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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

บทสนทนาอันสงบ ระหวาง 
อับดุลลอฮฺและอับดุนนบี 

 
ชายผูหนึ่งชื่อ อับดุลลอฮฺ ไดพบกับชายอีกคนชื่อ อับดุนนบี เมื่ออับดุลลอฮฺไดฟงชื่อนี้แลวเกิดการ
ปฏิเสธขึ้นในใจของเขา แลวเขาก็ คิดขึ้นมาวา คนผูหนึ่ งจะทําอิบาดะฮฺตอส่ิงอื่นนอกจาก 
อัลลอฮฺไดอยางไรกัน แลวเขาก็ถามอับดุนนบีวา : ทานทําอิบาดะฮฺตอส่ิงอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือ?  
อับดุนนบีตอบกลับมาวา : เปลา ฉันไมเคยกราบไหวส่ิงอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ฉันเปนมุสลิม และ
ภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น  
อับดุลลอฮฺกลาววา: เชนนี้แลวทําไมถึงไดใชชื่อที่เสมือนกับชื่อของชาวนะศอรอซึ่งพวกเขาไดต้ังชื่อ
พวกเขาวา อับดุลมะสีหฺ ซึ่งไมแปลกสําหรับพวกเขาเพราะพวกเขาศรัทธาและบูชานบีอีซา  ทํา
ใหผูคนที่ไดฟงชื่อของทานเกิดความคิดขึ้นมาวาทานนั้นทําอิบาดะฮฺตอทานนบี   ซึ่งแนนอนวา 
นั่นไมใชความเชื่อที่มุสลิมศรัทธาตอนบีของพวกเขา ทวาสิ่งที่วาญิบก็คือเขาจะตองศรัทธาวา
แทจริงทานนบีนั้นเปนบาวและรอซูลของอัลลอฮฺเทานั้น 
อับดุนนบีจึงตอบกลับมาวา : แตทานนบีมุหัมมัด   นั้นเปนบุรุษที่ประเสริฐที่ สุดในบรรดา
มนุษยชาติและเปนผูนําของบรรดาศาสนทูตผูถูกแตงตั้งทั้งหลาย แลวพวกเราตั้งชื่อกันดวยชื่อนี้เพื่อ
เปนสิริมงคลและบะเราะกะฮฺ และเปนการใกลชิดตออัลลอฮฺดวยความประเสริฐของนบีของพระองค
และดวยตําแหนงของทาน ณ อัลลอฮฺ แลวเราจะไดขอจากทานนบี  ใหทานชวยรับประกันให
ชะฟาอะฮฺแกเราดวยการตั้งชื่อดังกลาว และทานไมตองแปลกใจไปหรอกเพราะพี่ชายของเราเองก็ชื่อ 
อับดุลหุเซน และพอของเราก็ชื่อ อับดุลรอซูล และการตั้งชื่อดวยเชื่อเหลานี้ก็เปนสิ่งที่มีมานานและ
แพรหลายกันในหมูผูคนทั้งหลาย และเราไดพบวา บรรพบุรุษของเราก็เปนเชนเดียวกันนี้แหละ ทาน
อยาไดเครงครัดในเรื่องนี้นักเลย เพราะเปนปญหาเล็กนอย และอิสลามก็เปนอะไรที่งายๆ อยูแลวนี่ 
อับดุลลอฮฺจึงกลาววา : และนี่ก็เปนเรื่องที่นาตําหนิยิ่งกวาอีก นั่นคือ การขอจากสิ่งอื่นนอกจาก
อัลลอฮฺในสิ่งที่ไมมีใครสามารถใหไดนอกจากอัลลอฮฺ ไมวาผูนั้นจะเปนทานนบีมุหัมมัด  หรือ
ผูอ่ืนจากบรรดาศอลิฮีนผูมีคุณธรรมทั้งหลายเชน ทานหุเซน  เปนตน และเปนสิ่งที่ขัดกับ
เอกภาพของอัลลอฮฺหรือเตาฮีด และความหมายของ  اهللا  إال  هل  ال   ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (ไมมี
พระเจาอื่นใดที่ควรคาตอการเคารพภักดีอยางแทจริงนอกจากอัลลอฮฺ) 
เราจะขอถามทานในบางเรื่องเพื่อใหทานไดเห็นถึงความสําคัญของปญหานี้ และผลรายของการตัง้ชือ่
ดวยชื่อเหลานั้นเปนตน การตั้งคําถามนี้ไมใชเพื่อการอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากเพื่อหาความถูกตองแลวทาํ
ตามมัน และเพื่อชี้แจงความเท็จเพื่อจะหลีกเลี่ยง และเพื่อเปนการเชิญชวนในสิ่งที่ดี และหามปรามใน
ส่ิงที่ไมดี วัลลอฮุลมุสตะอาน วะอาลัยฮิตตุกลาน วะลาเหาละ วะลากุวะตา อิลลาบิลลาฮฺ (ขออัลลอฮฺ
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เปนผูชวยเหลือ พระองคนั้นเปนที่พึ่ง ไมมีความสามารถและอํานาจใดๆ เกิดขึ้นไดเวนแตดวยอัลลอฮฺ
ผูสูงสงและยิ่งใหญ)  หากแตเราจะขอใหทานนึกถึงอายะฮฺหนึ่งที่พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสวา 

   مث º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ ¹ ̧ ¶  نث 
ความวา “แทจริงคํากลาวของ บรรดาผูศรัทธา เมื่อพวกเขาถูกเรียกรอง
ไปสูอัลลอฮฺและรอซูลของพระองคเพื่อใหตัดสินระหวางพวกเขา พวกเขา
จะกลาววา เราไดยินแลวและเราเชื่อฟงปฏิบัติตาม” (อัน-นูร 51) 

และพระดํารัสของพระองคที่วา  
  مث Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  نث 

ความวา  “แตถาพวกเจาขัดแยงกันในสิ่งใด  ก็จงนําสิ่งนั่นกลับไป
ยังอัลลอฮฺและรอซูล หากวาพวกเจาศรัทธาตออัลลอฮฺและวันอาคิ
เราะฮฺ” (อัน-นิสาอ 59) 

อับดุลลอฮฺ : ทานกลาววาทานเปนคนที่มีเตาฮีดหรือศรัทธาในเอกภาพของอัลลอฮฺพระองคเดียว 
และกลาวคําปฏิญาณ ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ดังนั้นขอทานชวยอธิบายความหมายของเตาฮีดให
ฉันหนอยจะไดหรือไม ? 
อับดุนนบี: เตาฮีด คือ การศรัทธาและเชื่อมั่นวาแทจริงอัลลอฮฺนั้นมีอยูจริง และเปนผูสรางฟากฟา
และผืนดิน เปนผูใหชีวิตและความตาย ผูควบคุมจักรวาลทั้งมวล ผูใหริซกี....เปนตน. 
อับดุลลอฮฺ: ถาหากความหมายของคําวา เตาฮีด มีแคนี้เทานั้นแลว แนนอนวา ฟรเอานฺ และ
บรรดาพวกพองของเขา อบู ญะฮัล และคนอื่นๆ ก็ถือวาเปนผูมีเตาฮีดเชนกัน เนื่องจากไมมีใครที่
ปฏิเสธในสิ่งที่ทานไดกลาวมาเลย เพราะฟรเอานฺที่อางตนวาเปนพระเจานั้น ก็ใหการยอมรับและ
เชื่อมั่นอยูในใจวาแทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงมีอยูจริงและคอยควบคุมจักรวาลทั้งมวล จากหลักฐาน
ที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

   مثA B C D E Fنث 
ความวา “และพวกเขาไดปฏิเสธมันอยางไมเปนธรรมและเยอหยิ่งทั้งๆ 
ที่จิตใจของพวกเขาเชื่อมั่น” (อัน-นัมลฺ 14) 

และการยอมรับนี้ไดปรากฏขึ้นมาจากปากของเขาขณะที่เขากําลังจมลงในทะเล  
ทวา ที่จริงแลวเตาฮีดนั้นคือ การอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว และอิบาดะฮฺนั้นเปนชื่อรวม
ของทุกๆ ส่ิงที่อัลลอฮฺทรงรักและพอใจ ไมวาจะเปนคําพูดและการกระทําทั้งที่มองเห็นและไมเห็น และ
คําวา อิลาฮฺ ในประโยค ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ นั้นมีหมายความวา ผูถูกเคารพอิบาดะฮฺ ซึ่งไมมีส่ิงใดที่
คูควรแกการอิบาดะฮฺนอกจากพระองคเทานั้น 
อับดุลลอฮฺ: แลวทานรูหรือไมวา ทําไมจึงไดมีการประทานรอซูลลงมาสูโลก ซึ่งคนแรกก็คือ นบี 
นูหฺ   ? 
อับดุนนบี: เพื่อเรียกรองและเชิญชวนชาวมุชริกีน (บรรดาผูต้ังภาคี) ไปสูการอิบาดะฮฺตอ 
อัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว และละทิ้งคูภาคีทั้งปวงที่พวกเขาชิริกกับพระองคอัลลอฮฺ  
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อับดุลลอฮฺ: แลวอะไรที่เปนสาเหตุทําใหพวกของนบีนูหฺชิริก(ต้ังภาคี)ตออัลอฮฺ ? 
อับดุนนบี: ฉันไมรูหรอก   
อับดุลลอฮฺ: อัลลอฮฺไดสงนบีนูหฺมายังหมูชนของเขาหลังจากที่พวกเขายกยองและบูชาอยางเลย
เถิดตอบรรดาผูมีคุณธรรมในยุคนั้น นั่นก็คือ วั๊ด, สุวาอฺ, ยะฆูษ, ยะอูก และ นัสรฺ 
อับดุนนบี: ทานหมายความวา วั๊ด, สุวาอฺ, ยะฆูษ, ยะอูก และ นัสรฺ  นั้นเปนชื่อของบรรดาของศอ
ลิฮีน ไมใชชื่อของเหลาผูอหังการที่ปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺเชนนั้นหรือ ? 
อับดุลลอฮฺ: ใช ชื่อเหลานี้เปนชื่อของชนชาวศอลิฮีนซึ่งหมูชนของนบีนูหฺไดนํามากราบไหวและ
บูชา และชนชาวอาหรับก็ไดตามพวกเขาในเรื่องดังกลาว หลักฐานดังกลาวจากบันทึกของ 
อัลบุคอรีย เลาจากอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา ไดกลาววา  

ا  َنْعُد،  اْلَعَرِب   يِف   ُنوٍح   َقْوِم   يِف   اَكَنْت   الَّيِت   األْوَثانُ   َصاَرِت (  مَّ
َ
 ِبَدْوَمةِ   ِللَكٍْب   اَكَنْت   َودٌّ   أ

ا  اجْلَنَْدِل، مَّ
َ
ا  ،لُِهَذيْلٍ   اَكنَْت   ُسَواعٌ   َوأ مَّ

َ
 ِعنْدَ   ِباجْلَوِْف   ُلَطيٍْف   ِكَيِن   ُعمَّ   لُِمَرادٍ   َفاَكنَْت   َفُغوُث   َوأ

، ا  َسبَإٍ مَّ
َ
ا  لَِهْمَدانَ   َفاَكَنْت   َفُعوُق   َوأ مَّ

َ
ْمرَيَ   َفاَكَنْت   نرَْسٌ   َوأ ْسَماءُ   اْلالَكِع   ِذي  آللِ   حِلِ

َ
 ِرَجالٍ   أ

ا  نُوٍح،  َقْومِ   ِمنْ   َصاحِلِنيَ  َ   َهلَُكوا  َفلَمَّ ْو
َ
يَْطانُ   أ ِن�ِ  َقْوِمِهمْ   ِإىَل   الشَّ

َ
 الَّيِت   جَمَالِِسِهمْ   ِإىَل   انِْصبُوا  أ

نَْصابًا  جَيِْلُسونَ   اَكنُوا
َ
وَها  أ ْسَماِئِهمْ   وََسمُّ

َ
َّ   ُيْعبَْد،  َفلَمْ   َفَفَعلُوا  ِبأ وَحَِك   َهلََك   ِإَذا  َح

ُ
خَ   أ  َوَتنَسَّ

  )ُعِبَدْت  الِْعلْمُ 
ความวา “รูปเคารพที่เกิดขึ้นมาจากกลุมชนนบีนูหฺสมัยกอนไดกลายเปน
สิ่งเคารพบูชาของหมูชนชาวอาหรับหลังจากนั้น วั๊ดนั้นกลายเปนรูปปนที่
เคารพบูชาของเผากัลบฺซ่ึงอาศัยอยูแถบเดามะตุลุนดุล สวนสุวาอฺเปน
รูปปนของเผาฮุซัยลฺ สวนยะฆูษเปนรูปปนของพวกมุรอด ตอมาก็
กลายเปนรูปปนของเผาฆุฏ็อยฟฺซ่ึงอาศัยอยูแถบเมืองเญาฟฺ ในแควน
สะบะอ สวนยะอูกก็กลายเปนรูปปนของพวกฮัมดาน และนัสรฺเปนรูปปน
ของชนชาวหิมยัรฺซ่ึงเปนของเครือญาติพรรคพวกกับซิลกิลาอฺ ชื่อรูปปน
เหลานี้เปนชื่อของบรรดาศอลิฮีนในหมูชนของนบีนูหฺ หลังจากบุคคล
เหลานี้ไดเสียชีวิต ชัยฏอนไดลอลวงใหหมูชนของพวกเขาทําการสราง
เทวรูปบุคคลเหลานั้น ณ ที่ที่พวกเขาเคยนั่งชุมนุมกัน และใหต้ังชื่อเทวรูป
เหลานี้เหมือนกับชื่อพวกเขา แลวหมูชนของพวกเขาก็ไดทําตามแตยังไม
มีการบูชาแตอยางใด จนกระทั่งคนรุนแรกเหลานี้ไดเสียชีวิตลง และ
ความรูสืบทอดเกี่ยวกับเรื่องราวตางๆ ในอดีตไดเปลี่ยนไปทีละเล็กละ
นอย จากนั้นจึงไดมีการบูชาเทวรูปเหลานี้ขึ้น” (อัล-บุคอรีย) 

