
 

 

 

ประเด็นตางๆ เกี่ยวกับ 

(หลักความเช่ือของมุสลิม) 
[ ไทย – Thai – تايالندي ]  

 

 
 
 

อับดุลอะซีซ บิน มัรซูก อัฏ-เฏาะรีฟย 
 

 
 
 

แปลโดย : ทีมงานภาษาไทยเว็บอิสลามเฮาส 

ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน 

 แหลงที่มา : สํานกัพิมพ อัล-มินฮาจญ 
 

 
 

2013 - 1434 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ] الرسالة الشامية[  صول  ف العقيدة 
 »ة ايالندياالغةة ال« 

 
 
 
 
 
 

 بدد الع ي  ا  رروق  الرريف

 
 
 
 

 غةة الايالندية املقع دار اإلسالمصريق ال :ترجة
 ااف بثمان: رراجعة

 دار النهاج: الودر

 
 
 

2013 - 1434 

 
 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

 
ประเด็นตางๆ เก่ียวกับหลักความเช่ือของมุสลมิ 

 

บทนํา 

 

อัลหัมดุลิลลาฮฺ มวลการสรรเสริญเปนสิทธิแหงเอกองคอัลลอฮฺ 

ผูทรงคูควรดวยการสดุดีท้ังมวล ความดีงามแหงพระองคนั้น

มากมายไมอาจนับคํานวนและการสรรเสริญพระองคนั้นก็ลน

พนนับไมถวน บุญคุณท้ังปวงเปนของพระองคต้ังแตเริ่มตนจน

บ้ันปลาย 

ขาพเจาขอปฏิญาณวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจาก

พระองค ไมมีคูเคียง ไมมีผูเทียบเทา ไมมีภาคี และไมมีผูเสมอ

เหมือน 

ขาพเจาขอปฏิญาณวา มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม น้ัน เปนทั้งบาวและศาสนทูตของอัลลอฮฺ  

และนี่ ก็คือ “หลักความเชื่ออยางยอ” ที่ขาพเจาเขียน

ขึ้นมาใหกับพี่นองชาวเมืองชาม (ซีเรีย) ในขณะท่ีพวกเขาไดเปน
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เจาของดินแดนนี้อีกครั้งหลังจากที่ตกอยูภายใตการปกครอง

ของประเทศคริสเตียนนักลาอาณานิคมมานาน แลวก็ตกอยูใต

อาณัติของพวกบาฏินียะฮฺมาเปนเวลารวมศตวรรษ ซึ่งผลก็คือ 

ทําใหหลักการอิสลามหลายๆ ประการท้ังที่เปนเร่ืองใหญและ

เรื่องปลีกยอยถูกเปลี่ยนแปลงและแกไขไปมาก 

แทจริงแลว มีหลายทานจากพี่นองในประเทศน้ันและ

จากท่ีอ่ืนๆ ไดขอใหขาพเจาเขียนคําตอบตางๆ ตอคําถามที่บาว

จะถูกสอบสวนในวันกิยามะฮฺ วาดวยสิทธิของอัลลอฮฺเหนือปวง

บาว ที่ทรงสั่งบัญชานบีนูหฺและบรรดานบีทั้งหลาย จนถึงยุคแหง

สารอิสลามของนบีคนสุดทายทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม  

عَ ﴿ ٰ   َما  ٱّ�ِينِ   ّمِنَ   َلُ�م  ۞َ�َ َّ ٱ  نُوٗحا  بِهِۦ  ََ ِيٓ ََ َّ   ٓ ََۡحۡيَنا َما  إَِ�َۡك   أَ ۡيَنا  ََ َّ ََ 
ۦٓ  ۡبَ�ِٰهيمَ   بِهِ ُموَ�ٰ   ِإ ََ   ۖ ٰ ََ � ِِ نۡ   ََ

َ
ِ�يُمواْ   أ

َ
ينَ   أ ِ�ّ َ�   ٱ ُقواْ   ََ َّ ََ ََ  َ�َ   َكُ�َ   ِ�يهِ�   ََ

وُهمۡ   َما  ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ  ُِ هِ�   َتۡد ُ   إَِ�ۡ َّ ََِ�ٓ   ٱ هِ   َ�ۡ َ�ۡهِديٓ   �ََشآءُ   َمن  إَِ�ۡ هِ   ََ  ُينِيُب   َمن  إَِ�ۡ
 ]  ١٣: الشلرى [ ﴾١

ควา ม ว า  “พ ระ อ ง ค ไ ด ท ร ง กํา หน ดศ าส นาแ กพ วก เจ า 

เชนเดียวกับท่ีพระองคไดทรงบัญชาแกนูหฺ และท่ีเราไดมีวะหยู

แกเจาก็เชนเดียวกับที่เราไดบัญชาแกอิบรอฮีม มูซา และอีซา 
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วาพวกเจาจงดํารงศาสนาไวใหคงมั่น และอยาแตกแยกกันใน

เรื่องศาสนา เปนเรื่องใหญหลวงหนักหนาสําหรับพวกต้ังภาคีใน

เรื่องที่เจาเรียกรองเชิญชวนพวกเขาไปสูศาสนานั้น อัลลอฮฺทรง

เลือกสําหรับพระองคเปนผูที่พระองคทรงประสงค และทรง

ชี้แนะทางสูพระองคใหแกผูท่ีผินหนาสูพระองค” (อัช-ชูรอ 13) 

 

เมื่อความอยาก(ชะฮฺวะฮฺ)และผลประโยชนในตัวคนมี

มากขึ้น ก็จะเพิ่มสภาวะของจิตใฝตํ่า(ฮะวา)มากขึ้นตามไปดวย 

และเมื่อฮะวามีอยูมากจนเกินไปความเห็นก็จะแตกตัวตาม

ออกมาอีกหลายแขนง สุดทายเมื่อความเห็นแตกตางกัน

มากมายก็จะมีจํานวนกลุมและพวกตางๆ มากขึ้นมาโดยปริยาย 

ในสภาพที่เสียงของชาวอาหรับออนแรงและไมไดรับ

ความสนใจ ก็จะย่ิงเพิ่มความงายดายและอิทธิพลของการ

บิดเบือนและการสรางความเคลือบแคลง รวมถึงการอุปโลกน

ขออางที่พาดพิงเอามาจากหะดีษและโองการของพระเจาเสีย

เอง  

ถากลุมตางๆ ในยุคแรกและยุคตอมา ไดเคยกระทําการ

เหลาน้ีมาแลวอยางสะดวกงายดาย แนนอนวาเรื่องดังกลาว
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สําหรับกลุมตางๆ ในยุคนี้ยอมตองงายและสะดวกกวาอีก ตราบ

ใดที่ยังมี ชะฮฺวะฮฺ และ ชุบฮะฮฺ อยู เพราะแทจริง การสราง

ความเคลือบแคลงหรือชุบฮะฮฺน้ัน เริ่มตนมาจากความอยาก

หรือชะฮฺวะฮฺกอน จากน้ันจึงคอยพัฒนามาเปนชุบฮะฮฺ แลวก็

กลายพันธุเปนลัทธิท่ีมีผูติดสอยหอยตาม สุดทาย คนทั่วไปก็จะ

ยึดถือเอาบทสรุปของมันโดยปราศจากความรอบรูถึงที่มาที่ไป

ต้ังแตแรกเริ่ม 

อัลลอฮฺไดตรัสวา  

َّما﴿ ُُ ََ ٰٓ   َ�   بَِما  َرُسوُلۢ   َجآَءُ�مۡ   أَ ۡهَو ُسُ�مُ   ََ َُ ن
َ
مۡ   أ َُ ََۡكَ�ۡ َِ�ٗقا  ٱۡس ََ َُمۡ   َ� �ۡ َّ  َك

َََِ�ٗقا َُلُو ََ  ]  ٨٧: القرة[ ﴾ ٨ نَ ََۡق
ความวา “หรือวาทุกครั้งที่มีเราะสูลคนใดมายังสูเจาพรอมกับสิ่ง

ที่ใจของสูเจาไมชอบ สูเจาก็จะแสดงความยโสโอหัง บางสวน

จากบรรดาเราะสูลเหลานั้นพวกเจาก็ปฏิเสธ และอีกบางสวน

พวกเจาก็ฆา” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 87) 

 

ในอายะฮฺน้ี อัลลอฮฺพูดถึง จิตใฝตํ่า(ฮะวา)กอน แลวมัน

ก็กลายมาเปนความยโสโอหัง จากนั้นก็กลายมาเปนการปฏิเสธ
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ศรัทธาแลวจบลงดวยการอธรรมเปนศัตรูคูแคน ซึ่งจะเปนเชนนี้

กับทุกๆ ลัทธิและแนวคิดหลงทางในทุกยุคสมัยและทุกกลุมชน  

อัลลอฮฺไดทรงประทานสัจธรรมและทางนํามายังทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ใครก็ตามท่ีประสงคจะรับมันใน

สภาพที่ใสสะอาดก็จงรับมันจากแหลงเดิมอันแรกๆ ของมัน 

กอนที่มันจะถูกเอาไปผสมปนเปกับความคิดของคน  

เพราะวะหยู(พระดํารัสและวิวรณของอัลลอฮฺ)นั้น

เปรียบไดเหมือนกับนํ้า สวนปญญาของมนุษย น้ันเหมือน

ภาชนะ อัลลอฮฺไดสงวะหยูมาแลววางไวในภาชนะ นั่นคือหัวใจ

ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากนั้นทานนบีก็ได

ถายเทวะหยูใหกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ แลวเศาะหาบะฮฺก็ถายเท

ใหกับบรรดาตาบิอีน ย่ิงมีการถายเทมากเทาไรความใสของน้ําก็

จะย่ิงจางลงและจะย่ิงขุนมัว เพราะฉะน้ัน ภาชนะที่ถูกตองและ

สะอาดที่สุดก็คือภาชนะของคนรุนแรกๆ นั่นคือ เริ่มต้ังแตทานน

บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จากน้ันก็เปนเศาะหาบะฮฺ แลวก็

เปนเหลาตาบิอีน ซึ่งมีบันทึกในหะดีษท่ีรายงานโดยมุสลิมจา

กอบู มูซา เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ วา  
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َنا« 
َ
َمنَةٌ   أ

َ
اِب،  أ ََ اح

َ
َذا  َ َت   ُت َذَهدح   َصإِ

َ
اب  أ ََ اح

َ
اِب   ُيلَبُدقَن،  َما  أ ََ اح

َ
َمنَةٌ   َقأ

َ
 أ

ِت، مي
ُ
اب َذَهَب  صَإَِذا َ ََ اح

َ
َت  أ

َ
ِت  أ مي

ُ
 ]٢٥٣١رسغم ارقم [» يُلَبُدقنَ  َما أ

ความวา “ฉันเปนหลักประกันความปลอดภัยแกเศาะหาบะฮฺ

ของฉัน เมื่อฉันจากไปก็จะมีสิ่งที่ถูกสัญญามายังเศาะหาบะฮฺ

ของฉัน และบรรดาเศาะหาบะฮฺก็จะเปนหลักประกันความ

ปลอดภัยแกประชาชาติของฉัน เมื่อเศาะหาบะฮฺของฉันจากไปก็

จะมีสิ่งท่ีถูกสัญญามายังประชาชาติของฉัน” (มุสลิม หมายเลข 

2531) 

 

ดังนั้น ศาสนาจะตองไมถูกนําเอามายึดถือปฏิบัตินอก

เสียจากตองผานวะหยูจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺเทานั้น  

ي  ُهوَ ﴿ ِ َّ ّ�ِ   ِ�   َ�َعَث   ٱ ّمِ
ُ
ۡنُهمۡ   َرُسوٗ�   نَ  ۧٱۡ� َۡلُواْ   ّمِ لَۡيِهمۡ   َ� ۦ  َِ اَ�َِٰهِ ّ�ِيِهمۡ   َء ُ�َز ََ 

ُ�َعّلُِمُهمُ   ]  ٢: المعة[ ﴾ََٱۡ�ِۡكَمةَ  ٱۡلِكَ�َٰب  ََ
ความวา “พระองคทรงเปนผูแตงต้ังในหมูผูไมรูหนังสือซึ่งศาสน

ทูต(เราะสูล)ขึ้นมาคนหนึ่งจากพวกเขาเอง เพื่อใหเขาอาน

โองการตางๆ ของพระองคแกพวกเขา และเพื่อใหเขาขัดเกลา

จิตใจคนเหลานั้นใหบริสุทธิ์ และใหเขาสอนคัมภีรและใหความรู

แกพวกเขา” (อัล-ุมุอะฮฺ 2) 
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ความรูทุกอยางเก่ียวกับศาสนาที่ เอามาจากสิ่งอ่ืน

นอกจากอัลกุรอานแลอ ะสุนนะฮฺถือวาเปนความโงเขลา  

และความเขาใจที่ถูกตองท่ีสุดเก่ียวกับวะหยู คือความ

เขาใจของบรรดาเศาะหาบะฮฺ  

ในหนังสือเลมนี้ เราจะกลาวถึงสิ่งท่ีวะหยูไดพูดถึง และ

สิ่งที่บรรดาเศาะหาบะฮฺเขาใจ และเปนสิ่งท่ีผูคนในยุคที่ดีที่สุด

เห็นพองกัน ดังที่จะกลาวตอไปนี้ ... 
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บทท่ีหน่ึง 

ศาสนาของอัลลอฮฺ 

 

อิสลาม คือ ศาสนาของอัลลอฮฺผูทรงเอกะ พระองคจะ

ไมทรงรับศาสนาอ่ืนจากบาวของพระองค ไมวาจะเปนมนุษย

หรือญิน พระองคตรัสวา  

ََغِ  َََمن ﴿  ]  ٨٥: بمران آ [ ﴾ِمۡنهُ  ُ�ۡقَبَل  ََلَن دِيٗنا ٱۡ�ِۡسَ�ٰمِ  َ�ۡ�َ  يَۡب
ความวา “และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอ่ืนจากอิสลาม

แลว ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด” (อาล อิมรอน 

85) 

 

ِ  ِِندَ  ٱّ�ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ  ]  ١٩: بمران آ [ ﴾ ٱۡ�ِۡسَ�ُٰمۗ  ٱ
ความวา “แทจริง ศาสนา ณ อัลลอฮฺน้ันคืออิสลาม” (อาล 

อิมรอน 19) 

 

และอิสลามก็คือศาสนาของเหลาศาสนทูตทั้งหมด 

อัลลอฮฺไดตรัสวา  
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﴿  ٓ َما رَۡسۡلَنا ََ
َ
نُّهۥ إَِ�ۡهِ  نُوِ�ٓ  إِّ�  رُّسولٍ  ِمن َ�ۡبلَِك  ِمن أ

َ
۠   إِّ�ٓ   إَِ�ٰهَ   َ�ٓ  َ نَا

َ
 ََٱۡ�ُبُدَنِ   َ

 ]  ٢٥: اَنبياء[ ﴾ ٢
ความวา “และเรามิไดสงศาสนทูตคนใดกอนหนาเจา นอกจาก

เราไดมีบัญชาแกเขาวา แทจริงไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากขา 

ดังนั้นพวกเจาจงเคารพภักดีตอขา” (อัล-อันบิยาอ 25)  
 

﴿   ٓ ا َّ ٓ   ۞إِ َحۡيَنا َۡ ٓ   إَِ�َۡك   أَ ٓ   َكَما َحۡيَنا َۡ َّبِّ�ِ   ُنوٖح   إَِ�ٰ   أَ ٱ ٓ   َ�ۡعِدهِۦۚ   ِمنۢ   نَ  ََۧ َحۡيَنا َۡ أَ  إَِ�ٰ   ََ
ۡبَ�ِٰهيمَ  َ�ۡعُقوَب   �ۡسَ�ٰقَ   �ۡسَ�ٰعِيَل   ِإ سۡ   ََ

َ
�ۡ ٱ ِط ََ ٰ   َبا ََ � ِِ ّيوَب   ََ

َ
َ ُ�و�َُس   ََ ََ 

َنَ  َُ ٰ�َ َءاَتۡ�َنا  ََُسلَۡيَ�َٰنۚ   ََ ۥدَ   ََ َُ ُرُسٗ�   ١  َزُ�وٗر�  َدا لَۡيَك   َقَصۡصَ�ُٰهمۡ   َقدۡ   ََ  ِمن  َِ
رُُسٗ�  َ�ۡبُل  لَۡيَكۚ  ََۡقُصۡصُهمۡ  ّلمۡ  ََ ّمَ  َِ ََ ََ  ُ َّ ِ�نَ   ّرُسٗ�   ١  تَۡ�لِيٗما  ُموَ�ٰ   ٱ  ّمبَّ�ِ
ُمن ِر�نَ ََ َِ   �ّ َ ِ   َ�َ   لِلّناِس   َيُ�ونَ   ِِ َّ �  ٱ َّ َُّسِل�   َ�ۡعدَ   ُح َ�نَ   ٱل ََ   ُ َّ �ًزا  ٱ زِ َِ 

 ]  ١٦٥-١٦٣: النساء[ ﴾ ١ َحِكيٗما
ความวา “แทจริง เราไดมีโองการแกเจา เชนเดียวกับท่ีเราไดมี

โองการแกนูหฺและบรรดานบีหลังจากเขา และเราไดมีโองการ

แกอิบรอฮีม อิสมาอีล อิสหาก ยะอฺกูบ เหลาลูกหลานของยะอฺ

กูบ อีซา อัยยูบ ยูนุส ฮารูน และสุลัยมาน และเราไดประทาน

คัมภีรซะบูรฺใหแกดาวูด # และมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเราไดเลาถึง

พวกเขาแกเจามากอนแลว และมีบรรดาศาสนทูตซึ่งเรามิไดเลา
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แกเจาเก่ียวกับพวกเขา และอัลลอฮฺไดตรัสแกมูซาจริงๆ # พวก

เขาเหลานั้นคือบรรดาศาสนทูตที่มาในฐานะผูแจงขาวดีและใน

ฐานะผูตักเตือน เพื่อวามนุษยจะไดไมมีหลักฐานใดๆ อางแกตัว

แกอัลลอฮฺไดในเมื่อมีบรรดาศาสนทูตเหลานั้นแลว และอัลลอฮฺ

เปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” (อัน-นิสาอ 163-165)  

 

หลังจากท่ีพระองคทรงกลาวถึงนบีนูหฺ, อิบรอฮีม, อิส

หาก, ยะอฺกูบ, ดาวูด, สุลัยมาน, อัยยูบ, ยูซุฟ, มูซา, ฮารูน, ซะ

การียา, ยะหยา, อีซา, อิลยาส, อิสมาอีล, อิลยะสะอฺ, ยูนุส และ 

ลูฏ จากนั้นพระองคก็ตรัสวา  

ٰ�َِك  ﴿ ََ َْ
ُ
ِينَ  أ َّ ۖ  َهَدٓ ٱ ُ َّ ۗ  ََبُِهَدٮُٰهمُ  ٱ ََِدۡه ۡ�  ّ�ٓ  قُل ٱۡ�

َ
لَۡيهِ  لُُ�مۡ  َٔ أ َِ  ۖ� ًَ ۡج

َ
 ُهوَ   إِنۡ   أ

ٰٓ  إِّ�  ََ  ]  ٩٠: اَنعام[ ﴾ ٩ لِۡلَ�ٰلَِم�َ  ذِۡك
ความวา “ชนเหลานี้ คือผูที่อัลลอฮฺไดทรงใหทางนําแกพวกเขา 

ดังนั้น ดวยแนวทางของพวกเขานี่แหละเจาจงเจริญรอยตามเถิด 

จงกลาวเถิด(มุหัมมัด)วาฉันจะไมขอตอพวกทานซึ่งคาจางใดๆ 

ในการใชใหศรัทธาตออัลกุรอาน มันมิใชอะไรอ่ืนนอกจากคํา

ตักเตือนสําหรับประชาชาติท้ังหลายเทานั้น” (อัล-อันอาม 90) 
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ศาสนาของบรรดานบีน้ันจะเหมือนตรงกันหมดใน

ประเด็นที่เปนหลักการพื้นฐาน อาจจะมีตางกันบางในเรื่อง

ปลีกยอยบางสวนแต ก็ไม ท้ังหมด สวนปลีกยอยอาจจะมี

เปลี่ยนแปลงแตสวนหลักการน้ันไมมีเปลี่ยนแปลง แทจริงอัลลอ

ฮฺไดสงนบีมูซาและอีซามายังกลุมชนอิสรออีล ในคัมภีรอินญีล

(ไบเบิล)ที่ถูกประทานแกนบีอีซาก็จะมีสวนที่ยกเลิกบทบัญญัติ

บางสวนในคัมภีรเตารอต(โตราห)ซึ่งถูกประทานใหแกนบีมูซา

ดวย ทานนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม ไดกลาวแกหมูชนของทานวา  

ٗقا  ﴿ ُمَصّدِ ّي   َ�ۡ�َ   ّلَِما  ََ ٮٰةِ  ِمنَ   َيَد َر ۡو َّ ِحّل   ٱ
ُ
�ِ ي  َ�ۡعَض   َلُ�م  ََ ِ َّ ِمَ   ٱ َّ  ُح

لَۡيُ�مۚۡ  َُُ�م َِ ْ   ّرّ�ُِ�مۡ   ّمِن يَةٖ � ََِجۡئ ُقوا َّ َ   ََٱ َّ ِطيُعونِ   ٱ
َ
أ : بمران  آ [   ﴾  ٥  ََ

٥٠  [ 
ความวา “และฉันจะเปนผูมายืนยันสิ่งท่ีอยูเบ้ืองหนาของฉัน อัน

ไดแกคัมภีรเตารอต และเพื่อที่ฉันจะไดอนุมัติแกพวกทานซึ่ง

บางสิ่งที่ถูกหามแกพวกทาน และฉันไดนําสัญญาณหนึ่งจาก

พระเจาของทานมายังพวกทานแลว ดังนั้นจึงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด

และจงเชื่อฟงฉัน” (อาล อิมรอน 50) 
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มูซาและอีซานั้น  ทั้ งสองคนเปนนบี ท่ีถูกสงมายัง

ประชาชาติเดียวกัน กระนั้นเรื่องปลีกยอยของแตละสมัยก็ยังมีที่

ตางกันบาง นับประสาอะไรกับนบีอ่ืนๆ ที่ถูกสงมายังประชาชาติ

ที่ตางกันไปเลยทีเดียว ! 

