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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
การเชิดชูใหเกียรติพระเจา 

และขอตัดสินสําหรับผูท่ีดาทอพระองค 

 

บทนํา 

 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ ขอสรรเสริญเอกองคอัลลอฮฺ ดวยการสรรเสริญ

ท่ีคูควรดวยสถานะแหงพระองค ขอขอบคุณพระองคดวยสํานึก

ในหนาที่ตอพระบัญชาของพระองค และขาพระองคขอยืนยันวา

บาวท้ังปวงน้ันดอยความสามารถท่ีจะยกยองเชิดชูพระองค

อยางสมบูรณ เ น่ืองจากพวกเขาไมไดมีความรูครอบคลุม

เก่ียวกับพระองคอยางรอบดาน 

นิอฺมัต หรือการประทานของพระองค น้ันมิอาจนับ

คํานวน การขอบคุณตอนิอฺมัตอันมากมายนั้นก็ไมอาจจะทําได

ครบถวน พระองคคือผูครอบครองทั้งโลกนี้และโลกหนา ยัง

พระองคเทาน้ันคือท่ีกลับไป ไมมีพระเจาอ่ืนใดอีกนอกจา
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พระองคเทานั้น เพียงพระองคเดียวไมมีภาคีใดๆ ทั้งสิ้น ไมมีผูที่

คูควรแกการเคารพภักดีนอกจากพระองค 

และขาพเจาขอกลาวเศาะละวาตและสลาม แดนบีผูไม

รูหนังสือ ทานนบีมุหัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม   

อนึ่ง แทจริงแลว ในจํานวนหนาท่ีจําเปนประการหน่ึงซึ่ง

รับรู กันดวยปญญาและหลักฐานได ก็คือ การที่จะตองรู ถึง

สถานะของพระผูเปนเจาผูทรงสราง ผูซึ่งสรรพสิ่งท้ังมวลยอมรับ

ในเอกภาพของพระองค และในตัวแตละสรรพสิ่งที่ถูกสรางนั้น 

เราจะพบเห็นเคร่ืองหมายอันชัดเจนถึงความย่ิงใหญขององคผู

อภิบาล รวมถึงความย่ิงใหญในการสรรคสรางและดลบันดาล

ของพระองค และถาหากเราทุกคนยอนกลับมาดูตัวเองและ

พินิจอยางถองแท เขาก็จะทราบถึงสถานะอันย่ิงใหญของพระ

เจาผูที่สรางเขาขึ้นมา  

نُفِسُ�مۚۡ  ِ�ٓ وَ  ﴿
َ
فََ�  أ

َ
ونَ  أ  ]  ٢١: هللالهللاريات[ ﴾ ٢ ُ�ۡبِ�ُ

ความวา “และในตัวของพวกเจาเอง (ก็มีเครื่องหมายแหงความ

ย่ิงใหญของอัลลอฮฺ) พวกเจาไมไดเห็นดอกหรือ?” (อัซ-ซาริยาต 

21) 
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ทานนบี นูหฺ อะลัยฮิสสลาม ไดกลาวแกหมูชนของทานวา  

ا ﴿ ِ  ُجونَ تَرۡ  َ�  لَُ�مۡ  َّ ّ ۡطَواًرا َخلََقُ�مۡ  َوقَدۡ  ١ َوقَاٗر� ِِ
َ
 ]  ١٤-١٣: نوح[ ﴾ ١ أ

ความวา “อะไรกัน เหตุใดพวกเจาจึงไมศรัทธา ไมเกรงกลัวและ

ไมใหเกียรติตอความย่ิงใหญของอัลลอฮฺ ท้ังๆ ที่แทจริงแลว 

พระองคไดสรางพวกเจามาอยางเปนลําดับขั้นตอน” (นูหฺ 13-

14) 

 

อิบนุ อับบาส และมุญาฮิด ไดอธิบายคําวา “วะกอรอ” 

ในอายะฮฺนี้วา “อะซอมะฮฺ - ความย่ิงใหญ” (อัล-ดุรฺ อัล-มันษูรฺ 

8/290-291) อิบนุ อับบาส ยังไดกลาวอธิบายวา “เหตุใดพวก

เจาจึงไมใหการเชิดชูความย่ิงใหญของอัลลอฮฺ ตามท่ีคูควรแก

พระองค” (ตัฟสีรฺ อัฏ-เฏาะบะรีย 23/296, ตัฟสีรฺ อัล-บะเฆาะ

วีย 5/156) 

ทานนบีนูหฺ ไดสะกิดใหพวกเขาหันกลับมาดูตัวพวกเขา

เองและพัฒนาการของชีวิตที่เติบโตอยางเปนลําดับขั้นตอน 

เพื่อใหพวกเขารูวาพระองคอัลลอฮฺมีสิทธิเหนือพวกเขา เพียงแค

การพิจารณาตัวเองและพัฒนาการของชีวิตนั้นก็เพียงพอแลวที่
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จะทําใหมีความสํานึกในการเชิดชูใหเกียรติของอัลลอฮฺและรูถึง

ความย่ิงใหญแหงสถานะของพระองค แลวจะเปนอยางไรเลา 

ถาหากวาไดพิจารณาสรรพสิ่งถูกสรางทั้งมวลของพระองคที่มี

อยูในชั้นฟาและแผนดิน เหตุท่ีมนุษยไมเขาถึงความย่ิงใหญ

ของอัลลอฮฺนั้น เนื่องจากพวกเขาดูเครื่องหมายและสัญญาณ

ตางๆ ของพระองคโดยปราศจากความรูแจง พวกเขาดูผานๆ 

อยางรีบๆ และเพียงเพื่อความสําราญชั่วครู  ไมใชเพื่อเปน

บทเรียน คนหาความรูใหเห็นแจง พิจารณา หรือใครครวญ 

ّيِن  ﴿
َ
ِنۡ   َوَ�� �ِض   لسّسَ�َٰ�ِٰت   ِ�   َءايَةٖ   َّ

َ
ّرونَ   َولۡ� ُُ ۡعرُِضونَ   َ�ۡنَها  َوُهمۡ   لَۡيَهاعَ   ََ َُ 

 ]  ١٠٥: يوسف[ ﴾ ١
ความวา “มีเคร่ืองหมายตางๆ มากมายเทาไรในชั้นฟาและ

แผนดิน ที่พวกเขาดูผานๆ ในสภาพที่พวกเขาผินหลังใหโดยไม

สนใจใยดี” (ยูสุฟ 105) 

 

ดังนั้น สัญญาณตางๆ จะไม เกิดประโยชน  ความ

มหัศจรรยตางๆ ก็จะใชไมไดผล กับสติปญญาที่ปฏิเสธและ

หัวใจท่ีหลงลืม ไมมีผูใดท่ีจะเชิดชูอัลลอฮฺนอกจากผูที่ เห็น
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พระองค หรือผูที่ไดเห็นเครื่องหมายและสัญญาณตางๆ ของ

พระองค รวมถึงไดทราบถึงคุณลักษณะตางๆ ของพระองคดวย 

ดวยเหตุน้ี เราจะเห็นวา การใหเกียรติตออัลลอฮฺนั้นจะอยูระดับ

ท่ีออนมากในหัวใจที่ปฏิเสธและหลงลืม จนเปนเหตุทําใหมันฝา

ฝนและทรยศอัลลอฮฺ และบางครั้งอาจจะถึงขั้นดาทอและ

เหยียดหยามพระองค 

สภาพการฝาฝนตอผูท่ีย่ิงใหญ ขึ้นอยูกับระดับความโง

เขลาตอความย่ิงใหญของผูย่ิงใหญน้ัน และสภาพการปฏิเสธ

และละเมิดสิทธิ ก็ขึ้นอยูกับระดับการใหเกียรติท่ีตํ่าตอสถานะ

ของเขาในหัวใจ ในขณะเดียวกัน สภาพการเชื่อฟงผูที่ออนแอก็

ขึ้นอยูกับระดับความโงเขลาตอความออนแอของเขาผูนั้น และ

สภาพการเคารพภักดีและเชิดชูตอสิ่งท่ีออนแอ ก็จะขึ้นอยูกับ

ความเชื่อตอสถานะของสิ่งน้ันในหัวใจเชนกัน 

นี่คือเหตุท่ีบรรดาพวกมุชริกีนผูต้ังภาคีเคารพกราบไหว

เจว็ด แตกลับปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺผูที่จะทําใหกระดูกฟนคืน

ชีพขึ้นมาอีกคร้ัง พระองคทรงอธิบายความบกพรองนี้ของพวก

เขาวา  
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َها ﴿ َّ َ� � َّاُس   َٓ َثلٞ   ُ�َِب   ل ََ   ْ ُُِعوا ۥٓۚ   َفٱۡسَت ِينَ   ِِنّ   َ�ُ َّ ِ   ُدونِ   َِن  تَۡدُعونَ   ل ِّ  َلن  ل
لُُقواْ  ُعواْ   َوسَوِ   ُذَباٗ�ا  َ�ۡ َُ ۥۖ   لۡجَت َباُب   �َۡسلُۡبُهمُ   �ن  َ�ُ َّ ۡنهُۚ   �َۡستَنقُِذوهُ   ّ�   ا ٔٗ َشۡ�   ل َِ 
الُِب   َضُعَف  َّ لُوُب   لل َۡ َُ ۡ ا  ٧  َولس ََ   ْ َ   َقَدُروا ِّ َّ   ل ۦٓۚ   ََ ِ َ   ِِنّ   َقۡدرِه ِّ ٌّ   ل  َعزِ�زٌ   َلَقوِ

