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ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ 
 

สารแห่งอิสลาม 
 

ค าน า 
 

ในการจดังานประจ าปีของโรงเรียนศาสนวิทยาทกุปี จะมีหนงัสอืแจกแก่ผู้มีอปุการะคณุ บางครัง้จะเป็น
หนังสือ เก่ียวกับดุอาอ์ของท่าน รอซูล ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั   หรือไม่ก็เป็น หนังสือวิชาการ เช่น ตัฟ
ซีรญซุอ์อมัมา  เป็นต้น  ในปีนีก็้เช่นกนั  ทางผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ก็ได้จดัพิมพ์หนงัสอื  อิสลามมี
อะไรเสนอท่าน?   มาแจกเป็นวิทยาทานอีกทางผู้บริหารโรงเรียนศาสนวิทยา   ถือเป็นนโยบายที่จะต้องจัดหา
หนงัสอืมาแจกแก่ผู้มีอปุการะคณุทกุปี  อินชาอลัลอฮฺ   

ขออลัลอฮฺทรงตอบแทนความดีงามแก่ผู้พิมพ์  และขอได้ทรงให้หนงัสือเลม่นี  ้เป็นประโยชน์แก่พี่น้อง
มสุลมิทัว่ไป  

วสัสะลาม 
(นายอมิรอน มะกดู)ี  รอฮิมะฮลุลอฮฺ 

อดีตครูใหญ่โรงเรียนศาสนวิทยา 
2มกราคม36 
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ค าชีแ้จง 
 

ข้าพเจ้าได้เขียนบทปาฐกถานีข้ึน้ตามความประสงค์ของ  สภาอิสลามแห่งยุโรป Islamic council of 
Europe เพื่อน าไปอ่านในที่ประชมุอิสลามระหวา่งประเทศ ซึ่งทางสภาฯ ได้จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 1 ถึง 10 เมษายน 
ค.ศ.1976 ในกรุงลอนดอน แต่เป็นที่น่าเสียใจที่ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางไปร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด้  เนื่องด้วย
เหตขุดัข้องทางด้านสขุภาพ  และบทปาฐกถานีไ้ด้น ามาอ่านในวาระของ การประชุมวนัที่4เมษายน ค.ศ. 1976  
ณ ห้องประชุมสมาคมเครือจักรพบ Royal Commonwealth Society  ในกรุงลอนดอน บทปาฐกถานีเ้ก่ียวกับ
หลกัการศรัทธาขัน้มูลฐาน 3 ประการในอิสลาม เพราะเป็นเป้าหมายของการเขียนบทปาฐกถานีก็้เพื่อแนะน า
ศาสนาอิสลามให้แก่ผู้ ที่มิใช่มุสลิม  รายละเอียดของหลกัการศรัทธา 3 ประการในอิสลามได้แก่การศรัทธา
ต่ออลัลอฮฺ  การศรัทธาต่อศาสนทูต  และการศรัทธาต่อชีวิตใหม่ในโลกหน้า  ผู้ ใดที่ศรัทธาต่อหลกั 3 ประการนี ้
แล้ว  เขาย่อมจะต้องศรัทธาต่อหลกัการศรัทธาทัง้หมด ในอิสลาม  อาทิเช่น  การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ  
การศรัทธาตอ่ก าหนดสภาวะ (กอฎอ กอดรั) ฯลฯ  

ข้าพเจ้าพยายามจะเสนอให้ชาวตะวนัตกได้ทราบถึงข้อเท็จจริงเก่ียวกบัอิสลามโดยผา่นหลกัการศรัทธา
ขัน้มลูฐานทัง้ 3 ประการนี ้ ในส านวนท่ีเรียบง่าย  อนัจะท าให้ทกุคนท่ีปรารถนาจะท าความเข้าใจในอิสลามตาม
รูปการณ์ที่ถกูต้องสามารถน าเอาสิง่ที่อิสลามน ามาเสนอแก่มนษุย์ชาติ  ซึง่กลา่วถึง พระเจ้า ศาสนทตู โลกนี ้โลก
หน้า  ไปเปรียบเทียบกบัหลกัการท่ีมีอยูใ่นศาสนาอื่น  จากทฤษฎีที่มนษุย์วางขึน้เก่ียวกบัปัญหาเหลา่นี  ้

 
อบลุ อะอฺลา อลั-เมาดดู ี

ลาฮอร์ ปากีสถาน 
9 /5/1976 

 



3 

1. อิสลามเป็นศาสนาของมนุษย์ชาตินับตัง้แต่ นบีอาดัม 
นบัเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการเร่ิมปาฐกถาของเรานีท้ี่จะกล่าวว่า  ศาสนาอิสลาม  ตามหลกัการส

รัทธาของเรานัน้มิใช่ศาสนาที่ศาสนทตูมฮุมัมดัประดิษฐ์ขึน้  และทา่นก็มิใช่ศาสนทตูทา่นแรกที่น าเอาศาสนานีม้า
เสนอแก่มวลมนษุย์  จนถือได้วา่ทา่นเป็นผู้ ให้ก าเนิดศาสนาอิสลาม  ยิ่งไปกวา่นัน้  คมัภีร์อลักรุอานยงัได้ชีแ้จงไว้
อย่างชัดเจนว่าอลัลอฮฺมิได้ทรงส่งศาสนาใดมายงัมนุษย์ชาติตลอดช่วงของประวตัิศาสตร์ที่ผ่านมานอกจาก
ศาสนาเดียวเทา่นัน้คือศาสนาอิสลาม  ซึ่งแปลวา่  ศาสนาแห่งการยอมจ านนและยอมสวามิภกัดิ์ต่อบทบญัญัติ
ของอลัลอฮฺ  ศาสนทตูทกุทา่นท่ีอลัลอฮฺได้ทรงสง่มายงัสว่นต่างๆ ของโลกและยงัประชาชาติเผา่ต่างๆภายในโลก  
ทา่นเหลา่นัน้มิใช่ผู้ ให้ก าเนิดศาสนาจนท าให้เราเรียกว่า  ศาสนานห์ูหรือโนอาห์(อ้างถึงนบีนหฺู)  ศาสนาอิบรอฮีม
หรืออบัราฮัม(อ้างถึงนบีอิบรอฮีม) ศาสนามูซาหรือศาสนายิว(อ้างถึงนบีมซูาหรือโมเสสและอ้างถึงชนชาติยิว) 
ศาสนาอีซาหรือศาสนาคริสต์(อ้างถึงนบีอีซาหรือเยซู)  แตท่วา่ศาสนทตูทกุท่านที่ อลัลอฮฺทรงสง่มาตา่งเรียกร้อง
ไปสูศ่าสนาเดียวกนักบัศาสนาที่ศาสนทตูก่อนๆได้น ามาเผยแผ(่คือ ศาสนาอิสลาม) 
 
2. คุณลักษณะของศาสนทูต มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

คุณลกัษณะพิเศษของศษสนทูต มุฮัมมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ที่เหนือกว่าบรรดาศาสนทูต
ทัง้หลายคือ  

ก. ศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เป็นศาสนทตูสดุท้ายที่พระองค์ อลัลอฮฺได้ทรงสง่มา
(และอลัลอฮฺได้ทรงสง่ศาสนทตูมฮุมัมดัมายงัมนษุย์ทัง้มวล  ไมจ่ ากดัส าหรับหมูช่นหนึง่หมูช่นใดโดยเฉพาะ  สว่น
บรรดาศาสนทตูก่อนหน้าทา่นนัน้ได้ถกูสง่มายงัประชาชาติเฉพาะกลุม่เทา่นัน้) 

ข. พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงให้ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดน าศาสนาของพระองค์มาเผยแผ่ครั ง้ใหม่อนัเป็น
ศาสนาเดียวกนักบัศาสนาที่บรรดาศาสนทตูทัง้หลายก่อนหน้าทา่นน ามาเผยแผ่ 

ค. อลัลอฮฺได้ทรงท าให้ศาสนานีม้ีความบริสทุธ์ิจากสิง่ท่ีมนษุย์ในยคุตา่งๆ  ได้น ามาเจือปนตามอารมณ์
ของพวกเขาเองแล้วตัง้ช่ือเป็นศาสนาตา่งๆ  พระองค์ได้ทรงใช้ให้ศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั 
น าเอาศาสนาอิสลามอนับริสทุธ์ิ  ถกูต้อง แท้จริง มาเสนอแก่มนษุยชาติ 

ง. พระองค์อลัลอฮฺจะไม่ทรงส่งศาสนทตูท่านใดมาอีกครัง้หลงัจาก ศาสนทูตมุฮัมมดั  ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ดงันัน้พระองค์จึงทรงรักษาคมัภีร์ อลักุรอาน  ไว้โดยให้มีเนือ้หาและถ้อยค าคงอยู่ในสภาพ เดิม
ตามที่ได้ถกูประทานมา  เพื่อมนษุย์ชาติในยคุตอ่ๆ ไปจะได้รับแสงสวา่งทางน าที่ถกูต้องจากคมัภีร์เลม่นี ้

