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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

ส่ิงที่ไดรับจากสูเราะฮฺอัล-อันอาม อายะฮฺที่ 38 
 

มวลการสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮ ฺขอความสุขความจําเริญ

และศานติจงประสบแดศาสนทูตของพระองค  ฉันขอปฏิญาณ

วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเพียงองคเดียว  ไมมีภาคี

ใดๆ  สําหรับพระองค  และฉันขอปฏิญาณวามุหัมมัดเปนบาว

ของอัลลอฮฺและเปนศาสนทูตของพระองค 

อัลลอฮฺทรงประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อใหเราได

ครุนคิดและปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค พระองคตรัสวา: 

نَزۡلَ�ٰهُ  كَِ�ٌٰب  ﴿
َ
ْ  ُمَ�َٰركٞ  إَِ�َۡك  أ َُّرٓوا ّّ َ ّكرَ  َءاَ�ٰتِهِۦ َ�ِ ََ ْ  َوِ�ََت ْولُوا

ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
 ﴾ ٢ ٱۡ�

 ]  ٢٩:  ص[

ความวา “คัมภีร (อัลกุรอาน) เราไดประทานลงมาใหแกเจา

ซ่ึงมีความจําเริญ เพ่ือพวกเขาจะไดพินิจพิจารณาโองการ

ตางๆ ของอัลกุรอาน และเพ่ือปวงผูมีสติปญญาจะได

ใครครวญ” (ศอด ๒๙) 
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 และเพื่อเปนการปฏิบัติตามอายะฮฺขางตน เราควรที่จะ

มาฟงและทําความเขาใจเพื่อท่ีจะไดพินิจพิเคราะหถึงขอคิด

ตางๆ และประโยชนท่ีเราจะไดรับ พระองคอัลลอฮตฺรัสวา: 

بَّةٖ  ِمن َوَما ﴿ �ِض  ِ�  ََ
َ
ٰ�ِرٖ  َوَ�  ٱۡ� َممٌ  إِّ�ٓ  ِ�ََناَحۡيهِ  يَِط�ُ  ََ

ُ
ۡمَثاُلُ�م�  أ

َ
 ّما أ

�  ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  ََّرۡطَنا ءٖ ونَ  َرَ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُُمّ  َ�ۡ  ]  ٣٨: ناامدأل[ ﴾ ٣ ُ�َۡ�ُ

ความวา “และไมมีสัตวใดๆ ในแผนดิน และไมมีสัตวปก

ใดๆ ท่ีบินดวยสองปกของมัน นอกจากประหน่ึงเปน

ประชาชาติเย่ียงพวกเจาน่ันเอง เรามิไดใหบกพรองแต

อยางใดในคัมภีร แลวยังพระเจาของพวกเขาน้ัน พวกเขา

จะถูกนําไปชุมนุม” (อัล-อันอาม ๓๘) 

1) สําหรับคําตรัสของพระองคท่ีวา: 

بَّةٖ  ِمن َوَما ﴿ �ِض  ِ�  ََ
َ
�ِرٖ  َوَ�  ٱۡ� ٰ َممٌ  إِّ�ٓ  ِ�ََناَحۡيهِ  يَِط�ُ  ََ

ُ
ۡمَثالُُ�م�  أ

َ
 ﴾أ

"และไมมีสัตวใดๆ ในแผนดิน และไมมีสัตวปกใดๆ ท่ีบิน

ดวยสองปกของมันนอกจากประหน่ึงเปนประชาชาติเย่ียง

พวกเจาน่ันเอง" นั้น ทานมุญาฮิดกลาวอธิบายวา: "หมายถึง 

พระองคทรงสรางมันเปนชนิดและสายพันธุตางๆ ที่มีชื่อเฉพาะ

อันเปนท่ี รูจักกัน "  สวนทานเกาะตาดะฮฺกลาววา : "นกคือ
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ประชาชาติหนึ่ง มนุษยก็คือประชาชาติหนึ่ง และญินก็นับเปน

อีกประชาชาติหนึ่ง" อัส-สุดดียฺ กลาววา: "คําตรัสของพระองค

ที่วา "นอกจากประหน่ึงเปนประชาชาติเย่ียงพวกเจา

น่ันเอง" นั้นหมายถึง มันเปนสิ่งที่ถูกสรางเหมือนกับพวกเจา" 

(ตัฟสีรฺ อิบนุ กะษีรฺ เลม 6 หนา 31) 

2) คําตรัสท่ีวา: 

