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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
เร่ืองท่ี 125 

หามโกนเครา 
 

มวลการสรรเสริญเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคอัลลอฮฺพระผู

อภิบาลแหงสากลจักรวาล  ขอความสุขความจําเริญและความ

สันติจงประสบแดทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตลอดจนวงศวานและมิตรสหายของทาน  ฉันขอปฏิญาณวา  ไม

มีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวา  มุหัมมัดเปนบาว

และศาสนทูตของพระองค 

การโกนเคราเปนการฝาฝนประการหนึ่งท่ีผูคนจํานวน

มากในสังคมปจจุบันไดกระทํากันอยางแพรหลาย 

มีบันทึกในเศาะฮีหฺมุสลิมจากทานตะมีม อัดดารียฺ 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา  

ّ ص� اهللا عليه وسلم قال َِ قَ  ،اّيَصيَْحةُ  اّ ْ�نُ : أّن اّي
ْ
 هللاَ « :قَاَل  ْن؟لَاَ  :اقُل

َِّاةَ  َولََرُسْوَلَ  ااَهَ َوَلَكاَ 
َ
ُاْسَلَاْ�َ  َوَ

ْ
 ]٥٥مسلم ارقم [» وََعااّمَاَهمْ  ال
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ความวา: “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา

ศาสนาคือการตักเตือน พวกเราจึงกลาวถามวา: เพื่อใครหรือ

ครับ? ทานตอบวา: เพื่ออัลลอฮฺ เพื่อคัมภีรของพระองค เพื่อ

เราะสูลของพระองค เพื่อบรรดาผูนําของมวลมุสลิม และเพื่อ

มุสลิมโดยทั่วไป" (มุสลิม หะดีษเลขที่ 55) 

และในหะดีษอีกบทหนึ่ง ทานญะรีรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ 

กลาววา: 

 » ّ َِ
َيب ا َ�ْعُا  َوَسلَبمَ  َاا َعلَيَْه   ََّ ا اَعةَ ، َصَ�ب  َوالَطب ْاَع  الَسب َ�يَاا « :    قََ� َفلَقّ ، َعَ 
َِ َلُكَب ُمْسَلمٍ  »اْساََطْعَا   ]٥٦مسلم ارقم . [َوايُبْص

ความวา: "ฉันไดใหสัตยาบันตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม วาจะเชื่อฟงและทําตามทาน ซึ่งทานไดบอกใหฉันเพิ่ม

วา: ในสิ่งท่ีฉันมีความสามารถ และ (ไดใหสัตยาบันอีกเชนกัน

วา) จะตักเตือนมุสลิมทุกคน" (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษเลขที่ 

56) 

 และเพื่อเปนการปฏิบัติตามคําสั่งใชของทานนบีในหะ

ดีษขางตน ในท่ีนี้เราจะขอกลาวตักเตือนเก่ียวกับการโกนเครา 
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เคราในที่นี้คือนามที่ใชเรียกขนที่ขึ้นตามแกม ขากรรไกร

และคาง ซึ่งมีตัวบทหลักฐานมากมายท่ีไดกลาวถึงการหามโกน

หรือตัดสวนหนึ่งสวนใดของเครา ทั้งนี้  ก็ดวยเหตุผลหลาย

ประการดังนี้: 

 ประการแรก การโกนเคราถือเปนการเปลี่ยนแปลงสิ่ง

ที่อัลลอฮฺทรงสรางมา โดยพระองคไดตรัสเลาถึงคําพูดของอิบ

ลีสผูถูกสาปแชงวา: 

َُّهمۡ ﴿ �َ ُُ م �َ  َّ ُُ � ِّ �َُُ ٰم�  ء�اذ�ان�  َ�َ� نۡ��
�
َُّهمۡ  ٱۡ� �َ ُُ م نّ  َ� ُ � ِّ �َ ُُ َۡق�  َ�َ� �ۚ  خ� َّ  ﴾ ٱ

 ]  ١١٩:  النساء[
ความวา: "และแนนอนย่ิงขาพระองคจะใชพวกเขา แลวแนนอน

พวกเขาก็จะผาหูปศุสัตว และแนนอนย่ิงขาพระองคจะใชพวก

เขา แลวแนนอนพวกเขาก็จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสราง" 

(อันนิสาอ: 119) 

