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 ทานถาม อัลกุรอานตอบ 

1. ใครคือผูสราง? 

(40:64) อัลลอฮฺ คือผูทรงทําใหแผนดินนี้เปนที่พํานักแกพวกเจา และชั้นฟาเปนเพดานมั่นคง และทรง
ทําใหพวกเจาเปนรูปราง และทรงทําใหรูปรางของพวกเจาสวยงามและทรงประทานปจจัยยังชีพจาก
ส่ิงที่ดี ๆ แกพวกเจา พระองคคืออัลลอฮฺ พระเจาของพวกเจา ดังนั้นอัลลอฮฺพระเจาแหงสากลโลก
(มนุษย ญิน และทุกสิ่งที่ดํารงอยู)ทรงจําเริญยิ่ง  

(39:6)  พระองคทรงสรางพวกเจา(ทั้งหมด)จากชีวิตหนึ่ง(หมายถึงอดัม)  แลวจากชีวิตนั้นทรงทําให
เปนของคูครองของเขา(ฮาวาหรืออีฟ) และทรงประทานปศุสัตวแปดตัวเปนคูแกพวกเจา(แกะทั้งตัวผู
และตัวเมีย แพะทั้งตัวผูและตัวเมีย วัวทั้งตัวผู และตัวเมีย อูฐทั้งตัวผู และตัวเมีย) พระองคทรงสราง
พวกเจาในครรภของมารดาพวกเจา เปนการบังเกิดครั้งแลวครั้งเลาอยูในความมืดสามชั้น พระองค
นั้นคืออัลลอฮฺ พระเจาของพวกเจา พระอํานาจเปนสิทธิของพระองค (ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจาก
พระองคที่เราสักการะบูชา) แลวทําไมพวกเจาจึงผินหนาไปทางอื่น! 

(7:54) แทจริงพระเจาของพวกเจานั้น คือ อัลลอฮฺ ผูทรงสรางบรรดาชั้นฟา และแผนดินภายในหกวัน 
แลวสถิตอยูเหนือบัลลังกพระองค(อิสติวาอ)  ทรงใหกลางคืนครอบคลุมกลางวันในสภาพที่กลางคืน
ไลตามกลางวันโดยรวดเร็ว และทรงสรางดวงอาทิตย และดวงจันทร และบรรดาดวงดาวขึ้น โดยถูก
กําหนดใหทําหนาที่บริการตามพระบัญชาของพระองค พึงรูเถิดวา การสรางและกิจการทั้งหลายนั้น
เปนสิทธิของพระองคเทานั้น มหาบริสุทธิ์อัลลอฮฺ ผูเปนพระเจาแหงสากลโลก (มนุษย ญิน และทุกสิ่ง
ที่ดํารงอยู) 

(10:32) พระองคนั่นแหละอัลลอฮฺ พระเจาที่แทจริงของพวกทาน ฉะนั้นหลังจากความจริงแลวจะมี
อะไรอีกเลา นอกจากความหลงผิดเทานั้น แลวทําไมเลาพวกทานจึงถูกใหหันเหออกไปอีก?  

 

2. อัลลอฮฺคือใคร? 

(59:23) พระองคคืออัลลอฮฺ ซึ่งไมมีพระเจาอื่นใดอีกนอกจากพระองคผูทรงอํานาจสูงสุด ผูทรง
บริสุทธิ์ ผูทรงความศานติสุข ผูทรงคุมครอง ผูทรงเปนพยาน ผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงยิ่งใหญ ผูทรง
ทรนง มหาบริสุทธิ์แดอัลลอฮฺจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคีตอพระองค  

(59:24) พระองคคืออัลลอฮฺ ผูทรงสราง ผูทรงใหบังเกิด ผูทรงทําใหเปนรูปราง สําหรับพระองคคือ
พระนามทั้งหลายอันสวยงามไพเราะ ส่ิงที่อยูในชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินตางแซซองสดุดีพระองค
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และพระองคเปนผูทรงอํานาจผูทรงปรีชาญาณ 

(20:14) แทจริงขาคืออัลลอฮฺ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากขา ดังนั้นเจาจงเคารพภักดีตอขาและจง
ดํารงไวซึ่งการละหมาด เพื่อรําลึกถึงขา 

