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                                  หลกัการศรัทธา 
 

 การศรัทธา คือ  การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)   , บรรดามาลาอิกะฮฺ , บรรดา
คมัภีร์ , บรรดาศาสนทูต , วนัส้ินโลก ,และ การศรัทธาต่อกฎสภาวะความดีและ
ความชัว่  
 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  

           [   سووة

 .[711اآلية : البقر 

 ความว่า “แต่ทวา่ คุณธรรมนั้นคือ ผูท่ี้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  และวนั
ปรโลก และศรัทธาต่อมาลาอิกะฮฺ ต่อบรรดาคมัภีร์ และบรรดานะบีทั้งหลาย”  
       ( ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ   โองการท่ี 177) 
 และอลัลอฮฺ (ซ.บ) ไดท้รงตรัสอีกวา่ 

             ... [   سة

 .[582اآلية : البقر 

ความว่า  “ทุกคนศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)   และมาลาอิกะฮฺของพระองค ์
และบรรดาคมัภีร์ของพระองค ์ (พวกเขากล่าววา่) เราจะไม่แยกระหวา่งท่านหน่ึง
ท่านใด จากบรรดารอซูลของพระองค”์ (ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 285) 
 และอลัลอฮฺ(ซ.บ)  ไดท้รงตรัสอีกวา่  

            سة   القمر: اآلية[]. 

ความว่า “ แทจ้ริงทุกๆส่ิงนั้น เราสร้างมนัตามก าหนดของมนั” 

(ซูเราะฮฺ  อลัเกาะมรั  โองการท่ี 49) 
 ดงัวจนะของท่านรอซูล ( ซ.ล )  
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 رواه(  وشره خريه بالقدر وتؤمن اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن اإلميان) 

  مسلم

             ความว่า “การอีมานคือ การท่ีท่านศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  (ซ.บ)  และมาลาอิ
กะฮฺ ของพระองค ์และบรรดาคมัภีร์ของพระองค ์และรอซูลของพระองค ์ และ
วนัปรโลก และศรัทธาต่อกฎก าหนดสภาวะความดีและความชัว่” (รายงานโดย 
มุสลิม) 

การศรัทธานั้นตอ้งประกอบไปดว้ย การกล่าวดว้ยวาจา , ศรัทธาและเช่ือมัน่
ดว้ยใจ , ประพฤติปฏิบติัดว้ยกาย ซ่ึงจะเพิ่มพนูดว้ยกบัการสวามิภกัด์ิ ภกัดี และจะ
ลดลงดว้ยกบัการฝ่าฝืนและการกระท าบาป. 

อลัลอฮฺ (ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  
              

    5            

            سة   األنفال: اآلية[5-.] 

 ความว่า “แทจ้ริงบรรดาผูศ้รัทธานั้น คือ ผูท่ี้เม่ืออลัลอฮ(ซ.บ) ถูกกล่าวข้ึน
แลว้ หวัใจของพวกเขาก็หว ัน่เกรง และเม่ือบรรดาโองการของพระองคถู์กอ่านแก่
พวกเขา โองการเหล่านั้นก็เพิ่มพนูความศรัทธาแก่พวกเขา และแด่พระเจา้ของพวก
เขานั้น พวกเขามอบ หมายกนั, คือบรรดาผูท่ี้ด ารงไวซ่ึ้งการละหมาดและส่วนหน่ึง
จากส่ิงท่ีเราไดใ้หปั้จจยัยงัชีพแก่พวกเขา พวกเขากบ็ริจาก, ชนเหล่าน้ีแหละพวกเขา
คือ ผูศ้รัทธาอยา่งแทจ้ริง โดยท่ีพวกเขาจะไดรั้บหลายชั้น ณ พระเจา้ของพวกเขา 
และจะไดรั้บการอภยัโทษ และปัจจยัยงัชีพอนัมากมาย”   
 (ซูเราะฮฺ อลัอนัฟาล โองการท่ี 2-4) 
 และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  
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 7     سة   النساء: اآلية[7.] 

 ความว่า  “และผูใ้ดปฎิเสธศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) และมาลาอีกะฮฺของ
พระองค ์และบรรดาค าภีร์ และบรรดารอซูลของพระองคแ์ละวนัปรโลกแลว้ไซร้
แน่นอนเขาก็ไดห้ลงทางไปแลว้อยา่งไกล” (ซูเราะฮฺ อนันิซาอฺ โองการท่ี 136) 

การศรัทธาดว้ยวาจานั้น เช่น  การอ่านอลักรุอาน การร าลึก การขอดุอา การ
บอกกล่าวในส่ิงท่ีดีงาม หา้มปรามและยบัย ั้งความชัว่(การใส่ร้ายป้ายสี การนินทาวา่
ร้าย) และอ่ืนๆ ...  

การศรัทธาดว้ยใจนั้น เช่น การเช่ือมัน่ต่อการเป็นเอกภาพของอลัลอฮฺ(ซ.บ) 
ในการเป็นพระเจา้ ผูท้รงสร้าง ผูท้รงเนรมิตร ผูซ่ึ้งไวแ้ห่งการสักการะ ผูท้รงไวซ่ึ้ง
พระนามและคุณลกัษณะอนัสูงส่ง และตอ้งไมส่กัการะผูอ่ื้นร่วมกบัพระองคอ์ลัลอฮฺ
(ซ.บ) รวมไปถึงการนิยตั( เป้าหมายในการกระท า) ซ่ึงนิยามของอีมานนั้น ตอ้ง
ครอบคลุม ถึงปฎิกิริยาทางใจ เช่น ความรักต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ)  ความเกรงกลวั การ
มุ่งหวงัและมอบหมายต่อพระองค ์และอ่ืนๆ  และนิยามของ 
อีมานนั้นตอ้งครอบคลุมเช่นกนั กบัการปฏิบติัดว้ยกาย เช่น การละหมาด การถือศีล
อด การญีฮาดในวถีิทางของอลัลอฮฺ (ซ.บ) และอ่ืนๆ  

และอลัลอฮฺ (ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  
            [.5]سة   األنفال: اآلية 

 

ความว่า “และโองการต่างๆไดถู้กอ่านแก่พวกเขา ความศรัทธาของพวกเขา
ก็เพิ่มพนูข้ึน”  (ซูเราะฮฺ อลัอนัฟาล โองการท่ี 2) 

และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสอีกวา่ 
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                 :سة   الفتح[

 [.اآلية 

ความว่า “ และพระองคท์รงประทานความเงียบสงบลงมาในจิตใจของ
บรรดาผูศ้รัทธา เพือ่ พวกเขาจะไดเ้พิม่พนูการศรัทธาใหก้บัการศรัทธา ของพวกเขา” 
(ซูเราะฮฺ อลัฟัตฮฺ โองการท่ี 4) 

เม่ือใดการภกัดีและการเช่ือฟังของบา่วต่อค าบญัชาอลัลอฮฺ(ซ.บ) เพิม่ข้ึน อี
มานกจ็ะเพิ่มพนูข้ึนดว้ย และในเวลาเดียวกนั การละเมิดและฝ่าฝืนกมี็ผลในทางลบ
ต่ออีมานอีกเช่นกนั  จะเห็นไดว้า่ชีริกใหญ่ ( การตั้งภาคี ) หรือการกฟููรนั้นท าลาย
รากฐานของการศรัทธา และถา้หากวา่การฝ่าฝืนดงักล่าวอยูใ่นระดบัขั้นต ่ากวา่น้ีกจ็ะ
มีผลท าใหค้วามสมบูรณ์ของอีมานลดลง หม่นหมองและอ่อนแอลง . อลัลอฮฺ(ซ.บ) 
ไดท้รงตรัสวา่  

                 ...   سة   النساء: اآلية[8.] 

 ความว่า “ แทจ้ริงอลัลอฮฺ(ซ.บ) จะไมท่รงอภยัการท่ีส่ิงหน่ึงถูกใหมี้ภาคีกบั
พระองค ์และพระองคท์รงอภยัแก่ส่ิงอ่ืนนอกเหนือจากน้ี ส าหรับผูท่ี้พระองคท์รง
ประสงค”์ (ซูเราะฮฺ อนันิซาอฺ โองการท่ี 11) 
 และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสอีกวา่ 

              .      سة[

 [.1التةبة: اآلية 

 ความว่า “พวกเขาสาบานต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) วา่ พวกเขามิไดพ้ดูและแทจ้ริง
พวกเขาไดพ้ดู ซ่ึงถอ้ยค าแห่งการปฎิเสธ และพวกเขาไดป้ฎิเสธศรัทธาแลว้หลงัจาก 
การเป็นมุสลิมของพวกเขา” (ซูเราะฮฺ อตัเตาบะฮฺ โองการท่ี 74) 
 ท่านนะบีมูฮมัมดั (ซ.ล) ไดว้จนะวา่ 
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 واليشرب وهومؤمن يسرق حني السارق واليسرق وهومؤمن يزين حني الزاين يزينال ) 

  ومسلم البخاري رواه ( مؤمن وهو يشرب حني اخلمر

              ความว่า  “ ผูท่ี้ละเมิดประเวณีจะไม่ละเมิดในขณะท่ีเขาเป็นผูท่ี้ศรัทธา 
(มุมิน)  ผูท่ี้ขโมยจะไม่ลกัขโมยในขณะท่ีเขาเป็นผูท่ี้ศรัทธา ผูดื้มสุราจะไม่ดืม
สุราในขณะท่ีเขาเป็นผูท่ี้ศรัทธา”  (รายงานโดย อีหม่ามบูคอรีและมุสลิม ) 

 
 
 

"""""""""""""""""""" 
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หลกัศรัทธาข้อที ่1 
 

การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ )ซ.บ( 
(1) การบรรลถุงึการศรัทธาต่ออัลลอฮ(ฺซ.บ) 

การศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)จะเป็นจริงไดด้งัต่อไปน้ี  :-   
ประการที ่1  ตอ้งศรัทธาวา่ สรรพส่ิงทั้งมวลในโลกน้ี มีพระเจา้เพียงองค์

เดียว ซ่ึงพระองคน์ั้นเป็นผูท้รงสร้าง, ครอบครอง, ผูท้รงบริหารจดัการ ส่ิงต่างๆ
ทั้งหมด ทั้งในเร่ืองของการใหปั้จจยัยงัชีพ (ริสกี) การใหชี้วติและความตาย ,การให้
คุณและโทษ ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองคเ์ทา่นั้น พระองคคื์อผูต้ดัสินตามท่ี
ทรงประสงค ์พระองคจ์ะทรงยกยอ่งและใหเ้กียรติแก่ผูท่ี้พระองคท์รงประสงคแ์ละ
จะทรงยงัความต ่าตอ้ยแก่ผูท่ี้ทรงประสงค ์สรรพส่ิงทั้งหลายในเจด็ชั้นฟ้าและเจด็ชั้น
ดินนั้นอยูท่ี่พระหตัถข์องพระองค ์แทจ้ริงพระองคน์ั้นเป็นผูท้รงอานุภาพเหนือทุก
ส่ิงทุกอยา่ง  ผูท้รงรอบรู้ทั้งหมดโดยปราศจากการพึ่งพาส่ิงใดๆ กิจการทั้งหลายเป็น
สิทธิของอลัลอฮฺ(ซ.บ)เท่านั้น  ความดีทั้งหลายนั้นอยูท่ี่พระหตัถข์องพระองค ์( ใต้
อ  านาจและเดชานุภาพของพระองคท์ั้งส้ิน)ไม่มีหุ้นส่วนใดๆกบัการกระท าของ
พระองค ์และไม่มีผูใ้ดเหนือพระองค ์แต่ทวา่ ส่ิงถูกสร้างทั้งหมดไม่วา่จะเป็นมวล
มาลาอิกะฮฺ  มนุษยแ์ละญิน หรือส่ิงอ่ืนๆนอกจากอลัลอฮฺ(ซ.บ)  ลว้นเป็นบ่าว
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทั้งส้ิน ทั้งหมดไม่สามารถท่ีจะเล็ดลอดออกจากการอภิสิทธ์ิ การ
ครอบครอง และอ านาจของพระองค ์การกระท าของพระองคจ์ะไม่อยูใ่นขอบเขต
อนัจ ากดั คุณสมบติัพิเศษเหล่าน้ี เป็นกรรมสิทธ์ิเฉพาะพระองค ์เพยีงผูเ้ดียวเทา่นั้น. 
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แทจ้ริงไม่มีการภาคีใดๆต่อพระองค ์ไมมี่ผูใ้ดเสมอเหมือนพระองค ์และไมอ่นุญาติ
ใหบุ้คคลใดอา้งอิงคุณสมบติัดงักล่าวนอกจากพระองค.์  

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  
              57  

               

   ...    [.55،  57]سة   البقر : اآليتان 

             ความว่า “มนุษยเ์อ๋ย!จงเคารพอิบาดะห์ พระผูเ้ป็นเจา้ของพวกเจา้ท่ีทรง
บงัเกิดพวกเจา้ และบรรดาผูท่ี้มาก่อนพวกเจา้ เพื่อวา่ พวกเจา้จะย  าเกรง . คือ ผูท้รง
ใหแ้ผน่ดิน เป็นท่ีนอนและฟ้าเป็นอาคารแก่พวกเจา้ และทรงใหน้ ้าหลัง่ลงมาจาก
ฟากฟ้า และไดท้รงใหบ้รรดาผลไมอ้อกมา เน่ืองดว้ยน ้านั้น ทั้งน้ี เพือ่ปัจจยัยงัชีพแก่
พวกเจา้” (ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺโองการท่ี 21-22) 

และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสอีกวา่  
                 

           5     :سة   آل عمران، اآلية[5.]  

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มูฮมัมดั) วา่ ขา้แต่อลัลอฮฺ(ซ.บ)  ผูท้รงอภิสิทธ์ิแห่ง
อ านาจทั้งปวง พระองคน์ั้นจะทรงประทานอ านาจแก่ผูท่ี้พระองคท์รงประสงค ์และ
จะทรงใหเ้กียรติแก่ผูท่ี้พระองคท์รงประสงค ์ และจะทรงยงัความต ่าตอ้ยแก่ผูท่ี้
พระองคท์รงประสงค ์ ความดีทั้งหลายนั้นอยูท่ี่พระหตัถ์ของพระองค ์ แทจ้ริง
พระองคน์ั้นเป็นผูท้รงอานุภาพเหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง” (ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน โองการ
ท่ี 26) 

และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่ 
                 

      :سة   هةد، اآلية[.] 
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ความว่า “และไมว่า่สตัวต์วัใดท่ีเหยยีบอยูใ่นแผน่ดินเวน้แต่เคร่ืองยงัชีพของ
มนั เป็นหนา้ท่ีของอลัลอฮฺ (ซ.บ) และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงรู้ท่ีพ  านกัของมนั ทุกส่ิงทุก
อยา่งอยูใ่นบรรทึกอนัชดัแจง้”  ( ซูเราะฮฺ ฮูด โองการท่ี 6 ) 
 และอลัลอฮ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสอีกวา่  

   ...        2      :سة   األعراف، اآلية[2.] 

ความว่า “ การสร้างและกิจการทั้งหลาย ลว้นเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ(ซ.บ) 
เท่านั้น มหาบริสุทธิแด่อลัลอฮฺ(ซ.บ)  ผูท้รงเป็นพระเจา้แห่งสากลโลก” (ซูเราะฮฺ 
อลัอะอฺรอฟ โองการท่ี 54) 

ประการที ่2    ตอ้งศรัทธาต่อการเป็นเอกภาพในพระนามท่ีงดงามยิง่ และ
คุณลกัษณะอนัสมบูรณ์  ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงตรัสบอกถึงพระนาม และคุณลกัษณะ
ผา่นทางคมัภีร์ของพระองค ์และ ฮาดีษของท่านนะบีมูฮมัมดั ( ซ.ล)  
 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  

              

   78      :سة   األعراف، اآلية[78.] 

ความว่า “ และอลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้นมีบรรดาพระนามอนัสวยงาม ดงันั้นพวก
เจา้ จงเรียกร้องหาพระองคด์ว้ยกบัพระนามเหล่านั้นเถิด และจงปล่อยบรรดาผูท่ี้ท  า
ใหเ้ฉในพระนามของพระองคเ์ถิด พวกเขาเหล่านั้น จะถูกตอบแทนในส่ิงท่ีพวกเขา
กระท า”  (ซูเราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ โองการท่ี 180) 

ดงัวจนะของท่านรอซูล ( ซ.ล)  
 البخاري رواه{  الوتر حيب وتر وهو اجلنة أحصاهادخل من امسا  وتسعني تسعة هلل إن) 

   ومسلم
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   ความว่า “ พระนามของอลัลอฮฺ (ซ.บ) เกา้สิบเกา้ดว้ยกนั ผูใ้ดทอ่งจ า(1) เขาผู ้
นั้นก็จะเขา้สู่สวนสวรรค ์และอลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้นทรงหน่ึงเดียว(เอกะ)และ ทรงพอ
พระทยั ในความเป็นค่ี(ไร้คู่)” (รายงานโดย อิหม่าม บูคอรี และมุสลิม) 
   การศรัทธาข้อนีขึ้น้อยู่กบัหลักส าคัญ 2 ประการด้วยกนั  

(1) พระองคอ์ลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้นทรงไวซ่ึ้งพระนามท่ีสวยงาม และคุณลกัษณะ
ท่ีสูงส่ง อนัไดบ้่งบอกถึงคุณลกัษณะท่ีสมบูรณ์ของพระองค ์ โดยปราศจาก
ขอ้บกพร่องใดๆ และไม่มีส่ิงใดมาเสมอเหมือน หรือมีส่วนร่วมกบัพระองคใ์นส่ิง
ดงักล่าว อยา่งเช่นพระนามของอลัลอฮฺ (ซ.บ)  )احلي(  ผูท้รงเป็น ซ่ึงไดบ้่งบอกถึง
คุณลกัษณะการมีชีวติ ท่ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการยนืยนัวา่ พระองคท์รงมีชีวติ ท่ีสมบรูณ์
และถาวร ไม่มีการสูญหายไป. เพียบพร้อมไปดว้ยคุณลกัษณะอนัสมบูรณ์แบบ 
พระองคท์รงดงัเดิม และไร้ซ่ึงการพินาศ 

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  
                       ...   :[.522]سة   البقر ، اآلية 

 ความว่า “พระองคอ์ลัลอฮฺ(ซ.บ) คือไม่มีพระเจา้อ่ืนใดนอกจากพระองค ์ผู ้
ทรง ทรงมีชีวติท่ีสมบูรณ์ โดยท่ีการง่วงนอน การนอนไม่มาจบัตอ้งพระองค”์ (ซู
เราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ  โองการท่ี 255)  

(2) แทจ้ริงอลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงบริสุทธ์ิปราศจากคุณลกัษณะท่ีบกพร่อง และ
มีขอ้ต าหนิอยา่งส้ินเชิง เช่น การหลบันอน ความอ่อนแอ ความโง่เขลา  

 
 
(1)- หมายความวา่ สามารถท่องจ าและนบัพระนามของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทั้งหมด พร้อมเขา้ใจซ่ึงความหมาย อนั
ถูกตอ้ง และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดตามใจความ ซ่ึงสอดคลอ้งตามความประสงคข์องอลัลอฮฺ (ซ.บ)ในพระนาม
นั้นๆ และใชเ้ป็นส่ือ ในการขอดุอาอฺ (การขอพรต่อพระองค)์ 
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การอธรรม และอ่ืนๆ และเช่นเดียวกนั  อลัลอฮฺ (ซ.บ)นั้น  พระองคท์รงปราศจาก
ความคลา้ยคลึง กบับรรดาส่ิงท่ีถูกสร้างทั้งหมด ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปฎิเสธ 
ในส่ิงท่ีพระองคท์รงปฎิเสธ ต่อตวัเอง และรอซูลของพระองคไ์ดป้ฎิเสธ รวมถึงการ
ยดึมัน่วา่ พระองคท์รงมีคุณลกัษณะท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัส่ิงท่ีพระองคไ์ด้
ทรงปฎิเสธ 
 เม่ือเราปฎิเสธการง่วงนอน และการนอนหลบัของอลัลอฮฺ(ซ.บ)แลว้ จ าเป็น
จะตอ้งยนืยนัคุณลกัษณะการด ารงของอลัลอฮฺ (ซ.บ) อยา่งสมบรูณ์ เช่นเดียวกนัน้ีใน
ทุกๆการปฎิเสธ อลัลอฮฺ(ซ.บ)  จากคุณลกัษณะท่ีบกพร่อง จ าเป็นตอ้งยนืยนัถึง
คุณลกัษณะท่ีตรงกนัขา้มกบัขอ้บกพร่องนั้นและพระองคน์ั้นผูท้รงมีความสมบรูณ์ 
เหนืออ่ืนใด   

อลัลอฮ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  
   ...      77      :[.77]سة   الشة ى، اآلية 

ความว่า “ไม่มีส่ิงใดมาเสมอเหมือนพระองค ์และพระองคท์รงไดย้นิ ทรง
เห็น” (ซูเราะฮฺ อชัชูรอ โองการท่ี 11) 

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสอีกวา่  
    ...           :سة   فصلت، اآلية[.] 

ความว่า “และพระเจา้ของเจา้นั้น ไมท่รงอธรรมติต่อปวงบ่าวของพระองค ์
(ซูเราะฮฺ ฟุศศิลตั โองการท่ี 46) 

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสอีกวา่ 
   ...               ...   ،سة   فاطر[

 [.اآلية: 



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

11 

ความว่า “และอลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้นไม่มีส่ิงใดในชั้นฟ้าและแผน่ดิน จะท าให้
พระองคท์รงหมดความสามารถไปได ้แทจ้ริงพระองคเ์ป็นผูท้รงรอบรู้ ผูท้รงอนุภาพ
เสมอ” (ซูเราะฮฺ ฟาฎิร โองการท่ี 44) 

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสอีกวา่ 
    ...          :سة   مرمي، اآلية[.] 

ความว่า “และพระเจา้ของเจา้มิทรงหลงลืมส่ิงใดเลย”  (ซูเราะฮฺ มรัยมั 
โองการท่ี 64) 
  การศรัทธาต่อพระนามของอลัลอฮฺ(ซ.บ) , คุณลกัษณะ และการกระท านั้น 
เป็นทางหน่ึง เดียวเท่านั้นท่ีจะน าไปสู่ การรู้จกัและท าอิบาดะห์ต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  
ทั้งน้ีเพราะพระองคน์ั้น ทรงเร้นลบัจากการมองดว้ยตาเปล่าของส่ิงต่างๆในโลกดุน
ยาน้ี ถึงกระนั้นพระองคก์็ไดท้รงเปิดประตูแห่งความรู้ การศึกษาคน้ควา้ ซ่ึงมนุษย์
สามารถท่ีจะรู้จกัพระเจา้และท าการสักการะต่อพระองคไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง แทจ้ริงผู ้
สักการะนั้นจะกราบไหวบู้ชาในส่ิงท่ีมองเห็น  และผูป้ฎิเสธจะกราบไหวส่ิ้งท่ีไมมี่
ตวัตน และผูท่ี้ชอบเปรียบเทียบจะกราบไหวรู้ปป้ัน   แต่มุสลิม(ผูศ้รัทธา) จะท าการ
สักการะต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) ผูท้รงเอกะ ทรงเป็นท่ีพึ่ง ผูท้รงไมป่ระสูติ และไมท่รงถูก
ประสูติ และไมมี่ผูใ้ดเสมอเหมือนพระองค์ 

 การศรัทธามัน่ต่อพระนามของพระองค์ อนัสุดงามนี ้ควรค านึงถงึ
ประเด็นต่างๆต่อไปนี ้ -:  
 1) ตอ้งศรัทธามัน่ต่อพระนามของอลัลอฮฺ (ซ.บ) ท่ีมีปรากฎอยูใ่นค าภีร์อลักุ
รอาน และซุนนะห์ของท่านรอซูล( ซ.ล )โดยไม่เพิ่มเติม หรือตดัทอน 
 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  

               

      5       :سة   احلشر، اآلية[5.]   
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 ความว่า “พระองคคื์ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  ซ่ึงไมมี่พระเจา้อ่ืนใด (ท่ีถูกเคารพภกัดี
โดยเท่ียงแท)้ นอกจากพระองค ์ผูท้รงอ านาจสูงสุด ผูท้รงบริสุทธ์ิ ผูท้รงความสนัติ
สุข ผูท้รงคุม้ครองการศรัทธา ผูท้รงปกปักรักษาความปลอดภยั ผูท้รงอ านาจยิง่ผู ้
ทรงปราบให้เรียบร้อย ผูท้รงความยิง่ใหญ่ มหาบริสุทธ์ิแด่อลัลอฮฺ ใหพ้น้จากส่ิงท่ี
พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค ์” (ซูเราะฮฺ อลัฮชัรฺ  โองการท่ี 23) 
 และไดมี้ปรากฎในฮาดิษของท่านรอซูล ( ซ.ล) 

 إ إله ال احلمد لك بأن أسئلك إين اللهم:  يقول رجال مسع وسلم عليه اهلل صلى النيب أن)   
 اهلل صلى النيب فقال.  القيوم يا احلي يا واإلكرام ياذااجلالل واألرض السموات بديع املنان أنت ال

 دعااهلل لقد بيده نفسي والذي:  قال ، أعلم ورسوله اهلل: قالوا ؟ اهلل دعا مبا أتدرون:  وسلم عليه

  وأمحد أبوداود رواه(  أعطى به سئل وإذا أجاب به دعي إذا الذي األعظم بامسه

ความว่า “ ท่านไดย้นิชายคนหน่ึงกล่าววา่โออ้ลัลอฮฺ(ซ.บ)   ขา้พระองคข์อ
วงิวอน โดยการสรรเสริญทั้งมวลเป็นกรรมสิทธิแห่งพระองค ์ผูซ่ึ้งไมมี่พระเจา้อ่ืน
ใดนอกจากพระองค ์ผูท้รงมอบส่ิงท่ีดี ผูท้รงเนรมิตชั้นฟ้าและแผน่ดิน โอ!้  พระเจา้ผู ้
ไวซ่ึ้งความสูงส่ง และความมีเกียรติ ผูไ้วซ่ึ้งชีวติ  และการด ารงพระองคเ์อง ทา่นนะ
บีก็กล่าววา่ “พวกท่านรู้ไหมวา่ ชายผูน้ี้ใชส่ิ้งใดเป็นส่ือขอดุอาอฺต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)? 
บรรดาซอฮาบะห์ กต็อบวา่ อลัลอฮฺ(ซ.บ) และรอซูลของพระองคย์อ่มรู้ดีท่ีสุด. ทา่น
นะบี(ซ.ล) ก็ตอบวา่ : ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) ผูซ่ึ้งตวัฉนัน้ีเป็นกรรมสิทธ์ิของ
พระองค ์ชายผูน้ี้ไดว้งิวอนต่ออลัลอฮ(ซ.บ) โดยใชพ้ระนามของพระองคท่ี์ยิง่ใหญ่
ท่ีสุด ซ่ึงหากพระองคไ์ดรั้บการวงิวอนโดยพระนามน้ีแลว้ พระองคก์็จะตอบรับ 
และหากพระองคไ์ดรั้บการร้องขอดว้ยพระนามน้ี พระองคก์็จะทรงประทานให้” 
(รายงานโดย   อาบูดาวดุ และ อิหม่าม อฮัมดั ) 
 2) การศรัทธาวา่ อลัลอฮฺ(ซ.บ) คือ ผูท้รงตั้งช่ือน้ีแด่พระองคเ์อง โดยไม่มี
ผูใ้ดตั้งใหก้บัพระองค ์พระองคท์รงยกยอ่งพระองคเ์อง โดยใชพ้ระนามต่างๆน้ี ซ่ึง
ไม่ใช่ส่ิงแปลกใหม่แต่อยา่งใด  
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 3) การศรัทธาวา่ พระนามของอลัลอฮฺ(ซ.บ)อนัสูงส่งน้ี เป็นส่ิงบ่งช้ีถึง
ความหมายอนัสมบูรณ์ท่ีสุด ซ่ึงปราศจากความบกพร่องใดๆทั้งมวล  ฉะนั้นจึง
จ าเป็นจะตอ้งศรัทธาต่อ ความหมายดงักล่าว น้ี เหมือนกบัท่ีจ าเป็นตอ้งศรัทธามัน่ใน
พระนามของพระองค ์ 
 4) จ  าเป็นตอ้งใหเ้กียรติต่อพระนามของอลัลอฮฺ(ซ.บ) และไม่ปฎิเสธ
ความหมายของพระนามเหล่านั้นโดยไม่ตี ความหมายเบ่ียงเบน จากความหมาย
ดั้งเดิม  
 5) เราจะตอ้งศรัทธาต่อส่ิงท่ี พระนามต่างๆไดบ้ง่ช้ีไวห้รือเป็นผลพวงมาจาก
พระนามน้ี  
เพื่อความกระจ่างในความหมายของประเด็นทั้งหา้ท่ีผา่นมา ขอยกตวัอยา่งดงั กล่าว 
ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ(ซ.บ) โดยตอ้งค านึงถึง (อลัลอฮฺ ผูท้รงไดย้นิ)  )السميع(
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี :  

1) ตอ้งศรัทธาวา่  )السميع (  น้ี เป็นพระนามหน่ึงของพระองค ์เน่ืองจากได้
ปรากฎอยูใ่นอลักุรอานและฮาดิษของรอซูล(ซ.ล) 
 2) ตอ้งศรัทธาวา่ อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงขนานนามพระองคเ์องวา่ ) السميع(   และ
พระองคไ์ดท้รงตรัสถึงพระนามของพระองคน์ามน้ีและประทานลงมาในคมัภีร์ของ
พระองค ์ 
 3) ตอ้งศรัทธาวา่  )السميع (  น้ีมีความหมายบอกถึงการไดย้ินของพระองค ์
ซ่ึงเป็นคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะหน่ึงของอลัลอฮฺ (ซ.บ)   
 4) ตอ้งใหเ้กียรติต่อคุณลกัษณะการไดย้นิ ของพระองค ์ซ่ึงมีความหมายมา
จาก )السميع (  โดยไมมี่การตีความเบ่ียงเบน หรือปฎิเสธการยอมรับในคุณลกัษณะน้ี  
 5) ตอ้งศรัทธาวา่ อลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้นทรงไดย้นิทุกส่ิง เสียงทุกชนิดทุก
ประเภท และสืบเน่ืองจากส่ิงดงักล่าว จึงตอ้งศรัทธาต่อการติดตามเฝ้าดูและควบคุม
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ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ดว้ย จะตอ้งมีความกลวั และเกรงต่อพระองค ์และตอ้งเช่ือมัน่วา่ 
อลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้นไม่มีความลบัใดๆส าหรับพระองค ์
 ส่วนการศรัทธา ในคุณลกัษณะอนัสูงส่งของอลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้น ควรค านึงถึง
ส่ิงต่างๆต่อไปน้ี   
 1. จะตอ้งศรัทธาและยนืยนัวา่ คุณลกัษณะทั้งหมดท่ีปรากฎอยู ่ ในอลักุร 
อานและฮาดิษ เป็นคุณลกัษณะของอลัลอฮฺ(ซ.บ)อยา่งแทจ้ริง โดยไม่มีการตีความ
เบ่ียงเบนหรือ ปฎิเสธ การยอมรับแต่อยา่งใด 

2.จะตอ้งศรัทธาอยา่งเด็ดขาด วา่ อลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้น ทรงไวซ่ึ้งคุณลกัษณะ
แห่งความสมบูรณ์ทั้งปวง ทรงบริสุทธ์ิและปราศจากลกัษณะท่ีดอ้ย และความ
บกพร่องทั้งมวล 

3.ไมเ่ปรียบเทียบคุณลกัษณะของอลัลอฮฺ (ซ.บ) กบัลกัษณะของมคัโลก๊ (ส่ิง
ท่ีถูกอลัลอฮ(ซ.บ)สร้างข้ึนมา) เพราะอลัลอฮ(ซ.บ) นั้น ไม่มีส่ิงใดจะมาเหมือนกบั
พระองค ์ทั้งในคุณลกัษณะและการกระท า อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  

         77      :[.77]سة   الشة ى، اآلية 

ความว่า “ ไม่มีส่ิงใดเสมอเหมือนพระองคแ์ละพระองค ์เป็นผูท้รงไดย้นิ ผู ้
ทรงเห็น” (ซูเราะฮฺ อชัชูรอ โองการท่ี 11) 
 4.  ตอ้งมัน่ใจวา่ ไม่มีใครสามารถล่วงรู้ ไดถึ้งแก่นแทแ้ห่งคุณลกัษณะ 
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ได ้นอกจากพระองคเ์พียงพระองคเ์ดียวเท่านั้น  
 5. จะตอ้งศรัทธาต่อผลพวงท่ีสืบเน่ืองมาจากการศรัทธาต่อคุณลกัษณะ
ดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย ทั้งในดา้นท่ีเก่ียวโยงกบัการท าอิบาดะห์  

 และเช่นเดียวกนั เพื่อความกระจ่างแจง้ในประเด็นต่างๆทั้งหา้ ขา้งตน้ ขอ
ยกตวัอยา่ง คุณลกัษณะหน่ึงของอลัลอฮฺ(ซ.บ)   )االستةاء (  การสถิตยอ์ยูบ่นบลัลงัก์

ของพระองค ์โดยค านึงถึงกฎเกณทท์ั้ง 5 ประเด็นท่ีผา่นมาดงัต่อไปน้ี  
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1. จะตอ้งศรัทธาและยนืยนัต่อการสถิตยอ์ยู ่บนบลัลงักข์องอลัลอฮฺ (ซ.บ) 
เน่ืองจากไดป้รากฎอยูใ่นหลกัฐานอลักุรอาน 

 ดงัอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่ 
        2      :[.2]سة   طه، اآلية 

 ความว่า “ผูท้รงกรุณาปราณี ทรงสถิตย ์อยูบ่นบลัลงัก”์  (ซูเราะฮฺ ฏอฮา 
โองการท่ี5)  
 2. ตอ้งศรัทธาและยนืยนัต่อคุณลกัษณะ การสถิตยอ์ยูบ่นบลัลงักข์อง
พระองคอ์ยา่ง สมบูรณ์ และคู่ควรกบัความยิง่ใหญ่แห่งพระองค ์ซ่ึงหมายถึง การอยู่
เหนือบลัลงักข์องพระองคเ์ป็นส่ิง ท่ีแทจ้ริง เหมาะสมกบัความยิง่ใหญ่และสูงส่งของ
พระองค ์

3. ไม่เปรียบเทียบ คุณลกัษณะการสถิตยบ์นบลัลงักข์องอลัลอฮฺ(ซ.บ) กบั
การอยูบ่นท่ีสูง ของมคัโล๊ก เพราะอลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้นไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งพึ่ง
บลัลงัก ์แต่มคัโล๊กนั้น ตอ้งพึ่งส่ิงหน่ึงส่ิงใดมารองรับ จึงจะคงอยูบ่นท่ีสูงได ้  ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงตรัสวา่  

          77      :[.77]سة   الشة ى، اآلية 

 ความว่า “ ไม่ม่ีส่ิงใดเสมอเหมือนพระองค ์และพระองคเ์ป็นผูท้รงไดย้นิผู ้
ทรงเห็น”  (ซูเราะฮฺ อชัชูรอ โองการท่ี 11) 
 4. ตอ้งไมว่พิากวจิารณ์ถึงวธีิการสถิตยเ์หนือบลัลงักข์องอลัลอฮฺ(ซ.บ) วา่ จะ
เป็นไปในรูปแบบใด หรือมีลกัษณะเช่นใด เพราะส่ิงดงักล่าวน้ี เป็นเร่ืองเร้นลบั  )
) الغيب  ท่ีไม่มีผูใ้ดล่วงรู้ไดน้อกจากอลัลอฮฺ (ซ.บ) เพียงพระองคเ์ดียว  

 5. ตอ้งศรัทธาต่อผลพวงท่ีสืบเน่ืองมาจากการยอมรับในความยิง่ใหญ่ และ
สูงส่ง อนัคู่ควรกบัอลัลอฮฺ (ซ.บ) ซ่ึงบ่งช้ีถึงการท่ีพระองค ์ทรงอยูเ่หนือมคัโล๊กทั้ง
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มวล ทุกส่ิงทุกอยา่งตอ้งมุ่งตรงสู่พระองคใ์นเบ้ืองบน ดงัค าสรรเสริญของผูท่ี้
ละหมาดในขณะท่ีสูยดุ.. 

 {  علىاأل ريب سبحان}  

 ความว่า “มหาบริสุทธิ พระผูเ้ป็นเจา้ของฉนั ผูท้รงอยูเ่หนือทุกส่ิงทั้งปวง” 
 ประการที3่. ตอ้งศรัทธาวา่ อลัลอฮฺ(ซ.บ) คือ พระเจา้เพียงพระองคเ์ดียวท่ี
ควรแก่การไดรั้บการเคารพสักการะ โดยไม่มีการภาคีใดๆร่วมกบัพระองค ์
อลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงตรัสวา่  

                       ...   ،سة   النحل[

 [.اآلية: 

         ความว่า “และโดยแน่นอน เราไดส่้งรอซูลมาในทุกประชาชาติ(โดยบญัชาวา่) 
พวกท่านจงเคารพภกัดีอลัลอฮฺ(ซ.บ)  และจงหลีกหนีให้ห่างจากพวกเจวด็...” (ซู
เราะฮฺ อนันะหฺลฺ โองการท่ี 36) 
 และไม่มีรอซูลท่านใดท่ีถูกส่งไปยงัประชาชาติของพวกเขา นอกเสียจาก
พวกเขาต่างเรียก ร้องไปสู่ด ารัสของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสอีกวา่  

    ...           ...   :سة   األعراف، اآلية[2.] 

ความว่า “จงเคารพสักการะอลัลอฮ(ซ.บ)เถิด ไม่มีผูค้วรไดรั้บการเคารพ
สักการะส าหรับพวกท่านอีกแลว้อ่ืนจากพระองค.์..” ( ซูเราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ โองการ
ท่ี 59) 

 และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
                 ...   :[.2]سة   البينة، اآلية 

 ความว่า “และพวกเขามิไดถู้กบญัชาใหก้ระท าอ่ืนใด นอกจากเพื่อเคารพ
ภกัดีต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ) เป็นผูมี้เจตนาบริสุทธ์ิในการภกัดีต่อพระองค ์เป็นผูท่ี้อยูใ่น
แนวทางท่ีเท่ียงตรง....”  (ซูเราะฮฺ อลับยัยนิะฮฺ โองการท่ี 5) 
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และดงัมีปรากฎในบนัทึกของอีหมา่มบคูอรี และมุสลิม ซ่ึงทา่นรอซูล( ซ.ล) 
ไดก้ล่าวกบัท่านมุอาซ อิบนิ ญะบลั(ร.ฎ)วา่ 

:  قال.  أعلم ورسوله اهلل:  قلت.  اهلل على العباد حق وما العباد على اهلل حق ما أتدري) 

 به يشرك ال من يعذب أال اهلل على العباد وحق شيئا يشركوابه وال يعبدوه أن بادالع على اهلل حق
 (  شيئا

ความว่า “  ท่านรู้ไหมวา่ สิทธิใดท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงพึงมีเหนือบ่าวของ
พระองคแ์ละสิทธิใดท่ีบ่าวพึงไดรั้บจากอลัลอฮฺ(ซ.บ) ? ท่านมูอาซ ก็ตอบวา่ :   
อลัลอฮฺ (ซ.บ) และรอซูลของพระองคน์ั้นยอ่มรู้ดีท่ีสุด , ท่านรอซูลกก็ล่าววา่ : สิทธิ
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ท่ีทรงพึงมีเหนือบ่าวของพระองค ์ คือ การท่ีบ่าวของเขาจะตอ้ง
สักการะพระองคเ์พียงพระองคเ์ดียวและไม่สักการะส่ิงอ่ืนเป็นหุน้ส่วนร่วมกบั
พระองค ์ , ส่วนสิทธิท่ีบ่าวพึงไดรั้บจากอลัลอฮฺ(ซ.บ) คือการท่ีพระองคจ์ะไม่ทรง
ลงโทษผูใ้ดก็ตามท่ีไม่ภาคีส่ิงใดกบัพระองคใ์นการสักการะ(อิบาดะห์)” 
 พระเจ้าทีแ่ท้จริงน้ัน คือ ผูท่ี้หวัใจทั้งหลาย(มวลมนุษยแ์ละญิน) ยอมจ านน
นอบนอ้มภกัดี ผูซ่ึ้งไวแ้ห่งความรักอนัลน้เป่ียมเหนืออ่ืนใด ผูห้น่ึงเดียวเทา่นั้น ควร
แก่การกลวัและย  าเกรง ผูซ่ึ้งมีความสามารถ และอ านาจ อนัมหาศาล การเรียกร้องขอ
ความช่วยเหลือ การไวซ่ึ้งท่ีพึ่งและความหวงั ต่อเขาแลว้ ยอ่มเพียงพอและเกินพอ 
 อลัลอฮฺ(ซ.บ)  ไดท้รงตรัสวา่  

                    

  5      :سة   احلج، اآلية[5.]                                                                                     

 ความว่า “เช่นนั้นแหละ เพราะวา่อลัลอฮฺ(ซ.บ)   คือผูท้รงสัจจะ และแทจ้ริง
ส่ิงท่ีพวกเขาวงิวอนขออ่ืนจากพระองคน์ั้นมนัเป็นเทจ็ และแทจ้ริงอลัลอฮฺ พระองค์
เป็นผูท้รงสูงทรงยิง่ใหญ่....” (ซูเราะฮฺ อลัฮจัญ ์โองการท่ี 62) 
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 ส่ิงท่ีไดก้ล่าวมาน้ี คือ พฤติกรรมของบ่าวในการใหค้วามเป็นเอกภาพ
ต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  . 

