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ด้ วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

สารแห่ งอิสลาม
คานา
ในการจัดงานประจาปี ของโรงเรี ยนศาสนวิทยาทุกปี จะมีหนังสือแจกแก่ผ้ มู ีอปุ การะคุณ บางครัง้ จะเป็ น
หนังสือ เกี่ ยวกับดุอาอ์ ของท่าน รอซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม หรื อไม่ก็เป็ น หนังสือวิช าการ เช่น ตัฟ
ซีรญุซอ์อมั มา เป็ นต้ น ในปี นี ้ก็เช่นกัน ทางผู้อานวยการโรงเรี ยนสตรี ศาสนวิทยา ก็ได้ จดั พิมพ์หนังสือ อิสลามมี
อะไรเสนอท่าน? มาแจกเป็ นวิทยาทานอีกทางผู้บริ หารโรงเรี ยนศาสนวิทยา ถือเป็ นนโยบายที่จะต้ องจัดหา
หนังสือมาแจกแก่ผ้ มู ีอปุ การะคุณทุกปี อินชาอัลลอฮฺ
ขออัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีงามแก่ผ้ พู ิมพ์ และขอได้ ทรงให้ หนังสือเล่มนี ้ เป็ นประโยชน์แก่พี่น้อง
มุสลิมทัว่ ไป
วัสสะลาม
(นายอิมรอน มะกูด)ี รอฮิมะฮุลลอฮฺ
อดีตครูใหญ่โรงเรี ยนศาสนวิทยา
2มกราคม36
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คาชี ้แจง
ข้ าพเจ้ าได้ เขียนบทปาฐกถานี ้ขึ ้นตามความประสงค์ ของ สภาอิสลามแห่งยุโรป Islamic council of
Europe เพื่อนาไปอ่านในที่ประชุมอิสลามระหว่างประเทศ ซึ่งทางสภาฯ ได้ จดั ขึ ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 10 เมษายน
ค.ศ.1976 ในกรุ งลอนดอน แต่เป็ นที่น่าเสียใจที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถเดินทางไปร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ได้ เนื่องด้ วย
เหตุขดั ข้ องทางด้ านสุขภาพ และบทปาฐกถานี ้ได้ นามาอ่านในวาระของ การประชุมวันที่4เมษายน ค.ศ. 1976
ณ ห้ องประชุมสมาคมเครื อจักรพบ Royal Commonwealth Society ในกรุ งลอนดอน บทปาฐกถานีเ้ กี่ยวกับ
หลักการศรัทธาขันมู
้ ลฐาน 3 ประการในอิสลาม เพราะเป็ นเป้าหมายของการเขียนบทปาฐกถานี ก้ ็เพื่อแนะนา
ศาสนาอิสลามให้ แก่ผ้ ูที่มิ ใช่มุสลิม รายละเอี ยดของหลักการศรัทธา 3 ประการในอิสลามได้ แก่ การศรัท ธา
ต่ออัลลอฮฺ การศรัทธาต่อศาสนทูต และการศรัทธาต่อชีวิตใหม่ในโลกหน้ า ผู้ใดที่ศรัทธาต่อหลัก 3 ประการนี ้
แล้ ว เขาย่อมจะต้ องศรัทธาต่อหลักการศรัทธาทังหมด
้
ในอิสลาม อาทิเช่น การศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ
การศรัทธาต่อกาหนดสภาวะ (กอฎอ กอดัร) ฯลฯ
ข้ าพเจ้ าพยายามจะเสนอให้ ชาวตะวันตกได้ ทราบถึงข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับอิสลามโดยผ่านหลักการศรัทธา
ขันมู
้ ลฐานทัง้ 3 ประการนี ้ ในสานวนที่เรี ยบง่าย อันจะทาให้ ทกุ คนที่ปรารถนาจะทาความเข้ าใจในอิสลามตาม
รูปการณ์ที่ถกู ต้ องสามารถนาเอาสิง่ ที่อิสลามนามาเสนอแก่มนุษย์ชาติ ซึง่ กล่าวถึง พระเจ้ า ศาสนทูต โลกนี ้ โลก
หน้ า ไปเปรี ยบเทียบกับหลักการที่มีอยูใ่ นศาสนาอื่น จากทฤษฎีที่มนุษย์วางขึ ้นเกี่ยวกับปั ญหาเหล่านี ้
อบุล อะอฺลา อัล-เมาดูดี
ลาฮอร์ ปากีสถาน
9 /5/1976
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1. อิสลามเป็ นศาสนาของมนุษย์ ชาตินับตัง้ แต่ นบีอาดัม
นับเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งในการเริ่ มปาฐกถาของเรานีท้ ี่จะกล่าวว่า ศาสนาอิสลาม ตามหลักการส
รัทธาของเรานันมิ
้ ใช่ศาสนาที่ศาสนทูตมุฮมั มัดประดิษฐ์ ขึ ้น และท่านก็มิใช่ศาสนทูตท่านแรกที่นาเอาศาสนานี ้มา
เสนอแก่มวลมนุษย์ จนถือได้ วา่ ท่านเป็ นผู้ให้ กาเนิดศาสนาอิสลาม ยิ่งไปกว่านัน้ คัมภีร์อลั กุรอานยังได้ ชี ้แจงไว้
อย่างชัดเจนว่าอัลลอฮฺ มิได้ ทรงส่งศาสนาใดมายังมนุษย์ ชาติตลอดช่วงของประวัติศาสตร์ ที่ผ่านมานอกจาก
ศาสนาเดียวเท่านันคื
้ อศาสนาอิสลาม ซึ่งแปลว่า ศาสนาแห่งการยอมจานนและยอมสวามิภกั ดิ์ต่อบทบัญญัติ
ของอัลลอฮฺ ศาสนทูตทุกท่านที่อลั ลอฮฺได้ ทรงส่งมายังส่วนต่างๆ ของโลกและยังประชาชาติเผ่าต่างๆภายในโลก
ท่านเหล่านันมิ
้ ใช่ผ้ ใู ห้ กาเนิดศาสนาจนทาให้ เราเรี ยกว่า ศาสนานูห์หรื อโนอาห์(อ้ างถึงนบีนหู ฺ) ศาสนาอิบรอฮีม
หรื ออับราฮัม(อ้ างถึงนบีอิบรอฮีม) ศาสนามูซาหรื อศาสนายิว(อ้ างถึงนบีมซู าหรื อโมเสสและอ้ างถึงชนชาติยิว)
ศาสนาอีซาหรื อศาสนาคริ สต์(อ้ างถึงนบีอีซาหรื อเยซู) แต่ทว่าศาสนทูตทุกท่านที่ อัลลอฮฺทรงส่งมาต่างเรี ยกร้ อง
ไปสูศ่ าสนาเดียวกันกับศาสนาที่ศาสนทูตก่อนๆได้ นามาเผยแผ่(คือ ศาสนาอิสลาม)
2. คุณลักษณะของศาสนทูต มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
คุณลักษณะพิเศษของศษสนทูต มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ที่เหนือกว่าบรรดาศาสนทูต
ทังหลายคื
้
อ
ก. ศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็ นศาสนทูตสุดท้ ายที่พระองค์ อัลลอฮฺ ได้ ทรงส่งมา
(และอัลลอฮฺได้ ทรงส่งศาสนทูตมุฮมั มัดมายังมนุษย์ทงมวล
ั้
ไม่จากัดสาหรับหมูช่ นหนึง่ หมูช่ นใดโดยเฉพาะ ส่วน
บรรดาศาสนทูตก่อนหน้ าท่านนันได้
้ ถกู ส่งมายังประชาชาติเฉพาะกลุม่ เท่านัน)
้
ข. พระองค์ อลั ลอฮฺได้ ทรงให้ ท่านศาสนทูตมุฮัมมัดนาศาสนาของพระองค์ มาเผยแผ่ครั ง้ ใหม่อนั เป็ น
ศาสนาเดียวกันกับศาสนาที่บรรดาศาสนทูตทังหลายก่
้
อนหน้ าท่านนามาเผยแผ่
ค. อัลลอฮฺได้ ทรงทาให้ ศาสนานี ้มีความบริ สทุ ธิ์จากสิง่ ที่มนุษย์ในยุคต่างๆ ได้ นามาเจือปนตามอารมณ์
ของพวกเขาเองแล้ วตังชื
้ ่อเป็ นศาสนาต่างๆ พระองค์ได้ ทรงใช้ ให้ ศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
นาเอาศาสนาอิสลามอันบริ สทุ ธิ์ ถูกต้ อง แท้ จริ ง มาเสนอแก่มนุษยชาติ
ง. พระองค์อลั ลอฮฺจะไม่ทรงส่งศาสนทูตท่านใดมาอีกครัง้ หลังจาก ศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ดังนันพระองค์
้
จึงทรงรักษาคัมภีร์ อัลกุรอาน ไว้ โดยให้ มีเนื ้อหาและถ้ อ ยคาคงอยู่ในสภาพ เดิม
ตามที่ได้ ถกู ประทานมา เพื่อมนุษย์ชาติในยุคต่อๆ ไปจะได้ รับแสงสว่างทางนาที่ถกู ต้ องจากคัมภีร์เล่มนี ้
ไม่ต้องสงสัยเลยว่า คัมภีร์อลั กุรอานฉบับที่เราทังหลายถื
้
ออยู่ในมือขณะนี ้ เป็ นฉบับเดียวกันกับที่ได้
ถูกประทานมายังท่านศาสนทูต มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งมีค วามครบถ้ วนสมบูรณ์ ไม่มี การ
เปลีย่ นแปลง ตัดทอน ต่อเติม และบิดเบือนแต่อย่างใด ดังที่บคุ คลบางคนได้ โจมตีและใส่ไคล้ ศาสนทูตมุฮมั มัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัย ฮิ วะสัลลัม ได้ ใช้ ให้ บ รรดาสาวกของท่านจดบัน ทึกอัลกุรอานในทันที ที่ ได้ ถูก ประทานมา
สภาพการณ์เป็ นเช่นนี ้ จนกระทัง่ ท่านศาสนทูตมุฮมั มัดถึงแก่กรรม เมื่อสมัยคอลีฟะฮฺ อบู บักร คอลีฟะฮฺคนที่ 1
หลังจากท่านศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้ รวมอัลกุรอานสมัยของท่านศาสนทูตมุฮมั มัด
ฯ ที่บนั ทึกไว้ ในแผ่นกระดูก แผ่นดินเผา ก้ านอินทผลัม ฯลฯ เอาไว้ ในเล่มเดียวกัน แล้ วให้ เก็นรักษาไว้ ณ ที่ทา
การของค่อลีฟะฮฺ จนกระทัง่ ถึงสมัยของค่อลีฟะฮฺคนที่ 3 คือ ท่านอุสมาน อิบนิอฟั ฟานได้ เกิดความสับสนในการ
อ่านและท่องจา อัลกุรอาน ของมุสลิมในแคว้ นต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลในอาณาจักรอิสลาม ท่านจึงได้ มีคาสัง่ ให้
คัดลอกอัลกุรอานจากฉบับเดิมที่ท่าน อบู บักร รวมเป็ นเล่ม แล้ วจัดส่งไปยังหัวเมืองต่างๆ ตังแต่
