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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 

บทที่ 1  

หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเปนจรงิของศาสนาอิสลาม 

(ตอจากหัวขอ ความมหศัจรรยบางประการที่ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน) 

 

(2) ความทาทายทีย่ิ่งใหญในการประพันธโองการสักหนึง่บทใหเทียบเทาโองการในอลักุ
รอาน 

พระผูเปนเจาไดตรัสไวในอัลกุรอานดังนี ้:  

ْوإن كنتم يف ريب مما نزجا بل قبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا ( ُْ ُْ َْ َِ ِِ ِّ ِّ ٍِّ َ َُ ِ ُ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َّ َّ ٍ ْ ِ ْ ُ
ِ

ِشهداءكم من دون اهللا ِ ُ ُِّ َ َ ِإن كنتم صاد ُ َ ْ ُ ْ ُ ْ َقنيِ ْفإن لم يفعلوا ولن يفعلوا ، ِ ُْ َُ َْ َْ ََ َ ْ َّ
ِ
َ

َفايقوا اجار اليت وقودها اجاس واحلجارة أعدت للاكفرين ِ ِِ َ ْ ْ
ِ ِْ َّ َُ ُ َ ََ ِ

ْ َ َّ َ َُّ ُ ُ َّ ُ َّ : اكقرة ) (َ
٢٤(  

 และถาหากสูเจายังคงคลางแคลงสงสัยในสิ่งที่เราไดสงมาแกบาว
ของเรา ก็ขอใหสูเจา จงแตงขึ้นมาสักสูเราะฮฺหนึ่ง ที่เหมือนกับสิ่งนี้ สู
เจาอาจจะเรียกใครอื่น นอกจากอัลลอฮฺมาชวยเหลือสูเจาก็ได ถาหาก
สูเจาแนจริง (ในความสงสัยก็จงทํา) แต ถาหากสูเจาไมทํา และสูเจาก็
ไมมีทางที่จะทําไดดวย ดังนั้น จงระวังไฟ ที่ถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผู
ปฏิเสธ ซ่ึงจะมีมนุษยและหินเปนเชื้อเพลิงและ (มุหัมมัด) จงแจงขาวดี 
แกบรรดาผูศรัทธาและประกอบการดีทั้งหลายวา สําหรับพวกเขาคือ
สวนสวรรคหลากหลาย ที่เบื้องลางมีลําน้ําหลายสายไหลผาน  (อัลกุ
รอาน 2:23-25)  

นับต้ังแตอัลกุรอานไดถูกเปดเผย เมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผานมา ยังไมเคยมีบุคคลใดสามารถ
ประพันธโคลงขึ้นเลยมาสักหนึ่งบทที่เทียบเทาโองการในอัลกุรอานที่มีทั้งความไพเราะ โวหารคม
คาย วิจิตรบรรจง  มีบทบัญญัติที่แหลมคม มีขอมูลที่ถูกตอง มีการพยากรณที่แมนยํา อีกทั้งยังมี
คุณลักษณะที่สมบูรณแบบอื่นๆ และโปรดสังเกตวา บทที่ส้ันที่สุดในอัลกุรอาน (บทที่ 108) ซึ่งมี
เพียงสิบคําเทานั้น ก็ยังไมเคยมีบุคคลใดสามารถเอาชนะความทาทายได ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน (ดู Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, เลม 2 หนา 224)  ชาวอาหรับที่ไมมี
ความเชื่อบางคนซึ่งบุคคลเหลานั้นตางเปนศัตรูของทานศาสนทูตมุหัมมัด  ไดพยายามเอาชนะ
ความทาทายดังกลาวเพื่อพิสูจนใหเห็นวาศาสนทูตมุหัมมัด   นั้นไมใชศาสนทูตที่แทจริง แต
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พวกเขาทั้งหมดเหลานั้นตางตองลมเหลวในการกระทําเชนนั้น (ดู Al-Borhan fee Oloom Al-
Quran, Al-Zarkashy, เลม 2 หนา 226) พวกเขาลมเหลว ทั้งๆ ที่อัลกุรอานไดถูกเปดเผยเปนภาษา
ของพวกเขาเองและยังเปนภาษาทองถิ่น อีกทั้งชาวอาหรับในสมัยของศาสนทูตมุหัมมัด
นั้น   ตางเปนคนที่มีวาทศิลปดีเยี่ยมซึ่งคุนเคยกับการเลือกใชคําที่มี ความไพเราะสละสลวยมา
ใชในการประพันธกาพยและโคลงตางๆ ซึ่งยังคงนาอานและลิ้มรสในความซาบซึ้งไดมาจนทุกวันนี้ 

 
โองการบทที่ส้ันที่สุดในอัลกรุอาน (บทที ่108) ซึ่งมีเพยีงสิบคําเทานัน้ แตยัง
ไมเคยมีบุคคลใดที่สามารถเอาชนะความทาทายนี้ไดดวยการประพันธโคลง
สักหนึ่งบททีเ่ทียบเทากับโองการในอัลกุรอานไดเลย 
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(3) การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเรื่องการถือกําเนิดของศาสนทูตมุหัมมัด  ศาสน
ทูตของศาสนาอิสลาม 

การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเร่ืองการถือกําเนิดของศาสนทูตมุหัมมัด   นั้น
สามารถใชเปนพยานหลักฐานแสดงใหบุคคลที่มีความศรัทธาในพระคัมภีรไบเบิลเห็นถึงความสัตย
จริงของศาสนาอิสลาม 

ใน พระราชบัญญัติ 18, ทานโมเสสไดกลาวไววา พระเจาไดตรัสกับเขาวา “เราจะโปรด
ใหบังเกิดผูพยากรณอยางเจาในหมูพวกพี่นองของเขา และเราจะใสถอยคําของเราใน
ปากของเขา และเขาจะกลาวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไวนั้นแกประชาชนทั้งหลาย ตอมา
ผูใดไมเชื่อฟงถอยคําของเรา ซ่ึงผูพยากรณกลาวในนามของเรา เราจะกําหนดโทษผู
นั้น” (พระราชบัญญัติ 18:18-19) (โคลงทุกบทในหนานี้ไดนํามาจาก The NIV Study 
Bible, New International Version ยกเวนตรงที่ระบุหมายเหตุไววามาจาก KJV ซึ่งหมายความวา 
เปนฉบับของ King James Version) 

จากโคลงบทตางๆ เหลานี้ เราสามารถสรุปไดวา ศาสนทูตในการพยากรณนี้จะตองมี
บุคลิกลักษณะสามประการดังนี้: 

1) เขาจะตองเปนอยางทานโมเสส 

2)  เขาจะตองมาจากบรรดาพี่นองของชาวยิว เชน ลูกหลานของอิสมาเอล 

3) พระผูเปนเจานั้นจะทรงใสพระดํารัสของพระองคลงในปากของศาสนทูตทานดังกลาวนี้
และทานจะประกาศถึงสิ่งที่พระผูเปนเจาทรงบัญชาทานมา 

ขอใหเราลองตรวจสอบบุคลิกลักษณะทั้งสามประการนี้ใหลึกลงไปอีก: 

1) ศาสนทูตอยางเชนทานโมเสส:  

เปนการยากที่จะมีศาสนทูตถึงสองทานที่มีบุคคลิกลักษณะเหมือนกนัเปนอยางยิง่เชนทาน
โมเสสกับศาสนทูตมุหัมมัด .  ทั้งสองตางไดรับกฎระเบียบและขอบัญญัติของชีวิตที่ชัดเจน ทั้ง
สองตางตองเผชิญกับเหลาศัตรูและตางไดรับชัยชนะดวยวิธีปาฏิหาริยตางๆ นอกจากนี้ทั้งสองทาน
ยังไดรับการยอมรับวาเปนศาสนทูตและรัฐบุรุษอีก ดวย ทั้งสองยังตองหลบหนีการวางแผนรอบ
สังหาร จากการวิเคราะหระหวางทานโมเสสกับศาสนทูตมุหัมมัด ไมเพียงแตมีความคลายคลึงกัน 
อยางที่ไดกลาวมาขางตน แตยังมีความสําคัญโดดเดนเปนอยางยิ่งอีกดวย รวมทั้งการกําเนิดอยาง
เปนธรรมชาติ ชีวิตครอบครัวและการสิ้นชีพของทั้งทานโมเสสและศาสนทูตมุหัมมัด  แตไมใช
พระเยซู นอกจากนี้ สาวกของพระเยซูยังถือวาพระองคเปนบุตรแหงพระเจา และไมไดเปนศาสน
ทูตแหงพระเจา เนื่องจากโมเสสและมุหัมมัด  เปนศาสนทูตแลว และเพราะชาวมุสลิมเชื่อวา
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พระเยซูเปนเชนนั้น  ดังนั้น  การพยากรณจึงหมายถึงศาสนทูตมุหัมมัด  ไมใชพระเยซู 
เพราะวาศาสนทูตมุหัมมัด  นั้นมีความคลายคลึงกับทานโมเสสยิ่งกวาพระเยซูนั่นเอง 

