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ค าน า 

 
 
ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณา ผู้ทรงปรานีเสมอ มวลการ
สรรเสริญทัง้มวลเป็นสิทธ์ิของอัลลอฮฺ ขอความสันติสุข ความ
จ าเริญ จงมีแด่ท่านศาสดามุหมัมดั ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั 
ครอบครัวของทา่น และตลอดจนบรรดาสาวกของทา่นทัง้มวล 
         หนังสือ “อลั-อุศูล อัษ-ษะลาษะฮฺ วะ อะดิลละตุฮา” หรือ 
หลกัการสามข้อพร้อมหลกัฐาน เป็นงานเขียนของท่าน อิมาม อลั-
มุญัดดิด ชยัคลุอิสลาม มุหมัมดั อิบนุ อบัดลุวะฮาบ (เสียชีวิตเม่ือ 
ฮ.ศ. 1206) ต้นฉบับหนังสือเล่มนีเ้ป็นภาษาอาหรับ และได้มีการ
แปลเป็นหลายภาษา เป็นบทความท่ีกะทดัรัด ตรงเป้าหมายพร้อม
ด้วยหลกัฐาน 

เล่มท่ีปรากฏอยู่ในมือของท่านฉบบันี ้เป็นผลงานแปลของ
คณุดิเรก กลุสิริสวสัดิ์ จากกรุงเทพฯ เราขอขอบคณุทา่นผู้แปล และ
ผู้ เก่ียวข้องอีกหลายทา่น ท่ีได้ให้หนงัสือเลม่นีไ้ด้ปรากฏสู่สายตาเรา
อีกครัง้ 

หะมดู อลั-ลาหิม 
กรุงริยาด 

21 กมุภาพนัธ์ 1991 



 

 

หลักการสามข้อพร้อมหลักฐาน 
 3  

อารัมภบท 

 
ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 

 
 ท่านจ าต้องรู้ -ขออัลลอฮฺเมตตาท่าน- ว่าจ าเป็นท่ีเราต้อง
เข้าใจหวัข้อส่ีประการนี ้  

1. ความรู้ นัน่คือการรู้จกัอลัลอฮฺ การรู้จกันบีของ
พระองค์ และการรับรู้ศาสนาอิสลามพร้อมด้วย
หลกัฐาน 

2. ปฏิบตัิตามความรู้นี ้
3. การเชิญสูค่วามรู้นี ้
4. ความอดทนตอ่ความทกุข์ยากในงานเชน่นี ้ 
หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ن   ١ َوٱۡلَعۡصر  ﴿ نَسَٰنَ  إر ۡۡلر ّل   ٢ ُخۡسر  َلفر  ٱ ينَ  إر ر َّل  َٰلرَحَٰتر  َوَعمرلُوا   َءاَمُنوا   ٱ  ٱلص 
ر  َوتََواَصۡوا   رٱۡۡلَق  ۡبر  َوتََواَصۡوا   ب رٱلص   [  3-١: العرص] ﴾  ٣ ب

ความว่า “ขอสาบานด้วยเวลา แท้จริง มนุษย์อยู่ในการขาดทุน 
นอกจากผู้ศรัทธาและปฏิบตัิการดี ตกัเตือนกันและกันในสจัธรรม   
และตกัเตือนกนัในขนัตธิรรม” (อลั-อศัร์ 130:1-3) 
  
 ท่านอิมามอชั-ชาฟีอีย์ กล่าวว่า “ถ้าอลัลอฮฺมิทรงประทาน
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หลกัฐานอนัใดแก่ปวงบ่าวท่ีพระองค์ทรงให้บงัเกิดขึน้มา นอกจาก 
อลักรุอานบทนี ้ก็เพียงพอส าหรับพวกเขาแล้ว” 
 ในหนงัสือรวบรวมหะดีษของทา่นอิมามอลั-บคุอรี ท่านเร่ิม
บทวา่ด้วยความรู้ หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ن ُهۥ فَٱۡعلَمۡ  ﴿
َ
ُ  إرّل   إرَلَٰهَ  َّلا  أ ۢنبرَك  َوٱۡسَتۡغفررۡ  ٱّلل  َ  [  ١١:  حممد] ﴾َّلر

ความว่า “จงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าใดท่ีแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ 
ดงันัน้ จงขออภยัโทษส าหรับความผิดของเจ้า” (มหุมัมดั 47:19)  
 
 เพราะฉะนัน้ จึงต้องเร่ิมต้นด้วยความรู้ก่อนการพดูและการ
กระท า  
 ท่านจ าต้องรู้ว่า -ขออลัลอฮฺเมตตาท่าน- หน้าท่ีของมุสลิม
ชายและหญิงทุกคน จ าต้องรู้หลักสามประการนีแ้ละให้ปฏิบัติ
ตามนัน้ด้วย 
 ข้อที่หน่ึง  คืออลัลอฮฺทรงบนัดาลเราและทรงให้เคร่ืองยงั
ชีพ และมิได้ทรงทอดทิง้เราให้โดดเด่ียว แตไ่ด้ทรงส่งเราะสลู(ศาสน
ทูต)ของพระองค์แก่เรา ดงันัน้ผู้ ใดเช่ือฟังปฏิบัติตามเราะสูล ก็ได้
เข้าสวรรค์ และถ้าผู้ ใดขดัขืนตอ่เราะสลูก็เข้าในไฟนรก หลกัฐานคือ
พระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ا  ﴿ ا ن  ا  إر ۡرَسۡلَنا
َ
ُكمۡ  أ ََلۡ ا  َعلَۡيُكمۡ  َشَٰهرًدا َرُسوّٗل  إر ا  َكَما ۡرَسۡلَنا

َ
َلَٰ  أ  ١٥ َرُسوّٗل  فرۡرَعۡونَ  إر

َخۡذَنَٰهُ  ٱلر ُسوَل  فرۡرَعۡونُ  َفَعَصَٰ 
َ
ۡخٗذا فَأ

َ
ريٗل  أ  [  ١١-١١: املزمل] ﴾ ١٦ َوب

ความว่า “แท้จริง เราได้สง่เราะสลูคนหนึง่แก่สเูจ้าเพ่ือเป็นพยานตอ่
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สูเจ้า ดัง่ท่ีเราได้ส่งเราะสูลคนหนึ่งแก่ฟิรฺอาวน์ แล้วฟิรฺอาวน์ได้ขัด
ขืนต่อเราะสูลนัน้ เราจึงได้ลงโทษเขาด้วยการลงโทษท่ีร้ายแรง” 
(อลั-มซุซมัมิล 73:15-16) 
 
 ข้อที่สอง  คืออัลลอฮฺมิทรงยินดีท่ีใครจะตัง้ภาคีใดๆ แก่
พระองค์ในการเคารพภกัดี ไมว่่าจะเป็นมลาอิกะฮฺ(เทวทตู)ผู้ใกล้ชิด
หรือเป็นนบีผู้ ได้รับคมัภีร์ก็ตาม หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์
ผู้ทรงสงูสง่วา่  

ن   ﴿
َ
دَ  َوأ ر  ٱلَۡمَسَٰجر ر  َمعَ  تَۡدُعوا   فََل  ّللر  َحٗدا ٱّلل 

َ
 [  ١١: اجلن] ﴾ ١٨ أ

ความว่า “และแท้จริง สถานท่ีสุญูดก้มกราบทัง้หลายนัน้เป็น
ของอลัลอฮฺ ดงันัน้ จงอย่าวิงวอน(ตัง้ภาคี)ผู้ ใดเคียงคูอ่ลัลอฮฺ” (อลั-
ญิน 72:18) 
 
 ข้อที่สาม  คือผู้ ใดก็ดีท่ีเช่ือฟังปฏิบัติตามเราะสูลนี ้และ
ยืนยนัในเอกภาพของอลัลอฮฺ จะต้องไมเ่ห็นดีกบัผู้ ท่ีตอ่ต้านอลัลอฮฺ
และเราะสูลของพระองค์ แม้ว่าผู้ นัน้จะเป็นญาติสนิทก็ตาม 
หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ر  يُۡؤمرُنونَ  َقۡوٗما ََتردُ  ّل   ﴿ رٱّلل  رر  َوٱَۡلَۡومر  ب ونَ  ٱٓأۡلخر ادُّ اد   َمنۡ  يَُوا َ  َحا  ََكنُواا   َولَوۡ  َورَُسوََلُۥ ٱّلل 
اَءُهمۡ  وۡ  َءابَا
َ
اَءُهمۡ  أ ۡبَنا

َ
وۡ  أ

َ
ََٰنُهمۡ  أ وۡ  إرۡخَو

َ
رَيَتُهۡم   أ ئرَك  َعشر َلَٰٓ و 

ُ
وبرهرمُ  فر  َكَتَب  أ

يَمَٰنَ  ُقلُ  ٱۡۡلر
ي َدُهم

َ
رُروح   َوأ ۡنُه   ب ر لُُهمۡ  م  َٰت   َوُيۡدخر ترَها مرن ََتۡرري َجن  ۡنَهَٰرُ  ََتۡ

َ
ينَ  ٱۡۡل ر َ  فريَها   َخَِٰلر  َرضر

 ُ ئرَك  َعۡنُه   َورَُضوا   َعۡنُهمۡ  ٱّلل  َلَٰٓ و 
ُ
ۡزُب  أ ر   حر َّلا  ٱّلل 

َ
ۡزَب  إرن   أ ر  حر  ﴾ ٢٢ ٱلُۡمۡفلرُحونَ  ُهمُ  ٱّلل 

 [  ٢٢: املجادلة]
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ความว่า “เจ้าจะไม่พบหมู่ชนใดท่ีศรัทธาในอลัลอฮฺและวนัสุดท้าย
รักชอบผู้ ต่อต้านอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ แม้ว่าพวกเขา 
(เหล่านัน้)จะเป็นพ่อของพวกเขา หรือลูกของพวกเขา หรือพ่ีน้อง
ของพวกเขา หรือญาติของพวกเขาก็ตาม ชนเหล่านีอ้ลัลอฮฺได้ทรง
จารึกความศรัทธาในดวงใจของพวกเขา และได้ส่งเสริมพวกเขาให้
มัน่ด้วยรูหฺ(การสนับสนุน)จากพระองค์ และจะทรงให้พวกเขาเข้า
สวนสวรรค์หลากหลาย ณ เบือ้งล่างมนัมีล าน า้หลายสายไหลผ่าน 
เป็นผู้พ านกัในนัน้ตลอดกาล อลัลอฮฺทรงยินดีตอ่พวกเขา และพวก
เขาก็ปลืม้ต่อพระองค์  เหล่านีคื้อพรรคของอัลลอฮฺ  จงรู้ไว้เถิด 
แท้จริง พรรคของอัลลอฮฺนัน้ พวกเขาเป็นผู้ ประสบความส าเร็จ” 
(อลั-มญุาดลิะฮฺ 58:22) 
  
