
 

 

 

ประเดน็ตา่งๆ 

เกีย่วกับหลกัความเชือ่ของมุสลิม 

อบัดุลอะซซี บิน มรัซกู อัฏ-เฏาะรีฟยี ์

หนังสือเล่มน้ีประมวลข้อมูลโดยสังเขปว่าด้ว

ยประเด็นต่างๆ 

เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม อาทิ 

อิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺ 

การอธิบายค าสอนศาสนา สิทธิของอัลลอฮฺ 

การจ าแนกระหว่างศรัทธาและไม่ศรัทธา 



 

 

องค์ประกอบของอีมานหรือความศรัทธา 

การศรัทธาต่อคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 

อัลกุรอานคือพระด ารัสของอัลลอฮฺ 

ระหว่างปัญญากับวะห์ยู 

การตัดสินเป็นของอัลลอฮฺ อัล-เกาะดัรฺ 

การก าหนดของอัลลอฮฺ โลกหลังความตาย 

ญะมาอะฮฺ ญิฮาด การพ้นสภาพผู้ศรัทธา 

อุบูดียะฮฺหรือสภาพแห่งการเป็นบ่าวต่ออัลล

อฮฺ 



 

 

โดยอาศัยการอธิบายที่กระชับและเข้าใจง่า

ย 

พร้อมหลักฐานอ้างอิงจากอัลกุรอานและหะ

ดีษไว้พอสมควร 

เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่ศึกษาและเรียนรู้โด

ยเฉพาะผู้ที่เริ่มเรียนและผู้ที่สนใจทั่วไป 

https://islamhouse.com/426424 

 ประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ 

(หลักความเชื่อของมุสลิม)  

o บทน า  

o บทที่หนึ่ง ศาสนาของอัลลอฮฺ  

https://islamhouse.com/426424


 

 

o บทที่สอง 

การอธิบายค าสอนศาสนา  

o บทที่สาม สิทธิของอัลลอฮฺ  

o บทที่สี่  การจ าแนกระหว่างศรัทธา

และไม่ศรัทธา  

 - หรือ ดื้อดึง 

ไม่นอบน้อมต่อทั้งสอง  

 - หรือ 

ปฏิเสธบทบัญญัติอิสลามที่ชัดเ

จน  

 - หรือ 

ปั้นเรื่องเท็จโดยกล่าวอ้างไปยั

งพระองค์อัลลอฮฺ  

o บทที่ห้า องค์ประกอบของอีมาน  



 

 

o บทที่หก 

การศรัทธาต่อคุณลักษณะของอัลล

อฮฺ  

o บทที่เจ็ด 

อัลกุรอานคือพระด ารัสของอัลลอฮฺ  

o บทที่แปด ระหว่างปัญญากับวะห์ยู  

o บทที่เก้า การตัดสินเป็นของอัลลอฮฺ  

o บทที่สิบ อัล-เกาะดัรฺ 

การก าหนดของอัลลอฮฺ  

o บทที่สิบเอ็ด โลกหลังความตาย  

o บทที่สิบสอง ญะมาอะฮฺ  

o บทที่สิบสาม ญิฮาด  

o บทที่สิบสี่ การพ้นสภาพผู้ศรัทธา  

o บทที่สิบห้า อุบูดียะฮฺ  



 

 

 ประเด็นตา่งๆ เกีย่วกับ 

(หลักความเชือ่ของมสุลิม) 

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา 

ปรานียิ่งเสมอ 

ประเด็นต่างๆ 

เกี่ยวกับหลักความเชื่อของมุสลิม 

 บทน า 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ 

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิแห่งเอกองค์อัลล

อฮฺ ผู้ทรงคู่ควรด้วยการสดุดีทั้งมวล 

ความดีงามแห่งพระองค์นั้นมากมายไม่อาจ

นับค านวนและการสรรเสริญพระองค์นั้นก็ล้



 

 

นพ้นนับไม่ถ้วน 

บุญคุณทั้งปวงเป็นของพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้

นจนบ้ันปลาย 

ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน

อกจากพระองค์ ไม่มีคู่เคียง ไม่มีผู้เทียบเท่า 

ไม่มีภาคี และไม่มีผู้เสมอเหมือน 

ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า มุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั้น 

เป็นทั้งบ่าวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ  

และนี่ ก็คือ “หลักความเชื่ออย่างย่อ” 

ที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นมาให้กับพี่น้องชาวเมือง

ชาม (ซีเรีย) 

ในขณะที่พวกเขาได้เป็นเจ้าของดินแดนนี้อี



 

 

กครั้งหลังจากที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองข

องประเทศคริสเตียนนักล่าอาณานิคมมานา

น 

แล้วก็ตกอยู่ใต้อาณัติของพวกบาฏินียะฮฺมา

เป็นเวลาร่วมศตวรรษ ซึ่งผลก็คือ 

ท าให้หลักการอิสลามหลายๆ 

ประการทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่และเรื่องปลีกย่อ

ยถูกเปล่ียนแปลงและแก้ไขไปมาก 

แท้จริงแล้ว 

มีหลายท่านจากพี่น้องในประเทศนั้นและจา

กที่อื่นๆ 

ได้ขอให้ข้าพเจ้าเขียนค าตอบต่างๆ 

ต่อค าถามที่บ่าวจะถูกสอบสวนในวันกิยามะ

ฮฺ ว่าด้วยสิทธิของอัลลอฮฺเหนือปวงบ่าว 



 

 

ที่ทรงสั่งบัญชานบีนูหฺและบรรดานบีทั้งหลา

ย 

จนถึงยุคแห่งสารอิสลามของนบีคนสุดท้าย

ท่านนบี มุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

ٰى بِّهِۦّ نُوٗحا وَ  ينِّ َما َوصَّ َن ٱلد ِّ ٓي أَۡوَحۡينَآ ﴿۞َشَرَع لَُكم م ِّ ٱلَّذِّ

يَسٰىٰٓۖٓ أَۡن أَقِّيُمواْ  يَم َوُموَسٰى َوعِّ هِّ ۦٓ إِّۡبَرٰ ۡينَا بِّهِّ إِّلَۡيَك َوَما َوصَّ

يَن َما تَۡدُعوُهۡم  كِّ قُواْ فِّيهِِّۚ َكبَُر َعلَى ٱۡلُمۡشرِّ يَن َوََل تَتَفَرَّ ٱلد ِّ

ٓي إِّلَۡيهِّ  ُ يَۡجتَبِّٓي إِّلَۡيهِّ َمن يََشآُء َويَۡهدِّ ﴾ ١٣َمن يُنِّيُب  إِّلَۡيهِِّۚ ٱَّللَّ

   [١٣]الشورى : 

ความว่า 

“พระองค์ได้ทรงก าหนดศาสนาแก่พวกเจ้า 

เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาแก่นูหฺ 

และที่เราได้มีวะห์ยูแก่เจ้าก็เช่นเดียวกับที่เร

าได้บัญชาแก่อิบรอฮีม มูซา และอีซา 



 

 

ว่าพวกเจ้าจงด ารงศาสนาไว้ให้คงมั่น 

และอย่าแตกแยกกันในเรื่องศาสนา 

เป็นเรื่องใหญ่หลวงหนักหนาส าหรับพวกตั้ง

ภาคีในเรื่องที่เจ้าเรียกร้องเชิญชวนพวกเข

าไปสู่ศาสนานั้น 

อัลลอฮฺทรงเลือกส าหรับพระองค์เป็นผู้ที่พร

ะองค์ทรงประสงค์ 

และทรงชี้แนะทางสู่พระองค์ให้แก่ผู้ที่ผินห

น้าสู่พระองค์” (อัช-ชูรอ 13) 

เม่ือความอยาก(ชะฮฺวะฮฺ)และผลประโยชน์ใ

นตัวคนมีมากขึ้น 

ก็จะเพิ่มสภาวะของจิตใฝ่ต่ า(ฮะวา)มากขึ้น

ตามไปด้วย 

และเมื่อฮะวามีอยู่มากจนเกินไปความเห็นก็



 

 

จะแตกตัวตามออกมาอีกหลายแขนง 

สุดท้ายเมื่อความเห็นแตกต่างกันมากมายก็

จะมีจ านวนกลุ่มและพวกต่างๆ 

มากขึ้นมาโดยปริยาย 

ในสภาพที่เสียงของชาวอาหรับอ่อนแรงแล

ะไม่ได้รับความสนใจ 

ก็จะยิ่งเพิ่มความง่ายดายและอิทธิพลของกา

รบิดเบือนและการสร้างความเคลือบแคลง 

รวมถึงการอุปโลกน์ข้ออ้างที่พาดพิงเอามา

จากหะดีษและโองการของพระเจ้าเสียเอง  

ถ้ากลุ่มต่างๆ ในยุคแรกและยุคต่อมา 

ได้เคยกระท าการเหล่านี้มาแล้วอย่างสะดว

กง่ายดาย 

แน่นอนว่าเรื่องดังกล่าวส าหรับกลุ่มต่างๆ 



 

 

ในยุคนี้ย่อมต้องง่ายและสะดวกกว่าอีก 

ตราบใดที่ยังมี ชะฮฺวะฮฺ และ ชุบฮะฮฺ อยู่ 

เพราะแท้จริง 

การสร้างความเคลือบแคลงหรือชุบฮะฮฺนั้น 

เริ่มต้นมาจากความอยากหรือชะฮฺวะฮฺก่อน 

จากนั้นจึงค่อยพัฒนามาเป็นชุบฮะฮฺ 

แล้วก็กลายพันธุ์เป็นลัทธิที่มีผู้ติดสอยห้อยต

าม สุดท้าย 

คนทั่วไปก็จะยึดถือเอาบทสรุปของมันโดยป

ราศจากความรอบรู้ถึงที่มาที่ไปตั้งแต่แรกเริ่

ม 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

 بَِّما ََل تَۡهَوٰىٓ أَنفُُسُكُم ٱۡستَۡكبَۡرتُۡم 
﴿أَفَُكلََّما َجآَءُكۡم َرُسوُلُۢ

يٗقا تَۡقتُلُو يٗقا َكذَّۡبتُۡم َوفَرِّ    [٨٧]البقرة: ﴾  ٨٧َن فَفَرِّ



 

 

ความว่า 

“หรือว่าทุกครั้งที่มีเราะสูลคนใดมายังสูเจ้า

พร้อมกับสิ่งที่ใจของสูเจ้าไม่ชอบ 

สูเจ้าก็จะแสดงความยโสโอหัง 

บางส่วนจากบรรดาเราะสูลเหล่านั้นพวกเจ้า

ก็ปฏิเสธ และอีกบางส่วนพวกเจ้าก็ฆ่า” (อัล-

บะเกาะเราะฮฺ 87) 

ในอายะฮฺนี้ อัลลอฮฺพูดถึง 

จิตใฝ่ต่ า(ฮะวา)ก่อน 

แล้วมันก็กลายมาเป็นความยโสโอหัง 

จากนั้นก็กลายมาเป็นการปฏิเสธศรัทธาแล้

วจบลงด้วยการอธรรมเป็นศัตรูคู่แค้น 

ซึ่งจะเป็นเช่นนี้กับทุกๆ 



 

 

ลัทธิและแนวคิดหลงทางในทุกยุคสมัยและ

ทุกกลุ่มชน  

อัลลอฮฺได้ทรงประทานสัจธรรมและทางน า

มายังท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ใครก็ตามที่ประสงค์จะรับมันในสภาพที่ใสส

ะอาดก็จงรับมันจากแหล่งเดิมอันแรกๆ 

ของมัน 

ก่อนที่มันจะถูกเอาไปผสมปนเปกับความคิด

ของคน  

เพราะวะห์ยู(พระด ารัสและวิวรณ์ของอัลลอ

ฮฺ)นั้นเปรียบได้เหมือนกับน้ า 

ส่วนปัญญาของมนุษย์นั้นเหมือนภาชนะ 

อัลลอฮฺได้ส่งวะห์ยูมาแล้ววางไว้ในภาชนะ 

นั่นคือหัวใจของท่านนบี 



 

 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จากนั้นท่านนบีก็ได้ถ่ายเทวะห์ยูให้กับบรร

ดาเศาะหาบะฮฺ 

แล้วเศาะหาบะฮฺก็ถ่ายเทให้กับบรรดาตาบิอี

น 

ยิ่งมีการถ่ายเทมากเท่าไรความใสของน้ าก็

จะยิ่งจางลงและจะยิ่งขุ่นมัว เพราะฉะนั้น 

ภาชนะที่ถูกต้องและสะอาดที่สุดก็คือภาชน

ะของคนรุ่นแรกๆ นั่นคือ เริ่มตั้งแต่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

จากนั้นก็เป็นเศาะหาบะฮฺ 

แล้วก็เป็นเหล่าตาบิอีน 

ซึ่งมีบันทึกในหะดีษที่รายงานโดยมุสลิมจา

กอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ว่า  



 

 

ُت أَتَى أَْصَحابي َما أَنَا أََمنَةٌ ألَْصَحابِّي، فَإِّذَا ذََهبْ »

تِّي، فَإِّذَا ذََهَب أَْصَحابي  يُوَعدُوَن، َوأَْصَحابِّي أََمنَةٌ ألُمَّ

تِّي َما يُوَعدُونَ   [25٣١]مسلم برقم  «أَتَى أُمَّ

ความว่า 

“ฉันเป็นหลักประกันความปลอดภัยแก่เศาะ

หาบะฮฺของฉัน 

เม่ือฉันจากไปก็จะมีสิ่งที่ถูกสัญญามายังเศา

ะหาบะฮฺของฉัน 

และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็จะเป็นหลักประกัน

ความปลอดภัยแก่ประชาชาติของฉัน 

เม่ือเศาะหาบะฮฺของฉันจากไปก็จะมีสิ่งที่ถูก

สัญญามายังประชาชาติของฉัน” (มุสลิม 

หมายเลข 2531) 



 

 

ดังนั้น 

ศาสนาจะต้องไม่ถูกน าเอามายึดถือปฏิบัติน

อกเสียจากต้องผ่านวะห์ยูจากอัลกุรอานแล

ะสุนนะฮฺเท่านั้น  

ي ِّ  ي بَعََث فِّي ٱأۡلُم ِّ تِّهِۦّ  ۧ﴿ُهَو ٱلَّذِّ ۡم َءايَٰ ۡنُهۡم يَۡتلُواْ َعلَۡيهِّ َن َرُسوَٗل م ِّ

ۡكَمةَ﴾  َب َوٱۡلحِّ تَٰ ُمُهُم ٱۡلكِّ ۡم َويُعَل ِّ يهِّ    [2]الجمعة: َويَُزك ِّ

ความว่า 

“พระองค์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งในหมู่ผู้ไม่รู้หนัง

สือซึ่งศาสนทูต(เราะสูล)ขึ้นมาคนหนึ่งจาก

พวกเขาเอง เพื่อให้เขาอ่านโองการต่างๆ 

ของพระองค์แก่พวกเขา 

และเพื่อให้เขาขัดเกลาจิตใจคนเหล่านั้นให้

บริสุทธิ์ 



 

 

และให้เขาสอนคัมภีร์และให้ความรู้แก่พวกเ

ขา” (อัล-ญุมุอะฮฺ 2) 

ความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับศาสนาที่เอามาจาก

สิ่งอื่นนอกจากอัลกุรอานแลอ 

ะสุนนะฮฺถือว่าเป็นความโง่เขลา  

และความเข้าใจที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวะห์ยู 

คือความเข้าใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺ  

ในหนังสือเล่มนี้ 

เราจะกล่าวถึงสิ่งที่วะห์ยูได้พูดถึง 

และสิ่งที่บรรดาเศาะหาบะฮฺเข้าใจ 

และเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคที่ดีที่สุดเห็นพ้องกัน 

ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ... 

 



 

 

 บททีห่นึ่ง ศาสนาของอลัลอฮฺ 

อิสลาม คือ ศาสนาของอัลลอฮฺผู้ทรงเอกะ 

พระองค์จะไม่ทรงรับศาสนาอื่นจากบ่าวขอ

งพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือญิน 

พระองค์ตรัสว่า  

ۡنهُ﴾ يٗنا فَلَن يُۡقبََل مِّ مِّ دِّ
ۡسلَٰ ]آل عمران:  ﴿ َوَمن يَۡبتَغِّ َغۡيَر ٱۡۡلِّ

٨5]   

ความว่า 

“และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่น

จากอิสลามแล้ว 

ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด

” (อาล อิมรอน 85) 

ُمُۗ ﴾  ۡسلَٰ ِّ ٱۡۡلِّ ندَ ٱَّللَّ يَن عِّ    [١٩]آل عمران: ﴿ إِّنَّ ٱلد ِّ



 

 

ความว่า “แท้จริง ศาสนา ณ 

อัลลอฮฺนั้นคืออิสลาม” (อาล อิมรอน 19) 

และอิสลามก็คือศาสนาของเหล่าศาสนทูตทั้

งหมด อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

ٓي إِّلَۡيهِّ أَنَّهُۥ ََلٓ  ُسوٍل إَِّلَّ نُوحِّ ن رَّ ن قَۡبلَِّك مِّ ﴿ َوَمآ أَۡرَسۡلنَا مِّ

ٓ أَنَ۠ا فَٱۡعبُدُونِّ  هَ إَِّلَّ
   [25]األنبياء: ﴾  25إِّلَٰ

ความว่า 

“และเรามิได้ส่งศาสนทูตคนใดก่อนหน้าเจ้า 

นอกจากเราได้มีบัญชาแก่เขาว่า 

แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า 

ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้า” (อัล-

อันบิยาอ์ 25)  



 

 

نُۢ  ۧ﴿ ۞إِّنَّآ أَۡوَحۡينَآ إِّلَۡيَك َكَمآ أَۡوَحۡينَآ إِّلَٰى نُوٖح َوٱلنَّبِّي ِّ  َن مِّ

ي هِّ هِّۚۦِ َوأَۡوَحۡينَآ إِّلَٰىٓ إِّۡبَرٰ َق َويَۡعقُوَب بَۡعدِّ يَل َوإِّۡسَحٰ عِّ َم َوإِّۡسَمٰ

َنِۚ  ُروَن َوُسلَۡيَمٰ يَسٰى َوأَيُّوَب َويُونَُس َوَهٰ َوٱأۡلَۡسبَاطِّ َوعِّ

ن  ١٦٣َوَءاتَۡينَا دَاوُۥدَ َزبُوٗرا  ُهۡم َعلَۡيَك مِّ َوُرُسٗٗل قَۡد قََصۡصنَٰ

ُ مُ  يٗما قَۡبُل َوُرُسٗٗل لَّۡم نَۡقُصۡصُهۡم َعلَۡيَكِۚ َوَكلََّم ٱَّللَّ وَسٰى تَۡكلِّ

١٦٤  ِّ لنَّاسِّ َعلَى ٱَّللَّ ئَٗلَّ يَُكوَن لِّ يَن لِّ رِّ يَن َوُمنذِّ رِّ بَش ِّ ُسٗٗل مُّ رُّ

يٗما  يًزا َحكِّ ُ َعزِّ ُسلِِّۚ َوَكاَن ٱَّللَّ  بَۡعدَ ٱلرُّ
ةُُۢ ﴾  ١٦5ُحجَّ

   [١٦5-١٦٣]النساء: 

ความว่า “แท้จริง เราได้มีโองการแก่เจ้า 

เช่นเดียวกับที่เราได้มีโองการแก่นูหฺและบร

รดานบีหลังจากเขา 

และเราได้มีโองการแก่อิบรอฮีม อิสมาอีล 

อิสหาก ยะอฺกูบ เหล่าลูกหลานของยะอฺกูบ 

อีซา อัยยูบ ยนูุส ฮารูน และสุลัยมาน 

และเราได้ประทานคัมภีร์ซะบูรฺให้แก่ดาวูด 

# 



 

 

และมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเราได้เล่าถึงพวกเ

ขาแก่เจ้ามาก่อนแล้ว 

และมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเรามิได้เล่าแก่เจ้าเ

กี่ยวกับพวกเขา 

และอัลลอฮฺได้ตรัสแก่มูซาจริงๆ # 

พวกเขาเหล่านั้นคือบรรดาศาสนทูตที่มาใน

ฐานะผู้แจ้งข่าวดีและในฐานะผู้ตักเตือน 

เพื่อว่ามนุษย์จะได้ไม่มีหลักฐานใดๆ 

อ้างแก้ตัวแก่อัลลอฮฺได้ในเมื่อมีบรรดาศาส

นทูตเหล่านั้นแล้ว 

และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ 

ผู้ทรงปรีชาญาณ” (อัน-นิสาอ์ 163-165)  

หลังจากที่พระองค์ทรงกล่าวถึงนบีนูหฺ, 

อิบรอฮีม, อิสหาก, ยะอฺกูบ, ดาวูด, สุลัยมาน, 



 

 

อัยยูบ, ยูซุฟ, มูซา, ฮารูน, ซะการียา, 

ยะห์ยา, อีซา, อิลยาส, อิสมาอีล, อิลยะสะอ,ฺ 

ยูนุส และ ลูฏ จากนั้นพระองค์ก็ตรัสว่า  

ٓ أَسۡ ﴿ أُ  ۡهُۗ قُل َلَّ ُٰۖٓ فَبُِّهدَٰىُهُم ٱۡقتَدِّ يَن َهدَى ٱَّللَّ ئَِّك ٱلَّذِّ
ٓ لُُكۡم َعلَۡيهِّ   ْولَٰ

يَن  لَمِّ ۡلعَٰ ۡكَرٰى لِّ    [٩٠]األنعام: ﴾  ٩٠أَۡجًراٰۖٓ إِّۡن ُهَو إَِّلَّ ذِّ

ความว่า “ชนเหล่านี้ 

คือผู้ที่อัลลอฮฺได้ทรงให้ทางน าแก่พวกเขา 

ดังนั้น 

ด้วยแนวทางของพวกเขานี่แหละเจ้าจงเจริ

ญรอยตามเถิด 

จงกล่าวเถิด(มุหัมมัด)ว่าฉันจะไม่ขอต่อพวก

ท่านซึ่งค่าจ้างใดๆ 

ในการใช้ให้ศรัทธาต่ออัลกุรอาน 

มันมิใช่อะไรอื่นนอกจากค าตักเตือนส าหรับ



 

 

ประชาชาติทั้งหลายเท่านั้น” (อัล-อันอาม 

90) 

ศาสนาของบรรดานบีนั้นจะเหมือนตรงกันห

มดในประเด็นที่เป็นหลักการพื้นฐาน 

อาจจะมีต่างกันบ้างในเรื่องปลีกย่อยบางส่ว

นแต่ก็ไม่ทั้งหมด 

ส่วนปลีกย่อยอาจจะมีเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนห

ลักการนั้นไม่มีเปลี่ยนแปลง 

แท้จริงอัลลอฮฺได้ส่งนบีมูซาและอีซามายังก

ลุ่มชนอิสรออีล 

ในคัมภีร์อินญีล(ไบเบิล)ที่ถูกประทานแก่นบี

อีซาก็จะมีส่วนที่ยกเลิกบทบัญญัติบางส่วนใ

นคัมภีร์เตารอต(โตราห์)ซึ่งถูกประทานให้แ



 

 

ก่นบีมูซาด้วย ท่านนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม 

ได้กล่าวแก่หมู่ชนของท่านว่า  

لَّ لَُكم بَۡعَض  ُحِّ َن ٱلتَّۡوَرٰىةِّ َوألِّ َما بَۡيَن يَدَيَّ مِّ ٗقا ل ِّ ﴿ َوُمَصد ِّ

ۡئتُُكم بِّ  َم َعلَۡيُكۡمِۚ َوجِّ ي ُحر ِّ ن رَّ   ٱلَّذِّ َ ايَٖة م ِّ ب ُِّكۡم فَٱتَّقُواْ ٱَّللَّ

يعُونِّ     [5٠]آل عمران: ﴾  5٠َوأَطِّ

ความว่า 

“และฉันจะเป็นผู้มายืนยันสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า

ของฉัน อันได้แก่คัมภีร์เตารอต 

และเพื่อที่ฉันจะได้อนุมัติแก่พวกท่านซึ่งบา

งสิ่งที่ถูกห้ามแก่พวกท่าน 

และฉันได้น าสัญญาณหนึ่งจากพระเจ้าของ

ท่านมายังพวกท่านแล้ว 

ดังนั้นจึงย าเกรงอัลลอฮฺเถิดและจงเชื่อฟังฉั

น” (อาล อิมรอน 50) 



 

 

มูซาและอีซานั้น 

ทั้งสองคนเป็นนบีที่ถูกส่งมายังประชาชาติเ

ดียวกัน 

กระนั้นเรื่องปลีกย่อยของแต่ละสมัยก็ยังมีที่

ต่างกันบ้าง นับประสาอะไรกับนบีอื่นๆ 

ที่ถูกส่งมายังประชาชาติที่ต่างกันไปเลยทีเ

ดียว ! 

