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การศรัทธาในกฎอัลเกาะดัร
กฎอัลเกาะดัร คือ ความรอบรูของอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ในทุกสรรพสิ่ง ตลอดจนในสิ่งที่
พระองคทรงปรารถนาจะสรางหรือใหบังเกิดขึ้น ไมวาจะเปนมนุษย โลกและจักรวาล เหตุการณ และสิ่งตาง
ๆ อีกทั้งคือการกําหนดสิ่งดังกลาวและบันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษรในกระดานอัลเลาหุลมัหฟูซ
(กระดานสงวนหรือกระดานที่ถูกพิทักษ) ซึ่งกฎเกาะดัรนั้นเปนความลับเฉพาะของอัลลอฮฺเกี่ยวกับสิ่งสรร
สรางของพระองค ไมเปนที่รูของมะลาอิกะฮฺผูใกลชิดหรือนบีคนใดที่ถูกแตงตั้งมา
ความหมายของการศรัทธาในกฎเกาะดัร
คือ การเชื่อมั่นวาทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งที่เปนความดี ความชั่ว และสิ่งอื่นๆ เกิดขึ้นตามเกณฑกําหนด
ของอัลลอฮฺและดวยพลานุภาพของพระองค ดังที่พระองค สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(٤٩ : )ﺍﻟﻘﻤﺮ
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ความวา : แทจริง ทุก ๆ สิ่งนั้น เราสรางมันตามกฎเกาะดัร(อัลเกาะมัร : ๔๙)
การศรัทธาในกฎอัลเกาะดัรประกอบดวยสี่ปจจัยหลัก คือ :
๑.ประการแรก : คือ ศรัทธาวาอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงรอบรูในทุกสิ่ง ทั้งโดยสรุปและ
โดยละเอียด และทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการกระทําของพระองคเอง เชน การสราง การบริหาร การชุบชีวิต การ
ทําใหตาย เปนตน หรือในสวนที่เกี่ยวกับการกระทําของสิ่งสรรสรางของพระองค เชน คําพูด การกระทํา
สภาวะของมนุษย สภาวะของสัตว พืช ตลอดจนสิ่งที่ไมมีชีวิตตาง ๆ ซึ่งทุกสิ่งดังกลาวนั้นอัลลอฮฺ สุบหานะฮุ
วะตะอาลา ทรงรอบรูทั้งหมด ดังที่พระองค สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
¨βr& (#þθçΗs>÷ètFÏ9 £⎯åκs]÷t/ âö∆F{$# ãΑ¨”t∴tGtƒ £⎯ßγn=÷WÏΒ ÇÚö‘F{$# z⎯ÏΒuρ ;N≡uθ≈oÿxœ yìö6y™ t,n=y{ “Ï%©!$# ª!$#
(١٢ : )ﺍﻟﻄﻼﻕ
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ความวา : อัลลอฮฺ คือ ผูทรงสรางชั้นฟาทั้งเจ็ด และทรงสรางแผนดินก็เยี่ยงนั้น
บัญชาการของพระองคจะลงมาทามกลางมัน (ชั้นฟาและแผนดิน) ทั้งนี้ เพื่อพวกเจาจะ
ไดรูวาอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงอานุภาพเหนือทุกสรรพสิ่ง และอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรูอยาง
ละเอียดยิ่งในทุกๆ สิ่ง (อัฏเฏาะลาก : ๑๒)
๒.ประการที่สอง : คือ ศรัทธาวาอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงเขียนกฎเกณฑของทุกสิ่งไวใน
กระดานอัลเลาหุลมัหฟูซ ไมวาจะเปนกฎเกณฑของสิ่งสรรสรางตางๆ สภาวะ หรือปจจัยยังชีพ โดยพระองค
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ไดเขียนจํานวนและปริมาณ รูปแบบและลักษณะ เวลาและสถานที่ ซึ่งทุกอยางจะไมเปลี่ยนแปลงหรือ
โยกยาย ไมเพิ่มหรือถอดถอน นอกจากดวยคําสั่งของพระองค สุบหานะฮุวะตะอาลา ดังหลักฐานตอไปนี้:
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงกลาววา :
y7Ï9≡sŒ ¨βÎ) 4 A=≈tFÏ. ’Îû šÏ9≡sŒ ¨βÎ) 3 ÇÚö‘F{$#uρ Ï™!$yϑ¡¡9$# ’Îû $tΒ ãΝn=÷ètƒ ©!$# χr& öΝn=÷ès? óΟs9r&
(٧٠ : )ﺍﳊﺞ
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ความวา : เจามิรูดอกหรือวาอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรูสิ่งที่มีอยูในทองฟาและพื้นแผนดิน
ทั้งหมด แทจริงแลว สิ่งนั้นมีอยูในสมุดบันทึกแลว อีกทั้งสิ่งนั้นยังเปนสิ่งที่แสนงายดาย
สําหรับอัลลอฮฺ (อัลหัจญ : ๗๐)
2- จากอับดุลลอฮฺ บินอัมร บินอัลอาศ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา :
ﻼِﺋ ِﻖ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ
ﺨﹶ
َ ﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻣﻘﹶﺎﺩِﻳ َﺮ ﺍﹾﻟ
َ  َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ » ﹶﻛَﺘ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- َﺳ ِﻤ ْﻌﺖُ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﺃﺧﺮﺟﻪ.«  َﻭ َﻋ ْﺮﺷُﻪُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ ﹾﻟﻤَﺎ ِﺀ-  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ- ﻒ َﺳَﻨ ٍﺔ
َ ﲔ ﹶﺃ ﹾﻟ
َﺴ
ِ ﺨ ْﻤ
َ ﺽ ِﺑ
َ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭ
ِ ﺴ َﻤﻮَﺍ
ﺨﻠﹸ َﻖ ﺍﻟ ﱠ
ْ َﻳ
.ﻣﺴﻠﻢ
ความวา : ฉันไดยินทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาววา “อัลลอฮฺ
ได ท รงเขี ย นกฎเกณฑ ข องสิ่ง สรรสรา งต า งๆกอ นที่ พ ระองคจ ะทรงสร า งชั้ น ฟา และ
แผนดินหาหมื่นป” ทานกลาววา “และบัลลังคของพระองคนั้นอยูเหนือน้ํา” [บันทึกโดย
มุสลิม หมายเลข ๒๖๕๓]
๓.ประการที่สาม : ศรัทธาวาสิ่งที่มีอยูทั้งหมดจะไมเกิดขึ้น เวนแตดวยความประสงคและความ
ปรารถนาของอัลลอฮฺ ซึ่งทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นดวยความประสงคของอัลลอฮฺ โดยสิ่งใดที่อัลลอฮฺประสงค สิ่งนั้น
จะเกิดขึ้น และสิ่ งใดที่พระองค ไมทรงประสงค สิ่ง นั้นจะไมเกิดขึ้น ทั้งสิ่งที่เกี่ยวของกับการกระทํา ของ
พระองค เชน การบริหาร การใหชีวิต การทําใหตาย เปนตน หรือสิ่งที่เกี่ยวของกับการกระทําของบรรดาสิ่ง
สรรคสราง เชน การกระทํา คําพูด หรือ สภาวการณตาง ๆ ดังหลักฐานตอไปนี้ :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(٦٨ : )ﺍﻟﻘﺼﺺ
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ความวา : และพระเจาของเจานั้นทรงสรางสิ่งที่พระองคทรงประสงค และทรงเลือกสรร
(อัลเกาะศ็อศ: ๖๘)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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(٢٧ : )ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
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ความวา : และอัลลอฮฺทรงกระทําสิ่งที่พระองคทรงประสงค (อิบรอฮีม: ๒๗)
3- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(١١٢ : )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
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ความวา : และหากพระเจาของเจาทรงประสงค พวกเขาก็จะไมสามารถกระทําสิ่งนั้น
(อัลอันอาม: ๑๑๒)
4- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# >u‘ ª!$# u™!$t±o„ βr& HωÎ) tβρâ™!$t±n@ $tΒuρ ∩⊄∇∪ tΛ⎧É)tGó¡o„ βr& öΝä3ΖÏΒ u™!$x© ⎯yϑÏ9
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ความวา : สําหรับผูใดในหมูพวกเจาที่ปรารถนาจะอยูในแนวทางอันเที่ยงตรง และพวก
เจาจะไมสมปรารถนาสิ่งใดไดเวนแตเมื่ออัลลอฮฺพระเจาแหงสากลโลกทรงประสงค(อัต
ตักวีรฺ : ๒๘-๒๙)
๔.ประการที่สี่ : คือ การศรัทธาวาอัลลอฮฺคือผูสรางทุกสรรพสิ่ง ซึ่งพระองคทรงสรางสิ่งที่มีอยู
ทั้งหมด ทั้งรูปราง ลักษณะ และทาทางการเคลื่อนไหว ไมมีผูสรางและไมมีผูอภิบาลเวนแตพระองค ดัง
หลักฐานตอไปนี้:
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(٦٢ : )ﺍﻟﺰﻣﺮ
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ความวา : อัลลอฮฺ คือผูสรางทุกสรรพสิ่ง และพระองคคือผูคุมครองและดูแลทุกสิ่ง (อัซซุ
มัร : ๖๒)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา:
(٤٩ :  ∪®⊆∩ )ﺍﻟﻘﻤﺮ9‘y‰s)Î/ çµ≈oΨø)n=yz >™ó©x« ¨≅ä. $¯ΡÎ)

ความวา : แทจริง ทุก ๆ สิ่งนั้น เราสรางมันตามกฎเกาะดัร(อัลเกาะมัร: ๔๙)
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3- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(٩٦ : )ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ

∩®∉∪ tβθè=yϑ÷ès? $tΒuρ ö/ä3s)n=s{ ª!$#uρ

ความวา : และอัลลอฮฺไดทรงสรางพวกเจาและสิ่งที่พวกเจากระทํา (อัศศอฟฟาต : ๙๖)
การใชกฎเกาะดัรเปนขออาง
สิ่งที่อัลลอฮฺกําหนดกฎเกณฑและกระทําตอมนุษยมีสองประเภท
๑- ประเภทแรก คือ สิ่งที่อัลลอฮฺไดกระทําและกําหนดกฎเกณฑในดานลักษณะและสภาพตางๆ
ที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของมนุษย ซึ่งมีสองประเภท คือ :
ก. สิ่งที่ติดมากับตัวของเขา เชน ความสูงหรือความต่ํา ความสวยหลอเหลาหรือความขี้เหร การมี
ชีวิตหรือการตาย
ข. สิ่งที่เกิดกับตัวเขาโดยที่เขาไมตองการ เชน อุบัติภัย โรคภัยไขเจ็บ การเสียทรัพย เสียชีวิต ผลไม
ไมออกตามฤดูกาล และความทุกขอื่นๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ บางครั้งเปนการลงโทษตอความผิดของบาว บางครั้ง
เปนการทดสอบ หรือบางครั้งก็เปนการเพิ่มผลบุญและเลื่อนตําแหนงใหแกเขา
ทั้งนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาโดยที่เขาไมปรารถนาเชนนี้ มนุษยจะไมถูกสอบสวนและไมตองรอผล
จากสิ่งที่เกิดขึ้น และเขาจะตองศรัทธาวาทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นดวยเกณฑกําหนดของอัลลอฮฺและพลานุภาพ
ของพระองค เขาจะตองอดกลั้น พอใจ และนอมรับดวยใจที่บริสุทธิ์ ซึ่ง สําหรับพระเจาผูทรงรอบรู ผูทรง
เชี่ยวชาญแลว ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในจักรวาลนี้ลวนมีขอคิดและคุณคาแฝงอยู ดังหลักฐานตอไปนี้ :
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา:
βr& È≅ö6s% ⎯ÏiΒ 5=≈tGÅ2 ’Îû ωÎ) öΝä3Å¡àΡr& þ’Îû Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ’Îû 7πt6ŠÅÁ•Β ⎯ÏΒ z>$|¹r& !$tΒ
(٢٢ : )ﺍﳊﺪﻳﺪ
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ความวา : ภัยพิบัติใดๆ ที่เกิดในแผนดินหรือเกิดกับตัวพวกเจาจะไมเกิดขึ้น เวนแตจะมี
จารึ ก แล ว อยู ใ นบั น ทึ ก ก อ นที่ เ ราจะให มั น บั ง เกิ ด ขึ้ น แท จ ริ ง แล ว การนั้ น เป น การที่
งายดายสําหรับอัลลอฮฺ (อัลหะดีด : ๒๒)
๑. จากอิบนุอับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา เลาวา:
ﻚ
َ ُﻰ ﺃﹸ َﻋ ﱢﻠﻤﻼ ﻡُ! ِﺇ ﻧ
ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ » ﻳَﺎ ﻏﹸ ﹶ َﻳ ْﻮ ﻣ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- ﻒ َﺭﺳُﻮ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﺖ َﺧ ﹾﻠ
ُ ﹸﻛ ْﻨ
 َﻭِﺇ ﺫﹶﺍ،ﺖ ﻓﹶﺎ ْﺳﹶﺄ ِﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ
َ  ِﺇﺫﹶﺍ َﺳﹶﺄ ﹾﻟ،ﻚ
َ ﺠ ْﺪﻩُ ُﺗﺠَﺎ َﻫ
ِ ﻆ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗ
ِ  ﺍ ْﺣ ﹶﻔ،ﻚ
َ ﺤ ﹶﻔ ﹾﻈ
ْ ﻆ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻳ
ِ ﺕ ﺍ ْﺣ ﹶﻔ
ٍ ﹶﻛ ِﻠﻤَﺎ