�  ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  ََّرۡطَنا ّما  ﴿ ءٖ ۡ�َ ﴾ 

ความวา “เรามิไดใหบกพรองแตอยางใดในคัมภีร” 

กลาวคือ พระองคทรงรอบรูถึงสิ่งท่ีพระองคทรงสรางท้ังหมด 

พระองคไมทรงลืมที่จะประทานริสกีแกผูหนึ่งผูใดหรือสิ่งหน่ึงสิ่ง

ใด ไมวาจะอยูบนบกหรือในทะเล ดังที่พระองคตรัสวา: 

بَّةٖ  ِمن ۞َوَما ﴿ �ِض  ِ�  ََ
َ
ِ  َ�َ  إِّ�  ٱۡ� َّ ّرَها َوَ�ۡعلَمُ  رِزُۡ�َها ٱ ََ َت ۡۡ َ�َهاۚ  ُم ََ َتۡو ۡۡ  َوُم

 ]  ٦: هلد[ ﴾ ٦ ّمبِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  ُ�َٞ 

ความวา “และไมวาสัตวตัวใดท่ีเหยียบยํ่าอยูในแผนดิน 

เวนแตเคร่ืองยังชีพของมันเปนหนาท่ีของอัลลอฮฺ และ

พระองคทรงรูท่ีพํานักของมันและท่ีพักชั่วคราวของมัน 
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ทุกสิ่งอยูในบันทึกอันชัดแจง” (ฮูด ๖) กลาวคือ พระองคทรง

รูชื่อ จํานวน ท่ีอยู และความเคลื่อนไหวของมันในทุกอิริยาบถ 

พระองคตรัสวา: 

يَِن ﴿
َ
بَّةٖ  َمِن َوَ�� ُ  رِزَۡ�َها َ�ِۡمُل  ّ�  ََ َّ ِميعُ  َوُهوَ  ييّاُ�مۚۡ  يَۡرزُُ�َها ٱ ّۡ  ٱۡلَعلِيمُ  ٱل

 ]  ٦٠: دلاقكبل [ ﴾ ٦

ความวา “และสัตวตั้งกี่ชนิดท่ีมันมิสามารถแสวงหาเคร่ือง

ยังชีพของมัน แลวอัลลอฮฺทรงประทานเคร่ืองยังชีพแก

พวกมันและแกพวกเจา และพระองคเปนผูทรงไดยิน ผู

ทรงรอบรู” (อัล-อันกะบูต ๖๐) กลาวคือ พวกมันไมสามารถจะ

แสวงหาและไดมาซึ่งสิ่งเหลานั้น หรือเก็บสะสมสิ่งใดไวสําหรับ

วันรุงขึ้นไดดวยตัวของมันเอง 

﴿   ُ َّ  ﴾ ييّاُ�مۚۡ  يَۡرزُُ�َها ٱ

“อัลลอฮฺทรงประทานเคร่ืองยังชีพแกพวกมันและแกพวก

เจา”  คือ อัลลอฮฺเปนผูทรงประทานริสกีเครื่องยังชีพ และเปนผู

แจกจายริสกีแกทุกสิ่ งที่พระองคทรงสรางตามแตสมควร 

แมกระทั่งเมล็ดขาวโพดบนพื้นดิน นกในอากาศ หรือปลาในน้ํา 

(ตัฟสีรฺ อิบนุ กะษีรฺ เลม ๑๐ หนา ๕๒๖) 
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3) คําตรัสของพระองคท่ีวา:  

ونَ  َرَ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُُمّ   ﴿ ُ�َۡ�ُ ﴾ 

“แลวยังพระเจาของพวกเขาน้ันพวกเขาจะถูกนําไปชุมนุม” 

อิบนุ อบี หาติม บันทึกดวยสายรายงานของทาน ถึง

ทานอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา: "ในที่นี้ หมายถึง

ความตาย" แตอีกทัศนะหน่ึงเห็นวา หมายถึงการฟนคืนชีพใน

วันกิยามะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสวา: 

 ]٥: دلكل�م[ ﴾ ٥ ُحِ�َۡت  ٱلۡوُُحوُش  يَذا ﴿

ความวา “และเมื่อสัตวถูกนํามารวมกัน” (อัตตักวีร ๕) 

ทานอบูซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เห็นแกะสองตัวขวิดกัน ทานจึง

ถามฉันวา:  