หลังจากนั้นไม่นาน ไม่มีบทบัญญัติไหนๆ 

ที่ถูกประทานให้เว้นแต่ว่ามีการบิดเบือนเข้า

มาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

َن  تَۡحَسبُوهُ مِّ بِّ لِّ تَٰ نَتَُهم بِّٱۡلكِّ يٗقا يَۡلوُۥَن أَۡلسِّ ۡنُهۡم لَفَرِّ ﴿ َوإِّنَّ مِّ

بِّ وَ  تَٰ َن ٱۡلكِّ بِّ َوَما ُهَو مِّ تَٰ ِّ َوَما ٱۡلكِّ ندِّ ٱَّللَّ ۡن عِّ يَقُولُوَن ُهَو مِّ

َب َوُهۡم يَۡعلَُموَن  ِّ ٱۡلَكذِّ ِّ َويَقُولُوَن َعلَى ٱَّللَّ ندِّ ٱَّللَّ ۡن عِّ ُهَو مِّ

   [٧٨]آل عمران: ﴾  ٧٨



 

 

ความว่า “และแท้จริง จากหมู่พวกเขานั้น 

มีกลุ่มหนึ่งบิดลิ้นของพวกเขาในการอ่านคั

มภีร์ 

เพื่อพวกเจ้าจะได้หลงกลคิดว่ามันมาจากคั

มภีร์ ทั้งที่มันมิได้มาจากคัมภีร์ 

และพวกเขากล่าวแอบอ้างว่ามันมาจากที่อัล

ลอฮฺ ทั้งที่มันมิใช่มาจากอัลลอฮฺ 

และพวกเขากล่าวอ้างเท็จแก่อัลลอฮฺ 

ทั้งที่พวกเขาก็รู้กันดีอยู่” (อาล อิมรอน 

78)  

 ﴾ هِۦّ عِّ َواضِّ فُوَن ٱۡلَكلَِّم َعن مَّ    [٤٦]النساء: ﴿يَُحر ِّ

ความวา่ 

“พวกเขาบิดเบือนถ้อยค าจากที่ต่างๆ 

ของมัน” (อัน-นิสาอ์ 46) 



 

 

การณ์ดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดอุปสรรคส าหรับ

คนทั่วไปที่จะเข้าถึงสัจธรรมความถูกต้องต

ามความหมายที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ 

วิธีการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวนี้ก็คือการแต่

งตั้งนบีคนใหม่ 

พระองค์อัลลอฮฺจึงทรงให้ศาสนาอันถูกต้อง

ของพระองค์ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งด้วยการแต่งตั้

งท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดังนั้น 

จึงไม่มีอิสลามใดๆ ที่บริสุทธิ์ 

และศาสนาใดๆ ที่ถูกต้อง 

นอกจากศาสนาที่ถูกน ามาโดยมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เท่านั้น 

ۡنهُ َوُهَو فِّي ﴿ َوَمن يَۡبتَغِّ َغۡيَر  يٗنا فَلَن يُۡقبََل مِّ مِّ دِّ
ۡسلَٰ ٱۡۡلِّ

يَن  رِّ سِّ َن ٱۡلَخٰ َرةِّ مِّ    [٨5]آل عمران: ﴾  ٨5ٱأۡلٓخِّ



 

 

ความว่า 

“และผู้ใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่น

จากอิสลามแล้ว 

ศาสนานั้นก็จะไม่ถูกรับจากเขาเป็นอันขาด 

และในวันอาคิเราะฮฺเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุ

น” (อาล อิมรอน 85) 

พระองค์ได้ก าหนดให้สารแห่งอิสลามครอบ

คลุมส าหรับประชาชาติทั้งหมด 

ไม่ว่ามนุษย์หรือญิน 

ไม่ว่าอาหรับหรืออะญัม(คนที่ไม่ใช่อาหรับ)  

يٗرا﴾  يٗرا َونَذِّ لنَّاسِّ بَشِّ َك إَِّلَّ َكآفَّٗة ل ِّ    [2٨]سبأ: ﴿ َوَمآ أَۡرَسۡلنَٰ

ความว่า “และเราไม่ได้ส่งเจ้ามา 

เว้นแต่เพือ่ปวงมนุษย์ทั้งมวล 



 

 

ให้เป็นผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือนแก่พวกเข

า” (สะบะอ์ 28) 

ในเศาะฮีหฺมุสลิมมีหะดีษที่รายงานว่า  

هِّ » ْن َهذِّ هِّ، َلَ يَْسَمُع بِّى أََحدٌ مِّ ٍد بِّيَدِّ ى نَْفُس ُمَحمَّ َوالَّذِّ

، ثُمَّ يَُموُت َولَْم  ىٌّ َوَلَ نَْصَرانِّىٌّ ، يَُهودِّ ةِّ ى األُمَّ ْن بِّالَّذِّ يُْؤمِّ

ْن أَْصَحابِّ النَّارِّ  ؛ إَِّلَّ َكاَن مِّ ْلُت بِّهِّ ]مسلم برقم  «أُْرسِّ

١5٣] 

ความว่า “ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ 

ผู้ซึ่งชีวิตของมุหัมมัดอยู่ในพระหัตถ์ของพร

ะองค์ว่า 

ไม่มีใครที่ได้ฟังเกี่ยวกับฉันในหมู่ประชาชา

ตินี้ ไม่ว่าจะเป็นยิวหรือคริสต์ 

แล้วพวกเขาก็เสียชีวิตโดยที่ไม่ศรัทธาต่อสิ่

งที่ถูกประทานลงมาแก่ฉัน 



 

 

นอกเสียจากว่าเขาต้องกลายเป็นชาวนรก” 

(มุสลิม หมายเลข 153)  

และแท้จริง 

พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงพิทักษ์รักษาอัลกุรอา

นจากการถูกบิดเบือนแก้ไขหรือเปลี่ยนแปล

ง พระองค์ตรัสว่า  

ۡكَر وَ  ۡلنَا ٱلذ ِّ فُِّظوَن ﴿ إِّنَّا نَۡحُن نَزَّ    [٩]الحجر: ﴾  ٩إِّنَّا لَهُۥ لََحٰ

ความว่า “แท้จริง 

เราได้ประทานอัลกุรอานลงมา และแท้จริง 

เราจะเป็นผู้พิทักษ์รักษามัน” (อัล-หิจญ์รฺ 9) 

``` 

 



 

 

 บททีส่อง การอธิบายค าสอนศาสนา 

ไม่มีผู้ใดสามารถอธิบายความหมายของอิส

ลามและชี้แจงถึงจุดประสงค์ของอัลลอฮฺที่มี

อยู่ในค าสอนของอิสลาม 

(ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม) 

นอกจากอัลลอฮฺ 

ตามที่พระองค์ได้อธิบายไว้ในอัลกุรอานแล

ะในสุนนะฮฺของนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ผู้เป็นศาสนทูตของพระองค์ ดังนั้น 

จึงไม่มีมนุษย์คนใดจะมีสถานะที่สูงส่งกว่าน

บีหรือศาสนทูตของอัลลอฮฺ  

ถึงแม้นบีจะมีสถานะที่สูงส่ง 

แต่ภารกิจของท่านเป็นเพียงผู้ป่าวประกาศ



 

 

และเผยแพร่สารจากพระผู้อภิบาลของท่านเ

ท่านั้น อัลลอฮฺตรัสว่า 

ب َِّكٰۖٓ ﴾  ن رَّ َل إِّلَۡيَك مِّ ُسوُل بَل ِّۡغ َمآ أُنزِّ ٓأَيَُّها ٱلرَّ دة:  ]المائ﴿ ۞يَٰ

٦٧]   

ความว่า “เราะสูลเอ๋ย! 

จงป่าวประกาศสิ่งที่ถูกประทานมาแก่เจ้าจา

กพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิด” (อัล-มาอิดะฮฺ 

67) 

ส่วนหน้าที่ของนบีอีกประการหนึ่งคือการใ

ห้ค าอธิบายควบคู่กับการป่าวประกาศ 

(สารจากอัลลอฮฺ) พระองค์ตรัสว่า 

ُغ ٱۡلُمبِّيُن 
ُسولِّ إَِّلَّ ٱۡلبَلَٰ    [5٤]النور: ﴾  5٤﴿َوَما َعلَى ٱلرَّ



 

 

ความว่า 

“และเราะสูลไม่มีหน้าที่อื่นใดนอกจากการป่

าวประกาศที่ชัดเจน” (อัน-นูรฺ 54) 

และการอธิบายอัลกุรอานเองก็มาจากอัลลอ

ฮฺเช่นเดียวกัน พระองค์ตรัสว่า 

هُ فَٱتَّبِّۡع قُۡرَءانَهُۥ  ﴾  ١٩ثُمَّ إِّنَّ َعلَۡينَا بَيَانَهُۥ  ١٨﴿ فَإِّذَا قََرۡأنَٰ

   [١٩-١٨]القيامة: 

ความว่า “ดังนั้น เมื่อเราอ่านอัลกุรอาน 

เจ้าก็จงอ่านตามนั้น แล้วจากนั้น 

แท้จริงมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะอธิบายอัล

กุรอาน(แก่เจ้า)” (อัล-กิยามะฮฺ 18-19) 

ส่วนสุนนะฮฺนั้น 

ก็เป็นวะห์ยูจากอัลลอฮฺประเภทหนึ่ง 



 

 

ที่ได้ประทานแก่ศาสนทูตของพระองค์ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

ُق َعنِّ ٱۡلَهَوٰىٓ ﴿ َوَما يَ  ﴾  ٤إِّۡن ُهَو إَِّلَّ َوۡحٞي يُوَحٰى  ٣نطِّ

   [٤-٣]النجم: 

ความว่า “และมุหัมมัดไม่ได้พูดจากอารมณ์ 

แต่เป็นวะห์ยูที่อัลลอฮฺทรงประทานให้” 

(อัน-นัจญ์มุ 3-4) 

ดังนั้น ยามใดที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ถูกถามเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและท่านมีค าต

อบอยู่แล้วซึ่งพระผู้อภิบาลของท่านได้ประ

ทานวะห์ยูแก่ท่านก่อนหน้านั้น 

ท่านก็จะให้ค าตอบต่อค าถามดังกล่าว 

และหากท่านยังไม่มีค าตอบหรือยังไม่ได้รับ



 

 

การประทานวะห์ยูเกี่ยวกับค าถามดังกล่าว 

ท่านก็จะประวิงค าตอบจนกว่าวะห์ยูจะถูกป

ระทานลงมา 

และผู้ที่ใกล้ชิดและเข้าใจท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

มากที่สุดคือบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่าน 

ซึ่งความเข้าใจต่ออัลกุรอาน(ค าอธิบาย)ขอ

งบรรดาเศาะหาบะฮฺสามารถใช้เป็นหลักฐา

นอ้างอิงได้  

ถ้าหากผู้ใดกล่าวว่า 

มีใครบางคนอื่นจากอัลลอฮฺที่ครอบครองบ

ทบัญญัติเกี่ยวกับศาสนา 

ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อนุมัติหรือสิ่งต้องห้าม 

แสดงว่าเขาผู้นั้นได้ตั้งภาคีให้มีหุ้นส่วนกับ



 

 

อัลลอฮฺในด้านการชี้ขาดของพระองค์ 

ความเชื่อดังกล่าวเท่ากับเป็นการปฏิเสธศรั

ทธาและตั้งภาคีต่อพระองค์อย่างเป็นเอกฉัน

ท์ 

อัลลอฮฺจะไม่ทรงประทานคัมภีร์ของพระอง

ค์นอกจากว่าทุกค าพูดของพระองค์จะมีควา

มหมายที่พระองค์ทรงประสงค์ 

และความหมายที่พระองค์ทรงประสงค์น้ันจ

ะไม่มีผู้ใดสามารถอธิบายหรือขยายความไ

ด้ถูกต้องนอกจากพระองค์เท่านั้น 

หรือบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงอนุมัติเท่านั้น 

ส าหรับผู้ที่ท าการศึกษาและวิเคราะห์อัลกุร

อานต้องค านึงถึงสองเงื่อนไขดังต่อไปน้ี 



 

 

1. 

ต้องไม่ออกจากส านวนภาษาอาหรับและโค

รงสร้างของประโยค 

ทั้งพยางค์เดี่ยวและพยางค์ประสม 

2. 

ต้องไม่ค้านกับความหมายที่มีการยืนยันใน

อัลกุรอานอย่างชัดเจน 

ดังนั้น จึงไม่ใช่ว่า ทุกๆ 

สิ่งที่ถูกพาดพิงยังอัลลอฮฺจะเป็นสิ่งที่มาจาก

พระองค์จริง 

เพราะชาวคัมภีร์ได้หลงทางเน่ืองจากพยาย

ามวิเคราะห์จนเลยเถิด  บิดเบือนในสิ่งที่ชัดเ

จน 



 

 

และพยายามลบล้างโองการที่คลุมเครือในทั

ศนะพวกเขา อัลลอฮฺตรัสว่า 

تَ  بِّ لِّ تَٰ نَتَُهم بِّٱۡلكِّ يٗقا يَۡلوُۥَن أَۡلسِّ ۡنُهۡم لَفَرِّ َن ﴿ َوإِّنَّ مِّ ۡحَسبُوهُ مِّ

ِّ َوَما  ندِّ ٱَّللَّ ۡن عِّ بِّ َويَقُولُوَن ُهَو مِّ تَٰ َن ٱۡلكِّ بِّ َوَما ُهَو مِّ تَٰ ٱۡلكِّ

َب َوُهۡم يَۡعلَُموَن  ِّ ٱۡلَكذِّ ِّ َويَقُولُوَن َعلَى ٱَّللَّ ندِّ ٱَّللَّ ۡن عِّ ُهَو مِّ

   [٧٨]آل عمران: ﴾  ٧٨

ความว่า “และแท้จริง จากหมู่พวกเขานั้น 

มีกลุ่มหนึ่งบิดลิ้นของพวกเขาในการอ่านคั

มภีร์ 

เพื่อพวกเจ้าจะได้หลงกลคิดว่ามันมาจากคั

มภีร์ ทั้งที่มันมิได้มาจากคัมภีร์ 

และพวกเขากล่าวแอบอ้างว่ามันมาจากที่อัล

ลอฮฺ ทั้งที่มันมิใช่มาจากอัลลอฮฺ 

และพวกเขากล่าวอ้างเท็จแก่อัลลอฮฺ 



 

 

ทั้งที่พวกเขาก็รู้กันดีอยู่” (อาล อิมรอน 

78) 

พระองค์บอกว่า พวกเขาจะบิดลิ้น 

“ด้วยคัมภีร์” ไม่ใช่ด้วยสิ่งอื่น 

เพื่อให้พวกเจ้าหลงกลคิดไปว่ามันมาจากคั

มภีร์จริงๆ ทั้งนี้ 

เพราะความคล้ายกันจนแทบจะแยกไม่ออก

นั่นเอง 

เพื่อที่พวกเขาจะได้หลอกลวงอย่างแนบเนีย

นลึกซึ้ง 

``` 

 

 บททีส่าม สิทธขิองอลัลอฮฺ 



 

 

สิทธิของอัลลอฮฺ 

คือการภักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวใ

นทุกมิติของการภักดี พระองค์ตรัสว่า 

يُم  حِّ ُن ٱلرَّ ۡحَمٰ هَ إَِّلَّ ُهَو ٱلرَّ
ٓ إِّلَٰ  َلَّ

ٞدٰۖٓ حِّ ٞه َوٰ ُهُكۡم إِّلَٰ
﴾  ١٦٣﴿ َوإِّلَٰ

   [١٦٣]البقرة: 

ความหมาย 

“และพระเจ้าของพวกเจ้าคืออัลลอฮฺเพียงพ

ระองค์เดียว 

ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระผู้ทรงกรุ

ณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อัล-

บะเกาะเราะฮฺ 163) 

และต้องไม่น าสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับพระองค์ 

ไม่ว่าด้วยใจ วาจา หรือกาย อัลลอฮฺตรัสว่า 



 

 

ُكواْ بِّهِۦّ َشيۡ  َ َوََل تُۡشرِّ    [٣٦]النساء: اٰۖٓ ﴾   ٗ ﴿ ۞َوٱۡعبُدُواْ ٱَّللَّ

ความว่า “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด 

และอย่าน าสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์” 

(อัน-นิสาอ์ 36) 

การตั้งภาคีใหญ่(ชิริก อักบัรฺ) 

จะ(ล้างผลาญความดีต่างๆ 

จน)ไม่เหลือความดีใดๆ เลยส าหรับมนุษย์ 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

ن قَۡبلَِّك لَئِّۡن أَۡشَركۡ  يَن مِّ َي إِّلَۡيَك َوإِّلَى ٱلَّذِّ َت ﴿ َولَقَۡد أُوحِّ

يَن  رِّ سِّ َن ٱۡلَخٰ ]الزمر: ﴾  ٦5لَيَۡحبََطنَّ َعَملَُك َولَتَُكونَنَّ مِّ

٦5]   

ความว่า “และแท้จริง 

ได้มีวะห์ยูแก่เจ้า(โอ้มุหัมมัด)และบรรดานบี



 

 

ก่อนหน้าเจ้าว่า หากแม้นว่าเจ้าตั้งภาคี 

(ต่ออัลลอฮฺ) 

แน่นอนว่าการภักดีของเจ้า(ที่มีต่ออัลลอฮฺ)จ

ะมลายสิ้น 

แล้วเจ้าก็จะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ขาด

ทุนอย่างแน่นอน” (อัซ-ซุมัรฺ 65) 

พระด ารัสข้างต้นนั้นพาดพิงถึงศาสนทูตขอ

งพระองค์ คือท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แล้วนับประสาอะไรกับผู้ที่มีสถานะต่ ากว่าท่

านเล่า ? 

อัลลอฮฺจะไม่ทรงประทานอภัยแก่บ่าวที่ตั้งภ

าคีกับพระองค์ 

นอกจากว่าบ่าวของพระองค์จะกลับตัวและเ



 

 

ลิกจากการกระท าที่เป็นการตั้งภาคี 

พระองค์ตรัสว่า 

لَِّك لَِّمن  َ ََل يَۡغفُِّر أَن يُۡشَرَك بِّهِۦّ َويَۡغفُِّر َما دُوَن ذَٰ ﴿ إِّنَّ ٱَّللَّ

   [٤٨]النساء: يََشآُءِۚ ﴾ 

ความว่า “แท้จริง 

อัลลอฮฺจะไม่ทรงประทานอภัยต่อการตั้งภา

คีกับพระองค์ 

และพระองค์จะทรงประทานอภัยต่อความผิ

ดที่เบากว่านั้นส าหรับผู้ที่พระองค์ทรงประส

งค์” (อันนิสาอ์ 48)  

พระองค์ยังตรัสอีกว่า 

ِّ ثُمَّ َماتُواْ َوُهۡم  يَن َكفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِّيلِّ ٱَّللَّ ﴿ إِّنَّ ٱلَّذِّ

ُ لَُهۡم     [٣٤]محمد: ﴾  ٣٤ُكفَّاٞر فَلَن يَۡغفَِّر ٱَّللَّ



 

 

ความว่า “แท้จริง 

บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและสกัดกั้นจากหนท

างของอัลลอฮ 

แล้วพวกเขาก็เสียชีวิตลงในขณะที่ยังเป็นผู้

ปฏิเสธศรัทธาอยู่ ดังน้ัน 

อัลลอฮฺจะไม่ทรงประทานอภัยให้แก่พวกเข

าตลอดกาล” (มุหัมมัด 34) 

และผู้ใดเสียชีวิตในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธา 

เขาก็จะตกนรก อัลลอฮฺตรัสว่า 

ئَِّك 
ٓ ينِّهِۦّ فَيَُمۡت َوُهَو َكافِّٞر فَأُْولَٰ نُكۡم َعن دِّ ۡد مِّ ﴿َوَمن يَۡرتَدِّ

ُب ٱلنَّارِّٰۖٓ  ئَِّك أَۡصَحٰ
ٓ َرةِّٰۖٓ َوأُْولَٰ لُُهۡم فِّي ٱلدُّۡنيَا َوٱأۡلٓخِّ َحبَِّطۡت أَۡعَمٰ

لِّدُوَن     [2١٧]البقرة: ﴾  2١٧ُهۡم فِّيَها َخٰ

ความว่า 

“และผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับตัวออกจากศา



 

 

สนาของเขา 

แล้วเขาเสียชีวิตลงในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศ

รัทธาแล้วไซร้ การงานต่างๆ 

ของชนเหล่านี้จะล่มสลาย ทั้งบนโลกนี้และ 

ในโลกอาคิเราะฮฺ 

และชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก 

ซึ่งพวกเขาจะพ านักอยู่ในน้ันตลอดกาล” 

(อัล-บะเกาะเราะฮฺ 217) 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

 ِّ ۡم لَۡعنَةُ ٱَّللَّ ئَِّك َعلَۡيهِّ
ٓ يَن َكفَُرواْ َوَماتُواْ َوُهۡم ُكفَّاٌر أُْولَٰ ﴿ إِّنَّ ٱلَّذِّ

يَن  ئَِّكةِّ َوٱلنَّاسِّ أَۡجَمعِّ
ٓ    [١٦١]البقرة: ﴾  ١٦١َوٱۡلَملَٰ

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา 

แล้วเขาเสียชีวิตลงในสภาพที่เป็นผู้ปฏิเสธศ

รัทธา 



 

 

ชนเหล่านี้จะได้รับการสาปแช่งจากอัลลอฮฺ 

(ด้วยการท าให้เขาห่างไกลจากความเมตต

าของพระองค์) 

และจะได้รับการสาปแช่งจากมะลาอิกะฮฺแล

ะมนุษย์ทั้งมวล” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 161) 

บางที ในชีวิตของผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น 

อาจจะท าประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไ

ว้บ้าง 

การกระท าที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวนั้นเป็นเ

พียงการแบกรับภาระทางธรรมชาติที่อัลลอ

ฮฺได้มอบให้แก่เขา เสมือนกับที่สรรพสิ่งอื่นๆ 

ได้แบกรับภาระในการสร้างคุณูปการให้แก่

มนุษย์ เช่นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ลม 

และก้อนเมฆ เป็นต้น 



 

 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ประโยชน์แก่มนุษย์มากกว่า

มนุษย์ด้วยกันเสียอีก  

เพราะค าว่า “ปฏิเสธศรัทธา” 

นั้นหมายถึงการปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 

ไม่ใช่ปฏิเสธต่อสรรพสิ่งตามธรรมชาติ(ที่พ

ระองค์ทรงสร้างขึ้น) 