อับดุนนบี: นี่เปนคําพูดที่แปลกมาก ! 
อับดุลลอฮฺ: เอาไหมฉันจะบอกสิ่งที่แปลกยิ่งกวา? นั่นคือการที่ทานรูวานบีคนสุดทายในบรรดานบี
ทั้งหลายนั้นคือมุหัมมัด   อัลลอฮฺไดสงทานลงมาสูชนกลุมหนึ่งที่มีพฤติกรรมขออภัยโทษ ทําอิ
บาดะฮฺ เฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺ สะแอ และทําพิธีหัจญ รวมทั้งไดทําทานบริจาค แตพวกเขา
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เหลานั้นไดนํามัคลูกสิ่งถูกสรางบางสวนมาเปนตัวกลางเชื่อมระหวางพวกเขากับอัลลอฮฺ แลวพวก
เขากลาววา ส่ิงที่เราตองการจากพวกเขาคือการที่เราสามารถใกลชิดตออัลลอฮฺ เราตองการความ
ชวยเหลือชะฟาอะฮฺของพวกเขา เชน จากบรรดามะลาอิกะฮฺ และจากนบีอีซา  และผูคนอื่นๆ 
ที่เปนเหลาศอลิฮีนทั้งหลาย ดวยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงไดสงนบีมุหัมมัด  เพื่อนําศาสนาบรรพบุรุษของ
พวกเขา ศาสนาของทานนบีอิบรอฮีม  มาฟนฟูข้ึนใหม และชี้แจงตอพวกเขาใหไดรับรูวาการที่
พวกเขาเคารพบูชาตัวกลางเพื่อเปนสื่อในการขอความใกลชิดตออัลลอฮฺและความเชื่อตางๆ 
เชนนั้น อนุญาตใหทําไดเฉพาะกับอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น ไมสมควรมอบใหผูใดทั้งสิ้น
นอกเหนือจากอัลลอฮฺ  เนื่องจากอัลลอฮฺคือผูสรางเพียงพระองคเดียวโดยไมมีผูใดรวมสรางกับ
พระองค และพระองคเปนผูใหริซกีซึ่งไมมีใครสามารถใหริซกีไดนอกจากพระองค  ทองฟาทั้งเจ็ด
และสิ่งถูกสรางทั้งหลายบนฟา และพื้นดินทั้งเจ็ดและสิ่งถูกสรางทั้งหลายในแผนดิน เหลานี้ลวน
เปนบาวของพระองคทั้งสิ้น ซึ่งอยูภายใตอํานาจการปกครองของพระองค แมกระทั่งบรรดาสิ่งที่ถูก
บูชาซึ่งคนพวกนั้นเคารพบูชากัน ตางก็ยอมรับวาพวกเขาอยูใตการปกครองและอํานาจของ
พระองคเชนเดียวกัน 
อับดุนนบี: นี่เปนคําพูดที่อันตรายและแปลกเปนอยางยิ่ง ทานมีหลักฐานในสิ่งที่ทานพูดหรือไม? 
อับดุลลอฮฺ: หลักฐานนั้นมีอยูมากมายดังเชน พระดํารัสของอัลลอฮฺ  วา 

 « ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º نث
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Èمث   

ความวา “จงกลาวเถิด  (มุหัมมัด) ใครเปนผูประทานปจจัยยังชีพที่มาจาก
ฟากฟาและแผนดินแดพวกทาน หรือใครเปนเจาของการไดยินและการ
มอง และใครเปนผูใหมีชีวิตหลังจากการตายและเปนผูใหตายหลังจากมี
ชีวิตมา และใครเปนผูบริหารกิจการ แลวพวกเขาจะกลาวกันวา  “อัลลอฮฺ” 
ดังนั้นจงกลาวเถิด(มุหัมมัด) พวกทานไมยําเกรงหรือ?” (ยูนุส 31) 

 ª®¬« ¯ ° ± ² ³¢£¤¥¦§¨©نث
´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö × Ø مث 

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด)  แผนดินนี้และผูที่อยูในนั้นเปนของใคร
หากพวกทานรู พวกเขาจะกลาววา  มันเปนของอัลลอฮฺ จงกลาวเถิดมุหัม
มัด ถาเชนนั้น พวกทานจะไมพิจารณาใครครวญหรือ  ?   จงกลาวเถิดมุหัม
มัด   ใครเปนเจาของชั้นฟาทั้งเจ็ด และเปนผูสรางบัลลังกอันยิ่งใหญ  ? 
พวกเขาจะกลาววา     มันเปนของอัลลอฮฺ  จงกลาวเถิดมุหัมมัด   ถาเชนนั้น
พวกทานจะไมยําเกรงพระองคหรือ  ?  จงกลาวเถิดมุหัมมัด  อํานาจอัน
กวางใหญไพศาลทุกสิ่งอยางนี้อยูในพระหัตถของผูใด  ? และพระองคเปน
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ผูทรงปกปองคุมครอง  และจะไมมีใครปกปองคุมครองพระองค หากพวก
ทานรู พวกเขาจะกลาววา  มันเปนของอัลลอฮฺ  จงกลาวเถิดมุหัมมัด  
ดังนั้นพวกทานถูกหลอกลวงไดอยางไร ?” (อัล-มุอมินูน 84-89) 

และบรรดามุชริกีนนั้นจะกลาวตัลบียะฮฺในระหวางการทําหัจญของพวกเขาวา 
  )ملك وما تملكه لك، هو رشيكاً  إال لك، رشيك ال كيك كيك، امهلل كيك(

ความวา “โออัลลอฮฺ ฉันตอบสนองคําเรียกรองของพระองคแลว  ฉันตอบสนองพระองค 
ฉันตอบสนองพระองคโดยไมมีสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค นอกเสียจากภาคีที่เปนของ
พระองค พระองคทรงครอบครองมันและสิ่งที่เปนกรรมสิทธิของมัน” 
ดังนั้นการยอมรับของบรรดามุชริกีนตออัลลอฮฺวาพระองคเปนผูที่ควบคุมดูแลจักรวาล หรืออีกชื่อ
หนึ่งเรียกวา (เตาฮีด อัร-รุบูบียะฮฺ) มิไดทําใหพวกเขาเปนอิสลามแตอยางใดไม และการที่พวกเขามุง
หมายตอเหลามะลาอิกะฮฺ หรือ บรรดานบี หรือ บรรดาวะลี เพื่อขอชะฟาอะฮฺและใชเปนสื่อกลาง
เพื่อใกลชิดตออัลลอฮฺนั้น ส่ิงเหลานี้แหละที่เปนมูลเหตุใหอนุมัติตอสูญิฮาดกับพวกเขาได ดังนั้นจึง
จําเปนและวาญิบที่จะตองขอดุอาอหรือพรใดๆ ตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น ทุกๆ การบน
บานก็เพื่อพระองค การเชือดสัตวใดๆ ก็ตองทําเพื่อพระองค และการขอความชวยเหลือใดๆ ก็ตอง
ขอตอพระองค และทุกๆ อิบาดะฮฺนั้นเพื่อพระองคเพียงองคเดียวเทานั้น 
อับดุนนบี: หากเตาฮีดที่ทานนบี  ไดเชิญชวนนั้นไมใชการยอมรับวาอัลลอฮฺมีอยูจริงและการที่
พระองคเปนผูปกครองจักรวาลดังที่ทานไดกลาวมานั้น แลวเตาฮีดที่วามันคืออะไร? 
อับดุลลอฮฺ: เตาฮีดที่เหลาศาสนทูตทั้งหลายไดถูกแตงตั้งมาเพื่อใหทําการเชิญชวน และพวกมุช
ริกีนไมยอมรับนั้น คือ การทําทุกๆ อิบาดะฮฺตออัลลอฮฺและเพื่ออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดยไมมี
การมอบอิบาดะฮฺใดๆ ใหกับส่ิงอื่นนอกจากอัลลอฮฺ เชนการขอดุอาอ การบนบาน การเชือด การขอ
ความชวยเหลือ เปนตน และเตาฮีดนี่เองคือความหมายของการที่ทานกลาว ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ  
ซึ่งคําวา (อิลาฮฺ) ในทัศนะของพวกมุชริกีน คือส่ิงตางๆ ที่พวกเขามุงหมายเพื่อทําการอิบาดะฮฺ
ดังกลาว ไมวาจะเปน มะลาอิกะฮฺ บรรดานบี วะลีย ตนไม สุสาน หรือญิน ซึ่งคําวา อิลาฮฺ สําหรับ
พวกเขานั้นไมไดหมายถึง ผูสราง ผูให และครอบครอง ซึ่งพวกเขารูดีอยูแลววาสิ่งเหลานี้เปนสิทธิ
ของอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวดังที่ไดกลาวมาใหทานฟง ดังนั้นทานนบี  จึงมาเพื่อเชิญชวนพวก
เขาไปสู กะลิมะฮฺ อัต-เตาฮีด (ถอยคําแหงเอกภาพ) คือ  ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ และใหประพฤติ
ปฏิบัติตามความหมายของมัน ไมใชเพียงแคการกลาวดวยวาจาเทานั้น 
อับดุนนบี: เหมือนกับทานจะบอกวา ชาวมุชริกีนสมัยกอนนั้นเขาใจความหมายของ ลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ มากกวามุสลิมีนในสมัยนี้ ? 
อับดุลลอฮฺ: นี่คือความเปนจริง – และเปนที่นาเสียดาย – เพราะแทจริง แมแตบรรดากาฟรที่โงเขลา
ตางก็รูดีวาสิ่งทานนบีหมายถึงไวในกะลีมะฮฺนี้คือการปฏิบัติอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว
และปฏิเสธในทุกๆ ส่ิงที่ไดบูชานอกเหนือจากพระองค รวมทั้งปลีกตัวออกหางจากสิ่งเหลานั้น 
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เนื่องจากเมื่อทานนบี   ไดกลาวแกพวกเขาวา “พวกทานจงกลาว ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ พวกเขา
ตอบกลับมาวา 

  مث e f g h i j k l mنث 
ความวา “เขาไดทําใหพระเจาหลายองคเปนพระเจาองคเดียวกระนั้นหรือ  ? 
แทจริงนี่เปนเรื่องประหลาดจริง ๆ”(ศอด 5)  

พรอมๆ กับที่พวกเขาเชื่อวาแทจริงอัลลอฮฺคือผูปกครองจักรวาลนี้ และหากวาแมแตบรรดากาฟรที่
โงเขลาตางก็รูในเร่ืองเหลานี้ ดังนั้น ยอมเปนสิ่งที่นาแปลกสําหรับผูที่อางตนวาเปนมุสลิมแตไมรู
การอธิบายความหมายของการกลาวปฏิญาณตนนี้เหมือนที่บรรดากาฟรตางรูดี หากแตเขายังคิด
วามันคือการกลาวตามตัวอักษรโดยไมตองมากับความเชื่อที่ตองยึดมั่นศรัทธาในหัวใจแตอยางใด 
แมแตคนฉลาดในบรรดาพวกเขาเองก็ยังคิดวาความหมายของ ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ นั้นมีเพียงแค
ความหมายวา ไมมีผูใดที่สรางนอกจากอัลลอฮฺ ไมมีผูใดที่ใหริซกีนอกจากอัลลอฮฺ และไมมีผูใดที่
คอยควบคุมทุกสิ่งนอกจากอัลลอฮฺ ดังนั้น จะมีความดีงามใดๆ อีกเลา สําหรับคนที่อางตัวเองวา
เปนมุสลิม แตกลับไมเขาใจความหมายของ ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ในขณะที่กาฟรกุร็อยชฺผูโงเขลา
กลับมีความรูความเขาใจในความหมายของมันมากกวาเขาเสียอีก  
อับดุนนบี: แตฉันไมเคยตั้งภาคีตออัลลอฮฺ ทวาฉันยังปฏิญาณและศรัทธาวา ไมมีผูใดที่สรางและ
ใหริซกีและไมสามารถใหคุณหรือใหโทษนอกเสียจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว และเชื่อวามุหัม
มัด  นั้นไมมีความสามารถในการใหคุณหรือใหโทษกับตัวเอง นับประสาอะไรกับทาน 
อะลี และหุเซ็น และอับดุลกอดิร และคนอื่น หากแตฉันเปนผูที่มีบาป สวนบรรดาศอลิฮีนนั้น พวก
เขาเปนคนมีเกียรติ ณ อัลลอฮฺ และฉันก็เพียงแคขอใหพวกเขาใหความชวยเหลือชะฟาอะฮฺแกฉัน
ดวยเกียรติที่พวกเขามี ณ อัลลอฮฺเทานั้น 
อับดุลลอฮฺ: คําตอบของฉันก็เหมือนกับที่ไดกลาวแลว นั่นคือ บรรดากาฟรที่เหลานบีไดตอสูดวย
นั้นตางก็ยอมรับในส่ิงที่ทานไดกลาวและยังเชื่อวาบรรดารูปปนทั้งหลายของพวกเขานั้นไมไดมีสวน
ในการควบคุมบริหารจัดการแตอยางใด หากแตพวกเขาตองการแคเกียรติและความชวยเหลือ
ชะฟาอะฮฺ และเราก็ไดแสดงหลักฐานจากอัลกุรอานเกี่ยวกับเร่ืองนี้แลว 
อับดุนนบี: แตทวาอายะฮฺที่ทานกลาวมานี้ไดประทานลงมาเกี่ยวกับผูที่บูชารูปปน แลวทานนําเอา
บรรดาศอลิฮีนและบรรดานบีมาเปรียบเชนดังเจว็ดรูปปนไดอยางไรกัน ? 
อับดุลลอฮฺ: กอนหนานี้เรามีความเห็นตรงกันวารูปปนบางรูปนั้นไดต้ังชื่อดวยชื่อของบรรดา 
ศอลิฮีนบางคน ดังเชนในสมัยของทานนบีนูหฺ  และบรรดากาฟรไมไดตองการจากรูปปน
เหลานี้นอกเสียจากการใหความชวยเหลือชะฟาอะฮฺของพวกเขาตอหนาอัลลอฮฺ เพราะเชื่อวารูป
ปนดังกลาวนั้นมีสถานะ ณ อัลลอฮฺ หลักฐานก็คืออัลกุรอานที่อัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา  