ْ  ﻭَﺍ ْﻋ ﹶﻠ ْﻢ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻷُ ﱠﻣ ﹶﺔ ﹶﻟ ِﻮ ﺍ ْﺟَﺘ َﻤ َﻌ،ﺖ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ِﻌ ْﻦ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﺸ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﻨ ﹶﻔﻌُﻮ َﻙ
َ ﺖ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻨ ﹶﻔﻌُﻮ َﻙ ِﺑ
َ ﺍ ْﺳَﺘ َﻌ ْﻨ
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ﺸ ْﻰ ٍﺀ
َ ﻀﺮﱡﻭ َﻙ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑ
ُ ﺸ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ
َ ﻀﺮﱡﻭ َﻙ ِﺑ
ُ  َﻭﹶﻟ ِﻮ ﺍ ْﺟَﺘ َﻤﻌُﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ،ﻚ
َ ﺸ ْﻰ ٍﺀ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻛَﺘَﺒﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟ
َ ِﺇ ﱠﻻ ِﺑ

 ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ.« ﻒ
ُ ﺤ
ُﺼ
ﺖ ﺍﻟ ﱡ
ِ  َﻭ َﺟ ﱠﻔ،ُﻼﻡ
ﺖ ﺍ َﻷ ﹾﻗ ﹶ
ِ  ﺭُ ِﻓ َﻌ،ﻚ
َ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻛَﺘَﺒﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
ความวา : วันหนึ่ง ฉันอยูขางหลังทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
แลวทานไดกลาววา “โอ เด็กเอย ! ฉันจะสอนเจาสามสี่ประโยค จงระลึกถึงอัลลอฮฺอยู
เสมอแลวอัลลอฮฺก็จะทรงคุมครองเจา จงระลึกถึงอัลลอฮฺอยูเสมอแลวเจาก็จะพบวา
พระองคนั้นทรงอยูเคียงขางเจา เมื่อเจาจะขอสิ่งใดก็จงขอจากอัลลอฮฺ และเมื่อเจาจะ
ขอความชวยเหลือก็จงขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ และ จงทราบไววา ประชาชาตินี้
ทั้งหมดหากพวกเขารวมตัวกันเพื่อจะใหเกิดคุณอยางหนึ่งแกเจา พวกเขาจะไมสามารถ
ใหคุณแกเจาได เวนแตในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงบันทึกไวแลวสําหรับเจา และ หากพวกเขา
รวมตัวกันเพื่อจะใหเกิดโทษอยางหนึ่งใหกับเจา พวกเขาก็ไมสามารถจะทําใหเกิดโทษ
แกตัวเจาได เวนแตในสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงบันทึกไวแลวตอตัวเจา ซึ่ง ปากกาไดถูกยก
ออกแลว และสมุดบันทึกก็แหงเรียบรอยแลว” [เศาะหีห บันทึกโดยอัหมัด หมายเลข
๒๖๖๙ และบันทึกโดยอัลติรมิซียตามสํานวนนี้ หมายเลข ๒๕๑๖ เศาะหีหสุนันอัลติร
มิซีย หมายเลข ๒๐๔๓]

๒. มีรายงานจากอบีฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :
. «  ﺃﹸ ﹶﻗ ﱢﻠﺐُ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹶﻞ ﻭَﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ َﺭ،ُ ِﺑَﻴﺪِﻯ ﺍ َﻷ ْﻣﺮ،ُﺐ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻫ َﺮ َﻭﹶﺃﻧَﺎ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻫﺮ
ﺴ ﱡ
ُ  َﻳ،َ»ُﻳ ْﺆﺫِﻳﻨِﻰ ﺍْﺑ ُﻦ ﺁ َﺩﻡ
ความวา : “อัลลอฮฺ –อัซซะวะญัล-ไดกลาววา ลูกหลานอาดัมไดรังควาญขา โดยเขาได
ดาทอวันเวลา ซึ่งขานี่แหละคือ (เจาของ) วันเวลา ทุกอยางอยูในมือขา ขาหมุนเวียน
กลางคืนและกลางวัน ” [มุตตะฟก อะลัยฮฺ บันทึกโดยอัลบุคอรีย หมายเลข ๔๘๒๖
และมุสลิม หมายเลข ๒๒๔๖]
๒- ประเภทที่สอง คือ สิ่งที่อัลลอฮฺไดกระทําและกําหนดกฎเกณฑไวในดานพฤติกรรมที่อยูใน
ความควบคุมของสติปญญา ความสามารถ และการเลือกสรรของมนุษย เชน การศรัทธาหรือการปฏิเสธ
การภักดีหรือการเนรคุณ และการทําดีหรือการทําชั่ว
โดยพฤติกรรมเชนนี้ มนุษยจะตองถูกตรวจสอบและไดรับผลของพฤติกรรมในรูปของรางวัลตอบ
แทนหรือการลงโทษ เพราะอัลลอฮฺไดสงบรรดาศาสนฑูต ไดประทานคัมภีรตางๆ ไดทรงแยกแยะความดี
ออกจากความชั่ว ไดทรงรณรงคสนับสนุนการศรัทธาและการภักดี ตลอดจนไดทรงตักเตือนใหหลีกเลี่ยงจาก
การปฏิเสธและการทรยศ ทรงประทานสติปญญาใหกับมนุษยและใหพลังอํานาจแกเขาในการคัดเลือก
กระทั่งเขาสามารถเลือกทางเดินที่เขาพอใจ ซึ่งไมวาทางใดที่เขาเลือกตางก็ตองอยูภายใตความประสงค
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ของอัลลอฮฺและพลานุภาพของพระองค เพราะไมมีสิ่งใดในจักรวาลของอัลลอฮฺนี้ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการ
รับรูและการประสงคของพระองค ดังหลักฐานตอไปนี้ :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(٢٩ : )ﺍﻟﻜﻬﻒ

4 öàõ3u‹ù=sù u™!$x© ∅tΒuρ ⎯ÏΒ÷σã‹ù=sù u™!$x© ⎯yϑsù ( óΟä3În/§‘ ⎯ÏΒ ‘,ysø9$# È≅è%uρ

ความวา : จงกลาวซิ (มุฮัมมัด) วา สัจธรรมที่แทจริงนั้น มาจากพระเจาของพวกเจา ซึ่ง
หากใครประสงค (จะศรัทธา) ก็จงศรัทธา หรือใครประสงค (จะปฏิเสธ) ก็จงปฏิเสธ
(อัลกัฮฟฺ : ๒๙)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา:
∩⊆∉∪ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9 5Ο≈¯=sàÎ/ y7•/u‘ $tΒuρ 3 $yγøŠn=yèsù u™!$y™r& ô⎯tΒuρ ( ⎯ÏµÅ¡øuΖÎ=sù $[sÎ=≈|¹ Ÿ≅ÏΗxå ô⎯¨Β
(٤٦ : )ﻓﺼﻠﺖ

ความวา : ผูใดที่ทําการดี ความดีก็จะเปนของเขา และผูใดที่ทําการชั่ว เขาก็จะตอง
ไดรับโทษของมัน ซึ่งพระเจาของเจานั้นไมไดเปนผูทารุณตอปวงบาว (ฟุซซิลัต : ๔๖)
3- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา:
(٤٤ : )ﺍﻟﺮﻭﻡ

∩⊆⊆∪ tβρß‰yγôϑtƒ öΝÍκÅ¦àΡL|sù $[sÎ=≈|¹ Ÿ≅ÏΗxå ô⎯tΒuρ ( …çνãøä. Ïµø‹n=yèsù txx. ⎯tΒ

ความวา : ผูใดที่ปฏิเสธ เขาก็จะตองรับโทษจากการปฏิเสธของเขา สวนผูใดที่กระทํา
การดี พวกเขาก็ไดเตรียมที่พักสําหรับตัวเอง (อัรรูม: ๔๔)
4- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
HωÎ) tβρâ™!$t±n@ $tΒuρ ∩⊄∇∪ tΛ⎧É)tGó¡o„ βr& öΝä3ΖÏΒ u™!$x© ⎯yϑÏ9 ∩⊄∠∪ t⎦⎫ÏΗs>≈yèù=Ïj9 Öø.ÏŒ ωÎ) uθèδ ÷βÎ)
(٢٩-٢٧ : )ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﺮ

∩⊄®∪ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# >u‘ ª!$# u™!$t±o„ βr&

ความวา : (อัลกุรอานนั้น) ไมใชสิ่งอื่นใด นอกจากจะเปนบทตักเตือนสําหรับประชาชาติ
ทั้งมวล สําหรับผูใดในหมูพวกเจาที่ปรารถนาจะครองตัวอยูในแนวทางอันเที่ยงตรง
และพวกเจาจะไมสมปรารถนาในสิ่งใดได เวนแตเมื่ออัลลอฮฺพระเจาแหงสากลโลกจะ
ทรงประสงค (อัลตักวีร : ๒๗-๒๙)
เราสามารถใชกฎอัลเกาะดัรเปนขออางไดเมื่อใด?
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1- อนุญาตใหมนุษยสามารถอางกฎอัลเกาะดัรเปนขออางของการเกิดทุกขภัยไดสําหรับในสวน
ของประเภทแรกที่ไดกลาวมา (คือ สิ่งที่อยูนอกเหนือจากการควบคุมของมนุษย) โดยเมื่อมนุษยลมปวย
เสียชีวิต หรือถูกทดสอบดวยทุกขภัยที่เขาไมพึงปรารถนา เขาก็สามารถจะกลาวอางวาเปนเหตุจากกฎอัล
เกาะดัรของอัลลอฮฺ เชน การกลาววา “ก็อดดะร็อลลอฮฺ วะมาชาอะ ฟะอัล” (แปลวา อัลลอฮฺทรงกําหนดไว
แลว และสิ่งใดที่พระองคประสงค พระองคก็จะกระทํา) อีกทั้ง เขาจะตองอดทน และแสดงความพอใจหาก
เขาสามารถกระทําได เพื่อจะไดผลตอบแทนที่ดี ดังที่อัลลอฮฺ ไดทรงกลาววา:
Ïµø‹s9Î) !$¯ΡÎ)uρ ¬! $¯ΡÎ) (#þθä9$s% ×πt7ŠÅÁ•Β Νßγ÷Fu;≈|¹r& !#sŒÎ) t⎦⎪Ï%©!$# ∩⊇∈∈∪ š⎥⎪ÎÉ9≈¢Á9$# ÌÏe±o0uρ 3
ãΝèδ šÍ×¯≈s9'ρé&uρ ( ×πyϑômu‘uρ öΝÎγÎn/§‘ ⎯ÏiΒ ÔN≡uθn=|¹ öΝÍκön=tæ y7Í×¯≈s9'ρé&
(١٥٧ - ١٥٥ : )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ

∩⊇∈∉∪ tβθãèÅ_≡u‘
∩⊇∈∠∪ tβρß‰tGôγßϑø9$#

ความวา : จะจงแจงขาวดีใหแกผูอดทน ผูที่เมื่อประสบทุกขภัยใด ๆ พวกเขาจะกลาววา
“อินนาลิลลาฮิ วะอินนาอิลัยฮิ รอญิอูน“ (แปลวา เราเปนกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และเรา
จะตองหวนกลับสูพระองค) พวกเขาเหลานั้นแหละที่จะไดรับพรและความเมตตาจาก
พระเจาของพวกเขา และพวกเขาเหลานั้นแหละคือผูที่ไดรับทางนํา (อัลบะเกาะเราะฮฺ :
๑๕๕-๑๕๗)
2. ไมอนุญาตใหมนุษยใชกฎอัลเกาะดัรเปนขออางสําหรับการกระทําบาปและละทิ้งการปฏิบัติ
หนาที่หรือกระทําสิ่งหวงหาม เพราะอัลลอฮฺไดทรงบัญชาใหปฏิบัติการภักดีและหลีกเลี่ยงการกระทําบาป
ทรงใชใหปฏิบัติและหามไมใหใชกฎเกาะดัรเปนขออางในการกระทําบาป ซึ่ง หากสามารถใชกฎอัลเกาะดัร
เปนขออางสําหรับผูใดไดแลว แนนอน อัลลอฮฺยอมไมทรงลงโทษผูปฏิเสธตอศาสนทูตตาง ๆ เชน พวก
ปฏิเสธศาสนทูตนูห พวกอาด หรือพวกษะมูด เปนตน และพระองคยอมไมทรงบัญชาใหลงโทษตอผูลวง
ละเมิดกฎหมาย
และผูใดที่เห็นวากฎอัลเกาะดัรสามารถนําเปนขออางสําหรับผูกระทําผิดไดโดยไมตองกลาวหาและ
ลงโทษตอพวกเขา เขาก็จงอยาไดกลาวหาและลงโทษผูรายเมื่อกระทําผิดตอตัวเขา และจงอยาแยกแยะ
ระหวางคนทําดีและคนทําชั่วตอเขา ซึ่งแนนอน มันยอมเปนไปไมได
สิ่งที่อัลลอฮฺไดกําหนดใหแกบาว ทั้งความดีและความชั่วนั้น พระองคไดทรงกําหนดไวดวยการ
เชื่อมโยงกับมูลเหตุของมันโดยสําหรับความดีนั้นก็มีมูลเหตุของมัน นั่นคือ การศรัทธาและการภักดี และ
สําหรับความชั่วก็มีมูลเหตุของมันเชนกัน นั่นคือ การปฏิเสธและการกระทําบาป ซึ่งมนุษยสามารถกระทํา
การตามเจตนารมณและการเลือกสรรที่อัลลอฮฺไดกําหนดและมอบใหแกเขา และเขาจะไมสามารถบรรลุสิ่ง
ที่อัลลอฮฺไดเขียนเปนกฎเกณฑใหแกเขาทั้งความมีเกียรติหรือความอับยศได เวนแตจะตองผูกพันดวย
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สาเหตุตาง ๆ ที่เขาไดกระทําตามการเลือกของตัวเองที่อัลลอฮฺไดใหอิสระแกเขา ดังนั้น การไดเขาสวรรค จึง
มีมูลเหตุของมัน และการเขานรกก็มีมูลเหตุของมันเชนกัน ดังหลักฐานตอไปนี้ :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
4 &™ó©x« ⎯ÏΒ $uΖøΒ§ym Ÿωuρ $tΡäτ!$t/#u™ Iωuρ $oΨò2uõ°r& !$tΒ ª!$# u™!$x© öθs9 (#θä.uõ°r& t⎦⎪Ï%©!$# ãΑθà)u‹y™
ô⎯ÏiΒ Νà2y‰ΖÏã ö≅yδ ö≅è% 3 $uΖy™ù't/ (#θè%#sŒ 4©®Lym óΟÎγÏ=ö7s% ⎯ÏΒ š⎥⎪Ï%©!$# z>¤‹x. šÏ9≡x‹Ÿ2
∩⊇⊆∇∪ tβθß¹ãøƒrB ωÎ) óΟçFΡr& ÷βÎ)uρ £⎯©à9$# ωÎ) šχθãèÎ7−Gs? βÎ) ( !$uΖs9 çνθã_Ì÷‚çGsù 5Οù=Ïæ
(١٤٨ : )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

ความวา : บรรดาผูที่ตั้งภาคีจะกลาววา หากวาอัลลอฮฺทรงประสงคแลวไซร พวกเราก็
ยอมไมตั้งภาคีหรอก และบรรพบุรุพของเราก็ยอมไมตั้งภาคีดวยเชนกัน และพวกเราก็
ยอมไมกําหนดสิ่งใดๆ ใหเปนสิ่งหวงหาม เชนนั้นแหละที่บรรดาผูปฏิเสธกอนหนาพวกเขา
ไดกลาวโกหกมาแลว จนกระทั่งพวกเขาตองลิ้มรสโทษทัณฑของเรา จงกลาวซิ (มุฮัมมัด)
วา พวกเจามีวิชาการอะไรที่สามารถนําออกมาใหเรา พวกเจานี้ไดแตเพียงกระทําการตาม
ความคาดเดา และพวกเจานี้มีแตเพียงจะกลาวเท็จเทานั้นเอง (อัลอันอาม : ๑๔๘)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(١٣٢ : )ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ

∩⊇⊂⊄∪ šχθßϑymöè? öΝà6¯=yès9 tΑθß™§9$#uρ ©!$# (#θãè‹ÏÛr&uρ

ความวา : และจงภักดีตออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค เผื่อวาพวกทานจะไดถูกเมตตา
(อาลิอิมรอน : ๑๓๒)
3. มีรายงานจากอะลีย เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัมได
กลาววา :
 ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓ ِﻠ َﻢ. « ﺠﱠﻨ ِﺔ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ
َ ﺲ ِﺇ ﱠﻻ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﻋُ ِﻠ َﻢ َﻣ ْﻨ ِﺰﹸﻟﻬَﺎ ِﻣ َﻦ ﺍ ﹾﻟ
ٍ » ﻣَﺎ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻧ ﹾﻔ
4‘sÜôãr& ô⎯tΒ $¨Βr'sù :  ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ.« ُﻖ ﹶﻟﻪ
َ ﺴﺮٌ ِﻟﻤَﺎ ُﺧ ِﻠ
 ﺍ ْﻋ َﻤﻠﹸﻮﺍ ﹶﻓ ﹸﻜ ﱞﻞ ُﻣَﻴ ﱠ.ﻼ َﻧﱠﺘ ِﻜﻞﹸ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ » ﹶﻻ
َﻧ ْﻌ َﻤﻞﹸ ﹶﺃ ﹶﻓ ﹶ
Ÿ≅Ïƒr2 .⎯tΒ $¨Βr&uρ

∩∠∪ 3“uô£ãù=Ï9 …çνçÅc£uãΨ|¡sù

∩∉∪ 4©o_ó¡çtø:$$Î/ s−£‰|¹uρ

∩∈∪ 4’s+¨?$#uρ

(١٠-٥:  ∪⊃⊇∩ )ﺍﻟﻠﻴﻞ3“uô£ãèù=Ï9 …çνçÅc£uãΨ|¡ùs ∩®∪ 4©o_ó¡çtø:$$Î/ z>¤‹x.uρ ∩∇∪ 4©o_øótGó™$#uρ

ความวา : “ไมมีคนใด ในหมูพวกทานนอกจากจะถูกรูลวงหนาแลวถึงสถานที่พํานักของ
เขาวาเปนสวรรคหรือนรก พวกเขาเลยกลาววา โอ ทานเราะสูลัลลอฮฺ แลวเราทําดีเพื่อ
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อะไรกัน ? เราปลอยตัว (โดยไมตองทําดีอะไร) ไปเลยไมดีกวาหรือ ? ทานตอบวา “ไมได
พวกทานจงทําดี เพราะทุกคนไดถูกปูทางใหกระทําในสิ่งที่เขาถูกสรางไว” แลวทานก็
อานอัลกุรอาน:
.⎯tΒ $¨Βr&uρ ∩∠∪ 3“uô£ãù=Ï9 …çνçÅc£uãΨ|¡sù ∩∉∪ 4©o_ó¡çtø:$$Î/ s−£‰|¹uρ ∩∈∪ 4’s+¨?$#uρ 4‘sÜôãr& ô⎯tΒ $¨Βr'sù
(١٠-٥:  ∪⊃⊇∩ )ﺍﻟﻠﻴﻞ3“uô£ãèù=Ï9 …çνçÅc£uãΨ|¡sù ∩®∪ 4©o_ó¡çtø:$$Î/ z>¤‹x.uρ ∩∇∪ 4©o_øótGó™$#uρ Ÿ≅Ïƒr2