และการลงโทษก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธสิ

ทธิแห่งอัลลอฮฺ 

ไม่ใช่การปฏิเสธสิทธิแห่งสรรพสิ่งตามธรร

มชาติ  

``` 

 



 

 

 บททีส่ี ่ การจ าแนกระหวา่งศรทัธาและไมศ่

รทัธา 

อีมาน และ กุฟรฺ คือ 

ค านามสองค าและหุก่มสองหุก่มที่พระองค์อั

ลลอฮฺเท่านั้นเป็นผู้ชี้ขาด ดังนั้น 

จึงไม่สามารถเจาะจงว่าผู้ใดเป็นกุฟรฺเว้นแต่

จะมีหลักฐานอ้างอิงอย่างชัดเจน 

โดยมนุษย์บนโลกนี้แบ่งเป็นสองกลุ่มเท่านั้น 

คือ ผู้ศรัทธา และ ผู้ไม่ศรัทธา 

พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  

ٞنِۚ ﴾  ۡؤمِّ نُكم مُّ نُكۡم َكافِّٞر َومِّ ي َخلَقَُكۡم فَمِّ ]التغابن: ﴿ ُهَو ٱلَّذِّ

2]   



 

 

ความว่า “พระองค์ คือผู้ทรงสร้างสูเจ้า 

แล้วในหมู่สูเจ้าก็มีคนที่เป็นกาฟิรฺ 

และมีคนที่เป็นมุอ์มิน” (อัต-ตะฆอบุน :2)  

ทั้งนี้ 

หุก่มชี้ขาดต่อบุคคลสองกลุ่มน้ีต้องเป็นหุก่ม

ที่ถูกประทานโดยพระองค์อัลลอฮฺในคัมภีร์

ของอัลลอฮฺและในหะดีษนบีของพระองค์เท่

านั้น 

ส่วนคนมุนาฟิกนั้น 

พวกเขาแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

หนึ่ง 

คนกาฟิรที่ปกปิดความกุฟรฺและแสร้งแสดง

ความอีมาน เช่น 



 

 

ผู้แสร้งแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเป็นผู้ศรัทธา

ต่ออัลลอฮฺ คัมภีร์ และ เราะสูลของพระองค์ 

แต่ภายในใจพวกเขากลับต่อต้าน 

ไม่ศรัทธา ซึ่งการกระท าเช่นนี้ถือเป็น 

การนิฟากใหญ่ 

สอง 

คนมุสลิมที่ปกปิดมะศิยะฮฺและแสร้งแสดงท า

เป็นผู้ภักดี เช่น 

ผู้แสร้งท าเป็นผู้ท าตามสัญญาและปกปิดกา

รฉ้อโกงและบิดพลิ้ว หรือ 

แสร้งท าจริงใจในค าพูดและปกปิดความหล

อกลวงไว้ในใจ นี่คือ การนิฟากเล็ก  

อนึ่ง 

กฎในการคลุกคลีกับคนมุนาฟิกนั้นให้ยึดหุ



 

 

ก่มผิวเผินหรือให้มองจากการแสดงออก 

กล่าวนที่ทคือให้คลุกคลีกันในฐานะที่เขาเป็

นชาวมุสลิมตามสิ่งที่เห็นจากการแสดงออก

ของพวกเขา 

กฎเดิมของทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อของช

าวมุสลิมคือหะรอม และของกาฟิรฺคือหะลาล 

แต่ก็ไม่ใช่จะคงที่เช่นน้ีเสมอไป 

เพราะบางทีคนกาฟิรฺอาจได้รับการคุ้มครอง

อันเนื่องจากพันธะสัญญา การสงบศึก 

หรือการเป็นประชาชนของประเทศอิสลาม 

ในขณะที่คนมุสลิมเองอาจต้องโทษประหาร

ชีวิตเพราะความผิดบาป เช่น การฆ่าผู้อื่น 

หรือการซินาหลังจากที่แต่งงานแล้ว 

เป็นต้น 



 

 

ทั้งนี้ 

บุคคลหนึ่งย่อมไม่ถูกตราว่าเป็นกุฟรฺนอกจา

กเป็นผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺและเราะสูลของพร

ะองค์ชี้ขาดเท่านั้น เช่น  

- 

เป็นผู้ปฏิเสธพระองค์อัลลอฮฺหรือนบีของพร

ะองค์อัลลอฮฺ  

- หรือ เยาะเย้ย 

ดูหมิ่นพระองค์อัลลอฮฺและเราะสูลของพระอ

งค์ พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  

ُءوَن  تِّهِۦّ َوَرُسولِّهِۦّ ُكنتُۡم تَۡستَۡهزِّ ِّ َوَءايَٰ ََل  ٦5﴿قُۡل أَبِّٱَّللَّ

نُكۡم  نُِّكۡمِۚ إِّن نَّۡعُف َعن َطآئِّفَٖة م ِّ ُرواْ قَۡد َكفَۡرتُم بَۡعدَ إِّيَمٰ تَۡعتَذِّ

 بِّأَنَُّهۡم َكانُ 
ۡب َطآئِّفَةَُۢ يَن نُعَذ ِّ مِّ  -٦5]التوبة: ﴾  ٦٦واْ ُمۡجرِّ

٦٦]   



 

 

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) 

ว่าพวกท่านท าเล่นๆ กับพระองค์อัลลอฮฺ 

โองการของพระองค์และเราะสูลของพระอง

ค์กระนั้นหรือ? พวกท่านอย่ามาแก้ตัวเลย 

แท้จริงพวกท่านได้ตกเป็นกาฟิรฺแล้ว 

หลังจากที่เคยศรัทธามา 

หากเราจะอภัยโทษให้แก่กลุ่มหนึ่งในหมู่พ

วกเจ้า เราก็จะลงโทษอีกกลุ่มหนึ่ง 

เพราะพวกเขาเป็นผู้กระท าความผิด” (อัต-

เตาบะฮฺ :65-66)  

 - หรอื ดือ้ดึง ไม่นอบนอ้มตอ่ทั้งสอง 

 - หรอื ปฏิเสธบทบัญญตัอิสิลามทีช่ัดเจน 



 

 

 - หรอื 

ปั้นเรือ่งเทจ็โดยกลา่วอา้งไปยังพระองค์อลั

ลอฮ ฺ 

พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  

نُوَن بِّ  يَن ََل يُۡؤمِّ َب ٱلَّذِّ ي ٱۡلَكذِّ ئَِّك   ﴿ إِّنََّما يَۡفتَرِّ
ٓ ِّٰۖٓ َوأُْولَٰ تِّ ٱَّللَّ ايَٰ

بُوَن  ذِّ    [١٠5]النحل: ﴾  ١٠5ُهُم ٱۡلَكٰ

ความว่า 

 ًً มีเพียงพวกที่ไม่ศรัทธาต่อโองการต่างๆ 

ของพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้นที่ปั้นเรื่องเท็จขึ้

น พวกเหล่านี้แหละคือพวกโกหก” (อัล-

นะห์ลฺ :105)  

พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  



 

 

ا  ِّ لَمَّ بًا أَۡو َكذََّب بِّٱۡلَحق  ِّ َكذِّ نِّ ٱۡفتََرٰى َعلَى ٱَّللَّ مَّ ﴿ َوَمۡن أَۡظلَُم مِّ

يَن َجآَءهُۥِٓۚ أَلَۡيَس فِّي َجَهنََّم َمۡثٗو  فِّرِّ ۡلَكٰ ]العنكبوت: ﴾  ٦٨ى ل ِّ

٦٨]   

ความว่า 

“และใครเล่าจะอธรรมยิ่งไปกว่าผู้กุความเท็

จขึ้นแอบอ้างพระองค์อัลลอฮฺ 

หรือปฏิเสธสัจธรรมเมื่อมาถึง 

ในนรกญะฮันนัมนั้นมีที่พ านักส าหรับบรรด

าคนกาฟิรฺไม่ใช่ดอกหรือ ?” (อัล-อันกะบูต 

:68)  

- หรือ 

ท าอิบาดะฮฺต่อผู้อื่นนอกเหนือพระองค์อัลลอ

ฮฺ พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  



 

 

َسابُهُۥ  َن لَهُۥ بِّهِۦّ فَإِّنََّما حِّ ًها َءاَخَر ََل بُۡرَهٰ
ِّ إِّلَٰ ﴿ َوَمن يَۡدُع َمَع ٱَّللَّ

فُِّروَن  ۦِٓۚ إِّنَّهُۥ ََل يُۡفلُِّح ٱۡلَكٰ ندَ َرب ِّهِّ ]المؤمنون: ﴾  ١١٧عِّ

١١٧]   

ความว่า 

“และผู้ใดวิงวอนขอจากพระเจ้าอื่นคู่เคียงกั

บอัลลอฮฺ 

โดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์แก่เขาในการนี้ 

แท้จริงบัญชีของเขาอยู่ที่พระเจ้า 

แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ประสบค

วามส าเร็จ” (อัล-มุอ์มินูน :117)  

ทั้งนี้ 

ไม่ว่าจะเป็นอิบาดะฮฺที่ท าเพื่อผู้อื่นนอกเหนื

อจากพระองค์อัลลอฮฺ หรือ 

ยึดเอาพระเจ้าจอมปลอมต่างๆ เป็นสื่อกลาง 



 

 

ทั้งหมดน้ีล้วนเป็นกุฟรฺ 

พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  

ُهۡم َوََل يَنفَعُُهۡم  ِّ َما ََل يَُضرُّ ن دُونِّ ٱَّللَّ ﴿ َويَۡعبُدُوَن مِّ

ِِّۚ قُۡل أَتُنَب ِّ  ندَ ٱَّللَّ ُٓؤنَا عِّ ُؤََلٓءِّ ُشفَعَٰ
ٓ َ   َويَقُولُوَن َهٰ بَِّما ََل يَۡعلَُم  وَن ٱَّللَّ

ُكوَن  ا يُۡشرِّ لَٰى َعمَّ نَهُۥ َوتَعَٰ ِۚ ُسۡبَحٰ تِّ َوََل فِّي ٱأۡلَۡرضِّ َوٰ فِّي ٱلسََّمٰ

   [١٨]يونس: ﴾  ١٨

ความว่า 

“และพวกเขาจะเคารพภักดีสิ่งอื่นนอกเหนือ

จากพระองค์อัลลอฮฺ 

ที่มิให้คุณให้โทษแก่พวกเขา 

และพวกเขาจะกล่าวว่า 

เหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือเรา ณ 

พระองค์อัลลอฮฺ จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) 

พวกท่านจะมาบอกอัลลอฮฺเกี่ยวกับสิ่งในชั้น



 

 

ฟ้าต่างๆ 

และในแผ่นดินที่พระองค์ไม่ทรงรู้กระนั้นหรื

อ ? 

พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และทรงสูงส่งเหนือ

สิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีขึ้น” (ยูนุส :18)  

- หรือ 

ท าอิบาดะฮฺต่อผู้อื่นในสิ่งที่สมควรกระท าต่อ

พระองค์อัลลอฮฺเพียงผู้เดียวเท่านั้น เช่น 

ละเมิดสิทธิในการตราบทกฎหมายและออก

หุก่ม โดยท าเรื่องหะรอมให้เป็นเรื่องหะลาล 

เพราะการตราบทกฎหมายและออกหุก่มเป็

นสิ่งที่อัลลอฮฺเรียกว่าอิบาดะฮฺ 

ดังที่พระองค์อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า :  



 

 

 ِّ َّ يُن ٱۡلقَي ُِّم  ﴿ إِّنِّ ٱۡلُحۡكُم إَِّلَّ َّللِّ لَِّك ٱلد ِّ
ٓ إِّيَّاهُِۚ ذَٰ أََمَر أََلَّ تَۡعبُدُٓواْ إَِّلَّ

نَّ أَۡكثََر ٱلنَّاسِّ ََل يَۡعلَُموَن  كِّ
   [٤٠]يوسف: ﴾  ٤٠َولَٰ

ความว่า 

“การบัญญัติกฎเป็นสิทธิสงวนไว้ส าหรับพร

ะองค์อัลลอฮฺเท่านั้น 

พระองค์ทรงใช้มิให้พวกท่านเคารพอิบาดะ

ฮฺสิ่งใดนอกจากต่อพระองค์เพียงผู้เดียวเท่า

นั้น 

นั่นคือศาสนาที่เที่ยงธรรมแต่มนุษย์ส่วนให

ญ่มักไม่รู้” (ยูซุฟ :40)  

- หรือ 

ยอมรับว่ามีผู้อื่นนอกเหนือพระองค์อัลลอฮฺล่

วงรู้สิ่งเร้นลับ เช่น ท าไสยศาสตร์ หรือ 

ดูหมอ พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  



 

 

َوٰ  َمٰ ﴾ ﴿ قُل َلَّ يَۡعلَُم َمن فِّي ٱلسَّ ُِۚ تِّ َوٱأۡلَۡرضِّ ٱۡلغَۡيَب إَِّلَّ ٱَّللَّ

   [٦5]النمل: 

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) 

ไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าต่างๆ 

และแผ่นดินจะรู้ในสิ่งพ้นญาณวิสัย 

นอกจากพระองค์อัลลอฮฺ 

และพวกเขาจะไม่รู้ว่า 

เม่ือไหร่พวกเขาจะถูกฟื้นคืนชีพ” (อัน-นัมลฺ 

:65)  

- หรือ 

อ้างความสามารถในการสร้างและบริหารจั

กรวาล ชีวิต และความตาย 

พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  



 

 

ۡمِۚ قُلِّ  بَهَ ٱۡلَخۡلُق َعلَۡيهِّ ِّ ُشَرَكآَء َخلَقُواْ َكَخۡلقِّهِۦّ فَتََشٰ َّ ﴿أَۡم َجعَلُواْ َّللِّ

ُر  دُ ٱۡلقَهَّٰ حِّ لُِّق ُكل ِّ َشۡيٖء َوُهَو ٱۡلَوٰ ُ َخٰ    [١٦]الرعد: ﴾  ١٦ٱَّللَّ

ความว่า 

“หรือพวกเขานั้นได้ยึดเอาเหล่าภาคีที่สามา

รถบันดาลสร้างเหมือนกับการสร้างของพระ

องค์ 

จนพวกเขาสับสนแยกแยะงานสร้างไม่ถูกก

ระนั้นหรือ? จงกล่าวเถิด 

พระองค์อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง 

และพระองค์คือผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต” 

(อัร-เราะอฺด์ :16)  

- 

เช่นเดียวกับการยึดถือคนกาฟิรฺเป็นขวัญใจ

เฉกเช่นชาวมุสลิม 



 

 

ไม่ว่าจะอยู่ในรูปการมอบความรักหรือการใ

ห้ความช่วยเหลือ พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

:  

ۡنُهۡمُۗ ﴾  نُكۡم فَإِّنَّهُۥ مِّ    [5١دة:  ]المائ﴿َوَمن يَتََولَُّهم م ِّ

ความว่า 

“และผู้ใดในหมู่สูเจ้ายึดติดผูกพันกับพวกเข

า 

แน่นอนผู้นั้นก็เป็นผู้หนึ่งของพวกเขา”  (อัล

-มาอิดะฮฺ :51)  

และผู้ใดสามารถจะเข้าถึงความรู้อิสลามได้

แต่เขากลับละเว้นและหันหลังด้วยความสมั

ครใจ คนเช่นนี้คือคนกาฟิรฺ 

แม้ว่าจะกระท าโดยไม่รู้ก็ตาม 

เพราะเขาจัดเป็นคนไม่รู้ประเภทที่สามารถเ



 

 

รียนได้แต่ไม่ยอมเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ 

พระองค์อัลลอฮฺ จึง ได้ตรัสว่า :  

ُضوَن  ۡعرِّ  فَُهم مُّ
﴾  2٤﴿بَۡل أَۡكثَُرُهۡم ََل يَۡعلَُموَن ٱۡلَحقَّٰۖٓ

   [2٤]األنبياء: 

ความว่า 

“แต่ว่าพวกเขาส่วนใหญ่มักไม่รู้ความจริง 

เลยจึงหันหลังเมินห่าง” (อัล-อันบิยาอ์ :24)  

ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺ 

ได้ระบุว่าพวกคนเหล่านี้เป็นคนโง่ด้วยควา

มยินยอม พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า : 

ُضوَن  ُرواْ ُمۡعرِّ آ أُنذِّ يَن َكفَُرواْ َعمَّ ]األحقاف: ﴾  ٣﴿َوٱلَّذِّ

٣]   



 

 

ความว่า 

“แต่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้หันหลังให้

กับค าตักเตือน” (อัล-อะหฺกอฟ :3)  

ทั้งนี้ 

ความไม่รู้ในรายละเอียดของอิสลามเพราะ

การหันหลังให้กับความจริงยามเมื่อได้ฟังนั้

น 

ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างต่อหน้าอัลลอฮฺได้ 

ส่วนมากผู้คนมักตกอยู่ในความหลงผิดเพร

าะกรณีเช่นนี้แหละ 

เพราะได้ฟังความจริงแบบขาดวรรคขาดตอ

นแล้วก็หันหลังท าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ในรายละเอี

ยด 



 

 

ดังนั้น 

การไม่รู้จักไตร่ตรองในหลักฐานทางธรรม

ชาติที่อัลลอฮฺทรงสร้างและทางศาสนาที่ทร

งบัญญัติจึงเป็นคุณลักษณะของคนกาฟิรฺส่ว

นใหญ่ พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า :  

وَن َعلَۡيَها  تِّ َوٱأۡلَۡرضِّ يَُمرُّ َوٰ ۡن َءايَٖة فِّي ٱلسََّمٰ ﴿ َوَكأَي ِّن م ِّ

ُضوَن     [١٠5]يوسف: ﴾  ١٠5َوُهۡم َعۡنَها ُمۡعرِّ

ความว่า 

“และมีสัญญาณในชั้นฟ้าและแผ่นดินมากไ

หนแล้วที่พวกเขาเจอพบ 

แต่พวกเขากลับหันหลังไม่แยแส”(ยูซุฟ 

:105)   

และพระองค์อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า :  



 

 

ُضوَن  ۡعرِّ م مُّ هِّ ۡكرِّ ۡم فَُهۡم َعن ذِّ هِّ ۡكرِّ ُهم بِّذِّ ﴾  ٧١﴿بَۡل أَتَۡينَٰ

   [٧١]المؤمنون: 

ความว่า 

“แต่ทว่าเราได้น าบทเตือนตนของพวกเขา(

คืออัลกุรอาน)มาให้พวกเขาแล้ว 

แต่พวกเขาเป็นผู้หันหลังให้กับบทเตือนตน

ของพวกเขา” (อัล-มุอ์มินูน :7)  

การไม่ปฏิบัติเพราะมีความรู้ไม่เพียงพอนั้น 

ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างให้หลุดพ้นจากคว

ามบกพร่องไม่ปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ใน

ระหว่างมนุษย์ด้วยกันได้ 

แล้วนับประสบอะไรกับความบกพร่องในสิท

ธิและหน้าที่ที่ผูกพันกับพระองค์อัลลอฮฺ 



 

 

ฉะนั้น สติปัญญา 

จึงไม่มีความหมายหากไม่วิเคราะห์และไตร่

ตรองสัญญาณความยิ่งใหญ่ของพระองค์อั

ลลอฮฺ 

มันจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยแม้ว่าจะมีสิ่งแป

ลกประหลาดทุกๆ วันปรากฏให้เห็น 

พระองค์อัลลอฮฺได้ตรัสว่า : 

تَِّها   ۡحفُوٗظاٰۖٓ َوُهۡم َعۡن َءايَٰ ﴿ َوَجعَۡلنَا ٱلسََّمآَء َسۡقٗفا مَّ

ُضوَن     [٣2]األنبياء: ﴾  ٣2ُمۡعرِّ

ความว่า 

“และเราได้สร้างชั้นฟ้าให้เป็นหลังคาที่แข็ง

แกร่ง 

และพวกเขาก็ยังไม่แยแสกับสัญญาณความ

อลังการต่าง ๆ ของมัน” (อัล-อันบิยาอ์ :32)  



 

 

มนุษย์จึงเข้าใจผิดที่คิดว่าเขาสามารถลอย

นวลจากความผิดบาปในการไม่ปฏิบัติตาม

ศาสนาอย่างละเอียดและหันหลังให้กับอิสล

าม 

สรุปแล้ว 

สาเหตุแห่งการเพิกเฉยต่อศาสนานั้นเป็นเพ

ราะความหยิ่งยโส หรือ หลงระเริง หรือ 

ใฝ่ต่ าตามอารมณ์ ด้วยเหตุนี้เอง 

เม่ือความทุกข์ยากเกิดขึ้น 

มันจะกวาดความหยิ่งยโสและความสุขสบา

ยออกไป 

เขาก็จะมองเห็นความจริงและหวนกลับอยู่ใ

นหนทางที่ถูกต้องอีกครั้ง 

``` 



 

 

 

 บททีห่า้ องคป์ระกอบของอมีาน 

            อีมาน (ความศรัทธา) คือ วาจา 

การปฏิบัติ 

และความเชื่อมั่น  สามประการนี้คือองค์ประ

กอบของอีมาน 

ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับการละหมาดมั

ฆริบ ซึ่งมีจ านวนสามร็อกอะฮฺ 

หากผู้ใดปฏิบัติขาดไปแม้เพียงหนึ่งร็อกอะฮฺ 

ก็ไม่ถือว่าเป็นการละหมาดมัฆริบ 

เช่นเดียวกับอีมาน 

เม่ือองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (วาจา 

การปฏิบัติ และความเชื่อมั่น) 

ขาดไปก็ไม่ถือว่าเป็นอีมาน 



 

 

            เราไม่สามารถเรียกองค์ประกอบสา

มประการนี้ว่าเป็นเงื่อนไข(ชุรูฏ) ของอีมาน 

หรือ สิ่งจ าเป็น(วาญิบ) ของอีมาน 

หรือหลักการ (รุก่น) ของอีมาน 

แม้ว่าศัพท์เฉพาะเหล่านี้จะน าซึ่งความหมา

ยที่ถูกต้อง 

แต่บางครั้งก็อาจท าให้เกิดข้อผูกมัดที่ผิดๆ 

ในประเด็นต่อเนื่อง 

            แท้จริง องค์ประกอบสามประการนี้ 

หากมีการปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็

นการปฏิเสธอีมานทั้งหมด 

เหล่านี้คือสิ่งพิเศษที่มีเฉพาะในศาสนบัญญั

ติของประชาชาตินบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เท่านั้น 



 

 

ซึ่งความศรัทธาไม่ได้หมายถึงแค่ความปรา

รถนาดีที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ 

หรือการไม่ทุจริตเท่านั้น 

เน่ืองจากพฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุ

กคนชื่นชอบอยู่แล้วแม้ว่าเขาผู้นั้นจะไม่ศรั

ทธาต่อพระผู้สร้างก็ตาม 

            แต่อีมาน หมายถึง 

วาจาและการงานของหัวใจ 

            วาจาของหัวใจ คือ 

ความเชื่อมั่นและศรัทธาว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใ

ดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ 

และมุหัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ 

และศรัทธาว่าค าสอนที่ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 



 

 

น าจากอัลลอฮฺมาเผยแผ่(แก่มวลมนุษย์)คือ

สัจธรรม 

          การงานของหัวใจ คือ 

ความรักที่มีต่ออัลลอฮฺ  ต่อท่านนบีของพระ

องค์ ต่อศาสนาอิสลาม 

ตลอดจนความรักที่มีต่อสิ่งที่อัลลอฮฺและศาส

นทูตของพระองค์โปรดปราน 

และบริสุทธิ์ใจในการภักดีต่อพระองค์ 

            วาจา ณ 

ที่นี้มิได้จ ากัดเฉพาะค าพูดที่ดีทั่วไป เช่น 

สัจจะวาจา ค าพูดที่อ่อนโยนกับบิดามารดา 

การกล่าวทักทาย 

หรือการชี้แนะทางเดินส าหรับผู้หลงทาง 

เน่ืองจากวาจาเช่นนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนชื่



 

 

นชอบแม้จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺก็

ตาม แต่วาจาใจ ณ ที่นี้หมายถึง 

สิ่งพิเศษที่มีเฉพาะในศาสนบัญญัติของประ

ชาชาตินบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เท่านั้น 

วาจาใจที่ประเสริฐที่สุดคือการกล่าวค าปฏิ

ญาณสองประโยค (อัช-ชะฮาดะตัยนฺ) 

การกล่าวตัสบีหฺ และการกล่าวตักบีรฺ 

เป็นต้น 

          การงาน ณ 

ที่นี้มิได้จ ากัดเฉพาะการงานที่ดีทั่วไป เช่น 

ความกตัญญูต่อบิดามารดา 

การขจัดสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอันตรายบนท้องถ

นน การให้อาหารแก่คนยากจน 



 

