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คํานําผูแปล 
 

املني والصالة والسالم على أشرف احلمد هللا رب الع
  األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

 
ขาพเจาสองคนมีความรูสึกยินดีที่มีโอกาสแปลหนังสือ “เตาฮีด (หลัก
เอกภาพของพระเจา) สําหรับผูเริ่มตน” เขียนโดย ดร.อับดุลอะซีซ 
อิบนุ มุหัมมัด อาล อับดุลละฏีฟ จนสําเร็จลุลวงดวยดี  

หนังสือเลมน้ีมีความสําคัญตอผูที่ตองการศึกษาประเด็นตางๆ
ที่เกี่ยวของกับหลักการศรัทธาในเบื้องตนไดเปนอยางดีในระดับหน่ึง 
โดยเฉพาะสําหรับผูเริ่มตนศึกษา  

ผูเขียนไดใชวิธีการเขียนงายๆ เรียบเรียงเปนหัวขอหลักและ
หัวขอยอย ใชสํานวนที่ไมยากจนเกินไปที่จะทําความเขาใจ นอกจากนี้
ยังเพียบพรอมดวยหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษในการอางอิง
อยางครบครัน จึงนับวาเหมาะสมสําหรับผูศึกษาในระดับเริ่มตนน้ี 

ขออัลลอฮฺทรงโปรดประทานใหหนังสือเลมน้ีเปนคุณประโยชน
ตอสังคมสวนรวมและผูอานทุกทาน และถาหากมีสิ่งใดที่ปรากฏเปน
ขอผิดพลาด ผูแปลพรอมที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานดวยความ
ยินดียิ่ง ขอขอบคุณ 

 
15 เราะญับ 1426 ฮ.ศ.  
19 สิงหาคม 2005 ค.ศ. 



คํานําผูเขียน 
 
 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف 
  األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني

 
หนังสือเลมน้ีเปนบทเรียนเตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) สําหรับ
ระดับเริ่มตน โดยไดเนนในเรื่องการอธิบายถึงหัวขอสําคัญๆ ของ
หลักการเตาฮีดอยางยอๆ และใชสํานวนที่ชัดเจนใหเหมาะสมกับระดับ
เบื้องตนน้ี อีกทั้งยังประกอบไปดวยหลักฐานเกี่ยวกับเตาฮีดอีกจํานวน
หน่ึง ดวยการนําเสนอและการเรียบเรียงเน้ือหาที่ดี พรอมๆกับการชี้นํา
ในดานการอบรมจริยธรรมและมารยาทในบางดานที่เขากันกับบทเรียน
น้ันๆจึงนับวาเหมาะแกการใชสอนเยาวชนและผูเริ่มตน 

ขออัลลอฮฺผูทรงปรีชาสามารถไดประทานประโยชนจาก
หนังสือเลมน้ี ขอพระองคทําใหความอุตสาหะนี้เปนสิ่งที่บริสุทธิ์เพ่ือ
พระองค ขอพระองคประทานความจําเริญแดบรรดาผูทํางานเพื่อ
อิสลาม ขอทรงประทานแดทุกคนซึ่งเจตนาที่ดีและการประพฤติตาม 
สัจธรรม 
 

  وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله صحبه وسلم
 
 
 



 

e 
 
 
 
 
 
 
 

ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ 
มุหัมมัดเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ 

พระเจาของเราคืออัลลอฮฺ 
เราเคารพภักดีตออัลลอฮฺ 

เรารักอัลลอฮฺ 
 
 
 
 
 



14 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 
 

ถาม  : ใครเปนพระเจาของเรา ? 
ตอบ  : พระเจาของเราคือ อัลลอฮฺ 
ถาม  : ใครเปนผูสรางเรา ? 
ตอบ  : อัลลอฮฺ เปนผูสรางเรา และเปนผูสรางมนุษยทุกคน 
ถาม  : ใครเปนผูสรางกลางวัน กลางคืน ดวงอาทิตย และดวง

จันทร ? 
ตอบ  : อัลลอฮฺ เปนผูสรางกลางวัน กลางคืน ดวงอาทิตย และดวง

จันทร 
ถาม  : ใครเปนผูสรางพื้นดินใหเราไดเดิน ? 
ตอบ  : อัลลอฮฺ เปนผูสรางพื้นดินใหเราไดเดิน 
ถาม  : ใครเปนผูสรางทะเล และทําใหแมนํ้าไหล ? 
ตอบ  : อัลลอฮฺ เปนผูสรางทะเล และทําใหแมนํ้าไหล 
ถาม  : ใครเปนผูทําใหฝนตกจากฟา ? 
ตอบ  : อัลลอฮฺ เปนผูทําใหฝนตกจากฟา 
ถาม  : ใครเปนผูสรางตนไม และทําใหมีผลไมจากตนไม ? 
ตอบ  : อัลลอฮฺ เปนผูสรางตนไม และทําใหมีผลไมจากตนไม 

 
***** 



 

 
 

 

เราเคารพภักดีตออัลลอฮฺ 
เรารักอัลลอฮฺ 

อัลลอฮฺสรางมนุษย 
เพื่อใหภกัดีและเชื่อฟงพระองค 

การเคารพภักดีและเชื่อฟงอัลลอฮฺ 
เปนหนาที่ของมนุษยทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 



16 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 
ถาม  : ศาสนาของเราคือศาสนาอะไร ? 
ตอบ  : ศาสนาของเราคือ อิสลาม 
ถาม  : อิสลามคืออะไร ? 
ตอบ  : อิสลามคือการเชื่อม่ันในเอกภาพของอัลลอฮฺ เชื่อฟงอัลลอฮฺ 

ไมฝาฝนคําสั่งของอัลลอฮฺ 
ถาม  : อะไรคือฐานของศาสนาอิสลาม ? 
ตอบ  : ฐานของศาสนาอิสลามคือการปฏิญาณวา “ไมมีพระเจาอ่ืน

ใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดนั้นเปนรอซูล1 ของอัลลอฮฺ” 
ถาม  : ทําไมเราตองละหมาดทุกครั้งที่ไดยินเสียงอาซาน ? 
ตอบ  : เพราะการละหมาดเปนรุกน2 หน่ึงของอิสลาม เราจะไมเปน

มุสลิมถาไมละหมาด 
ถาม  : ใครเปนรอซูลที่อัลลอฮฺสงมายังเรา ? 
ตอบ  : ทานนบีมุหัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)3 คือรอซูล

ที่อัลลอฮฺสงมายังเรา 
ถาม  : ทําไมอัลลอฮฺสงทานนบีมุหัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม) มายังมนุษยทุกคน ? 
ตอบ : อัลลอฮฺสงทานนบีมุหัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม)

เพ่ือใหทานสั่งสอนอิสลามแกมนุษย 

                                                 
1 รอซูล หมายถึง ศาสนทูตของพระผูเปนเจา 
2 รุกน หมายถึง หลักการ 
3 ศ็อลลัลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แปลวา ขออัลลอฮฺทรงประทานความจําเริญ ความ
สันติแดทานนบี 



สําหรับผูเร่ิมตน 17 

 

ถาม  : อะไรคือสิ่งที่ทานนบีมุหัมมัดเชิญชวนมนุษย ? 
ตอบ : ทานนบีมุหัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม) เชิญชวน

มนุษยสูการภักดีตออัลลอฮฺเพียงผูเดียว และละทิ้งการ
เคารพบูชาสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ 

 
***** 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

เราพอใจที่มีอัลลอฮฺเปนพระเจา 
มีอิสลามเปนศาสนา 

มีทานนบีมุหัมมัดเปนรอซูล 
เปนหนาที่ของเรา 

ที่ตองรูรากฐานสามประการ คือ 
การรูจักพระเจา  
การรูจักศาสนา  
และการรูจักรอซูล 
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รากฐานขอทีห่นึ่ง : การรูจักพระเจา 
 

1. พระเจาของเราคืออัลลอฮฺ ผูทรงสราง ผูทรงครอบครอง ผูทรง
ควบคุม 
อัลลอฮฺตรัสวา 

ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x«  

ความวา อัลลอฮฺคือผูทรงสรางทุกสิ่ง 4 
 

2. เรารูจักพระเจาของเราดวยดํารัสตางๆ ของพระองค และดวย
สิ่งที่พระองคสราง อัลลอฮฺไดตรัสวา  

ô⎯ ÏΒuρ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ã≅ øŠ ©9 $# â‘$ yγ ¨Ψ9 $# uρ ß§ôϑ¤±9 $# uρ ã yϑs) ø9 $# uρ 

ความวา ในจํานวนเครื่องหมายแหงพระองคคือ 
กลางคืนและกลางวัน ดวงอาทิตยและดวงจันทร5 

 
3. อัลลอฮฺ คือผูที่เราตองเคารพภักดี ที่ควรแกการอิบาดะฮฺ6 

เพียงผูเดียว โดยไมตั้งภาคีตอพระองค อัลลอฮฺไดตรัสวา 
$pκ š‰ r'̄≈ tƒ  â¨$̈Ψ9 $#  (#ρß‰ç6 ôã $#  ãΝ ä3 −/ u‘  “Ï% ©! $#  öΝ ä3 s) n=s{ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ⎯ ÏΒ öΝ ä3 Î=ö6 s% öΝ ä3 ª=yès9 tβθà) −Gs? ∩⊄⊇∪  

                                                 
4 อัซ-ซุมัร : 62 
5 ฟุซศิลัต : 37 
6 อิบาดะฮฺ หมายถึง การนอบนอมและเคารพภักดีตออัลลอฮฺเย่ียงบาวผูรับใช 



20 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

ความวา โอ มนุษยทั้งหลาย จงเคารพภักดีตอพระ
ผูเปนเจาของพวกทาน ที่ไดสรางพวกทานและ
สรางบรรดาผูคนกอนพวกทาน เผื่อพวกทานจะยํา
เกรงตอพระองค7 

ถาม  : อัลลอฮฺสรางเราเพื่อทําอะไร ? 
ตอบ : อัลลอฮฺสรางเราเพื่อใหอิบาดะฮฺตอพระองค ดังที่พระองคไดตรัส

วา 

$tΒuρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪  

ความวา และฉันไมไดสรางพวกญินและมนุษย
(ดวยจุดประสงคใดๆ) เวนแตเพ่ือใหพวกเขา      
อิบาดะฮฺตอฉัน8 

ถาม  : อะไรคือการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ ? 
ตอบ : การอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ คือ การเชื่อในเอกภาพของพระองค 

และการเชื่อฟงพระองค 
ถาม  : อะไรคือความหมายของ ال إله إال اهللا (ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ)? 
ตอบ : ความหมายคือ ไมมีสิ่งเคารพบูชาอ่ืนใดที่แทจริงที่เราตอง

เคารพภักดี นอกจากอัลลอฮฺ 
 
 

                                                 
7 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 21 
8 อัซ-ซาริยาต : 56 



สําหรับผูเร่ิมตน 21 

 

รากฐานขอทีส่อง : การรูจักศาสนา 
 

1. อิสลาม คือการเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺ และการเชื่อฟง
พระองค และไมฝาฝนคําสั่งของพระองค อัลลอฮฺไดตรัสวา  

ô⎯ tΒuρ  ß⎯ |¡ômr&  $YΨƒ ÏŠ  ô⎯ £ϑÏiΒ  zΝ n=ó™ r&  … çµ yγ ô_uρ  ¬! 

uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ  
ความวา และมีผูใดอีกที่มีศาสนาดีกวาผูที่มอบ
ใบหนา(ชีวิต)ของเขาใหกับอัลลอฮฺและเขาเปนผูที่
คอยทําดี9 

2. อิสลาม คือศาสนาที่อัลลอฮฺทรงโปรดปรานเลือกสรรใหกับ
มนุษย อัลลอฮฺไดตรัสวา  

àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝä3 s9 zΝ≈ n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ  

ความวา และฉันไดพอใจใหอิสลามเปนศาสนาแก
พวกเจา10 

3. อิสลาม คือศาสนาแหงความดีงาม ความสงบ และความสุข 
อัลลอฮฺไดตรัสวา  

                                                 
9 อัน-นิสาอ : 125 
10 อัล-มาอิดะฮฺ : 3 



22 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

4’ n? t/  ô⎯ tΒ  zΝ n=ó™ r&  … çµ yγ ô_uρ  ¬!  uθèδuρ  Ö⎯ Å¡øt èΧ  ÿ… ã&s#sù 

… çν ã ô_r&  y‰Ψ Ïã  ⎯ Ïµ În/ u‘  Ÿωuρ  ì∃öθyz  öΝ Îγ øŠ n=tæ  Ÿωuρ  öΝ èδ 

tβθçΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪  
ความวา ทวาผูใดที่มอบใบหนา(ชีวิต)ของเขา
แกอัลลอฮฺและเขาเปนผูคอยทําดีแลวไซร เขาจะ
ไดรับผลบุญของเขา ณ พระเจาของเขา และไมมี
ความนากลัวสําหรับพวกเขา และพวกเขาจะไม
โศกเศรา11 

ถาม  :  รุกนอิสลามหรือหลักการอิสลามมีกี่ประการ ? อะไรบาง ? 
ตอบ : รุกนอิสลามมี 5 ประการ คือ  

1. การปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัด
น้ันเปนรอซูลของอัลลอฮฺ 

2. การละหมาดหาเวลา 
3. การจายซะกาต 
4. การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
5. การทําหัจญที่นครมักกะฮฺสําหรับผูที่มีความสามารถ 

 

รากฐานขอทีส่าม : การรูจักทานรอซูล หรือการรูจักทานนบ ี
1. นบีของเรา คือ มุหัมมัด บุตรชายของ อับดุลลอฮฺ 

                                                 
11 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 112 
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2. อัลลอฮฺสงนบีของเราลงมายังมนุษยทุกคนเพื่อสอนอิสลามให
พวกเขา 

3. เปนหนาที่ของเราที่ตองเชื่อฟงนบีมุหัมมัด (ศ็อลลัลลอฮฺ      
อะลัยฮิ วะสัลลัม) อัลลอฮฺไดตรัสวา  

!$tΒuρ ãΝ ä39 s?# u™ ãΑθß™ §9 $# çνρ ä‹ã‚sù $tΒuρ öΝ ä39 pκ tΞ çµ ÷Ψ tã 

(#θßγ tFΡ$$sù  
ความวา และสิ่งใดที่ทานรอซูลไดนํามาใหแกพวก
เจาก็จงรับเสีย และสิ่งใดที่เขาหามพวกเจาก็จงละ
ทิ้งสิ่งน้ันเสีย12 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 อัล-หัชรฺ : 7 



 

รากฐานสามประการของอะกีดะฮฺ13 
 
 
 

รากฐานขอทีห่นึ่ง : การรูจักพระเจาของเรา 
1. พระเจาของเราคืออัลลอฮฺ ผูสรางชั้นฟาและแผนดิน อัลลอฮฺได

ตรัสวา  
χÎ)  ãΝ ä3 −/ u‘  ª!$#  “Ï% ©! $#  t, n=y{  ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# 

uÚ ö‘ F{ $# uρ  
ความวา แทจริงพระเจาของพวกทานคืออัลลอฮฺผู
ทรงสรางชั้นฟาตางๆ และผืนแผนดิน14 

 
2. พระเจาของเราคืออัลลอฮฺ ผูสรางมนุษยและทรงประณีตในการ

สรางมนุษย อัลลอฮฺไดตรัสวา  
ô‰s) s9 $uΖ ø) n= y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# þ’ Îû Ç⎯ |¡ômr& 5ΟƒÈθø) s? ∩⊆∪  

ความวา ขอสาบานวาแทจริงแลวเราไดสราง
มนุษยในรูปลักษณที่ดียิ่ง15 

                                                 
13 อะกีดะฮฺ หมายถึง การเชื่อมั่นศรัทธา 
14 อัล-อะอฺรอฟ : 54 
15 อัต-ตีน : 4 
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3. พระเจาของเราคืออัลลอฮฺ ผูทรงปกครองและจัดการทุกอยาง  

อัลลอฮฺไดตรัสวา  
ã În/ y‰ãƒ t øΒF{ $# š∅ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $#  

ความวา พระองค( อัลลอฮฺ)ทรงจัดการทุก
กิจการจากเบื้องฟาลงสูแผนดิน16 

 
4. อัลลอฮฺทรงสรางมนุษยและญิน เพ่ือใหเปนบาวที่เคารพภักดี

ตอพระองค อัลลอฮฺไดตรัสวา 
$tΒuρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪  

ความวา และฉัน(อัลลอฮฺ) ไมไดสรางมวล      
ญินและมนุษยเพ่ือการอื่นใด เวนแตเพ่ือใหพวก
เขาอิบาดะฮฺ(เปนบาวที่เคารพภักดี)ตอฉัน17 

 
5. อัลลอฮฺสั่งใชใหเราปฏิเสธการเคารพสิ่ง อ่ืนที่จอมปลอม

ทั้งหลาย และสั่งใหเราศรัทธาตอพระองค อัลลอฮฺไดตรัสวา  
⎯ yϑsù ö à õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ÷σ ãƒ uρ «!$$Î/ Ï‰s) sù 

y7 |¡ôϑtGó™ $# Íο uρó ãèø9 $$Î/ 4’ s+øO âθø9 $#  

                                                 
16 อัซ-ซัจญดะฮฺ : 5 
17 อัซ-ซาริยาต : 56 



26 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

ความวา ดังน้ันผูใดที่ปฏิเสธตอสิ่งเคารพอื่นที่
จอมปลอม และศรัทธาตออัลลอฮฺแลวไซร แนแท
เขาไดยึดม่ันกับสายเชือกที่ มีปมผูกแนนหนา
แลว18 

6. สายเชือกที่มีปมผูกแนนหนา คือ การปฏิญาณวา  ال إله إال اهللا
  (ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ) ซ่ึงมีความหมายวา “ไมมีพระเจาอ่ืน
ใดที่เราตองเคารพภักดีอยางแทจริงนอกจากอัลลอฮฺ” 

 

รากฐานขอทีส่อง : การรูจักศาสนาอิสลามของเรา 
1. ศาสนาของเราคือศาสนาอิสลาม อัลลอฮฺจะไมรับศาสนาอื่น

จากผูใดอีก อัลลอฮฺไดตรัสวา  
⎯ tΒuρ Æ tGö; tƒ u ö xî ÄΝ≈n=ó™ M}$# $YΨƒ ÏŠ ⎯ n=sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ  

ความวา และผูใดที่เรียกหาศาสนาอื่นนอกจาก
อิสลามเปนศาสนา แนแท(อัลลอฮฺ)จะไมตอบรับ
จากเขา19 

 
2. ขั้นตางๆของศาสนาอิสลามมีสามประการคือ อิสลาม อีมาน 

และอิหฺซาน 
3. อิสลาม คือการยอมจํานนและมอบตนตออัลลอฮฺดวยการ

ศรัทธาตอเอกภาพของพระองค การนอบนอมภักดีดวยการ 
                                                 
18 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 256 
19 อาล อิมรอน : 85 
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เชื่อฟง และการละทิ้งจากการตั้งภาคีตอพระองคและไมเปน
พวกเดียวกับบรรดาผูตั้งภาคี 

4. อีมาน คือการศรัทธาตออัลลอฮฺ เหลามลาอิกะฮฺ(เทวทูต)ของ
พระองค คัมภีรตางๆของพระองค บรรดาศาสนทูตของ
พระองค วันกิยามะฮฺ(วันปรโลก) และลิขิตความดีความชั่วของ
พระองค 

5. อิหฺซาน คือการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเสมือนหน่ึงเราเห็นพระองค
อยูตอหนา เพราะถึงแมเราไมได เห็นพระองคจริงๆ แต
พระองคก็ทรงเห็นเรา 

 

รากฐานขอทีส่าม : การรูจักนบีมุหมัมดัของเรา  
1. ทานคือมุหัมมัด บุตรชายอับดุลลอฮฺ บุตรของอับดุลมุฏเฏาะ

ลิบ จากตระกูลฮาชิม จากเผากุเรช ทานเปนศาสนทูตที่
ประเสริฐที่สุด และเปนศาสนทูตคนสุดทาย 

2. ทานนบีไดเผยแพรศาสนาอิสลาม ไดสั่งใหเราทําความดีทุก
ประการ และหามเราจากการทําชั่วทุกอยาง 

3. เปนหนาที่ของเราที่ตองประพฤติตามแบบอยางของทานนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym  



28 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

ความวา ขอสาบานวาแทจริงแลว สําหรับพวก
เจาแลว ในตัวของทานศาสนาทูตน้ัน มีตัวอยาง
ที่ดีเลิศ(ที่พวกเจาตองเอาเยี่ยงอยาง)20 

4. เราจําเปนตองมอบความรักใหกับทานนบีมากกวามอบความ
รักใหกับผูอ่ืนไมวาจะเปนบิดามารดาของเราและมนุษยคน
อ่ืนๆ ทั้งหมด ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาว
วา “ผูใดผูหน่ึงในหมูพวกทานยังศรัทธาไมสมบูรณ จนกวาเขา
จะรักฉันมากกวาที่เขารักพอแมของเขา หรือลูกของเขา และ
มนุษยทั้งหมด”21 การรักทานนบีคือการปฏิบัติตามและเชื่อฟง
ทาน 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 อัล-อะหฺซาบ : 21 
21 รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 



 

ฉันขอปฏญิาณวา ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮ ฺ
และฉันขอปฏิญาณวา มุหัมมัดนั้นเปนศาสนทตูของอัลลอฮฺ 
 
 
 

1. ความหมายของการปฏิญาณวา        ال إله إال اهللا  หมายถึง ไมมี
พระเจาอ่ืนใดที่เราตองเคารพภักดี(อิบาดะฮฺ)นอกจากอัลลอฮฺ 

2. อิบาดะฮฺ หมายถึง ทุกสิ่งที่อัลลอฮฺรักและโปรดปราน ไมวาจะ
เปนคําพูดหรือการกระทํา 

3. ชนิดของ อิบาดะฮฺ น้ันมีมากมาย เชน การขอดุอาอฺ(การขอ
พร) ความยําเกรง การมอบที่พ่ึง การละหมาด การกลาวซิกรฺ
(การระลึกถึงอัลลอฮฺ) การทําดีตอบิดามารดา ฯลฯ 
 
หลักฐานเกี่ยวกับการขอดุอาอฺ คือ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

tΑ$s% uρ  ãΝ à6 š/ u‘  þ’ ÎΤθãã ÷Š $#  ó= ÉftGó™ r&  4ö/ ä3 s9  ¨βÎ) 

š⎥⎪ Ï% ©! $#  tβρ ç É9õ3 tGó¡o„  ô⎯ tã  ’ ÎAyŠ$t6 Ïã  tβθè=äzô‰u‹ y™ 

tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Ì Åz# yŠ ∩∉⊃∪  
ความวา และพระผูอภิบาลของพวกเจาไดมีดํารัส
วา จงขอดุอาอฺจากฉันเถิด แลวฉันจะตอบรับจาก
พวกเจา แทจริงบรรดาผูที่หยิ่งยโสไมยอมภักดี



30 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

ตอฉัน พวกเขาจะไดเขาในขุมนรกดวยความต่ํา
ตอย22 

 
หลักฐานเกี่ยวกับความยําเกรงตออัลลอฮฺ คือ 

Ÿξsù öΝ èδθèù$y‚s? Èβθèù% s{ uρ βÎ) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠∈∪  
ความวา ดังน้ันพวกเจาอยาไดกลัวพวกเขา 
และจงกลัวตอขาเถิด ถาหากพวกเจาเปนผู
ศรัทธา23 

 
หลักฐานเกี่ยวกับการมอบที่พ่ึงตออัลลอฮฺ คือ 

’ n? tã uρ «!$# (#þθè=©. uθtG sù βÎ) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄⊂∪  
ความวา และจงมอบที่พ่ึงตออัลลอฮฺเถิด ถาหาก
พวกเจาเปนผูศรัทธา24 

 
หลักฐานเกี่ยวกับการละหมาดคือ 

(#θßϑŠ Ï% r& uρ  nο 4θn=¢Á9 $#  Ÿωuρ  (#θçΡθä3 s?  š∅ÏΒ 

t⎦⎫ Å2Î ô³ ßϑø9 $# ∩⊂⊇∪  
ความวา และจงดํารงซึ่งการละหมาดเถิด และ
อยาไดเปนพวกเดียวกับบรรดาผูตั้งภาคี25 

                                                 
22 ฆอฟรฺ : 60 
23 อาล อิมรอน : 175 
24 อัล-มาอิดะฮฺ : 23 
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หลักฐานเกี่ยวกับการกลาวซิกรฺ(การระลึกถึงอัลลอฮฺ) คือ 

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρâ è0øŒ $# ©!$# # [ ø. ÏŒ # Z ÏV x. ∩⊆⊇∪  

ความวา โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงระลึก
ถึงอัลลอฮฺดวยการกลาวระลึกที่มากไวเถิด26 

 
หลักฐานเกี่ยวกับการทําดีตอบิดามารดา คือ 

$uΖ øŠ ¢¹ uρuρ z⎯≈ |¡ΣM}$# Ïµ ÷ƒ y‰Ï9≡ uθÎ/ $·Ζ≈ |¡ômÎ) (  

ความวา และเราไดสั่งมนุษยวาใหทําดีกับ
บิดามารดาทั้งสองของเขา27 

 
4. เราจําเปนตองกําหนดจุดหมายในการอิบาดะฮฺทั้งหมดของเรา

ตออัลลอฮฺเทานั้น โดยไมมีการตั้งภาคีใดๆ  ใครที่กําหนด
จุดหมายในการอิบาดะฮฺ อยางหนึ่งอยางใดตอผูอ่ืนนอกจาก
อัลลอฮฺ เขายอมเปนคนกาฟรฺ(ผูปฏิเสธ) อัลลอฮฺไดตรัสวา  

                                                                                                        
25 อัรฺ-รูม : 31 
26 อัล-อะหฺซาบ : 41 
27 อัล-อะหฺกอฟ : 15 



32 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

⎯ tΒuρ  äíô‰tƒ  yì tΒ  «!$#  $·γ≈ s9 Î)  t yz# u™  Ÿω  z⎯≈ yδö ç/  … çµ s9 

⎯ Ïµ Î/  $yϑ̄ΡÎ* sù  … çµ ç/$|¡Ïm  y‰Ζ Ïã  ÿ⎯ Ïµ În/ u‘  4  … çµ ¯ΡÎ)  Ÿω  ßxÎ=ø ãƒ 

tβρ ã Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊇⊇∠∪  
ความวา และหากผูใดที่วอนขอจากสิ่งเคารพอื่นๆ 
พรอมกับอัลลอฮฺ การทําเชนน้ันไมมีหลักฐาน
ขออางใดๆ เลยสําหรับเขา ดังน้ันแทจริงแลว
บัญชี(การกระทํา)ของเขานั้นจะอยูที่ อัลลอฮฺ
(พระองคจะทรงเปนผูคิดบัญชีในการลงโทษ) 
แท จ ริ ง ผู ป ฏิ เ ส ธ ศ รั ท ธ านั้ น จ ะ ไ ม ป ร ะ สบ
ความสําเร็จ28 

 
5. อัลลอฮฺสรางญินและมนุษยเพ่ือใหอิบาดะฮฺตอพระองคผูเดียว 

ดังที่พระองคไดตรัสวา 

$tΒuρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ 

ความวา และฉันไมไดสรางพวกญินและมนุษยเวน
แตเพ่ือใหพวกเขาอิบาดะฮฺตอฉัน29 

 

                                                 
28 อัล-มุอมินูน : 117 
29 อัซ-ซาริยาต : 56 
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6. ผูใดที่เคารพภักดีตออัลลอฮฺดวยความสัจจริง เขาจะไดพบกับ
ความสงบและความสุขที่ยิ่งใหญ และมีชีวิตที่ดียิ่ง อัลลอฮฺได
ตรัสวา  

 
ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[sÎ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθèδ uρ 

Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ósãΖ n=sù Zο 4θu‹ ym Zπ t6 ÍhŠ sÛ (   
ความวา ผูใดที่ปฏิบัติคุณความดี ไมวาทั้งชาย
หรือหญิง โดยที่เขาเปนผูศรัทธา แนแทเราจะให
เขาไดเปนอยูดวยชีวิตที่ดี30 

 
***** 

 
1. ความหมายของการปฏิญาณวา      حممد رسول اهللا  หมายถึง 

การเชื่อในสิ่งที่ทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไดบอกกลาว ทําตามในสิ่งที่ทานสั่ง ละทิ้งในสิ่งที่ทานเตือน
และหาม และตองไมอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺยกเวนตามแบบฉบับ
และการบัญญัติของทานนบีเทานั้น 

2. ทานนบีของเรา ชื่อ มุหัมมัด เปนบุตรชายของอับดุลลอฮฺ บุตร
ของอับดุลมุฏเฏาะลิบ จากตระกูลฮาชิม จากเผากุเรช ทาน
เปนคนอาหรับที่มีเชื้อสายดีที่สุด 

                                                 
30 อัน-นะหฺลิ : 97 



34 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

3. อัลลอฮฺไดสงทานนบีของเรามายังมนุษยทุกคน และมีดํารัสใช
ใหพวกเขาตองเชื่อฟงทานนบี อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ö≅ è% $yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™ u‘ «!$# öΝ à6 ö‹ s9 Î) 

$·èŠ ÏΗ sd   
ความวา จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) โอมวลมนุษย
ทั้งหลาย แทจริงฉันเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ
มายังพวกทานทุกคน31 

4. ทานนบีไดใชชีวิตที่มักกะฮฺและเชิญชวนผูคนสูการเคารพภักดี
และศรัทธาตอเอกภาพของอัลลอฮฺเพียงผูเดียว หลังจากนั้น
ทานก็อพยพไปยังมะดีนะฮฺและนําบัญญัติอ่ืนๆที่เหลือมาใช
เชน การจายซะกาต การถือศีลอด การญิฮาด ทานเสียชีวิตที่
มะดีนะฮฺในขณะที่มีอายุ 63 ป 

5. ผูใดที่ขัดคําสั่งของทานนบี เขายอมสมควรแกการรับโทษที่
สาหัส อัลลอฮฺไดตรัสวา 

Í‘ x‹ósuŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆r& βr& 

öΝ åκ z:Š ÅÁè? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z: ÅÁãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪   
ความวา ดังน้ันบรรดาผูที่ขัดตอคําสั่งของเขา
(ทานนบีมุหัมมัด)จงระวังไวเถิดวาพวกเขาตอง
ไดรับการทดสอบหรือตองไดรับโทษที่เจ็บปวด32 

                                                 
31 อัล-อะอฺรอฟ : 158 
32 อัน-นูรฺ : 63 
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6. ผูใดที่เชื่อฟงปฏิบัติตามทานนบี เขายอมไดพบกับความสุข
สมบูรณ และความสําเร็จที่ใหญหลวง อัลลอฮฺไดตรัสวา  

(#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©!$# tΑθß™ §9 $# uρ öΝà6 ¯=yès9 šχθßϑymö è?   
ความวา และจงเชื่อฟงอัลลอฮฺและศาสนทูต เผื่อ
พวกเจาจะไดรับความเมตตา33 

βÎ) uρ çνθãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰tGôγ s?  
ความวา และหากพวกเจาเชื่อฟงเขา(นบีมุหัมมัด) 
พวกเจายอมจะไดรับทางนํา34 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 อาล อิมรอน : 132 
34 อัน-นูรฺ : 54 



 

ประเภทตางๆ ของเตาฮีด 

หรือการเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺ 
 

 
 
 
เตาฮีด คือการเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺในดานรุบูบิยะฮฺ,   

อุลูฮิยะฮฺ และอัซมาอฺ วัศศิฟาต 
ประเภทของเตาฮีดมีสามประการคือ เตาฮีดรุบูบิยะฮฺ เตาฮีด

อุลูฮิยะฮฺ และเตาฮีดอัซมาอฺ วัศศิฟาต 
1. เตาฮีดรุบูบิยะฮฺ คือ การเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺในดานการ

การกระทําของพระองค เชน การสราง การประทานริซกี
(ปจจัยการมีชีวิต) การควบคุมทุกสิ่งทุกอยาง การใหชีวิต การ
ทําใหตาย ฯลฯ ไมมีผูสรางใดๆ นอกจากอัลลอฮฺ ดังที่พระองค
ไดตรัสวา  

ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x« (  
ความวา อัลลอฮฺเปนผูทรงสรางทุกสิ่งทุกอยาง35 

 
และไมมีผู ใดที่ประทานปจจัยการมีชีวิตนอกจากอัลลอฮฺ 
พระองคไดตรัสวา 

                                                 
35 อัซ-ซุมัร : 62 



สําหรับผูเร่ิมตน 37 

 

$tΒuρ ⎯ ÏΒ 7π −/!# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ωÎ) ’ n? tã «!$# $yγ è% ø—Í‘   
ความวา ไมมีสัตวใดที่คืบคลานบนผืนแผนดิน เวน
แตอัลลอฮฺเปนผูดูแลชุบเลี้ยงและประทานปจจัยการ
มีชีวิตแกมัน36 

 
ไมมีผูใดที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอยางนอกจากอัลลอฮฺ พระองคได
ตรัสวา  

ã În/ y‰ãƒ t øΒF{ $# š∅ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $#  
ความวา พระองค(อัลลอฮฺ)ทรงจัดการทุกกิจการ
จากเบื้องฟาลงสูแผนดิน37 

 
ไมมีผูใดที่สามารถใหชีวิตและทําใหตายไดนอกจากอัลลอฮฺ 
พระองคไดตรัสวา  

uθèδ ⎯ Ç‘ øtä† àM‹ Ïϑãƒ uρ Ïµ øŠ s9 Î) uρ šχθãèy_ö è? ∩∈∉∪    
ความวา พระองคเปนผูทําใหมีชีวิต และเปนผูทําให
ตาย ยังพระองคคือจุดหมายที่พวกเจาตองกลับไป
หา38 

 

                                                 
36 ฮูด : 6 
37 อัซ-ซัจญดะฮฺ : 5 
38 ยูนุส : 56 



38 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

การเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺในดานนี้ แมแตพวกปฏิเสธ
ศรัทธาในสมัยของทานนบีก็เคยยอมรับ แตการยอมรับของ
พวกเขาเพียงแคน้ีไมไดทําใหพวกเขาเปนมุสลิมแตอยางใด 
อัลลอฮฺไดตรัสวา  

⎦ È⌡ s9 uρ Ν ßγ tFø9 r'y™ ô⎯ ¨Β t, n=y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ 

£⎯ ä9θà) u‹ s9 ª!$# 4  
ความวา และหากแมนเจาถามพวกเขาวา ผูใดที่
สรางชั้นฟาตางๆ และแผนดิน แนแทพวกเขาตอง
ตอบวา อัลลอฮฺ(เปนผูสราง)39 

 
2. เตาฮีดอุลูฮียะฮฺ คือการเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺดวยการ

แสดงออกในทางการกระทําของผูเปนบาวซึ่งอัลลอฮฺไดสั่งใช
พวกเขา ดังน้ันทุกอิบาดะฮฺการเคารพภักดีตองทําเพื่ออัลลอฮฺ
เพียงผูเดียวโดยไมมีการตั้งภาคีใดๆ ทั้งสิ้น เชน การขอดุอาอฺ 
การยําเกรง การมอบที่พ่ึง การขอความชวยเหลือ การขอหลีก
พนจากสิ่งชั่วราย ฯลฯ  
เราไมขอดุอาอฺจากใครนอกจากอัลลอฮฺ  
พระองคไดตรัสวา  

tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó= ÉftGó™ r& 4ö/ ä3 s9  

                                                 
39 ลุกมาน : 25 
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ความวา และพระผูอภิบาลของพวกเจาไดกลาว
วา จงขอดุอาอฺจากฉันเถิด แลวฉันจะตอบรับพวก
เจา40 

 
เราไมเกรงกลัวตอสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺ พระองคไดตรัสวา 

