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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ความหมายคําวาบิดอะฮฺ ประเภท

และหุกมตางๆ ของมัน 
 

มวลการสรรเสริญท้ังปวงเปนสิทธิของพระองคอัลลอฮฺสุบบะหา

นะฮูวะตะอาลา ผูซึ่งสั่งใชใหพวกเราปฏิบัติตามและสั่งหามจาก

การอุตริกรรม  ขอคําสดุดีและความสันติจากพระองคอัลลอฮฺจง

มีแดศาสนทูตของพวกเรา  มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ผูซึ่งที่พระองคไดสงมา ใหเปนทางนําและใหปฏิบัติ

ตาม และความสันติจงมีแดวงศาคณาญาติของทาน ตลอดจน

สาวกของทานและผูที่ปฏิบัติตามทั้งหลาย 

ตอไปน้ีเปนบทตางๆ ท่ีอธิบายถึงประเภทของบิดอะฮฺ

และคําสั่งหามจากมัน  ผลงานเขียนชิ้นน้ีถือเปนสิ่งที่ใชในการ

ตักเตือน ชี้แนะกัน เพื่อพระองคอัลลอฮฺ เพื่อคําภีรของพระองค 

และเพื่อศาสนทูตของพระองครวมถึงบรรดาผูนําและมุสลิม

ทั้งหลาย  
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ภาคท่ีหน่ึง 

ความหมายคําวาบิดอะฮฺ ประเภทและหุกุมตางๆของมัน 

 

ความหมายของคําวาบิดอะฮฺ 

บิดอะฮฺในดานภาษาอาหรับ : คือ การประดิษฐสึ่งหน่ึง 

โดยที่ไมมีแบบอยางมากอน ดังในคําดํารัสของพระองคอัลลอฮฺ

ที่วา : 

رِْض ﴿
َ
َماَواِت َواْ�    ]  ١١٧: بلقرت[﴾  �ۖ�ِبَِديُع الَسّ

ความวา "พระองคอัลลอฮฺ คือผูที่ประดิษฐบรรดาชั้นฟาและพื้น

แผนดิน” (อัล-บากอเราะฮฺ 117 ) 

 

หมายถึง พระองคอัลลอฮฺไดสรางมันขึ้นมา โดยที่ไมมี

ตัวอยางมากอน(คือไมมีการสรางมากอน พระองคคือผูที่

แรกเริ่ม) 

และจากดํารัสของพระองคอีกวา 

ُُّسلِ ﴿ ََ ال ِ ّّ   ً ُُ بِْد ت ُُ ا  َّ  ]  ٩: بألاقاف[﴾ ُُْل 
ความวา :  จงกลาวเถิดมุ หัมมัด ฉันไมใช บุคคลแรกจาก

บรรดาศาสนทูต" (อัล-อะหฺกอฟ 9)  
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หมายถึง : ฉันไมใชผูแรกที่นําสารจากพระผูเปนเจาสู

มวลมนุษย  แตมีบรรดาศาสนทูตมากมายกอนหนาฉัน

เหมือนกัน  

         ในภาษาอาหรับ อาจจะมีการพูดวา บุคคลหน่ึงได

กระทําบิดอะฮฺใดๆ นั่นหมายถึง : เขาไดริเริ่มแนวทางหนึ่งขึ้นมา

โดยที่ไมเคยมีปรากฏแบบอยางนั้นมากอน 

     การประดิษฐใหมหรืออุตริน้ันมีสองแบบ คือ  

 1. การประดิษฐใหมในดานอาดะฮฺ (สิ่งที่ไมเก่ียวของกับ

ศาสนา) ไดแกการริเริ่มคิดคนเครื่องมือสมัยใหมตางๆ มากมาย 

ซึ่งสิ่งดังกลาวนี้ลวนแลวเปนที่อนุญาตใหกระทําได เน่ืองจากกฎ

เดิม(ทางศาสนา)ในเรื่องราวทางโลก เปนสิ่งที่อนุญาต เวนแต

จะมีตัวบทหลักฐานมากํากับหามสิ่งดังกลาวไว 

2. การประดิษฐใหมในดานศาสนาคือ การอุตริกรรมใน

เรื่องราวของศาสนา ซึ่งมันเปนสิ่งท่ีตองหาม เพราะวากฎใน

เรื่องราวตางๆ ของศาสนา ขึ้นอยูกับตัวบทหลักฐาน  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาวไววา : 

 ]١٦٧:رواه ا�خاري [ »من أاد  ف أمرنا هذب ما ليس منه فهو رد«
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ความวา : บุคคลใดก็ตามที่ กระทําสิ่งใหมขึ้นในกิจการงานของ

เรา(ศาสนา) ซึ่งไมมีในกิจการงานของเรา มันเปนสิ่งที่ไมถูกตอบ

รับ (ณ ที่อัลลอฮฺ)  (รายงานโดย อัล-บุคอรีย : 167 ) 

 

และอีกรายงานหนึ่ง มีสํานวนวา 

 ] ١٧١٨:  مسلم رواه [ »من عمل عمال ليس عغيه أمرنا فهو رد«
ความวา :บุคคลใดก็ตามท่ี กระทําการงานหนึ่งการงานใด ขึ้น

ในการงานของเรา (ศาสนา)ซึ่งมันไมมีในคําสั่งของเรา มันเปน

สิ่งที่ไมถูกตอบรับ(ณ ที่อัลลอฮฺ)  (รายงานโดย มุสลิม :1718) 

 

ประเภทของบิดอะฮฺ 

บิดอะฮฺในศาสนามีอยู สองประเภทดวยกัน ไดแก: 

ประเภทที่หนึ่ง : บิดอะฮฺในดานคําพูดหรือความเห็นท่ี

เก่ียวของกับความเชื่อ เชน ความเชื่อตางๆ ของพวกญะฮฺมียะฮฺ

และพวกมุอฺตะซิละฮฺ รวมถึงพวกชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ และกลุมหลง

ผิดตางๆ 
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ประเภทท่ีสอง : คือ บิดอะฮฺดานอิบาดะฮฺ  เชน การ

ประกอบอิบาดะฮฺตอพระองค อัลลอฮฺ  ดวยกับอิบาดะฮฺที่

พระองคไมไดบัญญัติไว 

              ซึ่งบิดอะฮฺในประเภทที่สองนี้ มีอยูหลายชนิดดวยกัน

คือ : 

1. การริเร่ิมอิบาดะฮฺหนึ่ง ที่มันไมมีหลักฐานในศาสนา

โดยสิ้นเชิง เชนการอุตริการละหมาด การถือศีลอด หรือกําหนด

วันรื่นเริง  อาทิ การฉลองวันเกิดตางๆ ขึ้นมาโดยท่ีสิ่งดังกลาวน้ี

ไมไดถูกบัญญัติไวในศาสนา 

2. สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในอิบาดะฮฺที่ถูกบัญญัติไว เชน 

การเพิ่มร็อกอะฮฺที่หาในละหมาด ซุฮรฺ หรือ อัศร ฺเปนตน 

3. การประกอบอิบาดะฮฺที่ไมตรงตามหลักลักษณะที่ถูก

บัญญัติไว เชน การกลาวซิกรุลลอฮฺและขอดุอาอในวาระตางๆ

เปนแบบกลุมหรือหมูคณะพรอมเพียงกันเหมือนเปนทวงทํานอง

ขับรอง หรือจะเปนการเลยขอบเขตในการประกอบอิบาดะฮฺ

จนถึงขั้นออกนอกแบบอยางสุนนะฮฺของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม 
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4. การกําหนดวันเวลา เพื่อการประกอบอิบาดะฮฺที่

ศาสนาไมไดบัญญัติไว อาทิ การกําหนดคืนนิศฟูชะฮฺบาน 

สําหรับถือศีลอดในตอนกลางวัน และ ละหมาดยามคํ่าคืนในวัน

ดังกลาว  เพราะการละหมาดและการถือศีลอดแนนอนมันเปน

สิ่งที่ถูกบัญญัติในศาสนาอยูเดิมแลว เพียงแตการกําหนดวัน

เวลาเฉพาะเจาะจงในการปฏิบัติมัน จะตองมีตัวบทหลักฐานมา

กํากับดวย  

 

ขอตัดสินของบิดอะฮฺในศาสนาทุกประเภท 

บิดอะฮฺทุกประเภทในศาสนาลวนเปนสิ่งตองหาม และ

หลงผิดทั้งสิ้น ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาว

วา : 

بألمور«  يا�م ع�دثا   ادعة ،ع� ادعة ضاللة ،فنن ك �دثة            »ع� 
 ]٢٦٧٦: ي عبلتمذ  ٣٦٠٧:  رعبه أاودبعد[

ความวา : “และพวกเจาจงระวังสิ่งใหมในศาสนา เพราะวาทุกๆ 

บิดอะฮฺนั้นคือความหลงผิด” (รายงานโดย อะบู ดาวูด : 4607 

และอัต-ติรมิซีย : 2676) 
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และอีกคํากลาวหน่ึงของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ที่วา : 

 ] ١٦٧:رعبه بلخاري [ » من أاد  ف أمرنا هذب ما ليس منه فهو رد«
ความวา : บุคคลใดก็ตามท่ี กระทําสิ่งใหมขึ้นในการงานของเรา

(ศาสนา) ซึ่งไมมีหลักฐานจากศาสนานั้น มันเปนสิ่งที่ไมถูกตอบ

รับ (ณ ที่อัลลอฮฺ) (รายงานโดย อัล-บุคอรีย : 167 ) 

 

และอีกรายงานหนึ่ง มีสํานวนวา : 

 ] ١٧١٨:  رعبه مسغم [» من عمل عمال ليس عغيه أمرنا فهو رد«
ความวา :บุคคลใดก็ตามที่ กระทําการงานหน่ึงการงานใด ขึ้น

ในการงานของเรา(ศาสนา) ซึ่งมันไมมีในคําสั่งของเรา มันเปน

สิ่งที่ไมถูกตอบรับ(ณที่อัลลอฮฺ) (รายงานโดย มุสลิม :1718 )

  

หะดีษขางตนไดบงถึงวาทุกสิ่งที่ เ กิดขึ้นมาใหมใน

ศาสนามันคือบิดอะฮฺ และทุกๆ บิดอะฮฺมันคือความหลงผิด 

ลวนเปนสิ่งท่ีถูกปฏิเสธทั้งสิ้น ซึ่งความหมายวา บิดอะฮฺตางๆ 

ไมวาจะในเรื่องอิบาดะฮฺหรือเรื่องหลักความเชื่อก็ตาม ลวนแลว

เปนสิ่งที่ตองหามในหลักการศาสนาทั้งสิ้น ซึ่งระดับความรุนแรง
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ของความผิดนั้นจะขึ้นอยูกับสภาพของบิดอะฮฺนั้นๆ เปนราย

