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หลักการศรัทธา
การศรัทธา คือ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) , บรรดามาลาอิกะฮฺ , บรรดา
คัมภีร์ , บรรดาศาสนทูต , วันสิ้ นโลก ,และ การศรัทธาต่อกฎสภาวะความดีและ
ความชัว่
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
[سووة           
.]711  اآلية: البقر

ความว่ า “แต่ทว่า คุณธรรมนั้นคือ ผูท้ ี่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) และวัน
ปรโลก และศรัทธาต่อมาลาอิกะฮฺ ต่อบรรดาคัมภีร์ และบรรดานะบีท้ งั หลาย”
( ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 177)
และอัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
 [سة...          
      
.]582  اآلية: البقر

ความว่ า “ทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) และมาลาอิกะฮฺของพระองค์
และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ (พวกเขากล่าวว่า) เราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่ง
ท่านใด จากบรรดารอซูลของพระองค์” (ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 285)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
.]  اآلية: [سة القمر        

ความว่ า “ แท้จริ งทุกๆสิ่ งนั้น เราสร้างมันตามกาหนดของมัน”
(ซูเราะฮฺ อัลเกาะมัร โองการที่ 49)
ดังวจนะของท่านรอซูล ( ซ.ล )
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( اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره ) رواه
مسلم

ความว่ า “การอีมานคือ การที่ท่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) และมาลาอิ
กะฮฺ ของพระองค์ และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ และรอซูลของพระองค์ และ
วันปรโลก และศรัทธาต่อกฎกาหนดสภาวะความดีและความชัว่ ” (รายงานโดย
มุสลิม)
การศรัทธานั้นต้องประกอบไปด้วย การกล่าวด้วยวาจา , ศรัทธาและเชื่อมัน่
ด้วยใจ , ประพฤติปฏิบตั ิดว้ ยกาย ซึ่ งจะเพิ่มพูนด้วยกับการสวามิภกั ดิ์ ภักดี และจะ
ลดลงด้วยกับการฝ่ าฝื นและการกระทาบาป.
อัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
             
         5    
.]-5  اآلية: [سة األنفال           

ความว่ า “แท้จริ งบรรดาผูศ้ รัทธานั้น คือ ผูท้ ี่เมื่ออัลลอฮ(ซ.บ) ถูกกล่าวขึ้น
แล้ว หัวใจของพวกเขาก็หวัน่ เกรง และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ถูกอ่านแก่
พวกเขา โองการเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา และแด่พระเจ้าของพวก
เขานั้น พวกเขามอบ หมายกัน, คือบรรดาผูท้ ี่ดารงไว้ซ่ ึงการละหมาดและส่ วนหนึ่ง
จากสิ่ งที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขา พวกเขาก็บริ จาก, ชนเหล่านี้แหละพวกเขา
คือ ผูศ้ รัทธาอย่างแท้จริ ง โดยที่พวกเขาจะได้รับหลายชั้น ณ พระเจ้าของพวกเขา
และจะได้รับการอภัยโทษ และปัจจัยยังชีพอันมากมาย”
(ซูเราะฮฺ อัลอันฟาล โองการที่ 2-4)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
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.]7  اآلية: [سة النساء 7 

ความว่ า “และผูใ้ ดปฎิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) และมาลาอีกะฮฺของ
พระองค์ และบรรดาคาภีร์ และบรรดารอซูลของพระองค์และวันปรโลกแล้วไซร้
แน่นอนเขาก็ได้หลงทางไปแล้วอย่างไกล” (ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ โองการที่ 136)
การศรัทธาด้วยวาจานั้น เช่น การอ่านอัลกุรอาน การราลึก การขอดุอา การ
บอกกล่าวในสิ่ งที่ดีงาม ห้ามปรามและยับยั้งความชัว่ (การใส่ ร้ายป้ ายสี การนินทาว่า
ร้าย) และอื่นๆ ...
การศรัทธาด้วยใจนั้น เช่น การเชื่อมัน่ ต่อการเป็ นเอกภาพของอัลลอฮฺ(ซ.บ)
ในการเป็ นพระเจ้า ผูท้ รงสร้าง ผูท้ รงเนรมิตร ผูซ้ ่ ึงไว้แห่งการสักการะ ผูท้ รงไว้ซ่ ึง
พระนามและคุณลักษณะอันสู งส่ ง และต้องไม่สกั การะผูอ้ ื่นร่ วมกับพระองค์อลั ลอฮฺ
(ซ.บ) รวมไปถึงการนิยตั ( เป้ าหมายในการกระทา) ซึ่ งนิ ยามของอีมานนั้น ต้อง
ครอบคลุม ถึงปฎิกิริยาทางใจ เช่น ความรักต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) ความเกรงกลัว การ
มุ่งหวังและมอบหมายต่อพระองค์ และอื่นๆ และนิยามของ
อีมานนั้นต้องครอบคลุมเช่นกัน กับการปฏิบตั ิดว้ ยกาย เช่น การละหมาด การถือศีล
อด การญีฮาดในวิถีทางของอัลลอฮฺ (ซ.บ) และอื่นๆ
และอัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
.]5  اآلية: [سة األنفال       

ความว่า “และโองการต่างๆได้ถูกอ่านแก่พวกเขา ความศรัทธาของพวกเขา
ก็เพิ่มพูนขึ้น” (ซูเราะฮฺ อัลอันฟาล โองการที่ 2)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสอีกว่า
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: [سة الفتح            
.] اآلية

ความว่ า “ และพระองค์ทรงประทานความเงียบสงบลงมาในจิตใจของ
บรรดาผูศ้ รัทธา เพือ่ พวกเขาจะได้เพิม่ พูนการศรัทธาให้กบั การศรัทธา ของพวกเขา”
(ซูเราะฮฺ อัลฟัตฮฺ โองการที่ 4)
เมื่อใดการภักดีและการเชื่อฟังของบ่าวต่อคาบัญชาอัลลอฮฺ(ซ.บ) เพิม่ ขึ้น อี
มานก็จะเพิ่มพูนขึ้นด้วย และในเวลาเดียวกัน การละเมิดและฝ่ าฝื นก็มีผลในทางลบ
ต่ออีมานอีกเช่นกัน จะเห็นได้วา่ ชีริกใหญ่ ( การตั้งภาคี ) หรื อการกูฟูรนั้นทาลาย
รากฐานของการศรัทธา และถ้าหากว่าการฝ่ าฝื นดังกล่าวอยูใ่ นระดับขั้นต่ากว่านี้กจ็ ะ
มีผลทาให้ความสมบูรณ์ของอีมานลดลง หม่นหมองและอ่อนแอลง . อัลลอฮฺ(ซ.บ)
ได้ทรงตรัสว่า
.]8  اآلية: [سة النساء ...               

ความว่า “ แท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ) จะไม่ทรงอภัยการที่สิ่งหนึ่งถูกให้มีภาคีกบั
พระองค์ และพระองค์ทรงอภัยแก่สิ่งอื่นนอกเหนื อจากนี้ สาหรับผูท้ ี่พระองค์ทรง
ประสงค์” (ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ โองการที่ 11)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
 [سة .            
.]1  اآلية:التةبة

ความว่ า “พวกเขาสาบานต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) ว่า พวกเขามิได้พดู และแท้จริ ง
พวกเขาได้พดู ซึ่งถ้อยคาแห่งการปฎิเสธ และพวกเขาได้ปฎิเสธศรัทธาแล้วหลังจาก
การเป็ นมุสลิมของพวกเขา” (ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ โองการที่ 74)
ท่านนะบีมูฮมั มัด (ซ.ล) ได้วจนะว่า
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( اليزين الزاين حني يزين وهومؤمن واليسرق السارق حني يسرق وهومؤمن واليشرب

اخلمر حني يشرب وهو مؤمن ) رواه البخاري ومسلم

ความว่ า “ ผูท้ ี่ละเมิดประเวณี จะไม่ละเมิดในขณะที่เขาเป็ นผูท้ ี่ศรัทธา
(มุมิน) ผูท้ ี่ขโมยจะไม่ลกั ขโมยในขณะที่เขาเป็ นผูท้ ี่ศรัทธา ผูด้ ืมสุ ราจะไม่ดืม
สุ ราในขณะที่เขาเป็ นผูท้ ี่ศรัทธา” (รายงานโดย อีหม่ามบูคอรี และมุสลิม )

""""""""""""""""""""

หลักการศรัทธา

6

หลักศรัทธาข้ อที่ 1
การศรัทธาต่ ออัลลอฮฺ )ซ.บ(
(1) การบรรลุถงึ การศรัทธาต่ ออัลลอฮฺ(ซ.บ)
การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)จะเป็ นจริ งได้ดงั ต่อไปนี้ :ประการที่ 1 ต้องศรัทธาว่า สรรพสิ่ งทั้งมวลในโลกนี้ มีพระเจ้าเพียงองค์
เดียว ซึ่ งพระองค์น้ นั เป็ นผูท้ รงสร้าง, ครอบครอง, ผูท้ รงบริ หารจัดการ สิ่ งต่างๆ
ทั้งหมด ทั้งในเรื่ องของการให้ปัจจัยยังชีพ (ริ สกี) การให้ชีวติ และความตาย ,การให้
คุณและโทษ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้น พระองค์คือผูต้ ดั สิ นตามที่
ทรงประสงค์ พระองค์จะทรงยกย่องและให้เกียรติแก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงประสงค์และ
จะทรงยังความต่าต้อยแก่ผทู ้ ี่ทรงประสงค์ สรรพสิ่ งทั้งหลายในเจ็ดชั้นฟ้ าและเจ็ดชั้น
ดินนั้นอยูท่ ี่พระหัตถ์ของพระองค์ แท้จริ งพระองค์น้ นั เป็ นผูท้ รงอานุภาพเหนือทุก
สิ่ งทุกอย่าง ผูท้ รงรอบรู้ท้งั หมดโดยปราศจากการพึ่งพาสิ่ งใดๆ กิจการทั้งหลายเป็ น
สิ ทธิของอัลลอฮฺ(ซ.บ)เท่านั้น ความดีท้ งั หลายนั้นอยูท่ ี่พระหัตถ์ของพระองค์ ( ใต้
อานาจและเดชานุภาพของพระองค์ท้ งั สิ้ น)ไม่มีหุ้นส่ วนใดๆกับการกระทาของ
พระองค์ และไม่มีผใู ้ ดเหนือพระองค์ แต่ทว่า สิ่ งถูกสร้างทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นมวล
มาลาอิกะฮฺ มนุษย์และญิน หรื อสิ่ งอื่นๆนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) ล้วนเป็ นบ่าว
ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทั้งสิ้ น ทั้งหมดไม่สามารถที่จะเล็ดลอดออกจากการอภิสิทธิ์ การ
ครอบครอง และอานาจของพระองค์ การกระทาของพระองค์จะไม่อยูใ่ นขอบเขต
อันจากัด คุณสมบัติพิเศษเหล่านี้ เป็ นกรรมสิ ทธิ์เฉพาะพระองค์ เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น.
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แท้จริ งไม่มีการภาคีใดๆต่อพระองค์ ไม่มีผใู ้ ดเสมอเหมือนพระองค์ และไม่อนุญาติ
ให้บุคคลใดอ้างอิงคุณสมบัติดงั กล่าวนอกจากพระองค์.
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
57            
              
.]55 ، 57  اآليتان:  [سة البقر ...  

ความว่ า “มนุษย์เอ๋ ย!จงเคารพอิบาดะห์ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของพวกเจ้าที่ทรง
บังเกิดพวกเจ้า และบรรดาผูท้ ี่มาก่อนพวกเจ้า เพื่อว่า พวกเจ้าจะยาเกรง . คือ ผูท้ รง
ให้แผ่นดิน เป็ นที่นอนและฟ้ าเป็ นอาคารแก่พวกเจ้า และทรงให้น้ าหลัง่ ลงมาจาก
ฟากฟ้ า และได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมา เนื่องด้วยน้ านั้น ทั้งนี้ เพือ่ ปัจจัยยังชีพแก่
พวกเจ้า” (ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 21-22)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
              
.]5 : اآلية، [سة آل عمران 5           

ความว่ า “จงกล่าวเถิด (มูฮมั มัด) ว่า ข้าแต่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ผูท้ รงอภิสิทธิ์แห่ง
อานาจทั้งปวง พระองค์น้ นั จะทรงประทานอานาจแก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงประสงค์ และ
จะทรงให้เกียรติแก่ผทู ้ ี่พระองค์ทรงประสงค์ และจะทรงยังความต่าต้อยแก่ผทู ้ ี่
พระองค์ทรงประสงค์ ความดีท้ งั หลายนั้นอยูท่ ี่พระหัตถ์ของพระองค์ แท้จริ ง
พระองค์น้ นั เป็ นผูท้ รงอานุภาพเหนือทุกสิ่ งทุกอย่าง” (ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน โองการ
ที่ 26)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
              
.] : اآلية، [سة هةد   
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ความว่า “และไม่วา่ สัตว์ตวั ใดทีเ่ หยียบอยูใ่ นแผ่นดินเว้นแต่เครื่ องยังชีพของ
มัน เป็ นหน้าที่ของอัลลอฮฺ (ซ.บ) และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงรู ้ที่พานักของมัน ทุกสิ่ งทุก
อย่างอยูใ่ นบรรทึกอันชัดแจ้ง” ( ซูเราะฮฺ ฮูด โองการที่ 6 )
และอัลลอฮ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
.]2 : اآلية، [سة األعراف 2         ... 

ความว่ า “ การสร้างและกิจการทั้งหลาย ล้วนเป็ นสิ ทธิ ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)
เท่านั้น มหาบริ สุทธิ แด่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าแห่งสากลโลก” (ซูเราะฮฺ
อัลอะอฺ รอฟ โองการที่ 54)
ประการที่ 2 ต้องศรัทธาต่อการเป็ นเอกภาพในพระนามที่งดงามยิง่ และ
คุณลักษณะอันสมบูรณ์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสบอกถึงพระนาม และคุณลักษณะ
ผ่านทางคัมภีร์ของพระองค์ และ ฮาดีษของท่านนะบีมูฮมั มัด ( ซ.ล)
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
           
.]78 : اآلية، [سة األعراف 78   

ความว่ า “ และอัลลอฮฺ (ซ.บ) นั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงาม ดังนั้นพวก
เจ้า จงเรี ยกร้องหาพระองค์ดว้ ยกับพระนามเหล่านั้นเถิด และจงปล่อยบรรดาผูท้ ี่ทา
ให้เฉในพระนามของพระองค์เถิด พวกเขาเหล่านั้น จะถูกตอบแทนในสิ่ งที่พวกเขา
กระทา” (ซูเราะฮฺ อัลอะอฺ รอฟ โองการที่ 180)
ดังวจนะของท่านรอซูล ( ซ.ล)
( إن هلل تسعة وتسعني امسا من أحصاهادخل اجلنة وهو وتر حيب الوتر } رواه البخاري

ومسلم
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ความว่า “ พระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ) เก้าสิ บเก้าด้วยกัน ผูใ้ ดท่องจา(1) เขาผู้
นั้นก็จะเข้าสู่ สวนสวรรค์ และอัลลอฮฺ(ซ.บ) นั้นทรงหนึ่งเดียว(เอกะ)และ ทรงพอ
พระทัย ในความเป็ นคี่(ไร้คู่)” (รายงานโดย อิหม่าม บูคอรี และมุสลิม)
การศรัทธาข้ อนีข้ ึน้ อยู่กบั หลักสาคัญ 2 ประการด้ วยกัน
(1) พระองค์อลั ลอฮฺ(ซ.บ) นั้นทรงไว้ซ่ ึงพระนามทีส่ วยงาม และคุณลักษณะ
ที่สูงส่ ง อันได้บ่งบอกถึงคุณลักษณะที่สมบูรณ์ของพระองค์ โดยปราศจาก
ข้อบกพร่ องใดๆ และไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือน หรื อมีส่วนร่ วมกับพระองค์ในสิ่ ง
ดังกล่าว อย่างเช่นพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ( )احليผูท้ รงเป็ น ซึ่ งได้บ่งบอกถึง
คุณลักษณะการมีชีวติ ที่จาเป็ นต้องได้รับการยืนยันว่า พระองค์ทรงมีชีวติ ทีส่ มบูรณ์
และถาวร ไม่มีการสู ญหายไป. เพียบพร้อมไปด้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์แบบ
พระองค์ทรงดังเดิม และไร้ซ่ ึงการพินาศ
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
.]522 : اآلية،  [سة البقر ...             

ความว่ า “พระองค์อลั ลอฮฺ(ซ.บ) คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ ผู ้
ทรง ทรงมีชีวติ ที่สมบูรณ์ โดยที่การง่วงนอน การนอนไม่มาจับต้องพระองค์” (ซู
เราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 255)
(2) แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงบริ สุทธิ์ปราศจากคุณลักษณะที่บกพร่ อง และ
มีขอ้ ตาหนิอย่างสิ้ นเชิง เช่น การหลับนอน ความอ่อนแอ ความโง่เขลา

(1)- หมายความว่า สามารถท่องจาและนับพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ทั้งหมด พร้อมเข้าใจซึ่ งความหมาย อัน
ถูกต้อง และปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามใจความ ซึ่ งสอดคล้องตามความประสงค์ของอัลลอฮฺ (ซ.บ)ในพระนาม
นั้นๆ และใช้เป็ นสื่ อ ในการขอดุอาอฺ (การขอพรต่อพระองค์)
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การอธรรม และอื่นๆ และเช่นเดียวกัน อัลลอฮฺ (ซ.บ)นั้น พระองค์ทรงปราศจาก
ความคล้ายคลึง กับบรรดาสิ่ งที่ถูกสร้างทั้งหมด ซึ่งจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องปฎิเสธ
ในสิ่ งที่พระองค์ทรงปฎิเสธ ต่อตัวเอง และรอซูลของพระองค์ได้ปฎิเสธ รวมถึงการ
ยึดมัน่ ว่า พระองค์ทรงมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ ซึ่ งตรงกันข้ามกับสิ่ งที่พระองค์ได้
ทรงปฎิเสธ
เมื่อเราปฎิเสธการง่วงนอน และการนอนหลับของอัลลอฮฺ(ซ.บ)แล้ว จาเป็ น
จะต้องยืนยันคุณลักษณะการดารงของอัลลอฮฺ (ซ.บ) อย่างสมบูรณ์ เช่นเดียวกันนี้ใน
ทุกๆการปฎิเสธ อัลลอฮฺ(ซ.บ) จากคุณลักษณะที่บกพร่ อง จาเป็ นต้องยืนยันถึง
คุณลักษณะที่ตรงกันข้ามกับข้อบกพร่ องนั้นและพระองค์น้ นั ผูท้ รงมีความสมบูรณ์
เหนืออื่นใด
อัลลอฮ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
.]7 : اآلية، [سة الشة ى 77       ... 

ความว่ า “ไม่มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์ทรงได้ยนิ ทรง
เห็น” (ซูเราะฮฺ อัชชูรอ โองการที่ 11)
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
.] : اآلية، [سة فصلت      ... 

ความว่ า “และพระเจ้าของเจ้านั้น ไม่ทรงอธรรมติตอ่ ปวงบ่าวของพระองค์
(ซูเราะฮฺ ฟุศศิลตั โองการที่ 46)
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
، [سة فاطر ...            ... 
.] :اآلية

หลักการศรัทธา

11

ความว่ า “และอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้นไม่มีสิ่งใดในชั้นฟ้ าและแผ่นดิน จะทาให้
พระองค์ทรงหมดความสามารถไปได้ แท้จริ งพระองค์เป็ นผูท้ รงรอบรู้ ผูท้ รงอนุภาพ
เสมอ” (ซูเราะฮฺ ฟาฎิร โองการที่ 44)
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
.] : اآلية، [سة مرمي      ... 

ความว่ า “และพระเจ้าของเจ้ามิทรงหลงลืมสิ่ งใดเลย” (ซูเราะฮฺ มัรยัม
โองการที่ 64)
การศรัทธาต่อพระนามของอัลลอฮฺ(ซ.บ) , คุณลักษณะ และการกระทานั้น
เป็ นทางหนึ่ง เดียวเท่านั้นที่จะนาไปสู่ การรู ้จกั และทาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ)
ทั้งนี้เพราะพระองค์น้ นั ทรงเร้นลับจากการมองด้วยตาเปล่าของสิ่ งต่างๆในโลกดุน
ยานี้ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเปิ ดประตูแห่งความรู ้ การศึกษาค้นคว้า ซึ่งมนุษย์
สามารถที่จะรู้จกั พระเจ้าและทาการสักการะต่อพระองค์ได้อย่างถูกต้อง แท้จริ งผู้
สักการะนั้นจะกราบไหว้บูชาในสิ่ งที่มองเห็น และผูป้ ฎิเสธจะกราบไหว้สิ่งที่ไม่มี
ตัวตน และผูท้ ี่ชอบเปรี ยบเทียบจะกราบไหว้รูปปั้ น แต่มุสลิม(ผูศ้ รัทธา) จะทาการ
สักการะต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) ผูท้ รงเอกะ ทรงเป็ นที่พ่ ึง ผูท้ รงไม่ประสู ติ และไม่ทรงถูก
ประสู ติ และไม่มีผใู้ ดเสมอเหมือนพระองค์

การศรัทธามัน่ ต่ อพระนามของพระองค์ อันสุดงามนี้ ควรคานึงถึง
ประเด็นต่ างๆต่ อไปนี้ :1) ต้องศรัทธามัน่ ต่อพระนามของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่มีปรากฎอยูใ่ นคาภีร์อลั กุ
รอาน และซุ นนะห์ของท่านรอซูล( ซ.ล )โดยไม่เพิ่มเติม หรื อตัดทอน
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
             
.]5 : اآلية، [سة احلشر 5      

หลักการศรัทธา

12

ความว่ า “พระองค์คืออัลลอฮฺ(ซ.บ) ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใด (ที่ถูกเคารพภักดี
โดยเที่ยงแท้) นอกจากพระองค์ ผูท้ รงอานาจสู งสุ ด ผูท้ รงบริ สุทธิ์ ผูท้ รงความสันติ
สุ ข ผูท้ รงคุม้ ครองการศรัทธา ผูท้ รงปกปั กรักษาความปลอดภัย ผูท้ รงอานาจยิง่ ผู ้
ทรงปราบให้เรี ยบร้อย ผูท้ รงความยิง่ ใหญ่ มหาบริ สุทธิ์ แด่อลั ลอฮฺ ให้พน้ จากสิ่ งที่
พวกเขาตั้งภาคีต่อพระองค์ ” (ซูเราะฮฺ อัลฮัชรฺ โองการที่ 23)
และได้มีปรากฎในฮาดิษของท่านรอซูล ( ซ.ล)
 اللهم إين أسئلك بأن لك احلمد ال إله إ: ( أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مسع رجال يقول

 فقال النيب صلى اهلل. ال أنت املنان بديع السموات واألرض ياذااجلالل واإلكرام يا احلي يا القيوم
 والذي نفسي بيده لقد دعااهلل:  قال،  اهلل ورسوله أعلم: أتدرون مبا دعا اهلل ؟ قالوا: عليه وسلم
بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى ) رواه أبوداود وأمحد

ความว่ า “ ท่านได้ยนิ ชายคนหนึ่งกล่าวว่าโอ้อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ข้าพระองค์ขอ
วิงวอน โดยการสรรเสริ ญทั้งมวลเป็ นกรรมสิ ทธิ แห่งพระองค์ ผูซ้ ่ ึงไม่มีพระเจ้าอื่น
ใดนอกจากพระองค์ ผูท้ รงมอบสิ่ งที่ดี ผูท้ รงเนรมิตชั้นฟ้ าและแผ่นดิน โอ้! พระเจ้าผู้
ไว้ซ่ ึ งความสู งส่ ง และความมีเกียรติ ผูไ้ ว้ซ่ ึงชีวติ และการดารงพระองค์เอง ท่านนะ
บีก็กล่าวว่า “พวกท่านรู ้ไหมว่า ชายผูน้ ้ ีใช้สิ่งใดเป็ นสื่ อขอดุอาอฺ ต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ)?
บรรดาซอฮาบะห์ ก็ตอบว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ) และรอซูลของพระองค์ยอ่ มรู ้ดีที่สุด. ท่าน
นะบี(ซ.ล) ก็ตอบว่า : ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) ผูซ้ ่ ึ งตัวฉันนี้เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ
พระองค์ ชายผูน้ ้ ีได้วงิ วอนต่ออัลลอฮ(ซ.บ) โดยใช้พระนามของพระองค์ที่ยงิ่ ใหญ่
ที่สุด ซึ่งหากพระองค์ได้รับการวิงวอนโดยพระนามนี้แล้ว พระองค์ก็จะตอบรับ
และหากพระองค์ได้รับการร้องขอด้วยพระนามนี้ พระองค์ก็จะทรงประทานให้”
(รายงานโดย อาบูดาวุด และ อิหม่าม อัฮมัด )
2) การศรัทธาว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ) คือ ผูท้ รงตั้งชื่อนี้แด่พระองค์เอง โดยไม่มี
ผูใ้ ดตั้งให้กบั พระองค์ พระองค์ทรงยกย่องพระองค์เอง โดยใช้พระนามต่างๆนี้ ซึ่ง
ไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่อย่างใด
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3) การศรัทธาว่า พระนามของอัลลอฮฺ(ซ.บ)อันสู งส่ งนี้ เป็ นสิ่ งบ่งชี้ถึง
ความหมายอันสมบูรณ์ที่สุด ซึ่ งปราศจากความบกพร่ องใดๆทั้งมวล ฉะนั้นจึง
จาเป็ นจะต้องศรัทธาต่อ ความหมายดังกล่าว นี้ เหมือนกับที่จาเป็ นต้องศรัทธามัน่ ใน
พระนามของพระองค์
4) จาเป็ นต้องให้เกียรติต่อพระนามของอัลลอฮฺ(ซ.บ) และไม่ปฎิเสธ
ความหมายของพระนามเหล่านั้นโดยไม่ตี ความหมายเบี่ยงเบน จากความหมาย
ดั้งเดิม
5) เราจะต้องศรัทธาต่อสิ่ งที่ พระนามต่างๆได้บง่ ชี้ไว้หรื อเป็ นผลพวงมาจาก
พระนามนี้
เพื่อความกระจ่างในความหมายของประเด็นทั้งห้าที่ผา่ นมา ขอยกตัวอย่างดัง กล่าว
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ(ซ.บ) (( )السميعอัลลอฮฺ ผูท้ รงได้ยนิ ) โดยต้องคานึงถึง
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ :
1) ต้องศรัทธาว่า (  ) السميعนี้ เป็ นพระนามหนึ่งของพระองค์ เนื่ องจากได้
ปรากฎอยูใ่ นอัลกุรอานและฮาดิษของรอซูล(ซ.ล)
2) ต้องศรัทธาว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงขนานนามพระองค์เองว่า(  ) السميعและ
พระองค์ได้ทรงตรัสถึงพระนามของพระองค์นามนี้และประทานลงมาในคัมภีร์ของ
พระองค์
3) ต้องศรัทธาว่า (  ) السميعนี้ มีความหมายบอกถึงการได้ยินของพระองค์
ซึ่งเป็ นคุณสมบัติหรื อคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ (ซ.บ)
4) ต้องให้เกียรติต่อคุณลักษณะการได้ยนิ ของพระองค์ ซึ่ งมีความหมายมา
จาก (  )السميعโดยไม่มีการตีความเบี่ยงเบน หรื อปฎิเสธการยอมรับในคุณลักษณะนี้
5) ต้องศรัทธาว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ) นั้นทรงได้ยนิ ทุกสิ่ ง เสี ยงทุกชนิดทุก
ประเภท และสื บเนื่องจากสิ่ งดังกล่าว จึงต้องศรัทธาต่อการติดตามเฝ้ าดูและควบคุม
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ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ด้วย จะต้องมีความกลัว และเกรงต่อพระองค์ และต้องเชื่อมัน่ ว่า
อัลลอฮฺ(ซ.บ) นั้นไม่มีความลับใดๆสาหรับพระองค์
ส่ วนการศรัทธา ในคุณลักษณะอันสู งส่ งของอัลลอฮฺ(ซ.บ) นั้น ควรคานึงถึง
สิ่ งต่างๆต่อไปนี้
1. จะต้องศรัทธาและยืนยันว่า คุณลักษณะทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ ในอัลกุร
อานและฮาดิษ เป็ นคุณลักษณะของอัลลอฮฺ (ซ.บ)อย่างแท้จริ ง โดยไม่มีการตีความ
เบี่ยงเบนหรื อ ปฎิเสธ การยอมรับแต่อย่างใด
2.จะต้องศรัทธาอย่างเด็ดขาด ว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ) นั้น ทรงไว้ซ่ ึงคุณลักษณะ
แห่งความสมบูรณ์ท้ งั ปวง ทรงบริ สุทธิ์ และปราศจากลักษณะที่ดอ้ ย และความ
บกพร่ องทั้งมวล
3.ไม่เปรี ยบเทียบคุณลักษณะของอัลลอฮฺ (ซ.บ) กับลักษณะของมัคโล๊ก (สิ่ ง
ที่ถูกอัลลอฮ(ซ.บ)สร้างขึ้นมา) เพราะอัลลอฮ(ซ.บ) นั้น ไม่มีสิ่งใดจะมาเหมือนกับ
พระองค์ ทั้งในคุณลักษณะและการกระทา อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
.]7 : اآلية، [سة الشة ى 77       

ความว่ า “ ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์และพระองค์ เป็ นผูท้ รงได้ยนิ ผู ้
ทรงเห็น” (ซูเราะฮฺ อัชชูรอ โองการที่ 11)
4. ต้องมัน่ ใจว่า ไม่มีใครสามารถล่วงรู ้ ได้ถึงแก่นแท้แห่งคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ นอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น
5. จะต้องศรัทธาต่อผลพวงที่สืบเนื่องมาจากการศรัทธาต่อคุณลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งในด้านที่เกี่ยวโยงกับการทาอิบาดะห์
และเช่นเดียวกัน เพื่อความกระจ่างแจ้งในประเด็นต่างๆทั้งห้า ข้างต้น ขอ
ยกตัวอย่าง คุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ (ซ.บ) (  ) االستةاءการสถิตย์อยูบ่ นบัลลังก์
ของพระองค์ โดยคานึงถึงกฎเกณท์ท้ งั 5 ประเด็นที่ผา่ นมาดังต่อไปนี้
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1. จะต้องศรัทธาและยืนยันต่อการสถิตย์อยู่ บนบัลลังก์ของอัลลอฮฺ (ซ.บ)
เนื่องจากได้ปรากฎอยูใ่ นหลักฐานอัลกุรอาน
ดังอัลลอฮฺ (ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
.]2 : اآلية، [سة طه 2     

ความว่ า “ผูท้ รงกรุ ณาปราณี ทรงสถิตย์ อยูบ่ นบัลลังก์” (ซูเราะฮฺ ฏอฮา
โองการที่5)
2. ต้องศรัทธาและยืนยันต่อคุณลักษณะ การสถิตย์อยูบ่ นบัลลังก์ของ
พระองค์อย่าง สมบูรณ์ และคู่ควรกับความยิง่ ใหญ่แห่งพระองค์ ซึ่งหมายถึง การอยู่
เหนือบัลลังก์ของพระองค์เป็ นสิ่ ง ทีแ่ ท้จริ ง เหมาะสมกับความยิง่ ใหญ่และสูงส่งของ
พระองค์
3. ไม่เปรี ยบเทียบ คุณลักษณะการสถิตย์บนบัลลังก์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) กับ
การอยูบ่ นที่สูง ของมัคโล๊ก เพราะอัลลอฮฺ (ซ.บ) นั้นไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องพึ่ง
บัลลังก์ แต่มคั โล๊กนั้น ต้องพึ่งสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดมารองรับ จึงจะคงอยูบ่ นที่สูงได้ ดัง
ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
.]7 : اآلية، [سة الشة ى 77       

ความว่ า “ ไม่มี่สิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็ นผูท้ รงได้ยนิ ผู ้
ทรงเห็น” (ซูเราะฮฺ อัชชูรอ โองการที่ 11)
4. ต้องไม่วพิ ากวิจารณ์ถึงวิธีการสถิตย์เหนือบัลลังก์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ว่า จะ
เป็ นไปในรู ปแบบใด หรื อมีลกั ษณะเช่นใด เพราะสิ่ งดังกล่าวนี้ เป็ นเรื่ องเร้นลับ )
(  الغيبที่ไม่มีผใู ้ ดล่วงรู ้ได้นอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) เพียงพระองค์เดียว
5. ต้องศรัทธาต่อผลพวงที่สืบเนื่องมาจากการยอมรับในความยิง่ ใหญ่ และ
สู งส่ ง อันคู่ควรกับอัลลอฮฺ (ซ.บ) ซึ่ งบ่งชี้ถึงการที่พระองค์ ทรงอยูเ่ หนือมัคโล๊กทั้ง
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มวล ทุกสิ่ งทุกอย่างต้องมุ่งตรงสู่ พระองค์ในเบื้องบน ดังคาสรรเสริ ญของผูท้ ี่
ละหมาดในขณะที่สูยดุ ..
} { سبحان ريب األعلى

ความว่ า “มหาบริ สุทธิ พระผูเ้ ป็ นเจ้าของฉัน ผูท้ รงอยูเ่ หนือทุกสิ่ งทั้งปวง”
ประการที3่ . ต้องศรัทธาว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ) คือ พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่
ควรแก่การได้รับการเคารพสักการะ โดยไม่มีการภาคีใดๆร่ วมกับพระองค์
อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงตรัสว่า
، [سة النحل ...            
.] :اآلية

ความว่า “และโดยแน่นอน เราได้ส่งรอซูลมาในทุกประชาชาติ(โดยบัญชาว่า)
พวกท่านจงเคารพภักดีอลั ลอฮฺ(ซ.บ) และจงหลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ด...” (ซู
เราะฮฺ อันนะหฺ ลฺ โองการที่ 36)
และไม่มีรอซูลท่านใดที่ถูกส่ งไปยังประชาชาติของพวกเขา นอกเสี ยจาก
พวกเขาต่างเรี ยก ร้องไปสู่ ดารัสของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ดังที่พระองค์ทรงตรัสอีกว่า
.]2 : اآلية، [سة األعراف ... 
       ... 

ความว่ า “จงเคารพสักการะอัลลอฮ(ซ.บ)เถิด ไม่มีผคู ้ วรได้รับการเคารพ
สักการะสาหรับพวกท่านอีกแล้วอื่นจากพระองค์...” ( ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ โองการ
ที่ 59)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
.]2 : اآلية، [سة البينة ...          

ความว่ า “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระทาอื่นใด นอกจากเพื่อเคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) เป็ นผูม้ ีเจตนาบริ สุทธิ์ ในการภักดีต่อพระองค์ เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ น
แนวทางที่เที่ยงตรง....” (ซูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ โองการที่ 5)
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และดังมีปรากฎในบันทึกของอีหม่ามบูคอรี และมุสลิม ซึ่งท่านรอซูล( ซ.ล)
ได้กล่าวกับท่านมุอาซ อิบนิ ญะบัล(ร.ฎ)ว่า
:  قال.  اهلل ورسوله أعلم:  قلت. ( أتدري ما حق اهلل على العباد وما حق العباد على اهلل

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

) شيئا

ความว่ า “ ท่านรู ้ไหมว่า สิ ทธิ ใดที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ทรงพึงมีเหนื อบ่าวของ
พระองค์และสิ ทธิ ใดที่บ่าวพึงได้รับจากอัลลอฮฺ(ซ.บ) ? ท่านมูอาซ ก็ตอบว่า :
อัลลอฮฺ (ซ.บ) และรอซูลของพระองค์น้ นั ย่อมรู ้ดีที่สุด , ท่านรอซูลก็กล่าวว่า : สิ ทธิ
ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ที่ทรงพึงมีเหนื อบ่าวของพระองค์ คือ การที่บ่าวของเขาจะต้อง
สักการะพระองค์เพียงพระองค์เดียวและไม่สักการะสิ่ งอื่นเป็ นหุ น้ ส่ วนร่ วมกับ
พระองค์ , ส่ วนสิ ทธิ ที่บ่าวพึงได้รับจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) คือการที่พระองค์จะไม่ทรง
ลงโทษผูใ้ ดก็ตามที่ไม่ภาคีสิ่งใดกับพระองค์ในการสักการะ(อิบาดะห์)”
พระเจ้ าทีแ่ ท้จริงนั้น คือ ผูท้ ี่หวั ใจทั้งหลาย(มวลมนุษย์และญิน) ยอมจานน
นอบน้อมภักดี ผูซ้ ่ ึ งไว้แห่งความรักอันล้นเปี่ ยมเหนืออื่นใด ผูห้ นึ่งเดียวเท่านั้น ควร
แก่การกลัวและยาเกรง ผูซ้ ่ ึงมีความสามารถ และอานาจ อันมหาศาล การเรี ยกร้องขอ
ความช่วยเหลือ การไว้ซ่ ึ งที่พ่ งึ และความหวัง ต่อเขาแล้ว ย่อมเพียงพอและเกินพอ
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงตรัสว่า
               
.]5 : اآلية، [سة احلج 5  

ความว่ า “เช่นนั้นแหละ เพราะว่าอัลลอฮฺ(ซ.บ) คือผูท้ รงสัจจะ และแท้จริ ง
สิ่ งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์น้ นั มันเป็ นเท็จ และแท้จริ งอัลลอฮฺ พระองค์
เป็ นผูท้ รงสู งทรงยิง่ ใหญ่....” (ซูเราะฮฺ อัลฮัจญ์ โองการที่ 62)
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สิ่ งที่ได้กล่าวมานี้ คือ พฤติกรรมของบ่าวในการให้ความเป็ นเอกภาพ
ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) .

ความสาคัญต่ อการให้ เอกภาพต่ ออัลลอฮฺ )ซ.บ(
ความสาคัญของการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) จะปรากฎอย่างชัดเจน
ในกรณี ต่อไปนี้ :1. การให้ เอกภาพต่ ออัล ลอฮฺ (ซ.บ) คื อ จุ ดเริ่ ม ต้น , เป้ าหมาย, และบั้น
ปลายของศาสนา ซึ่ งเป็ นข้อเรี ยกร้องเชิญชวนของบรรดาศาสนฑูตทั้งหมด .
2.เนื่องจากการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)นี้เองพระองค์ ได้ทรงสร้าง
สรรพสิ่ งทั้งมวล ทรงแต่งตั้งศาสนฑูตเพื่อการเ ผย แ พร่ ทรง ปร ะ ทาน คา ภีร์ ลง
มา เพื่อยืนยันถึงความจริ ง และด้วยเหตุผลนี้เอง มวลมนุษย์ได้แตกแยกและแบ่ง
ออกเป็ นผูศ้ รัทธาและ ผูป้ ฎิเสธ ผูม้ ีโชคและอาภัพ
3. การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) เป็ นความจาเป็ นอันดับแรกที่มุสลิม
จะต้องปฏิบตั ิและเป็ นสิ่ งแรกที่ถือเป็ นข้อบังคับสาหรับผูท้ ี่จะเข้าสู่ ศาสนาอิสลาม
และเป็ นสิ่ งสุ ดท้ายที่จะต้องจบชีวติ ลง.

