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ค�ำน�ำ

إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمانلا، من يهده اهلل فال مضل هل، ومن يضلل 
فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، وأشهد أن 
حممداً عبده ورسوهل صلىّ اهلل عليه وىلع آهل وأصحابه وسلم تسليماً 

كثرياً، أما بعد
	 ในระยะเวลาที่ผ่านมามีการถกเถียงกันอย่างมากในเรื่องของการแสดงละคร	 ซึ่ง

บางคนก็ยังคลุมเครือในเรื่องนี้อยู่	 และอาจจะกล่าวว่า	 อย่างน้อยมันก็เป็นเรื่องของ

ชุบฮาต(เครือบแคลงสงสัย)	 หลีกห่างไว้ก็ดี	 แต่ก็มีอูลามาอ์มาให้ความกระจ่างในเรื่อง

นี้โดยมาตีประเด็นดังกล่าวและได้พาดพิงกับหลักฐานตามอัลกุรอ่านและซุนนะห์	 โดย

เห็นว่าการแสดงละครนี้มีข้อเสียมากกว่าข้อดี	 บางคนก็ไม่เห็นถึงความดีแต่อย่างใด	

มันกลับให้โทษอย่างมหาศาล	 โดยที่คนบางคนอาจจะคิดไม่ถึง	 และนี่แหละที่รัสมีแห่ง

อีหม่านของอัลลอฮฺที่อยู่ในหัวใจของพวกเขา	 “พวกท่ำนทั้งหลำยจงระวังสำยตำอัน

เฉียบแหลมของผู้ศรัทธำ เพรำะพวกเขำนั้นจะมองด้วยรัศมีของอัลลอฮฺ”	 (รายงาน

โดยติรมีซีย์)

	 	 	 	 ยิ่งเรื่องแบบนี้	 เป็นที่ต้องห้ามมิให้ผู้อื่นมาฟัตวาได้นอกจากอูลามาอฺใหญ่ๆเท่านั้น	

และจากบรรดาผู้ที่ออกฟัตวาชี้ขาด	ว่า	การแสดงละครนั้นเป็นสิ่งที่ฮะรอม	มีดังนี้

๑.	ท่ำนเชค อับดุลอำซีซ บิน บำซ		รอฮีมาฮุลลอฮฺ	อดีตมุฟตี	ประเทศซาอุดิอาราเบีย

๒.	ท่ำนเชค นำซีรุดดีน อัลอัลบำนี	รอฮีมาฮุลลอฮฺ

๓.	ท่ำนเชค อับดุรรอซซำก อัลอำฟีฟี	รอฮีมาฮุลลอฮฺ	อดีต	กรรมการสภานักวิชาการ						

ระดับอวุโส	ประเทศซาอุดิอาราเบีย

๔.	ท่ำนเชค ฮัมมำด อัลอันศอรี	รอฮีมาฮุลลอฮฺ



๕.	 ท่ำนเชค บักร อำบูเซด	 รอฮีมาฮุลลอฮฺ	 อดีตกรรการสภานักวิชาการระดับอวุโส	

ประเทศซาอุดิอาราเบีย

๖.	ท่ำนเชค รอเบียะอฺ บิน ฮำดีย์ อัลมัดคอลี	ฮาฟีศอฮุลลอฮฺ

๗.	ท่ำนเชค ศอและหฺ เฟำซำน อัลเฟำซำน	ฮาฟีศอฮุลลอฮฺ	กรรมการสภานักวิชาการ

ระดับอวุโส	และกรรมการองศ์กรณ์ฟัตวา	ประเทศซาอุดิอาราเบีย

๘.	ท่ำนเชค อับดุลมุหซิน อัลอับบำด	ฮาฟีศอฮุลลอฮฺ	อาจารย์ประจ�ามัสญิดอันนาบา

วี	และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์

๙.	ท่ำนเชค อับดุลมุหซิน อัลกอเซ็ม	ฮาฟีศอฮุลลอฮฺ	อีหม่ามและคอตีบ	มัสญิด	อัน

นาบีวีย์	อัชชารีฟ	และกอฏีย์ศาลชารีอะห์แห่งเมืองมาดีนะหฺ	อัลมูเนาวาเราะหฺ

๑๐.	 ท่ำนเชค ศอและหฺ บิน ซอัด อัสสูฮัยมีย์	 ฮาฟีศอฮุลลอฮฺ	 ผู้ชี้น�านักเผยแพร่ใน

กระทรวงศาสนา	 และอาจารย์ประจ�ามัสญิดอันนาบาวี	 และอดีต	 หัวหน้าวิชาการฝ่าย

อากีดห์ะ	คณะสาขา	ดะวะห์และอูซูลุดดีน	มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์

	 	 	 	 ด้วยพระองค์เท่านั้นที่เราขอทางน�าและความถูกต้อง	 เพราะพระองค์เท่านั้นที่จะ

ทรงชี้ทางผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ไปสู่หนทางที่เที่ยงตรง

อับดุลบำรีย์ นำปำเลน  

นักศึกษำระดับปริญญำโท คณะกำรเผยแพร่และเทววิทยำ

มหำวิทยำลัยอิสลำมมำดีนะห์ ประเทศซำอุดิอำรำเบีย



สำรบัญ

สำรบัญ

 ประกำรที่หนึ่ง	 การแสดงละครไม่ได้ปรากฏในวิธีการดะวะห์ของท่านนบ	ี

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม			1

 ประกำรที่สอง	 การโกหก	 เพราะมันนั้นเป็นชนิดหนึ่งของการโกหก	 ด้วย

ชื่อก็บ่งบอกแล้ว	ว่า	การแสดง	ไม่ใช่ของจริง		8

 ประกำรที่สำม	 การแสดงละครนั้นส่วนมากแล้วจะใกล้เคียงกับความตลก	

เพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมให้สนใจ	และให้การติดตาม	  14

 ประกำรที่สี่	การแสดงละคร	 บางครั้งมีการล้อเล่นต่อศาสนา	 หรือแสดงเป็น

คนกาเฟรที่ดูถูกศาสนา	ก็ต้องการให้คนมาแสดงการกระท�าดังกล่าว			15

 ประกำรที่ห้ำ	 การแสดงละคร	บางครั้งมีการท�าสิ่งชั่วร้าย	และถือเป็นการ

สอนให้คนท�าชั่วในทางอ้อม		16

 ประกำรที่หก	 ท�าให้ในอิสลามเกิดมีดาราชาย	 และดาราหญิง	 พระเอก

หรือดาวร้าย			17

 ประกำรที่เจ็ด	 เป็นฟิตนะห์แก่ผู้ชม	 หากนักแสดงเป็นผู้ชาย	 มันก็เป็นฟิต

นะห์แก่ผู้หญิง	และหากเป็นนักแสดงหญิง	มันก็เป็นฟิตนะห์แก่ผู้ชาย	  18



1 อับดุลบำรีียฺ  นำปำเลน

กำรแสดงละครถือเปนสิ่งต้องห้ำม

 ประการที่หนึ่ง	:	การแสดงละครไม่ได้ปรากฏในวิธีการดะวะห์ของท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص 

และซอฮาบะฮ์	และรุ่นสลัฟเรื่อยมา	รวมบรรดาอีหม่ามทั้งสี่	แต่มันก็เพิ่งมีมาในยุคใหม่

นี้	หลังจากที่โลกอาหรับได้ถูกรุมกินโตะโดยชาติตะวันตกที่เป็นยิวและคริสต์	พร้อมกับ

ความโง่หรือไม่รู้ในเรื่องของศาสนาได้เริ่มปรากฏในประชาชาติอิสลาม	 ซึ่งถือว่าเป็น

โรคที่อันตรายร้ายแรง	 จึงมีความคิดที่จะมีการเลียนแบบวัฒนธรรมจากศาสนาอื่นมา

ใช้ในศาสนาอิสลาม	 ทั้งที่ศาสนาเราได้ห้ามไว้ก่อนแล้วในการที่จะไปเลียนแบบศาสนา

อื่น

ََمُد
ْ

ُم األ ِ�َتاَب ِمن َقْبُل فَطَاَل َعلَْ�ِ
ْ
يَن أُوتُوا ال ِ  ﴿ َوَال َيُكونُوا َكاّ�َ

فََقَسْت قُلُوُ�ُْم ﴾
 “และพวกเขำ (ผู้ศรัทธำ) จงอย่ำได้เปนเช่นบรรดำผู้ที่เคยถูกประทำนคัมภีร์

ให้เมื่อยุคก่อนๆ แล้วเมื่อกำลเวลำได้ผ่ำนพวกเขำไปอย่ำงยำวนำน หัวใจของ

พวกเขำก็แข็งกระด้ำง” [1] 

			ท่านอิบนุกะษีร	ได้กล่าวว่า	“และด้วยเหตุนี้ที่พระองค์ได้ห้ามผู้ศรัทธามิให้เลียนแบบ

เหมือนกับพวกเขาแต่อย่างใด	ทั้งในเรื่องหลัก	ๆ	และเรื่องปลีกย่อย.