 จงรู้ไว้ด้วยเถิด -ขออลัลอฮฺทรงชีน้ าท่านเพ่ือการเคารพเช่ือ
ฟังพระองค์- แท้จริง อัล-หะนีฟียะฮฺ (ศาสนาอนับริสุทธ์ิ) แนวทาง
ของอิบรอฮีมนัน่คือ ท่านต้องเคารพภกัดีอลัลอฮฺ เป็นผู้สจุริตในการ
ภักดีต่อพระองค์ โดยเหตุนีแ้หละอัลลอฮฺได้ทรงบัญชาแก่มวล
มนษุย์และได้ทรงบงัเกิดพวกเขาเพ่ือการนี ้ดัง่ผู้ทรงสงูส่ง (อลัลอฮฺ) 
ตรัสวา่  

ن   َخلَۡقُت  َوَما ﴿ نَس  ٱۡۡلر َۡعُبُدونر  إرّل   َوٱۡۡلر  [  ١١: اذلاريات] ﴾ ٥٦ َلر

ความว่า “และฉันมิได้บงัเกิดญินและมนุษย์มาเพ่ืออ่ืนใดเว้นแตใ่ห้
เคารพภกัดีฉนั” (อซั-ซารียาต 51:56) 
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 ความหมายของ “เคารพภักดีฉัน” คือ “ยืนยันในเอกภาพ
ของฉนั” 
 ข้อส าคญัยิ่งท่ีเป็นค าสัง่ของอลัลอฮฺในเร่ืองนีคื้อ อตั-เตาฮีด
(เอกภาพของอลัลอฮฺ) และหมายความว่า อลัลอฮฺองค์เดียวเท่านัน้
ท่ีเราต้องเคารพภักดี ข้อส าคญัยิ่งท่ีพระองค์ทรงห้ามให้ละเว้นคือ
การตัง้ภาคีใดๆ ต่อพระองค์ (อัช-ชิรฺกุ) นัน่คือการวิงวอนต่อสิ่งอ่ืน
ให้เคียงคู่พระองค์ หลกัฐานในเร่ืองนี ้คือพระด ารัสของพระองค์ ผู้
ทรงสงูสง่วา่ 

َ  ۞َوٱۡعُبُدوا  ﴿ رهۦر تُۡۡشرُكوا   َوَّل  ٱّلل   [  ٦١:  النساء] ﴾ ا  َشۡي  ب

ความว่า “จงเคารพภักดีอัลลอฮฺ และจงอย่าตัง้สิ่งใดเป็นภาคีต่อ
พระองค”์ (อนั-นิสาอ์ 4:36) 
 
หลักสามประการ 
 ถ้ามีผู้ ใดถามท่านว่า หลักสามประการนัน้คืออะไร ซึ่ง
มนุษย์(มุสลิม)จ าต้องรู้จัก ก็พึงตอบว่า “บ่าวพึงรู้จกัพระผู้ อภิบาล
ของเขา ศาสนาของเขา และศาสนทตูของพระองค์ คือท่านนบีมหุมั
มดั ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั (ขออลัลอฮฺประทานความโปรด
ปรานและความสนัตแิก่ทา่น)” 
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หลักที่หน่ึง การรู้จักอัลลอฮ ฺ

 
   
 ถ้ามีผู้ ถามท่านว่า “ใครคือพระผู้ อภิบาลของท่าน?” ก็จง
บอกว่า “อลัลอฮฺคือพระผู้อภิบาลของฉัน ผู้ทรงบริบาลฉัน และทรง
บริบาลประชาชาติทัง้หลายด้วยความโปรดของพระองค์ พระองค์
คือผู้ ท่ีฉันต้องเคารพภักดี ส าหรับฉันแล้วไม่มีผู้ ใดอีกท่ีจะเป็นองค์
ให้เคารพภกัดีได้นอกจากพระองค์”  
 หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่ซึ่งได้ตรัสวา่ 

ر  ٱۡۡلَۡمدُ  ﴿ ر  ّللر   [  ٢: الفاحتة] ﴾ ٢ ٱۡلَعَٰلَمريَ  َرب 

ความว่า “บรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ ผู้ทรงอภิบาลแห่ง
โลกทัง้หลาย” (อลั-ฟาตหิะฮฺ 1:2) 
  
 ทกุสรรพสิ่ง – อ่ืนจากอลัลอฮฺแล้ว - คือสิ่งท่ีพระองค์ทรงให้
มีขึน้ และข้าพเจ้าก็เป็นสว่นหนึง่แหง่การมีขึน้นัน้  
 ถ้ามีผู้ ถามท่านว่า “ท่านรู้จักพระผู้ อภิบาลของท่านได้
อย่างไร? ดังนัน้จงกล่าวเถิดว่า “ด้วยสัญญาณหรือเคร่ืองหมาย
ตา่งๆ ของพระองค์ และสิ่งทัง้ปวงท่ีถกูสร้างขึน้ ในหมูส่ญัญาณของ
พระองค์นัน้คือกลางคืนและกลางวนั ดวงตะวนัและดวงเดือน และ
จากสิ่งท่ีถูกสร้างอีก ก็คือชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดินนี ้และผู้ ท่ีอยู่
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ในทัง้สองนีแ้ละท่ีอยูใ่นระหวา่งทัง้สองนี”้ 
 หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

نۡ  ﴿ َيَٰترهر  َومر ُل  َءا ۡ َل  َهارُ  ٱ نل  ۡمُس  َوٱ ۡمسر  تَۡسُجُدوا   َّل  َوٱۡلَقَمُر   َوٱلش  َّل  لرلش  رۡلَقَمرر  َو  ل
ري ِۤهَّلِل َوْۤاوُدُجۡسٱ  [  ٦٣: فصلت] ﴾ ٣٧ َتۡعُبُدونَ  إري اهُ  ُكنُتمۡ  إرن َخلََقُهن   ٱَّل 

ความว่า “และส่วนหนึ่งจากสัญญาณทัง้หลายของพระองค์คือ
กลางคืนและกลางวัน และดวงตะวันและดวงเดือน จงอย่ากราบ
ดวงตะวันและดวงเดือน แต่จงกราบอัลลอฮฺผู้ ทรงสร้างมัน  ถ้า
พระองค์เทา่นัน้ท่ีสเูจ้าเคารพภกัดี” (ฟศุศลิตั 41:37) 
           

ُ  َرب ُكمُ  إرن   ﴿ ي ٱّلل  ر َمََٰوَٰتر  َخلَقَ  ٱَّل  َض  ٱلس  ۡر
َ
ۡۡل ت ةر فر  َوٱ ي ام   سر

َ
 ََعَ  ٱۡسَتَوىَٰ  ُثم   أ

َل  ُيۡغشر  ٱۡلَعۡرشر   ۡ َهارَ  ٱَل  ۡمَس  َحثريٗثا َيۡطلُُبُهۥ ٱنل  ُجومَ  َوٱۡلَقَمرَ  َوٱلش  َرَٰت   َوٱنلُّ  ُمَسخ 
ا   ۦر ۡمرره

َ
رأ َّل  ب

َ
ۡمُر   ٱۡۡلَۡلقُ  ََلُ  أ

َ
ُ  َتَباَركَ  َوٱۡۡل  [  ١٦: األعراف] ﴾ ٥٤ ٱۡلَعَٰلَمريَ  َربُّ  ٱّلل 

ความว่า “แท้จริง พระผู้อภิบาลของสูเจ้าคืออลัลอฮฺ ผู้ทรงสร้างชัน้
ฟ้าทัง้หลายและแผ่นดินนีใ้นระยะหกวนั(ตามเกณฑ์ของพระองค์) 
แล้วพระองค์ทรงมั่น (อิสตะวา)อยู่ เหนือบัลลังก์(อัรชฺ) ทรงให้
กลางคืนครอบคลมุกลางวนัในสภาพท่ีกลางคืนไล่ตามกลางวนัโดย
รวดเร็ว ทรงก าหนดดวงเดือนและหมู่ดวงดาวให้อยู่ใต้อ านาจ(เอา
มาเป็นประโยชน์)ตามพระบัญชาของพระองค์ จงรู้ไว้เถิด เป็น
(สิทธิ)ของพระองค์ในการสร้างและการบญัชา ผู้ทรงจ าเริญยิ่งคือ
พระผู้อภิบาลแหง่สากลโลก”  (อลั-อะอฺรอฟ 7:54) 
  

พระผู้อภิบาลเทา่นัน้ท่ีต้องได้รับการเคารพภกัดี 
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หลกัฐานคือพระด ารัสของของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 
َها ﴿ يُّ

َ
أ ُس  َيَٰٓ ا ي َرب ُكمُ  ٱۡعُبُدوا   ٱنل  ر ينَ  َخلََقُكمۡ  ٱَّل  ر ن َوٱَّل   َلَعل ُكمۡ  َقۡبلرُكمۡ  مر
ي ٢١ َتت ُقونَ  ر ۡرَض  َلُكمُ  َجَعَل  ٱَّل 

َ
َٰٗشا ٱۡۡل اءَ  فرَر َما اءٗ  َوٱلس  رَنا نَزَل  ب

َ
اءر  مرنَ  َوأ َما اءٗ  ٱلس   َما

ۡخَرجَ 
َ
َمَرَٰتر  مرنَ  برهرۦ َفأ ۡزٗقا ٱثل  َعلُوا   َفَل  ل ُكۡم   رر ر  ََتۡ نَداٗدا ّللر 

َ
نُتمۡ  أ

َ
 ﴾ ٢٢ َتۡعلَُمونَ  َوأ

 [  ٢٢-٢١: ابلقرة]

ความว่า “มนุษย์เอ๋ย จงเคารพภักดีพระผู้ อภิบาลของสูเจ้า ผู้ทรง
สร้างสูเจ้าและบรรดาคนก่อนหน้าสูเจ้า เพ่ือสูเจ้าจะได้ส ารวมตน
(ย าเกรงต่อพระองค์) ผู้ทรงท าแผ่นดินนีเ้ป็นพืน้ปู และชัน้ฟ้าเป็น
หลงัคา และทรงหลัง่น า้จากฟากฟ้า และทรงให้ผลไม้ตา่งๆ งอกเงย
ออกมาเป็นเคร่ืองยงัชีพส าหรับสเูจ้า ดงันัน้ จงอยา่ตัง้ภาคีตอ่อลัลอ
ฮฺทัง้ๆ ท่ีสเูจ้ารู้อยู”่  (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 2:21-22) 
  