การเข้ าถึง-บรรลุถึงการให้ เอกภาพต่ ออัลลอฮฺ)ซ.บ(
คือ การให้เอกภาพต่ออลอฮฺ (ซ.บ) นั้นด้วยความบริ สุทธิ และปราศจาก
การตั้งภาคี การอุ ตริ ก รรม(ประดิ ษ ฐใหม่ ) หรื อการฝ่ าฝื นและกระท าบาป ซึ่ ง
สามารถแบ่ งออกได้เป็ น 2 ระดับด้วยกัน , ระดับที่ จาเป็ น(วาญิ บ) และระดับที่
สมบูรณ์
การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) ในระดับที่จาเป็ นนั้น ต้องประกอบด้วย
3 ประการต่อไปนี้ :1. การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) นั้นต้องมาจากการเจตนาที่ บริ สุท ธิ์
และปราศจากการตั้งภาคี
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2. การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) นั้น ต้องปราศจากการอุตริ กรรมต่างๆ
( )البدعที่จะมาบันทอนความสมบูรณ์ในการให้เอกภาพต่อพระองค์.
3. การให้ เอกภาพต่ ออัล ลอฮฺ (ซ.บ) นั้นต้องปราศจากการฝ่ าฝื นและ
กระทาบาปซึ่งมีผลต่อผลบุญที่จะได้รับในการให้เอกภาพลดน้อยลง.
ส่ วนการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) ในระดับที่สมบูรณ์ คือ การปฏิบตั ิ
สิ่ งที่ศาสนาส่ งเสริ มและสนับสนุนเป็ นพิเศษ ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
1. การบรรลุถึงระดับคุณธรรมอันสู ง
2. การเข้าถึงระดับการศรัทธาที่มนั่ คง
3. การบรรลุ ถึงความอดทนขันติช้ นั สู งสุ ด ทั้งนี้ โดยการไม่ร้องทุกข์ต่อ
สิ่ งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ)
4. การเข้า ถึ ง ระดับ การไม่ ข อความช่ ว ยเหลื อ หรื อพึ่ งพาสิ่ งอื่ น ใด
นอกจากอัลลอฮฺ(ซ.บ)
5. การบรรลุ ห รื อ เข้า ถึ ง ระดับ การมอบหมายต่ อ อัล ลอฮฺ (ซ.บ) อัน
สมบูรณ์ โดยละเว้นสิ่ งที่ศาสนาอนุ มตั ิบางประการ เช่ น การเสกเป่ า หรื อการใช้
เหล็กร้อนนาบ ในสภาวะที่ได้มอบหมายต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ)
6. การเข้าถึ งระดับ ขั้นสู งสุ ดของความรั กที่ มีต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) ด้วยการ
ปฏิบตั ิในสิ่ งที่เป็ นสุ นตั .
ฉะนั้นผูใ้ ดที่ เข้าถึ งการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) ในลักษณะข้างต้น
และปราศจากการตั้งภาคี แน่นอนเขาต้องปลอดภัยจากการถูกลงโทษอย่างถาวร
ในขุมนรก ส่ วนผูท้ ี่ไร้การตั้งการภาคีทุกประเภทและห่างไกลจากการกระทาบาป
และการฝ่ าฝื น เขาจะได้รับความปลอดภัยและการคุม้ ครองอย่างสมบูรณ์ที่สุดใน
โลกดุนยาและอาคีเราะห์
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
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، [سة النساء ...               
.]8 :اآلية

ความว่ า “แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ) จะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่ งจะ
ถูกให้มีภาคี ขึ้นแก่พระองค์ และพระองค์จะทรงอภัยให้แก่สิ่งอื่นจากนั้นสาหรับ
ผูท้ ี่พระองค์ทรงประสงค์ และผูใ้ ดให้มีภาคีข้ ึนแก่อลั ลอฮฺ (ซ.บ) แล้ว แน่นอนเขา
ก็ได้อุปโลกน์บาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้น” (ซูเราะฮฺ อันนีซาอฺ โองการที่ 48)
85            
.]85: اآلية، [سة األنعام

ความว่ า “บรรดาผูท้ ี่ศรัทธาโดยที่มิได้ให้การศรัทธาของพวกเขาปะปน
กับการอธรรม นั้น ชนเหล่านี้ แหละพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยและพวกเขา
คือผูท้ ี่รับเอาคาแนะนาไว้” (ซูเราะฮฺ อัลอันอาม โองการที่ 82)

การตั้งภาคี ) ( الشرك
การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ แบ่ งออกเป็ น 3 ประเภทด้ วยกัน
1. ชิริกใหญ่ (  ) الشرك األكربซึ่ งเป็ นสิ่ งตรงกันข้ามกับการให้เอกภาพ
ต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) ซึ่ งอัลลอฮฺ (ซ.บ) จะไม่ทรงอภัยในความผิดนี้ นอกจาก จะต้อง
ขอลุ แ ก่ โทษต่ อพระองค์ ซึ่ งหากผูใ้ ดจบชี วิต ลงในสภาพที่ มี ชิ ริก นี้ เขาจะถู ก
ลงโทษในขุมนรกอย่างแสนสาหัสและทรมานยิ่ง การชิ ริกประเภทนี้ ก็คือ การ
ตั้ง ภาคี ต่ อ อัล ลอฮฺ (ซ.บ) ในการท าอิ บ าดะห์ (การเคารพภัก ดี ). โดยกราบ
ไหว้อลั ลอฮฺ (ซ.บ)ร่ วมกับ สิ่ ง อื่ น เรี ย กร้ องขอความช่ วยเหลื อจากสิ่ ง อื่ น เสมอ
เหมือนกับการขอจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) และ อื่นๆในทานองเดียวกัน.
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า

หลักการศรัทธา
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.]15: اآلية،  [سة املائد 15   
 

ความว่ า “แท้จริ งผูใ้ ดให้มีภาคีข้ ึ นแก่ อลั ลอฮฺ แน่ นอนอัลลอฮฺ (ซ.บ) จะ
ทรงให้สวรรค์เป็ นที่ตอ้ งห้ามแก่เขา และที่พานักของเขานั้นคือนรก และสาหรับ
บรรดาผูอ้ ธรรมนั้นย่อมไม่มีผชู ้ ่วยเหลือใดๆ” ( อัลมาอิดะฮฺ โองการที่ 72 )
2. ชิ ริ กเล็ก (  ) شرك أصغرค้านกับ การให้ เอกภาพต่ อ อัล ลอฮฺ (ซ.บ)
อย่างสมบูรณ์ แบบ ซึ่ ง หมายถึ ง ทุ กๆสิ่ งที่ เป็ นสื่ อ หรื อนาพาไปสู่ การชิ ริกใหญ่
นัน่ เอง เช่น การสาบานด้วยกับสิ่ งอื่นๆนอกจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) การโอ้อวดในการ
กระทาอิบาดะห์ เป็ นต้น .
3. ชี ริกแอบแฝง (  ) الشرك اخلفيคือ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการ
เจตนาและความตั้งใจในการกระทา ซึ่ งอาจจะกลับกลายเป็ นชิ ริกเล็ก หรื อชิ ริก
ใหญ่ก็ได้ ทั้งที่ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะและสภาพของผูก้ ระทานั้นๆ
ดังมีรายงานจาก มะห์มูด อิบนิ ลาบีด ( รฎ ) ว่า ท่านรอซู ล( ซ.ล)ได้ทรง
วจนะว่า:
 وما الشرك األصغريارسول:( إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر قالوا

 الرياء ) رواه أمحد: اهلل ؟ قال

ความว่ า “ สิ่ งที่ฉนั กลัวมากที่สุดที่มนั เกิดขึ้นกับพวกท่าน ก็คือ ชิ ริกเล็ก, พวกเขา(
บรรดาซอฮาบะฮฺ) ก็กล่าวว่า: ชิ ริกเล็ก คืออะไรกันเล่าโอ้ท่านรอซู ล ( ซ.ล )? ท่าน
รอซูล( ซ.ล ) ก็ตอบว่า : คือการโอ้อวด คุยโม้ ” ( รายงานโดย อีหม่าม อัฮฺมดั )

)2(. นิยามของ “อิบาดะห์ ” )การเคารพสั กการะ(
อิบาดะห์ เป็ นคาที่มีความหมายรวมถึงทุกๆสิ่ งที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ทรงรัก
และพอพระทัย ไม่ ว่าจะเกี่ ยวกับ หลัก การศรั ทธา พฤติ ก รรมทางใจ หรื อการ

หลักการศรัทธา
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ปฏิบตั ิทางกาย และรวมไปถึงทุกสิ่ งที่นาพาไปสู่ การใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) ทั้ง
การปฏิบตั ิและละทิ้งการกระทา
นิ ย ามของอิ บ าดะห์ รวมถึ งทุ ก สิ่ ง ที่ อลั ลอฮฺ (ซ.บ)ทรงบัญ ญัติ ในอัล กุ
รอานและซุ นนะฮฺ ของท่านรอซู ล( ซ.ล) อยูภ่ ายใต้ความหมายของคาว่า อิบาดะห์
ทั้ง สิ้ น ซึ่ งมี อ ยู่ หลายรู ป แบบด้วยกัน มี ท้ งั ทางใจ เช่ น หลัก การศรั ท ธาทั้ง 6
ประการ ความกลัวเกรง ความหวัง การมอบหมายต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)
เป็ นต้น ส่ วนการอิบาดะห์ทางกายนั้น เช่น การละหมาด การจ่ายซากาต การถือศิ
ลอด และการประกอบพิธีฮจั ย์

การอิบาดะห์ )เคารพสั กการะ( ที่ถู ก ต้ องจะต้ องประกอบด้ ว ย
หลักสองประการต่ อไปนี้ :)1(. การเคารพภักดี ต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) อย่างบริ สุทธิ์ ใจ โดยไม่ภาคี สิ่งใด
กับพระองค์ นี่ ก็คือ ความห มายของคาว่า )  ( ال إله إال اهللไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่
ควรแก่การเคารพนอกจากอัลลอฮฺ(ซ.บ) และ อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
            
                   
.]: اآلية، [سة الزمر   

ความว่ า “ พึงทราบเถิ ดการอีบาดะฮ์โดยบริ สุทธิ์ ใจนั้นเป็ นของอัลลอฮฺ
(ซ.บ) องค์เดี ยวส่ วนบรรดาผูท้ ี่ ยึดถื อเอาบรรดาผูค้ ุ ม้ ครองอื่ นจากอัลลอฮฺ (ซ.บ)
โดยกล่ า วว่ า เรามิ ด ได้ เคารพภัก ดี พวกเขาเว้น แต่ เพื่ อ ท าให้ เราเข้า ใกล้ ชิ ด
กับอัลลอฮฺ(ซ.บ) แท้จริ งอัลลอฮฺ (ซ.บ) จะทรงตัดสิ นระหว่างพวกเขาในสิ่ งที่พวก
เขาขัดแย้งกันในเรื่ องนั้น แท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ) จะไม่ทรง ชี้ นาทางแก่ผกู ้ ล่าวเท็จ
ผูไ้ ม่สานึกบุญคุณ ” ( ซูเราะฮฺ อัซซูมรั โองการที่ 3 )
และพระองค์ทรงตรัสว่า

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

ความว่ า “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระทาอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) เป็ นผูม้ ีเจตนาบริ สุทธิ์ ในการภักดีต่อพระองค์ เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ น
แนวทางที่เที่ยงตรง....” ( ซูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ โองการที่ 5 )
)2(. การปฏิ บตั ิตามแบบฉบับของท่านรอซู ล (ซ.ล) ด้วยการปฏิบตั ิตาม
ทั้งในรู ปแบบและลักษณะที่ท่านรอซู ล(ซ.ล) ได้กระทาเอาไว้ โดยไม่ต่อเติม หรื อ
ตัดทอนลง นี่ คือ ความหมายของการปฎิญานว่า )  ( أن حممدا رسول اهللท่านนะบี มู
ฮัมมัดนี้ เป็ นศาสนฑูตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
آل

 [سة ...            
.]7: اآلية،عمران

ความว่ า “จงกล่าวเถิด ( มูฮมั มัด ) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮฺ (ซ.บ) ก็จง
ปฏิ บ ัติต ามฉัน อัล ลอฮฺ (ซ.บ) ก็ จะ ทรงรั ก พวกท่ า น” ( ซู เราะฮฺ อาละอิ ม รอน
โองการที่ 31 )
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสอีกว่า
،ا حلشر

 [سة ...         ...


.]1:اآلية

ความว่ า “และอันใดที่รอซูลได้นามายังพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้ และอันใดที่
ท่านได้หา้ มพวกเจ้าก็จงละเว้นเสี ย” ( ซูเราะฮฺ อัลฮัชรฺ โองการที่ 7 )
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสอีกว่า
             
.]2: اآلية، [سة النساء 2      

หลักการศรัทธา
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ความว่ า “มิ ใ ช่ เช่ น นั้ น ดอก ข้า ขอสาบานด้ว ยพระเจ้า ของเจ้า ว่ า เขา
เหล่านั้นจะยังไม่ศรัทธาจนกว่า พวกเขาจะให้เจ้าตัดสิ นในสิ่ งที่ขดั แย้งกันระหว่าง
พวกเขา ” ( ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ โองการที 65 )

การเป็ นบ่ าวของอั ล ลอฮฺ )ซ.บ( อย่ า งสมบู ร ณ์ นั้ นจะต้ อง
ประกอบด้ วยสองสิ่ งต่ อไปนี้ :1. การมี ค วามรั ก ต่ออัล ลอฮฺ (ซ.บ) อย่างเปี่ ยมล้น โดยรัก อัล ลอฮฺ (ซ.บ)
และรักสิ่ งที่พระองค์ทรงรักนั้น เหนือกว่าสิ่ งอื่นใดทั้งมวล.
2. การมีความเคารพน้อบน้อมต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) อย่างที่สุด ทั้งนี้ก็ดว้ ยการ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งและละทิ้งสิ่ งต้องห้ามของพระองค์ การสานึ กในความเป็ นบ่าว
ของอัล ลอฮฺ (ซ.บ) นั้น หมายถึ ง การประมวลได้ซ่ ึ งความรั ก ,ความนอบน้อม,
ความเคารพ, ความหวัง และความเกรงกลัว อัน บริ บู ร ณ์ ต่ อ พระองค์ ซึ่ งด้ว ย
ประการนี้เองที่คนเราจะสามารถเข้าถึงความรู สึกเป็ นบ่าวต่อพระองค์ ผูท้ รงสร้าง
และการดารงซึ่ งการอิบาดะห์ต่อพระองค์น้ นั จะส่ งผลให้ได้รับความรักและความ
โปรดปรานจากพระองค์อีกด้วย.
อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงพอพระทัยที่จะให้บ่าวแสวงหาความใกล้ชิดพระองค์
โดยการปฏิบตั ิสิ่งที่พระองค์ทรงใช้ให้พวกเขาปฏิบตั ิ และยิ่งไปกว่านั้นถ้าหาก
บ่าวปฏิบตั ิการภักดีโดยสมัครใจและมากมายเท่าใด เขาก็จะยิง่ ได้เข้าใกล้พระองค์
และอยู่ในระดับ ที่ สู งส่ งขึ้ น เท่ านั้น และนี้ ก็ คื อสาเหตุ ที่ ท าให้เขาได้เข้าสู่ ส วน
สวรรค์ดว้ ยความเมตตาและความโปรดปรานของพระองค์.
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
، [سة ا ألعرا ف 22         
.]22:اآلية

หลักการศรัทธา
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ความว่ า “ พวกเจ้าจงวิงวอนต่ อพระเจ้าของพวกเจ้าในสภาพถ่ อมตน
และ.ปกปิ ด แท้จริ งพระองค์ไม่ทรงชอบบรรดาผูท้ ี่ละเมิด” ( ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ
โองการที่ 55 )

(3). หลักฐานและเหตุผลเกีย่ วกับ การให้ เอกภาพต่ ออัลลอ(ซ.บ(
หลักฐาน ที่ช้ ีชดั ถึงความเป็ นเอกะของอัลลอฮฺ(ซ.บ) นั้นมีอยูม่ ากมาย
ใครก็ตามที่ได้พิจารณาและใช้ความคิดไตร่ ตรอง ก็จะเกิ ดความเข้าใจและมัน่ ใจ
ในความเป็ นพระเจ้าองค์เดี ยวของพระองค์ ท้ งั ในด้านการเป็ นผูส้ ร้ าง ผูส้ มควร
ได้รั บ การสั ก การะ และผู้ท รงไว้ซ่ ึ งพระนามและคุ ณ ลัก ษณะอัน สู ง ส่ ง ของ
พระองค์
ขอยกหลักฐาน ดังกล่าวพอเป็ นนัยยะดังต่อไปนี้ :-

3.1 ความยิ่งใหญ่ ของโลกใบนี้ ความหลากหลาย ของสรรพสิ่ งที่ ถูก
สร้ างขึ้ นมาทั้งมวล วงจรอันละเอียดอ่อน ซึ่ งหากผูใ้ ดได้ใช้วิจารณญานและใช้
สติปัญญาไตร่ ตรองในสิ่ งดังกล่าวนี้ เขาก็จะต้องมัน่ ใจและเชื่อในความเป็ นพระ
เจ้าแต่ เพี ย งผูเ้ ดี ย วของพระองค์ อ ย่า งแน่ น อน เช่ น เดี ย วกัน ใครที่ ไ ด้พิ จ ารณา
วิเคราะห์ ในการสร้างชั้นฟ้ า แผ่นดิน จักรวาลและการโคจรที่มีระเบียบ ตลอดจน
มนุษย์ สัตว์ พืชพันธุ์ต่างๆ หิ น ทราย กรวด และอื่นๆ ต้องประจักษ์อย่างแน่นอน
ว่า สิ่ งเหล่ านี้ ตอ้ งมีผสู้ ร้าง ผูไ้ ว้ซ่ ึ งพระนามและคุณลักษณะอันสู งส่ งและเกรี ยง
ไกร สิ่ ง เหล่ านี้ แหละที่ ช้ ี ใ ห้เห็ น ว่า อัล ลอฮฺ (ซ.บ) เพี ย งพระองค์เดี ย วเท่ านั้น ที่
คู่ควรและสมควรได้รับการเคารพสักการะ
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
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ความว่ า “และเราได้ท าให้ เทื อ กเขามั่น คงในแผ่น ดิ น เพื่ อ มัน จะมิ ไ ด้
หวัน่ ไหวกับพวกเขา และเราได้ทาให้หุบเขาเป็ นทางกว้างในแผ่นดินเพื่อว่าพวก
เขาได้ใช้เป็ นทางเดินอย่างถูกต้อง. และเราได้ทาให้ช้ นั ฟ้ าเป็ นหลังคา ถูกรักษาไว้
ไม่ ใ ห้ ห ล่ น ลงมา และพวกเขาก็ ย งั ผิ น หลัง ให้ สั ญ ญาณต่ า งๆของมัน . และ
พระองค์ผทู ้ รงสร้างกลางคืน และกลางวัน และดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ แต่ละ
หน่วยโคจรตามจักรราศี ” ( ซูเราะฮฺ อัลอัมบิยาอฺ โองการที่ 31-33 )
และพระองค์ทรงตรัสอีกว่า
           
.]55: اآلية، [سة الروم 55  

ความว่ า “ และหนึ่ งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ คือการสร้างชั้น
ฟ้ าทั้งหลายและแผ่นดิน และการแตกต่างของภาษาของพวกเจ้าและผิวพรรณของ
พวกเจ้า แท้จริ งในการนี้ แน่นอน ย่อมเป็ นสัญญาณสาหรับบรรดาผูม้ ีความรู ้.”( ซู
เราะฮฺ อัรรู ม โองการที่ 22 )
3.2 บทบัญญัติและหลักฐานต่างๆที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ) ได้ทรงส่ งศาสนฑูต
ของพระองค์ มาเพื่ อ เผยแพร่ บ ัญ ญั ติ ต่ า งๆเหล่ า นั้ น รวมทั้ง สั ญ ลัก ษณ์ แ ละ
เครื่ องหมายต่างๆที่ทรงประทานมาสนับสนุ น การเผยแพร่ ของรอซู ลนั้นๆ ล้วน
ชี้ ชัด ถึ ง การเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า การเป็ นเอกะและคู่ ค วรแก่ ก ารสั ก การะ เพี ย ง
พระองค์เดียว.
ความสมบูรณ์ในทุกด้านของบทบัญญัติน้ นั แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
มันจะต้องมาจากพระเจ้าผูท้ รงปรี ชาญาณ ผูท้ รงรอบรู ้ถึงสิ่ งที่เป็ นผลดีและให้คุณ
ต่อมนุษย์ท้ งั มวล
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า

หลักการศรัทธา
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.]52: اآلية، [سة احلديد ... 

ความว่ า “โดยแน่ น อน เราได้ ส่ งบรรดารอซู ล ของเรา พร้ อ มด้ ว ย
หลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้ง และเราได้ประทานคาภีร์ และความยุติธรรมลงมา
พร้ อมกับพวกเขาเพื่อมนุ ษย์จะได้ดารงอยูบ่ นความเที่ยงธรรม ” ( ซู เราะฮฺ อัลฮะ
ดีด โองการที่ 25 )
และพระองค์ทรงตรัสอีกว่า
            



.]88: اآلية، [سة اإلسراء 88 
     

ความว่ า “ จงกล่าวเถิด(มูฮมั มัด) แน่นอนหากมนุ ษย์และญินรวมกันที่จะ
นามาเช่นอัลกุรอานนี้ พวกเขาไม่อาจจะนามาเช่นนั้นได้ และแม้วา่ บางคนในหมู่
พวกเขาเป็ นผูช้ ่วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตาม .” ( ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ โองการที่ 88
)
3.3 ความเข้าใจโดยธรรมชาติ ถึ งการยอมรับในความเป็ นพระเจ้าองค์
เดียวของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ซึ่ งพระองค์ได้ทรงบันทึกไว้ในใจหรื อให้มีมาตั้งแต่เกิ ด
ของมนุ ษย์ทุกคน คนเราเมื่ อเกิ ดความทุ กข์ร้อน ก็จะสามารถสัมผัสได้ถึงความ
เข้าใจตรงนี้ โดยหวนกลับไปสู่ อลั ลอฮฺ (ซ.บ) และหากคนเรา ปราศจากซึ่ งความ
คลุมเคลือ สับสน และกามารมณ์ซ่ ึ งคอยจะทาลายความเป็ นธรรมชาติที่อลั ลอฮฺ
(ซ.บ)ได้ประทานให้ แน่ นอนเขาจะต้องยอมรับและเห็นฟ้ องในการเป็ นพระเจ้า
องค์เดียวของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ผูท้ รงคู่ควรแก่การสักการะ ผูท้ รงไว้ซ่ ึ งพระนามที่
งดงามและคุณลักษณะที่สูงส่ ง และจะยอมสยบประพฤติ ปฏิบตั ิในหลักการและ
บทบัญญัติต่างๆที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรง ส่ ง บรรดาศาสนฑูตมาเผยแพร่
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า

หลักการศรัทธา
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.]7 ، : اآليتان، [سة الروم 7     

ความว่ า “ ดังนั้น เจ้าจงผิน หน้า ของเจ้าสู่ ศ าสนาที่ เที่ ย งแท้ โดยเป็ น
ธรรมชาติ ข องอัล ลอฮฺ (ซ.บ) ซึ่ งพระองค์ ท รงสร้ า งมนุ ษ ย์ข้ ึ นมา ไม่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในการสร้างของพระองค์อลั ลอฮฺ (ซ.บ) นั้นคือศาสนาอันเที่ยงตรง
แต่ ส่ ว นมากของมนุ ษ ย์ไ ม่ รู้ . และจงย าเกรงพระองค์ และจงด ารงไว้ซ่ ึ งการ
ละหมาด โดยเป็ นผูผ้ ินหน้ากลับไปสู่ พระองค์และอย่าอยู่ในหมู่ผตู ้ ้ งั ภาคี ” ( ซู
เราะฮฺ อัรรู ม โองการที่ 30-31 )
ดังวจนะของท่านรอซูล(ซ.ล)
 كما تنتج،  فأبواه يهودانه أوينصرانه أوميجسانه، (كل مولود يولد على الفطرة

 مث قرأ " فطرة اهلل الذي فطر الناس، البهيمة هبيمة مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء

عليها ") رواه البخاري

ความว่ า “ ทารกทุกคนล้วนถูกกาเนิ ดขึ้นมาท่ามกลางความบริ สุทธ์ พ่อ
และแม่ของเขานั้นแหละที่จะทาให้เขาเป็ นยาฮูดีย ์ หรื อนัซรอนี ย ์ (คริ ส) หรื อเป็ น
มาญูซีย ์ (พวกบูชาไฟ) อุปมาปศุสัตว์ที่คลอดออกมาในสภาพที่สมบูรณ์อว้ นท้วน
โดยมีอวัยวะที่ครบท้วน เป็ นไปได้ไหมที่ มนั นั้นจะมีโรคหรื อพิการ ? หลังจาก
นั้ นท่ า นรอซู ล (ซ.ล)ก็ ไ ด้ อ่ า นอายะฮฺ (  ” ) فطرة اهلل الذي فطر النا س عليه.
(รายงานโดย อิหม่ามบูคอรี ) .

^^^^^^^^^^"""^^^^^^^^^
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หลักการศรัทธาข้ อที่ 2
การศรัทธาต่ อบรรดามาลาอิกะฮฺ)เทวฑูต(ของอัลลอฮฺ) ซ.บ ( (
)1( คานิยามของ การศรัทธาต่ อบรรดามาลาอิกะฮฺ
การศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ ( ซ.บ )คือ การยึดมัน่ อย่าง
แน่วแน่วา่ ณ ที่อลั ลอฮฺน้ นั มีบรรดามาลาอิกะฮฺ ซึ่ งพระองค์ได้ทรงบังเกิดพวกเขา
เหล่านั้น มาจากรัศมี ที่ผสมผสานกัน จนเป็ นรู ปร่ างขึ้นมา เขาเหล่านั้นจะ
สวามิภกั ดิ์ต่อพระองค์ โดยไม่มีการทรยศฝ่ าฝื นแต่อย่างใด พวกเขาจะทาการสดุดี
สรรเสริ ญทั้งกลางวันและกลางคืน โดยไม่ขาดระยะไม่มีผใู ้ ดล่วงรู ้ถึงจานวนของ
พวกเขานอกจากอัลลอฮฺ เพียงผูเ้ ดียงเท่านั้น และพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกมอบหมาย
ให้ปฏิบตั ิภารกิจแตกต่างกันออกไป
ดังอัลลอฮฺ ( ซ.บ )ได้ทรงตรัสว่า
.]711: اآلية،  [سة البقر ...         ... 

ความว่ า “ แต่ทว่าคุณธรรมนั้น คือ ผูท้ ี่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ( ซ.บ ) และ
ศรัทธาต่อวันปรโลก และศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺ” (ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ
โองการที่ 177)
และพระองค์ยงั ได้ตรัสอีกว่า
...          
      ... 
.]782: اآلية،  [سة البقر

ความว่ า “ทุกคนศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) และมาลาอิกะฮฺของพระองค์
และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ (พวกเขากล่าวว่า) เราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่ง
ท่านใด จากบรรดารอซูลของพระองค์” (ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 285)

หลักการศรัทธา
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และดังที่ปรากฎในหะดีษ ญิบรี ล ( ซึ่งเป็ นที่รู้จกั กัน ) ในขณะที่เขาได้ถาม
ท่านรอซูล(ซ.ล)ถึงเรื่ องการอีหม่าน อิสลามและอัลอิห์ซาน
 قال – أي رسول اهلل صلى اهلل عليه.  أي جربيل – فأخربين عن اإلميان- (قال

). أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخروأن تؤمن بالقدرخريه وشره:- وسلم
رواه البخاري ومسلم

ความว่ า “ ท่านญิบรี ลได้กล่าวถามนะบีวา่ โปรดบอกฉันเกี่ยวกับอัลอี
หม่าน( การศรัทธา ) เถิด ท่านรอซูล(ซ.ล)จึงกล่าวว่า อีหม่าน ( การศรัทธา ) นั้น
คือ การที่ท่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ต่อบรรดามาลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ , ต่อบรรดา
คัมภีร์ของอัลลอฮฺ , ต่อบรรดารอซูลของอัลลอฮฺ , และต่อวันปรโลก ( วันอาคี
เราะฮฺ ) และท่านต้องศรัทธาต่อกฎกาหนดสภาวะที่ดีและที่ชวั่ ของมัน” . (รายงาน
โดย อีหม่ามบูคอรี และมุสลิม)
ตาแหน่ งและข้ อตัดสิ น ของการศรัทธาต่ อบรรดามาลาอิกะฮฺในอิสลาม
การศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺ เป็ นหลักการศรัทธาข้อที่ 2 จากหลักการ
ศรัทธา 6 ข้อ ซึ่ งการอีหม่านของผูห้ นึ่งจะไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกตอบรับ นอกเสี ย
จากต้องมีการศรัทธาในข้อนี้ ประกอบเข้าไปด้วย .
เหล่ามุสลิมต่างได้ลงมติเห็นพ้องต้องกันว่า การศรัทธาต่อมาลาอิกะฮฺผู ้
ทรงเกิยรติเป็ นวาญิบ ( สิ่ งจาเป็ นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ) ผูใ้ ดปฎิเสธการมีของพวก
เขา ถึงแม้จะเป็ นบางท่านทีได้ถูกกล่าว ถึงในคัมภีร์อลั กุรอ่าน เขาผูน้ ้ นั ก็คือ กาฟิ ร
( ผูป้ ฎิเสธ) ที่ฝ่าฝื นต่อบัญญัติแห่งอัลกุรอ่านและซุนนะฮฺ และฝ่ าฝื นหรื อขัดแย้งต่อ
มติแห่งมวลมุสลิม
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า

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

ความว่ า “และผูใ้ ดก็ตามที่ปฎิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) และบรรดา
มาลาอิกะฮฺของพระองค์ และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ และบรรดารอซูลของ
พระองค์ และต่อวันปรโลก ดังนั้นแน่นอนว่า เขาผูน้ ้ นั ย่อมเป็ นผูท้ ี่หลงทางอย่าง
แสนไกล. ( ซูเราะฮฺ อัลนิซาอฺ โองการที่ 136 )
) 2 ( การอีหม่ าน ) การศรัทธา ( ต่ อบรรดามาลาอิกะฮฺ
การศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะฮฺ นั้น ครอบคลุมทั้งแบบสรุ ป และแบบแจก
แจงรายละเอียด
การศรัทธาต่ อบรรดามาลาอิกะฮฺในรู ปแบบของการสรุ ปนั้น
จะต้ อง
ประกอบไปด้ วยหลักการต่ อไปนี้ :
หลักการข้ อทีห่ นึ่ง คือ
การยอมรับในการมีอยูข่ องพวกเขา,พวกเขาเป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างอัลลอฮฺ
( ซ.บ)ทรงบังเกิดพวกเขามาเพื่อการสักการะภักดีต่อพระองค์,และแน่แท้พวกเขา
เหล่านั้นมีอยูจ่ ริ งการมองไม่เห็นพวกเขาไม่อาจเป็ นหลักฐานได้วา่ พวกเขาไม่มี
เนื่องจากบนโลกนี้มีหลายสิ่ งหลายอย่างที่เรายอมรับว่ามีโดยไม่สามารถประจักษ์
ด้วยสายตา ท่านนะบีมูฮมั มัด ( ซ.ล ) เคยประจักษ์ต่อรู ปร่ างอันแท้จริ งของท่าน
ญิบรี ล สองครั้งด้วยกัน , เหล่าซอฮาบะฮฺเองก็เคยประจักษ์เช่นเดียวกันในสภาพที่
จาแลงมาในรู ปของมนุษย์ ดังที่ทา่ นอีหม่านอัฮมัดได้รายงานไว้ในหนังสื อของท่าน
“ อัลมุสนัด ( ”)املسندซึ่งได้รายงานมาจากอับดุลลอฮฺ บุตรของมัสอูด
( ร.ฎ. ) ได้กล่าวว่า
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 وكل، (رأى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جربيل يف صورته وله ستمائة جناح

)جناح منها قد سد األفق

ความว่ า “ ท่านรอซูล(ซ.ล) ได้เคยประจักษ์ต่อรู ปร่ างของท่านญิบรี ล ใน
ลักษณะที่มีปีกถึงหกร้อยปี กด้วยกัน ซึ่งแต่ละปี กนั้นความใหญ่ของมันจะแผ่ปกคลุม
ทัว่ ท้องฟ้ า”
และได้รายงานในทานองเดียวกัน จากท่านอีหม่ามมุสลิมว่า( ครั้งหนึ่ง )
ท่านญิบรี ลได้มาหาท่านรอซูล(ซ.ล)(ซ.ล) ในสภาพของชายคนหนึ่งซึ่งแต่งกายด้วย
เสื้ อผ้าขาวสนิท , ผมดาสนิท , โดยไม่มีร่องรอยแห่งการเดินทางปรากฎบนตัวเขา
เลย ( เนื่องจากคนเดินทาง จะมีฝนหรื
ุ่ อความสกปรกเกิดขึ้น ) ไม่มีผใู ้ ดในหมูซ่ อ
ฮาบะฮฺที่รู้จกั เขาเลย.
หลักการข้ อทีส่ อง คือ
การยอมรับในตาแหน่งของบรรดามาลาอิกะฮฺ ที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรง
ประทานแก่พวกเขา .ซึ่งพวกเขาเป็ นผูเ้ คารพภักดีต่อบัญชาของอัลลอฮฺ ( ซ.บ )
พระองค์ได้ทรงยกย่องและให้เกียรติพวกเขา โดยให้พวกเขาเป็ นผูใ้ กล้ชิดกับ
พระองค์ ส่ วนหนึ่งในหมู่ของพวกเขาทาหน้าที่นาโองการของอัลลอฮฺ (ซ.บ)มาสู่
บรรดารอซูล บางส่ วนทาหน้าที่บนั ทึกอาม้าลความดีและความชัว่ ของมวลมนุษย์
และญิน และในหมู่พวกเขาทาหน้าที่ปลิดวิญญาน และ หน้าที่อื่นๆอีกมากมาย
พวกเขาจะไม่มีอานาจหรื อพลังใดๆ นอกเหนือจากความสามารถที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ )
ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขา , ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มวลมาลาอิกะฮฺน้ นั ไม่มีอานาจ
ใดๆเหนือผูอ้ ื่น เว้นแต่สิ่งที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงประทานให้ ไม่วา่ จะเป็ นการให้
คุณหรื อโทษ เพราะทั้งหมดอัลลอฮฺ( ซ.บ ) เป็ นผูก้ าหนด .ด้วยเหตุดงั กล่าว จึงไม่
อนุมตั ิให้ปฏิบตั ิอิบาดะฮฺใดๆเพื่อพวกเขาเว้นแต่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) เพียงพระองค์เดียว
เท่านั้น ยิง่ ไปกว่านั้น การให้คุณลักษณะของพระผูเ้ ป็ นเจ้าแก่พวกเขาแล้ว ย่อมเป็ น
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สิ่ งต้องห้ามอันเด็ดขาด เสมือนที่ชาวคริ สเตียนได้อา้ งว่าคุณลักษณะดังกล่าวมีอยูใ่ น
ตัวของกูบ้ รี ส(พระเยซู).
อัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
   5         
.]51 ، 5: اآليتان، [سة األنبياء 51   

ความว่า “และพวกเขา ( มุซริ กนู ) ได้กล่าวว่า พระผูท้ รงกรุ ณาปราณีทรง
เอามาลาอิกะฮฺเป็ นบุตร มหาบริ สุทธิ์แห่งพระองค์ แต่ทว่าพวกเขานั้น (มาลาอิกะฮฺ)
เป็ นบ่าวผูท้ ี่มีเกียรติพวกเขาจะไม่ชิงกล่าวคาพูดก่อนพระองค์.และพวกเขาจะปฏิบตั ิ
ตามคาบัญชาใช้ของพระองค์ ( ซูเราะฮฺ อัลอัมบิยาอฺ โองการที่ 26-27 )
และพระองค์ยงั ได้ตรัสอีกว่า
.]: اآلية، [سة التحرمي          ... 

ความว่ า “พวกเขาจะไม่ฝ่าฝื นอัลลอฮฺในสิ่ งที่พระองค์ทรงบัญชา ใช้พวก
เขา และ พวกเขาก็จะปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ถูกบัญชาใช้” (ซูเราะฮฺ อัตตะหฺ รีม โองการ ที่
6)
และนี่คือขอบเขตของการศรัทธาต่อมวลมาลาอิกะฮฺ ซึ่ งจาเป็ นสาหรับ
มุสลิมทุกคน ทั้งชายและหญิงที่จะต้อง ศึกษาค้นคว้าและยึดถืออย่างเคร่ งครัด โดย
ไม่มีขอ้ แก้ตวั อันใด (เพราะถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ น(วาญิบ)สาหรับมุสลิมคนหนึ่ง ที่
จะต้องรับรู้และเชื่อถือ)
ส่ วนการศรัทธาต่ อบรรดามาลาอิกะฮฺ ในรู ปแบบของการแจกแจง)โดย
ละเอียด(นั้นจะประกอบไปด้ วยหลักการต่ อไปนี้ คือ
) 1 ( โครงสร้ าง และส่ วนประกอบ
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อัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรงเนรมิตบรรดามาลาอิกะฮฺ มาจากแสงรัศมี ดังที่อลั ลอฮฺ
(ซ.บ) ทรงเนรมิตรเหล่าญินขึ้นมาจากไฟ และทรงสร้างมนุษย์ข้ ึนมาจากดิน และ
อัลลอฮฺ ( ซ.บ )ทรงเนรมิตรพวกเขาขึ้นมา ก่อนที่พระองค์จะสร้างนะบีอาดัม( อ.ล)
และแท้จริ งเรื่ องดังกล่าวได้มีปรากฎในฮาดีษที่วา่
 وخلق آدم مما وصف،  وخلق اجلان من مارج من نار، (خلقت املالئكة من نور

. لكم) رواه مسلم

ความว่า “ มาลาอิกะฮฺ ได้ถูกเนรมิตรขึ้นมาจากแสงรัศมี และญินนั้นได้ถกู
เนรมิตรขึ้นมาจากเปลวไฟ และนะบีอาดัมถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่ งทีม่ ลี กั ษณะเดียวกับ
พวกเจ้า” (รายงายโดย มุสลิม)
) 2 ( จานวนของบรรดามาลาอิกะฮฺ
บรรดามาลาอิกะฮฺ นั้นเป็ นสรรพสิ่ งที่ถูกสร้าง ซึ่งไม่มีผใู้ ดรู้จานวนที่
แน่นอนนอกจากอัลลอฮฺ ( ซ.บ )เท่านั้น อันเนื่องมาจากความมากมายของพวกเขา
จะไม่มีที่วา่ งเปล่าถึงแม้ขนาดฝ่ ามือในชั้นฟ้ า ยกเว้นในแต่ละพื้นที่ จะมีมวลมาลาอิ
กะฮฺที่ทาการสู ยดู ต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ )อีกบางส่ วนของพวกเขายืนสดุดีตอ่ อัลลอฮฺ( ซ.บ
) ดังที่ในฟ้ าชั้นที่เจ็ดนั้นจะมี บัยตุลมะอฺมูร ( ) بيت املعمورบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งใน
แต่ละวันนั้น จะมีมวลมาลาอิกะฮฺ เข้าบ้านหลังนั้นถึง 70,000 มาลาอิกะฮฺ หลังจาก
นั้นพวกเขาจะไม่กลับมาเข้าบ้านหลังนั้นอีก อันเนื่องมาจากความมากมายของพวก
เขา และในวันกียามะฮฺ(วันสิ้ นโลก) ไฟนรกจะถูกนามาโดยจะมีเชือกผูกรัดอยูถ่ ึง
70,000 เส้น ในแต่ละเส้นจะมีมาลาอิกะฮฺถึง 70,000 มาลาอิกะฮฺ ซึ่งทาหน้าที่ดึง
ไฟนรกนั้นไว้ . ดังที่ อัลลอฮฺ ( ซ.บ )ทรงตรัสว่า
.]7: اآلية، [سة املدثر ....      ... 

