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ขอชี้แจงเกี่ยวกับจดหมายลูกโซจากผูดูแลมัสยิดอันนะบาวีย 
 

คําถาม ฉันอยากไดคําชี้แจงเกี่ยวกับขอความที่มีการสงตอผานโทรศัพทมือถือซึ่งมเีนื้อหาดังนี ้
 

หมายเหตุ ในกรอบดานลางนี้เปนเนื้อหาจดหมายลูกโซที่ระบาดในภาษาไทย ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกันกับที่มีการ
ต้ังคําถามในเว็บอิสลามทูเดย แตสํานวนอาจจะแตกตางบางเล็กนอย - บรรณาธิการ 

จดหมายจากดวนประเทศอาหรับซาอุดิอาราเบีย 
 

เร่ือง      คําสั่งเสียแกอุมมัตอิสลามทั่วโลก 
อัสลามุอาลัยกุม 
นี้คือคําสั่งเสียจากคนเฝาสุสานของทานนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) ทานแซะฮอะหมัดแหงซาอุดิอารเบีย

(จดหมายนี้เดิมเปนภาษาตางประเทศและไดแปลเปนภาษาไทย) ในคืนหนึ่งในขณะที่ขาพเจากําลังอานอัล
กรุอานที่มากอม (สุสานของทานนบีมูฮัมหมัด ซ.ล) หลังจากอานเสร็จแลว ขาพเจาก็เผลอหลับไป ในขณะที่
ขาพเจาหลับ ขาพเจาไดฝนวาทานนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล)ไดมาหาขาพเจาแลวกลาวแกขาพเจาวา ในแปดหมื่น
คนที่ไดเสียชีวิตไปในสมัยนี้ไมมีเลยคนที่เสียชีวิตที่มี   อีหมาน 
1. ภรรยาไมยอมฟงคําพูดสามี 
2. คนรวยไมสนใจตอคนจน 
3. ผูคนไมยอมจายซะกาตและไมยอมทําความดี 

ดวยเหตุดังกลาว “โอแซะฮอะหมัด” เจาสมควรเตือนสติตอคนอิสลามนี้เพื่อที่จะกระทําความดี 
เพราะวาวันสิ้นโลก (กียามัต ) จะมาถึงแลว ซึ่งในวันนั้นเจาจะเห็นดวงดาวทองฟาอยางชัดเจนหลังจากนั้น
ดวงอาทิตยจะลงมาอยูใกลศีรษะ 

 
คําสั่งเสียของขาพเจา 
1. จงซอลาวัตแดทานนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) 
2. จงขออภัยโทษตออัลลอฮ โดยทันทีทันใดในขณะที่ประตู “ เตาบัต” ยังเปดอยู 
3. จงละหมาดเถิด กอนที่ทานจะถูกละหมาด “มะยัต ” (ศพ) 
4. จงจายซะกาต อยาทิ้งการจายซะกาต 
5. จงทําฟรดูฮัจยี ยามเมื่อเจามีความสามารถ 
6. จงอยาทรยศตอพอแมทั้งสอง 
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ส่ิงที่ควรรู มีมุสลิมชาวบอมเบยคนหนึ่ง หลังจากไดรับจดหมายไดทําเพิ่มข้ึนอีก 20 ฉบับและไดแจกจาย
ใหกับคนอ่ืน หลังจากนั้นเขาไดรับความโปรดปรานจากอัลลอฮ โดยไดรับผลกําไรอันใหญหลวงในการคาขาย
ของเขา 

มีบาวของอัลลอฮอีกคนไดรับจดหมายนี้แลวทําเปนไมสนใจและคิดวาคําสั่งเสียนี้หลอกลวงปรากฏ
วาไมนานลูกเขาถึงแกความตาย 

ทานเสรีคอซาหลี ยาไวย ซึ่งเปนอดีตรัฐมนตรีใหญแหงเปรักโดยทางออมทานโดนไลออกจาก
ตําแหนงเพราะเมื่อทานไดรับคําสั่งเสียฉบับนี้ทานไดลืมทําเพิ่มเพื่อแจกจายแกคนอื่นแตทานไมรูตัวถึงความ
ผิดพลาดนี้ตอมาทานไดทําจดหมายฉบับนี้เพิ่มข้ึนใหมและไดสงตอไปยังคนอื่น หลังจากนั้นไมกี่วันทานก็
ไดรับการแตงตั้งเปนรัฐมนตรีป ค.ศ. 1997 หรือ พ.ศ 2540 

