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การตะวัสสุลที่อนุญาตและที่ต้องห้ าม

การสรรเสริ ญเป็ นสิทธิของอัลลอฮฺ พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก ความจาเริ ญและความสันติพึงมี
แด่ศาสนทูตท่านสุดท้ ายของพระองค์ และมีแด่บรรดาเศาะหาบะฮฺและผู้เจริญรอยตามจนถึงวันสิ ้นโลก
แท้ จริ งการ ตะวัสสุล หรื อการใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วยเพื่อให้ ใกล้ ชิดอัลลอฮฺนนั ้ เป็ นสิ่งที่ถูกบัญญัติ
ไว้ ตามมติเอกฉันท์ของบรรดาผู้ร้ ู จากกลุ่ม อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ โดยได้ อ้างอิงหลักฐานจากอัลกุ
รอาน และหะดีษที่ถกู ต้ อง
เพียงแต่มีมสุ ลิมบางส่วนที่มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนในรายละเอียดของการใช้ สื่อกลางที่ถกู กล่าว
ไว้ ในอัลกุรอานและหะดีษ เข้ าใจคลาดเคลื่อนในแนวปฏิบตั ิของบรรพชนอิสลาม(อัส-สะลัฟ อัศ-ศอลิห์) และ
เข้ าใจผิดในหลายๆ ประเด็น ซึ่งค้ านกับเจตนารมณ์ ของอิสลามและแบบฉบับของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และยังได้ อ้างหลักฐานจากหะดีษเฎาะอีฟและหะดีษ เมาฎอฺู ที่ถกู อุปโลกน์ขึ ้น ยิ่งกว่านัน้
ยังได้ ตีความหลักฐานให้ สอดคล้ องกับความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อนของพวกเขา
เป็ นที่ทราบดีว่า เมื่อเรามีความขัดแย้ งในความหมายของตัวบทของอัลกุรอานและหะดีษ จาเป็ นที่
เราต้ องย้ อนกลับไปยังความเข้ าใจของชาวสะลัฟศอลิห์ อันได้ แก่บรรดาเศาะหาบะฮฺและตาบีอีน เนื่องจาก
พวกเขาอยูใ่ นยุคที่ใกล้ ชิดยิ่งกับตัวบทของอัลกุรอานและหะดีษ ซึง่ เป็ นยุคที่มีความประเสริฐกว่ายุคใดๆ
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า
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“ผู้ที่ประเสริ ฐยิ่งจากมวลมนุษย์ คือยุคของฉัน จากนันยุ
้ คถัดมา จากนันก็
้ เป็ นยุคถัดมา” (บันทึกโดยอัล-บุ
คอรี ย์)
ณ จุดนี ้ จาเป็ นที่ผ้ ศู รัทธาต่อ อัลลอฮฺและเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ต้ องห่างไกลจากการ
ยึดถืออารมณ์ ความรู้ สึก เพราะจะทาให้ หลงผิดจากแนวทางของอัลลอฮฺ และจาเป็ นที่เขาต้ องปฏิบตั ิตาม
แนวทางของชาวสะลัฟศอลิห์
และจากจุดนี ้ ฉันปรารถนาที่จะอธิบายประเด็นนี ้ให้ กระจ่าง ซึ่งมีการกล่าวถึงกันมาก และหลายคน
จากกลุ่มอุตริ กรรมและผู้ที่ยดึ ถืออารมณ์ความรู้สึก หรื อที่เรี ยกว่า อะฮฺลลุ บิดะอฺ วัลอะฮฺวาอ์ (เท่าที่ฉนั ทราบ)
ยังมีความเข้ าใจผิด ฉันจึงพยายาม (โดยการอาศัยการช่วยเหลือของอัลลอฮฺ) รวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่ระบุ
ไว้ ในอัลกุรอานและหะดีษ ที่เกี่ยวกับการ ตะวัสสุล หรื อการใช้ สื่อกลางในการเข้ าหาอัลลอฮฺ
ขอดุอาอ์ตอ่ อัลลอฮฺให้ มีเจตนาที่บริ สทุ ธิ์และความเห็นที่ถกู ต้ อง แท้ จริ งพระองค์ทรงกรุณายิ่ง
ความหมายของการตะวัสสุล
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ตามหลักภาษา คือหนทางที่นาสู่เป้าหมาย การทาความใกล้ ชิดกับสิ่งที่พึงปรารถนา การเชื่อมโยง
กับสิ่งที่ต้องการ และยังมีความหมายอื่นๆ และถ้ าเทียบกับพระราชา คือ ยศ และความใกล้ ชิด
ตามหลักวิชาการ คือ การแสวงหาช่องทางที่ชอบด้ วยบทบัญญัติ เพื่อให้ ใกล้ ชิดกับ อัลลอฮฺ คือการ
ทาความเคารพภักดีเพื่อให้ พระองค์มีความยินดี และเคารพภักดีตามบัญญัติที่ ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม นามา เพื่อให้ ได้ รับเกียรติอนั สูงส่ง ณ ที่พระองค์ อลั ลอฮฺ หรื อเพื่อบรรลุความต้ องการ โดยให้
ได้ รับสิ่งที่ดี หรื อขจัดทุกข์ภยั หรื อเพื่อให้ บรรลุสิ่งที่ปรารถนาในโลกนี ้และโลกหน้ า
และการตะวัสสุลนัน้ จะต้ องเป็ นไปตามบทบัญญัตเิ ท่านัน้
องค์ ประกอบของการตะวัสสุล มีสามประการ
1. อัลลอฮฺ ผู้ทรงเอื ้ออารี ผู้ทรงโปรดปราน
2. บ่าวผู้ขอที่มีความต้ องการ
3. คุณงามความดี
เพื่อให้ การใช้ ส่ ือกลางเป็ นตัวช่ วยมีผล จาเป็ นต้ องคานึงถึงเงื่อนไขต่ างๆ คือ
1. บ่าวผู้ที่ขอต้ องเป็ นผู้ศรัทธา เป็ นคนดี และปฏิบตั คิ วามดีเพื่อพระองค์อย่างบริ สทุ ธิ์ใจ
2. ความดีที่ปฏิบตั ติ ้ องสอดคล้ องกับบทบัญญัติศาสนา
3. ความดีที่ปฏิบตั ิต้องตรงกับแบบอย่างของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในเวลาและ
สถานที่ตามที่ศาสนาบัญญัตไิ ว้ โดยไม่เพิ่มเติมและตัดต่อ
และ ณ จุดนี ้ เรารู้ได้ ว่า การความดีของผู้ที่ไม่ศรัทธานัน้ จะไม่เป็ นสื่อกลางเพื่อ ให้ ใกล้ ชิดอัลลอฮฺ
และ การกระทาที่เป็ นอุตริ กรรม(บิดอะฮฺ)ก็จะไม่เป็ นตัวช่วยเช่นกัน
ประเภทของการตะวัสสุล
ผู้ร้ ูที่อยูใ่ นแนวทางสุนนะฮฺ ได้ แบ่งอัตตะวัสสุลออกเป็ นสองประเภท
1. ที่อนุญาต
2. ที่ต้องห้ าม
ประเภทของการตะวัสสุลที่อนุญาต
การตะวัสสุลที่อนุญาต คือ การใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วยเพื่อให้ ใกล้ ชิดกับพระองค์ ด้ วยสิ่งที่พระองค์
ทรงรักและยินดี อันได้ แก่สิ่งที่เป็ นภาคบังคับ (วาญิ บ) สิ่งที่เป็ นภาคสมัครใจหรื อส่งเสริ มให้ ปฏิบตั ิไม่ว่าจะ
เป็ นถ้ อยคา หลักปฏิบตั ิ และหลักศรัทธาต่างๆ
หนึ่ง : การตะวัสสุลด้ วยพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะอันสูงส่ งของพระองค์
การตะวัสสุลด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ และคุณลักษณะของพระองค์นนั ้ เป็ นสื่อกลางที่ดี สาคัญ
และยังประโยชน์ยิ่งแก่บา่ ว
ส่วนหนึง่ จากหลักฐานต่าง ๆ ในเรื่ องนี ้ก็คือ พระดารัสของอัลลอฮฺที่วา่

