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ค านิยม  

ชยัคฺ อบัดุรเราะหม์าน นสัรฺ นซัซอร 

การสรรเสริญทั้งมวลน้ันเป็นสิทธ์ิของอลัลอฮฺ แต่เพียงผูเ้ดียว ขอความ

จ าเริญและ ความสุขสนัติจงประสบแด่ท่านนะบีของเราผูเ้ป็นรอซูลของอลัลอฮฺ  

 นับเป็นเกียรติอยา่งยิ่งส าหรบัทุกคนท่ีไดร้บัการสืบทอดอลัอิสลาม 

หวัขอ้ของหนังสือเล่มน้ีท าใหผู้ม้องผ่านเกิดความสนใจ ท าใหห้วัใจของผูอ้่าน

ต่ืนตวั เมื่อเราไดอ้่านมนัแลว้ มนัท าใหด้วงตาของเราอดนอน ผ่อนหลบั ตอ้ง

หลัง่น ้าตาออกมาเพ่ือจะไดฟ้ื้นฟคูวามสมัพนัธร์ะหวา่งเรากบัศาสนาของอลัลอฮฺ

 ขา้พเจา้หวงั อยากท่ีจะใหผ้ลงานของผูแ้ต่งหนังสือเล่มน้ี มีมาอยา่งต่อเน่ือง

และอยากใหผ้ลงานเล่มน้ี ท าใหอี้หมา่นของบรรดาผูศ้รทัธาเพ่ิมยิ่งๆขึ้ น 

 อน่ึง (คุณค่าของหนังสือเล่มหน่ึง) น้ันไมไ่ดข้ึ้ นอยู่กบัขนาดอนัใหญ่โต

ของมนั มีหนังสือมากมายท่ีมีขนาดใหญ่ยกัษ์ แต่ในความเป็นจริงแลว้ มนัเป็น

เสมือนใบธนบตัรปลอมท่ีไม่มีผูใ้ดตอบรบัหรืออยากได ้ แต่ทวา่คุณค่าของ

หนังสือเล่มใดเล่มหน่ึงน้ัน มนัขึ้ นอยูก่บัเน้ือหาสาระของเร่ืองและจุดประสงคข์อง

มนั ซ่ึงท่านสามารถเห็นไดว้่าส่ิงดงักล่าวปรากฏอยูใ่นหนังสือเล่มน้ีอยา่งชดัเจน 
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สุดทา้ยน้ี  ขา้พเจา้ขอวิงวอนต่ออลัลอฮฺ  ใหพ้ระองคท์รงท าใหผู้แ้ต่ง

หนังสือเล่มน้ี อยูใ่นหมูผู่ท่ี้พระองคท์รงพอพระทยัจากชนกลุ่มแรกดว้ยเทอญ 

 ชยัคฺ อบัดุรเราะหม์าน นัสร นัซซ็อรฺ 

 อิมามและคอตีบ มสัยิด อลักออิด อิบรอฮีม  

 สาธารณะรฐัอาหรบัอียิปต์ 
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ค านิยม 

ชยัคฺ สะอีด อามิร 

 การสรรเสริญทั้งมวลน้ันเป็นกรรมสิทธ์ิของอลัลอฮฺ พระผูท้รงพอ

พระทยัในการท่ีจะใหเ้ราเป็นมุสลิม พระผูท้รงท าใหเ้รายืนละหมาดต่อพระองค์

อยา่งนอบนอ้ม เราจะไมก่ม้ค านับ หรือเอาศีรษะกราบไหวต่้อส่ิงใดเวน้แต่อลัลอ

ฮฺ เพียงผูเ้ดียว 

 

 ขอขอบพระคุณ และ สรรเสริญต่อพระองค ์ ท่ีไดท้รงเลือกใหแ้ก่เรา ซ่ึง

ท่านนบี ผูซ่ึ้งเป็นผูน้ าของบรรดานบีทั้งหมด และเป็นรอซลูคนสุดทา้ย ขอ

พระองคไ์ดท้รงโปรดพอพระทยัต่อบรรดาสาวกของท่าน ตลอดจนวงศว์านของ

ท่าน บรรดาผูไ้ดศ้รทัธาต่อท่าน ใหค้วามส าคญัแด่ท่าน ช่วยเหลือท่าน และ

ปฏิบติัตามแสงสวา่งแห่งกุรอานและซุนนะฮฺท่ีถูกประธานลงมาแก่ท่าน 

จนกระทัง่ความตายไดม้าเยือนพวกเขา 

 

 หนังสือเล่มท่ีอยูใ่นมือท่านเล่มน้ี เป็นหนังสือท่ีส าคญัมีเน้ือหาเก่ียวพนั

กบัหลกัความเช่ือท่ีถูกตอ้งของคนท่ีเป็นมุสลิม เป็นหนังสือท่ีผสานไวซ่ึ้งน ้าตาท่ี

หลัง่ออกมาในตอนท่ีขบคิดถึงเน้ือหา กบัการต่ืนตวัต่ืนใจตอนท่ีเอาเน้ือหาน้ันมา

พิสจูน์คน้ควา้วา่มนัตรงตวับทอยา่งแทจ้ริง 
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 ไมม่ีความสุขท่ีแทจ้ริงทั้งในโลกดุนยาน้ี และโลกอาคีเราะฮฺ(โลกหนา้) 

เวน้เสียแต่วา่ ตอ้งเนน้ย า้ในเร่ืองหลกัความศรทัธา”เตาฮีด” และท าใหม้นัเป็น

จริงตามท่ีอิสลามตอ้งการ 

 

ค าวา่(ال هللا محمد رسول هللا ซ่ึงมีความหมายวา่ “ไม่มีพระเจา้อ่ืนใดท่ี (ال هل إ 

คู่ควรแก่การเคารพบชูาอยา่งแทจ้ริงเวน้แต่อลัลอฮฺ  และมุฮ าหมดัน้ันเป็นศา

สนทตูของอลัลอฮฺ” ค าพดูน้ีเป็นค าพดูแห่งการปฏิญาณตน และเป็นกุญแจแห่ง

สรวงสวรรค ์

 

ท่านผูอ้่านท่ีรกั ท่าน ดร.มุฮ าหมดั อชัร็อฟ ศอลาห ์ เป็นผูท่ี้มีความมุ

มานะอยา่งแทจ้ริง  มีความตั้งใจท่ีแน่วแน่ ท่านไดท้ าการเขียนหนังสือเล่มน้ีดว้ย

กบัความช่วยเหลือของอลัลอฮฺ ซ่ึงมนัเก่ียวกบัหลกัการศรทัธา ท่านไดทุ่้มเท

ความพยายามท่ีบริสุทธ์ิ และไดบ้ากบัน่ในการเขียน นับเป็นความอุตสาหะท่ี

ไดร้บัการยอมรบัอยา่งดี ท่านไดย้ึดหลกัศรทัธาตามแนวทางของ อะฮฺลุซซุน

นะฮฺวลัญะมาอะฮฺ ในการเขียน ซ่ึงนัน่เป็นแนวทางท่ีดีเยี่ยมและแทจ้ริง 

 

ขออลัลอฮฺ ไดท้รงโปรดรบัความเหน็ดเหน่ือยของผูเ้ขียนโดยการตอบ

แทนท่ีดีงามและรางวลัท่ีดียิ่งแก่เขา และขอพระองคไ์ดท้รงท าใหข้อ้เขียนเล่มน้ี

เป็นประโยชน์ต่อผูอ้่าน ดงัเช่นท่ีพระองคไ์ดท้รงใหม้นัเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ขียน 

 

เราขอวิงวอนต่ออลัลอฮฺ ใหพ้ระองค ์ ไดโ้ปรด ทรงท าใหบ้ทความเล่ม

น้ีเป็นประโยชน์ แก่ผูเ้ขียน ผูอ้่าน ผูป้ฏิบติัตามเน้ือหาของมนั และผูท่ี้มอบมนั
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ใหก้บับุคคลอ่ืนเพ่ือใหผู้อ่ื้นศรทัธาและปฎิบติัตามเน้ือหาของมนั และแทจ้ริงแลว้ 

พระองคน้ั์นคือผูคุ้ม้ครองท่ีดีเลิศและผูท้รงช่วยเหลือท่ีดีเยี่ยม 

 

 ชยัคฺ สะอีด อามิร 

 เลขาธิการ คณะกรรการ การช้ีขาดปัญหาศาสนา 

 มหาวิทยาลยัอลัอซัฮรั 

 สาธารณะรฐัอาหรบัอียิปต ์
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ค านิยม 

ชยัคฺ ดร.มุฮ ามดั อิบนุ อะหฺมดั อิสมาอีล มุกอดดมั 

 การสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอลัลอฮฺ  ขอความสุขสนัติจงประสบแด่

บรรดานบีทั้งหลายท่ีพระองคท์รงคดัสรร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนบีมุฮ ามดั ผู ้

ท่ีถูกคดัสรรมาอยา่งดียิ่ง 

 ในหนังสือเล่มน้ี ผูแ้ต่งเป็นพ่ีนอ้งท่ีมีบุญคุณของขา้พเจา้ ดร.มุฮ าหมดั 

อชัร็อฟ ศอลาห ์ ไดท้ าการรวบรวมหวัขอ้และประเด็นหลกัๆท่ีส าคญัในเร่ืองของ

การศรทัธา(อีหมา่น) และหลกัความเช่ือของมุสลิม(อากีดะฮฺ) 

 สุดทา้ยน้ี ขา้พเจา้ขอวิงวอนต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ ใหพ้ระองคท์รง

ประทานในส่ิงท่ีผูแ้ต่งปารถนา ทรงใหเ้ขามีสุขภาพ พลานมยัท่ีดีตราบเท่าชีวิต

ของเขา ขอพระองคท์รงใหบ้ั้นปลายของเขาจบลงดว้ยดีและทรงมอบท่ีพ านักท่ีดี

เลิศแก่เขาดว้ยเทอญ 

 และการสรรเสริญทั้งมวลน้ันยอ่มเป็นเอกสิทธ์ิของอลัลอฮพระผูเ้ป็นเจา้

แห่งสากลจกัรวาล  

 

  ชยัคฺ ดร.มุฮ ามดั อิบนุ อะหฺมดั อิสมาอีล อลัมุก็อดดมั 

  สาธารณะรฐัอาหรบัอียิปต์ 
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ค านิยม 

ชยัคฺ ดร. สะอีด อบัดุลอาซีม 

 ดว้ยพระนามของอลัลอฮฺ  การสรรเสริญทั้งมวลเป็นสิทธิของอลัลอฮฺ

 ขอความจ าเริญและความสนัติสุขจงประสบแด่ท่านรอซลุูลลอฮฺ  และแด่

ครอบครวัวงศต์ระกลูของท่าน แด่บรรดาสาวกของท่าน และแด่ทุกคนท่ีเจริญ

รอยตามท่าน 

 

 หนังสือ “ฉนัเป็นมุสลิม” เล่มน้ี ไดร้วบรวมประเด็นต่างๆท่ีส าคญัๆไว ้

โดยสรุปสั้นๆ ในรปูแบบท่ีเขา้ใจง่าย ถูกตีพิมพม์าแลว้หลายครั้งดว้ยกนั ซ่ึงมนั

เป็นประโยชน์อยา่งมาก 

 

 หนังสือเล่มน้ี นอกจากจะมีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งและตรงตามคมัภีรอ์ลักุ

รอ่านและแบบอยา่งของท่านนะบี แลว้ ยงัไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ีชาวสะลฟัเคยเป็นอยู่ 

ซ่ึงบรรดาชาวสะลฟัน้ันพวกเขาจะพดูเพ่ือเกียรติศกัด์ิแห่งอิสลาม พดูเพ่ือใหชี้วิต

รอดพน้จากความชัว่รา้ยต่างๆ พดูเพ่ือใหเ้อกองคอ์ลัลอฮฺ ทรงพอพระทยั ดว้ย

เหตุน้ีเอง ค าพดูของพวกเขาจึงมีความเป็นสิริมงคล ซ่ึงถอ้ยค าของพวกเขาน้ัน

นอ้ย แต่กลบัแฝงไปดว้ยความหมายท่ียิ่งใหญ่ เขา้ถึงหวัใจของผูท่ี้ไดฟั้งมนั หรือ

ท าใหผู้อ้่านเกิดความลึกซ้ึงยิ่งขึ้ น 
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 ขา้พเจา้ขอใหเ้อกองคอ์ลัลอฮฺ ไดท้รงมอบความส าเร็จในทุกเร่ืองแก่

ผูเ้ขียน ผูโ้ฆษณาหนังสือเล่มน้ี ผูอ้่าน และขอพระองคท์รงโปรดประทานผลบุญ 

รางวลัแก่พวกเขาดว้ยเทอญ และสุดทา้ยแห่งการเรียกรอ้งของพวกเราคือ การ

สรรเสริญเป็นของอลัลอฮฺพระเจา้แห่งสากลโลก 

  ชยัคฺ สะอีด อบัดุลอะซีม 

  สาธารณะรฐัอาหรบัอียิปต ์
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สารบญั 

 เรือ่ง หนา้ 

 การศรทัธาต่ออลัลอฮฺ 12 

 การศรทัธาต่อมะลาอิกะฮฺ 21 

 การศรทัธาต่อบรรดาคมัภีร ์ 26 

 การศรทัธาต่อบรรดาศาสนทูต 31 

 การศรทัธาต่อวนักิยามะฮฺ 45 

 การศรทัธาต่อการก าหนดกฎสภาวะที่ดีและไม่ดี 52 
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การศรทัธาต่ออลัลอฮฺ  

 

 ฉนัเป็นมุสลิม . . . . . . . .  