   مث a b c d e f ` _ ~ { | } نث
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ความวา “สวนบรรดาผูที่ยึดถือเอาบรรดาผูคุมครองอื่นจากอัลลอฮฺ โดย
กลาววาเรามิไดเคารพภักดีพวกเขา เวนแตเพื่อทําใหเราเขาใกลชิด
ตออัลลอฮฺเทานั้น” (อัซ-ซุมัร 3) 

สวนคําพูดของทานที่วา ทานนําเอาบรรดาศอลิฮีนเปรียบดังเชนรูปปนไดอยางไร ? เราขอบอกทาน
วา แทจริงบรรดากาฟรที่อัลลอฮฺไดสงทานนบี  ใหพวกเขานั้นบางคนก็ขอพรจากบรรดาวะลียซึ่ง
คนเหลานี้อัลลอฮฺไดกลาววา  

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ¹ ̧ ¶نث
Æ Ç È É مث 

ความวา “บรรดาสิ่งที่พวกต้ังภาคีวิงวอนนั้น  พวกมันเองก็ยังหวังที่จะหาทาง
เขาสูพระเจาของพวกมันวา ผูใดในหมูพวกมันจะเขาใกลที่สุดและยังหวงัใน
ความเมตตาของพระองค และกลัวการลงโทษของพระองค แทจริงการลงโทษ
ของพระเจาของเจานั้นควรนาระวัง” (อัล-อิสรออ 57) 

และบางคนก็ขอจากนบีอีซา  และมารดาของทาน ซึ่งอัลลอฮฺ  ไดตรัสวา 

   مث}l m n o p q r s t u v w x y zنث
ความวา “และจงรําลึกถึงขณะที่ อัลลอฮฺ ตรัสวา อีซาบุตรของมัรยัมเอย! 
เจาพูดแกผูคนกระนั้นหรือวา จงยึดถือฉันและมารดาของฉันเปนที่
เคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮฺ” (อัล-มาอิดะฮฺ 116) 

และบางคนก็ขอจากมะลาอิกะฮฺ ซึ่งอัลลอฮฺ  ไดตรัสวา 
   مثA B C D E F G H I Jنث

ความวา  “และวันที่พระองคจะทรงรวบรวมพวกเขาทั้งหมด  แลว
พระองคจะตรัสแกมะลาอิกะฮฺวา  “พวกเขาเหลานั้นนะหรือที่เคารพ
ภักดีตอพวกเจา?” (สะบะอ 40)  

ดังนั้น ทานลองไตรตรองอายะฮฺเหลานี้ใหดีจะพบวาอัลลอฮฺไดถือวาผูที่ขอจากรูปปนนั้นเปนกาฟร 
และถือวาผูที่ขอจากบรรดาศอลิฮีนไมวาจะเปนบรรดานบี มะลาอิกะฮฺ และบรรดาวะลีย ก็มีความ
เทาเทียมกันวาเปนกาฟร และทานรอซูลุลลอฮฺ   ก็ไดตอสูกับผูคนเหลานี้โดยไมไดแบงแยกพวก
เขาแตอยางใด 
อับดุนนบี: แตบรรดากาฟรตองการประโยชนจากรูปปนเหลานั้น สวนฉันไมใช ฉันเชื่อวาแทจริง
อัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้นเปนผูใหคุณ ใหโทษและผูควบคุมทุกสิ่ง ฉันไมตองการสิ่งเหลานี้
จากใครนอกจากพระองคเทานั้น และแนนอนวาบรรดาศอลิฮีนเหลานั้นก็ไมมีความสามารถใดๆ แตที่
ฉันมุงหมายตอพวกเขาก็คือเพื่อหวังการใหชะฟาอะฮฺของพวกเขา ณ องคอัลลอฮฺ 
อับดุลลอฮฺ: คําพูดของทานนี้ไมไดแตกตางไปจากคําพูดของบรรดากาฟรเลย หลักฐานก็คือพระ
ดํารัสของอัลลอฮฺ  ที่วา  

   مث¡~� utsr v w x }|{zyنث
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ความวา “และพวกเขาเคารพภักดีสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ  ที่มิไดใหโทษแก
พวกเขาและมิไดใหประโยชนแกพวกเขา  และพวกเขาจะกลาววา เหลานี้
คือผูชวยเหลือเรา ณ ที่อัลลอฮฺ” (ยูนุส 18) 

อับดุนนบี: แตฉันไมไดสักการะบูชาสิ่งใดๆ นอกจากอัลลอฮฺ สวนการมุงหมายตอพวกเขาเหลานี้
และการขอตอพวกเขาไมไดถือวาเปนอิบาดะฮฺ ! 
อับดุลลอฮ:ฺ ฉันขอถามทานวา: ทานยอมรับหรือไมวาอัลลอฮฺทรงกาํหนดใหตองมกีารบริสุทธิ์ใจใน
การทาํอิบาดะฮฺตอพระองค และมันเปนสทิธิของพระองคที่ทานตองปฏิบัติ ดังทีพ่ระองคไดตรัสวา 

  مثh i j k l m n o pنث 
ความวา “และพวกเขามิไดถูกบัญชาใหกระทําอ่ืนใดนอกจากเพื่อเคารพ
ภักดีตออัลลอฮฺ เปนผูมีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีตอพระองค เปนผูอยู
ในแนวทางที่เที่ยงตรง” (อัล-บัยยินะฮฺ 5) 

อับดุนนบี: แนนอน พระองคไดกําหนดไวเชนนั้น 
อับดุลลอฮฺ: ถาเชนนั้น ฉันขอใหทานชวยใหความกระจางเกี่ยวบทบัญญัติใหเร่ืองนี้ที่พระองคได
ทรงกําหนดเหนือทาน นั่นคือการอิคลาศ(บริสุทธิ์ใจ)ในการทําอิบาดะฮฺ ? 
อับดุนนบี: ฉันไมเขาใจสิ่งที่ทานหมายถึงในคําถามนี้ ขอใหทานชี้แจงดวย  
อับดุลลอฮฺ: ขอใหทานฟงฉัน ฉันจะอธิบายใหทานไดเขาใจ อัลลอฮฺ  ไดตรัสวา 

   مث¡ � ~ { } x y zنث
ความวา “พวกเจาจงวิงวอนตอพระเจาของพวกเจาในสภาพถอมตนและ
ปกปด แทจริงพระองคไมทรงชอบบรรดาผูที่ละเมิด” (อัล -อะอฺรอฟ 55) 

จากโองการนี้ ถือวาการขอดุอาอเปนอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺหรือไม ? 
อับดุนนบี: แนนอน และมันเปรียบเสมือนรากฐานหลักของอิบาดะฮฺเลยทีเดียว ดังหะดีษที่วา  

َخءُ «   ُّ   .» الِْعبَاَدةُ  ُهوَ  ا
ความวา ”การขอดุอาอนั้นคืออิบาดะฮฺ“ (รายงานโดย อบู ดาวูด) 

อับดุลลอฮฺ: ในเมื่อทานใหการยอมรรับแลววามันเปนสิทธิของอัลลอฮฺ และทานก็ไดทําการขอ 
ดุอาอตออัลลอฮฺทั้งเวลาค่ําและยามเชาดวยใจที่เปยมไปดวยความกลัวและความหวังในสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หลังจากนั้นทานก็ไปขอสิ่งนั้นจากนบีหรือมะลาอิกะฮฺหรือคนศอลิหฺ ณ สุสานของเขา เชนนี้ถือ
วาทานไดชิริกหรือต้ังภาคีในอิบาดะฮฺนี้กับพระองคอัลลอฮฺหรือไม? 
อับดุนนบี: ใช ฉันไดชิริกแลว และนี่เปนคําพูดที่ถูกตองและชัดเจน 
อับดุลลอฮฺ: มีอีกตัวอยางหนึ่ง คือ เมื่อทานทราบถึงพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ที่วา 

   مثz}|نث
ความวา “ดังนั้น เจาจงละหมาดเพื่อพระเจาของเจาและจงเชือดสัตว
พลี” (อัล-เกาษัร 2)  
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และทานก็ไดทําตามที่พระองคได ส่ังไวและไดทําการเชือดเพื่อพระองค ส่ิงนี้ไดถือวาเปน 
อิบาดะฮฺตอพระองคหรือไม ? 
อับดุนนบี: ใช เปนอิบาดะฮฺแนนอน 
อับดุลลอฮฺ: แลวหากทานไปทําการเชือดใหกับมัคลูกอื่น เชน นบี หรือ ญิน หรือส่ิงอื่นใดนอกจาก
สองกลุมนี้ เชนนี้ถือวาทานไดทําการชิริกในอิบาดะฮฺนี้กับส่ิงอื่นนอกจากอัลลอฮฺหรือไม ? 
อับดุนนบี: แนนอนวาเปนชิริกโดยมิตองสงสัย  
อับดุลลอฮฺ: และฉันก็ไดยกตัวอยางมาใหทานดวยตัวอยางของการขอดุอาอและการเชือด 
เนื่องจากการขอดุอาอนั้นเปนอิบาดะฮฺ เกาลิยะฮฺ (อิบาดะฮฺประเภทที่กลาวดวยวาจา)ที่ยืนยัน
ชัดเจนที่สุด และการเชือดนั้นเปนอิบาดะฮฺ ฟอฺลียะฮฺ(อิบาดะฮฺประเภทที่ทําดวยการลงมือปฏิบัติ)ที่
ยืนยันชัดเจนที่สุดในประเภทนี้ และอิบาดะฮฺนั้นไมไดเจาะจงแคสองส่ิงนี้เทานั้น หากแตมีความ
ครอบคลุมมากกวานี้ ซึ่งรวมไปถึงการบนบาน การขอความคุมครอง การขอความชวยเหลือ และ
อ่ืนๆ   ขอถามวาบรรดามุชริกีนที่อัลกุรอานไดถูกประทานลงมาในสมัยพวกเขานั้นไดทําการอิบา
ดะฮฺตอมะลาอิกะฮฺ เหลาศอลิฮีน รูปปน และสิ่งอื่นๆ หรือเปลา ? 
อับดุนนบี: แนนอน พวกเขาไดกระทําเชนนั้น 
อับดุลลอฮฺ: แลวการอิบาดะฮฺของพวกเขาตอส่ิงเหลานั้นมีอะไรอื่นอีกเลานอกจากในรูปแบบของ
การขอดุอาอ การเชือด การขอความคุมครอง การขอความชวยเหลือ และการออนวอน ในขณะที่
พวกเขาเองตางก็ยอมรับวาพวกเขานั้นเปนบาวและอยูใตการควบคุมของพระองค และอัลลอฮฺคือ
ผูที่ควบคุมทุกสิ่ง หากแตการขอดุอาอของพวกเขาตอส่ิงเหลานั้นก็เพียงเพื่อพึ่งเกียรติของพวกเขา
และการชะฟาอะฮฺของพวกเขา ซึ่งนี่เปนสิ่งที่ชัดเจนยิ่ง 
อับดุนนบี: ทานจะปฏิเสธหรือ อับดุลลอฮฺ เกี่ยวกับการใหชะฟาอะฮฺของทานรอซูลุลลอฮฺ  และ
ทานจะหลีกเลี่ยงไมสนใจมันอยางนั้นหรือ ? 
อับดุลลอฮฺ: ไม ฉันไมปฏิเสธและก็ไมไดขอหลีกพนจากมัน หากแตทานนบี   –ซึ่งฉันยินยอมไถ
ตัวทานดวยบุพการีทั้งสองของฉัน- คือผูที่จะใหชะฟาอะฮฺและไดรับอนุมัติเพื่อใหชะฟาอะฮฺ และฉัน
ก็หวังวาจะไดรับชะฟาอะฮฺของทานเชนเดียวกัน หากแตการใหชะฟาอะฮฺทั้งหมดนั้นเปนสิทธิ
ของอัลลอฮฺ ดังที่พระองคไดตรัสวา 

   مثd e f gنث 
ความวา “จงกลาวเถิดมุหัมมัด สําหรับอัลลอฮฺนั้นคือสิทธิแหงการให
ชะฟาอะฮฺทั้งปวง” (อัซ-ซุมัร 44) 

 และจะไมมีวันเกิดขึ้นไดนอกจากพระองคจะทรงอนุญาต ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ที่วา 
   مثª»¬®¯°±نث

ความวา “ใครเลาคือผูที่จะคอยใหความชวยเหลือแกผูอ่ืน  ณ  ที่พระองค
ได นอกจากดวยอนุมัติของพระองคเทานั้น ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 255) 
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และจะไมสามารถใหชะฟาอะฮฺแกผูใดไดเวนแตหลังจากที่พระองคทรงอนุญาต ดังพระดํารัส
ของอัลลอฮฺ  ที่วา 

   مثi j k l mنث 
ความวา “และพวกเขาจะไมใหความชวยเหลือแกผูใดได นอกจากแกผูที่
พระองคทรงพอพระทัย” (อัล-อันบิยาอ 21) 

และพระองคจะทรงไมยินยอมใหกับผูใดนอกเสียจากคนผูนั้นมีศรัทธาและเชื่อมั่นตอเอกภาพ
ของอัลลอฮฺ ดังที่พระองคไดกลาววา 

   مثa b  c d e f g h i j k ` _نث 
ความวา “และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแลว 
ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขาจะอยูใน
หมูผูขาดทุน” (อาล อิมรอน 85) 

ดังนั้น หากการใหชะฟาอะฮฺทั้งหมดนั้นเปนสิทธิของอัลลอฮฺ และจะไมมีทางเกิดขึ้นไดเวนแตหลังจาก
ที่พระองคทรงอนุมัติ และทานนบี  หรือผูอ่ืนก็ไมอาจจะใหชะฟาอะฮฺกับผูใดไดจนกวาพระองคจะ
ทรงอนุญาต และพระองคจะไมทรงอนุญาตนอกจากใหกับผูที่ศรัทธาในเอกภาพของพระองคเทานั้น 
เมื่อเปนที่ชัดเจนวาการใหชะฟาอะฮฺทั้งหมดนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคแลว ฉันก็จะขอจาก
พระองค โดยฉันจะกลาวดวยถอยคําเชน 

  .)يف رسولك شفع امهلل شفاعته، حترمين ال امهلل(  
คําอาน อัลลอฮุมมะ ลา ตะหฺริมน ีชะฟาอะตะฮ,ฺ อัลลอฮุมมะ ชฟัฟอฺ เราะสลูะกะ ฟยยะ 