กรณีไป เชน 

- บิดอะฮฺท่ีเปนกุฟรฺ(การปฏิเสธศรัทธา)อยางชัดเจน 

เชน การเฏาะวาฟ(หมุนเวียน)รอบหลุมศพเพื่อเปนการใกลชิด

ตอผูที่อยูในหลุมศพนั้น การเชือดสัตว การบนบาน การขอดุอาอ

และการขอความชวยเหลือจากหลุมศพดังกลาว ถือเปนกุฟรฺ

ทั้งสิ้น และจากสิ่งที่เปนบิดอะฮฺกุฟรฺเชนกันคือแนวคิดหรือคํา

กลาวตางๆ ของพวกท่ีสุดโตงท้ังหลายจากพวกญะฮฺมียะฮฺ และ

พวกมุอฺตะซิละฮฺ  

 

- บิดอะฮฺท่ีเปนสื่อนําไปสูการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ 

ไดแก การสรางสิ่งกอสรางบนหลุมศพ การขอดุอาอ ณ สถานท่ี

ดังกลาว เปนตน 

 

- บิดอะฮฺท่ีเปนบาปในดานความเชื่อ ไดแกบิดอะฮฺ

ของพวกเคาะวาริจญ พวกเกาะดะรียะฮฺ พวกมุรญิอะฮฺ เปน

ตน  ซึ่งที่ปรากฏอยูในตําราและความเชื่อของพวกเขาที่ขัดแยง

กับตัวบทหลักฐานทางศาสนา 
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- บิดอะฮฺท่ีเปนการฝาฝนท่ีเปนบาป ไดแกการไม

แตงงานเพื่อใชเวลาอยูกับการประกอบอิบาดะฮฺตอพระองค

อัลลอฮฺ การยืนกลางแสงแดดขณะถือศีลอด และการทําหมัน

เพื่อไมใหมีความใครในสตรี 

 

ขอสังเกต: บุคคลท่ีแบงบิดอะฮฺออกเปน บิดอะฮฺหะสะ

นะฮฺ (บิดอะฮฺท่ีดี) และบิดอะฮฺสัยยิอะฮฺ(บิดอะฮฺที่เลว) สําหรับ

เขาแนนอนเขาไดกระทําสิ่งที่ผิดพลาดอยางมหันตและเปนสิ่งท่ี

ฝาฝนคํากลาวของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ที่วา : 

 ]٢٦٧٦: ي عبلتمذ  ٣٦٠٧:  رعبه أاودبعد [» ك ادعة ضاللة فنن«
ความวา : “เพราะวาทุกๆ บิดอะฮฺนั้นคือความหลงผิด” (รายงาน

โดย อะบู ดาวูด: 4607 และอัต-ติรมิซีย : 2676) 

 

เนื่องจากทานรอสูลศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได

วางหุกมบิดอะฮฺวาเปนสิ่งท่ีหลงผิดทั้งหมด แตบุคคลผูน้ีกลับ

กลาววา บิดอะฮฺไมไดเปนสิ่งท่ีหลงผิดทั้งหมด แตมีบิดอะฮฺหะ

สะนะฮฺปรากฏเชนกันในศาสนา ! 
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            ทานหาฟซ อุบนุ เราะญับ ไดกลาวไวในหนังสือ ชัรหฺ 

อัล-อัรบะอีน วา "คํากลาวของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ที่วา : “ทุกๆบิดอะฮฺน้ันหลงผิด”  เปนคํากลาวที่

ครอบคลุมความหมายไวทั้งหมด(หมายถึงทุกบิดอะฮฺในดาน

ศาสนา) โดยที่ไมไดละเวนสิ่งใดหลงเหลืออยู เลย มันเปน

พื้นฐานสําคัญหนึ่งจากพื้นฐานตางๆ  ของศาสนา ซึ่ งมัน

ใ ก ล เ คี ย ง กั บ ก ล า ว ข อ ง ท า น น บี ศ็ อ ล ลั ล ล อ ฮุ  อ ะ ลั ย ฮิ 

วะสัลลัม  ที่วา : 

 ] ١٦٧:رعبه بلخاري [ »من أاد  ف أمرنا هذب ما ليس منه فهو رد«
ความวา : บุคคลใดก็ตามท่ี กระทําสิ่งใหมขึ้นในการงานของเรา 

(ศาสนา)ซึ่งไมมีหลักฐานจากศาสนานั้น มันเปนสิ่งที่ไมถูกตอบ

รับ (ณ ที่อัลลอฮฺ) (รายงานโดย อัล-บุคอรีย : 167 ) 

  

บุคคลท่ีอุตริสิ่งใหมขึ้น และไดพาดพิงมันใหเปนสวน

หน่ึงของศาสนา โดยท่ีไมเคยมีปรากฏตัวอยางการปฏิบัติมันมา

กอน แนนอนสิ่งดังกลาวเปนสิ่งท่ีหลงผิด ไมวาจะในประเด็น

เรื่องความเชื่อ การกระทํา หรือคําพูด ท้ังในสภาพที่เปดเผยและ

ลับตา (ดู ญามิอุลอุลูม วัลหิกัม) 
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 สําหรับบุคคลที่กลาวอางวามีบิดอะฮฺหะสะนะฮฺ ใน

ศาสนา พวกเขาไดกลาวอางคํากลาวของ ทานอุมัรฺ บิน อัล-

ค็อฏฏอบ ในประเด็นที่เก่ียวกับละหมาดตะรอวีหฺ ที่วา : 

 »هذه بلدعة نعمت«
ความวา " นี่แหละ คือบิดอะฮฺที่ดี" 

 และยังไดอางวา ยังมีสิ่งใหมหลายประการท่ีเกิดขึ้นใน

ศาสนาแตบรรดาชาวสะลัฟไมไดทําการตอบโต หรือปฏิเสธมัน

แตอยางใด เชน การรวบรวมอัลกุรอานเปนรูปเลม การบันทึก

รวบรวมวจนะของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เปน

ตน 

           คําตอบสําหรับประเด็นดังกลาว ก็คือ ทั้งหมดที่ยกอาง

มานั้นลวนเปนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในสมัยของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม  แนนอน มันยอมไมใช บิดอะฮฺ และสวนคํา

กลาวของทานอุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ ท่ีวา "นี่แหละ คือบิดอะฮฺท่ี

ดี" คํากลาวนี้ทานอุมัรตองการสื่อถึงความหมายทางดานภาษา 

ของคําวาบิดอะฮฺ ไมใชทางดานศาสนา เพราะวามันเปนสิ่งที่

เคยปรากฏมากอน หากถูกกลาววามันเปนบิดอะฮฺ ใช มันก็คือ

บิดอะฮฺ แตหมายถึงบิดอะฮฺทางดานภาษาไมใชดานศาสนา 
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เพราะบิดอะฮฺในดานศาสนาคือสิ่งที่ไมเคยมีปรากฏมากอนใน

บทบัญญัติ สวนประเด็นการรวบรวมอัลกุรอานเขาเปนรูปเลม ก็

เปนสิ่ ง ท่ี เคยมีการริ เ ริ่มมากอนหนานั้นแลว  เพราะทาน 

นบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ทานเคยสั่งใชใหบันทึกอัลกุ

รอาน แตทวาการบันทึกอัลกุรอานในยุคของทานนบีศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนการบันทึกท่ียังไมเปนรูปเลม กระจัด

กระจายอยูทั่วไป ซึ่ งตอมาบรรดาเศาะหาบะฮฺไดทําการ

รวบรวมอัลกุรอานใหเปนรูปเลม เพื่อเปนการรักษาอัลกุรอานไว

ไมใหสูญหาย ในประเด็นการละหมาดตะรอวียหฺก็เชนกัน ซึ่ง

ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เคยปฏิบัติไว โดยที่ทาน

ไดนําบรรดาเศาะหาบะฮฺทําการละหมาดอยูชวงเวลาหนึ่ง 

หลายคืนรวมดวยกัน ซึ่งตอมาทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ไดละทิ้งการละหมาดเปนญะมาอะฮฺกับบรรดาเศาะ

หาบะฮฺในชวงท่ีเหลือของคํ่าคืนเราะมะฎอน เพราะเกรงวา 

พระองคอัลลอฮฺจะบัญญัติการละหมาดตะรอวีหฺใหเปนฟรฎแก

พวกเขา ซึ่งบรรดาเศาะหาบะฮก็ฺยังคงดําเนินการละหมาดตอไป 

หลายกลุมหลายญะมาอะฮฺ ทั้งในสมัยที่ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม ยังมีชีวิตอยู และจากไปแลว เหตุการณยังคง



 

15 

ดําเนินในสภาพดังกลาวตอไป จนกระทั่งถึงสมัยของทานอุมัร 

บิน อัล-ค็อฏฏอบเขารับตําแหนงเปนคอลีฟะฮฺ ทานไดทําการ

รวบรวมเหลาบรรดาเศาะหาบะฮฺใหทําการละหมาดตามอิหมาม

เพียงคนเดียว เพื่อใหมีเพียงญะมาอะฮฺเดียวเทาน้ัน ดังเชนที่เคย

เกิดขึ้นในสมัยของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งสิ่ง

ดังกลาวน้ีแสดงใหเห็นชัดวาสิ่งขางตนไมใช บิดอะฮฺ ในศาสนา 

 สวนประเด็นเรื่องการบันทึกวจนะของทานบี ศ็อลลัลลอ

ฮุ อะลัยฮิ  วะสัลลัม  ก็ไมใช บิดอะฮฺในศาสนาแตอยางใด 

เน่ืองจากมีรายงานคําสั่งใชจากทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  แกเศาะหาบะฮฺบางทานใหทําการจดบันทึกเมื่อมีผู

รองขอดังกลาว  ซึ่งการบันทึกหะดีษเคยเปนสิ่งท่ีถูกหามในสมัย

ของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  เพราะเกรงวาจะเกิด

การปะปนกับอัลกุรอาน แตเมื่อทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ไดเสียชีวิตลงขอหามดังกลาวก็ยุติลงดวย เนื่องดวย

วาอัลกุรอานไดถูกประทานลงมาอยางสมบูรณแลวและยังไดถูก

จดจํา ณ ที่บรรดาเศาะหาบะฮอฺยางถ่ีถวนอีกดวย 

 ดังนั้น บรรดามุสลิมจึงริเริ่มบันทึกและรวบรวมหะดีษ 

เพื่อเปนการปองกันจากการสูญหายไป 
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 ขอพระองคอัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงามอยางลน

เหลือแกบรรดามุสลิมทั้งหลาย ท่ีพวกเขาไดทุมเทแรงกายและ

แรงใจอยางมากมายในการรับใชศาสนา ในการทองจําและ

รักษาคําภีรของพระองคอัลลอฮฺ และสุนนะฮฺของเราะสูลของ

พระองคจากการสูญหายและการทําลายของผูไมหวังดีท้ังหลาย 
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ภาคท่ีสอง : 

การปรากฏขึ้นและตนเหตุของบิดอะฮฺ  

ในวิถีชีวิตของมุสลิม 

 

การปรากฏขึ้นของบิดอะฮฺในวิถีชีวิตของมุสลิม  

มีอยูสองประเด็นดวยกัน : 

ประเด็นท่ีหน่ึง เวลาการปรากฏขึ้นของบิดอะฮฺ  

ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ เราะหิมะฮุลลอฮฺ ไดกลาว

วา : พึงทราบเถิดวา บิดอะฮฺทั่วไป ที่เก่ียวของกับวิชาความรู

และอิบาดะฮฺ มันเริ่มเกิดขึ้นในทายการปกครองระบบเคาะ

ลีฟะฮฺผูทรงธรรม  ดังเชนหะดีษ ที่ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  ไดกลาวไววา : 

 عسنة  سسيت  فعغي�م  ،  كث�ب  الفابخت  فس�ي  اعدي  من�م  يعش  من« 
 »اعدي من بلربشدين بلغفاء

ความวา : "ผูที่มีชีวิตอยูหลังจากฉัน แนนอนเขาจะเห็นการ

ขัดแยงอยางมากมาย ดังนั้นพวกเจาท้ังหลายจงยึดในสุนนะฮฺ

ของฉัน และ และสุนนะฮฺของบรรดาเคาะลีฟะฮฺที่ปราดเปรื่อง 

หลังจากฉัน (หนังสือ มัจมูอุลฟะตาวา หนา : 354 เลม:10) 
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 บิดอะฮฺแรกท่ีเกิดขึ้นบนหนาแผนดิน คือ บิดอะฮฺของ

พวกเกาะดะรียะฮฺ  พวกมุรญิอะฮฺ  บิดอะฮพฺวกชีอะฮฺรอฟเฎาะฮฺ 

และพวกเคาะวาริจญ ซึ่งบิดอะฮฺดังกลาวเกิดขึ้นในศตวรรษที่

สองในขณะที่บรรดาเศาะหาบะฮฺมีชีวิตอยู ซึ่งบรรดาเศาะ

หาบะฮฺไดทําการปฏิเสธพวกบิดอะฮฺเหลาน้ี หลังจากนั้น ก็เกิด

บิดอะฮฺของพวกมุอฺตะซิละฮฺขึ้นมา ทําใหเกิดฟตนะฮฺความ

ปนปวนระหวางมุสลิม เกิดการขัดแยงในเรื่องทัศนะตางๆ 

มากมาย นําไปสูการเอนเอียงสูบิดอะฮฺ และฝกใฝในอารมณ 

ตอมามีการเกิดข้ึนของบิดอะฮฺพวกศูฟย และบิดอะฮฺการสราง

สิ่งกอสรางบนหลุมศพ ซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจากยุคสามศตวรรษที่

ประเสริฐไปแลว  สิ่งดังกลาวบงบอกถึงวา ทุกๆ กาลเวลาที่ผาน

นานไป ก็จะเกิดบิดอะฮฺนานาประเภทเพิ่มขึ้นตามมาเชนกัน 

 

ประเด็นท่ีสอง แหลงสถานท่ีการปรากฏขึ้นของ

บิดอะฮฺ 

              บิดอะฮฺที่ เ กิดขึ้นจะมีความแตกตางกัน ในแตละ

ประเทศและเมืองตางๆ  ชัยคุลอิสลาม อิบนุตัยมียะฮฺ ไดกลาว

วา : เมืองหลักที่สําคัญ ท่ีบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบีอาศัย
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อยู และเปนแหลงของวิชาความรู ความศรัทธา มีอยูหาเมือง

ดวยกัน ไดแก มักกะฮฺ มะดีนะฮฺ กูฟะฮฺ บัศเราะฮฺ และเมืองชาม 

ไดมีการเรียนรูและการถายทอดวิชาการจากเมืองดังกลาว ไดแก 

อัลกุรอาน หะดีษ ฟกฮฺ อิบาดะฮฺ และสิ่งตางๆท่ีเก่ียวของกับ

อิสลาม และเชนเดียวกัน ไดเกิดบิดอะฮฺในดานหลักความเชื่อ

จากเมืองดังกลาวนี้ยกเวนแตท่ีเมืองมะดีนะฮฺเทานั้น ซึ่งที่เมือง

กูฟะฮฺเกิดบิดอะฮฺพวกชีอะฮฺและพวกมุรญิอะฮฺ และกระจายไป

ยังสถานที่ตางๆ 

            เมืองบัศเราะฮฺ เกิดบิดอะฮฺพวกเกาะดะรียะฮฺและพวก

มุอฺตะซิละฮฺ และเผยแพรไปยังเมืองตางๆ 

            เมืองชามเกิดบิดอะฮฺพวกเกาะดะรียะฮฺ และพวกนะ

วาศิบ  

 สวนบิดอะฮฺญะฮฺมียะฮฺเกิดจากทางดานคุรอซาน มัน

เปนบิดอะฮฺท่ีรุนแรงที่สุด ซึ่งการปรากฏขึ้นของบิดอะฮฺตางๆ 

เกิดจากการหางไกลจากเมืองของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  หลังจากเกิดการแตกแยกภายหลังการฆาตกรรมทาน

อุษมาน  
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 ตอมาก็มีการปรากฏขึ้นของบิดอะฮฺหะรูรียะฮฺขึ้น  สวน

เมืองมะดีนะฮฺปลอดภัยจากการปรากฏของบิดอะฮฺดังกลาว ถา

หากเกิดขึ้นก็จะเปนแบบหลบซอน ลับตาผูคน และถูกประนาม

อยางตํ่าตอย ไมเหมือนกับบิดอะฮฺตางๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองกูฟะฮฺ 

เมืองบัศเราะฮฺ เมืองชาม เพราะกลุมบิดอะฮฺตางๆ ในเมือง

เหลาน้ันจะเห็นไดอยางเปดเผยชัดเจน ทั้งน้ีมีหะดีษของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ไดกลาววา เมืองมะดีนะฮฺน้ันจะ

ถูกรักษาใหปลอดภัยจากดัจญาลและมันไมสามารถเขามะดี

นะฮฺได ... ความรูและอีมานที่ถูกตองจึงคงโดดเดนตลอดมาใน

มะดีนะฮฺจนถึงยุคของลูกศิษยลูกหาอิมามมาลิกในชวงศตวรรษ

ที่สี่ (ดู มัจญมูอฺ อัล-ฟะตาวา 20/300-303) 

 

สาเหตุตางๆท่ีสงผลใหเกิดการปรากฏขึ้นของบิดอะฮฺ 

 เปนที่ทราบกันดีวาการยึดมั่นตออัลกุรอานและสุนนะฮฺ

ของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือทางรอดพนจาก

บิดอะฮฺและความหลงผิดท้ังหลาย  พระองคอัลลอฮฺไดตรัสไว

วา: 
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اِ� ُمْستَ ﴿ َّ َهـَذا ِ�َ
َ
َق بُِ�ْم َعَ َوَ ُّ ََ َت ََ َُُل  الّس ّبُُِوْاْ  ََ ُُِوُْه َوَت  َّ ا ََ اِ ما  

 ]١٥٣: بألنعام[ ﴾َسبِ لِهِ 
ความวา : และแทจริงนี่คือแนวทางของขาอันเที่ยงตรง ดังนั้น

พวกเจาท้ังหลายจงปฏิบัติตามมันเถิด และจงอยาไดปฏิบัติตาม

แนวทางอ่ืนๆ เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออกจากแนวทาง

ของพระองค  (อัล-อันอาม : 153) 

และทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ทานได

อธิบายความหมายนีไ้วอยางชัดเจน ดังเชนรายงานหน่ึงที่วา: 

: قال  ثم  خطا  عسغم  عغيه  بهللا  ص�  بهللا  رسول  لا  خط:  قال  مسعود  بان  عن« 
، سبل  هذه« :  قال  ثم  لشما  ععن  يمينه  عن  خطوطا  خّط   ثم  » بهللا  سبيل  هذب« 

اِ� ُمْسَتاِ ما  ﴿   قرأ  ثم  » ياه  يدعو  شيطان  منها  سبيل  ك  ع َّ َهـَذا ِ�َ
َ
َوَ
َق بُِ�ْم َعَ َسبِ لِهِ  ُّ ََ َت ََ َُُل  ْهُ َوَت ََّبُُِوْاْ الّس  ]٤٣٥:أحد رعبه[  ﴾ََاَُُِّو

 ความวา : จากทานอิบนิมัสอูด เราะฎิยัลลอฮฮุอันฮุ  เลาวา: 

ทานนบี มุหัมมัดศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดขีดเสนหนึ่ง

เสนใหพวกเรา หลังจากน้ันทานกลาววา “น่ีคือทางของพระองค

อัลลอฮฺ” หลังจากนั้นทานไดขีดอีกหลายๆ เสนจากทางขวาของ

ทาน และทางซายของทาน หลังจากนั้นทานก็กลาววา “นี่คือ

แนวทางท่ีหลากหลาย บนทุกๆ เสนทางท่ีหลากหลายน้ันมี
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ชัยฏอนที่คอยเชิญชวนใหเขาหามัน” หลังจากนั้นทาน นบี 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ก็ไดอานอายะฮฺอัลกุรอานความ

วา “และแทจริงน้ีคือแนวทางของขาอันเที่ยงตรงดังนั้นพวกเจา

จงปฏิบัติตามมันเถิด และจงอยาปฏิบัติตามแนวทางตางๆ 

เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออกจากแนวทางของพระองค” 

(รายงานโดย อะหฺมัด : 435 ) 

           

 บุคคลใดก็ตามแตเมื่อเขาหันเหออกจากอัลกุรอานและ

สุนนะฮฺ เขาก็จะพบกับแนวทางที่หลงผิด และท่ีเปนบิดอะฮฺ

มากมาย ซึ่งสาเหตุตางๆ ที่นําพาเขาพบเจอกับบิดอะฮฺและสิ่งที่

ลุมหลง ไดแก ขาดความรูความเขาใจในบทบัญญัติศาสนา การ

ตามอารมณ  การคลั่ งไคลในตัวบุคคลและแนวความคิด 

อุดมการณของเขา การเลียนแบบตางศาสนิก ซึ่งเราจะสนทนา

กันถึงสาเหตุดังกลาวนี้อยางละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ขาดความรูความเขาใจในบทบัญญัติศาสนา : 