(2:255) อัลลอฮฺ นั้น คือ ไมมีผูที่เปนที่เคารพสักการะใด ๆ นอกจากพระองคเทานั้น ผูทรงชีวิน ผูทรง
บริหารกิจการทั้งหลาย  โดยที่การงวงนอนและการนอนหลับใด ๆ จะไมเอาพระองค(คือไมทรงมี
คุณลักษณะเชนนั้น) ส่ิงที่อยูในบรรดาชั้นฟาและสิ่งที่อยูในแผนดินนั้นเปนของพระองค ไมมีผูใดที่จะ
ขอความชวยเหลือใหแกผูอ่ืน ณ ที่พระองคได นอกจากดวยอนุมัติของพระองคเทานั้น พระองคทรงรู
ส่ิงที่อยูเบื้องหนาของพวกเขา และสิ่งที่อยูเบื้องหลังของพวกเขาและพวกเขาจะไมรอบรูส่ิงใดจาก
ความรูของพระองคได นอกจากสิ่งที่พระองคประสงคเทานั้น อัลกุรสียพระองคนั้นกวางขวางทั่วชั้น
ฟาทั้งหลายและแผนดินและการรักษามันทั้งสองก็ไมเปนภาระหนักแกพระองคและพระองคนั้นคือผู
ทรงสูงสง ผูทรงยิ่งใหญ (โองการ 2:255 ถูกเรียกวา อายัตตุลกรุซี) 

(35:13) พระองคทรงใหกลางคืนคาบเกี่ยวเขาไปในกลางวัน (นั่นคือ ลดชั่วโมงกลางคืนมาเพิ่มชั่วโมง
ในตอนกลางวัน) และทรงใหกลางวันคาบเกี่ยวเขาไปในกลางคืน (นั่นคือ ลดชั่วโมงตอนกลางวันมา
เพิ่มชั่วโมงในตอนกลางคืน)  และทรงใหดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนประโยชน (แกมนุษย) ทุกสิ่ง
โคจรไปตามวาระที่ไดกําหนดไว นั่นคือ อัลลอฮฺ พระเจาของพวกเจา อํานาจการปกครองทั้งมวลเปน
สิทธิ์ของพระองค และสิ่งที่พวกเจาวิงวอนขออื่นจากพระองคนั้นพวกมันมิไดครอบครองสิ่งใดแมแต
เยื่อบางหุมเมล็ดอินทผลัม  

(3:18) อัลลอฮฺทรงยืนยันวา แทจริงไมมีผูที่ควรไดรับการเคารพสักการะใด ๆ นอกจากพระองคเทานัน้ 
และมะลาอิกะฮ และผูมีความรูในฐานะดํารงไวซึ่งความยุติธรรมนั้น ก็ยืนยันดวยวาไมมีผูที่ควรไดรับ
การเคารพสักการะใด ๆ นอกจากพระองคผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณเทานั้น  

(3:51 แทจริงอัลลอฮฺนั้นคือ พระเจาของฉัน และพระเจาของพวกทาน ดังนั้น จงอิบาดะฮตอพระองค
เถิด นี้แหละคือทางอันเที่ยงตรง 

 

3.ทานคิดวาอัลลอฮฺ สรางทานเพียงแคเลนๆ โดยไรเปาหมายกระนั้นหรือ? 

(3:115) สูเจาคิดวาเราไดสรางสูเจาเพื่อเลนๆ (โดยไมมีจุดประสงค) และสูเจาจะไมถูกกลับมาหาเรา
หรือ? 

 



 3

4.อัลลอฮฺ สรางมนุษยเพื่ออะไร? 

(51:56) และขา(อัลลอฮฺ) มิไดสรางญิน และมนุษยเพื่ออ่ืนใด เวนแตเพื่ออิบาดะฮฺ(เคารพภักดี)ตอขา
(เพียงองคเดียว) 

  

5.อัลลอฮฺ ทรงบัญชาใหเราทําอะไร?  