หลังจากนั้นไมนาน ไมมีบทบัญญัติไหนๆ ที่ถูกประทาน

ใหเวนแตวามีการบิดเบือนเขามาเก่ียวของท้ังสิ้น อัลลอฮฺไดตรัส

วา  

َِ�ٗقا  ِمۡنُهمۡ   �نّ   ﴿ ََ ََُهم  يَۡلوُۥنَ   َل لِۡسنَ
َ
َۡحَسُبوهُ   بِٱۡلِكَ�ٰبِ   َ َما  ٱۡلِكَ�ٰبِ   ِمنَ   َِ  ُهوَ   ََ

َ�ُقولُونَ   ٱۡلِكَ�ٰبِ   ِمنَ  ندِ   ِمنۡ   ُهوَ   ََ ِِ   ِ َّ َما  ٱ ندِ   نۡ مِ   ُهوَ   ََ ِِ   ِ َّ َ�ُقولُونَ   ٱ ََ   َ�َ 
 ِ َّ َب  ٱ َِ  ]  ٧٨: بمران آ [ ﴾ ٧ َ�ۡعلَُمونَ  ََُهمۡ  ٱۡلَك

ความวา “และแทจริง จากหมูพวกเขาน้ัน มีกลุมหนึ่งบิดลิ้นของ

พวกเขาในการอานคัมภีร เพื่อพวกเจาจะไดหลงกลคิดวามันมา

จากคัมภีร ท้ังที่มันมิไดมาจากคัมภีร และพวกเขากลาวแอบอาง

วามันมาจากที่อัลลอฮฺ ท้ังที่มันมิใชมาจากอัลลอฮฺ และพวกเขา

กลาวอางเท็จแกอัลลอฮฺ ทั้งที่พวกเขาก็รูกันดีอยู” (อาล อิมรอน 

78)  
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َُِونَ ﴿ َّ ِمَ  ُ�َ َُ ن ٱۡل  ]  ٤٦: النساء[ ﴾ّمَواِضعِهِۦ َِ
ความวา “พวกเขาบิดเบือนถอยคําจากท่ีตางๆ ของมัน” (อัน-นิ

สาอ 46) 

 

การณดังกลาวนั้นกอใหเกิดอุปสรรคสําหรับคนทั่วไปที่

จะเขาถึงสัจธรรมความถูกตองตามความหมายที่อัลลอฮฺทรง

ประสงค วิธีการแกไขอุปสรรคดังกลาวนี้ก็คือการแตงต้ังนบีคน

ใหม พระองคอัลลอฮฺจึงทรงใหศาสนาอันถูกตองของพระองค

ฟนขึ้นมาอีกครั้งดวยการแตงต้ังทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม ดังนั้น จึงไมมีอิสลามใดๆ ท่ีบริสุทธิ์ และศาสนา

ใดๆ ท่ี ถูกตอง  นอกจากศาสนา ท่ี ถูกนํามาโดยมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เทานั้น 

َمن  ﴿ ََغِ   ََ ۡسَ�ٰمِ   َ�ۡ�َ   يَۡب ُهوَ   ِمۡنهُ   ُ�ۡقَبَل   ََلَن  ِديٗنا  ٱۡ�ِ ةِ   ِ�   ََ ََ  ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ   ِمنَ   ٱ�ِخ
 ]  ٨٥: بمران آ [ ﴾ ٨

ความวา “และผูใดแสวงหาศาสนาหน่ึงศาสนาใดอ่ืนจากอิสลาม

แลว ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในวันอาคิ

เราะฮฺเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน” (อาล อิมรอน 85) 
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พระองคไดกําหนดใหสารแหงอิสลามครอบคลุมสําหรับ

ประชาชาติทั้ งหมด ไม ว ามนุษยหรื อญิน  ไม ว าอาหรับ

หรืออะญัม(คนที่ไมใชอาหรับ)  

﴿  ٓ َما رَۡسۡلَ�َٰك  ََ
َ
َّةٗ  إِّ�  أ � �َِشٗ�� ّلِلّناِس  َكف َٗ ي َِ نَ  ]  ٢٨: سدأ[ ﴾ََ

ความวา “และเราไมไดสงเจามา เวนแตเพื่อปวงมนุษยทั้งมวล 

ใหเปนผูแจงขาวดีและผูตักเตือนแกพวกเขา” (สะบะอ 28) 

 

ในเศาะฮีหฺมุสลิมมีหะดีษที่รายงานวา  

ى«  ِ
ي
ُس   َقاَ دٍ   َ�فح مي َ ُُ  ، َمعُ   الَ   ِ�يَِدِه َحدٌ   ِب   �َسح

َ
،  َهِذهِ   ِم ح   أ ِة مي

ُ
ُهلِدّى   اَ  َقالَ   ََ

، ّ ِِ ا َ
ْح مي   نَ ُملُت   ُُ ِم ح   َقلَمح   ََ ى  ُيؤح ِ

ي
ُت   ِااَ

ح
رحِسغ

ُ
   ِاِه؛  أ

ي
   ِم ح   َكنَ   ِِال

َ
اِب أ ََ َيارِ   اح  »ا

 ]١٥٣رسغم ارقم [
ความวา “ขอสาบานดวยอัลลอฮฺ ผูซึ่งชีวิตของมุหัมมัดอยูใน

พระหัตถของพระองควา ไมมีใครที่ไดฟงเก่ียวกับฉันในหมู

ประชาชาตินี้ ไมวาจะเปนยิวหรือคริสต แลวพวกเขาก็เสียชีวิต

โดยที่ไมศรัทธาตอสิ่งท่ีถูกประทานลงมาแกฉัน นอกเสียจากวา

เขาตองกลายเปนชาวนรก” (มุสลิม หมายเลข 153)  
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และแทจริง พระองคอัลลอฮฺไดทรงพิทักษรักษาอัลกุ

รอานจากการถูกบิดเบือนแกไขหรือเปลี่ยนแปลง พระองคตรัส

วา  

َا َ�ۡنُ  إِنّا ﴿ َۡ ََ  نَّز ِۡك َّ  ]  ٩: الجر[ ﴾ ٩ لََ�َُِٰظونَ  َ�ُۥ �نّا ٱ
ความวา “แทจริง เราไดประทานอัลกุรอานลงมา และแทจริง เรา

จะเปนผูพิทักษรักษามัน” (อัล-หิจญรฺ 9) 
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บทท่ีสอง 

การอธิบายคําสอนศาสนา 

 

ไมมีผูใดสามารถอธิบายความหมายของอิสลามและ

ชี้แจงถึงจุดประสงคของอัลลอฮฺที่มีอยูในคําสอนของอิสลาม (ได

อยางถูกตองและครอบคลุม) นอกจากอัลลอฮฺ ตามท่ีพระองคได

อธิบายไว ใน อัล กุรอานและในสุนนะ ฮฺของนบีมุ หัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ผูเปนศาสนทูตของพระองค ดังนั้น 

จึงไมมีมนุษยคนใดจะมีสถานะท่ีสูงสงกวานบีหรือศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ  

ถึงแมนบีจะมีสถานะที่สูงสง แตภารกิจของทานเปน

เพียงผูปาวประกาศและเผยแพรสารจากพระผูอภิบาลของทาน

เทาน้ัน อัลลอฮฺตรัสวา 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ َٓ َُّسوُل  ۞ ٓ  بَّلِغۡ  ٱل نزَِل  َما

ُ
 ]  ٦٧: دة الائ[ ﴾ ّرّ�َِكۖ  ِمن إَِ�َۡك  أ

ความวา “เราะสูลเอย! จงปาวประกาศสิ่งที่ถูกประทานมาแก

เจาจากพระผูอภิบาลของเจาเถิด” (อัล-มาอิดะฮฺ 67) 
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สวนหนาท่ีของนบีอีกประการหนึ่งคือการใหคําอธิบาย

ควบคูกับการปาวประกาศ (สารจากอัลลอฮฺ) พระองคตรัสวา 

َما﴿ َُّسولِ  َ�َ  ََ  ]  ٥٤: اَلر[ ﴾ ٥ ٱلُۡمبِ�ُ  ٱۡ�ََ�ٰغُ  إِّ�  ٱل

ความวา “และเราะสูลไมมีหนาที่ อ่ืนใดนอกจากการปาว

ประกาศท่ีชัดเจน” (อัน-นูรฺ 54) 

 

และการอธิบายอัล กุรอานเอง ก็มาจ ากอัลลอฮฺ

เชนเดียวกัน พระองคตรัสวา 

َ�ٰهُ  ََإَِذا ﴿
ۡ
أ ََ ََۡءانَُهۥ ََٱتّبِعۡ  قَ لَۡيَنا إِنّ  ُُمّ  ١ قُ  ]  ١٩-١٨: القيامة[ ﴾ ١ َ�َيانَُهۥ َِ

ความวา “ดังน้ัน เมื่อเราอานอัลกุรอาน  เจาก็จงอานตามนั้น 

แลวจากนั้น แทจริงมันเปนหนาที่ของเราที่จะอธิบายอัลกุรอาน

(แกเจา)” (อัล-กิยามะฮฺ 18-19) 

 

สวนสุนนะฮฺนั้น ก็เปนวะหยูจากอัลลอฮฺประเภทหนึ่ง ที่

ไดประทานแกศาสนทูตของพระองค อัลลอฮฺตรัสวา 

َما ﴿ نِ  يَنِطقُ  ََ َِ  ٰٓ  ]  ٤-٣: اَجم[ ﴾ ٤ يُوَ�ٰ  ََۡ�ٞ  إِّ�  ُهوَ  إِنۡ  ٣ ٱلَۡهَو

ความวา “และมุหัมมัดไมไดพูดจากอารมณ  แตเปนวะหยู

ที่อัลลอฮฺทรงประทานให” (อัน-นัจญมุ 3-4) 
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ดังนั้น ยามใดที่ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

ถูกถามเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและทานมีคําตอบอยูแลวซึ่งพระผู

อภิบาลของทานไดประทานวะหยูแกทานกอนหนานั้น ทานก็จะ

ใหคําตอบตอคําถามดังกลาว และหากทานยังไมมีคําตอบหรือ

ยังไมไดรับการประทานวะหยูเก่ียวกับคําถามดังกลาว ทานก็จะ

ประวิงคําตอบจนกวาวะหยูจะถูกประทานลงมา 

และผูที่ใกลชิดและเขาใจทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม มากที่สุดคือบรรดาเศาะหาบะฮฺของทาน ซึ่งความ

เขาใจตออัลกุรอาน(คําอธิบาย)ของบรรดาเศาะหาบะฮฺสามารถ

ใชเปนหลักฐานอางอิงได  

ถาหากผูใดกลาววา มีใครบางคนอ่ืนจากอัลลอฮฺท่ี

ครอบครองบทบัญญัติเก่ียวกับศาสนา ไมวาจะเปนสิ่งที่อนุมัติ

หรือสิ่ งตองหาม แสดงวาเขาผู น้ันได ต้ังภาคีใหมีหุนสวน

กับอัลลอฮฺในดานการชี้ขาดของพระองค ความเชื่อดังกลาว

เทากับเปนการปฏิเสธศรัทธาและต้ังภาคีตอพระองคอยางเปน

เอกฉันท 

อัลลอฮฺจะไมทรงประทานคัมภีรของพระองคนอกจาก

วาทุกคําพูดของพระองคจะมีความหมายที่พระองคทรงประสงค 
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และความหมายที่พระองคทรงประสงคนั้นจะไมมีผูใดสามารถ

อธิบายหรือขยายความไดถูกตองนอกจากพระองคเทานั้น หรือ

บรรดาผูที่พระองคทรงอนุมัติเทานั้น 

สําหรับผูที่ทําการศึกษาและวิเคราะหอัลกุรอานตอง

คํานึงถึงสองเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

1. ตองไมออกจากสํานวนภาษาอาหรับและโครงสราง

ของประโยค ท้ังพยางคเด่ียวและพยางคประสม 

2. ตองไมคานกับความหมายที่มีการยืนยันในอัลกุ

รอานอยางชัดเจน 

ดังนั้น จึงไมใชวา ทุกๆ สิ่งที่ถูกพาดพิงยังอัลลอฮฺจะเปน

สิ่งที่มาจากพระองคจริง เพราะชาวคัมภีรไดหลงทางเนื่องจาก

พยายามวิเคราะหจนเลยเถิด  บิดเบือนในสิ่งท่ีชัดเจน และ

พยายามลบลางโองการท่ีคลุมเครือในทัศนะพวกเขา อัลลอฮฺ

ตรัสวา 

َِ�ٗقا  ِمۡنُهمۡ   �نّ   ﴿ ََ ََُهم  يَۡلوُۥنَ   َل لِۡسنَ
َ
َۡحَسُبوهُ   بِٱۡلِكَ�ٰبِ   َ َما  ٱۡلِكَ�ٰبِ   ِمنَ   َِ  ُهوَ   ََ

َ�ُقولُونَ   ٱۡلِكَ�ٰبِ   ِمنَ  ندِ   ِمنۡ   ُهوَ   ََ ِِ   ِ َّ َما  ٱ ندِ   ِمنۡ   ُهوَ   ََ ِِ   ِ َّ َ�ُقولُونَ   ٱ ََ   َ�َ 
 ِ َّ َِ  ٱ  ]  ٧٨: بمران آ [ ﴾ ٧ َ�ۡعلَُمونَ  ََُهمۡ  َب ٱۡلَك
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ความวา “และแทจริง จากหมูพวกเขาน้ัน มีกลุมหนึ่งบิดลิ้นของ

พวกเขาในการอานคัมภีร เพื่อพวกเจาจะไดหลงกลคิดวามันมา

จากคัมภีร ท้ังที่มันมิไดมาจากคัมภีร และพวกเขากลาวแอบอาง

วามันมาจากที่อัลลอฮฺ ท้ังที่มันมิใชมาจากอัลลอฮฺ และพวกเขา

กลาวอางเท็จแกอัลลอฮฺ ทั้งที่พวกเขาก็รูกันดีอยู” (อาล อิมรอน 

78) 

 

พระองคบอกวา พวกเขาจะบิดลิ้น “ดวยคัมภีร” ไมใช

ดวยสิ่งอ่ืน เพื่อใหพวกเจาหลงกลคิดไปวามันมาจากคัมภีรจริงๆ 

ทั้งนี้ เพราะความคลายกันจนแทบจะแยกไมออกน่ันเอง เพื่อที่

พวกเขาจะไดหลอกลวงอยางแนบเนียนลึกซึ้ง 
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บทท่ีสาม 

สิทธิของอัลลอฮฺ 
 

สิทธิของอัลลอฮฺ คือการภักดีตอพระองคเพียงพระองค

เดียวในทุกมิติของการภักดี พระองคตรัสวา 

َّۡحَ�ٰنُ  ُهوَ  إِّ�  إَِ�ٰهَ  ّ�ٓ  َ�ِٰحٞدۖ  إَِ�ٰهٞ  �َ�ُٰهُ�مۡ  ﴿ َِّحيمُ  ٱل  ]  ١٦٣: القرة[ ﴾ ١ ٱل

ความหมาย “และพระเจาของพวกเจาคืออัลลอฮฺเพียงพระองค

เดียว ไมมีพระเจาอ่ืนใดอีกนอกจากพระผูทรงกรุณาปรานี  ผูทรง

เมตตาเสมอ” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 163) 

 

และตองไมนําสิ่งอ่ืนมาเปนภาคีกับพระองค ไมวาดวย

ใจ วาจา หรือกาย อัลลอฮฺตรัสวา 

ََٱۡ�ُبدُ  ﴿ ۞ ْ َ  َا َّ َ�  ٱ ََ  ْ ۖ  ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا  ]  ٣٦: النساء[ ﴾ ا

ความวา “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด  และอยานําสิ่งใด

มาเปนภาคีกับพระองค” (อัน-นิสาอ 36) 

 

การต้ังภาคีใหญ(ชิริก อักบัรฺ) จะ(ลางผลาญความดี

ตางๆ จน)ไมเหลือความดีใดๆ เลยสําหรับมนุษย อัลลอฮฺตรัสวา 
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َلَقدۡ   ﴿ ََ   َ�َِ
ُ
َك   أ ۡ�َ ينَ   �َ�   ِإ ِ َّ ۡ�َت   َل�ِنۡ   َ�ۡبلَِك   ِمن  ٱ َ�ۡ

َ
ۡحَبَطنّ   أ  َ�َملَُك   َ�َ

ََنّ  َُكو ََ  ]  ٦٥: ال رر[ ﴾ ٦ ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ  ِمنَ  ََ

ความวา “และแทจริง ไดมีวะหยูแกเจา(โอมุหัมมัด)และบรรดาน

บีกอนหนาเจาวา หากแมนวาเจาต้ังภาคี  (ตออัลลอฮฺ) แนนอน

วาการภักดีของเจา(ท่ีมีตออัลลอฮฺ)จะมลายสิ้น  แลวเจาก็จะ

กลายเปนหนึ่งในบรรดาผูขาดทุนอยางแนนอน” (อัซ-ซุมัรฺ 65) 

 

พระดํารัสขางตนนั้นพาดพิงถึงศาสนทูตของพระองค 

คือทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวนับประสา

อะไรกับผูที่มีสถานะตํ่ากวาทานเลา ? 