 

การช่วยเหลือผู้ที่ถูกอธรรม 

การต้อนรับแขก เป็นต้น 

เน่ืองจากการกระท าเหล่านี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุ

กคนชื่นชอบแม้ว่าเขาผู้นั้นจะไม่ได้ศรัทธา

ต่ออัลลอฮฺก็ตาม 

            แต่การงาน ณ ที่นี้หมายถึง 

การงานเฉพาะที่อัลลอฮฺให้ศาสนทูตของพร

ะองค์น ามาเผยแพร่ เช่น การละหมาด 

การจ่ายซะกาต การถือศีลอด 

การประกอบพิธีหัจญ์ เป็นต้น 

            การงานที่ดี 

ที่ทุกศาสนาแห่งฟากฟ้าและสัญชาติญาณค

วามเป็นมนุษย์ต่างยอมรับว่าเป็นการงานที่

ดี เช่น ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ 



 

 

มีสัจจะในค าพูด 

ความกตัญญูต่อบิดามารดา 

การบริจาคอาหารแก่คนจน 

การขจัดสิ่งที่เป็นอันตรายบนท้องถนน 

เป็นต้น 

หากการงานเหล่านั้นกระท าไปด้วยความบ

ริสุทธิ์ใจต่ออัลอฮฺก็จะท าให้อีมานเพิ่มขึ้น 

และหากบุคคลใดไม่ได้กระท าสิ่งที่กล่าวมา

ข้างต้นก็ไม่ได้ถือว่าเขาผู้นั้นไร้อีมาน 

และการมีอยู่ของการงานเหล่านั้นมิได้ชี้ให้เ

ห็นว่ามีอีมานอยู่ด้วยเสมอไป 

หากแต่เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าสัญชาติญาณดั้งเดิม

ที่ถูกต้องของมวลมนุษย์นั้นไม่มีการเปลี่ยน

แปลงคือยอมรับในสัจธรรมเสมอ 

ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 



 

 

 ﴾ ِّ ٱلَّتِّي فََطَر ٱلنَّاَس َعلَۡيَهاِۚ    [٣٠]الروم: ﴿فِّۡطَرَت ٱَّللَّ

ความว่า 

“คือกมลสันดานตามธรรมชาติแห่งการเสก

สรรค์ของอัลลอฮฺ 

ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาบน

ฐานแห่งนี้” (อัร-รูม : 30) 

          อีมาน มีการเพิ่ม มีการลด 

และมีการสูญสิ้น 

อีมานจะเพิ่มขึ้นด้วยการเคารพภักดีต่ออัลล

อฮฺ 

อีมานจะลดลงด้วยการกระท าที่ฝ่าฝืนหรือเ

นรคุณอัลลอฮฺ 

และอีมานจะไม่สูญสิ้นนอกจากด้วยการปฏิเ



 

 

สธศรัทธาและการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ 

พระองค์ตรัสว่า 

لَۡت قُلُوبُُهۡم َوإِّذَا  ُ َوجِّ َر ٱَّللَّ يَن إِّذَا ذُكِّ نُوَن ٱلَّذِّ ﴿ إِّنََّما ٱۡلُمۡؤمِّ

ۡم يَتَوَ  ٗنا َوَعلَٰى َرب ِّهِّ تُهُۥ َزادَۡتُهۡم إِّيَمٰ ۡم َءايَٰ ﴾  2كَّلُوَن تُلِّيَۡت َعلَۡيهِّ

   [2]األنفال: 

ความว่า “แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้น คือ 

ผู้ที่เมื่ออัลลอฮฺถูกกล่าวขึ้นแล้ว 

หัวใจของพวกเขาก็หวั่นเกรง 

และเมื่อบรรดาโองการของพระองค์ถูกอ่าน

แก่พวกเขา 

โองการเหล่านั้นก็เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พ

วกเขา และแด่พระเจ้าของพวกเขานั้น 

พวกเขามอบหมายกัน” (อัล-อันฟาล : 2) 

และพระองค์ยังตรัสอีกว่า 



 

 

ٗنا﴾  يَن َءاَمنُٓواْ إِّيَمٰ    [٣١]المدثر: ﴿َويَۡزدَادَ ٱلَّذِّ

 ความว่า 

“…และบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรั

ทธา...” (อัล-มุดดัษษิรฺ : 31) 

และพระองค์ยังตรัสอีกว่า 

ينَةَ فِّي قُ  ٓي أَنَزَل ٱلسَّكِّ يَۡزدَادُٓواْ ﴿ ُهَو ٱلَّذِّ نِّيَن لِّ لُوبِّ ٱۡلُمۡؤمِّ

 ﴾ ۡمُۗ نِّهِّ َع إِّيَمٰ ٗنا مَّ    [٤]الفتح: إِّيَمٰ

ความว่า 

“พระองค์คือผู้ทรงประทานความสงบลงมาใ

นจิตใจของบรรดาผู้ศรัทธา 

เพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาให้กับ

ศรัทธาที่มีอยู่แล้วของพวกเขา...” (อัล-

ฟัตหฺ : 4) 



 

 

              อีมานจะไม่ปรากฏขึ้น 

นอกจากด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

-          ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา 

ด้วยวาจาใจ คือ 

ศรัทธาต่อสาส์นแห่งอิสลาม 

และด้วยการงานของจิตใจ 

คือความรักที่มีต่ออัลลอฮฺและศาสนทูตของ

พระองค์ 

และรักในสิ่งที่อัลลอฮฺและศาสนทูตของพระ

องค์โปรดปราน 

-          ด้วยวาจาของลิ้น 

-          แล้วด้วยการกระท าของอวัยวะอื่นๆ 



 

 

            ผู้ใดที่ศรัทธามั่นด้วยใจ 

และมีความสามารถเปล่งวาจา 

แต่ทว่าเขาไม่ยอมเปล่งวาจาแห่งศรัทธาออ

กมา เขาผู้นั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธา 

            ผู้ใดที่ศรัทธามั่นด้วยใจ  ได้เปล่งวา

จาแห่งศรัทธา  และมีความสามารถที่จะปฏิ

บัติตามแนวทางท่านนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

แต่ทว่าเขาไม่ยอมปฏิบัติตาม 

เขาผู้นั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ศรัทธา 

            ส่วนผู้ใดที่ต้องการจะเปล่งวาจาหรื

อปฏิบัติการงานที่ดี 

แต่ทว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะกระท าได้ 

อัลลลอฮฺได้ตรัสว่า 



 

 

ُ نَۡفًسا إَِّلَّ ُوۡسعََهاِۚ ﴾     [2٨٦]البقرة: ﴿ ََل يَُكل ُِّف ٱَّللَّ

ความว่า 

“อัลลอฮฺจะไม่ทรงบังคับใช้ชีวิตหนึ่งชีวิตใด

นอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่า

นั้น...” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 286) 

พระองค์ตรัสอีกว่า 

ُ نَۡفًسا إَِّلَّ َمآ ءَ     [٧]الطٗلق: اتَٰىَهاِۚ ﴾ ﴿ََل يَُكل ُِّف ٱَّللَّ

ความว่า 

“...อัลลอฮฺมิได้ทรงบังคับใช้ชีวิตใด 

เว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิ

ตนั้น...”  (อัฏ-เฏาะลาก: 7) 

``` 

 



 

 

 บททีห่ก 

การศรทัธาตอ่คุณลกัษณะของอัลลอฮฺ 

อัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะอันสูงส่ง 

มีพระนามอันงดงาม 

ไม่มีใครที่จะรู้จักพระองค์ดียิ่งไปกว่าตัวพระ

องค์เอง เพราะฉะนั้น 

เราจึงปฏิเสธคุณลักษณะต่างๆ 

ที่พระองค์เองปฏิเสธ 

เรายืนยันคุณลักษณะต่างๆ 

ตามที่พระองค์เองได้ยืนยันในคัมภีร์ของพร

ะองค์ ในสุนนะฮฺนบีของพระองค์ 

เราจะปฏิเสธทุกสิ่งที่เป็นข้อบกพร่องต่อพระ

องค์โดยภาพรวม(อัน-นัฟย์ อัล-มุจญ์มัล) 

เราจะยืนยันทุกคุณลักษณะที่ดีงามอันสมบูร



 

 

ณ์แก่พระองค์โดยละเอียด(อัล-อิษบาต อัล-

มุฟัศศ็อล) เราจะไม่อธิบายวิธีการ(ตักยีฟ) 

ไม่เปรียบเทียบ(ตัชบีฮฺ) 

และไม่ยกคู่เสมอเหมือน(ตัมษีล) 

ใครก็ตามที่ให้คุณลักษณะอันบกพร่องแก่พ

ระองค์แบบละเอียด 

เราก็จะปฏิเสธคุณลักษณะเหล่านั้นจากพระ

องค์โดยละเอียดเช่นกัน 

ดังที่พระองค์ทรงปฏิเสธการมีคู่ครองและบุต

รจากตัวพระองค์เองว่า  

 ﴾ 
ٰٓۖ
بَٞة حِّ    [١٠١]األنعام: ﴿أَنَّٰى يَُكوُن لَهُۥ َولَٞد َولَۡم تَُكن لَّهُۥ َصٰ

ความว่า “พระองค์จะมีบุตรได้อย่างไร 

ในเมื่อพระองค์ไม่ทรงมีคู่ครอง” (อัล-

อันอาม 101) 



 

 

ۡد َولَۡم يُولَۡد     [٣]اۡلخٗلص: ﴾  ٣﴿ لَۡم يَلِّ

ความว่า “พระองค์ไม่ทรงมีบุตร 

และไม่ทรงถูกก าเนิด” (อัล-อิคลาศ 3) 

พระองค์ปฏิเสธคุณลักษณะที่ยิวได้กล่าวหา

ว่าพระองค์เป็นผู้ตระหนี่ 

نُواْ بَِّما  ۡم َولُعِّ يهِّ  ُغلَّۡت أَۡيدِّ
ِّ َمۡغلُولَةٌِۚ ﴿ َوقَالَتِّ ٱۡليَُهودُ يَدُ ٱَّللَّ

 ﴾  بَۡل يَدَاهُ َمۡبُسوَطتَانِّ
   [٦٤دة:  ]المائقَالُواْْۘ

ความว่า “บรรดายิวได้กล่าวอ้างว่า 

พระหัตถ์ของอัลลอฮฺนั้นถูกล่าม 

มือของพวกเขานั่นแหละโดนล่าม 

และพวกเขาถูกสาปแช่งเน่ืองด้วยค าพูดที่พ

วกเขากล่าวอ้าง ทว่า 



 

 

พระหัตถ์ทั้งสองของอัลลอฮฺนั้นทรงแผ่กว้าง

เสมอ”  (อัล-มาอิดะฮฺ 64) 

เราจะปล่อยผ่านโองการต่างๆ ที่เป็นวะห์ยู 

เช่นโองการที่พูดถึงคุณลักษณะและพระนา

มต่างๆ ของพระองค์ 

โดยที่เราจะยืนยันตามข้อเท็จจริงของมันแ

ละเรารับรู้ร่องรอยบางอย่างของมัน 

โดยจะไม่เพิ่มเติมมากไปกว่านั้น 

เพราะอัลลอฮฺนั้นไม่มีสิ่งใดที่เหมือนพระอง

ค์ พระองค์ตรัสว่า 

يُر  يُع ٱۡلبَصِّ ۡثلِّهِۦّ َشۡيٞءٰۖٓ َوُهَو ٱلسَّمِّ ]الشورى: ﴾  ١١﴿لَۡيَس َكمِّ

١١]   



 

 

ความว่า “ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ 

และพระองค์น้ันเป็นผู้ได้ยิน ผู้ทรงเห็นยิ่ง” 

(อัช-ชูรอ 11) 

ไม่อนุญาตให้เราเปรียบเทียบคุณลักษณะข

องอัลลอฮฺกับสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น 

เพราะการเปรียบเทียบนั้นต้องมีฟัรอฺ 

(สาขาที่ออกมาจากต้นแบบ) และมี อัศลฺ 

(ต้นแบบที่ใช้เปรียบเทียบ) 

ซึ่งอัลลอฮฺนั้นทรงเอกะไม่มีคู่เสมอเสมอเหมื

อน 

จึงไม่มีสาขาที่จะเอาต่อเทียบกับพระองค์ได้ 

และไม่มีต้นแบบที่อยู่เหนือไปกว่าพระองค์ 

ทรงเอกะและบริหารจัดการทุกสิ่ง ไม่มีบุตร 

ไม่มีผู้ให้ก าเนิด ไม่มีคู่ใดๆ ทั้งสิ้น 



 

 

ปัญญาของมนุษย์ คือ 

เครื่องมือที่อัลลอฮฺทรงสร้างขึ้นมาให้เอาสิ่ง

ที่มันได้ฟังไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันได้เห็น 

มันจะฟังโองการต่างๆ 

ของอัลลอฮฺที่ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของพ

ระองค์แต่มันไม่เคยได้เห็นพระองค์จริงๆ 

แล้วก็จะเอาไปเปรียบกับตัวอย่างที่ใกล้เคีย

งที่สุดที่มันเคยเห็น 

ปัญญาของทุกคนจะจินตนาการตามที่มันเค

ยเห็น และจะให้การอธิบายตามที่เคยดู 

ในขณะที่อัลลอฮฺนั้นไม่มีคู่ใดๆ 

ที่จะเอามาเปรียบได้ในจินตนาการของปัญ

ญาใดๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น 

เราจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกพระ

นามใดๆ หรือคุณลักษณะใดๆ 



 

 

ของพระองค์เพียงเพราะเราเคยเห็นตัวอย่า

งที่ไม่งดงามในจินตนาการของเรา 

ซึ่งเราต้องการจะปฏิเสธจินตนาการนั้นด้วย

การปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺหรือพระ

นามของพระองค์ 

วิธีการนี้ท าให้เราตกอยู่ในกับดักการเปรียบ

เทียบที่โมฆะ (กิยาส บาฏิล) 

และหล่นลงไปในหลุมแห่งการปฏิเสธโองก

ารที่ถูกต้องจากอัลลอฮฺ 

ทว่าสิ่งที่เราต้องท าก็คือ 

ให้เราปฏิเสธความหมายชั่วๆ 

ที่ไม่ถูกต้องในจินตนาการของเราแทน 

และให้ยืนยันตามที่อัลลอฮฺทรงให้คุณลักษ

ณะแก่พระองค์เอง 

และเราก็หยุดเพียงแค่นั้น อัลลอฮฺตรัสว่า  



 

 

ۡلٗما  يُطوَن بِّهِۦّ عِّ ۡم َوَما َخۡلفَُهۡم َوََل يُحِّ يهِّ ﴿ يَۡعلَُم َما بَۡيَن أَۡيدِّ

   [١١٠]طه: ﴾  ١١٠

ความว่า 

“ทรงรู้ทั้งสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังพว

กเขา 

ในขณะที่พวกเขาไม่อาจที่จะรอบรู้ได้ครอบ

คลุมตัวพระองค์” (ฏอฮา 110)  

يُف  َرٰۖٓ َوُهَو ٱللَّطِّ ُك ٱأۡلَۡبَصٰ ُر َوُهَو يُۡدرِّ ُكهُ ٱأۡلَۡبَصٰ ﴿ َلَّ تُۡدرِّ

   [١٠٣]األنعام: ﴾  ١٠٣ٱۡلَخبِّيُر 

ความว่า 

“สายตาทั้งหลายจะไม่สามารถเข้าถึงพระอ

งค์ 

ในขณะที่พระองค์จะทรงเข้าถึงทุกสายตา 

และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ละเอียดยิ่ง 



 

 

และรอบรู้อย่างถี่ถ้วนยิ่ง” (อัล-อันอาม 

103) 

อัลลอฮฺนั้นทรงสูงส่งเหนือบัลลังก์ของพระอ

งค์บนท้องฟ้า พระองค์ตรัสว่า  

 َوُهَو بُِّكل ِّ َشۡيٍء 
ُنٰۖٓ ُر َوٱۡلبَاطِّ هِّ

ُر َوٱلظَّٰ ُل َوٱأۡلٓخِّ ﴿ ُهَو ٱأۡلَوَّ

يٌم  تِّ َوٱأۡلَۡرَض  ٣َعلِّ َوٰ ي َخلََق ٱلسََّمٰ تَّةِّ أَيَّاٖم ثُمَّ ُهَو ٱلَّذِّ فِّي سِّ

ٰۖٓ يَۡعلَُم َما يَلُِّج فِّي ٱأۡلَۡرضِّ َوَما يَۡخُرُج  ٱۡستََوٰى َعلَى ٱۡلعَۡرشِّ

َن ٱلسََّمآءِّ َوَما يَۡعُرُج فِّيَهاٰۖٓ َوُهَو َمعَُكۡم أَۡيَن  ُل مِّ ۡنَها َوَما يَنزِّ مِّ

يٞر  ُ بَِّما تَۡعَملُوَن بَصِّ    [٤-٣]الحديد: ﴾  ٤َما ُكنتُۡمِۚ َوٱَّللَّ

ความว่า “พระองค์เป็นผู้แรก 

เป็นผู้รั้งท้ายสุด เป็นผู้ที่เด่นสุด 

และเป็นผู้ที่ลับสุด 

และทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

พระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิ



 

 

นในหกวัน 

จากนั้นทรงสถิตสูงส่งอยู่เหนือบัลลังก์อะรัช 

พระองค์ทรงรู้สิ่งที่เข้าไปในแผ่นดินและสิ่ง

ที่ออกมาจากแผ่นดิน 

ทรงรู้สิ่งที่ลงมาจากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปยังฟ้า 

ทรงอยู่กับพวกเจ้าเสมอไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่

ที่ไหนก็ตาม 

และอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระท า” 

(อัล-หะดีด 3-4) 

พระองค์ทรงยืนยันการอยู่เหนือบัลลังก์ด้วย 

ซาต ของพระองค์ 

และทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

ทรงบอกพวกเราว่าพระองค์อยู่เคียงข้างบ่า

วของพระองค์ 



 

 

นั่นคือพระองค์ทรงอยู่กับเราด้วยความรอบ

รู้ การได้ยินและการเห็นของพระองค์ 

   [٤]الحديد: ﴿َوُهَو َمعَُكۡم أَۡيَن َما ُكنتُۡمِۚ ﴾ 

ความว่า 

“ทรงอยู่กับพวกเจ้าเสมอไม่ว่าพวกเจ้าจะอยู่

ที่ไหนก็ตาม” (อัล-หะดีด 4) 

และส าหรับบ่าวผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นที่รักของ

พระองค์ 

นอกจากที่จะทรงอยู่กับพวกเขาด้วยประกา

รต่างๆ ข้างต้นแล้ว 

พระองค์ยังทรงเคียงข้างพวกเขาด้วยการค

อยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน 

และการพิทักษ์ปกป้องของพระองค์ 

เช่นที่ได้ตรัสกับมูซาและฮารูนว่า  



 

 

 إِّنَّنِّي َمعَُكَمآ 
ٰٓۖٓ    [٤٦]طه: ﴾ ٤٦أَۡسَمُع َوأََرٰى  ﴿ََل تََخافَا

ความว่า “เจ้าทั้งสองอย่าได้กลัว 

เพราะแท้จริงข้าจะอยู่กับเจ้าทั้งสอง 

ข้าจะคอยฟังและมองดู” (ฏอฮา 46) 

พระองค์อัลลอฮฺทรงครอบครองความประสง

ค์ที่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่าง 

อะไรที่ทรงประสงค์ก็จะเกิดขึ้น 

อะไรที่ไม่ทรงประสงค์ก็จะไม่เกิด 

เรายืนยันคุณลักษณะนี้เช่นที่ทรงได้ยืนยัน

ด้วยพระองค์เอง 

เราจะไม่เข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้มากไปกว่านั้น 

เหมือนที่พวกปัญญานิยมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ

การอธิบายว่าอัลลอฮฺท าสิ่งที่พวกเขาเห็นว่า

มันเป็นไปไม่ได้ 



 

 

หรือทรงควบรวมระหว่างสิ่งที่ขัดแย้งกันเอง 

และอื่นๆ เป็นต้น อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

ُ يَۡفعَُل َما يََشآُء  لَِّك ٱَّللَّ    [٤٠]آل عمران: ﴾  ٤٠﴿قَاَل َكذَٰ

ความว่า “(ญิบรีลกล่าวแก่ซะกะรียาว่า) 

เช่นนั้นแหละคือพระองค์อัลลอฮฺ 

ทรงท าในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์” (อาล 

อิมรอน 40) 

يدُ ﴿  َ يَۡفعَُل َما يُرِّ نَّ ٱَّللَّ كِّ
   [25٣]البقرة: ﴾  25٣َولَٰ

ความว่า “แต่ทว่า 

อัลลอฮฺนั้นจะทรงท าในสิ่งที่พระองค์ทรงปร

ะสงค์” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 253) 

يدُ  يدُ  ١5﴿ ذُو ٱۡلعَۡرشِّ ٱۡلَمجِّ َما يُرِّ ]البروج: ﴾  ١٦فَعَّاٞل ل ِّ

١5-١٦]   



 

 

ความว่า 

“พระองค์เป็นเจ้าแห่งบัลลังก์อะรัชที่ยิ่งใหญ่

ทรงเกียรติ 

ทรงกระท าจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์

” (อัล-บุรูจญ์ 15-16) 

เราจะยืนยันในสิ่งที่วะห์ยูได้ยืนยัน 

และเราจะหยุดแค่นั้นโดยไม่ยืนยันคุณลักษ

ณะอื่นนอกจากที่วะห์ยูได้ยืนยันไว้ 

และเราจะปฏิเสธในสิ่งที่ปัญญาบ่งชี้ว่ามันเ

ป็นข้อบกพร่องถึงแม้ว่าคุณลักษณะความบ

กพร่องดังกล่าวจะไม่ได้ถูกระบุไว้ในวะห์ยูก็

ตาม เช่น คุณลักษณะแห่งความโศกเศร้า 

การร้องไห้ การหิว และอื่นๆ  

``` 



 

 

 

 บททีเ่จ็ด 

อลักรุอานคอืพระด ารัสของอลัลอฮฺ 

อัลกุรอานคือพระด ารัสของอัลลอฮฺ 

พระองค์ได้ตรัสด้วยพระด ารัสนั้นออกมาจริ

งๆ เป็นพระด ารัสของพระองค์ทั้งตัวอักษร 

โองการ และสูเราะฮฺต่างๆ 

ทั้งหมดของอัลกุรอาน เราจะไม่กล่าวว่า 

“อัลกุรอานน้ันเป็นเพียงแค่ความหมาย 

หรือเป็นเพียงแค่การเล่าถึงความหมายดังก

ล่าว” แต่เราจะกล่าวว่า 

พระองค์อัลลอฮฺจะตรัสเมื่อใดก็ได้ที่พระองค์

ทรงประสงค์จะตรัส 

ُ ُموَسٰى تَْكلِّيًما﴾     [١٦٤]النساء: ﴿َوَكلََّم َّللاَّ



 

 

ความว่า 

“และอัลลอฮฺได้ตรัสกับมูซาจริง”  (อัน-

นิสาอ์  ١٦٤) 

يقَاتِّنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ﴾  ا َجاَء ُموَسٰى لِّمِّ ]األعراف: ﴿َولَمَّ

١٤٣]   

ความว่า 

“และเม่ือมูซาได้มาตามก าหนดเวลาของเรา 

และพระเจ้าของเขาได้ตรัสแก่เขา”  (อัล-

อะอฺรอฟ  ١٤٣) 

การตรัสของพระองค์ก็คือพระด ารัสของพร

ะองค์ 

 ﴾ ُ يَقُوُل اْلَحق    [٤]األحزاب : ﴿َوَّللاَّ



 

 

ความว่า  ”และอัลลอฮฺนั้นตรัสสัจจะ” 

(อัลอะห์ซาบ 4) 