ที่ตรังกานูก็เชนกันมีบาวของอัลลอฮคนหนึ่งเขาไดรับจดหมายฉบับนี้จากคนที่เขาไมรูจักแลวเขาก็ไม
สนใจตอมัน เขากลาววาจดหมายโกหกทั้งนั้น มีเจตนาใหคนอานกลัว แลวหลังจากนั้นไมกีว่นัเขากไ็ดรับโรคที่
แปลกประหลาดแสนสาหัส หลังจากไดรับรักษาที่โรงพยาบาล 3 สัปดาห โรคของเขาก็ยากที่จะเยียวยา โดย
สุดทายก็นึกถึงจดหมายคําสั่งเสียที่เขายังเก็บไว แลวเขาสั่งใหพิมพเพิ่มข้ึน 20 ฉบับ และไดแจกจายใหกับคน
อ่ืนภายในเวลาหนึ่งสัปดาห แลวโรคที่เปนอยูก็เร่ิมหายเปนปกติจนถึงปจจุบัน   ยังมีตัวอยางอีกมากมายที่
ไดรับจดหมายนี้แลวไมเชื่อตอคําสั่งเสียและไมสงตอใหกับคนอื่นหรือไมบอกแกคนอื่นซึ้งพวกเขาเหลานั้น
ไดรับภัยพิบัติหลังจากเหตุการณแหงนายินดีนี้ทําใหทานมั่นใจ อยาลืมทําจดหมายนี้เพิ่มข้ึน 20 ฉบับ และสง
ใหกับคนอื่นในเวลา 96 ช.ม หลังจากทานไดรับแลว อินชาอัลลอฮ ทานจะไดรับอะไรบางอยางจากอัลลอฮผู
ทรงมีความสามารถยิ่งดวยความศรัทธาแนนอนจะชี้นําทางชีวิตของทานดวยเมตตาแหงความสุขในชีวิตอิน
ชาอัลลอฮ 
 
คําเตือน หลังจากไดอานคําสั่งเสียนี้แลวสมควรเขียนขึ้นหรือพิมพข้ึนแลวสงใหกับคนอ่ืนจํานวน 20 ฉบับ 
หากทานไดปฏิบัติทานจะไดรับความดีบางอยาง หรือธุระของทานไดรับความสําเร็จ โดยอนุญาตของอัลลอฮ 
ทานแซะฮอะหมัดไดกลาวอีกวา “หากอันไหนที่ขาพเจากลาวนี้ไมเปนความจริง ขอใหขาพเจาตายในกุฟูร 
และไมไดรับความคุมครองชวยเหลือจากทานนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) (นาอุซุบิลละฮ) ดังนั้นทานสมควรเขียนหรือ
พิมพและสงใหกับคนอื่น อินชาอัลลอฮ ภายใน 2 สัปดาหทานจะไดรับความสุข และจงจําไววา จงทําดวยใจ
บริสุทธิ์ และอยาทําเลน ๆ หรือปลอยปละละเลยไมสนใจคําสั่งเสียนี้ 

 
ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 

วัสลาม 
 
ขอใหทานชวยใหคําตอบเกี่ยวกับจดหมายนี้ดวย  
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คําตอบ  
จดหมายฉบับนี้ถูกเขียนในรูปแบบการสั่งเสียและเผยแพรแกผูคนทั่วไป ซึ่งปรากฏขึ้นเปนเวลาหลาย

ปมาแลว เนื้อหาในจดหมายอาจมีความแตกตางไปบางเนื่องจากเปนจดหมายลูกโซถูกสงตอๆกนั ซึง่ผูรับกไ็ม
สามารถรูไดเลยวาตนตอของจดหมายฉบับนั้นมีมาจากไหน เขาใจวาจดหมายนี้อาจจะมาจากพวกศูฟย ที่
ยึดถือความฝนเปนหลักฐานในการอางอิง โดยไมคํานึงวาความฝนนั้นอาจจะขัดแยงกับตัวบทอัลกุรอาน
และอัซซุนนะฮฺหรือไม ในบางครั้งพวกเขายึดมั่นในความฝนมากกวายึดมั่นในตัวบทอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ
ดวยซ้ํา 

