใช้ไสยศาสตร์ในการรักษา) ท่านตอบว่า : “ท่านอิบนุมัสอูดสั่งห้ามการกระทำทุกอย่าง
ในเรื่องนี”้ .
 อันนุชเราะฮฺ : หมายถึง มันเป็นสิ่งที่รู้จักกันในยุคญาฮิลียะห์และมันคือสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกันในยุค

นั้น.
 มันคือการกระทำของชัยฏอน : การที่มันถูกพาดพิงไปยังชัยฏอนนั้นคือที่สุดของความน่ารังเกียจ และ
ต้องออกห่างอย่างถึงที่สุด.
 น่ารังเกียจทีจ่ ะกระทำนี้ : คำว่าน่ารังเกียจในทรรศนะของผู้รู้ยุคก่อนหมายถึง การห้าม.
 น่ารังเกียจที่จะกระทำทุกอย่างในเรื่องเช่นนี้ : จุดประสงค์ในที่นี้คืออันนุชเราะฮฺทเี่ ป็นหนึ่งในการงาน
ของชัยฏอน ซึ่งมันคือการรักษาผู้ที่ถูกเวทมนต์ด้วยไสยศาสตร์.
ตัวบทหลักฐานที่ 3
และมีบันทึกอยู่ในศอเฮี๊ยะห์อัลบุคอรีย์ จากเกาะตาดะฮฺว่า ฉันได้พูดกับอิบนุมุซัยยิบว่า : มีคนหนึ่งถูกทำ
เสน่ห์ (มนตร์รัก) หรือมนตร์ชัง จนไม่สามารถอยู่ร่วมกับ ภรรยาได้นั้น จะทำการแก้หรือรักษาเขาด้วย
มนตร์ได้ไหม ? เขาตอบว่าไม่เป็นไร เพราะพวกเขาต้องการทำเพื่อบำบัดและแก้ไข เพราะแท้จริงสิ่งทีเ่ ป็น
ประโยชน์แก่ผู้คนนั้น ไม่ถือเป็นสิ่งที่ต้องห้าม.
 การแพทย์ :

หมายถึง ไสยศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่ วไปว่าการแพทย์คือการรักษาผู้ป่วย ทว่า
การเรียกไสยศาสตร์ว่าการแพทย์นั้น ก็เพื่อเป็นลางดี ดังเช่นการเรียกการที่แมลงสัตว์กัดต่ อยว่าเป็นสิ่ง
ปลอดภัย การเรียกของที่แตกว่าการตกแต่ง หรือศิลปะ.
 ไม่สามารถอยู่ร่วมกับภรรยาได้ : หมายถึง ต้องมนตรา จนไม่สามารถที่จะร่วมหลับนอนกับภรรยาได้
ทั้งที่เขาไม่ได้เจ็บป่วยหรือเป็นโรค ซึ่งมันคือไสยศาสตร์ชนิดหนึ่ง.
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ตัวบทหลักฐานที่ 4
และได้มีรายงานอ้างว่าท่านอัลฮาซันกล่าวว่า : เวทมนต์จะไม่มีทางถูกแก้ได้ นอกจากด้วยฝีมือของนักไสย
ศาสตร์เท่านั้น.
อิบนุก็อยยิม บอกว่า : อันนุชเราะฮฺ คือ การแก้เวทมนตร์ให้หมดไปจากผู้ถูกเวทมนตร์ ซึง่ มีอยู่ 2 วิธี :
1. แก้โดยใช้เวทมนตร์หรือไสยศาสตร์เช่นเดียวกับที่ถูกทำ ซึ่งเป็นการกระทำของพวกชัยฏอน และวิธีนี้
เข้าข่ายกับการกระทำที่ท่านอัลฮาซันบอก โดยที่ผู้รักษาและคนที่ถูกรักษาต้องเซ่นไหว้ชัยฏอนตามสิ่งที่มัน
ชอบ แล้วมันจึงจะคลายไสยศาสตร์เวทมนตร์ออกให้ ทำให้ผู้ป่วยหายเป็นปกติ (ซึ่งศาสนาไม่อนุญาตให้
กระทำด้วยวิธีน.ี้
2. การทำนุชเราะฮฺรักษา โดยการใช้การขอดุอาอฺ และการอ่านขอความคุ้มครองร่วมกับการใช้ยาต่างๆใน
การรักษา พร้อมการอ่านดุอาอฺที่ถูกต้องตามหลักศาสนา (ซึ่งการรักษาด้วยวิธนี ี้ เป็นที่อนุญาตให้กระทำ).
เราจะตอบโต้ผู้ที่กล่าวว่า ไสยศาสตร์ต้องแก้ด้วยไสยศาสตร์อย่างไร ?
1. ด้วยการบอกว่าแท้จริงมันเป็นสิ่งที่ค้านกับอัลกุรอาน และซุนนะ และแนวทางที่บรรดาศอฮาบะฮฺ 
รวมถึงบรรดาชาวสลัฟได้ดำรงปฏิบัติอยู่.
2. เป็นการไม่ให้คุณค่าต่อการรักษาด้วยอัลกุรอาน และดุอาอฺที่มีร่องรอยในซุนนะฮฺของท่านนบี
3. เพิ่มอิทธิฤทธ์ให้ไสยศาสตร์และนักไสยศาสตร์ รวมทั้งเป็นการทำให้พวกเขามีอิทธิพลต่อคนทั่วไป.
4. เป็นการหันเหออกจากความมั่ นใจ(คือการรักษาด้วยอัลกุรอ่านและดุอาอฺตามหลักศาสนา)ไปสู่การ
คาดคะเนสงสัย นัน่ คือการรักษาด้วยไสยศาสตร์.
5. ในการแก้เวทมนตร์ให้หมดไปจากผู้ถูกเวทมนตร์นั้น ผู้รักษาและคนที่ถกู รักษาต้องเซ่นไหว้ชัยฏอนตาม
สิ่งที่มันชอบ แล้วมันจึงจะคลายไสยศาสตร์เวทมนตร์ออกให้.
6. หากผู้ที่ถูกไสยศาสตร์อดทน เขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นการตอบแทน ดังเช่นที่มีหลักฐานจากท่านนบี
.
7 การแก้ไสยศาสตร์ด้วยไสยศาสตร์นั้น จะเป็นการเพิ่มอิทธิฤทธิ์ในตัวไสยศาสตร์
8. ท่านนบี  ได้เคยโดนทำไสยศาสตร์ แต่ท่านไม่เคยรักษาด้วยไสยศาสตร์ ทว่าท่านรักษาด้วยวิธีการ
ตามหลักศาสนาบัญญัติ.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การห้ามการรักษาผู้ป่วยที่โดนไสยศาสตร์แก้ด้วยไสยศาสตร์.
2. การแยกแยะระหว่างสิ่งที่ถูกห้ามและสิ่งที่ได้รับการอนุญาต ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ตัดปัญหาได้.
(ครอบคลุมไปถึงทุกๆคนที่กล่าวว่า การอ่านอัลกุรอานเป่าใส่ผู้ป่วย การขอดุอาอฺ และการอ่านขอความ
คุ้ม ครองร่วมกั บการใช้ ยาต่างๆในการรักษา พร้อมการอ่านดุอาอฺ ที่ถู กต้ องตามหลั กศาสนานั้ น เป็ น ที่
อนุญาต และคำพูดของทุกๆคนที่ห้ามการแก้ไสยศาสตร์ ด้วยไสยศาสตร์ วัลลอฮูอะลัม).
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บทที่ 28 : ว่าด้วยเรื่องการถือโชคลาง
 การถือโชคลางนั้น เป็นการปฏิเสธการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ. :
1. เพราะการถือโชคลาง นั้นเป็นการตัดขาดการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และหันไปยึดถือต่อสิ่งอื่น.
2. เพราะมันเป็นการมอบหมายต่อสิ่งที่ไม่มีข้อเท็จจริง ทว่ามันคือความคิด และการมโนภาพขึ้นมาเอง
ส่วนการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺนั้น คือการสักการะ และการขอความช่วยเหลือ(จากอัลลอฮฺ).
 การถือโชคลาง ในความหมายทางด้านหลักวิชาการคือ : การถือลางร้ายในสิ่งที่ได้พบเห็นหรือได้ยิน
ในช่วงเวลาหรือสถานที่ต่างๆ ดังนี้ :
1. ด้วยสิ่งที่ได้พบเห็น เช่น หากเห็นนกตัวหนึ่งตัวใดที่ ป่าเถื่อนดุร้าย หรือมีสีดำ เขาก็จะถือว่ามันเป็นลาง
ร้าย. 2. ด้วยสิ่งที่ได้ยิน ใครที่โศกเศร้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอยู่ แล้วได้ยินคนใดคนหนึ่งกล่าวแก่อีกคนว่า โอ้
จอมขาดทุน เขาก็จะถือเป็นลางร้าย. 3. ด้วยสิ่งที่ได้รับรู้ เช่น ใครที่ถือเอาวันบางวัน เดือนบางเดือน ปี
บางปี หรือ สถานที่บางสถานที่เป็นลางร้าย.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
1. อัลลอฮฺตรัสว่า : “ พึงรู้เถิดว่าที่จริงลางร้ายของพวกเขานั้นอยู่ที่อัลลอฮฺต่างหาก แต่ทว่าส่วนมากของ
พวกเขาไม่รู้ ”
2. อัลลอฮฺตรัสว่า : พวกเขา (บรรดาทูต) กล่าวว่า “ ลางร้ายของพวกท่านเพราะพวกท่านเอง ”
 ลางร้ายของพวกเขานั้นอยู่ที่ อัลลอฮฺต่างหาก : หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาจากความแห้งแล้ง
และความลำเค็ญนั้นมาจากอัลลอฮฺ พระองค์ คือผู้ทรงกำหนดสภาวะการทุกๆสิ่ง สำหรับท่านนบีมูซา
 และกลุ่มชนของเขานั้นไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทว่าพวกเขานั้นเป็นสาเหตุแห่งความสิริมงคล
และความดีต่างหาก.  ลางร้ายของพวกท่านเพราะพวกท่านเอง : หมายถึง มันติดตามมาจากพวกท่าน
ดังนั้นสิ่งใดที่มาประสบกับพวกท่าน ดังนั้นสิ่งนั้นมาจากพวกท่านและจากการงานของพวกท่านเอง ฉะนั้น
พวกท่านจึงเป็นสาเหตุในเรื่องดังกล่าว.  ไม่มีสิ่งใดขัดกันระหว่าง 2 อายะฮ์นี้ : โดยอายะฮ์แรกบ่งชี้ว่า
แท้จริงผู้ทรงกำหนดต่อสิ่งนี้คืออัลลอฮฺ ส่วนอายะฮ์ที่สอง เป็นการชี้แจงสาเหตุของมัน ว่าสาเหตุ (ภัยพิบัติ)
นั้นมาจากพวกเขา ดังนั้นข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คือ ลางร้ายนั้นอยู่กับพวกเขา อันหมายถึง ติดสอยห้อยตาม
พวกเขา.
ตัวบทหลักฐานที่ 3 และ 4
3. มีรายงานจากท่านอบีฮุรัยเราะฮฺ ว่า แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : ไม่มีโรคระบาด ไม่มีลางร้าย
ไม่มีนกเค้าแมว และไม่มีเดือนซอฟัร.
บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม ท่านมุสลิมได้รายงานเพิ่มอีกว่า : ไม่มีจักรราศี และไม่มีปีศาจ.
4. และมีรายงานจากอนัสว่า ท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : ไม่มีโรคระบาด ไม่มีความเชื่อเรื่องลางร้าย แต่ฉัน
ชอบลางดี พวกเขาถามว่า : แล้วลางดีนั้นคืออะไร ? ท่านตอบว่า : คำพูดที่ดีๆ.
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 ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคใด : เป้าหมายเพื่อต้องการที่จะทำลายหลักความเชื่อของพวกญาฮิลียะห์
ที่อ้างว่า โรคระบาดนั้นส่งผลด้วยตัวของมันเอง หรือมีความหมายว่า : ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค ใดที่
จะส่ งผลด้ วยตั ว ของมั น เอง ทว่ามั น เป็ น เพี ย งแค่ ส าเหตุ ในการแพร่ก ระจายของโรค ด้ ว ยการอนุ มั ติ
จากอัลลอฮฺ.  ไม่มีนกเค้าแมวตัวใด : หรือนกที่มีลักษณะคล้ายนกฮูก ซึ่งพวกเขาเชื่อลางร้ายที่มาจาก
นกดังกล่าว.  และไม่มีซอฟัร ความหมายคือ : 1. เดือนซอฟัร บรรดาชาวอาหรับมองว่ามันคือลางร้าย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งงานในเดือนนี้. 2. หรือโรคชนิดหนึ่งทีอ่ ยู่ในกระเพาะทำอันตรายต่ออูฐ และจะ
แพร่จากอูฐตัวหนึ่งไปยังตัวอื่น . 3. หรือการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามให้ล่าช้าออกไป โดยการเลื่อนไปเป็น
เดือนซอฟัร เพื่อที่พวกเขาจะได้ทำสงครามในเดือนมุฮัรร็อม.  ไม่มีจักรราศีดวงใด : หมายถึงตำแหน่ง
ต่างๆของดวงจันทร์ ทุกตำแหน่งของมันจะมีราศี และอดีต บรรดาชาวอาหรับจะถือโชคลางด้วยกับสิ่งนี้
พวกเขากล่าวว่า : นี่คือ ราศี อาเพศ เป็นลางไม่ดี บ้างก็เชื่อกลับกัน พวกเขากล่าวว่า : นี่คือ ราศีสุขและ
ลางดี.  ไม่มีปีศาจ ญิน หรือชัยฏอนชนิดใด : หมายถึง เมื่อในอดีตบรรดาชาวอาหรับเวลาออกเดินทาง
พวกชัยฏอนจะแปลงกายหลากสีแล้วทำให้พวกเขาเกิ ดความหวาดกลัวในหัวใจ บ้างก็ให้พวกเขาเกิดรู้สึก
ขวัญเสีย จนเลี่ยงไปเส้นทางอื่น.  ซึ่งท่านนบี  ปฏิเสธไม่ให้เชื่อว่ามันส่งผลด้วยตัวของมันเอง และ
คำว่าปฏิเสธในทีน่ ี้ไม่ใช่หมายถึงการปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มี ดังนั้นบ่าวต้องมีท่าทีรู้สึกสบาย โล่งในหัวอกและ
ทำตัวเรียบง่ายโดยมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และอย่ามองในแง่ไม่ดีต่อพระองค์.
 หลักฐานที่ปรากฏนั้นไม่ขัดแย้งกันแต่อย่างใด ระหว่างคำกล่าวของท่านนบี  ที่ว่า : หากลางร้าย
นัน้ ประสบกับสิ่งใด..... เพราะแท้จริงมันคือ :
1. หะดีษนี้เป็นหลักฐานที่ต้องอาศัยตัวบทอื่นมาอธิบายเพิ่ม และหลักฐานมากมายบ่งบอกถึงการตำหนิ
การถือโชคลาง และมันเป็นการตั้งภาคีอย่างหนึ่ง ที่อาศัยหลักฐานชัดเจนมาตัดสิน. 2. การถือโชคลางทุก
รูปแบบ ถูกตำหนิ เพราะผู้มีอำนาจในการให้คุณ ปลดทุกข์ภัย คืออัลลอฮฺเท่านั้น.
3. มีบทบัญญัติให้บ่าวนั้นออกห่างจากการกำหนดของอัลลอฮฺ ไปสู่การกำหนดของอัลลอฮฺโดยยึดสาเหตุ
การป้องกันต่างๆ ไม่ต้องถือโชคลางใดๆ.
4. คำว่า ถือโชคลางที่ ป รากฏในหลักฐาน เกี่ย วข้อ ง ผู้ที่ยึด ถือโชคลางด้ วยกั บมัน ไม่เกี่ย วข้องกับ ผู้ที่
มอบหมายต่ออัลลอฮฺ โดยที่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวโชคลางใดๆ.
5. ทุกคนที่เกลงกลัวอื่นจากอัลลอฮฺ เขาจะถูกให้สิ่งนั้นครอบงำและเช่นเดียวกันผู้ใดรักสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ
เขาจะถูกให้ทุกข์ทรมานกับสิ่งนั้น และผู้ใดหวังอื่นจากอัลลอฮฺ เขาจะถูกปล่อยให้อยู่กับสิ่งนั้น (ท่านอิบนุ
ก็อยยิมรอฮิมะฮุลลอฮฺได้กล่าวไว้).
ตัวบทหลักฐานที่ 5
บันทึกโดยอบีดาวูด ด้วยสายรายงานที่ศอเฮี๊ยะห์ จากท่านอุกบะฮฺ บิน อามิร กล่าวว่า : มีการกล่าวลาง
ร้ายต่อหน้าท่านรอซู้ล  ท่านนบีจึงกล่าวว่า : ความเชื่อเรื่องลางที่ดีก็คือ อัลฟะอฺลุ และซึ่ง อัลฟะอฺลุ
นั้น ไม่ทำให้มุสลิมคนหนึ่งคนใดล้ มเลิกเจตนารมณ์ ดังนั้นเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเห็นสิ่งที่เ ขา
รังเกียจ จงกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺแท้จริงไม่มีผู้ใดให้ความดีต่างๆได้นอกจากพระองค์ และไม่มีผู้ใดปกป้องให้
รอดพ้นจากความชั่วได้นอกจากพระองค์ ไม่มีพลังหรืออำนาจใดๆ นอกจากพลังอำนาจของพระองค์.
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ความแตกต่างระหว่าง การมองในแง่ดี
และการถือโชคลาง
ทุกๆสิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์มีความกระปรี้กระเปร่าใน
การคิดว่ามีลางร้าย ด้วยสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้รับรู้
สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญ ไม่ว่าจากคำพูด
ทั้งในเรือ่ งเวลา หรือสถานที่
การกระทำ สิ่งที่มองเห็น และได้ยิน.
จะเป็นการเพิ่มการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ.
ทำให้การมอบหมายต่ออัลลอฮฺอ่อนแอลง
1. เป็นชิริกเล็ก หากเชื่อว่ามันคือสาเหตุ. 2. เป็น
ข้อตัดสินของมันคือ สิ่งที่ส่งเสริม.
ชิริกใหญ่ หากเชื่อว่ามันส่งผลด้วยตัวของมันเอง.
ในการนีเ้ ป็นการมองต่อการกำหนดของอัลลอฮฺในแง่ ในการนี้เป็นการมองต่อการกำหนดของอัลลอฮฺใน
ดี.
แง่ร้าย.
นี่คือสภาพของผู้ให้เอกภาพ และยืนยัน ในเรื่องการ
นี่คือสภาพของผู้กลับกลอกและและคนกาเฟร.
ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ.
เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ และไม่เป็นความยากลำบาก.
มาด้วยการจงใจ เช่น ถือโชคลาง.
คือ สิ่งที่ท ำให้ ท่ านทำในสิ่ งที่ ตั้ งใจต่อ ไป ไม่ ไขว้เขว
หรือล้มเลิกจากสิ่งที่ได้ยิน ได้พบเห็น แต่ทว่าทำให้มี คือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าท่านควรทำต่อไป หรือควร
ความสุ ข และกระปรี้ ก ระเปร่ า ในการทำธุ ร ะนั้ น ล้มเลิกนั้น ด้วยการยึดต่อสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน.
ต่อไป.
ทำให้เกิดการยึดติดกับอัลลอฮฺมากขึ้น.
ทำให้เกิดการยึดติดกับสิ่งที่ถือโชคลาง.
 ตัวอย่างที่ 1 : ชายคนหนึ่ง ต้องการที่จะแต่งงาน เมื่อเขาถามถึงชื่อของเจ้าสาว แล้วเมื่อได้คำตอบ
ว่า " ฮานาอฺ " เมื่อนั้นเขาก็จะทำการแต่งงาน, และชายอีกคน ถามถึงชื่อของเจ้าสาว เมื่อได้ยินคำตอบว่า
"ซ็อคเราะฮฺ" เมื่อนั้นเขาก็ล้มเลิกการแต่งงานทันที, ดังนั้นทั้งสองตัวอย่างที่กล่าวมานั้นอยู่ในเรื่องของการ
ถือโชคลาง เพราะการถือโชคลางคือ สิ่งที่ทำให้ท่านไปต่อหรือล้มเลิก ในงานหนึ่งงานใด.
 ตัวอย่างที่ 2 : บางคนจะถามเจ้าบ่าวถึงชื่อของเจ้าสาวเมื่อเวลาผ่านไปในการแต่งงาน แล้วจะคอย
สังเกตอาการของเจ้าบ่าว หากเจ้าบ่าวมีความสุข ผู้คนต่างพากันแสดงความยินดีต่อเจ้าบ่าว และจะถือว่า
มันเป็นลางดี เพราะการถามนั้นไม่ได้เป็นสาเหตุให้เจ้าบ่าวอมทุกข์ และจมปลักอยู่กับอดีต .... พวกเขาจะ
แสดงความยินดีเมื่อเรื่องราวผ่านไปแล้ว (เพื่อสังเกตอาการ).
 มนุษย์บางคน ใช้การเปิดอัลกุรอานเป็นการพิจารณาลางดีลางร้าย ดังนั้นเมื่อเขาเปิดไปเจอหน้าที่มี
การกล่าวถึงนรก จะถือว่ามันเป็นลางร้าย แต่หากเปิดไปเจอหน้าที่มีการกล่าวถึงสวรรค์ ก็จะถือว่ามันเป็น
ลางดี ฉะนั้นดังกล่าวเหมือนกับการงานของคนยุคญาฮิลียะห์ที่พวกเขาเหล่านั้นเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว.
 ผู้รายงาน  ُع ْق َب َة بْن َعامر: ทีถ่ ูกต้อง คือ ٍ  ُع ْر َوة بن َعامر.
 คำว่า  َو ََّل تَ ُر ُّد ُم ْسل اماหมายถึง : แท้จริงใครที่ทำให้ความเชื่อเรื่องโชคลางมีผลให้เขาหยุดชะงัก ลังเล
หรือเลิกล้มความตั้งใจในการทำธุระของเขา ดังนั้น ไม่ถือว่าเขาคือมุสลิม.
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 คำว่า  َو ََّل ُق َّو َة إ ََّّل ب َكและไม่กำลังใดๆ เว้นแต่ด้วยพระองค์ อักษร  بในที่นี้ หมายถึง : 1. ใน 2. หรือ
ใช้สำหรับการขอการช่วยเหลือ 3. หรือเป็นสาเหตุ.
ประเภทต่างๆของมนุษย์ในเรื่องการถือโชคลาง
กระทำสิ่งนั้นต่อไป แต่ว่าด้วย
ความวิตกกังวล เนื่องจากเกรง
ว่าโชคลางจะส่งผลกับเขา : นี่
คือผู้กระทำบาป.

ล้มเลิกและละทิ้งการงาน ด้วย
การยึดถือในลางร้าย : เป็นชิริก
เล็ ก เนื่ อ งจากเชื่ อ ว่ า มั น เป็ น
สาเหตุ และชิริกใหญ่หากเชื่อว่า
มันส่งผลด้วยตัวมันเอง.

ไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการทำ
ธุ ร ะ พ ร้ อ ม กั บ ป ล่ อ ย วา ง
มอบหมายต่ อ อั ล ลอฮฺ : นี่ คื อ
ส ภ า พ ข อ ง ผู้ ให้ เอ ก ภ า พ
ต่ออัลลอฮฺ ที่เป็นพืน้ ฐาน.

ตัวบทหลักฐานที่ 6 ถึง 8
6. และมีรายงานของท่านอิบนมั สอูดเป็นหะดีษมัรฟูอฺว่า : เรื่องลางร้ายนั้นเป็นการตั้งภาคีต่อ อัลลอฮฺ
เรื่องลางร้ายนั้นเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ และไม่มีใครในหมู่พวกเราที่ไม่เชื่อเรื่องลางร้าย ซึง่ ผุดขึ้นมาใน
จิตใจ แต่อัลลอฮฺจะทำให้ มันหมดไปด้วยการมอบหมายต่อพระองค์ รายงานโดยอบูดาวูด และติรมีซีย์
พร้อมตัดสินว่ามันเป็นหะดีษที่ศอเฮี๊ยะห์ และได้บอกว่าช่วงท้ายของรายงานเป็นคำพูดของอิบนมัสอูดเอง.
7. และมีรายงานของอีหม่ามอะหมัด จากท่านหะดีษของอิบนิอัมรว่า : ผู้ใดที่ลางร้ายได้ทำให้เขาต้ อง
ล้มเลิก ไม่ทำธุระของเขาให้เสร็จ ก็เท่ากับว่าเขาได้ตั้งภาคี บรรดาศอฮาบะฮฺได้กล่าวว่า ท่านศาสนทูต
ของอัลลอฮฺครับ มีวิธีไหนบ้างที่จะขจัดเรื่องดังกล่าวนั้นได้ ท่านตอบว่า :การกล่าวดุอาอฺว่า โอ้อัลลอฮฺ ไม่มี
ความดีใดๆ นอกจากความดีของพระองค์ ไม่มีลางร้ายใดๆ นอกจากลางร้ายที่พระองค์ทรงกำหนดและไม่
มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ . 8. และมีรายงานของอีหม่ามอะหมัด จากหะดีษของอัลฟัฎลฺบุตรของ
อับบาสว่า แท้จริงลางร้ายนั้นคือสิ่งที่ทำให้ทา่ นทำ (ภารกิจใดภารกิจหนึ่ง) ต่อไปหรือยับยั้งท่านให้เลิกทำ.
 คำว่า  َو َما منَّا إ ََّّلหมายถึง : เราทุกคนไม่มีใครรอดพ้นจากความเชื่อเรื่องลางร้ายที่อาจจะผุดขึ้ นมาใน
ใจได้ ดังนั้นผู้ที่ไม่หันไปใส่ใจในลางร้ายที่ได้ผุดขึ้นมาในใจและออกห่างจากคำพูดต่างๆที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ
พร้อมกับยืนยันมั่นคงในการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ดังนั้นเขาไม่ใช่ผู้ปฏิเสธศรัทธา.  การมอบหมาย คือ
ความสัจจริงในการยึดถือต่ออัลลอฮฺ ในการแสวงหาประโยชน์ และปกป้องสิ่งชั่วร้าย พร้อมมีความมั่นใจ
ต่อพระองค์ และทำสาเหตุต่างๆที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ตามที่อัลลอฮฺกำหนด.
อะไรคือการรักษาการถือลางร้าย 1. ด้วยการยืนยันการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ เพราะการเชื่อในลางร้าย
นั้น อัลลอฮฺจะขับมันออกไปด้วยการมอบหมายต่อพระองค์ และจะทำให้สบายอกสบายใจ. 2. อ่านบทดุ
อาอฺที่มีที่มาจากท่านนบี  ที่ว่า โอ้อัลลอฮฺ ไม่มีความดีใดๆ... 3. มองต่อการกำหนดของอัลลอฮฺในแง่ดี
และอย่ ามองเป็ น ลางร้ าย และอย่ าให้ ล างร้ ายผุ ด ขึ้ น มาในใจ. 4. จงอย่ า ย่อ ท้ อ จงพยายามทำต่ อ ไป
จนกระทั่งอัลลอฮฺจะเปิดประตูแห่งความสำเร็จ.
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ความแตกต่างระหว่างการจับฉลาก

กับการเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว

เป็นสิ่งที่อนุญาต.
ได้รับให้เป็นจุดมุ่งหมายทางศาสนา.
ใช้มันเพื่อกําหนดสิทธิระหว่างผู้ทมี่ ีความขัดแย้งกัน
โดยที่พวกเขามีสิทธิเหมือนกันหากไม่มีการกําหนด
เกิดขึ้น.
เป็นการงานของผู้ทมี่ ีเตาฮีด.
การจับฉลากเพื่อให้ได้อยู่ในแถวแรกของการ
ละหมาดและให้การอะซาน.
มันจะแยกออกให้แก่เจ้าของสิทธิและไม่สามารถที่
จะแบ่งส่วนได้อีก.

เป็นบาปใหญ่ เพราะถือเป็นการพนัน.
ไม่ได้รับให้เป็นจุดมุ่งหมายทางศาสนา.
ใช้มันเพือ่ กําหนดความดีความชั่ว และถูกทําให้
คล้ายคลึงการอ้างเรื่องเร้นลับ (ฆัยบ์) ด้วยกับ
การเชื่อต่อเรื่องของโชค.
เป็นการงานของผู้ทตี่ ั้งภาคี.
การทําการคัดเลือกด้วยกับการโยนเหรียญและการ
นับ.
มันจะแยกออกให้แก่ผู้ทไี่ ม่มสี ิทธิที่จะได้รับ
และก็สามารถที่จะแบ่งส่วนได้อีก.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การเตือนสําทับในคําดํารัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “ พึงรู้เถิดว่าแท้จริงลางร้ายของพวกเขานั้นอยู่ ที่อัลลอฮฺ
ต่างหาก” พร้อมกับที่พระองค์ตรัสว่า : “ ลางร้ายของพวกท่านเพราะพวกท่านนั้นแหละ ”.
(ซึ่งทั้งสองอายะฮ์นี้จะไม่ขัดกัน) 2. การปฏิเสธโรคระบาด (คือโรคระบาดนั้นแพร่ด้วยกับตัวของมันเอง
ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าโรคระบาดนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการแพร่ระบาด). 3. การปฏิเสธลางร้าย (คือการ
ปฏิเสธต่ออิทธิพลของมันที่จะส่งผลร้ายด้วยตัวของมันเอง ซึ่งไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของมัน (การบินของ
นก). 4. การปฏิเสธนกเค้าแมว (คือนกฮูก หรือจําพวกนกที่คล้ายคลึงกับมัน). 5. การปฏิเสธเดือนศอฟัร
(คือช่วงวันเวลามันไม่ได้เข้าอยู่ในการที่จะส่งผลในการเกิดสิ่งใด หรือเกิด การกําหนดการของอัลลอฮฺ ซึ่ง
เดือนศอฟัรก็เหมือนกันเดือนอื่นๆ ที่จะถูกกําหนดให้มีทั้งความดีและความชั่วเกิดขึ้น และบางคนเมื่อได้
ทําสิ่งใดเสร็จสิ้นในเดือนศอฟัรเขาก็จะบันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้ และกล่าวว่ า : ได้ทําเสร็จสิ้ นไปแล้วใน
เดือนศอฟัรที่มีความดีเดือนนี้ และนี้คือส่วนหนึ่งจากการเยียวยารักษาอุตริกรรมด้วยกับอุตริกรรม และ
ความโง่เขลาด้วยกับความโง่เขลา ดังนั้น แล้วเดือนศอฟัรมันไม่ใช่เดือนที่มีความดีและมันก็ไม่ใช่เดือนที่มี
ความชั่วร้ายใดๆ. 6. แท้จริง  “ ا ْل َفأْ ُلเรื่องที่ดี ” มันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งจากการเชื่อในลางร้า ย ทว่ามันคือ
สิ่งที่ส่งเสริมให้กระทําต่างหาก. 7. อธิบายความหมายของคําว่า ( ا ْل َفأْ ُلคือทุก ๆ สิ่งที่ทําให้มนุษย์นั้นอยู่
บนสิ่งที่ถูกสรรเสริญ). 8. แท้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจจากเรื่องดังกล่าวนั้น (การเชื่อในลางร้าย) พร้อมกับ
การรังเกียจของเขา ซึ่งมันจะไม่ทําอันตรายอะไรต่อเขาได้ ทว่าอัลลอฮฺจะทรงทําให้มันหายไปด้วยกับการ
มอบหมายต่อพระองค์. 9. ระบุสิ่งที่จะต้องกล่าวสําหรับผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์แบบนี้ “ โอ้อัลลอฮฺไม่มี
ความดีใดๆ นอกจากความของพระองค์ ” 10. การทำให้ความชัดเจนด้วยกับการเชื่อในลางร้ายนั้นมัน
เป็นการตั้งภาคี (โดยมีรายละเอียด คือ : เมื่อเชื่อว่ามัน(การบินของนก) จะทําให้เกิดลางร้ายได้ ซึ่งการ
เชื่อแบบนี้มัน คือชิริกใหญ่ และเมื่อเชื่อว่ามันเป็นสาเหตุทําให้เกิดลางร้าย ซึ่งการเชื่อแบบนี้มันคือ ชิริก
เล็ก). 11. อธิบายความหมายของลางร้ายที่ถูกตําหนิ (คือสิ่งที่ทําให้ทา่ นทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปหรือมันมา
ยับยั้งท่านให้เลิกทําสิ่งนั้น).
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บทที่ 29 : ว่าด้วยเรื่องโหราศาสตร์
โดยไม่ได้กล่าวว่า (เรื่องโหราศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งภาคี ) เพราะว่าในเรื่องดังกล่าวนี้ มันมี
รายละเอียด คือ : วิชาว่าด้วยเรื่องโหราศาสตร์  ع ْل ُم تَأْث ْيرและวิชาที่วา่ ด้วยเรื่องดาราศาสตร์ ع ْل ُم تَ ْسي ْير
และแน่นอนเรื่องนี้ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 ถึง 3
1. ท่านอิมามอัลบุคอรีย์กล่าวไว้ในหนังสือ “ศอเฮี๊ยะห์อัลบุคอรีย์ ” ว่า : ท่านกอตาดะฮ์ ได้กล่าวว่า : “
อัล ลอฮฺ ได้ ท รงสร้างดวงดาวทั้งหลายขึ้น มาเพื่ อจุ ดประสงค์ส ามประการ คื อ เพื่ อ ประดับ ท้ อ งฟ้ า ให้
สวยงาม เพื่อเป็นอาวุธไว้ขับไล่บรรดาชัยฏอน เพื่อเป็นเครื่องหมายบอกทิศทาง ดังนั้น ผู้ใดที่นําเรื่อง
ดวงดาวไปใช้ในทางอื่นนอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวนั้น แน่นอนว่าเขาได้ทําผิดและได้ทําให้ประโยชน์ที่เขา
จะได้รับนั้นหายไป และพยายามเข้าไปยุ่งในเรื่องที่เขาไม่มีความรู้ ”. 2. และท่านกอตาดะฮ์เห็นว่าการ
เรียนรู้ในเรื่องของการโคจรของดวงจันทร์  َم َناز ُل ال َق َمرนั้น เป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยง และท่านอิบนุ อุยัย
นะฮ์ ไม่อนุญาตให้เรียนรู้ในเรื่องนี้เลย โดยที่ท่ านฮัรบ์ ได้รายงานทัศนะทั้งสองท่านเอาไว้. 3. ส่วนท่าน
อิหม่ามอะหมัด และท่านอิสหาก อนุญาตให้เรียนรู้เรื่องการโคจรของดวงจันทร์ได้.
 ชาวสลัฟทุกท่านที่ห้ามเรียนรู้เรื่องการโคจรของบรรดาดวงดาว จะถือว่ าคําพูดของเขาหมายถึง วิชา
ว่าด้วยเรื่องโหราศาสตร์.
 และชาวสลัฟทุกท่านที่อนุญาตให้เรียนรู้เรื่องการโคจรของบรรดาดวงดาวได้ จะถือว่าคําพูดของ เขา
หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยเรื่องดาราศาสตร์.
ตัวบทหลักฐานที่ 4
รายงานจากอบู มูซา กล่าวว่า : ท่านรอซูล้  กล่าวว่า : “ บุคคล 3 จําพวกที่จะไม่ได้เข้าสวรรค์ คือ :
1. คนที่ติดสุราเรื้อรัง 2. คนที่ตัดสัมพันธ์ทางเครือญาติ 3. และคนที่เชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์ ”.
(บันทึกโดยอะหมัด และอิบนุ หิบบาน ในหนังสือศอเฮี๊ยะห์ของเขา).
 จะไม่ได้เข้าสวรรค์ : นี้คือส่วนหนึ่งจากบรรดาหะดีษที่มี การกล่าวคาดโทษเอาไว้ ซึ่งจะปล่อยให้ผ่าน
ไปตามที่มันได้มีมา และจะไม่ถูกคัดค้านจากบรรดาตัวบทอื่นๆ และนี้คือการห้ามปรามที่สวยงามที่สุด.
 คนที่ติดสุราเรื้อรัง : คือผู้ซึ่งดื่ มสุราเป็นประจำอย่างมากมาย และสุราคือ ทุกๆ สิ่งที่ จะมาปกปิ ด
สติปัญญาให้หลงอยู่บนความบันเทิงเริงรมณ์ และทําให้ขาดสติที่จะยับยั้งชั่งใจ.  คนที่ตัดสัมพันธ์ทาง
เครือญาติ : “  ” ال َّر ْحمคือความเป็นญาติใกล้ชิด และการเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติซึ่งจะไม่ถูกกําหนด
เอาไว้ในบทบัญญัติทางศาสนา ซึ่งที่กลับของมันคือ จารีตประเพณี ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติทาง
ศาสนา.  คนที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์ : นี้คือหลักฐานยืนยัน และบ่งชี้ว่า แท้จริงวิชา โหราศาสตร์ คือ
ประเภทหนึ่งจากไสยศาสตร์.
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บทว่าด้วยเรื่องของบาปใหญ่  นิยามของบาปใหญ่ : ชัยคุลอิสลาม รอฮิมะฮุลลอฮ์ ได้ใ ห้นิยามของ
บาปใหญ่ว่า : (คือทุกๆ บาปที่ได้ถูกวางบทลงโทษเอาไว้เป็นการเฉพาะ) เช่น การสาปแช่ง การโกรธ การ
ขับไล่ การบริสุทธิ์ จากผู้ที่กระทํามัน หรือแท้จริงผู้ที่ทํามันคือหนึ่งจากบรรดาผู้ป ฏิเสธศรัทธา หรือจาก
บรรดาผู้ตั้งภาคี หรือเขาไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ศรัทธา หรือถูกนําไปเปรียบด้วยกับความน่าเกลียด
ของ บรรดาสัตว์ต่างๆ...  ข้อตัดสินต่อผู้ที่กระทําบาปใหญ่ : การเป็นผู้ศรัทธาก็ด้วยกับการศรัทธาของ
เขา การเป็นคนชั่วก็ด้วยกับการบาปใหญ่ของเขา คืออยู่ภายใต้พระประสงค์ของอัลลอฮฺ หากพระองค์ทรง
ประสงค์ พระองค์ก็จะลงโทษเขา และหากพระองค์ทรงประสงค์ พระองค์ก็จะอภัยให้แก่เขา .  บาป
ใหญ่มีจํานวนมากหรือมีจํานวนที่ถูกจํากัดเอาไว้ ? : มันถูกจํากัดด้วยกับคํานิยามทีก่ ล่าวไปข้างต้น ซึ่งไม่ได้
ถูกจํากัดด้วยกับจํานวนของมัน.  บาปใหญ่เป็นสิ่งที่มีความผิดใหญ่กว่า หรือการตั้งภาคีเล็กมีความผิด
กว่า บาปใหญ่ ? : ความผิ ด บาปต่ า งๆ มั น จะเริ่ม ด้ ว ยกั บ บาปเล็ ก ๆ หลั งจากนั้ น ก็ จ ะเป็ น บาปใหญ่ ๆ
หลังจากนั้นก็จะเป็นการตั้งภาคีเล็กๆ หลังจากนั้นก็จะเป็นการภาคีใหญ่ๆ อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสว่า : “ แท้
จริ ง อั ล ลอฮฺ จ ะไม่ ท รงอภั ย โทษกั บ การตั้ ง ภาคี ต่ อ พระองค์ แต่ พ ระองค์ จ ะทรงอภั ย โทษสิ่ ง อื่ น ที่
นอกเหนือจากการตั้งภาคีสําหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ ” และท่านอิบนุ มัสอูด (รอฎิยัลลอฮุอันฮฺ)
กล่าวว่า : (แน่นอนว่าการที่ฉันจะสาบานต่ออัลลอฮฺด้วยกับความเท็จ มันย่อมดีกว่าการที่ฉันจะสาบานต่อ
สิ่งอื่นจากพระองค์ด้วยกับความจริงเสียอีก) และการสาบานต่ออัลลอฮฺด้วยกับความเท็จมันเป็นบาปใหญ่
และการสาบานต่อสิ่งอื่นจากพระองค์แม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตาม มันก็คือการตั้งภาคีเล็ก.  บาปใหญ่
จะถูกลบล้างด้วยกับการงานที่ดี หรือจําเป็นต้องทําการสํานึกผิดกลับตัว(เตาบะฮ์) ? : จําเป็นสําหรับบาป
ใหญ่ที่จะต้องทําการสํานึกผิดกลับตัว ท่านนบี  กล่าวว่า : (สตรีที่ร้องไห้ฟูมฟายแก่ คนตายถ้านางไม่
สํานึกผิดก่อนตาย) และ (หากเขาไม่ได้ทําบาปใหญ่..).  การสํานึกผิดกลับตัว(เตาบะฮ์) จากบาปใหญ่
แค่บางส่วนถือว่าใช้ได้หรือไม่ ? : การสํานึกผิดกลับตัวจากบาปใหญ่แค่บางส่วนนั้นถือว่าใช้ได้ พร้อมกับ
ต้องถอนตัวจากทุกๆ ความผิดบาปนั้นด้วย.  ผู้กระทําบาปใหญ่จะถูกรักหรือรังเกียจ ? : เขาจะถูกรัก
ด้วยกับขนาดความศรัทธาของเขา และเขาจะ ถูกเกลียดก็ด้วยกับขนาดจากการกระทําความผิดบาปของ
เขา และอย่านั่งร่วมในสภาพที่เขากระทํา บาปใหญ่.  บาปใหญ่ต่างๆมีความเหลื่อมล้ำกัน ? : ใช่ ทุกๆ
บาปใหญ่จะมีความเหลื่อมล้ำกัน ท่านนบี  กล่าวว่า :“ พวกท่านต้องการไหม ? ฉันจะชี้แนะพวกท่าน
ถึงบาปทีม่ ันใหญ่กว่าบาปใหญ่ทั้งหลาย ! ” เราจะเรียกผู้กระทําบาปใหญ่ว่าอย่างไร ?: เขาคือผู้ศรัทธา
ด้วยกับการศรัทธาของเขา เขาคือผู้กระทําความชั่วด้วยกับการทําบาปใหญ่ของเขา และเขาคือผู้ศรัทธาที่
มีอิหม่านบกพร่ อง และเราจะไม่กล่าว เช่นพวกมุ รญิ อะห์ที่กล่าวว่า : เขาเป็นผู้ ศรัทธาที่มีหลักศรัทธา
สมบูรณ์ และเราก็จะไม่กล่าวเช่นเดียวกับ พวกคอวาริจญ์ที่กล่าวว่า : ผู้ทําบาปใหญ่คือ ผู้ปฏิเสธศรัทธา.
ประเด็นต่างๆในบทนี้ 1. วิทยปัญญาในการสร้างดวงดาวต่างๆคือ) (เพื่อประดับท้องฟ้า/เป็นอาวุธขับไล่
บรรดาชัยฏอน/เป็นเครื่องหมายบอกทิศทาง). 2. การตอบโต้ต่อผู้ที่อ้างอื่นไปจากสิ่งดังกล่าวนี้ (เป็นวิชา
โหราศาสตร์) . 3. กล่าวถึงความเห็นที่ไม่ตรงกันของชาวสลัฟในวิชาว่าด้วยการโคจรของดวงจันทร์.
4. การคาดโทษต่อผู้ที่เชื่อถือด้วยกับสิ่งหนึ่งจากไสยศาสตร์ และแม้ว่าเขาจะรู้แล้วว่ามันคือสิ่งที่เป็นความ
เท็จก็ตาม.
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บทที่ 30 : ว่าด้วยเรื่องการขอฝนจากดวงดาว
1. การตั้งภาคีใหญ่ : คือ การขอฝนจากดวงดาว หรือเชื่อว่าแท้จ ริงดวงดาวนั้นมันสามารถตอบสนอง
ความต้องการต่างๆ ได้.
2. การตั้งภาคีเล็ก : คือ การเชื่อว่าแท้จริงดวงดาวคือสาเหตุ และอัลลอฮฺคือผู้ที่สร้างและผู้ที่ทําให้ฝนเกิด
ขึ้นมา.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
1. อัลลอฮฺ ตะอาลา กล่าวว่า : “ และทั้งๆที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า พวกเจ้าก็ยังคง
ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺกระนั้นหรือ ” 2. มีรายงานจากท่านอบูมาลิก อัลอัชอะรีย์  ว่า “ แท้จริงท่านรอซู
ลุลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า : “ เรื่องสี่อย่างที่เป็นเรื่องในยุคของพวกญาฮิลียะห์ ซึ่งยังคงมีอยู่ในประชาชาติ
ของฉันโดยที่พวกเขายังไม่ทิ้งมันไป คือ : 1. การเชิดชูวงศ์ตระกูล 2. การเหยียดหยามในเรื่องเชื้อสาย 3.
การขอฝนจากหมู่ดาว 4. การร้องไห้ฟูมฟายให้แก่คนตาย ” และท่านกล่าวอีกว่า : “ สตรีทรี่ ้องฟูมฟายถ้า
ไม่สํานึกผิดก่อนที่นางจะตายในวันกิยะมะฮ์ร่างของนางจะทําให้นางฟื้นคืนชีพในสภาพที่สวมเสื้อผ้าที่ทํา
มาจากทองแดงที่หลอมละลาย และเสื้อเกราะที่ทํามาจากโรคผิวหนัง ” บันทึกโดยมุสลิม.
  وتجعلون: พวกเจ้าปฏิเสธว่า แท้จริงปัจจัยยังชีพนั้นมาจากอัลลอฮฺโดยทีพ่ วกเจ้านําเอาสิ่งที่ได้รับจาก
พระเจ้าไปรวมกับสิ่งอื่นจากพระองค์.
  أربع: สี่เรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นการจํากัดจำนวน เพราะว่ามีหลายสิ่งที่ร่วมเข้ากับมัน และแท้จริงท่านนบี
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซั ลลัม กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากการจํากัดความของความรู้ต่างๆ
และรวมมันไว้ด้วยกับการจําแนกประเภทและจํานวน เพราะมันจะนํามาซึ่งความเข้าใจ และยืนยันด้วยกับ
ความจํา.
 الجاهلية: คือยุคก่อนที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวาซัลลัม จะได้รับการแต่งตั้ง และเป้าหมายเพื่อชี้
ถึงการกระทําที่น่ารังเกียจ และเพื่อให้ออกห่างจากมัน และทุกๆ สิ่งในยุคนั้น คือความโง่เขลาและความ
น่าเกลียด.
 “ َّليتركونهنพวกเขายังไม่เลิกรา” : มีการบอกให้ทราบและการแจ้งเตือนให้ระวัง และไม่ใช่เป็นการ
ยอมรับ.
  الفخر باْلحساب: “การเชิดชูวงศ์ตระกูล”: คือการอวดในความสูงส่ง ในความยิ่งใหญ่ด้วยกับสิ่งที่เขามี
ไม่ว่าจะเป็นเกียติยศและตําแหน่งหน้าที่ และการเชิดชูภูมิใจมันจะต้องเกิดขึ้นด้วยกับการยําเกรงต่ออัลลอ
ฮฺ ซึง่ จะถูกห้ามจากการอวดใหญ่อวดโต และทุกๆ สิ่งเมื่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺเพิ่มขึ้นแก่เขา ความ
ถ่อมตนต่อสัจธรรมรวมถึงมารยาทก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย.
  والطعن ِف اْلنساب: “การเหยียดหยามในเรื่องเชื้อสาย : คือ การตําหนิถึงที่มาเชื้อสายของมนุษย์
เช่นการพูดว่า : “คุณมันลูกของคนฟอกหนัง”.
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  واَّلستسقاء بالنجوم: “การของฝนจากหมู่ดาว” : คือหลักฐานยืนยัน และความหมายของมันคือการ
พาดพิงฝนไปยังหมู่ดาวทั้งหลาย.
 والنحاية: คือการยกเสียงสูงร้องไห้แก่คนตายเจตนาเพื่อร้องไห้คร่ำครวญ.
  ت ُُ َقام: ถู ก ทํ า ให้ ฟื้ น คื น ชี พ ขึ้ น มาจากหลุ ม ศพของนาง سربال: เสื้ อ ยาว  قطران: น้ ำ มั น ดิ บ
ทองแดงการหลอมละลาย.
  جرب: คือโรคที่เกิดขึ้นบนผิวหนัง มันจะทําการติดต่อทุกสิ่งที่ไปสัมผัสมัน และความหมายนี้คือ ทุกๆ
ส่วนบนผิวหนังของนางจะเป็นโรคผิดหนังชนิดนี้ด้วยกับตําแหน่งของเสื้อเกราะที่ทํามาจากโรค ผิวหนัง,
เมื่อทองแดงที่หลอมละลาย และโรคผิวหนังได้เข้ามารวมเข้าด้วยกันมันก็จะยิ่งเพิ่มบททดสอบขึ้ นไปอีก
และวิทยปัญญาในเรื่องนี้ คือ เมื่อนางไม่ปกปิดภัยพิบัตินี้ (การมีคนตายจากไป) ผลตอบแทนนางก็จะถูก
ปกปิดให้ด้วยกับสิ่งนี้ ซึ่งผลย่อมเป็นชนิดเดียวกับพฤติกรรม.

เหตุผลทีต่ ั้งชื่อว่า “ วันกิยามะฮฺ ” เพื่อให้ :
มวลมนุ ษ ย์ ยื น ขึ้ น : “ วั น ที่
มนุ ษ ย์ จ ะยื น ต่ อ หน้ า พระเจ้ า
แห่งสากลโลก ”

สักขีพยานยืนขึ้น : “ และวันที่
ซึ่ ง ป วงพยานจะยื น ขึ้ น เป็ น
พยาน ”

เพื่ อ คิ ด บั ญ ชี ด้วยตราชั่ ง : “
และเราตั้ งตราชู ที่ เที่ ย งธรรม
สําหรับวันกิยามะฮฺ ”

ตัวบทหลักฐานที่ 3 และ 4
3. มีรายงานโดยอิมามอัลบุคอรีย์และมุสลิม จากท่านซัยด์บินคอลิด  ว่า : ท่านนบี  ได้เป็นอิมาม
นําพวกเราละหมาดซุบฮิที่อัลฮุดัยบิยะห์โดยทีแ่ ห่งนั้นยังมีร่องรอยของน้ำฝนที่ได้ตกลงมาในตอนกลางคืน
ที่ผ่านมา เมื่อเสร็จจากการละหมาดท่านนบีหันหน้ามาที่ผู้ คนแล้วพูดขึ้นว่า : “พวกท่านรู้หรือไม่ว่าพระ
เจ้าของพวกท่านตรัสว่าอย่างไร ? พวกเขาตอบว่า : “อัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์เท่านั้นที่รู้ ท่านนบี
กล่าวว่า : “พระเจ้าตรัสว่า “รุ่งเช้าวันนี้บรรดาปวงบ่าวของฉันมีทั้งผู้ที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาต่อฉัน โดยผู้ที่
พูดว่าเราได้รับน้ำฝนด้วยพระเมตตาและกรุณาของอัลลอฮฺ เขาคือผู้ศรัทธาต่อฉันและปฏิเสธศรัทธาต่อ
ดวงดาว ส่วนคนที่บอกว่าเราได้รับน้ำฝนเนื่องจากดาวดวงนั้นดวงนี้ เขาคือ ผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อ ฉันแต่
ศรัทธาต่อดวงดาวต่างๆเหล่านั้น” .
4. และมี ฮ ะดี ษ อีก บทที่ รายงานโดยอิ มามอั ล บุ ค อรีย์ และมุ ส ลิม จากฮะดีษ ของท่ านอิบ นิ อั บ บาสใน
ความหมายเดียวกันโดยมีข้อความเพิ่มเติมว่า : บางคนในหมู่ พวกเขาพูดว่า “เป็นเพราะดวงดาวดวงนั้น
จริงๆ (ที่ทําให้ฝนตก) ดังนัน้ อัลลอฮฺจงึ ได้ประทานอายะฮ์นี้ลงมา : “ข้า (อัลลอฮฺ) ได้สาบานด้วยตําแหน่ง
ต่างๆของดวงดาว” จนถึงอายะฮ์ที่ว่า : “พวกเจ้าก็ยงั ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺกระนั้นหรือ”.

134

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

 ﴾ ﴿فآلความหมายคือ : จงระวังเถิด ข้า(อัลลอฮฺ) ได้สาบานด้วยตําแหน่งต่างๆ ของดวงดาว.
 บทเรียนจากการสาบานของอัลลอฮฺ ตะอาลา ทั้งๆ ที่พระองค์คือผู้สัจจริง ไม่มีความจําเป็นใดๆ ที่
จะต้องสาบาน :
1. มันคือสํานวนของคนอาหรับ, เพื่อเป็นการเน้นย้ำสิ่งต่างๆ ด้วยการสาบาน.
2. แท้จริงผู้ ศรัทธาจะเพิ่มความมั่ นใจขึ้น และไม่ห้ามจากการเพิ่ มการยืนยันต่างๆ ที่จะทําให้ บ่าว
ของอัลลอฮฺมีความมั่นใจเพิ่มขึน้ .
3. แท้จริงอัลลอฮฺจะสาบานด้วยกับสิ่งต่างๆ ที่มีความยิ่งใหญ่ที่บ่งชี้ถงึ ความสมบูรณ์ ความสามารถ
และความยิ่งใหญ่ และความรู้ของพระองค์.
4. เป็นการแจ้งให้ทราบถึงสภาพของสิ่งที่อัลลอฮฺได้สาบานด้วย เพราะว่าพระองค์จะไม่สาบานยกเว้น
ว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีความสําคัญ.
5. เป็นการให้ความสําคัญ ต่อสิ่งที่ อัลลอฮฺ ได้ส าบานด้วย เพราะแท้จริงพระองค์ คือผู้คู่ควรแก่การ
คุ้มครองและการรับรอง.
 คำว่า ﴾ ﴿كَريمหมายถึง :
1. ความสง่า ความสวยงามซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะสวยงามไปกว่าอัลกุรอานอีกแล้ว.
2. การให้ทมี่ ากมาย ชาวอัลกุรอาน ความดีที่มากมายได้ถูกประทานให้แก่พวกเขา ไม่ว่าจะเป็นความ
ดีในเรื่องศาสนา เรื่องทางโลก เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย และเรื่องที่เกี่ยวกับหัวใจ.
 ﴾ون
ٍ “ ﴿ِف ك َتاซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้” : แผ่นบันทึกที่ถูกรักษาไว้ หรือสมุดบันทึกที่
ٍ ب َّم ْك ُن
อยู่ในมือของมะลาอิกะฮฺ
 ﴾“ ﴿ ََّل َي َم ُّس ُه إ ََّّل ا ْل ُمط َّه ُرونไม่มีผู้ใดจะแตะต้องอัลกุรอานนอกจากบรรดาผู้บริสุทธิ์เท่านั้น” หมายถึง :
บรรดามะลาอิกะฮฺ, และมันยังชี้ไปถึงผู้ที่ได้ทำหัวใจของเขาให้สะอาดจากบรรดาบาปต่างๆ เพื่อทำให้เขา
เข้าใจอัลกุรอาน.
 ﴾  ﴿تَ ْنزيلถูกประทานลงมา :
1. แท้จริงอัลกุรอานลงมาเพื่อสิ่งถูกสร้างทัง้ หมด และเป็นสาส์นที่ครอบคลุม.
2. แท้จริงอัลกุรอานลงมาจากพระผู้อภิบาลของพวกเขา และเมื่อเป็นเช่นนั้น ดังนั้น อัลกุรอานก็คือ
ข้อตัดสินระหว่างพวกเขา และเป็นผู้ทตี่ ดั สิน.
3. แท้จริงการลงมาของอัลกุรอานเป็นส่วนหนึ่งจากความสมบูรณ์ของความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺ
ซึ่งพระองค์ทราบว่าแท้จริงอัลกุรอานนั้น เป็นความเมตตาสำหรับปวงบ่าว.
4. แท้จริงอัลกุรอาน คือพระดำรัสของอัลลอฮฺซึ่งถูกประทานลงมา ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึน้ มาใหม่.
 ﴾“ ﴿ ُمدْ ه ُنونพวกเจ้าปฏิเสธเย้ยหยัน” : พวกเจ้านั้นกลัว สิ่งดังกล่าวนั้นไม่สมควรสำหรับพวกท่าน
สมควรสำหรับผู้ที่อัลกุรอานอยู่กับเขาและยอมรับความจริงด้วยกับอัลกุรอานนั้น.
 ﴾ َ“ ﴿وَُتَ ْج َع ُلونَ ر ْز َقكُ ْم أ َنَّكُ ْم تُكَ ِّذبُونและทั้งๆที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้า พวก
เจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่อัลลอฮฺกระนั้นหรือ” : พวกท่านทำให้การขอบคุณของพวกท่านเป็นการปฏิเสธ
และนีค่ ือส่วนหนึง่ จากความโง่เขลาเบาปัญญา.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้

﴾ َج َع ُلونَ ر ْز َقكُ ْم أ َن َّكُ ْم تُكَ ِّذبُون
ْ َ﴿وت.

1. อธิบายอายะฮ์
2. กล่าวถึง 4 เรื่องที่เป็นเรื่องในยุคญาฮิลียะห์คือ : 1. การเชิดชูวงศ์ตระกูล 2. การเหยียดหยามในเรื่อง
เชื้อสาย 3. การขอฝนจากหมู่ดาว 4. การร้องไห้ฟูมฟายให้แก่คนตาย.
3. กล่าวถึงสิ่งที่เป็นการปฏิเสธศรัทธาในบางส่วนของมัน การขอฝนจากหมู่ดาว,การเหยียดหยามในเรื่อง
เชื้อสายการร้องไห้ฟูมฟายให้แก่คนตาย.
4. แท้จริงส่วนหนึ่งจากการปฏิเสธศรัทธา มีสิ่งทีไ่ ม่ทำให้ออกจากศาสนาอิสลาม คือการขอฝนจากหมู่ดาว
บางส่วนของมันเป็นการปฏิเสธศรัทธาที่ทำให้ออกจากศาสนาอิสลาม และบางส่วนของมันเป็นการปฎิเสธ
ศรัทธาแต่ไม่ทำให้ออกจากศาสนา.
5. คำกล่าวของท่านนบี “รุ่งเช้าวันนี้บรรดาปวงบ่าวของฉันมีทั้งผู้ที่ศรัทธาและไม่ศรัทธาต่อฉัน” ด้วยกับ
สาเหตุการลงมาของความโปรดปรานนี้ จำเป็นต่อมนุษย์เมื่อมีความโปรดปรานหนึ่งมายังเขาการที่เขา
จะต้องพาดพิงความโปรดปรานนั้นไปยังสาเหตุต่างๆที่มาจากอัลลอฮฺ.
6. ทำความกระจ่างให้สำหรับการศรัทธาที่ถูกต้องในเรื่องนี้ เนื่องโดยการพาดพิงมันไปยังความโปรด
ปรานและความเมตตาของอัลลอฮฺ.
7. ทำความกระจ่างให้สำหรับการเป็นการปฏิเ สธศรัทธาในเรื่องนี้ เนื่องโดยการพาดพิงมันไปยังดวงดาว
จักรราศี.
8. ทำความกระจ่างต่อคำกล่าวของท่านนบี “เป็นเพราะดวงดาวดวงนั้น ดวงนี้จริงๆ” ที่ทําให้ฝนตก คือ
ด้วยกับการจัดการ และการสัญญาของมัน.
9. การนำเสนอประเด็นปัญหาของผู้รู้ต่อผู้เรียน ด้วยวิธีการตั้งคำถาม จากคำกล่าวของท่านนบี “พวก
ท่านรู้หรือไม่ว่าพระเจ้าของพวกท่านตรั สว่าอย่างไร ? ” และนี้คือการทำให้พวกเขามีความสนใจ และนี้
คือหนึ่งจากสิ่งที่ดีของการสอนของท่านนบี .
10. การคาดโทษของการร้องไห้ฟูมฟายให้แก่คนตาย “สวมเสื้อผ้าที่ทํามาจากทองแดงที่หลอมละลาย
และเสื้อเกราะที่ทํามาจากโรคผิวหนัง”.
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แบบทดสอบส่วนที่ 6 : (มี 7 บท)
คำถามที่ 1 : อะไรคือความต่างระหว่างสิ่งต่อไปนี้ ?
ถือโชคลาง
การพูดในแง่ดี
ลำดับ
............................................
.......................................
1
............................................
.......................................
2
............................................
.......................................
3
การเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้ว
การจับฉลาก
............................................
.......................................
1
............................................
.......................................
2
............................................
.......................................
3
คำถามที่สอง : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูรณ์
1. ส่วนหนึ่งจากเครื่องหมายของผู้ที่ทำไสยศาสตร์ : 1................................................ 2.....................................
3....................................................... 4............................................... 5..............................................................
2. การอธิบายอัฏฏอฆูตของท่านอุมัรด้วยกับชัยฏอน คือการอธิบายด้วยกับตัวอย่าง : ถูก. ผิด.
3. ﴾  ﴿ ٱش َت َر َٰى ُهคือ : ................................................ ﴾  ﴿ منْ َخ ََّل ٍقคือ :.........................................................
4. ﴾  ﴿ ا ْج َتن ُبواมีความหมายลึกซึ้งกว่า  ات ُركُواเพราะว่า اب
ْ  اَّلความหมายของมันคือ การละทิ้งและการ
ُ جت َن
ออกห่าง : ถูก. ผิด.
5. “เจ็ดประการที่ทำให้พินาศ” จำนวนตรงนี้ให้ความหมาย : จำกัด. ไม่จำกัด.
6. จำนวนนี้ที่อยู่ในตัวบทต่างๆ มีความหมายทีถ่ ูกเข้าใจหรือไม่ ? :......................................................................
7. เพราะอะไรที่มันถูกระบุถึงเป็นจำนวน โดยที่ไม่ใช่เป็นสิ่งทีถ่ กู เข้าใจ ? :.........................................................
8. ชีวิตที่ห้ามฆ่ามีอยู่ : 3. 4. , สิ่งที่เป็นที่ต้องห้ามคือ การกินดอกเบี้ย. ไม่ใช่กำกัดเฉพาะแค่การ
กิน.
9. เด็กกำพร้า คือผู้ที่ใครได้ตายจากเขา : พ่อเขา. แม่เขา. ไม่ว่าเด็กกำพร้านั้นจะเป็นชายหรือหญิง
ก่อน. ก่อน/หลัง) บรรลุศาสนภาวะ.
10. ات
ُ ح َص َن
บรรดาผู้หญิงที่เป็นเสรีชน. ผู้หญิงที่บริสุทธ์จากการทำซินา.
ْ  الُْ ُمคือ :
11. จำเป็นที่ผู้ปกครองผู้มีอำนาจจะต้องทำการประหารผู้ทำไสยศาสตร์ : โดยไม่ต้องให้ทำการเตาบะฮ์
หลังจากมีการเตาบะฮ์แล้ว.
12. ﴾ ﴿ ا ْلج ْب ُتคืออะไร : ไสยศาสตร์. ทุกสิ่งที่ไม่ใช่ความดีไม่ว่าจะเป็นไสยศาสตร์หรือไม่ก็ตาม.
13. ﴾الط ُاغوت
ชัยฏอน. สิ่งที่บ่าวเลยเถิดจากการถูกกราบไหว้หรือการตามหรือการเชื่อฟัง.
َّ ﴿ คือ :
14.  الع َيا َفةเป็นส่วนหนึง่ จากประเภทของการถือโชคลาง : ถูก. ผิด.
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15. ผู้ที่เรียนรู้สิ่งหนึ่งจากโหราศาสตร์แน่นอนว่าเขาได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งจากไสยศาสตร์แล้ว : ถูก. ผิด.
16. สภาพการคำนวนทางดาราศาสตร์ : ไม่ใช่. ใช่. มีความสำพันธ์กับเหตุการณ์ต่างๆของโลก.
17. ประเภทของการเรียนรู้เรือ่ งดาวดาว : 1 :.................................... และข้อตัดสินของมัน...............................
2 :..............................................................ข้อตัดสินของมัน :...............................................................................
18. การนำเอา  ال َّنم ْي َمةมาอยู่ในเรื่องไสยศาสตร์ : เป็นความผิดพลาดของผู้คัดลอก. เพื่อเป็นการ
รวมกันระหว่างมันทั้งสองในการแยกจากกัน.
19. “แท้จริงการพูดจาที่ชัดเจนลึกซึ้งนั้นเป็นมนต์ขลัง ” : เป็นการสรรเสริญ . เป็นการตำหนิ. เพื่อ
อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นก็พิจารณาดูที่ผลของมัน .
20.  ال َع َّر ُافคือ : หมอดู. เป็นชื่อเรียกทั่วไป.
21. หลักฐานว่าด้วยเรื่องหมอดูเพื่อเป็นการอธิบายว่า : เขาคือใคร. วิธีของมัน. ข้อตัดสินของมัน.
ถูกทุกข้อ.
22. การเรียนรู้  ا َبَا َجادแบ่งเป็น : 2ประเภท. 1 ประเภท. คือคำพูดของ อิบนุ อับบาส.
23. ผู้ใดเชื่อหมอดูและเชื่อว่าแท้จริงหมอดูนั้นไม่ได้รู้สิ่งเร้นลับใดนอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น เขาเป็นกาเฟร
โดยที่จะตกเป็นการปฏิเสธ : ใหญ่. เล็ก.
24. ผู้หญิงคนหนึ่งได้กล่าวแก่อีกคนว่า : ฉันจะทำไสยศาสตร์ใส่สามีเธอ และสำหรับเธอแล้วจะไม่ได้รับผลใดๆ
ด้วย : ทั้งสองมีส่วนร่วมในการทำไสยศาสตร์. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผู้หญิงคนที่สอง.
25. ชายคนหนึ่งได้รับการถูก  طبคือ : ไสยศาสตร์ในแง่ดี. การรักษาโรค.
26. ตัวบทต่างๆและคำกล่าวชาวสลัฟที่บ่งชี้ว่า : ไม่ถูกแก้. จะถูกแก้ ไสยศาสตร์ด้วยกับไสยศาสตร์.
27. ไสยศาสตร์จะถูกแก้ด้วยกับ : การกรอกเลือด. การอ่านอายะฮ์อัลกุรซีย์.
َ
การดุอาอฺ เช่นกล่าวว่า : أس
ถูกทุกข้อ.
َ  أ ْذهب ا ْل َب، رب النَّاس
َّ
28. การปัดเป่าแก้ไสยศาสตร์แบ่งเป็น : 1 :................................................ 2 :...................................................
29. ทำลายการถือโชคลงของกลุ่มชนฟิรอูน ด้วยพระดำรัสของอัลลอฮฺ : ﴾َّ﴿إنَّ َما َطائ ُره ُْم عنْدَّللا.
﴾﴿أ َ ََّل َطائ ُرك ُْم َم َعك ُْم.
30. การถือโชคลางมันจะปฏิเสธการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ เพราะว่าผู้ที่ถือในโชคลางนั้น : เป็นการตัดขาด
การมอบหมายของเขาต่ออัลลอฮฺและได้มอบหมายต่อสิ่งอื่นแทน. ได้แขวนเรื่องหนึ่งโดยที่มันไม่มขี ้อเท็จจริง
แต่อย่างใด. ถูกทุกข้อ.
31. “ลางร้ายของพวกท่านเพราะพวกท่านเอง” นี้คือสิ่งที่ผู้กล่าวคือกล่าว : ชาวบ้าน. บรรดาศาสนทูต.
32. “ลางร้ายของพวกเขานั้นอยูท่ ี่อัลลอฮฺต่างหาก” คือ .....................................................................................
“ลางร้ายของพวกท่านเพราะพวกท่านเอง” คือ....................................................................................................
33. การแพร่ระบาดของโรคด้วยกับพระอนุมัติของอัลลอฮฺ : โรคต่างๆที่เกิดจากการสัมผัส. โรคทาง
นามธรรม. ถูกทุกข้อ.
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34. “ไม่มีโรคระบาด ไม่มีลางร้าย ไม่มีนกเค้าแมว และไม่มีเดือนศอฟัร” เป็นการปฏิเสธ : การมีอยู่ของมัน
อิทธิพลของมัน.
35. “ไม่มีโรคระบาด” คือ :.................................................... มันค้านกันหรือไม่กับ “ท่านจงหนีจากคนที่เป็น
โรคเรื้อน” ? :.........................................................................................................................................................
36. ท่านจะรวมกันอย่างไรระหว่าง “ไม่มีลางร้าย” กับ “ไม่มลี างร้ายเว้นแต่ใน3สิ่ง” ?
:..............................................................................................................................................................................
37. “ไม่มีนกเค้าแมว” คือ :................................................. “ไม่มีเดือนศอฟัร” คือ: ..........................................
38. ความหมาย “ไม่มีใครในหมู่พวกเราที่ไม่เชื่อเรื่องลางร้ายที่ผดุ ขึน้ มาในจิตใจ” คือ :......................................
และสิ่งนี้มี :............................................................................................................................................................
39. “ไม่มีจักรราศี” คือ :............................................... “ไม่มีปีศาจ คือ :...........................................................
40. คำกล่าวที่ว่า “เดือนศอฟัรเป็นเดือนที่ดี” : อนุญาต. เป็นคำพูดในแง่ดี. เป็นเรื่องของการแก้
บิดอะฮฺหนึ่งด้วยกับอีกบิดอะฮฺหนึ่ง.
41. เป้าหมายจากการไล่นกให้บินไปเนือ่ งจากอันตรายของมัน : ถูก. ผิด.
42. ชาวอาหรับเขาได้เตรียมตัวพวกเขาต่อความรู้ต่างๆ เช่นการถือลางร้าย การเชื่อโชคลางที่เกียวกับนก เสี่ยง
ดวงตามการบินของนก การปัดเป่า และพวกเขาได้ปฏิเสธเรื่องไร้สาระ แล้วพวกเขาก็ได้กระจายสิ่งนี้ไปในกลุ่ม
คน จากข้ออ้างว่ามันจะมันจะทำให้ผีปีศาจนั้นประสบกับพวกเขาในการเดิ นทางของพวกเขา และการออกไป
ของนกจากเลือดที่ถูกฆ่า ที่ซื่อว่า นกเค้าแมว และการพูดคุยของพวกเขากับญิน และสิ่งอื่นๆ : อนุญาต.
ไม่อนุญาต.
43. คำกล่าวที่ว่า “มีความดี อินชาอัลลอฮฺ” ขณะที่ได้ยินเสียงของหมาหรือลา : อนุญาต. ไม่อนุญาต.
44. คำกล่าวที่ว่า “นี้คือดวงดาวแห่งโชคลาภ” : อนุญาต. ไม่อนุญาต.
45.  ا ْل َفأْ ُلคือ : คำพูดที่ดีเท่านั้นตามที่มีในหะดีษ. ทุกสิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์ทำสิ่งที่ถูกยกย่อง ไม่ว่าจะ
เป็นคำพูด การกระทำภายนอก หรือสิ่งที่ได้ยิน.
46. เมื่อเขาได้ถือโชคลางโดยที่ผ่านไปเขาอยู่ในความกังวลและความทุกข์ ซึ่งเขากลัวจากผลของผู้ที่ถูกถือโชค
ลาง : อนุญาต. เป็นชิริกเล็ก. เป็นผู้ทำบาป. และเมื่อเขาได้ถือโชคลาง และเขาได้ยุติและละทิ้งการ
งานนั้นไป : เป็นชิริกเล็ก. เป็นบาปใหญ่.
47. “ลางร้ายที่ถูกตำหนิ” เป็นการชี้ว่ามีเรื่องลางร้ายเป็นที่ถูกสรรเสริญอยู่ด้วย : ถูก. ผิด.
48. การรังเกียจตัวเลขบางตัวหรือบางสถานที่หรือถนนบางสาย : อนุญาต. เป็นการถือโชคลาง.
49. คนหนึ่ งต้ องการแต่ งงาน ดังนั้ น เขาจึงได้ เอาดอกกุห ลาบดอกหนึ่ งมา แล้ วเขาก็เด็ ด กลี บ ดอกออกคื อ
หมายถึงว่าฉันจะแต่งงาน และก็เด็ดอีกกลีบหนึ่งหมายถึงฉันจะไม่แต่งงาน และทำมันเรื่อยเช่นนี้ ดังนั้น การ
กระทำนี้อยู่ในเรื่องใด : การคิดในแง่ดี. การถือโชคลาง.
50. ผู้ที่มีความลังเลในการเดิ นทาง ดังนั้นเขาได้เปิดอัลกรุอ่ านและก็เห็นอายะฮ์ หนึ่งที่ว่าด้วยความเมตตา
ของอัลลอฮฺ แล้วเขาก็ไปต่อ : การคิดในแง่ดี. การถือโชคลาง.
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51. คนหนึ่งตั้งใจจะเดินทางและในระหว่างทางเขาได้เพิ่มความกระปรี้กระเปร่าเมื่อเขาได้ยินคนหนึ่งกล่าวแก่
อีกคนหนึ่งว่า : เขาเป็นผู้ที่หยุดยืนพักอยู่แล้ว : การคิดในแง่ด.ี การถือโชคลาง.
52. เมื่อการถือโชคลางได้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาและการถือโชคลางนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เขาเลิกล้มความตั้งใจ
ไม่ได้ทำให้เขาเป็นกังวลแต่อย่างใด : เขาเป็นผู้ทำบาป. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลย.
53. เขาได้พบกับสิ่งที่ถือว่าเป็นลางร้ายสิ่งหนึ่ง ในตัวของเขาแต่เขาดำเนิ นงานนั้นของเขาต่อไปโดยที่ไม่ได้
เหลียวไปมองมันแต่อย่างใด : เขาได้ทำชิริกแล้ว. เขาไม่ได้ทำชิริก.
54. อัลลอฮฺทรงทำให้บางโรคเป็นสาเหตุหนึ่งสำหรับ การเกิดโรคระบาดและทำให้มันแพร่ระบาดไป : ถูก.
ผิด.
55. ทุกๆคนที่ได้กลัวสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นจากอัลลอฮฺ สิ่งนั้นได้ครอบงำเขาแล้ว นี่คือบทลงโทษของผู้ที่ถือเรื่องโชค
ลาง : ถูก. ผิด.
56. คำกล่าวที่ว่า “อัลลอฮฺทรงทำให้เราเพียงพอแล้วสำหรับความชั่วร้ายของการหัวเราะ” หลังจากที่มีการ
หัวเราะอย่างมากมาย : อนุญาต. ไม่อนุญาต.
57. คนหนึ่งได้ขอสิ่งดีๆให้เกิดแก่เขาและเขาก็ได้หลับไป แล้วเขาก็ได้ฝันเห็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นตกใจกลัว ดังนั้น
เขาก็ได้ละทิ้งสิ่งดีๆที่เขาได้ขอให้ประสบแก่เขาไป : เป็นการถือโชคลาง. เป็นผลลัพท์ของการขอให้เกิด
สิ่งดีๆแก่เขา.
58. ผู้ที่มีความลังเลระหว่างสองเรื่อง : ขอดุอาอฺ. ขอคำชี้แนะ. ขอให้ได้รับสิ่งที่ดีงาม. จับฉลาก
เลือก. ข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อเขากังวลใจจากหนึ่งในสองสิ่งนั้นเขาก็ละหมาดขอให้อัลลอฮฺเลือกสิ่งที่ดีให้แก่
เขา. ถูกทุกข้อ.
59. เขาขอให้ได้รับสิ่งที่ดีงามและเขาก็เดินทาง หลังจากนั้นเสื้อของเขาถูกตัดในระหว่างทางเขาจึงเดินทางกลับ
: เป็นการถือโชคลาง. เป็นผลลัพท์ของการขอให้เกิดสิ่งดีๆแก่เขา.
60. การขอให้ได้รับสิ่งที่ดีงามมันจะเกิดขึ้นหลังจากความกังวลใจอันเนื่องด้วยเรื่องหนึ่งเรื่องใด ดั่งที่มีคำกล่าว
จากท่านนบี “ในเรื่องนี้” : ถูกต้อง. ผิด.
61. มั นจะกลับ ไปในสิ่ งที่ เขาได้ขอให้ ได้ รับ สิ่งที่ดี งามให้ เกิด ขึ้นกั บการกระทำของเขาด้ วยสาเหตุห นึ่ งทาง
ความรู้สึกหรือทางบทบัญญัติเท่านั้น : ถูกต้อง. ผิด.
62. คนหนึ่งเชื่อว่าดวงดาวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝนตกและอัลลอฮฺคือผู้ที่ทำให้มันตก : ถูกต้อง. ชิริก
เล็ก.
63. เมื่อหมู่ดาวของญาฮิลียะห์ได้จากไป และความกดอากาศต่ำก็จะมา : ถูกต้อง. ผิด.
64. จะกล่าวแก่ดวงอาทิตย์ว่า “เจ้าจงเอาอายุของฉันไปและจงให้แก่ฉันซึ่งอายุขัยของภรรยา ”
: อนุญาต. ชิริก.
65. สามารถในการจะรวมกันระหว่างการเห็นต่ างของปวงปราชญ์ ในเรื่องของการเรียนรู้การโคจรของดวง
จันทร์ดังเช่นทีเ่ ราได้รวมมันในเรื่องของการปัดเป่าแก้ไสยศาสตร์ : ถูกต้อง. ผิด.
66. เครื่องหมายต่างๆที่จะบอกทิศทางด้วยกับมัน : พื้นดิน. ขอบฟ้า. ถูกทุกข้อ.
67.  ال َّرحمคือ : ญาติใกล้ชิด. ญาติใกล้ชิดของสามีภรรยา.
68. ไสยศาสตร์มันจะส่งผลในการหลอกสายตาโดยที่มันจะทำให้ไม้กลายเป็นทอง : ถูกต้อง. ผิด.
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69. บรรดาหะดีษที่คาดโทษจะถูกปล่อยผ่านไปเสมือนที่มันได้มีมา ซึ่งจะไม่เข้าไปทำให้เกิดความขัดแย้งกัน
สำหรับตัวบทอื่นๆ(หะดีษที่สัญญาด้วยรางวัล) และนี่คือความลึกซึ้งในการห้ามปราม : ถูกต้อง. ผิด.
70. บางครั้งจะถูกระบุจำนวนไว้ในตัวบทต่างๆซึ่งมันเป็นหนึ่งจากเรื่องของการจำกัดความของความรู้ และรวม
มันไว้ด้วยกับการจําแนกประเภทและจํานวน เพราะมันจะนํามาซึ่งความเข้าใจ และความจําที่แม่นยำ :
ถูกต้อง. ผิด.
71. เป้าหมายจากการพาดพิงไปยังยุคญาฮิลียะห์ : เพือ่ เป็นการออกห่าง. เพราะยุคนั้นเป็นยุคที่โง่เขลา
เบาปัญญา. ถูกทุกข้อ.
72. ท่านนบีบอกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นให้ได้รับทราบ เป้าหมายของมันไม่ใช่เพื่อเป็นการให้ยึดถือมัน เช่นที่ท่านน
บี กล่าวว่า : “เรื่องในยุคญาฮิลียะห์ที่พวกเขา (คนในประชาชาตินบี)ยังไม่เลิกราจากมัน” : ถูกต้อง. ผิด.
73. บาปใหญ่คือบาปที่ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยกับการทำการงานที่ดี ซึ่งจำเป็นที่จะต้องทำการเตาบะฮ์ :
ถูกต้อง. ผิด.
74. อัลกุรอ่าน นั้น กะรีม (คือ ผู้มีเกียรติ ผู้ใจบุญ ) มีความหมาย : การให้ที่มากมาย. ความสง่างาม
ความดี. ถูกทุกข้อ.
75.  المطهرونบรรดาผู้บริสุทธิ์ ความหมายของมัน : บรรดามะลาอิกะฮฺ. ไม่มีผู้ใดที่จะแตะต้องอัลกรุ
อ่านได้ยกเว้นผู้ที่มีความสะอาดเท่านั้น.
คำถามที่ 3 : จงวางอักษร ) (أตามความเหมาะสมในช่อง )(ب
ب
أ
 ระหว่างเราและเขาคือความปลอดภัย เพื่อการค้า ขายหรือเพื่อ
المعاهد
ُ
การทำความเข้าใจต่ออิสลาม.
 พวกเขาตบลงบนพื้นทรายเป็นวิธีหนึ่งของไสยศาสตร์และหมอดู.
ال ِّذ ِّمي
 ระหว่างเราและเขาคือการสัญญาว่าเขาจะไม่ทำสงครามกับเรา
الجبت
และเราก็จะไม่ทำสงครามกับเขา.
 ผู้ซึ่งระหว่างเราและเขามีความปลอดภัยพร้อมกับมีการจ่ายภาษี.
المستأمن
 การตัดและทำให้แยกจากกัน.
الط َي َر َة
ِّ
 ความฉะฉานที่ส มบูรณ์ แบบซึ่งมั นจะควบคุม สติไว้และทำการ
ا ْل َع ْض ُه
เปลี่ยนแปลงความคิด.
 คือชื่อทั่วไปของหมอดู ผู้ทำนายจากดวงดาว และผู้ที่ทำนายด้วย