Ÿξsù öΝ èδθèù$ y‚s? Èβθèù% s{ uρ βÎ) Λ ä⎢Ζ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠∈∪  
ความวา ดังนั้นจงอยากลัวพวกเขา ทวาจงกลัว
ตอขาเถิดถาหากพวกเจาเปนผูศรัทธา41 

 
เราไมมอบที่พ่ึงใดๆ ตอสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ พระองคไดตรัส
วา  

’ n? tã uρ «!$# (#þθè=©. uθtG sù βÎ) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄⊂∪   
ความวา และจงมอบที่พ่ึงตออัลลอฮฺเถิด ถาหาก
พวกเจาเปนผูศรัทธา42 

 
เราไมขอความชวยเหลือจากสิ่งใด นอกจากอัลลอฮฺ พระองค
ไดตรัสวา  

x‚$−ƒ Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tGó¡nΣ ∩∈∪  

                                                 
40 ฆอฟรฺ : 60 
41 อาล อิมรอน : 175 
42 อัล-มาอิดะฮฺ : 23 



40 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

ความวา ยังพระองค(อัลลอฮฺ)เทานั้นที่เราเคารพ 
อิบาดะฮฺ และยังพระองคเทานั้นที่เราขอความ
ชวยเหลือ43 

 

เราไมขอใหสิ่งใดมอบความปลอดภัยใหพนจากความชั่วราย 
นอกจากจะขอจากอัลลอฮฺ พระองคไดตรัสวา 

ö≅ è% èŒθãã r& Éb>t Î/ Ä¨$̈Ψ9 $# ∩⊇∪  
ความวา จงกลาวเถิดวา ฉันขอความปลอดภัย
และการหลีกพน กับอัลลอฮฺผูทรงเปนพระเจาของ
มวลมนุษย44 

 

การเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺในดานนี้ เปนสิ่งที่บรรดา   
ศาสนทูตไดเชิญชวนมนุษยชาติทั้งหลายใหยอมรับ อัลลอฮฺได
ตรัสวา  

ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& 

(#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# (  
ความวา ขอสาบานวาแทจริง เราไดสงมายังทุก
ประชาชาติซ่ึงผูเปนศาสนทูต เพ่ือประกาศเชิญ
ชวนวา พวกทานจงอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเถิด และ
จงหลีกหางจากสิ่งเคารพที่จอมปลอม45 

                                                 
43 อัล-ฟาติหะฮฺ : 5 
44 อัน-นาส : 1 
45 อัน-นะหฺลิ : 36 
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การเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺในดานนี้เปนสิ่งที่พวกปฏิเสธไม
ยอมรับทั้งในสมัยกอนและในสมัยน้ี อัลลอฮฺไดตรัสถึงคําพูด
ของพวกเขาวา  

Ÿ≅ yèy_r&  sπ oλÎ; Fψ $#  $Yγ≈ s9 Î)  # ´‰Ïn≡ uρ  (  ¨βÎ)  # x‹≈ yδ  í™ó© y´s9 

Ò>$yfãã ∩∈∪  
ความวา (พวกเขากลาววา) เขา(มุหัมมัด)ไดทําให
พระเจาทั้งหลายกลายเปนพระเจาเพียงองคเดียว
กระนั้ นหรื อ?  แท จ ริ ง สิ่ ง น้ี เ ป นสิ่ งที่ แปลก
ประหลาดยิ่ง46 

3. เตาฮีดอัซมาอฺ วัศศิฟาต คือการศรัทธาตอทุกพระนาม
ของอัลลอฮฺและทุกคุณลักษณะของพระองคตามที่มีระบุใน   
อัลกุรอานและวจนะของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ซ่ึงอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคไดกลาวถึงไวดวยความ
สัจจริง พระนามของอัลลอฮฺน้ันมีมากมายเชน อัร-เราะหฺมาน,       
อัส-สะมีอฺ, อัล-บะศีรฺ, อัล-อะซีซ, อัล-หะกีม ฯลฯ อัลลอฮฺได
ตรัสวา 

}§øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï† x« ( uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9 $#   
ความวา ไมมีสิ่งใดทั้งสิ้นที่เหมือนพระองค และ
พระองคทรงเปนผูไดยินและทรงเห็นชัดยิ่ง47 

***** 
                                                 
46 ศอด : 5 
47 อัช-ชูรอ : 11 



 

คุณลักษณะของผูท่ีไดรับความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
Î óÇyèø9 $# uρ  ∩⊇∪  ¨βÎ)  z⎯≈ |¡ΣM}$#  ’ Å∀ s9  A ô£ äz  ∩⊄∪  ωÎ) 

t⎦⎪ Ï% ©! $#  (#θãΖ tΒ# u™  (#θè=Ïϑtã uρ  ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $#  (# öθ|¹# uθs?uρ 

Èd, ysø9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs?uρ Î ö9¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪  
ความวา ขอสาบานดวยเวลา แทจริงมนุษยทั้ง
มวลนั้นอยูในความขาดทุน นอกจากผูที่ศรัทธา
และปฏิบัติคุณความดี และไดสั่งเสียในความ
ถูกตองและการอดทน48 

                                                 
48 สูเราะฮฺ อัศริ  
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 อัลลอฮฺไดสาบานดวยเวลาวามนุษยน้ันอยูในความขาดทุน 
นอกจากผูที่สามารถดํารงไวซ่ึงคุณลักษณะสี่ประการคือ 

1. การศรัทธา คือการรูจักอัลลอฮฺ การรูจักศาสนทูต และการรูจัก
ศาสนาอิสลาม  

2. การปฏิบัติความดี เชนการละหมาด การจายซะกาต การถือ 
ศีลอด การซื่อสัตย การทําดีตอบิดามารดา ฯลฯ 

3. การสั่งเสียในความถูกตอง คือการเชิญชวนสูการศรัทธา และ
การปฏิบัติความดี และชักชวนสงเสริมในเรื่องดังกลาว 

4. การสั่งเสียใหอดทน คือการอดทนในการทําความดี และการ
อดทนเมื่อยามประสบภัยหรือความทุกขยากลําบาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สิ่งท่ีทําลายและขัดกับหลักการเตาฮีด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สิ่งแรกที่อัลลอฮฺดํารัสใชมนุษยคือการศรัทธาตออัลลอฮฺและ  
ละทิ้งหรือปฏิเสธตอสิ่งเคารพอื่นๆ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ô‰s) s9 uρ  $uΖ ÷W yèt/  ’ Îû  Èe≅ à2  7π ¨Βé&  »ωθß™ §‘  Âχr& 

(#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# (  
ความวา และขอสาบานวาแทจริงเราไดสงศาสน
ทูตมายังทุกประชาชาติ เพ่ือบอกแกพวกเขาวา 
จงเคารพภักดีตออัลลอฮฺและจงหางไกลจาก 
“ฏอฆูต”49 

2. คําวา “ฏอฆูต” หมายถึง สิ่งเคารพอื่นๆ ทุกอยางนอกจาก
อัลลอฮฺที่มนุษยเคารพบูชาดวยความสมัครใจ 

                                                 
49 อัน-นะหฺลิ : 36 
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3. การปฏิเสธตอ “ฏอฆูต” คือการเชื่อวาการเคารพภักดีตอสิ่งอ่ืน
นอกจากอัลลอฮฺเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ตองละทิ้งและไมใหการ
ยอมรับ 

4. “ชิรกฺ” หรือการตั้งภาคีเปนสิ่งที่ขัดกับเตาฮีดหรือการเชื่อใน
เอกภาพของอัลลอฮฺ เพราะเตาฮีดคือการนอบนอมและเคารพ
ภักดีตออัลลอฮฺเพียงหน่ึงเดียว สวนการตั้งภาคีคือการมอบ
ความภักดีอยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ เชนการ
วอนขอจากสิ่งอ่ืน การกราบไหวสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ 

5. การตั้งภาคีเปนบาปที่ใหญและหนักหนาที่สุด อัลลอฮฺไดตรัสวา 
¨βÎ)  ©!$#  Ÿω  ã Ï øótƒ  βr&  x8 u ô³ ç„  ⎯ Ïµ Î/  ã Ï øótƒ uρ  $tΒ 

šχρßŠ šÏ9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„  
ความวา แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงอภัยตอการตั้ง
ภาคีกับพระองค และจะทรงอภัยตอความผิดอ่ืน
แกผูที่พระองคทรงโปรด50 

 การตั้งภาคีจะทําลายคุณความดีที่ทํามาทั้งหมด และเปนเหตุที่
ตองถูกลงโทษในไฟนรกตลอดกาลและไมไดเขาสวรรค   

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
y7 Ï9≡ sŒ  “y‰èδ  «!$#  “Ï‰öκ u‰  ⎯ Ïµ Î/  ⎯ tΒ  â™!$t±o„  ô⎯ ÏΒ 

⎯ Íν ÏŠ$t6 Ïã  4  öθs9 uρ  (#θä. u õ° r&  xÝ Î6 yss9  Ο ßγ ÷Ζ tã  $̈Β  (#θçΡ% x. 

tβθè=yϑ÷ètƒ ∩∇∇∪  

                                                 
50 อัน-นิสาอ : 116 



46 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

ความวา น่ันคือทางนําของอัลลอฮฺที่พระองคใชนํา
ทางผูที่พระองคทรงโปรดในหมูบาวของพระองค 
และหากแมนพวกเขาตั้งภาคีแลวไซร แนแทสิ่งที่
พวกเขากระทําทั้งหมดก็จะสูญสลาย51  

 
อัลลอฮฺยังไดตรัสอีกวา  

… çµ ¯ΡÎ)  ⎯ tΒ  õ8 Î ô³ ç„  «!$$Î/  ô‰s) sù  tΠ § ym  ª!$#  Ïµ ø‹ n=tã  sπ ¨Ψ yfø9 $# 

çµ1 uρù'tΒuρ â‘$ ¨Ψ9 $# ( ∩∠⊄∪  
ความวา แทจริงผูใดที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺแลว แน
แทวาอัลลอฮฺจะปดกั้นเขาจากการไดเขาสวรรค
และที่พํานักของเขานั้นคือไฟนรก52 

6. กุฟรฺหรือการปฏิเสธศรัทธาเปนสิ่งที่ทําลายเตาฮีด เพราะการ
ปฏิเสธศรัทธานั้นหมายถึงคําพูดและการกระทําที่ทําใหคนผู
หน่ึงออกจากเตาฮีดและความศรัทธา ตัวอยางของการปฏิเสธ
ศรัทธาเชน การลอเลียนดูหม่ินอัลลอฮฺ หรืออัลกุรอานหรือ 
ศาสนทูตของพระองค อัลลอฮฺไดตรัสวา  

ö≅ è%  «!$$Î/ r&  ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™uρ  ⎯ Ï&Î!θß™ u‘ uρ  óΟ çFΨ ä. 

šχρâ™Ì“ öκ tJó¡n@  ∩∉∈∪  Ÿω  (#ρâ‘ É‹tG÷ès?  ô‰s%  Λ än ö x x.  y‰÷èt/ 

óΟ ä3 ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4  

                                                 
51 อัล-อันอาม : 88 
52 อัล-มาอิดะฮฺ 
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ความวา จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) พวกเจานั้นดู
หม่ินและเลนลอเลียนกับอัลลอฮฺ กับโองการ
และศาสนทูตของพระองคกระนั้นหรือ อยาไดอาง
สิ่งใดๆ อีก แทจริงพวกเจาไดปฏิเสธแลวหลังจาก
ที่เคยศรัทธา53 

7. นิฟากหรือการสับปลับหลอกลวง เปนสิ่งที่ทําลายเตาฮีด 
เพราะนิฟากคือการแสดงใหคนอ่ืนเห็นวาตนนั้นเปนผูศรัทธา
และมีเตาฮีด แตซอนการตั้งภาคีและการปฏิเสธศรัทธาในใจ 
ตัวอยางของนิฟาก เชน การอางดวยคําพูดวาศรัทธา แตใจน้ัน
ปฏิเสธการศรัทธา ดังที่อัลลอฮฺไดตรัสวา  

z⎯ ÏΒuρ  Ä¨$̈Ψ9 $#  ⎯ tΒ  ãΑθà) tƒ  $̈Ψ tΒ# u™  «!$$Î/  ÏΘöθu‹ ø9 $$Î/ uρ 

Ì ÅzFψ $# $tΒuρ Ν èδ t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑÎ/ ∩∇∪  
ความวา และในจํานวนผูคนนั้นมีคนที่กลาววาเรา
ไดศรัทธาตออัลลอฮฺและวันปรโลกแลว โดยที่
แทจริงแลวพวกเขาไมใชผูศรัทธา54 

 
ความหมายก็คือ พวกเขากลาวดวยคําพูดวาเราศรัทธา แต
พวกเขาไมไดศรัทธาอยางแทจริงจากใจพวกเขา 

***** 

                                                 
53 อัต-เตาบะฮฺ : 65-66 
54 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 8 



 

การศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺหรือวันปรโลก 

 
 
 
 

ความหมายของการศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ  
คือ การเชื่ออยางแนวแนวาวันอาคิเราะฮฺจะเกิดขึ้น น่ันคือเรา

จะตองศรัทธาวาอัลลอฮฺจะทําใหมนุษยบังเกิดออกจากหลุมฝงศพ แลว
พระองคก็จะสอบสวนและตอบแทนพวกเขาตามการกระทําของพวก
เขาแตละคน ชาวสวรรคก็จะไดอยูในที่ของพวกเขา และชาวนรกก็
จะตองอยูในที่ของพวกเขา 

การศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺเปนหลักการศรัทธาประการหนึ่ง 
ซ่ึงหากปราศจากมันแลวการศรัทธาก็จะไมสมบูรณ 
 

องคประกอบของการศรัทธาตอวันอาคเิราะฮฺ 
1. การศรัทธาตอการกําเนิดใหมและการรวมตัว หมายถึงการ

ศรัทธาตอการฟนขึ้นจากหลุมฝงศพและนําวิญญาณเขาไปใน
รางของมนุษยอีกครั้งหน่ึง หลังจากนั้นมนุษยก็จะยืนใหกับพระ
ผูอภิบาลแหงสากลโลกและไปรวมตัวกันในสถานที่แหง
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เดียวกัน พวกเขาจะเดินดวยเทาเปลาและดวยรางเปลือย 
เสมือนกําเนิดใหม อัลลอฮฺตรัสวา  

§Ν èO /ä3 ¯ΡÎ) y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ tβθçFÍh‹ yϑs9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ ä3 ¯ΡÎ) tΠ öθtƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# šχθèW yèö7 è? ∩⊇∉∪  
ความวา แทจริงพวกเจาจะตองเสียชีวิตหลังจาก
(ที่มีชีวิต) แลวในวันกิยามะฮฺ(วันปรโลก) พวกเจา
ก็จะถูกทําใหฟนขึ้น55 

 
ทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“มนุษยจะถูกนําไปรวมตัวกันในวันกิยามะฮฺในรางเปลือย เดิน
ดวยเทาเปลา และไมขลิบ(อวัยวะเพศ)”56 

 
2. การศรัทธาตอการสอบสวนและการชั่งความดีความชั่ว 

อัลลอฮฺจะคิดบัญชีกับมนุษยทั้งมวลดวยการกระทําตางๆ ที่
พวกเขาทําไวเม่ือครั้งยังมีชีวิต ผูใดที่เปนผูภักดีดวยการเชื่อใน
เอกภาพของอัลลอฮฺและเชื่อฟงพระองคและศาสนทูตของ
พระองค การสอบสวนของเขาจะเปนไปอยางงายดาย และผูใด
ที่เปนผูตั้งภาคีและไมเชื่อฟงอัลลอฮฺการสอบสวนของเขาจะ
เปนไปอยางยากลําบาก 

                                                 
55 อัล-มุอมินูน : 15-16 
56 รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 



50 เตาฮีด(หลักเอกภาพของพระเจา) 

 

การงานและการกระทําทั้งหลายจะถูกนําไปชั่งบนตราชูที่ใหญ
ยิ่ง ความดีจะถูกวางอยูขางหน่ึงความชั่วอีกขางหน่ึง ใครที่
ความดีของเขาหนักกวาความชั่ว เขาก็คือชาวสวรรค ใครที่
ความชั่วของเขาหนักกวาความดี เขาก็คือผูที่ตองไปอยูในนรก 
มีหลักฐานที่กลาวถึงในอัลกุรอานวา  

$̈Βr'sù  ô⎯ tΒ  š†ÎAρé&  … çµ t7≈ tGÏ.  ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/  ∩∠∪  t∃öθ|¡sù 

Ü= y™$pt ä†  $\/$|¡Ïm  # Z Å¡o„  ∩∇∪  Ü= Î=s)Ζ tƒ uρ  #’ n<Î)  ⎯ Ï&Î#÷δr& 

# Y‘ρç ô£ tΒ  ∩®∪  $̈Βr& uρ  ô⎯ tΒ  u’ ÎAρé&  … çµ t7≈ tGÏ.  u™!# u‘ uρ  ⎯ Íν Ì ôγ sß 

∩⊇⊃∪ t∃öθ|¡sù (#θãã ô‰tƒ # Y‘θç6 èO ∩⊇⊇∪ 4’ n? óÁtƒ uρ # · Ïèy™   
ความวา ดังน้ันผูใดที่ไดรับบันทึกของเขาดวยมือ
ขวา เขาจะถูกสอบสวนดวยความงายดาย และ
เขาจะกลับไปพบกับครอบครัวของเขาอยางมี
ความสุข และผู ใดที่ได รับบันทึกของเขาทาง
ดานหลัง เขาจะตองรองครวญใหหายนะ(จนสิ้น
เรื่องสิ้นราวกันไป) และเขาตองเปนเชื้อเพลิงของ
ไฟนรก57 

 
และมีหลักฐานในอัลกุรอานที่กลาวถึงตราชูในวันกิยามะฮฺวา 

                                                 
57 อัล-อินชิกอก : 7-12 
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ßì ŸÒtΡuρ t⎦⎪ Î—≡ uθyϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9 $# ÏΘöθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξsù 

ãΝ n=ôà è? Ó§ø tΡ $\↔ ø‹ x© ( βÎ) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$s) ÷W ÏΒ 7π ¬6 ym 

ô⎯ ÏiΒ @Α yŠ ö yz $oΨ ÷ s?r& $pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $oΨ Î/ š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪  
ความวา และเราไดวางตราชูอันยุติธรรมสําหรับ
วันกิยามะฮฺ ดังน้ันชีวิตหนึ่งจะไมถูกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมแตอยางใดเลย แม(การงาน)จะหนักเทา
เพียงเมล็ดพืชเม็ดหนึ่ง เราก็จะนํามาสอบสวน 
และเพียงพอแลวสําหรับการสอบสวนของเรา58 

 
3. การศรัทธาตอนรกและสวรรค 

สวรรคคือที่พักที่เต็มไปดวยความสุขอันยั่งยืน ซ่ึงอัลลอฮฺได
เตรียมไวใหกับบรรดาผูศรัทธาและผูยําเกรง ที่เชื่อฟงอัลลอฮฺ
และศาสนทูตของพระองค ในสวรรคน้ันมีความสุขสบายทุก
อยางทั้งอาหารและเครื่องด่ืม เสื้อผาที่งดงาม และทุกสิ่งที่ใจ
ปรารถนา 
ในขณะที่นรกคือสถานที่ของการทรมานตลอดกาล ซ่ึงอัลลอฮฺ
ไดเตรียมไวใหบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและไมเชื่อฟงอัลลอฮฺ
และศาสนทูตของพระองค ในนรกนั้นเต็มไปดวยการทรมานที่
เจ็บปวดและความโหดรายที่ไมอาจคาดคิดได 
หลักฐานเกี่ยวกับสวรรคน้ันในอัลกุรอานมีระบุวา  

                                                 
58 อัล-อันบิยาอฺ : 47 
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* (# þθãã Í‘$ y™ uρ 4’ n<Î) ;ο t Ï øótΒ ⎯ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ >π ¨Ψ y_uρ 

$yγ àÊ ó tã ßN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ ôN£‰Ïã é& 

t⎦⎫ É) −Gßϑù=Ï9 ∩⊇⊂⊂∪  
ความวา และจงรีบเรงสูการอภัยโทษของอัลลอฮฺ
และสวรรคอันไพศาลซึ่งกวางไกลดุจดังแผนฟา
และผืนดิน ที่ถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผูยํา
เกรง59 

อัลลอฮฺยังตรัสอีกวา 
Ÿξsù ãΝ n=÷ès? Ó§ø tΡ !$̈Β u’ Å∀ ÷zé& Μ çλm; ⎯ ÏiΒ Íο § è% &⎦ ã⎫ ôã r& 

L™!# t“ y_ $yϑÎ/ (#θçΡ% x. tβθè= yϑ÷ètƒ ∩⊇∠∪  
ความวา ดังน้ัน ชีวิตหน่ึงจะไมรูไดวามีสิ่งใดที่
ซอนอยูสําหรับพวกเขาที่เปนความสุขอ่ิมเอิบใจ
ซ่ึงเปนผลตอบแทนตอสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไว60 

 
หลักฐานที่กลาวถึงนรกนั้นมีระบุในอัลกุรอานวา 

(#θà) ¨?$$sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# $yδßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÅsø9 $# uρ ( 

ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 ∩⊄⊆∪  

                                                 
59 อาล อิมรอน : 133 
60 อัซ-ซัจญดะฮฺ : 17 
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ความวา ดังนั้นจงกลัวตอนรกเถิด ที่ซ่ึงเชื้อเพลิง
ของมันคือมนุษยและกอนหิน มันถูกเตรียมไว
สําหรับผูปฏิเสธการศรัทธา61 
 

¨βÎ) !$uΖ ÷ƒ t$ s! Zω% s3Ρ r& $VϑŠ Ït rb uρ ∩⊇⊄∪ $YΒ$yèsÛ uρ # sŒ 7π ¢Áäî 

$¹/# x‹tã uρ $Vϑ‹ Ï9 r& ∩⊇⊂∪  
ความวา แทจริงเรานั้นมีโซตรวนที่หนัก ไฟที่ลุก
โชน  อาหารที่น า เกลียด  และการทรมานที่
เจ็บปวด(เตรียมไวสําหรับชาวนรก)62 

 
โอองคอภิบาลแหงเรา ไดโปรดประทานสวรรคใหกับเราและสิ่ง
ที่ทําใหเราไดใกลสวรรคไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทํา และ
เราขอใหพระองคทรงประทานความปลอดภัยจากไฟนรกและ
สิ่งที่ทําใหเราตองใกลนรกไมวาจะเปนคําพูดหรือการกระทํา 

 
***** 

 
 
 
 

                                                 
61 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 24 
62 อัล-มุซัมมิล : 12-13 



 

ความสําคัญของหลักความเชื่อในอิสลาม 
 

 
 
แทจริงศาสนาอิสลามนั้นเปนทั้งหลักความเชื่อและหลัก

ปฏิบัติศาสนบัญญัติ 
หลักความเชื่อคืออะกีดะฮฺซ่ึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ใจ

เชื่อม่ันและรูสึกพอใจและปลอดภัย เปนความเชื่อม่ันและแนใจที่ไมมี
ความรวนเรและสงสัย 

หลักศาสนบัญญัติคือชะรีอะฮฺซ่ึงหมายถึง บัญญัติตางๆ ที่เปน
การปฏิบัติซ่ึงถูกกําหนดไวในอิสลามเชนการละหมาด ซะกาต การถือ
ศีลอด การทําดีตอบิดามารดา และอ่ืนๆ  

หลักรากฐานของอะกีดะฮฺหรือหลักความเชื่อคือการศรัทธา
ตออัลลอฮฺ ศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ ศรัทธาตอคัมภีรตางๆ ศรัทธาตอ
บรรดาศาสนทูต ศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ และศรัทธาตอกําหนดความดี
ความชั่วของอัลลอฮฺ 

มีหลักฐานตางๆ ในอัลกุรอานที่ชี้ถึงเรื่องดังกลาววา 
}§øŠ ©9 § É9ø9 $# βr& (#θ—9 uθè? öΝ ä3 yδθã_ãρ Ÿ≅ t6 Ï% É− Î ô³ yϑø9 $# 

É>Ì øóyϑø9 $# uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ § É9ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ 

Ì ÅzFψ $# Ïπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $# uρ z⎯↵Íh‹ Î; ¨Ζ9 $# uρ  
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ความวา ความดีน้ันไมไดอยูที่การหันหนาของ
พวกเจาไปทางตะวันออกหรือตะวันตก แตความ
ดีน้ันอยูกับผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺ ศรัทธาตอวัน
อาคิเราะฮฺ ศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ ศรัทธาตอคัมภีร 
และศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต63 
 

$̄ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨø) n=yz 9‘ y‰s) Î/ ∩⊆®∪ !$tΒ uρ !$tΡã øΒr& ωÎ) 

×ο y‰Ïm≡ uρ £xôϑn=x. Î |Çt7 ø9 $$Î/ ∩∈⊃∪  
ความวา  แทจริงทุกสิ่งทุกอยางนั้นเราสรางมา
ดวยการขีดกําหนด และคําสั่งของเรา(ใหเกิดสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง) น้ันไมตองทําสิ่งใดเลยนอกจาก(ออก
คําสั่ง)เพียงคําเดียวดุจการกระพริบของดวงตา64 

 
ทานนบีศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา    

“อีมาน(การศรัทธา)น้ัน คือการศรัทธาตออัลลอฮฺ ศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ 
ศรัทธาตอคัมภีรตางๆ ศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต ศรัทธาตอวัน     
อาคิเราะฮฺ และศรัทธาตอกําหนดความดีความชั่วของอัลลอฮฺ”65 

ความสําคัญของอะกีดะฮฺหรือหลักความเชื่ออิสลามเห็นไดชัด
จากสิ่งตางๆ ตอไปน้ี 

                                                 
63 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 177 
64 อัล-เกาะมัรฺ : 49-50 
65 รายงานโดย มุสลิม 
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1. ความตองการของเราตออะกีดะฮฺเปนความตองการที่จําเปน
กวาสิ่งใดๆทั้งสิ้น เพราะจะไมมีความสุขสงบและความยินดีใน
หัวใจนอกจากเมื่อไดนอบนอมเคารพตอผูเปนพระเจาองค
ผูสรางสรรพสิ่ง 

2. การมีความเชื่อม่ันในหลักศรัทธาเปนภาระหนาที่แรกที่ยิ่งใหญ
และมนุษยตองปฏิบัติ เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “ฉันไดรับคําสั่งใหตอสูจนกวา
มนุษยจะปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และ
มุหัมมัดนั้นเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ”66 

3. หลักความเชื่ออิสลามคือหลักความเชื่อประการเดียวที่สามารถ
สรางความปลอดภัย ความปกแผน ความสงบ และความยินดี 
อัลลอฮฺไดตรัสวา  

4’ n? t/ ô⎯ tΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγ ô_uρ ¬! uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ ÿ… ã&s# sù 

… çν ã ô_r& y‰Ψ Ïã ⎯ Ïµ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ ÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ 

tβθçΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪    
ความวา ทวาหากผูใดที่มอบใบหนา(ชีวิต)ของเขา
ตออัลลอฮฺและเขาเปนผูที่ทําความดี สําหรับเขา
น้ันมีผลบุญ ณ พระเจาของเขา และไมมีความ
กลัวสําหรับพวกเขา และพวกเขาจะไมมีความ
กังวล67 

                                                 
66 รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม 
67 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 112 
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นอกจากนี้การมีหลักความเชื่ออิสลามคือจุดเกิดแหงความ
จําเริญและความสุขสบาย อัลลอฮฺไดตรัสวา  

öθs9 uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δr& #“t à) ø9 $# (#θãΖ tΒ# u™ (# öθs) ¨?$# uρ $uΖ óstGx s9 

Ν Íκ ö n=tã ;M≈ x. t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  
ความวา และหากแมนชาวเมืองน้ันไดศรัทธาและ
ยําเกรงแลวไซร แนแทเราจะเปดใหพวกเขาซึ่ง
ความประเสริฐม่ังคั่งจากฟากฟาและแผนดิน68 

4. การศรัทธามั่นในหลักความเชื่ออิสลามคือเหตุแหงการดํารงซึ่ง
การปกครองในแผนดินภายใตระบอบอิสลาม อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ô‰s) s9 uρ $oΨ ö; tFŸ2 ’ Îû Í‘θç/ ¨“9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ Ì ø. Ïe%! $# χr& 

uÚ ö‘ F{ $# $yγ èO Ì tƒ y“ÏŠ$t6 Ïã šχθßsÎ=≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃∈∪  
ความวา และแทจริงเราไดบันทึกในคัมภีรซะบูร
หลังจากบทรําลึกวา แทจริงแผนดินนั้นมีผูสืบ
ทอดเปนบรรดาบาวผูมีคุณธรรมของฉัน69 

 
***** 

 

                                                 
68 อัล-อะอฺรอฟ : 96 
69 อัล-อันบิยาอฺ : 105 



 

การศรัทธาตออัลลอฮฺ 
 
 
 
 
 

 

ความหมายของการศรัทธาตออัลลอฮ ฺ
คือการเชื่ออยางแนวแนวาอัลลอฮฺทรงมีอยูจริง และยอมรับใน

รุบูบิยะฮฺ(การเปนพระเจาผูทรงสราง) อุลูฮิยะฮฺ(การคูควรแกการเคารพ
นอบนอม)และอัซมาอฺ วัศศิฟาต(พระนามและคุณลักษณะตางๆ)ของ
พระองค 

ดังน้ันการศรัทธาตออัลลอฮฺจึงมีองคประกอบอยู 4 ประการ 
1. การศรัทธาตอการมีอยูจริงของอัลลอฮฺ 
2. การศรัทธาตอรุบูบิยะฮฺหรือการเปนพระเจาผูทรงสราง

ของอัลลอฮฺ 
3. การศรัทธาตออุลูฮิยะฮฺหรือการเปนพระเจาผูควรแกการนอบ

นอมภักดีของอัลลอฮฺ 
4. การศรัทธาตออัซมาอฺ วัซศิฟาต หรือพระนามและคุณลักษณะ

ตางๆ ของอัลลอฮฺ 
ซ่ึงจะไดอธิบายรายละเอียดตางๆ ดังน้ี 
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หนึ่ง : การศรัทธาตอการมีอยูจริงของอัลลอฮ ฺ
ก. แทจริงการยอมรับตอการมีอยูจริงของอัลลอฮฺน้ันเปนสิ่งที่มีมา

พรอมกับมนุษยตั้งแตกําเนิด มนุษยสวนใหญยอมรับการมี 
พระเจา ไมมีใครที่ขัดแยงในเรื่องน้ีนอกจากคนจํานวนนอย
เทานั้น 
แทจริงสรรพสิ่งทั้งมวลถูกสรางขึ้นมาบนฐานแหงการศรัทธาวา
มีผูสรางโดยไมตองมีใครสอน การที่เราไดประจักษวามีการ
ตอบรับแกผูวิงวอนและการมอบใหจริงแกผูขอพรนั่นคือ
หลักฐานอันชัดแจงวาพระเจานั้นมีอยูจริง อัลลอฮฺไดตรัสวา  

øŒ Î) tβθèW‹ Éó tGó¡n@ öΝ ä3 −/ u‘ z>$ yftFó™ $$sù öΝ à6 s9  
ความวา เม่ือพวกเจาไดวอนขอความชวยเหลือ
จากองคอภิบาลของพวกเจา แลวพระองคก็ได
ตอบรับพวกเจา70 

 
ข. เปนที่ทราบกันของทุกคนวาสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นยอมตองมีผูทํา

ใหมันเกิด ดังน้ันสรรพสิ่งมากมายที่เราเห็นในทุกเวลายอม
จําเปนตองมีผูสรางมัน และไมอาจที่จะเกิดขึ้นดวยตัวมันเอง 
เพราะสิ่งตางๆไมมีความสามารถในการสรางตัวเอง อัลลอฮฺได
ตรัสวา 

÷Π r& (#θà) Î=äz ô⎯ ÏΒ Î ö xî >™ó© x« ÷Π r& ãΝ èδ šχθà) Î=≈ y‚ø9 $#   

                                                 
70 อัล-อันฟาล : 9 
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ความวา พวกเขา(มุชริกีน)เหลานั้นถูกสรางขึ้นมา
โดยไมมีสิ่งใด(สรางพวกเขาขึ้นมา) หรือพวกเขา
เปนผูสรางเสียเองกระนั้นหรือ ?71 

ความหมายของโองการนี้คือ คนเหลานั้นไมไดกําเนิดขึ้นโดย
ไมมีผูสราง และพวกเขาไมไดสรางตัวพวกเขาเอง ดังนั้นจึง
เปนที่แนนอนวามีผูสรางพวกเขานั่นคืออัลลอฮฺผูทรงยิ่งดวย
ความประเสริฐและความสูงสง 
 

ค. ความเปนระเบียบของสรรพสิ่งตางๆ ที่เห็นทั้งฟากฟา ผืนดิน 
ดวงดาว และตนไม ลวนเปนหลักฐานยืนยันชัดเจนวาสรรพสิ่ง
ทั้งหมดตองมีผูสรางที่ทรงความเปนเอกภาพนั่นคือองคอัลลอฮฺ  

yì ÷Ψ ß¹ «!$# ü“Ï% ©! $# z⎯ s) ø?r& ¨≅ä. >™ó© x«  
ความวา น่ันคือการสรางสรรคของอัลลอฮฺผูทรง
ประณีตใน(การสรางสรรค)ทุกสิ่ง72 

 
ดวงดาวทุกดวงลวนโคจรดวยความเปนระบบที่แนนอนตาม
เสนทางโคจรของมัน อัลลอฮฺไดตรัสวา 

Ÿω ß§ôϑ¤±9 $# © Èö t7 .⊥ tƒ !$oλm; βr& x8 Í‘ ô‰è? t yϑs) ø9 $# Ÿωuρ 

ã≅ ø‹ ©9 $# ß, Î/$y™ Í‘$ pκ ¨]9 $# 4 @≅ ä. uρ ’ Îû ;7 n=sù šχθßst7 ó¡o„   

                                                 
71 อัฏ-ฏร : 35 
72 อัน-นัมลฺ : 88 
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ความวา ดวงอาทิตยน้ันไมอาจจะตามดวงจันทร
(แลวลบเลือนรัศมีหรือเปลี่ยนแปลงเสนทางของ
มัน)ได และกลางคืนน้ันไมอาจจะมากอน(หมด
เวลา)กลางวัน ทุกสิ่งลวนเดินอยูบนเสนทางของ
มัน73 

 

สอง : การศรัทธาตอรุบูบิยะฮฺของอัลลอฮฺ 
ก. ความหมายของรุบูบิยะฮฺ คือการยอมรับวาอัลลอฮฺคือพระ

เจาของทุกสิ่ง  ผูทรงครอบครอง ผูทรงสราง ผูทรงประทาน
ปจจัย ผูทรงใหชีวิตและใหความตาย ผูทรงใหคุณและโทษ ผู
ทรงเปนเจาของเรื่องราวทุกสิ่งทุกอยาง ความดีงามอยูในพระ
หัตถของพระองค ผูทรงมีความสามารถในทุกสิ่งอัน โดยไมมี
ภาคีใดๆ ทั้งสิ้น 
การศรัทธาตอรุบูบิยะฮฺของอัลลอฮฺคือการเชื่ออยางแนวแน
วาอัลลอฮฺคือพระเจาซึ่งไมมีภาคีใดๆ การเชื่อในเอกภาพของ  
อัลลอฮฺในดานกริยาของพระองค ดวยการเชื่อวาพระองค
เทานั้นเปนผูสรางสรรพสิ่งทุกอยางในจักรวาล ดังที่พระองคได
ตรัสวา 

ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 &™ó© x«  
ความวา อัลลอฮฺคือผูทรงสรางทุกสิ่งทุกอยาง74 

                                                 
73 ยาสีน : 40 
74 อัซ-ซุมัรฺ : 62 
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และเชื่อวาพระองคเปนผูทรงประทานปจจัยแกสรรพสิ่ง
ทั้งหมด พระองคไดตรัสวา  