้ บดั นันจวบจน
้
บัดนี ้จึงได้ มีการจดบันทึกและจัดพิมพ์ อัลกุรอาน ด้ วยความพิถีพิถันมีความรอบคอบ และมีการตรวจทานกัน
อย่างละเอียดถี่ถ้วน จึงไม่พบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างตัวบทของอัลกุรอานในแต่ละเล่ม นอกจากรู ปแบบ
ของตัวอักษรอาหรับที่ใช้ บนั ทึกเท่านัน้ นอกจากนัน้ ท่าน นบีมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังได้ ใช้ ให้
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บรรดามุสลิมทังหลายท่
้
องจา อัลกุรอานให้ ได้ มากที่สดุ และนามาอ่านในขณะละมาด บรรดาศอฮาบะฮฺของ
ท่าน นบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จานวนมากมายสามารถท่องจา อัลกุรอานหมดทังเล่
้ ม ส่วนศอ
ฮาบะฮฺท่านอื่นๆ ก็สามารถท่องจา อัลกุรอานได้ เป็ นส่วนใหญ่ ในขณะที่ท่าน นบีมฮุ มั มัดยังมีชีวิตอยู่ ในโอกาส
ต่อมา บรรดามุสลิมส่วนใหญ่ ได้ ให้ ความสนใจในการท่องจา อัลกุรอานทังเล่
้ มหรื อท่องจาส่วนใหญ่ ของอัลกุ
รอาน พร้ อมกับนาไปอ่านทวนขณะทาการละมาดตะรอเวียหฺในเดือนรอมฎอนทุกปี ไม่มีช่วงใดในประวัติศาสตร์
อิ ส ลามนอกจากจะได้ พบมุ ส ลิ ม จ านวนหลายล้ า นคน ได้ ท่ อ งจ าอัล กุ ร อานได้ ทั ง้ เล่ ม หรื อ เกื อ บทั ง้ เล่ ม
นอกเหนือไปจากมุสลิมหลายร้ อยล้ านคน ที่สนใจในการอ่านอัลกุรอาน จะมีคมั ภีร์ใดบ้ างภายในโลกที่ได้ รับการ
เอาใจใส่ในการบันทึกเป็ นรู ปเล่ม และมีการท่องจากันอย่างกว้ างขวางดังเช่นอัลกุรอาน ดังนัน้ จึงแน่ใจได้ ถึง
ความถูกต้ องของคัมภีร์เล่มนี ้ นอกเหนือไปจากการพิทกั ษ์ คุ้มครองของ อัลลอฮฺ ดังอายะฮฺที่มีวา่
َّ ح ْ ح ْ ِّ ْ َّ ح ح
ح
) 9 : ( ِإنا َنن ن َّزلحا اذلك حر حو ِإنا ل َلحافِظون) (اَلجر
ความว่า “แน่นอนยิ่งเรา(อัลลอฮฺ) ได้ ประทานอัซซิกรฺ (อัลกุรอาน)มาและแน่นอนยิ่งเรา
(อัลลอฮฺ)เป็ นผู้พิทกั ษ์ อลั กุรอาน” (อัลฮิจรฺ 19)
จ . นอกจาก อัลกุรอานแล้ ว ชีวประวัติของท่าน นบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดจนจริ ย
วัตร(ซุนนะฮฺ)ของท่านก็มีความถูกต้ องสมบูรณ์อย่างยิ่ง จึงทาให้ อลั กุรอาน และซุนนะฮฺเป็ นรากฐานสาคัญของ
ศาสนาอิสลาม นอกเหนือไปจากนี ้จริ ยวัตรของท่าน นบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังเป็ นแบบอย่าง
อันดีงามและเป็ นบัญญัติศาสนาสาหรับเรา
ฉ . บรรดาศอฮาบะฮฺของท่าน ศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บรรดานักท่องจาและนัก
บันทึกวจนะ และบรรดามุสลิมรุ่นต่อๆ มา ได้ จดจาชีวประวัติและจริ ยวัตรของท่าน นบีมฮุ มั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ไว้ อย่างดียิ่ง ซึง่ ไม่เคยปรากฎว่า ได้ มีการจดจาชีวประวัติและบันทึกจริ ยวัตรของท่านนบีและผู้นา
คนใดในประวัติศาสตร์ อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์เช่นนี ้มาก่อน
ผู้ที่รายงานจริ ยวัตรของศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ ระบุสายผู้รายงานติดต่อกัน
ทัง้ หมดโดยไม่ขาดตอน พร้ อมกับ ได้ ชี แ้ จงว่า สายผู้รายงานนัน้ ๆ ได้ รับ รายงานมาจากศาสนทูต มุฮัม มัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโดยติดต่อกันหรื อไม่ ไม่ว่าจะเป็ น คาพูด การกระทา หรื อการยอมรับของท่านต่อ
การกระทาหรื อคาพูดของบรรดาสาวก นอกจากนี ้ ยังได้ มีการตรวจสอบผู้รายงานโดยละเอียดทุกขันตอน
้
เพื่อ
จะให้ ได้ รับจริ ยวัตรของท่านศาสนทูตมุ ฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ถูกต้ องแท้ จริ ง และยังได้ บอก
ระดับของจริ ยวัตรที่ไม่ถกู ต้ องด้ วย นอกจากนันก็
้ มีการบันทึกจริ ยวัตรไว้ ในตาราเฉพาะไม่รวมอยู่กบั คัมภีร์อลั กุ
รอาน โดยรายงานสายผู้เล่าจริ ยวัตรตามลาดับสืบถึงศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสั ลลัม พร้ อมกัน
นันยั
้ งมีตาราบันทึกประวัติของผู้รายงานจริ ยวัตรทุกคน เพื่อจะได้ พิสจู น์ทราบถึงฐานะของพวกเขาในรายงานว่า
เขามีความจาดี ยึดมัน่ ในหลักศาสนามีมารยาทดี หรื อมีสติฟั่นเฟื อน โกหก บิดพิ ้ว หลอกลวงหรื อไม่
ช . ด้ วยเหตุนี ้ อัลกุรอาน และจริ ยวัตร(ซูนนะฮฺ) ของศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึง
มีความถูกต้ องสมบูรณ์ และเป็ นแม่บทแห่งบัญญัติของศาสนาอิสลาม สาหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับศาสนาของอัลลอฮฺและแนวทางที่ถกู ต้ อง
3 . จาเป็ นที่เราจะต้ องศรั ทธาต่ อศาสนทูตทุกท่ านที่ถูกส่งมาประกาศเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺ
ก่อนหน้ าศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พระองค์อลั ลอฮฺได้ ทรงระบุนามของท่านเหล่านันไว้
้ ใน
คัมภีร์อลั กุรอาน หรื อมิได้ ระบุไว้ ก็ตาม (บรรดาศาสนทูตที่อลั ลอฮฺได้ ระบุไว้ ใน อัลกุรอานมี25ท่าน คืออาดัม อิด
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รี ส นัวะหฺ ฮูด ซอและหฺ อิบรอฮีม อิสมาอิล อิสหาก ยะอฺก๊ ูบ ลู๊ฎ ยูซุฟ อัยยูบ มูซา ฮารู น ซุลกิฟลิ ดาวู้ด
สุลยั มาน อิลย้ าส อัลยะซะอฺ ยูนสุ ซาการี ยา ยะหฺยา อิซา มุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ) การศรัทธา
ต่อศาสนทูตนี ้เป็ นสิง่ จาเป็ นในหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลาม การเป็ นมุสลิมของเราจะไม่สมบูรณ์ถ้าหากว่า
เรามิได้ ศรัทธาต่อบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺทงหมด
ั้
ในขณะเดียวกันเราจะไม่ปฎิบตั ิตามบัญญัติของศาสนทูต
ท่านใด นอกจากบัญญัติศาสนาที่ศาสนทูตมุฮัมมัดนามาเผยแผ่เท่านัน้ ในการนีม้ ิใช่ว่า เราได้ ยึดมั่นในตัว
บุคคลหรื อเผ่าพันธุ์ของผู้ที่เป็ นศาสนทูตแต่เหตุผลของเราคือ
ก . ศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็ นศาสนทูตท่านสุดท้ าย ดังนัน้ บัญญัติศาสนาที่
พระองค์อลั ลฮฺ ได้ ทรงประทานมาให้ ทา่ นศาสนทูตนามาเผยแผ่ ก็ยอ่ มเป็ นบัญญัติศาสนาสุดท้ ายด้ วยเช่นกัน
ข . พจนารถของอัลลอฮฺ ซึง่ ศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นามาเผยแผ่แก่เรานันเป็
้ น
ดารัสของพระเจ้ าที่บริ สทุ ธิ์ ไม่มีถ้อยคาใดของมนุษย์ปะปนอยู่กบั ดารัสของพระองค์เลย และเป็ นบัญญัติที่ถูก
รักษาไว้ ด้วยภาษาของศาสนทูตอันเป็ นภาษาที่ประชาชนในโลกหลายล้ านคนใช้ พดู ใช้ เขียน และใช้ สอื่ ความกัน
มิ ใ ช่ ภ าษาตาย อี ก ทัง้ กฏเกณฑ์ รู ป แบบ ถ้ อ ยค า ความหมาย สานวน และอัก ขระ ของภาษานี ก้ ็ มิ ได้
เปลีย่ นแปลงไปในแบบผกผันแต่ประการใด
ค . ดังที่ ได้ ก ล่า วมาแล้ วว่า ชี ว ประวัติ ของศาสนทูต มุฮัม มัด ศ็ อลลัลลอฮุอ ะลัยฮิ วะสัลลัม จรรยา
มารยาทและวัจนะของท่านได้ ถูกบันทึกและจดจาไว้ อย่างครบถ้ วน สมบูรณ์ ในหลายกระแสผู้รายงาน ซึ่งมี
มากมาย โดยไม่อาจจะนามากล่าวโดยละเอียดในที่นี ้ได้ คณ
ุ ลักษณะเช่นนี ้ไม่มีอยูใ่ นศาสนทูตท่านก่อนๆ หน้ าที่
ของเราคือ ศรัทธาว่าท่านเหล่านันเป็
้ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ หากแต่เราไม่ต้องปฎิบตั ิตามบัญญัติศาสนาที่ทา่ น
เหล่านันน
้ ามาเผยแผ่
4 . บัญญัติศาสนาที่ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นามาเผยแผ่ ตามนัยแห่ งการ
ศรัทธาของเรานัน้ ได้ ถกู ประทานมายังมวลมนุษยชาติ ไม่วา่ เขาเหล่านันจะอยู
้