ความวา “โออัลลอฮฺ ขอพระองคอยาไดทรงหามฉันจากการไดรับชะฟาอะฮฺของทานนบี โออัลลอฮฺ 
ขอพระองคทรงอนุมัติชะฟาอะฮฺของรอซูลของทานแกขาพระองคดวยเทอญ” เปนตน 
อับดุนนบี: เรามีความเห็นที่เหมือนกันวาไมอนุญาตใหขอตอผูใดก็ตามในสิ่งที่ไมใชกรรมสิทธิ์ของ
เขา แตทานนบี  นั้น อัลลอฮฺไดทรงประทานสิทธิการใหชะฟาอะฮฺแกทาน และเมื่อพระองคได
มอบสิทธินั้นใหกับทานแลว แนนอนวามันยอมเปนกรรมสิทธิของทาน ดวยเหตุนี้ ยอมเปนการ
อนุญาตถาหากฉันจะขอจากทานในสิ่งที่ทานถือครอง และดังกลาวนั้นก็ไมถือวาเปนการชิริก 
อับดุลลอฮ:ฺ แนนอนวาทีท่านกลาวมานี้ถูกตองหากอัลลอฮฺ  ไมทรงหามเชนนัน้ ซึ่งอัลลอฮฺไดตรัสวา 

 مثnmlkjنث 
ความวา “ดังนั้น พวกเจาอยาไดวิงวอนขอผูใดเคียงคูกับอัลลอฮฺ” (อัล-ญิน 18)  

และการขอชะฟาอะฮฺนั้นเปนดุอาอ และผูที่มอบชะฟาอะฮฺใหตอทานนบีนั้นคืออัลลอฮฺ และพระองคทรง
เปนผูที่หามทานไมใหขอสิ่งนั้นจากผูอ่ืนนอกจากพระองคไมวาคนที่ทานขอนั้นจะเปนใครก็ตาม และ
การชะฟาอะฮฺนั้นอัลลอฮฺยังไดประทานใหแกผูอ่ืนนอกจากทานนบี  ดวย ซึ่งเปนสิ่งที่มีรายงานยืนยัน
วาแมแตบรรดามะลาอิกะฮฺก็สามารถใหชะฟาอะฮฺได บรรดาเด็กเล็กที่เสียชีวิตขณะที่ยังไมบรรลุอายุขัย
ตามศาสนภาวะก็ใหชะฟาอะฮฺได และบรรดาวะลียทั้งหลายก็สามารถใหชะฟาอะฮฺได แลวทานยังจะ
บอกวา แทจริงอัลลอฮฺไดทรงมอบการสิทธิการชะฟาอะฮฺแกพวกเขา แลวฉันก็จะขอจากพวกเขา เชนนั้น
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หรือ ? ถาทานกลาวเชนนั้น แสดงวาทานไดกลับมาทําการอิบาดะฮฺตอบรรดาศอลิฮีนตามที่อัลลอฮฺได
กลาวในอัลกุรอานของพระองค และหากทานกลาววา ไมใช ก็แสดงวาคําพูดของทานที่วา “อัลลอฮฺทรง
มอบชะฟาอะฮฺใหเขาแลวฉันก็จะขอจากเขานั้น” ยอมเปนโมฆะ 
อับดุนนบี: แตวา ฉันไมเคยตั้งภาคีตออัลลอฮฺ และการพึ่งหวังตอบรรดาศอลิฮีนนั้นไมถือวาเปนชิริก 
อับดุลลอฮฺ: ทานยอมรับและเชื่อหรือไมวาการหามชิริกนั้นหนักยิ่งกวาการหามซินา และแทจริง 
พระองคจะไมทรงใหอภัยบาปของการทําชิริก ? 
อับดุนนบี: แนนอน ฉันเชื่อและยอมรับเชนนั้น ซึ่งอัลลอฮฺไดกลาวไวอยางชัดเจนในพระดํารัสของ
พระองค 
อับดุลลอฮฺ: ตอนนี้ทานไดปฏิเสธวาตัวเองมิไดทําชิริกตามที่อัลลอฮฺไดทรงหาม ดังนั้นขอทานชวย
ใหความกระจางแกฉันวาอะไรคือชิริกตออัลลอฮฺที่ทานบอกวาทานมิไดทํา และทานไดปฏิเสธวา
ตัวเองไมไดกอไว ? 
อับดุนนบี: ชิริกคือการบูชาและอิบาดะฮฺตอรูปปน และการมุงไปสูมัน และขอจากมัน และกลัวตอ
มัน 
อับดุลลอฮฺ: อะไรคือความหมายของการอิบาดะฮฺตอรูปปน ? ทานคิดหรือวาบรรดากาฟรกุร็อยช
นั้นศรัทธาวา บรรดาไมและหินตางๆ นั้นเปนผูสราง เปนผูใหและผูคอยจัดการสิ่งตางๆ ใหกับผูที่ได
ขอจากมันกระนั้นหรือ ? ซึ่งพวกเขามิไดมีความเชื่อเชนนั้นเลยแตอยางใด ดังที่ฉันเคยชี้แจงแกทาน
แลวกอนหนานี้ 
อับดุนนบี: ฉันเองก็ไมไดเชื่อเยี่ยงนั้น หากแตผูที่มุงไปยังขอนไม หรือหิน หรือสุสาน หรือส่ิงอื่นๆ ที่
กลาวมานี้ เขาจะวอนขอตอมันและทําการเชือดใหส่ิงนั้น โดยที่พวกเขากลาววา แทจริงเราหวังวา
พวกเขาจะทําใหเราสามารถใกลชิดตออัลลอฮฺ และอัลลอฮฺจะทรงปกปองเราดวยความประเสริฐ
ของพวกเขาเหลานั้น และนี่คือส่ิงที่ฉันหมายถึงในการทําอิบาดะฮฺตอรูปปน 
อับดุลลอฮฺ: ทานกลาวถูกตองแลว และพฤติกรรมเหลานี้ก็คือส่ิงเดียวกันกับที่พวกทานไดกระทําอยู 
ณ กอนหิน อาคาร และศาลาที่กอสรางบนสุสานและอื่นๆ และคําพูดของทานที่กลาววา ชิริกคือ
การอิบาดะฮฺตอบรรดารูปปน ทานหมายถึงวาชิริกนั้นเจาะจงเฉพาะกับผูที่กระทําเชนนั้น สวนการ
ยึดมั่นพึ่งพิงตอบรรดาซอลิฮีนและการขอดุอาอจากพวกเขานั้นไมถือวาเปนชิริก ใชหรือไม ? 
อับดุนนบี: ใชแลว นี่คือความหมายที่ฉันตองการ 
อับดุลลอฮฺ: ถาเชนนั้นทานจะวาอยางไรกับโองการตางๆ ที่อัลลอฮฺไดทรงหามไมใหยึดมั่นพึ่งพิง
บรรดาซอลิฮีน และบรรดามะลาอิกะฮฺและสิ่งอื่นๆ และไดถือวาผูที่กระทําเชนนั้นเปนกาฟร ดังที่ฉัน
เคยบอกทานกอนหนานี้ ? 
อับดุนนบี: แตวาบรรดาผูที่ขอดุอาอจากมะลาอิกะฮฺและบรรดานบีนั้นไมไดเปนกาฟรดวยเหตุ
ดังกลาว หากแตพวกเขาเปนกาฟรหลังจากที่พวกเขากลาววา แทจริงบรรดามะลาอิกะฮฺนั้นเปน
บุตรสาวของอัลลอฮฺ และนบีอีซานั้นเปนบุตรของอัลลอฮฺ แตพวกเรามิไดกลาววา อับดุลกอดิรเปน
บุตรของอัลลอฮฺ หรือ ซัยนับเปนบุตรสาวของอัลลอฮฺ 
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อับดุลลอฮฺ: เกี่ยวกับการพาดพิงลูกตออัลลอฮฺนั้นเปนชิริกอีกประเภทหนึ่งตางหาก อัลลอฮฺ  ได
ตรัสวา 

  مثDCBAEGF H LKJIنث 
ความวา “จงกลาวเถิด  มุหัมมัด  พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงเอกะ อัลลอฮฺ
นั้นทรงเปนที่พึ่ง” (อัล-อิคลาศ 1-2) 

(อัล-อะหัด : คือผูที่ไมมีส่ิงใดเสมอเหมือนพระองค และ อัศ-เศาะมัด คือ ผูที่เรามุงหมายในการขอ
ส่ิงตางๆ) ดังนั้น ผูใดที่ปฏิเสธสิ่งนี้ถือวาเปนกาฟรแมวาเขาจะไมปฏิเสธขอเท็จจริงในทายสูเราะฮฺก็
ตาม และอัลลอฮฺก็ยังไดตรัสวา  

 G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Zنث
   مث]

ความวา “อัลลอฮฺมิไดทรงตั้งผูใดเปนบุตรและไมมีพระเจาอ่ืนใดคูเคียง
กับพระองค ถาเชนนั้นพระเจาแตละองคก็จะเอาสิ่งที่ตนสรางไปเสีย
หมด และแนนอนพระเจาบางพระองคในหมูพวกเขาก็จะมีอํานาจ
เหนือกวาอีกบางองค” (อัล-มุอมินูน 91) 

ดังนั้น เห็นไดวาพระองคไดทรงแยกระหวางการเปนกาฟรสองประเภทนี้ และหลักฐานเกี่ยวกับเร่ือง
นี้เพิ่มเติมอีกเชนกันคือ แทจริงบรรดากาฟรที่ไดทําการขอดุอาอตอ อัล-ลาต ซึ่งเปนหนึ่งในบรรดา
ชนชาวศอลิหฺนั้นพวกเขาก็มิไดคิดวา อัล-ลาต เปนบุตรของอัลลอฮฺแตอยางใดไม และกาฟรที่
บูชาญินก็มิไดคิดวาญินนั้นเปนบุตรของอัลลอฮฺ และบรรดาอุละมาอในมัซฮับทั้งสี่ตางก็ไดอธิบาย
ในเรื่อง (บัญญัติวาดวยการเปนมุรตัด) วา แทจริงมุสลิมนั้นหากเขาไดอางวาอัลลอฮฺนั้นมีบุตรแลว
ไซร ก็ถือวาเขาไดเปนมุรตัดแลว และหากเขาทําการชิริกตออัลลอฮฺ แนนอนเขาก็เปนมุรตัดเชนกัน 
โดยที่พวกเขาไดแยกระหวางกุฟรฺสองประเภทนี้ 
อับดุนนบี: แตอัลลอฮฺไดตรัสวา 

  مثJIHGFEDCBAنث 
ความวา “พึงทราบเถิด แทจริง  บรรดาคนที่อัลลอฮฺรักนั้น  ไมมีความ
หวาดกลัวใดๆ แกพวกเขา และพวกเขาจะไมเศราโศกเสียใจ” (ยูนุส 62) 

อับดุลลอฮฺ: เราก็เชื่อวานั่นเปนสิ่งที่ถูกตองและเราก็กลาวเชนนั้นเหมือนกัน หากแตพวกเขา
จะตองไมถูกอิบาดะฮฺ และเราไมไดปฏิเสธในเรื่องเหลานี้ เลยนอกจากในประเด็นการทํา 
อิบาดะฮฺตอพวกเขาพรอมกับอัลลอฮฺ  และการใหสิทธิแกพวกเขาจนเทียบเคียงเปนภาคีกับอัลลอฮฺ 
หาไมแลว ยอมเปนสิ่งวาญิบ(จําเปน)ที่ทานจะตองรักพวกเขาและทําตามพวกเขาและยอมรับในกะ
รอมาตของพวกเขา และไมมีผูใดปฏิเสธกะรอมาตของพวกเขานอกจากบรรดาพวกบิดอะฮฺที่อุตริ
เทานั้น และศาสนาของอัลลอฮฺนั้นเปนศาสนาแหงสายกลางระหวางสองกลุม และเปนทางนํา
ระหวางสองทางที่หลงผิด และเปนสิ่งเที่ยงแทที่กั้นระหวางสองสิ่งที่จอมปลอม 
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อับดุนนบี: บรรดากาฟรที่อัลกุรอานไดประทานลงมายังพวกเขานั้น พวกเขาไมไดกลาวปฏิญาน
วา ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (ไมมีพระเจาอื่นใดที่ควรแกการบูชานอกจากอัลลอฮฺ) และพวกเขายัง
ปฏิเสธทานรอซูล  และพวกเขายังปฏิเสธการฟนคืนในวันกิยามะฮฺ และกลาวเท็จตออัลกุรอาน 
และพวกเขายังกลาวหาอัลกุรอานวาเปนไสยศาสตร ขณะที่เรานั้นเชื่อและปฏิญาณวาไมมีพระเจา
อ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺและมุหัมมัดนั้นเปนรอซูลของอัลลอฮฺ และเรายังเชื่อในอัลกุรอาน และเรา
ศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ และเราทําการละหมาด และเราถือศีลอดเชนนี้แลว ทานยังเปรียบเรา
เหมือนกับพวกเขาไดอยางไรกัน ? 
อับดุลลอฮฺ: แตทวาบรรดาไมมีการเห็นขัดแยงระหวางอุลามาอวา ชายผูหนึ่งหากเขาเชื่อในทานรอ
ซูล  ในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งและไมเชื่อทานในอีกบางสิ่งบางอยาง แนนอนวาชายผูนี้ตกเปนกาฟรและ
เขายังคงไมไดเขารับอิสลาม เชนเดียวกันกับผูที่ศรัทธาตออัลกุรอานเพียงบางสวนและปฏิเสธอีก
บางสวน ดังเชนผูที่ยอมรับในเตาฮีดแตปฏิเสธการละหมาด หรือมีความศรัทธาในหลักเตาฮีดและทํา
การละหมาดแตปฏิเสธในเรื่องของซะกาต หรือยอมรับในส่ิงที่กลาวมานี้ทั้งหมดแตปฏิเสธในเรื่องการ
ถือศีลอด หรือยอมรับทั้งหมดแตปฏิเสธในเรื่องของการทําหัจญ เปนตน ในสมัยทานรอซูล  นั้นได
มีคนบางสวนที่ไมยอมรับการทําหัจญ อัลลอฮฺจึงไดประทานอายะฮฺแกพวกเขาวา 