َررّ « ارا 
ر
ْل  ،يرا أ اِن؟ ِ�يْمر  ترْدرِيْ  هر ، : هرالر  »ترنْارِطحر

ر
 : وسغم عغيه دهللا ص� هرالر  ال

قّ « ِِ
يرْقِضْ  يرْدرِيْ  دهللار  لر ا ورسر  ]٢١٤٣٨ امهم أحد روده[ »اريْقرُهار
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ความวา “อบูซัรฺ ทานทราบหรือไมวามันท้ังสองขวิดกัน

ดวยเร่ืองใด?" ฉันตอบวา “ไมทราบครับ” ทานนบีจึงกลาววา 

“แตทวาพระองคอัลลอฮฺน้ันทรงรู  และจะทรงตัดสิน

ระหวางมันท้ังสอง” (บันทึกโดยอิมามอะหฺมัด เลขที่หะดีษ 

๒๑๔๓๘) 

ทานอบู  ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ  ไดกลาว

อธิบายคําตรัสของพระองคอัลลอฮฺท่ีวา: 

َممٌ  إِّ�ٓ  ﴿
ُ
ۡمَثالُُ�م�  أ

َ
�  ِمن ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  ََّرۡطَنا ّما أ ءٖ ونَ  َرَ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ُُمّ  َ�ۡ ُ�َۡ�ُ ﴾ 

ความวา “นอกจากประหน่ึงเปนประชาชาติเย่ียงพวกเจา

น้ันเอง เรามิไดใหบกพรองแตอยางใดในคัมภีร แลวยัง

พระเจาของพวกเขาน้ันพวกเขาจะถูกนําไปชุมนุม” ดังนี้: 

"ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺจะทรงใหสรรพสิ่งฟนคืนชีพ ไมวาจะเปน

สัตวเดรัจฉาน นก และทุกๆ สิ่ง ซึ่งความยุติธรรมของพระองค

นั้น ถึงข้ันท่ีวา ทรงใหสัตวที่ไมมีเขาไดทวงสิทธิคืนจากสัตวที่มี

เขาซึ่งเคยทํารายรังแกมัน หลังจากนั้นพระองคตรัสวา 'พวกเจา

จงกลายเปนฝุนดินเถิด' และนี่คือสาเหตุที่ทําใหผูปฏิเสธศรัทธา

กลาววา: 
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 ]٤٠: دلبأ[ ﴾ ٤ تَُ�ََٰۢ� ُكنُت  َ�ٰلَۡيتَِ�  ﴿

ความวา ”โอ..ถาฉันเปนฝุนดินเสียก็จะดี” (อัน-นะบะอ ๔๐)" 

(ตัฟสีรอับดุรเราะซาก เลม 2 หนา 206) 

ทานอบู ซัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ กลาววา: 

قرا ررُسْلُل دِهللا ص� دهللا عغيه وسغم: هال أال َر رض دهللا عقه  �ر ْد ترمر ا  لرقر ، ور ر
اِ مٌ  اِء طر ِِ دلّسار   ُ

غّ ارقر ًاا َر
ْ
را ِ قُْه ِعغ

ر
مر ل َر ر  

ّ
 ] ٢١٤٣٩روده أحد امهم . [، الِال

ความวา “ทานเราะสูลลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไดท้ิงเราไป โดยท่ีแมแตเร่ืองการเคลื่อนไหวของนกบน

ทองฟา ทานก็ไดใหความรูแกเรา” (บันทึกโดย อิมามอะหฺมัด 

เลขท่ีหะดีษ ๒๑๔๓๙) 

Uสิ่งท่ีเราไดรับจากอายะฮฺน้ี 

ประการท่ีหน่ึง ความยุติธรรมของอัลลอฮฺที่มีตอสัตว

เดรัจฉาน นก และสิ่งท่ีถูกสรางทั้งปวง ซึ่งความยุติธรรมน้ีมี

ความละเอียดเปนอยางย่ิง แมแตในเรื่องเล็กๆ นอยๆ ที่มนุษย

มองขาม พระองคตรัสวา: 
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َط  ٱلَۡمَ�ٰزِ�نَ  َونََضعُ  ﴿ ۡۡ ۖ  ٔٗ َشۡ�  َ�ۡفٞس  ُ�ۡظلَمُ  َََ�  ٱۡلََِ�َٰمةِ ِ�َۡومِ  ٱۡلَِ  َ�نَ  ين ا
اَل  ََ ََلٍ  َمِنۡ  َحّبةٖ  ِمۡث تَۡيَنا َخۡر