 ฉนัศรทัธาเช่ือมัน่ต่อ อลัลอฮฺ เพียงผูเ้ดียวเท่าน้ัน(ว่าพระองคเ์ป็น 

พระเจา้ผูท้รงสมควรเป็นอย่างยิ่งแก่การบชูากราบไหว)้ ไมม่ีผูใ้ดมาเป็นส่วนร่วม

ในความเป็นพระเจา้ของพระองค ์และไม่มีผูใ้ด ท่ีเป็น พระผูอ้ภิบาล ดแูลจดัการ 

ทั้งโลกและจกัรวาล ท่ีแทจ้ริงนอกจากพระองคเ์ท่าน้ัน พระองคไ์มท่รงใหก้ าเนิด

ผูใ้ด ในขณะเดียวกนัพระองคก็์มิไดถู้กก าเนิดมาจากผูใ้ดทั้งส้ิน และไม่มีส่ิงใดท่ี

เสมอเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัพระองคโ์ดยส้ินเชิง 

 

 ฉนัศรทัธาว่า “อลัลอฮฺ น้ัน คือผูท้รงสรา้งและเป็นผูท้รงมีกรรมสิทธ์ิ

แห่งฟากฟ้าและแผ่นดิน ผูท้รงรอบรูท้ั้งในส่ิงท่ีเปิดเผยและส่ิงท่ีเรน้ลบั พระองค์

คือผูท้รงมีชีวิตอมตะนิรนัดร พระองคเ์ป็นผูบ้ริหารจดัการฟากฟ้าและแผ่นดิน 

โดยไมท่รงหลบั ไมท่รงนอน” 

 

 ฉนัศรทัธาว่า “พระองคอ์ลัลอฮฺ ทรงมีบรรดาพระนามอนัวิจิตร และ

คุณลกัษณะอนัสูงส่ง เช่น เกา้สิบเกา้พระนามของพระองค ์ ท่ีใครก็ตามสามารถ

นับ,ปฎิบติัตามเน้ือหา,เช่ือมัน่ศรทัธาในความบริสุทธ์ิและขอดุอาอฺต่อพระองค์

ดว้ยนามช่ือเหล่าน้ัน เขาจะไดเ้ขา้สู่สรวงสวรรค”์ 
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 พระนามอนัสงูส่งของพระองค ์ คือ คุณลกัษณะแห่งความเป็นหน่ึงเดียว

ของพระองค ์ หรือคุณลกัษณะแห่งความเป็นเอกะของพระองค ์ ไดแ้ก่ ผูท้รงเป็น

หน่ึง, ผูท้รงเอกะ,ผูท้รงเป็นผูเ้ดียว, ผูท้รงเป็นท่ีพ่ึง , ผูท้รงเป็นผูกุ้มอ านาจ

ทั้งหมด 

 

 พระนามแห่งความสูงส่ง น้ันไดแ้ก่ พระผูท้รงปรีชาญาณ, พระผูท้รงรอบ

รูเ้ช่ียวชาญ, พระผูท้รงปราดเปร่ือง, พระผูท้รงสจัจะ, พระองคท์รงเป็นผูแ้รก, 

พระองคท์รงเป็นท่ีสุดทา้ย, พระองคท์รงเปิดเผย, พระองคท์รงเรน้ลบั, พระผู ้

ทรงประทาน, พระผูท้รงคงอยูต่ลอดกาล, พระผูท้รงมัง่มี, พระผูท้รงบริสุทธ์ิ, 

พระผูท้รงเป็นพยาน, พระผูท้รงอยูใ่กล,้ พระผูท้รงพิพากษา, พระผูท้รงเท่ียง

ธรรม,พระผูท้รงเป็นดวงประทีปแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน, พระผูท้รง

ยิ่งใหญ่ และ พระผูท้รงโปรดปราณ 

 

 พระนามแห่งความยิ่งใหญ่น้ัน ไดแ้ก่ พระผูท้รงอ านาจยิ่ง, พระผูท้รง

ยิ่งใหญ่, พระผูท้รงรุ่งโรจน์, พระผูท้รงก าราบ, พระผูท้รงพลงั, พระผูท้รง

แข็งแกร่ง, พระผูท้รงชยัชนะ, พระผูท้รงสามารถ, พระผูท้รงอานุภาพ, พระผูท้รง

ช่วยเหลือ, พระผูท้รงสงูส่ง และพระผูท้รงสงูสุด 

 

 พระนามต่างๆของเอกองคอ์ลัลอฮฺ บ่งบอกถึงเดชานุภาพและ

ความสามารถอยา่งลน้เหลือของพระองค ์ไดแ้ก่ ผูร้อบรูต่้อทุกส่ิงทุกอยา่ง, ผูท้รง

ไดย้ินยิ่งต่อทุกส่ิงอย่าง, ผูท้รงเห็นในทุกส่ิงอยา่ง, ผูท้รงมีชีวิตอมตะไรซ่ึ้งวนัดบั

สญู, ผูท้รงมอบปัจจยัยงัชีพและทรงงดปัจจยัยงัชีพ, ผูท้รงยกและลดเกียรติของผู ้
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ท่ีพระองคท์รงประสงค,์ ผูท้รงประทานและถอดถอนอ านาจ, ผูท้รงใหแ้ละทรง

ริบ, พระผูท้รงใหคุ้ณและทรงใหโ้ทษ, พระผูท้รงใหชี้วิตและพรากชีวิต, พระผูท้รง

ใหท้ั้งรวดเร็วและล่าชา้ 

 

 พระนามต่างๆของอลัลอฮฺ ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นผูท้รงสรา้งของ

พระองคน้ั์น ไดแ้ก่ พระผูท้รงสรา้ง พระผูท้รงบงัเกิด พระผูท้รงท าใหเ้ป็นรปูร่าง 

พระผูท้รงใหม้ี พระผูท้รงประดิษฐ ์ พระผูท้รงริเร่ิมในการใหบ้งัเกิดและใหม้นั

บงัเกิดต่อไป พระผูท้รงใหก้ลบัคืนชีพ พระผูท้รงรวบรวม พระผูท้รงประทาน

อยา่งมากมาย พระผูท้รงช้ีขาด พระผูท้รงประทานปัจจยัยงัชีพอยา่งเหลือลน้ 

พระผูท้รงใหค้วามมัง่มี พระผูท้รงนับอยา่งถ่ีถว้น พระผูท้รงปกปักรกัษาความ

ปลอดภยั พระผูท้รงคุม้ครอง พระผูท้รงดแูล พระผูท้รงประดิษฐช์ั้นฟ้าและ

แผ่นดิน 

 

 พระนามต่างๆของเอกองคอ์ลัลอฮฺ  ท่ีบ่งถึงความเมตตาของพระองค์

น้ัน ไดแ้ก่ พระผูท้รงกรุณา พระผูท้รงให ้ พระผูท้รงรกัใคร่ พระผูท้รง

เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ พระผูท้รงอภยัอยา่งมากมาย พระผูท้รงอภยัโทษ พระผูท้รงรบั

การส านึกผิด พระผูท้รงความศานติสุข พระผูท้รงคุม้ครองการศรทัธา พระผูท้รง

ห่วงใยเมตตา พระผูท้รงช่ืนชม พระผูท้รงการุณ พระผูท้รงใหค้วามโปรดปราณ 

พระผูท้รงเอ็นด ูพระผูท้รงปราโมทย ์พระผูท้รงช่วยเหลือ พระผูท้รงตอบรบั พระ

ผูท้รงกวา้งขวาง พระผูท้รงอดทน พระผูท้รงใหท้างน า พระผูท้รงคุม้ครองรกัษา 

พระผูท้รงช่วยเหลือยามคบัขนั พระผูท้รงตอบรบัการขอลุแก่โทษ 
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 พระองคท์รงประทานความโปรดปราณ(นิอฺมะฮฺ)แก่มนุษยอ์ยา่ง

มากมายซ่ึงไมส่ามารถค านวณนับได ้ ไมม่ีความโปรดปราณใด ท่ีมนุษยไ์ดร้บั 

นอกจากมนัยอ่มมาจากอลัลอฮฺผูเ้ป็นพระเจา้เพียงหน่ึงเดียวเท่าน้ัน ทั้งน้ีก็

เพราะวา่พระองคเ์ป็นผูท้รงสรา้งมนุษยใ์หม้ีชีวิตขึ้ นมา แลว้พระองคก็์ท าใหเ้ขา

ไดย้ินและไดเ้ห็น ใหเ้กียรติพวกเขา ใหปั้จจยัยงัชีพแก่พวกเขา และพระองคก็์ยงั

ท าดีต่อพวกเขาอีก 

 

 ดว้ยเหตุน้ีเอง จึงจ าเป็นส าหรบับรรดามนุษยผ์ูเ้ป็นบ่าว ท่ีจะตอ้งให้

เอกภาพต่ออลัลอฮฺ องคเ์ดียวเท่าน้ัน ทั้งในการภกัดี เคารพ สกัการะ บชูา 

กราบไหว ้ และเทิดทนู ซ่ึงท่ีเรียกวา่ “อิบาดะฮฺ
1
” อนัมีความหมายโดยสรุปว่า 

“การปฎิบติัตามค าสัง่ใชข้องพระองค ์และการละท้ิงส่ิงท่ีพระองคท์รงหา้ม” ทั้งน้ี

ก็เพราะวา่ไม่มีผูใ้ดคู่ควร และเหมาะสมแก่การจงรกัภกัดี เคารพบชูา นอกจาก

เอกองคอ์ลัลอฮฺ เท่าน้ัน 

 

 เช่นเดียวกนั อนัเน่ืองจากว่า เอกองคอ์ลัลอฮฺ น้ันทรงรอบรูย้ิ่งต่อทุก

สภาพและทุกอิริยาบถของมนุษย ์ ไมว่า่เขาผูน้ั้นจะส ารวมตนอยูใ่นโอวาท

(ตออะฮฺ)หรือฝ่าฝืนละเมิดโอวาท(มะอฺซียะฮฺ) จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีหวัใจของเขาตอ้ง

เติมเต็มดว้ยความย าเกรงในความยิ่งใหญ่ และมอบความรกัภกัดีต่อพระองค ์

เขาจะตอ้งรูสึ้กละอายจากการฝ่าฝืนต่อพระองค ์ อนัจะเป็นเหตุใหเ้ขาไม่อยากท า

ในส่ิงท่ีพระองคท์รงหา้ม เพราะวา่เอกองคอ์ลัลอฮฺทรงเห็นเขาในทุกๆอิริยาบถไม่

                                                           
1
ความหมายโดยรวมของ อลัอิบาดะฮฺนัน้ คือ ทกุการกระท าทัง้ กาย วาจา และใจ ท่ีอลัลอฮฺทรงพอ

พระทยัและชอบมนั  
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วา่เขาจะท าอะไรก็ตาม 
 

 มนุษยผ์ูเ้ป็นบ่าวของอลัลอฮฺ น้ัน เขาจะกระท าการงานต่างๆท่ีดีอนัจะ

ท าใหเ้ขาไดร้บัความพอพระทยัจากพระเจา้ของเขา โดยเขาจะเน้นหนักในการท า

ความดีอยา่งลบัๆไมเ่ปิดเผยใหผู้ใ้ดทราบ เมื่อการงานท่ีบ่าวท าเพ่ืออลัลอฮฺมาก

ขึ้ นเท่าไหร่ความพอพระทยัของพระองคก็์จะเพิ่มข้ึนเท่าน้ัน ซ่ึงความพอพระทยั

ของพระองคน้ั์นจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามปริมาณความดีของเขา จนกระทัง่เขาจะ

ไดร้บัต าแหน่งผูเ้ป่ียมดว้ยคุณธรรม(อลัอิหซ์าน
2
)นัน่ก็เพราะวา่อีหมา่นน้ัน จะ

เพ่ิมข้ึนดว้ยกบัการกระท าความดี (ตออะฮฺ
3
) และมนัจะลดลงดว้ยการฝ่าฝืน

ต่างๆ(มะอฺซียะฮฺ) 

 

 ดว้ยเหตุน้ีเอง มนุษยผ์ูเ้ป็นบ่าวของเอกองคอ์ลัลอฮฺ น้ันเขาจะไมป่ฎิบติั

ตามความใคร่, อารมณใ์ฝ่ต า่ของเขา หรือ กิจการท่ีถูกคิดคน้ขึ้ นมาใหมโ่ดยไร้

แบบอยา่งมาก่อนในศาสนา(บิดอะฮฺ) แต่ทวา่เขาจะนอบนอ้มต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ

เพียงองคเ์ดียวเท่าน้ัน โดยการปฏิบติัตามค าสัง่ใชต่้างๆของท่านนะบี  ไมป่า

รถนาในความเพลิดเพลินในดุนยาอนัท่ีจะตอ้งสญูสลายในท่ีสุด ดว้ยการ

ปฏิบติัการงานท่ีดีต่างๆของ และปารถนาผลตอบแทน ณ ท่ีอลัลอฮฺ  แต่เพียง

                                                           
2

 ผู้ เป่ียมด้วยคณุธรรม(อิห์ซาน)นัน้ เป็นระดบัท่ีสามอนัเป็นระดบัสงูสดุของบา่วผู้ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ – 
ผู้แปล 
3

 เช่ือฟัง(ตออะฮฺ)นัน้ จะเป็นท่ียอมรับ ณ อลัลอฮฺตอ่เมือ 

- การงานท่ีกระท าลงไปนัน้สอดคล้องกบัแบบอย่างของท่านรอซูลลุลอฮฺ 

- มีความบริสทุธ์ิใจ(อิคลาส)ตอ่อลัลอฮฺ โดยหวงัความพอพระทยัจากพระองค์ 
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ผูเ้ดียว 

 

 เช่นเดียวกนั อนัเน่ืองมาจากวา่เอกองคอ์ลัลอฮฺ น้ันทรงมีความเอ็นดู

เมตตาการุณต่อมนุษย ์ มากกวา่ความเมตตาของมารดาท่ีมีต่อบุตรของนาง 

ความเอ็นดเูมตตาของพระองคน้ั์น แผ่ไพศาลไปยงัทุกส่ิง จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผู ้

เป็นบ่าวน้ันจะตอ้งนอบน้อมต่อพระองค ์ และรอ้งขอจากพระองคเ์พียงผูเ้ดียวใน

ทุกเร่ืองท่ีเขาประสงคไ์มว่า่จะเร่ืองดุนยาหรืออาคีเราะฮฺ และเขาจะตอ้งไมร่อ้งขอ

จากส่ิงอ่ืนเด็ดขาด 

 

 นัน่ก็เพราะวา่ การขอต่อส่ิงอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากอลัลอฮฺ

น้ัน เป็นส่ิงไรค้่า ไรป้ระโยชน์ เพราะวา่ไม่มีผูใ้ดท่ีมีเดชานุภาพอนัสมบรูณแ์บบ

นอกจากอลัลอฮฺ เพียงผูเ้ดียว ไมม่ีผูใ้ดไดย้ินเสียงกระซิบกระซาบในท่ีลบั

นอกจากอลัลอฮฺ  และไมม่ีผูใ้ดก าหนดกฎสภาวะในเร่ืองดีและชัว่นอกจาก

อลัลอฮฺ  ดว้ยเหตุน้ีเองจึงไม่มีผูใ้ดสามารถท่ีจะตอบรบั ค าขอของมนุษย ์ผูเ้ป็น

บ่าวอยา่งแทจ้ริงนอกจากอลัลอฮฺ องคเ์ดียวเท่าน้ัน 

 

 ฉะน้ัน จึงไม่อนุญาตใหผู้ท่ี้เป็นมุสลิมท าการเรียกรอ้งขอต่อสุสาน หรือ 

กุโบร ใดๆทั้งส้ิน ไม่วา่ผูถู้กฝังน้ันจะเป็นผูใ้ดก็ตามเพราะเขาไมไ่ดย้ิน!(ไม่

สามารถท่ีจะรบัรูแ้ละตอบสนองได-้ผูแ้ปล) แต่ทวา่อลัลอฮฺ ต่างหากท่ีเป็นผู ้

ทรงใหคุ้ณใหโ้ทษ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีบรรดามุสลิมจะตอ้งไมส่รา้งมสัยิดเหนือ

สุสาน หรือหลุมฝังศพใดๆ เน่ืองจากท่านนบี ไดห้า้มไว ้
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 ผูเ้ป็นบ่าวจ าตอ้งตระหนักและพึงสงัวรณอ์ยูเ่สมอถึงความอ่อนแอของตน 

แลว้พินิจใคร่ครวญถึงความยิ่งใหญ่ของอลัลอฮฺ  พึงสงัวรณใ์นความขดัสนของ

ตนและพินิจใคร่ครวญถึงความมัง่มีของอลัลอฮฺ  พึงสงัวรณใ์นความโง่เขลาของ

ตน และพินิจใคร่ครวญถึงอฉัริยภาพของพระองคอ์ลัลอฮฺ  พึงสงัวรณใ์นความ

ต า่ตอ้ยของตนและพินิจใคร่ครวญถึงความสูงส่งของอลัลอฮฺ  

 

 ผูเ้ป็นบ่าวจ าเป็นตอ้งตระหนักวา่ อ านาจ และสิทธ์ิขาดทั้งหลายน้ัน เป็น

ของอลัลอฮฺ  รอซลูและบรรดาผูศ้รทัธา
4
ทั้งมวล จึงจ าเป็นท่ีเขาตอ้งพยายาม 

ผลกัดนัตวัของเขาใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูศ้รทัธา บรรดาผูซ่ึ้งมอบหมายในทุกส่ิงทุกอยา่ง