ความว่ า “และไม่ผใู ้ ดที่จะรู ้จานวนไพร่ พลของพระเจ้าของเจ้า นอกจาก
พระองค์เท่านั้น” ( ซูเราะฮฺ อัลมูดซั ซิร โองการที่ 31 )
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และได้มีปรากฎในวัจนะของ ท่านรอซูล(ซ.ล) ว่า
 مافيها موضع قدم إال وفيه سبعون ألف ملك قائم و ساجد، " أطت السماء وحق أن تئط

وراكع " رواه الترمذي وابن ماجه وأمحد

ความว่ า “ ท้องฟ้ านั้นเต็มไปด้วยเสี ยงที่มากมาย และสมควรอย่างยิง่ กที่
มันจะต้องมีลกั ษณะดังกล่าว . เพราะไม่มีพ้นื ที่วา่ งแม้ขนาดเท่าฝ่ าเท้าเหลืออยู่ เว้น
แต่จะต้องมี มาลาอิกะฮฺที่ทาการยืนสดุดี และก้มกราบอยู”่ (รายงานโดย อีหม่าม
ติรมีซี และ อิบนูมาญะฮฺ และ อัฮมัด)
และท่านนะบี ( ซ.ล ) ก็ยงั ได้เคยกล่าวถึง บัยตุลมะอฺมูร( สถานที่แห่ง
หนึ่ง)ในฟ้ าชั้นที่เจ็ดว่า
(يدخله يف كل يوم سبعون ألف ملك ال يعودون إليه) رواه البخاري ومسلم

ความว่ า ในทุกๆวันจะมีมาลาอิกะฮฺเข้าบ้านหลังนี้ ถึง 70,000 มาลาอิ
กะฮฺ . เมื่อเข้าไปแล้ว พวกเขาจะไม่กลับมาเข้าอีกครั้ง ( รายงานโดย อีหม่ามบุ
คอรี และมุสลิม )
และท่านนะบี ( ซ.ล ) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า
 مع كل زمام سبعون ألف ملك) رواه، (يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام

مسلم

ความว่ า “ ในวันกียามะฮฺน้ นั นรกยะฮันนัมจะถูกนามา และนรกนั้นจะมี
เชือกรัดอยูถ่ ึง 70,000 เส้น ในเชือกแต่ละเส้นจะมีมาลาอิกะฮฺถึง 70,000 ท่าน”)
(รายงานโดย มุสลิม)
มาถึงตรงนี้เราจะเห็นได้วา่ จานวนของบรรดามาลาอิกะฮฺน้ นั มีมากมายเสี ย
เหลือเกิน ซึ่ งในฮาดีษที่ผา่ นมาข้างต้นจานวนมาลาอิกะฮฺจะมีมากถึง 4900,000, 000
มาลาอิกะฮฺ ฉะนั้นบรรดามาลาอิกะฮฺทีเหลืออยูจ่ ะมีจานวนมากสักปานใด ? มหา
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บริ สุทธิ์ แด่อลั ลอฮฺ ( ซ.บ )ผูท้ รงสร้าง ผูท้ รงควบคุมและผูท้ รงรอบรู ้ถึงจานวนพวก
เขาเหล่านั้น .
) 3 ( นามของบรรดามาลาอิกะฮฺ
ถือเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น (วาญิบ) สาหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องศรัทธาต่อมวล
มาลาอิกะฮฺ ซึ่ งอัลลอฮฺ( ซ.บ )ได้ระบุนามของเหล่ามาลาอิกะฮฺ ให้พวกเราได้รับรู ้
ในอัลกุรอ่าน หรื อจากการบอกเล่าของท่านรอซูล(ซ.ล) ในฮาดิษ.
ผู้ทมี่ ีเกียรติทสี่ ุ ดในหมู่มาลาอิกะฮฺ 3 ท่ าน คือ
) 1 ( ท่านยิบรี ล หรื อบางทีก็เรี ยกว่า ยิบรออีล ท่านคือ วิญญาณที่บริ สุทธิ์
ซึ่ งท่านจะมีหน้าที่ นาโองการที่เป็ นสิ่ งหล่อเลี้ยงหัวใจ มาให้กบั บรรดารอซูล ( อ.ล)
) 2 ( ท่านมีกาอีล หรื อบางทีมีเรี ยกว่า มีกาล ท่านคือ ผูท้ ี่ถูกมอบหมายให้
รับผิดชอบเกี่ยวกับการหลัง่ น้ าฝน ซึ่ งจะทาให้พ้นื ดินนี้ชุ่มฉ่ า โดยจะดาเนิ นการ
ต่อเมื่ออัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงบัญชา
) 3 ( ท่านอิสรอฟี ล ท่านนั้นคือ ผูท้ ี่ถูกมอบหมายให้ทาหน้าที่เป่ าสังข์ (
แตร่ สังข์ ) เพื่อประกาศให้รู้ถึงวันสิ้ นสุ ดของโลก(วันกียามัต) และในเวลาเดียวกัน
บอกให้รู้ถึงวันเริ่ มต้นของโลกหน้า(อาคิเราะฮฺ) ซึ่งในวันนั้นมนุษย์ ก็จะฟื้ นขึ้นมาอีก
ครั้งหนึ่ง ในสภาพดั้งเดิม(คือ ขณะที่อยูบ่ นโลกดุนยา)
) 4 ( คุณลักษณะของบรรดามาลาอิกะฮฺ
บรรดามาลาอิกะฮฺน้ นั เป็ นสิ่ งที่ถูกสร้างของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) อย่างแท้จริ ง
พวกเขาเหล่านั้นมีร่างกายซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะ โครงสร้าง และจรรยา
มารยาทอย่างแท้จริ ง อย่างเช่น :
1. โครงสร้าง และรู ปร่ างที่ใหญ่โต อัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรงสร้างมาลาอิกะฮฺข้ นึ มา
ให้มีรูปร่ างใหญ่โต แข็งแกร่ ง เพื่อให้เหมาะสมกับการรับผิดชอบงานที่ใหญ่โต
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ซึ่ งอัลลอฮฺ(ซ.บ) ได้มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งในเจ็ดชั้นฟ้ าและเจ็ดชั้น
แผ่นดิน
2. รู ปร่ างของมวลมาลาอิกะฮฺประกอบด้วยปี ก อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงสร้างปี ก
ให้แก่มวลมาลาอิกะฮฺ 2 หรื อ 3 หรื อ 4 ปี ก หรื ออาจจะมีมากว่านั้น . เสมือนดังที่
ท่านรอซูล(ซ.ล) ได้เคยเห็นรู ปร่ างของยิบรี ล(ฑูตสวรรค์)ซึ่ งมีปีกถึง 600 ปี ก มี
ความใหญ่แผ่ทวั่ ขอบฟ้ า ดังที่อลั ลอฮฺทรงตรัสว่า
           
.]7: اآلية، [سة فاطر ...      

ความว่ า “บรรดาการสรรเสริ ญทั้งมวล เป็ นของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ผูท้ รงสร้าง
ชั้นฟ้ าและชั้นแผ่นดิน ผูท้ รงแต่งตั้งบรรดามาลาอิกะฮฺให้เป็ นผูน้ าข่าว เป็ นผูม้ ีปีก
สองและสามและสี่ พระองค์จะทรงเพิม่ ในการสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์” (
ซูเราะฮฺ ฟาฎิร โองการที่ 1 )
3. การดารงชีวติ โดยปราศจากอาหารและเครื่ องดื่ม อัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรง
สร้างบรรดามาลาอิกะฮฺข้ นึ มาโดยไม่ตอ้ งพึ่ง ธัญญาหารและน้ าในการดารงชีวติ ไร้
คู่ครองและวงศ์ตระกูล.
4 .บรรดามาลาอิกะฮฺ นั้น มีสติปัญญาสัมปชัญญะ สามารถสนทนา พวกเขา
ได้พดู กับอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) และอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ก็ทรงตรัสต่อพวกเขา และพวกเขาก็
ได้พดู กับนะบีอาดัม(อ.ล)และบรรดานะบีอื่นๆ
5. มีความสามารถในการจาแลงร่ าง จากรู ปร่ างที่แท้จริ ง อัลลอฮฺ ( ซ.บ )
ได้ทรงประทานความสามารถพิเศษกับบรรดามาลาอิกะฮฺ ซึ่งจะจาแลงร่ างเป็ น
มนุษย์ ชายฉกรรจ์ได้. คุณลักษณะข้อนี้ถือเป็ นหลักฐานยืนยันต่อพวกที่บูชารู ป
ปั้ นโดยอ้างว่า แท้จริ งบรรดามาลาอิกะฮฺน้ นั เป็ นบุตรี (ลูกหญิง)ของอัลลอฮฺ(ซ.บ )
ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงการจาแลงร่ างของบรรดามาลาอิกะฮฺดว้ ย
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สติปัญญาที่มีอยูเ่ พราะมันชัง่ ละเอียด อ่อน เสี ยเหลือเกิน ซึ่งยากแก่การแยกแยะ
ว่า นี่คือมาลาอิกะฮฺหรื อมนุษย์กนั แน่.
6. สิ้ นชีวติ และสลายไป ในวันกียามะฮฺบรรดามาลาอิกะฮฺท้งั หลาย จะต้อง
สลาย จบชีวติ ลง แม้กระทัง่ มาลาอิกะฮฺผซู ้ ่ ึ งมีหน้าที่ปลิดวิญญาน และหลังจากนั้น
อัลลอฮ(ซ.บ) จะให้ชีวิตใหม่สาหรับพวกเขา เพื่อที่จะมอบหมายหน้าที่ให้อีกครั้ง
หนึ่ง.
7. อิบาดะฮฺของบรรดามาลาอิกะฮฺ(การสักการะพระผูเ้ ป็ นเจ้า) บรรดา
มาลาอิกะฮฺลว้ นแล้วจะทาอิบาดะฮฺแตกต่างกันไป ต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) เช่น นมาซ(
ละหมาด) , ดุอา , สดุดี , ( ตัสเบียะ) , รู กวั ะ , สู หยูด , มีความกลัว , ความยาเกรง ,
ความรักต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) และอื่นๆนอกเหนือจากนี้ .
ส่ วนหนึ่งของลักษณะการทาอิบาดะฮฺของบรรดามาลาอิกะฮฺต่ออัลลอฮฺ
)ซ.บ(มีดังนี้ :
1- ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและเป็ นนิจโดย ไม่มีการเหนื่อยล้าและเพิกเฉย
2- บริ สุทธิ์ ใจในการอิบาดะฮฺ เพื่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ )
3- สวามิภกั ดิ์ ต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) และละทิง้ การทาความชัว่ ต่างๆ อัน
เนื่องจากพวกเขาได้รับการปกป้ องรักษาให้พน้ จากความผิดพลาดและความชัว่ ต่างๆ
.
4- มีความน้อบน้อมภักดีและถ่อมตนต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ควบคู่ไปกับการ
ทาอิบาดะฮฺที่มากมาย ดังที่อลั ลอฮฺ ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
.]5: اآلية، [سة األنباء 5      

ความว่ า “ พวกเขานั้น ( มาลาอิกะฮฺ ) จะทาการแซซร้องสดุดีต่อพระองค์
ในเวลากลางคืนและกลางวัน โดยไม่ขาดระยะ .” ( ซูเราะฮฺ อัลอัมบิยาอฺ โองการที่
20)
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) 5 ( หน้ าทีก่ ารทางานของบรรดามาลาอิกะฮฺ บรรดามาลาอิกะฮฺ จะดารง
ตาแหน่งและหน้าที่ อันมีเกียติและสู งส่ งซึ่ งอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ได้ทรงมอบหมายแก่
พวกเขา ดังต่อไปนี้ :
1- ผูท้ าหน้าที่แบกอารัช ( บัลลังก์ ) ของอัลลอฮฺ ( ซ.บ ).
2- ผูท้ าหน้าที่นาโองการจากอัลลอฮฺ( ซ.บ )มาสู่ บรรดารอซูล ( อ.ล )
3- ผูท้ าหน้าที่เฝ้ าประตูสวรรค์ และประตูนรก .
4- ผูท้ ีได้รับมอบหมายให้จดั การเรื่ องฝนฟ้ าอากาศ และพืชพันธุธ์ ญั ญาหาร
.
5- ผูท้ ี่รับมอบหมายให้จดั การเกี่ยวกับเรื่ อง ดูแลเทือกเขา.
6- มาลาอิกะฮฺผถู้ ูกมอบหมายให้เป่ าสัญญาน ( เป่ าแตรสังข์ ) .
7- ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่บนั ทึก(อาม้าล)กิจการงานต่างๆของ
มนุษย์ .
8- ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ปกปั กษ์รักษามนุษย์ ดังนั้น เมื่ออัลลอฮฺ
(ซ.บ) กาหนดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งให้กบั มนุษย์แล้ว พวกเขาก็จะปล่อยปละละเลย เรื่ อง
ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ได้ทรงกาหนดให้แก่มนุษย์น้ นั ก็จะบังเกิดขึ้น.
9- ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ประจาตัวอยูก่ บั มนุษย์ และค่อยเรี ยกร้อง
ส่ งเสริ มสู่ ความดี .
10-ผูไ้ ด้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีด่ แู ลอสุ จแิ ละนาสู่ครรภ์ของมารดาและทา
หน้าที่เป่ าวิญญานสู่ ร่างของมนุษย์และทาหน้าที่บนั ทึกปัจจัยยังชีพ(ริ ซกี) ตลอดจน
กิจการงานต่างๆทั้งความทุกข์และความสุ ขแก่มนุษย์ .
11- ผูท้ าหน้าที่ปลิดดวงวิญญานของมนุษย์ในขณะที่เขาจะตาย .
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12- ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่สอบถามในกูบูร ( หลุมฝังศพ ) และทา
หน้าที่มอบรางวัล ความผาสุ ข สาหรับผูท้ ี่ศรัทธาและ ให้ความทุกข์ การทรมานแก่ผู ้
ที่ปฎิเสธในหลุมฝังศพ .
13- ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่นาสลาม (การซอลาวัต) ของประชาชาติ
ไปส่ งต่อท่านนะบี ( ซ.ล ) .
และด้วยเหตุน้ ีการสลามของมุสลิมต่อท่านนะบีมูฮมั มัด ( ซ.ล ) จึงไม่
จาเป็ นต้องเดินทางไกลมาให้ถึงยังท่านนะบี (ซ.ล) เพียงแต่ทาการซอลาวาตและ
สลามต่อท่านนะบี ( ซ.ล ) เท่านั้น ไม่วา่ จะเป็ นที่ใด . เพราะว่ามาลาอิกะฮฺที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่ตรงนี้ จะนาสลามและซาลาวัตไปยังท่านนะบี ( ซ.ล ) . ส่ วนการ
ส่ งเสริ มการเดินทางไกลไปยังมัสยิดนาบาวีที่มาดีนะฮฺน้ นั แท้จริ งแล้ว เพือ่ ให้แสวง
ซึ่ งคุณค่าของการละหมาด ณ.สถานที่ ที่มีเกียรติ แต่เมื่อมาถึงแล้ว ก็ถือเป็ นการ
สมควรที่มุสลิมคนหนึ่ง ควรเข้าไปเยีย่ ม มะกอม (กูโบร์)ของท่านรอซูล(ซ.ล) และ
สลามต่อท่าน.
บรรดามาลาอิกะฮฺน้ นั มีหน้าที่ต่างๆที่มากมาย โดยที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็ น
เพียงหน้าที่ ที่สาคัญ ๆ เท่านั้น จากหลักฐานที่ยืนยัน ถึงหน้าที่ดงั กล่าว
อัลลอฮฺ ( ซ.บ )ได้ทรงตรัสว่า
          
.]1: اآلية، [سة غافر ...   

ความว่ า “ บรรดาผูท้ ี่แบกบัลลังก์ และผูท้ ี่อยูร่ อบๆ บัลลังก์ ต่างก็แซ่
ซ้องสดุดีดว้ ยการสรรเสริ ญพระเจ้าของพวกเขา และศรัทธาต่อพระองค์ และขออภัย
โทษให้กบั บรรดาผูท้ ี่ศรัทธา” (ซูเราะฮฺ ฆอฟิ ร โองการที่ 7 )
และอัลลอฮฺ ( ซ.บ )ยังทรงตรัสอีกว่า
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،  [سة البقر ...            
.]1:اآلية

ความว่า “จงกล่าวเถิดโอ้มฮู าหมัดว่าใครที่เคยเป็ นศัตรู ตอ่ ญิบรี ลให้รู้ไว้เถิด
แท้จริ งเขาได้นาอัลกุรอ่านทยอยลงมายังหัวใจของเจ้าด้วยการอณุมตั ของอัลลฮฺ” (
ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 97 (

และอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ยังทรงตรัสอีกว่า

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

ความว่ า “ และถ้าหากเจ้า ( พวกที่อา้ งว่าเขาจะให้ลงมาเหมือนกับ
ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ให้ลง) ได้เห็นขณะผูท้ ี่อธรรมอยูใ่ นภาวะคับขันแห่งความตาย และมี
มาลาอิกะฮฺกาลังแบมือขอพวกเขา ( โดยกล่าวว่า ) จงให้ชีวติ ของพวกท่าน
ออกมา” ( ซูเราะฮฺ อัลอันอาม โองการที่ 93 )
) 6 ( หน้ าทีข่ องมนุษย์ พงึ่ มีต่อบรรดามาลาอิกะฮฺ
1. ต้องศรัทธาต่อมาลาอิกะฮฺ เหล่านั้น .
2. ต้องรักและให้เกียรติพร้อมราลึกถึงคุณงามความดีตา่ งๆ ของมาลาอิ กะฮฺ
.
3. ห้ามด่าทอ(นินทา) ตาหนิ ติเตียน หรื อ เย้ยหยันต่อมาลาอิกะฮฺเหล่านั้น
4. ต้องห่างไกลจากการกระทาในสิ่ งที่บรรดามาลาอิกะฮฺไม่ชอบหรื อ
รังเกียจ เพราะพวกเขาอาจจะได้รับความเจ็บปวด จากสิ่ งที่มนุษย์ได้สร้างให้กบั พวก
เขา.
ภาคผลของการศรัทธาต่ อบรรดามาลาอิกะฮฺ
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1. การศรัทธาที่แท้จริ งและสมบูรณ์ นั้นจะต้องอีหม่านศรัทธาต่อบรรดา
มาลาอิกะฮฺ .
2. ได้รับรู้ถึงความยิง่ ใหญ่ ความบริ สุทธิ์ ความสู่ งส่ ง เดชานุภาพ และความ
มีอานาจของผูท้ ี่สร้างพวกเขาขึ้นมา เนื่องจากว่า ความยิง่ ใหญ่ของผูถ้ ูกสร้างนั้นย่อม
ชี้ให้เห็นถึงความยิง่ ใหญ่ของผูส้ ร้าง .
3.การรู ้ถึงคุณลักษณะของบรรดามาลาอิกะฮฺและหน้าที่อนั สู งส่ ง. ทาให้อี
หม่าน(ศรัทธา) ในหัวใจของมุสลิมนั้นเพิ่มพูนขึ้น
4. ให้ความสงบสุ ขมุ ความยืนหยัด และความมัน่ ใจ กับบรรดาผูท้ ี่ศรัทธา
ในอัลลอฮฺ(ซ.บ)เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ (ซ.บ)โดยการส่ งบรรดามาลาอิ
กะฮฺมาช่วยเหลือในยามตกอับ .
5. ความรักของบรรดามาลาอิกะฮฺ ที่มีต่อการทาอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)
นั้นเป็ นความรักที่สมบูรณ์หาที่ติมิได้และมวลมาลาอิกะฮฺท้ งั หลายทาการขออภัย
โทษให้กบั บรรดาผูท้ ี่ศรัทธาเช่นกัน .
6. การแสดงความรังเกียจ ไม่พอใจ และโกรธต่อการกระทาบาปและความ
ชัว่ ร้าย .
7. ทาให้มีการสานึกคุณและชูโกรต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ที่ทรงประทานความ
คุม้ ครองต่อบ่าว โดยทรงมอบหมายงานต่างๆให้กบั บรรดามาลาอิกะฮฺ ซึ่ งคอยทา
หน้าที่ปกปักษ์รักษาและบันทึกกิจการงานต่างๆและอื่นๆ ในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อ
มนุษย์ในการครองชีพ .
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หลักการศรัทธาข้ อที่ 3
การศรัทธาต่ อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(
การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ที่ทรงประทานลงมาให้แก่
บรรดารอซูล(ศาสนฑูต)ของพระองค์น้ นั คือหลักการข้อที่3 ของหลักการศรัทธา
, แท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงส่ งบรรดา ศาสนฑูตของพระองค์มาด้วยหลักฐานอัน
ชัดแจ้ง และสิ่ งปฎิ หาริ ยท์ ี่ชดั เจนและได้ทรงประทานคัมภีร์ลงมาพร้อมกับพวก
เขา เป็ นความเมตตากรุ ณาของพระองค์ ต่อมนุษยชาติ และเป็ นกฎข้อตัดสิ นแห่ ง
ความยุติธรรมระหว่างมนุ ษยชาติในสิ่ งที่พวกเขาขัดแย้งกัน เพื่อความผาสุ ขและ
ความสาเร็ จทั้งโลกดุนยาและอาคีเราะฮฺ
พระองค์ทรงตรัสว่า
         



.]52: اآلية، [سة احلديد ... 

ความว่ า “โดยแน่ นอน เราได้ส่ งบรรดารอซู ล (ซ.ล)ของเราพร้ อมด้วย
หลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งและเราได้ประทานคัมภี ร์และความยุติธรรมลงมา
พร้อมกับพวกเขา เพื่อมนุ ษย์จะได้ดารงอยูบ่ นความเที่ยงธรรม ” ( ซูเราะฮฺ อัล
หะดีด โองการที่ 25)
และพระองค์ยงั ทรงได้ตรัสอีกว่า
             
.]57: اآلية،  [سة البقر      
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ความว่ า “มนุษย์น้ นั เคยเป็ นประชาชาติเดียวกัน ภายหลังอัลลอฮฺ(ซ.บ)ได้
ส่ งบรรดานะบีมาในฐานะผูแ้ จ้งข่าวดี และผูต้ กั เตือน และได้ทรงประทานคัมภีร์
อัน กอปรไปด้วยความจริ งลงมากับ พวกเขา ด้วยเพื่ อว่าคัม ภี ร์น้ ัน จะได้ตดั สิ น
ระหว่างมนุ ษย์ในสิ่ งที่พวกเขาขัดแย้งกัน” ( ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่
213 )

)1( หลักสาคัญในการศรัทธาต่ อบรรดาคัมภีร์
การศรั ท ธาต่ อ บรรดาคัม ภี ร์ น้ ั น คื อ การเชื่ อ มั่น อย่ า งแนวแน่ โดย
ปราศจากการสงสัยว่า บรรดาคัมภี ร์ ทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) ซึ่ งพระองค์
ทรงประทานให้แก่บรรดาศาสนฑูต(รอซู ล) ของพระองค์ และต้องศรัทธาอย่าง
เด็ดขาดว่า คัมภีร์ คือ พระดารัสของพระองค์ที่แท้จริ ง, มันคือแสงสว่างและทาง
นาแห่ งสั จธรรมและความยุติธรรม ที่ มวลมนุ ษ ย์จาเป็ นต้องยืดถื อปฏิ บตั ิ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ คัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)มีจานวนมาก ไม่มีผใู ้ ดล่วงรู ้ถึงจานวนที่
แท้จริ ง นอกจากอัลลอฮฺ(ซ.บ) เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น .
พระองค์ทรงตรัสว่า
.]7: اآلية، [سة النساء 7    ... 

ความว่ า “ และพระองค์ได้ทรงตรัสแก่นะบีมูซา(อ.ล) จริ งๆ ” (ซูเราะฮฺ
อันนิซาอฺ โองการที่ 165)
และพระองค์ทรงตรัสอีกว่า
.]: اآلية، [سة التةبة ...           

ความว่ า “ และหากว่า มี ค นใดในหมู่ มุชริ กได้ข อให้เจ้าคุ ม้ ครอง ก็ จง
คุ ้ม ครองเขาเถิ ด จนกว่า เขาจะได้ยิ น ด ารั ส ของอัล ลอฮฺ (ซ.บ)” ( ซู เราะฮฺ อัต
เตาบะฮฺ โองการที่ 6 )
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)2( ฮู กุม )กฎข้ อตัดสิ น หรื อคาพิพ ากษา( ของการศรั ทธาต่ อบรรดา
คัมภีร์
การศรั ท ธาต่ อบรรดาคัม ภี ร์น้ ัน ถื อเป็ นวาญิ บ (สิ่ งจาเป็ น)ที ห ลัก เลี่ ย ง
ไม่ได้ อัลลอฮฺ (ซ.บ)ได้ทรงประทานมันให้แก่บรรดาศาสนฑูตของพระองค์ เป็ น
พระดารัสของพระองค์ที่แท้จริ งและได้ทรงประทานลงมา และ คัมภีร์น้ นั ไม่ได้
ถูกกาเนิ ดแต่อย่างใด บุ คคลใดปฎิ เสธคัมภี ร์ หรื อ ส่ วนหนึ่ งส่ วนใดจากคัมภี ร์
แล้ว ถือว่าเขาผูน้ ้ นั เป็ น กาฟิ ร(สิ้ นสภาพจากการเป็ นมุสลิม) .
อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงได้ตรัสว่า
           
     
          
.]7: اآلية، [سة النساء 7    

ความว่ า “ผูศ้ รัทธาทั้งหลาย จงศรัทธาต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) และรอซู ล(ซ.ล)
ของพระองเถิ ด และคัมภีร์ ที่พระองค์ทรงประทานแก่ รอซู ล(ซ.ล)ของพระองค์
และคัมภีร์ที่พระองค์ ได้ทรงประทานลงมาก่อนนั้น ผูใ้ ดปฎิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
(ซ.บ) และมลาอิกะฮฺของพระองค์และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ และบรรดารอ
ซู ลของพระองค์ และวันปรโลกแล้วไซร้ แน่ นอนเขาก็ได้หลงทางไปแล้วอย่าง
ไกล” ( ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ โองการที่ 136 )
และพระองค์ยงั ได้ตรัสอีกว่า
،ا ألنعام

 [سة 722         
.]722:اآلية

ความว่ า “ และนี้ คือคัมภีร์ที่มีความจาเริ ญ ซึ่ งเราได้ให้คมั ภีร์ลงมายังเจ้า
จงปฏิ บ ตั ิ ตามคัม ภี ร์น้ ันเถิ ด และจงยาเกรง เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับ ความเมตตา
กรุ ณา” ( ซูเราะฮฺ อัล อันอาม โองการที่ 155 )
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)3( ความต้ องการของมนุษย์ ต่อคัมภีร์และเหตุที่คัมภีร์ได้ ถูกประทาน
ลงมา .
1) คัมภีร์ที่ถูกประทานลงมา แก่ศาสนฑูตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) คือบรรทัด
ฐานแก่ประชาชาติท้ งั หลาย เพื่อพวกเขาเหล่านั้นจะได้ศึกษา และค้นคว้าเรื่ องราว
เกี่ยวกับศาสนาที่ยดึ ถือศรัทธา
2) เพื่ อเป็ นธรรมนู ญนาสู่ ความยุติธรรม ในการตัดสิ น ข้อขัดแย้ง และ
พิพาทระหว่างพวกเขา
3) เพื่ อ ปกป้ องรั ก ษาศาสนาให้ ค งอยู่ ถึ ง แม้ว่า มัน เป็ นสถานที่ แ สน
ห่างไกลและเวลายาวนาน หลังจากบรรดาศาสนฑูตได้เสี ยชีวติ ไปแล้ว
4) เพื่อเป็ นบัญญัติ(ข้ออ้างอิง) แห่ งอัลลอฮฺ(ซ.บ) โดยมนุษยชาติท้ งั หลาย
และจาเป็ นต้องจานน ไม่ มี สิ ท ธิ ในการโต้แย้ง หรื อ ขัดขื น และปฎิ เสธบัญ ญัติ
ดังกล่าว.
พระองค์ทรงตรัสว่า
           
.]57: اآلية،  [سة البقر ...        

ความว่ า “มนุษย์น้ นั เคยเป็ นประชาชาติเดียวกัน ภายหลังอัลลอฮฺ(ซ.บ)ได้
ส่ งบรรดานะบีมาในฐานะผูแ้ จ้งข่าวดี และผูต้ กั เตือน และได้ทรงประทานคัมภีร์
อันกอปรไปด้วย ความจริ งลงมากับ พวกเขาด้วย เพื่ อว่า คัมภี ร์น้ ันจะได้ตดั สิ น
ระหว่างมนุ ษ ย์ในสิ่ งที่ พ วกเขาขัดแย้ง” ( ซู เราะฮฺ อัล บะเกาะเราะฮฺ โองการที่
213)

)4( วิธีการศรั ทธาต่ อบรรดาคัมภีร์ )การศรั ทธาต่ อบรรคัมภี ร์จะต้ อง
ปฏิบัติอย่ างไร? (
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ในการศรัทธาต่อบรรดาคัมภี ร์น้ นั เราสามารถแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
ด้วยคือ:1) การศรัทธาโดยรวมรัด(แบบสรุ ป)
2) การศรัทธาโดยละเอียดและแจกแจง
- การศรั ท ธาโดยรวมรั ด (แบบสรุ ป ) คื อ การที่ ผูศ้ รั ท ธาต้อ งเชื่ อ ว่า
คัมภีร์ ดังกล่าวได้ถูกประทานจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) สู่ บรรดาศาสนฑูตของพระองค์
จริ งอย่างแน่นอน.

- การศรัทธาโดยละเอียดและแจกแจง)แบบแบ่ งออกเป็ นข้ อๆ(ได้
ถูกระบุชื่อไว้ ในคัมภีร์อลั กุรอาน
คือ การที่ ผูศ้ รัทธาต้องเชื่ อในคัมภี ร์ต่างๆที่ ได้ระบุ ชื่อไว้ในคัม ภี ร์อลั กุ
รอาน เช่น คัมภีร์ เตารอต , คัมภีร์ซาบูร , คัมภีร์อิงญีล และ สาส์ น แด่นะบีมูซา
(อ.ล) และ นะบีอิบรอฮีม(อ.ล) ซึ่ งคัมภีร์ดงั กล่าวได้ถูกระบุไว้ใน อัลกุรอาน
ทั้ง หมด และต้อ งศรั ท ธาอี ก ว่า ยัง มี ค ัม ภี ร์ ข องอัล ลอฮฺ (ซ.บ)อี ก มากมายที่ ถู ก
ประทานให้แก่บรรดาศาสนฑูตของพระองค์ ซึ่ งไม่ได้เปิ ดเผยในอัลกุรอาน และ
ไม่มีผใู ้ ดล่วงรู ้ถึงนามและจานวนของมัน นอกจากพระองค์เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น
บรรดาคัม ภี ร์ ท้ ัง หมดถู ก ประทานลงมา เพื่ อ ยืน ยัน ถึ ง ความเอกภาพ
แห่ งอัลลอฮฺ (ซ.บ) ซึ่ งพระองค์ เท่านั้น ผูท้ ี่สมควรแก่การสักการะบูชา และถวาย
ความจงรักภักดี และคัมภีร์ดงั กล่าวได้ห้ามจากการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) และ
การสร้ างความหายนะให้บ งั เกิ ดแก่ เหล่ ามนุ ษ ยชาติ . แหละนี้ คือเป้ าหมายอัน
เดียวที่เหล่าศาสนฑูตทั้งหลายถูกส่ งมายังประชาชาติถึงแม้วา่ จะการแตกต่างกัน
ของบทบัญญัติและธรรมนูญ ในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกัน .
และการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ ต้องยอมรับอีกเช่นกันว่า ศาสนฑูตท่าน
ก่อนๆ ก็ได้ถูกประทานคัมภีร์เช่ นกัน และอัลกุรอานก็คือคัมภีร์ที่ถูกประทานลง
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มาแด่ ท่ า นนะบี มู ฮ ัม มัด (ซ.ล) ที่ ม นุ ษ ยชาติ ต้อ งเคารพและยึด ถื อ ปฏิ บ ัติ ต าม
บทบัญญัติทุกประการแห่งอัลกุรอาน .
พระองค์ทรงตรัสว่า
            
.]582: اآلية،  [سة البقر ...   
 

ความว่ า “รอซูล(ซ.ล)นั้นได้ศรัทธาต่อสิ่ งที่ถูกประทานลงมาแก่เขา จาก
พระเจ้าของเขาและมุ มิ นทั้งหลายก็ศรั ท ธาด้วย ทุ ค คนศรั ทธาต่ออัล ลอฮฺ (ซ.บ)
และมลาอิกะฮฺ ของพระองค์และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ และบรรดารอซูลของ
พระองค์” ( ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่285)
และพระองค์ได้ตรัสว่า
، [سة األعرا ف ...            
.]:اآلية

ความว่ า “พวกเจ้าจงปฏิ บ ตั ิ ตามสิ่ งที่ ถูก ประทานลงมาแก่ พ วกเจ้าจาก
พระเจ้าของพวกเจ้าเถิ ด และอย่าปฏิ บตั ิ ตามผูค้ ุ ม้ ครองใดๆ” (ซู เราะฮฺ อัล- อะอฺ
รอฟ โองการที่ 3)

- ลักษณะพิเศษ ของอัลกุรอาน ทีแ่ ตกต่ างกับคัมภีร์ก่อนๆ
1) คาโวหารและความหมายของอัลกุรอานตลอดจนสั จธรรมเกี่ ยวกับ
การสร้ างสรรแห่ งอัลลอฮฺ (ซ.บ) เป็ นสิ่ งปาฎิ หารย์ที่ ไม่มีผูใ้ ดสามารถประดิ ษ ฐ
และลอกเลียนแบบได้
2) อัลกุรอาน คือ คัมภีร์ เล่มสุ ดท้ายที่พระองค์อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประทาน
แก่ศาสนฑูตองค์สุดท้าย ผูเ้ ป็ นนะบีของเราท่านมูฮมั มัด(ซ.ล)
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3) อัล กุ ร อานเป็ นคัม ภี ร์ ที่ ถู ก พิ ท ัก ษ์ รั ก ษาจากการถู ก บิ ด เบื อ นและ
ดัดแปลงโดยอัลลอฮฺ (ซ.บ) ดังที่การบิ ดเบือนได้เคยเกิ ดขึ้นแล้วกับบรรดาคัมภี ร์
ก่อนๆเนื่องจากไม่ได้รับการพิทกั ษ์แห่งพระผูเ้ ป็ นเจ้า .
4) อัลกุรอานเป็ นสักขีพยานยืนยันว่า คัมภีร์ก่อนๆนั้นถูกประทานลงมา
จริ ง และควบคุ ม คัม ภี ร์ เหล่ า นั้ นให้ ต้ ัง อยู่ ใ นความเป็ นจริ ง กล่ า วคื อ สิ่ งที่
แปลกปลอมเข้า มา ก็ จ ะแจ้ง ให้ ท ราบและสิ่ ง ที่ ถู ก ตัด ทอนออกไป หรื อ ถู ก
บิดเบือนหรื อถูกปกปิ ดไว้จะแจ้งให้ทราบเช่นเดียวกัน.
5) อัลกุรอานเป็ นคัมภีร์ที่ยกเลิกบทบัญญัติของคัมภีร์ก่อนๆทั้งหมด
พระองค์ทรงตรัสว่า
            
.]7 7: اآلية، [سة يةسف ... 77     

ความว่ า “มิ ใช่ เป็ นเรื่ องราวที่ ถูก ปั้ นแต่งขึ้ น แต่ว่าเป็ นการยืนยันความ
จริ งที่ อยู่ต่อหน้าเขา และเป็ นการแจกแจงทุ ก สิ่ งทุ ก อย่าง และเป็ นการชี้ ท างที่
ถูกต้อง และเป็ นการเมตตาแก่หมู่ชนผูศ้ รัทธา” (ซูเราะฮฺ ยูซุฟ โองการที่ 111)

)5( การยอมรับในเนือ้ หา) ข่ าวสาร( ของคัมภีร์เล่มก่อนๆ
ไม่ เป็ นที่ ส งสั ย แต่ ป ระการใดเลยว่า เรื่ อ งราวที่ ถู ก ระบุ ใ นคัม ภี ร์ เล่ ม
ก่อนๆ นั้น เป็ นโองการ( วะห์ญ) ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ทรงประทานให้แก่เหล่าศาสนา
ฑู ตท่ านก่ อนๆ แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ห มายความว่า เราจาเป็ นต้องยอมรับ ในเนื้ อหาของ
คัม ภี ร์ ก่ อ นๆ ที่ ย งั หลงเหลื อ อยู่ใ นปั จ จุ บ ัน นี้ เนื่ อ งจากคัม ภี ร์ เหล่ า นั้ น ได้ถู ก
บิดเบือน และดัดแปลงไปจากต้นฉบับเดิมเสี ยแล้ว.
ส่ วนหนึ่ งจากเนื้ อหาของคัมภีร์เล่มก่อนๆที่เราได้รับรู ้และเป็ นความจริ ง
อย่างแน่ นอน จากการบอกเล่าในอัลกุรอานคือ ไม่มีผแู ้ บกภาระคนใดที่จะแบก
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ภาระของผูอ้ ื่นได้ และมนุษย์จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากสิ่ งที่เขาได้ขนขวายเอาไว้
และการขนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ชา้ และเขาก็จะได้รับการตอบแทนด้วย
การตอบแทนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ .

อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
     1            
               8
.]7-: اآليات، [سة النجم 7 

ความว่ า “หรื อว่าเขามิได้รับข่าวคราวที่มีอยูใ่ นคัมภีร์ของมูซา(อ.ล) และ
(ในคัมภีร์ของ) อิบรอฮีม(อ.ล) ผูซ้ ่ ึ งปฏิ บตั ิ ตามสัญญาอย่างเคร่ งครัด . ว่าไม่มีผู ้
แบกภาระคนใดที่จะแบกภาระของผูอ้ ื่นได้และมนุ ษย์จะไม่ได้อะไรเลย นอกจาก
สิ่ งที่เขาได้ขวนขวายเอาไว้ และแท้จริ งการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็นในไม่ชา้
แล้วเขาก็จะได้รับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ” ( ซู เราะฮฺ
อันนัจมฺ โองการที่ 36-41)
พระองค์ยงั ได้ตรัสอีกว่า
    71    7     
.]7-7: اآليات، [سة األعلى 7    78 

ความว่ า “หามิ ได้ แต่ พ วกเจ้าเลื อกเอาการมี ชี วิตอยู่ในโลกนี้ ต่างหาก.
ทั้งๆที่ ป รโลกนั่น ดี ก ว่าและจี รังกว่า . แท้จริ ง ( ข้อเตื อนสติ ) นี้ มี อยู่ในคัม ภี ร์
ก่อนๆมาแล้ว . คือคัมภีร์ (ศาส์น) ของอิบรอฮีม(อ.ล)และมูซา(อ.ล)” (ซูเราะฮฺ อัลอะลา โองการที่ 16-17)

- ฮูก่มุ )ข้ อตัดสิ น( ต่ อบทบัญญัติแห่ งคัมภีร์ก่อนๆมีดังนี้
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บทบัญ ญัติที่ ไ ด้ระบุ ไว้ในอัล กุ รอาน ถื อเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ ผูศ้ รั ท ธาต้อง
นามายึดถือปฏิบตั ิ อย่างเคร่ งครัด ต่างกับบทบัญญัติของคัมภีร์ก่อนๆ ซึ่ งไม่เป็ น
ที่อนุมตั ิให้นามายึดถือปฏิบตั ิอีกต่อไป ถึงแม้วา่ ในกรณี ที่บทบัญญัติ ของ คัมภีร์
เหล่านั้น มัน
เป็ นสิ่ งที่ อนุ ม ตั ิ และสอดคล้องกับคัม ภี ร์อลั กุรอานก็ตาม ไม่ใช่ เพราะเหตุ ที่ ว่า
คัมภีร์เล่มก่อนๆไม่ถูกต้อง หากแต่มนั คือสิ่ งที่ถูกต้องและเป็ นที่อนุ มตั ิสาหรับชน
รุ่ นก่อนเท่านั้น แต่ในยุคสมัยของเรา มันคือบทบัญญัติที่ถูกโมฆะ และยกเลิกไป
แล้ว บทบัญญัติใดที่สอดคล้องกับอัลกุรอานแสดงว่าบทบัญญัติน้ นั ถูกต้อง .

