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            การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  พระผู้
เป็นเจ้าองค์เดียว  ผู้ทรงกล่าวยืนยันว่า 
“แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮฺเป็นที่สามของสามองค์นั้น
ได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธ” –ขอความโปรดปรานจากอัลลอฮฺได้มีแก่
ท่านศาสดามุฮัมมัด ศ้อลฯ ครอบครัว และบรรดาสาวกของ
ท่านทั้งหลาย.   ข้อเท็จจริงและความเป็นมาของคริสต์ศาสนา 
เป็นหนังสือเล่มเล็กที่ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลลอฮ ฺ อัสสิฮีมได้
เขียนขึ้นโดยอ้างหลักฐานยืนยันจากคัมภีร์ใบเบิลโดยเฉพาะ  
เพื่อพยายามลบล้างหลักความเชื่อถืออันบิดเบือนของชาว
คริสต์ที่เกี่ยวกับการเทิดทูลและยกฐานะความเป็นพระเจ้า
ให้แก่ท่านศาสดาอีซา บุตรนางมัรยัม –ขอความเมตตาและ
ความสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งสอง- ซึ่งถือเป็นบาปอันมหันต์
ซึ่งอัลลอฮฺไม่สามารถให้อภัยได.้ 
           อิสลามไม่อนุมัติให้เคารพยกย่องแก่ผู้หนึ่งผู้ใดจน
เลยเถิด ดังเช่นที่เกิดขึ้นกับท่านศาสดาอีซา อลัย-ฮิสสาลาม 
(พระเยซ)ู  ทั่งๆท่ีท่านปฏิเสธไม่รู้เห็นด้วย เมื่ออัลลอฮฺทรง
สอบสวนพระเยซูในวันอาคิเราะฮฺว่า “อีซาบุตรมัรยัมเอ๋ยเจ้า



 5 ข้อเท็จจริงความเป็นมาของศาสนาคริสต ์

 
5 

พูดแก่ผู้คนกระนั้นหรือว่า จงยึดถือฉันและแม่ของฉันเป็นพระ
เจ้าสององค์อื่นจากอัลลอฮ ฺเขากล่าวว่ามหาบริสุทธ์ิแด่พระองค ์
ไม่พึงที่ฉันจะกล่าวในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์แก่ฉัน”๕ : ๑๑๖ อัลลอฮฺ
ได้กล่าวตอบโต้บรรดาชาวคริสต์ผู้หลงผิดไว้มากมายเช่น 

“   แท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮฺคือ อัล-มะซีฮฺบุตรมัรยัม
นั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้ว และอัล-มะซีฮฺได้กล่าวว่า 
วงศ์วานอิสรออีลเอ๋ย จงเคารพภักดีต่ออัลลอฮ ฺ ผู้เป็นพระ
เจ้าของฉัน และเป็นพระเจ้าของพวกท่านเถิด แท้จริงผู้ใดได้ตั้ง
ภาคีแก่อัลลอฮ ฺ แน่นอนอัลลอฮฺจะให้สวรรค์เป็นที่ต้องห้าม
ส าหรับเขา และที่พ านักของเขาคือนรก” ๕ : ๗๒   
“  โอ้บรรดาผู้รับคัมภีร์ทั้งหลาย เพราะเหตุใดพวกเจ้าจึงสวม
ความจริงไว้ด้วยความเท็จและปกปิดความจริงไว้ทั้งที่สูเจ้ารู้ดี
กันอยู”่ ๓ : ๗๑ 
              และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจาก
อิสลามแล้ว  ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด และ
ในปรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน ๓ : ๘๕ 
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            ท่านศาสดาอิบรอฮีม อลัยฮิสสาลามผู้เป็นต้น
ตระกูลของพระเยซูไม่เคยเป็นยิวและไม่เคยเป็นคริสต์แต่ท่าน
เป็นผู้ภักดีต่ออัลลอฮ ฺ ตะอาลาอย่างเคร่งครัด พระองค์ทรงเป็น
ผู้สร้างมวลมนุษย์ทั้งหลาย. ดังนั้นจงเคารพภักดีต่อพระองค์
องค์เดียวและอย่าตั้งภาคีใดๆส าหรับพระองค ์
           หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งชาวมุสลิมและชาวคคริสต์ผู้
แสวงหาสัจธรรมความจริง จะได้รับประโยชน์จากหลักฐานข้อ
อ้างอิงเกี่ยวกับพระเยซูคคริสต์เป็นอย่างด.ีขอพระองค์อัลลอฮฺ
ทรงอภัยแก่ข้าพระองค ์
ในข้อผิดพลาดทั้งหลาย แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงกรุณา ผู้ทรง
เมตตาปรานีเสมอ . 

แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ประทานความส าเร็จ. 
อบูยุซรอ อิสมาอีล อะหมัด 
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ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ ฺผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงกรุณาปรานีเสมอ 
  

ค าน า 
           มวลการสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิ์แด่ผู้ทรงมิได้ยึด
เอาผู้ใดเป็นพระบุตร   และไม่มีภาคีใดๆส าหรับพระองค์ใน
อ านาจบริหาร  และพระองค์ไม่(จ าเป็นต้อง)มีผู้ช่วย(ซึ่งจะ
สร้าง)ความต่ าต้อย(แก่พระองค)์ จงกล่าวสดุดีพระองค ์ ด้วย
การสดุดีที่ยิ่งใหญ่และความสันติสุขอย่างเหลือล้น  ข้าพเจ้า
ขอปฏิฏานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพภักดี
นอกจากอัลลออฮฺองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆส าหรับพระองค ์และ
ข้าพเจ้าขอปฏิฏานตนว่ามุฮัมมัดเป้นบ่าวและรอซูล (ผู้ส่ือ) ของ
พระองค.์ 
            นี่เป็นบทความสรุปย่อที่สุด ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะ
อธิบายชี้ชัดถึงความเป็นมาและข้อเท็จจริงของศาสนาศลิสต ์
ซี่งข้าพเจ้าได้เขียนมันขึ้นส าหรับชาวคริสต ์ เพื่อพวกเขาจะได้
ยึดถือมั่นเคียงข้างสัจธรรมความจริงของหลักความเชื่อที่
แท้จริงของพวกเขา และเพื่อให้พวกเขาทราบว่ามันได้เปลี่ยน
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กลายเป็นศาสนาแห่งสถานภาพมนุษย์ชาติจากเดิมที่เป็นสาสน์
แห่งพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าได้น าเสนอโดยอาศัยหลักฐาน
อธิบายข้อเท็จจริงจากคัมภีร์เตารอฮ ฺ และอิลญีล ( ใบเบิล) เพื่อ
เป็นที่ทราบว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะชี้แนะถึงข้อเท็จจริงและ
แนะน าความถูกต้องแก่เขา ข้าพเจ้าขอกล่าวด้วยความ
ช่วยเหลือจากอัลลอฮฺตะอาลาว่า 
           ความเป็นมาของศาสนาคริสต ์    คือ สาสน์แห่งพระ
ผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกับสาสน์อื่นๆของพระองค์ท่ีถูกประทานลง
มาเช่นสาสน์แห่งท่านศาสดานูฮ ฺ( โนอา) ท่านศาสดาอิบรอฮีม 
(อับราฮัม) ท่านศาสดามูซา ( โมเซซ) – ขอความสันติสุขจงมี่
แด่พวกเขาทั้งหลาย       . 
           สาสน์แห่งพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายนั้นต่างก็สอดคล้อง
กันในความเชื่อพื้นฐานของศาสนา เช่นศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้า 
(อัลลอฮ)ฺ มีองค์เดียว ไม่มีหุ้นส่วนใดๆส าหรับพระองค ์ และ
พระองค์ไม่ทรงประสูต ิ( คือไม่มีบุตรธิดา) และ พระองค ์ ไม่
ถูกประสูต ิ( คือไม่มีบิดามารดา) และศรัทธาต่อบรรดามลาอิ
กะฮฺ ( ทูตสวรรค)์ – วันสิ้นโลก –กฎก าหนดแห่งพระผู้ทรง
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สร้าง ทั่งดีและชั่วของมัน – และศรัทธาต่อบรรดาศาสนาทูตผู้
สื่อและบรรดาศาสดา โดยไม่เคยปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์
จากยุคสมัยท่านศาสดาอดัม – ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน – 