 ทา่นอิบน ุกะษีรฺ(ขออลัลอฮฺทรงเมตตาเขา) กล่าวว่า “ผู้ทรง
สร้างสิ่งทัง้หลายเหลา่นีเ้ท่านัน้ คือผู้ทรงไว้ซึง่สิทธิแห่งการได้รับการ
เคารพภกัดี”  
 แบบต่างๆ ของการเคารพภักดีตามท่ีอัลลอฮฺทรงบัญชา 
เช่นการนอบน้อมยอมรับโดยสิน้เชิง, ความศรัทธา, การบ าเพ็ญ
ความดี ซึ่งมีการวิงวอน, ความกลวั(ย าเกรง), ความหวงั, การมอบ
ความไว้วางใจ, ความตระหนก, ความปรารถนา, ความหวาดกลวั, 
การนอบน้อมถ่อมตน , ความหวาดหวั่น , การลุแก่โทษ, การขอ
ความช่วยเหลือ , การขอความคุ้ มครอง , การวิงวอนขอความ
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ชว่ยเหลือ, การเชือดสตัว์เพ่ือเป็นอาหารแก่คนยากจน, การบน และ
อ่ืนๆอีกตามแบบของการเคารพภักดีนีซ้ึ่ง   อัลลอฮฺได้ทรงบัญชา
ทัง้หมดนีเ้พ่ือพระองค์ผู้สงูสง่ หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์วา่ 

ن   ﴿
َ
دَ  َوأ ر  ٱلَۡمَسَٰجر ر  َمعَ  تَۡدُعوا   فََل  ّللر  َحٗدا ٱّلل 

َ
 [  ١١: اجلن] ﴾ ١٨ أ

ความว่า “และแท้จริง มสัยิด(ท่ีแห่งการกราบไหว้อลัลอฮฺ)ทัง้หลาย
นัน้เป็นของอัลลอฮฺ ดงันัน้จงอย่าวิงวอนผู้ ใดเคียงคู่อัลลอฮฺ” (อัล-
ญิน 72:18) 
  
 โดยเหตุนี ้ผู้ ใดปฏิบตัิสิ่งใดมิใช่เพ่ืออัลลอฮฺ เขาก็เป็นผู้ตัง้
ภาคีตอ่พระองค์ เป็นผู้ปฏิเสธหลกัธรรม หลกัฐานคือพระด ารัสของ
พระองค ์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ر  َمعَ  يَۡدعُ  َوَمن ﴿ ۥ بُۡرَهَٰنَ  َّل  َءاَخرَ  إرَلًَٰها ٱّلل  َما برهرۦ ََلُ َسابُُهۥ َفإرن  ندَ  حر ۦا   عر رهر  إرن ُهۥ َرب 
َٰفرُرونَ  ُيۡفلرحُ  َّل   [  ١١٣:  املؤمنون] ﴾ ١١٧ ٱۡلَك

ความว่า “และผู้ ใดวิงวอนขอตอ่พระเจ้าอ่ืนเคียงคูอ่ลัลอฮฺ ซึ่งเขาไม่
มีหลักฐานในข้อนัน้ ดังนัน้ บัญชีสอบสวนของเขาจะอยู่ท่ีพระผู้

อภิบาลของเขา แท้จริง พวกปฏิเสธนัน้จะไม่พบความส าเร็จ” 
(อลั-มอ์ุมินนู 23:117) 
 
การดุอฺาอ์ 
 ในหะดีษมีว่า “การขอพรเป็นสมองของการเคารพภักดี” 
และหลกัฐานคือด ารัสของอลัลอฮฺท่ีมีวา่ 
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َل  ﴿ ُكمُ  َوَقا ا  َربُّ نر ُعو ۡد ۡب  ٱ ۡسَتجر
َ
ن   َلُكۡم   أ ينَ  إر ر َّل  َن  ٱ و ُ َدتر  َعنۡ  يَۡسَتۡكبر َبا  عر

ررينَ  َجَهن مَ  َسَيۡدُخلُونَ   [  ١٦: اغفر] ﴾ ٦٠ َداخر

ความวา่ “พระผู้อภิบาลของเจ้าตรัสวา่ จงวิงวอนตอ่ฉนั  ฉันจะตอบ
(การวิงวอน)แก่สเูจ้า แท้จริง ผู้ โอหงัตอ่การเคารพภกัดีแก่ฉันนัน้ จะ
เข้าไปในนรกอยา่งต ่าต้อย” (ฆอฟิรฺ 40:60) 
 
ความกลัว 
 หลักฐานในเร่ืองความกลัว คือพระด ารัสของพระองค์ ผู้
ทรงสงูสง่วา่ 

ۡؤمرنريَ  ُكنُتم إرن وََخافُونر  ََتَافُوُهمۡ  فََل  ﴿  [  ١٣١: عمران آل] ﴾١٧٥ مُّ

ความว่า “ดงันัน้ จงอย่ากลวัพวกมัน(พวกของชยัฏอน) แต่จงกลัว
ฉนั ถ้าสเูจ้าเป็นผู้ศรัทธา (แท้จริง)” (อาล อิมรอน 3:175) 
 
ความหวัง 
 หลักฐานในเร่ืองความหวัง คือพระด ารัสของพระองค์ ผู้
ทรงสงูสง่วา่ 

اءَ  يَۡرُجوا   ََكنَ  َفَمن﴿ رهرۦ لرَقا رعرَباَدةر  يُۡۡشركۡ  َوَّل  َصَٰلرٗحا َعَمٗل  َفۡلَيۡعَمۡل  َرب  ۦا  ب رهر َحَدَۢا َرب 
َ
 أ

 [  ١١٦: الكهف] ﴾١١٠

ความว่า “ดังนัน้ ผู้ ใดหวังท่ีจะพบพระผู้ อภิบาลของเขา ก็ให้เขา
ประกอบการงานท่ีดี และจงอย่าตัง้ผู้ ใดเป็นภาคีในการเคารพภกัดี
พระผู้อภิบาลของเขา” (อลั-กะฮฺฟิ 18:110)  
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การมอบความไว้วางใจ 
 หลักฐานของการมอบความไว้วางใจ (ตะวกักัล) คือพระ
ด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ر  َوََعَ ﴿ ُواا   ٱّلل  ۡؤمرنريَ  ُكنُتم إرن َفَتَوَّك   [  ٢٦: دةاملائ] ﴾ ٢٣ مُّ

ความว่า “และจงมอบความไว้วางใจพึ่งพิงตอ่อลัลอฮฺ ถ้าพวกท่าน
เป็นผู้ศรัทธา” (อลั-มาอิดะฮฺ 5:23)   

 
ۡ  َوَمن﴿ ر  ََعَ  َيَتَوّك  ۥا   َفُهوَ  ٱّلل   [  ٦:  الطالق] ﴾ َحۡسُبُه

ความว่า “และผู้ ใดมอบความไว้วางใจ ณ อัลลอฮฺ พระองค์ก็ทรง
เพียงพอแล้วส าหรับเขา” (อฏั-เฏาะลาก 65:3)   
 
ความปรารถนา, ความตระหนก และการนอบน้อมถ่อมตน 
 หลักฐานของความปรารถนา, ความตระหนก และการ
นอบน้อมถ่อมตน คือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่  

عريَ  نَلَا َوََكنُوا   َوَرَهٗبا   رََغٗبا َوَيۡدُعوَنَنا ٱۡۡلَۡيَرَٰتر  فر  يَُسَٰررُعونَ  ََكنُوا   إرن ُهمۡ ﴿  ﴾٩٠ َخَٰشر
 [  ١٦: األنبياء]

ความว่า “แท้จริง เขาทัง้หลายแข่งขันกันในความดีทัง้หลาย และ
วิงวอนต่อเราด้วยความปรารถนาอย่างจริงใจและด้วยความ
ตระหนก และเขาทัง้หลายเป็นผู้ ถ่อมตัวต่อเรา” (อัล-อันบิยาอ์ 
21:90)  
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ความหวาดหว่ัน 
 หลกัฐานของความหวาดหวัน่คือพระด ารัสของพระองค์ผู้
ทรงสงูสง่วา่ 

رم   َوٱۡخَشۡونر  ََتَۡشوُۡهمۡ  فََل ﴿ ت
ُ
رۡعَمتر  َوۡلر : ابلقرة] ﴾ ١٥٠ َتۡهَتُدونَ  َولََعل ُكمۡ  َعلَۡيُكمۡ  ن

١١٦  ] 

ความว่า “ดงันัน้ จงอย่าหวาดหวัน่พวกเขา แต่จงหวาดหวัน่ต่อฉัน
และเพ่ือท่ีฉันจะได้ให้ความโปรดปรานของฉันครบถ้วนแก่สูเจ้า 
และเพ่ือท่ีสเูจ้าจะได้อยูใ่นทางน า” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 2:150)  
 
การขอลุแก่โทษ 
 อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ 

ا   ﴿ نريُبوا
َ
رُكمۡ  إرَلَٰ  َوأ ۡسلرُموا   َرب 

َ
ۥ َوأ ن َقۡبلر  مرن ََلُ

َ
ترَيُكمُ  أ

ۡ
ونَ  َّل  ُثم   ٱۡلَعَذاُب  يَأ  تُنَصُ

 [  ١٦: الزمر] ﴾ ٥٤

ความว่า “และสูเจ้าจงหนักลบัคืนสู่พระผู้อภิบาลของสเูจ้า (เพ่ือขอ
อภยัโทษ) และจงนอบน้อมตอ่พระองค์ก่อนท่ีการลงโทษจะมีมายงั
สเูจ้า แล้วสเูจ้าจะมิถกูชว่ยเหลืออีก” (อซั-ซุมรั 39:54)  
 
การขอความช่วยเหลือ 
 หลักฐานในเร่ืองของการขอความช่วยเหลือคือพระด ารัส
ของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่  

 [  ١: الفاحتة] ﴾ ٥ نَۡسَتعريُ  ِإَوي اكَ  َنۡعُبدُ  إري اكَ  ﴿

ความวา่ “พระองค์เทา่นัน้ท่ีเราเคารพภกัดี และพระองค์เทา่นัน้ท่ีเรา
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ขอความชว่ยเหลือ” (อลั-ฟาตหิะฮฺ 1:5) 
 