 ]  ٧٤-٧٣: جهللال[ ﴾ ٧
ความวา “โอมนุษยเอย นี่เปนอุทาหรณ ดังน้ันจงรับฟงเสีย 

แทจริง บรรดาผูที่พวกเจาวอนขอนอกจากอัลลอฮฺนั้น พวกมัน

ไมสามารถที่จะสรางแมแตแมลงวันตัวเดียวไดอยางเด็ดขาด 

ถึงแมจะรวมหัวกันอยางไรก็ตาม และถาหากแมลงวันมาเกาะ

และดูดติดอะไรบางอยางไปจากพวกมัน เจว็ดพวกนั้นก็ไม

สามารถจะฉกฉวยกลับมาได ทั้งผูที่ขอและผูถูกขอตางก็ออนแอ

ดวยกันทั้งสิ้น พวกเขาเหลาน้ัน(บรรดาผูต้ังภาคี)ไมไดใหเกียรติ

แกสถานะของอัลลอฮฺตามที่คูควรแกพระองค แทจริงแลว อัลลอ

ฮฺน้ันทรงสามารถย่ิงและทรงเกรียงไกรย่ิง” (อัล-หัจญ 73-74) 

 

ในจํานวนสิ่งท่ีถือวาเปนการใหเกีรยติเชิดชูอัลลอฮฺก็คือ 

การรูถึงคุณลักษณะและพระนามของพระองค การพิจารณา

เครื่องหมายตางๆ ของพระองค การใครครวญบุญคุณอัน

มากมายของพระองค การใชสายตาและความรูในหัวอกดูไปยัง
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สภาพของประชาชาติที่สูญสลายไปกอนหนา ใชบทเรียนจาก

บ้ันปลายชีวิตทั้งของผูปฏิเสธและผูที่เชื่อ ผูศรัทธาและผูทรยศ

ฝาฝน 

และในจํานวนสิ่งท่ีถือวาเปนการใหเกีรยติเชิดชูอัลลอฮฺ

อีกเชนเดียวกัน ก็คือ การเรียนรูบทบัญญัติของพระองค รวมถึง

คําสั่งใชและคําสั่งหามตางๆ ของพระองค การใหเกียรติเชิดชู

บทบัญญัติเหลานั้นดวยการเชื่อฟงและปฏิบัติจริง เพราะน่ันจะ

ทําใหความศรัทธาในหัวใจเติบโต ความศรัทธานั้นจะมีพลังแหง

ความรอนและความสวาง ความรอนของอีมานจะเย็นลงและ

ความสวางของมันจะดับมืดลงถาหากวาผูที่ทานศรัทธาสั่งให

ทานทําอะไรแลวทานไมไดเชื่อฟงปฏิบัติตาม หรือเขาหามอะไร

ทานก็ไมเลิกจากคําสั่งหาม ตัวอยางในเรื่องน้ี ก็คือการท่ีอัลลอฮฺ

ไดตรัสถึงการใหเกียรติตอสัตวพลีและการเชือดในพิธีหัจญวา  

ن َ�ٰسَِكۖ  ﴿ ََ مۡ  َو َعّظِ ��ِرَ  َُ ََ ِ  َش ِّ َها ل َّ ِ  ]  ٣٢: هللالج[ ﴾ ٣ لۡلُقلُوِب  َ�ۡقَوى َِن فَِ
ความวา “ดังกลาวนั้น ผูใดก็ตามที่เชิดชูใหเกียรติเครื่องหมาย

ตางๆ ของอัลลอฮฺ แทจริง น่ันแสดงวาเปนสวนหน่ึงของตักวาใน

หัวใจ” (อัล-หัจญ 32) 
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ดังนั้น การให เ กียรติคําสั่งใชและคําสั่งหาม ก็คือ

องคประกอบสวนหน่ึงของการใหเกียรติเจาของคําสั่งน้ันดวย 

เพราะฉะนั้น เหตุท่ีมีการปฏิเสธและเบ่ียงเบนหรือแมแตการดา

ทอนั้น ยอมตองมีการละเลยตอคําสั่งใชและคําสั่งหาม รวมถึง

การดูถูกบทบัญญัติเหลาน้ีนําหนามากอนแลว 

การดาทอสาปแชงอัลลอฮฺนั้น เปนสิ่งที่เราเห็นไดเยอะ

มากในหมูคนทั่วไปท่ีหันหลังใหกับศาสนาและไมรูจักอัลลอฮฺ

และสถานะของพระองค ซึ่งเปนคนท่ีละเลยตอคําสั่งใชและ

คําสั่งหามของพระองคมากอนหนาดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงใน

แถบประเทศซีเรีย อิรัก และประเทศแอฟริกาบางประเทศ ดวย

การใหคุณลักษณะและกลาวหาพระองคดวยคําพูดที่ผูศรัทธา

ถือวาเปนเรื่องใหญหลวงมากที่จะกลาวออกมาหรือจะรับฟงมัน 

บางที คําพูดอันนารังเกียจก็ออกมาจากปากของผูที่กลาวอางวา

ตนเปนมุสลิมดวยซ้ํา เพราะพวกเขาเองก็กลาวสองคําปฏิญาณ

ดวย บางคร้ังอาจจะออกมาจากปากคนท่ีละหมาดเปนประจํา 

แตชัยฏอนทําใหมันหลุดออกมาจากปากพวกเขา โดยหลอกลวง

พวกเขาวาไมไดเจตนาตองการสื่อถึงความหมายจริงๆ และ

ไมไดตองการจะดูถูกพระเจาแตอยางใด ! ชัยฏอนยังอาจจะ
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หลอกอีกวานี่เปนคําพูดเลนๆ ท่ีไมไดเปนเรื่องจริงจัง ! สุดทาย

พวกเขาก็ถือวาเรื่องนี้เปนเรื่องเล็กนอยเพราะความคิดผิดๆ 

ดังกลาว 

เรื่องเชนน้ี เปนสิ่งจําเปนท่ีตองมีการอธิบาย ท้ังๆ ที่

ชัดเจนอยูแลววามันอันตรายและหายนะเพียงใดในความรับรู

ของสติปญญาที่ถูกตอง ทั้งนี้เพื่อเปนการตัดท้ิงสายปานแหง

การหลองลวงและกลอุบายของชัยฏอน และเพื่อเปนการเชิดชู

ใหเกียรติอัลลอฮฺพระผูอภิบาล ปกปองพระองคใหพนจากคําพูด

สกปรกที่ออกมาจากปากมนุษย ไมวาจะพูดออกมาดวยเจตนา

ใดๆ ทั้งสิ้น 

ขาพเจาขอกลาวสั้นๆ วา แทจริง การดาทออัลลอฮฺ ซึ่ง

หมายถึงทุกคําพูดหรือการกระทําที่มีเปาหมายเพื่อดูถูกและ

เหยียดหยามอัลลอฮฺนั้น ทุกชนิดถือวาเปนกุฟรฺ (การปฏิเสธ

ศรัทธา) โดยไมมีขอขัดแยงใดๆ ในเรื่องนี้ระหวางชาวมุสลิม ไม

วาจะเปนการกระทําโดยต้ังใจ คิดเลนๆ หรือทําไปเพราะความ

หลงลืมและโงเขลาก็ตาม ไมไดแตกตางกันเลยระหวางเจตนา

ตางๆ เหลานี้ เพราะเกณฑที่ใชวัดในเรื่องน้ีก็คือสิ่งท่ีปรากฏให

เห็นภายนอก 
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นิยามและกรอบความหมายของการดาทอ 

 

ทุกการกระทําที่ถือเปนการดาทอ เยาะเยยถากถาง 

หรือหมิ่นเกียรติในความเขาใจและมุมมองของคนทั่วไป 

หลักการศาสนาก็ใหถือเปนเชนเดียวกัน เพราะแกนสําคัญของ

ประเด็นน้ีคือสิ่ง ท่ี เปนความเขาใจของคนทั่วไป เชน การ

สาปแชง การดูหมิ่นดูแคลน การกลาวถอยคําที่หยาบคาย การชี้

นิ้วหรือแสดงกิริยาทาทางท่ีสื่อความหมายในทํานองที่นา

รังเกียจ ตลอดจนประโยคคําพูดที่ใชกันระหวางผูคนในประเทศ

ใดประเทศหน่ึงเปนการเฉพาะโดยที่ เขาใจตรงกันวาเปน

ลักษณะของการเยยหยันหรือดาทอ ก็ ถือเปนการดาทอ

เชนเดียวกัน แมวาในประเทศอ่ืนๆ คําพูดเหลาน้ันไมถือเปนการ

ดาทอก็ตาม 

 

หุกมการดาทอสาปแชงอัลลอฮฺตะอาลา 

  

ชาวมุสลิมตางเห็นพองตองกันวาการดาทอสาปแชง

อัลลอฮฺนั้นถือเปนการปฏิเสธศรัทธา โดยโทษของผูที่ดา
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ทออัลลอฮฺนั้นถึงขั้นประหารชีวิต จะมีความเห็นแตกตางกันบาง

ก็ในประเด็นที่วา ถาหากผูกระทําการดังกลาวทําการเตาบัต

กลับตัว การเตาบัตของเขาจะใชไดหรือไม? และการเตาบัต

ดังกลาวจะเปนขอยกเวนมิใหเขาตองรับโทษประหารชีวิต

หรือไม? ซึ่งในประเด็นดังกลาวน้ีอุละมาอมีความเห็นแตกตาง

กันเปนสองทัศนะใหญๆ 

 การดาทอและเยาะเยยถากถางนั้นถือเปนการจาบจวง

ดูหมิ่นท่ีนารังเกียจท่ีสุดประการหนึ่ง อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา 

ِينَ  ِِنّ  ﴿ َّ َ  يُۡؤُذونَ  ل ِّ ُ  لََعَنُهمُ  َورَُسوَ�ُۥ ل ِّ ََۡيا ِ�  ل ُّ َعدّ  َول�ِخَرةِ  ل
َ
 سَُهمۡ  َوأ