กับทราย และอื่นๆ.
 ทุกๆบาปทีไ่ ด้ถกู วางบทลงโทษเอาไว้เป็นการเฉพาะ.
 การไล่นกให้บินเพื่อการถือลางร้ายหรือลางดี ซึ่งเป็นส่ วนหนึ่ง
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จากการถือโชคลางด้วยกับการกระทำ.
 การถื อ ลางร้ า ยด้ ว ยกั บ สิ่ ง ที่ ท ราบที่ พ บเห็ น กั น หรื อ ที่ ไ ด้ ยิ น
ในช่วงเวลาหรือสถานที่หนึ่ง.
 ทุกสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดจากไสยศาสตร์หรืออื่นจากมัน.
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الع َّراف
َ

10

ا ْلع َيا َف َة
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ส่วนที่ 7 : การงานของหัวใจ (มี 9 บท)
บทที่ 31 ดำรัสของพระองค์ที่ว่า :
“และในหมูม่ นุษย์นั้น มีผู้ที่ยึดถือบรรดาคัมภีร์อื่นจากอัลลอฮฺ ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้น
เช่นเดียวกับรักอัลลอฮฺ” ซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะห์ อายะฮ์ 165.
ประเภทของความรัก
ความรั ก โดยธรรมชาติ :
เป็นสิ่งที่อนุ ญ าต เช่น ความ
รักที่มีต่อลูก.
สถานที่ที่อัลลอฮฺ ตะ
อ าล า ท ร งรั ก มั น
เช่ น นค รมั กกะฮฺ
และนครมะดีนะฮฺ.

ความรั ก เพื่ อ อั ล ลอฮฺ : เป็ น สิ่ ง ที่
จำเป็น ซึ่งเป็นห่วงโซ่ที่มั่นคงยิ่ง ของ
อีหม่าน.

ช่ ว งเวลาที่ อั ล ลอฮฺ
ตะอาลา ทรงรักมั น
เช่น ลัยละตุลก็อดรฺ
และช่วงหนึ่งในสาม
สุดท้ายของคืน.

ผู้ท ำการงานนั้น เช่ น
บรรดานบี บรรดารอ
ซู้ ล บรรดามะลาอิ
ก ะ ฮฺ บ ร ร ด า ศ อ
ฮาบะฮฺ และทุกคนที่
มีเตาฮีดต่ออัลลอฮฺ.

ความรักที่มีพร้อมกับอัลลอ
ฮฺ : เป็นการตั้งภาคีใหญ่.

การงานที่อัลลอฮฺ ตะอา
ลา ทรงพอพระทั ย มั น
มั น คื อ ทุ ก ๆ สิ่ งที่ มี
หลักฐานทางบทบัญญัติ
มา เช่น เตาฮีด.

ตัวบทหลักฐานที่ 2 และ 3
2. อัลลอฮฺตรัสว่า : “จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัด) ว่า หากบรรดาบิ ดาพวกเจ้า และบรรดาลูก ๆ ของพวก
เจ้า” จนถึง “เป็นทีร่ ักใคร่แก่พวกเจ้ายิ่งกว่าอัลลอฮฺ และรอซูล้ ของพระองค์”.
3. มีรายงานจากท่านอนัสว่า : แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะ
ยังไม่ศรัทธา (อย่างสมบูรณ์) จนกว่าฉันจะเป็นที่รักสำหรับเขามากกว่าลูกและบิดาของเขาและมนุษย์
ทั้งหมด” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม.
 ﴾... “ ﴿آبَا ُؤكُ ْم َوأ َبْ َنا ُؤكُ ْمบรรดาบิดาของพวกเจ้า และบรรดาลูก ๆ ของพวกเจ้า...” : ความรักต่อพวก

เขาเหล่ า นี้ ไม่ ใช่ เป็ น ความรั ก ที่ เป็ น อิ บ าดะฮฺ แต่ ท ว่า เมื่ อ ได้ ถู ก ทำให้ มั น ประเสริฐ มากกว่ าความรั ก
ต่ออัลลอฮฺ มันก็จะกลายเป็นสาเหตุของการถูกลงโทษ.
 ﴾“ ﴿ ََّل ُي ْؤمنُ أ َ َح ُدكُ ْمคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนั้นจะยังไม่ศรัทธา (อย่างสมบูรณ์)” : คือการปฏิเสธ
ความสมบูรณ์ของศรัทธาที่เป็นสิ่งทีจ่ ำเป็น ยกเว้นว่าเมื่อเขานั้นไร้ซึ่งความรัก.
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กรณีต่าง ๆ ของการปฏิเสธบางสิ่งบางอย่าง :
ก า ร ป ฏิ เส ธ ค ว า ม
สมบู ร ณ์ : ตั ว อย่ า งเช่ น
“ไม่มีการละหมาดโดยที่
อาหารได้ ถู ก นำมาอยู่
ตรงหน้าแล้ว”.

การปฏิ เสธความถู ก ต้ อ ง :
ตั วอย่ างเช่ น : “ไม่ มี การ
ละหมาดที่ ป ราศจากความ
สะอาด”, ดั งนั้ น หากเราไม่
สามารถถือตามมันได้ เราก็จะ
ถือตามสิ่งต่อไปนี้ :

การปฏิ เสธการมี อ ยู่ : นี้ คื อ สิ่ งที่
เป็ น ราก ฐาน ขอ งก ารป ฎิ เส ธ
ตั วอย่ างเช่ น : “ ไม่ มี ศ รั ท ธา
สำหรับผู้ที่เคารพต่อเจว็ด”, ดังนั้น
หากว่าเราไม่สามารถถือตามมันได้
เราก็จะถือตามสิ่งต่อไปนี้ :

 ความเกีย่ วเนื่องของหะดีษชัดเจนตามที่ปรากฏ คือความรักต่อรอซูล้  เป็นส่วนหนึ่งจากความรักที่มี

ต่ออัลลอฮฺ และความรักต่อรอซูล้  มันจะปรากฏเนื่องจากหลาย ๆ สาเหตุ :
1. เพราะว่าท่านคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ  , และเมื่อปรากฏว่าอัลลอฮฺเป็นที่รักยิ่ง ณ ที่ท่านมากกว่า
ทุกสิ่ง, ดังนั้น ศาสนทูตของพระองค์ก็จะเป็นที่รักยิ่ง ณ ที่ท่าน มากกว่าทุก ๆ สิ่งที่ถูกสร้างมาทั้งหมด.
2. เพราะสิ่งที่ท่านได้ดำรงอยู่ด้ วยกับมันจากการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ  ﷻและทำการเผยแผ่ สาส์นของ
พระองค์.
3. เพราะสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺ  ﷻได้ทรงประทานให้แก่ท่าน จากมารยาทที่มีเกียรติและการงานที่ดี.
4. เพราะว่าท่านรอซู้ลคือสาเหตุของการได้ รับทางนำของท่าน การได้รับ การศึกษาของท่าน และการ
ได้รับข้อชี้แนะของท่าน. 5. เพราะการอดทนของท่านต่อภัยอันตรายในการเผยแผ่ศาสนา.
6. เพราะการทุ่มเทของท่า น ความพยายามของท่าน ด้ วยกับทรัพย์สิน และชีวิต เพื่อเชิดชูพระดำรัส
ของอัลลอฮฺ  ﷻให้สูงส่ง.
คุณจะแสดงการรักต่อท่านรอซู้ล  อย่างไรหลังจากที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้ว ?
ด้วยกับการศึกษาเรียนรู้ซุนนะฮฺของท่าน ปฏิบัติมัน เผยแผ่มัน ปกป้องมัน ยึดเอาคำกล่าวของท่านก่อนคำ
กล่าวของมนุษย์ทุกคน และด้วยกับการยึดถือแนวทางของท่าน .

มนุษย์ถกู แบ่งในเรื่องการรักที่มีพร้อมกับอัลลอฮฺ 4 ประเภท :
เขารักอัลลอฮฺและจะ
ไม่ รั ก คนหนึ่ ง คนใด
พร้ อ มกั บ พระองค์ ,
และนี้ คื อ การรั ก ที่ มี
ความบริสุทธิ์ใจ.

รักบรรดาภาคีซึ่งเป็น
การรักที่เท่าเทียบกัน
กับการรักต่อ อัลลอฮฺ
และนี้คือการรักที่เป็น
ชิริกใหญ่.
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เขารั ก บรรดาภ าคี
มากกว่าการรักอัลลอ
ฮฺ, และนี้คือการรักที่
เป็นชิริกใหญ่.

เขารั ก บ รรดาภ าคี
และไม่รักอัลลอฮฺเลย,
และนี้คือการรักที่เป็น
สิ่ งที่ ยิ่ ง ใหญ่ ก ว่ า การ
ตั้งภาคี.
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ตัวบทหลักฐานที่ 4 ถึง 6
4. มีห ะดีษ บทหนึ่งที่ บัน ทึก โดยอั ลบุ คอรีย์ แ ละมุส ลิมจากท่ านอนั ส ว่า : ท่ านรอซู้ ล  ได้กล่ าวว่า :
“คุณลักษณะสามประการหากผู้ใดมีคุณลักษณะเช่นนั้นบนตัวของเขา เขาจะได้พ บกับความหอมหวาน
ของการศรัทธา คือ : 1. การที่เขารักอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นใด 2. การที่เขารัก
ใครสักคนเพื่ออัลลอฮฺ 3. การที่เขารังเกียจที่จะกลับไปปฏิเสธศรัทธาหลังจากที่อัลลอฮฺทรงชี้นำเขาให้รอด
พ้นจากมันแล้ว เสมือนกับทีเ่ ขารังเกียจที่จะถูกโยนลงไปในไฟนรก ”.
และในอีกสายรายงานหนึ่ง ว่า : “คนหนึ่งคนใดจะยั งไม่พบกับความหอมหวานของการศรัทธาจนกว่า...”
ไปจนจบหะดีษ.
5. มีรายงานจากท่านอับนุอับบาส  ว่า : “ใครที่รักเพือ่ อัลลอฮฺ โกรธเพื่ออัลลอฮฺช่วยเหลือเพื่ออัลลอฮฺ
เป็นศัตรูเพื่อัลลอฮฺ ความช่วยเหลือของอัลลอฮฺก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากคุณลักษณะดังกล่าวนี้ และบ่าวคน
หนึ่งจะยังมิได้ลิ้มรสชาติของการศรัทธา แม้ว่าเขาจะเคยทำละหมาดและถือศีลอดมากมายเพียงใดก็ตาม
จนกว่าเขาจะมี คุ ณ ลั กษณะดั งที่ ก ล่ าวมาแล้ ว และแน่ น อนว่ าคนทั่ วไปนั้ น มั ก จะนั บ เป็ น พี่ น้ องกั น อั น
เนื่องมาจากผลประโยชน์ทางโลกนี้ และดังกล่าวนั้นมันจะไม่ก่อประโยชน์อันใดแก่เขาเลย” บันทึกโดยอิบ
นุญะรีร.
6. ท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวอธิบายในพระดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “และสัมพันธภาพต่าง ๆ มันก็ได้ขาด
สะบั้นลง” ท่านกล่าวว่า คือ ความรัก.

การรักที่นับว่าเป็นอิบาดะฮ์
ไม่ใช่เป็นอิบาดะฮฺโดยตัวของมันเอง :
 ความรักในอัลลอฮฺและเพื่อพระองค์ : เช่นความรักต่อบรรดารอ
ซูล้ และบรรดานบี  .
 ความรักที่เป็นความสงสารและเมตตา : เช่นความรักต่อลูกและ
เด็กๆ.
 ความรักที่เป็นการให้เกียรติและให้การยกย่อง : เช่น ความรัก
ต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์.
 ความรั ก ที่ เป็ น โดยธรรมชาติ : เช่ น ความรั ก ต่ อ อาหารและ
เครื่องดื่ม.

เป็ น อิ บ าดะฮฺ โดยตั วของมั น
เอง : ความรักที่เป็นอิบาดะฮฺ
ในตั ว ของมั น เองนี้ นั้ น มั น
จะต้องมีให้แค่อัลลอฮฺ เท่านั้น
และมั น คื อ การรั ก ที่ จ ำเป็ น
จะต้องมีความนอบน้อม และ
ยกย่องให้เกียรติ ซึ่งมันจำเป็น
จะต้องปฏิบัติในสิ่ งที่พระองค์
สั่ ง ใช้ แ ละออกห่ า งจากสิ่ งที่
พระองค์สั่งห้าม.

 ประเภทของความรักที่มีเกียรติที่สุดคือประประเภทแรก สำหรับประเภทที่เหลือนั้นเป็นส่วนหนึ่งจาก

สิ่งที่อนุญาต ยกเว้นเมื่อได้นำมันไปคู่กับสิ่งที่จำเป็นต้องให้การอิบาดะฮฺ ดั งนั้น มันจะกลายเป็นการอิบา
ดะฮ์.
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 “ َح ََّل َو َة ْاْل ْي َمانความหอมหวานของการศรัทธา” : สิ่งที่เขาจะพบมันในตัวของเขา และในหัวใจของเขา

จากความสงบ ความสบาย และความสุข.
  “ َمنْ أ َ َح َّب ِف َّللاผู้ที่รักเพื่ออัลลอฮฺ” : ซึ่งเขาจะโกรธผู้ที่ทำให้เขาโกรธอัลลอฮฺ และจะรักผู้ที่ทำให้เขา
รักพระองค์.
 ﴾“ ﴿ َوتَ َق َّط َع ْتมันก็ได้ขาดสะบั้นลง” : ทุกๆสัมพันธภาพที่ มันผูกอยู่กับบรรดาผู้ตั้งภาคี มันก็ได้ขาด
สะบั้นลง และความรักของพวกเขาก็ขาดลงเช่นกัน.
การเป็นมิตร :

จากบ่ า วให้ แ ก่ อั ล ลอฮฺ :
แบบนี้คือสิ่งที่จำเป็นตามบท
บทบัญญัติ อัลลอฮฺ ตะอาลา
ตรัสว่า:“และผู้ใดให้อัลลอฮฺ
และรอซู้ลของพระองค์เป็ น
มิตร”.

พระองค์ให้แก่บ่าว
:
เป็นการเฉพาะ : เป็นการดูแล
คุ้ ม ครอง ให้ ค วามสำเร็ จ และ
ทางนำ ซึ่งมันคือการช่วยเหลือ
ของอัลลอฮฺที่มีให้เฉพาะบรรดา
ผู้ศรัทธาเท่านั้น.

โดยทั่ วไป : คื อ การช่ วยเหลื อ
ในเรื่ องการบริหาร จัดการ ซึ่ง
มั น จะครอบคลุ ม ทั้ ง ผู้ ศ รั ท ธา
และผู้ปฏิเสธ.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิ บ ายอายะฮ์ ในซู เราะฮฺ อั ล บะเกาะเราะห์ “และในหมู่ ม นุ ษ ย์ นั้ น มี ผู้ ที่ ยึ ด ถื อ บรรดาคั ม ภี ร์ อื่ น
จากอัลลอฮฺ”.
2. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺบะรออะห์ “จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัด) ว่า หากบรรดาบิดาของพวกเจ้าและ
บรรดาลูกๆของพวกเจ้า”.
3. จำเป็ นต้ อง(นำเอามาก่อ นเป็ น สิ่งแรก) ซึ่ งความรัก ต่อ ท่านรอซู้ ล  เหนือ ชีวิต ครอบครัว และ
ทรัพย์สิน.
4. แท้จริงการปฏิเสธการศรัทธาไม่ได้บ่งชี้ถงึ การออกจากศาสนาอิสลาม ยกเว้นเมื่อในหัวใจของเขาไร้ซึ่ง
การรักต่อท่านรอซู้ล  โดยสิ้นเชิง, ดังนั้น จึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่าแท้จริงนี้คือการปฏิเสธต่อรากฐานของ
การศรัทธา.
5. แท้จริงสำหรับการศรัทธานั้นคือความหอมหวาน ซึ่งบางครั้งมนุษย์จะได้พบมันและบางครั้งก็จะไม่ได้
พบมันเลย.
6. การงานของหัวใจมี 4 ประการ ซึ่งมันจะไม่ได้รับความช่วยเหลือของอัลลอฮฺยกเว้นต้องมีมัน และคน
หนึ่งคนใดจะไม่ลิ้มรสชาติของความศรัทธายกเว้นต้องมีมัน รักเพือ่ อัลลอฮฺ โกรธเพื่ออัลลอฮฺ ช่วยเหลือ
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เพื่ออัลลอฮฺ และเป็นศัตรูเพื่ออัลลอฮฺ.
7. ความเข้ า ใจของศอฮาบะฮฺ ส ำหรั บ สิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น คื อ แท้ จ ริ ง แล้ ว การเป็ น พี่ น้ อ งกั น โดยทั่ ว ไปนั้ น
เนื่องมาจากผลประโยชน์ทางดุนยา นี้คือในยุคสมัยของเขา แล้วในยุคสมัยของเราล่ะเป็นอย่างไร ?.
8. อธิบายอายะฮ์ “และสัมพันธภาพต่าง ๆ มันก็ได้ขาดสะบั้นลง” ตัวอย่างเช่น : ความรักและสิ่งอืน่ จาก
มันเป็นหนึ่งจากสัมพันธภาพต่างๆนี้.
9. แท้จริงจากบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั้น คือผู้ที่รักอัลลอฮฺซึ่งเป็นการรักอย่างมากมาย และบรรดาผู้ศรัทธานั้น
พวกเขามีความรักต่ออัลลอฮฺมากกว่าที่บรรดาผู้ตั้งภาคีมีความรักต่อบรรดาเจว็ดของพวกเขา.
10. การคาดโทษที่มีต่อผู้ที่ทงั้ 8 สิ่งนัน้ เป็นที่รักยิ่ง ณ ที่เขา มากกว่าศาสนาของเขา.
11. แท้จริงผู้ที่ยึดถือภาคีใดภาคีหนึ่ง ซึง่ ความรักของเขามันทำให้เท่าเทียมกันกับการรักต่ออัลลอฮฺดังนั้น
มันคือชิริกใหญ่.

บทที่ 32 ดำรัสของพระองค์ทวี่ ่า :
“แท้จริงชัยฏอนนั้นมันข่มขู่ได้เฉพาะบรรดาผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามมันเท่านั้น ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าได้
กลัวพวกมัน และจงกลัวข้าเถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา”
ชัยค์มุฮัมหมัด บิน อับดุลวาฮาบ ได้นำบทที่ว่าด้วยความกลัวมาหลังจากบทที่ว่าด้วยความรัก ก็เพราะว่า
การอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺนั้นมันจะอยู่บน 2 เรื่อง ความรัก : และด้วยกับมันนัน้ คือจะปฏิบัตใิ นสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺ
สั่งใช้ ความกลัว : และด้วยกับมันนั้น คือจะออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ห้าม.

ประเภทของความกลัว
ความกลัว (ที่อยู่ภายใน) ที่เป็นอิบาดะฮฺ ที่เป็นการ
นอบน้ อ ม ที่ เป็ น การยกย่ อ ง และที่ เป็ น การยอม
จำนน : หากเปลี่ยนการกลัวนี้ไปยังสิ่งอื่นนอกเหนือน
จากอัลลอฮฺ มันก็คือการตั้งภาคีใหญ่ , และมนุษย์ใน
เรื่องการกลัวนี้นั้น มีเป็นสองฝ่ายและมีที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างสองฝ่ายนั้น.

ความกลัวโดยธรรมชาติ (เป็นสิ่งที่อนุญาต) :
อัลลอฮฺ ต รัสว่า “ดังนั้น เขาจึงออกจากเมือ ง
นั้นในสภาพที่หวาดกลัวว่าจะเกิดภัย”, ดังนั้น
หากนำไปสู่การละทิ้งสิ่งที่จำเป็น หรือการทำ
สิ่งที่ต้องห้าม มันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้าม.

 ﴾  ﴿ ُي َخ ِّو ُف أ َ ْول َيا َء ُهมันข่มขู่ได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้น” : ชัยฏอนมันจะข่มขู่ทุก ๆ คนที่ต้องการ

ที่จะดำรงอยู่ด้วยกับสิ่งที่จำเป็น.
 ﴾ “ ﴿ َف ََّل تَ َخا ُفو ُه ْمดังนั้น พวกเจ้าอย่าได้กลัวพวกมัน” : ทว่าพวกเจ้าจงทำในสิ่งที่พ วกเจ้าได้ถูกสั่งใช้
ด้วยกับมัน และในสิ่งที่ถูกทำให้เป็นสิ่งที่จำป็นแก่พวกเจ้าเพราะมันคือส่วนหนึ่ งจากการต่อสู้ในหนทาง
ของอัลลอฮฺ , และพวกเจ้าจงอย่าได้ก ลัวพวกมัน และเมื่ออัลลอฮฺทรงอยู่กับมนุษย์ ดังนั้น ก็จะไม่มีใคร
เอาชนะเขาได้.
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ตัวบทหลักฐานที่ 2
และอัลลอฮฺตรัสว่า :

ى
َّ امنَ بٱللَّه َوٱل َیوم ٱل َٔاخر َوأ َ َقا َم
َ س َٰج َد ٱللَّه َمن َء
َ ٱلصلَ َٰو َة َو َءاتَ ٱل َّزك ََٰو َة َولَم یَخ َش إ ََّّل ٱللَّ َه َف َع
َ ﴿إن َّ َما یَع ُم ُر َم
َٰ س
﴾ َك أَن یَكُونُوا منَ ٱل ُمه َتدین
َ أُولَ َٰئ

“แท้จริงผู้ที่จะบูรณะบรรดามัสยิดของอัลลอฮฺนนั้ คือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันปรโลก และดำรงไว้ซึ่ง
การละหมาด จ่ายซะกาต และเขามิได้กลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น ดังนั้นจึงหวังได้ว่าชนเหล่านี้แหละ
จะเป็นผู้อยูใ่ นหมู่ผู้รับทางนำ”.
 ﴾امنَ بالله
َ “ ﴿ َمنْ َءผู้ที่ศรัทธาต่อ อัลลอฮฺ” : คือการศรัทธาต่อ อัลลอฮฺมักนำไปผู กติดกับการศรัทธา

ด้วยกับการศรัทธาต่อวันปรโลก, เพราะว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮฺนั้นมันอยู่บนความหวัง, และการศรัทธา
ต่อวันปรโลกมันอยู่บนความกลัว.
 ﴾ الص ََّل َة
َّ “ ﴿ َوأ َ َقا َمและดำรงไว้ซึ่งการละหมาด” : คือ เขาทำมันบนความเข้มแข็งซึ่งไม่มีความบกพร่อง
ในเขาเลย, และการดำรงไว้ซึ่งการละหมาดนั้นมี 2 ประเภท :
1. การดำรงการละหมาดที่เป็นภาคบังคับ : จะจำกัดมันไว้อยู่บนการละหมาดที่เป็นวาญิบ จากเงื่อนไข
ต่างๆ และจากหลักสำคัญต่างๆ และจากสิ่งทีเ่ ป็นข้อบังคับต่างๆ.
2. การดำรงการละหมาดที่เป็นภาคส่งเสริม : เขาจะเพิ่มมันขึ้นบนสิ่งที่เป็นข้อบังคับ ซึ่งเขาจะทำทั้ง
สิ่งที่เป็นข้อบังคับ และส่งเสริม.
 ﴾ “ ﴿ َو لَ ْم َي ْخ َشและเขามิ ได้ กลัวผู้ ใด” : ความหวาดกลัวที่ ถูก สร้ างขึ้ นบนความรู้ เนื่อ งด้ วยความ
ยิ่งใหญ่ของผู้ที่เขากลัวต่อมัน และความสมบูรณ์ในอำนาจของมั น และความแตกต่างกันระหว่าง ا ْل َخ ْش َية
และ  ا ْل َخ ْو ُفคือ :
1.  ا ْل َخ ْش َيةมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับความรู้ ต่อสิ่งที่ถูกกลัวและสภาพของมัน ในขณะที่  ا ْل َخ ْو ُفบางครั้งมัน
เกิดขึ้นจากผู้ทไี่ ม่มีความรู้.
2.  ا ْل َخ ْش َيةมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับสาเหตุของความยิ่งใหญ่ในสิ่งที่ถูกกลัว ในขณะที่  ا ْل َخ ْو ُفมันจะเกิด
ขึน้ กับความอ่อนแอของผู้ทหี่ วาดกลัว.
 ﴾ “ ﴿ َف َع َسىดังนั้นจึงหวังว่า” : ท่านอิบนุอับบาส กล่าวว่า : หวังจากอัลลอฮฺเป็นสิ่งที่จำเป็น และมัน
มาด้วยกับสำนวนความหวังที่เป็นไปได้ เพื่อว่ามนุษย์จะไม่นำเอาสิ่งหลอกลวงนั้นอันเนื่องเพราะว่าเขา
ได้รับในลักษณะนี้.
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ประเภทต่าง ๆ ของการบูรณะบรรดามัสญิดและการทำลายมัน
“และใครเล่าจะเป็นผู้อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่ห้ามบรรดามัสญิดของอัลลอฮฺในการที่พระนาม
ของพระองค์จะถูกกล่าวในมัสยิดเหล่านั้น และพยายามในการทำลายมัสยิดเหล่านั้นด้วย”
การบู รณะทางวั ต ถุ : คื อ ด้ ว ยกั บ การปลู ก
สร้างอาคาร การปู พ รม การทำความสะอาด
การซ่อ มแซมมัน , และการทำลายมัส ญิ ดทาง
วั ต ถุ คื อ ด้ ว ยกั บ การรื้ อ ถอน พั ง สิ่ งก่ อ สร้ า ง
อาคาร และการทำลาย.

การบูรณะทางนามธรรม : คือ ด้วยกับการละหมาด
การรำลึกถึงอัลลอฮฺ และการอ่านอัลกุรอาน, และ
การทำลายมัสญิดทางนามธรรม เช่น การทำบรรดา
มัสญิดให้เป็นสถานที่สำหรับการทำชิริกและ
บิดอะฮฺ.

ตัวบทหลักฐานที่ 3

ُ
อัลลอฮฺทรงตัรสว่า : ﴾ی فی ٱللَّه َج َع َل فت َن َة ٱلنَّاس كَ َع َذاب ٱللَّه
ُ ﴿ َومنَ ٱلنَّاس َمن یَ ُق
َ ول َء
َ امنَّا بٱللَّه َفإ َذا أوذ
“และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ครั้นเมื่อเขาถูกทำร้ายในทางของอัลลอฮฺ เขาก็
ถือเอาการทดสอบของมนุษย์เป็นประหนึ่งการลงโทษของอัลลอฮฺ” ซูเราะฮฺอันกาบูต 10.

 เป็นที่รู้กันว่ามนุษย์นั้นจะหนีจากการลงโทษของอัลลอฮฺ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับคำสั่งใช้ของเขาดังนั้น

นีค่ ือการถือเอาบททดสอบของมนุษย์เป็นเช่นการลงโทษของอัลลอฮฺ ซึ่งมนุษย์จะหนีจากการทำร้ายของ
พวกเขาด้วยกับ สิ่งที่มั น สอดคล้องกันกับ อารมณ์ ของพวกเขาถือเอาบททดสอบนี้เป็นเช่ นการลงโทษ
ของอั ล ลอฮฺ ดั งนั้ น จะปรากฏว่า แน่ น อนมนุ ษ ย์ นั้ น กลั วต่ อ พวกเขา เช่ น การกลั วของเขาต่ ออั ล ลอฮฺ
เพราะว่ามนุษย์ถือเอาการทำร้ายของพวกเขาเป็นเช่นการลงโทษของอัลลอฮฺ ซึ่งเขาได้หนีจากมันด้วยกับ
สิ่งที่มันสอดคล้องกับพวกเขาเอง.
 และในอายะฮ์นี้ได้เตือนจากการกล่าวของมนุษย์ที่ขดั แย้งกับสิ่งที่อยูภ่ ายในหัวใจของเขา.
ตัวบทหลักฐานที่ 4
มีรายงานจากท่านอบูสะอีด  เป็นหะดีษมัรฟูอ์ ว่า : “แท้จริงส่วนหนึ่งจากการมีอีหม่านที่อ่อนแอนั้น
คือการทำให้มนุษย์พึงพอใจด้วยเรื่องที่ทำให้อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้ว และการที่ท่านสรรเสริญพวกเขาใน
ปัจจัยยังชี พที่มาจากอัลลอฮฺ และการที่ท่านตำหนิพวกเขาในสิ่ งที่อัลลอฮฺมิได้ประทานมันให้แก่ท่าน
เพราะแท้จริงริสกีของอัลลอฮฺนั้น ความพยายามของใครก็ไม่สามารถนำมันมาให้ได้ และความไม่พอใจ
ของใครก็ไม่สามารถหักห้ามมันได้”
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َ
 اس
َ  “ أنْ تُ ْرضى ال َّنการทำให้ ม นุ ษ ย์ พึ งพอใจ” : ด้ ว ยกั บ ความกลั ว ต่ อ พวกเขามากกว่ า ความกลั ว

ต่ออัลลอฮฺและไม่มีการตักเตือนกัน.
  “ َوأ َنْ تَ ْح َم َد ُه ْمและการที่ท่านสรรเสริญพวกเขา” : ท่านจะทำการสรรเสริญทุกส่วนของมันให้เป็ น
ของพวกเขาโดยหลงลืมผู้ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งนั้นคือ อัลลอฮฺ.
  “ َوأنْ تَ ُذ َّم ُه ْمและการที่ท่านตำหนิพวกเขา” : เพราะหากว่าอัลลอฮฺทรงกำหนดสิ่งนั้นมา ท่านก็จะพบ
ถึงสาเหตุต่าง ๆ และเป็นสิ่งจำเป็นต้องพึงพอใจ.
ตัวบทหลักฐานที่ 5
มีรายงานจากท่านหญิ งอาอิชะฮ์ ว่า : แท้จริงท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “ผู้ใดที่แสวงหาความพึ ง
พอใจของอัลลอฮฺด้วยกับเรื่องที่ทำให้มนุษย์โกรธเคือง อัลลอฮฺได้ทรงพอพระทัยเขาแล้ว และทรงทำให้
มนุษย์พึงพอใจเขาด้วย และผู้ใดที่แสวงหาความพึงพอใจของมนุษย์ด้วยเรื่องที่ทำให้อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้ว
นั้น อัลลอฮฺได้ทรงโกรธกริ้วเขาแล้ว และทรงทำให้มนุษย์ทั้งหลายโกรธเคืองเขาด้วย” บันทึกโดยอิบนุหิ
บบาน ในหนังสือศอเฮี๊ยะห์ของท่าน.
 “ “ َمن ا ْل َت َم َسผู้ใดที่แสวงหา” : คือกลัวต่อพวกเขาจนกระทั่ งว่าพวกเขาได้พึงพอใจต่อเขา ดั งนั้น

เขาได้เอาความกลัวของพวกเขามานำหน้าความกลัวของอัลลอฮฺ.
บทเรียนที่ได้รับจากหะดีษ :
1. จำเป็นต้องแสวงหาสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺ พึงพอใจ แม้มันทำให้มนุษย์โกรธเคืองก็ตาม เพราะแท้จริง
อัลลอฮฺ คือ ผู้ที่ให้คุณและให้โทษ.
2. ไม่อนุญาตที่จะแสวงหาสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺจะทรงโกรธกริ้วเพื่อทำให้มนุษย์พึงพอใจไม่ว่าใครก็ตาม.
3. ยืนยันต่อความพอพระทัยและความโกรธกริ้วว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮฺตามความหมายจริง แต่ทว่ามันไม่
มีความเหมือนกับบรรดาสิ่งถูกสร้างทัง้ หลาย.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺอาลิอมิ รอน “แท้จริงชัยฏอนนั้นมันข่มขู่ได้เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามมันเท่านั้น”.
2. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺบะรออะห์ “แท้จริงผู้ที่จะบูรณะบรรดามัสญิดของอัลลอฮฺ”.
3. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺอัลอันกะบูต “และในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้กล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮฺแล้ว”.
4. แท้จริงอีหม่านมันจะมีความอ่อนแอและจะมีความแข็งแรง. 5. เครื่องหมายความอ่อนแอของอีหม่าน
และส่วนหนึ่งจากสิ่งดังกล่าวนั้นคือ 3 สิ่งนี้ “การที่ท่านทำให้มนุษย์พึงพอใจด้วยเรื่องที่ทำให้อัลลอฮฺทรง
โกรธกริ้ว และการที่ท่านสรรเสริญพวกเขาในปัจจัยยังชีพที่มาจากอัลลอฮฺ และการที่ท่านตำหนิพวกเขาใน
สิ่งที่อัลลอฮฺมิได้ประทานมันให้แก่ท่าน”. 6. แท้จริงการบริสุทธิ์ใจของการกลัวต่ออัลลอฮฺเป็นส่วนหนึ่ง
จากบรรดาสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็น. 7. ระบุถึงผลบุญของผู้ที่ได้กระทำมัน “ซึ่งอัลลอฮฺทรงพอพระทัยเขาแล้ว
และพระองค์ก็ทรงทำให้มนุษย์พึงพอใจเขาด้วย”. 8. ระบุถึงการลงโทษของผู้ที่กระทำมัน “ซึ่งอัลลอฮฺทรง
โกรธกริ้วเขาแล้ว และพระองค์ก็ทรงทำให้มุนษย์โกรธเคืองเขาด้วย”.
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บทที่ 33 ดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “และพวกท่านจงมอบหมายต่ออัลลอฮฺเถิดหากพวกท่าน
เป็นผู้ศรัทธา” ซูเราะฮฺอัลมาอิดะฮ์ อายะฮ์ 23
 หลังจากการรักและการกลัวต่ออัลลอฮฺ ท่านชัยค์ก็ได้ชี้แจงว่าแท้จริงการได้รับสิ่งที่ต้องการและการ

หายไปของสิ่งที่ไม่ต้องการนั้นมันจะมีไม่ได้เลยเว้นแต่ด้วยกับการมอบหมายต่ออัลลอฮฺเท่านัน้ และมันจะ
เป็นไปไม่ได้การที่จะรับรองอิบาดะฮฺให้ถูกต้องได้เว้นแต่ต้องด้วยกับการมอบหมายต่ออัลลอฮฺเท่านั้น ซึ่ง
การมอบหมายนั้นคือตำแหน่งที่สูงสุด และจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะต้องมีมันอยูใ่ นทุกกิจการงานของเขา.
 ﴾ “ ﴿ َو َعلَى َّللا َف َت َوكَّ ُلواและพวกท่านจงมอบหมายต่ออัลลอฮฺ” : การนำเสนอสิ่งที่ ถูกปฏิบัติไปมั น
บ่งชี้ถึงการจำกัด และปฏิ เสธความสมบู รณ์ ของอีห ม่านเนื่อ งจากความบกพร่องของการมอบหมาย
ต่ออัลลอฮฺ ยกเว้นหากว่ามีการพึงพาสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺอย่างสมบูรณ์ มันจะกลายเป็นชิริกใหญ่.
ل
ُ ُّ( ال َّت َوكการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ)

: คือ ความบริสุทธิ์ใจของการพึงพาต่ออัลลอฮฺพร้อมกับการมีความ
มั่นใจต่อพระองค์ และยึด เอาสาเหตุต่าง ๆ ตามบทบัญญัติ ดังนั้น จำเป็นต้องมีการพึงพาอย่างจริงใจ
อย่างแท้จริง และการกระทำสาเหตุต่าง ๆ ที่เป็นที่อนุญาต ซึ่งประเภทของมัน คือ :
การมอบหมายกิ จ การ
งานทั้งหมดไปยังอัลลอฮฺ
: และเชื่ อ ว่ า แท้ จ ริ งแล้ ว
ด้ ว ย กั บ อ ำ น า จ ข อ ง
พระองค์ ที่ จะทำให้ เกิ ด
ประโยชน์ และขจัดภัยไป
ได้ ซึ่งการนำสิ่งนี้ไปให้สิ่ง
อื่ น นอกจากอั ล ลอฮฺ มั น
เป็นชิริกใหญ่.

การพึ่งพาต่อสิ่งมีชีวิตหนึ่ง
โด ย มี ลั ก ษ ณ ะ ค ว า ม
ต้องการพึ่งพิ งสิ่ งนั้น : ซึ่ ง
สิ่งนี้เป็นการชิริกเล็ก เช่น ผู้
หนึ่ งพึ่ ง พาในริ ส กี ข องเขา
ต่ อ คน ๆ หนึ่ งพร้ อ มกั บ ที่
เขาผู้นั้นก็ยังขาด ยังมีความ
ต้องการมันอยู่เช่นกัน .

ال َوكَالَة

(การมอบหมาย) : ไม่ถูกต้องที่
จะกล่าวว่า : ฉันมอบหมายต่อบุคคลคน
นั้ น ห รื อ กล่ า วว่ า : ฉั น มอบ ห มาย
ต่ออัลลอฮฺ แล้วก็บุคคลผู้นั้น แต่ จะต้อง
กล่าวว่า : ฉันได้มอบหมายเรื่องนั้นให้แก่
บุค คลนั้ น จัดการ หรือ ฉัน กำชั บ สิ่งนี้ให้
เขาดูแล และแน่นอนท่านนบี  ก็เคย
มอบหมายกิ จ การงานของท่ า น (แก่
บรรดาศอฮาบะฮฺ ) ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ ง
ส่วนตัวหรือเรื่องส่วนรวมก็ตาม.

ตัวบทหลักฐานที่ 2 และ 3
2. ดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้น คือผู้ที่เมื่อพระนามของอัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้นแล้ว
หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง และเมื่ อบรรดาอายะฮ์ของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา อายะฮ์เหล่านั้นก็
เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา และพวกเขาก็มอบหมายต่อพระผู้อธิบาลของเขา” “คือบรรดาผู้ที่ดำรงไว้
ซึ่งการละหมาดและส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา พวกเขาก็บริจาค”.
3. และดำรัสของพระองค์ ที่ ว่า : “โอ้นบี เอ๋ย อัลลอฮฺ นั้ นทรงเป็น ที่เพียงพอแล้วแก่เจ้าและบรรดาผู้ที่
ศรัทธาตามเจ้า จากบรรดาผู้ศรัทธา”.
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 มนุษย์จะเป็นผู้ศรัทธาและหากว่าเขาไม่มีคุณลักษณะด้วยกับบรรดาคุณลักษณะเหล่านี้ แต่ทว่าเขามี

รากฐานของอีหม่านอยู่.
 พระองค์ตรัสว่า “โอ้นบีเอ๋ย อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่เพียงพอแล้วแก่เจ้าและบรรดาผู้ที่ศรัทธาตามเจ้า” :
ไม่มีสิ่งใดจะเป็นที่เพียงพอแก่เจ้ายกเว้นอัลลอฮฺเท่านั้น และเพียงพอสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่
ดำเนินตามเจ้า ดังนั้น พวกเจ้าจงมอบหมายต่อพระองค์ทั้งหมดเถิด ไม่ว่าเจ้าและผู้ที่ดำเนินตามเจ้า.
5 คุณลักษณะที่อัลลอฮฺกล่าวระบุในอายะฮ์นี้และอายะฮ์ถัดไปเพื่อการมีศรัทธาที่สมบูรณ์
คือ : หัวใจของพวกเขาได้เกรงกลัว ก็เพราะมันมาจากการให้ความ
ยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺ ดังนั้น สัญลักษณ์ของการศรัทธานั้น คือ เมื่อ
พระนามของอัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้น เขาก็เกรงกลัว.

“เมื่ อ พระนามของอั ล ลอฮฺ ถู ก
กล่าวขึ้นแล้วหัวใจของพวกเขาก็
หวั่นเกรง”

คือ : เพื่อเป็นการยืนยันและปฏิบัติตาม และในอายะฮ์นี้ แท้จริง
มนุษย์นั้นบางครั้งเขาอาจจะได้รับประโยชน์ด้วยการอ่านของคน
อื่นมากกว่าสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการอ่านด้วยตัวเขาเอง.

“และเมื่ อ บรรดาอายะฮ์ ข อง
พระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขา มันก็
เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา”

คือ : พวกเขาจะพึงพาต่อ อัลลอฮฺ ซึ่งจะไม่พึ งพาต่อสิ่งอื่นไปจาก
พระองค์ และพร้อมกันนั้นพวกเขาจะปฏิบัติสาเหตุต่าง ๆ และสิ่ง
นีค้ ือหลักฐาน.

“และพวกเขาก็ ม อบหมายต่ อ
พระผู้อธิบาลของเขา”

คื อ : เขาจะนำเอาการละหมาดมาเป็ น แนวทางที่ เที่ ย งตรงที่
สมบู รณ์ และการละหมาด คือ คำนามที่บ อกถึงประเภท มันจะ
ครอบคลุมทุกการงานไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับ และภาคส่งเสริม.

“บ ร รด าผู้ ที่ ด ำรงไว้ ซึ่ งก า ร
ละหมาด”

การสรรเสริญต่ออัลลอฮฺมันรวมถึงผู้ที่ได้สละปัจจัยยังชีพบางส่วน
และผู้ที่ได้สละมันทั้งหมดออกไป และผู้ที่ได้สละมันทั้งหมดออกไป
ซึ่งเขาจะอยู่ในการสรรเสริญ ก็ต่อเมื่อเขาได้มอบหมายต่ออัลลอฮฺ.

“และส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราได้ให้
เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา พวก
เขาก็บริจาค”

ตัวบทหลักฐานที่ 4
ดำรัสของอัลลอฮฺที่วา่ : “และผู้ใดที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺแล้ว พระองค์ก็เป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับเขา”
 คือ อัลลอฮฺ เพียงพอแล้วแก่เขาสำหรับการงานต่าง ๆ ของเขา และพระองค์จะให้ความง่ายดายแก่

เรื่องราวของเขา และหากว่าความเจ็บปวดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่างได้เกิดขึ้นกับเขา ซึ่งอัลลลอฮ์ก็จะเพียง
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แล้ วสำหรับเขา และท่านรอซู้ ล  คือ นายของบรรดาผู้ที่มอบหมายต่อ อัลลอฮฺ และถึงแม้ว่าความ
เจ็บปวดจะประสบแก่เขาแต่จะไม่เกิดสิ่งอันตรายใด ๆ แก่เขา.
 และอายะฮ์นี้ให้ ความหมายด้ วยความเข้า ใจว่า แท้จริงผู้ที่ม อบหมายต่ อสิ่งอื่นจากอัล ลอฮฺ เขาถูก
ทอดทิ้งแล้ว และอัลลอฮฺก็ได้ละทิ้งเขาแล้ว.
ตัวบทหลักฐานที่ 5
มีรายงานจากอิบนุอับบาส  ว่า : “อัลลอฮฺเป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับเรา และพระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับ
มอบหมายที่ดีที่สุด” ซึ่งท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวประโยคนี้ชณะที่ท่านกำลังถูกโยนเข้าไปในกองไฟ และ
ท่านนบี มุ ฮัม หมั ด  ได้ก ล่ าวประโยคนี้ ข ณะที่ พ วกนั้ น ได้ มาบอกแก่ท่ านว่า : “แท้ จริงบรรดาผู้ ค น
ทั้งหลายได้รวมตัวกันเพื่อมากำจัดพวกท่าน ฉะนั้น พวกท่า นจงกลัวพวกเขาเถิด แต่ (คำพูดนี้) กลับยิ่ง
เพิ่มความศรัทธามั่นให้พวกเขา (ท่านนบีและบรรดาศอฮาบะฮฺ) และพวกเขาได้กล่าวว่าอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ที่
พอเพียงแก่เราแล้ว และพระองค์ทรงเป็นผู้ได้รับมอบหมายที่ดีที่สุด”. บันทึกโดยอัลบุคอรีย์.
นี้คือเรื่องเล่าในตัวบทของอัลกุ รอาน เมื่อขณะที่อบูซุฟยานเสร็จสิ้นจากสงครามอุฮุดซึ่งเขาต้องการที่จะ
กลับไปหาท่านนบี และบรรดาศอฮาบะฮฺของท่าน เพื่อที่จะกำจัดพวกเขาโดยเป็นข้ออ้างของเขา แล้วเขา
ได้พบกับกองขบวนหนึ่ง ดังนั้น เขาจึงถามพวกเขาว่า : พวกท่านจะไปไหนกันหรือ ? พวกเขาตอบว่า : เรา
กำลังจะไปเมืองมะดีนะฮฺ อบูซุฟยานจึงกล่าวว่า : พวกท่านจงไปแจ้งแก่มุฮัมหมัดและศอฮาบะฮฺของเขาให้
เรารู้ว่า แท้จริงเรานั้นจะกลับไปหาพวกเขา แล้วจะจัดการกับพวกเขา แล้วกองขบวนนั้นก็ได้มาถึงเมืองมะ
ดีนะฮฺ แล้วพวกเขาก็ได้แจ้งให้แก่ท่านนบีและศอฮาบะฮฺได้ทราบ ดังนั้น ท่านนบีและผู้ที่อยู่พร้อมกับท่าน
ได้กล่าวว่า : “อัลลอฮฺเป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับเรา” และพวกเขาได้ออกไปด้วยกับทหารม้าประมาณ 70
นายด้วยกัน จนกระทั่งถึง หัมรออุลอะซัด (ชื่อสถานที่แห่งหนึ่ง) จากนัน้ อบูซฟุ ยานก็ได้เปลี่ยนความคิดของ
เขาและกลับไปยังเมืองมักกะฮฺ, และนี่คือส่วนหนึ่งจากความเพียงพอต่ออัลลอฮฺสำหรับรอซู้ลของพระองค์
 และบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย โดยที่พวกเขานั้นได้พึ่งพาต่ออัลลอฮฺ.
ข้อควรตระหนัก : ท่านอิบ นุอับบาส  เป็นผู้ที่รายงานหะดีษมาจากวงศ์ วานของอิสรออีล (ยิว) คือ
ทัศนะที่เลื่องลือของบรรดานักวิชาการมุศฏอละฮฺ แต่ในเรื่องนี้มีขอ้ ที่ต้องพิจารณา เพราะแท้จริงท่านอิบนุ
อับบาส  เป็นผู้ที่ปฏิเสธการรับสายรายงานจากวงศ์วานของอิสรออีล.
หะดีษที่รายงานมาจากวงศ์วานของอิสรออีล เราจะเชื่อถือมันได้หรือไม่ ?
1. เราจะเชื่อถือมันเมื่อได้มีรายงานมาในบทบัญญัติของเราว่าแท้จริงมันเป็นเรื่องจริง.
2. เราจะปฏิเสธมันเมื่อได้มีรายงานมาในบทบัญญัติของเราว่าแท้จริงมันเป็นเรื่องโกหก.
3. เราจะหยุดนิ่งเมื่อไม่ได้มีมาในบทบัญญัติของเราว่าให้เชื่อถือมั่นและไม่ให้ปฏิเสธมัน.
ประเด็นต่าง ๆ : ในบทนี้
1. แท้จริงการมอบหมายต่อ อัลลอฮฺเป็นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เ ป็นภาคบังคับ เพราะว่าอัลลอฮฺได้ผูกความ
ศรัทธาเอาไว้กับมัน.
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2. แท้จริงมันเป็นส่วนหนึ่งจากเงื่อนไขของการศรัทธา.
3. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺอัลอันฟาล แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้ น คือผู้ที่เมื่อพระนามของอัลลอฮฺถูก
กล่าวขึ้นแล้วหัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง.
4. อธิบายอายะฮ์ที่อยู่ในช่วงท้ายของซูเราะฮฺนี้ โอ้นบีเอ๋ย อัลลอฮฺนั้นทรงเป็นที่เพียงพอแล้วแก่เจ้า.
5. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺอัฏฏอลาก และผู้ใดที่มอบหมายต่ออัลลอฮฺแล้ว พระองค์ก็เป็นที่เพียงพอแล้ว
สำหรับเขา.
6. เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคำกล่าวคำนี้ เพราะมันเป็นคำกล่าวของท่านนบีอิบรอฮีม  และนบี
มุฮัมหมัด  ตอนทีอ่ ยู่ในภาวะทุกข์ยากลำบาก.
ในบทนี้เป็นการเพิ่มพูนความศรัทธาให้เพิ่มขึ้นและเมื่อเขาอยู่ในภาวะที่ยากลำบากสมควรที่มนุษย์จะต้อง
พึ่งพาต่ออัลลอฮฺ พร้อมกับกระทำสาเหตุต่าง ๆ ไปด้วย และแท้จริงการดำเนินตามท่านนบี  พร้อมกับ
การมีศรัทธา คือสาเหตุหนึ่งของการเพียงพอต่ออัลลอฮฺ สำหรับบ่าว.

บทที่ 34 ดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “แล้วพวกเขาปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ ไม่
มีผู้ใดมัน่ ใจว่าจะรอดพ้นจากอุบายของอัลลอฮฺนอกจากกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้น” ซู
เราะฮฺอัลอะรอฟ อายะฮ์ 99
 บทนี้ ได้ครอบคลุม ถึง : การปลอดภั ยจากอุบายของอัลลอฮฺ และการการสิ้นหวังจากความเมตตา

ของอัลลอฮฺ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกัน เมื่อต้องการที่จะรอบรวมผู้ที่มุ่งไปยังอัลลอฮฺระหว่าง
การกลัวและการหวัง และสิ่งที่จะได้รับจากอายะฮ์นี้ คือ :
1. การระวังจากความโปรดปรานต่าง ๆ ที่อัลลอฮฺจะทรงให้มันแก่บ่าวคนหนึ่งเพราะเกรงว่ามันจะ
เป็นเพียงการประวิงเวลาให้เกิดความชะล่าใจ.
2. ห้ามต่อการคิดว่าตนจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺ.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
ดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “และไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในพระเมตตาของพระเจ้าของเขา นอกจากบรรดาผู้หลงผิด”
 ความหมายคือ ไม่มีผู้ที่สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺนอกจากผู้ที่สูญเสียทางนำ ผู้หลงทางซึ่งเขาจะ

ไม่รู้สิ่งที่จำเป็นสำหรับอัลลอฮฺ ทั้ง ๆ ที่พระองค์ มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ เป็นผู้ที่ใกล้ชิดของผู้อื่น และการ
สิ้นหวัง ไม่เป็นที่อนุญาต เพราะมันคือการคิดในแง่ร้ายต่ออัลลอฮฺ เพราะว่า :
1. เป็นการจาบจ้วงความสามารถของพระองค์ เพราะผู้ทรี่ ู้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺมีความสามารถเหนื่อทุกสิ่งทุก
อย่าง เขาจะไม่ปฏิเสธสิ่งใดที่ประสบต่อเขาเลย.
2. เป็นการจาบจ้วงความเมตตาของพระองค์ เพราะผู้ที่รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงเมตตา เขาจะไม่
ปฏิเสธความเมตตาของอัลลอฮฺที่ทรงมีต่อเขา.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3 และ 4
3. มีรายงานจากท่านอิบนุอับบาส  ว่า แท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์  ได้ถูกถามถึงเรื่องบาปใหญ่ต่าง ๆ
ท่านจึงกล่าวว่า : “การตั้งภาคีต่ออัลลลอฮ์ การสิ้นหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ และการคิดว่าจะ
ปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺ.
4. มีรายงานจากอิบนุมัสอู๊ด  ว่า : “สิ่งที่เป็นบาปใหญ่ที่สุด คือการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ การคิดว่าจะ
ปลอดภัยจากอุบายของอัลลลอฮฺ, การสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ และการสิ้นหวังในความโปรด
ปรานของอัลลอฮฺ” บันทึกโดยอับดุรรอซซ๊าก.
 การตั้งภาคีต่ออัลลลอฮ์ : เป้าหมายของมันรวมถึงการตั้งภาคีใหญ่และเล็ก ซึ่งการตั้งภาคีเล็กนั้นใหญ่

กว่าบรรดาบาปใหญ่ทั้งหลาย.
 การคิดว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลลอฮ์ : ด้วยการที่เขาทำการฝ่าฝืนต่อ อัลลอฮฺ พร้อมกับการ
ประวิงเวลาให้เกิดความชะล่าใจของพระองค์ด้วยกับความโปรดปรานต่าง ๆ.
 การสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ : การทีเ่ ขาปฏิเสธความเมตตาของอัลลอฮฺ และเขาปฏิเสธการ
ได้มาของสิ่งที่เขาต้องการ.
 การสิ้นหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ : การคิดว่าการหายไปของสิ่งที่น่ารังเกียจนั้นเป็นไปไม่ได้.
บทสรุป :
แท้จริงผู้ที่มุ่งไปยังอัลลอฮฺมีสองสิ่งจะประสบกับเขา ซึ่งมันจะคอยขัดขวางเขาให้ออกจากพระเจ้าของเขา
และสองสิ่ งนั้ น คื อ การคิ ด ว่า จะปลอดภั ย จากอุ บ ายของอั ล ลลอฮ์ และการสิ้ น หวั งในความเมตตา
ของอัลลอฮฺ ดังนั้น เมื่อได้ประสบกับความทุกข์ หรือเขาได้พลาดในสิ่งที่เขารัก ไป ท่านจะพบเขา เพราะ
หากพระเจ้าของเขาไม่ช่วยเขาแน่อนว่าความสิ้นหวังก็จะเข้าครอบงำเขา เขาจะปฏิเสธต่อทางออก และ
จะไม่แสวงหาถึงสาเหตุต่าง ๆ ของมัน และสำหรับการคิ ดว่าจะปลอดภัยจากอุบายของอัลลลอฮ์ ดังนั้น
เราจะพบมนุษย์ที่ดำรงอยู่บนการฝ่าฝืนพร้อมกับเขาได้รับความโปรดปรานต่าง ๆ ที่มากขึ้น ๆ และเขาจะ
เห็นว่าแท้จริงเขานั้นอยู่ บนสัจธรรม ซึ่งเขาก็จะยังคงยืนหยัดอยู่ในความความเท็จต่อไป ดังนั้น ไม่เป็นที่
สงสัยเลยว่าแท้จริงนี้คือการประวิงเวลาให้เกิดความชะล่าใจ.
ประเด็นต่าง ๆ ในบทนี้ :
1. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺอัลอะรอฟ “แล้วพวกเขาปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ”.
2. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺ อัลหิจร์ “และไม่มีผู้ใดสิ้นหวังในพระเมตตาของพระเจ้าของเขา นอกจาก
บรรดาผู้หลงผิด”.
3. การคาดโทษที่รุนแรงที่มีต่อผู้ทคี่ ิดว่าเขาปลอดภัยจากอุบายของอัลลอฮฺ มันเป็นหนึ่งจากบาปใหญ่.
4. การคาดโทษที่รุนแรงในการสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺ.
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บทที่ 35 : เรื่องส่วนหนึ่งของการศรัทธาคือการอดทนต่อกำหนดสภาวะการณ์ต่าง ๆ
ของอัลลอฮฺ
การอดทนแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
1. การอดทนต่ อ การเคารพ
ภักดีอัลลอฮฺจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
: และนี้ คื อ ส่ ว นหนึ่ ง จากการ
อดทนต่ อ คำสั่ ง ใช้ ต่ า ง ๆ เช่ น
การละหมาด และการถือศีลอด.

2. การอดทนจากการฝ่ า
ฝื น ต่ อ อั ล ลอฮฺ จ นกว่ า จะ
ออกห่าง : เช่น การออกห่าง
การตั้งภาคี และสิ่งต้องห้าม
อื่น ๆ.

3. การอดทนต่ อ การกำหนด
สภาวะการณ์ของอัลลอฮฺที่เป็น
ความเจ็บปวด : เช่น การตาย
ของเครือญาติคนใกล้ชิด.

การอดทนได้ถูกนำเสนอต่อการเคารพภักดีเป็นสิ่งแรกก็เพราะว่ามันจะรวมความจำเป็น และการกระทำ
เอาไว้ หลังจากนั้นเป็นการอดทนจากการฝ่าฝืนเพราะในมันนั้นมีการห้ามปรามอยู่ ส่วนการอดทนต่อการ
กำหนดสภาวะการณ์ซึ่งแท้จริงแล้วสาเหตุของมันไม่ใช่มาจากการเลือกของบ่าวเอง ส่วนกับการพิจารณา
ว่าผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับมันนั้นเพราะบางครั้งการอดทนจากการฝ่าฝืนก็ย ากกับมนุษย์กว่าการอดทนต่อการ
เคารพภักดี.

มนุษย์ขณะประสบภัยแบ่งเป็น 4 ประเภท :

ผู้ ที่ ตี โพยตี พ าย ถื อ
เป็ น บาปใหญ่ และ
จะนำไปสู่การปฏิเสธ
อย่ างหนึ่ ง : ด้ ว ยกั บ
หัวใจ (เขาโกรธเคือง)
และลิ้ น (การขอพร
ด้ ว ยให้ เกิ ด ความฉิ บ
ห ายและความ
หายนะ) และร่างกาย
( ก า ร ต บ ก รี ด
กระชาก).

ผู้ที่อดทน ถือเป็นสิ่ง
ที่จำเป็น ด้วยมติ เอก
ฉัน ท์ : ด้ว ยกั บ หั วใจ
และลิ้ น และร่ า งกาย
ดั ง นั้ น มั น เป็ น สิ่ ง ที่
หนักต่อเขาและเขาก็
รั ง เกี ย จมั น แต่ เ ขา
จะต้ อ งแบกรั บ และ
อดทน.
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ผู้ที่ พอใจ ถื อเป็ น สิ่ ง
ที่ ส่ ง เสริ ม : เพื่ อ ให้
ความพอใจของเขามี
ความสมบูรณ์ต่อพระ
เจ้าของเขาขณะที่เขา
ได้ รั บ ค ว า ม โป ร ด
ปรานและสิ่ ง ที่ ต รง
ข้ า มกั บ มั น ไม่ ว่ า จะ
เป็นสิ่งใดก็แล้วแต่.

ผู้ที่ ข อบคุ ณ ถื อเป็ น
ระดั บ ที่ สู ง สุ ด : เขา
จ ะ เห็ น ว่ า แ ท้ จ ริ ง
เคราะห์ ก รรมนั้ น มั น
เป็ น ก า ร ล บ ล้ า ง
ความผิ ดต่ าง ๆ และ
เป็นการเพิ่มพูนความ
ดี งาม ต่ าง ๆ แ ล ะ
ความศรั ทธา และยัง
มีเคราะห์กรรมต่าง ๆ
ที่ยิ่งใหญ่กว่ามัน.