จนกระทั่งยุคสมัยศาสดาท่านสุดท้ายมุฮัมมัด ศ้อลฯ เลยว่า
สาสน์แห่งพระผู้ทรงสร้างที่ได้ถูกประทานลงมานั้นขัดแย้งกับ
หลักความเชื่อดังกล่าว  แต่ทว่าความแตกต่างของมันทั้งสอง
เกี่ยวกับการท าความภักดีในรูปแบบต่างๆกิริยาท่าทางของมัน-
ประเภทสิ่งที่ต้องห้ามและอนุมัติทั้งหลาย -สาเหตุของมัน และ
นอกจากนั้นเป็นบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ( อัลลอฮ)ฺ ท่ีทรง
ได้ก าหนดแก่บรรดาท่านศาสดาของพระองค ์ โดยบัญชาใช้ให้
พวกเขาน าไปแจ้งแก่ชนชาติของท่าน. 
             ดังนั้นศาสนาคริสต์จึงเป็นศาสนาแห่งสาสน์ของ
พระผู้เป็นเจ้า ( อัลลอฮ)ฺ ที่ได้เรียกร้องสู่การท าความภักดีต่อ
พระผู้เป็นเจ้า ( อัลลอฮ)ฺ องค์เดียว ปราศจากภาคีหุ้นส่วนใดๆ
ส าหรับพระองค ์ และพระองค์ไม่ทรงประสูติและไม่ถูก
ประสูต ิ และย้ าถึงศาสนทูตผู้สื่อและศาสดาที่พระองค์ทรง
เลือกสรรพวกเขาจากบรรดามวลมนุษย์ชาต ิ เพื่อเผยแผร่สาสน์
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ของพระองค์ต่อมนุษย์ทั้งปวงเพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้าง
ใดๆภายหลังท่านศาสนทูตผู้ส่ือได้ถูกส่งมายังพวกเขา. 
              ค าถามสมมติในตัวของมันคือปัจจุบันนี้ศาสนา
คริสต์ยังจะคงหลงเหลืออยู่ในรูปแบบที่พระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ)ฺ
ได้ทรงประทานให้แก่บ่าวและศาสดาผู้ส่ือของพระองค์อีซา 
อาลัยฮิสสาลาม ( เยซูคริสต์) –ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน-
หรือไม?่ 
             ค าตอบส าหรับค าถามนี้คือเราจ าต้องน าเสนอชี้ชัด
ถึงข้อเท็จจริงของมันในปัจจุบันนี้และแสดง(เปรียบเทียบ) กับ
สิ่งที่เราน ามาอ้างอิงจากคัมภีร์โตรอฮฺและใบเบิลเกี่ยวกับท่าน
ศาสดาโมเสสและท่านศาสดาเยซ ู – ขอความสันติสุขจงมีแด่
ท่านทั้งสอง เพื่อดูว่าความเป็นมาและข้อเท็จจริงมันสอดคล้อง
กันหรือเปล่า?  และตัวบทอ้างอิงเกี่ยวกับท่านศาสดาทั้งสอง
สนับสนุนหลักความเชื่อที่เป็นอยู่ของชีวิตชาวคริสต์หรือไม่
อย่างไร? และสิ่งที่เราน ามายืนยันเกี่ยวกับชีวิตท่านศาสดามะ
ซีฮ-ฺเยซู –ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน-ในหนังสือเล่มนี้ตรง
กับภาพพจน์ที่โบสถ์คริสต์ได้วาดไว้แก่บุคลิกภาพท่านศาสดา
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เยซูหรือไม?่ ท่านจะเห็นว่าบุคลิกภาพตามประวัติที่กล่าวเล่า
มานี้นั้น ยากต่อสติปัญญาและความคิดจะยอมรับได้เลย และ
จะเป็นจริงไปไม่ได้เลย หลักความเชื่อข้อแรกก็คือ 
๑- ชาวคริสต์เชื่อศรัทธาว่า ท่านมาซีฮฺ – พระเยซูคริสต์ - 
เป็นบุตรของพระเจ้า. 
ไม่มีหลักฐานข้ออ้างใดๆจากค ากล่าวของท่านศาสดาเยซ-ูขอ
ความสันติสุขจงมีแด่ท่าน-ที่สนับสนุนความเชื่อดังกล่าว แต่
ทว่าเราจะพบว่าทั้งในคัมภีร์โตรอฮฺและใบเบิลเต็มไปด้วยข้อ
โต้แย้งต่อหลักความเชื่อข้อนี้และขัดแย้งกันมากดังที่มีปรากฏ
ในคัมภีร์ใบเบิล บทโยฮานา ๑๙ โองการท่ี ๖-๘ ว่า เมื่อ
บาทหลวงผู้น าโบส์ถและผู้รับใช้เห็นเขา พวกเขากล่าวร้อง
ออกมาว่า “ แขวนเขา  แขวนเขา บีลาติสจึงได้กล่าวว่า พวก
ท่านเอาตัวเขาไปแขวน เพราะข้าไม่เห็นว่าเขาบกพร่องอะไร
เลย  ชาวยิวกล่าวตอบว่า เรามีสายลับซึ่งแจ้งให้เราทราบว่าเขา
ควรตาย เพราะเขาท าตนเป็นบุตรพระเจ้า ( อัลลอฮ)ฺ ท่านมัด
ทายได้เขียนใบเบิลของเขาในบทที่หนึ่งโองการที่หนึ่ง ซึ่ง
กล่าวอ้างถึงพระเยซ ู –ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน- เขากล่าว
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ว่า ( หนังสือที่กล่าวถึงเรื่องราวการก าเนิดท่านโยชูวา  มาซีฮฺ
บุตร ท่านเดวิด บุตรท่านอับรอฮัม) นี่เป็นสายสืบเครือญาติเผ่า
ตระกูล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นมนุษย ์ และขัดแย้งกับ
ข้ออ้างที่ว่าท่านทรงคุณลักษณะเป็นพระเจ้า  เสมือนข้าได้
กล่าวแก่ท่านว่า “เขาได้เรียกขานและให้คุณลักษณะท่านมาซิ
อาว่า เป็นบุตรพระเจ้า ( อัลลอฮ)ฺ เหตุนี้เขาจึงถูกเรียกว่า บุตร
ของพระเจ้า  ฉะนั้นข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านทราบว่า แท้จริง
คุณลักษณะนี้ได้มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ของท่านโดยใช้เรียกท่าน
ศาสดาอื่นๆและแจ้งถึงคุณลักษณะของประชาชาติและ
เผ่าพันธ์ต่างๆ มันไม่ได้ถูกใช้เฉพาะส าหรับท่านมาซีฮ-ฺขอ
ความสันติสุขจงมีแด่ท่าน – เท่านั้น เราสามารถยืนยันได้เช่น
ว่า คูรูส บทท่ี๔ โองการท่ี ๒๒บทเพลงสรรเสริญ บทท่ี ๒ 
โองการท่ี ๗ และประถมฤกษ์ บทท่ี ๒๒ โองการท่ี ๙-๑๐ มัด
ทายบทที ่๕ โองการท่ี ๙ลูกาบทที ่๓ โองการท่ี ๓๘ โยฮานา
บทท่ี ๑ โองการท่ี ๑๒  โองการเหล่านี้ได้บอกถึงลักษณะพวก
เขาว่าต่างเป็นบุตรของพระเจ้า แต่มิได้ถูกยกฐานะเช่นที่พวก
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ท่านได้ยกฐานะให้แก่ท่านมะซีฮ ฺ –ขอความสันติสุขจงมีแด่
ท่าน. 
       ปรากฏเช่นกันในคัมภีร์ใบเบิลโยฮานาบทที๑่ โองการท่ี
๑๒ ซึ่งได้มีการอธิบายค าจ ากัดความบอกถึงคุณลักษณะของ”
พระบุตร”ว่ามันมีความหมายว่า “ผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้า” โดย
ท่านได้กล่าวว่า ( ส่วนบรรดาผู้ที่ได้พบเห็นเขา  เขาได้มอบ
อ านาจหน้าที่ให้แก่พวกเขา เพื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นจะได้
กลายเป็นบุตรของพระเจ้า คือศรัทธาต่อพระนามของ
พระองค์ ).  