  مث® ¬ » ª © ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |نث  
ความวา “และสิทธิของอัลลอฮฺที่มีเหนือมนุษยนั้น คือการที่พวกเขาตอง
มุงสูพิธีการหัจญ ณ กะอฺบะฮฺ สําหรับผูที่สามารถหาหนทางไปได และ
ผูใดปฏิเสธแทจริงอัลลอฮฺนั้นมั่งมีพระองคไมทรงพึ่งพิงสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย” (อาล อิมรอน 97) 

และหากเขาปฏิเสธวันกิยามะฮฺเขาก็ตกเปนกาฟรตามทัศนะของอุลามาอทั้งหมดอยางเปนเอกฉันท 
ดวยเหตุดังกลาวนี้ อัลลอฮฺจึงไดกําชับอยางชัดเจนในอัลกุรอานวา แทจริงผูใดที่มีความศรัทธาใน
บางสวนและปฏิเสธอีกบางสวนแนนอนวาเขาเปนกาฟรอยางไมตองสงสัย และทรงไดส่ังใหรับอิสลาม
ทั้งหมด และผูใดที่นําเอาสวนหนึ่งและปฏิเสธอีกสวนหนึ่งเชนนี้แลวเขาก็ยังเปนกาฟร แลวทานเอง
ยอมรับหรือไมวาใครที่รับเอาอิสลามไปสวนหนึ่งและปฏิเสธอีกสวนหนึ่งเขาก็เปนกาฟร ? 
อับดุนนบี: แนนอน ฉันยอมรับในเรื่องนี้ดี เพราะมันเห็นอยางแจมชัดในอัลกุรอาน 
อับดุลลอฮ: ดังนั้น หากทานยืนยันวาผูใดที่เชื่อทานนบีเฉพาะบางเรื่องขณะเดียวกันเขาปฏิเสธวา
การละหมาดนั้นเปนวาญิบ หรือหากเขามีความศรัทธาในทุกเรื่องยกเวนในเรื่องวันกิยามะฮฺ เขา
ยอมเปนกาฟรตามความเห็นพองตองกันของบรรดาอุลามาอ และอัลกุรอานก็ไดกลาวเกี่ยวกับเร่ือง
นี้ไวตามที่เราไดเคยกลาวมาแลว เพราะฉะนั้นทานจงทราบเถิดวา เตาฮีดหรือการยึดมั่นใน
เอกภาพของอัลลอฮฺนั้นเปนบัญญัติหลักที่ยิ่งใหญสําคัญที่สุดซึ่งทานนบี  ไดนํามา และเปนสิ่งที่
สําคัญกวาการละหมาด ซะกาตและหัจญ เหตุไฉนเลาที่คนผูหนึ่งซึ่งปฏิเสธบทบัญญัติอันหนึ่งอัน
ใดจากที่กลาวมานี้ไดตกเปนกาฟร แมวาเขาจะทําทุกอยางตามที่ทานรอซูล  ไดนํามา แตคนที่
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ปฏิเสธเตาฮีดซึ่งเปนบัญญัติหลักของศาสนาแหงบรรดารอซูลทั้งมวลกลับไมเปนกาฟร! สุบ
ฮานัลลอฮฺ! เปนเรื่องโงเขลาที่นาประหลาดยิ่งนัก!  
และจงสังเกตดูบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานรอซูล  เมื่อคร้ังที่พวกเขาไดสูรบกับชนเผา บะนี หะนีฟะฮฺ 
ซึ่งไดเขารับอิสลามกับทานนบี   และพวกเขายังกลาวปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ
และมุหัมมัดนั้นเปนรอซูลของอัลลอฮฺ พรอมทั้งยังไดทําการละหมาดและทําการอะซานดวย 
อับดุนนบี: แตพวกเขาปฏิญาณและเชื่อวา มุสัยละมะฮฺ นั้นเปนนบี แตเราเชื่อวาไมมีนบีหลังจาก
ทานนบีมุหัมมัด   อีกแลว 
อับดุลลอฮฺ: แตพวกทานกลับยกระดับเหลาศอลิฮีนบางคน ไมวาจะเปนนบี หรือมะลาอิกะฮฺ หรือ
เศาะหาบะฮฺ หรือคนอ่ืนๆ เทียบเทากับระดับของอัลลอฮฺผูทรงครอบครองชั้นฟาและแผนดิน แลวถา
หากวาผูที่ยกระดับชายคนหนึ่งใหเทียบเทาทานนบียังถือวาเปนกาฟร และยังถือวาเลือดและ
ทรัพยสินของเขาเปนที่อนุญาตแลว  แนนอนวา ผูที่ยกระดับใหเขาเทาเทียมกับอัลลอฮฺยอมสมควรยิ่ง
กวาอีกที่จะถือวาเปนกาฟร และเชนเดียวกันกับผูคนที่ทานอะลี  ไดทําการเผาพวกเขาดวยไฟ ทุก
คนตางก็อางวาตัวเองเปนมุสลิมทั้งสิ้น และพวกเขาตางก็เปนสหายของทานอะลี  และไดศึกษา
ความรูจากบรรดาเศาะหาบะฮฺ หากแตพวกเขาศรัทธาตอทานอะลีเหมือนที่พวกทานศรัทธาตออับดุล
กอดิรและคนอื่นๆ เชนนี้แลว ทําไมบรรดาเศาะหาบะฮฺตางเห็นพองกันวาใหทําการตอสูกับพวกเขา
และถือวาพวกเขาเปนกาฟร ? ทานคิดหรือวา บรรดาเศาะหาบะฮฺจะกลาวอางหาวาคนมุสลิมนั้นเปน
กาฟร ? หรือทานคิดวา การศรัทธาตอสัยยิดที่ทานเคารพบูชาและบุคคลที่เสมือนกับเขานั้นไมไดเปน
ส่ิงที่เสียหายอะไร แตคนที่ศรัทธาตออะลี  เยี่ยงนั้นกลับเปนกาฟร ?  
และอาจจะตอบไดอีกวา ถาหากเราพูดวา คนรุนกอนนั้นไมไดเปนกาฟรเวนแตเพราะพวกเขาไดนํา
การชิริกไปรวมกับการปฏิเสธทานรอซูล  และอัลกุรอาน และปฏิเสธวันกิยามะฮฺ และอื่นๆ ถา
เปนเชนที่กลาวมานี้จริงๆ แลวอะไรคือความหมายในหัวขอที่บรรดาอุลามาอในทุกๆ มัซฮับได
กําหนดขึ้นวา “บัญญัติวาดวยการเปนมุรตัด” ซึ่งก็คือมุสลิมคนหนึ่งที่ไดเปนกาฟรหลังจากที่รับ
อิสลาม หลังจากนั้นบรรดาอุลามาอก็ไดยกกรณีตางๆ หลายเรื่อง ซึ่งทุกๆ อยางนั้นถาใครประพฤติ
ปฏิบัติก็จะทําใหเขาเปนกาฟรออกไปจากอิสลาม อุละมาอเหลานี้ไดยกแมกระทั่งเรื่องเล็กนอยซึ่ง
หากผูใดไปกระทําก็จะกลายเปนกาฟร เชน ประโยคหนึ่งที่ทําใหอัลลอฮฺพิโรธซึ่งไดกลาวดวยลิ้น
โดยไมไดคิดในใจตามที่พูด หรือกลาวประโยคที่วาออกมาในลักษณะของการลอเลียนหรือหยอก
ลอ และเชนเดียวกันกับบรรดาผูที่อัลลอฮฺไดกลาวถงึพวกเขาวา 

 ab c d e f` _ ~ { | } نث
g h مث   

ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา ตออัลลอฮฺและบรรดาโองการของ
พระองคและรอซูลของพระองคกระนั้นหรือที่พวกทานเยยหยันกัน” (อัต-
เตาบะฮฺ 65-66) 
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ดังนั้น ผูคนเหลานี้ อัลลอฮฺไดประกาศอยางชัดเจนวาเปนกาฟรหลังจากที่พวกเขาไดศรัทธา ทั้งๆ ที่
พวกเขาอยูพรอมกับทานนบี  ในสมรภูมิตะบูก ซึ่งพวกเขาไดกลาวประโยคบางประโยคดวย
ความลอเลนเทานั้น  
และอาจจะกลาวอธิบายตอบไดอีกเชนกัน โดยอาศัยเรื่องราวบอกเลาเกี่ยวกับบนีอิสรออีลใน
ขณะที่พวกเขามีศาสนาความรูและความเขาใจอยางชัดเจน แลวพวกเขาก็ไดกลาวตอนบีมูซาวา 

  مثQPOنث 
ความวา “โอมูซา    ! จงใหมีขึ้น แกพวกเราดวยเถิด สิ่งซ่ึงเปนที่เคารพ
สักการะสักองคหนึ่ง” (อัล-อะอฺรอฟ 138) 

และการกลาวของผูคนกลุมหนึ่งในบรรดาเศาะหาบะฮฺวา “โอทานนบี ไดโปรดกําหนดสิ่งที่เราจะใช
ขอความจําเริญ เหมือนกับตนไม ซาตุ อันวาฏ ดวยเถิด” ทานนบีจึงไดกลาวสาบานวา นี่เปนคําพูด
เหมือนกับบนีอิสรออีลที่พวกเขาไดกลาววา 

  مثO P Q R S Tنث 
ความวา “โอมูซา    ! จงใหมีขึ้น แกพวกเราดวยเถิด สิ่งซ่ึงเปนที่เคารพ
สักการะสักองคหนึ่ง เชนเดียวกับที่พวกเขามีสิ่งที่เปนที่เคารพสักการะ” 
(อัล-อะอฺรอฟ 138) 

อับดุนนบี: แตเหลาบนีอิสรออีลและผูคนที่ขอจากทานนบี  ใหกําหนดซาตุ อันวาฏ ดังกลาวนั้น 
ไมไดตกเปนกาฟรดวยเหตุนั้น 
อับดุลลอฮฺ: คําตอบก็คือ เพราะบนีอิสรออีลและผูคนที่ขอจากนบี  นั้น พวกเขามิไดกระทํา
อยางที่ขอ ซึ่งถาหากพวกเขากระทําเชนนั้นแนนอนวาพวกเขาจะตองตกเปนกาฟร และผูคนที่
ทานนบี  ไดหามปรามพวกเขานั้น หากพวกไมเชื่อฟงและยังทําตามที่ใจพวกเขาตองการ ดวย
การสักการะ ซาตุ อันวาฏ แนนอนวาพวกเขายอมตองตกเปนกาฟร 
อับดุนนบี: แตฉันยังมีปญหาอีกอยาง นั่นคือเร่ืองราวของอุสามะฮฺ บิน ซัยดฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 
ในชวงที่เขาไดทําการฆาชายผูหนึ่งที่ไดกลาว ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ  แลวทานนบี  ก็ปฏิเสธการ
กระทําของเขา พรอมกับกลาววา 

َساَمةُ  يَا« 
ُ
َقتَلْتَهُ  أ

َ
َ  ال قَاَل  َما َنْعدَ  أ َ   »اهللا؟ إِال إِ

ความวา “โอ อุสามะฮฺ เจาไดฆาเขาหลังจากที่เขากลาว ลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ กระนั้นหรือ?” (อัล-บุคอรีย) 

และเชนเดียวกับคํากลาวของทานนบี  ที่วา 
ِمْرُت «

ُ
نْ  أ

َ
قَا أ

ُ
َّ  اجَّاَس  تَِل أ َ  ال َفُقولُوا َح َ    »اهللا إِال إِ

ความวา “ฉันไดถูกสั่งใหตอสูกับผูคนจนกระทั่งพวกเขายอมกลาว 
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” (มุสลิม) 

เชนนี้แลว ฉันจะรวมระหวางที่ทานพูดกับหะดีษสองหะดีษนี้อยางไรกัน? ขอทานชวยชี้แนะฉันดวย
เถิด แลวขออัลลอฮฺทรงชี้แนะทานเปนการตอบแทน 
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อับดุลลอฮฺ: เปนที่ชัดเจนแลววา แทจริงทานนบี  ไดตอสูกับชาวยะฮูดและจับพวกเขาเปนเชลย
ทั้ งที่พวกเขากลาว  ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ   และเศาะหาบะฮฺของทานได เขาตอสูกับ  บนี  
หะนีฟะฮฺ ซึ่งพวกเขาก็ไดปฏิญาณวาไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺและทานนบีเปนรอซูลของ
พระองค พรอมกันนี้พวกเขายังทําการละหมาดและไดทําการเชิญชวนสูอิสลาม  เชนเดียวกันกับ
บรรดาคนที่ทานอะลี  ไดทําการเผาพวกเขา และทานเองก็ยอมรับวาผูที่ปฏิเสธวันกิยามะฮฺก็ถือ
วาเปนกาฟรและอนุญาตใหประหารพวกเขาแมวาเขาจะกลาว ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ และผูที่ปฏิเสธ
สวนหนึ่งของหลักการอิสลามก็ถือวาเปนกาฟรและตองถูกประหารแมวาเขาจะกลาวคําปฏิญาน
นั้นก็ตามที เชนนี้แลวจะเปนไปไดหรือ ในขณะที่เขาปฏิเสธบางอยางในเรื่องที่เล็กนอยเขาจะตก
เปนกาฟรและคําปฏิญานไมไดมีประโยชนใดๆ ตอเขา แตเมื่อเขาปฏิเสธเตาฮีดอันเปนรากฐานและ
คําสอนหลักในศาสนาของบรรดารอซูลแลวเขากลับไมเปนอะไร !? บางทีทานอาจจะไมเขาใจถึง
ความหมายของหะดีษเหลานี้ 
ในสวนของหะดีษอุสามะฮฺนั้น แทจริง ที่เขาไดทําการฆาชายผูหนึ่งที่อางวาตนเปนอิสลามนั้น เพราะ
เขาคิดวาชายผูนั้นไมไดกลาวเชนนั้นเวนแตเพราะกลัวจะเกิดอันตรายในชีวิตและทรัพยสินของเขา 
ซึ่งสําหรับคนที่แสดงตนวาเปนอิสลามนั้นจําเปนที่จะตองละเวนจากการทํารายเขา จนกวาจะมี
หลักฐานปรากฏอยางชัดเจนที่บงชี้วาขัดกับส่ิงที่เขากลาวออกมา อัลลอฮฺ  ไดตรัสวา 