ไม่ต้องสงสยัเลยว่า  คมัภีร์อลักุรอานฉบบัที่เราทัง้หลายถืออยู่ในมือขณะนี ้ เป็นฉบบัเดียวกนักบัที่ได้
ถูกประทานมายังท่านศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ซึ่งมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีการ
เปลีย่นแปลง  ตดัทอน ตอ่เติม และบิดเบือนแตอ่ยา่งใด  ดงัที่บคุคลบางคนได้โจมตีและใส่ไคล้ ศาสนทตูมฮุมัมดั 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  ได้ใช้ให้บรรดาสาวกของท่านจดบันทึกอัลกุรอานในทันทีที่ได้ถูกประทานมา  
สภาพการณ์เป็นเช่นนี ้ จนกระทัง่ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดัถึงแก่กรรม   เมื่อสมยัคอลฟีะฮฺ อบ ูบกัร  คอลฟีะฮฺคนที่ 1 
หลงัจากทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทา่นได้รวมอลักรุอานสมยัของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั
ฯ ท่ีบนัทึกไว้ในแผ่นกระดกู แผ่นดินเผา  ก้านอินทผลมั ฯลฯ เอาไว้ในเล่มเดียวกนั แล้วให้เก็นรักษาไว้ ณ  ที่ท า
การของคอ่ลฟีะฮฺ จนกระทัง่ถึงสมยัของค่อลีฟะฮฺคนที่ 3 คือ ทา่นอสุมาน อิบนิอฟัฟานได้เกิดความสบัสนในการ
อ่านและท่องจ า อลักุรอาน  ของมุสลิมในแคว้นต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลในอาณาจักรอิสลาม  ท่านจึงได้มีค าสัง่ให้
คดัลอกอลักุรอานจากฉบบัเดิมที่ท่าน อบ ูบกัร  รวมเป็นเลม่  แล้วจดัสง่ไปยงัหวัเมืองตา่งๆ  ตัง้แตบ่ดันัน้จวบจน
บดันีจ้ึงได้มีการจดบนัทึกและจดัพิมพ์ อลักุรอาน  ด้วยความพิถีพิถันมีความรอบคอบ และมีการตรวจทานกัน
อย่างละเอียดถ่ีถ้วน  จึงไมพ่บวา่มีความแตกต่างกนัระหวา่งตวับทของอลักรุอานในแต่ละเลม่  นอกจากรูปแบบ
ของตวัอกัษรอาหรับที่ใช้บนัทึกเท่านัน้ นอกจากนัน้ ท่าน นบีมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ยงัได้ใช้ให้
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บรรดามุสลิมทัง้หลายท่องจ า อลักุรอานให้ได้มากที่สดุ  และน ามาอ่านในขณะละมาด  บรรดาศอฮาบะฮฺของ
ท่าน นบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั จ านวนมากมายสามารถท่องจ า อลักุรอานหมดทัง้เลม่  สว่นศอ
ฮาบะฮฺท่านอื่นๆ ก็สามารถท่องจ า อลักุรอานได้เป็นสว่นใหญ่  ในขณะที่ท่าน นบีมฮุมัมดัยงัมีชีวิตอยู่  ในโอกาส
ต่อมา  บรรดามุสลิมส่วนใหญ่ได้ให้ความสนใจในการท่องจ า อลักุรอานทัง้เล่มหรือท่องจ าส่วนใหญ่ของอลักุ
รอาน  พร้อมกบัน าไปอา่นทวนขณะท าการละมาดตะรอเวียหฺในเดือนรอมฎอนทกุปี ไมม่ีช่วงใดในประวตัิศาสตร์
อิสลามนอกจากจะได้พบมุสลิมจ านวนหลายล้านคน ได้ท่องจ าอัลกุรอานได้ทัง้เล่มหรือเกือบทัง้เล่ม  
นอกเหนือไปจากมสุลิมหลายร้อยล้านคน ที่สนใจในการอ่านอลักรุอาน  จะมีคมัภีร์ใดบ้างภายในโลกที่ได้รับการ
เอาใจใส่ในการบนัทึกเป็นรูปเลม่  และมีการท่องจ ากันอย่างกว้างขวางดงัเช่นอลักุรอาน  ดงันัน้ จึงแน่ใจได้ถึง
ความถกูต้องของคมัภีร์เลม่นี ้ นอกเหนือไปจากการพิทกัษ์ คุ้มครองของ อลัลอฮฺ  ดงัอายะฮฺที่มีวา่ 

ْن   إِنَّا) ْلح  َنح ْكرح  انحزَّ إِنَّا اذلِّ ونح  لح   وح حافِظ   ( 9:  اَلجر( )َلح
ความว่า  “แน่นอนยิ่งเรา(อลัลอฮฺ)  ได้ประทานอซัซิกรฺ (อลักุรอาน)มาและแน่นอนยิ่งเรา
(อลัลอฮฺ)เป็นผู้พิทกัษ์อลักรุอาน” (อลัฮิจรฺ 19)  

 
จ . นอกจาก อลักรุอานแล้ว  ชีวประวตัิของทา่น นบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ตลอดจนจริย

วตัร(ซุนนะฮฺ)ของท่านก็มีความถกูต้องสมบรูณ์อย่างยิ่ง  จึงท าให้อลักุรอาน และซุนนะฮฺเป็นรากฐานส าคญัของ
ศาสนาอิสลาม นอกเหนือไปจากนีจ้ริยวตัรของท่าน นบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ยงัเป็นแบบอย่าง
อนัดีงามและเป็นบญัญตัิศาสนาส าหรับเรา 

ฉ . บรรดาศอฮาบะฮฺของท่าน ศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั บรรดานกัทอ่งจ าและนกั
บนัทึกวจนะ และบรรดามสุลิมรุ่นต่อๆ มา  ได้จดจ าชีวประวตัิและจริยวตัรของท่าน นบีมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั ไว้อยา่งดียิ่ง  ซึง่ไมเ่คยปรากฎว่า  ได้มีการจดจ าชีวประวตัิและบนัทึกจริยวตัรของท่านนบีและผู้น า
คนใดในประวตัิศาสตร์อยา่งครบถ้วนสมบรูณ์เช่นนีม้าก่อน 

ผู้ที่รายงานจริยวตัรของศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  ได้ระบสุายผู้รายงานติดต่อกนั
ทัง้หมดโดยไม่ขาดตอน  พร้อมกับได้ชีแ้จงว่า  สายผู้ รายงานนัน้ๆ  ได้รับรายงานมาจากศาสนทูตมุฮัมมัด 
ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมัโดยติดต่อกนัหรือไม่  ไม่ว่าจะเป็น ค าพูด การกระท า หรือการยอมรับของท่านต่อ
การกระท าหรือค าพดูของบรรดาสาวก  นอกจากนี ้ ยงัได้มีการตรวจสอบผู้รายงานโดยละเอียดทกุขัน้ตอน  เพื่อ
จะให้ได้รับจริยวตัรของท่านศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  ที่ถูกต้องแท้จริง  และยังได้บอก
ระดบัของจริยวตัรที่ไม่ถกูต้องด้วย  นอกจากนัน้ก็มีการบนัทึกจริยวตัรไว้ในต าราเฉพาะไม่รวมอยู่กบัคมัภีร์อลักุ
รอาน  โดยรายงานสายผู้ เลา่จริยวตัรตามล าดบัสืบถึงศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั พร้อมกัน
นัน้ยงัมีต าราบนัทกึประวตัิของผู้รายงานจริยวตัรทกุคน  เพื่อจะได้พิสจูน์ทราบถึงฐานะของพวกเขาในรายงานว่า  
เขามีความจ าดี  ยดึมัน่ในหลกัศาสนามีมารยาทดี  หรือมีสติฟ่ันเฟือน  โกหก  บิดพิว้  หลอกลวงหรือไม ่ 
 

ช . ด้วยเหตนุี ้อลักรุอาน  และจริยวตัร(ซูนนะฮฺ)  ของศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั จึง
มีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นแม่บทแห่งบญัญัติของศาสนาอิสลาม  ส าหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัศาสนาของอลัลอฮฺและแนวทางที่ถกูต้อง 

 
3 . จ าเป็นที่ เราจะต้องศรัทธาต่อศาสนทูตทุกท่านที่ถูกสง่มาประกาศเผยแผ่ศาสนาของอลัลอฮฺ

ก่อนหน้าศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงระบนุามของท่านเหลา่นัน้ไว้ใน
คมัภีร์อลักรุอาน  หรือมิได้ระบไุว้ก็ตาม (บรรดาศาสนทตูที่อลัลอฮฺได้ระบไุว้ใน อลักรุอานมี25ทา่น  คืออาดมั  อิด
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รีส  นวัะหฺ  ฮูด  ซอและหฺ  อิบรอฮีม  อิสมาอิล  อิสหาก  ยะอฺกู๊บ  ลู๊ฎ  ยซูุฟ  อยัยบู มซูา  ฮารูน  ซุลกิฟลิ  ดาวู้ด  
สลุยัมาน  อิลย้าส  อลัยะซะอฺ  ยนูสุ  ซาการียา  ยะหฺยา อิซา  มฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั) การศรัทธา
ตอ่ศาสนทตูนีเ้ป็นสิง่จ าเป็นในหลกัการศรัทธาของศาสนาอิสลาม  การเป็นมสุลมิของเราจะไมส่มบรูณ์ถ้าหากว่า  
เรามิได้ศรัทธาตอ่บรรดาศาสนทตูของอลัลอฮฺทัง้หมด  ในขณะเดียวกนัเราจะไมป่ฎิบตัิตามบญัญตัิของศาสนทตู
ท่านใด  นอกจากบัญญัติศาสนาที่ศาสนทูตมุฮัมมัดน ามาเผยแผ่เท่านัน้  ในการนีม้ิใช่ว่า  เราได้ยึดมั่นในตัว
บคุคลหรือเผา่พนัธุ์ของผู้ที่เป็นศาสนทตูแตเ่หตผุลของเราคือ  

ก . ศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  เป็นศาสนทตูทา่นสดุท้าย  ดงันัน้ บญัญตัิศาสนาที่
พระองค์อลัลฮฺ  ได้ทรงประทานมาให้ทา่นศาสนทตูน ามาเผยแผ ่ ก็ยอ่มเป็นบญัญตัิศาสนาสดุท้ายด้วยเช่นกนั 

ข . พจนารถของอลัลอฮฺ  ซึง่ศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  น ามาเผยแผแ่ก่เรานัน้เป็น
ด ารัสของพระเจ้าท่ีบริสทุธ์ิ  ไม่มีถ้อยค าใดของมนษุย์ปะปนอยู่กบัด ารัสของพระองค์เลย  และเป็นบญัญัติท่ีถูก
รักษาไว้ด้วยภาษาของศาสนทตูอนัเป็นภาษาที่ประชาชนในโลกหลายล้านคนใช้พดู  ใช้เขียน  และใช้สือ่ความกนั
มิใช่ภาษาตาย  อีกทัง้กฏเกณฑ์  รูปแบบ  ถ้อยค า  ความหมาย  ส านวน  และอักขระ ของภาษานีก็้มิได้
เปลีย่นแปลงไปในแบบผกผนัแตป่ระการใด  

ค . ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า  ชีวประวัติของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลมั  จรรยา
มารยาทและวจันะของท่านได้ถูกบันทึกและจดจ าไว้อย่างครบถ้วน  สมบูรณ์ในหลายกระแสผู้ รายงาน  ซึ่งมี
มากมาย  โดยไมอ่าจจะน ามากลา่วโดยละเอียดในท่ีนีไ้ด้คณุลกัษณะเช่นนีไ้มม่ีอยูใ่นศาสนทตูทา่นก่อนๆ  หน้าที่
ของเราคือ  ศรัทธาว่าท่านเหลา่นัน้เป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ  หากแต่เราไม่ต้องปฎิบตัิตามบญัญตัิศาสนาที่ทา่น
เหลา่นัน้น ามาเผยแผ่ 

 
4 . บัญญัติศาสนาที่ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  น ามาเผยแผ่ตามนัยแห่งการ
ศรัทธาของเรานัน้  ได้ถกูประทานมายงัมวลมนุษยชาติ  ไมว่า่เขาเหลา่นัน้จะอยูใ่นยคุใดสมยัใดหลงัจากนีก็้
ตาม  ทัง้นีเ้พราะ 

ก . คมัภีร์ อลักรุอาน  ได้ยืนยนัเชน่กนั 

ا يحا ق ْل ) هح يُّ
ح
ول   إِّنِّ  الَّاس   أ مْ  اللِ  رحس  ْك  يعا   إَِلح ِ  ( 158:  األعراف( )َجح

ความวา่ (สเูจ้า(มฮุมัมดั) จงกลา่วเถิดวา่  โอ้ มนษุย์ทัง้หลาย  แท้จริงฉนัเป็นศาสนทตูที่ถกู
สง่มายงัพวกทา่นทัง้มวล (อลั อะอฺรอฟ อายะฮฺที ่158) 
 

ข . ค ากลา่วอ้างทีช่อบด้วยเหตผุลก็คือ  ในเมื่อศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั เป็นศา
สนทตูสดุท้าย  ดงันัน้บญัญตัิศาสนาที่ทา่นน ามาเผยแผแ่ก่มวลมนษุย์ ก็จะต้องเป็นบญญตัิสดุท้ายเช่นกนั 