แนนอนวาทุกกาลเวลาท่ีผานนานไป การท่ีมนุษยหางไกลจาก

หลักการศาสนาทําใหวิชาความรูลดนอยลงและความเขลาก็จะ
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เพิ่มขึ้นตามกัน ดังเชนสิ่ง ท่ีทานนบี  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  เคยกลาวไววา : 

 ، ٣٤٣٣:  ه بلخاريرعب[ »  بختالفا كث�ب  فس�ي  اعدي  من�م  يعش  من« 
 ]٢٦٧٣:  مسغم

ความวา : ผูที่มีชีวิตอยูหลังจากฉัน แนนอนเขาจะเห็นการ

ขัดแยงอยางมากมาย (รายงานโดย อัล-บุคอรีย : 3433 และ

มุสลิม : 2673) 

 

และหะดีษ ท่ีวา : 

 الولم  ياُض  ول�َ  ،الوُاد  َّ  ين�عه  ان�اً    الولم  ياُض  ت  ا�  إَ« 
 َُسئلْا  جهات    رؤوسا    ا�اس  ا�ذ  ًلما    يُق  لم  إذا  ح�  ،الولماء  باُض
 ]٣٤٣٣: ه بلخاري رعب [  »وَضّلْا َضّلْا ،علم بغ� َأَتْا

ความหมาย: แทจริงพระองคอัลลอฮฺ จะไมนําความรูกลับไปโดย

ถอดมันออกจากบาว แตพระองคจะนําความรูกลับไปดวยการ

เสียชีวิตของบรรดาผูรู จนกระทั่งแทบจะไมเหลือผูรูเลย  ผูคนจึง

ยึดผูที่ไมมีความรูเปนผูนํา เมื่อเขาถูกถาม เขาก็จะเฉลยปญหา

(ฟตวา) โดยที่ไมมีความรู ดังนั้นพวกเขาหลงผิดและยังนําพา

ผูอ่ืนหลงผิดอีกดวย  (รายงานโดยอัล-บุคคอรีย :3433) 
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  ดังนั้นจึ ง ไมมีสิ่ ง ใดที่ จะตอสู กับสิ่ ง ท่ี เปนบิดอะฮฺ 

นอกจากวิชาความรูและผูรูเทานั้น เมื่อวิชาความรูและผูรูลด

นอยลง จึงเปดโอกาสใหบิดอะฮฺตางๆ ปรากฏขึ้นและแพรหลาย

อยางงายดาย 

 

2. ปฏิบัติตามอารมณความรูสึก : การที่คนหน่ึงหัน

เหออกหางจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ แนนอนเขาก็จะปฏิบัติ

ตามอารมณความรูสึก ดังเชนคําดํารัสของพระองคอัลลอฮฺท่ีวา  

ُُْا لََك ﴿ �َْسَتِج  َْ لَْم  إِ ََُع  ََ َّ ا  َِ َضّل ِمّم
َ
َ َْ َّ َو اَءُهْم  َْ ْه

َ
َ  ََ ّاَما َيّبُُِوْ

َ
اْعلَْم م ََ

ََ اّ�ِ  ِّ اهُ بَِغْ�ِ ُهد    َْ  ]٥٠:  بلقصص[  ﴾َه
ความวา: หากพวกเขาไมตอบรับ(คําประกาศของ)เจา  ก็พึง

ทราบเถิดวา พวกเขาเพียงแคปฏิบัติตามอารมณของพวกเขา

เอง และใครเลาที่จะหลงผิดย่ิงไปกวาผูปฏิบัติตามอารมณของ

เขา โดยปราศจากทางนําจากอัลลอฮฺ” (อัล-เกาะศ็อศ :50) 

 

และคําดํารัสที่วา : 

﴿ َُ يْ
َ
م َُ ََ

َ
َ   َِ َههُ   اّ�َذَ   َّ ـٰ اهُ   ِيَل َْ َضّلهُ   َه

َ
َُلُِْهِ   َسْموِهِ   َ�َ   َوَخَتمَ   ِعلْ�ٍ   َ�َ   اّ�ُ   َوَ  َو

ِ  َ�َ  وََجَوَل  مَ  ِغَشاَوة   بََ�ِه ََ َْ  َْ ِّ  ]٢٣ : بياثية[﴾ ٢اّ�ِ  َ�ْودِ  َ�ْهِديهِ 
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ความวา : เจาเคยเห็นผูที่ยึดเอาอารมณของเขาเปนพระเจาของ

เขาหรือไม? และพระองคอัลลอฮฺทําใหเขาหลงทางดวยความ

รอบรูของพระองค และไดผนึกการไดยินและหัวใจของเขา และ

ไดปดก้ันสายตาของเขา ดังน้ัน ยังมีใครที่จะนําทางเขาไดอีก

นอกเหนือจากพระองคอัลลอฮฺ (อัล-ญาษิยะฮฺ 23) 

            

 สิ่งท่ีเปนบิดอะฮฺมันก็คือความตองการทางอารมณท่ีถูก

ปฏิบัติตามนั่นเอง 

 

3. คลั่งไคลในตัวบุคคลและอุดมการณความคิด

ของเขา: 

 พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา : 

َُُِّوْا  لَُهمُ   �ِ َل   �َذا﴿ نَْزَل   اَّ   ا
َ
ا  نَّبُِعُ   بَْل   َُالُْا  اّ�ُ   م ََ َْتا  َّ لْ

َ
ْْ   َءابَاَءنَا  َعلَ ْهِ   م َ َول

َ
َ 

 ََ ََ  تَ  َءابَاؤُُهمْ  َ� ََ  َوتَ  َشيْئ ا َ�ْواِلُْ  ]١٧٠ : بلقرت[﴾ َ�ْهَتُدو
ความหมาย : และเมื่อไดถูกกลาวแกพวกเขาวา จงปฏิบัติตาม

สิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงประทานมา พวกเขาตอบวา เราจะปฏิบัติ

ตามเฉพาะที่เราพบวาบรรพบุรุษของเราไดปฏิบัติไว  ทั้งๆ ที่
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บรรพบุรุษของพวกเขาไมไดเขาใจโดยสติปญญาและไมไดรับ

ทางนําท่ีถูกตองกระนั้นหรือ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ :170) 

  

และนี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นในยุคน้ีกับบรรดาผูคลั่งไคล ตอ

สํานักคิดตางๆ ในศาสนา พวกศูฟย พวกบูชาหลุมศพท้ังหลาย 

ที่เมื่อมีคนเรียกรองพวกเขาใหปฏิบัติตามอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 

ตักเตือนสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติท่ีขัดกับตัวบทหลักฐานจากอัลกุ

รอานและสุนนะฮฺ  พวกเขาก็จะอางสํานักคิดหรือบรรดาผูรู และ

จากบรรพบุรุษของพวกเขา เปนหลักฐานในสิ่งท่ีพวกเขาปฏิบัติ

กันอยู 

 

4. เลียนแบบตางศาสนิก :  แนนอนสิ่งนี้ คือสิ่ งที่

อันตรายท่ีสุดของบิดอะฮฺ ซึ่งมันเคยปรากฏในสมัยทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ดังรายงานหนึ่งที่วา: 

 يل  عسغم  عغيه  بهللا  ص�  بهللا  رسول  مع  خرجنا :  قال  بلغيث  عبقد  أب  عن
 عندها  يعافون  سدرت  علغمش��  اال�فر،  دعه  ادثاء  ع�ن  ان�

 رسول  يا:  فقغنا  سسدرت  فمررنا، أنوبط  ذب :  لا  يقال  أسغحتهم  اها  ع�نوطون
 بهللا  ص�  بهللا  رسول  فقال، أنوبط  ذب   لم  كما  أنوبط  ذب   لا  بجعل  بهللا
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 انو  قالت  كما ـ ايده نفس عبلي ـ قغتم، بلسن أرب، ينها بهللا«: عسغم عغيه
ٓ   ٱۡجَول﴿ وسل يسبئيل َما  إَِ�ٰٗها  ّ�َا ۚ   لَُهمۡ   َُ ْۡمٞ   إِنُّ�مۡ   َُاَل   َءالَِهةٞ َُ   ََ  ﴾  ١  َ�َۡهلُْ

 ]١٢٨٠ : رعبه بلتمذي [» قبغ�م كن من سن لت�ب، ]١٣٨: بألعربف[
ค ว า ม ห ม า ย :  ร า ย ง า น จ า ก ท า น อ บู  ว า กิ ด  อั ล -ลั ย ษี ย 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา พวกเราเคยรวมเดินทางกับทานเราะ

สูลจนกระทั่งถึง หุนัยนฺ (ชื่อสถานที่) และพวกเราก็เปนมุสลิม

ใหม และสําหรับพวกต้ังภาคีแลวพวกเขาจะมีตนไมหน่ึง ซึ่งพวก

เขาจะทําการอิอฺติกาฟ ณ ที่ตนไมนั้น และแขวนอาวุธตางๆ ไวท่ี

มัน (กอนการออกทําสงครามเพื่อเปนการขอความมงคล และให

ทําศึกอยางมีชัย) ซึ่งตนไมนั้นมันถูกเรียกวา ซาตุ อันวาฎ พวก

เราไดเดินผานตนไมน้ัน และกลาววา : โอทานเราะสูล ไดโปรด

ทําใหพวกเรามีตนไมดังกลาวนั้นเหมือนกับพวกต้ังภาคีดวย

เถิด! ทานเราะสูลจึงกลาววา : “อัลลอฮุ อักบัรฺ ! แทจริงมันคือ

แบบอยาง(ที่ถูกปฏิบัติมาอยางผิดๆ) ขอสาบานดวยกับผูที่ชีวิต

ของฉันอยูในอุงพระหัตของพระองค  พวกเจาพูดออกมา

เหมือนกับที่บรรดาบนีอิสรออีลเคยพูดกับนบีมูซาวา “ไดโปรด

ทําใหสําหรับพวกเราดวยเถิดสิ่งที่ซึ่งเปนที่เคารพสักการะสัก

องคหน่ึง เชนเดียวกับที่พวกเขามีสิ่งท่ีเปนท่ีเคารพสักการะ
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หลายองค เขา(มูซา)กลาววา : แทจริงพวกทานเปนพวกที่โฉด

เขลาย่ิง”(ความหมายอายะฮที่  38 สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ) 