ต่ออลัลอฮฺ  บรรดาผูซ่ึ้งไมข่อความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนนอกจากอลัลอฮฺ  

ไมข่อความคุม้ครองอ่ืนนอกจากผูใ้ดยกเวน้จากอลัลอฮฺ องคเ์ดียว ไม่ขอความ

ช่วยเหลือยามคบัขนัจากบุคคลใดยกเวน้อลัลอฮฺ องคเ์ดียว ไมก่ลวัเกรงต่อผูใ้ด

เวน้แต่อลัลอฮฺ องคเ์ดียว ไมป่ารถนานอกจากอลัลอฮฺ  ไมเ่ชือดสตัวพ์ลี

นอกจากเพื่ออลัลอฮฺ องคเ์ดียว ไมบ่นบานยกเวน้ต่ออลัลอฮฺ  ไมส่าบานดว้ย

ส่ิงอ่ืนเวน้แต่ดว้ยกบัอลัลอฮฺ เท่าน้ัน พวกเขาจะไมส่วมเคร่ืองรางของขลงัใดๆ

ทั้งน้ัน และพวกเขาก็จะไมไ่ปหาและไมเ่ช่ือในค าท านายของพวกหมอด ู นักไสย

ศาสตร ์หรือ นักโหราศาสตร ์

 

                                                           
4

 บรรดาผู้ศรัทธา(มอฺุมิน)ในท่ีนี ้หมายถึง บรรดาผู้ ท่ีมีความศรัทธาเช่ือมนัอย่างแท้จริงตอ่อลัลอฮฺ รอซูล 
และตอ่ทกุสิ่งทกุอย่างท่ีอิสลามสัง่ให้ศรัทธา พร้อมกบัการอยู่ในครรลอง ขอบเขตของอิสลาม โดยการ
ปฏิบติัตามค าสัง่ใช้และออกห่างจากค าสัง่ห้ามอย่างเคร่งครัด (ผู้แปล) 
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 เช่นเดียวกนัผูศ้รทัธาท่ีแทจ้ริงน้ัน เขาจะไม่มองเหตุการณต่์างๆในแง่

รา้ยพวกเขาจะระมดัระวงัในการพดูอยูต่ลอดเวลาเพ่ือจะไดไ้มต่กลงสู่นรกอเวจี 

เช่นเดียวกนั พวกเขาจะไม่พดูกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดหรือเหตุการณห์น่ึงเหตุการณใ์ดท่ี

เกิดข้ึนว่า “น่ีเป็นส่ิงท่ีอลัลอฮฺ  และคนน้ันคนน้ีตอ้งการใหม้นัเกิดข้ึน” หรือ 

พวกเขาจะไมพ่ดูวา่”หากวา่ไมม่ีอลัลอฮฺ และท่านแลว้...” หรือพวกเขาจะไมพ่ดู

วา่ “ฉนัขอมอบหมายต่ออลัลอฮฺ และท่าน...” น้ันก็เพราะวา่ค าพดูต่างๆ

เหล่าน้ี หรือค าพดูในท านองเดียวกนักบัขา้งตน้ มนัท าใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั

ระหวา่งอลัลอฮฺ  พระผูอ้ภิบาลผูท้รงเกรียงไกร กบัมนุษยผ์ูเ้ป็นบ่าวอนัต า่ตอ้ย 

ดว้ยเหตุน้ีเองค าพดูต่างๆเหล่าน้ี ถือวา่เป็นการเอาผูอ่ื้นมาตั้งเป็นภาคีกบัอลัลอ

ฮฺ  (ชิริกเล็ก) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไมอ่นุญาตใหท้ าในอิสลามฉะน้ันค าพดูท่ีถูกตอ้งน้ัน

ตอ้งพดูว่า “ฉนัขอมอบหมายต่ออลัลอฮฺ เพียงผูเ้ดียว...” หรือ “ส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ัน

เป็นไปตามท่ีอลัลอฮฺ ทรงประสงค ์ แลว้หลงัจากน้ันเพราะความตอ้งการของ

ท่าน” 

 จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเราจะตอ้งศรทัธาต่ออลัลอฮฺ  ในขณะเดียวกนั  

จ าเป็นท่ีเราตอ้งปฏิเสธศรทัธาต่อ “อฏัฏอฆตู” คือ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีถูกบชูาอ่ืน

จากอลัลอฮฺ   

 

 อฏัฏอฆตู ซ่ึงมีความหมายว่า “ทุกๆส่ิงท่ีถูกบชูานอกจากอลัลอฮฺ ”น้ัน 

มีตามล าดบั ดงัน้ี 

 

  1 – หวัหนา้ของ ฎอฆตู ต่างๆน้ันคือ ชยัฏอน 
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 2 – ผูใ้ดก็ตามท่ีถูกบชูา โดยท่ีเขา (ผูถู้กเคารพ)น้ันพอใจ (ในการ

เคารพบชูาน้ัน) 

 3–บรรดาบุคคลท่ีท าการร่างกฎหมายต่างๆซ่ึงน ามาหกัหา้มในส่ิง

ท่ีอลัลอฮฺ ทรงอนุมติัหรือมาอนุมติัในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ ทรงหกัหา้ม                

 4 – ผูใ้ดก็ตามท่ีเรียกรอ้งไปสู่ส่ิงดงักล่าว(กฎหมายท่ีร่างขึ้ น) หรือ

ปกครอง ตดัสินคดีความภายใตเ้น้ือหาของส่ิงดงักล่าว ซ่ึงนัน่ก็เป็น

เพราะวา่พวกเขาละเมิดขอบเขตของการเป็นผูถู้กสรา้ง(มคัลกู) โดยการ

ไมเ่ช่ือฟังและไมจ่งรกัภกัดีต่อผูส้รา้งอนัเป็นพระเจา้ 

 

 อลัลอฮฺ องคเ์ดียวเท่าน้ัน ท่ีทรงสรา้งมนุษยข์ึ้ นมา เพราะฉะน้ัน

พระองคจึ์งทรงรอบรูดี้ยิ่งต่อส่ิงท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่มนุษย ์จึงไมม่ี

ผูใ้ดท่ีคู่ควรแก่การมีอ านาจในการการร่างบญัญติัส าหรบัมนุษยน์อกจากอลัลอฮฺ

องคเ์ดียวเท่าน้ัน 
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การศรทัธาต่อบรรดามะลาอีกะฮฺ  ....  

 

 ฉนัเป็นมุสลิม……… 

 ฉนัศรทัธา เช่ือมัน่ว่าบรรดามะลาอีกะฮฺน้ันมีจริง ซ่ึงอลัลอฮฺ ไดท้รง

สรา้งพวกเขามาจากรศัมี ทรงใหพ้วกเขามีปีกมีรปูร่างใหญ่โตแตกต่างกนั บาง

มะลาอีกะฮฺ เช่น ญิบรีล มีถึง 600 ปีก ระหวา่งทุกๆสองปีกมีขนาดเท่า

ระหวา่งตะวนัออกกบัตะวนัตกและบางมะลาอีกะฮฺ เช่น อิสรอฟีล  มีปีกถึง 

12,000 ปีก ปีกขา้งหน่ึงอยูท่างทิศตะวนัออกและอีกขา้งอยู่ทิศตะวนัตก และ

บลัลงักต์ั้งอยูเ่หนือหวัของเขา(เพราะเขาเป็นหน่ึงในผูแ้บกบลัลงักข์องอลัลอฮฺ) 

ทั้งน้ีและทั้งน้ัน พวกเขาจะไมกิ่น ไม่ด่ืม ไมน่อน ไมสื่บพนัธุ์  อลัลอฮฺ ไดท้รง

บญัชาสัง่ใชใ้หพ้วกเขาท าหนา้ท่ีต่างๆ ซ่ึงพวกเขาจะปฎิบติัตามค าบญัชาของ

พระองคด์ว้ยความกลวัเกรง และนอ้มรบัโดยจงรกัภกัดี 

 

 บรรดามะลาอีกะฮฺน้ัน พวกเขาจะจงรกัภกัดีต่ออลัลอฮฺ อยูต่ลอดเวลา 

และสม า่เสมอ ไม่มีเวน้ว่าง พวกเขาจะไมม่ีวนัฝ่าฝืนในส่ิงท่ีอลัลอฮฺ ทรงบญัชา

ลงมายงัพวกเขา พวกเขามีความเกรงกลวัต่อพระองคผ์ูม้ีอ านาจเหนือพวกเขาจน

เน้ือตวัสัน่ พวกเขามีจ านวนมากมายมหาศาล ไม่มีใครรูจ้ านวนท่ีแทจ้ริงของพวก

เขายกเวน้อลัออฮฺ เท่าน้ัน พวกเขาบางส่วนจะท าการกราบต่ออลัลอฮฺ  

นับตั้งแต่วนัท่ีพระองคท์รงสรา้งชั้นฟ้าและแผ่นดิน จนกระทัง่ถึงวนักียามะฮฺ เมื่อ

ถึงวนักียามะฮฺพวกเขาก็จะยกศีรษะขึ้ นจากการสุญุดแลว้กล่าววา่ “มหาบริสุทธ์ิ
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ยิ่งแห่งพระองคท่์าน พวกเรายงัมิไดใ้หก้ารสกัการะ(อิบาดะฮฺ)อยา่งแทจ้ริงต่อ

พระองคเ์ลย” 

 

 บรรดามะลาอีกะฮฺน้ัน พวกเขาเป็นปวงบ่าวของอลัลอฮฺ เหมือนกบัท่ี

พวกเราเป็นปวงบ่าวของพระองค์  พวกเขาไมไ่ดเ้ป็นชายหรือหญิง ใน

ขณะเดียวกนัพวกเขาก็ไม่ใช่ผูช้่วยของอลัลอฮฺ  แต่พวกเขาจะคอยช่วยเหลือ

บรรดาผูศ้รทัธาดว้ยการอนุมติัจากอลัลอฮฺในวนักียามะฮฺ 

 

 หนา้ท่ีต่างๆของบรรดามะลาอีกะฮฺท่ีอลัลอฮฺไดท้รงบญัชา 

- พวกเขาบางส่วน ท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้ฝ้าติดตามรกัษาปวงบ่าวท่ีเป็น

มนุษย ์

- พวกเขาบางส่วน ท าหนา้ท่ีบนัทึกความดีและความชัว่ของมนุษย ์

- พวกเขาบางส่วน ท าหน้าท่ีแซ่ซอ้งสดุดีสรรเสริญต่อพระองคอ์ลัลอ

ฮฺ ในเวลากลางคืนและกลางวนัโดยไมข่าดสาย 

- มะลาอีกะฮฺบางส่วน มีหน้าท่ีเป็นผูท่้องหาสถานท่ี ท่ีมีการร าลึก

ถึงอลัลอฮฺ  สถานท่ีซ่ึงมีการอ่านค าภีรอ์ลักุรอ่านและสถานท่ี ท่ีมี

การเรียนการสอน(บญัญติัแห่งพระองค-์ผูแ้ปล) 

- บางส่วนจากมะลาอีกะฮฺ มีหนา้ท่ีเทิดทนูบลัลงักแ์ห่งอลัลอฮฺ  

จ านวนของพวกเขาคือแปดท่าน ซ่ึงอลัลอฮฺไดท้รงสรา้งพวกเขาให้

มีรปูร่างใหญ่โตมโหฬาร ถึงขั้นท่ีวา่นกตวัหน่ึงจะตอ้งใชเ้วลาถึง 

500 ปีในการบินจากต่ิงหไูปสู่ล าคอของท่านหน่ึง 
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- ส่วนหน่ึงจากมะลาอีกะฮฺ มีหนา้ท่ีเก็บวิญญาณจากปวงบ่าว

ของอลัลอฮฺ ซ่ึงพวกเขาน้ันคือมะลาอีกะฮฺแห่งความตายนัน่เอง 

- “อิสรอฟีล ” เป็นมะลาอีกะฮฺท่านหน่ึง ท่ีมีหนา้ท่ีเป่าแตร ใน

ครั้งแรกก่อนการเกิดวนักียามะฮฺ ส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะตายหมด 

หลงัจากน้ัน อิสรอฟีล ก็จะท าการเป่าแตรข้ึนมาอีกครั้งหน่ึง ซ่ึง

จะเป็นการท าใหส่ิ้งมีชีวิตทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินฟ้ืนคืนชีพขึ้ นมา 

เพ่ือท าการสอบสวนบญัชีการงานในวนักียามะฮฺ 

- “มีกาอีล ” เป็นมะลาอีกะฮฺท่านหน่ึง มีหนา้ท่ีในการหลัง่น ้าฝน 

- “ริฎวาน ” เป็นมะลาอีกะฮฺท่ีมีหนา้ท่ี เฝ้าดแูลสวนสวรรค ์ซ่ึงมะ

ลาอีกะฮฺอีกจ านวนหน่ึงเป็นผูช้่วนเหลือในหน้าท่ีน้ี พวกเขาต่าง

บริการใหค้วามสะดวกสบาย ส าราญแก่บรรดาผูศ้รทัธาในสวน

สวรรค ์

- “มาลิก ” เป็นมะลาอีกะฮฺท่ีถูกมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีดแูลขุม

นรก ซ่ึงมีมะลาอีกะฮฺจ านวนหน่ึงจะคอยช่วยเหลือท่านในหนา้ท่ีน้ี 

หวัหนา้ใหญ่ๆของมะลาอีกะฮฺจ านวนน้ีมี 19 ท่าน แต่ละท่านจะมี

คอ้นเหล็กท่ีใชทุ้บตีทรมานบรรดาผูป้ฎิเสธศรทัธาในนรก – 

ขออลัลอฮฺไดท้รงโปรดกรุณาคุม้ครองเราจากขุมนรกดว้ยเทอญ – 

  

 หวัหนา้ของบรรดามะลาอีกะฮฺทั้งหมดน้ันคือ “ญิบรีล ” ผูถู้ก

มอบหมายใหม้ีหนา้ท่ีน าวะหย์ู(บญัญติั)จากพระองคอ์ลัลอฮฺลงสู่บรรดานบีและ

รอซลูทั้งหลาย 
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 ท่านนะบีมุฮ าหมดั  ไดเ้ห็นท่านญิบรีล ในรปูร่างท่ีแทจ้ริงของท่าน 

ปรากฎวา่ความใหญ่โตของรูปร่างของท่านท าใหข้อบฟ้าถูกปิดเต็ม ดว้ยกบัความ

ใหญ่โตของรปูร่างของท่าน นอกจากน้ีท่านยงัมีปีกถึง 600 ปีกดว้ยกนั ระหวา่ง

ทุกๆสองปีกมีระยะห่างเท่าตะวนัออกไปยงัตะวนัตก 

 

 ท่านญิบรีล ผูน้ี้แหละ ท่ีเป็นผูไ้ดท้ าการเอาขอบปีกของท่านกดลงท่ี

ชุมชนของนะบีลฏู(พวกรกัร่วมเพศ) หลงัจากน้ันก็เอาขอบปีกของท่านท่ีติด

แผ่นดินของนะบีลฏูขึ้ นสู่ทอ้งฟ้า แลว้สะบดัปีกอยา่งแรงซดักลุ่มชนของลฏูลงสู่

พ้ืนดิน ซ่ึงเป็นการพลิกแผ่นดินลงโทษพวกเขาอยา่งท่ีถูกระบุไวใ้นอลักุรอ่าน 

 

 นอกจากน้ี ยงัมีบรรดามะลาอีกะฮฺอีกมากมายท่ีมีหนา้ท่ีต่างๆนานา 

อลัลอฮฺทรงตรสัวา่  

نمودَ  يَْعَلم  َوَما الا  َرب ِّكَ  جم
ِ
وَ  إ 13:إملدثر هم  

“และไมม่ีผูใ้ดรูจ้ านวนของไพร่พลของพระเจา้ของเจา้ นอกจากพระองคเ์ท่าน้ัน” 

อลัมุดษัษิร 31 

 

 บรรดามะลาอีกะฮฺน้ันพวกเขาจะรกับรรดาผูศ้รทัธาท่ีอลัลอฮฺทรงรกัพวก

เขา พรอ้มกนัน้ีพวกเขายงัขอพรและขออภยัโทษจากอลัลอฮฺแก่บรรดาผูศ้รทัธา

เหล่าน้ีอีกดว้ย 
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 บรรดามะลาอีกะฮฺน้ัน ถึงแมว้า่พวกเขาจะมีก าลงัวงัชาอยา่งท่ีเราทราบ 

พวกเขายงัเขา้มาร่วมกบับรรดาผูศ้รทัธาในการสูร้บกบัศตัรอิูสลามอีกดว้ย 
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การศรทัธาต่อบรรดาคมัภีร ์

  

 ฉนัเป็นมุสลิม.............. 

