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คานิยม
ชัยคฺ อับดุรเราะห์มาน นัสรฺ นัซซอร
การสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็ นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ แต่เพียงผูเ้ ดียว ขอความ
จาเริญและ ความสุขสันติจงประสบแด่ท่านนะบีของเราผูเ้ ป็ นรอซูลของอัลลอฮฺ
นับเป็ นเกียรติอย่างยิ่งสาหรับทุกคนที่ได้รบั การสืบทอดอัลอิสลาม
หัวข้อของหนังสือเล่มนี้ ทาให้ผูม้ องผ่านเกิดความสนใจ ทาให้หวั ใจของผูอ้ ่าน
ตื่นตัว เมื่อเราได้อ่านมันแล้ว มันทาให้ดวงตาของเราอดนอน ผ่อนหลับ ต้อง
หลัง่ น้ าตาออกมาเพื่อจะได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับศาสนาของอัลลอฮฺ
ข้าพเจ้าหวัง อยากที่จะให้ผลงานของผูแ้ ต่งหนังสือเล่มนี้ มีมาอย่างต่อเนื่ อง
และอยากให้ผลงานเล่มนี้ ทาให้อีหม่านของบรรดาผูศ้ รัทธาเพิ่มยิ่งๆขึ้ น
อนึ่ ง (คุณค่าของหนังสือเล่มหนึ่ ง) นั้นไม่ได้ขนอยู
ึ้ ่กบั ขนาดอันใหญ่โต
ของมัน มีหนังสือมากมายที่มีขนาดใหญ่ยกั ษ์ แต่ในความเป็ นจริงแล้ว มันเป็ น
เสมือนใบธนบัตรปลอมที่ไม่มีผใู้ ดตอบรับหรืออยากได้
แต่ทว่าคุณค่าของ
หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ งนั้น มันขึ้ นอยูก่ บั เนื้ อหาสาระของเรื่องและจุดประสงค์ของ
มัน ซึ่งท่านสามารถเห็นได้ว่าสิ่งดังกล่าวปรากฏอยูใ่ นหนังสือเล่มนี้ อย่างชัดเจน
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สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ ให้พระองค์ทรงทาให้ผูแ้ ต่ง
หนังสือเล่มนี้ อยูใ่ นหมูผ่ ูท้ ี่พระองค์ทรงพอพระทัยจากชนกลุ่มแรกด้วยเทอญ
ชัยคฺ อับดุรเราะห์มาน นัสร นัซซ็อรฺ
อิมามและคอตีบ มัสยิด อัลกออิด อิบรอฮีม
สาธารณะรัฐอาหรับอียิปต์
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คานิยม
ชัยคฺ สะอีด อามิร
การสรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็ นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผูท้ รงพอ
พระทัยในการที่จะให้เราเป็ นมุสลิม พระผูท้ รงทาให้เรายืนละหมาดต่อพระองค์
อย่างนอบน้อม เราจะไม่กม้ คานับ หรือเอาศีรษะกราบไหว้ต่อสิ่งใดเว้นแต่อลั ลอ
ฮฺ เพียงผูเ้ ดียว
ขอขอบพระคุณ และ สรรเสริญต่อพระองค์ ที่ได้ทรงเลือกให้แก่เรา ซึ่ง
ท่านนบี ผูซ้ ึ่งเป็ นผูน้ าของบรรดานบีท้งั หมด และเป็ นรอซูลคนสุดท้าย ขอ
พระองค์ได้ทรงโปรดพอพระทัยต่อบรรดาสาวกของท่าน ตลอดจนวงศ์วานของ
ท่าน บรรดาผูไ้ ด้ศรัทธาต่อท่าน ให้ความสาคัญแด่ท่าน ช่วยเหลือท่าน และ
ปฏิบตั ิตามแสงสว่างแห่งกุรอานและซุนนะฮฺ ที่ถูกประธานลงมาแก่ท่าน
จนกระทัง่ ความตายได้มาเยือนพวกเขา
หนังสือเล่มที่อยูใ่ นมือท่านเล่มนี้ เป็ นหนังสือที่สาคัญมีเนื้ อหาเกี่ยวพัน
กับหลักความเชื่อที่ถูกต้องของคนที่เป็ นมุสลิม เป็ นหนังสือที่ผสานไว้ซึ่งน้ าตาที่
หลัง่ ออกมาในตอนที่ขบคิดถึงเนื้ อหา กับการตื่นตัวตื่นใจตอนที่เอาเนื้ อหานั้นมา
พิสจู น์คน้ คว้าว่ามันตรงตัวบทอย่างแท้จริง
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ไม่มีความสุขที่แท้จริงทั้งในโลกดุนยานี้ และโลกอาคีเราะฮฺ (โลกหน้า)
เว้นเสียแต่วา่ ต้องเน้นยา้ ในเรื่องหลักความศรัทธา”เตาฮีด” และทาให้มนั เป็ น
จริงตามที่อิสลามต้องการ
คาว่า( )ال هل إال هللا محمد رسول هللاซึ่งมีความหมายว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่
คู่ควรแก่การเคารพบูชาอย่างแท้จริงเว้นแต่อลั ลอฮฺ
และมุฮาหมัดนั้นเป็ นศา
สนทูตของอัลลอฮฺ ” คาพูดนี้ เป็ นคาพูดแห่งการปฏิญาณตน และเป็ นกุญแจแห่ง
สรวงสวรรค์
ท่านผูอ้ ่านที่รกั ท่าน ดร.มุฮาหมัด อัชร็อฟ ศอลาห์ เป็ นผูท้ ี่มีความมุ
มานะอย่างแท้จริง มีความตั้งใจที่แน่ วแน่ ท่านได้ทาการเขียนหนังสือเล่มนี้ ด้วย
กับความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ ซึ่งมันเกี่ยวกับหลักการศรัทธา ท่านได้ทุ่มเท
ความพยายามที่บริสุทธิ์ และได้บากบัน่ ในการเขียน นับเป็ นความอุตสาหะที่
ได้รบั การยอมรับอย่างดี ท่านได้ยึดหลักศรัทธาตามแนวทางของ อะฮฺ ลุซซุน
นะฮฺวลั ญะมาอะฮฺ ในการเขียน ซึ่งนัน่ เป็ นแนวทางที่ดีเยี่ยมและแท้จริง
ขออัลลอฮฺ ได้ทรงโปรดรับความเหน็ ดเหนื่ อยของผูเ้ ขียนโดยการตอบ
แทนที่ดีงามและรางวัลที่ดียิ่งแก่เขา และขอพระองค์ได้ทรงทาให้ขอ้ เขียนเล่มนี้
เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่าน ดังเช่นที่พระองค์ได้ทรงให้มนั เป็ นประโยชน์แก่ผูเ้ ขียน

เราขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺ ให้พระองค์ ได้โปรด ทรงทาให้บทความเล่ม
นี้ เป็ นประโยชน์ แก่ผูเ้ ขียน ผูอ้ ่าน ผูป้ ฏิบตั ิตามเนื้ อหาของมัน และผูท้ ี่มอบมัน
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ให้กบั บุคคลอื่นเพื่อให้ผูอ้ ื่นศรัทธาและปฎิบตั ิตามเนื้ อหาของมัน และแท้จริงแล้ว
พระองค์น้ันคือผูค้ ุม้ ครองที่ดีเลิศและผูท้ รงช่วยเหลือที่ดีเยี่ยม

ชัยคฺ สะอีด อามิร
เลขาธิการ คณะกรรการ การชี้ ขาดปั ญหาศาสนา
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร
สาธารณะรัฐอาหรับอียิปต์
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คานิยม
ชัยคฺ ดร.มุฮามัด อิบนุ อะหฺ มัด อิสมาอีล มุกอดดัม
การสรรเสริญทั้งมวลเป็ นของอัลลอฮฺ
ขอความสุขสันติจงประสบแด่
บรรดานบีท้งั หลายที่พระองค์ทรงคัดสรร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮามัด ผู ้
ที่ถูกคัดสรรมาอย่างดียิ่ง
ในหนังสือเล่มนี้ ผูแ้ ต่งเป็ นพี่นอ้ งที่มีบุญคุณของข้าพเจ้า ดร.มุฮาหมัด
อัชร็อฟ ศอลาห์ ได้ทาการรวบรวมหัวข้อและประเด็นหลักๆที่สาคัญในเรื่องของ
การศรัทธา(อีหม่าน) และหลักความเชื่อของมุสลิม(อากีดะฮฺ)
สุดท้ายนี้
ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อลั ลอฮฺ ให้พระองค์ทรง
ประทานในสิ่งที่ผูแ้ ต่งปารถนา ทรงให้เขามีสุขภาพ พลานมัยที่ดีตราบเท่าชีวิต
ของเขา ขอพระองค์ทรงให้บ้นั ปลายของเขาจบลงด้วยดีและทรงมอบที่พานักที่ดี
เลิศแก่เขาด้วยเทอญ
และการสรรเสริญทั้งมวลนั้นย่อมเป็ นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮพระผูเ้ ป็ นเจ้า
แห่งสากลจักรวาล

ชัยคฺ ดร.มุฮามัด อิบนุ อะหฺ มดั อิสมาอีล อัลมุก็อดดัม
สาธารณะรัฐอาหรับอียิปต์

ฉันเป็ นมุสลิ ม

9

คานิยม
ชัยคฺ ดร. สะอีด อับดุลอาซีม
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ
การสรรเสริญทั้งมวลเป็ นสิทธิของอัลลอฮฺ
ขอความจาเริญและความสันติสุขจงประสบแด่ท่านรอซูลุลลอฮฺ และแด่
ครอบครัววงศ์ตระกูลของท่าน แด่บรรดาสาวกของท่าน และแด่ทุกคนที่เจริญ
รอยตามท่าน
หนังสือ “ฉันเป็ นมุสลิม” เล่มนี้ ได้รวบรวมประเด็นต่างๆที่สาคัญๆไว้
โดยสรุปสั้นๆ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ถูกตีพิมพ์มาแล้วหลายครั้งด้วยกัน ซึ่งมัน
เป็ นประโยชน์อย่างมาก
หนังสือเล่มนี้ นอกจากจะมีเนื้ อหาที่สอดคล้องและตรงตามคัมภีรอ์ ลั กุ
รอ่านและแบบอย่างของท่านนะบี แล้ว ยังได้กล่าวถึงสิ่งที่ชาวสะลัฟเคยเป็ นอยู่
ซึ่งบรรดาชาวสะลัฟนั้นพวกเขาจะพูดเพื่อเกียรติศกั ดิ์แห่งอิสลาม พูดเพื่อให้ชีวิต
รอดพ้นจากความชัว่ ร้ายต่างๆ พูดเพื่อให้เอกองค์อลั ลอฮฺ ทรงพอพระทัย ด้วย
เหตุนี้เอง คาพูดของพวกเขาจึงมีความเป็ นสิริมงคล ซึ่งถ้อยคาของพวกเขานั้น
น้อย แต่กลับแฝงไปด้วยความหมายที่ยิ่งใหญ่ เข้าถึงหัวใจของผูท้ ี่ได้ฟังมัน หรือ
ทาให้ผูอ้ ่านเกิดความลึกซึ้ งยิ่งขึ้ น
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ข้าพเจ้าขอให้เอกองค์อลั ลอฮฺ ได้ทรงมอบความสาเร็จในทุกเรื่องแก่
ผูเ้ ขียน ผูโ้ ฆษณาหนังสือเล่มนี้ ผูอ้ ่าน และขอพระองค์ทรงโปรดประทานผลบุญ
รางวัลแก่พวกเขาด้วยเทอญ และสุดท้ายแห่งการเรียกร้องของพวกเราคือ การ
สรรเสริญเป็ นของอัลลอฮฺพระเจ้าแห่งสากลโลก
ชัยคฺ สะอีด อับดุลอะซีม
สาธารณะรัฐอาหรับอียิปต์
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การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

ฉันเป็ นมุสลิม . . . . . . . .
ฉันศรัทธาเชื่อมัน่ ต่อ อัลลอฮฺ เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น(ว่าพระองค์เป็ น
พระเจ้าผูท้ รงสมควรเป็ นอย่างยิ่งแก่การบูชากราบไหว้) ไม่มีผใู้ ดมาเป็ นส่วนร่วม
ในความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ และไม่มีผใู้ ด ที่เป็ น พระผูอ้ ภิบาล ดูแลจัดการ
ทั้งโลกและจักรวาล ที่แท้จริงนอกจากพระองค์เท่านั้น พระองค์ไม่ทรงให้กาเนิ ด
ผูใ้ ด ในขณะเดียวกันพระองค์ก็มิได้ถูกกาเนิ ดมาจากผูใ้ ดทั้งสิ้ น และไม่มีสิ่งใดที่
เสมอเหมือนหรือคล้ายคลึงกับพระองค์โดยสิ้ นเชิง