ค . บัญญัติอิสลามมีความครบถ้วนสมบูรณ์ในยุคของท่าน  เพื่อมนุษย์ทัง้หลายจะได้ด าเนินตาม
แนวทางที่ถกูต้องเที่ยงตรง  และนบัวา่เป็นสิง่ที่ชอบด้วยเหตผุลเชน่เดยีวกนัท่ีจะกลา่ววา่  บรรดาศาสนทตูที่ถกูสง่
มาก่อนหน้าท่านไม่ได้รับบญัญัติศาสนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์  ท่านศาสนทูตเหลา่นัน้จึงไม่อาจจะเป็นศาสนทูต
สดุท้ายดงันัน้  พระองค์อลัลอฮฺจึงได้ทรงจัดส่งศาสนทูตสดุท้ายมาคือ  ศาสนทูตมุฮัมมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั 

ا يحا ق ْل ) هح يُّ
ح
ول   إِّنِّ  الَّاس   أ مْ  اللِ  رحس  ْك  يعا   إَِلح ِ  ( 158:  األعراف( )َجح

ความวา่ สเูจ้า(มฮุมัมดั)  จงกลา่วเถิดวา่ โอ้ มนษุย์ทัง้หลาย  แท้จริงฉนัเป็นศาสนทตู ที่ถกู
สง่มายงัพวกทา่นทัง้มวล (อลักรุอาน อลั อะอฺรอฟ  อายะฮฺที่ 158)  
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لْت   اَْلحْومح ) ْكمح
ح
مْ  أ مْ  لحك  ْمت   ِدينحك  ْتمح

ح
مْ  وحأ لحيْك  ِت  عح م   وحرحِضيت   نِْعمح  اإلِْسالحمح  لحك 

 ( 3:  املائدة( )ِدينا  

ความว่า วนันีข้้า(อลัลอฮฺ)  ได้ท าให้ศาสนาของสเูจ้าทัง้หลายครบสมบูรณ์ส าหรับพวกสู
เจ้าและข้าได้ท าให้ความโปรดปรานของข้าที่มีต่อพวกสูเจ้าครบถ้วน  และข้าพอใจให้
อิสลามเป็นศาสนาส าหรับสเูจ้าทัง้หลาย (อลักรุอาน อลั มาอิดะฮฺ  อายะฮฺที่ 3) 

 

ا) نح  مَّ د   َكح حمَّ بحا ُم 
ح
د   أ حح

ح
ن أ مْ  مِّ اِلك  لحِكن رِّجح ولح  وح اتحمح  اللِ  رَّس  ( الَِّبيِّيح  وحخح

 ( 40:  اباألحز)

มฮุมัมดัมิได้เป็นบิดาของผู้ใดในบรรดาชายจากพวกสเูจ้า  แตเ่ขาเป็นศาสนทตูของอลัลอ
ฮฺ  และเป็นศาสนทตูทา่นสดุท้าย (อลักรุอาน  อลั อะหฺซาบ อายะฮฺที่40) 

 
ง . ตามความเป็นจริงนัน้ไมป่รากฎวา่  มีศาสนทตูทา่นใดที่พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงสง่มาอีกหลงัจากศา

สนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั ตลอดระยะเวลา 14 ศตวรรษที่ผ่านมาโดยที่ตวัเขาได้กล่าวอ้าง
วา่อลัลอฮฺได้ทรงแตง่ตัง้ให้เขาเป็นศาสนทตู  หรือมีลกัษณะที่ดีงามเพรียบพร้อมสมบรูณ์  เช่นเดียวกบั  ศาสนทตู
มฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ทัง้ทางด้านความประฤติค าพดู  การประพฤติปฎิบตัิ  แม้จะเพียงเลก็น้อยก็
ตาม  หรือกลา่วอ้างว่า  เขาได้รับวะฮียฺแล้วน าเอาพจนารถของอลัลอฮฺมาเสนอ  แม้จะเพียงเลก็น้อยจนสามารถ
กลา่วอ้างวา่เขาคือศาสนทตูผู้ เผยแผศ่าสนาหรือบญัญัติของอลัลอฮฺความรู้ทางศาสนาไม่อาจจะแสวงหาจากที่
ใดได้นอกจากโดยทางศาสนทตูจ าเป็นท่ีเราต้องรู้วา่  วิธีการท่ีจะท าให้ได้รับความรู้มี 2 วิธี  แตก่่อนอื่นเราจะต้องรู้
วา่ความรู้แบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ  ความรู้ทางโลกและความรู้ทางศาสนบญัญตัิความรู้ประเภทหลงันี ้ บคุคล
ไมส่ามารถรู้ได้ด้วยตนเอง  แตจ่ าเป็นจะต้องได้รับการแนะน าสัง่สอนจากผู้ เป็นศาสนทตูเทา่นัน้ และจากบรรดาผู้
ได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากศาสนทตูจากบรรดาสาวก บรรดาผู้ เจริญรอยตามสาวก  และบรรดานกัวิชาการ
ทางศาสนบญัญตัิ  

ในโลกนีม้ีสิ่งต่างๆมากมายซึง่เราสามารถรู้ได้โดยอาศยัประสาทสมัผสัของเรา การค้นคว้า  การพิสจูน์  
การทดลอง  โดนอาศยัอุปกรณ์ทางวิทยาสาสตร์  เป็นเคร่ืองช่วย เราสามารถได้รับความรู้ใหม่ๆ  โดยวิธีสงัเกต  
การรวบรวมข้อมลู  การตรวจสอบ การค้นคว้าทดลอง  และสรุปผลในขัน้สดุท้าย  ความรู้ประเภทนี ้ ไม่จ าเป็น
ที่อลัลอฮฺจะต้องบอกให้มนุษย์รู้อย่างละเอียดพิสดาร  เพราะอยู่ในวิสยัของมนุษย์ที่จะใช้ความสงัเกตค้นคว้า 
วิเคราะห์  วิจยัออกมาได้ด้วยตวัของมนษุย์เอง จะอย่างไรก็ตาม  พระองค์อลัลอฮฺก็มิได้ทรงปลอ่ยให้มนษุย์ต้อง
รับภาระในการใช้สติปัญญาค้นหาแต่เพียงฝ่ายเดียว  หากแต่พระองค์ยังได้ทรงชีแ้นะให้มนุษย์ได้ทราบถึง
องค์ประกอบบางอย่างที่เร้นลบั  ซึ่งส่วนประกอบของมนัไม่อาจจะสมัผสัได้ตามปรกติธรรมดาเพราะมนัมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นขัน้เป็นตอนอย่างน่าอศัจรรย์  พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงเปิดประตูแห่งการค้นคว้า  การ
แสวงหาความรู้  การอา่นต ารา  และการท าความเข้าใจกบัปัญหา พร้อมกนันัน้  พระองค์ก็ได้ทรงประทานความรู้
ให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยการดลใจให้แก่เขาในข้อเท็จจริงต่างๆ  ขณะที่เขาท าการค้นคว้าทดลองหรือ
พยายามแสวงหากฎธรรมชาติที่พระองค์ได้ทรงวางไว้ความรู้ทางโลกนีอ้ยู่ในขอบข่ายแหง่สติปัญญาของมนษุย์
จะหามาได้  จึงไมจ่ าเป็นที่อลัลอฮฺจะต้องสง่ศาสนทตูให้น าความรู้เช่นนีม้าเผยแผ ่ หรือประทานคมัภีร์มาให้เป็น
การเฉพาะ  

ความรู้อีกประเภทหนึ่งได้แก่ความรู้ที่สติปัญญาและประสาทสมัผสัของเราไมอ่าจหยัง่ถึงได้  เคร่ืองมือ
ทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถพิสจูน์ทราบได้ เราไม่สามารถน าเอาวิธีการวดัขนาด ตวงปริมาณ และชัง่น า้หนกั 
มาเป็นวิธีการที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ประเภทนี ้ แม้บรรดานกัปรัชญาและนกัวิชาการพากันกล่าวอ้างว่าเขามี
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ความรู้ประเภทนี ้ แตค่วามรู้ที่พวกเขามีอยูก็่เป็นเพียงการคาดเดาหรือท านาย  หรือเป็นเพียงการประมาณการณ์
ซึ่งมีใช่วิธีการค้นคว้าทางวิชาการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงขัน้สดุท้าย หรือทฤษฎีในการสรุปผลในข้อเท็จจริง
ต่างๆ  ผู้ที่วางทฤษฎีต่างๆ ยงัไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่า  นัน่เป็นข้อมูลที่เช่ือถือได้  ทัง้ๆ ที่พวกเขามีความรู้อย่าง
มากมายพวกเขาเองก็ยงัไม่ปักใจเช่ือว่านัน่เป็นข้อเท็จจริง  และไม่กล้าที่จะเชิญชวนผู้อื่นให้เช่ือถือด้วย  นัน่คือ  
ความรู้ทางศาสนา 

นี่คือขอบเขตจ ากดัเก่ียวกบัการตระหนกัถึงข้อเท็จจริงทางการรับรู้ของมนษุย์ซึ่งอลัลอฮฺ  ผู้ทรงอภิบาล
แห่งสากลจักรวาล  ได้ทรงประทานมาให้  ซึ่งพระองค์มิได้ประทานมาในรูปของหนงัสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่ม  แล้ว
น ามามอบให้แก่มนุษย์แต่ละคนพร้อมกับใช้ให้เขาเหล่านัน้ท าการศึกษา  เพื่อจะได้ทราบว่า  ข้อเท็จจริงของ
จกัรวาลนีเ้ป็นอย่างไร  ข้อเท็จจริงของมนษุย์เป็นอย่างไร  ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการด ารงชีวิตของเขาในโลกนีเ้ป็น
อย่างไร  และในโลกหน้าเป็นอย่างไร  มีจริงหรือไม่ ความรู้เหล่านี ้ อลัลอฮฺ ได้ทรงวิวรณ์(วะฮียฺ)มายงัศาสนทูต  
และได้ทรงใช้ให้บรรดาศาสนทตูน าเอาความรู้เหลา่นีไ้ปประกาศเผยแผแ่ก่มวลมนษุย์หน้าที่ของศาสนทตู 
 
6 . ศาสนทูตไม่มีหน้าที่ เฉพาะการเผยแผ่ศาสนาอันเป็นความรู้แห่งสัจธรรมเท่านั้น แต่ทว่า  ท่าน
เหล่านัน้ยังมีหน้าที่ในการชีแ้จงความรู้เหล่านัน้แก่มนุษย์ทัง้หลายตามความเป็นจริง  ความสมัพันธ์ระหว่าง
มนษุย์กบัมนษุย์ด้วยกนั  อนัจะน าไปสูก่ารเสริมสร้างวฒันธรรมและอารยะธรรมของอิสลาม  ซึง่เป็นรากฐานของ
การก่อก าเนิดวิชาการสาขาต่างๆ อาทิเช่น  สังคมศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  นโยบาย  การคลัง  รัฐศาสตร์  
นิติศาสตร์ กฎการท าศึกและการสงบศึก  และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลัก
วฒันธรรมและอารยธรรมอิสลาม ศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  มิได้น าเอาพิธีกรรมหรือ
ศาสนกิจ  ซึ่งมนุษย์ทัง้หลายเข้าใจว่าเป็นศาสนามาเสนอเท่านัน้  แต่ทว่า  ท่านยงัได้น าเอาระบอบการด าเนิน
ชีวิต  ซึง่ตามนยัแหง่อิสลามถือวา่  เป็นสว่นหนึง่ของหลกัศาสนาอิสลามมาเสนออีกด้วย 
 