يَن ِمن َقْبِلُ�ْم ِبَخالَِقِ�ْ  ﴿فَاْسَتْمَتْعُ�ْ ِبَخالَِقُ�ْم َكَما اْسَتْمَتَع اّ�ِ
ِة 

َ
ِ�َك َحِبطَْت أَْعَمالُُ�ْ ِيف ا�ْنَيا َواَالِخر

َ
 أُْولَـ

ْ
ي َخاُضَوا َوخُْضُ�ْ َكاّ�ِ

وَن﴾
ُ

َخاِسر
ْ
ُ ال َوأُْولَِ�َك ُ�

“.. แล้วพวกเจ้ำก็ได้หำควำมส�ำรำญในสิ่งที่เปนส่วนได้ของพวกเจ้ำ เช่นเดียว

กับบรรดำผู้ก่อนหน้ำพวกเจ้ำได้หำควำมส�ำรำญในสิ่งที่เปนส่วนได้ของพวก

เขำมำแล้ว และพวกเจ้ำก็พูดคุยกันในสิ่งไร้สำระ เช่นเดียวกับที่พวกเขำพูดคุย

1 อลัหะดีด : 16
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กัน ชนเหล่ำนี้แหละ บรรดำกำรงำนของพวกเขำไร้ผลทั้งโลกนี้และปรโลก และ

ชนเหล่ำนี้แหละพวกเขำคือผู้ขำดทุน” [2] 

	และพระองค์ทรงตรัสว่า

 ُ َ�ُوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياءَ َبْعُضُ�ْ أَْولَِياء
ْ
يَن آَمنُوا ال َتّتَِخُذوا ال ِ ا اّ�َ َ ﴿َيا أَّ�ُ

َقْوَم الّظَالِِمنيَ ﴾
ْ
ِدي ال َ ال َ�ْ َبْعٍض َوَمْن َيَتَوّلَ ُ�ْ ِمنُْ�ْم فَِإّنَهُ ِمْ�ُْم ِإّنَ اّهللاَ

“ผู้ศรัทธำทั้งหลำย ! จงอย่ำได้ยึดเอำชำวยิวและชำวคริสต์เปนมิตร บำงส่วน

ของพวกเขำคือมิตรของอีกบำงส่วน และผู้ใดในหมู่พวกเจ้ำเอำพวกเขำมำเปน

มิตรแล้วไซร้ แน่นอนผู้นั้นก็เปนคนหนึ่งในพวกเขำ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นไม่ทรง

ชี้น�ำทำงกลุ่มชนที่อธรรม” [3]  

					การห้ามมิให้ไปเลียนแบบศาสนาอื่น	เช่น	ในเรื่องของการอาซาน	ในการเรียกร้อง

ผู้คนมาปฏิบัติศาสนกิจ	ซึ่งก่อนหน้าก็มีบางคนแนะน�าท่านนบี ملسو هيلع هللا ىلص ให้ใช้ระฆัง	แต่ท่าน

ก็ปฏิเสธ	เพราะมันเหมือนกับพวกคริสต์

				และท่านนบีก็ห้ามการละหมาดในขณะที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและลง	เพื่อไม่ให้ไปเหมือน

พวกที่กราบไหว้ดวงอาทิตย์

						ส่วนการถือศิลอดวันอาชูรอ	ท่านนบีได้กล่าวว่า	หากฉันมีชีวิตถึงปีหน้าอีก	แน่นอน

ฉันก็จะถือบวชวันที่เก้า	เพื่อให้แตกต่างจากพวกยิว

	 	 	 	 	 ในท�านองเดียวกันนั้นท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص	 ก็ได้สั่งให้ผู้ศรัทธาไว้เคราและเล็มหนวดเพื่อ

ให้เกิดความแตกต่างจากศาสนาอื่น	และท่านก็สั่งให้แตกต่างจากยิวและคริสต์	จงแตก

ต่ากจากพวกมะยูส	(ที่บูชาไฟ)	และผู้ที่ตั้งภาคี

2 อตัเตาบะฮฺ : 69
3 อลัมาอิดะฮฺ: 51



3 อับดุลบำรีียฺ  นำปำเลน

มากไปกว่านั้นท่านนบี	 ยังห้ามบรรดาผู้ศรัทธาไม่ให้ไปอยู่ในสถานที่ของผู้ปฏิเสธ	ملسو هيلع هللا ىلص	

ศรัทธาที่โดนลงโทษมาก่อน	เพราะกลัวจะถูกสาปแช่งหรือโดนลงโทษ	ดังที่พวกเขาเคย

โดนมา	ท่านเชคคุลอิสลาม	อิบนูตัยมียะห์ได้กล่าวว่า

فإذا اكنت ا�رشيعة قد جاءت بانليه عن مشار�ة ا�كفار يف املاكن 
اذلي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشار�تهم يف األعمال اليت 

يعملونها
“และถ้ำหำกหลักกำรศำสนำของเรำได้ห้ำมผู้ศรัทธำมิให้ไปร่วมสถำนที่ของ

พวกกำเฟร ที่เคยโดนลงโทษ แล้วเทียบอะไรกับกำรไปร่วมกับพวกเขำ ที่เกี่ยว

กับกำรกระท�ำของพวกเขำที่พวกเขำได้กระท�ำกัน” [4] 

และการแสดงละครเดิมทีเป็นการแสดงละครในเชิงศาสนาของพวกยูนาน	 เป็นละคร

เวที	 ที่พวกเขาแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวศาสนาของพวกเขา	 และก็ได้รับอิทธิพลนี้โดย

ยิวและคริสต์	 สุดท้ายการแสดงละคร	 ก็กลายมาเป็นประเพณีของพวกเขา	 และเมื่อ

อิสลามได้ปรากฏ	 โดยท่านนบี	 	ملسو هيلع هللا ىلص มาประกาศนั้น	 และชาวสลัฟเรื่อยมา	 พวกเขาก็

ไม่ได้ไปเลียนแบบชนเหล่านั้น	 และเอามาใช้ในศาสนาอิสลามแต่อย่างใด	 	 เพราะรู้	 ๆ	

กันว่ามันเป็นประเพณีของพวกที่ปฏิเสธศรัทธา	 และเป็นการอีบาดะห์ของพวกเขา	 มี

โองการมากมายที่พระองค์อัลลอฮได้ห้ามไปเลียนแบบสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา

อื่น	พระองค์ทรงตรัสว่า

 ِمن دُوِنِه أَْولَِياء 
ْ
ُ�ْم َوَال َتّتَِبُعوا ّبِ ن ّرَ  َما أُنِزَل ِإلَْيُ�م ّمِ

ْ
﴿ اّتَِبُعوا

وَن﴾
ُ

ر ا َتَذّكَ ً ّمَ َقِليال
 “ พวกเจ้ำจงปฏิบัติตำมสิ่งที่ถูกประทำนลงมำแก่พวกเจ้ำจำกพระเจ้ำของ

พวกเจ้ำเถิด และอย่ำปฏิบัติตำมบรรดำผู้คุ้มครองอื่นจำกพระองค์  ส่วนน้อย

4 หนงัสือ อิกฏีดออฺ อศัศีรอฏอลมสุตากีม ลีมคูอลาฟะห์อสัฮาบลุญาฮีม หน้าที� : 267
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จำกพวกเจ้ำเท่ำนั้นที่จะร�ำลึก” [5]   

และพระองค์ทรงตรัสว่า

يَن َال  ِ َْمِر فَاّتَِبْعَها َوَال َتّتَِبْع أَْهَواءَ اّ�َ
ْ

نَاَك َعَ�ٰ َشِريَعٍة ِمَن األ
ْ
﴿ ُ�َّ َجَعل

َيْعلَُموَن﴾
“แล้วเรำได้ตั้งเจ้ำให้อยู่บนแนวทำงหนึ่ง ในเรื่องของศำสนำที่แท้จริง ดังนั้นจง

ปฏิบัติตำมแนวทำงนั้น (หลักกำรของอัลลอฮฺ) และอย่ำได้ปฏิบัติตำมอำรมณ์

ใฝต�่ำของบรรดำผู้ไม่รู้” [6]  

เพราะการที่เราไปตามอารมณ์ของพวกเขาแล้วจะน�าพาไปสู่การตามสิ่งอื่นๆด้วย

ال َو�نَّ ِللُكِّ َمِلٍك 
َ
ْن يَْرَ�َع ِ�يِه، أ

َ
ايِع يَْرىَع َحْوَل احِلـىَم يُوِْشُك أ اَك�رَّ
ال َو�نَّ ِحـىَم اهلل َمـَحاِرُمُه

َ
، أ ِحـىَمً

“เปรียบดังเช่นผู้ที่เลี้ยงสัตว์ที่ได้เลี้ยงใกล้ เขตต้องห้ำม ที่มันเกือบล้�ำเข้ำไปใน

เขตของผู้อื่น จงทรำบเถิดว่ำทุกๆกษัตริย์นั้นมีเขตหวงห้ำม และเขตหวงห้ำม

ของอัลลอฮฺนั้นคือ ทุกอย่ำงที่พระองค์ไม่อนุมัติ” [7]  

และนี่ก็แค่	 	อารมณ์ใฝ่ต�่า	พระองค์ก็ได้ห้ามไม่ให้ไปตาม	แล้วสิ่งที่ใหญ่ไปกว่านั้นจะไม่

หนักไปอีกหรือ	 ?	 จึงไม่แปลกที่พวกกาเฟรเขาดีใจ	 หากได้เห็นชาวมุสลิมได้ท�าอะไรที่

เลียนแบบตามพวกเขา		และนี่แหละคือสิ่งที่พวกเขาพยายามนักพยายามหนา

และพระองค์ทรงตรัสว่า

 ِإّنَ ُهَدى 
ْ

ُ َوَال النََّصاَرى َحّتَى َتّتَِبَع ِمّلََ�ُْم قُل َ�ُود
ْ
﴿ َولَن َتْرَضى َعنَك ال