ฉันศรัทธาว่า “อัลลอฮฺ นั้น คือผูท้ รงสร้างและเป็ นผูท้ รงมีกรรมสิทธิ์
แห่งฟากฟ้ าและแผ่นดิน ผูท้ รงรอบรูท้ ้งั ในสิ่งที่เปิ ดเผยและสิ่งที่เร้นลับ พระองค์
คือผูท้ รงมีชีวิตอมตะนิ รนั ดร พระองค์เป็ นผูบ้ ริหารจัดการฟากฟ้ าและแผ่นดิน
โดยไม่ทรงหลับ ไม่ทรงนอน”
ฉันศรัทธาว่า “พระองค์อลั ลอฮฺ ทรงมีบรรดาพระนามอันวิจิตร และ
คุณลักษณะอันสูงส่ง เช่น เก้าสิบเก้าพระนามของพระองค์ ที่ใครก็ตามสามารถ
นับ,ปฎิบตั ิตามเนื้ อหา,เชื่อมัน่ ศรัทธาในความบริสุทธิ์และขอดุอาอฺต่อพระองค์
ด้วยนามชื่อเหล่านั้น เขาจะได้เข้าสู่สรวงสวรรค์”
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พระนามอันสูงส่งของพระองค์ คือ คุณลักษณะแห่งความเป็ นหนึ่ งเดียว
ของพระองค์ หรือคุณลักษณะแห่งความเป็ นเอกะของพระองค์ ได้แก่ ผูท้ รงเป็ น
หนึ่ ง, ผูท้ รงเอกะ,ผูท้ รงเป็ นผูเ้ ดียว, ผูท้ รงเป็ นที่พึ่ง , ผูท้ รงเป็ นผูก้ ุมอานาจ
ทั้งหมด
พระนามแห่งความสูงส่ง นั้นได้แก่ พระผูท้ รงปรีชาญาณ, พระผูท้ รงรอบ
รูเ้ ชี่ยวชาญ, พระผูท้ รงปราดเปรื่อง, พระผูท้ รงสัจจะ, พระองค์ทรงเป็ นผูแ้ รก,
พระองค์ทรงเป็ นที่สุดท้าย, พระองค์ทรงเปิ ดเผย, พระองค์ทรงเร้นลับ, พระผู้
ทรงประทาน, พระผูท้ รงคงอยูต่ ลอดกาล, พระผูท้ รงมัง่ มี, พระผูท้ รงบริสุทธิ์,
พระผูท้ รงเป็ นพยาน, พระผูท้ รงอยูใ่ กล้, พระผูท้ รงพิพากษา, พระผูท้ รงเที่ยง
ธรรม,พระผูท้ รงเป็ นดวงประทีปแห่งชั้นฟ้ าทั้งหลายและแผ่นดิน,
พระผูท้ รง
ยิ่งใหญ่ และ พระผูท้ รงโปรดปราณ
พระนามแห่งความยิ่งใหญ่น้ัน ได้แก่ พระผูท้ รงอานาจยิ่ง, พระผูท้ รง
ยิ่งใหญ่, พระผูท้ รงรุ่งโรจน์, พระผูท้ รงการาบ, พระผูท้ รงพลัง, พระผูท้ รง
แข็งแกร่ง, พระผูท้ รงชัยชนะ, พระผูท้ รงสามารถ, พระผูท้ รงอานุ ภาพ, พระผูท้ รง
ช่วยเหลือ, พระผูท้ รงสูงส่ง และพระผูท้ รงสูงสุด
พระนามต่างๆของเอกองค์อลั ลอฮฺ บ่งบอกถึงเดชานุ ภาพและ
ความสามารถอย่างล้นเหลือของพระองค์ ได้แก่ ผูร้ อบรูต้ ่อทุกสิ่งทุกอย่าง, ผูท้ รง
ได้ยินยิ่งต่อทุกสิ่งอย่าง, ผูท้ รงเห็นในทุกสิ่งอย่าง, ผูท้ รงมีชีวิตอมตะไร้ซึ่งวันดับ
สูญ, ผูท้ รงมอบปั จจัยยังชีพและทรงงดปั จจัยยังชีพ, ผูท้ รงยกและลดเกียรติของผู้
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ที่พระองค์ทรงประสงค์, ผูท้ รงประทานและถอดถอนอานาจ, ผูท้ รงให้และทรง
ริบ, พระผูท้ รงให้คุณและทรงให้โทษ, พระผูท้ รงให้ชีวิตและพรากชีวิต, พระผูท้ รง
ให้ท้งั รวดเร็วและล่าช้า
พระนามต่างๆของอัลลอฮฺ ที่บ่งบอกถึงความเป็ นผูท้ รงสร้างของ
พระองค์น้ัน ได้แก่ พระผูท้ รงสร้าง พระผูท้ รงบังเกิด พระผูท้ รงทาให้เป็ นรูปร่าง
พระผูท้ รงให้มี พระผูท้ รงประดิษฐ์ พระผูท้ รงริเริ่มในการให้บงั เกิดและให้มนั
บังเกิดต่อไป พระผูท้ รงให้กลับคืนชีพ พระผูท้ รงรวบรวม พระผูท้ รงประทาน
อย่างมากมาย พระผูท้ รงชี้ ขาด พระผูท้ รงประทานปั จจัยยังชีพอย่างเหลือล้น
พระผูท้ รงให้ความมัง่ มี พระผูท้ รงนับอย่างถี่ถว้ น พระผูท้ รงปกปั กรักษาความ
ปลอดภัย พระผูท้ รงคุม้ ครอง พระผูท้ รงดูแล พระผูท้ รงประดิษฐ์ช้นั ฟ้ าและ
แผ่นดิน
พระนามต่างๆของเอกองค์อลั ลอฮฺ
ที่บ่งถึงความเมตตาของพระองค์
นั้น ได้แก่ พระผูท้ รงกรุณา พระผูท้ รงให้ พระผูท้ รงรักใคร่ พระผูท้ รง
เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ พระผูท้ รงอภัยอย่างมากมาย พระผูท้ รงอภัยโทษ พระผูท้ รงรับ
การสานึ กผิด พระผูท้ รงความศานติสุข พระผูท้ รงคุม้ ครองการศรัทธา พระผูท้ รง
ห่วงใยเมตตา พระผูท้ รงชื่นชม พระผูท้ รงการุณ พระผูท้ รงให้ความโปรดปราณ
พระผูท้ รงเอ็นดู พระผูท้ รงปราโมทย์ พระผูท้ รงช่วยเหลือ พระผูท้ รงตอบรับ พระ
ผูท้ รงกว้างขวาง พระผูท้ รงอดทน พระผูท้ รงให้ทางนา พระผูท้ รงคุม้ ครองรักษา
พระผูท้ รงช่วยเหลือยามคับขัน พระผูท้ รงตอบรับการขอลุแก่โทษ
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พระองค์ทรงประทานความโปรดปราณ(นิ อฺมะฮฺ )แก่มนุ ษย์อย่าง
มากมายซึ่งไม่สามารถคานวณนับได้ ไม่มีความโปรดปราณใด ที่มนุ ษย์ได้รบั
นอกจากมันย่อมมาจากอัลลอฮฺผูเ้ ป็ นพระเจ้าเพียงหนึ่ งเดียวเท่านั้น
ทั้งนี้ ก็
เพราะว่าพระองค์เป็ นผูท้ รงสร้างมนุ ษย์ให้มีชีวิตขึ้ นมา แล้วพระองค์ก็ ทาให้เขา
ได้ยินและได้เห็น ให้เกียรติพวกเขา ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา และพระองค์ก็ยงั
ทาดีต่อพวกเขาอีก
ด้วยเหตุนี้เอง จึงจาเป็ นสาหรับบรรดามนุ ษย์ผูเ้ ป็ นบ่าว ที่จะต้องให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺ องค์เดียวเท่านั้น ทั้งในการภักดี เคารพ สักการะ บูชา
กราบไหว้ และเทิดทูน ซึ่งที่เรียกว่า “อิบาดะฮฺ 1” อันมีความหมายโดยสรุปว่า
“การปฎิบตั ิตามคาสัง่ ใช้ของพระองค์ และการละทิ้ งสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม” ทั้งนี้
ก็เพราะว่าไม่มีผใู้ ดคู่ควร และเหมาะสมแก่การจงรักภักดี เคารพบูชา นอกจาก
เอกองค์อลั ลอฮฺ เท่านั้น
เช่นเดียวกัน อันเนื่ องจากว่า เอกองค์อลั ลอฮฺ นั้นทรงรอบรูย้ ิ่งต่อทุก
สภาพและทุกอิริยาบถของมนุ ษย์
ไม่วา่ เขาผูน้ ้ันจะสารวมตนอยูใ่ นโอวาท
(ตออะฮฺ )หรือฝ่ าฝื นละเมิดโอวาท(มะอฺซียะฮฺ ) จาเป็ นอย่างยิ่งที่หวั ใจของเขาต้อง
เติมเต็มด้วยความยาเกรงในความยิ่งใหญ่ และมอบความรักภักดีต่อพระองค์
เขาจะต้องรูส้ ึกละอายจากการฝ่ าฝื นต่อพระองค์ อันจะเป็ นเหตุให้เขาไม่อยากทา
ในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม เพราะว่าเอกองค์อลั ลอฮฺทรงเห็นเขาในทุกๆอิริยาบถไม่
1

ความหมายโดยรวมของ อัลอิบาดะฮฺนนั ้ คือ ทุกการกระทาทัง้ กาย วาจา และใจ ที่อลั ลอฮฺทรงพอ
พระทัยและชอบมัน
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ว่าเขาจะทาอะไรก็ตาม
มนุ ษย์ผูเ้ ป็ นบ่าวของอัลลอฮฺ นั้น เขาจะกระทาการงานต่างๆที่ดีอนั จะ
ทาให้เขาได้รบั ความพอพระทัยจากพระเจ้าของเขา โดยเขาจะเน้นหนักในการทา
ความดีอย่างลับๆไม่เปิ ดเผยให้ผูใ้ ดทราบ เมื่อการงานที่บ่าวทาเพื่ออัลลอฮฺมาก
ขึ้ นเท่าไหร่ความพอพระทัยของพระองค์ก็จะเพิ่มขึ้ นเท่านั้น ซึ่งความพอพระทัย
ของพระองค์น้ันจะเพิ่มขึ้ นเรื่อยๆตามปริมาณความดีของเขา จนกระทัง่ เขาจะ
ได้รบั ตาแหน่ งผูเ้ ปี่ ยมด้วยคุณธรรม(อัลอิหซ์ าน2)นัน่ ก็เพราะว่าอีหม่านนั้น จะ
เพิ่มขึ้ นด้วยกับการกระทาความดี (ตออะฮฺ 3) และมันจะลดลงด้วยการฝ่ าฝื น
ต่างๆ(มะอฺซียะฮฺ)
ด้วยเหตุนี้เอง มนุ ษย์ผูเ้ ป็ นบ่าวของเอกองค์อลั ลอฮฺ นั้นเขาจะไม่ปฎิบตั ิ
ตามความใคร่, อารมณ์ใฝ่ ตา่ ของเขา หรือ กิจการที่ถูกคิดค้นขึ้ นมาใหม่โดยไร้
แบบอย่างมาก่อนในศาสนา(บิดอะฮฺ) แต่ทว่าเขาจะนอบน้อมต่อเอกองค์อลั ลอฮฺ
เพียงองค์เดียวเท่านั้น โดยการปฏิบตั ิตามคาสัง่ ใช้ต่างๆของท่านนะบี ไม่ปา
รถนาในความเพลิดเพลินในดุนยาอันที่จะต้องสูญสลายในที่สุด
ด้วยการ
ปฏิบตั ิการงานที่ดีต่างๆของ และปารถนาผลตอบแทน ณ ที่อลั ลอฮฺ แต่เพียง
2

ผู้เปี่ ยมด้ วยคุณธรรม(อิห์ซาน)นัน้ เป็ นระดับที่สามอันเป็ นระดับสูงสุดของบ่าวผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
ผู้แปล
3

–

เชื่อฟั ง(ตออะฮฺ)นัน้ จะเป็ นที่ยอมรับ ณ อัลลอฮฺตอ่ เมือ
การงานที่กระทาลงไปนันสอดคล้
้
องกับแบบอย่างของท่านรอซูลลุ ลอฮฺ
มีความบริสทุ ธิ์ใจ(อิคลาส)ต่ออัลลอฮฺ โดยหวังความพอพระทัยจากพระองค์
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ผูเ้ ดียว
เช่นเดียวกัน อันเนื่ องมาจากว่าเอกองค์อลั ลอฮฺ นั้นทรงมีความเอ็นดู
เมตตาการุณต่อมนุ ษย์
มากกว่าความเมตตาของมารดาที่มีต่อบุตรของนาง
ความเอ็นดูเมตตาของพระองค์น้ัน แผ่ไพศาลไปยังทุกสิ่ง จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผู ้
เป็ นบ่าวนั้นจะต้องนอบน้อมต่อพระองค์ และร้องขอจากพระองค์เพียงผูเ้ ดียวใน
ทุกเรื่องที่เขาประสงค์ไม่วา่ จะเรื่องดุนยาหรืออาคีเราะฮฺ และเขาจะต้องไม่รอ้ งขอ
จากสิ่งอื่นเด็ดขาด
นัน่ ก็เพราะว่า การขอต่อสิ่งอื่น หรือบุคคลอื่นนอกเหนื อจากอัลลอฮฺ
นั้น เป็ นสิ่งไร้ค่า ไร้ประโยชน์ เพราะว่าไม่มีผใู้ ดที่มีเดชานุ ภาพอันสมบูรณ์แบบ
นอกจากอัลลอฮฺ เพียงผูเ้ ดียว
ไม่มีผใู้ ดได้ยินเสียงกระซิบกระซาบในที่ลบั
นอกจากอัลลอฮฺ
และไม่มีผใู้ ดกาหนดกฎสภาวะในเรื่องดีและชัว่ นอกจาก
อัลลอฮฺ ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีผใู้ ดสามารถที่จะตอบรับ คาขอของมนุ ษย์ ผูเ้ ป็ น
บ่าวอย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ องค์เดียวเท่านั้น
ฉะนั้น จึงไม่อนุ ญาตให้ผูท้ ี่เป็ นมุสลิมทาการเรียกร้องขอต่อสุสาน หรือ
กุโบร ใดๆทั้งสิ้ น ไม่วา่ ผูถ้ ูกฝังนั้นจะเป็ นผูใ้ ดก็ตามเพราะเขาไม่ได้ยิน!(ไม่
สามารถที่จะรับรูแ้ ละตอบสนองได้-ผูแ้ ปล) แต่ทว่าอัลลอฮฺ ต่างหากที่เป็ นผู ้
ทรงให้คุณให้โทษ จึงจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่บรรดามุสลิมจะต้องไม่สร้างมัสยิดเหนื อ
สุสาน หรือหลุมฝังศพใดๆ เนื่ องจากท่านนบี ได้หา้ มไว้
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ผูเ้ ป็ นบ่าวจาต้องตระหนักและพึงสังวรณ์อยูเ่ สมอถึงความอ่อนแอของตน
แล้วพินิจใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ พึงสังวรณ์ในความขัดสนของ
ตนและพินิจใคร่ครวญถึงความมัง่ มีของอัลลอฮฺ พึงสังวรณ์ในความโง่เขลาของ
ตน และพินิจใคร่ครวญถึงอัฉริยภาพของพระองค์อลั ลอฮฺ พึงสังวรณ์ในความ
ตา่ ต้อยของตนและพินิจใคร่ครวญถึงความสูงส่งของอัลลอฮฺ
ผูเ้ ป็ นบ่าวจาเป็ นต้องตระหนักว่า อานาจ และสิทธิ์ขาดทั้งหลายนั้น เป็ น
ของอัลลอฮฺ รอซูลและบรรดาผูศ้ รัทธา4ทั้งมวล จึงจาเป็ นที่เขาต้องพยายาม
ผลักดันตัวของเขาให้อยูใ่ นกลุ่มผูศ้ รัทธา บรรดาผูซ้ ึ่งมอบหมายในทุกสิ่งทุกอย่าง
ต่ออัลลอฮฺ บรรดาผูซ้ ึ่งไม่ขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกจากอัลลอฮฺ
ไม่ขอความคุม้ ครองอื่นนอกจากผูใ้ ดยกเว้นจากอัลลอฮฺ องค์เดียว ไม่ขอความ
ช่วยเหลือยามคับขันจากบุคคลใดยกเว้นอัลลอฮฺ องค์เดียว ไม่กลัวเกรงต่อผูใ้ ด
เว้นแต่อลั ลอฮฺ องค์เดียว ไม่ปารถนานอกจากอัลลอฮฺ
ไม่เชือดสัตว์พลี
นอกจากเพื่ออัลลอฮฺ องค์เดียว ไม่บนบานยกเว้นต่ออัลลอฮฺ ไม่สาบานด้วย
สิ่งอื่นเว้นแต่ดว้ ยกับอัลลอฮฺ เท่านั้น พวกเขาจะไม่สวมเครื่องรางของขลังใดๆ
ทั้งนั้น และพวกเขาก็จะไม่ไปหาและไม่เชื่อในคาทานายของพวกหมอดู นักไสย
ศาสตร์ หรือ นักโหราศาสตร์