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

ตัวบทหลักฐานที่ 1
ดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่ว่า : “และผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทรงชี้นำหัวใจของเขา”, และ
ท่านอัลกอมะฮฺ กล่าวว่า : “คือ คนที่ประสบเคราะห์กรรมแล้วเขาทราบว่ามาจากอัลลอฮฺ ดังนัน้ เขาก็
พอใจและยอมจำนน”.
 ﴾ “ ﴿ يَ ْه د َق ْل َب ُهพระองค์จะทรงชี้นำหัวใจของเขา” : พระองค์จะทรงประทานความสงบนิ่งให้แก่เขา

ดังนั้น เมื่อหัวใจได้รับการชี้นำ ร่างกายก็ได้รับการชี้นำ.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
และในหนังสือศอเฮี๊ยะห์มุสลิม มีรายงานจากอบูฮุรอยเราะฮฺ  ว่า แท้จริงท่านรอซูลุลลอฮฺ  กล่าว
ว่า : “สองประการที่อยู่ในหมู่มนุษย์ ซึ่ งมันเป็นการกระทำของพวกปฏิเสธศรัทธา คือ การจาบจ้ วงวงศ์
ตระกูล และการร้องตีโพยตีพายต่อคนตาย”.
 “การจาบจ้วงวงศ์ตระกูล” : คือ การตำหนิหรือปฏิเสธมัน ดังนั้น นี่คือการงานหนึ่งจากบรรดาการงาน

ของการปฏิเสธศรัทธา.
 “การร้องตีโพยตีพายต่อคนตาย” : ตรงนี้คือจุดที่ใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งการร้องตีโพยตีพายต่อคนตายนั้น
เป็นส่วนหนึ่งจากการไม่พอใจต่อการกำหนดสภาวะการณ์.
ตัวบทหลักฐานที่ 3 และ 4
3. มีหะดีษบันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิมที่รายงานจากอิบนุมัสอู๊ด  ซึ่งเป็นหะดีษมัรฟูอฺ ว่า : “ไม่ใช่
พวกเรา ผู้ที่ตบตีใบหน้า ฉีกเสื้อผ้าและเรียกร้องด้วยการเรียกร้องของชนในยุคญาฮิลียะห์”.
4. และมีรายงานท่านอนัส  ว่า แท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์  กล่าวว่า : “เมื่ออัลลอฮฺทรงประสงค์ให้
ความดีแก่บ่าวคนหนึ่งของพระองค์ พระองค์จะทรงรีบให้เขาได้รับการลงโทษในโลกดุนยานี้ และเมื่อ
พระองค์ทรงประสงค์ให้ความชั่วแก่บ่าวคนหนึ่ งของพระองค์ พระองค์จะทรงยับยั้งบาปของเขาเอาไว้
จนกระทัง่ วันกิยามะฮฺเขาจะได้รับการลงโทษอย่างครบถ้วน”.
 “ด้ วยการเรี ย กร้ องของชนในยุ คญาฮิลีย ะห์” : ทุ ก การเรี ย กร้ องที่ ม าจากยุ คญาฮิลีย ะห์ และสิ่งที่

เหมือนกับมัน คือการพังบ้านเรือน ทำภาชนะให้แตกหัก ทำลายอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายกัน ที่มนุษย์
บางคนจะกระทำมันขณะที่ประสบภัย.
 “เมื่ออัลลอฮฺทรงประสงค์แก่บ่าวคนหนึ่งของพระองค์” : ความชั่วไม่ใช่เป็นประสงค์ของอัลลอฮฺเอง
เพราะมีหะดีษของท่านนบี  ว่า : “และความชั่วจะไม่ถูกพาดพิงไปยังพระองค์” ดังนั้น พระองค์จะทรง
ประสงค์ให้มันเกิดขึน้ ด้วยวิทยปัญญา และเมื่อนัน้ ก็ถือว่าเป็นความดี ในแง่ที่ว่ามีวิทยปัญญาซ่อนอยู.่
 และเป้าหมายจากหะดีษนี้ คือการปลอบประโลมแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมเพราะเกรงว่าเขาจะถอด
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ใจไปเสียก่อน ซึ่งแท้จริงบางครั้งมันก็เป็นความดี และการลงโทษของโลกดุนยานี้มันเบากว่าการลงโทษ
ของโลกหน้า ดังนั้น เขาจงสรรเสริญต่ออัลลอฮฺเถิด เพราะแท้จริงพระองค์ไม่ได้ทรงประวิงการลงโทษเขา
ไปยังโลกหน้า.
ตัวบทหลักฐานที่ 5
และท่านนบี  กล่าวว่า : “แท้จริงผลตอบแทนที่ยิ่ งใหญ่จะมาพร้อมกับการทดสอบที่ใหญ่ยิ่ง และ
แท้จริงอัลลอฮฺนั้น เมื่อพระองค์ทรงรักกลุ่มชนใดพระองค์ก็จะทรงทดสอบพวกเขา ดังนั้น ผู้ใดพึงพอใจ
เขาก็จะได้รับความพอพระทัย และผู้ใดกริ้วโกรธ เขาก็จะได้รับความโกรธกริ้ว”. อัตติรมีซียฺบอกว่าเป็น
หะดีษหะซัน.
 ประโยชน์ที่ได้รับจากบทนี้ :
1. ทุกครั้งที่บททดสอบทวีเพิ่มขึ้น ผลบุญการตอบแทนก็ทวีเพิ่มขึ้นเช่นกัน หากผู้ที่ได้รับบททดสอบ
อดทน.
2. เมื่ออัลลอฮฺทรงรักกลุ่มชนใด พระองค์จะทรงทดสอบพวกเขา ด้วยการกำหนดของพระองค์ใน
สภาวะการณ์ต่างๆ.
3. ยืนยันความรัก ความโกรธ และความพอใจ (ซึ่งเป็นคุณลักษณะ) ให้แก่อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอา
ลา พร้อมทัง้ พึงระวังจากการนำ ( คุณลักษณะดังกล่าว ) ไปเปรียบเทียบ หรืออธิบายเพิม่ เติม.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายความหมายของอายะฮ์จากซูเราะฮฺอัต-ตะฆอบุน “ และผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะทรง
เปิดหัวใจของเขา สู่แนวทางที่ถูกต้อง ”.
2. การอดทนต่อการกำหนดต่างๆ ของอัลลอฮฺ นับเป็นส่วนหนึ่งจากการศรัทธาต่อพระองค์.
3. การตำหนิเชือ้ สาย หรือการปฏิเสธเชื้อสาย นับว่าเป็นการกุฟรฺเล็ก.
4. การขู่สำทับอย่างรุนแรงแก่ผู้ทำร้ายตัวเอง โดยการตบแก้ม ฉีกคอเสื้อ การร้องไห้ครวญครางเยี่ยง
พวกญาฮิลียะห์ เพราะท่านนบีบริสุทธิ์จากการกระทำดังกล่าว ห้ามการกระทำสิ่งดังกล่าว.
5. เครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์ให้ความดีงามเกิ ดขึ้นแก่บ่าวของพระองค์ คือ พระองค์จะ
ทรงรีบเร่งการลงโทษแก่เขาในโลกนี้.
6. เครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์ให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นแก่บ่าวของพระองค์ คือ
พระองค์จะทรงประวิงการลงโทษแก่เขาไปไว้ในโลกหน้า
7. เครื่องหมายที่บ่งชี้ถึงความรักของพระองค์ต่อบ่าว คือ การที่พระองค์ทรงทดสอบเขา
8. การตีโพยตีพายต่อบททดสอบ ถือเป็นสิ่งต้องห้าม
9. การพอใจต่อบททดสอบจะได้รับผลบุญตอบแทน เพราะอัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อเขา.
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บทที่ 36 : ว่าด้วยเรื่องการโอ้อวด
ตัวบทหลักฐานที่ 1 ถึง 3
1. อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ตรัสว่า “ จงกล่าวเถิด (มุฮัมหมัดว่า) ฉันเป็นเพียงสามัญชนคนหนึ่ง
เยี่ยงพวกท่าน ที่มีวะฮียฺ (ประทานลงมา) แก่ฉันว่า แท้จริงพระเจ้าของพวกท่านนั้นคือ พระเจ้าองค์
เดียว ”.
2. รายงานจากท่านอบูฮูรัยเราะฮฺ  (พาดพิงไปยังท่านนบี) อัลลอฮฺ ทรงกล่าวว่า “ ข้าไม่ต้องการ
หุ้นส่วนใดๆ มาเป็นภาคีต่อข้า ผู้ใดปฏิบัติการงานหนึ่ง โดยให้สิ่งอื่นมีหุ้นส่วนร่วมกับข้าในการงาน
นั้น ข้าจะละทิ้งเขา และหุ้นส่วนของเขา ( ไม่ตอบรับการงานนั้น ) ”.
3. รายงานจากท่านอบูสะอีด  ( ฮะดีษมัรฟัวะ ) ท่านนบี  ได้กล่าวว่า “ เอาไหม ฉันจะบอกพวก
ท่านถึงเรื่องที่ฉันเป็นห่วงพวกท่านมากกว่าเรื่องของดัจญาลจอมโกหก บรรดาศอฮาบะฮฺกล่าวว่า
เอาซิครับ โอ้รอซู้ล ของอัลลอฮฺ ท่ านนบี จึงกล่าวว่า ( เรื่องที่ ฉันเป็ นห่วงพวกท่านมากกว่าเรื่อง
ของดัจญาลคือ ) การตั้งภาคีที่ซ่อนเร้น (มองไม่เห็น ) เช่น ชายคนหนึ่งยืนขึ้นละหมาด แล้วเขาก็ทำ
มันอย่างสวยงามเพื่อให้สายตาของอีกคนหนึ่งเห็น ” บันทึกโดยอะหมัด.
 “  ” ُق ْل إنَّ َما أ َنَا بَ َشرท่านนบี  ได้รับบัญชาให้บอกกล่าวแก่ผู้คนทั้งหลายว่า แท้จริงแล้วท่านเป็น
เพียงแค่มนุษย์สามัญชนคนหนึ่ง และในตัวบทได้เน้นย้ำถึงการเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงของท่านนบีด้วยการ
ใช้คำว่า “  ” م ْثلكمเว้นแต่ท่านได้รับประทานวะฮียฺลงมาเท่านั้น เราจึงจำเป็นต้องเชื่อฟัง ( ตออะห์ ) ต่อ
ท่าน แต่ทว่าการไปอิบาดะฮ์ต่อท่านนั้นเป็นสิ่งที่หะรอม.
 “  ” ل َقا َء َر بَّهหวังจะได้พบกับความพอพระทัย และความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าของเขา (ซึ่งใน
วันนั้นสิทธิดังกล่าว) เฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นที่จะได้รับ ทั้งนี้รวมถึงการได้เห็นพระองค์ในโลกอาคิเราะห์
ด้วย.
 “  ” َع َم اَّل َصال احاการงานที่ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตรงตามซุนนะห์ของท่านนบี .
 “  ” أ َنَا أ َ ْغ َنىมีนัยยะอยู่ 2 ความหมาย ปฏิเสธการงานของผู้ที่โอ้อวด และหักห้ามการโอ้อวด อธิบาย
ถึงความร่ำรวยของอั ลลอฮฺ ( ไม่ ต้ อ งการภาคี ร่วมกั บ พระองค์ ) แจกแจงถึ งความยิ่งใหญ่ ในสิ ท ธิ ข อง
พระองค์ และไม่อนุญาตให้ผู้ใดตั้งภาคีขึ้นร่วมกับพระองค์.
 “ ( ” ال َمس ْي ُح ال َّد ًّجالสัญลักษณ์ของมันคือ) ดวงตาข้างขวาจะโดนลบออก (ไม่มีดวงตาข้างขวา) เป็น
มนุษย์คนหนึ่งทีช่ อบมุสาอย่างยิ่ง สาเหตุใดที่ทำให้ท่านนบี  เป็นห่วงประชาชาติของท่านในเรื่องการ
โอ้อวด มากกว่าเรื่องของดัจญาล ?
1. เนื่องจากความเลวร้ายของดัจญาลจะเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจน ส่วนการโอ้อวดคือสิ่งที่ซ่อนเร้น และ
การที่จะหลุดพ้นจากการโอ้อวดนับว่าเป็นสิ่งที่ยาก.
2. เนื่องจากความเลวร้ายของดัจญาลจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้าย(ก่อนวันสิ้นโลก) แต่ความเลวร้ายของการ
โอ้อวดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา.
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การตัง้ ภาคี (ชิริก)ฺ มีสองชนิด :
1. ชิริกฺแบบซ่อนเร้น คือ ชิริกฺที่เกาะติดอยู่ในหัวใจ เช่นการโอ้อวดประเภทนี้เรียกว่า “ ชิริกฺที่ซ่อนเร้น ”
2. ชิริกฺแบบเปิดเผย คือ ชิริกฺที่ปรากฏอยู่ในคำพูด เช่น การสาบานต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ หรือชิริกฺที่
ปรากฏอยู่ในการประพฤติปฏิบัติ เช่น การโค้งคำนับต่อสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ.
การโอ้อวด คือการปฏิบัติการงานหนึ่ง เพื่อให้ผู้คนเห็นหรือได้ยิน ถือเป็นส่วนหนึ่งจากนิสยั พวกมุนาฟิก

การโอ้อวดเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้น : ถือว่าไม่มี
ผลกระทบใดๆต่ อการงานที่ก ระทำ เว้น แต่ ก าร
บริ จ าคทานแล้ ว ทวงบุ ญ คุ ณ หรื อ แอบแฝงภั ย
อันตรายอย่างอื่น.

เกิดขึ้นช่วง
ระหว่างกระทำ :
มีรายละเอียดดังนี้.

เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น
กระทำ จนกระทั่งจบ :
การงานเป็นที่โมฆะ.

ผู้โอ้อวดปล่อยเลยตามเลยไม่ได้ยับยั้ง :
มีรายละเอียดดังนี.้

พยายามยับยั้งไว้ได้ : ไม่ส่งผลอันตรายต่อการ
ปฏิบัติ เพราะมีการยับยั้ง การงานถือว่าถูกต้อง.

อิบาดะฮ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน :
เช่น การบริจาคทาน โมฆะส่วนที่โอ้อวดเท่านั้น.

อิบาดะฮ์ที่เชื่อมต่อกันตั้งแต่ต้นจนจบ :
เช่น การละหมาด ถือว่าโมฆะทัง้ หมด.

วิธีปกป้องรักษาการโอ้อวดมีอะไรบ้าง ?
1. การให้ความยิ่งใหญ่ ต่อ อัลลอฮฺ โดยการศึกษาเรีย นรู้หลั กการให้ เอกภาพต่อพระองค์ และนำมา
ปฏิบัติใช้ เพราะผู้ใดที่ให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺ (อย่างแท้จริง) เขาจะ ( ปฏิบัติอิบาดะฮ์ ) โดยไม่
แคร์ผู้ใด.
2. จะต้องไม่ละทิ้งการทำอิบาดะฮ์เพราะกลัวว่าจะมีการโอ้อวด เนื่องจากซัยฏอนจะล่อลวงให้เขาตกอยู่
ในสภาพเช่นนั้น หรือทำให้เขากลัวสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ(จนไม่กล้าที่จะทำอิบาดะฮ์).
3. การขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ.
4. ปกปิดการปฏิบัติอาม้าลต่างๆ เพราะเกรงว่าจะมีการโอ้อวดเกิดขั้น.
5. การไปเยี่ยมสุสาน (โดยการปฏิบตั ใิ ห้อยู่ในกรอบของบทบัญญัติ) ซึ่งจะทำให้ผู้เยี่ยมเยือนรำลึกถึง
(ผลตอบแทน) ในโลกหน้า และ(รำลึกว่า) การโอ้อวดนั้นมีผลต่อเขาเพียงแค่โลกนี้.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายความหมายของอายะฮ์จากซูเราะฮฺอัล-กะห์ฟีย์ “ จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัด แท้จริงฉันเป็นเพียง
สามัญชนคนหนึ่งเยี่ยงพวกท่าน ที่มีวะฮียฺ (ประทานลงมา) แก่ฉัน ”.
2. เรื่องการโอ้อวด นับว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้การปฏิบัติอาม้าลไม่ถูกตอบรับ เมื่อกระทำไปเพื่อสิ่งอื่น
จากอัลลอฮฺ.
3. การกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องโอ้อวด ทั้งๆที่พระองค์อัลลอฮฺ คือผู้ทรี่ ่ำรวยอย่างสมบูรณ์ทสี่ ุด.
4. สาเหตุหนึ่งที่จะเยียวยารักษาโรคโอ้อ วด คือ (การเชื่อว่า) พระองค์อัลลอฮฺ คือ ผู้ที่ดี ที่สุดจากเหล่า
บรรดาหุน้ ส่วนทั้งหลาย.
5. ความห่วงใยของท่านนบี  ต่อบรรดาศาฮาบะห์ของท่านในเรื่องการโอ้อวด ( และแน่นอนว่าความ
ห่วงใยของท่านต่อประชาชาติหลังจากศอฮาบะฮฺนนั้ ย่อมมากกว่า).
6. การโอ้อวด คือการที่คนหนึ่งละหมาดเพื่ออัลลอฮฺ และพยายามทำมันให้สวยงามเพื่อให้สายตาผู้คนจับ
จ้องมายังเขา ( การสร้างวาทะเพื่อพูดให้ดูดีก็เช่นเดียวกัน ).
บทที่ 37 : ส่วนหนึ่งจากตั้งภาคี คือการทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายทางโลกเพียงอย่างเดียว
 ในบทนี้จะกล่าวถึงคนที่ทำอิบาดะฮ์ โดยไม่ได้หวังคำชมเชย หรือโอ้อวด ทว่าเขาจะทำอิบาดะฮ์
ต่ออัลลอฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจ แต่ซ่อนเร้นผลประโยชน์แห่งโลกดุนยาอยู่ในการอิบาดะฮ์นั้น เช่น ( ทำอิ
บาดะฮ์ต่ออัลลอฮฺ ) เพื่อต้องการเงินหรือทรัพย์สิน ตำแหน่งเกียรติยศ หรือทำเพื่อให้มีสุขพลานามัยที่ดี
เป็นต้น เขาต้องการจะได้รับผลประโยชน์ทางดุนยาจากการอิบาดะฮ์ดังกล่าว โดยเผลอลืมผลแห่งการ
ตอบแทนในปรโลก.
 การที่มนุษย์ขอจากอัลลอฮฺให้ได้รับริสกี ( ปัจจัยยังชีพ ) ในการละหมาดของเขานั้น ถือว่าไม่ได้ผิดแต่
ประการใด แต่จะต้องไม่ละหมาดโดยมี เจตนาให้ ได้ รับ ริสกีเพียงอย่างเดียว การกระทำเช่น นี้นับ ว่า
พฤติก รรมที่ ต่ ำช้ามาก เพราะมี จุด ประสงค์เพื่ อ ให้ ได้รั บ ผลประโยชน์ ข องดุน ยา ด้ ว ยกั บ การงานที่ มี
ผลตอบแทนในโลกหน้า.
 (ข้อควรระวัง) พฤติกรรมของคนบางคนที่เสวนากันในเรื่องผลการตอบแทนจากการทำอิบาดะฮ์ แต่
กลับเปลี่ยนผลการตอบแทนดังกล่าวไปสู่ผลประโยชน์ของดุนยา ทั้งที่ความจริงแล้วไม่ควรจะพูดถึงมัน
เลยตั้งแต่ต้น.
 บทนี้นับว่าเป็นเรื่องที่อันตรายยิ่งกว่าเรื่องการโอ้อวด เพราะการโอ้อวดอาจจะเกิดขึ้นบางครั้งบาง
คราวในการละหมาด แต่การหวังประโยชน์แห่งโลกดุนยาด้วยการทำอิ บาดะฮ์ อันตรายของมันจะเกิด
ขึ้นกับทุกการทำอิบาดะฮ์ของเขา.
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บทนี้สามารถแบ่งมนุษย์ออกเป็น 5 จำพวกได้ดังนี้ :
ต้องการผลประโชยน์ ท างโลก ด้ วยการ
ทำงานทางโลก :

ถือเป็นที่อนุญาต เช่น อาชีพค้าขายเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย.

ต้องการผลตอบแทนแห่งโลกหน้า ด้วย
การทำงานทางโลก :

ถื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ศ าสนาส่ ง เสริ ม เช่ น ทำการเพาะปลู ก
เพือ่ ที่จะบริจาคทาน.

ต้องการผลตอบแทนแห่งโลกหน้า ด้วย
การทำงานที่มีผลต่อโลกหน้า :

เป็นสัญญาณข่าวดีว่า เขาจะได้รับสวนสวรรค์เป็นรางวัล
และถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุด.

ต้ อ งการผลตอบแทนทั้ ง โลกนี้ แ ละโลก
หน้า ด้วยการทำงานที่มีผลต่อโลกหน้า :

กรณีนี้กระทำได้ แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องแสวงผลตอบแทน
โลกหน้าให้มากกว่า อัลลอฮฺตรัสว่า : “โอ้พระเจ้าของ
เรา โปรดประทานให้แก่พวกเรา สิ่งดีงามในโลกนี้ และ
สิ่งดีงานในโลกหน้า และโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้ น
จากไฟนรกด้วยเถิด”.

ต้องการผลประโยชน์ ท างโลก ด้ วยการ
ทำงานที่มีผลต่อโลกหน้า :

ถือเป็นการตั้งภาคีเล็ก เช่น เป็นอีหม่ามนำละหมาดเพื่ อ
หวังแค่ทรัพย์สินเงินทอง.

 จะทราบได้อย่างไรว่า เขาต้องการผลประโยชน์ทางโลกดุนยาหรือโลกหน้า ? ดูที่ หากเขาได้รับสิ่งใด
เขาก็พอใจ แต่หากเขาไม่ได้รับสิ่งใด เขามักตีโพยตีพาย.
 ข้อควรระวัง : มีนักเรียนบางท่านบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะฮฺในช่วงการสอบ แล้วเมื่อผลการสอบ
ปรากฏออกมา เขาก็ทิ้งไม่สนใจอิบาดะฮ์อีก.

ตัวบทหลักฐานที่ 1
อัลลอฮฺ ตาอาลา ตรัสว่า : “ ผู้ใดปรารถนาการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้และความเพริศแพร้วของมัน เราก็จะ
ตอบแทนให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วน ซึ่งการงานของพวกเขาในโลกนี้เท่านัน้ ....”
และอีกอายะฮ์หนึ่งในซูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ อัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตาอาลา ตรัสว่า “ ผู้ใดปรารถนาชีวิต
ชั่วคราว (ในโลกนี้ ) เราก็จะเร่งให้เขาได้รับมัน ตามที่เราประสงค์แก่ผู้ที่เราปรารถนา แล้วเราได้เตรียม
นรกไว้สำหรับเขา เขาจะเข้าไปในนรกอย่างถูกเหยียดหยาม ถูกขับไส ” ดังนั้น ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้ความ
ประสงค์ของพระองค์ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์.

162

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

ตัวบทหลักฐานที่ 2
ในหะดีษศอเฮี๊ยะห์ รายงานจากท่านอบูฮูรัยเราะฮฺ ท่านนบี  กล่าวว่า : “ ความหายนะจงประสบแด่
ทาสของเงินและทอง ความหายนะจงประสบแด่ทาสของผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ ความหายนะจงประสบแด่
ทาสของเสื้อคลุม หากเขาได้รับตามเจตนารมณ์ของเขา เขาก็พึงพอใจ แต่ถ้าหากเขาไม่สมหวังตาม
เจตนารมณ์ เขาก็โกรธและแสดงอาการไม่พ อใจ วิบั ติและหายนะ และไม่สมหวังตามเจตนารมณ์
ปรารถนา เมื่อเขาถูกเสี้ยนหนามตำ เขาก็ไม่สามารถขจั ดมันออกได้ (ด้วยตัวเอง) ขอแสดงความปิติ
ยินดีแก่บ่าวที่จูงม้าของเขาไปในหนทางของอัลลอฮฺ ผมบนศรีษะของเขายุ่งเหยิง เท้าทั้งสองข้างของเขา
เปื้อนฝุ่น เมื่อเขาถูกมอบหน้าที่ให้เฝ้าเวรยาม เขาก็ทำหน้าที่ในการเฝ้าเวรยาม เมื่อเขาถูกมอบหน้าที่ให้
เป็นทัพหลังของกองทัพ เขาก็ทำหน้าทีใ่ นการเป็นกองทัพหลัง หากเขาขออนุญาต ( เข้าพบแม่ทัพ) เขาก็
ไม่ได้รับการอนุญาต ( เพราะยศต่ำ ) และหากเขาขอความช่วยเหลือ เขาก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ ( เพราะ
ไม่มีเส้นสาย ) ”.
  تَع َس: ความผิดหวัง ความขาดทุน หายนะ.
  َع ْب ُد ال ِّد ْي َنار: เงินตราซึ่งทำมาจากแร่ทอง ในตัวบทใช้คำว่า ทาสของเงินทอง เพราะเจตนารมณ์ของ
เขามุ่งหวังเรื่องเงินทอง เยี่ยงเดียวกับการมุ่งหวังของบ่าวต่อองค์พระอภิบาลของเขา ทว่าการหวังในเรื่อง
เงินทองคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขา อีกทั้งยังจัดให้มันมีความสำคัญที่มาก่อนการเชื่อฟังต่อพระผู้อภิบาล
ของเขา.
  الد ْر َهم: เงินตรา ซึ่งทำมาจากแร่เงิน.
  ال َخم ْيلَة ال َخم ْي َصة: ผู้ที่ ให้ความสำคัญ เพี ยงแค่ภาพลักษณ์ ภ ายนอก และประดับประดาให้มั น
สวยงาม.
ُ
 ي
َ ي َرض
َ  إن أ ْع ط: แสดงความพอใจ หรือ แสดงอาการไม่ พ อใจ ทั้ ง หมดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ เรื่ อ งเงิน ทอง
ทรัพย์สนิ ด้วยเหตุนี้ในตัวบทจึงเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “ ทาสของเงินทอง ”.
  َوانْ َتكَ َس: ไม่ได้รับสิ่งที่เจตนารมณ์ตัวเองปรารถนาอย่างง่ายดาย.
  َوإ َذا ش ْي َك َف ََّل انْ َت َق َش: เมื่อมีเสี้ยนหนามตำ เขาก็ไม่สามารถขจัดมันออกได้ ด้วยตัวเอง.
 ทั้งสามประโยคข้างต้นนี้ อาจจะเป็นการบอกสภาพของพวกเขาหรืออาจจะเป็นการสาปแช่งผู้ที่มี
พฤติกรรมเช่นนี.้
  ُطوىب: สภาพความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดสำหรับเขา หรือในอีกทัศนะให้ความหมายว่า “ คือ ต้นไม้ต้นหนึ่ง
ในสวนสวรรค์ ”.
  ِف َسب ْيل َّللا: ข้ อ จำกั ด ความหมายของประโยคนี้ ก็ คื อ การที่ ค นหนึ่ ง ต่ อ สู้ เพื่ อ เชิ ด ชู พ ระดำรั ส
ของอัลลอฮฺให้สูงส่ง หาใช่การต่อสู้เพื่อปกป้องตนเอง หรือเพือ่ ประเทศชาติไม่.
  أ َ ْش َع َث َرأْ َس ُه: ศรีษะยุ่งเหยิง เนื่องจากเศษฝุ่นในการออกไปต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ โดยไม่ได้จด
จ่ออยู่กับการดูแลตัวเอง ตราบใดที่การกระทำดังกล่าวคือผลลัพท์ของการเชื่อฟังอัลลอฮฺ เขาก็พร้อมจะ
ทำ อีกทั้งการกลับมาจากสมรภูมิรบของเขาก็อยู่ในสภาพเดียวกัน ( เปื้อนฝุ่น )
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ซึ่งสภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการเชื่อฟังอิบาดะฮ์ต่อพระองค์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่าง
การทำอิบาดะฮ์นั้น ถ้าหากเขากระทำโดยไม่ใช่การฝืน เขาก็จะได้รับกุศลผลบุญตอบแทน ดั่งตัวอย่าง
คำกล่าวในหะดีษของท่านนบี  “ แน่นอนกลิ่นปากของผู้ถือศีลอด ( กลิ่นปากของเขา ณ อัลลอฮฺนั้นมี
กลิ่นหอมยิ่งกว่ากลิ่นชะมดเชียง.
  ال َّسا َقة: ผู้ที่อยู่ส่วนท้ายของกองทัพ ทั้งสองประโยคนี้มีสองความหมาย ซึ่งเป้าหมายของหะดีษนั้น
ถือว่าสอดคล้องกับสองความหมายนี้ทั้งคู่ เขาไม่สนเลยแม้แต่น้อยว่าเขาจะถูกวางไว้ ในตำแหน่งใด ไม่ได้
เรียกร้องตำแหน่งสูงๆ เหมือนกับผู้ที่เป็นแม่ทัพในส่วนหน้า.
 หากเขาได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าคุ้มกัน เขาก็จะปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้าที่นั้น
และเช่นเดียวกันเมื่อเขาทำหน้าที่ดูแลส่วนท้ายของกองทัพ เขาก็จะปฏิบัติและรับผิดชอบตามหน้ าที่นั้น
 َ إنْ ْاس َتأْ َذن: เขาไม่มียศ ไม่มีเกียรติสูงศักดิ์ไม่มีตำแหน่งในสายตาของผู้คน แต่เขามีเกียรติ ณ อัลลอฮฺ
 หลักฐานที่ได้รับจากหะดีษบทนี้คือ มีมนุษย์บางส่วนที่ยอมเป็นทาสของดุนยา มีความรู้สึกโกรธเกลียด
เพราะมัน ซึ่งหะดีษบทนี้ได้แบ่งมนุษย์ออกเป็นดังนี้ :
1. กลุ่มที่ไม่สนใจสิ่งอื่นใดเลยเว้นแต่เรื่องของดุนยา ต้องการเงิน ต้องการตกแต่งเรือนร่าง จึงทำให้
หัวใจของเขาห่างไกลจากความดี ทำให้เขาไม่มีเวลารำลึกถึงอัลลอฮฺและอิบาดะฮ์ต่อพระองค์แต่ในที่สุดเขา
ก็ไม่ได้ดั่งที่ต้องการ อีกทั้งก็ไม่รอดพ้นจากความเสียหายเล็กๆน้อยๆ
2. กลุ่มที่สนใจต่อผลตอบแทนในโลกอาคิเราะห์ พยายามแสวงหามันอย่างสุดความสามารถแม้นว่า
มันจะลำบากก็ตาม ดังกล่าวนี้มันคือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ขณะเดียวกันเขาก็ปฏิบัติหน้าทีข่ อง
เขาในด้านต่างๆอย่างครบถ้วน มุ่งหวังในความดีงามต่างๆและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. มนุษย์ต้องการผลประโยชน์แห่งดุนยา ด้วยการปฏิบัติการงานที่มีผลตอบแทนในโลกหน้า.
2. ความหมายในอายะฮ์หนึ่งของซูเราะฮฺฮูด “และผู้ใดที่ปรารถนาชีวิตแห่งโลกดุนยา และความเพริศ
แพร้วของมัน.....”.
3. การเรียกคนมุสลิมบางคน ว่า ทาสของเงินทอง ทาสของเครื่องประดับ.
4. อธิบายสัญลักษ์ของการเป็นทาสต่อสิ่งดังกล่าว ก็คือ หากเขาได้รับตามที่ใจปรารถนา เขาก็จะพอใจ
แต่หากเขาไม่ได้รับเขาก็จะรู้สึกโกรธ.
5. คำว่า  تَع َس َوانْ َتكَ َس: อาจจะสื่อความหมายในเชิงบอกเล่า หรืออาจจะเป็นการสาปแช่งก็ได้.
6. คำว่า  َوإ َذا ش ْي َك َف ََّل انْ َت َق َش: อาจจะสื่อความหมายในเชิงบอกเล่า หรืออาจจะเป็นการสาปแช่งก็ได้.
7. การชมเชยผู้ที่ต่อสู้ซึ่งมีคุณลักษณะดังกล่าว : คือคนที่สมควรได้รับการชมเชย ซึ่งไม่ใช่ผู้ที่เป็นทาสของ
เงินทอง หรือผู้ที่แสวงหาตำแหน่ง.
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บทที่ 38 : ว่าด้วยเรื่องของผู้ที่ภักดีต่อบรรดาผู้รู้และบรรดาผู้ปกครองในการห้ามสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรง
อนุมัติ และอนุมัติในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้ แน่นอนว่าเขาได้ยึดเอาบรรดาผู้รแู้ ละบรรดาผู้ปกครอง
เป็นพระเจ้านอกเหนือจากอัลลอฮฺ
สภาพต่างๆ ของการภักดีต่อบรรดาผูร้ ู้ และบรรดาผู้ปกครองในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ
เป็ น กุ ฟ รฺ ใหญ่ : กล่ า วคื อ
การปฏิบัติตามพวกเขาโดย
พึงพอใจต่อคำพูดของพวก
เขา ยกย่องพวกเขาและไม่
พอใจในการตั ด สิ น ตาม
บทบั ญ ญั ติ ของอั ล ลอฮฺ
ดั งนั้ น ผู้ ใดก็ ต ามที่ รังเกี ย จ
สิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ประทานมา
ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า เขาได้ ป ฏิ เ สธ
ศรัทธาแล้ว เช่นเดียวกับผู้
ที่เชื่อว่าข้อตัดสินที่พวกเขา
วางขึ้นมานั้น เท่าเทียมหรือ
ดี ก ว่ า ก า ร ตั ด สิ น ต า ม
บทบัญญัติของอัลลอฮฺ.

เป็นกุฟรฺเล็ก : แต่มีความร้ายแรง
เกื อ บ จ ะ เท่ า กั บ กุ ฟ รฺ ให ญ่
กล่าวคือ การปฏิบัติตามพวกเขา
ในสภาพที่ ยั งคงพึ งพอใจต่ อ การ
ตัดสินตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺอ
ยู่ โดยรู้ดีว่าข้อตัดสินของอัลลอฮฺ
ดี ก ว่ า และเหมาะสมกว่ า สำหรั บ
บ่าวและการบริหารประเทศ แต่
ที่เลือกตามพวกเขาก็เพราะว่ามัน
สอดคล้ อ งตามอารมณ์ ข องเขา
เช่น เนื่องจากเขาต้องการอาชีพ
การงาน กรณี นี้ ห ากเขาละเมิ ด
สิทธิของพี่น้องมุสลิมด้วยข้อตัดสิน
ดั ง กล่ า ว ก็ เ ท่ า กั บ ว่ า เขาเป็ น ผู้
อธรรม.

การปฏิบัติตามพวกเขาโดยไม่
มี ค วามรู้ แ ละคิ ด ว่ า มั น คื อ ข้ อ
ตั ด สิ น ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ
ของอัล ลอฮฺ : สำหรับ กรณี นี้มี
รายละเอียดดังนี้ :
1. กรณีที่เขาสามารถเรียนรู้สิ่ง
ที่ ถู ก ต้ อ งได้ ด้ วยตั ว ของเขาเอง
แต่เขากลับเพิ กเฉยและละเลย
ต่ อ สิ่ ง ดั ง กล่ า ว กรณี นี้ เ ขามี
ความผิด.
2 . ก รณี ที่ เข าไม่ รู้ แ ล ะ ไม่
สามารถจะเรี ย นรู้ ไ ด้ เขาจึ ง
เลีย นแบบและปฏิ บัติ ตามพวก
เขาโดยคิดว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้อง
กรณีนี้ถือว่าเขาได้รับการอภัย.

ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
1. รายงานจากท่านอิบนุอับบาส ได้กล่าวว่า : “ ใกล้แล้วที่กอ้ นหินจากฟากฟ้าจะหล่นลงมาใส่พวกท่าน
ฉันกำลังพูดว่าท่านรอซู้ ล  ได้กล่าวไว้เช่นนี้ แต่พวกท่านกลับพูดว่า : “ ท่านอบูบักรฺได้พูดเช่นนั้น
ท่านอุมัรได้พูดเช่นนี้ ! ”.
2. อิหม่ามอะหมัด อิบนฺ ฮัมบัล ได้กล่าวว่า : “ ฉันแปลกใจกับกลุ่มชนหนึ่งที่พวกเขารู้หะดีษ และรู้ว่ามัน
มีความถูกต้อง แต่พวกเขากลับไปยึดถือตามทัศนะของซุฟยาน อัลลอฮฺตรัสว่า : “ ดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่า
ฝืนคำสั่งของเขา (รอซู้ล) จงระวังฟิตนะห์จะมาประสบกับพวกเขา หรือการลงโทษอันเจ็บปวดจะมา
ประสบกับพวกเขา “ อิหม่ามอะหมัดถามว่า : “ ท่านทราบหรือไม่ว่า ฟิตนะห์ในทีน่ ี้หมายถึงอะไร ? ท่าน
ตอบว่า ฟิตนะห์ในที่นี้หมายถึงการตั้งภาคี (ชิริก)ฺ เกรงว่าหากเขาปฏิเสธคำพูดบางคำพูดของท่าน (นบี)
ความเบี่ยงเบนจะเกิดขึ้นในหัวใจเขา แล้วมันก็จะทำให้เขาพินาศ.
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5. คำว่า : ! ال أ َبُو بَ ْكر ٍ َو ُع َمر
َ  َقเป็นที่ ทราบกันดีว่าท่านอบูบักรและท่ านอุมัรจะไม่ เคยฝ่าฝืนตัวบทด้วย
ทัศนะความเห็นของท่านทั้งสอง.
6. คำว่า :  ُي َخال ُفونَ َعنْ أ َ ْمرهหมายถึงผินหลังให้กับคำสั่งของท่านนบี ดูแคลนในสิ่งที่ท่านนบีนำมาและ
ไม่สนใจต่อท่าน.
หุก่มการเลียนแบบ(ตักลีด)บรรดาผู้รู้มีความเห็นแตกต่างกันออกเป็น 3 ทัศนะ

การเลียนแบบถือว่าเป็น
สิ่งจำเป็น เนื่องจากสิทธิ์
ในการวิ นิ จ ฉั ย นั้ น ได้ จ บ
ลงตั้ งแต่ บ รรดาอิ ห ม่ า ม
ทั้งสี่เสียชีวิต.

การเลี ย นแบบถื อ ว่ า
เป็นสิ่งต้องห้า มโดยไม่
มี ข้ อ ยกเว้ น เนื่ อ งจาก
การเลี ย นแบบนั้ น เป็ น
การตอบรั บ คำพู ด ของ
คนๆหนึ่งโดยไม่ถือเป็ น
หลักฐาน.

การเลีย นแบบถื อ ว่ าเป็ น สิ่งที่ อ นุ ญ าต ใน
กรณีที่มีความจำเป็นและไม่สามารถจะเรียนรู้
หุก่มต่างๆได้ด้วยตนเอง กรณี นี้อนุญ าตให้
เขาเลียนแบบบุคคลที่เขาเชื่อถือ และไว้ใจใน
เรื่องศาสนาและความรู้ข องเขา รับเอาข้อชี้
ขาดจากเขาในทุกๆประเด็น และจะต้องไม่
เสาะแสวงหาข้อผันปรน.

ตัวบทหลักฐานที่ 3
เล่าจากท่านอะดีย์ อิบนฺ ฮาติม เขาได้ยินท่านนบี  อ่านอายะฮ์หนึ่ง : “ พวกเขายึดเอานักปราชญ์และ
บาทหลวงของพวกเขาเป็น พระเจ้าอื่น จากอั ลลอฮฺ ...” ฮาติ มกล่าวว่า : ฉันจึงได้ พูดกั บท่ านนบีว่า : “
แท้จริงพวกเขามิได้เคารพสักการะพวกเขา ” ท่านบีจึงพูดตอบว่า : “ มิใช่พวกเขาดอกหรือที่ห้ามในสิ่ง
ที่อัลลอฮฺอนุมัติ แล้วพวกท่านก็ห้ามสิ่งนั้นด้วย และมิใช่พวกเขาดอกหรือที่อนุมัติในสิ่งที่อัลลอฮฺห้าม
แล้วพวกท่านก็อนุมัติสิ่งนั้นด้วย ? ฮาติมจึงตอบว่า : “ ใช่ครับ” ท่านนบีจึงพูดว่า : “ ดังกล่าวนั้นแหละ
คือการอิบาดะฮ์ต่อพวกเขา” บันทึกโดยอะหมัดและติรมิซีย์ ท่านติรมิซีย์กล่าวว่าหะดีษบทนี้อยู่ในระดับ
หะซัน.
  أ َ ْح َبا َر ُه ْمปราชญ์ผู้มีความรู้อย่างกว้างขวาง.   ُرهْ َبانَ ُه ْمบาทหลวงหรือนักบวชที่มีความสมถะ.
 “ إنَّا لَ ْس َنا نَ ْع ُب ُد ُه ْمพวกเราไม่ได้สุญูด” รุกวั ะ ไม่ได้เชือดสัตว์พลี หรือทำการบนบานต่อพวกเขา แต่
ท่านนบี  ได้อธิบายท่านฮาติมว่า ส่วนหนึ่งจากความหมายของการอิบาดะฮ์ ก็คือการไปเชื่อฟังพวกเขา
เป็นการอิบาดะฮ์ที่มีรูปแบบเฉพาะ.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺ อัลนูร “ ดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขาจงพึงระวัง... ”.
2. อธิบายอายะฮ์ในซูเราะฮฺบะรออะห์ “ พวกเขายึดเอานักปราชญ์ และบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระ
เจ้าอื่นจากอัลลอฮฺ”.
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3. เตือนให้ระวังความหมายของคำว่ า “ อิบาดะฮ์ “ ที่ท่านอะดีย์ อิบนฺ ฮาติม ได้ปฏิเสธมันในตอนแรก
การอิบาดะฮ์ต่อพวกเขาโดยการเชื่อฟัง ภักดีต่อพวกเขา.
4. การยกตัวอย่างของท่านอิบนุอับบาส ด้วยการกล่าวถึงท่านอบูบักรและท่านอุมัร และการยกตัวอย่าง
ของท่านอิหม่ามอะหมัด ด้วยการกล่าวถึงท่านซุฟยาน.
5. สภาพต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งถึงจุด ที่ว่าการอิบาดะฮ์ต่อนักบวชกลายเป็นอาม้าลที่มีความ
ประเสริฐในความเข้าใจของหลายๆคน และเรียกมันว่า “การขอความคุ้มครอง” และเรียกการอิบาดะฮ์
ต่อนักปราชญ์ว่าเป็นการหาความรู้ ความเข้าใจ สภาพต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งคนที่ไม่ดีกลับถูก
เคารพสักการะ หรืออีกความหมายหนึ่ งคือ คนที่โฉดเขลากลับได้รับการเคารพบูชา ดังนั้นเราจำเป็น
จะต้องระวัง และเชื่อมั่นว่าบทบัญญัติของอัลลอฮฺจำเป็นจะต้องได้รับการปกป้องรักษา ผู้ที่ห้ามสิ่งที่อัล
ลอฮฺอนุมัติหรืออนุมัติในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามไว้จะต้องไม่ได้รับการภักดีไปตลอดกาล.

บทที่ 39 : ว่าด้วยคำดำรัสของอัลลอฮฺ ตะอาลา :
“ เจ้าไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าพวกเขาศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่ท่าน และสิ่ง
ที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าท่านดอกหรือ ? โดยที่พวกเขาเหล่านั้นต้องการจะให้การตัดสิน
แก่อัฏฏอฆูต ทั้งๆที่พวกเขาถูกใช้ให้ปฏิเสธมัน และซัยตอนนั้นต้องการที่จะให้พวกเขาหลง
ทางที่ห่างไกล”
เนื้อหาของบทนี้มีความเชื่อมโยงกับบทก่อนหน้านี้เป็นอย่างดี เนื่องจากบทที่ผ่านมาได้พูดถึงหุก่มของผู้ที่
ให้การภักดีต่อบรรดาผู้รแู้ ละบรรดาผู้ปกครองในการอนุมัติสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺห้าม หรือห้ามในสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺอนุมัติ
และในบทนี้จะพูดถึงการปฏิเสธผู้ทตี่ ้องการหาผู้ตัดสินอื่นจากอัลลอฮฺ.
 ﴾  ﴿أ َلَ ْم تَ َر: เป็นการถามโดยมีจุดมุ่งหมายให้ยอมรับ และเพื่อให้เกิดความรู้สึกฉงนกับสภาพของพวก
เขา ในอายะฮ์นอี้ ัลลอฮฺตรัสกับท่านนบี .
 ﴾ َ ﴿ يَ ْز ُع ُمون: หมายถึง การที่อัลลอฮฺไม่ตรัสว่า ﴾  ﴿ الَّذ ْينَ َء َام ُنوا: ก็เนื่องจากพวกเขายังไม่ศรั ทธา
คำพูดของพวกเขาเป็นเพียงแค่การกล่าวอ้างและเป็นเพียงแค่การพูดโกหกเท่านั้น.
 ﴾ ُ ﴿ َو ُير ْي ُد ال َّش ْي َطان: ครอบคลุมถึงชัยตอนจากหมู่มวลมนุษย์ และเหล่าชัยตอนจากญิน.
 ﴾  ﴿ أ َنْ ُيضلَّ ُه ْم َض ََّل اَّل بَع ْي ادا: ทำให้พวกเขาหลงทางทีห่ ่างไกลจากความจริงไปทีล่ะขั้นๆ.
 ﴾ َ ﴿ َرأ َ ْي َت ا ْل ُم َنافق ْين: “การใช้คำนามที่เปิดเผยชัดเจน แทนที่ของการใช้คำสรรพนามก็เพื่อประโยชน์
สามประการด้วยกัน :
1. เพื่อเน้นย้ำว่าบรรดาผู้ที่กล่าวอ้างการศรัทธานั้น พวกเขาคือพวกกลับกลอก.
2. เพื่อเน้นย้ำว่าการกล่าวอ้างดังกล่าวจะไม่ออกมาจากปากผู้ใดเว้นแต่คนที่เป็นคนกลับกลอก(มุนาฟิก)
เพราะผู้ศรัทธาที่แท้จริงนั้นจะต้องนอบน้อมเชื่อฟัง ไม่หันเหออกจากสัจธรรม. 3. เพื่อเป็นการเตือนให้ฉุก
คิด เพราะถ้าหากว่าในประโยคใช้สรรนามรูปแบบเดียวกันทั้งหมดก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจ ดังนั้นจึง
มีการเปลี่ยนรูปแบบการใช้เพื่อให้เกิดการฉุกคิดถึงเรื่องดังกล่าว.
 ชัยค์คุ้ลอิสลาม ได้กล่าวว่า : “อายะฮ์ต่างๆเหล่านี้ตรงอย่างชัดเจนกับนิสัยของพวกบิดเบือน
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อัลกุรอาน และตีความคุณลักษณะต่างๆ ของอัลลอฮฺ เพราะพวกเขากล่าวว่าพวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
และรอซูล้ ของพระองค์แล้ว แต่เมื่อมีเสียงเรียกร้องว่า “ พวกท่านจงมาสู่สิ่งทีอ่ ัลลอฮฺได้ทรงประทานลง
มา และจงมาสู่รอซูล้ ของพระองค์ซิ พวกเขาก็ขัดขว้างและผินหลังให้ แล้วพูดว่า “ พวกเราจะไปหาคน
นั้นคนนี้ และเมื่อมีคนคัดค้าน พวกเขาก็พูดว่า : พวกเราประสงค์ดี และความสำร็จ พวกเราต้องการจะ
รวมการให้หลักการและเหตุผลกับตัวบทหลักฐานไว้ด้วยกัน.
ตัวบทหลักฐานที่ 2 ถึง 4
1. อัลลอฮฺตรัสว่า : “ และเมื่อมีคนกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกท่านจงอย่าได้สร้างความเสียหายบนหน้า
แผ่นดิน พวกเขาก็กล่าวตอบว่า แท้จริงเราเป็นเพียงผู้ที่ปรับปรุงให้ดีขนึ้ ต่างหาก “
2. อัลลอฮฺตรัสว่า : “ และพวกท่านจงอย่าได้สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน หลังจากที่มันดีขึ้นแล้ว
....”
3. อัลลอฮฺตรัสว่า : “ และข้อตัดสินสมัยญาฮิลียะห์กระนั้นหรือทีพ่ วกเขาต้องการ....”
 ﴾  ﴿ َوإ َذا ق ْي َل لَ ُه ْم ََّل تُ ْفس ُدوا ِف ْاْل َ ْرض: การก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินมีสองชนิด.
หนึ่ง การก่อความเสียหายเชิงรูปธรรม เช่น การพังทำลายบ้านเรือน การก่ออันตรายต่างๆ บนท้องถนน
สอง การก่อความเสียหายเชิงนามธรรม เช่น การทำบาปต่างๆ นี่คือการก่อความเสียหายที่ใหญ่ที่สุดบน
หน้าแผ่นดิน.
 ﴾ َ ﴿ إنَّ َما نَ ْحنُ ُم ْصل ُحون: คำอ้างนี้เป็นคำอ้างที่ดูดีที่สุด แต่อัลลอฮฺได้ตรัสสวนทางกับคำกล่าวอ้างของ
พวกเขาว่าพวกเขานั้นแหละคือผู้ที่บ่อนทำลาย สร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดิน แต่อ้างว่าตนเองคือผู้
ทีม่ าปรับปรุงและทำให้มันดีขึ้น ทั้งๆที่เป็นผู้บ่อนทำลายตัวจริง ไม่มีใครอื่นจากพวกเขา.
 ﴾ ﴿ بَ ْع َد إ ْص ََّلح َها: หลังจากที่ถูกปรับปรุงฟื้นฟูจากบรรดาคนดีทั้งหลาย และส่วนหนึ่งจากการฟื้นฟูก็
คือ การละเว้นจากสิ่งที่ตรงกันข้ามจากการเรียกร้องของผู้รู้แนวทางสลัฟ และผู้ที่ตัดสินตามบทบัญญัติ
ศาสนา.
 ﴾ َ ﴿ أ َ َف ُح ْك َم ا ْل َجاهل َّية يَ ْب ُغ ْون: เป็นการถามในเชิงตำหนิ ความหมายก็คือ พวกเขาไม่ต้องการการตัดสิน
ของผู้ใดยกเว้นการตั ดสินของพวกญาฮิลียะห์กระนั้นหรือ ? คำว่า ญาฮิลียะห์ มีสองความหมาย 1.
หมายถึง พวกที่มีชีวิตอยู่ก่อนอิสลามจะมา. 2. หมายถึง พวกที่ตั้งมั่นอยู่บนความโง่เขลา
 ﴾ ﴿ َو َم نْ أ َ ْح َسنُ م نَ َّللا ُح ْك اما: ไม่ มี ใครตั ด สิ น ได้ ดี ที่ สุ ด มากกว่ า อั ล ลอฮฺ ประโยคนี้ จั ด ว่ า อยู่ ใ น
ความหมายเชิงการท้าทาย.
ตัวบทหลักฐานที่ 5 และ 6
5. เล่าจากท่านอับดุลลอฮฺ อิบนฺ อัมร์ แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ คนหนึ่งคนใดในหมู่พวก
ท่านจะยังไม่มีศรัทธาอย่างสมบูรณ์ จนกว่าอารมณ์ของเขาจะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ฉันได้นำมา”.
อัลนะวะวีย์ ได้กล่าวว่า : เป็นหะดีษที่ศอเฮี๊ยะห์ เราได้รายงานไว้ในหนังสืออัลฮุญ ญะห์ ด้วยกับสาย
รายงานทีศ่ อเฮี๊ยะห์ .
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6. อัช-ชะบีย์ ได้กล่าวว่า : “ เคยมีการขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างมุนาฟิกคนหนึ่งกับชายชาวยิว ยิวคนนั้นจึง
พูดว่า : “ เราจะไปหามุฮัมหมัดโดยให้เขาตัดสิน เนื่องจากเขารู้ว่าท่านนบีไม่รับสินบน และมุนาฟิก
คนนั้นก็พูดขึ้นว่า : “ เราจะไปหาพวกยิวโดยให้พวกเขาตัดสิน เนื่องจากเขารู้ว่าพวกยิวนั้นรับสินบน
ต่อมาทั้งสองก็ตกลงกันว่าไปหาหมอดูคนหนึ่งจากเผ่าญุ ฮัยนะห์ และเมื่อไปถึงทั้งสองก็ให้เขาตัดสิน
ดังนั้นอายะฮ์นี้จึงถูกประทานลงมา : “ เจ้าไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าพวกเขาศรัทธาต่อสิ่งที่ ถูก
ประทานลงมาแก่ท่าน และสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าท่านดอกหรือ ? ....”.
และในอีกทัศนะหนึ่งได้กล่าวว่า : “ อายะฮ์นี้ถูกประทานลงมาเพราะชายสองคนได้มีความขัดแย้งกัน
คนหนึ่งก็พูดขึ้นว่า เราจะนำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่อท่านนบี  อีกคนหนึง่ ก็พูดว่า : “ เราจะไปฟ้องร้อง
ต่อกะอฺ อิบนฺ อัลอัชร็อฟ ต่อมาทั้งสองคนก็นำเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่ออุมัร แล้วคนหนึ่งจากเขาทั้งสองก็
เล่าเรื่องการขัดแย้งระหว่างกันให้ ท่านอุมัรฟัง เมื่อนั้นท่านอุมัรก็ได้พูดกับชายคนที่ไม่พอใจต่อท่านรอ
ซูล้  ว่า “ ท่านจะเอาอย่างนี้กระนั้นหรือ ? ชายคนนั้นตอบว่า : ใช่ ฉันต้องการเช่นนี้ และท่านอุมัร
ก็ฟันเขาด้วยดาบแล้วก็สังหารเขา.
 ُ ََّل ُي ْؤمن: ในที่นี้หมายถึง การศรัทธาของเขายังไม่สมบูรณ์ เว้นแต่กรณีที่เขาไม่คล้อยตาม(สิ่งที่ท่าน
รอซู้ลได้นำมา) ทั้งหมด เมื่อนั้นจึงจะถือว่าเขาไม่มีศรัทธา.
 หะดีษบทนี้มีปวงปราชญ์กลุ่มหนึ่งให้สถานะของหะดีษเป็นหะดีษฏออีฟ แต่สำหรับความหมายของ
หะดีษนั้นอยู่ในสถานะที่ศอเฮี๊ยะห์.
 َ منَ ا ْل ُمنَافقين: คือ ผู้ที่เปิดเผยว่ารับอิสลาม และซ่อนการปฎิเสธไว้ภายใน.
  ا ْل َي ُهود: คือ บรรดาผู้ที่พาดพิงถึงแนวทางของท่านนบีมูซา  และที่พวกเขาถูกเรียกว่า “ ยะฮูด
ก็เนื่องจาก : 1. เนื่ องจากคำพูดของพวกเขา ที่ได้กล่าวว่า :  إنَّا ُهدْ نَا إلَ ْي َكหมายถึง พวกเราได้ กลับ สู่
(แนวทางของท่าน). 2. หรือเป็นการพาดพิงถึงบรรพบุรุษของพวกเขา ที่มีนามว่า ยะฮูซา.
   إَلَ ُم َح َّم ٍد: โดยไม่ได้เรียกท่านว่า “รอซู้ล” เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อคัมภีร์ที่ท่านได้
นำมา.
  ال ِّر ْش َو َة: คือ เงินสินบนที่จ่ายไปโดยหวังจะได้รับบางสิ่งบางอย่างโดยไม่เป็นธรรม.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายความหมายของอายะฮ์หนึ่งในซูเราะฮฺอัล-นิสาอฺ และเนื้อหาในอายะฮ์ดังกล่าวที่ช่วยให้เข้าใจ
ความหมายของคำว่าอัฏฏอฆูต : “เจ้าไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่อ้างตนว่าพวกเขาศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทาน
ลงมาแก่ท่าน และสิ่งทีถ่ ูกประทานลงมาก่อนหน้าท่านดอกหรือ ? ”.
2. อธิบายความหมายของอายะฮ์หนึ่งในซูเราะฮฺอัลบะกอเราะห์ “ และเมื่อได้มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่า
พวกท่านจงอย่าก่อความเสียหายในผืนแผ่นดิน...” ในอายะฮ์นี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่า “ พฤติกรรมการ
กลับกลอก “ คือการก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดิน เพราะเนื้อหาในอายะฮ์กำลังกล่าวถึงพวกมุนาฟิก
ซึ่งบาปและการฝ่าฝืนทุกประเภทนั้นถือว่าเป็นการที่กอ่ ความเสียหายทั้งหมด.
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3. อธิบายความหมายของอายะฮ์หนึ่งในซูเราะฮฺอัลอะรอฟ “ และพวกท่านอย่าได้ก่อความเสียหายใน
ผืนแผ่นดินภายหลังจากที่มันได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูแล้ว.....”.
4. อธิบายความหมายอายะฮ์ “ และข้อตัดสินสมัยญาฮิลียะห์กระนั้นหรือที่พวกเขาต้องการ....” คำว่า
อัลญาฮิลียะห์ หมายรวมถึงทุกสิ่งที่ตรงข้ามกับบทบัญญัติ และในตัวบทอายะฮ์ที่กล่าวพาดพิงถึงอัลญาฮิ
ลียะห์ ก็เพื่อจะให้หลีกห่างจากการตัดสินเช่นนั้น และเพื่อแจกแจงถึงความน่าเกลียดของมัน เพราะการ
ตัดสินแบบญาฮิลียะห์ตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของความโง่เขลาและความหลงผิด.
5. อัชชะบีย์ ได้กล่าวไว้อย่างไรเกี่ยวกับสาเหตุของการประทานอายะฮ์ที่หนึ่งลงมา ?.
6. อธิบายความหมายของการมีศรัทธาที่แท้จริง และการมี ศรัทธาแบบจอมปลอม การมีศรัทธาที่
แท้จริงคือ ศรัทธาดังกล่าวจะบังคับให้เขายอมจำนน นอบน้อม สนองรับต่อการตัดสินของอัลลอฮฺและ
รอซู้ล  ของพระองค์ ส่วนศรัทธาแบบจอมปลอมคือสิ่งทีต่ รงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้น.
7. เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอุมัรกับคนมุนาฟิก.
8. การมีอีหม่านอย่างสมบูรณ์ จะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใด จนกว่าอารมณ์ของเขาจะคล้อยตามสิ่งที่ท่านรอซู้ล
 ได้นำมา.

แบบบททดสอบส่วนที่ 7 (มี 9 บท)
คำถามที่หนึ่ง : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูนณ์
1. บทเรียนที่หนึ่งส่วนที่ 7 คือ บทที่ว่าด้วยของความรัก : ถูกต้อง. ผิด.
2. บรรดาผู้ที่ทำอิบาดะฮ์บางส่วนจะให้ความยิ่งใหญ่ ให้ความรักต่อหลุมศพบางแห่ง หรือให้ความยิ่งใหญ่
ต่อบรรดาโต๊ะวาลีย์ เสมือนกับที่พวกเขามีให้แด่อัลลอฮฺหรืออาจจะมากยิ่งกว่า : ถูกต้อง. ผิด.
3. เมื่อหัวใจหมดความรักต่อท่านนบี  อย่างสิ้นเชิง : ถือว่าอีหม่านบกพร่อง.
ถือว่าตกศาสนา.
4. จำเป็นจะต้องรักท่านนบี  มากกว่าลูก บิดา และมนุษย์ทั้งหมด : ถูกต้อง. ผิด.
5. สาเหตุที่ทำให้พบกับความหอมหวานของอี หม่านคือ การมีความรัก : เพื่ออัลลอฮฺ
เพื่อเครือ
ญาติ.
6. คำสั่งห้ามอาจจะเป็นการปฏิเสธ................................. หรือไม่ก็จะเป็น ............................................
หรือไม่ก็จะเป็น................................................................................................................................................
7. ทัศนะของอะห์ลุซซุนนะห์เกี่ยวกับตัวบทแห่งการลงโทษ ก็คือ :........................................................
การให้ความหมายเช่น นี้ เป็น การให้ความหมายที่พ วกเราไม่สามารถเข้าใจได้ใช่ห รือไม่ : ใช่.
ไม่ใช่.
8. หลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งท่านนบี  ให้เป็นนบีแล้ว ผู้ที่ให้ทัศนะว่าพวกยิว คริสต์ ยังคงดำเนินอยู่บน
ศาสนาที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยหรือยอมรั บ ถือว่าผู้นั้นหลุดพ้นจากการนับถือศาสนาอิสลาม ปฏิเสธต่อ
คัมภีร์อัลกุรอาน : ถูกต้อง. ผิด.
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9. มุสลิมจะต้องไม่ฉ้อโกงคนกาเฟร แต่จะต้องตักเตือนและชี้แจงให้เขาทราบว่าเขาอยู่บนแนวทางที่หลงผิดซึ่ง
ตรงข้ามกับสิ่งที่ท่านนบีมูซา และนบีอีซา รับพระบัญชามา : ถูกต้อง. ผิด.
10. การเกลียดศัตรูของอัลลอฮฺและบรรดาผูด้ ื้อดึงทั้งหลาย ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ตอ้ งรักษาสัญญากับพวก
เขา : ถูกต้อง. ผิด.
11. ใครคือคนที่กล่าวว่า : “ เมื่อฉันเห็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ดวงตาทั้งสองของฉันก็พร่ามัว เนื่องจาก
ขยะแขยงที่ดวงตาทั้ งสองของฉันได้เห็นศัตรูของอัลลอฮฺ” : ท่านอิหม่ามอะหมัด. ท่านชัยคุ้ลอิสลาม
อิบนฺตัยมียะห์.
12. ใครคือคนที่กล่าวว่า “ ผู้ใดมีอีหม่าน และมีความยำเกรง เขาจะอยู่ในการคุ้มครองของอัลลอฮฺ” :
ท่านอิบนฺตัยมียะห์. ท่านอิบนฺอัลก็อยยิม.
13. การให้ความคุ้มครองต่อปวงบ่าวของอัลลอฮฺในรูปแบบที่ไมได้เจาะจงเป็นการเฉพาะ นั้นครอบคลุมถึงผู้
ศรัทธา กาเฟร และสรรพสิ่งทั้งหมดด้วย : ถูกต้อง. ผิด.
14. หากว่าคนหนึ่งละหมาดและถือศีลอด แต่เขากลับขอความคุ้มครองต่อศัตรูของอัลลอฮฺ เขาคนนั้นจะไม่ได้
รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ : ถูกต้อง. ผิด.
15. เจ้าของหนังสือได้ เรียบเรียงบทที่ว่าด้วยเรื่องความรักหลังจากบทที่ว่าด้วยเรื่องของความเกรงกลัว ก็
เพราะว่าการทำอิบาดะฮ์นั้นจะเน้นหนักกับทั้งสองเรื่องนี้ : ถูกต้อง. ผิด.
16. ในการเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ มนุษย์จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มที่อยู่ตรงกันข้าม และกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง :
ถูกต้อง. ผิด.
17. การเกรงกลัวที่ถูกต้อง คือ การไม่กระทำในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามเท่านั้น หากว่าเคร่งไปมากกว่านั้น มันก็
จะทำให้เกิดความหมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ : ถูกต้อง. ผิด.
18. ทุกคนที่สนับสนุนการกระทำสิ่งลามกและสิ่งไม่ดี พวกเขาคือสมุนของชัยตอน : ถูกต้อง. ผิด.
19. ผู้ใดกลัวต่ออัลลอฮฺ ทุกสิ่งจะกลัวต่อเขา ผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮฺ ทุกสิ่งจะเกรงกลัวต่อเขา และผู้ใดกลัวสิ่ง
อื่นจากอัลลอฮฺ เขาก็จะหวั่นกลัวต่อทุกสิ่ง : ถูกต้อง. ผิด.
20. จุดประสงค์ของการบูรณะมัสยิด คือการบูรณะ : เชิงรูปธรรม. เชิงนามธรรม. ทั้งหมดถูกต้อง.
21. อัลลอฮฺทรงนำเอาการศรัทธาต่อพระองค์มาคู่กับการศรัทธาต่อวันปรโลก ในหลายๆอายะฮ์ด้วยกัน เพราะ
เป็นการผลักดันให้ทำตาม : ถูกต้อง. ผิด.
22. ทำไมเราถึงรักท่านนบี  1. :....................................................... 2. :.....................................................
3. :...................................................................... 4. :...........................................................................................
23. การรักท่านนบี  หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้ว เราจะต้องทำเช่นใด 1. :................................................
......................................................... 2. :..............................................................................................................
24. “ ”أقام الصَّلةอัลอิกอมะห์ (ดำรง) ตรงนี้หมายถึง : วาญิบ. ส่งเสริม. ทั้งหมดถูกต้อง.
25. การมอบหมาย (ตะวักกั้ล) คือครึ่งหนึ่งของศาสนา : ถูกต้อง. ผิด. และคำกล่าวใดต่ อไปนี้ถือว่า
ถูกต้อง ? : ฉันขอมอบหมายต่อท่าน. ฉันมอบหมายให้ท่าน. ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮฺแล้วก็ขอ
มอบหมายต่อท่าน. ทั้งหมดถูกต้องยกเว้นข้อแรก.
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๒๖.การมอบหมาย (ตะวักกุล) คือ.............................................................................................แบ่งออกเป็น
( ๓. ๔ ๕ ) ประเภท
2๗. การยึดมั่นต่อบรรดาคนซอและห์ที่เสียชีวิตไปแล้วถือว่าเป็นชิริกฺประเภทใด : ใหญ่. เล็ก.
28. การยึดมั่นว่าคนๆหนึ่งจะให้ริสกี ให้การเป็นอยู่ที่ดี ถือว่าเป็นการยึดมั่นต่อสิ่งที่ไร้ซึ่งความสามารถ :
ถูกต้อง. เป็นชิรกฺเล็ก.
29. ท่านรอซู้ล  คือผู้นำแห่งบรรดาผู้ที่มอบหมาย แต่กระนั้นท่านก็ยัง : โดน. ไม่โดน. ทำร้าย และ
: ได้รับ. ไม่ได้รับภัยอันตราย เพราะอัลลอฮฺทรงเป็นที่พอเพียงแก่ท่าน.
30. กล่าวสิ่งใดเมื่อมีความทุกข์ระทม ? :..............................................................................................................
31. อิบนฺอับบาส  คือผู้ที่ : รับเอา. ไมรับเอา การรายงานจากพวกบนีอิสรออีล.
32. การสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺ : เป็นผู้ที่หลง. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทางนำ. เป็นผู้ที่หลงงม
งายไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนจะต้องกระทำเพื่ออัลลอฮฺ. ทั้งหมดถูกต้อง.
33. การปลอดภัยจากแผนการของอัลลอฮฺคือร่องหนึ่งในแง่ของ : ความเกรงกลัว. ความหวัง. และการ
สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺคือร่องหนึ่งในแง่ของ : ความเกรงกลัว. ความหวัง.
34. บาปใหญ่ : มีจำนวนจำกัด. มีขอบเขตจำกัด. และทั้งหมดอยู่ในระดับเดียวกัน : ถูก. ผิด.
และชิริกฺเล็กหนักหนากว่าการทำบาปใหญ่ : ถูก. ผิด. หุก่มของผู้ที่กระทำบาปใหญ่คือ : ยังคงเป็นผู้
ศรัทธาแต่ถือว่าอีหม่านของเขามีความบกพร่อง. ยังคงเป็นผู้ศรัทธาแต่ถือว่าเป็นผู้ที่ฝ่าฝื นด้วยการทำบาป
ใหญ่. เป็นผู้ศรัทธา. เป็นผู้ปฏิเสธการศรัทธา. ข้อแรกและข้อสองถูกต้อง. และผู้ที่กระทำบาปใหญ่ :
ได้รับความรัก. ได้รับความเกลียดชัง. ได้รับความรักเท่าที่เขามีอีหม่านและได้รับความเกลียดชังเท่าที่
เขากระทำผิ ด . และบาปใหญ่ จะถูก ลบล้างด้ วยการกระทำการงานที่ ดี : ใช่ . ไม่ ใช่ . และบาปใหญ่
บางอย่างสามารถจะทำการเตาบะฮ์ได้ : ถูก. ผิด.
35. ประเภทของการอดทนมี : สาม.
สี่. ห้า. และเครื่องหมายที่บ่งชี้ว่าอัลลอฮฺทรงรักปวงบ่าวของ
พระองค์นั้นคือการที่พระองค์จะทรงทดสอบเขา : ถูก. ผิด.
36. การอดทนขั้นที่สูงที่สดุ คือ การอดทนโดยละเว้นจากการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ : ถูก. ผิด.
37. ผลของการท่องจำเนื้อหาบทเรียนเรื่องความอดทน ก็เพื่อจะได้อ่านมันยามเจอกับบททดสอบ และอ่าน
ให้แก่ผู้ที่ประสบกับบททดสอบ : ถูก. ผิด.
38. จำเป็นจะต้องมีสองประการจากคุณลักษณะของการปฏิเสธในตัวผู้ศรัทธา จึงจะถือว่าเป็นผู้ปฏิเสธ :
ถูก. ผิด.
39. ไม่จำเป็นต้องมีสองคุณลักษณะในตัวผู้ปฏิเสธ จากคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเช่น การมีความละอาย จึงจะ
ถือว่าเป็นผู้ศรัทธา : ถูก. ผิด.
40. คำว่า “กุฟรฺ” มาในรูปแบบของคำนามที่ไม่เจาะจง : บ่งชี้ว่า. ไม่ได้บ่งชี้ว่า ตกศาสนา.
41. สภาพของมนุษย์เมื่อพบเจอกับบททดสอบนั้นมีอยู่ : ห้าระดับ. สี่ระดับ. สามระดับ.
42. การมีความรู้สึกกริ้วโกรธอยู่บ่อยครั้งจะนำไปสู่การปฏิเสธ : ถูก. ผิด.
43. การมีความรู้สึกกริ้วโกรธจะเกิดขึ้นด้วยกับ : หัวใจ. คำพูดและการปฏิบัติ. คำพูดและการปฏิบัติ.
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44. มีข้อแตกต่างระหว่างความอดทนกับความพึงพอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺ และความหนักหน่วงของบท
ทดสอบ : ถูก. ผิด.
45. บางครั้งอีหม่านของคนๆหนึ่งจะเพิ่มขึ้นด้วยกับบททดสอบ : ถูก. ผิด.
46. อัลลอฮฺทรงประสงค์ให้สิ่งไม่ดีประสบกับคนๆหนึ่งเพราะพระองค์ทรงมีเหตุผลซ่อนเร้นอยู่ (ฮิกมะฮฺ) และ
สิ่งดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยกับสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเหตุผลนั้น : ถูก. ผิด.
47. ถูกเรียกว่าวันกิยามะฮฺ เพราะ : เป็นวันที่มนุษย์ลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพ. เป็นวันที่จะมีเหล่าบรรดา
พยาน. เพราะเป็นวันที่มีความยุติธรรม. ทั้งหมดถูกต้อง.
48. การได้รับบทลงโทษในโลกนี้เป็นการดีกว่าการประวิงบทลงโทษของเขาไปไว้ในโลกหน้า : ถูก. ผิด.
49. ผลบุญที่ได้รับจากการโดนเสี้ยนหนามตำ เท่ากับผลบุญของผู้ที่แขนขาหัก : ถูก. ผิด.
50. ในทุกๆคุณลักษณะ จำเป็นจะต้องมีการ : ยืนยัน. พึงระวังจากการเปรียบเทียบและการอธิบาย
ลักษณะ. ทั้งหมดถูกต้อง.
51. การจาบจ้วงในเชื้อสายคือ : การตำหนิเขา. การปฏิเสธเขา. ทั้งหมดถูกต้อง.
52. การโอ้อวดคือชิริกฺ : เล็ก. เล็กและอาจจะนำไปสู่การเป็นชิริ กฺใหญ่ และการโอ้อวด คือ การที่คนๆ
หนึ่งปฏิบัติการงานเพียงเพื่อให้ผู้คนเห็น และจะไม่เรียกว่าเป็นการโอ้อวด หากคนๆหนึ่งปฏิบัติการงานเพียง
เพื่อจะให้ผู้คนชื่นชม : ถูก. ผิด.
53. หนึ่งจากวิธีการเยียวยารักษาโรคโอ้อวดคือ การรำลึกถึงความตายและความเจ็บปวดของมัน : ถูก.
ผิด.
54. การทีค่ นๆหนึ่งดีใจ เนื่องจากผู้คนได้ล่วงรู้ว่าเขาทำอิบาดะฮ์อะไรบ้าง ถือว่าเป็น : การโอ้อวด. ไม่
เป็นการโอ้อวด.
55. การที่คนๆหนึ่งดีใจที่ตัวเองได้ทำการเชื่อฟังถือว่าเป็น : การโอ้อวด. ไม่เป็นการโอ้อวด.
56. คนๆหนึ่งบริจาคทรัพย์สินเพื่อ อัลลอฮฺ หลังจากนั้นอัลลอฮฺก็ทรงให้เขาเป็นที่รักใคร่ของบรรดาผู้ศรัทธา :
ถือว่าเขาเป็นผู้ที่โอ้อวด. ถือว่าเขาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ใจ.
57. การบริจาคทรัพย์เพื่ออัลลอฮฺโดยหวังให้มันมีการเพิ่มพูนเป็นหลายเท่า แสดงว่าเขาต้องการ : การ
ตอบแทนแห่งโลกดุนยาด้วยกับการงานอาคิเราะห์. ต้องการอาคิเราะห์ด้วยกับการงานอาคิเราะห์.
58. ถ้าหากมุสลิมกลัวว่าการโอ้อวดจะเกิดขึ้นในอิบาดะฮ์ที่เขาจะกระทำ เขาสามารถจะละทิ้งการทำอิบาดะฮ์
นั้นได้ : สามารถละทิ้งได้. การละทิ้งถือว่าเป็นชิรกฺเล็ก.
59. ถูกเรียกว่า ทาสของเงินทอง เนื่องจาก : เขาทำอิบาดะฮ์เพื่อเงินทอง. เขาแสดงอาการพอใจและ
โกรธเคืองเนื่องจากมันประดุจดั่งทาสของมัน.
60. َ ُطوىبคือ : สภาพที่ดีที่สุดที่เขาคนนั้นจะได้รับ. ต้นไม้ต้นหนึ่งในสวนสวรรค์.
61. การที่คนๆหนึ่งมีจุดประสงค์จากการกระทำอิบาดะฮ์เพื่อหวังแค่ผลตอบแทนแห่งโลกดุนยา อันตรายกว่า
การที่เขากระทำอิบาดะฮ์เพียงเพื่อโอ้อวด : ถูก. ผิด.
62. สิ่งที่ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจากผู้ ที่ขัดแย้งกั นนำมามอบให้ แก่ผู้พิพ ากษาเรียกว่า : ของขวัญ กำนั ลแก่เจ้า
พนักงาน. สินบน. ทั้งหมดถูกต้อง.
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63. การกล่าวปฏิญาณ “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮ์” โดยโอ้อวดและการทำศอดะเกาะห์โดยโอ้อวดนั้นไม่ได้มีความ
แตกต่างกัน : ถูก. ผิด.
64. ดิรฮัมคือเงินเหรียญที่ทำมาจาก : แร่ทอง. แร่เงิน.
65. ผู้ที่เหมาะสมแก่การยกย่องคือผู้ที่มั่งมี และผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่ : ถูก. ผิด.
66. สิ่งที่จะทำให้รู้ว่าคนๆหนึ่งต้องการผลตอบแทนแห่งโลกดุนยาคือ เมื่อเขาได้รับเขาก็พอใจ แต่เมื่อเขา
ไม่ได้รับเขาก็แสดงอาการโกรธ : ถูก. ผิด.
67. “บรรดาผู้รู้” พวกเขาคือ : ( ผู้บังคับและผู้ดำเนินการ. ผู้ให้คำแนะนำ ) และบรรดาผู้ปกครอง
ลำดับที่สอง.
68. ไม่เคยเป็นที่ทราบว่าท่านอบูบักรและท่านอุ มัรจะมีความเห็นคัดค้านกับตัวบท ด้วยกับการวินิจฉัยของ
ท่านทั้งสอง : ถูก. ผิด.
69. ประเภทของการเชื่อฟังต่อปวงปราชญ์และบรรดาผู้ปกครองในการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺ : 1. :...........................
....................................................... และฮุก่มของมันคือ :................................... 2. :..........................................
....................................................... และฮุก่มของมันคือ :................................... 3. :..........................................
...............................................................................................................................................................................
70. การลอกเลียนแบบ อย่างคนตาบอดและการยึดถือมัซฮับอย่างหลับหูหลับตา : นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายก
ย่อง. นับว่าเป็นสิ่งที่น่าตำหนิ.
71. นักบวช คือ : ( ผู้รู้ที่มีความรู้กว้างขวาง. ผู้ที่มักมากในการทำอิบาดะฮ์และมีความสมถะ.) และ
นักปราชญ์ลำดับที่สอง.
72. ตัวบทฮะดีษที่ท่านอะดีย์  รายงาน ตัวบทเริ่มต้นด้วยการทำให้สิ่งที่ อัลลอฮฺทรงอนุมัติกลายเป็ นสิ่ง
ต้องห้าม ที่เริ่มต้นเช่นนั้นก็เพราะว่ามั นหนักกว่าการทำให้สิ่งที่ อัลลอฮฺทรงห้ามกลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรง
อนุมัติ แต่ทั้งคู่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้าม : ถูก. ผิด. และการปฏิบัติตามบรรดาผูร้ ู้และบรรดาผู้ปกครอง :
ในสิ่งที่ตรงข้าม. ในสิ่งที่สอดคล้อง. ทั้งคู่. กับบทบัญญัติของอัลลอฮฺ ถือว่าเป็นการยึดเอาพวกเขา
เป็นพระเจ้า.
73. ทุกคนที่รังเกียจต่อสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานมา การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็น : กุฟรฺใหญ่. : กุฟรฺ
เล็ก.
74. การเชื่อว่าอนุญาตให้ตัดสินด้วยกับข้อตัดสินอื่นไปจากสิ่งที่ อัลลอฮฺทรงประทานมา เป็นกุฟรฺแบบ :
ใหญ่. เล็ก.
75. การเชื่อว่าข้อตัดสินอื่นจากข้อตัดสินของอัลลอฮฺ เสมอเหมือนหรือดีกว่าข้อตัดสินของอัลลอฮฺ ถือว่าเป็น
กุฟรฺ : ใหญ่. เล็ก.
76. คนๆหนึ่งเชื่อว่าข้อตัดสินของอัลลอฮฺคือข้อตัดสินที่ดีที่สุด แต่เขามีความเกลียดชังต่อคูก่ รณี เขาจึงหันไป
ใช้ข้อตัดสินอื่นจากอัลลอฮฺ ถือว่าเขาคนนั้นเป็น : กาเฟร. ผู้อธรรม. ผู้ฝ่าฝืน.
َّ “ وَُ ُير ْي ُدอัช- ชัยฏอน” หมายรวมถึงชัย ฏอนมารร้ายจาก :
77. คำว่า ُالش ْي َطان
หมู่มนุษย์. หมู่ญิน.
ทั้งหมดถูกต้อง.