ความส าคญัต่อการให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ)ซ.บ( 
 ความส าคญัของการให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) จะปรากฎอย่างชดัเจน
ในกรณีต่อไปน้ี  :- 
 1. การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) คือ จุดเร่ิมต้น, เป้าหมาย, และบั้น
ปลายของศาสนา ซ่ึงเป็นขอ้เรียกร้องเชิญชวนของบรรดาศาสนฑูตทั้งหมด . 
 2.เน่ืองจากการใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)น้ีเองพระองค ์ ไดท้รงสร้าง 
สรรพส่ิงทั้งมวล  ทรงแต่งตั้งศาสนฑูตเพื่อการเ ผย แ พร่ ทรง ปร ะ ทาน ค า ภีร์ ลง 
มา เพื่อยนืยนัถึงความจริง และดว้ยเหตุผลน้ีเอง มวลมนุษยไ์ดแ้ตกแยกและแบ่ง
ออกเป็นผูศ้รัทธาและ ผูป้ฎิเสธ ผูมี้โชคและอาภพั 

3. การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ) เป็นความจ าเป็นอนัดบัแรกท่ีมุสลิม
จะตอ้งปฏิบติัและเป็นส่ิงแรกท่ีถือเป็นขอ้บงัคบัส าหรับผูท่ี้จะเขา้สู่ศาสนาอิสลาม 
และเป็นส่ิงสุดทา้ยท่ีจะตอ้งจบชีวติลง. 

การเข้าถึง-บรรลถุึงการให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ)ซ.บ( 
คือ การให้เอกภาพต่ออลอฮฺ(ซ.บ) นั้นด้วยความบริสุทธิและปราศจาก

การตั้งภาคี การอุตริกรรม(ประดิษฐใหม่) หรือการฝ่าฝืนและกระท าบาป  ซ่ึง
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดบัด้วยกนั , ระดบัท่ีจ  าเป็น(วาญิบ) และระดบัท่ี
สมบูรณ์ 
 การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ) ในระดบัท่ีจ าเป็นนั้น  ตอ้งประกอบดว้ย 
3  ประการต่อไปน้ี :- 
 1. การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้นตอ้งมาจากการเจตนาท่ีบริสุทธ์ิ
และปราศจากการตั้งภาคี 
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 2. การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้น ตอ้งปราศจากการอุตริกรรมต่างๆ
)البدع(  ท่ีจะมาบนัทอนความสมบูรณ์ในการใหเ้อกภาพต่อพระองค.์ 

 3.  การให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  นั้ นต้องปราศจากการฝ่าฝืนและ
กระท าบาปซ่ึงมีผลต่อผลบุญท่ีจะไดรั้บในการใหเ้อกภาพลดนอ้ยลง. 
 ส่วนการให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  ในระดบัท่ีสมบูรณ์ คือ การปฏิบติั
ส่ิงท่ีศาสนาส่งเสริมและสนบัสนุนเป็นพิเศษ  ดงัเช่นตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 1. การบรรลุถึงระดบัคุณธรรมอนัสูง  
 2. การเขา้ถึงระดบัการศรัทธาท่ีมัน่คง 
 3. การบรรลุถึงความอดทนขนัติชั้นสูงสุด ทั้งน้ีโดยการไม่ร้องทุกข์ต่อ
ส่ิงอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ (ซ.บ) 

4. การเข้าถึงระดับ  การไม่ขอความช่วยเหลือหรือพึ่ งพาส่ิงอ่ืนใด
นอกจากอลัลอฮฺ(ซ.บ)  
 5. การบรรลุหรือเข้าถึงระดับการมอบหมายต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) อัน
สมบูรณ์ โดยละเวน้ส่ิงท่ีศาสนาอนุมติับางประการ เช่น การเสกเป่า หรือการใช้
เหล็กร้อนนาบ ในสภาวะท่ีไดม้อบหมายต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ) 
 6. การเขา้ถึงระดบัขั้นสูงสุดของความรักท่ีมีต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) ดว้ยการ
ปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นสุนตั . 
 ฉะนั้นผูใ้ดท่ีเขา้ถึงการให้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) ในลกัษณะขา้งตน้ 
และปราศจากการตั้งภาคี แน่นอนเขาตอ้งปลอดภยัจากการถูกลงโทษอยา่งถาวร
ในขมุนรก ส่วนผูท่ี้ไร้การตั้งการภาคีทุกประเภทและห่างไกลจากการกระท าบาป
และการฝ่าฝืน เขาจะไดรั้บความปลอดภยัและการคุม้ครองอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดใน
โลกดุนยาและอาคีเราะห์  
 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
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                    ...   ،سة   النساء[

 [.8اآلية: 

 ความว่า “แทจ้ริงอลัลอฮฺ(ซ.บ) จะไม่ทรงอภยัโทษให้แก่การท่ีส่ิงหน่ึงจะ
ถูกให้มีภาคี ข้ึนแก่พระองค ์และพระองคจ์ะทรงอภยัให้แก่ส่ิงอ่ืนจากนั้นส าหรับ
ผูท่ี้พระองคท์รงประสงค ์และผูใ้ดให้มีภาคีข้ึนแก่อลัลอฮฺ(ซ.บ) แลว้ แน่นอนเขา
ก็ไดอุ้ปโลกน์บาปกรรมอนัใหญ่หลวงข้ึน”  (ซูเราะฮฺ อนันีซาอฺ โองการท่ี 48) 

              85   

  :[.85]سة   األنعام، اآلية 

ความว่า “บรรดาผูท่ี้ศรัทธาโดยท่ีมิไดใ้ห้การศรัทธาของพวกเขาปะปน
กบัการอธรรม นั้น ชนเหล่าน้ีแหละพวกเขาจะไดรั้บความปลอดภยัและพวกเขา
คือผูท่ี้รับเอาค าแนะน าไว”้  (ซูเราะฮฺ อลัอนัอาม โองการท่ี 82) 

การตั้งภาค ี) الشرك ( 
การตั้งภาคต่ีออลัลอฮฺ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกนั 

 1.  ชิริกใหญ่ ( الشرك األكرب ) ซ่ึงเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัการให้เอกภาพ
ต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  ซ่ึงอลัลอฮฺ(ซ.บ) จะไม่ทรงอภยัในความผิดน้ีนอกจาก จะตอ้ง
ขอลุแก่โทษต่อพระองค์ ซ่ึงหากผูใ้ดจบชีวิตลงในสภาพท่ีมีชิริกน้ี เขาจะถูก
ลงโทษในขุมนรกอย่างแสนสาหัสและทรมานยิ่ง  การชิริกประเภทน้ี ก็คือ การ
ตั้ งภาคี ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)  ในการท าอิบาดะห์ (การเคารพภักดี). โดยกราบ
ไหวอ้ลัลอฮฺ(ซ.บ)ร่วมกับส่ิงอ่ืน เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากส่ิงอ่ืนเสมอ
เหมือนกบัการขอจากอลัลอฮฺ (ซ.บ) และ อ่ืนๆในท านองเดียวกนั. 
 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
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     . . .            

   15     :[.15]سة   املائد ، اآلية 

 ความว่า “แทจ้ริงผูใ้ดให้มีภาคีข้ึนแก่อลัลอฮฺแน่นอนอลัลอฮฺ(ซ.บ)  จะ
ทรงให้สวรรค์เป็นท่ีตอ้งห้ามแก่เขา และท่ีพ  านกัของเขานั้นคือนรก และส าหรับ
บรรดาผูอ้ธรรมนั้นยอ่มไม่มีผูช่้วยเหลือใดๆ” ( อลัมาอิดะฮฺ โองการท่ี 72 ) 

2. ชิริกเล็ก( شرك أصغر )  ค้านกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)  
อย่างสมบูรณ์แบบ ซ่ึง หมายถึง ทุกๆส่ิงท่ีเป็นส่ือ หรือน าพาไปสู่การชิริกใหญ่
นัน่เอง เช่น การสาบานดว้ยกบัส่ิงอ่ืนๆนอกจากอลัลอฮฺ(ซ.บ)  การโออ้วดในการ
กระท าอิบาดะห์ เป็นตน้ . 

3. ชีริกแอบแฝง ( الشرك اخلفي ) คือ ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการ
เจตนาและความตั้งใจในการกระท า  ซ่ึงอาจจะกลบักลายเป็นชิริกเล็ก หรือชิริก
ใหญ่ก็ได ้ทั้งท่ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะและสภาพของผูก้ระท านั้นๆ  
 ดงัมีรายงานจาก มะห์มูด อิบนิลาบีด ( รฎ ) วา่ ท่านรอซูล( ซ.ล)ไดท้รง
วจนะวา่:  

يارسول ) إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر قالوا: وما الشرك األصغر
 اهلل ؟ قال : الرياء ( رواه أمحد

ความว่า “ ส่ิงท่ีฉนักลวัมากท่ีสุดท่ีมนัเกิดข้ึนกบัพวกท่าน ก็คือ ชิริกเล็ก, พวกเขา( 
บรรดาซอฮาบะฮฺ) ก็กล่าววา่: ชิริกเล็ก คืออะไรกนัเล่าโอท้่านรอซูล ( ซ.ล )? ท่าน
รอซูล( ซ.ล ) ก็ตอบวา่ : คือการโออ้วด คุยโม ้ ” ( รายงานโดย อีหม่าม อฮฺัมดั )  

)2(. นิยามของ “อบิาดะห์” )การเคารพสักการะ( 
 อบิาดะห์  เป็นค าท่ีมีความหมายรวมถึงทุกๆส่ิงท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงรัก
และพอพระทัย ไม่ว่าจะเก่ียวกับหลักการศรัทธา  พฤติกรรมทางใจ หรือการ
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ปฏิบติัทางกาย และรวมไปถึงทุกส่ิงท่ีน าพาไปสู่การใกลชิ้ดต่ออลัลอฮฺ  (ซ.บ) ทั้ง
การปฏิบติัและละทิ้งการกระท า 
 นิยามของอิบาดะห์ รวมถึงทุกส่ิงท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงบัญญัติในอัลกุ
รอานและซุนนะฮฺของท่านรอซูล( ซ.ล) อยูภ่ายใตค้วามหมายของค าวา่ อิบาดะห์
ทั้ งส้ิน ซ่ึงมีอยู่ หลายรูปแบบด้วยกัน มีทั้ งทางใจ  เช่น หลักการศรัทธาทั้ ง 6 
ประการ ความกลวัเกรง  ความหวงั  การมอบหมายต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) 
เป็นตน้ ส่วนการอิบาดะห์ทางกายนั้น เช่น การละหมาด การจ่ายซากาต การถือศิ
ลอด และการประกอบพิธีฮจัย ์ 

การอิบาดะห์)เคารพสักการะ( ที่ถูกต้องจะต้องประกอบด้วย
หลกัสองประการต่อไปนี้ :- 
 )1(. การเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) อย่างบริสุทธ์ิใจ โดยไม่ภาคีส่ิงใด
กบัพระองค ์น่ีก็คือ ความห มายของค าวา่ ) ال إله إال اهلل ( ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ี
ควรแก่การเคารพนอกจากอลัลอฮฺ(ซ.บ)  และ อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  

              

                    

        سة   الزمر، اآلية[:.]  

 ความว่า “ พึงทราบเถิดการอีบาดะฮ์โดยบริสุทธ์ิ ใจนั้นเป็นของอลัลอฮฺ
(ซ.บ) องค์เดียวส่วนบรรดาผูท่ี้ ยึดถือเอาบรรดาผูคุ้ม้ครองอ่ืนจากอลัลอฮฺ(ซ.บ) 
โดยกล่าวว่า เรามิดได้เคารพภักดี  พวกเขาเว ้นแต่เพื่อท าให้เราเข้าใกล้ชิด
กบัอลัลอฮฺ(ซ.บ)  แทจ้ริงอลัลอฮฺ(ซ.บ) จะทรงตดัสินระหวา่งพวกเขาในส่ิงท่ีพวก
เขาขดัแยง้กนัในเร่ืองนั้น แทจ้ริงอลัลอฮฺ(ซ.บ)  จะไม่ทรง ช้ีน าทางแก่ผูก้ล่าวเท็จ 
ผูไ้ม่ส านึกบุญคุณ ”  ( ซูเราะฮฺ อซัซูมรั โองการท่ี 3 )  

และพระองคท์รงตรัสวา่  
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               ...    :[.2]سة   البينة، اآلية 

 ความว่า “และพวกเขามิไดถู้กบญัชาใหก้ระท าอ่ืนใดนอกจากเพื่อเคารพ
ภกัดีต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  เป็นผูมี้เจตนาบริสุทธ์ิในการภกัดีต่อพระองค ์เป็นผูท่ี้อยูใ่น
แนวทางท่ีเท่ียงตรง....” (  ซูเราะฮฺ อลับยัยนิะฮฺ โองการท่ี 5 ) 

)2(. การปฏิบติัตามแบบฉบบัของท่านรอซูล (ซ.ล) ดว้ยการปฏิบติัตาม
ทั้งในรูปแบบและลกัษณะท่ีท่านรอซูล(ซ.ล) ไดก้ระท าเอาไว ้โดยไม่ต่อเติม หรือ
ตดัทอนลง น่ีคือ ความหมายของการปฎิญานวา่  (اهلل رسول حممدا أن )  ท่านนะบี มู
ฮมัมดัน้ี เป็นศาสนฑูตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)   
 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  

                . . .     آل ]سة   

 [.7عمران، اآلية:

 ความว่า “จงกล่าวเถิด ( มูฮมัมดั ) วา่ หากพวกท่านรักอลัลอฮฺ (ซ.บ) ก็จง
ปฏิบัติตามฉัน อลัลอฮฺ(ซ.บ) ก็จะ ทรงรักพวกท่าน” ( ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน 
โองการท่ี 31 )  
 และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสอีกวา่ 

     . . .           . ..   ،حلشر ]سة   ا

 [.1اآلية:

 ความว่า “และอนัใดท่ีรอซูลไดน้ ามายงัพวกเจา้ก็จงยดึเอาไว ้และอนัใดท่ี
ท่านไดห้า้มพวกเจา้ก็จงละเวน้เสีย” ( ซูเราะฮฺ อลัฮชัรฺ โองการท่ี 7 )  
 และอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสอีกวา่  

                 

      2     :سة   النساء، اآلية[2.] 
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 ความว่า “มิใช่เช่นนั้ นดอก ข้าขอสาบานด้วยพระเจ้าของเจ้าว่า เขา
เหล่านั้นจะยงัไม่ศรัทธาจนกวา่ พวกเขาจะใหเ้จา้ตดัสินในส่ิงท่ีขดัแยง้กนัระหวา่ง
พวกเขา ”  (  ซูเราะฮฺ อนันิซาอฺ โองการที 65 ) 

การเป็น บ่าวของอัลลอฮฺ )ซ.บ( อย่างสมบูรณ์ น้ันจะต้อง
ประกอบด้วยสองส่ิงต่อไปนี้ :- 
 1. การมีความรักต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) อย่างเป่ียมล้น โดยรักอลัลอฮฺ(ซ.บ) 
และรักส่ิงท่ีพระองคท์รงรักนั้น เหนือกวา่ส่ิงอ่ืนใดทั้งมวล. 
 2. การมีความเคารพนอ้บนอ้มต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) อยา่งท่ีสุด ทั้งน้ีก็ดว้ยการ
ปฏิบติัตามค าสั่งและละทิ้งส่ิงตอ้งห้ามของพระองค์ การส านึกในความเป็นบ่าว
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้ น หมายถึง การประมวลได้ซ่ึงความรัก,ความนอบน้อม, 
ความเคารพ, ความหวงั และความเกรงกลัวอันบริบูรณ์ ต่อพระองค์ ซ่ึงด้วย
ประการน้ีเองท่ีคนเราจะสามารถเขา้ถึงความรูสึกเป็นบ่าวต่อพระองค ์ผูท้รงสร้าง 
และการด ารงซ่ึงการอิบาดะห์ต่อพระองคน์ั้นจะส่งผลใหไ้ดรั้บความรักและความ
โปรดปรานจากพระองคอี์กดว้ย. 
 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงพอพระทยัท่ีจะให้บ่าวแสวงหาความใกลชิ้ดพระองค ์
โดยการปฏิบติัส่ิงท่ีพระองค์ทรงใช้ให้พวกเขาปฏิบติั และยิ่งไปกว่านั้นถา้หาก
บ่าวปฏิบติัการภกัดีโดยสมคัรใจและมากมายเท่าใด เขาก็จะยิง่ไดเ้ขา้ใกลพ้ระองค์
และอยู่ในระดับท่ีสูงส่งข้ึนเท่านั้ น และน้ีก็คือสาเหตุท่ีท าให้เขาได้เข้าสู่สวน
สวรรคด์ว้ยความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค.์ 
 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  

           22      ،ف ألعرا ]سة   ا

 [.22اآلية:
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 ความว่า “ พวกเจา้จงวิงวอนต่อพระเจา้ของพวกเจา้ในสภาพถ่อมตน
และ.ปกปิด แทจ้ริงพระองคไ์ม่ทรงชอบบรรดาผูท่ี้ละเมิด” ( ซูเราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ 
โองการท่ี 55 ) 

(3). หลกัฐานและเหตุผลเกีย่วกบั การให้เอกภาพต่ออัลลอ(ซ.บ( 
หลกัฐาน    ท่ีช้ีชดัถึงความเป็นเอกะของอลัลอฮฺ(ซ.บ) นั้นมีอยูม่ากมาย 

ใครก็ตามท่ีไดพ้ิจารณาและใช้ความคิดไตร่ตรอง ก็จะเกิดความเขา้ใจและมัน่ใจ
ในความเป็นพระเจา้องค์เดียวของพระองค์ทั้งในด้านการเป็นผูส้ร้าง ผูส้มควร
ได้รับการสักการะ และผู ้ทรงไวซ่ึ้งพระนามและคุณลักษณะอันสูงส่งของ
พระองค ์

ขอยกหลกัฐาน ดงักล่าวพอเป็นนยัยะดงัต่อไปน้ี :-  

 3.1 ความยิ่งใหญ่ของโลกใบน้ี  ความหลากหลาย ของสรรพส่ิงท่ีถูก
สร้างข้ึนมาทั้งมวล วงจรอนัละเอียดอ่อน ซ่ึงหากผูใ้ดไดใ้ช้วิจารณญานและใช้
สติปัญญาไตร่ตรองในส่ิงดงักล่าวน้ี เขาก็จะตอ้งมัน่ใจและเช่ือในความเป็นพระ
เจ้าแต่เพียงผูเ้ดียวของพระองค์อย่างแน่นอน เช่นเดียวกันใครท่ีได้พิจารณา
วเิคราะห์ ในการสร้างชั้นฟ้า แผน่ดิน จกัรวาลและการโคจรท่ีมีระเบียบ ตลอดจน
มนุษย ์สัตว ์พืชพนัธ์ุต่างๆ หิน ทราย กรวด และอ่ืนๆ ตอ้งประจกัษ์อยา่งแน่นอน
ว่า ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีผูส้ร้าง ผูไ้วซ่ึ้งพระนามและคุณลกัษณะอนัสูงส่งและเกรียง
ไกร ส่ิงเหล่าน้ีแหละท่ีช้ีให้เห็นว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ) เพียงพระองค์เดียวเท่านั้ นท่ี
คู่ควรและสมควรไดรั้บการเคารพสักการะ 

 อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
                

 7          5     

            :سة   األنبياء، اآليات[7-.] 
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 ความว่า “และเราได้ท าให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดินเพื่อมันจะมิได้
หว ัน่ไหวกบัพวกเขา และเราไดท้  าให้หุบเขาเป็นทางกวา้งในแผน่ดินเพื่อวา่พวก
เขาไดใ้ชเ้ป็นทางเดินอยา่งถูกตอ้ง. และเราไดท้  าใหช้ั้นฟ้าเป็นหลงัคา  ถูกรักษาไว้
ไม่ให้หล่นลงมา และพวกเขาก็ยงัผินหลัง ให้สัญญาณต่างๆของมัน . และ
พระองคผ์ูท้รงสร้างกลางคืน และกลางวนั  และดวงอาทิตย ์และดวงจนัทร์ แต่ละ
หน่วยโคจรตามจกัรราศี  ” ( ซูเราะฮฺ อลัอมับิยาอฺ   โองการท่ี 31-33 ) 

และพระองคท์รงตรัสอีกวา่ 
             

  55     :[.55]سة   الروم، اآلية 

ความว่า “ และหน่ึงจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือการสร้างชั้น
ฟ้าทั้งหลายและแผน่ดิน และการแตกต่างของภาษาของพวกเจา้และผวิพรรณของ
พวกเจา้ แทจ้ริงในการน้ีแน่นอน ยอ่มเป็นสัญญาณส าหรับบรรดาผูมี้ความรู้.”( ซู
เราะฮฺ อรัรูม โองการท่ี 22 ) 

 3.2  บทบญัญติัและหลกัฐานต่างๆท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงส่งศาสนฑูต
ของพระองค์ มาเพื่อเผยแพร่บัญญัติต่างๆเหล่านั้ น รวมทั้ งสัญลักษณ์และ
เคร่ืองหมายต่างๆท่ีทรงประทานมาสนบัสนุน การเผยแพร่ของรอซูลนั้นๆ ลว้น 
ช้ีชัดถึงการเป็นพระผูเ้ป็นเจ้า การเป็นเอกะและคู่ควรแก่การสักการะ เพียง
พระองคเ์ดียว.  
 ความสมบูรณ์ในทุกดา้นของบทบญัญติันั้น แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่
มนัจะตอ้งมาจากพระเจา้ผูท้รงปรีชาญาณ ผูท้รงรอบรู้ถึงส่ิงท่ีเป็นผลดีและให้คุณ
ต่อมนุษยท์ั้งมวล  

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่ 
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  ...    :[.52]سة   احلديد، اآلية 

 ความว่า “โดยแน่นอน เราได้ส่งบรรดารอซูลของเรา พร้อมด้วย
หลกัฐานทั้งหลายอนัชดัแจง้ และเราไดป้ระทานค าภีร์ และความยุติธรรมลงมา
พร้อมกบัพวกเขาเพื่อมนุษยจ์ะไดด้ ารงอยูบ่นความเท่ียงธรรม ” ( ซูเราะฮฺ อลัฮะ
ดีด โองการท่ี 25 ) 

และพระองคท์รงตรัสอีกวา่  
                 

      88     :[.88]سة   اإلسراء، اآلية 

ความว่า “ จงกล่าวเถิด(มูฮมัมดั) แน่นอนหากมนุษยแ์ละญินรวมกนัท่ีจะ
น ามาเช่นอลักุรอานน้ี พวกเขาไม่อาจจะน ามาเช่นนั้นได ้และแมว้า่บางคนในหมู่
พวกเขาเป็นผูช่้วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตาม .” (  ซูเราะฮฺ อลัอิสรออฺ โองการท่ี 88 
)  

 3.3  ความเขา้ใจโดยธรรมชาติ ถึงการยอมรับในความเป็นพระเจา้องค์
เดียวของอลัลอฮฺ (ซ.บ) ซ่ึงพระองค์ไดท้รงบนัทึกไวใ้นใจหรือให้มีมาตั้งแต่เกิด
ของมนุษยทุ์กคน คนเราเม่ือเกิดความทุกข์ร้อน ก็จะสามารถสัมผสัไดถึ้งความ
เขา้ใจตรงน้ีโดยหวนกลบัไปสู่อลัลอฮฺ(ซ.บ) และหากคนเรา ปราศจากซ่ึงความ
คลุมเคลือ สับสน และกามารมณ์ซ่ึงคอยจะท าลายความเป็นธรรมชาติท่ีอลัลอฮฺ
(ซ.บ)ไดป้ระทานให้ แน่นอนเขาจะตอ้งยอมรับและเห็นฟ้องในการเป็นพระเจา้
องคเ์ดียวของอลัลอฮฺ(ซ.บ)    ผูท้รงคู่ควรแก่การสักการะ ผูท้รงไวซ่ึ้งพระนามท่ี
งดงามและคุณลกัษณะท่ีสูงส่ง และจะยอมสยบประพฤติ ปฏิบติัในหลกัการและ
บทบญัญติัต่างๆท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรง ส่ง บรรดาศาสนฑูตมาเผยแพร่  

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
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     7    ،سة   الروم[ :اآليتان  ،7.]  

ความว่า “ ดังนั้ น เจ้าจงผินหน้า ของเจ้าสู่ศาสนาท่ีเท่ียงแท้ โดยเป็น
ธรรมชาติของอัลลอฮฺ(ซ.บ)  ซ่ึงพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ข้ึนมา ไม่ มีการ
เปล่ียนแปลงในการสร้างของพระองค์อลัลอฮฺ (ซ.บ) นั้นคือศาสนาอนัเท่ียงตรง 
แต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้ . และจงย  าเกรงพระองค์ และจงด ารงไวซ่ึ้งการ
ละหมาด โดยเป็นผูผ้ินหน้ากลบัไปสู่พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผูต้ ั้งภาคี  ” (  ซู
เราะฮฺ อรัรูม โองการท่ี 30-31 )  

ดงัวจนะของท่านรอซูล(ซ.ล) 
ما تنتج ، ك  كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أوينصرانه أوميجسانه)        

طر الناس " فطرة اهلل الذي ف هل حتسون فيها من جدعاء ، مث قرأ   يمة هبيمة مجعاءالبه
 عليها "( رواه البخاري 

ความว่า “ ทารกทุกคนลว้นถูกก าเนิดข้ึนมาท่ามกลางความบริสุทธ์ พ่อ
และแม่ของเขานั้นแหละท่ีจะท าให้เขาเป็นยาฮูดีย ์หรือนซัรอนีย ์(คริส) หรือเป็น 
มาญูซีย ์(พวกบูชาไฟ) อุปมาปศุสัตวท่ี์คลอดออกมาในสภาพท่ีสมบูรณ์อว้นทว้น
โดยมีอวยัวะท่ีครบท้วน เป็นไปไดไ้หมท่ีมนันั้นจะมีโรคหรือพิการ ? หลงัจาก
นั้ นท่ านรอซูล(ซ.ล)ก็ได้อ่านอายะฮฺ( س عليه  فطرة اهلل الذي فطر النا ) ” .
(รายงานโดย อิหม่ามบูคอรี) . 

 
 

^^^^^^^^^^"""^^^^^^^^^ 
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                                  หลกัการศรัทธาข้อที่ 2 
การศรัทธาต่อบรรดามาลาอกิะฮฺ)เทวฑูต(ของอลัลอฮฺ) ซ.บ ( ( 
)1( ค านิยามของ การศรัทธาต่อบรรดามาลาอกิะฮฺ 
 การศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺของอลัลอฮฺ ( ซ.บ )คือ การยดึมัน่อยา่ง
แน่วแน่วา่ ณ ท่ีอลัลอฮฺนั้นมีบรรดามาลาอิกะฮฺ ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงบงัเกิดพวกเขา 
เหล่านั้น มาจากรัศมี ท่ีผสมผสานกนั จนเป็นรูปร่างข้ึนมา เขาเหล่านั้นจะ
สวามิภกัด์ิต่อพระองค ์โดยไม่มีการทรยศฝ่าฝืนแต่อยา่งใด พวกเขาจะท าการสดุดี
สรรเสริญทั้งกลางวนัและกลางคืน โดยไม่ขาดระยะไม่มีผูใ้ดล่วงรู้ถึงจ านวนของ
พวกเขานอกจากอลัลอฮฺ เพียงผูเ้ดียงเท่านั้น และพวกเขาเหล่านั้นไดถู้กมอบหมาย
ใหป้ฏิบติัภารกิจแตกต่างกนัออกไป 

 ดงัอลัลอฮฺ( ซ.บ )ไดท้รงตรัสวา่  
    ...            ...  :[.711]سة   البقر ، اآلية 

ความว่า “  แต่ทวา่คุณธรรมนั้น คือ ผูท่ี้ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ ) และ
ศรัทธาต่อวนัปรโลก และศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺ” (ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ 
โองการท่ี 177) 
 และพระองคย์งัไดต้รัสอีกวา่  

    ...                ...

  :[.782]سة   البقر ، اآلية 

ความว่า  “ทุกคนศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)   และมาลาอิกะฮฺของพระองค ์
และบรรดาคมัภีร์ของพระองค ์ (พวกเขากล่าววา่) เราจะไม่แยกระหวา่งท่านหน่ึง
ท่านใด จากบรรดารอซูลของพระองค”์ (ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 285) 
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และดงัท่ีปรากฎในหะดีษ ญิบรีล ( ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนั ) ในขณะท่ีเขาไดถ้าม
ท่านรอซูล(ซ.ล)ถึงเร่ืองการอีหม่าน อิสลามและอลัอิห์ซาน  

 عليه اهلل صلى اهلل رسول أي – قال.  اإلميان عن فأخربين – جربيل أي - قال)
 (. وشره بالقدرخريه تؤمن اآلخروأن واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن:- وسلم
 ومسلم البخاري رواه

ความว่า “ ท่านญิบรีลไดก้ล่าวถามนะบีวา่ โปรดบอกฉนัเก่ียวกบัอลัอี
หม่าน( การศรัทธา ) เถิด  ท่านรอซูล(ซ.ล)จึงกล่าววา่ อีหม่าน ( การศรัทธา ) นั้น 
คือ การท่ีท่านศรัทธาต่ออลัลอฮฺ ต่อบรรดามาลาอิกะฮฺของอลัลอฮฺ , ต่อบรรดา
คมัภีร์ของอลัลอฮฺ , ต่อบรรดารอซูลของอลัลอฮฺ , และต่อวนัปรโลก ( วนัอาคี
เราะฮฺ ) และทา่นตอ้งศรัทธาต่อกฎก าหนดสภาวะท่ีดีและท่ีชัว่ของมนั” . (รายงาน
โดย อีหม่ามบูคอรี และมุสลิม)  

ต าแหน่งและข้อตัดสิน ของการศรัทธาต่อบรรดามาลาอกิะฮฺในอสิลาม 

 การศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺ เป็นหลกัการศรัทธาขอ้ท่ี 2  จากหลกัการ
ศรัทธา 6 ขอ้ ซ่ึงการอีหม่านของผูห้น่ึงจะไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกตอบรับ นอกเสีย
จากตอ้งมีการศรัทธาในขอ้น้ีประกอบเขา้ไปดว้ย .  
 เหล่ามุสลิมต่างไดล้งมติเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่   การศรัทธาต่อมาลาอิกะฮฺผู ้
ทรงเกิยรติเป็นวาญิบ ( ส่ิงจ าเป็นอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้) ผูใ้ดปฎิเสธการมีของพวก
เขา ถึงแมจ้ะเป็นบางท่านทีไดถู้กกล่าว ถึงในคมัภีร์อลักุรอ่าน เขาผูน้ั้นก็คือ กาฟิร  
( ผูป้ฎิเสธ) ท่ีฝ่าฝืนต่อบญัญติัแห่งอลักรุอ่านและซุนนะฮฺ และฝ่าฝืนหรือขดัแยง้ต่อ
มติแห่งมวลมุสลิม  
 อลัลอฮฺ( ซ.บ )  ไดท้รงตรัสวา่  
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  ...           

 7     :سة   النساء، اآلية[7.] 

ความว่า “และผูใ้ดกต็ามท่ีปฎิเสธการศรัทธาต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ) และบรรดา
มาลาอิกะฮฺของพระองค์ และบรรดาคมัภีร์ของพระองค์ และบรรดารอซูลของ
พระองค ์และต่อวนัปรโลก ดงันั้นแน่นอนวา่ เขาผูน้ั้นยอ่มเป็นผูท่ี้หลงทางอยา่ง
แสนไกล. ( ซูเราะฮฺ อลันิซาอฺ โองการท่ี 136 )  
) 2 ( การอีหม่าน ) การศรัทธา ( ต่อบรรดามาลาอกิะฮฺ  
 การศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺ นั้น ครอบคลุมทั้งแบบสรุป และแบบแจก
แจงรายละเอียด 

การศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺในรูปแบบของการสรุปน้ัน จะต้อง

ประกอบไปด้วยหลกัการต่อไปนี้ : 
   หลกัการข้อทีห่น่ึง   คือ 

การยอมรับในการมีอยูข่องพวกเขา,พวกเขาเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างอลัลอฮฺ 
( ซ.บ)ทรงบงัเกิดพวกเขามาเพื่อการสักการะภกัดีต่อพระองค,์และแน่แทพ้วกเขา
เหล่านั้นมีอยูจ่ริงการมองไม่เห็นพวกเขาไม่อาจเป็นหลกัฐานไดว้า่พวกเขาไม่มี 
เน่ืองจากบนโลกน้ีมีหลายส่ิงหลายอยา่งท่ีเรายอมรับวา่มีโดยไม่สามารถประจกัษ ์
ดว้ยสายตา  ท่านนะบีมูฮมัมดั ( ซ.ล ) เคยประจกัษต่์อรูปร่างอนัแทจ้ริงของท่าน
ญิบรีล สองคร้ังดว้ยกนั , เหล่าซอฮาบะฮฺเองก็เคยประจกัษเ์ช่นเดียวกนัในสภาพท่ี
จ าแลงมาในรูปของมนุษย ์ดงัท่ีทา่นอีหมา่นอฮัมดัไดร้ายงานไวใ้นหนงัสือของทา่น 
“ อลัมุสนดั )املسند( ” ซ่ึงไดร้ายงานมาจากอบัดุลลอฮฺ บุตรของมสัอูด 

( ร.ฎ. ) ไดก้ล่าววา่  
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 وكل ، جناح ستمائة وله صورته يف جربيل وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول رأى)  
   (األفق سد قد منها جناح

ความว่า “ ท่านรอซูล(ซ.ล) ไดเ้คยประจกัษต่์อรูปร่างของท่านญิบรีล ใน
ลกัษณะท่ีมีปีกถึงหกร้อยปีกดว้ยกนั ซ่ึงแต่ละปีกนั้นความใหญ่ของมนัจะแผป่กคลุม
ทัว่ทอ้งฟ้า”  
 และไดร้ายงานในท านองเดียวกนั จากท่านอีหม่ามมุสลิมวา่( คร้ังหน่ึง )  
ทา่นญิบรีลไดม้าหาทา่นรอซูล(ซ.ล)(ซ.ล) ในสภาพของชายคนหน่ึงซ่ึงแต่งกายดว้ย
เส้ือผา้ขาวสนิท , ผมด าสนิท , โดยไม่มีร่องรอยแห่งการเดินทางปรากฎบนตวัเขา
เลย ( เน่ืองจากคนเดินทาง จะมีฝุ่ นหรือความสกปรกเกิดข้ึน ) ไม่มีผูใ้ดในหมู่ซอ
ฮาบะฮฺท่ีรู้จกัเขาเลย.  

หลกัการข้อทีส่อง  คือ 
การยอมรับในต าแหน่งของบรรดามาลาอิกะฮฺ ท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รง

ประทานแก่พวกเขา .ซ่ึงพวกเขาเป็นผูเ้คารพภกัดีต่อบญัชาของอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) 
พระองคไ์ดท้รงยกยอ่งและใหเ้กียรติพวกเขา โดยให้พวกเขาเป็นผูใ้กลชิ้ดกบั
พระองค ์ ส่วนหน่ึงในหมู่ของพวกเขาท าหนา้ท่ีน าโองการของอลัลอฮฺ(ซ.บ)มาสู่
บรรดารอซูล บางส่วนท าหนา้ท่ีบนัทึกอามา้ลความดีและความชัว่ของมวลมนุษย์
และญิน และในหมู่พวกเขาท าหนา้ท่ีปลิดวญิญาน และ หนา้ท่ีอ่ืนๆอีกมากมาย  
พวกเขาจะไมมี่อ านาจหรือพลงัใดๆ นอกเหนือจากความสามารถท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ ) 
ไดท้รงประทานใหแ้ก่พวกเขา , ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ มวลมาลาอิกะฮฺนั้นไมมี่อ านาจ
ใดๆเหนือผูอ่ื้น เวน้แต่ส่ิงท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงประทานให ้ไม่วา่จะเป็นการให้
คุณหรือโทษ เพราะทั้งหมดอลัลอฮฺ( ซ.บ ) เป็นผูก้  าหนด .ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงไม่
อนุมติัใหป้ฏิบติัอิบาดะฮฺใดๆเพื่อพวกเขาเวน้แต่อลัลอฮฺ( ซ.บ ) เพียงพระองคเ์ดียว
เท่านั้น ยิง่ไปกวา่นั้น การใหคุ้ณลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจา้แก่พวกเขาแลว้ ยอ่มเป็น



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

33 

ส่ิงตอ้งหา้มอนัเด็ดขาด เสมือนท่ีชาวคริสเตียนไดอ้า้งวา่คุณลกัษณะดงักล่าวมีอยูใ่น
ตวัของกูบ้รีส(พระเยซู).  

 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  
           5     

   51     سة   األنبياء، اآل[:5يتان  ،51.] 

ความว่า “และพวกเขา ( มุซริกนู ) ไดก้ล่าววา่ พระผูท้รงกรุณาปราณีทรง
เอามาลาอิกะฮฺเป็นบุตร มหาบริสุทธ์ิแห่งพระองค ์แต่ทวา่พวกเขานั้น (มาลาอิกะฮฺ) 
เป็นบา่วผูท่ี้มีเกียรติพวกเขาจะไมชิ่งกล่าวค าพดูก่อนพระองค.์และพวกเขาจะปฏิบติั
ตามค าบญัชาใชข้องพระองค ์  ( ซูเราะฮฺ อลัอมับิยาอฺ โองการท่ี 26-27  ) 

และพระองคย์งัไดต้รัสอีกวา่  
    ...             :سة   التحرمي، اآلية[.] 

ความว่า “พวกเขาจะไม่ฝ่าฝืนอลัลอฮฺในส่ิงท่ีพระองคท์รงบญัชา ใชพ้วก
เขา และ พวกเขากจ็ะปฏิบติัตามส่ิงท่ีถูกบญัชาใช”้  (ซูเราะฮฺ อตัตะหฺรีม โองการ ท่ี  
6 )  

และน่ีคือขอบเขตของการศรัทธาต่อมวลมาลาอิกะฮฺ ซ่ึงจ าเป็นส าหรับ
มุสลิมทุกคน ทั้งชายและหญิงท่ีจะตอ้ง ศึกษาคน้ควา้และยดึถืออยา่งเคร่งครัด โดย
ไม่มีขอ้แกต้วัอนัใด (เพราะถือวา่เป็นส่ิงจ าเป็น(วาญิบ)ส าหรับมุสลิมคนหน่ึง ท่ี
จะตอ้งรับรู้และเช่ือถือ)  
 ส่วนการศรัทธาต่อบรรดามาลาอกิะฮฺ ในรูปแบบของการแจกแจง)โดย
ละเอยีด(น้ันจะประกอบไปด้วยหลกัการต่อไปนี้  คือ  
 ) 1 ( โครงสร้าง และส่วนประกอบ 



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

34 

 อลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรงเนรมิตบรรดามาลาอิกะฮฺ มาจากแสงรัศมี ดงัท่ีอลัลอฮฺ 
(ซ.บ) ทรงเนรมิตรเหล่าญินข้ึนมาจากไฟ และทรงสร้างมนุษยข้ึ์นมาจากดิน และ 
อลัลอฮฺ ( ซ.บ )ทรงเนรมิตรพวกเขาข้ึนมา ก่อนท่ีพระองคจ์ะสร้างนะบีอาดมั( อ.ล)  
 และแทจ้ริงเร่ืองดงักล่าวไดมี้ปรากฎในฮาดีษท่ีวา่  

 وصف مما آدم وخلق ، نار من رجما من اجلان وخلق ، نور من املالئكة خلقت) 
 .  مسلم رواه(   لكم

ความว่า “ มาลาอิกะฮฺ ไดถู้กเนรมิตรข้ึนมาจากแสงรัศมี และญินนั้นไดถู้ก
เนรมิตรข้ึนมาจากเปลวไฟ และนะบีอาดมัถูกสร้างข้ึนมาจากส่ิงท่ีมีลกัษณะเดียวกบั
พวกเจา้” (รายงายโดย มุสลิม) 
 ) 2 ( จ านวนของบรรดามาลาอกิะฮฺ  
 บรรดามาลาอิกะฮฺ นั้นเป็นสรรพส่ิงท่ีถูกสร้าง ซ่ึงไม่มีผูใ้ดรู้จ  านวนท่ี
แน่นอนนอกจากอลัลอฮฺ ( ซ.บ )เท่านั้น อนัเน่ืองมาจากความมากมายของพวกเขา 
จะไม่มีท่ีวา่งเปล่าถึงแมข้นาดฝ่ามือในชั้นฟ้า ยกเวน้ในแต่ละพื้นท่ี จะมีมวลมาลาอิ
กะฮฺท่ีท าการสูยดูต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ )อีกบางส่วนของพวกเขายนืสดุดีต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ 
) ดงัท่ีในฟ้าชั้นท่ีเจ็ดนั้นจะมี   บยัตุลมะอฺมูร ( بيت املعمور  )  บา้นหลงัหน่ึง ซ่ึงใน
แต่ละวนันั้น จะมีมวลมาลาอิกะฮฺ เขา้บา้นหลงันั้นถึง 70,000 มาลาอิกะฮฺ หลงัจาก
นั้นพวกเขาจะไม่กลบัมาเขา้บา้นหลงันั้นอีก อนัเน่ืองมาจากความมากมายของพวก
เขา และในวนักียามะฮฺ(วนัส้ินโลก) ไฟนรกจะถูกน ามาโดยจะมีเชือกผกูรัดอยูถึ่ง  
70,000 เส้น ในแต่ละเส้นจะมีมาลาอิกะฮฺถึง  70,000  มาลาอิกะฮฺ ซ่ึงท าหนา้ท่ีดึง
ไฟนรกนั้นไว ้. ดงัท่ี อลัลอฮฺ ( ซ.บ )ทรงตรัสวา่  

    ...       ....  :سة   املدثر، اآلية[7.] 