(4:58) แทจริงอัลลอฮฺทรงบัญชาพวกเจาใหมอบคืนบรรดาของฝากแกเจาของของมัน และเมื่อพวก
เจาตัดสินระหวางผูคน พวกเจาก็จะตองตัดสินดวยความยุติธรรม แทจริงอัลลอฮฺทรงแนะนําพวกเจา
ดวยสิ่งซึ่งดีจริง ๆ แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงไดยินและทรงเห็น 

(6:151) จงกลาวเถิด(มุฮัมมัด)วาทานทั้งหลายจงมากันเถิด ฉันจะอานใหฟงสิ่งที่พระเจาของพวก
ทานไดหามไวแกพวกทาน คือ พวกเจาอยาใหส่ิงหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค และจงทําดีตอผู
บังเกิดเกลาทั้งสอง  และอยาฆาลูกของพวกเจาเนื่องจาก(กลัว)ความจน เพราะเราเปนผูใหปจจัยยัง
ชีพแกพวกเจาและแกพวกเขา(ลูกๆ ของทาน) และจงอยาเขาใกลบรรดาส่ิงชั่วชาทั้งที่เปดเผยและที่
ปกปด และอยาฆาชีวิตที่อัลลอฮฺ ทรงหามไว นอกจากดวยสิทธิอันชอบธรรม(ตามหลักการอิสลาม) 
เทานั้น นั่นแหละที่พระองคไดทรงสั่งเสียมันไวแกพวกเจา เพื่อวาพวกเจาจะใชปญญา 

 

6. เราจะคนหาทางนําจากไหน? 

(1:1-6) 

1. ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ  

2. มวลการสรรเสริญ เปนสิทธิของอัลลอฮฺ ผูเปนพระเจาแหงสากลโลก (มนุษย ญิน และทุกสิ่งที่ดํารง
อยู) 

3. ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ 

4. ผูทรงอภิสิทธิ์แหงวันตอบแทน  (คือวันปรโลก อันเปนวันที่มนุษยฟนคืนชีพมาเพื่อรับการตอบแทน
จากพฤติกรรมและการกระทําที่กอไวเมื่อคร้ังยังมีชีวิต) 

5. เฉพาะพระองคเทานั้นที่พวกขาพระองคเคารพภักดี และเฉพาะพระองคเทานั้นที่พวกขาพระองค
ขอความชวยเหลือ  
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6. ขอพระองคทรงชี้นําพวกขาพระองคซึ่งแนวทางอันเที่ยงตรง 

 

7.เราจะวิงวอนกับใครในชวงเวลาเกิดความหายนะ? 

(29:65) ดังนั้นเมื่อพวกเขาขึ้นเรือ พวกเขาวิงวอนตออัลลอฮฺ เปนผูบริสุทธิ์ใจในการขอพรตอพระองค 
คร้ันเมื่อพระองคทรงชวยพวกเขาใหข้ึนบก แลวพวกเขาก็ต้ังภาคีตอพระองค(โดยไมระลึกถึงความ
โปรดปรานของพระองคที่ทรงชวยเหลือพวกเขาเมื่อยามอยูในทะเล) !! 

(10:12) และเมื่ออันตรายประสบกับมนุษยเขาก็จะวิงวอนขอเราในสภาพนอนตะแคง หรือนั่ง หรือยืน  
คร้ันเมื่อเราปลดเปลื้องอันตรายของเขาใหพนจากเขาไปแลว เขาก็เมิน คลายกับวาเขามิไดวิงวอนขอ
เราใหพนจากอันตรายที่ไดประสบแกเขา เชนนั้นแหละ ถูกทําใหสวยงามแกบรรดาผูละเมิดขอบเขต
ในสิ่งที่พวกเขากระทํา(คือพวกเขากระทําผิดเชนนั้นโดยไมรูสึกรูสาถึงความผิดแตอยางใดเลย) 

 

8.เกิดอะไรขึ้นกับกลุมชนยุคแรกๆ เมื่อพวกเขาไมเชื่อฟงอัลลอฮฺ?  