 และในหะดีษมีวา่  
 ]أمحد والرتمذي[ «الل  ب   ن  ع  ت  اس  ف   ت  ن  ع  ت  ا اس  ذ  إ  »

ความว่า “ถ้าพวกท่านต้องการขอความช่วยเหลือ ก็จงขอความ
ชว่ยเหลือตอ่อลัลอฮฺ” (บนัทกึโดยอะห์มดั และอตั-ตริมิซีย์) 
 
การขอความคุ้มครอง 
 หลักฐานในการขอความคุ้ มครองคือพระด ารัสของ
พระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่  

ُعوذُ  قُۡل  ﴿
َ
ر  أ رَرب   [  ٢-١: انلاس] ﴾ ٢ ٱنل اسر  َملركر  ١ ٱنل اسر  ب

ความวา่ “จงกลา่วเถิด ฉันแสวงความคุ้มครองตอ่พระผู้อภิบาลแห่ง
มวลมนษุย์ ผู้ทรงครอบครองมวลมนษุย์” (อนั-นาส 114:1-2)  
 
 
การวิงวอนขอความช่วยเหลือ 
 หลักฐานของการวิงวอนขอความช่วยเหลือคือพระด ารัส
ของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ذۡ  ﴿ َن  إر ُكمۡ  تَۡسَتغريُثو َب  َرب  ن ر  َلُكمۡ  َفٱۡسَتَجا
َ
ُكم أ ۡلف   ُممردُّ

َ
نَ  برأ ر  ٱلَۡمَلَٰٓئرَكةر م 

 [  ١: األنفال] ﴾ ٩ ُمۡردرفريَ 

ความว่า  “เม่ือสเูจ้าวิงวอนขอความช่วยเหลือตอ่พระผู้อภิบาลของ
สเูจ้า ดงันัน้พระองค์ได้ทรงสนองสเูจ้าวา่ ฉนัจะชว่ยสเูจ้าด้วยมลาอิ
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กะฮฺหนึง่พนัตนทยอยกนัมา” (อลั-อนัฟาล 8:9)   
 
การเชือดสัตว์เพื่อเป็นอาหารแก่คนยากจน 
 หลกัฐานของการเชือดสตัว์คือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรง
สงูสง่วา่ 

ن   ُقۡل  ﴿ َي  َونُُسكر  َصَلتر  إر َيا ََمۡ ر  َوَمَماتر  َو ر  ّللر  يَك  َّل  ١٦٢ ٱۡلَعَٰلَمريَ  َرب  ۥ   ََشر  ََلُ
رَك  َٰل رَذ مرۡرُت  َوب
ُ
نَا   أ

َ
ُل  َوأ و 

َ
 [  ١١٦-١١٢: األنعام] ﴾ ١٦٣ ٱلُۡمۡسلرمريَ  أ

ความว่า “จงกล่าวเถิด แท้จริง การนมาซของฉัน การเชือดของฉัน 
การมีชีวิตของฉัน การตายของฉัน ล้วนแล้วเพ่ืออัลลอฮฺพระผู้
อภิบาลแหง่สากลโลก ไมมี่ภาคีใดๆ แก่พระองค์ และสิ่งเหล่านัน้คือ
สิ่ ง ท่ีฉันได้ถูกบัญชา และฉันจะเป็นผู้ แรกในหมู่ผู้ นอบน้อม
ทัง้หลาย” (อลั-อนัอาม 6:162-163) 
  
 หลกัฐานจากหะดีษ คือหะดีษท่ีวา่  

 ]مسلم[ «الل   ري   غ  ل   ح  ب  ذ   ن  م   الله  ن  ع  ل  »
ความว่า “อลัลอฮฺจะทรงสาปแช่ง(หมายถึงงดเมตตา)ผู้ ท่ีเชือดสตัว์

มิใชเ่พ่ืออลัลอฮฺ” (บนัทกึโดยมสุลิม) 
 
การบน 
 หลักฐานของการบนหรือการสาบานคือพระด ารัสของ
พระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 
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رٱنل ۡذرر  يُوفُونَ  ﴿ هُۥ ََكنَ  يَۡوٗما َوَيَخافُونَ  ب رٗيا ََشُّ  [  ٣: اإلنسان] ﴾ ٧ ُمۡسَتطر

ความวา่ “พวกเขาปฏิบตัิตามการบน(หรือการสาบาน) และกลวัตอ่
วนัหนึ่ง(ในปรโลก)ซึ่งความโหดร้ายของมนัจะกระจายไปทัว่” (อลั-
อินซาน 76:7) 
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หลักที่สอง การรู้จักอสิลามด้วยหลักฐาน 

 
  

 อิสลาม คือ การนอบน้อมต่ออัลลอฮฺและยอมรับใน
เอกภาพของพระองค์ ยินยอมต่อพระองค์ด้วยการเคารพเช่ือฟัง 
และการไมย่อมตอ่การตัง้ภาคีและคูเ่คียงตา่งๆ  
 ซึง่มีสามอนัดบัคือ 

ก.  อลั-อิสลาม   
ข.  อลั-อีมาน    
ค.  อลั-อิหฺสาน  

 
อันดับที่ 1 อัล-อิสลาม 
 หลกัของอิสลามมีห้าประการ 

1. การปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีควรแก่การเคารพภกัดี
อย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดเป็นเราะสูล
ของอลัลอฮฺ 

2. การด ารงนมาซ 
3. การจา่ยซะกาต 
4. การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
5. การบ าเพ็ญหจัญ์ ณ นครมกักะฮฺ 
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 หลักฐานในค าปฏิญาณ “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่แท้จริง
นอกจากอัลลอฮ”ฺ  คือ ด ารัสพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ُ  َشهردَ  ﴿ ن ُهۥ ٱّلل 
َ
لُوا   َوٱلَۡمَلَٰٓئرَكةُ  ُهوَ  إرّل   إرَلَٰهَ  َّلا  أ و 

ُ
رَمَۢا ٱۡلعرۡلمر  َوأ ئ

ا رٱۡلقرۡسطر   َقا  إرّل   إرَلَٰهَ  َّلا  ب
 [  ١١: عمران آل] ﴾ ١٨ ٱۡۡلَكريمُ  ٱۡلَعزريزُ  ُهوَ 

ความว่า “อัลลอฮฺทรงเป็นพยานว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีแท้จริง
นอกจากพระองค์ อีกทัง้มลาอิกะฮฺและปวงผู้ มีความรู้(ก็ล้วนเป็น
พยานเช่นเดียวกัน) โดยพระองค์ได้ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดท่ีแท้จริงนอกจากพระองค์ ผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงปรีชา
ญาณ” (อาล อิมรอน 3:18) 
  

 ความหมายของข้อนี ้คือ ไม่มีผู้ใดมีสิทธิท่ีจะได้รับการ
เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮอฺงค์เดียว  
 ค าว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด” เป็นการปฏิเสธทัง้หลายทัง้
ปวงวา่จะให้การเคารพภกัดีแก่ผู้ใดไมไ่ด้นอกจากแก่อลัลอฮฺเทา่นัน้  
 ค าว่า “นอกจากอัลลอฮฺ” เป็นการยืนยันว่าการเคารพ
ภักดีมีเพ่ืออัลลอฮฺ ผู้ทรงเอกะ ไม่มีการตัง้ภาคีใดๆ ในการเคารพ
ภักดีต่อพระองค์ ดังท่ีไม่มีผู้ ใดเป็นหุ้ นส่วนกับพระองค์ในการ
ปกครองของพระองค ์
 พระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสูงส่งต่อไปนีส้ามารถอธิบาย
อายะฮฺข้างต้นได้กระจา่งชดั  
 พระองค์ได้ตรัสวา่  

بريهر  إربَۡرَٰهريمُ  قَاَل  ِإَوذۡ  ﴿
َ
ا  ۡلر اء   إرن نر  َوقَۡومرهۦر ا بََرا رم  ري إرّل   ٢٦ َتۡعُبُدونَ  م  رن ُهۥ َفَطَرنر  ٱَّل   فَإ
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ينر  ُعونَ  لََعل ُهمۡ  َعقربرهۦر فر  بَاقرَيةٗ  ََكرَمَۢة وََجَعلََها ٢٧ َسَيۡهدر -٢١: الزخرف] ﴾ ٢٨ يَۡرجر
٢١  ] 

ความว่า “และเม่ืออิบรอฮีมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและหมู่ชนของ
เขาว่า แท้จริงฉันไม่ขอเก่ียวข้องกับสิ่งท่ีท่านเคารพภักดี นอกจาก
กับ(อัลลอฮฺ)ผู้ ได้ทรงบังเกิดฉัน เพราะพระองค์จะทรงน าทางฉัน 
และอิบรอฮีมได้ท าให้ค ากล่าวนีอ้ยู่ยืนยงในหมู่ลูกหลานรุ่นตอ่ๆไป
ของเขา เพ่ือพวกเขาจะได้หวนคืนสูม่นั” (อซั-ซุครุฟ 43:26-28) 
 
 พระองค์ยงัได้ตรัสอีกวา่ 

ۡهَل  قُۡل  ﴿
َ
أ اء   ََكرَمة   إرَلَٰ  َتَعالَۡوا   ٱۡلكرَتَٰبر  َيَٰٓ ّل   َوَبۡيَنُكمۡ  بَۡيَنَنا َسَوا

َ
َ  إرّل   َنۡعُبدَ  أ  َوَّل  ٱّلل 

رهۦر نُۡۡشركَ  ذَ  َوَّل  اَشۡي  ب ۡرَباٗبا َبۡعًضا َبۡعُضَنا َيت خر
َ
رن أ ر   ُدونر  م   َفُقولُوا   تََول ۡوا   فَإرن ٱّلل 

ن ا ٱۡشَهُدوا  
َ
رأ  [  ١٦: عمران آل] ﴾ ٦٤ ُمۡسلرُمونَ  ب

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุหัมมัด) โอ้ ชนแห่งคัมภีร์ทัง้หลาย! จง
มายงัถ้อยค าท่ีเสมอกันระหว่างพวกเราและพวกท่าน (นั่นคือการ
ยอมรับว่า) เราจะไม่เคารพภักดีผู้ ใดนอกจากอลัลอฮฺ และเราจะไม่
ตัง้ภาคีใดๆ ตอ่พระองค์ และบางคนในพวกเราจะไม่ยึดเอาบางคน
เป็นผู้บริบาลนอกจากอัลลอฮฺ แต่ถ้าพวกเขาหันกลับ ดงันัน้ พวก
ทา่นจงกล่าวเถิดว่า ดงันัน้ จงเป็นพยานด้วยว่าเราเป็นมสุลิมผู้มอบ
ตนตอ่อลัลอฮฺแล้ว” (อาล อิมรอน 3:64) 
  