َ َ أ َأ َ ٓ أ أ َى َ أ
]971 : ن فٱدعوه ب ّ َها ﴾ [األعراف
﴿ و ّلِلّ ٱۡلسماء ٱۡلس
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“และสาหรับอัลลอฮฺ นนั ้ ทรงมี พระนามอันวิจิตร ดังนัน้ พวกเจ้ าจงใช้ พระนามเหล่านัน้ ในการวิงวอนต่อ
พระองค์เถิด” (อัล-อะอฺรอฟ : 179)
หมายความว่า พวกเจ้ าจงขอต่อพระองค์ โดยใช้ พระนามของพระองค์เป็ นตัวช่วยหรื อสื่อกลางใน
การขอ
โองการนี ้บ่งบอกให้ ร้ ูว่า การใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วยเพื่อแสวงหาความใกล้ ชิดกับอัลลอฮฺโดยใช้ พระ
นามและคุณลักษณะของพระองค์นนั ้ เป็ นไปตามบทบัญญัติศาสนาและเป็ นสิ่งที่พระองค์ทรงรักและยินดี
และเช่นนี ้แหละที่ทา่ นเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ ปฏิบตั ิ
ดังนัน้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับบทบัญญัติของอิสลาม เราต้ องวิงวอนต่อพระองค์ตามแบบอย่างของ
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และเช่นนี ้แหละที่บรรดาเศาะหาบะฮฺ ตาบีอีน และผู้ที่เจริญรอย
ตามพวกเขาได้ วิงวอนขอ
สอง : การตะวัสสุลด้ วยอะมัลความดีท่ เี คยทา
เช่น เขาวิงวอนว่า "โอ้ อลั ลอฮฺ ด้ วยความศรัทธาของฉันที่มีตอ่ พระองค์ ความรักของฉันต่อพระองค์
การที่ฉนั ศรัทธาและปฏิบตั ติ ามท่านเราะสูลของพระองค์ โปรดขจัดความเดือดร้ อนออกจากฉัน"
และตัวอย่างเช่น บ่าวผู้ที่ขอกล่าวถึงความดีที่เคยปฏิบตั ิ โดยที่ มีเจตนาบริ สุทธิ์ เพื่อพระองค์ เช่น
การศรัทธา การละหมาด การถือศีลอด การญิฮาด การอ่านอัลกุรอาน บทราลึก การขอพรให้ แก่ท่านเราะ
สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การขออภัย ความดีทวั่ ไป และการละทิ ้งสิ่งต้ องห้ ามทังหลาย
้
หลักฐานจากอัลกุรอาน
َ َََٓ ََٓ َ ََ َ أ
َ ٱغف أّر ََلَا ذن
َ وب َنا َوق َّنا َع َذ
َ ﴿ َٱَّل
]91 :  ﴾ [آل عمران١٦ ّاب ٱَلَار
ّين َيقولون ربنا إّننا ءامنا ف

“คือบรรดาผู้ที่กล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา แท้ จริ งเราศรัทธาต่อพระองค์ แล้ ว ดังนัน้ ขอทรงโปรดอภัย
บาปต่างๆ แก่เรา และโปรดปกป้องเราจากการลงโทษของไฟนรกเถิด” (อาล อิมรอน : 16)
และหลักฐานจากหะดีษ คือ เรื่ องราวของชาวถ ้าสามคนในยุคก่อน ซึ่งพวกเขาเข้ าไปหลบในถ ้า แล้ ว
ก้ อนหินขนาดใหญ่หล่นมาปิ ดปากถ ้าไว้ จนพวกเขาไม่สามารถออกจากถ ้าได้ พวกเขาจึงวิงวอนต่ออัลลอฮฺ
โดยใช้ ความดีที่พวกเขามีความหวังมากที่สดุ เพื่อเป็ นสื่อกลางให้ อลั ลอฮฺตอบรับการวิงวอน แล้ วอัลลอฮฺก็ให้
พวกเขาได้ รอดพ้ นจากความทุกข์นนั ้ (บันทึกโดย อัล-บุคอรี ย์และมุสลิม)
สาม : การใช้ ส่ ือกลางโดยให้ ผ้ ูท่ มี ีคุณธรรมวิงวอนขอดุอาอ์ ให้
เช่น มุสลิมคนหนึง่ ประสบเคราะห์กรรม แต่เขารู้ตวั ว่าเขาเป็ นผู้ที่ละเลยในหน้ าที่ที่มีตอ่ อัลลอฮฺ เขา
จึงไปหาคนที่มีคุณธรรมที่เขาเชื่อว่ามีความยาเกรง มี ความรู้ ให้ วิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮฺ ให้ แก่เขา เช่น
ขอให้ อลั ลอฮฺได้ ขจัดความทุกข์หรื อความเครี ยด
ประเภทนี ้ก็เป็ นการตะวัสสุลที่สอดคล้ องบทบัญญัติ อัลลอฮฺตรัสว่า
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َََ أ
َ ّين َس َبقونَا ب أٱِل
َ ٱغف أّر ََلَا َو ِّل أخ َوىن َّنا َٱَّل
]91 : يم ى ّن﴾ [احلرش
﴿ ربنا
ّ ّ
ّ

“โอ้ พระผู้อภิบาลของเรา โปรดอภัยแก่เรา และแก่พี่น้องของเราที่ศรัทธาที่ล่วงลับก่อนพวกเราแล้ ว ” (อัลหัชรฺ : 10 )
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