 (29:40) และแตละคนเราไดลงโทษดวยความผิดของเขา เชน บางคนในหมูพวกเขาเราไดสงลมพายุ
รายทําลายเขา และบางคนในหมูพวกเขา เราไดลงโทษเขาดวยเสียงกัมปนาท และบางคนในหมูพวก
เขา เราไดใหแผนดินสูบเขา และบางคนในหมูพวกเขาเราไดใหเขาจมน้ําตาย และอัลลอฮฺ มิไดทรง
อธรรมแกพวกเขา แตพวกเขาตางหากที่อธรรมตอพวกเขาเอง (หมายถึงพวกเขาเองที่เปนสาเหตุ
ใหอัลลอฮฺลงโทษเชนนั้น) 

 

9.อัลลอฮฺหรือที่ทรงปกปกษรักษาอัลกุรอานจากการฉอฉล? 

(15:9) แทจริงเราไดใหขอตักเตือน(นั่นคือ อัลกุรอาน)ลงมา และแทจริงเราเปนผูรักษามันอยาง
แนนอน (จากการฉอฉล) 

 

10.เราจําเปนตองเคารพภักดีตอใคร? 

(20:14) แทจริงขาคืออัลลอฮฺ ไมมีพระเจาอื่นใดนอกจากขา ดังนั้นเจาจงเคารพภักดีตอขาและจง
ดํารงไวซึ่งการละหมาด เพื่อรําลึกถึงขา  
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11.ศาสนาของอัลลอฮฺ คือศาสนาอะไร? 

(3:19) แทจริงศาสนา ณ อัลลอฮฺ นั้นคือ อัลอิสลาม และบรรดาผูที่ไดรับคัมภีรมิไดขัดแยงกันนอกจาก
หลังจากที่ไดรับความรูมายังพวกเขาเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหวางพวกเขาเอง และ
ผูใดปฏิเสธศรัทธาตอบรรดาโองการของอัลลอฮฺแลวไซร แนนอนอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรวดเร็วในการ
ชําระโทษ 

 

12.ศาสนาอะไรที่อัลลอฮฺยอมรับ? 

(3:85) และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแลว ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขา
เปนอันขาดและในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน  
 

13.อัลกุรอานมาจากไหน? 

(42:3) เชนนั้นแหละ ที่อัลลอฮฺไดมีวะฮียฺ(วิวรณแหงพระองค)มายังเจา(มุฮัมมัด) และมายังบรรดา
(ศาสนทูต)กอนหนาเจา พระองคอัลลอฮฺผูทรงอํานาจ ผูทรงปรีชาญาณ  

(6:114) อ่ืนจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือที่ฉันจะแสวงหาผูชี้ขาดทั้ง ๆ ที่พระองคเปนผูทรงประทานคัมภีร
(อัลกุรอาน)ลงมาแกพวกทานในสภาพที่ถูกแจกแจงไวอยางละเอียด ? และบรรดาผูที่เราไดใหคัมภีร
(เตารอตและอินญีล)แกพวกเขานั้น พวกเขารูดีวาแทจริง(อัลกุรอาน)นั้นถูกประทานลงมาจากพระ
เจาของเจาดวยความเปนจริง ดังนั้น เจาอยาไดอยูในหมูผูสงสัยเปนอันขาด  

 

14.อัลลอฮฺ สงศาสนทูตมาทําไม? 

(4:64) และเรามิไดสงรอซูล(ศาสนทูต)คนใดมานอกจากเพื่อใหเขาไดรับการเชื่อฟงดวยอนุมัติ
ของอัลลอฮฺ 

 

15.เราตองศรัทธาในศาสนทูตทุกคนไหม? 
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(2:285) รอซูลนั้น(นบีมุฮัมมัด) ไดศรัทธาตอส่ิงที่ไดถูกประทานลงมาแกเขาจากพระเจาของเขา และ
มุอมิน(ผูศรัทธา)ทั้งหลายก็ศรัทธาดวย ทุกคนศรัทธาตออัลลอฮฺและมลาอิกะฮฺ(เทวทูต)ของพระองค 
และบรรดาคัมภีรของพระองค และบรรดาศาสนทูตของพระองค  (พวกเขากลาววา) เราจะไมแยก
ระหวางทานหนึ่งทานใดจากบรรดาศาสนทูตของพระองค และพวกเขาไดกลาววา เราไดยินแลว และ
ไดปฏิบัติตามแลว การอภัยโทษจากพระองคเทานั้นที่พวกเราปรารถนา โอพระเจาของพวกเรา! และ
ยังพระองคนั้น คือ การกลับคืน 

 

16.เกิดอะไรขึ้นกับคัมภีรตางๆ ในยุคแรก? 