และพระด ารัสอัลลอฮฺนั้นได้รับการท่องจ าใ

นหัวอกทั้งหลาย  

ْلَم﴾  ﴿بَْل ُهَو آيَاتٌ  يَن أُوتُوا اْلعِّ بَيِّ نَاٌت فِّي ُصدُورِّ الَّذِّ

   [٤٩]العنكبوت : 

ความว่า “ทว่า 

มันเป็นโองการทั้งหลายอันชัดแจ้งที่อยู่ในหั

วอกของบรรดาผู้ที่ได้รับความรู้” (อัล-

อันกะบูต ٤٩) 

และอัลกุรอานคือสิ่งที่สามารถสดับรับฟังผ่า

นหูได้ 



 

 

َن اْلُمْشرِّ  ْرهُ َحتَّٰى يَْسَمَع ﴿ َوإِّْن أََحدٌ مِّ  يَن اْستََجاَرَك فَأَجِّ كِّ

﴾ِّ  [٦]التوبة :   َكَٗلَم َّللاَّ

ความว่า“ 

และหากว่ามีคนคนหนึ่งคนใดในหมู่มุชริกผู้

ตั้งภาคีได้ขอให้เจ้าคุ้มครอง 

ก็จงคุ้มครองเขาเถิด 

เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยินพระด ารัสของอัลลอ

ฮฺ” (อัต-เตาบะฮฺ  6) 

และถึงแม้ว่าผู้ที่น าอัลกุรอานมาเผยแผ่คือท่

านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กระนั้นมันก็จะไม่ท าให้อัลกุรอานเปลี่ยนสถ

านะออกจากการเป็นค าพูดของอัลลอฮฺได้ 

และอัลกุรอานนั้นถูกเขียนไว้เป็นบันทึก 

อัลลอฮฺตรัสว่า   



 

 

ۡسُطوٖر  ٖب مَّ تَٰ نُشوٖر  2﴿ َوكِّ    [٣-2]الطور: ﴾  ٣فِّي َرق ٖ مَّ

ความวา่ “ขอสาบานต่อคัมภีร์ที่ถูกบันทึก 

ในแผ่นจารึกที่กางแผ่ไว้” (อัฏ-ฏูร ฺ 2-3) 

จารึกแห่งอัลกุรอานนี้อัลลอฮฺได้รักษาไว้ใน 

อัล-เลาห์ อัล-มะห์ฟูซฺ (กระดานที่บันทึก) ณ 

ที่พระองค์ พระองค์ได้ตรัสว่า 

يٞد  جِّ ۡحفُوظُِّۢ  2١﴿ بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن مَّ ﴾  22فِّي لَۡوٖح مَّ

   [22-2١]البروج: 

ความว่า “ทว่า 

มันคืออัลกุรอานอันยิ่งใหญ่สูงส่ง 

อยู่ในกระดานที่ถูกเก็บไว้” (อัล-

บุรูจญ์  21-22) 

يٌم  بِّ لَدَۡينَا لَعَلِّيٌّ َحكِّ
تَٰ    [٤]الزخرف: ﴾  ٤﴿ َوإِّنَّهُۥ فِّٓي أُم ِّ ٱۡلكِّ



 

 

ความว่า “แท้จริง 

อัลกุรอานน้ันอยู่ในแม่บทแห่งคัมภีร์ (อัล-

เลาห์ อัล-มะห์ฟูซฺ) ณ ที่เรา 

มันสูงส่งพรั่งพร้อมด้วยวิทยปัญญา” )อัซ-

ซุครุฟ 4) 

และถึงแม้อัลกุรอานจะถูกบันทึกในแผ่นจารึ

ก 

ก็ไม่ได้ท าให้มันออกจากสถานะการเป็นพร

ะด ารัสของอัลลอฮฺ 

ถึงแม้ว่ากระดาษและน้ าหมึกจะเป็นสิ่งถูกสร้

างของพระองค์ก็ตาม อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

ٗبا فِّي قِّۡرَطاٖس﴾ ﴿ َولَۡو نَ  تَٰ ۡلنَا َعلَۡيَك كِّ    [٧]األنعام: زَّ



 

 

ความว่า “หากเราได้ลงมาให้แก่เจ้า 

ซึ่งคัมภีร์ฉบับหนึ่ง(ที่ถูกจารึกไว้)ในกระดา

ษ” )อัล-อันอาม 7) 

ในโองการนี้พระองค์ทรงจ าแนกว่า 

“คัมภีร์” เป็นสิ่งหนึ่ง และ “กระดาษ” 

ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหาก 

พระองค์ทรงยืนยันอย่างชัดเจนว่า 

อัลกุรอานน้ันเป็นพระด ารัสของพระองค์ 

ถึงแม้ว่ามันจะถูกจดด้วยปากกาซึ่งเป็นสิ่งถู

กสร้าง 

และด้วยน้ าหมึกซึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างอีกเช่นเดี

ยวกัน 

ن  ن َشَجَرةٍ أَْقَٗلٌم َواْلبَْحُر يَُمدُّهُ مِّ ﴿َولَْو أَنََّما فِّي اأْلَْرضِّ مِّ

هِّ َسْبعَةُ أَبْ  ِّ﴾ بَْعدِّ ا نَفِّدَْت َكلَِّماُت َّللاَّ    [2٧]لقمان: ُحٍر مَّ



 

 

ความว่า 

“และหากว่าต้นไม้ทั้งหมดที่มีอยู่ในแผ่นดินเ

ป็นปากกาหลายด้าม 

และมหาสมุทร(เป็นน้ าหมึก)มีส ารองไว้อีกเ

จ็ดมหาสมุทร 

ค าพูดของอัลลอฮฺย่อมที่จะไม่หมดสิ้นไป(แ

ต่น้ าหมึกและปากกานั้นจะหมดเสียก่อน)” 

(ลุกมาน 27) 

دَادًا لِّ َكلَِّماتِّ َربِّ ي لَنَفِّدَ اْلبَْحُر قَْبَل أَن  ﴿ قُل لَّْو َكاَن اْلبَْحُر مِّ

ثْلِّهِّ َمدَدًا ﴾ ئْنَا بِّمِّ  [١٠٩]الكهف:   تَنفَدَ َكلَِّماُت َربِّ ي َولَْو جِّ

ความว่า “จงกล่าวเถิด 

หากทะเลเป็นน้ าหมึกส าหรับบันทึกพจนาร

ถของพระผู้เป็นเจ้าของฉัน 

แน่นอนทะเลจะเหือดแห้งก่อนที่ค ากล่าวขอ



 

 

งพระผู้เป็นเจ้าของฉันหมดสิ้นไป  ถึงแม้ว่าเ

ราจะน ามันมาเยี่ยงนั้นมาเป็นหมึกอีกก็ตาม” 

(อัล-กะฮ์ฟฺ  109) 

ดังนั้น 

ทั้งสิ่งที่ปากกาได้จดหรือสิ่งที่มันไม่ได้จด 

ทั้งหมดล้วนคือพระด ารัสของอัลลอฮฺทั้งสิ้น 

และใครได้กล่าวว่า 

“พระด ารัสของอัลลอฮฺคือสิ่งถูกสร้าง(มัคลูก

)” นั่นก็แสดงว่าแท้จริงเขาได้เป็นกาฟิรฺแล้ว 

เน่ืองจากพระด ารัสของพระองค์อัลลอฮฺนั้นเ

ป็นส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของพระองค์ 

และพระองค์ก็ได้จ าแนกระหว่างสิ่งถูกสร้าง

ที่เป็นมัคลูกกับพระด ารัสของพระองค์ไว้อย่

างชัดเจน พระองค์ตรัสว่า 



 

 

تَّةِّ أَيَّاٖم ﴿ إِّنَّ َربَّ  تِّ َوٱأۡلَۡرَض فِّي سِّ َوٰ ي َخلََق ٱلسََّمٰ ُ ٱلَّذِّ ُكُم ٱَّللَّ

ي ٱلَّۡيَل ٱلنََّهاَر يَۡطلُبُهُۥ َحثِّيٗثا  ٰۖٓ يُۡغشِّ ثُمَّ ٱۡستََوٰى َعلَى ٱۡلعَۡرشِّ

ۦُٓۗ أَََل لَهُ ٱۡلَخۡلُق  هِّ تُِّۢ بِّأَۡمرِّ َرٰ َوٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر َوٱلنُُّجوَم ُمَسخَّ

يَن َوٱأۡلَۡمُرُۗ  لَمِّ ُ َربُّ ٱۡلعَٰ    [5٤]األعراف: ﴾  5٤تَبَاَرَك ٱَّللَّ

ความว่า “แท้จริง 

พระเจ้าของพวกเจ้าคืออัลลอฮฺ 

ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในหก

วัน แล้วทรงสถิตสูงส่งเหนือบัลลังก์อะรัช 

พระองค์ทรงให้กลางคืนไล่ตามกลางวันด้ว

ยความรวดเร็ว 

และทรงสร้างดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์ 

และบรรดาดวงดาวขึ้น 

โดยถูกก าหนดให้ท าหน้าที่บริการตามพระ

บัญชาของพระองค์ พึงรู้เถิดว่า 

การสร้างและค าสั่งบัญชาทั้งหลายเป็นสิทธิ



 

 

ของพระองค์เท่านั้น 

มหาบริสุทธิ์ยิ่งองค์อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้าแห่งสาก

ลโลก” (อัล-อะอฺรอฟ  45) 

ในโองการนี้ 

อัลลอฮฺได้จ าแนกระหว่างสิ่งที่ถูกสร้างของ

พระองค์ คือชั้นฟ้าทั้งหลาย แผ่นดิน 

ดวงอาทิตย์ ดวงดาวต่างๆ 

และระหว่างค าสั่งของพระองค์ น่ันคือ 

พระด ารัสของพระองค์ผู้มหาบริสุทธิ์ยิ่ง 

ซึ่งพระองค์ได้ให้สรรพสิ่งต่างๆ 

มีขึ้นด้วยค าสั่งนั้น 

“โดยถูกก าหนดให้ท าหน้าที่บริการตามพร

ะบัญชาของพระองค์”  



 

 

อัลลอฮฺได้สร้างเสียงของบรรดานักอ่าน 

ด้วยการสร้างริมฝีปากทั้งสอง ลิ้น ล าคอ ลม 

เพดานลิ้น 

และการเคลื่อนไหวของอวัยวะเหล่านี้ 

แต่มิอาจจะปฏิเสธได้ว่าสิ่งที่ได้ยินคือค าพูด

ของอัลลอฮฺ พระองค์ตรัสว่า  

 ﴾ِّ َم ٱَّللَّ
ۡنُهۡم يَۡسَمعُوَن َكلَٰ يٞق م ِّ    [٧5]البقرة: ﴿َوقَۡد َكاَن فَرِّ

ความว่า “ทั้งๆ ที่คนกลุ่มหนึ่งจากพวกเขา 

เคยสดับรับฟังพระด ารัสของอัลลอฮฺ” (อัล-

บะเกาะเราะฮ 75) 

สิ่งที่ได้ยินคือค าพูดของอัลลอฮฺ 

ถึงแม้คนที่ออกส าเนียงมาคือผู้ที่อ่าน 

เหมือนที่นักวิชาการบางท่านได้กล่าวไว้ว่า  



 

 

ي، والَكَٗلُم َكَٗلمُ  ْوُت َصْوُت القَارِّ ي الصَّ  البَارِّ

“เสียงนั้นคือเสียงกอรีผู้ที่อ่าน 

แต่ค าพูดคือค าพูดของอัลลอฮฺผู้มีนามว่า 

อัล-บารีย์” 

``` 

 

 บทที่แปด ระหวา่งปัญญากบัวะหย์ู 

ด้วยพลังของหลักฐานจากตัวบทที่ถูกถ่ายท

อดมารวมกันกับการใช้สติปัญญา 

ก็จะท าให้เราทราบถึงข้อเท็จจริงทางบทบั

ญญัติ  ดังนั้น 

ตัวบทไม่สามารถยังประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่ใช้ส

ติปัญญาได้ 



 

 

และเช่นเดียวกันปัญญาก็ไม่สามารถให้ประ

โยชน์แก่ผู้ที่ไม่ยอมรับในตัวบท  และสองสิ่

งข้างต้นนั้นหากอย่างหนึ่งอย่างใดบกพร่อง 

มันก็จะท าให้เกิดความบกพร่องในการรับรู้

ถึงสัจธรรมด้วย 

หากมองดูแล้วตัวบทและสติปัญญามันค้าน

กันโดยรวมๆ ก็ให้ถือตัวบทก่อนสติปัญญา 

เน่ืองจากตัวบทนั้นเป็นความรู้ที่มาจากพระ

ผู้สร้างที่สมบูรณ์  ส่วนสติปัญญาเป็นความรู้

ที่มาจากมนุษย์ผู้มีความบกพร่อง  

สติปัญญาเปรียบเสมือนดวงตา  ตัวบทเปรีย

บเสมือนแสงสว่าง  ดังนั้นผู้ที่มีสายตานั้นไม่

สามารถจะท าให้ดวงตาทั้งสองของเขาเกิด

ประโยชน์ได้ภายใต้ความมืดสนิท  เช่นเดีย



 

 

วกับผู้ที่มีสติปัญญาอย่างเดียวก็ไม่สามารถ

ที่จะท าให้สติปัญญาของเขาเกิดประโยชน์ไ

ด้โดยปราศจากวะห์ยู 

ปริมาณของแสงสว่างมีมากเท่าใดก็จะส่งผ

ลให้แก่ดวงตาเห็นชัดเท่านั้น 

เช่นเดียวกับปริมาณของวะห์ยูมีมากเท่าใด

มันก็จะชี้น าสติปัญญามากเท่านั้น 

และหากส่วนผสมที่สมบูรณ์ของสติปัญญาแ

ละตัวบทมีมากเท่าใด 

ก็จะเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับทางน าและควา

มเข้าใจมากเท่านั้น 

เฉกเช่นการได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนใ

นช่วงเวลาเที่ยงวัน 

ي بِّهِۦّ فِّي ﴿ أََو َمن كَ  هُ َوَجعَۡلنَا لَهُۥ نُوٗرا يَۡمشِّ اَن َمۡيٗتا فَأَۡحيَۡينَٰ

 ﴾ تِّ ثَلُهُۥ فِّي ٱلظُّلَُمٰ    [١22]األنعام: ٱلنَّاسِّ َكَمن مَّ



 

 

ความว่า “หรอืว่าผู้ที่ได้ตายไปแล้ว 

จากนั้นเราก็ได้ให้เขามีชีวิตขึ้นมาและเราไ

ด้ให้แสงสว่างแก่เขา 

เพื่อใช้เดินอยู่ท่ามกลางหมู่มนุษย์ 

มีหรือที่เขาจะเหมือนกับผู้ที่อยู่ในความมืดมิ

ดหลายชั้น” (อัล-อันอาม:122) 

คนที่มีปัญญาจะได้รับประโยชน์จากปัญญา

ของเขาในการมีชีวิตในโลกนี้ 

เหมือนกับการรับรู้ของบรรดาปศุสัตว์ 

บรรดานก และสัตว์อื่นๆ 

ทั้งหลาย  พวกมันจะเดินทางและหยุดพักตา

มฤดูกาล พวกมันจะรู้จักพวกของมันเอง 

รู้จักถิ่นฐานของมัน  รู้วิธีการสร้างรัง 



 

 

และยังสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรที่เป็นศัต

รูของมันด้วย 

แต่ว่า 

มนุษย์ไม่สามารถที่จะใช้เพียงแค่สติปัญญา 

เพื่อที่จะให้รู้จักพระเจ้าของเขา – 

ในระดับรายละเอียดปลีกย่อย - ได้ 

เว้นแต่ต้องอาศัยวะห์ยูที่ถูกประทานผ่านนบี

ของพระองค์ 

มนุษย์ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังพระอง

ค์ได้เว้นแต่ด้วยหนทางของวะห์ยูจากท่านน

บีเท่าน้ัน  หนทางที่ว่านั้นจะมืดมนหากปรา

ศจากวะห์ยู   



 

 

تِّ إِّلَى ٱلنُّورِّٰۖٓ  َن ٱلظُّلَُمٰ ُجُهم م ِّ يَن َءاَمنُواْ يُۡخرِّ ُ َولِّيُّ ٱلَّذِّ ﴿ ٱَّللَّ

يَن َكفَُرٓواْ أَ  َن ٱلنُّورِّ َوٱلَّذِّ ُجونَُهم م ِّ غُوُت يُۡخرِّ
يَآُؤُهُم ٱلطَّٰ ۡولِّ

 ﴾ تُِّۗ    [25٧]البقرة: إِّلَى ٱلظُّلَُمٰ

ความว่า 

“อัลลอฮฺคือผู้ปกป้องดูแลบรรดาผู้ที่ศรัทธา 

พระองค์ได้น าพวกเขาออกจากความมืดมา

สู่แสงสว่าง ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธนั้น 

ผู้ให้การช่วยเหลือพวกเขาก็คืออัฏ-ฏอฆูต 

มันจะน าพวกเขาออกจากแสงสว่างมาสู่ควา

มมืด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 25٧) 

พระองค์ได้ตรัสว่า 

“ทรงน าพวกเขาออกมาจากความมืด” 

เพราะพวกเขาจะถูกรวมให้เข้าอยู่ในความ

มืดถ้าหากไม่มีพระองค์  



 

 

และถ้าหากว่าแสงสว่างนั้นมีแค่อันเดียว 

ถึงแม้ว่าชนิดของมันจะต่างกันเช่น 

รัศมีหรือไฟ (แต่ต่างก็ให้ความสว่างได้) 

วะห์ยูก็เช่นเดียวกัน  มันมีแค่อันเดียว 

ถึงแม้ว่าชนิดของมันจะแบ่งออกเป็นอัลกุรอ

านหรือสุนนะฮฺก็ตามที อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

سُ  يعُواْ ٱلرَّ َ َوأَطِّ يعُواْ ٱَّللَّ يَن َءاَمنُٓواْ أَطِّ ٓأَيَُّها ٱلَّذِّ وَل﴾ ﴿ يَٰ

   [5٩]النساء: 

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธา 

พวกท่านจงเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ 

และจงเชื่อฟังต่อเราะสูล” (อัน-นิสาอ์ 5٩) 

และใครที่อ้างว่า “แท้จริงเขา 

ได้รับทางน าไปสู่อัลลอฮฺด้วยกับสติปัญญาข

องเขาอย่างเดียว 



 

 

โดยไม่ต้องพึ่งพาวะห์ยูแต่อย่างใด” 

ก็เหมือนกับบุคคลที่กล่าวว่า 

“แท้จริงเขาได้รับการน าทางไปบนเส้นทาง

ของเขาโดยอาศัยสายตาของเขาเท่านั้น  โ

ดยไม่ต้องพึ่งพาแสงสว่าง”  ทั้งสองกรณีที่ก

ล่าวมานั้น 

ถือว่าเป็นการปฏิเสธความจ าเป็นพื้นฐานที่มิ

อาจค้านได้ 

คนแรกนั้นประเภทไปหาอัลลอฮฺแบบไม่มีศา

สนา 

ส่วนคนที่สองนั้นประเภทแสวงหาโดยไม่ค า

นึงปัจจัยทางโลก  

อัลลอฮฺได้เรียกวะห์ยูของพระองค์ว่าเป็นแส

งสว่างที่ใช้น าทางมวลมนุษยชาติ 



 

 

ٓي  ُروهُ َونََصُروهُ َوٱتَّبَعُواْ ٱلنُّوَر ٱلَّذِّ يَن َءاَمنُواْ بِّهِۦّ َوَعزَّ ﴿فَٱلَّذِّ

ئَِّك ُهُم ٱۡلُمۡفلُِّحوَن 
ٓ َل َمعَهُۥٓ أُْولَٰ ]الألعراف: ﴾  ١5٧أُنزِّ

١5٧]   

ความวา่ “ดังนั้น 

บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อเขา(นบีมุหัมมัด) 

และให้ความส าคัญแก่เขา 

และช่วยเหลือเขา 

และปฏิบัติตามแสงสว่างที่ถูกประทานลงมา

แก่เขาแล้วไซร้ 

ชนเหล่านี้แหละคือบรรดาผู้ที่ส าเร็จ” (อัล-

อะอฺรอฟ 157) 

เพราะฉะนั้น 

พระองค์น่ันแหละคือผู้ที่ได้ให้ทางน าแก่บร

รดานบีและบรรดาผู้ติดตามนบีทั้งหลาย  



 

 

เราจะยอมรับโดยดุษฎีในสิ่งที่อัลลอฮฺได้มี

ค่ าสั่งใช้เราให้ปฏิบัติ 

และสิ่งที่พระองค์ได้ห้าม 

และเราเชื่อในสิ่งพระองค์ได้บอก 

หากเราทราบถึงเหตุผลเราก็ศรัทธา 

และหากเราไม่ทราบถึงเหตุผลเราก็ศรัทธาแ

ละยอมรับ 

เพราะขนาดทุกสิ่งที่รู้ได้ด้วยปัญญาก็ไม่ใช่

ว่าจะเป็นที่รับรู้ของทุกคนที่มีปัญญาได้ 

ดังนั้น 

นับประสาอะไรกับสิ่งที่ปัญญาไม่สามารถล่ว

งรู้ 

แต่เรากลับดันทุรังต้องการจะให้ทุกปัญญาเ

ห็นด้วยและรับรู้เหมือนกันหมดทุกคน ! 



 

 

และใครที่กล่าวว่า 

“ฉันจะไม่ศรัทธานอกจากในสิ่งที่สติปัญญา

สามารถรับทราบได้จากหุก่มของอัลลอฮฺ 

ส่วนอะไรที่สติปัญญาไม่สามารถรับได้ 

ฉันจะไม่ศรัทธาต่อมัน” หากเป็นเช่นนั้น 

ก็ถือว่าเขาได้ใช้ยึดเอาสติปัญญามาก่อนตัว

บท 

และไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่สติปัญญาไม่สามารถล่

วงรู้ได้จะหมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริง 

แต่อาจจะเป็นเพราะมันเข้าไม่ถึงต่างหาก 

เน่ืองจากสติปัญญานั้นมีขอบเขตจ ากัด 

เหมือนกับที่สายตามีระยะทางจ ากัดในการ

มองเห็น  ซึ่งมันไม่ได้แปลว่าจักรวาลและสิ่ง

ที่มีอยู่นั้นจะหมดอยู่แค่สุดเขตที่สายตาสาม

ารถมองไปถึงเท่านั้น  และการได้ยินก็มีระย



 

 

ะทางจ ากัดของมัน  ซึ่งมันไม่ได้หมายความ

ว่าสิ้นระยะทางการได้ยินตรงไหนเสียงก็หยุ

ดอยู่ตรงนั้นไปต่อไม่ได้อีก 

เพราะแม้แต่มดก็มีเสียงที่เราไม่ได้ยิน 

และในจักรวาลก็ยังมีห้วงเวหาและหมู่ดาวอี

กมากมายที่เรามองไม่เห็น  

``` 

 

 บททีเ่กา้ การตัดสินเปน็ของอัลลอฮฺ 

บทบัญญัติข้อกฎหมายทั้งหมดเป็นสิทธิของ

อัลลอฮฺ ตะอาลา แต่เพียงผู้เดียว 

พระองค์จะอนุญาตในสิ่งใดก็ได้ตามที่พระอ

งค์ทรงประสงค์ 



 

 

และพระองค์ทรงห้ามในสิ่งใดก็ได้ตามที่พร

ะองค์ทรงประสงค์เช่นกัน 

ด้วยความรอบรู้และหิกมะฮฺของพระองค์ 

การบัญญัติกฎหมายของพระองค์นั้นเพื่อคว

ามถูกต้องทั้งในเรื่องของศาสนาและในเรื่อ

งที่เกี่ยวกับทางโลก  ค าสั่งใช้และข้อห้ามข

องพระองค์จะไม่ถูกยกเลิกหรือเป็นโมฆะเห

นือบรรดามุกัลลัฟ[1]ในช่วงเวลาหนึ่งและย

กเว้นในอีกช่วงเวลาหนึ่ง 

หรือในพื้นที่แห่งหนึ่งและยกเว้นในอีกพื้นที่

อีกแห่งหนึ่ง 

นอกจากด้วยการอนุญาตจากพระองค์เท่านั้

น  



 