อัลลอฮฺจะไมทรงประทานอภัยแกบาวที่ ต้ังภาคีกับ

พระองค นอกจากวาบาวของพระองคจะกลับตัวและเลิกจาก

การกระทําที่เปนการต้ังภาคี พระองคตรัสวา 

َ   إِنّ   ﴿ َّ َُ   َ�   ٱ ن  َ�ۡغَِ
َ
كَ   أ َُ   بِهِۦ  �ُۡ�َ َ�ۡغَِ : النساء[   ﴾  �ََشآُءۚ   لَِمن  َ�ٰلَِك   ُدَنَ   َما  ََ

٤٨  [ 

ความวา “แทจริง อัลลอฮฺจะไมทรงประทานอภัยตอการต้ังภาคี

กับพระองค และพระองคจะทรงประทานอภัยตอความผิดที่เบา

กวานั้นสําหรับผูที่พระองคทรงประสงค” (อันนิสาอ 48)  
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พระองคยังตรัสอีกวา 

ينَ   إِنّ   ﴿ ِ َّ َاْ   ٱ َُ ََ ّدَاْ   َ� ََ ن  ََ ِ   َسبِيلِ   َِ َّ مّ   ٱ ُهمۡ   َماُتواْ   ُُ ارٞ   ََ َّ ََ   ََلَن  ُك  َ�ۡغَِ
 ُ َّ  ]  ٣٤: ُمد[ ﴾ ٣ لَُهمۡ  ٱ

ความวา “แทจริง  บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและสกัดก้ันจาก

หนทางของอัลลอฮ  แลวพวกเขาก็เสียชีวิตลงในขณะที่ยังเปนผู

ปฏิเสธศรัทธาอยู  ดังนั้น อัลลอฮฺจะไมทรงประทานอภัยใหแก

พวกเขาตลอดกาล” (มุหัมมัด 34) 

 

และผูใดเสียชีวิตในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธา เขาก็จะตก

นรก อัลลอฮฺตรัสวา 

َمن﴿ تَِددۡ   ََ َۡ ن  ِمنُ�مۡ   يَ ُهوَ   َ�َيُمۡت   ِدينِهِۦ  َِ ََ   َٞ �َِك   َ�َِ ٰ ََ َْ َ�ٰلُُهمۡ   َحبَِطۡت   ََُُ ِۡ َ
 أ

َيا  ِ�  َۡ ةِ�   ٱّ� ََ ٱ�ِخ �َِك   ََ ٰ ََ َْ أُ َ�ُٰب   ََ َۡ َ
َّارِ�   أ َنَ   ِ�يَها  مۡ هُ   ٱ : القرة[   ﴾  ٢  َ�ِٰ�ُ

٢١٧  [ 

ความวา “และผูใดในหมูพวกเจากลับตัวออกจากศาสนาของ

เขา  แลวเขาเสียชีวิตลงในสภาพที่เปนผูปฏิเสธศรัทธาแลวไซร 

การงานตางๆ ของชนเหลาน้ีจะลมสลาย  ทั้งบนโลกน้ีและ  ใน
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โลกอาคิเราะฮฺ  และชนเหลาน้ีแหละคือชาวนรก  ซึ่งพวกเขาจะ

พํานักอยูในนั้นตลอดกาล” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 217) 

 

อัลลอฮฺตรัสวา 

ينَ   إِنّ   ﴿ ِ َّ َاْ   ٱ َُ ََ َماُتواْ   َ� ُهمۡ   ََ ارٌ   ََ َّ �َِك   ُك ٰ ََ َْ لَۡيِهمۡ   أُ ِ   َلۡعَنةُ   َِ َّ ٰ�َِكةِ  ٱ ََ ٱلَۡم ََ 
ۡ�َعِ�َ  ََٱَّاِس 

َ
 ]  ١٦١: القرة[ ﴾ ١ أ

ความวา “แทจริงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธา  แลวเขาเสียชีวิตลงใน

สภาพท่ีเปนผูปฏิเสธศรัทธา ชนเหลาน้ีจะไดรับการสาปแชง

จากอัลลอฮฺ (ดวยการทําใหเขาหางไกลจากความเมตตาของ

พระองค) และจะไดรับการสาปแชงจากมะลาอิกะฮฺและมนุษย

ทั้งมวล” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 161) 

 

บางที ในชี วิตของผูปฏิ เสธศรัทธาน้ัน อาจจะทํา

ประโยชนตอเพื่อนมนุษยดวยกันไวบาง การกระทําที่ เปน

ประโยชนดังกลาวน้ันเปนเพียงการแบกรับภาระทางธรรมชาติ

ท่ีอัลลอฮฺไดมอบใหแกเขา เสมือนกับท่ีสรรพสิ่งอ่ืนๆ ไดแบก

รับภาระในการสรางคุณูปการใหแกมนุษย เชนดวงอาทิตย ดวง
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จันทร ลม และกอนเมฆ เปนตน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีใหประโยชนแก

มนุษยมากกวามนุษยดวยกันเสียอีก  

เพราะคําวา “ปฏิเสธศรัทธา” นั้นหมายถึงการปฏิเสธ

ศรัทธาตออัลลอฮฺ ไมใชปฏิเสธตอสรรพสิ่งตามธรรมชาติ(ที่

พระองคทรงสรางขึ้น) และการลงโทษก็จะเกิดขึ้นจากการ

ปฏิเสธสิทธิแหงอัลลอฮฺ ไมใชการปฏิเสธสิทธิแหงสรรพสิ่งตาม

ธรรมชาติ  
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บทท่ีสี่ 

การจําแนกระหวางศรัทธาและไมศรัทธา 

 

อีมาน และ กุฟรฺ คือ คํานามสองคําและหุกมสองหุกมท่ี

พระองคอัลลอฮฺเทานั้นเปนผูชี้ขาด ดังนั้น จึงไมสามารถเจาะจง

วาผูใดเปนกุฟรฺเวนแตจะมีหลักฐานอางอิงอยางชัดเจน โดย

มนุษยบนโลกนี้แบงเปนสองกลุมเทาน้ัน คือ ผูศรัทธา และ ผูไม

ศรัทธา พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

ِي ُهوَ  ﴿ َّ َٞ  ََِمنُ�مۡ  َخلََقُ�مۡ  ٱ  ]  ٢: الةاا [ ﴾ ّمۡؤِمٞنۚ  ََِمنُ�م َ�َِ
ความวา “พระองค คือผูทรงสรางสูเจา แลวในหมูสูเจาก็มีคนท่ี

เปนกาฟรฺ และมีคนท่ีเปนมุอมิน” (อัต-ตะฆอบุน :2)  

 

ทั้งนี้ หุกมชี้ขาดตอบุคคลสองกลุมนี้ตองเปนหุกมที่ถูก

ประทานโดยพระองคอัลลอฮฺในคัมภีรของอัลลอฮฺและในหะดีษ

นบีของพระองคเทาน้ัน 

สวนคนมุนาฟกนั้น พวกเขาแบงออกเปนกลุมตางๆ 

ดังนี้ 
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หน่ึง คนกาฟรท่ีปกปดความกุฟรฺและแสรงแสดงความอี

มาน เชน ผูแสรงแสดงใหผูอ่ืนเห็นวาตนเปนผูศรัทธาตออัลลอฮฺ 

คัมภีร และ เราะสูลของพระองค แตภายในใจพวกเขากลับ

ตอตาน ไมศรัทธา ซึ่งการกระทําเชนนี้ถือเปน การนิฟากใหญ 

สอง คนมุสลิมที่ปกปดมะศิยะฮฺและแสรงแสดงทําเปน

ผูภักดี เชน ผูแสรงทําเปนผูทําตามสัญญาและปกปดการฉอโกง

และบิดพลิ้ว หรือ แสรงทําจริงใจในคําพูดและปกปดความ

หลอกลวงไวในใจ นี่คือ การนิฟากเล็ก  

อนึ่ง กฎในการคลุกคลีกับคนมุนาฟกนั้นใหยึดหุกมผิว

เผินหรือใหมองจากการแสดงออก กลาวคือใหคลุกคลีกันใน

ฐานะที่เขาเปนชาวมุสลิมตามสิ่งท่ีเห็นจากการแสดงออกของ

พวกเขา 

กฎเดิมของทรัพยสมบัติและเลือดเนื้อของชาวมุสลิมคือ

หะรอม และของกาฟรฺคือหะลาล แตก็ไมใชจะคงท่ีเชนนี้เสมอไป 

เพราะบางทีคนกาฟรฺอาจไดรับการคุมครองอันเนื่องจากพันธะ

สัญญา การสงบศึก หรือการเปนประชาชนของประเทศอิสลาม 

ในขณะที่คนมุสลิมเองอาจตองโทษประหารชีวิตเพราะความผิด
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บาป เชน การฆาผูอ่ืน หรือการซินาหลังจากที่แตงงานแลว เปน

ตน 

ทั้งนี้ บุคคลหนึ่งยอมไมถูกตราวาเปนกุฟรฺนอกจากเปน

ผูที่พระองคอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคชี้ขาดเทานั้น เชน  

- เปนผูปฏิเสธพระองคอัลลอฮฺหรือนบีของพระองค

อัลลอฮฺ  

- หรือ เยาะเยย ดูหมิ่นพระองคอัลลอฮฺและเราะสูลของ

พระองค พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

ِ   ُقۡل ﴿ َّ بِٱ
َ
َءاَ�َِٰهِۦ  أ َرُسوِ�ِۦ  ََ َُمۡ   ََ ََۡهزُِءَنَ   ُكن ُرَاْ   َ�   ٦  �َۡس َِ ََ ۡع ُتم  َقدۡ   ََ َۡ ََ �َ 

ن َّۡعُف  إِن إِيَ�ٰنُِ�مۚۡ  َ�ۡعدَ  ةٖ  َِ ََ ِ َِّ   ّمِنُ�مۡ  َطآ� َع �  ۡب َُ ََ ِ ُهمۡ   َطآ� َّ ْ   بََِ  ُ�َِِۡم�َ   َ�نُوا
 ]  ٦٦ -٦٥: الل�ة[ ﴾ ٦

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) วาพวกทานทําเลนๆ กับ

พระองคอัลลอฮฺ โองการของพระองคและเราะสูลของพระองค

กระนั้นหรือ? พวกทานอยามาแกตัวเลย แทจริงพวกทานไดตก

เปนกาฟรฺแลว หลังจากที่เคยศรัทธามา หากเราจะอภัยโทษ

ใหแกกลุมหน่ึงในหมูพวกเจา เราก็จะลงโทษอีกกลุมหนึ่ง เพราะ

พวกเขาเปนผูกระทําความผิด” (อัต-เตาบะฮฺ :65-66)  
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- หรือ ด้ือดึง ไมนอบนอมตอทั้งสอง 

- หรือ ปฏิเสธบทบัญญัติอิสลามที่ชัดเจน 

- หรือ ปนเรื่องเท็จโดยกลาวอางไปยังพระองคอัลลอฮฺ  

พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

َما  ﴿ َّ َ�ِي  إِ َۡ َب   َ� َِ ينَ   ٱۡلَك ِ َّ ِۖ   َ�ِٰت �  يُۡؤِمُنونَ   َ�   ٱ َّ �َِك   ٱ ٰ ََ َْ
ُ
أ بُونَ   ُهمُ   ََ َِ ٰ  ٱۡلَ�

 ]  ١٠٥: اََل[ ﴾ ١
ความวา มًีเพียงพวกที่ไมศรัทธาตอโองการตางๆ ของพระองค

อัลลอฮฺเทาน้ันที่ปนเรื่องเท็จขึ้น พวกเหลานี้แหละคือพวกโกหก” 

(อัล-นะหลฺ :105)  

 

พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

ۡظلَمُ  َََمنۡ  ﴿
َ
ٰٓ  ِمّمنِ  أ ِ   َ�َ   ٱۡ�َ�َ َّ بًا  ٱ َِ َۡ   َك

َ
َب   أ َّ ۥٓۚ   لَّما  بِٱۡ�َّقِ   َك َلۡ�َس   َجآَءُه

َ
َ   �ِ 

 ]  ٦٨: العنكدلت[ ﴾ ٦ ّلِۡلَ�ََِِٰ�نَ  َمۡثٗوٓ َجَهّنمَ 
ความวา “และใครเลาจะอธรรมย่ิงไปกวาผูกุความเท็จขึ้นแอบ

อางพระองค อัลลอฮฺ  หรือปฏิ เสธสัจธรรมเมื่ อมาถึง  ใน

นรกญะฮันนัมนั้นมีที่พํานักสําหรับบรรดาคนกาฟรฺไมใชดอก

หรือ ?” (อัล-อันกะบูต :68)  
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- หรือ ทําอิบาดะฮฺตอผูอ่ืนนอกเหนือพระองคอัลลอฮฺ 

พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

َمن  ﴿ ِ   َمعَ   َيۡدعُ   ََ َّ ََ   إَِ�ًٰها  ٱ َ�ٰنَ   َ�   َءاَخ َۡ ۥ  ُب َما  بِهِۦ  َ�ُ َّ  َرّ�ِهِۦٓۚ   ِِندَ   ِحَسابُُهۥ  ََإِ
لِحُ  َ�  إِنُّهۥ َۡ َنَ  ُ� َُ  ]  ١١٧: الؤمنلن[ ﴾ ١ ٱۡلَ�َِٰ

ความวา “และผูใดวิงวอนขอจากพระเจาอ่ืนคูเคียงกับอัลลอฮฺ 

โดยไมมีหลักฐานพิสูจนแกเขาในการน้ี แทจริงบัญชีของเขาอยูที่

พระเจา แทจริงบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาจะไมประสบความสําเร็จ” 

(อัล-มุอมินูน :117)  

 

ทั้งนี้ ไมวาจะเปนอิบาดะฮฺที่ทําเพื่อผูอ่ืนนอกเหนือจาก

พระองคอัลลอฮฺ หรือ ยึดเอาพระเจาจอมปลอมตางๆ เปน

สื่อกลาง ทั้งหมดน้ีลวนเปนกุฟรฺ พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

َ�ۡعُبُدَنَ   ﴿ َنِ   ِمن  ََ ِ   ُد َّ ُهمۡ   َ�   َما  ٱ ّ ُُ َ�   َي ُعُهمۡ   ََ ََ َ�ُقولُونَ   َين َ�ٓءِ   ََ ُؤ ٰ ََ 
ُؤنَا ٰ ََ ََ ِۚ   ِِندَ   ُش َّ َنّ�ِ   ُقۡل   ٱ َُ

َ
َ   ونَ  ُٔ َ َّ َ�   ٱلّسَ�َٰ�ِٰت   ِ�   َ�ۡعلَمُ   َ�   بَِما  ٱ �ِض�   ِ�   ََ

َ
 ٱۡ�

تََ�َٰ�ٰ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ   ]  ١٨: يل�س[ ﴾ ١ �ُۡ�ُِ�ونَ  َ�ّما ََ
ความวา “และพวกเขาจะเคารพภักดีสิ่งอ่ืนนอกเหนือจาก

พระองคอัลลอฮฺ ที่มิใหคุณใหโทษแกพวกเขา และพวกเขาจะ

กลาววา เหลานี้คือผูชวยเหลือเรา ณ พระองคอัลลอฮฺ จงกลาว
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เถิด (มุหัมมัด) พวกทานจะมาบอกอัลลอฮฺเก่ียวกับสิ่งในชั้นฟา

ตางๆ และในแผนดินที่พระองคไมทรงรูกระน้ันหรือ ? พระองค

ทรงมหาบริสุทธิ์และทรงสูงสงเหนือสิ่งที่พวกเขาต้ังภาคีขึ้น” (ยู

นุส :18)  

 

- หรือ ทําอิบาดะฮฺตอผู อ่ืนในสิ่งที่สมควรกระทําตอ

พระองคอัลลอฮฺเพียงผูเดียวเทานั้น เชน ละเมิดสิทธิในการ

ตราบทกฎหมายและออกหุกม โดยทําเรื่องหะรอมใหเปนเรื่อง

หะลาล เพราะการตราบทกฎหมายและออกหุกมเปนสิ่งท่ีอัลลอ

ฮฺเรียกวาอิบาดะฮฺ ดังท่ีพระองคอัลลอฮฺ ไดตรัสวา :  

ۡ�مُ   ِإنِ   ﴿ ِ   ِإّ�   ٱۡ�ُ ّ َِ   ََ َم
َ
ّ�   أ

َ
اْ   َ َٓ ۡعُبُد ّياهُۚ   ِإّ�ٓ   ََ ينُ   َ�ٰلَِك   ِإ ِ   ٱّ�ِ َ�ِٰ�نّ   مُ ٱۡلَقّي ََ 

 َ�َ�ۡ
َ
 ]  ٤٠: يلسف[ ﴾ ٤ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  ٱَّاِس  أ

ความวา “การบัญญัติกฎเปนสิทธิสงวนไวสําหรับพระองคอัลลอ

ฮฺเทานั้น พระองคทรงใชมิใหพวกทานเคารพอิบาดะฮฺสิ่งใด

นอกจากตอพระองคเพียงผูเดียวเทานั้น น่ันคือศาสนาที่เท่ียง

ธรรมแตมนุษยสวนใหญมักไมรู” (ยูซุฟ :40)  
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- หรือ ยอมรับวามีผูอ่ืนนอกเหนือพระองคอัลลอฮฺลวงรู

สิ่งเรนลับ เชน ทําไสยศาสตร หรือ ดูหมอ พระองคอัลลอฮฺได

ตรัสวา :  

�ِض  ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ  ِ�  َمن َ�ۡعلَمُ  ّ�  قُل ﴿
َ
ۚ  إِّ�  ٱۡلَغۡيَب  ََٱۡ� ُ َّ  ]  ٦٥: اَمل[ ﴾ٱ

ความวา “จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) ไมมีผูใดในชั้นฟาตางๆ และ

แผนดินจะรูในสิ่งพนญาณวิสัย นอกจากพระองคอัลลอฮฺ และ

พวกเขาจะไมรูวา เมื่อไหรพวกเขาจะถูกฟนคืนชีพ” (อัน-นัมลฺ 

:65)  

 

- หรือ อางความสามารถในการสรางและบริหาร

จักรวาล ชีวิต และความตาย พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

مۡ ﴿
َ
ِ   َجَعلُواْ   أ ّ َ�ٓءَ   َِ تََ�َٰبهَ   َكَخۡلقِهِۦ  َخلَُقواْ   ُ�َ ۡلقُ   ََ لَۡيِهمۚۡ   ٱۡ�َ ُ   ُقلِ   َِ َّ  َ�ٰلِقُ   ٱ
ءٖ  ُ�ِّ  َُ  ٱۡلَ�ِٰحدُ  ََُهوَ  َ�ۡ ٰ َّ  ]  ١٦: الربد[ ﴾ ١ ٱۡلَق

ความวา “หรือพวกเขานั้นไดยึดเอาเหลาภาคีท่ีสามารถบันดาล

สรางเหมือนกับการสรางของพระองค จนพวกเขาสับสน

แยกแยะงานสรางไมถูกกระน้ันหรือ? จงกลาวเถิด พระองค

อัลลอฮฺคือผูทรงสรางทุกสิ่ง และพระองคคือผูทรงเอกะ ผูทรง

พิชิต” (อัร-เราะอฺด :16)  
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- เชนเดียวกับการยึดถือคนกาฟรฺเปนขวัญใจเฉกเชน

ชาวมุสลิม ไมวาจะอยูในรูปการมอบความรักหรือการใหความ

ชวยเหลือ พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

َََولُّهم َََمن﴿  ]  ٥١: دة الائ[ ﴾ ِمۡنُهۡمۗ  ََإِنُّهۥ ّمِنُ�مۡ  َ�
ความวา “และผูใดในหมูสูเจายึดติดผูกพันกับพวกเขา แนนอนผู

นั้นก็เปนผูหนึ่งของพวกเขา”  (อัล-มาอิดะฮฺ :51)  

 

และผูใดสามารถจะเขาถึงความรูอิสลามไดแตเขากลับ

ละเวนและหันหลังดวยความสมัครใจ คนเชนนี้คือคนกาฟรฺ 

แมวาจะกระทําโดยไมรูก็ตาม เพราะเขาจัดเปนคนไมรูประเภท

ที่สามารถเรียนไดแตไมยอมเรียนรู ดวยเหตุนี้ พระองคอัลลอฮฺ 

จึง ไดตรัสวา :  

ۡ�َ�ُُهمۡ  بَۡل ﴿
َ
ۖ  َ�ۡعلَُمونَ  َ�  أ  ]  ٢٤: اَنبياء[ ﴾ ٢ ّمۡعَُِضونَ  َ�ُهم ٱۡ�َّق

ความวา “แตวาพวกเขาสวนใหญมักไมรูความจริง เลยจึงหัน

หลังเมินหาง” (อัล-อันบิยาอ :24)  

 

ซึ่งพระองคอัลลอฮฺ ไดระบุวาพวกคนเหลานี้เปนคนโง

ดวยความยินยอม พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา : 
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ِينَ ﴿ َّ ٱ ََ  ْ َا َُ ََ �َ  ٓ ْ  َ�ّما ُرَا َِ ن
ُ
َحقاف[ ﴾ ٣ ُمۡعَُِضونَ  أ  ]  ٣: ا

ความวา “แตบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเปนผูหันหลังใหกับคํา

ตักเตือน” (อัล-อะหฺกอฟ :3)  

 

ทั้งน้ี ความไมรูในรายละเอียดของอิสลามเพราะการหัน

หลังใหกับความจริงยามเมื่อไดฟงนั้น ไมสามารถใชเปนขออาง

ตอหนาอัลลอฮฺได สวนมากผูคนมักตกอยูในความหลงผิดเพราะ

กรณีเชนนี้แหละ เพราะไดฟงความจริงแบบขาดวรรคขาดตอน

แลวก็หันหลังทําเปนไมรูไมชี้ในรายละเอียด 

ดังนั้น การไมรูจักไตรตรองในหลักฐานทางธรรมชาติ

ที่ อัลลอฮฺทรงสรางและทางศาสนาที่ทรงบัญญัติจึง เปน

คุณลักษณะของคนกาฟรฺสวนใหญ พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา :  

ّيِن  ﴿
َ
َ�َ �ِض   ٱلّسَ�َٰ�ِٰت   ِ�   َءايَةٖ   ّمِنۡ   ََ

َ
ٱۡ� َنَ   ََ َّ لَۡيَها  َ�ُم ُهمۡ   َِ  ُمۡعَُِضونَ   َ�ۡنَها  ََ

 ]  ١٠٥: يلسف[ ﴾ ١
ความวา “และมีสัญญาณในชั้นฟาและแผนดินมากไหนแลวที่

พวกเขาเจอพบ แตพวกเขากลับหันหลังไมแยแส”(ยูซุฟ :105)   

 

และพระองคอัลลอฮฺ ไดตรัสวา :  
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ََۡيَ�ُٰهم بَۡل ﴿
َ
َِهِمۡ  َ �ۡ َِ ِ ن َ�ُهمۡ  ب َِهِم َِ  ]  ٧١: الؤمنلن[ ﴾ ٧ ّمۡعَُِضونَ  ذِۡك

ความวา “แตทวาเราไดนําบทเตือนตนของพวกเขา(คืออัลกุ

รอาน)มาใหพวกเขาแลว แตพวกเขาเปนผูหันหลังใหกับบท

เตือนตนของพวกเขา” (อัล-มุอมินูน :7)  

 

การไมปฏิบัติเพราะมีความรูไมเพียงพอน้ัน ไมสามารถ

ใชเปนขออางใหหลุดพนจากความบกพรองไมปฏิบัติตามสิทธิ

และหนาท่ีในระหวางมนุษยดวยกันได แลวนับประสบอะไรกับ

ความบกพรองในสิทธิและหนาท่ีที่ผูกพันกับพระองคอัลลอฮฺ 

ฉะนั้น สติปญญา จึงไมมีความหมายหากไมวิเคราะห

และไตรตรองสัญญาณความย่ิงใหญของพระองคอัลลอฮฺ มันจะ

ใชประโยชนไมไดเลยแมวาจะมีสิ่งแปลกประหลาดทุกๆ วัน

ปรากฏใหเห็น พระองคอัลลอฮฺไดตรัสวา : 