(4:46) จากบางคนในหมูผูเปนยิวนั้น พวกเขาบิดเบือนบรรดาถอยคําใหหันเหออกจากที่ของมัน
(หมายถึงพวกเขาไดดัดแปลงแกไขคัมภีรของพวกเขา) และพวกเขากลาว(แกทานศาสนทูตมุฮัมมัด)
วา 'เราไดฟงทานแลวและเราก็ไดฝาฝนคําสั่งของทาน และทานจงฟงโดยที่มิใชเปนผูไดยิน(คือทาน
จะไมไดฟงสิ่งดีๆ จากเรา ทวาทานจะไดฟงจากเราดวยสิ่งที่ทานไมพึงประสงค หรือทานจงฟงจากเรา
แตเราจะไมฟงจากทาน) และจงสดับฟงเรา' โดยการบิดลิ้นของพวกเขาและเพื่อใสรายในศาสนา และ
หากวาพวกเขากลาววา 'เราไดยินกันแลว และไดเชื่อฟงกันแลวและทานจงฟงและมองดูเราเถิด' นั่น
ยอมจะเปนสิ่งดีกวาแกพวกเขาและเที่ยงตรงกวา แตทวาอัลลอฮฺ ไดทรงละอฺนัตพวกเขา(คือสาปแชง
ใหพนจากความเมตตาของพระองค)เนื่องดวยการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงไม
ศรัทธากัน นอกจากเพียงเล็กนอยเทานั้น 

(5:13) แตเนื่องจากการที่พวกเขาทําลายสัญญาของพวกเขา เราจึงไดใหพวกเขาหางไกลจากความ
กรุณาเมตตาของเราและใหหัวใจของพวกเขาแข็งกระดาง พวกเขากระทําการบิดเบือนบรรดาถอยคํา
ใหเฉออกจากตําแหนงของมันและลืมสวนหนึ่งจากสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนไว และเจากย็งัคงมองเหน็อยู
ในการคดโกงจากพวกเขานอกจากเพียงเล็กนอยในหมูพวกเขาเทานั้น(ที่ไมประพฤติเชนนั้น) จงอภัย
ใหแกพวกเขาเถิดและเมินไปจากพวกเขาเสีย แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผูทําดีทั้งหลาย  

 

17.ใครคือศาสนทูตองคสุดทาย? 

(3:144) มุฮัมมัดนั้น หาใชอ่ืนใดไมนอกจากเปนศาสนทูตผูหนึ่งซึ่งบรรดาศาสนทูตกอนจากเขาก็ได
ลวงลับไปแลว แลวหากเขาตายไปหรือเขาถูกฆาก็ตามพวกเจาก็จะหันสนเทาของพวกเจากลับ
กระนั้นหรือ? (หมายถึงพวกทานจงอยาไดยึดการมีชีวิตของมุฮัมมัดเปนหลัก โดยที่เมื่อเขาตายพวก
ทานก็ละทิ้งศาสนาอิสลาม แตใหพวกทานยึดที่ตัวศาสนาเปนหลักแมมุฮัมมัดตายพวกทานก็ยังยึด
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มั่นกับมันอยู) และผูใดที่หันสันเทาทั้งสองของเขากลับแลวไซร มันก็จะไมกอใหเกิดอันตรายแกอัลลอ
ฮฺแตอยางใดเลย และอัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบแทนแกผูกตัญูทั้งหลาย 

 

18.อัลลอฮฺ สงทานศาสนทูตคนสุดทาย(ทานนบีมุฮัมมัด)ใหกับใคร? 

(34:28) และเรามิไดสงเจามาเพื่ออ่ืนใด เวนแตเปนผูแจงขาวดีและเปนผูตักเตือนแกมนุษยทั้งหลาย  

 

19.อัลลอฮฺ ไดเตรียมอะไรสําหรับบรรดาผูศรัทธาที่เดิมเคยเปนชาวยิวและชาวคริสเตียน? 