$tΒuρ ⎯ ÏΒ 7π −/!# yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ωÎ) ’ n? tã «!$# $yγ è% ø—Í‘  
ความวา และไมมีสัตวใดบนผืนดินเวนแตมี       
อัลลอฮฺ เปนผูทรงประทานปจจัยใหพวกมัน75 

 
และเชื่อวาพระองคทรงครอบครองสรรพสิ่งทั้งหมด อัลลอฮฺได
ตรัสวา  

¬! à7 ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $tΒuρ £⎯ Íκ Ïù 4  
คว ามว า  สํ า ห รั บ อั ล ล อฮฺ น้ั น คื อ สิ ท ธิ ก า ร
ครอบครองในชั้นฟากฟา บนผืนแผนดินและใน
ระหวางทั้งหมดนั้น76 

 
ข. อัลลอฮฺมีดํารัสใหมนุษยทั้งมวลยอมรับในเอกภาพของพระองค

ในดานรุบูบิยะฮฺ พระองคไดตรัสวา 
ß‰ôϑysø9 $# ¬! Ä_>u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yèø9 $# ∩⊄∪  

ความวา การสรรเสริญทั้งหลายเปนของอัลลอฮฺ 
พระเจาแหงจักรวาลทั้งมวล77 

                                                 
75 ฮูด : 6 
76 อัล-มาอิดะฮฺ : 120 
77 อัล-ฟาติหะฮฺ : 2 
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ความหมายของ “พระเจาแหงจักรวาลทั้งมวล” คือผูทรงสราง 
ผูทรงสิทธิครอบครอง ผูทรงจัดการ ผูทรงชุบเลี้ยงดวยปจจัย
และความประเสริฐทั้งหลาย 

 
ค. แทจริงอัลลอฮฺไดสรางสรรพสิ่งรวมทั้งมนุษยทั้งหมดบน

สัญชาติญาณแหงการยอมรับในความเปนพระเจาพระองค 
แมแตเหลามุชริกีนในสมัยของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ผูซ่ึงตั้งภาคีกับพระองคก็ยอมรับ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ö≅ è% ⎯ tΒ >§‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Æì ö7 ¡¡9 $# >u‘ uρ Ä¸ ö yèø9 $# 

ËΛ⎧Ïà yèø9 $# ∩∇∉∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% Ÿξsùr& 

šχθà) −Gs? ∩∇∠∪ ö≅ è% .⎯ tΒ ⎯ Íν Ï‰u‹ Î/ ßNθä3 w=tΒ Èe≅ à2 

&™ó© x« uθèδuρ ç Åg ä† Ÿωuρ â‘$ pg ä† Ïµ ø‹ n=tã χÎ) óΟçFΖ ä. 

tβθçΗ s>÷ès? ∩∇∇∪ šχθä9θà) u‹ y™ ¬! 4 ö≅ è% 4’ ¯Τ r'sù 

šχρã ysó¡è@ ∩∇®∪  
ความวา จงกลาวเถิด(โอมุหัมมัด แกบรรดาผู
ปฏิเสธ) ผูใดเปนพระเจาแหงชั้นฟาทั้งเจ็ดและ
เปนพระเจาแหงบัลลังกอัรชฺอันยิ่งใหญ? พวกเขา
ตองตอบวาเปนของอัลลอฮฺ ดังนั้นจงถาม(พวก
เขา)วา เหตุใดพวกเจาจึงไมยําเกรง? จงกลาว
เถิด ผูใดที่ครอบครองสิทธิแหงทุกสิ่งทุกอยางใน
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มือ ที่คอยปกปองและไมมีอะไรตานทานได78ถา
หากพวกเจารู จ ริง? พวกเขาจะตอบวาเปน
ของอัลลอฮฺ ดังน้ันจงถาม(พวกเขา)เถิด แลวเหตุ
ใดพวกเจาจึงถูกลวงดวยมายา(ดวยการไมยอม
เชื่อและไมยอมศรัทธา)?79 

 
แทจริงการศรัทธาตอรุบูบิยะฮฺของอัลลอฮฺยังไมเพียงพอแก
บาวที่จะถือวาตนไดรับอิสลามแลว หากแตยังตองศรัทธาตอ
อุลูฮิยะฮฺของอัลลอฮฺ(คือตองเคารพภักดีพระองคผูเดียว)อีก
ดวย เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสูรบกับ
บรรดามุชริกีนผูปฏิเสธในหมูชาวอาหรับ ทั้งๆที่พวกเขา
ยอมรับรุบูบิยะฮฺหรือการเปนพระเจาของอัลลอฮฺ(แตไมยอมรับ
อุลูฮิยะฮฺของพระองค) 

 
ง. แทจริงสรรพสิ่งทั้งมวล ทั้งฟา ทั้งแผนดิน ทั้งดวงดาวตางๆ ทั้ง

พืชพรรณ มนุษยและญิน ทั้งหมดตางนอบนอมตออัลลอฮฺ 
พระองคไดตรัสวา  

ÿ… ã&s! uρ zΝ n=ó™ r& ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ä⇓ ö‘ F{ $# uρ 

$Yã öθsÛ $\δö Ÿ2uρ   

                                                 
78 ความหมายคือ พระองคทรงขจัดความเลวรายตางๆ จากบาวของพระองค 
และไมมีผูใดที่สามารถตอตานหรือทําลายสิ่งที่พระองคกําหนด 
79 อัล-มุอมินูน : 86-89 
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ความวา และแดพระองค บรรดาสิ่งตางๆใน
ฟากฟาและบนแผนดินไดยอมศิโรราบ ทั้งดวย
ความยินยอม(คือบรรดาผูศรัทธา) และดวยการ
ฝนทน(คือเหลาผูปฏิ เสธเม่ือยามประสบภัย
พิบัติ)80 

 
ไมมีสิ่งใดเลยในหมูสรรพสิ่งที่ออกจากการกําหนดของอัลลอฮฺ 
เพราะอัลลอฮฺคือผูครอบครองพวกเขาที่สามารถจัดการตามแต
ความประสงคดวยวิทยปญญาอันปรีชา พระองคเปนผูสรางทุก
สิ่ง ทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองคเปนสิ่งถูกสรางที่ขัดสนตอ
พระผูอภิบาลอันสูงสงยิ่ง 

 
จ. เม่ือไดประจักษแลววาอัลลอฮฺคือผูทรงครอบครองการจัดการ

ทุกสิ่ง ดังน้ันจึงไมมีผูสราง ไมมีผูประทานปจจัย ไมมีผูดูแล
สรรพสิ่ง นอกจากอัลลอฮฺเทานั้น อะตอมอันเล็กจ๋ิวใดๆจะไม
ขยับเขยื้อนเวนแตดวยประสงคแหงอัลลอฮฺ เหตุน้ีจึงเปน
สิ่งจําเปนที่หัวใจของเราตองผูกพันกับอัลลอฮฺ วิงวอนขอ นอม
เคารพและพึ่งพาพระองคผูเดียว เพราะพระองคคือผูสรางเรา 
ผูทรงประทานปจจัยแกเรา และผูทรงครอบครองเรา 

 

                                                 
80 อาล อิมรอน : 83 
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สาม : การศรัทธาตออุลูฮิยะฮฺของอัลลอฮ ฺ
ก. ความหมายของการศรัทธาตออุลูฮิยะฮฺของอัลลอฮฺ คือการเชื่อ

อยางแนวแนวาอัลลอฮฺผูเดียวที่ควรแกการอิบาดะฮฺ(เคารพ
นอบนอมภักดี)ทุกประการ ทั้งที่เปดเผยและลับ เชนการดุอาอฺ
(การขอพร) การยําเกรง การมอบที่พ่ึง การขอความชวยเหลือ 
การละหมาด การจายซะกาต เปนตน ดังน้ันบาวจึงตองแนใจ
วาอัลลอฮฺคือผูที่เขาตองเคารพภักดีโดยไมมีภาคีใดๆ เพราะ
ไมมีสิ่งเคารพอื่นใดที่แทจริงนอกจากอัลลอฮฺ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ö/ ä3 ßγ≈s9 Î) uρ ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ ( Hω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ß⎯≈ yϑôm§9 $# 

ÞΟŠ Ïm§9 $# ∩⊇∉⊂∪  
ความวา และพระเจา(ที่ตองเคารพภักดีและนอบ
นอม)ของพวกเจานั้นมีหน่ึงเดียว ไมมีพระเจาอ่ืน
ใดอีกนอกจากพระองคผูทรงเมตตาและปรานี
ยิ่ง81 

อัลลอฮฺไดชี้แจงวาพระเจาที่เปนผูคูควรแกการเคารพภักดีและ
นอบนอมน้ันมีเพียงหนึ่งเดียว จึงไมอนุญาตใหมีสิ่งเคารพอื่นๆ 
และตองไมมอบการอิบาดะฮฺตอสิ่งอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ 

 
ข. แทจริงการศรัทธาตออุลูฮิยะฮฺของอัลลอฮฺคือการยอมรับ

วาอัลลอฮฺผูเดียวเปนพระเจาซึ่งไมมีภาคีใดๆ การเปนพระเจา
ในความหมายวาเปนสิ่งที่เราตองมอบการอิบาดะฮฺหรือการ

                                                 
81 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 163 
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เคารพภักดีและนอบนอมดวยความรักและเชิดชูในความ
ยิ่งใหญ น่ันคือการแสดงใหเห็นถึงการยอมรับในเอกภาพ
ของอัลลอฮฺดวยอิบาดะฮฺตางๆ ทุกประเภท ดังนั้นเราจึงไมขอ
จากสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺ เราจะไมกลัวนอกจากตออัลลอฮฺ 
เราจะไมมอบที่พ่ึงใดๆ นอกจากกับอัลลอฮฺ เราจะไมกราบ
สุูดนอกจากอัลลอฮฺ เราจะไมนอบนอมนอกจากแกอัลลอฮฺ 
และไมมีการอิบาดะฮฺใดๆ นอกจากเพื่ออัลลอฮฺ น่ีเปนการตอบ
รับดํารัสของพระองควา 

x‚$−ƒ Î) ß‰ç7 ÷ètΡ y‚$−ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tGó¡nΣ ∩∈∪  
ความวา แดพระองคเทานั้นที่เราเคารพอิบาดะฮฺ 
และแดพระองค เท านั้ นที่ เ ราวอนขอความ
ชวยเหลือ82 

 

ค. ความสําคัญของการศรัทธาตออุลูฮิยะฮฺของอัลลอฮฺ ปรากฏให
เห็นจากประการตางๆ ดังตอไปน้ี 

1. เปาหมายในการใหบังเกิดมนุษยและญิน คือ การ     
อิบาดะฮฺตออัลลอฮฺผูเดียวโดยไมมีภาคีใดๆ อัลลอฮฺได
ตรัสวา 

$tΒuρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪  
ความวา และขามิไดสรางญินและมนุษยเพ่ือสิ่งใดเวน
แตใหพวกเขาเคารพอิบาดะฮฺตอขา83  

                                                 
82 อัล-ฟาติหะฮฺ : 5 
83 อัซ-ซาริยาต : 56 
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2. เปาหมายในการสงบรรดาศาสนทูตและประทานคัมภีร
ตางๆ คือใหยอมรับวาอัลลอฮฺเปนผูคูควรแกการที่ตอง
เคารพอิบาดะฮฺอยางแทจริง อัลลอฮฺไดตรัสวา  

ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& (#ρß‰ç6 ôã $# 
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ความวา และขอสาบานวาแทจริงเราไดสงศาสนทูตไป
ยังทุกประชาชาติ เพ่ือประกาศแกพวกเขาวา จง
เคารพอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ และจงหลีกหางการเคารพ
สิ่งอ่ืนที่จอมปลอม84 

3. หนาที่ประการแรกของแตละคนคือศรัทธาตอความ
เปนพระเจาที่คูควรแกการอิบาดะฮฺหรืออุลูฮิยะฮฺ
ของอัลลอฮฺ ดังปรากฏจากคําสั่งเสียของทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แกมุอาซ อิบนุ ญะบัล 
เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เม่ือครั้งสงทานไปยังเมืองเยเมน
วา “แทจริงเจาจะตองไปพบกับชนแหงคัมภีร ดังน้ันสิ่ง
แรกที่เจาตองเชิญชวนเขาคือการปฏิญาณวา ไมมีพระ
เจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ”85 ความหมายคือใหเชิญ
ชวนพวกเขาสูการยอมรับในเอกภาพของอัลลอฮฺใน
ทุกกิจการเคารพอิบาดะฮฺ 

                                                 
84 อัน-นะหฺลิ : 36 
85 รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม 
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ง. ความหมายของ คําที่  (ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ)   ال إله إال اهللا       
ยิ่งใหญคํานี้คือความจําเปนแรกของแตละคน และยังเปนความ
จําเปนสุดทายอีกดวย เพราะผูใดที่ตายดวยคําปฏิญาณนี้เขาผู
น้ันจะไดเปนชาวสวรรค ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไดกลาวไวมีความวา “ผูใดที่เสียชีวิต ในขณะที่เขารู(ดวยการ
ยอมรับ)วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ เขาจะไดเขา
สวรรค” 86  ดังน้ันความจําเปนที่ตองรูความหมายของคํา
ปฏิญาณนี้ จึงถือเปนความจําเปนสูงสุด ความหมายของ 
“ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” ก็คือ ไมมีสิ่งเคารพอื่นใดที่แทจริง
นอกจากพระเจาผูเดียวเทานั้น เปนการปฏิเสธความเปน   
พระเจาของสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ และมอบสิทธิแหงการเปน
พระเจาแกพระองคเพียงผูเดียว คําวา “อิลาฮฺ หรือ อิลาฮะ” 
ความหมายคือสิ่งเคารพและบูชากราบไหว ดังน้ันผูใดที่บูชา
กราบไหวสิ่งใดยอมแสดงวาเขาถือสิ่งน้ันเปนเสมือนพระเจา 
และทุกอยางนั้นเปนความเท็จนอกจากผูเปนเจาองคเดียว
คืออัลลอฮฺเทานั้น และอัลลอฮฺผูสูงสงคือพระเจาที่หัวใจตาง
ยอมสยบดวยความรัก เชิดชู มอบความยิ่งใหญ นอบนอม 
ภักดี ยําเกรง ยึดเปนที่พ่ึงและวอนขอ จะไมมีความสุขความ
สําราญใดๆในหัวใจเวนแตดวยการสรางใหความหมายแหง 
“ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” เกิดขึ้นเปนรูปธรรม ดวยความสุขที่
สมบูรณ ชีวิตที่ดีและปจจัยชีวิตตางๆนั้นอยูที่การใหเอกภาพ
แกอัลลอฮฺดวยการอิบาดะฮฺ 

                                                 
86 รายงานโดย มุสลิม 
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จ. หลักของคําปฏิญาณ        ال إله إال اهللا “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” คํา
ปฏิญาณนี้มีหลักอยูสองประการคือ ปฏิเสธและยอมรับ หลักที่
ห น่ึ งนั้ นคื อการปฏิ เสธการอิบาดะฮฺต อสิ่ ง อ่ื นทั้ งหมด
นอกเหนือจากอัลลอฮฺ คือการไมยอมรับการตั้งภาคี และ
ปฏิเสธสิ่งเคารพบูชาอ่ืนๆ นอกจากอัลลอฮฺ  สวนหลักประการ
ที่สองคือการยอมรับในการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเพียงผูเดียว 
และเชื่อในเอกภาพของพระองคในการอิบาดะฮฺ มีหลักฐานที่
กลาวถึงในอัลกุรอานคือ  

⎯ yϑsù ö à õ3 tƒ ÏNθäó≈ ©Ü9 $$Î/ -∅ÏΒ÷σ ãƒ uρ «!$$Î/ Ï‰s) sù 
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ความวา ดังน้ันถาผูใดที่ปฏิเสธตอฏอฆูต(สิ่ง
เคารพจอมปลอม) และศรัทธาตออัลลอฮฺแลวไซร 
แนแทเขาไดยึดม่ันตอปมเชือกที่ขัดแนนแลว87 

การปฏิเสธฏอฆูตคือหลักประการแรกนั่นคือ “ลาอิลาฮะ” (ไมมี
พระเจาอ่ืนใด) และการศรัทธาตออัลลอฮฺก็คือหลักประการที่
สอง “อิลลัลลอฮฺ” (เวนแตอัลลอฮฺเทานั้นที่เปนพระเจา) 

 
ฉ. เง่ือนไขตางๆ ของการปฏิญาณ         ال إله إال اهللا “ลาอิลาฮะ 

อิลลัลลอฮฺ” น้ันมีอยูเจ็ดประการซึ่งคําปฏิญาณนี้จะไมเกิด
ประโยชนนอกจากตองมีเง่ือนไขเหลานี้รวมกัน คือ 

                                                 
87 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 256 
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1. การรู ในความหมายของคําปฏิญาณ  “ลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ” อัลลอฮฺไดตรัสวา 

óΟ n=÷æ$$sù … çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) ª!$#  
ความวา ดังนั้นจงรูเถิดวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจาก
อัลลอฮฺ88 

2. การเชื่อม่ัน(ยะกีน) น่ันคือการที่ผูกลาวปฏิญาณตองมี
ความเชื่อม่ันอยางแนวแนในสิ่งที่ตนกลาว เพราะหาก
ยังมีความสงสัยลังเล น่ันยอมจะไมเปนประโยชน 
อัลลอฮฺไดตรัสวา  
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ความวา แทจริงบรรดาผูศรัทธานั้นคือบรรดาผูที่
ศรัทธาตออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคแลวพวก
เขาไมมีความคลางแคลงสงสัยใดๆ89 

3. การยอมรับ ( เกาะบูล )  น่ันคือยอมรับในสิ่ งที่คํ า
ปฏิญาณนี้ไดชี้ถึง ซ่ึงหมายถึงการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ
เพียงผูเดียวและละทิ้งจากการอิบาดะฮฺสิ่งอ่ืน ดังนั้น
ผูใดที่กลาวคําปฏิญาณแลวแตไมยอมรับการอิบาดะฮฺ
ตออัลลอฮฺเพียงผูเดียวยอมตองเขาขายผูที่อัลลอฮฺไดมี
ดํารัสวา  

                                                 
88 มุหัมมัด : 19 
89 อัล-หุุรอต : 15 
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ความวา แทจริงพวกเขานั้นเม่ือถูกกลาวแกพวกเขา
วาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ พวกเขาจะแสดง
ความยโส และจะกลาววา ‘พวกเราจะทิ้งสิ่งเคารพ
(พระเจา)ทั้งหลายของเราเพื่อยอมรับกวีที่วิกลจริตผู
หน่ึงกระนั้นหรือ?’90 

4. การนอบนอมตอสิ่งที่คําปฏิญาณไดชี้ถึง อัลลอฮฺได
ตรัสวา  
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ความวา และแมนผู ใดไดมอบใบหนาของเขาแก  
อัลลอฮฺในขณะที่เขานั้นเปนผูที่ดี แนแทเขาไดยึดกับ
ปมเชือกที่ขัดแนนแลว91 
ความหมายของการมอบใบหนาแกอัลลอฮฺ คือการ
นอบนอมภักดี  และปมเชือกที่ ขัดแนน  ก็คือคํ า
ปฏิญาณ “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ” 

5. การซื่อสัตย น่ันคือการกลาวคําปฏิญาณนี้ดวยความ
สัจจริงจากใจ ดังที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

                                                 
90 อัศ-ศ็อฟฟาต : 35-36 
91 ลุกมาน : 22 
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วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “ไมมีผูใดที่ปฏิญาณวา 
‘ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดนั้น
เปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ’ ดวยความสัจจริงจากใจเขา 
เวนแตอัลลอฮฺจะหามไฟนรกมิใหทํารายเขา”92 

6. ความอิคลาศ (ความบริสุทธใจ) น่ันคือการทําให        
อิบาดะฮฺทุกประการปลอดจากการตั้งภาคี โดยไมมี
เจตนาจากการปฏิญาณวาตองการทรัพยสินความสุข
สบายในโลก ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไดกลาวไวมีความวา “แทจริงอัลลอฮฺทรงหามไฟนรก
จากการทํารายคนที่กลาวปฏิญาณวา ‘ไมมีพระเจาอ่ืน
ใดนอกจากอัลลอฮฺ’ ดวย(ความบริสุทธใจคือ)หวังใน
องคอัลลอฮฺ”93 

7. ความรักในคําปฏิญาณน้ี ทั้งในความหมายและผูที่
ปฏิบัติตามนัยยะของคําปฏิญาณ อัลลอฮฺไดตรัสวา  
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ความวา ในบรรดาผูคนทั้งหลายนั้น มีผูที่นําเอาสิ่งอ่ืน
นอกจากอัลลอฮฺเปนภาคี พวกเขามอบความรักแกสิ่ง

                                                 
92 รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
93 รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
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เหลานั้นเสมือนรักอัลลอฮฺ ในขณะที่บรรดาผูศรัทธา
น้ันรักอัลลอฮฺมากกวาเปนอยางยิ่ง94 
บรรดาผูที่ยอมรับในคําปฏิญาณนั้นรักอัลลอฮฺดวย
ความรักที่บริสุทธ ในขณะที่ผูตั้งภาคีจะแบงความรัก
ให กั บสิ่ ง เ ค า รพอื่ นๆด ว ย  ซ่ึ ง เ ป นสิ่ ง ที่ ขั ดกั บ
ความหมายของคําปฏิญาณ ‘ไม มีพระเจา อ่ืนใด
นอกจากอัลลอฮฺ’ 

 
ช. ความหมายของ “อิบาดะฮฺ” น่ันคือ คํานามที่บอกถึงทุกสิ่งทุก

อยางที่อัลลอฮฺรักและพอใจ ทั้งที่เปนคําพูด การกระทํา ทั้งที่
อยูภายในและที่เปดเผย เชนการรักอัลลอฮฺและทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม การยําเกรงตออัลลอฮฺ การมอบ
ที่พ่ึงตออัลลอฮฺ การวอนขอจากอัลลอฮฺ การละหมาด การจาย
ซะกาต การทําดีตอบิดามารดา การกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ การ
ตอสูกับผูอธรรม เปนตน 
ประเภทตางๆ ของอิบาดะฮฺน้ันมีมากมาย ครอบคลุมถึงการ
เคารพภักดีทุกอยาง เชนการอานอัลกุรอาน การทําดีตอคน
ยากจน ความซื่อสัตย การรักษาสัจจะ และการพูดดี 
อิบาดะฮฺจะครอบคลุมถึงอากัปกิริยาทุกอยางของผูศรัทธาที่ได
ตั้งเจตนาเพื่อใกลชิดอัลลอฮฺดวยการกระทํานั้นๆ แมกระทั่ง
ยามดื่มกินหรือหลับนอน  ถาหากเจตนาเพื่อให เปนสิ่ ง
สนับสนุนในการแสดงความเคารพภักดีอัลลอฮฺก็เปนอิบาดะฮฺ

                                                 
94 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 165 
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และไดรับผลบุญเชนกัน ดังน้ันวิถีชีวิตปกติที่พรอมดวยเจตนา
ดีเชนน้ีจะกลายเปนอิบาดะฮฺที่สรางผลบุญ อิบาดะฮฺไมได
จํากัดอยูเฉพาะสิ่งที่เรารูกันเชนละหมาดหรือการถือศีลอด
เทานั้น 

 
ซ. แทจริงแลว “อิบาดะฮฺ” น้ันคือจุดประสงคของอัลลอฮฺในการ

สรางสรรพสิ่งทั้งมวล พระองคไดตรัสวา 
$tΒuρ àM ø) n=yz £⎯ Åg ø:$# }§ΡM}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 ∩∈∉∪ 

!$tΒ ß‰ƒ Í‘ é& Ν åκ÷] ÏΒ ⎯ÏiΒ 5− ø—Íh‘ !$tΒuρ ß‰ƒ Í‘é& βr& ÈβθßϑÏèôÜ ãƒ 

∩∈∠∪ ¨βÎ) ©!$# uθèδ ä−# ¨—§9 $# ρèŒ Íο §θà) ø9 $# ß⎦⎫ ÏGyϑø9 $# ∩∈∇∪  
ความวา และขามิไดใหบังเกิดญินและมนุษย เวน
แตเพ่ือใหพวกเขาทําการอิบาดะฮฺตอขา ขามิได
ตองการปจจัยใดๆ จากพวกเขา และขามิได
ตองการใหพวกเขาใหอาหารแกขา แทจริงอัลลอฮฺ
น้ันเปนผูทรงยิ่งดวยการประทานปจจัย ทรงยิ่ง
ดวยอํานาจอันแข็งแกรง95 

 
อัลลอฮฺไดอธิบายวา แทที่จริงของเหตุผลในการสรางมนุษย
และญินน้ันคือการใหพวกเขาดํารงซึ่งการอิบาดะฮฺตอพระองค 
กระนั้นมิไดหมายความวาพระองคน้ันขัดสนตอการอิบาดะฮฺ

                                                 
95 อัซ-ซาริยาต : 56-58 
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ของพวกเขา พวกเขาตางหากที่มีความจําเปนตองอิบาดะฮฺ
ตออัลลอฮฺ ดวยเพราะพวกเขาขัดสนตอพระองค 
ความขัดสนของบาวตอการอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺโดยไมมีการตั้ง
ภาคีตอพระองคน้ันยิ่งใหญกวาความขัดสนของบาวตอการมี
อาหารดื่มกิน ดวยเพราะหัวใจเม่ือไดรับรูรสสัมผัสแหงการ    
อิบาดะฮฺตออัลลอฮฺดวยความบริสุทธิ์ใจแลว จะไมพบสิ่งใดที่
หวานชื่นกวานี้อีก ไมมีอะไรที่จะไดอรรถรสและรูสึกดีกวา ไมมี
สิ่งใดที่สามารถปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกขตรมใน
โลกนี้ไดนอกจากการสราง “อุบูดิยะฮฺ” หรือภาวะการอิบาดะฮฺ
ตออัลลอฮฺใหสําเร็จสมบูรณ 

 
ฌ. หลักสองประการของอิบาดะฮฺ คือ หนึ่ง การนอบนอมและ

ความยําเกรงที่สมบูรณ สอง ความรักที่เปยมลน  
อิบาดะฮฺที่อัลลอฮฺบัญญัติสําหรับมนุษยจําเปนตองพรอมดวย
การนอบนอม การภักดี และการยําเกรงตอพระองคโดย
สมบูรณ และยังตองพรอมดวยความรักตอพระองคอยางถึง
ที่สุด ดวยเปยมหวังและการถวิลหา 
การมอบความรักเพียงอยางเดียวโดยไมมีความรูสึกยําเกรง
และนอบนอมน้ันไมใชอิบาดะฮฺ ความรูสึกแคน้ันเปนเพียงวิสัย
ปกติเชนเดียวกับการชอบรสชาติอาหารและเครื่องด่ืม ในทาง
กลับกันความยําเกรงที่ปราศจากความรักก็เปนเสมือนอาการที่
เรากลัวตอสัตวรายซึ่งไมใชอิบาดะฮฺ เม่ือใดที่ความรักและ
ความยําเกรงรวมกันในการปฏิบัติสิ่งใดเมื่อน้ันจึงจะนับวา
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เปนอิบาดะฮฺ ที่สุดแลวการอิบาดะฮิน้ันจะไมสามารถมอบให
ผูอ่ืนไดนอกจากตองมอบใหกับอัลลอฮฺเพียงผูเดียวเทานั้น 
 

ญ. เตาฮีด (การเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺ) คือสาเหตุที่จะทําให  
อิบาดะฮฺถูกตอบรับ การอิบาดะฮฺที่ อัลลอฮฺมีคําสั่งใหเปน
บัญญัติน้ันจะไมถกูเรียกวาอิบาดะฮฺถาปราศจาก “เตาฮีด” หรือ
การเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺ การอิบาดะฮฺจะเปนโมฆะถา
หากมีการตั้ งภาคี  ผูห น่ึงผู ใดจะไมถูกเรียกวาเปนบาว
ของอัลลอฮฺ นอกจากตองยืนยันการเช่ือในเอกภาพของอัลลอฮฺ 
และถือเอาอัลลอฮฺเพียงผูเดียวเทานั้นในการอิบาดะฮฺ ดังน้ัน
ผูใดที่เคารพอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺพรอมๆ กับมีภาคีอ่ืน เขายอม
ไมใชบาวของอัลลอฮฺ 
การเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮฺ การเคารพอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ
ดวยความบริสุทธิ์ใจและไมตั้งภาคีตอพระองค สิ่งเหลานี้คือ
เง่ือนไขที่จะทําใหอิบาดะฮฺถูกตอบรับ โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม
คือ อิบาดะฮฺจะไมถูกตอบรับอีกเชนกันนอกจากตองตรงตามที่
กําหนดในศาสนบัญญัติและแนวทางของทานศาสนทูต 
เง่ือนไขสองประการของการงานทุกอยางที่อัลลอฮฺตอบรับคือ 
หนึ่ง ตองไมเคารพอิบาดะฮฺตอสิ่งใดนอกจากอัลลอฮฺผูเดียว 
(น่ันคือการเชื่อในเอกภาพของพระองค) 
สอง ตองไมเคารพอิบาดะฮฺยกเวนดวยสิ่งที่อัลลอฮฺสั่งใช (น่ัน
คือการปฏิบัติตามแนวทางของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ    
อะลัยฮิ วะสัลลัม) 
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ไดมีดํารัสของอัลลอฮฺเกี่ยวกับสิ่งน้ีวา 
4’ n? t/ ô⎯ tΒ zΝ n=ó™ r& … çµ yγ ô_uρ ¬! uθèδuρ Ö⎯ Å¡øt èΧ ÿ… ã&s# sù 

… çν ã ô_r& y‰Ψ Ïã ⎯ Ïµ În/ u‘ Ÿωuρ ì∃öθyz öΝ ÎγøŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ 

tβθçΡt“ øt s† ∩⊇⊇⊄∪  
ความวา ไม(เปนดังที่พวกยิวกลาวอาง)หรอก 
หากแตผูใดที่ไดมอบใบหนา(หมายถึงชีวิต)ของ
เขาแกอัลลอฮฺและเขาก็ประพฤติปฏิบัติดวยดี เขา
ยอมจะไดรับผลรางวัลของเขา ณ พระผู เปน
เจาของเขา ไมมีความหวาดกลัวสําหรับพวกเขา 
และพวกเขาจะไมโศกเศราเสียใจ96 

การมอบชีวิตตออัลลอฮฺ หมายถึง การใหเอกภาพและเคารพ  
อิบาดะฮฺตอพระองคดวยความบริสุทธิ์ใจ 
การทําดวยดี  หมายถึ ง  การปฏิบัติตามทานศาสนทูต 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

 
ฎ. ชิรกฺ (การตั้งภาคี) เปนสิ่งที่มาลบลางการศรัทธาตออุลูฮิยะฮฺ

(สถานภาพการเปนพระเจาที่ เราตองเคารพอิบาดะฮฺ ) 
ของอัลลอฮฺเพียงผูเดียว ถาหากการศรัทธาตอการเปนพระเจา
ผูเดียวของอัลลอฮฺและการเคารพอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺผูเดียว
เปนหนาที่ที่ใหญหลวงและสําคัญที่สุดแลว การตั้งภาคีหรื
อชิรกฺก็เปนความผิดบาปที่ใหญหลวงที่สุดเชนกัน น่ีเปนบาป

                                                 
96 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 112 
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ใหญเพียงอันเดียวที่อัลลอฮฺไมทรงรับที่จะใหอภัย พระองคไดมี
ดํารัสวา 

¨βÎ) ©!$# Ÿω ã Ï øótƒ βr& x8 u ô³ ç„ ⎯ Ïµ Î/ ã Ï øótƒ uρ $tΒ tβρ ßŠ 

y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™!$t±o„ 4 
ความวา แทจริงอัลลอฮฺจะไมโปรดอภัยบาปจาก
การตั้งภาคีกับพระองค และจะทรงอภัยแกบาป
อ่ืนสําหรับผูที่พระองคประสงค97 

 
พระองคยังไดมีดํารัสอีกวา 

χÎ) x8 ÷ Åe³9 $# íΟ ù=Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã ∩⊇⊂∪  
ความวา แทจริง ชิรกฺหรือการตั้งภาคีน้ัน เปน
ความอยุติธรรมอันใหญหลวงนัก98 

 
และครั้งที่ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถูกถาม
วา บาปใดที่ใหญที่สุด ณ เอกองคอัลลอฮฺ? ทานไดตอบวา “คือ
การที่ทานไดทําใหมีคู เทียบเคียงพระองค(คือตั้งภาคีกับ
พระองค) ทั้งๆ ที่พระองคทรงสรางทาน”99  
 

                                                 
97 อัน-นิสาอ : 48 
98 ลุกมาน : 13 
99 รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม 
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การตั้งภาคีจะทําลายการประพฤติความดีงามทั้งหลาย ดัง
ที่อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา 

öθs9 uρ (#θä. u õ° r& xÝ Î6 yss9 Ο ßγ ÷Ζ tã $̈Β (#θçΡ% x. tβθè=yϑ÷ètƒ   
ความวา และหากแมนพวกเขาตั้งภาคีแลวไซร 
แนแทสิ่งที่พวกเขาไดทํามายอมตองรวงหลนไป
จากพวกเขา100 

 
การตั้งภาคีเปนเหตุใหตองตกอยูในนรกอยางถาวร อัลลอฮฺได
ตรัสวา  

… çµ ¯ΡÎ)  ⎯ tΒ  õ8 Î ô³ ç„  «!$$Î/  ô‰s) sù  tΠ § ym  ª!$#  Ïµ ø‹ n=tã  sπ ¨Ψ yfø9 $# 

çµ1 uρù'tΒuρ â‘$ ¨Ψ9 $# (  
ความวา แทจริงแลวผูใดที่ตั้งภาคีกับองคอัลลอฮฺ 
แนนอนที่สุดวาพระองคไดปดกั้นเขาจากการได
เขาสวรรค และที่พํานักของเขาก็คือนรก101 

 
ชิรกฺ หรือการตั้งภาคีมีสองประเภท คือ  
หน่ึง ชิรกฺ อักบัรฺ คือการที่บาวมอบการอิบาดะฮฺประการใด
ประการหนึ่งแกผูอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ ทุกคําพูดหรือการกระทํา
ที่อัลลอฮฺรัก ถามอบใหอัลลอฮฺก็เปนเตาฮีดและอีมาน(การ

                                                 
100 อัล-อันอาม : 88 
101 อัล-มาอิดะฮฺ : 72 
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ศรัทธา) แตถาหากมอบใหผูอ่ืนก็จะกลายเปนชิรกฺและกุฟรฺ
(การปฏิเสธ) 
ตัวอยางของชิรกฺ อักบัรฺ คือการวิงวอนขอปจจัยยังชีพและ
ความปลอดภัยจากโรครายกับสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ หรือการ
มอบที่พ่ึงตอสิ่งอ่ืน หรือการกราบไหวสิ่งอ่ืน 
อัลลอฮฺไดตรัสวา  

tΑ$s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθãã ÷Š $# ó= ÉftGó™ r& 4ö/ ä3 s9  
ความวา และองคอภิบาลของพวกเจาไดมีดํารัส
วา ‘จงวิงวอนขอจากขา แลวขาจะตอบรับแกพวก
เจา’102 

#) #$!» َوَعلَى þθè=©. uθtG sù βÎ) Ο çGΨ ä. t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ∩⊄⊂∪  
ความวา และจงมอบที่พ่ึงตออัลลอฮฺ ถาหากพวก
เจาเปนผูศรัทธา103 

(#ρß‰èg ô $$sù ¬! (#ρß‰ç7 ôã $# uρ ) ∩∉⊄∪  
ความวา  ดังนั้นจงกราบสุูดและจงเคารพ         
อิบาดะฮฺตออัลลอฮฺ 104 

 
เม่ือการวิงวอนขอ การมอบที่พ่ึง และการกราบสุูด เปน      
อิบาดะฮฺที่อัลลอฮฺมีดํารัสใช ด้ังน้ันถาผูใดที่ทําสิ่งเหลานั้นเพ่ือ 