)6( คัมภีร์ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(ที่ถูกประทานลงมา ซึ่งได้ ถูกระบุไว้ ในอัล
กุร อานและซุนนะฮฺของท่ านนะบี )ซ.ล(
1( คัมภีร์ อัลกุรอาน
อัลกุรอาน คือ พระดารัสของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่ พระองค์ทรงประทานแด่
ท่านนะบีมูฮมั มัด(ซ.ล) ผูเ้ ป็ นศาสนฑูตท่านสุ ดท้าย ดังนั้นอัลกุรอานจึงเป็ นคัมภีร์
เล่ มสุ ดท้าย มันเป็ นคัม ภีร์ที่ ถู ก พิ ท กั ษรักษาและปกป้ องจากการดัดแปลงหรื อ
แก้ไขใดๆ โดยอัลลอฮฺ (ซ.บ) และอัลกุรอานเป็ นคัมภีร์ที่ ยกเลิ กบทบัญญัติแห่ ง
คัมภีร์เล่มก่อนๆทั้งหมด .
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة احلجر  
        

ความว่ า “แท้จริ งเราได้ให้ขอ้ ตักเตือน ( อัลกุรอาน) ลงมา และแท้จริ งเรา
เป็ นผูร้ ักษามันอย่างแน่นอน” (ซูเราะฮฺ อัลฮิจรฺ โองการที่ 9)
และพระองค์ยงั ตรัสอีกว่า
           
.]8: اآلية،  [سة املائد...      
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ความว่ า “และเราได้ให้คมั ภีร์ลงมาแก่เจ้า ด้วยความจริ ง ในฐานะเป็ นที่
ยืนยันคัมภีร์ที่อยูเ่ บื้องหน้ามัน และเป็ นที่ควบคุมคัมภีร์ เบื้องหน้านั้น ( อัต-เตา
รอตและอินญีล) ดังนั้น เจ้าจงตัดสิ นระหว่างพวกเขา ด้วยสิ่ งที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรง
ประทานลงมาเถิด” (ซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ โองการที่ 48)

2( คัมภีร์ อัต-เตารอตฺ
อัต-เตารอตฺ คือคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทีทรงประทานลงมาแก่ท่านนะ
บี มู ซ า(อ.ล) ซึ่ งในนั้นมี ข ้อแนะนาและแสงสว่าง บรรดานะบี ที่ ส วามิ ภกั ดิ์ ได้
ใช้อตั -เตารอตฺ ตัดสิ น บรรดาผูท้ ี่ เป็ นยิวจากชนชาว อิ ส รออี ล และนัก ปราชญ์
ทั้งหลายก็ได้ใช้ อัต-เตารอตฺ ตัดสิ นด้วย(หลังจากที่นะบี มูซา(อ.ล)ได้ล่วงลับไป
แล้ว).
และแท้จริ งคัมภีร์เตารอต ที่เราต้องศรัทธานั้น คือ คัมภีร์ ที่ถูกประทาน
แก่ ท่ า นนะบี มู ซ า(อ.ล) มิ ใ ช่ ค ัม ภี ร์ ที่ ย งั คงอยู่ก ับ ชาวคัม ภี ร์ (ยิ ว )ในปั จ จุ บ ัน นี้
เนื่ องจากคัมภีร์เล่มดังกล่าว ไม่ใช่ ฉบับดั้งเดิ ม หากแต่มนั ถูกแก้ไขและบิดเบือน
ไปแล้ว.
พระองค์ทรงตรัสว่า
            
.]: اآلية،  [سة املائد...        

ความว่ า “แท้จริ งเราได้ให้อตั -เตารอฮฺ ลงมา โดยที่ ในนั้นมี ขอ้ แนะนา
และแสงสว่างซึ่ งบรรดานะบีที่สวามิภกั ดิ์ได้ใช้อตั -เตารอฮฺ ตัดสิ นด้วย เนื่ องด้วย
สิ่ งที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้รักษาไว้ (นั้นคือ) คัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)” ( ซู
เราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ โองการที่ 44)

3( อัล-อินญีล )ไบเบิล(
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อัล-อินญีล เป็ นคัมภีร์ของอัลลอฮฺ (ซ.บ)ที่พระองค์ทรงประทานแด่ท่าน
นะบี อี ซ า(อ.ล) (พระเยซู ) ซึ่ งในนั้ น มี ค วามจริ ง เพื่ อ ยืน ยัน คัม ภี ร์ ก่ อ นๆที่ ถู ก
ประทานลงมาแล้ว คัม ภี ร์ อัล -อิ นญี ล (ไบเบิ ล ) ที่ เราต้องศรั ท ธานั้น คื อ คัม ภี ร์
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่ พระองค์ทรงประทานแด่ท่านนะบีอีซา(อ.ล) . มิ ใช่ คมั ภี ร์ที่
ชาวคริ ส เตี ย นนับ ถื อ อยู่ทุ ก วัน นี้ เนื่ อ งจากคัม ภี ร์ ดัง กล่ า วนั้น ได้ถู ก ตัด ทอน
ออกไปและบิดเบือนจากต้นฉบับเก่าที่แท้จริ งแล้วเช่นกัน.
พระองค์อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
            
            
.]: اآلية،  [سة املائد  

ความว่ า “และเราได้ใ ห้ อี ซ า(อ.ล)บุ ต รของมัรยัม ตามหลังพวกเขามา
(บรรดานะบีท้ งั หลาย ) ในฐานะผูย้ นื ยันสิ่ งที่อยูเ่ บื้องหน้าเขา คือ อัต-เตารอฮฺ และ
เราได้ให้ อัล-อินญีลแก่เขาซึ่ งในนั้นมีคาแนะนาและแสงสว่างและเป็ นที่ยนื ยันสิ่ ง
ที่อยูเ่ บื้องหน้ามัน คือ อัต-เตารอฮฺ และเป็ นคาแนะนาและคาตักเตือนแก่ผยู ้ าเกรง
ทั้งหลาย” ( ซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ โองการที่ 46 )
ในคัมภีร์ท้ งั สองเล่มดังกล่าว ( อัต-เตารอฮฺ และอัล- อินญีล) ยังได้ระบุถึง
เรื่ องราวและกล่าวขานถึงศาสนฑูตท่านสุ ดท้าย คือ ท่านนะบี มูฮมั มัด(ซ.ล)
พระองค์ทรงกล่าวว่า
           
          
.]721: اآلية، [سة األعراف ...        

ความว่ า “คือบรรดาผูท้ ี่ ปฏิบตั ิตามรอซู ล(ซ.ล)(ท่านนะบีมูฮมั มัด(ซ.ล))ผู้
เป็ นนะบีที่เขียนอ่านไม่เป็ น ที่พวกเขา (ยิวและคริ สเตียน) พบเขาถูกจารึ กไว้ ณ ที่
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พวกเขา จะใช้พวกเขาให้กระทาในสิ่ งที่ชอบและห้ามพวกเขามิให้กระทาในสิ่ งที่
ไม่ชอบและจะอนุ มตั ิให้แก่พวกเขาซึ่ งสิ่ งดี ๆทั้งหลาย และจะให้เป็ นที่ ตอ้ งห้าม
แก่พวกเขา ซึ่ งสิ่ งที่เลวทั้งหลาย และจะปลดเปลื้องออกจากพวกเขา ซึ่ งภาระหนัก
ของพวกเขาและห่ วงคอที่ปรากฎอยูบ่ นพวกเขา” (ซูเราะฮฺ อัลอะอฺรอฟ โองการที่
157)

4( คัมภีร์ อัซ-ซาบุร
อัซ-ซาบูร เป็ นคัมภีร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ทีพระองค์ทรงประทานแด่ท่าน
นะบีดาวุด(อ.ล) ซึ่ งผูศ้ รัทธาจะต้องศรัทธาในคัมภีร์เล่มดังกล่าว มิใช่ คมั ภีร์ที่ถูก
บิดเบือนและเปลี่ยนแปลงด้วยการกระทาของชาวยิว อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
.]7: اآلية، [سة النساء 7    ... 

ความว่ า “และเราได้ให้ซะบูรแก่ดาวูด” ( ซู เราะฮฺ อัน นิ ซาอฺ โองการที่
163)

)5( สาส์ น) คัมภีร์( แห่ งอิบรอฮีม)อ.ล( และมูซา)อ.ล(
สาส์นคัมภีร์ดงั กล่าว เป็ นอัลลอฮฺ(ซ.บ) ซึ่ งพระองค์ทรงประทานแด่ท่าน
นะบีมูซา(อ.ล) (หนึ่งเล่ม) และทรงประทานแด่ท่านนบอิบรอฮีม(อ.ล) เช่นกัน แต่
เนื่ อ งจากสาส์ น (คัม ภี ร์) ดัง กล่ า วได้ห ายสาบสู ญ ไป โดยไม่ มี ผู ้ใ ดได้รั บ รู ้ ถึ ง
บทบัญญัติของสาส์ นดังกล่าว . เว้นแต่บทบัญญัติบางประการเท่านั้น ที่อลั กุรอาน
และอัซซุ นนะฮฺได้ระบุหรื อบอกกล่าวไว้ .
พระองค์อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
    1            
              8 
.]7-: اآليات، [سة النجم 7  
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ความว่ า “หรื อว่าเขามิ ได้รับ ข่าวคราวที่ มี อยู่ในคัมภี ร์ของมูซ า และ(ใน
คัมภีร์ของ) อิบรอฮีม(อ.ล) ผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิ ตามสัญญาอย่างครบครัน. ว่าไม่มีผแู ้ บก
ภาระคนใดที่จะแบกภาระของผูอ้ ื่นได้และมนุ ษย์จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากสิ่ งที่
เขาได้ข วนขวายเอาไว้. และแท้จริ งการขวนขวายของเขาก็จะได้เห็ นในไม่ช้า.
และเขาก็จะได้รับการตอบแทนด้วยการตอบแทนที่ครบถ้วน” (ซูเราะฮฺ อัน-นัจมฺ
โองการที่ 36-41)
และพระองค์ยงั ทรงตรัสอีกว่า
    71    7     
.]7-7: اآليات، [سة األعلى 7    78 

ความว่ า “หามิ ได้ แต่ พ วกเจ้าเลื อกเอาการมี ชี วิตอยู่ในโลกนี้ ต่างหาก,
ทั้งๆที่ปรโลกนั้นดีกว่า และจีรังกว่า . แท้จริ ง(ข้อเตือนสติ) นี้ มีอยูใ่ นคัมภีร์ก่อนๆ
มาแล้ว , คื อ คัม ภี ร์ ข องอิ บ รอฮี ม (อ.ล)และมู ซ า(อ.ล)” ( ซู เราะฮฺ อัล -อะลฺ ล า
โองการที่ 16-19)

------------------------
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หลักการศรัทธาข้ อที่ 4
การศรัทธาต่ อบรรดารอซูล ) ศาสนฑูต(
) 1 ( การศรัทธาต่ อบรรดารอซูล ( ขอความสันติจงมีแด่พวกเขา
ทั้งหลาย ) คือหลักหนึ่งของหลักการศรัทธา 6 ข้อ ซึ่งการศรัทธาของบ่าวคนหนึ่งนั้น
จะไม่บรรลุถึงแก่นแท้ของการศรัทธาได้ นอกจากจะต้องศรัทธาต่อหลักการนี้
เช่นกัน
การศรัทธาต่ อบรรดารอซู ล หมายถึง การเชื่อมัน่ อย่างหนักแน่นว่า แท้จริ ง
บรรดารอซูลนั้น เป็ นผูท้ ี่อลั ลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรงได้คดั เลือกมา เพือ่ รับผิดชอบหน้าที่ใน
การเผยแพร่ ศาสนาของพระองค์ ดังนั้นผูใ้ ดที่เชื่อฟังและปฏิบตั ติ ามบรรดารอซูล เขา
ผูน้ ้ นั ย่อมได้รับทางนา และผูใ้ ดที่ทรยศและฝ่ าฝื นต่อพวกเขา แน่นอนเขาผูน้ ้ นั คือผูท้ ี่
หลงทางและหายนะ และต้องศรัทธามัน่ อีกว่าบรรดารอซูล ได้ทาการประกาศ
เรี ยกร้องและเผยแพร่ บรรดาสารแห่งอัลลอฮฺ( ซ.บ )ที่ได้ทรงประทานลงมา มันคือ
การเผยแพร่ อนั ชัดแจ้ง และได้ปฎิบตั ตามหน้าที่ที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้มอบหมายไว้ให้
พร้อมกับให้การแนะนาและตักเตือนประชาชาติ ซึ่งบรรดารอซูลนั้น ได้สละทุกสิ่ ง
ทุกอย่างอย่างเต็มที่ ในหนทางของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) โดยตั้งมัน่ อยูบ่ นหลักการอันเทีย่ ง
แท้ โดยที่มิได้เปลี่ยนแปลง บิดเบื้อนและปกปิ ดในสิ่ งที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ ) ทรงประทาน
ลงมา และการศรัทธาต่อบรรดารอซูลอีกเช่นกัน เราจะต้องศรัทธาต่อบรรดารอซูล
ทุกท่าน ที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงขนานนามและท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ บรรดารอ
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ซูลทุกท่านจะให้ขา่ วดีถึงการมาของรอซูลท่านต่อไป รอซูลผูท้ ี่มาในยุคหลังจากนั้น
จะมายืนยันและสร้างความเชื่ อถือให้รอซูลท่านที่ผา่ นมา .

อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
            
             
.]7: اآلية،  [سة البقر 7     

ความว่า “ พวกเจ้าจงกล่าวเถิด เราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ( ซ.บ ) และสิ่ งที่ถูก
ประทานลงมาแก่เรา และสิ่ งที่ถูกประทานลงมาแก่อิบรอฮีม และอิสมาแอล และอิส
ฮาก และยะอฺกบู และวงค์วานเหล่านั้น และสิ่ งที่มซู า และอีซาได้รับ และสิ่ งที่บรรดา
นะบีได้รับจากพระเจ้าของพวกเขา พวกเรามิได้แบ่งแยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใด
จากเขาเหล่านั้น และพวกเราจะเป็ นผูส้ วามิภกั ดีต่อพระองค์เท่านั้น” . ( ซูเราะฮฺ อัล
บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 136 )
ผูใ้ ดปฎิเสธรอซูลท่านหนึ่งท่านใด ก็เท่ากับว่า เขาปฎิเสธผูท้ ี่ให้การยอมรับ
ต่อรอซูลท่านนั้นด้วย และผูใ้ ดทรยศและฝ่ าฝื นรอซูลท่านหนึ่งท่านใด ก็เท่ากับว่า
เขาผูน้ ้ นั ได้ขดั ขืนและฝ่ าฝื นต่ออัลลฮฺ(ซ.บ)ผูท้ ี่ใช้ให้กระทาการภักดีต่อรอซูล.
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
           
 72           
.]727 ، 72: اآليتان، [سة النساء 727       

ความว่ า “ แท้จริ งผูท้ ี่ปฎิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ( ซ.บ ) และบรรดารอ
ซูลของพระองค์และต้องการที่จะแยกระหว่างอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และบรรดารอซูลของ
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พระองค์ และกล่าวว่า เราศรัทธาในบางคน และปฎิเสธศรัทธาในบางคน และพวก
เขาต้องการที่จะยึดเอาในระหว่างนั้น ซึ่ งทางใดทางหนึ่งนั้น ชนเหล่านี้แหละ คือ
ผูป้ ฎิเสธโดยแท้จริ ง และเราได้เตรี ยมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่ยงั ความอัปยศแก่ผปู ้ ฎิ
เสธศรัทธาทั้งหลาย .” ( ซูเราะฮฺ อัลนิซาอฺ โองการที่ 150-151 )

) 2 ( ข้ อเท็จจริงของ  ) النوةการเป็ นนะบี (
 النبوةคือ ผูเ้ ป็ นสื่ อกลางระหว่างอัลลอฮฺ(ซ.บ)ผูส้ ร้างกับผูถ้ ูกสร้าง ในการ
เผยแพร่ บทบัญญัติ เป็ นผูท้ ี่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงประทานความโปรดปราน และ
ทรงคัดเลือกมาจากมนุษย์ชาติและพระองค์คือผูเ้ ดียวเท่านั้นที่กระทาการเลือกพวก
เขามา ไม่มีผใู ้ ดเป็ นหุ น้ ส่ วนกับพระองค์
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
 12            
.]12: اآلية،[سة احلج

ความว่ า “ อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงคัดเลือกบรรดาศาสนฑูตจากหมูม่ าลาอิกะฮฺ
และจากหมู่มนุษย์ แท้จริ งอัลลอฮฺ( ซ.บ ) เป็ นผูท้ รงได้ยิน ผูท้ รงเห็น .” ( ซูเราะฮฺ
อัลฮัจญ โองการที่ 75 )
นะบี เป็ นเกียรติยศที่ถูกประทานให้ มิใช่ได้มาด้วยกับการแสวงหา การ
กระทาอิบาดะห์และมิใช่ได้มาด้วยความสมัครใจหรื อการเรี ยกร้องของพวกเขาเอง
แท้จริ งแล้วการเป็ นนะบีคือการคัดเลือกของอัลลอฮฺ(ซ.บ).
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
.]7: اآلية، [سة الشة ى 7          ... 

ความว่ า “ อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงเลือกสาหรับพระองค์ ผูท้ ี่พระองค์ทรง
ประสงค์และชี้แนะทางสู่ พระองค์แก่ผทู ้ ี่ผนิ หน้าสู่ พระองค์ .” ( ซูเราะฮฺ อัซซูรอ
โองการที่ 13 )
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) 3 ( ) ( احلكمةเหตุผลของการส่ งบรรดารอซูล ) ศาสนฑูต (
มายังประชาชาติ
การส่ งบรรดารอซูลมายังมนุษย์ชาติ มีเหตุและผลพอสังเขปดังต่อไปนี้ :3.1 เพื่อนาประชาชาติจากการอิบาดะห์ ( การสักการะบูชา ) สิ่ งที่ถูกสร้าง
ไปสู่ การอิบาดะห์ภกั ดีต่อพระเจ้าผูเ้ ป็ นผูส้ ร้างคืออัลลอฮฺ (ซ.บ) เพียงองค์เดียว จาก
การเป็ นทาสแห่งการกราบไหว้สิ่งถูกสร้างทั้งหลายไปสู่ ความเป็ นอิสรภาพแห่งการ
กราบไหว้อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ผูท้ รงเป็ นพระเจ้าแห่งสากลโลก.
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
.]71: اآلية، [سة األنبياء 71      

ความว่ า “ และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพื่อสิ่ งใดนอกจากเพื่อความเมตตาแก่
ประชาชาติท้ งั หลาย .” (ซูเราะฮฺ อัลอัมบิยาอฺ โองการที่ 107 )
3.2 เพื่อประกาศและชี้แจงถึงจุดประสงค์ เป้ าหมายที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ) ทรง
สร้างสรรพสิ่ งขึ้นมา นัน่ ก็คือ เพือ่ ให้กราบไหว้สกั การะต่ออัลลอฮฺ( ซ.บ ) เพียงหนึ่ง
เดียว เป้ าหมายอันสาคัญนี้มนุษย์ไม่สามารถรับรู ้ได้ นอกจากด้วยกับการเผยแพร่ ของ
บรรดารอซูลที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงคัดเลือกไว้ .
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
،النحل

 [سة...            
.]:اآلية

ความว่ า “ และโดยแน่นอน เราได้ส่งรอซูลให้ทุกประชาชาติ ( โดยบัญชา
ว่า) พวกท่านจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) และจงหลีกหนีให้ห่างไกลจากพวก
เจว็ด .” ( ซูเราะฮฺ อันนะหฺ ลฺ โองการที่ 36 )
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3.3 เป็ นหลักฐานและข้อยืนยันของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ต่อมนุษย์ชาติท้งั หลาย ว่า
แท้จริ งอัลลอฮฺ
( ซ.บ ) ได้ทรงประทานบรรดารอซูลมา ให้พวกเขาแล้ว โดยที่ไม่มีขอ้ อ้างใดๆแก่
เหล่าผูป้ ฎิเสธ .
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
             
.]72: اآلية، [سة النساء 72  

ความว่า “ คือ บรรดารอซูลในฐานะผูแ้ จ้งข่าวดี และในฐานะผูต้ กั เตือนเพือ่
ว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆอ้างแก้ตวั แก่อลั ลอฮฺได้หลังจากบรรดารอซูล
เหล่านั้น และอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) เป็ นผูท้ รงเดชานุภาพ ผูท้ รงปรี ชาญาน.” ( ซูเราะฮฺ อัน
นิซาอฺ โองการที่ 165 )
3.4
เพื่ออธิ บายถึงความเร้นลับบางอย่างซึ่ งมนุษย์ไม่อาจรับรู ้ได้ดว้ ย
สติปัญญาที่มีอยู่ เช่นบรรดา พระนามของอัลลอฮฺ(ซ.บ)อันงดงาม และคุณลักษณะที่
สู งส่ ง , บรรดามาลาอิกะฮฺ ,วันกียามะฮฺ และสิ่ งเร้นลับอื่นๆอีกมากมาย .
3.5 บรรดารอซูลนั้นถือเป็ นแบบอย่างที่ดีงาม ซึ่ งอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ได้ทรง
ประทานความสมบูรณ์ดว้ ยจรรยามารยาทที่ดีงามและได้รับการคุม้ ครอง ดูแลรักษา
จากสิ่ งคลุมเครื อ ( สิ่ งที่ไม่ชดั เจนและไม่แน่นอน ) และความใคร่ ต่างๆ(กิเลส
ตัณหา).
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة األنعام...      

ความว่ า “ ชนเหล่านั้น คือ ผูท้ ี่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงแนะนาไว้ ดังนั้น
คาแนะนาของพวกเขา เจ้าจงเจริ ญรอยตามเถิด” ( ซูเราะฮฺ อัล อันอาม โองการที่
90 )
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และอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงได้ตรัสอีกว่า
.]: اآلية، [سة املمتحنة...       

ความว่ า “ โดยแน่นอนในรอซูลของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) มีแบบฉบับที่ดีงาม
สาหรับพวกเจ้าแล้ว” ( ซูเราะฮฺ อัลอะหฺ ซาบ โองการที่ 21)
3.6 ปรับปรุ งแก้ไขและสร้างความบริ สุทธิ์ผดุ ผ่องให้กบั ชีวติ พร้อมกับขัด
เกลาจิตใจให้สะอาดบริ สุทธิ์ ปราศจากมลทิน ( สิ่ งที่ไม่ดี ) ดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ )ทรง
ตรัสว่า
           
.]5: اآلية، [سة اجلمعة...   

ความว่ า “ พระองค์ทรงเป็ นผูแ้ ต่งตั้งรอซูลขึ้น คนหนึ่งในหมูผ่ ไู ้ ม่รู้จกั
หนังสื อจากพวกเขาเองเพื่อสาธายายโองการต่างๆของพระองค์แก่พวกเขา และทา
ให้พวกเขาผุผอ่ ง และทรงสอนคาภีร์ และความสุ ขมุ คัมภีรภาพแก่พวกเขา .” ( ซู
เราะฮฺ อัลญุมุอะฮฺ โองการที่ 2 )
และท่านนะบี (ซ.ล)ได้วจนะว่า
( إمنا بعثت ألمتم كارم األخالق ) رواه أمحدواحلاكم

ความว่า “ แท้จริ งฉันได้ถูกส่ งมาเพือ่ สร้างความสมบูรณ์แก่จรรยามารยาท”
( รายงานโดย อัฮมัด และ ฮากิม )
) 4 ( หน้ าทีข่ องบรรดารอซู ล ) ศาสนฑูต (
บรรดารอซูลนั้น มีหน้าที่อนั สู งส่ งและมีเกียรติซ่ ึงจะกล่าวในทีน่ ้ ี พอสังเขป
คือ
4.1 ประกาศและเผยแพร่ บทบัญญัตศาสนา เรี ยกร้อง เชิ ญชวนมนุษย์ไปสู่
การสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) เพียงองค์เดียว.
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
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.]: اآلية، [سة األحزاب  

ความว่ า “ บรรดา (นะบี ) ผูท้ ี่ได้เผยแผ่ศาสนาทั้งหลายของอัลลอฮฺ(ซ.บ )
และพวกเขากลังเกรงต่อพระองค์ และไม่กลังเกรงผูใ้ ดนอกจากอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และ
พอเพียงแล้วที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) เป็ นผูท้ รงชาระสอบสวน” ( ซูเราะฮฺ อัลอะหฺ ซาบ
โองการที่ 39 )
4.2 ชี้แจงและอธิบายให้ความเข้าใจในเรื่ องของศาสนาทีอ่ ลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ทรง
ประทานลงมา
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ตรัสว่า
           
.]: اآلية، [سة النحل  

ความว่ า “ และเราได้ให้อลั กุรอ่านแก่เจ้าเพื่อเจ้าได้ช้ ี แจง ( ให้กระจ่าง ) แก่
มนุษย์ซ่ ึ งสิ่ งที่ได้ถูกประทานมาแก่พวกเขา และเพื่อพวกเขาจะได้ไตร่ ตรอง”
( ซูเราะฮฺ อันนะหฺ ลฺ โองการที่ 44 )
4.3 ชี้ทางนาให้ประชาชาติไปสู่หนทางแห่งความดี และตักเตือนให้ห่างไกล
จากความชัว่ พร้อมกับบอกถึงข่าวดีเกี่ยวกับผลบุญคุณค่าที่จะได้รับเป็ นการตอบ
แทน และเตือนให้ระวังจากการถูกลงโทษ ดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ )ทรงตรัสว่า
.]72: اآلية، [سة النساء...   

ความว่ า " บรรดารอซูลในฐานะผูแ้ จ้งข่าวดีและในฐานะผูต้ กั เตือน"
( ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ โองการที่ 165 (
4.4 ปรับปรุ งแก้ไขสภาพการเป็ นอยู่ ของมนุษย์ให้ถกู ต้องและดีข้ นึ ด้วยกับ
แบบอย่างที่ดีงาม ทั้งด้วยวาจาและการประพฤติปฏิบตั ิทางกาย .
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4.5 ดารงไว้ซ่ ึงบทบัญญัติของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และนามาปฏิบตั ิใช้กบั มวล
มนุษย์ชาติท้ งั หลาย .
4.6 บรรดารอซูลทุกท่านนั้นจะเป็ นสักขีพยานต่อประชาชาติของตัวเอง ใน
วันกียามะฮฺ ว่า แท้จริ งพวกเขานั้น ได้เผยแพร่ โองการจากอัลลอฮฺ( ซ.บ ) อย่าง
ชัดเจนโดยไม่ได้บิดเบือนและอาพรางแต่ประการใด .
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
 7             
.]7: اآلية،[سة النساء

ความว่ า “ แล้วอย่างไรเล่าเมื่อเรานาพยานคนหนึ่งจากแต่ละประชาชาติมา
และเราได้นาเจ้ามาเป็ นพยานแก่ชนเหล่านั้น” ( ซูเราะฮฺ อันนีซาอฺ โองการที่ 41 )

) 5 ( อัลอิสลาม คือ ศาสนาของทุกรอซูล ) ศาสนฑูต (
ศาสนาอิสลามนั้นเป็ นศาสนาของบรรดานะบี และศาสนฑูตทุกพระองค์
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
.]7: اآلية، [سة آل عمران       

ความว่ า “ แท้จริ งศาสนา ณ. อัลลอฮฺ( ซ.บ ) นั้น คือ อัลอิสลาม” ( ซูเราะฮฺ
อาลาอิมรอน โองการที่ 19 )
แท้จริ งบรรดารอซูลทั้งหลายได้ประกาศเรี ยกร้องไปสู่ การสักการะภักดี
ต่ออัลลอฮฺ( ซ.บ ) เพียงองค์เดียว และให้ละทิง้ จากการสักการะต่อสิ่ งอื่นใดนอกจาก
พระองค์ ถึงแม้วา่ บทบัญญัติศาสนาของพวกเขาจะมีความแตกต่างกันไปตามยุคและ
สมัย ถึงกระนั้นก็ตามบรรดารอซูลทั้งหมดเห็นฟ้ องกันว่าการศรัทธา ในความเอกะ(
เอกภาพ ) ของอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) นั้น คือ รากฐานและเป้ าหมายของการเผยแพร่ .
ดังกล่าวที่วา่
 األنبياء أخوة لعالت ( رواه البخاري: ( قال النيب صلى اهلل عليه وسلم

หลักการศรัทธา

64

ความว่ า “ บรรดาศาสนาฑูตทั้งหลายนั้นพวกเขาเป็ นพี่นอ้ งร่ วมพ่อ
เดียวกัน ”( 1) ( รายงานโดย อีหม่ามบูคอรี )

) 6 ( บรรดารอซูลนั้นก็คอื สามัญชนคนหนึ่งทีไ่ ม่สามารถรอบรู้ถงึ
สิ่ งเร้ นลับได้ .
ความรู ้เกี่ยวกับสิ่ งเร้นลับนั้นเป็ นคุณลักษณะเฉพาะของพระเจ้า ไม่ใช่เป็ น
ลักษณะของบรรดาศาสฑูต เพราะพวกเขาก็คือ มนุษย์คนหนึ่งซึ่ งเหมือนกับมนุษย์
ทัว่ ๆไป มีการกิน ดื่ม มีการแต่งงาน และหลับนอน และเจ็บ ไข้ ได้ป่วย เหมือนคน
ทัว่ ๆไป .
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
           
.]5: اآلية، [سة الفرقان...

(1) จากวัจนะดังกล่าว หมายถึง เหล่ารอซูลทั้งหลาย ต่างเรี ยกร้องสู่การศรัทธาในเอกะ
แห่งอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ซึ่งเปรี ยบได้ดงั เป็ นพี่นอ้ งร่ วมพ่อเดียวกันเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นต่าง
เรี ยกร้องสู่เป้ าหมายอันเดียวกัน ถึงแม้วา่ จะมีความแตกต่าง.กันในบทบัญญัติหรื อภาคปฏิบตั ิ(
การประกอบศาสนกิจ )

ความว่า “ และเรามิได้ส่งคนใดจากบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้า นอกจากพวก
เขาจะรับประทานอาหารอย่างสามัญชน และเดินท่องไปในตลาด.” ( ซูเราะฮฺ อัลฟุ
รกอน โองการที่ 20 )
และอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
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.]8: اآلية، [سة الرعد          

ความว่า “ และโดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดารอซูลมาก่อนหน้าเจ้าและเราได้
ให้พวกเขามีภริ ยาและลูกหลาน.” ( ซูเราะฮฺ อัรเราะอฺดุ โองการที่ 38 )
พวกเขาจะเผชิ ญกับทุกสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนได้ประสบ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องเศร้า
โศกหรื อดีใจ ความสุ ขสบายหรื อความทุกข์ยาก การมีพลานามัยที่ดี หรื อการเจ็บไข้
ได้ป่วย เป็ นต้น.
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้คดั เลือกพวกเขามาเพื่อเผยแผ่ศาสนาของพระองค์
พวกเขาเหล่านั้น ไม่สามารถรับรู ้ถึงสิ่ งเร้นลับได้ เว้นแต่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) จะทรง
ประทานวัฮฺยู ( โองการ ) หรื อทรงเปิ ดเผยให้แก่พวกเขา ดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ทรง
ตรัสว่า
      5  
      
.]51 ، 5  اآليتان، [سة اجلن 51       

ความว่ า “ พระผูท้ รงรอบรู ้สิ่งเร้นลับ ดังนั้นพระองค์จะไม่ทรงเปิ ดเผยสิ่ ง
เร้นลับของพระองค์แก่ผใู ้ ด นอกจากผูท้ ี่พระองค์ทรงยินดี เช่น รอซูล ดังนั้น
พระองค์จะทรงผูพ้ ทิ กั ษ์เฝ้ าดูแลข้างหน้าและข้างหลังเขา”. ( ซูเราะฮฺ อัลญิน โองการ
ที่ 26-27 )

) 7 ( การคุ้มครองและดูแลรักษาต่ อบรรดารอซูล) การปราศจาก
มลทิน (.
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้คดั เลือกผูท้ ี่ประเสริ ฐและมีความเหมาะสมที่สุดจากมวล
มนุษย์ให้รับผิดชอบหน้าที่การเผยแผ่บรรดาสารแห่งพระองค์ พระองค์ได้ปกป้ อง
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รักษาพวกเขาให้พน้ จากบาปที่ใหญ่หลวง และให้ปลอดภัยจากสิ่ งทีบ่ กพร่ องและข้อ
ตาหนิเพื่อพวกเขาจะได้ นาพาโองการคาสอนของอัลลอฮฺ (ซ.บ ) ไปเผยแผ่สู่
ประชาชาติของพวกเขา โดยที่พวกเขาจะได้รับการปกปักษ์รักษา และการคุม้ ครอง
(ปร าศ จากความผิด และบาป )ในสิ่ งที่ได้ทาการเผยแผ่ไป ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวโยง
กับอัลลอฮฺ( ซ.บ ) นี่คือหลักการที่เห็นฟ้ องกันของบรรดาอูลามาอฺ ( นักปราชญ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ) .
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
              
.]1: اآلية،  [سة املائد    

ความว่ า “ โอ้รอซูลเอ่ย จงประกาศสิ่ งที่ถูกประทานลงมาจากพระเจ้าของ
เจ้า และถ้าเจ้ามิได้ปฏิบตั ิ เจ้าก็มิได้ประกาศสารของพระองค์และอัลลอฮฺ( ซ.บ )จะ
ทรงคุม้ กันเจ้าให้พน้ จากมนุษย์ .” ( ซูเราะฮฺ อัลมาอิดะฮฺ โองการที่ 6-7 )
และอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสอีกว่า
،األحزاب

 [سة...           
.]:اآلية

ความว่า “ และพวกเขากลัวเกรงพระองค์ และไม่กลัวผูใ้ ดนอกจากอัลลอฮฺ(
ซ.บ ) .” ( ซูเราะฮฺ อัลอะหฺ ซาบ โองการที่ 39 )

และอัลลอฮฺ( ซ.บ )ทรง ตรัสอีกว่า
             
.]58: اآلية، [سة اجلن 58
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ความว่า “ เพื่อพระองค์จะทรงรู ้วา่ แน่นอนพวกเขาได้เผยแผ่สาสน์ของพระ
เจ้าของพวกเขาแล้ว และพระองค์ได้ทรงห้อมล้อม ( รอบรู ้ ) ทุกสิ่ งที่อยู่ ณ ที่พวกเขา
และพระองค์ทรงนับจานวนทุกสิ่ งไว้อย่างครบถ้วน .”( ซูเราะฮฺ อัลญินโองการที่ 28
)
หากคนหนึ่งคนใดในหมูพ่ วกเขา ได้กระทาความผิด หรื อ ความบกพร่ องที่
เล็ก น้อย ซึ่ งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ อัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ก็จะทรงชี้แจงให้ทราบ
และพวกเขาจะรี บเร่ งในการสานึกผิดพร้อมกับขออภัยโทษจากพระองค์ การปฏิบตั ิ
ดังกล่าวนั้นอัลลอฮฺ (ซ.บ) จะยกฐานะและให้เกียรติพวกเขาอีกหนึ่งขั้น เสมือนไม่ได้
กระทาความผิดมาก่อน ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะอัลลอฮฺ ( ซ.บ.) ได้ทรงประทานความ
พิเศษ เฉพาะกับบรรดาศาสนฑูตของพระองค์ ด้วยอุปนิสัยและคุณลักษณะที่ดีงาม
และพระองค์จะทรงขจัดทุกสิ่ งทุกอย่าง ที่ทาให้ฐานะของพวกเขาลดต่าลง .

) 8 ( จานวนบรรดานะบี และรอซูล และผู้ทปี่ ระเสริฐทีส่ ุ ดในหมู่
ของพวกเขา
ได้มีรายงานปรากฎถึงจานวนบรรดาศาสนฑูตซึ่งมีประมาณ สามร้อยสิ บ
ห้าท่านด้วยกัน ครั้งหนึ่ง เหล่าซอฮาบะฮฺได้ถามท่านนะบี ( ซ.ล ) ถึงจานวน บรรดา
รอซูลของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ท่านรอซูล ( ซ.ล) ได้ตอบว่า .
( ثالمثائة ومخس عشرة مجاوغفريا ) رواه احلاكم

ความว่ า “ มีจานวนถึงสามร้อยสิ บห้าท่าน ซึ่งเป็ นจานวนที่มากมาย ”
( รายงายโดย ฮากิม )
และจานวนของบรรดานะบีต่างๆ นั้นมีมากกว่าบรรดารอซูล ส่วนหนึ่งจาก
พวกเขาถูกระบุไว้ในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และอีกบางส่ วนมิได้ระบุถึงแต่อย่าง
ใด บรรดานะบีและรอซูลที่อลั กุรอาน ได้ระบุนามไว้ 25 ท่านด้วยกัน .
ดังที่อลั ลอฮฺ ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
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 [سووووة...           
.]7: اآلية،النساء

ความว่า “ และบรรดารอซูลซึ่งเราได้เล่าถึงพวกเขาแก่เจ้ามาก่อนแล้วและมี
บรรดารอซูลซึ่ งเรามิได้เล่าแก่เจ้าเกี่ยวกับพวกเขา .” ( ซูเราะฮฺ อันนิซาอฺ โองการที่
164)
และอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสอีกว่า
            
           8  
8          
   82       
     8     
.]81-8: اآليات، [سة األنعام 81    

ความว่ า “ และนั้นคือหลักฐานของเราที่ได้ให้มนั แก่อิบรอฮีมโดยมีฐานะ
เหนือกลุ่มชนของเขา เราจะยกขึ้นหลายขั้นผูท้ เี่ ราประสงค์ แทัจริ งพระเจ้าของเจ้านั้น
เป็ นผูท้ รงปรี ชาญาณผูร้ อบรู ้ และเราได้ให้แก่เขาซึ่งอิซฮากและยะอฺกบู ทั้งหมดนั้น
เราได้แนะนาแล้ว และนุ หฺเราก็ได้แนะนาแล้วแต่ก่อนนูน้ และจากลูกหลานของเขา
นั้น คือดาวูดและซูลยั มานและอัยยูบและยูซุบและมูซาและฮารู น และในทานองนั้น
แหละ เราจะตอบแทนแก่ผกู ้ ระทาดีท้ งั หลาย และ ซาการี ยา และ ยาฮฺยา และ อีซา
และอิลยาซ ทุกคนนั้นอยูใ่ นหมูค่ นดี และอิสมาแอล และอัลยาสะอฺและยูนุส และลูต
แต่ละคนนั้นเราได้ให้ดีเด่นเหนือประชาชาติท้ งั หลายและ ( เราได้ให้ดีเด่นอีก ) ซึ่ ง
ส่ วนหนึ่งจากบรรพบุรุษของเขา และลูกหลานของพวกเขา และพีน่ อ้ งของพวกเขา
และเราได้เลือกพวกเขาและได้แนะนาพวกเขาไปสู่ ทางอันเที่ยงตรง.” (ซูเราะฮฺ อัล
อันอาม โองการที่ 83-87 )
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อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงยกฐานะและทรงประทานเกียรติให้กบั บางส่ วนของ
บรรดานะบีให้เหนือกว่าอีกส่ วนหนึ่ง ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่า
.]22: اآلية، [سة اإلسراء...      ... 

ความว่ า " และแท้จริ ง อัลลอฮฺ (ซ.บ ) นั้นได้ทรงยกระดับบางส่ วนของ

บรรดาศาสดา ( นะบี ) ให้ดีเลิศกว่าอีกส่ วนหนึ่ง" ( ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ โองการที่55 )
และเช่นเดียวกัน อัลลอฮฺ (ซ.บ )ได้ทรงยกฐานะ และประทานเกียรติให้กบั
บางส่ วนของบรรดารอซูล( ศาสนฑูต ) เหนือกว่าอีกส่ วนหนึ่ง ดังที่พระองค์ได้ทรง
ตรัสอีกว่า
.]52: اآلية،  [سة البقر...       