ความว่า “และไม่ผูใ้ดท่ีจะรู้จ  านวนไพร่พลของพระเจา้ของเจา้ นอกจาก
พระองคเ์ท่านั้น” ( ซูเราะฮฺ อลัมูดซัซิร โองการท่ี 31 )  
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และไดมี้ปรากฎในวจันะของ ท่านรอซูล(ซ.ล) วา่ 
 ساجد و قائم ملك ألف سبعون يهوف إال قدم موضع مافيها ، تئط أن وحق السماء أطت" 

  وأمحد ماجه وابن الترمذي رواه " وراكع

ความว่า  “ ทอ้งฟ้านั้นเตม็ไปดว้ยเสียงท่ีมากมาย และสมควรอยา่งยิง่กท่ี
มนัจะตอ้งมีลกัษณะดงักล่าว . เพราะไม่มีพื้นท่ีวา่งแมข้นาดเทา่ฝ่าเทา้เหลืออยู ่เวน้
แต่จะตอ้งมี มาลาอิกะฮฺท่ีท าการยนืสดุดี และกม้กราบอยู”่ (รายงานโดย อีหม่าม 
ติรมีซี และ อิบนูมาญะฮฺ และ อฮัมดั) 
 และท่านนะบี ( ซ.ล ) ก็ยงัไดเ้คยกล่าวถึง บยัตุลมะอฺมูร( สถานท่ีแห่ง
หน่ึง)ในฟ้าชั้นท่ีเจด็วา่  

  ومسلم البخاري رواه  (إليه يعودون ال ملك ألف سبعون يوم كل يف يدخله)

ความว่า ในทุกๆวนัจะมีมาลาอิกะฮฺเขา้บา้นหลงัน้ี ถึง 70,000 มาลาอิ
กะฮฺ . เม่ือเขา้ไปแลว้ พวกเขาจะไม่กลบัมาเขา้อีกคร้ัง ( รายงานโดย อีหม่ามบุ
คอรีและมุสลิม )  

และท่านนะบี ( ซ.ล ) ยงัไดก้ล่าวไวอี้กวา่  
 رواه (ملك ألف سبعون زمام كل مع ، زمام ألف سبعون هلا يومئذ جبهنم يؤتى) 

  مسلم
ความว่า “ ในวนักียามะฮฺนั้น นรกยะฮนันมัจะถูกน ามา และนรกนั้นจะมี

เชือกรัดอยูถึ่ง 70,000 เส้น ในเชือกแต่ละเส้นจะมีมาลาอิกะฮฺถึง 70,000 ท่าน”) 
(รายงานโดย มุสลิม) 
 มาถึงตรงน้ีเราจะเห็นไดว้า่ จ  านวนของบรรดามาลาอิกะฮฺนั้นมีมากมายเสีย
เหลือเกิน ซ่ึงในฮาดีษท่ีผา่นมาขา้งตน้จ านวนมาลาอิกะฮฺจะมีมากถึง 4900,000, 000 
มาลาอิกะฮฺ ฉะนั้นบรรดามาลาอิกะฮฺทีเหลืออยูจ่ะมีจ านวนมากสักปานใด ? มหา



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

36 

บริสุทธ์ิแด่อลัลอฮฺ( ซ.บ )ผูท้รงสร้าง ผูท้รงควบคุมและผูท้รงรอบรู้ถึงจ านวนพวก
เขาเหล่านั้น .  

) 3 ( นามของบรรดามาลาอกิะฮฺ  
  ถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น (วาญิบ) ส าหรับมุสลิมทุกคนท่ีจะตอ้งศรัทธาต่อมวล
มาลาอิกะฮฺ ซ่ึงอลัลอฮฺ( ซ.บ )ไดร้ะบุนามของเหล่ามาลาอิกะฮฺ ใหพ้วกเราไดรั้บรู้
ในอลักุรอ่าน หรือจากการบอกเล่าของท่านรอซูล(ซ.ล) ในฮาดิษ. 

 ผู้ทีม่ีเกยีรติทีสุ่ดในหมู่มาลาอกิะฮฺ  3  ท่าน คือ  
  ) 1 ( ท่านยบิรีล หรือบางทีก็เรียกวา่ ยบิรออีล ท่านคือ วญิญาณท่ีบริสุทธ์ิ 
ซ่ึงท่านจะมีหนา้ท่ี น าโองการท่ีเป็นส่ิงหล่อเล้ียงหวัใจ มาใหก้บับรรดารอซูล ( อ.ล)  

 ) 2 ( ท่านมีกาอีล หรือบางทีมีเรียกวา่ มีกาล  ท่านคือ ผูท่ี้ถูกมอบหมายให้
รับผดิชอบเก่ียวกบัการหลัง่น ้ าฝน ซ่ึงจะท าใหพ้ื้นดินน้ีชุ่มฉ ่า โดยจะด าเนินการ
ต่อเม่ืออลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงบญัชา  

  ) 3 ( ท่านอิสรอฟีล ท่านนั้นคือ ผูท่ี้ถูกมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีเป่าสังข ์( 
แตร่สังข ์) เพื่อประกาศใหรู้้ถึงวนัส้ินสุดของโลก(วนักียามตั)  และในเวลาเดียวกนั
บอกใหรู้้ถึงวนัเร่ิมตน้ของโลกหนา้(อาคิเราะฮฺ) ซ่ึงในวนันั้นมนุษย ์กจ็ะฟ้ืนข้ึนมาอีก
คร้ังหน่ึง ในสภาพดั้งเดิม(คือ ขณะท่ีอยูบ่นโลกดุนยา)  
 ) 4 ( คุณลกัษณะของบรรดามาลาอกิะฮฺ  

 บรรดามาลาอิกะฮฺนั้นเป็นส่ิงท่ีถูกสร้างของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) อยา่งแทจ้ริง 
พวกเขาเหล่านั้นมีร่างกายซ่ึงประกอบดว้ย คุณลกัษณะ โครงสร้าง และจรรยา
มารยาทอยา่งแทจ้ริง  อยา่งเช่น : 

1. โครงสร้าง และรูปร่างท่ีใหญ่โต  อลัลอฮฺ ( ซ.บ )  ทรงสร้างมาลาอิกะฮฺข้ึนมา
ใหมี้รูปร่างใหญ่โต แขง็แกร่ง เพื่อให้เหมาะสมกบัการรับผดิชอบงานท่ีใหญ่โต 
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ซ่ึงอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดม้อบหมายหนา้ท่ีความรับผิดชอบทั้งในเจด็ชั้นฟ้าและเจด็ชั้น
แผน่ดิน 

2. รูปร่างของมวลมาลาอิกะฮฺประกอบดว้ยปีก  อลัลอฮฺ (ซ.บ.) ไดท้รงสร้างปีก
ใหแ้ก่มวลมาลาอิกะฮฺ  2  หรือ 3  หรือ 4 ปีก หรืออาจจะมีมากวา่นั้น . เสมือนดงัท่ี
ท่านรอซูล(ซ.ล)   ไดเ้คยเห็นรูปร่างของยบิรีล(ฑูตสวรรค)์ซ่ึงมีปีกถึง 600 ปีก มี
ความใหญ่แผท่ัว่ขอบฟ้า ดงัท่ีอลัลอฮฺทรงตรัสวา่  

               

         ...  :[.7]سة   فاطر، اآلية 

ความว่า “บรรดาการสรรเสริญทั้งมวล เป็นของอลัลอฮฺ (ซ.บ.) ผูท้รงสร้าง
ชั้นฟ้าและชั้นแผน่ดิน ผูท้รงแต่งตั้งบรรดามาลาอิกะฮฺใหเ้ป็นผูน้ าข่าว เป็นผูมี้ปีก
สองและสามและส่ี พระองคจ์ะทรงเพิม่ในการสร้างตามท่ีพระองคท์รงประสงค”์   ( 
ซูเราะฮฺ ฟาฎิร โองการท่ี 1 ) 

       3. การด ารงชีวติโดยปราศจากอาหารและเคร่ืองด่ืม อลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรง
สร้างบรรดามาลาอิกะฮฺข้ึนมาโดยไมต่อ้งพึ่ง ธญัญาหารและน ้าในการด ารงชีวติ  ไร้
คู่ครองและวงศต์ระกลู. 

       4 .บรรดามาลาอิกะฮฺ นั้น มีสติปัญญาสมัปชญัญะ สามารถสนทนา พวกเขา
ไดพ้ดูกบัอลัลอฮฺ  ( ซ.บ ) และอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ก็ทรงตรัสต่อพวกเขา และพวกเขาก็
ไดพ้ดูกบันะบีอาดมั(อ.ล)และบรรดานะบีอ่ืนๆ  

      5. มีความสามารถในการจ าแลงร่าง จากรูปร่างท่ีแทจ้ริง  อลัลอฮฺ ( ซ.บ ) 
ไดท้รงประทานความสามารถพิเศษกบับรรดามาลาอิกะฮฺ ซ่ึงจะจ าแลงร่างเป็น
มนุษย ์ชายฉกรรจไ์ด.้ คุณลกัษณะขอ้น้ีถือเป็นหลกัฐานยนืยนัต่อพวกท่ีบูชารูป
ป้ันโดยอา้งวา่ แทจ้ริงบรรดามาลาอิกะฮฺนั้นเป็นบุตรี(ลูกหญิง)ของอลัลอฮฺ(ซ.บ )      
ซ่ึงมนุษยไ์ม่สามารถท่ีจะรับรู้ถึงการจ าแลงร่างของบรรดามาลาอิกะฮฺดว้ย        
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สติปัญญาท่ีมีอยูเ่พราะมนัชัง่ละเอียด อ่อน เสียเหลือเกิน ซ่ึงยากแก่การแยกแยะ
วา่ น่ีคือมาลาอิกะฮฺหรือมนุษยก์นัแน่. 

       6. ส้ินชีวติและสลายไป  ในวนักียามะฮฺบรรดามาลาอิกะฮฺทั้งหลาย จะตอ้ง
สลาย  จบชีวติลง แมก้ระทัง่มาลาอิกะฮฺผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีปลิดวิญญาน  และหลงัจากนั้น 
อลัลอฮ(ซ.บ) จะใหชี้วิตใหม่ส าหรับพวกเขา เพื่อท่ีจะมอบหมายหนา้ท่ีใหอี้กคร้ัง
หน่ึง.  
         7.  อิบาดะฮฺของบรรดามาลาอิกะฮฺ(การสักการะพระผูเ้ป็นเจา้)  บรรดา
มาลาอิกะฮฺลว้นแลว้จะท าอิบาดะฮฺแตกต่างกนัไป ต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ ) เช่น  นมาซ( 
ละหมาด) , ดุอา , สดุดี , ( ตสัเบียะ) , รูกวัะ , สูหยดู , มีความกลวั , ความย  าเกรง  , 
ความรักต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ ) และอ่ืนๆนอกเหนือจากน้ี .  

ส่วนหน่ึงของลกัษณะการท าอบิาดะฮฺของบรรดามาลาอกิะฮฺต่ออลัลอฮฺ 
)ซ.บ(มีดังนี้ : 

1- ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอและเป็นนิจโดย ไม่มีการเหน่ือยลา้และเพิกเฉย    
2- บริสุทธ์ิ ใจในการอิบาดะฮฺเพื่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ )  
3- สวามิภกัด์ิ ต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ ) และละทิ้งการท าความชัว่ต่างๆ อนั

เน่ืองจากพวกเขาไดรั้บการปกป้องรักษาใหพ้น้จากความผดิพลาดและความชัว่ต่างๆ 
. 

4- มีความนอ้บนอ้มภกัดีและถ่อมตนต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ควบคู่ไปกบัการ
ท าอิบาดะฮฺท่ีมากมาย ดงัท่ีอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  

         5     :سة   األنباء، اآلية[5.] 

ความว่า “ พวกเขานั้น ( มาลาอิกะฮฺ ) จะท าการแซซร้องสดุดีต่อพระองค ์
ในเวลากลางคืนและกลางวนั โดยไม่ขาดระยะ .” ( ซูเราะฮฺ อลัอมับิยาอฺ โองการท่ี 
20) 
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) 5 ( หน้าทีก่ารท างานของบรรดามาลาอกิะฮฺ   บรรดามาลาอิกะฮฺ จะด ารง
ต าแหน่งและหนา้ท่ี อนัมีเกียติและสูงส่งซ่ึงอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ไดท้รงมอบหมายแก่
พวกเขา  ดงัต่อไปน้ี : 
 1-   ผูท้  าหนา้ท่ีแบกอารัช ( บลัลงัก ์) ของอลัลอฮฺ ( ซ.บ ). 

2-    ผูท้  าหนา้ท่ีน าโองการจากอลัลอฮฺ( ซ.บ )มาสู่บรรดารอซูล ( อ.ล )   
 3-   ผูท้  าหนา้ท่ีเฝ้าประตูสวรรค ์และประตูนรก .  
 4-   ผูที้ไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัการเร่ืองฝนฟ้าอากาศ และพชืพนัธ์ุธญัญาหาร 
. 
 5-   ผูท่ี้รับมอบหมายใหจ้ดัการเก่ียวกบัเร่ือง ดูแลเทือกเขา.  
 6-   มาลาอิกะฮฺผูถู้กมอบหมายใหเ้ป่าสัญญาน ( เป่าแตรสังข ์) .  
 7-   ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีบนัทึก(อามา้ล)กิจการงานต่างๆของ
มนุษย ์. 
 8- ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีปกปักษรั์กษามนุษย ์ดงันั้น เม่ืออลัลอฮฺ
(ซ.บ) ก าหนดส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหก้บัมนุษยแ์ลว้ พวกเขาก็จะปล่อยปละละเลย เร่ือง
ท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ไดท้รงก าหนดใหแ้ก่มนุษยน์ั้นก็จะบงัเกิดข้ึน.  
 9-  ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีประจ าตวัอยูก่บัมนุษย ์และคอ่ยเรียกร้อง
ส่งเสริมสู่ความดี .  

10-ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดูแลอสุจิและน าสู่ครรภข์องมารดาและท า
หนา้ท่ีเป่าวิญญานสู่ร่างของมนุษยแ์ละท าหนา้ท่ีบนัทึกปัจจยัยงัชีพ(ริซกี) ตลอดจน
กิจการงานต่างๆทั้งความทุกขแ์ละความสุขแก่มนุษย ์.  
 11-  ผูท้  าหนา้ท่ีปลิดดวงวญิญานของมนุษยใ์นขณะท่ีเขาจะตาย .  
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 12- ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีสอบถามในกบููร ( หลุมฝังศพ ) และท า
หนา้ท่ีมอบรางวลั ความผาสุข ส าหรับผูท่ี้ศรัทธาและ ใหค้วามทุกข ์การทรมานแก่ผู ้
ท่ีปฎิเสธในหลุมฝังศพ .  

13- ผูไ้ดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีน าสลาม (การซอลาวตั) ของประชาชาติ  
ไปส่งต่อท่านนะบี ( ซ.ล ) .  
 และดว้ยเหตุน้ีการสลามของมุสลิมต่อท่านนะบีมูฮมัมดั ( ซ.ล ) จึงไม่
จ  าเป็นตอ้งเดินทางไกลมาใหถึ้งยงัท่านนะบี (ซ.ล) เพียงแต่ท าการซอลาวาตและ
สลามต่อท่านนะบี ( ซ.ล ) เท่านั้น ไม่วา่จะเป็นท่ีใด . เพราะวา่มาลาอิกะฮฺท่ีไดรั้บ
มอบหมายหนา้ท่ีตรงน้ี จะน าสลามและซาลาวตัไปยงัทา่นนะบี ( ซ.ล ) .  ส่วนการ
ส่งเสริมการเดินทางไกลไปยงัมสัยดินาบาวท่ีีมาดีนะฮฺนั้น  แทจ้ริงแลว้ เพือ่ใหแ้สวง
ซ่ึงคุณค่าของการละหมาด ณ.สถานท่ี ท่ีมีเกียรติ แต่เม่ือมาถึงแลว้ ก็ถือเป็นการ
สมควรท่ีมุสลิมคนหน่ึง ควรเขา้ไปเยีย่ม มะกอม (กโูบร์)ของทา่นรอซูล(ซ.ล) และ
สลามต่อท่าน. 
 บรรดามาลาอิกะฮฺนั้นมีหนา้ท่ีต่างๆท่ีมากมาย โดยท่ีกล่าวมาแลว้นั้นเป็น
เพียงหนา้ท่ี ท่ีส าคญั ๆ เท่านั้น จากหลกัฐานท่ียืนยนั ถึงหนา้ท่ีดงักล่าว    

อลัลอฮฺ ( ซ.บ )ไดท้รงตรัสวา่  
              

   ...    :[.1]سة   غافر، اآلية 

 ความว่า “  บรรดาผูท่ี้แบกบลัลงัก ์และผูท่ี้อยูร่อบๆ บลัลงัก ์ต่างก็แซ่
ซอ้งสดุดีดว้ยการสรรเสริญพระเจา้ของพวกเขา และศรัทธาต่อพระองค ์และขออภยั
โทษใหก้บับรรดาผูท่ี้ศรัทธา” (ซูเราะฮฺ  ฆอฟิร โองการท่ี 7 )  

และอลัลอฮฺ ( ซ.บ )ยงัทรงตรัสอีกวา่  
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               ...     ، سة   البقر[

 [.1اآلية:

 

 

ความว่า “จงกล่าวเถิดโอม้ฮู  าหมดัวา่ใครท่ีเคยเป็นศตัรูต่อญิบรีลใหรู้้ไวเ้ถิด 
แทจ้ริงเขาไดน้ าอลักรุอ่านทยอยลงมายงัหวัใจของเจา้ดว้ยการอณุมตัของอลัลฮฺ”   ( 
ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 97  (  

 และอลัลอฮฺ (  ซ.บ ) ยงัทรงตรัสอีกวา่  
     ...          

   ...  سة   ا[:ألنعام، اآلية.] 

ความว่า  “ และถา้หากเจา้ ( พวกท่ีอา้งวา่เขาจะใหล้งมาเหมือนกบั
ท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ใหล้ง) ไดเ้ห็นขณะผูท่ี้อธรรมอยูใ่นภาวะคบัขนัแห่งความตาย และมี
มาลาอิกะฮฺก าลงัแบมือขอพวกเขา ( โดยกล่าววา่ )  จงใหชี้วติของพวกท่าน
ออกมา”  ( ซูเราะฮฺ อลัอนัอาม โองการท่ี 93 )  
 ) 6 ( หน้าทีข่องมนุษย์พึง่มีต่อบรรดามาลาอกิะฮฺ   

1. ตอ้งศรัทธาต่อมาลาอิกะฮฺเหล่านั้น .  
2. ตอ้งรักและใหเ้กียรติพร้อมร าลึกถึงคุณงามความดีต่างๆ ของมาลาอิ กะฮฺ 

.  
3. หา้มด่าทอ(นินทา) ต าหนิติเตียน หรือ เยย้หยนัต่อมาลาอิกะฮฺเหล่านั้น   
4. ตอ้งห่างไกลจากการกระท าในส่ิงท่ีบรรดามาลาอิกะฮฺไม่ชอบหรือ

รังเกียจ เพราะพวกเขาอาจจะไดรั้บความเจบ็ปวด จากส่ิงท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างใหก้บัพวก
เขา.  

ภาคผลของการศรัทธาต่อบรรดามาลาอกิะฮฺ  
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1. การศรัทธาท่ีแทจ้ริงและสมบูรณ์ นั้นจะตอ้งอีหม่านศรัทธาต่อบรรดา
มาลาอิกะฮฺ .  

2. ไดรั้บรู้ถึงความยิง่ใหญ่ ความบริสุทธ์ิ ความสู่งส่ง เดชานุภาพ และความ
มีอ านาจของผูท่ี้สร้างพวกเขาข้ึนมา เน่ืองจากวา่ ความยิง่ใหญ่ของผูถู้กสร้างนั้นยอ่ม
ช้ีใหเ้ห็นถึงความยิง่ใหญ่ของผูส้ร้าง . 

3.การรู้ถึงคุณลกัษณะของบรรดามาลาอิกะฮฺและหนา้ท่ีอนัสูงส่ง. ท าใหอี้
หม่าน(ศรัทธา) ในหวัใจของมุสลิมนั้นเพิ่มพนูข้ึน  

4. ใหค้วามสงบสุขมุ ความยนืหยดั และความมัน่ใจ กบับรรดาผูท่ี้ศรัทธา
ในอลัลอฮฺ(ซ.บ)เม่ือไดรั้บการช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ(ซ.บ)โดยการส่งบรรดามาลาอิ
กะฮฺมาช่วยเหลือในยามตกอบั .  

5. ความรักของบรรดามาลาอิกะฮฺ ท่ีมีต่อการท าอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)
นั้นเป็นความรักท่ีสมบูรณ์หาท่ีติมิไดแ้ละมวลมาลาอิกะฮฺทั้งหลายท าการขออภยั
โทษใหก้บับรรดาผูท่ี้ศรัทธาเช่นกนั .  

6. การแสดงความรังเกียจ ไม่พอใจ และโกรธต่อการกระท าบาปและความ
ชัว่ร้าย . 

7. ท  าใหมี้การส านึกคุณและชูโกรต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ท่ีทรงประทานความ
คุม้ครองต่อบ่าว โดยทรงมอบหมายงานต่างๆใหก้บับรรดามาลาอิกะฮฺ ซ่ึงคอยท า
หนา้ท่ีปกปักษรั์กษาและบนัทึกกิจการงานต่างๆและอ่ืนๆ ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
มนุษยใ์นการครองชีพ . 
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 หลกัการศรัทธาข้อที่ 3 
 

การศรัทธาต่อบรรดาคมัภร์ีของอลัลอฮฺ)ซ.บ(  
 การศรัทธาต่อบรรดาคมัภีร์ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ท่ีทรงประทานลงมาให้แก่
บรรดารอซูล(ศาสนฑูต)ของพระองคน์ั้น คือหลกัการขอ้ท่ี3 ของหลกัการศรัทธา 
, แทจ้ริงอลัลอฮฺ(ซ.บ)  ทรงส่งบรรดา ศาสนฑูตของพระองค์มาดว้ยหลกัฐานอนั
ชดัแจง้ และส่ิงปฎิหาริยท่ี์ชดัเจนและไดท้รงประทานคมัภีร์ลงมาพร้อมกบัพวก
เขา  เป็นความเมตตากรุณาของพระองค ์ต่อมนุษยชาติ และเป็นกฎขอ้ตดัสินแห่ง
ความยุติธรรมระหวา่งมนุษยชาติในส่ิงท่ีพวกเขาขดัแยง้กนั เพื่อความผาสุขและ
ความส าเร็จทั้งโลกดุนยาและอาคีเราะฮฺ     

พระองคท์รงตรัสวา่  
             

 ...   :[.52]سة   احلديد، اآلية 

 ความว่า “โดยแน่นอน เราได้ส่งบรรดารอซูล(ซ.ล)ของเราพร้อมด้วย
หลกัฐานทั้งหลายอนัชดัแจง้และเราได้ประทานคมัภีร์และความยุติธรรมลงมา
พร้อมกบัพวกเขา เพื่อมนุษยจ์ะไดด้ ารงอยูบ่นความเท่ียงธรรม ”    ( ซูเราะฮฺ  อลั 
หะดีด โองการท่ี 25) 
 และพระองคย์งัทรงไดต้รัสอีกวา่  

               

          :سة   البقر ، اآلية[57.] 
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ความว่า “มนุษยน์ั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกนั ภายหลงัอลัลอฮฺ(ซ.บ)ได้
ส่งบรรดานะบีมาในฐานะผูแ้จง้ข่าวดี และผูต้กัเตือน และไดท้รงประทานคมัภีร์
อนักอปรไปด้วยความจริงลงมากับพวกเขา ด้วยเพื่อว่าคมัภีร์นั้นจะได้ตดัสิน
ระหวา่งมนุษยใ์นส่ิงท่ีพวกเขาขดัแยง้กนั”   ( ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 
213 )  

)1(     หลกัส าคญัในการศรัทธาต่อบรรดาคมัภีร์ 
การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์นั้ น คือ การเช่ือมั่นอย่างแนวแน่ โดย

ปราศจากการสงสัยว่า บรรดาคมัภีร์ ทั้งหมดมาจากอลัลอฮฺ(ซ.บ)   ซ่ึงพระองค์
ทรงประทานให้แก่บรรดาศาสนฑูต(รอซูล) ของพระองค์ และตอ้งศรัทธาอยา่ง
เด็ดขาดว่า คมัภีร์ คือ พระด ารัสของพระองค์ท่ีแทจ้ริง, มนัคือแสงสวา่งและทาง
น าแห่งสัจธรรมและความยุติธรรม ท่ีมวลมนุษยจ์  าเป็นต้องยืดถือปฏิบติัอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้คมัภีร์ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)มีจ านวนมาก ไม่มีผูใ้ดล่วงรู้ถึงจ านวนท่ี
แทจ้ริง นอกจากอลัลอฮฺ(ซ.บ) เพียงผูเ้ดียวเท่านั้น . 

 พระองคท์รงตรัสวา่  
  ...    7    :سة   النساء، اآلية[7.] 

ความว่า   “ และพระองคไ์ดท้รงตรัสแก่นะบีมูซา(อ.ล) จริงๆ ” (ซูเราะฮฺ 
อนันิซาอฺ โองการท่ี 165)                                       
  และพระองคท์รงตรัสอีกวา่  

            ...   سة   التةبة، اآل[:ية.] 

 ความว่า  “ และหากว่า มีคนใดในหมู่มุชริกได้ขอให้เจา้คุม้ครอง ก็จง
คุ้มครองเขาเถิดจนกว่าเขาจะได้ยินด ารัสของอัลลอฮฺ(ซ.บ)”   ( ซูเราะฮฺ อัต
เตาบะฮฺ โองการท่ี 6 ) 
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)2(    ฮูกุม )กฎข้อตัดสินหรือค าพิพากษา( ของการศรัทธาต่อบรรดา
คมัภีร์  
 การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์นั้ น ถือเป็นวาญิบ(ส่ิงจ าเป็น)ทีหลักเล่ียง
ไม่ได ้อลัลอฮฺ(ซ.บ)ไดท้รงประทานมนัให้แก่บรรดาศาสนฑูตของพระองค ์เป็น
พระด ารัสของพระองค์ท่ีแทจ้ริงและไดท้รงประทานลงมา และ คมัภีร์นั้นไม่ได้
ถูกก าเนิดแต่อย่างใด  บุคคลใดปฎิเสธคมัภีร์ หรือ ส่วนหน่ึงส่วนใดจากคมัภีร์
แลว้  ถือวา่เขาผูน้ั้นเป็น กาฟิร(ส้ินสภาพจากการเป็นมุสลิม) . 
 อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงไดต้รัสวา่  

             

             

    7   :سة   النساء، اآلية[7.] 

 ความว่า “ผูศ้รัทธาทั้งหลาย จงศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) และรอซูล(ซ.ล)
ของพระองเถิด และคมัภีร์ท่ีพระองค์ทรงประทานแก่รอซูล(ซ.ล)ของพระองค ์
และคมัภีร์ท่ีพระองค ์ไดท้รงประทานลงมาก่อนนั้น ผูใ้ดปฎิเสธศรัทธาต่ออลัลอฮฺ
(ซ.บ) และมลาอิกะฮฺของพระองค์และบรรดาคมัภีร์ของพระองค์ และบรรดารอ
ซูลของพระองค์ และวนัปรโลกแลว้ไซร้ แน่นอนเขาก็ไดห้ลงทางไปแลว้อย่าง
ไกล”   ( ซูเราะฮฺ อนันิซาอฺ  โองการท่ี 136 ) 
 และพระองคย์งัไดต้รัสอีกวา่  

          722     ،م ألنعا ]سة   ا

 [.722اآلية:

 ความว่า “ และน้ีคือคมัภีร์ท่ีมีความจ าเริญ ซ่ึงเราไดใ้ห้คมัภีร์ลงมายงัเจา้ 
จงปฏิบติัตามคมัภีร์นั้นเถิด และจงย  าเกรง เพื่อว่าพวกเจา้จะได้รับความเมตตา
กรุณา”    ( ซูเราะฮฺ อลั อนัอาม โองการท่ี 155 ) 
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)3(    ความต้องการของมนุษย์ต่อคัมภีร์และเหตุที่คัมภีร์ได้ถูกประทาน
ลงมา . 

1)  คมัภีร์ท่ีถูกประทานลงมา แก่ศาสนฑูตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) คือบรรทดั
ฐานแก่ประชาชาติทั้งหลาย เพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะไดศึ้กษา และคน้ควา้เร่ืองราว
เก่ียวกบัศาสนาท่ียดึถือศรัทธา  

2) เพื่อเป็นธรรมนูญน าสู่ความยุติธรรม ในการตดัสิน ขอ้ขดัแยง้ และ
พิพาทระหวา่งพวกเขา 

3) เพื่อปกป้องรักษาศาสนาให้คงอยู่ ถึงแม้ว่ามันเป็นสถานท่ีแสน
ห่างไกลและเวลายาวนาน  หลงัจากบรรดาศาสนฑูตไดเ้สียชีวติไปแลว้  

4) เพื่อเป็นบญัญติั(ขอ้อา้งอิง) แห่งอลัลอฮฺ(ซ.บ) โดยมนุษยชาติทั้งหลาย
และจ าเป็นต้องจ านน ไม่มีสิทธิในการโต้แยง้ หรือขดัขืนและปฎิเสธบัญญัติ
ดงักล่าว.     

พระองคท์รงตรัสวา่  
             

        ...   :سة   البقر ، اآلية[57.] 

ความว่า “มนุษยน์ั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกนั ภายหลงัอลัลอฮฺ(ซ.บ)ได้
ส่งบรรดานะบีมาในฐานะผูแ้จง้ข่าวดี และผูต้กัเตือน และไดท้รงประทานคมัภีร์ 
อนักอปรไปด้วย ความจริงลงมากบัพวกเขาด้วย เพื่อว่า คมัภีร์นั้นจะได้ตดัสิน
ระหว่างมนุษยใ์นส่ิงท่ีพวกเขาขดัแยง้” ( ซูเราะฮฺ  อลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 
213) 

)4(    วิธีการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ )การศรัทธาต่อบรรคัมภีร์จะต้อง
ปฏบิัติอย่างไร? (  
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 ในการศรัทธาต่อบรรดาคมัภีร์นั้น เราสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ
ดว้ยคือ:- 
 
          1) การศรัทธาโดยรวมรัด(แบบสรุป)             

2) การศรัทธาโดยละเอียดและแจกแจง  
- การศรัทธาโดยรวมรัด  (แบบสรุป)   คือ  การท่ีผูศ้รัทธาต้องเช่ือว่า 

คมัภีร์ ดงักล่าวไดถู้กประทานจากอลัลอฮฺ(ซ.บ) สู่บรรดาศาสนฑูตของพระองค์
จริงอยา่งแน่นอน.  

- การศรัทธาโดยละเอยีดและแจกแจง)แบบแบ่งออกเป็นข้อๆ(ได้
ถูกระบุช่ือไว้ในคมัภีร์อลักรุอาน  
 คือ การท่ีผูศ้รัทธาตอ้งเช่ือในคมัภีร์ต่างๆท่ีได้ระบุช่ือไวใ้นคมัภีร์อลักุ
รอาน เช่น คมัภีร์ เตารอต , คมัภีร์ซาบูร ,   คมัภีร์อิงญีล และ สาส์น แด่นะบีมูซา
(อ.ล) และ นะบีอิบรอฮีม(อ.ล)  ซ่ึงคมัภีร์ดงักล่าวไดถู้กระบุไวใ้น     อลักุรอาน
ทั้ งหมด และต้องศรัทธาอีกว่า ยงัมีคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)อีกมากมายท่ีถูก
ประทานให้แก่บรรดาศาสนฑูตของพระองค ์ซ่ึงไม่ไดเ้ปิดเผยในอลักุรอาน และ
ไม่มีผูใ้ดล่วงรู้ถึงนามและจ านวนของมนั นอกจากพระองคเ์พียงผูเ้ดียวเท่านั้น  
 บรรดาคัมภีร์ทั้ งหมดถูกประทานลงมา เพื่อยืนยนั ถึงความเอกภาพ
แห่งอลัลอฮฺ(ซ.บ) ซ่ึงพระองค ์เท่านั้น ผูท่ี้สมควรแก่การสักการะบูชา และถวาย
ความจงรักภกัดี และคมัภีร์ดงักล่าวไดห้้ามจากการตั้งภาคีต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) และ
การสร้างความหายนะให้บงัเกิดแก่เหล่ามนุษยชาติ .  แหละน้ีคือเป้าหมายอนั
เดียวท่ีเหล่าศาสนฑูตทั้งหลายถูกส่งมายงัประชาชาติถึงแมว้า่ จะการแตกต่างกนั
ของบทบญัญติัและธรรมนูญ ในแต่ละยคุสมยัท่ีต่างกนั . 
 และการศรัทธาต่อบรรดาคมัภีร์ ตอ้งยอมรับอีกเช่นกนัวา่ ศาสนฑูตท่าน
ก่อนๆ ก็ไดถู้กประทานคมัภีร์เช่นกนั และอลักุรอานก็คือคมัภีร์ท่ีถูกประทานลง
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มาแด่ท่านนะบีมูฮัมมัด(ซ.ล) ท่ีมนุษยชาติต้องเคารพและยึดถือปฏิบัติตาม
บทบญัญติัทุกประการแห่งอลักุรอาน . 
 

พระองคท์รงตรัสวา่  
              

 ...   :[.582]سة   البقر ، اآلية 

 ความว่า “รอซูล(ซ.ล)นั้นไดศ้รัทธาต่อส่ิงท่ีถูกประทานลงมาแก่เขา จาก
พระเจา้ของเขาและมุมินทั้งหลายก็ศรัทธาด้วย ทุคคนศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) 
และมลาอิกะฮฺ ของพระองคแ์ละบรรดาคมัภีร์ของพระองค ์และบรรดารอซูลของ
พระองค”์     ( ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ  โองการท่ี285) 

และพระองคไ์ดต้รัสวา่  
             .. .    ،ف ألعرا ]سة   ا

 [.اآلية:

 ความว่า “พวกเจา้จงปฏิบติัตามส่ิงท่ีถูกประทานลงมาแก่พวกเจา้จาก
พระเจา้ของพวกเจา้เถิด และอย่าปฏิบติัตามผูคุ้ม้ครองใดๆ” (ซูเราะฮฺ อลั- อะอฺ
รอฟ โองการท่ี 3) 

- ลกัษณะพเิศษ ของอลักรุอาน ทีแ่ตกต่างกบัคมัภีร์ก่อนๆ  
 1) ค าโวหารและความหมายของอลักุรอานตลอดจนสัจธรรมเก่ียวกับ
การสร้างสรรแห่งอลัลอฮฺ(ซ.บ) เป็นส่ิงปาฎิหารยท่ี์ไม่มีผูใ้ดสามารถประดิษฐ
และลอกเลียนแบบได ้  

2) อลักุรอาน คือ คมัภีร์ เล่มสุดทา้ยท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประทาน
แก่ศาสนฑูตองคสุ์ดทา้ย ผูเ้ป็นนะบีของเราท่านมูฮมัมดั(ซ.ล)   
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 3) อัลกุรอานเป็นคัมภีร์ท่ีถูกพิทักษ์รักษาจากการถูกบิดเบือนและ
ดดัแปลงโดยอลัลอฮฺ(ซ.บ) ดงัท่ีการบิดเบือนไดเ้คยเกิดข้ึนแลว้กบับรรดาคมัภีร์
ก่อนๆเน่ืองจากไม่ไดรั้บการพิทกัษแ์ห่งพระผูเ้ป็นเจา้ .  
 
 4) อลักุรอานเป็นสักขีพยานยืนยนัว่า คมัภีร์ก่อนๆนั้นถูกประทานลงมา
จริง และควบคุมคัมภี ร์เหล่านั้ นให้ตั้ งอยู่ในความเป็นจริง กล่าวคือ ส่ิงท่ี
แปลกปลอมเข้ามา ก็จะแจ้งให้ทราบและส่ิงท่ีถูกตัดทอนออกไป หรือถูก
บิดเบือนหรือถูกปกปิดไวจ้ะแจง้ใหท้ราบเช่นเดียวกนั. 
 5) อลักุรอานเป็นคมัภีร์ท่ียกเลิกบทบญัญติัของคมัภีร์ก่อนๆทั้งหมด  

พระองคท์รงตรัสวา่  
              

    777 ...   :[.777]سة   يةسف، اآلية 

 ความว่า “มิใช่เป็นเร่ืองราวท่ีถูกป้ันแต่งข้ึน แต่ว่าเป็นการยืนยนัความ
จริงท่ีอยู่ต่อหน้าเขา และเป็นการแจกแจงทุกส่ิงทุกอย่าง และเป็นการช้ีทางท่ี
ถูกตอ้ง และเป็นการเมตตาแก่หมู่ชนผูศ้รัทธา”   (ซูเราะฮฺ  ยซุูฟ โองการท่ี 111) 

)5(     การยอมรับในเนือ้หา) ข่าวสาร( ของคมัภีร์เล่มก่อนๆ   
 ไม่เป็นท่ีสงสัยแต่ประการใดเลยว่า เร่ืองราวท่ีถูกระบุในคัมภีร์ เล่ม
ก่อนๆ นั้น เป็นโองการ( วะห์ญ) ท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)  ทรงประทานให้แก่เหล่าศาสนา
ฑูตท่านก่อนๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เราจ าเป็นต้องยอมรับในเน้ือหาของ
คัมภีร์ก่อนๆ ท่ียงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันน้ี เน่ืองจากคัมภีร์เหล่านั้ นได้ถูก
บิดเบือน และดดัแปลงไปจากตน้ฉบบัเดิมเสียแลว้. 
 ส่วนหน่ึงจากเน้ือหาของคมัภีร์เล่มก่อนๆท่ีเราไดรั้บรู้และเป็นความจริง
อย่างแน่นอน  จากการบอกเล่าในอลักุรอานคือ ไม่มีผูแ้บกภาระคนใดท่ีจะแบก
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ภาระของผูอ่ื้นได ้ และมนุษยจ์ะไม่ไดอ้ะไรเลยนอกจากส่ิงท่ีเขาไดข้นขวายเอาไว ้ 
และการขนขวายของเขาก็จะไดเ้ห็นในไม่ชา้และเขาก็จะไดรั้บการตอบแทนดว้ย
การตอบแทนท่ีครบถว้นสมบูรณ์ .  
 
 

อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  
             1      

8                 

 7    :سة   النجم، اآليات[-7.] 

 ความว่า “หรือวา่เขามิไดรั้บข่าวคราวท่ีมีอยูใ่นคมัภีร์ของมูซา(อ.ล) และ
(ในคมัภีร์ของ) อิบรอฮีม(อ.ล) ผูซ่ึ้งปฏิบติัตามสัญญาอย่างเคร่งครัด . ว่าไม่มีผู ้
แบกภาระคนใดท่ีจะแบกภาระของผูอ่ื้นไดแ้ละมนุษยจ์ะไม่ไดอ้ะไรเลย นอกจาก
ส่ิงท่ีเขาไดข้วนขวายเอาไว ้และแทจ้ริงการขวนขวายของเขาก็จะไดเ้ห็นในไม่ชา้ 
แลว้เขาก็จะไดรั้บการตอบแทนดว้ยการตอบแทนท่ีครบถว้นสมบูรณ์” ( ซูเราะฮฺ  
อนันจัมฺ โองการท่ี 36-41) 
 พระองคย์งัไดต้รัสอีกวา่  

      7    71     

 78    7    :سة   األعلى، اآليات[7-7.] 

 ความว่า “หามิได้ แต่พวกเจา้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกน้ีต่างหาก. 
ทั้ งๆท่ีปรโลกนั่นดีกว่าและจีรังกว่า . แท้จริง ( ข้อเตือนสติ ) น้ี มีอยู่ในคมัภีร์
ก่อนๆมาแลว้ . คือคมัภีร์ (ศาส์น) ของอิบรอฮีม(อ.ล)และมูซา(อ.ล)” (ซูเราะฮฺ อลั-
อะลา โองการท่ี 16-17) 

- ฮูกุ่ม)ข้อตัดสิน( ต่อบทบัญญัติแห่งคมัภีร์ก่อนๆมดีังนี ้ 
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 บทบญัญัติท่ีได้ระบุไวใ้นอลักุรอาน ถือเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูศ้รัทธาต้อง
น ามายึดถือปฏิบติั อยา่งเคร่งครัด  ต่างกบับทบญัญติัของคมัภีร์ก่อนๆ ซ่ึงไม่เป็น
ท่ีอนุมติัให้น ามายึดถือปฏิบติัอีกต่อไป  ถึงแมว้า่ในกรณีท่ีบทบญัญติั ของ คมัภีร์
เหล่านั้น มนั 
เป็นส่ิงท่ีอนุมติัและสอดคล้องกบัคมัภีร์อลักุรอานก็ตาม  ไม่ใช่เพราะเหตุท่ีว่า
คมัภีร์เล่มก่อนๆไม่ถูกตอ้ง หากแต่มนัคือส่ิงท่ีถูกตอ้งและเป็นท่ีอนุมติัส าหรับชน
รุ่นก่อนเท่านั้น แต่ในยุคสมยัของเรา มนัคือบทบญัญติัท่ีถูกโมฆะ และยกเลิกไป
แลว้  บทบญัญติัใดท่ีสอดคลอ้งกบัอลักุรอานแสดงวา่บทบญัญติันั้นถูกตอ้ง . 

)6(    คัมภีร์ของอลัลอฮฺ)ซ.บ(ที่ถูกประทานลงมา ซ่ึงได้ถูกระบุไว้ในอัล
กรุ อานและซุนนะฮฺของท่านนะบ ี)ซ.ล( 

1( คมัภีร์ อลักรุอาน  
  อลักุรอาน คือ พระด ารัสของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ท่ีพระองค์ทรงประทานแด่
ท่านนะบีมูฮมัมดั(ซ.ล) ผูเ้ป็นศาสนฑูตท่านสุดทา้ย ดงันั้นอลักุรอานจึงเป็นคมัภีร์
เล่มสุดท้าย มนัเป็นคมัภีร์ท่ีถูกพิทกัษรักษาและปกป้องจากการดัดแปลงหรือ
แกไ้ขใดๆ โดยอลัลอฮฺ (ซ.บ) และอลักุรอานเป็นคมัภีร์ท่ี ยกเลิกบทบญัญติัแห่ง
คมัภีร์เล่มก่อนๆทั้งหมด . 