ใ่ นยุคใดสมัยใดหลังจากนี ้ก็
ตาม ทังนี
้ ้เพราะ
ก . คัมภีร์ อัลกุรอาน ได้ ยืนยันเช่นกัน
ِّ
ُّ ْ ح ح
حْ ْ ح
ح
ح
َّ
) 158 : َجيعا) (األعراف
ِ لل إَِلكم
ِ (قل يا أيها الاس إِّن رسول ا
ความว่า (สูเจ้ า(มุฮมั มัด) จงกล่าวเถิดว่า โอ้ มนุษย์ทงหลาย
ั้
แท้ จริ งฉันเป็ นศาสนทูตที่ถกู
ส่งมายังพวกท่านทังมวล
้
(อัล อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 158)
ข . คากล่าวอ้ างทีช่ อบด้ วยเหตุผลก็คือ ในเมื่อศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เป็ นศา
สนทูตสุดท้ าย ดังนันบั
้ ญญัติศาสนาที่ทา่ นนามาเผยแผ่แก่มวลมนุษย์ ก็จะต้ องเป็ นบญญัติสดุ ท้ ายเช่นกัน
ค . บัญ ญั ติอิสลามมี ความครบถ้ วนสมบูรณ์ ในยุคของท่าน เพื่อมนุษย์ ทงั ้ หลายจะได้ ด าเนิ นตาม
แนวทางที่ถกู ต้ องเที่ยงตรง และนับว่าเป็ นสิง่ ที่ชอบด้ วยเหตุผลเช่นเดียวกันที่จะกล่าวว่า บรรดาศาสนทูตที่ถกู ส่ง
มาก่อนหน้ าท่านไม่ได้ รับบัญญัติศาสนาที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ท่านศาสนทูตเหล่านันจึ
้ งไม่อาจจะเป็ นศาสนทูต
สุดท้ ายดังนัน้ พระองค์อลั ลอฮฺจึงได้ ทรงจัด ส่งศาสนทูตสุดท้ ายมาคือ ศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม
ح
ح
ْ ح
ِّ ح
َّ (ق ْل يحا أ ُّي حها
) 158 : َجيعا) (األعراف
ِ لل ِإَلْكم
ِ الاس ِإّن رسول ا
ความว่า สูเจ้ า(มุฮมั มัด) จงกล่าวเถิดว่า โอ้ มนุษย์ทงหลาย
ั้
แท้ จริ งฉันเป็ นศาสนทูต ที่ถกู
ส่งมายังพวกท่านทังมวล
้
(อัลกุรอาน อัล อะอฺรอฟ อายะฮฺที่ 158)
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ح
ح
( ْاَلح ْو حم أح ْك حملْت لحك ْم دينحك ْم حوأح ْت حم ْمت حعلحيْك ْم ن ْع حمت حو ح
اإل ْسال حم
م
ك
ل
يت
ض
ر
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

) 3 : ِدينا) (املائدة
ความว่า วันนี ้ข้ า(อัลลอฮฺ) ได้ ทาให้ ศาสนาของสูเจ้ าทังหลายครบสมบู
้
รณ์ สาหรับพวกสู
เจ้ าและข้ าได้ ทาให้ ความโปรดปรานของข้ าที่มีต่อพวกสูเจ้ าครบถ้ วน และข้ าพอใจให้
อิสลามเป็ นศาสนาสาหรับสูเจ้ าทังหลาย
้
(อัลกุรอาน อัล มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 3)
ْ حح
َّ ح
َّ ح ح ح َّ ح ح ح ح ِّ ِّ ح
البيِّ ح
َّ ول ا ِ ح ح ح ح
)ي
كن رس
ِ (ما َكن ُممد أبا أحد من رجا ِلكم ول
ِ لل وخاتم

) 40 : (األحزاب
มุฮมั มัดมิได้ เป็ นบิดาของผู้ใดในบรรดาชายจากพวกสูเจ้ า แต่เขาเป็ นศาสนทูตของอัลลอ
ฮฺ และเป็ นศาสนทูตท่านสุดท้ าย (อัลกุรอาน อัล อะหฺซาบ อายะฮฺที่40)
ง . ตามความเป็ นจริ งนันไม่
้ ปรากฎว่า มีศาสนทูตท่านใดที่พระองค์อลั ลอฮฺได้ ทรงส่งมาอีกหลังจากศา
สนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตลอดระยะเวลา 14 ศตวรรษที่ผ่านมาโดยที่ตวั เขาได้ กล่าวอ้ าง
ว่าอัลลอฮฺได้ ทรงแต่งตังให้
้ เขาเป็ นศาสนทูต หรื อมีลกั ษณะที่ดีงามเพรี ยบพร้ อมสมบูรณ์ เช่นเดียวกับ ศาสนทูต
มุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทังทางด้
้
านความประฤติคาพูด การประพฤติปฎิบตั ิ แม้ จะเพียงเล็กน้ อยก็
ตาม หรื อกล่าวอ้ างว่า เขาได้ รับวะฮียฺแล้ วนาเอาพจนารถของอัลลอฮฺมาเสนอ แม้ จะเพียงเล็กน้ อยจนสามารถ
กล่าวอ้ างว่าเขาคือศาสนทูตผู้เผยแผ่ศาสนาหรื อบัญญัติของอัลลอฮฺความรู้ ทางศาสนาไม่อาจจะแสวงหาจากที่
ใดได้ นอกจากโดยทางศาสนทูตจาเป็ นที่เราต้ องรู้วา่ วิธีการที่จะทาให้ ได้ รับความรู้มี 2 วิธี แต่ก่อนอื่นเราจะต้ องรู้
ว่าความรู้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ ความรู้ทางโลกและความรู้ทางศาสนบัญญัติความรู้ ประเภทหลังนี ้ บุคคล
ไม่สามารถรู้ได้ ด้วยตนเอง แต่จาเป็ นจะต้ องได้ รับการแนะนาสัง่ สอนจากผู้เป็ นศาสนทูตเท่านัน้ และจากบรรดาผู้
ได้ รับการถ่ายทอดความรู้มาจากศาสนทูตจากบรรดาสาวก บรรดาผู้เจริ ญรอยตามสาวก และบรรดานักวิชาการ
ทางศาสนบัญญัติ
ในโลกนี ้มีสิ่งต่างๆมากมายซึง่ เราสามารถรู้ ได้ โดยอาศัยประสาทสัมผัสของเรา การค้ นคว้ า การพิสจู น์
การทดลอง โดนอาศัยอุปกรณ์ ทางวิทยาสาสตร์ เป็ นเครื่ องช่วย เราสามารถได้ รับความรู้ ใหม่ๆ โดยวิธีสงั เกต
การรวบรวมข้ อมูล การตรวจสอบ การค้ นคว้ าทดลอง และสรุ ปผลในขันสุ
้ ดท้ าย ความรู้ ประเภทนี ้ ไม่จาเป็ น
ที่อลั ลอฮฺจะต้ องบอกให้ มนุษย์ร้ ู อย่างละเอียดพิ สดาร เพราะอยู่ในวิสยั ของมนุษย์ที่จะใช้ ความสังเกตค้ นคว้ า
วิเคราะห์ วิจยั ออกมาได้ ด้วยตัวของมนุษย์เอง จะอย่างไรก็ตาม พระองค์อลั ลอฮฺก็มิได้ ทรงปล่อยให้ มนุษย์ต้อง
รับภาระในการใช้ สติปั ญ ญาค้ นหาแต่เพีย งฝ่ ายเดี ยว หากแต่พ ระองค์ ยังได้ ทรงชี แ้ นะให้ ม นุษ ย์ ได้ ทราบถึ ง
องค์ประกอบบางอย่างที่เร้ นลับ ซึ่งส่วนประกอบของมันไม่อาจจะสัมผัสได้ ตามปรกติธรรมดาเพราะมันมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นขันเป็
้ นตอนอย่างน่าอัศจรรย์ พระองค์อลั ลอฮฺได้ ทรงเปิ ดประตูแห่งการค้ นคว้ า การ
แสวงหาความรู้ การอ่านตารา และการทาความเข้ าใจกับปั ญหา พร้ อมกันนัน้ พระองค์ก็ได้ ทรงประทานความรู้
ให้ แก่ผ้ ทู ี่พระองค์ทรงประสงค์โดยการดลใจให้ แก่เขาในข้ อเท็จจริ งต่างๆ ขณะที่เขาทาการค้ นคว้ าทดลองหรื อ
พยายามแสวงหากฎธรรมชาติที่พระองค์ได้ ทรงวางไว้ ความรู้ ทางโลกนี ้อยู่ในขอบข่ายแห่งสติปัญญาของมนุษย์
จะหามาได้ จึงไม่จาเป็ นที่อลั ลอฮฺจะต้ องส่งศาสนทูตให้ นาความรู้เช่นนี ้มาเผยแผ่ หรื อประทานคัมภีร์มาให้ เป็ น
การเฉพาะ
ความรู้อีกประเภทหนึ่งได้ แก่ความรู้ ที่สติปัญญาและประสาทสัมผัสของเราไม่อาจหยัง่ ถึงได้ เครื่ องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ ก็ไม่สามารถพิสจู น์ทราบได้ เราไม่สามารถนาเอาวิธีการวัดขนาด ตวงปริ มาณ และชัง่ น ้าหนัก
มาเป็ นวิธีการที่จะให้ ไ ด้ มาซึ่งความรู้ ประเภทนี ้ แม้ บรรดานักปรัชญาและนักวิชาการพากันกล่าวอ้ างว่าเขามี
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ความรู้ประเภทนี ้ แต่ความรู้ ที่พวกเขามีอยูก่ ็เป็ นเพียงการคาดเดาหรื อทานาย หรื อเป็ นเพียงการประมาณการณ์
ซึ่งมีใช่วิธีการค้ นคว้ าทางวิชาการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อเท็จจริ งขันสุ
้ ดท้ าย หรื อทฤษฎีในการสรุ ปผลในข้ อเท็จจริ ง
ต่างๆ ผู้ที่วางทฤษฎีต่างๆ ยังไม่สามารถพิสจู น์ได้ ว่า นัน่ เป็ นข้ อมูลที่เชื่อถือได้ ทังๆ
้ ที่พวกเขามีความรู้ อย่าง
มากมายพวกเขาเองก็ยงั ไม่ปักใจเชื่อว่านัน่ เป็ นข้ อเท็จจริ ง และไม่กล้ าที่จะเชิญชวนผู้อื่นให้ เชื่อถือด้ วย นัน่ คือ
ความรู้ทางศาสนา
นี่คือขอบเขตจากัดเกี่ยวกับการตระหนักถึงข้ อเท็จจริ งทางการรับรู้ของมนุษย์ซึ่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาล
แห่งสากลจักรวาล ได้ ทรงประทานมาให้ ซึ่งพระองค์มิได้ ประทานมาในรู ปของหนังสือที่ตีพิมพ์เป็ นเล่ม แล้ ว
นามามอบให้ แก่มนุษย์ แต่ละคนพร้ อมกับใช้ ให้ เขาเหล่ านันท
้ าการศึกษา เพื่อจะได้ ทราบว่า ข้ อเท็จจริ งของ
จักรวาลนี ้เป็ นอย่างไร ข้ อเท็จจริ งของมนุษย์เป็ นอย่างไร ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับการดารงชีวิตของเขาในโลกนี ้เป็ น
อย่างไร และในโลกหน้ าเป็ นอย่างไร มีจริ งหรื อไม่ ความรู้ เหล่านี ้ อัลลอฮฺ ได้ ทรงวิวรณ์ (วะฮียฺ)มายังศาสนทูต