 ทั้งนี้ ถือเปนเรื่องจําเปนอยางย่ิงสําหรับมุสลิม ที่จะไม

กระทําการใดๆ ที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่อัลลอฮฺ

ทรงสรางมา นอกเสียจากวาจะเปนสวนท่ีศาสนาอนุญาตให
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กระทําได เชน เสนผมบนศีรษะ หนวด ขนรักแร เล็บ หรืออ่ืน

จากนี้ที่มีบทบัญญัติอนุมัติใหกระทําการเปลี่ยนแปลง 

 และถาหากวาสตรี ท่ี กัน ค้ิวหรือดัดฟนเพื่ อความ

สวยงาม ยังถูกทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

สาปแชง ดังที่มีบันทึกรายงานจากทานอิบนุมัสอูด เราะฎิยัลลอ

ฮูอันฮฺ เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา: 

َواَشَااَ  «
ْ
ََّ ال اُ  ،لََعَن ا

ْ
َصاَ   ،َااَ  شَ وْ ْساَ َوال ُااَقََاب

ْ
ُحْسَن  ،َوال

ْ
ُااََفَلبَجاَ  لَل

ْ
، َوال

َاَ   ُاَةَ�ب
ْ
ََّ  ال َق ا

ْ
ل  ]٢١٢٥، ومسلم ارقم ٥٩٤٣الخاري ارقم [» ََ

ความวา: “อัลลอฮฺทรงสาปแชงบรรดาหญิงท่ีทําการสัก บรรดา

หญิงที่ใหผูอ่ืนสักให บรรดาหญิงที่ใหผูอ่ืนถอนขนค้ิวให และ

บรรดาหญิงที่ใหผูอ่ืนทําฟนใหเพื่อความสวยงาม พวกนาง

เหลานั้นคือผู ท่ีเปลี่ยนแปลงการสรางของอัลลอฮฺ" (บันทึก

โดยอัล-บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 5943 และมุสลิม หะดีษเลขท่ี 

2125) 

ซึ่งเหตุผลของการถูกสาปแชงก็เพราะวาการกระทําของ

พวกนาง เปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีอัลลอฮฺทรงสรางมา ท้ังท่ี
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พวกนางไดรับการอนุมัติใหเสริมแตงความงามได ในกรณีของ

บุรุษจึงยอมตองเปนสิ่งตองหามอยางชัดเจนย่ิงกวา! 

 อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา: 

ق�مۡ ﴿
�
َ�  َ�ۡجه�ك�  َ�أ ي ��ِ� ٗفاۚ  ل نُ� َ�ت�  ح� �  َ�ۡط َّ َّ��  ٱ َ�  ٱ ط� اۚ  ٱَّاس�  �� ُۡه� �َ يل�  ��  ع�  ��ۡبد�

ق� 
َۡ � ��  ۚ� َّ �ك�  ٱ ٰل ��  َُ �مُ  ٱِ��ي ُِ َۡق� َّ  ٱ �ُ ٰ �َ �َ  � ���ۡ

�
ۡعَ�ُمو ��  ٱَّاس�  أ : الروم[ ﴾ ٣ ن� ��

٣٠  [ 

ความวา: "ดังนั้น เจาจงผินหนาของเจาสูศาสนาที่เที่ยงแท โดย

เปนธรรมชาติของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคทรงสรางมนุษยขึ้นมา ไม

มีการเปลี่ยนแปลงในการสรางของอัลลอฮฺ น่ันคือศาสนาอัน

เที่ยงตรง แตสวนมากของมนุษยไมรู" (อัรรูม: 30) 

 ประการท่ีสอง การไวเคราน้ันเปนสัญชาตญาณของ

มนุษยโดยกมลสันดาน (ฟฏเราะฮฺ) ดังมีบันทึกจากทานหญิง

อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: "มีอยูสิบอยางท่ีเปนสัญชาตญาณโดย

กมลสันดานของมนุษย..." ซึ่งบางสวนจากที่ทานกลาวถึงก็คือ 

"การเล็มหนวดใหสั้น และไวเครา" (บันทึกโดยมุสลิม หะดีษ

เลขท่ี 261) 
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ประการท่ีสาม  การโกนเคราถือเปนการฝาฝน