ا  ٱلّسَمآءَ   َََجَعۡلَنا  ﴿  َٗ ۖ   َسۡق وٗظا َُ ۡ : َنبياءا[   ﴾  ٣  ُمۡعَُِضونَ   َءاَ�ََِٰها  َ�نۡ   ََُهمۡ   َّ
٣٢  [ 

ความวา “และเราไดสรางชั้นฟาใหเปนหลังคาที่แข็งแกรง และ

พวกเขาก็ยังไมแยแสกับสัญญาณความอลังการตาง ๆ ของมัน” 

(อัล-อันบิยาอ :32)  
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มนุษยจึงเขาใจผิดท่ีคิดวาเขาสามารถลอยนวลจาก

ความผิดบาปในการไมปฏิบัติตามศาสนาอยางละเอียดและหัน

หลังใหกับอิสลาม 

สรุปแลว สาเหตุแหงการเพิกเฉยตอศาสนาน้ันเปน

เพราะความหย่ิงยโส หรือ หลงระเริง หรือ ใฝตํ่าตามอารมณ 

ดวยเหตุนี้เอง เมื่อความทุกขยากเกิดขึ้น มันจะกวาดความหย่ิง

ยโสและความสุขสบายออกไป เขาก็จะมองเห็นความจริงและ

หวนกลับอยูในหนทางที่ถูกตองอีกครั้ง 
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บทท่ีหา 

องคประกอบของอีมาน 

 

 อีมาน (ความศรัทธา) คือ วาจา การปฏิบัติ และความ

เชื่อมั่น  สามประการน้ีคือองคประกอบของอีมาน ซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบไดกับการละหมาดมัฆริบ ซึ่งมีจํานวนสามร็อกอะฮฺ 

หากผูใดปฏิบัติขาดไปแมเพียงหนึ่งร็อกอะฮฺ ก็ไมถือวาเปนการ

ละหมาดมัฆริบ เชนเ ดียวกับอีมาน เมื่อองคประกอบใด

องคประกอบหนึ่ง (วาจา การปฏิบัติ และความเชื่อมั่น) ขาดไปก็

ไมถือวาเปนอีมาน 

 เราไมสามารถเรียกองคประกอบสามประการนี้วาเปน

เงื่อนไข(ชุรูฏ) ของอีมาน หรือ สิ่งจําเปน(วาญิบ) ของอีมาน หรือ

หลักการ (รุกน) ของอีมาน แมวาศัพทเฉพาะเหลานี้จะนําซึ่ง

ความหมายท่ีถูกตอง แตบางครั้งก็อาจทําใหเกิดขอผูกมัดท่ีผิดๆ 

ในประเด็นตอเน่ือง 

 แทจริง องคประกอบสามประการนี้ หากมีการปฏิเสธ

สวนใดสวนหนึ่งก็ถือวาเปนการปฏิเสธอีมานท้ังหมด เหลานี้คือ

สิ่งพิเศษท่ีมีเฉพาะในศาสนบัญญัติของประชาชาตินบีมุหัมมัด 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เทาน้ัน ซึ่งความศรัทธาไมได

หมายถึงแคความปรารถนาดีที่มีตอเพื่อนมนุษย หรือการไม

ทุจริตเทานั้น เนื่องจากพฤติกรรมเหลานี้เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคน

ชื่นชอบอยูแลวแมวาเขาผูน้ันจะไมศรัทธาตอพระผูสรางก็ตาม 

 แตอีมาน หมายถึง วาจาและการงานของหัวใจ 

 วาจาของหัวใจ คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาวาไมมี

พระเจาอ่ืนใดที่ควรเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัด

คือศาสนทูตของอัลลอฮฺ  และศรัทธาวาคําสอนที่ทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นําจากอัลลอฮฺมาเผยแผ(แกมวล

มนุษย)คือสัจธรรม 

 การงานของหัวใจ คือ ความรักที่มีตออัลลอฮฺ  ตอ

ทานนบีของพระองค ตอศาสนาอิสลาม ตลอดจนความรักที่มี

ตอสิ่งท่ีอัลลอฮฺและศาสนทูตของพระองคโปรดปราน และ

บริสุทธิ์ใจในการภักดีตอพระองค 

 วาจา ณ ที่น้ีมิไดจํากัดเฉพาะคําพูดที่ดีทั่วไป เชน สัจจะ

วาจา คําพูดที่ออนโยนกับบิดามารดา การกลาวทักทาย หรือ

การชี้แนะทางเดินสําหรับผูหลงทาง เนื่องจากวาจาเชนนี้เปนสิ่ง

ท่ีมนุษยทุกคนชื่นชอบแมจะเปนผูปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺก็
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ตาม แตวาจาใจ ณ ท่ีนี้หมายถึง สิ่งพิเศษท่ีมีเฉพาะในศาสน

บัญญัติของประชาชาตินบีมุ หัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม เทาน้ัน วาจาใจท่ีประเสริฐที่สุดคือการกลาวคํา

ปฏิญาณสองประโยค (อัช-ชะฮาดะตัยนฺ) การกลาวตัสบีหฺ และ

การกลาวตักบีรฺ เปนตน 

 การงาน ณ ที่น้ีมิไดจํากัดเฉพาะการงานท่ีดีทั่วไป เชน 

ความกตัญูตอบิดามารดา การขจัดสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอันตราย

บนทองถนน การใหอาหารแกคนยากจน การชวยเหลือผูที่ถูก

อธรรม การตอนรับแขก เปนตน เนื่องจากการกระทําเหลาน้ีเปน

สิ่งที่มนุษยทุกคนชื่นชอบแมวาเขาผูน้ันจะไมไดศรัทธาตออัลลอ

ฮฺก็ตาม 

 แตการงาน ณ ท่ีนี้หมายถึง การงานเฉพาะที่อัลลอฮฺ

ใหศาสนทูตของพระองคนํามาเผยแพร เชน การละหมาด การ

จายซะกาต การถือศีลอด การประกอบพิธีหัจญ เปนตน 

 การงานที่ดี ที่ทุกศาสนาแหงฟากฟาและสัญชาติญาณ

ความเปนมนุษยตางยอมรับวาเปนการงานที่ดี เชน ความ

ปรารถนาดีตอเพื่อนมนุษย มีสัจจะในคําพูด ความกตัญูตอ

บิดามารดา การบริจาคอาหารแกคนจน การขจัดสิ่งท่ีเปน
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อันตรายบนทองถนน เปนตน หากการงานเหลาน้ันกระทําไป

ดวยความบริสุทธิ์ใจตออัลอฮฺก็จะทําใหอีมานเพิ่มขึ้น และหาก

บุคคลใดไมไดกระทําสิ่งที่กลาวมาขางตนก็ไมไดถือวาเขาผูน้ัน

ไรอีมาน และการมีอยูของการงานเหลานั้นมิไดชี้ใหเห็นวามีอี

มานอยูดวยเสมอไป หากแตเปนสิ่งที่บงชี้วาสัญชาติญาณ

ด้ังเดิมท่ีถูกตองของมวลมนุษยนั้นไมมีการเปลี่ยนแปลงคือ

ยอมรับในสัจธรรมเสมอ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 
َََت ﴿ ِ  َِۡط َّ ََ  ٱّلِ�  ٱ ۚ  ٱَّاَس  َ�َط لَۡيَها  ]  ٣٠: الرقم[ ﴾َِ

ความวา “คือกมลสันดานตามธรรมชาติแหงการเสกสรรค

ของอัลลอฮ ฺซึ่งพระองคอัลลอฮฺทรงสรางมนุษยขึ้นมาบนฐาน

แหงนี้” (อัร-รูม : 30) 

 

 อีมาน มีการเพิ่ม มีการลด และมีการสูญสิ้น อีมานจะ

เพิ่มขึ้นดวยการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ อีมานจะลดลงดวยการ

กระทําท่ีฝาฝนหรือเนรคุณอัลลอฮฺ และอีมานจะไมสูญสิ้น

นอกจากดวยการปฏิเสธศรัทธาและการต้ังภาคีตออัลลอฮฺ 

พระองคตรัสวา 
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َما  ﴿ َّ لُۡمۡؤِمُنونَ   ِإ ينَ   ٱ ِ َّ ا  ٱ َذ ََ   ِإ ُ   ُذِك َّ ِجلَۡت   ٱ ا  ُقلُوُ�ُهمۡ   ََ لَۡيِهمۡ   ُتلَِيۡت   �َذ َِ 
َُُهۥ ٰ َُۡهمۡ  َءاَ� ٰ  إِيَ�ٰٗنا َزاَد ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َََ�َ َّ َََو  ]  ٢: اَنفا [ ﴾ ٢ َ�

ความวา “แทจริงบรรดาผูท่ีศรัทธาน้ัน คือ ผูที่เมื่ออัลลอฮฺถูก

กลาวข้ึนแลว หัวใจของพวกเขาก็หว่ันเกรง และเมื่อบรรดา

โองการของพระองคถูกอานแกพวกเขา โองการเหลานั้นก็

เพิ่มพูนความศรัทธาแกพวกเขา และแดพระเจาของพวกเขานั้น 

พวกเขามอบหมายกัน” (อัล-อันฟาล : 2) 

 

และพระองคยังตรัสอีกวา 

َ�ۡزَدادَ ﴿ ِينَ  ََ َّ ْ  ٱ  ]  ٣١: الدثر[ ﴾إِيَ�ٰٗنا َءاَمُنٓوا
 ความวา “…และบรรดาผูศรัทธาจะไดเพิ่มพูนการศรัทธา...” 

(อัล-มุดดัษษิรฺ : 31) 

   

และพระองคยังตรัสอีกวา 

ِيٓ  ُهوَ  ﴿ َّ نَزَل  ٱ
َ
ْ  ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  قُلُوِب  ِ�  ٱلّسِكيَنةَ  أ ا َٓ َداُد ِ  ّمعَ  إِيَ�ٰٗنا لَِ�ۡ  ﴾ِهۡمۗ إِيَ�ٰن

 ]  ٤: الفتح[
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ความวา “พระองคคือผูทรงประทานความสงบลงมาในจิตใจ

ของบรรดาผูศรัทธา เพื่อพวกเขาจะไดเพิ่มพูนการศรัทธาใหกับ

ศรัทธาที่มีอยูแลวของพวกเขา...” (อัล-ฟตหฺ : 4) 

  

 อีมานจะไมปรากฏขึ้น นอกจากดวยสิ่งตอไปน้ี 

- ดวยความเชื่อมั่นและศรัทธา ดวยวาจาใจ 

คือ ศรัทธาตอสาสนแหงอิสลาม และดวยการ

งานของจิตใจ คือความรักท่ีมีตออัลลอฮฺและศา

สนทูตของพระองค  และรักในสิ่ง ท่ี อัลลอฮฺ

และศาสนทูตของพระองคโปรดปราน 

- ดวยวาจาของลิ้น 

- แลวดวยการกระทําของอวัยวะอื่นๆ 

 ผูใดที่ศรัทธามั่นดวยใจ และมีความสามารถเปลงวาจา 

แตทวาเขาไมยอมเปลงวาจาแหงศรัทธาออกมา เขาผูนั้นก็ยังไม

ถือวาเปนผูศรัทธา 

 ผูใดที่ศรัทธามั่นดวยใจ  ไดเปลงวาจาแหงศรัทธา  และ

มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามแนวทางทานนบีมุหัมมัด 
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ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แตทวาเขาไมยอมปฏิบัติตาม เขา

ผูนั้นก็ยังไมถือวาเปนผูศรัทธา 

 สวนผูใดที่ตองการจะเปลงวาจาหรือปฏิบัติการงานที่ดี 

แตทวาเขาไมมีความสามารถท่ีจะกระทําได อัลลลอฮฺไดตรัสวา 

ُ  يَُ�ّلُِف  َ�  ﴿ َّ ًسا ٱ َۡ ۚ  إِّ�  ََ  ]  ٢٨٦: القرة[ ﴾ َُۡسَعَها
ความวา “อัลลอฮฺจะไมทรงบังคับใชชีวิตหน่ึงชีวิตใดนอกจาก

ตามความสามารถของชีวิตนั้นเทานั้น...” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ : 

286) 

 

พระองคตรัสอีกวา 

ُ  يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ َّ ًسا ٱ َۡ ٓ  إِّ�  ََ ۚ  َما  ]  ٧: الرال [ ﴾ َءاتَٮَٰها
ความวา “...อัลลอฮฺมิไดทรงบังคับใชชีวิตใด เวนแตตามที่

พระองคทรงประทานมาแกชีวิตน้ัน...”  (อัฏ-เฏาะลาก: 7) 
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บทท่ีหก 

การศรัทธาตอคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 

 

อัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะอันสูงสง มีพระนามอันงดงาม 

ไ ม มี ใ คร ท่ี จ ะ รู จั ก พ ร ะ อ ง ค ดี ย่ิ ง ไ ป ก ว า ตัว พ ร ะ อง ค เ อ ง 

เพราะฉะนั้น เราจึงปฏิเสธคุณลักษณะตางๆ ท่ีพระองคเอง

ปฏิเสธ เรายืนยันคุณลักษณะตางๆ ตามท่ีพระองคเองไดยืนยัน

ในคัมภีรของพระองค ในสุนนะฮฺนบีของพระองค เราจะปฏิเสธ

ทุกสิ่งที่เปนขอบกพรองตอพระองคโดยภาพรวม(อัน-นัฟย อัล-

มุจญมัล) เราจะยืนยันทุกคุณลักษณะที่ดีงามอันสมบูรณแก

พระองคโดยละเอียด(อัล-อิษบาต อัล-มุฟศศ็อล) เราจะไม

อธิบายวิธีการ(ตักยีฟ) ไมเปรียบเทียบ(ตัชบีฮฺ) และไมยกคูเสมอ

เหมือน(ตัมษีล) 

ใครก็ตามที่ใหคุณลักษณะอันบกพรองแกพระองคแบบ

ละเอียด เราก็จะปฏิเสธคุณลักษณะเหลาน้ันจากพระองคโดย
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ละเอียดเชนกัน ดังที่พระองคทรงปฏิเสธการมีคูครองและบุตร

จากตัวพระองคเองวา  

﴿ ٰ َّ
َ
َ�ٞ  َ�ُۥ يَُ�ونُ  َ لَمۡ  ََ ۖ  ۥّ�ُ  تَُ�ن ََ  ]  ١٠١: اَنعام[ ﴾ َ�ِٰحَبةٞ

ความวา “พระองคจะมีบุตรไดอยางไร ในเมื่อพระองคไมทรงมี

คูครอง” (อัล-อันอาม 101) 

 

لَمۡ  يَِ�ۡ  لَمۡ  ﴿  ]  ٣: اإلخالص[ ﴾ ٣ يُوَ�ۡ  ََ
ความวา “พระองคไมทรงมีบุตร และไมทรงถูกกําเนิด” (อัล-อิ

คลาศ 3) 

 

พระองคปฏิเสธคุณลักษณะท่ียิวไดกลาวหาวาพระองค

เปนผูตระหน่ี 

َقاَلِت   ﴿ ُهودُ   ََ ِ   َيدُ   ٱۡ�َ َّ ۚ   ٱ ّلۡت   َمۡغلُوَلٌة ۡيِديِهمۡ   ُُ
َ
ُلعُِنواْ   َ اهُ   َبۡل   َقالُواْۘ   بَِما  ََ  َيَد

ََانِ   ]  ٦٤: دة الائ[ ﴾َمۡبُسوَط
ความวา “บรรดายิวไดกลาวอางวา พระหัตถของอัลลอฮฺนั้นถูก

ลาม มือของพวกเขานั่นแหละโดนลาม และพวกเขาถูกสาปแชง
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เนื่องดวยคําพูดท่ีพวกเขากลาวอาง ทวา พระหัตถท้ังสอง

ของอัลลอฮฺน้ันทรงแผกวางเสมอ”  (อัล-มาอิดะฮฺ 64) 

 

เราจะปลอยผานโองการตางๆ ที่เปนวะหยู เชนโองการ

ที่พูดถึงคุณลักษณะและพระนามตางๆ ของพระองค โดยที่เรา

จะยืนยันตามขอเท็จจริงของมันและเรารับรูรองรอยบางอยาง

ของมัน โดยจะไมเพิ่มเติมมากไปกวานั้น เพราะอัลลอฮฺนั้นไมมี

สิ่งใดที่เหมือนพระองค พระองคตรัสวา 

ۖ  َكِمۡثلِهِۦ لَۡ�َس ﴿ ءٞ  ]  ١١: الشلرى[ ﴾ ١ ٱۡ�َِص�ُ  ٱلّسِميعُ  ََُهوَ  َ�ۡ
ความวา “ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค และพระองคนั้นเปนผู

ไดยิน ผูทรงเห็นย่ิง” (อัช-ชูรอ 11) 

 

ไมอนุญาตใหเราเปรียบเทียบคุณลักษณะของอัลลอฮฺ

กับสิ่งอ่ืนใดทั้งสิ้น เพราะการเปรียบเทียบนั้นตองมีฟรอฺ (สาขาท่ี

ออกมาจากตนแบบ) และมี อัศลฺ (ตนแบบท่ีใชเปรียบเทียบ) 

ซึ่งอัลลอฮฺน้ันทรงเอกะไมมีคูเสมอเสมอเหมือน จึงไมมีสาขาที่
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จะเอาตอเทียบกับพระองคได และไมมีตนแบบที่อยูเหนือไปกวา

พระองค ทรงเอกะและบริหารจัดการทุกสิ่ง ไมมีบุตร ไมมีผูให

กําเนิด ไมมีคูใดๆ ทั้งสิ้น 

ปญญาของมนุษย คือ เครื่องมือท่ีอัลลอฮฺทรงสราง

ขึ้นมาใหเอาสิ่งที่มันไดฟงไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันไดเห็น มัน

จะฟงโองการตางๆ ของอัลลอฮฺที่ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ

พระองคแตมันไมเคยไดเห็นพระองคจริงๆ แลวก็จะเอาไป

เปรียบกับตัวอยางท่ีใกลเคียงที่สุดที่มันเคยเห็น ปญญาของทุก

คนจะจินตนาการตามท่ีมันเคยเห็น และจะใหการอธิบายตามที่

เคยดู ในขณะที่อัลลอฮฺนั้นไมมีคูใดๆ ที่จะเอามาเปรียบไดใน

จินตนาการของปญญาใดๆ ท้ังสิ้น เพราะฉะน้ัน เราจึงไม

สามารถที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกพระนามใดๆ หรือคุณลักษณะ

ใดๆ ของพระองคเพียงเพราะเราเคยเห็นตัวอยางที่ไมงดงามใน

จินตนาการของเรา ซึ่งเราตองการจะปฏิเสธจินตนาการน้ันดวย

การปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺหรือพระนามของพระองค 

วิธีการนี้ทําใหเราตกอยูในกับดักการเปรียบเทียบที่โมฆะ (กิยาส 



 

50 

บาฏิล) และหลนลงไปในหลุมแหงการปฏิเสธโองการที่ถูกตอง

จากอัลลอฮฺ ทวาสิ่งที่เราตองทําก็คือ ใหเราปฏิเสธความหมาย

ชั่วๆ ท่ีไมถูกตองในจินตนาการของเราแทน และใหยืนยันตามท่ี

อัลลอฮฺทรงใหคุณลักษณะแกพระองคเอง และเราก็หยุดเพียง

แคน้ัน อัลลอฮฺตรัสวา  

يِۡديِهمۡ  َ�ۡ�َ  َما َ�ۡعلَمُ  ﴿
َ
َما َ ُهمۡ  ََ ََ َ�  َخۡل ۡلٗما بِهِۦ ُ�ِيُطونَ  ََ  ]  ١١٠: طه[ ﴾ ١ ِِ

ความวา “ทรงรูทั้งสิ่งท่ีอยูเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังพวกเขา 

ในขณะท่ีพวกเขาไมอาจที่จะรอบรูไดครอบคลุมตัวพระองค” 

(ฏอฮา 110)  

 

َُ  تُۡدرُِ�هُ  ّ�  ﴿ بَۡ�ٰ
َ
ۖ   يُۡدرِكُ   ََُهوَ   ٱۡ� ََ بَۡ�ٰ

َ
: اَنعام[   ﴾  ١  ٱۡ�َبِ�ُ   ٱلّلِطيُف   ََُهوَ   ٱۡ�

١٠٣  [ 
ความวา “สายตาทั้งหลายจะไมสามารถเขาถึงพระองค ในขณะ

ที่พระองคจะทรงเขาถึงทุกสายตา และพระองคทรงเปนผูที่

ละเอียดย่ิง และรอบรูอยางถ่ีถวนย่ิง” (อัล-อันอาม 103) 
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อัลลอฮฺน้ันทรงสูงสงเหนือบัลลังกของพระองคบน