ความวา : สวนผูที่บริจาคและยําเกรง อีกทั้งยังเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีนั้น เราก็จะปูทางสูสิ่งที่งายดาย
(สวรรค) ใหแกเขา และสําหรับผูที่ตระหนี่และหยิ่งยะโส อีกทั้งยังปฏิเสธตอสิ่งดี เราก็จะปูทาง
สูสิ่งที่ยากลําบาก (นรก) ใหแกเขา (อัลลัยลฺ : ๕-๑๐) มุตตะฟก อะลัยฮฺ
อนุญาตใหใชอัลเกาะดัรหนึ่งเพื่อปองกันหรือระงับอีกกฎอัลเกาะดัรหนึ่งในสิง่ ตอไปนี้ :
1- การระงับกฎอัลเกาะดัรดวยการระงับสาเหตุของมัน เชน การระงับการรุกรานของศัตรูดวยการ
ทําสงคราม เพราะการไมตอสูหรือไมทําสงครามคือสาเหตุของการรุกรานของศัตรู หรือ การระงับความรอน
ดวยการใชความเย็น เพราะการที่ไมมีความเย็นคือสาเหตุที่ทําใหเกิดความรอน เปนตน
2- การใชกฎอัลเกาะดัรเพื่อหักลางกฎอัลเกาะดัร เชน การหักลางการปวยดวยการรักษา การ
หักลางบาปดวยการเตาบัต หรือการหักลางการทําชั่วดวยการทําดี เปนตน
การกระทําความดีและความชั่วของบาวนั้น สามารถจะพาดพิงถึงอัลลอฮฺไดในแงของการสรางและ
การอนุญาตใหสิ่งนั้นเกิดขึ้น โดยอัลลอฮฺนั้น คือ ผูสรางทุกสรรพสิ่ง อันรวมถึงการสรางตัวมนุษยและการ
สรางการกระทําของเขา
แตกระนั้นก็ตาม ความประสงคของอัลลอฮฺก็ไมใชเปนขอบงชี้ถึงความพึงพอใจของพระองคเสมอ
ไป เปนตนวา การปฏิเสธ การฝาฝนคําสั่ง และการทําความชั่วนั้นเกิดขึ้นไดก็ดวยความประสงคของอัลลอฮฺ
แตอัลลอฮฺก็ไมไดทรงรัก ไมทรงพึงพอใจ หรือมีบัญชาใหกระทํามัน ทวา พระองคกลับทรงโกรธกริ้วและทรง
หามไมใหกระทํามัน และการที่สิ่งหนึ่งเปนสิ่งที่ถูกโกรธกริ้วและถูกเกลียดชังก็ไมไดหมายความวามันไดหลุด
ออกจากความประสงคของอัลลอฮฺที่ครอบคลุมการสรางทุกสิ่ง ซึ่งทุกสิ่งนั้น อัลลอฮฺไดทรงสรางอยางมี
เปาหมายและแฝงดวยวิทยปญญาอันตั้งอยูบนฐานของการบริหารสิ่งครอบครองและสิ่งสรรคสรางของ
พระองค
มนุษยที่สมบูรณและประเสริฐที่สุด คือ ผูที่ชอบในสิ่งที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคชอบ และ
เกลี ย ดในสิ่ ง ที่ อั ล ลอฮฺ แ ละเราะสู ล ของพระองค เ กลี ย ด โดยพวกเขาไม มี ค วามรู สึ ก ชอบและเกลี ย ด
นอกเหนือไปจากสิ่งดังกลาว พวกเขาจึงกําชับผูอื่นใหปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคสั่ง และ
ไมกําชับในสิ่งที่นอกเหนือจากนั้น และในทุกครูยาม บาวทุกคนตางประสงคตอคําสั่งใชของอัลลอฮฺเพื่อ
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เทิดทูนและปฏิบัติตาม และประสงคตอคําสั่งหามเพื่อจะหลีกเลี่ยง ตลอดจนประสงคตอกฎอัลเกาะดัรเพื่อ
ถวายความพึงพอใจ
การยอมรับในกฎอัลเกาะดัรประกอบดวย ๓ สวนดวยกัน คือ :
1- การยอมรับดวยความเต็มใจตอการกระทําความภักดีในรูปแบบตางๆ ซึ่งสวนนี้ เปนสวนที่ถูก
บัญชาใหยอมรับ
2- การยอมรับดวยความเต็มใจตอทุกขภัยที่ประสบ ซึ่งสวนนี้ ก็เปนสวนที่ถูกบัญชาใหยอมรับดวย
เชนกัน โดย หากไมอยูในระดับ “มุสตะหับ” ก็จะอยูในระดับ “วาญิบ” [ตามกฎหมายอิสลามแลว มาตรการ
กวดขันเพื่อใหปฏิบัติมี ๒ ระดับดวยกัน คือ มุสตะหับ หมายถึง เนนใหกระทําแตไมถึงขั้นบังคับ และ วาญิบ
หมายถึง บังคับใหกระทํา]
3- การปฏิเสธ การกระทําสิ่งไมดี และการละเมิดคําสั่งของพระเจา สวนนี้ เปนสวนที่ไมไดถูกบัญชา
ใหยอมรับ แตกลับถูกบัญชาใหเกลียดชังและตอตาน เพราะอัลลอฮฺไมทรงชอบและพอพระทัย ซึ่งสิ่งนี้ แมวา
พระองคทรงสรางมัน แตพระองคก็ไมทรงรักชอบมัน ดังเชนการที่พระองคทรงสรางชัยฏอน ซึ่งเรายอมรับ
ดวยความเต็มใจตอสิ่งที่อัลลอฮฺสราง แตในสวนพฤติกรรมที่ชั่วรายและตัวผูกระทํานั้น เราไมไดพอใจและ
ชื่นชอบมัน
ดังนั้น ในสิ่งหนึ่ง ๆ ก็จะมีดานทีถูกชื่นชอบและดานที่ถูกเกลียดชัง ดังเชนยาขมที่ไมมใี ครชืน่ ชอบแต
มันก็นําไปสูสิ่งที่ชื่นชม (คือ การหายจากโรค) และหนทางเพื่อแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮฺคือ เรา
จะตองยอมรับดวยความเต็มใจในสิ่งดังกลาวดวยการกระทําในสิ่งที่พระองคทรงรักและพอพระทัย โดยเรา
ไมไดพึงพอใจตอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและกําลังจะเกิดขึ้น และเราก็ไมไดถูกสั่งใหพึงพอใจในทุกสิ่งที่พระองคทรง
สรางและกําหนดไว แตเราไดถูกสั่งใหพึงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺและเราะสูลบอกใหเราพึงพอใจ
การที่อัลลอฮฺทรงสรางสิ่งดีหรือสิ่งชั่วใหเกิดขึ้น สามารถมองในสองมิติ :
มิติแรก คือ สวนที่เกี่ยวเนื่องกับพระเจาและการพาดพิงถึงพระองค ซึ่งในมิตินี้ บาวตองยอมรับ
ดวยความเต็มใจ เพราะการกําหนดสรางของอัลลอฮฺตอสิ่งใด ๆ นั้นลวนดี ยุติธรรม และมีคุณคาและวิทย
ปญญา
มิติที่สอง คือ สวนที่เกี่ยวเนื่องกับตัวบาวและการพาดพิงถึงตัวเขา ซึ่งในสวนนี้ มีทั้งที่พึงพอใจ เชน
การศรัทธาและการภักดี และไมพึงพอใจ เชน การปฏิเสธและการกระทําการละเมิดคําสั่ง ซึ่งการกระทํา
เชนนี้อัลลอฮฺเองก็ไมทรงยอม ไมทรงชื่นชอบ และไมไดทรงบัญชาใหกระทํา ดังมีหลักฐานตอไปนี้ :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
$£ϑtã 4’n?≈yès?uρ «!$# z⎯≈ysö6ß™ 4 äοuzÏƒø:$# ãΝßγs9 šχ%Ÿ2 $tΒ 3 â‘$tFøƒs†uρ â™!$t±o„ $tΒ ß,è=øƒs† šš/u‘uρ
(٦٨ : )ﺍﻟﻘﺼﺺ
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∩∉∇∪ tβθà2Îô³ç„

ความวา : และพระเจาของเจานั้นทรงสรางสิ่งที่พระองคทรงประสงคและทรงเลือกสรร ซึ่ง
พวกเขาไมมีสิทธิในการเลือก มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดอัลลอฮฺ และพระองคทรงสูงสงเหนือจาก
สิ่งที่พวกเขาไดตั้งภาคี (อัลเกาะศ็อศ : ๖๘)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
çµ|Êötƒ (#ρãä3ô±n@ βÎ)uρ ( tøä3ø9$# ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 4©yÌötƒ Ÿωuρ ( öΝä3Ζtã ;©Í_xî ©!$# χÎ*sù (#ρãàõ3s? βÎ)
(٧ : )ﺍﻟﺰﻣﺮ

3 öΝä3s9

ความวา : หากพวกเจาปฏิเสธ อัลลอฮฺเองก็ไมทรงปรารถนาและไมทรงปติยินดีกับปวง
บาวของพระองคในการปฏิเสธนั้น และหากพวกเจานอบนอมขอบคุณ พระองคก็ทรง
ยินดีในสิ่งนั้นกับพวกเจา(อัซซุมัร : ๗)
3- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(٩٦ : )ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ

∩®∉∪ tβθè=yϑ÷ès? $tΒuρ ö/ä3s)n=s{ ª!$#uρ

ความวา : และอัลลอฮฺนั้นทรงสรางพวกเจาและ (สราง) สิ่งทีพ่ วกเจากระทํา (อัศศอฟฟาต:
๙๖)
การกระทําของปวงบาวนั้นเปนสิ่งที่ถูกสราง
อัลลอฮฺไดทรงสรางบาวและสรางการกระทําของเขา พระองคทรงรูสิ่งดังกลาวและไดทรงบันทึกมัน
ไวกอนที่จะมันจะเกิดขึ้น ครั้นเมื่อบาวกระทําความดีหรือความชั่วเราก็ไดประจักษถึงสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรู ทรง
สราง และทรงบันทึก และความรูของอัลลอฮฺเกี่ยวกับการกระทําของบาวนั้น เปนความรูอยางละเอียดลึกซึ้ง
ซึ่งอัลลอฮฺไดทรงรอบรูในทุก ๆ สิ่ง โดยไมมีอะไรซอนเรนตอพระองค ไมวาจะเปนเพียงสิ่งนอยนิดในแผนดิน
หรือในทองฟาก็ตาม ดังมีหลักฐานตอไปนี้ :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(٩٦ : )ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ

∩®∉∪ tβθè=yϑ÷ès? $tΒuρ ö/ä3s)n=s{ ª!$#uρ

ความวา: และอัลลอฮฺนั้นทรงสรางพวกเจาและ (สราง) สิ่งที่พวกเจากระทํา (อัศศอฟ
ฟาต: ๙๖)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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$tΒuρ 4 Ìóst7ø9$#uρ Îhy9ø9$# †Îû $tΒ ÞΟn=÷ètƒuρ 4 uθèδ ωÎ) !$yγßϑn=÷ètƒ Ÿω É=ø‹tóø9$# ßxÏ?$xtΒ …çνy‰ΨÏãuρ
Ÿωuρ 5=ôÛu‘ Ÿωuρ ÇÚö‘F{$# ÏM≈yϑè=àß ’Îû 7π¬6ym Ÿωuρ $yγßϑn=÷ètƒ ωÎ) >πs%u‘uρ ⎯ÏΒ äÝà)ó¡n@
(٥٩ : )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

∩∈®∪ &⎦⎫Î7•Β 5=≈tGÏ. ’Îû ωÎ) C§Î/$tƒ

ความวา : และที่พระองคนั้น มีกุญแจแหงความเรนลับตาง ๆ โดยพระองคเทานั้นที่ทรง
รูสิ่งเหล านั้น และทรงรูสิ่งที่อยูในแผนดิน และในทะเล และไมมีใบไมใดรวงหลนลง
นอกจากพระองคก็จะทรงรูมัน และไมมีเมล็ดพืชใดที่ฝงอยูในความมืดมิดของแผนดิน
และไมมีสิ่งที่ออนนุมหรือสิ่งที่แหงใด ๆ นอกจากจะมีอยูในบันทึกที่ชัดแจง (อัลอันอาม:
๕๙)
3- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา:
$¨Ζà2 ωÎ) @≅yϑtã ô⎯ÏΒ tβθè=yϑ÷ès? Ÿωuρ 5β#u™öè% ⎯ÏΒ çµ÷ΖÏΒ (#θè=÷Gs? $tΒuρ 5βù'x© ’Îû ãβθä3s? $tΒuρ
†Îû ;ο§‘sŒ ÉΑ$s)÷WÏiΒ ⎯ÏΒ y7Îi/¢‘ ⎯tã >
Ü â“÷ètƒ $tΒuρ 4 Ïµ‹Ïù tβθàÒ‹Ïè? øŒÎ) #·Šθåκà− ö/ä3ø‹n=tæ
∩∉⊇∪ A⎦⎫Î7•Β 5=≈tGÏ. ’Îû ωÎ) uy9ø.r& Iωuρ y7Ï9≡sŒ ⎯ÏΒ ttóô¹r& Iωuρ Ï™!$yϑ¡¡9$# ’Îû Ÿωuρ ÇÚö‘F{$#
(٦١ : )ﻳﻮﻧﺲ