ความว่า “ บรรดารอซูลเหล่านั้นเราได้ให้บางคนในหมูพ่ วกเขาดีเด่นกว่าอีก
บางคน .” ( ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 253 )
ซึ่ งผูท้ ี่ประเสริ ฐที่สุดในหมู่พวกเขา คือ บรรดาพวกอูลูล้ อัซมี( )أولو العزم
ซึ่ งได้แก่นะบี นุหฺ
อิบรอฮีม มูซา อีซา และมูฮมั มัด( ขอความสันติจงมีแด่พวกเขาทั้งหมด )
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
.]2: اآلية، [سة األحقاف...        

ความว่ า “
ดังนั้นเจ้าจงอดทนดังเช่นบรรดาผูต้ ้ งั จิตมัน่ แห่งรอซูล
ทั้งหลาย” ( ซูเราะฮฺ อัลอะฮฺก็อฟ โองการที่ 35 )
และพระองค์ได้ทรงตรัสอีกว่า
            
.]1: اآلية، [سة األحزاب 1     
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ความว่า “ และเจ้าจงราลึกในขณะที่เราได้เอาคามัน่ สัญญาของพวกเขาจาก
บรรดานะบีและจากเจ้าและจากนูฮและอิบรอฮีมและมูซา และอีซาบุตรมัรยัมและเรา
ได้เอาคามัน่ สัญญาอย่างหนักแน่นจากพวกเจ้า” (ซูเราะฮฺ อัลอะหฺ ซาบ
โองการที่7 )
และท่านนะบีมฮู มั มัด (ซ.ล.) เป็ นผูท้ ดี่ ีเลิศและประเสริ ฐยิง่ ในบรรดาศาสน
ฑูต ท่านคือศาสนฑูตคนสุ ดท้าย เป็ นผูน้ าของบรรดาผูท้ ี่ยาเกรง เป็ นหัวหน้าของ
ลูกหลานนะบีอาดัม เป็ นผูน้ าของบรรดาศาสนฑูตทั้งหมด เป็ นเจ้าของต่าแหน่งแห่ง
การยกย่องชมเชย เป็ นผูถ้ ือธงแห่งการสรรเสริ ญและคือเจ้าของสระน้ า ที่กล่าวขาน
แห่งทุ่งมะฮฺซรั ( วันพิพากษา )
และท่านนะบีของเราเป็ นผูท้ ี่อลั ลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรงประทานเกียรติที่ยงิ่ ใหญ่
มีสิทธิ พิเศษ ในการช่วยเหลือมวลมนุษย์ท้ งั หลายในวันพิพากษา เป็ นผูซ้ ่ ึ งใกล้ชิด
กับอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) เป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงแต่งตั้ง และทรงประทานบทบัญญัติ ที่ดีเลิศ
ที่สุด และอัลลอฮฺ(ซ.บ)ได้ทรง ประทานเกียรติแก่บรรดาประชาชาติของท่าน โดยถูก
อุบตั ิข้ นึ สาหรับมนุษย์ชาติ เป็ นประชาชาติทสี่ ุ ดท้ายและคือประชาชาติกลุม่ แรกทีถ่ กู
บังเกิดฟื้ นชีพขึ้นมาในวันปรโลก ( สิ้ นโลก ) .

ท่านนะบี(ซ.ล.)ได้วจนะว่า
( فضلت على األنبياء بست ) رواه مسلم
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ความว่ า “ ฉันได้ถูกประทานความโปรดปรานเหนือบรรดานะบีอื่นๆหก
อย่างด้วยกัน( 1 ) "( รายงานโดย มุสลิม )
และท่านยังวจนะอีกว่า
 وما من نيب يومئذ آدم فمن. ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ويدي لواء احلمد وال فخر

سواه إال حتت لوائي يوم القيامة ) رواه أمحد والترمذي

ความว่ า “ ฉันคือผูน้ าของลูกหลานอาดัมในวันกียามัต และในมือขอฉัน
นั้น ถือธงแห่งการสรรเสริ ญไว้โดยที่มิได้อวดอ้างทนงตัวแต่อย่างใด และในวัน
นั้นบรรดานะบีท้ งั หมดจะอยูใ่ ต้ร่มธงของฉัน จะเป็ นนะบีอาดัมหรื อนะบีท่าน
อื่นๆ ( คือ ใต้การนาของท่านนะบีมูฮมั มัด ( ซ.ล ) ) ”. ( รายงานโดย อัฮมัดและ
อัตตัรมีซี )
ส่ วนนะบีซ่ ึงประเสริ ฐรองลงมาจากนะบีมูฮมั มัด (ซ.ล.) นั้นก็คือ นะ
บีอิบรอฮีม ( อ.ล.) ซึ่ งถูกให้ฉายานามว่า คอลีลุลลอฮฺ ( ผูใ้ กล้ชิดของอัลลอฮฺ
( ซ.บ )) และถัดจากทั้งสองลงมาก็คือ บรรดารอซูลที่อยูใ่ นต่าแหน่ง อุลุล้ อัซมี
อีก 3 ท่าน นั้นก็ คือ นูหฺ มูซา และอีซา ( ขอความสันติจงมีแด่พวกเขาด้วยเถิด) .

(1) หกอย่างดังกล่าวได้แก่ สานวนโวหารที่ดีเลิศ ( หมายถึง คาที่มีความหมายกว้างและ
ครอบคลุม ) ,ให้ความช่วยเหลือพิเศษ คือ ความเกรงขาม ( เพียงได้ยนิ ชื่อก็เกิดความหวัน่ ไหว
และกลัวเกรง )
, ทรัพย์สินและเชลยที่มาจากการใช้อานาจทางสงคราม เป็ นที่อนุมตั ิ
สาหรับตัวฉัน , ให้พ้นื ดินเป็ นมัสยิด ( สถานที่ทาการสักการะ ) และสามารถใช้ทาความ
สะอาดได้ , ฉันคือศาสนฑูตที่ถูกส่งมาแด่มวลมนุษย์ท้ งั หมด , และฉันคือ ศาสนฑูตคน
สุดท้าย.

) 9( เครื่องหมายของบรรดานะบีท้งั หลาย) ปฎิหารย์ / สิ่งอัศจรรย์ (
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อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงประทานสิ่ งปฎิหารที่ยงิ่ ใหญ่ , สิ่ งที่อศั จรรย์เหนือ
ธรรมชาติ ( มัวะยีซาต ) สิ่ งมหัศจรรย์ให้แก่บรรดารอซูลของพระองค์ เพือ่ สนับสนุน
ยืนยัน และเป็ นหลักฐานให้แก่บรรดา
รอซูลของพระองค์ อย่างเช่น พระมหาคัมภีร์อลั กุรอาน การผ่าซีกดวงจันทร์ของนะ
บีมูฮมั มัด (ซ.ล) การแปลงไม้เท้าให้เป็ นงูของนะบีมูซา ( อ.ล ) การเสกดินให้
กลายเป็ นนกของท่านนะบีอีซา ( อ.ล ) และนอกเหนือจากที่กล่าวมาอีกมากมาย .
ฉะนั้นเครื่ องหมายและมัวะยีซาตที่ประกฎกับบรรดารอซูลนั้นเป็ นหลักฐานที่
บ่งชี้และยืนยันถึงการเป็ นนะบี ( ศาสดา ) ที่แท้จริ งดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัส
ว่า
.]52: اآلية، [سة احلديد...     

ความว่ า “ โดยแน่นอน เราได้ส่งบรรดารอซูลของเราด้วยหลักฐานทั้งหลาย
อันชัดแจ้ง . ( ซูเราะฮฺ อัลฮะดีด โองการที่ 25 )
และท่านนะบี (ซ.ล) ได้วจนะว่า
( ما من نيب من األنبياء إال وقد أويت من اآليات ما آمن على البشر وإمنا كان الذي أوتيته

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

ความว่ า “ ไม่มีนะบีท่านใดจากบรรดานะบีท้ งั หมด เว้นแต่พวกเขาจะถู
ประทานเครื่ องหมาย ( หลักฐานที่ชดั แจ้ง ) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ให้ความเชื่อและ
ศรัทธาในสิ่ งที่คล้ายคลึงกัน และแท้จริ งสิ่ งที่ฉนั ถูกประทานให้ คือ โองการ ที่
อัลลอฮฺทรงประทานมา และฉันก็หวังว่า ฉันจะมีผตู ้ ิดตามมากที่สุดจากพวกเขา
บรรดานะบีในวันกียามะฮฺ ( มีประชาชาติจานวนมากที่สุด ) .( รายงานโดย อีหม่ามบุ
คอรี และมุสลิม (

) 10 ( การศรัทธาต่ อการเป็ นศาสนฑูตของมูฮัมมัด )ซ.ล(
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การเชื่อและศรัทธาต่อการเป็ นศาสดาของมูฮมั มัด (ซ.ล) ถือเป็ นรากฐานที่
สาคัญอันหนึ่งของรากฐานแห่งการศรัทธา เพราะการศรัทธาของบุคคลหนึ่งจะไม่
สามารถบรรลุไปถึงแก่นแท้ได้ เว้นแต่จะต้องศรัทธาต่อการเป็ นศาสนฑูตของมูฮมั
มัด (ซ.ล) ดังที่อลั ลอฮฺ ( ซ.บ )ได้ทรงตรัสว่า
، [سة الفتح 7          
.]7:اآلية

ความว่า “ และถ้าผูใ้ ดมิได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ( ซ.บ ) และรอซูลของพระองค
แท้จริ งเราได้เตรี ยมไฟที่ลุกโชดช่วงไว้สาหรับผูป้ ฎิเสธทั้งหลาย .”( ซูเราะฮฺ อัลฟัตฮฺ
โองการที่ 13 )
และท่านนะบี (ซ.ล) ได้วจนะว่า
) ( أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل وإين رسول اهلل

رواه مسلم

ความว่า “ ฉันได้ถูกบัญชาให้ทาการต่อสู ้กบั มนุษย์ จนกว่าพวกเขาจะกล่าว
ปฎิญานว่าไม่มีพระ
เจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และแท้จริ งฉันเป็ นศาสนฑูตแห่งอัลลอฮฺ (ซ.บ ) .”
( รายงานโดย มุสลิม )
การทีจ่ ะทาให้ การศรัทธาต่ อท่านนะบีมูฮัมมัด )ซ.ล.( จะมีผลได้ น้ันต้ อง
ประกอบด้ วยหลักการต่ อไปนี้ :
1- ทาความรู ้จกั ท่านนะบีมูฮมั มัด (ซ.ล.) ท่านมีนามว่า มูฮมั มัด เป็ นบุตร
ของอับดุลลอฮฺ และปู่ ของท่านมีนามว่า อับดุลมุตตอลิบเป็ นบุตรของฮาซีมซึ่งเป็ น
ชนชาวเผ่ากูเรซ
และเป็ นเผ่าหนึ่งจากชนเผ่าอาหรับมีเชื้อสายสื บทอดมาจาก
ลูกหลานนะบีอิสมาอีล (อ.ล) บุตรนะบีอิบรอฮีม ( อ.ล ) และท่านมีอายุ 63 ปี ( 40 ปี
ก่อนการแต่งตั้งเป็ นรอซูลและ 23 ปี ชีวติ แห่งการเป็ นนะบีและรอซูล) .
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2- เชื่อและยอมรับในสิ่ งที่ทา่ นได้ทาการเผยแพร่ และจงรักภักดี พร้อมกับ
ปฏิบตั ิตามคาสั่งใช้
และห่างไกลจากสิ่ งที่ท่านไม่พอใจและห้ามปราม.
3- เชื่อมัน่ ว่า แท้จริ งท่านนะบีมูฮมั มัด (ซ.ล) เป็ นศาสนฑูตที่ถูกส่ งมายัง
มวลมนุษย์และญินซึ่ง
จาเป็ นที่ทุกคนจะต้องเจริ ญรอยตาม แนวทางของท่านโดยไม่มีขอ้ อ้างใดๆทั้งสิ้น ดัง
ที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
.]728: اآلية، [سة األعراف...         

ความว่ า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมั มัด ) ว่า โอ้มนุษย์ ทั้งหลาย แท้จริ งฉันคือรอ
ซูลของอัลลอฮฺ(ซ.บ ) มายังพวกท่านทั้งหลาย .” ( ซูเราะฮฺ อัลอะอฺ รอฟ โองการที่
158)
4 . การศรัทธาต่อบทบัญญัติของท่านที่ถูกประทานลงมา และแท้จริ งท่าน
นั้นเป็ นผูท้ ีดีเลิศที่สุด
จากบรรดาศาสนฑูตทั้งหมด และเป็ นศาสนฑูตท่านสุ ดท้ายที่ถูกคัดเลือกมา.
ดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة األحزاب...     ... 

ความว่ า “ แต่เป็ นรอซูลของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และเป็ นคนสุ ดท้ายแห่งบรรดา
นะบี .” ( ซูเราะฮฺ อัลอะหฺ ซาบ โองการที่ 40 )
แท้จริ งท่านนะบีมูฮมั มัด (ซ.ล)เป็ นผูใ้ กล้ชิดของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และ เป็ นผูน้ าของ
บรรดาลูกหลานนะบีอาดัม ( อ.ล ) ท่าน คือ ผูช้ ่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ และ มีเกียรติ ใน
วันกียามะฮฺ ผูเ้ ป็ นเจ้าของสระน้ าอันทรงเกียรติ และแท้จริ งประชาชาติของท่านนั้น
เป็ นประชาชาติที่ดีเลิศและมีเกียรติที่สุด .
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ดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
.]7 : اآلية، [سة آل عمران...      

ความว่า “ พวกเจ้านั้นเป็ นประชาชาติที่ดียงิ่ ซึ่งถูกให้อุบตั ิข้ นึ สาหรับมนุษย์
ชาติ .” ( ซูเราะฮฺ อาลาอิมรอน โองการที่ 110 )
ชาวสวรรค์ คือ ประชาชาติของท่านมากที่สุด และบทบัญญัติที่ทา่ นได้รับนั้น
ถือเป็ นบทบัญญัติที่ยกเลิกบทบัญญัติก่อนๆ ซึ่งถือว่าบทบัญญัตทิ เี่ คยปรากฎนั้นเป็ น
โมฆะ.
5- อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงประทานเครื่ องหมายที่ยงิ่ ใหญ่และหลักฐานที่ชดั
แจ้งให้กบั ท่านนะบี มูฮมั มัด (ซ.ล) นัน่ ก็คือ พระมหาคัมภีร์อลั กุรอ่าน ซึ่งเป็ นดารัส
ของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ที่ถูกรักษาให้พน้ จากการเปลี่ยนแปลงและบิดเบือนเพื่อ
สนับสนุนและยืนยันความเป็ นรอซูลของท่าน.
ดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
             
.]88: اآلية، [سة اإلسراء 88      

ความว่ า “ จงกล่าวเถิด (มูฮมั มัด ) แน่นอนหากมนุษย์และยินร่ วมกันที่จะ
นามาเช่น อัลกุรอ่านนี้ พวกเขาไม่อาจจะนามาเช่นนั้นได้ และแม้วา่ บางคนในหมู่
พวกเขา เป็ นผูช้ ่วยเหลือแก่อีกบางคนก็ตาม .” ( ซูเราะฮฺ อัลอิสรออฺ โองการที่ 88 )
และอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสอีกว่า
.]: اآلية، [سة احلجر  
        

ความว่ า “ แท้จริ งเราได้ให้ขอ้ ตักเตือน ( อัลกุรอาน ) ลงมา และแท้จริ งเรา
เป็ นผูร้ ักษามันอย่างแน่นอน .” ( ซูเราะฮฺ อัลฮิจรฺ โองการที่ 9 )
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6- ศรัทธาว่าแท้จริ งท่านนะบี (ซ.ล) ได้ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบมา
จากอัลลอฮฺ( ซ.บ ) อย่างสมบูรณ์แล้วโดยที่ท่านได้ทาการเผยแพร่ บรรดาสารของ
พระองค์ และได้สั่งสอนประชาชาติพร้อมกับแนะนาทางที่ดีและห้ามปรามจากการ
ประพฤติชวั่ .
ดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
           
.]758: اآلية، [سة التةبة 758  

ความว่ า “ แท้จริ งมีรอซูลคนหนึ่งจากพวกท่านเอง ได้มาหาพวกท่านแล้ว
เป็ นที่ลาบากใจแก่เขาในสิ่ งที่พวกท่านได้รบั ความทุกข์ยาก เป็ นผูห้ ่วงใยในพวกท่าน
เป็ นผูเ้ มตตา ผูก้ รุ ณาสงสารต่อบรรดาผูศ้ รัทธา .” ( ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ โองการที่
128 )
และท่านนะบีมูฮมั มัด (ซ.ล) ได้วจนะว่า
( مامن نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي أال كان حقا عليه أن يدل أمته على خري ما يعلمه هلم

. وحيذر أمته من شر ما يعلمه هلم ) رواه مسلم

ความว่ า “ไม่ปรากฎนะบีท่านหนึ่งท่านใดก่อนหน้าฉันที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ )
ได้ส่งเขามายังประชาชาติ เว้นแต่จาเป็ นบนนะบีท่านนั้น จะต้องชี้ นาประชาชาติ
ของเขาไปสู่ สิ่งที่ดีงามในสิ่ งที่ได้สั่งสอนไป และตักเตือนให้ประชาชาติของเขา
ห่างไกลจากสิ่ งที่ชวั่ ร้ายและเลวทรามที่ได้สั่งสอนเช่นกัน .” ( รายงานโดย มุสลิม )
7- แสดงความรักต่อท่านนะบี (ซ.ล) เหนื อความรักที่มีต่อตัวเองและมนุษย์
ทั้งหมดพร้อมให้
เกียรติยกย่องให้ความสู งส่ ง และความจงรักภักดีต่อท่าน เพราะสิ่ งนี้แหละคือสิ ทธิ
ของท่านรอซูล( ซ.ล )ที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ) ทรงใช้ผศู ้ รัทธาทั้งหลายยึดถือเอาปฏิบตั ิอย่าง
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เคร่ งครัด ผูใ้ ดรักรอซูล ( ซ.ล )เท่ากับรักอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ผูใ้ ดจงรักภักดีต่อรอซูล
(ซ.ล) เขาก็คือ ผูจ้ งรักภักดีต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) เช่นเดียวกัน.
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
             
.]7: اآلية، [سة آل عمران 7 

ความว่ า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมั มัด ) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ก็จง
ปฏิบตั ิตามฉัน อัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ก็จะทรงรักพวกท่าน และทรงอภัยให้แก่พวกท่าน ซึ่ง
โทษทั้งหลายของพวกท่าน และอัลลอฮฺ( ซ.บ ) นั้นเป็ นผูท้ รงอภัยโทษ ผ้ทรงเมตตา
เสมอ.” ( ซูเราะฮฺ อาลาอิมรอนโองการที่ 31 )
และท่านนะบี ( ซ.ล) ได้วจนะว่า
( اليؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني ) متفق عليه

ความว่ า “ บุคคลหนึ่งบุคคลใดจากพวกท่านจะยังไม่สมบูรณ์ในการศรัทธา
จนกว่าฉันจะเป็ นที่รักยิง่ ของเขาเหนือกว่าบุตรและบิดามารดาของเขาและมากกว่า
มนุษย์ท้ งั หมด.” (รายงายโดยอีหม่าม บูคอรี และมุสลิม )
8- ทาการสอลาวาต ( การขอพร ) และกล่าวสลามแด่ท่านนะบี (ซ.ล) ซึ่งผู้
ศรัทธาสมควรปฏิบตั ิดงั กล่าวให้มากและเรื่ อยๆ เพราะแท้จริ งผูท้ ี่ตระหนี่ ข้ ีเหนียว
ที่สุด คือ ผูท้ ี่ได้ยนิ นามของท่านนะบีแล้วไม่ได้กล่าวการซอลาวาตต่อท่าน.
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
            
.]2: اآلية، [سة األحزاب 2 

ความว่ า “ แท้จริ งอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และมาลาอิกะฮฺของพระองค์ประสาทพร
แก่นะบี โอ้บรรดาผูศ้ รัทธาเอ๋ ย พวกเจ้าจงประสาทพรให้เขา และกล่าวทักทายเขา
โดยคาราวะ .” ( ซูเราะฮฺ อัลอะหฺ ซาบ โองการที่ 56)
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และท่านนะบี (ซ.ล) ได้วจนะว่า
( من صلى علي واحدة صلى اهلل عليه هبا عشرا ) رواه مسلم

ความว่ า “ ผูใ้ ดที่ซอลาวาต ( ขอพร ) แก่ฉนั หนึ่งครั้ง อัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ทรง
ประทานพรแก่เขาผูน้ ้ นั สิ บครั้ง .” ( รายงานโดย มุสลิม )
จะเห็นได้วา่ การซอลาวาตต่อท่านศาสดานั้นมีการเน้นหนักและให้ความ สา
คัญ เป็ นอย่างมากในหลายๆ กรณี และสถานการณ์ เช่นต้องอ่านในตะซะฮูดของการ
ละหมาด ดูอากูนูต การละหมาดยะนาซะห์ ( คนตาย ) คุตบะห์วนั ศุกร์ หลังจากอา
ซาน ( การประกาศถึงเวลาละหมาด ) ขณะเข้าและออกจากมัสยิด ขณะขอพร หรื อ
เวลาที่ได้ยนิ นามท่านนะบี (ซ.ล) และในอีกหลายๆสภาพการณ์นอกเหนือจากที่ได้
กล่าวมา .
9 – แท้จริ งท่านนะบี ( ซ.ล) และบรรดาศาสนฑูตทุกท่านยังมีชีวติ อยู่ ใน
ทัศนะของพระเจ้า เป็ นชีวติ ที่อยูใ่ นหลุม่ ฝังศพหลังจากเสียชีวติ ไปแล้วในสภาพทีส่ ุข
สบายอย่างที่สุดและมีเกียรติที่สูงส่ งเหนือผูต้ ายซาฮีต ( เสี ยชีวติ ในวิถีทางของอัลลอ
ฮฺ ( ซ.บ ) ) ซึ่ งไม่เหมือนกับชีวติ บนโลกดุนยานี้ กล่าวคือ การเป็ นอยูท่ ี่ไม่สามารถ
บอกได้วา่ เป็ นอย่างไร ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยงั คงไว้ซ่ ึงชื่อแห่งการตาย ( คือ พวกเขา
ได้ตายไปแล้ว ) .และ ท่านนะบี (ซ.ล) ได้วจนะว่า
( إن اهلل حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء ) رواه أبوداود والنسائي

ความว่ า “ แท้จริ งอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้หา้ มแผ่นดินต่อกัดกิน ( ทาลาย ) ร่ าง
ของบรรดาศาสนฑูต”( รายงานอาบูดาวูด และนาซาอี )

และท่านนะบี (ซ.ล) ได้วจนะอีกว่า
( ما من مسلم يسلم علي إال رد اهلل روحي كي أرد عليه السالم ) رواه أبو داود
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ความว่ า “ไม่มีมุสลิมคนใดที่กล่าวสลามต่อฉันเว้นแต่อลั ลอฮฺ (ซ.บ) จะคือ
วิญญานให้กนั ฉัน เพื่อฉันจะได้ตอบรับการสลามของมุสลิมคนนั้น.” ( รายงานโดย
อาบูดาวูด )
10 – ส่ วนหนึ่งจากการเคารพให้เกียรติที่ทา่ นนะบี (ซ.ล) นั้นคือ ละทิง้ การพูด
เสี ยงดังขณะที่ทา่ นอยูด่ ว้ ย ยามที่ทา่ นมีชีวติ อยู่ และเช่นเดียวกันในขณะทีก่ ล่าวสลาม
ต่อท่านนะบี (ซ.ล) ณ. ที่หลุมศพของท่าน เพราะอัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงตรัสว่า
             
.]5: اآلية، [سة احلجرات 5         

ความว่ า “ โอ้ศรัทธาชนทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้ยกเสี ยงของพวกเจ้าเหนือ
เสี ยงของท่านนะบี และอย่าพูดเสี ยงดังกับเขา ( มูฮมั มัด ) เยีย่ ง การ พูดเสี ยงดัง ของ
บางคนของพวกเจ้ากับอีกบางคนเพราะ ( เกรงว่า ) การงานต่างๆ ของพวกเจ้าจะ
สู ญเสี ยไป โดยที่พวกเจ้าไม่รู้สึกตัว .” ( ซูเราะฮฺ อัลหุญร๊ อต โองการที่ 2 )
ส่ วนการเคารพให้เกียรติต่อท่านนะบี ( ซ.ล ) หลังจากที่ท่านถูกฝังไปแล้ว
นั้นควรปฏิบตั ิเช่นเดียวกับท่านยังมีชีวติ อยู่ ฉะนั้นจาเป็ นที่เราต้องเคารพให้เกิยรติ
เหมือนกับที่เหล่าบรรดาซอฮาบะฮฺได้กระทาไว้ โดยที่พวกท่านนั้นเป็ นบุคคลที่
ปฏิบตั ติ ามนะบีอย่างเคร่ งครัดและเป็ นบุคคลที่ห่างไกลจากการกระทาอุตริ ( บิดอะฮฺ
) และสิ่ งที่ขดั ต่อท่านรอซูล( ซ.ล ) อย่างเด็ดขาด.
11 – แสดงความรักต่อบรรดามิตรสหาย เครื อญาติ และบรรดาภรรยาของ
ท่านนะบี ( ซ.ล ) และต่อสาวกของท่านทั้งหลาย พร้อมทั้งคอยระวังจากการสร้าง
ความอัปยศ หรื อใส่ ร้ายพวกเขา หรื อ กระทาการหนึ่งการใดที่ทาให้เกิดความเสื่ อม
เสี ยต่อพวกเขา เพราะแท้จริ งอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ได้พึงพอใจในตัวของพวกเขา และได้
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เลือกพวกเขามาเพื่อเป็ นสหายแก่ทา่ นนะบี ( ซ.ล) ซึ่งจาเป็ นบนประชาชาติของท่าน
นะบี( ซ.ล ) ต้องสร้างสายใยความรักต่อพวกเขา .
อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงตรัสว่า
        
.]7: اآلية، [سة التةبة...     

ความว่า “ บรรดาบรรพชนรุ่ นแรกในหมู่ผอู ้ พยพ ( ชาวมูฮายีรีนจากมักกะห์
) และในหมูผ่ ใู ้ ห้ความช่วยเหลือ ( ชาวอันศ้อรจากมาดีนะฮฺ )และบรรดาผูด้ าเนินตาม
พวกเขาด้วยการดีน้ นั อัลลอฮฺ( ซ.บ ) ทรงพอพระทัยในพวกเขา .” ( ซูเราะฮฺ อัต
เตาบะฮฺ โองการที่ 100 )
และท่านนะบี ( ซ.ล) ได้วจนะว่า
( التسبوا اصحايب فواالذي نفسي بيده لوأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد

أحدهم وال نصفه ) رواه البخاري

ความว่ า “ ท่านทั้งหลายจงอย่าบัน่ ทอน ( ทาให้เสื่ อมเสี ย ) บรรดามิตร
สหายของฉัน ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ) ผูซ้ ่ ึงชีวติ ฉันอยูใ่ นกามือของพระองค์
หากว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านได้บริ จากทองเท่ากับภูเขาอูฮุด ก็ไม่อาจที่จะ
เทียบเท่าหรื อมีค่าเท่ากับการบริ จากหนึ่งมุด ( ลิตร ) หรื อครึ่ งลิตร ของพวกเหล่าซอ
ฮาบะฮฺ .” ( รายงานโดย บุคอรี )
และเป็ นสิ่ งที่ควรพึงปฏิบตั ิ ( หนาวโน้ม ) สาหรับบุคคลรุ่ นหลังทีค่ วรจะขอ
การอภัยโทษให้แก่พวกเขา และขอดุอาต่ออัลลอฮฺ( ซ.บ ) ให้พวกเขา มีจิตใจที่
บริ สุทธิ์ ผดุ ผ่องปราศจากการอิจฉาริ ษยาความเคียดแค้นพยาบาทซึ่งกันและกัน ดัง
ที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ตรัสว่า
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 [سة 7             
.]7: اآلية،احلشر

ความว่ า “ และบรรดาผูท้ ี่มาหลังจากพวกเขา โดยพวกเขากล่าวว่า ข้าแต่
พระเจ้าของเราทรงโปรดอภัยให้แก่เราและพีน่ อ้ งของเราผูซ้ ่ ึงได้ศรัทธาก่อนหน้าเรา
และขอพระองค์อย่าได้ให้มีการเคียดแค้นเกิดขึ้นในหัวใจของเราต่อบรรดาผูศ้ รัทธา
ข้าแต่พระเจ้าของเรา แท้จริ งพระองค์ท่านเป็ นผูท้ รงเอ็นดูผทู ้ รงเมตตาเสมอ .” ( ซู
เราะฮฺ อัลฮัซรฺ โองการที่ 10)
12 - ห่างไกลจากการปฏิบตั ิต่อท่านนะบี( ซ.ล ) ด้วยความคลัง่ ( การล้ าเขต
อันพึงมี ) แท้จริ งการกระทาดังกล่าวนั้นเป็ นการทาร้ายท่านนะบี (ซ.ล) อย่าง
ร้ายแรง เพราะท่านนะบี(ซ.ล) เคยเตือนประชาชาติของท่านจาก การ ปฏิบตั ิ ต่อ ท่าน
แบบเกินขอบเขตและยกย่องเชิดชูทา่ นมากเกินกว่าตาแหน่งของท่านทีอ่ ลั ลอฮฺ (ซ.บ)
ทรงประทานให้ ท่านนะบี (ซ.ล) วจนะว่า
) ( إمنا أناعبد فقولوا عبد اهلل ورسوله ال أحب أن ترفعوين فوق مزنليت

ความว่า “ แท้จริ งฉันเป็ นแค่บา่ วคนหนึ่ง ดังนั้นพวกท่านทั้งจงกล่าวเถิดว่า (
ฉันคือ ) บ่าวของอัลลอฮฺ( ซ.บ ) และศาสนฑูตของพระองค์ ฉันไม่พอใจและรังเกียจ
ในการที่พวกท่านยกระดับฐานะของฉันเกินกว่าตาแหน่งของฉันทีถ่ กู ประทานมา .”
และท่านรอซูล ( ซ.ล )ยังได้วจนะอีกว่า
( ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي ) رواه البخاري

ความว่า “ท่านทั้งหลายจงอย่ายกย่องฉันจนเกินขอบเขต เสมือนกับทีพ่ วกค
ริ สเตียนได้ยกย่องบุตรชายของมัรยัม (นะบี อีซา ( อ.ล ) ) .” ( รายงานโดย อีหม่าม
บุคอรี )
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การขอพรจากท่านนะบี( ซ.ล ) การเรี ยกร้องขอความช่วยเหลือ การตอ
วาฟ (วนเวียน )รอบหลุมศพของท่าน การบนบาน การเชือดพลีตอ่ ท่าน แท้จริ งแล้ว
เป็ นสิ่ งต้องห้าม ไม่อนุมตั ิเพราะมันคือ การตั้งภาคี (ซิ ริก ) ต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ )
เช่นเดียวกันหากผูใ้ ดไม่ให้ความเคารพท่านนะบี (ซ.ล) หรื อมีความรู ้สึกขุน่ เคืองใจ
ในตัวท่าน หรื อ ได้กล่าวให้ร้ายป้ ายสี รังเกียจ ดูถูกท่าน หรื อกระทาการเย้ยหยันต่อ
ท่าน แท้จริ งเขาได้สิ้นสภาพจากการเป็ นมุสลิม (ผูศ้ รัทธา ) และได้ฝ่าฝื นต่ออัลลอฮฺ(
ซ.บ ) ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่า
   2         ... 
.]66، 65 : اآلية، [سة التةبة ...  

ความว่ า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมั มัด ) ว่าต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) และบรรดาโองการ
ของพระองค์ และ รอซูลของพระองค์กระนัน่ หรื อ ที่พวกท่านเย้ยหยันกัน พวกท่าน
อย่าแก้ตวั เลย แท้จริ งพวกท่านได้ปฎิเสธแล้วหลังจากการมีศรัทธาของพวกท่าน.” (
ซูเราะฮฺ อัตเตาบะฮฺ โองการที่ 65-66 )
ฉะนั้นความรักที่แท้จริ งต่อท่านรอซูล ( ซ.ล ) นั้นก็คือ ความรักทีเ่ กิดมาจาก
การปฏิบตั ิตามแนวทางวิถีชีวิตรวมทั้งแบบฉบับของท่านและละทิง้ จากสิ่ งที่ขดั กับ
แนวทางของท่านนะบี ( ซ.ล)
ดังที่อลั ลอฮฺ( ซ.บ ) ได้ทรงตรัสว่า
            
.]7: اآلية، [سة آل عمران 7  

ความว่ า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมั มัด )ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮฺ( ซ.บ ) ก็จง
ปฏิบตั ิตามฉัน อัลลอฮฺ ( ซ.บ ) ก็ทรงรักพวกท่าน และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซึ่ง
โทษทั้งหลายของพวกท่าน และอัลลอฮฺ ซ.บ ) นั้นผูท้ รงอภัยโทษ ผูท้ รงเมตตา .” (
ซูเราะฮฺ อาลาอิมรอน โองการที่ 31)
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ฉะนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งระวังมิให้เกิดการละเลย และการปฏิบตั ิที่เกิน
ขอบเขตในการให้เกียรติยกย่องท่านรอซูล( ซ.ล ) และ ห้ามนาคุณลักษณะของอัลลอ
ฮฺ( ซ.บ ) มาใช้กบั ท่านนะบี( ซ.ล ) หรื อ ลดหย่อนฐานะ เกียรติยศของท่าน การ
บกพร่ องในการให้เกียรติหรื อความเคารพภักดี การแสดงความรักเป็ นต้น สิ่ งทีแ่ สดง
ให้เห็นอย่างเด็นชัดในเรื่ องดังกล่าวคือ การปฏิบตั ิตามแนวทางของท่านและยึดถือ
เป็ นแบบอย่างในการดาเนินชี วติ .
13 – การศรัทธาต่อท่านนะบี (ซ.ล) จะไม่สามารถบรรลุไปถึงแก่นแท้ได้
นอกจากจะต้องเชื่ อมัน่ ในรอซูล (ซ.ล) และปฏิบตั ิตามในสิ่ งที่ท่านได้นามาอย่าง
จริ งจังและเคร่ งครัด และนี่คือ ความหมายของคาว่า “ การเชื่อฟังและภักดีตอ่ ท่านนะ
บี” การภักดีต่อท่านนะบี ก็คือ การภักดีต่ออัลลอฮฺ ( ซ.บ ) และการปฎิเสธท่านก็
หมายถึงการปฎิเสธอัลลอฮฺ( ซ.บ ) เช่นกัน .
และด้วยการเชื่อมัน่ ต่อรอซูล( ซ.ล ) อย่างแท้จริ ง พร้อมทั้งการปฏิบตั ิตาม
ท่านอย่างจริ งจัง เป็ นสิ่ งที่จะทาให้การศรัทธาต่อรอซูล( ซ.ล ) บรรลุไปถึงเป้ าหมาย
และแก่นแท้แห่งหลักการศรัทธาต่อรอซูล( ซ.ล ).

หลักการศรัทธาข้อที่ 5
การศรัทธาต่ อวันปรโลก

หลักการศรัทธา

84

(1) การศรั ทธาต่ อวันปรโลก
คือ การเชื่ อมัน่ และศรัทธาว่า การมีชีวติ อยูบ่ นโลกนี้จะพบกับจุดจบ แล้ว
หลังจากนั้น มนุษย์จะต้องเผชิญกับโลกใหม่ที่มีความตายแห่งโลกดุนยาเป็ นจุดเริ่ ม
ต้น แล้วต่อด้วยการมีชีวิตอยูใ่ นหลุมฝังศพ และต้องเผชิญกับวันปรโลก ( กียามะฮฺ )
ซึ่ งเป็ นโลกสุ ดท้าย ที่ทุกชีวติ จะมีชีวติ ใหม่หลังจากการฟื้ นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง . ใน
วันปรโลก มนุษย์จะต้องถูกรวบรวมให้มาชุมนุม ณ ทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง
( อัลมะห์ซรั ) เพื่อรับฟังการสอบสวน และรับผลตอบแทนแห่งการทาความดีและ
ชัว่ แล้วทุกอย่างก็จะจบสิ้ นด้วยการพานักในสวนสวรรค์หรื อตกขุมนรก
การศรัทธาต่อวันปรโลกจัดอยูใ่ นหลักการศรัทธา 6 ข้อ ที่ผศู้ รัทธา
จาเป็ นต้องศรัทธาต่อข้อดังกล่าว. เนื่องจากผูใ้ ดที่ปฎิเสธการศรัทธาในข้อนี้เขาจะ
มิใช่ผทู ้ ี่ศรัทธาโดยสมบูรณ์หากแต่ถือว่า เขาเป็ นกาเฟร ( สิ้ นสภาพจากการเป็ น
มุสลิม )
อัลลอฮฺ ( ซ.บ. ) ทรงตรัสว่า
.]711: اآلية،  [سة البقر...        ... 