ِهيٗنا َعَذاٗبا ِينَ  ٥ ُّ َّ َِنِ�َ  يُۡؤُذونَ  َول ۡؤ ُُ ۡ ََِ�ِٰت  لس ۡؤ ُُ ۡ ا بَِغۡ�ِ  َولس ََ  ْ  َ�َقدِ  لۡ�تََسُبوا
 ْ لُوا َُ َت َۡ ا ُ�ۡهَ�ٰٗنا ل ُٗ بِينٗ  �ثۡ  ]  ٥٨-٥٧:  هللاألح هللاب[ ﴾ ٥ اَّ

ความวา “แทจริง  บรรดาผู ท่ีใหรายอัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค อัลลอฮฺจะทรงสาปแชงพวกเขาท้ังในโลกน้ีและวันอาคิ

เราะฮฺ  และทรงเตรียมการลงโทษอันแสนอัปยศไวสําหรับพวก

เขา และบรรดาผูใหรายบรรดาผูศรัทธาชายและบรรดาผูศรัทธา

หญิงในสิ่งที่พวกเขามิไดกระทํา  แนนอนพวกเขาไดแบกการ

กลาวราย และบาปอันชัดแจงไว” (อัลอะหฺซาบ 57-58) 
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การจาบจวงอัลลอฮฺนั้นมิไดกอใหเกิดอันตรายหรือสราง

ความเดือดรอนรําคาญแกพระองคแตอยางใด ทั้งนี้ การจาบ

จวงคุกคามน้ันมีสองประเภทคือ การจาบจวงที่สรางความ

เดือดรอน กับอีกประเภทที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอน ซึ่งอัลลอ

ฮฺตะอาลานั้น ไมมีสิ่งใดสรางความเดือดรอนแกพระองคได 

มีระบุในหะดีษกุดสียวา อัลลอฮฺตรัสวา 

ّي َ�دْغُُةوهللا طَ ْ  ِِنُّ�مْ  ِبدَاِدي، يَا« ونِ  ََ ّ ُُ  ]٢٥٧٧رسغم ا�قم [» َترَ
ความวา “โอบาวของขา แทจริงพวกเจาไมสามารถนําอันตราย

มาสูตัวขา จนพวกเจาสามารถทําอันตายตอขาได” (บันทึกโดย

มุสลิม หมายเลข 2577) 

 

  อัลลอฮฺทรงสาปแชงผูที่ใหรายพระองคบนโลกน้ีและวัน

อาคิเราะฮฺ การสาปแชงของอัลลอฮฺ คือการท่ีพระองคทรงขับไล

บาวคนหนึ่งจากความเมตตาของพระองค และโองการขางตน

บงชี้วาพระองคทรงขับไลจากความเมตตาของพระองคบนโลกนี้ 

และความเมตตาของพระองคในวันอาคิเราะฮฺ ซึ่งบาวคนหนึ่ง

จะไมถูกขับไลจากความเมตตาทั้งสองของพระองค นอกจากวา

บาวคนน้ันจะเปนผูปฏิเสธศรัทธาตอพระองค ที่กลาวเชนน้ัน 
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เน่ืองจากวาอัลลอฮฺไดตรัสหลังจากน้ันวา “ผูที่ใหรายบรรดาผู

ศรัทธาชายและหญิง” โดยมิไดกลาวถึงการสาปแชงตอบุคคล

ดังกลาวทั้งบนโลกนี้และในวันอาคิเราะฮฺ ที่เปนเชนนั้น เพราะ

มนุษยจะไมถูกตัดสินวาเปนผูปฏิเสธศรัทธาเนื่องจากการใหราย

ตอเพื่อนมนุษยดวยกัน ไมวาจะดวยการดาทอ สาปแชง หรือ

กลาวหาผูอ่ืน แตมันเปนเพียงการใสราย และเปนบาปที่ชัดแจง 

หากวาสิ่งท่ีไดกลาวไวนั้นไมมีประจักษพยานท่ีชัดเจน 

และอัลลอฮฺก็ทรงบอกวาพระองคไดเตรียม “การลงโทษอันแสน

อัปยศ” ไวสําหรับผูที่จาบจวงพระองค ทั้งนี้ พระองคมิไดทรง

กลาวถึงการลงโทษอันแสนอัปยศในอัลกุรอาน เวนแตสําหรับ

บรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธาตอพระองคเทานั้น 

  การดาทออัลลอฮฺถือเปนการปฏิเสธศรัทธาขั้นรายแรง

ท่ีสุด ย่ิงกวาการปฏิเสธศรัทธาของผูท่ีกราบไหวเจว็ดในยุคกอน

เสียอีก ทั้งนี้ การที่พวกเขาเคารพบูชาหินนั้น ก็เพราะพวกเขาให

การเคารพตออัลลอฮฺ พวกเขามิไดลดเกียรติพระองคจนเสมอ

กับกอนหินธรรมดา แตพวกเขายกหินเหลาน้ันขึ้นเทียบเคียง

พระองค ดวยเหตุนี้บรรดามุชริกีนผูต้ังภาคีจึงกลาวภายหลังจาก

ที่เขารับโทษในนรกวา 
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﴿  ِ ِّ ّنا ِِن تَٱ بِ�ٍ  َضَ�ٰلٖ  لَِ�  ُُ ُِ�َ لۡلَ�ٰ  بَِرّبِ  �َُسّوِ�ُ�م ِِذۡ  ٩ َّ  ﴾ ٩ لَ
 ]٩٨-٩٧:  هللالشا�هللاء[

ความวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ แทจริงพวกเราอยูในการหลงผิด

อยางชัดแจง ขณะที่พวกเราทําใหพวกเจาเทาเทียมกับพระเจา

แหงสากลโลก” (อัช-ชุอะรออ: 97-98)  
  

พวกเขา เหลานั้ นยกสถานะของหินกอนหนึ่ งขึ้ น

เทียบเคียงอัลลอฮฺ โดยที่มิไดลดเกียรติของพระองคลงมา

เทียบเทากอนหิน ท้ังนี้ การท่ีพวกเขาใหการเคารพหินนั้นเปน

เพียงสวนหนึ่งของการเคารพภักดีตออัลลอฮฺตามคํากลาวอาง

ของพวกเขา สวนการดาทอสาปแชงอัลลอฮฺน้ันเทากับเปนการ

ลดเกียรติพระองคลงมาตํ่าย่ิงกวากอนหินเสียอีก จะเห็นไดวา

พวกมุชริกีนจะไมกลาวดาทอสาปแชงพระเจาของพวกเขาแมจะ

เปนเพียงการลอเลนก็ตาม เพราะพวกเขาใหเกียรติและเคารพ

ภักดีสิ่งเหลานั้น ดังนั้น พวกเขาจึงดาทอตอตานผูท่ีกลาวรายตอ

สิ่งพวกเขาเคารพนับถือเปนพระเจา 

 และอัลลอฮฺทรงประทานโองการตอไปน้ีลงมายังศาสน

ทูตของพระองค 
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ْ  َ� وَ  ﴿ ِينَ  ََُسّبوا َّ ِ  ُدونِ  َِن يَۡدُعونَ  ل ِّ ْ  ل َ  فَيَُسّبوا ِّ  ﴾ ِعۡلٖ��  بَِغۡ�ِ  َعۡدَوۢ� ل
 ]١٠٨: هللاألناام[

ความวา “และพวกเจาจงอยาดาวาบรรดาสิ่งที่พวกเขาวิงวอน

ขออ่ืนจากอัลลอฮฺ แลวพวกเขาก็จะดาวาอัลลอฮฺ เปนการ

ละเมิดโดยปราศจากความรู” (อัล-อันอาม: 108) 
  

จากโองการดังกลาว จะเห็นวาท้ังท่ีพวกมุชริกีนเปนผู

ปฏิเสธศรัทธา แตอัลลอฮฺก็ทรงหามศาสนทูตของพระองคมิให

ดาวาสาปแชงบรรดาเจว็ดและรูปเคารพของพวกเขา ทั้งนี้ ก็เพื่อ

ปองกันมิใหพวกเขาทําในสิ่งที่เปนการปฏิเสธศรัทธาขั้นรายแรง

ย่ิงกวาสภาพที่พวกเขาเปนอยู น่ันคือการดาทอสาปแชงพระ

เจาของมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

 

  ถอยคําดาทอสาปแชงอัลลอฮฺบางคําถือเปนการปฏิเสธ

ศรัทธาที่รุนแรงย่ิงกวาการปฏิเสธการมีอยูของพระเจาเสียอีก 

เพราะผูท่ีปฏิเสธการมีอยูของพระผูอภิบาลน้ัน จิตใตสํานึกของ

เขาบอกวา  ถาหากฉันยอมรับถึงการมีอยูของพระเจา ก็เทากับ

วาฉันไดยอมรับในความย่ิงใหญของพระองคและใหการเคารพ

ภักดีตอพระองค 
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ในขณะที่ผูอางตนวาศรัทธาตออัลลอฮฺนั้น เขายอมรับในการมี

อยูของพระเจาของเขา ในขณะเดียวกันเขากลับดาทอสาปแชง

พระองค พฤติกรรมดังกลาวน้ี ถือเปนการแสดงออกถึงความด้ือ

ดึงและทาทายเสียย่ิงกวา 

ทั้งนี้ การสรางเจว็ดหรือรูปเคารพในที่ใดที่หนึ่ง เพื่อทํา

การ เ ดิน เ วียน กราบไหวสั กการะ  หรือ วิ งวอนขอสิ่ ง ใด 

สําหรับอัลลอฮฺแลวพระองคยังทรงนับวาสิ่งน้ันเบากวาการดา

ทอสาปแชงพระองคอยางแพรหลายตามสถานที่ชุมนุมชน ถนน

หนทาง ตลาด หรือวงสนทนาพูดคุยตางๆ เสียอีก เพราะการดา

ทอพระองคอยางเปดเผยน้ัน ถือเปนความผิดท่ีใหญหลวงย่ิง

กวาการนําเอารูปเคารพตางๆ มาเทียบเคียงเปนภาคีคูพระองค 

แมวาการกระทําทั้งสองลวนเปนการปฏิเสธศรัทธา แตอยาง

นอยผูท่ีต้ังภาคีก็ยังรูสึกถึงความย่ิงใหญของอัลลอฮฺ ในขณะที่ผู

ที่ดาทอพระองคนั้น เขากําลังดูหมิ่นเกียรติของพระองคอยู 

และอัลลอฮฺนั้นทรงสูงสงเหนือสิ่งที่กลาวมา 

 