สวนจุดยืนของอะฮฺลุซซุนนะฮฺเกี่ยวกับความฝนนั้น คือ หากความฝนนั้นไมใชความฝนของนบีหรือ
เราะซูล ตองพิจารณาดูกอนวามันสอดคลองหรือขัดแยงกับหลักศาสนาหรือไม หากพบวามันไมมีขอขัดแยง
ไดก็สามารถที่จะนํามาใชได แตถาหากความฝนนั้นไปขัดแยงกับตัวบทอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺความฝนนั้น
ถือวาเปนโมฆะ จะนํามาอางเปนหลักฐานมิได เนื่องจากในความฝนไมมีใครรับรองไดวามันถูกตองเสมอไป 
ที่สําคัญความฝนอาจจะเปนสิ่งตักเตือนจิตใจในกรณีที่มันสอดคลองกับหลักศาสนาแตหากมันขัดแยงกับ
หลักศาสนาความฝนนั้นก็ใชไมไดเชนกัน 

จดหมายฉบับนี้เมื่อผูรับเปดอานแลวบางคนอาจเกิดความหวาดกลัวหากไมปฏิบัติตามในสิ่งที่
จดหมายไดส่ังใหทําแลวจะเกิดความหายนะตอตนเองและครอบครัว 

จดหมายลักษณะเชนนี้มิไดเพิ่งปรากฏมาใหมแตมันแพรหลายเปนเวลานานแลว บุคคลที่ระบุใน
จดหมายก็มิไดมีตัวตนที่แทจริง ทุกอยางเปนการปรุงแตงขึ้นมา ผูที่มีความศรัทธาที่มั่นคงจะไมหลงเชื่อใน
เร่ืองเหลานี้ พวกเขาจะไมทําการเผยแพรจดหมายลูกโซที่ไรที่มาเชนนี้ตอ และพวกเขาก็มิไดหวั่นเกรง
ภยันตรายดังที่ระบุในจดหมาย เพราะมันมิไดเกิดขึ้นจริง เวนแตพระประสงคของอัลลอฮฺ สวนเรื่องภาคผล
หรือผลตอบแทนสําหรับผูที่นําจดหมายนี้ไปเผยแพรตอนั้นไมมีหลักฐานใดมายืนยันวาการกระทําดังกลาวจะ
ไดรับผลตอบแทนที่ดีงามจริง ขนาดพระมหาคัมภีรอัลกุรอานเองก็มิไดมีหลักฐานวาหากนําไปพิมพเผยแพร
แจกจายจะไดผลบุญอยางนั้นอยางนี้ 

ชัยคฺ อับดุลอาซิซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ อดีตมุฟตีย แหงซาอุดีอาระเบีย ไดกลาวในหนังสือรวบคํา
ฟตวาของทานวา “ในจดหมายที่เปนคําสั่งเสียนี้มีเร่ืองโกหกมดเท็จอยู ถึงแมวาผูที่นํามาเผยแพรจะสาบาน
ตออัลลอฮฺเปนพันครั้งวามันเปนความจริงก็ตาม หรือแมวาเขาจะขอดุอาอใหประสบกับความหายนะ ถาหาก
เขาพูดโกหกก็ตาม ส่ิงเหลานี้ก็ไมเปนความจริงอยูวันยังค่ํา เร่ืองที่กลาวในจดหมายฉบับนั้นขาพเจาขอ
สาบานตออัลลอฮฺวามันไมเปนความจริงแตอยางใด ขาพเจาขอใหอัลลอฮฺทรงเปนพยาน มวลมลาอิกะฮฺ และ
บรรดามุสลิม ชวยเปนพยานดวยวา คําสั่งเสียนี้เปนการโกหกกลาวเท็จตอทานนบีมุหัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ขอใหพระองคทรงลงโทษผูที่กุเร่ืองเหลานี้ข้ึนมา" 