174

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

78. พวกเขาอ้างว่า : พวกเขาศรัทธาทั้งๆที่พวกเขายังเป็นผู้ปฏิเสธกันอยู่ . การกระทำของพวกเขามา
ปฏิเสธคำพูดของพวกเขา. ทั้งหมดถูกต้อง.
79. ภัยพิบัตินั้นมี : ภัยพิบัติที่อัลลอฮฺทรงรัก. ภัยพิบัติในโลกดุนยา. ทั้งหมดถูกต้อง.
80. ไม่น้อมรับต่อพระบัญชาของอัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์อีกทั้งยังขัดขวาง เขาคือ : ผู้ศรัทธา. ผู้
ปฏิเสธ.
81. การก่อความเสียหายในผืนแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดคือการก่อความเสียหายเชิง : รูปธรรม. นามธรรม.
82. การก่อความเสียหายหลังจากที่มีการปรับปรุงฟื้นฟูให้ดีขึ้น นั้น หนักและรุนแรงกว่าการที่จะให้มนุษย์ก่อ
ความเสียหายต่อไปก่อนที่จะมีการปรับปรุงฟื้นฟู ถึงแม้ว่าจุดประสงค์ที่ต้องการก็คือการปรับปรุงฟื้นฟูให้ดีขึ้น
หลังจากที่มีการก่อความเสียหายไปแล้วก็ตาม : ถูก. ผิด.
83. อัลญาฮิลียะห์คือ : ยุคก่อนจะแต่งตั้งท่านนบี . มาจากรากศัพท์ที่มีความหมายว่าโง่เขลา.
ทัง้ หมดถูกต้อง.
84. การให้สินบนคือสิ่งที่ต้องห้าม ถึงแม้ว่ามันจะทำให้เขาได้รับสิทธิของเขาที่เขาถูกขัดขว้าง หรือเพื่อปกป้อง
สิ่งไม่ดีให้พ้นจากตัวเขาก็ตาม : ถูก. ผิด.
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ส่วนที่ 8 : การให้เอกภาพต่อพระนามและคุณลักษณะ (มี 1 บท)
บทที่ 40 : เรื่องผู้ใดปฏิเสธส่วนหนึ่งจากพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
คำว่า  ا ْل ُج ُحو ُدหมายถึง การปฏิเสธมี 2 ชนิด :
2. การปฏิเสธโดยการตีความ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ :
การตีความเป็นที่อนุญาตในแง่มุมของ
ภาษา เช่นนี้จะไม่ถือว่าตกศาสนา แต่
ถื อ ว่า เป็ น สิ่ ง ที่ อั น ตรายยิ่ ง นั ก : เช่ น
หากเขากล่ า วว่ า คำว่ า : พระหั ต ถ์
ของอัลลอฮฺ ที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า بَ ْل يَ َدا ُه
وط َتان
َ “ َم ْب ُسพระหั ต ถ์ ทั้ ง สองของ
พ ร ะ อ งค์ ถู ก แ บ อ อ ก ต่ า ง ห า ก ”
เป้าหมายของมันคือ ความโปรดปราน
ก็ไม่ถือว่าเขาตกศาสนา เนื่องจากคำว่า
: “  ”ا ْل َي ُدในภาษาอาหรั บ นั้ น ถู ก ใช้ ใน
ความหมายที่ แ ปลว่ า : “ความโปรด
ปราน”ได้เช่นเดียวกัน แต่เราขอตอบ
โต้ด้วยดังนี้ :...

การตีความไม่เป็นที่อนุญาต
ในแง่ มุ ม ของภาษา เช่ น นี้
ถือว่าตกศาสนา : เช่น หาก
เขากล่ า วว่ า คำว่ า : พระ
หั ต ถ์ ข อ ง อั ล ล อ ฮฺ มี
ความหมายว่า บรรดาชั้นฟ้า
ถื อ ว่ า เ ข า ต ก ศ า ส น า
เนื่ อ งจากคำว่ า พระหั ต ถ์ ไม่
ถู ก ตี ค วามเป็ น ที่ อ นุ ญ าตใน
แง่ มุ ม ของภ าษา และไม่
เป็ น ไปตามความจริ ง ของ
บทบัญญัติ ดังนั้นเขาถือว่าไม่
ยอมรับและยังปฏิเสธมัน.

1. การปฏิเสธโดยสิ้นเชิง
นั บ ว่ า เป็ น กาเฟรอย่ า ง
ชั ด เจ น : ดั งนั้ น ผู้ ใด
ป ฏิ เส ธพ ระ น า ม ห นึ่ ง
ของอั ล ลอฮฺ หรื อ ปฏิ เสธ
คุณ ลักษณะของพระองค์
ที่ ได้ รั บ ก า ร ยื น ยั น สิ่ ง
ดั งกล่ า วไว้ ใ นอั ล กุ ร อาน
และอัลหะดีษ ถือว่าเขาผู้
นั้นคื อกาเฟร โดยมติเอก
ฉั น ท์ ของป วงป ราชญ์
เพราะการปฏิเสธอัลลอฮฺ
และรอซู้ ล ของพระองค์
นับว่าเป็นการปฏิเสธที่ทำ
ให้ตกศาสนา.

1. การแปลคำว่า “ ”ا ْل َي ُدในที่นี้ว่า “ความโปรดปราน” นั้นขัดแย้งกับตัวบทและมติของปราชญ์ชาวสลัฟ
โดยไม่มีหลักฐานยืนยันและสนับสนุน.
2. คำว่า “ ”ا ْل َي ُدถูกนำมาใช้เป็นคำขยายคุณลักษณะ ซึง่ มันไม่สามารถนำมาขยายคำว่า “ ”ا ْلن ْع َم ةหรือ
“ ”ا ْل ُق َّو ُةได้ เช่นเดียวกับ คำทวิพจน์ คำพหูพจน์ การกุมมือ การแบมือออก ดังนั้นคำว่า “ ”ا ْل َي ُدในที่นี้จึง
ไม่สามารถแปลว่า “ ความโปรดปรานหรืออำนาจได้.
3. อัลลอฮฺ ตาอาลา ทรงมีความกรุณา ความโปรดปรานแก่นบีอาดัม โดยพระองค์ทรงสร้างท่านด้วยมือทัง้
สองของพระองค์ หากจะแปลคำว่า “ ”ا ْل َي ُدเป็นความโปรดปราน หรืออำนาจ ก็จะไม่มีความแตกต่างใดๆ
ระหว่างนบีอาดัมและสรรพสิ่งอื่นๆ.
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 เตาฮีดอัล-อัสมาอฺ วัศ-ศิฟาต คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ด้วยกับพระนามและคุณลักษณะของ
พระองค์ ที่พระองค์ทรงยืนยันไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานหรือคำพูดของรอซู้ล  โดยยืนยันตามที่พระองค์
ทรงระบุไว้แก่พระองค์ และปฏิเสธสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงปฏิเสธให้หมดไปจากพระองค์ โดยไม่บิดเบือน
หรือปฏิเสธ ไม่ตั้งคำถามหรือขอคำอธิบาย และไม่นำไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น.
เพราะเหตุใดถึงใช้คำว่า “โดยไม่บิดเบือน” และไม่ใช้คำว่า “โดยไม่ตีความ” ?
1. เพราะคำนี้นั้นมาจากคัมภี ร์อัลกุรอาน เราจึงไม่ต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขมันไปจากเดิม . 2. เพราะมัน
ใกล้เคียงกับความถูกต้องมากที่สุด ดังนั้นพวกเขาคือผู้ทบี่ ิดเบือน ไม่ใช่ผู้ที่ตีความ. 3. เพื่อไม่ให้ผู้คนสนใจ
พวกเขา เพราะพวกที่บิดเบือนจะดีอกดีใจ หากเราบอกว่าพวกเขาคือพวกที่ตีความ. 4. ไม่ใช่ว่าการ
ตีความจะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิไปเสียทั้งหมด การตีความที่มีหลักฐานมาสนับสนุนมันก็คือสิ่งถูกต้องและเป็น
ที่ยอมรับส่วนการตีความที่ไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน มันก็คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ทว่า
การบิดเบือนจะเป็นสิ่งถูกตำหนิทั้งหมด.
เพราะเหตุใดจึงปฏิเสธการ“อัตตัมซีล(เหมือน)”และไม่ปฏิเสธการ “อัตตัชบิฮฺ (คล้าย)” ?
1. เพราะคำว่า “อัต-ตัมซีล” เป็นคำที่มาจากคัมภี ร์อัลกุรอาน มันคือ การปฏิเสธทั้งหมดโดยสิ้นเชิง ซึ่ง
แตกต่างจากคำว่า “อัต-ตัชบิฮฺ”. 2. เพราะการปฏิเสธความคล้ายคลึงโดยสิ้นเชิงถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะสิ่ง
สองสิ่งที่มีอยู่นั้น ก็ย่อมมีส่วนใดส่ วนหนึ่งร่วมกัน คล้ายๆกัน แต่ๆละอย่างก็จะมีข้อจำแนกไปเป็นการ
เฉพาะ. 3. ปวงปราชญ์ มีความเห็นต่างกันในความหมายของคำว่า “อัต-ตัชบิฮฺ” บางส่วนให้เหตุผลว่า
การยืนยันคุณลักษณะต่างๆ นัน่ คือการ “ตัชบิฮฺ”.
คำว่า “ ”اَّل ْس ُمเป็นคำที่แตกออกมาจากคำว่า :
1. มาจากคำว่า “ ”ال ُّس ُموหมายถึงความสูง ดังนั้นสิ่งที่ถูกเรียก ก็จะสูงด้วยกับชื่อของมัน เป็นที่กระจ่าง
และชัดเจน. 2. มาจากความว่า “ ”ال ِّس َم ُةหมายถึง เครื่องหมาย ดังนั้นชื่อก็คือเครื่องหมายของสิ่งที่ถูก
เรียก.
ข้อแตกต่างระหว่าง “ ” ْاَّل ْس ُمแปลว่า พระนาม และ “ ”ال ِّص َف ُةแปลว่า คุณลักษณะ :
1. “ ” ْاَّل ْس ُمคือ ชื่อที่พระองค์อัลลอฮฺทรงตั้งให้แก่พระองค์เอง ส่วน “ ”ال ِّص َف ُةคือ คุณลักษณะที่พระองค์
ทรงมี.
เพราะเหตุใดเราจึงต้องศึกษา ทำความเข้าใจเตาฮีดอัล-อัสมาอฺ วัศ-ศิฟาต ?
1. เพือ่ ให้เราได้เข้าถึงแก่นแท้ของคำว่า“อัต-เตาฮีด”อย่างสมบูรณ์
เพราะยังไม่นับว่าคนๆหนึ่งมีเตา
ฮีดอย่างสมบูรณ์ จนกว่าเขาจะให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺ ด้วยกับเตาฮีดประเภทต่างๆทั้งสามประเภท. 2.
เพราะการมีเตาฮีดเป็นสิ่งที่ทำหัวใจให้มีชีวิตชีวา สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทำให้หัวใจมีชีวิตชีวาและวิชา
ความรู้ที่มีเกียรติที่ สุดก็คือการทำความรู้จักกับ อัลลอฮฺ. 3. เพราะทำให้ได้เข้าสวนสวรรค์ท่า นนบี 
กล่าวว่า : “พระองค์อัลลอฮฺทรงมีพระนามชื่อ 99 พระนาม ผู้ใดที่นับมันเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์”. 4.
เพราะเตาฮีดคือ พื้นฐานเดิมที่บรรดาชาวสลัฟตั้งมั่นอยู่กับมัน. 5. เพื่อเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการ
เปรียบเทียบ การปฏิเสธ เช่นเดียวกับที่กลุ่มหลงผิดต่างๆ ที่พวกเขาตกเป็นเหยื่อ. 6. เพื่อเราจะได้ขอดุ
อาอฺด้วยกับพระนามชื่อต่า งๆอัลลอฮฺตรัสว่า : “และสำหรับพระองค์นั้นทรงมีพระนามต่างๆที่สวยงาม
ดังนั้นพวกเจ้าจงวิงวอนขอด้วยกับมัน”.
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การบิดเบือน คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งจำเป็นที่จะต้องยืนยันให้แก่อัลลอฮฺ
ทางด้ า นรู ป คำ : เช่ น การบิ ด เบื อ นคำว่ า “ ُ ”َّللاไปเป็ น “ َ ”َّللاในพระดำรั ส
ของอัลลอฮฺ “  ” وكلم َّللاُ موسى تكليماดังนั้นพวกเขาปฏิเสธคุณลักษณะการพูด
ของอัลลอฮฺ โดยกล่าวว่า ผู้ที่พูดนั้นคือท่านนบีมูซา การโต้ตอบพวกเขาในเรื่องนี้ก็
เพียงถามพวกเขาว่า และพวกท่านจะว่าอย่างไรกับพระดำรัสของอัลลอฮฺในอา
ยะฮ์นี้ “  ”وكلمه ر بُّهเมื่อนั้นพวกเขาก็จะไม่สามารถตอบโต้กลั บมาได้ การอ้าง
หลักฐานของพวกเขาก็เป็นอันสิ้นสุด.

ท า ง ด้ า น
ความหมาย :
เช่น ผู้ที่กล่าวว่า
ค ำ ว่ า “ ”ا ْل َي ُد
แปลว่ า “ความ
โปรดปราน”.

ل
ُ  ال َّت ْعط ْي: การปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับอัลลอฮฺ
การปฏิเสธคุณลักษณะบางส่วน : เช่น กลุ่มอะชาอิ
เราะอฺ พวกเขาจะยืนยันบางคุณลักษณะ และปฏิเสธ
คุณลักษณะอีกบางส่วน.

การปฏิเสธคุณลักษณะทั้งหมด : เช่น กลุ่มญะ
มี่ ย ะฮ์ พวกเขาจะปฏิ เสธคุ ณ ลั ก ษณะต่ า งๆ
ของอัลลอฮฺทั้งหมด.

 ال َّت ْكي ْي ُف: การตั้งคำถามเกี่ยวกับพระองค์ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งจะเกิดขึ้นด้วย
ด้วยลิ้ น (คำพู ด ) : โดยการให้
ลักษณะแก่สิ่งหนึ่งด้วยคำพูด.

ด้ ว ยนิ้ ว มื อ : โดยการวาดสิ่ ง
หนึ่งด้วยนิ้วมือ.

ด้วยจิ นตนาการในใจ : โดย
การนึกหรือจินตนาการในใจ.

การบ่งชี้พระนามของอัลลอฮฺ
د ل ل ة ا ْل مطاب ق اة

: คื อ ก า ร บ่ งชี้
โดยตรง การที่ น ามนั้ น บ่ ง ชี้ ถึ ง
ความหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
พระนามนั้น.

: คือการบ่งชี้ที่
รวมอยู่ การที่ นามนั้นบ่ งชี้ถึง
ความหมายส่วนหนึ่งของพระ
นามนั้น.
ن
دللة التضم ا

د ل ل ة ا ْل ا ْل اتزاما

: คื อ การบ่ ง ชี้ ที่
อาศั ย อย่ า งอื่ น ต้ อ งมี การที่
นามนั้นบ่งชี้ถึงเรื่องอื่นที่พระ
นามนั้นจำเป็นต้องมี.

ตัวอย่างเช่น : คำว่า “ ”ال َخال ُقผู้ทรงสร้าง บ่งชี้ถึงอัลลอฮฺเพียงผู้เดียว เรียกว่า “ ”ال ُم َطابَ َقةและบ่งชี้ถึง
คุณลักษณะแห่งการสร้าง เรียกว่า “ ”ال َت َض ُّمنและบ่งชี้ว่าผู้สร้างนั้นต้องมีความรู้ มีความสามารถ เรียกว่า
“  ”اَّللتزامดั่งที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า : “ อัลลอฮฺผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ด และทรงสร้างแผ่น ดินก็เยี่ยงนั้น พระ
บัญชา
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จะลงมาท่ ามกลางมั น ทั้ งหลาย (ชั้ น ฟ้ า และแผ่ น ดิ น ) เพื่ อ เจ้ าจะได้ รู้ ว่า แท้ จ ริงอั ล ลอฮฺ นั้ น เป็ น ผู้ ท รง
อานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง และแท้จริงอัลลอฮฺนั้นได้ทรงห้อมล้อมทุกสิ่งอย่างไว้ด้วยความรอบรู้”.
เราจะศึกษาเรียนรู้เตาฮีดอัล-อัสมาอฺ วัศ-ศิฟาต ได้อย่างไร ?
1. การศึกษาหาความรู้คืออิบาดะฮ์ : ดังนั้นการศึกษาหาความรู้ของเราจำเป็นจะต้องเดินตามแนวทาง
ของท่านนบีและบรรดาศอฮาบะฮฺของท่าน.
2. จะต้องมีจุดประสงค์ในการศึ กษาเรียนรู้เพื่อให้ความยิ่งใหญ่แด่ อัลลอฮฺ : ด้วยเหตุนี้ ครั้งหนึ่งเมื่อ
ท่านอิหม่ามมาลิกถูกถามถึงความหมายของคำว่า “ ”اَّل ْست َوا ُءท่านก็ได้ลดศรีษะของท่านลงต่ำ และเหงื่อ
ของท่านก็ไหลออกมา เนื่องจากท่านถูกถามถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่.
3. เราจะต้องไม่ถามถึงสิ่งต่างๆ ที่บรรดาศอฮาบะฮฺของท่านนบีไม่เคยถาม.
4. ลำดับแรกคือจะต้องรู้จักหลักฐานก่อน แล้วหลังจากนั้นจึงจะยึดถือเป็นความเชื่อในลำดับที่สอง :
ส่วนบรรดาผู้ที่เห็นต่างไปจากความเชื่อของอะลุสสุนะห์ พวกเขาจะยึดถือและเชื่อมั่นสิ่งต่างๆก่อนเป็น
ลำดับแรก แล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มค้นหาหลักฐานให้กับความเชื่อดังกล่าว ดังนั้นพวกเขาจึงไม่พบ
หลักฐานสำหรับสิ่งที่พวกเขาเชื่อ และท้ายที่สุดก็ตกอยู่ในห้วงของการทำบิดอะฮฺ.
5. เราจะต้องใช้แนวทางของท่านอิหม่ามอัช-ชาฟิอีย์ รอหิมาฮุลลอฮฺ :  آما نْ تهْ ت ادความว่า “จงศรัทธา
แล้วท่านจะได้รับทางนำ”ดังนั้นท่านก็ศรัทธาต่อ อัลลอฮฺ และศรัทธาต่อสิ่งพระองค์ตรัสไว้ ตามเป้าและ
จุดประสงค์ของพระองค์ และท่านก็ศรัทธาต่อรอซู้ล และศรัทธาต่อสิ่งที่รอซู้ลนำมา ตามเป้าหมายและ
จุดประสงค์ของท่านรอซู้ล .
บางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเตาฮีดอัล-อัสมาอฺ วัศ-ศิฟาต
1. พระนามของอัลลอฮฺนั้นไม่มีจำนวนจำกัดเป็นตัวเลขชัดเจน : ท่านนบี  กล่าวว่า : “ ...หรือพระ
นามที่พระองค์ทรงคัดเลือกมัน(เก็บ)ไว้ในความรู้ทเี่ ร้นลับ ณ พระองค์...”ส่วนในอีกหะดีษหนึ่งของท่านนบี
 ท่านได้กล่าวว่า : “แท้จริงสำหรับอัลลอฮฺนนั้ พระองค์ทรงมีพระนาม 99 พระนาม” ไม่ได้หมายรวม
ว่าพระองค์จะไม่ทรงมีพระนามอื่นอีกแล้วนอกเหนือไปจากพระนามเหล่านี้ เช่น คนๆหนึ่งพูดว่า “ ฉันมี
ม้า 100 ตัว ฉันนับมันไว้เพื่อจะศอดาเกาะฮ์” (ไม่ได้หมายรวมว่าเขาจะมีม้าเพียงแค่ 100 ตัวเท่านั้น).
2. พระนามต่างๆของอัลลอฮฺ เป็นทั้งชื่อและคุณลักษณะ  أعْ لم وأ ْوصاف: ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชื่ออย่าง
เดียวเท่านั้น หากพิจารณาในด้านการบ่งชี้ของพระนามนั้น มันก็จะบ่งชี้ถึงอัลลอฮฺ และหากพิจารณาใน
ด้านการบ่งชี้ถึงคุณลักษณะที่รวมอยู่ในพระนามนั้น มันก็คือคุณลักษณะต่างๆ (ของพระองค์) ซึ่งต่างจาก
ชื่อของพวกเรา เช่น คนหนึ่งชื่ออาลี ชื่อนี้ก็เป็นเพียงแค่ชื่อที่ผู้คนได้ตั้งขึน้ มาเท่านั้น.
3. พระนามต่ า งๆของอั ล ลอฮฺ ทุ ก ๆพระนามนั้ น บ่ ง ชี้ ถึ ง อั ล ลอฮฺ และในแต่ ล ะพระนามก็ จ ะมี
ความหมายที่ต่างกัน  مترا ادفة ومتبايانة: หากพิจารณาการบ่งชี้ของนามต่างๆ ทุกพระนามชื่อจะบ่งชี้
ถึงอัลลอฮฺ
ดังนั้นพระนามที่มีความหมายว่า “ ผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเห็น ผู้ทรงปรีชาญาน “ ทุกพระนามเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่บ่งชี้ถงึ อัลลอฮฺ แต่ทว่าแต่ละพระนามก็จะมีความหมายที่ต่างกันออกไป.
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4. พระนามหนึ่งจากพระนามต่างๆของอัลลอฮฺ จะบ่งชี้ถึงอัลลอฮฺและบ่งชี้ถึงความหมายของพระ
นามนั้ น ด้ ว ย : ฉะนั้ น จำเป็ น ที่ พ วกเราจะต้ อ งเชื่ อ ว่ า พระนามนั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งจากพระนามต่ า งๆ
ของอัลลอฮฺ และต้องเชื่อคุณลักษณะที่รวมอยู่ในพระนามนั้น และต้องเชื่อความหมายและผลลัพธ์ของ
พระนามนั้ นเช่น กัน หากพระนามเป็น พระนามที่ ต้องการกรรม(สิ่งที่ ถูกกระทำ) เช่น คำว่า “يع
ُ سم
َّ ”ال
แปลว่า ผู้ทรงได้ยิน เราจะต้ องเชื่ อว่าคำว่า “ ”ال َّسمي ُعคือพระนามชื่อของอัลลอฮฺ และต้องเชื่อว่า
พระองค์ทรงมีคุณลักษณะการได้ยิน และต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงได้ยิน แต่หากพระนามนั้นเป็นพระนาม
ที่ไม่ต้องการกรรม เช่น “العظ ْي ُم
َ ” ผู้ทรงยิ่งใหญ่ “ ُّحي
ُ جل ْي
َ  ”الผู้ทรงมีชีวิต “ل
َ  ”الผู้ทรงสูงส่ง ฉะนั้นก็ให้
เรายืนยัน(เชื่อ)พระนามและคุณลักษณะดังกล่าวตามนั้น.
5. คุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺ มีขอบเขตที่กว้างกว่าพระนามชื่อของพระองค์ : เนื่องจากทุกๆพระ
นามนั้นมีคุณลักษณะรวมอยู่ด้วย ในทางกลับกันทุกๆคุณลักษณะของพระองค์ก็อาจจะไม่ ใช่พระนามชื่อ
ของพระองค์ ดั่งเช่น อัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะของการพูด ความประสงค์ แต่พระองค์ก็ไม่ได้มีพระนามว่า
“ผู้ทรงพูด ผู้ทรงประสงค์”.
6. ทุกคุณลักษณะที่อัลลอฮฺทรงบอกเกี่ยวกับพระองค์นั้น ทั้งหมดตั้งอยู่บนความหมายนั้นจริงๆ : แต่
ทว่าพระองค์ทรงไม่เสมอเหมือนกับสิ่งใดๆ.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
อัลลอฮฺ ตรัสว่า : “ และพวกเขาปฏิเสธต่อพระผู้ทรงเมตตา...”
 พวกกุเรชปฏิเสธพระนามของอัลลอฮฺ  ال َّر ْح َمنแต่ไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮฺ เพราะพวกเขายอมรับว่าอัลลอ
ฮฺคือพระเจ้า.
 อายะฮ์นี้เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าผู้ใดปฏิเสธพระนามหนึ่งจากพระนามต่างๆของอัลลอฮฺ ก็เท่ากับว่าเขา
เป็นผู้ปฏิเสธ.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
มีปรากฏในศอเฮี๊ยะห์อัลบุคอรีย์ ท่านอาลี กล่าวว่า : “ พวกท่านจงพูดสนทนากับผู้คนด้วยระดับภาษาที่
พวกเขาเข้าใจ หรือพวกท่านต้องการจะให้อัลลอฮฺและรอซูล้ ของพระองค์ถูกปฏิเสธกระนั้นหรือ ?!.
นักทำงานศาสนาจำเป็นจะต้องพิจารณาระดับความเข้าใจของกลุ่มที่ตนเองเรียกร้องเชิญชวน พูดจากับ
แต่ละบุคคลในระดับที่เหมาะสมกับเขา พูดเพื่อจะสื่อสารให้พวกเขาเข้าใจ เช่น พูดช้าๆ ชัดถ้อยชัดคำ
เพื่อให้พวกเขาเข้าใจเป้าหมายที่ตนจะสื่อสาร และจะต้องไม่เรียกร้องเชิญชวนด้วยกับ คำพูดหรือการ
สื่อสารที่สติปัญญาของพวกเขาไปไม่ถึง.
ตัวบทหลักฐานที่ 3
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ท่านอับดุรร็อซซาก รายงาน จากมะห์มัร จากอิบนฺฏอวูส จากพ่อของเขา จากอิบนฺอับบาส กล่าวว่า : “
ท่ านอิ บ นุ อั บ บาสได้ เห็ น ชายคนหนึ่ งตั ว สั่ น ครั้น เมื่ อ ได้ ฟั ง ฮะดี ษ บทหนึ่ งของท่ า นนบี  เกี่ ย วกั บ
คุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺ โดยชายผู้นั้นปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ท่านอิบนุอับบาส จึงกล่าวว่า : “ คน
เหล่านั้นกลัวอะไร ? พวกเขาอ่อนแอ จิตตก เมื่อเจอความหมายที่ชัดเจนตรงๆ และพวกเขาพินาศเมื่อ
เจอความหมายทีม่ ีความคลุมเครือ”.
 คำว่า “  ” َما َف ْر ُقพวกเขากลัวอะไรกัน ? : การที่พวกเขายืนยัน คุณลักษณะที่ถูกอ่านให้พวกเขาฟั ง
(แก่อัลลอฮฺ) ด้วยภาษาของพวกเขา ทำไมพวกเขาถึงไม่ยืนยันคุณลักษณะดังกล่าวให้กับอัลลอฮฺ เสมือน
กับที่พระองค์ได้ทรงยืนยันให้แก่พระองค์เอง หรือรอซูล้  ของพระองค์ได้ยืนยันเอาไว้ ?.

ลักษณะของอัลกุรอาน มีดังนี้
حكم وما ْنه متشاباه
ْ ما ْنه م

: م تشابا ه ك له

มีทงั้ 2 ลักษณะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท :

หมายถึง แต่ละ
ส่ ว น มี ค ว า ม
คล้ า ยคลึ ง กั น
แ ล ะ มี ค ว า ม
ถู ก ต้ อ ง ที่
สอดคล้องกัน.

 متشاباه: แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
: س ابي
ْ نا

-

การอ่านเชื่อม.

: م ْطلق

-

การอ่านหยุด.

: حكم
ْ م

หมายถึง
ส่วนที่มี
ความหมาย
ชันเจนตรงๆ.

: حكم كله
ْ م

ห ม าย ถึ ง ส ม บู รณ์
ประณีต เรียบร้อย.

1. เรียกอัลกุรอานว่า  ُم ْحكَم كُلُّ ُه: เพราะในอัลกุรอานนั้นไม่มีส่วนใดบกพร่อง เรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในมันก็
ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นเท็จ หุก่มต่างๆในมันก็ไม่มีข้อผิดเพี้ยน ดั่งที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า : “ และถ้อยคำแห่งพระ
เจ้าของเจ้านั้นครบถ้วนแล้ว ซึ่งความสัจจริง และความยุติธรรม...”.
2. เรียกอัลกุรอานว่า  ُم َت َشابه كُلُّ ُه: เพราะแต่ล่ะส่วนของมันมีความคล้ายคลึงกัน ทั้งในความสวยงามและ
ความสมบูรณ์ และแต่ละส่วนก็มีความจริงที่สอดคล้องกัน ไม่ขัดแย้งกัน อัลลอฮฺ ตรัสว่า : “ อัลลอฮฺได้ทรง
ประทานคำกล่าวที่ดียิ่งลงมาเป็นคัมภีร์ที่คล้องจองกัน...”.
3. เรียกอัลกุรอานว่า  م ْن ُه ُم ْحكَم َوم ْن ُه ُم َت َشابه:  ُم ْحكَمในที่นี้ หมายถึง ส่วนที่ความหมายของมันประจักษ์
ชัดเจน และ  ُم َت َشابهหมายถึง ส่วนที่มีความหมายหลายนัยยะ คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
สองประเภท : 1.  ُم ْطلَق2. ٌّ  ن ْسبيซึ่งประเภทนี้ก่อเกิดมาจากการอ่านหยุดและการอ่านเชื่อม ในดำรัส
ของอัลลอฮฺที่ว่า : “ และไม่มีผู้ใดจะล่วงรู้การตีความโองการนัน้ ได้นอกจากอัลลอฮฺ...” :
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  ُم ْطلَق: คือ สิ่งที่ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้นอกจากอัลลอฮฺ เช่น ; วิธีการของคุณลักษณะต่างๆอัลลอฮฺว่าเป็น

อย่างไร ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในสวนสวรรค์.
 ٌّ  ن ْسبي: คือ สิ่งที่ผู้รู้และนักปราชญ์รู้กัน และเป็นสิ่งที่คลุมเครือสำหรับบุคคลทั่วไป.
ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นข้อคลุมเครือที่มีอยู่ในอัลกุรอาน จะเป็นข้อคลุมเครือสำหรับมนุษย์ทั้งหมด โดยไม่มีใครเลย
เข้าใจความหมายของมัน แต่ส่วนที่ผิดพลาดนั้นคือความเข้าใจ เพราะเหตุนี้ ท่านอิบนฺอับบาส  จึง
กล่าวว่า : “ ฉันเป็นคนหนึ่งจากบรรดาที่ผู้มั่นคงในความรู้ ที่รู้การตีความโองการนั้น...” ท่านอิบนฺอับบาส
 กล่าวว่าเช่นนี้ ไม่ใช่ว่าท่านจะยกยอตัวเองแต่อย่างใด เพียงแต่ท่านต้องการจะบอกให้ทุกคนรู้ว่า ไม่มี
สิ่งใดในคัมภีร์อัลกุรอานที่ ไม่มีใครเลยรู้ความหมายของมัน เพราะตั้งแต่ยุคของท่านนบี  จนถึงยุ ค
สุดท้ายของประชาชาตินี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครเลยเข้าใจความหมายของมัน เพราะพวกเขาก็จะอ่าน
โองการทีเ่ กีย่ วกับคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺ โดยที่พวกเขาไม่เข้าใจความหมายของมัน.
ตัวบทหลักฐานที่ 4
ครั้นเมื่อพวกกุเรชได้ยินท่านนบี  กล่าวว่า  ال َّر ْح َمن: ผู้ทรงเมตตา พวกเขาก็ปฏิเสธคำดังกล่าว อัลลอฮฺ
จึงได้ประทานอายะฮ์หนึ่งลงมาเนือ่ งจากพวกเขา : “ และพวกเขาปฏิเสธต่อพระผู้ทรงเมตตา...”.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การไม่ ศรัท ธาต่อ สิ่งหนึ่ งสิ่งใดจากพระนามและคุ ณ ลั กษณะต่ างๆ เรื่องนี้ นับ ว่ าเป็ น การปฏิ เสธการ
ศรัทธา.
2. อธิบายความหมายของอายะฮ์หนึง่ ในซูเราะฮฺอัร-เราะดฺ “ และพวกเขาปฏิเสธต่อพระผู้ทรงเมตตา ....”.
3. ละทิง้ คำพูดทีผ่ ู้ฟงั ฟังไม่เข้าใจ สนทนากับพวกเขาในระดับที่สติปัญญาของพวกเขาไปถึง.
4. บอกสาเหตุที่นำไปสู่การปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์ ถึงแม้ว่าผู้ปฏิเสธจะไม่ตั้งใจ
เช่นนั้นก็ตาม.
5. คำพูดของท่านอิบนฺอับบาส สำหรับผู้ที่ปฏิเสธสิ่งหนึ่ งสิ่งใด จากคุณลักษณะของอัลลอฮฺ การกระทำ
ดังกล่าวจะทำให้เขาพินาศ.
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แบบบททดสอบส่วนที่ 8 (มี 1 บท)
คำถามที่หนึ่ง : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูนณ์
1. การปฏิเสธพระนาม และคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺ แบ่งออกเป็น : สองประเภท. สามประเภท.
และความแตกต่างระหว่าง พระนาม กับ คุณลักษณะ คือ พระนามที่อัลลอฮฺทรงตั้งให้แก่พระองค์เอง และ
คุณลักษณะคือสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของพระองค์ : ถูก. ผิด.
2. การปฏิเสธพระนาม หรือคุณลักษณะใดๆก็ตามที่มีปรากฏหลักฐานในอัลกุรอานและอัล ฮะดีษ นับว่าเป็นกุ
ฟุร : ใหญ่. เล็ก.
3. คำว่า  اَّلسمแตกมาจากคำว่า : ความสูง สูงส่ง . เครื่องหมาย. ทั้งหมดถูกต้อง.
4. พระนามต่างๆของอัลลอฮฺ คือ : นามที่บ่งชี้ถึงอัลลอฮฺ. นามที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะ. นามที่บ่งชี้
ถึงอัลลอฮฺและคุณลักษณะ.
5. ชื่อต่างๆของปวงบ่าว คือ : นามที่บ่งชี้ถึงตัวตน. นามที่บ่งชี้ถึงคุณลักษณะจริง. นามที่บ่งชี้ถึง
ตัวตนและคุณลักษณะจริง.
6. การบ่งชี้ของพระนามอัลลอฮฺ : อัล -มูฏอบะกอฮฺ. อัต-ตะฎ็อมมุน . อัล -อิลติซาม. ทั้งหมด
ถูกต้อง.
7. พระนามต่างๆของอัลลอฮฺ : มุตะรอดิฟะห์. มุตะบายะนะห์. มุตะรอดิฟะห์และมุตะบายะนะห์.
8. พระนามต่างๆของอัลลอฮฺมี : จำกัด. ไม่จำกัด ด้วยจำนวนตัวเลขที่เจาะจง.
9. คุณลักษณะต่างๆ นั้นมีเยอะกว่าพระนามชื่อ เนื่องจากทุกพระนามชื่อมีคุณลักษณะรวมอยู่ด้วย : ถูก.
ผิด.
10. มีคุณลักษณะมากมายที่ใช้กับอัลลอฮฺ แต่คุณลักษณะดังกล่าวไม่ใช่พระนามชื่อของพระองค์ : ถูก.
ผิด.
11. การพูดว่า “ ปฏิเสธการตัมษีล “ ดีกว่าการพูดว่า “ ปฏิเสธการตัชบิฮฺ” : ถูก. ผิด.
12. สาเหตุที่จำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้เตาฮีดอัล-อัสมาอฺ วัศ-ศิฟาต : 1. :..........................................................
............................................................... 2. :........................................................................................................
3. :................................................................................. 4. :................................................................................
5. :........................................................................................................................................................................
13. วิธีการศึกษาเรียนรู้ : 1. :.............................................................. 2. :.........................................................
3. :................................................................................. 4. :................................................................................
14. เราจะละทิ้งคำพูดที่ผู้คนฟังไม่เข้าใจ ถึงแม้ว่าพวกเขาต้องการให้เราพูดคำดังกล่าว : ถูก. ผิด.
15. “ และพวกเขาปฏิเสธต่อพระผู้ทรงเมตตา “ หมายถึง...................................................................................
16. ตัวบทที่ยืนยันถึงคุณลักษณะในส่วนที่เป็น “ ”محكمคือ ส่วนที่ความหมายของมันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน
และในส่วนที่เป็น “ ”المتشابه المطلقคือส่วนที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไรนอกจากอัลลอฮฺ : ถูก. ผิด.
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17. ความหมายของคำว่า “ ”المحكمเมื่อถูกกล่าวคำเดียวโดดๆ คือ : สิ่งที่ความหมายของมันประจักษ์
ชัดเจน. สิ่งที่ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ.
18. ความหมายของคำว่า “ ”المتشابهเมื่อถูกกล่าวคำเดียวโดดๆ คือ ( สิ่งที่บางส่วนของมันคล้ายคลึงกันในด้าน
ความสวยงามและความสมบูรณ์ : ถูก. ผิด.
19. “ ” المتشابه النسبيจะไม่มีใครรู้ความหมายของมัน และ “ ”المحكمจะมีบางคนรู้ความหมายของมันและ
อีกบางคนก็ไม่รู้ : ถูก. ผิด.
20. ไม่มีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจความหมายของมันได้ : ถูก. ผิด.
21. จำเป็นที่นักทำงานศาสนาจะต้องพิจารณาระดับความเข้าใจของกลุ่มคนที่ตนเองเรียกร้องเชิญชวน และ
พูดสนทนากับพวกเขาในระดับภาษาที่พวกเขาเข้าใจ : ถูก. ผิด.
22. ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เป็นข้อคลุมเครือที่มีอยู่ในอัลกุรอาน จะเป็นข้อคลุมเครือสำหรับมนุษย์ทั้งหมด โดยไม่มีใครเลย
เข้าใจความหมายของมัน : ถูก. ผิด. และในส่วนของข้อเท็จจริง สิ่งใดทีอ่ ัลลอฮฺทรงบอกเอาไว้จากเรื่อง
เร้นลับมันจะเป็นข้อคลุมเครือ ณ ที่ : บุคคลบางคน. ทั้งหมดทุกคน.
23. เพราะเหตุใด ท่านอิบนุอับบาส  จึงกล่าวว่า : “ ฉันเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่มั่นคงในความรู้ ที่รู้การ
ตีความอายะฮ์นั้น”?..............................................................................................................................................
24. คำพูดหนึ่งที่เลวร้ายของกลุ่มบิดอะฮฺคือ แท้จริงอายะฮ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ เป็นอา
ยะฮ์ที่ไม่มีความหมาย คำพูดนี้เลวร้ายก็เพราะว่าเป็นการกล่าวหาท่านนบี  และบรรดาศอฮาบะฮฺเป็นผู้ที่โง่
เขลาไม่มีความรู้ และเป็นการปฏิเสธต่ออัลกุรอาน และเป็นการให้ราคาแก่พวกปรัชญานิยม : ถูก. ผิด.
25. เครื่องหมายของพวกหลงผิดคือ พวกเขาจะยอมรับ “ ”المحكمและจะปฏิเสธ “ ”المتشابه: ถูก. ผิด.
26. ส่วนหนึ่งจากกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเตาฮีดอัล-อัสมาอฺ วัศ-ศิฟาต : 1. :......................................................
............................................. 2. :..........................................................................................................................
3. :........................................................................................................................................................................
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คำถามที่ 2 : จงวางอักษร ) (أตามความเหมาะสมในช่อง )(ب
ب
أ
 คือ การปฏิเสธ ซึ่งแบ่งออกเป็นสองชนิด การปฏิเสธ และการตีความ.
ُ حر
يف
ْ ال َّت
 คือ จะเป็นคำพูด หรือการวาดเขียน หรือการจินตนาการในใจ.
ل
ُ ال َتأْو ْي
 ส่วนที่มีความคล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านความสวยและความสมบูรณ์ และเป็น
ل
ُ ال َت ْعط ْي
ความจริงที่สอดคล้องกัน ไม่ขดั แย้งกัน.
 การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จำเป็นจะต้องยืนยันให้แก่อัลลอฮฺ ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นรูป
حكَ ُم
ْ الم
ُ
คำ และส่วนของความหมาย.
 การปฏิ เสธพระนามและคุ ณ ลักษณะที่ จ ำเป็ นแก่ อัลลอฮฺ ไม่ ว่าจะปฏิ เสธ
َ الم َت
شاب ُه
ُ
ทั้งหมด หรือปฏิเสธบางส่วน.
 เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ข้ อ บกพร่ อ ง

เรื่ อ งราวที่ ป รากฏอยู่ ในมั น ไม่ ใช่ เรื่ อ งมดเท็ จ
และหุก่มต่างๆ ที่มีอยู่ในมันก็ไม่มีผิดเพี้ยน.
 สิ่งที่มีหลักฐานมาสนับสนุน มันก็จะเป็นสิ่ งที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ แต่
หากไม่มีหลักฐาน มันก็จะเป็นสิ่งที่ผิดและไม่เป็นที่ยอมรับ.
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เรื่องที่ 9 : สำนวนที่ต้องห้าม และนับว่าเป็นการตั้งภาคี ( มี 26 บท )
บท)
 ส่วนนี้ของหนังสือนับเป็นส่วนทีย่ าวที่สุด เพราะปกติของผู้เขียน คือการพูดโดยรวม หลังจากนั้นค่อย

อธิบายประเด็นย่อย.
 ในส่วนนี้จะกล่าวถึงคำกล่าวที่ต้องห้าม คำกล่าวที่นับว่าเป็นชิริก (การตั้งภาคี) และรูปแบบชิ ริกบาง
ประการ โดยเน้นไปที่ชิริกเล็ก นั่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ซ่อนเร้น (ไม่ค่อยปรากฏชัด) และยังได้เน้นไปที่
การปฏิเสธนิอ์มัต (ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ) เพราะมันเกิดขึ้นอย่างมากมาย.
บทที่ 41 คำดำรัสของอัลลอฮฺทวี่ ่า : “พวกเขาตระหนักดีในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ แต่แล้ว
พวกเขาก็ปฏิเสธมัน” ซูเราะฮฺอันนะห์ลุ 83
( จึงนับได้ว่า การปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอฮฺเป็นการตั้งภาคี).
ท่าน มุญาฮิดได้ให้ความหมายในเชิงว่า “ มันคือคำพูดของคนๆหนึ่งว่า นี่คือทรัพย์ของฉันซึ่งฉันได้รับมา
จากบรรพบุรุษของฉันเอง ” ท่าน เอาน์ บิน อับดุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า “ พวกเขากล่าวกันว่า ถ้าไม่ใช่เพราะ
คนนั้นมันคงไม่เป็นเช่นนี้ ” และท่าน อิบนุ กุตัยบะฮ์ กล่าวว่า : “ พวกเขากล่าวกันว่า สิ่งนี้ (เกิดขึ้น) ก็
ด้วยชะฟาอะฮ์ (การช่วยเหลือ) จากพระเจ้าทั้งหลายของเรา.
 ความโปรดปราน นับเป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺ โดยมีหลักฐานว่า : “ และเราจะทดสอบพวกเจ้า

ด้วยความชั่ว และความดี ” อัลอันบิยาอ์ 35.
 การพาดพิงความโปรดปรานจากผู้สร้างไปให้ผู้อื่น คือการทำให้การให้เอกภาพ มีช่องโหว่ 1. ในเรื่อง
รุบูบียะฮ์ (การเป็นเจ้าของอัลลอฮฺ) เพราะเขาได้ทำให้สาเหตุเป็นผู้กระทำให้เกิดขึ้น 2. ในเรื่องของอุลูฮี
ยะฮ์ (การถูกสักการะของอัลลอฮฺ) เพราะเขาได้ละทิ้งการขอบคุณต่ออัลลอฮฺ.
 พวกเขากล่าวกันว่า “ ถ้าไม่ใช่เพราะคนนัน้ มันคงไม่เป็นเช่นนี้ ” หากเป็นแค่คำบอกเล่า และคำบอก
เล่านี้คือความจริงที่เกิดขึ้น ก็ไม่มีปัญหาอันได.
ความโปรดปรานคือการทดสอบ แล้วเราจะปลอดภัยได้อย่างไร ?
หลังจากความโปรดปราน
ได้ มาถึ ง : ท่ า นจะต้ อ ง
ขอบคุณผู้ที่มอบความโปรด
ปรานนี้ ให้ แ ก่ท่ าน ทั้ งทาง
กาย วาจา และ ใจ.

ก่อนที่ความโปรดปรานจะมาถึง : ท่านจะต้องขอสิ่งนั้นจากอัลลอฮฺ โดย
ที่ใจนัน้ ไม่เบี่ยงเบนออกจากพระองค์ เพราะผู้คนบางคนนั้นคิดอย่างเดียว
ว่าจะทำอย่างไรให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมือง เช่น รัฐมนตรี หรือ นายกได้
รู้ถึงสภาพของเขา เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือ ดังนั้นสวรรค์จะไม่ถูกขอ
นอกจากจากอัลลอฮฺ และเรื่องปัจจัย ก็ต้องขอจากอัลลอฮฺเช่นกัน.

186

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

ประเภทของมนุษย์ ว่าด้วยเรื่องการพาดพิงความโปรดปราน
แบบชิริกใหญ่ :
คื อ การพาดพิ งถึงสาเหตุ นั้ น
โดยตรง ไม่ มีอย่างอื่ น มาเป็ น
สาเหตุที่มีผลข้างเคียงร่วมอยู่
ด้วย.

แบบชิริกเล็ก :
คื อ การพาดพิ งความโปรด
ปรานไปยั งสาเหตุ ที่ ป รากฏ
แต่สิ่งนั้นไม่นับว่าเป็ นสาเหตุ
ทั้ ง ท า ง ศ า ส น า แ ล ะ
ความรู้สึก.

อย่ า ลื ม ที่ จ ะขอบคุ ณ ผู้ ป ระทานความ
โปรดปรานที่แท้จริง.

แบบถูกต้อง :
เนื่ อ งจากเขาได้ พ าดพิ ง ไปยั ง
สาเหตุ ที่ ถู ก ต้ อ งทั้ ง ทางศาสนา
และความรู้ สึ ก ซึ่ ง สิ่ ง นี้ เ ป็ น ที่
อนุมัติ โดยมี 2 เงือ่ นไข :

ต้องไม่เชื่อว่าสาเหตุนเี้ ป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นด้วยตัวมันเอง.

หลักฐานที่ 2 :
อะบุลอับบาส ได้กล่าว – หลังจากหะดีษ ซัยด์ บิน คอลิด ซึ่งมีคำกล่าวของอัลลอฮฺที่ว่า : เช้าวันนี้ บ่าว
ของฉันมีทั้งที่เป็นผู้ศรัทธาต่อฉัน และเป็นผู้ปฏิเสธ หะดีษ ซึ่งเราได้กล่าวถึงไปแล้ว “ อัลกุรอาน และ
หะดีษมากมายหลายบทที่กล่าวถึงบุคคลทั้งหลายที่อัลลอฮฺทรงตำหนิพวกเขานั้น อ้างว่าความโปรดปราน
ที่เขาได้รับนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ และตั้งภาคีต่อพระองค์ ” ชาวสะลัฟ (บรรพชนยุคก่อน) บางท่านได้
กล่าวว่า “ มันเหมือนกับคำพูดของพวกเขาที่ว่า คลื่นลม (ในทะเล) พัดดี และกัปตันมีความชำนาญ และ
อะไรทำนองนี้ที่เป็นคำพูดติดปากของคนส่วนมากทั่วๆไป.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การอธิบายถึงการรับรู้ถึงความโปรดปราน และการปฏิเสธมัน กล่าวคือ ความรู้สึกเขาสามารถสัมผัสได้
ว่าความโปรดปรานนั้นมากจากอัลลอฮฺ แต่กลับปฏิเสธมันและอ้างว่ามาจากสิ่งอื่นทีไ่ ม่ใช่พระองค์.
2. ได้รับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคำพูดที่ติดปากผู้คน เช่นการกระทำพวกเขาเวลาเครื่องบินร่อนลง.
3. คำพูดเหล่านี้ ถูกเรียกว่า การปฏิเสธความโปรดปราน เป็นการปฏิเสธว่าความโปรดปรานที่ได้รับมา
อัลลอฮฺได้มอบให้ ไม่ใช่ปฏิเสธว่าไม่มี เพราะพวกเขาสามารถรับรู้ และสัมผัสได้ว่ามันมี.
4. มันมีการรวมสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอยู่ในหัวใจ คือการรับรู้ และไม่ยอมรับ.
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บทที่ 42 : ว่าด้วยคำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า “ ดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้ทำให้อัลลอฮฺมีภาคีใดๆทั้งๆที่
พวกเจ้านั้นก็ทราบดี ” ( คำอธิบาย ภาคีที่ถูกนำมาเทียบเคียงอัลลอฮฺ )
 พวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ทำให้อัลลอฮฺมีภาคีใดๆ ในการเคารพสักการะ โดยที่พวกเจ้าก็ทราบดีว่า ไม่มี

ใครสามารถเทียบเคียงอัลลอฮฺได้ ใน การเป็นเจ้าของพระองค์ ในอายะฮ์นี้ มีคำสั่งแรก คำเรียกร้องแรกที่
มีในกุรอานนำไปสู่การให้เอกภาพ และในกุรอานก็มคี ำสั่งห้ามแรกๆนั่นคือ การห้ามจากการตั้งภาคี.
ท่านอิบนุอับบาส : ได้กล่าวอธิบายอายะฮ์ นี้ว่า “ อัลอันด๊าด ” คือการตั้งภาคีที่ซ่ อนเร้นยิ่งกว่ารอยเท้า
ของมดบนหินสีดำสนิท ในความมืดมิดยามค่ำคืน ซึ่งมันคือการที่คุณ กล่าวว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ และ
ขอสาบานต่อชีวิตของท่านโอ้ชายคนนี้ ขอสาบานต่อชีวิตของข้า หรือการที่คุณกล่าวว่า ถ้าไม่มีสุนัขน้อย
ตัวนี้ โจรคงได้มาเยือนเรา ถ้าไม่ใช่เพราะเป็ดที่อยู่ในบ้านขโมยก็คงมาเยือน หรือ คำกล่าวที่คนๆหนึ่งได้
กล่าวแก่สหายเขาว่า สิ่งนี้อัลลอฮฺประสงค์ และท่านก็ประสงค์ หรือคำกล่าวที่ว่า ถ้าไม่มีอัลลอฮฺ และชาย
คนนี้ ฉะนั้นอย่าได้เอาคนหนึ่งคนใดไปยุ่งเกี่ยวกับคำกล่าวเหล่านี้ เพราะทั้งหมดนี้ทุกประการนับว่าเป็นชิ
ริก (การตั้งภาคี) ทั้งสิ้น รายงานโดยอิบนุ อะบีหาติม.
 คำกล่าวที่ว่า “ มันซ่อนเร้นยิ่งกว่า....”: มันได้บอกอย่างชัดถึงความซ่อนเร้น หากว่าชิริกมันมีอยู่ในหัว

อกของมนุษย์อย่างซ่อนเร้นเช่นนี้แล้วไซร้ เราก็ขอต่ออัลอฮฺให้ได้รับความช่วยเหลือให้เราขจัดมันออกไป
จากพวกเรา.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
ท่านอุมัร บิน ค๊อตตอบ  ได้รายงานว่า : แท้จริงท่านรอซูล้  ได้กล่าวว่า “ ใครก็ตามที่สาบานต่อสิ่ง
อื่นนอกจากอัลลอฮฺแล้ว แน่แท้เขาได้ปฏิเสธ (ตกเป็นกาเฟร) หรือได้ทำชิริก (ตั้งภาคี) ” รายงานโดยติรมี
ซีย์ และได้บอกว่าเป็นหะดีษระดับหะสัน ส่วนหากิมตัดสินว่าเป็นหะดีษศอเฮี๊ยะห์.
ตัวบทหลักฐานที่ 3
ท่านอิบนุมัสอูด ได้กล่าวว่า : “ ให้ฉันสาบานต่ออัลลอฮฺแบบโกหก ยังดียิ่งกว่าการที่ฉันสาบานต่อสิ่งอื่น
นอกเหนือจากอัลลอฮฺถึงแม้นจะจริงก็ตาม ”.
 คำกล่าวที่ว่า : “ เขาได้ปฏิเสธ(ตกเป็น กาเฟร) หรือได้ ทำชิริก (ตั้งภาคี) ” มันเป็นชิริกใหญ่ หากผู้ที่

สาบานเชื่อว่าสิ่งที่เขาสาบานด้วยมันเทียบเท่ากับอัลลอฮฺได้ในเรื่องความยิ่งใหญ่ และการเทิดทูน หากไม่
เป็นเช่นนัน้ ก็นับว่าเป็นชิริกขนาดเล็ก.
 อิบนุมัสอูด  เขาไม่ชอบสิ่งนี้ (สาบานต่ออัลลอฮฺแบบโกหก) และไม่ชอบอีกอย่าง (สาบานต่อสิ่งอื่น
แบบจริงจัง) แต่ทว่า ความเลวร้ายของการทำชิริก มันใหญ่หลวงกว่าการโกหก เพราะชิริก จะไม่ได้รับการ
อภัย (หากไม่เตาบัต).
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ตัวบทหลักฐานที่ 4
รายงานจากหุซัยฟะ  จากท่านนบี  กล่าวว่า : “ พวกท่านอย่าได้พูดว่า “ สิ่งนี้อัลลอฮฺประสงค์ (ให้
เกิดขี้น) และคนนั้นคนนี้ก็ประสงค์ด้วย ” แต่ พวกเจ้าจงกล่าวว่า “ สิ่งนีอ้ ัลลอฮฺทรงประสงค์ หลังจากนั้น
คนนั้นคนนีถ้ งึ ได้ประสงค์ ” รายงานโดยอะบูดาวูด ด้วยสายรายงานที่ศอเฮี๊ยะห์.
ตัวบทหลักฐานที่ 5
มีรายงานจาก อิบรอฮีม อันนัคอีย์ ว่าเขานั้นรังเกียจในการที่ คนๆหนึ่งกล่าวว่า : “ ฉันขอความคุ้มครอง
ต่ออัลลอฮฺ และต่อท่าน (พร้อมกัน) ” และท่าน อนุญาตให้กล่าวว่า : “ ด้วยอัลลอฮฺ หลังจากนั้น ด้วย
ท่าน ” และเขาจะต้องกล่าวว่า : “ หากไม่มีอัลลอฮฺ หลังจากนั้น คนนั้นคนนี้ ” แต่อย่าพูดว่า : “ หากไม่
มีอัลลอฮฺ และคนนั้นคนนี้ ”.
 คำกล่าวที่ว่า “ แต่ พวกเจ้าจงกล่าวว่า ” : ศาสนา (อิสลาม) เมื่อใดที่ได้ห้ามสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะบอกให้

ทราบถึงแนวทางที่อนุญาต เพื่อให้ง่ายต่อการละทิ้งสิ่ งต้องห้าม เพื่อที่เราจะได้ทราบถึงความสูงส่งของ
บทบัญญัติ.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. คำอธิบายอายะห์ของซูเราะฮฺบะกอเราะห์ ในคำทีว่ ่า อัลอันด๊าด.
2. บรรดาศอฮาบะฮฺ  ต่างให้ความหมายของอายะฮ์ที่เกี่ยวกับชิริกว่ามันนั้นครอบคลุมไปถึงชิริกเล็ก
เพราะคำว่า อันนิด มันได้ครอบคลุมทุกสิ่งทีค่ ล้ายคลึง เท่าเทียมโดยรวม หรือ ในบางเรื่อง.
3. การสาบานต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺนั้น เป็นชิริก เช่นคำกล่าวที่ว่า : “ ขอสาบานต่อชีวิตของ
ท่าน ” “ ขอสาบานต่อชีวิตของฉัน ” “ ขอสาบานต่อความรับผิดชอบของท่าน ” “ ขอสาบานต่อความ
รับผิดชอบของฉั น ” “ ภายใต้การดูแลของฉัน ” “ อยู่ในเคราของฉัน ” “ อยู่ในหน้าของฉัน ” “ ขอ
สาบานต่อท่านนบี ” “ ด้วยเกียรติของฉัน ” “ ขอสาบานต่อกะอ์บะห์ ” “ ขอสาบานต่อการละหมาด
ของท่าน ” “ ขอสาบานต่อการถือศีลอดของท่าน ” “ ขอสาบานต่ออายุของท่าน ” “ ขอสาบานต่อการ
ช่วยเหลือ ” หรือการกล่าวในคำสาบานว่า : “ เป็นยิว หรือ นะซอรอ(คริสต์) หรือการเฟรหากทำเช่นนี้ ”
4. แท้จริงการสาบานต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺถึงแม้นจะสัจจริงก็ตาม ย่อมเป็นสิ่งที่บาปหนักหนา
กว่าการสาบานแบบฆอมูส (การสาบานต่ออัลอฮฺแบบโกหกเพื่อที่จะกินทรัพย์ของมุสลิมอื่น แบบไม่เป็น
ธรรม).
5. ความแตกต่างระหว่าง คำว่า “ และ ” กับ คำว่า “หลังจากนั้น” ในคำพูด (นั่นเพราะคำว่า “ และ ”
มั่นส่อถึงความเท่าเทียม จึงนับเป็นการทำชิริก แต่คำว่า “ หลังจากนั้น ” มันส่อถึงการเรียงลำดับ เว้นช่วง
ห่าง จึงไม่นับว่าเป็นการตั้งภาคี เช่นคำกล่าวที่ว่า “ ฉันมีได้เนือ่ งจากอัลลอฮฺ และเนื่องจากท่าน ” หรือ
“ฉันเพียงพอแล้วที่อยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺ และการดูแลของท่าน ” “ ฉันไม่มีใครอื่นแล้วนอกจาก
อัลลอฮฺ และท่าน ” “ ฉันมอบหมายต่ออัลอฮฺ และต่อท่าน” “สิ่งนี้มาจากอัลลอฮฺ และท่าน ” “ อัลลอฮฺ
ช่วยฉันจากบนฟ้า และท่านช่วยฉันบนหน้าแผ่นดิน ” “ ฉันขอกลับเนื้อกลับตัวไปสู่อัลลอฮฺ และท่าน ”
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บทที่ 43 : ว่าด้วยโทษของผู้ที่ไม่ยอมรับในการสาบานต่ออัลลอฮฺ (ซึ่งนับว่าเป็นบาปใหญ่)
ผู้ที่สาบานย่อมยืนยันว่าสิ่งทีเ่ ขาได้สาบานย่อมเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงด้วยการสาบาน ซึ่งกับผู้ที่เขาสาบานด้วย
นั้น ดังนั้น การไม่ รู้สึกมั่นใจในการสาบานต่อ อัลลอฮฺ เขาได้ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการให้การเทิ ดทู น
ต่ออัลลอฮฺ และสิ่งนี้มันได้ทำลายความสมบูรณ์แบบของการให้เอกภาพ (เตาฮีด) .
ตัวบทหลักฐานที่ 1
รายงานจากท่านอุมัร  แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ พวกเจ้าอย่าได้สาบานต่อบรรพบุรุษของ
พวกเจ้า ใครที่สาบานต่ออัลลอฮฺก็จงสัจจริงในการสาบาน และใครที่มีคนสาบานต่ออัลลอฮฺเขาก็จงยอมรับ
การสาบานนั้ นเถิด ส่วนใครที่ไม่ยอมรับในการสาบานนั้ น ก็ไม่นับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับ อัลลอฮฺ ”
รายงานโดยอิบนุมาญะฮ์ดว้ ยสายรายงานที่หะสัน.
ประเภทของการรู้สึกมัน่ ใจต่อการสาบานด้วยอัลลอฮฺ
ตามบั ญ ญั ติศาสนา :
จำเป็ น ต้ องพอใจต่อ การ
สาบานด้วยอัลลอฮฺ ในสิ่ง
ที่จำเป็นต้องสาบาน แล้ว
เข าก็ ได้ ส าบ าน ต าม
รูป แบบที่ ศ าสนาได้ ชี้ชัด
ไว้.

ตามความรู้สึก : ผู้ที่ได้ฟังคำสาบาน(สาบานยืนยันให้คนนั้นเชื่อ)คงไม่พ้น
จาก 5 อย่างนี้ :
1. เขารู้วา่ คนๆนี้โกหก ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อ.
2. เขาคิดว่าคนๆนี้น่าจะโกหก ก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อ.
3. เขารู้ว่าอาจจะจริง และอาจจะโกหก สถานะการณ์นี้ เขาจำเป็ นต้อง
เชื่อ.
4. เขาคิดว่าคนๆนี้น่าจะพูดจริง ก็จำเป็นต้องเชื่อ.
5. เขารู้ว่าคนๆนี้พูดจริง ก็จำเป็นต้องเชื่อ.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้ :
1. มีการห้ามมิให้สาบานต่อบรรพบุรุษ (ซึ่งเป็นการห้ามแบบเด็ดขาด).
2. มีคำสั่งใช้ให้คนที่ฟังการสาบานพอใจเมื่อมีการสาบานต่ออัลลอฮฺ.
3. มีการสำทับอย่างรุนแรงสำหรับผู้ที่ไม่ยอมรับ.
4. มีคำสั่งใช้ให้ผู้สาบานสัจจริงในการสาบาน เพราะความสัจจริงในเรื่องอื่นๆเป็นสิ่งจำเป็น แล้วในเรื่อง
การสาบานจะไม่จำเป็นได้หรือ.
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บทที่ 44 : ว่าด้วยคำพูดที่ว่า สิ่งทีอ่ ัลลอฮฺทรงประสงค์ และท่านประสงค์
ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
1. รายงานจากท่านกุตัยละฮ์  ว่า มี ชาวยิวคนหนึ่งมาหาท่านนบี  แล้วบอกท่านนบีว่า : “พวก
ท่านตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ เพราะพวกท่านกล่าวว่า : “มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ และท่านได้ประสงค์” และพวก
ท่านกล่าวว่า : “ขอสาบานต่อกะอ์บะฮ์” ท่านนบี  จึงสั่งให้พวกเขาเหล่านั้นยามต้องการสาบานให้
กล่าวว่า : “ขอสาบานต่อพระเจ้าผู้เป็ นเจ้าของกะอ์บะฮ์” และกล่า วว่า : “สิ่งนี้ อัลลอฮฺทรงประสงค์
หลังจากนั้นท่านจึงได้ประสงค์ตาม” รายงานโดย นะซาอีย์ และรับรองว่าศอเฮี๊ยะห์.
2. รายงานจากอิบนุอับบาส ว่า : “แท้จริงมีชายคนหนึ่งได้กล่าวแก่ท่านนบี  ว่า : “สิ่งนี้อัลลอฮฺ และ
ท่านได้ประสงค์” ท่านนบี จึงกล่าวว่า : “เจ้าจะเอาฉันไปเป็นภาคีเทียบเท่าอัลลอฮฺหรือ ? สิ่งนี้อัลลอฮฺ
ทรงประสงค์องค์เดียวเท่านั้น.
 ทำไมชาย ยิว ถึงถูกเรียกว่า ยะฮูด ?