 

            เราจะไม่แยกแยะบทบัญญัติในส่วน

ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและในส่วนที่เกี่ยวข้อ

งกับทางโลก 

ทั้งหมดล้วนแล้วเป็นข้อบังคับที่แบ่งออกเป็น

สองส่วน นั่นก็คือ 

ข้อบังคับทางศาสนาและข้อบังคับทางโลก 

            ข้อบังคับทางศาสนา อาทิเช่น 

การละหมาด การถือศีลอด การท าหัจญ์ 

การร าลึกถึงอัล ลอฮฺ การบูรณะมัสยิด 

            และข้อบังคับทางโลก อาทิเช่น 

การซื้อขาย การแต่งงาน การหย่าร้าง 

การแบ่งมรดก 



 

 

ผู้ใดก็ตามที่แยกแยะระหว่างบทบัญญัติทั้งส

องส่วน กล่าวคือ 

ใครที่ยึดหรือถือว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับศาสน

านั้นส าหรับอัลลอฮฺ 

และถือว่าบทบัญญัติและข้อกฎหมายเกี่ยวกั

บทางโลกนั้นส าหรับผู้อื่นไม่ใช่อัลลอฮฺ 

เขาผู้นั้นก็จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา 

อันเนื่องจากบทบัญญัติหรือข้อกฎหมายทุก

อย่างนั้นเป็นสิทธิส าหรับอัลลอฮฺ ตะอาลา 

แต่เพียงผู้เดียว 

ใครผู้ใดที่อ้างสิทธิดังกล่าวนี้ให้แก่ผู้อื่นก็เส

มือนว่าเขาผู้น้ันได้หยิบยื่นสิทธิในการสุญูด

ให้แก่ผู้อื่นที่มิใช่อัลลอฮฺ 

ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่า 



 

 

ٓ إِّيَّاهُِۚ ﴾  ِّ أََمَر أََلَّ تَۡعبُدُٓواْ إَِّلَّ َّ ]يوسف: ﴿ إِّنِّ ٱۡلُحۡكُم إَِّلَّ َّللِّ

٤٠]   

ความว่า 

“ข้อกฎหมายทุกอย่างมิใช่ส าหรับผู้อื่นใดน

อกจากอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น 

พระองค์ได้สั่งว่า 

จงอย่าได้กราบไหว้แก่ผู้อื่นใดเว้นแต่พระอ

งค์เพียงเท่านั้น” (ยูสุฟ : 40) 

            ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เอง 

ที่ได้ท าให้บรรดาพวกอิสรออีลได้กลายเป็น

ผู้ปฏิเสธศรัทธา อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้กล่าวว่า 



 

 

يَح ﴿ ٱتََّخذُٓواْ أَۡحبَاَرُهۡم   ِّ َوٱۡلَمسِّ ن دُونِّ ٱَّللَّ نَُهۡم أَۡربَاٗبا م ِّ َوُرۡهبَٰ

هَ إَِّلَّ ُهَوِۚ 
ٓ إِّلَٰ ٗداٰۖٓ َلَّ حِّ ٗها َوٰ

يَۡعبُدُٓواْ إِّلَٰ ُرٓواْ إَِّلَّ لِّ ٱۡبَن َمۡريََم َوَمآ أُمِّ

ُكوَن  ا يُۡشرِّ نَهُۥ َعمَّ    [٣١]التوبة: ﴾  ٣١ُسۡبَحٰ

ความว่า 

“พวกเขาได้ยึดเอาบรรดานักปราชญ์ของพ

วกเขา 

และบรรดาบาทหลวงของพวกเขาเป็นพระเ

จ้าอื่นจากอัลลอฮฺ และยึดเอาอัล-มะซีหฺ 

อีซาบุตรของมัรยัมเป็นพระเจ้าด้วย ทั้งๆ 

ที่พวกเขาไม่ได้ถูกสั่งนอกจากเพื่อเคารพสั

กการะพระเจ้าเพียงองค์เดียว 

ซึ่งไม่มีผู้ใดควรได้รับการเคารพสักการะนอ

กจากพระองค์เท่านั้น 

พระองค์ทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็น

ภาคี” (อัต-เตาบะฮฺ : 31)  



 

 

อัลลอฮฺได้กล่าวถึงการกระท าดังกล่าวในโอ

งการข้างต้นนี้ว่า 

เป็นการชิริกหรือการตั้งภาคีนั่นเอง 

            อัลลอฮฺได้ประทานคัมภีร์ของพระอง

ค์ลงมา และได้บัญญัติข้อกฎหมายต่างๆ 

ซึ่งพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ 

ที่จะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ต่างๆ 

ที่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว 

เสมือนกับพระองค์ทรงรอบรู้และทรงเห็นเห

ตุการณ์ในช่วงเวลาที่บทบัญญัติและข้อกฎ

หมายได้ถูกประทานลงมา  และความรอบรู้

ของพระองค์จะไม่ตกขาดหายไปในเหตุกา

รณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอันเนื่องมาจากเหตุกา

รณ์นั้นได้ล่วงเลยมาแล้ว  หรือเหตุการณ์น้ั



 

 

นจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า  และความรอบ

รู้ของพระองค์จะไม่เพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุที่

เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบั

น(ความรอบรู้ของพระองค์ทรงสัมบูรณ์แล้ว

) 

ความรู้ของพระองค์ทั้งความรู้เกี่ยวกับอดีต 

ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภา

ยภาคหน้า 

ความรู้ในเหตุการณ์ปัจจุบันและความรู้ในสิ่

งเร้นลับ  ทั้งหมดนั้นสัมบูรณ์เท่ากันส าหรับ

อัลลอฮฺ 

            ใครผู้ใดที่เห็นว่า 

ข้อกฎหมายของอัลลอฮฺ ตะอาลา นั้น 

เหมาะสมในช่วงเวลาที่ข้อกฎหมายดังกล่าว



 

 

ถูกประทานลงมาเท่านั้น 

ส่วนในช่วงเวลาอื่นนั้น 

มนุษย์มีสิทธิในการที่จะก าหนดข้อกฎหมาย

ตามที่มนุษย์เห็นสมควรแม้ว่าข้อกฎหมายดั

งกล่าวนั้นจะขัดแย้งกับบทบัญญัติและข้อก

ฎหมายของอัลลอฮฺก็ตาม 

ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการปฏิเสธศรัทธา 

อันด้วยเหตุผลที่ว่า 

ผู้ที่กล่าวค ากล่าวนี้เห็นว่า 

ความรู้ความเข้าใจของมนุษย์มีความแตกต่

างระหว่างสิ่งที่มนุษย์เห็นและประจักษ์ด้วย

สายตากับสิ่งที่มนุษย์ไม่เห็นและไม่ประจักษ์

ด้วยสายตา 

แล้วเขาก็เอาเปรียบเทียบว่าอัลลอฮฺก็น่าจะเ

ป็นเช่นน้ันด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ 



 

 

มนุษย์เหล่านั้นจึงให้ความส าคัญแก่ความรู้

ของตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากก

ว่าความรู้ของอัลลอฮฺเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยั

งไม่เกิดขึ้นเมื่อนับมาจากช่วงเวลาที่บทบัญ

ญัติก าลังถูกประทานลงมา 

เหล่านี้คือการปฏิเสธศรัทธาและการตั้งภาคี

ต่ออัลลอฮฺ 

ความรู้ของอัลลอฮฺนั้นมีความเท่ากันในทุกสิ่

งทุกอย่างทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นด้วยส

ายตา 

และทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่เบื้อง

หน้าและสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นและก าลังด าเนินอ

ยู่ในปัจุบัน อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

ُكوَن  ا يُۡشرِّ لَٰى َعمَّ دَةِّ فَتَعَٰ لِّمِّ ٱۡلغَۡيبِّ َوٱلشََّهٰ ﴾  ٩2﴿ َعٰ

   [٩2]المؤمنون: 



 

 

ความว่า 

“พระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งพ้นญาณวิสัยแล

ะสิ่งที่มองเห็นได้ 

พระองค์ทรงสูงส่งยิ่งจากสิ่งที่พวกเขาตั้งเป็

นภาคี” (อัล-มุอ์มินูน : 92) 

บทบัญญัติและข้อกฎหมายของอัลลอฮฺเกี่ยว

กับสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นก็เหมือนกับบทบัญญัติ

และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น 

อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

َر ٱلسَّمَٰ  دَةِّ ﴿ قُلِّ ٱللَُّهمَّ فَاطِّ َم ٱۡلغَۡيبِّ َوٱلشََّهٰ لِّ تِّ َوٱأۡلَۡرضِّ َعٰ َوٰ

َك فِّي َما َكانُواْ فِّيهِّ يَۡختَلِّفُوَن  بَادِّ ﴾  ٤٦أَنَت تَۡحُكُم بَۡيَن عِّ

   [٤٦]الزمر: 

ความว่า “จงกล่าวเถิด(มุหัมมัด) โอ้ อัลลอฮฺ! 

ผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน 



 

 

ผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย 

พระองค์จะทรงพิพากษาระหว่างปวงบ่าวข

องพระองค์ในสิ่งที่พวกเขามีความขัดแย้งกั

น” (อัซ-ซุมัรฺ : 46) 

            อัลลอฮฺ ตะอาลา 

คือผู้ตัดสินและก าหนดบัญญัติเหนือมนุษย์ทุ

กคนทั้งที่อยู่ในช่วงเวลาที่บทบัญญัติถูกประ

ทานลงมา 

รวมถึงพวกที่มิได้อยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวด้ว

ยเหมือนกัน 

            ใครผู้ใดที่แยกบทบัญญัติทางศาสน

าออกจากบทบัญญัติที่เกี่ยวกับทางโลก 

ถือว่าเขาได้ก าหนดให้อัลลอฮฺเป็นผู้ก าหนด

บทบัญญัติเกี่ยวกับศาสนา 



 

 

และให้มนุษย์เป็นผู้ก าหนดบทกฎหมายเกี่ย

วกับทางโลก 

(เช่นที่กล่าวอ้างโดยพวกเสรีนิยม) 

แสดงว่าเขาได้ก าหนดให้มีผู้ออกบัญญัติมา

กมายหลายคน 

ซึ่งผู้ที่ก าหนดบทบัญญัติที่แท้จริงก็คืออัลลอ

ฮฺเพียงผู้เดียวเท่านั้น พระองค์ได้ตรัสว่า 

 ﴾ بِّ َوتَۡكفُُروَن بِّبَۡعٖضِۚ تَٰ نُوَن بِّبَۡعضِّ ٱۡلكِّ ]البقرة: ﴿أَفَتُۡؤمِّ

٨5]  

ความว่า 

“พวกท่านศรัทธาเพียงบางส่วนของคัมภีร์แ

ละปฏิเสธอีกบางส่วนกระนั้นหรือ?”  (อัล-

บะเกาะรอฮฺ : 85) 



 

 

โองการนี้หมายความว่า 

ใครผู้ใดที่ปฏิเสธศรัทธาในส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของคัมภีร์ 

ก็ถือว่าเขาผู้น้ันได้ปฏิเสธศรัทธาคัมภีร์ของ

อัลลอฮฺทั้งหมดทุกส่วนแล้ว 

            อัลลอฮฺ ได้สั่งให้ตัดสินปัญหาต่างๆ 

ระหว่างมนุษย์ด้วยสิ่งที่พระองค์ทรงประทา

นลงมาแก่ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ 

วะสัลลัม จากอัลกุรอานและหะดีษ 

พระองค์ได้ตรัสว่า  

َّبِّۡع أَۡهَوآَءُهۡم  ُ َوََل تَت ﴿ َوأَنِّ ٱۡحُكم بَۡينَُهم بَِّمآ أَنَزَل ٱَّللَّ

ُ إِّلَۡيَكٰۖٓ ﴾  َوٱۡحذَۡرُهۡم أَن يَۡفتِّنُوَك َعنُۢ بَۡعضِّ َمآ أَنَزَل ٱَّللَّ

   [٤٩دة:  ]المائ



 

 

ความว่า 

“และเจ้าจงตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยสิ่งที่

อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาเถิด 

และจงอย่าปฏิบัติตามอารมณ์ของพวกเขา 

และจงระวังพวกเขาที่จะจูงใจเจ้าให้ออกจา

กบางสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานลงมาแก่เจ้

า” (อัล-มาอิดะฮฺ : 49) 

            ความหมายในการตัดสินปัญหาระห

ว่างมนุษย์ตรงนี้ก็คือ 

การตัดสินความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างมนุ

ษย์ด้วยกัน และความหมายของค าว่า 

ฟิตนะฮฺ ในอายะฮฺนี้ ก็คือ 

การหันเหบิดเบือนและออกไปจากการที่จะ

ยึดเอาข้อกฎหมายของอัลลอฮฺมาใช้ 



 

 

            ส่วนสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺมิได้อธิบา

ยข้อกฎหมายในวะห์ยูของพระองค์ 

การอธิบายตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของบรรดานัก

วินิจฉัย (อะฮฺลุล อิจญ์ติฮาด) 

ซึ่งมีเงื่อนไขว่า 

การอธิบายข้อกฎหมายเหล่านั้นจะต้องไม่ขั

ดแย้งกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺที่มีอยู่เดิมแ

ล้ว  

และจะต้องไม่ยึดถือกฎหมายมนุษย์และการ

เลือกสรรที่บกพร่องของพวกเขามาเป็นล าดั

บแรก 

และหากว่ากฎหมายของประชาชนถูกน ามา

ใช้ก่อนกฎหมายของอัลลอฮฺ  นั่นแสดงว่าบ

รรดานบีทุกคนก็ได้หลุดออกจากสัจธรรมค



 

 

วามถูกต้องไปแล้ว 

เพราะบรรดานบีเหล่านั้นล้วนใช้ชีวิตท่ามก

ลางหมู่ชนซึ่งเสียงของพวกเขาทั้งหมดหรือ

เสียงส่วนใหญ่ต่างก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นคว

ามไม่ถูกต้อง   

``` 

 

 บททีส่ิบ อลั-เกาะดรั ฺ

การก าหนดของอัลลอฮฺ 

อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ลิขิตความเป็นไปของสิ่งถูกสร้างก่อนที่สิ่

งเหล่านั้นจะถูกสร้างขึ้นมา 

ทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างมาด้วยก าหนดการก่



 

 

อนที่สิ่งเหล่านั้นจะบังเกิดขึ้น อัลลอฮฺ 

ตะอาลา ได้ตรัสว่า 

يٗرا    [2]الفرقان: ﴾  2﴿ َوَخلََق ُكلَّ َشۡيٖء فَقَدََّرهُۥ تَۡقدِّ

ความว่า “และพระองค์ทรงให้บังเกิดทุกสิ่ง 

แล้วทรงก าหนดมันให้เป็นไปตามกฎที่ได้วา

งไว้” (อัล-ฟุรกอน : 2) 

และอัลลอฮฺได้ตรัสอีกว่า 

هُ بِّقَدَٖر     [٤٩]القمر: ﴾  ٤٩﴿ إِّنَّا ُكلَّ َشۡيٍء َخلَۡقنَٰ

ความว่า “แท้จริงทุกๆ 

สิ่งน้ันเราสร้างมันตามก าหนดการที่ได้วางไ

ว้” (อัล-เกาะมัรฺ : 49) 

และอัลลอฮฺได้ตรัสอีกว่า 



 

 

ۡقدُوًرا  ِّ قَدَٗرا مَّ    [٣٨]األحزاب: ﴾  ٣٨﴿َوَكاَن أَۡمُر ٱَّللَّ

ความว่า 

“และพระบัญชาของอัลลอฮฺนั้นได้ก าหนดไ

ว้แล้ว” (อัลอะหฺซาบ : 38) 

อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ก าหนดลิขิตและความเป็นไปของสิ่งถูกส

ร้างทุกอย่างทั้งที่เป็นสิ่งดีๆ และสิ่งที่ไม่ดี 

ในหะดีษเศาะฮีหฺ ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุ 

อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้กล่าวว่า 

هِّ » هِّ َوَشر ِّ ُن بِّالقَدَرِّ َخْيرِّ من  ٨]رواه مسلم برقم  «َوتُْؤمِّ

 حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه[

ความว่า 

“และการที่ท่านได้ศรัทธาในเกาะดัรฺ(ลิขิตที่



 

 

อัลลอฮฺได้ก าหนดมาแล้ว)ทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีแล

ะสิ่งที่ไม่ดีทุกอย่าง” (บันทึกโดยมุสลิม 

หมายที่ 8 จากหะดีษของท่านอุมัรฺ  อิบนุ 

อัล-ค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) 

ความรอบรู้ของอัลลอฮฺ ตะอาลา 

จะอยู่ควบคู่ไปกับเกาะดัรฺของพระองค์เสมอ 

และจะไม่มีผู้ใดสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ใ

ดๆ ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น 

นอกจากผู้ที่รอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นเท่านั้น 

และจะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้รายละเอียดข

องสิ่งที่เกิดขึ้น 

วินาทีความเป็นไปของสิ่งดังกล่าว สถานที่ 

การเปล่ียนแปลง 

จุดเริ่มต้นและจุดจบของสิ่งดังกล่าวนอกจา



 

 

กผู้สร้างสิ่งดังกล่าวเท่านั้น อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้ตรัสว่า  

َ قَۡد أََحاَط  يٞر َوأَنَّ ٱَّللَّ َ َعلَٰى ُكل ِّ َشۡيٖء قَدِّ تَۡعلَُمٓواْ أَنَّ ٱَّللَّ ﴿لِّ

ا  ۡلَمُۢ     [١2]الطٗلق: ﴾  ١2بُِّكل ِّ َشۡيٍء عِّ

ความว่า “เพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่า 

อัลลอฮฺคือพระผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งทุ

กอย่าง และ 

อัลลอฮฺนั้นทรงโอบล้อมทุกสรรพสิ่งด้วยควา

มรอบรู้” (อัฏ-เฏาะลาก : 12) 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสอีกว่า 

يُف ٱۡلَخبِّيُر  ]الملك: ﴾  ١٤﴿ أَََل يَۡعلَُم َمۡن َخلََق َوُهَو ٱللَّطِّ

١٤]   



 

 

ความว่า 

“พระองค์ผู้ทรงสร้างจะไม่ทรงรอบรู้ดอกหรื

อ? 

พระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนผู้ทรงตร

ะหนักยิ่ง” (อัล-มุลกฺ : 14) 

ใครผู้ใดก็ตามที่ได้ปฏิเสธลิขิตแห่งกฎสภาว

การณ์หรือเกาะดัรฺของอัลลอฮฺ ตะอาลา 

แสดงว่าเขาผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธต่อความรู้ของ

อัลลอฮฺ 

ในทางกลับกันใครผู้ใดที่ปฏิเสธความรู้ของ

อัลลอฮฺ 

ย่อมถือว่าเขาผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธต่อเกาะดัรฺขอ

งอัลลอฮฺด้วยเช่นกัน 



 

 

เกาะดัรฺหรือก าหนดการที่ก าหนดไว้แก่สิ่งถู

กสร้างทั้งหลายถูกบันทึกไว้ ณ อัลลอฮฺ 

ตะอาลา ในสมุดบันทึก อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

 ﴾ ن َشۡيٖءِۚ بِّ مِّ تَٰ ۡطنَا فِّي ٱۡلكِّ ا فَرَّ    [٣٨]اَلنعام: ﴿مَّ

ความว่า “เราไมไ่ด้ให้มีความบกพร่องใดๆ 

ในสมุดบันทึก” (อัล-อันอาม : 38) 

และอัลลอฮฺ ตะอาลา ได้ตรัสอีกว่า 

بِّيٖن   هُ فِّٓي إَِّماٖم مُّ    [١2]يس: ﴾  ١2﴿َوُكلَّ َشۡيٍء أَۡحَصۡينَٰ

ความว่า 

“และทุกสิ่งนั้นเราได้รวบรวมไว้อย่างครบถ้

วนในบันทึกอันชัดแจ้ง” (ยาซีน : 12) 



 

 

มัคลูก หรือสิ่งถูกสร้างทั้งหลายของอัลลอฮฺ 

สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท 

ประเภทที่ 1 มัคลูกของอัลลอฮฺ ตะอาลา 

ที่เกิดขึ้นและเป็นไปตามการก าหนดของอัล

ลอฮฺ ตะอาลา 

โดยที่สิ่งถูกสร้างเหล่านั้นไม่มีความต้องการ

และไม่อาจเลือกตามความประสงค์ของตนเ

อง เช่น ดวงดาว และจักรวาล    

ประเภทที่ 2 

มัคลูกของอัลลอฮฺที่มีความต้องการและสาม

ารถเลือกตามความประสงค์ของตนเองได้ 

อย่างเช่น มนุษย์ ญิน 

มะลาอิกะฮฺ  อัลลอฮฺมิได้ทรงก ากับพวกเขาเ

หล่านั้นโดยปราศจากการเลือกของพวกเข



 

 

าเองอยู่ด้วย 

เพราะถ้าก ากับโดยปราศจากการเลือกของ

พวกเอง 

นั่นก็เท่ากับเป็นการบังคับพวกเขาให้ท าบา

ปหรือมะอฺศิยะฮฺต่อพระองค์เอง(ยามที่คนเห

ล่านั้นท าบาป) 

และยังจะทรงลงโทษพวกเขาด้วยการกระ

ท าดังกล่าวอีกด้วย(ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง) 

และแน่นอนว่าความประสงค์ของมนุษย์เอง

ก็จะเป็นไปมิได้หากปราศจากจากการก ากั

บของอัลลอฮฺ 

เพราะถ้าหากมนุษย์สามารถท าได้เองโดยป

ราศจากการก ากับของอัลลอฮฺ 

แสดงว่าพวกเขาก็จะเป็นภาคีกับพระองค์ทั้ง

ในเรื่องการกระท าและการประสงค์ 



 

 

ทว่าอัลลอฮฺได้ก าหนดให้ความประสงค์ของ

มนุษย์นั้นอยู่ภายใต้อ านาจความประสงค์ข

องพระองค์ อัลลอฮฺได้ตรัสว่า  

يَن  لَمِّ ۡلعَٰ ۡكٞر ل ِّ نُكمۡ  2٧﴿ إِّۡن ُهَو إَِّلَّ ذِّ يَم  لَِّمن َشآَء مِّ أَن يَۡستَقِّ

يَن  2٨ لَمِّ ُ َربُّ ٱۡلعَٰ ٓ أَن يََشآَء ٱَّللَّ ﴾  2٩َوَما تََشآُءوَن إَِّلَّ

   [2٩  ،2٧]التكوير: 

ความว่า 

“มันมิใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่ส

ากลโลก 

ส าหรับบุคคลในหมู่พวกเจ้าที่ประสงค์อยู่ใน

ทางอันเที่ยงตรง 

และพวกเจ้าจะไม่บรรลุถึงความต้องการใด

ๆ 

นอกจากอัลลอฮฺพระเจ้าแห่งจักรวาลทั้งมวล



 

 

จะมีความประสงค์(ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น)” 

(อัตตักวีรฺ : 27 - 29) 

อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้สร้างทั้งมนุษย์และสิ่งที่พวกเขากระท าด้

วย  อัลลอฮฺได้ตรัสว่า 

تُوَن ﴿ قَاَل أَتَۡعبُدُوَن  ُ َخلَقَُكۡم َوَما تَۡعَملُوَن  ٩5َما تَۡنحِّ َوٱَّللَّ

   [٩٦ -٩5]الصافات: ﴾  ٩٦

ความว่า “นบีอิบรอฮีมกล่าวว่า 

พวกท่านเคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านแกะส

ลักกระนั้นหรือ?  ทั้งๆ 

ที่อัลลอฮฺทรงสร้างพวกท่านและสิ่งที่พวกท่า

นท าขึ้น” (อัศ-ศอฟฟาต : 95 - 96) 



 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ได้สร้างสาเหตุและพระองค์ได้สร้างที่มาขอ

งสาเหตุ 

เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้สร้างสิ่งที่เกิดขึ้นจ

ากสาเหตุดังกล่าว 

เหล่านี้คือผลแห่งความกว้างใหญ่ไพศาลข

องความรอบรู้ 

ความยิ่งใหญ่ของหิกมะฮฺ(วิทยปัญญา)ของ

พระองค์ในการด าเนินการบริหารสิ่งต่างๆ 

ที่พระองค์ได้สร้างมาบนแนวทางและระบบร

ะเบียบของพระองค์ 

และไม่อนุญาตให้เลิกหรือระงับการศรัทธา

ในสิ่งที่ปัญญาไม่สามารถท าความเข้าใจได้

ในเหตุผลและข้อเท็จจริงในการก าหนดขอ



 

 

งอัลลอฮฺต่อสิ่งนั้นๆ 

เพราะหิกมะฮฺบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเข้า

ถึงได้ด้วยปัญญา 

ปัญญาเป็นเหมือนกับภาชนะใส่น้ า 

ส่วนหิกมะฮฺบางอย่างนั้นเป็นเหมือนกับมหา

สมุทรที่ภาชนะดังกล่าวไม่สามารถรับมหาส

มุทรอันมากมายดังกล่าวได้ 

และถ้าจะเทหิกมะฮฺลงไปให้ล้นในปัญญา 

แน่นอนว่ามันจะท าให้สตินั้นพังและฟั่นเฟือ

นไปใน 

หิกมะฮฺบางอย่างนั้น 

การใคร่ครวญมันอย่างยาวนานก็ไม่ได้เพิ่ม

อะไรเลยนอกจากความสับสนฟั่นเฟือนมาก

เข้าไปอีก 



 

 

ซึ่งมันก็เหมือนกับการใช้สายตาเพ่งมองอย่

างยาวนานไปยังดวงอาทิตย์ที่เจิดจ้าในช่วง

เที่ยงวัน 

ที่ไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับดวงตามากไปกว่าคว

ามเจ็บปวดและความสับสนพร่ามัว 