 ฉนัศรทัธาต่อบรรดาคมัภีรข์องอลัลอฮฺท่ีพระองคไ์ดท้รงประทานลงมาแก่

บรรดารอซลูของพระองค ์ ส านวนของบรรดาคมัภีรเ์หล่าน้ีเป็นพระด ารสั

ของอลัลอฮฺ  ซ่ึงพระองคไ์ดท้รงประทานลงมาเพ่ือใหบ้รรดารอซลูของพระองค์

น ามนัมาประกาศ เผยแพร่ถึงศาสนา บทบญัญติัของพระองคแ์ก่มนุษย์ 

 

 บรรดาคมัภีรท่ี์ส าคญัๆมีดงัต่อไปน้ี 

- อลักุรอาน ถูกประทานลงมาแก่ท่านรอซูลของเรา มุฮ าหมดั  

- อลัอินญีล ถูกประทานลงมาแก่นะบีอีซา  

- อตัเตารอต ถูกประทานลงมาแก่นะบีมซูา  

- อซัซาบรู ถูกประทานลงมาแก่นะบีดาวดู  

- อศัศุฮุฟ  ถูกประทานลงมาแก่นะบีอิบรอฮีม  

 อน่ึง บางคมัภีรต่์างๆเหล่าน้ี (ยกเวน้กุรอ่าน) ไดถู้กท าการบิดเบือน

เน้ือหา ก่อนการลงมาของอลักุรอ่าน 

 

 พระมหาคมัภีรอ์ลักุรอาน เป็นคมัภีรท่ี์มาท าการครอบคุมคมัภีรต่์างๆ

เหล่าน้ี ไมว่า่จะเป็นคมัภีรเ์ตารอตหรืออินญีลก็ดี ใหต้ั้งอยูใ่นความเป็นจริง 

กล่าวคือ ส่ิงใดท่ีแปลกปลอมเขา้มาก็จะแจง้ใหท้ราบ และส่ิงท่ีถูกตดัทอน ปกปิด 

หรือบินเบือนออกไปก็จะแจง้ใหท้ราบเช่นกนั 
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 สรุป คมัภีรอ์ลักุรอาน เป็นคมัภีรท่ี์ลงมาลบบางบทบญัญติัในคมัภีรก์่อนๆ 

ยืนยนับางประการในบรรดาคมัภีรเ์หล่าน้ี และยงัน าบทบญัญติัท่ีไมม่ีในคมัภีร์

ก่อนๆเหล่าน้ีอีกดว้ย กล่าวคือ คมัภีรกุ์รอานเป็นคมัภีรเ์ดียวเท่าน้ันท่ีไดร้บัการ

ยอมรบั ณ ท่ีอลัลอฮฺ  

 

 อลัลอฮฺ จะไมท่รงรบัการงานต่างๆ ในวนักียามะฮฺยกเวน้การงานต่างๆ

ท่ีถูกท าตามบทบญัญติัของคมัภีรอ์ลักุรอานเท่าน้ัน 

 

 คมัภีรอ์ลักุรอานน้ันเป็นพระด ารสัท่ีแทจ้ริงของอลัลอฮฺ  ซ่ึงเป็นคมัภีรท่ี์

มีความศกัด์ิสิทธ์ิยิ่ง ใครก็ตามท่ีพดูตามอลักุรอานเขาคือผูส้จัจะ ใครก็ตามท่ี

ตดัสินตามบทบญัญติัของอลักุรอาน เขาคือผูผ้ดุงความยุติธรรม ใครก็ตามท่ี

ปฏิบติัตามค าสอนของอลักุรอาน เขาผูน้ั้นคือผูไ้ดร้บัชยัชนะ 

 

 แต่ใครก็ตามท่ีผินหลงัใหอ้ลักุรอาน ไมป่ฏิบติัตาม ละเลย หรือ ละท้ิง 

ค าสัง่สอนของอลักุรอาน เขาผูน้ั้นจะเป็นหน่ึงในหมูผู่ไ้ดร้บัความอปัยศและความ

พินาศหายนะ 

 

 บรรดาผูท่ี้ปฏิบติัตามค าสอนของอลักุรอาน ท่องจ า เอาใจใส่ และอยู่ใน

กรอบและขอบเขตแห่งค าสอนของกุรอานน้ันพวกเขาเหล่าน้ันเป็นผูใ้กลชิ้ด

ต่ออลัลอฮฺ และเป็นบุคคลพิเศษของพระองค ์
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 บุคคลท่ีดีเลิศท่ีสุดคือผูท่ี้ศึกษาอลักุรอาน และสอนอลักุรอานแก่บุคคลอ่ืน 

นัน่ก็เป็นเพราะว่า กุรอ่านน้ันจะมาช่วยผูท่ี้อ่านมนัท่องจ ามนัและปฎิบติัตามมนั

ในวนักียามะฮฺ พรอ้มทั้งมาขอจากอลัลอฮฺ ใหบุ้คคลดงักล่าวเขา้สวรรคอี์กดว้ย 

 

 คมัภีรอ์ลักุรอานน้ันจะมาท าความสะอาดหวัใจจากส่ิงต่างๆท่ีมาสรา้ง

ความสกปรกไมว่า่จะเป็นความคลางแคลงสงสยัในเร่ืองของศาสนาหรืออารมณ์

ใฝ่ต า่ ทั้งน้ีกุรอ่านยงัน าพาหวัใจท่ีเป่ียมไปดว้ยรกัและการใหค้วามศกัด์ิสิทธ์ิต่อ

มนัไปสู่ความใกลชิ้ดต่ออลัลอฮฺ มนัจะส่งเสริมสัง่ใชใ้หป้ฏิบติัท าการงานท่ีจะ

ไดม้าซ่ึงชยัชนะและความส าราญตลอดกาล 

 

 มารยาทต่างๆท่ีควรเอาใจใส่อยา่งยิ่งในการอ่านอลักุรอาน 

1. ตอ้งท าความสะอาดร่างกาย จิตใจ โดยการอาบน ้าละหมาด 

2. หนัหนา้ไปสู่ทิศกิบลตั 

3. นัง่ในท่าสุภาพ-สุขุม 

4. ไมอ่่านอยา่งรีบเร่ง 

5. อ่านอยา่งตั้งใจและอ่านอยา่งอ่อนนอ้ม 

6. แสดงความเศรา้โศก เสียใจในขณะอ่านต่อบาปต่างๆ และต่อ

การละเลยในเร่ืองของการปฏิบติัตามค าสอนของกุรอ่าน 

7. รอ้งไหจ้ากความเกรงกลวัต่ออลัลอฮฺ และจากความยิ่งใหญ่ของ

พระด ารสัของพระองค ์

8. พยายามอ่านดว้ยเสียงท่ีไพเราะ 
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9. ถา้อ่านในท่ีท่ีมีผูค้นละหมาดอยูไ่มค่วรอ่านเสียงดงั เพราะมนั

จะเป็นการรบกวนสมาธิในการละหมาดของเขา 

10. ในขณะท่ีอ่านพยายามตรึกตรอง และใคร่ครวญในความหมาย

ของอลักุรอาน 

11. พยายามตั้งใจจดจ่อต่อการอ่าน และต่อความหมายของอลักุ

รอาน 

12. พยายามร าลึกถึงส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงบนัดาล เช่น ฟากฟ้าและ

แผ่นดิน ฯลฯ ท่ีถูกระบุในกุรอ่าน  

 

 เราจ าเป็นตอ้งมัน่ใจอย่างแน่วแน่วา่ การเอาคมัภีรอ์ลักุรอ่านมาเป็น

ธรรมนูญในการด าเนินชีวิตของมนุษยน้ั์น เป็นหลกัประกนัท่ีส าคญัอย่างยิ่งใน

การท่ีจะไดม้าซ่ึงความมัน่คงในการปกครองบนผืนแผ่นดิน ไมว่า่จะเป็นระดบั

ทอ้งถ่ินหรือระดบัประเทศหรือระดบัโลก ทั้งน้ีและทั้งน้ันมนัยงัเป็นเหตุส าคญัท่ี

จะท าใหเ้รามีชยัชนะเหนือศตัรทูั้งหลาย 

 

 ฉะน้ัน ผูอ้่านท่ีรกั จงเร่งรีบในการยึดถือคมัภีรอ์ลักุรอ่านดว้ยความรกัและ

เคร่งครดัเถิด หากท่านเป็นผูท่ี้ละเลยต่ออลักุรอ่านแลว้ จงรีบกลบัไปหาและน า

มนัมาปฏิบติัในชีวิตจริง แลว้ท่านจะเป็นผูห้น่ึงท่ีจะไดร้บัความสุขทั้งในโลกน้ีและ

โลกหนา้ 
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 การเรียกรอ้งของอลัลอฮฺใหท่้านกลบัไปหาพระองคโ์ดยการยึดถือปฏิบติั

ตามกุรอ่านแลว้ท่านก็ตอบสนองดว้ยดีน้ัน พระองคจ์ะทรงเปรมปรีด์ิต่อท่าน

มากกวา่ความดีใจของครอบครวัท่ีไดพ้บกบัสมาชิกหลงัจากท่ีตอ้งจากกนัเป็น

เวลานานแสนนาน 
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การศรทัธาต่อบรรดาศาสนาทูต 

 

 ฉนัเป็นมุสลิม... 

 ฉนัศรทัธาต่อบรรดาศาสนทตูของอลัลอฮฺ ทั้งหมด อลัลอฮฺ ไดท้รง

คดัเลือกจ านวนหน่ึงจากหมู่มนุษยใ์หเ้ป็นศาสนทตูของพระองค ์ พระองคท์รง

ประทานบทบญัญติัของพระองคแ์ก่พวกเขาเพ่ือใหพ้วกเขาน ามนัมาปฏิบติัและ

เผยแผ่ประกาศแก่กลุ่มชนของตน  ซ่ึงผูใ้ดก็ตามกล่าวตอบรบัและปฏิบติัตาม 

พวกเขาเหล่านน้ันจะไดเ้ขา้สู่สวนสวรรคอ์นัสถาพร แต่ผูท่ี้ปฏิเสธด้ือดึงไมป่ฏิบติั

ตาม พวกเขาเหล่าน้ันจะลงสู่ขุมนรกอเวจีอนัน่าสะพรึง 

 

 อลัลอฮฺ ไดท้รงสนับสนุนบรรดาศาสนทตูของพระองคด์ว้ยกบัส่ิง

มหศัจรรยท่ี์เหนือธรรมชาติ (มุอฺญิซาต) เพ่ือมายืนยนัวา่พวกเขาน้ันเป็นรอซูล

จากอลัลอฮฺ จริง เพ่ือท่ีจะใหบ้รรดารอซลูใชเ้ป็นหลกัฐานในวนักียามะฮฺมดัตวั

บรรดาผูท่ี้ปฏิเสธด้ือดึงไมย่อมรบัการเชิญชวนเรียกรอ้งของพวกเขาไปสู่อลัลอฮฺ

 

 

 ศาสนทตูคนแรกท่ีอลัลอฮฺ ทรงส่งเขามาแก่มนุษยน้ั์นคือ ท่านนะบีนูห์

 และท่านสุดทา้ยคือ ท่านนะบีมุฮ าหมดั  
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 บรรดาศาสนทตูของอลัลอฮฺ ทั้งหมดน้ันเป็นมนุษย ์ กินด่ืม แต่งงาน 

เจ็บป่วย และตาย กล่าวคือ พวกเขาทุกคนเหมือนมนุษยท์ัว่ๆไป แต่พวกเขาน้ัน

ถูกจดัวา่เป็นกลุ่มชนท่ีดีท่ีสุดจากบรรดามนุษยท์ั้งหลาย พวกเขาไดร้บัการ

ปกป้องใหพ้น้จากการกระท าบาปต่างๆโดยอลัลอฮฺ  

 

 บรรดาศาสนทตูของอลัลอฮฺ น้ันมีจ านวนมากมายแต่อลัลอฮฺ

พระองคไ์ดท้รงระบุและเอ่ยช่ือ ในคมัภีรอ์ลักุรอานบางส่วนเท่าน้ัน ซ่ึงมี

ดงัต่อไปน้ี 

  1.มุฮ าหมดั  2.อิบรอฮีม  3.มซูา  4.อีซา  5.นุห์  

ซ่ึงหา้ท่านน้ีถือวา่เป็นบรรดาศาสดาผูท่ี้ดีเลิศซ่ึงเรียกวา่ “อุลุลอซั

มี” มีความหมายวา่ “เหล่าผูต้ั้งมัน่จากบรรดารอซลูทั้งหลาย” 

 6.อิสมาอีล   7. อิสหาก   8..ยะอฺกบู   9.ฮารนู   10.

อยัยบู   11. ยนุูซ 12.สุลยัมาน   13.ดาวดู     

  14.ยะหย์า   15.ซะการียา   16.ฮูด   17.ซอลิห์   18.