อีกเชนเดียวกัน มีคนสังเกตถึงคําสอนของพระเยซูที่ถายทอดโดยพระสาวกยอหนที่วา 
ชาวยิวทั้งหลายกําลังรอคอยการบรรลุผลของการพยากรณที่สมบูรณชัดเจนทั้งสามประการอยู 
ประการแรกก็คือ การมาของพระเยซูคริสต ประการที่สอง การมาของอีเลยาห และประการที่สาม 
การมาของศาสนทูต ซึ่งเห็นไดชัดจากคําถามทั้งสามขอที่ถามกับทานสาวกยอหน ซึ่งเปนพระใน
นิกายโปรแตสแตนท: “นี่แหละเปนคําพยานของยอหน เมื่อพวกยิวสงพวกปุโรหิตและ
พวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามทานวา "ทานคือผูใดทานไดยอมรับ และมิไดปฏิเสธ แต
ไดยอมรับวา "ขาพเจาไมใชพระคริสต" เขาทั้งหลายจึงถามทานวา "ถาเชนนั้นทานเปน
ใครเลา ทานเปนเอลียาหหรือ" ทานตอบวา "ขาพเจาไมใชเอลียาห" "ทานเปนศาสนทูตผู
นั้นหรือ" และทานตอบวา "มิได" (ยอหน 1:19-21) ถาเราดูพระคัมภีรที่มีการอางอิงแบบไขว 
เราจะพบหมายเหตุที่ขอบหนากระดาษที่มีคําวา “ศาสนทูต” ปรากฏอยูใน ยอหน 1:21 ซึ่งคํา
เหลานี้นั้นอางถึงการพยากรณของพระราชบัญญัติ 18:15 และ 18:18 (ดูหมายเหตุบริเวณขอบ
ดานลางของ The NIV Study Bible, New International Version   ที่โคลง 1:21 หนา 1594) เรา
จึงพอสรุปไดจากสิ่งดังกลาวนี้วา พระเยซูคริสตนั้นไมใชศาสนทูตที่กลาวไวใน พระราชบัญญัติ 
18:18  

 

2) จากพี่นองชาวอิสราเอล: 

อับราฮัม (Abraham) มีบุตรชาย 2 ทาน คือ อิสมาเอลและอิสหาก (Ishmael and 
Isaac) (ปฐมกาล 21) ตอมาอิสมาเอลกลายเปนบรรพบุรุษของชนชาติอาหรับ และไอแซ็คกลาย
เปนบรรพบุรุษของชนชาติยิว ศาสนทูตที่กลาวถึงนี้ไมไดมาจากชนชาติยิวเอง แตมาจากบรรดาพี่
นองของพวกเขา เชน บรรดาพี่นองของตระกูลอิสมาเอล ศาสนทูตมุหัมมัด   คือหนึ่งในเครือ
ญาติของอิสมาเอล จึงเปนศาสนทูตที่แทจริงที่สุด 

อีกทั้งในคัมภีร อิสยาห 42:1-13 ยังไดกลาวถึงผูรับใชพระผูเปนเจา วา “ผูที่ไดรับเลือก” 
และ “ผูถือสาร” ของพระองคจะเปนผูซึ่งนํากฎระเบียบตางๆ ลงมา “ทานจะไมลมเหลวหรือ
ทอแทจนกวาทานจะสถาปนาความยุติธรรมไวในโลก และเกาะทั้งหลายจะรอคอย
พระราชบัญญัติของทาน” (อิสยาห 42:4) โคลงบทที่ 11 ซึ่งเชื่อมโยงบุรุษผูเปนที่รอคอยเขากับ
ทายาทของคีดาร  คีดารคือใคร ตามที่ ปฐมกาล 25:13 ไดกลาวไววา คีดารคือบุตรคนที่สองของ
อิสมาเอล ซึ่งเปนบรรพบุรุษของศาสนทูตมุหัมมัด  นั่นเอง  
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3) พระผูเปนเจาจะใสพระดํารัสของพระองคลงในปากของศาสนทูตทานนี้: 

พระดํารัสตางๆ ของพระผูเปนเจา (ในอัลกุรอาน) ไดถูกใสลงในปากของศาสนทูตมุหัม
มัด  อยางแทจริง พระผูเปนเจาไดประทานเทวทูตกาเบรียลใหลงไปสอนศาสนทูตมุหัมมัด  
ถึงพระดํารัสที่ถูกตองของพระผูเปนเจา (อัลกุรอาน) และใหทานนําพระดํารัสเหลานั้นไปสอนสั่ง
ผูคนอยางที่ทานไดฟงมา ดังนั้น พระดํารัสดังกลาวจึงไมใชเปนของทานเอง พระดํารัสหลานั้นไม
ไดมาจากความคิดของทานเอง แตไดถูกใสลงในปากของทานโดยเทวทูตกาเบรียล ในชวงชีวิต
ของศาสนทูตมุหัมมัด  และภายใตการดูแลของทานนั้น  พระดํารัสเหลานี้จึงไดถูกทองจําและ
จารึกไวโดยบรรดาสหายของทาน 

อีกทั้ง คําพยากรณที่บันทึกไวใน พระราชบัญญัติ ไดกลาวไววา ศาสนทูตทานนี้จะได
กลาวพระดํารัสของพระผูเปนเจาในนามของพระผูเปนเจา ถาเรากลับไปดูอัลกุรอาน เราจะพบวา
ทุกบทของพระคัมภีร ยกเวนในบทที่ 9 จะนําเรื่องหรือข้ึนตนดวยวลี “ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผู
ทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ” 