และได้ ทรงใช้ ให้ บรรดาศาสนทูตนาเอาความรู้เหล่านี ้ไปประกาศเผยแผ่แก่มวลมนุษย์หน้ าที่ของศาสนทูต
6 . ศาสนทู ต ไม่ มี ห น้ าที่ เฉพาะการเผยแผ่ ศ าสนาอั น เป็ นความรู้ แห่ งสั จธรรมเท่ า นั ้น แต่ท ว่า ท่า น
เหล่านัน้ ยังมีหน้ าที่ในการชี แ้ จงความรู้ เหล่านันแก่
้ มนุษย์ทงั ้ หลายตามความเป็ นจริ ง ความสัมพันธ์ ระหว่าง
มนุษย์กบั มนุษย์ด้วยกัน อันจะนาไปสูก่ ารเสริ มสร้ างวัฒนธรรมและอารยะธรรมของอิสลาม ซึง่ เป็ นรากฐานของ
การก่ อ ก าเนิ ด วิ ช าการสาขาต่ า งๆ อาทิ เช่ น สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นโยบาย การคลัง รั ฐ ศาสตร์
นิ ติ ศ าสตร์ กฎการท าศึ ก และการสงบศึ ก และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งประเทศ ซึ่ ง จะต้ อ งเป็ นไปตามหลัก
วัฒ นธรรมและอารยธรรมอิสลาม ศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็ อลลัลลอฮุอะลัย ฮิ วะสัลลัม มิได้ นาเอาพิ ธีกรรมหรื อ
ศาสนกิจ ซึ่งมนุษย์ทงหลายเข้
ั้
าใจว่าเป็ นศาสนามาเสนอเท่านัน้ แต่ทว่า ท่านยังได้ นาเอาระบอบการดาเนิน
ชีวิต ซึง่ ตามนัยแห่งอิสลามถือว่า เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักศาสนาอิสลามมาเสนออีกด้ วย
7. ศาสนทูตไม่ มีหน้ าที่เฉพาะการเผยแผ่ ศาสนาเท่ านัน้ แต่ยงั มีหน้ าที่ในการสร้ างความเข้ าใจให้ แก่บรรดา
มุอ์มินผู้ศรัทธาและมุอ์มินผู้นอบน้ อมในรายละเอียดของศาสนา ไม่ว่าจะเป็ นหลักการศรัทธา หลัก จริ ยธรรม
หลักศาสนกิจ นิติบญ
ั ญัติ และระบบการดาเนินชีวิตที่สมบูรณ์ พร้ อมกันนัน้ ท่านศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัย ฮิ วะสัลลัม ยังจะต้ องเป็ นแบบอย่างของบรรดามุสลิม เพื่ อพวกเขาจะได้ ยึด แบบอย่า งของท่านเป็ น
แนวทางในการดาเนินชีวิตอันจะทาให้ พวกเขาได้ รับความนิยมยกย่องทังในส่
้ วนบุคคลและส่วนรวม และมุสลิม
ทังหลายจะได้
้
เป็ นผู้วางรากฐานที่ดีงามในการเสริ มสร้ างวัฒนธรรมอิสลามที่ส ะอาดบริ สทุ ธิ์หลังจากท่าน และ
เพื่อศาสนทูตมุฮมั มัดจะได้ จดั ระเบียบความเป็ นอยู่ของพวกเขาและทาให้ พวกเขากลายเป็ นกลุม่ ชนที่ยืนหยัดใน
การดารงศาสนาของอัลลอฮฺไว้ เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตของพวกเขา เพื่อให้ พจนารถของอัลลอฮฺมี
ความสูงส่งและถ้ อยคาของผู้อื่นนันต
้ ่าต้ อย
ไม่จาเป็ นที่ศาสนทูตทุกคนจะต้ องประสบความสาเร็ จในการทาหน้ าที่ของเขา เราจะพบว่ามีศาสนทูต
มากมายที่ประสบความล้ มเหลวในการปฎิบตั หน้ าที่ ทังนี
้ ้มิใช่ด้วยกับความบกพร่องและการไร้ ความสามารถของ
พวกเขา แต่ทว่าความล้ มเหลวนันเกิ
้ ดจากการต่อต้ านอย่างรุนแรงของผู้ปฎิเ สธและสภาวการณ์ไม่อานวยให้ แต่
จะอย่างไรก็ตามหน้ าที่ของการเผยแผ่ได้ ถกู กาหนดแก่ศาสนทูตทุกคน ส่วนคุณลักษณะพิเศษของศาสนทูตมุฮมั
มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ไม่มีอยูใ่ นศาสนทูตท่านอื่น ก็คือท่านได้ สถาปนาอาณาจักรแห่งพระเจ้ าบน
โลกนี ้ ดังที่ประวัติศาสตร์ ได้ ยืนยันไว้
8 . อัลลอฮฺได้ ทรงกาหนดให้ คัมภีร์อัลกุรอานและซุนนะฮฺของศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม เป็ นบัญญัติของพระองค์ ซึง่ บางครัง้ ก็มีไปยังมวลมนุษย์ทงมวล
ั้
และบางครัง้ ก็มีไปยังบุคคลเฉพาะ
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กลุม่ ซึ่งหมายถึงมุสลิมผู้ศรัทธา มีความนอบน้ อมและยอมรับคาเรี ยกร้ องไปสูอ่ ิสลาม พระองค์อลั ลอฮฺได้ ตรัส
กับพวกเขาในฐานะผู้ศรัทธา เมื่อท่านเปิ ดดูคัมภีร์ อัลกุรอาน ตัง้ แต่หน้ าแรกจรดหน้ าสุดท้ าย หรื อเปิ ดดูคา
ปราศรัยของศาสนทูต มุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และวจนะของท่าน ท่านจะไม่พบว่า ในคัมภีร์อลั กุ
รอานหรื อในวัจนะของท่านศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่กล่าวถึงอาณาจักรหนึง่ อาณาจักรใด
หมู่ชนหนึ่งหมู่ชนใด เชือ้ ชาติหนึ่งเชือ้ ชาติใด ชนชัน้ หนึ่ งชนชัน้ ใด หรื อผู้ที่พูดภาษาหนึ่งภาษาใดโดยเฉพาะ
นอกจากจะใช้ คาเรี ยกเขาเหล่านันว่
้ า โอ้ ลูกหลานของอาดัม หรื อ โอ้ มนุษย์ทงหลาย
ั้
และได้ เรี ยกร้ องให้ เขา
เหล่านัน้ เข้ ารับอิสลาม แต่ถ้าอัลกุรอานและศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ วะสัลลัม พูดกับบรรดาผู้
ศรัทธาโดยเรี ยกร้ องให้ พวกเขาเหล่านันยึ
้ ดมัน่ และปฎิบตั ิตามคาสอนของอัลลอฮฺและรอซูล ก็จะกล่าวกับเขา
เหล่านันว่
้ า โอ้ ศรัทธาชนทังหลาย
้
หรื อ โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้ วทังหลาย
้
ด้ วยเหตุนี ้จึงเห็นได้ ว่า คาเรี ยกร้ อง
ของอิสลามเป็ นคาเรี ยกร้ องสากล ซึ่งมีไปยังมนุษย์ทงมวลไม่
ั้
จากัดอยู่ที่กลุม่ ชนหนึ่งกลุม่ ชนใด พูดภาษาหนึ่ง
ภาษาใด มีฐานะในทางสังคมอย่างไร มนุษย์คนใดที่ยอมรับในคาเชิญชวนนี ้ เขาก็เป็ นศรัทธาชน ซึ่งจะได้ รับ
สิทธิและมีหน้ าที่เสมอภาคทัดเทียมกับมุสลิมทุกคน อัลกุรอานกล่าวว่า
ْ َّ ْ ْ ح
) 10 : (إِن حما المؤ ِمنون إِخ حوة) (اَلجرات
ความว่า แท้ จริ ง บรรดาศรัทธาชนทังหลายเป็
้
นพี่น้องกัน (ซูเราะฮฺ อัล หุจรอต ที่10)
ศาสนทูตมุฮมั มัด กล่าวไว้ โดยรวมความว่า “ผู้ใดที่กล่ าวคาปฎิญาณว่ า ไม่ มีพระเจ้ าใดนอกจาก
อัลลอฮฺและเขาผินหน้ าไปทางกิบละฮฺของเรา ละหมาดด้ วยละหมาดของเรา รั บประทานสั ตว์ เชือด
ของเราเขาก็เป็ นมุสลิม ได้ รับสิทธิดังเช่ นมุสลิมได้ รับ และมีหน้ าที่เช่ นเดียวกับหน้ าที่ท่ มี ุสลิมจะต้ อง
ปฎิบัติ” ศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ กล่าวไว้ อย่างชัดเจนในคาปราศรัยของท่านว่า “โอ้
มนุ ษย์ ทัง้ หลาย พึงรู้ เถิด แท้ จริ ง พระเจ้ าของท่ านทัง้ หลายมีองค์ เดียวบิดาของท่ านทัง้ หลายมีคน
เดียว ชาวอาหรั บก็ไม่ ประเสริ ฐไปกว่ าผู้ท่ ีมิใช่ อาหรั บ คนผิวแดงก็มิได้ ประเสริ ฐไปกว่ าคนผิวดา และ
คนผิวดาก็มิได้ ประเสริฐไปกว่ าคนผิวแดง นอกจากการยาเกรง (ตั๊กวา)เท่ านัน้ ” (รายงานโดย อิมามอะหฺ
มัด และอัลบัยฮะกียฺ)
ท่านอนัส ร่ อฎิยลั ลอฮุอนั ฮุ กล่าวว่า ท่าน นบีมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวความว่า
“ผู้ใดที่ละหมาดด้ วยละหมาดของเรา ผินไปทางกิ๊บละฮฺของเรา รั บประทานสัตว์ เชือดของเราดังนั น้
เขาคือมุสลิม ซึ่งสาหรับเขาอยู่ในพิทกั ษ์ ของอัลลอฮฺและการพิทักษ์ ของรอซูลของพระองค์ ดังนัน้ ท่ าน
ทัง้ หลายจงอย่ าละเมิดอัลลอฮฺในการพิทักษ์ ของพระองค์ ” (บันทึกโดย อัลบุคอรี และ อันนะซาอียฺ)
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หลักการศรัทธาขัน้ มูลฐานของศาสนาอิสลาม
การศรัทธาต่ ออัลลอฮฺ
9. หลักการศรัทธาที่สาคัญซึ่งเป็ นหลักมูลฐานของศาสนาอิสลามคือ การศรัทธาว่ าอัลลอฮฺทรงเป็ นพระ
เจ้ า ทังนี
้ ้แต่มิได้ หมายความว่า เราจะศรัทธาแต่เพียงว่าอัลลอฮฺทรงเป็ นผู้ทรงเอกะเท่านัน้ แต่จะต้ องศรัทธาว่า
อัลลอฮฺคือ ผู้ทรงบังเกิดสากลจักรวาล เป็ นผู้ทรงอานาจสิทธิ์ขาด ทรงปกครอง ทรงบริ หาร สากลจักรวาลอยูใ่ ต้
อานาจของพระองค์และสรรพสิง่ ทังหลายต่
้
างอยูภ่ ายใต้ การดูแลของพระองค์ พระองค์คือ ผู้ทรงประทานเครื่ อง
ยังชีพ อันได้ แก่ อาหาร เครื่ องนุง่ ห่ม ยารักษาโรค และปั จจัยในการสร้ างที่อยูอ่ าศัย เพื่อให้ มนุษย์ สัตว์ พืชมีชีวติ