       ๒. ชาวคริสต์มีความเชื่อว่าท่านมาซีฮ-ฺขอความสันติจงมี
แด่ท่าน-เป็นเจ้าคู่เคียงพระผู้เป็นเจ้าใช่แต่เฉพาะเท่านั้น เขายัง
เป็นที่สองของตรีเอกานุภาพที่ศักดิ์สิทธ์ิด้วย. 
             เมื่อเราเปิดดูพื้นฐานในพันธสัญญาใหม่โดย
ละเอียด เราจะพบว่าไม่มีค ากล่าวใดๆของท่านมะซีฮฺที่พาดพิง
และเรียกร้องสู่พื้นฐานความเชื่อดังกล่าวเลย ซึ่งเป็นเรื่องคาด
ไม่ถึงเลยว่าในระหว่างหน้าพับกระดาษของพันธสัญญาใหม่
เหล่านี้นั้นจะมีตัวบทที่ปฏิเสธความเชื่อนี ้ซึ่งประกาศแจ้งอย่าง
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ชัดเจนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ ฺ ท่านมาซีฮฺเป็น
บ่าว และศาสนทูตของพระองค ์ พระองค์ทรงส่งเขาไปยัง
เผ่าพันธ์อิสราอีล เป็นผู้ยืนยันในคัมภีรเตารอฮฺและอินญีล เรา
ขอน าเสนอตัวบทเหล่านี้ซ่ึงสนับสนุนค ากล่าวของข้าพเจ้า 
ก. ท่านมาซีฮฺ - ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน-ได้กล่าวไว้
ในใบเบิลบัรนาบาสบทที๙่๔ โองการท่ี๑ว่า “แท้จริงข้าเป็น
พยานต่อหน้าชั้นฟ้า  และข้าเป็นพยานต่อทุกสรรพส่ิงที่อาศัย
อยู่บนพื้นภิพบนี้ว่าข้าบริสุทธิ์ต่อส่ิงที่พวกเขา –มนุษย-์ กล่าว
อ้างให้แก่ข้าที่ว่าข้ายิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เพราะข้าเป็นเพียงปุถุชน
ธรรมดาเป็นบุตรของหญิง ผู้ซ่ึงจะต้องประสพกับกฎก าหนด
ของพระผู้เป็นเจ้า ( อัลลอฮ)ฺ ข้ามีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับมนุษย์
อื่นๆ (คือ)ต้องประสพกับความทุกข์ยากต่างๆ 
ข. ลูกาและกะลีโยบาสได้กล่าวยืนยันว่าท่านมาซีฮฺเป็น
มนุษย์ธรรมดาโดยทั้งสองกล่าวว่า “ทุกวันนี้ไม่ทราบอะไร
เกิดขึ้นกับเรื่องของท่านมาซีฮ ฺ–ผู้ซ่ึงเป็นมนุษย์ ผู้ทรงสัจจะใน
ค ากล่าวและการกระท าจากพระผู้เป็นเจ้า”  ลูกา บทท่ี๒๔ 
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โองการท่ี๑๙ ดู ลูกาบทที๗่ โองการท่ี ๑๙ อัครทูตบทที ่ ๒ 
โองการท่ี ๒๒ 

ค. ค ากล่าวของท่านมาซีฮ-ฺขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน 
“ และนี่เป็นชีวิตที่ยั่งยืนพวกเขาจ าต้องทราบว่าพระองค์ท่าน
คือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวและยาซูอฺเป็นผู้ที่
พระองค์ทรงส่งเขามา” โยฮานา ๑๗ โองการท่ี ๓   
           ท่านเห็นแล้วว่าท่านมะซีฮ ฺ – ขอความสันติสุขจงมี
แด่ท่าน-ได้กล่าวสาบานยืนยันต่อหน้าชั้นฟ้าและสรรพส่ิงบน
พื้นแผ่นดินในตัวบทแรกว่าท่านบริสุทธิ์จากทุกสิ่งท่ีพวกเขา
บอกให้ลักษณะแก่ท่านและยกท่านเหนือฐานะของความเป็น
มนุษย์  นั้นไม่ใช่เพราะอื่นใด? ก็เพราะว่าท่านเป็นมนุษย.์ 
        ในตัวบทที่สอง  ผู้ช่วยท่านมาซิฮฺทั้งสองได้ยืนยันว่า
ท่านมาซีฮฺเป็นผู้ทรงสัตย ์ ในค ากล่าวและการกระท าของท่าน
จากพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ)ฺ 
        ในตัวบทที่สาม หมายถึงการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน
ถึงความยิ่งใหญ่อันแท้จริงของสากลจักรวาลนี้ที่บันดาล
ความสุขอันยั่งยืนแก่เจ้าของมัน คือการยอมรับรู้ว่าพระเจ้า 
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(อัลลอฮ)ฺ ทรงเป็นเจ้าที่แท้จริงและเจ้าย่อยอื่นจากพระองค์คือ
เจ้าจอมปลอม มดเท็จทั้งเพ และท่านยาซูอ ฺ มะซีฮฺเป็นรอซูล
ศาสดาผู้สื่อของพระองค.์ 
 