แนนอน (ในยุคตอๆ ไป หลังจากยุคของทานนบี)พวกเจาจะ

ปฏิบัติตามแนวทางตางๆ ของกลุมชนกอนหนาพวกเจา” 

(รายงานโดย อัต-ติรมิซีย : 2180) 

 

ในหะดีษขางตนบงบอกถึงวา การกระทําเลียนแบบ

ตางศาสนิกคือสิ่งท่ีนําพาใหพวกบีอิสรออีลและกลุมหนึ่งจาก

เศาะหาบะฮขฺองทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

รองขอสิ่งที่นารังเกียจน้ีจากนบีของพวกเขา คือการที่ใหนบีของ

พวกเขาทําใหพวกเขามีพระเจาหลายองคเพื่อบูชาและขอความ

จําเริญจากบรรดาพระเจาเหลานั้น นอกเหนือจากพระองค

อัลลอฮฺ  และนี่เปนสิ่งท่ีตรงกับเหตุการณท่ีเกิดขึ้นในยุคปจจุบัน 

กล าว คือมุสลิม ไมน อยในขณะ นี้ ที่ พวก เขากระทํ าสิ่ ง ที่

เลียนแบบศาสนิกในสิ่งที่เปนเรื่องบิดอะฮฺและชิริก เชน การจัด

วันเฉลิมฉลองงานวันเกิด(เมาลิด)ตางๆ การกําหนดวัน สัปดาห 

หรือเดือนหนึ่งๆ เพื่อจัดกิจการเฉพาะ หรือ การจัดงานเนื่องใน

โอกาสสําคัญของศาสนาเพื่อเปนการรําลึกถึงมัน หรือเปนการ
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จัดต้ังรูปปนของบุคคลเพื่อรําลึกเกียรติคุณ และสิ่งที่เปนบิดอะฮฺ

ท่ีเก่ียวของกับศพผูตาย เชนการสรางสิ่งกอสรางบนหลุมศพ 

เปนตน 
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ภาคท่ีสาม : 

จุดยืนของผูรูท่ีย่ิงใหญท่ีมีตอพวกบิดอะฮฺ  

และแนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ 

ในการตอบโตพวกบิดอะฮฺ 

 

จุดยืนของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺท่ีมีตอพวกบิดอะฮฺ 

อะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺไดดําเนินการตอบโต และ

ปฏิเสธตอพวกอุตริในสิ่งที่เปนบิดอะฮฺทั้งหลายตลอดเรื่อยมา 

ดังเชนตัวอยางตอไปน้ี: 

1. รายงานจากอุมมุ อัด-ดัรดาอ เลาวา: อบู อัด-ดัรดาอ 

เขามาหาฉันในสภาพท่ีกําลังโกรธ(จากที่ไดเห็นพวกที่ทําอุตริ

กรรมบางกลุม) ฉันก็กลาวขึ้นวา ทานเปนอะไรละ? เขากลาววา: 

ขอสาบานกับพระองคอัลลอฮฺ ฉันไมเห็นวาพวกเขามีอะไรที่เปน

แบบอยางจากทานนบีมุหัมมัดเลย เวนแตอยางเดียวคือพวกเขา

นั้นละหมาดกันทุกคน (รายงานโดย อัล-บุคอรีย : 159) 

 

2. รายงานจากทานอัมรฺ บิน ยะหฺยา กลาววา ฉันไดยิน 

บิดาของฉันเลาจากปูของฉัน ซึ่งปูของฉันกลาววา "ปกติ พวก
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เราจะนั่งอยูที่ประตูบานของทานอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอูด ในชวง

กอนเวลาละหมาดศุบหฺ พอทานอิบนุ มัสอูดออกมาเราก็จะเดิน

ไปยังมัสยิดพรอมกับเขา วันหน่ึงทานอบู มูซา อัล-อัชอะรียได

เขามาหาเราและกลาววา อบู อับดุรเราะหฺมาน(อิบนุ มัสอูด)

ออกมาหาพวกทานหรือยัง? พวกเรากลาววา ไม แลวทานอบู มู

ซา อัล-อัชอะรียก็นั่งพรอมกับพวกเราจนกระทั่งอิบนุ มัสอูด 

ออกมา ดังน้ัน เมื่อทานออกมา เราท้ังหมดก็ลุกขึ้นไปหาทาน 

อบู มูซาจึงกลาวแกวา เมื่อครูน้ี ฉันไดเห็นสิ่งหนึ่งในมัสยิด ซึ่ง

เปนสิ่งที่ฉันตําหนิมัน และ - อัลหัมดุลิลลาฮฺ – กอนหนาน้ีฉันไม

เคยเห็นอะไรนอกจากความดีงามเทาน้ัน อิบนุ มัสอูด กลาววา 

มันคืออะไรหรือ? อบู มูซากลาววา ในมัสยิดน้ัน ฉันเห็นกลุม

หน่ึง ไดน่ังลอมกันเปนวงเพื่อรอการละหมาด ในทุกๆ วงนั้น จะ

มีชายคนหนึ่งซึ่งในมือของพวกเขาจะมีลูกหินอยูดวย แลวเขาก็

กลาววา พวกทานจงกลาวตักบีรหน่ึงรอยครั้ง แลวพวกเขาก็ทํา

การตักบีรหนึ่งรอยครั้ง และเขาก็กลาวอีกวา พวกทานจงกลาว

ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺหน่ึงรอยครั้ง แลวพวกเขาก็กลาวลาอิลา

ฮะอิลลัลลอฮฺหนึ่งรอยครั้ง และเขาก็กลาววา พวกทานจงกลาว

ตัสบีหฺหนึ่งรอยคร้ัง แลวพวกเขาก็ทําการกลาวตัสบีหฺหนึ่งรอย
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ครั้ง อิบนุ มัสอูดกลาวกับอบู มูซาวา แลวทานวาอยางไรกับพวก

เขาละ? อบู มูซากลาววา ฉันไมไดกลาววาอะไรกับพวกเขาเลย 

เพราะวาเพื่อจะรอความเห็นของทานหรือรอคําสั่งของทาน อิบนุ 

มัสอูด กลาววา ทานนาจะใชใหพวกเขานับความผิดของพวก

เขาและทานก็รับประกันแกพวกเขาวาอัลลอฮฺจะไมทําใหบรรดา

ความดีของพวกเขาสูญเปลาไปแมแตนอย(ซึ่งมันนาจะดีกวา

ปลอยใหพวกเขาทําอยางน้ัน) หลังจากนั้น อิบนุ มัสอูด ก็เดินไป

พรอมๆ กับพวกเรา จนกระท่ังทานเดินไปถึงวงหนึ่งจากบรรดา

วงตางๆ เหลานั้น แลวทานก็หยุดอยูท่ีพวกเขา แลวกลาววา ฉัน

กําลังเห็นพวกทานกําลังทําอะไรกันอยูหรือนี่? พวกเขากลาววา 

โออบู อับดุรเราะหฺมาน มันเปนลูกหินที่พวกเราใชนับตักบีรฺ ตะฮฺ

ลีล และตัสบีหฺ ทานกลาวตอบวา พวกทานนับบรรดาความผิด

ของพวกทานเถิด แลวฉันจะเปนผูประกันวา จะไมมีสิ่งใดจาก

บรรดาความดีของพวกทานสูญเปลาเลย อนิจจา พวกทานเอย 

โอประชาชาติของมุหัมมัด ทําไมความวิบัติถึงไดมายังพวกทาน

ไดเร็วจริงๆ ทั้งๆ ท่ียุคนี้ก็ยังมีพวกเขาเหลาน้ันอยู นั่นคือบรรดา

เศาะหาบะฮขฺองเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่

ยังมีชีวิตอยูหลายคนทีเดียว และนี่ก็คืออาภรณของทานเราะสู
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ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ยังไมทันเกาเลย และ

ภาชนะของทานท่ียังไมทันแตกเลย และขอสาบานตอผูที่ชีวิต

ของฉันอยูอุงพระหัตถของพระองค พวกทานอยูบนแนวทางท่ีมี

ทางนํามากกวาแนวทางของนบีมุหัมมัดกระนั้นหรือ? หรือวา

พวกทานไดเปดประตูแหงความลุมหลงไปแลว? พวกเขากลาว

วา โอ ทานอบู อับดุรเราะหฺมาน เราไมไดตองการอะไรนอกจาก

ความดีเทานั้น ทานอิบนุ มัสอูดกลาววา มีมากเทาไหรแลวใน

บรรดาผูที่ปราถนาความดี โดยท่ีเขาทําไมถูกตองกับมันเลย

แทจริงทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดเลา

กับเราวา แทจริงจะมีกลุมหนึ่งที่อานอัลกุรอานโดยที่อัลกุรอาน

นั้นไมผานถึงกระเดือกพวกเขาเลย และขอสาบานวา ฉันไมรู

หรอกวาบางทีสวนมากจากพวกเขานั้นอาจจะมาจากพวกทาน

นี่เอง หลังจากนั้น ทานอิบนุ มัสอูดไดผินหลังจากพวกเขาไป 

ดังน้ัน ทาน อัมรฺ บิน สะละมะฮฺ กลาววา เราไดเห็นสมาชิกสวน

ใหญในวงเหลานั้น  คือพวกท่ีทิ่มแทงตอสู กับพวกเราใน

เหตุการณสงครามอัน-นะฮฺเราะวาน ระหวางพวกเรากับพวก

เคาะวาริจญ (รายงานโดย อัต-ติรมิซีย) 
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3. มีชายคนหนึ่งมาหาทานอิหมามมาลิก บิน อะนัส 

เราะหิมะฮุลลอฮฺ และกลาวกับทานวา : ฉันจะครองอิหฺรอมจาก

ที่ไหน?  ทานตอบวา: จากมีกอต(สถานที่ตางๆในการครองอิหฺ

รอมหัจญและอุมเราะฮฺ)ที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดกําหนดไว ชายคนน้ันก็กลาววา:ถาหากฉันจะครองอิหฺรอม