  การดาทออัลลอฮฺและสาปแชงพระองคอยางแพรหลาย

ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ถือเปนความผิดท่ีอุกอาจย่ิงกวาการ
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ทําใหการผิดประเวณีเปนที่อนุมัติและถูกกฎหมายในประเทศ

ดังกลาวเสียอีก และนารังเกียจย่ิงกวาการใหการยอมรับ

พฤติกรรมของกลุมชนนบีลูฏ (ชายรักรวมเพศ) ทั้งนี้ ก็เพราะวา

การปฏิเสธศรัทธาในกรณีของการอางวาพฤติกรรมผิดประเวณี

เปนที่อนุมัตินั้น เปนการปฏิเสธที่มีสาเหตุมาจากการด้ือดึงตอ

บัญญัติขอหนึ่งจากบัญญัติท้ังหลายของอัลลอฮฺ และเปนการ

ละเมิดบัญชาขอหนึ่งจากบัญชาทั้งหลายของพระองค ในขณะที่

การดาทอสาปแชงน้ัน เปนการปฏิเสธศรัทธาที่มีสาเหตุมาจาก

การปฏิเสธเจาแหงบทบัญญัติ อันนํามาซึ่งการปฏิเสธศรัทธาตอ

บทบัญญัติท้ังหมด ซึ่งกรณีหลังนี้ถือวาเปนความผิดท่ีรายแรง

และอุกฉกรรจย่ิงกวา แมวาการกระทําทั้งสองลวนเขาขายการ

ปฏิ เสธศรัทธาทั้ งสิ้น  แตการปฏิ เสธนั้ น ก็มีหลายระ ดับ 

เชนเดียวกับการศรัทธาที่มีหลายระดับ 

 

  เมื่ออัลลอฮฺตรัสถึงการปฏิเสธศรัทธาของชาวคริสต ที่

จาบจวงดาวาอัลลอฮฺดวยการกลาวใสรายวาอัลลอฮฺทรงมีบุตร 

พระองคทรงกลาวสาธยายถึงความผิดอันใหญหลวงของพวก

เขา โดยทรงบรรยายความผิดเพี้ยนนารังเกียจของคํากลาวนั้น
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ในลักษณะท่ีหนักหนวงรุนแรงย่ิงกวากรณีการต้ังภาคีของพวก

มุชริกีนและพวกบูชาดวงดาวเสียอีก โดยพระองคตรัสวา 

﴿  ْ َذَ  َوقَاسُوا َّ َ�ٰنُ لسرّ  ل ا َۡ ٗ َُ ا ا ًٔ َشۡ�  ِجۡئُتمۡ  ّلَقدۡ  ٨ َو  لسّسَ�َٰ�ُٰت  تََ�ادُ  ٨ ِِّدٗ
ۡرنَ  َّ َتَف َّ  َِۡنهُ  ََ ََ �ُض  َوتَش

َ
ِرّ  لۡ� ََ َباُل  َو ن ٩ َهّدا لۡ�ِ

َ
ْ  أ ا سِلّر� َدَعۡوا ٗ َُ  ٩ َو

ا ََ ن سِلّر� يَ�َبِ�  َو
َ
ّتِخذَ  أ ا ََ ً َُ ّ  ِِن ٩ َو ن ُُ �ِض  لسّسَ�َٰ�ٰتِ  ِ�  ََ

َ
 َءاِ�  ِِّ�ٓ  َولۡ�

َصٮُٰهمۡ  ّلَقدۡ  ٩ َ�ۡبٗدا لسّر� َۡ َ
ا وََعّدُهمۡ  أ ُّهمۡ  ٩ َعّدٗ ُُ ةِ يَۡومَ  َءا�ِيهِ  َو َُ  فَۡرًدا لۡلقَِ�ٰ

 ]  ٩٥-٨٨: ر�يم[ ﴾ ٩
ความวา “และพวกเขากลาววาพระผูทรงกรุณาปรานีทรงต้ังบุตร

ขึ้นเพื่อพระองค แนนอนท่ีสุด พวกเจาไดนํามาซึ่งสิ่งที่รายแรง

ย่ิงใหญ ชั้นฟาทั้งหลายแทบจะพังทลายลงมาและแผนดินก็

แทบจะถลมลึกลงไป และขุนเขาทั้งหลายก็แทบจะยุบทลายลง

มาเปนเสี่ยงๆ ที่พวกเขาอางพระบุตรแกพระผูทรงกรุณาปรานี 

และไมเปนการบังควรแกพระผูทรงกรุณาปรานี ที่พระองคจะ

ทรงต้ังพระบุตรข้ึน ไมมีผูใดในชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินเวน

แตเขาจะมายังพระผูทรงกรุณาปรานีในฐานะบาวคนหนึ่ง 

แนนอนท่ีสุดพระองคทรงรอบรูถึงพวกเขาและทรงนับพวกเขา

อยางถ่ีถวนไวแลว และทุกคนในพวกเขาจะมายังพระองคในวัน

กิยามะฮฺอยางโดดเด่ียว” (มัรยัม 88-95) 
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ทั้งน้ี เนื่องจากการกลาวหาวาอัลลอฮฺทรงมีบุตรน้ัน เปน

การจาบจวงดูหมิ่นและลดเกียรติพระองค จึงเปนความผิดที่

รายแรงย่ิงกวาการที่พวกเขาเคารพสักการะอัลลอฮฺโดยนําเอา

สิ่งอ่ืนใดเปนภาคีเทียบเคียงพระองค ซึ่งเปนการยกสิ่งถูกสราง

ขึ้นใหการเคารพสักการะคูกับอัลลอฮฺ โดยการกลาววาพระองค

ทรงมีบุตรนั้นเปนการลดระดับผูสรางลงมายังระดับผูถูกสราง 

ในขณะที่การกราบไหวรูปเคารพน้ัน เปนการยกระดับผูถูกสราง

ใหขึ้นไปเทียบเคียงผูสราง ซึ่งการลดระดับผูสรางนั้นเปนการ

กระทําที่เลวรายย่ิงกวาการยกระดับผูถูกสราง และเปนการ

ปฏิเสธศรัทธาท่ีรายแรงย่ิงกวา  

และการดาทออัลลอฮฺนั้นขัดแยงอยางชัดแจงกับการ

ศรัทธาภายนอกและภายใน ขัดแยงกับความเชื่อมั่นในหัวใจที่มี

ตออัลลอฮฺ และการศรัทธาถึงการมีอยูของพระองคตลอดจนการ

ที่พระองคคือผูท่ีคูควรไดรับการเคารพสักการะ และยังขัดแยง

กับความรักท่ีมีตออัลลอฮฺและการยกยองใหเกียรติในความ

ย่ิงใหญของพระองค เพราะมันเปนไปไมไดท่ีคุณจะอางวา

เคารพนับถือและใหเกียรติใครคนใดคนหนึ่งในขณะเดียวกันคุณ
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กลับดาทอสาปแชงเขา ดังเชนผูที่อางวาตนรักและใหเกียรติ

บิดามารดาในขณะเดียวกันกลับสาปแชงดาทอและไมใหเกียรติ

ทานทั้งสอง เชนนี้แลวเขาก็คือผูท่ีโกหกดีๆ นี่เอง 

เชนเดียวกันนี้ การดาทอสาปแชงอัลลอฮฺก็เปนการขัดแยงอยาง

สิ้นเชิงกับการศรัทธาที่แสดงออกมาภายนอก ท้ังดวยคําพูดและ

การกระทํา 

 

 

มติอยางเปนเอกฉันทของอุละมาอวา 

ผูท่ีดาทออัลลอฮฺน้ันตกเปนผูปฏิเสธศรัทธา 
 

 อุละมาอจากทุกมัซฮับที่มีทัศนะวาการศรัทธานั้นตอง

ประกอบดวย “คําพูดและการกระทํา” ตางมีความเห็นตรงกัน

อยางเปนเอกฉันท วาการดาวาสาปแชงอัลลอฮฺน้ันถือเปนการ

ปฏิเสธศรัทธา และคําแกตัวใดๆ จากผูท่ีกระทําการจาบจวง

หมิ่นเกียรติอัลลอฮฺอยางชัดแจงน้ันก็ไมอาจรับฟงได 

 หัรบฺ บันทึกไวในหนังสือ “มะสาอิล” ของทาน จากมุญา

ฮิด เลาวา ทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา “ผูใดดาทอ
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สาปแชงอัลลอฮฺ หรือทานใดทานหนึ่งจากบรรดานบี ก็จง

ประหารชีวิตเขาเสีย” (ดู อัศ-ศอริม อัล-มัสลูล หนา 102) 

 ลัยษฺ บันทึกจากมุญาฮิด จากทานอิบนุ  อับบาส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา “มุสลิมคนใดดาทอสาปแชง

อัลลอฮฺ หรือนบีทานหน่ึงทานใด ก็เทากับวาเขาไดปฏิเสธทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ซึ่งสิ่งนี้ถือเปนริดดะฮฺ (ตกศาสนา) จะตองเตาบัต