ส่ิงบงชี้วาจดหมายฉบับนี้เปนเรื่องโกหก 
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1. ชัยคฺอะหมัด ที่ระบุในจดหมายวาทานเปนผูถือกุญแจมัสยิดนบี เปนบุคคลที่ไมมีใครรูจัก ดังนั้น
จดหมายนี้ไมทราบวามีแหลงที่มาจากแหงใด  

2. เนื้อหาในจดหมายที่กลาวถึงความเสื่อมโทรมทางจริยธรรมในสังคมนั้น หนทางในการแกปญหา
ดังกลาวที่ถูกตองนั้น ประชาชาติมุสลิมตองหันกลับไปยึดมั่นกับอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺอยางมั่นคง 
คําสอนที่บรรจุในสองสิ่งนี้เปนคําสอนที่สุดประเสริฐ ครอบคลุมทุกแงมุม มีทั้งสัญญาที่ดีสําหรับผู
ศรัทธาและสัญญาไมดีสําหรับผูเนรคุณ มีทั้งสิ่งที่ทําใหจิตใจหวั่นเกรง ฯลฯ ทั้งหมดนั้นเปนการ
เพียงพอแลวไมจําเปนตองนําความฝนที่อุปโลกนมาตักเตือนอีก  

3. เนื้อหาในจดหมายนี้ที่กลาวถึงสัญญาณวันกิยามะฮฺนั้นเปนเรื่องพนญาณวิสัย (อิลมุลฆ็อยบฺ) ไม
อนุญาตใหผูใดกลาวอางขึ้นมาโดยปราศจากหลักฐาน ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ْقل ُيعلم  َال  ُ َ ْ ْمن  َ ِالساموات  ِيف  َ َ َ ِواألرض  َّ ْ َ ْ َالغيب  َ ْ َ َّإال  ْ َوما  اهللاَُّ  ِ َيشعرون  َ ُ ُ َأيان  َْ َّ َيبعثون  َ ُ َ ْ ُ 
  )65:النمل (

ความวา “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) ไมมีผูใดในชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินจะรูใน
สิ่งพนญาณวิสัย นอกจากอัลลอฮฺ และพวกเขาจะไมรูวา เมื่อใดพวกเขาจะถูกให
ฟนคืนชีพ” สูเราะฮฺ อันนัมลฺ อายะฮฺที่ 65  
สวนการประทานวะหฺยูก็ไดส้ินสุดลงหลังจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เสียชีวิต ดังนั้น
คําสอนเกี่ยวกับเร่ืองสัญญาณวันกิยามะฮฺที่มีในอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺถือวาเพียงพอและครบถวน
สมบูรณแลว 

4. เนื้อหาในจดหมายนี้มีความแตกตางกัน บางฉบับเขียนวาเปนการฝน บางฉบับเขียนวาเกิดขึ้นกอนที่
จะเขานอนในขณะที่รูสึกตัว บางฉบับเขียนวาจากผูดูแลมัสยิดอันนะบาวีย บางที่ก็เขียนวาผูดูแล
สุสานของทานนบี บางฉบับก็เขียนวาจากผูถือกุญแจมัสยิดอัลหะรอม ตลอดจนมีความขัดแยงใน
การกําหนดผลตอบแทนสําหรับผูนําจดหมายไปเผยแพรตอยังผูอ่ืน ส่ิงเหลานี้บงชี้ชัดถึงความมดเท็จ
ในจดหมายฉบับนี้  

 
วัลลอฮุอะอฺลัม (อัลลอฮฺเทานั้นที่ทรงรอบรูดี)  

ขอความจําเรญิและความสนัติจงประสบแดทานนบีมหุมัหมัดของเรา 
 
 

เขียนโดย ดร.สุลัยมาน บิน มุหัมหมัด อัดดุบัยคีย อาจารยวิทยาลัยครแูหงหาอิล 
ถอดความโดย อันวา สะอุ (เมื่อวันที่ 17 กมุภาพนัธ 2008)  
ที่มา  http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=119017 
 