ْْ ر ر
ْ
»...المؤمن ألخيْه بظهر الغيْب رم ْستجابة
«دعوة

“การขอพรของผู้ศรัทธาให้ กบั พี่น้องของเขา โดยลับหลังจะถูกตอบรับ” (บันทึกโดย มุสลิม)
และเช่นกัน มีรายงานจากอนัส เราะฎิยลั ลอฮุอนั ฮฺ “แท้ จริ งอุมรั ฺ นนเคยท
ั้
าการขอฝนโดยให้ อบั บาส
เป็ นผู้ขอ เมื่อพวกเขาประสบกับความแห้ งแล้ ง โดยกล่าวว่า โอ้ อัลลอฮฺ แท้ จริ งเราเคยใช้ สื่อกลางเพื่อให้
ใกล้ ชิดกับพระองค์ โดยให้ นบีของพระองค์เป็ นผู้ขอฝนแก่เรา แล้ วพระองค์ก็ทรงประทานน ้าฝนแก่เรา และ
แท้ จริงเราจะใช้ สื่อกลาง โดยให้ ลงุ ของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็ นผู้ขอฝนจากพระองค์ ดังนัน้
โปรดให้ น ้าฝนแก่พวกเราด้ วยเถิด” (บันทึกโดยอัล-บุคอรี ย์)
ความหมายของคาพูดของท่านอุมรั ฺ ก็คือ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยวิงวอนขอแก่
พวกเรา ขณะนี ้ท่านได้ ล่วงลับไปแล้ ว ไม่สามารถกลับมาได้ เราจึงให้ ลงุ ของท่าน(อัลอับบาส)วิงวอนขอแก่
พวกเราแทนท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
การใช้ สื่ อ กลางเป็ นตัว ช่ ว ยทัง้ สามประการนี ้ เป็ นที่ อ นุ มัติ ต ามบทบัญ ญั ติ ส่ ว นการใช้ สื่ อ ที่
นอกเหนือจากนี ้ ไม่ได้ ตงอยู
ั ้ บ่ นหลักฐานใดๆ
และการใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วยที่อนุมตั ทิ งสามประการนี
ั้
้ มีข้อชี ้ขาดทางบทบัญญัตทิ ี่ตา่ งกัน
บางประการเป็ นภาคบังคับ( วาญิบ) เช่น การใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วยด้ วยพระนามและคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ การให้ เอกภาพ และการศรัทธา
บางประการเป็ นการส่งเสริม เช่น การใช้ สื่อกลางด้ วยความดีตา่ งๆ และการวิงวอนขอของคนดี
โดยเหตุนี ้ จาเป็ นที่ผ้ ูศรัทธาต้ องใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วย ในขณะที่มี ความเดือดร้ อน โดยใช้ สื่อที่
อนุมตั ิ และจะต้ องละทิ ้งการกระทาที่เป็ นอุตริ กรรมและเป็ นบาปทัง้ หลาย เนื่องจากเกรงกลัวการลงโทษ
ของอัลลอฮฺ ละอายต่อพระองค์ และเพื่อภักดีตอ่ พระองค์เท่านัน้
สื่อกลางที่เป็ นตัวช่ วยต้ องห้ าม
คือ การทาความเคารพภักดีเพื่อแสวงหาความใกล้ ชิดกับอัลลอฮฺ ด้ วยถ้ อยคา การปฏิบตั ิ และหลัก
ศรัทธาต่างๆ ที่พระองค์ไม่ทรงรัก ไม่ทรงยินดี
การใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วยที่ต้องห้ ามนี ้ ทาให้ ผ้ คู นจานวนมากหลงลืมและหันเหจากการใช้ สื่อกลาง
ที่อนุมัติ พวกเขาจะขาดทุนในความพยายามที่ ทุ่มเทลงไป และไม่ได้ รับสิ่งที่ พ วกเขาต้ องการ เนื่ องจาก
หมกมุน่ อยูก่ บั การใช้ สื่อกลางที่ต้องห้ าม
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ฉันจะกล่าวถึงบางประการของการใช้ สื่อกลางที่ต้องห้ าม เพื่อเป็ นการเผยแพร่ แนะนา และตักเตือน
แก่บรรดาผู้ศรัทธาทังหลาย
้
ดังนี ้
หนึ่ง การใช้ ส่ ือกลางเป็ นตัวช่ วย โดยใช้ สิทธิ เกียรติยศ และสถานะของบุคคลต่ างๆ
ส่วนหนึ่งจากการใช้ สื่ อกลางที่ เป็ นอุตริ กรรม คือการขอต่อ อัลลอฮฺ โดยใช้ เกี ยรติของบุคคลใดๆ ที่
เป็ นมัคลูกด้ วยกัน เช่นการที่เขากล่าวว่า “ฉันขอต่อพระองค์ ด้ วยเกียรติของนบี หรื อเกียรติของบ่าวคนนัน้
คนนี ้”
การใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วยประเภทนี ้ ไม่มีในบัญญัติอิสลาม ไม่เคยถู กกล่าวถึงในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ
ทังๆ
้ ที่พระองค์อลั ลอฮฺได้ ตรัสว่า
“เรามิได้ ละเลยสิ่งใดเลยในคัมภีร์อลั กุรอาน” (อัล-อันอาม : 38 )

﴿ َما فَ َر أط َنا ّف أٱلك َّتىب مّن َ أ
]83 : َشء ﴾ [األنعام
ّ

และไม่มีในแบบอย่างของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังหะดีษ

ن
»«علمنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لك يشء حىت اخلراء

“ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สอนพวกเราทุกอย่าง แม้ กระทัง่ เรื่ องการขับถ่าย” (บันทึกโดย
มุสลิม)
และไม่มีแนวปฏิบตั จิ ากตัวอย่างของบรรดาเศาะหาบะฮฺ
ส่วนที่อิสลามสัง่ ใช้ คือ การวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ โดยใช้ พระนามอันวิจิตร และคุณลักษณะอันสูงส่งของ
พระองค์
การใช้ สื่อที่ต้องห้ ามนี ้ อาจจะนาไปสู่การตังภาคี
้
ถ้ าหากว่าคนที่ขอมี ความเชื่อว่าอัลลอฮฺ มีความ
จาเป็ นต้ องให้ มี สื่อกลางระหว่างพระองค์กับบ่าว เหมื อนสภาพของผู้นาหรื อผู้ป กครองรัฐ สิ่งนี เ้ ป็ นการ
เทียบเคียงผู้ทรงสร้ างกับมัคลูก ในขณะที่ อัลลอฮฺ นนั ้ จะต้ องไม่ถูกนามาเทียบเคียงกับสิ่งใดทัง้ สิน้ เพราะ
ความโปรดปรานของพระองค์ที่มีตอ่ บ่าวคนหนึ่งคนใดนัน้ ไม่จาเป็ นต้ องมีสื่อกลาง และหากว่ามีความโกรธ
กริ ว้ ของพระองค์เกิดขึ ้นต่อบ่าวคนใดคนหนึ่ง การมีสื่อกลางก็ยอ่ มไม่มีประโยชน์ มันไม่สามารถจะช่วยอะไร
เขาได้ เลย
และพึงทราบเถิดว่า แท้ จริ งสรรพสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะมีสถานะสูงส่งเพียงใด แม้ จะเป็ นมะลาอิกะฮฺ นบี
เราะสูล ก็ไม่อนุญาตให้ เทียบกับอัลลอฮฺ เนื่องจากสรรพสิ่งนันต้
้ องพึ่งพาผู้สร้ าง อัลลอฮฺผ้ ทู รงมัง่ คัง่ ไม่ต้อง
พึง่ พาอาศัยสื่อกลาง