ِم َما لََك ِمَن 
ْ
ِعل

ْ
ي َجاءَك ِمَن ال ِ َُدى َولَِ�ِن اّتََبْعَت أَْهَواءُ� َبْعَد اّ�َ

ْ
اهللاِ ُهَو ا�

5 อลัอะอฺรอฟ :  3
6 อลัญาษิยะฮฺ : 18
7 รายงานโดยบคุคอรี และมสุลมิ
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اهللاِ ِمن َوِ�ٍّ َوَال َنِصٍري﴾
“และชำวยิวและชำวคริสต์นั้น จะไม่ยินดีแก่เจ้ำ (มุฮัมมัด) เปนอันขำด 

จนกว่ำเจ้ำจะปฏิบัติตำมศำสนำของพวกเขำ จงกล่ำวเถิด แท้จริงค�ำแนะน�ำ

ของอัลลอฮฺเท่ำนั้นคือทำงน�ำที่แท้จริง แน่นอน ถ้ำเจ้ำปฏิบัติตำมควำมใคร่ของ

พวกเขำ หลังจำกที่มีควำมรู้มำแล้ว ก็ย่อมไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลือใดๆ 

ส�ำหรับเจ้ำให้พ้นจำกกำรลงโทษของอัลลอฮฺได้”

และพระองค์ทรงตรัสว่า

َق  بَُل فََتَفّرَ ُ َوال َتّتَِبُعوا الّسُ اِطي مُْسَتِقيًما فَاّتَِبُعوه
َ

﴿ َوأَّنَ َهَذا ِصر
اكُْم ِبِه لََعّلَُ�ْم َتّتَقُوَن﴾ ِبُ�ْم َعْن َسِبيِ�ِ ذَلُِ�ْم َوّصَ

“และแท้จริงนี้คือทำงของข้ำอันเที่ยงตรงพวกเจ้ำจงปฏิบัตตำมมันเถิด และ

อย่ำปฏิบัติตำมหลำยๆทำง (คือทำงอื่นๆที่มนุษย์อุตริก�ำหนดขึ้นเอง ซึ่งมิใช่

มำจำกอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์) เพรำะมันจะท�ำให้พวกเจ้ำแยกออกไป

จำกทำงของพระองค์ นั่นแหละที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้ำ เพื่อว่ำ

พวกเจ้ำจะย�ำเกรง” [8]  

และท่านนบีก็ได้ห้ามมิให้ผู้ศรัทธาไม่ให้ไปเลียนแบบตามพวกกาเฟรในทุกเรื่อง	เช่น	ใน

การแต่งกาย	ท่านก็เคยห้ามชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อเหมือนคนกาเฟร	ท่านได้กล่าวว่า

�َْسَها
ْ
اِر فَاَل تَل ُكفَّ

ْ
إِنَّ َهِذهِ ِ�يَاُب ال

“แท้จริงเสื้อนี้เปนเสื้อของพวกกำเฟรเขำใส่กัน ดังนั้นเจ้ำจงอย่ำใส่มันเลย” [9] 

และท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص	เคยห้ามผู้ศรัทธามิให้ไปใช้สิ่งของที่พวกกาเฟรเขาใช้กัน	เช่น	ผ้าไหม

ส�าหรับผู้ชาย	ภาชนะที่ท�ามาจากเงินและทอง	และท่านก็กล่าวว่า

8 อลัอนัอาม : 153
9 รายงานโดยอะหมดั และฮาเกม และบยัฮากี และฮาดีษนี �ถกูต้องตามเงื�อนไขของบคุคอรีและมสุลมิ.
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فإنها هلم يف ادلنيا ول�م يف اآلخرة
“แท้จริงสิ่งเหล่ำนี้เปนของพวกกำเฟรในโลกนี้ และมันจะเปนของพวกเจ้ำใน

โลกหน้ำ” [10] 

				ตามมาหลังจากนั้น	มารดาของศรัทธาชน	ท่านหญิงอาอีชะห์	เราะฎิยัลลอฮูอันฮา	ที่

นางได้ถูกอบรมจากบ้านของท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص		เอง	เกลียดที่จะไปเลียนแบบพวกกาเฟร	ถึง

ขั้นกับนางนั้นไม่อยากเอามือมาเท้าสะเอว	โดยมีรายงานว่า

تِِه َوَ�ُقوُل: إِنَّ ايلَُهوَد َ�ْفَعلُُه ْن جَيَْعَل يََدُه يِف َخارِصَ
َ
اَكنَْت تَْ�َرُه أ

“นำงนั้นไม่ชอบที่จะเอำมือมำเท้ำสะเอว และนำงกล่ำวว่ำ เพรำะแท้จริงพวก

ยิวชอบท�ำกันอย่ำงนั้น” [11] 

  وعن جابر بن عبد اهلل أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه أىت انليب 
صل اهلل عليه وسلم ب�تاب أصابه من بعض أهل ا�كتاب فقرأه 

ىلع انليب صل اهلل عليه وسلم فغضب، فقال : ( أمتهو�ون فيها يا ابن 
اخلطاب ؟! واذلي نفيس بيده لقد جئت�م بها بيضاء نقية، ال تسأ�وهم 

عن يشء فيخربون�م حبق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، واذلي 
نفيس بيده �و أن موىس اكن حياً ما وسعه إال أن ي�بعين )

“และจำกท่ำนญำบิรฺ บินอับดิลลำฮฺ กล่ำวว่ำ มีครั้งหนึ่ง ท่ำนอูมัร บิน อัล

คอตต็อบ รอดียัลลอฮอันฮู ได้มำหำท่ำนนบี ملسو هيلع هللا ىلص (ด้วยกับควำมดีใจ) พร้อม

ด้วยหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เขำได้มำจำกชำวค�ำภีร์บำงคน และได้อ่ำนให้ท่ำนนบี 

 ฟง (เผื่อว่ำมีบำงอย่ำงมำยืนยันถึงควำมจริงของอิสลำม) แล้วท่ำนนบี ملسو هيلع هللا ىلص

ก็โกรธ พร้อมกับกล่ำวว่ำ  ท่ำนจะมีควำมลังเลใจในนั้นอีกหรือ โอ้บุตรขอ ملسو هيلع هللا ىلص

10 รายงานโดยบคุอรีย์
11 รายงานโดยบคุคอรีและมสุลมิ
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งอัลคอตต็อบ? (คือไม่อนุญำติให้อ่ำนเพรำะกลัวว่ำจะเอำควำมเท็จมำผสมกับ

อิสลำม) ข้ำขอสำบำนต่อผู้ที่ชีวิตฉันอยู่ด้วยมือของพระองค์ แท้จริง สิ่งที่ฉันได้

น�ำมำให้แก่พวกท่ำนนั้นคือควำมขำวใส พวกท่ำนอย่ำได้ถำมสิงใดๆจำกพวก

เขำ หำกพวกเขำบอกพวกเจ้ำในสิ่งที่ถูกต้อง พวกเจ้ำก็ไม่เชื่อพวกเขำ และ

หำกมันเปนสิ่งที่เท็จ แล้วพวกเจ้ำก็เชื่อมัน ข้ำขอสำบำนต่อผู้ที่ชีวิตฉันอยู่ด้วย

มือของพระองค์  หำกท่ำนนบีมูซำยังมีชีวิตอยู่แล้วไซร้ เขำก็ต้องตำมฉัน.” [12]  

	 	 	 เท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะบอกว่าการแสดงละครนั้นเป็นสิ่งที่ฮารอม	แต่การเลียน

แบบยิวและคริสต์นั้นก็ได้มีการปรากฏของประชาติอิสลามแล้วตรงตามที่ท่าน	ท่านนบี			

ก่อนที่ท่านจะจากไป	ได้บอกไว้ملسو هيلع هللا ىلص  

، قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا�ِّ صل اهلل عليه وسلم  ُْدرِيىّ
ْ
يِب َسِعيٍد اخل

َ
 َ�ْن أ

 َ  بِِذَراٍع. َحىتىّ
ً
، وَِذَرااع يَن ِمْن َ�بِْلُ�ْم. ِشرْباً �ِِشرْبٍ ِ

ىّ
َ�ىِّبُعنىّ َسنَنَ اذل ”تلَ

َُهوُد  نَا: يَا رَُسوَل ا�ِّ آيلْ
ْ
بَْعتُُموُهْم“ قُل �َْو َدَخلُوا يِف ُجْحِر َضَب اَل�ىّ

َوانلىَّصارََى؟ قَاَل ”َ�َمْن؟ 
“รำยงำนจำกอบีซะอีด อัลคุดรีย์กล่ำวว่ำ ท่ำนรซูลุลลอฮ กล่ำวว่ำ พวกท่ำน

จะเดินตำมสุนนะฮ (แนวทำง) คนยุคก่อนพวกท่ำน ทีละคืบ ทีละศอก หำก

แม้นพวกนั้นจะเดินเข้ำไปในรูแย้ พวกท่ำนก็จะเดินตำมเข้ำไป สำวกก็ถำมท่ำน

ว่ำ: พวกเหล่ำนั้นคือชำวยิวและชำวคริสต์ใช่ไหม? ท่ำนก็ตอบ: แล้วจะเปนใคร

อีกล่ะ นอกเหนือพวกนั้น” [13] 

		 และในท�านองเดียวกัน	 ท่านนบีได้บอกถึงสัญญานวันสิ้นโลก	 ที่ผู้คนจะอนุมัติ

จากสิ่งที่เป็นข้อห้าม(ฮารอม)	 ให้กลายเป็นสิ่งที่ฮาลาล	 (อนุญาติ)	 และมันก็ได้เกิดขึ้น