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
             :سة   احلجر، اآلية[.] 

 ความว่า “แทจ้ริงเราไดใ้ห้ขอ้ตกัเตือน ( อลักุรอาน) ลงมา และแทจ้ริงเรา
เป็นผูรั้กษามนัอยา่งแน่นอน”  (ซูเราะฮฺ  อลัฮิจรฺ โองการท่ี 9) 

และพระองคย์งัตรัสอีกวา่  
             

      ...  :سة   املائد ، اآلية[8.] 
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 ความว่า  “และเราไดใ้ห้คมัภีร์ลงมาแก่เจา้ ดว้ยความจริง ในฐานะเป็นท่ี
ยืนยนัคมัภีร์ท่ีอยูเ่บ้ืองหน้ามนั และเป็นท่ีควบคุมคมัภีร์ เบ้ืองหน้านั้น  ( อตั-เตา
รอตและอินญีล)  ดงันั้น เจา้จงตดัสินระหวา่งพวกเขา ดว้ยส่ิงท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรง
ประทานลงมาเถิด”   (ซูเราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ โองการท่ี 48)  

 2( คมัภีร์ อตั-เตารอตฺ  
   อตั-เตารอตฺ คือคมัภีร์ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทีทรงประทานลงมาแก่ท่านนะ
บีมูซา(อ.ล) ซ่ึงในนั้นมีข้อแนะน าและแสงสว่าง บรรดานะบีท่ีสวามิภกัด์ิ ได้
ใช้อตั-เตารอตฺ ตดัสินบรรดาผูท่ี้เป็นยิวจากชนชาว อิสรออีล และนักปราชญ์
ทั้งหลายก็ไดใ้ช้ อตั-เตารอตฺ ตดัสินดว้ย(หลงัจากท่ีนะบีมูซา(อ.ล)ไดล่้วงลบัไป
แลว้). 
 และแทจ้ริงคมัภีร์เตารอต ท่ีเราตอ้งศรัทธานั้น คือ คมัภีร์ ท่ีถูกประทาน
แก่ท่านนะบีมูซา(อ.ล) มิใช่คมัภีร์ท่ียงัคงอยู่กับชาวคัมภีร์(ยิว)ในปัจจุบันน้ี 
เน่ืองจากคมัภีร์เล่มดงักล่าว ไม่ใช่ฉบบัดั้งเดิม หากแต่มนัถูกแกไ้ขและบิดเบือน
ไปแลว้. 

พระองคท์รงตรัสวา่  
               

        ...  :سة   املائد ، اآلية[.] 

ความว่า “แท้จริงเราได้ให้อตั-เตารอฮฺ ลงมา โดยท่ีในนั้นมีขอ้แนะน า 
และแสงสวา่งซ่ึงบรรดานะบีท่ีสวามิภกัด์ิไดใ้ช้อตั-เตารอฮฺ ตดัสินดว้ย เน่ืองดว้ย
ส่ิงท่ีพวกเขาไดรั้บมอบหมายให้รักษาไว ้(นั้นคือ) คมัภีร์ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)”  ( ซู
เราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ โองการท่ี 44) 

 3( อลั-อนิญีล  )ไบเบลิ(  



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

53 

 อลั-อินญีล เป็นคมัภีร์ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)ท่ีพระองค์ทรงประทานแด่ท่าน
นะบีอีซา(อ.ล) (พระเยซู)ซ่ึงในนั้ นมีความจริงเพื่อยืนยนัคัมภีร์ก่อนๆท่ีถูก
ประทานลงมาแล้ว คมัภีร์ อลั-อินญีล (ไบเบิล) ท่ีเราต้องศรัทธานั้นคือคมัภีร์ 
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ท่ีพระองค์ทรงประทานแด่ท่านนะบีอีซา(อ.ล) . มิใช่คมัภีร์ท่ี
ชาวคริสเตียนนับถืออยู่ทุกวนัน้ี เน่ืองจากคัมภีร์ดังกล่าวนั้ น ได้ถูกตัดทอน
ออกไปและบิดเบือนจากตน้ฉบบัเก่าท่ีแทจ้ริงแลว้เช่นกนั. 

พระองคอ์ลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  
              

             

    :سة   املائد ، اآلية[.] 

 ความว่า “และเราได้ให้อีซา(อ.ล)บุตรของมัรยมัตามหลังพวกเขามา 
(บรรดานะบีทั้งหลาย ) ในฐานะผูย้นืยนัส่ิงท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้เขา คือ อตั-เตารอฮฺ และ
เราไดใ้ห้ อลั-อินญีลแก่เขาซ่ึงในนั้นมีค าแนะน าและแสงสวา่งและเป็นท่ียนืยนัส่ิง
ท่ีอยูเ่บ้ืองหนา้มนั คือ อตั-เตารอฮฺ และเป็นค าแนะน าและค าตกัเตือนแก่ผูย้  าเกรง
ทั้งหลาย”    ( ซูเราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ  โองการท่ี 46 ) 
 ในคมัภีร์ทั้งสองเล่มดงักล่าว ( อตั-เตารอฮฺ และอลั- อินญีล) ยงัไดร้ะบุถึง
เร่ืองราวและกล่าวขานถึงศาสนฑูตท่านสุดทา้ย คือ ท่านนะบี มูฮมัมดั(ซ.ล)   

พระองคท์รงกล่าววา่  
             

           

        ...   :[.721]سة   األعراف، اآلية 

ความว่า “คือบรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามรอซูล(ซ.ล)(ท่านนะบีมูฮมัมดั(ซ.ล))ผู ้
เป็นนะบีท่ีเขียนอ่านไม่เป็น ท่ีพวกเขา (ยวิและคริสเตียน) พบเขาถูกจารึกไว ้ณ ท่ี



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

54 

พวกเขา จะใชพ้วกเขาใหก้ระท าในส่ิงท่ีชอบและห้ามพวกเขามิใหก้ระท าในส่ิงท่ี
ไม่ชอบและจะอนุมติัให้แก่พวกเขาซ่ึงส่ิงดีๆทั้งหลาย และจะให้เป็นท่ีตอ้งห้าม
แก่พวกเขา ซ่ึงส่ิงท่ีเลวทั้งหลาย และจะปลดเปล้ืองออกจากพวกเขา ซ่ึงภาระหนกั
ของพวกเขาและห่วงคอท่ีปรากฎอยูบ่นพวกเขา” (ซูเราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ โองการท่ี 
157) 

4( คมัภีร์ อซั-ซาบุร  
    อซั-ซาบูร เป็นคมัภีร์ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทีพระองคท์รงประทานแด่ท่าน
นะบีดาวุด(อ.ล) ซ่ึงผูศ้รัทธาจะตอ้งศรัทธาในคมัภีร์เล่มดงักล่าว มิใช่คมัภีร์ท่ีถูก
บิดเบือนและเปล่ียนแปลงดว้ยการกระท าของชาวยวิ   อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่ 

   ...   7    :سة   النساء، اآلية[7.] 

 ความว่า “และเราไดใ้ห้ซะบูรแก่ดาวูด” ( ซูเราะฮฺ อนั นิซาอฺ โองการท่ี 
163) 

)5(    สาส์น) คมัภีร์( แห่งอบิรอฮีม)อ.ล( และมูซา)อ.ล(  
 สาส์นคมัภีร์ดงักล่าว เป็นอลัลอฮฺ(ซ.บ) ซ่ึงพระองคท์รงประทานแด่ท่าน
นะบีมูซา(อ.ล) (หน่ึงเล่ม) และทรงประทานแด่ท่านนบอิบรอฮีม(อ.ล) เช่นกนั แต่
เน่ืองจากสาส์น(คัมภีร์) ดังกล่าวได้หายสาบสูญไป โดยไม่มีผู ้ใดได้รับรู้ถึง
บทบญัญติัของสาส์นดงักล่าว . เวน้แต่บทบญัญติับางประการเท่านั้น ท่ีอลักุรอาน
และอซัซุนนะฮฺไดร้ะบุหรือบอกกล่าวไว ้.  

พระองคอ์ลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
             1     

 8                

  7    :سة   النجم، اآليات[-7.] 
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ความว่า “หรือว่าเขามิได้รับข่าวคราวท่ีมีอยู่ในคมัภีร์ของมูซา และ(ใน
คมัภีร์ของ) อิบรอฮีม(อ.ล) ผูซ่ึ้งปฏิบติัตามสัญญาอย่างครบครัน. ว่าไม่มีผูแ้บก
ภาระคนใดท่ีจะแบกภาระของผูอ่ื้นไดแ้ละมนุษยจ์ะไม่ไดอ้ะไรเลย นอกจากส่ิงท่ี
เขาได้ขวนขวายเอาไว.้ และแท้จริงการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ช้า. 
และเขาก็จะไดรั้บการตอบแทนดว้ยการตอบแทนท่ีครบถว้น” (ซูเราะฮฺ อนั-นจัมฺ 
โองการท่ี 36-41) 

และพระองคย์งั ทรงตรัสอีกวา่ 
      7    71     

 78    7    سة   األعلى، اآليات[:7-7.] 

 ความว่า “หามิได้ แต่พวกเจา้เลือกเอาการมีชีวิตอยู่ในโลกน้ีต่างหาก, 
ทั้งๆท่ีปรโลกนั้นดีกวา่ และจีรังกวา่ . แทจ้ริง(ขอ้เตือนสติ) น้ีมีอยูใ่นคมัภีร์ก่อนๆ
มาแล้ว, คือ คัมภีร์ของอิบรอฮีม(อ.ล)และมูซา(อ.ล)” ( ซูเราะฮฺ อัล-อะลฺลา 
โองการท่ี 16-19) 
 
                                             
                                          ------------------------ 
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หลกัการศรัทธาข้อที ่4 

 
การศรัทธาต่อบรรดารอซูล ) ศาสนฑูต(  

) 1 ( การศรัทธาต่อบรรดารอซูล (  ขอความสันติจงมีแด่พวกเขา
ทั้งหลาย ) คือหลกัหน่ึงของหลกัการศรัทธา 6 ขอ้ ซ่ึงการศรัทธาของบา่วคนหน่ึงนั้น
จะไม่บรรลุถึงแก่นแทข้องการศรัทธาได ้ นอกจากจะตอ้งศรัทธาต่อหลกัการน้ี
เช่นกนั 
 การศรัทธาต่อบรรดารอซูล หมายถึง การเช่ือมัน่อยา่งหนกัแน่นวา่ แทจ้ริง
บรรดารอซูลนั้น เป็นผูท่ี้อลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรงไดค้ดัเลือกมา เพือ่รับผดิชอบหนา้ท่ีใน
การเผยแพร่ศาสนาของพระองค ์ดงันั้นผูใ้ดท่ีเช่ือฟังและปฏิบติัตามบรรดารอซูล เขา
ผูน้ั้นยอ่มไดรั้บทางน า และผูใ้ดท่ีทรยศและฝ่าฝืนต่อพวกเขา แน่นอนเขาผูน้ั้นคือผูท่ี้
หลงทางและหายนะ  และตอ้งศรัทธามัน่อีกวา่บรรดารอซูล ไดท้  าการประกาศ 
เรียกร้องและเผยแพร่บรรดาสารแห่งอลัลอฮฺ( ซ.บ )ท่ีไดท้รงประทานลงมา มนัคือ
การเผยแพร่อนัชดัแจง้  และไดป้ฎิบตัตามหนา้ท่ีท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดม้อบหมายไวใ้ห ้
พร้อมกบัใหก้ารแนะน าและตกัเตือนประชาชาติ ซ่ึงบรรดารอซูลนั้น ไดส้ละทุกส่ิง
ทุกอยา่งอยา่งเตม็ท่ี ในหนทางของอลัลอฮฺ( ซ.บ )  โดยตั้งมัน่อยูบ่นหลกัการอนัเท่ียง
แท ้ โดยท่ีมิไดเ้ปล่ียนแปลง บิดเบ้ือนและปกปิดในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ ) ทรงประทาน
ลงมา และการศรัทธาต่อบรรดารอซูลอีกเช่นกนั  เราจะตอ้งศรัทธาต่อบรรดารอซูล
ทุกท่าน ท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงขนานนามและทา่นท่ีไมไ่ดก้ล่าวนามไว ้บรรดารอ
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ซูลทุกทา่นจะใหข้า่วดีถึงการมาของรอซูลทา่นต่อไป รอซูลผูท่ี้มาในยคุหลงัจากนั้น
จะมายนืยนัและสร้างความเช่ือถือใหร้อซูลท่านท่ีผา่นมา .  
  
 

อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  
              

              

     7   سة   البقر ، اآل[:7ية.] 

ความว่า  “ พวกเจา้จงกล่าวเถิด เราไดศ้รัทธาต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ )  และส่ิงท่ีถูก
ประทานลงมาแก่เรา และส่ิงท่ีถูกประทานลงมาแก่อิบรอฮีม และอิสมาแอล และอิส
ฮาก และยะอฺกบูและวงคว์านเหล่านั้น และส่ิงท่ีมซูา และอีซาไดรั้บ และส่ิงท่ีบรรดา
นะบีไดรั้บจากพระเจา้ของพวกเขา พวกเรามิไดแ้บ่งแยกระหวา่งท่านหน่ึงท่านใด
จากเขาเหล่านั้น และพวกเราจะเป็นผูส้วามิภกัดีต่อพระองคเ์ท่านั้น” .  ( ซูเราะฮฺ อลั 
บะเกาะเราะฮฺ  โองการท่ี 136 )  
 ผูใ้ดปฎิเสธรอซูลทา่นหน่ึงท่านใด กเ็ทา่กบัวา่ เขาปฎิเสธผูท่ี้ใหก้ารยอมรับ
ต่อรอซูลท่านนั้นดว้ย และผูใ้ดทรยศและฝ่าฝืนรอซูลท่านหน่ึงท่านใด  ก็เท่ากบัวา่ 
เขาผูน้ั้นไดข้ดัขืนและฝ่าฝืนต่ออลัลฮฺ(ซ.บ)ผูท่ี้ใชใ้หก้ระท าการภกัดีต่อรอซูล.  
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่  

             

            72  

       727       سة[:72النساء، اآليتان  ،727.] 

ความว่า  “ แทจ้ริงผูท่ี้ปฎิเสธการศรัทธาต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ )  และบรรดารอ
ซูลของพระองคแ์ละตอ้งการท่ีจะแยกระหวา่งอลัลอฮฺ( ซ.บ )  และบรรดารอซูลของ
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พระองค ์และกล่าววา่  เราศรัทธาในบางคน และปฎิเสธศรัทธาในบางคน และพวก
เขาตอ้งการท่ีจะยดึเอาในระหวา่งนั้น ซ่ึงทางใดทางหน่ึงนั้น ชนเหล่าน้ีแหละ  คือ 
ผูป้ฎิเสธโดยแทจ้ริง และเราไดเ้ตรียมไวแ้ลว้ซ่ึงการลงโทษท่ียงัความอปัยศแก่ผูป้ฎิ
เสธศรัทธาทั้งหลาย .” ( ซูเราะฮฺ อลันิซาอฺ โองการท่ี 150-151 )  

 ) 2 ( ข้อเทจ็จริงของ    النوة   ) การเป็นนะบี (  
คอื ผูเ้ป็นส่ือกลางระหวา่งอลัลอฮฺ(ซ.บ)ผูส้ร้างกบัผูถู้กสร้าง ในการ  النبوة 
เผยแพร่บทบญัญติั เป็นผูท่ี้อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงประทานความโปรดปราน และ
ทรงคดัเลือกมาจากมนุษยช์าติและพระองคคื์อผูเ้ดียวเทา่นั้นท่ีกระท าการเลือกพวก
เขามา  ไม่มีผูใ้ดเป็นหุน้ส่วนกบัพระองค ์

 อลัลอฮฺ( ซ.บ )  ทรงตรัสวา่   
             12    

 [.12]سة   احلج، اآلية:

ความว่า  “ อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงคดัเลือกบรรดาศาสนฑูตจากหมูม่าลาอิกะฮฺ
และจากหมู่มนุษย ์แทจ้ริงอลัลอฮฺ( ซ.บ ) เป็นผูท้รงไดย้ิน ผูท้รงเห็น .” (  ซูเราะฮฺ 
อลัฮจัญ โองการท่ี  75  )  

  นะบ ี เป็นเกียรติยศท่ีถูกประทานให ้มิใช่ไดม้าดว้ยกบัการแสวงหา การ
กระท าอิบาดะห์และมิใช่ไดม้าดว้ยความสมคัรใจหรือการเรียกร้องของพวกเขาเอง 
แทจ้ริงแลว้การเป็นนะบีคือการคดัเลือกของอลัลอฮฺ(ซ.บ).  

อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่   
   ...         7    :سة   الشة ى، اآلية[7.] 

ความว่า “ อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงเลือกส าหรับพระองค ์ ผูท่ี้พระองคท์รง
ประสงคแ์ละช้ีแนะทางสู่พระองคแ์ก่ผูท่ี้ผนิหนา้สู่พระองค ์ .” ( ซูเราะฮฺ อซัซูรอ 
โองการท่ี 13 )  
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 ) ศาสนฑูต (  เหตุผลของการส่งบรรดารอซูล ) احلكمة(  ) 3 ( 
มายงัประชาชาติ   
  การส่งบรรดารอซูลมายงัมนุษยช์าติ มีเหตุและผลพอสังเขปดงัต่อไปน้ี:-  

3.1 เพื่อน าประชาชาติจากการอิบาดะห์ ( การสักการะบูชา ) ส่ิงท่ีถูกสร้าง 
ไปสู่การอิบาดะห์ภกัดีต่อพระเจา้ผูเ้ป็นผูส้ร้างคืออลัลอฮฺ (ซ.บ) เพยีงองคเ์ดียว  จาก
การเป็นทาสแห่งการกราบไหวส่ิ้งถูกสร้างทั้งหลายไปสู่ความเป็นอิสรภาพแห่งการ
กราบไหวอ้ลัลอฮฺ(ซ.บ) ผูท้รงเป็นพระเจา้แห่งสากลโลก.  
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  

       71    :سة   األنبياء، اآلية[71.] 

ความว่า “ และเรามิไดส่้งเจา้มาเพื่อส่ิงใดนอกจากเพื่อความเมตตาแก่
ประชาชาติทั้งหลาย .”  (ซูเราะฮฺ อลัอมับิยาอฺ โองการท่ี 107 )  
 3.2 เพื่อประกาศและช้ีแจงถึงจุดประสงค ์ เป้าหมายท่ีอลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรง
สร้างสรรพส่ิงข้ึนมา นัน่กคื็อ เพือ่ใหก้ราบไหวส้กัการะต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ ) เพยีงหน่ึง
เดียว เป้าหมายอนัส าคญัน้ีมนุษยไ์มส่ามารถรับรู้ได ้นอกจากดว้ยกบัการเผยแพร่ของ
บรรดารอซูลท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงคดัเลือกไว ้.  
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่  

             ...   ،سة   النحل[

 [.اآلية:

ความว่า  “ และโดยแน่นอน เราไดส่้งรอซูลใหทุ้กประชาชาติ ( โดยบญัชา
วา่) พวกท่านจงเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ )  และจงหลีกหนีใหห่้างไกลจากพวก
เจวด็ .” (  ซูเราะฮฺ อนันะหฺลฺ โองการท่ี 36 )  
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3.3 เป็นหลกัฐานและขอ้ยนืยนัของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ต่อมนุษยช์าติทั้งหลาย วา่
แทจ้ริงอลัลอฮฺ 
( ซ.บ ) ไดท้รงประทานบรรดารอซูลมา ใหพ้วกเขาแลว้ โดยท่ีไม่มีขอ้อา้งใดๆแก่
เหล่าผูป้ฎิเสธ . 

อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่  
               

  72   :سة   النساء، اآلية[72.] 

ความว่า “ คือ บรรดารอซูลในฐานะผูแ้จง้ขา่วดี และในฐานะผูต้กัเตือนเพือ่
วา่มนุษยจ์ะไดไ้ม่มีหลกัฐานใดๆอา้งแกต้วัแก่อลัลอฮฺไดห้ลงัจากบรรดารอซูล
เหล่านั้น และอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) เป็นผูท้รงเดชานุภาพ ผูท้รงปรีชาญาน.” (  ซูเราะฮฺ อนั
นิซาอฺ โองการท่ี 165   ) 
 3.4 เพื่ออธิบายถึงความเร้นลบับางอยา่งซ่ึงมนุษยไ์ม่อาจรับรู้ไดด้ว้ย
สติปัญญาท่ีมีอยู ่เช่นบรรดา พระนามของอลัลอฮฺ(ซ.บ)อนังดงาม และคุณลกัษณะท่ี
สูงส่ง ,  บรรดามาลาอิกะฮฺ ,วนักียามะฮฺ และส่ิงเร้นลบัอ่ืนๆอีกมากมาย  . 
 3.5  บรรดารอซูลนั้นถือเป็นแบบอยา่งท่ีดีงาม ซ่ึงอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รง
ประทานความสมบรูณ์ดว้ยจรรยามารยาทท่ีดีงามและไดรั้บการคุม้ครอง ดูแลรักษา
จากส่ิงคลุมเครือ ( ส่ิงท่ีไม่ชดัเจนและไม่แน่นอน ) และความใคร่ต่างๆ(กิเลส
ตณัหา). 
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่  

        ...  :سة   األنعام، اآلية[.] 

ความว่า “ ชนเหล่านั้น คือ ผูท่ี้อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงแนะน าไว ้ ดงันั้น
ค าแนะน าของพวกเขา  เจา้จงเจริญรอยตามเถิด” ( ซูเราะฮฺ  อลั อนัอาม โองการท่ี
90 )  
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 และอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงไดต้รัสอีกวา่  
        ...  :سة   املمتحنة، اآلية[.] 

ความว่า “  โดยแน่นอนในรอซูลของอลัลอฮฺ( ซ.บ ) มีแบบฉบบัท่ีดีงาม
ส าหรับพวกเจา้แลว้” ( ซูเราะฮฺ อลัอะหฺซาบ โองการท่ี 21)  
 3.6  ปรับปรุงแกไ้ขและสร้างความบริสุทธ์ิผดุผอ่งใหก้บัชีวติ พร้อมกบัขดั
เกลาจิตใจใหส้ะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากมลทิน ( ส่ิงท่ีไม่ดี )  ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ )ทรง
ตรัสวา่ 

             

   ...  :[.5]سة   اجلمعة، اآلية 

ความว่า “ พระองคท์รงเป็นผูแ้ต่งตั้งรอซูลข้ึน คนหน่ึงในหมู่ผูไ้ม่รู้จกั
หนงัสือจากพวกเขาเองเพื่อสาธายายโองการต่างๆของพระองคแ์ก่พวกเขา และท า
ใหพ้วกเขาผผุอ่ง และทรงสอนค าภีร์ และความสุขมุคมัภีรภาพแก่พวกเขา .” ( ซู
เราะฮฺ อลัญุมุอะฮฺ โองการท่ี 2 )  

และท่านนะบี (ซ.ล)ไดว้จนะวา่  
  أمحدواحلاكم رواه(  قاألخال كارم ألمتم بعثت إمنا) 

ความว่า  “ แทจ้ริงฉนัไดถู้กส่งมาเพือ่สร้างความสมบรูณ์แก่จรรยามารยาท” 
( รายงานโดย  อฮัมดั และ ฮากิม ) 

 ) 4 ( หน้าทีข่องบรรดารอซูล ) ศาสนฑูต (  
บรรดารอซูลนั้น มีหนา้ท่ีอนัสูงส่งและมีเกียรติซ่ึงจะกล่าวในท่ีน้ี พอสงัเขป 

คือ  
  4.1 ประกาศและเผยแพร่บทบญัญตัศาสนา เรียกร้อง เชิญชวนมนุษยไ์ปสู่
การสักการะภกัดีต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ )  เพียงองคเ์ดียว.  

อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่   
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    :سة   األحزاب، اآلية[.] 

ความว่า “ บรรดา (นะบี ) ผูท่ี้ไดเ้ผยแผศ่าสนาทั้งหลายของอลัลอฮฺ(ซ.บ )  
และพวกเขากลงัเกรงต่อพระองค ์และไมก่ลงัเกรงผูใ้ดนอกจากอลัลอฮฺ( ซ.บ )  และ
พอเพียงแลว้ท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) เป็นผูท้รงช าระสอบสวน” ( ซูเราะฮฺ อลัอะหฺซาบ 
โองการท่ี 39 )  

4.2 ช้ีแจงและอธิบายใหค้วามเขา้ใจในเร่ืองของศาสนาท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรง
ประทานลงมา  

อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ตรัสวา่   
             

      :سة   النحل، اآلية[.] 

ความว่า “ และเราไดใ้หอ้ลักุรอ่านแก่เจา้เพื่อเจา้ไดช้ี้แจง ( ใหก้ระจ่าง ) แก่
มนุษยซ่ึ์งส่ิงท่ีไดถู้กประทานมาแก่พวกเขา และเพื่อพวกเขาจะไดไ้ตร่ตรอง” 
 ( ซูเราะฮฺ อนันะหฺลฺ โองการท่ี 44 )  

4.3 ช้ีทางน าใหป้ระชาชาติไปสู่หนทางแห่งความดี และตกัเตือนใหห่้างไกล
จากความชัว่ พร้อมกบับอกถึงข่าวดีเก่ียวกบัผลบุญคุณค่าท่ีจะไดรั้บเป็นการตอบ
แทน และเตือนให้ระวงัจากการถูกลงโทษ ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ )ทรงตรัสวา่  

    ...  ،سة   النساء[ :7اآلية2.] 

 

ความว่า " บรรดารอซูลในฐานะผูแ้จง้ข่าวดีและในฐานะผูต้กัเตือน" 
( ซูเราะฮฺ อนันิซาอฺ โองการท่ี 165 ( 

 4.4 ปรับปรุงแกไ้ขสภาพการเป็นอยู ่ของมนุษยใ์หถู้กตอ้งและดีข้ึน ดว้ยกบั
แบบอยา่งท่ีดีงาม ทั้งดว้ยวาจาและการประพฤติปฏิบติัทางกาย . 
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4.5 ด ารงไวซ่ึ้งบทบญัญติัของอลัลอฮฺ( ซ.บ ) และน ามาปฏิบติัใชก้บัมวล
มนุษยช์าติทั้งหลาย . 

4.6 บรรดารอซูลทุกทา่นนั้นจะเป็นสกัขีพยานต่อประชาชาติของตวัเอง ใน
วนักียามะฮฺ วา่  แทจ้ริงพวกเขานั้น ไดเ้ผยแพร่โองการจากอลัลอฮฺ( ซ.บ ) อยา่ง
ชดัเจนโดยไม่ไดบิ้ดเบือนและอ าพรางแต่ประการใด .  
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่ 

               7   

 [.7]سة   النساء، اآلية:

ความว่า “ แลว้อยา่งไรเล่าเม่ือเราน าพยานคนหน่ึงจากแต่ละประชาชาติมา
และเราไดน้ าเจา้มาเป็นพยานแก่ชนเหล่านั้น” ( ซูเราะฮฺ อนันีซาอฺ โองการท่ี 41 ) 

 ) 5 ( อลัอสิลาม คอื ศาสนาของทุกรอซูล  ) ศาสนฑูต (  
 ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาของบรรดานะบี และศาสนฑูตทุกพระองค์ 
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่  

          :سة   آل عمران، اآلية[7.] 

ความว่า  “ แทจ้ริงศาสนา ณ. อลัลอฮฺ( ซ.บ ) นั้น คือ  อลัอิสลาม” ( ซูเราะฮฺ 
อาลาอิมรอน โองการท่ี 19 ) 

แทจ้ริงบรรดารอซูลทั้งหลายไดป้ระกาศเรียกร้องไปสู่การสักการะภกัดี
ต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ ) เพยีงองคเ์ดียว และใหล้ะทิง้จากการสกัการะต่อส่ิงอ่ืนใดนอกจาก
พระองค ์ถึงแมว้า่บทบญัญติัศาสนาของพวกเขาจะมีความแตกต่างกนัไปตามยคุและ
สมยั ถึงกระนั้นกต็ามบรรดารอซูลทั้งหมดเห็นฟ้องกนัวา่การศรัทธา ในความเอกะ( 
เอกภาพ ) ของอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) นั้น คือ รากฐานและเป้าหมายของการเผยแพร่ . 

ดงักล่าวท่ีวา่ 
  البخاري رواه ) لعالت أخوة األنبياء:  وسلم عليه اهلل ىصل النيب قال) 
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ความว่า   “ บรรดาศาสนาฑูตทั้งหลายนั้นพวกเขาเป็นพี่นอ้งร่วมพอ่
เดียวกนั ”(  1) ( รายงานโดย อีหม่ามบูคอรี )  

) 6 ( บรรดารอซูลน้ันกค็อื สามญัชนคนหน่ึงทีไ่ม่สามารถรอบรู้ถงึ
ส่ิงเร้นลบัได้. 
 ความรู้เก่ียวกบัส่ิงเร้นลบันั้นเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของพระเจา้ ไมใ่ช่เป็น
ลกัษณะของบรรดาศาสฑูต เพราะพวกเขาก็คือ มนุษยค์นหน่ึงซ่ึงเหมือนกบัมนุษย์
ทัว่ๆไป มีการกิน ด่ืม มีการแต่งงาน และหลบันอน และเจ็บ ไข ้ไดป่้วย เหมือนคน
ทัว่ๆไป .  
อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่ 

             

...   :سة   الفرقان، اآلية[5.] 

 
 

 
(1)  จากวจันะดงักล่าว หมายถึง เหล่ารอซูลทั้งหลาย ต่างเรียกร้องสู่การศรัทธาในเอกะ
แห่งอลัลอฮฺ( ซ.บ )  ซ่ึงเปรียบไดด้งัเป็นพ่ีนอ้งร่วมพอ่เดียวกนัเน่ืองจากพวกเขาเหล่านั้นต่าง
เรียกร้องสู่เป้าหมายอนัเดียวกนั ถึงแมว้า่จะมีความแตกต่าง.กนัในบทบญัญติัหรือภาคปฏิบติั( 
การประกอบศาสนกิจ )   

 
ความว่า “ และเรามิไดส่้งคนใดจากบรรดารอซูลก่อนหนา้เจา้ นอกจากพวก

เขาจะรับประทานอาหารอยา่งสามญัชน และเดินท่องไปในตลาด.” ( ซูเราะฮฺ อลัฟุ
รกอน โองการท่ี 20 )  

และอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสอีกวา่  
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               :سة   الرعد، اآلية[8.] 

ความว่า “ และโดยแน่นอนเราไดส่้งบรรดารอซูลมาก่อนหนา้เจา้และเราได้
ใหพ้วกเขามีภริยาและลูกหลาน.” ( ซูเราะฮฺ อรัเราะอฺดุ โองการท่ี 38 ) 

พวกเขาจะเผชิญกบัทุกส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนไดป้ระสบ ไมว่า่จะเป็นเร่ืองเศร้า
โศกหรือดีใจ ความสุขสบายหรือความทุกขย์าก การมีพลานามยัท่ีดี หรือการเจบ็ไข้
ไดป่้วย เป็นตน้. 

อลัลอฮฺ( ซ.บ )  ไดค้ดัเลือกพวกเขามาเพื่อเผยแผศ่าสนาของพระองค ์
พวกเขาเหล่านั้น ไม่สามารถรับรู้ถึงส่ิงเร้นลบัได ้ เวน้แต่อลัลอฮฺ( ซ.บ ) จะทรง
ประทานวฮฺัย ู( โองการ ) หรือทรงเปิดเผยใหแ้ก่พวกเขา  ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรง
ตรัสวา่  

         5       

       51     سة   اجلن، اآليتان[5   ،51.] 

ความว่า “ พระผูท้รงรอบรู้ส่ิงเร้นลบั ดงันั้นพระองคจ์ะไม่ทรงเปิดเผยส่ิง
เร้นลบัของพระองคแ์ก่ผูใ้ด นอกจากผูท่ี้พระองคท์รงยนิดี  เช่น รอซูล ดงันั้น
พระองคจ์ะทรงผูพ้ทิกัษเ์ฝ้าดูแลขา้งหนา้และขา้งหลงัเขา”. ( ซูเราะฮฺ อลัญิน โองการ
ท่ี 26-27 ) 

 
 
 

) 7 ( การคุ้มครองและดูแลรักษาต่อบรรดารอซูล) การปราศจาก
มลทนิ (. 
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดค้ดัเลือกผูท่ี้ประเสริฐและมีความเหมาะสมท่ีสุดจากมวล
มนุษยใ์หรั้บผดิชอบหนา้ท่ีการเผยแผบ่รรดาสารแห่งพระองค ์พระองคไ์ดป้กป้อง
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รักษาพวกเขาใหพ้น้จากบาปท่ีใหญ่หลวง และใหป้ลอดภยัจากส่ิงท่ีบกพร่องและขอ้
ต าหนิเพื่อพวกเขาจะได ้ น าพาโองการค าสอนของอลัลอฮฺ (ซ.บ ) ไปเผยแผสู่่
ประชาชาติของพวกเขา โดยท่ีพวกเขาจะไดรั้บการปกปักษรั์กษา และการคุม้ครอง   
(ปร าศ จากความผดิ และบาป )ในส่ิงท่ีไดท้  าการเผยแผไ่ป ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเก่ียวโยง
กบัอลัลอฮฺ( ซ.บ ) น่ีคือหลกัการท่ีเห็นฟ้องกนัของบรรดาอูลามาอฺ ( นกัปราชญ ์
ผูท้รงคุณวุฒิ ) . 
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่  

                

       :سة   املائد ، اآلية[1.] 

ความว่า “ โอร้อซูลเอ่ย จงประกาศส่ิงท่ีถูกประทานลงมาจากพระเจา้ของ
เจา้ และถา้เจา้มิไดป้ฏิบติั เจา้ก็มิไดป้ระกาศสารของพระองคแ์ละอลัลอฮฺ( ซ.บ )จะ
ทรงคุม้กนัเจา้ใหพ้น้จากมนุษย ์.” ( ซูเราะฮฺ อลัมาอิดะฮฺ โองการท่ี 6-7 )  

และอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสอีกวา่ 
           ...   ،سة   األحزاب[

 [.اآلية:

ความว่า “ และพวกเขากลวัเกรงพระองค ์และไมก่ลวัผูใ้ดนอกจากอลัลอฮฺ( 
ซ.บ )  .” ( ซูเราะฮฺ อลัอะหฺซาบ โองการท่ี 39 ) 

 
 

และอลัลอฮฺ( ซ.บ )ทรง ตรัสอีกวา่ 
               

58    :[.58]سة   اجلن، اآلية 
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ความว่า “ เพื่อพระองคจ์ะทรงรู้วา่แน่นอนพวกเขาไดเ้ผยแผส่าสน์ของพระ
เจา้ของพวกเขาแลว้ และพระองคไ์ดท้รงหอ้มลอ้ม ( รอบรู้ ) ทุกส่ิงท่ีอยู ่ณ ท่ีพวกเขา 
และพระองคท์รงนบัจ านวนทุกส่ิงไวอ้ยา่งครบถว้น .”( ซูเราะฮฺ อลัญินโองการท่ี 28 
)  

หากคนหน่ึงคนใดในหมูพ่วกเขา ไดก้ระท าความผดิ หรือ ความบกพร่องท่ี
เล็ก นอ้ย    ซ่ึงไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ อลัลอฮฺ ( ซ.บ ) กจ็ะทรงช้ีแจงใหท้ราบ
และพวกเขาจะรีบเร่งในการส านึกผดิพร้อมกบัขออภยัโทษจากพระองค ์การปฏิบติั
ดงักล่าวนั้นอลัลอฮฺ (ซ.บ) จะยกฐานะและใหเ้กียรติพวกเขาอีกหน่ึงขั้น เสมือนไมไ่ด้
กระท าความผดิมาก่อน ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะอลัลอฮฺ ( ซ.บ.) ไดท้รงประทานความ
พิเศษ เฉพาะกบับรรดาศาสนฑูตของพระองค ์ดว้ยอุปนิสัยและคุณลกัษณะท่ีดีงาม 
และพระองคจ์ะทรงขจดัทุกส่ิงทุกอยา่ง ท่ีท าใหฐ้านะของพวกเขาลดต ่าลง .  

 ) 8 ( จ านวนบรรดานะบี และรอซูล และผู้ทีป่ระเสริฐทีสุ่ดในหมู่
ของพวกเขา  
 ไดมี้รายงานปรากฎถึงจ านวนบรรดาศาสนฑูตซ่ึงมีประมาณ  สามร้อยสิบ
หา้ท่านดว้ยกนั  คร้ังหน่ึง เหล่าซอฮาบะฮฺไดถ้ามทา่นนะบี ( ซ.ล ) ถึงจ านวน บรรดา
รอซูลของอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ท่านรอซูล ( ซ.ล) ไดต้อบวา่ . 

  احلاكم رواه(  مجاوغفريا عشرة ومخس ثالمثائة) 

ความว่า   “ มีจ  านวนถึงสามร้อยสิบหา้ท่าน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากมาย ”  
( รายงายโดย ฮากิม ) 

และจ านวนของบรรดานะบีต่างๆ นั้นมีมากกวา่บรรดารอซูล ส่วนหน่ึงจาก
พวกเขาถูกระบุไวใ้นคมัภีร์ของอลัลอฮฺ( ซ.บ )  และอีกบางส่วนมิไดร้ะบุถึงแต่อยา่ง
ใด บรรดานะบีและรอซูลท่ีอลักุรอาน   ไดร้ะบุนามไว ้25 ท่านดว้ยกนั  . 
 ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  
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            ...     سووووة[

 [.7النساء، اآلية:

ความว่า “ และบรรดารอซูลซ่ึงเราไดเ้ล่าถึงพวกเขาแก่เจา้มาก่อนแลว้และมี
บรรดารอซูลซ่ึงเรามิไดเ้ล่าแก่เจา้เก่ียวกบัพวกเขา .” ( ซูเราะฮฺ อนันิซาอฺ โองการท่ี 
164)  
 และอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสอีกวา่ 

              

  8            

          8 

       82    

     8      

    81    :سة   األنعام، اآليات[8-81.] 

  ความว่า “ และนั้นคือหลกัฐานของเราท่ีไดใ้หม้นัแก่อิบรอฮีมโดยมีฐานะ
เหนือกลุ่มชนของเขา เราจะยกข้ึนหลายขั้นผูท่ี้เราประสงค ์แทจัริงพระเจา้ของเจา้นั้น 
เป็นผูท้รงปรีชาญาณผูร้อบรู้ และเราไดใ้หแ้ก่เขาซ่ึงอิซฮากและยะอฺกบู ทั้งหมดนั้น
เราไดแ้นะน าแลว้ และนุหฺเราก็ไดแ้นะน าแลว้แต่ก่อนนูน้และจากลูกหลานของเขา
นั้น คือดาวดูและซูลยัมานและอยัยบูและยซุูบและมซูาและฮารูน  และในท านองนั้น
แหละ เราจะตอบแทนแก่ผูก้ระท าดีทั้งหลาย  และ ซาการียา  และ ยาฮฺยา  และ อีซา
และอิลยาซ ทุกคนนั้นอยูใ่นหมูค่นดี และอิสมาแอล และอลัยาสะอฺและยนุูส และลูต
แต่ละคนนั้นเราไดใ้ห้ดีเด่นเหนือประชาชาติทั้งหลายและ ( เราไดใ้ห้ดีเด่นอีก ) ซ่ึง
ส่วนหน่ึงจากบรรพบุรุษของเขา และลูกหลานของพวกเขา และพีน่อ้งของพวกเขา 
และเราไดเ้ลือกพวกเขาและไดแ้นะน าพวกเขาไปสู่ทางอนัเท่ียงตรง.” (ซูเราะฮฺ อลั
อนัอาม โองการท่ี 83-87 ) 
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 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงยกฐานะและทรงประทานเกียรติใหก้บับางส่วนของ
บรรดานะบีใหเ้หนือกวา่อีกส่วนหน่ึง  ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงตรัสวา่  

  ...      ...  :[.22]سة   اإلسراء، اآلية 

 ความว่า  " และแทจ้ริง อลัลอฮฺ (ซ.บ ) นั้นไดท้รงยกระดบับางส่วนของ
บรรดาศาสดา ( นะบี ) ใหดี้เลิศกวา่อีกส่วนหน่ึง" ( ซูเราะฮฺ อลัอิสรออฺ โองการท่ี55 ) 
 และเช่นเดียวกนั อลัลอฮฺ (ซ.บ )ไดท้รงยกฐานะ และประทานเกียรติใหก้บั
บางส่วนของบรรดารอซูล( ศาสนฑูต ) เหนือกวา่อีกส่วนหน่ึง  ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รง
ตรัสอีกวา่ 

        ...  :سة   البقر ، اآلية[52.] 

ความว่า “ บรรดารอซูลเหล่านั้นเราไดใ้หบ้างคนในหมูพ่วกเขาดีเด่นกวา่อีก
บางคน .” ( ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี  253 ) 
            ซ่ึงผูท่ี้ประเสริฐท่ีสุดในหมู่พวกเขา คือ บรรดาพวกอูลูล้อซัมี(  أولو العزم)  
ซ่ึงไดแ้ก่นะบี นุหฺ 
อิบรอฮีม มูซา อีซา และมูฮมัมดั( ขอความสันติจงมีแด่พวกเขาทั้งหมด ) 
            อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่ 

         ...  :سة   األحقاف، اآلية[2.] 