จากสถานที่ที่ไกลกวามีกอตละ? ทานตอบวา :ฉันไมเห็นดวยกับ

สิ่งดังกลาว! ชายคนน้ันก็กลาววา: ทานรังเกียจสิ่งดังกลาวนั้น

หรือ? ทานตอบวา: ฉันรังเกียจฟตนะฮฺท่ีจะเกิดขึ้นกับทาน

ตางหาก เขาก็กลาววา : ฟตนะฮฺอะไรเลาที่จะเกิดขึ้นจากการ

เพิ่มพูนความดี? ทานอิหมามมาลิกจึงกลาววา : แทจริงพระองค

อัลลอฮฺไดตรัสวา  

ََ  ََلَْ ْحَذرِ ﴿ ِي َّ ََ  ا ْ َُ َْ  ُ�َالِ �َ  ِ ُِه ْم
َ
َ  َْ

َ
َُُهمْ  َ وْ  َِتَْتةٌ  َُِص 

َ
َُُهمْ  َ  َعَذاٌب  يُِص 

ِ�مٌ 
َ
 ]٦٣: بلور [ ﴾ ٦َ

ความวา: ดังน้ัน บรรดาผูท่ีฝาฝนคําสั่งของเขา(มุหัมมัด)ก็จง

ระวังตัวเถิดวาฟตนะฮฺจะเกิดขึ้นแกพวกเขา หรือวาการลงโทษ

อันเจ็บปวดจะเกิดขึ้นแกพวกเขาเชนกัน  (อัน-นูรฺ 63) 
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และฟตนะฮฺอะไรเลาท่ีรายแรงไปกวาการท่ีคนหนึ่ง

กําหนดเจาะจงความดีงามหรือคุณคาอันหนึ่งอันใดขึ้นมาโดยที่

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยเจาะจงมันไว !  
 นี่คือตัวอยางที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งบรรดาผูรูยังคงทํา

การปฏิเสธพวกบิดอะฮฺในทุกยุคทุกสมัย อัลหัมดุลิลลาฮฺ 

 

แนวทางของอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺในการตอบโต

พวกบิดอะฮฺ 

แนวทางนี้ต้ังอยูบนตัวบทจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 

มันคือแนวทางท่ีดึงดูดจิตใจและมีเอกลักษณท่ีโดดเดน โดยที่

พวกเขาจะวางประเด็นปนหาท่ีคลุมเครือของพวกบิดอะฮฺ และ

ทําการวิพากษวิจารณมันดวยกับหลักฐานจากอัลกุรอานและ

สุนนะฮฺ พรอมกับตัวบทมากมายที่บงถึงความจําเปนในการยึด

มั่นตอแนวทางของทานนบี และออกหางจากบิดอะฮฺ พวกเขา

ทุมเทอยางหนักในการประพันธตําราแหลงความรูไวอยาง

มากมายเพื่อตอบโตความเชื่อที่หลงผิดของพวกชีอะฮฺ พวกเคาะ

วาริจญ ญะฮฺมียะฮฺ และอะชาอิเราะฮฺ ในประเด็นหลักศรัทธา

และความเชื่อในตําราของพวกเขา 
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ซึ่งตําราท่ีถูกประพันธขึ้นเพื่อตอบโตพวกบิดอะฮฺเหลานี้

โดยเฉพาะ เชน ا�هم ة  �  الُد  ُتاب  หนังสือตอบโตพวกญะฮฺมี

ยะฮฺ โดยอิหมามอะหฺมัด และตําราของผูรู อีกมากมายที่ได

ประพันธขึ้น เชน ตําราของเชคอุษมาน บิน สะอัด อัด-ดาริมีย 

ตําราตางๆ ของชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺ และ อิบนุล 

ก็อยยิม ลูกศิษยของทาน ตําราของเชคมุหัมมัด บิน อับดุลวะฮฺ

ฮาบ เปนตน ใชในการตอบโตกลุมตางๆ ดังกลาว รวมถึงพวก

ซูฟย และ พวกบูชาหลุมศพเชนกัน 

ตําราเฉพาะที่ใชตอบโตพวกบิดอะฮฺมีมากมาย อาทิ 

เชน 

รายชื่อตัวอยางตําราในอดีต : 

الشاط�  �ّام  ا�عتصام  ُتاب .1    หนังสือ อัล-อิอฺติศอม 

ของ อิหมาม อัชชาติบีย 

َ م ة  ابَ  ا�س�م  لش خ  المستا م  ال�اط  اُتضاء  ُتاب .2  
หนังสือ อิกติฎออ อัศ-ศิรอฏ อัล-มุสตะกีม ของชัยคุลอิสลาม 

อิบนุตัยมียะฮฺ 

وضاح  �بَ  وا�دع  ا�ْادث  إن�ار  ُتاب .3   หนังสือ อิน

การ อัล-หะวาดิษ วัลบิดะอฺ ของ อิบนุ วัฎฎอหฺ 
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للطُطْ�  وا�دع  ا�ْادث  ُتاب .4  หนังสือ อัล-หะวาดิษ 

วัลบิดะอฺ ของ อัฏ-ฏ็อรฏชีย 

شاّة  ��  وا�ْادث  دعا�  إن�ار  �  ا�اعث  ُتاب .5  

หนังสือ อัล-บาอิษ อะลา อินการฺ อัล-บิดะอฺ วัล-หะวาดิษฺ ของ 

อบู ชามะฮฺ 

 والادر�ة لش خ  الُاَضة  �  الُد  �  ا�ُْ�ة  الستة  ّتهاج .6
َ م ة ابَ ا�س�م  

หนังสือ มินฮาจญ อัส-สุนนะฮฺ อัล-นะบะวียะฮฺ ฟ อัร-ร็

อด อะลา อัร-รอฟเฏาะฮฺ วัล-เกาะดะรียะฮฺ ของชัยคุลอิสลาม 

อิบนุ ตัยมียะฮฺ 

 

รายชื่อตัวอยางตําราในปจจุบัน : 

�َْظ  لو�  ا�بتداع  مضار  � ا�بداع ُتاب .1   หนังสือ อัล-

อิบดาอฺ ฟ มะฎอรฺ อัล-อิบติดาอฺ ของเชค อะลี มะหฺฟูซ 

 للش خ  والصلْات با�ذ�ز المتولاة والمُتدًت السن ُتاب .2
ا�ْا� الشا�ي َ�د بَ �مد  
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หนังสือ อัส-สุนัน วัล-มุบตะดะอาต อัล-มุตะอัลลิเกาะฮฺ 

บิล อัซการฺ วะ อัศ-เศาะละวาต ของเชค มุหัมมัด บิน อะหฺมัด 

อัช-ชุก็อยรีย อัล-หะวามีย 

باز  ابَ  للش خ  ا�دع  َّ  ا�حذيُ  رسالة .3   หนังสือ ริสาละฮฺ 

อัต-ตะหฺซีร มินัล บิดะอฺ ของเชค บิน บาซ 

            และก็ยังมีผูรูอีกมากมายท่ีออกมาตอบโตพวกบิดอะฮฺ

ผานทางสื่อตางๆ ไมวาจะเปน หนังสือพิมพ นิตยสาร วิทยุ ชอง

โทรทัศน คุฏบะฮฺ และบรรยายศาสนธรรม สิ่งดังกลาวทําให

เกิดผลที่ย่ิงใหญในการชี้แนะบรรดามุสลิม และหักหามพวก

บิดอะฮฺทั้งหลายในสิ่งท่ีพวกเขาปฏิบัติอยู 
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ภาคท่ีสี่ : 

ตัวอยางบิดอะฮฺตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน 

 

ตัวอยางที่จะกลาวถึง คือ 

1. การจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวันคลายวันประสูติ

ของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

2. การขอความจําเริญ(บะเราะกะฮฺ) จากสถานที่ 

รองรอยท่ีสําคัญตางๆ และจากผูที่เสียชีวิตแลว เปนตน 

3. บิดอะฮฺที่เก่ียวของกับพิธีกรรมทางศาสนา 

 

บิดอะฮฺ ในป จ จุ บัน น้ี เ กิดขึ้ นอย าง ม ากม ายและ

แพรหลาย อันเนื่องมาจากวันเวลาที่ผานเนิ่นนาน และ

การศึกษาที่ลดนอยลง เกิดการเพิ่มขึ้นของผูที่เรียกรองไปสู

บิดอะฮฺและสูสิ่ งที่ขัดกับหลักการตางๆ  ของศาสนา  การ

เลียนแบบคานิยม และตามประเพณีวัฒนธรรมของตางศา

สนิก  สิ่งดังกลาวนี้เปนเครื่องยืนยันถึงคํากลาวท่ีสัจจริงของ

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ที่วา 

 ]١٥١: رعبه بلخاري [» لببعن سن من كن قبغ�م«
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ความวา : แนนอนวาพวกเจาทั้งหลายจะเดินตามแนวทางท่ี

หลากหลายของกลุมชนที่มากอนพวกเจา (รายงานโดย อัล-บุ

คอรีย : 151) 

 

1. การจัดงานเฉลิมฉลองเน่ืองในวันคลายวัน

ประสูติของทานนบีมุหัมมัด(เมาลิดนบี)ในเดือนเราะบีอุล

เอาวัล 

เปนการเลียนแบบจากศาสนาคริสต  ซึ่ งงานน้ีถูก

เรียกวา “เมาลิดนบี” จัดขึ้นโดยมุสลิม หรือผูรูที่หลงผิดกลุมหน่ึง

ในเดือนเราะบีอุลเอาวัลของทุกๆป เนื่องในโอกาสวันคลายวัน

ป ร ะ สู ติ ข อ ง ท า น น บี  มุ หั ม มั ด ศ็ อ ล ลั ล ล อ ฮุ  อ ะ ลั ย ฮิ 

วะสัลลัม  ผูคนบางสวนจะจัดขึ้นในมัสญิด บางก็ในท่ีพัก หรือ

สถานท่ีชุมนุม โดยมีกลุมชนท้ังในระดับแนวหนาและบุคคล

ทั่วไปมารวมตัวกันจัดงานดังกลาว  ซึ่งงานเมาลิดนี้ แนนอนมัน

เปนการเลียนแบบจากศาสนาคริสตซึ่งพวกเขาจะจัดงาน 

คริสตมาสใหแกพระเยซูคริสตในทุกๆ ปเชนกัน โดยบางสวน

ของงานเมาลิดนบีอาจจะมีสิ่งที่เปนชิริกหรือท่ีเปนบาปปะปนอยู

ดวย เชนการกลาวสรรเสริญทานนบีเปนบทกลอนที่เลยเถิดและ
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สุดโตงจนกระทั่งถึงขั้นขอดุอาอและขอความชวยเหลือจาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นอกเหนือจากอัลลอฮฺ 

ดวยเหตุน้ีเองทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดหามอุม

มะฮฺของทานไมใหเทิดทูนและยกยอทานเกินสิทธิการเปนศาสน

ทูต ทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาวไววา: 

 بهللا  عبد  فقولوب  عبد  أنا  ينما  مر�م  بان  بلصارى  أطر   كما  تطرع�  ال« 
 ]١٤٢: رعبه بلخاري [ »عرسول

ความวา: พวกเจาจงอยากลาวยกยองฉัน (จนเกินเลย) อยางที่

ชาวคริสตไดยกยอง(อีซา)บุตรของนางมัรยัม เพราะแทจริง ฉันนี้

คือบาวของพระองค ดังนั้น พวกทานจงกลาววา (มุหัมมัด)คือ

บาวของอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค’” (บันทึกโดยอัล-บุคอ