แล้ว	ความจริงแล้วท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص	ได้กล่าวว่า
12 รายงานโดย อะหมดั
13 รายงานโดยบคุอรี กิตาบลุเอียะตศิอม
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قَْواٌم، �َْستَِحلُّوَن احِلَر َواحلَِريَر، َواخلَْمَر َوا�َمَعازَِف ..
َ
يِت أ مَّ

ُ
َُكوَ�نَّ ِمْن أ يلَ

“จะปรำกฏในประชำชำติของฉัน ผู้ที่ท�ำกำรอนุมัติกำรซินำ (กำรประเวณี) 

กำรสวมใส่ผ้ำไหม กำรดื่มสุรำ และกำรเล่นเครื่องดนตรี..” [14] 

และสิ่งดังกล่าวจะเกิดขึ้นยากหากปราศจากผู้น�าที่หลงผิด	ดั่งที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้

َخاُف ىلَعَ 
َ
َما أ َم: إِ�َّ

ُ َعلَيِْه وََسلَّ َ�ْن ثَْوَ�اَن قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللِ َصلَّ ا�َّ
ُمِضلِّنَي

ْ
َة ا� ئِمَّ

َ
يِت األ مَّ

ُ
أ

 “แท้จริงสิ่งที่น่ำกลัวเปนอย่ำงยิ่งที่ข้ำพเจ้ำกลัวจะเกิดขึ้นแก่ประชำชำติของ

ข้ำพเจ้ำคือ บรรดำผู้น�ำที่หลงผิด ..” [15] 

 ประการที่สอง	:	การโกหก	เพราะมันนั้นเป็นชนิดหนึ่งของการโกหก	ด้วยชื่อก็

บ่งบอกแล้ว	 ว่า	 การแสดง	 ไม่ใช่ของจริง	 สอนผู้อื่นให้เป็นนักแสดงนั้นก็เหมือนกับ	 ได้

สอนการโกหก	 การหลอกลวง	 	 ในอิสลามได้ห้ามสิ่งเหล่านี้ไว้เรียบร้อยแล้ว	 เพราะมัน

จะน�าไปสู่ความชั่วอื่นๆอีก	 ดังในฮาดีษ	 และการโกหกนั้นถือว่าเป็นบาปใหญ่	 เป็นสิ่ง

ที่ท่านนบีมีความรังเกลียดมากที่สุด	 ท่านก็ได้บอกว่าผู้ที่โกหกนั้นไม่ใช่ผู้ศรัทธา	 และผู้

ศรัทธาจะต้องไม่โกหกหรือหลอกลวง	ท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص		ได้กล่าวว่า

َنَِة 
ْ
 اجل

َ
�رِبَىّ َ�ْهَدْي ِاىل

ْ
�رِبِىّ َوِاَنىّ ا

ْ
 ا

َ
ْدَق َ�ْهِدْي ِاىل ِق فَاَِنىّ ا�ِصىّ {َعلَيُْ�ْم بِا�صىّ

ْ�ًقا  ْدَق َحىَتىّ يُْ�تَُب ِعنَْداهللِ ِصِدىّ َوَمايََزاُل ا�َرىُّجُل يَْصُدُق َوَيتََحَرىّى ا�ِصىّ
ُفُجْوَر َ�ْهِدْي 

ْ
لُفُجْوِر َوِاَنىّ ال

ْ
 ا

َ
�َكِذَب َ�ْهِدْي ِاىل

ْ
�َكِذَب فَاَِنىّ ا

ْ
َوِايَىّاُ�ْم َوا

َكِذَب َحىَتىّ يُْ�تَُب ِعنَْداهللِ 
ْ
 انلَىّاِر َوَمايََزاُل ا�َرىُّجلُيَْكِذُب َوَيتََحَرىّى ال

َ
ِاىل

ابًا } رواه مسلم َكَذىّ

14 รายงานโดยบคุอรียฺ
15 รายงานโดยอาบดูาวดู ตริมีซียฺ และอีมา่มอะห์หมดั
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“ท่ำนทั้งหลำยจงยึดด้วยสัจจะ เพรำะแท้จริงควำมสัจจะจะน�ำพำไปสู่ควำม

ดี และแท้จริงควำมดีจะน�ำไปสู่สวรรค์ ผู้ใดที่เขำคงอยู่กับควำมสัจจะและ

พยำยำมที่พูดจริงตลอดจนกระทั่งเขำผู้นั้นถูกบันทึก ณ ที่อัลเลำะห์ว่ำเปนผู้

สัจจะยิ่ง และพวกท่ำนจงระวังเรื่องโกหกมดเท็จ เพรำะ แท้จริงกำรโกหกจะน�ำ

ไปสู่ควำมชั้วร้ำย และควำมชั่วร้ำยจะน�ำพำไปสู่นรก และผู้ที่พยำยำมโกหกจน

ติดเปนกมลสันดำน เขำจะถูกบันทึก ณ ที่อัลเลำะห์ว่ำเปนจอมโกหก.” [16] 

และการแสดงนั้นอยู่ในความพยายามที่จะพูดจริงหรือโกหกกันแน่	?

การแสดงละครแบงออกเปนสองชนดิ

 ชนดิที่หนึ่ง		:	การแสดงละครเกี่ยวกับเรื่องที่จินตนาการขึ้น	ซึ่งไม่มีจริงในอดีต

และปัจจุบัน

 ชนดิที่สอง	 	 :	 การแสดงละครที่เป็นเรื่องเล่าในอดีตกาล	 ที่ได้แสดงด้วยคนใด

คนหนึ่งให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอดีต	 	 ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามทั้งสิ้น	 ด้วย

หลายเหตุผล	ในชนิดแรก	ถือเป็นการโกหก	หรือกุขึ้น	และการโกหกเป็นสิ่งต้องห้ามใน

ศาสนา

 กำรโกหกชนิดนี้มีหลำยอย่ำงเช่น

๑.	ได้ตั้งชื่อผู้แสดงที่ไม่ใช่ชื่อพวกเขา

๒.	การสืบเชื้อสายไปยังผู้ที่ไม่ใช่พ่อจริง	ตรงกับข้อห้ามที่พระองค์ทรงตรัสว่า

ِ فَِإْن لَْم َتْعلَُموا آَباءَُ�ْ  َسُط ِعنَْد اّهللاَ
ْ
ْم ُهَو أَق ﴿اْدُعوُ�ْ آلَباِ�ِ

يِن َو َمَوالِيُ�ْم ﴾   فَِإْخَوانُُ�ْم ِيف اّ�ِ
“พวกเจ้ำจงเรียกพวกเขำ โดยใส่พ่วงค�ำว่ำ “บุตร - บิน” ให้กับบิดำจริงของ

16 รายงานโดยบคุอรียฺ และมสุลมิ
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พวกเขำ (อย่ำพ่วงกับชื่อของพ่อบุญธรรม) นั้นเปนที่เที่ยงธรรมยิ่ง ณ อัลเลำะ

ฮ์ แต่ถ้ำพวกเจ้ำไม่รู้จักพ่อของพวกเขำ ก็ (จงเรียกพวกเขำเหมือนเช่น) พี่น้อง

ของพวกเจ้ำในศำสนำ (เดียวกัน) และ (เรียกพวกเขำว่ำ) ผู้ถูกปกครองของ

พวกเจ้ำ (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)” [17] 

ท่านนบี		ملسو هيلع هللا ىلص	กล่าวว่า	

َنَُّة َعلَيِْه َحَراٌم
ْ
�ِيِه، فَاجل

َ
نَُّه َ�رْيُ أ

َ
�ِيِه، َوُهَو َ�ْعلَُم �

َ
 َ�رْيِ أ

َ
ىَع إِىل

َمِن ادَّ
 “ผู้ใดที่อ้ำงเชื้อสำยไปยังผู้ที่มิใช่พ่อของเขำ ทั้งๆที่เขำก็รู้ว่ำผู้นั้นมิใช่พ่อของ

เขำ ดังนั้นสวรสวรรค์เปนที่ต้องห้ำมส�ำหรับเขำ” [18]   

�ِيِه َوُهَو َ�ْعلَُم َ�َقْد َ�َفَر
َ
َمِن ادَّىَع ِلَغرْيِ أ

“ผู้ใดที่อ้ำงเชื้อสำยไปยังผู้ที่มิใช่พ่อของเขำ ทั้งๆที่เขำก็รู้ว่ำผู้นั้นมิใช่พ่อของ

เขำ แน่นอนเขำได้ตกศำสนำแล้ว” [19] 

๓.	 การแสดงเป็นสภาพหรือสถานะที่ไม่ใช่ของผู้แสดงนั้น	 เช่น	 เป็นผู้พิภากษา	 เป็นครู	

เป็นหมอ	เป็นพ่อค้า	ฯลฯ

๔.	การสาบาน	ทั้งที่อยู่ในอดีต	หรือปัจจุบัน	ทั้ง	ๆ	ที่รู้ว่ามันนั้นโกหก

๕.	แกล้งท�าเป็นเจ็บไม่สบาย	หรือท�าเป็นโง่	หรือบ้าหมดสติ	ทั้งๆที่เขารู้ดี

๖.	 แสดงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์	 และหากว่าเขาไม่โกหกแล้ว	 คือเป็นอย่างนั้นจริง	 ก็