               ความว่า  “ ดงันั้นเจา้จงอดทนดงัเช่นบรรดาผูต้ ั้งจิตมัน่แห่งรอซูล
ทั้งหลาย” ( ซูเราะฮฺ อลัอะฮฺก็อฟ โองการท่ี 35 )           
              และพระองคไ์ดท้รงตรัสอีกวา่ 

              

     1    :[1]سة   األحزاب، اآلية. 
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               ความว่า “  และเจา้จงร าลึกในขณะท่ีเราไดเ้อาค ามัน่สญัญาของพวกเขาจาก
บรรดานะบีและจากเจา้และจากนูฮและอิบรอฮีมและมซูา และอีซาบุตรมรัยมัและเรา
ไดเ้อาค ามัน่สัญญาอยา่งหนกัแน่นจากพวกเจา้”        (ซูเราะฮฺ อลัอะหฺซาบ 
โองการท่ี7 )  
                และทา่นนะบีมฮูมัมดั (ซ.ล.) เป็นผูท่ี้ดีเลิศและประเสริฐยิง่ในบรรดาศาสน
ฑูต ท่านคือศาสนฑูตคนสุดทา้ย เป็นผูน้ าของบรรดาผูท่ี้ย  าเกรง เป็นหวัหนา้ของ
ลูกหลานนะบีอาดมั เป็นผูน้ าของบรรดาศาสนฑูตทั้งหมด เป็นเจา้ของต ่าแหน่งแห่ง
การยกยอ่งชมเชย เป็นผูถื้อธงแห่งการสรรเสริญและคือเจา้ของสระน ้า ท่ีกล่าวขาน 
แห่งทุ่งมะฮฺซรั ( วนัพิพากษา )     
                และทา่นนะบีของเราเป็นผูท่ี้อลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรงประทานเกียรติท่ียิง่ใหญ่ 
มีสิทธิพิเศษ ในการช่วยเหลือมวลมนุษยท์ั้งหลายในวนัพิพากษา เป็นผูซ่ึ้งใกลชิ้ด
กบัอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) เป็นผูท่ี้พระองคท์รงแต่งตั้ง และทรงประทานบทบญัญติั ท่ีดีเลิศ
ท่ีสุด และอลัลอฮฺ(ซ.บ)ไดท้รง ประทานเกียรติแก่บรรดาประชาชาติของทา่น โดยถูก
อุบติัข้ึนส าหรับมนุษยช์าติ เป็นประชาชาติท่ีสุดทา้ยและคือประชาชาติกลุ่มแรกท่ีถูก
บงัเกิดฟ้ืนชีพข้ึนมาในวนัปรโลก ( ส้ินโลก ) . 
            
 
 
 
 
 
             ท่านนะบี(ซ.ล.)ไดว้จนะวา่ 

 مسلم رواه(  بست األنبياء على فضلت)       
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             ความว่า “ ฉนัไดถู้กประทานความโปรดปรานเหนือบรรดานะบีอ่ืนๆหก
อยา่งดว้ยกนั( 1 )   "( รายงานโดย มุสลิม )  

              และท่านยงัวจนะอีกวา่ 
 فمن آدم يومئذ نيب من وما.  فخر وال احلمد لواء ويدي القيامة يوم آدم دول سيد أنا)           

  والترمذي أمحد رواه(  القيامة يوم لوائي حتت إال سواه

              ความว่า “ ฉนัคือผูน้ าของลูกหลานอาดมัในวนักียามตั และในมือขอฉนั
นั้น ถือธงแห่งการสรรเสริญไวโ้ดยท่ีมิไดอ้วดอา้งทนงตวัแต่อยา่งใด และในวนั
นั้นบรรดานะบีทั้งหมดจะอยูใ่ตร่้มธงของฉนั จะเป็นนะบีอาดมัหรือนะบีท่าน
อ่ืนๆ ( คือ ใตก้ารน าของท่านนะบีมูฮมัมดั ( ซ.ล ) ) ”.   ( รายงานโดย  อฮัมดัและ 
อตัตรัมีซี ) 
               ส่วนนะบีซ่ึงประเสริฐรองลงมาจากนะบีมูฮมัมดั (ซ.ล.) นั้นก็คือ นะ
บีอิบรอฮีม ( อ.ล.) ซ่ึงถูกใหฉ้ายานามวา่ คอลีลุลลอฮฺ ( ผูใ้กลชิ้ดของอลัลอฮฺ 
( ซ.บ ))    และถดัจากทั้งสองลงมาก็คือ บรรดารอซูลท่ีอยูใ่นต ่าแหน่ง อุลุล้อซัมี 
อีก 3 ท่าน นั้นก ็คือ  นูหฺ มูซา  และอีซา ( ขอความสันติจงมีแด่พวกเขาดว้ยเถิด) . 

 
 

 

(1) หกอยา่งดงักล่าวไดแ้ก่ ส านวนโวหารท่ีดีเลิศ  ( หมายถึง  ค  าท่ีมีความหมายกวา้งและ
ครอบคลุม ) ,ใหค้วามช่วยเหลือพิเศษ คือ ความเกรงขาม ( เพียงไดย้นิช่ือก็เกิดความหวัน่ไหว
และกลวัเกรง )   , ทรัพยสิ์นและเชลยท่ีมาจากการใชอ้ านาจทางสงคราม  เป็นท่ีอนุมติั
ส าหรับตวัฉนั , ใหพ้ื้นดินเป็นมสัยดิ ( สถานท่ีท าการสกัการะ ) และสามารถใชท้ าความ
สะอาดได ้ , ฉนัคือศาสนฑูตท่ีถูกส่งมาแด่มวลมนุษยท์ั้งหมด , และฉนัคือ ศาสนฑูตคน
สุดทา้ย. 

         ) 9( เคร่ืองหมายของบรรดานะบีทั้งหลาย) ปฎหิารย์ / ส่ิงอศัจรรย์ ( 
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           อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงประทานส่ิงปฎิหารท่ียิง่ใหญ่ , ส่ิงท่ีอศัจรรยเ์หนือ
ธรรมชาติ ( มวัะยซีาต ) ส่ิงมหศัจรรยใ์หแ้ก่บรรดารอซูลของพระองค ์เพือ่สนบัสนุน 
ยนืยนั และเป็นหลกัฐานใหแ้ก่บรรดา 
รอซูลของพระองค ์ อยา่งเช่น พระมหาคมัภีร์อลักรุอาน การผา่ซีกดวงจนัทร์ของนะ
บีมูฮมัมดั (ซ.ล) การแปลงไมเ้ทา้ใหเ้ป็นงูของนะบีมูซา ( อ.ล )  การเสกดินให้
กลายเป็นนกของท่านนะบีอีซา ( อ.ล )  และนอกเหนือจากท่ีกล่าวมาอีกมากมาย . 
          ฉะนั้นเคร่ืองหมายและมวัะยซีาตท่ีประกฎกบับรรดารอซูลนั้นเป็นหลกัฐานท่ี
บ่งช้ีและยนืยนัถึงการเป็นนะบี ( ศาสดา ) ท่ีแทจ้ริงดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัส
วา่ 

      ...  :[.52]سة   احلديد، اآلية 

           ความว่า “ โดยแน่นอน เราไดส่้งบรรดารอซูลของเราดว้ยหลกัฐานทั้งหลาย
อนัชดัแจง้ . ( ซูเราะฮฺ อลัฮะดีด โองการท่ี 25 )  
            และท่านนะบี (ซ.ล) ไดว้จนะวา่ 

 أوتيته الذي كان وإمنا البشر على آمن ما اآليات من أويت وقد إال األنبياء من نيب من ما)        

  عليه متفق(  القيامة يوم تابعا أكثرهم أكون أن فأرجو إيل أوحاه وحيا

ความว่า   “ ไม่มีนะบีท่านใดจากบรรดานะบีทั้งหมด เวน้แต่พวกเขาจะถู
ประทานเคร่ืองหมาย ( หลกัฐานท่ีชดัแจง้ )  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยใ์หค้วามเช่ือและ
ศรัทธาในส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนั  และแทจ้ริงส่ิงท่ีฉนัถูกประทานให ้ คือ  โองการ ท่ี 
อลัลอฮฺทรงประทานมา และฉนัก็หวงัวา่ ฉนัจะมีผูติ้ดตามมากท่ีสุดจากพวกเขา
บรรดานะบีในวนักียามะฮฺ ( มีประชาชาติจ านวนมากท่ีสุด ) .( รายงานโดย อีหมา่มบุ
คอรีและมุสลิม (  
 

       ) 10 ( การศรัทธาต่อการเป็นศาสนฑูตของมูฮัมมดั )ซ.ล( 
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          การเช่ือและศรัทธาต่อการเป็นศาสดาของมูฮมัมดั (ซ.ล) ถือเป็นรากฐานท่ี
ส าคญัอนัหน่ึงของรากฐานแห่งการศรัทธา เพราะการศรัทธาของบุคคลหน่ึงจะไม่
สามารถบรรลุไปถึงแก่นแทไ้ด ้เวน้แต่จะตอ้งศรัทธาต่อการเป็นศาสนฑูตของมูฮมั
มดั (ซ.ล)  ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ )ไดท้รงตรัสวา่ 

           7     ،سة   الفتح[

 [.7اآلية:

ความว่า “ และถา้ผูใ้ดมิไดศ้รัทธาต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ ) และรอซูลของพระองค
แทจ้ริงเราไดเ้ตรียมไฟท่ีลุกโชดช่วงไวส้ าหรับผูป้ฎิเสธทั้งหลาย .”( ซูเราะฮฺ อลัฟัตฮฺ 
โองการท่ี 13 )  
               และท่านนะบี (ซ.ล) ไดว้จนะวา่  

  (  اهلل رسول وإين  اهلل إال إله ال أن يشهدوا حىت الناس أقاتل أن أمرت)       

  مسلم رواه   

ความว่า “ ฉนัไดถู้กบญัชาใหท้  าการต่อสู้กบัมนุษย ์จนกวา่พวกเขาจะกล่าว
ปฎิญานวา่ไม่มีพระ 

เจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ( ซ.บ ) และแทจ้ริงฉนัเป็นศาสนฑูตแห่งอลัลอฮฺ (ซ.บ )  .” 
( รายงานโดย มุสลิม ) 
               การทีจ่ะท าให้การศรัทธาต่อท่านนะบีมูฮัมมัด )ซ.ล.(  จะมีผลได้น้ันต้อง
ประกอบด้วยหลกัการต่อไปนี ้: 

1- ท าความรู้จกัท่านนะบีมูฮมัมดั (ซ.ล.)  ท่านมีนามวา่ มูฮมัมดั เป็นบุตร
ของอบัดุลลอฮฺ และปู่ ของท่านมีนามวา่  อบัดุลมุตตอลิบเป็นบุตรของฮาซีมซ่ึงเป็น
ชนชาวเผา่กเูรซ และเป็นเผา่หน่ึงจากชนเผา่อาหรับมีเช้ือสายสืบทอดมาจาก
ลูกหลานนะบีอิสมาอีล (อ.ล) บุตรนะบีอิบรอฮีม ( อ.ล ) และท่านมีอาย ุ63 ปี ( 40 ปี 
ก่อนการแต่งตั้งเป็นรอซูลและ 23 ปี ชีวติแห่งการเป็นนะบีและรอซูล) . 
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2- เช่ือและยอมรับในส่ิงท่ีทา่นไดท้  าการเผยแพร่และจงรักภกัดี พร้อมกบั
ปฏิบติัตามค าสั่งใช ้ 

และห่างไกลจากส่ิงท่ีท่านไมพ่อใจและหา้มปราม. 
3- เช่ือมัน่วา่ แทจ้ริงท่านนะบีมูฮมัมดั (ซ.ล) เป็นศาสนฑูตท่ีถูกส่งมายงั

มวลมนุษยแ์ละญินซ่ึง    
จ าเป็นท่ีทุกคนจะตอ้งเจริญรอยตาม แนวทางของทา่นโดยไมมี่ขอ้อา้งใดๆทั้งส้ิน ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  

          ...  :[.728]سة   األعراف، اآلية 

ความว่า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมัมดั ) วา่ โอม้นุษย ์ทั้งหลาย แทจ้ริงฉนัคือรอ
ซูลของอลัลอฮฺ(ซ.บ )  มายงัพวกท่านทั้งหลาย .” ( ซูเราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ โองการท่ี 
158) 

4 . การศรัทธาต่อบทบญัญติัของท่านท่ีถูกประทานลงมา และแทจ้ริงท่าน
นั้นเป็นผูที้ดีเลิศท่ีสุด 
จากบรรดาศาสนฑูตทั้งหมด และเป็นศาสนฑูตท่านสุดทา้ยท่ีถูกคดัเลือกมา. 
               ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ )  ไดท้รงตรัสวา่  

  ...     ...  [:سة   األحزاب، اآلية.] 

              ความว่า “ แต่เป็นรอซูลของอลัลอฮฺ( ซ.บ ) และเป็นคนสุดทา้ยแห่งบรรดา
นะบี .” ( ซูเราะฮฺ อลัอะหฺซาบ โองการท่ี 40 ) 
แทจ้ริงท่านนะบีมูฮมัมดั (ซ.ล)เป็นผูใ้กลชิ้ดของอลัลอฮฺ( ซ.บ ) และ เป็นผูน้ าของ
บรรดาลูกหลานนะบีอาดมั ( อ.ล )  ท่าน คือ ผูช่้วยเหลือท่ียิ่งใหญ่  และ มีเกียรติ ใน 
วนักียามะฮฺ ผูเ้ป็นเจา้ของสระน ้าอนัทรงเกียรติ  และแทจ้ริงประชาชาติของทา่นนั้น
เป็นประชาชาติท่ีดีเลิศและมีเกียรติท่ีสุด .   
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                 ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  

       ...  :سة   آل عمران، اآلية[77.] 

              ความว่า “ พวกเจา้นั้นเป็นประชาชาติท่ีดียิง่ซ่ึงถูกใหอุ้บติัข้ึนส าหรับมนุษย์
ชาติ .” ( ซูเราะฮฺ อาลาอิมรอน โองการท่ี 110 )  
         ชาวสวรรค ์ คือ ประชาชาติของทา่นมากท่ีสุด และบทบญัญติัท่ีทา่นไดรั้บนั้น 
ถือเป็นบทบญัญติัท่ียกเลิกบทบญัญติัก่อนๆ ซ่ึงถือวา่บทบญัญติัท่ีเคยปรากฎนั้นเป็น
โมฆะ. 
               5-  อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงประทานเคร่ืองหมายท่ียิง่ใหญ่และหลกัฐานท่ีชดั    
แจง้ใหก้บัท่านนะบี มูฮมัมดั (ซ.ล) นัน่ก็คือ พระมหาคมัภีร์อลักรุอ่าน ซ่ึงเป็นด ารัส
ของอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ท่ีถูกรักษาใหพ้น้จากการเปล่ียนแปลงและบิดเบือนเพื่อ
สนบัสนุนและยนืยนัความเป็นรอซูลของท่าน. 
              ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  

               

      88    :[.88]سة   اإلسراء، اآلية 

          ความว่า “ จงกล่าวเถิด (มูฮมัมดั ) แน่นอนหากมนุษยแ์ละยนิร่วมกนัท่ีจะ
น ามาเช่น อลักุรอ่านน้ี พวกเขาไม่อาจจะน ามาเช่นนั้นได ้และแมว้า่บางคนในหมู่
พวกเขา เป็นผูช่้วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตาม .” ( ซูเราะฮฺ อลัอิสรออฺ โองการท่ี 88 )  
           และอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสอีกวา่  

             :سة   احلجر، اآلية[.] 

 

           ความว่า  “ แทจ้ริงเราไดใ้หข้อ้ตกัเตือน  ( อลักุรอาน )  ลงมา และแทจ้ริงเรา
เป็นผูรั้กษามนัอยา่งแน่นอน .”   ( ซูเราะฮฺ อลัฮิจรฺ โองการท่ี 9 )  
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6- ศรัทธาวา่แทจ้ริงท่านนะบี  (ซ.ล) ไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบมา
จากอลัลอฮฺ( ซ.บ ) อยา่งสมบูรณ์แลว้โดยท่ีท่านไดท้  าการเผยแพร่บรรดาสารของ
พระองค ์และไดส้ั่งสอนประชาชาติพร้อมกบัแนะน าทางท่ีดีและหา้มปรามจากการ
ประพฤติชัว่.  

ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่  
             

  758    :[.758]سة   التةبة، اآلية 

              ความว่า “ แทจ้ริงมีรอซูลคนหน่ึงจากพวกท่านเอง ไดม้าหาพวกท่านแลว้
เป็นท่ีล าบากใจแก่เขาในส่ิงท่ีพวกทา่นไดรั้บความทุกขย์าก เป็นผูห่้วงใยในพวกทา่น 
เป็นผูเ้มตตา ผูก้รุณาสงสารต่อบรรดาผูศ้รัทธา .”   ( ซูเราะฮฺ อตัเตาบะฮฺ โองการท่ี 
128 )   
               และท่านนะบีมูฮมัมดั  (ซ.ล) ไดว้จนะวา่  

 هلم يعلمه ما خري على أمته يدل أن عليه حقا كان أال قبلي أمة يف اهلل بعثه نيب مامن)        
 . مسلم اهرو(  هلم يعلمه ما شر من أمته وحيذر

                ความว่า “ไม่ปรากฎนะบีท่านหน่ึงท่านใดก่อนหนา้ฉนัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) 
ไดส่้งเขามายงัประชาชาติ  เวน้แต่จ าเป็นบนนะบีท่านนั้น จะตอ้งช้ีน าประชาชาติ
ของเขาไปสู่ส่ิงท่ีดีงามในส่ิงท่ีไดส้ั่งสอนไป และตกัเตือนใหป้ระชาชาติของเขา
ห่างไกลจากส่ิงท่ีชัว่ร้ายและเลวทรามท่ีไดส้ั่งสอนเช่นกนั  .” ( รายงานโดย มุสลิม )  
    7-  แสดงความรักต่อท่านนะบี (ซ.ล) เหนือความรักท่ีมีต่อตวัเองและมนุษย์
ทั้งหมดพร้อมให้ 
เกียรติยกยอ่งใหค้วามสูงส่ง และความจงรักภกัดีต่อท่าน เพราะส่ิงน้ีแหละคือสิทธิ
ของท่านรอซูล( ซ.ล )ท่ีอลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงใชผู้ศ้รัทธาทั้งหลายยดึถือเอาปฏิบติัอยา่ง



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

77 

เคร่งครัด ผูใ้ดรักรอซูล ( ซ.ล )เท่ากบัรักอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) ผูใ้ดจงรักภกัดีต่อรอซูล 
(ซ.ล) เขาก็คือ ผูจ้งรักภกัดีต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ ) เช่นเดียวกนั.    

อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่ 
               

 7   :سة   آل عمران، اآلية[7.] 

            ความว่า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมัมดั ) วา่ หากพวกทา่นรักอลัลอฮฺ ( ซ.บ ) กจ็ง
ปฏิบติัตามฉนั อลัลอฮฺ ( ซ.บ ) กจ็ะทรงรักพวกทา่น และทรงอภยัใหแ้ก่พวกทา่น ซ่ึง
โทษทั้งหลายของพวกท่าน และอลัลอฮฺ( ซ.บ ) นั้นเป็นผูท้รงอภยัโทษ ผท้รงเมตตา
เสมอ.” ( ซูเราะฮฺ อาลาอิมรอนโองการท่ี 31 ) 
               และท่านนะบี ( ซ.ล) ไดว้จนะวา่ 

 عليه متفق(  أمجعني والناس ووالده ولده نم إليه أحب أكون حىت أحدكم اليؤمن)      

            ความว่า “ บุคคลหน่ึงบุคคลใดจากพวกทา่นจะยงัไมส่มบรูณ์ในการศรัทธา 
จนกวา่ฉนัจะเป็นท่ีรักยิง่ของเขาเหนือกวา่บุตรและบิดามารดาของเขาและมากกวา่
มนุษยท์ั้งหมด.”     (รายงายโดยอีหม่าม บูคอรีและมุสลิม )  
           8- ท าการสอลาวาต ( การขอพร  ) และกล่าวสลามแด่ท่านนะบี (ซ.ล)  ซ่ึงผู ้
ศรัทธาสมควรปฏิบติัดงักล่าวใหม้ากและเร่ือยๆ เพราะแทจ้ริงผูท่ี้ตระหน่ีข้ีเหนียว
ท่ีสุด คือ ผูท่ี้ไดย้นินามของท่านนะบีแลว้ไม่ไดก้ล่าวการซอลาวาตต่อท่าน. 
             อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดท้รงตรัสวา่ 

              

 2   :سة   األحزاب، اآلية[2.] 

              ความว่า “ แทจ้ริงอลัลอฮฺ( ซ.บ ) และมาลาอิกะฮฺของพระองคป์ระสาทพร
แก่นะบี โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย พวกเจา้จงประสาทพรให้เขา และกล่าวทกัทายเขา
โดยคาราวะ .” ( ซูเราะฮฺ อลัอะหฺซาบ โองการท่ี  56)  
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              และท่านนะบี (ซ.ล) ไดว้จนะวา่ 
  مسلم رواه(  عشرا هبا عليه اهلل صلى واحدة علي صلى من)           

              ความว่า “ ผูใ้ดท่ีซอลาวาต ( ขอพร ) แก่ฉนัหน่ึงคร้ัง อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรง
ประทานพรแก่เขาผูน้ั้นสิบคร้ัง .”    ( รายงานโดย มุสลิม )  
              จะเห็นไดว้า่การซอลาวาตต่อทา่นศาสดานั้นมีการเนน้หนกัและใหค้วาม ส า 
คญั เป็นอยา่งมากในหลายๆ กรณีและสถานการณ์  เช่นตอ้งอ่านในตะซะฮดูของการ
ละหมาด  ดูอากนููต  การละหมาดยะนาซะห์ ( คนตาย ) คุตบะห์วนัศุกร์ หลงัจากอา
ซาน ( การประกาศถึงเวลาละหมาด ) ขณะเขา้และออกจากมสัยดิ ขณะขอพร หรือ 
เวลาท่ีไดย้นินามท่านนะบี (ซ.ล) และในอีกหลายๆสภาพการณ์นอกเหนือจากท่ีได้
กล่าวมา . 
              9 – แทจ้ริงท่านนะบี ( ซ.ล) และบรรดาศาสนฑูตทุกท่านยงัมีชีวติอยู ่ใน
ทศันะของพระเจา้ เป็นชีวติท่ีอยูใ่นหลุ่มฝังศพหลงัจากเสียชีวติไปแลว้ในสภาพท่ีสุข
สบายอยา่งท่ีสุดและมีเกียรติท่ีสูงส่งเหนือผูต้ายซาฮีต ( เสียชีวติในวถีิทางของอลัลอ
ฮฺ ( ซ.บ ) )  ซ่ึงไม่เหมือนกบัชีวติบนโลกดุนยาน้ี กล่าวคือ การเป็นอยูท่ี่ไม่สามารถ
บอกไดว้า่เป็นอยา่งไร ถึงกระนั้นพวกเขากย็งัคงไวซ่ึ้งช่ือแห่งการตาย ( คือ พวกเขา
ไดต้ายไปแลว้ )   .และ ท่านนะบี (ซ.ล) ไดว้จนะวา่  

  والنسائي أبوداود رواه(  األنبياء أجساد تأكل أن األرض على حرم اهلل إن)   

             ความว่า “ แทจ้ริงอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดห้า้มแผน่ดินต่อกดักิน ( ท าลาย ) ร่าง
ของบรรดาศาสนฑูต”( รายงานอาบูดาวดู และนาซาอี )  
             
 
            และท่านนะบี (ซ.ล) ไดว้จนะอีกวา่ 

 داود أبو رواه(  السالم عليه أرد كي روحي اهلل رد إال علي يسلم مسلم من ما)        
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           ความว่า “ไม่มีมุสลิมคนใดท่ีกล่าวสลามต่อฉนัเวน้แต่อลัลอฮฺ (ซ.บ) จะคือ
วญิญานใหก้นัฉนั เพื่อฉนัจะไดต้อบรับการสลามของมุสลิมคนนั้น.” ( รายงานโดย 
อาบูดาวดู )  
          10 – ส่วนหน่ึงจากการเคารพใหเ้กียรติท่ีทา่นนะบี (ซ.ล) นั้นคือ ละทิง้การพดู
เสียงดงัขณะท่ีทา่นอยูด่ว้ย ยามท่ีทา่นมีชีวติอยู ่และเช่นเดียวกนัในขณะท่ีกล่าวสลาม
ต่อท่านนะบี (ซ.ล) ณ. ท่ีหลุมศพของท่าน เพราะอลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงตรัสวา่ 

                

          5   :[.5]سة   احلجرات، اآلية  

ความว่า “ โอศ้รัทธาชนทั้งหลาย พวกเจา้อยา่ไดย้กเสียงของพวกเจา้เหนือ
เสียงของท่านนะบี และอยา่พดูเสียงดงักบัเขา ( มูฮมัมดั ) เยีย่ง การ พดูเสียงดงั ของ
บางคนของพวกเจา้กบัอีกบางคนเพราะ ( เกรงวา่ ) การงานต่างๆ ของพวกเจา้จะ
สูญเสียไป โดยท่ีพวกเจา้ไม่รู้สึกตวั .” ( ซูเราะฮฺ อลัหุญร๊อต โองการท่ี  2 )  
 ส่วนการเคารพใหเ้กียรติต่อท่านนะบี ( ซ.ล ) หลงัจากท่ีท่านถูกฝังไปแลว้
นั้นควรปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่านยงัมีชีวติอยู ่ฉะนั้นจ าเป็นท่ีเราตอ้งเคารพใหเ้กิยรติ 
เหมือนกบัท่ีเหล่าบรรดาซอฮาบะฮฺไดก้ระท าไว ้ โดยท่ีพวกท่านนั้นเป็นบุคคลท่ี
ปฏิบติัตามนะบีอยา่งเคร่งครัดและเป็นบุคคลท่ีห่างไกลจากการกระท าอุตริ( บิดอะฮฺ 
) และส่ิงท่ีขดัต่อท่านรอซูล( ซ.ล ) อยา่งเด็ดขาด. 
 

11 – แสดงความรักต่อบรรดามิตรสหาย เครือญาติ และบรรดาภรรยาของ
ท่านนะบี ( ซ.ล ) และต่อสาวกของท่านทั้งหลาย พร้อมทั้งคอยระวงัจากการสร้าง
ความอปัยศ หรือใส่ร้ายพวกเขา หรือ กระท าการหน่ึงการใดท่ีท าใหเ้กิดความเส่ือม
เสียต่อพวกเขา เพราะแทจ้ริงอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ไดพ้ึงพอใจในตวัของพวกเขา และได้
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เลือกพวกเขามาเพื่อเป็นสหายแก่ทา่นนะบี ( ซ.ล) ซ่ึงจ าเป็นบนประชาชาติของทา่น
นะบี( ซ.ล ) ตอ้งสร้างสายใยความรักต่อพวกเขา . 
 อลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสวา่  

          

     ...  :سة   التةبة، اآلية[7.] 

ความว่า “ บรรดาบรรพชนรุ่นแรกในหมู่ผูอ้พยพ ( ชาวมฮูายรีีนจากมกักะห์ 
) และในหมูผู่ใ้หค้วามช่วยเหลือ ( ชาวอนัศอ้รจากมาดีนะฮฺ )และบรรดาผูด้  าเนินตาม
พวกเขาดว้ยการดีนั้นอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงพอพระทยัในพวกเขา .” ( ซูเราะฮฺ อตั
เตาบะฮฺ โองการท่ี 100 )  

และท่านนะบี ( ซ.ล) ไดว้จนะวา่  
 مد بلغ ما ذهبا أحد مثل أحدكم لوأنفق بيده نفسي فواالذي اصحايب التسبوا) 
  البخاري رواه(  نصفه وال أحدهم

 ความว่า “ ท่านทั้งหลายจงอยา่บัน่ทอน ( ท าใหเ้ส่ือมเสีย ) บรรดามิตร
สหายของฉนั ฉนัขอสาบานต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ) ผูซ่ึ้งชีวติฉนัอยูใ่นก ามือของพระองค์
หากวา่คนหน่ึงคนใดในหมู่พวกท่านไดบ้ริจากทองเท่ากบัภูเขาอูฮุด ก็ไม่อาจท่ีจะ
เทียบเท่าหรือมีค่าเท่ากบัการบริจากหน่ึงมุด ( ลิตร ) หรือคร่ึงลิตร ของพวกเหล่าซอ
ฮาบะฮฺ  .” ( รายงานโดย บุคอรี )  
             และเป็นส่ิงท่ีควรพงึปฏิบติั ( หนาวโนม้ )  ส าหรับบุคคลรุ่นหลงัท่ีควรจะขอ
การอภยัโทษใหแ้ก่พวกเขา และขอดุอาต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ )  ใหพ้วกเขา มีจิตใจท่ี
บริสุทธ์ิผดุผอ่งปราศจากการอิจฉาริษยาความเคียดแคน้พยาบาทซ่ึงกนัและกนั    ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ตรัสวา่  
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             7       سة[

 [.7احلشر، اآلية:

ความว่า “ และบรรดาผูท่ี้มาหลงัจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าววา่ ขา้แต่
พระเจา้ของเราทรงโปรดอภยัใหแ้ก่เราและพีน่อ้งของเราผูซ่ึ้งไดศ้รัทธาก่อนหนา้เรา
และขอพระองคอ์ยา่ไดใ้หมี้การเคียดแคน้เกิดข้ึนในหวัใจของเราต่อบรรดาผูศ้รัทธา 
ขา้แต่พระเจา้ของเรา แทจ้ริงพระองคท์่านเป็นผูท้รงเอน็ดูผูท้รงเมตตาเสมอ .” ( ซู
เราะฮฺ อลัฮซัรฺ โองการท่ี 10) 

12 - ห่างไกลจากการปฏิบติัต่อท่านนะบี( ซ.ล ) ดว้ยความคลัง่ ( การล ้าเขต
อนัพึงมี )      แทจ้ริงการกระท าดงักล่าวนั้นเป็นการท าร้ายท่านนะบี (ซ.ล) อยา่ง
ร้ายแรง เพราะทา่นนะบี(ซ.ล) เคยเตือนประชาชาติของทา่นจาก การ ปฏิบติั ต่อ ทา่น 
แบบเกินขอบเขตและยกยอ่งเชิดชูทา่นมากเกินกวา่ต าแหน่งของทา่นท่ีอลัลอฮฺ (ซ.บ) 
ทรงประทานให ้ท่านนะบี (ซ.ล) วจนะวา่  

   (  مزنليت فوق ترفعوين أن أحب ال ورسوله اهلل عبد فقولوا أناعبد إمنا) 

ความว่า “ แทจ้ริงฉนัเป็นแค่บา่วคนหน่ึง ดงันั้นพวกทา่นทั้งจงกล่าวเถิดวา่ ( 
ฉนัคือ ) บา่วของอลัลอฮฺ( ซ.บ ) และศาสนฑูตของพระองค ์ฉนัไมพ่อใจและรังเกียจ
ในการท่ีพวกทา่นยกระดบัฐานะของฉนัเกินกวา่ต าแหน่งของฉนัท่ีถูกประทานมา .”  
             และท่านรอซูล ( ซ.ล )ยงัไดว้จนะอีกวา่  

  البخاري رواه(  مرمي ابن النصارى أطرت كما تطروين ال) 

ความว่า “ทา่นทั้งหลายจงอยา่ยกยอ่งฉนัจนเกินขอบเขต เสมือนกบัท่ีพวกค
ริสเตียนไดย้กยอ่งบุตรชายของมรัยมั (นะบี อีซา ( อ.ล ) ) .”   ( รายงานโดย อีหม่าม
บุคอรี )  
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การขอพรจากท่านนะบี( ซ.ล )  การเรียกร้องขอความช่วยเหลือ   การตอ
วาฟ (วนเวยีน )รอบหลุมศพของทา่น การบนบาน   การเชือดพลีต่อทา่น แทจ้ริงแลว้
เป็นส่ิงตอ้งหา้ม ไม่อนุมติัเพราะมนัคือ การตั้งภาคี (ซิริก ) ต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ ) 
เช่นเดียวกนัหากผูใ้ดไม่ใหค้วามเคารพท่านนะบี (ซ.ล) หรือมีความรู้สึกขุน่เคืองใจ
ในตวัท่าน หรือ ไดก้ล่าวใหร้้ายป้ายสี รังเกียจ ดูถูกทา่น หรือกระท าการเยย้หยนัต่อ
ท่าน แทจ้ริงเขาไดส้ิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม (ผูศ้รัทธา ) และไดฝ่้าฝืนต่ออลัลอฮฺ( 
ซ.บ ) ดงัท่ีพระองคไ์ดท้รงตรัสวา่  

   ...      2    

   ...   :[.66، 65]سة   التةبة، اآلية 

ความว่า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมัมดั ) วา่ต่ออลัลอฮฺ ( ซ.บ ) และบรรดาโองการ
ของพระองค ์และ รอซูลของพระองคก์ระนัน่หรือ ท่ีพวกทา่นเยย้หยนักนั พวกทา่น
อยา่แกต้วัเลย แทจ้ริงพวกท่านไดป้ฎิเสธแลว้หลงัจากการมีศรัทธาของพวกทา่น.” ( 
ซูเราะฮฺ อตัเตาบะฮฺ  โองการท่ี 65-66 )  

ฉะนั้นความรักท่ีแทจ้ริงต่อท่านรอซูล ( ซ.ล ) นั้นกคื็อ  ความรักท่ีเกิดมาจาก
การปฏิบติัตามแนวทางวถีิชีวิตรวมทั้งแบบฉบบัของทา่นและละทิง้จากส่ิงท่ีขดักบั
แนวทางของท่านนะบี ( ซ.ล)  

ดงัท่ีอลัลอฮฺ( ซ.บ )  ไดท้รงตรัสวา่  
              

  7   :سة   آل عمران، اآلية[7.] 

ความว่า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมัมดั )วา่ หากพวกท่านรักอลัลอฮฺ( ซ.บ ) ก็จง
ปฏิบติัตามฉนั อลัลอฮฺ ( ซ.บ ) กท็รงรักพวกทา่น และจะทรงอภยัใหแ้ก่พวกทา่นซ่ึง
โทษทั้งหลายของพวกท่าน และอลัลอฮฺ  ซ.บ ) นั้นผูท้รงอภยัโทษ ผูท้รงเมตตา .” ( 
ซูเราะฮฺ อาลาอิมรอน โองการท่ี 31) 
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ฉะนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งระวงัมิใหเ้กิดการละเลย และการปฏิบติัท่ีเกิน
ขอบเขตในการใหเ้กียรติยกยอ่งทา่นรอซูล( ซ.ล ) และ หา้มน าคุณลกัษณะของอลัลอ
ฮฺ( ซ.บ ) มาใชก้บัท่านนะบี( ซ.ล ) หรือ ลดหยอ่นฐานะ เกียรติยศของท่าน การ
บกพร่องในการใหเ้กียรติหรือความเคารพภกัดี การแสดงความรักเป็นตน้ ส่ิงท่ีแสดง
ใหเ้ห็นอยา่งเด็นชดัในเร่ืองดงักล่าวคือ การปฏิบติัตามแนวทางของท่านและยดึถือ
เป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติ.  

13 – การศรัทธาต่อท่านนะบี (ซ.ล) จะไม่สามารถบรรลุไปถึงแก่นแทไ้ด้
นอกจากจะตอ้งเช่ือมัน่ในรอซูล (ซ.ล) และปฏิบติัตามในส่ิงท่ีท่านไดน้ ามาอยา่ง
จริงจงัและเคร่งครัด และน่ีคือ ความหมายของค าวา่ “ การเช่ือฟังและภกัดีต่อทา่นนะ
บี” การภกัดีต่อท่านนะบี ก็คือ การภกัดีต่ออลัลอฮฺ( ซ.บ )  และการปฎิเสธท่านก็
หมายถึงการปฎิเสธอลัลอฮฺ( ซ.บ ) เช่นกนั .  

และดว้ยการเช่ือมัน่ต่อรอซูล( ซ.ล ) อยา่งแทจ้ริง พร้อมทั้งการปฏิบติัตาม
ท่านอยา่งจริงจงั เป็นส่ิงท่ีจะท าใหก้ารศรัทธาต่อรอซูล( ซ.ล ) บรรลุไปถึงเป้าหมาย
และแก่นแทแ้ห่งหลกัการศรัทธาต่อรอซูล( ซ.ล ).   
 
 

 
                       
 
 

หลกัการศรัทธาขอ้ท่ี 5 

 

การศรัทธาต่อวนัปรโลก 
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(1)  การศรัทธาต่อวันปรโลก 
 คือ การเช่ือมัน่และศรัทธาวา่ การมีชีวติอยูบ่นโลกน้ีจะพบกบัจุดจบ แลว้
หลงัจากนั้น มนุษยจ์ะตอ้งเผชิญกบัโลกใหมท่ี่มีความตายแห่งโลกดุนยาเป็นจุดเร่ิม 
ตน้ แลว้ต่อดว้ยการมีชีวิตอยูใ่นหลุมฝังศพ และตอ้งเผชิญกบัวนัปรโลก ( กียามะฮฺ ) 
ซ่ึงเป็นโลกสุดทา้ย ท่ีทุกชีวติจะมีชีวติใหม่หลงัจากการฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ังหน่ึง . ใน
วนัปรโลก มนุษยจ์ะตอ้งถูกรวบรวมใหม้าชุมนุม ณ ทุ่งกวา้งแห่งหน่ึง   
( อลัมะห์ซรั ) เพื่อรับฟังการสอบสวน และรับผลตอบแทนแห่งการท าความดีและ
ชัว่แลว้ทุกอยา่งก็จะจบส้ินดว้ยการพ านกัในสวนสวรรคห์รือตกขมุนรก   

การศรัทธาต่อวนัปรโลกจดัอยูใ่นหลกัการศรัทธา 6 ขอ้ ท่ีผูศ้รัทธา
จ าเป็นตอ้งศรัทธาต่อขอ้ดงักล่าว. เน่ืองจากผูใ้ดท่ีปฎิเสธการศรัทธาในขอ้น้ีเขาจะ
มิใช่ผูท่ี้ศรัทธาโดยสมบูรณ์หากแต่ถือวา่ เขาเป็นกาเฟร ( ส้ินสภาพจากการเป็น
มุสลิม )    

อลัลอฮฺ ( ซ.บ. ) ทรงตรัสวา่ 
   ...       ...  :[.711]سة   البقر ، اآلية 

 ความว่า “ แต่ทวา่คุณธรรมนั้นคือ ผูท่ี้ศรัทธาต่อวนัปรโลก..” (ซู
เราะฮฺอลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 177) 
 และท่านรอซูล(ซ.ล) ไดว้จนะ  ในฮาดิษยบิรีลท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัวา่  

 اآلخر واليوم ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن: قال ؟ اإلميان عن فأخربين} 
  مسلم رواه{   وشره خريه بالقدر وتؤمن

 

ความว่า “ โปรดบอกฉนัซิวา่ อีหม่าน ( การศรัทธา ) คืออะไร ท่านรอซูล
(ซ.ล)จึงตอบวา่  ( การศรัทธา ) คือการท่ีท่านศรัทธาต่ออลัลอฮฺ , ต่อบรรดามาลาอี
กะฮฺของพระองค ์, ต่อบรรดาค าภีร์ของพระองค ์, ต่อบรรดาศาสนทตูของพระองค ์, 
ต่อวนัปรโลกและศรัทธาต่อกฎก าหนดสภาวะ ทั้งท่ีของมนัและชัว่”  
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( รายงานโดย มุสลิม   ) 
ผูมี้การศรัทธาจ าเป็นต่อศรัทธาต่อสัญญานของวนัปรโลก ท่ีท่านรอซูล

(ซ.ล)ไดว้จนะถึงอนัเป็นสญัญานหรือเคร่ืองหมาย ท่ีจะบง่บอกหรือช้ีแนะใหเ้ห็นวา่ 
วนัปรโลกนั้นไดเ้ขา้ไกลม้าแลว้”  

มีท่านผูรู้้(อูลามะอฺ)ไดจ้  าแนก สญัญานดงักล่าวออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนั
คือ 

          )1(สัญญานย่อย ) เลก็ (  คือ ส่ิงท่ีบอกเหตุวา่ วนัปรโลกนั้นใกลเ้ขา้
มาแลว้ สัญญานลกัษณะน้ีมีมาก และส่วนใหญ่ก็ไดป้ระจกัษข้ึ์นแลว้ อาทิเช่น 

ค าบญัชาแต่งตั้งทา่นรอซูล(ซ.ล) เพือ่เผยแพร่ศาสนา , มนุษยส้ิ์นไร้ซ่ึงความซ่ือสตัย ์,   
การประดบัประดาตกแต่งมสัยดิเพื่อประกวดแข่งกนั , คนเล้ียงแกะไดย้า่งเขา้สู่
ชุมชนเมือง ( คนท่ีอยูต่ามชนบทหนัชีวติเขา้สู่ชุมชนเมือง) , การเกิดสงครามระหวา่ง
อิสลามกบัชาวยวิ และการเข่นฆ่าชาวยวิ, เวลาของวนัหน่ึงๆจะเร็วและสั้นลง , การ
ปฏิบติัภารกิจศาสนาก็จะถูกเพกิเฉยและละเลย , การบงัเกิดฟิตนะฮฺต่างๆนานา
(ความระทมทุกข ์ความวุน่วาย กระส ่ากระส่าย) การฆ่ากนั การผดิประเวณี และการ
ท าบาปจะแพร่กระจายในสังคมอยา่งมากมาย. 