รีย : 142) 

อัล-อิฏรออ     :ا�طُاء  คือ การยกยอจนเลยเถิด  ซึ่ง

บางครั้งผูท่ีจัดงานเมาลิดนบี อาจจะมีความเชื่อวาทานนบีไดมา

อยูในงานนั้นกับพวกเขาดวย และในงานยังมีการรองอะนาชีด

เปนกลุม มีการตีกลองรวมดวย การกระทําดังกลาวมันเปนสวน

หน่ึงของพวกศูฟย พวกบิดอะฮฺ ซึ่งในงานอาจจะมีการปะปนกัน

ระหวางชายและหญิง กอใหเกิดสาเหตุของฟตนะฮฺที่จะนําพา
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ไปสูสิ่งเลวรายทั้งหลายที่จะตามมาได ถึงแมวางานดังกลาวจะ

มีแคการรวมกันรับประทานอาหารและแสดงความดีใจ อยางที่

พวกเขากลาวอางกัน  อยางไรก็ตามมันก็คือบิดอะฮฺ อุตริกรรม

ใหมๆ ในศาสนา และทุกๆ บิดอะฮฺน้ันหลงผิด และมันยังเปนสื่อ

ที่ทําใหมีสิ่งท่ีเปนบาปตางๆ เกิดขึ้นไดในเวลาตอไป 

 ที่เรากลาววามันคือบิดอะฮฺ เพราะวามันไมมีหลักฐาน

จากอัลกุรอาน  จากสุนนะฮฺและจากการกระทําของชาว

สะลัฟุศศอลิหฺในสามศตวรรษแรก แตมันเริ่มเกิดขึ้นหลังจาก

ศตวรรษที่สี่ไปแลว ผูใหกําเนิดมันคือชีอะฮฺราชวงคฟาฏิมียะฮฺ

(เคยปกครองอียิปต) 

 ทานอิหมาม ตาุดดีน อัล-ฟากิฮานีย เราะหิมะฮุลลอฮฺ 

กลาววา : มีคําถามมาบอยครั้ง(จากผูที่แสวงหาความถูกตอง

ใน)ประเด็นการรวมตัวกันของผูคนกลุมหนึ่งในเดือนเราะบีอุล

เอาวัล ซึ่งพวกเขาเรียกมันวา เมาลิด มันมีหลักฐานใหกระทํา

จากศาสนาไหม? 

            ฉันตอบวา: วะบิลลาฮิตเตาฟก (ความสําเร็จขึ้นอยู

กับอัลลอฮฺ) ฉันไมรูวา สําหรับการจัดเมาลิดนี้ มันมีหลักฐาน

ในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ และไมมีแบบอยางถายทอดมาจาก
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บรรดาอิหมามท่ีมีเกียรติที่เครงครัดในการปฏิบัติตามรองรอย

ชนกลุมแรกที่เปนแบบอยางในศาสนา แตทวามันเปนบิดอะฮฺ 

ซึ่งอุตริขึ้นโดยพวกบิดเบือนและเปนการตามอารมณของพวกท่ี

ชอบกินใชบริโภคอยางสุขสําราญ  (หนังสือ อัล-เมาริด ฟ อะมา

ลิลเมาลิด) 

            ชัยคุลอิสลาม อิบนุ ตัยมียะฮฺกลาววา : สิ่งดังกลาวนี้คือ

สิ่งท่ีมนุษยบางกลุมอุตริขึ้น บางอาจจะเปนการเลียนแบบพวก

คริสตเตียนในการจัดเมาลิดใหกับนบีอีซา หรือการจัดงานเมา

ลิดเพื่อเปนการแสดงความรัก และเทิดทูนทานนบี โดยการยึด

งานเมาลิดเปนวันฉลองทางศาสนา ทั้งๆ ที่นักวิชาการมีความ

ขัดแยงกันในวันดังกลาว(หมายถึงวันท่ี ที่ทานนบีประสูติ) แตสิ่ง

นี้ชาวสะลัฟไมไดปฏิบัติมัน ถาหากวามันเปนสิ่งท่ีดีและถูกตอง 

แนนอนวาพวกเขายอมมีสิทธิในการปฏิบัติมากกวาพวกเรา 

เพราะวาพวกเขามีความรักตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม  และใหการเทิดทูนทานมากกวาพวกเรา ซึ่งพวกเขา

เปนผูที่ปราถนาย่ิงในความดีงาม หากแตวาความรักและการ

เทิดทูนทานนบีคือการปฏิบัติตาม คือการเชื่อฟง และการฟนฟู

แบบฉบับของทานทั้งตอหนาและลับหลัง นี่คือแนวทางของชน



 

44 

กลุมแรกจากชาวมุฮาญิรีน(ผูอพยพ)และชาวอันศอรฺ(ชาวมะดี

นะฮฺที่ใหการชวยเหลือทานนบีและผูอพยพ)และเปนแนวทาง

ของผู ท่ีปฏิบัติตามชนเหลาน้ีดวยความดีงาม (ดูหนังสือ อิก

ติฎออ อัศ-ศิรอด อัล-มุสตะกีม) 

           ไดมีการประพันธตําราเพื่อชี้แจงตอบโตการจัดงานเมา

ลิดอยางมากมาย ทั้งในอดีตและปจจุบัน เพราะมันคือบิดอะฮฺ

และการเลียนแบบกลุมชนอ่ืน ซึ่งจะนําพาไปสูการจัดเมาลิดใน

วาระอ่ืนๆ อีกมากมายเชนจัดเมาลิดใหโตะวะลี หรือใหแกผูนํา 

และผูท่ีมีเกียติในศาสนา เปนตน มันเปนการจุดประกายตนตอ

สูความชั่วทั้งหลายแหล 

 

2. การขอความจําเริญ(บะเราะกะฮฺ) จากสถานท่ี

และรองรอยท่ีสําคัญตางๆ และจากตัวบุคคลท่ียังมีชีวิต 

และเสียชีวิตไปแลว 

อัต-ตะบัรรุก ا��ك คือการขอความจําเริญ (บะเราะ

กะฮฺ) มันคือความดีงามที่ย่ังยืนในสิ่งหน่ึง และการเพิ่มพูนมัน 

 การขอใหมีความดีงามที่มั่นคงและเพิ่มพูนขึ้นนั้น 

สามารถขอไดจากผูที่มีความสามารถและครอบครองมันเทานั้น 
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คือ พระองคอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคคือผูท่ีประทานความจําเริญและ

คงมันไว  ให แกสิ่ งต างๆ สวนสิ่ ง ท่ี ถูกสรางมันยอมไมมี

ความสามารถใดๆ ที่จะมอบความจําเริญ หรือสรางมันขึ้นมา

และคงมันไว ใหกับสิ่งตางๆไดเลย 

 การขอความจําเริญ จากสถานท่ีและรองรอยที่สําคัญ

หรือจากตัวบุคคลท่ียังมีชีวิตและเสียชีวิตไปแลวน้ัน ไมเปนการ

อนุญาต เพราะมันอาจจะเปนการต้ังภาคีตออัลลอฮฺได คือ ถา

บุคคลหนึ่งเชื่อวาสิ่งที่เขาขอเปนผูที่ใหความจําเริญ หรือ มัน

อาจจะเปนสื่อท่ีจะนําพาไปสูการต้ังภาคี ถาเขาเชื่อวาการไป

เย่ียมเยียน ไดลูบสัมผัสสิ่งดังกลาวจะทําใหไดรับความจําเริญ

จากอัลลอฮฺ 

            สวนในรายงานท่ีเราพบวาบรรดาเศาะหาบะฮฺเคยขอ

ความจําเริญดวยกับสนผมและน้ําลาย หรือสวนตางๆ จาก

รางกายของทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  สิ่งดังกลาว

นั้นเปนการเฉพาะสําหรับทานนบีในขณะที่ทานมีชีวิตเทานั้น 

ดวยกับหลักฐานที่บงชี้วาหลังจากทานนบีเสียชีวิตลง บรรดา

เศาะหาบะฮฺ ไมเคยที่จะขอความจําเริญจากหลุมศพของทาน 

และพวกเขาไมเคยมุงหนาไปหาสถานที่ใดๆ ที่ทานนบีเคยอาศัย 
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หรือเคยนั่งพักอยูเลยเพื่อทําการขอความจําเริญจากสิ่งดังกลาว 

และเชนเดียวกันพวกเขาไมเคยขอความจําเริญจากหลุมศพโตะ

วะลี ไมเคยขอมันจากบุคคลที่ศอลิหฺทั้งหลาย เชน ทานอบูบักรฺ 

อุมัรฺ และเศาะหาบะฮฺทานอ่ืนๆ ที่มีเกียติย่ิงทั้งในขณะมีชีวิต 

และเสียชีวิตไปแลวก็ตาม พวกเขาไมเคยไปเย่ียมเยียนภูเขาหิ

รออฺ(ที่รับวะหยู)หรือภูเขาฏรฺ(สถานท่ีที่พระองคอัลลอฮฺตรัสกับมู

ซา)เพื่อทําการละหมาดและขอดุอาอจากสถานที่นั้นๆ หรือจาก

สถานท่ีตางๆ  ที่มีความสําคัญที่ขึ้นชื่อวาเปนหลุมศพหรือ

รองรอยตางๆ ของบรรดานบี และเชนเดียวกันสถานที่ตางๆ ที่

ทานนบีเคยละหมาดบอยครั้งในเมืองมะดีนะฮฺ ก็ไมมีปรากฏ

จากผูใดในบรรดาชาวสะลัฟวาเขาพวกเขาไปสัมผัสหรือจูบมัน 

รวมถึงสถานที่ตางๆ ในมักกะฮฺหรือที่ อ่ืนๆ ก็ไมมีปรากฏมา

เชนกัน 

 ถาหากวาจุดที่ เทา ท้ังสองท่ีมี เ กียรติของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เคยเหยียบและยืนละหมาดบนมัน 

ยังไมมีบัญญัติใหเราไปสัมผัสหรือจูบมันแลวไซร แลวนับประสา

อะไรกับที่ท่ีเปนรอยของคนอ่ืนนอกจากทานนบี ที่อางกันวาวะลี

หรือคนสําคัญคนน้ันเคยละหมาดหรือเคยนอนตรงนี้ เพราะการ
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จูบและสัมผัสสิ่งดังกลาวนั้น บรรดาผูรูตางก็รูกันโดยดุษฎีทั่วกัน

แลววา ไมมีอยูในบทบัญญัติของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม แตอยางใดเลย 