ทองฟา พระองคตรัสวา  

ُل   ُهوَ   ﴿ َّ َُ   ٱۡ�َ ٱ�ِخ ََ   َُ ِٰه َّ ٱل ٱۡ�َاِطُنۖ   ََ ُهوَ   ََ ءٍ   بُِ�ّلِ   ََ لِيمٌ   َ�ۡ ِي  ُهوَ   ٣  َِ َّ  ٱ
�َض   ٱلّسَ�َٰ�ِٰت   َخلَقَ 

َ
ٱۡ� َّةِ  ِ�   ََ ّيا�ٖ   ِس

َ
مّ   َ ُُ   ٰٓ َََو َِۡش�   َ�َ   ٱۡس  ِ�   يَلِجُ   َما  َ�ۡعلَمُ   ٱۡلَع

�ِض 
َ
َما ٱۡ� جُ  ََ َُ َما ِمۡنَها َ�ۡ َما ٱلّسَمآءِ  ِمنَ  يَ�ُِل  ََ جُ   ََ َُ ۖ   َ�ۡع ۡ�نَ   َمَعُ�مۡ   ََُهوَ   �ِيَها

َ
َ 

َُمۚۡ  َما ُ  ُكن َّ ٱ  ]  ٤-٣: الديد[ ﴾ ٤ بَِص�ٞ  ََۡعَملُونَ  ابِمَ  ََ
ความวา “พระองคเปนผูแรก เปนผูรั้งทายสุด เปนผูที่เดนสุด 

และเปนผูที่ลับสุด และทรงรอบรูทุกสิ่งทุกอยาง พระองคทรง

สรางชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินในหกวัน จากน้ันทรงสถิตสูงสง

อยูเหนือบัลลังกอะรัช พระองคทรงรูสิ่งที่เขาไปในแผนดินและสิ่ง

ที่ออกมาจากแผนดิน ทรงรูสิ่งที่ลงมาจากฟาและสิ่งที่ขึ้นไปยัง

ฟา ทรงอยูกับพวกเจาเสมอไมวาพวกเจาจะอยูที่ไหนก็ตาม 

และอัลลอฮฺนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจากระทํา” (อัล-หะดีด 3-4) 

 

พระองคทรงยืนยันการอยูเหนือบัลลังกดวย ซาต ของ

พระองค และทรงรอบรูทุกสิ่งทุกอยาง ทรงบอกพวกเราวา



 

52 

พระองคอยูเคียงขางบาวของพระองค นั่นคือพระองคทรงอยูกับ

เราดวยความรอบรู การไดยินและการเห็นของพระองค 

ۡ�نَ  َمَعُ�مۡ  ََُهوَ ﴿
َ
َُمۚۡ  َما َ  ]  ٤: الديد[ ﴾ ُكن

ความวา “ทรงอยูกับพวกเจาเสมอไมวาพวกเจาจะอยูที่ไหนก็

ตาม” (อัล-หะดีด 4) 

 

และสําหรับบาวผูที่ใกลชิดและเปนที่รักของพระองค 

นอกจากท่ีจะทรงอยูกับพวกเขาดวยประการตางๆ ขางตนแลว 

พระองคยังทรงเคียงขางพวกเขาดวยการคอยใหความชวยเหลือ 

สนับสนุน และการพิทักษปกปองของพระองค เชนท่ีไดตรัสกับมู

ซาและฮารูนวา  

﴿ �َ  ۖٓ ٓ  إِنِّ�  َ�َاََا ۡسَمعُ  َمَعُكَما
َ
ٰٓ  أ َر

َ
أ  ]  ٤٦: طه[ ﴾٤ ََ

ความวา “เจาทั้งสองอยาไดกลัว เพราะแทจริงขาจะอยูกับเจา

ทั้งสอง ขาจะคอยฟงและมองดู” (ฏอฮา 46) 
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พระองค อัลลอฮฺทรงครอบครองความประสงคที่

สมบูรณครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง อะไรท่ีทรงประสงคก็จะ

เกิดขึ้น อะไรที่ไมทรงประสงคก็จะไมเกิด เรายืนยันคุณลักษณะ

น้ีเชนที่ทรงไดยืนยันดวยพระองคเอง เราจะไมเขาไปยุงกับเรื่อง

นี้มากไปกวานั้น เหมือนที่พวกปญญานิยมเขาไปยุงเก่ียวกับการ

อธิบายวาอัลลอฮฺทําสิ่งท่ีพวกเขาเห็นวามันเปนไปไมได หรือทรง

ควบรวมระหวางสิ่งที่ขัดแยงกันเอง และอ่ืนๆ เปนตน อัลลอฮฺได

ตรัสวา  

ُ  َكَ�ٰلَِك  قَاَل ﴿ َّ َعُل  ٱ َۡ  ]  ٤٠: بمران آ [ ﴾ ٤ �ََشآءُ  َما َ�
ความวา “(ญิบรีลกลาวแกซะกะรียาวา) เชนนั้นแหละคือ

พระองคอัลลอฮฺ ทรงทําในสิ่งท่ีพระองคทรงประสงค” (อาล อิ

มรอน 40) 

 

َ�ِٰ�نّ  ﴿ ََ  َ َّ َعُل  ٱ َۡ  ]  ٢٥٣: القرة[ ﴾ ٢ يَُِ�دُ  َما َ�
ความวา “แตทวา อัลลอฮฺนั้นจะทรงทําในสิ่งที่พระองคทรง

ประสงค” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 253) 
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َِۡش  ُذَ ﴿ يدُ  ٱۡلَع َِ  ]  ١٦-١٥: البقج[ ﴾ ١ يَُِ�دُ  لَِّما َ�ّعالٞ  ١ ٱلَۡم
ความวา “พระองคเปนเจาแหงบัลลังกอะรัชท่ีย่ิงใหญทรงเกียรติ 

ทรงกระทําจริงในสิ่งท่ีพระองคทรงประสงค” (อัล-บุรูจญ 15-16) 

 

เราจะยืนยันในสิ่งที่วะหยูไดยืนยัน และเราจะหยุดแค

น้ันโดยไมยืนยันคุณลักษณะอ่ืนนอกจากท่ีวะหยูไดยืนยันไว 

และเราจะปฏิเสธในสิ่งที่ปญญาบงชี้วามันเปนขอบกพรอง

ถึงแมวาคุณลักษณะความบกพรองดังกลาวจะไมไดถูกระบุไว

ในวะหยูก็ตาม เชน คุณลักษณะแหงความโศกเศรา การรองไห 

การหิว และอ่ืนๆ  
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บทท่ีเจ็ด 

อัลกุรอานคือพระดํารัสของอัลลอฮฺ 

 

อัลกุรอานคือพระดํารัสของอัลลอฮฺ พระองคไดตรัสดวย

พระดํารัสนั้นออกมาจริงๆ เปนพระดํารัสของพระองคทั้ ง

ตัวอักษร โองการ และสูเราะฮฺตางๆ ทั้งหมดของอัลกุรอาน เรา

จะไมกลาววา “อัลกุรอานน้ันเปนเพียงแคความหมาย หรือเปน

เพียงแคการเลาถึงความหมายดังกลาว” แตเราจะกลาววา 

พระองคอัลลอฮฺจะตรัสเมื่อใดก็ไดที่พระองคทรงประสงคจะตรัส 

َم ا
ي ََ ِغيًما﴾ ﴿َق ُ ُرلَسٰ تَ�ح  ]  ١٦٤: النساء[ّي

ความวา “และอัลลอฮฺไดตรัสกับมูซาจริง”  (อัน-นิสาอ  164) 

 
َمُه َرّ�ُه﴾

ي ََ ا َجاَء ُرلَسٰ لِِميَقاتِنَا َق َبراف[ ﴿َقلَمي  ]  ١٤٣: ا

ความวา “และเมื่อมูซาไดมาตามกําหนดเวลาของเรา และพระ

เจาของเขาไดตรัสแกเขา”  (อัล-อะอฺรอฟ  143) 

 

การตรัสของพระองคก็คือพระดํารัสของพระองค 

َّق﴾
ح
ُقلُ  ال ََ  ُ ّي َح اب [ ﴿َقا ] ٤: ا  

ความวา  ”และอัลลอฮฺนั้นตรัสสัจจะ” (อัลอะหซาบ 4) 
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และพระดํารัสอัลลอฮฺนั้นไดรับการทองจําในหัวอก

ทั้งหลาย  

ي َ  ِ
ي
َم﴾ ﴿اَلح ُهَل آيَاٌت اَِنّنَاٌت ِف ُاُدقِر اَ

ح
ِعغ
ح
قتُلا ال

ُ
 ]  ٤٩: العنكدلت [ أ

ความวา “ทวา มันเปนโองการท้ังหลายอันชัดแจงท่ีอยูในหัวอก

ของบรรดาผูที่ไดรับความรู” (อัล-อันกะบูต 49) 
 
และอัลกุรอานคือสิ่งท่ีสามารถสดับรับฟงผานหูได 

ِجرحُه حَ 
َ
تََجارََك صَأ ِ�َ� اسح ِ

ُمشح
ح
َ  ال َحٌد ِمّ

َ
ِ﴾﴿ َقِِنح أ ّي َم ا

َ ََ َمَع  ٰ �َسح : الل�ة [   ي
٦[ 

ความวา“ และหากวามีคนคนหนึ่งคนใดในหมูมุชริกผูต้ังภาคีได

ขอใหเจาคุมครอง ก็จงคุมครองเขาเถิด เพื่อวาพวกเขาจะไดยิน

พระดํารัสของอัลลอฮฺ” (อัต-เตาบะฮฺ  6) 
 

และถึงแมวาผูท่ีนําอัลกุรอานมาเผยแผคือทานเราะสูล 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กระนั้นมันก็จะไมทําใหอัลกุรอาน

เปลี่ยนสถานะออกจากการเปนคําพูดของอัลลอฮฺได 

และอัลกุรอานนั้นถูกเขียนไวเปนบันทึก อัลลอฮฺตรัสวา   

�َِ�ٰبٖ  ﴿  ]  ٣-٢: الرلر[ ﴾ ٣ ّمنُشورٖ  َرّقٖ  ِ�  ٢ ّمۡسُطورٖ  ََ
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ความวา “ขอสาบานตอคัมภีรที่ถูกบันทึก ในแผนจารึกที่กางแผ

ไว” (อัฏ-ฏรฺ  2-3) 

 

จารึกแหงอัลกุรอานน้ีอัลลอฮฺไดรักษาไวใน อัล-เลาห 

อัล-มะหฟูซฺ (กระดานท่ีบันทึก) ณ ที่พระองค พระองคไดตรัสวา 
ََۡءانٞ  ُهوَ  بَۡل  ﴿ ِۢ  لَۡوحٖ  ِ�  ٢ ّ�ِيدٞ  قُ و َُ ۡ  ]  ٢٢-٢١: البقج[ ﴾ ٢ َّ

ความวา “ทวา มันคืออัลกุรอานอันย่ิงใหญสูงสง อยูในกระดาน

ที่ถูกเก็บไว” (อัล-บุรูจญ  21-22) 
 
مِّ  ِ�ٓ  �نُّهۥ ﴿

ُ
ۡ�َنا ٱۡلِكَ�ٰبِ  أ  ]  ٤: ال خرف[ ﴾ ٤ َحِكيمٌ  لََعِ�ّ  َ�َ

ความวา “แทจริง อัลกุรอานน้ันอยูในแมบทแหงคัมภีร (อัล-

เลาห อัล-มะหฟูซฺ) ณ ที่ เรา มันสูงสงพรั่งพรอมดวยวิทย

ปญญา” (อัซ-ซุครุฟ 4) 
 

และถึงแมอัลกุรอานจะถูกบันทึกในแผนจารึก ก็ไมได

ทําใหมันออกจากสถานะการเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ ถึงแมวา

กระดาษและน้ําหมึกจะเปนสิ่งถูกสรางของพระองคก็ตาม 

อัลลอฮฺไดตรัสวา  
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لَوۡ  ﴿ َا ََ َۡ لَۡيَك  نَّز َطاٖس  ِ�  كَِ�ٰٗبا َِ َۡ  ]  ٧: اَنعام[ ﴾قِ

ความวา “หากเราไดลงมาใหแกเจา ซึ่งคัมภีรฉบับหน่ึง(ที่ถูก

จารึกไว)ในกระดาษ” (อัล-อันอาม 7) 

 

ในโองการน้ีพระองคทรงจําแนกวา “คัมภีร” เปนสิ่งหน่ึง 

และ “กระดาษ” ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งตางหาก 

พระองคทรงยืนยันอยางชัดเจนวา อัลกุรอานนั้นเปน

พระดํารัสของพระองค ถึงแมวามันจะถูกจดดวยปากกาซึ่งเปน

สิ่งถูกสราง และดวยน้ําหมึกซึ่งเปนสิ่งถูกสรางอีกเชนเดียวกัน 

ا  ٍُر مي ْح
َ
ِدهِ َسدحَعُة أ ُمّدُه ِم  َ�عح ََ ُر  َح َ

ح
قحَالٌم َقال

َ
ِِ ِم  َرَجَرةٍ أ رح

َ ح
�يَما ِف اَ

َ
﴿َقلَلح َ

﴾ نَِفَدتح َكَِماُت  ِ ّي    ]٢٧: لقمان[ ا
ความวา “และหากวาตนไมทั้งหมดที่มีอยูในแผนดินเปนปากกา

หลายดาม และมหาสมุทร(เปนน้ําหมึก)มีสํารองไวอีกเจ็ด

มหาสมุทร คําพูดของอัลลอฮฺยอมท่ีจะไมหมดสิ้นไป(แตน้ําหมึก

และปากกานั้นจะหมดเสียกอน)” (ลุกมาน 27) 

 

رُ  َح َ
ح
ن تَنَفَد َكَِماُت َرِ�ّ  ﴿ قُل ليلح َكَن ال

َ
دحَل أ ََ ُر  َح َ

ح
َِفَد ال

َ
َمَِماِت َرِ�ّ َ

ِمَداًدا ِلّ
 ]١٠٩: الكهف[  َقلَلح ِجئحنَا اِِمثحِغِه َمَدًدا ﴾
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ความวา “จงกลาวเถิด หากทะเลเปนน้ําหมึกสําหรับบันทึก

พจนารถของพระผูเปนเจาของฉัน แนนอนทะเลจะเหือดแหง

กอนที่คํากลาวของพระผูเปนเจาของฉันหมดสิ้นไป  ถึงแมวาเรา

จะนํามันมาเย่ียงนั้นมาเปนหมึกอีกก็ตาม” (อัล-กะฮฟฺ  109) 
 

ดังนั้น ทั้งสิ่งท่ีปากกาไดจดหรือสิ่งท่ีมันไมไดจด ทั้งหมด

ลวนคือพระดํารัสของอัลลอฮฺท้ังสิ้น 
และใครไดกลาววา “พระดํารัสของอัลลอฮฺคือสิ่งถูก

สราง(มัคลูก)” นั่นก็แสดงวาแทจริงเขาได เปนกาฟรฺแลว 

เน่ืองจากพระดํารัสของพระองคอัลลอฮฺน้ันเปนสวนหนึ่งจาก

คุณลักษณะของพระองค และพระองคก็ไดจําแนกระหวางสิ่งถูก

สรางท่ีเปนมัคลูกกับพระดํารัสของพระองคไวอยางชัดเจน 

พระองคตรัสวา 

ُ  َرّ�ُ�مُ  إِنّ  ﴿ َّ ِي ٱ َّ �َض  ٱلّسَ�َٰ�ٰتِ  َخلَقَ  ٱ
َ
َّةِ ِ�  ََٱۡ� يّا�ٖ  ِس

َ
ٰٓ  ُُمّ  َ َََو  َ�َ  ٱۡس

َِۡش�  ََ  ََٱلّشۡمَس  َحثِ�ٗثا َ�ۡطلُُبُهۥ ٱََّهارَ  ٱّ�َۡل  ُ�ۡغِ�  ٱۡلَع ومَ  ََٱۡلَقَم َُ  ُمَسّخَ�ٰتِ  ََٱَّ
َِهِۦٓۗ  ۡم

َ
َ�  بُِ

َ
ۗ  ٱۡ�َۡلقُ  َ�ُ  َ َُ ۡم

َ
ُ  َََباَركَ  ََٱۡ� َّ َبراف[ ﴾ ٥ َ�ٰلَِم�َ ٱلۡ  َرّب  ٱ  ]  ٥٤: ا

ความวา “แทจริง พระเจาของพวกเจาคืออัลลอฮฺ ผูทรงสราง

บรรดาชั้นฟาและแผนดินในหกวัน แลวทรงสถิตสูงสงเหนือ
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บัลลังกอะรัช พระองคทรงใหกลางคืนไลตามกลางวันดวยความ

รวดเร็ว และทรงสรางดวงอาทิตย  ดวงจันทร  และบรรดา

ดวงดาวขึ้น โดยถูกกําหนดใหทําหนาที่บริการตามพระบัญชา

ของพระองค พึงรูเถิดวา การสรางและคําสั่งบัญชาทั้งหลายเปน

สิทธิของพระองคเทาน้ัน มหาบริสุทธิ์ย่ิงองคอัลลอฮฺผูเปนเจา

แหงสากลโลก” (อัล-อะอฺรอฟ  45) 

 

ในโองการน้ี อัลลอฮฺไดจําแนกระหวางสิ่งที่ถูกสรางของ

พระองค คือชั้นฟาทั้งหลาย แผนดิน ดวงอาทิตย ดวงดาวตางๆ 

และระหวางคําสั่งของพระองค นั่นคือ พระดํารัสของพระองคผู

มหาบริสุทธิ์ย่ิง ซึ่งพระองคไดใหสรรพสิ่งตางๆ มีขึ้นดวยคําสั่ง

นั้น “โดยถูกกําหนดใหทําหนาท่ีบริการตามพระบัญชาของ

พระองค”  
อัลลอฮฺไดสรางเสียงของบรรดานักอาน ดวยการสราง

ริมฝปากทั้งสอง ลิ้น ลําคอ ลม เพดานลิ้น และการเคลื่อนไหว

ของอวัยวะเหลาน้ี แตมิอาจจะปฏิเสธไดวาสิ่งท่ีไดยินคือคําพูด

ของอัลลอฮฺ พระองคตรัสวา  

ِ  َكَ�ٰمَ  �َۡسَمُعونَ  ّمِۡنُهمۡ  َََِ�قٞ  َ�نَ  ََقَدۡ ﴿ َّ  ]  ٧٥: القرة[ ﴾ٱ
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ความวา “ทั้งๆ ที่คนกลุมหนึ่งจากพวกเขา เคยสดับรับฟงพระ

ดํารัสของอัลลอฮฺ” (อัล-บะเกาะเราะฮ 75) 

 

สิ่งที่ไดยินคือคําพูดของอัลลอฮฺ ถึงแมคนที่ออกสําเนียง

มาคือผูที่อาน เหมือนที่นักวิชาการบางทานไดกลาวไววา  

ُم اَلارِي َ ََ ُم  لحُت َالحُت الَقارِي، قالَمَ  الوي
“เสียงนั้นคือเสียงกอรีผูท่ีอาน แตคําพูดคือคําพูดของอัลลอฮฺผูมี

นามวา อัล-บารีย” 
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บทท่ีแปด 

ระหวางปญญากับวะหยู 

 

ดวยพลังของหลักฐานจากตัวบทท่ีถูกถายทอดมา

รวมกันกับการใชสติปญญา ก็จะทําใหเราทราบถึงขอเท็จจริง

ทางบทบัญญัติ  ดังน้ัน ตัวบทไมสามารถยังประโยชนแกผูที่ไม

ใชสติปญญาได  และเชนเดียวกันปญญาก็ไมสามารถให

ประโยชนแกผูท่ีไมยอมรับในตัวบท  และสองสิ่งขางตนนั้นหาก

อยางหน่ึงอยางใดบกพรอง มันก็จะทําใหเกิดความบกพรองใน

การรับรูถึงสัจธรรมดวย หากมองดูแลวตัวบทและสติปญญามัน

คานกันโดยรวมๆ ก็ใหถือตัวบทกอนสติปญญา เน่ืองจากตัวบท

นั้นเปนความรูที่มาจากพระผูสรางท่ีสมบูรณ  สวนสติปญญา

เปนความรูที่มาจากมนุษยผูมีความบกพรอง  

สติปญญาเปรียบเสมือนดวงตา  ตัวบทเปรียบเสมือน

แสงสวาง  ดังนั้นผูที่มีสายตานั้นไมสามารถจะทําใหดวงตาทั้ง

สองของเขาเกิดประโยชนไดภายใตความมืดสนิท  เชนเดียวกับ

ผูที่มีสติปญญาอยางเดียวก็ไมสามารถที่จะทําใหสติปญญาของ

เขาเกิดประโยชนไดโดยปราศจากวะหยู ปริมาณของแสงสวางมี
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มากเทาใดก็จะสงผลใหแกดวงตาเห็นชัดเทานั้น เชนเดียวกับ