ََ أ
ََ أ أٗ َ َ َ َ َ أ
َ
َ
َ
ََ َ أ
َ
َ ۡرض َش أيا َو َل ي َ أس
ََأ
َ َ ٱۡل أم َث َال إ َن
ّ
ٱلِل
لِل
ت
ل
ف
٧٣
ون
يع
ط
ت
ٱۡل
تو
ّ ّ ۡضبوا
ّ ون
ّ ٱلِل َما ل َي أمل ّك لهم ّرزقا مّن ٱلسمىو ى
ّ
ّ
ّ ﴿ ويعبدون مّن د
ّ
َ َ َ َ َ َ
]77-78 :  ﴾ [الحل٧٤ َي أعلم َوأنت أم ل ت أعلمون

“และพวกเขาเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ เป็ นสิ่งที่ไม่มีอานาจให้ ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาในชันฟ
้ ้ าและ
แผ่นดิน และพวกเขาก็ไม่สามารถกระทาแบบนัน้ ได้ ดังนัน้ พวกเจ้ าอย่านาสิ่งใดมาเทียบกับ อัลลอฮฺ แท้
จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้ แต่พวกเจ้ าไม่ร้ ู” (อันนะห์ลฺ : 73 -74)
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โดยเหตุนี ้เอง บรรดาเศาะหาบะฮฺจงึ ให้ ลงุ ของท่านเราะสูล (อัล-อับบาส) เป็ นผู้วิงวอนขอดุอาอ์แก่พวก
เขา แทนท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม หลังจากที่ท่านเราะสูลเสียชีวิต แต่ไม่ได้ หมายความว่า
พวกเขาวิงวอนว่า โอ้ อลั ลอฮฺด้วยเกียรติของนบี โปรดให้ น ้าฝนแก่เรา ต่อมาเมื่อท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เสียชีวิต พวกเขาจะกล่าวว่า โอ้ อลั ลอฮฺ ด้ วยเกียรติของอับบาส โปรดให้ น ้าฝนแก่เรา เนื่องจาก
การขอดุอาอ์ ที่เป็ นอุตริ เช่นนี ้ บรรดาเศาะหาบะฮฺไม่ได้ เรี ยนรู้ จากท่านนบี และไม่มีหลักฐานใดๆ ในอัลกุ
รอาน เหตุนี ้เองพวกเขาจึงไม่กระทากัน
หากการใช้ บคุ คลใดเป็ นสื่อกลางได้ หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้ ว แน่นอนท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ย่อมเหมาะสมยิ่งกว่าในการเป็ นสื่อกลางให้ แก่เรา แต่อิสลามไม่ได้ อนุญาตเช่นนัน้
นี่คือรู ปแบบหนึ่งของการใช้ สื่อกลางเป็ นตัวช่วย ดัง่ การใช้ สื่ อกลางของบรรดาผู้ตงภาคี
ั ้ ชาวมักกะฮฺ
ตามโองการที่วา่

أ َ َ َٓ َ َ أ
َ
ٱلِلّ زل َ ى
]8 : ف ﴾ [الزمر
﴿ َما ن أعبدهم إّل ِّلقرّبونا إّل

“พวกเขากล่าวว่า เราไม่ได้ เคารพภักดีเจว็ดพวกนัน้ นอกจากเพื่อให้ พวกเขาทาให้ เราได้ ใกล้ ชิดต่อพระเจ้ า
แค่นนเอง”
ั้
(อัซซุมรั : 3)
ขออัลลอฮฺเมตตาแก่ท่าน พึงทราบเถิด แท้ จริ งการใช้ สรรพสิ่งหรื อเกียรติของสรรพสิ่งเป็ นสื่อกลาง
ไม่ว่าจะมีสถานะสูงส่งเพียงใด พร้ อมกับมีความเชื่อว่าเขามีส่วนในการให้ ประโยชน์ หรื อขจัดทุกข์ นัน่ คือ
การตังภาคี
้
ทาให้ สิ ้นสภาพจากการเป็ นมุสลิม ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครองเถิด

สอง การวิงวอน การบนบาน การขอความช่ วยเหลือโดยใช้ บรรดาวะลีย์และคนศอลิห์
การวิงวอนขอจากคนศอลิ ห์(คนดีมี คุณ ธรรม)โดยการใช้ ตาแหน่งหรื อสถานะของพวกเขาเป็ น
สื่ อ กลาง และการบนบานกับ พวกเขา ทัง้ ๆ ที่ พ วกเขาเสี ย ชี วิ ต ไปแล้ ว นัน้ ไม่ ใช่ บ ทบัญ ญั ติ ในศาสนา
ของอัลลอฮฺ แต่เป็ นการตังภาคี
้
และขัดแย้ งกับหลักการให้ เอกภาพต่อ อัลลอฮฺ เช่นบางคนกล่าวว่า โอ้ ผ้ เู ฒ่า
ของฉัน โอ้ เจ้ านายของฉัน จงช่วยฉัน จงวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺแก่ฉนั ฉันอยู่ในการคุ้มครองของท่าน ทังหมดนี
้
้
เป็ นการตังภาคี
้
เช่นเดียวกับการบนบานแก่ผ้ ทู ี่เสียชีวิตไปแล้ ว ก็เป็ นการใช้ สื่อกลางที่ไม่อนุญาต เช่นกล่าวว่า โอ้ ผ้ ู
เฒ่าของฉัน หากอัลลอฮฺประทานปั จจัยยังชีพแก่ฉนั ฉันจะแบ่งถวายแก่ท่าน โอ้ ผ้ เู ฒ่าของฉัน ฉันจะทาสิ่งนัน้
สิ่งนี ้แก่ท่าน หรื อ กล่าวว่า หากฉันได้ รับสิ่งนันสิ
้ ่งนี ้ ฉันจะมอบแก่ทา่ น การบนบานเช่นนี ้ เป็ นการบนบานต่อ
สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ เป็ นการทาอิบาดะฮฺตอ่ สิ่งอื่น
ََٓ َ َ َ َ َ ََٓ
ََ
َ َ
َ َ ٗ َ َ َ َ َ َ َ أَ أ َ أ َ أ َ ى
أ
َ َ
َ َ َ
ٱلِل َو َما
لِل ب ّ َزع ّم ّه أم َوهىذا ل ُّشَكئّنا فما َكن ل
ث وٱۡلنع ّم ن ّص
ّ ُّشَكئ ّ ّه أم فل يَ ّصل إّل
ّ ّ يبا فقالوا هىذا
ّ ّ ﴿ َو َج َعلوا
ّ لِل مّما ذرأ مّن ٱۡلر
ٓ َ َ َى
ٓ
َ َ َ َ
َ
َأ
]981 :  ﴾ [األنعام١٣٦ ُشَكئ ّ ّه أم َسا َء َما َيكمون
َكن ّلِلّ فه َو يَ ّصل إّل