4

บรรดาผู้ศรัทธา(มุอฺมิน)ในที่นี ้ หมายถึง บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาเชื่อมันอย่างแท้ จริงต่ออัลลอฮฺ รอซูล
และต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่อิสลามสัง่ ให้ ศรัทธา พร้ อมกับการอยู่ในครรลอง ขอบเขตของอิสลาม โดยการ
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ใช้ และออกห่างจากคาสัง่ ห้ ามอย่างเคร่งครัด (ผู้แปล)
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เช่นเดียวกันผูศ้ รัทธาที่แท้จริงนั้น เขาจะไม่มองเหตุการณ์ต่างๆในแง่
ร้ายพวกเขาจะระมัดระวังในการพูดอยูต่ ลอดเวลาเพื่อจะได้ไม่ตกลงสู่นรกอเวจี
เช่นเดียวกัน พวกเขาจะไม่พดู กับสิ่งหนึ่ งสิ่งใดหรือเหตุการณ์หนึ่ งเหตุการณ์ใดที่
เกิดขึ้ นว่า “นี่ เป็ นสิ่งที่อลั ลอฮฺ และคนนั้นคนนี้ ต้องการให้มนั เกิดขึ้ น” หรือ
พวกเขาจะไม่พดู ว่า”หากว่าไม่มีอลั ลอฮฺ และท่านแล้ว...” หรือพวกเขาจะไม่พดู
ว่า “ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮฺ และท่าน...” นั้นก็เพราะว่าคาพูดต่างๆ
เหล่านี้ หรือคาพูดในทานองเดียวกันกับข้างต้น มันทาให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ระหว่างอัลลอฮฺ พระผูอ้ ภิบาลผูท้ รงเกรียงไกร กับมนุ ษย์ผูเ้ ป็ นบ่าวอันตา่ ต้อย
ด้วยเหตุนี้เองคาพูดต่างๆเหล่านี้ ถือว่าเป็ นการเอาผูอ้ ื่นมาตั้งเป็ นภาคีกบั อัลลอ
ฮฺ (ชิริกเล็ก) ซึ่งเป็ นสิ่งที่ไม่อนุ ญาตให้ทาในอิสลามฉะนั้นคาพูดที่ถูกต้องนั้น
ต้องพูดว่า “ฉันขอมอบหมายต่ออัลลอฮฺ เพียงผูเ้ ดียว...” หรือ “สิ่งที่เกิดขึ้ นนั้น
เป็ นไปตามที่อลั ลอฮฺ ทรงประสงค์ แล้วหลังจากนั้นเพราะความต้องการของ
ท่าน”
จาเป็ นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
ในขณะเดียวกัน
จาเป็ นที่เราต้องปฏิเสธศรัทธาต่อ “อัฏฏอฆูต” คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกบูชาอื่น
จากอัลลอฮฺ
อัฏฏอฆูต ซึ่งมีความหมายว่า “ทุกๆสิ่งที่ถูกบูชานอกจากอัลลอฮฺ ”นั้น
มีตามลาดับ ดังนี้
1 – หัวหน้าของ ฎอฆูต ต่างๆนั้นคือ ชัยฏอน
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2 – ผูใ้ ดก็ตามที่ถูกบูชา โดยที่เขา (ผูถ้ ูกเคารพ)นั้นพอใจ (ในการ
เคารพบูชานั้น)
3–บรรดาบุคคลที่ทาการร่างกฎหมายต่างๆซึ่งนามาหักห้ามในสิ่ง
ที่อลั ลอฮฺ ทรงอนุ มตั ิหรือมาอนุ มตั ิในสิ่งที่อลั ลอฮฺ ทรงหักห้าม
4 – ผูใ้ ดก็ตามที่เรียกร้องไปสู่สิ่งดังกล่าว(กฎหมายที่ร่างขึ้ น) หรือ
ปกครอง ตัดสินคดีความภายใต้เนื้ อหาของสิ่งดังกล่าว ซึ่งนัน่ ก็เป็ น
เพราะว่าพวกเขาละเมิดขอบเขตของการเป็ นผูถ้ ูกสร้าง(มัคลูก) โดยการ
ไม่เชื่อฟั งและไม่จงรักภักดีต่อผูส้ ร้างอันเป็ นพระเจ้า

อัลลอฮฺ องค์เดียวเท่านั้น ที่ทรงสร้างมนุ ษย์ขนมา
ึ้
เพราะฉะนั้น
พระองค์จึงทรงรอบรูด้ ียิ่งต่อสิ่งที่เป็ นประโยชน์หรือเป็ นโทษแก่มนุ ษย์ จึงไม่มี
ผูใ้ ดที่ค่คู วรแก่การมีอานาจในการการร่างบัญญัติสาหรับมนุ ษย์นอกจากอัลลอฮฺ
องค์เดียวเท่านั้น
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การศรัทธาต่อบรรดามะลาอีกะฮฺ ....

ฉันเป็ นมุสลิม………
ฉันศรัทธา เชื่อมัน่ ว่าบรรดามะลาอีกะฮฺน้ันมีจริง ซึ่งอัลลอฮฺ ได้ทรง
สร้างพวกเขามาจากรัศมี ทรงให้พวกเขามีปีกมีรปู ร่างใหญ่โตแตกต่างกัน บาง
มะลาอีกะฮฺ เช่น ญิบรีล มีถึง 600 ปี ก ระหว่างทุกๆสองปี กมีขนาดเท่า
ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกและบางมะลาอีกะฮฺ เช่น อิสรอฟี ล
มีปีกถึง
12,000 ปี ก ปี กข้างหนึ่ งอยูท่ างทิศตะวันออกและอีกข้างอยู่ทิศตะวันตก และ
บัลลังก์ต้งั อยูเ่ หนื อหัวของเขา(เพราะเขาเป็ นหนึ่ งในผูแ้ บกบัลลังก์ของอัลลอฮฺ )
ทั้งนี้ และทั้งนั้น พวกเขาจะไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่นอน ไม่สืบพันธุ ์ อัลลอฮฺ ได้ทรง
บัญชาสัง่ ใช้ให้พวกเขาทาหน้าที่ต่างๆ ซึ่งพวกเขาจะปฎิบตั ิตามคาบัญชาของ
พระองค์ดว้ ยความกลัวเกรง และน้อมรับโดยจงรักภักดี
บรรดามะลาอีกะฮฺ น้ัน พวกเขาจะจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ อยูต่ ลอดเวลา
และสมา่ เสมอ ไม่มีเว้นว่าง พวกเขาจะไม่มีวนั ฝ่ าฝื นในสิ่งที่อลั ลอฮฺ ทรงบัญชา
ลงมายังพวกเขา พวกเขามีความเกรงกลัวต่อพระองค์ผูม้ ีอานาจเหนื อพวกเขาจน
เนื้ อตัวสัน่ พวกเขามีจานวนมากมายมหาศาล ไม่มีใครรูจ้ านวนที่แท้จริงของพวก
เขายกเว้นอัลออฮฺ เท่านั้น
พวกเขาบางส่วนจะทาการกราบต่ออัลลอฮฺ
นับตั้งแต่วนั ที่พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้ าและแผ่นดิน จนกระทัง่ ถึงวันกียามะฮฺ เมื่อ
ถึงวันกียามะฮฺพวกเขาก็จะยกศีรษะขึ้ นจากการสุญุดแล้วกล่าวว่า “มหาบริสุทธิ์
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ยิ่งแห่งพระองค์ท่าน
พระองค์เลย”

พวกเรายังมิได้ให้การสักการะ(อิบาดะฮฺ)อย่างแท้จริงต่อ

บรรดามะลาอีกะฮฺ น้ัน พวกเขาเป็ นปวงบ่าวของอัลลอฮฺ เหมือนกับที่
พวกเราเป็ นปวงบ่าวของพระองค์
พวกเขาไม่ได้เป็ นชายหรือหญิง ใน
ขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ใช่ผูช้ ่วยของอัลลอฮฺ
แต่พวกเขาจะคอยช่วยเหลือ
บรรดาผูศ้ รัทธาด้วยการอนุ มตั ิจากอัลลอฮฺ ในวันกียามะฮฺ
หน้าที่ต่างๆของบรรดามะลาอีกะฮฺที่อลั ลอฮฺได้ทรงบัญชา
-

-

พวกเขาบางส่วน ทาหน้าที่เป็ นผูเ้ ฝ้ าติดตามรักษาปวงบ่าวที่เป็ น
มนุ ษย์
พวกเขาบางส่วน ทาหน้าที่บนั ทึกความดีและความชัว่ ของมนุ ษย์
พวกเขาบางส่วน ทาหน้าที่แซ่ซอ้ งสดุดีสรรเสริญต่อพระองค์อลั ลอ
ฮฺ ในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดสาย
มะลาอีกะฮฺบางส่วน มีหน้าที่เป็ นผูท้ ่องหาสถานที่ ที่มีการราลึก
ถึงอัลลอฮฺ สถานที่ซึ่งมีการอ่านคาภีรอ์ ลั กุรอ่านและสถานที่ ที่มี
การเรียนการสอน(บัญญัติแห่งพระองค์-ผูแ้ ปล)
บางส่วนจากมะลาอีกะฮฺ มีหน้าที่เทิดทูนบัลลังก์แห่งอัลลอฮฺ
จานวนของพวกเขาคือแปดท่าน ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสร้างพวกเขาให้
มีรปู ร่างใหญ่โตมโหฬาร ถึงขั้นที่วา่ นกตัวหนึ่ งจะต้องใช้เวลาถึง
500 ปี ในการบินจากติ่งหูไปสู่ลาคอของท่านหนึ่ ง
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-

-

-

ส่วนหนึ่ งจากมะลาอีกะฮฺ
มีหน้าที่เก็บวิญญาณจากปวงบ่าว
ของอัลลอฮฺ ซึ่งพวกเขานั้นคือมะลาอีกะฮฺแห่งความตายนัน่ เอง
“อิสรอฟี ล ” เป็ นมะลาอีกะฮฺท่านหนึ่ ง ที่มีหน้าที่เป่ าแตร ใน
ครั้งแรกก่อนการเกิดวันกียามะฮฺ
สิ่งมีชีวิตทุกชนิ ดจะตายหมด
หลังจากนั้น อิสรอฟี ล ก็จะทาการเป่ าแตรขึ้ นมาอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่ง
จะเป็ นการทาให้สิ่งมีชีวิตทั้งในชั้นฟ้ าและแผ่นดินฟื้ นคืนชีพขึ้ นมา
เพื่อทาการสอบสวนบัญชีการงานในวันกียามะฮฺ
“มีกาอีล ” เป็ นมะลาอีกะฮฺท่านหนึ่ ง มีหน้าที่ในการหลัง่ น้ าฝน
“ริฎวาน ” เป็ นมะลาอีกะฮฺที่มีหน้าที่ เฝ้ าดูแลสวนสวรรค์ ซึ่งมะ
ลาอีกะฮฺอีกจานวนหนึ่ งเป็ นผูช้ ่วนเหลือในหน้าที่นี้
พวกเขาต่าง
บริการให้ความสะดวกสบาย สาราญแก่บรรดาผูศ้ รัทธาในสวน
สวรรค์
“มาลิก ” เป็ นมะลาอีกะฮฺ ที่ถูกมอบหมายให้ทาหน้าที่ดแู ลขุม
นรก ซึ่งมีมะลาอีกะฮฺจานวนหนึ่ งจะคอยช่วยเหลือท่านในหน้าที่นี้
หัวหน้าใหญ่ๆของมะลาอีกะฮฺจานวนนี้ มี 19 ท่าน แต่ละท่านจะมี
ค้อนเหล็กที่ใช้ทุบตีทรมานบรรดาผูป้ ฎิเสธศรัทธาในนรก
–
ขออัลลอฮฺได้ทรงโปรดกรุณาคุม้ ครองเราจากขุมนรกด้วยเทอญ –

หัวหน้าของบรรดามะลาอีกะฮฺท้งั หมดนั้นคือ
“ญิบรีล ”
ผูถ้ ูก
มอบหมายให้มีหน้าที่นาวะห์ยู(บัญญัติ)จากพระองค์อลั ลอฮฺ ลงสู่บรรดานบีและ
รอซูลทั้งหลาย
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ท่านนะบีมุฮาหมัด
ได้เห็นท่านญิบรีล ในรูปร่างที่แท้จริงของท่าน
ปรากฎว่าความใหญ่โตของรูปร่างของท่านทาให้ขอบฟ้ าถูกปิ ดเต็ม ด้วยกับความ
ใหญ่โตของรูปร่างของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังมีปีกถึง 600 ปี กด้วยกัน ระหว่าง
ทุกๆสองปี กมีระยะห่างเท่าตะวันออกไปยังตะวันตก
ท่านญิบรีล ผูน้ ี้ แหละ ที่เป็ นผูไ้ ด้ทาการเอาขอบปี กของท่านกดลงที่
ชุมชนของนะบีลฏู (พวกรักร่วมเพศ)
หลังจากนั้นก็เอาขอบปี กของท่านที่ติด
แผ่นดินของนะบีลฏู ขึ้ นสู่ทอ้ งฟ้ า แล้วสะบัดปี กอย่างแรงซัดกลุ่มชนของลูฏลงสู่
พื้ นดิน ซึ่งเป็ นการพลิกแผ่นดินลงโทษพวกเขาอย่างที่ ถูกระบุไว้ในอัลกุรอ่าน