กลับตัว ถาเขากลับตัวก็ไมเปนไร แตถาไม ก็จะตองรับโทษ

ประหารชีวิต และมุอาฮัด (ผูปฏิเสธศรัทธาท่ีทําสัญญาสงบศึก

กับมุสลิม) คนใดแข็งขอและอาจหาญกระทําการดาทออัลลอฮฺ 

หรือดานบีทานใด หรือเผยแพรสิ่งดังกลาว ก็เทากับวาเขาได

ละเมิดสัญญา โทษของเขาก็คือประหารชีวิต” (อัศ-ศอริม อัล-

มัสลูล หนา 201) 

 มีผูถามอิมามอะหฺมัด เก่ียวกับผูที่สาปแชงดาทออัลลอ

ฮฺ ทานกลาวตอบวา “คนผูน้ีถือเปนมุรตัดตกศาสนา ตองรับโทษ

ประหารชีวิต” ดังที่ปรากฏในหนังสือ “มะสาอิล” ของอับดุลลอฮฺ

บุตรชายทาน (หนา 431) 
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 และมีนักวิชาการหลายทานระบุวา ผู ท่ีกระทําการ

ดังกลาวถือเปนผูปฏิเสธศรัทธาและสมควรตองโทษประหาร

ชีวิตอยางเปนเอกฉันท (อิจญมาอฺ) ดังเชน 

 อิบนุ รอฮะวัยฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “ชาว

มุสลิมตางมีความเห็นตรงกันอยางเปนเอกฉันท วาผูใดดา

ทออัลลอฮฺหรือเราะสูลของพระองค หรือปฏิเสธสิ่งหนึ่งสิ่งใด

จากบัญญัติของอัลลอฮฺ หรือสังหารนบีทานหน่ึงทานใด ถือวา

เขาตกเปนผูปฏิเสธศรัทธาดวยการกระทําดังกลาว แมวาเขาจะ

ยังคงยอมรับในศาสนาของอัลลอฮฺก็ตาม” (อัต-ตัมฮีด โดยอิบนุ 

อับดิลบัร เลม 4 หนา 226 และอัล-อิสติซการฺ เลม 2  หนา 150)  

 อัล-กอฎีย อิยาฎ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา “ไมมี

ขอขัดแยงวามุสลิมที่ดาทออัลลอฮฺน้ัน ถือวาเปนกาฟรฺ และ

ตองโทษประหารชีวิต” (อัชชิฟา เลม 2 หนา 270) 

อิบนุ หัซมฺ ก็เปนอีกทานหนึ่งท่ีบันทึกความเห็นอันเปน

เอกฉันทในประเด็นนี้ นอกจากน้ี อิบนุ อบี ซัยดฺ อัล-ก็อยเราะ

วานีย, อิบนุ กุดามะฮฺ และอุละมาออีกหลายทานตางก็ระบุไว

อยางชัดเจนวาผูกระทําการดังกลาวตกเปนกาฟรฺ (อัล-มุหัลลา 

เลม 11 หนา 411, อัล-มุฆนีย โดยอิบนุ กุดามะฮฺ เลม 9 หนา 
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33, อัศ-ศอริม อัล-มัสลูล โดยอิบนุ ตัยมิยะฮฺ หนา 512, อัล-ฟุรูอฺ 

โดยอิบนุ มุฟลิหฺ เลม 6 หนา 162, อัล-อินศอฟ โดยอัล-มิรดาวีย 

เลม 10 หนา 326 และ อัต-ตาจญ วัลอิกลีล โดยอัล-เมาวาก 

เลม 6 หนา 288) 

 จะเห็นวาอุละมาอมีความเห็นเปนเอกฉันทวาการดา

ทออัลลอฮฺถือเปนการปฏิเสธศรัทธา โดยไมรับฟงคําแกตัวของผู

ที่มีพฤติกรรมดังกลาว ทั้งนี้ ผูท่ีมีสติปญญาและความรูเพียง

เล็กนอยก็ยังสามารถจําแนกไดวาการกระทําใดท่ีถือเปนการดา

ทอจาบจวง และแยกแยะไดระหวางการชื่นชมกับการตําหนิ แต

พวกเขาเหลานั้นกลับหาญกลาที่จะลวงละเมิดอัลลอฮฺ 

 มีผูถามอิบนุ อบี ซัยดฺ อัล-ก็อยเราะวานีย อัล-มาลิกีย 

เก่ียวกับชายคนหน่ึงซึ่งกลาวสาปแชงบุคคลหนึ่งพรอมๆ กับการ

สาปแชงอัลลอฮฺ แลวชายคนนั้นก็แกตัวโดยอางวา “ที่จริงแลว

ฉันต้ังใจจะสาปแชงชัยฏอน แตลิ้นของฉันพลั้งพลาดไป”  อิบนุ 

อบี  ซัยดฺ  กลาวตอบวา “ เขาตองรับโทษประหารชี วิตอัน

เนื่องจากการที่เขาแสดงออกถึงการปฏิเสธศรัทธาอยางชัดแจง 

โดยมิอาจรับฟงคําแกตัวของเขาได ไมวาเขาจะพูดเลนหรือ

จริงจังก็ตาม” (อัช-ชิฟา โดยอิยาฎ เลม 2 หนา 271) 
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 จะเห็นวาในประเด็นน้ีบรรดาอุละมาอและผูพิพากษา

จากทุกมัซฮับฟกฮฺ (เชนมัซฮับทั้งสี่ และกลุมซอฮิรียะฮฺ) ตางตัด

สินบนพื้นฐานของสิ่งท่ีแสดงออกมาภายนอก โดยไมคํานึงถึง

ขอเท็จจริงท่ีอยูในใจ แมวาผูที่ทําการดาทออัลลอฮฺนั้นจะกลาว

อางวาสิ่งท่ีอยูในใจเขามิไดเปนเชนน้ันก็ตาม 

 ทั้งนี้ ถาหากวาอุละมาอรับฟงคํากลาวอางที่วาสิ่งที่อยู

ในใจตางจากความผิดที่แสดงออกอยางชัดเจนผานการกระทํา

ภายนอกแลวไซร ขอบัญญัติและบทลงโทษตางๆ ของศาสนาก็

คงตองเปนอันตกไป สิทธิและเกียรติศักด์ิศรีก็คงจะถูกละเมิด

อยางไรขอบเขต และคงมิอาจแยกแยะระหวางมุสลิมกับผู

ปฏิเสธ หรือผูศรัทธากับผูกลับกลอกได เมื่อนั้นศาสนาและ

กิจการทางโลกก็จะกลายเปนเพียงเรื่องเลนๆ สําหรับผูที่เขลา

ปญญาและจิตใจมีโรคเทานั้นเอง    
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การดาทอตออลัลอฮฺถอืเปนกุฟรฺ (การปฏิเสธ)  

ถึงแมจะโดยไมมีเจตนาปฏิเสธตออัลลอฮฺก็ตาม 

 

การดาทอตออัลลอฮฺ  ตะอาลา ถือเปนกุฟรฺ  (การ

ปฏิเสธ) และไมมีขอขัดแยงในเรื่องน้ี และไมยึดถือขออาง

สําหรับความมักงายของคนท่ัวไปที่ไมไดมีเจตนา กลาวคือ

คําพูด คําดาทอของพวกเขาน้ันไมไดมีเจตนากลาวรายตอ 

อัลลอฮฺ 

ขอแกตัวนี้ ถือเปนความเขลา และไมมีใครรับขอแกตัว

นี้นอกจากอัล-ญะฮฺม  อิบนุ ศ็อฟวาน และพวกมุรญิอะฮฺที่

สุดโตงท่ีกลาววา การศรัทธาคือการเชื่อและการรูในจิตใจ และนี่

อาจจะมาจากสาเหตุความไมรูวาการศรัทธาคือ คําพูดและการ

ปฏิบัติ น่ันคือคําพูดของลิ้นและหัวใจ และการปฏิบัติของหัวใจ

และรางกาย 

พวกมุรญิอะฮฺสุดโตงมีทัศนะวา การงานท่ีเปดเผยไม

สามารถยืนยันการมีศรัทธาได กลาวคือพวกเขาไมไดปฏิเสธมัน

นอกจากการยอนกลับมาดูหัวใจ 
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และท่ีแทจริงคือ การศรัทธานั้นมีท้ังที่เปดเผยและเรนลับ และทั้ง

สองประการนั้นคือสิ่งท่ีจะยืนยันการมีศรัทธา และการปฏิเสธ

หน่ึงในสองนั้น ถือวาเปนการปฏิเสธการศรัทธาทั้งหมด 

ดังที่ คนกาฟรฺ (ปฏิเสธศรัทธา) จะถือวาเปนกุฟรฺเมื่อ

เขามีเจตนาปฏิเสธถึงแมวาเขาจะไมเปลงวาจาดวยปากหรือ

แสดงพฤติกรรมดวยรางกาย เชนเดียวกัน ถือวาเขาเปนกุฟรฺ

ดวยคําพูดถึงแมวาเขาจะไมต้ังใจปฏิเสธดวยกับหัวใจหรือการ

กระทํา เชนเดียวกันถือวาเปนกุฟรฺสําหรับผูที่ปฏิบัติในสิ่งท่ีเปน

กุฟรฺถึงแมเขาจะไมมีเจตนาปฏิเสธดวยใจและไมไดเปลงวาจา

ดวยปากก็ตาม 

และเมื่อรางกายไดกระทําผิดอยางหน่ึง มันจะตองถูก

ลงโทษ สวน (ขอเท็จจริง) ท่ีซอนเรนน้ันก็มอบหมายใหกับอัลลอ

ฮฺ  และไมใชวาทุกคนท่ีถูกตัดสินวา เปน กุฟรฺ  ( เนื่ องจาก

พฤติกรรมที่เปดเผยที่แสดงถึงการเปนกุฟรฺ) จะตองเปนกาฟรฺ ณ 

องคอัลลอฮฺ เพราะเรื่องซอนเรนภายในจิตใจน้ันเปนหนาที่

ของอัลลอฮฺ สวนที่เปดเผยน้ันเปนสิ่งที่ปวงบาวตองถูกเอาผิดใน

โลกดุนยานี้ 
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อัลลอฮฺไดทรงตัดสินคนท่ีดูแคลนตอพระองค ตอคัมภีร 