๓. ชาวคริสต์ศรัทธาเชื่อว่าพระเจ้าทรงแปลงร่างอยู่ในมนุษย.์ 
เมื่อเราน าเอาค าสั่งสอนของท่านมะซีฮ ฺ – ขอความสันติสุขจง
มีแด่ท่าน – มาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ ์ เราก็จะพบว่าท่าน
ไม่เคยกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้เลย  ตรงกันข้ามท่านได้สั่งสอน
เกี่ยวกับหลักความเชื่อแห่งเอกภาพอันบริสุทธิ ์ ปราศจากความ
เปรอะเปื้อนของภาคีหุ้นส่วน ( ชิรกฺ) ใดๆ ปรากฏชัดเจนจาก
หลักฐาน ดังค ากล่าวของท่านมะซีฮ-ฺขอความสันติสุขจงมีแด่
ท่าน- ดังนี้ ( จงฟังข้าดังนี้  ! ชนชาติอิสรออีลเอ๋ย พระผู้เป็น
เจ้าของเราคือ พระเจ้าองค์เดียว) มัรกิซบทที ่๑๒ โองการท่ี ๒๙ 
หากเราเอาหลักฐานที่แสดงให้เห็นในวรรคที่สามมาผนวก
เสริมกับหลักฐานนี้ด้วยแล้วท่านก็จะพบความจริงว่าหลักฐาน
อ้างอิงต่างๆที่ถูกน ามาจากพระคัมภีร์ใบเบิลอันบริสุทธิ์ของ
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ท่านนั้นจะให้การสนับสนุนต่อความเชื่อนี้หรือขัดแย้งและ
ปฏิเสธมัน?  
๔.       ชาวคริสต์เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮ)ฺ ประกอบขึ้น
ด้วยสามองค ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า 
“หลักตรีเอกานุภาพ ”  

            ความเชื่อดังกล่าวข้างต้นได้ท าให้ศาสนาคริสต์ถูก
แยกออกจากบรรดาศาสนาต่างๆท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงประทาน
มา  ถามว่าคัมภีร์ใบเบิลได้สนับสนุนในข้อนี้หรือโต้แย้ง? 

หากเราจะไตร่ตรองจากค าบอกเล่าเกี่ยวกับลักษณะท่านมะซีฮ-ฺ
ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน-ที่เราน ามาอ้าง  เราก็จะพบว่า
พื้นฐานแห่งสาสน์ของท่านได้เรียกร้องสู่การมีเอกภาพ ออก
ห่างจากการเปรียบเทียบกับสรรพสิ่งถูกสร้างของพระองค ์ มิ
ให้ฐานะความเป็นเจ้าแก่อื่นใดนอกจากอัลลอฮ ฺ และบรรลุสู่
การภักดีต่ออัลลอฮฺองค์เดียว ท่านจงกลับไปพิจารณาถึง
หลักฐานต่างๆที่ข้าพเจ้าได้น ามาแสดงให้ท่านเห็นในวรรคที่
สองและที่สาม  ในแง่หนึ่ง ท่านจะพบว่าสิ่งท่ีข้าพเจ้าได้น ามา
กล่าวถึงปราศจากการผสมผสานหรือคลุมเครือแต่อย่างใด  อีก



 18 ข้อเท็จจริงความเป็นมาของศาสนาคริสต ์

 
18 

แง่หนึ่ง ชาวคริสต์ผู้บิดเบือนกล่าวอ้างว่าพระผู้เป็นเจ้า ( อัลลอ
ฮฺ) มีสามองค์อย่างเท่าเทียมกัน นั่นคือพระบิดาเป็นเจ้าแรก 
พระบุตรเป็นเจ้าสอง พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเจ้าสาม นี่เป็น
เรื่องมดเท็จ เพราะพวกเขาเชื่อว่าพระวิญญาณได้ถูกแยกส่วน
ออกจากพระบิดาและพระบุตร ในลักษณะเดิมพระเจ้าสามองค์
นี้ไม่สามารถที่จะเท่าเทียมกันได ้ และองค์ที่สามได้แยกออก
จากองค์ที่สองก่อนนี้ ในขณะที่ทุกองค์นั้นมีลักษณะเฉพาะ ไม่
สามารถให้คุณลักษณะเช่นนี้แก่องค์อื่นได ้ พระบิดาจะอยู่ใน
ฐานะแรกเสมอ ต่อจากนั้นพระบุตร และพระวิญญาณอยู่ใน
ระดับที่สาม พวกเขาไม่เห็นด้วยเลยที่จะเปลี่ยนการจัดระดับตรี
เอกานุภาพนี้ใหม ่ เช่นให้พระวิญญาณอยู่ในระดับแรก พระ
บุตรอยู่ในระดับที่สอง และพระบิดาอยู่ในระดับที่สามทว่า
พวกเขาถือว่าการท าเช่นนั้นเป็นการปฏิเสธออกนอกศาสนา 
ฉะนั้นความเสมอภาคอยู่ที่ไหน ! ?  

             อีกแง่หนึ่ง การให้คุณลักษณะเฉพาะพระวิญญาณ
เท่านั้นที่บริสุทธิ ์แสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกัน. 
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๕.ชาวคริสต์มีความเชื่อว่าท่านมะซีฮ-ฺขอความสันติสุขจงมีแด่
ท่าน- ถูกพวกยิวน าไปแขวนและสิ้นชีพบนไม้กางเขน ซึ่งเป็น
ค าส่ังของ บีลาตีส อัล บันต ี และคัมภีร์ใบเบิลได้ประกันต่อ
ความมดเท็จของความเชื่อดังกล่าวนี ้ ดังมีปรากฏในคัมภีร์ของ
ท่านว่า ผู้ที่ถูกแขวนบนไม้กางเขนนั้นคือผู้ถูกสาปแช่ง มี
ปรากฏอยู่ในบทเพลงสรรเสริญบทที ่ ๒๒ โองการท่ี ๒๓  
(เมื่อมนุษย์มีความผิดโทษทัณฑ์ของเขาคือความตาย  ฉะนั้น
ต้องถูกฆ่าแขวนบนไม ้ หากศพผู้นั้นไม่ยึดอยู่บนไม้ให้ฝังเขา
ในวันนั้น  เพราะว่าคนถูกแขวนนั้นคือคนถูกสาปแช่งจากพระ
ผู้เป็นเจ้า  เพื่อไม่ให้แผ่นดินที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานแก่เจ้า
ได้เปรอะเปื้อน) ลองพิจารณาดูซิว่าพระเจ้าของพวกท่านถูก
สาปแช่งได้อย่างไร?!! นี่เป็นตัวบทจากคัมภีร์ของพวกท่าน. 
        