1. นัน่ ก็เพราะว่า พวกเขากล่าวว่า ฮุดนา อิลัยกะ ซึง่ แปลว่า เรากลับตัวสู่พระองค์.
2. เพราะ ปู่ของพวกเขาชื่อ ยะฮูซา บุตร ยะอ์กูบ.
 หะดีษแรก มีบทเรียนมากมาย เช่น :
1. ท่านนบี  ไม่ได้ตำหนิ แก่ยิวในสิ่งที่เขากล่าวโดยที่มีเจตนาว่าร้ายแก่มุสลิม เพราะของที่เขาพูด
มามันคือความจริง.
2. การกลับไปหาสัจธรรมเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติ แม้นว่าผู้ที่มาเตือนไม่ใช่ผู้ที่ถือสัจธรรมก็ตาม.
3. ในการเปลื่ยนแปลงสิ่งหนึง่ จำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นมากที่สุด.
 เป็นไปได้อย่างไรที่ไม่มีใครเตือนเรื่องนี้นอกจากยิวคนนี้ ? นี้เป็นเหตุผลที่ชาวยิวเหล่านี้ถูกทดสอบ ซึ่ง
พวกเขาตำหนิมุสลิมเรื่องนี้ ทั้งทีพ่ วกเขานัน้ ทำชิริกใหญ่ แต่ดันไม่เห็นข้อบกพร่องตนเอง.
 สิ่งนี้อัลลอฮฺทรงประสงค์องค์เดียวเท่านั้น เป็นการชี้ให้เขาละทิ้งชิริก โดยท่านไม่แนะนำคำพูดว่า “สิ่ง
ทีอ่ ัลลอฮฺทรงประสงค์ แล้วท่านจึงประสงค์” เพื่อจะให้เขาละทิ้งทุกวิถีที่จะนำไปสู่การทำชิริก ถึงแม้นว่า
จะไปไกลเลยก็ ต าม เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น พื้ น ที่ ส งวนของการให้ เอกภาพ และเป็ น มารยาทที่ ค วรมี
ต่ออัลลอฮฺ.
ตัวบทหลักฐานที่ 3
รายงานโดยอิบนุมาญะฮ์ จากท่าน ฏุฟัยล์ พี่น้องร่วมแม่กับท่านหญิงอาอิชะฮ์ กล่าวว่า : “ฉันเห็นในฝันว่า
ฉันได้ไปหาพวกยิวกลุ่มหนึ่ง แล้วฉันก็ได้พูดกับพวกเขาว่า : “ แท้จริงพวกท่านนั้นคงเป็นกลุ่มชนที่ดี หาก
พวกท่านไม่พูดว่า : อุซัยรเป็นบุตรของอัลลอฮฺ” พวกเขาตอบกลับว่า : “พวกเจ้าคงเป็นกลุ่มชนที่ดี หาก
พวกเจ้าไม่พูดว่า : สิ่งนีอ้ ัลลอฮฺประสงค์ และมุฮัมหมัดประสงค์” หลังจากนั้นฉันก็ได้ผ่านกลุ่มหนึ่งของชาว
นะซอรอ(คริสต์) ฉันจึงได้กล่าวว่า : “แท้จริงพวกท่านนั้นคงเป็นกลุ่มชนที่ดี หากพวกท่านไม่พูดว่า : อัล
มะซีห์ (อีซา) เป็นบุตรของอัลลอฮฺ” พวกเขาตอบกลับว่า “พวกเจ้าคงเป็นกลุ่มชนที่ดี
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หากพวกเจ้าไม่พูดว่าสิ่งนี้อัลลอฮฺประสงค์ และมุฮัมหมัดประสงค์” ครั้นรุ่งเช้า ฉันจึงเล่าเรื่องนี้ ให้กับคนที่
ฉันได้เล่า จากนั้นฉันจึงได้ไปหาท่านนบี  ท่านนบีจึงถามว่า : “เจ้าบอกใครบ้างหรือยัง ? ” ฉันจึงตอบ
“ครับ” ท่านนบี จึงกล่าวขึ้นด้วยการสรรเสริญ และชมเชยอัลลอฮฺ หลังจากนั้นท่านกล่าวว่า : อีกประการ
หนึ่ง แท้จริง ฎุฟัยล์ได้ฝันถึงสิ่งที่เขาได้เล่า แก่คนที่ได้ยินเขาเล่า จริงๆแล้ว พวกท่านได้กล่าวถ้อยคำ ซึ่ง
ฉันจะห้ามพวกท่านอยู่แล้ว (แต่อะไรบางอย่างทำให้ฉันไม่ได้ห้าม) ดังนั้น พวกท่านอย่าได้กล่าวว่า : สิ่ง
นีอ้ ัลลอฮฺประสงค์ และมุฮัมหมัดประสงค์ แต่จงกล่าวกันว่า : สิ่งนีอ้ ัลลอฮฺทรงประสงค์องค์เดียวเท่านั้น”.
 ฉันจะห้ามพวกท่านอยู่แล้ว (แต่อะไรบางอย่างทำให้ฉนั ไม่ได้ห้าม) คือความละอายได้ห้ามท่าน  ไว้

ซึ่งมิได้หมายความว่า ละอายที่จะห้ามสิ่งที่ผิด แต่ท่านละอายที่จะห้ามเพราะยังไม่มีคำสั่งจากอัลลอฮฺ เช่น
ทีท่ ่านเงียบในเรื่องสิ่งมึนเมา จนกระทั่งสิ่งมึนเมาถูกสั่งห้าม (ในภายหลัง).
ชนิดต่างๆสิ่งที่คนหลับเห็น :

เป็นจิตใต้สำนึก (คือจิตใจคิดไปเอง)

ความฝันที่เป็นจริง

ความฝันสะเปะสะปะ

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ชาวยิวรู้จักชิริกเล็ก.
2. ความเข้าใจมนุษย์ เมื่อเขามีอารมณ์ใฝ่ต่ำ.
3. คำกล่าวท่านนบี  ที่ว่า : “เจ้าจะเอาฉันไปเป็นภาคีเทียบเท่าอัลลอฮฺหรือ ?! ” แล้วมันจะเป็นอย่างไร
กับคนที่กล่าวถึงนบีว่า : “ฉันไม่มีที่พึ่งเอาใดๆแล้วนอกจากท่าน...” และอีกสองบทหลังจากบทกลอนนี้ สิ่ง
นี้จึงเป็นการปฏิเสธ และ สุดโต่งมากๆ.
4. สิ่งนีไ้ ม่นับว่าเป็นชิริกใหญ่ เนื่องด้วยคำพูดท่านนบีที่ว่า “ฉันจะห้ามพวกท่านอยู่แล้ว(แต่อะไรบางอย่าง
ทำให้ฉันไม่ได้ห้าม)”.
5. ความฝันที่ดี เป็นประเภทหนึ่งของ วะห์ยู.
6. แท้จริงมันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดบทบัญญัติบางประการ (ในสมัยของท่านนบี).
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บทที่ 45 : ว่าด้วยเรื่อง ใครก็ตามที่ได้ด่าทอกาลเวลาเท่ากับว่าเขาได้ก่อความรำคาญต่ออัลลอฮฺ
 การก่ อความรำคาญไม่ จำเป็นที่จะต้ องเป็นกระทำที่มี ผลกระทบเลวร้าย เพราะมนุษย์ ได้ รับความ

รำคาญ เพราะได้ยินของที่มันไม่รื่นหู แล้วเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนจากสิ่งเหล่านั้น เหตุนี้อัลลอฮฺจึงได้ยืนยันถึง
การสร้างความรำคาญ (อะซียะ) ในกุรอ่าน และได้ปฏิเสธการที่สิ่งหนึ่งจะทำร้ายพระองค์.
ประเภทของการด่าทอกาลเวลา
เป็ น ชิ ริ ก ใหญ่ : หาก
เป็นการด่าทอกาลเวลา
โดยที่ คิ ด ว่ า มั น เป็ น ตั ว
กระทำ เช่ น เชื่ อ ว่ า มั น
เป็ น ตั ว ทำให้ เ กิ ด การ
แปรผันให้ดี หรือ ร้าย.

เป็ น ที่ ต้ อ งห้ า ม : หากเป็ น
การด่าทอกาลเวลาโดยไม่ได้
เชื่อว่ามันเป็นผู้กระทำ และ
เชื่ อ ว่ า อั ล ลอฮฺ คื อ ผู้ ก ระทำ
แต่ก็ยังด่าทอกาลเวลาเพราะ
มันเป็นช่วงที่เกิดสิ่งไม่ดี.

เป็ น ที่ อ นุ ญ าต : หากเป็ น แค่ ก ารบอก
เล่ าเท่ านั้ นโดยมิได้ ตำหนิใดๆ เช่ น เรา
เหน็ดเหนื่อยมากจากความร้อนของวันนี้
และในประเภทนี้มีคำดำรั สของอัลลอฮฺ
ว่า : ﴾﴿ َه َذا يَ ْوم َعصيب
นีเ่ ป็นวันทีช่ ั่วร้ายสุดๆ( ซูเราะฮฺฮูด) 77.

ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2

1. คำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : ﴾وت َونَ ْح َيا َو َما ُي ْهلكُنَا إ ََّّل ال َّدهْ ُر
ُ ح َياتُنَا ال ُّدنْ َيا نَ ُم
َ ي إ ََّّل
َ ﴿ َو َقا ُلوا َما ه
“และพวกเขากล่าวว่า ไม่มีชีวิตอื่นใด นอกจากการมีชีวิตของเราในโลกนี้เท่านั้น เราจะตายไป และเราจะ
มีชวี ิตอยู่ และจะไม่มีสิ่งใดมาทำลายเราได้ (ทำให้เราตาย) นอกจากกาลเวลาเท่านั้น”.
2. บันทึกในศอเฮี๊ยะห์ อัลบุคอรีย์รายงานจากอบูฮุรอยเราะฮ์ จากท่านนบี  กล่าวว่า : “อัลลอฮฺผู้
สูงส่งได้ตรัสว่า : “มนุษย์นั้นได้สร้างความรำคาญต่อข้าโดยที่เขาด่าทอกาลเวลา ซึ่งข้านี่แหละคือเจ้าของ
กาลเวลา ข้าเป็นผู้เปลี่ยนวันเวลา กลางวัน และกลางคืน” อีกสายรายงานกล่าวว่า : “สูเจ้าทั้งหลาย
อย่าได้ด่าทอกาลเวลา เพราะแท้จริงอัลลอฮฺคือเจ้าของกาลเวลา”.
 ชีวิตของเราในโลกนี้ : คือ เราไม่มีชีวิตอืน่ อีกแล้ว นอกจากที่เราเป็นกันอยู่ จึงไม่มีโลกอาคิเราะฮ์.
 และจะไม่มีสิ่งใดมาทำลายเราได้ (ทำให้เราตาย) นอกจากกาลเวลาเท่านั้น : การสูญสลายของเรามิใช่

เพราะบัญชาและ กำหนดจากอัลลอฮฺ แต่เนื่องจากการมีชีวิตยืนยาว สำหรับผู้ที่มีชีวิตยืนยาว ส่วนโรคภัย
ไข้เจ็บ ความกังวล เครียด สำหรับผู้ที่ชีวิตเขาสั้น ดังนั้นผู้ที่ทำลายพวกเขา (ตามความคิดพวกเขา) คือ
กาลเวลา.
 มนุษย์นั้นได้สร้างความรำคาญต่อข้า : หมายถึง ก่อให้เกิดความรำคาญต่อข้า ดังนั้น การสร้างความ
รำคาญต่ออัลลอฮฺ มีจริง จำเป็นต้องยืนยันตาม เพราะอัลลอฮฺยืนยันให้กับพระองค์เอง ดังนั้นเราจะรู้
มากกว่าอัลลอฮฺไม่ได้ แต่ที่แน่ๆ การสร้างความรำคาญนี้ ไม่เหมือนกับการสร้างความรำคาญต่อสิ่งถูก
สร้างทั้งหลาย.
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 โดยที่เขาด่าทอกาลเวลา : คือ เขาได้กล่าวว่าร้าย ตำหนิติ เตี ยน สบถต่อกาลเวลา ซึ่ง อัดดะฮรุ คือ

กาลเวลา ช่วงเวลา.
 ซึ่งข้านีแ่ หละคือเจ้าของกาลเวลา : คือ ผู้ควบคุม จัดการ ออกคำสั่ง ต่อกาลเวลา เช่น ลม และ อื่นๆ.
อัดดะฮรุ ใช่พระนามหนึ่งของอัลลอฮฺหรือไม่ ?
ในจำนวนพระนามของอัลลอฮฺ ไม่มี พระนามที่ชื่อ อัดดะฮรุ  الدهرเนื่องด้วย ?
1. สำนวนของโองการพระองค์ ที่ตอบโต้สิ่งนี้ ถ้ามันใช่นามของพระองค์ ความเชื่อแบบญาฮิลียะห์ ย่อม
เป็นสิ่งถูกต้อง.
2. สำนวนของหะดีษ ก็ตอบโต้สิ่งนี้เช่นกัน.
3. ใครที่ให้อัลลอฮฺมีนามว่า อัดดะฮรุ เท่ากับว่า เขาได้ทำให้สิ่งถูกสร้างเป็นผู้สร้าง.
4. พระนามทั้งหลายของอัลลอฮฺลว้ นวิจิตร สุดๆในเรื่องความสวยงาม โดยที่มีความหมาย ส่วน อัดดะฮรุ
ไม่มีความสวยงามเช่นนั้น.
5. พระนามของอัลลอฮฺทั้งหมดล้วนเป็นคำที่สามารถหาที่มาของคำได้ ส่วน อัดดะฮรุ เป็นนามที่ไม่มีทมี่ า
6. มันมีคำสั่งห้ามเช่นกัน ไม่ให้ด่าทอสัตว์พาหนะ ห้ามด่าทอลมพายุ และห้ามด่าทอโรคภัยไข้เจ็บ.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. มีคำสั่งห้ามมิให้ด่าทอกาลเวลา : เช่น เวลาซวย เวลานีช้ ่างแย่ หรือเวลามันช่างทรยศ.
2. การเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการ สร้างความรำคาญต่ออัลลอฮฺ.
3. การพิ นิ จวิเคราะห์ ในคำพู ดที่ ว่า : “แท้ จริงอัลลอฮฺ คื อเจ้าของกาลเวลา” : หมายถึง เป็น ผู้บ ริห าร
จัดการ กาลเวลา.
4. คนที่ทำเช่นนี้ จะกลายเป็นผู้ที่ด่าทอกาลเวลาได้ ถึงแม้เขาจะไม่ได้เจตนาก็ตาม.
5. คำอธิ บ ายอายะฮ์ จ ากซู เราะฮฺ อั ล ญาซิ ย ะฮ์ : “และจะไม่ มี สิ่ งใดมาทำลายเราได้ (ทำให้ เราตาย)
นอกจากกาลเวลาเท่านั้น”.
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บทที่ 46 : ว่าด้วยการตั้งชื่อว่า “ผู้พิพากษาเหนือเหล่าผู้พิพากษาทั้งหลาย (ผู้พิพากษา
สูงสุด)” และอะไรทำนองนี้ (มีคำสั่งห้าม)
 หมายถึง การที่คนวางตำแหน่งนีใ้ ห้กับตนเอง หรือ พอใจที่จะถูกเรียกแบบนี้.

อะไรคือข้อตัดสินสำหรับการตั้งชื่อว่า (ผู้พิพากษาเหนือเหล่าผู้พิพากษาทั้งหลาย) ?
 เป็นบาปใหญ่หากเขาเจตนาเพียงแค่การตั้งชื่อ.
 เป็นชิริกใหญ่ หากเขาเชื่อว่า(ผู้พิพากษาเหนือเหล่าผู้พิพ ากษาทั้งหลาย)คือเขาอยู่สูงสุด ควบคุม ได้
แม้กระทั่งอัลลอฮฺ.
 อนุญาต แต่ถ้าให้ดีอย่าทำ หากเราแค่จำกัดเขา นับเขา ในจำนวนกลุ่ม หรือเมือง หรือช่วงเวลา.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
รายงานจากอบีฮุรอยเราะฮ์ จากท่านนบี  กล่าวว่า : “แท้จริงชื่อที่อัปยศที่สุด ณ ที่อัลลอฮฺ คือ คน
ที่ตั้งชื่อตัวเองว่า (กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย) ไม่มีผู้ที่มีกรรมสิทธิท์ ี่ครอบครองทุกอย่างอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮฺ” ท่านซุฟยานได้กล่าวว่า : “เช่น ชาฮานชาฮ์ (กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย)” อีกสายรายงาน
กล่าวว่า : “เป็นคนที่อัลลอฮฺโกรธกริ้วที่สุดในวัน กิยามะฮฺ และโสโครกที่สุด ” คำว่า (อัปยศ) คือ ไม่มี
สถานะใดๆเลย.
 อัป ยศที่ สุด เป็นการลงโทษด้ วยสิ่งตรงข้ามกับ เจตนาเขา เหมื อนกับคำอื่นๆที่มี ความหมายส่อไป

ในทาง การอยู่เหนือผู้อื่น ความสูงส่ง ความมีอำนาจ.
 โกรธกริ้วที่สุด เป็นการยืนยันการโกรธกริ้วให้กับอัลลอฮฺ ซึ่งมันคือคุณลักษณะที่มีความเหมาะสมกับ
พระองค์ เห็นได้ชัดว่า เป็นสิ่งที่รนุ แรงมากกว่าการโกรธธรรมดา.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. มีคำสั่งห้ามมิให้ตั้งชื่อว่า กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทงั้ หลาย.
2. คำใดที่ มี ความหมายทำนองนี้ ก็ห้ ามเช่ น กัน ดังที่ ซุ ฟ ยานได้ กล่ าวไว้ เช่น ผู้พิ พ ากษาเหนื อ เหล่าผู้
พิพากษาทั้งหลาย. 3. การระแวดระวังเนื่องด้วยความรุนแรงในเรื่องนี้ และในทำนองนี้ ทั้งๆที่ ใจมิได้
ปรารถนาในความหมายของมัน
4. การระแวดระวังเพราะแท้จริงสิ่งเหล่านี้ เพื่ออัลลอฮฺ.
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บทที่ 47 : ว่าด้วยการให้เกียรติต่อพระนามของอัลลอฮฺ และการเปลี่ยนชื่อเดิมเพื่อเป็นการให้
เกียรติต่ออัลลอฮฺ
ประเภทของพระนามอั
ลลอฮฺ
ประเภทของพระนามอั
ลลอฮฺ
แบบเฉพาะเจาะจง : คือไม่สามารถนำไปใช้เรียก
สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ซึ่งนามเหล่านี้จะไม่ถูกนำไป
ตั้งให้กับสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ ถึงแม้จะมีการตั้ง
ไปแล้ ว จำเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย น เช่ น อั ล ลอฮฺ (ผู้ ถู ก
สักการะ) อัรเราะห์มาน (ผู้ทรงกรุณาปราณี) ร็อบ
บุลอาละมีน (ผู้อภิบาลแห่งสากลโลก) และอะไร
ทำนองนี.้

แบบไม่เฉพาะเจาะจง : คือสามารถนำไปใช้เรียก
สิ่งอื่ น นอกจากอัล ลอฮฺ ได้ เช่น อั รรอฮี ม (ผู้ ท รง
เมตตา) อัสสะมีอ์ (ผู้ทรงได้ยิน) อัลบะศีร (ผู้ทรง
เห็น) หากพิจารณะในเรื่องคุณลักษณะไม่อนุญาต
ให้ น ำไปใช้ เรี ย ก แต่ ห ากไม่ มี ก ารพิ จ ารณาใน
คุณ ลัก ษณะสามารถนำไปใช้ เรีย กได้ เพราะมั น
เป็นแค่ชอื่ เรียกอย่างเดียว.

ตัวบทหลักฐานที่ 2
รายงานจากอบีชุรอยฮ์ ว่าเขาเคยถูกเรีย กว่า : “อะบุลหะกัม ” ท่านนบี  จึงกล่าวแก่เขาว่า : “แท้
จริงอัลลอฮฺคือ อัลหะกัม (ผู้ทรงตัดสินชี้ขาด) และการตัดสินขึ้นอยู่กับพระองค์องค์เดียวเท่านั้ น” เขาเลย
กล่าวว่า : “แท้จริงกลุ่มชนของฉัน เมื่อพวกเขาขัดแย้งในเรื่องหนึ่งใด พวกเขาต่างมาหาฉัน ฉันจึงตัดสินข้อ
พิพาทพวกเขา โดยที่ทงั้ คู่ต่างพอใจคำตัดสิน” ท่านนบีกล่าวว่า : “การกระทำนี้ช่างดีเหลือเกิน แล้วเจ้ามี
ลูกชื่ออะไรบ้าง” ฉันตอบว่า : “มีชื่อ ชุรอยฮ์ มุสลิม และ อับดุลลอฮ์” ท่านนบีถามว่า : “ใครโตที่สุด ?”
ฉันตอบว่า : “ชุรอยฮ์” ท่านนบีกล่าวว่า : “งั้นเจ้าชื่อ อะบู ชุรอยฮ์” รายงานโดยอะบูดาวูด และคนอื่นๆ.
กุนยะฮ์ (นามแฝง) คือชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อะบู , อุมมุ, อะคุ, อัมมุ, หรือ คอลุ ซึ่งชื่อที่ถูกตั้งให้ชายผู้ นี้ ถูก
พิจารณาไปในเรื่องคุณลักษณะ ซึ่งนั่นก็คือ การตัดสินชี้ขาด โดยความหมายนี้มันไปตรงกับพระนามหนึ่ง
ของอัลลอฮฺ นั่นคือ อัลหะกัม และมันไม่ใช่ชื่ออย่างเดียว มันเป็นทั้งชื่อ และมีคุณลักษณะด้วยสำหรับชายผู้
นี้ เหตุนี้เขาจึงเหมือนเป็นภาคีสำหรับ อัลลอฮฺในชื่อนี้ ท่านนบีจึงให้นามแฝงใหม่แก่ท่านในสิ่งที่ เหมาะสม
และไม่ได้สั่งให้เขาทำอะกีเกาะฮ์ใหม่.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การให้เกียรติต่อพระนาม และคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ถึงแม้คำๆนั้นไม่ได้พิจารณาความหมาย ไม่ว่าจะ
ชื่อที่เฉพาะสำหรับอัลลอฮฺ หรือไม่เฉพาะแต่มีการพิจารณาถึงคุณลักษณะที่แฝงมากับชื่อ.
2. การเปลี่ยนชื่อเดิมเพื่อเป็นการให้เกียรติต่ออัลลอฮฺ เช่นกันหากมีเหตุไม่สมควรที่จะใช้ชื่อเดิม.
3. การเลือกชือ่ ลูกคนโตเพื่อเป็นนามแฝง ซึง่ นามแฝงเป็นที่อนุมัติ และบรรดาผู้ตั้งภาคี เขาไม่มีนามแฝง.
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บทที่ 48 : การดูหมิ่น ล้อเล่นด้วยสิ่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับ อัลลอฮฺ อัลกุรอ่าน
หรือท่านรอซู้ล 
 ใครที่ดูหมิ่นเหยียดหยามต่ออัลลอฮฺ โองการของพระองค์ไม่ว่าจะทางโลกหรือในด้านศาสนา หรือรอ

ซูล้ ของพระองค์ ถือว่าเขาได้ทำการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺ ด้วยการปฏิเสธที่ใหญ่หลวง เพราะการล้อเลียน ดู
แคลน มันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับการศรัทธา เป็นการขัดแย้งที่ใหญ่หลวง และการปฏิเสธมีอยู่ใน 2 ประเภท
:
การปฏิ เสธแบบต่ อ ต้ า น : เป็ น การปฏิ เสธที่
รุนแรง และใหญ่หลวงสุด เช่นการปฏิเสธของ
อะบุญะหัล และ อะบูละหับ.

การปฏิเสธแบบผินหลังไม่สนใจ : แบบนี้ยังไม่ได้
เข้าอยู่ในศาสนาอิสลาม และเขาจะไม่ถูกต่อต้าน
หรือทำสงคราม.

 ผู้ ที่ เย้ ย หยั น ดู ห มิ่ น เป็ น ผู้ ป ฏิ เ สธแบบต่ อ ต้ าน ซึ่ งมั น ใหญ่ ห ลวงกว่ าผู้ ที่ เ คารพบู ชาเจว็ด เสี ย อี ก

ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่อันตรายยิ่ง บางครั้งคำบางคำทำให้ผู้ที่กล่าวตกไปอยู่ในความวิบัต โดยที่เขาไม่รู้ตัว
แค่มนุษย์พูดคำบางคำโดยไม่ได้ใส่ใจ แต่มันเป็นคำพูดทีอ่ ัลลอฮฺกริ้ว เขาย่อมตกลงไปในนรก.
ดังนั้นใครทีล่ ้อเล่นกับเรื่อง ละหมาด (แม้จะเป็นละหมาดซุนนะห์) การจ่ายซะกาต การถือศีลอด การทำ
ฮัจญ์ เขาย่อมเป็นผู้ปฏิเสธ ตามมติเอกฉันท์ของมุสลิม เช่นกัน ใครที่ล้อเล่น ต่อสัญญาณของอัลลอฮฺทาง
โลก เช่น การกล่าวว่าอากาศร้อนในฤดูหนาวเป็นเรื่องที่โง่เง่า หรือกลับกัน ความหนาวเหน็บในฤดูร้อน
เป็นเรื่องที่โง่เง่า นี้คือการปฏิเสธที่ทำให้หลุดพ้นจากศาสนา เพราะสำหรับอัลลอฮฺ ในทุกๆการกระทำ
ของพระองค์ย่อมมีวิทยปัญญา และเราอาจไม่สามารถรับรู้ได้ ที่จริงเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลย.
 นั กวิช าการมี ค วามเห็ น ไม่ ต รงกัน ในกรณี ผู้ ที่ด่ าทออั ล ลอฮฺ คั ม ภี ร์ ข องพระองค์ หรื อ รอซู้ ล ของ
พระองค์ การเตาบัต (กลับตัว) ของผู้นั้นจะได้รับการยอมรับหรือไม่ มี 2 ทัศนะดังนี้ :
การเตาบัตไม่ เป็ น ที่ยอมรับ และเขาต้องได้รับ
โทษประหารชีวิตโดยผู้ นำ ผู้ปกครอง ไม่ได้รับ
การละหมาดญะนาซะฮ์ให้ ไม่ได้รับการดุอาอ์ให้
ถู ก นำศพไปฝั ง ที่ อื่ น ที่ ไ ม่ ใช่ ห ลุ ม ฝั ง ศพบรรดา
มุ ส ลิ ม แม้ น จะมี ก ารบอกว่ า เขาได้ เตาบั ต แล้ ว
เพราะสิ่งนี้เป็นการตกศาสนาที่ใหญ่หลวงแม้การ
เตาบัตก็ช่วยไม่ได้.

การเตาบัตเป็นที่ยอมรับ แต่มีเงือ่ นไขว่า :
1. เขาจริงใจในการเตาบัต.
2. เขาสรรเสริญอัลลอฮฺด้วยกับสิ่งที่ดีๆ.
3. เขาจะต้องละทิ้งสิ่งเดิมๆที่เคยกล่าว.
แต่ผู้ที่ด่าทอท่านนบี  แม้จะมีการยอมรับการ
เตาบั ต ของเขา และเป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ น ำต้ อ ง
ประหารเขา เพราะมันเป็นสิทธิของท่านนบี 
เมื่อเขาถูกประหารชีวิต เราจะอาบน้ำศพ ห่อศพ
แก่เขา ละหมาดญะนาซะฮ์ให้ และเรานำศพเขา
ไปฝังในหลุมฝังศพมุสลิม.
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ตัวบทหลักฐานที่ 1 และ 2
1. อัลลอฮฺได้ตรัสว่า : “และหากพวกเจ้าได้ถามพวกเขา แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า แท้จริงเราเพียงแค่
พูดสนุก และพูดเล่นเท่านั้น” อัตเตาบะฮ์ 65.
2. รายงานจากอิบนุอุมัร, มุฮัมหมัดบิน กะอบ์, ซัยด์ บิน อัสลัม และกอตาดะฮ์ โดยเป็นหะดีษทีส่ ัมพันธ์
กันว่า แท้จริงในสงครามตะบูก มีชายคนหนึ่งกล่าวว่า : “เราไม่เคยเห็นที่เหมือนบรรดานักอ่านอัลกุรอ่าน
ของเราพวกนี้เลย คือพวกเขาเป็นคนที่กินจุ คุยโว ขี้ขลาดในสงครามซึ่งลักษณะต่างๆที่พูดมาข้างต้น เขา
หมายถึง ท่านรอซู้ล  และบรรดาสาวกของท่านที่เป็นนักอ่านอัลกุรอ่าน ท่านเอาฟ บิน มาลิก จึงกล่าว
ว่า”เจ้าช่างโกหก และเจ้านั้นคือมุนาฟิก (กลับกลอก) แน่นอน ฉันจะแจ้งเรื่องนี้แก่ท่านรอซู้ล ” ท่าน
เอาฟ จึงไปหาท่านนบี  เพื่อบอกท่าน แต่อัลกุรอ่านได้แจ้งท่านนบีก่อนแล้ว ชายผู้นั้นจึงไปหาท่านนบี
 ขณะที่ท่านนบีออกเดินทางโดยขี่พาหนะอูฐของท่าน ชายผู้นกี้ ล่าวว่า : “โอ้ทา่ นรอซู้ล ทีเ่ รากล่าว เรา
เพียงแต่พูดสนุก พูดเล่น เป็นคำพูดช่วยฆ่าเวลาในระหว่างเดินทางของพวกเรา” ท่านอิบนุอุมัรกล่าวว่า
“ฉันมองไปยังเขาโดยที่เขาติดอยู่กับเชือกอานอูฐของท่านนบี  เสมือนโดนอูฐท่านนบีลากจนทำให้เท้า
ทั้งสองของเขามีบาดแผลจากก้อนหิน แล้วเขาย้ำตลอดว่า : “เราเพียงแต่พูดสนุก พูดเล่น” ท่านรอซู้ล
 จึงบอกกับชายผู้นี้ว่า : “อัลลอฮฺ บรรดาอายะฮ์ต่างๆของพระองค์ และรอซู้ลของพระองค์หรือ ทีพ่ วก
เจ้าเอามาพูดสนุก ล้อเล่นกัน” และท่านรอซู้ลก็ไม่พูดต่อ และไม่หันไปมองเขาอีกเลย.

 นักอ่านของพวกเรา : หมายถึง ท่านนบี  และบรรดาสหายของท่าน และเขานั้นก็โกหก ขอสาบาน

ต่ออัลลอฮฺเลย.
 แต่ทว่าเจ้าเป็นมุนาฟิก : ทำให้รู้ว่า ใครที่ด่าทอศอฮาบะฮฺ  นับว่าเป็นผู้ปฏิเสธ เพราะการกล่าวหา
ว่าร้ายต่อพวกเขา เท่ากับการว่าร้ายต่ออัลลอฮฺ ต่อศาสนาของพระองค์ ต่อรอซูล้ ของพระองค์ .
 เชือกอานอูฐ : คือ เชือกที่ยดึ อานให้อยู่ที่.
 ทั้งสองของเขามีบาดแผลจากก้อนหิน : คือ ก้อนหินทำให้เขาเกิดบาดแผลเพราะความคม.
 ประโยชน์ที่ได้จากหะดีษนี้ :
1. บอกถึงความรู้ของอัลลอฮฺต่อสิ่งที่จะเกิด เพราะอัลลอฮฺรู้สิ่งทีเ่ กิดไปแล้ว และสิ่งที่จะเกิด.
2. ท่านนบี  จะตัดสินด้วยสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺประทานลงมา.
3. การเย้ยหยันต่ออัลลอฮฺ โองการพระองค์ และรอซู้ลของพระองค์ เป็นการปฏิเสธที่ใหญ่หลวง.
4. ผู้ทเี่ ย้ยหยันต่ออัลลอฮฺ เขาคือผู้ปฏิเสธ.
5. การใช้ความรุนแรง (ไม่ใจอ่อน) ในตำแหน่งของมัน.
6. การยอมรับการเตาบัต แต่มีเงื่อนไขของมัน.
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ข้อควรระวัง
1. ผู้ที่ร่วมวงสนทนาที่มีการด่าทอ เสมือนกับผู้ที่ด่าทอ นอกจากจะมี การห้ามปราม หรือ ไม่ก็ถอยห่าง
อัลลอฮฺตรัสว่า : “และแน่นอน อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาแก่พวกเจ้าแล้วในคัมภีร์ นั้นว่า เมื่อพวกเจ้า
ได้ยินบรรดาโองการของอัลลอฮฺโองการเหล่านั้นก็ถูกปฏิเสธศรัทธา และถูกเย้ยหยัน ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่า
นั่งร่วมกับพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะพูดคุยกันในเรื่องอื่นจากนั้น” อันนิสาอ์ 140.
2. เจ้าจงระวังให้ดี ในการที่นำกุรอ่าน นำหะดีษมาเพื่อให้ผู้คนหัวเราะเยาะ และจงเกรงกลัวเมื่อกล่าวถึง
สองสิ่งนี.้
3. หากคำพูดใดมีนัยยะ ส่อถึงการด่าทอ เราต้องเตือนผู้ที่กล่าว หากเขาขออภัยนับว่าดี แต่ถ้าไม่ เขาคือผู้
เย้ยหยัน.
4. การเตือนให้ระวัง การหลงตัวเอง การเย้ อหยิ่ง เพราะความดีนำพาสู่สวรรค์ และความชั่วนำพาสู่นรก
โดยที่ชายคนนี้ออกเดินทางพร้อมท่านนบีเพือ่ ไปสงครามตะบูก จนเกิดสิ่งนั้นขึ้น.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ซึ่งใหญ่หลวงสุด ใครที่ล้อเล่น เย้ยหยันในเรื่องนี้ ถือเป็นผู้ปฏิเสธ ต่ออัลลอฮฺ ต่อคัมภีร์พระองค์ ต่อรอซู้
ลพระองค์.
2. แท้จริงคำอธิบายต่ออายะฮ์นี้ สำหรับผู้ที่กระทำมัน ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม มุนาฟิก หรือไม่ใช่มุนา
ฟิก.
3. มันมีข้อแตกต่างระหว่าง นะมีมะฮ์ การนำคำพูดคนอื่นไปบอกต่อให้เกิดความเสียหาย กับ นะซีฮะฮ์
การตักเตือน เพื่ออัลลอฮฺ และรอซู้ล ซึ่งหมายถึงการให้เกียรติต่อศาสนาของอัลลอฮฺ.
4. มันมีข้อแตกต่างระหว่าง อัฟวฺ (การอภัย) ทีอ่ ัลลอฮฺทรงรักและชอบ (ซึง่ มันมีความดี) กับความ กระด้าง
ต่อศัตรูอัลลอฮฺ และบางครั้งนบีเลือกที่จะนิ่มนวลเพื่อเป็นการเชิญชวน และซื้อใจ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งทีด่ .ี
5. แท้จริงการขอโทษนั้นในบางครั้ง เป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะต้องได้รับการตอบรับ (หากรู้ว่าการขอโทษนั้น
เป็นสิ่งมดเท็จ).
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บทที่ 49 ว่าด้วยคำดำรัสของอัลลอฮฺที่วา่ :
“และเมื่อเราได้ให้เขาลิ้มรสความเมตตาจากเราหลังจากความทุกข์ยากได้ประสบแก่เขา
แน่นอนเขาก็จะกล่าวว่า นี่คือความสามารถของฉัน” ฟุสสิลัต 50
มุญ าฮิด ได้ อ ธิบ ายว่า : “นี่ เพราะการกระทำของข้ า และข้ ามีสิ ท ธิ์ในมั น ” อิ บ นุ อั บ บาส อธิบ ายว่ า :
“หมายถึง มันมาจากความสามารถของฉัน”.
แท้ที่จริงแล้ว มนุษย์หากเขาพาดพิงความโปรดปรานที่ได้รับไปยังความสามารถ และการขวนขวายของ
เขา แน่นอนว่ามันมีอะไรบางอย่างบ่งว่ามีการตั้งภาคี ในเรื่องรุบูบียะฮ์ (การเป็นเจ้าของอัลลอฮฺ) แต่หาก
เขาได้พาดพิงมันไปยังอัลลอฮฺ แต่ทว่าเขาอ้างว่าตนสมควรที่จะได้รับ ไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺโปรดปรานให้ แต่
เนื่องจากเขาพร้อมที่จะรับสิ่งนั้น แน่นอนว่าการกระทำนี้ บ่งถึงความยโส เย่อหยิ่งในด้านอุบูดียะฮ์ (การ
สักการะต่ออัลลอฮฺ)
ตัวบทหลักฐานที่ 2 และ 3
2. ในคำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : เขา (กอรูน) กล่าวว่า : “ฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉัน” กอศอส 78
ท่านกอตาดะฮ์ ได้อธิบายว่า : “เพราะความรู้ของฉันที่ฉันรู้วิถีทางในการขวนขวาย” คนอื่นๆ อธิบายว่า :
“เพราะอัลลอฮฺรู้ว่าฉันนั้นสมควรได้รับมัน” ซึ่งนี่คือคำอธิบายของ มุญาฮิด ที่ว่า : “ฉันได้รับมันเพราะ
เกียรติ”.
3. รายงานจากอะบูฮุรอยเราะฮ์  ว่า แท้จริงฉันได้ยินท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “แท้จริงมีคน 3 คน
จากบะนีอิสรออีล คนหนึ่งเป็นโรคผิวหนัง (โรคเรื้อน) อีกคนเป็นโรคเชื้อราบนศรีษะทำให้ศรีษะล้าน และ
คนสุดท้ายตาบอด ซึ่งอัลลอฮฺต้องการที่จะทดสอบ 3 คนนี้ พระองค์จึงได้ส่งมะลาอิกะฮฺไปหนึง่ ท่าน โดยที่
ไปหาคนทีเ่ ป็นโรคผิวหนัง(โรคเรื้อน) แล้วกล่าวแก่เขาว่า : “เจ้าปรารถนาสิ่งใดเล่า” ชายผู้นั้นจึงตอบว่า :
“สีผิวที่ดี ผิวหนังทีส่ วยงาม และให้สิ่งที่ผู้คนรังเกียจในตัวฉันมันต้องหายไปจากฉัน” มะลาอิกะฮฺ จึงได้ลูบ
เขา สิ่งที่ผู้คนรังเกียจในตัวเขาจึงได้หายไปจากตัวเขา เขาจึงได้รับสีผิวที่ดี และผิวหนังที่สวยงาม มะลาอิ
กะฮฺ จึ งถามต่ อ ว่ า : “ทรัพ ย์ ใดเล่ า ที่ เจ้ าปรารถนาจะได้ รับ ?” ชายผู้ นั้ น ตอบว่ า : “อู ฐ หรื อ ไม่ ก็ วัว ”
(ผู้รายงานที่ชื่อ อิสหากไม่แน่ใจ) เขาจึงได้รับอูฐท้อง 10 เดือนตัวหนึ่ง แล้วมะลาอิกะฮฺได้ดุอาอฺแก่เขาว่า :
“ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่ท่านในอูฐตัวนี้ด้วยเถิด ”
จากนั้น มะลาอิกะฮฺได้ไปหาคนที่เป็น โรคเชื้อราบนศรีษะทำให้ศรีษะล้าน แล้วกล่ าวแก่เขาว่า : “เจ้า
ปรารถนาสิ่งใดเล่า” ชายผู้นั้นจึงตอบว่า : “ผมที่สวยงามและให้สิ่งที่ผู้คนรังเกียจในตัวฉันหายไปจากฉัน”
มะลาอิกะฮฺ จึงได้ลูบเขา สิ่งที่ผู้คนรังเกียจในตัวเขาจึงได้หายไปจากตัวเขา เขาจึงได้รับผมที่สวยงาม มะ
ลาอิกะฮฺจึงถามต่อว่า : “ทรัพย์ใดเล่าที่เจ้าปรารถนาจะได้รบั ?” ชายผู้นั้นตอบว่า : “วัว หรือไม่ก็อูฐ” เขา
จึงได้รับ วัวท้องแก่ตัวหนึ่ง แล้วมะลาอิกะฮฺได้ดุอาอฺแก่เขาว่า : “ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่
ท่านในวัวตัวนี้ดว้ ยเถิด”
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จากนั้น มะลาอิกะฮฺได้ไปหาคนที่ตาบอด แล้วกล่าวแก่เขาว่า : “เจ้าปรารถนาสิ่งใดเล่า ? ” ชายผู้นั้นจึง
ตอบว่า : “ฉันปรารถนาให้อัลลอฮฺคืนการมองเห็นให้แก่ฉัน ฉันจะได้ใช้มันในการมองผู้คน” มะลาอิกะฮฺ
จึงได้ลูบเขา และอัลลอฮฺก็ได้คืนการมองเห็นแก่ชายผู้ นี้ มะลาอิกะฮฺจึงถามต่อว่า : “ทรัพย์ใดเล่าที่เจ้า
ปรารถนาจะได้รับ” ชายผู้นั้นตอบว่า : “แกะ” เขาจึงได้รับแกะท้องแก่ตัวหนึ่ง ทุกอย่างที่ได้รับ จึงได้ให้
กำเนิดอย่างมากมาย กระทั่งคนที่ได้รับอูฐ มีอูฐเต็มท้องทุ่ง คนที่ได้รับวัว มีวัวเต็มท้องทุ่ง และคนที่ได้รับ
แกะ มีแกะเต็มท้องทุ่ง.
ท่าน นบีกล่าวต่อว่า : จากนั้นมะลาอิกะฮฺไปหาคนที่เคยเป็นโรคผิวหนัง (โรคเรื้อน) ในรูปลักษณ์ และ
สภาพเดิมของเขา(เป็นโรคผิวหนังโรคเรื้อน) แล้วกล่าวแก่เขาว่า : “ฉันนั้นจน กำลังเดินทาง โดยที่เสบียง
ในการเดินทางหมดแล้ว ดังนั้นฉันจะเดินทางไปต่อไม่ได้หากไม่มีอัลลอฮฺ หลังจากนั้นคือท่าน ด้วยพระ
นามของอัล ลอฮฺ ผู้ ที่ให้สี ผิวที่ ดี ผิ วพรรณที่งดงาม และทรัพ ย์แ ก่ ท่ าน ฉัน ขออู ฐตั วหนึ่ งเพื่ อ ใช้ในการ
เดินทางต่อ” ชายผู้นจี้ ึงตอบว่า : “ฉันยังมีภาระอีกมากมาย” มะลาอิกะฮฺ จึงกล่าวแก่เขาว่า : “เหมือนว่า
ฉันนั้นรู้จักท่าน ท่านมิใช่หรือที่เคยเป็นโรคผิวหนัง(โรคเรื้อน) จนผู้คนเขาต่างรังเกียจท่าน ยากจน กระทัง่
อัลลอฮฺได้ประทานทรัพย์สินให้ ” ชายผู้นี้ตอบว่า : “ไม่ใช่หรอก แท้จริงฉันได้รับมรดกตกทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ที่ สืบทอดต่อๆกัน ” มะลาอิกะฮฺจึงกล่าวว่า : “หากสิ่งที่ท่ านพูดมามันไม่ ใช่ความจริง ขอ
ต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงเปลี่ยนท่านกลับไปสู่สภาพเดิมด้วยเถิด”.
จากนั้น มะลาอิกะฮฺได้ไปหาคนที่เคยเป็นโรคเชื้อราบนศรีษะทำให้ศรีษะล้าน ในรูปลักษณ์ และสภาพเดิม
ของเขา (เป็นโรคเชื้อราบนศรีษะทำให้ศรีษะล้าน) แล้วกล่าวแก่เขาเหมือนทีก่ ล่าวแก่ชายคนแรก และเขา
ก็ได้ตอบมะลาอิกะฮฺเหมือนที่คนแรกได้ตอบ มะลาอิกะฮฺจึงกล่าวว่า : “หากสิ่งที่ท่านพูดมามันไม่ใช่ความ
จริง ขอต่ออัลลอฮฺให้พระองค์ทรงเปลี่ยนท่านกลับไปสู่สภาพเดิมด้วยเถิด”.
จากนั้น มะลาอิกะฮฺได้ไปหาคนที่เคยตาบอด ในรูปลักษณ์ และสภาพเดิมของเขา (ตาบอด) “ฉันนั้นจน
กำลังเดินทาง โดยที่เสบียงในการเดิน ทางหมดแล้ ว ดังนั้นฉันจะเดิน ทางไปต่อไม่ได้ห ากไม่มี อัลลอฮฺ
หลังจากนั้นคือท่าน ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ที่มอบการมองเห็นแก่ท่าน ฉันขอแกะตัวหนึ่งเพื่อใช้ใน
การเดินทางต่อ” ชายผู้นี้จึงตอบว่า : “ฉันนั้นเคยตาบอดแล้วอัลลอฮฺก็คืนการมองเห็นแก่ฉัน เจ้าจงเอา
ไปตามที่ต้องการ และทิ้งสิ่งที่ไม่ต้องการเถิด ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺฉันจะไม่ขัดขวางอะไรท่าน สิ่งใดที่
ท่านเอาไปเพื่ออัลลอฮฺ” มะลาอิกะฮฺจึงกล่าวว่า : “ท่านจงเก็บทรัพย์ของท่านไปเถิด เพราะพวกท่านนั้น
ถูกทดสอบโดยที่อัลลอฮฺพอพระทัยในตัวท่าน และทรงกริ้วสหายทั้งสองของท่าน” รายงานโดย อัลบุคอ
รีย์และมุสลิม.
 ในหะดีษบทนี้มีบทเรียนมากมาย เช่นดังนี้ :

1. เรื่องเล่าทีม่ ีในกุรอ่าน และหะดีษ เพื่อให้ข้อคิด และข้อเตือนใจ.
2. บอกถึงความสามารถของอัลลอฮฺที่จะให้ โรคเรื้อน ศรีษะล้าน ตาบอดหายได้ด้วยการลูบของมะลาอิ
กะฮฺที่เกิดขึ้นกับพวกเขา (ไม่ต้องมีกระบวนการในการรักษา).
3. มะลาอิกะฮฺสามารถจำแลงกายเป็นรูปลักษณ์ของมนุษย์ แต่ก็ด้วยคำบัญชาของอัลลอฮฺ.
4. มะลาอิกะฮฺมีร่าง ไม่ใช่แค่ วิญญาน สิ่งที่ไร้ตัวตน หรือ พละกำลังเท่านั้น.
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5. ความเพียรพยายามของผู้รายงานที่จะรายงานหะดีษด้วยถ้อยคำของมัน.
6. มนุษย์ไม่จำเป็นต้องพอใจต่อสิ่งที่ถูกกำหนด แต่จำเป็นต้องพอใจในการกำหนดซึ่งมันเป็นการกระทำ
ของอัลลอฮฺ มันมีข้อแตกต่างระหว่าง การกระทำของอัลลอฮฺ (การกำหนด) กับสิ่งที่พระองค์กำหนด และ
สิ่งที่พระองค์กำหนดมีทั้งเป็นภับพิบัตที่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องพอใจในมัน และมีทั้งบทบัญญัติศาสนาที่เรา
จำเป็นต้องพอใจ. 7. อนุญ าตให้ดุอาอฺ โดยมีเงื่อนไข. 8. อนุญาตให้ลดตัวไปหาคู่ กรณี ตามสิ่งที่เขาไม่
ยอมรับ เพื่อทีจ่ ะทำให้เขาจนมุม.
9. ความจำเริญที่อัลลอฮฺมอบให้ มันไม่มีจุดสิ้นสุด เพราะแต่ละคนมีปศุสัตว์เต็มท้องทุ่ง (จากเดิมทีมี 1
ตัว). 10. บอกถึงการขอบคุณต่ออัลลอฮฺในทุกอย่างตามที่ได้รับ . 11. อนุญาตให้คนๆหนึ่งแสดงออกใน
สภาพที่ไม่ใช่ความเป็นจริงของเขา (หายจากโรคภัย).
12. การทดสอบอาจจะเกิดโดยรวม และปรากฏชัด และเรื่องเล่าพวกเขามันเป็นที่ทราบกัน. 13. ความ
ประเสริฐของความสมถะ และการไม่โลภ ซึง่ มันจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติมันได้รับสิ่งที่ดีงาม เหมือนที่คนตาบอด
ปฏิบัติ. 14. ในสมัยก่อนมีการรับมรดกกันและกัน.
15. จากคุณลักษณะทั้งหลายของอัลลอฮฺ มี การพอพระทัย การโกรธกริ้ว และประสงค์ เราจึงต้องยืนยัน
ให้กับอัลลอฮฺในรูปแบบที่เหมาะสมกับพระองค์. 16. การเป็นสหายสามารถพูดได้ในเรื่องที่คล้ายคลึง โดย
ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน. 17. อัลลอฮฺจะทดสอบผู้คนด้วยสิ่งที่พระองค์ได้มอบให้. 18. แท้จริงการเน้น
ย้ำอาจเกิดขึ้นในรูป คำกล่าว การกระทำ หรือไม่ก็ท่าทาง.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. คำอธิบายอายะฮ์ : “และเมื่อเราได้ให้เขาลิ้มรสความเมตตาจากเราหลังจากความทุ กข์ยากได้ประสบ
แก่เขา แน่นอนเขาก็จะกล่าวว่า นี่คือความสามารถของฉัน” ฟุสสิลัต 50.
2. อะไรคือความหมายของ : “แน่นอนเขาก็จะกล่าวว่า นี่คือความสามารถของฉัน ?” หมายถึง แท้จริง
ฉันเหมาะสมในมัน ฉันสมควรที่จะได้รับมัน.
3. อะไรคือความหมายของ “ฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉัน” กอศอส 78.
4. อะไรคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่ได้รับจากเรื่องนี้ ได้แก่ ความแตกต่างระหว่าง คนเป็นโรคเรื้อน โรคศีรษะ
ล้าน และคนตาบอด เพราะ คนที่เป็นโรคเรื้อน โรคศีรษะล้าน ทั้งคู่ได้ปฏิเสธความโปรดปรานหลังจาก
ทีอ่ ัลลอฮฺได้ให้เกิดขึ้นกับพวกเขา (ไม่ยอมรับว่ามันมาจากอัลลอฮฺ) และก่อนที่จะได้รับพวกเขาก็ไม่เคยข้อง
เกี่ยวกับอัลลอฮฺ ส่วนคนที่ตาบอดนั้นยอมรับในความโปรดปรานที่อัลลอฮฺได้ให้กับเขาหลังจากที่มันเกิด
และก่อนหน้านี้เขายังยึดอยู่กับอัลลอฮฺด้วย ท่านอิบนุ ก็อยยิมได้กล่าวว่า : “ ท่านจงระวังให้ดีจากการ
จองหองด้วย ( ฉัน, ของฉัน, ณ ที่ฉัน) เพราะ 3 คำนี้ อิบลีส ฟิรเอาน์ และกอรูน เคยถูกทดสอบ อิบลีส
กล่าวว่า : “ฉันดีกว่าเขา” (อาดัม) ฟิรเอาน์กล่าวว่า : “ฉันเป็นเจ้าของเมืองอียิปต์” และกอรูนกล่าวว่า :
“ฉันได้รับมันเพราะความรู้ ของฉัน” คำว่าฉันควรอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดคือ คำพูดของบ่าวที่กระทำผิด
มาก พลาดพลั้ง ที่วอนขออภัย ยอมรับในความผิดตน และอะไรทำนองนี้ , ส่วนคำว่าของฉัน ดีที่สุดควร
กล่าวว่า : ฉันมีบาปอย่างนั้น มีบาปอย่างนี้ ฉันมีความอ่อนแอ มีความอนาถา ฉันมีความต่ำต้อย, ส่วนคำ
ว่า ณ ที่ฉัน ควรอยู่ในประโยคเช่น โปรดอภัยให้ฉัน ทั้งที่ฉันตั้งใจทำ ที่ฉันล้อเล่น ที่ฉันผิดพลาด และที่ฉัน
เจตนา ซึ่งทัง้ หมดนี้ ล้วนมาจาก ณ ทีฉ่ ัน.
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บทที่ 50 ว่าด้วยคำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า :
“ครั้นเมื่อพระองค์ได้ประทานบุตรที่สมบูรณ์แก่เขาทั้งสอง พวกเขาก็นำบรรดาภาคีไปเทียบเคียงต่อ
พระองค์ ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขาทั้งสอง” อัลอะอ์รอฟ 190
ชนิดของชิริกที่เป็นใจความในอายะฮ์นี้
ชิริกใหญ่ : คือการเชื่อว่า
ผู้ ที่ ป ระทานเด็ ก ให้ คื อ
วะลี ย์ ค นนั้ น หรื อ อะไร
ทำนองนี้ เพราะเขาทั้ ง
สองได้พาดพิงการสร้าง สู่
สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ.

ชิ ริ ก เล็ ก : คื อ การพาดพิ ง ว่ า
ความปลอดภั ยของเด็ ก ผู้ ที่
คุ้มครองเด็ก คือ สูติแพทย์ หรือ
อะไรทำนองนี้ เพราะมันเป็นการ
พาดพิ งความโปรดปรานไปให้
สาเหตุ และลืมผู้ที่ทำให้เป็นเหตุ.

ชิริกเล็ก : ด้านการอิบาดะฮฺ โดยที่
เขาได้รักเด็กนั้นมากกว่า รักอัลลอฮฺ
เด็ ก ทำให้ เ ขาหลงลื ม การเชื่ อ ฟั ง
ต่ออัลลอฮฺ ดังนั้นมันจะเป็นอย่างไร
ในการที่ เรานำเด็ ก นี้ ม าเที ย บเคี ย ง
อัลลอฮฺในด้านความรัก ?!.

ตัวบทหลักฐานที่ 2
อิบนุ หัสม์ ได้กล่าวว่า : “พวกเขามีมติว่าไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อใดๆที่บอกว่าเป็น บ่าวของสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ
เช่น อับดุอัมรฺ (บ่าวของอัมรฺ) อับดุลกะอฺบะฮ์ (บ่าวของกะอฺบะฮ์) หรืออะไรในทำนองนี้ ยกเว้นอับดุล
มุฏฏอลิบ”.
 ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อใดๆที่บอกว่าเป็น บ่าวของสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ และใครที่ยกหลักฐานจากคำพูดท่าน

นบี  ที่ว่า : “ฉันคือลูกหลาน อับดุลมุฏฏอลิบ” เราจะโต้พวกเขาดังนี้ :
1. นี้เป็นส่วนหนึง่ ของหะดีษที่คลุมเครือ และเรามีหลักฐานที่ชัดเจนค้านสิ่งนี.้
2. หะดีษนี้เป็นเหมือนการบอกเล่า ไม่ใช่ประโยคคำสั่ง หรือ ยอมรับ.
3. ท่านนบีไม่เคยตั้งชื่อแบบนี้แก่ใคร ไม่เคยอนุญาตให้ศอฮาบะฮฺ  ของท่านคนใดปฏิบัติ และท่านไม่
เคยยอมรับเรื่องนี้.
4. ชื่อนี้ เป็นชื่อท่านนบี  ที่ผู้คนรู้จัก หากนบีบอกว่า ฉันเป็นบุตรอับดุลเลาะฮ์ ไม่มีใครรู้จักท่าน
5. ท่านรอซูล้  ได้พูดในสิ่งที่เกิดขึ้น และผ่านพ้นไปแล้ว แน่นอนอับดุลมุฏฏอลิบได้เสียชีวิตแล้ว
6. อับดุลมุฏฏอลิบ ไม่ใช่ชื่อของเขา เป็นเพียงฉายา เพราะชื่อจริงของเขาคือ ชัยบะตุลหัมด์ พ่อเขาชื่อ
ฮาชิม ส่งเขาไปหาลุงป้าตระกูลนัจญารของเขาที่เมืองมะดีนะฮ์ตั้งแต่เด็กๆ เพื่อไปเรียนรู้ และเติบโตที่นั่น
เมื่ออาของท่าน อัลมุฏฏอลิบมาเมืองมะดีนะฮ์ จึงได้นำชัยบะตุลหัมด์ กลับไป เมื่อถึงเมืองมักกะฮ์ สีผิว
ท่านได้เปลี่ยนเพราะเดินทางไกล ผู้คนจึงถามว่า : บ่าวคนนี้ของใคร ? จึงมีการตอบไปว่า : บ่าวของอับดุล
มุ ฏ ฏอลิ บ (ซึ่ งการเป็ น บ่ า วแบบทาสก็ ไ ม่ มี ปั ญ หาใดๆ) ฉายานี้ จึ งติ ด ท่ า นไป เช่ น นี้ ความเข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อนก็สูญสลาย.
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ตัวบทหลักฐานที่ 3
ท่านอิบนุอับบาสได้รายงานเกี่ยวกับความหมายของอายะฮ์นี้ว่า : เมื่อท่านนบีอาดัมได้มีเพศสัมพันธ์กับ
นางฮาวา นางก็ได้ตั้งครรภ์ ดังนั้น อิบลีสจึงได้มาหาเขาทั้งสองแล้วพูดว่า : ฉันนี่คือสหายของเจ้าทั้งสองที่
ได้เคยทำให้เจ้าทั้งสองออกจากสวรรค์มาแล้ว ดังนั้นเจ้าทั้งสองต้องเชือ่ ข้า หรือถ้าไม่ ก็จะทำให้ลูกของเจ้า
นั้นมีสองเขาเหมือนเขากวางที่โผล่ออกมาจากท้องของเจ้า ข้าต้องทำเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน มันได้ทำการ
ข่มขู่เขาทั้งสอง โดยให้ทั้งสองตั้งชื่อลูกว่า “อับดุลฮาริษ” ซึ่งทั้งสองไม่เชื่อ และปฏิเสธที่จะทำตามนั้น
ต่อมาลูกของเขาทั้งสองคลอดออกมาเสียชีวิต ต่อมานางฮาวาก็ได้ตั้งครรภ์อีกรอบ ชัยฏอนมาหาและพูด
ย้ำเช่นเดิม ทั้งสองปฏิเสธที่จะทำตามมัน ลูกคลอดออกมาก็เสียชีวิต หลังจากนั้น นางได้ตั้งครรภ์อีกรอบ
ชัยฏอนมาพูดย้ำเช่นเดิม ซึ่งในครั้งนีท้ ั้งสองรักและสงสารเด็ก ทั้งสองจึงตั้งชื่อว่าอับดุลฮาริษ และนี่คือคำ
ดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “พวกเขาก็นำบรรดาภาคีไปเทียบเคียงต่อพระองค์ ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทาน
ให้แก่เขาทั้งสอง” อัลอะอ์รอฟ 190 รายงานโดยอะบีฮาติม.
และมีรายงานศอเหี๊ยะฮฺจากกอตาดะฮ์ กล่าวว่า : “เป็นภาคีในด้านการเชื่อฟัง ไม่ใช่ในด้านการอิบาดะฮ์”.
และมีรายงานศอเหี๊ยะฮฺจากมุญาฮิด ในคำดำรัสอัลลอฮฺที่ว่า : “หากพระองค์ทรงประทานให้เราอย่าง
สมบูรณ์ ) ท่านกล่าวว่า ทั้งสองเอ็นดู กลัวว่าจะออกมาแบบไม่ใช่มนุษย์” และผู้ที่ให้ความหมายอย่างนี้
ได้แก่ หะสัน สะอีด และคนอื่นๆ.
 เขาของกวาง : หมายถึงกวางตัวผู้.
 อับดุลฮาริษ : ที่เลือกเช่นนี้ เพราะฮาริษเป็นชื่อของชัยฏอน มันจึงจะให้ทั้งคู่ตั้งชื่อลูกเป็นบ่าวของมัน.
 เรื่องนีไ้ ม่ถูกต้องในหลายด้าน :

1. เรื่องนีไ้ ม่มีหลักฐานศอเฮี๊ยะห์จากท่านนบี อิบนุหัสม์ได้กล่าวว่า มันเป็นเรื่องโกหก ถูกกุขึ้นมา.
2. เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งในการที่อัลลลอฮ์ จะบอกเล่าถึงความผิด แต่ไม่พูดถึงการเตาบัตของทั้งคู.่
3. บรรดานบีได้รับการปกป้องมิให้มีชิริกอย่างแน่นอน ตามมตินักวิชาการ.
4. บรรดาผู้คนจะไปหานบีอาดั มในวันกิยามะฮฺ (หวังการชะฟาอะฮ์จากท่าน) แต่ท่านได้พูดถึงเหตุที่
ท่านช่วยไม่ได้เพราะท่านไปกินของต้องห้าม ซึ่ งมันคือความผิด หากมีการทำชิริกท่านต้องบอกด้วยสิ่งที่
ท่านทำผิดหนักกว่า และสมควรกล่าวมากกว่า.
5. ชัยฏอนบอกว่า “ฉันคือสหายของท่านทั้งสอง” คำๆนี้ คนหลอกลวงเขาจะไม่กล่าวกัน.
6. เป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองจะเชื่อว่า ชัยฏอนจะสามารถทำให้มีเขาเหมือนกวางได้ เพราะนี่เป็นชิริกด้าน
การเป็นเจ้า.
7. ในอายะฮ์ “พวกเขาตั้งภาคี” ซึ่งหมายถึงหลายคน หากเป็นอาดัม กับ ฮาวา ควรใช้คำว่า เขาทั้ง
สองตั้งภาคี.
8. ดังนั้ นการอธิบายอายะฮ์ นี้ จะต้องกลับ ไปหาลู กหลานอาดัม(บรรดามนุษย์) ที่ พวกเขาตั้ง ภาคี
ต่ออัลลอฮฺจริงๆ ซึ่งบางคนเป็นผู้ตั้งภาคี บางคนเป็นผู้ให้เอกภาพ.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อใดๆ ทีบ่ ง่ บอกว่าเป็นบ่าวของสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺ แม้กระทั่งอับดุลมุฏฏอลิบ.
2. คำอธิบายอายะฮ์ : “ครั้นเมื่อพระองค์ได้ประทานบุตรที่สมบูรณ์แก่เขาทั้งสอง พวกเขาก็นำบรรดาภาคี
ไปเทียบเคียงต่อพระองค์ ในสิ่งทีพ่ ระองค์ทรงประทานให้แก่เขาทั้งสอง” อัลอะอ์รอฟ 190.
3. แท้จริงชิริกนี้เพียงแค่การตั้งชื่อโดยไม่ได้เจตนาในความหมายที่แท้จริงของมัน ทีถ่ ูกต้องคือสิ่งนี้เป็นชิริก
จริงๆ และเป็นประเภทหนึ่งของการตั้งภาคีของมนุษย์ มิใช่นบีอาดัม กับ นางฮาวา.
4. แท้ที่จริงการทีอ่ ัลลอฮฺมอบลูกสาวที่สมบูรณ์ให้คนๆหนึ่ง มันคือความเท่าเทียมกันในการให้ บางคนเชื่อ
ว่าการที่อัลลอฮฺมอบลูกสาวให้เป็นการลงโทษอย่างหนึ่ง หากไม่เป็นเช่นนั้น การได้รับลูกชายที่สมบูรณ์ ก็
เป็นความโปรดปรานเช่นกัน.
5. สะลัฟบางท่านได้บอกถึงความต่างระหว่างชิริกด้านการเชื่อฟัง และชิริกด้านการอิบาดะฮ์ ที่จริงนบี
อาดัม กับนางฮาวา ทั้งคู่เชื่อฟังชัยฏอนแต่ยังไม่ได้บชู ามัน สิ่งนี้วางอยูบ่ นความถูกต้องของเรื่องเล่า.
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บทที่ 51 ว่าด้วยคำดำรัสอัลลอฮฺที่ว่า :
“และสำหรับอัลลอฮฺนนั้ มีบรรดาพระนามอันสวยงาม ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อ
พระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดและพวกเจ้าจงปล่อยบรรดาผู้ที่ทำให้เฉไปจากบรรดาพระนามของ
พระองค์เถิด แน่นอนพวกเขาย่อมได้รับการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้” อัลอะอ์รอฟ 180
อิ บ นุ อ ะบี ฮ าติ ม ได้ ร ายงานจากอิ บ นุ อั บ บาส ว่า : “บรรดาผู้ ที่ ท ำให้ เ ฉไปจากบรรดาพระนามของ
พระองค์” ความหมายของมันคือ บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ ในเรื่องพระนามของอัลลอฮฺ โดยทีพ่ วกเขา
ได้ตั้งชื่อเทพเจ้าองค์หนึ่งว่า อัลลาต ซึ่งมาจากคำว่า อัลอิลาฮ์ , อัลอุซซา ซึ่งมาจากคำว่า อัลอะซีซ.
และมีรายงานจากอัลอะอฺมัช ว่า : บรรดาผู้ที่ทำให้เฉไปจากบรรดาพระนามของพระองค์ คือ ผู้ที่นำชื่อ
ต่างๆ มาอุปโลกน์ว่าเป็นนามของพระองค์ ซึง่ มันไม่ใช่ชื่อของพระองค์.
 ในบทนี้ เป็นการตอบโต้สำหรับผู้ที่พูดว่า หนังสือเตาฮีด ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องอื่นนอกจากเรื่อง เตาฮีด

อุลูฮียะฮ์ (การถูกสักการะของอัลลอฮฺ)เท่านั้น.
 และสำหรับอัลลอฮฺนั้น : วิถีเตาฮีดตรงนี้คือ การนำสิ่งที่ควรอยู่ท้าย มาไว้หน้าประโยค แสดงถึงความ
จำกัด(เฉพาะ).
 อันสวยงาม : หมายถึง มีความสวยงามสุดๆ ไม่ว่าจะในรูปใด และไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้น.
 ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้น : การขอพรจากอัลลอฮฺด้วยพระ
นามของพระองค์ มี 2 ความหมาย :
เป็นการดุอาอฺที่เป็นอิบาดะฮ์ : โดยที่ท่านนั้นอิบาดะฮ์
ต่ออัลลอฮฺด้วยกับสิ่งที่นามนั้นบ่งถึง เช่น นาม อัลบะ
สีร (ผู้ทรงเห็น) คือท่านต้องทำอิบาดะฮ์ตามที่เกี่ยวกับ
การเห็นของพระองค์ โดยที่ท่านไม่ให้พระองค์เห็นสิ่งที่
พระองค์ไม่ชอบจากท่าน (คือไม่ทำสิ่งที่ไม่ดี).

เป็ น การดุ อ าอฺเพื่ อ ขอ : คื อ การที่ ท่ า นขอ
ต่ออัลลอฮฺ ด้วยพระนามต่างๆของพระองค์
เช่นการขอว่า “พระองค์โปรดอภัย ให้ข้าซึ่ง
การอภั ย จากพระองค์ และโปรดเมตตาข้ า
แท้จริงพระองค์คือ ผู้ทรงอภัยยิ่ง เมตตายิ่ง”.

การเฉไฉ (อิลหาด) คือการเบี่ยงเบนออกจากสิ่งที่จำเป็นต้องเชือ่ แบ่งได้ดังนี้

การเฉไฉในเรื่องพระนามและคุณลักษณะซึ่งมีหลายชนิด เช่น :
1. ปฏิเสธพระนามทั้งหมด หรือแค่บางส่วน เหมือนการกระทำ
ของพวกญะฮ์มียะฮ์.
2. ยืนยันพระนาม แต่ปฏิเสธ คุณลักษณะ เช่นคำพูดที่ว่า ผู้ทรงได้
ยิน โดยไม่มีการฟัง.
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เป็ น เรื่องศาสนา หรือสั ญ ญาน
ธรรมชาติ :
1. เรื่องศาสนา เช่นการกล่าวว่า
อัลกุรอาน คือมัคลูก (สิ่งถูกสร้าง
ไม่ใช่คำดำรัสของอัลลอฮฺ.
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3. ทำให้ มั น เหมื อ นการเปรีย บเที ย บ เช่ น การกระทำของพวก
เปรียบเทียบทั้งหลาย.
4. นำชื่อของอัลลอฮฺไปเป็นต้นตอสำหรับการตั้งชื่อรูปเจว็ด เช่น
อัลอุซซา จากคำว่า อัลอะซีซ.
5. ตั้งชือ่ ให้กับพระองค์ ด้วยชื่อที่พระองค์ไม่ได้ตั้งไว้ให้ เช่นพวกที่
บอกว่า แท้จริงอัลลอฮฺ เป็น 1 ใน 3 หรือ คนที่กล่าวว่า แท้จริง
พระองค์มีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งใหม่.