ความวา : และทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจา ทุกอายัตเกี่ยวกับเรื่องนั้นที่เจาอานในอัลกุรอาน
และทุกการงานที่พวกเจากระทํานั้น เราเองคือผูกํากับควบคุมตอนพวกเจาเริ่มกระทํา
ในสิ่งนั้น และสิ่งเบาเทาอณูหนึ่งในแผนดินและในทองฟาหรือสิ่งที่เล็กกวาและใหญกวา
นั้น ลวนแตมีปรากฎอยูแลวในบันทึกอันชัดแจงโดยมิไดเลือนลางหายไปจาก (ความ
รอบรูของ) พระเจาของเจา (ยูนุส : ๖๑)
4- จากอับดุลลอฮฺ บินมัสอูด เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เลาวา :
ﻕ » ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ َﺣ َﺪ ﻛﹸ ْﻢ
ُ ﺼﺪُﻭ
ْ  َﻭ ﻫُ َﻮ ﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩ ﻕُ ﺍ ﹾﻟ َﻤ-ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ- َﺣ ﱠﺪ ﹶﺛﻨَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﺎ ﹸﺛ ﱠﻢ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﻓِﻰ ﹶﺫِﻟﲔ َﻳ ْﻮﻣ
َ ﻣ ِﻪ ﹶﺃ ْﺭَﺑ ِﻌ ﺠ َﻤﻊُ َﺧ ﹾﻠ ﹸﻘ ُﻪ ﻓِﻰ َﺑ ﹾﻄ ِﻦ ﺃﹸ
ﻚ ﹸﺛ ﱠﻢ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﻓِﻰ
َ ﻚ َﻋ ﹶﻠ ﹶﻘ ﹰﺔ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﹶﺫِﻟ
ْ ُﻳ
ﺐ
ِ ﺕ ِﺑ ﹶﻜ ْﺘ
ٍ ﺡ َﻭﻳُ ْﺆ َﻣﺮُ ِﺑﹶﺄ ْﺭَﺑ ِﻊ ﹶﻛ ِﻠﻤَﺎ
َ ﻚ ﹸﺛ ﱠﻢ ﻳُ ْﺮ َﺳﻞﹸ ﺍ ﹾﻟ َﻤ ﹶﻠﻚُ ﹶﻓَﻴ ْﻨﻔﹸﺦُ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟﺮﱡﻭ
َ ﻀ َﻐ ﹰﺔ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﹶﺫِﻟ
ْ ُﻚ ﻣ
َ ﹶﺫِﻟ

 ﹶﻓﻮَﺍﱠﻟﺬِﻯ ﹶﻻ ِﺇﹶﻟ َﻪ ﹶﻏ ْﻴﺮُﻩُ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ َﺣ َﺪﻛﹸ ْﻢ ﹶﻟَﻴ ْﻌ َﻤﻞﹸ ِﺑ َﻌ َﻤ ِﻞ ﹶﺃ ْﻫ ِﻞ، ٌﻰ ﹶﺃ ْﻭ َﺳﻌِﻴﺪ ِﺭ ْﺯ ِﻗ ِﻪ َﻭﹶﺃ َﺟ ِﻠ ِﻪ َﻭ َﻋ َﻤ ِﻠ ِﻪ َﻭ َﺷ ِﻘ
ﺏ ﹶﻓَﻴ ْﻌ َﻤﻞﹸ ِﺑ َﻌ َﻤ ِﻞ ﹶﺃ ْﻫ ِﻞ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ
ُ ﺴِﺒﻖُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺍ ﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ْ ﺠﱠﻨ ِﺔ َﺣﺘﱠﻰ ﻣَﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ َﺑ ْﻴَﻨﻪُ َﻭَﺑ ْﻴَﻨﻬَﺎ ِﺇ ﱠﻻ ِﺫﺭَﺍﻉٌ ﹶﻓَﻴ
َ ﺍ ﹾﻟ
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ُﺴِﺒﻖ
ْ ﹶﻓَﻴ ْﺪ ُﺧ ﹸﻠﻬَﺎ َﻭِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ َﺣ َﺪﻛﹸ ْﻢ ﹶﻟَﻴ ْﻌ َﻤﻞﹸ ِﺑ َﻌ َﻤ ِﻞ ﹶﺃ ْﻫ ِﻞ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ َﺣﺘﱠﻰ ﻣَﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ َﺑ ْﻴَﻨﻪُ َﻭَﺑ ْﻴَﻨﻬَﺎ ِﺇ ﱠﻻ ِﺫﺭَﺍﻉٌ ﹶﻓَﻴ

.« ﺠﱠﻨ ِﺔ ﹶﻓَﻴ ْﺪ ُﺧ ﹸﻠﻬَﺎ
َ ﺏ ﹶﻓَﻴ ْﻌ َﻤﻞﹸ ِﺑ َﻌ َﻤ ِﻞ ﹶﺃ ْﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟ
ُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ความวา : ทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดบอกแกพวกเรา ซึ่งทาน
คือ “อัศศอดิกุลมัศดูก” (แปลวา คนพูดจริงที่เปนที่เชื่อถือ) วา : “แทจริงแลว แตละคน
ในพวกทานนั้นไดถูกปฏิสนธิในทองมารดาเปนเวลาสี่สิบวัน จากนั้นจะพัฒนาเปนกอน
เลือดในระยะเวลาเหมือนดังกลาวเชนนั้น จากนั้นจะพัฒนาเปนกอนเนื้อในระยะเวลา
เหมือนดังกลาวเชนกัน จากนั้น มะลาอิกะฮฺก็ถูกสงมา แลวทานก็จะเปาวิญญานเขาใน
นั้น และทานจะถูกสั่งใหกําหนดสี่ประโยคดวยกัน คือ ใหกําหนดปจจัยยังชีพของเขา
อายุของเขา การงานของเขา และการเปนคนอับยศหรือคนมีเกียรติ และขอสาบานตอผู
ที่ไมมีพระเจานอกจากพระองควา แทจริงแลว มีผูหนึ่งในพวกทานไดปฏิบัติงานของ
ชาวสวรรคอยางจริงจังจนกระทั่งเหลือระยะหางระหวางเขาและมัน (สรวงสวรรค) เพียง
หนึ่งศอกเทานั้น แตแลวเขาก็ถูกกฎของหนังสือบันทึก (วาเขาตองตกนรก) มาตัดหนา
เสียกอน เขาจึงปฏิบัติงานของชาวนรก แลวเขาก็ตองเขาไปในนั้น และ มีผูหนึ่งในพวก
ทานที่ไดปฏิบัติงานของชาวนรกอยางจริงจังจนกระทั่งเหลือระยะหางระหวางเขาและ
มัน (นรก) เพียงหนึ่งศอกเทานั้น แตแลวเขาก็ถูกกฎของหนังสือบันทึก (วาเขาจะไดเขา
สรวงสวรรค) มาตัดหนาเสียกอน เขาจึงปฏิบัติงานของชาวสวรรค แลวเขาก็ไดเขาไปใน
นั้น“ มุตตะฟก อะลัยฮฺ
ความยุติธรรมและความเอื้ออารี
การกระทําตาง ๆ ของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัล จะอยูในกรอบของความยุติธรรมและความเอื้ออารีโดย
ไมทรงทารุณตอผูใด พระองคจะปฏิบัติตอบาวบนฐานของความยุติธรรม หรือไมก็จะปฏิบัติตอพวกเขาบน
ฐานของความเอื้ออารี ซึ่งสําหรับคนชั่วนั้น พระองคจะทรงปฏิบัติตอเขาดวยความยุติธรรม ดังที่พระองค
สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดกลาววา :
(٤٠ : )ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ

( $yγè=÷WÏiΒ ×πy∞ÍhŠy™ 7πy∞ÍhŠy™ (#äτℜt“y_uρ

ความวา : และผลตอบแทนของความชั่วนั้น คือความเลวรายอยางเชนเดียวกัน (อัชชูรอ:
๔๐)
สวนคนดี พระองคก็จะทรงปฏิบัติตอเขาดวยความพิเศษและเอื้ออารี ดังที่พระองค สุบหานะฮุวะตะ
อาลา ทรงกลาววา :
(١٦٠ : )ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ

( $yγÏ9$sWøΒr& çô³tã …ã&s#sù ÏπuΖ|¡ptø:$$Î/ u™!%y` ⎯tΒ
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ความวา : ผูที่กระทําความดีนั้น เขาก็จะไดรับผลตอบแทนสิบเทาของมัน (อัลอันอาม:
๑๖๐)
คําบัญชาการของพระเจาในรูปของศาสนบัญญัติและกฎธรรมชาติ
สําหรับพระองคอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลนั้น มีคําบัญชาการ ๒ ประเภทดวยกัน คือ คําบัญชาการในรูป
ของกฎธรรมชาติ และคําบัญชาการในรูปของศาสนบัญญัติ
คําบัญชาการในรูปของกฎธรรมชาติมี ๓ ประเภท คือ
หนึ่ง คําบัญชาเพื่อสรางและใหบังเกิดขึ้น เปนคําบัญชาจากอัลลอฮฺที่มีตอสิ่งสรางสรรคทั้งมวล
ดังที่พระองคไดกลาววา :
(٦٢ : )ﺍﻟﺰﻣﺮ

∩∉⊄∪ ×≅‹Ï.uρ &™ó©x« Èe≅ä. 4’n?tã uθèδuρ ( &™ó©x« Èe≅à2 ß,Î=≈yz ª!$#

ความวา : อัลลอฮฺ คือ ผูทรงสรางทุกสรรพสิ่ง ซึ่งพระองคทรงเปนผูดูแลและคุมครองทุก
สิ่ง (อัซซุมัร: ๖๒)
สอง คําบัญชาใหคงอยู เปนคําบัญชาจากอัลลอฮฺที่มีตอสิ่งสรางสรรคทั้งมวลเพื่อใหคงอยู ดังที่
พระองคไดกลาววา :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
ô⎯ÏΒ $yϑßγs3|¡øΒr& ÷βÎ) !$tGs9#y— ⎦È⌡s9uρ 4 Ÿωρâ“s? βr& uÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÛÅ¡ôϑãƒ ©!$# ¨βÎ) *
(٤١ : )ﻓﺎﻃﺮ

∩⊆⊇∪ #Y‘θàî
x $¸ϑŠÎ=ym tβ%x. …çµ¯ΡÎ) 4 ÿ⎯ÍνÏ‰÷èt/ .⎯ÏiΒ 7‰tnr&

ความวา : แทจริง อัลลอฮฺนั้นทรงค้ําชูชั้นฟาและแผนดินเอาไวเพื่อมิใหมันหลนตกลงมา ซึ่ง
นอกจากพระองคแลว ก็ไมมีผูใดอีกที่จะสามารถค้ําชูทั้งสองไดหากมันหลนตกลงมา แทจริง
พระองคทรงเปนผูขันติ ผูทรงอภัยเสมอ (ฟาฏิร: ๔๑)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
z⎯ÏiΒ ZοuθôãyŠ öΝä.$tãyŠ #sŒÎ) §ΝèO 4 ⎯ÍνÌøΒr'Î/ ÞÚö‘F{$#uρ â™!$yϑ¡¡9$# tΠθà)s? βr& ÿ⎯ÏµÏG≈tƒ#u™ ô⎯ÏΒuρ
(٢٥ : )ﺍﻟﺮﻭﻡ