เครื่องบงชี้อีกอยางหนึ่ง (นอกจากคําพยากรณที่บันทึกไวใน พันธสัญญาเลมที่หา) ไดแก
พระคัมภีร อิสยาห ที่เกี่ยวพันกับผูถือสารโดยเชื่อมโยงกับคีดารดวยบทสวดบทใหม (พระคัมภีรซึ่ง
จารึกดวยภาษาใหม) ซึ่งสวดโดยพระผูเปนเจา (อิสยาห 42:10-11) ในที่นี้ไดกลาวไวอยางชัดแจง
ในคําพยากรณที่บันทึกไวใน อิสยาห: “แตพระองคจะตรัสกับชนชาตินี้โดยตางภาษา” (อิส
ยาห 28:11 KJV) อีกสวนหนึ่งที่เกี่ยวพันกัน ไดแก อัลกุรอานไดรับการเปดเผยไปยังกลุมบุคคล
ตางๆ ในชวงกวายี่สิบสามป เปนเรื่องที่นาสนใจเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ อิสยาห 28 ซึ่งได
กลาวถึงในส่ิงเดียวกัน “เพราะเปนขอบังคับซอนขอบังคับ ขอบังคับซอนขอบังคับ บรรทัด
ซอนบรรทัด บรรทัดซอนบรรทัด ที่นี่นิด ที่นั่นหนอย” (อิสยาห 28:10). 

โปรดสังเกตวาพระผูเปนเจาไดตรัสเปนคําพยากรณไว พระราชบัญญัติ บทที่18 วา 
“ตอมาผูใดไมเชื่อฟงถอยคําของเรา ซ่ึงผูพยากรณกลาวในนามของเรา เราจะกําหนดโทษ
ผูนั้น” (พระราชบัญญัติ 18:19) ส่ิงที่กลาวมานี้หมายความวา ผูใดก็ตามที่ศรัทธาในพระคัมภีร
จะตองมีความศรัทธาในสิ่ที่ศาสนทูตสั่ งสอน  และศาสนทูตที่วานี้ ไดแก  ศาสนทูตมุหัม
มัด   นั่นเอง 
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(4) โองการตางๆ ในอัลกุรอานที่กลาวถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งในเวลาตอมาไดเกิดขึ้น
ดังที่กลาวไว 

ดังตัวอยางหนึ่งของเหตุการณที่ไดกลาวไวลวงหนาในอัลกุรอาน ไดแก ชัยชนะของชาว
โรมันที่มีตอชาวเปอรเชียภายในเวลาสามถึงเกาปหลังจากที่ชาวโรมันเคยพายแพตอชาวเปอรเชีย
มากอน ซึ่งเรื่องนี้พระผูเปนเจาไดไดตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้: 

ُغلبت الروم  ُّ ِ َِ ِيف أد األرض وهم من نعد غلبه ) ٢( ُ ِ
َ َ ِ ْ َ ِّ ُ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ

َم سيغلبون ِ ُ ِ ْ َ َ ْ )
ِيف بضع سنني هللا ) ٣ ِ َ ِ ِِ ْ

ِ ُاألمر من قبل ومن نعد ويومئذ ففرح  ِ َ َ َْ َ ٍَ ِ َ ْ َ َُ ْْ ِ ُِ ُ ْ َ ْ

َالمؤمنون  ُ ِ ْ ُ ْ )٤(   
 พวกโรมันถูกพิชิตแลวในดินแดนอันใกลนี้ แตหลังจากการปราชัย

ของพวกเขาแลวพวกเขาจะไดรับชัยชนะ ในเวลาไมกี่ปตอมา (สามถึง
เกาป)...  (อัลกุรอาน 30:2-4) 

ขอใหพวกเราดูวาประวัติศาสตรไดบอกใหพวกเรารูเกี่ยวกับสงครามเหลานี้อยางไร ใน
หนังสือเลมหนึ่งที่ชื่อวา History of the Byzantine State ได กลาววา กองทัพโรมันไดพายแพ
อยางยอยยับตอแอนติออซ ในป พ.ศ. 1156 และสงผลใหชาวเปอรเชียขึ้นมามีความแข็งแกรง
เหนือกวาชนเผาอื่นทั้งหมด ไดอยางรวดเร็ว (History of the Byzantine State โดย Ostrogorsky 
หนา 95) ในเวลานั้น ยากที่จะจินตนาการวา ชาวโรมันจะเอาชนะชาวเปอรเชียได แตในอัลกุรอาน
ไดกลาวไวลวงหนาวา ชาวโรมันจะกลับมามีชัยชนะภายในสามถึงเกาป ในป พ.ศ. 1165 เกาป
หลังจากความพายแพของชาวโรมัน กองทัพทั้งสอง (โรมันและเปอรเซีย) ไดมาประจัญหนากันอีก
คร้ังหนึ่งบนอาณาจักรอารเมเนี่ยน และผลลัพธก็คือ ชัยชนะอยางเด็ดขาดของชาวโรมันเหนือชาว
เปอรเซีย ซึ่งถือไดวาเปนชัยชนะครั้งแรกหลังจากความพายแพของชาวโรมันเมื่อป พ.ศ. 1156 เปน
ตนมา (History of the Byzantine State โดย Ostrogorsky หนา 100-101 และ History of 
Persia โดย Sykes เลม 1 หนา 483-484 และดูที่ The New Encyclopaedia Britannica โดย 
Micropaedia เลม 4 หนา 1036)  คําพยากรณเปนไปตามที่พระผูเปนเจาไดไดตรัสไวในอัลกุรอาน
ทุกประการ 

อีกทั้งยังมีโองการอื่นๆ อีกจํานวนมากในอัลกุรอาน และคํากลาวของทานศาสนทูตมุหัม
มัด  ซึ่งกลาวถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งตอมาไดเกิดขึ้นจริงตามที่กลาวไวนั้น 
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(5) ปาฏิหาริยซ่ึงทรงแสดงโดยศาสนทูตมุหัมมัด  

ศาสนทูตมุหัมมัด  ไดแสดงปาฏิหาริยนานัปการ โดยไดรับพระอนุญาตจากพระผูเปน
เจา ปาฏิหาริยเหลานี้มีประจักษพยานรูเห็นมากมาย ดังตัวอยางเชน : 

• เมื่อมีผูไมมีความเชื่อจํานวนหนึ่งในนครเมกกะห ไดขอใหศาสนทูตมุหัมมัด  
แสดงปาฏิหาริยใหกับพวกเขาประจักษ ทานก็ทรงแสดงการแยกดวงจันทรใหพวก
เขาดู (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari  เลขที่ 3637 และ Saheeh 
Muslim เลขที่ 2802) 

• ปาฏิหาริยอีกอยางหนึ่งไดแก ทําใหน้ําไหลออกมาจากนิ้วมือของศาสนทูตมุหัม
มัด  เมื่อบรรดาสหายของทานรูสึกกระหายน้ําและไมมีน้ําใหด่ืมเลย ยกเวนมี
อยูเพียงเล็กนอยในคนโท พวกเขาเขาไปเฝาทานและบอกทานวา พวกเขาไมมีน้ําที่
จะใชชําระลางหรือแมกระทั่งไวด่ืมเลย ยกเวนน้ําที่อยูในคนโทนั้น เมื่อเปนเชนนั้น 
ศาสนทูตมุหัมมัด   จึงทรงจุมมือลงไปในคนโทดังกลาว และตอมาน้ําไดเร่ิม
ไหลออกมาระหวางนิ้วมือของทาน ดังนั้น พวกเขาจึงดื่มและใชชําระลางอยางที่
ปรารถนา บรรดาสหายเหลานั้นมีจํานวนทั้งสิ้นหนึ่งพันหารอยคน (Narrated 
in Saheeh Al-Bukhari, #3576, and Saheeh Muslim, #1856)   

อีกทั้งยังมีปาฏิหาริยอ่ืนๆ อีกจํานวนมากซึ่งทานไดแสดงหรือเกิดกับทาน 
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(6) ชีวิตที่สมถะของศาสนทูตมุหัมมัด   

ถาเราจะเปรียบเทียบชีวิตของศาสนทูตมุหัมมัด  กอนที่พระองคจะทรงรับหนาที่เปนศา
สนทูต และชีวิตของทานหลังจากที่ทานเริ่มปฏิบัติภารกิจในฐานะศาสนทูตแลวนั้น เราจงึพอสรปุได
วา เปนเรื่องที่อยูเหนือเหตุผลที่จะคิดวา ศาสนทูตมุหัมมัด   เปนศาสนทูตที่จอมปลอม ผูซึ่งอาง
เอาความเปนศาสนทูต เพื่อจะไดมาซึ่งขาวของเงินทอง ความยิ่งใหญ ความรุงโรจน หรืออํานาจ 

กอนที่จะรับหนาที่เปนศาสนทูต ทานศาสนทูตมุหัมมัด  ไมเคยมีปญหาเรื่องเงินๆ 
ทองๆ มากอนเลย เนื่องจากทานเปนพอคาวานิชผูมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จคนหนึ่ง ศาสน
ทูตมุหัมมัด  มีรายไดเอาไวใชจายอยางสะดวกสบายและเปนที่พอใจ แตหลังจากที่รับหนาที่
เปนศาสนทูตแลว และเพราะเหตุดังกลาว ทานกลับขัดสนลงกวาแตกอน เพื่อใหดูชัดเจนยิ่งขึ้นกวา
นี้ ขอใหเราดูคํากลาวเกี่ยวกับชีวิตของทานดังตอไปนี้: 

• อาอิชะฮฺ ภรรยาของศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาวไววา “โอ หลานชายของขา เรา
อาจจะตองเฝาชมพระจันทรกลับมาเต็มดวงใหมถึงสามครั้งในระยะเวลาทั้งสอง
เดือนนี้ โดยไมไดจุดไฟ (เพื่อหุงหาอาหาร) ในบานของทานศาสนทูต  เลยนะ” 
หลานชายของเธอจึงถามวา “โอ ปา แลวปาจะดํารงชีวิตอยูไดอยางไรละ”  เธอ
ตอบ “ก็ของดําสองสิ่งอยางไรละ คืออินทผลัมและน้ํานะซิ แตทานศาสนทูต  มี
เพื่อนบานชาวอันศอร ซึ่งพวกเขาเหลานั้นตางเลี้ยงอูฐตัวเมียซึ่งรีดน้ํานมได และ
พวกเขาก็เคยแบงนมอูฐใหทานศาสนทูต  มาบาง”1 (เชิงอรรถถูกระบุไวที่ทาย
หัวขอนี้) 

• อาอิชะฮฺ ยังไดกลาววา “ครอบครัวของทานศาสนทูตของพระผูเปนเจา   ไมเคย
ไดอ่ิมจากขนมปงที่ทํามาจากแปงชั้นดีติดตอกันสามวัน นับต้ังแตพระผูเปนเจาได
ทรงแตงตั้งใหทานเปนศาสนทูต จนกระทั่งทานเสียชีวิต”2 

• อาอิชา ภรรยาของศาสนทูตมุหัมมัด  กลาววา “ที่นอนของศาสนทูต  ทํามา
จากหนังสัตวที่บรรจุเยื่อเปลือกของตนอินทผลัม”3 

• อัมรฺ อิบน อัลหาริษ หนึ่งในบรรดาสหายของศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาววา เมื่อ
ทานศาสนทูต    ส้ินชีวิต ทานไมทิ้งเงินหรืออะไรไวเลย มีเพียงลอสีขาวที่ทาน
ใชข่ีไปไหนมาไหนเทานั้นเอง อาวุธและที่ดินทานก็ทรงบริจาคใหกับการกุศล
ทั้งหมด 4 

ศาสนทูตมุหัมมัด  มีชีวิตอยูอยางลําบากจนกระทั่งทานสิ้นลมหายใจ แมวาทานจะ
สามารถใชทรัพยสินของชาวมุสลิมได แตพื้นที่สวนใหญของคาบสมุทรอาราเบียนก็เปนของชาว
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มุสลิมกอนที่ทานจะเสียชีวิต และชนชาวมุสลิมตางมีชัยชนะตลอดมาหลังจากที่ทานสั่งสอนเปน
เวลาถึงสิบแปดป 

จึงเปนไปไดหรือไมวาศาสนทูตมุหัมมัด  อาจอางความเปนศาสนทูตเพื่อที่จะไดรับ
ยศถาบรรดาศักดิ์ ความยิ่งใหญ และอํานาจ ความกระหายอยากที่จะมีความสุขสบายอยูบนลาภ 
ยศ สรรเสริญและอํานาจนั้น ปรกติแลวจะตองหอมลอมไปดวยภักษาหารที่เลอเลิศ เครื่องนุงหมที่
หรูหรา พระราชวังที่อลังการ องครักษที่แตงกายสงางามและมีอํานาจอยางที่มิมีผูใดอาจจะโตแยง
ได ส่ิงทั้งหมดที่กลาวมานี้ มีส่ิงใดบางที่มีอยูในศาสนทูตมุหัมมัด ? ถาลองสังเกตชีวิตของทาน
บาง อาจจะชวยตอบคําถามดังกลาวเหลานี้ได 

แมวาความรับผิดชอบของทานในฐานะที่เปนศาสนทูต ครู รัฐบุรุษ และผูพิพากษา แตศา
สนทูตมุหัมมัด  ก็ยังเคยรีดนมแพะเอง,5 ปะชุนเครื่องนุงหม ซอมรองเทาเอง,6 ชวยทํางานบาน,7 

และไปเยี่ยมเยียนคนยากจนเมื่อพวกเขาเหลานั้นเกิดเจ็บปวย8 อีกทั้งทานยังชวยเหลอืบรรดาสหาย
ของทานขุดทองรองดวยการชวยพวกเขาขนทราย9  ชีวิตของทานเปนแบบอยางที่นาทึ่งในเรื่องของ
ความสมถะและความออนนอมถอมตน 

บรรดาสหายของศาสนทูตมุหัมมัด  ตางรักใครทาน ใหความเคารพตอทาน และไวใจ
ในตัวทานมากจนนาประหลาดใจ แตทานก็ยังเนนย้ําวา ควรเคารพบูชาพระผูเปนเจาโดยตรง มิใช
เคารพบูชาทานเอง อนัส หนึ่งในสหายของศาสนทูตมุหัมมัด   ไดกลาววา ไมเคยมีบุคคลใดที่
พวกเขาจะรักมากไปกวาศาสนทูตมุหัมมัด , อีกแลว แตเมื่อทานมาหาพวกเขา พวกเขาไมตอง
ลุกขึ้นยืนใหเกียรติทาน เนื่องจากทานไมชอบการลุกขึ้นยืนใหเกียรติทาน10 อยางเชนที่คนอื่นๆ มัก
กระทําตอบุคคลผูมีอํานาจทั้งหลายเสมอ 

นานมาแลวกอนที่จะมีการคาดหวังถึงความสําเร็จใดๆ ตอศาสนาอิสลาม และในระยะ
เร่ิมแรกของยุคที่เจ็บปวดและยาวนานของความทรมาน ทุกขระทมและการกลั่นแกลงตอศาสนทูต
มุหัมมัด  และบรรดาสหายของทานไดรับขอเสนอที่นาสนใจอยางหนึ่ง จากผูแทนคนหนึ่งของ
บรรดาผูนําที่เปนพวกนอกศาสนา ที่ชื่อวา อุตบะฮฺ ไดเขาพบทานและกลาววา “….ถาทานตองการ
เงิน พวกเราจะจัดหามาใหทานไดอยางเพียงพอ ดังนั้น ทานจะเปนผูที่รํ่ารวยที่สุดคนหนึ่งในหมู
ของพวกเรา  ถาทานตองการความเปนผูนํา พวกเราจะสถาปนาทานใหเปนผูนําของพวกเรา
และจะไมตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากทานโดยเด็ดขาด ถาทานตองการ
อาณาจักร พวกเราจะสถาปนาทานใหเปนกษัตริยปกครองพวกเรา...” โดยที่ตองการผลตอบแทน
จากศาสนทูตมุหัมมัด เพียงประการเดียว นั่นคือ ใหยกเลิกชักจูงผูคนใหมานับถือศาสนา
อิสลามและเคารพบูชาพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวโดยไมนับถือพระผูเปนเจาองคอ่ืนๆ 
เลย  ขอเสนอดังกลาวนี้ มิไดเปนการยั่วยุตอบุคคลที่กําลังแสวงหาประโยชนสุขแกชาวโลกอยู
กระนั้น หรือ ศาสนทูตมุหัมมัดลังเลเมื่อไดรับขอเสนอดังกลาวหรือไม หรือทานแสรงปฏิเสธขณะที่
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หากลวิธีในการตอรองดวยการเปดชองไว เพื่อใหไดขอเสนอที่ดีกวากระนั้นหรือ ตอไปนี้คือคําตอบ
ของทาน {ในนามของพระผูเปนเจา พระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ} และทานก็
สาธยายใหกับอุตบะฮฺ ดวยโองการบทตางๆ ในอัลกุรอาน 41:1-3811  ดังนี้: 

َتزنيل من ا ِّ ٌ
ِ

ِلرمحن الرحيم َ ِ َّ َِّ
َ ٍكتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم ) ٢(ْ ْ َ ِّ ً ً َّ ِ َ َ ِّ َْ ُ ُُ ْ ٌُ َ ِ

َفعلمون  ُ َ ْ َبشريا ونذيرا فأعرض أكرثهم فهم ال يسمعون ) ٣(َ ُ َْ َ ََ ْ ُْ َ ُ ُ َ ْ َ َ ََ َْ َ َ ً ًِ ِ)٤(  
 เปนการประทานลงมาจากพระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตา

เสมอ คัมภีรซ่ึงโองการทั้งหลายไดใหคําอธิบายไวอยางละเอียดเปนอัล
กุรอานภาษาอาหรับสําหรับหมูชนผูมีความรู เปนการแจงขาวดีและ
เปนการตักเตือน แตสวนมากของพวกเขาผินหลังให ดังนั้น พวกเขาจึง
ไมไดยิน  (อัลกุรอาน 41:2-4) 

มีอยูอีกครั้งหนึ่งที่ทานตอบสารที่สงมาโดยลุงของทานที่ตองการใหหยุดชักชวนผูคนใหหัน
มานับถือศาสนาอิส ลาม คําตอบของศาสนทูตมุหัมมัด  นั้นมีทั้งความเด็ดเดี่ยวและจริงใจ 
"ขาพเจาขอสาบานในนามของพระผูเปนเจา โอ ลุง ! ถาพวกเขาวางพระอาทิตยลงบนมือ
ขวาของขาพเจาและพระจันทรลงบนมือซายของ ขาพเจา เพื่อใหสนองตอบกับการให
ยกเลิกเรื่องดังกลาว (การชักชวนผูคนใหมานับถือศาสนาอิสลาม) ขาพเจาจะไมยอม
ยกเลิกจนกวา พระผูเปนเจาจะบันดาลใหเปนไปอยางนั้นหรือขาพเจาไดดับสูญไปจาก
การปก ปองเรื่องดังกลาวเสียแลว"12 

ศาสนทูตมุหัมมัด  กับสาวกบางคนของทานไมเพียงแตไดรับทุกขทรมานจากการกลั่น
แกลงมาเปนเวลาสิบสามป แตผูไมมีความศรัทธาบางคนถึงกระทั่งพยายามลอบสังหารศาสนทูต
มุหัมมัด  อยูหลายครั้ง คร้ังหนึ่งที่พวกเขายังพยามยามลอบสังหารดวยการปลอยกอนหนิขนาด
ใหญที่แขวนไวเพื่อใหตกลงบนศีรษะของทาน13 อีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาพยายามลอบสังหารทาน 
ดวยการใสยาพิษลงในอาหารของทาน14  จะมีอะไรที่สามารถพิสูจนใหเห็นไดถึงชีวิตที่มีแตความ
ทุกขระทมและการเสียสละ แมกระทั่งหลังจากที่ทานมีชัยชนะอยางเด็ดขาดเหนือหมูศัตรูทั้งหลาย
แลวก็ตาม? จะมีอะไรที่สามารถอธิบายถึงความออนนอมถอมตนและความเปนผูมีคุณธรรมสูงสง
ซึ่งทานไดทรงแสดงใหเห็นในชวงที่รุงโรจนที่สุดของทาน เมื่อทานยืนยันวาความสําเร็จดังกลาวเกิด
จากความชวยเหลือของพระผูเปนเจาและไมใชมาจากอัจฉริยะภาพของทานเอง เหลานี้เปน
ลักษณะของผูกระหายอํานาจหรือเปนบุรุษผูเห็นแกตัวเองกระนั้นหรือ? 

 
_____________________________ 
เชิงอรรถทายหัวขอที่ 6: 

(1) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2972 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2567.  
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(2) บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 5413 และAl-Tirmizi เลขที่ 2364.   

(3) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2082 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6456.   

(4) บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2739 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 17990.   

(5) บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 25662.   

(6) บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 676 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 25517.   

(7) บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 676 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 23706.   

(8) บรรยายไวใน Mowatta’ Malek เลขที่ 531.   

(9) บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 3034 และ Saheeh Muslim เลขที่ 1803 
และ Mosnad Ahmad เลขที่ 18017.   

(10) บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 12117 และ Al-Tirmizi เลขที่ 2754.   

(11) Al-Serah Al-Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมที่ 1 หนา 293-294.   

(12) Al-Serah Al-Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมที่ 1 หนา 265-266.   

(13) Al-Serah Al-Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมที่ 1 หนาที่ 298-299.   

(14) บรรยายไวใน Al-Daremey เลขที่ 68 และ Abu-Dawood เลขที่ 4510.   
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 (7) ความเจริญรุงเรืองอยางมหัศจรรยของศาสนาอิสลาม 

ในตอนสุดทายของบทนี้ อาจเหมาะกับการอธิบายใหเห็นถึงเครื่องบงชี้ที่สําคัญในเรื่อง
ความเปนจริง ของศาสนาอิสลาม เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก 
ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุด รายละเอียดตอไปนี้ถือเปนขอสังเกตบางประการ
เกี่ยวกับปรากฏการณดังกลาวนี้ : 

• “ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือ
เปนเครื่องชี้ทางและเสาหลักที่ชวยค้ําจุนเสถียรภาพใหกับผูคนจํานวน มากมาย
ของเรา....” (Hillary Rodham Clinton จากLos Angeles Times).1 (เชิงอรรถถูก
ระบุไวที่ทายหัวขอนี้) 

• “ชาวมุสลิมเปนกลุมชนที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก....” (The Population 
Reference Bureau จาก USA Today).2 

• “…..ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศ” (Geraldine 
Baum นักเขียนบทความเรื่องศาสนาใหแก Newsday จาก Newsday).3 

• “ศาสนาอิสลาม ศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา..” (Ari L. 
Goldman จาก New York Times ).4 

ปรากฏการณดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาศาสนาอิสลามนั้นเปนศาสนาที่ประทานมาจากพระผู
เปนเจาอยางแทจริง ไมมีเหตุผลใดที่จะคิดไปไดวา ผูคนชาวอเมริกันและผูคนในประเทศตางๆ 
จํานวนมากมายไดหันมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามโดยปราศจากการพินิจพิเคราะหและ การ
ไตรตรองอยางถวนถี่กอนที่จะสรุปวาศาสนาอิสลามนั้นเปนศาสนาที่แทจริง การหันมายอมรับนับ
ถือของคนเหลานี้นั้น มาจากประเทศตางๆ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ และทุกหมูเหลา ซึ่งรวมถึง
นักวิทยาศาสตร ศาสตราจารย นักปรัชญา นักหนังสือพิมพ นักการเมือง นักแสดง และนักกีฬา 
เปนตน 

ประเด็นตางๆ ที่หยิบยกมากลาวไวในบทนี้นั้น ถือวาเปนพยานหลักฐานบางประการ
เทานั้นที่ชวยสนับสนุนความเชื่อที่วาพระ คัมภีรกุรอานเปนพระคัมภีรที่รจนามาจากพระผูเปนเจา
โดยแท ศาสนทูตมุหัมมัด  เปนศาสนทูตที่แทจริง ประทานมาโดยพระผูเปนเจา และศาสนา
อิสลามเปนศาสนาจากพระผูเปนเจาโดยแทจริง 
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_____________________________ 

เชิงอรรถทายหัวขอที่ 7: 

(1) Larry B. Stammer, นักเขียนบทความเรื่องศาสนาใหแก Times “First Lady Breaks Ground 
With Muslims” จาก Los Angeles Times, ฉบับ Home Edition, Metro Section, Part 
B วันที่ 31 พฤษภาคม 2539 หนา 3.   

(2) Timothy Kenny “Elsewhere in the World” จาก USA Today ฉบับ Final Edition, ภาคขาว 
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2532 หนา 4A.   

(3)  Geraldine Baum “For Love of Allah” จาก Newsday ฉบับ Nassau และ Suffolk Edition 
ตอนที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม 2532 หนา 4.   

(4)  Ari L. Goldman “Mainstream Islam Rapidly Embraced By Black Americans” 
จาก New York Times ฉบับ Late City Final Edition วันที่ 21 กุมภาพันธ 2532 หนา 1.   

 