(57:28) โอบรรดผูศรัทธาเอย(คือบรรดาผูศรัทธาตอศาสนทูตมูซาหรือโมเสส หมายถึงชาวยิว และผู
ศรัทธาตอศาสนทูตอีซาหรือเยซู นั่นคือชาวคริสเตียน) จงยําเกรงตออัลลอฮฺและจงศรัทธาตอศาสนูท
ตของพระองค(หมายถึงทานนบีมุฮัมมัด)เถิด พระองคจะทรงประทานความเมตตาของพระองคใหแก
พวกเจาสองเทา และจะทรงใหมีแสงสวางแกพวกเจาเพื่อพวกเจาจะไดดําเนินชีวิตดวยมัน และจะ
ทรงอภัยโทษใหแกพวกเจาและอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงอภัย ผูทรงเมตตาเสมอ 

 

20.อัลลอฮฺอุปมาอีซา(เยซู)ด่ังอะไร? 

(3:59) แทจริงอุปมาของอีซานั้น ด่ังอุปมัยของอาดัม พระองคทรงบังเกิดเขาจากดิน และไดทรง
ประกาศิตแกเขาวาจงเปนขึ้นเถิด แลวเขาก็เปนขึ้น (หมายถึงการกําเนิดอีซานั้นไมมีพอ และการ
กําเนิดอาดัมไมมีทั้งพอและแม เพราะฉะนั้นเหตุใดจึงไดถือเอาอีซาเปนพระเจาทั้งๆ ที่ไมมีเหตุผลเลย
วาการกําเนิดอีซาจะมหัศจรรยกวาการกําเนิดอาดัม) 

 

21.อัลลอฮฺ กลาวอะไรเกี่ยวกับมัรยัม(พระนางแมรี)? 

(3:42-47) 

42. และจงรําลึกขณะที่มลาอิกะฮฺกลาววา มัรยัมเอย! แทจริงอัลลอฮฺไดทรงเลือกเธอและทรงทําให
เธอบริสุทธิ์ และไดทรงเลือกเธอใหเหนือบรรดาหญิงแหงประชาชาติทั้งหลาย 

43. มัรยัมเอย! จงภักดีตอพระเจาของเจาเถิด และจงสุูด(กราบแนบพื้น)และรุกูอ(โคงคํานับ) รวม
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กับรรดาผูรุกูอทั้งหลาย 

44. นั่นคือสวนหนึ่งจากบรรดาขาวของสิ่งเรนลับ ซึ่งเราชี้แจงใหเจา(โอ มุฮัมมัด)ไดทราบ และเจามิได
อยู ณ ที่พวกเขาขณะที่พวกเขาโยนเครื่องเสี่ยงทายของพวกเขา(เพื่อทราบวา) ใครในหมูพวกเขาจะ
ไดอุปการะมัรยัม และเจามิไดอยู ณ ที่พวกเขา ขณะพวกเขาโตเถียงกัน 

45.จงรําลึกถึงขณะที่มลาอิกะฮฺกลาววา มัรยัมเอย ! แทจริงอัลลอฮฺทรงแจงขาวดีแกเธอซึ่งพจมาน
หนึ่งจากพระองค ชื่อของเขาคือ อัลมะซีห อีซาบุตรของมัรยัม โดยที่เขาจะเปนผูมีเกียรติในโลกนี้และ
ปรโลก และจะอยูในหมูผูใกลชิด 

46. และเขาจะพูดแกผูคนขณะอยูในเปล และในวัยกลางคน และจะอยูในหมูคนดี 

47. นางกลาววา ขาแตพระเจาของขาพระองค ขาพระองคจะมีบุตรไดอยางไร ทั้ง ๆ ที่มิไดมีบุรุษใด
แตะตองขาพระองค เขาตอบวา กระนั้นก็ตามอัลลอฮฺจะทรงบังเกิดสิ่งที่พระองคประสงค เมื่อ
พระองคทรงชี้ขาดงานใดแลว? พระองคก็เพียงประกาศิตแกส่ิงนั้นวา จงเปนขึ้นเถิด แลวมันก็จะเปน
ข้ึน 

 

22.พระเยซูถูกตรึง และเสียชีวิตบนไมกางเขนใชไหม? 