``` 

 

 บททีส่ิบเอ็ด โลกหลงัความตาย 

การตายเป็นสัจธรรม อัลลอฮฺตรัสว่า 

لِّ  2٦﴿ُكلُّ َمۡن َعلَۡيَها فَاٖن 
َويَۡبقَٰى َوۡجهُ َرب َِّك ذُو ٱۡلَجلَٰ

 ﴾ ۡكَرامِّ  [2٧-2٦]الرحمن : َوٱۡۡلِّ

ความว่า 

“ทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินย่อมแตกดับ 



 

 

และพระพักตร์ของพระผู้อภิบาลของเจ้าผู้ท

รงยิ่งใหญ่ 

ผู้ทรงโปรดปรานเท่านั้นที่จะยังคงเหลืออยู่” 

(อัร-เราะหฺมาน : 26-27) 

` 

และส่วนหนึ่งจากองค์ประกอบของการศรัท

ธา 

ก็คือการศรัทธาในสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นหลังจา

กความตายตามที่มีปรากฏในวิวรณ์ (วะห์ยู) 

อาทิ ความโกลาหลในหลุมฝังศพ 

การลงโทษ 

และความเปี่ยมสุขที่จะเกิดขึ้นในนั้น 

` รวมถึงการศรัทธาต่อการฟื้นคืนชีพด้วย 

อัลลอฮฺตรัสว่า 



 

 

ۡم  َن ٱأۡلَۡجدَاثِّ إِّلَٰى َرب ِّهِّ ﴿َونُفَِّخ فِّي ٱلصُّورِّ فَإِّذَا ُهم م ِّ

لُوَن﴾   [5١]يس : يَنسِّ

ความว่า “และสังข์ก็จะถูกเป่าขึ้น 

ทันใดนั้นพวกเขาจะออกจากหลุมฝังศพ 

แล้วพวกเขาก็รีบรุดไปยังพระผู้อภิบาลของ

พวกเขา” (ยาซีน : 51) 

ส่วนผู้ที่สงสัยเคลือบแคลงในเรื่องดังกล่าว 

เท่ากับเป็นผู้ปฏิเสธ(กาฟิรฺ)ต่ออัลลอฮฺ 

ดังที่พระองค์ตรัสว่า 

تِّي تُۡتلَٰى َعلَۡيُكۡم فَٱۡستَكۡ  يَن َكفَُرٓواْ أَفَلَۡم تَُكۡن َءايَٰ ا ٱلَّذِّ بَۡرتُۡم ﴿َوأَمَّ

يَن  مِّ ۡجرِّ ِّ َحق ٞ  ٣١َوُكنتُۡم قَۡوٗما مُّ َوإِّذَا قِّيَل إِّنَّ َوۡعدَ ٱَّللَّ

ي َما ٱلسَّاَعةُ إِّن نَُّظنُّ  ا نَۡدرِّ َوٱلسَّاَعةُ ََل َرۡيَب فِّيَها قُۡلتُم مَّ

نِّيَن﴾  ا َوَما نَۡحُن بُِّمۡستَۡيقِّ  [٣2-٣١]الجاثية : إَِّلَّ َظن ٗ



 

 

ความว่า 

“และส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้น 

หรือโองการต่างๆ 

ของข้ามิได้ถูกสาธยายแก่พวกเจ้ากระนั้นห

รือ? 

แต่พวกเจ้าโอ้อวดโอหังและพวกเจ้าเป็นกลุ่

มชนผู้กระท าผิด และเมื่อได้มีการกล่าวว่า 

แท้จริงสัญญาของอัลลอฮฺนั้นเป็นความจริง 

และยามอวสานน้ันไม่มีข้อสงสัยอันใดในเรื่

องนั้น พวกเจ้าก็จะกล่าวว่า 

เราไม่รู้ว่ากาลอวสานคืออะไร? 

เราคิดว่ามันมิใช่อะไรเลย 

นอกจากเป็นการคาดเดาเท่านั้น 

และเรามิได้เป็นผู้เชื่อมั่นในเรื่องนี้” (อัล-

ญาษิยะฮฺ : 31-32) 



 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิเสธต่อโลกอาคิเร

าะฮฺ อัลลอฮฺตรัสว่า 

يًرا﴾  ﴿بَۡل َكذَّبُواْ بِّٱلسَّاَعةِّٰۖٓ َوأَۡعتَۡدنَا لَِّمن َكذََّب بِّٱلسَّاَعةِّ َسعِّ

 [١١]الفرقان : 

ความว่า “แต่ว่าพวกเขาปฏิเสธวันอวสาน 

และเราได้เตรียมไฟอันร้อนแรงไว้ส าหรับผู้

ปฏิเสธต่อวันอวสาน” (อัล-ฟุรกอน : 11) 

` 

และส่วนหนึ่งจากการศรัทธาในเรื่องนี้ก็คือ

การศรัทธาต่อการสอบสวนคิดบัญชี 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

َمةِّ فََٗل تُۡظلَُم نَۡفٞس َشيۡ ﴿َونََضُع  يَٰ يَۡومِّ ٱۡلقِّ يَن ٱۡلقِّۡسَط لِّ زِّ اٰۖٓ   ٱۡلَمَوٰ

ۡن َخۡردٍَل أَتَۡينَا بَِّهاُۗ َوَكفَٰى بِّنَا  ۡثقَاَل َحبَّٖة م ِّ َوإِّن َكاَن مِّ

بِّيَن﴾  سِّ  [٤٧]األنبياء : َحٰ



 

 

ความว่า 

“และเราตั้งตราชูที่เที่ยงธรรมส าหรับวันกิย

ามะฮฺ 

ดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอธรรมแต่อย่างใดเ

ลย 

และแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ าหนักเท่าเมล็ดพืชเ

ราก็จะน ามันมาแสดง 

และเป็นการพอเพียงแล้วส าหรับเราที่เป็นผู้

ช าระสอบสวน” (อัล-อันบิยาอ์ : 47) 

` 

ส่วนหนึ่งคือการศรัทธาต่อการตอบแทนด้ว

ยภาคผลบุญหรือการลงโทษ 

ศรัทธาต่อเรื่องสวนสวรรค์และหุบเหวแห่งไ

ฟนรก อัลลอฮฺตรัสว่า 



 

 

يٌق﴾  يَن َشقُواْ فَفِّي ٱلنَّارِّ لَُهۡم فِّيَها َزفِّيٞر َوَشهِّ ا ٱلَّذِّ ]هود ﴿فَأَمَّ

 :١٠٦] 

ความว่า 

“ดังนั้นส าหรับบรรดาผู้ที่มีโชคร้ายก็จะอยู่ใ

นนรก 

ซึ่งในนั้นพวกเขาจะมีเสียงถอนหายใจและเ

สียงสะอื้น” (ฮูด : 106)  

และอัลลอฮฺตรัสว่า 

ا  ﴾ ﴿َوأَمَّ دُواْ فَفِّي ٱۡلَجنَّةِّ يَن ُسعِّ  [١٠٩]هود : ٱلَّذِّ

ความว่า 

“และส าหรับบรรดาผู้ที่โชคดีก็จะอยู่ในสวน

สวรรค์” (ฮูด : 108) 



 

 

บรรดาผู้ปฏิเสธจะต้องถูกจองจ าพันธนากา

รในหุบเหวแห่งไฟนรก 

ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาจะได้พ านักในสวนสวร

รค์อันบรมสุข อัลลอฮฺตรัสว่า 

يَن  ا ٱلَّذِّ يٗدا فِّي ٱلدُّۡنيَا ﴿فَأَمَّ بُُهۡم َعذَاٗبا َشدِّ َكفَُرواْ فَأَُعذ ِّ

يَن  رِّ صِّ
ن نَّٰ َرةِّ َوَما لَُهم م ِّ يَن َءاَمنُواْ  5٦َوٱأۡلٓخِّ ا ٱلَّذِّ َوأَمَّ

بُّ  ُ ََل يُحِّ ۡم أُُجوَرُهۡمُۗ َوٱَّللَّ تِّ فَيَُوف ِّيهِّ لَِّحٰ لُواْ ٱلصَّٰ َوَعمِّ

يَن﴾  لِّمِّ
 [5٧-5٦]آل عمران : ٱلظَّٰ

ความว่า “ส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้น 

ข้าจะลงโทษพวกเขาอย่างรุนแรงทั้งในโลก

นี้และปรโลก 

และจะไม่มีบรรดาผู้ช่วยเหลือใดส าหรับพว

กเขา 

ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามคว



 

 

ามดีทั้งหลายนั้น 

พระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาโดยคร

บถ้วนด้วยรางวัลของพวกเขา 

และอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้อธรรม” 

(อาล อิมรอน : 56-57) 

` 

และนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องศรัทธาต่อทุกเ

รื่องราวของโลกอาคิเราะฮฺตามที่มีปรากฏใ

นตัวบท อาทิ สะพานศิรอฏ ตาชั่ง สระน้ า 

บัญชีบันทึกการงานความดี-ความชั่ว 

``` 

 

 บททีส่ิบสอง ญะมาอะฮฺ 



 

 

การอยู่ร่วมกับญะมาอะฮฺเป็นสิ่งจ าเป็น(วาญิ

บ) 

และไม่นับว่าเป็นญะมาอะฮฺนอกจากจะต้อง

มีผู้น า (อิมาม) 

การเชื่อฟังปฏิบัติตามผู้น าปวงชนมุสลิมนั้น 

ต้องกระท าภายใต้การเชื่อฟังปฏิบัติตามอัล

ลอฮฺ อัลลอฮฺตรัสว่า 

َ َوأَ  يعُواْ ٱَّللَّ يَن َءاَمنُٓواْ أَطِّ ٓأَيَُّها ٱلَّذِّ ُسوَل َوأُْولِّي ﴿يَٰ يعُواْ ٱلرَّ طِّ

 ﴾ نُكۡمٰۖٓ  [5٩]النساء : ٱأۡلَۡمرِّ مِّ

ความว่า “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย 

จงเชื่อฟังอัลลอฮฺ และเชื่อฟังเราะสูล 

และผู้ปกครองในกลุ่มของพวกเจ้าเถิด” 

(อัน-นิสาอ์ : 59)  



 

 

ค าด ารัสของพระองค์ที่ว่า ( ٰٓۖنُكۡم  (مِّ

ส่วนหนึ่งจากพวกท่าน หมายถึง 

ส่วนหนึ่งจากบรรดาปวงชนมุสลิม 

การแต่งตั้งผู้น าที่เป็นผู้ปฏิเสธ(กาฟิรฺ)ถือว่า

ไม่ถูกต้อง 

การสัตยาบัน(บัยอะฮฺ)แก่เขาถือว่าใช้ไม่ได้ 

และไม่จ าเป็น(ไม่วาญิบ)ต้องเชื่อฟังปฏิบัติต

ามนอกจากสิ่งที่ตรงกับผลประโยชน์ส่วนรว

มของมวลมนุษยชาติ 

ไม่ใช่เพื่อประโยชน์สุขส่วนตัวของเขา 

หากในกรณีที่ผู้น าหรือผู้ปกครองไม่ใช่เป็น

ผู้ที่มีความรู้ 

ให้เขายึดผู้รู้มาเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ด ารงกิจ



 

 

การงานทางด้านศาสนาและด้านโลกดุนยา

อย่างเที่ยงธรรม อัลลอฮฺตรัสว่า 

َن ٱأۡلَۡمنِّ أَوِّ ٱۡلَخۡوفِّ أَذَاُعواْ بِّهِّۖٓۦٰ َولَۡو  ﴿َوإِّذَا َجآَءُهۡم أَۡمٞر م ِّ

يَن  َردُّوهُ  ۡنُهۡم لَعَلَِّمهُ ٱلَّذِّ ُسولِّ َوإِّلَٰىٓ أُْولِّي ٱأۡلَۡمرِّ مِّ إِّلَى ٱلرَّ

 ﴾ ۡنُهۡمُۗ بُِّطونَهُۥ مِّ  [٨٣]النساء : يَۡستَنُۢ

ความว่า 

“และเม่ือมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมายังพวกเขา 

ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยก็ดีหรือความกลั

วก็ดี 

พวกเขาก็จะรีบร้อนแพร่กระจายมันออกไป 

และหากว่าพวกเขาน ามันกลับไปยังเราะสูล

และยังผู้ปกครองในกลุ่มพวกเขาแล้ว 

แน่นอนบรรดาผู้ที่วินิจฉัยมันในกลุ่มพวกเข

าก็ย่อมรู้มันได้” (อัน-นิสาอ์ : 83)  



 

 

และไม่อนุญาตให้วินิจฉัยปัญหาศาสนานอ

กจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เท่านั้น 

ไม่อนุญาตให้ตีตัวออกจากการเชื่อฟังปฏิบั

ติตามผู้น า หรือโต้แย้งต่อค าสั่งใช้ของเขา 

และให้อดทนอดกลั้นต่อการอธรรมของเขา 

ตราบใดที่เขาไม่ท าในสิ่งที่เป็นการปฏิเสธ(

กุฟรฺ)ต่ออัลลอฮฺอย่างชัดเจน 

ดังมีปรากฏในเศาะฮีหฺมุสลิม จากอุมมุ 

สะละมะฮฺ รายงานจากท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

هُ يُْستَعْ » ُروَن، فََمْن إنَـّ فُوَن َوتُْنكِّ َمُل َعلَْيُكْم أَُمـَراُء، فَتَْعرِّ

َي  ْن َمْن َرضِّ ـَم، َولَكِّ َئ، َوَمْن أَْنَكَر فَقَْد َسلِّ هَ فَقَْد بَـرِّ َكـرِّ

َل. َما » قَاَل: قَالُوا: يَا َرُسوَل هللا أََل نُقَاتِّلُـُهـْم؟ «َوتَابَـعَ 

  [١٨5٤]أخرجه مسلم برقم . «َصلَّوا



 

 

ความวา่ “แท้จริง 

จะมีบรรดาผู้น าถูกแต่งตั้งให้แก่พวกท่าน 

ซึ่งพวกท่านจะเห็นและรู้บางสิ่งบางอย่างที่

พวกเขาท าผิดและพวกท่านก็จะปฏิเสธสิ่งนั้

น 

ใครที่เกลียดชังสิ่งนั้นเขาก็ได้เอาตัวเองพ้น

ความชั่วนั้นไปแล้ว 

ส่วนผู้ที่ห้ามปรามสิ่งนั้นเขาจะปลอดภัย 

แต่ทว่าผู้ที่ยินดีพอใจ(ต่อความชั่ว)และปฏิบั

ติตาม(นั่นแหละคือพวกที่ผิด)” 

บรรดาเศาะหาบะฮฺกล่าวว่า 

โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺเราจะลุกขึ้นสู้กับพวกเ

ขาได้หรือไม่? ท่านตอบว่า “ไม่ได้ 

ตราบใดที่พวกเขายังคงละหมาด” 



 

 

(บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ : 

1854) 

และให้แนะน าตักเตือนบรรดาผู้น าด้วยควา

มรู้คู่กับวิทยปัญญา 

โดยพยายามก าจัดความชั่วร้ายหรือลดทอ

นให้ปริมาณความชั่วลดน้อยเบาลง 

ไม่ใช่ตักเตือนเพื่อความสะใจ 

ดังมีปรากฏในเศาะฮีหฺมุสลิม จากตะมีม อัด-

ดารีย์ รายงานจากท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

يْ » يَحةُ الد ِّ َكتَابِّـهِّ  هلل »  قال: قلنا: لمن؟ «ُن النَّصِّ َولِّ

ـمْ  تِّـهِّ يَن َوَعامَّ ةِّ الُمْسلِّـمِّ ]أخرجه مسلم . «َولَِّرُسولِّـهِّ َوألَئِّمَّ

 [55برقم 



 

 

ความว่า “ศาสนา คือ 

การตักเตือนด้วยความจริงใจ” 

พวกเรากล่าวว่า เพื่อใครล่ะ? 

ท่านเราะสูลตอบว่า “เพื่ออัลลอฮฺ 

เพื่อคัมภีร์ของพระองค์ 

เพื่อเราะสูลของพระองค์ 

เพื่อบรรดาผู้น าของปวงชนมุสลิม 

และเพื่อสามัญชนทั่วไป” (บันทึกโดยมุสลิม 

: 55) 

ไม่อนุญาตให้สอดส่องหรือติดตามความลับ

ของผู้น า 

หรือน าความตกต่ าในตัวของเขาไปตีแผ่ 

น าความผิดหรือความไม่ดีไปประจาน 



 

 

และให้แนะน าตักเตือนในเรื่องดังกล่าวอย่า

งลับๆ เป็นการเฉพาะระหว่างท่านกับเขา 

และในกรณีที่เขาได้ก าหนดนโยบายที่เป็น

ความชั่วแก่ประชาชนพร้อมทั้งเปิดเผย 

หากเขาทราบให้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวแก่เขาเ

ป็นการส่วนตัว จนกระทั่งเขาเปล่ียนแปลง 

กลับเนื้อกลับตัว และปรับปรุงตัว 

เม่ือเป็นเช่นน้ีให้สนับสนุนเขาต่อ 

หากไม่เป็นเช่นนั้นให้ชี้แจงความชั่วดังกล่า

วแก่ประชาชน 

เพราะเรื่องดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะ

ต้องกล่าวตักเตือนแก่พวกเขา 

และเป็นสิทธิของศาสนาที่ผู้ตักเตือนนับถือแ

ละศาสนาของคนอื่นๆ ด้วย 



 

 

เพื่อว่าจะได้ไม่เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติและ

ศาสนาอิสลาม 

ซึ่งนี่คือความหมายของหะดีษที่ว่า 

“การตักเตือนด้วยความจริงใจเพื่ออัลลอฮฺ 

เพื่อคัมภีร์ของพระองค์ 

เพื่อเราะสูลของพระองค์ 

เพื่อบรรดาผู้น าของปวงชนมุสลิม 

และเพื่อสามัญชนทั่วไป” 

และสิทธิของศาสนานั้นต้องมาก่อนสิทธิขอ

งคนอื่น 

และผู้รู้นั้นจะต้องไม่ท าตัวออกห่างหรือปลีก

ตัวไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของประชาชนและสิ่ง

ที่เป็นผลประโยชน์ส าหรับพวกเขา  



 

 

ถ้าเขาคิดว่าตัวเองควรสมถะ 

ก็ให้เขารู้ว่าแท้ที่จริงความสมถะนั้นเป็นสิ่ง

ที่น่าชมเชยยกย่องถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องโลกส่

วนตัวของเขาซึ่งเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

ส่วนตัวของเขาคนเดียว 

แต่ความสมถะจะไม่เป็นที่น่าชมเชยถ้าเป็นเ

รื่องที่เกี่ยวข้องกับคนส่วนมาก 

โดยที่เขาคิดจะปลีกตัวหรือไม่ทุ่มเทเพื่อผล

ประโยชน์ของพวกเขาเหล่านั้น 

เพราะฉะนั้น 

เขาจะต้องให้การช่วยเหลือผู้ถูกอธรรมถึงแ

ม้จะด้วยการบริจาคทรัพย์แค่น้อยนิด 

และให้อาหารแก่ผู้ที่หิวโหยแม้ว่าด้วยอินท

ผลัมเพียงผลเดียวก็ตาม 

เพราะผู้รู้นั้นมีอ านาจบารมีเป็นผู้น าทางจิตวิ



 

 

ญญาณ 

การที่เขาได้ร่วมส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขเรื่อง

ความเป็นอยู่ทางโลกของผู้คนทั้งหลายนั้นจ

ะเป็นประตู(สื่อ)ในการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อ

งศาสนาของพวกเขาด้วย เพราะท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ไม่เคยท างานแล้วเงยหน้าเพื่อหวังทรัพย์สิน

ในโลกดุนยา ถึงกระนั้น 

ท่านก็ได้ทุ่มเทช่วยเหลือทาสหญิงที่ชื่อบะรีเ

ราะฮฺและคนอื่นๆ (โดยการไถ่ทาส) 

ด้วยทองค าจ านวนหนึ่ง 

และท่านได้เทศนาธรรมส่งเสริมเรียกร้องผู้

คนในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย 

``` 



 

 

 

 บททีส่ิบสาม ญิฮาด 

การญิฮาด (ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺ) 

ยังคงด าเนินต่อไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ 

หุก่มของการญิฮาดจะไม่ถูกยกเลิกจากหน้า

แผ่นดินแม้เพียงวันเดียวตราบใดที่อัลกุรอา

นยังอยู่  

ญาบิรฺได้รายงานจากท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านกล่าวว่า 

يَن  ََل تََزاُل َطائِّفَةٌ » رِّ ِّ َظاهِّ تِّي يُقَاتِّلُوَن َعلَى اْلَحق  ْن أُمَّ مِّ

يَاَمةِّ   [١5٦]مسلم برقم  «إِّلَى يَْومِّ اْلقِّ

ความว่า 

“กลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันจะยังคงยื



 

 

นหยัดต่อสู้บนสัจธรรมและมีชัยเหนือศัตรูจ

นกระทั่งวันกิยามะฮฺ” (บันทึกโดยมุสลิม 

หมายเลข 156) 

การญิฮาดเพื่อปกป้องจากการโจมตีและรุก

รานของคนอื่น (ญิฮาด อัด-ดัฟอฺ) 

ไม่จ าเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้น าก่อน 

และเจตนาใดๆ 

ของการญิฮาดจะไม่บรรลุผลนอกจากเพื่อข

จัดและปกป้องจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น 

ซึ่งเป็นสิ่งที่วาญิบ 

ถึงแม้ว่าจะเป็นการปกป้องเกียรติ หรือชีวิต 

หรือทรัพย์สินก็ตาม  

ท่านเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กล่าวว่า 



 

 

، أَْو » يدٌ، َوَمْن قُتَِّل دُوَن أَْهلِّهِّ هِّ فَُهَو َشهِّ َمْن قُتَِّل دُوَن َمالِّ

يدٌ  ينِّهِّ فَُهَو َشهِّ ، أَْو دُوَن دِّ هِّ ]أبو داود برقم  «دُوَن دَمِّ

، والنسائي برقم ١٤2١، والترمذي برقم ٤٧٧2

، من حديث  25٨٠، وابن ماجه مختصرا برقم ٤٠٩5

 « هذا حديث حسن وقال الترمذي : سعيد بن زيد،

ความว่า 

“ผู้ใดถูกฆ่าตายเพื่อปกป้องทรัย์สินของตนเ

อง เขาจะตายชะฮีด 

และผู้ใดถูกฆ่าตายเพื่อปกป้องครอบครัวขอ

งตนเอง หรือเลือดเนื้อของตนเอง 

หรือศาสนาของตนเอง เขาจะตายชะฮีด” 

(บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4772 

อัตติรมิซีย์ หมายเลข 1421 อันนะสาอีย์ 

หมายเลข 4095 และอิบนุมาญะฮฺโดยย่อ 

หมายเลข 2580 



 

 

จากหะดีษที่รายงานโดยสะอีด อิบนุ ซัยดฺ, 

อัต-ติรมิซีย์กล่าวว่าเป็นหะดีษหะสัน)  

และเป็นหะดีษที่มีบันทึกโดยย่อในเศาะฮีหฺ 

อัล-บุคอรีย์ (หมายเลข 2348) และเศาะฮีหฺ 

มุสลิม (หมายเลข 141) 

จากหะดีษที่รายงานโดยอับดุลลอฮฺ อิบนุ 

อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 

และจ าเป็น (วาญิบ) 

ต้องปกป้องจากผู้ที่โจมตีเกียรติ เลือดเนื้อ 

(ร่างกาย) และทรัพย์สิน 

ไม่ว่าผู้โจมตีนั้นจะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือเ

ป็นมุสลิมก็ตาม ดังมีบันทึกในสุนัน อัน-

นะสาอีย์ 

ซึ่งกอบูสได้รับรายงานจากบิดาของท่านว่า 



 

 

“ชายคนหนึ่งได้ไปหาท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พลันกล่าวว่า 

“(จะให้ฉันปฏิบัติอย่างไรกับ) 

ชายคนหนึ่งได้มาหาฉันเพื่อหวังในทรัพย์สิ

นของฉัน? ท่านกล่าวว่า 

“จงตักเตือนเขาให้ร าลึกถึงอัลลอฮฺ” 

ชายคนนั้นกล่าวต่อไปว่า 

“หากเขาไม่ส านึก (จะให้ท าท าอย่างไร)?” 