ปริมาณของวะหยูมีมากเทาใดมันก็จะชี้นําสติปญญามาก

เทานั้น และหากสวนผสมท่ีสมบูรณของสติปญญาและตัวบทมี

มากเทาใด ก็จะเพิ่มความสมบูรณใหกับทางนําและความเขาใจ

มากเทานั้น เฉกเชนการไดเห็นทุกสิ่งทุกอยางชัดเจนในชวงเวลา

เที่ยงวัน 

﴿  ََ
َ
ا َ�نَ  َمن أ َٗ ۡحَيۡيَ�ٰهُ  َمۡي

َ
 َكَمن ٱَّاِس  ِ�  بِهِۦ َ�ۡمِ�  نُوٗر� َ�ُۥ َََجَعۡلَنا ََُ

 ]  ١٢٢: اَنعام[ ﴾ٱلّظلَُ�ِٰت  ِ�  ّمَثلُُهۥ
ความวา “หรือวาผูที่ไดตายไปแลว จากน้ันเราก็ไดใหเขามีชีวิต

ข้ึนมาและเราไดใหแสงสวางแกเขา เพื่อใชเดินอยูทามกลางหมู

มนุษย มีหรือที่เขาจะเหมือนกับผูที่อยูในความมืดมิดหลายชั้น” 

(อัล-อันอาม:122) 

 

คนที่มีปญญาจะไดรับประโยชนจากปญญาของเขาใน

การมีชีวิตในโลกนี้ เหมือนกับการรับรูของบรรดาปศุสัตว บรรดา

นก และสัตวอ่ืนๆ ทั้งหลาย  พวกมันจะเดินทางและหยุดพักตาม

ฤดูกาล พวกมันจะรูจักพวกของมันเอง รูจักถ่ินฐานของมัน  รู
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วิธีการสรางรัง และยังสามารถแยกแยะไดวาอะไรท่ีเปนศัตรูของ

มันดวย 

แตวา มนุษยไมสามารถท่ีจะใชเพียงแคสติปญญา 

เพื่อท่ีจะใหรูจักพระเจาของเขา – ในระดับรายละเอียดปลีกยอย 

- ได เวนแตตองอาศัยวะหยูที่ถูกประทานผานนบีของพระองค 

มนุษยไมสามารถที่จะเชื่อมตอไปยังพระองคไดเวนแตดวย

หนทางของวะหยูจากทานนบีเทาน้ัน  หนทางที่วานั้นจะมืดมน

หากปราศจากวะหยู   

﴿   ُ َّ ّ   ٱ ِِ ينَ   ََ ِ َّ َُِجُهم  َءاَمُنواْ   ٱ نَ   ُ�ۡ َّورِ�   ِإَ�   ٱلّظلَُ�ِٰت   ّمِ ينَ   ٱ ِ َّ ٱ ََ   ْ ا َٓ َُ ََ �َ 
ِ�َآؤُُهمُ  َۡ ُٰغوُت  أَ َّ ََُهم ٱل َُِجو  ]  ٢٥٧: القرة[ ﴾ٱلّظلَُ�ِٰت�  إَِ�  ٱَّورِ  ّمِنَ  ُ�ۡ

ความวา “อัลลอฮฺคือผูปกปองดูแลบรรดาผูที่ศรัทธา พระองคได

นําพวกเขาออกจากความมืดมาสูแสงสวาง สวนบรรดาผูปฏิเสธ

นั้น ผูใหการชวยเหลือพวกเขาก็คืออัฏ-ฏอฆูต มันจะนําพวกเขา

ออกจากแสงสวางมาสูความมืด” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 257) 

 

พระองคไดตรัสวา “ทรงนําพวกเขาออกมาจากความ

มืด” เพราะพวกเขาจะถูกรวมใหเขาอยูในความมืดถาหากไมมี

พระองค  
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และถาหากวาแสงสวางนั้นมีแคอันเดียว ถึงแมวาชนิด

ของมันจะตางกันเชน รัศมีหรือไฟ (แตตางก็ใหความสวางได) 

วะหยูก็เชนเดียวกัน  มันมีแคอันเดียว ถึงแมวาชนิดของมันจะ

แบงออกเปนอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺก็ตามที อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ّ�َها ﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنٓوا ِطيُعوا

َ
َ  أ َّ ْ  ٱ ِطيُعوا

َ
أ َُّسوَل  ََ  ]  ٥٩: النساء[ ﴾ٱل

ความวา “โอบรรดาผูศรัทธา พวกทานจงเชื่อฟงตออัลลอฮฺ และ

จงเชื่อฟงตอเราะสูล” (อัน-นิสาอ 59) 
 

และใครท่ีอางวา “แทจริงเขา ไดรับทางนําไปสูอัลลอฮฺ

ดวยกับสติปญญาของเขาอยางเดียว โดยไมตองพึ่งพาวะหยูแต

อยางใด” ก็เหมือนกับบุคคลที่กลาววา “แทจริงเขาไดรับการนํา

ทางไปบนเสนทางของเขาโดยอาศัยสายตาของเขาเทาน้ัน  โดย

ไมตองพึ่งพาแสงสวาง”  ท้ังสองกรณีท่ีกลาวมาน้ัน ถือวาเปน

การปฏิเสธความจําเปนพื้นฐานท่ีมิอาจคานได คนแรกนั้น

ประเภทไปหาอัลลอฮฺแบบไมมีศาสนา สวนคนที่สองน้ันประเภท

แสวงหาโดยไมคํานึงปจจัยทางโลก  

อัลลอฮฺไดเรียกวะหยูของพระองควาเปนแสงสวางท่ีใช

นําทางมวลมนุษยชาติ 
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ِينَ ﴿ َّ ْ  ََٱ َهُ ََ  بِهِۦ َءاَمُنوا ّزُر َهُ  َِ نََ�ُ ََ  ْ ََّبُعوا ٱ ِيٓ  ٱَّورَ  ََ َّ نزَِل  ٱ
ُ
ۥٓ  أ ٰ�َِك  َمَعُه ََ َْ

ُ
 أ

لُِحونَ  ُهمُ  َۡ  ]  ١٥٧: الألبراف[ ﴾ ١ ٱلُۡم

ความวา “ดังนั้น บรรดาผูที่ศรัทธาตอเขา(นบีมุหัมมัด) และให

ความสําคัญแกเขา และชวยเหลือเขา และปฏิบัติตามแสงสวาง

ที่ถูกประทานลงมาแกเขาแลวไซร ชนเหลาน้ีแหละคือบรรดาผูที่

สําเร็จ” (อัล-อะอฺรอฟ 157) 

 

เพราะฉะนั้น พระองคนั่นแหละคือผูท่ีไดใหทางนําแก

บรรดานบีและบรรดาผูติดตามนบีทั้งหลาย  

เราจะยอมรับโดยดุษฎีในสิ่งที่อัลลอฮฺไดมีคํ่าสั่งใชเรา

ใหปฏิบัติ และสิ่งท่ีพระองคไดหาม และเราเชื่อในสิ่งพระองคได

บอก หากเราทราบถึงเหตุผลเราก็ศรัทธา และหากเราไมทราบ

ถึงเหตุผลเราก็ศรัทธาและยอมรับ เพราะขนาดทุกสิ่งที่รูไดดวย

ปญญาก็ไมใชวาจะเปนท่ีรับรูของทุกคนท่ีมีปญญาได ดังนั้น 

นับประสาอะไรกับสิ่งที่ปญญาไมสามารถลวงรู แตเรากลับดันทุ

รังตองการจะใหทุกปญญาเห็นดวยและรับรูเหมือนกันหมดทุก

คน ! 
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และใครที่กลาววา “ฉันจะไมศรัทธานอกจากในสิ่งที่

สติปญญาสามารถรับทราบไดจากหุกมของอัลลอฮฺ สวนอะไรที่

สติปญญาไมสามารถรับได ฉันจะไมศรัทธาตอมัน” หากเปน

เชนนั้น ก็ถือวาเขาไดใชยึดเอาสติปญญามากอนตัวบท และ

ไมใชวาทุกสิ่งที่สติปญญาไมสามารถลวงรูไดจะหมายความวา

สิ่งน้ันไมมีอยูจริง แตอาจจะเปนเพราะมันเขาไมถึงตางหาก 

เนื่องจากสติปญญาน้ันมีขอบเขตจํากัด เหมือนกับท่ีสายตามี

ระยะทางจํากัดในการมองเห็น  ซึ่งมันไมไดแปลวาจักรวาลและ

สิ่งที่มีอยูนั้นจะหมดอยูแคสุดเขตที่สายตาสามารถมองไปถึง

เทาน้ัน  และการไดยินก็มีระยะทางจํากัดของมัน  ซึ่งมันไมได

หมายความวาสิ้นระยะทางการไดยินตรงไหนเสียงก็หยุดอยูตรง

น้ันไปตอไมไดอีก เพราะแมแตมดก็มีเสียงที่เราไมไดยิน และใน

จักรวาลก็ยังมีหวงเวหาและหมูดาวอีกมากมายที่เรามองไมเห็น  
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บทท่ีเกา 

การตัดสินเปนของอัลลอฮฺ 

 
บทบัญญัติขอกฎหมายทั้งหมดเปนสิทธิของอัลลอฮฺ ตะ

อาลา แตเพียงผูเดียว พระองคจะอนุญาตในสิ่งใดก็ไดตามที่

พระองคทรงประสงค และพระองคทรงหามในสิ่งใดก็ไดตามท่ี

พระองคทรงประสงคเชนกัน ดวยความรอบรูและหิกมะฮฺของ

พระองค การบัญญัติกฎหมายของพระองคนั้นเพื่อความถูกตอง

ทั้งในเร่ืองของศาสนาและในเรื่องที่เก่ียวกับทางโลก  คําสั่งใช

และขอหามของพระองคจะไมถูกยกเลิกหรือเปนโมฆะเหนือ

บรรดามุกัลลัฟ ๐F

1ในชวงเวลาหนึ่งและยกเวนในอีกชวงเวลาหนึ่ง 

หรือในพื้นที่แหงหน่ึงและยกเวนในอีกพื้นที่อีกแหงหนึ่ง นอกจาก

ดวยการอนุญาตจากพระองคเทาน้ัน  

 เราจะไมแยกแยะบทบัญญัติในสวนที่ เ ก่ียวของกับ

ศาสนาและในสวนที่เก่ียวของกับทางโลก ทั้งหมดลวนแลวเปน

                                                           
1
 ผูที่ถูกบังคับใชใหปฏิบัติตามบทบัญญัติหรือขอกฎหมายของศาสนาเม่ือถึงบรรลุนิติภาวะตามที่

ศาสนาไดกําหนด 
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ขอบังคับท่ีแบงออกเปนสองสวน นั่นก็คือ ขอบังคับทางศาสนา

และขอบังคับทางโลก 

 ขอบังคับทางศาสนา อาทิเชน การละหมาด การถือศีล

อด การทําหัจญ การรําลึกถึงอัล ลอฮฺ การบูรณะมัสยิด 

 และขอบังคับทางโลก อาทิเชน การซื้อขาย การ

แตงงาน การหยาราง การแบงมรดก 

ผูใดก็ตามท่ีแยกแยะระหวางบทบัญญัติทั้งสองสวน 

กลาวคือ ใครท่ียึดหรือถือวาบทบัญญัติเก่ียวกับศาสนานั้น

สําหรับอัลลอฮฺ และถือวาบทบัญญัติและขอกฎหมายเก่ียวกับ

ทางโลกนั้นสําหรับผูอ่ืนไมใชอัลลอฮฺ เขาผูนั้นก็จะเปนผูปฏิเสธ

ศรัทธา อันเนื่องจากบทบัญญัติหรือขอกฎหมายทุกอยางนั้น

เปนสิทธิสําหรับอัลลอฮฺ ตะอาลา แตเพียงผูเดียว ใครผูใดที่อาง

สิทธิดังกลาวนี้ใหแกผูอ่ืนก็เสมือนวาเขาผูน้ันไดหยิบย่ืนสิทธิใน

การสุูดใหแกผูอ่ืนที่มิใชอัลลอฮฺ ดังที่พระองคไดตรัสวา 

ِ  إِّ�  مُ �ۡ �ُۡ ٱ إِنِ  ﴿ ّ َِ  ََ َم
َ
ّ�  أ

َ
َٓ ََعۡ  َ ْ ُبُد ۚ  إِّ�ٓ  ا  ]  ٤٠: يلسف[ ﴾ إِيّاهُ

ความวา “ขอกฎหมายทุกอยางมิใชสําหรับผู อ่ืนใดนอกจาก

อัลลอฮฺแตเพียงผูเดียวเทานั้น พระองคไดสั่งวา จงอยาไดกราบ

ไหวแกผูอ่ืนใดเวนแตพระองคเพียงเทาน้ัน” (ยูสุฟ : 40) 
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 ดวยเหตุดังกลาวนี้เอง ท่ีไดทําใหบรรดาพวกอิสรออี

ลไดกลายเปนผูปฏิเสธศรัทธา อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดกลาววา 
َٓ ٱ  ﴿  َُ حۡ   اْ ّ�َ

َ
ُرهۡ   ُهمۡ َبارَ أ رۡ   َنُهمۡ َ�ٰ ََ

َ
ِ ٱ  ُدَنِ   ّمِن  اَ�ا�ٗ أ َۡ   نَ �ۡ ٱ  َمِسيحَ لۡ ٱََ   َّ ٓ   َ�مَ َم َما ََ 

 َٓ َُ ِم
ُ
عۡ   إِّ�   اْ أ َ�ِ َٓ �َٰ   اْ ُبُد  ﴾  ٣  ُ�ونَ �ُۡ�ِ   َ�ّما  ۥَنهُ َ�ٰ ُسبۡ   ُهَوۚ   إِّ�   هَ إِ�َٰ   ّ�ٓ   �ۖ ِحدٗ َ�ٰ   اهٗ إِ
 ]  ٣١: الل�ة[

ความวา “พวกเขาไดยึดเอาบรรดานักปราชญของพวกเขา และ

บรรดาบาทหลวงของพวกเขาเปนพระเจาอ่ืนจากอัลลอฮฺ และ

ยึดเอาอัล-มะซีหฺ อีซาบุตรของมัรยัมเปนพระเจาดวย ทั้งๆ ที่

พวกเขาไมไดถูกสั่งนอกจากเพื่อเคารพสักการะพระเจาเพียง

องคเดียว ซึ่งไมมีผูใดควรไดรับการเคารพสักการะนอกจาก

พระองคเทานั้น พระองคทรงบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาต้ังเปน

ภาคี” (อัต-เตาบะฮฺ : 31)  

 

อัลลอฮฺไดกลาวถึงการกระทําดังกลาวในโองการขางตน

นี้วา เปนการชิริกหรือการต้ังภาคีน่ันเอง 

 อัลลอฮฺไดประทานคัมภีรของพระองคลงมา และได

บัญญัติขอกฎหมายตางๆ ซึ่งพระองคเปนผูท่ีรอบรูในเหตุการณ

ตางๆ ที่จะเกิดขึ้นและเหตุการณตางๆ ที่ไดเกิดขึ้นมาแลว 
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เสมือนกับพระองคทรงรอบรูและทรงเห็นเหตุการณในชวงเวลา

ที่บทบัญญัติและขอกฎหมายไดถูกประทานลงมา  และความ

รอบรู ของพระองคจะไมตกขาดหายไปในเหตุการณใด

เหตุการณหน่ึงอันเนื่องมาจากเหตุการณนั้นไดลวงเลยมาแลว  

หรือเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นในภายภาคหนา  และความรอบรู

ของพระองคจะไมเพิ่มมากขึ้นเพราะเหตุท่ีเหตุการณดังกลาวนั้น

กําลังเกิดขึ้นในปจจุบัน(ความรอบรูของพระองคทรงสัมบูรณ

แลว) ความรูของพระองคทั้ งความรู เ ก่ียวกับอดีต ความรู

เ ก่ียวกับเหตุการณท่ีจะเกิดขึ้นในภายภาคหนา ความรูใน

เหตุการณปจจุบันและความรูในสิ่งเรนลับ  ทั้งหมดนั้นสัมบูรณ

เทากันสําหรับอัลลอฮฺ 

 ใครผูใดท่ีเห็นวา ขอกฎหมายของอัลลอฮฺ ตะอาลา น้ัน 

เหมาะสมในชวงเวลาที่ขอกฎหมายดังกลาวถูกประทานลงมา

เทานั้น สวนในชวงเวลาอ่ืนนั้น มนุษยมีสิทธิในการที่จะกําหนด

ขอกฎหมายตามที่มนุษยเห็นสมควรแมวาขอกฎหมายดังกลาว

นั้นจะขัดแยงกับบทบัญญัติและขอกฎหมายของอัลลอฮฺก็ตาม 

ดังกลาวนี้ถือวาเปนการปฏิเสธศรัทธา อันดวยเหตุผลท่ีวา ผูท่ี

กลาวคํากลาวนี้เห็นวา ความรูความเขาใจของมนุษยมีความ
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แตกตางระหวางสิ่งที่มนุษยเห็นและประจักษดวยสายตากับสิ่ง

ที่มนุษยไมเห็นและไมประจักษดวยสายตา แลวเขาก็เอา

เปรียบเทียบวาอัลลอฮฺก็นาจะเปนเชนน้ันดวย ดวยเหตุผล

ดังกลาวนี้  มนุษยเหลาน้ันจึงใหความสําคัญแกความรูของ

ตัวเองเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันมากกวาความรูของอัลลอฮฺ

เก่ียวกับเหตุการณท่ียังไมเกิดขึ้นเมื่อนับมาจากชวงเวลาที่

บทบัญญัติกําลังถูกประทานลงมา เหลาน้ีคือการปฏิเสธศรัทธา

และการต้ังภาคีตออัลลอฮฺ ความรูของอัลลอฮฺนั้นมีความเทากัน

ในทุกสิ่งทุกอยางทั้งที่มองเห็นและมองไมเห็นดวยสายตา และ

ทุกสิ่งทุกอยางทั้งท่ียังไมเกิดขึ้นอยูเบ้ืองหนาและสิ่งที่กําลัง

เกิดขึ้นและกําลังดําเนินอยูในปจุบัน อัลลอฮฺไดตรัสวา 

﴿  ٰ ٰ ٱََ  بِ َغيۡ لۡ ٱ لِمِ َ� ََ َََ�ٰ  َدةِ لّش  ]  ٩٢: الؤمنلن[ ﴾ ٩ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�ّما َ�ٰ َ�
ความวา “พระองคผูทรงรอบรูในสิ่งพนญาณวิสัยและสิ่งที่

มองเห็นได พระองคทรงสูงสงย่ิงจากสิ่งท่ีพวกเขาต้ังเปนภาคี” 

(อัล-มุอมินูน : 92) 
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บทบัญญัติและขอกฎหมายของอัลลอฮฺเก่ียวกับสิ่งที่

กําลังเกิดขึ้นก็เหมือนกับบทบัญญัติและขอกฎหมายเก่ียวกับสิ่ง

ที่ยังไมเกิดขึ้น อัลลอฮฺไดตรัสวา  

ََ   لّلُهمّ ٱ  ُقلِ   ﴿ ٰ لّسَ�ٰ ٱ  ََاِط  ٱََ   ِت َ�
َ
ٰ ٱََ   بِ َغيۡ لۡ ٱ  لِمَ َ�ٰ   ِض �ۡ� ََ نَت   َدةِ لّش

َ
 َ�ۡ�َ   ُ�مُ َ�ۡ   أ

ْ  َما ِ�  َِِبادِكَ  ونَ َ�ۡ  �ِيهِ  َ�نُوا َُ  ]  ٤٦: ال رر[ ﴾ ٤ ََلِ
ความวา “จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) โอ อัลลอฮฺ! ผูสรางชั้นฟา

ทั้งหลายและแผนดิน ผูทรงรอบรูในสิ่งเรนลับและสิ่งเปดเผย 

พระองคจะทรงพิพากษาระหวางปวงบาวของพระองคในสิ่งที่

พวกเขามีความขัดแยงกัน” (อัซ-ซุมัรฺ : 46) 

 

 อัลลอฮฺ ตะอาลา คือผูตัดสินและกําหนดบัญญัติเหนือ

มนุษยทุกคนทั้งที่อยูในชวงเวลาที่บทบัญญัติถูกประทานลงมา 

รวมถึงพวกที่มิไดอยูในชวงเวลาดังกลาวดวยเหมือนกัน 

 ใครผู ใด ท่ี แ ยกบทบัญญั ติทาง ศาส นาออกจ า ก

บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับทางโลก ถือวาเขาไดกําหนดใหอัลลอฮฺเปน

ผูกําหนดบทบัญญัติเก่ียวกับศาสนา และใหมนุษยเปนผูกําหนด

บทกฎหมายเก่ียวกับทางโลก (เชนที่กลาวอางโดยพวกเสรีนิยม) 

แสดงวาเขาไดกําหนดใหมีผูออกบัญญัติมากมายหลายคน ซึ่งผู
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ที่กําหนดบทบัญญัติที่แทจริงก็คืออัลลอฮฺเพียงผูเดียวเทานั้น 

พระองคไดตรัสวา 

َُؤۡ ﴿ �َ
َ
تَ�ۡ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِض بَِبعۡ  ِمُنونَ أ َنَ ََ َُ  ] ٨٥: القرة[ ﴾ٖض� بَِبعۡ  َُ

ความวา “พวกทานศรัทธาเพียงบางสวนของคัมภีรและปฏิเสธ

อีกบางสวนกระน้ันหรือ?”  (อัล-บะเกาะรอฮฺ : 85) 

 