จะเข้าไปในเรื่องของ(ตัสเกียะ)ยกย่องตัวเอง	 หากเขาแสดงเป็นคนชั่วก็เป็นการท�าลาย

การปกปิดความชั่วของอัลลอฮฺ	หรือกล้าท�าชั่วให้ดู

	 นี่ก็เป็นบางอย่างที่มาจากการโกหก	 ที่หนีไม่พ้นจากการแสดงละคร	 ซึ่งการโกหกเป็น

17 อลัอะห์ซาบ 5
18 รายงานโดยบคูอรีย์
19 รายงานโดยบคูอรียฺ
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นิสัยของคนสองหน้า	 ที่ท่านนบี	 	ملسو هيلع هللا ىلص ได้กล่าวเกี่ยวกับพวก(มูนาฟิก)หน้าไว้หลังหลอก

ว่า	 “หากพวกเขาพูดก็จะมีการโกหก”	 	 ดังนั้นขอให้เราห่างไกลจากคุณลักษณะดัง

กล่าว	 เพราะพวกที่มีนิสัยหน้าไว้หลังหลอกพระองค์อัลลอฮฺเตรียมการลงโทษที่แรง

ที่สุดในบรรดาชาวนรก

َْسَفِل ِمَن النَّاِر
ْ

ُمنَافِِقنيَ ِيف اّ�َْرِك األ
ْ
ِإّنَ ال

“แท้จริงบรรดำพวกมูนำฟีกีน (หน้ำไว้หลังหลอก) จะได้อยู่ในนรกที่ต�่ำสุด” [20] 

ดังนั้นขอให้ผู้ศรัทธาอย่าได้ฝกนิสัยเยี่ยงพวกนี้เลย	 และการโกหกมิได้อนุญาติถึงแม้ว่า

จะอยู่ในรูปแบบการล้อเล่น	 ถ้าเป็นที่อนุญาตก็คงมีแต่ความวุ่นวายและคนก็จะไม่เกรง

กลัวในการโกหก

ِ َصلَّ  يمِّ يَْوًما َورَُسوُل ا�َّ
ُ
نَُّه قَاَل: َدَ�تيِْن أ

َ
ِ بِْن اَعِمٍر، �    َ�ْن َ�بِْد ا�َّ

ْعِطيَك، َ�َقاَل �ََها 
ُ
اهللُ َعلَيِْه وََسلََّم قَاِعٌد يِف بَيِْتنَا، َ�َقالَْت: َها َ�َعاَل أ

ْعِطيِه 
ُ
ْن ُ�ْعِطيِه؟» قَالَْت: أ

َ
رَْدِت أ

َ
ِ َصلَّ اهللُ َعلَيِْه وََسلََّم:«َوَما أ رَُسوُل ا�َّ

َما إِنَِّك �َْو �َْم ُ�ْعِطِه 
َ
َ�ْمًرا، َ�َقاَل �ََها رَُسوُل ا�لَِّهَصلَّ اهللُ َعلَيِْه وََسلََّم: «أ

َشيْئًا ُكِتبَْت َعلَيِْك ِكْذبٌَة»
“จำกอับดุลลอฮ บินอำมิร ท่ำนได้กล่ำวว่ำ มีวันหนึ่ง แม่ฉันได้เรียกฉันไปหำ

นำง และท่ำนนบี ملسو هيلع هللا ىلص ก็นั่งอยู่ในบ้ำนของเรำ นำงกล่ำวว่ำ มำนี่สิ ฉันมีอะไรจะ

ให้ ท่ำนนบี  ملسو هيلع هللا ىلص จึงถำมนำงว่ำ “และเธอจะให้อะไรกับเขำหรือ? นำงกล่ำวว่ำ 

อินทผำลัม แล้วท่ำนนบี ملسو هيلع هللا ىلص  ก็กล่ำวว่ำ แน่นอน หำกว่ำเธอไม่ให้สิ่งใดแก่เขำ

แล้ว เธอจะถูกบันทึก ว่ำ โกหก” [21] 

					และพระองค์อัลลอฮยังทรงตัดสินแก่พวกมูนาฟิกด้วยกับการโกหก	ถึงแม้ว่าค�าพูด

20 อนันีซาอฺ : 145
21 รายงานโดยอบดูาวดู และอะหฺมดั
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อันนั้นถูกต้องก็ตาม		เพราะการกระท�าของพวกเขาไม่ตรงกับที่พูด

ُ َيعلَُم ِإّنََك  ِ َوٱّهللاَ ُسوُل ٱّهللاَ
َ

 �َشَهُد ِإّنََك لَر
ْ
ِٰفقُوَن َقالُوا

﴿ِإذَا َجاءََك ٱلُمنَ
ِذبُوَن﴾    ِٰفِقنيَ لََ�ٰ

ُ �َشَهُد ِإّنَ ٱلُمنَ ُسوُ�ُۥ َوٱّهللاَ
َ

لَر
“เมื่อบรรดำมุนำฟก (ผู้กลับกลอก) มำหำเจ้ำ พวกเขำจะกล่ำวว่ำแท้จริงท่ำน

คือเรำะสูลของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งว่ำแท้จริงเจ้ำคือเรำะสูลของ

พระองค์ และอัลลอฮฺทรงเปนพยำนว่ำแท้จริงพวกมุนำฟก  (ผู้กลับกลอก) คือ

ผู้กล่ำวเท็จอย่ำงแน่นอน” [22]  

และในท�านองเดียวกัน	 ไม่แตกต่างอะไรกับการแสดงละคร	 ที่พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขา

โกหก		ถ้าเป็นสื่อการเผยแพร่แล้วมันก็ต้องถูกต้องตามหลักการด้วย	ไม่ใช่เผยแพร่ด้วย

กับการโกหก	 และการแสดงละครก็เหมือนอยู่ในแห่งการหลอกลวงหรือคุมเครือแต่

อิสลามเป็นศาสนาที่ชัดเจน	ในข้อใช้และข้อห้าม

	 	 (รูบแบบที่สอง)	 การแสดงละครที่เป็นเรื่องเล่าในอดีตกาล	ที่ได้แสดงด้วยคนใด

คนหนึ่งให้เห็นถึงเหตุการณ์ในอดีต	 	 และสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเช่นกัน	 ด้วยกับหลาย

เหตุผลด้วยกัน

๑.	การโกหก	ด้วยการบอกชื่อ	คนนั้น	บุตรของคนคนนั้น	ทั้ง	ๆ	ที่ไม่ใช่ชื่อของเขา

๒.	การปลอมหรือแสดงตัวเป็นบุคคลอื่น	เช่น	แสดงเป็นเชคคุลอิสลาม	อิบนูตัยเมียะฮฺ	

หรือ	 เป็น	 ซอลาฮุดดีน	 อัลอัยยูบี	 แล้วเขาก็แกล้งแสดงท�าเป็นคนผู้รู้	 หรือแสดงความ

กล้าหาญ	ทั้งๆที่เขาไม่ได้เป็นเยี่ยงนั้นและมันก็จะสอดคล้องกับฮาดิษที่ว่า

امل�شبع بما �م يعطي كال�س ثو� زور
“ผู้ที่แกล้งท�ำเปนมั่งมี (เช่นแกล้งใส่เสื้อสวยเพื่อโอ้อวด) โดยที่สิ่งนั้นไม่ใช่ของ

เขำแต่อย่ำงใด (อำจไปยืมของผู้อื่นมำ เปนต้น) เปรียบเสมือนกับผู้ที่ใส่เสื้อผ้ำ

22 อลั-มนุาฟิกนู : 1
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สองผืนที่โกหกมดเท็จ” [23]  

ยิ่งเลวไปกว่านั้น	หากแสดงเป็นท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص	หรือบรรดาศอฮาบะหฺ	 และเรายอมหรือ

ที่จะให้พวกเขามีหน้าตาแบบนี้	หรือจะแสดงเป็นมุชรีกีน	เรารู้หรือว่าพวกเขามีหน้าตา

อย่างไร	 หากมีชื่อพวกเขาคนหนึ่งเรียกขึ้นมา	 จะท�าให้ผู้คนนึกถึงหน้าตาคนแสดงคน

นั้น		เสมอนกับในละครหนังเรื่องอูมัร	ที่นักดาราดังกล่าวเป็นนักแสดงละครน�้าเน่าด้วย

ซ�้า	ก่อนหน้านี้		ซึ่งคล้ายกับพวกชีอะห์	(อัรรอฟิเฏาะ)	ที่ได้วาดรูปท่านอาลีขึ้นด้วยการ

อุปโหลกและใส่ร้าย

๓.		แฉความชั่วของคนที่ตายไปแล้ว	จากคนมุสลิม	หรือรื้อฟนความชั่วของเขาอีก	ทั้งๆ

ที่ศาสนาได้ห้ามท�าในสิ่งดังกล่าว	 โดยการแสดงความไม่ดีของคนคนหนึ่งที่ตายไป	 เช่น	

การแสดงเป็น	อัลมะมูน	ด้วยกับที่เขาได้ด่าทอและเย้ยหยันอีหม่ามอะหมัด	และแสดง

เป็นผู้ที่โบยเขา	เป็นต้น

๔.	 ในการดูถูกดูแคลน	 	 โดยการแสดงถึงความชั่วหรือความไม่ดีของคนคนหนึ่ง	หรือมี

ลักษณะที่ไม่ดี	แล้วเขาก็ได้แสดงท่าทางดังกล่าว

ينِّ 
َ
ِحبُّ �

ُ
ُ َعلَيِْه وََسلََّم: «َما أ ِ َصلَّ ا�َّ َ�ْن اَع�َِشَة، قَالَْت: قَاَل رَُسوُل ا�َّ

نَّ يِل َكَذا َوَ�َذا»
َ
َحًدا َوأ

َ
َحَكيُْت أ

“รำยงำนจำกท่ำนหญิงอำอีชะหฺ (รอดียัลลอฮูอันฮำ) กล่ำวว่ำ ท่ำนนบี ملسو هيلع هللا ىلص ได้

กล่ำว่ำ ฉันไม่อยำกให้ใครมำเล่ำสิ่งไม่ดีของผู้อื่น และทั้งๆที่ฉันเองก็มี สิ่งนั้นๆ 

“ (คือ มีควำมบกพร่องเช่นกัน)” [24]  

ท่านอีหม่าม	นาวาวีย์ได้อธิบายในเรื่องของการนินทาที่ไม่อนุญาตว่า

ِطئاً أو ىلع غري ذ�ك من 
ْ
ومن ذ�ك املحااكة، بأن يميش متعارجاً أو ُمَطأ

23 รายงานโดยบคุอรีย์ และมสุลมิ
24 รายงานโดยอบีดาวดู อะหมดั และติรมีซีย์
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ُصُه بذ�ك، فلكُّ ذ�ك حرام بال  اهليئات، مريداً حاكية هيئة من يَ�َنَقَّ
خالف.