นอกจากนี้
อัลลอฮฺทรงตรัสว่า

ยังมีบรรดามะลาอีกะฮฺ อีกมากมายที่มีหน้าที่ต่างๆนานา

13:َو َما ي َ ْع َ مل مجنمو َد َرب َِّك إالا ه َمو إملدثر
ِ
“และไม่มีผใู้ ดรูจ้ านวนของไพร่พลของพระเจ้าของเจ้า นอกจากพระองค์เท่านั้น”
อัลมุดษั ษิ ร 31

บรรดามะลาอีกะฮฺ น้ันพวกเขาจะรักบรรดาผูศ้ รัทธาที่อลั ลอฮฺทรงรักพวก
เขา พร้อมกันนี้ พวกเขายังขอพรและขออภัยโทษจากอัลลอฮฺแก่บรรดาผูศ้ รัทธา
เหล่านี้ อีกด้วย
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บรรดามะลาอีกะฮฺ น้ัน ถึงแม้วา่ พวกเขาจะมีกาลังวังชาอย่างที่เราทราบ
พวกเขายังเข้ามาร่วมกับบรรดาผูศ้ รัทธาในการสูร้ บกับศัตรูอิสลามอีกด้วย
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การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร ์
ฉันเป็ นมุสลิม..............
ฉันศรัทธาต่อบรรดาคัมภีรข์ องอัลลอฮฺที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่
บรรดารอซูลของพระองค์
สานวนของบรรดาคัมภีรเ์ หล่านี้ เป็ นพระดารัส
ของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานลงมาเพื่อให้บรรดารอซูลของพระองค์
นามันมาประกาศ เผยแพร่ถึงศาสนา บทบัญญัติของพระองค์แก่มนุ ษย์
บรรดาคัมภีรท์ ี่สาคัญๆมีดงั ต่อไปนี้
-

อัลกุรอาน ถูกประทานลงมาแก่ท่านรอซูลของเรา มุฮาหมัด
อัลอินญีล ถูกประทานลงมาแก่นะบีอีซา
อัตเตารอต ถูกประทานลงมาแก่นะบีมซู า
อัซซาบูร ถูกประทานลงมาแก่นะบีดาวูด
อัศศุฮุฟ ถูกประทานลงมาแก่นะบีอิบรอฮีม

อนึ่ ง บางคัมภีรต์ ่างๆเหล่านี้ (ยกเว้นกุรอ่าน) ได้ถูกทาการบิดเบือน
เนื้ อหา ก่อนการลงมาของอัลกุรอ่าน
พระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอาน เป็ นคัมภีรท์ ี่มาทาการครอบคุมคัมภีรต์ ่างๆ
เหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็ นคัมภีรเ์ ตารอตหรืออินญีลก็ดี ให้ต้งั อยูใ่ นความเป็ นจริง
กล่าวคือ สิ่งใดที่แปลกปลอมเข้ามาก็จะแจ้งให้ทราบ และสิ่งที่ถูกตัดทอน ปกปิ ด
หรือบินเบือนออกไปก็จะแจ้งให้ทราบเช่นกัน
ฉันเป็ นมุสลิ ม
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สรุป คัมภีรอ์ ลั กุรอาน เป็ นคัมภีรท์ ี่ลงมาลบบางบทบัญญัติในคัมภีรก์ ่อนๆ
ยืนยันบางประการในบรรดาคัมภีรเ์ หล่านี้ และยังนาบทบัญญัติที่ไม่มีในคัมภีร์
ก่อนๆเหล่านี้ อีกด้วย กล่าวคือ คัมภีรก์ ุรอานเป็ นคัมภีรเ์ ดียวเท่านั้นที่ได้รบั การ
ยอมรับ ณ ที่อลั ลอฮฺ
อัลลอฮฺ จะไม่ทรงรับการงานต่างๆ ในวันกียามะฮฺยกเว้นการงานต่างๆ
ที่ถูกทาตามบทบัญญัติของคัมภีรอ์ ลั กุรอานเท่านั้น
คัมภีรอ์ ลั กุรอานนั้นเป็ นพระดารัสที่แท้จริงของอัลลอฮฺ ซึ่งเป็ นคัมภีรท์ ี่
มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ใครก็ตามที่พดู ตามอัลกุรอานเขาคือผูส้ จั จะ ใครก็ตามที่
ตัดสินตามบทบัญญัติของอัลกุรอาน เขาคือผูผ้ ดุงความยุติธรรม ใครก็ตามที่
ปฏิบตั ิตามคาสอนของอัลกุรอาน เขาผูน้ ้ันคือผูไ้ ด้รบั ชัยชนะ
แต่ใครก็ตามที่ผินหลังให้อลั กุรอาน ไม่ปฏิบตั ิตาม ละเลย หรือ ละทิ้ ง
คาสัง่ สอนของอัลกุรอาน เขาผูน้ ้ันจะเป็ นหนึ่ งในหมูผ่ ูไ้ ด้รบั ความอัปยศและความ
พินาศหายนะ
บรรดาผูท้ ี่ปฏิบตั ิตามคาสอนของอัลกุรอาน ท่องจา เอาใจใส่ และอยู่ใน
กรอบและขอบเขตแห่งคาสอนของกุรอานนั้นพวกเขาเหล่านั้นเป็ นผูใ้ กล้ชิด
ต่ออัลลอฮฺ และเป็ นบุคคลพิเศษของพระองค์
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บุคคลที่ดีเลิศที่สุดคือผูท้ ี่ศึกษาอัลกุรอาน และสอนอัลกุรอานแก่บุคคลอื่น
นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า กุรอ่านนั้นจะมาช่วยผูท้ ี่อ่านมันท่องจามันและปฎิบตั ิตามมัน
ในวันกียามะฮฺ พร้อมทั้งมาขอจากอัลลอฮฺ ให้บุคคลดังกล่าวเข้าสวรรค์อีกด้วย
คัมภีรอ์ ลั กุรอานนั้นจะมาทาความสะอาดหัวใจจากสิ่งต่างๆที่มาสร้าง
ความสกปรกไม่วา่ จะเป็ นความคลางแคลงสงสัยในเรื่องของศาสนาหรืออารมณ์
ใฝ่ ตา่ ทั้งนี้ กุรอ่านยังนาพาหัวใจที่เปี่ ยมไปด้วยรักและการให้ความศักดิ์สิทธิ์ต่อ
มันไปสู่ความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ
มันจะส่งเสริมสัง่ ใช้ให้ปฏิบตั ิทาการงานที่จะ
ได้มาซึ่งชัยชนะและความสาราญตลอดกาล
มารยาทต่างๆที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งในการอ่านอัลกุรอาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

ต้องทาความสะอาดร่างกาย จิตใจ โดยการอาบน้ าละหมาด
หันหน้าไปสู่ทิศกิบลัต
นัง่ ในท่าสุภาพ-สุขุม
ไม่อ่านอย่างรีบเร่ง
อ่านอย่างตั้งใจและอ่านอย่างอ่อนน้อม
แสดงความเศร้าโศก เสียใจในขณะอ่านต่อบาปต่างๆ และต่อ
การละเลยในเรื่องของการปฏิบตั ิตามคาสอนของกุรอ่าน
ร้องไห้จากความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ และจากความยิ่งใหญ่ของ
พระดารัสของพระองค์
พยายามอ่านด้วยเสียงที่ไพเราะ
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ถ้าอ่านในที่ที่มีผคู้ นละหมาดอยูไ่ ม่ควรอ่านเสียงดัง เพราะมัน
จะเป็ นการรบกวนสมาธิในการละหมาดของเขา
10. ในขณะที่อ่านพยายามตรึกตรอง และใคร่ครวญในความหมาย
ของอัลกุรอาน
11. พยายามตั้งใจจดจ่อต่อการอ่าน และต่อความหมายของอัลกุ
รอาน
12. พยายามราลึกถึงสิ่งที่อลั ลอฮฺ ได้ทรงบันดาล เช่น ฟากฟ้ าและ
แผ่นดิน ฯลฯ ที่ถูกระบุในกุรอ่าน
9.

เราจาเป็ นต้องมัน่ ใจอย่างแน่ วแน่ วา่
การเอาคัมภีรอ์ ลั กุรอ่านมาเป็ น
ธรรมนูญในการดาเนิ นชีวิตของมนุ ษย์น้ัน เป็ นหลักประกันที่สาคัญอย่างยิ่งใน
การที่จะได้มาซึ่งความมัน่ คงในการปกครองบนผืนแผ่นดิน ไม่วา่ จะเป็ นระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับประเทศหรือระดับโลก ทั้งนี้ และทั้งนั้นมันยังเป็ นเหตุสาคัญที่
จะทาให้เรามีชยั ชนะเหนื อศัตรูท้งั หลาย
ฉะนั้น ผูอ้ ่านที่รกั จงเร่งรีบในการยึดถือคัมภีรอ์ ลั กุรอ่านด้วยความรักและ
เคร่งครัดเถิด หากท่านเป็ นผูท้ ี่ละเลยต่ออัลกุรอ่านแล้ว จงรีบกลับไปหาและนา
มันมาปฏิบตั ิในชีวิตจริง แล้วท่านจะเป็ นผูห้ นึ่ งที่จะได้รบั ความสุขทั้งในโลกนี้ และ
โลกหน้า
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การเรียกร้องของอัลลอฮฺ ให้ท่านกลับไปหาพระองค์โดยการยึดถือปฏิบตั ิ
ตามกุรอ่านแล้วท่านก็ตอบสนองด้วยดีน้ัน พระองค์จะทรงเปรมปรีด์ิต่อท่าน
มากกว่าความดีใจของครอบครัวที่ได้พบกับสมาชิกหลังจากที่ตอ้ งจากกันเป็ น
เวลานานแสนนาน
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การศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูต
ฉันเป็ นมุสลิม...
ฉันศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ ทั้งหมด อัลลอฮฺ ได้ทรง
คัดเลือกจานวนหนึ่ งจากหมู่มนุ ษย์ให้เป็ นศาสนทูตของพระองค์ พระองค์ทรง
ประทานบทบัญญัติของพระองค์แก่พวกเขาเพื่อให้พวกเขานามันมาปฏิบตั ิและ
เผยแผ่ประกาศแก่กลุ่มชนของตน
ซึ่งผูใ้ ดก็ตามกล่าวตอบรับและปฏิบตั ิตาม
พวกเขาเหล่านนั้นจะได้เข้าสู่สวนสวรรค์อนั สถาพร แต่ผูท้ ี่ปฏิเสธดื้ อดึงไม่ปฏิบตั ิ
ตาม พวกเขาเหล่านั้นจะลงสู่ขุมนรกอเวจีอนั น่ าสะพรึง
อัลลอฮฺ ได้ทรงสนับสนุ นบรรดาศาสนทูตของพระองค์ดว้ ยกับสิ่ง
มหัศจรรย์ที่เหนื อธรรมชาติ (มุอฺญิซาต) เพื่อมายืนยันว่าพวกเขานั้นเป็ นรอซูล
จากอัลลอฮฺ จริง เพื่อที่จะให้บรรดารอซูลใช้เป็ นหลักฐานในวันกียามะฮฺ มดั ตัว
บรรดาผูท้ ี่ปฏิเสธดื้ อดึงไม่ยอมรับการเชิญชวนเรียกร้องของพวกเขาไปสู่อลั ลอฮฺ

ศาสนทูตคนแรกที่อลั ลอฮฺ ทรงส่งเขามาแก่มนุ ษย์น้ันคือ ท่านนะบีนูห์
และท่านสุดท้ายคือ ท่านนะบีมุฮาหมัด
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บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ ทั้งหมดนั้นเป็ นมนุ ษย์ กินดื่ม แต่งงาน
เจ็บป่ วย และตาย กล่าวคือ พวกเขาทุกคนเหมือนมนุ ษย์ทวั ่ ๆไป แต่พวกเขานั้น
ถูกจัดว่าเป็ นกลุ่มชนที่ดีที่สุดจากบรรดามนุ ษย์ท้งั หลาย
พวกเขาได้รบั การ
ปกป้องให้พน้ จากการกระทาบาปต่างๆโดยอัลลอฮฺ
บรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺ นั้นมีจานวนมากมายแต่อลั ลอฮฺ
พระองค์ได้ทรงระบุและเอ่ยชื่อ ในคัมภีรอ์ ลั กุรอานบางส่วนเท่านั้น
ดังต่อไปนี้
1.มุฮาหมัด 2.อิบรอฮีม

3.มูซา

4.อีซา

ซึ่งมี

5.นุ ห์

ซึ่งห้าท่านนี้ ถือว่าเป็ นบรรดาศาสดาผูท้ ี่ดีเลิศซึ่งเรียกว่า “อุลุลอัซ
มี” มีความหมายว่า “เหล่าผูต้ ้งั มัน่ จากบรรดารอซูลทั้งหลาย”
6.อิสมาอีล
7. อิสหาก
8..ยะอฺกบู
9.ฮารูน
อัยยูบ 11. ยูนุซ 12.สุลยั มาน 13.ดาวูด

10.

14.ยะห์ยา
15.ซะการียา
16.ฮูด
17.ซอลิห์
ยูซุฟ 19.ชุอยั บฺ 20.อิลยาส
21.ลูฏ

18.