ท่านกล่าวว่า 

“เจ้าก็จงขอให้ชาวมุสลิมที่อยู่รอบข้างเจ้าช่

วยปกป้องเจ้าจากชายคนนั้น” 

ชายคนนั้นกล่าวต่อไปว่า 

“หากไม่มีมุสลิมคนใดอยู่รอบกายฉันล่ะ”? 

ท่านกล่าวว่า 

“เจ้าก็จงร้องเรียนให้ผู้ปกครองช่วยคุ้มครอ



 

 

งเจ้าจากชายคนนั้น” 

ชายคนน้ันกล่าวต่อไปว่า 

“หากผู้ปกครองอยู่ห่างไกลจากฉันล่ะ?” 

ท่านกล่าวว่า 

“เจ้าก็จงต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของเจ้า 

จนกระทั่งเจ้า (ถูกฆ่าตายจน) 

กลายเป็นหนึ่งในบรรดาชะฮีดวันอาคิเราะฮฺ 

หรือเจ้าสามารถปกป้องทรัพย์สินของเจ้า” 

(บันทึกโดยอัน-นะสาอีย์ หมายเลข 4081, 

อิบนุ อบีชัยบะฮฺ หมายเลข 28043, 

อะหมัด หมายเลข 22514, และอัฏ-

เฏาะบะรอนีย์ในมุอฺญัม อัล-กะบีรฺ เล่ม 20 

หน้า 313) 



 

 

ส่วนการญิฮาดประเภทจู่โจม (ญิฮาด อัฏ-

เฏาะลับ) 

จ าเป็นต้องมีเจตนาเพื่อเชิดชูศาสนาของอัล

ลอฮฺให้สูงส่ง ดังมีรายงานจากอบู มูซา อัล-

อัชอะรีย์ว่า 

ชายเบดูอิน(ชนบท)คนหนึ่งได้ไปหาท่านน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แล้วกล่าวว่า 

“โอ้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ 

ชายคนหนึ่งได้ต่อสู้เพื่อหวังทรัพย์สิน 

ชายอีกคนหนึ่งต่อสู้เพื่อหวังให้ได้รับการกล่

าวขาน 

และชายอีกคนหนึ่งต่อสู้เพื่อให้คนอื่นเห็นถึ

งสถานะของตัวเอง (อยากทราบว่า) ผู้ใด 

(ในบรรดาบุคคลสามประเภทดังกล่าว) 

ที่ต่อสู่ในหนทางของอัลลอฮฺ?” 



 

 

ท่านเราะสูลตอบว่า  

 «َمْن قَاتََل لِّتَُكوَن َكلَِّمةُ هللاِّ أَْعلَى، فَُهَو فِّي َسبِّيلِّ هللاِّ »

 [١٩٠٤، ومسلم برقم ١2٣]البخاري برقم 

ความว่า 

“ผู้ใดที่ต่อสู้เพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮฺเกิดค

วามสูงส่ง 

การต่อสู้ของเขาก็อยู่ในหนทางของอัลลอฮฺ

” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 123, 

2655 และมุสลิม หมายเลข 1904)  

การญิฮาดประเภทจู่โจมนี้จ าเป็นต้องเชื่อฟัง

ผู้น า ต้องรับฟังความคิดเห็น 

และต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้น าในสิ่งที่ไม่

เป็นการทรยศหรือละเมิดต่อบัญญัติของอัล

ลอฮฺ 



 

 

มีระบุในหะดีษเศาะฮีหฺว่า ท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า 

َمْن أََطاَعنِّي فَقَْد أََطاَع هللاَ، َوَمْن َعَصانِّي فَقَْد َعَصى »

ي  يرِّ ي فَقَْد أََطاَعنِّي، َوَمْن َعَصى أَمِّ يرِّ هللاَ، َوَمْن أََطاَع أَمِّ

، ومسلم برقم ٦٧١٨]البخاري برقم  «فَقَْد َعَصانِّي

 من حديث أبي هريرة رضي هللا عنه[ ١٨٣5

ความว่า “ผู้ใดเชื่อฟังฉัน 

ก็เท่ากับว่าเขาได้เชื่อฟังอัลลอฮฺ 

และผู้ใดทรยศต่อฉัน 

ก็เท่ากับว่าเขาได้ทรยศต่ออัลลอฮฺ 

และผู้ใดเชื่อฟังผู้น าของฉัน 

ก็เท่ากับว่าเขาได้เชื่อฟังฉัน 

และผู้ใดทรยศต่อผู้น าของฉัน 

ก็เท่ากับว่าเขาได้ทรยศต่อฉัน” 



 

 

(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย์ หมายเลข 6718 

มุสลิม หมายเลข 1835 

จากการรายงานของอบูฮุร็อยเราะฮฺ) 

``` 

 

 บททีส่ิบสี ่การพ้นสภาพผู้ศรทัธา 

เราจะไม่หุก่มผู้ใดในหมู่ชาวมุสลิมว่าเป็นกา

ฟิรฺเนื่องจากการกระท าบาปของเขา 

นอกจากบาปที่ถึงขั้นท าให้เป็นกาฟิรฺเท่านั้

น และส่วนหนึ่งของบาปที่เป็นกาฟิรฺคือ 

การด่าทอและดูหมิ่นอัลลอฮฺ 

การด่าทอและดูหมิ่นอัลลอฮฺนั้นเป็นบาปที่ร้า

ยแรงกว่าการตั้งภาคีต่อพระองค์ 



 

 

เน่ืองจากผู้ตั้งภาคีต่อพระองค์ไม่เคยลดสถา

นะของพระองค์ให้ต่ าลงเท่ากับสถานะของ

ก้อนหิน 

แต่ทว่าพวกเขาจะยกสถานะของก้อนหินให้

เทียบเท่ากับสถานะของอัลลอฮฺ 

ดังค าตรัสของพระองค์ที่ว่า 

بِّيٍن  ٖل مُّ
ِّ إِّن ُكنَّا لَفِّي َضلَٰ ِّ  ٩٧﴿ تَٱَّللَّ يُكم بَِّرب  ِّ إِّۡذ نَُسو 

يَن  لَمِّ    [٩٨-٩٧]الشعراء: ﴾  ٩٨ٱۡلعَٰ

ความว่า “ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ 

แท้จริงพวกเราอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแ

จ้ง 

เม่ือครั้งที่พวกเราได้ยกย่อง(กราบไหว้บูชา)

พวกเจ้า(หมายถึงก้อนหินที่เป็นเจว็ดทั้งหลา



 

 

ย) เท่าเทียมกับพระเจ้าแห่งสากลโลก” 

(อัช-ชุอะรออ์  7-98) 

แต่ผู้ที่ด่าทอและดูหมิ่นอัลลอฮฺจะลดสถานะ

ของอัลลอฮฺลงต่ ายิ่งกว่าสถานะของก้อนหิน

เสียอีก 

การด่าทอและดูหมิ่นอัลลอฮฺเป็นการปฏิเสธ

ศรัทธาที่ร้ายแรง 

และการปฏิเสธศรัทธาก็มีเพิ่มมีลดเหมือนกับ

กรณีของการศรัทธา 

เช่นที่อัลลอฮฺตรัสถึงการเพิ่มขึ้นของการปฏิ

เสธศรัทธาว่า 

يَادَٞة فِّي ٱۡلُكۡفرِّٰۖٓ ﴾  ٓيُء زِّ    [٣٧]التوبة: ﴿ إِّنََّما ٱلنَّسِّ



 

 

ความว่า 

“แท้จริงการเลื่อนเดือนที่ต้องห้ามให้ล่าช้าอ

อกไปเป็นการเพิ่มการปฏิเสธศรัทธา(ต่ออัล

ลอฮฺ)” (อัต-เตาบะฮฺ  37) 

พระองค์ตรัสว่า 

ۡم ثُمَّ ٱۡزدَادُواْ ُكۡفٗرا لَّن تُۡقبََل  نِّهِّ يَن َكفَُرواْ بَۡعدَ إِّيَمٰ ﴿ إِّنَّ ٱلَّذِّ

آلُّوَن  ئَِّك ُهُم ٱلضَّ
ٓ    [٩٠]آل عمران: ﴾  ٩٠تَۡوبَتُُهۡم َوأُْولَٰ

ความว่า 

“แท้จริงบรรดาผู้ที่ได้ปฏิเสธศรัทธาหลังจาก

การศรัทธาของพวกเขา 

แล้วพวกเขา(ได้กระท าในสิ่งที่ยิ่ง)เพิ่มการ

ปฏิเสธศรัทธา 

อัลลอฮฺจะไม่ทรงรับการส านึกผิดกลับเนื้อก

ลับตัวของพวกเขาเป็นอันขาด 



 

 

และพวกเขาคือผู้ที่หลงทางอย่างแท้จริง” 

(อาล อิมรอน  90) 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของการปฏิเสธศรัทธา

ไม่ได้หมายถึงว่าสามารถท าให้ผู้ปฏิเสธศรั

ทธาออกจากไปนรกได้ 

แต่หมายถึงจะถูกทรมานที่หนักหน่วงขึ้นหรื

อเบาบางลงเท่านั้นเอง 

อัลลอฮฺตรัสว่า 

ُهۡم َعذَاٗبا فَۡوَق  ۡدنَٰ ِّ زِّ يَن َكفَُرواْ َوَصدُّواْ َعن َسبِّيلِّ ٱَّللَّ ﴿ ٱلَّذِّ

دُوَن ٱۡلعَذَابِّ بِّمَ     [٨٨]النحل: ﴾  ٨٨ا َكانُواْ يُۡفسِّ

ความว่า 

“บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและสกัดกั้นหนทาง

ของอัลลอฮฺ 



 

 

เราจะเพิ่มการลงโทษแก่พวกเขาให้เหนือก

ว่าการลงโทษทั่วไป 

เน่ืองจากพวกเขาได้ก่อความเสียหาย” 

(อันนะหฺลุ 16:88) 

และเราจะไม่เป็นพยานหรือยืนยันผู้ใดอย่าง

เจาะจงว่าเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรก 

นอกจากผู้ที่ได้รับการยืนยันจากอัลลอฮฺแล

ะเราะสูลของพระองค์เท่านั้น 

และเราจะยืนยันผู้ใดที่เสียชีวิตในสภาพที่เ

ป็นผู้ศรัทธาว่าเป็นชาวสวรรค์ 

และผู้ที่เสียชีวิตในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธาว่าเ

ป็นชาวนรก 

``` 

 



 

 

 บททีส่ิบหา้ อุบูดยีะฮ ฺ

 “อิสรภาพ” ที่แท้จริงนั้น คือ 

การหลุดพ้นจากทุกสิ่งที่เคารพภักดีนอกจา

กอัลลอฮฺ  ส่วนการเข้าใจความหมายของอิ

สรภาพว่ามันคือการออกจากแนวทางของอั

ลลอฮฺ 

นั่นเท่ากับหันมาตอบสนองตามอารมณ์ใฝ่

ต่ า 

และเป็นทาสบูชาตัณหาความอยากนั่นเอง 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

ۡلٖم َوَختََم ﴿ أَفََرَءيۡ  ُ َعلَٰى عِّ َههُۥ َهَوٰىهُ َوأََضلَّهُ ٱَّللَّ َت َمنِّ ٱتََّخذَ إِّلَٰ

يهِّ  َوٗة فََمن يَۡهدِّ َشٰ هِۦّ غِّ هِۦّ َوقَۡلبِّهِۦّ َوَجعََل َعلَٰى بََصرِّ َعلَٰى َسۡمعِّ

ِِّۚ أَفََٗل تَذَكَُّروَن  نُۢ بَۡعدِّ ٱَّللَّ    [2٣]الجاثية: ﴾ 2٣مِّ



 

 

ความว่า 

“เจ้าเคยเห็นผู้ที่ยึดถือเอาอารมณ์ต่ าของเข

าเป็นพระเจ้าของเขาบ้างไหม? 

และอัลลอฮฺทรงท าให้เขาหลงทางด้วยความ

รอบรู้(ของพระองค์) 

และทรงผนึกการฟังของเขาและหัวใจของเ

ขา และทรงท าให้มีสิ่งบดบังดวงตาของเขา 

ดังนั้นผู้ใดเล่าจะชี้แนะแก่เขาหลังจากอัลลอ

ฮฺ พวกเจ้ามิได้ใคร่ครวญกันดอกหรือ?” 

(อัล-ญาษิยะฮฺ 23)   

และผู้ใดเรียกร้องให้ผู้คนกระท าและพูดใน

ทุกสิ่งที่อารมณ์ของตนใฝ่หา  -

เม่ือไหร่และตอนไหนก็ได้- 

เช่นนี้แล้วหมายความว่าเขาได้ยอมรับการ



 

 

ภักดีของเขาต่ออารมณ์ใฝ่ต่ าและชัยฏอนที่

อยู่ในตัวเขา 

ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาในฐา

นะบ่าวคนหนึ่ง 

เม่ือเขาปฏิเสธที่จะภักดีต่ออัลลอฮฺ 

เขาก็จะกลายเป็นผู้ที่ภักดีต่อสิ่งอื่นจากพระ

องค์โดยปริยาย 

ถ้าหากว่าบนพื้นโลกนี้มีมนุษย์เพียงคนเดีย

ว อัลลอฮฺจะทรงไม่ก าหนดบทลงโทษใดๆ 

ให้กับเขาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฆ่า 

ปล้นสะดม  หรือการซินา(ผิดประเวณี) 

จะไม่มีค าสั่งให้เขาลดสายตาลงจากการมอ

งสรีระ ไม่ก าหนดเรื่องการแบ่งมรดก 

อีกทั้งพระองค์ทรงไม่ก าหนดให้การซินา(ผิ



 

 

ดประเวณี) ดอกเบี้ย และอื่นๆ 

ส าหรับเขาเป็นสิ่งหะรอม(ต้องห้าม) 

ทว่าการที่พระองค์ได้ก าหนดสิ่งเหล่านี้ขึ้นม

าเนื่องจากมีผู้อื่นนอกเหนือจากเขาอยู่ด้วย 

และเมื่อไหร่ที่จ านวนของผู้คนเพิ่มมากขึ้น 

กฎเกณฑ์การใช้ชีวิตร่วมกันก็ต้องละเอียด

ขึ้นตาม(เพื่อการอยู่อย่างเป็นระเบียบและไม่

เอาเปรียบต่อกัน) 

ถ้าหากในจักรวาลนี้มีดวงจันทร์เพียงดวงเดี

ยว 

อัลลอฮฺจะไม่ทรงก าหนดให้ดวงจันทร์เคลื่อ

นไหวเป็นไปตามระบบอย่างที่เป็นอยู่นี้ 

แต่ทว่าที่พระองค์ก าหนดให้เคล่ือนไหวไปต

ามระบบเช่นน้ีเพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อ

นไหวของดวงอาทิตย์ โลก 



 

 

และดวงดาวต่างๆ ที่มีอยู่ 

และทุกครั้งที่จักรวาลนี้มีดวงดาวเพิ่มจ านว

นมากขึ้น ระบบต่างๆ 

ก็จะเพิ่มตามเพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบและ

ระเบียบ 

อัลลอฮฺตรัสว่า  

ي ٱلَّۡيَل ٱلنََّهاَر يَ  ۡطلُبُهُۥ َحثِّيٗثا َوٱلشَّۡمَس َوٱۡلقََمَر َوٱلنُُّجوَم ﴿يُۡغشِّ

ُ َربُّ  ۦُٓۗ أَََل لَهُ ٱۡلَخۡلُق َوٱأۡلَۡمُرُۗ تَبَاَرَك ٱَّللَّ هِّ تُِّۢ بِّأَۡمرِّ َرٰ ُمَسخَّ

يَن  لَمِّ    [5٤]األعراف: ﴾  5٤ٱۡلعَٰ

ความว่า “ 

พระองค์ทรงท าให้กลางคืนครอบคลุมกลาง

วันในสภาพที่กลางคืนไล่ตามกลาววันโดยเ

ร็ว และทรงสร้างดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

และบรรดาดวงดาวขึ้น 



 

 

โดยถูกก าหนดให้ท าหน้าที่บริการตามพระ

บัญชาของพระองค์ 

พึงรู้เถิดว่าการสร้างและค าสั่งทั้งหลายนั้นเ

ป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้น 

มหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโ

ลก” (อัล-อะอรฺอฟ 54) 

และพระองค์ได้ตรัสอีกว่า  

َك ٱۡلقََمَر َوََل ٱلَّۡيُل َسابُِّق  ي لََهآ أَن تُۡدرِّ بَغِّ ﴿ ََل ٱلشَّۡمُس يَنُۢ

   [٤٠]يس: ﴾  ٤٠ٱلنََّهارِِّۚ َوُكل ٞ فِّي فَلَٖك يَۡسبَُحوَن 

ความว่า “ 

ดวงอาทิตย์ก็ไม่สมควร(ไม่ถูกอนุมัติ)แก่มัน

ที่จะไล่ตามใกล้ดวงจันทร์ 

และกลางคืนก็จะไม่ล้ าหน้ากลางวัน 



 

 

และทั้งหมดนั้นจะเวียนว่ายอยู่ในจักรราศี” 

(ยาซีน 40) 

กฎเกณฑ์ต่างๆ 

ของอิสลามนั้นมีขึ้นเพื่อจัดระเบียบและวางร

ะบบให้กับศาสนาและโลกใบน้ี ดังนั้น 

ผู้ใดที่พาตัวเองออกจากกฏเกณฑ์ที่อัลลอฮฺ

ได้ก าหนดไว้ 

เป็นการสมควรที่เขาจะได้รับการลงโทษ 

การหันเข้าสู่อิสลามนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นโดย

ดุษฎี 

ในขณะเดียวกันการออกจากอิสลามน้ันคือ

การตกศาสนา 



 

 

ئَِّك 
ٓ ينِّهِۦّ فَيَُمۡت َوُهَو َكافِّٞر فَأُْولَٰ نُكۡم َعن دِّ ۡد مِّ ﴿َوَمن يَۡرتَدِّ

لُُهۡم فِّي ٱلدُّۡنيَا  ُب ٱلنَّارِّٰۖٓ َحبَِّطۡت أَۡعَمٰ ئَِّك أَۡصَحٰ
ٓ َرةِّٰۖٓ َوأُْولَٰ َوٱأۡلٓخِّ

لِّدُوَن     [2١٧]البقرة: ﴾  2١٧ُهۡم فِّيَها َخٰ

ความว่า 

“และผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากลับออกไปจากศา

สนาของเขา 

แล้วเขาตายลงขณะที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธ

าแล้วไซร้ 

ชนเหล่านี้แหละบรรดาการงานของพวกเข

าไร้ผล ทั้งในโลกนี้และปรโลก 

และชนเหล่านี้แหละคือชาวนรกซึ่งพวกเขา

จะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล” (อัล-

บะเกาะเราะฮฺ 217) 



 

 

ได้มีบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย์ 

และอื่นๆ  ว่าท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า  

ْينَهُ فَاْقتُلُْوه» من  2٨5٤]البخاري برقم  «َمْن بَدََّل دِّ

   اس رضي هللا عنهما[حديث ابن عب

ความว่า 

“ผู้ใดที่เปลี่ยนศาสนาของเขา(ออกจากอิสล

าม) เช่นนี้แล้วก็จงประหารเขา” 

(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ 2854 

จากการรายงานของ อิบนุ อับบาส 

เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) 

และการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ คือ 

จุดประสงค์หลักของการมีชีวิตอยู่ของสิ่งถูก

สร้างทั้งปวง ดังนั้น 



 

 

ผู้ใดก็ตามที่อ้างว่าตัวเองมีสิทธิที่จะเลี่ยงออ

กจากกฎเกณฑ์นี้ได้ 

ก็แสดงว่าเขาได้ปฏิเสธและไม่เชื่อว่าสิ่งนี้คื

อจุดประสงค์หลักในการมีชีวิตอยู่ของเขา 

ในขณะเดียวกันที่เขาไม่อนุญาตให้ตัวเองอ

อกจากกฎระเบียบของโลก ประเทศ 

และกฎหมาย 

แต่กลับอนุญาตให้ตัวเองออกจากการเคาร

พภักดีต่ออัลลอฮฺ กระนั้นหรือ ! 

ภาวะเช่นนี้เป็นการยอมรับลึกๆ 

จากภายในว่า 

จุดประสงค์หลักที่แท้จริงในการมีชีวิตนั้นเป็

นเรื่องที่ฟังไม่ขึ้น 

หรือจุดประสงค์ที่ว่านี้ได้หายไปจากจิตใจข



 

 

องเขาเสียแล้ว 

ในขณะที่อัลลอฮฺได้ประกาศว่า  

يَۡعبُدُونِّ ﴿ َوَما َخلَۡقُت ٱۡلجِّ  نَس إَِّلَّ لِّ ]الذاريات: ﴾  5٦نَّ َوٱۡۡلِّ

5٦]   

ความว่า “และข้ามิได้สร้างญิน 

และมนุษย์เพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อเคารพภักดี

ต่อข้า” (อัซ-ซาริยาต 56) 

และผู้ที่ท าให้มนุษย์และญินมีชีวิตอยู่บนโล

กนี้เพ่ือให้เคารพภักดีต่อพระองค์  ก็จะทรง

ท าให้พวกเขา(มนุษย์และญิน)มีชีวิตอยู่ใน

ปรโลกเพื่อการตอบแทนความดีและลงโทษ

พวกเขา 



 

 

ขออัลลอฮฺทรงปรับปรุงสภาพของเราและบั้

นปลายของเราด้วยเถิด 

ขอพระองค์ทรงเศาะละวาตต่อท่านนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และผู้ตามท่าน  

``` 

 

 

[1] 

ผู้ที่ถูกบังคับใช้ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติหรื

อข้อกฎหมายของศาสนาเมื่อถึงบรรลุนิติภา

วะตามที่ศาสนาได้ก าหนด 