∩⊄∈∪ tβθã_ãøƒrB óΟçFΡr& !#sŒÎ) ÇÚö‘F{$#

ความวา : และหนึ่งในบรรดาสัญญานแหงความยิ่งใหญของพระองคก็คือ การที่ชั้นฟา
และแผนดินไดยืนยงดวยพระบัญชาของพระองค ตอมา เมื่อพระองคทรงเรียกพวกเจา
หนึ่งครั้งใหออกจากแผนดิน เมื่อนั้นแหละพวกเจาทั้งหมดตางก็จะออกมากัน (อัรรูม :
๒๕)
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สาม คําบัญชาเพื่อใหเกิดคุณและโทษ ใหเคลื่อนไหวและเงียบนิ่ง และใหเปนและใหตาย
เปนตน เปนคําบัญชาจากอัลลอฮฺที่มีตอสิ่งสรางสรรคทั้งมวลเชนเดียวกัน ดังหลักฐานตอไปนี้ :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
|=ø‹tóø9$# ãΝn=ôãr& àMΖä. öθs9uρ 4 ª!$# u™!$x© $tΒ ωÎ) #…ŸÑ Ÿωuρ $YèøtΡ ©Å¤øuΖÏ9 à7Î=øΒr& Hω ≅è%
tβθãΖÏΒ÷σãƒ 5Θöθs)Ïj9 ×Ï±o0uρ ÖƒÉ‹tΡ ωÎ) O$tΡr& ÷βÎ) 4 â™þθ¡9$# z©Í_¡¡tΒ $tΒuρ Îöy‚ø9$# z⎯ÏΒ ßN÷sYò6tGó™]ω
(١٨٨ : )ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ

∩⊇∇∇∪

ความวา : จงกลาวซิ (มุหัมมัด) วาฉันไมไดครอบครองคุณและโทษใด ๆ แกตัวเอง ยกเวน
ในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงคเทานั้น และถาหากฉันเปนผูที่รูในสิ่งเรนลับแลว แนนอน ฉันก็
คงจะกอบโกยสิ่งที่ดีไวอยางมากมาย และความชั่วรายก็คงจะไมมาแตะตองตัวฉันได แต
ฉันนี้ มิใชใครอื่น นอกจากเปนเพียงผูตักเตือน และผูแจงขาวดีแกกลุมชนที่ศรัทธาเทานั้น
(อัลอะอฺรอฟ : ๑๘๘)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
7πt6ÍhŠsÛ 8xƒÌÎ/ ΝÍκÍ5 t⎦ø⎪ty_uρ Å7ù=àø9$# †Îû óΟçFΖä. #sŒÎ) #©¨Lym ( Ìóst7ø9$#uρ Îhy9ø9$# ’Îû ö/ä.çÉi|¡ç„ “Ï%©!$# uθèδ
xÝ‹Ïmé& öΝåκ¨Ξr& (#þθ‘Ζsßuρ 5β%s3tΒ Èe≅ä. ⎯ÏΒ ßlöθyϑø9$# ãΝèδu™!%y`uρ ×#Ï¹$tã ìxƒÍ‘ $pκøEu™!%y` $pκÍ5 (#θãmÌsùuρ
t⎦⎪ÌÅ3≈¤±9$# z⎯ÏΒ ⎥sðθä3uΖs9 ⎯ÍνÉ‹≈yδ ô⎯ÏΒ $uΖoKø‹pgΥr& ÷⎦È⌡s9 t⎦⎪Ïe$!$# ã&s! t⎦⎫ÅÁÎ=øƒèΧ ©!$# (#âθtãyŠ óΟÎγÎ/
(٢٢ : )ﻳﻮﻧﺲ

∩⊄⊄∪

ความวา : พระองค คือ ผูทําใหพวกเจาไดเดินทางทางบกและทางทะเล จนกระทั่ง เมื่อ
พวกเจาอยูในเรือและมันไดพาพวกเขาแลนไปดวยลมที่ดี และพวกเขาก็ดีใจกับมัน
ทันใดนั้น ลมพายุก็ไดพัดกระหน่ําและคลื่นก็ซัดถลมพวกเขาจากทุกดาน และพวกเขา
คิดวา แทจริงพวกเขาไดถูกปดลอมรอบดานแลว พวกเขาจึงกลาววิงวอนขอตออัลลอฮฺ
ดวยความบริสุทธิ์ใจวาหากพระองคทรงใหพวกเราไดรอดพนจากสิ่งนี้แลว แนนอนยิ่ง
พวกเราจะเปนสวนหนึ่งในบรรดาผูนอบนอมขอบคุณ (ยูนุส : ๒๒)
3- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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:  ∪∇∉∩ )ﻏﺎﻓﺮãβθä3uŠsù ⎯ä. …çµs9 ãΑθà)tƒ $yϑ¯ΡÎ*sù #\øΒr& #©|Ós% #sŒÎ*sù ( àM‹Ïϑãƒuρ ⎯Ç‘øtä† “Ï%©!$# uθèδ
(٦٨

ความวา : พระองค คือ ผูใหเปนและใหตาย ซึ่งเมื่อพระองคทรงกําหนดจะใหสิ่งใด
เกิดขึ้น พระองคก็เพียงแคกลาวตอสิ่งนั้นวา “กุน” (แปลวา“จงเปน”) แลวมันก็เกิดขึ้น
(ฆอฟร : ๖๘)
สวนบัญชาการที่อยูในรูปของศาสนบัญญัติจากพระผูเปนเจานั้น เปนบัญชาการจากอัลลอฮฺตอ ปวง
มนุษ ยแ ละภูตญิน เทา นั้ น โดยบั ญชาการดัง กลา วจะครอบคลุ ม บัญญัติวา ด ว ยการศรั ท ธา การปฏิบั ติ
ศาสนกิจ การคาขาย การเขาสังคม และมารยาทตาง ๆ ซึ่งระดับมากนอยของความรูสึกเอิบอิ่มและมีสุขกับ
การไดเทิดทูนและปฏิบัติตามคําบัญชาของอัลลอฮฺของบาวแตละคนนั้นจะขึ้นอยูกับความศรัทธาแรงกลา
ของแตละคนตออัลลอฮฺที่เขาไดมองเห็นเดชานุภาพของพระองคผานกฎธรรมชาติตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น
มนุษยที่มีความสุขมากที่สุดจึงเปนมนุษยที่รูจักพระเจาของเขามากที่สุข นั้นก็คือ บรรดาศาสนทูตและผูที่ใช
ชีวิตตามรอยทางของพวกทานเหลานั้น และดวยการเทิดทูนปฏิบัติคําบัญชาการของอัลลอฮฺในรูปของศาสน
บัญญัตินี้ อัลลอฮฺจะทรงประทานความจําเริญมั่งมีในฟากฟาและแผนดินใหแกเราในโลกนี้ และจะทรงให
เราไดเขาสรวงสวรรคในโลกหนา
บัญชาการของอัลลอฮฺแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ
1- บัญชาการในรูปของการประทานศาสนบัญญัติ ซึ่ง มนุษยอาจจะทําหรือไมทํา ก็ดวยการ
อนุมัติจากอัลลอฮฺ โดยบัญชาการประเภทนี้มีระบุในอัลกุรอานหลายแหงดวยกัน เชนที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุ
วะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
(٢٣ : )ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ

4 $·Ζ≈|¡ômÎ) È⎦ø⎪t$Î!≡uθø9$$Î/uρ çν$−ƒÎ) HωÎ) (#ÿρß‰ç7÷ès? ωr& y7•/u‘ 4©|Ós%uρ

ความวา : และพระเจาของเจาไดทรงบัญชามิใหกราบไหวผูใดเวนแตตอพระองคเทานั้น
สวนบิดามารดานั้นก็ใหทําดี (อัลอิสร็ออฺ : ๒๓)
2- บัญชาการในรูปของการกําหนดกฎธรรมชาติ ซึ่ง จะตองเกิดขึ้นโดยไมมีใครหลีกเลี่ยงได
โดยมี ๒ รูปแบบดวยกัน คือ:
ก- บัญชาการโดยตรงที่ตองเกิดขึ้นอยางแนนอน ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาว
วา :
(٨٢ : )ﻳﺲ

∩∇⊄∪ ãβθä3uŠsù ⎯ä. …çµs9 tΑθà)tƒ βr& $º↔ø‹x© yŠ#u‘r& !#sŒÎ) ÿ…çνãøΒr& !$yϑ¯ΡÎ)
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ความวา : แทจริง แล ว การงานของพระองคนั้น เมื่อพระองคทรงประสงคสิ่ง ใดให
เกิดขึ้น พระองคก็เพียงแคกลาวตอสิ่งนั้นวา “กุน” (แปลวา“จงเปน”) แลวมันก็เกิดขึ้น
(ยาสีน : ๘๒)
ข- บัญชาการในรูปกฎธรรมชาติ คือ กฎตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุและผลที่เกิดปฏิกิริยาสัมพันธกัน
โดยทุกๆสาเหตุจะมีผลของมัน ซึ่งตัวอยางของกฎเหลานี้ คือ :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
öΝÍκÅ¦àΡr'Î/ $tΒ (#ρçÉitóãƒ 4©®Lym BΘöθs% 4’n?tã $yγyϑyè÷Ρr& ºπyϑ÷èÏoΡ #ZÉitóãΒ à7tƒ öΝs9 ©!$# χr'Î/ y7Ï9≡sŒ
(٥٣ : )ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ

ความว า : ที่เ ป น เช น นั้ น ก็ เ พราะวา อัล ลอฮฺ ไมเ คยเปลี่ย นแปลงสิ่ ง ประทานใด ๆ ที่
พระองคทรงประทานใหแกชนกลุมหนึ่งจนกวาพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยูกับตัว
พวกเขาเอง (อัลอันฟาล : ๕๓)
2- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
$yγ≈tΡö¨Βy‰sù ãΑöθs)ø9$# $pκön=tæ ¨,y⇔sù $pκÏù (#θà)|¡xsù $pκÏùuøIãΒ $tΡötΒr& ºπtƒös% y7Î=öκ–Ξ βr& !$tΡ÷Šu‘r& !#sŒÎ)uρ
(١٦ :  ∪∉⊇∩ )ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ#ZÏΒô‰s?