َ
�  ۗ بِ�َ  ََِنا َوَ�َ�ٰ  ََِها ِۡ  ]  ٤٧: نبياءدأل[ ﴾ ٤ َ�ٰ

ความวา “และเราตั้งตราชูท่ีเท่ียงธรรมสําหรับวันกิยามะฮฺ 

ดังน้ันจะไมมีชีวิตใดถูกอธรรมแตอยางใดเลย และแมวา

มันเปนเพียงนํ้าหนักเทาเมล็ดพืชเล็ก เราก็จะนํามันมา

แสดง และเปนการพอเพียงแลวสําหรับเราท่ีเปนผูชําระ

สอบสวน” (อัล-อันบิยาอ ๔๗) 

และตรัสอีกวา: 

ٓ  َ�ُٰبَ�ّ  ﴿ اَل  تَُك  إِن إِّ�َها ََ ََلٖ  َمِنۡ  َحّبةٖ  ِمۡث وۡ  َصۡخَر�ٍ  ِ�  َ�َتُ�ن َخۡر
َ
َ�َٰ�ِٰت  ِ�  أ ّۡ  ٱل

وۡ 
َ
�ِض  ِ�  أ

َ
تِ  ٱۡ�

ۡ
ۚ  ََِها يَأ ُ َّ َ  إِنّ  ٱ َّ  ]  ١٦: لقاان[ ﴾ ١ َخبِ�ٞ  َلِطيٌف  ٱ

ความวา “โอลูกเอย แทจริงหากวาความผิดน้ันหนักเทา

เมล็ดผักสักเมล็ดหน่ึง แมมันจะซอนอยูในหิน อยูในชั้น

ฟาท้ังหลาย หรืออยูในแผนดิน อัลลอฮฺก็จะทรงนํามัน

ออกมา แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงเมตตาผูทรงรอบรูย่ิง” 

(ลุกมาน ๑๖) 

ทานอบู ฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา ทาน

เราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา:  



 

11 

يا ر ِ « ا يرْلمر دِلقر ْهِغهر
ر
 أ

ر
َر الِل ّرّدّن دُُُقْل ُ

ر
اِء ِ قر دلّشاِة  ل حر

ْ
اُد لِغّشاِة دَرغ قر َُ  �ّ ، حر

ْمنراءِ   ]٢٥٨٢روده مسغم امهم [» دلقر

ความวา "ในวันกิยามะฮฺ พวกทานจะตองคืนสิทธิตางๆแก

เจาของสิทธิอยางแนนอน แมกระท่ังแกะไมมีเขาก็จะได

เอาคืนส่ิงท่ีแกะมีเขาไดเคยทํากับมันไว" (บันทึกโดยมุสลิม 

เลขท่ีหะดีษ ๒๕๘๒) 

ประการท่ีสอง พระองคอัลลอฮฺเปนผูทรงประทานริสกี

เครื่องยังชีพแกสัตวบก นก ปลา และสิ่งที่ถูกสรางทั้งหมดไมวา

จะอยูบนบก ในอากาศ ในทะเลหรือในแมน้ํา ดังที่พระองคตรัส

วา:  

بَّةٖ  ِمن ۞َوَما ﴿ �ِض  ِ�  ََ
َ
ِ  َ�َ  إِّ�  ٱۡ� َّ ّرَها َوَ�ۡعلَمُ  رِزُۡ�َها ٱ ََ َت ۡۡ َ�َهاۚ  ُم ََ َتۡو ۡۡ  َوُم

 ]٦: هلد[ ﴾ ٦ ّمبِ�ٖ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  ُ�َٞ 

ความวา “และไมวาสัตวตัวใดท่ีเหยียบยํ่าอยูในแผนดิน 

เวนแตเคร่ืองยังชีพของมันเปนหนาท่ีของอัลลอฮฺ และ

พระองคทรงรูท่ีพํานักของมันและท่ีพักชั่วคราวของมัน 

ทุกสิ่งอยูในบันทึกอันชัดแจง” (ฮูด ๖) 
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และตรัสอีกวา: 

يَِن ﴿
َ
بَّةٖ  َمِن َوَ�� ُ  رِزَۡ�َها َ�ِۡمُل  ّ�  ََ َّ ِميعُ  َوُهوَ  ييّاُ�مۚۡ  يَۡرزُُ�َها ٱ ّۡ  ٱۡلَعلِيمُ  ٱل