ความว่ า “ แต่ทว่าคุณธรรมนั้นคือ ผูท้ ี่ศรัทธาต่อวันปรโลก..” (ซู
เราะฮฺ อลั บะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 177)
และท่านรอซูล(ซ.ล) ได้วจนะ ในฮาดิษยิบรี ลที่เป็ นที่รู้จกั กันว่า
 أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر:{فأخربين عن اإلميان ؟ قال

وتؤمن بالقدر خريه وشره} رواه مسلم

ความว่ า “ โปรดบอกฉันซิ วา่ อีหม่าน ( การศรัทธา ) คืออะไร ท่านรอซูล
(ซ.ล)จึงตอบว่า ( การศรัทธา ) คือการที่ท่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺ , ต่อบรรดามาลาอี
กะฮฺของพระองค์ , ต่อบรรดาคาภีร์ของพระองค์ , ต่อบรรดาศาสนทูตของพระองค์ ,
ต่อวันปรโลกและศรัทธาต่อกฎกาหนดสภาวะ ทั้งที่ของมันและชัว่ ”
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( รายงานโดย มุสลิม )
ผูม้ ีการศรัทธาจาเป็ นต่อศรัทธาต่อสัญญานของวันปรโลก ที่ท่านรอซูล
(ซ.ล)ได้วจนะถึงอันเป็ นสัญญานหรื อเครื่ องหมาย ที่จะบ่งบอกหรื อชี้แนะให้เห็นว่า
วันปรโลกนั้นได้เข้าไกล้มาแล้ว”
มีท่านผูร้ ู ้(อูลามะอฺ)ได้จาแนก สัญญานดังกล่าวออกเป็ น 2 ประเภทด้วยกัน
คือ
)1(สั ญญานย่ อย ) เล็ก ( คือ สิ่ งที่บอกเหตุวา่ วันปรโลกนั้นใกล้เข้า
มาแล้ว สัญญานลักษณะนี้มีมาก และส่ วนใหญ่ก็ได้ประจักษ์ข้ ึนแล้ว อาทิเช่น
คาบัญชาแต่งตั้งท่านรอซูล(ซ.ล) เพือ่ เผยแพร่ ศาสนา , มนุษย์สิ้นไร้ซ่ ึงความซื่อสัตย์ ,
การประดับประดาตกแต่งมัสยิดเพื่อประกวดแข่งกัน , คนเลี้ยงแกะได้ยา่ งเข้าสู่
ชุมชนเมือง ( คนที่อยูต่ ามชนบทหันชีวติ เข้าสู่ ชุมชนเมือง) , การเกิดสงครามระหว่าง
อิสลามกับชาวยิว และการเข่นฆ่าชาวยิว, เวลาของวันหนึ่งๆจะเร็ วและสั้นลง , การ
ปฏิบตั ิภารกิจศาสนาก็จะถูกเพิกเฉยและละเลย , การบังเกิดฟิ ตนะฮฺ ต่างๆนานา
(ความระทมทุกข์ ความวุน่ วาย กระส่ ากระส่ าย) การฆ่ากัน การผิดประเวณี และการ
ทาบาปจะแพร่ กระจายในสังคมอย่างมากมาย.
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ( ซ.บ. ) ทรงตรัสว่า
.]7: اآلية، [سة القمر7     

ความว่ า “ วันกียามะฮฺได้ใกล้เข้ามาแล้ว และดวงจันทร์ ได้แยกออก” ( ซู
เราะฮฺ อัลเกาะมัร โองการที่ 1 )

( 2 ) สัญญานใหญ่ ( สาคัญ ) คือ
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สิ่ งที่จะเกิดเบื้องหน้า ก่อนถึงวันกิยามะฮฺ ในระยะอันใกล้ทสี่ ุด . สัญญานใน
ลักษณะนี้จาเป็ นต้องระวังซึ่ งได้มีการเตือนถึงสัญญานดังกล่าว , มันมี 10 สัญญาน
ด้วยกัน ซึ่ งล้วนแล้วยังไม่ได้ปรากฎแต่อย่างใด

ส่ วนหนึ่งจากสั ญญาณดังกล่าวได้ แก่
- การปรากฎตัวของท่านอีหม่ามมะฮฺดี , การปรากฎตัวของดัจญาล ( ซึ่งเป็ น
ภัยอันร้ายแรง เพราะมันคือตัวบ่อนทาลายความดีของมนุ ษย์ ) , การลงมาของท่าน
นะบีอีซา(อ.ล)จากฟ้ า และทันทีที่ท่านลงมา ท่านจะทาลายไม้กางเขน , ฆ่าดัจญาล
และสุ กร , และกาหนดส่ วยสาหรับผูท้ ี่มิใช่มุสลิม , พร้อมกับการเผยแพร่ และดาเนิน
ตามแนวทางบทบัญญัติอิสลามที่ท่านนะบี มูฮมั มัด(ซ.ล) ได้พามา
- การปรากฎตัวของญะญูจและมะอฺ ญูจ ( เป็ นชนกลุ่มหนึ่งเมื่อออกมาแล้ว
จะสร้างความหายนะแก่ไร่ นาพืชสวนของมนุษย์ พวกมันจะมีลกั ษณะเฉพาะ บาง
สายรายงานก็บอกว่า พวกมันจะมีดวงตาที่เล็กมาก เป็ นต้น ) พวกมันจะถูกสาปแช่ง
และตายไปในที่สุด , การเกิดจันทรคราสครั้งใหญ่ 3 ครั้ง ซึ่ งจะเกิดทางทิศตะวันออก
1 ครั้ง ทางทิศตะวันตก 1 ครั้ง และแถบคาบสมุทรอาราเบีย 1 ครั้ง
- การเกิดกลุ่มหมอกควันครั้งใหญ่ที่จะแผ่กระจายปกคลุมไปทัว่ จนไม่
สามารถมองเห็นสิ่ งใดได้
- อัลกุรอ่านจะถูกยกคืนสู่ ฟ้าเบื้องบน , ดวงอาทิตย์ข้ ึนทางทิศตะวันตก
- การปรากฎตัวของสัตว์ชนิดหนึ่ง ( ซึ่งมันพูดได้ และมันจะบอกว่าใครคือ
ชาวนรกหรื อสวรรค์)
- การเกิดไฟลุกลามครั้งยิง่ ใหญ่ จากเมืองเอเดน ( เมืองหลวงของเยเมน )
ซึ่งมันจะต้อนมนุษย์ไปอยูร่ ่ วมกัน ณ. แผ่นดินซีเรี ยโดยสัญญานอันนี้จะเป็ นสัญญาน
สุ ดท้ายก่อนเกิดวันปรโลก.
ได้มีการรายงาน จากท่านมุสลิม จากการบอกกล่าวจากท่าน ฮุซยั ฟะห์ บุตร
ของอุสัยด์ อัลฆอฟฟารี ย ์ ( ร.ฎ ) ว่า
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 إن الن:  قال.  نذكر الساعة: " ما تذرون ؟ قالوا: ( أطلع النيب وحنن نتذاكر فقال

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

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

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

حمشرهم " ) رواه مسلم

ความว่ า “ในขณะที่เรากาลังสนทนาอยูน่ ้ นั ท่านรอซูล(ซ.ล) ก็ได้เดินเข้ามา
และถามว่า “ พวกท่านสนทนากันเรื่ องใดหรื อ? พวกเขา ( เหล่าซอฮาบะฮฺ ) จึงตอบ
ว่า เรากาลังคุยกันถึง “ เรื่ องวันปรโลก” ท่านรอซูล(ซ.ล)ก็กล่าวว่า วันปรโลกจะไม่
บังเกิดขึ้น จนกว่าพวกท่านจะได้ประจักษ์ถึง 10 สัญญานด้วยกัน ( ท่านรอซูล(ซ.ล)
จึงกล่าวถึงสัญญานนั้นว่า ) มันคือ กลุ่มหมอกควัน , ดัจญาล , สัตว์ตวั หนึ่ง , ดวง
อาทิตย์ข้ ึนจากทิศตะวันตก , การลงมาของนะบีอีซา(อ.ล) บุตรของมัรยัม , การ
ปรากฎตังของญะญูจ , การเกิดจันทรคราส 3 ครั้ง , ทางทิศตะวันออก , ทิศตะวันตก
และแถบคาบสมุทรอาราเบียและสัญญานสุ ดท้าย คือ เมื่อไฟได้ลุกลามครั้งใหญ่ มัน
ได้ตอ้ นมนุษย์ไปรวมกัน ณ ทุ่งแห่งหนึ่ง ) ”
( รายงานโดย มุสลิม )
ท่านนะบี ( ซ.ล. ) ได้วจนะอีกว่า
 ويعطي امل ال،  وخترج األرض نباهتا، (خيرج يف آخرأميت املهدي يسقيه اهلل الغيث

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

ความว่ า “ มะฮฺดีจะปรากฎตัวขึ้น ในยุคสุ ดท้ายแห่งประชาชาติของฉัน
พระองค์อลั ลอฮฺ(ซ.บ)จะทรงหลัง่ ฝนอันชุ่มช่ าแก่เขา พื้นแผ่นดินจะอุดมไปด้วย
พืชพันธ์ธญ
ั ญาหารนานาชนิด เขาจะได้รับทรัพย์สมบัติอนั บริ สุทธิ์ สัตว์ ( ที่
กินเนื้อของมันเป็ นอาหาร ) จะมากมาย มนุษย์จะเป็ นกลุ่มก้อนอันมากมาย เขา
(มะฮฺดี ) จะมีชีวิตอยูถ่ ึง 7 หรื อ 8 ปี ” (รายงานโดย ฮากิม )
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บางสายรายงานได้ระบุวา่ สัญญานทั้งหมดนั้น จะบังเกิดในเวลาทีไ่ ล่เลี่ยกัน
ประดุจดังลูกประคัม ที่ร้อยติดกันเป็ นพวง , เมื่อสัญญานได้เกิดขึ้น ด้วยความ
ประสงค์ของอัลลอฮฺ (ซ.บ)

ความหมาย ของวันปรโลก
คือ วันที่มวลมนุษย์ชาติจะถูกบัญชาให้ ลุก ฟื้ นคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง เพื่อรับ
ฟังการสอบสวนพิจารณาในคุณความดีและความชัว่ , ผูป้ ระกอบการดี จะประสบ
กับความโปรดปรานของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ผูป้ ระกอบการชัว่ เขาจะประสบกับความ
ทุกข์ทรมานยิง่ .
พระองค์ทรงกล่าวว่า
، [سة املعا ج           
.]:اآلية

ความว่า “ วันที่พวกเขาจะออกมาจากหลุมฝังศพอย่างรี บเร่ ง คล้ายกับพวก
เขาวิง่ กรู ไปยังเจว็ดของพวกเขา” ( ซูเราะฮ์ อัลมะอาริ จญ์ โองการที่ 43 )
วันปรโลก ได้ถูกเรี ยกขานด้วยหลายชื่อด้วยกัน และส่ วนหนึ่งจากชื่ อ
ดังกล่าว ซึ่ งได้ถูกระบุไว้ในอัลกุรอ่าน คือ
- เยามุลกียามะฮฺ ( วันแห่งการฟื้ นคืนชีพ ) อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
.]7: اآلية، [سة القيامة 7     

ความว่า “ข้าพเจ้าขอสาบานต่อวันกิยามะฮฺ” (ซูเราะฮฺ อัลกียามะฮฺ โองการ
ที่1 )
- อัลกอริอะฮฺ
พระองค์ทรงตรัสว่า
.]5 ،7: اآليتان، [سة القا عة 5   7  
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ความว่ า " อัลกอริ อะฮฺ อัลกอริ อะฮฺ นั้นคืออะไร " (ซูเราะฮฺ อัลกอริ อะฮฺ
โองการที่ 1-2 )
- เยามุลหิซาบ ( วันแห่งการตัดสิ น )
พระองค์ทรงตรัสว่า
            ... 
.]5: اآلية، [سة ص 5

ความว่ า “แท้จริ งบรรดาผูท้ ี่หลงไปจากทางของอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้น สาหรับ
พวกเขาจะได้รับการลงโทษ อย่างสาหัส เนื่องด้วยพวกเขาลืมวันแห่งการ
สอบสวน .” ( ซูเราะฮฺ ศอด โองการที่ 26 )
- เยามุดดีน ( วันแห่งศาสนา ( การตอบแทน ) )
พระองค์ ทรงตรัสว่า
، 15 : اآليتان،  [سة االنفطا 7     72    
.]16

ความว่ า “ พวกเขาจะเข้าไปอยูใ่ นกองไฟนั้นในวันแห่ งการตอบแทน
และพวกเขาจะไม่เป็ นผูอ้ อกจากมัน ( อยูใ่ นกองไฟตลอดไป )” (ซูเราะฮฺ อัลอินฟิ ฏ
อรโองการที่15-16 )
- อัตตอมมะฮฺ ( วันแห่งการวิบตั ิ )
พระองค์ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة النازعات      

ความว่ า “ดังนั้นเมื่อความหายนะอันใหญ่าหลวงได้เกิดขึ้น” ( ซูเราะฮฺ อัน
นาซิอา๊ ต โองการที่ 34 )
- อัลวากิอะฮฺ ( วันแห่งการฟื้ นคืนชีพ )
พระองค์ทรงตรัสว่า
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.]7: اآلية، [سة الةاقعة 7    

ความว่ า “เมื่อเหตุการณ์ ( วันกิยามะฮฺ ) ได้เกิดขึ้น” ( ซูเราะฮฺ อัลวากิอะฮฺ
โองการที่ 1)
- อัลหากเกาะฮฺ ( วันแห่งความพินาศ )
พระองค์ทรงตรัสว่า
.]5 ،7: اآليتان، [سة احلاقة 5   7  

ความว่ า “สิ่ งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ( วันกิยามะฮฺ ) สิ่ งที่เกิดขึ้นอย่าง
แน่นอนนั้นคืออะไร” ( ซูเราะฮฺ อัลหากเกาะฮฺ โองการที่ 1-2 )
- อัสสอคเคาะฮฺ ( วันแห่งกัมปนาท )
พระองค์ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة عبس     

ความว่ า “ครั้นเมื่อแสงกัมปนาทมาถึง ( วันกิยามะฮฺ )” ( ซูเราะฮฺ อะบะซา
โองการที่ 33 )
- อัลฆอซียะฮฺ
พระองค์ทรงตรัสว่า
.]7: اآلية، [سة الغاشية 7     

ความว่ า “ข่าวคราวของการครอบงา ( แห่งความรุ นแรง ) ได้มายังเจ้าแล้ว
มิใช่หรื อ” ( ซูเราะฮฺ อัลฆอซิ ยะฮฺ โองการที่ 1 )

) 2 ( วิธีการศรัทธาต่ อวันอาคิเราะฮฺ ) วันปรโลก (
การศรัทธาต่อวันปรโลกนั้น ประกอบด้วยแบบสรุ ปและการศรัทธาโดย
ละเอียด(แบบแจกแจง)
- การศรัทธาโดยแบบสรุ ป
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คือ การศรัทธามัน่ ว่า ในวันอาคีเราะฮฺ น้ นั อัลลอฮฺ(ซ.บ) จะทรงรวบรวม
มนุษย์ ที่ถูกกาเนิดในยุคแรกจนถึงยุคสุ ดท้าย เพือ่ พิจารณาและสอบสวนในผลกรรม
แห่งความดีและความชัว่ ที่มนุษย์ได้ประกอบทามา จะมีชนกลุ่มหนึ่งได้พานักใน
สวรรค์ และอีกชนกลุ่มหนึ่งที่จะต้องถูกลงโทษอยูใ่ นขุมนรก .
พระองค์ทรงตรัสว่า
 [سة 2           
.]2 ،: اآليتان،الةاقعة

ความว่ า “ จงกล่าวเถิด ( มูฮมั มัด) แท้จริ งชนรุ่ นก่อน ๆ และรุ่ นหลัง ๆ นั้น .
จะถูกรวบรวมไว้จนกระทัง่ ถึงวันอันเป็ นที่รู้กนั ( วันกิยามะฮฺ )” (ซูเราะฮฺ อัลวา
กิอะฮฺ โองการที่ 49-50)
ส่ วนการศรัทธาแบบรายละเอียด คือ การศรัทธามัน่ ในรายละเอียดต่างๆ ที่
จะบังเกิดขึ้น หรื อที่จะประสบกับมนุษย์ หลังจากเขาตายไปแล้ว โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวได้แก่

) 1 ( ภัย หรือบททดสอบในหลุมฝังศพ
คือ การสอบสวน ที่ผตู้ ายจะถูกถามถึง พระเจ้าของเขา , ศาสนาของเขา ,
และศาสนทูตที่มายังเขา , ซึ่งนะบี ( ศาสนทูต ) ของเรานั้นคือ ท่านนะบีมูฮมั มัด
(ซ.ล) , ผูท้ ี่ศรัทธามัน่ เขาย่อมตอบคาถามดังกล่าวได้โดบพระประสงค์ของอัลลอฮฺ
(ซ.บ) . ดังได้ระบุไว้ในวจนะของท่านนะบีมูฮมั มัด(ซ.ล) ว่า
 وديين اإلسالم ونيب حممد صلى اهلل عليه وسلم } منفق عليه، { ريب اهلل

ความว่ า “ ผูเ้ ป็ นพระเจ้าของฉันคือ อัลลอฮฺ(ซ.บ) , ศาสนาของฉันคือ
อิสลามและนะบีของฉันคือท่านมูฮมั มัด(ซ.ล). ( รายงานโดยอีหม่ามบูคอรี และ
มุสลิม )
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ดังนั้นจึงถือว่า การศรัทธาในเหตุการณ์ดงั กล่าว เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่าวยิง่ .
รวมทั้งคาตอบที่ผศู ้ รัทธาและผูก้ ลับกลอก ( มุนาฟิ ก ) จะต้องตอบในขณะนั้นโดยมี
มาลาอิกะฮฺ 2 ท่านทาหน้าที่ในการสอบสวนพวกเขาเหล่านั้น .

) 2 ( บทลงโทษ หรือความโปรดปรานทีผ่ ้ตู ายจะได้ประสบในหลุม
ฝังศพ .
เป็ นสิ่ งจาเป็ นที่ผศู ้ รัทธาต้องเชื่อมัน่ ในบทลงโทษและความโปรดปราน
จากอัลลอฮฺ(ซ.บ) ที่พวกเขาจะประสบในชีวติ แห่งหลุมฝังศพ . หากสิ่ งที่เขาประสบ
นั้นเป็ นความสุ ข นั้นก็คือ เสี้ ยวหนึ่งจากความสุ ขที่เขาจะได้รับในสวนสวรรค์ . แต่
หากว่าเขาต้องประสบกับความทุกข์ทรมานนั้นก็คือ ความทุกข์ทรมานอันแสน
สาหัสที่เขาจะต้องประสบในขุมนรก .
หลุมฝังศพ ( กุบูร ) เป็ นเพียงชีวติ เริ่ มแรกแห่งชีวติ ของโลกอาคีเราะฮฺ . ผูใ้ ด
ผ่านช่างเวลาอันนี้อย่างมีชยั เขาผูน้ ้ นั ย่อมมีชยั ต่อการทดสอบครั้งถัดไปอย่าง
แน่นอน , แต่หากผูใ้ ดได้รับทุกข์ทรมานในช่วงเวลาแห่ งหลุมศพนี้ เขาผูน้ ้ นั จะ
ประสบกับบทลงโทษอันแสนสาหัสและทวีคูณในครั้งต่อไป และความตายก็จะ
ไม่ใช่จุดจบแห่งการถูกลงโทษสาหรับเขาต่อไป .
ความโปรดปรานหรื อทุกข์ทรมานนั้น จะประสบแก่มนุษย์ท้งั ร่ างกายและ
จิตวิญญาณของเขาพร้อมๆ กัน . แต่บางครั้งอาจจะประสบแก่ดวงวิญญาณเท่านั้น .
ความทุกข์ทรมานจะประสบแก่ผทู ้ ี่อธรรมเท่านั้นและความโปรดปรานนั้น
จะประสบแด่ผศู ้ รัทธาอย่างแท้จริ งเท่านั้น .
มนุษย์คนใดที่เสี ยชีวติ ลง จะถูกฝังหรื อไม่, จะถูกไฟเผาหรื อจมน้ า , จะถูก
สัตว์กดั กินเนื้ อก็ตาม ทั้งหมดนั้นไม่วา่ จะตายในลักษณะใดก็มิอาจเลี่ยงได้จากการ
ถูกลงโทษ หรื อการได้รับความโปรดปรานและความสุ ขจากพระเจ้าของเขาได้ .
อัลลอฮฺ(ซ.บ)ตรัสว่า
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.]: اآلية، [سة غافر  

ความว่า “ ไฟนรกนั้นพวกเขาจะถูกนามาให้เห็นทั้งในยามเช้าและยามเย็น
และในวันกิยมมะฮฺน้ นั จะมีเสี ยงกล่าวว่า จงให้บริ วารของฟิ รเอานฺ เข้าไปรับการ
ลงโทษอันแสนสาหัสยิง่ .” ( ซูเราะฮฺ ฆอฟิ ร โองการที่ 46 )
และท่านนะบี(ซ.ล) ก็ได้วจนะว่า
" فلوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القرب" رواه مسلم

ความว่ า “ หากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายไม่ถูกฝัง ฉันจะวิงวอนขอ
จากอัลลอฮฺ(ซ.บ) ให้พระองค์ทรงบันดาลให้พวกท่านได้ยนิ เสี ยงในการลงโทษแห่ง
หลุมฝังศพ ” ( รายงานโดยมุสลิม )

) 3 ( การเป่ าแตรสั งข์ .
แตรสั งข์ คือ สิ่ งที่ถูกเป่ าโดยมาลาอิกะฮฺ ผูม้ ีนามว่า “ อิสรอฟี ล” แตรสังข์
จะถูกเป่ า 2 ครั้ง เมื่อเสี ยงแตรครั้งแรกได้กงั วาลขึ้น บรรดาสรรพสิ่ งทั้งมวล ที่ยงั มี
ชีวติ อยูใ่ นขณะนั้น จะล้มตายทันทีเว้นแต่ บางชีวติ ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรงยกเว้น , แล้ว
หลังจากนั้นเสี ยงแตรสังข์ครั้ง 2 ก็จะกังวาลขึ้นอีกโดยในครั้งนี้ สรรพสิ่ งที่ถูกสร้าง
ทั้งหมดสิ่ งมีชีวติ จะถูกบันดาลให้ฟ้ื นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่ง .
อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
                
.]8: اآلية، [سة الزمر 8      

ความว่ า “ และสังข์ได้ถูกเป่ าขึ้น แล้วบรรดาผูท้ ี่อยูใ่ นชั้นฟ้ าทั้งหลาย และ
แผ่นดินจะล้มลงตาย เว้นาแต่ผทู ้ ี่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประสงค์ หลังจากนั้นสังข์ได้ถูก
เป่ าอีกครั้งหนึ่ง แล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นทั้งหมด” ( ซูเราะฮฺ อัซซุมรั โองการที่ 68 )
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และท่านรอซูล(ซ.ล) ก็ได้วจนะว่า
 مث ال يبقى أحد إال صعق، { مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتا ورفع ليت

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

ينظرون } رواه مسلم

ความว่ า “ เมื่อครั้นที่แตรสังข์ที่ถูกเป่ าให้ดงั นั้นจะ ไม่มีผใู้ ดรับรู้ถึงเสี ยง
ดังกล่าว เว้นแต่ได้ยนิ เสี ยงที่แผ่วเบา .และเสี ยงนั้นจะแผ่วลงเรื่ อยๆ(เบาลงที่ละ
นิดๆ) จนไม่เหลือผูด้ ีใด นอกจากต้องล้มตายทั้งหมด. แล้วอัลลอฮฺ(ซ.บ)ก็ทรง
บันดาลให้ฝนตกลงมาปรอย ๆ และแล้วร่ างกายของมนุษย์กลับงอกเงยขึ้นมา แล้ว
เมื่อแตรสังข์ถูกเป่ าอีกครั้งหนึ่งพวกเขาก็ลุกขึ้นมาทั้งหมด.” ( รายงานโดย มุสลิม )

) 4 ( การฟื้ นคืนชีพ.
คือ การทาให้สิ่งที่ตายไปแล้วฟื้ นคืนชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งของอัลลอฮฺ
(ซ.บ) ในขณะที่แตรสังข์ถูกเป่ าเป็ นครั้งที่ สอง . ในขณะนั้นมนุษย์ต่างลุกขึ้นมารอ
คอยพระเจ้าของพวกเขา . เมื่อพระองค์ทรงอนุมตั ิให้เป่ าสังข์ วิญญานทั้งหมดก็คืน
กลับสู่ ร่างเดิม มนุษย์จะลุกขึ้นมาจากหลุมฝังศพและต่างก็มุ่งหน้าไปยังสถานที่
พานักในลักษณะที่เท้าเปลื่อยเปล่า ไม่มีรองเท้าใดๆ , เปลื่อยกายไม่สวมเครื่ องนุ่งห่ม
, อวัยวะเพศ กลับสู่ สภาพเดิมดัง่ ไม่ได้ผา่ นการคิตาน(เข้าสุ นตั ) ทุกคนต่างพิศวงงง
งาย ไม่มีผใู ้ ดล่วงรู ้วา่ เหตุการณ์ หรื อสภาพการณ์จะเป็ นไปอย่างไรอีกต่อไป พวก
เขาต่างรู ้สึกว่าสถานที่พานักนั้นยิง่ ไกลเข้าเหลือเกิน . ดวงอาทิตย์กร็ ่ อนลงมาต่าใกล้
กับพวกเขา มันยิง่ เพิม่ ความร้อนระอุเป็ นเท่าทวีคูณหยาดเหงื่อก็รินไหลอย่างไม่
หยุดยั้ง จนบางคนเหงื่อได้ไหลท่วมถึงตาตุม่ , บางคนอยูร่ ะดับหัวเข่า, บ้างก็ถึงระดับ
เอว , บ้างก็ถึงหัวไหล่และอีกบางส่ วนเหงื่อไหลริ นอย่างไม่หยุดยั้ง , เหตุการณ์
ดังกล่าวนี้ เป็ นผลสื บเนื้ องมาจากระดับคุณงามความดีทีมนุษย์ได้ทามา .
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การฟื้ นคืนชีพ เป็ นสิ่ งที่ถูกกาหนดให้บงั เกิดอย่างแน่นอน เนื่องจากมี
หลักฐานหลายข้อที่ยนื ยันในสิ่ งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นบทบัญญัติของเราเอง หรื อจากการ
เรี ยนรู ้การสัมผัส หรื อแม้กระทัง่ จากหลักฐานทางสติปัญญา .
หลักฐานจากบทบัญญัติ เป็ นที่รู้กนั ว่า การฟื้ นคืนชีพ ได้มีหลักฐานอ้างถึง
เรื่ องนี้อย่างมากมาย ทั้งโองการต่างๆจากอัลกุรอาน และจากวจนะของท่านรอซูล
(ซ.ล)
อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]1: اآلية، [سة التغابن ...    ... 

ความว่ า “จงกล่าวเถิด(มูฮมั มัด)หาเป็ นเช่นนั้นไม่ ขอสาบานต่อพระ
เจ้าของข้าพระองค์ พวกท่านจะถูกให้ ฟึ้ นขึ้นมาอีกอย่างแน่นอน” ( ซูเราะฮฺ
อัตตะฆอบุน โองการที่ 7 )
และพระองค์ก็ได้ทรงตรัสเช่นกันว่า
.]7: اآلية، [سة األنبياء...      

ความว่ า “ดังเช่นที่เราได้เริ่ มให้มีการบังเกิดในครังแรก เราจะให้มนั กลับ
เป็ นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง” ( ซูเราะฮฺ อัล อัมบิยะอฺ โองการที่ 104 )
ท่านรอซูล (ซ.ล) ก็ได้วจนะอีกเช่นกันว่า
 مث ال يبقى أحد إال، { مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتا ورفع ليت

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

} ينظرون

ความว่ า “ครั้นเมื่อแตรสังข์ได้ถูกเป่ าขึ้นไม่มีผใู ้ ดล่องรู ้ ถึงเสี ยงอันนั้นนอก
จากเสี ยงอันแผ่วเบาและจะเบาลงเรื่ อยๆจนไม่เหลือผูใ้ ดนอกจากจะล้มตายไป หลัง
จากนั้นอัลลอฮ์ก็ทรงบันดาลให้ฟ้าหลัง่ ฝนมาอย่างปรอยๆ และ แล้วบัดนั้นร่ างกาย
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ของมนุษย์ก็ได้งอกเงยคืนกลับอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแตรสัง่ ข์ได้กงั วาลขึ้นอีกครั้ง มนุษย์
ต่างก็ฟ้ื นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง” ( รายงานโดยมุสลิม )
และอัลลอฮฺ(ซ.บ)ก็ได็ทรงตรัสว่า
       18   
    ... 
.]1 ، 18: اآليتان، [سة يس 1   

ความว่ า “เขากล่าวว่าใครเล่าจะให้กระดูกมีชีวติ ขึ้นมาอีกในเมื่อเป็ น
ผุยผงไปแล้ว จงกล่าวเถิด(มูฮมั มัด) ผูท้ รงให้กาเนิดมันในครั้งแรกนั้น ย่อมจะทรง
ให้มนั มีชีวติ ขึ้น มาอีก และพระองค์ เป็ นผูท้ รงรอบรู ้การบังเกิดทุกสิ่ ง” ( ซูเราะอ์
ยาซีน โองการที่ 78-79 )
หลักฐานจากการเรี ยนรู้ และการสั มผัส
อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงแสดงให้บา่ วของพระองค์ได้ประจักษ์ถึงการฟื้ นคืนชีพใน
โลกนี้มาแล้ว ดังที่ได้ระบุบในซูเราะฮฺ (อัลบะเกาะเราะฮฺ )ถึง 5 ตัวอย่างด้วยกันคือ .
- ชนชาติของนะบีมูซา(อ.ล) ซึ่ งพระองค์ได้ทรงบันดาลให้เขาเหล่านั้น
ได้ฟ้ื นขึ้นชีพหลังจากที่พวกเขาถูกทาให้เสี ยชีวติ ไปแล้ว .

- ชนชาติอิสรออีล ที่ตกเป็ นเหยือ่ ฆาตกรรม ซึ่งไม่รู้ผฆู ้ า่ เป็ นใคร ท่านนะบีมู
ซา(อ.ล)ใช้เชือดวัวและให้ใช้บางส่ วนของมันตีศพนั้น หลังจากนั้นก็ฟ้ื นขึ้นมาและ
บอกถึงฆาตกรที่ฆ่าเขา
- กลุ่มชนที่ออกจากที่พานักของเขาเพื่อหลบหนีความตาย .
-ผูท้ ี่ผา่ นเมืองหนึ่ง(บัยตุลมักดิส)ที่มนั พินาศ แล้วมันก็ได้ทบั ถมกันเขาก็
กล่าวว่าอัลลอฮฺ(ซ.บ)จะให้เมืองนี้มีชีวติ ขึ้นมาได้อย่างไรหลังจากที่ได้พนิ าศไปและ
แล้วอัลลอฮฺ(ซ.บ) ให้เขาตายเป็ นเวลา 100 ปี ภายหลังอัลลอฮฺ(ซ.บ)ให้เขาฟื้ นคืนชีพ .
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-นกที่ทา่ นนะบีอิบรอฮีม(อ.ล)นามาตัดเป็ นท่อนๆเพือ่ ให้เป็ นทีป่ ระจักษ์ตอ่
สายตาตัวเองว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทาให้มนั ฟื้ นขึ้นชีพอีกครั้งได้ (ซึ่งนะบีอิบรอฮีม(อ.ล)
ได้รับบัญชาให้ตดั นกเป็ นท่อนๆหลังจากที่ทา่ นร้องขอจากอัลลอฮฺ(ซ.บ)ว่า พระองค์
ทรงทาให้สิ่งมีชีวติ ฟื้ นคืนชีพได้อย่างไร )
หลักฐานทางสติปัญญา
การอ้างอิงถึงหลักฐานทางสติปัญญาเป็ นได้ 2 แง่มุม .
มุมมองที่ 1 อัลลอฮฺ(ซ.บ) เป็ นผูท้ รงเนรมิตชั้นฟ้ าและแผ่นดิน รวมทั้งสรรพ
สิ่ งทั้งหลาย ที่อยูร่ ะหว่างฟากฟ้ าและชั้นดิน พระองค์ทรงสร้างมันมาจากความว่าง
เปล่า และก็ทรงบันดาลให้มนั กาเนิดขึ้น ดังนั้นผูท้ ี่มีความสามรถกาเนิดสรรพสิ่ ง
จากความว่างเปล่าไปสู่ การมีข้ ึน ย่อมมีความสามารถในการทาให้มนั หวนกลับไป
ยังความว่างเปล่าได้อีกครั้งหนึ่งอย่างง่ายดาย .
มุมมองที่ 2 พื้นแผ่นดินที่แห้งแล้ง ไม่มีชีวติ ครั้นเมื่อพระองค์อลั ลอฮฺ
(ซ.บ)ทรงบันดาลให้ฝนโปรยลงมาความเขียวชอุ่มก็ได้ปรากฏขึ้นอย่างมีชีวติ ชีวา
และเป็ นที่เพลิดเพลินของผูพ้ บเห็น ดังนั้นผูท้ ี่มีความสารถทาให้แผ่นดินมีชีวติ ฟื้ น
คืนกลับมาอีกครั้ง ย่อมมีความสามารถในการฟื้ นชีพทุกอย่างที่ตายไปแล้ว .

)5( การชุมนุม การสอบสวนชาระและการตอบแทน.
พวกเราต้องศรัทธาในการชุมนุม และการร่ วมตัวของเหล่ามนุษย์ และต้อง
ศรัทธาในการสอบสวนของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่ดารงไว้ซ่ ึงความยุติธรรม และต้อง
ศรัทธาในการตอบแทนในผลกรรมของมนุษย์ที่ได้ทามา .
พระองค์ทรงตรัสว่า
.]8: اآلية، [سة الكهف 1     ... 
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ความว่ า “ และเราจะชุนนุมพวกเขา ดังนั้น เราจะไม่ให้ผใู ้ ดออกไปจาก
พวกเขาเลย” ( ซูเราะฮฺ อัล กะฮฺฟฺ โองการที่ 47 )
และพระองค์ทรงตรัสว่า
 
  7          
.]57-7: اآليات، [سة احلاقة 57     5  

ความว่า “ ส่ วนผูท้ ี่บนั ทึกของเขาถูกนามายืน่ ให้ทางเบื้องขวาของเขา เขาจะ
กล่าวว่า มาอ่านบันทึกของฉันซิ ความจริ งฉันนึกที่เดียวว่า ฉันจะได้พบบัญชีของ
ฉัน แล้วเขาจะมีเป็ นอยูอ่ ย่างสุ ขสาราญ” ( ซูเราะฮฺ อัล หากเกาะฮฺ โองการที่ 19 - 21
)
แล้วอัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
   52       
      
.]5 ، 52: اآليتان، [سة احلاقة 5 

ความว่า “ส่ วนผูท้ ี่บนั ทึกของเขาถูกนามายืน่ ให้ทางเบื้องซ้ายของเขา เขาจะ
กล่าวว่า ฉันภวนาที่จะไม่ให้บนั ทึกของฉันถูกนามายืน่ และไม่รู้เสี ยเลยว่าบัญชีของ
ฉันจะเป็ นเช่นใด .” ( ซูเราะฮฺ อัล หากเกาะฮฺ โองการที่ 25 – 26 )
การชุ มนุม คือ การรวบรวมมนุษย์ให้ไปรวมกัน ณ ที่ทุ่งกว้างแห่งหนึ่ง
เพื่อรับการสอบสวนและ ผลตอบแทน .
- ข้อแตกต่างระหว่างการชุมนุมและการถูกฟื้ นคืนชีพคือ การฟื้ นคืนชีพเป็ น
การบันดาลให้วิญญานกลับเข้าสู่ ร่างกาย ส่ วนการรวมกรื อชุมนุม คือ การ
รวบรวมให้ผทู ้ ี่ฟ้ื นคืนชีพแล้วได้มารวมกัน ณ. ที่แห่งหนึ่ง
- การสอบสวนและการตอบแทน
คือ การพิพากษาโดยเที่ยงธรรม
ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ต่อบ่าวของพระองค์ท้ งั ปวง พระองค์จะทรงทาให้พวกเขา
ประจักษ์ถึงพฤติกรรมที่พวกเขาได้กระทามา เมื่อครั้งที่อยูบ่ นโลกดุนยา .
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สาหรับผูศ้ รัทธา ผูท้ ี่มีความยาเกรงต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) พวกเขาจะได้ประจักษ์
ต่อการกระทาของพวกเขาเมื่อครั้งที่อยูบ่ นโลกดุนยา จนทาให้พวกเขาซาบซึ้ งใน
พระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ และความโปรดปรานอันเหลือล้นที่พระองค์ทรง
ประทานให้พวกเขาในโลกอาคิเราะฮฺ หลังจากนั้นจะมีบรรดามะลาอิกะฮฺ จะทาการ
ต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ สวนสวรรค์ตามผลบุญที่ได้กระทามา บัดนั้นความหวาดกลัว
ทั้งหลายก็ได้มลายหายไปคงเหลือไว้แต่ใบหน้าอันยิม้ แย้มมีความสุ ข และปลื้มปิ ติ
ในผลตอบ แทน ดังกล่าว .
สาหรับบรรดาผูท้ ที่ รยศคดโกงต่อบัญชาของพระองค์ เมื่อครั้งที่อยูบ่ นโลก
ดุนยา , การสอบสวนในพฤติกรรมของพวกเขาจะเป็ นไปอย่างละเอียดละออ รุ นแรง
และเคร่ งเครี ยด ทุกอนูของพฤติกรรมทั้งใหญ่และเล็กจะถูกนามาไตร่ สวนทั้งสิ้น ใน
ที่สุด พวกเขาจะได้รับแต่ความเกลียดชัง ดูหมิ่นดูแคลนจากพระองค์ ด้วยการ
กระชากให้ใบหน้าควา่ ลงกับพื้นแล้วลากพวกเขาไปยังนรกทั้งหมดนั้นเป็ นการตอบ
แทนในการฝ่ าฝื นและการทรยศของพวกเขาเอง .
บุคคลจาพวกแรกที่จะถูกสอบสวน คือ ประชาชาติของท่านนะบีมฮู มั มัด
(ซ.ล) ซึ่ งในหมู่ของพวกเขามีกลุ่มชนจานวน 70,000 คน ที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่
ต้องถูกสอบสวน เขาเหล่านั้นเป็ นบุคคลทีศ่ รัทธาอย่างเหนียวแน่นไม่บกพร่ องแต่ขอ้
ใด ดังที่ท่านรอซูล(ซ.ล) ได้วจนะถึงลักษณะของบุคคลกลุ่มนี้วา่
) ( اليسترقون واليكتوون واليتطريون وعلى رهبم يتوكلون

ความว่ า “ พวกเขาเหล่านั้น ไม่ยงุ่ เกี่ยวกับเวทมนต์ คาถา หรื อเชื่อโชคลาง
ใดๆ หากแต่พวกเขามอบหมายกิจการทุกอย่างแด่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ให้เป็ นผูต้ ดั สิ น หนึ่ง
ในกลุ่มชนเหล่านี้ คือ สาวกของท่านรอซูล(ซ.ล) ผูม้ ีนามว่า “ อุกาชะฮฺ อิบนุ มะฮฺ
ซอน” (ร.ฎ)
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สิ่ งที่ถูกนามาสอบสวนเป็ นอันดับแรก อันเป็ นภาระของบ่าวที่มีตอ่ พระเจ้า
นั้นคือ การละหมาด และสิ่ งแรกที่ถกู นามาสอบสวน อันเป็ นหน้าทีห่ รื อภาระทีผ่ เู ้ ป็ น
บ่าวจะต้องรับผิดชอบระหว่างเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันคือ เลือดเนื้ อและชีวติ .