โองการนี้หมายความวา ใครผูใดที่ปฏิเสธศรัทธาในสวน

ใดสวนหนึ่งของคัมภีร ก็ถือวาเขาผูนั้นไดปฏิเสธศรัทธาคัมภีร

ของอัลลอฮฺท้ังหมดทุกสวนแลว 

 อัลลอฮฺ ไดสั่งใหตัดสินปญหาตางๆ ระหวางมนุษยดวย

สิ่งที่พระองคทรงประทานลงมาแกทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุ อะ

ลัยฮิ วะสัลลัม จากอัลกุรอานและหะดีษ พระองคไดตรัสวา  

نِ   ﴿
َ
أ ٓ   َنُهمبَ�ۡ   ُ�محۡ ٱ  ََ نَزَل   بَِما

َ
ُ ٱ  أ َّ   �َ هۡ   تَّتبِعۡ   ََ

َ
ٓ أ رۡ حۡ ٱََ   َءُهمۡ َوا ن  ُهمۡ ََ

َ
َۡ   أ  َُِنوكَ َ�

ٓ  ِض َ�عۡ  َ�نۢ  نَزَل  َما
َ
ُ ٱ أ  ]  ٤٩: دة الائ[ ﴾ َكۖ إَِ�ۡ  َّ

ความวา “และเจาจงตัดสินระหวางพวกเขาดวยสิ่งที่อัลลอฮฺได

ทรงประทานลงมาเถิด และจงอยาปฏิบัติตามอารมณของพวก

เขา และจงระวังพวกเขาที่จะจูงใจเจาใหออกจากบางสิ่งที่อัลลอ

ฮฺไดทรงประทานลงมาแกเจา” (อัล-มาอิดะฮฺ : 49) 
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 ความหมายในการตัดสินปญหาระหวางมนุษยตรงน้ีก็

คือ การตัดสินความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางมนุษยดวยกัน และ

ความหมายของคําวา ฟตนะฮฺ ในอายะฮฺนี้ ก็คือ การหันเห

บิดเบือนและออกไปจากการที่จะยึดเอาขอกฎหมายของอัลลอฮฺ

มาใช 

 สวนสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺมิไดอธิบายขอกฎหมายใน

วะหยูของพระองค การอธิบายตรงน้ีก็เปนหนาที่ของบรรดานัก

วินิจฉัย (อะฮฺลุล อิจญติฮาด) ซึ่งมีเงื่อนไขวา การอธิบายขอ

กฎหมายเหลานั้นจะตองไมขัดแยงกับบทบัญญัติของอัลลอฮฺท่ี

มีอยูเดิมแลว  

และจะตองไมยึดถือกฎหมายมนุษยและการเลือกสรรท่ี

บกพรองของพวกเขามาเปนลําดับแรก และหากวากฎหมายของ

ประชาชนถูกนํามาใชกอนกฎหมายของอัลลอฮฺ  นั่นแสดงวา

บรรดานบีทุกคนก็ไดหลุดออกจากสัจธรรมความถูกตองไปแลว 

เพราะบรรดานบีเหลานั้นลวนใชชีวิตทามกลางหมูชนซึ่งเสียง

ของพวกเขาทั้งหมดหรือเสียงสวนใหญตางก็เห็นดวยกับสิ่งที่

เปนความไมถูกตอง   
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บทท่ีสิบ 

อัล-เกาะดัรฺ การกําหนดของอัลลอฮฺ 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดลิขิตความเปนไปของสิ่งถูกสราง

กอนท่ีสิ่งเหลานั้นจะถูกสรางขึ้นมา ทุกสิ่งทุกอยางถูกสรางมา

ดวยกําหนดการกอนที่สิ่งเหลานั้นจะบังเกิดขึ้น อัลลอฮฺ ตะอาลา 

ไดตรัสวา 

َٗ ََقۡ  ۥَ�َقّدَرهُ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ّ  َََخلَقَ  ﴿   ]٢: الفرقان[ ﴾ ٢ �ِدي
ความวา “และพระองคทรงใหบังเกิดทุกสิ่ง แลวทรงกําหนดมัน

ใหเปนไปตามกฎที่ไดวางไว” (อัล-ฟุรกอน : 2) 

 

และอัลลอฮฺไดตรัสอีกวา 

 ]  ٤٩: القمر[ ﴾ ٤ بَِقَدرٖ  هُ َ�ٰ َخلَقۡ  ءٍ َ�ۡ  ُ�ّ  إِنّا ﴿
ความวา “แทจริงทุกๆ สิ่งนั้นเราสรางมันตามกําหนดการที่ได

วางไว” (อัล-เกาะมัรฺ : 49) 

 

และอัลลอฮฺไดตรัสอีกวา 

َ�نَ ﴿ مۡ  ََ
َ
ِ ٱ َُ أ  ]  ٣٨: ح اباَ[ ﴾ ٣ ُدًَراّمقۡ  �قََدرٗ  َّ
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ความวา “และพระบัญชาของอัลลอฮฺนั้นไดกําหนดไวแลว” 

(อัลอะหฺซาบ : 38) 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดกําหนดลิขิตและความเปนไปของ

สิ่งถูกสรางทุกอยางทั้งท่ีเปนสิ่งดีๆ และสิ่งที่ไมดี ในหะดีษเศาะฮี

หฺ ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาววา 

هِ « ّ ََ ِهِ َق
ِح ِمُ  اِالَقَدِر َخ م  حدي  بمر ا  الراب  ٨رقاه رسغم ارقم [» َقتُؤح

 ]رض اهللا بنه
ความวา “และการที่ทานไดศรัทธาในเกาะดัรฺ(ลิขิตที่อัลลอฮฺได

กําหนดมาแลว)ทั้งที่เปนสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไมดีทุกอยาง” (บันทึก

โดยมุสลิม หมายที่ 8 จากหะดีษของทานอุมัรฺ  อิบนุ อัล-ค็อฏฏ

อบ เราะฎิยัลลอฮุ อันฮุ) 

 

ความรอบรูของอัลลอฮฺ ตะอาลา จะอยูควบคูไปกับ

เกาะดัรฺของพระองคเสมอ และจะไมมีผูใดสามารถกําหนด

กฎเกณฑใดๆ ในสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น นอกจากผูที่รอบรูในสิ่งเหลานั้น

เทานั้น และจะไมมีผูใดสามารถลวงรูรายละเอียดของสิ่งที่

เ กิดขึ้น  วินาทีความเปนไปของสิ่ ง ดังกลาว สถานที่  การ
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เปลี่ยนแปลง จุดเริ่มตนและจุดจบของสิ่งดังกลาวนอกจาก

ผูสรางสิ่งดังกลาวเทานั้น อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสวา  

َعۡ ﴿ ْ لَُموٓ َِ نّ  ا
َ
َ ٱ أ َّ  ٰ َٞ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ نّ  قَِدي

َ
أ َ ٱ ََ َحاَط  قَدۡ  َّ

َ
ۢ ِِلۡ  ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  أ  ١ �َم

  ]  ١٢: الرال [ ﴾
ความวา “เพื่อพวกเจาจะไดรูวา อัลลอฮฺคือพระผูทรงอานุภาพ

เหนือทุกสิ่งทุกอยาง และ อัลลอฮฺนั้นทรงโอบลอมทุกสรรพสิ่ง

ดวยความรอบรู” (อัฏ-เฏาะลาก : 12) 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

﴿  �َ
َ
 ]  ١٤: الغك[ ﴾ ١ بِ�ُ �َۡ ٱ لّلِطيُف ٱ ََُهوَ  َخلَقَ  َمنۡ  لَمُ َ�عۡ  َ

ความวา “พระองคผูทรงสรางจะไมทรงรอบรูดอกหรือ? พระองค

คือผูทรงรอบรูอยางถ่ีถวนผูทรงตระหนักย่ิง” (อัล-มุลกฺ : 14) 

 

ใครผูใดก็ตามท่ีไดปฏิเสธลิขิตแหงกฎสภาวการณหรือ

เกาะดัรฺของอัลลอฮฺ ตะอาลา แสดงวาเขาผูน้ันก็ไดปฏิเสธตอ

ความรูของอัลลอฮฺ ในทางกลับกันใครผูใดที่ปฏิเสธความรู

ของอัลลอฮฺ ยอมถือวาเขาผูนั้นก็ไดปฏิเสธตอเกาะดัรฺของอัลลอ

ฮฺดวยเชนกัน 
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เกาะดัรฺหรือกําหนดการท่ีกําหนดไวแกสิ่งถูกสราง

ทั้งหลายถูกบันทึกไว ณ อัลลอฮฺ ตะอาลา ในสมุดบันทึก อัลลอ

ฮฺไดตรัสวา  

ۡط  ّما﴿ َّ � َ�ۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َناََ  ]  ٣٨: االنعام[ ﴾ءٖ
ความวา “เราไมไดใหมีความบกพรองใดๆ ในสมุดบันทึก” (อัล-

อันอาม : 38) 

 

และอัลลอฮฺ ตะอาลา ไดตรัสอีกวา 

 ﴿ ّ ُُ حۡ  ءٍ َ�ۡ  ََ
َ
 ]  ١٢: �س[ ﴾ ١ ّمبِ�ٖ  إَِما�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ َصيۡ أ

ความวา “และทุกสิ่งนั้นเราไดรวบรวมไวอยางครบถวนในบันทึก

อันชัดแจง” (ยาซีน : 12) 

 

มัคลูก หรือสิ่งถูกสรางทั้งหลายของอัลลอฮฺ สามารถ

แบงไดออกเปน 2 ประเภท 

ประเภทท่ี 1 มัคลูกของอัลลอฮฺ ตะอาลา ที่เกิดขึ้นและ

เปนไปตามการกําหนดของอัลลอฮฺ ตะอาลา โดยที่สิ่งถูกสราง

เหลานั้นไมมีความตองการและไมอาจเลือกตามความประสงค

ของตนเอง เชน ดวงดาว และจักรวาล    
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ประเภทท่ี 2 มัคลูกของอัลลอฮฺที่มีความตองการและ

สามารถเลือกตามความประสงคของตนเองได อยางเชน มนุษย 

ญิน มะลาอิกะฮฺ  อัลลอฮฺมิไดทรงกํากับพวกเขาเหลานั้นโดย

ปราศจากการเลือกของพวกเขาเองอยูดวย เพราะถากํากับโดย

ปราศจากการเลือกของพวกเอง น่ันก็เทากับเปนการบังคับพวก

เขาใหทําบาปหรือมะอฺศิยะฮฺตอพระองคเอง(ยามที่คนเหลานั้น

ทําบาป) และยังจะทรงลงโทษพวกเขาดวยการกระทําดังกลาว

อีกดวย(ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง) และแนนอนวาความประสงค

ของมนุษยเองก็จะเปนไปมิไดหากปราศจากจากการกํากับ

ของอัลลอฮฺ  เพราะถาหากมนุษยสามารถทําได เองโดย

ปราศจากการกํากับของอัลลอฮฺ แสดงวาพวกเขาก็จะเปนภาคี

กับพระองคทั้งในเร่ืองการกระทําและการประสงค ทวาอัลลอฮฺ

ไดกําหนดใหความประสงคของมนุษยนั้นอยูภายใตอํานาจ

ความประสงคของพระองค อัลลอฮฺไดตรัสวา  

ٓ   لَِمن  ٢  لَِم�َ َ�ٰ ّلِلۡ   َٞ ذِكۡ   إِّ�   ُهوَ   إِنۡ   ﴿ ن  ِمنُ�مۡ   ءَ َشا
َ
َما  ٢  ََقِيمَ �َسۡ   أ ََ   ٓ  ُءَنَ �ََشا

ن إِّ�ٓ 
َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ �ََشا  ]  ٢٩  ،٢٧: الكلير[ ﴾ ٢ لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َرّب  َّ

ความวา “มันมิใชอ่ืนใดนอกจากเปนขอตักเตือนแกสากลโลก 

สําหรับบุคคลในหมูพวกเจาที่ประสงคอยูในทางอันเที่ยงตรง 



 

81 

และพวกเจาจะไมบรรลุถึงความตองการใดๆ นอกจากอัลลอฮฺ

พระเจาแหงจักรวาลท้ังมวลจะมีความประสงค(ใหสิ่งนั้น

เกิดขึ้น)” (อัตตักวีรฺ : 27 - 29) 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดสรางทั้งมนุษยและสิ่งที่พวกเขา

กระทําดวย  อัลลอฮฺไดตรัสวา 

ََعۡ  قَاَل  ﴿ َُونَ ََنۡ  َما ُبُدَنَ ََ ُ ٱََ  ٩ ِح َما َخلََقُ�مۡ  َّ : الواصات[ ﴾ ٩ َملُونَ ََعۡ  ََ
٩٦ -٩٥  [ 

ความวา “นบีอิบรอฮีมกลาววา พวกทานเคารพสักการะสิ่งท่ี

พวกทานแกะสลักกระน้ันหรือ?  ทั้งๆ ที่อัลลอฮฺทรงสรางพวก

ทานและสิ่งท่ีพวกทานทําขึ้น” (อัศ-ศอฟฟาต : 95 - 96) 

 

อัลลอฮฺ ตะอาลา ไดสรางสาเหตุและพระองคไดสราง

ที่มาของสาเหตุ เชนเดียวกับที่พระองคไดสรางสิ่งที่เกิดขึ้นจาก

สาเหตุดังกลาว เหลาน้ีคือผลแหงความกวางใหญไพศาลของ

ความรอบรู ความย่ิงใหญของหิกมะฮฺ(วิทยปญญา)ของพระองค

ในการดําเนินการบริหารสิ่งตางๆ ที่พระองคไดสรางมาบน

แนวทางและระบบระเบียบของพระองค 
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และไมอนุญาตใหเลิกหรือระงับการศรัทธาในสิ่งที่

ปญญาไมสามารถทําความเขาใจไดในเหตุผลและขอเท็จจริงใน

การกําหนดของอัลลอฮฺตอสิ่งนั้นๆ เพราะหิกมะฮฺบางอยางก็ไม

สามารถที่จะเขาถึงไดดวยปญญา ปญญาเปนเหมือนกับ

ภาชนะใสน้ํา สวนหิกมะฮฺบางอยางน้ันเปนเหมือนกับมหาสมุทร

ที่ภาชนะดังกลาวไมสามารถรับมหาสมุทรอันมากมายดังกลาว

ได และถาจะเทหิกมะฮฺลงไปใหลนในปญญา แนนอนวามันจะ

ทําใหสติน้ันพังและฟนเฟอนไปใน 

หิกมะฮฺบางอยางนั้น การใครครวญมันอยางยาวนานก็

ไมไดเพิ่มอะไรเลยนอกจากความสับสนฟนเฟอนมากเขาไปอีก 

ซึ่งมันก็เหมือนกับการใชสายตาเพงมองอยางยาวนานไปยังดวง

อาทิตยที่เจิดจาในชวงเท่ียงวัน ที่ไมไดเพิ่มอะไรใหกับดวงตา

มากไปกวาความเจ็บปวดและความสับสนพรามัว 
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บทท่ีสิบเอ็ด 

โลกหลังความตาย 

 

การตายเปนสัจธรรม อัลลอฮฺตรัสวา 

لَۡيَها َمنۡ  ُ�ّ ﴿ َ�ۡبَ�ٰ  ٢ ََانٖ  َِ امِ  ٱۡ�ََ�ٰلِ  ُذَ َرّ�َِك  ََۡجهُ  ََ ََ ۡك : الرح  [﴾ ََٱۡ�ِ
٢٧-٢٦[ 

ความวา “ทุกสรรพสิ่งท่ีอยูบนแผนดินยอมแตกดับ และพระ

พักตรของพระผูอภิบาลของเจาผูทรงย่ิงใหญ ผูทรงโปรดปราน

เทานั้นที่จะยังคงเหลืออยู” (อัร-เราะหฺมาน : 26-27) 

 

 และสวนหนึ่งจากองคประกอบของการศรัทธา ก็

คือการศรัทธาในสิ่งท่ีจะบังเกิดขึ้นหลังจากความตายตามที่มี

ปรากฏในวิวรณ (วะหยู) อาทิ ความโกลาหลในหลุมฝงศพ การ

ลงโทษ และความเปยมสุขที่จะเกิดขึ้นในน้ัน 

 

 รวมถึงการศรัทธาตอการฟนคืนชีพดวย อัลลอฮฺ

ตรัสวา 

نَُِخَ ﴿ ۡجَداثِ  ّمِنَ  ُهم ََإَِذا ٱلّصورِ  ِ�  ََ
َ
 ]٥١: �س [﴾ يَنِسلُونَ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ٱۡ�
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ความวา “และสังขก็จะถูกเปาขึ้น ทันใดนั้นพวกเขาจะออกจาก

หลุมฝงศพ แลวพวกเขาก็รีบรุดไปยังพระผูอภิบาลของพวกเขา” 

(ยาซีน : 51) 

 

สวนผูท่ีสงสัยเคลือบแคลงในเรื่องดังกลาว เทากับเปนผู

ปฏิเสธ(กาฟร)ฺตออัลลอฮฺ ดังท่ีพระองคตรัสวา 

ّما﴿
َ
أ ِينَ  ََ َّ َٓ  ٱ َُ ََ �َ ْ ََلَمۡ  ا

َ
ََۡ�ٰ  َءاَ�ِٰ�  تَُ�نۡ  أ لَۡيُ�مۡ  َُ َُمۡ  َِ ََۡكَ�ۡ ُ�نَُ  ََٱۡس  مۡ ََ

دَ  إِنّ  �ِيَل  �َذا ٣ ّ�َِِۡم�َ  قَۡوٗما ِۡ ََ  ِ َّ ةُ  َحّقٞ  ٱ َِ َُم �ِيَها َرۡ�َب  َ�  ََٱلّسا  ّما قُۡل
ةُ  َما نَۡدرِي َِ ا إِّ�  َُّظنّ  إِن ٱلّسا َما َظّنٗ  ]٣٢-٣١: الاثية [﴾ بُِمۡستَۡيقِنِ�َ  َ�ۡنُ  ََ

ความวา “และสวนบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาน้ัน หรือโองการตางๆ 

ของขามิไดถูกสาธยายแกพวกเจากระนั้นหรือ? แตพวกเจาโอ

อวดโอหังและพวกเจาเปนกลุมชนผูกระทําผิด และเมื่อไดมีการ

กลาววา แทจริงสัญญาของอัลลอฮฺนั้นเปนความจริง และยาม

อวสานนั้นไมมีขอสงสัยอันใดในเรื่องน้ัน พวกเจาก็จะกลาววา 

เราไมรูวากาลอวสานคืออะไร? เราคิดวามันมิใชอะไรเลย 

นอกจากเปนการคาดเดาเทานั้น และเรามิไดเปนผูเชื่อมั่นใน

เรื่องนี้” (อัล-ญาษิยะฮฺ : 31-32) 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงผูที่ปฏิเสธตอโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺ

ตรัสวา 

ْ  بَۡل ﴿ بُوا َّ ةِ�  َك َِ ََۡدنَا بِٱلّسا �ۡ
َ
أ َب  لَِمن ََ َّ ةِبِٱلسّ  َك َِ  ]١١: الفرقان [﴾ َسعًِ�ا ا

ความวา “แตวาพวกเขาปฏิเสธวันอวสาน และเราไดเตรียมไฟ

อันรอนแรงไวสําหรับผูปฏิเสธตอวันอวสาน” (อัล-ฟุรกอน : 11) 

 

 และสวนหน่ึงจากการศรัทธาในเรื่องนี้ก็คือการ

ศรัทธาตอการสอบสวนคิดบัญชี อัลลอฮฺตรัสวา 

نََضعُ ﴿ ٞس  َُۡظلَمُ  َََ�  ٱۡلِقَ�َٰمةِ ِ�َۡومِ  ٱۡلقِۡسَط  ٱلَۡمَ�ٰزِ�نَ  ََ َۡ  ِمۡثَقاَل  َ�نَ  �ن �ۖ �ٔ َ�ۡ  ََ
َدلٍ  ّمِنۡ  َحّبةٖ  َۡ تَۡ�َنا َخ

َ
َ  ۗ َ�َ�ٰ  بَِها  ]٤٧: اَنبياء [﴾ َ�ِٰسبِ�َ  بَِنا ََ

ความวา “และเราต้ังตราชูที่เที่ยงธรรมสําหรับวันกิยามะฮฺ ดังน้ัน

จะไมมีชีวิตใดถูกอธรรมแตอยางใดเลย และแมวามันเปนเพียง

น้ําหนักเทาเมล็ดพืชเราก็จะนํามันมาแสดง และเปนการ

พอเพียงแลวสําหรับเราที่เปนผูชําระสอบสวน” (อัล-อันบิยาอ : 

47) 
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 สวนหน่ึงคือการศรัทธาตอการตอบแทนดวยภาค

ผลบุญหรือการลงโทษ ศรัทธาตอเรื่องสวนสวรรคและหุบเหว

แหงไฟนรก อัลลอฮฺตรัสวา 

ّما﴿
َ
ِينَ  ََُ َّ ْ  ٱ  ]١٠٦: هلد [﴾ َََشِهيقٌ  زَ�ِ�ٞ  �ِيَها لَُهمۡ  ٱَّارِ  ََِ�  َشُقوا