            เราพบในคัมภีร์ใบเบิลอีกที่ได้ระบุไว้ในลูกา บทท่ี 
๔ โองการท่ี ๒๙ - ๓๐ ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงได้ปกป้องรักษา
ท่านมะซีฮ-ฺขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน-จากแผนประทุษร้าย
ของพวกยิว. พวกเขาจึงไม่สามารถแขวนท่านบนไม้กางเขนได ้
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(พวกเขาเหล่านั้นได้น าเขา ( คือมะซีฮ)ฺ ออกนอกเมือง 
จนกระทั่งน าเขามาถึงเขตแดนแห่งภูเขา ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเมือง
ของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ได้โยนเขาลงไปเบื้องล่าง  ส่วนตัว
เขาได้เดินผ่านท่ามกลางพวกเขาหายไป) ท่านโยฮานาได้กล่าว
ในบทที่ ๘ โองการท่ี ๕๙ ว่า (พวกเขาได้หยิบก้อนหินขึ้นขว้าง
เขา ส่วนยาซูอฺได้หลบซ่อนตัวและได้ออกไปจากโครงร่าง 
ท่ามกลางพวกเขาพ้นไปเช่นนี)้ ท่านโยฮานาได้กล่าวในบทที ่
๑๐ โองการท่ี ๓๙ ว่า (พวกเขา -ทหารโรมันได้ขอร้องให้จับตัว
เขา  ดังนั้นเขาจึงรอดพ้นจากเงื้อมมือพวกเขา( 
ตัวบทพระคัมภีร์ดังกล่าว –นอกจากนี้ยังมีอีกมาก – ได้ระบุ
ยืนยันว่าพระเจ้า ( อัลลอฮ)ฺ ได้ทรงปกป้องท่านมะซีฮ-ฺขอความ
สันติสุขจงมีแด่ท่าน- จากแผนการร้ายและความเกียจชังของ
พวกยิวชั่ว ทว่ายังมีตัวบทที่ระบุยืนยันว่าพวกยิวไม่สามารถ
ทราบถึงบุคลิคภาพของท่านมะซีฮฺจึงได้ว่าจ้างคนให้น าทาง
ติดตามไล่ล่าหาตัวเขา ด้วยการให้ค่าจ้างตอบแทน ( ดู มัดทาย
บทท่ี ๒๗ โองการท่ี ๓-๔( 
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             ๔.ท่านมะซีฮ ฺ –ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่าน- ได้
แจ้งให้ทราบว่าพวกฝูงชนได้เกิดมีความสงสัยต่อข่าวคราวของ
ท่านในค่ าคืนที่เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้น ดังท่านได้กล่าวว่า ( พวก
ท่านทุกคนจะสงสัยในค่ าคืนนี)้ มัรกูศ บทท่ี ๑๔ โองการท่ี 
๒๗ 

 

             ฉะนั้นอะไรคือจุดจบของท่านมะซีฮฺบนพื้น
แผ่นดินนี?้ พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยกท่านขึ้นสู่เบื้องบนยัง
พระองค ์ นี่ก็เป็นหลักฐานจากพระคัมภีร์ใบเบิลของพวกท่าน 
(แท้จริงยาซูอ ฺ คนนี้แหละที่ได้ถูกยกขึ้นไปจากท่านสู่ชั้นฟ้า) 
กิจการอัครทูตบทที ่ ๑ โองการท่ี ๑๑ และในมัดทายบทที ่ ๔ 
โองการท่ี ๖ และลูกาบทที ่๔ โองการท่ี ๑๐-๑๑ กล่าวว่า ( ได้
ถูกก าหนดว่าพระองค์ท่านทรงได้สั่งใช้ให้บรรดามลาอิกะฮ ฺ –

ทูตสวรรค ์อยู่กับเขา และด้วยมือของพวกเขาได้ยกเขา (มะซีฮ)ฺ 
ขึ้น. 
             ท่านไม่เห็นหรอกหรือว่าคัมภีร์ของพวกท่านได้น า
ข้อเท็จจริงดังนี้มาเสนออย่างไร? 
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๑) ผู้ที่ถูกแขวนตรึงบนไม้กางเขนคือผู้ถูกสาปแช่ง. 
๒)พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ปกป้องรักษาท่านจากการถูกตรึงบน
ไม้กางเขน 

 ๓)ท่านมะซีฮฺได้บอกว่าฝูงชนจะเกิดความสงสัยเกี่ยวกับตัว
ท่านในค่ าคืนนั้น 

๔)พระผู้เป็นเจ้า (อัลลอฮฺตะอาลา) ได้ยกท่านยังพระองค.์ 
       ตอนนี้เรามาตั้งค าถามดูว่าอะไรคือสาเหตุและเงื่อนง า
ของไม้กางเขนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ในเมื่อมันเป็นเหตุ
ของภัยพิบัติที่มีต่อตัวท่านมะซีฮ ฺ –ขอความสันติสุขจงมีแก่
ท่าน- ดังที่ท่านทั้งหลายเชื่อถือ? มันมิใช่เป็นการร าลึกถึง
อาชญากรรมที่พวกยิวได้ก่อขึ้นหรือ? มันไม่ใช่สัญญานและ
หลักฐานอาชญากรรมหรือ? ท่านไม่เห็นหรอกหรือว่า
เหตุการณ์ร้ายแห่งไม้กางเขนเกี่ยวเนื่องกับท่านมะซีฮฺเช่นไร? 

และท าไมท่านถึงต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษต่อความเชื่อนี?้ 
       หากท่านยังจะพึงพอใจอยู่กับความเชื่อนี้อีก  ท่านจง
ตอบด้วยความสัตย์จริงต่อข้อซักถามเหล่านี้ซิว่า? 
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ใครเป็นผู้บริหารกิจการแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินในขณะที่พระ
เจ้าและผู้ทรงสร้างของมันถูกแขวนอยู่บนไม้กางเขน? 
ท่านจะจินตนาการอย่างไรถึงการมีอยู่ของสรรพส่ิงถูกสร้าง
ทั้งหลายสามวันโดยปราศจากเจ้าผู้ทรงบริหารกิจการและทรง
รักษาดูแลมันไว้อย่างมั่นคง? 
ใครคือผู้ทรงอ านาจจัดการจักรวาล ดวงดาวต่างๆท่ีมันโคจร
ตามที่พระองค์ทรงประสงค ์
ใครเป็นผู้ประทานเครื่องยังชีพแก่ชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 
สภาพของการมีอยู่จะเป็นเช่นไร ต่อเมื่อพระผู้อภิบาลของมัน
อยู่ในหลุมศพ? 
ใครคือผู้ให้มันตาย และใครคือผู้ให้ชีวิต? พระองค์อัลลอฮฺ
ทรงสูงส่งยิ่งกว่าที่พวกเขากล่าวอ้าง. 
ชาวคริสต์เชื่อว่าท่านมะซีฮฺได้ตายบนไม้กางเขนทั้งนี้เพื่อ
ปกป้องและไถ่บาปมวลมนุษย์ชาติที่เป็นมรดกตกทอดกันมา. 
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หลักความเชื่อเช่นนี้เป็นข้ออ้างที่ขัดแย้งกับหลักตรรกวิทยา
และสติปัญญามนุษย์ ขัดแย้งต่อหลักพื้นฐานและตัวบทหลัก
ของพระคัมภีร์ของพวกท่านดังนี ้
(๑) บิดาจะไม่ถูกลงโทษฆ่าแทนบุตร 
(๒) ทุกชีวิตจะต้องตายด้วยบาปกรรมของมัน 

(๓) ชีวิตที่ผิดพลาดจะต้องตาย 
(๔) พระผู้เป็นเจ้า ทรงยอมรับการขอลุหโทษของบรรดาผู้
กลับตัว. 
 