   مث| } t u v w x y zنث 
ความวา “ผูที่ศรัทธาทั้งหลาย ! เมื่อพวกเจาตีทัพตอสูในทางของอัลลอฮฺ 
ก็จงตรวจสอบใหประจักษชัดเสียกอน” (อัน-นิสาอ 94) 

หมายความวา จงไตรตรองและตรวจสอบใหแนชัด ดังนั้นอายะฮฺนี้ชี้ใหเห็นวาจําเปนละเวนจากเขา
กอนและตองตรวจสอบใหแนใจ เมื่อผลออกมาอยางชัดเจนเมื่อใดวาเขามีความขัดแยงกับอิสลาม
แลวจึงลงมือประหารชีวิตเขาได เนื่องจากอัลลอฮฺไดกลาววา    ﴾َْفتَبَيَّنُوا﴿ และหากวาไมไดกระทํา
การประหาร ดวยเหตุที่เขาผูนั้นไดกลาวคํานั้นเพียงเหตุเดียว แนนอนวาคําสั่งที่ใชใหตรวจสอบก็ไม
มีความหมายหรือประโยชนใดๆ ที่ตองระบุไวดวย 
และอีกหะดีษหนึ่งก็เชนเดียวกัน ความหมายของมันก็อธิบายตามความหมายที่เราไดกลาวไวแลว  
แทจริง ผูใดก็ตามที่แสดงตนเองวาเปนผูศรัทธาในอิสลามจําเปนจะตองละเวนจากเขา นอกเสีย
จากวามีหลักฐานที่ชี้ชัดถึงการขัดของเขาตออิสลาม หลักฐานในเรื่องนี้ก็คือ ทานรอซูล  ผูซึ่งที่
ไดกลาววา 

َساَمةُ  يَا« 
ُ
َقتَلْتَهُ  أ

َ
َ  ال قَاَل  َما َنْعدَ  أ َ   »اهللا؟ إِال إِ

ความวา  “โอ อุสามะฮฺ เจาไดฆาเขาหลังจากที่ เขากลาว ลาอิลา
ฮะอิลลัลลอฮฺ กระนั้นหรือ?” (อัล-บุคอรีย) 

และ 
ِمْرُت « 

ُ
نْ  أ

َ
قَاتَِل  أ

ُ
َّ  اجَّاَس  أ َ  ال َفُقولُوا َح َ    »اهللا إِال إِ
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ความวา “ฉันไดถูกสั่งใหตอสูกับผูคนจนกระทั่งพวกเขายอมกลาว 
ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ” (มุสลิม) 

คือรอซูลคนเดียวกันที่ไดกลาวเกี่ยวกับพวก เคาะวาริจญวา 
  »فاقتلوهم لقيتموهم أينما«  

ความวา “ไมวาพวกทานพบเจอพวกเขาที่ไหน ขอใหพวกทานทําการ
ประหัตประหารพวกเขาเสีย” (อัล-บุคอรีย) 

ทั้งๆ ที่พวกเคาะวาริจญเหลานั้นเปนกลุมคนที่ทําการอิบาดะฮฺและกลาวตะฮฺลีล ลาอิลา
ฮะอิลลัลลอฮฺ มากที่สุดแมกระทั่งบรรดาเศาะหาบะฮฺก็ยังไดดูถูกตัวเองเมื่อเห็นและเทียบกับการ
ทําอิบาดะฮฺของคนเหลานั้น ซึ่งพวกเขาเองก็ไดรํ่าเรียนมาจากบรรดาเศาะหาบะฮฺอีกดวย ถึง
กระนั้นประโยค ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ก็ไมอาจใหประโยชนแกพวกเขา หรือการขยันทําอิบาดะฮฺ 
หรือแมแตการอางวาตัวเองเปนมุสลิมก็ไมมีประโยชนที่สามารถระงับการประหารพวกเขาได 
เนื่องจากการแสดงตนที่ปรากฏวาขัดแยงตอหลักบัญญัติอิสลามนั่นเอง 
อับดุนนบี: แลวทานจะตอบวาอยางไรเกี่ยวกับหะดีษทานนบี  ที่วา แทจริงบรรดาผูคนในวันกิยา
มะฮฺตางไดขอความชวยเหลือจากนบีอาดัม หลังจากนั้นก็นบีนูหฺ หลังจากนั้นก็นบีอิบรอฮีม หลังจาก
นั้นก็นบีมูซา  หลังจากนั้นก็นบี อีซา  แลวทุกทานตางปฏิ เสธทั้ งสิ้น  จนกระทั่ งมาถึงทาน 
รอซูล  ? หะดีษนี้ชี้ใหเห็นวาการขอความชวยเหลือตอส่ิงอื่นจากอัลลอฮฺนั้นไมถือวาเปนชิริก 
อับดุลลอฮฺ: นี่เปนความสับสนของทานเกี่ยวกับขอเท็จจริงของเรื่องนี้ เพราะในความเปนจริงนั้น การ
ขอความชวยเหลือจากมนุษยที่ยังมีชีวิตอยูในเรื่องที่เขาสามารถชวยไดนั้น เราไมเคยปฏิเสธ ดัง
ที่อัลลอฮฺ  ไดกลาววา 

  مثa b c d e f ` _ نث  
ความวา “แลวคนที่มาจากพวกพองของเขาก็ไดรองขอความชวยเหลือมู
ซา เพื่อใหปราบฝายที่เปนศัตรูของเขา” (อัล-เกาะศ็อศ 15) 

เชนเดียวกับที่ผูคนจะขอความชวยเหลือจากพวกพองในเรื่องการรบและเรื่องอื่นๆ ที่มนุษยสามารถ
ทําใหได หากแตเราตอตานและปฏิเสธการขอความชวยเหลือในรูปของการทําอิบาดะฮฺที่พวกเขา
กระทํากันอยู ณ สุสานของบรรดาวะลีย หรือในขณะที่พวกเขาไมไดอยูตอหนา และในเรื่องตางๆ ที่
พวกเขามิอาจกระทําไดนอกจากกับอัลลอฮฺ  เทานั้น การที่ผูคนตางขอความชวยเหลือจาก
บรรดานบีในวันกิยามะฮฺนั้น ก็เพื่อตองการใหพวกทานวอนขอจากอัลลอฮฺเพื่อใหพระองคทรง
ดําเนินการสอบสวนมวลมนุษย เพื่อที่บรรดาชนชาวสวรรคจะไดคลายจากความโกลาหลของการ
รอคอยตอหนาพระองค นี่เปนสิ่งที่อนุญาตใหกระทําไดทั้งในโลกนี้และอาคิเราะฮฺ ดวยการที่ทาน
เขาไปหาผูที่ศอลิหฺ ซึ่งนั่งอยูกับทานและสามารถรับฟงความทุกขของทานได แลวทานก็บอกกับเขา
วา “ขอทานจงขอพรตออัลลอฮฺใหกับฉันดวยเถิด” เหมือนที่เศาะหาบะฮฺของทานรอซูล  ไดขอ
จากทานขณะที่ทานยังมีชีวิต สวนการขอหลังจากทานเสียชีวิตนั้นเปนสิ่งที่หามอยางเด็ดขาด เศาะ
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หาบะฮฺไมเคยขอจากทาน ณ สุสานของทานเลย บรรดสะลัฟตางก็ปฏิเสธและตอตานผูใดก็ตามที่
ต้ังใจไปขอพรจากอัลลอฮฺ ณ สุสานของทาน ! 
อับดุนนบี: แลวทานคิดยังไงกับเร่ืองราวของนบีอิบรอฮีม  ขณะที่ทานถูกโยนลงไปในกองไฟ 
ซึ่งมะลาอิกะฮฺญิบรีล  ก็ไดปรากฏขึ้นกลางอากาศแลวกลาววา “ทานประสงคส่ิงใดหรือไม?” 
แลวนบีอิบรอฮีม  ก็กลาววา “ถาหากจากทานแลว แนนอนวาไม” ซึ่งหากการขอความ
ชวยเหลือจากทานญิบรีลเปนชิริก แนนอนวาญิบรีลคงไมเสนอใหทานนบีอิบรอฮีม ? 
อับดุลลอฮฺ: ความคลุมเครือนี้เปนชนิดเดียวกันกับความคลุมเครืออันแรก รายงานเกี่ยวกับเร่ืองนี้
ถูกเลาผานสายสืบที่ไมถูกตอง และถาหากเราอนุมานวาสายสืบของมันถูกตองแลวละก็ เรา
สามารถอธิบายวา  แทจริงญิบรีล   ไดเสนอแกทานนบีอิบรอฮีมในสิ่งที่ทานญิบรีลมี
ความสามารถกระทําใหได เนื่องจากญิบรีลนั้นเปนบุคคลที่อัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา 

  مثXWVنث
ความวา “ไดสอนแกเขาโดยผูที่ทรงพลังอันแข็งแกรง” (อัน-นัจมฺ 5) 

ซึ่งหากอัลลอฮฺไดทรงอนุญาตใหทานรับเอาไฟจากนบีอิบรอฮีมและสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนพื้นดิน 
ภูเขารอบๆ ทาน แลวใหขวางไปยังทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก แนนอนมันยอมเปนสิ่งที่งายนัก
สําหรับทาน นี่เปนเสมือนกับมหาเศรษฐีพบเจอชายผูยากไรแลวเสนอความชวยเหลือใหเขา 
เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของชายผูนั้น แลวชายผูนั้นก็ปฏิเสธความชวยเหลือจากชาย
ดังกลาวและอดทนกระทั่งอัลลอฮฺไดมอบริซกีใหโดยที่เขาไมตองไปพึ่งพาใคร แลวไหนละที่วาเปน
การขอความชวยเหลือแบบอิบาดะฮฺและเปนชิริกเหมือนกับที่ทานกําลังกระทําอยูนี้ ! 
และขอจงรูไวเถิดวา แทจริงบรรดาชนรุนแรกที่อัลลอฮฺไดสงทานนบี  นั้นไดกระทําการชิริกซึ่งเบา
กวาชิริกที่ชนรุนเรากระทําอยูเสียอีก นั่นก็เพราะเหตุสามขอ : 
1. ชนรุนแรกนั้นพวกเขาจะไมทําการชิริกตออัลลอฮฺนอกเสียจากชวงที่สุขสบาย สวนเวลาที่ทุกข
ยากลําบากพวกเขาจะภักดีและศรัทธาอยางบริสุทธิ์ใจตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียวเทานั้น ดัง
หลักฐานจากอัลกุรอานที่อัลลอฮฺไดตรัสวา  

   مثS T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a bنث
ความวา “ดังนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นขี่เรือ พวกเขาวิงวอนตออัลลอฮฺโดยเปนผู
บริสุทธิ์ใจในการขอพรตอพระองค ครั้นเมื่อพระองคทรงชวยพวกเขาให
ขึ้นบก แลวพวกเขาก็ต้ังภาคีตอพระองค” (อัล-อันกะบูต 65) 

 a b c d e f g h i j k l m n o p qنث
r s t u v wمث  

ความวา “และเมื่อลูกคลื่นซัด มาทวมมิดตัวพวกเขาคลายฝาที่
ครอบคลุม พวกเขาก็วิงวอนขอตออัลลอฮฺดวยความบริสุทธิ์ใจตอ
พระองค ครั้นเมื่อพระองคไดชวยใหพวกเขาไดขึ้นบก ในหมูพวกเขาก็
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มีผูที่บกพรอง และไมมีใครที่ปฏิเสธสัญญาณตางๆ ของเรานอกเสีย
จากทุกผูทรยศผูเนรคุณ” (ลุกมาน 32) 

ดังนั้นบรรดามุชริกีนที่ตอตานทานนบี  พวกเขาไดขอจากอัลลอฮฺและขอจากสิ่งอื่นในเวลาที่สงบ
สุขสวนในเวลาที่ทุกขยากพวกเขาจะไมขอจากสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺเทานั้น พรอมกันนี้พวกเขา
ก็จะลืมบรรดาผูนําหรือหัวหนาของพวกเขาโดยสิ้นเชิง สวนบรรดามุชริกีนในสมัยเรานั้น พวกเขา
ตางก็จากส่ิงอื่นนอกจากอัลลอฮฺในทุกๆ เวลาไมวาจะเปนเวลาทุกขหรือสุขก็ตาม เมื่อใดที่เขาเกิด
ความคับขันก็จะกลาววา โอ รอซูลุลลอฮฺ โอ หุเซน อยางนี้เปนตน หากแตจะมีสักกี่คนที่เขาใจในสิ่ง
นี้อยางถองแทเลา ? 
2. ชนรุนแรกนั้น พวกเขาไดขอจากบรรดาผูที่ใกลชิดกับอัลลอฮฺ ไมวาจะเปนบรรดานบี หรือบรรดา
วะลีย หรือมะลาอิกะฮฺ หรืออยางนอยที่สุดก็จากกอนหินหรือตนไมที่มีแตความภักดีและไมฝาฝน
ตอพระองค แตทวาในสมัยของพวกเรานั้นพวกเขาไดทําชิริกกับอัลลอฮฺโดยขอจากคนที่ชั่วที่สุดใน
หมูผูคน ดังนั้นผูที่เชื่อในบรรดาศอลิฮีนและสิ่งอื่นที่ไมเคยทําบาปเชนหินและตนไมนั้น ยังเบากวาผู
ที่เชื่อตอคนที่ประจักษชัดถึงความไมดีและความหายนะของเขา 
3. บรรดาผูที่ชิริกในสมัยของทานนบี  นั้น โดยรวมแลวเปนการชิริกเฉพาะในสวนของเตาฮีด 
อัล-อุลูฮียะฮฺเทานั้น ตางจากชิริกในยุคหลัง ซึ่งการชิริกนั้นเกิดขึ้นกับเตาฮีด อัร-รุบูบียะห อยาง
มากมาย และรวมไปถึงเตาฮีด อัล-อุลูฮียะฮฺ อีกดวย โดยพวกเขาอางวาธรรมชาติเปนตัวกําหนด
และควบคุมจักรวาลไมวาจะเปนการใหเกิดหรือการใหตาย เปนตน 
ฉันหวังที่จะปดทายคําพูดของฉันดวยประเด็นปญหาที่ใหญยิ่งนัก ซึ่งเขาใจมาจากสิ่งที่ผานมาวา 
ไมมีการขัดแยงกันวาแทจริงการศรัทธาในเตาฮีดจําเปนจะตองมาจากการเชื่อดวยใจ การกลาว
ดวยคําพูด และกระทํามูลเหตุที่จําเปนดวยรางกาย และหากขาดไปอยางใดอยางหนึ่งเขาผูนั้นก็ไม
อาจจะเปนมุสลิมได ซึ่งหากเขารูจักเตาฮีดแตไมไดกระทําอยางที่รู แนนอนวาเขากลายเปนกาฟรที่
ทรยศ ดังเชน ฟรเอาน และอิบลีส  
และนี่เปนสิ่งที่ผูคนสวนมากเขาใจผิด ซึ่งพวกเขาชอบที่จะกลาววา “นี่เปนสิ่งที่ถูกตอง หากแตเรา
ไมอาจที่จะกระทําได และเปนสิ่งที่ไมอนุญาตในเมืองของเราและผูคนจากเผาเรา และจําเปน
จะตองยินยอมและตามใจพวกเขา เพราะเรากลัวภัยคุกคามจากพวกเขา” ซึ่งผูพูดที่นาสงสารเยี่ยง
นี้หารูไมวา แทจริงบรรดาผูนําแหงกุฟรฺทั้งหลายนั้นลวนรูดีถึงขอเท็จจริงของสัจธรรม และพวกเขา
ไมไดละทิ้งมันเวนแตมีขออางดวยกันทั้งนั้น ดังที่อัลลอฮฺ  ไดตรัสวา  