“และพวกเขา(บรรดาผู้ตงภาคี
ั ้ ) ได้ ให้ ส่วนหนึ่งจากพืชและปศุสตั ว์ที่ อลั ลอฮฺพระองค์ทรงสร้ างเป็ นส่วนแบ่ง
ของอัลลอฮฺ แล้ วพวกเขากล่าวว่า นี่เป็ นของอัลลอฮฺ (ตามความเข้ าใจของพวกเขา) และนี่เป็ นของหุ้นส่วน
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ภาคี ข องพวกเรา สิ่ ง ใดที่ เป็ นส่ ว นของภาคี ข องพวกเขา ก็ จ ะไม่ ถึ ง ไปยัง อัล ลอฮฺ และสิ่ ง ใดที่ เป็ นส่ ว น
ของอัลลอฮฺ ก็จะไปถึงภาคีของพวกเขา การตัดสินของพวกเขานันชั
้ ว่ ช้ ายิ่ง” (อัล-อันอาม : 136)
เนื่องจากการมุ่งเข้ าหาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ การวิงวอนขอจากพวกเขา หรื อการสร้ างโดม การจุด
เทียนบนสุสานของพวกเขา และการกระทาอื่นๆ ที่ผ้ โู ง่เขลา(ขาดความรู้)บางคนได้ ปฏิบตั ิ ไม่ใช่คาสอนของ
ท่านเราะสูล บรรดาเศาะหาบะฮฺ และตาบิอีน เพราะพวกเขายึดมัน่ ว่าต้ องวิงวอนขอจากอัลลอฮฺเท่านัน้

َ َ
َ
أ أ
َ ََ َ َ
َ ٱدل ّ َ َ َ َ أ َ أ
َ ك ع َّبادّي َعن َفإ ن َقريب أ جيب َد أع َو َة
:  ﴾ [ابلقرة١٨٦ جيبوا ّل َوِلؤمّنوا ّب ل َعله أم يَ أرشدون
﴿ ِإَوذا سأل
ّ
ّ اع إّذا دَع ّن فليست
ّ
ّ
ّ
ّ
]931

“และเมื่อปวงบ่าวของฉันถามเจ้ าเกี่ยวกับฉัน จงกล่าวแก่พวกเขาว่า ฉันอยู่ใกล้ พวกเขา ฉันจะตอบรับการ
วิงวอนของผู้ที่ขอ เมื่อเขาขอต่อฉัน ดังนันพวกเขาจงเชื
้
่อฟั งฉัน จงศรัทธาต่อฉัน เพื่อพวกเขาจะได้ รับทางนา”
(อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 186 )
และท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สอนพวกเขาว่า

ر
ر
« ر
»الاع رء هو العبادة

“การขอพรนัน้ (การดุอาอ์) เป็ นการเคารพภักดี/อิบาดะฮฺ” (บันทึกโดยอัต-ติรมิซีย์ )
ฉะนันท
้ าไมต้ องวิงวอนขอจากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ เล่า ทังๆ
้ ที่การขอดุอาอ์นนเป็
ั ้ นเรื่ องพิเศษหรื อ
คุณลักษณะเฉพาะที่จะต้ องไม่ขอจากผู้อื่นนอกจากต่อผู้ที่เป็ นพระเจ้ าเท่านัน้
พึงทราบเถิดว่า พฤติกรรมเหล่านัน้ ขัดแย้ งกับการให้ เอกภาพต่ออัลลอฮฺ(หลักเตาฮีด)ตามที่บรรดาศา
สนทูตได้ นามา การให้ เอกภาพคือการปฏิเสธการเคารพภักดีตอ่ ทุกสิ่ง นอกจากอัลลอฮฺเพียงองค์เดียว
และบรรดาศาสนทูตได้ อธิบายอย่างชัดแจ้ งแล้ วว่า อัลลอฮฺจะไม่ตอบรับการงานใด นอกจากการงาน
ที่ดี และสอดคล้ องกับบทบัญญัตเิ ท่านัน้
และอัลลอฮฺจะทรงอภัยทุกความผิด นอกจากการตังภาคี
้

َ
أ
َ
َ َ ﴿ إ َن
ً ى إ أث ًما َع
َ َ ون َذىل َّك ل َّمن ي َ َشآء َو َمن ي أ أ َ َ َ أ
َ ٱلِل َل َي أغفّر أن ي أ
]73 :  ﴾ [النساء٤٨ ظّيما
ُش َك بّهّۦ َو َيغفّر َما د
ّ ُشك بّٱلِلّ فق ّد ٱفَت ى
ّ
ّ

“แท้ จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษต่อการที่ใครจะมาตังภาคี
้ กบั พระองค์ และพระองค์จะอภัยแก่ความผิดอื่น
นอกเหนือจากนัน้ สาหรับผู้ที่พ ระองค์ทรงประสงค์ และผู้ใดตังภาคี
้ ต่อ อัลลอฮฺ แน่นอนเขาย่อมอุปโลกน์
บาปกรรมอันใหญ่หลวง” (อัน-นิสาอ์ : 48)
สาม การเชือดสัตว์ เพื่อถวายแด่ ดวงวิญญาณ ของบรรพบุรุษ และการพานัก (เพื่อแสวงบุญ)
ณ สุสานของพวกเขา
แท้ จริงสิ่งที่มสุ ลิมที่ขาดความรู้ บางคนได้ กระทา และที่เป็ นธรรมเนียมของพวกเขา อันได้ แก่การเชือด
สัต ว์ บ นสุส านของบรรพบุรุษ และบนสถานที่ ท างประวัติศาสตร์ และรอบอาคารปลูกสร้ างที่ สุส าน ใน
เทศกาลต่างๆ นัน้ การส่งมอบความยินดี การพานัก การค้ างแรมรอบสุสาน การขอการช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่
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ในหลุมศพ การเปล่งเสียงเรี ยกพวกเขา และการขอพรจากพวกเขานัน้ เป็ นอุตริ กรรมที่หลงผิด ซึ่ง อัลลอฮฺ
มิได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ แต่เป็ นวิถีของคนในยุคก่อนอิสลาม เป็ นการตังภาคี
้ ตอ่ อัลลอฮฺ ซึง่ พระองค์ได้ ทรงห้ าม