และเราะสูลของพระองค และทรงไมตอบรับขอแกตัววาไมได

กลาวจริงจัง  พระองคตรัสวา 

ۡ�َُهمۡ   َوَل�ِن  ﴿
َ
َُقوُلنّ   َس� ا  ََ َُ َّ ّنا  ِِ ِ   ُقۡل   نَۡلَعُبۚ وَ   َ�ُوُض   ُُ ِّ بِٱ

َ
 َورَُسوِ�ِۦ  َوَءاَ�ٰتِهِۦ  أ

نُتمۡ   ]  ٦٥: هللالو� [ ﴾ ٦ ََۡسَتۡهزُِءونَ  ُُ

ความวา: “ และถาหากเจาไดถามพวกเขา แนนอนพวกเขาจะ

กลาววา แทจริงพวกเราเปนแตพูดสนุกและพูดเลนเทานั้น จง

กลาวเถิด (มุหัมมัด) วาตออัลลอฮฺและโองการของพระองคและ

เราะสูลของพระองคกระนั้นหรือท่ีพวกทานเยยหยันกัน พวก

ทานอยาแก ตัวเลย แทจริงพวกทานไดปฏิเสธศรัทธาแลว 

หลังจากมีการศรัทธาของพวกทาน...” (อัต-เตาบะฮฺ : 65-66) 

 

และสติปญญาก็บงบอกวามนุษยจะตองถูกเอาผิดใน

สิ่งท่ีแสดงออกอยางเปดเผยจากตัวของพวกเขา  ดังที่การไมรับ

การใสรายวาผิดประเวณีของบางคน และเชนเดียวกัน กษัตริยก็

จะไมรับการดาทอและสาปแชงของเขา ถึงแมวาเขาจะแกตัววา

ไมไดต้ังใจ อัลลอฮฺทรงสั่งใชใหโบยคนที่ใสความคนอ่ืนวาผิด
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ประเวณีโดยไมมีหลักฐานแปดสิบครั้ง และไมรับขอกลาวอาง

ของผูที่ใสความวาไมไดมีความต้ังใจ และเชนเดียวกัน ความนา

เกรงขามของกษัตริยจะตองตกตํ่าลงหากปลอยใหผูคนลอเลน 

หยอกแหยกับเกียรติของเขา และเขาก็ลงโทษและตักเตือนพวก

ที่ลอเลี้ยนนั้นทั้งคนท่ีพูดจริงหรือพูดเลนก็ตาม 

มีตัวบทหลักฐานมากมายที่บงบอกถึงการเอาผิดของ

มนุษยจากความอธรรมที่เขาไดเพิกเฉยจากการรู ถึงความ

ย่ิงใหญและสถานะของความผิดอันเปนท่ีรูจักอยางชัดแจงจาก

สติปญญาและหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และไมรับ

ขอแกตัวในเรื่องดังกลาว 

ดั งปรากฏในรายงานจ ากท านอบู  ฮุ ร็ อย เราะ ฮฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา  

َادْدَ  ِِنّ «
ْ
ّمُ  هللاط ََ َرَ

َ
َِم ِ  َ ََ

ْ
ِ  َسَخِط  ِم ْ  اِاط َّ   هللا

َ
ِق  ال

ْ
  لََها يُغ

ً
َّمَ  ِف  اَِها َ�ْهوِي اَاال  َجَه

 ]2988 ا�قم ورسغم ،6478 ا�قم هللالخاري[ »َخِ�يًْفا َسدِْاْ�َ 
ความวา “แทจริงบาวคนหนึ่งจะพูดคําพูดหนึ่ง จากบรรดา

คําพูดที่อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้ว โดยเขาไมไดคิดอะไรกับคําพูดน้ัน
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เลย และแลวเขาก็ถูกขวางลงในไฟนรกญะฮันนัมซึ่งมีระยะลึก

มากถึงเจ็ดสิบฤดู” (อัล-บุคอรียฺ  6478 และมุสลิม  2988)  

 

อัลลอฮฺไดยืนยันถึงการลงโทษสําหรับเขา และไมรับ

การแกตัวใดๆ ทั้งๆ ที่เขาไมไดคิดอะไรกับคําพูดที่เขากลาวไป 

นั่นคือ เขาไมไดนึกถึงคุณคาและน้ําหนักในคําพูดของเขา 

เพราะเขามีความมักงาย ไมพินิจพิเคราะหในคําพูด หากเขาได

ไตรตรองและคิดทบทวน อยางนอยๆ ท่ีสุดยอมเปนที่ประจักษ

ในความอุบาทวและความเลวทรามของคําพูดท่ีเขาเปลงออกมา 

และมีรายงานจากหะดีษของทานบิลาล อิบนุ อัล-หาริษ จาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َحَدُ�مْ  َوِِنّ «
َ
ّمُ  أ ََ َرَ

َ
َِم ِ  َ ََ

ْ
ِ  َسَخِط  ِم ْ  اِاط َّ نْ  َ�ُي ّ  َما هللا

َ
 اَغََةْت، َما َ�دْغُغَ  أ

ُ  َتمَْكرُُب  َّ   َسَخَرهُ  اَِها َبغَمْهِ  هللا
َ
قَ  يَْومِ  ِِل

ْ
 هللاا  احمح ،3/469 أحد رسَد[ »اهُ يَغ

 ]280 ا�قم حدان
ความวา “และแทจริง คนหน่ึงคนใดจากพวกทาน ไดพูดคําหนึ่ง

ที่อัลลอฮฺทรงโกรธกริ้ว เขาไมไดคาดคิดถึง(ความเลวรายของ

มัน)วามันจะใหญหลวงถึงขนาดนี้ แลวอัลลอฮฺก็ทรงบันทึก

เนื่องจากคําพูดน้ันซึ่งความโกรธกริ้วของพระองคตราบจนวันท่ี
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เขาจะไดพบเจอพระองค” (มุสนัดอะหฺมัด 3/469 เลขที่ 15852, 

และเศาะฮีหฺ อิบนิ หิบบาน เลขที่ 280) 

 

ดังน้ัน คําแกตัวที่อางวาการดาทออัลลอฮฺหรือสาปแชง

พระองคโดยไมมีเจตนาตําหนิหรือดูแคลน เปนคําแกตัวที่อิบลีส

หลอกลอมนุษย ทั้งนี้ เพื่อเขาจะไดยังคงอยูในการปฏิเสธตราบ

นานเทานาน  และเพื่อจะใหเขาจมปลักอยูในความอธรรมของ

เขาตอพระผูอภิบาลของเขา และชัยฏอนจะไมหลอกลอมนุษย

ในเรื่องการปฏิเสธ(กุฟรฺ)นอกจากมันจะสรางขอเคลือบแคลงใน

เชิงสติปญญาและบทบัญญัติที่ไรน้ําหนัก ที่ไมอาจอยูในมาตร

วัดของความเขาใจที่ถูกตองท่ีปราศจากอารมณใฝตํ่าเพื่อใหเขา

ไดอุนใจและสบายใจ 

และสวนหน่ึงจากกลเลหและขอเคลือบแคลงของ

ชัยฏอนท่ีมีตอมนุษยคือ การท่ีมันใหมนุษยดูเรื่องการปฏิเสธ

และบาปของเขาเปนเรื่องธรรมดา ไมหนักหนา ดวยกับใหมนุษย

นึกคิดถึงบรรดาความดีงามตางๆ ของเขาวาสามารถลบลาง

ความผิดและความเจ็บปวดของการทําความผิดในหัวใจของผูที่

ทําผิดได ดังเชนที่มันหลอกลอมนุษยที่ดาทออัลลอฮฺวา เขาน้ัน
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ไดกลาวคําปฏิญาน(กะลิมะฮฺ ชะฮาดะฮฺ) ทําดีตอพอแม และทํา

การละหมาดแลว  

และดวยการหลอกลอขางตน บรรดามุกริกีน (ผูต้ังภาคี) 

จากชาวมักกะฮฺจึงหลงทาง เพราะเขาไดทําการต้ังภาคีตออัลลอ

ฮฺ กราบไหวบูชาเจว็ด พรอมทั้งนี้ เขาก็นึกถึงความดีการใหน้ํา

แกผูประกอบพิธี หัจญ การบูรณามัสญิดหะรอม การหม

กะอฺบะฮฺดวยผา แตสิ่งเหลานี้ก็ไมไดยังประโยชนแกพวกเขาเลย 

ณ อัลลอฮฺ เพราะการต้ังภาคีของพวกเขาตอพระองค มันคาน

กับการใหความย่ิงใหญตอพระองค พวกเขาใหความย่ิงใหญ

แกมัสญิดหะรอมแตกลับปฏิเสธตอพระผูอภิบาลของมัสญิ

ดหะรอม ท้ังๆ ที่การใหความย่ิงใหญแกมัสญิดนั้นมีสาเหตุเนื่อง

เพราะพระผูอภิบาลของมัสญิด ไมใชใหความย่ิงใหญแกพระผู

อภิบาลเพราะมัสญิดของพระองค 

อัลลอฮฺตรัสวา 

َجَعۡلُتمۡ ﴿
َ
آّجِ   ِسَقاَيةَ   أ اَرةَ   لۡ�َ َُ ۡسِجدِ   َوِع َُ َرامِ   لسۡ نۡ   لۡ�َ َُ نَ   َُ ََ ِ   َءا ِّ ۡومِ   بِٱ َ َۡ  َول