อลัลอฮฺ(ซ.บ) ( ซ.บ. ) ทรงตรัสวา่ 
      7  :[.7]سة   القمر، اآلية 

ความว่า “ วนักียามะฮฺไดใ้กลเ้ขา้มาแลว้ และดวงจนัทร์ไดแ้ยกออก” ( ซู
เราะฮฺ อลัเกาะมรั โองการท่ี 1 ) 
 

( 2 ) สัญญานใหญ่( ส าคญั ) คอื  
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 ส่ิงท่ีจะเกิดเบ้ืองหนา้ ก่อนถึงวนักิยามะฮฺ ในระยะอนัใกลท่ี้สุด . สญัญานใน
ลกัษณะน้ีจ าเป็นตอ้งระวงัซ่ึงไดมี้การเตือนถึงสัญญานดงักล่าว , มนัมี 10 สัญญาน
ดว้ยกนั ซ่ึงลว้นแลว้ยงัไม่ไดป้รากฎแต่อยา่งใด 

 ส่วนหน่ึงจากสัญญาณดังกล่าวได้แก่  
 - การปรากฎตวัของทา่นอีหม่ามมะฮฺดี , การปรากฎตวัของดจัญาล ( ซ่ึงเป็น
ภยัอนัร้ายแรง เพราะมนัคือตวับ่อนท าลายความดีของมนุษย ์) , การลงมาของท่าน
นะบีอีซา(อ.ล)จากฟ้า และทนัทีท่ีท่านลงมา ท่านจะท าลายไมก้างเขน , ฆ่าดจัญาล
และสุกร , และก าหนดส่วยส าหรับผูท่ี้มิใช่มุสลิม , พร้อมกบัการเผยแพร่และด าเนิน
ตามแนวทางบทบญัญติัอิสลามท่ีท่านนะบี มูฮมัมดั(ซ.ล) ไดพ้ามา 
 - การปรากฎตวัของญะญูจและมะอฺญูจ ( เป็นชนกลุ่มหน่ึงเม่ือออกมาแลว้ 
จะสร้างความหายนะแก่ไร่นาพืชสวนของมนุษย ์พวกมนัจะมีลกัษณะเฉพาะ บาง
สายรายงานก็บอกวา่ พวกมนัจะมีดวงตาท่ีเลก็มาก เป็นตน้ ) พวกมนัจะถูกสาปแช่ง
และตายไปในท่ีสุด , การเกิดจนัทรคราสคร้ังใหญ่ 3 คร้ัง ซ่ึงจะเกิดทางทิศตะวนัออก 
1 คร้ัง  ทางทิศตะวนัตก 1 คร้ัง และแถบคาบสมุทรอาราเบีย 1 คร้ัง  
 -  การเกิดกลุ่มหมอกควนัคร้ังใหญ่ท่ีจะแผก่ระจายปกคลุมไปทัว่ จนไม่
สามารถมองเห็นส่ิงใดได ้ 

- อลักุรอ่านจะถูกยกคืนสู่ฟ้าเบ้ืองบน , ดวงอาทิตยข้ึ์นทางทิศตะวนัตก
 - การปรากฎตวัของสัตวช์นิดหน่ึง ( ซ่ึงมนัพดูได ้และมนัจะบอกวา่ใครคือ
ชาวนรกหรือสวรรค)์ 

- การเกิดไฟลุกลามคร้ังยิง่ใหญ่ จากเมืองเอเดน  ( เมืองหลวงของเยเมน ) 
ซ่ึงมนัจะตอ้นมนุษยไ์ปอยูร่่วมกนั ณ. แผน่ดินซีเรียโดยสญัญานอนัน้ีจะเป็นสญัญาน
สุดทา้ยก่อนเกิดวนัปรโลก.  

ไดมี้การรายงาน จากทา่นมุสลิม จากการบอกกล่าวจากทา่น ฮุซยัฟะห์ บุตร
ของอุสัยด ์อลัฆอฟฟารีย ์( ร.ฎ )  วา่  
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 النإن  :  قال.  الساعة نذكر: قالوا ؟ تذرون ما: "  فقال نتذاكر وحنن النيب أطلع )

 الشمس  طلوع و  ، والدابة ، والدجال ، الدخان:  فذكر.  يات آ عشر قبلها تروا حىت تقوم

 وخس ف  ، باملشرق خسف:   خسوف وثالثة ، ويأجوج ، مرمي بن عيسى ونزول مغرهبا من

 إىل الن اس  تط رد  ال يمن  من خترج    نار ذلك وآخر ، العرب باجلزيرة وخسف ، املغرب

 لممس رواه  ("  حمشرهم

 ความว่า “ในขณะท่ีเราก าลงัสนทนาอยูน่ั้น ทา่นรอซูล(ซ.ล) กไ็ดเ้ดินเขา้มา 
และถามวา่ “ พวกท่านสนทนากนัเร่ืองใดหรือ? พวกเขา ( เหล่าซอฮาบะฮฺ  ) จึงตอบ
วา่ เราก าลงัคุยกนัถึง “ เร่ืองวนัปรโลก” ท่านรอซูล(ซ.ล)ก็กล่าววา่ วนัปรโลกจะไม่
บงัเกิดข้ึน จนกวา่พวกท่านจะไดป้ระจกัษถึ์ง 10 สัญญานดว้ยกนั ( ทา่นรอซูล(ซ.ล)
จึงกล่าวถึงสัญญานนั้นวา่ ) มนัคือ กลุ่มหมอกควนั , ดจัญาล , สัตวต์วัหน่ึง , ดวง
อาทิตยข้ึ์นจากทิศตะวนัตก , การลงมาของนะบีอีซา(อ.ล) บุตรของมรัยมั  , การ
ปรากฎตงัของญะญูจ , การเกิดจนัทรคราส 3 คร้ัง , ทางทิศตะวนัออก , ทิศตะวนัตก
และแถบคาบสมุทรอาราเบียและสญัญานสุดทา้ย คือ เม่ือไฟไดลุ้กลามคร้ังใหญ่ มนั
ไดต้อ้นมนุษยไ์ปรวมกนั ณ ทุ่งแห่งหน่ึง )  ”   
( รายงานโดย   มุสลิม ) 
 ท่านนะบี ( ซ.ล. ) ไดว้จนะอีกวา่  

 الامل   ويعطي ، نباهتا األرض وخترج ، الغيث اهلل يسقيه املهدي آخرأميت يف خيرج)

  احلاكم رواه  ( حججا يعين ، مثانيا أو ، سبعا يعيش ، األمة وتعظم ، املاسية وتكثر ، صحاحا

 

ความว่า “ มะฮฺดีจะปรากฎตวัข้ึน ในยคุสุดทา้ยแห่งประชาชาติของฉนั 
พระองคอ์ลัลอฮฺ(ซ.บ)จะทรงหลัง่ฝนอนัชุ่มช ่าแก่เขา  พื้นแผน่ดินจะอุดมไปดว้ย
พืชพนัธ์ธญัญาหารนานาชนิด  เขาจะไดรั้บทรัพยส์มบติัอนับริสุทธ์ิ   สัตว ์ ( ท่ี
กินเน้ือของมนัเป็นอาหาร ) จะมากมาย  มนุษยจ์ะเป็นกลุ่มกอ้นอนัมากมาย  เขา 
(มะฮฺดี ) จะมีชีวิตอยูถึ่ง 7 หรือ 8 ปี  ” (รายงานโดย  ฮากิม ) 
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บางสายรายงานไดร้ะบุวา่ สญัญานทั้งหมดนั้น จะบงัเกิดในเวลาท่ีไล่เล่ียกนั 
ประดุจดงัลูกประคมั ท่ีร้อยติดกนัเป็นพวง , เม่ือสัญญานไดเ้กิดข้ึน ดว้ยความ
ประสงคข์องอลัลอฮฺ (ซ.บ)     

ความหมาย   ของวนัปรโลก  
 คือ วนัท่ีมวลมนุษยช์าติจะถูกบญัชาให ้ลุก ฟ้ืนคืนชีพอีกคร้ังหน่ึง เพื่อรับ
ฟังการสอบสวนพิจารณาในคุณความดีและความชัว่ , ผูป้ระกอบการดี จะประสบ
กบัความโปรดปรานของอลัลอฮฺ(ซ.บ)  ผูป้ระกอบการชัว่เขาจะประสบกบัความ
ทุกขท์รมานยิง่ . 

พระองคท์รงกล่าววา่  
                ،سة   املعا ج[

 [.اآلية:

 ความว่า   “ วนัท่ีพวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอยา่งรีบเร่ง คลา้ยกบัพวก
เขาวิง่ กรูไปยงัเจวด็ของพวกเขา”  ( ซูเราะฮ ์อลัมะอาริจญ ์โองการท่ี 43 )  
 วนัปรโลก ไดถู้กเรียกขานดว้ยหลายช่ือดว้ยกนั  และส่วนหน่ึงจากช่ือ
ดงักล่าว ซ่ึงไดถู้กระบุไวใ้นอลักุรอ่าน คือ  

- เยามุลกยีามะฮฺ  ( วนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ )  อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
      7    :[.7]سة   القيامة، اآلية 

ความว่า “ขา้พเจา้ขอสาบานต่อวนักิยามะฮฺ”   (ซูเราะฮฺ  อลักียามะฮฺ โองการ
ท่ี1 )  

-  อลักอริอะฮฺ  
พระองคท์รงตรัสวา่  

  7    5    [  5 ،7:اآليتان القا عة، سة.] 
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  ความว่า " อลักอริอะฮฺ  อลักอริอะฮฺ นั้นคืออะไร "   (ซูเราะฮฺ อลักอริอะฮฺ  
โองการท่ี 1-2 ) 

- เยามุลหิซาบ ( วนัแห่งการตดัสิน )  
 พระองคท์รงตรัสวา่  

  ...             

5   :سة   ص، اآلية[5.] 

       ความว่า “แทจ้ริงบรรดาผูท่ี้หลงไปจากทางของอลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้น ส าหรับ
พวกเขาจะไดรั้บการลงโทษ อยา่งสาหสั เน่ืองดว้ยพวกเขาลืมวนัแห่งการ
สอบสวน .”  ( ซูเราะฮฺ ศอด โองการท่ี 26 ) 

- เยามุดดีน  ( วนัแห่งศาสนา ( การตอบแทน ) ) 
พระองค ์ทรงตรัสวา่  

     72     7    :15]سة   االنفطا ، اآليتان   ،

16.] 

ความว่า   “  พวกเขาจะเขา้ไปอยูใ่นกองไฟนั้นในวนัแห่งการตอบแทน 
และพวกเขาจะไม่เป็นผูอ้อกจากมนั ( อยูใ่นกองไฟตลอดไป )” (ซูเราะฮฺ อลัอินฟิฏ
อรโองการท่ี15-16 ) 

-  อตัตอมมะฮฺ  ( วนัแห่งการวบิติั )  
พระองคท์รงตรัสวา่   

          :سة   النازعات، اآلية[.] 

ความว่า  “ดงันั้นเม่ือความหายนะอนัใหญ่าหลวงไดเ้กิดข้ึน”  ( ซูเราะฮฺ อนั
นาซิอา๊ต โองการท่ี 34 ) 

- อลัวากอิะฮฺ  ( วนัแห่งการฟ้ืนคืนชีพ )  
พระองคท์รงตรัสวา่  
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     7   :[.7]سة   الةاقعة، اآلية 

ความว่า  “เม่ือเหตุการณ์  ( วนักิยามะฮฺ ) ไดเ้กิดข้ึน”  ( ซูเราะฮฺ  อลัวากิอะฮฺ 
โองการท่ี 1)  

-   อลัหากเกาะฮฺ   ( วนัแห่งความพินาศ )  
พระองคท์รงตรัสวา่  

   7   5    :[.5، 7]سة   احلاقة، اآليتان 

 ความว่า  “ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งแน่นอน ( วนักิยามะฮฺ ) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
แน่นอนนั้นคืออะไร”  ( ซูเราะฮฺ อลัหากเกาะฮฺ โองการท่ี  1-2 )  

-   อสัสอคเคาะฮฺ ( วนัแห่งกมัปนาท )  
 พระองคท์รงตรัสวา่   

         :سة   عبس، اآلية[.] 

ความว่า  “คร้ันเม่ือแสงกมัปนาทมาถึง ( วนักิยามะฮฺ )” ( ซูเราะฮฺ อะบะซา 
โองการท่ี  33 )  

- อลัฆอซียะฮฺ 
พระองคท์รงตรัสวา่  

      7   :[.7]سة   الغاشية، اآلية 

 ความว่า “ข่าวคราวของการครอบง า ( แห่งความรุนแรง ) ไดม้ายงัเจา้แลว้
มิใช่หรือ” ( ซูเราะฮฺ อลัฆอซิยะฮฺ โองการท่ี  1 ) 

 
) 2 (  วธิีการศรัทธาต่อวนัอาคิเราะฮฺ ) วนัปรโลก  ( 

 การศรัทธาต่อวนัปรโลกนั้น ประกอบดว้ยแบบสรุปและการศรัทธาโดย
ละเอียด(แบบแจกแจง)  

-   การศรัทธาโดยแบบสรุป 
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คือ การศรัทธามัน่วา่ ในวนัอาคีเราะฮฺนั้น อลัลอฮฺ(ซ.บ) จะทรงรวบรวม
มนุษย ์ท่ีถูกก าเนิดในยคุแรกจนถึงยคุสุดทา้ย เพือ่พจิารณาและสอบสวนในผลกรรม
แห่งความดีและความชัว่ท่ีมนุษยไ์ดป้ระกอบท ามา  จะมีชนกลุ่มหน่ึงไดพ้  านกัใน
สวรรค ์และอีกชนกลุ่มหน่ึงท่ีจะตอ้งถูกลงโทษอยูใ่นขมุนรก .  

พระองคท์รงตรัสวา่   
            2       سة[

 [. ،2الةاقعة، اآليتان:

 ความว่า  “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมัมดั) แทจ้ริงชนรุ่นก่อน ๆ  และรุ่นหลงั ๆ  นั้น . 
จะถูกรวบรวมไวจ้นกระทัง่ถึงวนัอนัเป็นท่ีรู้กนั ( วนักิยามะฮฺ  )” (ซูเราะฮฺ อลัวา
กิอะฮฺ โองการท่ี 49-50) 
 ส่วนการศรัทธาแบบรายละเอยีด  คือ การศรัทธามัน่ในรายละเอียดต่างๆ ท่ี
จะบงัเกิดข้ึน หรือท่ีจะประสบกบัมนุษย ์ หลงัจากเขาตายไปแลว้ โดยเหตุการณ์
ดงักล่าวไดแ้ก่  

) 1 ( ภยั หรือบททดสอบในหลมุฝังศพ 
 คือ การสอบสวน ท่ีผูต้ายจะถูกถามถึง พระเจา้ของเขา , ศาสนาของเขา , 
และศาสนทูตท่ีมายงัเขา , ซ่ึงนะบี ( ศาสนทูต ) ของเรานั้นคือ ท่านนะบีมูฮมัมดั
(ซ.ล) , ผูท่ี้ศรัทธามัน่เขายอ่มตอบค าถามดงักล่าวไดโ้ดบพระประสงคข์องอลัลอฮฺ
(ซ.บ) . ดงัไดร้ะบุไวใ้นวจนะของท่านนะบีมูฮมัมดั(ซ.ล) วา่  

  عليه منفق{  وسلم عليه اهلل صلى حممد ونيب اإلسالم وديين ، اهلل ريب} 

ความว่า “ ผูเ้ป็นพระเจา้ของฉนัคือ อลัลอฮฺ(ซ.บ) , ศาสนาของฉนัคือ 
อิสลามและนะบีของฉนัคือท่านมูฮมัมดั(ซ.ล). ( รายงานโดยอีหม่ามบูคอรีและ
มุสลิม )  



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

92 

 ดงันั้นจึงถือวา่ การศรัทธาในเหตุการณ์ดงักล่าว เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่วยิง่ . 
รวมทั้งค  าตอบท่ีผูศ้รัทธาและผูก้ลบักลอก ( มุนาฟิก ) จะตอ้งตอบในขณะนั้นโดยมี
มาลาอิกะฮฺ 2 ท่านท าหนา้ท่ีในการสอบสวนพวกเขาเหล่านั้น .  

) 2 (  บทลงโทษ หรือความโปรดปรานทีผู้่ตายจะได้ประสบในหลมุ
ฝังศพ .  

เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูศ้รัทธาตอ้งเช่ือมัน่ในบทลงโทษและความโปรดปราน
จากอลัลอฮฺ(ซ.บ) ท่ีพวกเขาจะประสบในชีวติแห่งหลุมฝังศพ . หากส่ิงท่ีเขาประสบ
นั้นเป็นความสุข นั้นก็คือ เส้ียวหน่ึงจากความสุขท่ีเขาจะไดรั้บในสวนสวรรค ์. แต่
หากวา่เขาตอ้งประสบกบัความทุกขท์รมานนั้นก็คือ ความทุกขท์รมานอนัแสน
สาหสัท่ีเขาจะตอ้งประสบในขมุนรก .  
 หลุมฝังศพ ( กบุูร ) เป็นเพยีงชีวติเร่ิมแรกแห่งชีวติของโลกอาคีเราะฮฺ . ผูใ้ด
ผา่นช่างเวลาอนัน้ีอยา่งมีชยั เขาผูน้ั้นยอ่มมีชยั ต่อการทดสอบคร้ังถดัไปอยา่ง
แน่นอน , แต่หากผูใ้ดไดรั้บทุกขท์รมานในช่วงเวลาแห่งหลุมศพน้ี เขาผูน้ั้นจะ
ประสบกบับทลงโทษอนัแสนสาหสัและทวคูีณในคร้ังต่อไป และความตายก็จะ
ไม่ใช่จุดจบแห่งการถูกลงโทษส าหรับเขาต่อไป .   
 ความโปรดปรานหรือทุกขท์รมานนั้น จะประสบแก่มนุษยท์ั้งร่างกายและ
จิตวิญญาณของเขาพร้อมๆ กนั . แต่บางคร้ังอาจจะประสบแก่ดวงวญิญาณเทา่นั้น .  
 ความทุกขท์รมานจะประสบแก่ผูท่ี้อธรรมเทา่นั้นและความโปรดปรานนั้น
จะประสบแด่ผูศ้รัทธาอยา่งแทจ้ริงเท่านั้น .  
 

มนุษยค์นใดท่ีเสียชีวติลง จะถูกฝังหรือไม่, จะถูกไฟเผาหรือจมน ้า , จะถูก
สัตวก์ดักินเน้ือก็ตาม ทั้งหมดนั้นไม่วา่จะตายในลกัษณะใดก็มิอาจเล่ียงไดจ้ากการ
ถูกลงโทษ หรือการไดรั้บความโปรดปรานและความสุขจากพระเจา้ของเขาได ้.  
 อลัลอฮฺ(ซ.บ)ตรัสวา่  
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    :سة   غافر، اآلية[.] 

   ความว่า  “ ไฟนรกนั้นพวกเขาจะถูกน ามาใหเ้ห็นทั้งในยามเชา้และยามเยน็ 
และในวนักิยมมะฮฺนั้นจะมีเสียงกล่าววา่ จงใหบ้ริวารของฟิรเอานฺ เขา้ไปรับการ
ลงโทษอนัแสนสาหสัยิง่ .” ( ซูเราะฮฺ ฆอฟิร โองการท่ี 46 ) 
 และท่านนะบี(ซ.ล) ก็ไดว้จนะวา่  

  مسلم رواه" القرب عذاب من يسمعكم أن اهلل لدعوت تدافنوا ال أن فلوال" 

 ความว่า  “ หากแมน้วา่พวกท่านทั้งหลายไม่ถูกฝัง ฉนัจะวงิวอนขอ
จากอลัลอฮฺ(ซ.บ) ใหพ้ระองคท์รงบนัดาลใหพ้วกทา่นไดย้นิเสียงในการลงโทษแห่ง
หลุมฝังศพ ”  ( รายงานโดยมุสลิม )  

) 3 ( การเป่าแตรสังข์.  
 แตรสังข์ คือ ส่ิงท่ีถูกเป่าโดยมาลาอิกะฮฺ ผูมี้นามวา่ “ อิสรอฟีล” แตรสังข ์
จะถูกเป่า 2 คร้ัง เม่ือเสียงแตรคร้ังแรกไดก้งัวาลข้ึน บรรดาสรรพส่ิงทั้งมวล ท่ียงัมี
ชีวติอยูใ่นขณะนั้น จะลม้ตายทนัทีเวน้แต่ บางชีวติท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงยกเวน้ , แลว้
หลงัจากนั้นเสียงแตรสังขค์ร้ัง 2 ก็จะกงัวาลข้ึนอีกโดยในคร้ังน้ี สรรพส่ิงท่ีถูกสร้าง
ทั้งหมดส่ิงมีชีวติจะถูกบนัดาลใหฟ้ื้นคืนชีพกลบัมาอีกคร้ังหน่ึง .  
 

อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  
                   

      8    :سة   الزمر، اآلية[8.] 

 ความว่า “ และสังขไ์ดถู้กเป่าข้ึน แลว้บรรดาผูท่ี้อยูใ่นชั้นฟ้าทั้งหลาย และ
แผน่ดินจะลม้ลงตาย เวน้าแต่ผูท่ี้อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประสงค ์หลงัจากนั้นสงัขไ์ดถู้ก
เป่าอีกคร้ังหน่ึง แลว้พวกเขาก็ลุกข้ึนทั้งหมด” ( ซูเราะฮฺ อซัซุมรั โองการท่ี  68 )  
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 และท่านรอซูล(ซ.ล) ก็ไดว้จนะวา่  
 صعق إال أحد يبقى ال مث ، ليت ورفع ليتا أصغى إال أحد يسمعه فال الصور يف ينفخ مث}         

 قيام فإذاهم أخرى فيه ينفخ مث  ، أجسادالناس منه فتنبت ، الطل كأنه مطرا اهلل يزنل مث ،

  مسلم رواه{   ينظرون

 ความว่า “ เม่ือคร้ันท่ีแตรสังขท่ี์ถูกเป่าใหด้งันั้นจะ ไม่มีผูใ้ดรับรู้ถึงเสียง
ดงักล่าว เวน้แต่ไดย้นิ เสียงท่ีแผว่เบา .และเสียงนั้นจะแผว่ลงเร่ือยๆ(เบาลงท่ีละ
นิดๆ) จนไม่เหลือผูดี้ใด นอกจากตอ้งลม้ตายทั้งหมด. แลว้อลัลอฮฺ(ซ.บ)ก็ทรง
บนัดาลใหฝ้นตกลงมาปรอย ๆ และแลว้ร่างกายของมนุษยก์ลบังอกเงยข้ึนมา แลว้
เม่ือแตรสังขถู์กเป่าอีกคร้ังหน่ึงพวกเขาก็ลุกข้ึนมาทั้งหมด.” ( รายงานโดย  มุสลิม  ) 

) 4 ( การฟ้ืนคนืชีพ.  
 คือ การท าใหส่ิ้งท่ีตายไปแลว้ฟ้ืนคืนชีพกลบัมาอีกคร้ังหน่ึงของอลัลอฮฺ
(ซ.บ) ในขณะท่ีแตรสังขถู์กเป่าเป็นคร้ังท่ี สอง . ในขณะนั้นมนุษยต่์างลุกข้ึนมารอ
คอยพระเจา้ของพวกเขา . เม่ือพระองคท์รงอนุมติัใหเ้ป่าสังข ์วญิญานทั้งหมดกคื็น
กลบัสู่ร่างเดิม มนุษยจ์ะลุกข้ึนมาจากหลุมฝังศพและต่างก็มุ่งหนา้ไปยงัสถานท่ี
พ านกัในลกัษณะท่ีเทา้เปล่ือยเปล่า ไมมี่รองเทา้ใดๆ , เปล่ือยกายไมส่วมเคร่ืองนุ่งห่ม 
, อวยัวะเพศ กลบัสู่สภาพเดิมดัง่ไม่ไดผ้า่นการคิตาน(เขา้สุนตั) ทุกคนต่างพิศวงงง
งาย ไม่มีผูใ้ดล่วงรู้วา่เหตุการณ์ หรือสภาพการณ์จะเป็นไปอยา่งไรอีกต่อไป  พวก
เขาต่างรู้สึกวา่สถานท่ีพ านกันั้นยิง่ไกลเขา้เหลือเกิน . ดวงอาทิตยก์ร่็อนลงมาต ่าใกล้
กบัพวกเขา มนัยิง่เพิ่มความร้อนระอุเป็นเท่าทวคูีณหยาดเหง่ือก็รินไหลอยา่งไม่
หยดุย ั้ง จนบางคนเหง่ือไดไ้หลทว่มถึงตาตุ่ม , บางคนอยูร่ะดบัหวัเขา่, บา้งกถึ็งระดบั
เอว , บา้งก็ถึงหวัไหล่และอีกบางส่วนเหง่ือไหลรินอยา่งไม่หยดุย ั้ง , เหตุการณ์
ดงักล่าวน้ี เป็นผลสืบเน้ืองมาจากระดบัคุณงามความดีทีมนุษยไ์ดท้  ามา .  
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 การฟ้ืนคืนชีพ เป็นส่ิงท่ีถูกก าหนดใหบ้งัเกิดอยา่งแน่นอน เน่ืองจากมี
หลกัฐานหลายขอ้ท่ียนืยนัในส่ิงน้ี ไม่วา่จะเป็นบทบญัญติัของเราเอง หรือจากการ
เรียนรู้การสัมผสั หรือแมก้ระทัง่จากหลกัฐานทางสติปัญญา . 
 หลกัฐานจากบทบัญญตัิ  เป็นท่ีรู้กนัวา่ การฟ้ืนคืนชีพ ไดมี้หลกัฐานอา้งถึง
เร่ืองน้ีอยา่งมากมาย ทั้งโองการต่างๆจากอลักุรอาน และจากวจนะของท่านรอซูล
(ซ.ล)  
 อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่    

  ...    ...  :[.1]سة   التغابن، اآلية 

 ความว่า  “จงกล่าวเถิด(มูฮมัมดั)หาเป็นเช่นนั้นไม่  ขอสาบานต่อพระ
เจา้ของขา้พระองค ์ พวกท่านจะถูกให ้ ฟ้ึนข้ึนมาอีกอยา่งแน่นอน” ( ซูเราะฮฺ 
อตัตะฆอบุน โองการท่ี 7 )   

และพระองคก์็ไดท้รงตรัสเช่นกนัวา่ 
       ...  :سة   األنبياء، اآلية[7.] 

 ความว่า “ดงัเช่นท่ีเราไดเ้ร่ิมใหมี้การบงัเกิดในครังแรก เราจะใหม้นักลบั
เป็นข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง” ( ซูเราะฮฺ  อลั อมับิยะอฺ โองการท่ี 104 )   
 

ท่านรอซูล (ซ.ล) ก็ไดว้จนะอีกเช่นกนัวา่  
 إال أحد يبقى ال مث ، ليت ورفع ليتا أصغى إال أحد يسمعه فال الصور يف ينفخ مث} 

 قيام فإذاهم أخرى فيه ينفخ مث  ، أجسادالناس منه فتنبت ، الطل كأنه مطرا اهلل يزنل مث ، صعق

    مسلم رواه     { ينظرون

 ความว่า “คร้ันเม่ือแตรสงัขไ์ดถู้กเป่าข้ึนไมมี่ผูใ้ดล่องรู้ ถึงเสียงอนันั้นนอก 
จากเสียงอนัแผว่เบาและจะเบาลงเร่ือยๆจนไม่เหลือผูใ้ดนอกจากจะลม้ตายไป หลงั 
จากนั้นอลัลอฮก์็ทรงบนัดาลใหฟ้้าหลัง่ฝนมาอยา่งปรอยๆ และ แลว้บดันั้นร่างกาย
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ของมนุษยก์็ไดง้อกเงยคืนกลบัอีกคร้ังหน่ึง เม่ือแตรสัง่ขไ์ดก้งัวาลข้ึนอีกคร้ัง มนุษย์
ต่างก็ฟ้ืนคืนชีพข้ึนมาอีกคร้ังหน่ึง”   (  รายงานโดยมุสลิม  ) 

และอลัลอฮฺ(ซ.บ)ก็ได็ทรงตรัสวา่  
  ...      18        

   1   :سة   يس، اآليتان[1،  18.] 

ความว่า “เขากล่าววา่ใครเล่าจะใหก้ระดูกมีชีวติข้ึนมาอีกในเม่ือเป็น
ผยุผงไปแลว้ จงกล่าวเถิด(มูฮมัมดั) ผูท้รงใหก้ าเนิดมนัในคร้ังแรกนั้น ยอ่มจะทรง
ใหม้นัมีชีวติข้ึน มาอีก และพระองค ์เป็นผูท้รงรอบรู้การบงัเกิดทุกส่ิง” ( ซูเราะอ ์
ยาซีน โองการท่ี 78-79 )  
 หลกัฐานจากการเรียนรู้และการสัมผสั 
 อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงแสดงใหบ้า่วของพระองคไ์ดป้ระจกัษถึ์งการฟ้ืนคืนชีพใน
โลกน้ีมาแลว้ ดงัท่ีไดร้ะบุบในซูเราะฮฺ (อลับะเกาะเราะฮฺ )ถึง 5 ตวัอยา่งดว้ยกนัคือ .  

- ชนชาติของนะบีมูซา(อ.ล)  ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงบนัดาลใหเ้ขาเหล่านั้น
ไดฟ้ื้นข้ึนชีพหลงัจากท่ีพวกเขาถูกท าใหเ้สียชีวติไปแลว้ .  

 
 

- ชนชาติอิสรออีล ท่ีตกเป็นเหยือ่ฆาตกรรม ซ่ึงไมรู้่ผูฆ่้าเป็นใคร ทา่นนะบีมู
ซา(อ.ล)ใชเ้ชือดววัและใหใ้ชบ้างส่วนของมนัตีศพนั้น หลงัจากนั้นกฟ้ื็นข้ึนมาและ
บอกถึงฆาตกรท่ีฆ่าเขา 

- กลุ่มชนท่ีออกจากท่ีพ  านกัของเขาเพื่อหลบหนีความตาย . 
-ผูท่ี้ผา่นเมืองหน่ึง(บยัตุลมกัดิส)ท่ีมนัพินาศ แลว้มนัก็ไดท้บัถมกนัเขาก็

กล่าววา่อลัลอฮฺ(ซ.บ)จะใหเ้มืองน้ีมีชีวติข้ึนมาไดอ้ยา่งไรหลงัจากท่ีไดพ้นิาศไปและ
แลว้อลัลอฮฺ(ซ.บ) ใหเ้ขาตายเป็นเวลา 100 ปีภายหลงัอลัลอฮฺ(ซ.บ)ใหเ้ขาฟ้ืนคืนชีพ . 
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-นกท่ีทา่นนะบีอิบรอฮีม(อ.ล)น ามาตดัเป็นท่อนๆเพือ่ใหเ้ป็นท่ีประจกัษต่์อ
สายตาตวัเองวา่ อลัลอฮฺ(ซ.บ)ท าใหม้นัฟ้ืนข้ึนชีพอีกคร้ังได ้(ซ่ึงนะบีอิบรอฮีม(อ.ล) 
ไดรั้บบญัชาใหต้ดันกเป็นท่อนๆหลงัจากท่ีทา่นร้องขอจากอลัลอฮฺ(ซ.บ)วา่ พระองค์
ทรงท าใหส่ิ้งมีชีวติฟ้ืนคืนชีพไดอ้ยา่งไร )  

หลกัฐานทางสติปัญญา  
การอา้งอิงถึงหลกัฐานทางสติปัญญาเป็นได ้2 แง่มุม . 
มุมมองที ่1 อลัลอฮฺ(ซ.บ) เป็นผูท้รงเนรมิตชั้นฟ้าและแผน่ดิน รวมทั้งสรรพ

ส่ิงทั้งหลาย ท่ีอยูร่ะหวา่งฟากฟ้าและชั้นดิน พระองคท์รงสร้างมนัมาจากความวา่ง
เปล่า และกท็รงบนัดาลใหม้นัก าเนิดข้ึน ดงันั้นผูท่ี้มีความสามรถก าเนิดสรรพส่ิง 
จากความวา่งเปล่าไปสู่การมีข้ึน  ยอ่มมีความสามารถในการท าใหม้นัหวนกลบัไป
ยงัความวา่งเปล่าไดอี้กคร้ังหน่ึงอยา่งง่ายดาย .  

มุมมองที ่ 2 พื้นแผน่ดินท่ีแห้งแลง้  ไม่มีชีวติ  คร้ันเม่ือพระองคอ์ลัลอฮฺ
(ซ.บ)ทรงบนัดาลใหฝ้นโปรยลงมาความเขียวชอุ่มก็ไดป้รากฏข้ึนอยา่งมีชีวติชีวา 
และเป็นท่ีเพลิดเพลินของผูพ้บเห็น ดงันั้นผูท่ี้มีความสารถท าใหแ้ผน่ดินมีชีวติฟ้ืน
คืนกลบัมาอีกคร้ัง  ยอ่มมีความสามารถในการฟ้ืนชีพทุกอยา่งท่ีตายไปแลว้ .  

 
 

 )5( การชุมนุม การสอบสวนช าระและการตอบแทน.  
พวกเราตอ้งศรัทธาในการชุมนุม และการร่วมตวัของเหล่ามนุษย ์และตอ้ง

ศรัทธาในการสอบสวนของอลัลอฮฺ (ซ.บ) ท่ีด ารงไวซ่ึ้งความยติุธรรม และตอ้ง
ศรัทธาในการตอบแทนในผลกรรมของมนุษยท่ี์ไดท้  ามา . 

พระองคท์รงตรัสวา่  
  ...     1   :سة   الكهف، اآلية[8.] 
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ความว่า “ และเราจะชุนนุมพวกเขา ดงันั้น เราจะไม่ใหผู้ใ้ดออกไปจาก 
พวกเขาเลย” ( ซูเราะฮฺ อลั กะฮฺฟฺ โองการท่ี 47 )    
 และพระองคท์รงตรัสวา่  

           7    

  5     57    :سة   احلاقة، اآليات[7-57.] 

 ความว่า “ ส่วนผูท่ี้บนัทึกของเขาถูกน ามายืน่ใหท้างเบ้ืองขวาของเขา เขาจะ
กล่าววา่  มาอ่านบนัทึกของฉนัซิ  ความจริงฉนันึกท่ีเดียววา่ ฉนัจะไดพ้บบญัชีของ
ฉนั แลว้เขาจะมีเป็นอยูอ่ยา่งสุขส าราญ”  ( ซูเราะฮฺ อลั หากเกาะฮฺ โองการท่ี 19 - 21 
) 
 แลว้อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่   

            52    

 5    :سة   احلاقة، اآليتان[5،  52.] 

               ความว่า “ส่วนผูท่ี้บนัทึกของเขาถูกน ามายืน่ใหท้างเบ้ืองซา้ยของเขา เขาจะ
กล่าววา่  ฉนัภวนาท่ีจะไมใ่หบ้นัทึกของฉนัถูกน ามายืน่และไมรู้่เสียเลยวา่บญัชีของ
ฉนัจะเป็นเช่นใด .” ( ซูเราะฮฺ อลั หากเกาะฮฺ โองการท่ี 25 – 26 ) 
 การชุมนุม คือ การรวบรวมมนุษยใ์หไ้ปรวมกนั  ณ  ท่ีทุ่งกวา้งแห่งหน่ึง  
เพื่อรับการสอบสวนและ ผลตอบแทน . 

- ขอ้แตกต่างระหวา่งการชุมนุมและการถูกฟ้ืนคืนชีพคือ การฟ้ืนคืนชีพเป็น
การบนัดาลใหว้ิญญานกลบัเขา้สู่ร่างกาย    ส่วนการรวมกรือชุมนุม  คือ  การ
รวบรวมใหผู้ท่ี้ฟ้ืนคืนชีพแลว้ไดม้ารวมกนั ณ.  ท่ีแห่งหน่ึง  

-  การสอบสวนและการตอบแทน     คือ การพิพากษาโดยเท่ียงธรรม
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)  ต่อบ่าวของพระองคท์ั้งปวง  พระองคจ์ะทรงท าใหพ้วกเขา
ประจกัษถึ์งพฤติกรรมท่ีพวกเขาไดก้ระท ามา  เม่ือคร้ังท่ีอยูบ่นโลกดุนยา .  
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 ส าหรับผูศ้รัทธา ผูท่ี้มีความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  พวกเขาจะไดป้ระจกัษ ์
ต่อการกระท าของพวกเขาเม่ือคร้ังท่ีอยูบ่นโลกดุนยา  จนท าใหพ้วกเขาซาบซ้ึงใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์  และความโปรดปรานอนัเหลือลน้ท่ีพระองคท์รง
ประทานใหพ้วกเขาในโลกอาคิเราะฮฺ หลงัจากนั้นจะมีบรรดามะลาอิกะฮฺ  จะท าการ
ตอ้นรับพวกเขาเขา้สู่สวนสวรรคต์ามผลบุญท่ีไดก้ระท ามา  บดันั้นความหวาดกลวั
ทั้งหลายก็ไดม้ลายหายไปคงเหลือไวแ้ต่ใบหนา้อนัยิม้แยม้มีความสุข และปล้ืมปิติ
ในผลตอบ แทน ดงักล่าว . 
 ส าหรับบรรดาผูท่ี้ทรยศคดโกงต่อบญัชาของพระองค ์เม่ือคร้ังท่ีอยูบ่นโลก
ดุนยา , การสอบสวนในพฤติกรรมของพวกเขาจะเป็นไปอยา่งละเอียดละออ รุนแรง
และเคร่งเครียด ทุกอนูของพฤติกรรมทั้งใหญ่และเลก็จะถูกน ามาไตร่สวนทั้งส้ิน ใน
ท่ีสุด พวกเขาจะไดรั้บแต่ความเกลียดชงั ดูหม่ินดูแคลนจากพระองค ์ ดว้ยการ
กระชากใหใ้บหนา้คว  า่ลงกบัพื้นแลว้ลากพวกเขาไปยงันรกทั้งหมดนั้นเป็นการตอบ
แทนในการฝ่าฝืนและการทรยศของพวกเขาเอง .  
 บุคคลจ าพวกแรกท่ีจะถูกสอบสวน คือ ประชาชาติของท่านนะบีมูฮมัมดั
(ซ.ล) ซ่ึงในหมู่ของพวกเขามีกลุ่มชนจ านวน 70,000 คน   ท่ีจะไดเ้ขา้สวรรคโ์ดยไม่
ตอ้งถูกสอบสวน เขาเหล่านั้นเป็นบุคคลท่ีศรัทธาอยา่งเหนียวแน่นไมบ่กพร่องแต่ขอ้
ใด ดงัท่ีท่านรอซูล(ซ.ล) ไดว้จนะถึงลกัษณะของบุคคลกลุ่มน้ีวา่  

 ( يتوكلون رهبم لىوع واليتطريون واليكتوون اليسترقون)    
 ความว่า “ พวกเขาเหล่านั้น ไม่ยุง่เก่ียวกบัเวทมนต ์คาถา หรือเช่ือโชคลาง
ใดๆ หากแต่พวกเขามอบหมายกิจการทุกอยา่งแด่อลัลอฮฺ(ซ.บ)ใหเ้ป็นผูต้ดัสิน หน่ึง
ในกลุ่มชนเหล่าน้ี คือ สาวกของท่านรอซูล(ซ.ล) ผูมี้นามวา่ “ อุกาชะฮฺ อิบนุ มะฮฺ
ซอน”  (ร.ฎ) 
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 ส่ิงท่ีถูกน ามาสอบสวนเป็นอนัดบัแรก อนัเป็นภาระของบ่าวท่ีมีต่อพระเจา้
นั้นคือ การละหมาด และส่ิงแรกท่ีถูกน ามาสอบสวน อนัเป็นหนา้ท่ีหรือภาระท่ีผูเ้ป็น
บ่าวจะตอ้งรับผดิชอบระหวา่งเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัคือ เลือดเน้ือและชีวติ . 

) 6 (  อลัเฮาตฺ) สระน า้(. 
 จ าเป็นส าหรับผูท่ี้ศรัทธาตอ้งศรัทธาต่อสระน ้าของทา่นนะบีมฮูมัมดั(ซ.ล) 
ซ่ึงอลัลอฮฺ(ซ.บ)ไดท้รงประทานแก่ท่าน สระน ้าดงักล่าวเป็นแหล่งน ้าใหญ่ และมี
เกียรติยิง่ มนัจะไหลรินมาจากสายธารอลัเกาซรัซ่ึงอยูใ่นสวรรคสู่์ลานโล่งแห่งกิยา
มะฮฺ เพื่อเหล่าผูศ้รัทธา แห่งประชาชาติของนะบีมฮูมัมดั(ซ.ล) จะไดด้บักระหายดว้ย
การล้ิมรสจากมนั .  

-  ลกัษณะสระน า้ของท่านนะบี)ซ.ล(  
น ้าในสระแห่งน้ีจะขาวยิง่กวา่น ้านม เยอืกเยน็ยิง่กวา่น ้าแขง็ รสหวานยิง่กวา่

น ้าผึ้ง และหอมหวนยิง่กวา่เคร่ืองหอมหรือน ้าหอมใดๆ ทั้งส้ิน ความยาวและความ
กวา้งของสระจะมีระยะเท่ากนั จากมุมหน่ึงสู่อีกมุมหน่ึง ประดุจดงัใชเ้วลาเดินทาง
ถึงหน่ึงเดือนเตม็ มี   2  รางท่ีทอดมาจากสวรรค ์ภาชนะตกัน ้าในสระมีมากยิง่กวา่
ดวงดาวในทอ้งฟ้า ผูใ้ดไดด่ื้มน ้าจากสระน้ี ความกระหายจะไมห่วนกลบัมาหาเขาอีก
เลย .  