ความวา : และเมื่อเราประสงคจะทําลายบานเมืองใด เราก็จะบัญชานักฟุมเฟอยใน
บานเมืองนั้น (ใหกระทําความเสียหายในบานเมือง) แลวพวกเขาก็กระทํา คําสั่งแหง
ความหายนะจึงเกิดขึ้นกับมัน เราเลยทําลายมันอยางยอยยับ (อัลอิสรออฺ: ๑๖)
และดวยกฎแหงธรรมชาตินี้เอง มารรายอิบลีสและบริวารของมันไดพยายามใชประโยชนเพื่อเปน
สาเหตุทําใหมนุษยสวนหนึ่งตองประสบความลมจม และอัลลอฮฺก็ไดสอนใหเราขอดุอาอและกลาวคําอิสติฆ
ฟาร (ขออภัยโทษ) เพื่อจะไดรอดพนจากเลหอุบายดังกลาว ซึ่งไมมีอะไรสามารถจะหักลางกฎบัญญัติ
ของอัลลอฮฺไดนอกจากการขอดุอาอเทานั้น การขอดุอาอจึงถือเปนการเขาในความคุมครองอัลลอฮฺ ผูทรง
สรางกฎธรรมชาติทั้งหมด พระองคคือผูทรงอํานาจที่สามารถจะทําใหเหตุและผลอยางหนึ่งตองกลายเปน
โมฆะไป ณ เวลาใดและดวยวิธีใดที่พระองคทรงประสงค ดังที่พระองคทรงยกเลิกการเกิดปฏิกิริยาของไฟใน
กรณีของศาสดาอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ดังที่มีระบุในอัลกุรอานวา :
(٦٩ :  ∪®∉∩ )ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀzΟŠÏδ≡tö/Î) #’n?tã $¸ϑ≈n=y™uρ #YŠöt/ ’ÎΤθä. â‘$uΖ≈tƒ $uΖù=è%
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ความวา : เราไดกลาววา โอ ไฟเอย! เจาจงเปนความเย็นและสันติแกอิบรอฮีมซิ (อัลอัมบิ
ยาอฺ: ๖๙)
สิ่งดีและสิ่งไมดี
สิ่งดี แบงออกเปน ๒ สวน คือ :
1. สิ่งดีที่มีสาเหตุมาจากการศรัทธาและการประกอบความดี กลาวคือ การจงรักภักดีตออัลลอฮฺ อัซ
ซะวะญัล และตอทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ของพระองค
2. สิ่งดีที่มีสาเหตุมาจากการประทานความโปรดปรานของพระผูเปนเจาตอมนุษยดวยการประทาน
ทรัพยสมบัติ พลานามัย ชัยชนะ และเกียรติยศ เปนตน
สวนสิ่งไมดี ก็แบงออกเปน ๒ สวนเชนกัน คือ :
1. สิ่งไมดีที่มีสาเหตุมาการตั้งภาคีและการกระทําการเนรคุณ คือ การตั้งภาคีและการเนรคุณของ
มนุษย
2. สิ่งไมดีที่มีสาเหตุมาจากการทดสอบหรือการลงโทษของพระเจา เชน โรคภัยไขเจ็บ การสูญเสีย
ของทรัพยสมบัติ และความพายแพ เปนตน
ดังนั้น สิ่งดีที่อยูในกรอบความหมายของการภักดีจึงตองพาดพิงถึงอัลลอฮฺเทานั้น เพราะพระองค
คือผูที่ทรงบัญญัติใหแกปวงบาว อีกทั้งยังสอนและบัญชาใหปฏิบัติ ตลอดจนประทานความชวยเหลือเพือ่ ให
สามารถปฏิบัติได
สวนสิ่งไมดีในความหมายของการละเมิดคําสั่งของอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค เมื่อบาวได
กระทําไปดวยความตองการและความพอใจของเขาเอง โดยเลือกจะทําการเนรคุณแทนการกระทําการภักดี
สิ่งไมดีอยางนี้จะพาดพิง ถึงบ าวในฐานะเปนผูกระทําและจะไมพาดพิง ถึง อัลลอฮฺ เพราะอัลลอฮฺไมได
บัญญัติและไมไดบัญชาใหกระทํา ทวาพระองคยังทรงหามและทรงคาดโทษแกผูที่กระทํา ดังที่พระองค สุบ
หานะฮุวะตะอาลา ทรงกลาววา :
y7≈oΨù=y™ö‘r&uρ 4 y7Å¡ø¯Ρ ⎯Ïϑsù 7πy∞Íh‹y™ ⎯ÏΒ y7t/$|¹r& !$tΒuρ ( «!$# z⎯Ïϑsù 7πuΖ|¡ym ô⎯ÏΒ y7t/$|¹r& !$¨Β
(٧٩ : )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

∩∠®∪ #Y‰‹Íκy− «!$$Î/ 4’s∀x.uρ 4 Zωθß™u‘ Ä¨$¨Ζ=Ï9

ความวา : ความดีใดๆ ที่ประสบกับเจานั้นมาจากอัลลอฮฺ สวนความชั่วใดๆ ที่ประสบ
กับเจา นั้นมันมาจากตัวเจาเอง และเราไดสงเจามาเปนเราะสูลแกปวงมนุษ ย และ
เพียงพอแลวที่อัลลอฮฺทรงเปนพยาน (อันนิสาอฺ : ๗๙)
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สวนสิ่งดี ๆ ในความหมายของโชคลาภ เชน ทรัพยสมบัติ บุตร การมีพลานามัยที่ดี ชัยชนะ และ
เกียรติยศ หรือสิ่งไมดีในความหมายของการลงโทษและการทดสอบ เชน การสาบสูญของทรัพยสมบัติ ชีวิต
และผลไม ตลอดจนความพายแพ เปนตน ซึ่งสิ่งดีและสิ่งไมดีในความหมายทั้งสองนี้ทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺ
เพราะพระองคทรงทดสอบบาวของพระองคดวยการใหทุกข ลงโทษ และยกระดับ ทั้งนี้เพื่อฝกฝนบาวของ
พระองค ดังที่พระองค สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงกลาววา :
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ความว า : และถ า หากพวกเขาประสบความดี ใ ด ๆ พวกเขาก็ จ ะกล า วว า สิ่ ง นี้ ม า
จากอัลลอฮฺ และหากพวกเขาประสบความชั่วใด ๆ พวกเขาก็จะกลาววาสิ่งนี้มาจากตัว
เจา จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) ทุกอยางนั้นมาจากอัลลอฮฺทั้งสิ้น แลวมีเหตุใดเกิดขึ้นกับ
พวกเหลานี้หรือทําใหพวกเขาถึงกับเกือบจะไมเขาใจคําพูดเอาเสียเลย (อันนิสาอฺ : ๗๘)
การไดรับการยกโทษ
เมื่อคนมุอมิน(ผูศรัทธา)ไดกระทําความชั่ว โทษของเขามีโอกาสจะไดรับการอภัยโดยวีธีตอไปนี้ :
- โดยการขออภัยโทษ และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงยกโทษให
- โดยการกลาวคําอิสติฆฟาร (ขออภัยโทษ) และอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงยกโทษให
- โดยการปฏิบัติความดีที่ไปลบลางความชั่ว
- โดยการขอดุอาอและกลาวคําอิสติฆฟารของเพื่อนที่มุอมิน หรือมอบบุญกุศลสวนตัวของเขาใหแก
เขา
- โดยการทดสอบเขาดวยทุกขภัยตาง ๆ ที่ลบลางความชั่วนั้นออกไป
- โดยการทดสอบเขาในโลกบัรซัค (โลกในสุสาน) ดวยฟาผาแลวอัลลอฮฺก็ทรงลบลางความผิดนั้น
- โดยการทดสอบเขาในวันกิยามัตดวยสิ่งสามารถจะลบลางความชั่วได
- โดยการไดรับการชะฟาอะฮฺ (ค้ําประกัน) จากนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม
- โดยการไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปรานี ซึ่งอัลลอฮฺคือผูทรงอภัย ผูทรง
ปรานียิ่ง
การกระทําการภักดีและการฝาฝน
การกระทําการภักดีกอใหเกิดประโยชนและทําใหเกิดจรรยามารยาทที่ดี สวนการฝาฝนจะกอใหเกิด
โทษและทําใหเกิดมารยาทที่ไมดี โดยดวงอาทิตย ดวงจันทร พืช สัตว ผืนแผนดินและทองทะเลนั้นจะภักดี
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ตอพระเจา จึงเกิดสิ่งที่เ ปนประโยชนอันมากมายซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา เทานั้ นสามารถจะ
คํานวณนับได และบรรดาศาสนทูตก็เชนกัน เมื่อพวกเขากระทําการภักดีตออัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา
คุณงามความดีก็เกิดขึ้นจากตัวพวกเขาอยางมากมายซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา เทานั้นที่สามารถ
คํานวณไดเชนกัน
สวนมารอิบลีส เมื่อมันกระทําทรยศตอพระเจา พรอมทั้งแสดงความดื้อรั้นและหยิ่งยะโส ก็ไดเกิด
ความชั่วและสิ่งไมดีตาง ๆ ขึ้นในแผนดินอยางมากมายซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา เทานั้นที่ทรง
สามารถคํานวณนับได
ดังนั้น มนุษยก็เชนเดียวกัน หากเขาจงรักภักดีตอพระเจา คุณงามความดีและคุณประโยชนตาง ๆ
ก็จะเกิดกับตัวเขาและคนอื่น ๆ อยางมากมายซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา เทานั้นที่สามารถคํานวณ
นับได และถาหากเขากระทําการฝาฝนและทรยศตอพระเจา ความชั่วและสิ่งไมดีตาง ๆ ก็จะเกิดกับตัวเขา
และคนอื่น ๆ อยางมากมายซึ่งอัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา เทานั้นที่สามารถคํานวณนับไดเชนกัน
ผลของการกระทําการภักดีและการฝาฝน
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงทําใหการกระทําการภักดีและทําความดีมีผลอยางเลิศรสและ
เปนที่ชื่นชอบ รสชาติของมันดีเหนือกวารสชาติของการกระทําความชั่วเปนหลายเทา และพระองคไดทรงทํา
ใหการกระทําความชั่วและสิ่งทรยศตองทิ้งรอยรอยและความเจ็บปวดอยางนารังเกียจ ทําใหเกิดความเศรา
สลดและเสียใจเปนหลายเทาเมื่อเทียบกับความสุขชั่ววูบที่เขาแคลิ้มลอง ซึ่งมนุษยนั้น สิ่งไมดีทั้งหมดที่เกิด
กับตัวเขาก็เปนเพราะพิษบาป และโทษที่อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ทรงยกใหนั้นยังมากกวา (หาก
พระองคไมทรงยกโทษให คงมีสิ่งไมดีเกิดขึ้นกับตัวเขาหลายเทาตัว)
สวนบาปนั้นก็เปนอันตรายตอหัวใจเชนเดียวกับที่ยาพิษเปนอันตรายตอรางกาย ซึ่งอัลลอฮฺ สุบหา
นะฮุวะตะอาลา ไดทรงสรางมนุษยบนฐานของกฎธรรมชาติที่ดีงาม หากมันไปเปอนกับบาปและความผิด
แลวความสวยงามเหลานั้นก็จะถูกถอนออกไป และเมื่อเขาขอเตาบัตตออัลลอฮฺความสวยงามเหลานั้นก็จะ
หวนคืนมาอีก และความสวยงามนี้จะถึงจุดสมบูรณก็ตอเมื่อเขาอยูในสรวงสวรรค
การไดรับทางนําและการถูกชักจูงสูความหลงผิด
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา นั้นทรงมีคําสั่งสราง ทรงสามารถกระทําสิ่งที่พระองคทรงปรารถนา
และบัญญัติสิ่งที่พระองคทรงประสงค ทรงชี้ทางสวางใหแกผูที่พระองคทรงประสงค และทรงชี้ทางมืดใหแก
ผูที่พระองคทรงประสงค สิ่งครอบครองในจักรวาลนี้ทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค สรรพสิ่งทั้งหมดเปน
สิ่งสรางสรรคของพระองค พระองคทรงอยูเหนือกฎหมาย ในขณะที่มนุษยทั้งหมดตองอยูใตกฎหมายของ
พระองค และถือเปนความกรุณาปรานีอยางลนพนของพระองคที่ทรงแตงตั้งบรรดาศาสนทูต ทรงประทาน
คัมภีร ทรงอธิบายแนวทางตาง ๆ ทรงชี้แจงเหตุผล และทรงเตรียมเครื่องมือเพื่อใหไดรับทางนําและประพฤติ
ชอบดวยการประทานหู ตา และปญญา และหลังจากนั้น :
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1- ผูใดที่รัก ชอบ และพยายามคนหาทางสวาง พรอมกับปฏิบัติตามแนวทางของมัน และทุมเท
ความพยายามอย า งจริ ง จั ง เพื่ อ ให ไ ด รั บ สิ่ ง นี้ อั ล ลอฮฺ ก็ จ ะทรงประทานให แ ก เ ขา และจะทรงให ค วาม
ชวยเหลือเพื่อใหบรรลุสิ่งที่เขาตองการ ซึ่งสิ่งนี้นับเปนพระมหากรุณาธิคุณของพระองคตอพวกเขา
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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ความวา : และผูที่ตอสูดิ้นรนในหนทางของเรานั้น แนนอนยิ่งเรายอมจะชี้ทางแกคน
เหลานั้นสูหนทางของเรา และแทจริงแลว อัลลอฮฺนั้นทรงอยูรวมกับผูกระทําความดี
ทั้งหลาย (อัลอังกะบูต : ๖๙)
2- ผูใดที่รัก ชอบ และพยายามคนหาทางมืด พรอมกับปฏิบัติตามแนวทางของมัน เขาก็จะไดรับสิ่ง
นั้น และอัลลอฮฺก็จะหันเขาไปสูทิศทางที่เขาตองการ และจะไมมีใครสามารถจะหักเหเขาใหออกมาจากทาง
ดังกลาวได ซึ่งสิ่งนี้นับเปนความยุติธรรมของอัลลอฮฺ
อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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ความวา : และผูใดที่ฝาฝนเราะสูลหลังจากที่คําแนะนําอันถูกตองไดประจักษแกเขา
และเขายังปฏิบัติตามทางที่มิใชทางของบรรดาผูศรัทธานั้น เราก็จะหันเขาไปสูสิ่งที่
เขาไดหันไป และเราจะนําเขาไปสูนรกญะฮันนัม ซึ่งมันเปนปลายทางที่นากลัว (อันนิ
สาอฺ : ๑๑๕)
ผลของการศรัทธาในกฎอัลเกาะดัร
การศรัทธาในกฎอัลเกาะฎออฺและอัลเกาะดัรเปนแหลงกําเนิดความสุขใจ ความสุขุมเยือกเย็น และ
ความมีเกียรติสําหรับมุสลิมทุกคน โดยเขารูวาทุกสิ่งนั้นเกิดขึ้นไดดวยการกําหนดของอัลลอฮฺ เขาจึงไมดีใจ
อยางลิงโลดยามเมื่อไดรับสิ่งที่เขาตองการ และก็ไมกระวนกระวายยามที่ตองสูญเสียสิ่งที่รักและหวงแหน
หรือไดรับทุกขภัยที่ไมพึงประสงค ทั้งนี้ เปนเพราะเขารูดีวาสิ่งทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นไดก็เพราะการกําหนด
ของอัลลอฮฺ ซึ่งมันจะตองเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงมิได ดังมีหลักฐานตอไปนี้ :
1- อัลลอฮฺ สุบหานะฮุวะตะอาลา ไดทรงกลาววา :
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ความวา : ไมมีทุกขภัยใด ๆ เกิดขึ้นในแผนนี้ และไมมีแมแตที่เกิดขึ้นกับตัวเจาเอง
เวนแตไดมีอยูแลวในบันทึกกอนที่เราจะบังเกิดมันขึ้นมา แทจริงแลว สิ่งนั้นเปนการ
งายมากสําหรับอัลลอฮฺ ทั้งนี้ เพื่อพวกเจาจะไดไมตองเสียใจตอสิ่งที่สูญเสียไปจาก
พวกเจา และไมดีใจตอสิ่งพระองคประทานแกพวกเจา และอัลลอฮฺนั้นมิทรงชอบทุกผู
หยิ่งจองหอง ผูคุยโวโออวด (อัลหะดีด : ๒๒-๒๓)
2- มีรายงานจากศุฮัยบฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาววา :
ﺲ ﺫﹶﺍ َﻙ َﻷ َﺣ ٍﺪ ِﺇ ﱠﻻ ِﻟ ﹾﻠﻤُ ْﺆ ِﻣ ِﻦ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ْﺘﻪُ َﺳﺮﱠﺍ ُﺀ
َ ﺎ َﻷ ْﻣ ِﺮ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ِﻦ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ْﻣ َﺮﻩُ ﹸﻛ ﱠﻠ ُﻪ َﺧ ْﻴﺮٌ َﻭﹶﻟ ْﻴﺠﺒ
َ » َﻋ
. ﺃﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ.« ُﺍ ﹶﻟﻪﺻَﺒ َﺮ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ َﺧ ْﻴﺮ
َ ﺿﺮﱠﺍ ُﺀ
َ ﺍ ﹶﻟﻪُ َﻭِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ْﺘ ُﻪَﺷ ﹶﻜ َﺮ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ َﺧ ْﻴﺮ
ความวา : “นาประหลาดใจเหลือเกินสําหรับกิจกรรมของคนมุอมินผูศ รัทธา ทีก่ ารงาน
ของเขาทุกอยางดีไปหมด ซึ่งสิ่งนั้นมีแตเฉพาะกับคนมุอมินเทานั้น โดยหากเขาไดรับ
สิ่งที่เปนสุข เขาก็ขอบคุณ สิ่งนั้นก็เปนการดีสําหรับเขา หรือหากเขาประสบสิ่งที่เปน
ทุกข เขาก็อดกลั้น สิ่งนั้นก็เปนการดีสําหรับเขาเชนกัน” [บันทึกโดยมุสลิม หมายเลข
๒๙๙๙]
3- มีรายงานจากสะอดฺ บินอบีวักกอศ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ วาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา :
ﺠ ْﺒﺖُ ِﻟ ﹾﻠﻤُ ْﺆ ِﻣ ِﻦ ِﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻَﺎ َﺑﻪُ َﺧ ْﻴﺮٌ َﺣ ِﻤ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭ َﺷ ﹶﻜ َﺮ َﻭ ِﺇ ﱠﻥ ﹶﺃﺻَﺎ َﺑ ْﺘﻪُ ُﻣﺼِﻴَﺒﺔﹲ َﺣ ِﻤ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ِ » َﻋ