َهدَ   ل�ِخرِ  ٰ�َ ِۚ   َسبِيلِ   ِ�   َو ِّ ِۗ   ِعندَ   �َۡسَتُوۥنَ   َ�   ل ِّ ُ   ل ِّ ۡهِدٌ  َ�   َول ۡلَقۡومَ   ََ  ل
 َ�ُِ ٰلِ َّ  ]  ١٩: هللالو� [ ﴾ ١ لل
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ความวา “พวกเจาไดถือเอาการใหนํ้าด่ืม แกผูประกอบพิธีหัจญ 

และการบูรณะมัสยิดอัล-หะรอม ด่ังผูท่ีศรัทธาตออัลลอฮฺ และ

วันปรโลก และตอสูในทางของอัลลอฮฺกระนั้นหรือ ? เขา

เหลานั้นยอมไมเทาเทียมกัน ณ ที่อัลลอฮฺ และอัลลอฮฺนั้นจะไม

ทรงแนะนํากลุมชนที่เปนผูอธรรม” (อัต-เตาบะฮฺ : 19) 

 

และหลายครั้ง ที่การศรัทธาตออัลลอฮฺนั้นเปนเพียง

ขออาง ทั้งน้ี เพราะมันคานกับสิ่งที่เขากลาวอาง 

พระองคตรัสวา 

َِنَ   ﴿ َّاِس   َو ن  ل ُقوُل   ََ ّنا  ََ ََ ِ   َءا ِّ َۡومِ   بِٱ َۡ ا  ل�ِخرِ   َو�ِٱ ََ َِنِ�َ   ُهم  َو ۡؤ ُُ  ﴾  ٨  بِ
 ]  ٨: هللالق�ة[

ความวา: “และจากหมูมนุษยนั้น มีผูกลาววา เราไดศรัทธา

ตออัลลอฮฺและวันปรโลกแลว ทั้ง ๆ ที่พวกเขาหาใชเปนผูศรัทธา

ไม” (อัล-บะเกาะเราะฮ,ฺ : 8) 

 

ดังนั้น ถือวาไมถูกตองท่ีกลาวอางวาใหความย่ิงใหญ

ตออัลลอฮฺและกลาวคําปฏิญาน (กะลิมะฮฺ ชะฮาดะฮฺ) พรอมๆ 

กับการดาทอและดูแคลนตอพระองค 
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บทลงโทษผูท่ีดาทออัลลอฮฺ 

  

บรรดาอุละมาอมีมติเอกฉันทวาผูที่ดาทออัลลอฮฺตอง

ไดรับโทษทัณฑอยางหนัก นั่นคือประหารชีวิตในฐานะของการ

ปฏิเสธ และจะตองไมปฏิบัติตอเขาผูน้ันดวยบัญญัติแหงอิสลาม

หลังจากเสียชีวิตแลว กลาวคือ ตองไมอาบนํ้าศพ ไมหอ ไม

ละหมาด ไมฝงในสุสานของชาวมุสลิม และไมขอดุอาอใหแกศพ

ดวย เพราะเขามิใชมุสลิม 

 อนึ่ง ประเด็นที่บรรดาอุละมาอมีความเห็นตางกัน คือ

ประเด็นที่วาอัลลอฮฺจะตอบรับการเตาบะฮฺของเขาหรือไม ? 

และจะตองใหเขากลับเน้ือกลับตัวยอมรับในความผิดกอนที่จะ

ถูกประหารชีวิตหรือเปลา? สวนสิ่งที่อยูภายในจิตใจของเขานั้น

อัลลอฮฺยอมรูดี อัลลอฮฺจะทรองตอบแทนเขาเองในวันอาคิเราะฮฺ  

 

ความเห็นของอุละมาอตอประเด็นน้ี แบงออกเปนสอง

ทัศนะ  

ทัศนะท่ีหน่ึง เปนทัศนะของทานอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏ

อบ, อิบนุ อับบาส และอะหฺมัด บิน หันบัล และบรรดานัก
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นิติศาสตรอิสลามอีกหลายทานมีความเห็นวา อัลลอฮฺจะไมรับ

การเตาบะฮฺของเขา และตองประหารชีวิตของเขาโดยที่ไมตอง

ใหเขายอมรับในความผิดกอนแตอยางใด สวนอัลลอฮฺจะให

อภัยแกเขาในวันอาคิเราะฮฺหรือไมนั้นก็แลวแตพระองค 

เหตุผลของบรรดาอุละมาอกลุมน้ี คือ การเตาบะฮฺมิไดทําให

ผูกระทําผิดรอดพนจากความผิดแตอยางใด และไมสามารถ

ปกปองเขาจากการที่เขานําอัลลอฮฺมาทําเปนเลนดาทอและ

เยาะเยยอัลลอฮฺในระหวางมนุษยดวยกัน ดังน้ัน หากเราให

น้ําหนักวาอัลลอฮฺจะรับการเตาบะฮฺของกระทําผิดดังกลาว 

เหมือนกับวาเปนการเปดประตูใหแกผูคนมาพูดเยาะเยยถาก

ถางอัลลอฮฺกันงายๆ ครั้นเมื่อจะถูกลงโทษก็ประกาศตนยอมรับ

ความผิดแลวถูกปลอยตัวไปใหเปนอิสระอยางน้ันหรือ ? อันท่ี

จริงการลงโทษทันฑนั้นถูกบัญญัติขึ้นมาดวยเหตุผล ดังน้ี 

1. เพื่อท่ีจะเปนการดัดนิสัยของผูกระทําความผิด อีก

ทั้งยังเปนการชําระความผิดของเขาดวย  
2. และเพื่อเปนขอเตือนใจและยับย้ังผูอ่ืนที่จะพูดหรือ

กระทําเย่ียงเขา  
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ดังนั้น การที่กลาววาอัลลอฮฺจะทรงรับการเตาบะฮฺของเขา จะ

ทําใหเปาหมายทั้งสองประการของบทลงโทษน้ีไรผลโดยสิ้นเชิง 

 

ทัศนะท่ีสอง เปนทัศนะของบรรดานักนิ ติศาสตร

อิสลามสวนใหญมีความเห็นวาจะตองใหเขากลับเนื้อกลับตัว

กอนที่จะลงโทษ หากเขายอมรับผิดดวยความสัจจริงและจะไม

กระทําความดังกลาวอีกแลว ก็ตองยอมรับในการกลับใจของ

เขา  

เหตุผลของบรรดาอุละมาอกลุมน้ี ก็คือ จ ริ ง อ ยู ว า

การดาทออัลลอฮฺเปนการปฏิเสธ แตวาอัลลอฮฺจะตอบรับการ

กลับใจของผูปฏิเสธทุกคน ทุกประเภท ไมวาเขาจะเปนมุชริกีน

ที่ต้ังภาคีตอพระองค หรือเปนผูที่กราบไหวตอเทวรูปตางๆ หรือ

แมแตผูที่แหวกแนวออกนอกลูนอกทางทั้งหลาย หากพวกเขา

กลับใจเขาสู อิสลามแลว การรับอิสลามของเขาจะลบลาง

ความผิดที่ผานมาทั้งหมด และอัลลอฮฺยอมรับการกลับใจของ

บาวและใหอภัยแกเขาเสมอ สวนการที่คนหน่ึงดาทออัลลอฮฺถือ

เปนการละเมิดตอพระองคโดยตรง ซึ่งหากอัลลอฮฺประสงคแลว 
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อาจจะใหอภัยแกบาวที่อธรรมตอตนเองท่ีมีการดาทอพระองคก็

ได หรือจะใหอภัยแกผูที่กลับใจจากการมีภาคีตอพระองคก็ได 

 ประเด็นนี้ตางจากการดาทอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะวัลลัม ท่ีจะตองลงโทษผูกระทําผิดดังกลาว เนื่องจากวา

ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะวัลลัม ไมไดใหอภัยแกผูที่ดาทอ

ทานทุกๆ คน เพราะทานไดเสียชีวิตไปแลว ดังน้ัน ผูที่ดาทอ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะวัลลัม จะตองไดรับโทษอยางสา

สม ตองถูกประหารชีวิตสถานเดียว เพราะการดาทอทานนบีถือ

เปนการปฏิเสธศรัทธา 

 และเน่ืองจากวาการดาทอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะวัลลัม เปนการลดสถานะของทาน ทําใหความนาเชื่อถือใน

ตัวทานลดนอยถอยลง ซึ่งเหตุผลดังกลาวเห็นไดชัดเจนวามี

ความแตกตางอยางสิ้นเชิงระหวางการดาทออัลลอฮฺกับการดา

ทอทานนบี กลาวคือการดาทออัลลอฮฺมิไดลดสถานะของ

พระองคแตอยางใด 

สรุปทัศนะของบรรดาอุละมาอ 
 จากทัศนะมุมมองและเหตุผลของบรรดาอุละมาอทั้ง

สองกลุมท่ีกลาวมาขางตนเราพอที่จะสรุปไดวา ผูใดก็แลวแตที่
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ดาทออัลลอฮฺจะตองไดรับโทษอยางหนักดวยการประหารชีวิต 

โดยท่ีไมตองใหโอกาสในการกลับใจ และอัลลอฮฺจะทรงตอบ

แทนเขาเองในวันกิยามะฮฺดวยความยุติธรรมของพระองค หรือ

อาจจะใหอภัยแกเขาก็ไดหากพระองคทรงประสงค สําหรับผูที่

ดาทออัลลอฮฺแลวมีความรูสึกสํานึกผิด กลับเน้ือกลับตัว กลับใจ

ดวยความบริสุทธิ์ และประกาศการกลับใจกอนท่ีจะถูกนําตัวมา

ตัดสิน อยางนี้ตองรับการกลับใจของเขา และใหปฏิบัติตอเขา

เชนเดียวกับผูปฏิเสธที่เขารับอิสลามดวยความจริงใจ ถึงแมน

เขาจะยอมจํานนวาเขาเคยดาทออัลลอฮฺมากอนที่จะเขารับ

อิสลามก็ตาม 

 