อยู่ พระองค์ทรงคุณลักษณะที่สมบูรณ์ในการสร้ างสรรค์ ในการบริ หาร ในการประทานความโปรดปราน ไม่มี
ผู้ใดมีห้ นุ ส่วนในการเป็ นพระเจ้ าร่ วมกับพระองค์แม้ จะเป็ นอานาจเพียงเท่าผงธุลี พระองค์ทรงคุณลักษณะแห่ง
การเป็ นพระเจ้ าที่ได้ รับการเคารพภักดีโดยสมบูรณ์ ไม่มีผ้ ใู ดครอบครองคุณลักษณ์ เช่นนี ้ได้ นอกจากพระองค์
พระองค์ทรงมองเห็นทุกสิง่ ที่อยู่ในท้ องฟ้ าทังหลายและแผ่
้
นดิน พระองค์ทรงรอบรู้ ถึงสิ่งที่อยูใ่ นฟ้ าทังหลายและ
้
แผ่นดินด้ วยพระองค์เอง โดยปราศจากการอาศัยสื่อหรื ออุปกรณ์ ใดๆ ทังที
้ ่เป็ นไปในอดีด ปั จจุบนั และอนาคต
ไม่มีผ้ ใู ดที่มีนยั น์ ตามองเห็นทุกสิ่งดังเช่นพระองค์ พระองค์ทรงรอบรู้ ถึงสิ่งเร้ นรับทุกสิ่ง พระองค์ ทรงดารงอยู่
ตังแต่
้ บรรพกาล และทรงคงอยู่นิรันดร์ กาล ทุกสิ่งนอกจากพระองค์ต้องถึงซึ่งความพินาศ พระองค์คือ ผู้ทรงเอ
กะ ผู้ทรงชีพ ทุกสิง่ เกิดขึ ้นด้ วยการอนุมตั ิของพระองค์ และทุกสิง่ จะคงอยูด่ ้ วยการอนุมตั ิของพระองค์ พระองค์ไม่
ทรงมีบตุ ร ไม่ทรงมีบิดามารดา ทุกสิ่งในฟ้ าทังหลายและแผ่
้
นดินเป็ นสิง่ ที่พระองค์ทรงบังเกิดขึ ้น ไม่มีผ้ ใู ดที่จะ
กล่าวอ้ างว่า เขาคือ หุ้นส่วนในการเป็ นพระเจ้ าร่วมกับพระองค์หรื อเป็ นบุตรชาย หรื อบุตรสาวของพระองค์ ไม่
ว่าจะเป็ นการใช้ ถ้อยคา สานวน หรื อความหมายใดๆ พระองค์คือ พระเจ้ า ผู้ทรงได้ รับการเคารพภักดีอย่าง
แท้ จริ งของมนุษย์และสรรพสิ่งทังปวง
้
การที่มนุษย์เคารพภักดีผ้ อู ื่น นอกจากพระองค์ ถือว่าเขาได้ ประกอบ
อาชญากรรมอันใหญ่หลวงและเป็ นการบิดพริ ว้ ที่ใหญ่หลวงของเขา พระองค์คือ ผู้ทรงตอบสนองคาวิงวอนของ
มนุษย์ซึ่งพระองค์ก็ทรงสิทธิ์ที่จะตอบสนองหรื อไม่ตอบสนองคาวิงวอนขอของเขาก็ได้ การที่มนุษย์ไม่วิงวอนขอ
ต่อพระองค์เป็ นการแสดงออกซึง่ ความยะโสของเขา และการวิงวอนขอต่อผู้อื่นร่วมกับการวิงวอนขอต่อพระองค์
เป็ นความโง่เขลาและการอธรรมอย่างที่สดุ และการวิงวอนขอต่อผู้อื่นคูเ่ คียงกับพระองค์เป็ นการตัง้ ผู้อื่นเป็ นพระ
เจ้ าคูเ่ คียงพระองค์
10 . ตามแนวทางแห่ งอิสลามนั น้ อานาจการปกครองของพระองค์ อัลลอฮฺมิได้ จากัดอยู่แค่ ส่ ิงที่อยู่
นอกเหนื อไปจากธรรมชาติเท่ านั น้ แต่ทว่าอานาจการปกครองของพระองค์ยงั รวมถึงอานาจทางการเมือง
และทางกฏหมายของมนุษย์อีกด้ วย ไม่มีผ้ ใู ดมี สว่ นร่ วมกับพระองค์ในการใช้ อานาจนี ้ ในผืนแผ่นดินและต่อ
บรรดาบ่าวของพระองค์ ไม่วา่ เขาผู้นนจะเป็
ั้
นกษัตริ ย์หรื อราชวงศ์หรื อคณะผู้ปกครองหรื อประชาธิปไตซึง่ ศรัทธา
ในการปกครองโดยประชาชน คนใดที่ไม่ใช้ อานาจการปกครองตามที่พระองค์ได้ ทรงบัญญัติมาให้ เขาผู้นนคื
ั้ อ
ทรชน ผู้ที่ยึดมัน่ ในหลักการปกครองของผู้อื่นและภักดีสวามิภกั ดิ์ต่อผู้อื่นนัน้ เขาก็คือ ทรชน อัลลอฮฺทรงบอก
กับเราในอัลกุรอานว่า ผู้ใดที่ไม่ตดั สินด้ วยสิ่งที่อลั ลอฮฺได้ ทรงประทานลงมา เขาเหล่านันคื
้ อ ผู้ปฎิเสธ ผู้อธรรม
และ คนชัว่ (ดู สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ อายะฮฺที่ 45-47)
สถานภาพเช่นนี ้ได้ ถูกบังคับใช้ แก่บุคคลหมู่คณะ องค์กร ซึ่งมีอภิสิทธิ์ ในการใช้ อานาจทางการเมือง
และกฎหมาย ที่จะต้ องนาเอาบัญญัติของอัลลอฮฺมายึดถือปฎิบตั ิโดยครบถ้ วน มิใช่จากัดอยูแ่ ค่กฎหมายว่าด้ วย
ครอบครัวเท่านัน้ เพราะไม่มีผ้ ตู รากฎหมายคนใดที่จะมี อานาจสิทธิ์ ขาดในแผ่นดินนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว
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และพระก็ไม่ทรงอนุญาติให้ ผ้ ใู ดละเมิดอานาจสูงสุดของพระองค์โดยการตรากฎหมายมาบังคับใช้ แทนกฎหมาย
ของพระองค์ด้วย
11. และนี่คือ คุณลักษณะของพระองค์ อัลลอฮฺท่ เี ราจะต้ องศรัทธาเชื่อมั่น
ก . อัลลอฮฺคือ ผู้ทรงได้ รับการเคารพภักดีจากมนุษย์เพียงพระองค์เดียว ไม่มีผ้ ใู ดที่สมควรจะได้ รับการ
เคารพภักดีในฐานะพระเจ้ านอกจากพระองค์
ข . พระองค์คือ ผู้ทรงอานาจในการบริ หารสากลจักรวาล พระองค์ทรงไว้ ซงึ่ สิทธิในการตอบสนองการ
วิงวอนขอของมนุษย์ พระองค์จะทรงตอบสนองคาวิงวอนขอหรื อไม่ทรงตอบสนองก็เป็ นสิทธิของพระองค์ โดย
เหตุนี ้ จึงจาเป็ นที่บุคคลจะต้ องวิงวอนขอต่อพระองค์ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจและไม่วิงวอนขอต่อผู้ใดนอกจาก
พระองค์ เขาจะต้ องไม่คิดว่า มีผ้ อู ื่นที่เหมาะสมในการวิงวอนขอและสามารถตอบสนองคาวิงวอนขอของเขาได้
นอกจากพระองค์
ค. พระองค์คือ ผู้ทรงควบคุมชะตากรรมของมนุษย์ ไม่มีผ้ ใู ดสามารถให้ ประโยชน์หรื อให้ โทษต่อเขาได้
นอกจากพระองค์ มนุษย์จะไม่หนั ไปพึ่งพิงผู้ใดนอกจากพระองค์ไม่ว่าเขาจะตกอยู่ในสภาพที่มีความหวาดกลัว
หรื อในสภาพที่เขามีความปรารถนาอยากได้ เขาจะไม่ปรารถนาสิง่ ใดนอกจากความเมตตาของพระองค์และเขา
ไม่หวาดกลัวสิง่ ใดนอกจากการลงโทษของพระองค์
ง. อัลลอฮฺคือ ผู้ทรงบังเกิด ผู้ทรงเนรมิต ผู้ทรงอานาจสิทธิ์ขาดต่อบรรดาสิง่ ที่มีอยูใ่ นโลกนี ้และสิง่ ที่มีอยู่
ในสากลจักรวาล พระองค์ทรงรอบรู้ ทรงรู้ ถึงข้ อเท็จจริ งของมนุษย์และของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล โดยเป็ น
ความรู้ ที่สมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องอาศัยสื่อกลางใดๆ พระองค์องค์เดียวเท่านันที
้ ่สามารถนามนุษย์สหู่ นทางที่เที่ยงตรง
โดยออกห่างหนทางที่คดเคี ้ยว และทรงมอบระบบที่ถกู ต้ องในการดารงชีวิตให้ แก่มนุษย์
จ . ในเมื่ออัลลอฮฺคือ ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงบังเกิดมนุษย์และสรรพสิ่งทังหลาย
้
ผู้ทรงอานาจเหนือ พวกเขา
และโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ ดังนัน้ จึงเท่ากับเป็ นการปฎิเสธอย่างเปิ ดเผยสาหรับผู้ที่เชื่อมัน่ ว่ามีผ้ ทู รงอานาจใน
การตราบัญญัติในการปกครองอื่นอีกนอกจากพระองค์ หรื อมนุษย์มีความสามารถในการวางระบบการปกครอง
ด้ วยตนเอง โดยไม่ต้องอาศัยบัญญัติของพระองค์ ด้ วยระบบปกครองของมนุษย์ปัจจุบนั จึงทาให้ พวกเขาอยูใ่ น
ฐานะผู้ตราบัญญัติให้ แก่ตวั เอง หรื อแก่ผ้ หู นึง่ ผู้ใด หรื อแก่คณะหนึง่ คณะใด หรื อองค์การหนึ่งองค์การใดเพื่อให้
ยอมรับว่าเป็ นบัญ ญัติที่เหมาะสมสาหรับพวกเขา แท้ ที่จริ งแล้ วอัลลอฮฺพระองค์เดียวคือ ผู้ทรงตราบัญ ญั ติ
สาหรับมนุษย์ และพระองค์คือ ผู้ทรงอานาจในการปกครองแผ่นดินของพระองค์ ผู้ทรงปกครองปวงบ่าวของ
พระองค์ และสิทธิในการตราบัญญัติเป็ นของพระองค์องค์เดียว
ฉ . ในเมื่ออัลลอฮฺคือ ผู้ทรงอานาจสูงสุด ดังนัน้ บัญญัติของพระองค์ก็คือบัญญัติสงู สุด มนุษย์ไม่มี
สิทธิ ในการตรากฎหมายนอกจากจะต้ องขึ ้นกับบัญญัติสงู สุด คือบัญญัติของอัลลอฮฺ และจะต้ องประยุกต์มา
จากบัญญัตินี ้หรื อได้ รับอนุญาตจากพระองค์อลั ลอฮฺในการตรากฎหมาย

การศรัทธาต่ อศาสนทูต
12 . หลักการศรัทธาขัน้ มูลฐานอีกประการหนึ่งในศาสนาอิสลามคือการศรัทธาต่ อศาสนทูต ศาสนทูต
คือ ผู้ที่อลั ลอฮฺได้ ทรงประทานบัญญัติให้ แก่เขาเพื่อให้ นาไปเผยแผ่แก่มนุษย์ชาติบญ
ั ญัติของพระเจ้ าที่ศาสนทูต
นามาเผยแผ่มี 2 รูปแบบคือ
หนึ่ง การวะฮียฺหรื อวิวรณ์ของอัลลอฮฺ สุบฮานาฮูวะตะอาลา ซึง่ ได้ ถกู ถ่ายทอดมาเป็ นถ้ อยคายังศาสน
ทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นัน่ คือ คัมภีร์อลั กุรอาน
10