 “และนั่นก็เหมือนกับกำรแสดง เช่นกำรเดินในรูปแบบคนขำเป หรือเดิน

เหมือนคนหลังงอ เพื่อแสดงสภำพของผู้ที่เขำต้องกำรดูถูก ทั้งหมดล้วนเปนสิ่ง

ที่ฮำรอมโดยไม่มีกำรขัดแย้ง” [25]  

  ประการที่สาม	 :	 การแสดงละครนั้นส่วนมากแล้วจะใกล้เคียงกับความตลก	

เพื่อที่จะดึงดูดผู้ชมให้สนใจ	และให้การติดตาม	จะต้องแสดงท่าทางตลกหรือพูดในสิ่งที่

ตลก	ทั้งๆที่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นการโกหก

ال ت�رث ا�ضحك فإن كرثة ا�ضحك تميت القلب
“ ท่ำนจงอย่ำหัวเรำะมำก เพรำะกำรหัวเรำะมำก ๆ ท�ำให้หัวใจตำยด้ำน” [26] 

	 แล้วมันก็จะเข้าไปในเรื่องของโทษอันร้ายแรง	 ที่ได้เตรียมแก่ผู้ที่โกหก	 เพื่อจะให้ผู้อื่น

หัวเราะ

.ُ
َ

ُ َويٌْل هل
َ

ُث بِاحلَِديِث يِلُْضِحَك بِِه الَقْوَم َ�يَْكِذُب، َويٌْل هل ي حُيَدِّ ِ
َّ

َويٌْل �ذِل
 “ควำมหำยนะจงประสบแก่บรรดำผู้ที่พูดให้ผู้อื่นหัวเรำะ แล้วเขำก็โกหก 

ควำมหำยนะจงประสบแก่เขำ ควำมหำยนะจงประสบแก่เขำ” [27] 

	 	 	 	 	 และผู้ที่ท�าอย่างนี้	 เขาก็จะถูกปฏิเสธการเป็นสักขีพยาน	 เพราะบรรดาอูลามะได้

เห็นพ้องว่า	คนที่พูดตลก	หรือเล่นตลกนั้น	ท�าให้หมดความน่าเกรงขาม	หมดความน่า

เชื่อถือ	 	 และจนกระทั่งทุกวันนี้เรายังไม่เห็นผู้รู้หรืออูลามาอฺมาเล่นลครเลย	 หรืออย่าง

น้อยก็มาเป็นพระเอกในละคร	 	 เพราะรู้ว่าการแสดงละครเป็นสิ่งที่หน้าอับอาย	 และ

ตกต�่า	 และนี่หรือที่เราจะเอาการแสดงละครมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม	

25 หนงัสือ อลัอซัก๊าร หน้าที� : 338
26 บนัทกึโดยอิบนมุาญะฮฺ : 4193
27 รายงานโดยอาบดูาวดู ตริมีซีย์ และอะห์มดั
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หรือเรียกว่าละครอิสลาม	 باهلل) 	(والعياذ  	 ชั่วร้ายซะเหลือเกินส�าหรับอิสลามที่สัญญ

ลักษ์ของมันนั้นด้วยกับละคร

 ประการที่สี่		:	 การแสดงละคร	 บางครั้งมีการล้อเล่นต่อศาสนา	 หรือแสดง

เป็นคนกาเฟรที่ดูถูกศาสนา	ก็ต้องการให้คนมาแสดงการกระท�าดังกล่าว	ทั้งๆที่รู้ว่า	สิ่ง

ดังกล่าวเป็นความเลวร้ายที่สุด	และเป็นบาปใหญ่ถึงตกศาสนาได้

หรือแสดงเป็นคนกาเฟร	 หรือแสดงค�าพูดของพวกเขาที่ท�าให้ตกศาสนา	 	 และมีความ

เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว	 เช่นเดียวกับผู้ที่เคยแสดงเป็นคนยุคญาฮีลียะหฺ	 แล้วกราบ

ไหว้รูปปัน	หรือไปกราบไหว้คนตายที่หลุมศพ	หรือแสดงเป็นกษัตริย์ที่กาเฟร	แล้วได้ดู

หมิ่นอิสลาม	หรือดูหมิ่นท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص	ต่อหน้าผู้คน	หรือแบบใดก็แล้วแต่ที่นักแสดงนั้น

ได้แสดง	ทั้งหมดนั้นล้วนแล้ว	ตกศาสนาโดยที่ไม่ต้องสงสัย

 أَِباهللاِ َوآَياِتِه 
ْ

َعُب قُل
ْ
َ�ُْم لََيقُولُّنَ ِإّنََما كُنَّا َنخُوُض َوَنل

ْ
﴿َولَِ�ن َسأَل

 َقْد َكَفْرُ� َبْعَد ِإيَماِنُ�ْم...﴾    
ْ
ِزئُوَن، َال َتْعَتِذُروا َوَرُسوِ�ِ كُنُ�ْ �َْسَ�ْ

“และถ้ำหำกเจ้ำได้ถำมพวกเขำ แน่นอนพวกเขำจะกล่ำวว่ำ แท้จริงพวกเรำ

เปนแต่พูดสนุกและพูดเล่นเท่ำนั้น จงกล่ำวเถิด (มุหัมมัด) ว่ำต่ออัลลอฮฺและ

โองกำรของพระองค์และเรำะสูลของพระองค์กระนั้นหรือที่พวกท่ำนเย้ยหยัน

กัน พวกท่ำนอย่ำแก้ตัวเลย แท้จริงพวกท่ำนได้ปฏิเสธศรัทธำแล้ว หลังจำกมี

กำรศรัทธำของพวกท่ำน...” [28]  

					และที่พวกมูนาฟิกได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา	ก็เพราะพวกเขาได้กล่าวเย้ยหยันท่าน

นบี	และบรรดาผู้ศรัทธา	แล้วพระองค์อัลลอฮฺได้ทรงประทานโองการมาบอกถึงการตก

ศาสนาของพวกเขาอันเนื่องที่พวกเขาพูดเล่นดังกล่าว	 ฉนั้นการท�าจริงหรือท�าเล่นตก

ศาสนาเหมือนกัน	เพราะศาสนาท�าเล่นๆไม่ได้โดยสิ้นเชิง	

28 อตัเตาบะฮฺ:65-66
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ท่านนบี		ملسو هيلع هللا ىلص	ได้กล่าวว่า	

إِْن اَكَن اَكِذبًا، َ�ُهَو َكَما قَاَل، َو�ِْن اَكَن 
ِْساَلِم، فَ

ْ
َمْن قَاَل إِينِّ بَِريٌء ِمَن اإل

ِْساَلِم َسا�ًِما
ْ

 اإل
َ

َصاِدقًا �َْم َ�ُعْد إِىل
 “ผู้ใดที่กล่ำวว่ำ แท้จริง ฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับศำสนำอิสลำม ถึงแม้ว่ำจะ

กล่ำวโกหก เขำก็เปนจริงตำมที่เขำกล่ำว และหำกเขำกล่ำวด้วยควำมจริง 

(ตั้งใจกล่ำว) เขำก็จะไม่สำมำรถกลับไปสู่อิสลำมอย่ำงสมบูรณ์” [29]   

และการแสดงละครก็จะท�าศาสนากลายเป็นเรื่องเล่น	 หรือกลายเป็นเรื่องตลก	 จาก

ท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص		ได้กล่าวว่า	ได้กล่าวว่า

ويل ملن حيدث فيكذب يلضحك القوم ويل هل ويل هل
“ควำมวิบัติจงประสบแก่ผู้ที่พูด และได้โกหก เพื่อที่จะให้ผู้อื่นหัวเรำะ ควำม

วิบัติจงประสบแก่เขำ ควำมวิบัติจงประสบแก่เขำ” [30] 

 ประการที่หา	 :	 การแสดงละคร	 บางครั้งมีการท�าสิ่งชั่วร้าย	 และถือเป็นการ

สอนให้คนท�าชั่วในทางอ้อม	เช่น	สอนการจีบสาว	การหลอกลวง	การลักขโมย	หรือพูด

ค�าพูดลามก	 หรือเลวทราม	 หรือค�าด่าทอ	 และผู้ชมที่ดูก็ชอบและเอาไปท�าตาม	 ฯลฯ	

และสาเหตุส่วนมากที่คนพูดหยาบในยุคปัจจุบันนี้ก็มาจากการดูละครนั่นเอง

ِْساَلِم ُسنًَّة َسيِّئًَة َ�ُعِمَل بَِها َ�ْعَدُه ُكِتَب َعلَيِْه ِمثُْل ِوْزِر 
ْ