ประเภทของการดาทออัลลอฮฺ    

การดาทออัลลอฮฺมีสองประเภท ดังน้ี 

ประเภทท่ีหน่ึง การดาทอโดยตรง อยางตรงไปตรงมา 

 เชน การสาปแชง การตําหนิ การใสคลายพระองค 

ลักษณะดังกลาวคือความหมายของการดาทออัลลอฮฺตาม

ทัศนะของบรรดาอุละมาอ ท้ังหมดนี้ใหดําเนินการลงโทษดังที่

กลาวมาแลวขางตน 
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ประเภทท่ีสอง การดาทออัลลอฮฺโดยทางออม 
 หมายถึง การตําหนิการบริหารจัดการของอัลลอฮฺตอ

สิ่งแวดลอมรอบตัวเรา และการจัดการของพระองคในสิ่งท่ีได

กําหนดมาแลว โดยที่มนุษยไมมีสิทธิ์ใดๆ ท้ังสิ้น เชนการเลือก

กระทําสิ่งใดของคนๆ หนึ่ง การทํางาน การขวนขวาย รวมถึง

การดาทอกาลเวลา ดาวัน ดาเดือน ดาป ดาชวงเวลาตางๆ ดา

ดวงดาวตางๆ ที่เปนปรากฏการณในจักรวาล เปนตน กรณี

เชนนี้เราตองไมตัดสินเชนเดียวกับการดาทออัลลอฮฺโดยตรง 

นอกจากวาคําพูดของเขาสอไปในทางการตําหนิ ดาวา ใส

รายอัลลอฮฺอยางเห็นไดชัด 

 ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะวัลลัม กลาววา 

ُ  قَاَل « َّ َّ  َب ّ  هللا ْه�َ  ََُسّب  آَدمَ  هللاْ� ُ  يُؤِْذيِ�  وََج َّ نَا هللا
َ
ْه�ُ  َوأ َّ ْر�ُ  �ِمَِدي هللا

َ ْ
قَغُّب  هللاأل

ُ
 أ

 ََ ََّهارَ  هللالغّمْ  ]روهللاه هللالخاري ورسغم[ »َوهللا
ความวา “อัลลอฮฺกลาววา มนุษยรังแกขา เขาดาวากาลเวลา ขา

เปนผูลิขิตทุกสิ่งใหเกิดขึ้นตามกาลเวลา กิจการทั้งหมดอยูในมือ

ของขา ขาเปนผูสับเปลี่ยนกลางคืนและกลางวัน”(บันทึก

โดยอัล-บุคอรีย หมายเลข : 4826 และ7491  และมุสลิม 

หมายเลข : 2246) 
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะวัลลัม กลาววา 

ْهِ�، َخمْدَ َ  يَا َ�ُقوُل  آَدَم، هللاْ� ُ  ِ� يُؤِْذي« َّ َحُدُ�مْ  َ�ُقوطَ ّ  فََال  هللا
َ
ْهِ�، َخمْدَ َ  يَا أ َّ  هللا

 ِّ نَا فَِِ
َ
ْهُ�، أ َّ قَغُّب  هللا

ُ
ْغَهُ  أ

َ
 ]روهللاه رسغم[ »َ�دَْضرُُهَما ِشئُْت  فََِِذهللا َوَ�َهارَهُ، َ

ความวา “มนุษยรังแกขา เขาพูดวา ”ชวงเวลาแหงความซวย” ผู

หนึ่งในหมูพวกเจาอยาไดกลาววา ”เวลาน้ีเปนชวงเวลาแหง

ความซวย” เพราะขาเปนผูที่ลิขิตทุกสิ่งใหเกิดขึ้นตามกาลเวลา 

ขาเปนผูที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปของกลางคืนและกลางวัน หากขา

ประสงคเมื่อไร ฉันก็จะยับย้ังทั้งสองไวก็ได” (บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลข : 2246) 

  

ดังน้ัน ทั้งดวงดาว ดวงอาทิตยและดวงจันทร และ

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในเวลากลางวันและกลางคืน และหวง

เวลาตางๆ ทั้งหมดไดเกิดขึ้นตามการกําหนดของอัลลอฮฺทั้งสิ้น 

ไมมีสิ่งใดท่ีโคจรตามความตองการของมันเอง ดังนั้น การดาทอ

สิ่งเหลานี้เหมือนกับการดาทอ การไมพอใจ และการไมยอมรับ

ตอผูท่ีบริหารและกําหนดใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นนั่นเอง ดวยเหตุน้ี
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เองท่ีอัลลอฮฺหามมิใหคนๆ หน่ึงดาทอกาลเวลา เพราะเทากับวา

เปนการดาทออัลลอฮฺผูกําหนดนั่นเอง  

 แตทวาอัลลอฮฺมิไดใชกฏเกณฑเดียวกันระหวางการดา

ทอมนุษยกันเองกับการดาทอพระองค เน่ืองจากวามนุษยมีสิทธิ

ท่ีจะเลือกกระทําการใดๆ ตามท่ีเขาตองการได ดังที่อัลลอฮฺ สุบ

หานะฮูวะตะอาลา ไดกลาววา 

ا ﴿ ََ آُءونَ  َو ََ َ ن ِِّ�ٓ  َ
َ
آءَ  أ ََ َ �  ُ ِّ ُِ�َ  َرّب  ل  ]٢٩:  هللالكوي�  [﴾ ٢ لۡلَ�ٰلَ

ความวา “และพวกเจาจะไมสมประสงคสิ่งใด เวนแตอัลลอฮฺ

พระเจาแหงสากลโลกจะทรงประสงคเทาน้ัน” (อัล-ตักวีร : 29) 

  
สําหรับดวงอาทิตยและดวงจันทรอัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะ

ตะอาลา ไดกลาววา 

ُس  َ�  ﴿ ُۡ َّ ٓ  يَ�َبِ�  لس ن سََها
َ
رَ  تُۡدرِكَ  أ َُ ُۡل  َوَ�  لۡلَق َّ َُ  ل ِ �  َساب  فَلَكٖ  ِ�  َوُ�ّٞ  لََّهارِ

 ]٤٠:  َس  [﴾  ٤ �َۡسَبُحونَ 
ความวา “ไมสมควรแกดวงอาทิตยท่ีจะไลตามทันใกลกับดวง

จันทร และกลางคืนก็จะไมล้ําหนากลางวัน และท้ังหมดนั้นจะ

เวียนวายอยูในจักรราศี” (ยาซีน : 40) 
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หนาท่ีของมนุษยท่ีมีตออัลลอฮฺ  
 มนุษยตองใหเกียรติ ใหความย่ิงใหญ ภักดีตออัลลอฮฺ 

และตองยอมรับในคุณลักษณะอันสมบูรณของพระองค ซึ่งการ

ยอมรับในความย่ิงใหญของอัลลอฮฺพอที่จะสรุปไดดังตอไปนี้ 
1. ยอมรับการบริหารจัดการของอัลลอฮฺ ยอมรับตอคําสั่ง

ใชและขอหามของพระองค โดยไมละเมิดฝาฝน พรอม

ที่จะสนองตอบและสวามิภักด์ิอยูเสมอ และจะตองไม

เจาะลึกใชสติปญญาและเหตุผลในสิ่งที่มนุษยไม

สามารถหย่ังรูได 

2. ตองมีการรําลึก ขอพร และขอความตองการ ความ

ชวยเหลือตอพระองคแตเพียงผูเดียวอยูเสมอ และตอง

เชื่อมเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นกับพระองคเสมอ เพราะ

อัลลอฮฺเปนผูสราง ผูบริหารจัดการ ผูลิขิตทุกสิ่งทุก

อยางเพียงผูเดียว ไมมีภาคีใดๆ รวมกับพระองค ดัง

ที่อัลลอฮฺไดกลาวยืนยันไวในอัลกุรอานวา 

ا﴿ ََ ْ  َو َ  قََدُروا ِّ َّ  ل �ُض  قَۡدرِهِۦ ََ
َ
ةِ يَۡومَ  َ�ۡبَضُتُهۥ َ�ِيٗعا َولۡ� َُ  َولسّسَ�َٰ�ُٰت  لۡلقَِ�ٰ

وِّ�ُٰتۢ  َۡ ُِينِهۦِۚ  ََ ا َوتََ�َٰ�ٰ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ �َِي ُّ   ]٦٧: هللال ر�  [ ﴾٦ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�
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ความวา “และพวกเขามิไดใหความย่ิงใหญแดอัลลอฮฺ ดวยสิ่ง

อันพึงมีตอพระองคอยางแทจริง และแผนดินน้ีท้ังหมดเปนเพียง

กําพระหัตถหน่ึงของพระองคในวันกิยามะฮฺ และชั้นฟาทั้งหลาย

จะมวนกลิ้งดวยพระหัตถขวาของพระองคมหาบริสุทธิ์ย่ิงแด

พระองค และพระองคทรงสูงสงเหนือจากสิ่งที่พวกเขาต้ังภาคี” 

(อัซ-ซุมัร : 67) 

 
 สุดทาย ขาพเจาขอตออัลลอฮฺใหทรงประทานความ

ชวยเหลือและความถูกตองตอเนื้อหาของสาสนฉบับนี้ดวยเถิด 

ขอใหเปนงานที่บริสุทธิ์ตอพระองค และมีประโยชนตอมวล

ผูอานทั้งหลายดวยเทอญ อามีน 
 

 واا هللا  وسغم ع نبمَا �مد ، 
 .وع آو واحده وم  تداهم اِحسان ِل يوم هللاَي 

 
อับดุลอะซีซ บิน มัรซูก อัฏ-เฏาะรีฟย 

21 มุหัรร็อม 1434 
 