บทบัญญัติที่ปรากฏในหะดีษเศาะฮีหฺจํานวนมาก ที่สั่งใชใหไว

เครา ซึ่งคําสั่งใชน้ันโดยหลักแลวตองถือเปนขอบังคับวาญิบให

ปฏิบัติ ตราบใดท่ีไมมีหลักฐานสนับสนุนใหตีความเปนอยางอ่ืน

ได อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา: 

ر� ﴿ ُ�ۡحذ� َۡ �َ  �َ �ي َّ َۡ  ُ��اَ�ُفون�  ٱ ��  ٓ ۦ� َ�ه ُۡ ن أ�
�
ُب�ُهمۡ  أ ّۡن�ةٌ  تُص� �َ  َۡ

�
ُب�ُهمۡ  أ اٌب  يُص� ذ� مٌ  ع� ��

�
 أ

 ]  ٦٣:  ايور[ ﴾٦

ความวา: "ดังน้ันบรรดาผูท่ีฝาฝนคําสั่งของเขา (มุหัมมัด) จง

ระวังตัวเถิดวาเคราะหกรรมจะเกิดขึ้นแกพวกเขา หรือวาการ

ลงโทษอันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแกพวกเขาเชนกัน" (อันนูร: 63) 

และมีบันทึกในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺและมุสลิม จาก

ทานอิบนุอุมัร เลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา:  

َوارََل « نَْهُكوا الَشب
َ
ُفوا الَلبَح وَ ، أ ْْ  ] ٢٥٩، ومسلم ارقم ٥٨٩٣الخاري ارقم [» ا

ความวา: “พวกทานจงเล็มหนวดใหสั้น และจงไวเคราเถิด” (อัล-

บุคอรียฺ หะดีษเลขท่ี 5893 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 259) 
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และมีบันทึกในเศาะฮีหฺมุสลิม จากหะดีษของทานอิบนุ

อุมัร เลาวา "ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮวิะสัลลัม ไดสั่งใชใหทํา

การเล็มหนวดและไวเครา" (หะดีษเลขที่ 259) ทานอันนะวะวียฺ

ไดกลาววา "หะดีษที่เก่ียวกับเรื่องการไวเครานั้นมีอยูหาสํานวน

ดวยกัน และทุกๆสํานวนลวนใหความหมายไปในทางที่วาให

ปลอยเคราใหยาว โดยไมทําการโกน เล็ม หรือตัดสวนหนึ่งสวน

ใดทั้งสิ้น" (ดู ชัรหฺ อันนะวะวีย 2/151) 

 ประการท่ีสี่  การโกนเครานั้นเปนการเลียนแบบ

พฤติกรรมของพวกมุชริกีน มะูสีย (โซโรอัสเตอร) ยะฮูดี และ

พวกนะศอรอ ดังมีบันทึกในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺและมุสลิม จาก

หะดีษของทานอิบนุอุมัร เลาวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา:  

 » َ��َ ُاْشَ
ْ
اَلُفوا ال َوارََل  ،َوفَبُروا الَلبَح  ،ََ ْحُفوا الَشب

َ
، ٥٨٩٢الخاري ارقم [» َوأ

 ]٢٥٩ومسلم ارقم 

ความวา: "พวกทานจงทําใหแตกตางจากพวกมุชริกีนเถิด จงไว

เคราใหยาว และจงเล็มหนวดของพวกทานเสีย" (อัล-บุคอรียฺ หะ

ดีษเลขท่ี 5892 และมุสลมิ หะดีษเลขที่ 259) 
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และมีบันทึกในเศาะฮีหฺมุสลิมจากทานอิบนุมัร เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

» ُّ َوارََل ُج وا الَلبَح  ،وا الَشب َُ ْر
َ
َاُجوَس ، َوأ

ْ
اَلُفوا ال  ]٢٦٠مسلم ارقم [» ََ

ความวา: "พวกทานจงเล็มหนวด และไวเครา และจงทําให

แตกตางจากพวกมะูสียเถิด" (มุสลิม หะดีษเลขที่ 260) 

 ทั้งน้ี ก็เพราะพวกมะูสียนั้นจะไวหนวดยาวและตัด

เคราใหสั้น  หรือบางคนก็โกนเคราออกทั้ งหมด ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงหามการกระทําท่ีเปนการ