ยซุูฟ   19.ชุอยับฺ   20.อิลยาส    21.ลฏู   

   22.ซุลกิฟลฺ   23.อิดรีส   และท่านอ่ืนๆอีกมากมาย 

  ซ่ึงบางส่วนของพวกเขาไดถู้กเล่า และระบุในอลักุรอ่าน และ

บางส่วนของพวกเขาพระองคม์ิไดเ้อ่ยถึง 
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 ส่ิงแรก
5
ท่ีบรรดารอซูลทั้งหมดเรียกรอ้งเชิญชวนประชาชาติของพวกเขา

น้ันคือ การเรียกรอ้งเชิญชวนไปสู่ “การเคารพสกัการะบชูาต่ออลัลอฮฺ เพียง

องคเ์ดียวเท่าน้ัน” ส่วนประการส าคญัยิ่งท่ีบรรดารอซลูทั้งหลายหา้มปรามอยา่ง

เด็ดขาดแก่มนุษยก์ลุ่มชนของพวกเขาน้ันก็คือ “ชิริก” การเอาส่ิงอ่ืนมาเป็นภาคี

กบัอลัลอฮฺในเร่ืองของการอีบาดะฮฺ และทุกๆเร่ืองท่ีเป็นสิทธ์ิของพระองคเ์พียงผู ้

เดียว 

 

 บรรดารอซลูทุกท่านน้ัน น าพาอลัอิสลามมาประกาศเผยแพร่และเชิญ

ชวนเรียกรอ้งมนุษยก์ลุ่มชนของพวกเขาไปสู่ “การเคารพบชูาสกัการะต่ออลัลอฮฺ

เพียงผูเ้ดียว” เพียงแต่วา่ แต่ละรอซลูน้ัน ถูกมอบบญัญติัท่ีแตกต่างกนั และมี

วิธีการในการท าอีบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ ท่ีแตกต่างกนัไป น้ันก็เน่ืองจากความ

แตกต่างกนัของแต่ละรอซูลในกรณีของกาลเวลาและสถานท่ี 

 

 บรรดารอซลูก่อนหนา้ท่านนะบีมุฮ าหมดั  แต่ละท่านไดแ้จง้ข่าวดีแก่

สาวกของพวกเขาถึงการมาของท่านนบีมุฮ าหมดั  และสัง่ใชบ้รรดาสาวกของ

พวกเขาใหต้ามและเช่ือฟังท่านนบีมุฮ าหมดั  หากวา่ท่านนบีมุฮ าหมดั ถูก

แต่งตั้งใหเ้ป็นรอซลูมายงัพวกเขา 

 

 ความแตกต่างระหวา่ง “รอซลู” กบั “นบี” น้ันก็คือผูเ้ป็นรอซูลทั้งหลาย

น้ัน คือผูท่ี้อลัลอฮฺทรงประทานบทบญัญติัใหม(่ชะรีอะฮฺ)ลงมาแก่พวกเขา และ

                                                           
5

 คือภาระหน้าท่ีหลกัและส าคญัท่ีสดุของบรรดาศาสนทตูทัง้หมด เพราะฉะนัน้บรรดาดาอีย์ผู้ เรียกร้อง
ไปสูอ่ลัลอฮฺต้องพยายามเป็นอย่างย่ิงในการเน้นย า้ผู้คนให้ตระหนกัในเร่ืองนี ้– ผู้แปล 
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ทรงบญัชาใหเ้ขาน ามนัไปประกาศเผยแพร่แก่มนุษยก์ลุ่มชนของเขา ส่วนผูท่ี้

เป็นนบีน้ัน คือผูท่ี้อลัลอฮฺ ทรงแต่งตั้งเพ่ือมายืนยนั เนน้ย า้ และปฏิบติัตาม

บทบญัญติัของรอซูลคนก่อนท่านในกลุ่มชนของท่าน 

 

 ฉนัเป็นมุสลิม ฉนัศรทัธาวา่ รอซลูท่ีดีเลิศท่ีสุด ณ อลัลอฮฺน้ันคือ ท่านรอ

ซลูลุลลอฮฺ มุฮ าหมดั  ซ่ึงท่านเป็นลกูหลานของอิสมาอีล บุตรของ ท่านรอซลู 

อิบรอฮีม อะลยัฮุมสัสลาม 

 

 อลัลอฮฺ ไดท้รงแต่งตั้งใหท่้านรอซูลมุฮ าหมดั เป็นรอซลูของพระองค์

มายงัมวลมนุษยท์ั้งหมดในโลกน้ี และพระองคย์งัไดท้รงใหท่้านเป็นนบีและรอ

ซลูคนสุดทา้ย(ปัจฉิมศาสดา)อีกดว้ย จึงไมม่ีนบีหรือรอซลูคนใดๆทั้งส้ินหลงัจาก

การเสียชีวิตของท่านนบีมุฮ าหมดั  

 

 อลัลอฮฺ ไดท้รงสนับสนุนท่านรอซูล มุฮ าหมดั ดว้ยกบั”มุอฺญิซาต” 

อลัลอฮฺ ไดท้รงเชิดชูใหค้วามประเสริฐแก่ท่านรอซลูมุฮ าหมดั เหนือกว่า

บรรดารอซลูคนก่อนๆทั้งหมด ในขณะเดียวกนัพระองคย์งัไดท้รงใหค้วาม

ประเสริฐแก่สาสน์ท่ีท่านน ามาประกาศเผยแผ่ต่อมนุษยม์ากกวา่บรรดาสาสน์

ต่างๆ ท่ีบรรดารอซลูท่านก่อนๆน ามาประกาศเผยแพร่ต่อกลุ่มชนของพวกเขา 

เช่นเดียวกนั บทบญัญติัต่างๆท่ีท่านน ามาน้ันมีจุดเด่นและมีความประเสริฐ

มากกวา่หลายเท่าต่อบทบญัญติัของบรรดารอซูลคนก่อนๆท่ีน าพามา 
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 คมัภีรท่ี์มีความประเสริฐเหนือบรรดาคมัภีรก์่อนๆท่ีท่านรอซูลมุฮ าหมดั

น ามาน้ันก็คือ “อลักุรอาน” ประชาชาติท่ีอลัลอฮฺ ไดท้รงมอบความ

ประเสริฐใหม้ากกว่าประชาชาติอ่ืนๆหลายเท่าน้ันคือ “ประชาชาติของท่านรอ

ซลูมุฮ าหมดั ” บรรดาผูถู้กขนานนามว่า “อลัมุสลิมีน” ซ่ึงพวกเขาคือผูใ้ดก็

ตามท่ีศรทัธาต่อทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท่านรอซูลบอกใหศ้รทัธา และปฏิบติัตามค าสัง่

สอนของศาสนา “อลั – อิสลาม”ท่ีท่านรอซูลมุฮ าหมดั น าพามาจากอลัลอฮฺ

ผูเ้ป็นพระเจา้นัน่เอง 

 

 อลัลอฮฺไดท้รงมอบสิทธิพิเศษต่างๆแก่ท่านรอซลูมฮู าหมดั  ซ่ึงท่ี

พระองคไ์มไ่ดม้อบใหก้บับรรดานะบีคนก่อนๆท่านเลย ไดแ้ก่ 

 

1. “อลัวะศีละฮฺ” คือ สวนสวรรคช์ั้นสูงท่ีสุด ซ่ึงอลัลอฮฺไดท้รงตระเตรียม

ไวใ้หแ้ก่ท่านรอซลูมุฮ าหมดั เพียงผูเ้ดียว 

2. “อลัเกาษัร” คือ แม่น ้าในสวนสวรรค ์ไหลมาจากใตบ้ลัลงักข์องอลัลอ

ฮฺ
6
 

3. “อลัเฮาฎ”์ คือ แอ่งน ้าท่ีผูเ้ป็นมุสลิมเท่าน้ันท่ีจะไดด่ื้มในวนักียามะฮฺ

ซ่ึงเป็นวนัท่ีมวลมนุษยท์ั้งปวงจะมีความกระหายน ้าอยา่งมาก จนกระ

ทั้งวา่เหง่ือของบางคนท่วมถึงหวัเขา่ บางคนท่วมถึงเอว บางคนท่วม

                                                           
6

 ในอลักรุอา่นฉบบัแบบไทยของสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับระบวุา่ “เป็นแมน่ า้ในสวนสวรรค์ ริมฝ่ังทัง้
สองของแมน่ า้ท าด้วยทองค า ทางน า้ไหลของแมน่ า้ท าด้วยไขม่กุ เพชร พลอย ทบัทิม กลิ่นของแมน่ า้มี
กลิ่นหอมกวา่ชะมดเชียง และน า้ของแมน่ า้มีรสหวานย่ิงกวา่น า้ผึง้..”(อรรถาธิบาย ซูเราะฮฺอลัเกาษัร อา
ยะฮฺท่ี 1) 
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ถึงไหล่ ฯลฯ ซ่ึงนัน่ก็ขึ้ นอยู่กบัการงานในโลกดุนยาของแต่ละคน ผูใ้ด

ท่ีท าความดีมากเท่าไหร่เหง่ือท่ีจะไหลมาจากร่างกายของเขาก็จะ

นอ้ยลงเท่าน้ัน ในวนัน้ัน ท่านนบีมุฮ าหมดัจะเอาน ้าจากแอ่งน ้า 

“อลัเฮาฎ”ดว้ยกบัแกว้น ้า แลว้ยื่นใหด้ว้ยกบัมือของท่านเองใหแ้ก่

บรรดาผูศ้รทัธาด่ืมซ่ึงเมื่อพวกเขาด่ืมแลว้ก็จะไมรู่สึ้กกระหายอีกเลย 

4. “อชัชะฟาอะฮฺ” คือ ท่านรอซลูมุฮ าหมดั จะท าการขอความ

ช่วยเหลือแก่บรรดามุสลิมท่ีเป็นผูฝ่้าฝืนจากอลัลอฮฺ ใหอ้ลัลอฮฺทรง

อภยัโทษแก่พวกเขา เพ่ือท่ีพวกเขาจะไดร้อดพน้จากไฟนรกจนกระทัง่

ไมม่ีใครท่ีไดก้ล่าวว่า “ไมม่ีพระเจา้อ่ืนใดยกเวน้อลัลอฮฺเท่าน้ัน และ

ท่านรอซูลมุฮ าหมดัน้ัน คือศาสนทตูของอลัลอฮฺ” ยกเวน้เสียแต่วา่

ท่านนบี จะขอความช่วยเหลือแก่เขาจากอลัลอฮฺ ใหพ้น้จากนรก 

จึงไมม่ีคนท่ีไดก้ล่าวค าพดูดงักล่าว ( กะลีมะฮฺชะฮาดะฮฺ ) หลงเหลือ

อยูใ่นนรก ดว้ยเหตุน้ีเอง ผูท่ี้เป็นผูฝ่้าฝืนท่ีเป็นมุสลิมน้ันจะไม่อยูใ่น

นรกตลอดกาลแต่ทวา่เขาจะไดอ้อกจากนรกหลงัจากท่ีเขาถูกท าความ

สะอาดจากบาปของเขาในนรกแลว้ ส่วนผูใ้ดท่ีศรทัธาต่อบรรดานบี 

บรรดารอซลูทั้งหลาย แต่ไมศ่รทัธาในนบีมุฮ าหมดั  เขาจะอยูใ่น

นรกตลอดกาล 

5. อลัลอฮฺ ไดท้รงใหค้วามช่วยเหลือแก่ท่านรอซลูมฮู าหมดั มา

ตลอด และพระองคก็์จะทรงใหค้วามช่วยเหลือแก่บรรดาสาวกผูท่ี้

ศรทัธาและปฏิบติัตามท่านจนกระทัง่ถึงวนักียามะฮฺ น้ันก็ดว้ยกบัการ

เพ่ิมความหวาดกลวัเขา้ไปในหวัใจของศตัรอิูสลาม เป็นระยะเวลา

เท่ากบัการเดินทางหน่ึงเดือน ซ่ึงการช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ ใน
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ลกัษณะเช่นน้ีไมเ่คยปรากฏแก่ผูเ้ป็นนบีและรอซูลท่านใดท่ีมาก่อน

หนา้ท่านเลย 

6. อลัลอฮฺ ไดท้รงอนุมติัใหพ้ื้นพิภพน้ี เป็น”มสัยิด”และใหม้นัมีความ

สะอาดแก่ท่านรอซูลมุฮ าหมดั และอุมมะฮฺของท่าน กล่าวคือ ผูเ้ป็น

มุสลิมสามารถท าการละหมาดไดทุ้กพื้ นท่ี ทุกแห่งหน ทุกมุม และทุก

จุด ของพ้ืนแผ่นดินของโลกน้ี และสามารถเอาฝุ่นดินมาท าตะยมัมุม

ไดใ้นกรณีท่ีอนุญาติใหท้ าตะยมัมุม สิทธ์ิน้ีเป็นเอกสิทธ์ิของท่านรอซลู 

มุฮ าหมดัเพียงผูเ้ดียว  ซ่ึงไมป่รากฏแก่ผูใ้ดมาก่อน  

7. อลัลอฮฺ ไดท้รงส่งท่านรอซลูมุฮ าหมดั มาเป็นศาสนทตูของ

พระองคแ์ก่มนุษยแ์ละญินทั้งหมด ในขณะท่ีพระองคไ์ดท้รงส่งนบีหรือ

รอซลูคนก่อนๆท่านมาเป็นศาสนทตูแก่กลุ่มชนของพวกเขา เท่าน้ัน 

8. ท่านรอซูลมุฮ าหมดั เป็นมนุษยแ์ละรอซลูคนแรกท่ีหลุมฝังศพของ

ท่านจะแยกตวัออกเพื่อใหท่้านฟ้ืนคืนชีพขึ้ นมา ท่านเป็นผูแ้รกท่ีจะท า

การขอความช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ แก่มวลมนุษย ์ ท่านเป็นผูแ้รกท่ี

การขอความช่วยเหลือจะถูกตอบรบั และท่านเป็นผูแ้รกท่ีจะท าการ

เคาะประตแูห่งสวรรค ์ ซ่ึงมะลกัผูเ้ป็นผูด้แูลสวรรคท่ี์มีนามว่า “ริฎ

วาน” จะกล่าวถามท่านวา่ “เจา้เป็นใคร?” ท่านนบีมุฮ าหมดัจะกล่าว

ตอบวา่ “ฉนัคือมุฮ าหมดั” ริฎวานก็จะกล่าววา่ “ฉนัถูกสัง่ไมใ่หเ้ปิด

ประตแูก่ผูใ้ดก่อนท่าน” 

 มุอฺญิซาตต่างๆท่ีปรากฏแก่ท่านนะบีมุฮ าหมดั มีดงัต่อไปน้ี 

1. การผ่าดวงจนัทรเ์ป็นสองซีก 
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2. การท่ีท่านรอซูลลุลลอฮฺ ท าใหด้วงตาของท่าน “กอตาดะฮฺ” 

กลบัมาดีเป็นปกติ หลงัจากท่ีถูกศตัรคูวกัออกมาในสงครามอุฮุด 

3. การท่ีท่านนบี  ท าใหข้าของท่าน “อิบนุฮะกมั” กลบัมาดีเป็นปกติ

เหมือนเดิม หลงัจากมนัไดห้กัในสงครามบะดรั 

4. การท่ีท่านนบี  ไดข้อใหต้น้ไมต้น้หน่ึงปฏิญาณตนต่อท่านต่อหนา้ผู ้

ปฏิเสธศรทัธาคนหน่ึงวา่ “ฉนัขอปฏิญาณตนวา่ไมม่ีพระเจา้อ่ืนใด

นอกจากอลัลอฮฺ และมุฮ าหมดัเป็นรอซูลของพระองค”์ และแลว้ตน้ไม้

ตน้น้ันก็กล่าวปฏิญาณตนดงักล่าวโดยดี เป็นเหตุใหช้ายผูน้ั้นเขา้รบั

อิสลามทนัที 

5. การรอ้งไหข้องตน้ไมท่ี้ท่านนะบี เคยใชใ้นการคุฏบะฮฺหลงัจากท่ี

ท่านเลิกใชม้นั  แต่ใชม้ิมบรัแทน ท าใหม้นัรอ้งใหไ้มย่อมหยุด

จนกระทัง่ท่านนบี ตอ้งเอามือวางบนมนั(เป็นการปลอบโยน - ผู ้

แปล) มนัจึงหยุดรอ้งไห ้

6. การท าใหอ้าหารมีมากโดยมือของท่าน จนถึงขัน้ว่า อาหารท่ีเต็มอยู่

ในสองฝ่ามือของท่านสามารถท าใหค้นจ านวนมากกว่า 80 คนกินจน

อ่ิม 

7. การท าใหน้ ้ามีมาก ในวนัแห่งสนธิสญัญาฮุดยับียะฮฺ ซ่ึงวนัน้ัน บรรดา

ซอฮาบะฮฺผูเ้ป็นทหารของนะบีต่างขาดแคลนน ้ากนั มีน ้าเพียงภาชนะ

เดียวเท่าน้ัน ซ่ึงไมเ่พียงพอต่อการด่ืมใช ้ ท่านนะบี จึงวางมือทั้งสอง

ขา้งของท่านภายในภาชนะน้ัน ปรากฏวา่น ้าหลัง่ออกมาจากน้ิวมือ

ของท่านเสมือนตาน ้าผุด ท าใหซ้อฮาบะฮฺของท่านท่ีมีจ านวนประมาน 



 