                                                 
102 ฆอฟรฺ : 60 
103 อัล-มาอิดะฮฺ : 23 
104 อัน-นัจญมุ : 62 
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อัลลอฮฺเขาก็ยอมเปนผูซ่ึงยอมรับในเอกภาพและศรัทธาตอ
พระองค แตถาผูใดทําสิ่งเหลานั้นเพ่ือผูอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺเขา
ก็เปนผูที่ตั้งภาคีและปฏิเสธศรัทธาตอพระองค 
 
สอง ชิรกฺ อัศฆ็อรฺ คือ ทุกคําพูดและทุกการกระทําที่เปน
เครื่องมือและเปนหนทางสูการทําชิรกฺ อักบัรฺ  
ตัวอยางของมันก็คือ การใชสุสานเปนมัสยิดดวยการละหมาด
ในบริเวณสุสาน หรือสรางมัสยิดครอบกุบูรฺหรือหลุมศพ สิ่ง
เหลานี้เปนสิ่งที่ตองหาม ผูกระทําการเชนนี้สมควรตองไดรับ
โทษและการผลักไสใหหางไกลจากความเมตตาของอัลลอฮฺ 
ซ่ึงมีวจนะจากทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
เกี่ยวกับเรื่องนี้วา “การสาปแชงของอัลลอฮฺมีแกบรรดาพวกยิว
และพวกคริสต ซ่ึงพวกเขาไดใชหลุมศพของบรรดาศาสนทูต
เปนที่กมกราบ/เคารพภักดีตอพระเจา”105 
ดังนั้นการใชสุสานหรือหลุมศพเปนมัสยิดหรือที่ทํานมาซเปน
สิ่งที่ไมอนุมัติ เปนหนทางที่อาจจะนําไปสูการวิงวอนขอจาก
ผูตาย และการขอจากคนตายนั้นเปนชิรกฺ อักบัรฺ 
 

                                                 
105 รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม 
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สี่ : การศรทัธาตออัสมาอฺ วัศ ศฟิาต (พระนามและคุณลักษณะ) 
ของอัลลอฮ ฺ

ก. คือการยืนยันยอมรับถึงสิ่งที่อัลลอฮฺไดกลาวถึงพระองคเองทั้ง
ในคัมภีรอัลกุรอานและในวจนะของทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ในดานที่ เกี่ยวกับพระนามตางๆ และ
คุณลักษณะตางๆ ตามที่ควรแกความสูงสงแหงพระองค  
อัลลอฮฺ พระองคเปนผูที่ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนทั้งในดาน   
พระนามและคุณลักษณะ พระองคไดมีดํารัสในอัลกุรอานวา 

ã ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Ÿ≅ yèy_ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3 Å¡àΡr& $[_≡ uρø—r& z⎯ ÏΒuρ ÉΟ≈yè÷ΡF{ $# $[_≡ uρø—r& ( 

öΝ ä. äτu‘ õ‹tƒ ÏµŠ Ïù 4 }§øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑx. Ö™ï†x« ( uθèδuρ 

ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9 $# ∩⊇⊇∪  
ความวา พระองคคือผูทรงสรางชั้นฟาและแผนดิน 
ทรงสรางจากตัวพวกเจาซึ่งคูครอง และจาก
บรรดาสัตวเลี้ยงทั้งหลายก็ใหมีคูเชนกัน ทรงทํา
ใหพวกเจาแพรขยายอยูในนั้น ไมมีสิ่งใดเสมอ
เหมือนพระองค และพระองคเปนผูทรงไดยินและ
เห็นประจักษยิ่ง 106 

                                                 
106 อัช-ชูรอ : 11 
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องคอัลลอฮฺทรงบริสุทธิ์จากการเทียบเคียงหรือเทียมเทาจาก
สิ่งอ่ืนซึ่งเปนสิ่งถูกสราง ในดานพระนามและคุณลักษณะตางๆ 
ทั้งหมดของพระองค 
พระนามของอัลลอฮฺน้ันมีมากมายอาทิเชน อัร-เราะหฺมาน,  
อัล-บะศีรฺ, อัล-อะซีซ ดังปรากฏในอัลกุรอานวา  

Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# ∩⊂∪  
ความวา พระองคคือ อัร-เราะหฺมาน (ผูทรงยิ่ง
ดวยความเมตตาในโลกนี้) อัร-เราะฮีม (ผูทรงยิ่ง
ดวยความปรานีในโลกหนา) 107 

uθèδuρ ßìŠ Ïϑ¡¡9 $# ç ÅÁt7 ø9 $# ∩⊇⊇∪  
ความวา และพระองคคือ อัส-สะมีอฺ (ผูทรงไดยิน) 
อัล-บะศีรฺ (ผูทรงเห็น)108 

uθèδuρ â“ƒ Í• yèø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:$# ∩⊄⊆∪  
ความวา และพระองคคือ อัล-อะซีซ (ผูทรง
อํานาจ) อัล-หะกีม (ผูทรงปรีชา) 109 

ข. ผลพวงของการศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะตางๆ 
ของอัลลอฮฺ 

1. การรูจักพระองคอัลลอฮฺ ผูใดที่ไดรูจักพระนามตางๆ
และคุณลักษณะตางๆของอัลลอฮฺ ก็จะรูจักพระองค

                                                 
107 อัล-ฟาติหะฮฺ : 3 
108 อัช-ชูรอ : 11 
109 อัล-หัชรฺ : 24 
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มากขึ้น ความมั่นใจในศรัทธาจะเพิ่มมากขึ้น การเชื่อ
ในเอกภาพของพระองคก็แข็งแกรงขึ้น 

2. การสดุดีสรรเสริญอัลลอฮฺดวยพระนามตางๆอันงดงาม
ของพระองค สิ่งน้ีถือวาเปนการรําลึกถึงอัลลอฮฺที่
ประเสริฐยิ่งที่สุด 

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#ρâ è0øŒ $# ©!$# # [ ø. ÏŒ # Z ÏV x. ∩⊆⊇∪  
ความวา โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงกลาวรําลึก
ถึงอัลลอฮฺดวยการกลาวรําลึกที่มากมาย 110 

3. กา รวิ ง ว อนขอจาก อั ลลอ ฮฺด ว ยพร ะนามแล ะ
คุณลักษณะตางๆของพระองค เชนที่พระองคไดมี
ดํารัสวา  

¬!uρ â™!$oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡çt ø:$# çνθãã ÷Š $$sù $pκ Í5 (  

ความวา และสําหรับอัลลอฮฺน้ันมีพระนามตางๆที่
งดงาม ดังน้ันจงใชพระนามเหลานั้นในการวิงวอน
ขอ111 
ตัวอยางเชนการวิงวอนขอวา “โอองคอภิบาลแหงขา 
แท จ ริ ง ข าพ ร ะอ งค ข อ จ ากพร ะอ งค ผู ซ่ึ ง เ ป น             
อัร-ร็อซซาก(ผูประทานปจจัย) ขอพระองคประทาน
ปจจัยแกขาพระองคดวยเถิด” 

                                                 
110 อัล-อะหฺซาบ : 41 
111 อัล-อะอฺรอฟ : 180 
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4. ความผาสุกและชีวิตที่ดีในโลกน้ีและความสุขสบายใน
สรวงสวรรคแหงโลกหนา 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลจากการศรัทธาตออัลลอฮฺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แทจริงการศรัทธาตออัลลอฮฺน้ันมีผลดีมากมายทั้งในโลกดุนยา

และโลกอาคิเราะฮฺ เพราะความดีงามตางๆทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
รวมทั้งการรอดพนจากความชั่วรายทั้งหมด ลวนเปนผลมาจากการ
ศรัทธาที่วานี้ 

ในจํานวนผลตางๆจากการศรัทธาตออัลลอฮฺมีดังน้ี  
1. อัลลอฮฺทรงปกปองบรรดาผูศรัทธาจากสิ่งชั่วรายตางๆทั้งหมด 

ทรงปลดปลอยพวกเขาจากความทุกขยาก และทรงพิทักษ
พวกเขาจากความชั่วรายของเหลาศัตรู พระองคไดมีดํารัสวา 

χÎ) ©!$# ßì Ïù≡ y‰ãƒ Ç⎯ tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ 3  
ความวา แทจริงอัลลอฮฺน้ันทรงใหการพิทักษ
ปกปองแกบรรดาผูศรัทธา112 

                                                 
112 อัล-หัจญ : 38 
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2. การศรัทธาเปนเหตุแหงการมีชีวิตที่ดี ความสุขและความเบิก
บานใจ อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[sÎ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθèδ uρ 

Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ósãΖ n=sù Zο 4θu‹ ym Zπ t6 ÍhŠ sÛ (   
ความวา ผูใดที่ปฏิบัติความดี ทั้งชายและหญิง 
โดยที่เขาเปนผูศรัทธา แนแทเราจะใหเขาไดมี
ชีวิตอยูดวยชีวิตที่ดี 113 

3. การศรัทธาจะชําระจิตใจจากความงมงาย เพราะผูใดที่ศรัทธา
ตออัลลอฮฺผูสูงสงดวยความจริงใจ เขาจะผูกมัดและมอบการ
งานของเขากับอัลลอฮฺเพียงผูเดียว ดวยพระองคคือพระผู
อภิบาลแหงสากลโลก พระองคคือพระผูเปนเจาอันเที่ยงแท ไม
มีพระเจาอ่ืนใดอีกนอกจากพระองค เขาผูน้ันจะไมกลัวตอสิ่งใด
ที่ถูกสรางและจะไมมอบหัวใจของเขาเพื่อเปนที่พ่ึงกับผูใด
ทั้งสิ้น ด้ังน้ันเขาจึงเปนผูที่เปนไทจากความงมงายและความ
เหลวไหล 

4. การศรัทธาจะนํามาซึ่งชัยชนะและความสําเร็จ ความสมหวังใน
สิ่งที่ปรารถนา และความปลอดภัยจากสิ่งไมพึงประสงค  
อัลลอฮฺไดตรัสวา  

y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& 4’ n? tã “W‰èδ ⎯ ÏiΒ öΝ Îγ În/§‘ ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& uρ ãΝ èδ 

šχθßsÎ=ø ßϑø9 $# ∩∈∪  

                                                 
113 อัน-นะหฺลิ : 97 
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ความวา พวกเขาเหลานั้น(บรรดาผูศรัทธา) คือผู
ที่ดําเนินอยูบนทางนําแหงองคอภิบาล และพวก
เขาเปนผูที่ไดรับความสําเร็จ 114 

5. ผลที่ยิ่งใหญที่สุดจากการศรัทธา คือการไดรับความโปรด
ปรานจากอัลลอฮฺและไดเขาสวรรค ไดรับผลตอบแทนเปน
ความผาสุกนิรันดร และความเมตตาที่สมบูรณ 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 5 



 

การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ความหมายของการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ 
 การเชื่อในการมีอยูจริงของมลาอิกะฮฺและเชื่อวาพวกเขาเปน
มัคฺลูก(สิ่งถูกสราง)ชนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺสรางขึ้นมา  พวกเขาไมขัดขืน
คําสั่งของอัลลอฮฺและจะปฏิบัติทุกสิ่งที่พระองคบัญชา 
 อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา 

ö≅ t/ ×Š$t6 Ïã šχθãΒt õ3 •Β ∩⊄∉∪ Ÿω … çµ tΡθà) Î7 ó¡ o„ 

ÉΑ öθs) ø9 $$Î/ Ν èδuρ ⎯Íν Ì øΒr'Î/ šχθè=yϑ÷ètƒ ∩⊄∠∪  
ความวา ทวาพวกเขา(บรรดามลาอิกะฮฺ)น้ันเปน
บาวผูไดรับเกียรติ พวกเขาจะไมลวงละเมิดตอ
พระองคดวยคําพูดใดๆ และพวกเขาจะปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพระองค 115  

                                                 
115 อัล-อันบิยาอฺ : 26-27 
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- การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺประกอบดวยหลัก 4 ประการคือ 

1.   การศรัทธาตอการมีอยูจริงของพวกเขา 
2. การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺที่เรารูจักชื่อ เชน ญิบรีล อะลัยฮิ-

สลาม และมลาอิกะฮฺโดยรวมที่เราไมรูจักชื่อ 
3. การศรัทธาตอคุณลักษณะตางๆของพวกเขาตามที่เรารู 
4. การศรัทธาตอหนาที่ตางๆของพวกเขาตามที่เรารู   เชน   

การกลาวตัสบีหฺ(สรรเสริญ)ตออัลลอฮฺ การเคารพภักดี
ตออัลลอฮฺทั้งในยามกลางวันและกลางคืนโดยปราศจาก
ความเหนื่อยลาออนเพลีย 

 
- การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺเปนหนึ่งในหลักการศรัทธา 6 ประการ   

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
z⎯ tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/§‘ 

tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ⎯ Ïµ ÏFs3 Í× ¯≈ n=tΒuρ 

⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ   
ความวา ผูเปนศาสนทูตไดศรัทธาตอสิ่งที่ถูก
ประทานจากองคอภิบาลมายังเขา บรรดาผู
ศรัทธาก็เชนเดียวกัน ทั้งหมดลวนศรัทธา
ตออัลลอฮฺ ศรัทธาตอมลาอิกะฮฺของพระองค   
และคัมภีรทั้งหลายของพระองค 116   

                                                 
116 อัล-บะเกาะเราะฮ : 285 
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ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดพูดถึง
ความหมายของการศรัทธา(อีมาน)วา “อีมาน คือการศรัทธาตออัลลอฮฺ 
ตอมลาอิกะฮฺของพระองค ตอคัมภีรตางๆของพระองค ตอศาสนทูต
ทั้งหลายของพระองค ตอวันอาคิเราะฮฺ และศรัทธาตอการกําหนดของ
พระองคทั้งที่ดีและราย” 117   
 

ข. คุณลักษณะของมลาอิกะฮ ฺ
คุณลักษณะดานรูปรางของมลาอิกะฮฺ น้ันทานศาสนทูต 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอธิบายวา พวกเขาถูกสรางมาจาก นูรฺ
(แสงสวาง)  ทานไดกลาวไวมีใจความวา “มลาอิกะฮฺถูกสรางมาจากนูรฺ
(แสงสวาง)” 118  

อัลลอฮฺไดบอกวาพระองคทรงสรางใหมลาอิกะฮฺมีปกซึ่งมี
จํานวนที่แตกตางในหมูพวกเขากันเอง พระองคไดตรัสวา 

ß‰ôϑpt ø:$# ¬! Ì ÏÛ$sù ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ Ïã% y` 

Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ¸ξß™ â‘ þ’ Í<'ρé& 7π ysÏΖ ô_r& 4‘ oΨ ÷V̈Β y]≈ n=èO uρ 

4yì≈ t/ â‘ uρ ß‰ƒ Ì“ tƒ ’ Îû È, ù=sƒ ø:$# $tΒ 4â™!$t±o„ ¨βÎ) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

&™ó© x« Öƒ Ï‰s% ∩⊇∪  
ความวา   มวลการสรรเสริญเปนของอัลลอฮฺ ผู
ทรงสรางชั้นฟาและแผนดิน ผูทรงสรางให   

                                                 
117 รายงานโดยมุสลิม 
118 รายงานโดยมุสลิม 
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มลาอิกะฮฺเปนทูตผูมีปก สอง สาม และสี่ขาง 
พระองคทรงเพิ่มในการสรางสรรคดวยสิ่งที่
พระองคประสงค แทจริงนั้นอัลลอฮฺทรงมี
ความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอยาง119  

ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยพบญิบรีล 
และเห็นทานมีปกถึง 600 ขาง120   

มลาอิกะฮฺอาจจะแปลงกายเปนมนุษยไดทั้งน้ีโดยการอนุมัติ
ของอัลลอฮฺ เชนที่เกิดขึ้นกับญิบรีล เม่ือครั้งที่อัลลอฮฺสงไปหามัรฺยัม
(มารดาของทานศาสนทูตอีซา)ในรูปของมนุษย เชนเดียวกับบรรดา 
มลาอิกะฮฺที่พระองคสงไปยังศาสนทูตฮิบรอฮีมและลูฏ(ขอความสันติจง
มีแดทานทั้งสอง)ซ่ึงไปหาทั้งสองในรูปของมนุษยเชนกัน 

แทจริงแลวโลกของมลาอิกะฮฺเปนโลกที่เรนลับพวกเขาเปน  
มัคลูก(สิ่งถูกสราง)ที่ภักดีตออัลลอฮฺ แตพวกเขาไมมีลักษณะแหงการ
เปนพระผูสรางหรือผูที่สมควรเคารพบูชาแตประการใด พวกเขาเปน
เพียงแคบาวของอัลลอฮฺผูนอบนอมอยางสมบูรณตอการเชื่อฟงอัลลอฮฺ  

 
พระองคไดมีดํารัสวา 

ω tβθÝÁ÷ètƒ ©!$# !$tΒ öΝ èδt tΒr& tβθè=yèø tƒ uρ $tΒ tβρ â s∆÷σ ãƒ ∩∉∪  

                                                 
119 ฟาฏิรฺ : 1 
120 รายงานโดย อัล-บุคอรีย และ มุสลิม 
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ความวา  พวกเขาไมละเมิดตออัลลอฮฺในสิ่งที่
พระองคสั่งพวกเขา และพวกเขาจะปฏิบัติตามใน
สิ่งที่พวกเขาถูกสั่งใช 121 

ค. ชนิดและหนาที่ของมลาอกิะฮ ฺ
แทจริงมลาอิกะฮฺน้ันมีหนาที่ตางๆที่ไดรับมอบหมายใหทําใน

โลก ซ่ึงมีหลายประเภท เชน 
1. มลาอิกะฮฺที่ถูกมอบหมายใหนําวะหฺยู(วิวรณแหงพระผู

เปนเจา)จากอัลลอฮฺลงไปยังศาสนทูตทั้งหลาย น่ันคือ 
มลาอิกะฮฺญิบรีล 

2. มลาอิกะฮฺที่ถูกมอบหมายใหจัดการเรื่องฝนฟาอากาศ 
3. มลาอิกะฮฺที่ถูกมอบหมายใหเปาแตร(ในวันสิ้นโลก)น่ัน

คือมลาอิกะฮฺอิสรอฟล 
4. มลาอิกะฮฺที่ถูกมอบหมายใหเอาชีวิตและวิญญาณ น่ัน

คือมะละกุลเมาตฺ  และผูชวยทั้งหลายของเขา 
5. มลาอิกะฮฺที่ถูกมอบหมายใหเก็บบันทึกการกระทําของ

มนุษยไมวาจะดีหรือชั่ว น่ันคือมลาอิกะฮฺ   อัล-กาติบูน 
6. มลาอิกะฮฺที่ถูกมอบหมายใหปกปองมนุษยทั้งเวลาอยู

บานและเวลาเดินทาง  เวลานอนและเวลาตื่น  ในทุก
อิริยาบทของเขา น่ันคือ มลาอิกะฮฺ อัล-มุอักกิบาต 

และยังมีมลาอิกะฮฺที่เปนผูเฝาสวรรค ผูเฝานรก ผูคอยติดตาม
ไปยังสถานที่มีการรวมกันเพ่ือทําความดีและกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ     

                                                 
121 อัต-ตะหฺรีม : 6 
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ผูถูกมอบหมายใหดูแลภูเขา มลาอิกะฮฺที่เรียงแถวโดยไมแตกแยก  
มลาอิกะฮฺที่ยืนเฝาโดยไมเหน็ดเหนื่อย และไมมีผูใดรูถึงทัพแหง      
อัลลอฮฺนอกจากพระองคผูทรงบริสุทธิ์เทานั้น 
 

ง. ผลจากการศรัทธาตอมลาอิกะฮฺ 
 การศรัทธาตอมลาอิกะฮฺมีผลยิ่งใหญมากมายในชีวิตผูศรัทธา
โดยขอกลาวเปนตัวอยางดังน้ี 

1. การรับรูถึงความยิ่งใหญ ความปรีชาสามารถ และความ
สมบูรณของอํานาจแหงอัลลอฮฺ เพราะความยิ่งใหญของ
สิ่งถูกสราง คือ หลักฐานบงบอกถึงความยิ่งใหญของ
ผูสราง เม่ือน้ันผูศรัทธาจะมีความศรัทธา ความเคารพ 
และการสรรเสริญสดุ ดีตอ อัลลอฮฺ เ พ่ิมขึ้น  เพราะ      
มลาอิกะฮฺเปนสิ่งถูกสรางที่อัลลอฮฺสรางขึ้นจากแสงสวาง
และมีปกอีกดวย 

2. ความสม่ําเสมอในการเชื่อฟงอัลลอฮฺ ผูใดที่ศรัทธาตอ 
มลาอิกะฮฺที่คอยจดบันทึกการกระทําของเขายอมสงผล
ใหเขากลัวตออัลลอฮฺ ไมทําผิดตอพระองค ทั้งในที่
เปดเผยและที่ลับ 

3. ความอดทนในการเคารพภักดีอัลลอฮฺ ความรูสึกอบอุน
และสงบใจ เม่ือผูศรัทธามั่นใจวาในหวงอากาศอันกวาง
ใหญไพศาลนี้มีมลาอิกะฮฺมากมายที่คอยเคารพภักดี   
อัลลอฮฺอยางดีและสมบูรณยิ่ง 
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4. เปนการขอบคุณอัลลอฮฺที่ทรงใหความสําคัญกับมนุษย
โดยการใหมีมลาอิกะฮฺเปนผูเฝาคอยปกปองดูแล 

5. เปนการสะกิดใหนึกถึงเสมอวาโลกนี้เปนสถานที่ที่จะสูญ
สลาย เม่ือไดนึกถึงมลาอิกะฮฺที่มีหนาที่เอาชีวิตผูที่ถึง
เวลาตาย เม่ือน้ันก็จะเตรียมตัวเพ่ือวันแหงการฟนคืน
ดวยการมุงม่ันศรัทธาและปฏิบัติคุณความดี 

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การศรัทธาตอคัมภีร 
 
 
 
 
 

ก. ความหมายของการศรัทธาตอคัมภีรตางๆ 
คือการเชื่ออยางแนวแนวาอัลลอฮฺไดประทานคัมภีรตางๆ ลง

มายังบาวของพระองค คัมภีรเหลานี้เปนดํารัสของอัลลอฮฺที่พระองค
ทรงมีดํารัสไวจริงๆ ดวยวิธีการที่ควรแกความสูงสงของพระองค ใน
คัมภีรเหลานี้มีสัจธรรม แสงสวาง และทางนําใหมวลมนุษยทั้งในโลกนี้
และโลกหนา 

การศรัทธาตอคัมภีรประกอบดวยหลักสามประการ คือ 
หนึ่ง การสรัทธาวาคัมภีรเหลานี้ลงมาจากอัลลอฮฺโดยแทจริง 
สอง การศรัทธาตอชื่อของคัมภีรที่อัลลอฮฺไดกลาวถึง เชน   

อัลกุรอาน ที่ถูกประทานใหมายังศาสนทูตมุฮัมมัด อัต-เตารอต ที่ถูก
ประทานใหมายังศาสนทูตมูซา อัล-อินญีล ที่ถูกประทานใหมายังศาสน
ทูตอีซา (ขอความสันติจงมีแดทั้งสามทาน) 

สาม การเชื่อในสิ่งที่เปนเนื้อหาอันถูกตองของคัมภีรเชน 
เน้ือหาทั้งหมดของคัมภีรอัลกุรอาน 

 
การศรัทธาตอคัมภีรตางๆ เปนหน่ึงในหลักศรัทธาดังที่อัลลอฮฺ

ไดตรัสไววา 
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ความวา บรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย พวกทานจง
ศรัทธาตออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคและ
ตอคัมภีร(อัลกุรอาน)ที่ทรงประทานลงมายัง 
ศาสนทูตของพระองค(คือศาสนทูตมุหัมมัด) และ
ตอคัมภีรที่ทรงประทานลงมากอนหนานี้ 122  

อัลลอฮฺไดสั่งใหศรัทธาตอพระองค ตอศาสนทูตมุฮัมมัด ตอ
คัมภีรที่พระองคทรงประทานลงมายังศาสนทูตมุหัมมัดนั่นคืออัลกุรอาน 
และสั่งใหศรัทธาตอคัมภีรตางๆที่พระองคประทานลงมากอนหนา
คัมภีรอัลกุรอาน 

ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวถึงการ
ศรัทธาวา “คือการที่ทานศรัทธาตออัลลอฮฺ   ตอมลาอิกะฮฺของพระองค  
ตอคัมภีรตางๆ ของพระองค ตอบรรดาศาสนทูตของพระองค  ตอวัน
อาคิเราะฮฺ  และตอกําหนดของพระองคทั้งที่ดีและราย” 123  

ข. ความพิเศษของอัลกุรอาน 
แทจริงอัลกุรอานนั้นเปนดํารัสแหงเอกองคอัลลอฮฺที่ทรง

ประทานลงมายังศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ผูเปน

                                                 
122 อัน-นิสาอ : 136 
123 รายงานโดย มุสลิม 
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แบบอยางของเรา ดวยเหตุน้ีผูศรัทธาจึงตองเชิดชูใหเกียรติคัมภีรน้ี 
และตองยึดม่ันในหลักบัญญัติตางๆของมันดวยความอุตสาหะ ตอง
ศึกษาและทําความเขาใจมันอยางลึกซึ้ง 

เพียงพอแลวที่วาอัลกุรอานเปนทางนําของเราในโลกนี้และเหตุ
ของความสําเร็จของเราในอาคิเราะฮฺ 

อัลกุรอานนั้นมีความพิเศษและเอกลักษณมากมายที่แตกตาง
ไปจากคัมภีรที่ถูกประทานลงมากอนๆ 

1. อัลกุรอานไดรวมเอาเนื้อความสรุปของบัญญัติแหงพระผู
เปนเจาและถูกประทานลงมาเพื่อสนับสนุนและเปน
ประจักษพยานแหงความถูกตองของคัมภีรเลมกอนๆที่มี
คําสั่งใหเคารพ อิบาดะฮตออัลลอฮฺเพียงผูเดียว อัลลอฮฺได
ตรัสวา 

!$uΖ ø9 t“Ρr& uρ y7 ø‹ s9 Î) |=≈ tGÅ3 ø9 $# Èd, ysø9 $$Î/ $]% Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 š⎥÷⎫ t/ 

Ïµ ÷ƒ y‰tƒ z⎯ ÏΒ É=≈tGÅ6 ø9 $# $·Ψ Ïϑø‹ yγ ãΒuρ Ïµ ø‹ n=tã (  
ความวา  และเราไดประทานแกเจาซึ่งคัมภีรน้ี (อัลกุ
รอาน) ดวยสัจธรรมโดยใหเปนสิ่งชี้วัดถึงความถูกตองของ
คัมภีรกอนๆและใหเปนสักขีแกมัน 124 
ความหมายของประโยค “เปนสิ่งชี้วัดถึงความถูกตองของ
คัมภีรกอนๆ และใหเปนสักขีแกมัน” คืออัลกุรอานเลมน้ีจะ
เปนตัวยืนยันสิ่งที่พบวาถูกตองในคัมภีรกอนๆ และสักขี
พยานที่เชื่อถือไดแกความถูกตองในคัมภีรตางๆ เหลานั้น 

                                                 
124 อัล-มาอิดะฮฺ : 48 
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2. มหาคัมภีรอัลกุรอานเปนสิ่งที่ทุกคนตองยึดม่ัน ทุกคนตอง
ปฏิบัติตามและยึดใชไมเหมือนคัมภีรเลมกอนๆที่ถูก
ประทานลงมาใหกับบางเผาบางพวกอยางเจาะจงเทานั้น 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

z© Çrρé& uρ ¥’ n<Î) # x‹≈ yδ ãβ# u™ö à) ø9 $# Ν ä. u‘ É‹ΡT{ ⎯ Ïµ Î/ .⎯ tΒuρ x n=t/  

ความวา  และฉัน(มุหัมมัด)ไดถูกวะหฺยู(ประทานวิวรณ)แก
ฉันดวยอัลกุรอานเลมน้ี  เพ่ือฉันจะไดแจงมันแกพวกทาน
และผูคนที่มันเขาถึง 125 

3. อัลลอฮฺไดรับรองที่จะปกปองอัลกุรอาน ซ่ึงไมมีผูใดที่
อาจจะไปเปลี่ยนแปลงได พระองคไดตรัสวา 

$̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ $uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $̄ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ∩®∪  

ความวา แทจริงเราไดประทาน อัซ-ซิกรฺ(ซ่ึงเปนชื่อเรียก
อยางหน่ึงของอัลกุรอาน) และแนนอนเราจะเปนผูพิทักษ
รักษามัน 126 

ค. หนาทีข่องเราตออัลกุรอาน 
เม่ือไดทราบถึงความพิเศษและเอกลักษณเฉพาะตัวบาง

ประการของอัลกุรอานแลว เราควรตองทราบวามีหนาที่ตออัลกุรอาน
เชนใดบาง 

                                                 
125 อัล-อันอาม : 19 
126 อัล-ฮิจรฺ : 9 
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- จําเปนที่เราตองรักอัลกุรอาน เชิดชูและใหเกียรติแกสถานะ
ของมัน เพราะอัลกุรอานเปนดํารัสแหงองคอภิบาลผูทรงสราง เปน
วาจาที่ถูกตองและประเสริฐที่สุด  

- จําเปนที่เราตองอานและไตรตรองอยางลึกซึ้ง อายะฮ ฺ 
(โองการ)และสูเราะฮฺ(บท)ตางๆ ของอัลกุรอาน และตองใครครวญคํา
สอน เรื่องเลา และเรื่องราวตางๆ ของมัน 

- จําเปนที่เราตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลกุรอาน และเชื่อ
ฟงตอคําสั่งและจริยธรรมตางๆของมัน เชนที่ทานหญิงอาอิชะฮฺ 
เราะฎิยัลลอฮุ อันฮา เคยถูกถามถึงมารยาทของศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม นางไดตอบวามารยาทของทานคืออัลกุรอาน 127    

ความหมายก็คือ ทานศาสนทูตคือตัวอยางของการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมสําหรับบทบัญญัติและหลักตางๆ ของอัลกุรอาน ทานได
ปฏิบัติตามทางนําของอัลกุรอานอยางสมบูรณ ดังน้ันเราจําเปนตอง
ประพฤติตามแบบอยางของทาน เพราะทานคือตัวอยางอันเลอเลิศแก
พวกเราทุกคน อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym ⎯ yϑÏj9 

tβ% x. (#θã_ö tƒ ©!$# tΠ öθu‹ ø9 $# uρ t ÅzFψ $# t x. sŒ uρ ©!$# # Z ÏV x.  
ความวา แทจริงแลว สําหรับพวกเจาในตัวของ
ทานศาสนทูตน้ันมีตัวอยางที่ ดีใหกับผูที่หวัง

                                                 
127 รายงานโดย มุสลิม 
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ในอัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ แลวยังไดกลาวระลึก
ถึงอัลลอฮฺอยางมากมายเปนนิจ 128  

ง. การบิดเบือนคัมภีรเลมกอนๆ 
อัลลอฮฺไดบอกเราในคัมภีรอัลกุรอานวา ชนรุนกอนในหมู

พวกยิวและคริสตไดทําการแกไขบิดเบือนคัมภีรของพวกเขาจน
เปลี่ยนไปจากสภาพเดิมที่อัลลอฮฺประทานลงมาแตแรก 

พวกยิวไดแกไขคัมภีรเตารอต  พวกเขาเปลี่ยนแปลงและทํา
เลนๆ บบทบัญญัติของเตารอต  อัลลอฮฺไดตรัสวา 

z⎯ ÏiΒ  t⎦⎪ Ï% ©! $#  (#ρßŠ$yδ  tβθèùÌh pt ä†  zΝ Î=s3 ø9 $#  ⎯ tã 

⎯ Ïµ ÏèÅÊ# uθ̈Β  
ความวา  ในหมูพวกยิวมีคนที่ทําการบิดเบือน
วาจา(แหงพระผูเปนเจา) จากที่เดิมของมัน 129 

เชน เ ดียวกับพวกคริสตที่ ทํ าการบิด เบื อน อินญีลและ
เปลี่ยนแปลงแกไขบทบัญญัติของมัน  อัลลอฮฺไดตรัสวา 

¨βÎ) uρ óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ $Z)ƒ Ì x s9 tβ… âθù=tƒ Ο ßγtFt⊥ Å¡ø9 r& É=≈ tFÅ3 ø9 $$Î/ 

çνθç7 |¡óstGÏ9 z⎯ ÏΒ É=≈ tGÅ6 ø9 $# $tΒuρ uθèδ š∅ÏΒ 

É=≈ tGÅ3 ø9 $# šχθä9θà) tƒ uρ uθèδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# $tΒuρ uθèδ 

                                                 
128 อัล-อะหฺซาบ : 21 
129 อัน-นิสาอ : 46 
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ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «!$# tβθä9θà) tƒ uρ ’ n? tã «!$# z>É‹s3 ø9 $# öΝ èδuρ 

tβθßϑn=ôètƒ ∩∠∇∪  
ความวา  และแทจริงในหมูพวกเขา(คริสต)มีกลุม
หน่ึงที่เลนลิ้นกับคัมภีร เพ่ือใหพวกเจาคิดวามัน
เปนคัมภีร ทั้งๆ ที่มันไมใชคัมภีร พวกเขากลาว
วามันมาจากอัลลอฮฺ ทั้งๆ ที่มันไมไดมาจาก 
อัลลอฮฺ พวกเขากลาวอางอัลลอฮฺโดยเท็จทั้งๆที่
พวกเขารูตัว 130 

ดังนั้นเตารอตที่ มีอยูในปจจุบันจึงไมใชเตารอตตามที่ถูก
ประทานลงมาแตแรกแกศาสนทูตมูซา อินญีลที่มีอยูในปจจุบันก็ไมใช
เลมที่ถูกประทานแกศาสนทูตอีซาแตแรก 

แทจริงเตารอตและอินญีลที่มีอยูในมือของพวกยิวและคริสตใน
ขณะน้ีเต็มไปดวยความเชื่อบิดเบือน เร่ืองราวจอมปลอม และเรื่องเลา
มดเท็จ ดังน้ันเราจึงไมเชื่อตอคัมภีรเหลานั้น นอกจากเทาที่อัลกุรอาน
และหะดีษที่รับไดรับประกันวาถูกตอง และเราจะไมเชื่อในสิ่งที่        
อัลกุรอานและหะดีษไมรับวาถูกตอง 

จ. ผลจากการศรัทธาตอคัมภีร 
มีผลที่ไดจากการศรัทธาตอคัมภีรหลายประการ อาทิ 

1. ไดรูถึงการใหความสําคัญของอัลลอฮฺตอปวงบาวของ
พระองคและความเมตตาที่เปยมลนตอพวกเขาซึ่งได

                                                 
130  อาล อิมรอน : 78 
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ทรงประทานคัมถีรแกพวกเขาเพื่อสรางความสันติสุข
ทั้งในโลกนี้และโลกหนา 

2. ไดรูถึงหิกมะฮฺ(วิทยปญญา)ในการกําหนดบทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ พระองคไดกําหนดบทบัญญัติที่เหมาะสม
ใหกับมนุษยแตละพวกแตละเผา อัลลอฮฺไดตรัสวา 

9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° % [`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4  

ความวา   สําหรับทุกๆ ประชาชาติในหมูพวกเจาเรา
ไดกําหนดบทบัญญัติและวิถีทางให 131 

3. ไดแสดงความขอบคุณตออัลลอฮฺที่ทรงประทานคัมภีร  
เพราะคัมภีรเหลานี้เปนแสงสวาง  และทางนําในโลก
ดุนยาและอาคิเราะฮฺ ดังน้ันจึงเปนสิ่งจําเปนที่เราตอง
ขอบคุณอัลลอฮฺตอการประทานอันใหญหลวงนี้ 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
131  อัล-มาอิดะฮฺ : 48 



 

การศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต (รอซูล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ความสําคัญของคัมภีรตอมนุษย 
คัมภีรเปนสิ่งที่ จําเปนสําหรับมนุษยทุกคน พวกเขาจะไม

สามารถมีชีวิตอยูไดโดยปราศจากคัมภีร ความจําเปนของพวกเขาตอ
คัมภีรน้ันเหนือสิ่งอ่ืนใดทั้งปวง เพราะคัมภีรเปนวิญญาณ แสงสวาง 
และชีวิตแหงจักรวาล ดังนั้นจักรวาลจะอยูไดอยางไรถาหากปราศจาก
วิญญาณ ชีวิตและแสงสวางนั้น ? โลกทั้งโลกตองตกอยูในความมืดมิด
นอกจากบริเวณที่แสงสวางแหงคัมภีรสามารถสองถึง และไมมีหนทาง
ใดที่สามารถไปถึงยังปลายทางแหงความผาสุกและชัยชนะทั้งบนโลกนี้
และในโลกหนานอกจากดวยการชี้นําของบรรดาศาสนทูต(รอซูล) และ
ไมมีวิธีการใดที่จะสามารถหยั่งรูและแยกแยะระหวางสิ่งที่ดีและสิ่งที่เลว
อยางละเอียดไดนอกจากดวยวิธีการของพวกเขา 

แทจริงอัลลอฮฺทรงขนานนามคัมภีรของพระองควา “วิญญาณ” 
และเม่ือใดที่รางกายปราศจากวิญญาณชีวิตก็จะหาไม  

พระองคไดตรัสวา 
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y7 Ï9≡ x‹x. uρ  !$uΖ ø‹ ym÷ρr&  y7 ø‹ s9 Î)  % [nρâ‘  ô⎯ ÏiΒ  $tΡÌ øΒr&  4  $tΒ 

|MΖ ä.  “Í‘ ô‰s?  $tΒ  Ü=≈ tGÅ3 ø9 $#  Ÿωuρ  ß⎯≈ yϑƒ M}$#  ⎯ Å3≈ s9 uρ 

çµ≈ oΨ ù=yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰öκ ¨Ξ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$t±®Σ ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$t6 Ïã   

ความวา และเชนเดียวกันน้ัน เราไดประสาท 
“วิญญาณ”(คือโองการอัลกุรอาน) แกเจาตาม
บัญชาของเรา ซ่ึงเจาไมเคยรูมากอนเลยวาอะไร
คือคัมภีรและอะไรคือการศรัทธา แตวาเราไดทํา
ใหอัลกุรอานเปนแสงสวางเพ่ือใชมันชี้แนะทางนํา
แกผูที่เราประสงคจากบรรดาปวงบาวของเรา132 

การศรัทธาตอศาสนทูตเปนอีกหลักการศรัทธาหนึ่ง อัลลอฮฺได
ตรัสวา 

z⎯ tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïµø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ În/§‘ 

tβθãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ 4 <≅ ä. z⎯ tΒ# u™ «!$$Î/ ⎯ Ïµ ÏFs3 Í× ¯≈ n=tΒuρ 

⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ ⎯ Ï&Î#ß™ â‘ uρ    
ความวา ทานศาสนทูตไดศรัทธาตอสิ่งที่องค
อภิบาลไดประทานลงมาแกเขาและผูศรัทธา
ทั้งหลาย(ก็เชนเดียวกัน) ทุกคนลวนศรัทธา
ตออัลลอฮฺ ศรัทธาตอมลาอิกะฮฺของพระองค 

                                                 
132  อัช-ชูรอ : 52 
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ศรัทธาตอคัมภีรของพระองค และศรัทธาตอ
บรรดาศาสนทูตของพระองค 133 

โองการขางตนบงชี้วาจําเปน(วาญิบ)ตองศรัทธาตอบรรดา 
ศาสนทูต โดยปราศจากการแบงแยก ดังนั้นเราจะตองไมศรัทธาตอ 
ศาสนทูตบางทานและปฏิเสธอีกบางทานดังเชนการกระทําของพวกยิว
และคริสต 

ทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ไดใหความหมาย
ของการศรัทธาวา “คือการที่ทานศรัทธาตออัลลอฮฺ บรรดามลาอิกะฮฺ 
คัมภีรตางๆ บรรดาศาสนทูตทั้งหลาย วันสุดทายและศรัทธาตอกําหนด
ลิขิต(เกาะดัรฺ) ทั้งที่ดีและราย” 134 

แทจริง ความปนปวนสับสน ความหวาดวิตก ความทุกขระทม 
และความแตกแยกที่ประเทศตางๆ อันไดชื่อวาเปนประเทศที่เจริญและ
มีอารยธรรมกําลังเผชิญอยูในปจจุบัน ลวนมีสาเหตุมาจากการผินหลัง
(ไมศรัทธา)ใหกับสารแหงฟากฟานั่นเอง 

 

ข. ความหมายของการศรทัธาตอบรรดาศาสนทูต 
คือศรัทธาและเชื่อ ม่ันอยางแนวแนวาแทจริงอัลลอฮฺทรง

กําหนดใหทุกๆ ประชาชาติมีศาสนทูตทานหนึ่งในหมูพวกเขาเพื่อเชิญ
ชวนพวกเขาเหลานั้นสูการภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว โดย
ปราศจากการตั้งภาคีใดๆ เสมอพระองค และเชื่อม่ันวาศาสนทูตทุก

                                                 
133  อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 285 
134  รายงานโดย มุสลิม 
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ทานเปนผูที่สัจจริงและนาเชื่อถือ เปนผูที่ยําเกรงตออัลลอฮฺและซ่ือสัตย 
เปนผูที่นําทางและไดรับทางนํา และพวกเขาไดประกาศใหประชาชาติ
รับรู ในทุกสิ่ งที่ อั ลลอ ฮฺทรงประทานลงมา  ไม เคยปกปดหรื อ
เปลี่ยนแปลง ไมเคยเพิ่มเติมโดยอําเภอใจแมแตคําเดียวหรือตัดออกให
นอยลง อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ö≅ yγ sù ’ n? tã È≅ ß™ ”9 $# ωÎ) à≈n=t7 ø9 $# ß⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# ∩⊂∈∪    
ความวา ดังนั้น บรรดาศาสนทูตมิไดมีหนาที่อ่ืน
ใด นอกจากการประกาศอันชัดแจงเทานั้น135 

แทจริงศาสนทูตทุกคนลวนอยูบนสัจธรรมที่ชัดแจง และพวกเขา
ทุกคนลวนเชิญชวนสูการยึดม่ันในเอกภาพของอัลลอฮฺ เชนที่พระองค
ไดตรัสวา 

ô‰s) s9 uρ $uΖ ÷W yèt/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχr& 

(#ρß‰ç6 ôã $# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_$# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# (  
ความวา และโดยแนนอน เราไดสงศาสนทูต
(รอซูล)มาในทุกประชาชาติ (เพ่ือใหพวกเขาเชิญ
ชวนวา) พวกทานจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ และจง
หลีกหางจากสิ่งเคารพจอมปลอม136 

 
สวนหลักบัญญัติของศาสนทูตแตละคนในดานสิ่งที่อนุมัติและสิ่ง

ที่ตองหามนั้นอาจจะมีความแตกตางบาง เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 
                                                 
135  อัน-นะหฺลิ : 35 
136  อัน-นะหฺลิ : 36 
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9e≅ ä3 Ï9 $oΨ ù=yèy_ öΝ ä3Ζ ÏΒ Zπ tã ÷ Å° %[`$yγ ÷Ψ ÏΒuρ 4  
ความวา   สําหรับทุกๆ ประชาชาติในหมูพวกเจา
เราไดกําหนดบทบัญญัติและวิถีทางให 137 

และการศรัทธาต อบรรดาศาสนทูต น้ันต องพร อมด วย
องคประกอบ 4 ประการ 

1. ศรัทธามั่นวาสารหรือคัมภีรที่พวกเขานํามาประกาศ
น้ันมาจากอัลลอฮฺจริง ดังนั้นผูใดที่ปฏิเสธสารของคน
หน่ึงคนใดในหมูพวกเขาก็แสดงวาเขาไดปฏิเสธสาร
และคัมภีรอ่ืนๆ ทั้งหมด 

2. ศรัทธาม่ันตอบรรดาศาสนทูตที่อัลลอฮฺไดระบุชื่อไว 
อาทิเชน มุหัมมัด อิบรอฮีม มูซา อีซา นูหฺ เปนตน 
สวนบรรดาศาสนตทูตที่เราไมรูจักนามของพวกเขา
เราก็ตองศรัทธาโดยรวม 

3. เชื่อในขาวตางๆ ที่ถูกตองเกี่ยวกับชีวประวัติของ
บรรดาศาสนทูต 

4. ปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนทูตที่ถูกสงมายังพวก
เรา ผู ซ่ึงประเสริฐที่สุดและเปนคนสุดทายในหมู  
ศาสนทูต  น่ันคือ  มุ หัมมัด  ศ็อลลัลลอฮุ  อะลัยฮิ 
วะสัลลัม 

 

                                                 
137  อัล-มาอิดะฮฺ : 48 
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ค. ความหมายของนบีและรอซูล 
“นบี” ในดานภาษา หมายถึง ผูบอกขาว ผันมาจากคําวา 

“นะบะอฺ” ซ่ึงแปลวา ขาว หรือผันมาจากคําวา “นับวะฮฺ” ซ่ึงแปลวา สิ่ง
ที่สูงขึ้นจากแผนดิน ที่เรียกเชนนั้น เพราะนบีเปนบาวของอัลลอฮฺที่
ประเสริฐที่สุดและมีสถานะที่สูงที่สุดดวย 

สวนความหมายของนบีในดานวิชาการ หมายถึง สามัญชน
(ไมใชทาส)เพศชาย ที่อัลลอฮฺทรงคัดเลือก เพ่ือทําหนาที่ปาวประกาศ
วะหฺยู(คําสอนหรือวิวรณ)ของพระองคแกประชาชาติ 

ในขณะที่ความหมายของ “รอซูล” ในดานภาษานั้นหมายถึง 
ตัวแทนผูคอยติดตามขาวของผูที่สงเขามา 

ในดานวิชาการ “รอซูล” หมายถึง สามัญชนเพศชาย ที่อัลลอฮฺ
ประทานบัญญัติใหแกเขา และสั่งใหเขาปาวประกาศแกประชาชาติผู
ละเมิด 

สวนความแตกตางระหวางทั้งสองนั้น รอซูลมีความหมายที่
พิเศษกวานบี กลาวคือ ทุกๆ รอซูลน้ันคือนบี แตไมใชทุกๆนบีคือ
รอซูล เพราะรอซูลถูกสั่งใหปาวประกาศบัญญัติแกผูที่ละเมิดหรือไม
ปฏิบัติตามศาสนาหรือแกผูที่ไมรูจักศาสนาของอัลลอฮฺ สวนนบีน้ันถูก
สงมาเพื่อใหปาวประกาศบัญญัติของนบีกอนหนาเขาเทานั้น 

 

ง. เครื่องหมายและคณุลกัษณะของรอซูลหรือศาสนทูต 
คุณลักษณะอยางหนึ่งของบรรดาศาสนทูตคือ พวกเขาเปน

มนุษย ดังน้ันพวกเขาจึงตองการอาหารและเครื่องด่ืมเฉกเชนที่มนุษย
ทั่วไปตองการ 
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อัลลอฮฺไดตรัสวา 
!$tΒuρ $uΖ ù=y™ ö‘ r& šn=ö6 s% ωÎ) Zω% y` Í‘ û© ÇrθœΡ öΝÍκ ö s9 Î) (  

ความวา และเราไมไดสงผูใดมากอนหนาเจา
นอกจากบรรดาบุรุษ ซ่ึงเราไดประทานโองการแก
พวกเขา138 

บรรดารอซูลตองประสบกับความเจ็บปวยเชนเดียวกับมนุษย
ทั่วไป และตองพบกับความตายเหมือนกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ 

ดังน้ันพวกเขาจึงไมมีลักษณะแหงความเปนผูอภิบาลหรือพระ
เจาที่ควรแกการกราบไหวบูชาแตอยางใด แตพวกเขาเปนมนุษยที่มี
ความสมบูรณพรอมในดานรูปพรรณภายนอก ดานจรรยามารยาท มา
จากสายตระกูลประเสริฐที่สุด เปนคนที่มีสติปญญาที่เฉียบแหลม และมี
วาจาที่ชัดเจน ซ่ึงสิ่งตางเหลานี้ทําใหพวกเขาเปนคนที่มีคุณสมบัติ
พรอมที่จะแบกรับผลกระทบในการเปนรอซูลและบากบั่นอดทนตอ
ความหนักอ้ึงในภาระของการเปนนบี 

จึงเปนที่ประจักษแกเราถึงเหตุผลที่วาทําไมบรรดาศาสนทูตจึง
ถูกบังเกิดขึ้นมาจากเผามนุษย  ที่เปนเชนนั้นเพราะมนุษยจะไดรับเอา
แบบอยางจากบุคคลชนิดเดียวกับตน เพ่ือใหการปฏิบัติตามศาสนทูต
และการเจริญรอยตามอยูในขอบเขตที่พวกเขาสามารถปฏิบัติได 

คุณลักษณะเฉพาะอีกประการหนึ่งของบรรดาศาสนทูต คือ 
อัลลอฮฺจะทรงเจาะจงดวยการประทานวะหฺยูแกพวกเขา พระองคได
ตรัสวา 

                                                 
138  อัล-อันบิยาอฺ : 7 
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ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& × |³ o0 ö/ ä3 è=÷W ÏiΒ #© yrθãƒ ¥’ n<Î) !$yϑ̄Ρr& öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) 

×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn≡ uρ (  
ความวา จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) แทจริงฉันเปน
เพียงสามัญชนคนหนึ่งเยี่ยงพวกทาน มีคําสั่งแก
ฉันวา แทจริงพระเจาของพวกทานนั้นคือพระเจา
องคเดียวเทานั้น 139 

แทจริงอัลลอฮฺทรงเลือกและคัดเฟนพวกเขาจากมวลประชาชาติ  
¢ ª!$# ãΝ n=ôã r& ß] ø‹ ym ã≅ yèøg s† … çµ tGs9$y™ Í‘ 3  

ความวา อัลลอฮฺทรงรอบรูยิ่งถึงสถานที่ที่พระองค
จะทรงใหมีสารของพระองคขึ้น140 

อีกคุณลักษณะของศาสนทูต คือพวกเขาไดรับความคุมครอง
จากความผิดพลาดในสิ่งที่พวกเขาไดปาวประกาศ ดังน้ันพวกเขาจะไม
ผิดพลาดในสิ่งที่ไดปาวประกาศจากอัลลอฮฺ และไมผิดพลาดในการ
ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานวะหฺยูแกพวกเขา 

อีกประการหนึ่งคือ พวกเขามีความนาเชื่อถือ(ศิดกฺ) ดังน้ัน
บรรดาศาสนทูตจึงเปนผูที่สัจจริงทั้งในวาจาและการกระทํา อัลลอฮฺได
ชี้แจงวา 

# x‹≈ yδ $tΒ y‰tã uρ ß⎯≈ oΗ ÷q §9 $# šXy‰|¹ uρ šχθè=y™ ö ßϑø9 $#   

                                                 
139  อัล-กะฮฺฟ : 110 
140  อัล-อันอาม : 124 
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ความวา น่ีแหละคือสิ่งที่พระผูทรงกรุณาปรานีได
ทรงสัญญาไว และบรรดาศาสนทูตน้ันกลาว     
สัจจริงเสมอ141 

นอกจากนี้พวกเขายังมีความอดทน (ศ็อบรฺ) ขณะที่บรรดา 
ศาสนทูตเหลานั้นทําหนาที่เปนผูแจงขาวดีและตักเตือนขาวรายใน
หนทางการเชิญชวนสูศาสนาของอัลลอฮฺ บางครั้งพวกเขาอาจจะ
ประสบกับการตอตาน การทํารายรางกาย และความยากลําบากตางๆ 
ถึงกระนั้นพวกเขาก็มีความอดทนอยางม่ันคง และอดกลั้นในหนทางสู
การเชิดชูดํารัสของอัลลอฮฺ พระองคทรงตรัสวา 

÷ É9ô¹ $$ sù $yϑx. u y9|¹ (#θä9 'ρé& ÏΘ÷“ yèø9 $# z⎯ ÏΒ È≅ ß™ ”9 $#  
ความวา ดังน้ันเจาจงอดทน ดังเชนบรรดาผูตั้งจิต
ม่ันในหมูศาสนทูตทั้งหลายเคยอดทนมากอน
แลว142 

สวนสัญลักษณแหงการเปนศาสนทูตนั้นจะเห็นไดจากความ
ชวยเหลือของอัลลอฮฺตอบรรดาศาสนทูตของพระองคดวยสิ่งมหัศจรรย
ตางๆที่ชัดแจงและหลักฐานตางๆที่บงบอกอยางชัดเจนถึงความสัจจริง
ของพวกเขา และความถูกตองในการเปนนบีและรอซูลของพวกเขา 
โดยที่อัลลอฮฺจะทรงบันดาลใหเกิดสิ่งมหัศจรรยตางๆที่ผิดธรรมชาติ
โดยผานการกระทําของพวกเขาเหลานั้น ซ่ึงมนุษยธรรมดาไมสามารถ
จะสรรหามาได เพ่ือเปนการยืนยันวาพวกเขาเปนนบีและรอซูลที่ถูกสง
มาจริง 
                                                 
141  ยาสีน : 52 
142  อัล-อะหฺกอฟ : 35 
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อน่ึงคําวาสัญลักษณแหงการเปนศาสนทูตและสิ่งมหัศจรรยที่
เกิดขึ้นกับพวกเขาในที่น้ี หมายถึง สิ่งตางๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขาอยาง
ผิดธรรมชาติ ซ่ึงอัลลอฮฺทรงทําใหปรากฏขึ้นดวยฝมือของบรรดานบี
และรอซูลของพระองค ดวยวิธีการที่มนุษยธรรมดาไมสามารถจะทํา
เชนน้ันได 

ตัวอยางเชน ความสามารถของมูซาในการบอกเลาวาสิ่งใดบาง
ที่กลุมชนของเขาไดกินและเก็บตุนไวที่บานของพวกเขา ไมเทาของ   
มูซากลายเปนงูใหญ และดวงจันทแตกออกเปนสองซีกในสมัยของนบี
มุหัมมัด เปนตน 

จ. เปาหมายของการสงศาสนทูต 
- อัลลอฮฺทรงสงศาสนทูตมายังมนุษยชาติเพ่ือแนะนําพวกเขาให

รูจักองคอภิบาลที่แทจริง และเพื่อเชิญชวนพวกเขาใหเคารพภักดี 
อัลลอฮฺ แตเพียงพระองคเดียวเทานั้น โดยปราศจากการตั้งภาคีใดๆ
เสมอพระองค 

 
- อัลลอฮฺทรงสงศาสนทูตมาเพื่อผดุงศาสนาใหม่ันคง และหาม

ไมใหแตกแยกในเรื่องดังกลาว พระองคไดตรัสวา 
tíu Ÿ°  Ν ä3 s9  z⎯ ÏiΒ  È⎦⎪ Ïe$! $#  $tΒ  4© œ»uρ  ⎯ Ïµ Î/  % [nθçΡ 

ü“Ï% ©! $# uρ  !$uΖ øŠ ym÷ρr&  y7 ø‹ s9 Î)  $tΒuρ  $uΖ øŠ ¢¹ uρ  ÿ⎯ Ïµ Î/  tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/ Î) 
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ÏµŠ Ïù    
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ความวา พระองคไดทรงกําหนดศาสนาแกพวก
เจาเชนเดียวกับที่พระองคไดทรงสั่งเสียแกนูหฺ 
แล ะที่ เ ร า ได ว ะ หฺ ยู แ ก เ จ า ( มุ หั ม มั ด )  แล ะ
เชนเดียวกับที่เราไดสั่งเสียแกอิบรอฮีม มูซา และ
อีซา วา พวกเจาจงดํารงศาสนาไวใหคงม่ัน และ
จงอยาแตกแยกกันในเรื่องศาสนา 143 

 
- และอัลลอฮฺทรงสงศาสนทูตมาเพื่อแจงเตือนขาวราย พระองค

ไดตรัสวา 
$tΒuρ ã≅ Å™ ö çΡ t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $# ωÎ) t⎦⎪ Î Åe³ u; ãΒ t⎦⎪ Í‘ É‹Ψ ãΒuρ    

ความวา และเรามิไดสงบรรดาศาสนทูตมาเพื่ออ่ืน
ใดเวนแตเปนผูแจงขาวดีและเปนผูตักเตือนขาว
ราย(แกมนุษยชาติ) 144 

 
และการแจงขาวดีและตักเตือนขาวรายของบรรดาศาสนทูตน้ัน

จะครอบคลุมทั้งเรื่องทางโลกและเรื่องอาคิเราะฮฺ โดยที่พวกเขาจะแจง
ขาวดีแกบรรดาผูที่ภักดีตออัลลอฮฺดวยการมีชีวิตที่ดีบนโลกนี้ 

ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[sÎ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @ Ÿ2sŒ ÷ρr& 4© s\Ρé& uθèδ uρ 

Ö⎯ ÏΒ÷σ ãΒ … çµ ¨Ζ t Í‹ ósãΖ n=sù Zο 4θu‹ ym Zπ t6 ÍhŠ sÛ (   

                                                 
143  อัช-ชูรอ : 13 
144  อัล-กะฮฺฟ : 56 
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ความวา ผูใดปฏิบัติความดีไมวาเพศชายหรือเพศ
หญิง โดยที่เขาเปนผูศรัทธา แนแทเราจะใหเขา
ไดมีชีวิตที่ดี 145 

บรรดาศาสนทูตไดตักเตือนมนุษยชาติที่ไมยอมเชื่อฟงให
ระแวดระวังจากโทษทัณฑและความหายนะบนโลกนี้ 

÷βÎ* sù (#θàÊ t ôã r& ö≅ à) sù ö/ ä3 è?ö‘ x‹Ρ r& Zπ s) Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ 

Ïπ s) Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθßϑrO uρ ∩⊇⊂∪  
ความวา แตถาพวกเขาผินหลังให(ไมยอมเชื่อฟง)
ก็จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา ฉันขอเตือนพวกทาน 
ใหระลึกถึงความหายนะเยี่ยงความหายนะของ
พวกอาดและพวกษะมูด 146 

พวกเขาจะแจงขาวดีแกบรรดาผูที่ยอมภักดีตออัลลอฮฺดวย
ผลตอบแทนแหงสวนสวรรคอันไพบูลยและสถาพร 

∅tΒuρ Æì ÏÜ ãƒ ©!$# … ã&s!θß™ u‘ uρ ã&ù#Åzô‰ãƒ ;M≈̈Ζ y_ 

”Ì ôfs? ⎯ ÏΒ $yγ ÏFóss? ã≈ yγ ÷ΡF{ $# š⎥⎪ Ï$ Î#≈ yz $yγŠ Ïù 4 

šÏ9≡ sŒ uρ ã—öθx ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊇⊂∪  
ความวา และผูใดที่เชื่อฟงอัลลอฮฺ และศาสนทูต
ของพระองคแลว พระองคก็จะทรงใหเขาเขา
พํานักในสวนสวรรคตางๆ ซ่ึงมีแมนํ้าหลายสาย

                                                 
145  อัน-นะหฺลิ : 97 
146  ฟุศศิลัต : 13 
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ไหลอยูเบื้องลางของมัน โดยที่พวกเขาจะพํานัก
อยูในสวนสวรรคเหลานั้นตลอดกาล และนั่นคือ
ความสําเร็จอันยิ่งใหญ 147 

พวกเขาจะเตือนใหบรรดาผูกระทําผิดและผูฝาฝนสํานึกตอการ
ลงโทษของอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ 

∅tΒuρ  ÄÈ÷ètƒ  ©!$#  … ã&s!θß™ u‘ uρ  £‰yètGtƒ uρ  … çν yŠρß‰ãn 

ã&ù#Åzô‰ãƒ  # ·‘$ tΡ  # V$ Î#≈ yz  $yγ‹ Ïù  … ã&s! uρ  ÑU# x‹tã 

Ñ⎥⎫ Îγ •Β ∩⊇⊆∪  
ความวา และผูใดฝาฝนอัลลอฮฺ และศาสนทูตของ
พระองค และละเมิดขอบเขตของพระองคแลวไซร 
พระองคก็จะทรงใหเขาเขานรก โดยที่เขาจะอยูใน
นรกนั้นตลอดกาลและเขาจะไดรับการลงโทษที่นา
อดสูยิ่ง 148 

อัลลอฮฺไดสงบรรดาศาสนทูตมายังประชาชาติเพ่ือมอบแบบอยาง
ที่ดีและเที่ยงตรงสําหรับการดํารงชีวิตของพวกเขา และมารยาทอัน
ประเสริฐและวิธีการภักดีที่ถูกตอง ดังคําตรัสของอัลลอฮฺเกี่ยวกับของนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา 

ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym ⎯ yϑÏj9 

tβ% x. (#θã_ö tƒ ©!$# tΠ öθu‹ ø9 $# uρ t ÅzFψ $# t x. sŒ uρ ©!$# # Z ÏV x.  

                                                 
147  อัน-นิสาอ : 13 
148  อัน-นิสาอ : 14 
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ความวา โดยแนนอน สําหรับพวกเจา ในตัว 
ศาสนทูตของอัลลอฮฺน้ัน มีแบบฉบับอันดีงาม 
สําหรับผูที่หวังในอัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ และ
ชอบรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมาก 149 

 

ฉ. ศรทัธาตอมุหัมมัดวาเปนทั้งนบีและรอซูล 
- เราตองศรัทธามั่นวามุหัมมัดคือบาวของอัลลอฮฺและศาสนทูต

ของพระองค และศรัทธาวาทานเปนผูนําแหงประชาชาติทั้งในยุคแรก
และยุคสุดทาย และทานคือนบีทานสุดทาย และจะไมมีนบีหลังจากทาน
อีก ทานไดประกาศสาร ปฏิบัติหนาที่ที่ไดมอบหมายไวอยางไม
บกพรอง ไดตักเตือนประชาชาติ และไดตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ 
อยางจริงจัง 

- เราจําเปน(วาญิบ)ตองเชื่อม่ันในสิ่งที่ทานไดประกาศ ตอง
ปฏิบัติตามในสิ่งที่ทานสั่ง ตองหางไกลจากสิ่งที่ทานหามและรังเกียจ 
ตองอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺใหสอดคลองกับแบบอยาง(ซุนนะฮฺ)ของทาน 
และตองเจริญรอยตามทาน และไมอนุญาตใหตามแบบอยางอ่ืน
นอกจากทาน อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθß™ u‘ «!$# îο uθó™ é& ×π uΖ |¡ym ⎯ yϑÏj9 

tβ% x. (#θã_ö tƒ ©!$# tΠ öθu‹ ø9 $# uρ t ÅzFψ $# t x. sŒ uρ ©!$# # Z ÏV x.  

                                                 
149  อัล-อะหฺซาบ : 21 
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ความวา โดยแนนอน สําหรับพวกเจา ในตัวศา
สนทูตของอัลลอฮฺ น้ัน  มีแบบฉบับอันดีงาม 
สําหรับผูที่หวังในอัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ และ
ชอบรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมาก 150 

- เราจําเปนตองใหความรักที่มีตอนบีมุหัมมัดมากอนความรักที่
มีตอพอ แม ลูกและมนุษยทุกๆคน ดังคํากลาวของทานที่วา “ผูหน่ึง
ผูใดในหมูพวกเจาจะยังไมศรัทธาจนกวาฉันจะเปนที่ รักของเขา
มากกวาบิดาและลูกของเขา” 151 

การรักทานอยางแทจริงน้ันจะเกิดขึ้นดวยการปฏิบัติตามซุนนะฮฺ
และแบบอยางการดําเนินชีวิตของทาน 

ความสุขที่แทจริงและการไดรับทางนําที่สมบูรณแบบจะไม
เกิดขึ้นเวนแตดวยการยอมจํานนและเชื่อฟงทาน ดังที่อัลกุรอานระบุวา 

βÎ) uρ çνθãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰tGôγ s? 4 $tΒuρ ’ n? tã ÉΑθß™ §9 $# ωÎ) 

à≈ n=t7 ø9 $# Ú⎥⎫ Î7 ßϑø9 $#  
ความวา และหากพวกเจายอมเชื่อฟงและปฏิบัติ
ตามเขาแลว พวกเจาก็จะไดรับทางนํา(อยูในทาง
ที่ ถู กต อ ง )  และศาสนทูต ไม มีหน าที่ อ่ื น ใด 
นอกจากการประกาศ(สัจธรรม)อันชัดแจง 152 

                                                 
150  อัล-อะหฺซาบ : 21 
151  รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
152  อัน-นูรฺ : 54 
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- เราจําเปน(วาญิบ)ตองนอมรับทุกสิ่งที่ทานนบีไดนํามา และ
ตองเชื่อฟงตอซุนนะฮฺ(แบบอยาง)ของทาน และเราตองยกยองและ
เทิดทูนการชี้นําของทานเหนืออ่ืนใด อัลลอฮฺไดตรัสวา 

Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ÷σ ãƒ 4© ®L ym x8θßϑÅj3 ysãƒ 

$yϑŠ Ïù t yf x© óΟ ßγ oΨ ÷ t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’ Îû öΝ ÎηÅ¡àΡr& 

% [` t ym $£ϑÏiΒ |M øŠ ŸÒs% (#θßϑÏk= |¡ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡n@ ∩∉∈∪  
ความวา ขอสาบานดวยพระผูอภิบาลของเจาวา 
เขาเหลานั้นจะยังไมศรัทธาจนกวาพวกเขาจะให
เจาตัดสินในสิ่งที่ขัดแยงกันระหวางพวกเขาแลว
พวกเขาไมพบความคับใจใดๆ ในจิตใจของพวก
เขาจากสิ่งที่เจาไดตัดสินใจ และพวกเขายอม
จํานนดวยดี 153 

- เราจําเปนตองระมัดระวังอยาใหปฏิบัติคานกับคําสั่งของทาน 
เพราะการปฏิบัติที่คานกับคําสั่งของทานนั้นเปนตนเหตุแหงความ
หายนะ ความหลงทาง และการลงโทษที่เจ็บปวด โดยพระองคอัลลอฮฺ
ไดตรัสวา 

Í‘ x‹ósuŠ ù= sù t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθà Ï9$sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í ö∆r& βr& 

öΝ åκ z:Š ÅÁè? îπ uΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z: ÅÁãƒ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& ∩∉⊂∪  
ความวา ดังน้ันบรรดาผูที่ฝาฝนคําสั่งของเขา 
(มุหัมมัด) จงระวังตัวเถิดวา การทดสอบที่ไมดีจะ

                                                 
153  อัน-นิสาอ : 65 
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เกิดขึ้นแกพวกเขา หรือวาการลงโทษอันเจ็บปวด
จะเกิดขึ้นแกพวกเขาเชนกัน 154 

ช. ลักษณะเฉพาะของสารอิสลาม 
สารอิสลามที่ประกาศโดยนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม มีลักษณะเฉพาะตางๆที่แตกตางจากสารของบรรดานบีกอน
หนาทาน ดังน้ี 

- สารอิสลามเปนสารอันดับสุดทายของสารตางๆที่ผานมา  
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

$̈Β tβ% x. î‰£ϑpt èΧ !$t/ r& 7‰tn r& ⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Ï9% y` Íh‘ ⎯ Å3≈ s9 uρ 

tΑθß™ §‘ «!$# zΟ s?$ yzuρ 3z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $#  
ความวา มุหัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของ
พวกเจา แตเปนศาสนทูตของอัลลอฮฺและนบีคน
สุดทาย 155 

สารอิสลามจะยกเลิกบัญญัติของสารตางๆที่ผานมา ดังน้ัน 
อัลลอฮฺจะไมทรงรับศาสนาของผูใดนอกจากวาเขาปฏิบัติตามศาสนา
ของมุหัมมัดเทานั้น และผูใดก็ตามจะไมสามารถสัมผัสถึงความสุขแหง
สวนสวรรคนอกจากตองผานแนวทางของทานเทานั้น เพราะทานคือ 
ศาสนทูตที่ประเสริฐที่สุด ประชาชาติของทานเปนประชาชาติที่ดีเลิศ
ที่สุด และหลักบัญญัติที่ทานนํามาเปนหลักบัญญัติที่สมบูรณและ
ครอบคลุมที่สุด 
                                                 
154  อัน-นูรฺ : 63 
155  อัล-อะหฺซาบ : 40 
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อัลลอฮฺไดตรัสวา 
⎯ tΒuρ  Æ tGö; tƒ  u ö xî  ÄΝ≈ n=ó™ M}$#  $YΨƒ ÏŠ  ⎯ n=sù  Ÿ≅ t6 ø) ãƒ  çµ ÷Ψ ÏΒ 

uθèδuρ ’ Îû Íο t ÅzFψ $# z⎯ ÏΒ z⎯ƒ Ì Å¡≈ y‚ø9 $# ∩∇∈∪  
ความวา และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใด
อ่ืนจากอิสลามแลว (การภักดีของเขา) ก็จะไมถูก
รับเปนอันขาด และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผู
ขาดทุน 156 

และทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวมี
ความวา “และขอสาบานดวยอัลลอฮฺผูซ่ึงชีวิตของมุหัมมัดอยูในพระ
หัตถของพระองค ไมมีผูใดในหมูประชาชาติน้ีที่ฟง(คําประกาศเชิญ
ชวนของ)ฉัน ไมวาเขาจะเปนชาวยิวหรือคริสเตียน หลังจากนั้นเขาก็ได
ตายจากไปในสภาพที่ยังไมศรัทธาตอสารที่ฉันถูกสงมา นอกจากวาเขา
เปนสวนหนึ่งของชาวนรก” 157 

- สารอิสลามเปนสารที่ถูกสงมายังบาวของอัลลอฮฺทั้งสอง
ประเภท น่ันคือ ญินและมนุษย อัลลอฮฺไดตรัสเลาถึงคําพูดของญินวา 

!$uΖ tΒöθs)≈ tƒ (#θç7Š Å_r& z© Åç# yŠ «!$#  
ความวา โอหมูชนของเราเอย จงตอบรับตอผู
เรียกรองของอัลลอฮฺ(คือทานศาสนทูตมุหัมมัด)
เถิด 158 

                                                 
156  อาล อิมรอน : 85 
157  รายงานโดยมุสลิม 
158  อัล-อะหฺกอฟ : 31 
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และพระองคไดตรัสวา 
!$tΒuρ y7≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z Ï±o0 # \ƒ É‹tΡuρ  

ความวา และเรามิไดสงเจามา(โอมุหัมมัด)เพ่ือ
การอื่นใด เวนแตเพ่ือเปนผูแจงขาวดีและเปนผู
ตักเตือนแกมนุษยชาติทั้งหลาย 159 

และทานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวมี
ความวา “ฉันไดรับความประเสริฐเหนือบรรดานบีทานอ่ืนๆดวยสิ่ง
ตางๆหกประการ คือ ฉันไดรับคําพูดที่ครอบคลุม ไดรับชัยชนะดวย
ความหวาดผวา(ของศัตรู) ไดรับอนุญาตใหใชประโยชนจากทรัพยสินที่
ยึดไดจากการสงคราม(เฆาะนีมะฮฺ) แผนดินทุกแหลงหลาเปนสถานที่ที่
สะอาดและสามารถใชเปนสถานที่ละหมาดไดสําหรับฉัน ฉันถูกสง
มายังมนุษยชาติทั้งมวล และบรรดานบีถูกปดทายและสิ้นสุดดวยการ
เปนนบีของฉัน” 160 

 

ซ. ผลทีไ่ดรับจากการศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต 
สําหรับการศรัทธาตอบรรดาศาสนทูตนั้นจะมีผลลัพธที่ใหญ