เลียนแบบชนกลุมนี้ มีหะดีษที่รายงานโดยอิบนุญะรีรฺ และอิบนุ

สะอัด ในหนังสืออัฏเฏาะบะกอต กลาวถึงเรื่องราวของทูตสอง

คนของกษัตริยกิสรอแหงเปอรเซีย โดยระบุวาเมื่อทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เห็นคนท้ังสองตางโกนเคราและไว

หนวดยาว ทานก็เบ่ียงหนาหนีดวยความรูสึกไมพอใจ และกลาว

กับคนทั้งสองวา:  

  نْ ا، مَ اَ كُ لَ �ْ وَ «
َ
 » ا؟ذَ هَ ا اَ اَ �ُ رَ مَ أ

ความวา: "ความหายนะจงประสบแกทานทั้งสอง! ผูใดใชให

ทานทั้งสองทําแบบนี้?"  
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เขาท้ังสองตอบวา "พระเจาของเราไดใชใหเราทํา" (หมาย

ถึงกษัตยกิสรอ) ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงกลาว

แกคนทั้งสองวา: 

  ِّ رَ  نّ �َ لَ وَ «
َ
  َ�ْ رَ مَ أ

َ
  نْ أ

َ
 وَ  َتْ يَ َلْ  َفَ عْ أ

َ
  نْ أ

َ
ْ ارَ شَ  َّ قُ أ أَرجه اان جر�ر [» َِ

، ووو حسن، انرر تر�ج فقه الس�ة ١/٢/١٤٧، واان سعد ف الطبقا  ٢/٢٦٦
 .لبلا� والعُو مقه) ٣٥٩ص(

ความวา: "แตพระเจาของฉันใชใหฉันไวเคราและใหตัดเล็ม

หนวด" (อิบนุญะรีรฺ 2/266 และอิบนุสะอัด 1/2/147 เปนรายงาน

ที่อยูในระดับหะสัน ดู ตัครีจญ ฟกฮฺ อัส-สีเราะฮฺ ของอัล-อัล

บานีย หนา 359 การอางอิงขางตนหยิบยกมาจากที่นี่) 

ซึ่งถาหากวาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ตําหนิการกระทําของชายสองคนนี้ ท้ังท่ีรูวาเขาทั้งสองเปนมะู

สียผูปฏิเสธศรัทธา แนนอนวาในกรณีของมุสลิมนั้นยอมสมควร

จะตองถูกตําหนิมากกวา 

นอกจากน้ี การไวเคราก็ยังถือเปนความสงางามสําหรับ

บุรุษดวยเชนกัน 
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 ประการท่ีหา การโกนเครานั้นนอกจากจะเปนการฝา

ฝนคําสั่งใชของทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลว 

ยังเปนพฤติกรรมที่แปลกแยกจากแนวทางของนบีทานกอนๆ 

ตลอดจนบรรดาเคาะลีฟะฮฺ และเศาะหาบะฮฺท้ังหลายดวย 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา: 

َّ  ق�ال� ﴿ ُُ َۡن� ُخذۡ  ��  ي�
ۡ
ُ���  ت�أ �ۡح �َ ��  ب �َ  � ٓ ��

ۡ
أ �َ � ُُت  إ�ِ��  ب ش� ن خ�

�
َّۡقت�  ��ُقول�  أ �َ  ��ۡ��  ٓ  ب���

ٰء�يل�  �َ ۡۡ � �مۡ  إ ل قُۡب  َ� َۡ  ]  ٩٤: طه[ ﴾ ٩ �� ق�وۡ  ت�

ความวา: "ฮารูนกลาววา: โอลูกของแมฉันเอย อยาดึงเคราและ

ศีรษะของฉันสิ แทจริงฉันกลัววาทานจะกลาว (แกฉัน) วา ทาน

ไดกอการแตกแยกขึ้นในหมูวงศวานอิสรออีล และทานไมฟง

คําสั่งของฉัน" (ฏอหา: 94) 

อัชชันกีฏียฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ กลาววา: "ถานําอายะฮฺ

ขางตนไปพิจารณารวมกับอายะฮฺในสูเราะฮฺอัลอันอาม ที่อัลลอ

ฮฺไดตรัสถึงนบีทั้งหลาย และหลังจากนั้นพระองคตรัสกับนบี

มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม วา: 