7. ศาสนทูตไม่มีหน้าที่เฉพาะการเผยแผ่ศาสนาเท่านัน้  แตย่งัมีหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจให้แก่บรรดา
มอ์ุมินผู้ศรัทธาและมุอ์มินผู้นอบน้อมในรายละเอียดของศาสนา  ไม่ว่าจะเป็นหลกัการศรัทธา  หลกัจริยธรรม  
หลกัศาสนกิจ  นิติบญัญตัิ  และระบบการด าเนินชีวิตที่สมบรูณ์  พร้อมกนันัน้  ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอ
ฮุอะลยัฮิวะสัลลมั  ยังจะต้องเป็นแบบอย่างของบรรดามุสลิมเพื่อพวกเขาจะได้ยึดแบบอย่างของท่านเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตอนัจะท าให้พวกเขาได้รับความนิยมยกย่องทัง้ในสว่นบคุคลและสว่นรวม และมสุลิม
ทัง้หลายจะได้เป็นผู้วางรากฐานที่ดีงามในการเสริมสร้างวฒันธรรมอิสลามที่สะอาดบริสทุธ์ิหลงัจากท่าน  และ
เพื่อศาสนทตูมฮุมัมดัจะได้จดัระเบียบความเป็นอยู่ของพวกเขาและท าให้พวกเขากลายเป็นกลุม่ชนท่ียืนหยดัใน
การด ารงศาสนาของอลัลอฮฺไว้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของพวกเขา  เพื่อให้พจนารถของอลัลอฮฺมี
ความสงูสง่และถ้อยค าของผู้อื่นนัน้ต ่าต้อย  

ไม่จ าเป็นที่ศาสนทตูทกุคนจะต้องประสบความส าเร็จในการท าหน้าที่ของเขา เราจะพบว่ามีศาสนทตู
มากมายที่ประสบความล้มเหลวในการปฎิบตัหน้าที่ ทัง้นีม้ิใช่ด้วยกบัความบกพร่องและการไร้ความสามารถของ
พวกเขา แต่ทวา่ความล้มเหลวนัน้เกิดจากการตอ่ต้านอย่างรุนแรงของผู้ปฎิเสธและสภาวการณ์ไมอ่ านวยให้  แต่
จะอยา่งไรก็ตามหน้าที่ของการเผยแผไ่ด้ถกูก าหนดแก่ศาสนทตูทกุคน สว่นคณุลกัษณะพิเศษของศาสนทตูมฮุมั
มดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  ที่ไม่มีอยูใ่นศาสนทตูท่านอื่น  ก็คือท่านได้สถาปนาอาณาจกัรแหง่พระเจ้าบน
โลกนี ้ ดงัที่ประวตัิศาสตร์ได้ยืนยนัไว้  
 
8 . อัลลอฮฺได้ทรงก าหนดให้คัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮฺของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เป็นบัญญัติของพระองค์  ซึง่บางครัง้ก็มีไปยงัมวลมนษุย์ทัง้มวล  และบางครัง้ก็มีไปยงับคุคลเฉพาะ



8 

กลุม่  ซึ่งหมายถึงมสุลิมผู้ศรัทธา  มีความนอบน้อมและยอมรับค าเรียกร้องไปสูอ่ิสลาม  พระองค์อลัลอฮฺได้ตรัส
กับพวกเขาในฐานะผู้ศรัทธา เมื่อท่านเปิดดูคัมภีร์ อัลกุรอาน  ตัง้แต่หน้าแรกจรดหน้าสุดท้าย  หรือเปิดดูค า
ปราศรัยของศาสนทตู มฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั  และวจนะของทา่น  ทา่นจะไมพ่บว่า  ในคมัภีร์อลักุ
รอานหรือในวจันะของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั ที่กลา่วถึงอาณาจกัรหนึง่อาณาจกัรใด
หมู่ชนหนึ่งหมู่ชนใด  เชือ้ชาติหนึ่งเชือ้ชาติใด  ชนชัน้หนึ่ งชนชัน้ใด  หรือผู้ที่พูดภาษาหนึ่งภาษาใดโดยเฉพาะ  
นอกจากจะใช้ค าเรียกเขาเหลา่นัน้ว่า  โอ้ ลกูหลานของอาดมั  หรือ  โอ้ มนุษย์ทัง้หลาย  และได้เรียกร้องให้เขา
เหล่านัน้เข้ารับอิสลาม  แต่ถ้าอลักุรอานและศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  พูดกับบรรดาผู้
ศรัทธาโดยเรียกร้องให้พวกเขาเหลา่นัน้ยึดมัน่และปฎิบตัิตามค าสอนของอลัลอฮฺและรอซูล  ก็จะกล่าวกับเขา
เหลา่นัน้ว่า โอ้ ศรัทธาชนทัง้หลาย  หรือ  โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทัง้หลาย ด้วยเหตนุีจ้ึงเห็นได้ว่า  ค าเรียกร้อง
ของอิสลามเป็นค าเรียกร้องสากล  ซึ่งมีไปยงัมนษุย์ทัง้มวลไม่จ ากัดอยู่ที่กลุม่ชนหนึ่งกลุม่ชนใด  พูดภาษาหนึ่ง
ภาษาใด  มีฐานะในทางสงัคมอย่างไร มนษุย์คนใดที่ยอมรับในค าเชิญชวนนี ้ เขาก็เป็นศรัทธาชน  ซึ่งจะได้รับ
สทิธิและมีหน้าที่เสมอภาคทดัเทียมกบัมสุลมิทกุคน  อลักรุอานกลา่ววา่  

ا) ْؤِمن ونح  إِنَّمح ة   الْم   ( 10:  جراتاَل( )إِْخوح

ความวา่ แท้จริง บรรดาศรัทธาชนทัง้หลายเป็นพ่ีน้องกนั (ซูเราะฮฺ อลั หจุรอต ที่10)  
 
ศาสนทตูมฮุมัมดั  กลา่วไว้โดยรวมความว่า “ผู้ใดที่กล่าวค าปฎิญาณว่า  ไม่มีพระเจ้าใดนอกจาก 

อัลลอฮฺและเขาผินหน้าไปทางกิบละฮฺของเรา  ละหมาดด้วยละหมาดของเรา  รับประทานสัตว์เชือด
ของเราเขาก็เป็นมุสลิม  ได้รับสิทธิดังเช่นมุสลิมได้รับ  และมีหน้าที่เช่นเดียวกับหน้าที่ที่มุสลิมจะต้อง
ปฎิบัติ” ศาสนทูตมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  ได้กลา่วไว้อย่างชดัเจนในค าปราศรัยของท่านว่า  “โอ้ 
มนุษย์ทัง้หลาย  พึงรู้เถิด  แท้จริง  พระเจ้าของท่านทัง้หลายมีองค์เดียวบิดาของท่านทัง้หลายมีคน
เดียว  ชาวอาหรับก็ไม่ประเสริฐไปกว่าผู้ที่ มิใช่อาหรับ คนผิวแดงก็มิได้ประเสริฐไปกว่าคนผิวด า  และ
คนผิวด าก็มิได้ประเสริฐไปกว่าคนผิวแดง  นอกจากการย าเกรง (ตั๊กวา)เท่านัน้” (รายงานโดย อิมามอะหฺ
มดั  และอลับยัฮะกียฺ)  

ท่านอนสั ร่อฎิยลัลอฮุอนัฮุ  กล่าวว่า  ท่าน นบีมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสลัลมั  กล่าวความว่า  
“ผู้ใดที่ละหมาดด้วยละหมาดของเรา  ผินไปทางกิ๊บละฮฺของเรา  รับประทานสัตว์เชือดของเราดังนัน้  
เขาคือมุสลิม  ซ่ึงส าหรับเขาอยู่ในพิทกัษ์ของอัลลอฮฺและการพิทักษ์ของรอซูลของพระองค์  ดังนัน้ท่าน
ทัง้หลายจงอย่าละเมิดอัลลอฮฺในการพิทักษ์ของพระองค์” (บนัทกึโดย อลับคุอรี  และ อนันะซาอียฺ) 
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หลักการศรัทธาขัน้มูลฐานของศาสนาอิสลาม 
 