ฉนัเป็นมสุลิม 

39 

1,400 คนสามารถด่ืมน ้าจากภาชนะดงักล่าว และท าการอ าน ้า

ละหมาดอยา่งไมบ่กพร่อง 

8. เหตุการณอิ์สรออฺ – มิอฺรอจ การเดินทางจากมสัยิดอลัหะรอมในมกั

กะฮฺ ถึงมสัยิดอลัอกัศอในเยรซูาเล็มเพียงช่วงเวลาหน่ึงของกลางคืน 

ทั้งๆท่ีระยะเวลาการเดินทางโดยกองคาระวานน้ันตอ้งใชเ้วลานานถึง 

40 วนั การเดินทางในเวลากลางคืน(อลัอิสรออฺ)ของท่านนะบี ได้

เกิดข้ึนทั้งวิญญาณและเรือนร่างของท่าน ขณะท่ีท่านต่ืนนอนมี

สติสมัปชญัญะ มิใช่เป็นความฝันตามความคิดเห็นของคนบางคน 

อลัลอฮฺทรงใหท่้านเดินทางไปในเวลากลางคืน จากมสัยิดอลัหะรอม

ไปยงัมสัยิดอลัอกัศอ จากน้ันทรงใหท่้านขึ้ นสู่ชั้นฟ้าเบ้ืองบนคือการ

มิอฺรอจ 

9. การท่ีท่านนะบี บอกถึงเหตุการณแ์ละขา่วคราวต่างๆท่ีไดเ้กิดข้ึนใน

สมยัของบรรดานบีและบรรดารอซูลคนก่อนๆกบัอุมมะฮฺของพวกเขา

(เช่น ยะฮูดและนะซอรอ – ผูแ้ปล) ในขณะท่ีท่านนะบีน้ันเป็นบุคคล

ท่ีอ่านไม่ออกเขียนไมไ่ด ้ นอกจากน้ีท่านยงับอกถึงเหตุการณต่์างๆท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต อาทิ การพิชิตเปอรเ์ซียและโรมนั และการโค่น

ลม้อ านาจของกิสรอผูท่ี้ฉีกสาสน์ของท่านรอซลุูลลอฮฺ ท่ีเชิญชวนให้

เขาเขา้รบัอิสลาม 

 มุอฺญิซาตของท่านนะบี น้ันมีอีกมากมายท่ีไดก้ล่าวไปขา้งตน้น้ันเป็น

เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน แต่มุอฺญิซาตท่ีท่านน าพามาท่ีส าคญัยิ่งคือ “อลักุ

รอ่าน” ซ่ึงส่ิงน้ีจะเป็น มุอฺญิซาต ท่ีคงอยูไ่ปจนกระทัง่วนักียามะฮฺ 
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 อลัลอฮฺไดท้รงยกยอ่งท่านนะบี  หมายถึงการกล่าวถึงช่ือของท่านใน

เวลาอ่านตะชะฮุด(ขณะกล่าวตะฮียะฮฺ) ในเวลาอะซาน ในเวลาอีกอมะฮฺ และใน

การกล่าวคุฏบะฮฺ ทั้งน้ีพระองคย์งัทรงไดโ้ปรดเอาช่ือของท่านนะบีมารวมติดคู่

กบัพระนามของพระองค ์ และพระองคก็์ยงัทรงใหเ้รากล่าวปฏิญาณตนว่า “ไมม่ี

พระเจา้อ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และมุฮ าหมดัเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ” เป็น

กุญแจแห่งการเขา้รบัอิสลามและใหม้นัเป็นค าพดูท่ี “บ่าว” ควรกล่าวมนัก่อนท่ี

จะจากโลกดุนยาไป เพราะผูใ้ดก็ตามท่ีกล่าวประโยคน้ีก่อนส้ินลมหายใจ เขา้จะ

ไดเ้ขา้สู่สรวงสวรรค ์

 ส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีเราตอ้งท าต่อท่านนบี  คือ เราจะตอ้งไมเ่อาค ากล่าว

ของ “ใครคนใด” ก็ตามแต่ มาเทียบเคียงหรือเหนือกว่าค ากล่าวของรอซลุูลลอฮฺ

7
 เราจะตอ้งพยายาม เอาเยี่ยงอยา่งของท่านมาปฏิบติัในทุกๆเร่ืองทุกๆ

อิริยาบถของเรา ไมว่า่มนัจะเป็นเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ่แค่ไหนก็ตามแต่ ซ่ึงเรา

จะตอ้งไมเ่อาบุคคลอ่ืน มาเป็นแบบอยา่งล ้าหนา้ท่านรอซลุูลลอฮฺ  

 เราจะตอ้งรกัใคร่ปรองดองซ่ึงกนัและกนัภายใตค้ าสัง่สอนของท่าน เรา

จะตอ้งเช่ือฟังค าสัง่สอนของท่านในทุกๆเร่ืองเพราะอลัลอฮฺทรงตรสัวา่ “ผูใ้ดเช่ือ

ฟังอลัลอฮฺ แน่นอนเขาก็เช่ือฟังอลัลอฮฺแลว้”
8
 

                                                           
7

 หมายถึง ค าพดูของใครไมว่า่จะ ดงั เก่ง อาเหลม่ หรือดีแคไ่หน หากวา่ข้อคิดเห็นของเค้า ค้านกบัซุน
นะฮฺของท่านรอซูล  ค าพดูของเขาเป็นโมฆะ – ผู้แปล 
8

 อลักรุอานฉบบัภาษาไทย โดยสมาคมนกัเรียนเก่าอาหรับ ซูเราะฮฺอนันิซาอฺ อายะฮฺท่ี 80 
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 เราจะตอ้งไมเ่รียกหรือเอ่ยช่ือของท่านนบี วา่ “มุฮ าหมดั” เฉยๆ แต่ตอ้ง

ก ากบัต าแหน่งของท่านควบคู่กบัช่ือของท่านไปดว้ย ดว้ยเหตุน้ีเราจะกล่าวช่ือ

ของท่านวา่ “ท่านรอซลู หรือท่านนะบีมุฮ าหมดั ” 

 

 เราจะตอ้งน ามารยาทอนังดงามของท่านในทุกอิริยาบถของท่านมาเป็น

แบบอยา่ง ในการใชชี้วิตประจ าวนัของเรา ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการนอน การกิน 

การด่ืม การเดิน การละหมาด การถือศีลอด การบริจาคทาน การญิฮาด หรือ

เร่ืองอ่ืนๆ 

 

 จ าเป็นในฐานะมุสลิมท่ีเราตอ้งภกัดีและรกัท่านนบี มากกวา่ลกูหลาน 

บิดา มารดา มนุษยผ์ูอ่ื้นทั้งหมด และตวัของเราเอง นอกจากน้ี เราตอ้งรกัผูใ้ดก็

ตามท่ีรกัและปฏิบติัตามแบบอยา่งของท่านรอซลุูลลอฮฺ  ในขณะเดียวกนั เรา

จะตอ้งเกลียดชงัผูใ้ดก็ตามก็ท่ีเกลียดชงัท่านนบี  และไมย่อมปฏิบติัตามค าสัง่

สอนของท่านนบี  

 

 เพราะฉะน้ัน เราจ าเป็นตอ้งรกัใคร่บรรดาผูศ้รทัธาทั้งหลาย ตอ้งใหก้าร

ช่วยเหลือแก่พวกเขา ตอ้งเอาแบบอยา่งท่ีดีๆท่ีสอดคลอ้งกบัค าสอนของอิสลาม

มาใช ้ ตอ้งใหค้วามส าคญัและใส่ใจต่อพวกเขา ตอ้งร่วมมือร่วมใจกบัพวกเขาใน

ทุกๆเร่ืองท่ีเป็นคุณธรรม และตอ้งถือพวกเขาเป็นเพ่ือนพอ้งน้องพ่ี 

 

 เราจ าเป็นตอ้งรงัเกียจต่อบรรดาผูป้ฏิเสธศรทัธา ไมภ่กัดีหรือเช่ือฟังพวก

เขา ไมท่ าสญัญาเป็นพนัธมิตรกบัพวกเขาเพ่ือ รุกราน กีดขวาง หรือเป็นศตัรูต่อ
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บรรดาผูเ้ป็นมุสลิมดว้ยกนั  ไมใ่หค้วามร่วมมือแก่พวกเขาในเร่ืองต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการปฏิเสธศรทัธา ความมดเท็จของพวกเขา และไมไ่ปร่วมฉลองใน

งานฉลองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาของพวกเขา 

 

 ทั้งน้ี อิสลามมิไดอ้นุญาตใหมุ้สลิมไปรงัแก หรืออธรรมต่อพวกเขา แต่สัง่

ใชใ้หมุ้สลิมมีความเท่ียงธรรมและคบคา้สมาคมดว้ยความดีงาม ต่อพวกเขา 

ตราบใดท่ีพวกเขาไมร่งัแกและรุกรานเรา 

 

 ผูท่ี้เป็นมุสลิมน้ันยงัจ าเป็นท่ีเขาตอ้งรกับรรดามารดาแห่งศรทัธาชน ซ่ึง

พวกนางเป็นบรรดาภริยาของท่านนบี  ตอ้งรกับรรดาซอฮาบะฮฺผูเ้ป็นอคัร

สาวกของท่านนะบี ทั้งหมด ซ่ึงหลงัจากบรรดารอซูลและบรรดานะบีทั้งหลาย

แลว้ พวกเขาน้ันเป็นกลุ่มชนท่ีมีความประเสริฐดีเลิศกว่ามวลมนุษยท์ั้งหมด 

 

  เช่นเดียวกนั เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีเราน้ันตอ้งฟ้ืนฟ ู แบบอยา่งของท่านนบี เอา

มนัมาแสดงออกโดยการปฎิบติั ตอ้งประกาศเผยแพร่ศาสนาท่ีท่านน ามาแก่มวล

มนุษย ์ ตอ้งอดทนต่อความเดือดรอ้นท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด ้ เมื่อ

เราน าเอาซุนนะฮฺของท่านมาเผยแพร่ประกาศต่อผูค้น 

 

 เน่ืองจากแนวทางท่ีอลัลอฮฺ ทรงก าหนดไวคื้อ “ไมม่ีผูใ้ดท่ีเรียกรอ้งเชิญ

ชวนผูค้นไปสู่ “ศาสนาของอลัลอฮฺ  สู่สจัธรรม” เวน้แต่วา่เขาผูน้ั้นจะตอ้งถูก

ท ารา้ย ถูกรงัแก และถูกก่อกวน ใหไ้ดร้บัความเดือดรอ้น”  
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 ฉะน้ัน มุสลิมท่ีรกั ขออย่าใหก้ารป่ันป่วนของผูป้ฏิเสธศรทัธา หรือผูไ้มรู่ ้

ผิดรูช้อบท าใหท่้านปล่อยปละละเลยในศาสนาของท่านเลย ท่านนบี ในช่วง

แรกของการประกาศศาสนาของอลัลอฮฺ น้ัน ท่านถูกท ารา้ย ถูกรงัแก ไป

พรอ้มๆกบับรรดาสาวกของท่านท่ีมีจ านวนนอ้ยแต่ถึงกระน้ัน ท่านและสาวกของ

ท่านก็อดทนต่อการถูกรงัแกน้ันๆอยา่งหนักแน่น 

 

 เช่นเดียวกนัพ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรกั อยา่ใหค้วามตั้งมัน่ของท่านท่ีจะอยูใ่นกรอบ

ศาสนา และการเรียกรอ้งผูอ่ื้นไปสู่หลกัศรทัธาตอ้งอ่อนแอลงดว้ยสาเหตุจาก

ค าพดูของพวกปฏิเสธศรทัธาหรือพวกไมรู่ผิ้ดรูช้อบท่ีวา่ “ท่านพดูเพอ้เจอ้ , ไม่

กินกบัปัญญา , กบในกะลา, เชย หรืออาจจะกล่าวว่าท่านถูกลา้งสมอง” พึง

ระลึกวา่ท่านน้ันมีนบีเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดส าหรบัท่าน ซ่ึงท่านน้ันไดถู้กกล่าวหา

คลา้ยๆกนัหรือท านองเดียวกนักบัท่ีท่านรอซลู เคยถูกกล่าวหา ซ่ึงท่านนบี

น้ันไดถู้กกล่าวหาว่า “เป็นนักกวี เป็นคนบา้ ฯลฯ” และขออยา่ใหทุ้กขเ์จ็บหากมี

ผูใ้ดกล่าวหาท่านวา่ “เป็นคนหวัรุนแรง เป็นพวกหลงผิด ฯลฯ”เพราะน่ีเป็น

สภาพของบรรดาผูป้ฏิเสธศรทัธามาแต่ไหนแต่ไรแลว้  อลัลอฮฺ ไดท้รงตรสัวา่ 

“และเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผูศ้รทัธา พวกเขาก็จะกล่าววา่ แทจ้ริงชนเหล่าน้ี

เป็นผูห้ลงทางอยา่งแน่นอน”อลัมุฎอฟฟิฟีน อายะฮฺท่ี 32 

 

 พ่ีนอ้งมุสลิมท่ีรกั เพียงพอแลว้ท่ีท่านน้ันไดร้บัเกียรติใหไ้ดอ้ยูใ่นกลุ่มของ

ท่านนบี  เพราะมนุษยน้ั์นไดแ้บ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มผูป้ฏิเสธศรทัธา 

และกลุ่มผูศ้รทัธา ฉะน้ันความเดือดรอ้นท่ีท่านไดร้บัไมว่า่จะเป็นทางกาย วาจา 

หรือใจก็ดี มนัเทียบไมไ่ดเ้ลยกบัการท่ีท่านไดอ้ยูใ่นกลุ่มของท่านนบี ผูเ้ป็น
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มนุษยท่ี์ดีเลิศท่ีสุด ณ ท่ีอลัลอฮฺ  และกลุ่มน้ีแหละคือผูไ้ดร้บัชยัชนะท่ีแทจ้ริง

ในดุนยาและอาคีเราะฮฺ 

 

 ฉะน้ัน จงปล่อยกลุ่มผูป้ฏิเสธศรทัธาใหพ้วกเขาไปพบกบั”วนัท่ีผูอ้ธรรมจะ

กดัมือของเขาแลว้จะกล่าวว่า โอ ้ ถา้ฉนัไดย้ึดแนวทางร่วมกบัอรัรอซลูก็จะเป็น

การดี” อลัฟุรกอน อายะหท่ี์ 27 

 

 มุสลิมท่ีรกั ท่านอยา่ไดไ้ขวเ้ขวกบัค าพดูท่ีกล่าวหาท่านวา่ “เป็น

ผูก้่อการรา้ย” “เป็นคนเลวทรามต า่ชา้” ฯลฯ เพราะนัน่มนัเป็นขอ้ใส่ไคลข้อง

บรรดาพวกยโสโอหงัต่อบรรดาผูศ้รทัธาทั้งในโลกดุนยาและอาคีเราะฮฺ เพราะ

บุคคลเหล่าน้ันเมื่อมาในวนักียามะฮฺมะลาอีกะฮฺจะลากพวกเขาลงไปสู่

นรกญะฮนันัม ในสภาพท่ีใบหนา้ของพวกเขาถูกลากไปกบัพ้ืน เมื่อพวกเขาอยูใ่น

นรกพวกเขาจะกล่าววา่ “มีอะไรเกิดขึ้ นแก่เราท าไมเราจึงไมเ่ห็นชายอีกหลายคน

ท่ีเรานับพวกเขาวา่อยูใ่นหมู่ผูเ้ลวทรามยิ่ง?” ซเูราะฮฺ ศอด อายะฮฺท่ี 62 

 

 ในเวลาน้ันเองบรรดาผูศ้รทัธา ผูถู้กกล่าวหาวา่เลวทรามยิ่ง(ในโลกดุน

ยา) จะเรียกขานมาจากสวรรคเ์บ้ืองบนและบอกพวกเขา(ชาวนรกดงักล่าว)ว่า 

“แทจ้ริงพวกเราไดพ้บแลว้ว่าส่ิงท่ีพระผูอ้ภิบาลของเราไดส้ญัญาแก่เราไวน้ั้นเป็น

ความจริง”ซเูราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ อายะฮฺท่ี 44 
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การศรทัตอ่วนักียามะฮฺ 

 

 ฉนัเป็นมุสลิม....... 