) 6 ( อัลเฮาตฺ) สระนา้ (.
จาเป็ นสาหรับผูท้ ี่ศรัทธาต้องศรัทธาต่อสระน้ าของท่านนะบีมฮู มั มัด(ซ.ล)
ซึ่งอัลลอฮฺ(ซ.บ)ได้ทรงประทานแก่ท่าน สระน้ าดังกล่าวเป็ นแหล่งน้ าใหญ่ และมี
เกียรติยงิ่ มันจะไหลริ นมาจากสายธารอัลเกาซัรซึ่ งอยูใ่ นสวรรค์สู่ลานโล่งแห่งกิยา
มะฮฺ เพื่อเหล่าผูศ้ รัทธา แห่งประชาชาติของนะบีมฮู มั มัด(ซ.ล) จะได้ดบั กระหายด้วย
การลิ้มรสจากมัน .
- ลักษณะสระนา้ ของท่านนะบี)ซ.ล(
น้ าในสระแห่งนี้จะขาวยิง่ กว่าน้ านม เยือกเย็นยิง่ กว่าน้ าแข็ง รสหวานยิง่ กว่า
น้ าผึ้ง และหอมหวนยิง่ กว่าเครื่ องหอมหรื อน้ าหอมใดๆ ทั้งสิ้ น ความยาวและความ
กว้างของสระจะมีระยะเท่ากัน จากมุมหนึ่งสู่ อีกมุมหนึ่ง ประดุจดังใช้เวลาเดินทาง
ถึงหนึ่งเดือนเต็ม มี 2 รางที่ทอดมาจากสวรรค์ ภาชนะตักน้ าในสระมีมากยิง่ กว่า
ดวงดาวในท้องฟ้ า ผูใ้ ดได้ดื่มน้ าจากสระนี้ ความกระหายจะไม่หวนกลับมาหาเขาอีก
เลย .
ท่านรอซูล(ซ.ล)ได้วจนะไว้วา่
{ حوضي مسرية شهر ماءه أبيض من النب ورحيه أطيب من املسك وكيزانه كنجوم

السماء من شرب منه فال يظمأ أبدا } رواه البخاري

ความว่ า “ สระน้ าของฉัน ( ความกว้าง ยาวของมัน ) ประดุจดังการเดินทาง
หนึ่งเดือน น้ าของมันขาวยิง่ กว่าน้ านม กลิ่นหอมยิง่ กว่าเครื่ องหอมใดๆ ภาชนะทีใ่ ช้
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ตักมีมาก เสมือนดวงดาวในท้องฟ้ า ผูใ้ ดได้ดื่มน้ าจากสระนี้ จะไม่มีความกระหาย
ใดๆ บังเกิดกับเขาอีกเลย” .( รายงานโดย อีหม่ามบูคอรี )

) 7 ( อัชชาฟาอะฮฺ )การขอไถ่ โทษ , การช่ วยเหลือ(
เมื่อการสอบสวนแห่ งอัลลอฮฺ(ซ.บ)ในวันกิยามะฮฺ ได้เพิม่ ความเลวร้ายและ
ยาวนานเป็ นอย่างยิง่ มนุษย์ต่างดิ้นรนอ้อนวอน จากบรรดารอซูลผูท้ รงเกียรติท้ งั 5
ท่าน รู ้จกั กันในนาม ( อุลุน้ อัซมี ) เพื่อขอไถ่โทษจากอัลลอฮฺ(ซ.บ)ให้ห่างไกลจาก
เหตุการณ์อนั น่าสะพรึ งกลัวดังกล่าว จนไม่มผี ใู ้ ดกล้าขอไถ่โทษได้ในทีส่ ุดความหวัง
ก็มีเพียงท่านนะบีมูฮมั มัด(ซ.ล)เพียงท่านเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็ นผูท้ ี่พระองค์ทรงโปรด
ปราน ทรงอภัยจากบาปทั้งปวง เมื่อท่านได้ลุกยืนขึ้น มนุษย์ท้ งั มวลต่างกล่าว
สรรเสริ ญสดุดีต่อท่านชี้ให้เห็นถึงฐานะของท่านที่ไม่มีผใู ้ ดในหมูม่ นุษย์จะสู งศักดิ์
กว่าท่าน บัดนั้นเองท่านได้สุญูดต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)ใต้บลั ลังก์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ( อา
รัช ) และวิงวอนจากพระองค์ให้ทาการสอบสวนมนุษย์ชาติเนื่องจากมนุษย์ไม่
สามารถจะอดทนต่อสภาพอันเลวร้ายอีกต่อไปได้อีกแล้ว .
ท่านรอซูล(ซ.ล)ได้วจนะว่า
{ إن الشمس تدنوا يوم القيامة حىت يبلغ العرق نصف األذن فبينما هم لذلك

استغاثوا بآدم مث بإبراهيم مث مبوسى مث بعيسى مث مبحمد ( صلى اهلل عليه وسلم ) فيشفع

ليقضى بني اخللق فيمشي حىت يأخذ حبلقة الباب فيومئذ يبعثه اهلل مقاما حممودا حيمده أهل

اجلمع كلهم } رواه البخاري

ความว่ า “เมื่อดวงอาทิตย์เข้ามาใกล้ เหงื่อได้รินไหลจากร่ างกายจนถึงใบหู
สภาพอันเลวร้าย พวกเขาต่างอ้อนวอนขอความช่ายเหลือ เริ่ มจาก ท่านนะบี อาดัม
(อ.ล) หลังจากนั้นจากท่านนะบี อิบรอฮีม (อ.ล) หลังจากนั้นจากท่าน นะบีมูซา
(อ.ล) หลังจากนั้นจากท่านนะบี อีซา (อ.ล) จนกระทัง่ ถึงนะบี มูฮมั มัด (ซ.ล) และ
แล้วหลังจากนั้นนะบีมูฮมั มัด (ซ.ล) จะวอน ขอจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) เพื่อเริ่ มการ
สอบสวนแก่มวลมนุษย์ เมื่อท่านได้หยุดอยู่ ณ ประตู อัลลอฮฺ (ซ.บ) จะประทานที่
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พานักอันทรงเกียรติแก่ท่าน
อันจะเป็ นที่สรรเสริ ญของเหล่ามนุษย์ท้ งั มวล”.
(รายงานโดย อีหม่าม บูคอรี )
การขอไถ่โทษอันยิง่ ใหญ่น้ ี เป็ นสิ ทธิ ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)ที่ทรงประทานแก่
ท่านนะบีมูฮมั มัด(ซ.ล)เท่านั้น
และพระองค์ทรงอนุ มตั ิให้ท่านได้ขอไถ่โทษ
ช่วยเหลือในสถานการณ์อื่นๆ เช่นกัน คือ
1 – ให้ความช่วยเหลือแก่ชาวสวรรค์ (ที่ยนื รอคอย ณ ประตูสวรรค์) โดยท่าน
จะขออณุ ญาตจากอัลลอฮฺ (ซ.บ) ให้พวกเขาได้เข้าสวรรค์ ดังวจนะของท่านนะบี มู
ฮัมมัด (ซ.ล)
{ آيت باب اجلنة يوم القيامة فاستفتح فيقول اخلازن من أنت ؟ قال فأقول حممد

فيقول بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك } رواه مسلم

ความว่ า “ เมื่อฉันได้หยุดยืน ณ ประตูสวรรค์ เพื่อขอให้มนั เปิ ดออก ทันใด
นั้นผูเ้ ฝ้ าสวรรค์ก็ถามถึงว่า เจ้าเป็ นใคร ? ฉันตอบว่า ฉันคือมูฮมั มัด(ซ.ล) ผูเ้ ฝ้ าก็
กล่าวไปทันทีวา่ ฉันถูกบัญชาให้เปิ ดประตูแก่ท่าน โดยฉันไม่ได้เปิ ดให้ใครก่อน
ท่านเลย” . (รายงานโดย มุสลิม)
2 – ช่วยเหลือกลุ่มชนซึ่งความดีและความชัว่ ของเขาเท่ากัน เพื่อให้พวกเขา
ได้เข้าสวรรค์ ซึ่งเป็ นทัศนะของบรรดาอุลามะฮฺบางส่ วน แต่ไม่ได้มหี ลักฐานปรากฎ
จากวจนะของท่านนะบี(ซ.ล)บ่งชี้ถึงทัศนะข้อนี้.
3 – ช่วยเหลือกลุ่มชมที่สมควรถูกลงโทษในขุมนรก ให้ปลอดภัยจากการเข้า
นรก จากหลักฐานที่ได้ระบุจากวจนะของท่านนะบี(ซ.ล)ว่า
{ شفاعيت ألهل الكبائر من أميت } رواه أبو داود

ความว่ า “ความช่วยเหลือหรื อไถ่โทษของฉันจะมีแก่ผทู ้ ี่กระทาบาปใหญ่
จากประชาชาติของฉัน” (รายงานโดย อบูดาวุด)
4 – ช่วยเหลือชาวสวรรค์ ให้ได้พานักอยูใ่ นชั้นที่สูงกว่าอันสมควร
ดังวจนะของท่านนะบี(ซ.ล)ที่วา่
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{ اللهم اغفر أليب سالمة وارفع درجاته يف املهديني } رواه مسلم

ความว่ า “ โอ้อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ขอพระองค์ทรงอภัยโทษบาปแก่ อบีสะละมะฮฺ
ด้วยเถิด และขอทรงได้โปรดยกระดับชั้น แห่งสวรรค์ให้แก่เขาด้วย .” (รายงานโดย
มุสลิม)
5 – ช่วยเหลือบางกลุ่มชน ให้ได้เข้าสวรรค์ โดยไม่ตอ้ งถูกสอบสวน และ
ผ่านวิกฤติอนั เลวร้ายในวันกิยามะฮฺ ดังหลักฐานที่วา่ รู ้จกั กันในนาม ฮะดีษอุกาชะฮฺ
บุตรของมะฮุซอน ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในจานวน 70,000 คน ของผูซ้ ่ ึงได้เข้าสวรรค์โดยไม่
ถูกสอบสวน และผ่านวิกฤติอนั เลวร้ายไปได้ โดยท่านนะบี(ซ.ล)ได้ขอพรให้
{ اللهم اجغله منهم } متفق عليه

ความว่ า “โอ้อลั ลอฮฺ (ซ.บ) ขอพระองค์ทรงบันดาลให้เขา เป็ นคนหนึ่งใน
จานวนพวกเขาเหล่านั้นด้วยเถิด” (รายงานโดย อีหม่ามบูคอรี และมุสลิม)
6 – ช่วยเหลือผูท้ ี่มีบาปมหันต์จากประชาชาติของท่านซึ่ งเป็ นชางนรก ให้
ออกจากขุมนรก ดังหลักฐานที่วา่
{ شفاعيت ألهل الكبائر من أميت } رواه أبو داود

ความว่ า “ความช่วยเหลือของฉัน มีแก่ผทู ้ ี่ทาบาปใหญ่จากประชาชาติของ
ฉัน” (รายงานโดย อบูดาวุด)
และวจนะของท่านนะบี(ซ.ล)ที่วา่
{ خيرج قوم من النار بشفاعة حممد ( صلى اهلل عليه وسلم ) فيدخلون اجلنة يسمون

اجلهنميني } رواه البخاري

ความว่ า “มีกลุ่มชนหนึ่งได้รับอณุญาตให้ออกจากนรก ไปสู่ สวรรค์ ด้วย
การช่วยเหลือของท่านนะบี มูฮมั มัด (ซ.ล) โดยพวกเขาถูกขนานนามว่า “บุคคลแห่ง
นรกญะฮันนัม” (รายงานโดย อีหม่าม บูคอรี )
7 – ช่วยเหลือโดยการผ่อนโทษหนักเป็ นเบา ดังเช่น การช่วยเหลือลุงของท่าน
อบีตอเล็บ ดังวจนะของท่านนะบี (ซ.ล) ที่วา่
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{ لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه

دماغه } متفق عليه

ความว่ า “เผือ่ ว่าความช่วยเหลือของฉันอาจช่วยเขาได้ ดังนั้น อบีตอเล็บ จึง
ถูกลงโทษด้วยการวางถ่านไฟแห่งนรกใต้ฝ่าเท้าทั้งสอง จนกระทั้งสมองได้ลุกเดือด
ขึ้น อันเป็ นการลงโทษแห่งนรกที่เบาที่สุด” . (รายงานโดย อีหม่ามบูคอรี และ
มุสลิม)
การไถ่ โทษ หรือการช่ วยเหลือนั้นจะไม่ บังเกิดขึน้ เว้นแต่ ด้วย 2 ข้ อ
1 – เป็ นที่พอพระทัยและยินยอมของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ที่มีต่อผูท้ าการช่วยเหลือ
และผูถ้ ูกช่วยเหลือ
2 - การอนุมตั ิของพระองค์ แก่ผชู ้ ่วยเหลือให้ทา การไถ่โทษ หรื อ ขอความ
ช่วยเหลือ .
พระองค์ทรงตรัสว่า
.]58: اآلية، [سة األنبياء...      

ความว่า “และพวกเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผใู ้ ด นอกจากผูท้ ี่พระองค์
ทรงพอพระทัย” ( ซูเราะฮฺอลั อัมบิยาอฺ โองการที่ 28 )
และพระองค์ทรงตรัสอีกว่า
.]522: اآلية،  [سة البقر...       ... 

ความว่ า “ใครเล่าคือผูท้ ี่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผอู ้ ื่น ณ ที่พระองค์ได้
นอกจากด้วยอนุมตั ิของพระองค์เท่านั้น” ( ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่
255 )

) 8 ( อัลมีซาน )ตราชั่งกับการชั่ง (
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การศรัทธาต่อตราชัง่ ในวันกิยามะฮฺ เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับผูศ้ รัทธาที่จะต้อง
เชื่อว่า พระองค์ทรงได้กาหนดตราชัง่ ในวันกิยามะฮฺ เพื่อทาการชัง่ บาปและผลบุญ
อันเป็ นผลจากการกระทาของมนุษย์ เพื่อพระองค์จะได้ทาการตอบแทนในความดี
และความชัว่ ดังกล่าวให้มนุษย์ได้ประจักษ์ ตราชัง่ ดังกล่าวมีเข็มวัดซึ่งเป็ นวัตถุสมั ผัส
ได้ มี กาด 2 กาด ( ข้ายซ้าย 1 กาด ข้างขวา 1 กาด ) เพื่อใช้ชงั่ ผลกรรมแห่งความดี
และความชัว่ หรื อชัง่ บัญชีบนั ทึกผลกรรมต่างๆ ทุกอย่างล้วนถูกชัง่ ทั้งสิ้น น้ าหนักจะ
เบาหรื อหนักขึ้นอยูก่ บั ผลกรรมที่ทามา
ไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดบัญชี หรื อสิ่ งใด
นอกเหนือจากนั้น .
พระองค์ทรงตรัสว่า
            
.]1: اآلية، [سة األنبياء 1        

ความว่ า “ และเราจะตั้งตราชูที่เที่ยงธรรม สาหรับวันกิยามะฮฺ ดังนั้น จะไม่มี
ชีวติ ใดถูกอธรรมแต่อย่างใดเลย แม้วา่ มันเป็ นเพียงน้ าหนักเท่าเมล็ดพืชเล็ก เราก็จะ
นามันมาแสดงและเป็ นการเพียงพอแล้วสาหรับเราที่เป็ นผูช้ าระสอบสวน” ( ซูเราะฮฺ
อัลอัมบิยาอฺ โองการที่ 47 )

และพระองค์ทรงตรัสอีกว่า
 8          
 [سة           
.] ، 8: اآليتان،األعراف

ความว่ า “ ดังนั้นผูใ้ ดที่ตราชูของเขาหนัก ( ความดี ) ชนเหล่านี้แหละ
คือผูท้ ี่ได้รับความสาเร็ จ และผูใ้ ดที่ตราชูของพวกเขาเบา ( ไม่มีความดีที่ควร
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ได้รับการเห็นชอบเนื่องจากเขาปฎิเสธการศรัทธา ) ชนเหล่านี้แหละคือผูก้ ่อความ
ขาดทุนให้แก่ตวั ของพวกเขาเอง เนื่องจากการที่พวกเขามิได้ให้ความเป็ นธรรม
แก่บรรดาโองการของเรา” ( ซูเราะฮฺ อัลอะอฺ รอฟ โองการที่ 8-9 )
และท่านรอซูล(ซ.ล)ก็ได้วจนะว่า
.  واحلمدهلل متأل امليزان " رواه مسلم، "الطهور شطر اإلميان

ความว่ า “ ความสะอาดเป็ นส่ วนหนึ่งของการศรัทธา, การกล่าวอัลฮัม
ดุลิ้ล ลาฮฺ ทาให้ตราชัง่ นั้นเต็มแน่น” (รายงานโดย มุสลิม)
และท่านรอซูล(ซ.ล)ก็ได้วจนะอีกว่า
" يوضع امليزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات واألرض لوسعت " رواه احلاكم

ความว่ า " เครื่ องชัง่ ได้ถูกกาหนดขึ้นในวันกิยามะฮฺ
มันจะกว้างพอ
ถึงแม้ ว่าสิ่ งที่ถูกนามาชัง่ จะเป็ นชั้นฟ้ าและแผ่นดินก็ตาม ( รายงานโดย ฮากีม)

) 9 ( อัซซีรอต )สะพาน(
จาเป็ นจะต้องศรัทธาต่อสะพานที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงกาหนดให้มนั
แขวนอยูบ่ นนรกอเวจี ( ญะฮันนัม ) อันเป็ นทางที่ผา่ นไปสู่ สวรรค์ แต่ทว่า
สะพานเต็มไปด้วยสิ่ งอันตราย และความน่าสะพรึ งกลัวยิง่ .
มีบุคคลบางจาพวกข้ามผ่านสะพานไปได้ในกระพริ บตาเดียว , บาง
จาพวกดัง่ สายฟ้ าแลบ บางจาพวกดัง่ สายลมพัดผ่าน , บางจาพวกดัง่ นกบิน , บาง
จาพวกดัง่ ขี่มา้ เลิศและเร็ วที่สุด . บางจาพวกดัง่ นักมาราธอนที่วงิ่ เร็ วมาก , บาง
จาพวกข้ามผ่านด้วยการวิง่ เหยาะ ๆและจาพวกสุ ดท้ายเขาจะข้ามในลักษณะดัง่ มี
คนจูง ( หมายถึง ช้า ) ความแตกต่าง ๆ ในการข้ามทั้งหมดนั้น เกิดจากผลกรรมที่
ได้กระทามา
บางครั้งผูท้ ี่ขา้ มสะพานดังกล่าวจะข้ามไปด้วยการคลานโดยอาศัยเท้าของเขา ซึ่ง
ในที่สุดบางจาพวกจะโดนคว้าหรื อเฉี่ยวลงขุมนรกไป ผูซ้ ่ ึงข้ามผ่านไปได้ เขา
เหล่านั้นจะมุ่งสู่ สวนสวรรค์ต่อไป .
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บุคคลแรกที่ขา้ มสะพาน คือ ท่านนะบีมูฮมั มัด(ซ.ล) แล้วประชาชาติของ
ท่านก็ขา้ มตามไป ไม่มีผใู ้ ดในวันนี้ จะเอ่ยปากพูดในสิ่ งใด นอกจากบรรดาศาสน
ฑูตเท่านั้น ที่พวกเขาต่างทาการวิงวอนขอพรจากพระเจ้าด้วยคากล่าวที่วา่
“ โอ้ อัลลอฮฺ(ซ.บ) ผูเ้ ป็ นพระเจ้าของเรา ขอทรงประทานความปลอดภัย
ให้พวกเราด้วยเถิด”
สะพานนั้นเบื้องล่างของมัน คือ พระอเวจี ( ญะฮัมนัม) ที่ ฉมวก ตะขอ
อันทรงพลังยิง่ ไม่มีผใู ้ ดหยัง่ รู ้ถึงความร้ายกาจและพลังของมัน มันจะอยูต่ ามไหล่
ขอบสะพาน เพื่อทาการฉกฉวยมนุษย์ตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) .

ลักษณะของสะพาน
ได้มีระบุไว้วา่ “สะพานแห่งนี้จะมีความคมกว่าดาบ และเล็กกว่าเส้นผม
พื้นของมันจะลื่น ไม่มีผใู ้ ดสามารถยืนหยัดอยูไ่ ด้ นอกจากบุคคลที่พระองค์ทรง
ประสงค์เท่านั้น มันถูกกาหนดให้แขวนอยูใ่ นความมืด ในวันดังกล่าวอัลลอฮฺ
(ซ.บ)จะทรงส่ งความซื่ อสัตย์ของเขาที่เขาได้รักษามันไว้ ในช่วงชีวติ แห่งโลกดุน
ยา และพระองค์จะส่ งความเมตตาที่มนุษย์เคยมีต่อเพื่อนมนุษย์ดว้ ยกันมาเป็ น
สักขีพยานต่อเขาในการข้ามสะพานครั้งนี้ ทั้งหมดนั้นขึ้นอยูก่ บั ผลแห่งการ
ประกอบความดีหรื อความชัว่ ของเขาเอง”.

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

ความว่ า “ และไม่มีผใู ้ ดในพวกเจ้า นอกจากจะเป็ นผูผ้ า่ นไปในมัน มันเป็ น
สิ่ งที่กาหนดไว้ แน่นอนแล้วสาหรับพระเจ้าของเจ้า แล้วเราจะให้บรรดาผูย้ าเกรง
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รอดพ้น แล้วเราจะปล่อยให้บรรดาผูอ้ ธรรมคุกเข่าอยูใ่ นนั้น” ( ซูเราะฮฺ มัรยัม
โองการที่ 71-72 )
และท่านรอซูล(ซ.ล)ได้วจนะว่า
" ويضرب الصراط بني ظهراين جهنم فأكون أنا وأميت أول من جييزه " رواه مسلم

ความว่ า “ สะพานนั้นแขวนอยูใ่ จกลางของนรกอเวจี ( ญะฮันนัม) และ
ฉันเป็ นบุคคลแรกที่ขา้ มมัน จากนั้นก็เป็ นประชาชาติของฉัน” (รายงานโดย
มุสลิม)
และท่านรอซูล(ซ.ล)ได้วจนะอีกว่า
 فأكون أول من جييز ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم... { ويضرب جسر جهنم

سلم } متفق عليه

ความว่ า “ สะพานถูกกาหนดให้แขวนอยูใ่ น ณ ใจกลางของนรก ฉันเป็ น
บุคคลแรกที่ขา้ มมัน จะไม่มีการวิงวอนขอพรใดๆ จากบรรดาศาสนฑูต นอกจาก
คากล่าวที่วา่ “ โอ้อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ขอทรงประทานความปลอดภัยให้แก่เราด้วยเถิด”
.(รายงานโดย อีหม่าม บูคอรี และ มุสลิม)
จากท่านอบูสะอี๊ด อัลคุดรี (รฎ) ( สาวกท่านหนึ่งของท่านรอซูล(ซ.ล) )
ได้กล่าวว่า
{ بلغين أن اجلسر أدق من الشعر وأحد من السيف } رواه مسلم

ความว่ า “ฉันได้รับรู้มา (จากท่านรอซูล (ซ.ล)) ว่า สะพานแห่งวันกิยา
มะฮฺน้ นั มีความคมยิง่ กว่าดาบ และเล็กยิง่ กว่าเส้นผม” (รายงานโดย มุสลิม)
และท่านรอซูล(ซ.ล)ก็ได้วจนะว่า
{ وترسل األمانة والرحم فتقوم على جنيب الصراط ميتنا ومشاال فيمر أولكم كالربق

 مث كمر الريح مث كمر الطري وشد الرحال جتري هبم أعماهلم ونبيكم قائم على الثصراط...

يقول رب سلم سلم حىت تعجز أعمال العباد حىت جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفا
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قال وعلى حافيت الصراط كالليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس
يف النار } رواه مسلم

ความว่ า “ความซื่อสัตย์และความเมตตาปราณี อันเป็ นผลกรรมของ
มนุษย์ จะถูกส่ งมาข้างๆ สะพานทั้งซ้ายและขวาเพื่อเป็ นสักขีพยานแก่เขา กลุ่ม
แรกในหมู่สู่เจ้าจะข้ามผ่านมันไปดัง่ สายฟ้ าแลบ บางจาพวกดัง่ สายลม บาง
จาพวกดัง่ นกบิน บางจาพวกดัง่ วิง่ ทั้งหมดนั้นล้วนแล้วตามแต่ผลกรรมของพวก
เขาทั้งสิ้ น นะบีของพวกท่านก็ได้วงิ วอนขอ ด้วยคากล่าวที่วา่ “ โอ้อลั ลอฮฺ(ซ.บ)
ขอทรงประทานความปลอดภัยแก่พวกเราด้วยเถิด” จนในที่สุดผูซ้ ่ ึงความดีนอ้ ย
เขาจะทาได้แค่เพียงคลานข้ามไป และเมื่อนั้นฉมวกที่อยูข่ า้ งสะพาน จะทาการฉก
ฉวยผูท้ ี่มนั ถูกบัญชาให้ฉกฉวย และจะถูกโยนลงไปในขุมนรก .” (รายงานโดย
มุสลิม)

) 10 ( อัลกินฎอเราะฮฺ ) สถานที่ พานักแห่ งหนึ่งตั้งอยู่
ระหว่ างสวรรค์ และนรก(
จาเป็ นสาหรับผูศ้ รัทธาต้องศรัทธาและเชื่อมัน่ ว่า เมื่อผูภ้ กั ดีได้เสร็ จสิ้ น
จากการข้ามสะพาน เขาเหล่านั้นจะไปพานักรวมกันทีกาแพงซึ่ งอยูร่ ะหว่าง
สวรรค์กบั นรก เพื่อทาการคัดเลือกผูผ้ า่ นการทดสอบ ก่อนที่เขาเหล่านั้นจะเข้า
สวรรค์ เมื่อผูใ้ ดผ่านการขัดเกลา และมีความบริ สุทธิ์ จากบาปทั้งหลายแล้ว เขาผู ้
นั้นจะถูกอนุ ญาตให้ผา่ นไปยังสวรรค์น้ นั .

ท่านรอซูล(ซ.ล)ได้วจนะว่า
 فيقض لبعضهم من، { خيلص املؤمن النار فيحبسون على قنطرة بني اجلنة النار

 فو الذي، بعض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة
نفس حممد بيده ألحدهم أهدى مبزنله يف اجلنة منه مبزنله كان يف الدنيا } رواه البخاري
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ความว่ า “เมื่อเหล่าผูภ้ กั ดีได้ผา่ นการทดสอบจากขุมนรก พวกเขาจะถูก
นาไปให้พานัก ณ กาแพง ระหว่างสวรรค์กบั นรก มันจะตรวจสอบและคัดเลือกผู ้
บริ สุทธิ์ จากบาปและอธรรมที่เคยกระทามาบนโลก เมื่อผูน้ ้ นั ถูกขัดเกลาและเป็ นผู ้
บริ สุทธิ์ เขาผูน้ ้ นั จะถูกอนุญาตให้เข้าไปในสวรรค์ ขอสาบานด้วยผูซ้ ่ ึงชีวติ ของมูฮมั
มัด (ซ.ล) อยูใ่ นพระหัตถ์ของพระองค์ทุกคนในหมูพ่ วกเขาจะได้รับที่พานักของเขา
ดียงิ่ กว่าโลกดุนยาเสี ยอีก.” (รายงานโดย อีหม่าม บูคอรี )
) 11( สวน สวรรค์ และ ขุมนรก.
ต้องศรัทธาและเชื่อมัน่ ว่าสวรรค์และขุมนรกนั้นมีจริ ง มันทั้งสองได้ถูก
บังเกิดแล้ว และจะไม่มีการพังพินาศ และสู ญหาย หากทว่ามันจะคงอยูต่ ลอดกาล
เป็ นรางวัลของชาวสวรรค์จะไม่มีวนั จบสิ้ น.
ส่ วนผู้ทใี่ ห้ เอกภาพต่ ออัลลอฮฺ)ซ.บ( โดยไม่ต้ งั ภาคีใดๆกับพระองค์ ถึงแม้
เขาจะถูกลงโทษด้วยไฟนรกตามบาปกรรมที่เขาทามา แต่ดว้ ยความเมตตาของอัลลอ
ฮฺ(ซ.บ) และความช่วยเหลือจากผูข้ อไถ่โทษ เขาจะหลุดพ้นจากขุมนรกและจะเป็ นผู้
หนึ่งที่ได้รับสถานที่พานักอยูใ่ นสวนสวรรค์ต่อไป .
สวนสวรรค์ เป็ นที่พานักอันทรงเกียรติยงิ่ อัลลอฮฺ(ซ.บ)ได้ทรงจัดเตรี ยมไว้
สาหรับผูย้ าเกรงต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)ในวันกียามะฮฺ ในสวนสวรรค์ของพระองค์น้ นั จะมี
ลาธารที่ไหลริ นอยูต่ ลอดเวลา มีที่พานักอันสู งเกียรติ มีนางฟ้ าผูม้ ีโฉมงามยิง่ กว่า
หญิงใดๆในโลก มีทุกสรรพสิ่ งที่เขาปรารถนาอยากจะครอบครอง เป็ นความสุ ขที่
สายตาของเขาไม่เคยประจักษ์มาก่อน หูของเขาไม่เคยได้ยนิ มาก่อน จิตใจของเขาไม่
เคยรับรู้มาก่อนมันเป็ นรางวัลที่ไม่มีวนั สลายและจบสิ้ น แต่มนั จะคงอยูต่ ลอดกาล
แอ่งน้ าแห่งสวรรค์จะประเสริ ฐและดีกว่าโลกและสรรพสิ่ งทั้งหลายในโลก มันจะส่ง
กลิ่นหอมแด่ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดก่อนเขาจะเดินทางถึง 40 ปี และรางวัลที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดแห่ง
สวรรค์ คือ การได้ชื่นชมพระพักตร์ของพระองค์ ของเหล่าผูภ้ กั ดีดว้ ยสายตาของ
พวกเขาเอง .
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ส่ วนผูท้ ี่ทรยศนั้น เขาจะถูกปิ ดกั้นจากการมองเห็นพระพักตร์ ของอัลลอฮฺ
(ซ.บ) และผูใ้ ดปฎิเสธการเห็นพระพักตร์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)ของบรรดาผูศ้ รัทธาที่มี
ต่อพระเจ้าของพวกเขา เขาจะไม่มีสิทธิ ได้เห็นเช่นกัน .
ในสวนสวรรค์จะมี 100 ชั้น แต่ละชั้นจะห่างดัง่ ฟากฟ้ ากับแผ่นดิน ชั้นแห่ง
สวนสวรรค์ที่สูงและมีเกียรติที่สุด คือ ชั้นอัลฟิ รเดาซ์ โดยเพดานของมันจะเป็ น
บัลลังก์ของพระองค์ และสวรรค์น้ นั จะมีอยู่ 8 ประตู ประตูแต่ละบานมีความกว้าง
ดัง่ มักกะฮฺและมาดีนะฮฺ และจะมีวนั หนึ่งที่ประตูแต่ละบานจะหนาแน่นไปด้วยชาว
สวรรค์ และสวนสวรรค์ช้ นั ต่าสุ ด จะประเสริ ฐกว่าความสุ ขบนโลกดุนยาถึง 10 เท่า
.
พระองค์ทรงตรัสถึงสวนสวรรค์วา่
.]7: اآلية، [سة آل عمران 7   

ความว่ า “ สวรรค์ถูกเตรี ยมไว้สาหรับผูย้ าเกรง” ( ซูเราะฮฺ อาละอิมรอน
โองการที่ 133 )
และพระองค์ทรงแจ้งถึงความคงอยูต่ ลอดกาลไม่มีการสู ญสลาย อัลลอฮฺ
(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
            
.]8: اآلية، [سة البينة 8         

ความว่ า “ การตอบแทนของพวกเขา ณ พระเจ้าของพวกเขา คือ สวน
สวรรค์และหลากหลายอันสถาพร ณ. เบื้องล่างของมันมีลาธารหลายสายไหลผ่าน
พวกเขาเป็ นผูพ้ านักอยูใ่ นนั้นตลอดกาล” ( ซูเราะฮฺ อัลบัยยินะฮฺ โองการที่ 8 )
ส่ วนขุมนรกนั้น เป็ นทีจ่ องจาแห่งการลงโทษของผูท้ รยศและปฎิเสธศรัทธา
มันเต็มไปด้วยการลงโทษที่หลากหลายซึ่ งล้วนแล้วแต่สาหัสสากัณฑ์ ผูค้ ุมนรกจะ
โหดเหี้ ยมและหยาบคายเป็ นที่สุด ผูป้ ฎิเสธจะถูกจองจาไปตลอดกาล ไม่มีอาหาร
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สาหรับพวกเขานอกจาก ผลอัซซักกูม ( เป็ นผลไม้ในนรกที่รูปร่ างน่าขยะแขยงเป็ น
ที่สุดและมีกลิ่นเหม็น ) ไม่มีเครื่ องดื่มใดนอกจากน้ าที่เดือดพล่านอยูต่ ลอดเวลา . ไฟ
นรกจะร้อนเป็ นทวีคูณถึง 70 เท่าของไฟบนโลกดุนยา ทุกๆครั้งการทวีคูณจะยิง่
เพิม่ ความร้อนให้รุนแรงยิง่ กว่าเดิม .
อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสเกี่ยวกับนรกว่า
.]77: اآلية، [سة آل عمران 77   

ความว่า “นรกถูกเตรี ยมไว้สาหรับบรรดาผูป้ ฎิเสธศรัทธา” ( ซูเราะฮฺอาละอิ
มรอน โองการที่ 131 )
และพระองค์ทรงตรัสถึงความคงอยู่ ถาวรและ ตลอดกาลไม่มกี ารสูญสลาย
ว่า
، [سووة األحووزاب...            
.]2، :اآليتان

ความว่า “แท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงสาปแช่งบรรดาผูป้ ฎิเสธศรัทธา และทรง
เตรี ยมไฟที่ลุกโชติช่วงไว้สาหรับพวกเขา พวกเขาจะได้พานักอยูใ่ นนั้นตลอดกาล”.
( ซูเราะฮฺ อัลอะฮฺซาบ โองการที่ 64-65 )

ผลการศรัทธาต่ อวันอาคิเราะฮฺ) วันปรโลก(
(1) .เกิดความปราถนา ในการภักดีและยึดมัน่ ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) เพื่อหวังผล
ตอบแทจากพระองค์.
(2) เกิดความเกรงกลัวในการประพฤติชวั่ และคล้อยตามความชัว่ เพราะ
ความกลัวต่อโทษทัณฑ์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ).
(3) เป็ นการปลอบใจต่อผูภ้ กั ดีและศรัทธา ในสิ่ งที่เขาสู ญเสี ยไปในชีวติ บน
โลกดุนยา เพื่อหวังรางวัลอันยิง่ ใหญ่แห่งอาคีเราะฮฺ.
(4) การศรัทธาในชีวติ ใหม่หลังจากความตายเป็ นบรรทัดฐานที่ก่อให้
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เกิดความสุ ขต่อตนเองและสังคม เนื่องจาก หากเขาศรัทธาต่อการฟื้ นคืนชีพ และรับ
การสอบสวนและการตอบแทน และลบล้างชาระอธรรมจากผูก้ ่ออธรรม และผูถ้ ูก
อธรรมหรื อแม้กระทัง่ สัตว์เอง จะทาให้การภักดีตอ่ อัลลอฮฺ(ซ.บ)ได้ยนื หยัดในตัวเขา
และเป็ นการกาจัด วัฎจักรแห่งความชัว่ และรู ้จกั นาวัฎจักรแห่งความดีเข้ามาใน
สังคม เพื่อกระจายความสุ ขและความสมบูรณ์ให้ครอบคลุมสังคมสื บไป .

หลักการศรัทธาข้ อที่ 6
หลักการศรัทธาข้ อที่ 6 : การศรัทธาต่ อลิขติ แห่ งอัลลอฮฺ)ซ.บ(
)(القدر
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1( นิยามและความสาคัญของคาว่ า ) ) ( القدرการลิขติ
ของอัลลอฮฺ)ซ.บ( (
การลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้น หมายถึง การที่พระองค์ได้ทรงกาหนดสิ่ ง
ต่างๆที่จะมีให้มีเกิดขึ้น โดยการรอบรู ้และเหตุผลแห่งพระองค์ ซึ่ งทั้งนี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั
อานาจและเดชานุภาพของพระองค์ อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงปรี ชาสามารถในการกระทา
ทุกๆสิ่ งที่พระองค์ทรงประสงค์.
การศรัทธาต่อการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)นี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการศรัทธาต่อ
การเป็ นพระเจ้าของพระองค์ เป็ นหนึ่งในหลักการศรัทธา 6 ข้อ ซึ่งการศรัทธาของ
บุคคลหนึ่งยังไม่อาจถือได้วา่ ครบถ้วนสมบูรณ์ เว้นแต่จะต้องมีการศรัทธาต่อลิขติ นี้
ประกอบเข้าไปด้วย อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة القمر       

ความว่ า “แท้จริ งทุกๆสิ่ งนั้นเราได้สร้างมันตามสัดส่ วน (การลิขิต)" (ซู
เราะฮฺ อัลเกาะมัร โองการที่ 49 )
และท่านรอซูล ( ซ.ล) ได้วจนะว่า
( كل شيءيقدرحتىالعجزوالكيس أوالكيس والعجز) رواه مسلم

ความว่ า “ทุกๆ สิ่ งเป็ นไปตามลิขิต (ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)) ไม่วา่ จะเป็ นความ
อ่อนแอหรื อความเก่งกาจสามารถก็ตาม” (รายงานโดย มุสลิม)

2( ลาดับการศรัทธาต่ อลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(
การศรัทธาต่อลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)จะสมบูรณ์ได้ก็โดยการเข้าใจถึง 4 ลาดับ
ต่อไปนี้
(1.) การศรัทธาต่อการรับรู ้ของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ที่มมี าแต่ด้งั เดิม ซึ่งครอบคลุม
ทุกสิ่ งทั้งมวล อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงตรัสว่า
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.]1: اآلية، [سة احلج 1 

ความว่า “เจ้าไม่รู้ดอกหรื อว่า แท้จริ งอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้น ทรงรอบรู ้สิ่งทีอ่ ยูใ่ น
ชั้นฟ้ าทั้งหลาย และแผ่นดิน แท้จริ งสิ งนั้นอยูใ่ นการบันทึกแล้ว แน่นอน การนั้น
ย่อมเป็ นสิ่ งง่ายสาหรับอัลลอฮฺ(ซ.บ)” ( ซูเราะฮฺ ฮฺ อัลฮัจญ์ โองการที่ 70)
(2) การศรัทธาต่อการบันทึกลิขติ ทีม่ อี ยูใ่ นแผ่นรวมบันทึกลิขติ ของ อัลลอฮฺ
(ซ.บ) ( ) اللةح احملفةظอัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]8: اآلية، [سة األنعام...       

ความว่า “เรามิได้บกพร่ องเลินเล่อแต่อย่างใดในแผ่นบันทึกลิขติ ”(ซูเราะฮฺ
อัลอันอาม โองการที่ 38 )
และท่านรอซูล(ซ.ล) ได้วจนะว่า
( كتب اهلل املقاديراخلالئق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف ) رواه

مسلم

ความว่า “อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงบันทึกลิขติ สิ่ งต่างๆก่อนทีพ่ ระองค์จะสร้างชั้น
ฟ้ าและแผ่นดินถึงห้าหมื่นปี ” (รายงานโดย มุสลิม)
(3.) การศรัทธาต่อเดชานุ ภาพ และ พระประสงค์ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)ในอัน
ที่จะทาให้การลิขิตเกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม
อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]5: اآلية، [سة التكةير 5         

ความว่ า “และพวกเจ้าจะไม่ประสงค์สิ่งใด เว้นแต่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)พระผูเ้ ป็ น
เจ้าแห่งสากลโลกจะทรงประสงค์ดว้ ย” ( ซูเราะฮฺ ฮฺ อัตตักวีรฺ โองการที่ 29)
และดังวจนะของท่านรอซูล(ซ.ล)
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ความว่า " และเมื่อครั้งที่ชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านนะบี(ซ.ล)ว่า สิ่ งทีอ่ ลั ลอฮฺ
(ซ.บ)และท่านประสงค์(ก็จะเกิดขึ้น)! ท่านก็กล่าวว่า “นี่ท่านจะทาให้ฉนั นั้น
เทียบเท่าเสมอกับอัลลอฮฺ (ซ.บ) เลยกระนั้นหรื อ? ท่านต้องกล่าวว่า : สิ่ งที่อลั ลอฮฺ
(ซ.บ) ทรงประสงค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นย่อมต้องเกิด” (รายงานโดย อัฮมัด)
.
(4.) การศรัทธาว่า อัลลอฮฺ(ซ.บ)คือ ผูส้ ร้างทุกสิ่ ง ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า
.]5: اآلية، [سة الزمر 5          

ความว่ า “ อัลลอฮฺ (ซ.บ) คือ ผูส้ ร้างทุกสิ่ ง และพระองค์ คือ ผูค้ ุม้ ครองทุก
สิ่ ง” (ซูเราะฮฺ ฮฺอซั ซุมรั โองการที่ 62)
.]: اآلية، [سة الصافات      

ความว่า “ อัลลอฮฺ (ซ.บ) คือผูท้ ี่สร้างพวกท่าน และสิ่ งต่างๆ ที่พวกท่านได้
ทาขึ้นมา” ( ซูเราะฮฺฮฺ อัศศ็อฟฟาต โองการที่ 96)
และท่านรอซูล(ซ.ล) ได้วจนะว่า
( إن اهلل يصنع كل صانع وصنعته ) رواه البخاري

ความว่ า “อัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้นทรงสร้างทุกๆผูป้ ระดิษฐ์ และ การประดิษฐ์
ของเขา” (รายงานโดย อีหม่ามบูคอรี )

3( ประเภทของการลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(
1. การลิขิตโดยสังเขปแบบรวมๆของสิ่ งที่เกิดขึ้นทั้งหมด หมายถึง การ
ลิขิตที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้แล้วในแผ่นบันทึกรวม ( )اللةح احملفةظก่อนการสร้างชั้น
ฟ้ า และแผ่นดินห้าหมื่นปี
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2. การลิขิตช่วงระยะเวลาของอายุ หมายถึง การลิขิตสิ่ งที่จะเกิดขึ้นกับคนๆ
หนึ่งใน ช่วงระยะการมีชีวติ ของเขา เริ่ มตั้งแต่ถูกเป่ าวิญญาณครั้งอยูใ่ นครรภ์มารดา
จนกระทั้งเวลา จบชี วติ ของเขา .
3. การลิขิตระยะหนึ่งปี หมายถึง การลิขิตเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ในช่วง
ระยะเวลา หนึ่งปี ซึ่ งจะเกิดขึ้นในคาคืนอัล-กอดร์ของทุกๆปี (คาคืนหนึ่งของเดือน
รอมฎอน) ดัง อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة الدخان       

ความว่ า“ในคาคืนนั้น (กอดร์ ) ทุกกิจการสาคัญจะถูกจาแนกออก”( ซู
เราะฮฺ อัดดุคอน โองการที่ 4 )
4. การลิขิตประจาวัน หมายถึงการลิขิตสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ไม่วา่
จะเป็ นเรื่ องการมีเกียรติ การไร้เกียรติ การให้การยั้บยั้ง การให้มีชีวติ หรื อการให้จบ
ชีวติ ดังอลลอฮฺทรงตรัสว่า
.]5: اآلية، [سة الرمحن 5           

ความว่ า “ผูท้ ี่อยูใ่ นชั้นฟ้ าทั้งหลาย และแผ่นดินจะขอต่อพระองค์ ทุกๆ
ขณะ พระองค์ทรงมีกิจการ (ทรงให้การลิขิตของพระองค์น้ นั มีข้ ึนมา ”( ซูเราะฮฺ
อัรรอหฺ มาน โองการที่ 29) .