   مثm n o p q r s t u v w x y zنث
ความวา “พวกเขาไดเอาบรรดาโองการของอัลลอฮฺแลกเปลี่ยนกับราคา
อันเล็กนอย แลวก็ขัดขวางผูคนใหออกจากทางของอัลลอฮฺ แทจริงพวก
เขานั้น สิ่งที่พวกเขาทําอยูชางชั่วชายิ่งนัก” (อัต-เตาบะฮฺ 9) 
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และผูใดที่ปฏิบัติตามหลักการของเตาฮีดดวยการกระทําของเขา โดยที่เขาไมเขาใจและไมได
ศรัทธาดวยใจแลว เชนนี้เขาก็เปนมุนาฟก (ผูกลับกลอก) ซึ่งถือวารายแรงกวากาฟรจริงๆ เสียอีก 
เพราะอัลลอฮฺ ไดตรัสวา 

   مث ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢نث 
ความวา “แทจริงบรรดามุนาฟกนั้นอยูในชั้นตํ่าสุดของนรก” (อัน-นิสาอ 145) 

และปญหานี้ทานจะเขาใจไดดี หากทานสังเกตพฤติกรรมและคําพูดของผูคน ซึ่งทานจะเห็นคนที่
เขาใจถึงสัจธรรมและยอมละทิ้งไมปฏิบัติตามมันเพราะกลัวความมั่งมีบนโลกนี้จะบกพรอง ดังเชน 
กอรูน หรือ เพราะกลัววายศและตําแหนงจะตกต่ํา เชน ฮามาน หรือเพราะกลัววาอํานาจบารมีจะสูญ
สลาย เชน ฟรเอาน และทานจะเห็นผูคนที่กระทําดวยกายใหเห็นแตไรซึ่งความบริสุทธิ์ในจิตใจ ดังเชน
คนมุนาฟก ซึ่งหากทานถามเขาในสิ่งที่เขาเชื่อดวยใจของเขา เขาก็จะไมรูเร่ืองอะไรเลย 
แตทวา ขอใหทานจงเขาใจสองอายะฮฺจากอัลกุรอานดังนี้ :  
อายะฮฺที่หนึ่ง ดังที่เคยกลาวไวแลว คือ พระดํารัสของอัลลอฮฺ  ที่วา 

   مثb c d e f gنث
ความวา “พวกทานอยาแกตัวเลย แทจริงพวกทานไดปฏิเสธศรัทธาแลว 
หลังจากการมีศรัทธาของพวกทาน” (อัต-เตาบะฮฺ 66) 

และเมื่อทานไดทราบวา ผูคนที่ไดตอสูกับพวกโรมพรอมกับทานรอซูล  ไดกลายเปนกาฟรดวยเหตุ
ที่พวกเขาไดกลาวประโยคคําพูดแคประโยคเดียวดวยความสนุกสนานและหยอกลอกัน ทานก็
สามารถที่จะเขาใจไดวา ผูที่กลาวคําพูดที่ทําใหตกเปนกาฟรหรือกระทําพฤติกรรมกุฟรฺออกมา ดวยเหตุ
ที่กลัวจะสูญเสียทรัพยสิน หรือยศหรือตําแหนง หรือตองการเอาใจผูอ่ืนนั้น ยอมหนักยิ่งกวาผูที่พูด
ดวยการหยอกลอ เพราะปกติแลวผูที่หยอกลอนั้นเขาไมไดมีเจตนาในใจกับส่ิงที่เขากลาวมากกวา
เพื่อที่จะใหผูอ่ืนขบขันเทานั้น หากแตผูที่พูดในสิ่งที่ทําใหเปนกาฟรหรือกระทํามูลเหตุแหงกุฟรฺเพราะ
ความกลัวหรือตองการสิ่งที่อยูกับมัคลูกแลว แทจริงเขายอมไดเชื่อกับคํามั่นสัญญาที่ชัยฏอนไดพูดไว
นั่นคือ 

   مث¨ § ¦ ¥ ¤نث 
ความวา “ชัยฎอนนั้น มันจะขูพวกเจาใหกลัวความยากจนและจะใชพวก
เจาใหกระทําความชั่ว” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 288) 

และแสดงวาเขาไดกลัวการขมขูของชัยฏอนแลว 
     مثR S T U Vنث 

ความวา “แทจริงชัยฏอนนั้นไดแตขมขูเฉพาะบรรดาผูที่ปฏิบัติตามมัน
เทานั้น” (อาล  อิมรอน 175) 

และเขากลับไมเชื่อถึงคํามั่นสัญญาของอัลลอฮที่วา 
   مث°¯ ® ¬ » ª نث 
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ความวา “และอัลลอฮฺนั้น ทรงสัญญาแกพวกเจาไวซ่ึงการอภัยโทษ และ
ความกรุณาจากพระองค” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 268) 

และเขาก็ไมไดกลัวการเตือนของอัลลอฮฺผูเกรียงไกรที่วา 
  مث\ ] XW Y Zنث 

ความวา “ดังนั้นพวกเจาจงอยากลัวพวกเขา และจงกลัวขาเถิด” (อาล อิ
มรอน 175) 

เชนนี้แลว เขาสมควรที่จะเปนวะลียของอัลลอฮฺหรือเปนหนึ่งในวะลียของชัยฏอนกันแน ? 
สวนอายะฮฺที่สองนั้น ก็คือพระดํารัสของอัลลอฮฺ  วา  

 m n o p q r s t u v w x y zنث
{ | } ~ _ ` a b c d مث   

ความวา “ ผูใดปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺหลังจากที่เขาไดรับศรัทธาแลว
(เขาจะไดรับความกริ้วจากอัลลอฮฺ) เวนแตผูที่ถูกบังคับทั้งๆ ที่หัวใจ
ของเขาเปยมไปดวยศรัทธา แตผูใดเปดหัวอกของเขาดวยการปฏิเสธ
ศรัทธา พวกเขาก็จะไดรับความกริ้วจากอัลลอฮฺและสําหรับพวกเขาจะ
ไดรับการลงโทษอยางมหันต” (อัน-นะหฺลฺ 106) 

อัลลอฮฺไมไดทรงอนุโลมใหกับพวกเขาเหลานี้ นอกเสียจากผูที่กลาวออกไปดวยความไมเต็มใจใน
ขณะที่จิตใจของเขายังคงยึดมั่นอยูกับการศรัทธา สวนคนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ แทจริงแลวพวกเขา
เหลานั้นไดกลายเปนคนกาฟรหลังจากที่มีการศรัทธา แมวาเขาจะทําเชนนั้นเพราะความกลัว หรือ
ความละโมบ หรือเพื่อเอาใจคนอื่น หรือเพราะปกปองบานเมืองของตน หรือครอบครัว หรือทรัพยสิน 
หรือกระทําเพื่อความสนุกและหยอกลอก็ตาม หรือเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ จากที่กลาวมานี้ โดยยกเวน
เฉพาะผูที่ถูกบังคับใหกระทําเทานั้น เนื่องจากอายะฮฺไดบงชี้วาแทจริงมนุษยจะถูกบังคับไดเฉพาะใน
การกระทําและคําพูดเทานั้น สวนจิตใจนั้นไมมีใครที่สามารถจะบังคับใจของเขาได และอัลลอฮฺไดตรัสวา 

qponmlkjihgfنث
rمث   

ความวา “ทั้งนี้เพราะวาพวกเขาพอใจเลือกเอาชีวิตในโลกนี้เหนือปรโลก 
และแทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงชี้แนะทางแกกลุมชนผูปฏิเสธศรัทธา” (อัน-
นะหลฺ 107) 

ซึ่งอัลลอฮฺไดทรงชี้ชัดใหเห็นวา แทจริงการลงโทษที่ถูกกลาวถึงนั้นไมใชเพราะมาจากความเชื่อหรือ
ศรัทธา หรือความโงเขลาหรือการเกลียดชังตอศาสนา หรือเพราะชอบที่จะเปนกุฟรฺ หากแตสาเหตุ
นั้นก็เพราะการที่เขามีโชคลาภสวนหนึ่งที่ไดจากโลกดุนยานี้ แลวเขาก็ใหความสําคัญกับมัน
มากกวาศาสนาของเขานั่นเอง วัลลอฮุอะอฺลัม  
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และหลังจากที่เราสนทนากันทั้งหมดนี้ ทานไมรูสึกตระหนักที่จะกลับใจเตาบัตตออัลลอฮฺ และละ
ทิ้งในสิ่งที่ทานเปนอยูบางหรือ เนื่องจากประเด็นนี้ก็อยางที่ทานไดทราบมาแลววามันอันตรายมาก 
และไมใชเปนเรื่องเล็กๆและเลนๆ แตอยางใดเลย 
อับดุนนบี: อัสตัฆฟรุลลอฮัลอะซีม วะอะตูบุอิลัยฮฺ (ฉันขออภัยโทษตออัลลอฮฺและสํานึกผิดตอ
พระองค) และฉันขอปฏิญานตนวาไมมีพระเจาอื่นใดที่สมควรแกการทําอิบาดะฮฺนอกจากพระองค 
และแทจริงมุหัมมัดนั้นเปนรอซูลของอัลลอฮฺ และแทจริงฉันขอปฏิเสธจากทุกสิ่งที่ฉันเคยอิบาดะฮฺ
นอกจากพระองค และฉันขอพรจากอัลลอฮฺ ขอพระองคทรงอนุโลมใหแกฉันในสิ่งที่ไดผานไปแลว 
และขอพระองคทรงลบลางมันออกไปจากตัวฉัน และใหฉันอยูในความเอ็นดูและความเมตตาของ
พระองค และขอพระองคทรงใหฉันยืนหยัดบนเตาฮีดที่เที่ยงแท กระทั่งวันที่ฉันจะไดพบกับพระองค 
และขอพระองคทรงตอบแทนความดีงามของทาน โอ อับดุลลอฮฺ ในนะศีหะฮฺของทานครั้งนี้ เพราะ
แทจริงศาสนาคือการตักเตือน และขอพระองคทรงตอบแทนในสิ่งที่ทานไดหักหามสิ่งไมดีที่ฉันเปนอยู 
นั่นคือการที่ฉันตั้งชื่อวา อับดุนนบี และฉันขอบอกใหทานทราบตอนนี้เลยวาฉันขอเปลี่ยนชื่อของฉัน
แลวใหเปน อับดุรเราะหมาน และขอพระองคทรงตอบแทนทานที่ไดหักหามฉันจากมุงกัรที่ซอนเรนใน
สวนลึกของฉัน นั่นคือความเชื่อที่หลงผิด ที่หากฉันไปพบกับอัลลอฮฺในสภาพที่เปนอยูนี้แนนอนวาฉัน
คงจะไมประสบความสําเร็จตลอดไป แตวาฉันอยากจะขอจากทานเปนการขอครั้งสุดทายโดยอยากให
ทานบอกฉันถึงสิ่งที่ผูคนสวนใหญยังคงเขาใจผิดๆ วามีอะไรบาง 
อับดุลลอฮฺ: ไมมีปญหา ขอทานจงฟงใหดี : 

 ในประเด็นที่มีความเห็นแยงตางๆ ไมวาจะเปนจากอัลกุรอานหรือซุนนะฮฺนั้น ขอทานจงระวังอยา
ใหจุดยืนของทานในเรื่องดังกลาวคือการปฏิบัติตามสิ่งที่ขัดแยง เพื่อตองการสรางฟตนะฮฺหรือตองการ
ตะอวีล ทั้งที่ในความเปนจริงแลวไมมีใครที่รูการตะอวีลที่ถูกตองอยางแทจริงนอกจากอัลลอฮฺเทานั้น 
และขอใหจุดยืนของทานเปนเหมือนดั่งจุดยืนของผูคนที่มีความรูมั่นคง คือผูคนที่กลาวในเรื่องที่เปนมุ
ตะชาบิฮฺหรือส่ิงคลุมเครือวา แทจริง เราศรัทธาในทุกๆ ส่ิงที่มาจากพระเจาของเรา และจุดยืนในเรื่อง
ของการขัดแยงนั้น ใหทําตามคํากลาวของทานรอซูล   ที่วา 

   »يَِريبَُك  ال َما إىَِل  يَِريبَُك  َما َدعْ « 
ความวา “จงละทิ้งสิ่งที่ทานสงสัยไปสูสิ่งที่ชัดเจนสําหรับทาน“ (บันทึกโดยอะหมัด 
และอัตติรมิซีย) 

بَُهاِت  ايَّىَق  َفَمِن «   الشُّ
َ
ينِهِ  اْسترَْبَأ ِ بَُهاِت  يِف  َوَقعَ  َوَمنْ  وَِعرِْضِه، ِ  يِف  َوَقعَ  الشُّ