(4:157-158) 

157. และการที่พวกเขา(ชาวยิว)กลาววา แทจริงพวกเราไดฆา อัล-มะซีห อีซา บุตรของมัรยัม ศาสน
ทูตของอัลลอฮฺ แตแทจริงพวกเขาหาไดฆาอีซาและหาไดตรึงเขาบนไมกางเขนไม ทวาเขาถูกให
เหมือนแกพวกเขา(หมายถึงพวกเขาฆาคนอื่นที่เหมือนอีซา) และแทจริงบรรดาผูที่ขัดแยงในตัวเขานัน้
แนนอนยอมอยูในความสงสัยเกี่ยวกับเขา พวกเขาหามีความรูใดๆ ในตัวเขาไม นอกจากคลอยตาม
ความนึกคิดเทานั้นและพวกเขามิไดฆาเขา(อีซา)ดวยความแนใจ(ไมไดฆาเขาอยางแนนอน) 

158. หามิได อัลลอฮฺไดทรงยกเขา(อีซา)ข้ึนไปยังพระองคตางหาก และอัลลอฮฺเปนผูทรงเดชานุภาพ 
ผูทรงปรีชาญาณเสมอ 

 

23. พระเยซูเปนบุตรของพระเจา (อัลลอฮฺ) จริงหรือ? 

(112: 1-4) 
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1. โอมุฮัมมัด จงกลาวแกพวกมุชริกีนผูเยาะเยยวา พระเจาของฉันซึ่งฉันเคารพภักดีอยู (ซึ่งฉันได
เรียกรองพวกทานเพื่อการเคารพภักดีตอพระองคนั้น) พระองคทรงเปนเอกะทรงเปนหนึ่งเดียว (ไมมี
ผูใดเปนภาคีตอพระองค ไมเหมือนและไมคลายคลึงกับพระองค ไมวาในรูปรางหรือคุณลักษณะของ
พระองค และไมวาในการกระทําตาง ๆ ของพระองค ดังนั้นพระองคจึงทรงเปนหนึ่งเดียวและทรงเอ
กะ มิใชดังเชนพวกนะศอรอไดเชื่อมั่นกันวาเปน “ตรีเอกานุภาพ” คือความเชื่อถือวา พระบิดา พระ
บุตร และพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์เปน 3 บุคคล ที่รวมเปนหนึ่ง และมิใชดังเชนพวกมุชริกีนเชื่อมั่น
กันวามีพระเจาหลายพระองค) 

2. อัลลอฮฺนั้นทรงเปนที่พึ่ง  

3. พระองคไมประสูติ และไมทรงถูกประสูติ  

4. และไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค  

 

24.ทานจะไดรับความปลอดภัยอยางไร? 

(6:82) บรรดาผูที่ศรัทธา โดยที่มิไดใหการศรัทธาของพวกเขาปะปนกับการอธรรมนั้น(ไมปะปนดวย
การตั้งภาคีตออัลลอฮฺ) ชนเหลานี้แหละพวกเขาจะไดรับความปลอดภัย และพวกเขาคือผูที่รับเอา
คําแนะนําไว  

 

25. ชวงชีวิตบนโลกนี้เปนอยางไร? 

(57:20)  พึงทราบเถิดวา แทจริงการมีชีวิตอยูในโลกนี้มิใชอ่ืนใด เวนแตเปนการละเลนและการ
สนุกสนานราเริงและเครื่องประดับและความโออวดระหวางพวกเจา และการแขงขันกันสะสมใน
ทรัพยสินและลูกหลาน เปรียบเสมือนเชนน้ําฝนที่สงใหมีการงอกเงยของพืชผล และยังความพอใจ
ใหแกกสิกร จากนั้นมันก็จะเหี่ยวแหง แลวเจาจะเห็นมันเปนสีเหลือง แลวมันก็กลายเปนเศษเปนชิ้น
แหง สวนในวันปรโลกนั้น มีการลงโทษอยางสาหัสและมีการอภัยโทษและความโปรดปรานจากอัลลอ
ฮฺ และการมีชีวิตอยูในโลกนี้ มิใชอ่ืนใดนอกจากการแสวงหาผลประโยชนแหงการหลอกลวงเทานั้น  

 

26.อะไรก็ตามที่เปนสิ่งดี และความโปรดปรานที่คุณไดรับนั้นมาจากอัลลอฮฺ? 
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(16:53) และไมมีความโปรดปรานใด ๆ ที่พวกเจาไดรับ นอกจากวามันยอมมาจากอัลลอฮฺ จากนั้น
เมื่อความทุกขรายประสบแกพวกเจาพวกเขาก็จะคร่ําครวญขอจากพระองค 

 

27.ทานสามารถรับประกันความโปรดปราณของอัลลอฮฺอยางไร? 