 หลักฐานในการปฏิญาณว่า  “มุหัมมัดเป็นเราะสูล
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ของอัลลอฮ”ฺ คือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 
اَءُكۡم رَُسول  ﴿  ُكۡم َعزريز   لََقۡد َجا نُفسر

َ
رۡن أ َعلَۡيهر َما َعنرتُّۡم َحرريص  َعلَۡيُكم  م 

رٱلُۡمۡؤمرنرَي رَُءوف   يم   ب  [821]اتلوبة :  ﴾ ١٢٨ ر حر
ความว่า “โดยแน่นอนยิ่ง ได้มีมายงัสเูจ้าแล้ว ซึ่งเราะสลู(ศาสนทตู)
คนหนึง่ จากหมูพ่วกเจ้าเอง เป็นท่ีกงัวลแก่เขา(ในเร่ือง)ท่ีให้ทกุข์แก่
สเูจ้า เป็นผู้ ท่ีหวงัดีต่อสูเจ้า แก่ผู้ศรัทธานัน้เขาเป็นผู้ เอ็นดผูู้ เมตตา
ยิ่งเสมอ" (อตั-เตาบะฮฺ 9:128)  
  
 ความหมายของการปฏิญาณว่า “มุหัมมัดเป็นเราะสูล
ของอลัลอฮฺ” ก็คือ เราต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ของท่าน เช่ือตามท่ีท่าน
ได้บอกกล่าว หลีกให้พ้นจากสิ่งท่ีท่านสัง่ห้ามและกล่าวเตือน และ
จะต้องไม่เคารพภักดีอลัลอฮฺนอกจากด้วยแนวทางท่ีท่านได้วางไว้
เทา่นัน้ 
  

 หลกัฐานในการนมาซ (ละหมาด) การจ่ายซะกาต และการ
ให้ความหมายเอกภาพของอัลลอฮฺ คือ พระด ารัสของพระองค์ผู้
สงูสง่วา่ 

ا  ﴿ ا   َوَما مرُروا
ُ
َۡعُبُدوا   إرّل   أ َ  َلر يَ  ٱّلل  رينَ  ََلُ  ُُمۡلرصر اءَ  ٱل  ةَ  َوُيقريُموا   ُحَنَفا لَوَٰ  َوُيۡؤتُوا   ٱلص 
ةَ   َكوَٰ رَك  ٱلز  َٰل رَمةر درينُ  َوَذ  [  ١: ابلينة] ﴾ ٥ ٱۡلَقي 

ความว่า “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาเป็นอย่างอ่ืน นอกจากให้
เคารพภักดีอัลลอฮฺ เป็นผู้สุจริตมั่นในการภักดีต่อพระองค์ เป็นผู้
เท่ียงตรง และด ารงนมาซ และจ่ายซะกาต นัน่แหละคือศาสนาอนั
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เท่ียงธรรม” (อลั-บยัยินะฮฺ 98:5) 
  
 หลกัฐานในการถือศีลอด คือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรง
สงูสง่วา่ 

َها ﴿ يُّ
َ
أ رينَ  َيَٰٓ َيامُ  َعَلۡيُكمُ  ُكترَب  َءاَمُنوا   ٱَّل  ر رينَ  ََعَ  ُكترَب  َكَما ٱلص   َقۡبلرُكمۡ  مرن ٱَّل 

 [  ١١٦: ابلقرة] ﴾ ١٨٣ َتت ُقونَ  لََعل ُكمۡ 

ความว่า “บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย! การศีลอดได้ถกูก าหนดส าหรับสเูจ้า
เช่นท่ีได้ถูกก าหนดส าหรับบรรดาคนก่อนหน้าสูเจ้า เพ่ือสูเจ้าจะได้
ย าเกรง” (อลั-บะเกาะเราะฮฺ 2:183)  
 
 หลกัฐานในการบ าเพ็ญหจัญ์ คือพระด ารัสของพระองค์ผู้
สงูสง่วา่ 

رَنَٰت   َءاَيَُٰتَۢ  فريهر  ﴿ َقامُ  َبي  َٰهريَم   م  ٗنا   ََكنَ  َدَخلَُهۥ َوَمن إربَۡر ر  َءامر جُّ  ٱنل اسر  ََعَ  َوّللر   حر
َ  َفإرن   َكَفرَ  َوَمن َسبريٗل   إرََلۡهر  ٱۡسَتَطاعَ  َمنر  ٱۡۡلَۡيتر  ي  ٱّلل   آل] ﴾ ٩٧ ٱۡلَعَٰلَمريَ  َعنر  َغنر
 [  ١٣: عمران

ความว่า “และส าหรับอัลลอฮฺคือการท าหัจญ์  ณ  บ้านแห่งนี ้
(หมายถึงนครมักกะฮฺ) เป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ีสามารถหาทางไปถึงมัน
ได้ และหากผู้ ใดปฏิเสธ ดงันัน้แล้วอลัลอฮฺทรงร ่ารวยจากสรรพสิ่ง
ทัง้หลาย(คือไมจ่ าเป็นต้องพึง่พาตอ่สิ่งใด)” (อาล อิมรอน 3:97)  
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อันดับที่ 2 อัล-อีมาน 
 ความศรัทธามีมากกว่าเจ็ดสิบสาขา ท่ีเลิศท่ีสุดคือการ
กล่าวว่า “ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดท่ีแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ” และท่ีต ่า
ท่ีสุดคือการเอาสิ่งเป็นอนัตรายออกจากหนทาง ความละอายจาก
การท าบาปก็เป็นสว่นหนึง่ของความศรัทธา 
 หลกัการของศรัทธามีหกประการ คือทา่นต้องศรัทธา 

1. ตอ่อลัลอฮฺ 
2. ตอ่มลาอิกะฮฺของพระองค์ 
3. ตอ่พระคมัภีร์ทัง้หลายของพระองค์ 
4. ตอ่เราะสลู(ศาสนทตู)ทัง้หลายของพระองค์ 
5. ตอ่วนัสดุท้าย 
6. ตอ่กฎแหง่การก าหนดสภาวะทัง้ท่ีดีและร้าย 

  
 หลักฐานจากอัลกุรอานว่าด้วยหลักทัง้หกประการนี  ้คือ
พระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ن ٱۡلبر   ۞ل ۡيَس  ﴿
َ
ن   َوٱلَۡمۡغرربر  ٱلَۡمۡۡشرقر  قرَبَل  ُوُجوَهُكمۡ  تَُولُّوا   أ  َءاَمنَ  َمنۡ  ٱۡلبر   َوَلَٰكر

ر  رٱّلل  رر  َوٱَۡلَۡومر  ب ر  َوٱۡلكرَتَٰبر  َوٱلَۡمَلَٰٓئرَكةر ٱٓأۡلخر  [  ١٣٣: ابلقرة] ﴾نَ َوٱنل بري 

ความว่า “ไม่ใช่(ประเด็นของ)คณุธรรมท่ีสเูจ้าหนัหน้าของสเูจ้าทาง
ไปตะวันออกหรือตะวันตก  แต่ว่าคุณธรรมนัน้  คือ ผู้ ศ รัทธา
ต่ออัลลอฮฺ วันสุดท้าย มลาอิกะฮฺ คัมภีร์และบรรดานบี” (อัล- 
บะเกาะเราะฮฺ 2:177) 
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 หลักฐานในกฎแห่งการก าหนดสภาวะ คือพระด ารัสของ
พระองค ์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ءر  ُك   إرن ا ﴿ رَقَدر   َخلَۡقَنَٰهُ  ََشۡ  [  ٦١: القمر] ﴾ ٤٩ ب

ความว่า “แท้จริง ทุกๆ สิ่งนัน้ เราได้สร้างมันด้วยกฎสภาวะ” (อลั-
เกาะมรฺั 54:49) 
 
อันดับที่ 3 คือ อัล-อิหสฺาน 
 อลั-อิหฺสาน มีเพียงประการเดียว นัน่คือ 

« 
 
 ك   الل   د  به ع  ت   ن  أ

 
  ]متفق عليه[ «اك  ر  ي   هه ن  إ  ف   اهه ر  ت   ن  كه م ت  ل   ن  إ  ، ف  اهه ر  ت   ك  ن  أ

ความวา่ “ท่านต้องเคารพภกัดีอลัลอฮฺประหนึง่ทา่นเห็นพระองค์ ถ้า
ท่านไม่เห็นพระองค์ พระองค์ก็ทรงเห็นท่านอยู่ดี” (บนัทึกโดยอลั-บุ
คอรีย์และมสุลิม)  
  

 หลกัฐานคือพระด ารัสของอลัลอฮฺผู้ทรงสงูสง่วา่ 
َ  إرن   ﴿ رينَ  َمعَ  ٱّلل  رينَ  ٱت َقوا   ٱَّل  ُنونَ  ُهم و ٱَّل  ۡسر  [  ١٢١: انلحل] ﴾ ١٢٨ َمُّ

ความว่า “แท้จริง อัลลอฮฺทรงอยู่กับบรรดาผู้ย าเกรง และบรรดาผู้
มีอิหฺสาน(กระท าการดี)” (อนั-นะหฺลิ 16:128)  
  
 และพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

﴿  ۡ يمر  ٱۡلَعزريزر  ََعَ  َوتََوّك  ري ٢١٧ ٱلر حر ََٰك  ٱَّل  ينَ  فر  َوَتَقلَُّبَك  ٢١٨ َتُقومُ  حريَ  يََرى در َٰجر  ٱلس 
مريعُ  ُهوَ  إرن ُهۥ ٢١٩  [  ٢٢٦ -٢١٣:  الشعراء] ﴾ ٢٢٠ ٱۡلَعلريمُ  ٱلس 

ความวา่ “และจงมอบท่ีพึ่งยงัพระผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ ผู้
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ทรงเห็นเจ้าระหว่างท่ีสเูจ้ายืนอยู่(ในการนมาซ) และการเคล่ือนไหว
ของเจ้าท่ามกลางปวงผู้กราบสุญูด แท้จริง พระองค์คือผู้ทรงได้ยิน 
ผู้ทรงรอบรู้เสมอ” (อชั-ชอุะรออ์ 26:217-220)  
  
 และพระด ารัสของอลัลอฮฺผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ن   فر  تَُكونُ  َوَما ﴿
ۡ
ۡنهُ  َتۡتلُوا   َوَما َشأ  ُكن ا إرّل   َعَملر  مرنۡ  َتۡعَملُونَ  َوَّل  ُقۡرَءان   مرن مر

 [  ١١:  يونس] ﴾ فريهر   تُفريُضونَ  إرذۡ  ُشُهوًدا َعلَۡيُكمۡ 

ความว่า “และไมว่า่เจ้าจะอยูใ่นกิจการใด และไม่วา่เจ้าจะอ่านสว่น
ใดของอลักรุอาน และไม่วา่สเูจ้าทัง้หลายจะท าการใดๆ เราก็ได้เป็น
พยานตอ่สเูจ้า เม่ือสเูจ้าง่วนอยูใ่น(กิจการ)นัน้” (ยนูสุ 10:61) 
  
 หลักฐานจากหะดีษคือเร่ืองของท่านญิบรีลอันเป็นท่ีรู้กัน
แพร่หลาย ซึ่งท่านอมุรฺั อิบน ุอลั-ค็อฏฏอบ ได้รายงานไว้ โดยกล่าว
ว่า “ครัง้หนึ่งขณะท่ีเราก าลงันัง่อยู่กบัท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ 
วะสลัลมั ก็มีชายคนหนึ่งปรากฏขึน้มาต่อหน้าพวกเรา เสือ้ผ้าของ
เขาขาวมาก ผมของเขาด าขลับ ไม่มี ร่องรอยของการเดินทาง
ปรากฏให้เห็น และไม่มีผู้ ใดในหมู่พวกเรารู้จักเขาเลย เขานั่งลง
ตรงหน้าท่านนบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั หวัเข่าทัง้สองของ
เขาทาบกับหวัเข่าของท่านนบี และวางมือทัง้สองของเขาบนขาทัง้
สองของท่าน และเขาพูดว่า “โอ มุหัมมัด! จงบอกฉันเก่ียวกับ
ศาสนาอิสลาม” ท่านนบีตอบว่า “คือการปฏิญาณว่า ไม่มีพระเจ้า
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องค์ใดท่ีแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดเป็นศาสนทูตของ
พระองค์ ท่านต้องด ารงการนมาซ จ่ายซะกาต ถือศีลอดเดือนเราะ
มะฎอน และบ าเพ็ญหจัญ์ ณ อลั-บยัตฺ(มกักะฮฺ)ถ้ามีความสามารถ
หาหนทางไปถึงได้” เขา(ญิบรีล) พูดว่า “ท่านพูดจริงแล้ว” พวกเรา
พากันแปลกใจท่ีเขาถามท่าน(นบี ศ็อลลลัลอฮฺ อะลัยฮิ วะสลัลัม) 
และบอกว่าท่ านพูดถูกแ ล้ว  เขาถามต่อ ไปว่า  “จงบอกฉัน
เก่ียวกับอัล-อีมาน” ท่านนบีตอบว่า “คือท่านศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
มลาอิกะฮฺของพระองค์ คัมภี ร์ทัง้หลายของพระองค์  เราะสูล
ทัง้หลายของพระองค์ วนัสดุท้ายและกฎแห่งการก าหนดสภาวะ ทัง้
ท่ีเป็นเร่ืองดีและเร่ืองเลวร้ายของมัน” เขาพูดต่อไปว่า “โปรดบอก
ฉันเก่ียวกับเร่ืองอลั-อิหฺสาน” ท่านนบีตอบว่า “คือท่านเคารพภักดี
อัลลอฮฺประหนึ่งท่านเห็นพระองค์  แต่ถ้าท่านไม่เห็นพระองค์
พระองค์ก็ทรงเห็นท่าน” เขาพูดอีกว่า “โปรดบอกฉันเก่ียวกับอัส-
สาอะฮฺ(วนัแหง่โลกาวสาน)” ท่านนบีบอกว่า “ผู้ถกูถามไม่รู้ดีไปกว่า
ผู้ถาม” เขาพดูวา่ “โปรดบอกฉนัเก่ียวกบัเคร่ืองหมายตา่งๆ ของมนั” 
ทา่นนบีตอบวา่ “คือการท่ีทาสีจะคลอดลกูซึ่งเป็นนายของนาง และ
ทา่นจะเห็นคนเลีย้งแกะท่ีอนาถาเดินเท้าเปลา่ได้แขง่ขนักนัสร้างตกึ
สงูๆ” หลงัจากชายแปลกหน้าคนนัน้จากไปแล้วหลายวนั ท่านนบีก็
ถามฉันว่า “โอ้อุมรฺั ท่านรู้ไหมผู้ ท่ีมาถามนัน้เป็นใคร?” ฉันตอบว่า  
“อลัลอฮฺและเราะสลูของพระองค์รู้ดีกว่า” ท่านบอกว่า “น่ีคือญิบรีล 
เขามาหาพวกทา่นเพ่ือสอนในกิจการศาสนาของพวกทา่น” (มสุลิม)   
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หลักที่สาม  การรู้จักท่านนบ ี

 
  

 นั่นคือมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ท่านช่ือ 
มุหัมมัด บุตรของท่านอบัดุลลอฮฺ บุตรของท่านอบัดุลมุฏเฏาะลิบ 
บุตรของท่านฮาชิมแห่งตระกูลกุร็อยชฺ และกุร็อยชฺเป็นชาวอาหรับ 
ชาวอาหรับคือผู้ สืบเชือ้สายมาจากท่านนบีอิสมาอีล บุตรของท่าน 
นบีอิบรอฮีม อัล-เคาะลีล ขอความโปรดปรานและความสันติอัน
ประเสริฐยิ่งจงมีแก่ทา่นและนบีของเราด้วย 
 ทา่นเกิดท่ีนครมกักะฮฺอนัมีเกียรติ  
 ท่านสิน้ชีวิตเม่ืออายุได้หกสิบสามปี คือส่ีสิบปีแรกก่อน
ท่านเป็นนบี และอีกย่ีสิบสามปีหลงัจากท่ีถูกแตง่ตัง้ให้เป็นนบีและ
เราะสลู 
 ท่านเป็นนบีด้วยโองการ อิกเราะอ์(จงอ่าน) (อัล-อะลัก 
96:1-5) และเป็นเราะสูลด้วยโองการในซูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิรฺ(ผู้
คลมุกายอยู)่ (อลั-มดุดษัษิรฺ 74:1-7)   
 ทา่นอยูท่ี่นครมกักะฮฺ 
 อลัลอฮฺได้ทรงแตง่ตัง้ท่านโดยมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเตือน
ส าทับถึงการตัง้ภาคี(กับอัลลอฮฺ)และเชิญชวนไปสู่เอกภาพของ
พระองค(์เตาฮีด)  
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 หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 
َها ﴿ يُّ

َ
أ ررُ  َيَٰٓ ث  رۡ  ُقمۡ  ١ ٱلُۡمد  نذر

َ
َك  ٢ َفأ ۡ  َوَرب  ر ررۡ  َوثرَياَبَك  ٣ َفَكب  ۡجزَ  ٤ َفَطه   َوٱلرُّ

ُ  َتۡمُن  َوَّل  ٥ فَٱۡهُجرۡ  رَك  ٦ تَۡسَتۡكثر رَرب  ۡ  َول  [  ٣-١: املدثر] ﴾ ٧ فَٱۡصبر

ความว่า “เจ้าผู้คลุมกายอยู่เอ๋ย จงลุกขึน้และตกัเตือน และจงแซ่
ซ้องความเกรียงไกรของพระผู้อภิบาลของเจ้า ส่วนอาภรณ์ของเจ้า
นัน้จงรักษาให้สะอาด และจงหลีกห่างจากสิ่งโสมม และจงอย่าท า
คุณเพ่ือหวังให้ได้มาก และจงอดทนเพ่ือ(ภารกิจในทางของ)พระ
อภิบาลของเจ้า” (อลั-มดุดษัษิรฺ 74:1-7)  
  
 ความหมายของ “จงลุกขึน้และตักเตือน” คือตกัเตือนให้
เลิกการตัง้ภาคีเทียบเทียมอลัลอฮฺ และเชิญชวนสูเ่ตาฮีด  
 “จงแซ่ซ้องความเกรียงไกรของอัลลอฮฺ” คือ ให้สดุดีความ
ยิ่งใหญ่ของอลัลอฮฺด้วยการยืนยนัเตาฮีดแก่พระองค์  
 “ส่วนอาภรณ์ของเจ้าก็จงรักษาให้สะอาด” คือท าให้การ
งานของเจ้าเกลีย้งเกลาจากการตัง้ภาคีตอ่อลัลอฮฺ(อชั-ชิรฺก)ุ  
 “และจงหลีกห่างจากสิ่งโสมม” สิ่งโสมมคือเจว็ดต่างๆ จง
ทิง้มนัและผู้บูชามนัด้วย อย่าให้มีราคีใดๆ ของมนัและผู้กราบไหว้
มนัมาเก่ียวข้อง 
 ท่านนบีได้เชิญชวนสู่เตาฮีดเป็นเวลาสิบปี หลังจากนัน้
ท่านได้ขึน้สู่ชัน้ฟ้า(ในคืนมิอฺรอจญ์) และการนมาซวนัละห้าเวลาก็
ได้ถกูก าหนดแก่ทา่น ทา่นได้นมาซในนครมกักะฮฺสามปี 



 

 

หลักการสามข้อพร้อมหลักฐาน 
 29  

 หลงัจากนัน้ก็ได้รับค าสัง่ให้อพยพ(ฮิจญ์เราะฮฺ)ไปนครอลั-
มะดีนะฮฺ 
 การอพยพนี ้หมายถึงการไปจากเมืองแห่งการตัง้ภาคี (อชั-
ชิรฺก)ุ สูเ่มืองแหง่อลั-อิสลาม  
 การฮิจญ์เราะฮฺ จึงเป็นหน้าท่ีของอุมมะฮฺนี ้(ประชาชาติ
มุสลิม) จากเมือง อัช-ชิรฺกุ ไปยังเมืองอัล-อิสลาม และจะมีอยู่
ตลอดไปจนถึงวนัอวสาน  
 หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ن   ﴿ ينَ  إر ر َّل  ُهمُ  ٱ ىَٰ ف  ۡلَمَلَٰٓئرَكةُ  َتَو ا  ٱ لرمر هرمۡ  َظا نُفسر
َ
لُوا   أ يمَ  َقا لُوا   ُكنُتۡم   فر  ُكن ا َقا