การศรัทธาต่ออัลลอฮ ฺ
 
9. หลักการศรัทธาที่ส าคัญซ่ึงเป็นหลักมูลฐานของศาสนาอิสลามคือ การศรัทธาว่าอัลลอฮฺทรงเป็นพระ
เจ้า  ทัง้นีแ้ตม่ิได้หมายความวา่  เราจะศรัทธาแตเ่พียงวา่อลัลอฮฺทรงเป็นผู้ทรงเอกะเท่านัน้  แตจ่ะต้องศรัทธาว่า  
อลัลอฮฺคือ  ผู้ทรงบงัเกิดสากลจกัรวาล เป็นผู้ทรงอ านาจสทิธ์ิขาด  ทรงปกครอง  ทรงบริหาร  สากลจกัรวาลอยูใ่ต้
อ านาจของพระองค์และสรรพสิง่ทัง้หลายต่างอยูภ่ายใต้การดแูลของพระองค์  พระองค์คือ  ผู้ทรงประทานเคร่ือง
ยงัชีพ อนัได้แก่  อาหาร เคร่ืองนุง่หม่ ยารักษาโรค และปัจจยัในการสร้างที่อยูอ่าศยั  เพื่อให้มนษุย์ สตัว์ พืชมีชีวติ
อยู่  พระองค์ทรงคณุลกัษณะที่สมบรูณ์ในการสร้างสรรค์  ในการบริหาร  ในการประทานความโปรดปราน  ไม่มี
ผู้ ใดมีหุ้นส่วนในการเป็นพระเจ้าร่วมกบัพระองค์แม้จะเป็นอ านาจเพียงเท่าผงธุลี  พระองค์ทรงคณุลกัษณะแห่ง
การเป็นพระเจ้าที่ได้รับการเคารพภักดีโดยสมบูรณ์ไม่มีผู้ ใดครอบครองคุณลกัษณ์เช่นนีไ้ด้นอกจากพระองค์  
พระองค์ทรงมองเห็นทกุสิง่ที่อยู่ในท้องฟ้าทัง้หลายและแผน่ดิน  พระองค์ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยูใ่นฟ้าทัง้หลายและ
แผ่นดินด้วยพระองค์เอง  โดยปราศจากการอาศยัสื่อหรืออปุกรณ์ใดๆ ทัง้ที่เป็นไปในอดีด ปัจจุบนั และอนาคต  
ไม่มีผู้ ใดที่มีนยัน์ตามองเห็นทุกสิ่งดังเช่นพระองค์ พระองค์ทรงรอบรู้ถึงสิ่งเร้นรับทุกสิ่ง  พระองค์ทรงด ารงอยู่
ตัง้แต่บรรพกาล  และทรงคงอยู่นิรันดร์กาล ทกุสิ่งนอกจากพระองค์ต้องถึงซึ่งความพินาศ  พระองค์คือ ผู้ทรงเอ
กะ ผู้ทรงชีพ ทกุสิง่เกิดขึน้ด้วยการอนมุตัิของพระองค์  และทกุสิง่จะคงอยูด้่วยการอนมุตัิของพระองค์ พระองค์ไม่
ทรงมีบตุร  ไม่ทรงมีบิดามารดา   ทกุสิ่งในฟ้าทัง้หลายและแผ่นดินเป็นสิง่ที่พระองค์ทรงบงัเกิดขึน้  ไม่มีผู้ใดที่จะ
กลา่วอ้างวา่  เขาคือ หุ้นสว่นในการเป็นพระเจ้าร่วมกบัพระองค์หรือเป็นบตุรชาย หรือบตุรสาวของพระองค์  ไม่
ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยค า ส านวน หรือความหมายใดๆ พระองค์คือ  พระเจ้า  ผู้ทรงได้รับการเคารพภักดีอย่าง
แท้จริงของมนุษย์และสรรพสิ่งทัง้ปวง การที่มนุษย์เคารพภักดีผู้อื่น  นอกจากพระองค์  ถือว่าเขาได้ประกอบ
อาชญากรรมอนัใหญ่หลวงและเป็นการบิดพริว้ที่ใหญ่หลวงของเขา  พระองค์คือ  ผู้ทรงตอบสนองค าวิงวอนของ
มนษุย์ซึ่งพระองค์ก็ทรงสิทธ์ิท่ีจะตอบสนองหรือไม่ตอบสนองค าวิงวอนขอของเขาก็ได้ การที่มนษุย์ไม่วิงวอนขอ
ตอ่พระองค์เป็นการแสดงออกซึง่ความยะโสของเขา  และการวิงวอนขอต่อผู้อื่นร่วมกบัการวิงวอนขอต่อพระองค์
เป็นความโง่เขลาและการอธรรมอย่างที่สดุ และการวิงวอนขอตอ่ผู้อื่นคูเ่คียงกบัพระองค์เป็นการตัง้ผู้อื่นเป็นพระ
เจ้าคูเ่คียงพระองค์   
 
10 . ตามแนวทางแห่งอิสลามนัน้  อ านาจการปกครองของพระองค์อัลลอฮฺมิได้จ ากัดอยู่แค่สิ่งที่อยู่
นอกเหนือไปจากธรรมชาติเท่านัน้   แต่ทว่าอ านาจการปกครองของพระองค์ยงัรวมถึงอ านาจทางการเมือง
และทางกฏหมายของมนุษย์อีกด้วย  ไม่มีผู้ ใดมีสว่นร่วมกบัพระองค์ในการใช้อ านาจนี ้ ในผืนแผ่นดินและต่อ
บรรดาบา่วของพระองค์ ไม่วา่เขาผู้นัน้จะเป็นกษัตริย์หรือราชวงศ์หรือคณะผู้ปกครองหรือประชาธิปไตซึง่ศรัทธา
ในการปกครองโดยประชาชน  คนใดที่ไม่ใช้อ านาจการปกครองตามที่พระองค์ได้ทรงบญัญัติมาให้  เขาผู้นัน้คือ  
ทรชน  ผู้ ท่ียึดมัน่ในหลกัการปกครองของผู้ อ่ืนและภกัดีสวามิภกัดิ์ต่อผู้ อ่ืนนัน้  เขาก็คือ  ทรชน อลัลอฮฺทรงบอก
กบัเราในอลักุรอานว่า ผู้ ใดที่ไม่ตดัสินด้วยสิ่งที่อลัลอฮฺได้ทรงประทานลงมา เขาเหลา่นัน้คือ  ผู้ปฎิเสธ ผู้อธรรม 
และ คนชัว่ (ด ูสเูราะฮฺ อลั-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 45-47)  

 
สถานภาพเช่นนีไ้ด้ถูกบงัคบัใช้แก่บุคคลหมู่คณะ  องค์กร ซึ่งมีอภิสิทธ์ิในการใช้อ านาจทางการเมือง

และกฎหมาย  ที่จะต้องน าเอาบญัญตัิของอลัลอฮฺมายดึถือปฎิบตัิโดยครบถ้วน  มิใช่จ ากดัอยูแ่คก่ฎหมายวา่ด้วย
ครอบครัวเท่านัน้  เพราะไม่มีผู้ตรากฎหมายคนใดที่จะมีอ านาจสิทธ์ิขาดในแผ่นดินนอกจากอลัลอฮฺองค์เดียว 
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และพระก็ไมท่รงอนญุาติให้ผู้ใดละเมิดอ านาจสงูสดุของพระองค์โดยการตรากฎหมายมาบงัคบัใช้แทนกฎหมาย
ของพระองค์ด้วย  

 
11.  และน่ีคือ  คุณลกัษณะของพระองค์อัลลอฮฺที่เราจะต้องศรัทธาเชื่อมั่น 

ก . อลัลอฮฺคือ  ผู้ทรงได้รับการเคารพภกัดีจากมนษุย์เพียงพระองค์เดียว  ไมม่ีผู้ใดที่สมควรจะได้รับการ
เคารพภกัดีในฐานะพระเจ้านอกจากพระองค์ 

ข . พระองค์คือ  ผู้ทรงอ านาจในการบริหารสากลจกัรวาล  พระองค์ทรงไว้ซึง่สทิธิในการตอบสนองการ
วิงวอนขอของมนษุย์  พระองค์จะทรงตอบสนองค าวิงวอนขอหรือไม่ทรงตอบสนองก็เป็นสทิธิของพระองค์  โดย
เหตุนี ้ จึงจ าเป็นท่ีบุคคลจะต้องวิงวอนขอต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธ์ิใจและไม่วิงวอนขอต่อผู้ ใดนอกจาก
พระองค์  เขาจะต้องไม่คิดวา่  มีผู้อื่นที่เหมาะสมในการวิงวอนขอและสามารถตอบสนองค าวิงวอนขอของเขาได้
นอกจากพระองค์   

ค. พระองค์คือ  ผู้ทรงควบคมุชะตากรรมของมนษุย์  ไมม่ีผู้ ใดสามารถให้ประโยชน์หรือให้โทษตอ่เขาได้
นอกจากพระองค์  มนษุย์จะไม่หนัไปพึ่งพิงผู้ ใดนอกจากพระองค์ไม่ว่าเขาจะตกอยู่ในสภาพท่ีมีความหวาดกลวั
หรือในสภาพท่ีเขามีความปรารถนาอยากได้  เขาจะไมป่รารถนาสิง่ใดนอกจากความเมตตาของพระองค์และเขา
ไมห่วาดกลวัสิง่ใดนอกจากการลงโทษของพระองค์ 

ง. อลัลอฮฺคือ  ผู้ทรงบงัเกิด ผู้ทรงเนรมิต ผู้ทรงอ านาจสทิธ์ิขาดตอ่บรรดาสิง่ท่ีมีอยูใ่นโลกนีแ้ละสิง่ท่ีมีอยู่
ในสากลจักรวาล  พระองค์ทรงรอบรู้  ทรงรู้ถึงข้อเท็จจริงของมนุษย์และของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล  โดยเป็น
ความรู้ที่สมบรูณ์ซึ่งไม่ต้องอาศยัสื่อกลางใดๆ พระองค์องค์เดียวเท่านัน้ที่สามารถน ามนษุย์สูห่นทางที่เที่ยงตรง  
โดยออกหา่งหนทางที่คดเคีย้ว และทรงมอบระบบท่ีถกูต้องในการด ารงชีวิตให้แก่มนษุย์ 

จ . ในเมื่ออลัลอฮฺคือ  ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงบงัเกิดมนษุย์และสรรพสิ่งทัง้หลาย  ผู้ ทรงอ านาจเหนือ พวกเขา
และโลกที่พวกเขาอาศยัอยู ่ ดงันัน้  จึงเทา่กบัเป็นการปฎิเสธอย่างเปิดเผยส าหรับผู้ที่เช่ือมัน่วา่มีผู้ทรงอ านาจใน
การตราบญัญัติในการปกครองอื่นอีกนอกจากพระองค์ หรือมนษุย์มีความสามารถในการวางระบบการปกครอง
ด้วยตนเอง  โดยไมต้่องอาศยับญัญตัิของพระองค์  ด้วยระบบปกครองของมนษุย์ปัจจบุนั  จึงท าให้พวกเขาอยูใ่น
ฐานะผู้ตราบญัญตัิให้แก่ตวัเอง  หรือแก่ผู้หนึง่ผู้ใด  หรือแก่คณะหนึง่คณะใด  หรือองค์การหนึ่งองค์การใดเพื่อให้
ยอมรับว่าเป็นบัญญัติที่เหมาะสมส าหรับพวกเขา  แท้ที่จริงแล้วอัลลอฮฺพระองค์เดียวคือ  ผู้ทรงตราบัญญัติ
ส าหรับมนษุย์  และพระองค์คือ  ผู้ทรงอ านาจในการปกครองแผ่นดินของพระองค์  ผู้ทรงปกครองปวงบ่าวของ
พระองค์  และสทิธิในการตราบญัญตัิเป็นของพระองค์องค์เดียว 

ฉ . ในเมื่ออลัลอฮฺคือ  ผู้ทรงอ านาจสงูสดุ  ดงันัน้  บญัญัติของพระองค์ก็คือบญัญัติสงูสดุ  มนษุย์ไม่มี
สิทธิในการตรากฎหมายนอกจากจะต้องขึน้กบับญัญัติสงูสดุ  คือบญัญัติของอลัลอฮฺ  และจะต้องประยกุต์มา
จากบญัญตัินีห้รือได้รับอนญุาตจากพระองค์อลัลอฮฺในการตรากฎหมาย 
 
 
การศรัทธาต่อศาสนทูต 
 
12 . หลักการศรัทธาขัน้มูลฐานอีกประการหน่ึงในศาสนาอิสลามคือการศรัทธาต่อศาสนทูต ศาสนทูต 
คือ  ผู้ที่อลัลอฮฺได้ทรงประทานบญัญัติให้แก่เขาเพื่อให้น าไปเผยแผ่แก่มนษุย์ชาติบญัญัติของพระเจ้าที่ศาสนทตู
น ามาเผยแผม่ี 2 รูปแบบคือ 