22.ซุลกิฟลฺ

23.อิดรีส

ซึ่งบางส่วนของพวกเขาได้ถูกเล่า
บางส่วนของพวกเขาพระองค์มิได้เอ่ยถึง

และท่านอื่นๆอีกมากมาย
และระบุในอัลกุรอ่าน

และ
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สิ่งแรก5ที่บรรดารอซูลทั้งหมดเรียกร้องเชิญชวนประชาชาติของพวกเขา
นั้นคือ การเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ “การเคารพสักการะบูชาต่ออัลลอฮฺ เพียง
องค์เดียวเท่านั้น” ส่วนประการสาคัญยิ่งที่บรรดารอซูลทั้งหลายห้ามปรามอย่าง
เด็ดขาดแก่มนุ ษย์กลุ่มชนของพวกเขานั้นก็คือ “ชิริก” การเอาสิ่งอื่นมาเป็ นภาคี
กับอัลลอฮฺในเรื่องของการอีบาดะฮฺ และทุกๆเรื่ องที่เป็ นสิทธิ์ของพระองค์เพียงผู ้
เดียว
บรรดารอซูลทุกท่านนั้น นาพาอัลอิสลามมาประกาศเผยแพร่และเชิญ
ชวนเรียกร้องมนุ ษย์กลุ่มชนของพวกเขาไปสู่ “การเคารพบูชาสักการะต่ออัลลอฮฺ
เพียงผูเ้ ดียว” เพียงแต่วา่ แต่ละรอซูลนั้น ถูกมอบบัญญัติที่แตกต่างกัน และมี
วิธีการในการทาอีบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ ที่แตกต่างกันไป นั้นก็เนื่ องจากความ
แตกต่างกันของแต่ละรอซูลในกรณีของกาลเวลาและสถานที่
บรรดารอซูลก่อนหน้าท่านนะบีมุฮาหมัด
แต่ละท่านได้แจ้งข่าวดีแก่
สาวกของพวกเขาถึงการมาของท่านนบีมุฮาหมัด
และสัง่ ใช้บรรดาสาวกของ
พวกเขาให้ตามและเชื่อฟั งท่านนบีมุฮาหมัด
หากว่าท่านนบีมุฮาหมัด ถูก
แต่งตั้งให้เป็ นรอซูลมายังพวกเขา
ความแตกต่างระหว่าง “รอซูล” กับ “นบี” นั้นก็คือผูเ้ ป็ นรอซูลทั้งหลาย
นั้น คือผูท้ ี่อลั ลอฮฺทรงประทานบทบัญญัติใหม่(ชะรีอะฮฺ )ลงมาแก่พวกเขา และ
5

คือภาระหน้ าที่หลักและสาคัญที่สดุ ของบรรดาศาสนทูตทังหมด
้
เพราะฉะนันบรรดาดาอี
้
ย์ผ้ เู รียกร้ อง
ไปสูอ่ ลั ลอฮฺต้องพยายามเป็ นอย่างยิ่งในการเน้ นย ้าผู้คนให้ ตระหนักในเรื่องนี ้ – ผู้แปล
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ทรงบัญชาให้เขานามันไปประกาศเผยแพร่แก่มนุ ษย์กลุ่มชนของเขา ส่วนผูท้ ี่
เป็ นนบีน้ัน คือผูท้ ี่อลั ลอฮฺ ทรงแต่งตั้งเพื่อมายืนยัน เน้นยา้ และปฏิบตั ิตาม
บทบัญญัติของรอซูลคนก่อนท่านในกลุ่มชนของท่าน
ฉันเป็ นมุสลิม ฉันศรัทธาว่า รอซูลที่ดีเลิศที่สุด ณ อัลลอฮฺ น้ันคือ ท่านรอ
ซูลลุลลอฮฺ มุฮาหมัด ซึ่งท่านเป็ นลูกหลานของอิสมาอีล บุตรของ ท่านรอซูล
อิบรอฮีม อะลัยฮุ มสั สลาม
อัลลอฮฺ ได้ทรงแต่งตั้งให้ท่านรอซูลมุฮาหมัด เป็ นรอซูลของพระองค์
มายังมวลมนุ ษย์ท้งั หมดในโลกนี้ และพระองค์ยงั ได้ทรงให้ท่านเป็ นนบีและรอ
ซูลคนสุดท้าย(ปั จฉิมศาสดา)อีกด้วย จึงไม่มีนบีหรือรอซูลคนใดๆทั้งสิ้ นหลังจาก
การเสียชีวิตของท่านนบีมุฮาหมัด
อัลลอฮฺ ได้ทรงสนับสนุ นท่านรอซูล มุฮาหมัด ด้วยกับ”มุอฺญิซาต”
อัลลอฮฺ ได้ทรงเชิดชูให้ความประเสริฐแก่ท่านรอซูลมุฮาหมัด เหนื อกว่า
บรรดารอซูลคนก่อนๆทั้งหมด
ในขณะเดียวกันพระองค์ยงั ได้ทรงให้ความ
ประเสริฐแก่สาส์นที่ท่านนามาประกาศเผยแผ่ต่อมนุ ษย์มากกว่าบรรดาสาส์น
ต่างๆ ที่บรรดารอซูลท่านก่อนๆนามาประกาศเผยแพร่ต่อกลุ่มชนของพวกเขา
เช่นเดียวกัน
บทบัญญัติต่างๆที่ท่านนามานั้นมีจุดเด่นและมีความประเสริฐ
มากกว่าหลายเท่าต่อบทบัญญัติของบรรดารอซูลคนก่อนๆที่นาพามา
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คัมภีรท์ ี่มีความประเสริฐเหนื อบรรดาคัมภีรก์ ่อนๆที่ท่านรอซูลมุฮาหมัด
นามานั้นก็คือ “อัลกุรอาน” ประชาชาติที่อลั ลอฮฺ ได้ทรงมอบความ
ประเสริฐให้มากกว่าประชาชาติอื่นๆหลายเท่านั้นคือ “ประชาชาติของท่านรอ
ซูลมุฮาหมัด ” บรรดาผูถ้ ูกขนานนามว่า “อัลมุสลิมีน” ซึ่งพวกเขาคือผูใ้ ดก็
ตามที่ศรัทธาต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรอซูลบอกให้ศรัทธา และปฏิบตั ิตามคาสัง่
สอนของศาสนา “อัล – อิสลาม”ที่ท่านรอซูลมุฮาหมัด นาพามาจากอัลลอฮฺ
ผูเ้ ป็ นพระเจ้านัน่ เอง
อัลลอฮฺได้ทรงมอบสิทธิพิเศษต่างๆแก่ท่านรอซูลมูฮาหมัด
พระองค์ไม่ได้มอบให้กบั บรรดานะบีคนก่อนๆท่านเลย ได้แก่

ซึ่งที่

“อัลวะศีละฮฺ ” คือ สวนสวรรค์ช้นั สูงที่สุด ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงตระเตรียม
ไว้ให้แก่ท่านรอซูลมุฮาหมัด เพียงผูเ้ ดียว
2. “อัลเกาษัร” คือ แม่น้ าในสวนสวรรค์ ไหลมาจากใต้บลั ลังก์ของอัลลอ
ฮฺ 6
3. “อัลเฮาฎ์” คือ แอ่งน้ าที่ผูเ้ ป็ นมุสลิมเท่านั้นที่จะได้ดื่มในวันกียามะฮฺ
ซึ่งเป็ นวันที่มวลมนุ ษย์ท้งั ปวงจะมีความกระหายน้ าอย่างมาก จนกระ
ทั้งว่าเหงื่อของบางคนท่วมถึงหัวเข่า บางคนท่วมถึงเอว บางคนท่วม
1.

6

ในอัลกุรอ่านฉบับแบบไทยของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับระบุวา่ “เป็ นแม่น ้าในสวนสวรรค์ ริมฝั่ งทัง้
สองของแม่น ้าทาด้ วยทองคา ทางน ้าไหลของแม่น ้าทาด้ วยไข่มกุ เพชร พลอย ทับทิม กลิ่นของแม่น ้ามี
กลิ่นหอมกว่าชะมดเชียง และน ้าของแม่น ้ามีรสหวานยิ่งกว่าน ้าผึ ้ง..”(อรรถาธิบาย ซูเราะฮฺอลั เกาษัร อา
ยะฮฺที่ 1)
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ถึงไหล่ ฯลฯ ซึ่งนัน่ ก็ขึ้นอยู่กบั การงานในโลกดุนยาของแต่ละคน ผูใ้ ด
ที่ทาความดีมากเท่าไหร่เหงื่อที่จะไหลมาจากร่างกายของเขาก็จะ
น้อยลงเท่านั้น ในวันนั้น ท่านนบีมุฮาหมัดจะเอาน้ าจากแอ่งน้ า
“อัลเฮาฎ”ด้วยกับแก้วน้ า
แล้วยื่นให้ดว้ ยกับมือของท่านเองให้แก่
บรรดาผูศ้ รัทธาดื่มซึ่งเมื่อพวกเขาดื่มแล้วก็จะไม่รสู ้ ึกกระหายอีกเลย
4. “อัชชะฟาอะฮฺ ”
คือ ท่านรอซูลมุฮาหมัด จะทาการขอความ
ช่วยเหลือแก่บรรดามุสลิมที่เป็ นผูฝ้ ่ าฝื นจากอัลลอฮฺ ให้อลั ลอฮฺ ทรง
อภัยโทษแก่พวกเขา เพื่อที่พวกเขาจะได้รอดพ้นจากไฟนรกจนกระทัง่
ไม่มีใครที่ได้กล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดยกเว้นอัลลอฮฺ เท่านั้น และ
ท่านรอซูลมุฮาหมัดนั้น คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ ” ยกเว้นเสียแต่วา่
ท่านนบี จะขอความช่วยเหลือแก่เขาจากอัลลอฮฺ ให้พน้ จากนรก
จึงไม่มีคนที่ได้กล่าวคาพูดดังกล่าว ( กะลีมะฮฺชะฮาดะฮฺ ) หลงเหลือ
อยูใ่ นนรก ด้วยเหตุนี้เอง ผูท้ ี่เป็ นผูฝ้ ่ าฝื นที่เป็ นมุสลิมนั้นจะไม่อยูใ่ น
นรกตลอดกาลแต่ทว่าเขาจะได้ออกจากนรกหลังจากที่เขาถูกทาความ
สะอาดจากบาปของเขาในนรกแล้ว ส่วนผูใ้ ดที่ศรัทธาต่อบรรดานบี
บรรดารอซูลทั้งหลาย แต่ไม่ศรัทธาในนบีมุฮาหมัด เขาจะอยูใ่ น
นรกตลอดกาล
5. อัลลอฮฺ ได้ทรงให้ความช่วยเหลือแก่ท่านรอซูลมูฮาหมัด มา
ตลอด
และพระองค์ก็จะทรงให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาสาวกผูท้ ี่
ศรัทธาและปฏิบตั ิตามท่านจนกระทัง่ ถึงวันกียามะฮฺ นั้นก็ดว้ ยกับการ
เพิ่มความหวาดกลัวเข้าไปในหัวใจของศัตรูอิสลาม เป็ นระยะเวลา
เท่ากับการเดินทางหนึ่ งเดือน
ซึ่งการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ใน
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ลักษณะเช่นนี้ ไม่เคยปรากฏแก่ผูเ้ ป็ นนบีและรอซูลท่านใดที่มาก่อน
หน้าท่านเลย
6. อัลลอฮฺ ได้ทรงอนุ มตั ิให้พื้นพิภพนี้ เป็ น”มัสยิด”และให้มน
ั มีความ
สะอาดแก่ท่านรอซูลมุฮาหมัด และอุมมะฮฺของท่าน กล่าวคือ ผูเ้ ป็ น
มุสลิมสามารถทาการละหมาดได้ทุกพื้ นที่ ทุกแห่งหน ทุกมุม และทุก
จุด ของพื้ นแผ่นดินของโลกนี้ และสามารถเอาฝุ่นดินมาทาตะยัมมุม
ได้ในกรณีที่อนุ ญาติให้ทาตะยัมมุม สิทธิ์นี้เป็ นเอกสิทธิ์ของท่านรอซูล
มุฮาหมัดเพียงผูเ้ ดียว ซึ่งไม่ปรากฏแก่ผใู้ ดมาก่อน
7. อัลลอฮฺ ได้ทรงส่งท่านรอซูลมุฮาหมัด มาเป็ นศาสนทูตของ
พระองค์แก่มนุ ษย์และญินทั้งหมด ในขณะที่พระองค์ได้ทรงส่งนบีหรือ
รอซูลคนก่อนๆท่านมาเป็ นศาสนทูตแก่กลุ่มชนของพวกเขา เท่านั้น
8. ท่านรอซูลมุฮาหมัด เป็ นมนุ ษย์และรอซูลคนแรกที่หลุมฝั งศพของ
ท่านจะแยกตัวออกเพื่อให้ท่านฟื้ นคืนชีพขึ้ นมา ท่านเป็ นผูแ้ รกที่จะทา
การขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ แก่มวลมนุ ษย์ ท่านเป็ นผูแ้ รกที่
การขอความช่วยเหลือจะถูกตอบรับ และท่านเป็ นผูแ้ รกที่จะทาการ
เคาะประตูแห่งสวรรค์ ซึ่งมะลักผูเ้ ป็ นผูด้ แู ลสวรรค์ที่มีนามว่า “ริฎ
วาน” จะกล่าวถามท่านว่า “เจ้าเป็ นใคร?” ท่านนบีมุฮาหมัดจะกล่าว
ตอบว่า “ฉันคือมุฮาหมัด” ริฎวานก็จะกล่าวว่า “ฉันถูกสัง่ ไม่ให้เปิ ด
ประตูแก่ผูใ้ ดก่อนท่าน”
มุอฺญิซาตต่างๆที่ปรากฏแก่ท่านนะบีมุฮาหมัด มีดงั ต่อไปนี้
1.