 ]  ٦٠: قكبل دلا[ ﴾ ٦

ความวา “และสัตวตั้งกี่ชนิดท่ีมันมิสามารถแสวงหาเคร่ือง

ยังชีพของมัน อัลลอฮฺทรงประทานเคร่ืองยังชีพแกพวกมัน 

และแกพวกเจา และพระองคเปนผูทรงไดยินผูทรงรอบรู” 

(อัล-อังกะบูต  ๖๐) 

อัล-หาติม บิน อัล-อะศ็อม กลาววา: 

  �يفر ور 
ر
َُ رر �   ور ردزِ  ودهللاُ  مر قْ دلفر  خاُف أ  ودليسِ  ِ دلاسِ  هاد دلغِق  دز

َِ فّ ِر تر  ّ  لغخغِق  ل ااألرزد  ِ دلحمِ  لِ  ودُُ  ِ دليددءِ  ولغضِ   م   ـهُُ

ฉันจะกลัวความอับจนไปไยในเมื่ออัลลอฮฺคือผูทรงใหริสกี 

และทรงใหริสกีแกสรรพสิ่งในยามยากและยามสุขสบาย 

พระองคทรงใหริสกีแกสรรพสิ่งทั้งมวลไมมีเวน 

แมกระท่ังตัวฎ็อบกลางทะเลทรายหรือปลาในทองทะเล 

ประการ ท่ีสาม  จํ า เป นสํ าหรับมุ สลิม ที่ จ ะต อง

มอบหมายการงานตอพระองคอัลลอฮฺ ผูทรงประทานริสกีสิ่งยัง
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ชีพแกทุกๆ สิ่งที่พระองคทรงสราง ริสกีของพระองค น้ันไม

จําเพาะเจาะจงอยูท่ีหนึ่งท่ีใด แตพระองคทรงประทานใหโดยท่ัว

กัน ไมวาจะอยูที่ไหนอยางไร พระองคตรัสวา: 

َمآءِ  َوِ�  ﴿ ّۡ ونَ  َوَما رِۡزقُُ�مۡ  ٱل ُّ  ]٢٢: دلدر�ا [ ﴾ ٢ تُوَع

ความวา “และในฟากฟามีปจจัยยังชีพของพวกเจา และสิ่ง

ท่ีพวกเจาถูกสัญญาไว” (อัซ-ซาริยาต ๒๒) 

และตรัสอีกวา: 

﴿  ْ ِ  َّ ِعن ََٱۡ�َتُغوا َّ  ]١٧: دلاقكبل [ ﴾ ١ ٱلَرِۡزَق  ٱ

ความวา “ดังน้ัน จงขอเคร่ืองยังชีพจากอัลลอฮฺเถิด” (อัล-อัง

กะบูต ๑๗) 

ทานอุมัรฺ บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮฺ เลาวา 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา: 

ر « ّق ل ر دِهللا حر َر ْلنر 
ُ
ّو ْم ورارلر ُِ نّ

ر
ّوِهِ  ْل � َُ دلّطْ�ر  :ترلر ا يرْمُز ار ْم  ر ُِ هر زر رمر ، ورْةُدْو  ل

انًا ِخراًصا ترُمْوُح اِطر  ]٢٠٥روده أحد امهم [» ، ور
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ความวา 4T“หากพวกทานทําการมอบหมายตออัลลอฮฺอยาง

แทจริงแลว แนนอนพระองคจะประทานริสกีปจจัยยังชีพ

ใหแกพวกทาน เชนเดียวกับท่ีพระองคทรงประทานริสกี

ใหแกนก โดยท่ีมันบินออกไปในยามเชาดวยสภาพท่ีทอง

วาง และกลับมาในตอนเย็นในสภาพท่ีทองอิ่ม”4T (บันทึกโดย 

อิมามอะหฺมัด เลขที่หะดีษ ๒๐๕)   

 ประการท่ีสี่ ความรอบรูปรีชาญาณของอัลลอฮฺนั้น

สมบูรณและครอบคลุมทุกสิ่ง โดยไมมีสิ่งใดสามารถรอดพน

จากความรูของพระองคได ไมวาจะเล็กหรือใหญ พระองคไม

ทรงหลงลืมสิ่งใดจากบรรดาสิ่งที่พระองคทรงสราง ไมวาจะเปน

มนุษย สัตว หรือนก ดังที่พระองคตรัสวา: 

ا َرّ�َك  َ�نَ  َوَما ﴿ َيٗ ِۡ َ  ]٦٤: مم�م[ ﴾ ٦ �

ความวา “และพระเจาของทานน้ันมิทรงหลงลืมสิ่งใดเลย” 