  » احْلََرامِ 
ความวา “และผูใดที่ปองกันตัวเองจากสิ่งที่คลุมเครือ แทจริงเขาไดทําให
ศาสนาและเกียรติเขาน้ันปลอดภัย และผูใดที่ตกลงไปสูหลุมของความ
คลุมเครือ แทจริงเขาไดเขาไปสูสิ่งที่หะรอมแลว” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

ِرْهَت  َصْدرِكَ  يِف  َحاكَ  َما َواإلْعمُ « َ نْ  َو
َ
ِلعَ  أ   » اجَّاُس  َعلَيْهِ  َفطَّ
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ความวา “และบาปนั้นคือสิ่งที่ทานรูสึกคับอยูในอกของทาน และไมชอบ
ใหผูคนไดเห็นมัน” (บันทึกโดยมุสลิม) 

نَّْت  َما الرِْبُّ   ـ َمرَّاٍت  ثَالَث  ـ  غَْفَسَك   َواْستَْفِت  قَلْبََك   اْستَْفِت «
َ
ْهِ  اْطَمك َ

 إِ
ْدرِ  يِف  َوتَرَدَّدَ  اجَّْفِس  يِف  َحاكَ  َما َواإلعْمُ  اجَّْفُس  ْفتَاكَ  َوإِنْ  الصَّ

َ
ْفتَوْكَ  اجَّاُس  أ

َ
 » وَأ

ความวา “ทานจงปรึกษากับใจของทานและตัวของทาน (กลาวเชนนี้สาม
ครั้ง) แทจริง ความดีนั้นคือสิ่งที่ทําใหจิตใจและตัวของทานรูสึกสงบนิ่ง
กับมัน และความชั่วนั้นคือสิ่งที่คอยรบกวนจิตใจและเกิดลังเลใจอยูใน
อก แมวาจะมีผูคนวินิจฉัยใหทานเชนนั้นและใหการปรึกษากับทานดวย
สิ่งนั้น” (อะหมัด) 

 ขอทานจงอยาไดทําตามอารมณใฝตํ่า เพราะแทจริงอัลลอฮฺ  ไดตักเตือนในสิ่งนี้ดวยพระ
ดํารัสของพระองควา 

  مثÀ Á Â Ã Äنث 
ความวา “เจาไมเห็นดอกหรือ ผูที่ยึดเอาอารมณใฝตํ่าของเขาเปนพระ
เจาของเขา” (อัล-ฟุรกอน 43) 

 ขอทานจงอยาไดยึดติดกับบุคคล หรือทัศนะ หรือธรรมเนียมที่คนสมัยกอนเปนอยู เพราะมันจะ
ปดกั้นระหวางคนคนหนึ่งกับสัจธรรมที่แทจริง และแทจริงสัจธรรมที่เที่ยงแทนั้น สําหรับมุอมินแลว
มันเปนเหมือนดังของหายซึ่งเขาคนหามันอยูตลอดเวลา ไมวาเขาจะพบมัน ณ ที่ใดเขาก็มีสิทธิใน
ส่ิงนั้นๆ ยิ่งกวาใครๆ อัลลอฮฺ  ไดตรัสวา   

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Sنث
T U V Wمث   

ความวา “และเมื่อไดถูกกลาวแกพวกเขาวา จงปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺ
ไดทรงประทานลงมาเถิด พวกเขาก็กลาววา หามิได เราจะปฏิบัติสิ่งที่
เราไดพบในบรรดาบรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมาเทานั้น ทั้งที่ได
ปรากฏวาบรรพบุรุษของพวกเขาไมเขาใจสิ่งใดเลยและไมไดรับ
แนวทางอันถูกตองก็ตามกระนั้นหรือ? ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 170) 

 ขอทานจงระวังอยาไดทําการเลียนแบบชาวกาฟรเปนอันขาด เพราะมันคือตัวหลักในการพา
ทานไปสูโชครายหายนะ ทานนบี  ไดกลาววา 

 .»ِمنُْهْم  َفُهوَ  بَِقْومٍ  تََشبَّهَ  َمنْ  « 
ความวา “ผูใดที่เลียนแบบชนกลุมหนึ่ง แทจริงแลวเขาเปนหนึ่งในชน
กลุมนั้นๆ” (อบู ดาวูด) 

 ขอทานจงอยาไดมอบหมายพึ่งพิงตอส่ิงอื่นนอกจากอัลลอฮฺ แทจริงอัลลอฮฺ  ไดกลาววา 
   مثzyxw}|نث
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ความวา “และผูใดมอบหมายแดอัลลอฮฺ พระองคก็จะทรงเปนผูพอเพียง
แกเขา” (อัฎ-เฎาะลาก 3) 

 ทานจงอยาไดเชื่อฟงมัคลูกใดก็ตามในสิ่งที่เปนการฝาฝนตออัลลอฮฺ  ทานนบี  ไดกลาววา 
   » اخلَاِلقْ  َمْعِصيَةِ  يِف  لَِمْخلُوقٍ  َطاَعةَ  الَ « 

ความวา “หามมีการเชื่อฟงตอมัคลูกผูถูกสราง ในสิ่งที่เปนการฝาฝนตอ
ผูสราง” (อัต-ติรมิซีย) 

 ขอทานอยาไดคาดคิดในแงที่ไมดีตออัลลอฮฺ เพราะอัลลอฮฺ  ไดกลาวไวในหะดีษกุดสียวา 
نَا« 

َ
 .»ِ  َقبِْدي َظنِّ  ِعنْدَ  أ

ความวา “ขาจะอยูกับการคาดคิดของบาวของขาตอขา” (อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

 ขอทานจงอยาไดสวมใสกําไล หรือเสนดาย หรือส่ิงที่เสมือนกับทั้งสองอยางนี้ เพื่อหวังให
หางไกลจากโชครายกอนที่มันจะเกิด หรือเพื่อตองการใหมันหายไปเมื่อมันเกิดขึ้นแลว 

 ขอทานจงอยาไดทําการแขวนเครื่องรางเพื่อตองการใหหลุดพนจากอัยน(การอิจฉาริษยา) 
แทจริง ส่ิงนั้นเปนชิริก ทานนบี  ไดกลาววา 

ْهِ  ُولِكَ  َشيْئًا َيَعلََّق  َمنْ «  َ
 .»إِ

ความวา “ผูใดที่ทําการแขวนสิ่งใดๆ แลว  แทจริง เขาก็จะถูกมอบให
เปนภาระของสิ่งนั้น” (อะหมัดและอัต-ติรมีซีย) 

ขอทานจงอยาไดทําการขอความบะเราะกัตโชคลาภความประเสริฐจากกอนหิน ตนไม โบราณสถาน
หรือโบราณวัตถุตางๆ หรือส่ิงกอสรางทั้งหลาย เพราะแทจริงการกระทําเชนนั้นเปนชิริก 

 ขอทานจงอยาไดเชื่อโชคลางหรือลางราย ไมวาจะในรูปแบบไหนก็ตาม  เพราะแทจริงมันเปนชิ
ริก ทานนบี  ไดกลาววา 

ةُ «  رَيَ ةُ  رِشٌْك، الطِّ رَيَ  .»ثَالثًا كٌ رِشْ  الطِّ
ความวา “แทจริงการเชื่อโชคลางนั้นเปนชิริก การการเชื่อโชคลางนั้นเปน
ชิริก ทานกลาวอยางนี้สามครั้ง” (อะหมัดและอบู ดาวูด) 

 ขอทานจงอยาไดเชื่อบรรดานักไสยศาตรและหมอดูหรือนักโหราศาสตรที่อางวารูในสิ่งเรนลับ 
และแสดงดวงชะตาราศีในหนังสือของพวกเขา และทํานายความสุขหรือความทุกขของผูที่
เกี่ยวของกับดวงชะตานั้น  แทจริง การเชื่อพวกเขาในสิ่งเหลานี้เปนชิริก เพราะแทจริงแลวไมมีผูใด
ที่รูในสิ่งเรนลับนอกจากอัลลอฮฺ 

 ขอทานจงอยาไดพาดพิงการตกของฝนดวยการพูดวามาจากดวงดาวหรือฤดูกาล เพราะมัน
เปนสิ่งชิริกหากแตควรตองพาดพิงไปยังอัลลอฮฺ  

 ขอทานจงอยาไดสาบานตอส่ิงอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ไมวาการสาบานนั้นจะเปนในรูปแบบใดก็
ตาม เพราะมันเปนการกระทําที่ชิริก ดังหะดีษที่วา 

وْ  َكَفرَ  َفَقدْ  اهللاِ  بَِغرْيِ  َحلََف  َمنْ « 
َ
رْشَكَ  أ

َ
  » أ
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ความวา “ผูใดที่ไดทําการสาบานดวยสิ่งอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ แทจริงเขา
ไดตกเปนกาฟรหรือทําชิริก” (อะหมัด)  

เชน การสาบานดวยทานนบี หรือดวยอะมานะฮฺ หรือดวยเกียรติ หรือดวยพันธะสัญญา หรือดวย
ชีวิต เปนตน 

 ขอทานจงอยาไดสาปแชงวันเวลา และสาปแชงลม หรือดวงอาทิตย หรืออากาศที่หนาวหรือ
รอน เพราะแทจริงจะเปนการสาปแชงตออัลลอฮฺผูที่สรางสิ่งเหลานี้มา 

 ขอทานจงระวังอยาไดกลาววา “ถาหาก” เมื่อทานไดเจอกับส่ิงที่ทานไมชอบ เพราะมันเปนการ
เปดโอกาสใหกับการงานของชัยฏอน และในขณะเดียวกันเปนการปฏิเสธตอส่ิงที่อัลลอฮฺไดกําหนด 
แตจงกลาววา 

 )فعل شاء وما اهللا قدر(
คําอาน ก็อดดะร็อลลอฮุ วะมาชาอะ ฟะอัล 

ความวา “อัลลอฮฺไดทรงกําหนดใหเปนเชนนี้แลว ส่ิงใดที่ทรงประสงคพระองคก็จะทรงทําเชนนั้น” 
 ขอทานจงอยาไดนําเอาสถานที่ที่เปนสุสานมาทําเปนมัสยิด เพราะแทจริงหามทําการละหมาด

ในมัสยิดที่มีสุสานอยู ดังหะดีษจากทานหญิงอาอิชะฮฺไดกลาววา แทจริงทานรอซูล    ไดกลาว
ขณะที่ทานใกลหมดลมหายใจวา  

َُهودِ  بَلَ  اهللاِ  لَْعنَةُ « ْ َُذوا َواجََّصارَى ا نِْبيَائِِهمْ  ُقبُورَ  اختَّ
َ
  » َمَساِجدَ  أ

ความวา “แทจริงอัลลอฮฺไดทรงสาปแชงชนชาวยะฮูดและนะศอรอ พวก
เขาไดนําเอาสุสานของบรรดานบีของพวกเขามาทําเปนมัสยิด”   

ทานกลาวเชนนั้นเพื่อตักเตือนใหเห็นในสิ่งที่คนเหลานั้นกระทํา ทานหญิงอาอิชะฮฺกลาววา หากมิ
เพราะคําเตือนนี้แลว แนนอนวาบรรดาเศาะหาบะฮฺยอมตองยกสุสานของทานนบีใหเดนชัดเปนแน
แท (มุสลิม) 

ทานนบี  ยังไดกลาววา 
 مساجد، وصاحليهم أنبيائهم قبور يتخذون اكنوا قبلكم اكن من إن«

 »ذلك عن أنهاكم فإ مساجد القبور تتخذوا فال
ความวา “แทจริงคนรุนกอนพวกทานไดนําเอาสุสานของบรรดานบีและ
เหลาคนที่ศอลิหฺของพวกเขามาทําเปนมัสยิด ดังนั้นพวกทานจงอยาได
นําเอาสุสานมาทําเปนมัสยิดอยางเด็ดขาด ฉันขอหามพวกทานในสิ่งนี้” 
(อบู อุวานะฮฺ) 

 ขอทานจงอยาไดเชื่อในหะดีษที่รายงานโดยผูคนที่พูดปดมดเท็จแลวอางวาเปนหะดีษของทาน
รอซูล   ที่เกี่ยวกับการเชิญชวนใหขอพรจากทานหรือจากบรรดาศอลิฮีนในหมูประชาชาติของ
ทาน เพราะมันเปนหะดีษที่โกหกมดเท็จ กุพาดพิงอยางโกหกถึงทานรอซูล เชน  

  »عظيم اهللا عند جايه فإن جبايه، توسلوا«
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ความวา “พวกทานจงขอจากอัลลอฮฺผานตําแหนงของฉัน เพราะแทจริง
มันมีเกียรติยิ่ง ณ อัลลอฮฺ” 

   »القبور بأهل فعليكم األمور أعيتكم إذا«
ความวา “หากพวกทานติดขัดปญหาใดๆ พวกทานจงไปขอกับชาว
สุสาน” 

  »اجاس حوائج يق و لك قرب بل ملاكً  يو اهللا إن« 
ความวา “แทจริงอัลลอฮฺไดสงบรรดามะลาอิกะฮฺไปยังทุกๆ สุสานของ
บรรดาวะลียเพื่อคอยแกปญหาใหกับผูคน” 

  »نفعه حبجر ظنه أحدكم أحسن لو«
ความวา “หากพวกทานมองกอนหินในแงดีแลว แนนอนวาจะหินนั้นจะ
สรางประโยชนใหกับเขา” และหะดีษในทํานองนี้อีกมากมาย 
 

 ขอทานจงอยาไดฉลองรื่นเริงกับงานที่เรียกกันวาเปนเทศกาลตางๆ ของศาสนา ดังเชน  
เมาลิดนบี และ อิสรออ-มิอฺรอญจ คืนนิศฟูชะอฺบาน และอื่นๆ เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่อุตริข้ึน และ
ไมมีหลักฐานแสดงจากทานนบี  หรือจากบรรดาเศาะหาบะฮฺที่มีความรักตอทานนบีมากกวา
พวกเรา และทุมเทจริงจังตั้งใจในการทําความดีมากกวาพวกเรา ซึ่งหากสิ่งที่กลาวมานี้เปนสิ่งที่ดี
งาม แนนอนวาพวกเขาตองกระทํากอนเราเสียอีก 
 
 