2. สั ญ ญานทางธรรมชาติ เช่ น
การมี ผู้ ก ล่ า วว่ า ธรรมชาติ คื อ
ผู้สร้างสรรพสิ่ง.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ยืนยันพระนามให้กบั อัลลอฮฺ ซึ่งไม่เหมือนพวกญะฮฺมียะฮฺ และพวกสุดโต่งของมัวะอฺตะซิละฮฺ.
2. มันคือพระนามทีส่ วยงาม หมายถึง มันมีความสวยงามสุดๆ.
3. คำสั่งให้ขอต่อพระองค์ ไม่ว่าจะแบบดุอาอฺ อิบาดะฮ์ หรือดุอาอฺเพื่อขอ ทั้งคู่ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสั่งทั้งคู่ใน
การขอต่อพระองค์ด้วยนามพระองค์.
4. ให้ละทิ้งพวกที่ต่อต้านจากบรรดาผู้โง่เขล่า และบรรดาผู้เฉไฉ หมายถึงให้ละทิ้งแนวทางพวกเขา ไม่ใช่
ห้ามเราเรียกร้องพวกเขา อธิบายพวกเขา และอายะฮ์นี้ก็มีคำขูท่ ี่ชัดเจน.
5. คำอธิบายของคำว่า เฉไฉ.
6. คำสำทับแด่ผู้ที่เฉไฉ.
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แบบทดสอบครั้งที่ 1 ของส่วนที่ 9 มี 11 บท.
(มี 11 บท)

คำถามที่หนึ่ง : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูนณ์
1. บทที่ 9 เป็นบทที่ยาวที่สุดในหนังสือ : ถูก. ผิด.
2. ผู้เขียนได้เน้นย้ำเรื่องชิริกเล็กเพราะมันซ่อนเร้น : ถูก. ผิด.
3. ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ : เอกพจน์ แต่หมายถึงพหูพจน์. เอกพจน์.
4. ความโปรดปราน เกิดขึ้นด้วย : การนำมาซึ่งสิ่งที่ชอบ. การขจัดสิ่งที่ไม่ชอบ. ทั้งหมด.
5. จากนั้นพวกเขาก็ปฎิเสธมัน : ปฎิเสธการมีอยู่ของมัน. ปฎิเสธที่จะพาดพิงมันไปหาอัลลอฮฺ.
6. การปรบมือให้นักบินเมื่อเครื่องบินลงจอด : อนุญาตให้ทำได้. ไม่อนุญาตให้ทำ.
7. การพาดพิงความโปรดปรานให้ผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺเป็นการปฎิเสธ : แบบใหญ่. แบบเล็ก.
8. ชิริกอยู่ในจิตใจมนุษย์ : ซ่อนเร้นยิ่งกว่ารอยเท้ามดบนหินดำในยามค่ำคืน. ปรากฏอย่างเด่นชัด.
9. การสาบานต่ออัลลอฮฺแบบโกหก : ชิริกเล็ก. บาปใหญ่. เป็นสิ่งต้องห้าม. มันมีรายละเอียด.
10. การสาบานต่ อ สิ่ งอื่ น ด้ ว ยความจริ ง : ชิ ริ ก เล็ ก . บาปใหญ่ . เป็ น สิ่ งต้ อ งห้ า ม. มั น มี
รายละเอียด.
11. ชิริกคือสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺไม่อภัยโทษ แม้จะเป็นชิริกเล็กก็ตาม : ถูก. ผิด.
12. การสาบานต่ออัลลอฮฺแบบโกหก ยังดียิ่งกว่าการสาบานต่อสิ่งอื่นด้วยความจริง ในทัศนะอิบนุมัสอูด :
ถูก. ผิด. และอิบนุมัสอูดก็ไม่ได้ปรารถนาทั้งสอง : ถูก. ผิด.
13. คำพูดที่ว่า “ผมขอสาบานกับสิ่งที่ทำให้ท่านเชื่อผม” : อนุญาตให้ทำได้. ไม่อนุญาตให้ทำ.
14. ผู้ที่กล่าวว่า “สิ่งนี้อัลลอฮฺทรงประสงค์และคนนั้นประสงค์ ” หากเชื่อว่าคนนั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้สร้ าง หรือ
เทียบเท่าผู้สร้างคือการทำชิริก : ชิริกใหญ่. ชิริกเล็ก. แต่หากเชื่อว่าเขาด้อยกว่าคือชิริก : ชิริกใหญ่.
ชิริกเล็ก.
15. คำกล่าวที่ว่า “เป็นอะมานะฮ์ที่ท่านต้องแบกรับ” หรือ เป็นอะมานะฮ์ : ชิริกเล็ก. บาปใหญ่.
อนุญาตให้ทำได้.
16. จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องชิริกเพื่อไม่ให้พลาดตกลงไปกระทำมัน : ถูก. ผิด.
17. บรรดาศอฮาบะฮฺ  ได้อธิบายอายะฮ์ที่ประทานในเรื่องชิริกใหญ่ ว่ามันครอบคลุมชิริกเล็กด้วย :
ถูก. ผิด.
18. การสาบานแบบ ฆอมูส คือการสาบานต่ออัลลอฮฺ : แบบเท็จ. เพื่อลิดรอนทรัพย์ของคนมุสลิม.
19. วาว ที่ แ ปลว่ า และ บ่ งถึ ง : การเรี ยงลำดั บ . ความเท่ า เที ย ม, ดั งนั้ น จึ งเป็ น . : ชิริ ก .
อนุญาตให้ทำได้.
20. หากมีคนสาบานต่ออัลลอฮฺในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการพูดจริง และการเชื่อมั่น : สำหรับท่าน. ท่าน
ไม่มีสิทธิ์ ที่จะปฏิเสธการยอมรับในคำสาบานนี้.
21. การสาบานต่อท่านนบี  และต่อชีวิตของมารดา ต่อความรับผิดชอบ ต่อเกียรติ : เป็นสิ่งไม่ดีที่ปก
คลุมไปทั่ว. ชิริกเล็ก.
22. สิ่งนี้ และสิ่งนี้ ได้ห้ามฉัน หมายถึง :...........................................................................................................
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23. เหตุใดจึงไม่มีใครทักท้วงเรื่องการสาบานนอกจากชาวยิว..............................................................................
24. ชาวยิวคือผู้ที่เกี่ยวของกับบทบัญญัตินบี : อีซา . มูซา . และสาเหตุที่เรียกชื่อนี้ เพราะ :
คำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : แท้จริงพวกเราได้กลับตัวสู่พระองค์ . : ปู่ของพวกเขาที่ชื่อ ยะฮูซา.
ทั้งหมด.
25. ท่านนบี  ได้ยกหลักฐานเรื่องชิริกเล็ก ด้วยชิริกใหญ่ ในคำพูดของท่านที่ว่า “เจ้าทำให้ฉันเป็นภาคี
กับอัลลอฮฺกระนั้นหรือ” : ถูกต้อง. ผิด. และท่าน  ได้ชี้แนะให้ : ขจัดทุกหนทางที่จะนำไปสู่การ
ตั้งภาคีแม้ว่าจะไกลก็ตาม. ละทิ้งการตั้งภาคี.
26. เมื่อมีคนหนึ่งโค้งคำนับแก่ท่านยามสลาม : ท่านจะปฏิเสธ. ไม่เป็นไรกับการกระทำนี้. หากท่าน
อายที่จะเตือนก็ไม่เป็นไร. หากท่านไม่ปฏิเสธท่านจะเป็น : ฏอฆูต. ผู้ให้เอกภาพ.
27. การเทิดทูนท่านนบี  ด้วยคำที่บ่งถึงการเทียบเท่ากับผู้สร้าง : ชิริก. ต้องดูเจตนา. หากเพื่อเป็น
การให้เกียรติก็ไม่เป็นไร.
28. ชาวยิวมีข้อเสียมากมาย แต่การเจาะจงเฉพาะคำพูดของพวกเขาที่ กล่าวว่า อุซัยร เป็นบุตรของอัลลอฮฺ
เพราะถือเป็นข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา และโด่งดังมากในหมู่พวกเขา : ถูกต้อง. ผิด.
29. สิ่งนี้ และสิ่งนี้ ได้ห้ามฉัน : ความละอายที่จะเตือนในสิ่งที่ผิด. การห้ามมันโดยไม่มีคำสั่งจากอัลลอฮฺ.
30. ที่ถูกต้องคือ : ยกหลักฐานแล้วจึงเชื่อ. เชื่อก่อนแล้วค่อยยกหลักฐาน.
31. ท่านนบี  ได้รับเกียรติ เนื่องด้วย : ท่านเป็นบ่าว และศาสนทูตของอัลลอฮฺ. ท่านเป็นบุตรของ
อับดุลลอฮ์.
32. ความฝันที่ดีคือ : ฝันที่มีแต่เรื่องดีๆ. ฝันที่มีระเบียบ. ทั้งหมด.
33. ความฝันหากมันไม่มีระเบียบมันคือ ฝันที่สะเปะสะปะ : ถูกต้อง. ผิด.
34. ฝันที่น่ารังเกียจมาจากชัยฏอน : ถูกต้อง. ผิด. มีซุนนะห์ให้ : เล่ามันให้กับผู้ทำนายฝัน ถ่ม
น้ำลายไปทางซ้าย 3 ครั้ง. และอ่านอะอูสุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีม.
35. หากมีหลักฐานยืนยันว่าฝันมันค้านกับบทบัญญัติ : นำมาพิจารณา. ไม่มีค่าให้พิจารณา.
36. คำกล่าวของท่านแก่ภรรยาท่านที่ว่า “วันที่แย่ที่สุดในชีวิตฉันคือวันแต่งงานของเรา” : อนุญาตให้ทำได้.
ไม่อนุญาตให้ทำ.
37. ที่ถูกต้องคือ : มันไม่จำเป็นที่การก่อกวนจะทำให้เกิดความเสียหาย. จำเป็นที่การก่อกวนทำให้เกิด
ความเสียหาย.
38. พระนามของอัลลอฮฺนั้นสวยงาม อัดดะฮรุ เป็นชื่อเฉยๆ ไม่มีความหมาย นอกจากเป็นชื่อที่บ่งบอกถึง
กาลเวลา : ถูกต้อง. ผิด. , และคำพูดของอัลลอฮฺที่ว่า “และฉันคืออัดดะฮรุ” หมายถึง :.......................
...........................................................................................................................................................................
39. คำกล่าวที่ว่า “เวลามันช่างทรยศ” : เป็นสิ่งต้องห้าม. อนุญาตเพราะเป็นการบอกเล่า.
40. คำกล่าวที่ว่า “คนนี้เกิดในปีที่แห้งแล้ง” : เป็นสิ่งต้องห้าม. อนุญาตเพราะเป็นการบอกเล่า.
41. การกล่าวว่า “โอ้แผ่นดินเอ๋ย จงดูแลผู้ที่อยู่บนเจ้า : เป็นการขอต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ(ชิริก).
อนุญาตให้ทำได้.
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4 2 . ช นิ ด ข อ งก ารด่ าท อ เวล า 1 :.................................................................. ฮุ ก่ ม มั น คื อ
................................................. 2 :..................................................................ฮุก่มมันคือ............................. 3
:..................................................................ฮุก่มมันคือ.......................................................................................
43. คำพู ดที่ว่า : (สำหรับ ธรรมชาติมีสิ่งแปลกๆและความเร้นลับ ) หรือ (สิ่งนี้เกิดขึ้น จากการกระทำของ
ธรรมชาติ) : ถูกต้อง. ผิด.
44. ผู้พิพากษาคือผู้รวมใว้ซึ่งการบังคับและการตัดสินประเด็นชี้ขาด : ถูกต้อง. ผิด.
45. คำพูดที่ว่า : (ผู้พิพากษาคือผู้ตัดสินในศตวรรษที่เจ็ด) : ถูกต้อง. ผิด.
46. ชัยคุลอิสลามคือ : ผู้ที่เป็นแหล่งอ้างอิงของอิสลามโดยรวม. ผู้ฟื้นฟูและมีผลในทางบวกในการ
ปกป้องอิสลาม.
47. สมควร ไม่สมควร การเอาใจใส่ในด้านคุณลักษณะโดยการไม่โอ้อวดและลำพองตน.
48. นามชื่อทีอ่ ัลลอฮฺทรงรักที่สุดคือนามชื่อที่บ่งถึงความต่ำต้อยและนอบน้อม เช่น ชาฮาดชาฮฺ อับดุร
เราะฮฺมาน และนามชื่อ ที่ต่ำต้อยที่สุด ณ อัลลอฮฺคือนามที่บ่งชี้ถึง : หยิ่งยโส. ความมี อำนาจ.
ความยิ่งใหญ่. ทั้งหมดที่กล่าวมา. และด้วยเหตุนี้ผู้ที่ตั้งชื่อตัวเองจะถูกลงโทษอันเนื่องจากมีจุดประสงค์ที่
ไม่ดี ด้วยการประสบกับความอัปยศ : ถูกต้อง ผิด.
49. การตั้งชื่อผู้มีอำนาจเหนือเหล่าผู้มี อำนาจ หรือผู้ชี้ขาดเหนือเหล่าผู้พิพากษา : อนุญาต เป็นสิ่ง
ต้องห้าม เป็นบาปใหญ่.
50. การให้คำนำหน้าด้วย (พ่อของ..) หรือ (แม่ของ..) หรือ (พีข่ อง..) หรือ (ลุงของ..) หรือ (ป้าของ..) เพื่อเป็น
การ : ยกย่อง ตำหนิ ทำไห้มันติดชิดใกล้กัน เป็นนามเรียก ทั้งหมด.
51. มีศอฮาบะฮฺบางท่านชื่อ ฮะกีม และฮากัม โดยท่านรอซู้ล  ไม่ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเหล่านั้นเพราะเขาไม่
มีเจตนาอื่นใดนอกจากเป็นชื่อเรียก ถูกต้อง ผิดและนามชื่อของพระองค์ที่ถูกห้ามคือ นามที่เฉพาะ
พระองค์ นามที่คล้ายคลึงคุณลักษณะของพระองค์ ทั้งหมด.
52. การเรียกชื่อด้วยคำนำหน้า หุก่มของมันคือ : อนุญาต ส่งเสริม.
53. (ผู้ใดที่แกล้ง หยอกล้อด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺหรืออัลกุรอ่านหรือรอซู้ล) คำว่ารอซู้ล
ในที่นี้คือ : นบีมฮุ ัมหมัด รอซู้ลทั้งหมด.
54. การเยาะเย้ยถือเป็นการขัดกับหลักศรัทธาที่ยิ่งใหญ่และเป็นไปไม่ได้ที่มุสลิมจะไม่รู้ไม่เข้าใจ : ถูกต้อง
ผิด.
55. เงือ่ นไขการเตาบัตของผู้เย้ยหยัน : 1 :......................................................................................................
2 :..................................................................................... 3 :...........................................................................
56. จำเป็นจะต้องมีความรอบขอบในเรื่องการเย้ยหยันและไม่ปล่อยปละละเลย : ถูกต้อง ผิด.
57. มีบางคนที่ปกป้องคนที่ด่าทอพระเจ้า แต่หากมีใครด่าทอเขาหรือแม่ของเขา เขาจะคืนทวงสิทธิ์ทันที :
ถูกต้อง ผิด.
58. จำเป็นจะต้องอธิบายแก่มนุษย์ถึงความอันตรายในเรื่องนี้และมันยังเป็นการตกศาสนาที่ทำไห้สิ้นสภาพ
การเป็นมุสลิม และเราจะไม่รีรอชี้แจงให้ทราบจนกว่าจะมีการด่าทอและเย้ยหยัน : ถูกต้อง ผิด.
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59. มีบางคนพูดว่า เราต้องถามคนที่ด่าทอและเย้ยหยันในศาสนาก่อน ว่าเขามีเจตนารมณ์ในการด่าทอหรือไม่
? : ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง.
60. ส่วนหนึ่ งจากการเทิดทูนเกียรติแก่ ผู้สร้าง คือคำพูดที่ว่า คนที่ด่าจะไม่ถูกเอาเรื่องเนื่องจากความโกรธ
พร้อมกันนั้นกลับเอาเรื่องหากด่าผู้นำ พ่อ หรือพยายามทำลายทรัพย์สิน เป็นต้น : ถูกต้อง ผิด
61 .การมีความรอบคอบในเรื่องนี้ส่งผลดีในบางประเทศ อัลฮัมดุลิลลาฮ และการหละหลวมในบางประเทศ
ทำให้เด็ก ผู้ไหญ่เกิดการด่าทอกันในประเทศอื่นๆ : ถูกต้อง ผิด.
62. ผู้เย้ยหยันในศาสนาร้ายแรงยิ่งกว่าผู้กราบใหว้รูปปั้น : ถูกต้อง ผิด.
63. บางที่ท่านอาจไม่ได้ยินชาวยิวหรือคริสต์ด่าทอพระเจ้า หรือมูซา หรืออีซา หรือศาสนา แต่ท่านอาจจะ
ได้ยินคนที่อ้างตัวว่านับถือศาสนาอิสลาม : ถูกต้อง ผิด.
64. ผู้ศรัทธาที่เเท้จริงคือผู้ที่เมื่ออัลกุรอ่านหรืออัลหะดีษถูกอ่านขึ้น เขาเกิดความกลัวและศรัทธาเพิ่มขึ้น ส่วน
ผู้กลับกลอกเขาจะไม่รู้สึกอะไร และจะเย้ยหยันและพูดจาเพื่อให้มนุษย์หัวเราะ : ถูกต้อง ผิด.
65. อนุญาตให้เผยแพร่คลิปวีดีโอที่มีการด่าทอแม่ของท่านหรือไม่ ? แล้วยิ่งไปกว่านั้นมีการด่าทอแม่ของทุก
คนที่เป็นผู้ศรัทธา ? : ใช่ ไม่ใช่.
66. จำเป็นเมื่อมีวีดีโอที่มีการด่าทอหรือหยาบคาย : ฟังและเผยแพร่ ลบทิ้งทันที.
67. การรวบรวมวีดีโอที่มีการด่าทอและเย้ยหยันเป็นแนวทางของ : ชนยุคชนรุ่นก่อน. มุนาฟิกผู้กลับ
หลอก.
68. การตกศาสนาเนื่องจากการด่าทอและเย้ยหยันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงโดยมีนักวิชาการบางท่านกล่าวว่าการ
กลับเนื่อกลับตัวของพวกเขาจะไม่มีประโยชน์ใดๆ และหน้าที่ของผู้นำจำเป็น ต้องประหารเขา และไม่ต้อง
ละหมาดให้แก่เขา และไม่ต้องขอดุอาอฺให้ได้รับความเมตตาและไม่ต้องฝังศพร่วมกับบรรดามุสลิม : ถูกต้อง.
ผิด.
69. คนที่ด่าทอเมื่อเขาบอกว่าเขากลับตัวแล้วแต่เขายังกลับไปทำมันอีกนั้นเป็นหลักฐานยื นยันว่าเขาเป็นผู้
โกหก : ถูกต้อง. ผิด.
70. ผู้กลับกลอกเมื่อเขาได้ด่าทอเขาจะพูดว่าฉันไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้น ซึ่งคำพูดนี้เป็นแค่คำพูดเพียงแค่ลิ้น
เท่านั้น : ถูกต้อง ผิด.
71. ส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ชี้ถึงความสัตย์จริงของผู้เย้ยหยันในการกลับเนื้อกลับตัว คือคำพูดของเขาที่ว่า การด่าทอ
และเย้ยหยันนั้น เป็นสิ่งที่ตกศาสนา และอัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์จากสิ่งดังกล่าว : ถูกต้อง. ผิด.
72. ผู้ที่ได้ยินการด่าทอและเย้ยหยันและไม่ห้ามปรามหรือไม่ตีตัวออกห่าง ฮุก่มของเขาเหมือนกัน : ถูก
ผิด.
73. ชัยฏอนมักล่อลวงด้วยการยื่นข้อเสนอประตูแห่งความดีเพื่อให้ท่านตกอยู่ในการปฏิเสธ ดั่งเช่นชายคนหนึ่ง
ในสงครามตะบูก : ถูกต้อง. ผิด.
74. สิ่งที่ได้รับจากหะดีษของผู้เย้ยหยันคือ ผู้ที่ด่าทอศอฮาบะฮฺเป็นกาเฟร : ถูกต้อง ผิด เพราะผู้ที่
ล่วงเกินพวกเขาคือการล่วงเกิน : อัลลอฮฺ. รอซู้ล. ศาสนา. ศอฮาบะฮฺ. มนุษย์ทั้งมวล.
75. ใครที่การอภัยของเขาเป็นการทำลายไม่ใช่การปรับปรุงดังนั้นเขา : ได้รับบาป. ไม่ได้รับบาป ด้วย
การปรับปรุงนี้.
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76. มนุษย์เมื่อพาดพิงความโปรดปรานไปยังงานและน้ำพักน้ำแรงที่ตนเองทำ นั้นคือการตั้งภาคีในด้าน :
หลักการสร้างของพระองค์. หลักการเคารพภักดีต่อพระองค์ และเมื่อเขาพาดพิงมันไปยังอัลลอฮฺแต่เขา
อ้างว่าเขาเหมาะสมกับความโปรดปรานนั้น เป็น เป็นคุณลักษณะของการหยิ่งยโส คุยโอ้อวดชนิดหนึ่ง :
ถูกต้อง ผิด.
77. การพอใจต่อการกำหนดสภาวการณ์ที่เป็นการกระทำของอัลลอฮฺนั้น จำเป็น. ไม่จำเป็น และสิ่งที่
ถูกกำหนดนั้นหากเป็นภัยประสบต่างๆ ไม่จำเป็นต้องพอใจกับมันก็ได้ : ถูกต้อง. ผิด.
78. ไม่มีความแตกต่างระหว่างคนตาบอด คนเป็นโรค ในการร้องขอของพวกเขาจากบรรดามะลัก :
ถูกต้อง. ผิด.
79. การตั้งชื่อว่าอับดุลมุฏฏอลิบ : อนุญาต. ไม่อนุญาต.
80. การเรียกชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งว่า บ่าวของดวงอาทิตย์ : อนุญาต. ไม่อนุญาต.
81. จงใส่เครื่องหมายวงกลมในประเภทที่ไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อ : (อับดุลมุฏฏอลิย-อับดุลกะบะ-อับดุมานาฟอับดุลนบี-อับดุลฮาริษ-ฟิรเอาน-รินซิบ-อาศียะ-ซุลฏอนซะลาฏีน-ซัยยิดุนนาส-ฆุลามอะลี-ร็อบบุลอาละมีน-อัร
เราะหมาน-อัลคอลิก-อับดุซัตตาร-อับดุลนูร-บุฏรุส-เญาร็อจ-ซัยยิดุซซาดาต-ซิตตุนนิสาอ-อับดุนนาศิร
82. ส่วนหนึ่งจากการซึมซับของบรรดามุสลิมจากแนวคิดของพวกชีอะฮฺรอฟีเฎาะฮฺ คือพวกเขาต้องการที่
จะตั้งชื่อเรียกนำหน้าว่า บ่าว เช่น คำกล่าวของพวกเขาที่ว่า ลูกหลานท่านอะลี หมายถึงบ่าวของอะลี มัน
เป็นการใช้ชื่อเรียกนำหน้าว่า บ่าว อื่นจากอัลลอฮฺ สิ่งเหล่านี้เป็นการตั้งภาคี : ถูกต้อง ผิด.
83. คำพูดผู้ที่ว่า เขาไม่สามารถใช้จ่ายทรัพย์สินของผู้อื่น เพราะฉันคือ บ่าวของผู้ถูกสั่งใช้ : อนุญาต.
ไม่อนุญาต.
84. เรื่องราวเกี่ยวกับอาดัมและเฮาวาอ : เป็นเรื่องราวที่ถูกต้อง ผิด.
85. ชัยฏอนเลือกใช้ชื่อว่าอับดุลหาริษ : เพราะเป็นชื่อของมัน
ไม่ถูกต้องเพราะหาริษเป็นนามที่สัต ย์
จริงที่สุด.
86. การตั้งชื่อว่าหาริษ : อนุญาต. ไม่อนุญาต.
87. บรรดานบีเป็นผู้บริสุทธิ์จากการตั้งภาคีโดยมติเอกฉันท์ของนักวิชาการและใครก้าวก่ ายในเรื่องของพวก
เขาหรือสืบค้นความบกพร่องของพวกเขาเขาผู้นั้นคือ : ผู้กลับกลอก
ผู้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ.
88. การวิงวอนด้วยพระนามของอัลลอฮฺเป็นการวิงวอนในด้าน : การเคารพภักดี
การขอทั่วไป
ถูกทั้งหมด.
89. หนังสือกีตาบบุตเตาฮีด : ครอบคลุมประเภทของเตาฮีดทั้ง 3
มีเฉพาะด้านการให้เอกภาพใน
การเคารพภักดีต่อพระองค์เท่านั้น.
90. การเฉใฉในพระนามของอัลลอฮฺแบ่งออกเป็น : 2 ประเภท.
5 ประเภท
91. คำตรัสของพระองค์ที่ว่า และจงปล่อยบรรดาผู้ที่ทำให้เฉ หมายถึง : เราจะไม่เชิญชวนพวกเขาและ
ไม่ชี้แจงให้พวกเขากระจ่าง ทิ้งแนวทางของพวกเขา.
92. ประเภทของการเฉในการปฏิเสธพระนามและคุณลักษณะของพระองค์แบ่งออกเป็น :
1. :.......................................................................... 2. :....................................................................................
3. :.......................................................................... 3. :....................................................................................
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4. :.......................................................................... 5. :.......................................................................................
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บทที่ 52 : เรื่องห้ามกล่าวสลาม (ขอความศานติสุขประสบแด่อัลลอฮฺ)
เพราะทำไม ?
เพราะมันขัดกับความเป็นจริง อัลลอฮฺ
คื อ ผู้ ถู ก ร้ อ งขอไม่ ใ ช่ ผู้ จ ะต้ อ งร้ อ งขอ
ให้ กั บ พระองค์ อั ล ลอฮฺ ไม่ ท รงพึ่ งพวก
เราแต่ ท ว่ า อั ล ลอฮฺ ถู ก สรรเสริ ญ ด้ ว ย
คุณลักษณะทีส่ มบูรณ์.

เพราะการขอดุ อ าอฺ รู ป แบบนี้ ท ำให้ คิ ด ไปได้ ว่ า สิ ท ธิ
ของอัลลอฮฺบกพร่อง แต่ไม่ให้ขอดุอาอฺให้แก่สิ่งใด เป็นการ
ได้รับความศานติสุขปลอดภัย (กล่าวสลาม) พ้นจากสิ่งหนึ่ง
นอกจากว่าสิ่งนั้ นมีคุ ณ ลัก ษณะตรงกัน ข้าม และอัลลอฮฺ
ทรงบริสุทธิ์จากความบกพร่อง.

ตัวบทหลักฐานที่ 1
ในศอเฮี๊ยะหฺอีหม่ามอัลบุคอรีย์และมุสลิม โดยรายงานจากท่านอิบนุมัสอูด  ว่า : ครั้งหนึ่งในขณะที่
พวกเราละหมาดพร้อมกับท่านนบีมุฮัมหมัด  พวกเราได้กล่าวว่า อัสลามูอะลัลลอฮ ( ความศานติจง
ประสบแด่อัลลอฮฺ ) จากปวงบ่าวของพระองค์ ความศานติจงประสบแด่คนนั้นคนนี้ ท่านนบีจึงกล่าวว่า
พวกเจ้าอย่ากล่าวว่า ขอความศานติจงประสบแด่อัลลอฮฺ เพราะแท้จริงอัลลอฮฺนั้น คือผู้ทรงทำให้เกิด
ความศานติสขุ .
 อัสสะลาม คือนามชื่อที่สื่อไปในทางบวกที่มีการยืนยันกล่าวคือปฏิเสธจากความบกพร่อง และน่า
ตำหนิทเี่ กิดจากความคิดหรือการพรรณาของสติปัญญา ดังนั้นไม่มีความบกพร่องในซาตของอัลลอฮฺและ
คุณลักษณะ การกระทำ และฮุก่มต่างๆของพระองค์ ส่วนคำว่าการยืนยัน คือยืนยันถึงการมีพระนามนี้
ต่อพระองค์และคุณลักษณะนั่นคือความศานติ.
 และคำว่าอัสสะลาม มีหลายความหมาย.
เป็นการทักทาย เช่น
กล่ าวว่ า จงให้ ส ะ
ลามกับคนนี.้

คำว่าอัสสะลามะห์คื อ ปราศจากความ
บกพร่องและโรคภั ยต่ างๆเช่น คำกล่ า ว
ของพวกเราอัสสะลามอลัยกาโอ้ท่านนบี.

คำว่า อัส สะลามเป็นพระนาม
ห นึ่ งจ า ก พ ร ะ น า ม ต่ า ง ๆ
ของอัลลอฮฺ.

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การอธิบายคำว่า : อัสสะลาม (พระนามของอัลลอฮฺหมายถึงผู้ทรงปราศจากความบกพร่องและข้อ
ตำหนิ) 2. เป็นการทักทายให้เกียรติอย่างหนึ่ง 3. ไม่สมควรสำหรับอัลลอฮฺ (หากไม่สมควรมันจึงเป็นสิ่ง
ต้องห้าม) 4. เหตุผลในสิ่งดังกล่าว (อัลลอฮฺคือผู้ทรงทำให้เกิดความศานติ).
5. เป็นการสอนวิธีการให้เกียรติแก่พวกเขาซึ่งมันสมควรสำหรับอัลลอฮฺ (ในการกล่าวตะชะฮุดละหมาด
ดังนั้นเราจะไม่กล่าวให้แก่สิ่งถูกสร้างว่า การให้เกียรติของฉัน).
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บทที่ 53 : เรื่องการกล่าวคำวิงวอนว่า โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษหากพระองค์ทรงประสงค์
บทนี้เป็นการอธิบายถึงความสมบูรณ์ของความเป็นเจ้าของอัลลอฮฺและความใจบุญ และความประเสริฐของ
พระองค์ โดยมีคำอธิบายดังนี้ :

เป็ น การทำให้ รู้ สึ ก
ว่ า อั ล ล อ ฮฺ เป็ น ผู้
บั งคั บ ทั้ งที่ จริ งไม่ ใช่
อย่างนั้น.

เป็ น การทำให้ รู้สึ ก ว่ าสิ่ งดั งกล่ า วเป็ น
เรื่องที่ยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺอาจทำให้เกิด
ความลำบากต่ อ พระองค์ แ ละอาจ
เป็นไปไม่ได้ ทั้งที่จริงไม่ใช่อย่างนั้น.

เป็นการทำให้รู้สึกว่ามนุษย์ไม่ต้อง
พึ่ งอั ล ล อ ฮฺ ซึ่ งอ ย่ างนี้ มั น ไม่
เหมาะสมและไม่ถือเป็นมารยาทที่
ดีงาม.

หลักฐานที่หนึ่ง
บันทึกอยู่ในศ่อเฮียะหฺอีหม่ามอัลบุคอรีย์และมุสลิม จากอบูฮุร็อยเราะฮฺว่า แท้จริงท่านรอซูลุลลอฮฺ 
กล่าวว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน อย่าได้กล่าวว่า : โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันหาก
พระองค์ทรงประสงค์ โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงเมตตาฉัน หากพระองค์ทรงประสงค์ แต่ทำให้คำขอของ
เขาจงแน่วแน่ แท้จริงอัลลอฮฺ เพราะสิ่งนั้นไม่มีผู้ใดบังคับพระองค์.
และมีอีกสำนวนหนึ่งในบันทึกของมุสลิม และเขาต้องให้ความสำคัญและหนักแน่นต่อสิ่งที่ตนปรารถนา
เพราะแท้จริงอัลลอฮฺนนั้ ไม่ทรงถือว่าสิ่งใดที่พระองค์ทรงให้ไปแล้ว จะเป็นภาระหนักสำหรับพระองค์.
การใช้ถ้อยคำในขณะวิงวอนขอการขอดุอาอฺอิสติคอเราะฮฺ (ให้อัลลอฮฺทรงเลือกสิ่งที่ดีกว่า) ไม่ใช่เป็นการ
ผูกด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺ (ใช้คำว่า อินชาอัลลอฮฺ) แต่เป็นการผูกด้วยกับสิ่งที่ผู้ขอไม่รู้และไม่รู้ว่า
มันจะดีหรือไม่ ? และเช่นเดียวกับหะดีษที่ว่า : (ขอพระองค์ทรงให้ชีวิตแก่ฉันหากการมีชีวิตเป็นสิ่งที่ดี
สำหรับฉัน).
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ห้ามไม่ให้ใช้สำนวนที่มีการยกเว้น ( เช่น อินชาอัลลอฮฺ ) ในการขอวิงวอน.
2. อธิบายถึงเหตุผลในสิ่งต้องห้ามดังกล่าว.
3. คำกล่าวที่ว่า แต่ทำให้คำขอของเขาจงแน่วแน่ คือ : เมื่อท่านต้องการขอก็จงมัน่ ใจอย่าลังเล.
4. การให้ความสำคัญและหนักแน่นต่อสิ่งที่ตนปรารถนา : หมายถึง เมื่อเขาขอสิ่งที่ตนปรารถนา ดังนั้น
ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ และเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮฺ.
5. การให้เหตุผลในเรื่องนี้คือ :
1. เพื่ออธิบายถึงความสูงส่งของบทบัญญัติ.
2. เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่มนุษย์.
3. เพื่อเป็นการเปรียบเทียบประเด็นนี้ ให้อยูใ่ นบทบัญญัญต่างๆของศาสนา.
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บทที่ 54 : เรื่องการห้ามเรียกผู้อยู่ใต้การปกครองว่า บ่าว,ทาส
ฮุก่มการกล่าวว่า บ่าวของฉันและทาสของฉัน

การพาดพิงคำพูดไปยังตัวของเขา มีสองรูปแบบ
:
การใช้ถ้อยคำประโยคกล่าวเรียก : เช่น
พูดว่า โอ้ทาสของฉัน ถ้อยคำแบบนี้เป็น
ที่ต้องห้าม.
หากการพูดแบบนี้โดยที่
ทาสไม่ ไ ด้ อ ยู่ ร่ ว มด้ ว ย
ถือเป็นที่อนุญาต.

การพาดพิ งคำพู ด ไปยังคนอื่ น : เช่ น พู ด ว่า ทาส
ของคนนั้น หรือทาสหญิงของคนนี้ ถ้อยคำแบบนี้
เป็นที่อนุญาต.

การใช้ถ้อยคำประโยคบอกเล่า : เช่น พูดว่า ฉันให้อาหาร
แก่ทาสของฉัน หรือ ฉันได้ปล่อยทาสของฉัน คำพูดประโยค
นีม้ ีรายละเอียดเพิ่มเติม.

หากพูดแบบนี้ ขณะที่ทาสร่วมอยู่ด้วยจะต้องพิจารณาดูว่าจะเกิดผลเสีย
ตามมากั บ ตั ว ของทาสหรื อ นายหรื อ ไม่ หากมี ผ ลเสี ย ตามมาก็ ไม่ เป็ น ที่
อนุญาต แต่หากไม่มีผลตามมา ก็เป็นที่อนุญาต.

ตัวบทหลักฐานที่ 1
มีรายงานศอเฮี๊ยะห์จากท่านอาบูฮุร็อยเราะฮฺ  ว่า : ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า คนหนึ่งคนใดจากสูเจ้า
อย่าได้พดู ว่าจงนำอาหารให้ผู้เป็นเจ้าของเจ้า จงทำน้ำละหมาดให้แก่พระเจ้าของเจ้า แต่จงพูดว่า : ผู้เป็น
นายของฉัน ผู้ปกครองของฉัน และอย่าพูดว่า ทาสชายของฉัน ทาสหญิงของฉัน แต่จงพูดว่า : วัยรุ่นชาย
ของฉัน วัยรุ่นสาวของฉัน เด็กหนุ่มของฉัน.
 คนหนึ่งคนใดอย่าพูดว่าจงให้อาหารแก่พระเจ้าของเจ้า จงให้แสงสว่างแก่พระเจ้าของเจ้าเพราะคำพูด
เหล่านั้นคือการล่วงเกินในเรื่องรูบูบียะย์ (การเป็นพระผู้อภิบาล).
 จงพูดว่า : นายของฉัน ผู้ปกครองดูแลของฉัน : คำสนทนานี้ของทาสกับนาย มันไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็น
แต่เป็นการแนะนำให้กระทำสิ่งที่อนุญาต เพราะบรรดานักวิชาการกล่าวว่า : เรื่องใดที่ตรงกันข้ามกับสิ่ง
ต้องห้าม ถือเป็นทีอ่ นุญาต ตัวอย่างเช่น อัลลอฮฺตรัสว่า : (เมื่อสูเจ้าได้โกนผมเสร็จ (ขั้นตอนพิธีฮัจญ์) ก็จง
ล่าสัตว์).
และเขาอย่าพูดว่า : เป็นการปรามที่หมายถึงการห้าม หรือไม่เหมาะสม และเพื่อจะไม่ให้เข้าใจได้ว่ามันคือ
การเป็นอูบูดียะซึ่งมันเฉพาะอัลลอฮฺ (อับดี) สำหรับเด็กผู้ชาย (อะมะตี) สำหรับเด็กผู้หญิง.
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 ให้จงพูดว่า : วัยรุ่นชายของฉัน และ วัยรุ่นหญิงของฉัน และ เด็กชายของฉัน : คำสนทนานี้ของนาย
กับทาส และในกรณีเช่นนี้ เมื่อบทบัญญัติ ได้ปิดช่องประตูที่จะนำไปสู่สิ่งต้องห้าม โดยให้มีช่องประตูที่
อนุญ าตกระทำได้แทนที่ ข้อควรระวังนี้มีเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้เอกภาพอันบริสุทธิ์ตลอดจนการให้
ถ้อยคำต่างๆ อย่างถูกต้อง.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ห้ามจากการพูดว่า : บ่าวของฉัน ทาสีของฉัน.
2. ทาสอย่าได้พูดว่า : พระเจ้าของฉัน และอย่าพูดกับทาสว่า จงให้อาหารแก่นายของเจ้า.
3. คำสอนที่หนึ่ง คำพูดที่ว่า : วัยรุ่นชายของฉัน วัยรุ่นหญิงของฉัน เด็กหนุ่มของฉัน.
4. คำสอนที่สอง คือคำพูดที่ว่า : นายของฉัน ผู้ปกครองดูแลของฉัน.
5. ข้อควรระวังนี้มีเป้าหมาย เพื่อเป็นการให้เอกภาพอันบริสุทธิ์ตลอดจนการให้ถ้อยคำต่างๆอย่างถูกต้อง.
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บทที่ 55 : ว่าด้วยเรื่องห้ามปฏิเสธคำขอของผู้ที่กล่าวอ้างคำขอของเขาถึงอัลลอฮฺ
ประเภทของการขอโดยการอ้างถึงอัลลอฮฺ
การอ้างถึงอัลลอฮฺด้วยสำนวน : เช่นฉัน
ขอจากท่านด้วยกับอัลลอฮฺ أ َ ْسأ َ ُل َك باللَّه

การอ้างถึงอัลลอฮฺด้วยบทบัญญัติ: คือการขอสิ่งที่ศาสนา
อนุญาต เช่น คนยากจนขอการบริจาคทาน.

อนุญาตให้อ้างถึงอัลลอฮฺได้หรือไม่ ?
การขอโดยตัวของมันเป็นสิ่งไม่เหมาะสมหรือสิ่งต้องห้ามแต่อนุญาตให้กระทำได้หากมีความจำเป็นหรือ
เดือดร้อนด้วยเหตุที่ท่านรอซู้ล  ได้ทำการสัตยาบันกับบรรดาศอฮาบะฮฺในการที่จะไม่ขอจากมนุษย์
และการตอบรับผู้ที่มาขอจะไม่ออกไปจากสิ่งนีค้ ือ :

การขอ แบ บ ไม่ เ จาะจง
ตรงๆ : เช่น โอ้ใครก็ได้ จง
ม อ บ ให้ ฉั น ห า ก ผู้ ข อ
เหมาะสมตามหลั ก ศาสนา
ก็สามารถมอบให้ได้.

การขอโดยอ้ า งถึ ง อั ล ลอฮฺ : จำเป็ น จะต้ อ งตอบรั บ แม้ ผู้ ข อจะไม่
เหมาะสมก็ตามเพราะเขาขอด้วยกับผู้ที่ยิ่งใหญ่และการตอบรั บนั่นถือ
เป็นการให้ความยิ่งใหญ่ กับผู้ที่ ยิ่งใหญ่แต่หากเขาขอในสิ่งที่ไม่ดีหรือ
การตอบรั บ คำขอนั้ น เป็ น ผลร้ า ยต่ อ ผู้ ถู ก ขอ ดั งนั้ น เขาก็ ไม่ จ ำเป็ น
จะต้องตอบรับ.

ตัวบทหลักฐานที่ 1
มีรายงานจากท่านอิบนุอุมัร  ว่าท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “ผู้ใดมาขอความคุ้มครองโดยกล่าวอ้ าง
ถึงอัลลอฮฺ พวกท่านก็จงให้ความช่วยเหลือแก่เขาเถิดและผู้ ใดที่มาขอโดยกล่าวอ้างพระนามของอัลลอฮฺ
พวกท่านก็จงให้สิ่งที่เขาขอเถิดและผู้ใดที่ทำความดี อย่างหนึ่งอย่างใดแก่พวกท่ าน พวกท่านก็จงตอบ
แทนเขาเถิดหากพวกท่านไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนเขาก็จงขอดุอาอฺให้เขาเถิด เพื่อให้เขารู้สึกว่าท่านได้ตอบ
แทนความดีให้แก่เขาแล้ว” บันทึกโดย อาบูดาวูดและอันนะซาอีย์ ด้วยสายรายงานที่ถูกต้อง.
  فَُأ َع ْي ُذ ْو ُه: ดังนั้นพวกท่านจงปกป้องเขา นอกจากการขอความช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเหนือเขา
หรือช่วยเหลือบนความผิดและการเป็นศัตรูกัน.
 การตอบรับคำขอเป็นสิทธิของอัลลอฮฺหรือสิทธิของมนุษย์ ? เป็นสิทธิของมนุษย์เนื่องด้วยเหตุนี้หาก
ท่านต้องการขอจากผู้เชิญท่านให้ยกเว้นไม่มาร่วมงานที่เชิญท่านไปร่วม แล้วเขาตอบตกลง ดังนั้นไม่เป็น
บาปแก่ท่าน แต่ว่าการตอบรับคำเชิญมันเป็นคำสั่งของอัลลอฮฺ แต่หากเขายกเว้นท่านเนื่องจากความ
ละอาย ไม่กล้ายกเลิกต่อหน้าท่าน ดังนั้นไม่สมควรที่ท่านจะทิ้งการตอบรับ.
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  فأ َج ْي ُبو ُه: จงตอบรับคำเชิญของเขาโดยเป้าหมายการเชิญนี้คือการให้เกียรติ ไม่ใช่การเรียกร้องและ
นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าการตอบรับคำเชิญถือเป็น ซุนนะห์นอกจากการเชิญในงานแต่งงานที่ถือเป็น
สิ่งจำเป็นโดยมีเงื่อนไข 6 ประการ :
1. ผู้เชิญไม่ใช่เป็นบุคคลที่จำเป็นจะต้องตีตัวออกห่างหรือสนับสนุนให้ตีตัวออกห่าง.
2. สถานทีถ่ ูกเชิญไปนั้นจะต้องไม่มีสิ่งอบายมุขต่างๆ.
3. ผู้เชิญต้องเป็นมุสลิม.
4. รายได้ของเขาไม่เป็นสิ่งที่ฮารอม.
5. การตอบรับนั้นต้องไม่ทำให้สิ่งที่เป็นวายิบตกไป.
6. การตอบรับนั้นจะต้องไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนต่อผู้ตอบรับ.
 บั ตรเชิ ญ เปรี ยบเสมื อ นการเชิ ญ ด้ว ยวาจาหรือไม่ ? หากเขารู้ห รือ มั่ น ใจว่าเป็ น การเชิญ ที่ ชัด เจน
ฮุก่มของมันก็เปรียบเสมือนการเชิญด้วยกับวาจา.
  َفكَاف ُئو ُه: ก็จงตอบแทนเขาด้วยสิ่งดีๆที่ทัดเทียมกันกับที่เขาได้ทำความดีแก่ท่านหรือตอบแทนสิ่งที่
ดีกว่าให้แก่เขาการตอบแทนมีผลดี 2 ประการ :
1. เป็นการกระตุ้นให้มนุษย์ทำความดี.
2. มนุษย์จะไม่รู้สึกต่ำต้อยหากมีผู้ทำความดีให้กับเขา.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ทขี่ อความช่วยเหลือด้วยกับอัลลอฮฺ ผู้ใดทีข่ อความช่วยเหลือด้วยกับอัลลอฮฺ
จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือ นอกจากเขาขอความช่วยเหลือให้พ้นจากสิ่งที่เป็นวายิบต้องกระทำหรือละทิ้ง
ดังนั้นกรณี้เขาจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ.
2. จะต้องมอบให้กับผู้ที่ร้องขอโดยอ้างถึงอัลลอฮฺ.
3. ตอบรับคำเชิญ.
4. ตอบแทนให้กบั ผู้ปฏิบัติสิ่งดีงาม หมายถึงตอบแทนผู้ที่ทำดีต่อท่าน.
5. การขอดุอาอฺเป็นการตอบแทนสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถในการตอบแทน.
6. จนกว่าพวกท่านจะเห็นว่าพวกท่านได้ตอบแทนแล้ว อย่าได้บกพร่องในการขอดุอาอฺแต่จงขอดุอาอฺ
จนกระทั่งเขารู้หรือคิดว่าเขาได้ตอบแทนอย่างคู่ควรแล้ว.
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บทที่ 56 : ว่าด้วยเรื่องห้ามขอสิ่งใดๆด้วยการอ้างพระพักตร์ของอัลลอฮฺเว้นแต่การ
ขอในเรื่องสวรรค์
ความหมายในการวางหัวข้อบทนี้
คือห้ามขอจากคนหนึ่งคนใดจากสิ่ งที่ถูกสร้างด้วย
พระพั ก ตร์ ข องอั ล ลอฮฺ เพราะสิ่ งที่ ถู ก สร้ า งไม่ มี
ความสามารถในการมอบสวรรค์ให้แก่เขา.

หรือหากท่านขอด้วยพระพักตร์ของอัลลอฮฺก็จง
ขอสวนสวรรค์และอย่าได้ขอจากเรื่องทางโลก.

เป็นการให้ความยิ่งใหญ่แก่พระพัก ตร์ของอัลลอฮฺ ด้วยการไม่ขอสิ่งอื่นใดนอกจากสวรรค์หรือสิ่งที่นำพา
ไปสู่สวรรค์เท่านั้น.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
มีรายงานจากท่านญาบิรบินอับดุลลอฮ์  ว่าท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ห้ามการขอด้วยการอ้างพระ
พักตร์ของอัลลอฮฺ เว้นแต่การขอในเรื่องสวรรค์” บันทึกโดย อิหม่ามอาบูดาวูด.
  ب َو ْجه َّللا: ด้วยพระพักตร์ของอัลลอฮฺ เป็นการยืนยันว่าอัลลอฮฺทรงมีพระพักตร์โดยมันมีการยืนยัน
จากอัลกุรอ่าน ซุนนะห์ และมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ซึ่งพระพักตร์ที่แท้จริงไม่มีใบหน้าสิ่งถูกสร้างใด
เหมือนพระพักตร์ของพระองค์.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ห้ามการขอด้วยพระพักตร์ของอัลลอฮฺเว้นแต่สิ่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ส่วนหนึ่งจากมารยาทคือ
การไม่ขอด้วยพระพักตร์ของอัลลอฮฺ ยกเว้นจะต้องเป็นเรื่องราวในวันอาคิเราะฮ์ เช่นขอให้ได้รับชัยชนะ
ด้วยการเข้าสวรรค์ หรือรอดปลอดภัยจากไฟนรก.
2. ยืนยันถึงคุณลักษณะพระพักตร์ของอัลลอฮฺ.
ฮุก่มของการขอดุอาอฺด้วยคุณลักษณะของอัลลอฮฺ :
ไม่อนุญาตให้ขอดุอาอฺด้วยกับคุณลักษณะเช่นโอ้ความเมตตาของอัลลอฮฺ เช่น  يَا َر ْح َم َة َّللاโอ้พระพักตร์
ของอัลลอฮฺ :  يَا َو ْج َه َّللاโอ้ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ :  يا ع َّز َة َّللا.
การขอดุอาอฺลักษณะนี้เป็นการอุตริกรรมขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่มีในตัวบทและไม่มีร่องรอยจากบรรดาสลัฟและ
ท่านชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮ์กล่าวว่ามันคือการปฏิเสธ.
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บทที่ 57 : ว่าด้วยเรื่องการใช้คำว่า : หากว่า
ประเภทของการใช้คำว่า : หากว่า
“หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราแล้วไซร้พวกเรา
ก็จะไม่ถูกฆ่าที่นี้” พวกกลับหลอกโต้แย้งบทบัญญัติของท่านรอซู้ล
และกล่าวว่าหากพวกเขาเชื่อฟังเราและกลั บไปเสมือนที่เรากลับ
พวกเขาจะไม่ถูกฆ่าดังนั้นความคิดของเราดีกว่าหลักการศาสนา.

เป็ นสิ่ งต้ องห้ามและอาจถึงขั้ น
ปฏิเสธ : การใช้คำว่า หากว่า ใน
การโต้แย้งบทบัญญัติศาสนา.

“หากพวกเขาเชื่อฟังเราพวกเขาก็ จะไม่ถูกฆ่า” คือหากพวกเขา
ยังคงอยู่ที่เดิมพวกเขาจะไม่ถูกฆ่า ดังนั้นจากคำกล่าวเช่นนี้บ่งชี้ว่า
พวกเขาโต้แย้งกับการกำหนดของอัลลอฮฺ.

เป็ น สิ่ งต้ อ งห้ า ม : การใช้ ค ำว่ า
ห าก ว่ า เพื่ อ โต้ แ ย้ งกั บ ก า ร
กำหนดสภาวะ.

“หากฉั น ทำอย่ า งนั้ น ก็ จ ะเป็ น อย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ ” เพราะความ
โศกเศร้าเสียใจจะนำมาซึ่งความหมดหวัง ซึ่งอัลลอฮฺนนั้ ประสงค์ให้
มนุษย์อยู่ในความสงบอกสงบใจ.

เป็ น สิ่ งต้ อ งห้ า ม : การใช้ ค ำว่ า
ห า ก ว่ า ใน ก าร เเส ด งค วา ม
โศกเศร้าเสียใจและหมดหวัง.

“หากอั ล ลอฮฺ ท รงประสงค์ พ วกเราก็ จ ะไม่ ตั้ งภาคี ” การกล่ า ว
ทำนองนี้ถือเป็นสิ่งที่ผิด แต่อนุญาตอ้างการกำหนดของอัลลอฮฺบน
สิ่งที่มาประสบได้ ไม่ใช่เป็นการตำหนิ และถูกรู้กันว่าบ่าวที่จะกลับ
เนื้อกลับตัวต้องละทิ้งสิ่งเดิมๆที่เคยฝ่าฝืน.

เป็ น สิ่ งต้ อ งห้ า ม : การใช้ ค ำว่ า
หากว่ า ในการอ้ า งการกำหนด
ของอั ล ลอฮฺ บนการฝ่ า ฝื น ต่ อ
พระองค์.

“หากฉันมีเงินฉันจะทำความดีเหมือนคนนั้น” กรณีนี้คือการหวังได้สิ่งที่
ดีท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “มันขึ้นอยู่กับเจตนาของเขาดังนั้ นผลบุญ
ของเขาทั้งสองเท่าเทียมกัน” และท่านรอซู้ล กล่าวเช่นกันกับผู้ที่คิด
ชั่ว ว่า : “มัน ขึ้น อยู่ กั บ เจตนาของเขา ดั งนั้ นบาปของเขาทั้งสองเท่ า
เทียมกัน”.

หากนำมัน ใช้ ไปในสิ่ งที่ ดี มั นก็
จ ะดี ไป ด้ วย แ ต่ ห าก ใช้ มั น
ในทางที่ไม่ดี มันก็จะไม่ดีไปด้วย
: เช่นใช้ในความหวังปรารถนา

“หากฉันรู้ล่วงหน้าจากกิจการของฉัน ฉันก็จะไม่ทำเเบบนี้โดยการ
นำสัตว์พลีมาจากเมืองมาดีนะฮฺด้วยหรอก” นี่คือประโยคบอกเล่า
เพราะท่านรอซู้ล  ได้หวังสิ่งหนึ่งแต่อัลลอฮฺทรงกำหนดอีกอย่าง

เป็นสิ่งที่อนุญาต : การใช้คำว่า
หากว่า ในประโยคบอกเล่า.

หนึ่ง เช่นการพูดว่า : หากฉันได้ไปเรียนฉันก็จะได้รับประโยชน์แน่.
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ตัวบทหลักฐานที่ 1 ถึง 3

1. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾“﴿ یَ ُقو ُلونَ لَ ْو كَانَ لَنَا منَ ٱْل َ ْمر َشىء َّما ُقت ْلنَا َه َٰ ُهنَاพวกเขากล่าวว่าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิของเราแล้วไซร้ พวกเราก็จะไม่ถูกฆ่าที่น”ี้ อาลิอิมรอน 154.
2. อัลลอฮฺตรัสว่า : ﴾“﴿ٱلَّذ ْینَ َقا ُلوا ْل ْخ َوانهم َو َق َعدُوا لَو أ َ َط ُاعونَا َما ُقت ُلواบรรดาผู้ที่พูดเกี่ยวกับพี่น้องของ
พวกเขาขณะที่พวกเขานั่งเฉยๆว่าถ้าหากพวกเขาเชื่อฟังเราพวกเขาจะไม่ถูกฆ่าตาย”อาลิอิมรอน 168.
3. ในศอเฮี๊ยะห์จากท่านอาบูฮูร็อยเราะฮ์  แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “จงพยายามขวนขวาย
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านและจงขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺและอย่าได้ท้อแท้เป็นอันขาดและหาก
เกิดสิ่งใดกับท่านแล้วก็อย่าได้พูดว่า : หากฉันทำอย่างนี้ก็จะได้รับอย่างนั่นอย่างนี้แต่จงพูดว่า : นีค่ ือการ
กำหนดของอัลลอฮฺและสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงทำให้เป็นไปตามนั้ น เพราะคำว่า
หากว่าหรือถ้าว่านั่นเป็นการเปิดทางให้ชัยฏอนทำงานของมัน” บันทึกอิหม่ามมุสลิม.
 “พวกเขากล่าวว่าหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนั้นเป็นสิทธิ์ของเราแล้วไซร้พวกเราก็จะไม่ถูกฆ่าที่นี่”
: นี่คือการหันหลังของพวกมุนาฟีกีนต่อบทบัญญัติของรอซู้ล  เพราะพวกเขาตำหนิท่านรอซู้ ลที่ได้
ออกไปโดยไม่ตรงกับความต้องการของพวกเขา.  และอาจจะเป็นการหันหลังให้กับการกำหนดสภาวะ
ของอัลลอฮฺเช่นเดียวกัน ด้วยความหมายที่ว่า : “หากเราไม่ออกไป เราก็จะไม่ถูกฆ่า”.  “บรรดาผู้ที่พูด
เกี่ยวกับพี่น้องของพวกเขาขณะที่พวกเขานั่งเฉยๆว่าถ้าหากพวกเขาเชื่อฟังเราพวกเขาจะไม่ถูกฆ่าตาย” :
ในคำกล่าวนี้มีการโต้แย้งต่อบรรดามุอฺมิน การกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺ และความขี้ขลาดต่อการสู้รบ.
 ผู้ใดทีย่ ้อนแย้งกับการกำหนดของอัลลอฮฺเท่ากับว่าเขาไม่พอใจที่จะให้อัลลอฮฺเป็นพระเจ้าของเขาและ
ไม่ศรัทธาต่อเตาฮีดรูบูบียะฮ์อย่างแท้จริง.  ในหะดีษนีม้ ีสาระดังนี้ :
1. ส่งเสริมในสิ่งที่มีประโยชน์ละทิ้งสิ่งทีเ่ ป็นอันตราย.
2. การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ.
3. ห้ามการท้อแท้และล้มเลิกหยุดกระทำแล้วหันหลังไปอยู่เฉยๆไม่ทำอะไร.
4. เมื่ อ ได้ รั บ ในสิ่ งที่ ไ ม่ ป รารถนา พึ งทราบใว้ ว่ า นั่ น คื อ การกำหนดของอั ล ลอฮฺ ซึ่ ง มนุ ษ ย์ ไ ม่ มี
ความสามารถใดๆดังนั้นจงมอบหมายกิจการงานต่างๆต่ออัลลอฮฺ.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายอายะฮ์แรกในซูเราะฮฺอาลิอิมรอนพูดถึงการหันหลังให้กับบทบัญญัติสว่ นอายะฮ์ทสี่ องพูดถึงการ
หันหลังให้กับการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺ.
2. เป็นการห้ามอย่างชัดเจนจากการพูด ที่ว่า : หากฉัน....เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดประสบกับท่าน. 3. อธิบาย
สาเหตุของการห้ามเนื่องจากมันเป็นการเปิดประตูการทำงานของชัยฏอน มนุษย์ก็จะโศกเศร้าเสียใจ.
4. เป็นการชี้นำสู่คำพูดที่ดี การกำหนดของอัลลอฮฺเป็นจริงและสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์มันจะเกิ ดเขึ้น
จริง. 5. เป็นคำสั่งให้แสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์พร้อมกับขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ.
6. ห้ามการท้อแท้ไม่แสวงหาสิ่งที่มีประโยชน์ การละเลยและขี้เกียจจากการปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตที่มนุษย์มีความสามารถ.
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บทที่ 58 : ว่าด้วยเรื่องห้ามแช่งด่าสายลม (พอใจกับการกำหนดสภาวการณ์)
ตัวบทหลักฐานที่ 1
มีรายงานจากท่าน อุ บั ย บิน กะอฺ บ  ว่า แท้ จ ริงท่านรอซู้ ล  ได้ก ล่าวว่ า : “พวกท่านทั้ งหลาย
อย่าได้แช่งด่าลม ดังนั้นเมื่อพวกท่านพบเห็นสิ่งที่พวกท่านไม่ปรารถนา (กลัวและเกรงว่าจะเป็นอันตราย)
จากสายลมนั้นก็จงขอดุอาอฺว่า : โอ้อัลลอฮฺพวกเราขอวิงวอนพระองค์ ให้ได้รับความดีงามจากสายลมนี้
และความดีที่มากับสายลมนี้และความดีที่ลมได้ถูกสั่งใช้ให้นำมาและพวกเราขอความคุ้มครองต่อพระองค์
ให้พ้นจากความเลวร้ายของลมนี้และความเลวร้ายที่ลมได้ถูกสั่งใช้ให้นำมา” ท่านติรมีซีย์ได้รับรองว่าเป็น
หะดีษทีศ่ อเฮี๊ยะห์ถูกต้อง.
 ผู้เขียนได้นำหน้าการแช่งดาสายลมก่อนกาลเวลา เพราะมันจะเกิดขึ้นมากกว่าและมีรายงานว่ามีการ
ห้ามจากการสาปแช่งและด่าทอแบบกว้างๆ ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ผู้ศรัทธาไม่ใช่ผู้ที่ทิ่มแทง ไม่ใช่
ผู้ที่ชอบสาปแช่ง ไม่ใช่ผู้ที่พูดจาลามก และไม่ใช่ผู้ที่พูดจาหยาบคาย” และท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ผู้
ทีช่ อบด่าทอจะไม่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือและบรรดาชูฮาดาอ์ในวันกิยามะฮฺ”.
 และท่านรอซู้ล  ได้กล่าวถึงการด่าทอมุสลิมว่า : “การด่าทอมุสลิมนับเป็นการละเมิด และการรบ
ฆ่าฟันกันนัน้ นับเป็นการปฏิเสธศรัทธา”.
 และท่าน  ได้พูดถึงการด่าทอผู้ตาย : “พวกท่านจงอย่าได้ด่าว่าคนตาย และพวกเขาเองได้เคลื่อน
ไปสู่สิ่งทีพ่ วกเขาทำล่วงเอาใว้อยู่แล้ว”.
 และท่าน  ได้พูดถึงการด่าทอสัตว์ : “อูฐที่ถูกด่าอย่าได้อยู่ร่วมกับเรา”.
 และท่าน  ได้พูดถึงการด่าทออาการป่วยไข้ตัวร้อน :“พวกท่านอย่าได้ด่าทออาการป่ วยไข้ตัว
ร้อน”.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ไม่อนุญาตให้ด่าทอสายลม เพราะการด่าทอมันเสมือนการด่าทอผู้สร้างมัน.
2. แนะนำสู่คำพูดที่ดีงามเมื่อมนุษย์พบเจอสิ่งที่เขาไม่ชอบ เช่น การกล่าวว่า ฉันขอวิงวอนจากพระองค์
ทรงประทาน...... และเขาได้ปฏิบัติสาเหตุที่เป็นรูปธรรม เช่นการปกป้องจากความชั่วร้ายของมันด้วยการ
สร้างกำแพงกั้น.
3. ชี้แจงว่าสายลมนั่นคือสิ่งที่ถูกควบคุมบริหาร.
4. สายลมนั้นอาจมาในรูปแบบที่ดีหรือบางทีอาจมาแบบทดสอบ
โดยสามารถสรุปได้ว่าจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่จะยอมรับต่อการกำหนดสภาวการณ์ของอัลลอฮฺและอย่าได้
ด่าทอและยอมรับต่อการกำหนดในระบบจักรวาลเสมือ นกับการยอมรับ ต่อการกำหนดในบทบัญ ญั ติ
เพราะทัง้ หมดนี้คือสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถกระทำได้นอกจากด้วยคำสั่งของอัลลอฮฺ.
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บทที่ 59 ว่าด้วยคำดำรัสอัลลอฮฺที่ว่า :
“พวกเขาคาดเดาเกี่ยวกับอัลลอฮฺในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับพวกที่อยู่ในสมัยงมงาย (ญาฮิลียะห์)
พวกเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการนัน้ เป็นกรรมสิทธิข์ องเราบ้างไหม ? จงกล่าวเถิดมุฮัมหมัด
ว่า แท้จริงกิจการทั้งหมดนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเท่านั้น”
 ﴾  ﴿ يَ ُظ ُّنونَ باللَّه: หมายถึงพวกมุนาฟิกที่คิดในแง่ร้ายกับอัลลอฮฺซึ่งเป็นการคิดที่เป็นโมฆะที่เกิดจาก
ความโง่เขลาของพวกเขาและการคิดกับอัลลอฮฺมี 2 ประเภท :
1. การคิดในแง่ดีกับอัลลอฮฺ ซึ่งมี 2 แบบ :
1.1 เกีย่ วกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างในโลกนี้ซึ่งดังกล่าวนีเ้ ราจะต้องคิดในแง่ดีกับพระองค์.
1.2 เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาเพื่อมนุษย์จำเป็นที่เขาจะต้องคิดในแง่ดีกับอัลลอฮฺโดยมีเงื่อนไข
ว่าเขาจะต้องบริสุทธิ์ใจและปฏิบัติตามแบบอย่าง.
2. การคิดไม่ดีกับอัลลอฮฺ เช่นการคิดว่าสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้เกิดขึ้น คือความเขลาหรือความอธรรม
เป็นต้นซึ่งเป็นการคิดที่ต้องห้ามที่ใหญ่หลวงยิ่งและเป็นบาปที่น่ารังเกียจทีส่ ุด เสมือนกับการคิดของพวกมุ
นาฟิกในทางที่ไม่ดีกับอัลลอฮฺ.
ตัวบทหลักฐานที่ 2

َّ ﴿
﴾ السوء
َّ الس ْوء َع لَ ْيه ْم َد ائ َر ُة
َّ َّالظآن ْينَ ب اللَّه َظ ن

คำดำรั ส อั ล ลอฮฺ ที่ ว่ า :
“พวกเขาคิ ด กั บ อั ล ลอฮฺ ด้ ว ย
ความคิดร้าย (บรรดามุนาฟิกีนและบรรดามุชรีกีน) เหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบกับพวกเขาเถิด”.
 บรรดาผู้คิดร้ายต่ออัลลอฮฺ ก็คือพวกมุนาฟิก และผู้ ตั้งภาคีต่อพระองค์ดังนั้นการลงโทษและความ
ตกต่ำจึงประสบกับพวกเขาทั้งหมด.
ท่านอิบนุลก็อยยิม รอฮิมะฮุลลอฮ์ ได้อธิบายถึงอายะฮ์แรกว่า : การคิดไม่ดีหมายความว่าพระองค์จะไม่
ทรงช่วยเหลือผู้เป็นรอซู้ลของพระองค์ซึ่งทำให้เรื่องราวและภารกิจของท่านรอซู้ลนั้นจะต้องวอดวายและ
สูญสิ้นและเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่พวกเขานั้นมิได้เป็นไปตามการกำหนด(ก่อดัร)สภาวการณ์
ของอัลลอฮฺและความรอบรู้ของพระองค์ ดังนั้นการคิดในแง่ร้ายดังกล่าวจึงหมายถึงการปฏิเสธความรอบ
รู้และการกำหนดสภาวการณ์ของพระองค์ ตลอดจนเป็นการปฏิเสธว่าท่านรอซู้ลของพระองค์นั้นจะไม่ได้
รับความสำเร็จและมีชัยชนะเหนือบรรดาศาสนาอื่นทั้งมวล ทั้งหมดนี้เป็นการคิดที่เลวร้ายที่พวกมุนาฟิก
และพวกตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺคิดกันอยู่ ดั่งที่มีระบุในซูเราะฮฺอัลฟัตฮ์ ซึ่งแท้จริงการคิดเช่นนี้เป็นการคิดที่
ชั่วร้ายเพราะเป็นการคิดในสิ่งที่ไม่ คู่ควรต่ ออัลลอฮฺ และความรอบรู้ของพระองค์และไม่คู่ควรต่ อการ
สรรเสริญของพระองค์และต่อสัญญาของพระองค์อันเป็นจริง.
ดังนั้นใครที่คิดว่าพระองค์อัลลอฮฺจะทรงปล่อยให้ความเท็จอยู่เหนือความจริงหรือปฏิเสธว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
นั้นมิใช่เป็นการกำหนดของอัลลอฮฺด้วยความรอบรู้ของพระองค์ที่สมควรได้รับการสรรเสริ ญและอ้างว่า
เป็นเพียงความประสงค์ของพระองค์ เพียงอย่างเดียว เท่ากับว่าเขาได้คิดและคาดเดาเหมือนบรรดาผู้
ปฏิเสธ
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ศรัทธาดั่งที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า : ดังกล่าวนั้นคือการนึกคิดของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาดังนัน้ ความหายนะคือ
ไฟนรกจงประสบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา.
และคนส่วนมากมักมีการคิดร้ายต่ออัลลอฮฺในสิ่งที่เกิดขึน้ กับพวกเขาและสิ่งที่เกิดขึ้นกับผูอ้ ื่นซึ่งไม่มใี ครรอด
พ้นจากความคิดในแง่ร้ายเช่นนี้ นอกจากผู้ที่รู้จักอัลลอฮฺและพระนามและคุณลักษณะของพระองค์รวมถึง
รู้จักความรอบรู้ การสรรเสริญ และสัญญาอันเป็นจริงของพระองค์อย่างแท้จ ริง ดังนั้นคนที่ฉลาดและมี
สติปัญญาที่ดีจะหมั่นเตือนตนเองในเรื่องนี้และจงสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺใน
สิ่งที่เขาคิดในแง่ร้ายต่อพระเจ้าของเขาเถิด และถ้าหากท่านได้สำรวจคนอื่นท่านจะพบว่าผู้ที่คัดค้านและ
เฝ้าตำหนิในเรื่องการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามโดยเขาจะพร่ำบ่นว่าเรื่องนั่น
ควรจะเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างนี้สิ หากท่านพบเจอกับเหตุการณ์และคำพูดในทำนองนี้ท่านจง
สำรวจตนเองว่า ท่านรอดพ้นจากเรื่องนี้เเล้วหรือไม่ ? ถ้าท่านปราศจากเรื่องนี้ท่านก็รอดจากเรื่องใหญ่ที่
ร้ายแรงแต่ถา้ ไม่ ฉันคิดว่าท่านก็จะไม่ปลอดภัยและไม่รอดพ้นจากความผิดอันยิ่งใหญ่นั้นด้วย.
 คำพู ด ที่ ท่ า นได้ พู ด ไว้ ในหนั งสื อ  َزاد ال َم َعادในช่ ว งท้ า ยของสงครามอุ หุ ด ที่ รวบรวมวิ ท ยปั ญ ญา
ตลอดจนเป้าหมายมากมาย ทีเ่ ป็นที่น่ายกย่องซึ่งปรากฏในอยู่สงคราม และมีใจความสรุปการคิดในแง่ร้าย
ได้ดังนี้ :
1. พวกเขาคิดว่าอัลลอฮฺจะให้ความเท็จอยูเ่ หนือความจริง.
2. พวกเขาปฏิเสธการกำหนดสภาวการณ์ของอัลลอฮฺ.
3. พวกเขาปฏิ เสธว่าการกำหนดสภาวการณ์ ของอั ลลอฮฺ มีเหตุผ ลที่ดีอย่างมากที่ สมควรได้รั บ การ
สรรเสริญ.
 และบทสรุปวิธีการรักษาการคิดในแง่ร้ายต่ออัลลอฮฺ :
1. รู้จักพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺยอย่างถ่องแท้.
2. ผู้มีสติปัญญาจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพื่อที่จะหลุดพ้นจากการคิดในแง่ร้ายและการคิดแบบ
สมัยงมงาย.
3. จะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺและขออภัยโทษและภักดีเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ.
4. จะต้องคิดว่ามนุษย์นั่นแหละคือผู้ที่บกพร่องและต่ำต้อย.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายถึงอายะฮ์ในซูเราะฮฺ อาลิอิมรอน ﴾ ﴿ َي ُظ ُّنونَ باللَّه َغ ْي َر ا ْل َح ِّقหมายถึง บรรดามุนาฟิก. 2. อธิบาย
َّ ﴿ หมายถึง บรรดามุนาฟิก . 3. อธิบายถึงการคิดใน
ถึงอายะฮ์ในซูเราะฮฺอัลฟัตฮ์ ﴾الس ْوء
َّ َّالظآن ْينَ باللَّه َظن
แง่ร้ายต่ออัลลอฮฺมีหลายประเภทซึ่งกรอบของมัน คือการคิดในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับอัลลอฮฺ.
4. ผู้ที่จะรอดพ้นจากการคิดในแง่ร้ายคือผู้ที่รู้จักพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺและรู้จักตัวของเขา
เอง เพราะในความเป็นจริงแล้วมนุษย์คือผู้ที่ไม่รอดพ้นจากความผิดและความต่ำต้อยและอัลลอฮฺคือผู้ที่
สมบูรณ์โดยไม่มีทางที่จะมีความบกพร่อง.
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บทที่ 60 : ว่าด้วย เรื่องโทษของผู้ที่ไม่เชื่อเรื่องกำหนดสภาวการณ์
(ส่วนหนึ่งจากการปฏิเสธศรัทธาใหญ่-กุฟรฺอักบัร)
  ا ْل َقدْ ر: การกำหนดสภาวการณ์ คือ ความเร้น ลับ ในการสร้างของอัล ลอฮฺ แ ละเราไม่ส ามารถรู้ได้
นอกจากเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วและมันยังเกี่ยวพันธ์กับเตาฮีดรูบูบียะฮ์ (การเป็นองค์อภิบาล) โดยเฉพาะและ
ยังเกี่ยวโยงกับเตาฮีดอัสมาวัสซีฟาต (พระนามและคุณลักษณะ).
และมนุษย์กับการกำหนดสภาวการณ์สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม :
1. กลุ่มญะบะรียะอ์ : พวกเขายอมรับการกำหนดสภาวการณ์แต่พวกเขาให้ความเลยเถิดจนกระทั่งดึง
สิทธิ์ในการเลือกและความสามารถของมนุษย์ออก และกล่าวว่า : มนุษย์ไม่ มีสิทธิ์เลือกปฏิบัติ และไร้
ความสามารถ.
2. กลุ่มเกาะดะรียะฮ์อัลมุอฺตะซีละอ์ : พวกเขายืนยันว่ามนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกและมีความสามารถใน
การทำสิ่ งหนึ่ ง สิ่ งใดแต่ พ วกเขาเลยเถิ ด ในสิ่ งดั งกล่ า ว โดยการปฏิ เสธความประสงค์ แ ละการสร้ า ง
ของอัลลอฮฺในการกระทำของมนุษย์.
3. กลุ่มอะลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ : พวกเขารวมไว้ซึ่งบรรดาหลักฐานและอยู่ในแนวทางของพวกเขา
ซึ่งเป็นเเนวทางที่ดีที่สุด พวกเขาศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์ ของอัลลอฮฺ โดยพวกเขายืนยัน ว่า
มนุษย์มีความต้องการมีความประสงค์ แต่ความประสงค์ของพวกเขาอยู่ภายใต้พระประสงค์ของอัลลอฮฺ.
สำหรับการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์มีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ เช่น :
1. มันทำให้เตาฮีดรูบูบียะฮฺนนั้ สมบูรณ์.
2. เป็นการยืนยันความสัตย์จริงในการยึดมั่นต่ออัลลอฮฺ. 3. ทำให้เกิดความสงบในหัวใจ เมื่อท่านรู้ว่า
สิ่งที่ประสบกับท่าน มันคือสิ่งที่ไม่สามารถคลาดแคล้วไปจากท่านอย่างแน่นอนท่านจะรู้สึกมีความสงบใน
หัวใจของท่านด้ วยกับสิ่งที่มาประสบแก่ท่านหลังจากที่ท่านได้ทำสาเหตุที่ ถูกต้องแล้ว . 4. ระงับไม่ให้
หลงใหลในตัวเองสิ่งที่เขากระทำงานสิ่งใด เพราะอัลลอฮฺคือผู้ทรงประทานความโปรดปรานสิ่งดังกล่าว
ให้กับเขา. 5. ไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ประสบ เพราะมันคือสิ่งที่อัลลอฮฺ ทรงกำหนดโดยมันเกิดจากความ
เมตตาและวิทยปัญญา.
6. มนุษย์คือผู้ที่ทำสาเหตุโดยเขาเชื่อมั่นต่อวิทยปัญญาของอัลลอฮฺและพระองค์จะไม่ทรงกำหนดสิ่ง
ใดเว้นแต่จะผูกติดอยู่กับสาเหตุของสิ่งนั้นๆ.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
และท่านอิบนุ อุมัร กล่าวว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺผู้ที่ชีวิตของอิบนุอุมัรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ หาก
ว่าคนใดในหมู่พวกเขามีทองคำเท่าภูเขาอุหุด แล้วได้บริจาคทองคำนัน้ ไปในหนทางของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺก็
จะยังไม่ทรงรับทองคำนั้นจากพวกเขาจนกว่าเขาจะต้องศรัทธาต่ อเรื่องการกำหนดสภาวการณ์เสียก่อน
แล้ ว ท่ านได้ ย กหลั ก ฐานด้ วยคำพู ด ของท่ านนบี มุ ฮัม หมั ด  ที่ ว่า : “การศรัท ธานั้ น คื อ การศรั ท ธา
ต่ออัลอฮ์ บรรดามะลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร์ บรรดาศาสนทูตของพระองค์ วันสิ้นโลกและศรัทธาต่อการ
กำหนดสภาวการณ์ของอัลลอฮฺทั้งดีและร้าย” บันทึกโดยมุสลิม.
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การศรัทธา คือ การกล่าวด้วยลิ้นและยึดมั่นด้วยหัวใจและการปฏิบตั ิด้วยอวัยวะและส่วน
ต่างๆ ซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นด้วยการเชื่อฟังและลดลงด้วยการฝ่าฝืน ซึ่ง มี 6 องค์ประกอบที่
สำคัญคือ :
ศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺ

บรรดามะลาอิ
กะฮฺของ
พระองค์

บรรดาศา
สนทูตของ
พระองค์

บรรดา
คัมภีร์ของ
พระองค์

และการกำหนด
สภาวการณ์ทั้งดี
และร้าย

วันสิ้น
โลก

การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ จำเป็นจะต้องประกอบด้วย 4 ประการ :
ศรัทธาด้วยการมีอยู่
ของพระองค์ ด้วย :

ส ติ ปั ญ ญ า : ดั งนั้ น
เป็นไปไม่ได้ที่จะมีสิ่งถูก
ส ร้ า งโด ย ป ราศ จ าก
ผู้สร้าง อัลลอฮฺตรัสว่า :
“ห รื อ ว่ า พ วกเขาถู ก
บั ง เกิ ด มาโดยไม่ มี ผู้ ให้
บั งเกิ ด หรื อ ว่ า พวกเขา
ผู้ให้บังเกิดตนเอง”.