 ฉนัศรทัธาต่อวนักียามะฮฺ มนัคือวนัท่ีโลกดุนยาแห่งการสะสมการงานจะ

พินาศลง แลว้”อาคีเราะฮฺ”ซ่ึงเป็นโลกแห่งการตอบแทนจะเกิดข้ึนอนัหมายถึงวา่ 

บรรดาผูป้ฏิบติัการงานท่ีดีงามจะไดเ้ขาสู่สวนสวรรค ์ ส่วนบรรดาผูป้ฏิบติัการ

งานท่ีชัว่ชา้ก็จะตอ้งพ านักในนรก 

 

 ในวนักียามะฮฺ ตราชัง่จะถูกตั้งวางเพ่ือตรวจสอบการงานของแต่ละคน

แลว้แต่ละคนก็จะไดร้บับญัชีของเขา ผูใ้ดถูกยื่นจากทางเบ้ืองขวาของเขา ก็จะได้

พ านักร่วมกบัท่านนบีในสวรรค ์ ส่วนบญัชีของผูใ้ดถูกยื่นใหท้างเบ้ืองซา้ยของเขา 

ก็จะไดพ้ านักร่วมกบัฟิรอนูในนรก 

 

 เช่นเดียวกนั ในวนักียามะฮฺน้ัน สะพาน”ศิรอฏ”จะถูกวางข้ึนแลว้มนุษย์

ทุกคนจะตอ้งผ่านมนัไป ผูใ้ดท่ีสามารถผ่านมนัไปไดเ้ขาจะไดไ้ปถึง สวนสวรรค ์

และจะมีบางส่วนท่ีถูกตะขอเก่ียวลงไปเน่ืองดว้ยการงานท่ีไมดี่ของเขา เขาก็จะ

ตกจากสะพานลงสู่หุบเหวแห่งนรก 

 

 สญัญาณต่างๆท่ีบ่งบอกถึงวนักียามะฮฺ  
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- สญัญาณเล็กๆไดแ้ก่ การไม่รกัษาอามานะฮฺ
9
 การฆาตกรรมจะ

มีอยา่งดาษด่ืน การท่ีพวกประพฤติชัว่จะเขา้มาปกครองโดยวิธี

ท่ีอธรรม การท่ีพวกโง่เขลาเบาปัญญาจะพดูพล่อยๆถึงเร่ือง

ใหญ่โต และอ่ืนๆอีก 

- สญัญาณใหญ่ๆ ไดแ้ก่ การปรากฏตวัของอิมาม “อลั – มะฮฺ

ดี”, การเกิดการปกครองท่ีดียิ่งตามแนวทางของท่านนะบี, 

การออกมาของ “อลัมะซีห ์อดัดจัญาล”, การลงมาของท่านนบี

อีซา เพ่ือเป็นแมท่พัใหก้บับรรดามุสลิมในการท าสงครามกบั

บรรดาผูป้ฏิเสธศรทัธา นอกจากน้ี ท่านยงัมาหกัไมก้างเขน

และฆ่าหม ู กล่าวคือ จะมาขจดัศาสนาอ่ืน และยินยอมให้

ศาสนาอิสลามเท่าน้ันเป็นศาสนาคงอยู่ตลอดไป จนไมเ่หลือ

บา้นใดในหมูบ่า้นหรือในเมือง ยกเวน้เสียแต่วา่อลัลอฮฺจะทรง

ใหศ้าสนาน้ี เขา้ไปดว้ยอ านาจของผูม้ีอ านาจ หรือดว้ยความ

ตกต า่ของผูต้กต า่ เช่นเดียวกนัส่วนหน่ึงในสญัญาณใหญ่ๆของ

วนักียามะฮฺคือ การออกมาของ “ยะอฺยจูญ”์ และ “มะอฺยจูญ”์, 

การออกมาของสตัวจ์ากแผ่นดินมาพดูกบัมนุษย,์ การท่ีดวง

อาทิตยจ์ะขึ้ นทางทิศตะวนัตก, การท่ีพระมหาคมัภีรอ์ลักุรอาน

จะถูกยกขึ้ น  เป็นตน้ 

                                                           
9

 แปลวา่ของฝาก, ความรับผิดชอบ, เร่ืองท่ีต้องรับผิดชอบ, เร่ืองท่ีอลัลอฮฺใช้ หรือห้าม, ความซื่อสตัย์, 
ความไว้วางใจ 
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 ในวนักียามะฮฺ ผูใ้ดท่ีไดก้ระท าความดีหรือความชัว่ท่ีหนักเท่าละอองธุลี

เขาจะไดเห็นมนั ฉะน้ันมุสลิมท่ีรกั จงรีบเร่งท าความดีเถิดก่อนท่ีเวลาของการ

บนัทึกการงานจะถูกปิดฉากลง เพราะความตายก าลงัคืบคลานมาหาเราอยา่ง

หลีกเล่ียงไมไ่ด ้ในเวลาและสถานท่ีท่ีไมม่ีใครล่วงรูย้กเวน้อลัลอฮฺ เท่าน้ัน 

 

 หลงัจากท่ีชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคนไดจ้บลง เขาจะถูกท าความสะอาด

ร่างกายดว้ยการอาบน ้า ห่อกะฝัน่ดว้ยผา้ขาว ถูกท าการละหมาดญะนาซะฮฺแก่

เขา แลว้ถูกน าไปฝังในหลุม(กุโบร) จากน้ันจะมีมะลกัสองท่าน คือ มุงกรั  

และ นะกีร  มาหาเขา แลว้จะใหผู้ต้ายนัง่พรอ้มกบัถามว่า  

 

 มุงกรั นะกีร“ใครคือพระเจา้ของเจา้? อะไรคือศาสนาของเจา้? ใครคือ

ผูน้ า(นบี)ของเจา้?” 

 

 หากเขาตอบวา่ “อลัลอฮฺ คือพระเจา้ของฉนั อลัอิสลามคือศาสนาของ

ฉนั มุฮ าหมดัคือนะบีและรอซลูของฉนั” สวรรคท่ี์เขาจะไดพ้ านัก ปราสาทท่ีเขา

จะไดอ้าศยั จะถูกฉายใหเ้ขาไดเ้ห็นในหลุมฝังศพของเขา เมื่อเขาเห็นดงัน้ันแลว้ 

เขาจะมีใบหนา้ท่ีสดช่ืน เปรมปรีด์ิ แลว้หลุมฝังศพของเขาจะถูกแผ่ออกอยา่ง

กวา้งไกลสุดสายตา 

 

 แต่หากวา่เขาผูน้ั้นเป็นผูป้ฏิเสธศรทัธา เขาก็จะไมส่ามารถตอบค าถาม

ของมุงกรัและนะกีรได ้ดงัน้ันหลุมฝังศพของเขาก็จะแคบเขา้มาเร่ือยๆ จนกระทัง่
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มนัไดบี้บกระดกูซ่ีโครงของเขาใหป้ระสานกนัแลว้หลุมฝังศพของเขาจะเต็มไป

ดว้ยเปลวเพลิงท่ีโชติช่วง นัน่ก็เพราะการงานท่ีไมดี่ของเขานัน่เอง 

 

 บรรดาผูศ้รทัธา อลัลอฮฺ จะท าใหพ้วกเขาสามารถตอบค าถามของมุงกรั

และนะกีร ได ้ ก็เน่ืองดว้ยกบัการงานท่ีดีงามทั้งหลายท่ีพวกเขาไดก้ระท า

มนัไว ้เช่น การใหเ้อกภาพต่ออลัลอฮฺ , การปฏิบติัส่ิงต่างๆท่ีพระองคท์รงสัง่ใช ้

ใหเ้ป็นส่ิงจ าเป็นแก่เขา, การต่อสูใ้นหนทางของพระองค,์ คุณธรรมความดีต่างๆ

, การสัง่ใชใ้หท้ าความดีและหา้มปรามจากความชัว่ การบริจาคทาน, การอ่าน

คมัภีรอ์ลักุรอ่าน, การถือศีลอด,และลุกขึ้ นต่ืนจากการนอนเพ่ือละหมาดยามดึก

สงดั ฯลฯ  

 

 ส่วนผูท่ี้ไมส่ามารถตอบค าถามของมุงกรั และนะกีร ได ้ แลว้พวกเขา

ตอ้งถูกทรมานในหลุมฝังศพ และในขุมนรก  นัน่ก็เพราะการประพฤติชัว่ต่างๆ 

 

 ฉะน้ัน มุสลิมท่ีรกั จงมีความหมัน่เพียรในการกระท าความดีใหม้ากเท่าท่ี

ท่านจะมีความสามารถท าได ้ เพราะในโลกดุนยามีแค่การสรา้งผลงาน ไรซ่ึ้งการ

สอบสวนและตอบแทน  แต่ในวนัอาคีเราะฮฺน้ัน มีแต่การสอบสวนและตอบแทน

ไรซ่ึ้งการสรา้งผลงานอีกแลว้ 

 

 ในวนักียามะฮฺน้ันบรรดาผูเ้ป็นมุสลิมท่ีเช่ือฟังปฏิบติัตามค าสัง่สอน

ของอลัลอฮฺและรอซลูของพระองคเ์ท่าน้ันท่ีจะไดเ้ขา้สู่สวนสวรรค ์ ส่วนผูท่ี้ไมร่บั
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อิสลาม อลัลอฮฺ ก็จะทรงไม่รบัเขาเช่นกนัในวนักียามะฮฺ ซ่ึงในวนัน้ันอลัลอฮฺ

จะไมท่รงรบัศาสนาใดๆทั้งส้ิน ณ พระองคย์กเวน้อิสลามเท่าน้ัน 

 

 ในสวนสวรรคน้ั์นจะมีความโปรดปรานและความผาสุก โดยท่ีตาของ

มนุษยเ์ราไมเ่คยเห็นความสุขเช่นน้ีจากท่ีใดมาก่อน หขูองเราไมเ่คยไดย้ินมา

ก่อน และเราไมเ่คยนึกเคยฝันมาก่อน ความโปรดปราณและความผาสุกของ

สวรรคน้ั์นจะคงอยูต่่อไปตลอดกาลนิรนัดร ชาวสวรรคจ์ะไมต่าย ทั้งน้ีความโปรด

ปราณและเปรมปรีด์ิท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดก็คือ การมองเห็นพระพกัตข์องอลัลอฮฺ พระ

เจา้แห่งสากลโลก 

 

 ส่วนบรรดาผูฝ่้าฝืน บรรดาผูช้ัว่ชา้ และบรรดาผูป้ฏิเสธศรทัธาน้ันพวกเขา

จะลงสู่ขุมนรกอเวจี ซ่ึงในนรกน้ัน มีการทรมานต่างๆนานา อยา่งแสนสาหสัยิ่ง

นัก มนัเป็นท่ี ท่ีซ่ึงอลัลอฮฺไดท้รงเตรียมมนัไวส้ าหรบัผูป้ฏิเสธศรทัธาต่อพระองค ์

หมูภ่เูขาท่ีแข็งแกร่งยิ่งไมส่ามารถทนรบัการทรมานดงักล่าวได ้ แต่กระน้ันพวก

เขาก็จะตอ้งถูกทรมานดว้ยกบัการทรมานต่อเน่ืองซ ้าแลว้ซ ้าเล่า... 

 

  เมื่อชาวนรกเขา้นรกกนัแลว้ บรรดาผูป้ฏิบติัตาม”อฏัฏอฆตู
10
”ในนรกจะ

ขอจากอลัลอฮฺใหพ้ระองคท์รงเพ่ิมการลงโทษเป็นสองเท่าแก่หวัหนา้ของพวกเขา

บรรดาผูซ่ึ้งตอ้งท าใหพ้วกเขาหลงทางมาตกนรก แต่อลัลอฮฺไมท่รงตอบรบัค าขอ

ของพวกเขาแต่ทวา่พระองคท์รงสัง่ใหเ้พ่ิมการทรมานอย่างแสนสาหสัแก่ทั้งสอง

ฝ่าย ทั้งฝ่ายท่ีน าและฝ่ายท่ีตาม 

                                                           
10

 โปรดดคูวามหมายของฏอฆตูในบทการศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ  ในหน้าท่ี 9 
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 มุสลิมท่ีเคารพรกั ขอใหท่้านจงมัน่คงอยูบ่นศาสนาอนัเท่ียงแทน้ี้เถิด อยา่

ใหก้ารมีจ านวนเยอะของพวกฝ่าฝืน พวกผิดค าสัง่สอนมาล่อลวงท่าน กล่าวคือ 

บรรดาผูฝ่้าฝืนต่อค าสัง่สอนของศาสนาน้ันมีถมไป ดงัน้ันขอใหท่้านอยา่ได้

ทอ้แทห้รือคลอ้ยตามพวกเขาไปดว้ย แต่จงยึดมัน่ในศาสนา อดทน และต่อสู่ 

เพ่ือศาสนา  

للّاِْ َسبِيلِْ َعن ُيِضلُّوكَْ األَْرِضْ ِفي َمن أَْكَثرَْ ُتِطعْْ َوإِن  

 “และหากเจา้เช่ือฟังคนส่วนมากของผูค้นในแผ่นดินแลว้ พวกเขาก็จะท า

ให ้เจา้หลงทางของอลัลอฮฺ” อลัอนัอาม อายะฮฺท่ี 116 

 

 แต่ขอใหท่้านเดินทางสายน้ีร่วมกบับรรดาผูเ้ดินทางไปสู่อลัลอฮฺ เพราะ

บรรดาผูท่ี้เดินทางสายน้ีน้ัน แมว้า่จ านวนของพวกเขาจะมีไมม่ากนัก แต่พวกเขา

จะมัน่คงบนถนนสายน้ี อนัเป็นศาสนาท่ีเป็นสจัธรรม
11
 พวกเขามัน่คง ไม่

เดือดรอ้นไปจนวนักียามะฮฺ ต่อบรรดาผูท่ี้มาขดัแยง้กบัพวกเขาหรือมาตดัขาด 

ทอดท้ิง หรือหกัหลงัพวกเขา  

 

 อะไรท่ีจะท าใหเ้ราไดร้บัสวรรคช์ั้นสูงๆ? 

 อะไรท่ีจะท าใหเ้รารอดพน้จากเปลวไฟนรก?  

                                                           
11

 บรรดาผู้ ท่ีเดินบนถนนสายนี ้ได้รับความปลอดภยัและอลัลอฮฺทรงดแูล และให้การช่วยเหลือพวกเขา
ตลอดเวลา 
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 อะไรท่ีจะท าใหเ้ราไดอ้ยูร่่วมกบักลุ่มแนวหนา้ท่ีรีบรุดไปสู่ความดี ความ

โปรดปราน และสวนสวรรคข์องบรรดาผูใ้กลชิ้ดกบัอลัลอฮฺ? 