(มัรยัม ๖๔) 

และพระองคตรัสอีกวา: 
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نٖ   ِ�   َتُ�ونُ   َوَما  ﴿
ۡ
 إِّ�   َ�َملٍ   ِمنۡ   َ�ۡعَملُونَ   َوَ�   ُقۡرَءانٖ   ِمن  ِمۡنهُ   َ�ۡتلُواْ   َوَما  َشأ

ا  َعلَۡيُ�مۡ   ُكّنا ًَ الِ   ِمن  ّرَ�َِك   َعن  َ�ۡعُزُب   َوَما  ِ�يهِ�   تُفِيُضونَ   إِذۡ   ُشُهو ََ ۡث  ِ�   َذّر�ٖ   َمِ
�ِض 

َ
َمآءِ   ِ�   َوَ�   ٱۡ� ّۡ ۡصَغرَ   َوَ�ٓ   ٱل

َ
ۡ�َ�َ   َوَ�ٓ   َ�ٰلَِك   ِمن  أ

َ
ّ�   أ  ّمبِ�ٍ   ِكَ�ٰبٖ   ِ�   إِ

 ]  ٦١:  يل�س[ ﴾٦

ความวา “และเจามิไดอยูในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด และเจามิได

อานบางสวนจากมันในอัลกุรอาน และพวกทานมิได

กระทําการใดๆ เวนแตเราไดเปนพยานแกพวกทาน 

ในขณะท่ีพวกทานกําลังงวนอยูในเร่ืองน้ัน และจะไมรอด

พนจากพระเจาของเจา ซึ่งการกระทําใดๆ ท่ีมีนํ้าหนักเทา

ธุลี ท้ังในแผนดินและในชั้นฟา และท่ีเล็กกวาน้ันหรือท่ี

ใหญกวาน้ัน เวนแตอยูในบันทึกอันชัดแจงท้ังสิ้น” (ยูนุส 

๖๑) 

ประการท่ีหา มุอมินผูศรัทธาน้ัน เมื่อเขาตระหนักถึง

ความย่ิงใหญ เดชานุภาพ และความรอบรูของพระองคอัลลอฮฺ

ในทุกๆ สิ่งแลว เขาจะทบทวนตรวจสอบสิ่งที่ไดกระทําไปไมวา

จะเปนเรื่องเล็กหรือใหญ 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสวา: 



 

16 

ى  ٱۡلِكَ�ُٰب   َوُوِضعَ   ﴿ ولُونَ   ِ�يهِ   ِمّما  ُمۡشفَِِ�َ   ٱلُۡمۡجرِِم�َ   َ�َ�َ َُ  الِ مَ   َ�َٰوۡ�لََتَنا  َوَ�
ا ََ رُ   َ�   ٱۡلِكَ�ٰبِ   َ�ٰ َِ ۚ   ِإّ�ٓ   َكبَِ�ةً   َوَ�   َصغَِ�ةٗ   ُ�َغا ۡحَصٮَٰها

َ
واْ   أ ُّ ْ   َما  َوَوَج  َعِملُوا

 ۗ� ا َرّ�َك  َ�ۡظلِمُ  َوَ�  َحاِ�ٗ ّٗ َح
َ
 ]  ٤٩: دلكهف[ ﴾ ٤ أ

ความวา “และบันทึกจะถูกวางไว ดังน้ันเจาจะเห็นผูกระทํา

ผิดท้ังหลายหวั่นกลัวสิ่งท่ีมีอยูในบันทึก และพวกเขาจะ

กลาววา: โอความวิบัติของเราเอย! บันทึกอะไรกันน่ี? มัน

มิไดละเวนสิ่งเล็กนอยและสิ่งใหญโตเวนแตไดบันทึกไว

ครบถวน และพวกเขาไดพบส่ิงท่ีพวกเขาไดปฏิบัติไว

ปรากฏอยูตอหนา และพระผูเปนเจาของเจามิทรงอธรรม

ตอผูใดเลย” (อัล-กะฮฟฺ ๔๙) 

ประการท่ีหก เปนการยืนยันถึงการมีอยูของวันแหง

การฟนคืนชีพของสิ่งที่พระองคทรงสรางทั้งหมด รวมทั้งสัตว

ตางๆ และบรรดานกท้ังหลาย ดวยหลักฐานจากอายะฮฺและหะ

ดีษขางตน  

 ودُاد هللا رل دلاال�،

 .وص� دهللا وسغم َ نبيقا واد َو ل  وصحبه أجا�


