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ถาม – ในชวงหลังๆมานี้ ปรากฏวามีคนบางกลุมนิยมกลาวนินทาวารายตอบรรดาผูรู และ
นักเผยแผอิสลาม และมีการจําแนกแจกแจง จัดทานเหลานั้นวาอยูกลุมนั้นกลุมนี้ แนวทาง
นั้นแนวทางนี้..ทานมีความเห็นอยางไรกับปรากฏการณนี้?  

 
ตอบ – อัลหัมดุลิลลาฮฺ.. อัลลอฮฺตะอาลา ทรงใชใหมีความยุติธรรม และกระทําการดี และทรงหาม
ปรามการอยุติธรรม การกระทําที่ชั่วรายนารังเกียจ และการขัดแยงบาดหมาง.. พระองคทรงแตงตั้ง
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใหทําหนาที่เฉกเชนบรรดาศาสนทูตทานอื่นๆกอนหนา
ทาน นั่นคือการเชิญชวนไปสูการใหเอกภาพ และทําการเคารพอิบาดะฮฺอัลลอฮฺตะอาลาเพียง
พระองคเดียว.. ทรงใชใหทานดํารงไวซึ่งความยุติธรรม และทรงหามสิ่งที่ตรงกันขามกับขอกําชับใช
เหลานั้น ไมวาจะเปนการเคารพสักการะสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺตะอาลา การขัดแยง 
แตกแยก และการเบียดเบียนสิทธิของปวงบาว 

แตในยุคนี้ ปรากฏวามีผูที่เรียกตัวเองวาเปนผูรู เปนผูเชิญชวนสูการประกอบการดี ไดมีพฤติกรรม
นิยมชมชอบการกลาวนินทาวารายพี่นองของเขาที่ไดชื่อวาเปนผูรู เปนนักเผยแผ และครอูาจารย โดย
ที่พวกเขากระทําการเหลานั้นอยางลับๆในวงสนทนาของพวกเขา หรือบันทึกเทปไวแลวเผยแพรให
ผูคนไดรับรู หรืออาจจะกระทําการดังกลาวอยางโจงแจงในการบรรยายตามมัสยิดตางๆ..ซึ่งแนวทาง
เหลานี้ ลวนขัดกับส่ิงที่อัลลอฮฺตะอาลาและเราะสูลของพระองค ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กําชับ
ใชอยางสิ้นเชิงในหลายๆแงมุมดวยกัน เชน 

ประการแรก : พฤติกรรมเหลานั้นถือเปนการเบียดเบียนสิทธิของผูอ่ืนซึ่งเปนมุสลิม อีกทั้งยังเปนผูรู 
เปนนักเผยแผอิสลาม ซึ่งไดทุมเทเสียสละเพื่อการเชิญชวนนําพาผูคนสูหนทางที่ถูกตองในเรื่องอะกี
ดะฮฺหลักศรัทธา และแนวทางปฏิบัติ อีกทั้งยังมีสวนในการจัดการเรียนการสอน บรรยายเผยแพรวิชา
ความรูทางศาสนา และเขียนตํารับตําราที่มีประโยชนมากมาย 

ประการที่สอง : พฤติกรรมเยี่ยงนี้นํามาซ่ึงความแตกแยกราวฉานในหมูพี่นองมุสลิม ทั้งๆที่มุสลิม
ควรที่จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และหางไกลจากความแตกแยก การดาทอกันไปมา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งบรรดาดุอาตนักเผยแผที่โดนโจมตีวารายเหลานั้นก็เปนที่รูกันดีวาอยูในแนวทางของอะฮฺลุสสุน
นะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ และตอตานการทําบิดอะฮฺอุตริกรรมตางๆ ตอบโตและเปดโปงแผนการรายของผู
เชิญชวนสูการกระทําบิดอะฮฺ.. ซึ่งเราไมเห็นประโยชนของพฤติกรรมเหลานั้น นอกจากการสราง
ความปติยินดีแกบรรดาศัตรูอิสลามผูปฏิเสธศรัทธา บรรดามุนาฟก และกลุมบิดอะฮฺที่หลงผิด ที่คอย
จองทําลายอิสลาม 
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ประการที่สาม : พฤติกรรมเชนนี้ เปนการสนับสนุนชวยเหลือพวกเซคคิวลาร พวกนิยมตะวันตก 
และแนวคิดอันบิดเบือนอื่นๆ ที่ชื่นชอบการใสรายจับผิดบรรดานักเผยแผอิสลามในสิ่งที่พวกเขาเขียน
หรือพูดออกมาอยูเปนนิจ ซึ่งการที่คนเหลานั้นมีสวนในการเพิ่มชองโหวใหศัตรูอิสลามไดโจมตีพี่นอง
ของเขาที่เปนผูรูหรือนักเผยแผ หรือคนอ่ืนๆ ถือเปนการละเมิดสิทธิแหงความเปนพี่นองในอิสลามอัน
พึงมียิ่ง 

ประการที่สี่ : พฤติกรรมเหลานั้นทําใหเกิดความบาดหมางราวฉานขึ้นในใจผูคนทั่วไป โดยเฉพาะใน
หมูผูรู กลุมนักเผยแผดวยกันเอง เปนการแพรกระจายคําโกหกมดเท็จ และขาวลือที่ไมไดวางอยูบน
พื้นฐานของความเปนจริง ทําใหเกิดการนินทาวาราย การสาดโคลน ใสไคลระหวางกัน และยังเปน
การเปดประตูแหงความชั่วรายตางๆนาๆสําหรับผูที่มีจิตใจออนแอต่ําชา ที่คอยจับจองหาโอกาสสราง
ฟตนะฮฺ ความเคลือบแคลงสงสัย และคอยสรางความเดือดรอนแกบรรดาผูศรัทธา 

ประการที่หา : ส่ิงที่พูดตอๆกันไปอยางแพรหลาย หลายตอหลายเรื่องไมเปนความจริงแตอยางใด 
เปนเพียงการสันนิษฐานหรือคิดไปเอง ซึ่งมีชัยฏอนคอยหลอกลอ กระซิบกระซาบ อัลลอฮฺตะอาลา 
ตรัสวา  

ا أَييا الذِّهينآم نوا اجِنتِثوا كَبِم راًيالظَن نَّ ِإنب عالظَض ثْ ِإنمو ال تجسسال وا و
يغتب بعكٌضمب ضاًع  

“โอ ศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจาจงปลีกตัวใหพนจากสวนใหญของการสงสัย 
แทจริงการสงสัยบางอยางนั้นเปนบาป และพวกเจาอยาสอดแนม และพวกเจา
อยาไดนินทาซึ่งกันและกัน” อัลหุุรอต : 12 

 
ถือเปนการจําเปนที่มุอมินผูศรัทธาจะตองคิดในแงดีกับคําพูดของพี่นองมุสลิมใหมากที่สุด ชาวสลัฟ
บางทานไดกลาววา “ทานอยาไดคิดในแงรายกับคําพูดของพี่นองมุสลิม ตราบใดที่ทานสามารถ
เขาใจมันไปในทางที่ดีได” 
 
ประการที่หก : ประเด็นปญหาที่สืบเนื่องมาจากการอิจฺติฮาดของผูรูบางทาน ในเรื่องที่เปนที่
ยอมรับทางวิชาการวาเปนประเด็นที่เปดใหทําการอิจฺติฮาดได หากผูรูทานนั้นเปนผูที่เพียบพรอม
ดวยเงื่อนไขของการอิจฺติฮาด ก็ไมสมควรที่ทานจะถูกตําหนิติเตียน หรือวากลาวโจมตีอยางรุนแรง 
หากผูใดไมเห็นดวยกับทัศนะของทาน ก็ควรที่จะตอบโตกันดวยมารยาทที่ดีงาม ปราศจากการโจมตี
อยางกาวราว เหน็บแนมเชือดเฉือนดวยคําพูดที่ทําใหเจ็บปวด เพราะคําพูดที่รุนแรงกาวราวนั้น จะ
ทําใหเกิดการตอตาน และหันหลังใหแกความถูกตอง ทั้งนี้ เพื่อที่จะใหไดมาซึ่งสัจธรรมความถูกตอง
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อยางเร็วไว และหางไกลจากการกระซิบกระซาบ การยุแหยของชัยฏอนมารราย.. และตองระวัง ไม
กลาวโจมตีตัวบุคคล และเจตนาของเขา หรือเพิ่มเติมคําพูดอันไรประโยชนโดยสิ้นเชิง ทานเราะสูล 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองในกรณีเชนนี้ ทานก็พูดเพียงแตวา “ทําไมถึงมีกลุมคนกลาวเชนนั้น
เชนนี้” (โดยที่ทานไมไดระบุตัวบุคคล) 
 
 
สิ่งที่ฉันอยากจะตักเตือนกลุมคนเหลานั้น ที่ชอบกลาวรายนินทาผูรู หรือนักเผยแผอิสลาม 
ก็คือใหพวกเขาเตาบัตกลับตัวตออัลลอฮฺตะอาลาเสีย กับสิ่งที่มือของพวกเขาไดขีดเขียนลง
ไป หรือที่ลิ้นของพวกเขากลาวออกมา ที่เปนบอเกิดแหงฟตนะฮฺ สรางความบาดหมางใจ
ระหวางผูคน ทําใหเกิดความขัดแยง โกรธเคือง และสูญเสียเวลาที่ควรนําไปใชศึกษาหา
ความรูที่เปนประโยชน หรือชักชวน เชิญชวนสูหนทางของอัลลอฮฺตะอาลา เพราะมัวแต
สนใจแต “เขาวากันวา” หรือ “คนนั้นวา” หรือการวิพากษวิจารณคนนั้นคนนี้ และใชเวลาไป
กับการจองจับผิดผูอ่ืน เพื่อหยิบยกมาโจมตี 
 