4( การศรัทธาต่ อลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(ตามแนวทางของชาว สลัฟ
)บรรดาซอฮาบาฮ์ ตาบีอนี คนยุคหลังซอฮาบะฮ์ ทยี่ ดึ มัน่ ในอัลกุร - อาน
และซุนนะฮฺของท่ านรอซู ล)ซ.ล( (
อัลลอฮฺ(ซ.บ)พระผูเ้ ป็ นเจ้า ผูท้ รงสร้าง ผูป้ กครองทุกสิ่ ง พระองค์ทรง
กาหนดและลิขิตความความเป็ นไปของสิ่ งต่างๆก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างสิ่ ง
เหล่านั้นขึ้นมาเสี ยอีก พระองค์ได้ทรงกาหนดอายุ ปัจจัยยังชีพ พฤติกรรมการกระทา
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และสิ่ งที่จะเกิดขึ้นเอาไว้แล้ว ไม่วา่ จะเป็ นความสุ ข หรื อความทุกข์ ก็ตาม สิ่ งใดที่
พระองค์ทรงประสงค์ยอ่ มต้องเกิด สิ่ งใดที่ไม่ทรงประสงค์ยอ่ มไม่มีทางที่จะเกิด
ขึ้นมาได้เลย พระองค์ทรงรอบรู ้ถึงสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้น และสิ่ งที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้น และ
หากมันจะเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงรู ้ดีวา่ มันจะเกิดขึ้นอย่างไร.
พระองค์ทรงปรี ชาสามารถเหนือทุกสิ่ ง ทรงให้ผใู ้ ดเข้าใจสัจธรรม หรื อหลง
ผิดไปก็ได้ แต่ขณะเดียวกัน คนเราเองก็มีเจตนาความตั้งใจในอันทีจ่ ะกระทาการใดๆ
ซึ้งเป็ นไปตามการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) โดยมนุษย์เองต้องเชื่อมัน่ ว่า ตนเองนั้นจะมี
เจตนาทาสิ่ งใดเพียงลาพังมิได้ เว้นแต่จะต้องเป็ นไปตามพระประสงค์แห่งอัลลอฮฺ
(ซ.บ)ด้วย ดังทีอลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة العنكبةت...      

ความว่ า “และบรรดาผูท้ ี่ดินรนพยายามในแนวทางของเรา แน่นอนเราจะ
ชี้แนะแก่พวกเขาซึ่ งแนวทางอันถูกต้องของเรา ” (ซูเราะฮฺ อัลอังกะบูต โอง การที่
69)
อัลลอฮฺ (ซ.บ) ทรงสร้างและกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ข้ นึ มา โดยมนุษย์
เอง คือผูล้ งมือปฏิบตั ิโดยตรง ฉะนั้น จึงไม่อาจนาเอาการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)นี้มา
เป็ นข้ออ้างหักล้างต่อพระองค์ได้ เมื่อมนุษย์ได้ละเมิด โดยปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตอ้ งห้าม
ปฏิบตั ิ ยิง่ ไปกว่านั้นมันยังเป็ นเหตุผลที่กลับมาหักล้างต่อมนุษย์เองอีกต่างหาก.
และเป็ นการอนุญาติให้อา้ งถึงลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)มาอ้าง ในเคราะห์
กรรมความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแต่ไม่อนุ ญาติให้นาไปอ้างในการประกอบกรรมชัว่
และความ ผิด (เช่น ทาความผิดแล้วอ้างว่าเป็ นการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ) ดังที่ทา่ น
นะบี (ซ.ล) ได้ทรงเล่าถึงการโต้เถียงของนะบีอาดัม(อ.ล)กับนะบีมูซา(อ.ล) ว่า
 أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من: فقال موسى,( حتاج آدم وموسى

 أنت موسى الذي اصفاك اهلل برساالت هوبكالمه مث تلومين على أمر: اجلنةفقال آدم

قدقدرعلي قبل أن أخلق فحج آدم موسى ) رواه مسلم
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ความว่ า “อาดัมและมูซาต่างก็โต้เถียงกัน, มูซาก็กล่าวว่า: ท่านคือ อาดัม ผู ้
ซึ่ งที่ความผิดของท่านได้ทาให้ทา่ นต้องออกจากสวรรค์ใช่ไหม? อาดัมก็กล่าวว่า :
ท่านก็คือมูซา ผูซ้ ่ ึ งที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงเลือกท่านด้วยบรรดาสารของพระองค์
(พระองค์ทรงประทานคาภีร์อตั เตารอตให้แก่นะบีมซู าและทรงตรัสแก่ทา่ นโดยตรง)
และพระดารัสแห่ง พระองค์ใช่ไหม? ไฉนท่านจึงกล่าวตาหนิฉนั ในเรื่ องที่ถูกลิขิต
ให้เกิดขึ้นกับฉัน ก่อนที่ฉนั จะถูกสร้างขึ้นมาเสี ยอีก, อาดัมก็ได้ตอบโต้มูซาไป
เช่นนั้น” (รายงานโดย มุสลิม).

5( พฤติกรรมการกระทาของมนุษย์
การกระทาของมนุษย์ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ได้ทรงกาหนดไว้ในโลกนี้แบ่ง
ออกเป็ นสองประเภทด้วยกัน
1. การกระทาที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ได้ทรงลิขิต ให้เกิดขึ้นกับสิ่ งต่างๆ ซึ่งจะไม่
ขึ้นอยูก่ บั ความต้องการหรื อความสมัครใจของผูใ้ ด แต่จะขึ้นอยูก่ บั พระประสงค์ของ
พระองค์เพียงพระองค์เดียว เช่น การให้มีชีวติ เกิดขึ้นมา , การให้จบชีวติ ลงไป , การ
มีสุขภาพดี หรื อการเจ็บไข้ได้ป่วย
ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า
.]5: اآلية، [سة امللك         

ความว่ า “พระองค์ทรงให้มีความตาย และให้มีชีวติ เพื่อทดสอบพวกเจ้า
ว่า ผูใ้ ด บ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีการงานที่ดียงิ่ ” (ซูเราะฮฺ อัลมุลกฺ โองการที่ 2)
2. การกระทาของเหล่าสิ่ งมีชีวติ ที่มีความประสงค์ในตัวเอง(มนุษย์ - ญิน สัตว์) อันนี้ จะขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจและความต้องการของสิ่ งนั้นๆ เพราะอัลลอฮฺ
(ซ.บ)ได้ทรงมอบสิ ทธิ์ น้ ีแก่สิ่งนั้นๆ อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]58: اآلية، [سة التكةير 58      
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ความว่ า “สาหรับบุคคลใดในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์จะอยูใ่ นสัจธรรม”
( ซูเราะฮฺ อัตตักวีร โองการที่ 28)
.]5: اآلية، [سة الكهف ...      ... 

ความว่ า “ผูใ้ ดประสงค์ ( จะศรัทธา) ก็จงศรัทธา และผูใ้ ดประสงค์
(จะปฎิเสธ) ก็จงปฎิเสธ ” (ซูเราะฮฺ อัล กะฮฺฟฺ โองการที่ 29)
มนุษย์จะได้รับการสรรเสริ ญในสิ่ งที่ดีงาม และจะได้รบั การตาหนิในสิ่ งที่
ไม่เหมาะสม อัลลอฮฺ(ซ.บ)จะไม่ทรงเอาโทษในความผิดใดๆ เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่
มนุษย์สมัครใจจะปฏิบตั ิสิ่งนั้น อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]5: اآلية، [سة ق 5    ... 

ความว่ า “และเรามิได้เป็ นผูอ้ ยุติธรรมต่อปวงบ่าวของเราเลย” ( ซูเราะฮฺ
ฆอฟ โองการที่ 29).
มนุษย์รู้ดีถึงความแตกต่างระหว่างความสมัครใจและการถูกบีบบังคับ เขา
เลือกที่จะลงจากที่สูงโดยใช้บนั ได แต่ขณะเดียวกันก็อาจมีสิ่งใดมาทาให้เขาตกจาก
ที่สูงนั้นก่อนก็ได้, ส่ วนแรกคือการเลือกและความสมัครใจ แต่ส่วนหลังคือการ
บังคับ.

6(. การประมวลลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ( และการกระทาของมนุษย์
เข้ าด้ วยกัน.
อัลลอฮฺ(ซ.บ) ทรงให้มนุษย์มีความสมัครใจและความสามารถ, มนุษย์เอง
คือ ผูล้ งมือปฏิบตั ิการกระทานั้นๆโดยตรง เพราะเขามีความสมัครใจ และความ
สามารถ อยูใ่ นตัวเอง หากเขาได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) นัน่ ก็เพราะเป็ นไปตาม
ความสมัครใจของเขาเอง แต่ถา้ หากเขาปฎิเสธการศรัทธาต่อพระองค์ นัน่ ก็เป็ นไป
ตามความสมัครใจของเขาเช่นกัน ซึ่งเหมือนกับคาพูดของเราที่วา่ ... ผลไม้ชนิดนี้มา
จากต้นไม้ชนิดนี้ , พืชนี้มาจากพื้นที่ตรงนี้ . ซึ่ งก็หมายความว่า มันเกิดมาจากที่มา
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ของมันตามการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) หรื ออีกในแง่หนึ่งก็คือ พระองค์ทรงให้มนั มี
ขึ้นมาจากที่กาเนิดของมัน ซึ่ งจะไม่เป็ นการสวนทางกัน ระหว่างการลิขิตและการ
กระทา ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า
.]: اآلية، [سة الصافات      

ความว่า “อัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้นได้ทรงสร้างพวกท่าน และสิ่ งต่างๆที่พวก
ท่านได้ทาขึ้นมา” (ซูเราะฮฺ อัศศ็อฟฟาต โองการที่ 96)
  1      2     
.]7-2: اآليات، [سة الليل 7      8 

ความว่า “ส่ วนผูท้ ี่บริ จากและยาเกรง (ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)) และเชื่อมัน่ สิ่ งที่ดี
เราก็จะให้เขาได้รับความสะดวกสบายอย่างง่ายดาย และส่ วนผูต้ ระหนี่ และถือว่า
พอเพียงแล้ว (จากความเมตตาของอัลลอฮฺ(ซ.บ)) และปฎิเสธสิ่ งดีงาม เราก็จะให้เขา
ได้รับความลาบากโดยง่ายดาย” (ซูเราะฮฺ อัลลัยลฺ โองการที่ 5-10)

7(. หน้ าทีข่ องผู้ศรัทธา)มนุษย์ (ต่ อการลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ( .
1. มนุษย์จะต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ(ซ.บ) ให้สามารถกระทาสิ่ ง
ต่างๆที่ถูกลิขิตไว้โดยง่าย ขอให้ปลอดภัยจากความไม่ดีงาม ขอให้ได้รับความ
สะดวก และห่างไกลจากความยากลาบาก มีการมอบหมายและขอความคุม้ ครองต่อ
พระองค์ และจะต้องมีความปราถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้พระองค์นามาซึ่งสิ่ งดีงาม
และกาจัดความไม่ดีให้ หมดไป ดังที่ท่านรอซูล(ซ.ล)วจนะว่า
( احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصابك شيء فالتقل لو أين

)  ولكن قل قدر اهلل وماشاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان، فعلت كذا لكان كذا وكذا

رواه مسلم
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ความว่ า “จงพยายามในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อตัวท่านเอง จงขอความ
ช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) จงอย่าอ่อนแอและท้อแท้ หากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับท่าน ก็
อย่าพูดว่า: ถ้าฉันทาอย่างนั้นก็คงเป็ นอย่างนั้น แต่จงพูดว่า: ลิขิตและการประสงค์
ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)ย่อมต้องเกิด เพราะ คาว่า “ถ้า” จะนามาซึ่งการยุแหย่ของไชตอน
(มารร้าย)” ( รายงานโดย มุสลิม )
2. มนุษย์จะต้องอดทนต่อสิ่ งที่ถูกลิขิตให้เกิดกับเขา โดยที่ไม่ตีโพยตีพาย
เพราะ เขารู ้ดีวา่ สิ่ งที่เกิดกับเขานี้ ไม่มีทางที่มนั จะพลาดคลาดแคล้วเขาไปได้ และ
สิ่ งใดที่คลาด แคล้วเขาไป (ไม่เกิดกับเขา) มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดกับเขาได้เลย ดังที่
ท่านนะบีได้วจนะว่า
( واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وأن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ) رواه أمحد

ความว่ า “พึงรู ้เถิด สิ่ งใดที่เกิดกับท่านนั้น มันย่อมไม่มีทางพลาดคลาด
แคล้วท่านไปได้ และสิ่ งใดที่คล้าดแคล้วท่านไป มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดกับท่านได้
เลย” (รายงานโดย อัฮมัด)

8(. การพอใจยอมรับลิขิตของอัลลอฮฺ)ซ.บ(
มนุษย์จาเป็ นต้องพอใจยอมรับการลิขิตของอัลลอฮฺ (ซ.บ) เพราะมันเป็ น
ส่ วนหนึ่งของการยอมรับในความเป็ นพระเจ้าของอัลลอฮฺ (ซ.บ) อย่างสมบูรณ์ มุ
มิน(ผูศ้ รัทธา)ทุกคนต้องยอมรับในการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) เพราะการลิขิตของ
พระองค์น้ นั ทุกสิ่ งเป็ นความถูกต้อง เป็ นธรรม และมีเหตุผล ใครก็ตามที่มีจิตใจ
เชื่อมัน่ ว่า สิ่ งใดที่เกิดกับเขา ไม่มีทางที่มนั จะพลาดเขาไปได้ และสิ่ งใดทีค่ ลาดแคล้ว
เขาไป มันก็ไม่มีทางที่จะเกิดกับเขาได้ จิตใจของเขาก็จะปราศจากความวิตก เคลือบ
แคลง ชีวติ ของเขาก็จะไร้ซ้ ึ งความไม่สงบกังวล เขาจะไม่เสี ยใจต่อสิ่ งที่ผา่ นไปแล้ว
จะไม่หวาดหวัน่ ต่อสิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเป็ นเช่นนี้ เขาก็จะเป็ นผูท้ ี่มี
ความสุ ขที่สุด มีจิตใจและความคิดที่ปลอดโปร่ ง เช่นเดียวกัน ใครก็ตามที่รู้ตวั ดีวา่
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อายุขยั น์ และปัจจัยยังชีพ ของตนเองนั้นมีอยูอ่ ย่างจากัด ความคลาดกลัว และ
ตระหนี่ ไม่อาจเพิ่มอายุและปั จจัยยังชีพของเขาให้มากขึ้นได้ ทุกสิ่ งถูกกาหนดไว้
หมดแล้ว เขาก็จะมีความอดทน ต่อทุกข์ภยั ที่เกิดขึ้น จะพยายามขออภัยต่ออัลลอฮฺ
(ซ.บ)ในความผิดที่ได้ทาลงไป จะพอใจและยอมรับการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)
ดังนั้นเมือเป็ นเช่นนี้ในตัวของเขาก็จะประมวลไว้ซ่ ึงความดีสองประการด้วยกัน คือ
การเชื่อฟังภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) และการอดทนต่อความทุกข์ยาก ดังอัลลอฮฺ(ซ.บ)
ทรงตรัสว่า
77                 
.]7 : اآلية، [سة التغابن

ความว่ า “ไม่มี่ทุกข์ภยั ใดเกิดขึ้น เว้นแต่ ด้วยอนุมตั ิของอัลลอฮฺ(ซ.บ) และ
ผูใ้ ดศรัทธาต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) พระองค์จะทรง เปิ ดหัวใจของเขา (สู่ แนวทางที่ถูกต้อง)
และอัลลอฮฺ(ซ.บ) เป็ นผูท้ รงรอบรู ้ทุกสิ่ ง” ( ซูเราะฮฺ อัตตะฆอบุน โองการที่ 11) .
และพระองค์ทรงตรัสว่า
.]22: اآلية، [سة غافر         

ความว่า “ดังนั้นเจ้าจงอดทน เพราะ แท้จริ งสัญญาของอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้นเป็ น
จริ ง และจงขออภัยโทษต่อพระองค์ในความผิดของเจ้า” ( ซูเราะฮฺ ฆอฟิ ร โองการ
ที่ 55)

9(. ทางนาของอัลลอฮฺ )ซ.บ( สู่ แนวทางอันถูกต้ อง )(اهلداية
การชี้นาสู่ แนวทางอันถูกต้องนี้มีสองชนิดด้วยกัน
1. การชี้นาโดยการบอกกล่าว สัง่ สอนชักชวน และแนะนาแก่มนุษย์
ทุคคนซึ่ งอยูใ่ นเครื อข่ายที่บรรดารอซูล(ซ.ล)และนักเผยแพร่ สามารถกระทาได้ ดัง
ที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]25: اآلية، [سة الشة ى 25      
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ความว่ า “และแน่นอน เจ้านั้น (โอ้มูฮมั หมัด) จะชี้ นาสู่ ทางอัน่ เที่ยงธรรม
(โดยการแนะนาสั่งสอน) ( ซูเราะฮฺ อัชชูรอ โองการที่ 52)
2. การชี้ นาโดยการเอื่ออานวยให้ได้พบ และมีความมัน่ คงในสัจธรรม ซึ่ง
ถือเป็ นความเมตตา และ โปรดปรานจากอัลลอฮฺ(ซ.บ) ต่อบรรดาบ่าวผูย้ าเกรงของ
พระองค์ การชี้นา ประเภทนี้ อยูใ่ นข่ายความสามารถของอัลลอฮฺ(ซ.บ)เพียงพระองค์
เดียว เท่านั้น ไม่มีใครสามารถกระทาได้นอกจากอัลลอฮฺ(ซ.บ) ดังที่พระองค์ทรง
ตรัสว่า
.]2: اآلية، [سة القصص           

ความว่ า “(โอ้มฮู มั มัด) แท้จริ งเจ้าไม่สามารถอานวยแนวทางที่ถูกต้องแก่ผู ้
ที่เจ้ารักได้หากแต่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)เท่านั้นที่จะอานวยสู่แนวทางทีถ่ กู ต้องแก่ผทู ้ พี่ ระองค์
ทรงประสงค์” ( ซูเราะฮฺ อัลอังกะบูต โองการที่ 56) .

10(. พระประสงค์ ของอัลลอฮฺ ) ซ.บ ( มีสองชนิดด้ วยกัน
)(اإلرادي
1.  إ ادي كةنية قد يةคือ ความประสงค์ ของพระองค์ ในการลิขิตความ
เป็ นไป ของสิ่ งต่างๆทัว่ ไป หมายถึงพระประสงค์ของพระองค์ในทุกสิ่ งทุกอย่าง สิ่ ง
ใดที่พระองค์ทรงประสงค์ ย่อมต้องเกิด สิ่ งใดที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์ก็ไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ ความประสงค์ของพระองค์ประเภทนี้ จาเป็ นต้องเกิดมีข้ นึ แต่ไม่
จาเป็ นว่าพระองค์จะทรงยินดีหรื อพอใจต่อสิ่ งที่เกิดนั้น ดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า
.]752: اآلية، [سة األنعام...         

ความว่ า “ผูใ้ ดที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประสงค์ จะอานวยเขา พระองค์จะทรง
ให้หวั อกจิตใจของเขาเบิกบาน (เพื่อตอบรับ) ต่ออิสลาม” (ซูเราะฮฺ อัลอันอาม
โองการที่ 125)
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2.  إ اد الدينية الشرعيةคือ พระประสงค์ที่สอดคล้องกับหลักการและ
บัญญัติของพระองค์ หมายถึง พระประสงค์ของพระองค์ประเภทที่พระองค์ทรง
ยินดีและพอใจต่อสิ่ งนั้นๆและผูท้ ี่มีลกั ษณะเช่นนั้น แต่ไม่จาเป็ นว่า สิ่ งนั้นจะต้อง
เกิดขึ้นดังที่พระองค์ทรงตรัสว่า
.]782: اآلية،  [سة البقر ...        ... 

ความว่ า “อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงประสงค์ ให้มีความสะดวกแก่พวกเจ้า และไม่
ประสงค์ ให้มีความลาบากแก่พวกเจ้า” (ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 185)
.
อนึ่ง พระประสงค์ ลิขิต ของอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้น (  ) إ اد كةنيةจะประมวล
รวมทุกๆพระประสงค์ที่ยนิ่ ดีของพระองค์ แต่ไม่ได้หมายความว่า ทุกๆพระประสงค์
ลิขิตของพระองค์ ที่เกิดขึ้นนั้นจะเป็ นความประสงค์ยนิ ดีของพระองค์ ตัวอย่างเช่น
การศรัทธาเชื่ อมัน่ ของท่านอบูบกั รฺ ซ่ ึ ง ประกอบด้วยพระประสงค์ของพระองค์ท้ งั
สองประเภท ส่ วนการปฎิเสธศรัทธาของ อบูญะฮัลนั้นเกิดจากพระประสงค์ลิขิต
ของพระองค์เพียงอย่างเดียว แต่หากการศรัทธาของอบูญะฮัลนั้นก็เป็ นพระประสงค์
ยินดีของพระองค์ แต่ไม่ใช่พระประสงค์ ลิขิตของพระองค์ เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้น .
ถึงแม้อลั ลอฮฺ(ซ.บ)จะทรงลิขิตการฝ่ าฝื นทรยศต่อพระองค์ให้เกิดมีข้ ึน
แต่พระองค์ก็ไม่ทรงยินดี และไม่ทรงใช้ให้ผใู ้ ดกระทามันยิง่ ไปกว่านั้นพระองค์
ยังทรงกริ้ ว และ ไม่พอใจต่อสิ่ งนั้นด้วย .
ส่ วนการภักดีและศรัทธานั้น พระองค์ทรงพอใจ ยินดี แต่หากพระองค์
ไม่ทรงลิขิตมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ อัลลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
.]1: اآلية، [سة الزمر...     

ความว่ า “อัลลอฮฺ(ซ.บ)ไม่ทรงยินดีต่อบวงบ่าวของพระองค์ซ่ ึ งการปฎิ
เสธ” (ซูเราะฮฺ อัซซูมรั โองการที่ 7)
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.]52: اآلية،  [سة البقر 52     

ความว่ า “และอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสี ยหาย”
(ซูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ โองการที่ 205)

11(. มูลเหตุต่างๆทีจ่ ะมาเบี่ยงเบนลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(
สาหรับการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)นั้น พระองค์ทรงกาหนดให้มีมูลเหตุ
ต่างๆมาเบี่ยงเบน หรื อยับยั้งการเป็ นไปตามลิขิตนั้นได้ ซึ่งก็เป็ นการลิขิตของ อัลลอ
ฮฺ (ซ.บ)เช่นเดียวกัน เช่น การขอดุอา การทาทาน การใช้ยาในการรักษาอาการ
เจ็บป่ วย การใช้ความระมัดระวัง การไม่เผลอเหลอ ซึ่ งทุกสิ่ งดังกล่าวนี้ ก็เป็ นการ
ลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) เช่นเดียวกัน .

12(. ประเด็นทีว่ ่า ลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(เป็ นความลับของพระองค์
ทัศนะที่ว่า ลิ ขิตของอัลลอฮฺ (ซ.บ)เป็ นความลับสาหรับมนุ ษย์น้ นั จากัด
อยูใ่ นบางแง่มุมของการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)เท่านั้น แก่นแท้ของทุกสิ่ งทุกอย่าง
ไม่มี ใครล่ วงรู ้ ได้นอก จากอัลลอฮฺ (ซ.บ) มนุ ษย์ไม่อาจล่ วงรู ้ ได้ เป็ นต้นว่า การ
ที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ)ทรง ให้ใครหลงผิดหรื อทางนา ให้มีชีวิต หรื อจบชี วิตลง. ดังที่
ท่านนะบีได้กล่าวว่า
( إذا ذكر القدر فأمسكوا ) رواه مسلم

ความว่ า “เมื่ อได้ยินการกล่าวถึงการลิขิตของอัลลอฮฺ (ซ.บ) พวกเจ้าจง
ระงับและ เงียบ(หยุดการพูดคุยทันที) ” (รายงานโดย มุสลิม) .
ส่ วนในทางแง่มุม เหตุผล ขั้นตอน และผลพวงของการลิ ขิตนั้น มนุ ษย์
สามารถศึ ก ษา และท าความเข้า ใจได้ เพราะการลิ ขิ ต นี้ เป็ นหนึ่ งในหลัก การ
ศรัทธาที่มุสลิมทุคคนจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจ ดังคากล่าวของท่าน
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รอซู ล(ซ.ล) เมื่อครั้งที่ท่าน ญิบรี ลได้จาแปลงกาย เป็ นมนุ ษย์ธรรมดามาหาท่าน
และสอบถามท่านถึงเรื่ องหลักศรัทธา หลักอิสลาม ฯ โดยท่านกล่าวว่า
( هذا جربيل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم ) رواه مسلم

ความว่ า “นั่น คือ ญิ บรี ล เขามาเพื่อที่จะสอนพวกท่านเกี่ ยวกับศาสนา
ของพวกท่าน” (รายงานโดย มุสลิม )

13(. การนาเอาลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(มาเป็ นขออ้าง
การรอบรู ้ ล่วงหน้าของอัลลอฮฺ (ซ.บ)ถึ งสิ่ งที่ จะเกิ ดขึ้น เป็ นสิ่ งเร้ นลับที่
ไม่มีใครจะล่วงรู ้ได้นอกจากพระองค์ ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิ เอาการลิขิตของพระองค์
มาเป็ นข้ออ้างลบล้างได้.
ไม่อนุ ญาติให้ละทิ้งการกระทามูลเหตุโดยการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) ไม่
ว่าจะเอามาอ้างกับ อัลลอฮฺ (ซ.บ)หรื อกับมนุ ษย์ดว้ ยกัน เพราะหากการอ้างลิ ขิต
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ในการท าความชั่วเป็ นที่ อนุ ญาติ แล้ว คนท าผิดก็ไม่ค วรถู ก
ลงโทษ ผูป้ ฎิเสธการศรัทธาก็ไม่ควรถูกฆ่า บทลงโทษก็ไม่ตอ้ งมีการนามาใช้ คน
ชัว่ ก็จะไม่หยุดยั้งจากความผิดของตนเอง ซึ่ งจะเป็ นเหตุให้ความเสื่ อมเสี ยเกิดขึ้น
ทั้งในศาสนาและสังคม .
สาหรับผูท้ ี่เอาการลิขิตของอัลลอฮฺ (ซ.บ) มาเป็ นข้ออ้างในการทาผิด เรา
ก็ใช้เหตุผลหักล้างว่า คุณเองก็ไม่รู้ใช่ไหมว่า ตนเองจะได้ข้ ึนสวรรค์ หรื อลงนรก
เพราะถ้าหากคุ ณรู ้วา่ คุณจะได้เข้าสวรรค์หรื อลงนรกแน่ นอนแล้ว เราก็จะไม่สั่ง
ใช้ให้คุณทาความดี หรื อละทิ้งความชัว่ หรอก แต่ทว่า ในเมื่อคุณไม่รู้ตวั เอง คุณก็
สมควรที่จะกระทาสิ่ งที่จะช่ วยคุ ณให้ได้เข้าสวรรค์โดยหวังว่า อัลลอฮฺ (ซ.บ)จะ
ทรงอานวยให้คุณได้เข้าสู่ สวรรค์ของพระองค์ .
ดังเช่ น เหล่ าบรรดาซอฮาบะฮฺ เมื่ อได้ยิน ค าพูด ของท่ านนะบี (ซ.ล) ที่
เกี่ ยวกับ การลิ ขิ ตของอัลลอฮฺ (ซ.บ) บางคนก็กล่ าวว่า : ฉันไม่เคยมี ค วามมานะ
พยายามมากเช่นนี้ มาก่อนเลย ( ในการทาความดี) . และดังเมื่อท่านนะบี (ซ.ล) ได้
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ถูกถามถึงการนาเอาลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)ไปเป็ นข้ออ้างทาความชัว่ ท่านก็กล่าว่า
: ท่านทั้งหลายจงทา (สาเหตุ) เถิด ทุคคนได้ถูกกาหนดให้ได้รับความสะดวกใน
สิ่ งที่ ถูกลิ ขิตไว้ให้สาหรับเขาแล้ว ใครที่ ถูกลิ ขิตให้ได้รับความผาสุ ข และใครที่
ถูกลิ ขิตให้ได้รับ ความทุ กข์ร้อน เขาก็จะได้รับ ความสะดวกในการกระท าที่ จะ
นาพาเขาสู่ ความทุกข์ร้อน แล้วท่านนะบี (ซ.ล) ก็ได้อ่านโองการที่วา่
 1      2     
،الليل

 [سة

7      8   
.]7-2:اآليات

ความว่ า “ส่ วนผูท้ ี่บริ จาค และยาเกรงอัลลอฮฺ(ซ.บ) และเชื่อมัน่ ในสิ่ งที่ดี
เราก็ จะให้เขาได้รับ ความสะดวกอย่างง่ ายดาย และส่ วนผูท้ ี่ ตระหนี่ และถื อว่า
ตนเองพอเพียงแล้ว (จากความเมตตาของอัลลอฮฺ(ซ.บ)) และปฎิเสธสิ่ งที่ดีงาม เรา
ก็จกั ให้เขาได้รับความลาบากอย่างง่ายดาย”. (ซูเราะฮฺ อัลลัยลฺ โองการที่ 5-10).

14(. การทาเหตุเพือ่ ให้ เกิดผล
สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น กับ มนุ ษ ย์เรานั้น มี ส องลัก ษณะด้วยกัน คื อ สิ่ งที่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ก็อย่าท้อแท้ที่จะหลีกเลี่ยงจากมัน และสิ่ งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ก็อย่าตีโพยตี พายกับมัน อัลลอฮฺ (ซ.บ)ทรงรอบรู ้ ถึงความทุกข์ร้อนก่อนที่ มนั จะ
เกิ ดขึ้น และการที่ พ ระองค์ทรงรอบรู ้ น้ ันก็ไม่ ใช่ สิ่งที่ ทาให้ใครต้องประสบกับ
ความทุกข์ร้อนนัน่ แต่ทว่า ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมานั้น มาจากต้นเหตุที่ก่อให้
มันเกิดขึ้นมา ซึ่ งหากว่า ความทุกข์ร้อนนั้นเนื่ องมาจากความบกพร่ องของบุคคล
โดยการละเลยต่อสาเหตุที่จะมาป้ องกันหรื อยับยั้งไม่ให้เขาต้องประสบกับความ
ทุ ก ข์ร้อนนั้น แล้ว เขาก็ ส มควรที่ จะได้รับ การตาหนิ ในความบกพร่ องเลิ นเล่ อ
นั้นๆ แต่ถา้ หากว่า การป้ องกันยับยั้งไม่อยูใ่ นข่ายความสามารถของเขา เขาก็ไม่
ควรได้รับการตาหนิใดๆ .

หลักการศรัทธา

129

ดังนั้นการทาสาเหตุ นี้ จึงไม่ใช่ สิ่งที่คา้ นกับการลิ ขิตของอัลลอฮฺ (ซ.บ)
และการมอบหมายต่อพระองค์ แต่วา่ มันคือ ส่ วนหนึ่งของสิ่ งดังกล่าวอีกต่างหาก
เมื่อการลิขิตของอัลลอฮฺ (ซ.บ)ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็จาเป็ นจะต้องทาใจยอมรับโดย
กล่าวว่า : การลิขิตและสิ่ งที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ) ทรงประสงค์ ย่อมต้องเกิด ส่ วนก่อนที่
การลิขิตจะเกิ คขึ้นนั้น คนเราจาเป็ นต้องทา หรื อปฏิบตั ิสิ่ที่เป็ นต้วแปรให้ตนเอง
ได้รับความดีงาม ปลอดภัยจากความลาบาก .
บรรดานะบี ท้ งั หลายเอง ก็ปฏิ บตั ิสิ่งที่ เป็ นตัวแปร เพื่อให้ตนเองปลอด
พ้นจากการทาร้ ายของศัตรู ทั้งที่ เขาเหล่านั้นได้รับการช่ วยเหลื อ และอยู่ภายใต้
การคุม้ ครองของอัลลอฮฺ (ซ.บ) .ท่านรอซู ล(ซ.ล) เองซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีการมอบหมาย
ต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ)อย่างจริ งจังที่สุด ท่านยังปฏิบตั ิสาเหตุ ที่ ทาให้ท่านได้รับความ
ปลอดภัยจากศัตรู เลย .
ดังที่อลั ลอฮฺ(ซ.บ)ทรงตรัสว่า
             
.]: اآلية، [سة األنفال 

ความว่ า “พวกเจ้าจงตระเตรี ยมไว้สาหรับ (ป้ องกัน) พวกเขา (ศัตรู ) สิ่ ง
ที่พวกเจ้าสามารถ อันได้แก่พละกาลัง (การยิ่งธนู) การผูกม้า (ฝึ กไว้ให้พร้อมกับ
การต่อสู ้ ) และสิ่ งที่พวกเจ้าจะสร้ างความประหวัน่ พรันพรึ งแก่ศตั รู ของอัลลอฮฺ
(ซ.บ) และศัตรู ของพวกเจ้า” (ซูเราะฮฺ อัลอันฟาล โองการที 60)
             
.]72: اآلية، [سة امللك 72 

ความว่ า “และพระองค์คือ ผูท้ รงทาให้แผ่นดินราบเรี ยบสาหรับพวกเจ้า
ดังนั้นพวกเจ้าก็จงสัญจรไปตามทิศทางต่างๆเถิ ด และจงบริ โภคจากปั จจัยยังชี พ
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ของพระองค์ และยังพระองค์เท่านั้นการยั้งชี พ ฟื้ นคื นชี พ” (ซู เราะฮฺ อัลมุล กฺ
โองการที่ 15) .
ท่านนะบีได้วจนะว่า
( املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ويف كل خري احرص على

ماينفعك واستعن باهلل وال تعجز وإن أصا بك شيء فال تقل لوأين فعلت كذا لكان كذا

 قدر اهلل ماشاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ) رواه مسلم: وكذا ولكن قل

ความว่ า “มุ มิ น ที่ แ ข็ ง แรงนั้ นดี แ ละเป็ นที่ รั ก ยิ่ ง ของอัล ลอฮฺ (ซ.บ)
มากกว่ามุมินที่อ่อนแอ และในทุกๆความดี จงพยายามในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ ต่อ
ตัวท่านเอง จงขอความช่วยเหลือต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ) จงอย่าท้อแท้อ่อนแอ หากมีสิ่ง
ใดเกิดขึ้นกับท่าน ก็อย่าพูดว่า: ถ้าฉันทาอย่างนั้น ก็คงเป็ นอย่างนั้น อย่างนั้น, แต่
จงพูดว่า: การลิ ขิตและสิ่ งที่อลั ลอฮฺ (ซ.บ)ทรงประสงค์ ย่อมต้องเกิ ด เพราะคาว่า
“ถ้า” จะนามาซึ่ งการยุแหย่ของไชตอน” (รายงานโดย มุสลิม )

15(. ข้ อชี้ขาด )ฮูกมุ ( เกีย่ วกับผู้ปฎิเสธ ศรัทธาต่ อการลิขติ .
ผูใ้ ดปฎิ เสธศรัท ธาต่อการลิ ขิตของอัลลอฮฺ (ซ.บ) ก็เท่ ากับ ว่า เขาได้ป ฎิ
เสธหลักสาคัญประการหนึ่ งของศาสนา ซึ่ ง มี ผลให้เขาตกศาสนาไป ชาวสลัฟ
(ผูอ้ วุโส ผูท้ รงคุณวุติยคุ ก่อนๆ)บางคนกล่าวว่า “จงโต้แย้งเหล่าผูป้ ฎิเสธการลิขิต
ของอัลลอฮฺ (ซ.บ)โดยหลักการและเหตุผล หากพวกเขาไม่ยอม พวกเขาคือผูป้ ฎิ
เสธ หากยอมรับ พวกเขาก็จะเป็ นผูพ้ ิพาก ทันทีโดยปริ ยาย”

16(. ผลพวงของการศรัทธาต่ อลิขติ ของอัลลอฮฺ)ซ.บ(
การศรั ท ธาต่ อลิ ขิ ต ของอัล ลอฮฺ (ซ.บ) จะมี ผลพลอยอัน ดี งาม อัน เป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลและส่ วนรวม ดังต่อไปนี้
1. ช่วยกระตุน้ ให้เกิดความภักดีต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) และเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ที่น่ายกย่องมากยิง่ ขึ้น เป็ นต้นว่า ความบริ สุทธิ์ ใจต่ออัลลอฮฺ(ซ.บ) การมอบหมาย
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ต่อพระองค์ ความเกรงกลัว ความหวัง การมีทศั นะคติที่ดีต่อพระองค์ การมีความ
อดทนอดกลั้น การไม่สิ้นหวังและการพอใจในการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ)
2. การศรัท ธาต่อลิ ขิตของอัลลอฮฺ (ซ.บ) จะช่ วยป้ องกันให้ปลอดพ้น
จากความหลงผิด และการจบชีวติ อย่างไร้ศรัทธา
3. ผูท้ ี่ศรัทธาต่อลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) จะดาเนิ นชี วติ อยูใ่ นครรลองอัน
เที่ยงธรรมโดยการมีชีวติ อย่างผาสุ กในโลกดุนยา และไม่อาจทาให้เขา หลงระเริ ง
จนลืมตัว หรื อ สิ้ นหวังไปกับความทุกข์ร้อนที่เกิ ดขึ้น แต่เขาจะมัน่ ใจแนวแน่ว่า
ความทุกข์ท้ งั ปวงที่เกิดขึ้น มานั้น เป็ นไปตามการลิขิตของอัลลอฮฺ(ซ.บ) เมื่อเป็ น
เช่นนี้ เขาก็จะอดทนและใคร่ ครวญ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจแต่อย่างใด .
4. การศรั ท ธาต่ อ ลิ ขิ ต จะช่ ว ยให้ ผูม้ ี ศ รั ท ธาสามารถเผชิ ญ กับ ความ
ลาบากทุ กข์ยาก และหวาดหวัน่ ด้วยจิตใจอันหนักแน่ นและมัน่ คง พร้ อมทั้งใช้
ความพยายามในการทาเหตุเพื่อให้เกิดผล ท่านนะบีทรงตรัสว่า
( عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري وليس ذلك إال للمؤمن إن أصابته سراء

شكر فكان خريا له وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له ) رواه مسلم

ความว่ า “ช่างน่าอัศจรรย์ จริ งๆ สาหรับเรื่ องของผูม้ ีการศรัทธา ทุกเรื่ อง
เป็ นสิ่ งดี กบั เขาทั้งหมด ความรู้ สึกเช่ นนี้ จะไม่มีนอกจากในหมู่ผูศ้ รั ทธาเท่านั้น
โดยหากความผาสุ ขประสบกับเขา เขาก็ขอบคุ ณ ซึ่ งก็เป็ นเรื่ องดี กบั เขา แต่หาก
ความทุ ก ข์ ร้ อ นเกิ ด กับ เขา เขาก็ ย่อ มอดทน ซึ่ งก็ เป็ นเรื่ อ งดี ก ับ เขาเช่ น กัน ”.
(รายงานโดย มุสลิม) .
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