สอง คาพูด การปฎิบัติ คาสัง่ ใช้ คาสัง่ ห้ าม การรับรองของ ศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ที่มีไปยังสาวกของท่านโดยสอดคล้ องกับบัญญัติของอัลลอฮฺ นัน่ คือ ซุนนะฮฺหรื อจริ ยวัตรของท่าน
การที่บุคคลได้ ศรัทธาต่อหลักการสาคัญนี ้ จะทาให้ การศรัทธาต่ออัลลอฮฺมีความมัน่ คงแน่นแฟ้ นมิใช่เป็ นการ
ศรัทธาแบบผิวเผินปราศจากคุณค่าและเป็ นเพียงความรู้สกึ นึกคิดที่เลือ่ นลอยและเป็ นเพียงการคาดคะเนเท่านัน้
ไม่มีค วามแน่ใจแต่ป ระการใด สิ่งที่เป็ นปั จจัย ทาให้ บุคคลมี ความศรั ทธาต่ออัลลอฮฺ ซึ่งแฝงอยู่ในอารยธรรม
วัฒนธรรม และการดารงชีวิตของมนุษย์คือ การชี ้แจงแนะนาของศาสนทูต และผู้เป็ นศาสนทูตนี่เองที่เป็ นสือ่ นา
บัญญัติของอัลลอฮฺมามอบให้ แก่เรา โดยเหตุนี ้ บุคคลจะยังมิใช่มสุ ลิมผู้นอบน้ อมอย่างแท้ จริ งเว้ นแต่วา่ เขาจะ
ศรัทธาต่อศาสนทูตมุฮมั มัดภายหลังจากที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
13 . ศาสนาอิ สลาม ได้ ชี แ้ จงถึงฐานะและความสาคั ญ ของศาสนทู ต มุ ฮัม มั ด โดยที่เราสามารถรู้ ถึ ง
คุณ ลักษณะที่ แท้ จริ งของศาสนทูต ศาสนทูตมิ ได้ มี ม าเพื่ อ ท าให้ ม นุษ ย์ ต กเป็ นทาสของเขาแต่ใช้ ให้ ม นุษ ย์
ทังหลายยอมเป็
้
นบ่าวของอัลลอฮฺองค์เดียว แม้ แต่ตวั ของเขาเอง เขายังกล่าวว่า เขาคือ บ่าวของอัลลอฮฺ คาสัง่
สอนที่ศาสนทูตมุฮมั มัดนามาชี ้แจงแก่บรรดามุสลิมก็คือการกล่าวปฎิญาณในละหมาด 5 เวลา อย่างน้ อย 17
ครัง้ เป็ นประจาทุกวันว่า “ข้ าพเจ้ าปฎิญาณว่า มุฮัมมัด เป็ นบ่าวของอัลลอฮฺและเป็ นศาสนทู ตของพระองค์ ”
คัมภีรอัลกุรอานได้ ชี ้แจงอย่างชัดเจนโดยปราศจากข้ อสงสัย ใดๆ ว่า ศาสนทูตคือมนุษย์ธรรมดาไม่มีสว่ นร่วมใน
การเป็ นพระเจ้ า แม้ จะเป็ นเพียงเท่าผงธุลี ท่านมิได้ มีบคุ ลิกเหมือกว่ามนุษย์ทงหลายและมิ
ั้
ได้ ขาดคุณลักษณะ
ของการเป็ นมนุษ ย์ เช่น การมีความหิวโหย ความกระหาย ความเหน็ดเหนื่อย ง่ วงนอน มีการแต่งงาน การ
เจ็บป่ วย ได้ รับบาดเจ็บ เป็ นต้ น ศาสนทูตไม่มีอานาจครอบครองความรู้ของพระเจ้ า เขาไม่มีความรู้ในสิง่ เร้ นลับ
เว้ นแต่สิ่งที่พระองค์อลั ลอฮฺได้ ทรงเปิ ดเผยให้ ร้ ูเท่านัน้ ศาสนทูตไม่มีอานาจที่จะให้ คณ
ุ ให้ โทษต่อตัวเอง และไม่
สามารถให้ คุณ ให้ โทษต่อผู้อื่นด้ วย ท่านไม่มีหน้ าที่อื่นใดนอกจากประกาศเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮฺ เท่านัน้
ท่านไม่มีอานาจที่จะให้ แนวทางที่ถกู ต้ องแก่ผ้ ทู ี่ท่านรักได้ ไม่มีสทิ ธิที่จะอภัยโทษแก่ผ้ ทู ี่ปฎิเสธ ไม่สามารถไถ่บาป
ให้ แก่ผ้ ใู ดหรื อจะให้ ภยั พิบตั ิเกิดแก่ผ้ ใู ดก็ไม่ได้ แม้ แต่ตวั ของศาสนทูตมุ ฮมั มัดเอง ถ้ าหากว่า ท่านฝ่ าผืนคาสัง่
ของอัลลอฮฺหรื อกล่าวเท็จใส่ไคล้ อลั ลอฮฺ หรื ออาจหาญในการเปลี่ยนแปลงดารัสและคาบัญชาของอัลลอฮฺ แม้
จะเพียงเล็กน้ อยก็ตาม ท่านก็ไม่อาจจะรอดพ้ นจากการลงโทษของอัลลอฮฺได้ ท่านนบีมุฮมั มัดศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เป็ นศาสนทูตของอัลลอฮฺ ซึง่ มีฐานะตาแหน่งเช่นเดียวกับบรรดาศาสนทูตอื่นๆ ของพระองค์ ท่าน
ไม่มีตาแหน่งใดๆ ที่เหนือกว่าของการเป็ นศาสนทูต ท่านไม่มีสทิ ธิที่จะอนุมตั ิสงิ่ ใดที่เป็ นบัญญัติห้ามของอัลลอฮฺ
และไม่มีสิทธิที่จะกาหนดข้ อห้ ามต่อสิง่ ใดที่พระองค์อนุมตั ิ หรื ออีกนัยหนึ่ง ศาสนทูตมุฮมั มัดไม่สามารถบัญญัติ
สิ่งใดขึ ้นมาด้ วยกับตัวของท่านเอง นอกจากจะได้ รับการอนุญาติและบัญชาใช้ จากพระองค์อลั ลอฮฺ ท่านจะไม่
พูดไม่ออกคาสัง่ และไม่ปฎิบตั ิสิ่งใด นอกจากจะเป็ นไปตามคาบัญชาของพระองค์อลั ลอฮฺที่มีมายังท่าน ดังนี ้
แหละ ที่อิสลามได้ ช่วยเหลือมนุษย์ชาติมิให้ ปฎิบตั ิการใดๆ ที่เกินขอบเขตดังที่ผ้ เู นินตามศาสนทูตท่านก่อนๆ
ศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ ปฎิบตั ิ จนกระทัง่ ได้ มีการเทิดทูนศาสนทูตในฐานะพระเจ้ า
หรื อยกย่องท่านเหล่านันเป็
้ นหุ้นส่วนในการเป็ นพระเจ้ าคู่เคียงอัลลอฮฺ หรื อนับว่ าศาสนทูตเป็ นบุตรของพระเจ้ า
หรื อเป็ นภาคหนึ่งของพระเจ้ า ศาสนาอิสลามได้ คดั ค้ านการกระทาเพื่อเทิดทูนยกย่องหรื อมีความเชื่อมัน่ ศรัทธา
ที่เกินขอบเขตเหล่านี ้อย่างเปิ ดเผย และได้ ชี ้แจงถึงฐานะที่แท้ จริ งในการศรัทธาต่อศาสนทูต
บุคคลยังไม่เป็ นผู้ศรัทธาอย่างแท้ จริ งตราบใดที่ เขายังไม่ศรัทธาต่อศาสนทูตมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ดังนัน้ ผู้ใดที่มีความศรัทธาต่อศาสนทูตแท้ จริ ง เขาได้ ศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแน่นอนเพราะอัลลอ
ฮฺมิได้ ทรงส่งศาสนทูตนอกจากเพื่อให้ มนุษย์เชื่อฟั งภักดีต่อเขา และไม่มีผ้ ใู ดได้ รับแนวทางที่ถกู ต้ อง เว้ น แต่เขา
จะเชื่อฟั งผู้เป็ นศาสนทูต ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่เขาจะต้ องยึดถือปฎิบตั ิในสิ่งที่ศาสนทูตใช้ และละเว้ นในสิ่งที่ศาสน
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ทูตห้ ามอัลลอฮฺตรัสว่า

َّ ح ح ح ْ ح ح ح
اع ح
) 80 : الل) (النساء
( َّم ْن ي ِط ِع الرسول فقد أط
ความว่า ผู้ใดที่ภคั ดีตอ่ รอซูล แท้ จริ งเขาได้ ภคั ดีตอ่ อัลลอฮฺแล้ ว (อันนิซาอ์ อายะฮฺที่ 80)

ศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลลัม ได้ ชี ้แจงเกี่ยวกับการนี ้ไว้ ว่า “แท้ จริ ง ฉันเป็ นมนุ ษย์
ธรรมดา ดังนัน้ ถ้ าหากว่ า สิ่งใดจากศาสนาของท่ านทัง้ หลาย ท่ านทัง้ หลายจงมุ่งมายังฉัน(ซุนนะฮฺของ
ฉัน) และถ้ าหากว่ าสิ่งใดจากโลกดุนยาของพวกท่ านแท้ จริ งฉันเป็ นมนุ ษย์ ธรรมดา (อีกรายงานหนึ่ ง
ว่ า) ท่ านทัง้ หลายรู้ ดีย่ งิ เกี่ยวกับโลกดุนยาของพวกท่ าน” (บันทึกโดยมุสลิม กิตาบ อัลฟาฎออิล, มุสนัดอิ
มามอะห์มดั เล่มที่ 1 หน้ าที่ 162 และเล่มที่ 3 หน้ าที่152)
จริ ยวัตรของศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จะทาหน้ าที่อธิบายเป้าหมายที่มีอยู่ในอัล
กุรอาน ผู้ทรงประทานอัลกุรอานคือพระองค์อลั ลอฮฺเป็ นผู้ทรงสอนคาอธิบายให้ แก่ท่าน ดังนัน้ การอธิบายอัลกุ
รอาน จึงเป็ นอานาจที่พาดพิงถึงอัลลอฮฺ โดยเหตุนี ้จึงไม่อนุญาติให้ ผ้ ใู ดทาการอธิบายอัลกุรอานด้ วยตัว ของเขา
เอง โดยไม่อาศัยคาอธิบายของท่านศาสนทูต
พระองค์อลั ลอฮฺได้ ทรงทาให้ ชีวิตความเป็ นอยูข่ องท่านศาสนทูต มุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เป็ นแบบอย่างของบรรดาศรัทธาชน และบุคคลจะยังไม่เป็ นผู้ศรัทธาในเมื่อเขายังไม่ยอมรับสิ่งที่ศาสนทูตมุฮัม
มัดได้ นามาและได้ ทาการตัดสิน พระองค์อลั ลอฮฺตรัสว่า
ْ
ح ح
ْ ح ح ح
ح ْ ح ح ح ح
حْ ح ح
اْل ح ح
َية ِم ْن
ِ ( حوما َكن لِمؤ ِمن حول مؤ ِمنة ِإذا قض الل حو حرسول أمرا أن يكون لهم
ْح
) 36 : أم ِر ِه ْم) (األحزاب
ความว่า มิใช่สาหรับผู้ศรัทธาทังชายและหญิ
้
ง เมื่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์ ได้
ทรงตัดสินสิ่งใด แล้ วพวกเขาจะเลือกเฟ้ นเป็ นอย่างอื่นจากกิจการงานของพวกเขา (ซู
เราะฮฺ อัล อะหฺซาบ อายะฮฺที่ 36)
และมิใช่ลกั ษณะของมุสลิมเช่นเดียวกันในเมื่อพวกเขาต้ องเผชิ ญ กับปั ญหาใดๆ ซึ่งพวกเขายังมิได้
พิสจู น์ทราบอย่างถ่องแท้ แต่เขาก็ด่วนตัดสินใจลงไป โดยไม่พิจารณาว่า อัลลอฮฺและศาสนทูตมุฮมั มัดได้ ตดั สิน
ในกรณีดงั กล่าวอย่างไรบ้ าง?