การผ่าดวงจันทร์เป็ นสองซีก
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

การที่ท่านรอซูลลุลลอฮฺ ทาให้ดวงตาของท่าน
“กอตาดะฮฺ ”
กลับมาดีเป็ นปกติ หลังจากที่ถูกศัตรูควักออกมาในสงครามอุฮุด
การที่ท่านนบี ทาให้ขาของท่าน “อิบนุ ฮะกัม” กลับมาดีเป็ นปกติ
เหมือนเดิม หลังจากมันได้หกั ในสงครามบะดัร
การที่ท่านนบี ได้ขอให้ตน้ ไม้ตน้ หนึ่ งปฏิญาณตนต่อท่านต่อหน้าผู้
ปฏิเสธศรัทธาคนหนึ่ งว่า “ฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใด
นอกจากอัลลอฮฺ และมุฮาหมัดเป็ นรอซูลของพระองค์” และแล้วต้นไม้
ต้นนั้นก็กล่าวปฏิญาณตนดังกล่าวโดยดี เป็ นเหตุให้ชายผูน้ ้ันเข้ารับ
อิสลามทันที
การร้องไห้ของต้นไม้ที่ท่านนะบี เคยใช้ในการคุฏบะฮฺหลังจากที่
ท่านเลิกใช้มนั
แต่ใช้มิมบัรแทน ทาให้มนั ร้องให้ไม่ยอมหยุด
จนกระทัง่ ท่านนบี ต้องเอามือวางบนมัน(เป็ นการปลอบโยน - ผู ้
แปล) มันจึงหยุดร้องไห้
การทาให้อาหารมีมากโดยมือของท่าน จนถึงขัน้ ว่า อาหารที่เต็มอยู่
ในสองฝ่ ามือของท่านสามารถทาให้คนจานวนมากกว่า 80 คนกินจน
อิ่ม
การทาให้น้ ามีมาก ในวันแห่งสนธิสญ
ั ญาฮุ ดยั บียะฮฺ ซึ่งวันนั้น บรรดา
ซอฮาบะฮฺผูเ้ ป็ นทหารของนะบีต่างขาดแคลนน้ ากัน มีน้ าเพียงภาชนะ
เดียวเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดื่มใช้ ท่านนะบี จึงวางมือทั้งสอง
ข้างของท่านภายในภาชนะนั้น ปรากฏว่าน้ าหลัง่ ออกมาจากนิ้ วมือ
ของท่านเสมือนตาน้ าผุด ทาให้ซอฮาบะฮฺของท่านที่มีจานวนประมาน
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1,400 คนสามารถดื่มน้ าจากภาชนะดังกล่าว และทาการอาน้ า
ละหมาดอย่างไม่บกพร่อง
8. เหตุการณ์อิสรออฺ – มิอฺรอจ การเดินทางจากมัสยิดอัลหะรอมในมัก
กะฮฺ ถึงมัสยิดอัลอักศอในเยรูซาเล็มเพียงช่วงเวลาหนึ่ งของกลางคืน
ทั้งๆที่ระยะเวลาการเดินทางโดยกองคาระวานนั้นต้องใช้เวลานานถึง
40 วัน การเดินทางในเวลากลางคืน(อัลอิสรออฺ )ของท่านนะบี ได้
เกิดขึ้ นทั้งวิญญาณและเรือนร่างของท่าน
ขณะที่ท่านตื่นนอนมี
สติสมั ปชัญญะ มิใช่เป็ นความฝั นตามความคิดเห็นของคนบางคน
อัลลอฮฺทรงให้ท่านเดินทางไปในเวลากลางคืน จากมัสยิดอัลหะรอม
ไปยังมัสยิดอัลอักศอ จากนั้นทรงให้ท่านขึ้ นสู่ช้นั ฟ้ าเบื้ องบนคือการ
มิอฺรอจ
9. การที่ท่านนะบี บอกถึงเหตุการณ์และข่าวคราวต่างๆที่ได้เกิดขึ้ นใน
สมัยของบรรดานบีและบรรดารอซูลคนก่อนๆกับอุมมะฮฺของพวกเขา
(เช่น ยะฮูดและนะซอรอ – ผูแ้ ปล) ในขณะที่ท่านนะบีน้ันเป็ นบุคคล
ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นอกจากนี้ ท่านยังบอกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่
จะเกิดขึ้ นในอนาคต อาทิ การพิชิตเปอร์เซียและโรมัน และการโค่น
ล้มอานาจของกิสรอผูท้ ี่ฉีกสาส์นของท่านรอซูลุลลอฮฺ ที่เชิญชวนให้
เขาเข้ารับอิสลาม
มุอฺญิซาตของท่านนะบี นั้นมีอีกมากมายที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นเป็ น
เป็ นเพียงส่วนหนึ่ งเท่านั้น แต่มุอฺญิซาตที่ท่านนาพามาที่สาคัญยิ่งคือ “อัลกุ
รอ่าน” ซึ่งสิ่งนี้ จะเป็ น มุอฺญิซาต ที่คงอยูไ่ ปจนกระทัง่ วันกียามะฮฺ
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อัลลอฮฺได้ทรงยกย่องท่านนะบี
หมายถึงการกล่าวถึงชื่อของท่านใน
เวลาอ่านตะชะฮุ ด(ขณะกล่าวตะฮียะฮฺ ) ในเวลาอะซาน ในเวลาอีกอมะฮฺ และใน
การกล่าวคุฏบะฮฺ ทั้งนี้ พระองค์ยงั ทรงได้โปรดเอาชื่อของท่านนะบีมารวมติดคู่
กับพระนามของพระองค์ และพระองค์ก็ยงั ทรงให้เรากล่าวปฏิญาณตนว่า “ไม่มี
พระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุฮาหมัดเป็ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ ” เป็ น
กุญแจแห่งการเข้ารับอิสลามและให้มนั เป็ นคาพูดที่ “บ่าว” ควรกล่าวมันก่อนที่
จะจากโลกดุนยาไป เพราะผูใ้ ดก็ตามที่กล่าวประโยคนี้ ก่อนสิ้ นลมหายใจ เข้าจะ
ได้เข้าสู่สรวงสวรรค์
สิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่เราต้องทาต่อท่านนบี คือ เราจะต้องไม่เอาคากล่าว
ของ “ใครคนใด” ก็ตามแต่ มาเทียบเคียงหรือเหนื อกว่าคากล่าวของรอซูลุลลอฮฺ
7
เราจะต้องพยายาม เอาเยี่ยงอย่างของท่านมาปฏิบตั ิในทุกๆเรื่องทุกๆ
อิริยาบถของเรา ไม่วา่ มันจะเป็ นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ ซึ่ งเรา
จะต้องไม่เอาบุคคลอื่น มาเป็ นแบบอย่างล้าหน้าท่านรอซูลุลลอฮฺ
เราจะต้องรักใคร่ปรองดองซึ่งกันและกันภายใต้คาสัง่ สอนของท่าน เรา
จะต้องเชื่อฟั งคาสัง่ สอนของท่านในทุกๆเรื่องเพราะอัลลอฮฺทรงตรัสว่า “ผูใ้ ดเชื่อ
ฟั งอัลลอฮฺ แน่ นอนเขาก็เชื่อฟั งอัลลอฮฺแล้ว”8

7

หมายถึง คาพูดของใครไม่วา่ จะ ดัง เก่ง อาเหล่ม หรือดีแค่ไหน หากว่าข้ อคิดเห็นของเค้ า ค้ านกับซุน
นะฮฺของท่านรอซูล คาพูดของเขาเป็ นโมฆะ – ผู้แปล
8

อัลกุรอานฉบับภาษาไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ซูเราะฮฺอนั นิซาอฺ อายะฮฺที่ 80
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เราจะต้องไม่เรียกหรือเอ่ยชื่อของท่านนบี ว่า “มุฮาหมัด” เฉยๆ แต่ตอ้ ง
กากับตาแหน่ งของท่านควบคู่กบั ชื่อของท่านไปด้วย ด้วยเหตุนี้เราจะกล่าวชื่อ
ของท่านว่า “ท่านรอซูล หรือท่านนะบีมุฮาหมัด ”
เราจะต้องนามารยาทอันงดงามของท่านในทุกอิริยาบถของท่านมาเป็ น
แบบอย่าง ในการใช้ชีวิตประจาวันของเรา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องของการนอน การกิน
การดื่ม การเดิน การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคทาน การญิฮาด หรือ
เรื่องอื่นๆ
จาเป็ นในฐานะมุสลิมที่เราต้องภักดีและรักท่านนบี มากกว่าลูกหลาน
บิดา มารดา มนุ ษย์ผูอ้ ื่นทั้งหมด และตัวของเราเอง นอกจากนี้ เราต้องรักผูใ้ ดก็
ตามที่รกั และปฏิบตั ิตามแบบอย่างของท่านรอซูลุลลอฮฺ ในขณะเดียวกัน เรา
จะต้องเกลียดชังผูใ้ ดก็ตามก็ที่เกลียดชังท่านนบี และไม่ยอมปฏิบตั ิตามคาสัง่
สอนของท่านนบี
เพราะฉะนั้น เราจาเป็ นต้องรักใคร่บรรดาผูศ้ รัทธาทั้งหลาย ต้องให้การ
ช่วยเหลือแก่พวกเขา ต้องเอาแบบอย่างที่ดีๆที่สอดคล้องกับคาสอนของอิสลาม
มาใช้ ต้องให้ความสาคัญและใส่ใจต่อพวกเขา ต้องร่วมมือร่วมใจกับพวกเขาใน
ทุกๆเรื่องที่เป็ นคุณธรรม และต้องถือพวกเขาเป็ นเพื่อนพ้องน้องพี่
เราจาเป็ นต้องรังเกียจต่อบรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธา ไม่ภกั ดีหรือเชื่อฟั งพวก
เขา ไม่ทาสัญญาเป็ นพันธมิตรกับพวกเขาเพื่อ รุกราน กีดขวาง หรือเป็ นศัตรูต่อ
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บรรดาผูเ้ ป็ นมุสลิมด้วยกัน
ไม่ให้ความร่วมมือแก่พวกเขาในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิเสธศรัทธา ความมดเท็จของพวกเขา และไม่ไปร่วมฉลองใน
งานฉลองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพวกเขา
ทั้งนี้ อิสลามมิได้อนุ ญาตให้มุสลิมไปรังแก หรืออธรรมต่อพวกเขา แต่สงั ่
ใช้ให้มุสลิมมีความเที่ยงธรรมและคบค้าสมาคมด้วยความดีงาม
ต่อพวกเขา
ตราบใดที่พวกเขาไม่รงั แกและรุกรานเรา
ผูท้ ี่เป็ นมุสลิมนั้นยังจาเป็ นที่เขาต้องรักบรรดามารดาแห่งศรัทธาชน ซึ่ง
พวกนางเป็ นบรรดาภริยาของท่านนบี
ต้องรักบรรดาซอฮาบะฮฺผูเ้ ป็ นอัคร
สาวกของท่านนะบี ทั้งหมด ซึ่งหลังจากบรรดารอซูลและบรรดานะบีท้งั หลาย
แล้ว พวกเขานั้นเป็ นกลุ่มชนที่มีความประเสริฐดีเลิศกว่ามวลมนุ ษย์ท้งั หมด
เช่นเดียวกัน เป็ นสิ่งจาเป็ นที่เรานั้นต้องฟื้ นฟู แบบอย่างของท่านนบี เอา
มันมาแสดงออกโดยการปฎิบตั ิ ต้องประกาศเผยแพร่ศาสนาที่ท่านนามาแก่มวล
มนุ ษย์ ต้องอดทนต่อความเดือดร้อนที่จะต้องเกิดขึ้ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อ
เรานาเอาซุนนะฮฺของท่านมาเผยแพร่ประกาศต่อผูค้ น
เนื่ องจากแนวทางที่อลั ลอฮฺ ทรงกาหนดไว้คือ “ไม่มีผใู้ ดที่เรียกร้องเชิญ
ชวนผูค้ นไปสู่ “ศาสนาของอัลลอฮฺ สู่สจั ธรรม” เว้นแต่วา่ เขาผูน้ ้ันจะต้องถูก
ทาร้าย ถูกรังแก และถูกก่อกวน ให้ได้รบั ความเดือดร้อน”
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ฉะนั้น มุสลิมที่รกั ขออย่าให้การปั ่นป่ วนของผูป้ ฏิเสธศรัทธา หรือผูไ้ ม่รู ้
ผิดรูช้ อบทาให้ท่านปล่อยปละละเลยในศาสนาของท่านเลย ท่านนบี ในช่วง
แรกของการประกาศศาสนาของอัลลอฮฺ นั้น ท่านถูกทาร้าย ถูกรังแก ไป
พร้อมๆกับบรรดาสาวกของท่านที่มีจานวนน้อยแต่ถึงกระนั้น ท่านและสาวกของ
ท่านก็อดทนต่อการถูกรังแกนั้นๆอย่างหนักแน่ น
เช่นเดียวกันพี่นอ้ งมุสลิมที่รกั อย่าให้ความตั้งมัน่ ของท่านที่จะอยูใ่ นกรอบ
ศาสนา และการเรียกร้องผูอ้ ื่นไปสู่หลักศรัทธาต้องอ่อนแอลงด้วยสาเหตุจาก
คาพูดของพวกปฏิเสธศรัทธาหรือพวกไม่รผู ้ ิดรูช้ อบที่วา่ “ท่านพูดเพ้อเจ้อ , ไม่
กินกับปั ญญา , กบในกะลา, เชย หรืออาจจะกล่าวว่าท่านถูกล้างสมอง” พึง
ระลึกว่าท่านนั้นมีนบีเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดสาหรับท่าน ซึ่งท่านนั้นได้ถูกกล่าวหา
คล้ายๆกันหรือทานองเดียวกันกับที่ท่านรอซูล เคยถูกกล่าวหา ซึ่งท่านนบี
นั้นได้ถูกกล่าวหาว่า “เป็ นนักกวี เป็ นคนบ้า ฯลฯ” และขออย่าให้ทุกข์เจ็บหากมี
ผูใ้ ดกล่าวหาท่านว่า “เป็ นคนหัวรุนแรง เป็ นพวกหลงผิด ฯลฯ”เพราะนี่ เป็ น
สภาพของบรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว อัลลอฮฺ ได้ทรงตรัสว่า
“และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผูศ้ รัทธา พวกเขาก็จะกล่าวว่า แท้จริงชนเหล่านี้
เป็ นผูห้ ลงทางอย่างแน่ นอน”อัลมุฎอฟฟิ ฟี น อายะฮฺที่ 32
พี่นอ้ งมุสลิมที่รกั เพียงพอแล้วที่ท่านนั้นได้รบั เกียรติให้ได้อยูใ่ นกลุ่มของ
ท่านนบี
เพราะมนุ ษย์น้ันได้แบ่งเป็ นสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มผูป้ ฏิเสธศรัทธา
และกลุ่มผูศ้ รัทธา ฉะนั้นความเดือดร้อนที่ท่านได้รบั ไม่วา่ จะเป็ นทางกาย วาจา
หรือใจก็ดี มันเทียบไม่ได้เลยกับการที่ท่านได้อยูใ่ นกลุ่มของท่านนบี ผูเ้ ป็ น
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มนุ ษย์ที่ดีเลิศที่สุด ณ ที่อลั ลอฮฺ
ในดุนยาและอาคีเราะฮฺ