 َوَمْن َسنَّ يِف اإل
ٌء  ْوَزارِِهْم يَشْ

َ
 َ�نُْقُص ِمْن أ

َ
َمْن َعِمَل بَِها َوال

“และผู้ใดทีได้ริเริ่มท�ำขึ้นมำ ในอิสลำม ซึ่งแบบอย่ำงที่เลว แน่นอน เขำจะได้

รับบำปนั้น และรับบำปของผู้ที่ปฏิบัติตำมมัน หลังจำกเขำ (เสียชีวิตไปแล้วก็

ตกบนเขำ) โดยไม่มีกำรลด จำกบรรดำบำปของพวกเขำเลยแต่อย่ำงใด” [31]  

29 รายงานโดย นาซาอี ตริมีซีย์ และอะหมดั ทา่นอลับานีกลา่ววา่ ซอฮีฮ
30 รายงานโดยตริมีซีย์บอกวา่เป็นฮาดิษที�ฮาซนั
31 รายงานโดยมสุลมิ : 1017
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 ประการที่หก :	 ท�าให้ในอิสลามเกิดมีดาราชาย	 และดาราหญิง	 พระเอกหรือ

ดาวร้าย	 ตามมาก็จะมีแฟนคลับ	 ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับคนกาเฟร	 ที่ไร้ความละอาย	

และสุดท้ายก็จะมีรูปภาพ	หรืออัลบั้มเกิดขึ้น	และต้องมีอย่างเกลื่อนกลาดเต็มบ้านเต็ม

เมือง		ท่านนบี		ملسو هيلع هللا ىلص	ได้กล่าวว่า	

ُروَن ُمَصوِّ
ْ
ِقيَاَمِة ا�

ْ
َشدُّ انلَّاِس َعَذابًا يَْوَم ال

َ
أ

“ผู้ที่จะถูกลงโทษอย่ำงรุนแรงที่สุดในวันกียำมะหฺ คือผู้ที่สร้ำงรูปภำพขึ้น

มำ” [32] 

ท่านนบี	ملسو هيلع هللا ىلص	ได้กล่าวว่า

ْو تََصاِويُر
َ
ال تَْدُخُل ا�َمالئَِ�ُة بَيْتاً ِ�يِه تَـَماِ�يُل أ

“มลำอิกะฮฺจะไม่เข้ำบ้ำนที่มีรูปปนและรูปภำพ” [33] 

				นั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยที่บรรดาชาวสลัฟจากท่านนบี	และบรรดาศอฮาบะหฺ	และผู้ที่

ติดตามรอยพวกเขา	ที่พวกเขากลัวนักกลัวหนา		ไม่มีรูปเก็บให้เราเห็นบ้างเลยจนถึงวัน

นี้

	 	 	 และสิ่งนั้นท�าให้เป็นฟิตนะหฺต่อนักแสดงดังกล่าว	 เกิดความหลงไหลในตัวเอง	 หรือ

ความริยาอฺ	 	หรือโอ้อวด	อาจจะตั้งความเข้าใจที่ผิดอีก	ว่า	นักแสดงเหล่านั้นคือนักดา

อี(นักเผยแพร่)ศาสนาที่ยิ่งใหญ่	ทั้งที่บางครั้ง	คนดังกล่าวเป็นคนโง่ในเรื่องศาสนา		หรือ

มีอีหม่านที่อ่อนแอ	หรืออาจเป็นคนชั่วด้วยซ�้า	นี่คือความเข้าใจที่บิดเพี้ยนอย่างแน่นอน	

ขัดกับหลักการ	กับสติปัญญา	และธรรมชาติของมนุษย์		เราอย่าลืมว่าจากโทษของผู้ที่

ท�าบาปอัลลอฮฺจะให้พวกเขาใจมืด	มองผิดเป็นถูก

32 รายงานโดยบคูอรี และมสุลมิ
33 บนัทกึโดยมสุลมิ : 2112
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ِسبُوَن﴾
ْ

ْم َما َكانُوا َيك  َراَن َعَ� قُلُوِ�ِ
ْ

﴿َكال َبل
 “มิใช่เช่นนั้น แต่ว่ำสิ่งที่พวกเขำได้ขวนขวำยไว้นั้น (จำกบำป) ได้เปนสนิมบน

หัวใจของพวกเขำแล้ว” [34] 

 ประการที่เจ็ด :	เป็นฟิตนะห์แก่ผู้ชม	หากนักแสดงเป็นผู้ชาย	มันก็เป็นฟิตนะห์

แก่ผู้หญิง	 และหากเป็นนักแสดงหญิง	 มันก็เป็นฟิตนะห์แก่ผู้ชาย	 ซึ่งอัลลอฮฺก็ห้ามมิให้

ทั้งสองฝ่ายมองไปยังเพศตรงข้าม

وَجُ�ْ ذَلَِك أَْزَكى 
ُ

وا ِمْن أَْبَصاِرِ�ْ َوَيْحَفظُوا فُر ُمْؤِمنِنيَ َيغُّضُ
ْ
 لِل

ْ
﴿  قُل

َ َخِبٌري ِبَما َيْصنَُعوَن ﴾     لَُ�ْ ِإّنَ اّهللاَ
“จงกล่ำวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดำชำยผู้ศรัทธำ ให้พวกเขำลดสำยตำของพวก

เขำลงต่�ำ และให้พวกเขำรักษำอวัยวะเพศของพวกเขำ นั่นเปนกำรบริสุทธิ์ยิ่ง

แก่พวกเขำ แท้จริงอัลลอฮฺทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเขำกระท�ำ”

وَجُهّنَ َوَال 
ُ

َن فُر
ْ
ُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِهّنَ َوَيْحَفظ

ْ
 لِل

ْ
﴿َوقُل

ا﴾      ِمْ�َ
َ

يُْبِديَن   ِزينََ�ُّنَ ِإّالَ َما َظَهر
“และจงกล่ำวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดำหญิงผู้ศรัทธำให้พวกเธอลดสำยตำ ของ

พวกเธอลงต�่ำ และให้พวกเธอรักษำอวัยวะเพศของพวกเธอ และอย่ำเปดเผย

เครื่องประดับของพวกเธอ เว้นแต่สิ่งที่พึงเปดเผยได้..…” [35]  

และท่านนบี	ศ็อลล	ัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม	ได้กล่าวว่า

ثَابَُه 
َ
ِ أ انلَّْظَرُة َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم إِبِْليَس َمْسُموَمٌة َ�َمْن تََرَ�َها ِمْن َخوِْف ا�َّ

ِبِه 
ْ
ُد َحاَلَوتَُه يِف قَل َجلَّ وََعزَّ إِيَمانًا جَيِ

34 อลัมตูอฟฟีฟีน อายะฮฺที� 14
35 อนันรู : 30-31
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 “กำรมอง (ไปยังเพศตรงข้ำมที่ไม่อนุมัติแก่เขำ) คือธนูลูกหนึ่งจำกบรรดำ

ลูกธนูของอิบลีส (ที่แทงเข้ำไปในหัวใจ) ส่วนผู้ใดที่ละทิ้งมัน (กำรมองนั้น) 

เนื่องจำกกำรกลัว (ต่อกำรลงโทษของ) อัลลอฮ  พระองค์จะตอบแทนให้เขำ

ได้รับควำมอีหม่ำน โดยเขำจะได้พบกับควำมหอมหวำนของมันในหัวใจของ

เขำ” [36]   

							และหากมีนักแสดงที่เป็นผู้หญิงถือเป็นสิ่งหน้าเกลียดมากกว่าผู้ชาย	เพราะสิ่งนั้น

จะเรียกร้องไปสู่การปะปนระหว่างผู้ชาย	 ให้พวกเขามาเห็นสัดส่วนของพวกเธอ	 และ

ถือเป็นการท�าลายศักดิ์ศรีของพวกเธอด้วย	พระองค์อัลลอฮฺทรงตรัสว่า

ُوَ� ﴾
ْ

َجاِهِلّيَِة األ
ْ
َُج ال َْجَن َتَربّ ﴿ َوَقْرَن ِيف بُيُوِتُكّنَ َوَال َتَربّ

 “และพวกเธอจงอยู่ในบ้ำนเรือนของพวกเธอ และอย่ำได้อวดควำมงำมของ

พวกเธอเช่นกำรอวดควำมงำม (ของพวกสตรี) แห่งสมัยงมงำยในยุคก่อน” [37] 

						ดังนั้นทางออกคือ	ต้องกลับมาสู่อัลกุรอ่านและซุนนะห์	เผยแพร่ด้วยกับอัลกุรอ่าน

และซุนนะห์	พระองค์อัลลอฮฺได้สั่งให้ท่านนบีประกาศจากสิ่งที่ถูกประทานยังท่าน

 فََما َبلَّْغَت 
ْ

َك  َوِإن لَّْم َتْفَعل ِبّ ُسوُل َبِلّْغ َما أُنِزَل ِإلَْيَك ِمن َرّ َّ
ا الر َ ﴿ َيا أَُ�ّ

ِرَسالََتهُ ﴾
“โอ้ ร่อซูลเอย ! จงประกำศสิ่งที่ถูกประทำนลงมำแก่เจ้ำจำกพระเจ้ำของเจ้ำ 

และถ้ำเจ้ำมิได้ปฏิบัติ เจ้ำก็ถือว่ำยังมิได้ประกำศสำรของพระองค์” [38] 