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วทาให้ ทราบได้ วา่ พระองค์อลั ลอฮฺมิได้ ทรงประทานบัญญัติสงู สุดมาโดยผ่านศาสน
ทูตเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ทว่า พระองค์ยงั ได้ ทรงประทานสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้ จริ งมาด้ ว ย นัน่ คือสิ่งใด
ที่อลั กุรอานและวจนะของท่านศาสนทูตยืนยันว่า สิง่ นันเป็
้ นสิง่ ที่ดี ดังนัน้ สิง่ นันก็
้ จะเป็ นสิง่ ที่ดีตลอดไป และสิ่ง
ใดที่อลั กุรอานและวจนะของท่านศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่าเป็ นสิง่ ที่ชวั่ หรื อเป็ นสิง่ ที่
ไม่ดี สิ่งนัน้ ก็ จะเป็ นสิ่งที่ชั่วหรื อสิ่งที่ไม่ดีตลอดไป สิ่งใดที่อลั กุรอานและวจนะของศาสนทูตยืนยันว่าเป็ นสิ่งที่
อนุมตั ิ(หะล้ าล) ให้ ปฎิบตั ิหรื อบริ โภคได้ สิ่งนันก็
้ เป็ นสิ่งที่อนุมตั ิ(หะล้ าล)หรื อให้ บริ โภคได้ ตลอดไป และสิ่งใด
ที่อลั ลอฮฺและวจนะของศาสนทูตยืนยันว่าเป็ นสิ่งต้ องห้ า มมิให้ ปฎิบตั ิหรื อบริ โภค สิ่งนันก็
้ เป็ นสิ่งต้ องห้ ามมิให้
ปฎิบตั ิหรื อบริ โภคตลอดไป ไม่มีผ้ ใู ดที่จะมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ ใขบัญญัติดงั กล่าว หรื อต่อเติม ตัตทอน
หรื อยกเลิกสิง่ ใดได้ เว้ นแต่วา่ บุคคลนันหรื
้ อกลุม่ ชนนัน้ หรื อชนชาตินนได้
ั ้ ตกลงใจผละออกจากศาสนาอิสลาม
ดังนัน้ ตราบใดที่มสุ ลิมยังคงเป็ นมุสลิมอยูเ่ ขามิอาจจะมีทศั นะว่า สิง่ นี ้เมื่อวานนี ้เป็ นสิง่ ที่ไม่ดี แต่วนั นี ้กลับเป็ น
สิง่ ที่ดี พอวันรุ่ งขึ ้นกลับมีทศั นะว่า เป็ นสิ่งที่ไม่ดีอีก ซึ่งหลักการเปรี ยบเทียบ การลงมติอย่างเป็ นเอกฉันท์และ
การใช้ สติปัญญาพิจ ารณาก็ไม่อาจจะนามาเป็ นหลักเกณฑ์ในการตัดสินถึงความถูกต้ องในการเปลี่ยนแปลง
เช่นนี ้ได้
12

การศรัทธาต่ อวันสุดท้ าย
14. หลั ก การศรั ท ธาขั ้น มู ล ฐานของศาสนาอิ ส ลามประการที่ สามคื อ การศรั ท ธาต่ อวั น สุ ด ท้ าย
ความสาคัญของการศรัทธาประการนี ้ก็คือ ผู้ใดปฎิเสธ เขาจะสิ ้นสภาพจากการเป็ นมุสลิมทันทีเขาจะไม่เป็ นผู้
ศรัทธาอย่างแน่นอน แม้ นว่าเขาจะศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ศรัทธาต่อศาสนทูตมุฮมั มัด ศรัทธาต่อคัมภีร์อลั กุรอานก็
ตาม หลักการศรัทธาต่อวันสุดท้ ายมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ก . มนุษย์มิได้ ถกู ปล่อยไว้ ในโลกนี ้โดยปราศจากความรับผิดชอบ และไม่ถกู สอบสวนในสิง่ ที่เขาปฎิบตั ิ
แต่ทว่า เขาจะต้ องรับผิดชอบในสิง่ ที่เขาปฎิบตั ิต่อหน้ าพระผู้บงั เกิดพวกเขาอย่างแท้ จริ ง ชีวิตของมนุษย์ในโลกนี ้
เป็ นเพียงการทดลองและทดสอบเท่านัน้ เมื่อชีวิตในโลกนี ้ของเขาสิ ้นสุดลงพระองค์อลั ลอฮฺก็จะทรงสอบถามเขา
ในสิง่ ที่เขาได้ ปฎิบตั ิไปในโลกนี ้ทังหมด
้
อัลลอฮฺตรัสว่า
ح ْح
َّ ح
َّ
ْ ح ُّ ح
ح
ْح
) 7 : ( ِإنا حج حعلنا حما حىلع األ ْر ِض ِزينة ل حها ِلحبْل حوه ْم أيه ْم أح حسن ع حمال) (الكهف
ความว่า แท้ จริ ง เราได้ ทาในสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี ้เป็ นเครื่ องประดับสาหรับมันเพื่อเราจะได้
ทดสอบพวกเขาว่า ผู้ใดในพวกเขามีการงานดีที่สดุ (อัล กะฮฺฟุ อายะฮฺที่ 7)
ข . พระองค์อลั ลอฮฺได้ ทรงกาหนดการเกิดวันสุดท้ ายไว้ อย่างแน่นอนตายตัวเมื่อวาระกาหนดนันมาถึ
้
ง
ก็จะเกิดการอวสาน ระบบการดาเนินชีวิตในโลกนี ้จะยุติลงระบบการใช้ ชีวิตใหม่ในโลกหน้ าจะเข้ ามาแทนที่
มนุษย์ทกุ คนที่ตายไปจะถูกให้ ฟืน้ คืนชีพขึ ้นอีกครัง้ หนึง่ ในโลกใหม่นี ้ นับตังแต่
้ มนุษย์คนแรกที่พระองค์ได้ ทรงบัง
เกิดขึ ้นจนกระทัง่ ถึงคนสุดท้ ายโดยเป็ นสิง่ เร้ นลับ ไม่มีผ้ ใู ดรู้ได้ นอกจากพระองค์อลั ลอฮฺองค์เดียว
ค . มนุษย์ทกุ คนจะถูกสอบสวนในวาระเดียวกันต่อหน้ าศาลแห่งพระเจ้ า ทุกคนจะถูกสอบถามเป็ นราย
ตัวถึงสิง่ ที่เขาปฎิบตั ิในโลกดุนยานี ้ตามความรับผิดชอบเฉพาะตัวของเขา
ง . อัลลอฮฺจะทรงตัดสินในวันฟื น้ ชีพใหม่ตามความรู้ ของพระองค์ตามการงานของมนุษย์ แต่ทว่า การ
สอบสวนของพระองค์นนอยู
ั ้ ่ในเงื่อนไขแห่งความยุติธรรมโดยสมบูรณ์ บันทึกของมนุษย์ทกุ คนจะถูกนามาเสนอ
ยังศาลแห่งพระเจ้ า โดยประมวลถึงการทางานของเขาทัง้ หมดในโลกนี ้ ปราศจากการเพิ่มเติมหรื อตัดทอน
บรรดาพยานทังหมดซึ
้
่งไม่อาจจะนับคานวนได้ จะมายืนยันว่า เขาได้ ทาอะไรในโลกดุนยานี ้ ทังในที
้ ่ลบั และที่
เปิ ดเผยและเขามีเจตนาอย่างไร ในการปฎิบตั ิ
จ . ในศาลแห่งพระเจ้ าจะไม่รับสินบนใดๆ ไม่วา่ จะเป็ น ทรัพย์สินเงินทอง การขอไถ่โทษใดๆ ที่ไม่ชอบ
ธรรมก็ไม่ยงั ประโยชน์ ไม่มีการทดแทน และไม่มีทนายคอยแก้ ต่าง ไม่มีผ้ แู บกภาระ คนใดที่จะแบกภาระของ
ผู้อื่น ในวันนัน้ ไม่มีญาติใกล้ ชิดคนใด ไม่มีเพื่อนสนิท ไม่มีผ้ นู าที่ยิ่งใหญ่ ผู้อาวุโสคนใด หรื อพระเจ้ าเท็จใดๆ
ที่จะให้ การช่วยเหลือต่อเขาได้ นอกจากจะได้ รับการอนุญาตจากอัลลอฮฺ เขาจะต้ องยืนอยู่ต่อหน้ าอัลลอฮฺอย่าง
โดดเดี่ยว ไม่มีผ้ ชู ่วยเหลือที่จะคอยปกป้องการงานที่เขาปฎิบตั ิ กิจการในวันนันเป็
้ นของพระองค์อลั ลอฮฺแต่ผ้ ู
เดียว
ฉ . การพิพากษาของอัลลอฮฺที่มีต่อบรรดามนุษย์จะเกี่ยวกับการเคารพภักดีต่อพระองค์อย่างแท้ จริ ง
(เชื่อฟั งและปฎิบตั ิตามคาสัง่ ของอัลลอฮฺและศาสนทูตมุฮมั มัด)หลังจากที่พวกเขาได้ ศรัทธาต่อศาสนทูตมุฮมั มัด
และศรัทธาต่อคัมภีร์อลั กุรอานที่พระองค์ได้ ทรงส่งมายังมวลมนุษย์ และศรัทธาต่อความรั บผิดชอบของพวกเขา
ที่จะต้ องถูกสอบสวนในวันฟื น้ ชีพใหม่และพิพากษาพวกเขาที่ไม่เคารพภักดีต่อพระองค์และไม่เชื่อว่าจะมีการ
สอบสวนการงานของมนุษย์ที่ได้ ประกอบไว้ ณ โลกดุนยานี ้ในวันฟื น้ คืนชีพ
ถ้ าหากว่า มนุษย์เคารพภักดีอลั ลอฮฺและเชื่อมัน่ ศรัทธาต่อวันอาคิ เราะฮฺ พวกเขาก็จะได้ รับการตอบ
แทนด้ วยสวรรค์ และเขาจะพานักอยู่ด้วยความผาสุก ส่วนผู้ฝ่าฝื นไม่ยอมเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และไม่เชื่อว่า
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จะมีการสอบสวนในวันฟื น้ ชีพใหม่เขาก็จะถูกลงโทษอย่างแสนสาหัสในนรก
ประเภทของมนุษย์ เกี่ยวกันการศรัทธาต่ อวันฟื ้ นชีพใหม่
15 . เกี่ยวกับการศรัทธาต่อวันฟื น้ ชีพใหม่ เราสามารถแบ่งมนุษย์ได้ เป็ น 3 ประเภทคือ
ก . ผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันฟื น้ ชีพใหม่ พวกเขามีความเห็นว่า ไม่มีชีวิตใดอีกนอกจากชีวิตในโลกนี ้เท่านัน้
และผลงานที่เขาได้ รับในโลกนี ้จะเป็ นเครื่ องกาหนดความดีและความชัว่ ถ้ าหากว่าการงานที่เขาปฎิบตั ิก่อ ให้ เกิด
ผลดีมีประโยชน์นนั่ คือความดีในสายตาของเขา และการกระทาอันใดก่อให้ เกิดผลเสียหายและเป็ นภัยต่อตัวเอง
และสังคม นัน่ คือความชัว่ ในสายตาของเขา และในบางครัง้ สิ่งเดียวกันนันอาจจะเป็
้
นสิง่ ที่ดีและบางครัง้ อาจจะ