ส าหรับหลักฐานตัวบทพระคัมภีร์ที่ปรากฏตามหลักฐานดัง
กล่าวคือ 
(๑)บิดาจะต้องไม่ถูกฆ่าแทนบุตร  และบุตรก็จะต้องไม่ถูกฆ่า
แทนบิดา  มนุษย์ทุกคนจะถูกน าไปฆ่าด้วยความผิดที่เขาได้ก่อ
กรรมขึ้น (บทเพลงสรรเสริญ บทท่ี ๒๔ โองการท่ี ๑๖( 
)๒) ในวันนั้นพวกเขาจะไม่กล่าวภายหลังจากที่บิดาของพวก
เขาได้กินผลองุ่นว่าฟันของลูกๆของเขาเป็นภัยร้าย  แต่ทว่าทุก
ชีวิตจะตายด้วยบาปกรรมของเขา มนุษย์ทุกคนที่กินผลองุ่น
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ฟันของเขาเองเป็นภัย ( บทเพลงร้องทุกข์อิระมะยาบทที ่ ๓๑ 
โองการท่ี ๒๙-๓๐ 
)๓) และพวกเจ้ากล่าวว่าท าไมเล่าบุตรจึงไม่แบกภาระ
บาปกรรมของบิดา  ส่วนบุตรได้กระท าในสิ่งที่ถูกต้องและ
เที่ยงธรรม  รักษาไว้ซึ่งกฎข้อบังคับ และได้กระท ามัน ชีวิตเขา
ก็จะยั่งยืน ชีวิตใดที่มีบาปก็จะตายจากไป  บุตรจะไม่แบกภาระ
บาปกรรมของบิดา และบิดาก็จะไม่แบกภาระบาปกรรมของ
บุตร  คุณธรรมก็จะได้แก่ผู้ท าความดีงาม ความชั่วช้าก็จะได้แก่
ผู้ท าความชั่ว ( ท าชั่วได้ชั่วท าดีได้ด-ีผู้แปล) หากคนชั่วกลับตัว
จากบาปกรรมทั้งหลายที่ได้กระท าขึ้น และรักษาไว้ซึ่งกฎ
ข้อบังคับ  ได้ปฏิบัติตามความถูกต้องและเที่ยงธรรม ชีวิตเขาก็
จะยั่งยืน  ไม่ตาย การฝ่าฝืนของพวกเขาทุกอย่างที่ได้ก่อกรรม
ขึ้น จะไม่ถูกน ามากล่าวถึง ในความดีงามของเขา ( ฮัซ กียาล 
บทท่ี ๑๘ โองการท่ี ๑๙-๒๒ 

๗ การรัปทานอาหารมื้อสุดท้าย 
     เมื่อมัดทายและมัรกุตได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระกระยา
หารค่ าขององค์เจ้า  เขาทั้งสองไม่ได้ระบุในเรื่องดังกล่าวว่า
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เป็นค าสั่งใช้ของท่านมะซีฮ-ฺขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน-ให้
กิจการนี้เป็นการท าความภักดีทางศาสนาตลอดไปเมื่อกลับไป
ดูเรื่องนี้ในใบเบิลทั้งสอง  ท่านจะพบในสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อ้าง
ถึง. 
     แต่ทว่าท่านปอลส์ประสงค์ที่จะยึดเอาการท าความภักดีนี้
ตลอดไป ท่านจึงได้เพิ่มประโยคที่ต่อเนื่องขึ้นว่า”พวกเจ้าจะ
ท าให้มันเป็นการร าลึกถึงข้า”ในเรื่องราวนั้น ซึ่งเป็น
สาสน์ฉบั้บแรกที่มีไปถึงชาวโกรนิษูส บทท่ี ๑๑ โองการท่ี 
๒๔ 

     นี่คือความเป็นมาและข้อเท็จจริงของศาสนาคริสต ์ เป็น
ข้อเท็จจริงที่ข้าพเจ้าประจักษ์เห็น 