ََ ََ أ
َ أ
َ أ
]81 : ُشكوا بّهّۦ شيا ﴾ [النساء
ّ ﴿ ۞وٱعبدوا ٱلِل ول ت

“และพวกเจ้ าจงเคารพภักดีตอ่ อัลลอฮฺเถิด และอย่าให้ มีสิ่งใดเป็ นภาคีกบั พระองค์” (อัน-นิสาอ์ : 36)

َ َ َ َ ٗ َ َ َ
ََ َأ
]22 : ندادا َوأنت أم ت أعلمون ﴾ [ابلقرة
﴿ فل َت َعلوا ّلِلّ أ

“ดังนัน้ พวกเจ้ าอย่าให้ มีผ้ เู สมอเหมือน/คูภ่ าคีใดๆ ขึ ้นสาหรับอัลลอฮฺ ทังที
้ ่พวกเจ้ ารู้ว่าพระองค์เป็ นพระเจ้ า
เพียงผู้เดียว” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 22)

ผู้ที่ยืนกรานอยู่บนสิ่งที่เป็ นโมฆะนี ้และผู้ที่ให้ การรับรองมัน ก็มีข้อชี ้ขาดเดียวกัน คือ พฤติกรรมนี ้เป็ น
การตังภาคี
้ ตอ่ อัลลอฮฺ
ท่านอาจจะแปลกใจ เมื่อพบเห็นผู้คนมากมายที่ขาดความรู้ ซึง่ มีความสัมพันธ์โยงใยกับอิสลาม พวก
เขายึดถือการใช้ สื่อกลางที่เป็ นอุตริ กรรมเหล่านี ้ แต่กลับห่างเหินจากการใช้ สื่อกลางที่ชอบด้ วยบทบัญญัติ
พวกเขาไม่ปฏิบตั สิ ิ่งใดเลย ทังที
้ ่มีอยูใ่ นอัลกุรอาน หะดีษ และมติเอกฉันท์ของประชาติอิสลาม
และท่านยังพบเห็นพวกเขาใช้ บทขอพร และการใช้ สื่อกลางที่อตุ ริ ขึ ้นแทน โดยที่ อลั ลอฮฺมิได้ บญ
ั ญัติ
ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่เคยปฏิบตั ิ และไม่มีรายงานจากชาวสะลัฟ
โอ้ พี่ น้องอิส ลาม มิ ใช่เราเท่านัน้ ที่ ปฏิ เสธการใช้ สื่ อกลางที่ เป็ นอุตริ เหล่านัน้ แต่นั่น คือแก่นแท้ ของ
ศาสนา และอุตริ กรรมที่ เกิ ดขึน้ นัน้ เป็ นสิ่งต้ องห้ าม ยิ่งกว่านัน้ การปฏิเสธการใช้ สื่อกลางที่ต้องห้ าม เป็ น
แนวทางของบรรดาเศาะหาบะฮฺ ตาบิอีน และอิมามทังสี
้ ่ (อบู หะนีฟะฮฺ, มาลิก, อัช-ชาฟิ อีย์ และอะหมัด)
และผู้ที่เจริญรอยตามพวกเขา
สาเหตุของการเบี่ยงเบนในเรื่องการใช้ ส่ ือกลางเป็ นตัวช่ วยเพื่อให้ ใกล้ ชิดกับอัลลอฮฺ
สาเหตุท่ หี นึ่ง : การตักลีด
เป็ นสาเหตุที่สาคัญยิ่ง การตักลีด คือ การยึดทัศนะที่ไม่มีหลักฐาน ซึง่ เป็ นสิ่งที่ต้องห้ าม และผู้ที่ ตกั ลีด
นันคื
้ อผู้ที่ตามผู้ร้ ู โดยเจาะจงบุคคล ไม่เปลี่ยนจากทัศนะของผู้ร้ ูท่านนัน้ แม้ ว่าจะขัดแย้ งกับหลักฐานต่างๆ
ของศาสนาก็ตาม
อัลลอฮฺได้ ตาหนิและห้ ามการตักลีดในหลายๆ โองการ

َ
َ
َ
ٓ
َ َ ََ َ ٓ َ
َٓ َأ
َ
َ َ َ َ َٓ ٓ
ََ أ
َ َ َ َ
َ َ أ
﴾ ١٧٠ نز ل ٱلِل قالوا بَل نتبّع َما ألف أي َنا َعل أيهّ َءابَا َءنا أ َول أو َك ن َءابَا ؤه أم ل َي أعقّلون شيا َو ل َي أه َتد ون
﴿ ِإَوذا قّيل لهم ٱتبّعوا ما أ
]971 : [ابلقرة

“และเมื่อถูกกล่าวแก่พวกเขาว่า พวกเจ้ าจงปฏิบตั ิตามสิ่งที่ อลั ลอฮฺได้ ประทานมา พวกเขาก็กล่าวว่า แต่เรา
จะปฏิบตั ติ ามสิ่งที่เราได้ พบเห็นจากบรรพบุรุษของเรา แม้ ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาไม่มีปัญญา และไม่ได้ รับ
ทางนาก็ตามกระนันหรื
้ อ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 170)
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บรรดาผู้ร้ ูและผู้นาจากบรรพชน ได้ ห้ามการตักลีด เนื่องจากมันเป็ นสาเหตุหนึ่งของการขัดแย้ ง และทา
ให้ เกิดความอ่อนแอในหมูผ่ ้ ศู รัทธา
ขณะที่ความเป็ นหนึง่ เดียวนันจะแฝงอยู
้
ใ่ นการปฏิบตั ติ ามและการกลับไปยังคาสัง่ ของอัลลอฮฺและเราะ
สูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในกรณีที่มีการขัดแย้ ง
และโดยเหตุนี ้เอง เราเห็นว่าบรรดาเศาะหาบะฮฺ นนจะไม่
ั้
มีการตักลีดบุคคลใดเป็ นการเฉพาะในทุกๆ
เรื่ องที่เป็ นประเด็นปั ญหาโดยไม่พิจารณาความเห็นจากคนอื่นประกอบด้ วย และอิมามทังสี
้ ่ก็เช่นเดียวกัน
พวกเขาไม่คลัง่ ไคล้ ในทัศนะของตัวเอง พวกเขาละทิง้ ทัศนะของพวกเขาเพื่อตามหะดีษของท่านเราะสูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และพวกเขาห้ ามมิให้ ตกั ลีดพวกเขาโดยที่ไม่ทราบหลักฐานที่พวกเขาอ้ างอิง นี่
เป็ นเพราะว่าพวกเขาเข้ าใจความหมายของโองการนี ้