เป็ นสิง่ ที่ไม่ดีก็ได้ ในเมื่อมันอยูใ่ นภาวะที่แตกต่างกันและให้ ผลที่แตกต่างกัน
ข . ผู้ที่ศรัทธาว่ามีวนั ฟื น้ ชีพใหม่ แต่พวกเขามีความเชื่อมัน่ ว่ามีผ้ ทู ี่ไถ่โทษให้ แก่เขาในวันนันซึ
้ ่งทาให้
เขาไม่ต้องถูกลงโทษในความผิดที่เขาได้ ปฎิบตั ิในโลกนี ้ หรื อมีบคุ คลอื่นยอมรับโทษแทนเขาก่อนหน้ านี ้ในฐานะผู้
ไถ่บาปหรื อเป็ นผู้ที่อลั ลอฮฺทรงรัก ดังนัน้ พวกเขาจะไม่ถูกลงโทษนอกจากพอเป็ นพิธีเท่านัน้ แม้ ว่าเขาจะทา
ความผิดขันอุ
้ กฉกรรจ์หรื อทาบาปขันมหั
้ นต์ก็ตาม การศรัทธาของบุคคลผู้นี ้ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์ใดๆ สาหรับเขา
เกี่ยวกับการศรัทธาต่อวันฟื น้ ชีพใหม่ อีกทังยั
้ งนับว่า บุคคลประเภทนี ้รวมอยู่ในบุคคลประเภทแรกนัน่ เอง
ค . ผู้ที่ศรัทธาต่อวันฟื น้ ชีพใหม่ โดยที่เขามีความศรัทธาอย่างถูกต้ องตามแบบที่อิสลามกาหนดไว้ เขา
มีค วามเชื่ อมั่น ว่า เขาเป็ นเพี ย งบ่า วของอัลลอฮฺ เท่านัน้ ไม่มี ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ ความสัม พัน ธ์ ระหว่างเขา
กับอัลลอฮฺเกินเลยไปกว่านี ้ เขาไม่มี ความสามารถในการไถ่บาป ไม่สามารถขอไถ่โทษในลักษณะที่ไม่ชอบด้ วย
บัญญัติศาสนา การที่บุคคลมีความศรัทธาเกี่ยวกับวันฟื น้ ชีพใหม่อย่างถูกต้ องเช่นนี ้ ได้ ก่อให้ เกิดผลสะท้ อน
ในทางที่ดีอย่างใหญ่หลวงต่อตัวเขาเองและสังคม ผู้ที่มีความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้ นและถูกต้ องต่อวันฟื ้นขึ ้นชีพ
ใหม่อยูใ่ นหัวใจ สภาพของเขาเสมือนผู้ที่มีผ้ อู ื่นคอยควบคุมพฤติกรรมของเขา เพื่อยับยังมิ
้ ให้ สนองตัณหาในการ
ทาความชัว่ และยับยังมิ
้ ให้ เขาปฎิบตั ิตามขันตอนในการชั
้
กนาไปสูก่ ารกระทาในสิง่ ที่ต้องห้ ามและการปฎิบตั ิใน
สิ่งที่อิสลามคัดค้ าน การศรัทธาอย่างแน่นแฟ้ นเป็ นเสมือนตารวจที่คอยจับเขาหรื อเป็ นพยานที่จะปรักปราเขา
หรื อเป็ นศาลที่จะพิพากษาลงโทษเขา หรื อเป็ นมติมหาชนซึ่งตาหนิในสิ่งที่เขาได้ ปฎิบตั ิหรื อสิ่งที่เขาละทิ ้ง โดย
เหตุนี ้ ในหัวใจของเขาจึงเป็ นเสมือนมีผ้ เู ฝ้ าคอยสังเกตการกระทาของเขาถ้ าหากว่าภายในหัวใจของบุคคลเป็ น
เสมือนมีผ้ ทู ี่คอยสังเกตการกระทาของเขาอยู่เขาก็ไม่อาจหาญที่จะละทิ ้งไม่ ปฎิบตั ิในสิ่งที่อลั ลอฮฺทรงบัญญัติมา
ไม่วา่ เขาจะอยูต่ ามลาพังหรื ออยูอ่ ย่างโดดเดี่ยวภายในป่ า หรื ออยูท่ า่ มกลางความมืดมิด หรื ออยูท่ า่ มกลางท้ อง
ทะเลทรายอันเวิ ้งว้ าง เขาจะไม่สามารถที่จะปฎิ บตั ิในสิ่งที่อลั ลอฮฺทรงห้ าม สมมุติว่าถ้ าเขาได้ กระทาผิด เขาก็
จะต้ องรู้สกึ สานึกตัวและมีความเสียใจในการกระทาความผิดและจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ ดังนัน้ จึงไม่มีอาวุธ
หรื อเกราะป้องกันใดๆ ที่จะแข็งแกร่ งและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าความเกรงกลัวอัลลอฮฺ(ตักวา)ในการยับยังการ
้
กระทาความผิด ทาให้ เขามีสติและสานึกตัวอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการทาความชั่ว พร้ อมกับเป็ นการปลูกฝั ง
บุคคลให้ ดาเนินอยูบ่ นหนทางที่เที่ยงตรง คุณธรรมที่ปรากฎอยูใ่ นบัญญัติของอิสลามมีความสูงส่งเหนือสิง่ อื่นใด
ซึ่งมนุษย์ไม่อาจจะยึดมัน่ อยู่อย่างมัน่ คงได้ ถ้าหากว่ าเขาไม่มีความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้ นต่อการฟื น้ ขึ ้นชีพใหม่
ด้ วยเหตุนี ้การศรัทธาต่อวันฟื น้ ชีพใหม่จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งยวดในศาสนาอิสลาม เพราะถ้ าหากว่าปราศจาก
หลักการศรัทธาประการนี ้แล้ ว การศรัทธาต่ออัลลอฮฺและการศรัทธาต่อศาสนทูตมุฮมั มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ก็หาได้ มีคณ
ุ ค่าอันใดไม่
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คุณธรรมแห่ งศาสนาอิสลามในการดารงชีวิตของมนุษย์
16 . อิสลาม ดังที่เราได้ กล่าวมาแล้ วในข้ อที่ 6 ของบทปาฐกถานี ้หมายถึงแหล่งอารยธรรมที่มีองคNประกอบ
ครบสมบูรณ์ สามารถเสริ มสร้ างความเจริ ญ ก้ าวหน้ าในทุกด้ าน และเป็ นระบบที่พร้ อมมูลในการยึ ดถือเป็ น
แนวทางสาหรับการดารงชี วิตของมนุษย์ อิสลามได้ เสนอแนวทางในการดารงชี วิตให้ แก่มนุษย์ ทุกแง่ทุกมุม
ดังนัน้ ผู้ที่ยึดมัน่ ในบัญญัติอิสลามจึงไม่ใช่นกั บวชที่ละทิ ้งความเป็ นอยู่ภายในสังคมของชาวโลก มิใช่นกั บุญ
และนักพรตที่บาเพ็ญตบะอยูต่ ามถ ้าและโพงไม้ แต่ผ้ ทู ี่ดาเนินชีวิตอยูต่ ามแนวจริ ยธรรมอิสลาม เขาจะใช้ ชีวิตอยู่
ภายในสังคมมนุษย์ ท่ามกลางสังคมที่มีความสับสนวุ่นวาย มิใช่การเอาตัวรอดโดยการหลีกหนีสงั คมไปปลด
เปลื ้องกิเลสและขัดเกลาจิตใจให้ สงู ส่งท่ามกลางความวิเวกและความสงบตามสานักปฎิบตั ิธรรม โบสถ์ วิหาร
อาศรม อิสลามต้ องการให้ มสุ ลิมขัดเกลาจิตใจให้ มีความสูงส่งและพยายามปลดเปลื ้องกิเลสท่ามกลางกระแส
คลื่นแห่งการดารงชีวิตของมนุษย์ โดยแน่แท้ ถ้ าหากว่า มนุษย์ดารงอยู่บนรากฐานแห่งความยาเกรงอัลลอฮฺมี
ความศรัทธาต่อบัญญัติของอัลลอฮฺ โดยถือว่าเป็ นกฎหมายสูงสุดเหนือกฎหมายอื่นใดภายในโลก ดาเนินตาม
คุณ ธรรมของอิสลาม มี ค วามตระหนัก ในความรั บ ผิด ชอบที่ มี ต่อ พระองค์ อัลลอฮฺ เขาจะไม่เพี ย งแต่ละทิ ง้
ความรู้ สกึ ว่าตัวเองเป็ นผู้มีอานาจ ทรงอิทธิพลและมีความเลอเลิศเหนือผู้อื่นเท่านัน้ เขายังจะมีความตระหนัก
และสานึกมัน่ อยูเ่ สมอในขณะที่เขาปฎิบตั ิภารกิจในโลกนี ้ในฐานะที่เขาเป็ นเพียงบ่าวของอัลลอฮฺ เขาจะมี สัจจะ
ซื่อสัตย์ และยึดมัน่ ในความสุขสงบสันติ
นี่เป็ นการเสนอสิง่ ที่อิสลามเรี ยกร้ องพอสังเขป เพราะคาเรี ยกร้ องของอิสลามมิใช่เป็ นเช่นเดียวกับการ
เพ้ อฝั นของนักปรัชญาเมธี หากแต่เป็ นคาเรี ยกร้ องที่เป็ นสัจธรรมของศาสนทูต มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะซัลลัม และให้ มี การน ามายึด ถื อปฎิ บัติ อย่างจริ งใจในการด าเนิน ชี วิต แม้ ว่าเวลาจะล่วงเลยไปกว่า 14
ศตวรรษแล้ วก็ตาม แต่ผลสะท้ อนแห่งคุณธรรมอิสลามยังคงปรากฎอยูใ่ นสังคมมุสลิมโดยทัว่ ไปในปั จจุบนั ที่เป็ น
สังคมที่อดุ มไปด้ วยคุณธรรม
สิ่งสุด ท้ ายคือ การวิงวอนขอของเราให้ เอกองค์ อัลลอฮฺ ได้ ท รงโปรดประทานความดี งามให้ แก่ เรา
แท้ จริ ง มวลการสรรเสริ ญเป็ นของอัลลอฮฺองค์อภิบาลแห่งสากลโลก
อบุล อะอฺลา อัล-เมาดูดี

หมายเหตุบรรณาธิการ เนื่องจากบทความนี ้ค้ นได้ จากอินเตอร์ เน็ตซึง่ ไม่ระบุผ้ แู ปล จึงไม่สามารถระบุชื่อผู้แปล
ได้ ณ ที่ นี ้ และขอดุอ าอ์ จ ากอัลลอฮฺ ให้ ท รงประทานผลตอบแทนแก่ ผ้ ูมี ส่ว นเกี่ ย วข้ องที่ ได้ แ ปลและเผยแพร่
บทความนี ้ทุกคน อามีน ผู้อา่ นสามารถติดตามอ่านต้ นฉบับภาษาอังกฤษได้ จาก
http://www.jannah.org/articles/messageofislam.html
และ
http://itesettur.wordpress.com/2006/08/15/the-message-of-islam-shed-abul-ala-maududi/
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