 
ท่านรอซูล(ซ.ล)ไดว้จนะไวว้า่  

 كنجوم وكيزانه املسك من أطيب ورحيه النب من بيضأ ماءه شهر مسرية حوضي}           
 البخاري رواه{  أبدا يظمأ فال منه شرب من السماء

           ความว่า “ สระน ้าของฉนั ( ความกวา้ง ยาวของมนั ) ประดุจดงัการเดินทาง
หน่ึงเดือน น ้าของมนัขาวยิง่กวา่น ้านม  กล่ินหอมยิง่กวา่เคร่ืองหอมใดๆ ภาชนะท่ีใช้
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ตกัมีมาก เสมือนดวงดาวในทอ้งฟ้า ผูใ้ดไดด่ื้มน ้าจากสระน้ี จะไม่มีความกระหาย
ใดๆ บงัเกิดกบัเขาอีกเลย” .( รายงานโดย อีหม่ามบูคอรี) 

) 7 (  อชัชาฟาอะฮฺ )การขอไถ่โทษ , การช่วยเหลอื(  
            เม่ือการสอบสวนแห่งอลัลอฮฺ(ซ.บ)ในวนักิยามะฮฺ ไดเ้พิม่ความเลวร้ายและ
ยาวนานเป็นอยา่งยิง่มนุษยต่์างด้ินรนออ้นวอน จากบรรดารอซูลผูท้รงเกียรติทั้ง  5  
ท่าน รู้จกักนัในนาม ( อุลุน้อซัมี ) เพื่อขอไถ่โทษจากอลัลอฮฺ(ซ.บ)ให้ห่างไกลจาก
เหตุการณ์อนัน่าสะพรึงกลวัดงักล่าว จนไมมี่ผูใ้ดกลา้ขอไถ่โทษไดใ้นท่ีสุดความหวงั
ก็มีเพียงท่านนะบีมูฮมัมดั(ซ.ล)เพียงท่านเดียวเทา่นั้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้พระองคท์รงโปรด
ปราน ทรงอภยัจากบาปทั้งปวง เม่ือท่านไดลุ้กยนืข้ึน มนุษยท์ั้งมวลต่างกล่าว
สรรเสริญสดุดีต่อท่านช้ีใหเ้ห็นถึงฐานะของทา่นท่ีไมมี่ผูใ้ดในหมูม่นุษยจ์ะสูงศกัด์ิ
กวา่ท่าน  บดันั้นเองท่านไดสุ้ญูดต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)ใตบ้ลัลงักข์องอลัลอฮฺ(ซ.บ) ( อา
รัช ) และวงิวอนจากพระองคใ์หท้  าการสอบสวนมนุษยช์าติเน่ืองจากมนุษยไ์ม่
สามารถจะอดทนต่อสภาพอนัเลวร้ายอีกต่อไปไดอี้กแลว้ . 
            ท่านรอซูล(ซ.ล)ไดว้จนะวา่ 

 لذلك هم فبينما األذن نصف العرق يبلغ حىت القيامة يوم تدنوا الشمس إن}  
 فيشفع(  وسلم عليه  اهلل صلى )  مبحمد مث بعيسى مث مبوسى مث بإبراهيم مث مبآد استغاثوا
 أهل حيمده حممودا مقاما اهلل يبعثه فيومئذ الباب حبلقة يأخذ حىت فيمشي اخللق بني ليقضى
  البخاري رواه{  كلهم اجلمع

ความว่า “เม่ือดวงอาทิตยเ์ขา้มาใกล ้เหง่ือไดริ้นไหลจากร่างกายจนถึงใบหู 
สภาพอนัเลวร้าย พวกเขาต่างออ้นวอนขอความช่ายเหลือ เร่ิมจาก ท่านนะบี อาดมั 
(อ.ล) หลงัจากนั้นจากท่านนะบี อิบรอฮีม (อ.ล) หลงัจากนั้นจากท่าน นะบีมูซา 
(อ.ล) หลงัจากนั้นจากท่านนะบี อีซา (อ.ล) จนกระทัง่ถึงนะบี มูฮมัมดั (ซ.ล) และ
แลว้หลงัจากนั้นนะบีมูฮมัมดั (ซ.ล) จะวอน ขอจากอลัลอฮฺ (ซ.บ) เพื่อเร่ิมการ
สอบสวนแก่มวลมนุษย ์เม่ือท่านไดห้ยดุอยู ่ณ ประตู อลัลอฮฺ (ซ.บ) จะประทานท่ี
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พ านกัอนัทรงเกียรติแก่ท่าน อนัจะเป็นท่ีสรรเสริญของเหล่ามนุษยท์ั้งมวล”. 
(รายงานโดย อีหม่าม บูคอรี) 
            การขอไถ่โทษอนัยิง่ใหญ่น้ี เป็นสิทธิของอลัลอฮฺ(ซ.บ)ท่ีทรงประทานแก่
ท่านนะบีมูฮมัมดั(ซ.ล)เท่านั้น และพระองคท์รงอนุมติัใหท้่านไดข้อไถ่โทษ
ช่วยเหลือในสถานการณ์อ่ืนๆ เช่นกนั คือ  
            1 – ใหค้วามช่วยเหลือแก่ชาวสวรรค ์(ท่ียนืรอคอย ณ ประตสูวรรค)์ โดยทา่น
จะขออณุญาตจากอลัลอฮฺ (ซ.บ) ใหพ้วกเขาไดเ้ขา้สวรรค ์ดงัวจนะของทา่นนะบี มู
ฮมัมดั (ซ.ล) 

 حممد فأقول قال ؟ أنت من اخلازن فيقول فاستفتح القيامة يوم اجلنة باب آيت}  
   مسلم رواه{  قبلك ألحد أفتح ال أمرت بك فيقول

             ความว่า “ เม่ือฉนัไดห้ยดุยนื ณ ประตูสวรรค ์เพื่อขอใหม้นัเปิดออก ทนัใด
นั้นผูเ้ฝ้าสวรรคก์็ถามถึงวา่ เจา้เป็นใคร ? ฉนัตอบวา่ ฉนัคือมูฮมัมดั(ซ.ล) ผูเ้ฝ้าก็
กล่าวไปทนัทีวา่ ฉนัถูกบญัชาใหเ้ปิดประตูแก่ท่าน โดยฉนัไม่ไดเ้ปิดใหใ้ครก่อน
ท่านเลย” . (รายงานโดย มุสลิม)  

2 – ช่วยเหลือกลุ่มชนซ่ึงความดีและความชัว่ของเขาเทา่กนั เพื่อใหพ้วกเขา
ไดเ้ขา้สวรรค ์ซ่ึงเป็นทศันะของบรรดาอุลามะฮฺบางส่วน แต่ไมไ่ดมี้หลกัฐานปรากฎ
จากวจนะของท่านนะบี(ซ.ล)บ่งช้ีถึงทศันะขอ้น้ี. 
            3 – ช่วยเหลือกลุ่มชมท่ีสมควรถูกลงโทษในขมุนรก ใหป้ลอดภยัจากการเขา้
นรก จากหลกัฐานท่ีไดร้ะบุจากวจนะของท่านนะบี(ซ.ล)วา่ 

 داود أبو رواه{  أميت من الكبائر ألهل شفاعيت}  
  ความว่า “ความช่วยเหลือหรือไถ่โทษของฉนัจะมีแก่ผูท่ี้กระท าบาปใหญ่ 
จากประชาชาติของฉนั”   (รายงานโดย   อบูดาวดุ)  
           4 – ช่วยเหลือชาวสวรรค ์ใหไ้ดพ้  านกัอยูใ่นชั้นท่ีสูงกวา่อนัสมควร  
            ดงัวจนะของท่านนะบี(ซ.ล)ท่ีวา่ 
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  مسلم رواه{  املهديني يف درجاته وارفع سالمة أليب اغفر همالل}  
ความว่า “ โออ้ลัลอฮฺ(ซ.บ) ขอพระองคท์รงอภยัโทษบาปแก่ อบีสะละมะฮฺ

ดว้ยเถิด และขอทรงไดโ้ปรดยกระดบัชั้น แห่งสวรรคใ์หแ้ก่เขาดว้ย .”  (รายงานโดย 
มุสลิม) 

 5 – ช่วยเหลือบางกลุ่มชน ใหไ้ดเ้ขา้สวรรค ์โดยไม่ตอ้งถูกสอบสวน และ
ผา่นวกิฤติอนัเลวร้ายในวนักิยามะฮฺ ดงัหลกัฐานท่ีวา่ รู้จกักนัในนาม ฮะดีษอุกาชะฮฺ 
บุตรของมะฮุซอน ซ่ึงเป็นหน่ึงในจ านวน  70,000 คน ของผูซ่ึ้งไดเ้ขา้สวรรคโ์ดยไม่
ถูกสอบสวน และผา่นวกิฤติอนัเลวร้ายไปได ้โดยท่านนะบี(ซ.ล)ไดข้อพรให้ 

 متفق عليه{ اللهم اجغله منهم }  
ความว่า  “โออ้ลัลอฮฺ (ซ.บ) ขอพระองคท์รงบนัดาลใหเ้ขา เป็นคนหน่ึงใน

จ านวนพวกเขาเหล่านั้นดว้ยเถิด” (รายงานโดย อีหม่ามบูคอรีและมุสลิม) 
           6 – ช่วยเหลือผูท่ี้มีบาปมหนัตจ์ากประชาชาติของท่านซ่ึงเป็นชางนรก ให้
ออกจากขมุนรก ดงัหลกัฐานท่ีวา่  

 داود أبو رواه{  أميت من الكبائر ألهل شفاعيت} 
ความว่า “ความช่วยเหลือของฉนั มีแก่ผูท่ี้ท  าบาปใหญ่จากประชาชาติของ

ฉนั” (รายงานโดย อบูดาวดุ)  
และวจนะของท่านนะบี(ซ.ล)ท่ีวา่ 

 يسمون اجلنة فيدخلون(  وسلم عليه اهلل صلى)  حممد بشفاعة النار من قوم خيرج} 
 اريالبخ رواه{  اجلهنميني

ความว่า “มีกลุ่มชนหน่ึงไดรั้บอณุญาตใหอ้อกจากนรก ไปสู่สวรรค ์ดว้ย
การช่วยเหลือของทา่นนะบี มูฮมัมดั (ซ.ล) โดยพวกเขาถูกขนานนามวา่ “บุคคลแห่ง
นรกญะฮนันมั” (รายงานโดย อีหม่าม บูคอรี)  
           7 – ช่วยเหลือโดยการผอ่นโทษหนกัเป็นเบา ดงัเช่น การช่วยเหลือลุงของทา่น 
อบีตอเล็บ ดงัวจนะของท่านนะบี (ซ.ล) ท่ีวา่   
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 منه يغلي كعبيه يبلغ النار من ضحضاح يف فيجعل القيامة يوم شفاعيت تنفعه لعله}  
  عليه متفق{  دماغه

ความว่า “เผือ่วา่ความช่วยเหลือของฉนัอาจช่วยเขาได ้ดงันั้น อบีตอเลบ็ จึง
ถูกลงโทษดว้ยการวางถ่านไฟแห่งนรกใตฝ่้าเทา้ทั้งสอง จนกระทั้งสมองไดลุ้กเดือด
ข้ึน  อนัเป็นการลงโทษแห่งนรกท่ีเบาท่ีสุด” . (รายงานโดย อีหม่ามบูคอรีและ
มุสลิม) 

การไถ่โทษ หรือการช่วยเหลือน้ันจะไม่บังเกดิขึน้เว้นแต่ด้วย  2 ข้อ  
             1 – เป็นท่ีพอพระทยัและยนิยอมของอลัลอฮฺ (ซ.บ) ท่ีมีต่อผูท้  าการช่วยเหลือ 
และผูถู้กช่วยเหลือ   
             2  - การอนุมติัของพระองค ์แก่ผูช่้วยเหลือใหท้ า การไถ่โทษ หรือ ขอความ
ช่วยเหลือ .  

พระองคท์รงตรัสวา่   
       ...  :[.58]سة   األنبياء، اآلية 

             ความว่า “และพวกเขาจะไมใ่หค้วามช่วยเหลือแก่ผูใ้ด นอกจากผูท่ี้พระองค์
ทรงพอพระทยั” ( ซูเราะฮฺอลัอมับิยาอฺ โองการท่ี 28 )  
 

และพระองคท์รงตรัสอีกวา่   
  ...       ...  :[.522]سة   البقر ، اآلية 

        ความว่า “ใครเล่าคือผูท่ี้จะขอความช่วยเหลือใหแ้ก่ผูอ่ื้น ณ ท่ีพระองคไ์ด ้
นอกจากดว้ยอนุมติัของพระองคเ์ท่านั้น”     ( ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 

255 ) 
  ) 8 (  อลัมซีาน )ตราช่ังกบัการช่ัง ( 
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            การศรัทธาต่อตราชัง่ในวนักิยามะฮฺ เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูศ้รัทธาท่ีจะตอ้ง
เช่ือวา่ พระองคท์รงไดก้ าหนดตราชัง่ในวนักิยามะฮฺ เพื่อท าการชัง่บาปและผลบุญ 
อนัเป็นผลจากการกระท าของมนุษย ์เพื่อพระองคจ์ะไดท้  าการตอบแทนในความดี
และความชัว่ดงักล่าวใหม้นุษยไ์ดป้ระจกัษ ์ตราชัง่ดงักล่าวมีเขม็วดัซ่ึงเป็นวตัถุสมัผสั
ได ้มี กาด 2 กาด ( ขา้ยซา้ย 1 กาด ขา้งขวา 1 กาด ) เพื่อใชช้ัง่ผลกรรมแห่งความดี
และความชัว่หรือชัง่บญัชีบนัทึกผลกรรมต่างๆ ทุกอยา่งลว้นถูกชัง่ทั้งส้ิน น ้าหนกัจะ
เบาหรือหนกัข้ึนอยูก่บัผลกรรมท่ีท ามา ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัขนาดบญัชีหรือส่ิงใด
นอกเหนือจากนั้น .  
พระองคท์รงตรัสวา่  

              

        1    :سة   األنبياء، اآلية[1.] 

         ความว่า “ และเราจะตั้งตราชูท่ีเท่ียงธรรม ส าหรับวนักิยามะฮฺ ดงันั้น จะไม่มี
ชีวติใดถูกอธรรมแต่อยา่งใดเลย แมว้า่มนัเป็นเพียงน ้าหนกัเทา่เมลด็พชืเลก็ เรากจ็ะ
น ามนัมาแสดงและเป็นการเพยีงพอแลว้ส าหรับเราท่ีเป็นผูช้  าระสอบสวน” ( ซูเราะฮฺ 
อลัอมับิยาอฺ โองการท่ี 47 )  
 
 

และพระองคท์รงตรัสอีกวา่  
           8  

              سة[   

 [.،  8األعراف، اآليتان:

   ความว่า “  ดงันั้นผูใ้ดท่ีตราชูของเขาหนกั ( ความดี )  ชนเหล่าน้ีแหละ
คือผูท่ี้ไดรั้บความส าเร็จ และผูใ้ดท่ีตราชูของพวกเขาเบา ( ไม่มีความดีท่ีควร
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ไดรั้บการเห็นชอบเน่ืองจากเขาปฎิเสธการศรัทธา ) ชนเหล่าน้ีแหละคือผูก่้อความ
ขาดทุนใหแ้ก่ตวัของพวกเขาเอง เน่ืองจากการท่ีพวกเขามิไดใ้หค้วามเป็นธรรม
แก่บรรดาโองการของเรา” ( ซูเราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ โองการท่ี 8-9 )  

และท่านรอซูล(ซ.ล)ก็ไดว้จนะวา่   
 . مسلم رواه"  امليزان متأل واحلمدهلل ، اإلميان شطر الطهور" 

 ความว่า “ ความสะอาดเป็นส่วนหน่ึงของการศรัทธา, การกล่าวอลัฮมั
ดุล้ิล  ลาฮฺ ท าใหต้ราชัง่นั้นเตม็แน่น” (รายงานโดย  มุสลิม) 
 และท่านรอซูล(ซ.ล)ก็ไดว้จนะอีกวา่  

  احلاكم رواه"  لوسعت واألرض السماوات فيه وزن فلو القيامة يوم امليزان يوضع" 

 ความว่า  " เคร่ืองชัง่ไดถู้กก าหนดข้ึนในวนักิยามะฮฺ มนัจะกวา้งพอ
ถึงแม ้ วา่ส่ิงท่ีถูกน ามาชัง่จะเป็นชั้นฟ้าและแผน่ดินก็ตาม ( รายงานโดย  ฮากีม) 

) 9 (  อซัซีรอต )สะพาน( 
 จ าเป็นจะตอ้งศรัทธาต่อสะพานท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)   ไดท้รงก าหนดใหม้นั 
แขวนอยูบ่นนรกอเวจี (  ญะฮนันมั ) อนัเป็นทางท่ีผา่นไปสู่สวรรค ์ แต่ทวา่
สะพานเตม็ไปดว้ยส่ิงอนัตราย และความน่าสะพรึงกลวัยิง่ . 
 มีบุคคลบางจ าพวกขา้มผา่นสะพานไปไดใ้นกระพริบตาเดียว , บาง
จ าพวกดัง่สายฟ้าแลบ บางจ าพวกดัง่สายลมพดัผา่น , บางจ าพวกดัง่นกบิน , บาง
จ าพวกดัง่ข่ีมา้เลิศและเร็วท่ีสุด . บางจ าพวกดัง่นกัมาราธอนท่ีวิง่เร็วมาก , บาง
จ าพวกขา้มผา่นดว้ยการวิง่เหยาะ ๆและจ าพวกสุดทา้ยเขาจะขา้มในลกัษณะดัง่มี
คนจูง ( หมายถึง ชา้ )  ความแตกต่าง ๆ ในการขา้มทั้งหมดนั้น เกิดจากผลกรรมท่ี
ไดก้ระท ามา 
บางคร้ังผูท่ี้ขา้มสะพานดงักล่าวจะขา้มไปดว้ยการคลานโดยอาศยัเทา้ของเขา ซ่ึง
ในท่ีสุดบางจ าพวกจะโดนควา้หรือเฉ่ียวลงขมุนรกไป ผูซ่ึ้งขา้มผา่นไปได ้เขา
เหล่านั้นจะมุ่งสู่สวนสวรรคต่์อไป .  
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 บุคคลแรกท่ีขา้มสะพาน คือ ท่านนะบีมูฮมัมดั(ซ.ล) แลว้ประชาชาติของ
ท่านก็ขา้มตามไป ไม่มีผูใ้ดในวนัน้ีจะเอ่ยปากพดูในส่ิงใด นอกจากบรรดาศาสน
ฑูตเท่านั้น ท่ีพวกเขาต่างท าการวงิวอนขอพรจากพระเจา้ดว้ยค ากล่าวท่ีวา่  
 “ โอ ้อลัลอฮฺ(ซ.บ) ผูเ้ป็นพระเจา้ของเรา ขอทรงประทานความปลอดภยั
ใหพ้วกเราดว้ยเถิด”  
 สะพานนั้นเบ้ืองล่างของมนั คือ พระอเวจี ( ญะฮมันมั) ท่ี ฉมวก ตะขอ 
อนัทรงพลงัยิง่ ไม่มีผูใ้ดหย ัง่รู้ถึงความร้ายกาจและพลงัของมนั มนัจะอยูต่ามไหล่
ขอบสะพาน เพื่อท าการฉกฉวยมนุษยต์ามพระประสงคข์องอลัลอฮฺ(ซ.บ) .  

ลกัษณะของสะพาน 
 ไดมี้ระบุไวว้า่  “สะพานแห่งน้ีจะมีความคมกวา่ดาบ และเล็กกวา่เส้นผม 
พื้นของมนัจะล่ืน ไม่มีผูใ้ดสามารถยนืหยดัอยูไ่ด ้นอกจากบุคคลท่ีพระองคท์รง 
ประสงคเ์ท่านั้น มนัถูกก าหนดใหแ้ขวนอยูใ่นความมืด ในวนัดงักล่าวอลัลอฮฺ
(ซ.บ)จะทรงส่งความซ่ือสัตยข์องเขาท่ีเขาไดรั้กษามนัไว ้ในช่วงชีวติแห่งโลกดุน
ยา และพระองคจ์ะส่งความเมตตาท่ีมนุษยเ์คยมีต่อเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัมาเป็น
สักขีพยานต่อเขาในการขา้มสะพานคร้ังน้ี ทั้งหมดนั้นข้ึนอยูก่บัผลแห่งการ
ประกอบความดีหรือความชัว่ของเขาเอง”.  
  
 

พระองคท์รงตรัสวา่ 
           17     

    15     :[.15، 17]سة   مرمي، اآليتان 

 ความว่า “ และไม่มีผูใ้ดในพวกเจา้ นอกจากจะเป็นผูผ้า่นไปในมนั มนัเป็น
ส่ิงท่ีก าหนดไว ้ แน่นอนแลว้ส าหรับพระเจา้ของเจา้ แลว้เราจะใหบ้รรดาผูย้  าเกรง
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รอดพน้ แลว้เราจะปล่อยให้บรรดาผูอ้ธรรมคุกเข่าอยูใ่นนั้น” ( ซูเราะฮฺ มรัยมั 
โองการท่ี 71-72 ) 

และท่านรอซูล(ซ.ล)ไดว้จนะวา่ 
  مسلم رواه"  جييزه من أول وأميت أنا فأكون جهنم ظهراين بني الصراط ويضرب" 

ความว่า “ สะพานนั้นแขวนอยูใ่จกลางของนรกอเวจี ( ญะฮนันมั) และ
ฉนัเป็นบุคคลแรกท่ีขา้มมนั จากนั้นก็เป็นประชาชาติของฉนั” (รายงานโดย
มุสลิม)  
 และท่านรอซูล(ซ.ล)ไดว้จนะอีกวา่  

 سلم اللهم يومئذ الرسل ودعاء جييز من أول فأكون...  جهنم جسر ويضرب}  
 عليه متفق{   سلم

 ความว่า “ สะพานถูกก าหนดใหแ้ขวนอยูใ่น ณ ใจกลางของนรก ฉนัเป็น
บุคคลแรกท่ีขา้มมนั จะไม่มีการวงิวอนขอพรใดๆ จากบรรดาศาสนฑูต นอกจาก
ค ากล่าวท่ีวา่ “ โออ้ลัลอฮฺ(ซ.บ)ขอทรงประทานความปลอดภยัใหแ้ก่เราดว้ยเถิด” 
.(รายงานโดย อีหม่าม บูคอรี และ มุสลิม)   
 จากท่านอบูสะอ๊ีด อลัคุดรี (รฎ) ( สาวกท่านหน่ึงของท่านรอซูล(ซ.ล) ) 
ไดก้ล่าววา่  

  مسلم رواه{  السيف من وأحد الشعر من أدق اجلسر أن  بلغين}  
ความว่า “ฉนัไดรั้บรู้มา (จากท่านรอซูล (ซ.ล)) วา่ สะพานแห่งวนักิยา

มะฮฺนั้น มีความคมยิง่กวา่ดาบ และเล็กยิง่กวา่เส้นผม” (รายงานโดย มุสลิม)  
และท่านรอซูล(ซ.ล)ก็ไดว้จนะวา่  

 كالربق أولكم فيمر ومشاال ميتنا الصراط جنيب على فتقوم موالرح األمانة وترسل}  
 الثصراط على قائم ونبيكم أعماهلم هبم جتري الرحال وشد الطري كمر مث الريح كمر مث... 
 زحفا إال السري يستطيع فال الرجل جييء حىت العباد أعمال تعجز حىت سلم سلم رب يقول
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 ومكدوس ناج فمخدوش به أمرت من بأخذ مأمورة معلقة كالليب الصراط حافيت وعلى قال
  مسلم رواه{  النار يف

 ความว่า “ความซ่ือสัตยแ์ละความเมตตาปราณี อนัเป็นผลกรรมของ
มนุษย ์จะถูกส่งมาขา้งๆ สะพานทั้งซา้ยและขวาเพื่อเป็นสักขีพยานแก่เขา กลุ่ม
แรกในหมู่สู่เจา้จะขา้มผา่นมนัไปดัง่สายฟ้าแลบ บางจ าพวกดัง่สายลม บาง
จ าพวกดัง่นกบิน บางจ าพวกดัง่วิง่ ทั้งหมดนั้นลว้นแลว้ตามแต่ผลกรรมของพวก
เขาทั้งส้ิน นะบีของพวกท่านก็ไดว้งิวอนขอ ดว้ยค ากล่าวท่ีวา่ “ โออ้ลัลอฮฺ(ซ.บ) 
ขอทรงประทานความปลอดภยัแก่พวกเราดว้ยเถิด” จนในท่ีสุดผูซ่ึ้งความดีนอ้ย 
เขาจะท าไดแ้ค่เพียงคลานขา้มไป และเม่ือนั้นฉมวกท่ีอยูข่า้งสะพาน จะท าการฉก
ฉวยผูท่ี้มนัถูกบญัชาใหฉ้กฉวย และจะถูกโยนลงไปในขมุนรก .” (รายงานโดย 
มุสลิม)   

) 10 (     อลักนิฎอเราะฮฺ  ) สถานที ่พ านักแห่งหน่ึงตั้งอยู่
ระหว่างสวรรค์และนรก( 
 จ าเป็นส าหรับผูศ้รัทธาตอ้งศรัทธาและเช่ือมัน่วา่ เม่ือผูภ้กัดีไดเ้สร็จส้ิน
จากการขา้มสะพาน เขาเหล่านั้นจะไปพ านกัรวมกนัทีก าแพงซ่ึงอยูร่ะหวา่ง
สวรรคก์บันรก เพื่อท าการคดัเลือกผูผ้า่นการทดสอบ ก่อนท่ีเขาเหล่านั้นจะเขา้
สวรรค ์เม่ือผูใ้ดผา่นการขดัเกลา และมีความบริสุทธ์ิ จากบาปทั้งหลายแลว้ เขาผู ้
นั้นจะถูกอนุญาตใหผ้า่นไปยงัสวรรคน์ั้น .  
  
 

ท่านรอซูล(ซ.ล)ไดว้จนะวา่  
 من لبعضهم فيقض ، النار اجلنة بني قنطرة على فيحبسون النار املؤمن خيلص}  
 الذي فو ، اجلنة دخول يف مهل أذن ونقوا هذبوا إذا حىت الدنيا يف بينهم كانت مظامل بعض
   البخاري رواه{  الدنيا يف كان مبزنله منه اجلنة يف مبزنله أهدى ألحدهم بيده حممد نفس
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 ความว่า  “เม่ือเหล่าผูภ้กัดีไดผ้า่นการทดสอบจากขมุนรก พวกเขาจะถูก
น าไปใหพ้  านกั ณ ก าแพง ระหวา่งสวรรคก์บันรก มนัจะตรวจสอบและคดัเลือกผู ้
บริสุทธ์ิจากบาปและอธรรมท่ีเคยกระท ามาบนโลก เม่ือผูน้ั้นถูกขดัเกลาและเป็นผู ้
บริสุทธ์ิ เขาผูน้ั้นจะถูกอนุญาตใหเ้ขา้ไปในสวรรค ์ขอสาบานดว้ยผูซ่ึ้งชีวติของมฮูมั
มดั (ซ.ล) อยูใ่นพระหตัถข์องพระองคทุ์กคนในหมูพ่วกเขาจะไดรั้บท่ีพ  านกัของเขา
ดียิง่กวา่โลกดุนยาเสียอีก.” (รายงานโดย อีหม่าม บูคอรี)   
) 11( สวน สวรรค์ และ ขุมนรก. 
 ตอ้งศรัทธาและเช่ือมัน่วา่สวรรคแ์ละขมุนรกนั้นมีจริง มนัทั้งสองไดถู้ก
บงัเกิดแลว้ และจะไม่มีการพงัพินาศ และสูญหาย หากทวา่มนัจะคงอยูต่ลอดกาล
เป็นรางวลัของชาวสวรรคจ์ะไม่มีวนัจบส้ิน.  

ส่วนผู้ทีใ่ห้เอกภาพต่ออลัลอฮฺ)ซ.บ( โดยไม่ตั้งภาคีใดๆกบัพระองค ์ถึงแม้
เขาจะถูกลงโทษดว้ยไฟนรกตามบาปกรรมท่ีเขาท ามา แต่ดว้ยความเมตตาของอลัลอ
ฮฺ(ซ.บ) และความช่วยเหลือจากผูข้อไถ่โทษ เขาจะหลุดพน้จากขมุนรกและจะเป็นผู ้
หน่ึงท่ีไดรั้บสถานท่ีพ านกัอยูใ่นสวนสวรรคต่์อไป .  
  สวนสวรรค์ เป็นท่ีพ  านกัอนัทรงเกียรติยิง่ อลัลอฮฺ(ซ.บ)ไดท้รงจดัเตรียมไว้
ส าหรับผูย้  าเกรงต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)ในวนักียามะฮฺ ในสวนสวรรคข์องพระองคน์ั้น จะมี
ล าธารท่ีไหลรินอยูต่ลอดเวลา มีท่ีพ  านกัอนัสูงเกียรติ มีนางฟ้าผูมี้โฉมงามยิง่กวา่
หญิงใดๆในโลก มีทุกสรรพส่ิงท่ีเขาปรารถนาอยากจะครอบครอง เป็นความสุขท่ี
สายตาของเขาไมเ่คยประจกัษม์าก่อน หูของเขาไม่เคยไดย้นิมาก่อน จิตใจของเขาไม่
เคยรับรู้มาก่อนมนัเป็นรางวลัท่ีไม่มีวนัสลายและจบส้ิน แต่มนัจะคงอยูต่ลอดกาล 
แอ่งน ้าแห่งสวรรคจ์ะประเสริฐและดีกวา่โลกและสรรพส่ิงทั้งหลายในโลก มนัจะส่ง
กล่ินหอมแด่ผูห้น่ึงผูใ้ดก่อนเขาจะเดินทางถึง  40  ปี และรางวลัท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดแห่ง
สวรรค ์คือ การไดช่ื้นชมพระพกัตร์ของพระองค ์ ของเหล่าผูภ้กัดีดว้ยสายตาของ
พวกเขาเอง . 
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 ส่วนผูท่ี้ทรยศนั้น เขาจะถูกปิดกั้นจากการมองเห็นพระพกัตร์ของอลัลอฮฺ
(ซ.บ) และผูใ้ดปฎิเสธการเห็นพระพกัตร์ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)ของบรรดาผูศ้รัทธาท่ีมี
ต่อพระเจา้ของพวกเขา เขาจะไม่มีสิทธิไดเ้ห็นเช่นกนั .  
 ในสวนสวรรคจ์ะมี  100  ชั้น แต่ละชั้นจะห่างดัง่ฟากฟ้ากบัแผน่ดิน ชั้นแห่ง
สวนสวรรคท่ี์สูงและมีเกียรติท่ีสุด คือ ชั้นอลัฟิรเดาซ์ โดยเพดานของมนัจะเป็น
บลัลงักข์องพระองค ์ และสวรรคน์ั้นจะมีอยู ่ 8  ประตู ประตูแต่ละบานมีความกวา้ง
ดัง่มกักะฮฺและมาดีนะฮฺ และจะมีวนัหน่ึงท่ีประตูแต่ละบานจะหนาแน่นไปดว้ยชาว
สวรรค ์และสวนสวรรคช์ั้นต ่าสุด จะประเสริฐกวา่ความสุขบนโลกดุนยาถึง 10  เทา่ 
. 

พระองคท์รงตรัสถึงสวนสวรรคว์า่ 
    7     [:7سة   آل عمران، اآلية.] 

 ความว่า “ สวรรคถู์กเตรียมไวส้ าหรับผูย้  าเกรง”  ( ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน 
โองการท่ี 133  )  

และพระองคท์รงแจง้ถึงความคงอยูต่ลอดกาลไม่มีการสูญสลาย  อลัลอฮฺ
(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  

              

         8    :[.8]سة   البينة، اآلية 

 ความว่า “ การตอบแทนของพวกเขา ณ พระเจา้ของพวกเขา คือ สวน
สวรรคแ์ละหลากหลายอนัสถาพร ณ. เบ้ืองล่างของมนัมีล าธารหลายสายไหลผา่น 
พวกเขาเป็นผูพ้  านกัอยูใ่นนั้นตลอดกาล” ( ซูเราะฮฺ อลับยัยนิะฮฺ โองการท่ี  8 ) 
 ส่วนขุมนรกน้ัน เป็นท่ีจองจ าแห่งการลงโทษของผูท้รยศและปฎิเสธศรัทธา 
มนัเตม็ไปดว้ยการลงโทษท่ีหลากหลายซ่ึงลว้นแลว้แต่สาหสัสากณัฑ ์ผูคุ้มนรกจะ
โหดเห้ียมและหยาบคายเป็นท่ีสุด ผูป้ฎิเสธจะถูกจองจ าไปตลอดกาล ไม่มีอาหาร
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ส าหรับพวกเขานอกจาก ผลอซัซกักมู ( เป็นผลไมใ้นนรกท่ีรูปร่างน่าขยะแขยงเป็น
ท่ีสุดและมีกล่ินเหมน็ ) ไมมี่เคร่ืองด่ืมใดนอกจากน ้าท่ีเดือดพล่านอยูต่ลอดเวลา . ไฟ
นรกจะร้อนเป็นทวคูีณถึง  70  เท่าของไฟบนโลกดุนยา ทุกๆคร้ังการทวคูีณจะยิง่
เพิ่มความร้อนให้รุนแรงยิง่กวา่เดิม .  
 อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสเก่ียวกบันรกวา่ 

    77    :سة   آل عمران، اآلية[77.] 

 ความว่า  “นรกถูกเตรียมไวส้ าหรับบรรดาผูป้ฎิเสธศรัทธา” ( ซูเราะฮฺอาละอิ
มรอน โองการท่ี 131 )   

และพระองคท์รงตรัสถึงความคงอยู ่ถาวรและ ตลอดกาลไมมี่การสูญสลาย
วา่  

             ...   ،سووة   األحووزاب[

 [. ،2اآليتان:

ความว่า “แทจ้ริงอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงสาปแช่งบรรดาผูป้ฎิเสธศรัทธา และทรง
เตรียมไฟท่ีลุกโชติช่วงไวส้ าหรับพวกเขา พวกเขาจะไดพ้  านกัอยูใ่นนั้นตลอดกาล”.  
( ซูเราะฮฺ อลัอะฮฺซาบ โองการท่ี 64-65 )  

ผลการศรัทธาต่อวนัอาคเิราะฮฺ) วนัปรโลก( 
(1) .เกิดความปราถนา ในการภกัดีและยดึมัน่ต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) เพื่อหวงัผล

ตอบแทจากพระองค.์ 
(2) เกิดความเกรงกลวัในการประพฤติชัว่ และคลอ้ยตามความชัว่ เพราะ

ความกลวัต่อโทษทณัฑข์องอลัลอฮฺ(ซ.บ). 
(3) เป็นการปลอบใจต่อผูภ้กัดีและศรัทธา ในส่ิงท่ีเขาสูญเสียไปในชีวติบน

โลกดุนยา เพื่อหวงัรางวลัอนัยิง่ใหญ่แห่งอาคีเราะฮฺ. 
(4)   การศรัทธาในชีวติใหม่หลงัจากความตายเป็นบรรทดัฐานท่ีก่อให้ 
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เกิดความสุขต่อตนเองและสังคม เน่ืองจาก หากเขาศรัทธาต่อการฟ้ืนคืนชีพ และรับ
การสอบสวนและการตอบแทน และลบลา้งช าระอธรรมจากผูก่้ออธรรม  และผูถู้ก
อธรรมหรือแมก้ระทัง่สตัวเ์อง จะท าใหก้ารภกัดีต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)ไดย้นืหยดัในตวัเขา
และเป็นการก าจดั วฎัจกัรแห่งความชัว่ และรู้จกัน าวฎัจกัรแห่งความดีเขา้มาใน
สังคม เพื่อกระจายความสุขและความสมบูรณ์ใหค้รอบคลุมสังคมสืบไป . 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการศรัทธาข้อที ่6 
 

หลกัการศรัทธาข้อที ่6 : การศรัทธาต่อลขิติแห่งอลัลอฮฺ)ซ.บ( 

 )القدر(
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1(  นิยามและความส าคญัของค าว่า )القدر ( ) การลขิติ
ของอลัลอฮฺ)ซ.บ( (   
             การลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้น หมายถึง การท่ีพระองคไ์ดท้รงก าหนดส่ิง
ต่างๆท่ีจะมีใหมี้เกิดข้ึน โดยการรอบรู้และเหตุผลแห่งพระองค ์ซ่ึงทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บั
อ านาจและเดชานุภาพของพระองค ์อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงปรีชาสามารถในการกระท า
ทุกๆส่ิงท่ีพระองคท์รงประสงค.์ 
 การศรัทธาต่อการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)น้ี เป็นส่วนหน่ึงของการศรัทธาต่อ
การเป็นพระเจา้ของพระองค ์เป็นหน่ึงในหลกัการศรัทธา 6 ขอ้ ซ่ึงการศรัทธาของ
บุคคลหน่ึงยงัไมอ่าจถือไดว้า่ ครบถว้นสมบรูณ์ เวน้แต่จะตอ้งมีการศรัทธาต่อลิขิตน้ี
ประกอบเขา้ไปดว้ย  อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  

           :سة   القمر، اآلية[.] 

 ความว่า  “แทจ้ริงทุกๆส่ิงนั้นเราไดส้ร้างมนัตามสัดส่วน (การลิขิต)" (ซู
เราะฮฺ อลัเกาะมรั โองการท่ี 49 ) 

และท่านรอซูล ( ซ.ล) ไดว้จนะวา่  
 ) كل شيءيقدرحتىالعجزوالكيس أوالكيس والعجز(  رواه مسلم 

 ความว่า  “ทุกๆ ส่ิงเป็นไปตามลิขิต (ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)) ไมว่า่จะเป็นความ
อ่อนแอหรือความเก่งกาจสามารถก็ตาม”   (รายงานโดย มุสลิม) 

2(  ล าดับการศรัทธาต่อลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ(  
การศรัทธาต่อลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)จะสมบูรณ์ไดก้็โดยการเขา้ใจถึง 4 ล าดบั
ต่อไปน้ี 

 (1.)  การศรัทธาต่อการรับรู้ของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม ซ่ึงครอบคลุม
ทุกส่ิงทั้งมวล  อลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสวา่  
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 1    :سة   احلج، اآلية[1.] 

ความว่า “เจา้ไม่รู้ดอกหรือวา่ แทจ้ริงอลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้น ทรงรอบรู้ส่ิงท่ีอยูใ่น
ชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผน่ดิน แทจ้ริงสิงนั้นอยูใ่นการบนัทึกแลว้ แน่นอน การนั้น
ยอ่มเป็นส่ิงง่ายส าหรับอลัลอฮฺ(ซ.บ)”  ( ซูเราะฮฺฮฺ อลัฮจัญ ์    โองการท่ี 70) 

(2) การศรัทธาต่อการบนัทึกลิขิต ท่ีมีอยูใ่นแผน่รวมบนัทึกลิขิตของ อลัลอฮฺ 
(ซ.บ)  (اللةح احملفةظ )  อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  

        ...  سة   األ[:نعام، اآلية8.] 

ความว่า  “เรามิไดบ้กพร่องเลินเล่อแต่อยา่งใดในแผน่บนัทึกลิขิต”(ซูเราะฮฺ 
อลัอนัอาม โองการท่ี 38 ) 

และท่านรอซูล(ซ.ล) ไดว้จนะวา่  
) كتب اهلل املقاديراخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف (  رواه 

 مسلم          
 ความว่า  “อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงบนัทึกลิขิตส่ิงต่างๆก่อนท่ีพระองคจ์ะสร้างชั้น
ฟ้าและแผน่ดินถึงหา้หม่ืนปี”   (รายงานโดย มุสลิม) 
 (3.)    การศรัทธาต่อเดชานุภาพ และ พระประสงคข์องอลัลอฮฺ(ซ.บ)ในอนั
ท่ีจะท าใหก้ารลิขิตเกิดข้ึนเป็นรูปธรรม  
 

 อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  
          5   :سة   التكةير، اآلية[5.] 

 ความว่า “และพวกเจา้จะไม่ประสงคส่ิ์งใด เวน้แต่อลัลอฮฺ(ซ.บ)พระผูเ้ป็น
เจา้แห่งสากลโลกจะทรงประสงคด์ว้ย”   (  ซูเราะฮฺฮฺ อตัตกัวรฺี      โองการท่ี 29) 

และดงัวจนะของท่านรอซูล(ซ.ล)  
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قال رسول اهلل ملن قال له ماشاء اهلل وشئت : أجعلتين هلل ندا بل ماشاء اهلل وحدة ( )  
 رواه أمجد

 ความว่า " และเม่ือคร้ังท่ีชายคนหน่ึงกล่าวกบัทา่นนะบี(ซ.ล)วา่ ส่ิงท่ีอลัลอฮฺ
(ซ.บ)และท่านประสงค(์ก็จะเกิดข้ึน)! ท่านก็กล่าววา่ “น่ีท่านจะท าใหฉ้นันั้น
เทียบเท่าเสมอกบัอลัลอฮฺ (ซ.บ) เลยกระนั้นหรือ?  ท่านตอ้งกล่าววา่ : ส่ิงท่ีอลัลอฮฺ 
(ซ.บ) ทรงประสงคเ์พยีงพระองคเ์ดียวเทา่นั้นยอ่มตอ้งเกิด”     (รายงานโดย   อฮัมดั) 
. 
 (4.)    การศรัทธาวา่ อลัลอฮฺ(ซ.บ)คือ ผูส้ร้างทุกส่ิง ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสวา่  

           5    :سة   الزمر، اآلية[5.] 

 ความว่า   “ อลัลอฮฺ (ซ.บ) คือ ผูส้ร้างทุกส่ิง และพระองค ์คือ ผูคุ้ม้ครองทุก
ส่ิง”  (ซูเราะฮฺฮฺอซัซุมรั    โองการท่ี 62) 

          سة   الصا[:فات، اآلية.] 