ٰ��ك�  ﴿ �َ �َ
ُ
َ�  أ �ي َّ ى ٱ د� ۖ  ه� ُ َّ ٮُٰهمُ  ٱ ۗ  َ�ب�ُهد� ۡه ّ�د�  ]٩٠: االنعام[ ﴾ ٩ ٱۡ�
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ความวา: "ชนเหลาน้ี คือผูที่อัลลอฮฺไดทรงใหทางนําแกพวกเขา 

ดังนั้นเจาจงเจริญรอยตามพวกเขาเถิด" (อัลอันอาม: 90) 

ก็จะเปนขอบงชี้ที่แสดงวาการไวเคราน้ันเปนสิ่งที่

จําเปนตองปฏิบัติ และนี่คือหลักฐานจากอัลกุรอาน 

ซึ่งการไวเคราน้ันถือเปนรูปลักษณอันสงางามและเปน

คําสั่งใชท่ีมีระบุไวในอัลกุรอาน และยังเปนรูปลักษณของบรรดา

เราะสูลทุกทานดวย  

จึงเปนที่นาแปลกใจอยางย่ิงที่รสนิยมของบรรดาบุรุษ

ในสังคมสมัยนี้กลับผิดเพี้ยนตกตํ่าไป โดยพวกเขาพยายามที่จะ

หลีกหนีออกหางจากลักษณะที่บงบอกถึงความเปนชาย แลวหัน

ไปทําตัวเย่ียงสตรีดวยการโกนหนวดเคราจนใบหนาดูเกลี้ยง

เกลาสดใส ทําใหนับวันความแตกตางระหวางบุรุษและสตรีซึ่งท่ี

เห็นเดนชัดท่ีสุดก็คือเคราคอยๆเลือนหายไปเรื่อยๆ  

ทั้งน้ี ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้นเปนผูที่มี

เคราที่หนามาก และในขณะเดียวกันทานก็ยังเปนผูที่ดูดีและมี

ความหลอเหลามากที่สุด นอกจากน้ีเราจะเห็นวาบรรดาบุรุษผู

กลาซึ่งพิชิตเปอรเซียและโรมไดสําเร็จ และเปนผูที่ปกครองโลก
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ตะวันออกและตะวันตกอยางย่ิงใหญนั้น ก็ไมมีผูใดโกนเคราเลย 

เราวิงวอนขอตออัลลอฮฺ ใหทรงชี้นําเราและพี่นองผูศรัทธาสู

หนทางแหงสัจธรรม และใหหลีกหางจากความเท็จความ

บิดเบือนทั้งปวงดวยเถิด" (ดู หนังสืออัฎวาอุลบะยาน 3/64) 

มีบันทึกในเศาะฮีหฺมุสลิม จากทานญาบิรฺ บิน สะมุ

เราะฮฺ กลาววา: "ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เปน

ผูที่มีเคราหนามาก" (สวนหน่ึงจากหะดีษเลขที่ 2344) 

และในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรียฺ จากทานอบูมะอฺมัร เลาวา: 

พวกเราไดถามทานค็อบบาบวา ในละหมาดดุฮรฺและอัศรฺ ทาน

เราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อานอะไรหรือไม? 

เขาตอบวา: "ทานอาน" เราจึงถามวา: ทานทราบไดอยางไร? เขา

ตอบวา: "เราทราบจากการที่เคราของทานเคลื่อนไหว" (หะดีษ

เลขท่ี 746) 

และ นี่ ถือ เปนหลั กฐานยืน ยันชัด เจนว าท านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไวเครายาวและไมเคยตัดหรือโกน

เคราเลย เชนเดียวกับบรรดาเศาะหาบะฮฺในยุคน้ันท้ังหมดก็ไม

เคยมีผูใดโกนเครา 
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 อาจมีคนบางกลุมกลาวกับเราเมื่อเราตักเตือนเขาใน

เรื่องการโกนเครา วาการศรัทธานั้นอยูที่ใจ ไมเก่ียวอะไรกับการ

ไวเคราเลย และก็มีผูคนมากมายท่ีเขาไมไดไวเคราแตเขาก็

ทํางานรับใชอิสลามและพี่นองมุสลิม ตรงกันขามกับบางคน

ดวยซ้ําที่ไวเคราเสียยาว แตกลับทําสิ่งที่บกพรองมากมาย? 