(14:7) และจงรําลึกขณะที่พระเจาของพวกเจาไดประกาศวา  หากพวกเจาขอบคุณ(โดยการยอมรับ
การศรัทธา และไมสัการะบูชาผูอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ) ขาก็จะเพิ่มพูนใหแกพวกเจา(ดวยความโปรด
ปรานของขา)  และหากพวกเจาเนรคุณ(นั่นคือ ปฏิเสธ) แทจริงการลงโทษของขานั้นสาหัสยิ่ง 

 

28. ทานสามารถปกปองตัวทานใหพนจากการถูกลงโทษอันเจ็บปวดอยางไร? 

(61:10-11) 

10. โอบรรดาผูศรัทธาเอย จะใหขาชี้แนะแนวทางแกพวกเจาไหมเลา ถึงการคาที่จะชวยพวกเจาให
พนจากการลงโทษอันเจ็บปวด ? 

11. นั่นคือพวกเจาตองศรัทธาตออัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองค และตอสูด้ินรนในหนทางอัลลอฮฺ 
ดวยทรัพยสินของพวกเจาและชีวิตของพวกเจา นั่นเปนการดียิ่งสําหรับพวกเจาหากพวกเจารู  

 

29. จะเกิดอะไรขึ้นกับผูที่ไววางใจในอัลลอฮฺ?  

(65:3) และจะทรงประทานปจจัยยังชีพแกเขาจากที่ที่เขามิไดคาดคิด และผูใดมอบหมายแดอัลลอฮฺ 
พระองคก็จะทรงเปนผูพอเพียงแกเขา แทจริงอัลลอฮฺเปนผูทรงบรรลุในกิจการของพระองคโดย
แนนอน สําหรับทุกสิ่งอยางนั้นอัลลอฮฺทรงกําหนดกฎสภาวะไวแลว  

 

30. บ้ันปลายของผูปฏิเสธศรัทธาเปนอยางไร? 

(57:15) ดังนั้น วันนี้การไถบาปจะไมถูกรับจากพวกเจา และจากบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา(ในความเปน
เอกะของอัลลอฮฺ ความเชื่อวามีพระเจาองคเดียวในอิสลาม)  ที่พํานักของพวกเจาคือไฟนรก มันเปน
สถานที่อันเหมาะสมแกพวกเจา และมันเปนที่กลับคืนอันชั่วรายยิ่ง  
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31. บ้ันปลายทางของผูศรัทธาเปนอยางไร? 

(4:57) และบรรดาผูที่ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายนั้น เราจะใหพวกเขาเขาในบรรดาสวน
สวรรค ซึ่งมีแมน้ําหลายสายไหลอยูภายใตสวนสวรรคเหลานั้น โดยที่พวกเขาจะอยูในนั้นตลอดกาล 
ซึ่งในนั้นพวกเขาจะไดรับคูครองที่บริสุทธิ์และเราจะใหเขาเขาอยูในเงารมอันรมเย็น 
 

32.ทานสามารถมีชีวิตอยางมีความสุขไดอยางไร? 

(16:97) ผูใดก็ตามที่ปฏิบัติความดีไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิง ในสภาพที่เขาเปนผูศรัทธาแลว
ไซร ดังนั้น เราก็จะใหเขาไดดํารงชีวิตที่ดี และแนนอนเราจะตอบแทนรางวัลแกพวกเขาดวยสิ่งที่ดียิ่ง 
จากผลที่พวกเขาไดเคยกระทําไว (นั่นคือสวรรคในโลกหนา) 

***** 

 
ที่มา: http://www.islamhouse.com/p/191210 