 

3. บิดอะฮฺตางๆท่ีเกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนา 

บิดอะฮฺที่ถูกอุตริขึ้นในพิธีกรรมทางดานศาสนาในยุค

ปจจุบัน ถูกพบอยางมากมาย ซึ่งหลักการทําอิบาดะฮฺตองขึ้นอยู

กับหลักฐานทางศาสนา สิ่งใดก็ตามแตท่ีไมมีตัวบทหลักฐาน

ทางศาสนา มันก็คือบิดอะฮฺ  ดังเชนหะดีษที่วา :  ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดกลาววา: 

 ] ١٧١٨:  رعبه مسغم [» من عمل عمال ليس عغيه أمرنا فهو رد«
ความวา :บุคคลใดก็ตามท่ี กระทําการงานหนึ่งการงานใด ขึ้น

ในการงานของเรา(ศาสนา)ซึ่งไมมีในคําสั่งของเรา มันเปนสิ่งที่

ไมถูกตอบรับ(ณ ที่อัลลอฮฺ) (รายงานโดย มุสลิม :1718 ) 

 

อิบาดะฮฺท่ีถูกปฏิบัติขึ้นแตไมมีหลักฐานรับรองมีอยู

มากมายเชน : การกลาวคําเนียตกอนละหมาด โดยผูที่จะทํา

การละหมาด กลาววา : “ฉันเจตนาท่ีจะละหมาด ดังกลาวน้ี ....
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เพื่ออัลลอฮฺ”  สิ่งน้ีคือบิดอะฮฺ เพราะไมมีหลักฐานมายืนยันจาก 

สุ น น ะ ฮฺ ข อ ง ท า น น บี  มุ หั ม มั ด  ศ็ อ ล ลั ล ล อ ฮุ  อ ะ ลั ย ฮิ 

วะสัลลัม  พระองคอัลลอฮฺทรงกลาววา : 

ََ  ُُْل ﴿ ََُوّلُِمْ
َ
ا َ�ْولَمُ  َواّ�ُ  بِِديتُِ�مْ  اّ�َ  م ا  الّسَماَواِت  ِ�  َّ َّ ْرِض   ِ�   َو

َ
 اّ�ُ وَ   اْ�

ءٍ  بُِ�ّلِ   ]١٦:بلجرب  [ ﴾١َعلِ مٌ  َ�ْ
ความวา :จงกลาวเถิดมุหัมมัดวา พวกเจาจะบอกอัลลอฮฺ

เก่ียวกับศาสนาของพวกเจากระน้ันหรือ? อัลลอฮฺน้ันทรงรอบรู

สิ่งที่อยูในชั้นฟาทั้งหลาย และแผนดิน และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรู

ทุกสิ่งทุกอยาง (อัล-หุุรอต 16) 

      

การเจตนา สถานที่ของมันคือ หัวใจ มันคือการงานของ

หัวใจ ไมใชการกระทําที่เกิดจากปลายลิ้น 

และจากบิดอะฮฺท่ีเกิดขึ้นคือ การขอดุอาอเปนกลุม เปน

หมูคณะหลังจากการละหมาด แนนอนวาการดุอาอหลัง

ละหมาดเปนสิ่งที่ถูกบัญญัติขึ้น ใหแตละบุคคลรําลึกขอดุอาอ

เปนการสวนตัวไมใชในรูปแบบเปนกลุม หมูคณะ 
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และสิ่งที่เปนบิดอะฮฺอีกอยางก็คือ การขอใหมีการอาน

สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ เนื่องในโอกาสตางๆ หรือหลังจากการดุ

อาอ หรืออานใหคนตาย เปนตน 

การจัดงานศพใหแกผูตายและมีการจัดเลี้ยงอาหาร

พรอมดวยกับการอุทิศผลบุญในการอานอัลกุรอานใหแกผูตาย 

สิ่งนี้ก็เปนบิดอะฮฺ โดยท่ีพวกเขาอางวามันเปนการปลอบขวัญ 

ใหกําลังใจแตครอบครัวผูตาย หรืออางวาการกระทําดังกลาวจะ

เกิดประโยชนกับผูที่ตายไปแลว สิ่งดังกลาวน้ีแหละคืออุตริกรรม 

ไมมีรูปแบบและหลักฐานจากศาสนาอิสลาม 

สวนการจัดงานเนื่องในโอกาสตางๆ ในศาสนาเชน การ

จัดงานอิสรออมิ อฺรอจญ งานรําลึกการอพยพของทานนบี 

ทั้งหมดเหลานี้ก็ไมมีหลักฐานยืนยันจากศาสนาทั้งสิ้น 

 สวนสิ่งท่ีถูกกระทําขึ้นในเดือนเราะญับ เชนการเจาะจง

ทําอุมเราะฮฺในเดือนน้ี หรืออิบาดะฮฺตางๆ ที่ถูกระทําขึ้นในเดือน

นี้โดยเฉพาะ ไมวาจะเปนการละหมาดสุนนะฮฺเปนการเฉพาะ 

หรือ การถือศีลอดเปนการเฉพาะ ในเดือนน้ี ซึ่งเดือนเราะญับก็

ไมมีสิทธิพิเศษมากกวาเดือนอ่ืนๆ เลยในการทําอุมเราะฮฺ การ

ถือศีลอด การละหมาด หรือการเชือดสัตวพลี เปนตน 
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 และจากบิดอะฮฺท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมทางศาสนา  คือ 

บทรําลึกทุกประเภทของพวกศูฟย มันเปนสิ่งที่ขัดกับบทรําลึกที่

ถูกบัญญัติ ทั้งในรูปแบบสํานวน รูปแบบการกระทํา และชวง

กาลเวลาของมัน 

 บิดอะฮฺในการเจาะจงคํ่าคืนกลางเดือนชะอฺบาน (นิศฟู

ชะอฺบาน)เพื่อทําการละหมาดและถือศีลอดในเวลากลางวันของ

มัน เพราะเนื่องจากไมมีการยืนยันจากทานนบี ในสิ่งดังกลาว 

 บิดอะฮฺการสรางสิ่งกอสรางบนหลุมศพ การยึดเอาหลุม

ศพเปนมัสญิด การเย่ียมหลุมศพเพื่อขอความจําเริญและเปน

สื่อกลางในการประกอบอิบาดะฮฺ และอ่ืนๆ ที่จุดประสงคมันคือ

การต้ังภาคี 

และการเย่ียมสุสานของสตรี ทั้งๆ ท่ีสิ่งเหลานี้มีคํา

สาปแชงจากทานนบีศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ตอบรรดา

สตรีที่เย่ียมเยียนสุสานและผูท่ียึดเอาสุสานเปนมัสญิดและผูท่ี

ประดับประดาสุสานดวยตะเกียง หรือสิ่งอ่ืนๆ เพื่อเปนการ

เทิดทูนและใหเกียรติแกมัน 
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คําปดทาย : 

 

เราขอกลาววา แนนอนบิดอะฮฺตางๆ คือสื่อนําไปสูการ

ต้ังภาคี มันคือ การเพิ่มเติมดวยสิ่งท่ีพระองคอัลลอฮฺและเราะ

สูลของพระองค ไมไดบัญญัติไว 

บิดอะฮฺเปนสิ่งท่ีเลวรายกวาการกระทําบาปใหญ เปน

สิ่งที่ชัยฏอนชอบใจมากกวาบุคคลท่ีกระทําบาปใหญเสียอีก!

 เพราะบุคคลที่กระทําบาปใหญเขาตระหนักใจรูวาสิ่งที่

เขากําลังกระทําอยู คือ ความผิด ซึ่งเขาสามารถที่จะเตาบะฮ ฺ

กลับตัวตอพระองคอัลลอฮฺได แตในทางกลับกัน บุคคลที่ทํา

บิดอะฮฺเขาเชื่อวาสิ่งท่ีเขากระทําอยูคือศาสนา กระทํามันเพื่อ

เปนการใกลชิดตอพระองคอัลลอฮฺตะอาลา ซึ่งเขาไมมีทางที่จะ

เตาบะฮฺ กลับตัวตอพระองคอัลลอฮฺได ! 

       บิดอะฮฺเปนสิ่ง ท่ีมาแทนที่สุนนะฮฺ และทําใหผูที่ทํา

บิดอะฮฺรังเกียจตอการกระทําท่ีเปนสุนนะฮฺและตออะฮฺลุสสุน

นะฮฺ 
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บิดอะฮฺทําใหหางไกลจากพระองคอัลลอฮฺ และทําให

ไดรับความโกรธกริ้วจากพระองค ทําใหไดรับโทษ และเปน

สาเหตุใหหัวใจเบ่ียงเบนจากสัจธรรมและมืดบอด 

 

การปฏิบัติตนตอกลุมพวกบิดอะฮฺ  

หามเย่ียมเยียนไปมาหาสูและรวมวงกับพวกบิดอะฮฺ

เวนแตเพื่อตักเตือนและปฏิเสธสิ่งท่ีเปนบิดอะฮฺของพวกเขา 

เพราะวาการปะปนกับบุคคลเหลาน้ี สงผลเสียกับตัวผูท่ีคลุกคลี

เอง และอาจจะทําบิดอะฮฺดังกลาวนั้นติดตอแพรกระจายไปยัง

คนอ่ืนตออีกดวย  

จําเปนที่จะตองเตือนใหระวังจากพวกเขาและจากสิ่ง

เลวรายของพวกเขา หากวาไมสามารถในการหามปรามดวยกับ

สองมือ และยับย้ังสิ่งที่เปนบิดอะฮฺได มันเปนสิ่งจําเปนตอผูรู 

ผูนําในการยุติสิ่งที่เปนบิดอะฮฺและยับย้ังพวกเขา เพราะบุคคล

เหลานี้เปนอันตรายตอศาสนาอิสลามอยางรุนแรง   พึงทราบวา 

บรรดาประเทศกาฟรฺพยายามสนับสนุนและหนุนหลังพวก

บิดอะฮฺ ในการเผยแพรบิดอะฮฺของพวกเขาในทุกๆ วิถีทาง 
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เพราะพวกเขารูวามันคือหนทางในการที่จะทําลายอิสลามและ

สรางภาพลักษณที่บิดเบือนใหกับอิสลามนั่นเอง 

       เราวิงวอนขอจากพระองค อัลลอฮฺโปรดชวยเหลือ

ศาสนาของพระองค และยกเกียรติพระดํารัสของพระองค และ 

ลดเกียรติศัตรูของพระองค  ขอการสดุดีจากอัลลอฮฺประสบแก

ทานนบีของพวกเรา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

ตลอดจนคณาญาติของทานและสาวกของทานโดยถวนหนา 

 

***** 