 ซึ่งเราก็อาจตอบไดวา แทจริงผูศรัทธาน้ันจําเปนจะตอง

ปฏิบัติตามคําสั่งใชของอัลลอฮฺ และเราะสูลของพระองค  

ดังที่พระองคไดตรัสวา: 

ُّمۡ  إ�ن قُۡل ﴿ �ّبون�  ُكن ُُ  � َّ مُ  َ�تتّب�ُعو��  ٱ ُُ ُ  ُ�ۡب�ۡب َّ َۡ  ٱ ف� َۡ �� مۡ  َ� ُُ مۚۡ  َ� ُُ  ُذنُو��
 ُ َّ ٱ ُفورٞ  َ� ُمٞ  ��  ]  ٣١: عاران لآ[ ﴾ ٣ رّح�

ความวา: "จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา หากพวกทานรักอัลลอฮฺ ก็

จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮฺก็จะทรงรักพวกทาน และจะทรงอภัย

ใหแกพวกทานซึ่งโทษทั้งหลายของพวกทาน และอัลลอฮฺนั้นเปน

ผูทรงอภัยโทษ ผูทรงเมตตาเสมอ" (อาลอิมรอน: 31) 

และทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

قُْه فَاْجاَنَبُوهُ مَ « َْ َمْرتُُ�ْم اََه فَ  ،ا َ�َهيْاُُ�ْم 
َ
» َمقُْه َما اْساََطْعاُمْ  اْ�َعلُْواَوَما أ

 ]١٣٣٧، ومسلم ارقم ٧٢٨٨الخاري ارقم [
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ความวา: "สิ่งใดที่ฉันไดหามพวกทาน พวกทานก็จงออกหางเถิด 

และสิ่งใดที่ฉันไดกําชับใชพวกทานนั้น พวกทานก็จงปฏิบัติ

ตามที่พวกทานสามารถเถิด" (บันทึกโดย อัล-บุคอรียฺ หะดีษ

เลขท่ี 7288 และมุสลิม หะดีษเลขที่ 1337) 

ซึ่งความเคลือบแคลงสงสัยของพวกเขานี้ถือเปนสิ่งท่ีไม

ถูกตองโดยสิ้นเชิง และถาเราคิดโดยใชตรรกะเชนน้ัน ก็คง

จะตองละทิ้งคําสั่งใชและขอหามมากมายท่ีเปนบทบัญญัติ

ศาสนา  

ทั้งนี้ แกนแทของการศรัทธาน้ันตองประกอบดวยการ

เปลงวาจา การเชื่อมั่นดวยใจ และการปฏิบัติดวยรางกาย 

ดังนั้น การเชื่อดวยใจเพียงอยางเดียวโดยจึงไมเพียงพอ แตตอง

มีการปฏิบัติดวย  

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา: 

�  َ�قُل�  ﴿ َُوا �ى ٱۡ�م� �ّ ُ  َ�س� َّ مۡ  ٱ ُُ �َ م� وُ�ُۥ �� ُۡ ر� �َ  ۖ م�ُنون� ُۡ َن�   َ�ٱلُۡم ُّ � ُُ �ۡ �َ   ٰ َٰ�م�   إ��� �� 
ُۡب�  �َ َۡ ة�  ٱ ٰد� م َ�ٱلّش�� ُُ �ُئ ُُن�ِب ا �� �م� ُّمۡ  ب َُون�  ُكن  ]  ١٠٥: الو�ة[ ﴾ ١ ��ۡعم�

ความวา: "จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วา: พวกทานจงทํางานเถิด 

แลวอัลลอฮฺจะทรงเห็นการงานของพวกทาน และเราะสูลของ

พระองคและบรรดามุอมินก็จะเห็นดวย และพวกทานจะถูกนํา
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กลับไปยังพระผูทรงรอบรูในสิ่งเรนลับและสิ่งเปดเผย แลว

พระองคจะทรงแจงแกพวกทานในสิ่งท่ีพวกทานทําไว” (อัต

เตาบะฮฺ: 105) 

 
 والاد هللا رل العال�، 

 .وص� اهللا وسلم ع ن يقا واد وع آل وصحبه أجع�


