
 

 

 

 
คําถามตางๆ ที่สําคัญในชีวติของมุสลิม 

 ﴾أسئلة مهمة يف حياة املسلم﴿
[  ไทย – Thai – تايالندي ]  

 
 
 
 

สํานักงานเผยแพรและสอนอิสลามเมืองอุตสาหกรรมเกา กรุงริยาด 
 
 
 
 

แปลโดย : อับดุลวาฮิด (อํานวย)  แอนิ่ม 
ผูตรวจทาน : ทีมงานภาษาไทยเว็บอิสลามเฮาส 

ที่มา : หนังสอืตัฟซีร อัล-อุชริล อะคีรฺ 
 

 
2010 ‐ 1431 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

  

 ﴾أسئلة مهمة يف حياة املسلم﴿
 » احكايالندية باللغة« 

  

  
ات بالصناعية القديم   ة يف مدينة الرياضاملكتب احكعاوىي لتعوة وتوعية اجلا

  
  
  
  

 )أمنوي إينيم( عبدالواحد بن رقيب :ترمجة
  فريق اللغة احكايالندية بموقع دار اإلسالم :مراجعة

  تفسري العرش األخريكتاب  :صدرامل

  

  
2010 ‐ 1431  

 
 



1 
 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

คําถามตางๆ ที่สําคัญในชีวติของมุสลิม 
 
1. มุสลิมจะนําเอาอะกีดะฮฺของเขามาจากไหน ?  เขาจะตองเอาอะกีดะฮฺนั้นมาจากคัมภีรของ
พระองคอัลลอฮฺ และจากรายงานที่ถูกตองของทานนบีของพระองค   ซึ่งทานไมเคยพูดมาจาก
อารมณของทาน ดังที่พระองคไดตรัสไววา: 

mP Q R S Tl   
ความวา: “สิ่ง(ที่ทานนบีพูด)นั้น มิใชอ่ืนใดนอกจากเปนวะฮียฺที่ถูก
ประทานลงมา” (อัน-นัจญมฺ 4) 
โดยการใชดังกลาวนั้นจะตองสอดคลองกับความเขาใจของเศาะหาบะฮฺและชาวสะลัฟผู

ทรงคุณธรรมทั้งหลาย    
 
2. เมื่อเราขัดแยงกัน เราจะกลับไปหาสิ่งใดเพื่อใชตัดสิน ? เราตองกลับไปหาบทบัญญัติอัน
บริสุทธิ์ และตัดสินกันดวยการกลับไปสูคัมภีรของพระองคอัลลอฮฺ และสุนนะฮฺหรือแนวทางของรอ
ซูลของพระองค  โดยที่พระองคอัลลอฮฺ   ไดตรัสไววา:   

m Ò  Ó Ô  Õ  Ö  ×   Ø  Ùl   
ความวา: “หากวาพวกเจาขัดแยงกันในสิ่งใด ก็จงนําสิ่งนั้นกลับไป
ยังอัลลอฮฺและรอซูล” (อัน-นิสาอ 59) 

 
และทานนบีไดกลาวไววา: 

ْمَريِْن  ِفيُكمْ  تََرْكُت « 
َ
ْكتُمْ  َما تَِضلُّوا لَنْ  أ هِ  ِكتَاَب  بِِهَما َيَمسَّ  وَُسنَّةَ  اللَـّ

  »نَِبيِّهِ 
ความวา: “ฉันไดทิ้งไวใหแกพวกเจาสองอยาง ซ่ึงพวกเจาจะไมหลงผิดหาก
พวกเจายึดมันไว ทั้งสองนั้นก็คือ คัมภีรของอัลลอฮฺ และแนวทางของนบี
ของพระองค” (อัล-มุวัฎเฏาะอ ของอิมามมาลิก) 

 
3. ใครคือกลุมที่ปลอดภัยในวันกิยามะฮฺ ? ทานรอซูล   ไดกลาววา: 

ُق «   يِت  َوَيْفرَتِ مَّ
ُ
ُهمْ  ِملَّةً  نْيَ وََسبْعِ  ثََالٍث  بَلَ  أ : قَالُوا َواِحَدةً، ِملَّةً  إِالَّ  اجَّارِ  يِف  لُكُـّ

ِه؟ رَُسوَل  يَا يِهَ  َوَمنْ  نَا َما: قاََل  اللَـّ
َ
ِ  َعلَيْهِ  أ ْصَحا

َ
 » َوأ

ความวา:  “ประชาชาติของฉันนั้นแตกออกเปน 73 จําพวก ทุกจําพวกนั้นอยู
ในไฟนรก ยกเวนแตจําพวกเดียวเทานั้น พวกเขา (บรรดาสาวก)ไดกลาววา 
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จําพวกไหนเลา โอทานรอซูล  ?  ทานรอซูลกลาววา ผูที่ดําเนินบน
แนวทางของฉันและบรรดาสาวกของฉัน” (อะหมัด)   

 
ดังนั้น สัจธรรมความจริงคือส่ิงที่ทานนบี  และบรรดาสาวกของทานเคยปฏิบัติ จึงเปน

ส่ิงจําเปนที่ทานตองปฏิบัติตามสุนนะฮฺ และทานจงระวังการอุตริกรรม ถาหากทานตองการความ
รอดพนและเพื่อใหกิจการงานทั้งหลายถูกตอบรับ 

 
4.  อะไรคือเงื่อนไขตางๆ ของการตอบรับการงานที่ดี ? เงื่อนไขตางๆ ของมันก็คือ 1) การ
ศรัทธาตออัลลอฮฺ และการใหเอกภาพตอพระองค ดังนั้นการงานจะไมถูกตอบรับจากผูที่ต้ังภาคี 2) 
ความอิคลาศบริสุทธิ์ใจ คือการทําเพราะปรารถนาความพอพระทัยของพระองค 3) การปฏิบัติตาม
ทานนบี  คือตองทําใหสอดคลองกับส่ิงที่ทานนบีนํามา ดังนั้นเขาอยาไดเคารพภักดีตออัลลอฮฺเวน
แตดวยกับส่ิงที่ทานนบีบัญญัติไว หากเงื่อนไขอยางหนึ่งอยางใดขาดไปการงานนั้นจะถูกปฏิเสธ ดังที่
พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสวา: 

 mb dc e f g h i jl    
ความวา:  “และเรามุงสูสวนหนึ่งของการงานที่พวกเขา(พวกที่ไมศรัทธา)
ไดปฏิบัติไป แลวเราจะทําใหมันไรคุณคากลายเปนละอองฝุนที่ปลิว
วอน” (อัล-ฟุรกอน 23)  

 
5. ลําดับตางๆ ของการยึดมั่นในศาสนามีกี่ลําดับ ?  มีสามลําดับ 1) อัล-อิสลาม (การยอม
จํานน)  2) อัล-อีมาน (การศรัทธา)  3) อัล-อิหฺสาน (การทําอยางดีเลิศ)  
 
6. อัล-อิสลามคืออะไร ? และรุกนหรือหลักการอิสลามมีเทาใด ? อิสลามคือ การยอมจํานน
ตอพระองคอัลลอฮฺดวยการเชื่อมั่นศรัทธาตอเอกภาพของพระองค และการปฏิบัติตามพระองค
ดวยการเชื่อฟง และการปลีกตัวใหพนจากการตั้งภาคีและผูต้ังภาคี รุกนหรือหลักการตางๆ ของ
อิสลามนั้นมีหาประการ ดังที่ทานนบี   ไดกลาวไวในวจนะของทานที่วา:  

نْ  َشَهاَدةِ  مَخٍْس  بَلَ  اْإلِْسَالمُ  بيُِنَ « 
َ
َ  َال  أ َ نَّ  ـهُ اللَّ  إِالَّ  إِ

َ
ًدا وَأ هِ  َورَُسوُل  حُمَمَّ   اللَـّ

َالةِ  َوإِقَامِ  اَكةِ  َوإِيتَاءِ   الصَّ   » َرَمَضانَ  وََصْومِ   اْكَيِْت  وََحجِّ   الزَّ
ความวา: ”อิสลามนั้นถูกสรางมาบนหลักหาประการคือ การปฏิญาณตนวา
ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และแทจริงมุหัมมัดคือรอซูลของอัลลอ
ฮฺ การดํารงไวซ่ึงการละหมาด, การจายซะกาต, การประกอบพิธีหัจญ และ
การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน" (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ) 
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7. อัลอีมาน(หลักการศรัทธา) คืออะไร? อีมานคือ การยึดมั่นดวยหัวใจ การกลาวดวยลิ้น และ
การกระทําดวยอวัยวะทางกาย อีมานเพิ่มดวยการเชื่อฟงอัลลอฮฺและลดลงไดดวยการฝาฝน
พระองค ดังที่พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา: 

mc  d   e  fl   
ความวา: "เพื่อพวกเขาจะไดเพิ่มพูนการศรัทธาพรอมๆ กับการศรัทธาที่
มีอยูแลวของพวกเขา " (อัล-ฟตหฺ 4)  
 
และทานรอซูล  ไดกลาววา: 

فَْضلَُها ُشْعبَةً  َسبُْعونَ  بِْضعٌ  اِإليَمانُ « 
َ
َ  ال قَْوُل  فَأ َ هُ  إِالّ  إِ ْدنَاَها اللَـّ

َ
 إَِماَطةُ  أ

َذى
َ
ِريِق  َقنْ  األ ـَْحيَاءُ  الطَّ   »  اِإليَمانِ  ِمنْ  ُشْعبَةٌ  َوال

ความวา "อีมานหรือการศรัทธานั้น มีเจ็ดสิบกวาแขนง ที่ประเสริฐที่สุด
คือการกลาว ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ และขั้นตํ่าสุดของมันก็คือการขจัด
สิ่งที่เปนอันตรายออกจากถนนหนทาง และความละอายคือสวนหนึ่ง
ของการศรัทธาเชนเดียวกัน" (มุสลิม) 
 
และมันถูกย้ําใหชัดยิ่งขึ้นดวยสิ่งที่มุสลิมไดสังเกตดูตัวของเขาเองจากความกระฉับกระเฉง

ในการทําความดีตางๆ เมื่อถึงชวงเวลาตางๆ ที่ดี และการเพิกเฉยตอการทําความดีขณะที่เขากระทํา
การฝาฝนดวยมะอฺศิยัตตางๆ ตออัลลอฮฺ อัลลอฮฺ  ไดตรัสวา: 

  m ¢ ¤£  ¥l   
ความวา:"แทจริงความดีทั้งหลายยอมลบลางความชั่วทั้งหลาย" (ฮูด 114) 
 
รุกนหรือหลักการของอีมานนั้นมีหกประการ ดังที่ทานนบี  ไดบอกเอาไวในคําพูดของทาน

ที่วา: 
 » 

َ
َْومِ   َورُُسِلِه،  َوُكتُِبِه،  َوَمَالئَِكِتِه، بِاللَّـِه، تُْؤِمنَ  نْ أ ْ  َوالَْقَدرِ   اْآلِخِر، َوا

ه َخرْيِهِ    » َورَشِّ
 ความวา: "ทานจะตองศรัทธาตออัลลอฮฺ ศรัทธาตอมะลาอิกะฮฺ ศรัทธา
ตอบรรดาคัมภีรของพระองค  ศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ และศรัทธาตอ
กฎสภาวการณทั้งดีและชั่ว" (อัล-บุคอรีย) 

 
8. อะไรคือความหมายของ ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ? คือการปฏิเสธสิทธิอันคูควรในการเคารพ
ภักดีอ่ืนจากพระองคอัลลอฮฺ และการยืนยันสิทธิการเคารพอิบาดะฮฺดังกลาวสําหรับอัลลอฮฺ
พระองคเดียวเทานั้น  
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9. อัลลอฮฺอยูกับเราหรือไม ?  ใช อัลลอฮฺ  อยูกับเราดวยกับความรอบรูของพระองค ดวยกับการได
ยินของพระองค การมองเห็นของพระองค และการหอมลอมของพระองค และความสามารถของพระองค 
และดวยกับพระประสงคของพระองค และสวนซาตของพระองคนั้น จะไมปะปนหลอมรวมกับซาตของมัค
ลูกที่ถูกสรางทั้งหลาย และไมมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งถูกสรางที่อาจจะหอมลอมพระองคไว 
 
10. สามารถที่จะมองเห็นพระองคอัลลอฮฺ  ดวยตาไดหรือไม ? บรรดามุสลิมไดมี
ความเห็นเปนเอกฉันทวา แทจริงพระองคอัลลอฮฺจะไมถูกมองเห็นในโลกดุนยา และแทจริงบรรดาผู
ศรัทธาทั้งหลายจะมองเห็นพระองคอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺในทุงมะหชัรและในสวรรค ดังคําดํารัส
ของพระองค  วา: 

 m I  J  K L M  N  Ol   
ความวา: "ในวันนั้น หลายๆ ใบหนาจะเบิกบาน  และไดจองมองไปยัง
พระเจาของมัน " (อัล-กิยามะฮฺ 22-23)  
 

11. อะไรคือประโยชนของการรูจักพระนามตางๆ ของพระองคอัลลอฮฺ และคุณลักษณะตางๆ 
ของพระองค ? แทจริง ส่ิงแรกของบทบัญญัติที่อัลลอฮฺทรงบัญญัติเหนือบาวของพระองคนั้นก็คือการ
ตองรูจักพระองค ดังนั้นในเมื่อมนุษยรูจักพระองคแลวพวกเขาก็จะเคารพภักดีตอพระองคดวยการ
เคารพภักดีที่ถูกตองอยางแทจริง ดังคําดํารัสของพระองค  วา:  

mÜ Ý Þ ß  à á â  ãl   
ความวา:  "ดังนั้น พึงรูเถิดวา  ไมมีพระเจาอ่ืนใด (ที่ถูกกราบไหวโดยเที่ยง
แท) นอกจากอัลลอฮฺ  และจงขออภัยโทษตอความผิดของตัวเจา" (มุหัมมัด 
19) 
 
ดังนั้น การรําลึกถึงอัลลอฮฺตอความเมตตาอันกวางขวางของพระองคนั้นจะนําไปสูการหวัง

ตอพระองค  และการรําลึกถึงอัลลอฮฺตอการลงโทษอันรุนแรงของพระองคนั้นนําไปสูภาวะการ 
ยําเกรงตอพระองค และการรําลึกถึงอัลลอฮฺตอความเปนเอกะหนึ่งเดียวในการประทานใหของ
พระองคจะนําไปสูการขอบคุณของพระองค  

และความหมายที่วาตองเคารพอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺดวยกับพระนามและคุณลักษณะตางๆ 
ของพระองคนั้นก็คือ: การคนหาความรูที่แทจริงเกี่ยวกับมัน และมีความเขาใจในความหมายตางๆ 
ของมัน และปฏิบัติตามนัยตางๆ ของมันอยางถูกตอง ดังนั้น ในจํานวนพระนามและคุณลักษณะตางๆ 
ของอัลลอฮฺนั้น มีบางประเภทที่บาวจะไดรับการยกยองถาหากเขามีคุณลักษณะเชนเดียวกับมัน เชน 
คุณลักษณะของความรู ความเมตตา และความยุติธรรม   
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และอีกสวนหนึ่งของพระนามและคุณลักษณะตางๆ ของพระองคนั้น ถาบาวอาจเอื้อมจะ
เลียนแบบพระองคเขาก็จะไดรับการตําหนิและถูกพิโรธ เชน ลักษณะความเปนพระเจาที่ถูกเคารพ
สักการะ ความทรนง และความโออวด และสําหรับบาวนั้นมีคุณลักษณะตางๆ ที่ถูกสรรเสริญและถูก
ส่ังใชใหเขามีคุณลักษณะเชนนั้นในตัวเขา เชน  ลักษณะการเปนบาว การพึ่งพิง การนอบนอมดวย
ความต่ําตอย การวอนขอ และอื่นๆ เปนตน แตหามใชประการตางๆ เหลานี้อธิบายถึงคุณลักษณะของ
พระผูอภิบาล    

และผูที่เปนที่รักยิ่ง ณ ที่พระองคอัลลอฮฺนั้น คือผูที่มีคุณลักษณะตางๆ ซึ่งพระองคทรงรักมัน  
และบาวที่ถูกกริ้วที่สุด ณ ที่พระองคอัลลอฮฺ คือผูมีคุณลักษณะตางๆ ซึ่งพระองคทรงรังเกียจมัน 
 
12. พระนามตางๆ ที่งดงามของอัลลอฮฺคืออะไร ? พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา: 

 m c d e f  gl   
ความวา: "และอัลลอฮฺนั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงาม ดังนั้นพวกเจาจง
เรียกหา(วิงวอนขอความชวยเหลือ)พระองคดวยพระนามเหลานั้นเถิด" (อัล-
อะอฺรอฟ 180) 
 
และโดยแนแท ไดรับการยืนยันจากทานรอซูลุลลอฮฺ  ซึ่งไดกลาวไววา: 

ْحَصاَها، َمنْ  َواِحًدا، إِالَّ  ِمائَةً  اْسًما َوتِْسِعنيَ  تِْسَعةً  لِلَّـهَ  نَّ إِ « 
َ
 َدَخَل  أ

ـَْجنَّةَ    » ال
ความวา: "แทจริงอัลลอฮฺนั้นมีเกาสิบเกาพระนาม คือหนึ่งรอยเวนแต
หนึ่งเทานั้น ใครก็ตามนับมันครบเขาจะไดเขาสวรรค" (มุตตะฟะกุน อะ
ลัยฮฺ) 
 
และการนับมันก็คือ  
1) การนับถอยคําตางๆ ของมันและจํานวนของมัน  
2) เขาใจความหมายของมัน รวมถึงขอบงชี้ของมัน และศรัทธาตอมัน ดังนั้น เมื่อบาวกลาวเอย

ถึงพระนาม อัล-หะกีม (احلكيم) ซึ่งมีความหมายวาพระองคนั้นทรงปรีชาญาณ เขาก็ตองยอมจํานนตอ
คําสั่งใชทั้งหมดของอัลลอฮฺ  เพราะแทจริงคําสั่งใชทั้งหมดของพระองคนั้นเปนไปตามเหตุผลอันปรีชา
ของพระองค และเมื่อเขาเอยพระนาม อัล-กุดดูส (القدوس) ซึ่งมีความหมายวาพระองคนั้นทรง
บริสุทธิ์ เขาจะระลึกไดวาพระองคอัลลอฮฺนั้นเปนผูที่บริสุทธิ์จากความบกพรองและความไมสมบูรณทั้ง
ปวง  

3) การวิงวอนขอตอพระองคอัลลอฮฺดวยพระนามตางๆ เหลานั้น ซึ่งมีสองชนิด:   ก) ดุอาอใน
รูปของการสรรเสริญและอิบาดะฮฺ  ข) ดุอาอในรูปของการวิงวอนและรองขอ  และใครก็ตามที่ไดติดตาม
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โองการตางๆ ในอัลกุรอาน และติดตามจากสุนนะฮฺที่ถูกตอง เขาก็จะสามารถที่จะรวมรวมพระนาม
ตางๆ ไดดังนี้: 

พระนาม ความหมาย 

 اهللا
(อัลลอฮฺ) 

คือ ผูทรงครอบครองสิทธิแหงการเปนพระเจาที่คูควรแกการกราบไหวและการ
มอบตนเปนบาวแดพระองค เหนือสรรพสิ่งถูกสรางทั้งมวล พระองคคือพระผูเปน
เจาที่ตองใหความจงรักภักดี เทิดทูนสรรเสริญ นอบนอมถอมตน และกมกราบ
การอิบาดะฮฺทุกชนิดตองทําเพื่อมอบหมายแดพระองคเทานั้น 

  الرمحن
(อัรเราะหฺ
มาน) 

คือ พระนามที่ชี้ถึงพระองคผูทรงมีความกรุณาเมตตาอยางกวางขวาง ครอบคลุม
ส่ิงถูกสรางทุกอยางทั้งมวล และเปนพระนามที่เจาะจงเฉพาะอัลลอฮฺตะอาลา
และไมอนุญาตใหใชกับส่ิงอื่นนอกจากพระองค 

  الرحيم
(อัรเราะหีม) 

คือ พระองคเปนผูที่มีความกรุณาปรานี ผูอภัยโทษตอบรรดามุอมินทั้งในดุนยา
และอาคิเราะฮฺ ซึ่งโดยแนแท พระองคไดทรงชี้นําพวกเขาสูการเคารพภักดีตอ
พระองค และจะทรงยกยองพวกเขาใหเกียรติพวกเขาในวันอาคิเราะฮฺดวยสรวง
สวรรคของพระองค 

 العفو
(อัลอะฟุวว) 

คือ  พระองคเปนผูที่ลบความผิดบาปและยกโทษให  และไมทรงลงโทษบาวแมวา
การลงโทษนั้นคูควรแกบาวแลวก็ตาม 

 الغفور
(อัลเฆาะฟูรฺ) 

คือ พระองคเปนผูที่ปกปดความผิดบาปของผูกระทําบาป และพระองคไม
ประจานเขา และไมลงโทษเขา 

 الغفار 
)อัลฆอฟฟารฺ(  
คือ พระนามที่ชี้ถึงความมากมายซึ่งการอภัยโทษของอัลลอฮฺที่มีตอบาวของ
พระองคที่กระทําผิดและขอการอภัยโทษ 

 الرؤوف 
(อัรเราะอูฟ) 

คือ มาจากคําวา หมายถึง ความเมตตากรุณาอยางลน (อัรเราะอฟะฮฺ)   الرأفة  
หลาม และความเมตากรุณาอยางถึงที่สุด และมันครอบคลุมส่ิงที่ถูกสรางทุกอยาง
ในดุนยา และเฉพาะกับบางคนในหมูพวกเขาในอาคิเราะฮฺ นั่นคือบรรดาผูศรัทธา
อันเปนที่รักของพระองค 

  احلليم
)อัลหะลีม(  
คือ  พระองค เปนผูที่ ไม รีบเรงในการลงโทษตอบาว  ทั้ งๆที่พระองคนั้นมี
ความสามารถที่จะลงโทษพวกเขา แตทวาพระองคทรงยกโทษใหแกพวกเขา และ
อภัยโทษใหแกพวกเขาเมื่อพวกเขาขอการอภัยโทษตอพระองค 

 احكواب
(อัตเตาวาบ) 

คือ พระองคเปนผูทรงช้ีทางการกลับเนื้อกลับตัวใหแกบุคคลที่พระองคทรง
ประสงคจากหมูบาวของพระองค และทรงตอบรับการกลับเนื้อกลับตัวจากพวก
เขา 

ـتِّـري  السِّ
(อัสสิตตีร) 

คือ พระองคเปนผูที่ปกปดบาวของพระองค ดังนั้นพระองคจะไมประจานความผิด
ของเขาตอหนามัคลูกทั้งหลายของพระองค และพระองคคือผูที่ชอบใหบาวปกปด
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ความผิดของตัวของเขาเองและความผิดของคนอื่นๆ และปกปดอวัยวะพึงสงวน
ของเขาเชนเดียวกันดวย 

  الغين
(อัลเฆาะนยี) 

คือพระองคเปนผูที่ไมตองพึ่งใครจากสิ่งถูกสรางทั้งหลายโดยเด็ดขาด เพราะ
ความสมบูรณแบบของพระองคอันเปนที่สุดแลวและดวยคุณลักษณะที่สมบูรณ
ทั้งหลายของพระองค และสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลายตางก็ตองการพึ่งพระองค และมี
ความตองการที่จะพึ่งตอความโปรดปรานของพระองคและความชวยเหลือของ
พระองค 

 الكريم
(อัลกะรีม) 

คือ  ผูที่ทรงมีความดีและการประทานใหอยางมากมายมหาศาล พระองคทรงใหส่ิงที่พระองค
ทรงประสงคแกบุคคลที่พระองคทรงประสงค  และดวยวิธีการตามที่พระองคทรงประสงค
ไมวากับบุคคลที่วอนขอหรือบุคคลที่ไมวอนขอ  และทรงอภัยโทษตอความผิดบาปทั้งหลาย 
และปกปดขอตําหนิทั้งหลาย 

 األكرم
(อัลอักร็อม) 

คือพระองคเปนผูที่บรรลุสุดยอดแหงความกรุณา ไมมีผูใดที่เสมอเหมือนพระองค
ในเรื่องดังกลาวนั้นโดยเด็ดขาด ดังนั้นความดีทั้งหลายมาจากพระองค และ
พระองคใหรางวัลตอบรรดามุอมินีนผูศรัทธาดวยกับความประเสริฐของพระองค
และพระองคประวิงเวลาใหกับบรรดาผูที่ฝาฝนและคิดบัญชีพวกเขาดวยความ
เปนธรรมของพระองค 

  الوهاب
(อัลวะฮฺฮาบ) 

คือพระองคเปนผูที่มากดวยการใหปจจัยและคุณคาตางๆ โดยไมหวังการตอบแทน
ชดเชย และทรงใหโดยไมไดมุงหวังเปาหมายใดๆ  และทรงใหความโปรดปราน
โดยไมตองขอ 

  اجلواد
(อัลญะวาด) 

คือพระองคเปนผูที่มากดวยการใหของขวัญและความโปรดปรานตอมัคลูกสิ่งถูก
สรางทั้งหลาย และตอบรรดามุอมินีนผูศรัทธาตอพระองคดวยความเอื้ออารีและ
ความประเสริฐของพระองคดวยการใหในสวนที่ยิ่งใหญที่สุด 

  الودود
(อัลวะดูด) 

คือพระองคเปนผูที่รักบรรดาวะลียผูใกลชิดอันเปนที่รักของพระองค และแสดงความ
รักตอพวกเขาดวยการอภัยโทษใหและดวยการใหความโปรดปราน ดังนั้นพระองคจะ
ทรงพอใจตอพวกเขา และตอบรับการงานทั้งหลายของพวกเขา และทรงทําใหมีการ
ยอมรับพวกเขาในแผนดินนี้ 

ملعطيا   
(อัลมุอฺฏีย) 

คือพระองคเปนผูที่ใหแกบุคคลที่พระองคประสงคจากสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลายของ
พระองค ซึ่งสิ่งที่พระองคตองการจากบรรดาคลังของพระองค และสําหรับบรรดา
วะลียผูใกลชิดพระองคนั้นจะไดรับสวนที่เต็มเปยมจากการประทานของพระองค
และพระองคเปนผูทรงมอบการสรางสรรคและรูปรางแกมัคลูกสิ่งถูกสรางทั้งหมด
ของพระองค 

  الواسع
)อัลวาสิอฺ(  

คือพระองคเปนผูที่มีคุณลัษณะตางๆ ที่กวางขวาง ดังนั้นไมมีคนหนึ่งคนใดสามารถ
จะนับการสรรเสริญตอพระองคใหครบได และเปนผูที่กวางขวางในการปกครองและ
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อํานาจ และกวางขวางในการอภัยโทษและเมตตา และมีความประเสริฐและมีความ
ดีงามอันกวางขวาง 

  املحسن
)อัลมุหฺสิน(  
คือพระองคเปนผูที่มีความดีงามที่สมบูรณในตัวของพระองคเอง และในพระนามตางๆ
ของพระองค และในคุณลักษณะตาง  ๆของพระองค และในการกระทําตาง  ๆของพระองค
และพระองคคือผูที่ทรงสรางทุก  ๆส่ิง อยางดียิ่ง และพระองคเปนผูทรงทําดีตอมัคลูกสิ่ง
ถูกสรางทั้งหมดของพระองค 

  الرازق
(อัรฺรอซิก) 

คือพระองคเปนผูที่ใหปจจัยยังชีพแกส่ิงถูกสรางทั้งหลาย และกําหนดปจจัยยังชีพ
ตางๆ ของพวกเขากอนการสรางจักรวาล และรับประกันจะทรงใหอยางครบ
สมบูรณตามจํานวนของมัน แมวาเวลาจะยาวนานแคไหนก็ตาม 

  الرزاق
)อัรฺรอซซากฺ(  
คือ พระนามที่ชี้ถึงพระองคผูทรงใหปจจัยยังชีพอยางมากมายแกสรรพสิ่งทั้งหลาย
ดังนั้นพระองคคือผูซึ่งใหปจจัยยังชีพแกพวกเขากอนที่พวกเขาจะวิงวอนขอตอ
พระองค ถึงแมวาพวกเขากระทําสิ่งที่เปนการฝาฝนตอพระองค พระองคก็ยัง
ประทานปจจัยยังชีพใหแกพวกเขา 

  اللطيف
)อัลละฏฟี(  
คือพระองคเปนผูที่รอบรูยิ่งตอทุกๆ ความละเอียดออนของกิจการงานทั้งหลาย
ดังนั้นไมมีส่ิงใดที่ซอนเรนตอพระองคได และพระองคทรงนําพาสิ่งที่ดีและ
คุณประโยชนแกบาวของพระองคแบบลับๆ โดยที่พวกเขาไมเคยคาดคิดมากอน
เลย 

  اخلبري
 (อัลเคาะบีร) 

คือพระองคเปนผูที่มีความรอบรูครอบคลุมและหอมลอมทุกสิ่งที่เปนความลับ
ปกปดและสิ่งที่ซอนเรนทั้งหลาย เชนเดียวกับที่ไดครอบคลุมทุกสิ่งที่เปดเผย
ทั้งหลาย 

  الفتاح
(อัลฟตตาหฺ) 

คือพระองคเปนผูที่เปดขุมคลังแหงการครองครอง ความเมตตา  ริซกี และปจจัยยัง
ชีพตางๆ ของพระองค ตามที่ทรงประสงค บนพื้นฐานของวิทยปรีชาญาณและความ
รอบรูของพระองค 

  العليم
)อัลอะลีม(  
คือพระองคเปนผูทรงมีความรอบรูที่ครอบคลุมส่ิงที่เปดเผยและสิ่งที่ซอนเรน
ทั้งหลาย ส่ิงที่ปกปดและสิ่งที่ชัดแจง อดีตที่ผานมา ปจจุบัน และอนาคต ดังนั้น
ไมมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดจากสิ่งทั้งหลายเหลานี้จะซอนเรนจากพระองคได 

  الرَبُّ 
)อัลบัรฺ(  

คือพระองคเปนผูที่กวางขวางในการทําดีของพระองคที่มีตอมัคลูกสิ่งถูกสรางทั้ง
ปวงของพระองค พระองคใหโดยที่ไมมีผูหนึ่งผูใดสามารถคิดคํานวนความโปรด
ปรานของพระองคหรือนับมันใหครบถวนได และพระองคคือผูสัจจริงในสัญญา
ของพระองคซึ่งพระองคจะอภัยโทษใหแกบาวของพระองค ชวยเหลือเขา และ
ดูแลปกปองเขา และพระองคจะทรงตอบรับการงานที่นอยนิดจากเขา แลว
พระองคจะทรงทําใหมันเพิ่มพูนอยางมากมายแกเขา 

คือพระองคเปนผูที่ทรงจัดวางทุกสิ่งทุกอยางในที่ที่สมควรอยูและเหมาะสมที่สุด  احلكيم
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)อัลหะกีม(  สําหรับมัน  และการจัดการบริหารของพระองคนั้นไมมีขอบกพรองและ
ขอผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น 

  احلكم
(อัลหะกัม) 

คือพระองคเปนผูที่ตัดสินชี้ขาดระหวางสิ่งที่ถูกสรางทั้งหลายดวยความเปนธรรม
ดังนั้นพระองคไมอธรรมตอผูหนึ่งผูใดจากหมูพวกเขา และพระองคไดประทาน
คัมภีรอันทรงเกียรติของพระองคมาเพื่อเปนขอชี้ขาดตัดสินระหวางมนุษยทั้งปวง 

  الشاكر
(อัชชากิรฺ) 

คือพระองคเปนผูทรงยกยองผูที่เคารพภักดีตอพระองคและใหการสรรเสริญแกเขา
และเปนผูตอบแทนความดีตอการงานหนึ่งถึงแมวาเปนงานที่นอยนิดก็ตาม และ
ตอบรับการขอบคุณของบาวตอความโปรดปรานทั้งหลายของพระองคดวยการ
เพิ่มพูนมันในโลกดุนยา และใหรางวัลตอบแทนในอาคิเราะฮฺ 

  الشكور
(อัชชะกูรฺ) 

คืองานที่นอยนิดของบาวจะเพิ่มข้ึน ณ ที่พระองค และจะทรงทวีคูณผลตอบแทน
ใหสําหรับพวกเขา ดังนั้นการขอบคุณของพระองคตอบาวนั้น ก็คือการที่ทรงทําให
เขายืนหยัดอยางมั่นคงดวยการขอบคุณตอพระองคสม่ําเสมอ และการตอบรับ
การทําความดีของเขา 

  اجلميل
)อัลญะมีล(  
คือพระองคเปนผูที่มีความงดงามในตัวของพระองคเอง และในพระนามตางๆ ของ
พระองค และคุณลักษณะตางๆ ของพระองค และการกระทําตางๆ ของพระองค เปน
ความงดงามอยางแทจริงโดยสัมบูรณ และความงดงามทุกอยางในสิ่งถูกสรางทั้งปวง
ของพระองคนั้นลวนมาจากพระองค 

  املجيد
(อัลมะญีด) 

คือพระองคเปนผูที่ทรงไวซึ่งความสูงศักดิ์ ความใจบุญ  ความเกรียงไกร และ
ความสูงสง ในชั้นฟาทั้งหลายและผืนแผนดิน 

  الو
)อัลวะลยี(  

คือพระองคเปนผูที่ดําเนินการบริหารการงานของมัคลูกสิ่งถูกสรางทั้งหลายของ
พระองค และทรงจัดการบริหารอํานาจของพระองค และพระองคคือผูใหการ
สนับสนุน ใหการชวยเหลือตอบรรดาผูใกลชิดของพระองค 

  احلميد
)อัลหะมีด(  
คือพระองคเปนผูที่ไดรับการสรรเสริญตอพระนามตางๆ ของพระองค และ
คุณลักษณะตางๆ ของพระองค และการกระทําตางๆ ของพระองค และพระองค
คือผูที่ถูกสรรเสริญทั้งในยามสุขสบายและในยามเดือดรอน และทั้งในยาม
เคราะหรายและในยามผาสุก และพระองคเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญและการ
ยกยองอยางแทจริง เพราะแทจริงพระองคนั้นเปนผูทรงยิ่งดวยคุณลักษณะที่
สมบูรณทุกประการ 

  املو
(อัลเมาลา) 

คือพระองคเปนผูอภิบาล เปนผูครอบครอง เปนผูปกครอง และเปนผูคอยใหการ
สนับสนุนและใหความชวยเหลือตอบรรดาวะลียผูใกลชิดของพระองค 

  اجصري
)อันนะศีรฺ(  

คือพระองคเปนผูคอยใหการสนับสนุนดวยการชวยเหลือของพระองคแกบุคคลที่
พระองคประสงค ดังนั้นสําหรับผูที่พระองคใหความชวยเหลือเขาจะไมไดรับความ
พายแพ และสําหรับผูที่พระองคทอดทิ้งเขาก็จะไมไดรับชัยชนะ 
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  السميع
)อัสสะมีอฺ(  
คือพระองคคือผูที่การไดยินของพระองคนั้นหอมลอมครอบคลุมความเรนลับและ
ความลับทุกๆ อยาง และตอส่ิงที่เปดเผยและชัดเจนทั้งปวง ทวาทรงครอบคลุมตอ
ทุกเสียงทั้งปวงแมวามันจะละเอียดหรือยิ่งใหญขนาดไหนก็ตาม และพระองคทรง
เปนผูที่ตอบรับบุคคลที่วิงวอนขอตอพระองค 

  اكصري
)อัลบะศีรฺ(  

คือพระองคเปนผูที่การมองเห็นของพระองคนั้นหอมลอมครอบคลุมตอส่ิงที่มีอยู
ทั้งปวงในโลกแหงความเรนลับและโลกแหงความเปดเผย แมวามันจะซอนเรน
หรือเปดเผยเพียงใดก็ตาม และแมวาจะละเอียดออนหรือยิ่งใหญขนาดไหนก็ตาม 

  الشهيد
(อัชชะฮีด) 

คือพระองคเปนผูที่คอยสอดสองดูแลสิ่งถูกสรางทั้งหลายของพระองค และทรงเปน
สักขีเหนือพระองคเองวาทรงมีคุณลักษณะแหงความเปนเอกะและธํารงอยูดวยความ
ยุติธรรม และทรงเปนพยานแกบรรดามุอมินีน บรรดาศรัทธาชนทั้งหลาย เมื่อพวกเขา
ใหความเปนเอกภาพตอพระองค  และทรงเปนพยานแกบรรดาศาสนทูตของพระองค
และบรรดามะลาอิกะฮฺของพระองค 

  الرقيب
)อัรเราะกีบ(  
คือพระองคเปนผูที่ทรงสอดสองสิ่งถูกสรางทั้งหลายของพระองค และเปนผู
คํานวนการงานทั้งหลายของพวกเขา ดังนั้น แมการกระพริบตาเดียวหรือการ
คาดคิดเพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็จะไมเล็ดลอดไปจากพระองคได  

  الرفيق
(อัรเราะฟก) 

คือพระองคเปนผูที่มากดวยการออนโยนในการกระทําตางๆ ของพระองค ดังนั้น
พระองคคือผูทรงประณีตและทรงทําเปนลําดับข้ันตอนในการสรรคสรางและการออก
คําสั่งบัญชาใชของพระองค และทรงจัดการกับบาวของพระองคดวยความออนโยน
และความนิ่มนวล และไมบังคับพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาไมมีความสามารถ และทรงรัก
บาวของพระองคที่มีความออนโยน 

  القريب
)อัลเกาะรีบ(  
คือพระองคเปนผูที่ใกลชิดดวยกับความรอบรูและความสามารถของพระองคตอ
ส่ิงที่ถูกสรางทั้งหลายของพระองค และดวยกับความออนโยนและความชวยเหลือ
ของพระองคที่มีตอบาวผูศรัทธาทั้งหลาย ในขณะที่พระองคนั้นทรงอยูเหนือ
บัลลังกของพระองค ซึ่งซาตของพระองคจะไมปะปนกับส่ิงถูกสรางทั้งหลาย 

  املجيب
(อัลมุญีบ) 

คือพระองคเปนผูที่ตอบรับการเรียกรองของบรรดาผูวิงวอนทั้งหลาย และการ
ขอรองของบรรดาผูวอนขอทั้งหลาย ตามความรอบรูและวิทยความปรีชาญาณของ
พระองค 

  املقيت
(อัลมุกีต) 

คือพระองคเปนผูที่สรางอาหารหลักทั้งปวง และสรางปจจัยยังชีพทั้งหลาย และ
พระองคอนุเคราะหใหส่ิงเหลานั้นทั่วถึงไปยังสิ่งถูกสรางทั้งหลาย และพระองค
เปนผูรักษามันและรักษาการงานตางๆ ของบาวโดยไมใหบกพรองอันใดเลย 

  احلسـيب
(อัลหะสีบ) 

คือพระองคเปนผูที่ใหความพอเพียงสําหรับบาวของพระองคซึ่งสิ่งทั้งหลายทัง้ปวง
ที่สําคัญยิ่งสําหรับพวกเขา จากเรื่องศาสนาของพวกเขาและดุนยาของพวกเขา
และสําหรับบรรดามุอมินีนผูศรัทธา พวกเขาจะไดรับสวนที่ยิ่งใหญกวาจาก



11 
 

คาตอบแทนของพระองค และพระองคคือผูคิดคํานวนใหแกพวกเขาซึ่งสิ่งที่พวก
เขาปฏิบัติตอพระองคในโลกดุนยา 

  املؤمن
(อัลมุอมิน) 

คือพระองคเปนผูที่ทรงเปนสักขีแหงความถูกตองแกบรรดาศาสนทูตและผูปฏิบัติ
ตามพวกเขาดวยการเปนพยานของพระองควาพวกเขาเปนผูสัจจริง และดวยกับ
ส่ิงที่พระองคทรงยืนยันจากหลักฐานตางๆ ถึงความสัจจริงของพวกเขา และความ
ปลอดภัยทุกอยางทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺนั้นมาจากการประทานใหของ
พระองค  และพระองคเปนผูรับประกันความปลอดภัยแกบรรดามุอมินีนผูศรัทธา
ทั้งหลายวาจะไมทรงอธรรม ทรมาน หรือทดสอบพวกเขาดวยความหวาดกลัวของ
วันกิยามะฮฺ 

  املنان
(อัลมันนาน) 

คือพระองคเปนผูที่มากมายดวยการให ผูที่มีความการุญอยางมหาศาล ผูที่มั่งคั่ง
ดวยความดีที่มีตอส่ิงถูกสรางทั้งหลาย 

  الطيب
(อัฏฏ็อยยิบ) 

คือพระองคเปนผูที่บริสุทธิ์และปลอดจากทุกๆ ส่ิงที่นาตําหนิและบกพรองทั้งหลาย
และพระองคนั้นทรงไวซึ่งความงดงามและความสมบูรณอยางแทจริง และพระองคคือผู
ทรงมหาศาลดวยความดีที่มีตอส่ิงถูกสรางทั้งหลาย และพระองคจะไมตอบรับการงาน
ทั้งหลายและการบริจาคทั้งหลาย เวนแตส่ิงที่ดีๆ และที่หะลาล(เปนที่อนุมัติ) และมี
ความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองคเทานั้น 

  الشايف
)อัชชาฟย(  
คือพระองคเปนผูที่ใหการรักษาเยียวยาหัวใจและรางกายทั้งหลายจากโรครายทั้งปวง
ของมัน และมันไมไดอยูในอํานาจของบาว เวนแตดวยสิ่งที่อัลลอฮฺกําหนดใหมีความ
สะดวกงายดายจากโอสถและยาตาง  ๆสําหรับพวกเขา สวนการใหหายจากโรคนั้นอยูใน
อํานาจของพระองคเพียงผูเดียว 

  احلفيظ
)อัลหะฟซ(  
คือพระองคเปนผูที่รักษาดูแลบาวผูศรัทธาทั้งหลายของพระองค และการงาน
ตางๆ ของพวกเขาดวยความเอื้ออาทรของพระองค และเปนผูดูแลเอาใจใสและ
พิทักษส่ิงถูกสรางทั้งหลายดวยพระเดชานุภาพของพระองค 

  الوكيل
)อัลวะกลี(  

คือพระองคเปนผูที่รับภาระและหนาที่ดูแลจักรวาลทั้งมวล ทั้งดวยการสรรคสราง
และการจัดการ ทรงเปนผูรับภาระในการบันดาลและเอื้ออํานวย เปนผูทรงดูแล
บรรดาผูศรัทธาที่มอบหมายการงานตางๆ ไปยังพระองคกอนที่พวกเขาจะปฏิบัติ
และไดขอความชวยเหลือตอพระองคในขณะที่พวกเขาลงมือ และไดสรรเสริญ
ขอบคุณพระองคเมื่อพระองคใหพวกเขาทําสําเร็จอยางลุลวง และพวกเขาไดพอใจ
กับส่ิงที่พระองคแบงใหหลังจากที่ทรงทดสอบพวกเขา 

  اخلالق
)อัลคอลลากฺ(  
เปนพระนามที่ชี้ถึงความมหาศาลของสิ่งที่พระองคสราง ดังนั้นพระองคยังคง
ดําเนินตอไปซ่ึงการเนรมิตและเสกสรรค และยังคงไวซึ่งคุณลักษณะอันยิ่งใหญนี้ 

 คือพระองคเปนผูที่เนรมิตสิ่งถูกสรางทั้งปวงโดยปราศจากแบบอยางมากอนเลย  اخلالق
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)อัลคอลิกฺ(  
  اكارئ

(อัลบาริอ) 
คือพระองคเปนผูสรางสิ่งที่พระองคกําหนดและตัดสินพระทัยในหมูส่ิงถูกสรางทั้ง
ปวง และไดนํามันออกไปสูการมีอยูของมันจริงๆ 

  املصور
(อัลมุเศาวิรฺ) 

คือพระองคเปนผูที่สรรคสรางสิ่งถูกสรางทั้งหลายของพระองคตามรูปแบบที่
พระองคทรงเลือกมันสําหรับพวกเขาดวยเหตุผลของพระองค และดวยความรอบรู
ของพระองค และดวยความเมตตาของพระองค 

  الرب
(อัรร็อบ) 

คือพระองคเปนผูที่บํารุงดูแลสิ่งถูกสรางทั้งหลายของพระองค ดวยความเมตตาของ
พระองค และทําใหพวกเขาเติบโตขึ้นทีละนอย และดูแลรักษาบรรดาวะลียผูใกลชิดของ
พระองคดวยสิ่งที่ดีตอหัวใจทั้งหลายของพวกเขา และพระองคเปนผูสราง เปนผูมี
อํานาจครอบครอง เปนผูปกครอง 

  العظيم
)อัลอะซีม(  
คือพระองคเปนผูที่ซึ่งสําหรับพระองคนั้นคือความยิ่งใหญอยางแทจริง ในซาตของ
พระองคเอง และพระนามตางๆ ของพระองค และคุณลักษณะตางๆ ของพระองค
ดวยเหตุนี้ จําเปนอยางยิ่งสําหรับปวงบาวและสิ่งถูกสรางทั้งหลายจะตองใหความ
ยิ่งใหญตอพระองค และใหการยกยองตอพระองค และใหความสําคัญตอคําสั่งใช
และคําสั่งหามของพระองค 

  القاهر
(อัลกอฮิรฺ) 

  القهار
(อัลเกาะฮฺ

ฮารฺ) 

คือพระองคเปนผูที่ทําใหปวงบาวทั้งหลายยอมนอบนอมถอมตนตอพระองค และทํา
ใหปวงบาวและสิ่งถูกสรางทั้งหลายเคารพภักดีตอพระองค พระองคเปนผูทรงเกียรติ
อันสูงศักดิ์เหนือพวกเขาทั้งหลาย และเปนผูทรงเกรียงไกร ที่ซึ่งลําคอทั้งหลายตอง
นอมให และใบหนาทั้งหลายตองกมให อัลเกาะฮฺฮารฺ คือ สํานวนที่แสดงถึง
คุณลักษณะ อัลกอฮิรฺ ดังกลาวอยางถึงที่สุด  

  املهيمن
(อัลมุฮัยมิน) 

คือพระองคเปนผูที่ดําเนินการตอส่ิงหนึ่ง และเปนผูดูแลรักษามัน และเปนพยาน
ใหกับมัน และทรงหอมลอมมัน 

  العزيز
)อัลอะซีซ(  

คือพระองคเปนผูที่ทรงไวซึ่งความหมายทั้งหลายของความเกรียงไกรยิ่งใหญที่มีแด
พระองคเทานั้น ทรงเกรียงไกรในดานพระเดชานุภาพซึ่งไมมีผูใดจะมีชัยชนะเหนือ
พระองคได ทรงเกรียงไกรในดานความเขมแข็งโดยไมตองการความชวยเหลือจาก
ส่ิงใดเลย และทรงเกรียงไกรในดานอานุภาพและชัยชนะ ดังนั้นจึงไมมีส่ิงหนึ่งสิ่งใด
สามารถเคลื่อนไหวได เวนแตดวยการอนุมัติของพระองคเทานั้น 

  اجلبار
)อัลญับบารฺ(  
คือพระองคเปนผูซึ่งทรงไวดวยพระประสงคที่ทรงประสิทธิภาพ และสิ่งถูกสรางทั้งปวง
ตางก็พายแพตอพระองค และเกรงกลัวตอความยิ่งใหญของพระองค และสยบตอ
เหตุผลของพระองค  และพระองคคือผูที่ดูแลรักษาคนที่มีความระส่ําระสาย และผูที่
ใหความร่ํารวยแกคนยากจน และใหความสะดวกแกคนที่ลําบาก 

พระองคคือผูยิ่งใหญ ผูทรงทรนงจากสิ่งที่เลวและบกพรองทุกประการ ผูทรงสูงสง  املتكرب
บริสุทธิ์เหนือการอธรรมตอปวงบาว ผูทรงกําราบเหลาผูอหังการ ผูทรงลักษณะ
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(อัลมุตะกับ
บิรฺ) 

แหงความทะนง ผูใดที่ยื้อแยงกับพระองคในเรื่องดังกลาวก็จะทรงปราบและ
ลงโทษเขา 

  الكبري
)อัลกะบีรฺ(  

คือผูทรงยิ่งใหญในซาต(อัตตา, อาตมัน) ศิฟาต(คุณลักษณะ) และอัฟอาล(กิริยา)
ของพระองค ไมมีส่ิงใดที่ยิ่งใหญกวาพระองค ทวาทุกสิ่งทุกอยางนั้นเล็กกระจิดริด
เมื่อเทียบกับความไพศาลและยิ่งใหญของพระองค 

 احليي
(อัลหะยีย) 

ผูทรงเปยมดวยความละอายที่คูควรกับความยิ่งใหญแหงพระพักตรและอํานาจของ
พระองค ความละอายของอัลลอฮฺคือละอายในรูปของความการุณย เผื่อแผ เอื้อเฟอ
และไพศาล 

  ال
(อัลหัยยุย) 

ผูทรงชีวินที่สถาพรและสมบูรณ ผูทรงอยูอยางนิรันดรไมมีจุดเริ่มและจุดจบ ทุกๆ
ชีวิตที่มีอยูลวนมาจากพระองค   

  القيوم
(อัลก็อยยูม) 

ผูทรงยืนหยัดดวยพระองคเอง ผูทรงไมตองพึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นในหมูสรรพสิ่งที่ถูกสราง
เปนผูทรงค้ําจุนทุกสิ่งทุกอยางในชั้นฟาและแผนดิน ทุกอยางลวนมีความ
จําเปนตองพึ่งพระองค 

  الوارث
(อัลวารษิ) 

ผูที่คงอยูหลังการสูญสลายของทุกสรรพสิ่ง ทุกสิ่งทุกอยางจะกลับคืนสูพระองคเมื่อ
เจาของมันสูญสลายแลว และทุกอยางที่อยูในมือเราลวนเปนของฝากที่วันหนึ่งก็จะ
กลับไปสูอัลลอฮฺ  ผูเปนเจาของที่แทจริง 

يان   ا
)อัดดัยยาน(  

ผูที่ทุกสรรพสิ่งนอบนอมตอพระองคและยอมสยบ ผูทรงตอบแทนบาวทั้งหลายในสิ่ง
ที่พวกเขาปฏิบัติ ถาเปนความดีก็จะทรงเพิ่มพูนให ถาเปนความชั่วก็จะทรงลงโทษ
หรือไมก็ทรงอภัยให 

  امللك
(อัลมะลิก) 

ผูทรงครอบครองคําสั่งใช คําสั่งหาม และชัยชนะ ผูทรงบริหารจัดการสรรพสิ่งทั้ง
ปวงของพระองคดวยคําสั่งและการกระทําของพระองค และไมมีผูใดที่มีสวนใน
การยืนหยัดอยูของการครอบครองและการดูแลของพระองค 

    املالك
(อัลมาลกิ) 

ผูทรงครอบครองแตเดิมและโดยสิทธิของพระองค การครอบครองนั้นเปนสิทธิของ
พระองคต้ังแตวินาทีที่ทรงสรางสรรพสิ่ง มันไมใชของผูอ่ืนผูใดนอกจากพระองค
และการครอบครองนั้นก็ยังเปนสิทธิของพระองคเมื่อถึงจุดจบที่ทุกสรรพสิ่งสูญ
สลาย 

 املليك
)อัลมะลีก(  

เปนพระนามที่บงบอกถึงการครอบครองโดยสัมบูรณ ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งกวา
อัลมะลิก 

  السبوح
(อัสสุบบูหฺ) 

ผูทรงบริ สุทธิ์จากทุกๆ  ขอตําหนิและความบกพรอง  เพราะพระองคนั้นมี
คุณลักษณะแหงความสมบูรณพรอมมูลและความงดงามโดยสัมบูรณ 

  لقدوسا
)อัลกุดดูส(  

ผูทรงบริสุทธิ์และปราศจากความบกพรองและตําหนิทุกประการ ไมวาจะในแงมุม
ใดก็ตาม เนื่องเพราะพระองคนั้นเปนผูทรงเอกะดวยคุณลักษณะแหงความ
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สมบูรณโดยแท พระองคจึงไมคูควรแกการเปรียบเทียบใดๆ 
  السالم

(อัสสะลาม) 
ผูทรงปลอดจากจากความบกพรองและตําหนิใดๆ ทุกอยาง ในซาต  หรือ
คุณลักษณะและพระนามตางๆ และกิริยาตางๆ ของพระองค ทุกๆ ความสันติที่
เกิดขึ้นในดุนยาและอาคิเราะฮฺลวนมาจากพระองค  

  احلق
(อัลหักฺ) 

คือผูทรงสัจจริงโดยไมมีขอสงสัยและคลางแคลงใดๆ  ทั้งในพระนามและ
คุณลักษณะตางๆ ของพระองค การเปนพระเจาที่คูควรตอการเคารพภักดีเพียง
พระองคเดียว ดังนั้นพระองคจึงเปนผูที่ไมมีส่ิงใดควรแกการเคารพอิบาดะฮฺโดย
สัจจริงนอกจากพระองคเทานั้น 

  املبني
)อัลมุบีน(  

ผูทรงชัดเจนในเรื่องตางๆ ของพระองค ทั้งในความเปนเอกภาพ วิทยปญญา และ
ความเมตตาของพระองค ผูทรงชี้แจงแกบาวใหพบกับทางแหงความถูกตองเพื่อ
พวกเขาจะไดตามมัน และใหพวกเขาเห็นทางที่หันเหเพื่อจะไดหลีกเลี่ยงมัน 

  القوي
(อัลเกาะวียย)ุ 

ผูทรงอํานาจบารมีโดยสัมบูรณพรอมกับความประสงคที่เปยมพรอม 

  املتني
)อัลมะตีน(  

ผูทรงแนนหนักดวยอํานาจและความสามารถ  ทุกสิ่งที่ทรงทําไมมีความ
ยากลําบาก ไมตองใชแรง และไมมีความเหน็ดเหนื่อยใดๆ  

  لقادرا
(อัลกอดิรฺ) 

ผูทรงสามารถในทุกๆ ส่ิง ไมมีส่ิงใดในแผนดินและชั้นฟาที่ทําใหพระองคออนแรง
ได พระองคทรงเปนผูกําหนดทุกสิ่งทุกอยาง 

  القدير
(อัลเกาะดีรฺ) 

ความหมายเดียวกันกับ อัลกอดิรฺ แตวามีความลุมลึกกวาในการสรรเสริญอัลลอฮฺ 

  املقتدر
)อัลมุกตะดิรฺ(  
เปนพระนามที่บงบอกถึงความสามารถแหงพระองคอัลลอฮฺที่บรรลุความสุดยอดใน
การบริหารจัดการกําหนดตางๆ และการบันดาลทุกสิ่งตามที่มีอยูในความรอบรูแต
แรกของพระองค 

األبل العيلُ   
(อัลอะลีย

ยุอัลอะอฺลา) 

ผูทรงสูงสงในพระเกียรติ พระอํานาจ และซาตของพระองคเอง ทุกสิ่งทุกอยางอยู
ภายใตอํานาจและบารมีของพระองค ไมมีส่ิงใดที่อยูเหนือพระองคทั้งสิ้น 

  املتعال
(อัลมุตะอาล) 

ผูซึ่งสิ่งตางๆ นั้นต่ําตอยตอหนาความสูงสงของพระองค ไมมีส่ิงใดที่อยูเหนือ
พระองคโดยเด็ดขาด ทุกสิ่งทุกอยางอยูใตพระองค อยูใตอํานาจและบารมีของ
พระองค 

 املقدم
(อัลมุก็อดดิม) 

ผูทรงนําเสนอทุกๆ ส่ิงและวางมันในที่ของมันตามที่ทรงประสงคและตามวิทยปญญา
ของพระองค ผูทรงใหสรรพสิ่งสวนหนึ่งประเสริฐกวาอีกสวนหนึ่งตามความรอบรูและ
พระคุณของพระองค 

ผูทรงวางทุกสิ่งทุกอยางในที่ของมัน ทรงใหมันอยูขางหนาและขางหลังตามที่ทรง  املؤخر
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(อัลมุอัคคิรฺ) ประสงคดวยวิทยปญญาของพระองค ทรงประวิงการลงโทษจากปวงบาวเพื่อให
พวกเขาไดกลับตัวและสํานึกตอพระองค 

  املسعر
(อัลมุสะอฺอิร) 

ผูทรงเพิ่มคุณคา สถานะ และผลของทุกๆ ส่ิง และทรงลดมัน ส่ิงตางๆ จะแพงหรือ
ถูกยอมเกิดขึ้นภายใตการกําหนดแหงวิทยปญญาและความรอบรูของพระองค 

  القابض
)อัลกอบิฎ(  

ผูทรงเก็บเอาวิญญาณ ผูทรงกักริซกีหรือโชคลาภจากผูที่ทรงประสงค ดวยวิทย
ปญญาและความสามารถของพระองค เพื่อเปนการทดสอบพวกเขา 

  اكاسط
)อัลบาสฏิ(  

ผูทรงแผริซกีของพระองคใหกับปวงบาวดวยความการุญและความเมตตาของ
พระองค และทรงทดสอบพวกเขาดวยสิ่งนั้นตามวิทยปญญาแหงพระองค และ
ทรงแผพระหัตถของพระองคเพื่อรับการสํานึกกลับตัวของบาวที่ทําผิด 

  األوُل 
(อัลเอาวัล) 

ผูซึ่งไมมีส่ิงใดมากอนพระองค ทวาทุกสรรพสิ่งนั้นแทจริงแลวลวนบังเกิดขึ้นดวย
การสรางสรรคของพระองค ในขณะที่พระองคนั้นไมมีจุดเริ่มตนของการมีอยู 

  اآلخرُ 
)อัลอาคีรฺ(  

ผูซึ่งไมมีส่ิงใดอยูหลังจากพระองคอีก พระองคคือผูทรงมีอยู ทุกๆ คนที่อยูในโลก
ลวนตองสูญสลาย แลวก็จะกลับไปหาพระองค การมีอยูของพระองคนั้นไมมี
จุดสิ้นสุด 

  هرالظا
(อัซซอฮิรฺ) 

คือผูทรงสูงสงเหนือทุกสิ่ง ไมมีส่ิงใดที่สูงสงกวาพระองค พระองคคือผูทรงอํานาจ
ชัยชนะเหนือทุกสิ่งและทรงหอมลอมครอบคลุมทุกๆ อยาง 

  اكاطن
(อัลบาฏิน) 

ผูซึ่งไมมีส่ิงใดอยูเบื้องลางถัดไปจากพระองคอีก และพระองคคือผูทรงใกลชิด
หอมลอมครอบคลุม และปกปดเรนลับจากการมองเห็นของสรรพสิ่งในดุนยา 

  الوتر
(อัลวิตรฺ) 

ผูทรงเอกะหนึ่งเดียว ไมมีคูภาคีใดๆ ผูทรงเปนหนึ่งเดียวไมมีส่ิงใดเสมอเหมือน 

  السيد
)อัสสัยยิด(  

ผูทรงไวซึ่งการดูแลรับผิดชอบที่สัมบูรณเหนือสรรพสิ่งถูกสรางของพระองค
พระองคคือผูครอบครองและผูเลี้ยงดูพวกเขา และพวกเขานั้นเปนสิ่งถูกสรางและ
เปนบาวของพระองค 

  الصمد
)อัลเศาะมัด(  

คือผูปกครองที่สมบูรณที่สุดในการดูแลจัดการ ผูซึ่งทุกๆ สรรพสิ่งตองมุงหมายไปหา
ในการขอใหพระองคจัดการความจําเปนตางๆ ของพวกเขาทุกอยาง เนื่องดวยการ
พึ่งพิงที่จําเปนอยางใหญหลวงของพวกเขาตอพระองค พระองคคือผูทรงใหอาหาร
และไมใชผูที่ถูกถวายอาหารให 

األحد الواحد  
(อัลวาหิดุ 
อัลอะหัด) 

คือผูทรงเปนหนึ่งเดียวและเปนเอกะในทุกๆ ความสมบูรณอยางเบ็ดเสร็จ ไมมีส่ิง
ใดเปนภาคีตอพระองคทั้งสิ้น และไมมีส่ิงใดเหมือนพระองค และนี่ยอมนําเราไปสู
การตองเคารพอิบาดะฮฺตอพระองคเพียงผูเดียวโดยไมมีการเทียบเคียงใดๆ ตอ
พระองค 

คือผูที่ถูกเคารพภักดีอยางแทจริง ผูที่คูควรแกการอิบาดะฮฺเพียงพระองคเดียวโดย  اإل
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(อัลอิลาฮฺ) ปราศจากสิ่งอื่นๆ  
 
13: อะไรคือความแตกตางระหวางพระนามตางๆ ของอัลลอฮฺ กับคุณลักษณะตางๆของ
พระองค? พระนามตางๆ ของอัลลอฮฺกับคุณลักษณะตางๆ ของพระองคมีสวนรวมกันในดานการ
อนุญาตเพื่อใชขอความคุมครอง(อิสติอาซะฮฺ)และการสาบาน(หิลฟฺ)ดวยกับมัน  แตทวาในระหวาง
มันทั้งสองนั้นมีขอแตกตางมากมายที่สําคัญๆ เชน  

ประการแรกก็คือ: อนุญาติใหใชพระนามของอัลลอฮฺ ในเรื่องของการตั้งชื่อวาเปนบาวของ
พระองคอัลลอฮฺ(ตะอฺบีด) และในเรื่องของการวอนขอ(ดุอาอ) โดยไมอนุญาตใหใชคุณลักษณะตางๆ 
ของพระองคในดานนี้ ดังนั้นการตั้งชื่อดวยกับพระนามอัลกะรีม วา (عبدالكريم) อับดุลกะรีม ซึ่ง
หมายถึงบาวของพระองคผูทรงลนดวยพระคุณและพระผูทรงกรุณาเมตตานั้นยอมเปนที่อนุญาต 
สวนชื่อที่ต้ังกับคุณลักษณะ อัลกะร็อม วา (عبدالكرم ) อับดุลกะร็อม  ซึ่งหมายถึงบาวของความ
ใจบุญและความกรุณาเมตตาอันนี้ยอมไมถูกอนุญาต สวนการขอดุอาอก็มีตัวอยางเชน  (  (   كريم  يا
ยา กะรีม ซึ่งแปลวาโอพระองคผูทรงใจบุญ พระองคผูทรงกรุณาเมตตา ดังนี้ยอมอนุญาตใหทําได 
และไมอนุญาตใหวิงวอนขอดวยการกลาววา ( اللـه  كرم    يا ) ยา กะเราะมัลลอฮฺ  โอความใจบุญ
และความกรุณาเมตตาของพระองคอัลลอฮฺ  

ประการที่สองคือ:  แทจริงพระนามตางๆ ของพระองคอัลลอฮฺนั้น จะมีการแตกออกของ
คุณลักษณะตางๆ จากมัน เชนพระนาม (الرمحن) อัร-เราะหมาน (ผูทรงเมตตา ผูทรงกรุณาปรานี) 
จะมีคุณลักษณะ (الرمحة) อัร-เราะหมะฮฺ (ความเมตตา  ความกรุณาปราณี) แตกออกมาจากมัน  
ซึ่งในทางกลับกันแลว คุณลักษณะตางๆ ของพระองคนั้นไมมีการแตกออกของพระนามใดๆ ที่ไมมี
การระบุจากหลักฐานของอัลกุรอานหรือหะดีษ เชน คุณลักษณะ (االستواء) อัล-อิสติวาอ (การ
ประทับหรือสถิต) ซึ่งจะไมมีชื่อ (املستوي) อัลมุสตะวี (ผูสถิต) แตกออกมาจากคุณลักษณะนี้เพราะ
ไมมรีะบุในหลักฐานนั่นเอง  

ประการที่สามคือ: แทจริงการกระทําหรือพระกิริยาตางๆ ของพระองคอัลลอฮฺนั้น ไมมีการ
แตกออกของพระนามใดๆ ที่ไมมีการระบุจากหลักฐานของอัลกุรอานหรือหะดีษ เชนกิริยา 
อัล-เฆาะฎ็อบ (ความกริ้วโกรธ) ของพระองคอัลลอฮฺ เราจะไมพูดกลาววาพระองคอัลลอ (الغضب)
ฮฺนั้นมีพระนามวา (الغاضب) อัล-ฆอฎิบ (ผูกร้ิวโกรธหรือ ผูพิโรธ หรือ ผูเกรี้ยวกราด) เพราะไมมี
หลักฐานระบุในเรื่องดังกลาว แตทวา คุณลักษณะตางๆ ของพระองคนั้นจะมีการแตกออกมาจาก
การพาดพิงถึงพระกิริยาของพระองค เชนคุณลักษณะ (الغضب) อัล-เฆาะฎ็อบ(ความกริ้วโกรธ) เรา
จะตองยืนยันคุณลักษณะนี้ตอพระองค เพราะแทจริงความกริ้วโกรธนั้นเปนสวนหนึ่งของพระกิริยา
ของพระองคนั่นเอง 
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14. อะไรคือความหมายของการศรัทธาตอมะลาอิกะฮฺ ? คือการยอมรับอยางหนักแนนถึงการ
มีอยูของพวกเขา  และแทจริงพระองค อัลลอฮฺ   ทรงสรางพวกเขามาเพื่อการเคารพ 
อิบาดะฮฺตอพระองคและปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค ดังที่พระองคไดตรัสไววา: 

m   `   _  ^  ]  \ [Z  Y
al     

ความวา:  “พวกเขา  (มะลาอิกะฮฺ) เปนบาวผูมีเกียรติ  พวกเขาจะไมชิง
กลาวคําพูดกอนพระองคและพวกเขาจะปฏิบัติตามพระบัญชาของ
พระองค“ (อัล-อันบิยาอ 26-27)     
 

และการศรัทธาตอมะลาอิกะฮฺนั้นรวมไปถึงประการตางๆ ดังนี้:  1) การศรัทธาตอ
การมีอยูของพวกเขา  2) การศรัทธาตอผูที่เรารูจักชื่อของเขาในหมูพวกเขา เชน   ญิบรีล เปนตน  
3) การศรัทธาตอคุณลักษณะตางๆ ของพวกเขาที่เรารู เชน  รูปรางที่ยิ่งใหญของพวกเขา 4) การ
ศรัทธาตอหนาที่ตางๆ ของพวกเขาที่เราไดรับรูมา ซึ่งไดถูกกําหนดเฉพาะเจาะจงสําหรับพวกเขา
ดวยกับหนาที่นั้น เชน มะลาอิกะฮฺ มะละกุลเมาต ที่มีหนาที่ในการรับวิญญาณ 
 
15. อัลกุรอานคืออะไร ? อัลกุรอานคือ  พระดํารัสของพระองคอัลลอฮฺ  ซึ่งการอานมันนับวา
เปนการเคารพอิบาดะฮฺตอพระองคดวยเชนกัน เปนพระดํารัสที่เร่ิมมาจากพระองคและจะกลับไป
ยังพระองค  พระองคทรงมี ดํา รัสดวยความสัจจริงดวยกับอักษรและเสียง  มะลาอิกะฮ ฺ
ญิบรีล  ไดยินมันจากพระองค แลวทานก็ไดบอกตอทานนบีมุหัมมัด  และคัมภีรที่ถูก
ประทานมาจากฟากฟาทั้งหมดลวนเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ 
 
16. เราจะมีความพอเพียงดวยกับอัลกุรอานโดยปราศจากการใชสุนนะฮฺของทานนบี  ได
หรือไม ? ไมอนุญาต  เพราะอัลลอฮฺไดบัญชาใชใหยึดเอาสุนนะฮฺหรือแบบอยางของทานนบี ซึ่งได
ตรัสไวในดํารัสของพระองค  วา: 

      ms r qp u t w vxl   
ความวา: "และอันใดทีรอซูลไดนํามายังพวกเจาก็จงยึดเอาไว  และอัน
ใดที่ทานไดหามพวกเจาก็จงละเวนเสีย"  (อัล-หัชรฺ  7)  
 
และสุนนะฮฺนั้นมาเพื่ออธิบายอัลกุรอาน และรายละเอียดปลีกยอยของศาสนาจะไมเปนที่

ทราบอยางชัดเจนเวนแตดวยกับมันเชน  การละหมาด เปนตน ทานรอซูล  ไดกลาววา: 
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ال«  
َ
ِـّي أ وِييُت  إِن

ُ
ال َمَعُه، َوِمثْلَهُ  الِْكتَاَب، أ

َ
 بَلَ  َشبَْعانُ  رَُجٌل  يُوِشُك  أ

ِريَكِتِه،
َ
 َحاللٍ  ِمنْ  ِفيهِ  وََجْدُيمْ  َفَما الُْقْرآِن، بَِهَذا َعلَيُْكمْ :  َفُقوُل  أ

ِحلُّوُه،
َ
ُموهُ  َحَرامٍ  ِمنْ  ِفيهِ  وََجْدُيمْ  َوَما فَأ  »  فََحرِّ

ความวา: “พึงรูเถิดวา แทจริงฉันนั้นเปนผูที่ไดรับคัมภีรนี้มา และสิ่งที่หมือน
กับมัน(หมายถึงสุนนะฮฺของทาน)มาพรอมกับมัน  พึงรูเถิด วาเกือบแลวที่จะ
มีผูชายคนหนึ่งที่อ่ิมเอมอยูบนเตียงนอนของเขา แลวก็กลาววาแกผูคนวา: 
พวกเจาตองยึดเอาอัลกุรอานนี้ ดังนั้นเมื่อพวกเจาพบในสิ่งนั้นที่เปนสิ่งหะ
ลาล  พวกเจาก็จงทําใหมันเปนหะลาลตามนั้น และสิ่งใดที่พวกเจาพบมัน
ในอัลกุรอานวาเปนสิ่งที่หะรอม  พวกเจาก็จงทําใหมันเปนที่ตองหาม
ตามนั้น” (อบู ดาวูด) 

 
17. อะไรคือความหมายของการศรัทธาตอบรรดารอซูล ? คือการเชื่อมั่นอยางมั่นคงวา แท
จริงอัลลอฮฺนั้นทรงสงรอซูล(ศาสนทูต)มายังทุกๆ ประชาชาติซึ่งไดมาจากหมูพวกเขาเอง เพื่อจะ
เรียกรองพวกเขาไปสูการเคารพภักดีตออัลลอฮฺเพียงพระองคเดียว และปฏิเสธตอส่ิงที่ถูกเคารพอื่น
จากพระองค  และแทจริงพวกเขาทั้งหมดนั้นเปนผูสัจจริง เปนผูที่ไดรับการยอมรับ เปนผูชี้ทางที่
ถูกตอง เปนผูที่มีเกียรติ  เปนผูที่มีคุณธรรม เปนผูที่ยําเกรง เปนผูที่ซื่อสัตย  เปนผูที่ใหการชี้นํา เปน
ผูที่ไดรับทางนํา และแทจริงพวกเขานั้นไดเผยแพรริสาละฮฺ(สาร)ของพวกเขาอยางสมบูรณ และ
แทจริงพวกเขาเปนมัคลูกที่ประเสริฐยิ่งที่สุด และแทจริงพวกเขานั้น เปนผูที่บริสุทธิ์จากการตั้งภาคี
ตอพระองคอัลลอฮฺต้ังแตพวกเขากําถูกเนิดมาจนกระทั่งพวกเขาไดเสียชีวิต 
 
18. อะไรคือชนิดตางๆของชะฟาอะฮฺ(การใหความชวยเหลือและการรับประกัน)ในวัน 
กิยามะฮฺ ? ชนิดตางๆ ของมันคือ  1) ชะฟาอะฮฺที่ใหญที่สุดคือ  อัชชะฟาอะตุลอุซฺมา นั่นคือหลังจากที่
มนุษยไดเฝารออยู ณ ที่หยุดยืนเพื่อการสอบสวนในวันกิยามะฮฺเปนระยะเวลาหาพันปเพื่อรอการถูก
พิพากษาในระหวางพวกเขา  แลวทานนบีมุหัมมัด  ก็ไดขอรองชะฟาอะฮฺตอพระผูอภิบาล และได
ขอใหพระองคทรงเริ่มสอบสวนตัดสินแยกแยะระหวางมวลมนุษย  และชะฟาอะฮฺนี้เปนสิ่งที่จํากัด
เฉพาะสําหรับผูนําของเราคือทานนบี มุหัมมัด  และมันเปนตําแหนงที่ไดรับการยกยองซึ่งไดถูก
สัญญาไวสําหรับทาน  2) ชะฟาอะฮฺเพื่อขอใหเปดประตูสวรรค และบุคคลที่จะเปดประตูนี้เปนคนแรก
ก็คือ ทานนบีของเรา มุหัมมัด  และประชาชาติแรกที่จะไดเขาไปในสวรรคนั้นก็คือประชาชาติของ
ทาน  3) อัชชะฟาอะฮฺ หรือการขอความชวยเหลือรับประกันใหกับกลุมชนตางๆ ที่ถูกคิดบัญชีใหเขา
นรก เพื่อไมใหพวกเขาตองเขาไปทรมานในนรก 4) อัชชะฟาอะฮฺหรือการขอความชวยเหลือรับประกัน
ใหกับผูที่ไดเขานรกจากบรรดาผูที่ฝาฝนในหมูผูศรัทธาที่ยึดมั่นในเตาฮีดตอพระองคอัลลอฮฺ ดวยการ
ใหพวกเขาไดออกมาจากนรก  5) อัชชะฟาอะฮฺหรือการขอความชวยเหลือรับประกันใหยกลําดับข้ันแก
กลุมชนตางๆ ในหมูชาวสวรรค  6)  อัชชะฟาอะฮฺใหกลุมชนตางๆ ไดเขาสวรรคโดยไมมีการคิดบัญชี   
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7) อัชชะฟาอะฮฺใหลงโทษเพียงเบาบางตอผูปฏิเสธบางคน  ซึ่งมันเปนขอจํากัดเฉพาะสําหรับนบีของ
เรา   ที่มีตอลุงของทาน (อบู ฏอลิบ) ดวยการขอใหอัลลอฮฺทําใหการลงโทษของเขาเบาลง  8) การที่
พระองคอัลลอฮฺจะใหกลุมชนตางๆ ที่เสียชีวิตในสภาพมีที่เตาฮีด(ศรัทธาและใหความเปนเอกะตอ
พระองค) ไดออกจากนรกดวยกับความเมตตาของพระองค โดยปราศจากการชะฟาอะฮฺของคนหนึ่งคน
ใด ซึ่งมีจํานวนมากมายไมสามารถคณานับพวกเขาไดเวนแตพระองคอัลลอฮฺ แลวพระองคก็จะใหพวก
เขาเขาสวรรคดวยกับความเมตตาของพระองค 
 
19 การขอความชวยเหลือหรือการรองขอชะฟาอะฮฺจากบรรดาผูที่มีชีวิตอยูอนุญาตหรือไม ? 
อนุญาตใหทําเชนนั้นได และแนนอนวา ในทางบทบัญญัตินั้นไดมีการสนับสนุนในเรื่องของการใหความ
ชวยเหลือแกบุคคลอื่น ดังที่พระองคอัลลอฮฺไดตรัสไววา: 

 mÂÁÀ¿l   
ความวา:  "และพวกเจาจงชวยเหลือกันในสิ่งที่เปนคุณธรรมและความ
ยําเกรงเถิด " (อัล-มาอิดะฮฺ 2) 
 
และทานนบี  ไดกลาวไววา: 

  نِ وْ عَ  يِف  دُ بْ العَ  نَ اكَ  امَ  دِ بْ العَ  نِ وْ عَ  يفْ  واهللاُ « 
َ
  » هِ يْ خِ أ

ความวา  "อัลลอฮฺนั้นจะอยูในการใหความชวยเหลือตอบาวตราบใดที่
บาวนั้นยังคงใหความชวยเหลือแกพี่นองของเขา"  (บันทึกโดยมุสลิม)  
 

การใหชะฟาอะฮฺนั้น ความประเสริฐของมันใหญหลวงมาก ซึ่งมันหมายถึงการเปนตัวกลางในการ
รับประกันหรือการขอความชวยเหลือ ดังที่พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา:   

  m¿  ¾     ½  ¼  »  º  ¹  ¸l 
ความวา: “ผูใดที่ใหการชะฟาอะฮฺหรือรับประกันใหความชวยเหลือในสิ่ง
ที่ดี เขาจะก็ไดสวนหนึ่งจากความดีนั้น” (อัน-นิสาอ 85) 

 
และทานรอซูล  ไดกลาวไววา: 

  » تُؤَْجُروا اْشَفُعوا«  
ความวา: "พวกทานทั้งหลายจงใหชะฟาอะฮฺเถิด แลวพวกทานจะไดรับ
ผลบุญตอบแทน"(บันทึกโดยอัล-บุคอรีย) 
 

ดังกลาวนั้นจะตองเปนไปตามเงื่อนไขเหลานี้:   1) การขอความชวยเหลือหรือการขอ 
ชะฟาอะฮฺนั้นตองขอจากผูที่ยังมีชีวิตอยู ดังนั้นการขอชะฟาอะฮฺจากผูที่ตายไปแลวจะถูกเรียกวา 
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ดุอาอ ซึ่งผูที่ตายไปแลวยอมไมไดยินเสียงของผูที่วิงวอนขอตอเขา พระองคอัลลลอฮฺ  ไดตรัสไว
วา: 

 mhgfedcba`_l  
ความวา: "หากพวกเจาวิงวอนขอพวกมัน พวกมันจะไมไดยินการวิงวอนของ
พวกเจา ถึงแมพวกมันไดยินพวกมันก็จะไมตอบรับพวกเจา" (ฟาฏิรฺ 14) 
 
ผูที่ตายนั้นจะถูกวอนขอไดอยางไรเลา? ทั้งๆ ที่เขาเองนั้นยังมีความตองการตองพึ่งดุอาอ

จากผูที่มีชีวิตอยู และแนนอนวาการงานของเขานั้นถูกตัดขาดไปแลวดวยกับการตายของเขา เวน
แตผลบุญที่สงถึงเขาดวยกับการกลาวขอดุอาอใหและอื่นๆ ดังที่ทานนบี  ไดกลาวไววา: 

وِْعلْمٌ   َجاِريَةٌ  َصَدقَةٌ   ثََالٍث  ِمنْ  إِالَّ   َقَملُهُ  اغَْقَطعَ  آَدمُ  نُ نْ ا َماَت  إِذَا« 
َ
  بِهِ  يُنْتََفعُ  أ

وْ 
َ
ٌ  أ َ ُ  يَْدُعو َصالِحٌ  َو َ «  

ความวา: "เมื่อลูกหลานของอาดัมคนหนึ่งคนใดไดตายลง การงานของเขาก็จะ
ถูกตัดขาด เวนแตสามประการดวยกัน คือการบริจาคที่ยั่งยืน ความรูที่ยัง
ประโยชน และลูกที่ดีที่พร่ําขอดุอาอใหแกเขา" (บันทึกโดยมุสลิม) 

 
2) เขาจะตองเขาใจตอถอยคําที่เขากลาว 3) ผูที่ถูกวอนขอใหชวยนั้นจะตองอยูตอหนา

ดวย  4) จะตองขอในสิ่งที่เขามีความสามารถจะทําใหได  5) จะตองขอในเรื่องตางๆ เกี่ยวกับดุน
ยาเทานั้น  6) จะตองขอในเรื่องที่เปนที่อนุมัติและไมเกิดโทษในสิ่งนั้น  
 
20. ประเภทตางๆ ของการตะวัสสุล(การใชสื่อกลาง)มีกี่ประเภท ? มีสองประเภท  

ประเภทที่หนึ่ง คือ ประเภทที่อนุญาต และมันก็มีสามชนิดดวยกันคือ  
1) ตะวัสสุลหรือการใชส่ือกลางไปยังพระองคอัลลอฮฺ  ดวยพระนามตางๆ ของพระองค

และดวยคุณลักษณะตางๆ ของพระองค   
2) การใชส่ือกลางไปยังพระองคอัลลอฮฺดวยการงานที่ดีตางๆ บางประการ ดังเชนตัวอยาง

เร่ืองราวของชาวถ้ําทั้งสามคน   
3) การใชส่ือกลางไปยังพระองคอัลลอฮฺดวยดุอาอของมุสลิมที่ศอลิหฺซึ่งเขายังมีชีวิตอยู ณ 

ปจจุบัน ซึ่งเราคาดหวังวาดุอาอของเขาจะเปนที่ตอบรับ ณ อัลลอฮฺ   
ประเภทที่สอง คือ เปนที่ตองหาม และมันก็มีสองชนิดดวยกันคือ    
1) การที่เขาวิงวอนขอตอพระองคอัลลอฮฺ  ดวยตําแหนงของทานนบี  หรือดวย

ตําแหนงของวะลีย เชนการที่เขากลาววา:"ขาแตพระองคอัลลอฮฺ แทจริงฉันวิงวอนขอตอพระองคดวย
ตําแหนงของทานนบี หรือดวยตําแหนงของทานหุเซ็น" เปนตน เปนสิ่งที่ถูกตองที่วาตําแหนงหรือ
เกียรติยศของทานนบี  นั้นยิ่งใหญ ณ ที่อัลลอฮฺ เชนเดียวกับตําแหนงของบรรดาศอลิฮีนหรือเหลา
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คนดีมีคุณธรรมทั้งหลาย กระนั้น บรรดาเศาะหาบะฮฺเอง - ทั้งๆ ที่พวกเขาเปนผูที่เอาใจใสในเรื่องของ
ความดีงามเหนือคนอื่นๆทั้งหมด - ทามกลางความแหงแลงของแผนดินพวกเขาก็ไมไดตะวัสสุลหรือ
ใชส่ือกลางดวยกับตําแหนงของทานนบีเลย ทั้งๆ ที่กุบูรฺของทานก็อยูตอหนาพวกเขา และแทจริงพวก
เขาไดตะวัสสุลดวยกับดุอาอของลุงของทาน นั่นคือทานอับบาส  ตางหากเลา   

2) การที่บาวไดวิงวอนขอตอพระเจาของเขาในสิ่งที่เขาตองการ โดยการสาบานดวยทานนบี 
 หรือสาบานดวยวะลียผูใกลชิดอัลลอฮฺ เชนการที่เขากลาววา “ขาแตพระองคอัลลอฮฺ แทจริงฉัน
วิงวอนขอตอพระองคในเรื่องนี้ ดวยวะลียของพระองคคนนั้น หรือดวยสิทธิของนบีผูนั้นของพระองค”  
เพราะแทจริงแลว การสาบานดวยสิ่งที่ถูกสรางเพื่อเรียกรองวอนขอตอส่ิงที่ถูกสรางดวยกันนั้นเปนที่
ตองหามอยูแลว และถือวามันเปนที่ตองหามหนักยิ่งกวาในการสาบานกับส่ิงถูกสรางเพื่อขอจาก
พระองคอัลลอฮฺ นอกจากนั้น แทที่จริงแลว แคการที่บาวไดเชื่อฟงปฏิบัติตามพระองคอัลลอฮฺนั้น ก็
มิใชหมายความวาเขามีสิทธิใดๆ ที่จะทวงหรือเรียกรองสิทธิเหนือพระองคอัลลอฮฺได  
 
21. อะไรคือความหมายของการศรัทธาตอวันอาคิเราะฮฺ ? คือการเชื่อมั่นอยางมั่นคงกับการ
เกิดขึ้นของมัน ซึ่งรวมถึงการศรัทธาตอความตายและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น ไมวาจะเปนการ
ทดสอบในกุบูรฺ และการลงโทษและความผาสุกในกุบูรฺ และการศรัทธาตอการเปาแตรสังขใน
รูปแบบตางๆ การฟนขึ้นของมวลมนุษยชาติตอหนาพระพักตรของพระผูอภิบาลของพวกเขา การ
เปดเผยสมุดบันทึกตางๆ การวางตาชั่งเพื่อสอบสวน การมีข้ึนของสะพานศิรอฎ การมีบอน้ําของ
ทานนบี การใหชะฟาอะฮฺ และการไดเขาสวรรคหรือตกนรก 
 
22. อะไรคือสัญญาณใหญๆ ของวันกิยามะฮฺ ? ทานนบี  ไดกลาววา:  

َها«   َّ  َيُقومَ  لَنْ  إِغَّ َخانَ : فََذَكرَ  آيَاٍت، َعرْشَ  َقبْلََها تََرْونَ  َح ُّ اَل  ا جَّ َّ  َوا
ابَّةَ  َّ ْمِس  َوُطلُوعَ  َوا َ  َونُُزوَل  َمْغِربَِها، ِمنْ  الشَّ   ‐   ‐ َمْرَيمَ  ابِْن  ِعي

ُجوجَ 
َ
ُجوجَ  َوَيأ

ْ
 وََخْسٌف  بِالْـَمرْشِقِ  َخْسٌف  ُخُسوٍف  َوثَالثَةَ  َوَمأ

ََمِن  ِمنْ  تَـْخُرجُ  نَارٌ  َذلَِك  َوآِخرُ  الَْعَرِب  ِزيَرةِ جِبَ  وََخْسٌف  بِالْـَمْغرِِب  ْ  ا
 »  َمـْحرَشِِهمْ  إِىَل  اجَّاَس  َيْطُردُ 

ความวา: แทจริงมัน(วันกิยามะฮฺ)นั้นจะยังไมเกิดขึ้น จนกวาพวกทานจะ
ไดเห็นสิบสัญญาณกอน  แลวทานนบีไดกลาวถึง หมอกควัน ดัจญาล  
สัตวเลื้อยคลาน  การขึ้นของดวงอาทิตยจากทิศตะวันตก  การลงมา
ของทานนบีอีซา บิน มัรยัม กลาวถึงยะอูจญและมะอูจญ  และเกิด
ธรณีสูบสามแหงดวยกันคือ ทางทิศตะวันออก ทางทิศตะวันตก และที่
คาบสมุทรอาหรับ และสิ่งที่มาทายสุดก็คือ ไฟที่ออกมาจากประเทศ
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เยเมน มันตอนมนุษยชาติไปสูทุงมะหฺชัรของพวกเขา” (บันทึกโดย 
มุสลิม) 

  
23. อะไรคือการทดสอบที่ยิ่งใหญที่สุดที่จะเกิดขึ้นตอมวลมนุษยชาติ ? ทานนบี  ไดกลาว
วา: 

اَعةِ  ِقيَامِ  إِىَل  آَدمَ  َخلِْق  َننْيَ  َما«   ْمرٌ  السَّ
َ
ْكرَبُ  أ

َ
الِ  ِمنْ  أ جَّ َّ   »  ا

ความวา:  “ไมมีสิ่งใดที่อยูในระหวางการสรางอาดัมไปจนกระทั่งการ
เกิดขึ้นของวันกิยามะฮฺ ที่จะเปนบททดสอบใหญหลวงไปกวาบท
ทดสอบของดัจญาล” (บันทึกโดยมุสลิม).  
ดัจญาลคือชายคนหนึ่งที่มาจากลูกหลานของอาดัม มันจะมาในชวงวาระสุดทายของโลกดุน

ยา ถูกเขียนไวระหวางตาทั้งสองของมันวา ( ر  ف  ك  ) คือ เปนกาฟรฺ  ผูศรัทธาทุกคนจะอานมันได 
ตาขางขวาของมันจะบอดเหมือนองุนที่ปูดโปนขึ้นมา และสิ่งแรกที่มันจะกลาวอางก็คือความเที่ยง
ธรรม หลังจากนั้นมันอางการเปนนบีของมัน หลังจากนั้นมันอางการเปนพระเจาของมัน และไดมี
กลุมชนกลุมหนึ่งไดผานมา ดังนั้นมันก็เรียกรองเชิญชวนพวกเขาเหลานั้น แตทวาพวกเขาเหลานั้นได
ปฏิเสธมันและโตตอบคําพูดของมัน ดังนั้นมันก็ไดออกหางไปจากพวกเขา แลวทรัพยสินทั้งหมดของ
คนเหลานั้นก็ตามมันไป เมื่อพวกเขาตื่นเชาขึ้นมาก็ไมพบสิ่งใดอยูในมือพวกเขาอีกเลย ตอมาไดมีห
ลุมชนกลุมหนึ่งไดผานมา ดังนั้นมันก็เรียกรองเชิญชวนพวกเขาเหลานั้น แลวพวกเขาเหลานั้นก็ได
ตอบรับการเรียกรองเชิญชวนของมัน และพวกเขาก็เชื่อมัน ดังนั้นมันก็ไดส่ังใชใหชั้นฟาหลั่งน้ําฝน 
และแลวน้ําฝนก็ไดโปรยลงมา และมันก็ไดส่ังใหแผนดินเจริญงอกงาม และแลวมันก็ไดเจริญงอกงาม
ดวยพืชพันธุธัญญาหาร และมันก็ไดมาหาผูคนทั้งหลาย พรอมๆ กับมันนั้นมีน้ําและไฟ ไฟของมันนั้น
ที่จริงแลวคือน้ําเย็น และน้ําของมันนั้นที่จริงแลวเปนไฟที่รอนระอุ  ดังนั้น เปนเรื่องที่สมควรอยางยิ่ง
สําหรับมุอมินผูศรัทธาที่จะตองขอความคุมครองตอพระองคอัลลอฮฺใหปลอดภัยจากบททดสอบของ
มันดวยการขอดุอาอในชวงทายของการละหมาดทุกเวลา และเขาจะตองอานอายะฮฺแรกๆ ของซู
เราะฮฺอัลกะฮฺฟฺไลดัจญาลหากเขาทันไดพบมัน และเขาจะตองหลีกหางจากการที่จะพบกับมัน เนื่อง
เพราะกลัววาจะถูกทดสอบ ทานนบี   ไดกลาววา: 

الِ  َسِمعَ  َمنْ «   جَّ َّ   بِا
َ
ِييهِ  الرَُّجَل  إِنَّ  فََواللَّـهِ  َقنْهُ  فَلْيَنْأ

ْ
َأ نَّهُ  حَيِْسُب  َوُهوَ  َ

َ
 ك

ا َفيَتَِّبُعهُ  ُمْؤِمنٌ  بَُهات ِمنْ  بِهِ  َفبَْعُث  ِممَّ    » الشُّ
ความวา: "ผูใดที่ไดยินดัจญาล เขาจะตองออกหางจากมัน แลวฉันขอ
สาบานตอพระองคอัลลอฮฺ แทจริงแลว มีคนที่ไดไปหามันโดยที่เขาคิด
วาเขาเปนมุอมินผูศรัทธา(ที่สามารถตานทานดัจญาลได) สุดทายเขาก็
ไดปฏิบัติตามดัจญาล เพราะบททดสอบของมันจากสิ่งที่เปนความ
คลุมเครือทั้งหลาย" (บันทึกโดยอบูดาวูด) 
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และมันจะอาศัยอยูบนแผนดินเปนระยะเวลาสี่สิบวันดวยกัน  พักอยูวันหนึ่งเสมือนวาเปน
หนึ่งป อีกวันหนึ่งเสมือนวาเปนหนึ่งเดือน  อีกวันหนึ่งเสมือนเปนหนึ่งุมอะฮฺ(หนึ่งสัปดาห) และวัน
อ่ืนๆ ของมันจะเหมือนวันปกติของเราอยางทุกวันนี้ และมันจะไมละทิ้งประเทศหนึ่งประเทศใด 
หรือแผนดินหนึ่งแผนดินใด นอกจากวามันจะเขาไปในเมืองเหลานั้น ยกเวนมักกะฮฺกับมะดีนะฮฺ 
หลังจากนั้นทานนบีอีซา  ก็จะลงมายังโลกดุนยาแลวทานก็จะฆามัน 
 
24. นรกกับสวรรคทั้งสองมีอยูจริงหรือไม ? ใช แนแทพระองคอัลลอฮฺทรงสรางมันทั้งสอง
กอนที่จะสรางมนุษยเสียอีก และมันทั้งสองจะไมพินาศเปนอันขาดและมันจะไมสูญสลาย  และ
พระองคอัลลอฮฺทรงกําหนดใหมีชาวสวรรคดวยกับความประเสริฐของพระองค และทรงสรางให
นรกมีผูที่จะตองถูกทรมานในมันดวยความเปนธรรมของพระองค และทุกสิ่งทุกอยางนั้นถูกทําให
สะดวกในสิ่งที่เขาถูกสรางมาเพื่อการนั้น 
 
25. อะไรคือความหมายของการศรัทธาตอเกาะดัรฺหรือกฎสภาวการณของอัลลอฮฺ ? คือ
การเชื่อมั่นอยางมั่นคงวา แทจริง ความดีทุกๆ อยางหรือความชั่วทุกๆ อยางนั้น ลวนอยูในการ
กําหนดของพระองคอัลลอฮฺ และอยูในกรอบของกฎสภาวการณของพระองค และแทจริงพระองค
เปนผูกระทําดวยสิ่งที่พระองคตองการ ทานรอซูล  ไดกลาววา: 

نَّ  لَوْ « 
َ
هَ  أ َب  اللَـّ ْهَل  َعذَّ

َ
ْهَل  َسَماَواتِهِ  أ

َ
رِْضهِ  َوأ

َ
َنُهمْ  أ  لَُهمْ  َظالِمٍ  َلرْيُ  وَُهوَ  َعذَّ

ْقَمالِِهمْ  ِمنْ  لَُهمْ  َخرْيًا رمَْحَتُهُ  اَكنَْت  رمَِحَُهمْ  َولَوْ 
َ
غَْفْقَت  َولَوْ  أ

َ
ُحدٍ  ِمثَْل  أ

ُ
 يِف  َذَهبًا أ

هِ  َسِبيلِ  هُ  قَبِلَهُ  َما اللَـّ َّ  ِمنَْك  اللَـّ نَّ  َوَيْعلَمَ  بِالَْقَدِر، تُْؤِمنَ  َح
َ
َصابََك  َما أ

َ
 لَمْ  أ

ُْخِطئََك  يَُكنْ  نَّ  ِ
َ
كَ  َما َوأ

َ
ْخَطأ

َ
ُِصيبََك  يَُكنْ  لَمْ  أ  َهَذا َلرْيِ  بَلَ  ُمتَّ  َولَوْ  ِ

َخلَْت  َ  »اجَّارَ  َ
ความวา: ”หากแมนวาพระองคอัลลอฮฺจะทรงลงโทษชาวฟาทั้งหลายของ
พระองค และชาวพิภพทั้งหลายของพระองค พระองคก็จะทรงลงโทษ
พวกเขา โดยที่พระองคนั้นไมทรงเปนผูที่อธรรมตอพวกเขาแมแตนิด 
หากแมนวาพระองคจะทรงเอ็นดูเมตตาพวกเขา ความเอ็นดูเมตตาของ
พระองคนั้นยอมเปนสิ่งที่ดียิ่งสําหรับพวกเขามากกวาการงานตางๆ ของ
พวกเขาเสียอีก และหากแมนวาเจาบริจาคทองมากมายประดุจดังภูเขา
อุหุดในหนทางอัลลอฮฺ  พระองคก็จะทรงยังไมรับมันจากเจา จนกวาเจา
จะศรัทธาตอเกาะดัรฺ(กฎสภาวการณ) และจนกวาเจาจะรูวา แทจริงสิ่งที่
จะประสบกับเจานั้นมันก็จะไมพลาดไปจากเจา และแทจริง สิ่งที่มันจะ
ผิดพลาดไปจากเจานั้นมันก็ยอมจะไมประสบกับเจา และหากแมนวาเจา
ไดตายลงในสภาพอ่ืนจากนี้ แนแทเจานั้นจะไดเขานรก“ (อะหมัด และ อบู 
ดาวูด) 
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และการศรัทธาตอเกาะดัรฺ(กฎสภาวการณ)จะรวมถึงการประการตางๆ สี่ขอ
ดวยกันคือ:  

1) การศรัทธาวาแทจริงพระองคอัลลอฮฺทรงรอบรูทุกสิ่งทุกอยางโดยรวมและโดย
รายละเอียดปลีกยอยอยางถี่ถวน   

2) การศรัทธาวาแทจริงพระองคนั้นไดบันทึกทุกสิ่งทุกอยางดังกลาวนั้นไวแลวใน อัล-เลาหฺ 
อัล-มะหฺฟูซฺ (แผนจารึกที่ถูกรักษาเอาไวอยางดี) ดังที่ทานรอซูล  ไดกลาววา: 

نْ  َقبَْل  الْـَخالئِِق  ِديرَ َمَقا اللَّـهُ  َكتََب « 
َ
اَواِت  يَـْخلَُق  أ ـَ م رَْض؛ السَّ

َ
 َواأل

لَْف  خِبَْمِسنيَ 
َ
  » َسنَةٍ  أ

ความวา: "อัลลอฮฺไดทรงบันทึกกําหนดการตางๆ ของสรรพสิ่งที่ถูก
สรางทั้งหลายไวแลว กอนที่พระองคจะสรางชั้นฟาทั้งหลายและ
แผนดิน ดวยระยะเวลาถึงหาพันป" (มุสลิม) 

3) การศรัทธาตอพระประสงคของพระองคอัลลอฮฺที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งไมมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดจะ
มาปฏิเสธตานทานได และศรัทธาตอความสามารถของพระองคที่ซึ่งไมมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดจะมาทําให
พระองคออนแอได ส่ิงใดที่พระองคทรงประสงคส่ิงนั้นก็จะเปน และสิ่งใดที่พระองคทรงไมประสงค
ส่ิงนั้นก็จะไมเปน  

4) การศรัทธาวาแทจริง พระองคอัลลอฮฺนั้นคือผูทรงสรางผูทรงเนรมิตทุกสิ่งทุกอยาง และ
แทจริง ทุกสิ่งทุกอยางนอกจากพระองคลวนเปนสิ่งที่ถูกสรางทั้งหมดของพระองค 

 
26. สําหรับมนุษยนั้นมีความสามารถ มีความประสงค และมีความตองการอยางแทจริง
หรือไม ? ใช สําหรับมนุษยนั้นมีความประสงค มีความตองการ และมีสิทธิในการเลือก แตทวามัน
จะไมเล็ดรอดออกไปจากพระประสงคของอัลลอฮฺ ดังที่พระองค  ไดตรัสไววา:  

 mmlkjihl   
ความวา: "แตพวกเจาจะไมสมความปรารถนาได เวนแตดวยการ
ที่อัลลอฮฺทรงประสงค" (อัล-อินซาน ๓๐) 

 
และทานรอซูล  ไดกลาววา: 

ٌ  فلَُكٌّ  اْقَملُوا«    ُ  ُخِلَق  لَِما ُميرَسَّ َ «  
ความวา: "ทานทั้งหลายจงทําไปเถิด เพราะทุกสิ่งทุกอยางยอมถูกทําให
งายดายในสิ่งที่เขาถูกสรางไวสําหรับมัน" (อัล-บุคอรีย)   

 
แลวอัลลอฮฺนั้นไดใหสติปญญา ไดใหหู และไดใหตาแกเรา เพื่อที่จะใหเราไดแยกแยะใน

ระหวางสิ่งที่ดีกับส่ิงที่ไมดี  ดังนั้น มีไหมคนที่มีสติปญญาซึ่งไปขโมยของผูอ่ืน แลวเขาก็กลาววา แน
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แทอัลลอฮฺไดทรงบันทึกการขโมยนั้นไวใหแกฉันแลว  ! และหากวาเขากลาวเชนนั้นจริง คนอื่นๆ คง
ไมมีใครที่จะยอมรับหรือยกโทษใหเขาเปนแน ทวาเขาตองถูกลงโทษ และเราจะก็จะกลาวแกเขาวา 
แนนอน พระองคอัลลอฮฺไดทรงบันทึกการลงโทษนี้ไวใหแกเจาเชนเดียวกัน  ดังนั้น การยกหลักฐาน
และการแกตัวดวยการอางกฎสภาวการณนั้นไมเปนที่อนุญาติ ซึ่งถือวามันเปนการปฏิเสธดวย 
พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา:  

m  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   R     Q  P  O
    b  a  `  _  ^   ]\l   

ความวา:"บรรดาผูที่ใหมีภาคีขึ้นนั้นจะกลาววา หากวาอัลลอฮฺทรง
ประสงคแลวไซร พวกเราก็ยอมไมใหมีภาคีขึ้น รวมทั้งบรรพบุรุษของ
พวกเราอีกดวย และพวกเราก็ยอมไมกําหนดใหมีสิ่งใดเปนที่ตองหาม 
ในทํานองนั้นแหละ  บรรดาผูคนกอนหนาพวกเขาไดอ าง เท็จ
เชนเดียวกันนี้มาแลว " (อัล-อันอาม ๑๔๘) 

 
27. อัล-อิหฺสาน คืออะไร ? ทานนบี   ไดถูกถามถึงอิหฺสาน แลวทานก็ไดตอบวา:  

نْ « 
َ
نََّك  اللَّـهَ  َيْعبُدَ  أ

َ
إِنََّك  تََراُه، َكك

إِنَّهُ  تََراُه، ال إِنْ  فَ
 » يََراك فَ

ความวา: "คือการที่ทานเคารพอิบาดะฮฺตออัลลอฮฺเสมือนวาทานนั้นเห็น
พระองค  ดังนั้นแทจริง หากแมนวาทานไมเห็นพระองค ทวาแทจริง
แลว พระองคนั้นทรงเห็นทาน" (อัล-บุคอรีย)  

 
และมันคือส่ิงที่สําคัญที่สุดในลําดับทั้งสามของศาสนา 
 

28. เตาฮีดมีกี่ประเภท ? ประเภทของเตาฮีดมีสามประการดวยกัน  
1) เตาฮีด อัร-รุบูบียะฮฺ คือ การศรัทธาเชื่อมั่นในความเปนเอกะของพระองคอัลลอฮฺใน

ดานพระกิริยาหรือกระทําตางๆ ของพระองค ดังเชน การสราง การใหริซกีปจจัยยังชีพ การใหมีชีวิต 
และอื่นๆ เปนตน และแนนอนบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายก็ไดยืนยันตอเตาฮีดในประเภทนี้กอน
การแตงตั้งทานนบี  เสียอีก  

2) เตาฮีด อัล-อุลูฮียะฮฺ คือ การมอบเอกภาพหรือใหความเปนหนึ่งเดียวตอพระองคอัลลอ
ฮฺในการทําการอิบาดะฮฺตอพระองค เชน  การละหมาด การบนบาน การบริจาคทาน และอื่นๆ และ
เนื่องดวยเตาฮีดประเภทนี้เองที่บรรดารอซูลไดถูกสงมาและบรรดาคัมภีรไดถูกประทานลงมาเพื่อ
เชิญชวนมนุษยชาติ  

3) เตาฮีด อัล-อัสมาอ วัศศิฟาต คือ การยืนยันตอส่ิงที่พระองคอัลลอฮฺและรอซูลของ
พระองคไดยืนยันมันเอาไวในบรรดาพระนามตางๆ ที่งดงาม และคุณลักษณะตางๆ ที่สูงสง วามัน
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เปนของพระองคอัลลอฮฺ โดยปราศจากการบิดเบือน หรือการปฏิเสธตอตัวบทตางๆ หรือการ
อธิบายวิธีการ หรือการเปรียบเทียบกับคุณลักษณะของสิ่งอื่น 

 
29. คําวา วะลีย (ผูใกลชิดที่อัลลอฮฺรัก) นั้นหมายถึงผูใด ?  คือผูศรัทธาที่มีคุณธรรมความยํา
เกรง ดังที่พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา: 

m  M  L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
O  Nl  

ความวา: “พึงทราบเถิด แทจริงบรรดาวะลียผูที่อัลลอฮฺรักนั้น ไมมีความ
หวาดกลัวใดๆ แกพวกเขา และพวกเขาจะไมเศราโศกเสียใจ  คือบรรดาผู
ศรัทธาและพวกเขามีความยําเกรง" (ยูนุส  62-63) 

 
และทานรอซูล  ไดกลาววา: 

ا«   ـَ َ  إِنَّم   »  الْـُمْؤِمِنني وََصاِلحُ  اللَّـهُ  َوِلييِّ
ความวา: “แทจริง วะลียของฉันคืออัลลอฮฺ และมุอมินที่มีคุณธรรม
ทั้งหลาย” (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ) 
 

30. อะไรเปนหนาที่จําเปนของเราตอบรรดาเศาะหาบะฮฺของทานนบี  ?  ส่ิงที่วาญิบก็คือ 
การมีความรักตอพวกเขา กลาวขอดุอาอใหอัลลอฮฺพึงพอใจตอพวกเขา(คือกลาววา เราะฎิยัลลอฮฺ
อันฮุ) ตองใหหัวใจของเราและลิ้นของเราปราศจากการพูดวารายเกลียดชังพวกเขา  การ
แพรกระจายความประเสริฐของพวกเขา การยับยั้งไมพูดถึงสิ่งที่ถกเถียงกันในระหวางพวกเขา ซึ่ง
พวกเขานั้นไมใชบรรดาผูที่ไดรับการคุมครองจากขอผิดพลาด(คือไมใชมะอฺศูม) แตทวาพวกเขานั้น
คือบรรดามุจญตะฮิด(บรรดาผูอุตสาหะวินิจฉัย) สําหรับผูที่พบความถูกตองจากพวกเขาจะไดรับ
ผลบุญสองเทา และสําหรับผูที่ผิดพลาดจากพวกเขาจะไดรับผลบุญเพียงหนึ่งเทาตอความ
อุตสาหะของเขาและความผิดพลาดของเขานั้นจะไดรับการอภัยโทษ  สําหรับพวกเขานั้นมีความ
ประเสริฐมากมายซึ่งสามารถลบลางความผิดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาใหหมดไปได และพวกเขานั้นมี
ความประเสริฐที่แตกตางกัน บรรดาผูที่ประเสริฐยิ่งในหมูพวกเขาคือสิบคนดังตอไปนี้ นั่นคือ อบู 
บักรฺ อัศ-ศิดดีก  ตอมาก็คือ อุมัรฺ บิน อัล-ค็อฏฏอบ  ตอมาก็คือ อุษมาน บิน อัฟฟาน ตอมาก็คือ อะ
ลี บิน อบี ฏอลิบ ตอมาก็เปน ฏ็อลหะฮฺ, ซุเบร, อับดุรเราะมาน บิน เอาฟฺ, สะอัดบิน อบี วักกอศ, 
สะอีด บิน ซัยดฺ และอบู อุบัยดะฮฺ บิน อัล-ญัรรอหฺ  ตอมาก็คือบรรดามุญาฮิรีนผูอพยพทั้งหลาย  
ตอมาก็คือผูที่รวมสงครามบะดัรในหมูชาวมุญาฮิรีนและชาวอันศอร จากนั้นก็เปนบรรดาชาวอัน
ศอรที่เหลือทั้งหลาย แลวจึงเปนเศาะหาบะฮฺคนอื่นๆ ทานนบี  ไดกลาววา:  
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، تَُسبُّوا ال«  ِ ْصَحا
َ
ِ  أ َّ ِ  يفََوا نَّ  لَوْ   نِيَِدهِ، َغْف

َ
َحَدُكمْ  أ

َ
ْغَفَق  أ

َ
 ِمثَْل  أ

ُحدٍ 
ُ
ْدرَكَ  َما  َذَهبًا، أ

َ
َحِدِهْم، ُمدَّ  أ

َ
  »  نَِصيَفهُ  َوَال  أ

ความวา: "พวกทานทั้งหลายอยาไดดาทอบรรดาศอหาบะฮฺของฉัน ดังนั้น
ฉันขอสาบานดวยอัลลอฮฺผูซ่ึงชีวิตของฉันอยูในพระหัตถของพระองค หาก
แมนวาคนหนึ่งคนใดในหมูพวกเจาบริจาคอยางมากมายเทากับภูเขาอุหุด 
มันก็ยังไมเทากับหนึ่งกํามือของพวกเขาคนหนึ่งคนใดเลย และไมอาจจะ
เทียบเทาไดแมเพียงครึ่งกํามือของเขาเลยดวย" (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ)  

 
และทานรอซูล  ไดกลาวอีกวา: 

، َسبَّ  َمنْ «   ِ ْصَحا
َ
مْجَِعنيَ  َواجَّاِس   َوالْـَمالئَِكةِ  اللَّـهِ  لَْعنَةُ  َفَعلَيْهِ   أ

َ
  » أ

ความวา: " ใครที่ดาทอบรรดาเศาะหาบะฮฺของฉัน ดังนั้นสําหรับเขาแลว
คือการสาปแชงของอัลลอฮฺ และบรรดามะลาอิกะฮฺ และมนุษยทั้งมวล" 
(อัต-เฏาะบะรอนีย) 
 

31. เราจะเกินเลยในการชมเชยทานรอซูล  มากไปกวาที่อัลลอฮฺไดทรงประทานใหแก
ทานไดหรือไม ? ไมตองสงสัยเลยวา แทจริง ผูนําของเราทานนบีมุหัมมัด  นั้นคือมัคลูกสิ่งที่
ถูกสรางของพระองคอัลลอฮฺที่มีเกียรติยิ่งและเปนผูที่ประเสริฐที่สุดในหมูสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งมวล 
แตทวาไมอนุญาตใหเรานั้นเพิ่มเติมเลยเถิดในการชมเชยตอทาน เหมือนที่พวกนะศอรอหรือพวก
คริสตไดเพิ่มในการชมเชยตอทานนบีอีซา บิน มัรยัม อะลัยฮิมัสสลาม เพราะแทจริงทานนบี  
ไดหามพวกเราเอาไวในเรื่องดังกลาว ดวยคําพูดของทานที่วา:  

ْطَرْت  َكَما ُيْطُروىِي  ال« 
َ
نَا فَإِغََّما ْرَيَم،مَ  اْننَ  اجََّصارَى أ

َ
:  َفُقولُوا َقبُْدُه، أ

ُ  اللَّـهِ  َقبْدُ  ُ   »  َورَُسو
ความวา: "พวกทานทั้งหลายอยาไดเกินเลยตอฉัน เสมือนดังที่พวกนะ
ศอรอไดเกินเลยตอบุตรของมัรยัม  แทจริงฉันคือบาวของพระองค
อัลลอฮฺ ดังนั้นพวกทานทั้งหลายจงกลาวตอฉันวา: เปนบาวของอัลลอฮฺ
และเปนรอซูลของพระองค" (อัล-บุคอรีย)  
 
คําวา (اإلطراء) อัล-อิฏรออ คือ การเกินเลย และการเพิ่มเติมในการชมเชย 
 

32. อะฮฺลุลกิตาบ(ชาวคัมภีร)เปนผูศรัทธาหรือไม ? ชาวยะฮูดี(ยิว)  นะศอรอ(คริสต) และ
บรรดาผูปฏิบัติตามศาสนาตางๆ นั้นคือกุฟฟาร(เปนผูปฏิเสธศรัทธา) แมวาพวกเขาเคยปฏิบัติตาม
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ศาสนาหนึ่งซึ่งเดิมๆ ของมันนั้นถือวาถูกตอง  และผูที่ไมละทิ้งศาสนาของเขาภายหลังที่ไดมีการ
แตงตั้งนบีมุหัมมัดแลว และไมไดเขารับอิสลาม เขาก็เปนเหมือนกับที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา: 

  m k  j  i  h  g  f  e  dl   
ความวา: "ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขา
จะอยูในหมูผูขาดทุน" (อาล อิมรอน 85)   
 
และหากมุสลิมไมเชื่อในการเปนกาฟรของพวกเขา หรือสงสัยในความเปนโมฆะของศาสนา

ของพวกเขาเหลานั้นแลวละก็ เขาก็จะกลายเปนผูปฏิเสธศรัทธาไปดวย เพราะเขาไดขัดแยงกับการ
ตัดสินของอัลลอฮฺและนบีของพระองคที่ไดยืนยันถึงการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา ดังที่พระองคอัลลอ
ฮฺ  ไดตรัสไววา: 

 m£ ¢ ¡ � ~ } |l  
ความวา:  "และผูใดในหมูพลพรรคทั้งหลาย(หมายถึงคนในศาสนาตางๆ)
ที่ไดปฏิเสธศรัทธาตอมัน ไฟนรกก็คือสัญญาของเขา " (ฮูด 17)  

 
และทานรอซูล  ไดกลาววา: 

ِي« 
َّ َحدٌ  ِ  يَْسَمعُ  ال نِيَِدهِ  حُمَمَّدٍ  َغْفُس  َوا

َ
ةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أ مَّ

ُ
 َوال يَـُهوِديٌّ  َوالَ  األ

 ٌّ ِ ا ـَمْ  َفُموُت  عُمَّ   نرَْصَ ْ  يُْؤِمنْ  َول ْصَحاِب  ِمنْ  اَكنَ  إِال ِ
َ
    » اجَّارِ  أ

ความวา: "ขอสาบานดวยอัลลอฮฺผูซ่ึงชีวิตของมุหัมมัดอยูในพระหัตถของ
พระองค ไมมีใครจากประชาชาตินี้ไมวาจะเปนยิวหรือคริสต ที่ไดยินได
ฟงเกี่ยวกับฉัน ตอมาเขาก็ไดตายไปทั้งๆ ที่เขานั้นยังไมไดศรัทธาตอฉัน 
เวนแตเขายอมจะเปนคนหนึ่งจากชาวนรก " (มุสลิม) 
 

33. การอธรรมตอคนกาฟรอนุญาตหรือไม ? ความยุติธรรมนั้นเปนสิ่งที่วาญิบ(จําเปน) ดังที่
พระองคอัลลอฮฺ   ไดตรัสไววา: 

 mo n m l kl   
ความวา: "แทจริง อัลลอฮฺทรงใชใหรักษาความยุติธรรมและการทําดี " 
(อัน-นะหลฺ 90)  

 
และการอธรรมเปนสิ่งที่หะรอม(เปนที่ตองหาม) ดวยพระดํารัสของพระองคอัลลอฮฺในหะ

ดีษกุดสียที่วา: 
  » ِّ ْمُت  إِ لْمَ  َحرَّ ِ  بَلَ  الظُّ ًما بَيْنَُكمْ  وََجَعلْتُهُ  َغْف   »  َيَظالَُموا فَال حُمَرَّ
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ความวา: "แทจริงขาไดหามตัวของขาเองจากการอธรรม และขาไดทํา
ใหมันเปนที่ตองหามในระหวางพวกเจา ดังนั้นพวกเจาอยาไดอธรรมซึ่ง
กันและกัน" (บันทึกโดยมุสลิม ในหะดีษ อัลกุดสีย)  
 
และในวันกิยามะฮฺนั้นผูที่ถูกอธรรมจะไดแกแคนตอผูที่อธรรมเขา  ดังที่ทานรอซูล   ได

กลาววา: 
تَْدُرونَ « 

َ
ـُْمْفِلُس؟ َمِن  أ ـُْمْفِلُس :  قَالُوا ال ُ  ِدرَْهمَ  ال َمنْ  ِفينَا ال   َمتَاَع، َوَال  َ

يِت  ِمنْ  الْـُمْفِلَس  إِنَّ   :َفَقاَل  مَّ
ُ
ِ  أ

ْ
ةٍ، وَِصيَامٍ  بَِصالةٍ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  يَأ َ   َوَز

 ِ
ْ
َكَل  َهَذا َوقََذَف  َهَذا َشتَمَ  قَدْ  َويَأ

َ
 َورَضََب  َهَذا َدمَ  وََسَفَك  َهَذا َماَل  َوأ

 َحَسنَاتُهُ  فَِنيَْت  إِنْ فَ   َحَسنَاتِِه، ِمنْ  وََهَذا َحَسنَاتِهِ  ِمنْ  َهَذا َفيُْعَطى َهَذا،
نْ  َقبَْل 

َ
َ  أ ِخذَ  َعلَيْهِ  َما ُفْق

ُ
 يِف  ُطِرحَ  ُعمَّ  َعلَيْهِ  َفُطرَِحْت   َخَطايَاُهْم، ِمنْ  أ

 »  اجَّارِ 
ความวา: “พวกทานทั้งหลายรูหรือไมวาใครเปนผูลมละลาย ? พวกเขา
กลาววา ผูลมละลายในหมูพวกเราคือผูที่ไมมีทรัพยสินแมแตดิรฮัมเดียว 
และไมมีแมแตของสักชิ้นเดียวเลย  ทานนบีไดกลาวตอบวา แทจริงผูที่
ลมละลายจากประชาชาติของฉัน เขาจะมาในวันกิยามะฮฺดวยกับการ
ละหมาด การถือศีลอด และการบริจาคซะกาต เขามาในสภาพที่เขาเคยดา
ทอคนนั้นคนนี้ และเคยกลาวหาผูนั้นผูนี้ และเคยกินทรัพยสมบัติของคน
นั้นคนนี้ และไดหลั่งเลือดของคนผูนั้นผูนี้ และไดเคยตบตีทํารายคนนั้น
คนนี้ ดังนั้น ความดีตางๆ ของเขาก็จะถูกมอบใหกับคนนั้น ความดีอีกอัน
ของเขาก็จะถูกมอบใหกับคนนี้ เมื่อความดีตางๆ ของเขาไดถูกมอบจน
หมดแลวกอนที่เขาจะถูกตัดสิน  เขาก็ตองรับเอาความผิดตางๆ ของคน
เหลานั้นมา มันถูกโยนใหเขาแบกรับไว ตอมาเขาก็ถูกโยนลงไปในไฟนรก” 
(มุสลิม)  

 
และแมกระทั่งระหวางสัตวเดรัจฉานก็ยังมีการแกแคนชดเชยอีกดวย 

 
34. บิดอะฮฺ (อุตริกรรม) คืออะไร ? อิบนุ เราะญับ  ไดกลาววา ความหมายของคําวาบิดอะฮฺคือ 
ส่ิงที่ถูกกระทําขึ้นมาใหมจากส่ิงที่ไมมีฐานเดิมในบทบัญญัติศาสนาที่บงชี้ถึงมัน  สวนสิ่งที่มี
รากฐานเดิมจากบทบัญญัติที่บงชี้ถึงมันเอาไวนั้น ไมใชบิดอะฮฺตามหลักวิชาการ แมวามันจะเปน
บิดอะฮฺในดานภาษาก็ตาม 
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35. ในศาสนามีบิดอะฮฺหะสานะฮฺ(บิดอะฮฺที่ดี) และบิดอะฮฺสัยยิอะฮฺ(บิดอะฮฺที่เลว) หรือไม ? 
ไดมีโองการตางๆ และหะดีษตางๆ ที่ตําหนิส่ิงที่เปนบิดอะฮฺ(อุตริกรรม)ตามความหมายในหลัก
วิชาการ ซึ่งหมายถึง ส่ิงที่ถูกกระทําขึ้นมาใหมโดยไมมีฐานเดิมในบทบัญญัติศาสนา ทานรอซูล   
ไดกลาววา: 

ْمُرنَا َعلَيْهِ  لَيَْس  َقَمال َعِمَل  َمنْ « 
َ
   »  رَدٌّ  َفُهوَ  أ

ความวา: "ผูใดที่กระทํางานหนึ่งงานใด โดยที่งานนั้นไมใชคําสั่งใชของเรา 
ดังนั้นมันก็ถูกปฏิเสธ" (มุตตะฟะกุนอะลัย)   
 
และทานรอซูล  ไดกลาวอีกวา:  

َّ  بِْدَعٌة، ُمـْحَدثَةٍ  لُكَّ  فَإِنَّ «  ُ   »  َضاللَةٌ  بِْدَعةٍ  َو
ความวา:  "แทจริง ทุกๆ สิ่งที่ทําขึ้นมาใหมคือบิดอะฮฺ(อุตริกรรม) และ
ทุกๆ บิดอะฮฺนั้นเปนการหลงผิด" (อบู ดาวูด)  
 
และทานอิมาม มาลิก  ไดกลาวเอาไวในความหมายของบิดอะฮฺดานบทบัญญัติคือ ใครก็

ตามที่ประดิษฐบิดอะฮฺข้ึนมาในศาสนาโดยเขาเห็นวามันเปนสิ่งที่ดี แนนอนเหลือเกิน เขายอมไดอาง
วาแทจริงมุหัมมัด  ไดบิดพริ้วการเผยแพรสารของอัลลอฮฺ เพราะอัลลอฮฺ  ไดไดตรัสไววา:  

m q p o n m l kl  
ความวา: "วันนี้ ขาไดใหสมบูรณแกพวกเจาแลว ซ่ึงศาสนาของพวกเจา และ
ขาไดใหครบถวนแกพวกเจาแลว ซ่ึงความกรุณาเมตตาของขา" (อัล-มาอิ
ดะฮฺ 3)  

 
และแนนอนเชนเดียวกัน ไดมีหะดีษบางหะดีษที่ชมเชยบิดอะฮฺตามความหมายของมันใน

ดานภาษา คือ ส่ิงที่มีมาในบทบัญญัติแตทวามันไดถูกลืมไป ดังนั้นทานนบี  จึงไดสงเสริมใหมี
การเตือนระหวางมนุษยดวยกันเพื่อใหระลึกถึงมัน ดังเชนคําพูดของทาน  ที่วา:  

ْجُرَها، فَلَهُ   َحَسنَةً  ُسنَّةً  اإلِْسالمِ  يِف  َسنَّ  َمنْ «  
َ
ْجرُ   أ

َ
 َنْعَدهُ  بَِها َعِمَل  َمنْ  َوأ

نْ  َلرْيِ  ِمنْ 
َ
ُجورِِهمْ  ِمنْ  َفنُْقَص  أ

ُ
ءٌ  أ ْ َ  «  

ความวา:"ใครก็ตามที่กําหนดแนวทางที่ดีขึ้นมาในศาสนา ดังนั้นสําหรับ
เขาแลวจะไดรับผลตอบแทนของมันและผลตอบแทนของผูปฏิบัติ
ตามหลังจากเขา โดยที่ผลบุญของพวกเขาจะไมบกพรองไปพวกเขาเลย
แมแตนอย" (มุสลิม) 
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และดวยความหมายนี้เอง ที่ไดมีคําพูดของทานอุมัรฺ  วา:  ) َهِذهِ   اْكِْدَعةُ   ِنْعَمُت(  
ความวา: "บิดอะฮฺที่ดีที่สุด คือสิ่งนี้แหละ" ซึ่งทานหมายถึงการละหมาดตะรอวีหฺ เพราะแทจริง
มันนั้นเคยเปนบทบัญญัติมากอน ทานนบี  ไดสงเสริมมันดวย และทานนบียังไดละหมาดเปน
เวลาสามคืน ตอมาทานก็ไดละทิ้งมันเพราะกลัววามันจะถูกบัญญัติใหเปนฟรฎข้ึนมา ดังนั้นทาน
อุมัรฺ   จึงไดละหมาดมันและไดรวบรวมผูคนเพื่อทําการละหมาดมันรวมกัน 

 
36. นิฟาก (การกลับกลอกหรือการบิดพริ้ว) มีกี่ชนิด ? นิฟากมีสองชนิด   

1) นิฟากอิอฺติกอดีย หรือ นิฟาก อักบัรฺ คือการที่เขาเปดเผยอีมานความศรัทธาของเขาและ
ซอนเรนการปฏิเสธศรัทธาเอาไว ซึ่งเปนชนิดที่ทําใหส้ินสภาพจากการนับถือศาสนาอิสลาม และ
เมื่อเจาตัวของมันไดตายลงในขณะที่เขาดํารงอยูกับนิฟากชนิดนี้เขาก็ตายในสภาพที่เปนกาฟรผู
ปฏิเสธศรัทธา ดังที่พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา: 

 m ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢l   
ความวา: "แทจริง บรรดามุนาฟกนั้นอยูในชั้นตํ่าสุดของนรก" (อัน-นิสาอ 
145)  
และสวนหนึ่งจากคุณลักษณะตางๆ ของพวกเขาก็คือ แทจริงพวกเขาไดหลอกลวงตอ

พระองคอัลลอฮฺและบรรดาผูศรัทธา พวกเขาไดเยาะเยยตอบรรดาผูศรัทธาและใหการชวยเหลือ
บรรดากุฟฟาร(บรรดาผูปฏิเสธ)เหนือบรรดามุสลิม และพวกเขาวางเปาหมายในการปฏิบัติอะมัลศอ
ลิหฺตางๆ นั้นเพื่อแคหวังผลในโลกดุนยานี้เทานั้น  

2) นิฟาก อะมะลีย หรือ นิฟาก อัศฆ็อรฺ คือเจาตัวที่มีนิฟากนี้จะไมส้ินสภาพจากการเปน
อิสลาม แตทวาเขานั้นตกอยูในสภาพที่อันตรายซึ่งมันจะนําเขาไปสูการเปนนิฟากอักบัรฺถาหากวาเขา
ไมกลับตัว และสําหรับเจาตัวของมันนั้นจะมีคุณลักษณะตางๆ ที่แสดงใหเห็น นั่นคือ เมื่อเขาพูดเขาก็
โกหก  เมื่อเขาสัญญาเขาก็ผิดสัญญา เมื่อเขาโตเถียงเขาก็ฝาฝน เมื่อเขาทําสัญญาเขาก็หลอกลวงตอ
พันธะสัญญานนั้น และเมื่อเขาไดรับความไววางใจเขาก็ทรยศ ดวยเหตุนี้เองจึงปรากฏวาบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ  นั้นกลัวตอการเปนนิฟากอะมะลียนี้อยางยิ่ง  

ทาน อิบนุ อะบี มุลัยกะฮฺ ไดกลาววา  ฉันไดพบกับเศาะหาบะฮฺสามสิบทานจากบรรดาเศาะ
หาบะฮฺของทานนบี  พวกเขาทั้งหมดตางกลัวตอตัวของพวกเขาวาจะเปนนิฟาก  

และทานอิบรอฮีม อัต-ตัยมีย  ไดกลาววา ไมมีคร้ังใดที่ฉันเสนอคําพูดของฉันตอการกระทํา
ของฉัน นอกจากวาทุกครั้งนั้นฉันรูสึกกลัววาจะเปนผูที่พูดโกหก   

และทานอัล-หะซัน อัล-บัศรีย  ไดกลาววา ไมมีผูใดที่กลัวการเปนนิฟาก เวนแตเขาตองเปนผู
ศรัทธาอยางแนแท และไมมีใครที่รูสึกวาปลอดภัยจากนิฟาก เวนแตเขาตองเปนมุนาฟกตัวจริง  
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และทานอุมัร ไดกลาวแก หุซัยฟะฮฺ  วา ฉันขอเรียกรองตอทานดวยอัลลอฮฺ ใหทานบอก
มาวาทานรอซูล  ไดเคยพูดกับทานถึงฉันวาเปนหนึ่งในหมูพวกเขา (หมายถึง บรรดามุนาฟกีน) 
หรือไม ? หุซัยฟะฮฺ กลาวตอบวา  ไม และฉันไมขอรับรองความบริสุทธิ์ใหแกคนอื่นใดอีกหลังจากทาน 

 
37. อะไรคือความผิดที่ใหญหลวงที่สุด ณ ที่อัลลอฮฺ ? ความผิดที่ใหญหลวงที่สุด ณ ที่อัลลอฮฺ คือ 
การตั้งภาคี(ชิริก)ตอพระองค ดังที่พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา: 

 mdcbal    
ความวา: "แทจริง การตั้งภาคี(ชิริก)นั้นถือเปนความอธรรมที่ใหญหลวง " (ลุก
มาน 13)  

 
และทานรอซูล   ไดถูกถามวา อะไรคือบาปที่ใหญหลวงที่สุด ? ทานไดกลาววา: 

نْ « 
َ
ا، لِلَّـهِ  تَـْجَعَل  أ    » َخلََقَك  َوُهوَ   نِدًّ

ความวา:  "บาปที่ใหญหลวงคือ การที่ทานทําใหมีหุนสวนกับอัลลอฮฺ 
ทั้งๆ ที่พระองคทรงสรางทานมา" (มุตตะฟะกุนอะลัยฮฺ) 
 

38. การต้ังภาคี(ชิริก)มีกี่ชนิด ? การตั้งภาคี (การทําชิริก) มีสองชนิด  
1) ชิริกใหญ (ชิริก อักบัรฺ) ผูที่กระทําชิริกใหญนั้นตองสิ้นสภาพจากการเปนมุสลิม(ออก

จากศาสนาอิสลาม) และพระองคอัลลอฮฺไมทรงอภัยโทษใหกับผูที่กระทําชิริกใหญ ดังพระดํารัส
ของพระองคที่วา:   

mv   u  t  s  r  ~  }  |   {  z  y    x  wl  
ความวา: "แทจริง พระองคอัลลอฮฺจะไมทรงอภัยโทษใหแกการที่สิ่งหนึ่ง
จะถูกใหมีภาคีขึ้นแกพระองค และพระองคทรงอภัยใหแกสิ่งอ่ืนจากนั้น 
สําหรับผูที่พระองคทรงประสงค" (อัน-นิสาอ 48) 
 
และประเภทของชิริกอักบัรฺนั้นมี 4 ประเภท คือ  
ก) การตั้งภาคีในเรื่องของการขอดุอาอและการวอนขอ   
ข) การตั้งภาคีในเรื่องของการตั้งเจตนา ความตองการ และความมุงหมาย ดวยการกระทํา

ความดีตางๆ เพื่อส่ิงอื่นนอกจากอัลลอฮฺ   
ค) การตั้งภาคีในเรื่องของการฏออัตหรือการเชื่อฟงปฏิบัติตาม ดวยการปฏิบัติตามผูรูใน

การหามสิ่งที่อัลลอฮฺอนุมัติใหกระทํา และกลับอนุมัติในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงหาม    
ง) การตั้งภาคีในเรื่องของความรัก ดวยการรักคนหนึ่งคนใดเหมือนกับที่เขารักอัลลอฮฺ  
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2) ชิริกเล็ก (ชิริก อัศฆ็อรฺ) ผูกระทําชิริกชนิดนี้ยังไมส้ินสภาพจากการเปนมุสลิม(ยังไมออก
จากศาสนาอิสลาม) ซึ่งมันแบงออกเปนสองประเภทคือ :  

ก) ซอฮิรฺ หรือเห็นไดชัดเจน คือไมวาจะเกี่ยวของกับคําพูด เชน การสาบานดวยกับส่ิงอื่น
นอกจากอัลลอฮฺ  หรือ คําพูดที่วา ( وشئَت   اهللا  ماشاء ) มาชาอัลลอฮฺ วะ ชิอตะ ความวา (เปนสิ่ง
ที่อัลลอฮฺตองการและที่ทานตองการ) หรือ ( وفالن  اهللا  لوال ) เลาลัลลอฮฺ วะ ฟุลาน ความวา (หาก
วาไมมีอัลลอฮฺและไมมีคนคนนั้นก็ยอมจะเปนอยางนั้นอยางนี้) หรือเกี่ยวกับการกระทําตางๆ เชนการ
สวมใสเชือกและดาย เพื่อปดเปาโรคภัยหรือเพื่อปองกันจากมัน เชนเดียวกับการสวมใสตะกุด
เครื่องรางของขลังเพราะกลัววาจะมีคนอิจฉาริษยาและใหโทษ หรือการเชื่อในลางราย คือการมองโลก
ในแงรายจากพฤติกรรมของนก ชื่อ  คําตางๆ  สถานที่หรืออ่ืน  ๆที่กลาวมานี้  

ข) เคาะฟย หรือชิริกที่ซอนเรน คือการชิริกในเรื่องของการตั้งเจตนา การวางเปาหมาย และความ
ตองการตางๆ เชน การทําอะมัลดวยความโออวด และการหวังชื่อเสียงเกียรติยศ เปนตน  

 
39. ชิริกใหญและชิริกเล็กแตกตางกันอยางไร ? สวนหนึ่งของความแตกตางระหวางชิริกทั้ง
สองชนิดนี้ก็คือ การทําชิริกใหญนั้นผูกระทําถูกตัดสินใหส้ินสภาพจากมุสลิม(ออกจากศาสนา
อิสลาม)ในโลกดุนยา และจะตกนรกตลอดกาลในวันอาคิเราะฮฺ สวนการทําชิริกเล็กนั้นไมไดถูกชี้
ขาดวาเปนกาฟรฺในโลกดุนยา และไมไดตกนรกตลอดกาลในวันอาคิเราะฮฺ และการทําชิริกใหญนั้น
จะทําลายทุกการงานของมนุษย ในขณะที่การทําชิริกเล็กนั้นจะทําความเสียหายเฉพาะงานที่
เกี่ยวของเทานั้น และยังมีประเด็นปญหาที่ขัดแยงกันอยูวา การทําชิริกเล็กนั้นจะไมไดรับการอภัย
โทษนอกจากดวยการกลับเนื้อกลับตัวเชนเดียวกับชิริกใหญหรือไม ? หรือวาการทําชิริกเล็กนั้น
เปรียบเหมือนเชนเดียวกับบาปใหญ ที่อยูภายใตความประสงคของอัลลอฮฺวาจะทรงอภัยใหหรือไม
ทรงอภัยให ? อยางไรก็ตาม ไมวาความเห็นใดระหวางสองความเห็นนี้เปนสิ่งที่ถูกตอง มันก็แสดง
ใหเห็นวาชิริกเล็กนี้ยอมเปนเรื่องที่อันตรายอยางยิ่งในทุกกรณี 
 
40. ชิริกเล็กสามารถที่จะปองกันกอนที่มันจะเกิดไดหรือไม ? หรือสามารถแกตัวในเมื่อ
มันเกิดขึ้นแลวไดหรือไม ? ใช ทําได การปองกันจากการโออวดนั้นทําไดดวยการทําอะมัลโดย
มุงหวังและปรารถนาความพอพระทัยของอัลลอฮฺ และสวนการโออวดที่เล็กนอยนั้นสามารถ
ปองกันดวยการขอดุอาอ ดังที่ทานรอซูล  ไดกลาววา:  

ا« ـَ يُّه
َ
َْك، ايَُّقوا اجَّاُس  ك ْخىَف  فَإِنَّهُ  الرشِّ

َ
ُ  َفَقيَل   ْمِل،اجَّ  َدنِيِب  ِمنْ  أ َ :

ْخىَف  َوُهوَ  َغتَِّقيهِ  َوَكيَْف 
َ
: قُولُوا  :قَاَل  اللَّـِه؟ رَُسوَل  يَا اجَّْملِ  َدنِيِب  ِمنْ  أ

نْ  ِمنْ  بَِك  َغُعوذُ  إِنَّا اللَُّهمَّ 
َ
 ال ِلـَما َونَْستَْغِفُركَ  َغْعلَُمُه، َشيْئًا بَِك  نرُْشِكَ  أ

  » َغْعلَمُ 
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ความวา:  "โอผูคนทั้งหลาย พวกทานพึงเกรงกลัวชิริก(ชิริก อัศฆ็อรฺ)นี้
เถิด เพราะแทจริง มันแฝงเรนยิ่งกวามดดําที่คลานอยูบนหินดําเสียอีก 
แลวไดมีผูถามทานขึ้นมาวา: โอ รอซูลุลลอฮฺ ! แลวเราจะปองกันมัน
อยางไรเลา ในเมื่อมันเรนลับยิ่งกวามดดําที่คลานอยูบนหินดําเสียอีก ? 
ทานนบีก็กลาวตอบวา: ทานทั้งหลายจงกลาววา:  

อัลลอฮุมมะ อินนา นะอูซุบิกะ มิน อัน นุชริกะ บิกะ ชัยอัน นะอฺ
ละมุฮฺ, วะนัสตัฆฟรุกะ ลิมา ลา นะอฺละมุฮฺ  

ขาแตอัลลอฮฺ แทจริง เราขอความคุมครองตอพระองคใหพนจากการที่
เราต้ังภาคีใดๆ ตอพระองคซ่ึงเราไดรูตัวดี  และเราขออภัยโทษตอ
พระองคในสิ่งที่เราต้ังภาคีโดยที่เราไมรู" (อะหมัด) 

 
การแกตัวเมื่อไดสาบานกับส่ิงอื่นจากอัลลอฮฺนั้น ทานรอซูล   ไดกลาววา: 

ِت  َحلََف  َمنْ «  َ  ال:  فَلْيَُقْل   َوالُْعزَّى بِالالَّ َ   »  اللَّـهُ  إِال إِ
ความวา: "ผูใดไดสาบานกับลาตและอุซซา ดังนั้น เขาก็จงกลาววา ลาอิลา
ฮะฮฺ อิลลัลลอฮฺ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ" (มุตตะฟะกุนฮะลัยฮฺ) 

 
สวนการแกตัวจากการเชื่อลางรายนั้น ทานรอซูล  ไดกลาววา: 

رَيَةُ  رَدَّتْهُ  َمنْ «  رْشَكَ  َفَقدْ  َحاَجةٍ  ِمنْ  الطِّ
َ
اَرةُ  َفَمـا:  قَالُوا أ نْ :  قَاَل  َذلَِك؟ َكفَّ

َ
 أ

َ  َوال  َطرْيُكَ  إِال َطرْيَ  َوال  َخرْيُكَ  إِال َخرْيَ  ال اللَُّهمَّ : يَُقوَل  َ   » َلرْيُكَ  إِ
ความวา: "ผูใดที่ละเลิกจากการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเช่ือในโชคลาง
แสดงวาเขาไดต้ังภาคีแลว  พวกเขาถามวา: แลวอะไรเลาคือการแกตัว
จากสิ่งนั้น ? ทานนบีตอบวา: การที่ทานกลาววา:  

อัลลอฮุมมะ ลา ค็อยรอ อิลลา ค็อยรุกะ, วะลา ฏ็อยรอ อิลลา 
ฏ็อยรุกะ, วะลา อิลาฮะ ฆ็อยรุกะ  

ขาแตอัลลอฮฺ ไมมีความดีใดๆ นอกจากความดีของพระองค  ไมมีการ
เชื่อโชคลางใดๆ นอกจากโชคลางของพระองค และไมมีพระเจาอ่ืนใด
นอกจากพระองค" (อะหมัด) 
 

41. การปฏิเสธศรัทธา (กุฟรฺ) มีกี่ประเภท ?  มีสองประเภท  
1) การปฏิเสธศรัทธาแบบใหญ (กุฟรฺ อักบัรฺ) คือผูที่กระทําตองพนจากการเปนมุสลิม ถูก

แบงออกเปน  5 ชนิดดังนี้   
ก) กุฟรฺ ตักซีบ คือการไมเชื่อ ไมศรัทธา   
ข)  การหยิ่งยโสพรอมกับการศรัทธา   
ค)  การสงสัย    
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ง)  การผินหลังตอสัจรรม   
จ) นิฟาก หรือการกลับกลอก  
 
2) การปฏิเสธแบบเล็ก (กุฟรฺ อัศฆ็อรฺ) คือ กุฟรฺในเชิงมะอฺศิยะฮฺ หรือการทําบาป ซึ่งไมทํา

ใหผูกระทําสิ้นสภาพจากการเปนมุสลิม เชน การฆามุสลิม เปนตน 
 
42. หุกมขอชี้ขาดของการนะซัร หรือการบนบาน มีวาอยางไร ? ทานนบี  ไมชอบการบนบาน
และทานไดกลาววา:  

ْ  الَ  إِنَّهُ «   ِ
ْ
   » خِبرَْيٍ  يَأ

 ความวา: “แทจริงการบนบานนั้นไมไดนําสิ่งที่ดีมา” (อัลบุคอรีย)  
 
นี่เปนในกรณีที่การบนบานนั้นทําไปดวยความบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ แตหากเปนการบนบาน

ตอส่ิงอื่นนอกจากอัลลอฮฺ เชน บนบานตอหลุมศพ หรือบนบานตอวะลีย ก็ถือเปนการบนบานที่
ตองหาม ไมอนุญาตใหกระทําและไมอนุญาตใหทําตามที่บนบานไว 

 
43. การไปหาหมอดูหรือนักทํานาย มีขอชี้ขาดอยางไร ?  เปนการกระทําที่ตองหาม และหาก
คนผูหนึ่งไดเขาไปหาหมอดูเพื่อหวังประโยชนจากพวกเขาแตไมไดเชื่อในส่ิงที่พวกเขากลาวอางวารู
ส่ิงที่เรนลับ กรณีเชนนี้การละหมาดสี่สิบวันจะไมถูกตอบรับจากคนผูนั้น ดังที่ทานรอซูล  ได
กลาววา 

َ  َمنْ «  
َ
افًا أ ُ  َعرَّ َ

َ
ءٍ  َقنْ  فََسأ ْ ُ  ُيْقبَْل  لَمْ  َ ْرَبِعنيَ  َصالةٌ  َ

َ
ْلَةً  أ َ  «  

ความวา: "ผูใดที่ไปหาหมอดู แลวเขาก็ไดถามถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การ
ละหมาดจะไมถูกตอบรับจากเขาเปนเวลาสี่สบิคืน"  (มุสลิม) 
 
และหากวาเขาไดไปหาพวกเขา แลวก็เชื่อในส่ิงที่พวกเขากลาวอางวารูส่ิงที่เรนลับ แนนอน

วา เขายอมตองตกในกุฟรฺกลายเปนผูปฏิเสธศรัทธา  ดังที่ทานรอซูล  ไดกลาวไววา:   
َ  َمنْ « 

َ
افًا أ وْ  َعرَّ

َ
قَهُ  اَكِهنًا أ   بَِمـا َكَفرَ  َفَقدْ  َفُقوُل  بَِمـا فََصدَّ

ُ
 بَلَ  نِْزَل  أ

دٍ    »  ُمـَحمَّ
ความวา: "ผูใดที่ไปหาหมอดูหรือนักทํานาย แลวเขาก็เชื่อในสิ่งที่เขา
บอก แนนอน เขาคนนั้นไดปฏิเสธตอสิ่งที่ถูกประทานลงมายังมุหัมมัด
แลว" (อบู ดาวูด) 
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44.  เมื่อใดที่ถือวาการขอน้ําฝนจากบรรดาดวงดาวเปนชิริกใหญหรือชิริกเล็ก ? ผูใดที่เชื่อมั่น
วาแทจริงดวงดาวนั้นสงผลใหฝนตกโดยปราศจากความประสงคของอัลลอฮฺ ดังนั้น การอางของเขา
เชนนั้นตอดวงดาววาทําใหฝนตกถือวาเปนการอางในเชิงการสรางและการบันดาล ซึ่งกรณีนี้ถือวา
เปนชิริกใหญ สวนผูใดที่เชื่อวาดวงดาวนั้นมีผลใหฝนตกดวยความประสงคของอัลลอฮฺ และเชื่อ
วาอัลลอฮฺนั้นทําใหดาวเปนเหตุใหฝนตกและพระองคทรงกําหนดธรรมชาติใหมีฝนเมื่อดาวดวงนั้น
ปรากฏขึ้น กรณีเชนนี้ถือวาเปนชิริกเล็ก เพราะวาเขาไดกลาวอางวาดาวเปนสาเหตุแหงฝนโดยไมมี
หลักฐานจากบทบัญญัติศาสนา หรือจากประสาทสัมผัส หรือจากสติปญญาที่ถูกตอง สวนการใช
ดวงดาวเปนเครื่องบงชี้กําหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของฤดูกาลตางๆ ในแตละปและเปน
เครื่องหมายเวลาที่ใชรอคอยการตกของฝนนั้น ถือวาเปนที่อนุญาต 
 
45. อะไรคือหนาที่ของเราซ่ึงจําเปนตองมีตอบรรดาผูปกครองมุสลิม ? ส่ิงที่จําเปนก็คือตอง
เชื่อฟงและปฏิบัติตามพวกเขาไมวาในยามที่ชอบหรือไมชอบ ไมอนุญาตใหกอกบฎตอพวกเขา
แมวาพวกเขาจะขมเหงเพียงใด และเราไมตองขอดุอาอใหพวกเขาประสบสิ่งชั่วรายหรือหายนะ 
ตองไมปลดมือของเราจากสัญญาที่มั่นหมายวาจะปฏิบัติตามพวกเขา ในทางกลับกันเราตองขอดุ
อาอใหพวกเขาไดรับการปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ดี ใหรอดพนจากสิ่งชั่วราย ใหพวกเขาไดรับทางนํา 
และใหพวกเขาบรรลุการทํางานอยางเที่ยงตรงถูกตอง และเราเห็นวาแทจริงการเชื่อฟงตอพวกเขา
นั้นถือเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติตามคําสั่งของพระองคอัลลอฮฺ ตราบใดที่พวกเขานั้นไมใชใหทํา
ในสิ่งที่เปนมะอฺศิยะฮฺหรือฝาฝนอัลลอฮฺ ซึ่งถาหากวาพวกเขาใชในสิ่งที่เปนมะอฺศิยะฮฺตออัลลอฮฺ 
การเชื่อฟงพวกเขาในสิ่งนั้นก็เปนที่ตองหาม และจําเปนตองเชื่อฟงในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือไปจาก
เร่ืองมะอฺศิยะฮฺที่วานี้ ในจํานวนสิ่งที่ดีทั้งหลายที่ยังเหลืออยูกับพวกเขา  ดังที่ทานรอซูล  ได
กลาวไววา: 

ِمريِ  َوتُِطيعُ  تَْسَمعُ «  
َ
ِخذَ  َظْهُركَ  رُضَِب  َوإِنْ  لِأل

ُ
ِطعْ  عْ فَاْسمَ  َمالَُك  َوأ

َ
  » َوأ

ความวา: "ทานตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามตอผูนํา และแมวาหลังของ
ทานจะโดนเฆี่ยน หรือทรัพยสมบัติของทานจะถูกริบไป ทานจงเชื่อฟง
และปฏิบัติตามเขาเถิด" (มุสลิม) 
 

46. อนุญาตใหถามถึงหิกมะฮฺหรือเหตุผลของอัลลอฮฺในคําสั่งใชและขอหามตางๆ ไดหรือไม? 
ได เปนที่อนุญาต แตดวยเงื่อนไขวาจะตองไมนําเอาการศรัทธาหรือการปฏิบัติอะมัลไปเกี่ยวแขวนไวกับ
การรูถึงเหตุผลและความพึงพอใจในเหตุผลเหลานั้น แทจริงแลวการรูถึงเหตุผลนั้นเปนเพียงมูลเหตุเพื่อ
ทําใหผูศรัทธาเพิ่มความหนักแนนตอสัจธรรมเทานั้น ทวาการยอมจํานนโดยสิ้นเชิงและการไมถามคือ
หลักฐานแหงความสมบูรณของอุบูดิยะฮฺ(การเปนบาวผูภักดี)และการศรัทธาตออัลลอฮฺและตอวิทย
ความปรีชาที่เต็มเปยมของพระองค เชนสภาพของเศาะหาบะฮฺ  
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47. อะไรคือความหมายของพระดํารัสของพระองคอัลลอฮฺ  ที่วา 

mÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×ã  â   á   à  ß  Þ  Ýl  
ความวา “สิ่งใดที่ประสบกับเจาในเรื่องที่ดี มันยอมมาจากอัลลอฮฺ และสิ่ง
ใดที่ประสบกับเจาในเรื่องที่ชั่วราย มันยอมมาจากตัวของเจาเอง” (อัน-   
นิสาอ 79)  
 
ความหมายของสิ่งที่ดีตรงนี้คือนิอฺมัตความโปรดปรานของอัลลอฮฺ และความหมายของคําวา 

ส่ิงที่ชั่วรายตรงนี้คือภาวะทุกขยากที่เปนการทดสอบ ซึ่งทุกสิ่งทุกอยางนั้นถูกกําหนดโดยอัลลอฮฺ   
ส่ิงที่ดีนั้นจะถูกพาดพิงไปยังอัลลอฮฺ เพราะแทจริงพระองคทรงเปนผูทําสิ่งนั้นใหเปนสิ่งที่ดี สวนความ
ชั่วรายนั้นพระองคทรงสรางมันมาดวยเหตุผลใดเหตุหนึ่งตามวิทยความปรีชาญาณของพระองค ถา
มองในแงของเหตุผลดังกลาวนี้มันก็ถือวาเปนหนึ่งในความดีงามของพระองคดวย ดังนั้นการกระทํา
ตางๆ ของพระองคทุกๆ อยางนั้นยอมเปนสิ่งที่ดีงาม  ดังที่ทาน รอซูล  ไดกลาวไววา: 

ـِي ُكـلُّهُ  َوالْـَخرْيُ  «  ُّ  يََديَْك  ف َْك  لَيَْس  َوالرشَّ َ
  »  إِ

ความวา: "และความดีทุกอยางนั้นอยูในพระหัตถทั้งสองของพระองค แต
ความชั่วนั้นจะไมถูกพาดพิงถึงพระองค" (มุสลิม)  
 
การกระทําตางๆ ของบาวนั้นคือการสรางหรือการบันดาลของอัลลอฮฺ แตในขณะเดียวกัน

มันก็เปนการขวนขวายหรือเปนความพยายามของบาวดวย ดังที่พระองคอัลลอฮฺ  ไดตรัสไววา:  

  m¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  wl 
ความวา:"สวนผูที่บริจาคและยําเกรงอัลลอฮฺ และเชื่อมั่นในสิ่งที่ดี เราก็
จะใหเขาไดรับความสะดวกอยางงายดาย" (อัล-ลัยลฺ 5-7) 

 
48. อนุญาตหรือไมที่ฉันจะพูดวาคนคนนั้นตายชะฮีด(เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ)? 
การหุกมชี้ขาดวาคนหนึ่งคนใดอยางชัดเจนวาเขาตายชะฮีดนั้นก็คือการหุกมวาเขาผูนั้นไดเขา
สวรรค และตามมัซฮับของอะฮฺลุส สุนนะฮฺ เราจะไมพูดถึงคนหนึ่งคนใดอยางชัดเจนจากบรรดา
มุสลิมวาแทจริงเขาเปนชาวสวรรคหรือเขาเปนชาวนรก เวนแตบุคคลที่ทานนบี  ไดบอกเอาไววา
ใครคือชาวสวรรคหรือชาวนรก เพราะแทจริง ความเปนจริงนั้นเปนสิ่งลี้ลับที่ซอนเรน และเราก็ไมได
รอบรูถึงสภาพการตายที่แทจริงของมนุษย และการงานทุกอยางนั้นจะขึ้นอยูกับบ้ันปลายในชีวิต
ของเขา และเจตนาในใจนั้นมีแตอัลลอฮฺเทานั้นที่รูดียิ่ง เพียงแตวา เราหวังวาผูที่ทําความดีนั้นจะ
ไดรับผลตอบแทน และเราหวั่นกลัววาผูที่ทําความชั่วนั้นจะไดรับการลงโทษ 
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49. อนุญาตหรือไมในการหุกมชี้ขาดมุสลิมคนหนึ่งคนใดอยางชัดเจนดวยการเปนกุฟรฺ 
(การปฏิเสธศรัทธา) ของเขา ? ไมอนุญาตใหเราตัดสินมุสลิมคนหนึ่งคนใดวาเปนกาฟร(ผู
ปฏิเสธศรัทธา) และเปนมุชริก(ผูต้ังภาคี) และเปนนิฟาก(ผูกลับกลอก) ในเมื่อไมมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดเผย
ใหเห็นอยางชัดเจนจากเขาซึ่งเปนสิ่งที่บงชี้ถึงสภาพดังกลาวที่วานั้น พรอมๆ กับการมีอยูของ
มูลเหตุที่กีดกั้นการเปนกุฟรฺของพวกเขา  และเราตองปลอยใหความลับในใจของเขานั้นเปนภาระ
การสอบสวนของอัลลอฮฺ  
 
50. อนุญาตใหเฏาะวาฟสิ่งอ่ืนนอกจากกะฮฺบะฮฺไดหรือไม ? ไมมีสถานใดในแผนดินนี้ที่
อนุญาตใหเฏาะวาฟได เวนแต ณ ที่กะอฺบะฮฺอันทรงเกียรติเทานั้น และไมอนุญาตใหเลียนแบบ
สถานที่หนึ่งที่ใดเหมือนกะอฺบะฮฺถึงแมวาสถานที่นั้นจะเปนที่ทรงเกียรติยิ่งใหญแคไหนก็ตาม และ
ผูใดทําการเฏาะวาฟอื่นจากกะฮฺบะฮฺเพื่อแสดงความยิ่งใหญตอมัน แนนอนเหลือเกินวาเขานั้นได
ฝาฝนตออัลลอฮฺแลว 
 