ۡرضر   فر  ُمۡسَتۡضَعفريَ 
َ
ا   ٱۡۡل لَمۡ  َقالُوا

َ
ۡرُض  تَُكنۡ  أ

َ
ر  أ َعةٗ  ٱّلل  ُروا   َوَٰسر ئرَك  فريَها   َفُتَهاجر َلَٰٓ و 

ُ
 َفأ

َُٰهمۡ  َوى
ۡ
اَءۡت  َجَهن ُم   َمأ رًيا َوَسا رَجالر  مرنَ  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفريَ  إرّل   ٩٧ َمصر اءر  ٱلر  رَسا  َوٱلۡورۡلَدَٰنر  َوٱلن 
يُعونَ  َّل  يلَةٗ  يَۡسَتطر ئرَك  ٩٨ َسبريٗل  َيۡهَتُدونَ  َوَّل  حر َلَٰٓ و 

ُ
ُ  َعَس  َفأ ن ٱّلل 

َ
 َعۡنُهۡم   َيۡعُفوَ  أ

ُ  َوََكنَ  ا ٱّلل   [  ١١-١٣:  النساء] ﴾ ٩٩ َغُفوٗرا َعُفوًّ

ความว่า “แท้จริง บรรดาผู้ ท่ีมลาอิกะฮฺได้ท าให้เขาตายขณะท่ีพวก
เขาไม่เป็นธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง เขาทัง้หลาย(มลาอิกะฮฺ)
กล่าวว่า พวกเจ้าอยู่ในสภาพใด(จึงไม่อพยพ)? พวกเขากล่าวว่า 
พวกเราเป็นผู้ อ่อนแอ ณ แผ่นดินนี ้เขาทัง้หลายพูดว่า แผ่นดิน
ของอลัลอฮฺไม่กว้างขวางดอกหรือท่ีพวกเจ้าจะอพยพไปในนัน้ได้? 
ดังนัน้ ส าหรับพวกเหล่านี ้ท่ีพ านักของพวกเขาคือนรก และเป็น
ปลายทางอันชั่วช้า ยกเว้นผู้ ชายผู้ หญิงและเด็กๆ ผู้ อ่อนแอท่ีไม่
สามารถหาทางแก้ไขได้และพวกเขาไม่พบหนทางท่ีจะอพยพ พวก
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เหล่านีเ้ป็นท่ีหวงัว่าอัลลอฮฺจะทรงยกโทษให้พวกเขา และอัลลอฮฺ
เป็นผู้ ท่ีทรงยกโทษ ผู้ทรงอภยัเสมอ” (อนั-นิสาอ์ 4:97-99)  
  
 และพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่  

رينَ  َيَٰعرَبادريَ  ﴿ ۡرضر  إرن   َءاَمُنواا   ٱَّل 
َ
َعة   أ َٰيَ  َوَٰسر ري   [  ١١: العنكبوت] ﴾ ٥٦ فَٱۡعُبُدونر  فَإ

ความวา่ “ปวงบา่วผู้ศรัทธาของฉนัเอ๋ย! แท้จริง แผน่ดินของอลัลอฮฺ
นัน้กว้างใหญ่ไพศาล ดังนัน้ เฉพาะฉันเท่านัน้ท่ีสูเจ้าต้องเคารพ
ภกัดี” (อลั-อนักะบตู 29:56)  
 
 ท่าน อัล-บะเฆาะวีย์ (ขออัลลอฮฺทรงเมตตเขา) กล่าวว่า 
สาเหตุของการประทานอายะฮฺนี ้คือ มีมุสลิมหลายคนอยู่ในนคร
มกักะฮฺไม่สามารถอพยพไปได้  อลัลอฮฺได้เรียกร้องพวกเขาด้วยช่ือ
แหง่อีมาน (คือเป็นเคร่ืองหมายวา่พวกเขายงัคงมีความศรัทธาอยู)่  
 หลักฐานของการอพยพจากหะดีษ คือค ากล่าวของท่าน
เราะสลู ศอ็ลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ท่ีวา่   

تل   ع  ط  ق  ن   ت  ّت  ح   ةه ر  ج  ه  ال   عه ط  ق  ن   ت  ل  » تل   عه ط  ق  ن   ت  ل  ، و  ةه ب  و  ا « اه  ب  ر  غ  م   ن  م   سه م  الش   ع  له ط   ت  ّت  ح   ةه ب  و  ا
  ]أمحد وأبو داود وادلاريم[

ความว่า “การฮิจญ์เราะฮฺจะยังไม่หยุด(ส าหรับมุสลิมผู้ ถูกกดข่ี)
จนกว่าการขออภัยโทษ(อตั-เตาบะฮฺ)จะหมด และการขออภัยโทษ
นัน้จะไม่สิ น้สุดจนกว่าดวงตะวันจะขึน้จากทางทิศตะวันตก” 
(บนัทกึโดยอะห์มดั, อตั-ตริมิซีย์ และอดั-ดาริมีย์) 
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 เม่ือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ตัง้หลกัแหล่ง
ในนครมะดีนะฮฺ อัลลอฮฺก็ได้บัญชาบทบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีเหลือของ
ศาสนาอิสลาม เช่นเร่ืองซะกาต การถือศีลอด การบ าเพ็ญหัจญ์ 
เร่ืองอะซาน การญิฮาดต่อสู้ ในทางของอัลลอฮฺ การก าชับให้ท า
ความดีและห้ามจากความชัว่ และบทบญัญตัอ่ืินๆ ของอิสลามอีก  
 ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พ านักอยู่ในนคร       
มะดีนะฮฺได้สิบปีก็สิน้ชีวิต แต่ศาสนาของท่านยังคงอยู่ และน่ีคือ
ศาสนาของท่าน ไม่มีความดีงามอนัใดนอกจากว่าท่านได้สัง่ก าชบั
อมุมะฮฺ(ประชาชาติ)ของท่านไว้แล้ว และไม่มีความชัว่ช้าอนัใดเว้น
แตท่า่นได้เตือนประชาชาตขิองทา่นให้ระมดัระวงัจากมนัไว้สิน้แล้ว 
 ความดีท่ีท่านสั่งไว้นัน้  คือ อัต-เตาฮีด (การศรัทธาใน
เอกภาพของอัลลอฮฺ) และรวมทัง้สิ่งอ่ืนๆ ซึ่งอัลลอฮฺทรงรักและ
โปรดปราน  
 ส่วนความชั่วท่ีท่านได้เตือนไว้ ก็คือ อัช-ชิรฺกุ (การตัง้ภาคี
ตอ่อลัลอฮฺ) และรวมทัง้สิงอ่ืนๆ ท่ีอลัอฮฺทรงรังเกียจและห้าม  
 อัลลอฮฺได้ทรงแต่งตัง้ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิ 
วะสลัลมัส าหรับมนษุย์ทัง้หลายทัง้ปวง และได้ทรงก าหนดให้มนษุย์
และญินเคารพเช่ือฟังท่าน หลักฐานคือพระด ารัสของพระองค์ ผู้
ทรงสงูสง่วา่ 

َها قُۡل  ﴿ يُّ
َ
أ ر  رَُسوُل  إرن ر  ٱنل اُس  َيَٰٓ  [  ١١٣: األعراف] ﴾ََجريًعا إرََلُۡكمۡ  ٱّلل 

ความว่า “จงกล่าวเถิด (มหุมัมดั) มนษุย์เอ๋ย! แท้จริงฉันคือเราะสูล
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ของอลัลอฮฺแดพ่วกทา่นทัง้มวล” (อลั-อะอฺรอฟ 7:158)  
 
 และอลัลอฮฺได้ทรงท าให้ศาสนาของพระองค์สมบูรณ์โดย
ทา่นนบีผู้ นี ้หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่  

ۡومَ ﴿ َۡلَ ۡكَمۡلُت  ٱ
َ
يَنُكمۡ  َلُكمۡ  أ ۡتَمۡمُت  در

َ
يُت  نرۡعَمتر  َعلَۡيُكمۡ  َوأ َرضر  َلُكمُ  َو

 [  ٦: دةاملائ] ﴾ دريٗنا   ٱۡۡلرۡسَلَٰمَ 

ความวา่ “วนันี ้ฉันได้ท าให้ศาสนาของสูเจ้าครบครันส าหรับสูเจ้า
แล้ว และได้ให้ความโปรดปรานของฉันครบถ้วนแก่สเูจ้า และฉันได้
พงึใจอิสลามเป็นศาสนาของสเูจ้าแล้ว” (อลั-มาอิดะฮฺ 5:3) 
 
 หลักฐานในการสิ น้ ชีวิตของท่าน  คือ พระด ารัสของ
พระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

رت   إرن َك  ﴿ رُتونَ  ِإَون ُهم َمي  ي   [  ٦٦: الزمر] ﴾ ٣٠ م 

ความว่า “แท้จริง เจ้าต้องตาย และแท้จริงพวกเขาก็ต้องตาย
เชน่กนั” (อซั-ซุมรฺั 39:30)  
  
 มนุษย์ทัง้หลายเม่ือตายแล้วก็จะถูกให้ฟื้นขึน้ อีก  และ
หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ۡنَها ﴿ ررُجُكمۡ  َومرۡنَها نُعريُدُكمۡ  َوفريَها َخلَۡقَنَُٰكمۡ  ۞مر ۡخَرىَٰ  تَاَرةً  ُُنۡ
ُ
: طه] ﴾ ٥٥ أ

١١  ] 

ความว่า “จาก(แผ่นดิน)นัน้เราได้บงัเกิดสูเจ้า และใน(แผ่นดิน)นัน้
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เราจะคืนสเูจ้ากลบัเข้าไป(เม่ือตาย) และจาก(แผ่นดิน)นัน้เราจะน า
สเูจ้าออกมาอีกครัง้หนึง่(ในวนัฟืน้ขึน้ของปรโลก)” (ฏอฮา 20:55) 
  
 และพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

﴿  ُ ۢنَبَتُكم َوٱّلل 
َ
رنَ  أ ۡرضر  م 

َ
 ١٨ إرۡخَراٗجا َوُيۡخررُجُكمۡ  فريَها يُعريُدُكمۡ  ُثم   ١٧ َنَباٗتا ٱۡۡل

 [  ١١-١٣: نوح] ﴾

ความว่า “และอลัลอฮฺได้ทรงให้สูเจ้าเติบโตจากแผ่นดินอย่างเติบ
ใหญ่ แล้วพระองค์จะกลับสูเจ้า(เสียชีวิต)ลงไปใน(แผ่นดิน)นัน้อีก 
และจะทรงน าสเูจ้าออกมาอีก(ในวนัฟืน้คืนชีพ)” (นหฺู 71:17-18)  
  