และกลุ่มนี้ แหละคือผูไ้ ด้รบั ชัยชนะที่แท้จริง

ฉะนั้น จงปล่อยกลุ่มผูป้ ฏิเสธศรัทธาให้พวกเขาไปพบกับ”วันที่ผูอ้ ธรรมจะ
กัดมือของเขาแล้วจะกล่าวว่า โอ้ ถ้าฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับอัรรอซูลก็จะเป็ น
การดี” อัลฟุรกอน อายะห์ที่ 27
มุสลิมที่รกั
ท่านอย่าได้ไขว้เขวกับคาพูดที่กล่าวหาท่านว่า
“เป็ น
ผูก้ ่อการร้าย” “เป็ นคนเลวทรามตา่ ช้า” ฯลฯ เพราะนัน่ มันเป็ นข้อใส่ไคล้ของ
บรรดาพวกยโสโอหังต่อบรรดาผูศ้ รัทธาทั้งในโลกดุนยาและอาคีเราะฮฺ เพราะ
บุคคลเหล่านั้นเมื่อมาในวันกียามะฮฺมะลาอีกะฮฺ จะลากพวกเขาลงไปสู่
นรกญะฮันนัม ในสภาพที่ใบหน้าของพวกเขาถูกลากไปกับพื้ น เมื่อพวกเขาอยูใ่ น
นรกพวกเขาจะกล่าวว่า “มีอะไรเกิดขึ้ นแก่เราทาไมเราจึงไม่เห็นชายอีกหลายคน
ที่เรานับพวกเขาว่าอยูใ่ นหมู่ผูเ้ ลวทรามยิ่ง?” ซูเราะฮฺ ศอด อายะฮฺที่ 62
ในเวลานั้นเองบรรดาผูศ้ รัทธา ผูถ้ ูกกล่าวหาว่าเลวทรามยิ่ง(ในโลกดุน
ยา) จะเรียกขานมาจากสวรรค์เบื้ องบนและบอกพวกเขา(ชาวนรกดังกล่าว)ว่า
“แท้จริงพวกเราได้พบแล้วว่าสิ่งที่พระผูอ้ ภิบาลของเราได้สญ
ั ญาแก่เราไว้น้ันเป็ น
ความจริง”ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 44
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การศรัทต่อวันกียามะฮฺ
ฉันเป็ นมุสลิม.......
ฉันศรัทธาต่อวันกียามะฮฺ มันคือวันที่โลกดุนยาแห่งการสะสมการงานจะ
พินาศลง แล้ว”อาคีเราะฮฺ ”ซึ่งเป็ นโลกแห่งการตอบแทนจะเกิดขึ้ นอันหมายถึงว่า
บรรดาผูป้ ฏิบตั ิการงานที่ดีงามจะได้เขาสู่สวนสวรรค์ ส่วนบรรดาผูป้ ฏิบตั ิการ
งานที่ชวั ่ ช้าก็จะต้องพานักในนรก
ในวันกียามะฮฺ ตราชัง่ จะถูกตั้งวางเพื่อตรวจสอบการงานของแต่ละคน
แล้วแต่ละคนก็จะได้รบั บัญชีของเขา ผูใ้ ดถูกยื่นจากทางเบื้ องขวาของเขา ก็จะได้
พานักร่วมกับท่านนบีในสวรรค์ ส่วนบัญชีของผูใ้ ดถูกยื่นให้ทางเบื้ องซ้ายของเขา
ก็จะได้พานักร่วมกับฟิ รอูนในนรก
เช่นเดียวกัน ในวันกียามะฮฺน้ัน สะพาน”ศิรอฏ”จะถูกวางขึ้ นแล้วมนุ ษย์
ทุกคนจะต้องผ่านมันไป ผูใ้ ดที่สามารถผ่านมันไปได้เขาจะได้ไปถึง สวนสวรรค์
และจะมีบางส่วนที่ถูกตะขอเกี่ยวลงไปเนื่ องด้วยการงานที่ไม่ดีของเขา เขาก็จะ
ตกจากสะพานลงสู่หุบเหวแห่งนรก
สัญญาณต่างๆที่บ่งบอกถึงวันกียามะฮฺ
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สัญญาณเล็กๆได้แก่ การไม่รกั ษาอามานะฮฺ 9 การฆาตกรรมจะ
มีอย่างดาษดื่น การที่พวกประพฤติชวั ่ จะเข้ามาปกครองโดยวิธี
ที่อธรรม การที่พวกโง่เขลาเบาปั ญญาจะพูดพล่อยๆถึงเรื่อง
ใหญ่โต และอื่นๆอีก
- สัญญาณใหญ่ๆ ได้แก่ การปรากฏตัวของอิมาม “อัล – มะฮฺ
ดี”,
การเกิดการปกครองที่ดียิ่งตามแนวทางของท่านนะบี,
การออกมาของ “อัลมะซีห์ อัดดัจญาล”, การลงมาของท่านนบี
อีซา เพื่อเป็ นแม่ทพั ให้กบั บรรดามุสลิมในการทาสงครามกับ
บรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธา นอกจากนี้ ท่านยังมาหักไม้กางเขน
และฆ่าหมู กล่าวคือ จะมาขจัดศาสนาอื่น และยินยอมให้
ศาสนาอิสลามเท่านั้นเป็ นศาสนาคงอยู่ตลอดไป จนไม่เหลือ
บ้านใดในหมูบ่ า้ นหรือในเมือง ยกเว้นเสียแต่วา่ อัลลอฮฺจะทรง
ให้ศาสนานี้ เข้าไปด้วยอานาจของผูม้ ีอานาจ หรือด้วยความ
ตกตา่ ของผูต้ กตา่ เช่นเดียวกันส่วนหนึ่ งในสัญญาณใหญ่ๆของ
วันกียามะฮฺ คือ การออกมาของ “ยะอฺยจู ญ์” และ “มะอฺยจู ญ์”,
การออกมาของสัตว์จากแผ่นดินมาพูดกับมนุ ษย์, การที่ดวง
อาทิตย์จะขึ้ นทางทิศตะวันตก, การที่พระมหาคัมภีรอ์ ลั กุรอาน
จะถูกยกขึ้ น เป็ นต้น
-

9

แปลว่าของฝาก, ความรับผิดชอบ, เรื่องที่ต้องรับผิดชอบ, เรื่องที่อลั ลอฮฺใช้ หรือห้ าม, ความซื่อสัตย์,
ความไว้ วางใจ
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ในวันกียามะฮฺ ผูใ้ ดที่ได้กระทาความดีหรือความชัว่ ที่หนักเท่าละอองธุลี
เขาจะไดเห็นมัน ฉะนั้นมุสลิมที่รกั จงรีบเร่งทาความดีเถิดก่อนที่ เวลาของการ
บันทึกการงานจะถูกปิ ดฉากลง เพราะความตายกาลังคืบคลานมาหาเราอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเวลาและสถานที่ที่ไม่มีใครล่วงรูย้ กเว้นอัลลอฮฺ เท่านั้น
หลังจากที่ชีวิตของมนุ ษย์แต่ละคนได้จบลง
เขาจะถูกทาความสะอาด
ร่างกายด้วยการอาบน้ า ห่อกะฝัน่ ด้วยผ้าขาว ถูกทาการละหมาดญะนาซะฮฺแก่
เขา แล้วถูกนาไปฝังในหลุม(กุโบร) จากนั้นจะมีมะลักสองท่าน คือ มุงกัร
และ นะกีร มาหาเขา แล้วจะให้ผูต้ ายนัง่ พร้อมกับถามว่า
มุงกัร นะกีร“ใครคือพระเจ้าของเจ้า? อะไรคือศาสนาของเจ้า? ใครคือ
ผูน้ า(นบี)ของเจ้า?”
หากเขาตอบว่า “อัลลอฮฺ คือพระเจ้าของฉัน อัลอิสลามคือศาสนาของ
ฉัน มุฮาหมัดคือนะบีและรอซูลของฉัน” สวรรค์ที่เขาจะได้พานัก ปราสาทที่เขา
จะได้อาศัย จะถูกฉายให้เขาได้เห็นในหลุมฝังศพของเขา เมื่อเขาเห็นดังนั้นแล้ว
เขาจะมีใบหน้าที่สดชื่น เปรมปรีด์ิ แล้วหลุมฝังศพของเขาจะถูกแผ่ออกอย่าง
กว้างไกลสุดสายตา
แต่หากว่าเขาผูน้ ้ันเป็ นผูป้ ฏิเสธศรัทธา เขาก็จะไม่สามารถตอบคาถาม
ของมุงกัรและนะกีรได้ ดังนั้นหลุมฝั งศพของเขาก็จะแคบเข้ามาเรื่อยๆ จนกระทัง่
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มันได้บีบกระดูกซี่โครงของเขาให้ประสานกันแล้วหลุมฝั งศพของเขาจะเต็มไป
ด้วยเปลวเพลิงที่โชติช่วง นัน่ ก็เพราะการงานที่ไม่ดีของเขานัน่ เอง
บรรดาผูศ้ รัทธา อัลลอฮฺ จะทาให้พวกเขาสามารถตอบคาถามของมุงกัร
และนะกีร ได้ ก็เนื่ องด้วยกับการงานที่ดีงามทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทา
มันไว้ เช่น การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ , การปฏิบตั ิสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงสัง่ ใช้
ให้เป็ นสิ่งจาเป็ นแก่เขา, การต่อสูใ้ นหนทางของพระองค์, คุณธรรมความดีต่างๆ
, การสัง่ ใช้ให้ทาความดีและห้ามปรามจากความชัว่ การบริจาคทาน, การอ่าน
คัมภีรอ์ ลั กุรอ่าน, การถือศีลอด,และลุกขึ้ นตื่นจากการนอนเพื่อละหมาดยามดึก
สงัด ฯลฯ
ส่วนผูท้ ี่ไม่สามารถตอบคาถามของมุงกัร และนะกีร ได้ แล้วพวกเขา
ต้องถูกทรมานในหลุมฝั งศพ และในขุมนรก นัน่ ก็เพราะการประพฤติชวั ่ ต่างๆ
ฉะนั้น มุสลิมที่รกั จงมีความหมัน่ เพียรในการกระทาความดีให้มากเท่าที่
ท่านจะมีความสามารถทาได้ เพราะในโลกดุนยามีแค่การสร้างผลงาน ไร้ซึ่งการ
สอบสวนและตอบแทน แต่ในวันอาคีเราะฮฺน้ัน มีแต่การสอบสวนและตอบแทน
ไร้ซึ่งการสร้างผลงานอีกแล้ว
ในวันกียามะฮฺน้ันบรรดาผูเ้ ป็ นมุสลิมที่เชื่อฟั งปฏิบตั ิตามคาสัง่ สอน
ของอัลลอฮฺและรอซูลของพระองค์เท่านั้นที่จะได้เข้าสู่สวนสวรรค์ ส่วนผูท้ ี่ไม่รบั
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อิสลาม อัลลอฮฺ ก็จะทรงไม่รบั เขาเช่นกันในวันกียามะฮฺ ซึ่งในวันนั้นอัลลอฮฺ
จะไม่ทรงรับศาสนาใดๆทั้งสิ้ น ณ พระองค์ยกเว้นอิสลามเท่านั้น
ในสวนสวรรค์น้ันจะมีความโปรดปรานและความผาสุก
โดยที่ตาของ
มนุ ษย์เราไม่เคยเห็นความสุขเช่นนี้ จากที่ใดมาก่อน หูของเราไม่เคยได้ยินมา
ก่อน และเราไม่เคยนึ กเคยฝันมาก่อน ความโปรดปราณและความผาสุกของ
สวรรค์น้ันจะคงอยูต่ ่อไปตลอดกาลนิ รนั ดร ชาวสวรรค์จะไม่ตาย ทั้งนี้ ความโปรด
ปราณและเปรมปรีด์ิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ การมองเห็นพระพักต์ของอัลลอฮฺ พระ
เจ้าแห่งสากลโลก
ส่วนบรรดาผูฝ้ ่ าฝื น บรรดาผูช้ วั ่ ช้า และบรรดาผูป้ ฏิเสธศรัทธานั้นพวกเขา
จะลงสู่ขุมนรกอเวจี ซึ่งในนรกนั้น มีการทรมานต่างๆนานา อย่างแสนสาหัสยิ่ง
นัก มันเป็ นที่ ที่ซึ่งอัลลอฮฺ ได้ทรงเตรียมมันไว้สาหรับผูป้ ฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์
หมูภ่ เู ขาที่แข็งแกร่งยิ่งไม่สามารถทนรับการทรมานดังกล่าวได้ แต่กระนั้นพวก
เขาก็จะต้องถูกทรมานด้วยกับการทรมานต่อเนื่ องซ้าแล้วซ้าเล่า...
เมื่อชาวนรกเข้านรกกันแล้ว บรรดาผูป้ ฏิบตั ิตาม”อัฏฏอฆูต10”ในนรกจะ
ขอจากอัลลอฮฺ ให้พระองค์ทรงเพิ่มการลงโทษเป็ นสองเท่าแก่หวั หน้าของพวกเขา
บรรดาผูซ้ ึ่งต้องทาให้พวกเขาหลงทางมาตกนรก แต่อลั ลอฮฺไม่ทรงตอบรับคาขอ
ของพวกเขาแต่ทว่าพระองค์ทรงสัง่ ให้เพิ่มการทรมานอย่างแสนสาหัสแก่ท้งั สอง
ฝ่ าย ทั้งฝ่ ายที่นาและฝ่ ายที่ตาม
10

โปรดดูความหมายของฏอฆูตในบทการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ในหน้ าที่ 9
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มุสลิมที่เคารพรัก ขอให้ท่านจงมัน่ คงอยูบ่ นศาสนาอันเที่ยงแท้นี้เถิด อย่า
ให้การมีจานวนเยอะของพวกฝ่ าฝื น พวกผิดคาสัง่ สอนมาล่อลวงท่าน กล่าวคือ
บรรดาผูฝ้ ่ าฝื นต่อคาสัง่ สอนของศาสนานั้นมีถมไป
ดังนั้นขอให้ท่านอย่าได้
ท้อแท้หรือคล้อยตามพวกเขาไปด้วย แต่จงยึดมัน่ ในศาสนา อดทน และต่อสู่
เพื่อศาสนา
ّ يل
ِْللا
ِْ وك َعن َس ِب
َْ ُّض يُضِ ل
ْ ِ َْوإِن ُتطِ عْْ أَ ْك َث َْر َمن فِي األَر

“และหากเจ้าเชื่อฟั งคนส่วนมากของผูค้ นในแผ่นดินแล้ว พวกเขาก็จะทา
ให้ เจ้าหลงทางของอัลลอฮฺ ” อัลอันอาม อายะฮฺที่ 116
แต่ขอให้ท่านเดินทางสายนี้ ร่วมกับบรรดาผูเ้ ดินทางไปสู่อลั ลอฮฺ เพราะ
บรรดาผูท้ ี่เดินทางสายนี้ นั้น แม้วา่ จานวนของพวกเขาจะมีไม่มากนัก แต่พวกเขา
จะมัน่ คงบนถนนสายนี้ อันเป็ นศาสนาที่เป็ นสัจธรรม11 พวกเขามัน่ คง ไม่
เดือดร้อนไปจนวันกียามะฮฺ ต่อบรรดาผูท้ ี่มาขัดแย้งกับพวกเขาหรือมาตัดขาด
ทอดทิ้ ง หรือหักหลังพวกเขา
อะไรที่จะทาให้เราได้รบั สวรรค์ช้นั สูงๆ?
อะไรที่จะทาให้เรารอดพ้นจากเปลวไฟนรก?