และฉันขอแนะนําใหพวกเขาไถความผิดในส่ิงที่พวกเขากระทําลงไป ดวยการเขียนหรือดวยสือ่อ่ืนๆ ที่
เปนการประกาศวาพวกเขากลับตัวกลับใจจากสิ่งที่ไดทําลงไปแลว และใหส่ิงที่ยังติดคางอยูในความ
เขาใจของคนทั่วไปจากคําพูดของพวกเขานั้นไดมลายหายไป.. และใหพวกเขามุงมั่นสูการงานที่
ยังผลใหเขาเขาหาอัลลอฮฺตะอาลามากขึ้น และเปนคุณประโยชนตอปวงบาว.. และใหระมัดระวัง ไม
รีบกลาวหุกมผูใดวาเปนกาฟร หรือฟาสิก หรือทําการหุกมผูอ่ืนวากระทําบิดอะฮฺโดยปราศจาก
หลักฐานและมูลความจริง ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา “ผูใดกลาวแกพี่นองของ
เขาวา โอ กาฟร แนนอนวา ไมคนใดก็คนหนึ่งจากทั้งสองคนนั้นคือกาฟร” หะดีษเศาะฮีหฺ 
 
สําหรับผูที่เชิญชวนไปสูสัจธรรม และผูศึกษาความรูศาสนา เมื่อปรากฏวามีขอสงสัยในคําพูดของผูรู 
หรือใครก็ตาม จําเปนที่เขาจะตองกลับไปหาอุละมาอผูรูที่เปนที่ยอมรับ เพื่อสอบถามถึงขอเท็จจริง 
และทําใหหายเคลือบแคลงสงสัย ดังที่อัลลอฮฺตะอาลา ตรัสไววา  

 
ذَِإواَءا جهأَم مِمر اَألن اخلَ ِو أَِنمذَ أَِفوِهوا ِباعلَ وور دوهإىل الر سِلوويل إىل أُ و
 متعب التهتمحر وميكُلَ ع اِهللالُضال فَولَو مهنِم هنوطُِبنتس يني الذِّهمِلع لَمهن ِمِرماَأل
الشليالًقَ  إالطانَي  

“และเมื่อมีเร่ืองหนึ่งเรื่องใดมายังพวกเขา จะเปนความปลอดภัยก็ดี หรือความ
กลัวก็ดี พวกเขาก็จะแพรมันออกไป และหากวาพวกเขาใหมันกลับไปยังเราะสูล 
และยังผูปกครองการงานในหมูพวกเขาแลว แนนอนบรรดาผูที่วินิจฉัยมันในหมู
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พวกเขาก็ยอมรูมันได และหากมิใชความเมตตาของอัลลอฮฺที่มีตอพวกเจาแลว 
แนนอน พวกเจาก็คงปฏิบัติตามชัยฏอนไปแลว นอกจากเพียงเล็กนอยเทานั้น” 
อันนิสาอ : 83 

 
ขออัลลอฮฺตะอาลา ทรงใหสภาพความเปนอยูของบรรดามุสลิมทั้งปวงดีข้ึน และทรงรวม

จิตใจและการงานของพวกเขาใหยึดมั่นอยูบนตักวา และขอทรงประทานเตาฟกแกบรรดาอุละมาอผูรู
ทั้งหลาย รวมไปถึงบรรดาดุอาตนักเผยแผสัจธรรม เพื่อใหยืนหยัดอยูในแนวทางที่พระองคทรงพอ
พระทัย และเปนคุณประโยชนตอปวงบาวของพระองค.. และขอพระองคใหพวกเขามีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันในหนทางแหงฮิดายะฮฺ และหางไกลจากความขัดแยง แตกแยก.. และใหพวกเขา
มีสวนสงเสริมสัจธรรมความถูกตอง และกําจัดสิ่งมดเท็จบิดเบือน แทจริงพระองคทรงพระปรีชา
ญาณ 
 
 

  إىل يوم الدين وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه ، ومن اهتدى داه
 
 
จากหนงัสือรวมฟตวา และงานเขียน ของเชค อับดิลอะซีซ บิน บาซ เราะหิมะฮุลลอฮฺ เลม 7 หนา 
311 