 หลังจากฟื้นคืนชีพ พวกเขาก็ถูกสอบสวน และได้รับการ
ตอบแทนตามการกระท าของพวกเขา หลักฐานคือพระด ารัสของ
พระองค ์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

َۡجزريَ ﴿ رينَ  َلر ـ ُوا   ٱَّل  َسَٰٓ
َ
رَما أ رينَ  َوَيۡجزريَ  َعمرلُوا   ب ۡحَسُنوا   ٱَّل 

َ
رٱۡۡلُۡسَن  أ  انلجم] ﴾ ٣١ ب

 :٦١  ] 

ความว่า “เพ่ือพระองค์จะทรงตอบแทน(ลงโทษ)ผู้ประพฤตชิัว่ตามท่ี
พวกเขาได้กระท า และจะทรงตอบแทน(ให้รางวลั)บรรดาผู้ประพฤติ
ดีด้วย(รางวลั)ท่ีดียิ่ง)” (อนั-นจัญ์ม ุ53:31)  
  
 ผู้ ใดหาว่าการฟืน้คืนชีพส าหรับปรโลกนัน้เป็นเร่ืองโกหก ผู้
นัน้เป็นกาฟิรฺ หลกัฐานตามพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ينَ  َزَعمَ  ﴿ ر ا   ٱَّل  ن َكَفُروا
َ
ر  بََلَٰ  ُقۡل  ُيۡبَعُثوا    ل ن أ نَب ُؤن   ُثم   ََلُۡبَعُث   َوَرب  ۡلُتۡم   برَما ََلُ  َعمر
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رَك  َٰل ر  ََعَ  َوَذ ري   ٱّلل    [  ٣:  اتلغابن] ﴾ ٧ يَسر

ความว่า “บรรดาผู้ปฏิเสธคิดว่า พวกเขาจะมิถกูให้ฟืน้ขึน้มาอีก จง
กลา่วเถิด(มหุมัมดั) หาเป็นเช่นนัน้ไม ่ขอสาบานตอ่พระอภิบาลของ
ฉัน พวกท่านจะถูกให้ฟื้นขึน้มาแน่นอน แล้วพวกท่านจะถูกแจ้ง
ตาม ท่ีพวกท่านได้กระท าไว้  และนั่น เป็น เร่ืองท่ี ง่ายดายยิ่ ง
ส าหรับอลัลอฮฺ”  (อตั-ตะฆอบนุ 64:7) 
 
 อลัลอฮฺได้ทรงสง่เราะสลูทัง้มวลเพ่ือให้เป็นผู้แจ้งขา่วดีและ
เป็นผู้ เตือนส าทับ(ถึงภัยท่ีจะเกิดขึน้) หลักฐานคือพระด ารัสของ
พระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

رينَ  رُُّسٗل  ﴿ ر بَۡش  ررينَ  مُّ َل   َوُمنذر رلن اسر  يَُكونَ  ِلر ر  ََعَ  ل ُۢة ٱّلل   َوََكنَ  ٱلرُُّسلر   َبۡعدَ  ُحج 
 ُ  [  ١١١:  النساء] ﴾ ١٦٥ َحكريٗما َعزريًزا ٱّلل 

ความว่า “บรรดาเราะสูลเป็นผู้ แจ้งข่าวดีและผู้ เตือนส าทับ เพ่ือ
มนุษย์จะได้ไม่มีข้ออ้างต่ออัลลอฮฺหลังจากเราะสูลเหล่านี (้ได้
เทศนาแล้ว) และอลัลอฮฺเป็นผู้ทรงอ านาจผู้ทรงปรีชาญาณเสมอ” 
(อนั-นิสาอ์ 4:165)  
  
 เราะสูลคนแรกคือท่านนบีนูหฺ อะลัยฮิสลาม เราะสูลคน
สดุท้ายคือ นบีมหุมัมดั ศ็อลลลัลอฮฺ อะลยัฮิ วะสลัลมั ทา่นเป็นตรา
ประทบั(คือผู้ ปิดท้าย)ของบรรดานบี 
 หลกัฐานท่ีว่าท่านนบีนหฺู อะลยัฮิสลาม เป็นเราะสลูคนแรก 
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คือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 
ا  ﴿ ا  ۞إرن ا ۡوَحۡيَنا

َ
ا  إرََلَۡك  أ ا  َكَما ۡوَحۡيَنا

َ
ر  نُوح   إرَلَٰ  أ رۦ   مرنَۢ  نَ َوٱنل بري  ه  [  ١١٦:  النساء] ﴾ َبۡعدر

ความวา่ “แท้จริง เราได้ประทานวะห์ยแูก่เจ้า (มหุมัมดั) เช่นท่ีเราได้
ประทานวะหฺยูแก่นูหฺและบรรดานบีหลังจากเขา” (อัน-นิสาอ์ 
4:163) 
  
 อัลลอฮฺได้ทรงแต่งตัง้ เราะสูลตัง้แต่ท่านนบีนูหฺ อะลัยฮิ
สลาม จนถึงท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม แก่
มนุษย์ทุกชาติเพ่ือสั่งสอนให้พวกเขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺองค์
เดียวเท่านัน้ และห้ามพวกเขามิให้เคารพบูชาพวกเจว็ด หลกัฐาน
คือพระด ารัสของพระองค์ ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

ر  فر  َبَعۡثَنا َوَلَقدۡ  ﴿
ة   ُك  م 

ُ
نر  ر ُسوًّل  أ

َ
َ  ٱۡعُبُدوا   أ رُبوا   ٱّلل  َُٰغوَت   َوٱۡجَتن : انلحل] ﴾ ٱلط 

٦١  ] 

ความว่า “และโดยแน่นอนยิ่ง เราได้แต่งตัง้เราะสูลขึน้ในทุกๆ 
ประชาชาติ (เพ่ือให้พวกเขาเชิญชวน)ว่า จงเคารพภกัดีอลัลอฮฺและ
จงหลีกห่างจากอัฏ-ฏอฆูต(สิ่งเคารพอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ)” (อัน-
นะหฺลิ 16:36)  
  
 อัลลอฮฺได้ทรงบัญชาปวงบ่าวให้ปฏิเสธการบูชาฏอฆูต 
และให้ศรัทธาในอลัลอฮฺ 
 ท่านอิบนุล ก็อยยิม -ขออัลลอฮฺได้ทรงเมตตาท่าน- กล่าว
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ว่า ความหมายของ อัฏ-ฏอฆูต คือสิ่งใดๆ ก็ตามท่ีบ่าวได้ล่วงล า้
ขอบเขตด้วยการยึดติดกับมนั ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสิ่งเคารพบูชา 
หรือผู้ น าท่ีมีผู้ ตาม หรือผู้ ท่ีได้ท่ีรับการเคารพเช่ือฟัง ฏอฆูตนัน้มี
มากมาย แตห่วัหน้าของมนัมีอยูห้่า คือ 

1. อิบลีส ขออลัลอฮฺทรงสาปแชง่มนั 
2. ผู้ ท่ีได้รับการเคารพบชูาและพอใจเชน่นัน้ 
3. ผู้ เชิญชวนมนษุย์ให้เคารพบชูาตวัเขา 
4. ผู้ อ้างวา่รู้ในสิ่งพ้นญาณวิสยั 
5. ผู้ ท่ีตัดสินความหรือปกครองโดยใช้บัญญัติอ่ืนท่ีไม่

ได้มาจากการประทานอลัลอฮฺ  
 
 หลกัฐานคือพระด ารัสของพระองค์ผู้ทรงสงูสง่วา่ 

رينر   فر  إرۡكَراهَ  َّلا  ﴿ َ  قَد ٱل  ر   مرنَ  ٱلرُّۡشدُ  ت بَي  َُٰغوتر  يَۡكُفرۡ  َفَمن ٱۡلَغ  رٱلط  ر  َوُيۡؤمرنَۢ  ب  برٱّلل 
ُ  لََها   ٱنفرَصامَ  َّل  ٱلُۡوۡثَقَٰ  برٱۡلُعۡرَوةر  ٱۡسَتۡمَسَك  َفَقدر  : ابلقرة] ﴾ ٢٥٦ َعلريم   َسمريع   َوٱّلل 
٢١١  ]  

ความว่า “ไม่มีการบังคับ(ให้จ าใจนับถือ)ในศาสนา(อิสลาม) 
แน่นอนความเท่ียงธรรมได้เป็นท่ีเด่นชัดจากความบิดเบือนแล้ว 
ดังนัน้ ผู้ ใดปฏิเสธ(การบูชา)ฏอฆูต และเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ 
ฉะนัน้โดยแน่นอน เขาได้ยึดห่วงอนัมั่นคงไว้แล้ว ซึ่งมนัจะไม่มีวัน
ขาด และอัลลอฮฺเป็นผู้ ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้เสมอ” (อัล-บะเกาะ
เราะฮฺ 2:256)  
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 และน่ีก็คือความหมายท่ีแท้จริงของการปฏิญาณ “ลาอิลา
ฮะ อิลลลัลอฮฺ – ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดท่ีแท้จริงนอกจากอลัลอฮฺ” 
 และในหะดีษมีวา่  

 ر  »
 
]أمحد « الل   ل  ي  ب   س  يف   اده ه  اجل   ه  ام  ن  س   ةه و  ر  ذ  ، و  ةه ال  الص   هه ده و  مه ع  ، و  مه ال  س  اإل   ر  األم   سه أ

 والرتمذي وابن ماجه[
ความวา่ “ประมขุของกิจการคืออลั-อิสลาม เสาทัง้หลายของมนัคือ
การนมาซ และยอดหลังคาของมันคือการญิฮาดต่อสู้ ในทาง
ของอลัลอฮฺ”  
 และอลัลอฮฺนัน้ทรงรู้ดียิ่ง 

 
 .وصىل الل ىلع حممد وآهل وصحبه وسلم
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หนังสือว่าด้วยประเด็นส าคัญสามประการที่ มุสลิม
จ าเป็นต้องรู้ คือ 1) การรู้จักอัลลอฮฺ ทัง้ในแง่ความรู้
และภาคปฏิบัติ 2) การรู้จักพืน้ฐานของศาสนาอิสลาม
ทัง้สามอันดับขัน้ คือ อัล-อิสลาม อัล-อีมาน และอัล-
อิหฺสาน 3) การรู้จักท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม และหน้าที่ของบรรดาศาสนทตู 
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