. « ﺻَﺒ َﺮ ﻓﹶﺎ ﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﻳُ ْﺆ َﺟﺮُ ﻓِﻰ ﹸﻛ ﱢﻞ ﹶﺃ ْﻣ ِﺮ ِﻩ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ْﺆ َﺟ َﺮ ﻓِﻰ ﺍﻟﱡﻠ ﹾﻘ َﻤ ِﺔ َﻳ ْﺮ ﹶﻓ ُﻌﻬَﺎ ِﺇﻟﹶﻰ ﻓِﻰ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ
َ َﻭ

ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﲪﺪ ﻭﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺯﺍﻕ
ความวา : “ฉันรูสึกฉงนใจมาก ๆ เลยตอคนมุอมิน หากเขาไดรับสิ่งดีใด ๆ เขาก็กลาว
สรรเสริญและขอบคุณตออัลลอฮฺ และหากเขาไดรับทุกขภัย เขาก็กลาวสรรเสริญ
อั ล ลอฮฺ แ ละอดทน ซึ่ ง คนมุ อ มิ น นั้ น จะได รั บ ผลบุ ญ ในทุ ก กิ จ กรรมของเขา จน
แมกระทั่งยังไดรับผลบุญในอาหารหนึ่งคําที่เขายกขึ้นจะปอนใสปากภรรยาของเขา
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เอง” [บันทึกโดยอะหมัด ตามสํานวนนี้ หมายเลข ๑๔๙๒ และอัลนาอูฏกลาววา สายรายงานหะ
สัน และบันทึกโดยอับดุลเราะซาก หมายเลข ๒๐๓๑]
และดวยประการเหลานี้ทั้งปวง การอธิบายหลักศรัทธาทั้งหกจึงไดจบลงดวยความโปรดปราน
ของอัลลอฮฺ นั้นก็คือ การศรัทธาตออัลลอฮฺ ตอมะลาอิกะฮฺของพระองค ตอคัมภีรของพระองค ตอบรรดาศา
สนทูตของพระองค ตอวันอาคิเราะฮฺ และตอกฎอัลเกาะดัร ทั้งดีและชั่ว โดยทุก ๆ หลักการเหลานี้ตาง
กอใหเกิดผลที่ทรงคุณคาแกคนมุมิน
คุณคาของการศรัทธาในหลักศรัทธาตาง ๆ
1. การศรัทธาตออัลลอฮฺกอใหเกิดความรักตออัลลอฮฺ เกิดการเทิดทูน ขอบคุณ ภักดี เชื่อฟง เกรง
กลัว และปฏิบัติตามคําสั่งของตอพระองค
2. การศรัทธาตอมะลาอิกะฮฺกอใหเกิดความรักและความละอายตอพวกเขา ตลอดจนสามารถนํา
ตัวอยางการภักดีของพวกเขามาเปนขอคิดและเตือนสติได
3-4. การศรัทธาตอคัมภีร และศาสนทูตตาง ๆ กอใหเกิดพลังศรัทธาอยางแรงกลาตออัลลอฮฺและ
เกิดความรัก ตอพระองค อี ก ทั้ง ยั งกอใหเกิดความรูเ กี่ยวกับบทบั ญญัติของอัลลอฮฺ สิ่งอัลลอฮฺชอบ สิ่ง
ที่อัลลอฮฺไมชอบ และสภาพของโลกอาคิเราะฮฺ ตลอดจนกอใหเกิดความรักตอบรรดาศาสดาของอัลลอฮฺ
และเชื่อฟงตอพวกเขา
5. การศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ กอใหเกิดความปรารถนาอยางแรงกลาเพื่อกระทํากิจกรรมการภักดี
และความดีตาง ๆ ตลอดจนเกิดความกระดากและไมเคยชินกับการกระทําสิ่งฝาฝนและสิ่งไมดีตาง ๆ
6. การศรัทธาตอกฎอัลเกาะดัร กอใหเกิดความสุขใจ ความสงบจิต และพอใจในสิ่งที่อัลลอฮฺทรง
กําหนด
และเมื่อคนมุสลิมมีสิ่งเหลานี้ครบถวนแลว เขาก็เปนผูที่มีคุณสมบัติครบที่จะไดเขาสรวงสวรรค โดย
รอแตเพียงการกระทําการภักดีตออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคอีกอยางเดียวเทานั้น ดังที่พระองคทรง
กลาววา :
ã≈yγ÷ΡF{$# $yγÏFóss? ⎯ÏΒ ”Ìôfs? ;M≈¨Ζy_ ã&ù#Åzô‰ãƒ …ã&s!θß™u‘uρ ©!$# ÆìÏÜãƒ ∅tΒuρ
(١٣ :  ∪⊂⊇∩ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀÞΟŠÏàyèø9$# ã—öθxø9$# šÏ9≡sŒuρ 4 $yγŠÏù š⎥⎪Ï$Î#≈yz

ความวา : และผูใดที่กระทําการภักดีตออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค พระองคก็ให
เขาไดเขาสรวงสวรรคที่มีแมน้ําสายตาง ๆ ไหลผานขางใต โดยพวกเขาจะคงอยูในนั้น
นานไปตลอดกาล และนั้นคือชัยชนะอันใหญหลวง (อันนิสาอฺ : ๑๓)
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สิ่ง ที่ อัลลอฮฺท รงกระทํ า ทรงสรา ง และทรงกํา หนดตอสิ่ง สร างสรรคข องพระองค นั้น ลว นแต มี
คุณประโยชนและแฝงดวยขอคิดและวิทยปญญา เปนตนวา สิ่งดีและความดีที่พระองคทรงสรางนั้นบงถึง
ความปรานีของพระองค ความเด็ ดขาดและการลงโทษที่พระองคทรงสรางก็บงถึงความโกรษกริ้วของ
พระองค ความละมุนละไมและการใหเกียรติที่พระองคทรงสรางก็จะบงถึงความรักของพระองค ในขณะที่
ความต่ําตอยและความดอยคาที่พระองคทรงสรางจะบงถึงความกริ้วโกรธและความเกลียดชังของพระองค
และความดอยและเดนที่พระองคทรงสรางก็เปนตัวบงชี้ถึงการเกิดขึ้นของวันแหงพันธะสัญญา (วันกิยามัต)

25