11

บรรดาผู้ที่เดินบนถนนสายนี ้ ได้ รับความปลอดภัยและอัลลอฮฺทรงดูแล และให้ การช่วยเหลือพวกเขา
ตลอดเวลา
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อะไรที่จะทาให้เราได้อยูร่ ่วมกับกลุ่มแนวหน้าที่รีบรุดไปสู่ความดี
โปรดปราน และสวนสวรรค์ของบรรดาผูใ้ กล้ชิดกับอัลลอฮฺ?

ความ

อะไรที่จะทาให้เราออกห่างจากพวกผูห้ ่างไกลจากความดีและกลุ่มชนผู ้
พินาศ?
คาตอบของคาถามทั้งหมดนั้นคือการ”เตาบะฮฺ ” การกลับเนื้ อกลับตัวไปสู่
การอยูใ่ นโอวาท(ตออะฮฺ)ต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง ซึ่งการเตาบะฮฺ น้ันจะมาแก้ไข
ปรับปรุง และลบล้างสิ่งที่เคยกระทาผ่านมา ประการต่อมาคือการทาความดี
เพราะการงานที่ดีน้ันจะมาเสริมแต่งอายุที่เหลืออยู่ ประการสุดท้ายคือการตั้งใจ
อย่างแน่ วแน่ วา่ จะยึดมัน่ ในศาสนาไม่เปลี่ยนเส้นทางไปไหน หรือเฉไฉออกไปหา
เส้นทางอื่น
ท่านจงอยูร่ ่วมกับมนุ ษย์ดว้ ยกับเรือนร่างของท่าน คบค้าสมาคมกับพวก
เขา ซื้ อขาย แต่งงาน พัฒนาสังคม และผืนแผ่นดิน ตามกรอบที่ศาสนาได้วาง
เอาไว้ ทั้งหมดนั้น ขอให้มนั เป็ นไปด้วยกับร่างกายอย่างเดียว
ส่วนหัวใจของท่านนั้นขออย่าให้มนั พัวพันกับโลกดุนยานี้ แม้แต่เพียงน้อย
นิ ดก็ตาม แต่ขอให้ท่านพาหัวใจของท่านขึ้ นไปเข้าเฝ้ าใต้บลั ลังก์ของพระเจ้า พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้าแห่งสากลโลกและจงให้หวั ใจของท่านก้มลงกราบอัลลอฮฺจนวันกียามะฮฺ

ฉันเป็ นมุสลิ ม

52

การศรัทธาต่อการกาหนดกฎสภาวะที่ดีและไม่ดี
คือการที่เราต้องศรัทธาว่า อัลลอฮฺ นั้นทรงรอบรูท้ ุกสิ่งทุกอย่างที่อยูใ่ น
จักรวาล พระองค์ทรงรูถ้ ึงสิ่งที่เป็ นอยูแ่ ละสิ่งที่มนั จะเกิดขึ้ นจนถึงวันกียามะฮฺ ไม่
มีสิ่งใดที่พระองค์จะไม่รแู ้ ม้ว่าจะมีน้ าหนักเท่าละอองธุลีก็ตามแต่

ระดับขั้นการศรัทธาต่อการกาหนดกฎสภาวะ
1.อัลอิลม์(ความรอบรู)้ ต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺ นั้นทรงรูด้ ีถึงการงาน
ต่างๆของปวงบ่าว ทรงรูถ้ ึงปั จจัยยังชีพของแต่ละคน ทรงรูถ้ ึงวันเกิดและวันตาย
ของแต่ละคน ทรงรูด้ ีวา่ ผูใ้ ดจะได้เป็ นชาวสวรรค์ หรือผูใ้ ดจะได้เป็ นชาวนรก
พระองค์ทรงล่วงรูถ้ ึงสิ่งดังกล่าวทั้งหมด ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างพวกเขามา

2.อัลกิตาบะฮฺ (การบันทึก) เราต้องศรัทธาว่าการกาหนดกฎสถาวะนั้น
อัลลอฮฺ ได้ทรงบันทึกเขียนมันไว้ในแผ่นจารึกในชั้นฟ้ า “อัลเลาห์ มะห์ฟซู ”
ก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างชั้นฟ้ าและแผ่นดินเป็ นระยะเวลาถึง 50,000 ปี ของ
โลกดุนยา ซึ่งแผ่นจารึกที่วา่ นี้ ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่มีผใู้ ดเห็นหรือรูส้ ิ่งที่
บันทึกในมัน ไม่ว่าเขาจะเป็ นมะลักหรือเป็ นรอซูลสูงศักดิ์เพียงใด ณ ที่อลั ลอฮฺ
ก็ตาม
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เราต้องศรัทธาว่า ทารกทุกคนในขณะที่อยูใ่ นครรภ์มารดานั้น อัลลอฮฺ
จะทรงบัญชาสัง่ ให้มะลาอีกะฮฺเขียนบันทึก ว่าเป็ นเพศหญิงหรือเพศชาย เขียนถึง
ปั จจัยยังชีพ(ริซกี)ของเขา การงาน เวลาตาย รวมถึงจุดจบของเขาว่าจะขึ้ นสู่
สวรรค์หรือดิ่งลงสู่ขุมนรก และท้ายที่สุดก็จะทาการบันทึกความดีความชัว่ ที่เขา
ต้องเผชิญกับมัน
เราต้องศรัทธาว่า เมื่อถึงคืน “อัลก็อดรฺ ” ของแต่ละปี การกาหนดกฎ
สภาวะของอัลลอฮฺจะถูกนาลงมาจากแผ่นจารึกในชั้นฟ้ า
ซึ่งกฎกาหนดลิขิต
สภาวะที่กล่าวมานั้นจะเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ตายของมนุ ษย์, ปั จจัยยังชีพของ
แต่ละคน, ผูใ้ ดที่จะได้ทาฮัจญฺในปี นั้น และเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้ นในปี นั้นๆ
หลังจากนั้นกฎกาหนดหรือลิขิตสภาวะดังกล่าวก็จะลงมาตามบุคคลเวลาและ
สถานที่ของมันในทุกๆวัน
3.อัลมะชีอะฮฺ (ความประสงค์) เราศรัทธาว่า ความประสงค์ใดๆ
ของอัลลอฮฺ นั้นจะต้องเกิดขึ้ น
ฉะนั้นสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์มนั ก็จะ
เกิดขึ้ น และสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์สิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้ น อัลลอฮฺ นั้น
ไม่มีผใู้ ดทั้งสิ้ นที่สามารถเอาชนะพระองค์ได้, พระองค์เป็ นผูท้ ี่จะสามารถพลิกผัน
หัวใจของมนุ ษย์โดยความประเสริฐและเมตตาของพระองค์ (ตามที่พระองค์ทรง
ประสงค์) พระองค์จะทรงชี้ แนะ(ฮิดายะฮฺ )ให้ทางนาแก่ใครก็ได้- (ตามที่
พระองค์ทรงประสงค์) และพระองค์ทรงให้ผูใ้ ดก็ได้หลงผิด(โดยความยุติธรรม
และด้วยวิทยะปั ญญาของพระองค์) – ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ เพราะ
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พระองค์น้ันทรงรูย้ ิ่งว่า ผูใ้ ดเหมาะสมที่จะได้รบั ทางนา และผูใ้ ดเหมาะสมที่จะ
หลงผิด
} ون
َ {ْ َال ي ْمس ئَ مل َ اَعا ي َ ْف َع مل َو م ُْه ي ْمس ئَلم
อัลลอฮฺ จะไม่ทรงถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบตั ิ
แต่มนุ ษย์
ทั้งหลายจะถูกสอบถามในสิ่งที่พวกเขาได้กระทาลงไป เพราะว่ามนุ ษย์น้ันเป็ น
บ่าว ส่วนอัลลอฮฺ ทรงเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงมีกรรมสิทธิ์เหนื อทุกสิ่งทุกอย่าง
4.อัลคอลกฺ (การสร้าง) เราเป็ นมุสลิมเราศรัทธาว่า อัลลอฮฺ น้ัน พระองค์
ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนี้ ฉะนั้น ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ ถึงแม้วา่ จะเป็ น
เพียงผงธุลีก็ตาม นอกจากว่าอัลลอฮฺ จะทรงสร้างมันขึ้ นมา แม้กระทัง่ ว่าการ
กระดิกหรือการหยุดนิ่ งของสิ่งต่างๆในโลกก็ตามที
เราเป็ นมุสลิม เราศรัทธาว่า อัลลอฮฺ นั้นได้ทรงสร้างมนุ ษย์ และการ
กระทาของพวกเขา แล้วพระองค์ก็ยงั ได้ทรงสร้างให้มนุ ษย่ให้มีความสามารถ
และความต้องการ เพื่อที่จะให้พวกเขาเชื่อฟั งและภักดีต่อพระองค์ พระองค์ทรง
สัญญาว่าจะให้พวกเขาเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์ และพระองค์ ทรงได้กาชับห้าม
ไม่ให้พวกเขาเขาฝ่ าฝื นต่อพระองค์ เพราะถ้าเป็ นเช่นนั้นแล้ว พระองค์จะทรงให้
พวกเขาลงสู่ขุมนรก ด้วยเหตุนี้เองปรากฏชัดว่าปวงมนุ ษย์โดยรวมแล้วจะมีสอง
กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มที่เป็ นผูศ้ รัทธา กับกลุ่มที่เป็ นผูป้ ฎิเสธศรัทธา นัน่ ก็เป็ นไปตาม
ความต้องการและความปารถนาของพวกเขาเอง ทั้งนี้ ทุกประการ ดังกล่าวนั้ น
คือสิ่งที่อลั ลอฮฺ ทรงสร้างมันให้มนั เกิดขึ้ นในหมู่ปวงบ่าวของพระองค์
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ผลตอบแทนที่งดงามหรือการลงโทษที่รุนแรง ที่จะเกิดขึ้ นในวันกียามาะฮฺ
นั้นเป็ นผลที่เกิดจากการ ปฏิบตั ิตามหรือไม่ปฎิบตั ิตามบทบัญญัติของศาสนา
ไม่ได้เกิดจากการที่อลั ลอฮฺ รูว้ า่ เขาจะเป็ นอย่างนั้นอย่างนี้
ฉะนั้นผูใ้ ดที่ทา
ความดีไว้เท่ากับผงธุลีเขาจะได้รบั ผลตอบแทน และใครทาความชัว่ ไว้เท่ากับผง
ธุลี เขาจะได้รบั การลงโทษ
แต่การงานที่จะบ่งบอกหรือชี้ ชะตาถึงที่พานักของคนๆหนึ่ งในวันอาคี
เราะฮฺ น้ัน คือการงานที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้ในตอนบั้นปลายของชีวิต และ
มนุ ษย์ผูเ้ ป็ นบ่าวทุกคนนั้นจะได้รบั ความสะดวกง่ายดายในการกระทาการงานที่
จะนาไปสู่สรวงสวรรค์ หรือสู่ขุมนรก กล่าวคือ หากว่าผูใ้ ดถูกสร้างมาเป็ นชาว
นรก เขาก็จะได้รบั ความง่ายดายในการปฏิบตั ิการงานที่จะทาให้เขาเป็ นชาวนรก
ส่วนผูใ้ ดที่ถูกสร้างมาเป็ นชาวสวรรค์ เขาก็จะได้รบั ความสะดวกสบาย และความ
ง่ายดายในการปฏิบตั ิทาการงานที่จะทาให้เขาขึ้ นสู่สวรรค์
เพราะฉะนั้น จาเป็ นที่เราต้องกลัวจากการถูกปิ ดฉากชีวิตลงด้วยกับการ
งานที่ไม่ดี เราจึงต้องขอพรอ้อนวอนต่ออัลลอฮฺ อยูต่ ลอดเวลาให้พระองค์ทรง
ทาให้เราอยูใ่ นหนทางที่เที่ยงธรรม ให้พระองค์ทรงคุม้ ครองเราจากการกระทา
สิ่งใดที่เป็ นการฝ่ าฝื นต่อพระองค์ เพราะเราในฐานะที่เป็ นมนุ ษย์ไม่มีกาลังหรือ
ความสามารถที่จะทาสิ่งดังกล่าวทั้งหมดได้ ยกเว้นเสียแต่วา่ อัลลอฮฺ จะทรง
กรุณาโปรดช่วยเหลือเราเท่านั้น
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บรรดาผูศ้ รัทธานั้น จะพอใจต่อกฎกาหนดสภาวะของอัลลอฮฺ ทั้งที่ดี
และไม่ดี ทั้งในยามทุกข์หรือยามสุข และพวกเขาจะมัน่ ใจอย่างแน่ วแน่ ว่า ไม่มี
ผูใ้ ดสามารถให้ประโยชน์แก่พวกเขาได้ ยกเว้นว่ามันจะเป็ นไปตามข้อกาหนด
ของอัลลอฮฺ
ไม่มีผใู้ ดให้โทษแก่พวกเขาได้ ยกเว้นว่า มันจะเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของอัลลอฮฺ เท่านั้น
มนุ ษย์ผูเ้ ป็ นบ่าวจะไม่ได้รบั รูถ้ ึงความหอมหวานของอีหม่าน จนกว่าจะ
ทราบว่าสิ่งใดก็ตามที่มาประสบกับเขาทั้งที่ดีและไม่ดีน้ัน เป็ นไปตามการลิขิต
ของอัลลอฮฺ
ซึ่งหากอัลลอฮฺ ได้กาหนดให้มนั เกิดขึ้ นอย่างไรแล้ว มันย่อม
ต้องเกิดขึ้ นอย่างนั้น และหากสิ่งใดที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้มนั เกิดขึ้ น ไม่วา่
จะอย่างไรมันก็จะไม่เกิดขึ้ นเป็ นอันขาด
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญต่อเอกองค์อลั ลอฮฺ
และวิงวอนขอต่อ
พระองค์ให้พระองค์ทรงให้ขา้ พเจ้า และบรรดามุสลิมทั้งหลายเข้าสู่สรวงสวรรค์
ของพระองค์ และขอวิงวอนให้พระองค์ทรงคุม้ ครองข้าพเจ้า และบรรดามุสลิม
ทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิด อามีน
ขอความสันติจากอัลลอฮฺ จงประสบแด่ท่านนะบีมุฮาหมัด วงศ์วาน
ของท่าน และสาวกของท่านด้วยเถิด และสุดท้ายแห่งการขอพรของเราคือ การ
สรรเสริญทั้งมวลนั้นเป็ นเอกสิทธิ์แด่พระองค์ พระเจ้าแห่งสากลโลก......
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