อัลลอฮฺทรงกล่าวไว้ในอัลกุรอ่านซูเราะฮฺอิบรอฮีม	อายะฮฺที่	1	ว่า

ِن 
ْ
ُّلَُماِت ِإَ� النُّوِر ِبِإذ ُ ِإلَْيَك لِتُْخِرَج النَّاَس ِمَن الظ نَاه

ْ
﴿ الَر - ِكَتاٌب أَنَزل

36 รายงานโดยตอ็บรอนี และฮาเก็ม ด้วยสายรายงานถกูต้อง
37 อลัอะหฺซาบ : 33
38 อลัมาอิดะหฺ  67
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َحِميِد ﴾    
ْ
َعِزيِز ال

ْ
اِط ال

َ
ْم ِإَ� ِصر ِ َرِ�ّ

“อะลิฟ ลำม รอ (๑) คัมภีร์ที่เรำได้ประทำนลงมำแก่เจ้ำ เพื่อให้เจ้ำน�ำมนุษย์

ออกจำกควำมมืดมนทั้งหลำย สู่ควำมสว่ำง ด้วยอนุมัติของพระเจ้ำของพวก

เขำ สู่หนทำงของพระผู้ทรงเดชำนุภำพ ผู้ทรงได้รับกำรสรรเสริญ”

และการเผยแพร่อิสลามต้องเริ่มด้วยการเรียกมาสู่หลักการยึดมั่นอัตเตาฮีดมาเป็น

อันดับแรก	ตามที่ท่านนบีได้แนะน�าไว้

ا َ�َعَث ُمَعاَذ ْ�َن  نَّ رَُسوَل اهللِ َصلَّ اهللُ َعلَيِْه وََسلََّم �َمَّ
َ
َعِن ابِْن َ�بَّاٍس: أ

ْن 
َ
 َشَهاَدِة أ

َ
ْهَل ِكتَاٍب، فَاْدُ�ُهِم اىل

َ
يِت قَْوًما أ

ْ
ََمِن، قَاَل:“ إِنََّك تَأ  ايلْ

َ
َجبٍَل إِىل

نَّ اهللَ 
َ
ْعِلْمُهْم أ

َ
�َِك، فَأ َطاُعوَك ذِلَ

َ
إِْن ُهْم أ

ينِّ رَُسوُل اهللِ، فَ
َ
 اهللُ َو�

َّ
َ إِال

َ
 إِهل

َ
ال

ْلٍَة....“
َ

َعزَّ وََجلَّ اْ�رَتََضَعلَيِْهْم مَخَْس َصلََواٍت يِف لُكِّ يَْوٍم َويل
“จำกอิบนีอับบำส ได้กล่ำวว่ำ ท่ำนนบี ملسو هيلع هللا ىلص ได้กล่ำวขณะที่ส่งท่ำนมูอำซ บิน

ญำบัลไปยังเมืองเยเมนว่ำ แน่นอน ท่ำนก�ำลังจะไปหำกลุ่มชนหนึ่งจำกบรรดำ

ชำวคัมภีร์ ดังนั้น จงเชิญชวนพวกเขำไปสู่กำรกล่ำวปฏิญำณตนว่ำไม่มีพระเจ้ำ

อื่นใดนอกจำกอัลลอฮฺและฉันเปนศำสนทูตแห่งอัลลอฮฺ หำกพวกเขำตอบรับ

ท่ำนในเรื่องดังกล่ำว จงบอกพวกเขำว่ำอัลลอฮฺได้บัญญัติกำรละหมำดห้ำเวลำ

ในวันกับคืนให้แก่พวกเขำ” [39] 

และจงเผยแพร่ให้ถูกต้องและตรงกับวิธีการของท่านนบี	 	ملسو هيلع هللا ىلص และซอฮาบะหฺและผู้ที่

ติดตามพวกเขาด้วยความดี

َيْوَم 
ْ
 لَِّمن َكاَن َيْرُجو اهللاَ َوال

ٌ
﴿ لََقْد َكاَن لَُ�ْم ِيف َرُسوِل اهللاِ أُْسَوٌة َحَسنَة

 اهللاَ َكِثرياً ﴾    
َ

 َوذََكر
َ

اآلِخر
 “แน่แท้ ได้มีให้กับสูเจ้ำทั้งหลำยแล้วในศำสนทูตของพระองค์ คือแบบฉบับ

39 รายงานโดยบคุคอรี และมสุลมิ
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อันดีงำมส�ำหรับพวกเจ้ำที่หวังใน (ควำมโปรดปรำนของ) อัลลอฮฺและ (ผลบุญ

ใน) วันอำคิเรำะฮฺ และได้กล่ำวร�ำลึกถึงอัลลอฮฺอย่ำงมำกมำย” [40]

َبُعو ُ�ْ  يَن اَتّ ِ ُمَهاِجِريَن َواَألْنَصاِر َواَ�ّ
ْ
لُوَن ِمَن ال  ﴿ َوالّساِبقُوَن اَألَوّ

ا  لَُ�ْ َجنَّاٍت َتْجِري َتْحِ�َ  َعنهُ َوأََعَدّ
ْ
ُ  َع�ُْم َوَرُضوا  اهللا

َ
ِضى ِبِإْحَساٍن َرّ

َعِظ�ُ ﴾    
ْ
َفوُزال

ْ
آ أََبًدا ذلَِك ال

َ
يَن فِ� اُر َخاِ�ِ

َ
اَألْ�

“ บรรดำบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผู้อพยพ(ชำวมุฮำญิรีนจำกมักกะฮ์) และในหมู่

ผู้ให้ควำมช่วยเหลือ(ชำวอันศอรจำกมะดีนะฮ์) และบรรดำผู้ด�ำเนินตำมพวก

เขำด้วยกำรท�ำดีนั้น อัลลอฮทรงพอพระทัยในพวกเขำ และพวกเขำก็พอใจใน

พระองค์ด้วย และพระองค์ทรงเตรียมไว้ให้พวกเขำแล้ว ซึ่งบรรดำสวนสวรรค์

ท่ีมีแม่น้�ำหลำยสำยไหลผ่ำนอยู่เบื้องล่ำงพวกเขำจะพ�ำนักอยู่ในนั้นตลอดกำล

นั่นคือชัยชนะอันใหญ่หลวง” [41] 

					คนที่เข้าอิสลามในอดีตจนถึงทุกวันนี้	จากอินโดนีเซียไปจนทวีปยุโรป		อเมริกา	และ

ทั่วโลกนั้น	 ก็ไม่ใช่ด้วยการแสดงละครแต่อย่างใด	 นอกจากอัลกุรอ่านกับซุนนะห์	 และ

ด้วยความสัจจริง	ใช้ทุกวิถีทางที่ถูกต้อง	หรือที่ไม่มาขัดกับหลักการของศาสนา

และจงรู้ไว้เสมอว่าศาสนาอิสลามนั้นพระองค์อัลลอฮฺได้ความสูมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว	 ไม่

ต้องไปหาแนวทางใหม่	 หรือผิดกับหลักศาสนา	 มิเช่นนั้นแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาและ

ความขัดแย้งตามมาอย่างแน่นอน

ُت لَُ�ْم ِدينَُ�ْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُ�ْم ِنْعَمِتي 
ْ
َمل

ْ
َيْوَم أَك

ْ
﴿ال

ْسَالَم ِدينًا﴾    ِ
ْ

َوَرِضيُت لَُ�ُم اإل
“ วันนี้เรำได้ให้ควำมสมบูรณ์แก่พวกเจ้ำแล้วซึ่งศำสนำของพวกเจ้ำ และเรำ

ได้ให้ครบถ้วนแล้วแก่พวกเจ้ำซึ่งควำมกรุณำของเรำ แก่พวกเจ้ำ และเรำได้
40 อลัอะหฺซาบ : 21
41 อตัเตาบะห์ ๑๐๐
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ยอมรับแล้วว่ำอิสลำมเปนศำสนำส�ำหรับพวกเจ้ำ” [42] 

สุดท้ายขอให้เราและท่านทั้งหลายห่างไกลจากชะหฺวาต(อารมณ์ใฝ่ต�่า)	 และชุบฮาต	

(ความคลุมเครือต่างๆ)	 เพราะใครที่ตกไปสู่ความคลุมเครือ	 แน่นอนเขาก็ได้ตกไปสู่สิ่ง

ฮารอม

بَُهاِت َوَ�َع يِفْ احلََراِم.. َوَمْن َوَ�َع يِفْ ا�شُّ
“และใครก็ตำมที่ตกอยู่ในสิ่งที่คลุมเครือ ก็เสมือนกับว่ำเขำได้ตกอยู่ในสิ่งที่ต้อง

ห้ำม” [43] 

และจงห่างไกลจากฟิตนะหฺหรือความชั่วต่าง	ๆ 	เพราะผู้ใดที่เข้าใกล้มันแล้ว	มันก็จะเข้า

มาดึงเขาทันที

فُْه َمْن ترََشََّف �ََها تَْس�رَْشِ
“และผู้ใดที่เขำไปหำมัน (ควำมชั่ว) มันก็จะเข้ำมำหำเขำ (คือเข้ำมำหำและ

ท�ำลำยเขำ)” [44] 

	 	 	 	 	 ขอจากอัลลอฮฺโปรดประทานความถูกต้องและความยืนหยัดในศาสนาให้เราและ

ท่านทั้งหลายด้วย	อามีน

وصل اهلل ىلع ن�ينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني .
 

42 อลัมาอิดะฮฺ : 3
43 รายงานโดยบคุคอรีและมสุลมิ
44 รายงานโดยบคุคอรีและมสุลมิ