ٗ َ ٓ َ
َ َ َٓ
َ َ ََ
ََ َ
َ
﴾ ٣ نزل إ ّ أِلكم مّن َربّك أم َول تتبّعوا مّن دونّهّۦٓ أ أو ِّلَا َء قل ّيل َما تذكرون
ّ ﴿ ٱتبّعوا ما أ

“จงปฏิ บัติต ามสิ่ ง ที่ พ ระผู้อภิ บ าลของพวกเจ้ าประทานแก่ พ วกเจ้ า และอย่าได้ ต าม วะลี ย์ ใดๆ อื่ น จาก
พระองค์ น้ อยเหลือเกินที่พวกเจ้ าจะสานึก” (อัล-อะอฺรอฟ : 3)
สาเหตุท่ สี อง : คือการยึดเอาบางส่ วนของโองการอัลกุรอานและหะดีษ โดยละทิง้ อีกบางส่ วน
หนาซ ้า โองการเหล่านันไม่
้ ได้ เป็ นหลักฐานบ่งชี ้ถึงจุดมุ่งหมายของพวกเขาเลย และไม่ได้ สนับสนุน
ทัศนะของพวกเขาแต่อย่างใด ยิ่งกว่านันพวกเขาไม่
้
ร้ ูถึงการอธิบายความหมายที่ถกู ต้ องด้ วยซ ้า หรื อบางครัง้
พวกเขาก็ตีความห่างไกลจากความเป็ นจริง ดังเช่นโองการนี ้

َ َ
ََ َ أ
َ َ ّين َء َامنوا َٱتقوا
َ يأ ُّي َها َٱَّل
﴿ ى
]83 : ٱلِل َو أٱب َتغ ٓوا إ ّ أِلهّ ٱل َوسّيلة ﴾ [املائدة

“โอ้ บรรดาผู้ศรัทธาทังหลาย
้
จงยาเกรงอัลลอฮฺเถิด และจงแสวงหาสื่อกลางไปยังพระองค์ ” (อัล-มาอิดะฮฺ :
35)
ความหมายของคาว่า อัล-วะสีละฮฺ ณ จุดนี ้คือ การทาความใกล้ ชิดกับอัลลอฮฺ โดยการเชื่อฟั ง และ
ปฏิบตั ิในสิ่งที่พระองค์ทรงยินดี นี่คือสิ่งที่ไม่มีความเห็นขัดแย้ งกันในระหว่างบรรดานักอธิบายความหมาย
ของอัลกุรอาน
ส่วนการใช้ โองการเหล่านี ้เป็ นหลักฐานว่าอนุญาตให้ ขอความอนุเคราะห์จากสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
นัน้ เป็ นการบิดเบือนดารัสของอัลลอฮฺให้ ออกจากเนื ้อหาสาระที่แท้ จริง
ดังนัน้ สื่อกลางที่เป็ นตัวช่วยดังที่ อลั ลอฮฺทรงสัง่ ใช้ นนั ้ คือ การแสวงหาความใกล้ ชิดกับพระองค์ด้วย
ความดี และสิ่งที่พระองค์ทรงยินดี และนี่คือคาอธิบายที่บรรดานักอธิบายไม่มีความเห็นขัดแย้ ง
และส่วนหนึ่งจากหะดีษ ที่พ วกเขายังมี ความคลุม เครื อในความหมายที่ ถูกต้ อง คือหะดีษที่ อุมัรฺ
ใช้ อัล -อับบาสเป็ นสื่ อกลาง ดังที่ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น พวกเขากล่าวอ้ างว่า นั่นเป็ นการใช้ สื่ อด้ วยตัวตน
ของอัล-อับบาส เนื่องจากท่านเป็ นญาติใกล้ ชิดของท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
เราจะถามกลับไปว่า แล้ วสภานภาพของยะซีด บิน อัล-อัสวัด อัล-ญะเราะชีย์ ล่ะ เขาเป็ นใคร? คน
ผู้นี ้ซึ่งมุอาวิยะฮฺ และมวลมุสลิมได้ ให้ เขาเป็ นสื่อกลางเพื่อขอฝนต่ออัลลอฮฺ แล้ วเขาได้ วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ
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ต่อมาอัลลอฮฺทรงตอบรับการวิงวอนของเขา และฝนก็ตก? เขาไม่ได้ เป็ นญาติใกล้ ชิดท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เหมือนอัล-อับบาสแม้ แต่น้อย แต่อลั ลอฮฺก็ตอบรับดุอาอ์เขา
และทานองเดียวกัน หะดีษของชายตาบอด ซึง่ กล่าวแก่ทา่ นเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ว่า

رْ ر
ْ
ر
ْ  وإ ْن شئْت ص.. فقال صىل اهلل عليه وسلم «إ ْن شئْت دع ْو رت.ع اهلل أ ْن ريعافين
اد رع ره فأمر ره ن
الب صىل اهلل
 ف:بت وهو خ ْي» قال
اد
ْ
ر
ْ
ر
ْ
ْ
ن
ن
ر
د
ر
 ا مهل إ ي أتوجه إكي بنبي محمد نب الرحة يا محمد إ ي أتوجه ب إىل:عليه وسلم أن يتوضأ ويسن روضوءه ويدعو بهذا الاعء
ْ
ر ِّب  ي حاجت تل ْقض ا مهل شععه ن
 فعاد وقد أب ْص. ي

โปรดขอต่ออัลลอฮฺให้ แก่ฉันเถิด ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า หากท่านต้ องการฉันจะ
วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺให้ แก่ท่าน หรื อไม่ก็ท่านจงอดทนและการที่ท่านอดทนนัน้ ย่อมดีกว่า เขาตอบว่า จง
วิงวอนขอแก่ฉันเถิด ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เลยสัง่ ให้ เขาอาบน ้าละหมาดอย่างสมบูรณ์
และวิงวอนขอว่า โอ้ อลั ลอฮฺ แท้ จริ งฉันมุง่ หน้ าสู่พระองค์ ด้ วยนบีของพระองค์ มุหมั มัด นบีแห่งความเมตตา
โอ้ มหุ มั มัด แท้ จริ งฉันมุ่งหน้ าสู่พระผู้อภิบาลของฉันด้ วยท่าน ในการขจัดความเดือดร้ อนของฉัน โอ้ อัลลอฮฺ
โปรดให้ เขามีสิทธิชว่ ยเหลือ/ชะฟาอะฮฺแก่ฉนั ด้ วยเถิด หลังจากนัน้ เขาก็กลับมามองเห็นอีกครัง้
ความหมายของหะดีษบทนีป้ ระจักษ์ ชัดว่าเขาต้ องการให้ ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺให้ แก่เขา และเช่นกัน เขาได้ วิงวอนขอให้ อัลลอฮฺ ตอบรับการดุอาอ์ ของท่านเราะสูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดยใช้ คาว่า “โอ้ อลั ลอฮฺโปรดให้ เขามีสิทธิชว่ ยเหลือ/ชะฟาอะฮฺแก่ฉนั ด้ วยเถิด”
สาเหตุ ท่ ี ส าม การปฏิ บั ติต ามหะดี ษ เฎาะอี ฟ และหะดี ษ เมาฎู อฺ ซึ่ง ไม่ มี ที่ ม า ยิ่ ง กว่า นัน้
บางครัง้ ยังขัดแย้ งกับหลักการของศาสนา ตัวอย่างเช่น