 ความว่า  “ อลัลอฮฺ (ซ.บ) คือผูท่ี้สร้างพวกทา่น และส่ิงต่างๆ ท่ีพวกทา่นได้
ท าข้ึนมา”   ( ซูเราะฮฺฮฺ อศัศ็อฟฟาต   โองการท่ี 96) 
และท่านรอซูล(ซ.ล)    ไดว้จนะวา่  

 ) إن اهلل يصنع كل صانع وصنعته (   رواه البخاري 

 ความว่า  “อลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้นทรงสร้างทุกๆผูป้ระดิษฐ ์และ การประดิษฐ์
ของเขา”  (รายงานโดย  อีหม่ามบูคอรี) 

3(  ประเภทของการลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ(  
 1.    การลิขิตโดยสังเขปแบบรวมๆของส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมด หมายถึง การ
ลิขิตท่ีไดถู้กบนัทึกเอาไวแ้ลว้ในแผน่บนัทึกรวม (اللةح احملفةظ) ก่อนการสร้างชั้น
ฟ้า และแผน่ดินหา้หม่ืนปี 
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 2.  การลิขิตช่วงระยะเวลาของอาย ุหมายถึง การลิขิตส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนกบัคนๆ
หน่ึงใน ช่วงระยะการมีชีวติของเขา เร่ิมตั้งแต่ถูกเป่าวญิญาณคร้ังอยูใ่นครรภม์ารดา 
จนกระทั้งเวลา จบชีวติของเขา . 
 3.    การลิขิตระยะหน่ึงปี หมายถึง การลิขิตเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในช่วง 
ระยะเวลา หน่ึงปี ซ่ึงจะเกิดข้ึนในค าคืนอลั-กอดร์ของทุกๆปี (ค าคืนหน่ึงของเดือน
รอมฎอน) ดงั อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่ 

           :سة   الدخان، اآلية[.] 

 ความว่า“ในค าคืนนั้น (กอดร์) ทุกกิจการส าคญัจะถูกจ าแนกออก”( ซู
เราะฮฺ อดัดุคอน  โองการท่ี  4 ) 
  4.    การลิขิตประจ าวนั หมายถึงการลิขิตส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในแต่ละวนั ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองการมีเกียรติ การไร้เกียรติ การใหก้ารย ั้บย ั้ง การใหมี้ชีวติหรือการใหจ้บ
ชีวติ ดงัอลลอฮฺทรงตรัสวา่ 

            5    :سة   الرمحن، اآلية[5.] 

 ความว่า    “ผูท่ี้อยูใ่นชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผน่ดินจะขอต่อพระองค ์ทุกๆ
ขณะ พระองคท์รงมีกิจการ (ทรงใหก้ารลิขิตของพระองคน์ั้นมีข้ึนมา  ”( ซูเราะฮฺ  
อรัรอหฺมาน โองการท่ี 29) . 
 

4( การศรัทธาต่อลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ(ตามแนวทางของชาว สลฟั
)บรรดาซอฮาบาฮ์ ตาบีอนีคนยุคหลงัซอฮาบะฮ์ทีย่ดึมัน่ในอลักรุ - อาน  
และซุนนะฮฺของท่านรอซูล)ซ.ล( (    
 อลัลอฮฺ(ซ.บ)พระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงสร้าง ผูป้กครองทุกส่ิง พระองคท์รง
ก าหนดและลิขิตความความเป็นไปของส่ิงต่างๆก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงสร้างส่ิง
เหล่านั้นข้ึนมาเสียอีก พระองคไ์ดท้รงก าหนดอาย ุปัจจยัยงัชีพ พฤติกรรมการกระท า 
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และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนเอาไวแ้ลว้ ไม่วา่จะเป็นความสุข หรือความทุกข ์ก็ตาม ส่ิงใดท่ี
พระองคท์รงประสงคย์อ่มตอ้งเกิด ส่ิงใดท่ีไม่ทรงประสงคย์อ่มไม่มีทางท่ีจะเกิด
ข้ึนมาไดเ้ลย พระองคท์รงรอบรู้ถึงส่ิงท่ีก าลงัเกิดข้ึน และส่ิงท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึน และ
หากมนัจะเกิดข้ึนพระองคก์็ทรงรู้ดีวา่มนัจะเกิดข้ึนอยา่งไร. 

พระองคท์รงปรีชาสามารถเหนือทุกส่ิง ทรงใหผู้ใ้ดเขา้ใจสจัธรรม หรือหลง
ผดิไปกไ็ด ้แต่ขณะเดียวกนั คนเราเองกมี็เจตนาความตั้งใจในอนัท่ีจะกระท าการใดๆ
ซ้ึงเป็นไปตามการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) โดยมนุษยเ์องตอ้งเช่ือมัน่วา่ ตนเองนั้นจะมี
เจตนาท าส่ิงใดเพียงล าพงัมิได ้เวน้แต่จะตอ้งเป็นไปตามพระประสงคแ์ห่งอลัลอฮฺ
(ซ.บ)ดว้ย ดงัทีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่ 

       ...  :سة   العنكبةت، اآلية[.] 

 ความว่า  “และบรรดาผูท่ี้ดินรนพยายามในแนวทางของเรา แน่นอนเราจะ
ช้ีแนะแก่พวกเขาซ่ึงแนวทางอนัถูกตอ้งของเรา ” (ซูเราะฮฺ อลัองักะบูต โอง การท่ี 
69) 
 อลัลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างและก าหนดพฤติกรรมของมนุษยข้ึ์นมา โดยมนุษย ์
เอง คือผูล้งมือปฏิบติัโดยตรง ฉะนั้น จึงไมอ่าจน าเอาการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)น้ีมา
เป็นขอ้อา้งหกัลา้งต่อพระองคไ์ด ้เม่ือมนุษยไ์ดล้ะเมิด โดยปฏิบติัในส่ิงท่ีตอ้งหา้ม
ปฏิบติั ยิง่ไปกวา่นั้นมนัยงัเป็นเหตุผลท่ีกลบัมาหกัลา้งต่อมนุษยเ์องอีกต่างหาก. 

และเป็นการอนุญาติใหอ้า้งถึงลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)มาอา้ง ในเคราะห์
กรรมความทุกขย์ากท่ีเกิดข้ึนแต่ไม่อนุญาติใหน้ าไปอา้งในการประกอบกรรมชัว่
และความ ผดิ (เช่น ท าความผดิแลว้อา้งวา่เป็นการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ) ดงัท่ีทา่น
นะบี (ซ.ล) ไดท้รงเล่าถึงการโตเ้ถียงของนะบีอาดมั(อ.ล)กบันะบีมูซา(อ.ล) วา่ 

) حتاج آدم وموسى,فقال موسى : أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من    
اجلنةفقال آدم : أنت موسى الذي اصفاك اهلل برساالت هوبكالمه مث تلومين على أمر 

 (  رواه مسلم قدقدرعلي قبل أن أخلق فحج آدم موسى



                                                       หลกัการศรัทธา           

 

119 

 ความว่า  “อาดมัและมซูาต่างกโ็ตเ้ถียงกนั, มซูากก็ล่าววา่: ทา่นคือ อาดมั ผู ้
ซ่ึงท่ีความผดิของท่านไดท้  าใหท้า่นตอ้งออกจากสวรรคใ์ช่ไหม? อาดมักก็ล่าววา่  : 
ท่านก็คือมูซา ผูซ่ึ้งท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไดท้รงเลือกท่านดว้ยบรรดาสารของพระองค์ 
(พระองคท์รงประทานค าภีร์อตัเตารอตใหแ้ก่นะบีมซูาและทรงตรัสแก่ทา่นโดยตรง) 
และพระด ารัสแห่ง พระองคใ์ช่ไหม? ไฉนท่านจึงกล่าวต าหนิฉนัในเร่ืองท่ีถูกลิขิต
ใหเ้กิดข้ึนกบัฉนั ก่อนท่ีฉนัจะถูกสร้างข้ึนมาเสียอีก, อาดมัก็ไดต้อบโตมู้ซาไป
เช่นนั้น” (รายงานโดย มุสลิม). 

5(    พฤติกรรมการกระท าของมนุษย์ 
 การกระท าของมนุษยท่ี์อลัลอฮฺ(ซ.บ)   ไดท้รงก าหนดไวใ้นโลกน้ีแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทดว้ยกนั 

1.    การกระท าท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ไดท้รงลิขิต ใหเ้กิดข้ึนกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงจะไม่
ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการหรือความสมคัรใจของผูใ้ด แต่จะข้ึนอยูก่บัพระประสงคข์อง
พระองคเ์พียงพระองคเ์ดียว เช่น การใหมี้ชีวติเกิดข้ึนมา , การใหจ้บชีวติลงไป , การ
มีสุขภาพดี หรือการเจบ็ไขไ้ดป่้วย 

  ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสวา่  
             :[.5]سة   امللك، اآلية 

ความว่า   “พระองคท์รงใหมี้ความตาย และใหมี้ชีวติ เพื่อทดสอบพวกเจา้
วา่ ผูใ้ด บา้งในหมู่พวกเจา้ท่ีมีการงานท่ีดียิง่” (ซูเราะฮฺ อลัมุลกฺ โองการท่ี 2) 

2.   การกระท าของเหล่าส่ิงมีชีวติท่ีมีความประสงคใ์นตวัเอง(มนุษย ์- ญิน - 
สัตว)์ อนัน้ีจะข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจและความตอ้งการของส่ิงนั้นๆ เพราะอลัลอฮฺ
(ซ.บ)ไดท้รงมอบสิทธ์ิน้ีแก่ส่ิงนั้นๆ อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  

       58     :[.58]سة   التكةير، اآلية 
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ความว่า    “ส าหรับบุคคลใดในหมู่พวกเจา้ท่ีประสงคจ์ะอยูใ่นสจัธรรม”  

( ซูเราะฮฺ อตัตกัวีร   โองการท่ี 28) 
  ...      ...   :سة   الكهف، اآلية[5.] 

ความว่า    “ผูใ้ดประสงค ์ ( จะศรัทธา) ก็จงศรัทธา และผูใ้ดประสงค ์
(จะปฎิเสธ) ก็จงปฎิเสธ ”    (ซูเราะฮฺ อลั  กะฮฺฟฺ   โองการท่ี 29) 

  มนุษยจ์ะไดรั้บการสรรเสริญในส่ิงท่ีดีงาม และจะไดรั้บการต าหนิในส่ิงท่ี
ไม่เหมาะสม  อลัลอฮฺ(ซ.บ)จะไม่ทรงเอาโทษในความผิดใดๆ เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ี
มนุษยส์มคัรใจจะปฏิบติัส่ิงนั้น อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  

  ...    5    :سة   ق، اآلية[5.] 

ความว่า  “และเรามิไดเ้ป็นผูอ้ยติุธรรมต่อปวงบ่าวของเราเลย”  ( ซูเราะฮฺ 
ฆอฟ  โองการท่ี 29). 

มนุษยรู้์ดีถึงความแตกต่างระหวา่งความสมคัรใจและการถูกบีบบงัคบั เขา
เลือกท่ีจะลงจากท่ีสูงโดยใชบ้นัได แต่ขณะเดียวกนักอ็าจมีส่ิงใดมาท าใหเ้ขาตกจาก
ท่ีสูงนั้นก่อนก็ได,้ ส่วนแรกคือการเลือกและความสมคัรใจ แต่ส่วนหลงัคือการ
บงัคบั. 

6(.    การประมวลลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ( และการกระท าของมนุษย์
เข้าด้วยกนั. 

อลัลอฮฺ(ซ.บ)  ทรงใหม้นุษยมี์ความสมคัรใจและความสามารถ, มนุษยเ์อง 
คือ ผูล้งมือปฏิบติัการกระท านั้นๆโดยตรง เพราะเขามีความสมคัรใจ และความ 
สามารถ อยูใ่นตวัเอง หากเขาไดศ้รัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) นัน่ก็เพราะเป็นไปตาม
ความสมคัรใจของเขาเอง แต่ถา้หากเขาปฎิเสธการศรัทธาต่อพระองค ์นัน่กเ็ป็นไป
ตามความสมคัรใจของเขาเช่นกนั ซ่ึงเหมือนกบัค าพดูของเราท่ีวา่... ผลไมช้นิดน้ีมา
จากตน้ไมช้นิดน้ี , พืชน้ีมาจากพื้นท่ีตรงน้ี . ซ่ึงก็หมายความวา่ มนัเกิดมาจากท่ีมา
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ของมนัตามการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) หรืออีกในแง่หน่ึงกคื็อ พระองคท์รงใหม้นัมี
ข้ึนมาจากท่ีก าเนิดของมนั ซ่ึงจะไม่เป็นการสวนทางกนั ระหวา่งการลิขิตและการ
กระท า ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสวา่  

          :سة   الصافات، اآلية[.] 

       ความว่า   “อลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้นไดท้รงสร้างพวกทา่น และส่ิงต่างๆท่ีพวก
ท่านไดท้  าข้ึนมา” (ซูเราะฮฺ อศัศอ็ฟฟาต โองการท่ี 96) 

      2      1   

 8       7     :سة   الليل، اآليات[7-2.] 

ความว่า  “ส่วนผูท่ี้บริจากและย  าเกรง (ต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)) และเช่ือมัน่ส่ิงท่ีดี 
เราก็จะใหเ้ขาไดรั้บความสะดวกสบายอยา่งง่ายดาย และส่วนผูต้ระหน่ี และถือวา่
พอเพียงแลว้ (จากความเมตตาของอลัลอฮฺ(ซ.บ)) และปฎิเสธส่ิงดีงาม เรากจ็ะใหเ้ขา
ไดรั้บความล าบากโดยง่ายดาย”   (ซูเราะฮฺ อลัลยัลฺ   โองการท่ี  5-10) 

 

 

 

7(.    หน้าทีข่องผู้ศรัทธา)มนุษย์(ต่อการลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ( .    
 1.   มนุษยจ์ะตอ้งขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ(ซ.บ) ใหส้ามารถกระท าส่ิง
ต่างๆท่ีถูกลิขิตไวโ้ดยง่าย ขอใหป้ลอดภยัจากความไม่ดีงาม ขอใหไ้ดรั้บความ
สะดวก และห่างไกลจากความยากล าบาก มีการมอบหมายและขอความคุม้ครองต่อ
พระองค ์และจะตอ้งมีความปราถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะใหพ้ระองคน์ ามาซ่ึงส่ิงดีงาม 
และก าจดัความไม่ดีให ้ หมดไป   ดงัท่ีท่านรอซูล(ซ.ล)วจนะวา่ 

احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك شيء فالتقل لو أين ) 
  شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان (فعلت كذا لكان كذا وكذا ، ولكن قل قدر اهلل وما

 رواه مسلم                        
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 ความว่า “จงพยายามในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตวัท่านเอง จงขอความ
ช่วยเหลือต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) จงอยา่อ่อนแอและทอ้แท ้หากมีส่ิงใดเกิดข้ึนกบัท่าน ก็
อยา่พดูวา่: ถา้ฉนัท าอยา่งนั้นก็คงเป็นอยา่งนั้น แต่จงพดูวา่: ลิขิตและการประสงค์
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)ยอ่มตอ้งเกิด เพราะ ค าวา่ “ถา้” จะน ามาซ่ึงการยแุหยข่องไชตอน
(มารร้าย)”  ( รายงานโดย มุสลิม )  

2.    มนุษยจ์ะตอ้งอดทนต่อส่ิงท่ีถูกลิขิตใหเ้กิดกบัเขา โดยท่ีไมตี่โพยตีพาย 
เพราะ เขารู้ดีวา่ส่ิงท่ีเกิดกบัเขาน้ี  ไม่มีทางท่ีมนัจะพลาดคลาดแคลว้เขาไปได ้และ 
ส่ิงใดท่ีคลาด แคลว้เขาไป  (ไม่เกิดกบัเขา) มนัก็ไม่มีทางท่ีจะเกิดกบัเขาไดเ้ลย ดงัท่ี
ท่านนะบีไดว้จนะวา่  

 رواه أمحد أك مل يكن ليصيبك (واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وأن ما أخط ) 
ความว่า  “พึงรู้เถิด ส่ิงใดท่ีเกิดกบัท่านนั้น มนัยอ่มไม่มีทางพลาดคลาด

แคลว้ท่านไปได ้และส่ิงใดท่ีคลา้ดแคลว้ท่านไป มนัก็ไม่มีทางท่ีจะเกิดกบัท่านได้
เลย” (รายงานโดย  อฮัมดั) 
  

8(.    การพอใจยอมรับลขิิตของอลัลอฮฺ)ซ.บ(  
 มนุษยจ์  าเป็นตอ้งพอใจยอมรับการลิขิตของอลัลอฮฺ (ซ.บ) เพราะมนัเป็น 
ส่วนหน่ึงของการยอมรับในความเป็นพระเจา้ของอลัลอฮฺ (ซ.บ) อยา่งสมบูรณ์   มุ
มิน(ผูศ้รัทธา)ทุกคนตอ้งยอมรับในการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) เพราะการลิขิตของ
พระองคน์ั้น ทุกส่ิงเป็นความถูกตอ้ง เป็นธรรม และมีเหตุผล ใครก็ตามท่ีมีจิตใจ
เช่ือมัน่วา่ ส่ิงใดท่ีเกิดกบัเขา ไมมี่ทางท่ีมนัจะพลาดเขาไปได ้และส่ิงใดท่ีคลาดแคลว้
เขาไป มนักไ็มมี่ทางท่ีจะเกิดกบัเขาได ้จิตใจของเขากจ็ะปราศจากความวติก เคลือบ
แคลง ชีวติของเขาก็จะไร้ซ้ึงความไม่สงบกงัวล เขาจะไมเ่สียใจต่อส่ิงท่ีผา่นไปแลว้ 
จะไม่หวาดหวัน่ ต่อส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เม่ือเป็นเช่นน้ี เขาก็จะเป็นผูท่ี้มี
ความสุขท่ีสุด มีจิตใจและความคิดท่ีปลอดโปร่ง เช่นเดียวกนั ใครก็ตามท่ีรู้ตวัดีวา่ 
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อายขุยัน์ และปัจจยัยงัชีพ ของตนเองนั้นมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ความคลาดกลวั และ
ตระหน่ี ไม่อาจเพิ่มอายแุละปัจจยัยงัชีพของเขาใหม้ากข้ึนได ้ ทุกส่ิงถูกก าหนดไว้
หมดแลว้ เขาก็จะมีความอดทน ต่อทุกขภ์ยัท่ีเกิดข้ึน จะพยายามขออภยัต่ออลัลอฮฺ
(ซ.บ)ในความผดิท่ีไดท้  าลงไป จะพอใจและยอมรับการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) 
ดงันั้นเมือเป็นเช่นน้ีในตวัของเขากจ็ะประมวลไวซ่ึ้งความดีสองประการดว้ยกนั คือ 
การเช่ือฟังภกัดีต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) และการอดทนต่อความทุกขย์าก ดงัอลัลอฮฺ(ซ.บ)
ทรงตรัสวา่  

                  77  

  :[.77]سة   التغابن، اآلية 

ความว่า  “ไม่ม่ีทุกขภ์ยัใดเกิดข้ึน เวน้แต่ ดว้ยอนุมติัของอลัลอฮฺ(ซ.บ) และ
ผูใ้ดศรัทธาต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) พระองคจ์ะทรง เปิดหวัใจของเขา (สู่แนวทางท่ีถูกตอ้ง) 
และอลัลอฮฺ(ซ.บ) เป็นผูท้รงรอบรู้ทุกส่ิง”   ( ซูเราะฮฺ อตัตะฆอบุน โองการท่ี 11) . 

และพระองคท์รงตรัสวา่ 
            :[.22]سة   غافر، اآلية 

 ความว่า “ดงันั้นเจา้จงอดทน เพราะ แทจ้ริงสญัญาของอลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้นเป็น
จริง และจงขออภยัโทษต่อพระองคใ์นความผดิของเจา้”   ( ซูเราะฮฺ ฆอฟิร   โองการ
ท่ี 55) 

9(.    ทางน าของอลัลอฮฺ )ซ.บ( สู่แนวทางอนัถูกต้อง )اهلداية(  
 การช้ีน าสู่แนวทางอนัถูกตอ้งน้ีมีสองชนิดดว้ยกนั 

 1.    การช้ีน าโดยการบอกกล่าว สั่งสอนชกัชวน และแนะน าแก่มนุษย ์
ทุคคนซ่ึงอยูใ่นเครือข่ายท่ีบรรดารอซูล(ซ.ล)และนกัเผยแพร่สามารถกระท าได ้ดงั
ท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่   

       25    :[.25]سة   الشة ى، اآلية 
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 ความว่า “และแน่นอน เจา้นั้น (โอมู้ฮมัหมดั) จะช้ีน าสู่ทางอัน่เท่ียงธรรม 
(โดยการแนะน าสั่งสอน)   ( ซูเราะฮฺ อชัชูรอ โองการท่ี 52) 
 2.    การช้ีน าโดยการเอ่ืออ านวยใหไ้ดพ้บ และมีความมัน่คงในสจัธรรม ซ่ึง
ถือเป็นความเมตตา และ โปรดปรานจากอลัลอฮฺ(ซ.บ) ต่อบรรดาบ่าวผูย้  าเกรงของ
พระองค ์การช้ีน า ประเภทน้ี อยูใ่นขา่ยความสามารถของอลัลอฮฺ(ซ.บ)เพยีงพระองค์
เดียว เท่านั้น ไม่มีใครสามารถกระท าไดน้อกจากอลัลอฮฺ(ซ.บ) ดงัท่ีพระองคท์รง
ตรัสวา่ 

               :سة   القصص، اآلية[2.] 

ความว่า “(โอม้ฮูมัมดั) แทจ้ริงเจา้ไมส่ามารถอ านวยแนวทางท่ีถูกตอ้งแก่ผู ้
ท่ีเจา้รักไดห้ากแต่อลัลอฮฺ(ซ.บ)เทา่นั้นท่ีจะอ านวยสู่แนวทางท่ีถูกตอ้งแก่ผูท่ี้พระองค์
ทรงประสงค”์  ( ซูเราะฮฺ อลัองักะบูต  โองการท่ี 56) . 

 10(. พระประสงค์ของอลัลอฮฺ ) ซ.บ ( มสีองชนิดด้วยกนั  

  )اإلرادي(
คือ ความประสงค ์ของพระองค ์ในการลิขิตความ  إ ادي كةنية قد ية     .1 
เป็นไป ของส่ิงต่างๆทัว่ไป หมายถึงพระประสงคข์องพระองคใ์นทุกส่ิงทุกอยา่ง ส่ิง
ใดท่ีพระองคท์รงประสงค ์ ยอ่มตอ้งเกิด ส่ิงใดท่ีพระองคไ์ม่ทรงประสงคก์็ไม่
สามารถเกิดข้ึนได ้ความประสงคข์องพระองคป์ระเภทน้ี จ  าเป็นตอ้งเกิดมีข้ึน  แต่ไม่
จ  าเป็นวา่พระองคจ์ะทรงยนิดีหรือพอใจต่อส่ิงท่ีเกิดนั้น ดงัท่ีพระองคท์รงตรัสวา่ 

          ...  :[.752]سة   األنعام، اآلية 

 ความว่า “ผูใ้ดท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประสงค ์จะอ านวยเขา พระองคจ์ะทรง
ใหห้วัอกจิตใจของเขาเบิกบาน (เพื่อตอบรับ) ต่ออิสลาม” (ซูเราะฮฺ อลัอนัอาม 
โองการท่ี 125) 
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شرعيةالدينية الإ اد     .2    คือ พระประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัหลกัการและ
บญัญติัของพระองค ์  หมายถึง พระประสงคข์องพระองคป์ระเภทท่ีพระองคท์รง
ยนิดีและพอใจต่อส่ิงนั้นๆและผูท่ี้มีลกัษณะเช่นนั้น แต่ไม่จ  าเป็นวา่ ส่ิงนั้นจะตอ้ง
เกิดข้ึนดงัท่ีพระองคท์รงตรัสวา่ 

  ...        ...   :[.782]سة   البقر ، اآلية 

ความว่า “อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประสงค ์ใหมี้ความสะดวกแก่พวกเจา้ และไม่
ประสงค ์ใหมี้ความล าบากแก่พวกเจา้”    (ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ   โองการท่ี 185) 
. 

 อน่ึง พระประสงค ์ลิขิต ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้น ( إ اد كةنية ) จะประมวล
รวมทุกๆพระประสงคท่ี์ยิน่ดีของพระองค ์แต่ไมไ่ดห้มายความวา่ ทุกๆพระประสงค์
ลิขิตของพระองค ์ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะเป็นความประสงคย์นิดีของพระองค ์ตวัอยา่งเช่น 
การศรัทธาเช่ือมัน่ของท่านอบูบกัรฺซ่ึง ประกอบดว้ยพระประสงคข์องพระองคท์ั้ง
สองประเภท ส่วนการปฎิเสธศรัทธาของ อบูญะฮลันั้นเกิดจากพระประสงคลิ์ขิต
ของพระองคเ์พยีงอยา่งเดียว แต่หากการศรัทธาของอบญูะฮลันั้นกเ็ป็นพระประสงค์
ยนิดีของพระองค ์แต่ไม่ใช่พระประสงค ์ลิขิตของพระองค ์เพราะมนัไมไ่ดเ้กิดข้ึน .  

ถึงแมอ้ลัลอฮฺ(ซ.บ)จะทรงลิขิตการฝ่าฝืนทรยศต่อพระองคใ์หเ้กิดมีข้ึน 
แต่พระองคก์็ไม่ทรงยนิดี และไม่ทรงใชใ้หผู้ใ้ดกระท ามนัยิง่ไปกวา่นั้นพระองค์
ยงัทรงกร้ิว และ ไม่พอใจต่อส่ิงนั้นดว้ย . 
 ส่วนการภกัดีและศรัทธานั้น พระองคท์รงพอใจ ยนิดี แต่หากพระองค์
ไม่ทรงลิขิตมนัก็เกิดข้ึนไม่ได ้อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  

      ...  :[.1]سة   الزمر، اآلية 

 ความว่า “อลัลอฮฺ(ซ.บ)ไม่ทรงยนิดีต่อบวงบ่าวของพระองคซ่ึ์งการปฎิ
เสธ”  (ซูเราะฮฺ อซัซูมรั  โองการท่ี  7) 
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      52    :سة   البقر ، اآلية[52.] 

 ความว่า “และอลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหาย”   
 (ซูเราะฮฺ อลับะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 205)  

 11(.    มูลเหตุต่างๆทีจ่ะมาเบ่ียงเบนลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ(  
 ส าหรับการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)นั้น พระองคท์รงก าหนดใหมี้มูลเหตุ
ต่างๆมาเบ่ียงเบน หรือยบัย ั้งการเป็นไปตามลิขิตนั้นได ้ซ่ึงกเ็ป็นการลิขิตของ อลัลอ
ฮฺ (ซ.บ)เช่นเดียวกนั เช่น การขอดุอา การท าทาน การใชย้าในการรักษาอาการ
เจบ็ป่วย การใชค้วามระมดัระวงั การไม่เผลอเหลอ ซ่ึงทุกส่ิงดงักล่าวน้ี ก็เป็นการ
ลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) เช่นเดียวกนั . 
 

  

12(.  ประเดน็ทีว่่า ลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ(เป็นความลบัของพระองค์   
 ทศันะท่ีว่า ลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)เป็นความลบัส าหรับมนุษยน์ั้น จ  ากดั
อยูใ่นบางแง่มุมของการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)เท่านั้น แก่นแทข้องทุกส่ิงทุกอยา่ง
ไม่มีใครล่วงรู้ได้นอก จากอลัลอฮฺ(ซ.บ) มนุษยไ์ม่อาจล่วงรู้ได้ เป็นตน้ว่า การ
ท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรง ให้ใครหลงผิดหรือทางน า ให้มีชีวิต หรือจบชีวิตลง. ดงัท่ี
ท่านนะบีไดก้ล่าววา่  

 إذا ذكر القدر فأمسكوا (   رواه مسلم  ) 
 ความว่า “เม่ือไดย้ินการกล่าวถึงการลิขิตของอลัลอฮฺ (ซ.บ) พวกเจา้จง
ระงบัและ เงียบ(หยดุการพดูคุยทนัที) ” (รายงานโดย มุสลิม) . 
 ส่วนในทางแง่มุม เหตุผล ขั้นตอน และผลพวงของการลิขิตนั้น มนุษย์
สามารถศึกษา และท าความเข้าใจได้ เพราะการลิขิตน้ีเป็นหน่ึงในหลักการ
ศรัทธาท่ีมุสลิมทุคคนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้  และท าความเขา้ใจ  ดงัค ากล่าวของท่าน
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รอซูล(ซ.ล)  เม่ือคร้ังท่ีท่าน ญิบรีลไดจ้  าแปลงกาย เป็นมนุษยธ์รรมดามาหาท่าน  
และสอบถามท่านถึงเร่ืองหลกัศรัทธา หลกัอิสลาม ฯ โดยท่านกล่าววา่  

 ) هذا جربيل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم ( رواه مسلم 
 ความว่า “นั่น คือ ญิบรีล เขามาเพื่อท่ีจะสอนพวกท่านเก่ียวกบัศาสนา
ของพวกท่าน” (รายงานโดย มุสลิม ) 

 13(.    การน าเอาลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ(มาเป็นขออ้าง  
  การรอบรู้ล่วงหน้าของอลัลอฮฺ(ซ.บ)ถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน เป็นส่ิงเร้นลบัท่ี
ไม่มีใครจะล่วงรู้ไดน้อกจากพระองค ์ดงันั้นจึงไม่มีสิทธิเอาการลิขิตของพระองค์
มาเป็นขอ้อา้งลบลา้งได.้ 

ไม่อนุญาติให้ละทิ้งการกระท ามูลเหตุโดยการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ไม่
วา่จะเอามาอา้งกบั อลัลอฮฺ(ซ.บ)หรือกบัมนุษยด์ว้ยกนั  เพราะหากการอา้งลิขิต
ของอลัลอฮฺ (ซ.บ) ในการท าความชั่วเป็นท่ีอนุญาติแล้ว คนท าผิดก็ไม่ควรถูก
ลงโทษ ผูป้ฎิเสธการศรัทธาก็ไม่ควรถูกฆ่า บทลงโทษก็ไม่ตอ้งมีการน ามาใช ้คน
ชัว่ก็จะไม่หยุดย ั้งจากความผิดของตนเอง ซ่ึงจะเป็นเหตุให้ความเส่ือมเสียเกิดข้ึน
ทั้งในศาสนาและสังคม  .  

ส าหรับผูท่ี้เอาการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) มาเป็นขอ้อา้งในการท าผิด เรา
ก็ใชเ้หตุผลหกัลา้งวา่ คุณเองก็ไม่รู้ใช่ไหมวา่ ตนเองจะไดข้ึ้นสวรรค ์หรือลงนรก 
เพราะถา้หากคุณรู้วา่ คุณจะไดเ้ขา้สวรรคห์รือลงนรกแน่นอนแลว้ เราก็จะไม่สั่ง
ใชใ้ห้คุณท าความดี หรือละทิ้งความชัว่หรอก แต่ทวา่ ในเม่ือคุณไม่รู้ตวัเอง คุณก็
สมควรท่ีจะกระท าส่ิงท่ีจะช่วยคุณให้ไดเ้ขา้สวรรค์โดยหวงัว่า อลัลอฮฺ(ซ.บ)จะ
ทรงอ านวยใหคุ้ณไดเ้ขา้สู่สวรรคข์องพระองค ์. 

ดังเช่นเหล่าบรรดาซอฮาบะฮฺ เม่ือได้ยินค าพูดของท่านนะบี (ซ.ล) ท่ี
เก่ียวกบัการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) บางคนก็กล่าวว่า : ฉันไม่เคยมีความมานะ
พยายามมากเช่นน้ีมาก่อนเลย ( ในการท าความดี) . และดงัเม่ือท่านนะบี (ซ.ล) ได้
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ถูกถามถึงการน าเอาลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)ไปเป็นขอ้อา้งท าความชัว่ ท่านก็กล่าวา่ 
: ท่านทั้งหลายจงท า (สาเหตุ) เถิด ทุคคนไดถู้กก าหนดให้ไดรั้บความสะดวกใน
ส่ิงท่ีถูกลิขิตไวใ้ห้ส าหรับเขาแล้ว ใครท่ีถูกลิขิตให้ได้รับความผาสุข และใครท่ี
ถูกลิขิตให้ได้รับความทุกข์ร้อน เขาก็จะได้รับความสะดวกในการกระท าท่ีจะ
น าพาเขาสู่ความทุกขร้์อน แลว้ท่านนะบี (ซ.ล) ก็ไดอ่้านโองการท่ีวา่  

      2      1  

   8       7       ،لليل ا ]سة   

 [.7-2اآليات:

ความว่า “ส่วนผูท่ี้บริจาค และย  าเกรงอลัลอฮฺ(ซ.บ) และเช่ือมัน่ในส่ิงท่ีดี 
เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกอย่างง่ายดาย และส่วนผูท่ี้ตระหน่ีและถือว่า
ตนเองพอเพียงแลว้ (จากความเมตตาของอลัลอฮฺ(ซ.บ)) และปฎิเสธส่ิงท่ีดีงาม เรา
ก็จกัใหเ้ขาไดรั้บความล าบากอยา่งง่ายดาย”. (ซูเราะฮฺ อลัลยัลฺ โองการท่ี 5-10).  

14(.   การท าเหตุเพือ่ให้เกดิผล 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย์เรานั้นมีสองลักษณะด้วยกัน คือ ส่ิงท่ีสามารถ

หลีกเล่ียงได ้ก็อยา่ทอ้แทท่ี้จะหลีกเล่ียงจากมนั และส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้
ก็อย่าตีโพยตีพายกบัมนั อลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงรอบรู้ถึงความทุกข์ร้อนก่อนท่ีมนัจะ
เกิดข้ึน และการท่ีพระองค์ทรงรอบรู้นั้นก็ไม่ใช่ส่ิงท่ีท าให้ใครตอ้งประสบกบั
ความทุกขร้์อนนัน่ แต่ทวา่ ความทุกขร้์อนท่ีเกิดข้ึนมานั้น มาจากตน้เหตุท่ีก่อให้
มนัเกิดข้ึนมา ซ่ึงหากวา่ ความทุกขร้์อนนั้นเน่ืองมาจากความบกพร่องของบุคคล
โดยการละเลยต่อสาเหตุท่ีจะมาป้องกนัหรือยบัย ั้งไม่ให้เขาตอ้งประสบกบัความ
ทุกข์ร้อนนั้นแล้ว เขาก็สมควรท่ีจะได้รับการต าหนิในความบกพร่องเลินเล่อ
นั้นๆ แต่ถา้หากว่า การป้องกนัยบัย ั้งไม่อยูใ่นข่ายความสามารถของเขา เขาก็ไม่
ควรไดรั้บการต าหนิใดๆ . 
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ดงันั้นการท าสาเหตุ น้ี จึงไม่ใช่ส่ิงท่ีคา้นกบัการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) 
และการมอบหมายต่อพระองค ์แต่วา่มนัคือ ส่วนหน่ึงของส่ิงดงักล่าวอีกต่างหาก 
เม่ือการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)ไดเ้กิดข้ึนมาแลว้ก็จ  าเป็นจะตอ้งท าใจยอมรับโดย
กล่าววา่ : การลิขิตและส่ิงท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ) ทรงประสงค ์ยอ่มตอ้งเกิด ส่วนก่อนท่ี
การลิขิตจะเกิคข้ึนนั้น คนเราจ าเป็นตอ้งท า หรือปฏิบติัส่ิท่ีเป็นตว้แปรให้ตนเอง
ไดรั้บความดีงาม ปลอดภยัจากความล าบาก . 

บรรดานะบีทั้งหลายเอง ก็ปฏิบติัส่ิงท่ีเป็นตวัแปร เพื่อให้ตนเองปลอด
พน้จากการท าร้ายของศตัรู ทั้งท่ีเขาเหล่านั้นไดรั้บการช่วยเหลือ และอยู่ภายใต้
การคุม้ครองของอลัลอฮฺ(ซ.บ) .ท่านรอซูล(ซ.ล)  เองซ่ึงเป็นผูท่ี้มีการมอบหมาย
ต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)อย่างจริงจงัท่ีสุด ท่านยงัปฏิบติัสาเหตุ ท่ีท าให้ท่านไดรั้บความ
ปลอดภยัจากศตัรูเลย  . 

 ดงัท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสวา่  
               

    :سة   األنفال، اآلية[.] 

ความว่า “พวกเจา้จงตระเตรียมไวส้ าหรับ (ป้องกนั) พวกเขา (ศตัรู) ส่ิง
ท่ีพวกเจา้สามารถ อนัไดแ้ก่พละก าลงั (การยิ่งธนู) การผกูมา้ (ฝึกไวใ้ห้พร้อมกบั
การต่อสู้) และส่ิงท่ีพวกเจา้จะสร้างความประหวัน่พรันพรึงแก่ศตัรูของอลัลอฮฺ
(ซ.บ) และศตัรูของพวกเจา้” (ซูเราะฮฺ อลัอนัฟาล โองการที 60) 

               

 72   :[.72]سة   امللك، اآلية 

ความว่า “และพระองคคื์อ ผูท้รงท าให้แผน่ดินราบเรียบส าหรับพวกเจา้ 
ดงันั้นพวกเจา้ก็จงสัญจรไปตามทิศทางต่างๆเถิด และจงบริโภคจากปัจจยัยงัชีพ
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ของพระองค์ และยงัพระองค์เท่านั้นการย ั้งชีพฟ้ืนคืนชีพ” (ซูเราะฮฺ   อลัมุลกฺ 
โองการท่ี 15) . 

ท่านนะบีไดว้จนะวา่  
) املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري احرص على 

بك شيء فال تقل لوأين فعلت كذا لكان كذا ماينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصا
 وكذا ولكن قل : قدر اهلل ماشاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان (  رواه مسلم
ความว่า “มุ มินท่ีแข็งแรงนั้ นดีและเป็นท่ี รักยิ่งของอัลลอฮฺ(ซ.บ) 

มากกวา่มุมินท่ีอ่อนแอ และในทุกๆความดี จงพยายามในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ ต่อ
ตวัท่านเอง จงขอความช่วยเหลือต่ออลัลอฮฺ (ซ.บ)  จงอยา่ทอ้แทอ่้อนแอ หากมีส่ิง
ใดเกิดข้ึนกบัท่าน ก็อยา่พูดวา่: ถา้ฉนัท าอยา่งนั้น ก็คงเป็นอยา่งนั้น อยา่งนั้น, แต่
จงพูดวา่: การลิขิตและส่ิงท่ีอลัลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประสงค์ ยอ่มตอ้งเกิด เพราะค าว่า 
“ถา้” จะน ามาซ่ึงการยแุหยข่องไชตอน”   (รายงานโดย   มุสลิม )  

15(.     ข้อช้ีขาด )ฮูกมุ( เกีย่วกบัผู้ปฎเิสธ ศรัทธาต่อการลขิติ. 
ผูใ้ดปฎิเสธศรัทธาต่อการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) ก็เท่ากบัว่า เขาไดป้ฎิ

เสธหลกัส าคญัประการหน่ึงของศาสนา ซ่ึงมีผลให้เขาตกศาสนาไป ชาวสลัฟ
(ผูอ้วโุส ผูท้รงคุณวุติยคุก่อนๆ)บางคนกล่าววา่ “จงโตแ้ยง้เหล่าผูป้ฎิเสธการลิขิต
ของอลัลอฮฺ(ซ.บ)โดยหลกัการและเหตุผล หากพวกเขาไม่ยอม พวกเขาคือผูป้ฎิ
เสธ  หากยอมรับ  พวกเขาก็จะเป็นผูพ้ิพาก ทนัทีโดยปริยาย” 

16(.    ผลพวงของการศรัทธาต่อลขิติของอลัลอฮฺ)ซ.บ(  
 การศรัทธาต่อลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) จะมีผลพลอยอนัดีงาม อันเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลและส่วนรวม ดงัต่อไปน้ี  
 1.    ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดความภกัดีต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ) และเป็นผูมี้คุณสมบติั
ท่ีน่ายกยอ่งมากยิง่ข้ึน เป็นตน้วา่ ความบริสุทธ์ิใจต่ออลัลอฮฺ(ซ.บ)  การมอบหมาย
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ต่อพระองค ์ความเกรงกลวั ความหวงั การมีทศันะคติท่ีดีต่อพระองค ์การมีความ
อดทนอดกลั้น การไม่ส้ินหวงัและการพอใจในการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ)  
 2.    การศรัทธาต่อลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) จะช่วยป้องกนัให้ปลอดพน้
จากความหลงผดิ และการจบชีวติอยา่งไร้ศรัทธา  
 3.    ผูท่ี้ศรัทธาต่อลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) จะด าเนินชีวติอยูใ่นครรลองอนั
เท่ียงธรรมโดยการมีชีวติอยา่งผาสุกในโลกดุนยา และไม่อาจท าใหเ้ขา หลงระเริง
จนลืมตวั หรือ ส้ินหวงัไปกบัความทุกขร้์อนท่ีเกิดข้ึน  แต่เขาจะมัน่ใจแนวแน่ว่า 
ความทุกขท์ั้งปวงท่ีเกิดข้ึน มานั้น เป็นไปตามการลิขิตของอลัลอฮฺ(ซ.บ) เม่ือเป็น
เช่นน้ี เขาก็จะอดทนและใคร่ครวญ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจแต่อยา่งใด . 
 

 4.    การศรัทธาต่อลิขิตจะช่วยให้ผูมี้ศรัทธาสามารถเผชิญกับความ
ล าบากทุกข์ยาก และหวาดหวัน่ ดว้ยจิตใจอนัหนักแน่นและมัน่คง พร้อมทั้งใช้
ความพยายามในการท าเหตุเพื่อใหเ้กิดผล ท่านนะบีทรงตรัสวา่  

خري وليس ذلك إال للمؤمن إن أصابته سراء ) عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله  
 شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له ( رواه مسلم 

 ความว่า “ช่างน่าอศัจรรย ์จริงๆ ส าหรับเร่ืองของผูมี้การศรัทธา ทุกเร่ือง
เป็นส่ิงดีกบัเขาทั้งหมด ความรู้สึกเช่นน้ีจะไม่มีนอกจากในหมู่ผูศ้รัทธาเท่านั้น 
โดยหากความผาสุขประสบกบัเขา เขาก็ขอบคุณ ซ่ึงก็เป็นเร่ืองดีกบัเขา แต่หาก
ความทุกข์ร้อนเกิดกับเขา เขาก็ย่อมอดทน ซ่ึงก็เป็นเร่ืองดีกับเขาเช่นกัน”. 
(รายงานโดย มุสลิม) . 
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