หลวงยิ่ง เราพอจะกลาวโดยสรุปไดดังน้ี คือ 
1. ไดทราบถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ และการใหความสําคัญ

ของพระองคตอปวงบาว  โดยที่พระองคสงรอซูลหรือ   
ศาสนทูตของพระองคมายังพวกเขา เพ่ือชี้แนะและนําทาง

                                                 
159  สะบะอฺ : 28 
160  รายงานโดยมุสลิม 
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พวกเขาสูแนวทางที่เที่ยงตรง และชี้แจงใหพวกเขาทราบถึง
วิธีการภักดีตออัลลอฮฺ เพราะสติปญญาของมนุษยน้ันไม
สามารถที่จะเขาใจและหยั่งถึงโดยปราศจากผูชี้นํา อัลลอฮฺ
ไดตรัสเกี่ยวกับนบีมุหัมมัดวา 

!$tΒuρ š≈ oΨ ù=y™ ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗ ôq y‘ š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ïj9 ∩⊇⊃∠∪  
ความวา และเรามิไดสงเจามา(โอมุหัมมัด)เพ่ืออ่ืน
ใด นอกจากเพื่อความเมตตาตอประชาชาติ
ทั้งหลาย161 

2. ขอบคุณอัลลอฮฺในความโปรดปรานอันยิ่งใหญน้ี 
3. มีความรักตอบรรดาศาสนทูต และยกยองใหเกียรติพวกเขา 

พรอมทั้งพูดถึงพวกเขาดวยคําชมเชยที่ เหมาะสมกับ
สถานภาพของพวกเขา เพราะพวกเขาไดดํารงไวซ่ึงการ
ภักดีตออัลลอฮฺ ไดปาวประกาศสาร(ศาสนา)ของพระองค
และไดตักเตือนปวงบาวทั้งหลาย 

4. เจริญรอยตามสารของอัลลอฮฺที่บรรดาศาสนทูตเหลานั้น
นํามาปาวประกาศ และปฏิบัติตามอยางเครงครัด ดังน้ัน
บรรดามุอมินผูศรัทธาก็จะไดรับความดีและทางนําและ
ความสุขบนโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ  
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

                                                 
161  อัล-อันบิยาอฺ : 107 
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% Z3Ψ |Ê  
ความวา ดังน้ัน ผูใดปฏิบัติตามทางนําของขา เขา
ก็จะไมหลงผิด และจะไมไดรับความลําบาก และ
ผูใดผินหลังจากการรําลึกถึงขา แทจริงสําหรับเขา
คือ การมีชีวิตอยูอยางคับแคบ162 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
162  เฏาะฮาอฺ : 123-124 



 

การศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ 
 
 
 
 
 

ก. ความหมายการศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ 
ความหมายของการศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ คือ การศรัทธาตอ

วันสุดทายหรือวันสิ้นโลก ซ่ึงหมายถึงตองเชื่อม่ันอยางหนักแนนวาวัน
สุดทายตองมาถึงอยางไมมีทางหลีกเลี่ยงไดและตองตระเตรียมเสบียง
เพ่ือใชเผชิญกับมัน การศรัทธาตอวันสุดทายนี้จะครอบคลุมการศรัทธา
ตอสัญญาณวันสิ้นโลก และสัญลักษณตางๆที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น 
ศรัทธาตอความตายและการทดสอบในโลกสุสาน ไมวาจะเปนความ
ทรมานหรือความผาสุก ศรัทธาตอการเปาแตร และการบังเกิดขึ้นมา
อีกครั้งของทุกสิ่งที่ถูกฝงอยูในหลุมฝงศพ ศรัทธาสภาพความนา
สะพรึงกลัวและความตื่นตระหนกในวันกิยามะฮฺ และรายละเอียดตางๆ
ในวันแหงการชุมนุม(มะหฺชัร)และการเปดเผยสมุดบันทึกประจําตัวของ
แตละคน และการตั้งตราชั่ง ศรัทธาตอสะพานขาม(ศิรอฏ) และสระน้ํา
ของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม การใหความชวยเหลือ
(ชะฟาอะฮฺ) และอ่ืนๆ และศรัทธาตอสวนสวรรคและความสุขสบายของ
มัน และความสุขสบายที่โปรดปรานที่สุดคือการไดเห็นพระพักตร
ของอัลลอฮฺ ศรัทธาตอนรกและการทรมานของไฟนรก ซ่ึงความทรมาน
ที่เจ็บปวดที่สุดคือการถูกหามมิใหพบกับองคอภิบาล 



สําหรับผูเร่ิมตน 127 

 

ข. ทําไมอัลกุรอานจึงตองใหความสําคัญกับการศรัทธาตอวัน
สุดทาย 

แทจริงอัลกุรอานไดกลาวถึงเรื่องราวของวันสุดทายไวอยาง
มากมาย และใหความสําคัญกับการรายงานในทุกๆสถานการณของมัน 
และไดเตือนใหระมัดระวังในทุกๆเหตุการณ พรอมกับยืนยันถึงการมี
จริงของมันดวยวิธีการตางๆ และสวนหนึ่งของการใหความสําคัญ
ของอัลกุรอานกับวันที่สําคัญยิ่งนี้ คืออัลกุรอานไดผูกการศรัทธาตอวัน
สุดทายดวยการศรัทธาตออัลลอฮฺ 

ตัวอยางเชนดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 
y7 Ï9≡ sŒ àátãθãƒ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «!$$Î/ 

ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $# ِ   
ความวา น่ันแหละคือ สิ่งที่จะถูกนํามาแนะนํา
ตั ก เตื อนแกผู ที่ ศ รั ทธาต อ อัลลอ ฮฺ  และวัน       
อาคิเราะฮฺ163 

สวนหนึ่งของการใหความสําคัญของอัลกุรอานตอวันอาคิเราะฮฺ
คือ อัลกุรอานจะกลาวอางถึงเหตุการณวันนั้นอยูตลอดเวลา จนกระทั่ง
เราจะพบไดวาเกือบทุกๆหนาของอัลกุรอานที่อางถึงเหตุการณวัน
สุดทาย และเหตุการณตางๆที่กําลังจะเกิดขึ้น ดวยวิธีการที่มากมาย
และหลากหลาย 

อีกวิธีหน่ึงที่แสดงถึงการใหความสําคัญของอัลกุรอานตอวัน 
อาคิเราะฮฺ คือ อัลลอฮฺทรงตั้งชื่อวันน้ีดวยชื่อตางๆที่มากมาย อาทิเชน  

                                                 
163  อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 232 
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- ชื่อที่บงชี้วาวันนั้นจะเกิดขึ้นจริง อาทิเชน อัล-หากเกาะฮฺ (สิ่งที่
เกิดขึ้นอยางแนนอน ) ,  อัล -วากิอะฮฺ  ( เหตุการณที่ จะเกิดขึ้น ) ,          
อัล-กิยามะฮฺ (วันที่จะเกิดขึ้นจริง) 

- ชื่ อที่ บ งชี้ ถึ งความวุ น วายที่ จ ะ เกิ ดขึ้ น ในวันนั้ น  เช น           
อัล -ฆอชิยะฮฺ  (การฟนคืนชีพ ) ,  อัฏ -ฏอมมะฮฺ (ความหายนะ ) ,         
อัศ-ศอฆฺเฆาะฮฺ (เสียงกัมปนาท) และ อัล-กอริอะฮฺ (ภัยพิบัติหรือความ
ปลิววอนของวัตถุ) 

- และสวนหนึ่งของชื่อวันอาคิเราะฮฺที่มีระบุในอัลกุรอาน คือ   
วันแหงการพิพากษา (เยามุดดีน), วันแหงการคํานวณ (เยามุลหิสาบ), 
วันแหงการชุมนุม (เยามุลหะชัรฺ), วันแหงความนิรันดร (เยามุลคุลูด), 
วันแหงการออกมา (เยามุลคุรูจญ), วันแหงความเสียใจ (เยามุลหัส-
เราะฮฺ), และวันแหงการรองเรียกหาซึ่งกันและกัน 

สวนความลับหรือเหตุผลของการใหความสําคัญอยางยิ่งยวดตอ
รุกนหรือหลักการขอน้ี สวนหนึ่งเพราะการศรัทธาตอวันสุดทายเปนสิ่ง
ที่เกิดผลอยางยิ่งตอการชี้แนะมนุษยชาติ และการตั้งม่ันในการปฏิบัติ
ความดี และยําเกรงตออัลลอฮฺ 

ความลับและเหตุผลดังกลาวสามารถสัมผัสไดจากสํานวนของ 
อัลกุรอานในการเชื่อมสัมพันธระหวางการศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺกับ
การปฏิบัติกรรมดี (อะมัลศอลิหฺ) ในหลายๆสถานการณดวยกัน 
ตัวอยางเชน ที่อัลลอฮฺไดตรัสวา 

$yϑ̄ΡÎ) ã ßϑ÷è tƒ y‰Éf≈ |¡ tΒ «!$# ô⎯ tΒ š∅tΒ# u™ «!$$Î/ 

ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ Ì ÅzFψ $#  
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ความว า  แทจ ริงผู ที่ จะบู รณะบรรดามัสยิด
ของอัลลอฮฺน้ัน (มีเฉพาะ)ผูที่ศรัทธาตออัลลอฮฺ 
และวันอาคิเราะฮฺ 164

 

 
t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íο t ÅzFψ $$Î/ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ⎯ ÏµÎ/ ( öΝ èδuρ 

4’ n? tã öΝ Íκ ÍE Ÿξ|¹ tβθÝà Ïù$pt ä†  
ความวา และบรรดาผูที่ศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ
น้ัน พวกเขายอมจะศรัทธาตอคัมภีร(อัลกุรอาน)น้ี 
และขณะเดียวกันพวกเขาก็จะรักษาการละหมาด
ของพวกเขา 165 

บางที สาเหตุที่ทําใหอัลกุรอานใหความสําคัญอยางมากในการ
ตักเตือนมนุษยเพ่ือใหระลึกถึงวันอาคิเราะฮฺ เพราะมนุษยชอบหลงลืม 
และเผลอตัวจากการนึกถึงมัน อันเกิดจากความตรากตรําของพวกเขา
ในการประกอบอาชีพบนโลกนี้ และหลงใหลในทรัพยสินและความ
สวยงามบนโลก ดังน้ันการมีศรัทธามั่นในวันอาคิเราะฮฺและศรัทธาตอ
การตอบแทนที่มีทั้งการทรมานและความสุขสบาย จะทําใหบรรเทา
ความโลภและหลงระเริงของพวกเขาในความสุขอันจอมปลอมบนโลกนี้ 
และสาเหตุอีกอยางหนึ่งก็เพ่ือผลักดันใหมนุษยแขงขันกันสรางความดี 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

                                                 
164  อัต-เตาบะฮฺ : 18 
165  อัล-อันอาม : 92 
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$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ $tΒ ö/ ä3 s9 # sŒ Î) Ÿ≅Š Ï% â/ ä3 s9 

(#ρã ÏΡ$# ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# óΟ çFù=s%$̄O $# ’ n<Î) ÇÚ ö‘ F{ $# 4 

Ο çF ÅÊ u‘ r& Íο 4θu‹ ysø9 $$Î/ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# š∅ÏΒ Íο t ÅzFψ $# 4 $yϑsù 

ßì≈ tFtΒ Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ’ Îû Íο t ÅzFψ $# ωÎ) î≅‹ Î=s% ∩⊂∇∪  
ความวา โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย มีอะไร
เกิดขึ้นแกพวกเจากระนั้นหรือ? เม่ือไดถูกกลาว
แกพวกเจาวา จงออกไปตอสู ในหนทางของ  
อัลลอฮฺเถิด พวกเจาก็เฉื่อยชา(และติดตรึง)อยูกับ
พ้ืนดิน พวกเจาพึงพอใจตอชีวิตความเปนอยูแหง
โลกนี้มากกวาชีวิตในวันโลกหนากระนั้นหรือ? ไม
มีสิ่งอํานวยความสุขแหงชีวิตในโลกนี้(ถาจะเทียบ
กับความสุขสบาย)ในวันโลกหนา นอกจาก(มัน
เปนความสุขเพียง)เล็กนอยเทานั้น 166 

แทจริงไมมีสิ่งใดที่จะยกมนุษยใหพนจากการติดตรึงอยูกับชีวิต
โลก นอกจากการศรัทธาตออัลลอฮฺและการศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ 
โดยศรัทธาวาทรัพยสินทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยไดละทิ้งในโลกนี้ เพราะ
เชื่อฟงในคําสั่งของอัลลอฮฺและยึดม่ันในคําสั่งของพระองค จะถูก
ทดแทนในโลกหนาดวยทรัพยสินที่ดีกวา ยั่งยืนกวา และม่ันคงกวา 
ขณะเดียวกันก็ศรัทธามั่นวาทุกสิ่งทุกอยางที่ทําใหออกจากเสนทางและ

                                                 
166  อัต-เตาบะฮฺ : 38 
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คําสั่งของอัลลอฮฺบนโลกนี้ เพียงเพราะหลงใหลในทรัพยสินทางโลกอัน
นอยนิด เขาจะถูกตอบแทนดวยการลงโทษที่ทรมานยิ่งในวันอาคิเราะฮฺ 

เม่ือมนุษยศรัทธามั่นตอวันอาคิเราะฮฺแลว จะทําใหเขารูสึก
เชื่อม่ันวาความสุขสบายทุกสิ่งบนโลกนี้ไมสามารถที่จะเทียบเคียงกับ
ความสุขสบายในวันอาคิเราะฮฺได และความทุกขทรมานบนโลกนี้ไม
สามารถที่จะเทียบเคียงกับความทุกขทรมานในวันอาคิเราะฮฺไดเลย 

 

ค. การทดสอบในหลุมศพ(กุโบรฺ) 
เราตองศรัทธามั่นวาความตายนั้นเปนความจริงและเที่ยงแท

แนนอน อัลลอฮฺไดตรัสวา 
ö≅ è% Νä39 ©ùuθtGtƒ à7 n=̈Β ÏNöθyϑø9 $# “Ï% ©! $# Ÿ≅ Ïj. ãρ öΝ ä3 Î/ 

¢Ο èO 4’ n<Î) öΝ ä3 În/ u‘ šχθãèy_ö è? ∩⊇⊇∪  
ความวา จงกลาวเถิดมุหัมมัด  “มลาอิกะฮฺผูปลิด
ชีวิต ผูไดรับมอบหมายเกี่ยวกับพวกทาน จะปลิด
ชีวิตของพวกทาน แลวพวกทานจะถูกนํากลับไป
ยังองคอภิบาลของพวกทาน”

 167 
ความตายเปนสิ่งที่ประจักษยิ่ง ไมมีใครไมทราบวาสิ่งมีชีวิตทุก

ชนิดตองพบกับความตาย และไมมีการสงสัยและลังเลถึงสิ่งน้ี และเรา
ตองศรัทธามั่นวาทุกคนตายโดยปกติ ถูกฆาตาย หรือเสียชีวิตดวย

                                                 
167  อัส-สัจญดะฮฺ : 11 
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สาเหตุใดก็ตาม แสดงวาเขาครบอายุขัยแลว และไมมีการตัดทอน
แมแตเสี้ยววินาที อัลลอฮฺไดตรัสวา 

# sŒ Î* sù u™!% y` öΝ ßγ è=y_r& Ÿω tβρ ã Åzù'tGó¡o„ Zπ tã$y™ ( Ÿωuρ 

šχθãΒÏ‰ø) tGó¡o„  
ความวา ครั้นเม่ือกําหนดเวลา(อายุขัย)ของพวก
เขาไดมาถึง พวกเขาจะไมสามารถรองขอใหลาชา
(แมแต)ชั่วโมงเดียว และจะไมสามารถรองขอให
เร็วขึ้น(สักชั่วโมงหนึ่ง) 168 

และเราตองศรัทธามั่นตอการทดสอบในหลุมศพ น่ันคือผูตายจะ
ถูกสอบสวน –หลังจากที่ถูกฝงเรียบรอยแลว- เกี่ยวกับองคอภิบาลของ
เขา ศาสนาของเขา และศาสนทูตของเขา ดังน้ันอัลลอฮฺจะทรงทําให
ชาวมุอมินผูศรัทธามีจุดยืนที่ม่ันคงดวยคําตอบที่ม่ันคงและชัดเจน โดย
มุอมินผูศรัทธาจะตอบวา  “องคอภิบาลของเราคืออัลลอฮฺ ศาสนาของ
เราคืออิสลาม และนบีของเราคือมุหัมมัด” และอัลลอฮฺจะทรงทําให
บรรดาผูอธรรมที่หลงทาง โดยพวกเขาจะตอบวา “อา...อา... ฉันไมรู” 
สวนผูกลับกลอก(มุนาฟก)และผูที่สงสัย(ในสัจธรรมของอิสลาม) เขาจะ
ตอบวา “ฉันไมรู ฉันไดยินคนกลาวบางอยาง ดังนั้นฉันจึงกลาวตาม
พวกเขา” 

และเราตองศรัทธาตอการทรมานในหลุมศพและความสุขสบาย
ของมัน โดยที่การทรมานนั้นจะเกิดขึ้นกับบรรดาผูอธรรมทั้งหลาย ทั้ง
ที่เปนชาวมุนาฟกผูกลับกลอกและผูปฏิเสธศรัทธา  

                                                 
168  อัล-อะอฺรอฟ : 34 
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อัลลอฮฺไดตรัสวา 
öθs9 uρ #“t s? ÏŒÎ) šχθßϑÎ=≈ ©à9 $# ’ Îû ÏN≡ t yϑxî ÏNöθ pR ùQ $# 

èπ s3 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# uρ (# þθäÜ Å™$t/ óΟ ÎγƒÏ‰÷ƒ r& (# þθã_Ì ÷z r& 

ãΝ à6 |¡àΡr& ( tΠ öθu‹ ø9 $# šχ÷ρt“ øg éB z># x‹ tã Èβθßγ ø9 $# 

$yϑÎ/ öΝ çFΖ ä. tβθä9θà) s? ’ n? tã «!$# u ö xî Èd, pt ø:$# öΝ çGΨ ä. uρ 

ô⎯ tã ⎯ ÏµÏG≈ tƒ# u™ tβρ ç É9õ3 tFó¡n@ ∩®⊂∪  
ความวา และหากเจาไดเห็น ขณะที่บรรดาผู
อธรรมกําลังอยูในภาวะใกลจะตาย และมลาอิกะฮฺ
กําลังยื่นมือของพวกเขา (โดยกลาววา) จงเอา
ชีวิตของพวกเจาออกมา วันน้ีพวกเจาจะไดรับ
การตอบแทนซึ่ งการทรมานอันแสนอัปยศ 
เน่ืองจากพวกเจาเคยกลาวใหรายแกอัลลอฮฺ โดย
ปราศจากความจริง และเนื่องจากพวกเจายโสตอ
บรรดาโองการของพระองค 169 

 
และพระองคไดตรัสถึงครอบครัวของฟรเอาน(ฟาโรห)วา 
 

                                                 
169  อัล-อันอาม : 93 
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â‘$ ¨Ψ9 $# šχθàÊ t ÷èãƒ $pκ ö n=tæ # xρß‰äî ($|‹ Ï±tã uρ tΠöθtƒ uρ 

ãΠθà) s? èπ tã$¡¡9 $# (# þθè=Åz÷Š r& tΑ# u™ šχöθ tã ö Ïù £‰x© r& 

É># x‹ yèø9 $# ∩⊆∉∪  
ความวา ไฟนรกจะถูกนํามาฉายใหพวกเขาเห็น
ทั้งยามเชาและยามเย็น และในวันกิยามะฮฺน้ัน จะ
มีเสียงกลาววา จงนําเอาบริวารของฟรเอานเขา
ไปรับการลงโทษที่สาหัสยิ่งเถิด170 

มีรายงานในเศาะฮีหฺมุสลิมจากซัยดฺ อิบนุ ษาบิต รอฎิยัลลอลฮฺ 
อันฮุ เลาจากรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “ถาหากไมใช
เพราะเกรงวา พวกทานจะไมฝงศพกันเอง แนนอนวาฉันจะรองขอให
อัลลอฮฺทรงทําใหพวกทานไดยินเสียงทรมานในหลุมศพ(เหมือน)ที่ฉัน
ไดยิน” หลังจากนั้นทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ก็หันหนามา
หาบรรดาเศาะหาบะฮฺพลันกลาววา “พวกทานจงขอความคุมครอง
ตออัลลอฮฺจากใหรอดพนจากการทรมานของไฟนรก” บรรดาเศาะ
หาบะฮฺจึงกลาววา “พวกเราขอความคุมครองตออัลลอฮฺใหรอด
พนจากการทรมานของไฟนรก” หลังจากนั้นทานกลาวอีกวา “พวก
ทานจงขอความคุมครองตออัลลอฮฺจากใหรอดพนจากการทรมานใน
หลุมศพ” พวกเขาก็กลาววา “พวกเราขอความคุมครองตออัลลอฮฺ
ใหรอดพนจากการทรมานในหลุมศพ” 

สวนความสุขสบายในหลุมศพนั้นอัลลอฮฺทรงเตรียมไวแกบรรดา
มุอมินผูศรัทธาที่เชื่อม่ันเทานั้น  
                                                 
170  ฆอฟรฺ : 46 
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อัลลอฮฺไดตรัสวา 
¨βÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈ s) tFó™ $# 

ãΑ ¨” t∴ tGs? ÞΟ ÎγøŠ n=tæ èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑø9 $# ωr& (#θèù$sƒ rB Ÿωuρ 

(#θçΡt“ øt rB (#ρã Ï±÷0r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø:$$Î/ © ÉL ©9 $# óΟ çFΖ ä. šχρß‰tãθè?   
ความวา แทจริงบรรดาผูที่กลาววา อัลลอฮฺคือ
พระผูอภิบาลของเรา แลวพวกเราก็ยืนหยัดตาม
คํากลาวนั้น มลาอิกะฮฺจะลงมาหาพวกเขา (โดย
กลาวกับพวกเขาวา) “พวกเจาอยาหวาดกลัวและ
อยาไดโศกเศรา แตจงตอนรับขาวดี คือสวน
สวรรคที่พวกเจาไดถูกสัญญาไว”171 

และพระองคไดตรัสอีกวา 
Iωöθn=sù # sŒ Î) ÏM tón= t/ tΠθà) ù=çt ø:$# ∩∇⊂∪ óΟ çFΡr& uρ 7‹Í× t⊥‹ Ïm 

tβρ ã ÝàΖ s? ∩∇⊆∪ ß⎯øt wΥuρ Ü>t ø% r& Ïµ ø‹ s9 Î) öΝ ä3Ζ ÏΒ ⎯ Å3≈ s9 uρ ω 
tβρ ç ÅÇö6 è? ∩∇∈∪ Iωöθn=sù βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. u ö xî t⎦⎫ ÏΖƒ Ï‰tΒ ∩∇∉∪ 

!$pκ tΞθãèÅ_ö s? βÎ) ÷Λ ä⎢Ψä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹ ∩∇∠∪ !$̈Βr' sù βÎ) tβ% x. 

z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ § s) ßϑø9 $# ∩∇∇∪ Óy ÷ρt sù ×β$pt ø†u‘ uρ àM ¨Ζ y_uρ 

5ΟŠ ÏètΡ ∩∇®∪  

                                                 
171  ฟุศศิลัต : 30 
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ความวา และถาหากไมเพราะวิญญาณไดมาถึง
คอหอย(กําลังจะตาย) ในขณะที่พวกเจากําลัง
มองดูอยู และพวกเรา(บรรดามลาอิกะฮฺ)อยู
ใกลชิดเขายิ่งกวาพวกเจา แตพวกเจามองไมเห็น
เรา ดังนั้นมาตรแมนวาพวกเจาไมไดอยูภายใต
อํานาจของผูใด พวกเจาก็จงทําใหมัน(วิญญาณ)
กลับ(คืนสูรางของเขาอีกครั้งสิ) ถาพวกเจาสัจจริง
(ตามที่กลาวอาง) ดังน้ันถาหากวาเขา(ผูตาย)เปน
ผูที่ใกลชิด(ภักดีตอ)อัลลอฮฺ เขาก็จะไดรับความ
อ่ิมเ อิบเบิกบานและสวนสวรรคที่ เขาโปรด
ปราน172 

และอัล-บัรรออฺ อิบนุ อาซิบ รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา ทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวถึงสภาพบรรดาผูศรัทธาหลังจากที่
เขาไดตอบขอซักถามของสองมลาอิกะฮฺในหลุมศพแลววา “จะมีผูเรียก
เขาจากบนฟาวา บาวของฉันเปนผูที่สัจจริง ดังนั้นพวกเจาจงปูพรม
จากสวรรคใหแกเขา และจงแตงตัวเขาดวยเครื่องแตงกายจากสวรรค 
และจงเปดประตูที่ไปสูสวรรคบานหนึ่งใหแกเขา” ทานกลาวตอไปวา 
“ดังน้ันความสะดวกสบายจึงไดมาหาเขา และหลุมศพของเขาไดถูกเปด
กวางออกจนสุดสายตา” 173  

                                                 
172  อัล-วากิอะฮฺ : 83-89 
173  รายงานโดยอะหฺมัด และอบู ดาวูด จากรายงานของอัล-บัรรออฺ อิบนุ อาซิบ 
อันยาวเหยียด 
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แทจริงมีรายงานมากมายจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ที่ระบุถึงการมีจริงของความทรมานและความผาสุกในหลุมฝง
ศพ เชนเดียวกับการซักถามของสองมลาอิกะฮฺ ดังนั้นจึงจําเปนตอง
ศรัทธาวาสิ่งเหลานั้นมีอยูจริงและเชื่อม่ันตอสิ่งดังกลาว และเราจะตอง
ไมพูดถึงสภาพที่แทจริงของมันวาเปนเชนไร เพราะสติปญญาของเรา
ไมสามารถที่จะหยั่งรูถึงสภาพที่แทจริงของมันได เพราะเราทุกคนยัง
ไมเคยประสบกับมันมากอน 

เชนเดียวกับสภาพของหลุมศพซึ่งเปนสิ่งเรนลับที่ไมสามารถจะ
รับรูไดดวยประสาทสัมผัส เพราะถาหากวามันสามารถรับรูไดดวย
ประสาทสัมผัส ดังน้ันจึงไมมีประโยชนใดๆในการศรัทธาตอสิ่งเรนลับ 
และมนุษยคงจะไมซุกซอนมัน ดังคํากลาวของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่วา “ถาหากไมใชเพราะเกรงวา พวกทานจะไมฝง
ศพกันเอง แนนอนวาฉันจะรองขอใหอัลลอฮฺทรงทําใหพวกเจาไดยินถึง
การทรมานในหลุมศพ(เหมือน)ที่ฉันไดยินมา” 174 

 

ง. สัญญาณวนัอวสาน 
สิ่งที่เราจําเปนตองศรัทธาอีกอยางหนึ่งคือ เราตองศรัทธามั่นวา

วันอวสานของโลกนี้ตองมาถึงอยางไมตองสงสัย และกําหนดการของ
มันนั้นไมมีใครรูนอกจากอัลลอฮฺพระองคเดียวเทานั้น ซ่ึงพระองคทรง
ปกปดไมใหมนุษยทุกคนทราบ  

พระองคไดตรัสวา 

                                                 
174  รายงานโดยมุสลิม 
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y7 tΡθè=t↔ ó¡ o„ Ç⎯ tã Ïπ tã$¡¡9 $# tβ$−ƒ r& $yγ8 y™ ó ß∆ ( ö≅ è% $yϑ̄ΡÎ) 

$yγ ãΚù=Ïæ y‰Ζ Ïã ’ În1u‘ ( Ÿω $pκ Ïk=pg ä† !$pκ ÉJø% uθÏ9 ωÎ) uθèδ 4 ôM n=à) rO 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Ÿω ö/ ä3‹ Ï?ù's? ωÎ) Zπ tGøó t/ 3 

y7 tΡθè=t↔ ó¡ o„ y7 ¯Ρr( x. ;’ Å∀ ym $pκ ÷] tã ( ö≅ è% $yϑ̄ΡÎ) $yγ ßϑù=Ïæ 

y‰Ζ Ïã «!$# £⎯Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ   
ความวา พวกเขาจะถามเจาถึงวันอวสาน (วัน    
กิยามะฮฺ) น้ันวา เม่ือใดเลามันจะเกิดขึ้น? จง
กลาวเถิดวา แทจริงความรูในเรื่องน้ันอยูที่พระ
เจาของฉันเทานั้น ไมมีใครจะเผยมันใหทราบ
สําหรับเวลาของมันได นอกจากพระองคเทานั้น 
มันหนักอ้ึง อยูในบรรดาชั้นฟาและแผนดิน มันจะ
ไมมายังพวกเจา นอกจากโดยกระทันหัน พวก
เขาถามเจาประหนึ่งวาเจานั้นเปนผูที่รูในเรื่องนั้น
ดี จงกลาวเถิด แทจริงความรู ในเรื่องน้ันอยู
ที่อัลลอฮฺเทานั้น แตทวามนุษยสวนมากไมรู 175 

 
มีรายงานหะดีษที่เศาะฮีหฺ(เชื่อถือได)มากมายจากทานรอซูล 

ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ชี้แจงถึงสัญลักษณและสัญญาณของวัน
อวสานของโลกนี้ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวถึง
สัญญาณเล็กของวันอวสานของโลก ซ่ึงสวนใหญจะเกี่ยวกับความเสื่อม
                                                 
175  อัล-อะอฺรอฟ : 187 
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เสียและความเลวทรามของมนุษย และการเกิดความขัดแยงในหมูพวก
เขา และความเบี่ยงเบนของพวกเขาจากแนวทาง(ศาสนา)อันเที่ยงตรง
ของอัลลอฮฺ 

และสวนหนึ่งของสัญญาณเล็กคือ สิ่งที่มีระบุอยูในหะดีษญิบรีล 
ซ่ึงทานไดถามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ถึงวันอวสาน
ของโลก ทานไดตอบวา “ผูที่ถูกถาม(หมายถึงทานรอซูลเอง)ยอมไมรู
เทากับผูถาม(หมายถึงญิบรีล)” ญิบรีลจึงถามตอไปวา “ถาเชนน้ัน ก็จง
บอกแกฉันถึงสัญญาณของมัน?” ทานไดตอบวา “เม่ือทาสี(ทาสหญิง)
ไดใหกําเนิดเจานายของนาง และเม่ือมีการเดินดวยเทาเปลา...” 176 

และอีกสวนหนึ่งของสัญญาณเล็กตามรายงานที่ไดมีชายคนหนึ่ง
ถามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “เม่ือไหรจะถึงวัน
อวสานของโลก?” ทานตอบวา “เม่ือความซื่อสัตยถูกทําลาย ดังน้ันก็จง
รอการมาถึงของวันสิ้นโลก” ชายคนนั้นถามตอไปวา “มีการทําลาย
อยางไรเลา?” ทานตอบวา “เมื่อมีการแตงตั้งหรือสนับสนุนให
ปฏิบัติภารกิจแกผูที่ไมเหมาะสม ดังน้ันก็จงรอการมาถึงของวัน
สิ้นโลก”177 

 สวนสัญญาณใหญของวันอวสานของโลก ไดแกสัญญาณใหญๆ
ที่เกิดขึ้นใกลกับวันสิ้นโลก ซ่ึงการเกิดขึ้นของมันจะนําไปสูการอวสาน
ของโลกทันที เสมือนเสนดายคลองลูกปดที่ขาดจากกันจนลูกปดทยอย
รวงลงทีละเม็ดทีละเม็ดจนหมดสิ้น 

                                                 
176  รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
177  รายงานโดย อัล-บุคอรีย 
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สัญญาณใหญของวันอวสานของโลกมีระบุในหะดีษเศาะฮีหฺถึง
สิบอยางดวยกัน  อาทิ เชน  รายงานของ หุซัยฟะฮฺ  อิบนุ  อุสัยดฺ 
อัลเฆาะฟารีย รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาวา “ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดปรากฏตอหนาพวกเราในขณะที่พวกเรากําลังทบทวน
ความรูอยู ทานจึงถามวา “พวกทานกําลังทบทวนอะไรอยู?” พวกเขา
ตอบวา “เรากําลังพูดถึงวันอวสานของโลก” ทานจึงกลาววา “แทจริงวัน
อวสานของโลกจะไมเกิดขึ้นจนกวาพวกทานจะพานพบกับสัญญาณ
ของมันสิบอยางกอนหนานั้น” แลวทานก็ระบุถึงสัญญาณเหลานั้นวา “มี
หมอกควัน ดัจญาล สัตว(ดาบบะตุล อัรฎ) ดวงอาทิตยขึ้นทางทิศ
ตะวันตก นบีอีซาลงมาจากฟา ยะูจญและมะูจญ เกิดแผนดินทรุด
สามแหง แหงหน่ึงที่ตะวันออก แหงหน่ึงที่ตะวันตก และอีกแหงหน่ึงที่
คาบสมุทรอาหรับ และสุดทายที่สุดจะมีไฟออกทางประเทศเยเมนไล
ตอนมนุษยสูสนามมะหฺชัร(ทองทุงแหงการชุมนุม)” 178 

และเราขอพูดถึง-เพ่ือเปนตัวอยาง-เกี่ยวกับสัญญาณใหญของ
วันอวสานของโลกอยางหนึ่ง น่ันคือการกําเนิดดัจญาล ซ่ึงดัจญาลนี้
เปนแหลงกําเนิดของการปฏิเสธศรัทธาและการหลงทาง และสายธาร
แหงความวุนวายและความตกใจกลัว บรรดานบีคนกอนๆ ตางได
ตักเตือนกลุมชนของพวกเขาถึงอันตรายของดัจญาล และสาธยายถึง
คุณลักษณะที่โดดเดนของมัน เชนเดียวกับนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ   
อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ไดย้ําเตือนประชาชาติของทานจนเปนที่ประจักษ
แจงสําหรับผูที่มีสายตาและความคิดอานที่โปรงใส 

                                                 
178  รายงานโดย มุสลิม 
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จากทานอะนัส รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจาก ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “ไมมีนบีคนใดนอกจากตองเตือนประชาชาติของ
เขาใหระวังตอจอมโกหกมีตาบอดขาง จงจําไวใหดี มันเปนคนที่ตาบอด
ขางหนึ่ง และแทจริงองคอภิบาลของพวกเจาไมบอดขาง  และมี
ตัวอักษรถูกตราไวบนหนาผากของมันวา กาฟ ฟาอฺ รออฺ(มาจากคําวา
กุฟรฺ ซ่ึงหมายถึงการปฏิเสธศรัทธา)” 179 

จากทาน อบูฮุร็อยเราะฮฺ รอฎิยัลลอฮฺ อันฮุ เลาจากทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วา “ฉันขอเลาใหพวกเจาฟงเรื่องหน่ึง
เกี่ยวกับดัจญาล ซ่ึงนบีคนหนึ่งไดเคยเลาถึงมันใหประชาชาติของทาน
ฟง แทจริงมันเปนคนที่ตาบอดขาง และแทจริงมันจะพาสิ่งที่เสมือนกับ
สวรรคและนรกมาดวย ดังน้ันสิ่งที่มันบอกวาเปนสวรรคแทจริงน่ันคือ
นรก และแทจริงฉันขอเตือนใหพวกเจาระวัง เฉกเชนที่นบีนูหฺได
ตักเตือนประชาชาติของทาน”180 

และจะไมมีใครสามารถรอดพนจากอันตรายของดัจญาลนอก
จากดวยความรูและการปฏิบัติอามัล น่ันคือ รูวาดัจญาลเปนมนุษยที่มี
เรือนรางที่จําเปนตอการกินด่ืมเชนเดียวกับเรา และดวยความชั่วราย
และความออนแอของมัน มันจึงเปนคนที่ตาบอดขาง และถูกระบุไวบน
หนาผากวา กาฟร (ผูปฏิเสธศรัทธา) สวนการปฏิบัติอามัลน้ันกระทํา
ไดดวยการขอความคุมครองตออัลลอฮฺเปนประจําใหรอดพนจาก
อันตรายของมันในชวงการนั่งครั้งสุดทายกอนการใหสลามออกจากการ
ละหมาด และดวยการทองจําสิบอายัตแรกของสูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟ ดังที่

                                                 
179  รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
180  รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสั่งเสียไววา “ผูใดที่ทองจําสิบ
อายัตแรกของสูเราะฮฺอัล-กะฮฺฟ เขาจะถูกคุมครองใหรอดพนจากภัย
ของดัจญาล” 181 

 

จ. การฟนคนืชีพ 
 การศรัทธาตอการฟนคืนชีพอีกครั้งหน่ึงของมนุษยมีหลักฐาน

ยืนยันจากอัลกุรอาน ซุนนะฮฺ สติปญญา และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของ
แตละคน ดังน้ันเราจึงตองศรัทธามั่นวาอัลลอฮฺจะทรงบังเกิดผูที่อยูใน
หลุมศพใหกลับฟนคืนชีพอีกครั้ง และวิญญาณของพวกเขาก็จะถูก
สงกลับไปยังเรือนราง และมนุษยทุกคนก็จะลุกขึ้นทําความเคารพ 
อัลลอฮฺอีกครั้งหน่ึง 

พระองคไดตรัสวา 
§Ν èO /ä3 ¯ΡÎ) y‰÷èt/ y7 Ï9≡ sŒ tβθçFÍh‹ yϑs9 ∩⊇∈∪ ¢ΟèO ö/ ä3 ¯ΡÎ) tΠ öθtƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# šχθèW yèö7 è? ∩⊇∉∪  
ความวา หลังจากนั้นพวกเจาก็จะตองพบกับ
ความตาย และหลังจากนั้นในวันกิยามะฮฺพวกเจา
ก็จะถูกทําใหฟนคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง182 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวความวา “ใน
วันกิยามะฮฺมนุษยจะถูกไลตอนในสภาพที่เดินดวยเทาเปลา เปลือยราง
(ไมสวมเสื้อผา) และไมขลิบอวัยวะเพศ” 183 
                                                 
181  รายงานโดย มุสลิม 
182  อัล-มุอมินูน : 15-16 
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และชาวมุสลิมทุกคนมีความเห็นพองกันวาการฟนคืนชีพน้ันมี
จริง และมันเปนไปตามสภาพของเหตุผลที่ควรจะเปน โดยที่อัลลอฮฺ
ทรงทําใหมนุษยกลับฟนคืนชีพอีกครั้งหน่ึงเพ่ือทําการตอบแทนตอสิ่งที่
พระองคไดทรงกําหนดใหพวกเขาปฏิบัติตามคําสั่งของบรรดาศาสนทูต
ของพระองค อัลลอฮฺไดตรัสวา  

óΟ çFö7 Å¡yssùr& $yϑ̄Ρr& öΝ ä3≈ oΨ ø) n=yz $ZW t7 tã öΝ ä3 ¯Ρr& uρ $uΖ øŠ s9 Î) 

Ÿω tβθãèy_ö è? ∩⊇⊇∈∪  
ความวา พวกเจาคิดวาเราไดบังเกิดพวกเจาโดย
เปลาประโยชน และพวกเจาจะไมกลับคืนสูเราอีก
ครั้งหน่ึงกระนั้นหรือ?184 

แทจริงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาตางปฏิเสธถึงการฟนคืนชีพ
หลังจากความตาย โดยพวกเขาอางวาสิ่งนั้นเปนไปไมได การอาง
ดังกลาวเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ซ่ึงทั้งบัญญัติอิสลาม(อัลกุรอานและ      
ซุนนะฮฺ) ประจักษสัมผัส และสติปญญาตางสามารถระบุถึงความไมจริง
ของการแอบอางดังกลาว ดังน้ี 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
zΝ tã y— t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρã x x. βr& ⎯ ©9 (#θèV yèö7 ãƒ 4 ö≅ è% 4’ n? t/ ’ În1u‘ uρ 

£⎯ èV yèö6 çGs9 §Ν èO ¨βàσ ¬7 t⊥ çGs9 $yϑÎ/ ÷Λ ä⎢ ù=ÏΗ xå 4 y7 Ï9≡ sŒ uρ ’ n? tã «!$# 

× Å¡o„ ∩∠∪  

                                                                                                        
183  รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
184  อัล-มุอมินูน : 115 
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ความวา บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาไดกลาวอางวา 
พวกเขาจะไมถูกใหฟนคืนชีพมาอีก จงกลาวเถิด
(มุหัมมัด)วา หาเปนเชนนั้นไม ขอสาบานตอพระ
ผูอภิบาลของฉัน พวกเจาทุกคนจะถูกใหฟนคืน
ชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอยางแนนอน แลวพวกเจาก็
จะไดรับแจงตามที่พวกเจาไดประกอบกรรมเอาไว 
และนั่นเปนการงายสําหรับอัลลอฮฺ 185 

พระองคไดตรัสอีกวา 
tΑ$s% uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. Ÿω $oΨ Ï?ù's? (èπ tã$¡¡9 $# ö≅ è% 4’ n? t/ 

’ În1u‘ uρ öΝ à6 ¨Ζ t Ï?ù'tG s9 ÉΟ Î=≈ tã (É= ø‹ tóø9 $#  
ความวา และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาจะกลาววา 
วันอวสานของโลกจะไมมาถึงเรา จงกลาวเถิด
(มุหัมมัด)วา หาเปนเชนนั้นไม ขอสาบานตอองค
อภิบาลของฉัน ผูทรงรอบรูในสิ่งที่พนญาณวิสัย 
วามันจะเกิดขึ้นกับพวกเจาอยางแนนอน186 

และแทจริงบรรดาคัมภีรแหงฟากฟาไดเห็นพองกันวามันจะ
เกิดขึ้นจริง 

สวนดานประจักษสัมผัสนั้น เราจะเห็นไดจากการที่อัลลอฮฺทรง
ทําใหสิ่งที่ตายแลวกลับฟนคืนชีพอีกครั้งหน่ึงบนโลกนี้ ดังมีปรากฏใน 
สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺถึงหาตัวอยางดวยกัน ตัวอยางแรกของมัน

                                                 
185  อัต-ตะฆอบุน : 7 
186  สะบะอฺ : 3 
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คือ เม่ือครั้งที่ประชาชาติของนบีมูซากลาววา พวกเขาจะไมศรัทธา
ตอนบี มูซาจนกวาพวกเขาจะไดเห็นอัลลอฮฺอยางเปดเผย ดังน้ันอัลลอ
ฮฺจึงทําใหพวกเขาตายหมด และพระองคก็ทําใหพวกเขาฟนขึ้นมาอีก
ครั้ง ในการนี้อัลลอฮฺไดตรัสแกชาวเผาอิสราเอลวา 

øŒ Î) uρ óΟ çFù=è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “t tΡ ©!$# 

Zο t ôγ y_ ãΝ ä3 ø?x‹yz r'sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡr& uρ tβρ á ÝàΨ s? 

∩∈∈∪ §ΝèO Ν ä3≈ oΨ ÷V yèt/ -∅ÏiΒ Ï‰÷èt/ öΝ ä3 Ï?öθtΒ öΝ à6 ¯=yès9 

tβρ ã ä3 ô±n@ ∩∈∉∪  
ความวา และจงรําลึกถึง ขณะที่พวกเจากลาววา 
โอ มูซา ! เราจะไมศรัทธาตอทานเปนอันขาด 
จนกวาเราจะไดเห็นอัลลอฮฺโดยเปดเผย แลว
สายฟาผาก็ไดคราพวกเจา ขณะที่พวกเจามองดู
กันอยู ภายหลังเราไดใหพวกเจาคืนชีพ หลังจาก
ที่พวกเจาไดตายไปแลว เผื่อวาพวกเจาจัก
ขอบคุณ187 

ตัวอยางที่สองคือ เร่ืองราวของผูที่ถูกฆาตาย ซ่ึงชาวอิสราเอล
ไดโตเถียงกันถึงเพ่ือคนหาฆาตกร ดังน้ันอัลลอฮฺจึงทรงสั่งใหพวกเขา
เชือดวัวตัวหน่ึง แลวก็เอาอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของมันฟาดไปที่ราง
ของผูที่ถูกฆานั้นเพ่ือใหเขาฟนขึ้นมาบอกวาใครคือผูที่ฆาเขา  

                                                 
187  อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 55-56 
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เชนเดียวกับเรื่องราวของชนกลุมหน่ึงที่หนีตายออกจากเมือง
ของพวกเขา แลวอัลลอฮฺก็ทรงทําใหพวกเขาเสียชีวิต แลวพระองคก็ทํา
ใหพวกเขาฟนขึ้นมาอีกครั้งหน่ึง 

สวนตัวอยางที่สี่ เปนเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เดินผานหมูบาน
แหงหน่ึง แลวเขาก็คิดวาไมมีทางที่อัลลอฮฺจะทรงทําใหมันกลับฟน
ขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้นอัลลอฮฺจึงทําใหเขาเสียชีวิตเปนเวลา 100 ป แลว
พระองคก็ทําใหเขาฟนขึ้นมาอีกครั้ง 

สวนตัวอยางที่หา ไดแกเร่ืองราวที่เกี่ยวกับนกของทานนบี 
อิบรอฮีมที่สงสัยวาอัลลอฮฺจะทรงทําให มันฟนขึ้นมาอีกครั้ งได
อยางไร188   

สวนเหตุผลทางปญญาที่บงบอกถึงความสามารถที่จะฟนขึ้นมา
อีกครั้งของสิ่งที่ตายแลวน้ัน มีอยูสองนัยดวยกัน คือ 

หนึ่ง อัลลอฮฺเปนผูที่ ริเ ร่ิมในการสรางฟากฟาทั้งหลายและ
แผนดิน พรอมทั้งสิ่งที่มีอยูในชั้นฟาและแผนดิน พระองคเปนผูที่สราง
มันมาเปนครั้งแรก ดังน้ันผูที่สามารถสรางมันมาจากสิ่งที่ไมเคยมีมา
กอนยอมตองสามารถทําใหมันกลับฟนขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่มีมาแลว
อยางแนนอน อัลลอฮฺไดตรัสวา 

uθèδuρ “Ï% ©! $# (# äτy‰ö7 tƒ t, ù=y⇐ ø9 $# ¢Ο èO … çν ß‰‹ Ïèãƒ uθèδ uρ 

Üχuθ÷δr& Ïµø‹ n=tã  

                                                 
188  ดู สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 73, 243, 259, 260 
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ความวา และพระองคคือผูที่ทรงเริ่มแรกในการ
สราง แลวทรงใหมันกลับขึ้นมาอีก และมันยอม
เปนการงายกวาสําหรับพระองค189 

และพระองคทรงสั่งใหตอบแกบรรดาผูที่ปฏิเสธและไมเชื่อวา
กระดูกที่ปนปหมดแลวน้ันจะสามารถกลับฟนขึ้นมาอีกครั้งวา 

ö≅ è% $pκ Í‹ ósãƒ ü“Ï% ©! $# !$yδr't±Σr& tΑ ¨ρr& ;ο § tΒ ( uθèδuρ Èe≅ ä3 Î/ 

@, ù=yz íΟŠ Î=tæ ∩∠®∪  
ความวา จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วา พระองคผูทรง
สรางมันขึ้นมาครั้งแรกยอมสามารถทําใหมันกลับ
มีชีวิตขึ้นมาอีก และพระองคทรงรอบรูในทุกสิ่งที่
พระองคทรงสรางมา190 

สอง แผนดินที่แหงแลง ไมมีตนไมและพืชพันธุเขียวขจีขึ้นอยู
เลย แตทันทีที่ฝนตกลงมา ความเขียวขจีของแมกไมก็คอยๆ งอกเงย
ขึ้นมามีชีวิตอยางสวยงาม ดังน้ันผูที่สามารถทําใหตนไมเหลานั้นกลับมี
ชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่มันไดตายไปแลวก็ยอมตองสามารถทําให
ชีวิตที่ตายไปแลวกลับฟนขึ้นมาอีกอยางแนนอน 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
$uΖ ø9 ¨“ tΡuρ z⎯ ÏΒ Ï™!$yϑ¡¡9 $# [™!$tΒ % Z. t≈ t6 •Β $uΖ ÷Gu; /Ρr'sù ⎯ Ïµ Î/ 

;M≈ ¨Ζ y_ ¡= ymuρ Ï‰Š ÅÁ pt ø:$# ∩®∪ Ÿ≅ ÷‚¨Ζ9 $# uρ ;M≈ s) Å™$t/ 

                                                 
189  อัร-รูม : 27 
190  ยาสีน : 79 
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$oλ°; Óì ù=sÛ Ó‰‹ ÅÒ̄Ρ ∩⊇⊃∪ $]% ø—Íh‘ ÏŠ$t6 Ïèù=Ïj9 ( $uΖ ÷ u‹ ômr& uρ ⎯ Ïµ Î/ 

Zο t$ ù#t/ $\Gø‹ ¨Β 4 y7 Ï9≡ x‹x. ßlρã èƒ ø:$# ∩⊇⊇∪  
ความวา และเราไดใหนํ้าฝนหลั่งลงมาจากฟากฟา 
เปนความจําเริญ(แกมนุษย) แลวเราไดใหสวน
ตางๆและเมล็ดพืชสําหรับเก็บเกี่ยวงอกเงย
ออกมาดวยน้ําฝน และตนอินทผลัมที่สูงตระหงาน 
ลําตนของมันมีพวงยอยลงมาและมีผลซอนทับกัน
เปนตับ เพ่ือเปนปจจัยยังชีพแกปวงบาวและเรา
ใชนํ้าเพื่อทําใหดินแดนที่แหงแลงกลับมีชีวิตชีวา
ขึ้นมาอีกครั้ง เชนนั้นแหละการฟนคืนชีพ191 

คนที่มีสติปญญาทุกคนยอมรูดีวาผูที่สามารถสรางสิ่งที่ยิ่งใหญ
ยอมตองมีความสามารถเปนรอยเทาที่จะสรางสิ่งที่เล็กกวานั้น ในเม่ือ
อัลลอฮฺสามารถสรางชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินอันกวางใหญไพศาล
และตระหงานตาโดยปราศจากตัวอยางมากอน ดังน้ันพระองคยอมตอง
สามารถทําใหกระดูกที่ผุเปอยแลวใหกลับมามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง  

พระองคไดตรัสวา 
}§øŠ s9 uρr&  “Ï% ©! $#  t, n=y{  ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $#  uÚ ö‘ F{ $# uρ 

A‘ Ï‰≈ s) Î/  #’ n? tã  βr&  t, è=øƒ s†  Ο ßγ n=÷W ÏΒ  4  4’ n? t/  uθèδuρ  ß,≈ ¯=y‚ø9 $# 

ÞΟŠ Î=yèø9 $# ∩∇⊇∪  

                                                 
191  กอฟ : 9-11 
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ความวา ผูที่สามารถสรางบรรดาชั้นฟาและ
แผนดินยอมตองสามารถสรางสิ่งที่เหมือนกับสิ่ง
เหลานั้นมิใชหรือ แนนอน เพราะพระองคคือผู
ทรงสรางที่ยิ่งใหญและผูทรงรอบรูทุกอยาง 192 

 

ฉ. การถูกนาํเสนอ การชาํระ และการอานสมุดบันทกึ 
เราตองศรัทธามั่นตอการถูกนําเสนอ โดยที่มนุษยทุกคนตองถูก

นําเสนอตอหนาพระพักตรของอัลลอฮฺ ดังที่พระองคไดตรัสวา 
7‹Í≥ tΒöθuŠ sù ÏM yès% uρ èπ yèÏ%# uθø9 $# ∩⊇∈∪ ÏM ¤) t±Ρ$# uρ â™!$yϑ¡¡9 $# 

}‘ ÏS sù 7‹Í× tΒöθtƒ ×π uŠ Ïδ# uρ ∩⊇∉∪ à7 n=yϑø9 $# uρ #’ n? tã $yγ Í←!% y` ö‘ r& 4 

ã≅ Ïϑøt s†uρ z¸ ó tã y7 În/ u‘ öΝ ßγ s% öθsù 7‹Í× tΒöθtƒ ×π uŠ ÏΖ≈ oÿ sS ∩⊇∠∪ 

7‹Í× tΒöθtƒ tβθàÊ t ÷èè? Ÿω 4’ s∀ øƒ rB óΟ ä3Ζ ÏΒ ×π uŠ Ïù% s{ ∩⊇∇∪  
ความวา ดังน้ัน ในวันนั้น กิยามะฮฺก็จะเกิดขึ้น 
และชั้นฟาก็จะแตกออก ซ่ึงในตอนนั้นมันจะฉีก
ขาดและแตกออกจากกัน และบรรดามลาอิกะฮฺก็
จะปรากฏตัวขึ้นบนเวหา และในวันนั้นมลาอิกะฮฺ
จํานวนแปดนายจะทูนอะรัช(บัลลังค)ขององค
อภิบาลของเจาไวบนหัวของพวกเขา ในวันนั้น
พวกเจาจะถูกนํามาเสนอหนาตอหนาพระพักตร

                                                 
192  ยาสีน : 81 
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ของพระองค ไมมีความลับใดของพวกเจาที่
ปกปดอยูอีก193 

และพระองคไดตรัสวา 
(#θàÊ Ì ãã uρ  4’ n? tã  y7 În/ u‘  $y |¹  ô‰s) ©9  $tΡθßϑçF÷∞ Å_  $yϑx. 

ö/ ä3≈ oΨ ø) n=yz  tΑ ¨ρr&  ¥ο § tΒ  4  ö≅ t/  óΟ çF÷Η xå y—  ⎯ ©9 r&  Ÿ≅ yèøg ªΥ  / ä3 s9 

# Y‰Ïã öθ̈Β ∩⊆∇∪  
ความวา และ(ในวันนั้น)พวกเขาจะถูกนํามาเสนอ
ตอหนาพระพักตรขององคอภิบาลของเจาอยาง
เปนแถว แนแทพวกเจายอมตองมาหาเราดั่งที่เรา
ไดบังเกิดพวกเจาในครั้งแรก แตทวาพวกเจากลับ
อางวาเราไมไดทําสัญญานัดพบกับพวกเจา 194 

และเราตองศรัทธามั่นตอการชําระ โดยที่อัลลอฮฺจะทรงทําการ
ชําระสอบสวนในภารกิจของมนุษยทุกคน พระองคจะเริ่มจากบาวผู
ศรัทธากอน จนกระทั่งพวกเขายอมรับถึงความผิดและบาปตางๆที่พวก
เขาไดกอไวบนโลก ดังที่อัลกุรอานและซุนนะฮฺไดระบุไว สวนบรรดาผู
ปฏิเสธศรัทธา พวกเขาจะไมไดรับการชําระในกรรมดีและกรรมชั่วของ
พวกเขา เพราะแทจริงแลวพวกเขาไมมีกรรมดีใดๆ เหลืออยูเลย แต
กรรมของพวกเขาจะถูกคํานวณเฉยๆ แลวก็พักไวอยางนั้น พรอมกับ
การยอมรับในการกระทําของพวกเขา 

พระองคไดตรัสวา 
                                                 
193  อัล-หากเกาะฮฺ : 15-18 
194  อัล-กะฮฺฟ : 48 
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$yγ •ƒ r'̄≈ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM}$# y7 ¨ΡÎ) îy ÏŠ% x. 4’ n<Î) y7 În/ u‘ % [n ô‰x. 

ÏµŠ É)≈ n=ßϑsù ∩∉∪ $̈Βr'sù ô⎯ tΒ š†ÎAρé& … çµ t7≈ tGÏ. ⎯ ÏµÏΨŠ Ïϑu‹ Î/ 

∩∠∪ t∃öθ|¡sù Ü= y™$pt ä† $\/$|¡Ïm # Z Å¡o„ ∩∇∪ 

Ü= Î=s)Ζ tƒ uρ #’ n<Î) ⎯ Ï&Î#÷δr& #Y‘ρç ô£ tΒ ∩®∪ $̈Βr& uρ ô⎯ tΒ u’ ÎAρé& 

… çµ t7≈ tGÏ. u™!# u‘ uρ ⎯ Íν Ì ôγ sß ∩⊇⊃∪ t∃öθ|¡sù (#θãã ô‰tƒ # Y‘θç6 èO 

∩⊇⊇∪ 4’ n? óÁtƒ uρ # · Ïèy™ ∩⊇⊄∪ … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. þ’ Îû ⎯Ï&Î#÷δr& 

# ·‘ρç ô£ tΒ ∩⊇⊂∪ … çµ ¯ΡÎ) £⎯ sß βr& ⎯ ©9 u‘θçt s† ∩⊇⊆∪ #’ n? t/ ¨βÎ) 

… çµ −/ u‘ tβ% x. ⎯ Ïµ Î/ # Z ÅÁt/ ∩⊇∈∪  
ความวา โอมนุษยเอย แทเจาตองพากเพียรไปสู
องคอภิบาลของพวกเจาอยางทรหดอดทน 
จนกระทั่งพวกเจาไดพบพระองค สวนผูที่สมุด
บันทึกของเขาถูกยื่นใหทางเบื้องขวาของเขา เขา
ก็จะถูกชําระสอบสวนอยางงายดาย และเขาจะ
กลับไปยังครอบครัวของเขาดวยความดีใจ สวนผู
ที่สมุดบันทึกของเขาถูกยื่นใหทางเบื้องหลังของ
เขา เขาก็จะรองเรียกหาแตความหายนะ และเขา
จะถูกใสลงไปในเปลวไฟที่ลุกโชน แทจริงกอน
หนานี้(บนโลก)เขาเคยราเริงอยูกับครอบครัวของ
เขา แทจริงเขาคิดวาเขาจะไมกลับคืนสูอัลลอฮฺอีก
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อยางแนนอน พึงรูเถิดวา แทจริงพระผูอภิบาล
ของเขานั้นทรงสอดสองเขาอยูเสมอ 195 

 
อัล-บุคอรียไดบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺของทานวาทานหญิง 

อาอิชะฮฺ รอฎิยัลลอฮฺ อันฮา ไดเลาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม วา “ไมมีใครสักคนที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ เวนแตตอง
หายนะ” ฉันจึงถามทานรอซูลวา “อัลลอฮฺไมไดกลาวไวดอกหรือวา 
‘สวนผูที่สมุดบันทึกของเขาถูกยื่นใหทางเบื้องขวาของเขา เขาก็
จะถูกชําระสอบสวนอยางงายดาย’ ” ทานตอบวา “แทจริงน้ันเปน
การนําเสนอตอหนาพระพักตรของพระองค และไมมีใครสักคนที่ถูกไต
สวนและสอบสวนในวันกิยามะฮฺ เวนแตตองถูกสําเร็จโทษทั้งสิ้น” 

และเราตองศรัทธามั่นวามนุษยทุกคนจะถูกมอบสมุดบันทึก
อามัล(การปฏิบัติความดีและความชั่ว)ของเขา และเม่ือบรรดาผูศรัทธา
ไดเห็นหนังสือของเขาที่เต็มไปดวยการศรัทธาในเอกภาพของอัลลอฮฺ 
การปฏิบัติกรรมดีตางๆ พวกเขาก็จะดีใจและปลื้มปติ พรอมกับเที่ยว
ประกาศใหผูอ่ืนรับรูถึงความดีใจของเขา 

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
$̈Βr'sù  ô⎯ tΒ  š†ÎAρé&  … çµ t7≈ tGÏ.  ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑu‹ Î/  ãΑθà) u‹ sù  ãΠ äτ!$yδ 

(#ρâ™t ø% $#  ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ.  ∩⊇®∪  ’ ÎoΤ Î)  àMΨ uΖ sß  ’ ÎoΤ r&  @,≈ n=ãΒ  ÷µ u‹ Î/$|¡Ïm 

∩⊄⊃∪  uθßγ sù  ’ Îû  7π t±Š Ïã  7π u‹ ÅÊ# §‘  ∩⊄⊇∪  ’ Îû  >π ¨Ψ y_  7π uŠ Ï9% tæ 

                                                 
195  อัล-อินชิกอก : 6-15 
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∩⊄⊄∪  $yγ èùθäÜ è%  ×π u‹ ÏΡ# yŠ  ∩⊄⊂∪  (#θè=ä.  (#θç/ u õ° $# uρ  $O↔ ÿ‹ ÏΨ yδ 

!$yϑÎ/ óΟ çFø n=ó™ r& †Îû ÏΘ$−ƒ F{ $# Ïπ u‹ Ï9$sƒ ø:$# ∩⊄⊆∪  
ความวา สวนผูที่สมุดบันทึกของเขาถูกนํามายื่น
ใหทางเบื้อขวาของเขา เขาก็จะกลาววา พวกเจา
มาอานสมุดบันทึกของฉันสิ ความจริงฉันม่ันใจอยู
แลวฉันตองพบกับบัญชีการสอบสวนของฉัน 
ดังน้ันเขาก็จะอยูในความสุขสําราญในสวนสวรรค
อันสูงสง การเด็ดผลไมของมันอยูแคมือเอ้ือม 
(และมีคนกลาวแกพวกเขาวา) พวกเจาจงกินและ
ด่ืมอยางเกษมสําราญเถิด อันเปนผลตอบแทน
จากสิ่งที่พวกเจาไดเคยปฏิบัติเอาไวในชวงเวลาที่
ผานมา(บนโลก) 196 

สวนผูปฏิเสธศรัทธาและผูกลับกลอก และผูหลงทาง พวกเขาจะ
ถูกยื่นสมุดบันทึกของพวกเขาดวยมือซายมาทางเบื้องหลังของพวกเขา 
ถึงตอนนั้นเขาก็จะสาปแชงตัวเองใหพินาศวอดวาย ดังคําตรัส
ของอัลลอฮฺที่วา 

$̈Βr& uρ ô⎯ tΒ u’ ÎAρé& … çµ t7≈ tGÏ. ⎯ Ï&Î!$yϑÏ±Î0 ãΑθà) uŠ sù © Í_ tFø‹ n=≈ tƒ 

óΟ s9 |Nρé& ÷µ uŠ Î6≈tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟ s9 uρ Í‘ ÷Š r& $tΒ ÷µ u‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄∉∪ 

$pκ tJø‹ n=≈ tƒ ÏM tΡ% x. sπ u‹ ÅÊ$s) ø9 $# ∩⊄∠∪ !$tΒ 4© o_ øî r& © Íh_ tã 

                                                 
196  อัล-หากเกาะฮฺ : 19-24 
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2÷µ u‹ Ï9$tΒ ∩⊄∇∪ y7 n=yδ © Íh_ tã ÷µ uŠ ÏΖ≈ sÜ ù=ß™ ∩⊄®∪ çνρ ä‹è{ 

çνθ=äósù ∩⊂⊃∪ ¢Ο èO tΛ⎧Åspg ø:$# çνθ=|¹ ∩⊂⊇∪  
ความวา สวนผูที่สมุดบันทึกของเขาถูกนํามายื่นให
ทางเบื้องซายของเขา เขาจะกลาววา โอ! ถาสมุด
บันทึกของฉันไมถูกมายื่นใหฉันก็คงจะดี ฉันจะได
ไมตองรับรูวาสมุดบันทึกของฉันเปนเชนใด โอ! ถา
หากวาความตายเปนการสิ้นสุดของชีวิตก็คงจะดี 
ทรัพยสมบัติของฉันไมสามารถคุมครองฉันไดเลย 
อํานาจบารมีของฉันก็ไดสูญสิ้นไปจากฉันแลว 
(จากนั้นไดมีบัญชาแกเหลามลาอิกะฮฺวา) พวกเจา
จงนําเขาไปและลามโซเขาไว แลวจงโยนเขาเขาไป
ในเปลวเพลิงนรกเสีย197 

 

ช. ตราชูและสะพานขาม 
เราตองศรัทธามั่นวาตราชูมีจริง อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ßì ŸÒtΡuρ  t⎦⎪ Î—≡ uθyϑø9 $#  xÝ ó¡É) ø9 $#  ÏΘöθu‹ Ï9  Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  Ÿξsù 

ãΝ n=ôà è?  Ó§ø tΡ  $\↔ ø‹ x©  (  βÎ) uρ  šχ% Ÿ2  tΑ$s) ÷W ÏΒ  7π ¬6 ym 

ô⎯ ÏiΒ @Α yŠ ö yz $oΨ ÷ s?r& $pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $oΨ Î/ š⎥⎫ Î7 Å¡≈ ym ∩⊆∠∪  

                                                 
197  อัล-หากเกาะฮฺ : 25-31 



สําหรับผูเร่ิมตน 155 

 

ความวา และเราจะตั้งตราชูที่ เที่ยงธรรมอัน
มากมายสําหรับ(ใชชั่งกรรมของแตละคนใน)วัน  
กิยามะฮฺ ดังน้ันจะไมมีชีวิตใดถูกอธรรมเลย แมจะ
เล็กเพียงเทาผงธุลีเราก็จะนํามันมาชั่ง และเปน
การเพียงพอดวยเราแลว  ที่ จะ เปนผู ชํ า ระ
สอบสวน 198 

ในหะดีษไดระบุไววาตราชูแหงอามัลน้ันมีสองแขนที่เปนรูปราง
ที่สามารถมองเห็นได สวนการชั่งอามัลน้ันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดเสร็จ
สิ้นจากการสอบสวน เพราะการสอบสวนนั้นเพ่ือยืนยันถึงอามัล สวน
การชั่งนั้นก็เพ่ือใหทราบถึงจํานวนและน้ําหนักของมัน เพ่ือจะไดรับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับจํานวนของอามัลตามที่ไดชั่งไว  

และเราตองศรัทธามั่นตอการมีจริงของสะพานขาม น่ันคือ
สะพานที่ถูกพาดลงบนใจกลางของนรกญะฮันนัมเพ่ือเปนทางผานสู
สวนสวรรค โดยที่มนุษยทุกคนตองเดินผานบนสะพานนี้ตามสภาพและ
ลักษณะของอามัลของแตละคน บางคนสามารถเคลื่อนผานสะพานแหง
น้ีเพียงพริบตาเดียว บางคนสามารถเคลื่อนผานเหมือนฟาแลบ บางคน
เคลื่อนผานเหมือนลม บางคนเคลื่อนผานเหมือนมาแขงที่วิ่งเร็ว บาง
คนเคลื่อนผานเหมือนบรรดาผูที่ขี่อูฐ บางคนก็วิ่งผานไป บางคนก็
คอยๆ เดินผาน บางคนก็คอยๆคืบคลาน และบางคนก็ถูกสอยและตก
ลงไปในนรก เพราะแทจริงบนสะพานนั้นจะมีขอเกี่ยวที่คอยสอยคน
ตามสภาพของอามัลของแตละคน และผูที่สามารถเคลื่อนผานสะพานก็
จะไดเขาสวรรคทันที 

                                                 
198  อัล-อันบิยาอฺ : 47 
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ทุกคนจําเปนตองรูวาผูใดที่ยืนหยัดอยางเที่ยงตรงบนเสนทาง
ของอัลลอฮฺอันหมายถึงศาสนาที่เที่ยงแทของพระองคบนโลกนี้ เขาก็จะ
สามารถยืนหยัดอยางม่ันคงบนสะพานดังกลาวในวันอาคิเราะฮฺดวย 
และผูใดที่เบี่ยงเบนออกจากเสนทางที่เที่ยงตรงบนโลกนี้ ดังน้ันเขาก็จะ
ไมสามารถยืนหยัดอยูบนสะพานนั้นไดในวันอาคิเราะฮฺ 

และ ณ สะพานแหงน้ัน ในวันอาคิเราะฮฺบรรดาชาวมุนาฟกผู
กลับกลอกก็จะแยกทางกับบรรดาชาวมุอมินผูศรัทธา และพวกเขาจะ
ถูกทิ้งหางไวดานหลังชาวมุอมิน สวนชาวมุอมินก็จะนําหนาพวกเขาไป 
และจะมีกําแพงสกัดกั้นไมใหพวกเขามาถึงยังสถานที่ของชาวมุอมิน 

 

ซ. สวรรคและนรก 
เราตองศรัทธาตอการมีจริงของสวนสวรรคที่อัลลอฮฺทรงเตรียม

ไวสําหรับบรรดามุอมิน และตองศรัทธาตอการมีจริงของนรกที่พระองค
ทรงเตรียมไวสําหรับบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา ดังนั้นทั้งสวรรคและนรก
เปนสิ่งที่มีจริงอยางไมตองสงสัย โดยที่นรกจะเปนที่พํานักของบรรดา
ผูฝาฝนอัลลอฮฺ สวนสวรรคจะเปนที่พํานักของบรรดาผูที่เปนที่รัก
ของอัลลอฮฺ 

พระองคไดตรัสวา 
βÎ* sù öΝ ©9 (#θè=yèø s? ⎯ s9 uρ (#θè=yèø s? (#θà) ¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# © ÉL ©9 $# 

$yδßŠθè% uρ â¨$̈Ζ9 $# äο u‘$ yfÅsø9 $# uρ ( ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9 
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šχρà$ Î#≈ yz ∩⊄∈∪  
ความวา แตถาหากวาพวกเจายังไมไดทํา(คือไม
สามารถยกโองการใหเหมือนในคัมภีรอัลกุรอาน
ได) และแนนอนวาพวกเจาไมมีวันทําได ดังนั้น
พวกเจาก็จงเกรงกลัว(ระวัง)ไฟนรกใหดี โดย
เชื้อเพลิงของมันก็คือมนุษยและหิน ซ่ึงถูกเตรียม
ไวสําหรับบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย และเจา
(มุหัมมัด)จงแจงขาวดีแกบรรดาผูศรัทธาและ
ประกอบสิ่งที่ดีทั้งหลายวา แนนอนพวกเขาจะ
ไดรับบรรดาสวนสวรรค ซ่ึงมีแมนํ้าหลายสาย 
ไหลอยูภายใตสวนสวรรคเหลานั้น คราใดที่พวก
เขาไดรับผลไมจากสวนสวรรคน้ันเปนเคร่ืองยัง
ชีพ พวกเขาก็กลาววา น่ีคือสิ่งที่เราไดรับเปน
ปจจัยยังชีพมากอนแลว และสิ่งที่พวกเขาไดรับ
น้ัน มีลักษณะคลายคลึงกัน และในสวรรคน้ัน 
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พวกเขาจะไดรับคูครองที่บริสุทธิ์ และพวกเขาจะ
พํานักอยูในสวรรคน้ันตลอดกาล199 

แทจริงอัลกุรอานไดพรรณนาถึงสวนสวรรคและนรก และ
สาธยายถึงความสุขและความทรมานไวในโองการตางๆ มากมาย และ
ทุกครั้งที่มีการกลาวถึงสวรรคก็จะตามดวยการกลาวถึงนรก และ
ในทางกลับกัน ทุกครั้งที่มีการกลาวถึงนรกก็จะตามดวยการกลาวถึง
สวรรคเชนกัน โดยบางครั้งจะกระตุนและสงเสริมใหพอใจในสวนสวรรค
พรอมทั้งเชิญชวนใหไปสูมัน และขูสําทับใหหวาดกลัวตอไฟนรกและ
เตือนถึงภัยของมัน และบางครั้งจะเลาถึงสิ่งอํานวยความสุขตางๆที่ถูก
เตรียมไวในสวนสวรรคสําหรับผูที่เปนที่โปรดปรานของอัลลอฮฺ และเลา
ถึงการทรมานที่เจ็บแสบในนรกที่กําลังรอคอยผูที่ตั้งตัวเปนศัตรู
กับอัลลอฮฺ 

และเราศรัทธาอยางแนวแนวาทั้งสวนสวรรคและนรกนั้นลวน
เปนมัคลูกหรือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงสรางมาและมีอยูจริงในปจจุบัน  

อัลลอฮฺไดตรัสถึงสวรรควา 

ôN£‰Ïã é& t⎦⎫ É) −Gßϑù=Ï9  

ความวา (สวรรค)ถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผูที่
ยําเกรง(ตอพระองคเทานั้น) 200 