ซึ่งมิได้มีความผูกพันธิ์ใดๆ กับท่านมะซีฮ-ฺขอความสันติสุขจง
มีแด่ท่าน-นอกจากการอ้างชื่อโดยปราศจากพื้นฐานทางศาสนา
และประวัติศาสตร.์ 
     แต่ทว่าคัมภีร์ใบเบิลของชาวคริสต์ได้น าเอาตัวบทที่อ้างถึง
การสืบเชื้อสายถึงท่านมะซีฮ–ฺขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน-
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ซึ่งขัดแย้งและปฏิเสธความเชื่อพื้นฐานและการสนับสนุนอัน
ส าคัญยิ่งของศาสนาคริสต ์
     มนุษย์ผู้มีสติปัญญาย่อมจะต้องหยิ่งในความมดเท็จและ
หนี้จากความโง่เง่า หวังว่าท่านจะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้มี
สติปัญญาเหล่านั้นซึ่งได้ผละหนี้จากข้อเท็จจริงอันขมขื่นนี้
และรับเอาความยากล าบาก  การถูกเหยียดหยาม เพื่อค้นหาสัจ
ธรรมความจริง-หลักฐานข้อเท็จจริง และความปรารถนาที่จะ
บรรลุสู่ความจริง 
       ข้าพเจ้าขอกล่าวว่า ข้าพเจ้าจะไม่ล่วงเกินพระคัมภีร์ของ
พวกท่าน เพราะมันก็มีสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นสัจจะ และชี้น า
ท่านสู่ความถูกต้อง  ท่านมิได้กล่าวในค าสวดของท่านหรอก
หรือว่า “เพื่อความบริสุทธิ์ของชื่อท่าน ทูตสวรรค์ของท่านจะ
มา” (มัดทาย บทท่ี๖ โองการท่ี ๙-๑๐ )   ตราบจนปัจจุบันหรือ
ที่ท่านได้รอคอยแล้วกล่าวว่า “ทูตสวรรค์ของท่านจะมา
ปรากฏ” ทูตสวรรค์นี้ยังไม่มาหรือ? หากว่าเขาได้ถึงมาแล้ว
และได้บรรลุตามความประสงค์แล้ว ท าไมเล่าพวกท่านจึงได้
ร้องขอด้วยถ้อยค าสวดมนต์เช่นนี้อีกต่อไป. 
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        แท้ที่จริงทูตสวรรค์นั้นได้ก าเนิดขึ้นแล้วและบรรลุถึง
ด้วยการมาของศาสดาผู้สื่อผู้ซ่ึงท่านมะซีฮ-ฺขอความสันติสุขจง
มีแด่ท่าน-เคยได้แจ้งข่าวดีไว้ได้เกิดขึ้นสมจริงแล้ว เขาจึงกล่าว
ว่า( บารกอลีต ผู้ซ่ึงบิดาของข้าจะได้ทรงส่งเขามาในช่วงปลาย
ศตวรรษ เขาจะสอนบอกแก่เจ้าทุกอย่าง) โยฮานา บทท่ี ๑๔ 
โองการท่ี ๒๖ และท่านกล่าวว่า ( และเมื่อไรที ่ บารกอลีต- 
ศัพท์ภาษากรีกแปลว่าผู้ได้รับการสรรเสริญ ตรงกับภาษา
อาหรับว่าอะหมัดซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของท่านศาสดามุฮัมมัดศ้อลฯ 
-ผู้แปล. ผู้ซ่ึงฉันจะส่งเขามายังท่านจากพระบิดาวิญญาณอัน
ทรงธรรมจากผู้ซ่ึงแยกออก เขาจะเป็นพยานให้แก่ฉัน) โยฮา
นา บทท่ี ๑๕ โองการท่ี ๒๖ และใครเล่าทีเป็นผู้ยืนยันแก่
สาสน์ของท่านมะซีฮฺโดยท าให้มันบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกยิวได้
เสริมแต่งข้ึนนอกเหนือจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ้อลฯ? 
         ท่านมะซีฮฺได้กล่าวด้วยว่า ( แท้จริงฉันมีเรื่องมากมาย 
ที่จะบอกแจ้งแก่ท่าน แต่พวกท่านไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้
ในขณะนี ้ ส่วนเมื่อไรที่เขาคนนั้นวิญญาณอันบริสุทธ์ได้มาถึง 
เขาจะชี้น าท่านสู่สัจธรรมความเป็นจริงทั้งหลาย เพราะเขาจะ
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ไม่พูดด้วยตัวเอง แต่ทว่าทุกสิ่งที่ได้ยินเขาพูด เขาจะบอกให้
ท่านทราบถึงเรื่องราวเหล่านี ้คนนั้นยกย่องสรรเสริญข้า เพราะ
เขาน ามาจากข้าและบอกให้ท่านรู)้ โยฮานาบทที ่๑๖ โองการท่ี 
๑๒ - ๑๔ ฉะนั้นท่านศาสดามุฮัมมัดศ้อลคือผู้ที่ท่านมะซีฮฺได้
กล่าวชี้ถึง เขาคือผู้ที่ชี้แนะมนุษย์สู่สัจธรรมความจริงท้ังหลาย 
เพราะเขาก็ไม่ได้พูดด้วยตัวเขาเอง เนื่องจากเขาจะไม่พูด
ออกมาด้วยอารมณ ์ แท้ที่จริงมันไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นการ
ดลใจจากพระผู้เป็นเจ้า. 
          ฉะนั้นมาซิมา ปฏิบัติตามบารกอลีตผู้ซึ่งท่านมะซิฮ-ฺ
ขอความสันติสุขจงมีแก่ท่านได้กล่าวชี้แนะไว้กับท่าน และบา
รกอลีตคนนี้แหละที่ท่านศาสดามูซาอลัยฯ ( โมเสส) เคยได้
บอกแจ้งข่าวดีไว ้ เมื่อท่านได้กล่าวในบทเพลงสรรเสริญบทที ่
๑๘ โองการท่ี ๑๘ (ศาสดาได้ถูกแต่งตั้งส าหรับพวกเขาจากใน
หมู่พี่น้องพวกของเขา เช่นเดียวกับท่าน ข้าได้ท าให้ค าพูดของ
ข้าอยู่ในปากของเขา ฉะนั้นเขาพูดออกมาทุกสิ่งทีข้าส่ังเขา) พี่
น้องของเผ่าชนอิสรออีลคือเผ่าชนอิสมาอีล  และไม่มีศาสดา
คนใดที่มาจากเผ่าชนอิสมาอีลนอกจากท่านศาสดามุฮัมมัดศ้อล
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ฯ และท่านคือผู้ที่ท่านศาสดามูซา ( โมเสส) ได้กล่าวถึงว่าเขา
จะออกมาจาก เชิงเขา “ฟาราน” ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ใน บท
เพลงสรรเสริญบทท่ี๓๓ โองการท่ี ๒ ( พระเจ้ามาจากไซนาอฺ
และด้านตะวันออกสุดของแสงรัศมีที่เป็นประกายจากภูเขาฟา
ราน. ค าว่าฟารานก็คือเมืองมักกะฮ ฺ ชาวเมือง “ซาละอฺ”ได้
ว่ายโคลงกลอนแสดงความปิติยินดีต่อการมาของเขา.ดังที่อัซอี
ยาอฺกล่าวในบทที่๔๒ โองการท่ี ๑๑ ว่า ( ชาว  ซาละอฺจะร้อง
เป็นท านองจากยอดเขาเพื่อป่าวประกาศ) ซาละอฺคือภูเขาใน
นครมะดีนะฮฺสถานที่ซ่ึงสาสน์แห่งท่านศาสดามุฮัมมัดศ้อลฯ
ออกมาปรากฏและรูปปั้นได้ตกอยู่ใต้เท้าเขา ดูอัซอิยาอฺบทที ่
๔๒ โองการท่ี ๑๗ สาสน์ของเขาจะแผ่ไปทั่วทุกสารทิศบน
แผ่นดิน บรรดามนุษย์ชาติจะปิติยินดีต่อเขา และบรรดามวล
มนุษย์ชาติผู้ประสานจิตใจนับพันได้เกิดการศรัทธา ฉะนั้น
ท่านจงเป็นหนึ่งในบรรดาพวกเขาเหล่านั้น ได้รับชัยชนะของ
ความสุขแห่งโลกนี้และปรโลก. 
          จะเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ปฏิบัติตามเขาอย่างไร? และ
เพื่อให้ท่านได้บรรลุถึงส่ิงที่บรรดาสาวกของเขาได้บรรล ุ มัน