หน่ึง  การวะฮียฺหรือวิวรณ์ของอลัลอฮฺ สบุฮานาฮวูะตะอาลา ซึง่ได้ถกูถ่ายทอดมาเป็นถ้อยค ายงัศาสน
ทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั   นัน่คือ  คมัภีร์อลักรุอาน 
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สอง  ค าพูด การปฎิบัติ ค าสัง่ใช้ ค าสัง่ห้าม การรับรองของ ศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั   ท่ีมีไปยงัสาวกของท่านโดยสอดคล้องกบับญัญัติของอลัลอฮฺ  นัน่คือ  ซุนนะฮฺหรือจริยวตัรของท่าน 
การที่บุคคลได้ศรัทธาต่อหลักการส าคญันี ้ จะท าให้การศรัทธาต่ออลัลอฮฺมีความมัน่คงแน่นแฟ้นมิใช่เป็นการ
ศรัทธาแบบผิวเผินปราศจากคณุคา่และเป็นเพียงความรู้สกึนึกคิดที่เลือ่นลอยและเป็นเพียงการคาดคะเนเทา่นัน้  
ไม่มีความแน่ใจแต่ประการใด สิ่งที่เป็นปัจจัยท าให้บุคคลมีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺซึ่งแฝงอยู่ในอารยธรรม  
วฒันธรรม และการด ารงชีวิตของมนษุย์คือ  การชีแ้จงแนะน าของศาสนทตู  และผู้ เป็นศาสนทตูนี่เองที่เป็นสือ่น า
บญัญัติของอลัลอฮฺมามอบให้แก่เรา  โดยเหตนุี ้ บคุคลจะยงัมิใช่มสุลิมผู้นอบน้อมอย่างแท้จริงเว้นแต่วา่  เขาจะ
ศรัทธาตอ่ศาสนทตูมฮุมัมดัภายหลงัจากที่เขาศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ   
 
13 . ศาสนาอิสลาม  ได้ชีแ้จงถึงฐานะและความส าคัญของศาสนทูตมุฮัมมัด  โดยที่เราสามารถรู้ถึง
คุณลักษณะที่แท้จริงของศาสนทูต  ศาสนทูตมิได้มีมาเพื่อท าให้มนุษย์ตกเป็นทาสของเขาแต่ใช้ให้มนุษย์
ทัง้หลายยอมเป็นบ่าวของอลัลอฮฺองค์เดียว  แม้แต่ตวัของเขาเอง  เขายงักลา่ววา่เขาคือ บ่าวของอลัลอฮฺ  ค าสัง่
สอนที่ศาสนทตูมุฮมัมดัน ามาชีแ้จงแก่บรรดามุสลิมก็คือการกลา่วปฎิญาณในละหมาด 5 เวลา อย่างน้อย 17 
ครัง้  เป็นประจ าทุกวนัว่า “ข้าพเจ้าปฎิญาณว่า มุฮัมมดั เป็นบ่าวของอลัลอฮฺและเป็นศาสนทูตของพระองค์” 
คมัภีรอลักรุอานได้ชีแ้จงอยา่งชดัเจนโดยปราศจากข้อสงสยัใดๆ วา่  ศาสนทตูคือมนษุย์ธรรมดาไมม่ีสว่นร่วมใน
การเป็นพระเจ้า  แม้จะเป็นเพียงเท่าผงธุลี  ท่านมิได้มีบคุลิกเหมือกว่ามนษุย์ทัง้หลายและมิได้ขาดคณุลกัษณะ
ของการเป็นมนุษย์  เช่นการมีความหิวโหย ความกระหาย ความเหน็ดเหนื่อย ง่ วงนอน มีการแต่งงาน การ
เจ็บป่วย ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น ศาสนทตูไมม่ีอ านาจครอบครองความรู้ของพระเจ้า  เขาไมม่ีความรู้ในสิง่เร้นลบั
เว้นแต่สิ่งที่พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงเปิดเผยให้รู้เท่านัน้  ศาสนทตูไม่มีอ านาจที่จะให้คณุให้โทษต่อตวัเอง  และไม่
สามารถให้คุณให้โทษต่อผู้ อื่นด้วย  ท่านไม่มีหน้าที่อื่นใดนอกจากประกาศเผยแผ่ศาสนาของอลัลอฮฺเท่านัน้  
ทา่นไมม่ีอ านาจที่จะให้แนวทางที่ถกูต้องแก่ผู้ที่ท่านรักได้ไม่มีสทิธิที่จะอภยัโทษแก่ผู้ที่ปฎิเสธ  ไมส่ามารถไถ่บาป
ให้แก่ผู้ ใดหรือจะให้ภยัพิบตัิเกิดแก่ผู้ ใดก็ไม่ได้แม้แต่ตวัของศาสนทูตมุฮมัมดัเอง  ถ้าหากว่า  ท่านฝ่าผืนค าสัง่
ของอลัลอฮฺหรือกลา่วเท็จใส่ไคล้อลัลอฮฺ  หรืออาจหาญในการเปลี่ยนแปลงด ารัสและค าบญัชาของอลัลอฮฺ   แม้
จะเพียงเล็กน้อยก็ตาม  ท่านก็ไม่อาจจะรอดพ้นจากการลงโทษของอลัลอฮฺได้  ท่านนบีมุฮมัมดัศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั  เป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ  ซึง่มีฐานะต าแหนง่เช่นเดียวกบับรรดาศาสนทตูอื่นๆ ของพระองค์  ทา่น
ไม่มีต าแหน่งใดๆ ที่เหนือกวา่ของการเป็นศาสนทตู ท่านไม่มีสทิธิที่จะอนมุตัิสิง่ใดที่เป็นบญัญัติห้ามของอลัลอฮฺ  
และไมม่ีสิทธิที่จะก าหนดข้อห้ามตอ่สิง่ใดที่พระองค์อนมุตัิ  หรืออีกนยัหนึ่ง  ศาสนทตูมฮุมัมดัไม่สามารถบญัญัติ
สิ่งใดขึน้มาด้วยกบัตวัของท่านเอง  นอกจากจะได้รับการอนญุาติและบญัชาใช้จากพระองค์อลัลอฮฺ  ท่านจะไม่
พดูไม่ออกค าสัง่  และไม่ปฎิบตัิสิ่งใด  นอกจากจะเป็นไปตามค าบญัชาของพระองค์อลัลอฮฺที่มีมายงัท่าน  ดงันี ้
แหละ  ที่อิสลามได้ช่วยเหลือมนุษย์ชาติมิให้ปฎิบตัิการใดๆ ที่เกินขอบเขตดงัที่ผู้ เนินตามศาสนทูตท่านก่อนๆ  
ศาสนทูตมุฮมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั ได้ปฎิบตัิ  จนกระทัง่ได้มีการเทิดทูนศาสนทูตในฐานะพระเจ้า  
หรือยกย่องทา่นเหลา่นัน้เป็นหุ้นสว่นในการเป็นพระเจ้าคู่เคียงอลัลอฮฺ  หรือนบัว่าศาสนทตูเป็นบตุรของพระเจ้า
หรือเป็นภาคหนึ่งของพระเจ้า  ศาสนาอิสลามได้คดัค้านการกระท าเพื่อเทิดทนูยกย่องหรือมีความเช่ือมัน่ศรัทธา
ที่เกินขอบเขตเหลา่นีอ้ยา่งเปิดเผย  และได้ชีแ้จงถึงฐานะท่ีแท้จริงในการศรัทธาตอ่ศาสนทตู 

บุคคลยงัไม่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงตราบใดที่ เขายงัไม่ศรัทธาต่อศาสนทูตมุฮัมมดั ศ็อลลลัลอฮุอะ
ลยัฮิวะสลัลมั  ดงันัน้  ผู้ใดที่มีความศรัทธาตอ่ศาสนทตูแท้จริง  เขาได้ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺอยา่งแนน่อนเพราะอลัลอ
ฮฺมิได้ทรงสง่ศาสนทตูนอกจากเพื่อให้มนษุย์เช่ือฟังภกัดีต่อเขา  และไม่มีผู้ใดได้รับแนวทางที่ถกูต้อง  เว้นแตเ่ขา
จะเช่ือฟังผู้ เป็นศาสนทตู ดงันัน้  จึงจ าเป็นที่เขาจะต้องยึดถือปฎิบตัิในสิ่งที่ศาสนทตูใช้และละเว้นในสิ่งที่ศาสน
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ทตูห้ามอลัลอฮฺตรัสวา่  

نْ ) ولح  ي ِطعِ  مَّ دْ  الرَّس  قح اعح  فح طح
ح
( 80:  النساء( )اللح  أ  

ความวา่ ผู้ใดที่ภคัดีตอ่รอซูล  แท้จริงเขาได้ภคัดีตอ่อลัลอฮฺแล้ว (อนันิซาอ์ อายะฮฺที ่80)  
 
ศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัอิวะซลัลมั  ได้ชีแ้จงเก่ียวกบัการนีไ้ว้ว่า “แท้จริง  ฉันเป็นมนุษย์

ธรรมดา  ดังนัน้ถ้าหากว่า  สิ่งใดจากศาสนาของท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจงมุ่งมายงัฉัน(ซุนนะฮฺของ
ฉัน)  และถ้าหากว่าสิ่งใดจากโลกดุนยาของพวกท่านแท้จริงฉันเป็นมนุษย์ธรรมดา  (อีกรายงานหน่ึง
ว่า)  ท่านทัง้หลายรู้ดียิ่งเกี่ยวกับโลกดุนยาของพวกท่าน”  (บนัทึกโดยมุสลิม กิตาบ อลัฟาฎออิล, มสุนดัอิ
มามอะห์มดั เลม่ที่ 1  หน้าที่ 162  และเลม่ที่ 3  หน้าที่152) 

 จริยวตัรของศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะซลัลมั  จะท าหน้าที่อธิบายเป้าหมายที่มีอยู่ในอลั
กรุอาน  ผู้ทรงประทานอลักรุอานคือพระองค์อลัลอฮฺเป็นผู้ทรงสอนค าอธิบายให้แก่ท่าน ดงันัน้  การอธิบายอลักุ
รอาน  จึงเป็นอ านาจที่พาดพิงถึงอลัลอฮฺ  โดยเหตนุีจ้ึงไมอ่นญุาติให้ผู้ใดท าการอธิบายอลักรุอานด้วยตวัของเขา
เอง  โดยไมอ่าศยัค าอธิบายของทา่นศาสนทตู   

พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงท าให้ชีวิตความเป็นอยูข่องท่านศาสนทตู มฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะซลัลมั  
เป็นแบบอย่างของบรรดาศรัทธาชน  และบคุคลจะยงัไม่เป็นผู้ศรัทธาในเมื่อเขายงัไม่ยอมรับสิ่งที่ศาสนทตูมฮุัม
มดัได้น ามาและได้ท าการตดัสนิ พระองค์อลัลอฮฺตรัสวา่ 

ا) مح نح  وح ْؤِمن   َكح لح  لِم  ْؤِمنحة   وح ول    الل   قحضح  إِذحا م  ْمرا   وحرحس 
ح
ن أ

ح
ونح  أ م   يحك  حه  ة   ل ح  ِمنْ  اْْلَِيح

ْمِرِهمْ 
ح
 ( 36:  األحزاب( )أ

ความว่า มิใช่ส าหรับผู้ศรัทธาทัง้ชายและหญิง  เมื่ออลัลอฮฺและศาสนทตูของพระองค์ ได้
ทรงตดัสินสิ่งใด  แล้วพวกเขาจะเลือกเฟ้นเป็นอย่างอื่นจากกิจการงานของพวกเขา  (ซู
เราะฮฺ อลั อะหฺซาบ  อายะฮฺที ่36) 

 
และมิใช่ลกัษณะของมุสลิมเช่นเดียวกันในเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับปัญหาใดๆ ซึ่งพวกเขายงัมิได้

พิสจูน์ทราบอย่างถ่องแท้  แตเ่ขาก็ด่วนตดัสนิใจลงไป  โดยไม่พิจารณาวา่ อลัลอฮฺและศาสนทตูมฮุมัมดัได้ตดัสิน
ในกรณีดงักลา่วอยา่งไรบ้าง?  