 
และพระองคไดตรัสถึงนรกวา 

                                                 
199  อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 24-25 
200  อาล อิมรอน : 133 
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ôN£‰Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù=Ï9  

ความวา (นรกนั้น)ถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผูที่
ปฏิเสธศรัทธา201 

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“เม่ือคนหนึ่งคนใดเสียชีวิตลง ดังน้ันสถานที่พํานักของเขา(ในวัน     
อาคิเราะฮฺ)ก็จะถูกนํามาเสนอ(ฉาย)ตอหนาเขาทั้งเชาและเย็น ถาหาก
วาเขาเปนชาวสวรรคเขาก็จะเปนชาวสวรรค(หมายความวาเขาจะได
เห็นที่พํานักอันสุขสบายของเขาในสวนสวรรค) และถาหากวาเขาเปน
ชาวนรก เขาก็จะเปนชาวนรก(หมายความวาเขาจะไดเห็นที่พํานักอัน
แสนทรมานของเขาในนรก)” 202 

เชนเดียวกับที่เราตองศรัทธามั่นวาทั้งสวนสวรรคและนรกจะไม
สูญสลายตลอดกาล และแทจริงไดมีหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ
มากมายที่ยืนยันถึงสิ่งน้ี 

อัลลอฮฺไดตรัสเกี่ยวกับสวนสวรรควา 

$yγ è=à2é& ÒΟ Í←!# yŠ $yγ =Ïß uρ 4  

ความวา มีผลไมและรมเงาอยูตลอดเวลา 203 
 

                                                 
201  อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 24 
202  รายงานโดย อัล-บุคอรีย 
203  อัร-เราะอฺดุ : 35 
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ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“ผูใดที่ไดเขาสวรรคเขาจะสุขสําราญอยูตลอดเวลาและจะไมโชคราย 
และเขาจะเปนอมตะและไมตายตลอดกาล” 204 

และสวนหนึ่งของหลักฐานที่แสดงถึงความถาวรของนรกและไม
สูญสลาย  

อัลลอฮฺไดมีดํารัสวา 

óΟ ßγ s9 uρ Ò># x‹tã ×Λ⎧É) •Β ∩⊂∠∪  

ความวา และสําหรับพวกเขาคือการทรมานที่คง
อยูตลอดไป205 

 
และดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

Ÿω 4© |Óø) ãƒ öΝ Îγ øŠ n=tæ (#θè?θßϑuŠ sù Ÿωuρ ß#¤ sƒ ä† Ο ßγ÷Ψ tã 

ô⎯ ÏiΒ 4$yγ Î/# x‹tã  
ความวา พวกเขาจะไมถูกตัดสินลงโทษจนตาย
(คือสูญสลาย) และการทรมานก็จะไมถูกลดหยอน
ใหแกพวกเขา206 

 
โออัลลอฮฺ แทจริงเราขอความโปรดปรานและสวนสวรรคจาก

พระองค รวมทั้งคําพูดและกิจการตางๆที่ทําใหเราชิดใกลความโปรด
                                                 
204  รายงานโดย มุสลิม 
205  อัล-มาอิดะฮฺ : 37 
206  ฟาฏิรฺ : 36 
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ปรานและสวนสวรรคของพระองค และเราขอความคุมครองตอพระองค
ใหรอดพนจากความโกรธเคืองของพระองคและไฟนรก รวมทั้งคําพูด
และกิจการตางๆ ที่เปนเหตุใหเราไดรับความโกรธเคืองของพระองค
และไฟนรก อามีน 

 
***** 

 
 
 
 
 
 
 



 

การศรัทธาตอกําหนดภาวะ 
 
 

ก. ความหมายของการศรทัธาตอกาํหนดภาวะ 
การศรัทธาตอกําหนดภาวะหมายถึงการเชื่อม่ันวาสิ่งที่ดีและไม

ดีตางๆ เกิดขึ้นจากการตัดสินและการกําหนดของอัลลอฮฺ พระองคทรง
กระทําทุกสิ่งทุกอยางตามที่พระองคทรงประสงค  และทุกสิ่งจะไม
เกิดขึ้นนอกจากดวยพระประสงคของพระองค จะไมมีสิ่ งใดอยู
นอกเหนือพระประสงคและกําหนดการของพระองค ทุกสิ่งจะไมเกิดขึ้น
นอกจากการบริหารของพระองค และจะไมมีใครสามารถหลีกพนจาก
กําหนดการที่พระองคทรงกําหนดไวบนตัวเขาได และจะไมมีสิ่งใด
เกิดขึ้นเหนือขอบเขตที่พระองคทรงกําหนดไวในกระดานมะหฺฟูซฺ 
เพราะพระองคคือพระผูทรงสรางการกระทําของมนุษยทั้งหลาย ผูทรง
กําหนดความดีและความชั่ว ถึงกระนั้น พระองคก็สั่งกําชับใหบาวของ
พระองคหม่ันทําความดีและหามไมใหพวกเขาทําความชั่ว และปลอย
ใหพวกเขามีอิสระในการเลือกปฏิบัติ โดยปราศจากการบังคับ แตทุก
สิ่งที่เกิดขึ้นเปนไปตามการกําหนดและความประสงคของพระองค
ทั้งสิ้น พระองคทรงชี้ทางนําแกผูที่พระองคทรงประสงคและทรงทําให
หลงทางสําหรับผูที่พระองคทรงประสงค ตามเหตุผลที่พระองคเทานั้น
ทรงทราบ ซ่ึงพระองคจะไมถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองคทรงกระทํา แต
บรรดาบาวของพระองคตองถูกสอบสวนในสิ่งที่พวกเขาไดกระทําไว 
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การศรัทธาตอกําหนดภาวะของอัลลอฮฺน้ี เปนหน่ึงในจํานวน
หลักการศรัทธาทั้งหก ดังที่มีระบุในคําตอบของทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม เม่ือครั้งที่ทานถูกญิบรีลถามเกี่ยวกับหลักการศรัทธา 
ซ่ึงทานตอบวา “หมายถึงทานตองศรัทธาตออัลลอฮฺ บรรดามลาอิกะฮฺ
ของพระองค คัมภีรตางๆ ของพระองค บรรดาศาสนทูต(รอซูล)ของ
พระองค ศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ และศรัทธาตอกําหนดภาวะของ
พระองคทั้งที่ดีและราย” 207 

ทานยังไดกลาวอีกวา “หากแมนวาอัลลอฮฺทรงลงโทษบรรดาผู
อาศัยทั้งหลายทั้งในชั้นฟาและบนแผนดิน แนแทวาพระองคสามารถทาํ
โทษพวกเขาโดยไมเปนการอธรรมตอพวกเขาเลย และหากแมนวา
พระองคทรงเมตตาพวกเขา แนแทความเมตตาของพระองคยอมดีกวา
การภักดีของพวกเขา และหากแมนวาเจาไดใชจายทองจํานวนเทา
ภูเขาอุหุด(ภูเขาลูกหนึ่งในเมืองมาดีนะฮฺ)เพ่ือหนทางของอัลลอฮฺ 
พระองคก็จะยังไมทรงรับการภักดีของเจา จนกวาเจาจะศรัทธาตอ
กําหนดภาวะ  และจนกวาเจาจะตระหนักวาสิ่งตางๆ  ที่พระองค
กําหนดใหเกิดขึ้นตอชีวิตของเจายอมตองเกิดขึ้น และสิ่งตางๆที่
พระองคไมทรงกําหนดใหเกิดขึ้นกับชีวิตของเจายอมจะไมเกิดขึ้น และ
หากวาเจาเสียชีวิตโดยปราศจากการศรัทธาเชนนี้เจาตองตกนรก” 208 

 

                                                 
207  รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
208  รายงานโดย อะหฺมัด 
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ข. ขั้นตอนการศรทัธาตอกําหนดภาวะ 
การศรัทธาตอกําหนดภาวะของอัลลอฮฺประกอบดวยสิ่งตางๆ สี่

ประการ คือ 
หนึ่ง ศรัทธาวา อัลลอฮฺทรงรอบรูในทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งในสวน

ปลีกยอยและรายละเอียดของแตละสิ่ง และพระองคทรงรอบรูเกี่ยวกับ
ทุกสิ่งที่พระองคทรงสรางมากอนที่พระองคจะทรงเนรมิตและสรางสิ่ง
น้ันขึ้นมา และพระองคทรงรอบรูถึงปจจัยยังชีพของทุกสรรพสิ่ง 
อายุขัยของพวกเขา คําพูดของพวกเขา การกระทําของพวกเขา และ
ทุกๆการเคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง และสิ่งที่เปนความลับและเปดเผย 
พระองคทรงรอบรูวาผูใดในหมูพวกเขาที่เปนชาวสวรรคและผูใดเปน
ชาวนรก 

พระองคไดตรัสวา 
uθèδ ª!$# “Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# 

Íο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ (  
ความวา พระองคคืออัลลอฮฺ ผูซ่ึงไมมีพระเจาอ่ืน
ใดที่ ควรแกการภักดีอย างแทจ ริงนอกจาก
พระองค ทรงรอบรูในสิ่งที่เรนลับและเปดเผย209 

¨βr& uρ ©!$# ô‰s% xÞ% tn r& Èe≅ ä3 Î/ >™ó© x« $RΗ ø>Ïã ∩⊇⊄∪  
ความวา และแทจริงอัลลอฮฺน้ัน ความรูของ
พระองคครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง210 

                                                 
209  อัล-หัชรฺ : 22 
210  อัฏ-เฏาะลาก : 12 
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สอง ศรัทธาตอการบันทึกสิ่งดังกลาว หมายความวาอัลลอฮฺทรง

บันทึกกําหนดการทุกอยางที่จะใหเกิดขึ้นกับบาวของพระองค และถูก
รักษาไว ณ กระดาน มะหฺฟูซฺ 

หลักฐาน คือ คําตรัสของอัลลอฮฺที่วา 
!$tΒ z>$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π t6ŠÅÁ•Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿωuρ þ’ Îû 

öΝ ä3 Å¡àΡr& ωÎ) ’ Îû 5=≈tGÅ2 ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% βr& !$yδr& u ö9̄Ρ  
ความวา จะไมมีเคราะหกรรมอันใดเกิดขึ้นใน
แผนดินน้ี และจะไมเกิดขึ้นกับตัวของพวกเจา 
เวนแตไดถูกบรรทึกไวกอนที่เราจะใหบังเกิดมัน
ขึ้นมา211 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา
“อัลลอฮฺทรงบันทึกจํานวนของสิ่งตางๆ ที่มัคลูก(สิ่งถูกสราง)ของ
พระองคจะไดรับ(ไว ณ กระดานมะหฺฟูซฺ) กอนที่พระองคจะทรงสราง
ชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินเปนเวลาถึง 50,000 ป” 212 

 
สาม ศรัทธาตอพระประสงคของพระองคที่ตองเกิดขึ้น โดยไมมี

สิ่งใดสามารถยับยั้งได และศรัทธาตออํานาจความเกรียงไกรของ
พระองคที่ไมมีผูใดสามารถทําใหพระองคเพลี่ยงพล้ําหรือออนแอได 
ดังนั้นเหตุการณตางๆ ลวนเกิดขึ้นดวยพระประสงคและอํานาจของ

                                                 
211  อัล-หะดีด : 22 
212  รายงานโดย มุสลิม 
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พระองคทั้งสิ้น สิ่งใดที่พระองคทรงประสงคจะใหเกิดมันตองเกิด และ
สิ่งใดที่พระองคไมทรงประสงคจะใหเกิดมันก็จะไมเกิดอยางแนนอน 

หลักฐานคือ ดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

$tΒuρ tβρ â™!$t±n@ HωÎ) βr& u™!$ t±o„ ª!$#  

ความวา และพวกเจาจะไมสมปรารถนา เวนแต
ในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค213 

ã≅ yèø tƒ uρ ª!$# $tΒ â™!$t± tƒ  

ความวา และอัลลอฮฺทรงกระทําในสิ่งที่พระองค
ทรงประสงค214 

 
สี่ ศรัทธาวาพระองคคือผูทรงใหบังเกิดทุกสิ่งทุกอยาง และ

พระองคคือองคอภิบาลและพระผูทรงสรางแตเพียงผูเดียวเทานั้น สิ่ง
อ่ืนนอกเหนือจากพระองคลวนเปนสิ่งที่ถูกพระองคสรางขึ้นมา และ
พระองคมีอํานาจเหนือทุกสิ่ง 

หลักฐานคือ ดํารสัของพระองคที่วา 

ª!$# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. &™ó© x«  

ความวา อัลลอฮฺ คือผูทรงสรางทุกสิ่งทุกอยาง215 
 

                                                 
213  อัล-อินซาน : 30 
214  อิบรอฮีม : 27 
215  อัร-เราะอฺดุ : 16 
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พระองคยังไดตรัสวา 

t, n=yz uρ ¨≅ à2 &™ó© x« … çν u‘ £‰s) sù # \ƒ Ï‰ø) s? ∩⊄∪  

ความวา และพระองคทรงใหบังเกิดทุกๆสิ่ง และ
ทรงกําหนดไวเปนกําหนดภาวะ216 

และเราจําเปนตองทราบวากําหนดภาวะนั้นเปนอํานาจ
ความสามารถของอัลลอฮฺ และทุกสิ่งทุกอยางจะดําเนินไปตามกําหนด
ภาวะของพระองค และความประสงคของพระองคตองเกิดขึ้น จะไมมี
ความประสงคของบาวคนใดเกิดขึ้นเวนแตในสิ่งที่พระองคทรงประสงค
ใหเกิดขึ้นกับเขาเทานั้น สวนสิ่งใดที่พระองคไมทรงประสงคใหเกิดขึ้น 
มันก็จะไมเกิดขึ้น (ถึงแมวาบาวคนนั้นจะทุมเทความพยายามมากมาย
ปานใดก็ตาม) 

เชนเดียวกับที่เราจําเปนตองทราบวากําหนดภาวะนั้นเปน
ความลับของอัลลอฮฺเกี่ยวกับบาวของพระองค ไมมีใครสามารถหยั่งรู
ไดแมแตมลาอิกะฮฺผูใกลชิดหรือนบีผูถูกสงมาเปนศาสนทูตเองก็ตาม 

มุอมินผูศรัทธาตองพูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺในแบบที่
สมบูรณที่สุด จนทานพบวาเขาศรัทธามั่นวาทุกๆการกระทําจะไมอุบัติ
ขึ้นนอกจากมีเหตุผลอยูภายในตัวของมัน และเมื่อใดที่เหตุผลแหงองค
อภิบาลไมปรากฏแกเขาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง เขาก็จะสํานึกทันทีถึง
ความไมหยั่งรูของเขาตอหนาความรูของอัลลอฮฺที่ครอบคลุมทุกๆสิ่ง 
และเขาก็จะหยุดตอตานองคอภิบาลผูทรงปรีชาญาณและรอบรู ซ่ึง
พระองคเปนผูที่ไมตองถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองคทรงกระทําไว แต

                                                 
216  อัล-ฟุรกอน : 2 
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พวกเขาตางหากที่จะตองถูกสอบสวน(ตอหนาพระพักตรของพระองค
ในวันกิยามะฮฺ) 

 

ค. บัญญัติวาดวยการกลาวอางกําหนดภาวะของอัลลอฮฺเพื่อละทิ้ง
คําสั่งของพระองค 

แทจริงการศรัทธาตอกําหนดภาวะ ดังที่เราไดกลาวไวขางตน 
ไมไดเปนการปฏิเสธถึงความมีอิสระในการเลือกปฏิบัติตามความ
ประสงคของมนุษยแตละคน และความสามารถของเขาที่จะกระทําใน
สิ่งดังกลาว เพราะแทจริงบัญญัติของศาสนาและสภาพความเปนจริง
สามารถยืนยันถึงสิ่งน้ันได 

ในสวนบัญญัติของศาสนานั้น อัลลอฮฺไดตรัสเกี่ยวกับความ
ประสงคของแตละคนวา 

⎯ yϑsù u™!$x© x‹sƒ ªB $# 4’ n<Î) ⎯ Ïµ În/ u‘ $¹/$t↔ tΒ ∩⊂®∪  

ความวา ดังน้ันผูใดที่ประสงคก็จงยึดทางที่จะกลับ
ไปสูองคอภิบาลของเขาเถิด217 

และพระองคไดตรัสเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติของแต
ละคนวา 

Ÿω ß#Ïk=s3 ãƒ ª!$# $²¡ø tΡ ωÎ) $yγ yèó™ ãρ 4 $yγ s9 $tΒ ôM t6 |¡x. 

$pκ ö n=tã uρ $tΒ ôM t6 |¡tFø. $# 3  

                                                 
217  อัน-นะบะอฺ : 39 
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ความวา อัลลอฮฺจะไมบังคับชีวิตหน่ึงชีวิตใด
นอกจากตามความสามารถที่มีอยูของชีวิตนั้น
เทานั้น เขาจะไดรับการตอบแทนที่ดีในสิ่งที่ดีที่
เขาไดขวนขวายไว และจะไดรับการลงโทษในสิ่ง
ไมดีที่เขาไดขวนขวายไว218 

สวนในสภาพความเปนจริงน้ัน ทุกคนตางทราบดีวาแตละคนมี
ความใฝฝน มีจินตนาการณ และมีความสามารถที่จะกระทําสิ่งใดสิ่ง
หน่ึง หรือจะไมกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยที่เราสามารถเห็นถึงความ
แตกตางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นดวยความประสงคของแตละคน เชนการ
เดิน และสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปราศจากความประสงคของเขา เชน ความสั่น
และตกใจกลัว เปนตน เพียงแตวาความประสงคและความสามารถใน
การกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงของมนุษยแตละคนนั้นจะขึ้นอยูกับความ
ประสงคและกําหนดภาวะของอัลลอฮฺเทานั้นเอง (หมายความวาถา
ความประสงคและการกระทําของเขาสอดคลองกับความประสงคและ
กําหนดภาวะของอัลลอฮฺสิ่งน้ันก็จะเกิดขึ้น แตถาความประสงคและการ
กระทําของเขาไมสอดคลองกับความประสงคและกําหนดภาวะ
ของอัลลอฮฺสิ่งน้ันก็จะไมเกิดขึ้น) เพราะพระองคไดตรัสไววา 

$tΒuρ tβρ â™!$t±n@ HωÎ) βr& u™!$ t±o„ ª!$#  
ความวา และพวกเจาจะไมสมปรารถนา เวนแต
ในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค219 

                                                 
218  อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 286 
219  อัล-อินซาน : 30 
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สาเหตุก็เพราะวาจักรวาลนี้ทั้งมวลเปนกรรมสิทธิ์ของพระองค 
ดังน้ันจะไมมีสิ่งใดเกิดขึ้นบนจักรวาลนี้ โดยปราศจากความรูและความ
ประสงคของพระองค 

การศรัทธาตอกําหนดภาวะดังที่ไดกลาวมาขางตน ไมได
หมายความวามนุษยแตละคนสามารถใชเปนขออางในการละทิ้งการ
ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺหรือละเมิดในสิ่งที่พระองคทรงหาม
ได เพราะนั่นเปนการอางที่ไมถูกตองและเปนโมฆะ เพราะ 

1. ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความ
วา “ไมมีคนใดในหมูพวกทานแมแตคนเดียวนอกจากไดถูกระบุหรือ
บันทึกที่พํานักไวอยางชัดเจนแลววาเปนชาวนรกหรือชาวสวรรค” ชาย
คนหนึ่งจึงถามขึ้นวา “ถาอยางนั้นเราจะปลอยใหเปนไปตามชะตากรรม
(ที่อัลลอฮฺไดทรงกําหนดไว) กระนั้นหรือ?” ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ   
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดตอบวา “ไมได แตพวกทานจงทํางาน เพราะทุกสิ่ง
ทุกอยางจะดําเนินไปตามที่พระองคไดทรงสรางไวแลว” 220 

2. อัลลอฮฺทรงบัญชาและหามบาวของพระองค และพระองคไม
เคยบังคับเขานอกจากเทาที่เขามีความสามารถ  

พระองคไดตรัสไววา 

(#θà) ¨?$$sù ©!$# $tΒ ÷Λ ä⎢÷èsÜ tFó™ $#  

ความวา ดังน้ันพวกเจาจงยําเกรงตออัลลอฮฺ 
เทาที่พวกเจามีความสามารถ221 

                                                 
220  รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม 
221  อัต-ตะฆอบุน : 16 
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ดังน้ัน ถาหากวามนุษยคนใดถูกบังคับใหกระทําโดยไมมี
ทางเลือก จึงเทากับวาเปนการบังคับในสิ่งที่เขาไมสามารถจะเลี่ยงได 
ดวยเหตุน้ีเม่ือเขาไดกระทําผิดเนื่องจากความเขลา หรือหลงลืม หรือ
ถูกบังคับ เขาจะไมบาป เพราะการกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่ถูกอนุโลม
ให (เพราะมันไมไดเกิดจากความตั้งใจและมุงม่ันของเขาเอง) 

3. กําหนดภาวะของอัลลอฮฺเปนสิ่งเรนลับที่ไมถูกเปดเผย จะไม
มีใครทราบไดนอกจากหลังจากที่กําหนดภาวะนั้นไดเกิดขึ้นแลวเทานั้น 
และความปรารถนาของมนุษยในการกระทําแตละสิ่งนั้นไดถูกกําหนด
ไวกอนหนาที่เขาจะกระทําสิ่งน้ันเสียอีก ดังน้ันความตองการที่กระทํา
สิ่งใดๆของเขาจึงไมไดวางอยูบนพ้ืนฐานของการรูมากอนวากําหนด
ภาวะของอัลลอฮฺเปนอยางไร เม่ือเปนเชนนั้นจึงไมสามารถอางวาที่เขา
กระทําใดๆนั้นดําเนินไปตามกําหนดภาวะของอัลลอฮฺ เพราะแตละคน
ไมสามารถที่จะอางหรือแกตัวในสิ่งที่ตัวเองไมรูได 

ดังน้ันเม่ือมีคนกระทําผิดอางวา “แทจริงความผิดไดถูกบันทึกไว
เรียบรอยแลวบนตัวฉัน” ก็จงกลาวแกเขาวา กอนที่ทานจะกระทํา
ความผิด ทานรูกําหนดภาวะของอัลลอฮฺกระน้ันหรือ? แนนอนวาไม 
ดังน้ัน ตราบใดที่ทานไมรูถึงกําหนดภาวะที่ถูกระบุไวบนตัวทาน 
ในขณะที่ทานมีสิทธิและมีความสามารถที่จะเลือกทางเดินเอง และ
เสนทางแหงความดีและความชั่วก็เปนที่ประจักษชัดแกทานแลว เม่ือ
เปนเชนนั้น เม่ือใดที่ทานกระทําผิดก็แสดงวาทานเปนคนเลือกที่จะ
กระทําความผิดเอง ดังนั้นทานจึงตองแบกรับการลงโทษในความผิดที่
ทานไดกอไว 

4. แทจริงผูที่ชอบอางวา เปนเพราะกําหนดภาวะของอัลลอฮฺที่
ถูกกําหนดไวบนตัวเขา จึงทําใหเขาละเลยหนาที่รับผิดชอบ หรือ
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กระทําความผิด ถาหากวามีชายคนหนึ่งมากระทําไมดีกับเขา ขโมย
ทรัพยสินของเขา และทําลายเกียรติและชื่อเสียงของเขา แลวชายคน
น้ันก็กลาวอางวามันเปนกําหนดภาวะที่ถูกระบุไวเรียบรอยแลว โดย
กลาวแกเขาวา “ทานอยากลาวโทษฉัน เพราะแทจริงที่ฉันทําไปนั้น
เพราะกําหนดภาวะของอัลลอฮฺ” แนนอนวาเขายอมรับไมไดตอคํา
กลาวอางดังกลาว เหตุใดเลาเขาจึงยอมรับไมไดตอการอางวาเปน
เพราะกําหนดภาวะของอัลลอฮฺที่ดลบันดาลใหผูอ่ืนทํารายตน แตเขา
กลับใชกําหนดภาวะดังกลาวมากลาวมาเปนขออางกับตัวเองในการ
ลวงละเมิดขอบเขตและสิทธิของอัลลอฮฺ 
 

ง. ผลของการศรัทธาตอกาํหนดภาวะของอัลลอฮ ฺ
การศรัทธาตอกําหนดภาวะของอัลลอฮฺน้ันไมเพียงแตเปนความ

เชื่อที่จําเปนตองศรัทธามั่น และเปนหลักการศรัทธาหนึ่งที่ทําใหผู
ปฏิเสธมันกลายเปนผูที่ปฏิเสธศรัทธาเทานั้น แตทวามันยังมีผลกระทบ
อยางมาก ตอวิถีการดําเนินชีวิตของมนุษย  และสวนหนึ่งของ
ผลกระทบเหลานั้น คือ 

1. กําหนดภาวะเปนกลไกหลักที่ยิ่งใหญอยางหน่ึงที่ชักนําแตละ
คนสูการทํางานและกระตือรือรนและพยายามขวนขวายในสิ่งที่ทํา
ใหอัลลอฮฺทรงโปรดปรานในชีวิตของเขา และการศรัทธาตอกําหนด
ภาวะนี้ เปนแรงจูงใจหลักสําหรับชนผูศรัทธาที่จะทําใหเขายืนหยัดใน
การปฏิบัติอามัลและใหความสําคัญยิ่งกวาสิ่งอ่ืนใด อยางม่ันคงและ
เชื่อม่ัน 
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แทจริงบรรดามุอมินผูศรัทธา พวกเขาถูกสั่งใหแสวงหาปจจัย
แหงการกระทําพรอมกับมอบหมายการกระทํานั้นตออัลลอฮฺ และ
ศรัทธามั่นวาปจจัยที่ไดกระทําไปแลวน้ันจะไมสงผลใดๆเวนแตดวย
พระประสงคของอัลลอฮฺเทานั้น เพราะพระองคเปนผูที่สรางสาเหตุแหง
การกระทํา และพระองคคือผูที่กําหนดผลแหงการกระนั้น 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“ผูศรัทธาที่แข็งแกรงดีกวาและเปนที่ชอบของอัลลอฮฺมากกวาผูศรัทธา
ที่ออนแอ และในทั้งสองจําพวกลวนมีสิ่งที่ดี เจาจงพยายามขวนขวาย
ในสิ่งที่เกิดประโยชนตอตัวเจา และจงขอความชวยเหลือตออัลลอฮฺ 
และเจาจงอยาทอแทเปนอันขาด และหากวามีสิ่ง(ที่ไมพึงปรารถนา)
เกิดตอตัวเจา ก็จงอยากลาววา ‘ถาฉันทําอยางนั้นอยางนี้ ก็คงจะเปน
อยางนั้นอยางนี้’ แตเจาจงกลาววา ‘อัลลอฮฺไดทรงกําหนดไวแลว และ
สิ่งใดที่พระองคทรงประสงคยอมตองเกิด’ เพราะคําวา ‘ถา’ น้ันเปนบอ
เกิดแหงการลอลวงของมารรายชัยฏอน” 222 

และเม่ือครั้งที่ชาวมุสลิมตองการจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวก
เขาสูการทําสงครามญิฮาดในหนทางของอัลลอฮฺ พวกเขาก็ไดแสวงหา
สาเหตุแหงการตอสูทุกรูปแบบ หลังจากนั้นพวกเขาก็มอบตนตอ  
อัลลอฮฺ (หมายความวา หลังจากที่ไดพยายามแลวก็ปลอยใหเปน
หนาที่ของอัลลอฮฺในการกําหนดชัยชนะหรือความพายแพในสงคราม) 
และพวกเขาไมเคยกลาววา “แทจริงอัลลอฮฺไดทรงกําหนดใหชัยชนะ
เปนของชาวมุสลิมและความพายแพเปนของบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา
เพียงอยางเดียวโดยปราศจากการเตรียมความพรอม ปราศจากการ

                                                 
222  รายงานโดย มุสลิม 
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ตอสู การอดทนและการตองปะทะกันในสมรภูมิสงคราม แตทวาพวก
เขากลับมุงม่ันเพ่ือชัยชนะ ดังน้ันอัลลอฮฺจึงทรงประทานชัยชนะใหพวก
เขาและพระองคทรงทําใหอิสลามโดดเดนและมีเกียรติเพราะความบาก
บั่นและมุงม่ันของพวกเขานั่นเอง 

2. และสวนหนึ่งของผลของการศรัทธาตอกําหนดภาวะ คือ
มนุษยจะสามารถหยั่งถึงความสามารถที่แทจริงของตัวเอง ดังน้ันเขาก็
จะไมเปนผูที่หยิ่งยโสและจองหองอีกตอไป เพราะเขาไมสามารถที่จะ
หยั่งรูถึงสิ่งที่ไดถูกกําหนดไวกับตัวเขา และไมอาจรูไดวาอะไรจะเกิด
ขึ้นกับตัวเขาในอนาคต ถึงตรงนั้น มนุษยก็จะยอมรับถึงความออนแอ
ของตน และยอมรับวาตนตองพ่ึงพาอัลลอฮฺอยูตลอดเวลา 

3. ธรรมชาติของมนุษย ทุกครั้งที่เขาไดประสบกับความมงคล
และความสําเร็จในชีวิต เขาก็มักจะทะนงตนและหลงระเริงกับมัน แต
เม่ือใดที่เขาตองประสบกับชะตากรรมที่ไมพึงประสงค เขาก็จะรูสึก
ทอแทและโศกเศราเสียใจ เวนแตผูศรัทธาตอกําหนดภาวะของอัลลอฮฺ
เทานั้น ที่ศรัทธามั่นวาสิ่งตางๆที่เกิดขึ้นนั้น ลวนเปนไปตามกําหนด
ภาวะของอัลลอฮฺ และพระองคทรงรูมากอนแลววาสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับ
ใครอยางไร 

ไดมีคําพูดของกัลยาณชนรุนแรกผูหน่ึงวา “ผูใดที่ยังไมศรัทธา
ตอกําหนดภาวะ แสดงวาเขายังไมเคยลิ้มลองอรรถรสแหงชีวิตที่
แทจริง” 

4. และการศรัทธาตอกําหนดภาวะสามารถขจัดโรครายตางๆ
มากมายที่กําลังโหมกระหน่ําอยูในสังคมมนุษย และบมเพาะความรูสึก
เกลียดชังระหวางพี่นองมุสลิมดวยกัน อาทิเชนความรูสึกอิจฉาริษยา
อันเลวทราม เพราะมุอมินผูศรัทธาจะไมอิจฉาตอผูอ่ืนในสิ่งที่อัลลอฮฺได
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ทรงประทานแกเขา เพราะเขาตระหนักดีวาอัลลอฮฺเปนผูที่ประทาน
ทรัพยสินและดลบันดาลสิ่งเหลานั้นใหแกเขา  และเขาทราบดีวาเม่ือใด
ที่เขารูสึกอิจฉาผูอ่ืนก็แสดงวาเขากําลังละเมิดตอกําหนดภาวะของ   
อัลลอฮฺอยู (ดังน้ันเขาก็จะอดกลั้นและยับยั้งความรูสึกนั้นไว) 

5. การศรัทธาตอกําหนดภาวะทําใหจิตใจแกรงกลาในการ
เผชิญหนากับความยากลําบากตางๆ และทําใหความตั้งใจจริงของเขา
มีพลังและไมทอแท ดังน้ันเขาจึงสามารถยืนหยัดอยางม่ันคงในสมรภูมิ
รบ และไมเกรงกลัวความตาย เพราะเขาเชื่อม่ันวาเสนชีวิตของแตละ
คนนั้นมีขอบเขตที่จํากัด โดยจะไมลวงหนาหรือชาลงแมเพียงชั่ววินาที
เดียว 

และเพราะมีความศรัทธามั่นที่หยั่งลึกและมั่นคงในจิตใจของ
บรรดาผูศรัทธานี้เอง จึงทําใหพวกเขาสามารถยืนหยัดอยางทรนงและ
อาจหาญในสมรภูมิ และใฝฝนที่จะทําการญิฮาดหรือตอสูในหนทาง
ของอัลลอฮฺอยูเสมอ ดังน้ันเม่ือการเผชิญหนาในสมรภูมิสงครามมาถึง 
พวกเขาจะเปนนักรบตัวอยางในดานความยืนหยัดและเอาเปนเอาตาย
ที่นาทึ่งที่สุดตอหนาศัตรู ไมวาศัตรูของพวกเขาจะเขมแข็งและแกรง
ขนาดไหนหรือศัตรูเหลานั้นจะมีกําลังพลมากนอยเพียงใดก็ตาม เพราะ
พวกเขาเชื่อม่ันวามนุษยแตละคนจะไมประสบกับภัยใดๆ นอกจากใน
สิ่งที่ไดถูกกําหนดไวเรียบรอยแลวเทานั้น 

6. การศรัทธาตอกําหนดภาวะ ทําใหสัจธรรมแหงการศรัทธาที่
มากมายไดบมเพาะและงอกเงยขึ้นในจิตใจของผูศรัทธา เพราะเขาจะ
ขอความชวยเหลือตออัลลอฮฺอยูตลอดเวลา เขาจะยึดม่ันในอัลลอฮฺ 
และมอบหมายกิจการตางๆที่เขาไดกระทําไวใหเปนหนาที่ของอัลลอฮฺ
ในการกําหนดผล เชนเดียวกับที่เขาจะพ่ึงพาอัลลอฮฺอยูตลอดเวลา ขอ
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ความชวยเหลือตอพระองคใหเขาสามารถยืนหยัด ขณะเดียวกันเขาก็
จะกลายเปนคนที่ประเสริฐ และใจกวาง ชอบที่จะกระทําดีตอผู อ่ืน 
ดังน้ันทานจะพบวาเขาจะเอ้ือเฟอกับผูอ่ืน และชอบใหความชวยเหลือ
อยูตลอดเวลา 

7. และสวนหนึ่งของผลแหงการศรัทธาตอกําหนดภาวะคือ ผูที่
เชิญชวนสูหนทางของอัลลอฮฺจะกลาเดินหนาในการเชิญชวนของเขา 
และเขาจะกลาเปดเผยตอหนาบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและผูอธรรม เขา
จะไมกลัวในการเลือกเดินบนหนทางของอัลลอฮฺไมวาเขาจะตองประสบ
กับสิ่งใดในชีวิตก็ตาม เขาจะชี้แจงใหผูคนทราบถึงขอเท็จจริงแหงการ
ศรัทธา ขณะเดียวกันเขาก็จะชี้แจงใหพวกเขาทราบถึงสภาพของการ
ปฏิเสธศรัทธาและการกลับกลอก พรอมกับตักเตือนพวกเขาให
หางไกลจากสิ่งนั้น และเปดเผยใหพวกเขาไดรูถึงความจอมปลอมของ
มัน เขากลาที่จะกลาวสัจธรรมตอหนาบรรดาผูอธรรม เพราะแทจริง 
มุอมินผูศรัทธาจะกระทําในสิ่งตางๆดังกลาว เม่ือความศรัทธาของได
หยั่งลึกในจิตใจแลว เชื่อม่ันในความชวยเหลือของอัลลอฮฺ มอบหมาย
ตัวเขาใหอัลลอฮฺ และพรอมที่จะอดทนในทุกๆสิ่งที่เขาตองพานพบใน
หนทางของพระองค เพราะเขาเชื่อม่ันวาชะตาชีวิตอยูในกํามือ
ของอัลลอฮฺแตเพียงผูเดียว และโชคลาภเปนกรรมสิทธิ์ของพระองคแต
เพียงผู เ ดียว และเขาเชื่อม่ันวาไมมีบาวคนใดครอบครองและมี
กรรมสิทธิเหนือสิ่งตางๆเหลานั้นแมแตสิ่งเดียว ไมวาเขาจะแข็งแกรง
และมีผูชวยเหลือมากมายเพียงใดก็ตาม 

ขอความสันติสุขจงประสบแดนบีมุหัมมัด ตลอดจนครอบครัว
ของทาน และบรรดามิตรสหายของทานทั้งหลาย อามีน 

***** 