 31 ข้อเท็จจริงความเป็นมาของศาสนาคริสต ์

 
31 

เป็นเรื่องง่ายหากท่านจริงจัง ท่านเพียงแต่ต้องช าระล้างและท า
ความสะอาดเพื่อให้ร่องรอยอันไม่สถาพรได้หลุดหล่นออกไป
จากตัวเขา แล้วจึงปฏิญานตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจาก
อัลลอฮ ฺ และมุฮัมมัดเป็นบ่าวและศาสนทูตของพระองค์ รับรู้
ปฏิบัติตามอย่างสอดคล้องกับความหมายของมัน นั่นคือ 
ศรัทธาเชื่อมั่นว่าไม่มีผู้ใดที่จะเป็นองค์ให้เคารพภักดีได้
นอกจากอัลลอฮ ฺ และอัลลอฮฺตะอาลาทรงเป็นเจ้าและผู้ทรง
อภิบาลบริการกิจการอยู่อย่างเอกเทศ และมุฮัมมัดศ้อลฯเป็น
ศาสดาผู้สื่อของพระองค์ ฉะนั้นเราจ าต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามใน
สิ่งที่ท่านสั่งใช ้ เชื่อยืนยันในสิ่งที่ท่านน ามาบอกเล่า และออก
ห่างจากสิ่งที่ท่านได้ห้ามปราม และปฏิญานว่าท่านอีซา ( เยซูค
ริตส์) คือบ่าวและศาสดาของพระองค์และเป็นค าด ารัสของ
พระองค์ที่ได้ทรงมอบแก่พระนางมัรยัม ( มาเรีย)เป็นวิญญาณ
จากพระองค์  สวรรค์และนรกนั้นมีจริง พระองค์คือผู้ทรงให้
ผู้ตายฟื้นคืนชีพจากหลุมศพ เมื่อท่านได้บรรลุถึงข้ันนี ้ ท่านก็
จะเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับสวนสวรรค์เป็นมรดก พร้อมกับ
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บรรดาศาสดา ผู้ทรงสัตย ์ผู้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ ฺและ
ในหมู่กัลยาญชน. 
          หากท่านประสงค์ที่จะได้แหล่งอ้างอิงซ่ึงจะชี้น าท่าน
ไปสู่ความจริงและทางที่เที่ยงตรง ข้าพเจ้าขอมอบรายชื่อ
หนังสือบางเล่มที่บาทหลวงชาวคริตส์ที่ได้รับทางน าจากอัลลอ
ฮฺตะอาลาได้เขียนขึ้น พวกเขาได้เขียนในหนังสือดังกล่าวนี้ถึง
การแก้เผ็ดของชาวคริตส์ที่มีต่อศาสนาอิสลาม และสาเหตุที่ท า
ให้พวกเขาละทิ้งศาสนาคริตส์ พร้อมทั้งหลักฐานอันชัดแจ้งซึ่ง
ชี้ชัดว่าอิสลามคือศาสนาสุดท้ายที่ยั่งยืน หนังสือเหล่านี้คือ 
 

)๑(       ศาสนาและอาณาจักร โดย อลีบิน ริบบิล อัฏอบะรี 

)๒) ค าตักเตือนการศรัทธาและความอื้อฉาวตามแนวทางศ
ริตส์ศาสนา โดยนัสรบินยะอฺยา อัลมุฏฏอบับ 

)๓) มุฮัมมัดในใบเบิลเผยแพร่ท้ังภาษาอังกฤษและอาหรับ 
โดยส านักงานศาลชะรีอะห ์ ประเทศกาตาร ์
)๔) ใบเบิลและไม้กางเขน ทั้งสองเล่ม โดย เดวิด เบนจา
มิน กัลดานี ซึ่งเข้ารับอิสลาม 
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               และเรียกชื่อใหม่ว่าอับดุลอะฮัด ดาวูด 
)๕) มุฮัมมัดในเตารอฮฺ  ใบเบิลและ อัล กุรอาน 

)๖)  การอภัยโทษทั้งสองระหว่างอิสลามและคริตส์  โดย 
อิบรอฮีม คอลีล อะหมัด ซึ่งเคยเป็นบาทหลวงคริตส ์ ชื่อก่อน
อิสลามของเขาคืออีรอฮีม ฟีลิบส์ 

)๗)        อัลลอฮ ฺองค์เดียว หรือสามองค ์

 ) ๘)     มะซีฮฺมนุษย์หรือพระเจ้า ทั้งสองเล่ม โดยมัจดี มัรญาน 

)๙)        ลับของอิสลาม โดย ฟูอาด อัล ฮาชิมี 

)๑๐)      เสาโดมอันสว่างจ้าในความมืดสนิทของโลก โดย มุฮฺ
ตะดี มุฮัมมัด ซะกียุดดีน 

 

             นี่คือดวงดาวแห่งความศิริมงคลที่ได้เลือกสรร
ความจริงเหนือความเท็จ   ทางน าเหนือความลุ่มหลง ท่านคิด
ว่าท่านมีความรู้มากกว่าพวกเขากระนั้นหรือ? แล้วท าไมไม่
ถามตัวท่านเล่าถึงสาเหตุที่ท าให้พวกเขาเหล่านั้นต้องละทิ้ง
ศาสนาของพวกเขา และประกาศการอพยพสู่ศาสนาอิสลาม? 
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อะไรคือหลักฐานอันชัดแจ้งที่ท าให้พวกเขายืนหยัดเคียงข้าง
มัน และมันน าพวกเขาสู่ทางน าและแสงสว่าง. 
            ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านทราบว่ามัน  ใช่แต่เฉพาะ
กลุ่มหมู่คณะศิริมงคลนี้เท่านั้น ที่ได้ละทิ้งศาสนาของพวกเขา 
และประกาศเข้ารับอิสลาม  แต่ทว่าพวกเขาคือผู้บนบานอุทิศที่
จะด าเนินตามแบบฉบั้บของปราชญ์ปุโรหิตแห่งคริตส์ศาสนา
ที่ได้เข้ารับอิสลาม เขาจะกล่าวให้ท่านทราบถึงการขอแนะน า
และการอุทิศพล ี นอกจากเขาเหล่านี้ยังมีอีกมากเช่นกลุ่มกอง
คาราวานศรัทธาที่เราพบเห็นทุกวัน ไดมุ่งตรงสู่อิสลามป่าว
ประกาศว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สมควรแก่การเคารพภักดี
นอกจากอัลลอฮ ฺและมุฮัมมัดเป็นศาสดาผู้สื่อของอัลลอฮ.ฺ 
            สุดท้ายนี้คือ การวิงวอนของเรา ว่ามวลการ
สรรเสริญเป็นสิทธ์ิแด่อัลลอฮฺองค์ 
 

 

 

 

  



 35 ข้อเท็จจริงความเป็นมาของศาสนาคริสต ์

 
35 

สารบัญ 
            เรื่อง                                         หน้า            
 ค าน า                                                           ๕  

 ความเป็นมาของศาสนาคริสต ์                       ๖ 

 พระเยซูคริสต์  เป็นบุตรของพระเจ้า               ๙ 
 ท่านมาซีฮฺเป็นที่สองของตรีเอกานุภาพ        ๑๑ 
 พระเจ้าทรงแปลงร่างอยู่ในมนุษย.์            ๑๔ 

 หลักตรีเอกานุภาพ                                          ๑๕ 

 ไม้กางเขน                                                     ๒๐  

 ปกป้องและไถ่บาปมวลมนุษย์ชาต ิ                  ๒๑ 
 พระกระยาหารค่ าขององค์เจ้า                          ๒๓ 

 รายชื่อหนังสือบางเล่มที่บาทหลวงชาวคริตส์ที่ได้รับ
ทางน าจากอัลลอฮฺตะอาลาได้เขียนขึ้น                  ๓๐ 
 สารบัญ                                                          ๓๓  

 
 

 