 

 อะไรท่ีจะท าใหเ้ราออกห่างจากพวกผูห้่างไกลจากความดีและกลุ่มชนผู ้

พินาศ? 

 

 ค าตอบของค าถามทั้งหมดน้ันคือการ”เตาบะฮฺ” การกลบัเน้ือกลบัตวัไปสู่

การอยูใ่นโอวาท(ตออะฮฺ)ต่ออลัลอฮฺอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงการเตาบะฮฺน้ันจะมาแกไ้ข 

ปรบัปรุง และลบลา้งส่ิงท่ีเคยกระท าผ่านมา ประการต่อมาคือการท าความดี 

เพราะการงานท่ีดีน้ันจะมาเสริมแต่งอายุท่ีเหลืออยู ่ ประการสุดทา้ยคือการตั้งใจ

อยา่งแน่วแน่วา่จะยึดมัน่ในศาสนาไมเ่ปล่ียนเสน้ทางไปไหน หรือเฉไฉออกไปหา

เสน้ทางอ่ืน  

 

 ท่านจงอยูร่่วมกบัมนุษยด์ว้ยกบัเรือนร่างของท่าน คบคา้สมาคมกบัพวก

เขา ซ้ือขาย แต่งงาน พฒันาสงัคม และผืนแผ่นดิน ตามกรอบท่ีศาสนาไดว้าง

เอาไว ้ทั้งหมดน้ัน ขอใหม้นัเป็นไปดว้ยกบัร่างกายอยา่งเดียว 

 

 ส่วนหวัใจของท่านน้ันขออย่าใหม้นัพวัพนักบัโลกดุนยาน้ีแมแ้ต่เพียงนอ้ย

นิดก็ตาม แต่ขอใหท่้านพาหวัใจของท่านขึ้ นไปเขา้เฝ้าใตบ้ลัลงักข์องพระเจา้ พระ

ผูเ้ป็นเจา้แห่งสากลโลกและจงใหห้วัใจของท่านกม้ลงกราบอลัลอฮฺจนวนักียามะฮฺ 
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การศรทัธาต่อการก าหนดกฎสภาวะที่ดีและไม่ดี 

 

 คือการท่ีเราตอ้งศรทัธาว่า อลัลอฮฺ น้ันทรงรอบรูทุ้กส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูใ่น

จกัรวาล พระองคท์รงรูถึ้งส่ิงท่ีเป็นอยูแ่ละส่ิงท่ีมนัจะเกิดข้ึนจนถึงวนักียามะฮฺ ไม่

มีส่ิงใดท่ีพระองคจ์ะไมรู่แ้มว้่าจะมีน ้าหนักเท่าละอองธุลีก็ตามแต่ 

 

 ระดบัขั้นการศรทัธาตอ่การก าหนดกฎสภาวะ 

 1.อลัอิลม(์ความรอบรู)้ ตอ้งศรทัธาวา่อลัลอฮฺ น้ันทรงรูดี้ถึงการงาน

ต่างๆของปวงบ่าว ทรงรูถึ้งปัจจยัยงัชีพของแต่ละคน ทรงรูถึ้งวนัเกิดและวนัตาย

ของแต่ละคน ทรงรูดี้วา่ผูใ้ดจะไดเ้ป็นชาวสวรรค ์ หรือผูใ้ดจะไดเ้ป็นชาวนรก 

พระองคท์รงล่วงรูถึ้งส่ิงดงักล่าวทั้งหมด ก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงสรา้งพวกเขามา  

 

 

 2.อลักิตาบะฮฺ(การบนัทึก) เราตอ้งศรทัธาวา่การก าหนดกฎสถาวะน้ัน 

อลัลอฮฺ ไดท้รงบนัทึกเขียนมนัไวใ้นแผ่นจารึกในชั้นฟ้า “อลัเลาห ์ มะหฟ์ซู” 

ก่อนท่ีพระองคจ์ะทรงสรา้งชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นระยะเวลาถึง 50,000 ปีของ

โลกดุนยา ซ่ึงแผ่นจารึกท่ีวา่น้ี ถูกเก็บรกัษาไวอ้ยา่งดีไมม่ีผูใ้ดเห็นหรือรูส่ิ้งท่ี

บนัทึกในมนั ไมว่่าเขาจะเป็นมะลกัหรือเป็นรอซลูสูงศกัด์ิเพียงใด ณ ท่ีอลัลอฮฺ

ก็ตาม 
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 เราตอ้งศรทัธาวา่ ทารกทุกคนในขณะท่ีอยูใ่นครรภม์ารดาน้ัน อลัลอฮฺ

จะทรงบญัชาสัง่ใหม้ะลาอีกะฮฺเขียนบนัทึก วา่เป็นเพศหญิงหรือเพศชาย เขียนถึง

ปัจจยัยงัชีพ(ริซกี)ของเขา การงาน เวลาตาย รวมถึงจุดจบของเขาวา่จะขึ้ นสู่

สวรรคห์รือด่ิงลงสู่ขุมนรก และทา้ยท่ีสุดก็จะท าการบนัทึกความดีความชัว่ท่ีเขา

ตอ้งเผชิญกบัมนั 

 

 เราตอ้งศรทัธาวา่ เมื่อถึงคืน “อลัก็อดรฺ” ของแต่ละปี การก าหนดกฎ

สภาวะของอลัลอฮฺจะถูกน าลงมาจากแผ่นจารึกในชั้นฟ้า ซ่ึงกฎก าหนดลิขิต

สภาวะท่ีกล่าวมาน้ันจะเก่ียวกบัเวลาและสถานท่ีตายของมนุษย,์ ปัจจยัยงัชีพของ

แต่ละคน, ผูใ้ดท่ีจะไดท้ าฮจัญฺในปีน้ัน และเหตุการณต่์างๆท่ีจะเกิดข้ึนในปีน้ันๆ 

หลงัจากน้ันกฎก าหนดหรือลิขิตสภาวะดงักล่าวก็จะลงมาตามบุคคลเวลาและ

สถานท่ีของมนัในทุกๆวนั 

 

 3.อลัมะชีอะฮฺ(ความประสงค)์ เราศรทัธาวา่ ความประสงคใ์ดๆ

ของอลัลอฮฺ น้ันจะตอ้งเกิดขึ้ น ฉะน้ันส่ิงใดท่ีพระองคท์รงประสงคม์นัก็จะ

เกิดข้ึน และส่ิงใดท่ีพระองคไ์มท่รงประสงคส่ิ์งน้ันก็จะไม่เกิดข้ึน  อลัลอฮฺ น้ัน

ไมม่ีผูใ้ดทั้งส้ินท่ีสามารถเอาชนะพระองคไ์ด,้ พระองคเ์ป็นผูท่ี้จะสามารถพลิกผนั

หวัใจของมนุษยโ์ดยความประเสริฐและเมตตาของพระองค ์ (ตามท่ีพระองคท์รง

ประสงค)์ พระองคจ์ะทรงช้ีแนะ(ฮิดายะฮฺ)ใหท้างน าแก่ใครก็ได-้ (ตามท่ี

พระองคท์รงประสงค)์ และพระองคท์รงใหผู้ใ้ดก็ไดห้ลงผิด(โดยความยุติธรรม 

และดว้ยวิทยะปัญญาของพระองค)์ – ตามท่ีพระองคท์รงประสงค ์ เพราะ
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พระองคน้ั์นทรงรูย้ิ่งว่า ผูใ้ดเหมาะสมท่ีจะไดร้บัทางน า และผูใ้ดเหมาะสมท่ีจะ

หลงผิด 

ئَلمونَ }ْ ْ يمس ْ ئَلم ََعاا يَْفَعلم َو ُهم   { اَل يمس ْ

 อลัลอฮฺ จะไมท่รงถูกสอบสวนในส่ิงท่ีพระองคท์รงปฏิบติั แต่มนุษย์

ทั้งหลายจะถูกสอบถามในส่ิงท่ีพวกเขาไดก้ระท าลงไป เพราะวา่มนุษยน้ั์นเป็น

บ่าว ส่วนอลัลอฮฺ ทรงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้ ผูท้รงมีกรรมสิทธ์ิเหนือทุกส่ิงทุกอยา่ง 

 

 4.อลัคอลกฺ(การสรา้ง) เราเป็นมุสลิมเราศรทัธาวา่ อลัลอฮฺน้ัน พระองค์

ทรงสรา้งทุกส่ิงทุกอยา่งในจกัรวาลน้ี ฉะน้ัน ไมม่ีส่ิงใดในโลกน้ี ถึงแมว้า่จะเป็น

เพียงผงธุลีก็ตาม นอกจากวา่อลัลอฮฺจะทรงสรา้งมนัขึ้ นมา แมก้ระทัง่ว่าการ

กระดิกหรือการหยุดน่ิงของส่ิงต่างๆในโลกก็ตามที 

 

 เราเป็นมุสลิม เราศรทัธาว่า อลัลอฮฺ น้ันไดท้รงสรา้งมนุษย ์ และการ

กระท าของพวกเขา แลว้พระองคก็์ยงัไดท้รงสรา้งใหม้นุษย่ใหม้ีความสามารถ

และความตอ้งการ เพ่ือท่ีจะใหพ้วกเขาเช่ือฟังและภกัดีต่อพระองค ์ พระองคท์รง

สญัญาวา่จะใหพ้วกเขาเขา้สู่สวรรคข์องพระองค ์ และพระองค ์ ทรงไดก้ าชบัหา้ม

ไมใ่หพ้วกเขาเขาฝ่าฝืนต่อพระองค ์ เพราะถา้เป็นเช่นน้ันแลว้ พระองคจ์ะทรงให้

พวกเขาลงสู่ขุมนรก ดว้ยเหตุน้ีเองปรากฏชดัวา่ปวงมนุษยโ์ดยรวมแลว้จะมีสอง

กลุ่มใหญ่ๆ กลุ่มท่ีเป็นผูศ้รทัธา กบักลุ่มท่ีเป็นผูป้ฎิเสธศรทัธา นัน่ก็เป็นไปตาม

ความตอ้งการและความปารถนาของพวกเขาเอง ทั้งน้ี ทุกประการ ดงักล่าวน้ัน

คือส่ิงท่ีอลัลอฮฺ ทรงสรา้งมนัใหม้นัเกิดขึ้ นในหมู่ปวงบ่าวของพระองค ์ 
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 ผลตอบแทนท่ีงดงามหรือการลงโทษท่ีรุนแรง ท่ีจะเกิดข้ึนในวนักียามาะฮฺ

น้ันเป็นผลท่ีเกิดจากการ ปฏิบติัตามหรือไมป่ฎิบติัตามบทบญัญติัของศาสนา 

ไมไ่ดเ้กิดจากการท่ีอลัลอฮฺ รูว้า่เขาจะเป็นอยา่งน้ันอย่างน้ี ฉะน้ันผูใ้ดท่ีท า

ความดีไวเ้ท่ากบัผงธุลีเขาจะไดร้บัผลตอบแทน และใครท าความชัว่ไวเ้ท่ากบัผง

ธุลี เขาจะไดร้บัการลงโทษ 

 

 แต่การงานท่ีจะบ่งบอกหรือช้ีชะตาถึงท่ีพ านักของคนๆหน่ึงในวนัอาคี

เราะฮฺน้ัน คือการงานท่ีเขาไดข้วนขวายเอาไวใ้นตอนบั้นปลายของชีวิต และ

มนุษยผ์ูเ้ป็นบ่าวทุกคนน้ันจะไดร้บัความสะดวกง่ายดายในการกระท าการงานท่ี

จะน าไปสู่สรวงสวรรค ์ หรือสู่ขุมนรก กล่าวคือ หากวา่ผูใ้ดถูกสรา้งมาเป็นชาว

นรก เขาก็จะไดร้บัความง่ายดายในการปฏิบติัการงานท่ีจะท าใหเ้ขาเป็นชาวนรก 

ส่วนผูใ้ดท่ีถูกสรา้งมาเป็นชาวสวรรค ์เขาก็จะไดร้บัความสะดวกสบาย และความ

ง่ายดายในการปฏิบติัท าการงานท่ีจะท าใหเ้ขาขึ้ นสู่สวรรค ์

 

 เพราะฉะน้ัน จ าเป็นท่ีเราตอ้งกลวัจากการถูกปิดฉากชีวิตลงดว้ยกบัการ

งานท่ีไม่ดี เราจึงตอ้งขอพรออ้นวอนต่ออลัลอฮฺ อยูต่ลอดเวลาใหพ้ระองคท์รง

ท าใหเ้ราอยูใ่นหนทางท่ีเท่ียงธรรม ใหพ้ระองคท์รงคุม้ครองเราจากการกระท า

ส่ิงใดท่ีเป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค ์ เพราะเราในฐานะท่ีเป็นมนุษยไ์มม่ีก าลงัหรือ

ความสามารถท่ีจะท าส่ิงดงักล่าวทั้งหมดได ้ ยกเวน้เสียแต่วา่ อลัลอฮฺ จะทรง

กรุณาโปรดช่วยเหลือเราเท่าน้ัน 
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 บรรดาผูศ้รทัธาน้ัน จะพอใจต่อกฎก าหนดสภาวะของอลัลอฮฺ ทั้งท่ีดี

และไมดี่ ทั้งในยามทุกขห์รือยามสุข และพวกเขาจะมัน่ใจอยา่งแน่วแน่ว่า ไมม่ี

ผูใ้ดสามารถใหป้ระโยชน์แก่พวกเขาได ้ ยกเวน้วา่มนัจะเป็นไปตามขอ้ก าหนด

ของอลัลอฮฺ  ไมม่ีผูใ้ดใหโ้ทษแก่พวกเขาได ้ ยกเวน้วา่ มนัจะเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของอลัลอฮฺ เท่าน้ัน  

 

 มนุษยผ์ูเ้ป็นบ่าวจะไมไ่ดร้บัรูถึ้งความหอมหวานของอีหมา่น จนกว่าจะ

ทราบวา่ส่ิงใดก็ตามท่ีมาประสบกบัเขาทั้งท่ีดีและไมดี่น้ัน เป็นไปตามการลิขิต

ของอลัลอฮฺ  ซ่ึงหากอลัลอฮฺ ไดก้ าหนดใหม้นัเกิดข้ึนอย่างไรแลว้ มนัยอ่ม

ตอ้งเกิดข้ึนอยา่งน้ัน และหากส่ิงใดท่ีพระองคไ์มท่รงประสงคใ์หม้นัเกิดขึ้ น ไมว่า่

จะอยา่งไรมนัก็จะไม่เกิดขึ้ นเป็นอนัขาด 

 

 สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ขอสรรเสริญต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ  และวิงวอนขอต่อ

พระองคใ์หพ้ระองคท์รงใหข้า้พเจา้ และบรรดามุสลิมทั้งหลายเขา้สู่สรวงสวรรค์

ของพระองค ์ และขอวิงวอนใหพ้ระองคท์รงคุม้ครองขา้พเจา้ และบรรดามุสลิม

ทั้งหลายใหร้อดพน้จากไฟนรกดว้ยเถิด อามีน 

 

 ขอความสนัติจากอลัลอฮฺ  จงประสบแด่ท่านนะบีมุฮ าหมดั  วงศว์าน

ของท่าน และสาวกของท่านดว้ยเถิด และสุดทา้ยแห่งการขอพรของเราคือ การ

สรรเสริญทั้งมวลน้ันเป็นเอกสิทธ์ิแด่พระองค ์พระเจา้แห่งสากลโลก...... 