ดงัที่ได้กลา่วมาแล้วท าให้ทราบได้วา่  พระองค์อลัลอฮฺมิได้ทรงประทานบญัญตัิสงูสดุมาโดยผ่านศาสน
ทตูเพียงอย่างเดียวเท่านัน้  แต่ทว่า  พระองค์ยงัได้ทรงประทานสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงมาด้วย  นัน่คือสิ่งใด
ที่อลักรุอานและวจนะของท่านศาสนทตูยืนยนัวา่  สิง่นัน้เป็นสิง่ที่ดี ดงันัน้  สิง่นัน้ก็จะเป็นสิง่ที่ดีตลอดไป  และสิ่ง
ใดที่อลักรุอานและวจนะของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั ศ็อลลลัลอฮอุะลยัฮิวะสลัลมั กลา่ววา่เป็นสิง่ที่ชัว่หรือเป็นสิง่ที่
ไม่ดี  สิ่งนัน้ก็จะเป็นสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีตลอดไป สิ่งใดที่อลักุรอานและวจนะของศาสนทูตยืนยนัว่าเป็นสิ่งที่
อนุมตัิ(หะล้าล)  ให้ปฎิบตัิหรือบริโภคได้สิ่งนัน้ก็เป็นสิ่งที่อนุมตัิ(หะล้าล)หรือให้บริโภคได้ตลอดไป  และสิ่งใด
ที่อลัลอฮฺและวจนะของศาสนทูตยืนยนัว่าเป็นสิ่งต้องห้ามมิให้ปฎิบตัิหรือบริโภค  สิ่งนัน้ก็เป็นสิ่งต้องห้ามมิให้
ปฎิบตัิหรือบริโภคตลอดไป  ไม่มีผู้ ใดที่จะมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ใขบญัญัติดงักลา่ว  หรือต่อเติม ตตัทอน 
หรือยกเลิกสิง่ใดได้  เว้นแต่วา่  บคุคลนัน้หรือกลุม่ชนนัน้  หรือชนชาตินัน้ได้ตกลงใจผละออกจากศาสนาอิสลาม  
ดงันัน้  ตราบใดที่มสุลิมยงัคงเป็นมสุลมิอยูเ่ขามิอาจจะมีทศันะวา่  สิง่นีเ้มื่อวานนีเ้ป็นสิง่ที่ไมด่ี  แต่วนันีก้ลบัเป็น
สิง่ที่ดี  พอวนัรุ่งขึน้กลบัมีทศันะว่า  เป็นสิ่งที่ไม่ดีอีก  ซึ่งหลกัการเปรียบเทียบ  การลงมติอย่างเป็นเอกฉนัท์และ
การใช้สติปัญญาพิจารณาก็ไม่อาจจะน ามาเป็นหลกัเกณฑ์ในการตัดสินถึงความถูกต้องในการเปลี่ยนแปลง
เช่นนีไ้ด้ 
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การศรัทธาต่อวันสุดท้าย 
 
14. หลักการศรัทธาขั ้นมูลฐานของศาสนาอิสลามประการที่ สามคือ การศรัทธาต่อวันสุดท้าย 
ความส าคญัของการศรัทธาประการนีก็้คือ  ผู้ ใดปฎิเสธ  เขาจะสิน้สภาพจากการเป็นมสุลิมทนัทีเขาจะไม่เป็นผู้
ศรัทธาอย่างแน่นอน  แม้นวา่เขาจะศรัทธาต่ออลัลอฮฺ  ศรัทธาตอ่ศาสนทตูมฮุมัมดั ศรัทธาตอ่คมัภีร์อลักุรอานก็
ตาม  หลกัการศรัทธาตอ่วนัสดุท้ายมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ก . มนษุย์มิได้ถกูปลอ่ยไว้ในโลกนีโ้ดยปราศจากความรับผิดชอบ  และไมถ่กูสอบสวนในสิง่ที่เขาปฎิบตัิ  
แตท่วา่  เขาจะต้องรับผิดชอบในสิง่ที่เขาปฎิบตัิต่อหน้าพระผู้บงัเกิดพวกเขาอยา่งแท้จริง ชีวิตของมนษุย์ในโลกนี ้
เป็นเพียงการทดลองและทดสอบเท่านัน้  เมื่อชีวิตในโลกนีข้องเขาสิน้สดุลงพระองค์อลัลอฮฺก็จะทรงสอบถามเขา
ในสิง่ที่เขาได้ปฎิบตัิไปในโลกนีท้ัง้หมด อลัลอฮฺตรัสวา่   

لْنحا إِنَّا) عح ا جح ح  مح رِْض  ىلعح
ح
ا ِزينحة   اأْل َّهح مْ  ل مْ  ِلحبْل وحه  ه  يُّ

ح
ن   أ ْحسح

ح
محال   أ  ( 7:  الكهف( )عح

ความว่า แท้จริง  เราได้ท าในสิ่งที่มีอยู่ในโลกนีเ้ป็นเคร่ืองประดบัส าหรับมนัเพื่อเราจะได้
ทดสอบพวกเขาวา่  ผู้ใดในพวกเขามีการงานดีที่สดุ  (อลั กะฮฺฟ ุ อายะฮฺที ่7) 
 

ข . พระองค์อลัลอฮฺได้ทรงก าหนดการเกิดวนัสดุท้ายไว้อย่างแน่นอนตายตวัเมื่อวาระก าหนดนัน้มาถึง  
ก็จะเกิดการอวสาน  ระบบการด าเนินชีวิตในโลกนีจ้ะยุติลงระบบการใช้ชีวิตใหม่ในโลกหน้าจะเข้ามาแทนที่  
มนษุย์ทกุคนท่ีตายไปจะถูกให้ฟืน้คืนชีพขึน้อีกครัง้หนึง่ในโลกใหม่นี ้ นบัตัง้แต่มนษุย์คนแรกที่พระองค์ได้ทรงบงั
เกิดขึน้จนกระทัง่ถึงคนสดุท้ายโดยเป็นสิง่เร้นลบั  ไมม่ีผู้ใดรู้ได้นอกจากพระองค์อลัลอฮฺองค์เดียว 

ค . มนษุย์ทกุคนจะถกูสอบสวนในวาระเดียวกนัตอ่หน้าศาลแหง่พระเจ้า  ทกุคนจะถกูสอบถามเป็นราย
ตวัถึงสิง่ที่เขาปฎิบตัิในโลกดนุยานีต้ามความรับผิดชอบเฉพาะตวัของเขา 

ง . อลัลอฮฺจะทรงตดัสนิในวนัฟืน้ชีพใหม่ตามความรู้ของพระองค์ตามการงานของมนษุย์ แต่ทว่า  การ
สอบสวนของพระองค์นัน้อยู่ในเง่ือนไขแห่งความยตุิธรรมโดยสมบรูณ์ บนัทึกของมนษุย์ทกุคนจะถกูน ามาเสนอ
ยงัศาลแห่งพระเจ้า  โดยประมวลถึงการท างานของเขาทัง้หมดในโลกนี ้ ปราศจากการเพิ่มเติมหรือตดัทอน  
บรรดาพยานทัง้หมดซึ่งไม่อาจจะนบัค านวนได้จะมายืนยนัว่า  เขาได้ท าอะไรในโลกดุนยานี ้ ทัง้ในที่ลบัและที่
เปิดเผยและเขามีเจตนาอยา่งไร  ในการปฎิบตัิ 

จ . ในศาลแห่งพระเจ้าจะไม่รับสนิบนใดๆ ไม่วา่จะเป็น  ทรัพย์สินเงินทอง  การขอไถ่โทษใดๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรมก็ไม่ยงัประโยชน์  ไม่มีการทดแทน  และไม่มีทนายคอยแก้ต่าง  ไม่มีผู้แบกภาระ คนใดที่จะแบกภาระของ
ผู้อื่น  ในวนันัน้  ไม่มีญาติใกล้ชิดคนใด  ไมม่ีเพื่อนสนิท  ไมม่ีผู้น าที่ยิ่งใหญ่ ผู้อาวโุสคนใด  หรือพระเจ้าเท็จใดๆ 
ที่จะให้การช่วยเหลือต่อเขาได้นอกจากจะได้รับการอนญุาตจากอลัลอฮฺ  เขาจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าอลัลอฮฺอย่าง
โดดเดี่ยว  ไม่มีผู้ช่วยเหลือที่จะคอยปกป้องการงานที่เขาปฎิบตัิ  กิจการในวนันัน้เป็นของพระองค์อลัลอฮฺแต่ผู้
เดียว 

ฉ . การพิพากษาของอลัลอฮฺที่มีต่อบรรดามนุษย์จะเก่ียวกับการเคารพภกัดีต่อพระองค์อย่างแท้จริง
(เช่ือฟังและปฎิบตัิตามค าสัง่ของอลัลอฮฺและศาสนทตูมฮุมัมดั)หลงัจากที่พวกเขาได้ศรัทธาต่อศาสนทตูมฮุมัมดั  
และศรัทธาตอ่คมัภีร์อลักรุอานที่พระองค์ได้ทรงสง่มายงัมวลมนษุย์  และศรัทธาต่อความรับผิดชอบของพวกเขา
ที่จะต้องถูกสอบสวนในวนัฟืน้ชีพใหม่และพิพากษาพวกเขาที่ไม่เคารพภกัดีต่อพระองค์และไม่เช่ือว่าจะมีการ
สอบสวนการงานของมนษุย์ที่ได้ประกอบไว้ ณ โลกดนุยานีใ้นวนัฟืน้คืนชีพ   

ถ้าหากว่า  มนุษย์เคารพภกัดีอลัลอฮฺและเช่ือมัน่ศรัทธาต่อวนัอาคิ เราะฮฺ  พวกเขาก็จะได้รับการตอบ
แทนด้วยสวรรค์  และเขาจะพ านกัอยู่ด้วยความผาสกุ  สว่นผู้ ฝ่าฝืนไมย่อมเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ  และไม่เช่ือว่า
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จะมีการสอบสวนในวนัฟืน้ชีพใหมเ่ขาก็จะถกูลงโทษอยา่งแสนสาหสัในนรก 
 
ประเภทของมนุษย์เกี่ยวกนัการศรัทธาต่อวนัฟ้ืนชีพใหม่ 
15 . เก่ียวกบัการศรัทธาตอ่วนัฟืน้ชีพใหม ่ เราสามารถแบง่มนษุย์ได้เป็น 3 ประเภทคือ 