ให้เอกภาพด้วยการเป็น
ผู้อภิบาล บริหารจัดการ
อำนาจ

ให้เอกภาพด้วย
การเคารพภักดี

ความรู้สึ ก : โดยท่าน
อยู่ในความทุกข์ และ
วิ ก ฤตอย่ า งหนั ก แล้ ว
ท่านก็วิงวอนขอ ท่าน
จะพบว่ า บททดสอบ
นั้ น จะหมดไปด้ ว ยกา
ขอต่ อ อั ล ลอฮฺ เหมื อ น
ท่านนบี ได้วิงวอน
ขอในสงครามอุหุด.

ธรรมชาติอันบริสุทธิ์
: ท่ า น ร อ ซู้ ล 
กล่าวว่า : “มนุษย์ถูก
เกิ ด ม า บ น ค ว า ม
บริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อแม่
ข อ งเข า ท ำ ให้ เข า
กลายเป็น ชาวยิวก็ได้
เป็ น คริ ส ต์ ก็ ไ ด้ ห รื อ
พวกบูชาไฟก็ได้... ”

ให้เอกภาพด้วยการยืนยัน
พระนามและคุณลักษณะ
ของพระองค์
ด้ ว ย บ ท บั ญ ญั ติ
ศาส น าอิ ส ล าม :
ท่ า นอิ บ นุ ล ก็ อ ยยิ ม
ได้กล่าวว่า : ไม่มีอา
ยะฮ์ใด ในอัลกุรอ่าน
นอกจากมั น จะเป็ น
หลักฐานในเรื่องของ
ก า ร ให้ เอ ก ภ า พ
ต่ออัลลอฮฺ.

 และการศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค์ : พวกเขาอยูใ่ นโลกที่เร้นลับ อัลลอฮฺทรงสร้างพวก
เขาจากรัศมี พวกเขาเชื่อฟังอัลลอฮฺโดยไม่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ พวกเขามีวิญญาณ (วิญญาณอันบริสุทธิ์) และ
มีรูปร่าง (ผู้ทรงแต่งตั้งมะลาอิกะฮฺให้เป็นผู้นำสาร ผู้มีปีก สอง สาม และสี่ ทรงเพิ่มในการสร้างตามที่
พระองค์ทรงประสงค์) และสติปัญญาและหัวใจ(จนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายจากจิตใจของพวก
เขา พวกเขากล่ าวว่ า : พระเจ้ าของพวกท่ า นได้ ต รัส อะไรนะ เราศรัท ธาต่ อ พวกเขาและด้ วยกั บ สิ่งที่
พระองค์ทรงสอนเราจากนามชื่ อต่างๆของพวกเขาเช่น ญีบรีล มีกาอีล อิสรอฟีล และคุณลักษณะต่างๆ
ของพวกเขา (พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺในสิ่งทีพ่ ระองค์ทรงบัญชาแก่พวกเขาและพวกเขาจะปฏิบัติตามที่
ถู ก บั ญ ชา) และกิ จ การงานของพวกเขา เช่ น แบกบั ล ลั ง ก์ (อะรั ช ) และเรื่ อ งราวที่ พู ด ถึ ง พวกเขา.
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 และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ : เราจำเป็นจะต้องศรัทธาว่ามันคือพระดำรัสของอัลลอฮฺที่แท้จริงโดย
ถูกประทานลงมาไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง และอัลลอฮฺทรงประทานบรรดาคัมภีร์มาให้กับทุกรอซู้ล เราศรัทธาต่อ
มันด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺทรงบอกแก่เราจากบรรดานามชื่อของมันและเรื่องราวของมันและฮุก่มต่างๆของ
มันทั้งแบบสังเขปและละเอียดตราบใดที่ยังไม่ถูกยกเลิก และเราศรัทธาว่าอั ลกุรอ่านจะยกเลิ กบรรดา
คัมภีร์ที่อยู่ก่อนหน้า นั่นคือ เตารอต อินญีล ซะบูร ศุฮุฟของอิบรอฮีม  และมูซา .
 และบรรดาศาสนทูตของพระองค์ : เราจำเป็นต้องศรัทธาว่าพวกเขาคือมนุษย์ไม่มีความพิเศษใดๆใน
ด้านความเป็ นผู้ ทรงอภิ บาลและพวกเขาคือบ่าวที่ จำต้องกราบใหว้ต่อพระองค์ ไม่ใช่ผู้ที่ถู กกราบใหว้
และอัลลอฮฺทรงสั่งพวกเขาและประทานวะห์ยูให้กับพวกเขาและทรงช่วยเหลือพวกเขาด้วยกับบรรดา
สัญญาณต่างๆและพวกเขารักษาปฏิบัตหิ น้าที่อย่างครบถ้วนและได้ตักเตือนแก่ประชาชาติ เรียกร้องเชิญ
ชวน ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺอย่างสุดความสามารถ เราศรัทธาต่อพวกเขาและด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺทรง
สอนให้เรารู้จากนามชื่อต่างๆของพวกเขาและคุณลักษณะของพวกเขาและข่าวคราวของพวกเขาและนบี
ท่านแรกคือ อาดัม  และรอซู้ลท่านแรกคือ นูฮ  และนบีและรอซู้ลท่านสุดท้ายคือ นบีมุฮัมหมัด
 และบทบัญญัติที่อยู่ก่อนหน้าท่านจะถูกยกเลิกด้วยกับบทบัญญัติของท่าน และอุลุลอัศมี มี 5 ท่าน ที่
ถูกกล่าวใว้ในซูเราะฮฺอัชชูรอและอัลอะห์ซาบ มุฮัมหมัด  นูฮ  อิบรอฮีม  มูซา  และอี
ซา .
 และวันอาคิเราะฮ์ : รวมไปถึงการศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านนบี  ได้กล่าวใว้จากสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังความ
ตาย เช่น บททดสอบในหลุมศพ การเป่าสังข์ การฟื้นคืนชีพจากหลุมศพ ตราชั่ง สมุดจดบันทึก สะพานศี
รอฏ อัลเฮาฎฺ (บ่อน้ำ) การช่วยเหลือ สวรรค์ นรก บรรดาผู้ศรัทธามองเห็นอัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺและใน
สวนสวรรค์เป็นต้น.
 และศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์ : โดยท่านได้พูดคำว่าการศรัทธาซ้ำอีกครั้งเพราะการศรัทธา
ต่อการกำหนดสภาวการณ์นนั้ มีความสำคัญและมันมีอยู่ 4 ระดับ ด้วยกัน :
ค ว า ม รู้ : ก า ร
ศรัทธาว่าอัลลอฮฺ
ทรงรอบรู้ ทุ ก สิ่ ง
ทุ ก อ ย่ า ง แ ล ะ
หลั ก ฐานอั ล ลอฮฺ
ต รั ส ว่ า :
“พระองค์ทรงรู้ใน
สิ่ ง ที่ อ ยู่ ต่ อ หน้ า
พวกเขาและสิ่งที่
อยู่เบื้ องหลังพวก
เขา”.

การจดบั น ทึก : การ
ศรัทธาว่าอัลลอฮฺทรง
บั น ทึ ก ก ำ ห น ด
สภาวการณ์ทุกสิ่งทุก
อย่ า งจนกระทั่ งวัน กิ
ยามะฮฺ แ ละอั ล ลอฮฺ
ตรัสว่า : “และไม่มีสิ่ง
ใดจะซ่ อ นเร้ น ทั้ ง ใน
ชั้ น ฟ้ า และแผ่ น ดิ น
เว้ น แต่ ว่ า มั น อยู่ ใ น
บันทึกอันชัดเเจ้ง”.

ความประสงค์ : ศรั ท ธา
ว่ า สิ่ ง ที่ พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง
ประสงค์มันจะเกิดขึ้นและ
สิ่ งที่ พ ระองค์ ไม่ ป ระสงค์
มันจะไม่เกิดขึ้นและความ
ประสงค์ ข องมนุ ษ ย์ อ ยู่
ภ ายใต้ ค วาม ป ระส งค์
ของอั ล ลอฮฺ : “และพวก
เจ้าจะไม่สมประสงค์สิ่งใด
เว้นแต่อัลลอฮฺพระเจ้าแห่ง
สากลโลกจะประสงค์”.
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การสร้ า ง : ไม่ มี สิ่ ง
ห นึ่ ง สิ่ ง ใ ด เ ว้ น
แต่อัล ลอฮฺ เป็ นผู้ ส ร้าง
และผู้ ท รงจั ด การ ผู้
ทรงบริหาร และผู้ทรง
อำนาจต่อสิ่งที่ถูกสร้าง
ทั้ ง ม ว ล : “ทั้ ง ๆ
ที่ อั ล ลอฮฺ ทรงส ร้ า ง
พวกท่านและสิ่งที่พวก
ท่ า น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ มั น
ขึ้นมา”.
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ตัวบทหลักฐานที่ 2 ถึง 4
2. มีคำพูดหนึ่งของท่านอุบาดะฮ์ บิน อัศศอมิต ทีท่ ่านได้พูดกับกับลูกของท่านว่า : “ลูกรักของพ่อแท้จริง
เจ้าจะยังไม่พบรสชาติของการศรัทธา จนกว่าเจ้าจะต้องรู้ว่าสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นกับเจ้านั้น มันก็จะต้องเกิด
ขึ้นกับเจ้าและสิ่งใดที่ไม่เกิดขึ้นกับเจ้านั้น มันก็จะไม่เกิดขึ้นกับเจ้า” พ่อได้ยินท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า :
“สิ่งแรกที่อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้น (ก่อนชั้นฟ้าและแผ่นดิน) นั่นคือ อัลก่อลัม (ปากกาที่จดบันทึกเหตุการณ์
และเรื่องราว) แล้วพระองค์ได้ทรงสั่งแก่ มันว่า : “เจ้าจงบันทึก มันจึงพูดว่า : โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน
พระองค์ท่านจะให้ฉันบันทึกอะไรหรือ ? พระองค์ตรัสว่า : “เจ้าจงบันทึกทุกสิ่งไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ”
ลูกรักเอ๋ย พ่อได้ยินท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : ผู้ใดที่ได้ตายไปในสภาพที่ไม่ได้ศรัทธาต่อเรื่องนี้ เขาไม่ใช่
พวกของฉัน และมีในรายงานของอีหม่ามอะหมัด ระบุว่า : “สิ่งแรกทีอ่ ัลลอฮฺได้ทรงสร้าง (ก่อนชั้นฟ้าและ
แผ่นดิน) คือ อัลก่อลัม แล้วพระองค์ได้ทรงสั่งว่า เจ้าจงบันทึก ดังนั้นจึงได้มีการบันทึกขึ้นแล้วทุกสิ่งก็
ดำเนินไปตามนั้นจนวันกิยามะฮฺ”.
3. ในอีกรายงานของอิบนุ วะฮ์บ ระบุว่า : ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ดังนั้นผู้ใดที่ไม่ศรัทธาต่อเรื่อง
กำหนดสภาวการณ์ทงั้ ดีและร้ายนัน้ อัลลอฮฺจะทรงเผาเขาด้วยไฟนรก”.
4. และมีคำกล่าวหนึ่ง (อะษัร) ของท่านอิบนิ อัดดัยละมีย์ที่ถูกบันทึกใว้ในตำราอัลมุสนัดกับตำราอัสสุนัน
โดยท่านอัดดัยละมีย์ได้กล่าวว่า : “ฉันได้ไปหาท่านอุบัยบินกะอฺบและได้พูดกับเขาว่า : “ฉันยังมีข้อข้องใจ
บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดสภาวการณ์ขอให้ท่านช่วยบอกฉันหน่อยหวังว่าอัลลอฮฺจะได้ทรงขจัด
ข้อข้องใจนัน้ ให้หมดไปจากฉัน ดังนั้น อุบัยบินกะอฺบจึงได้บอกว่า : “หากท่านบริจาคทองคำเท่าภูเขาอุหุด
อัลลอฮฺก็ไม่ทรงรับมันจนกว่าท่านจะต้องศรัทธาต่อกำหนดสภาวการณ์และท่านจะต้องทราบว่าสิ่งที่ถูก
กำหนดแล้วว่าจะเกิดกับท่านนั้น มันก็จะเกิดกับท่านอย่างแน่นอนและสิ่งที่ถูกกำหนดว่าจะไม่เกิดกับ
ท่านมันก็จะไม่เกิดกับท่านอย่างแน่นอน และถ้าท่านได้ตายไปโดยที่ท่านไม่ได้ศรัทธาเช่นนี้ (หมายถึงไม่
ศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์) ท่านก็จะต้องเป็นชาวนรกอย่างแน่นอน” และท่านอิบนุอัดดัยละมีย์ก็
เล่าต่อไปอีกว่าจากนั้นฉันก็ได้ไปหาอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด และท่าน ฮุซัยฟะฮฺ อิบนุลยะมาน และท่าน
เซด อิบนุซาบิต ซึ่งทุกคนต่างพูดกับฉันเช่นนั้นโดยอ้างอิงว่ามาจากท่านนบีมุฮัมหมัด ” บันทึกโดยอี
หม่ามอัลหากิม ในตำราศอเฮี๊ยะห์อัลหากิม.
 จนกระทั่งท่านรู้ : อัลลอฮฺได้ชี้ถึงความหมายตรงในคำตรัสของพระองค์ที่ว่า : “ไม่มีเคราะห์กรรมใด
เกิดขึน้ ในแผ่นดินและไม่มีแม้ในตัวของพวกเจ้า เว้นแต่ได้มีบันทึกไว้ก่อนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา แท้จริง
นัน้ มันเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮฺ” “เพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่ต้องเสียใจต่อสิ่งที่สูญเสียไปจากพวกเจ้าและไม่
เสียใจต่อสิ่งที่พระองค์ทรงประทานแก่พวกเจ้าและอัลลอฮฺมทิ รงชอบทุกผู้หยิ่งจองหองและผู้คุยโวโอ้อวด”
ซูเราะฮฺอัลหะดีด 22-23.
 โอ้ลูกรัก : เป็นการตักเตือนที่อ่อนโยนกับบรรดาลูกๆและมันจำเป็นที่จะต้องสอนบรรดาฮุก่มต่างๆใน
ศาสนา ด้วยหลักฐานที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกๆชินกับการปฏิบัติตามหลักฐานและเพื่อสอนให้เขารักต่อท่าน
รอซู้ล .
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 ฉันมีข้อข้องใจ : สิ่งที่เกิดขึ้นในหัวใจของอัดดัยละมีย์เป็นการบ่งชี้ถึงความอันตรายของการนั่งร่วมกับ
ผู้ทำอุตริกรรมในศาสนาที่มีความสงสัยในเรื่องการกำหนดสภาวการณ์และความสงสัยเหล่านี้จะหมดไป
ด้วยกับหลักฐานหาใช่ด้วยกับสติปัญญาไม่.
 อัลก่อลัม : สามารถอ่านได้สองแบบ คือใส่ดอมมะฮ์ และฟัตหะฮ์ :
1. ใส่ดอมมะ ความหมายคือ สิ่งแรกที่อัลลอฮฺทรงสร้างคือ อัลก่อลัม หากนับจากสิ่งที่เราสามารถมองเห็น
ได้ เช่น ชั้นฟ้าและแผ่นดิ น ท่านอิบนุลก็อยยิมกล่าวว่า : และมนุษย์มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องอัล
ก่อลัมที่ใช้บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ ว่ามันมีมาก่อนบัลลังค์ (อะรัช) หรือมีมาทีหลัง มีสองทัศนะตาม
ความเห็นของท่านอะบิลอาลา อัลหะมะซานี และความจริงคือ อะรัช มีมาก่อน เพราะมันมีมาก่อนการจด
บันทึก.
2. ใส่ฟัตหะ ความหมายของมันคือ อัลลอฮฺทรงสั่งให้มันจดบันทึกในขณะที่ได้เริ่มสร้าง.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อธิบายถึงความจำเป็นของการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์.
2. อธิบายถึงรูปแบบการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์โดยการศรัทธาทั้ง 4 ระดับ.
3. การกระทำใดทีไ่ ร้ซึ่งการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์นั้น ถือเป็นโมฆะ มันคือการปฏิเสธศรัทธา.
4. อธิบายถึงคนๆหนึ่งจะยังไม่พบรสชาติของการศรัทธาจนกว่าเขาจะศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์.
5. พูดถึงสิ่งแรกที่ถูกสร้าง ไม่มีความสงสัยใดๆ อัลก่อลัมถูกสร้างหลังจากบัลลังก์ (อะรัช) โดยอัลก่อลัมคือ
สิ่งแรกที่ถกู สร้าง หากหมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นโดยมันถูกสร้างก่อนชั้นฟ้าและแผ่นดิน.
6. การกำหนดสภาวการณ์ จะดำเนินไปตามที่ได้ถูกกำหนดจนกระทั่งวั นกิยามะฮฺ ในนี้เป็นการสนทนา
ของอัลลอฮฺไปยังก่อลัม (วัตถุที่จดบันทึก) ซึ่งมันรับทราบและน้อมรับต่อพระบัญชา.
7. ท่านนบี  จะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์ โดยพวกเขาเป็นผู้ ปฏิเสธ
ศรัทธาทีต่ กศาสนา.
8. เป็นธรรมดาของบรรดาสลัฟในการขจัดความเคลื อบแคลงสงสัยในเรื่องศาสนาด้วยกับการถามบรรดา
ผู้รู้ และอนุญาตให้ถามผู้ รู้หลายๆคน ในประเด็นหนึ่งเพื่อความชั ดเจนไม่ใช่เพื่อแสวงหาทางออกที่ง่าย
ให้กับตัวเอง.
9. บรรดาผู้รู้จะตอบคำถามของพวกเขาในสิ่งที่จะขจัดความสงสัยและดังกล่าวนี้ด้วยการพาดพิงคำกล่าว
นัน้ ไปยังท่านรอซู้ล  เท่านั้น ด้วยกับสิ่งดังกล่าวนีค้ วามสงสัยจะหมดไปสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและไม่มี
ข้อห้ามในการที่จะนำหลักฐานทางด้านสติปัญญาหรือรูปธรรมเพื่อให้ผู้ที่เห็นต่างเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจ
ให้แก่ผู้เห็นพ้องซึ่งมันคือหลักฐานลำดับที่สี่ คือหลักฐานทางธรรมชาติ อันบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงกำหนด
(ฟิฏเราะฮ).
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บทที่ 61 : ว่าด้วยเรื่องโทษของผู้ทำรูปต่างๆ (การคาดโทษที่หนักหน่วง)
1. การทำรูปต่างๆเป็นการสร้างและประดิษฐ์ขึ้นซึ่งเป็นการสร้างหุ้ นส่วนกับ อัลลอฮฺ ในการสร้างและ
َّ ص ِو ِرينَ (من الوعيد ال
)شديد
ُ ] َب61[
ประดิษฐ์.
َ اب َما َجا َء فِي ْالـ ُم
2. ชิริกทีเ่ กิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินในสมัยนบี นูฮ  ซึ่งสาเหตุของมันคือการสร้างรูปต่างๆ.

َّ من الوعيد ال
)شديد
( َرينกِ ฐานที
ص ِو
ُ ] َب61[
ตัวบทหลั
َ  ُ่م1ا ْلـถึงي5ِاب َما َجا َء ف

1. มีรายงานจากท่านอบูฮูร็อยเราะฮ์  ว่า : ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “อัลลอฮฺผู้ทรงอำนาจและ
ทรงสูงส่งได้ตรัสว่า : และจะไม่มีผใู้ ดอธรรมยิ่งไปกว่าผูท้ ำเลียนแบบในสิง่ ที่ข้าได้สร้างขึ้น ดังนั้นพวกเขาจง
َّ กالตัวدหนึ
الوعي
ص ِو
اب َما
[ ดหนึ่งให้ได้
สร้างมดตัวเล็กๆขึ)ديد
้นมาสัش
่งสิ หรื(من
อไม่ก็สَينร้า ِرงเมล็
สักเมล็
ِ َء فดجاขَ้ าวบาร์
ُ เลย์ َبข]ึ้น61
َ ดمพืُ ـช ْالหรืيอเมล็
เสียก่อน” บันทึกโดยอัลบุคอรีย์และมุสลิม.
2. และจากท่านหญิง อาอิฉะฮ์ แจ้งว่า แท้จริงท่าน รอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “ผู้ที่ถูกลงโทษอย่าง
َّ الคือالوعيد
ش
(منยนแบบในการสร้
 َء فِيลجاลอฮฺ
61[ลบุคอรีย์และ
َص ِو ِرين
ُ บัน َبทึก]โดยอั
َ اب ” َما
َ  ْالـ ُمางของอั
รุนแรงที่สุดในวัน)กิديد
ยามะฮฺ
พวกที่ทำเลี
มุสลิม.
3. และมีรายงานจากท่านอิบนิ อับบาส  ว่า ฉันได้ยินท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “ทุกคนที่ทำรูปปั้นอยู่
َّ ่เขาทำขึ
الوعيد ال
 فِي ْالـ ُمก َءทรมานด้
 َما َجاวاب
]61[ ปเหล่านั้นใน
ُ ยกับ َبบรรดารู
َ โดยเขาจะถู
ในไฟนรก ซึ่งแต่ล)ديد
ะรูปทีش
้นจะถู(من
กให้มีชَين
ีวิตرขึِ ้นص ِو
นรกญะฮันนัม”.
4. และมีบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีย์และมุสลิมซึ่งเป็นหะดีษมัรฟัวะอฺ ว่า : “ใครที่ทำรูปหนึ่งรูปใด
َّเป่الาวิญالوعيد
( َين
ا ْلـ ُمไม่يสามารถเป่
] َب61[”.
ِا َجا َء فาمวิَ ญاب
ُ ญาณใดๆได้
ในโลกนี้ เขาจะถูก)ديد
ใช้ให้ش
ญาณเข้าمن
ไปในรู
ปนั้رนِ  ِوซึص
َ ่งเขาก็
5. และในบันทึกของมุสลิมโดยรายงานจากท่าน อบุลฮัยยาจญ แจ้งว่า ท่านอะลี อิบนิ อะบีฏอลิบ กล่าว
แก่ฉันว่า : “ฉันจะแต่งตั้งท่านไปทำภารกิจ เหมือนกับท่านรอซู้ล  ได้แต่งตั้งฉันไปทำภารกิจได้ไหม ?
คือทำการกวาดล้างมิให้มีรูปปั้น ไว้เลยแม้เพียงรูปเดียว และหลุมศพที่ก่อดินขึ้นสูงก็ทำให้ มันราบเรียบ
ด้วย”.
 โทษของผู้ที่ทำรูปต่างๆ :
1. ผู้ทำรูปจะถูกลงโทษที่หนักที่สุด. 2. เขาเป็นผู้ที่ถูกสาปแช่ง. 3. อัลลอฮฺจะทรงทำให้ทุกรูปปั้นมี
ชีวิตขึน้ ในวันกิยามะฮฺโดยเขาจะถูกลงโทษด้วยรูปปั้นเหล่านั้นในนรกญะฮันนัม.
4. เขาจะอยู่ในนรก.
5. เขาจะถูกบังคับให้เป่าวิญญาณแก่รูปปั้นเหล่านั้นแต่ก็ไม่สามารถทำได้.
6. การสร้างรูปปั้นเป็นการอธรรมที่ใหญ่ที่สดุ .
  َط َم ْس َت َها: ฉันได้กวาดล้างและทำลายให้หมดสิ้น หากรูปปั้นเป็นสีต่างๆก็จะต้องลบด้วยการทาสีอื่นๆ
แทนและหากมันเป็นรูปร่างก็จะต้องตัดศรีษะของมันออกและหากเป็นการสลักก็จะต้องสลักบนใบหน้า
ของมันจนไม่เหลือเป็นรูป ดังนั้นการทำลายหรือขจัด จะมีรูปแบบที่หลากหลายและหะดีษก็ได้กล่าวใว้
โดยรวมไม่ว่ารูปปั้นนั้นเพื่อการกราบใหว้หรือไม่ก็ตาม.
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  ُم ْشر افا: หมายถึงสูง  َس َّو ْي ُت ُه: มันมีสองความหมายคือ :
1. ทำให้มันตรงตามบทบัญญัติ.
2. ทำให้มันราบเรียบกับพื้นดิน.
ประเภทต่างๆของการเก็บรักษารูปต่างๆ :
1. เพื่อให้ความยิ่งใหญ่ต่อสิ่งที่ถูกถ่ายนั้น ลักษณะนี้ถือเป็นที่ต้องห้าม โดยไม่มีความสงสัยเพราะการให้
ความยิ่งใหญ่ ต่อผู้ปกครองหรือผู้มีอ ำนาจด้วยการเก็บรูปของพวกเขาเป็นการทำลายเตาฮีดรูบูบีย ะฮฺ
ของอัลลอฮฺ(ความเป็นพระเจ้า) และการให้ความยิ่งใหญ่ต่อผู้ปกครองและผู้มีอำนาจเพื่อแสดงถึงความ
เคารพภักดีเท่ากับว่าเขาได้ทำลายเตาฮีดอูลูฮียะฮฺต่ออัลลอฮฺ (ในด้านการอิบาดะฮฺ).
2. เพื่อเเสวงหาความสุขในการมองลักษณะนี้ก็เป็นที่ต้องห้ามเพราะมันคือฟิตนะฮฺความเสียหาย.
3. เพื่อเป็นความทรงจำเนื่องจากคิดถึงและเรียกหา เช่น การถ่ายรูปลูกๆตอนวัยเด็ ก ลักษณะนี้ก็เป็นที่
ต้องห้าม.
4. สิ่งที่จำเป็นจะต้องเก็บรู ปของมันไว้อย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่นรูปที่ติดอยู่ในเงิน บัตรประจำตัว ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวนี้ถือว่าไม่เป็นที่ต้องห้าม เพราะไม่สามารถที่จะเลี่ยงมันได้.
5. รูปที่ติดอยู่ในสิ่งต่างๆที่ไม่ต้องการให้มันมี เช่น รูปตามหนังสือ ลักษณะแบบนี้ไม่ถือว่าเป็ นบาปแต่
อย่างใด แต่หากสามารถขจัดมันได้โดยไม่มีความลำบากหรือเสียหายอะไรก็สมควรที่จะขจัดมันดีกว่า.
6. รูปภาพที่ถูกโยนไว้ในสถานที่ต่ำต้อย ในถังขยะ หรือถูกปูพนื้ แล้วถูกเหยียบย่ำ ลักษณะแบบนีก้ ็ไม่ถือว่า
เป็นทีต่ อ้ งห้ามและไม่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าที่มีรูปภาพติดอยู่.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. เป็นการเตือนสำทับที่รุนแรงสำหรับผู้ทำรูปต่างๆ.
2. เป็น การเตือนเนื่ องจากเป็นการกระทำที่ ไม่มี มารยาทต่ออั ลลอฮฺ พระองค์ ตรัสว่า : “และไม่มีผู้ ใด
อธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่เลียนแบบการสร้างของฉัน” เป็นมารยาทที่ต่ำทรามต่ออัลลอฮฺเหมือนกับผู้ที่ปฏิบัติ
ตรงข้ามกับบทบัญญัติดังนั้นไม่มีผู้ใดจะอธรรมยิ่งไปกว่าเขา.
3. เป็นการแจ้งถึงความสามารถของอัลลอฮฺและความอ่อนแอของมนุษย์ อัลลอฮฺตรัสว่า : “ดังนั้นพวก
เขาจงสร้างเมล็ดพืชหรือไม่ก็ข้าวบาร์เล่ย์” เพราะอัลลอฮฺทรงสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ในขณะที่พวกเขาไม่
สามารถสร้างสิ่งที่เล็กๆเหล่านีไ้ ด้.
4. เป็นการแจ้งอย่างชัดเจนว่าพวกเขาคือชาวนรกที่ถูกลงโทษอย่าสาหัส.
5. อัลลอฮฺจะทรงทำให้ทุกรูปปั้นมีชีวิตขึ้นมาและพวกเขาจะถูกลงโทษด้วยกับมันในนรกญะฮันนัม.
6. พวกเขาจะถูกบังคับให้เป่าวิญญาณให้แก่รูปปั้นเหล่านั้น.
7. คำสั่งให้กวาดล้างทำลายรูปปั้นเหล่านั้นหากพบเจอ คำสั่งนี้รวมไปถึงฟิตนะฮ์ของรูปปั้นต่างๆ ฟิตนะฮฺ
ของหลุมศพ เพราะจากสิ่งเหล่านี้จะเป็นสื่อสู่การตั้งภาคีและการลงโทษในวันกิยามะฮฺ และการตอบแทน
มันคือผลมาจากการกระทำและการบังคับให้กระทำในสิ่งที่ไม่มีความสามารถในวันอาคิเราะฮฺเป็นการ
ลงโทษเช่นเดียวกัน.
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บทที่ 62 : ว่าด้วยเรื่องห้ามการสาบานพร่ำเพรื่อและการสาบานเท็จ
(จากการห้ามนั่นเพื่อให้ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺ)
ตัวบทหลักฐานที่ 1
อัลลอฮฺตรัสว่า : “และพวกเจ้าจงรักษาการสาบานของพวกเจ้า”

ระดับการรักษาคำสาบาน
รั ก ษ า ก า ร
ส าบ าน ตั้ งแ ต่
เริ่ ม แรก : ด้ ว ย
ก ารไม่ ส าบ าน
พร่ำเพรื่อ.

รั ก ษ า ก า ร ส า บ า น ใ น
ตอนกลาง : (เมื่อสาบานไป
แล้ ว ) ด้ ว ยการรั ก ษ าค ำ
สาบานนั้นนอกจากสิ่งที่ถูก
ยกเว้น.

รักษาการสาบานในตอน
สิ้ น สุ ด : ด้ ว ย ก า ร
เสียกัฟฟาเราะฮ์(ค่าปรับ)
ห ลั ง จ า ก ที่ ได้ ผิ ด ค ำ
สาบาน.

รักษาการสาบาน
ด้ ว ย ก า ร ไ ม่
สาบานต่ อ สิ่ ง อื่ น
จากอัลลอฮฺ.

ตัวบทหลักฐานที่ ๒ ถึง 6
2. รายงานจากอบูฮูร็อยเราะฮ์  กล่าวว่า : “ฉันได้ยินท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “การสาบานเท็จนัน้ ทำ
ให้ซอื้ ง่ายขายคล่อง แต่ลบล้างทั้งทุนและกำไร”. บันทึกโดย อิหม่ามอัลบุคอรีย์และมุสลิม.
3. รายงานจากท่านซัลมาน  ว่า แท้จริงท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า : “บุคคลสามประเภทที่อัลลอฮฺจะ
ไม่ทรงพูดกับพวกเขาและจะไม่ทรงชำระลบล้างความผิดบาปไห้แก่พวกเขาและพวกเขาจะถูกลงโทษอย่าง
แสนสาหั ส คื อ คนชราที่ ผิ ด ประเวณี คนยากไร้ที่ มี ความเย่อ หยิ่ งจองหองและคนที่ น ำอั ล ลอฮฺม าเป็ น
ผู้ประกันสินค้า คือ ซื้อขายด้วยคำสาบาน (โดยนำพระนามของพระองค์มาอ้างในการสาบานนั้น)” บันทึก
โดย อัฏฏ็อบรอนีย์ด้วยสายรายงานที่ศอเฮี๊ยะห์.
4. รายงานจากท่าน อิมรอน บิน ฮุศ็อยนฺ  ว่า : ท่านรอซู้ล  กล่าวว่า : “ประชาชาติที่ดีที่สุดของฉัน
คือผู้ที่อยู่ในยุคของฉันและยุคต่อจากฉัน และยุคต่อจากนั้น โดยท่านอิมรอน ได้กล่าวว่า : ฉันไม่แน่ใจว่า
ท่านรอซู้ล  ได้ระบุยุคหลังจากยุคของท่านสองครั้งหรือสามครั้ง ! หลังจากนั้นจะมีชนกลุ่มหนึ่งที่จะ
เป็นพยานแต่ไม่สามารถเอามาอ้างเป็นหลักฐานได้ (เนื่องจากเป็นการกล่าวเท็จ) โดยพวกเขาจะบิดพลิ้ว
และไม่ได้รับความไว้วางใจพวกเขาจะบนบานแต่จะไม่ทำตามในสิ่งทีบ่ นบานไว้และความอ้วนพี (เนื่องจาก
ลุ่มหลงและอิ่ม หนำสำราญกับ การใช้ชีวิตในโลกนี้จนหลงลืมโลกหน้ า) จะปรากฏชัดในหมู่ พวกเขา”.
บันทึกโดย อิหม่ามมุสลิม.
5. และมีหะดีษบทหนึ่งถูกบันทึกไว้ในตำราศอเฮี๊ยะห์ของอีหม่ามของมุสลิมโดยรายงานจากท่านอิบนุมัส
อูด  แจ้งว่า : แท้จริงท่านนบี มุฮัมหมัด  ได้กล่าวว่า : “กลุ่มชนที่ดีที่สุดคือ ยุคของฉัน หลังจาก
จากนั้นคือ ยุคต่อจากนั้น และยุคต่อจากนั้นและจะมีชนกลุ่มหนึ่งที่สาบานก่อนที่จะเป็นพยานยืนยันและ
บางครั้งก็เป็นพยานยืนยันก่อนที่จะสาบาน”.
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6. อิบรอฮีม ได้กล่าวว่า : “พวกเขา (พ่อของพวกเรา) เคยเฆี่ยนตีพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพยาน
ยืนยันและการรักษาสัญญาในขณะทีพ่ วกเรายังเป็นเด็ก” บันทึกโดยอีหม่ามมุสลิม.
  َم ْن َف َقة: ทำให้สินค้าคล่องตัว.   َم ْم َح َقة: ลบล้างทำให้บกพร่อง.   َو ََّل ُي َزكِّ ْيه ْم: ไม่ทรงชำระล้าง
ความผิด บาปให้ แ ก่พ วกเขาในวันกิ ยามะฮฺ อั ลลอฮฺ จ ะไม่ ท รงยื นยั น ถึงความศรัท ธาของพวกเขา. 
َ ُ  أ: คือผู้ที่ผมของเขาเริ่มมีหงอกเนื่องจากอายุมากขึน
ش ْيمط
้ .
  َعائل ُم ْس َت ْكبر: ผู้ยากไร้ที่หยิ่งยะโสจองหอง.
  ََّل يَ ْش َتري إ ََّّل ب َيم ْينه: เขาจะไม่ซื้อขายนอกจากจะมีการสาบานเพราะด้วยกับการสาบานจะทำให้อีก
ฝ่ายรู้สึกอ่อนลง.
 َ َو ََّل َي ْس َت ْش َه ُدون: พวกเขาไม่สามารถเอามาเป็นหลักฐานยืนยันได้เนื่องจากบางทีพวกเขารีบเร่งในการ
เป็นพยานหรือพยานเท็จ.
  تَ ْسب ُق َش َها َد ُة أ َ َحده ْم يَم ْي َن ُه: บางคนยืนยันก่อนการสาบาน :
1. เนื่องจากไม่ค่อยมีความหน้าเชื่อถือต่อพวกเขา พวกเขาเลยไม่ยืนยันนอกจากด้วยการสาบาน.
2. หรือเป็นการพูดถึงพวกเขาด้วยลักษณะที่พวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับการเป็นพยานยืนยันและ
การสาบาน.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. สั่งเสียในการรักษาคำสาบาน. 2. เป็นการบอกว่าการสาบานเท็จจะทำให้การค้าขายขายคล่องแต่มัน
จะลบล้างความสิริมงคล. 3. เป็นการสำทับตักเตือนสำหรับผู้ที่ไม่ค้าขายนอกจากจะมีการสาบาน.
4. เป็นการเตือนว่าบาปจะยิ่งใหญ่ขึ้นหากสิ่งที่เป็นแรงจูงใจสู่การฝ่าฝืนมีน้อย.
5. เป็นการตำหนิสำหรับผู้ ที่ชอบสาบานและไม่ทำตามคำสาบาน นอกจากมีความจำเป็นหรือสิ่งที่เป็น
ผลประโยชน์.
6. ท่านนบี  ได้ยกย่องบุคคลในศตวรรษที่ 3 หรือ 4 และบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากยุคของพวกเขา.
7. ตำหนิผู้ที่เป็นพยานยืนยันแต่ไม่ถูกขอให้เป็นพยานยืนยัน บิดพลิ้วไม่ทำตามสัญญา และสาบานแต่ไม่
ทำตามคำสาบานและลุ่มหลงในเรื่องทางโลกโดยไม่สนใจและหลงลืมในเรื่องของการศรัทธาและความรู้.
8. บรรดาสลัฟเฆี่ยนตีลูกๆของพวกเขาเนื่องจากการเป็นพยานยืนยันและสัญญา เป็นการให้ความสำคัญ
ในเรื่องการสัญญา การเป็นพยานและเป็นการเอาใจใส่จากพวกเขาด้วยการอบรมสั่งสอนลูกหลานของ
พวกเขาและเงื่อนไขที่อนุญาตให้เฆี่ยนตีเด็กเล็ก ดังนี้ :
1. เด็กที่ถูกเฆี่ยนเป็นเด็กที่รับรู้สาเหตุของการถูกเฆี่ยน.
2. เป็นการตักเตือนจากบุคคลที่มีสิทธิในการเตือน.
3. จะต้องไม่เกินเลยในการเฆี่ยนในด้าน จำนวน วิธีการ ประเภท สถานที่ เป็นต้น.
4. สาเหตุของการลงโทษเหมาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการกระทำของเด็ก.
5. จะต้องมีเจตนาในการลงโทษคือการสอนไม่ใช่การแก้แค้น.
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บทที่ 63 : เรื่องการให้มีความรับผิดชอบในเรื่องของอัลลอฮฺเเละรอซูล้ ของพระองค์
(การบริสุทธิ์ใจเเละปฏิบัตติ าม)
การไม่ปฏิบัติคำมั่นสัญญาของอัลลอฮฺ นับเป็นการลดเกียรติต่อพระองค์ เเละเป็นการให้เอกภาพบกพร่อง
ดังนั้นการให้ความยิ่งใหญ่ เเด่ อัลลอฮฺ จำเป็นต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุ ษย์ถึงเเม้พวกเขาจะเป็นผู้ป ฏิเสธ
ศรัทธาก็ตาม เเละถึงเเม้จะมีสภาพที่หนักหนาก็ตาม ซึ่งมันคือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ ดังนั้นถือว่า
ได้ตัดสินตามบทบัญญัติศาสนา เเละให้ความสำคัญต่อเรื่องของอัลลอฮฺเเละรอซู้ล  ของพระองค์.
ตัวบทหลักฐานที่ 1 เเละ 2
1. คำตรัสของพระองค์ที่ว่า : “ และพวกเจ้าจงปฏิบัติให้ครบตามพันธสัญญาของอัลลอฮฺ เมื่อพวกเจ้าได้
ให้สัญญาไว้ และพวกเจ้าอย่าได้ทำลายคำสาบานหลังจากได้ยืนยันมัน ”.
2. มีรายงานจากท่านบุร อยดะฮฺ ว่าท่านรอซู้ล  นั้นเมื่อท่านได้เเต่งตั้งเเม่ทัพประจำกองทหารหรือ
หน่วยทหารย่อยๆ ท่านจะสั่งเสียให้เขามีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ เเละให้เขาปกครองดูเเลบรรดามุสลิมที่
อยู่ภายใต้การปกครองของเขาให้ดี เเละท่านรอซู้ลก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่า : ท่านทั้งหลายจงต่อสู้ด้วยพระ
นามของอัลลอฮฺ จงต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ จงต่อสู้กับผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ท่านทั้งหลายจงต่อสู้
ท่านทั้งหลายจงอย่ายักยอกทรัพย์สินเชลย อย่าบิดพริ้วในสงคราม อย่าหั่นศพออกเป็นชิ้นๆ เเละอย่าฆ่า
เด็ก เมื่อท่านพบศัตรูของท่านที่เป็นผู้ตั้งภาคี ก็จงเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาด้วยสิ่งสามประการ เมื่อพวก
เขารับข้อหนึ่งข้อใดก็จงปล่ อยพวกเขาไว้ นั่นคือจงเชิญชวนพวกเขาสู่ศาสนาอิสลาม หากพวกเขารับคำ
เชิญชวนก็ให้รับพวกเขาไว้ จากนั้นจงเชิญชวนพวกเขาย้ายออกจากที่อยู่ของพวกเขาไปยังที่อยู่ของเหล่าผู้
อพยพ เเละเเจ้งให้พ วกเขาทราบว่า หากพวกเขาทำเช่ นนั้ น พวกเขาจะได้รับ การปฏิ บัติเช่นเดียวกั บ
บรรดาผู้อพยพ เเละพวกเขาจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับเหล่าผู้อพยพ หากพวกเขาปฏิเสธที่จะย้ายที่อยู่เดิม
ก็จงเเจ้งให้พวกเขาทราบเช่นเดียวกับอาหรับชนบทที่เป็นมุสลิมทั่วไป คือจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเเละ
การปกครองของอัลลอฮฺ เช่นเดียวกับบรรดาผู้ศรัทธา เเต่พวกเขาจะไม่ได้รับส่วนเเบ่งจากทรัพย์เชลย เว้น
เเต่เมื่อพวกเขาออกไปสู้รบร่วมกับบรรดามุสลิม หากพวกเขาปฏิเสธ ก็ให้เก็บค่าส่วย เเละหากว่าพวกเขา
ตอบรับ ก็ปล่อยพวกเขาไว้ เเต่หากพวกเขาปฏิเสธข้อเสนอทั้ งสามนี้เเล้ว ท่านก็จงขอความช่ วยเหลื อ
ต่ออัลลอฮฺ เเละเริ่มสู้รบกับพวกเขาได้ เมื่อพวกท่านได้ปิดป้อมเมืองหนึ่งเมืองใดได้เเล้ ว เเละพวกเขามี
ความต้องการที่จะให้พวกท่านปล่อยพวกเขาไว้ในความรับผิดชอบของอัลลอฮฺ เเละความรับผิดชอบของน
บีของพระองค์ ท่านก็อย่าได้ปล่อยพวกเขาไว้ หากเเต่ว่าจงให้พวกเขาอยู่ในความรับผิดชอบดูเเลของท่าน
เเละบรรดาพวกพ้องของท่าน เพราะการที่พวกท่านเปลี่ยนเเปลง ยกเลิกสัญญาความรับผิดชอบของท่าน
เเละพวกพ้องของท่านนั้น เป็นเรื่องที่เบากว่าที่จะเปลี่ยนเเปลง ยกเลิกความรับผิดชอบของอัลลอฮฺ เเละ
ความรับผิดชอบของนบีของพระองค์ เเละเมื่อพวกท่านได้ปิดป้อมเมืองใดเเล้ว พวกเขาต้องการที่จะให้
ท่านปล่อยพวกเขาไว้ตามการตัดสินชี้ขาดของอัลลอฮฺ ท่านจงอย่าปล่อยพวกเขาไว้ เเต่จงให้พวกเขาขึ้นอยู่
กับการชี้ขาดของท่าน เพราะท่านไม่อาจทราบได้ว่าการตัดสินชี้ขาดของท่านต่อพวกเขานั้นจะถูกต้องตรง
กับข้อตัดสินชี้ขาดของอัลลอฮฺหรือไม่ (บันทึกโดยมุสลิม).
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 กองทหาร หมายถึง : จำนวนทหารที่มากกว่า 400 นาย.  หน่วยทหารย่อยๆ หมายถึง : จำนวน
ทหารที่ น้อยกว่า 400 นาย.  ท่ านทั้ งหลายจงต่ อสู้ ด้ วยพระนามของอั ลลอฮฺ คื อ : 1. จงขอความ
ช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ. 2. จงเริ่มต่อสู้ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ.  ในหนทางของอัลลอฮฺ คือ : หมาย
รวมถึงการตั้งเจตนาอันบริสุทธิ์เเละปฏิบัติ.  ผู้ใดที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ คือ : ไม่ให้ต่อสู้กับมนุษย์
เนื่องจากสาเหตุยึดติดกลุ่ม หรือคลั่งไคล้ชาติพันธุ์ หรือเพื่อชาติ ต่อสู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเอง คือ
การนำพวกเขาออกจากไฟนรก ส่วนการปฏิเสธวนเวียนอยู่ 2 อย่างคือ การปฏิเสธอย่างเปิดเผย เเละทำ
ตัวหยิ่งยโส.  ท่านทั้งหลายจงอย่ายักยอกทรัพย์สินเชลย คือ : ปกปิดทรัพย์เชลยเพื่อเอามาเป็นเจ้าของ
ถือเป็นบาปใหญ่.
 อย่าบิดพริ้วในสงคราม หมายถึง : เมื่อเราได้ให้คำมั่นสัญญา เราอย่าได้บิดพริ้ว อนุญาตให้บิดพริ้วได้
หากไม่มีการทำสัญญา เพราะในสงครามคือการใช้กลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยม.
 อย่าหั่นศพออกเป็นชิ้นๆ หมายถึง : หั่นศพเป็นท่อนๆโดยไม่มีความจำเป็น เพราะการเเก้เเค้นไม่ใช่ที่
ของมัน ยกเว้นฝ่ายศัตรูกระทำกับพวกเราก่อน.
 อย่าฆ่าเด็กๆ หมายถึง : อย่าฆ่าเด็กตัวเล็กๆ ผู้หญิง ผู้สูงอายุ นักบวชในศาสนา เเละคนป่วย ยกเว้น
คนที่พยายามต่อสู้เเละปลุกระดมต่อสู้ หรือมีกลยุทธ์เล่ห์เหลี่ยมในการทำสงคราม.
 ศัตรูของท่าน หมายถึง : ให้รีบฆ่าพวกเขา เเละศัตรูนั้นมักจะหลอกลวงท่าน พยายามตีตัวออกห่าง
ท่าน เพื่อพยายามกดขี่ท่านในที่สุด.
 ทรัพย์เชลย คือ : สิ่งที่ยึดมาจากทรัพย์สินของบรรดาผู้ปฏิเสธในสงครามหรือผลที่ตามมา.
 ส่วยหมายถึง : สิ่งที่ถูกเเจกจ่ายเพื่อให้เข้ากองกลาง เช่น 1 ส่วนห้า ของทรัพย์เชลย ภาษีท้องที่ เเละ
ภาษีคุ้มครอง.
 เว้นเเต่เมื่อพวกเขาออกไปสู้รบ คือ : เมื่อพวกเขาเข้ ารับอิสลาม เเละออกไปสู้รบพวกเขาจะได้รับ
เหมือนที่บรรดาผู้ศรัทธาได้รับ จากส่วนเเบ่งทรัพย์เชลยเเละค่าส่วยอืน่ ๆ.
 ภาษีคุ้มครอง คือ : เงินที่คนไม่ใช่มุสลิมต้องจ่ายเพื่อเเลกกับค่าคุ้มครองเเละพำนักในราชอาณาจักร
ของชาวมุสลิม กรณีนี้อนุญาตให้เก็บจากคนที่ไม่ใช่ชาวยิว คริสเตียน พวกบูชาไฟได้.
สิ่งที่เราควรปฏิบัติต่อบรรดาผู้อยู่ภายใต้พันธสัญญา
จำเป็ นต้องรักษาคำมั่นสัญ ญา
ต่อ พวกเขาหากพวกเขาดำรง
ไว้ ซึ่ งระเบี ยบ ข้ อ ตกล ง : “
ดั งนั้ น ตราบใดที่ พ วกเขาเที่ ย ง
ธรรมต่อพวกเจ้า ก็จงเที่ยงธรรม
ต่อพวกเขา ”

หากพวกเขาละเมิดสั ญญา
สั ญ ญ า ก็ จ ะ สิ้ น สุ ด ล ง
อนุญาตให้ประกาศสงคราม
กั บ พวกเขาได้ : “ และถ้ า
หากพวกเขาทำลายคำมั่ น
สัญญาของพวกเขา หลังจาก
ทีพ่ วกเขาได้ทำสัญญา ไว้ ”
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หากพวกเราเกรงว่ า จะมี ก าร
ทุ จ ริ ต ในสั ญ ญา เราขอยกเลิ ก
สัญญากับพวกเขาได้ : “ และถ้า
หากเจ้ า เกรงว่ า จะมี ก ารทุ จ ริ ต
จากพวกหนึ่ ง พวกใด ก็ จ งโอน
(สั ญ ญา) กลั บ คื น แก่ พ วกเขาไป
”.

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

สิ่งที่บรรดาผู้ปฏิเสธปฏิบัติต่อบรรดามุสลิมใน
สงคราม
ห้ามฆ่ าเด็ก ตัวเล็ กๆ ผู้ หญิ ง ผู้สู งอายุ นั ก บวชใน ฆ่าเด็กตัวเล็กๆ ผู้หญิ ง ผู้สูงอายุ นักบวชในศาสนา
ศาสนา เเละคนป่วย.
เเละคนป่วย.
ต่อสู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเอง คือการนำ
ทำสงครามเพื่อประโยชน์บนโลกนี้.
พวกเขาออกจากไฟนรก.
บรรดามุสลิมมักรักษาคำมั่นสัญญาเเก่พวกเขา.
มีจำนวนมากที่มักบิดพลิ้วคำมั่นสัญญา.
หากบรรดาผู้ปฏิเสธละเมิดสัญญา ให้เเจ้งพวกเขา
พวกเขาจะไม่ประกาศให้บรรดามุสลิมรับทราบก่อน.
ทราบถึงการสิ้นสุดของสัญญา.
ไม่บิดพริ้วสัญญา.
บิดพลิ้วสัญญา.
ห้ามหั่นศพพวกเขาออกเป็นชิ้นๆ ยกเว้นฝ่ายศัตรู หั่นศพบรรดามุสลิมออกเป็นชิ้นๆ โดยที่ฝา่ ยมุสลิมไม่
กระทำกับมุสลิมก่อน.
เคยกระทำกับศพของพวกเขามาก่อน.
ไม่ให้ บรรดามุสลิ มสู้รบกับพวกเขาจนกว่าจะยื่ น
ข้อเสนอให้เลือก คือเข้ารับอิสลาม หรือ จ่ายภาษี ไม่มีการเชิญชวน ยื่นข้อเสนอเลย.
คุ้มครอง หรือสู้รบ.
ให้ ค วามเป็ น ธรรมในข้ อ ตั ด สิ น ชี้ ข าด เเละไม่
การตัดสินชี้ขาดของพวกเขาตั้งอยู่บนการอธรรม.
อธรรม.
จำนวนผู้เสียชีวิตในสงครามที่ท่านนบี  ร่วมรบ
ด้ ว ยทั้ ง หมดตั้ ง เเต่ ถู ก เเต่ ง ตั้ ง เป็ น ศาสนทู ต จน ท่านนบี  ไม่เคยฆ่าคนใดในสงครามเว้นแต่ 1
สิ้นชีวิตไม่เกิน 1 พันคน.
คนเท่านั้น
ไม่เคยมีจารึกว่า เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุถูกฆ่าตาย.
สิ่งที่มุสลิมปฏิบัติต่อบรรดาผู้ปฏิเสธในสงคราม

ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ข้อเเตกต่างระหว่าง เรื่องของอัลลอฮฺเเละรอซูล้ ของพระองค์ เเละสัญญาของบรรดามุสลิม.
2. เป็นการเเนะนำเพื่อให้เกิดความสูญเสียอันตรายน้อยที่สุด.
3. คำกล่าวที่ว่า : ท่านทั้งหลายจงต่อสู้ด้วยพระนามของอัลลอฮฺในหนทางของอัลลอฮฺ (การทำสงคราม
จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ บริสุทธิใ์ จ เเละเดินตามบทบัญญัติศาสนา).
4. คำกล่าวที่วา่ : ท่านทั้งหลายจงต่อสู้กับผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺ (สาเหตุจำต้องต่อสู้คือการปฏิเสธศรัทธา).
5. คำกล่ า วที่ ว่ า : จงขอความช่ ว ยเหลื อ ต่ อ อั ล ลอฮฺ เเล้ ว จงต่ อ สู้ กั บ พวกเขา (มนุ ษ ย์ ไ ม่ ค วรพึ่ ง
พละกำลังเเละอำนาจของตัวเอง).
6. ข้อเเตกต่างระหว่างการตัดสินชี้ขาดของอัลลอฮฺเเละบรรดาปวงปราชญ์.
7. สิ่งที่เกิดขึ้นกับสาวกนบีท่ านหนึ่งในการตัดสินชี้ขาดขณะเกิดเหตุ การณ์จำเป็น ไม่รู้จะตรงตามการ
ตัดสินของอัลลอฮฺหรือไม่ ? (เรื่องนี้ไม่ใช่เเค่เฉพาะสาวกนบีอย่างเดียว เเต่รวมถึงชนยุคหลังจากพวกเขา
อีกด้วย).
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บทที่ 64 : เรือ่ งการสาบานต่ออัลลอฮฺ (ในเชิงตัดพ้อ ตีกรอบความคิดตนเองเป็นที่ตั้ง)
ผู้ใดสาบานต่ออัลลอฮฺในเชิงตัดพ้อ เท่ากับว่าเขาได้เสียมารยาทต่อพระองค์ เป็นการตีกรอบให้ความกรุณา
เเละโปรดปรานของพระองค์เเคบ เเละเป็นการคิดในเเง่ลบต่อพระองค์ ทั้งหมดนี้เป็นการค้านกับการให้
เอกภาพที่สมบูรณ์ เเละบางทีอาจค้านกับรากฐานของการให้ เอกภาพ เพราะการสาบานในรูปเเบบนี้มัน
ทำให้ลดเกียรติหนักยิง่ .
ประเภทของการสาบานต่ออัลลอฮฺ
เป็ น ที่ อ นุ ญ าต : สาบานต่ อ อั ล ลอฮฺ ในสิ่ ง
ที่ อั ล ลอฮฺ เเละศาสนทู ต ของพระองค์ ท รง
บอกให้ ท ราบ ทั้ ง เรื่ อ งราวที่ ป ฏิ เ สธเเละ
ยืน ยัน มี ห ลั ก ฐานรั บ รองถึ งความเป็ น จริ ง
ของสิ่งนั้น (ขอสาบานต่ ออัลลอฮฺ เเน่ นอน
อย่างยิ่ งพระองค์จะทรงให้ สิท ธิ์เเก่ นบี ของ
พระองค์ ใ นการเป็ น คนกลางขอความ
ช่วยเหลือเเก่มวลมนุษย์ในวันปรโลก).

เป็ นที่อนุ ญ าต : สาบาน
ต่ อ อั ล ล อฮฺ ในสิ่ ง ที่ ต น
มุ่งมั่นอย่างเเน่วเเน่ หวัง
ขอ เเละคิ ด ในทางบวก
ต่อพระองค์ มีเงื่อนไขว่า
เขาต้ องมี ก ารงานที่ ดี
ดังเช่นเรื่องราวของอนั ส
บินอัฏรฺ .

เป็ น สิ่ ง ต้ อ งห้ า ม อาจถึ ง
ขั้ น การงานที่ เคยทำมา
ถูกลบล้าง : มีพฤติ กรรม
ลำพองในตั วเอง ตี ก รอบ
ค วาม โป รด ป ราน ของ
พระองค์ เเคบ เเละคิ ดใน
เเง่ลบต่อพระองค์.

ตัวบทหลักฐานที่ 1 เเละ 2
1. มีรายงานจากท่านญุนดุบ บินอับดุลลอฮฺ  ว่าท่านรอซู้ล  ได้กล่าวว่า มีชายคนหนึ่งพูดว่า ขอ
สาบานด้วยพระนามของอัลลอฮฺว่าพระองค์นั้นจะไม่ทรงอภัยโทษให้เเก่ชายคนหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮฺ  จึง
ตรัสว่า ใครเล่าทีส่ าบานในเชิงตีกรอบต่อข้า ไม่ให้ยกโทษให้คนๆหนึ่ง ? เเท้จริงข้าได้ยกโทษให้อภัยเขาไป
เเล้ว เเละได้ลบล้างการกระทำของเจ้าให้ สูญเปล่าไปเเล้ว (บันทึกโดยอีหม่ามมุสลิม) เเละมีรายงาน
โดยท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ ว่า : คนที่พูดนั้นเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนกิจ : ท่านอบูฮุรอยเราะฮ์ บอกว่า :
เขาพูดเพียงคำเดียว ทำให้เขาสูญเสียทั้งโลกนี้เเละโลกหน้า.
 อัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษให้เเก่ชายคนหนึ่ง หมายถึง : การท้อเเท้ต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺ
เเละดูหมิ่นดูแคลนปวงบ่าวของพระองค์เเละลำพองตน.  สาบานในเชิงตีกรอบต่อข้า หมายถึง : ตี
กรอบความกรุณา เเละความโปรดปรานของข้าที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์ที่ประพฤติชั่ว.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. ให้ระวังคำพูดในเชิงสาบานที่ตีกรอบความคิดตนเองเป็นที่ตั้ง. 2. ไฟนรกนั้นมันอยู่ใกล้ทุกคนเสมือนเท้า
ที่เเนบติดกับหูหนีบร้องเท้า. 3. สวรรค์ก็เช่นเดียวกัน. 4. มีหลักฐานที่สนับสนุนคำพูดที่ว่า : เขาพูดเพียง
คำเดียว ทำให้เขาสูญเสียทั้งโลกนี้เเละโลกหน้า. 5. การที่มนุษย์ไม่ได้รับการอภัยโทษ เป็นเพราะพฤติกรรม
ทีไ่ ม่เหมาะสมติดตัวเขา.
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บทที่ 65 : บทว่าด้วยเรือ่ งการห้ามขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ โดยพึ่งสิ่งอื่นที่พระองค์ทรงสร้าง
(เพื่อเเสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างสมบูรณ์)
การขอความช่วยเหลือต่ ออัลลอฮฺ โดยพึ่งสิ่งอื่นที่พระองค์ทรงสร้าง นับ เป็นการลดเกียรติ ของอัลลอฮฺ
เพราะเป็นการทำให้ระดับของพระองค์ต่ำกว่าผู้ที่ควรต้องได้รับการพึ่งจากพระองค์.
ตัวบทหลักฐานที่ 1
1. มีรายงานจากท่านญุบัยรฺ บินมุฏอิม ว่า มีอาหรับชนบทคนหนึ่ งมาหาท่านนบี เเล้วเขาได้พูดว่า
ท่านรอซูลุลลอฮฺครับ ตอนนี้ทุกชีวิตต่างอิดโรย ผู้คนต่างหิวโหย ทรัพย์สินเกิดความเสียหาย ดังนั้นขอให้
ท่านช่วยวิงวอนต่อพระเจ้าของท่านได้โปรดประทานฝนให้เเก่พวกเราด้วยเถิด พวกเราจะขอต่ออัลลอฮฺ
โดยพึ่งอนุมัติท่าน เเละเเละให้ท่านพึ่งต่ออัลลอฮฺ ทันใดนั้นท่านนบี  พูดทันทีว่า : ซุบฮานัลลอฮฺ (มหา
บริสุทธิ์เเด่อัลลอฮฺ) เเละกล่าวซ้ำอยู่เช่นนัน้ จนกระทั่งดูได้จากสีหน้าของกลุ่มสหายของท่านนบีว่าต้องเป็น
เรื่องใหญ่เเน่ หลังจากนั้นท่านนบีจึงได้กล่าวว่า : พอเถอะท่าน ! ท่านรู้ไหมว่าอัลลอฮฺคือใคร ? เเท้จริง
กิจการงานของอัลลอฮฺนั้นยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่กล่าวมา เเท้จริงเเล้วพระองค์ไม่ถูกพึ่งให้ขอความช่วยเหลือผ่าน
ผู้ใดจากสิ่งถูกสร้างของพระองค์...(บันทึกโดยอีหม่ามอบูดาวูด).
 คำว่า  نهكتหมายถึง อิ ด โรย อ่อ นเพลี ย ทรัพ ย์สิ น เกิด ความเสีย หาย : เนื่ อ งจากฝนไม่ ตก เเละ
ภัยเเล้ง.  ท่านจงวิงวอนขอให้ฝนตก หมายถึง : จงขอจากอัลลอฮฺให้พระองค์โปรดประทานน้ำฝนเเก่
เรา คำพูดเช่นนีเ้ ป็นที่ถูกต้อง ใครที่คิดว่าการตอบรับของคนนั้นหวังว่าจะได้ผล โดยไม่ต้องมีการอ้อนวอน.
 พวกเราจะขอต่ออัลลอฮฺ โดยพึ่งอนุมัติท่าน หมายถึง : พวกเราเเต่งตั้งท่าน ให้เป็นคนกลางระหว่าง
เราเเละท่านเพื่อที่ท่านจะวิงวอนต่ออัลลอฮฺให้เเก่เรา เเละกรณีเช่นนี้เป็นการทำให้ระดับของอัลลอฮฺที่
สูงส่ง ต่ำกว่าระดับของท่านรอซู้ล  คำพูดเเบบนี้เป็นสิ่งต้องห้าม.  คำกล่าวที่ว่า : ซุบฮานัลลอฮฺ
ซุบฮานัลลอฮฺ เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่ ชี้ให้เห็นว่าเป็นการห้ามปราม เเละเป็นการให้อัลลอฮฺ  บริสุทธิ์ต่อสิ่ง
ดังกล่าวนั้น. วัยฮัก ! หมายถึง : ฉันขอให้ท่านเบาๆหน่อยฉันหวังดีต่อท่าน.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. เป็นการห้ามปรามใครที่พูดว่า : พวกเราจะขอต่ออัลลอฮฺ โดยพึ่งอนุมัติท่าน. 2. ท่าทางของท่านนบีที่
เปลี่ยนไป ทำให้คนรอบข้างมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเนื่องจากคำๆนี้. 3. ท่านนบีไม่ได้ห้ามการให้คำว่า : เรา
ขอให้ท่านช่วยวิงวอนพึ่งอนุมัติต่ออัลลอฮฺ. 4. คำว่า ซุบฮานัลลอฮฺ เป็นคำทีเ่ ตือนให้ระวัง.
5. เเท้จริงบรรดามุสลิมมากมายเคยขอให้ท่านนบีช่วยขอจากอัลลอฮฺให้ประทานน้ำฝน ขณะที่ท่าน ยัง
มีชีวิตอยู่ สิ่งนี้ถือว่าสมควรอย่างยิ่งผู้ใดทีต่ ้องการยื่นขอ ต้องใช้ถ้อยคำทีส่ ุภาพเเละอ่อนโยน.
บทที่ 66 : บทว่าด้วยเรื่องการปกป้องรักษาหลักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺของท่านนบีมุฮมั
หมัดเเละการปิดกั้นหนทางที่จะนำไปสู่การตั้งภาคีทุกรูปเเบบ ( เเม้กระทัง่ สำนวนต่างๆ ).
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ตัวบทหลักฐานที่ 1 เเละ 2
1. มีหะดีษบทหนึ่งที่รายงานจากอับดุลลอฮฺ บิน ชิคคีรว่า ฉันได้ไปหาท่านนบี พร้อมกับคณะของ
ตระกูลอามิร เเล้วพวกเขาก็ได้พูดว่า ท่านนั้นเป็นเจ้านายเหนือพวกเรา ท่านนบีจึงกล่าวว่า : เจ้านายที่
ยิ่งใหญ่นั้นคือ อัลลอฮฺผู้ทรงศิริ เเละทรงสูงส่ง เเล้วพวกเราก็พูดอีกว่าท่านนั้น เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่
พวกเรา เเละมีความสามารถยิ่งใหญ่เหนือพวกเรา ท่านจึงกล่าวว่าพวกท่านจงพูดไปตามปกติอย่างที่เคย
พูดเถิด(ไม่ต้องใช้คำพูดพิเศษ)เเละอย่าได้ปล่อยให้ชัยฏอนเข้ามาฉุดรั้งพวกท่านเลย(บันทึกโดยอีหม่ามอบู
ดาวูด ด้วยสายรายงานระดับดี).
2. รายงานจากท่านอนัส ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพูดว่า : ท่านรอซูลุลลอฮฺครับ ท่านคือผู้ประเสริฐสุดของพวก
เรา ท่านคือลูกของผู้ประเสริฐสุดของพวกเรา ท่านคือผู้เป็นนายผู้สูงส่งของพวกเรา ท่านคือลูกของนายผู้
สูงส่งของพวกเรา เเล้วท่านนบีจึงกล่าวว่า : ปุถุชนทั้งหลายเอ๋ย พูดท่านจงพูดตามปกติ ด้วยคำพูดของ
พวกท่านที่ใช้กัน เเละอย่าปล่อยให้ชัยฏอนล่อลวงพวกท่านจนคล้อยตามไปกับมัน ฉันคือมุฮัมหมัดเป็น
บ่าวของอัลลอฮฺ เเละเป็นศาสนทูตขอพระองค์ ฉันไม่ชอบที่จะให้พวกท่านกล่าวยกย่องฉันเกินกว่าฐานะ
ของฉันทีอ่ ัลลอฮฺ  ได้ทรงเเต่งตั้งให้เเก่ฉัน (บันทึกโดยอีหม่ามอัลนะซาอีย์ด้วยสายรายงานระดับดี).
 เจ้ า นายที่ ยิ่ งใหญ่ นั้ น คื อ อั ล ลอฮฺ หมายถึ ง : คำว่ า อั ซ ซั ย ยิ ด เป็ น พระนามหนึ่ งของอั ล ลอฮฺ มี
ความหมายที่มาจากผู้ทรงเป็นที่พึ่ง ท่านนบีได้ห้ามพวกเขาเช่นนี้ ก็เพราะไม่ให้ชัยฏอนเข้ามาเเทรกเเซง
พวกเขาจนเลยเถิด มากไปกว่าการใช้คำที่หมายถึงเจ้านายที่มีความหมายเฉพาะจนเเทนความหมายที่
เป็นเจ้าทุกของสรรพสิ่ง ซึง่ ความหมายนี้เป็นของอัลลอฮฺเท่านั้น.  เเละอย่าได้ปล่อยให้ชัยฏอนเข้ามา
ฉุดรั้งพวกท่าน หมายถึง : อย่าให้มันทำให้พวกท่านคล้อยตามจนกระทั่งพวกท่านเผลอพูดสิ่งต้องห้าม
เเล้วท่านนบีได้เเนะนำให้พวกเขารู้สิ่งที่ควรปัฏิบัติ เเละห้ามพวกเขาจากสิ่งที่มิควรปฏิบัติ เพื่อเป็นการ
ปกป้องหลักการให้เอกภาพอันบริสุทธิ์ปราศจากข้ อบกพร่องเเละถูกทำลาย.  ท่านคือผู้ประเสริฐสุด
ของพวกเรา หมายถึง : ทั้งชาติตระกูล ตำแหน่ง สถานภาพ , ท่านคือลูกของผู้ประเสริฐสุดของพวกเรา
หมายถึง : ชาติตระกูลเท่านั้น ไม่รวม ตำแหน่ง สถานภาพ.  เเละอย่าปล่อยให้ ชัยฏอนล่อลวงพวก
ท่าน หมายถึง : อย่าให้มันทำให้พวกท่านเบี่ยงเบน จนพวกท่านตกเป็นทาสของมัน เเละเจริญรอยตาม
ย่างก้าวของมันจนในที่สุดพวกท่านก็เลยขอบเขตในศาสนา.
ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. เตือนให้ผู้คนออกห่างจากการเลยขอบเขตของศาสนา.
2. สิ่งที่สมควรกล่าวเเก่คนที่พูดว่า : ท่านเป็นเจ้านายเหนือพวกเรา ให้ตอบว่า : เจ้านายที่ยิ่งใหญ่นั้นคือ
อัลลอฮฺ เเละไม่อนุญาตให้คำเรียกว่าเจ้านายเเก่คนชั่วฝ่าฝืน คนกลับกลอก คนปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย
หรือผู้หญิง. 3. คำกล่าวที่ว่า : เเละอย่าได้ปล่อยให้ชัยฏอนเข้ามาฉุดรั้งพวกท่านเลย พร้อมกันนั้นพวกเขา
ไม่ได้พูดลอยๆ เว้นเเต่มันคือความจริง.
4. คำพูดที่ว่า : ฉันไม่ชอบที่จะให้พวกท่านกล่าวยกย่องฉันเกินกว่าฐานะของฉัน หมายถึง : คือสถานะ
แห่งความเป็นบ่าว เเละการเป็นศาสนทูต.