ر
ْ
ن
تو نسل ْوا باه فإن جاه عند اهلل عظيْم

ความว่า “พวกท่านจงใช้ เกียรติของฉันเป็ นสื่อกลางเถิด เพราะเกียรติของฉันนันยิ
้ ่งใหญ่ ณ อัลลอฮฺ”
และหะดีษเมาฎอฺู ที่วา่
ْ
ْ ر
ر
ر ر
 يا ر ِب ل نما: يا آدم وكيْف عرفت مح نم ًدا ول ْم أخلقه؟ قال: فقال، يا ر ِب أ ْسأل ب ِق مح نمد ل نما غع ْرت ل:ل نما اقتف آدم اخلطيْئة قال
ْ
ْ
ْ
ْ
ن
ً كتر
خت ن
 فعلمت أن، ال هلإ إال اهلل محمد رسول اهلل:وبا
 ي من رر ْوح رفعت رأس فرأيْت ىلع قوائم الع ْرش م
خلقتن ِيدك ونع
ن
ْ
ْ ل ْم تضف إىل
اسم إال أح ن
 غع ْرت ل ول ْوال محمد ما خلقت: فقال، ْب اخللق إكي

“เมื่ออาดัมยอมรับในความผิด ก็ ได้ กล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลของฉัน ฉันขอต่อพระองค์ด้วยสิทธิของมุหมั มัด
เพื่อการอภัยของพระองค์ที่มีแก่ฉัน อัลลอฮฺจึงกล่าวว่า โอ้ อาดัม เจ้ ารู้จกั มุหมั มัดได้ อย่างไร ทังที
้ ่ฉันยังไม่ ได้
สร้ างเขา ? อาดัมกล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลของฉัน เมื่อพระองค์ได้ บงั เกิดฉันด้ วยพระหัตถ์ของพระองค์ และ
พระองค์ได้ เป่ าวิญญาณแก่ฉัน ฉันเงยศีรษะขึ ้น ฉันเห็นคาว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุ มุหมั มัด เราะสูลุลลอฮุ
ถูกจารึ ก ไว้ ที่ บัล ลังก์ ฉัน เลยรู้ ว่า แท้ จ ริ งพระองค์ ไม่นานามชื่ อใดมาเชื่ อ มโยงกับ พระนามของพระองค์
นอกจากเขาจะเป็ นผู้ที่พระองค์รักยิ่งจากมัคลูกทังหลาย
้
อัลลอฮฺเลยตอบว่า ข้ าอภัยแก่เจ้ าแล้ ว และหากไม่
มีมหุ มั มัด ข้ าก็ไม่บงั เกิดเจ้ า”
อิมามอัซ-ซะฮะบีย์ ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือ “มีซาน อัล-อิอฺติดาล” ว่า นี่คือรายงานที่เป็ นเท็จ และถูก
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อุปโลกน์ขึ ้น
และเช่นเดียวกับรายงานที่วา่

ً
م ْن خرج م ْن بي ْته إىل ن
 ا مهل إ ي أسأل بق ن: فقال،الصالة
.. وأ ْسأل بق ممشاي هذا، ْالسائلني علي

ผู้ใดออกจากบ้ านเพื่อไปละหมาด แล้ วกล่า วว่า โอ้ อลั ลอฮฺ แท้ จริ งฉันขอต่อพระองค์ ด้ วยสิทธิของผู้ที่วิงวอน
ทังหลาย
้
และฉันขอต่อพระองค์ด้วยสิทธิของก้ าวเดินของฉันนี ้ ...
รายงานนี ้อิบนุ ตัยมิยะฮฺและอัซ-ซะฮะบีย์ให้ ความเห็นว่าเป็ นหะดีษอ่อน
สุดท้ ายนี ้ แท้ จริงจาเป็ นที่บา่ วผู้ศรัทธาต้ องห่างไกลจากการใช้ สื่อกลางที่ต้องห้ ามทุกประเภทเป็ นตัว
ช่วยเพื่อให้ ใกล้ ชิดกับอัลลอฮฺ เนื่องจากในการปฏิบตั ิสิ่งนัน้ จะตกอยู่ในตังภาคี
้ ใหญ่ หรื อภาคีเล็ก หรื ออุตริ
กรรมที่ ต้องห้ าม และเนื่องจากการกระทาเช่นนัน้ เป็ นการละเมิดขอบเขตของการวิงวอนขอ ซึ่งพระองค์
ยืนยันว่าจะไม่ตอบรับ เพราะพระองค์จะตอบรับเฉพาะสิ่งที่สอดคล้ องกับบทบัญญัติศาสนาเท่านัน้
เช่นเดียวกัน ผู้ศรัทธาควรจะมุ่งเน้ นคาขอพรที่มีอยู่ในอัลกุรอานและในสุนนะฮฺ ของท่านเราะสูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เนื่องจากเหมาะยิ่งที่จะถูกตอบรับ และในการวิงวอนขอด้ วยถ้ อยคาที่อยู่ในอัล
กุรอานและสุนนะฮฺนนั ้ มีผลบุญด้ วย
โอ้ อลั ลอฮฺ แท้ จริงเราขอและทาความดีเพื่อใกล้ ชิดพระองค์ ด้ วยพระนามอันวิจิตรของพระองค์ และ
คุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ และด้ วยศรัทธาของเราที่มีตอ่ พระองค์ และด้ วยความรักของเราที่มีตอ่ นบี
ของพระองค์ นบีแห่งความเมตตา และด้ วยความดีของพวกเราที่กระทาเพื่อพระองค์ ขอพระองค์ให้ เราเป็ น
บ่าวที่ศรัทธา อยู่ในแนวทางของพระองค์ และให้ เรามั่นคงอยู่บนสัจธรรม และโปรดช่วยเหลือเราให้ มีชัย
เหนือศัตรู แท้ จริงพระองค์ทรงได้ ยิน ทรงตอบรับคาขอทังหลาย
้
ขอความจาเริ ญ และความสันติมีแด่ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ และผู้ที่เจริญรอยตามจนวันสิ ้นโลก
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