ก . ผู้ที่ไม่ศรัทธาตอ่วนัฟืน้ชีพใหม ่ พวกเขามีความเห็นว่า  ไม่มีชีวิตใดอีกนอกจากชีวิตในโลกนีเ้ทา่นัน้
และผลงานท่ีเขาได้รับในโลกนีจ้ะเป็นเคร่ืองก าหนดความดีและความชัว่  ถ้าหากวา่การงานท่ีเขาปฎิบตัิก่อให้เกิด
ผลดีมีประโยชน์นัน่คือความดีในสายตาของเขา  และการกระท าอนัใดก่อให้เกิดผลเสยีหายและเป็นภยัต่อตวัเอง
และสงัคม นัน่คือความชัว่ในสายตาของเขา  และในบางครัง้สิ่งเดียวกนันัน้อาจจะเป็นสิง่ที่ดีและบางครัง้อาจจะ
เป็นสิง่ที่ไมด่ีก็ได้ในเมื่อมนัอยูใ่นภาวะที่แตกตา่งกนัและให้ผลที่แตกตา่งกนั 

ข . ผู้ที่ศรัทธาว่ามีวนัฟืน้ชีพใหม่  แต่พวกเขามีความเช่ือมัน่ว่ามีผู้ที่ไถ่โทษให้แก่เขาในวนันัน้ซึ่งท าให้
เขาไมต้่องถกูลงโทษในความผิดที่เขาได้ปฎิบตัิในโลกนี ้ หรือมีบคุคลอื่นยอมรับโทษแทนเขาก่อนหน้านีใ้นฐานะผู้
ไถ่บาปหรือเป็นผู้ที่อลัลอฮฺทรงรัก  ดงันัน้  พวกเขาจะไม่ถูกลงโทษนอกจากพอเป็นพิธีเท่านัน้  แม้ว่าเขาจะท า
ความผิดขัน้อกุฉกรรจ์หรือท าบาปขัน้มหนัต์ก็ตาม การศรัทธาของบคุคลผู้นีไ้มก่่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ส าหรับเขา
เก่ียวกบัการศรัทธาตอ่วนัฟืน้ชีพใหม ่ อีกทัง้ยงันบัวา่  บคุคลประเภทนีร้วมอยู่ในบคุคลประเภทแรกนัน่เอง 

ค . ผู้ที่ศรัทธาต่อวนัฟืน้ชีพใหม่  โดยที่เขามีความศรัทธาอย่างถกูต้องตามแบบท่ีอิสลามก าหนดไว้  เขา
มีความเช่ือมั่นว่าเขาเป็นเพียงบ่าวของอัลลอฮฺเท่านัน้  ไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขา
กบัอลัลอฮฺเกินเลยไปกวา่นี ้ เขาไมม่ีความสามารถในการไถ่บาป  ไมส่ามารถขอไถ่โทษในลกัษณะที่ไมช่อบด้วย
บญัญัติศาสนา  การที่บุคคลมีความศรัทธาเก่ียวกบัวนัฟืน้ชีพใหม่อย่างถกูต้องเช่นนี ้ ได้ก่อให้เกิดผลสะท้อน
ในทางที่ดีอย่างใหญ่หลวงตอ่ตวัเขาเองและสงัคม ผู้ที่มีความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นและถกูต้องตอ่วนัฟื้นขึน้ชีพ
ใหมอ่ยูใ่นหวัใจ สภาพของเขาเสมือนผู้ที่มีผู้อื่นคอยควบคมุพฤติกรรมของเขา  เพื่อยบัยัง้มิให้สนองตณัหาในการ
ท าความชัว่  และยบัยัง้มิให้เขาปฎิบตัิตามขัน้ตอนในการชกัน าไปสูก่ารกระท าในสิง่ที่ต้องห้ามและการปฎิบตัิใน
สิ่งที่อิสลามคดัค้าน  การศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นเป็นเสมือนต ารวจที่คอยจับเขาหรือเป็นพยานที่จะปรักปร าเขา  
หรือเป็นศาลที่จะพิพากษาลงโทษเขา  หรือเป็นมติมหาชนซึ่งต าหนิในสิ่งที่เขาได้ปฎิบตัิหรือสิ่งที่เขาละทิง้  โดย
เหตนุี ้ในหวัใจของเขาจึงเป็นเสมือนมีผู้ เฝ้าคอยสงัเกตการกระท าของเขาถ้าหากว่าภายในหวัใจของบคุคลเ ป็น
เสมือนมีผู้ที่คอยสงัเกตการกระท าของเขาอยู่เขาก็ไมอ่าจหาญที่จะละทิง้ไม่ปฎิบตัิในสิ่งที่อลัลอฮฺทรงบญัญัติมา  
ไมว่า่เขาจะอยูต่ามล าพงัหรืออยูอ่ย่างโดดเดี่ยวภายในป่า  หรืออยูท่า่มกลางความมืดมิด  หรืออยูท่า่มกลางท้อง
ทะเลทรายอนัเวิง้ว้าง  เขาจะไม่สามารถที่จะปฎิบตัิในสิ่งที่อลัลอฮฺทรงห้าม สมมตุิว่าถ้าเขาได้กระท าผิด  เขาก็
จะต้องรู้สกึส านกึตวัและมีความเสียใจในการกระท าความผิดและจะขออภยัโทษตอ่อลัลอฮฺ ดงันัน้  จึงไม่มีอาวธุ
หรือเกราะป้องกันใดๆ ที่จะแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าความเกรงกลวัอลัลอฮฺ(ตกัวา)ในการยบัยัง้การ
กระท าความผิด  ท าให้เขามีสติและส านึกตวัอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการท าความชั่ว  พร้อมกับเป็นการปลกูฝัง
บคุคลให้ด าเนินอยูบ่นหนทางที่เที่ยงตรง คณุธรรมที่ปรากฎอยูใ่นบญัญตัิของอิสลามมีความสงูสง่เหนือสิง่อื่นใด  
ซึ่งมนษุย์ไม่อาจจะยึดมัน่อยู่อย่างมัน่คงได้ถ้าหากว่าเขาไม่มีความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นต่อการฟืน้ขึน้ชีพใหม ่
ด้วยเหตนุีก้ารศรัทธาตอ่วนัฟืน้ชีพใหมจ่ึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวดในศาสนาอิสลาม เพราะถ้าหากวา่ปราศจาก
หลกัการศรัทธาประการนีแ้ล้ว  การศรัทธาต่ออลัลอฮฺและการศรัทธาต่อศาสนทตูมุฮมัมดั  ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะสลัลมั ก็หาได้มีคณุคา่อนัใดไม่  
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คุณธรรมแห่งศาสนาอิสลามในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
 
16 . อิสลาม  ดงัที่เราได้กลา่วมาแล้วในข้อที่ 6 ของบทปาฐกถานีห้มายถึงแหล่งอารยธรรมที่มีองคNประกอบ
ครบสมบูรณ์  สามารถเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  และเป็นระบบที่พร้อมมูลในการยึดถือเป็น
แนวทางส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์  อิสลามได้เสนอแนวทางในการด ารงชีวิตให้แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุม  
ดงันัน้  ผู้ที่ยึดมัน่ในบญัญัติอิสลามจึงไม่ใช่นกับวชที่ละทิง้ความเป็นอยู่ภายในสงัคมของชาวโลก  มิใช่นกับุญ
และนกัพรตที่บ าเพ็ญตบะอยูต่ามถ า้และโพงไม้  แตผู่้ที่ด าเนินชีวิตอยูต่ามแนวจริยธรรมอิสลาม  เขาจะใช้ชีวิตอยู่
ภายในสงัคมมนษุย์  ท่ามกลางสงัคมที่มีความสบัสนวุ่นวาย  มิใช่การเอาตวัรอดโดยการหลีกหนีสงัคมไปปลด
เปลือ้งกิเลสและขดัเกลาจิตใจให้สงูส่งท่ามกลางความวิเวกและความสงบตามส านกัปฎิบตัิธรรม โบสถ์ วิหาร 
อาศรม  อิสลามต้องการให้มสุลิมขดัเกลาจิตใจให้มีความสงูสง่และพยายามปลดเปลือ้งกิเลสท่ามกลางกระแส
คลื่นแห่งการด ารงชีวิตของมนษุย์ โดยแน่แท้  ถ้าหากวา่  มนษุย์ด ารงอยู่บนรากฐานแหง่ความย าเกรงอลัลอฮฺมี
ความศรัทธาต่อบญัญัติของอลัลอฮฺ  โดยถือว่าเป็นกฎหมายสงูสดุเหนือกฎหมายอื่นใดภายในโลก ด าเนินตาม
คุณธรรมของอิสลาม  มีความตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺ  เขาจะไม่เพียงแต่ละทิง้
ความรู้สกึว่าตวัเองเป็นผู้มีอ านาจ  ทรงอิทธิพลและมีความเลอเลิศเหนือผู้อื่นเท่านัน้  เขายงัจะมีความตระหนกั
และส านกึมัน่อยูเ่สมอในขณะที่เขาปฎิบตัิภารกิจในโลกนีใ้นฐานะที่เขาเป็นเพียงบา่วของอลัลอฮฺ เขาจะมี  สจัจะ 
ซื่อสตัย์  และยดึมัน่ในความสขุสงบสนัติ  

 
นี่เป็นการเสนอสิง่ที่อิสลามเรียกร้องพอสงัเขป  เพราะค าเรียกร้องของอิสลามมิใช่เป็นเช่นเดียวกบัการ

เพ้อฝันของนกัปรัชญาเมธี  หากแต่เป็นค าเรียกร้องที่เป็นสจัธรรมของศาสนทูต มุฮัมมดั ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิ
วะซัลลมั  และให้มีการน ามายึดถือปฎิบัติอย่างจริงใจในการด าเนินชีวิต  แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปกว่า 14 
ศตวรรษแล้วก็ตาม แตผ่ลสะท้อนแห่งคณุธรรมอิสลามยงัคงปรากฎอยูใ่นสงัคมมสุลิมโดยทัว่ไปในปัจจบุนัท่ีเป็น
สงัคมที่อดุมไปด้วยคณุธรรม  

สิ่งสุดท้ายคือ  การวิงวอนขอของเราให้เอกองค์อัลลอฮฺได้ทรงโปรดประทานความดีงามให้แก่เรา  
แท้จริง  มวลการสรรเสริญเป็นของอลัลอฮฺองค์อภิบาลแหง่สากลโลก  

 
อบุล  อะอฺลา  อัล-เมาดูด ี

 
 
 
 
หมายเหตุบรรณาธิการ  เนื่องจากบทความนีค้้นได้จากอินเตอร์เน็ตซึง่ไมร่ะบผุู้แปล จึงไมส่ามารถระบช่ืุอผู้แปล
ได้ ณ ที่นี ้และขอดุอาอ์จากอัลลอฮฺให้ทรงประทานผลตอบแทนแก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องที่ได้แปลและเผยแพร่
บทความนีท้กุคน อามีน ผู้อา่นสามารถติดตามอา่นต้นฉบบัภาษาองักฤษได้จาก 
http://www.jannah.org/articles/messageofislam.html   
และ  
http://itesettur.wordpress.com/2006/08/15/the-message-of-islam-shed-abul-ala-maududi/ 