240

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

ส่วนที่ 10 : บทส่งท้าย (มี 1 บท)
เป็นการส่งท้ายบทนี้ อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง :
1. เพือ่ ไม่ให้พวกเรามีพฤติกรรมเหมือนบรรดาผู้ตั้งภาคีซึ่งพวกเขาไม่ได้ให้เกียรติอันยิ่งใหญ่ต่อผู้สร้างเลย.
2. เพื่อไม่ให้พวกเราลำพองตนด้วยการงานทีเ่ รากระทำ เพราะการงานของมนุษย์ย่อมมีความบกพร่องอยู่
ในตัวของมัน ดังนั้นเพื่อให้บ่าวมีความนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺ
3. เป็นการเจริญรอยตามเเบบของท่านอีหม่ามอัลบุคอรีย์ในบทส่งท้ายหนังสือหะดีษของท่านที่ว่า : สอง
อย่างที่หนักยิ่งในตาชู ดูเหมือนว่าท่านกำลังวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ ให้ตาชูของท่านหนักไปด้วยหนังสือที่
ท่านได้รวบรวม ประหนึ่งสิ่งถูกสร้างทั้งหลายมีน้ำหนักมาก เเละขออภัยโทยอันเนื่องจากความบกพร่อง
ทั้งหลาย.
บทที่ 67 คำตรัสของพระองค์ที่ว่า :
“ และพวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮฺอันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริง และแผ่นดินนี้ทั้งหมด
เป็นเพียงกำพระหัตถ์หนึ่งของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ และชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์
ขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี ”.
 คำสรรพนามที่กล่ าวถึงบรรดาผู้ตั้งภาคีในสิ่ งที่พ วกเขามิได้ให้ความยิ่ง ใหญ่ แด่ อัลลอฮฺ อัน พึงมีต่ อ
พระองค์อย่างแท้จริง โดยที่พวกเขาทำการตั้งภาคีต่อพระองค์ด้วยสิ่งถูกสร้างต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างมัน
เเละพระองค์ทรงบริสุทธิ์จากทุกสิ่งที่บกพร่องเเละต่ำต้อยเเละจากบรรดาหุ้นส่วนต่างๆ เเละหากพวกเขา
ให้การยิ่งใหญ่ต่อพระองค์จริงเเล้ว เเน่นอนพวกเขาจะไม่เคารพสักการะ เเละเชื่อฟังอืน่ จากพระองค์.
ตัวบทหลักฐานที่ 2
มีรายงานจากอิบนุมัสอู๊ด  ว่าได้มีผู้รู้ชาวยิวคนหนึ่งมาหาท่านรอซูล้  เเล้วเขาได้กล่าวว่า : “โอ้มุฮัม
หมัด พวกเราพบว่าอัลลอฮฺนั้นจะทรงให้ชั้นฟ้าต่างๆอยู่บนนิ้วหนึง่ เเละบรรดาเเผ่นดินอยู่บนนิ้วหนึ่ง เเละ
ต้นไม้ต่างๆอยู่บนนิ้วหนึ่ง เเละดินโคลนอยู่บนนิว้ หนึ่ง เเละสิ่งต่างๆที่เหลืออยู่บนนิ้วหนึ่ง เเล้วพระองค์จะ
ทรงกล่าวว่า : ข้าคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ดังนั้นท่านนบี จึงหัวเราะจนเห็นฟันกรามของท่านเป็นการเเส
ดงให้เห็นว่า คำพูดของผู้รู้ชาวยิวนั้นถู กต้อง เเล้วท่านก็ได้อ่านอายะฮ์ ที่ว่า : และพวกเขามิ ได้ให้ความ
ยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮฺอันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริง และแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกำพระหัตถ์หนึ่งของ
พระองค์ในวันกิยามะฮฺ เเละในอีกสายรายงานหนึ่งของหะดีษบทนี้ที่อีหม่ามมุสลิมระบุว่า : เเละบรรดา
ภูเขากับต้นไม้อยู่บนนิ้วหนึ่ง เเล้วพระองค์จะเเกว่งมันเหล่านั้น เเล้วกล่าวว่า : ข้าคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้า
คืออัลลอฮฺ เเละในสายรายงานหนึ่งของหะดีษบทนี้ที่อีหม่ามอัลบุคอรีย์ระบุว่า พระองค์จะทรงเอาบรรดา
ชั้นฟ้าไว้บนนิ้วหนึ่ง เเละน้ำกับดินโคลนไว้บนนิ้วหนึ่ง เเละส่วนอื่นที่เหลือก็อยู่บนอีกนิ้วหนึ่ง” บันทึกโดย
อีหม่ามอัลบุคอรีย์เเละมุสลิม.
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 ( حبرผู้รู้ชาวยิว)คือผู้ที่มีความรู้มาก อาจถูกเรียกว่า ( بحرเเท้จริงพวกเราพบว่า):ในคัมภีร์อัตเตาร้อต.
 ในหะดีษนี้ยืนยันถึงบรรดานิ้วของอัลลอฮฺ มีนิ้วที่เเท้จริงคู่ควรกับอัลลอฮฺ เหมือนกับมือ มีมือที่เเท้จริง
คู่ควรกับอัลลอฮฺ
ตัวบทหลักฐานที่ 3 ถึง 5
3. เเละในหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยอิมามมุสลิม โดยรายงานจากท่ านอับดุลลอฮฺ อิบนุ อุมัรเป็นหะ
ดีษมัรฟู้อฺว่า ในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺจะทรงม้วนบรรดาชั้นฟ้า เเละพระองค์ก็จะกำมันด้วยพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ เเล้วตรัสว่ า ข้าคื อพระเจ้าผู้ ยิ่งใหญ่ ไหนเล่ าผู้ที่ ยิ่งใหญ่ ทั้ งหลาย ? ไหนเล่ าผู้ที่ ห ยิ่งยโส
ทั้งหลาย ? จากนั้นพระองค์ทรงม้วนเเผ่นดินทั้งเจ็ด เเละทรงกำไว้ด้วยพระหัต ถ์ซ้ายของพระองค์ เเล้ว
พระองค์ทรงกล่าวว่า : ข้าคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ไหนเล่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ? ไหนเล่าผู้ที่หยิ่งยโสทั้งหลาย ?
4. เเละมีหะดีษอีกบทหนึ่งรายงานจากท่านอิบนุอับบ๊าส ได้กล่าวว่า : ฟ้าทั้งเจ็ดเเละเเผ่ นดินทั้งเจ็ดชั้น
เมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ผู้ทรงกรุณาปราณีเเล้ว มันก็ไม่ใช่อนื่ ใด นอกจากเหมือนกับเมล็ดพืชเล็กๆ
ที่อยู่ในมือของหนึ่งในหมู่พวกท่านเท่านั้น.
5. เเละท่านอิบนุญารี๊ร กล่าวว่า : ยูนสุ ได้พูดกับฉันว่า อิบนุวะฮฺบ บอกพวกเราว่า : อิบนุซัยด์ได้กล่าวว่า :
บิดาของฉันพูดกับฉันว่า : ท่านรอซู้ล  ได้กล่าวไว้ว่า ฟ้าทั้งเจ็ดชั้นนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ เก้าอี้ของ
พระองค์ก็เหมือนกับเหรียญเล็กเจ็ดเหรียญที่ถูกโยนลงไปบนผืนหนังเท่านั้น ท่านอิบนุญะรีร กล่าวอีกว่า
เเละอบู ซัรฺ  ได้กล่าวว่า ฉัน ได้ยิน ท่านรอซู้ล  กล่ าวว่า เมื่อ เปรียบเที ยบเก้าอี้ของพระองค์ กั บ
บัลลังก์ ก็เปรียบเสมือนกับห่วงเหล็กที่ถูกโยนลงบนพื้นทะเลทรายที่เวิ้งว้าง.
 ข้าคือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ หมายถึง : ข้าคือผู้ยิ่งใหญ่อย่างเบ็ดเสร็จ เเละมีอำนาจอย่างครบถ้วน ไม่มีผู้ใด
เเย่งชิงสองสิ่งนี.้
 ไหนเล่าผู้ที่ยิ่งใหญ่จอมปลอมทั้งหลาย ? : เป็นประโยคคำถามเพื่อท้าทาย เเสดงให้เห็นถึงบรรดาผู้มี
อำนาจคนไหนครั้นเมื่อพวกเขาอยู่บนโลกนี้ พวกเขาเคยมีอำนาจ ขู่เข็ญ เเละหยิ่งยโสตลอดจนกดขี่ปวง
บ่าวของอัลลอฮฺ ? เเละในวันนั้นพวกเขาจะฟืน้ คืนชีพเฉกเช่นผงธุลีที่มนุษย์กำลังเหยียบย่ำ.
 คำว่า ด้วยพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ : เป็นสำนวนสายรายงานที่เเปลกออกไป หากเราคาดการณ์ว่า
มันมีสำนวนอยู่จริง ก็จะมีความหมายไปได้ว่า พระหัตถ์อีกข้าง เเละจะไม่ค้านกับสำนวนที่ว่า " ทั้งสอง
พระหั ต ถ์ ด้ านขวา " ดั งนั้ น คำว่ ามื อ จะไม่ เหมื อ นกั บ สิ่ งถู ก สร้า งที่ มี ข้ า งซ้ ายซึ่ งเป็ น สิ่ งที่ บ กพร่อ งกว่ า
ด้านขวา.
 เสมื อ นเมล็ด พื ช หมายถึง : เมล็ด พื ชหนึ่ งที่ เล็ ก มาก เเละนี่ เป็ น การบ่ งบอกถึ งความยิ่ งใหญ่ ข อง
พระองค์ ไม่มีความรู้ใดห้อมล้อมพระองค์ได้.
 คำว่า เก้าอี้ของพระองค์ หมายถึง : เเท่นวางพระบาททั้งสองของอัลลอฮฺ  คำว่า ผืนหนัง หมายถึง
: สิ่งที่ทำมาจากหนังสัตว์ หรือไม้ ถูกวางเป็นเกราะป้องกันจากธนู หอกของศัตรูหรืออื่นๆ.
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 คำว่าอัลอัรชฺ บั ลลังก์ : เป็นสิ่งถูกสร้างที่มีความยิ่งใหญ่ ซึ่งอัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปราณี ได้ประทับอยู่
เหนือมัน และไม่มีผู้ใดทีจ่ ะให้เกียรติตามที่ควรต่อมัน นอกจากอัลลอฮฺ.
 หะดีษของท่านนบีได้บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยเหตุนี้สมควรที่จะนำการอรรถาธิบาย
อายะฮ์นี้เข้ากับบทนี้.
ตัวบทหลักฐานที่ 6 และ 7 :
6. และรายงานจากอิบนุมัสอู๊ด  ว่า : “ ระหว่างชั้นฟ้าโลกดุนยากับฟ้าที่อยู่ถัดไป มีระยะทางห่างกัน
500 ปี และระยะห่างในแต่ละชั้นฟ้านั้นคือ 500 ปี และระหว่างชั้นฟ้าทั้งเจ็ด กับเก้าอี้ของพระองค์นั้น
ห่ างกั น 500 ปี และระหว่างเก้าอี้ ข องพระองค์ กั บ น้ ำห่ างกั น 500 ปี และบั ล ลั งก์นั้ น อยู่ เหนื อน้ ำ
และอัลลอฮฺทรงประทับอยู่เหนือบัลลังก์ ไม่มีสิ่งใดจากการงานของพวกเจ้าทั้งหลายจะซ่อนเร้นพระองค์
ไปได้เลย ” (บันทึกโดยอิบนุมะฮฺดีย์ จากฮัมมาด อิบนุสะละมะฮฺ จากอาซิม จากซัรฺ จากท่านอับดุลลอฮฺ
และเช่นเดียวกันอัลมัสอู๊ดีได้รายงานจากอาซิม จากอบูวาอิล จากท่านอับดุลลอฮฺ โดยอัลฮาฟิซอัซซะฮะ
บีย์ ร่อฮิมาฮุลลอฮ์ได้บอกว่าหะดีษนี้มีหลายสายรายงาน).
7. และรายงานจากอัลอับบ๊าส บิน อับดุลมุฏฏ่อลิบ  ว่าท่านร่อซูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า : “ พวกท่าน
ทราบไหมว่าระยะทางระหว่างท้องฟ้ากับแผ่นดินห่างกันเท่าไหร่ พวกเราตอบว่า : อัลลอฮฺและรอซู้ลของ
พระองค์เท่านัน้ ที่รู้ดี ท่านนบีกล่าวว่า : ระหว่างทั้งสองนั้นมีระยะการเดินทาง 500 ปี และในระหว่างแต่
ละชั้นฟ้านั้นมีระยะการเดินทาง 500 ปี และความหนาของฟ้าแต่ละชั้นนั้นมีระยะการเดินทาง 500 ปี
ซึ่งระหว่างท้องฟ้าชั้นที่เจ็ด กับบัลลังก์นนั้ มีทะเลกั้นอยู่ จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของทะเลนั้น มีระยะห่างกัน
เท่ากับระยะห่างของชั้นฟ้าและแผ่นดิน และอัลลอฮฺทรงอยู่เหนือทุกสิ่งดังกล่าวนั้น และไม่มีสิ่งใดจากการ
งานทั้งหลายของมนุษย์จะซ่อนเร้นไปจากพระองค์ได้เลย ” (บันทึกโดยอบูดาวูดและท่านอื่นๆ).
 อัลลอฮฺทรงอยู่เหนือบัลลังก์ : เป็นหลักฐานชัดเจนถึงการยืนยันความสูงส่งแด่อัลลอฮฺทั้งด้านตัวตน
และคุณลักษณะของพระองค์.
 ไม่มีสิ่งใดจากการงานทั้งหลายของพวกท่านจะซ่อนเร้นไปจากพระองค์ได้ : ทั้งการงานที่เกิดจาก
หัวใจ อวัยวะต่างๆ ทั้งที่ถูกให้มองเห็นและได้ยิน ทั้งนี้เป็นเพราะความรู้และความกว้างขวางของพระองค์
จุดนี้เองหลังจากได้บอกถึงความสูงส่งเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบว่า ความสูงส่งของพระองค์ที่อยู่เหนือนั้น ไม่
ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการรอบรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากพวกเราแม้แต่น้อย และเป็นเครื่องหมายอันชัดเจนที่บ่งชี้
ถึง อัลลอฮฺทรงอยูเ่ หนือทุกสิ่งดังกล่าวนั้น.
 ประโยคคำถามที่ว่า พวกท่านทราบไหม : มี 2 นัยยะ คือ 1. เพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ สิ่งที่จะถูก
กล่าวต่อไปนี้ 2. เป็นประโยคควรระวังสิ่งที่จะกล่าวแก่พวกเขา.
 อัลลอฮฺและรอซู้ลของพระองค์รู้ดียิ่ง คือ : ถูกให้กล่าวได้เฉพาะ 1. ขณะท่านนบี  ยังมีชีวิตอยู่ 2.
ในเรื่องหลักการศาสนาที่ท่านนบีรู้เท่านั้น.  เรื่องดังกล่าวนี้ เป็นการให้เกียรติ เทิดทูน ความยิ่งใหญ่
ต่ออัลลอฮฺและให้ควรระวังการขัดแย้งต่อพระองค์ เพราะพระองค์นั้นทรงอยู่เหนื อ ทรงสูงส่งเหนือกว่า
พวกเราและทุกสิ่งทั้งหมด พระองค์ทรงล้อมพวกเราไว้แล้ว.
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ประเด็นต่างๆ ในบทนี้
1. อรรถาธิบายคำตรัสของพระองค์ที่ว่า : “ และแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกำพระหัตถ์หนึ่งของพระองค์
ในวันกิยามะฮฺ”.
2. แท้จริงความรู้ดังกล่าวเหล่านี้ ยังคงมีอยู่กับชาวยิวซึ่งพวกเขามีชีวิตอยู่ในยุคของท่านนบี  โดยที่
พวกเขามิอาจปฏิเสธมันได้เลย และมิอาจตีความเป็นอย่างอื่น (มีคำกล่าวว่า ดูเหมือนว่าชาวยิวในยุคของ
ท่านนบีจะดีกว่าพวกที่บิดเบือนหลักฐานนี้ เพราะพวกเขามิได้ปฏิเสธมัน และมิได้ตีความเป็นอย่างอื่น.
3. แท้จริงผู้รู้ชาวยิวท่านนั้น ครั้นเมื่อได้บอกแก่ท่านนบี  ท่านนบีถึงกับเชื่อทันที และอัลกุรอ่านได้
ประทานเป็นเครื่องยืนยันในเรื่องดังกล่าวด้วย.
4. ปรากฏว่าท่านนบี  หัวเราะหนักมาก ขณะที่ผู้รู้ชาวยิวท่านนั้น ได้บอกเรื่องราวที่เป็ นความรู้อัน
ยิ่งใหญ่นี้แก่ท่าน.
5. มี การกล่าวถึ งพระหั ตถ์ทั้งสองของพระองค์อย่างชัดเจน และแท้ จริงบรรดาชั้น ฟ้ าอยู่ในพระหัตถ์
ด้านขวา ส่วนบรรดาแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์อีกด้านหนึ่ง และมีหลักฐานยืนยันว่า อัลลอฮฺมีพระหัตถ์ทั้ง
สอง ที่ปรากฏในอัลกุรอ่านและแบบอย่างนบี ตลอดจนมติเอกฉันท์ของปวงปราชญ์ยุคอดีต.
6. มีการกล่าวถึงพระหัตถ์ด้านซ้ายอย่างชัดเจน แต่เป็นสายรายงานชาศ (ผิดเพี้ยน) ที่แปลกออกไป.
7. มีการกล่าวทิง้ ท้ายถึงบรรดาผู้มีอำนาจจอมปลอม และบรรดาผู้หยิ่งยโส.
8. คำพูดที่ว่า เหมือนกับเมล็ดพืชเล็กๆ เมล็ดหนึง่ ที่อยู่ในฝ่ามือของคนหนึง่ ในหมู่พวกท่าน.
9. ความยิ่งใหญ่ ของเก้าอี้ของพระองค์เ มื่อเทียบกับบรรดาชั้นฟ้าหลาย ก็เหมือนกับเหรียญเล็กๆเจ็ด
เหรียญถูกโยนลงไปบนผืนหนังเท่านั้น.
10. ความยิ่งใหญ่ของบัลลังก์ของพระองค์ เมื่อเทียบกับเก้าอี้ของพระองค์ ก็เปรียบเสมือนกับ ห่วงเหล็ก
ถูกโยนลงบนผืนทะเลทรายที่เวิ้งว้าง.
11. แท้จริงบัลลังก์ของพระองค์ ไม่ใช่หมายถึงเก้าอี้ของพระองค์.
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เท่าไหร่ ? 500 ปี.
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14. ระยะทางระหว่างเก้าอี้ของพระองค์กับน้ำเท่าไหร่ ? 500 ปี.
15. แท้จริงเก้าอี้ของพระองค์อยู่เหนือน้ำ.
16. ระยะทางระหว่างชั้นฟ้ากับพื้นดินเท่าไหร่ ? 500 ปี.
17. ความหนาของท้องฟ้าแต่ละชัน้ ต้องใช้ระยะเวลา 500 ปี.
18. แท้จริงมีทะเลที่อยู่เหนือบรรดาชั้นฟ้า ระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของทะเลนั้น ต้องใช้ระยะเวลา
เดินทางถึง 500 ปี อัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่ง สิ่งที่ได้รับจากหลักฐานต่างๆที่ปรากฏในหะดีษบทนี้คือ :
1. พึงระวังการขัดแย้งต่อ อัลลอฮฺ . 2. แท้จริงไม่มีสิ่งใดจากการงานทั้งหลายของมนุษย์จะซ่อนเร้นไป
จากอัลลอฮฺได้เลย.
อัล ลอฮฺ ผู้ ท รงรู้ยิ่ ง สุด ท้ ายนี้ ข อสรรเสริญ แด่ อั ล ลอฮฺ ผู้ ท รงอภิ บ าลแห่ งสากลโลก ตลอดจน
ขออัลลอฮฺทรงยกเกียรติ และความศานติสุขประสบแก่นบีมุฮัมหมัด  ข้าขอต่ออัลลอฮฺโปรดทรงให้บั้น
ปลายของเราและพวกท่านทั้งหลายอยู่บนการให้เอกภาพอันบริสุทธิ์ อามีน.
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แบบทดสอบส่วนที่ 9 และบทส่งท้าย (มี 16 บท)
คำถามที่หนึ่ง : จงเติมเครื่องหมาย  ในช่องสี่เหลี่ยมที่เหมาะสม หรือเติมประโยคให้สมบูนณ์
1. คำวิงวอนที่ว่า : ขอความศานติสุขประสบแด่ อัลลอฮฺ เป็นการวิงวอนที่ : ไม่เหมาะสม. เป็นสิ่ง
ต้องห้าม. อนุญาต.
2. คำว่า อัสสะลาม เป็นพระนามของอัลลอฮฺ ในด้าน : การยืนยันตัวตน. เป็นการให้การบริสุทธิ์จาก
ข้อบกพร่อง. ถูกทั้งหมด. และอัลลอฮฺควรได้รับ : การวิงวอนขอต่อพระองค์ . ขอดุอาอฺให้แก่
พระองค์.
3. ห้ามไม่ให้ขอดุอาอฺให้แก่สิ่งใด เป็นการได้รับความศานติสุขปลอดภัย (กล่าวสลาม) พ้นจากสิ่งหนึ่ง
นอกจากว่าสิ่งนั้นมีคุณลักษณะตรงกันข้าม : ถูกต้อง. ผิด.
4. คำวิงวอนที่ว่า : โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษแก่ฉัน หากพระองค์ทรงประสงค์ เป็นการวิงวอนที่ :
ไม่เหมาะสม. เป็นสิ่งต้องห้าม. อนุญาต.
5. อนุญาตให้ใช้ถ้อยคำในขณะวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺว่า อินชาอัลลอฮฺ (หากอัลลอฮฺทรงประสงค์) :
ถูกต้อง. ผิด. และการใช้ถ้อยคำเช่นนี้ หมายถึงการตั้งเงื่อนไข : ถูกต้อง. ผิด.
6. มนุษย์มีสิทธิ์เมื่อวิงวอนขอต่อ อัลลอฮฺ อย่างลังเล และกล่าวถ้อยคำในทำนองว่า ฉันไม่รู้ซิว่าสิ่งนี้จะดี
หรือไม่ดีต่อฉัน : ถูกต้อง ผิด.
7. เมื่อบ่าวของอัลลอฮฺวิงวอนขอต่อพระองค์ ต้องขอในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแก่เขา ดังนั้นไม่มีสิ่งใดที่ยาก หรือไม่
มีสิ่งใดที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับอัลลอฮฺ : ถูกต้อง. ผิด.
8. คำวิงวอนที่ว่า : โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อพระองค์ให้ฉันเป็นผู้อารักขา ณ ประตูสวรรค์ เป็นการวิงวอน
ที่ : อนุญาต. เป็นสิ่งต้องห้าม.
9. คำวิงวอนที่ว่า : โอ้อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอต่อท่านให้ปลดเปลื้องการกำหนดสภาวะที่ยากลำบาก แต่เป็น
การขอให้ปลดเปลื้องอย่างนิ่มนวล เป็นการวิงวอนที่ : อนุญาต. เป็นสิ่งต้องห้าม.
10. ท่านจะขอต่ออัลลอฮฺได้ไหม ให้ได้รับ : สวรรค์. สวรรค์อัลฟิรเดาซฺชั้นสูงสุด.
11. การดุอาอฺขอให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่า : ต้องมี. ไม่ต้องมี. การใช้คำว่า ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะดีหรือไม่ดีต่ อ
ฉัน ในขณะวิงวอน.
12. คำพู ด ที่ ว่า : ทาสชายของคนนั้ น หรือ ทาสหญิ งของคนนี้ เป็ น คำพู ด ที่ : อนุ ญ าต. เป็ น สิ่ ง
ต้องห้าม.
13. การพูดของเจ้านายที่ว่า : ทาสชายของฉัน จงนำสิ่งนั้นมานี้ เป็นคำพูดที่ : อนุญาต. เป็นสิ่ง
ต้องห้าม.
14. ห้ามพูดคำว่า : เด็กรับใช้ชาย และเด็กรับใช้หญิงของฉัน เพื่อเป็นการให้สิทธิการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ
ถึงแม้จะเป็นถ้อยคำก็ตาม : ถูกต้อง. ผิด.
15. การขอ มีทั้งเป็นที่ต้องห้ามหรือไม่เหมาะสม ยกเว้นเกิดความจำเป็นหรือในยามวิกฤติเท่านั้น :

245

เชคฮัยซัม บิน มุฮัมหมัด ซัรฮาน

ถูกต้อง. ผิด.
16. ผู้ใดที่ขอเงินต่อท่านโดยอ้างถึงอัลลอฮฺ เพือ่ ที่จะนำเงินไปซื้อสิ่งต้องห้ามในศาสนาเช่น สุรา : ต้องให้
การช่วยเหลือ. ไม่ต้องให้การช่วยเหลือ.
17. ฮุก่มการตอบรับการช่วยเหลือแก่ ผู้ใดที่ขอต่ออัลลอฮฺ : เป็นสิ่งที่ส่งเสริม. เป็นสิ่งที่จำเป็น.
18. ในหะดีษที่ว่า : (ผู้ใดเชิญชวนพวกท่าน พวกท่านจงตอบรับคำเชิญชวนนั้นซะ) จุดประสงค์ของคำว่า
เชิญชวนคือ : เพื่อให้เกียรติ. เพื่อเรียกร้อง.
19. การตอบรับคำเชิญชวน เป็นสิ่ง : จำเป็นโดยไม่มีข้อแม้. น่าส่งเสริมให้กระทำ ยกเว้น การตอบ
รับคำเชิญชวนร่วมงานแต่งงาน เพราะมันเป็นวายิบ.
20. ผู้ใดขอความคุ้มครองให้พ้นจากสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติหรือละทิ้ง ดังนั้นเขาควรที่จะ :
ได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากสิ่งนั้น ไม่ควรได้รับการช่วยเหลือให้พ้นจากสิ่งนั้น.
21. (ก็จงขอดุอาอฺให้เขาเถิด เพื่อให้พวกท่านรู้สึกว่า พวกท่านได้ตอบแทนความดีให้แก่เขาแล้ว) หมายถึง :
ขอดุอาอฺให้ครั้งเดียว. พวกท่านอย่าละเลยในการขอดุอาอฺให้.
22. (ห้ามขอสิ่งใดๆ ด้วยการอ้างพระพักตร์ของอัลลอฮฺ เว้นแต่สวรรค์) หมายถึง : ท่านอย่าขอแก่คนใด
ที่เป็นสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย ด้วยการอ้างพระพักตร์ของอัลลอฮฺ : ท่านอย่าขอต่ออัลลอฮฺ ด้วยการอ้างพระ
พักตร์ของพระองค์เว้นแต่สวรรค์. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
23. คุณลักษณะพระพักตร์ของอัลลอฮฺ มีหลักฐานยืนยันด้วย : อัลกุรอ่าน. แบบอย่างของท่านนบี.
มติเอกฉันท์. ทั้งหมดที่กล่าวมา.
24. คำพูดที่ว่า : (โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอต่อท่านด้วยพระพักตร์ของท่านอันทรงเกียรติ โปรดทรงดลบันดาลให้ฉัน
ท่องจำกุรอ่านด้วยเถิด) เป็นคำพูดที่ : อนุญาต. เป็นสิ่งต้องห้าม.
25. คำพูดที่ว่า : (โอ้อัลลอฮฺ ฉันขอต่อท่านด้วยพระพักตร์ของท่าน โปรดทรงมอบเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่
งดงามแก่ฉันเถิด) เป็นคำพูดที่ : อนุญาต. เป็นสิ่งต้องห้าม.
26. คำพูดที่ว่า : (หากท่านเชื่อฟังฉันสักนิด และไม่เดินทาง ท่านก็จะไม่ประสบกับอุบัติเหตุแน่) เป็นคำพูด
ที่ : อนุญาต. เป็นสิ่งต้องห้าม.
27. คำพู ดที่ว่า : (หากฉันไม่เดินทาง กำไรคงไม่หลุดมือฉันแน่) เป็นคำพู ดที่ : อนุญ าต. เป็น สิ่ง
ต้องห้าม.
28. คำพูดที่ว่า : (หากสิ่งนั้นได้เป็นไปตามประสงค์ของอัลลอฮฺ ฉันคงไม่โกหก) เป็นคำพูดที่ : อนุญาต.
เป็นสิ่งต้องห้าม.
29. คำพู ด ที่ ว่า : (หากฉั น มี ท รัพ ย์ สิ น เหมือ นคนนั้ น ฉั น จะบริจาคมั น ) เป็ น คำพู ด ที่ : อนุ ญ าต.
ส่งเสริมให้กระทำ เป็นสิ่งต้องห้าม.
30. คำพูดที่ว่า : (หากฉันมาเรียน ฉันคงจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอน) เป็นคำพูดที่ : อนุญาต.
เป็นสิ่งต้องห้าม.
31. สมควร. ไม่สมควร. สำหรับคนที่มีสติปัญญาในการปล่อยให้ความเพียรพยายามของเขาอยู่ในสิ่ง
ที่เปล่าประโยชน์.
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32. สิ่งที่มนุษย์ไม่มีความสามารถในเรื่องนั้ น : เป็นสิทธิ์ของเขา. ไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของเขา. ทีจ่ ะอ้างถึง
หลักการกำหนดสภาวการณ์ในเรื่องดังกล่าว.
33. การอ้างถึงหลักการกำหนดสภาวการณ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวกับ : ภัยที่ประสบ ไม่ใช่การ
ตำหนิตัวเอง. การตำหนิตัวเอง ไม่ใช่ภัยที่ประสบ.
34. การด่าสายลม เป็นที่ : อนุญาต. เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และคำพูดที่ว่า (ลมได้พาน้ำฝนมา) เป็น
คำพูดที่ : อนุญาต. เป็นสิ่งต้องห้าม.
35. คำพูดที่ ว่า : (พระเจ้าของฉัน รักฉัน) ของคนที่ได้รับความโปรดปรานอย่างหนึ่ง ถือว่าเป็นคำพูดที่
อนุญาต : ถูกต้อง ผิด.
36. ผู้ใดที่เห็นคนชั่วแต่มีฐานะร่ำรวย แล้วเขากล่าวว่า : เขาไม่ควรได้รับทรัพย์สินเหล่านี้เลย การพูดอย่างนี้
: อนุญาต. เป็นสิ่งต้องห้าม.
37. มนุ ษ ย์ ห ากเพิ ก เฉยต่ อ หน้ าที่ ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ในศาสนา กระทำในสิ่ งที่ ต้ องห้ าม และเขาคิ ด ดี
ต่ออัลลอฮฺ การคิดอย่างนี้คือการ : คิดไม่ดี. คิดดี ต่ออัลลอฮฺ.
38. มีบางคนคิดว่าหากเขาวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺด้วยรูปแบบที่ถูกต้องตามบทบัญญัติ อัลลอฮฺจะไม่ทรงตอบ
รับการวิงวอนนั้น การคิดอย่างนี้คือการ : คิดไม่ดี. คิดดี.
39. คำพูดที่ว่า : (อัลลอฮฺทรงอำนาจที่จะลงโทษคนดีและตอบแทนคนชั่ว) การคิดอย่างนี้คือการ : คิด
ไม่ดี. คิดดี.
40. คำพูดที่ว่า : (ฉันมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งนี้มากกว่าคนนั้นซะอีก) การคิดอย่างนี้คือการ : คิดไม่ดี.
คิดดี.
41. คำพู ด ที่ ก ล่าวแก่ ค นป่ วยว่า : (อ่อ นแอจั ง) และ (ท่ านสมควรแล้ ว) และ (หากฉั น มี ค วามสามารถ
แน่นอนเรื่องแบบนี้คงไม่ประสบกับท่านเแน่) การคิดอย่างนี้คือการ : คิดไม่ดี. คิดดี.
42. คำพูดที่ว่า : (หากอำนาจอยู่ในมือของฉัน แน่นอนฉันจะแต่งตั้งคนนั้นเป็นผู้ตัดสินศาสนา) ฮุก่มคือ :
อนุญาต. ไม่อนุญาต.
43. คำพูดที่ว่า : (หนทางแห่งความปลอดภัย) การคิดอย่างนี้คือการ : คิดไม่ดี. คิดดี.
44. คำพูดที่ว่า : (สมควรแล้วที่เราจะไม่ประสบกับโรคภัยต่างๆ และให้เรามีปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางขึ้น )
เป็นการมองในแง่ : ร้าย. ดี.
45. จำเป็นสำหรับทุกคนต้องมองตัวเองในแง่ : ร้าย. ดี.
46. จำเป็นที่ท่านต้องมองตัวเองในแง่ร้ายเพื่อไม่ให้ท่านหลงตัวเอง : ถูกต้อง. ผิด.
47. จิตใจเป็นแหล่งรวมของทุกความชั่ว ที่มาจากความเห็นแก่ตัว และการอธรรม : ถูกต้อง. ผิด.
48. ลำดับของหลักศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์มี : 4 ลำดับ. 5 ลำดับ. 3 ลำดับ.
49. ฮุก่มของผู้ปฏิเสธหลักการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวการณ์ : ตกศาสนา. ไม่ตกศาสนา.
50. คำว่า (ในจิตใจของฉันมีสิ่งหนึ่งที่มาจากการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺ) คือ : เป็นการสงสัยและ
ระแวงใจ. เป็นการปฏิเสธทั้งรู้ตัวและมั่นใจ.
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51. คำว่า (ในจิตใจของฉันมีสิ่งหนึ่งที่มาจากการกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺ) คือ :.........................................
และผู้พดู อย่างนี้ ตกศาสนาหรือไม่ ?................................................................................................................
52. ปากกา คือ : สิ่งแรกที่ถูกสร้างทั้งหมด สิ่งแรกที่ถูกสร้างตามที่เรามองเห็น.
53. ธรรมเนียมปฏิบัติของชนในยุคก่อนในการคลี่คลายปัญหาทีค่ ลุมเครือ ด้วยการถาม : บรรดาผู้รู้.
บรรดานักบวช.
54. การถามผู้รู้หลายท่านเป็นที่อนุญาต หากถาม : เพื่อให้เกิดความมั่นใจ. เพื่อเลือกปฏิบัติ.
ทั้งหมดถูกต้อง.
55. สิ่งที่คลุมเครือ จะหมดไป หากนำเรื่ องดังกล่าวกลับไปยัง : อัลลอฮฺและรอซู้ล ของพระองค์ .
บรรดาผู้รู้.
56. จำเป็นต้องระวังตัวเองให้ออกห่างจากการฟังสิ่งทีค่ ลุมเครือ เพราะมันจะมีผลกระทบ : ถูกต้อง.
ผิด.
57. ผู้คนส่วนมากมักจะขัดแย้งกับคำสั่งของท่านนบี  ด้วยการฟังสิ่งที่คลุมเครือแล้วเผยแพร่มัน :
ถูกต้อง. ผิด.
58. ไม่อนุญาตให้อ่านคัมภีร์อัตเตาร้อตของชาวยิว และอัลอินญีลและอื่นจากนั้น ถือเป็นการเลี่ยงที่ดีกว่า :
ถูกต้อง. ผิด.
59. การนำบทว่าด้วยเรื่องโทษของบรรดาผู้ที่ทำรูปต่างๆ เป็น การวางผิดพลาดของบรรดานักวิชาการบาง
ท่าน เพราะบทนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ แต่เกี่ยวข้องกับเรื่องฟิกฮฺ (ศาสนบัญญัติ)
ถูกต้อง. ผิด..
60. โทษทัณฑ์ของผู้ถ่ายรูปมีองค์ประกอบอยู่ : 5 ส่วน. 4 ส่วน. 3 ส่วน.
61. การถ่ายภาพเป็นการ สร้าง และประดิษฐ์โดยผู้ถ่ายภาพนั้น มีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺในเรื่องดังกล่าว :
ถูกต้อง. ผิด.
62. การถ่ายภาพ ปั้นภาพ เป็นบาปใหญ่ชนิดหนึ่ง เพราะเป็นการ : เลียนแบบบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา.
กระทำเลยขอบเขต. เลียนแบบการสร้างของอัลลอฮฺ.
63. การถ่ายภาพต้นไม้ ทะเล ภูเขา และแม่น้ำ เป็นที่ : อนุญาต. ต้องห้าม.
64. การลบรูปภาพ ด้วยวิธี : การป้ายสีอื่นทับจนหาย. ตัดหัวรูปปั้นออก. ขูดใบหน้าออกจาก
ภาพ. ที่สามารถกระทำได้ทั้งหมดตามสภาพ.
65. หลุ ม ศพที่ มี เกี ย รติ มี สั ญ ลั ก ษณ์ ด้ า นบนมั น คื อ : เครื่ อ งหมาย. การหล่ อ ปู น . มี สี สั น
หลากหลาย. มีความโดดเด่นกว่าหลุมศพอื่นด้วยการประดับด้วยหินหรือดิน. ที่กล่าวมาถูกต้อง.
66. การทำให้หลุมศพราบเรียบกับพื้น ด้วยวิธี : การทำตามแบบอย่างนบี. ทำให้โดยราบ รอบเรียบ
กับพื้น. ที่กล่าวมาถูกต้อง.
67. การเก็บสะสมรูปภาพเพื่อเป็นการรำลึกเทิดทูนเกียรติสิ่งทีถ่ ่าย : อนุญาต. ไม่อนุญาต.
68. ผู้ที่สาบานพร่ำเพรื่อเขาเป็นคน : ที่เทิดทูนต่ออัลลอฮฺ. ไม่เป็นผู้ที่เทิดทูนต่ออัลลอฮฺ.
69. ทุกการสาบาน มีทั้งตอนเริ่มต้น ช่วงระหว่าง ตอนสิ้นสุด : ถูกต้อง. ผิด.
70. ความอ้วนโดยไม่ได้ตั้งใจถือว่า : ถูกตำหนิ. ไม่ถูกตำหนิ.
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71. บาปที่ยิ่งใหญ่ตอ้ งมาพร้อมกับแรงจูงใจทีน่ ้อย : ถูกต้อง. ผิด.
72. การสาบานเมื่อมีเหตุจำเป็น หรือมีเหตุผลที่ดี : อนุญาต. ไม่อนุญาต
73. การตีเด็กเล็ก : อนุญาตโดยไม่มีเงื่อนไข. อนุญาตโดยมีเงื่อนไข.
74. สำหรับอัลลอฮฺนั้น มีพันธสัญญาต่อบรรดาบ่าวของพระองค์คือ : พวกเขาจะเคารพภักดีและไม่ตั้ง
ภาคีใดๆต่อพระองค์. พระองค์จะไม่ลงโทษผู้ที่เขาไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์.
75. ทหารคือ จำนวนที่มีมากกว่า : 400 นาย. 1,000 นาย และกองทหารที่ถูกให้ความหมายตรง
ข้ามกัน.
76. คำว่าในหนทางของอัลลอฮฺคือ : เฉพาะการเจตนา. เฉพาะการปฏิบัติ . รวมถึงการเจตนา
และการปฏิบัติ.
77. เราต่อสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อประโยชน์สุขของพวกเขา คือการให้พวกเขารอดพ้นจากไฟนรก :
ถูกต้อง. ผิด.
78. การยักยอกทรัพย์เชลยคือการปกปิดทรัพย์บางส่วนจากทรัพย์เฉลยแล้วนำมาเป็นเจ้าของ : ถูกต้อง.
ผิด. ฮุก่มการยักยอกทรัพย์เชลย : อนุญาต. เป็นสิ่งต้องห้าม. เป็นบาปใหญ่.
79. ไม่อนุญาตให้ฆ่าบรรดาลูกๆของผู้ปฏิเสธศรัทธา สตรี นักบวช นักการศาสนา : ถูกต้อง ผิด.
80. การฆ่าชําแหละแยกชิ้นส่วนศพ การยักยอกทรัพย์เชลย บิดพลิ้วสัญญา การฆ่าเด็กที่ไม่บรรลุศาสน
ภาวะ : อนุญาต. ไม่อนุญาต.
81. ค่าภาษีคุ้มครองถูกเรียกเก็บจาก : ชาวยิว คริสเตียนและชาวบูชาไฟ. บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา
ทั้งหมด.
82. คำพูดที่ว่า : “ อัลลอฮฺจะมิทรงตอบรับการกลับเนื้อกลับตัวของท่านอย่างเด็ดขาด ” ฮุ ก่มว่าอย่างไร :
อนุญาต. เป็นบาปใหญ่.
83. คำพูดที่ว่า : “ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ พระองค์จะไม่ทรงอภัยโทษแก่ผู้ใดที่ตั้งภาคี ” ฮุก่มว่าอย่างไร :
อนุญาต. เป็นบาปใหญ่.
84. การเตือนให้ออกห่างจากถ้อยคำที่พลาดพลั้งในการตัดสินคนอื่น : เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้.
อนุญาต. จำเป็น.
85. การห้ามจากคำพูด ที่ว่า : “ อัลลอฮฺไม่ทรงอภัยโทษแก่ชายคนหนึ่งที่มีชีวิต ” : ห้ามเฉพาะมุสลิมที่
ฝ่าฝืน. การห้ามรวมทั้งมุสลิมและผู้ปฏิเสธศรัทธา.
86. คำพูดต้องห้าม ที่ว่า ฉันขอความช่วยเหลือ... : ต่ออัลลอฮฺ โดยมอบหมายท่าน. ต่อท่านโดย
มอบหมายอัลลอฮฺ.
8 7 . ค ำ ว่ า “ ฉั น ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ต่ อ อั ล ล อ ฮฺ โ ด ย ม อ บ ห ม า ย ท่ า น ” คื อ
:........................................................................................................................................................................
88. บทที่ว่าด้วยเรื่องการปกป้องรักษาของท่านนบี  อัลมุสตอฟา เป็น : บทเอกเทศ. บทที่เคย
กล่าวซ้ำ และในบทนี้มีการปกป้องรักษาของท่านนบีต่อหลักการให้เอกภาพแด่ อัลลอฮฺในด้าน : การ
กระทำ. สำนวนการพูด.
89. คำว่า อัซซัยยิด : เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺ. ไม่ใช่เป็นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺ.
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90. คำว่า อัซซัยยิด (ผู้เป็นนาย) นับว่าเป็นความหมายหนึ่งที่มาจากคำว่า อัศศอมัด (ผู้เป็นที่พึ่ง).
91. ความเป็นนายที่มีความหมายเฉพาะ ถือว่าอนุญาตเรียกได้ ซึ่งต่างจากความหมายทั่วไป : ถูกต้อง.
ผิด.
92. คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส วยงามและสู งส่ งยิ่ งของท่ านนบี  : คื อ บ่ าวของอั ล ลอฮฺ และศาสนทู ต ของ
พระองค์. มุฮัมหมัด บุตรของอับดุลลอฮฺ.
93. ชาวยิวเป็นกลุ่มชนที่ดีกว่าผู้ที่ปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺและให้ความหมายมันเป็นอย่างอื่นในบทนี้
และเป็นกลุ่มที่รู้จักอัลลอฮฺดีที่สุด : ถูกต้อง. ผิด.
94. บัลลังก์  عرشคือ : ...................................................................................... พระที่นั่งของพระองค์ كرسي
คือ : ..............................................................................................................................................................
95. บทส่งท้ ายของหนังสืออั ตเตาฮีดดู เหมือ นว่าผู้แต่ งได้ ให้ค วามสำคัญ เป็ นพิ เศษด้วยกั บหนังสือเล่ มนี้
ประหนึ่งความหนักอึ้งของบรรดาชั้นฟ้า บัลลังก์ และพระที่นั่งของพระองค์ : ถูกต้อง. ผิด.และผู้แต่งได้
เตือนผู้ปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่แก่อัลลอฮฺตามควรแก่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ดังนั้น
ท่านอย่าได้มีพฤติกรรมเฉกเช่นนั้นแต่จงเทิดทูนด้วยการให้เอกภาพ : ถูกต้อง. ผิด.
96. นักวิชาการยุคอดีตให้คำนิยามคำว่า หลักความเชื่อที่ถูกต้อง  العقيدة الصحيحةมีอยู่หลายชื่อเรียก เช่น :
อัซซุนนะห์ อัชชารีอะฮฺ. อัตเตาฮีด. อัลฟิกฮุลอักบัร. สิ่งที่กล่าวมาถูกต้อง.
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สารบัญ
 สรุปบทต่างๆหนังสือการให้เอกภาพ 67 บท.
 ส่วนที่ 1 คำนำ มี 5 บท.
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............................................

4
12

 บทที่ 1 ความจำเป็นของการให้เอกภาพ.
 บทที่ 2 : ว่าด้ วยเรื่อง ความประเสริฐของ
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13

............................................

21

............................................

26

............................................

31

............................................

36

............................................

40

............................................

48

............................................

48

............................................

51
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55

เตาฮีด และสิ่งที่จะมาลบล้างความผิด.

 บทที่ 3 : ว่าด้วยเรื่อง ผู้ใดก็ตามที่มีเตา
ฮีดอย่างถูกต้องเขาจะได้เข้าสวรรค์โดยไม่
ถูกสอบสวน.
 บทที่ 4 : ว่าด้วยเรื่องการเกรงกลัวจากการ
ตั้งภาคี.
 บทที่ 5 : ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการเชิ ญ ชวนสู่ ก าร
ป ฏิ ญ า ณ ต น ด้ ว ย ก า ร ก ล่ า ว ว่ า ล า อิ ล า
ฮะอิลลัลลอฮ์.

 แบบทดสอบส่วนที่ 1 มี 5 บท.
 ส่วนที่ 2 การอธิบายความหมายหลักเตาฮีด
มี 9 บท.

 บทที่ 6 : การอธิบายความหมายเตาฮีดและ
คำปฏิญาณตนว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ.

 บทที่ 7 : ว่าด้วยเรื่องของการทำชิริก ได้แก่
การสวมใส่ห่วงกำไลข้อมือหรือข้อเท้า หรือผูกเส้นด้าย
หรืออืน่ เพื่อเป็นการรักษาและป้องกันโรคภัย.

 บทที่ 8 : ว่าด้ วยเรื่องห้ามการเสกเป่าและ
การใช้ เครื่องรางของขลัง.
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 บทที่ 9 : ว่าด้วยเรื่องผู้ที่ขอความจำเริญสิริ
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59

............................................

62
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65

............................................

68
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69

คุ้ ม ค รองแล ะขอวิ ง วอน จากสิ่ งอื่ น น อก
จากอัลลอฮฺเป็นการตั้งภาคี.

............................................

71

 แบบทดสอบส่วนที่ 2 มี 9 บท.

............................................

73

............................................

78

............................................

78

มงคลจากต้นไม้หรือก้อนหินหรือสิ่งอื่นๆ.

 บทที่ 10 : ว่าด้วยเรื่องการเชือดเพื่อสิ่งอื่น
นอกจากอัลลอฮฺ.

 บทที่ 11 : ว่าด้วยเรื่องการห้ามเชื่อดสัตว์
เพือ่ อัลลอฮฺในสถานที่ทมี่ ีการเชื่อดเพื่อสิ่งอื่น.

 บทที่ 12 : ว่าด้วยเรื่องการบนบานต่อสิ่ง
อื่นนอกจากอัลลอฮฺ ถือเป็นชิริก.

 บทที่ 13 : ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการขอความ
คุ้ ม ครองต่ อ สิ่ งอื่ น จากอั ล ลอฮฺ เป็ น การตั้ งภาคี
(ขอในสิ่งทีอ่ ัลลอฮฺเท่านั้นมีความสามารถ).

 บทที่ 1 4 : ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการขอความ

 ส่วนที่ 3 : เรื่องการอิบาดะฮ์ภักดีต่อสิ่งอื่น
นอกจากอัลลอฮฺนั้นเป็นทีโ่ มฆะ มี 4 บท.

 บทที่ 15 : คำตรัสของพระองค์ที่ว่า : พวก
เขาจะให้ สิ่ ง ที่ บั งเกิ ด อั น ใดมี หุ้ นส่ ว น (กั บ
พระองค์) ทั้ง ๆ ที่พวกมันถูกบังเกิด ขึ้นกระนั้ น
หรื อ ? ” และพวกมั น ไม่ ส ามารถให้ ค วาม
ช่วยเหลือ ใด ๆ แก่พ วกเขา และทั้ งไม่ สามารถ
ช่ ว ย เห ลื อ ตั ว ข อ ง พ ว ก เข า เอ ง ด้ ว ย ซู
เราะฮฺอัลอะรอฟ อายะฮ์ 191-192.

252

การจาแนกประเภทและหลักเกณฑ์อันทรงคุณค่า

 บทที่ 16 : คำตรัสของพระองค์ที่ว่า : การ
ชะฟาอะฮ์ จะไม่ เ กิ ด ประโยชน์ อั น ใด ณ ที่
พระองค์ นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตแก่เขา
จนกระทั่งเมื่อความหวาดกลัวได้คลายจากจิตใจ
ของพวกเขา พวกเขากล่าวว่า “ พระเจ้าของพวก
ท่านได้ ตรัสอะไรนะ ? “ พวกเขากล่าวว่า " สัจ
ธรรม และพระองค์เป็นผู้ทรงสูงสุด ผู้ทรงยิ่งใหญ่
ซูเราะฮฺซะบะ อายะฮ์ 23.

 บทที่ 17 : ว่าด้วยเรื่องอัชชะฟาอะฮ์ (การ
ขอคนกลางให้ช่วยไกล่เกลี่ย).
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81
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90
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94
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 บทที่ 18 : คำตรั ส ของพระองค์ ที่ ว่ า :
แท้จริง เจ้าไม่สามารถที่จะชี้แนะทางที่ถูกต้องแก่
ผู้ที่เจ้ารักได้ แต่อัลลอฮฺ ทรงชี้แนะทางที่ถูกต้อง
แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และพระองค์ทรงรู้ดี
ยิ่ ง ถึ ง ผู้ ที่ อ ยู่ ใ นแนวทางที่ ถู ก ต้ อ ง ซู เ ราะฮฺ
เกาะศ็อศ อายะฮ์ 56.

 แบบทดสอบส่วนที่ 3 มี 4 บท.
 ส่วนที่ 4 : เรื่องสาเหตุการปฏิ เสธศรัทธา
ของมนุษย์ มี 4 บท.

 บทที่ 19 : เรื่องสาเหตุการปฏิเสธศรัทธา
ของมนุษย์ และการละทิ้งศาสนาของพวกเขา คือ
การกระทำเลยเถิดในตัวของบรรดาคนดี.
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 บทที่ 20 : เรื่ องมี ห ลัก ฐานระบุ โทษหนั ก
สำหรับ ผู้ที่ เคารพภักดีต่ ออัลลอฮฺ บริเวณสุสาน
ของคนดี แล้วหากเขาได้ไปทำการเคารพอิบาดะฮฺ
ต่อสุสานนั้นโทษจะเป็นอย่างไร ?
 บทที่ 21 : เรื่องการเลยเถิดในเรื่องศาสนา
ต่ อ หลุ ม ศพของบรรดาคนดี จ ะท ำให้ สุ ส าน
กลายเป็นที่บูชา และถูกสักการะนอกเหนือจาก
อัลลอฮฺ
 บทที่ 22 : เรื่องการปกป้องของท่านนบีอัล
มุศฏอฟาในหลักเตาฮีด และปิดกั้นทุกช่องทางที่
จะทำให้เกิดการตั้งภาคี.
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ของประชาชาติ นี้ จะทำการสั ก การะสิ่ ง อื่ น
จากอัลลอฮฺ.

............................................

106

 แบบทดสอบส่วนที่ 4 และ 5 มี 5 บท.
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111
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115
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119
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121

 ส่วนที่ 5 : ลบล้างข้อครหาที่ว่า แท้จริงการ
ตั้ งภาคี จ ะไม่ ป รากฏในยุ ค ประชาชาติ นี้ ห รือ ใน
แถบอาหรับอีกต่อไป.

 บทที่ 23 : เรื่องมีหลักฐานบอกว่าบางส่วน

 ส่วนที่ 6 : การงานต่างๆ ของชัยฏอนมาร
ร้าย มี 7 บท.
 บทที่ 24 : เรื่องมีหลักฐานโทษของการทำ
ไสยศาสตร์.
 บทที่ 25 : เรื่องสิ่งใดบ้างที่ นับว่าเป็นชนิด
ของการทำไสยศาสตร์.
 บทที่ 26 : เรื่ อ งมี ห ลัก ฐานเกี่ ยวกั บ เรื่ อ ง
หมอดูและอื่นๆ.
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 บทที่ 27 : เรื่องการรักษาปัดเป่าผู้ป่วยที่ถูก

............................................

124

 บทที่ 28 : ว่าด้วยเรื่องการถือโชคลาง.

............................................

126

 บทที่ 29 : ว่าด้วยเรื่องโหราศาสตร์.
 บทที่ 30 : ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการขอฝนจาก

............................................

131

คาถาเวทมนตร์.

ดวงดาว.
 แบบทดสอบตอนที่ 6 มี 7 บท.
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133
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137

 ส่วนที่ 7 : การงานของหัวใจ มี 9 บท.
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143
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143
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147
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151

............................................

154

 บทที่ 31 ดำรัสของพระองค์ที่ว่า : “และใน
หมู่ ม นุ ษ ย์ นั้ น มี ผู้ ที่ ยึ ด ถื อ บรรดาคั ม ภี ร์ อื่ น
จ าก อั ล ล อ ฮฺ ซึ่ งพ วกเข ารั ก ภ าคี เห ล่ านั้ น
เช่ น เดี ย วกั บ รั ก อั ล ลอฮฺ ” ซู เราะฮฺ อั ล บะเกาะ
เราะห์ อายะฮ์ 165.

 บทที่ 32 ดำรัสของพระองค์ที่ว่า :“แท้จริง
ชัยฏอนนั้นมันข่มขู่ได้เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตาม
มันเท่านั้น ดั งนั้น พวกเจ้าจงอย่าได้กลัวพวกมั น
และจงกลัวข้าเถิด หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา” ซู
เราะฮฺอาลาอิมรอน อายะฮ์ 175.

 บทที่ 33 : ดำรัส ของพระองค์ ที่ว่า : และ
แด่อัลลอฮฺนั้นพวกเจ้าจงมอบหมายเถิด หากพวก
ท่ านเป็ น ผู้ ศ รั ท ธา ซู เราะฮฺ อั ล มาอิ ด ะฮฺ อายะฮ์
23.

 บทที่ 34 : ดำรัส ของพระองค์ ที่ว่า : แล้ว
พวกเขาปลอดภั ยจากอุบายของอัลลอฮฺ กระนั้ น
หรื อ ไม่ มี ใ ครมั่ น ใจว่ า จะปลอดภั ย จากอุ บ าย
ของอัลลอฮฺ นอกจากกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้น ซู
เราะฮฺอัลอะรอฟ อายะฮ์ 99.
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 บทที่ 35 : เรื่องส่วนหนึ่งของการศรัทธา คือ
การอด ทน ต่ อกำห น ด สภ าวะการณ์ ต่ างๆ
ของอัลลอฮฺ.
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156

 บทที่ 36 : ว่าด้วยเรื่องการโอ้อวด.
 บทที่ 37 : ส่วนหนึ่งจากการตั้งภาคี คือการ
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165
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176
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176
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183
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186

ทำงานเพือ่ จุดมุ่งหมายทางโลกเพียงอย่างเดียว.
 บทที่ 38 : ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งของผู้ ที่ ภั ก ดี ต่ อ
บรรดาผู้ รู้ แ ละบรรดาผู้ ป กครองในการห้ ามสิ่ ง
ทีอ่ ัลลอฮฺได้ทรงอนุมัติ และอนุมัติในสิ่งที่พระองค์
ทรงห้ า มไว้ แน่ น อนว่ า เขาได้ ยึ ด เอาบรรดาผู้ รู้
และบรรดาผู้ปกครองเป็นพระเจ้านอกเหนือจาก
อัลลอฮฺ.
 บทที่ 39 : คำดำรัสของพระองค์ที่ว่า : เจ้า
มิได้มองดูบรรดาผู้ที่อ้า งตนว่าพวกเขาศรัทธาต่อ
สิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าและสิ่งที่ถูกประทาน
ลงมาก่ อ นเจ้ า ดอกหรื อ ? โดยที่ เ ขาเหล่ า นั้ น
ต้องการที่จะให้การแก่อัฏฏอฆูต ทั้ง ๆ ที่พวกเขา
ถูกใช้ให้ปฏิเสธมันและชัยฏอนนั้นต้องการที่จะให้
พวกเขาหลงทางที่ห่ างไกล ซูเราะฮฺอัลนิซะฮฺ อา
ยะฮ์ 60.

 แบบทดสอบส่วนที่ 7 มี 9 บท.
 ส่วนที่ 8 : การให้เอกภาพต่อพระนามและ
คุณลักษณะ มี 1 บท.

 บทที่ 40 : เรื่ องผู้ ใดปฏิ เสธส่วนหนึ่ งจาก
พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ.

 แบบทดสอบส่วนที่ 8 มี 1 บท.
 ส่วนที่ 9 : สำนวนที่ต้องห้ามและนับว่าเป็น
การตั้งภาคี มี 26 บท.
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 บทที่ 41 คำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า : “พวก
เขาตระหนักดีในความโปรดปรานของอัลลอฮฺ แต่
แล้วพวกเขาก็ปฏิเสธมัน” ซูเราะฮฺอันนะห์ลุ 83
(จึ ง นั บ ได้ ว่ า การป ฏิ เสธความโป รดป ราน
ของอัลลอฮฺเป็นการตั้งภาคี).
 บทที่ 42 : ว่าด้วยคำดำรัสของอัลลอฮฺที่ว่า
“ ดังนั้น พวกเจ้าอย่าได้ ทำให้ อัล ลอฮฺ มีภ าคีใดๆ
ทั้งๆที่พวกเจ้านั้นก็ทราบดี ” ( คำอธิบาย ภาคีที่
ถูกนำมาเทียบเคียงอัลลอฮฺ ).
 บทที่ 43 : ว่าด้วยโทษของผู้ที่ไม่ยอมรับใน
การสาบานต่ออัลลอฮฺ (ซึง่ นับว่าเป็นบาปใหญ่).

 บทที่ 44 : ว่าด้วยคำพูดที่ว่า สิ่งที่อัลลอฮฺ
ทรงประสงค์ และท่านประสงค์.
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 บทที่ 45 : ว่าด้วยเรื่อง ใครก็ตามทีไ่ ด้ด่าทอ
กาลเวลาเท่ า กั บว่ า เขาได้ ก่ อ ความรำคาญ
ต่ออัลลอฮฺ.
 บทที่ 46 : ว่าด้วยการตั้งชื่อว่า “ผู้พิพากษา
เหนื อ เหล่ า ผู้ พิ พ ากษาทั้ ง หลาย (ผู้ พิ พ ากษา
สูงสุด)” และอะไรทำนองนี้ (มีคำสั่งห้าม).
 บทที่ 47 : ว่าด้วยการให้เกียรติต่อพระนาม
ของอัลลอฮฺ และการเปลี่ยนชื่อเดิมเพื่อเป็นการ
ให้เกียรติต่ออัลลอฮฺ.
 บทที่ 48 : การดูหมิ่น ล้อเล่นด้วยสิ่งหนึ่งที่
มีความเกี่ยวข้องกับ อัลลอฮฺ อัลกุรอ่าน หรือท่าน
รอซู้ล .
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 บทที่ 49 : ดำรัส ของพระองค์ที่ ว่า : และ
เมื่ อ เราได้ ใ ห้ เ ขาลิ้ ม รสความเมตตาจากเรา
หลังจากความทุกข์ยากได้ประสบแก่เขา แน่นอน
เขาก็ จ ะกล่ าวว่ า นี่ คื อ ความสามารถของฉั น ซู
เราะฮฺฟุศศิลัต อายะฮ์ 50.
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 บทที่ 50 : ดำรัสของพระองค์ที่ว่า : ครั้น
เมื่อพระองค์ได้ทรงประทานให้เขาทั้งสองซึ่งบุตร
ที่ ส มบู ร ณ์ เขาทั้ งสอง ก็ ให้ มี บ รรดาภาคี ขึ้ น แก่
พระองค์ ในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่เขา
ทั้งสอง อัลลอฮฺนั้นทรงสูงเกินกว่าที่พวกเขาให้มี
ภาคีขึ้น ซูเราะฮฺอัลอะรอฟ อายะฮ์ 190.

 บทที่ 51 : ดำรั ส ของพระองค์ ที่ ว่ า :
และอั ล ลอฮฺ นั้ น มี บ รรดาพระนามอั น สวยงาม
ดังนั้น พวกเจ้าจงเรียกหาพระองค์ ด้วยพระนาม
เหล่านั้นเถิด และจงปล่อยบรรดาผู้ที่ทำให้เฉ ใน
บรรดาพระนามของพระองค์เถิด พวกเขานั้นจะ
ถู ก ต อ บ แ ท น ใน สิ่ งที่ พ ว ก เข า ก ร ะ ท ำ ซู
เราะฮฺอัลอะรอฟ อายะฮ์ 180.

 แบบทดสอบครั้งที่ 1 ของส่วนที่ 9 มี 11
บท.

 บทที่ 52 : เรื่องห้ามกล่าวสลาม (ขอความ
ศานติสุขประสบแด่อัลลอฮฺ).

 บทที่ 53 : เรื่ อ งการกล่ า วคำวิ ง วอนว่ า
โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษหากพระองค์
ทรงประสงค์.
 บทที่ 54 : เรื่องการห้ามเรียกผู้อยู่ใต้ การ
ปกครองว่า ทาส บ่าว.
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 บทที่ 55 : ว่าด้วยเรื่องห้ามปฏิเสธคำขอของ
ผู้ที่กล่าวอ้างคำขอของเขาถึงอัลลอฮฺ.
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 บทที่ 56 : ว่าด้วยเรื่องห้ามขอสิ่งใดๆด้วย
การอ้างพระพั กตร์ ข องอัล ลอฮฺ เว้น แต่ก ารขอใน
เรื่องสวรรค์.

 บทที่ 57 : ว่าด้วยเรื่องการใช้คำว่า : หากว่า
(มีรายละเอียด).

 บทที่ 58 : ว่าด้วยเรื่องห้ามแช่งด่าสายลม
(พอใจกับการกำหนดสภาวการณ์).

 บทที่ 59 ว่ า ด้ ว ยคำดำรั ส อั ล ลอฮฺ ที่ ว่า :
“พวกเขาคาดเดาเกี่ ย วกั บ อั ล ลอฮฺ ใ นทางที่ ไม่
ถูกต้องเช่นเดียวกับพวกที่อยู่ในสมัยงมงาย (ญาฮิ
ลียะห์) พวกเขากล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากกิจการ
นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเราบ้างไหม ? จงกล่าวเถิด
มุ ฮั ม หมั ด ว่ า แท้ จ ริ ง กิ จ การทั้ ง หมดนั้ น เป็ น
กรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเท่านั้น” ซูเราะฮฺอาลาอิม
รอน อายะฮ์ 154.
 บทที่ 60 : ว่าด้วย เรื่องโทษของผู้ที่ไม่เชื่อ
เรื่องกำหนดสภาวการณ์ (ส่วนหนึง่ จากการปฏิเสธ
ศรัทธาใหญ่).

 บทที่ 61 : ว่าด้วยเรื่องโทษของผู้ทำรูปต่างๆ
(การคาดโทษที่หนักหน่วง).

 บทที่ 62 : ว่าด้วยเรื่องห้ามการสาบานพร่ำ
เพรื่อและการสาบานเท็จ (จากการห้ามนั่นเพื่อให้
ความยิ่งใหญ่ต่ออัลลอฮฺ).

 บทที่ 63 : เรื่องการให้มีความรับผิดชอบใน
เรื่ อ งของอั ล ลอฮฺ เเละรอซู้ ล ของพระองค์ (การ
บริสุทธิ์ใจเเละปฏิบัติตาม).
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 บทที่ 64 : เรื่องการสาบานต่ออัลลอฮฺ (ใน
เชิงตัดพ้อ ตีกรอบความคิดตนเองเป็นที่ตงั้ ).
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 บทที่ 65 : บทว่าด้วยเรื่องการห้ามขอความ
ช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ โดยพึ่งสิ่งอื่นที่พระองค์ทรง
สร้ า ง (เพื่ อ เเสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความยิ่ ง ใหญ่ ข อง
พระองค์อย่างสมบูรณ์).

 บทที่ 66 : บทว่าด้วยเรื่องการปกป้องรักษา
หลักการให้เอกภาพต่อ อัลลอฮฺของท่านนบีมุฮัม
หมั ด เเละการปิ ด กั้ น หนทางที่ จะนำไปสู่ ก ารตั้ ง
ภาคีทุกรูปเเบบ ( เเม้กระทั่งสำนวนต่างๆ ).

 ส่วนที่ 10 : บทส่งท้าย มี 1 บท.
 บทที่ 67 ดำรัสของพระองค์ที่ว่า : “ และ
พวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮฺอันพึงมีต่อ
พระองค์อย่างแท้จริง และแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็น
เพียงกำพระหัตถ์หนึ่งของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ
และชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ ม หาบริ สุ ท ธิ์ ยิ่ งแด่ พ ระองค์ และ
พระองค์ทรงสูงส่งเหนือจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี
”. ซูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮ์ 91.

 แบบทดสอบส่วนที่ 9 และบทส่งท้าย มี 16
บท.

 สารบัญ.

260