ความวา “ดังนั้นสําหรับบรรดาผูที่มีโชครายก็จะอยูในนรก ซึ่งใน

นั้นพวกเขาจะมีเสียงถอนหายใจและเสียงสะอ้ืน” (ฮูด : 106)  

 

และอัลลอฮฺตรัสวา 

ّما﴿
َ
أ ِينَ  ََ َّ ْ ُسعِدُ  ٱ  ]١٠٩: هلد [﴾ ٱۡ�َّنةِ ََِ�  َا

ความวา “และสําหรับบรรดาผูที่โชคดีก็จะอยูในสวนสวรรค” 

(ฮูด : 108) 

 

บรรดาผูปฏิเสธจะตองถูกจองจําพันธนาการในหุบเหว

แหงไฟนรก สวนบรรดาผูศรัทธาจะไดพํานักในสวนสวรรคอัน

บรมสุข อัลลอฮฺตรัสวา 

ّما﴿
َ
ِينَ  ََُ َّ ْ  ٱ َا َُ ََ �َ  َِ

ُ
ُ�ُهمۡ ََُ ِ ابٗ  َّ ََ ََۡيا ِ�  اَشِديدٗ  اَِ ةِ  ٱّ� ََ َما ََٱ�ِخ  ّمِن لَُهم ََ

ّما ٥ ّ�ِٰ�ِ�نَ 
َ
أ ِينَ  ََ َّ ْ  ٱ ْ  َءاَمُنوا ِملُوا َِ َِّيِهمۡ  ٱلّ�ٰلَِ�ِٰت  ََ ُجورَُهۡمۗ  َ�ُيَو

ُ
ُ  أ َّ ٱ ََ  �َ 

ٰلِِم�َ  ُ�ِّب  َّ  ]٥٧-٥٦: آ  بمران [﴾ ٱل
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ความวา “สวนบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธาน้ัน ขาจะลงโทษพวกเขา

อยางรุนแรงทั้งในโลกนี้และปรโลก และจะไมมีบรรดาผู

ชวยเหลือใดสําหรับพวกเขา สวนบรรดาผูศรัทธาและประกอบ

คุณงามความดีท้ังหลายนั้น พระองคจะทรงตอบแทนแกพวก

เขาโดยครบถวนดวยรางวัลของพวกเขา และอัลลอฮฺนั้นไมทรง

ชอบบรรดาผูอธรรม” (อาล อิมรอน : 56-57) 

 

 และนับวาเปนสิ่ งจํ า เปนที่ตองศรัทธาตอทุก

เรื่องราวของโลกอาคิเราะฮฺตามที่มีปรากฏในตัวบท อาทิ 

สะพานศิรอฏ ตาชั่ง สระนํ้า บัญชีบันทึกการงานความดี-ความ

ชั่ว 
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บทท่ีสิบสอง 

ญะมาอะฮฺ 

 

การอยูรวมกับญะมาอะฮฺเปนสิ่งจําเปน(วาญิบ) และไม

นับวาเปนญะมาอะฮฺนอกจากจะตองมีผูนํา (อิมาม) การเชื่อฟง

ปฏิบัติตามผูนําปวงชนมุสลิมนั้น ตองกระทําภายใตการเชื่อฟง

ปฏิบัติตามอัลลอฮฺ อัลลอฮฺตรัสวา 

ّ�َها﴿
َ
َ ٰ ِينَ  َٓ َّ ْ  ٱ ِطي َءاَمُنٓوا

َ
ْ أ َ  ُعوا َّ ْ  ٱ ِطيُعوا

َ
أ َُّسوَل  ََ ِِ  ٱل َْ أُ ََ  َِ ۡم

َ
﴾ ِمنُ�ۡمۖ  ٱۡ�

 ]٥٩:  النساء[
ความวา “โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย จงเชื่อฟงอัลลอฮฺ และเชื่อ

ฟงเราะสลู และผูปกครองในกลุมของพวกเจาเถิด” (อัน-นิสาอ : 

59)  

 

คําดํารัสของพระองคท่ีวา ( ِۖمنُ�ۡم) สวนหน่ึงจากพวก

ทาน หมายถึง สวนหนึ่งจากบรรดาปวงชนมุสลิม 

การแตงต้ังผูนําที่เปนผูปฏิเสธ(กาฟรฺ)ถือวาไมถูกตอง 

การสัตยาบัน(บัยอะฮฺ)แกเขาถือวาใชไมได และไมจําเปน(ไมวา

ญิบ)ตองเชื่อฟงปฏิบัติตามนอกจากสิ่งที่ตรงกับผลประโยชน
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สวนรวมของมวลมนุษยชาติ ไมใชเพื่อประโยชนสุขสวนตัวของ

เขา 

หากในกรณีที่ผูนําหรือผูปกครองไมใชเปนผูที่มีความรู 

ใหเขายึดผูรูมาเปนที่ปรึกษาเพื่อใหดํารงกิจการงานทางดาน

ศาสนาและดานโลกดุนยาอยางเที่ยงธรรม อัลลอฮฺตรัสวา 

َٞ  َجآَءُهمۡ  �َذا﴿ ۡم
َ
ۡمنِ  ّمِنَ  أ

َ
َِ  ٱۡ�

َ
ْ  ٱۡ�َۡوِف  أ وا ُِ َذا

َ
لَوۡ  بِهِۦۖ  أ َهُ  ََ َُّسولِ  إَِ�  َرّد  �َ�ٰ  ٱل

 ِِ َْ ۡمَِ  أُ
َ
ِينَ  لََعلَِمهُ  ِمۡنُهمۡ  ٱۡ� َّ ََ�بُِطونَُهۥ ٱ  ]٨٣: النساء [﴾ ِمۡنُهۡمۗ  �َۡس

ความวา “และเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดมายังพวกเขา ไมวาจะเปน

ความปลอดภัยก็ดีหรือความกลัวก็ดี พวกเขาก็จะรีบรอน

แพรกระจายมันออกไป และหากวาพวกเขานํามันกลับไปยัง

เราะสูลและยังผูปกครองในกลุมพวกเขาแลว แนนอนบรรดาผูที่

วินิจฉัยมันในกลุมพวกเขาก็ยอมรูมันได” (อัน-นิสาอ : 83)  

 

และไมอนุญาตให วินิจฉัยปญหาศาสนานอกจาก

จะตองเปนผูท่ีมีความรูเทาน้ัน 

ไมอนุญาตใหตีตัวออกจากการเชื่อฟงปฏิบัติตามผูนํา 

หรือโตแยงตอคําสั่งใชของเขา และใหอดทนอดกลั้นตอการ

อธรรมของเขา ตราบใดท่ีเขาไมทําในสิ่งท่ีเปนการปฏิเสธ(กุฟรฺ)
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ตออัลลอฮฺอยางชัดเจน ดังมีปรากฏในเศาะฮีหฺมุสลิม จากอุมมุ 

สะละมะฮฺ รายงานจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

กลาววา 

هُ « َمُل  ِنـي تَعح َمـَراءُ  َبغَيحُ�مح  �ُسح
ُ
ِرصُلنَ  ،أ  ِرئَ،ـاَ  َ�َقدح  ِرهَ ـكَ  َ�َم ح  ،َقُ�نحِكُرقنَ  َ�تَعح

نحَ�رَ  َقَم ح 
َ
ال اهللا رَُسلَ   يَا: قَالُلا» َقتَااَـعَ  رَِضَ  َم ح  َقلَِ� ح  َسِغـَم، َ�َقدح  أ

َ
 أ

؟   ]١٨٥٤ارقم  رسغم أخرجه[. »َاغيلا َما. ال«: قَاَ   ُ�َقاتِغُـُهـمح
ความวา “แทจริง จะมีบรรดาผูนําถูกแตงต้ังใหแกพวกทาน ซึ่ง

พวกทานจะเห็นและรูบางสิ่งบางอยางท่ีพวกเขาทําผิดและพวก

ทานก็จะปฏิเสธสิ่งนั้น ใครท่ีเกลียดชังสิ่งนั้นเขาก็ไดเอาตัวเอง

พนความชั่วนั้นไปแลว สวนผูที่หามปรามสิ่งน้ันเขาจะปลอดภัย 

แตทวาผูที่ยินดีพอใจ(ตอความชั่ว)และปฏิบัติตาม(นั่นแหละคือ

พวกท่ีผิด)” บรรดาเศาะหาบะฮฺกลาววา โอทานเราะสูลุลลอฮฺ

เราจะลุกข้ึนสูกับพวกเขาไดหรือไม? ทานตอบวา “ไมได ตราบ

ใดที่พวกเขายังคงละหมาด” (บันทึกโดยมุสลิม หมายเลขหะดีษ 

: 1854) 

 

และใหแนะนําตักเตือนบรรดาผูนําดวยความรูคูกับวิทย

ปญญา โดยพยายามกําจัดความชั่วรายหรือลดทอนใหปริมาณ
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ความชั่วลดนอยเบาลง ไมใชตักเตือนเพื่อความสะใจ ดังมี

ปรากฏในเศาะฮีหฺมุสลิม จากตะมีม อัด-ดารีย รายงานจาก

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

َح ُ « ِّ ةُ  ا ََ ةِ  َقلَِرُسلِلـهِ  َقِلَكتَااِـهِ   هللا« : قا  ل ؟: قغنا» اَيِوي ئِمي
َ
 َقَ

ِغـِم�َ  ِتـِهـمح  الُمسح مي ََ  ]٥٥ارقم  رسغم أخرجه[. »َق
ความวา “ศาสนา คือ การตักเตือนดวยความจริงใจ” พวกเรา

กลาววา เพื่อใครละ? ทานเราะสูลตอบวา “เพื่ออัลลอฮฺ เพื่อ

คัมภีรของพระองค เพื่อเราะสูลของพระองค เพื่อบรรดาผูนําของ

ปวงชนมุสลิม และเพื่อสามัญชนทั่วไป” (บันทึกโดยมุสลิม : 55) 

 

ไมอนุญาตใหสอดสองหรือติดตามความลับของผูนํา 

หรือนําความตกตํ่าในตัวของเขาไปตีแผ นําความผิดหรือความ

ไมดีไปประจาน และใหแนะนําตักเตือนในเรื่องดังกลาวอยาง

ลับๆ เปนการเฉพาะระหวางทานกับเขา 

และในกรณีที่เขาไดกําหนดนโยบายที่เปนความชั่วแก

ประชาชนพรอมทั้งเปดเผย หากเขาทราบใหชี้แจงเรื่องดังกลาว

แกเขาเปนการสวนตัว จนกระท่ังเขาเปลี่ยนแปลง กลับเนื้อกลับ

ตัว และปรับปรุงตัว เมื่อเปนเชนน้ีใหสนับสนุนเขาตอ หากไม
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เปนเชนนั้นใหชี้แจงความชั่วดังกลาวแกประชาชน เพราะเรื่อง

ดังกลาวนับวาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองกลาวตักเตือนแกพวกเขา 

และเปนสิทธิของศาสนาที่ผูตักเตือนนับถือและศาสนาของคน

อ่ืนๆ ดวย เพื่อวาจะไดไมเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติและศาสนา

อิสลาม ซึ่งน่ีคือความหมายของหะดีษท่ีวา “การตักเตือนดวย

ความจริงใจเพื่ออัลลอฮฺ เพื่อคัมภีรของพระองค เพื่อเราะสูลของ

พระองค เพื่อบรรดาผูนําของปวงชนมุสลิม และเพื่อสามัญชน

ทั่วไป” และสิทธิของศาสนานั้นตองมากอนสิทธิของคนอ่ืน 

และผูรูนั้นจะตองไมทําตัวออกหางหรือปลีกตัวไมยุง

เก่ียวกับเรื่องของประชาชนและสิ่งที่เปนผลประโยชนสําหรับ

พวกเขา  

ถาเขาคิดวาตัวเองควรสมถะ ก็ใหเขารูวาแทที่จริงความ

สมถะนั้นเปนสิ่งท่ีนาชมเชยยกยองถามันเก่ียวกับเรื่องโลก

สวนตัวของเขาซึ่งเก่ียวของกับผลประโยชนสวนตัวของเขาคน

เดียว แตความสมถะจะไม เปนที่นาชมเชยถาเปนเรื่องที่

เก่ียวของกับคนสวนมาก โดยท่ีเขาคิดจะปลีกตัวหรือไมทุมเท

เพื่อผลประโยชนของพวกเขาเหลานั้น เพราะฉะนั้น เขาจะตอง

ใหการชวยเหลือผูถูกอธรรมถึงแมจะดวยการบริจาคทรัพยแค
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นอยนิด และใหอาหารแกผูที่หิวโหยแมวาดวยอินทผลัมเพียงผล

เดียวก็ตาม  เพราะผู รูนั้นมี อํานาจบารมี เปนผูนําทางจิต

วิญญาณ การที่เขาไดรวมสงเสริมปรับปรุงแกไขเรื่องความ

เปนอยูทางโลกของผูคนทั้งหลายนั้นจะเปนประตู(สื่อ)ในการ

ปรับปรุงแกไขในเรื่องศาสนาของพวกเขาดวย เพราะทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไมเคยทํางานแลวเงยหนาเพื่อหวัง

ทรัพยสินในโลกดุนยา ถึงกระนั้น ทานก็ไดทุมเทชวยเหลือทาส

หญิงที่ชื่อบะรีเราะฮฺและคนอ่ืนๆ (โดยการไถทาส) ดวยทองคํา

จํานวนหนึ่ง และทานไดเทศนาธรรมสงเสริมเรียกรองผูคนใน

เรื่องดังกลาวนี้ดวย 
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บทท่ีสิบสาม 

ญิฮาด 

 

การญิฮาด (ตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ) ยังคงดําเนิน

ตอไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ หุกมของการญิฮาดจะไมถูกยกเลิก

จากหนาแผนดินแมเพียงวันเดียวตราบใดที่อัลกุรอานยังอยู  

ญาบิรฺไดรายงานจากทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานกลาววา 

ِقيَاَمةِ «
ح
ِم ال  يَلح

َ
اِهِريَ  ِِل ََ َّق 

ح
َقاتِغُلَن َ َ ال َُ ِت  مي

ُ
 تََ اُ  َطائَِفٌة ِم ح أ

َ
رسغم [» ال

 ]١٥٦ارقم 
ความวา “กลุมหนึ่งจากประชาชาติของฉันจะยังคงยืนหยัดตอสู

บนสัจธรรมและมีชัยเหนือศัตรูจนกระท่ังวันกิยามะฮฺ” (บันทึก

โดยมุสลิม หมายเลข 156) 

 

การญิฮาดเพื่อปกปองจากการโจมตีและรุกรานของคน

อ่ืน (ญิฮาด อัด-ดัฟอฺ) ไมจําเปนตองไดรับอนุญาตจากผูนํากอน 

และเจตนาใดๆ ของการญิฮาดจะไมบรรลุผลนอกจากเพื่อขจัด



 

95 

และปกปองจากอันตรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเปนสิ่งที่วาญิบ ถึงแมวา

จะเปนการปกปองเกียรติ หรือชีวิต หรือทรัพยสินก็ตาม  

ทานเราะสูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 

قح ُدقَن دَ «
َ
هحغِِه، أ

َ
قح ُدقَن ِدينِِه َ�ُهَل َم ح قُتَِل ُدقَن َماِلِ َ�ُهَل َرِهيٌد، َقَم ح قُتَِل ُدقَن أ

َ
ِمِه، أ

، قاا  ماجه ٤٠٩٥، قالنسائ ارقم ١٤٢١، قالتمذي ارقم ٤٧٧٢أال داقد ارقم [» َرِهيدٌ 
ْا ارقم   » هذا حدي  حس : ، م  حدي  سعيد ا  ويد، ققا  التمذي  ٢٥٨٠تت

ความวา “ผูใดถูกฆาตายเพื่อปกปองทรัยสินของตนเอง 

เขาจะตายชะฮีด และผูใดถูกฆาตายเพื่อปกปองครอบครัวของ

ตนเอง หรือเลือดเน้ือของตนเอง หรือศาสนาของตนเอง เขาจะ

ตายชะฮีด” (บันทึกโดยอบูดาวูด หมายเลข 4772 อัตติรมิซีย 

หมายเลข 1421 อันนะสาอีย หมายเลข 4095 และอิบนุมาญะฮฺ

โดยยอ หมายเลข 2580 จากหะดีษที่รายงานโดยสะอีด อิบนุ 

ซัยดฺ, อัต-ติรมิซียกลาววาเปนหะดีษหะสัน)  

 

และเปนหะดีษท่ีมีบันทึกโดยยอในเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 

(หมายเลข 2348) และเศาะฮีหฺ มุสลิม (หมายเลข 141) จากหะ

ดีษที่รายงานโดยอับดุลลอฮฺ อิบนุ อัมรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา 
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และจําเปน (วาญิบ) ตองปกปองจากผูที่โจมตีเกียรติ 

เลือดเน้ือ (รางกาย) และทรัพยสิน ไมวาผูโจมตีน้ันจะเปนผู

ปฏิเสธศรัทธาหรือเปนมุสลิมก็ตาม ดังมีบันทึกในสุนัน อัน-นะ

สาอีย ซึ่งกอบูสไดรับรายงานจากบิดาของทานวา “ชายคนหนึ่ง

ไดไปหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พลันกลาววา 

“(จะใหฉันปฏิบัติอยางไรกับ) ชายคนหนึ่งไดมาหาฉันเพื่อหวังใน

ทรัพยสินของฉัน? ทานกลาววา “จงตักเตือนเขาใหรําลึก

ถึงอัลลอฮฺ” ชายคนนั้นกลาวตอไปวา “หากเขาไมสํานึก (จะให

ทําทําอยางไร)?” ทานกลาววา “เจาก็จงขอใหชาวมุสลิมที่อยู

รอบขางเจาชวยปกปองเจาจากชายคนน้ัน” ชายคนนั้นกลาว

ตอไปวา “หากไมมีมุสลิมคนใดอยูรอบกายฉันละ”? ทานกลาว

วา “เจาก็จงรองเรียนใหผูปกครองชวยคุมครองเจาจากชายคน

นั้น” ชายคนนั้นกลาวตอไปวา “หากผูปกครองอยูหางไกลจาก

ฉันละ?” ทานกลาววา “เจาก็จงตอสูเพื่อปกปองทรัพยสินของ

เจา จนกระทั่งเจา (ถูกฆาตายจน) กลายเปนหน่ึงในบรรดา

ชะฮีดวันอาคิเราะฮฺ หรือเจาสามารถปกปองทรัพยสินของเจา” 

(บันทึกโดยอัน-นะสาอีย หมายเลข 4081, อิบนุ อบีชัยบะฮฺ 
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หมายเลข 28043, อะหมัด หมายเลข 22514, และอัฏ-เฏาะบะ

รอนียในมุอฺญัม อัล-กะบีรฺ เลม 20 หนา 313) 

สวนการญิฮาดประเภทจูโจม (ญิฮาด อัฏ-เฏาะลับ) 

จําเปนตองมีเจตนาเพื่อเชิดชูศาสนาของอัลลอฮฺใหสูงสง ดังมี

รายงานจากอบู มูซา อัล-อัชอะรียวา ชายเบดูอิน(ชนบท)คน

หนึ่งไดไปหาทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แลวกลาววา 

“โอทานเราะสูลุลลอฮฺ ชายคนหน่ึงไดตอสูเพื่อหวังทรัพยสิน ชาย

อีกคนหนึ่งตอสูเพื่อหวังใหไดรับการกลาวขาน และชายอีกคน

หน่ึงตอสูเพื่อใหคนอ่ืนเห็นถึงสถานะของตัวเอง (อยากทราบวา) 

ผูใด (ในบรรดาบุคคลสามประเภทดังกลาว) ที่ตอสูในหนทาง

ของอัลลอฮ?ฺ” 

ทานเราะสูลตอบวา  

، َ�ُهَل ِف َسبِ « َ  ح
َ
، ١٢٣الخاري ارقم [» يِل اهللاِ َم ح قَاتََل ِلَُكلَن َكَِمُة اِهللا أ

 ]١٩٠٤قرسغم ارقم 
ความวา “ผูใดที่ตอสูเพื่อใหศาสนาของอัลลอฮฺเกิดความสูงสง การ

ตอสูของเขาก็อยูในหนทางของอัลลอฮฺ” (บันทึกโดยอัล-บุคอรีย 

หมายเลข 123, 2655 และมุสลิม หมายเลข 1904)  
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การญิฮาดประเภทจูโจมน้ีจําเปนตองเชื่อฟงผูนํา ตอง

รับฟงความคิดเห็น และตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูนําในสิ่งท่ีไม

เปนการทรยศหรือละเมิดตอบัญญัติของอัลลอฮฺ 

มีระบุในหะดีษเศาะฮีหฺวา ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม กลาววา 

ِِ َ�َقدح َبَص اَهللا،«  اَهللا، َقَم ح َبَوا
ََ َطا

َ
ِِ َ�َقدح أ َطاَب

َ
ِِي  َم ح أ ِم

َ
ََ أ َطا

َ
َقَم ح أ

 ِِ  َبَوا
ِِي َ�َقدح ِم

َ
، َقَم ح َبَص أ ِِ َطاَب

َ
، قرسغم ٦٧١٨الخاري ارقم [» َ�َقدح أ
 ]م  حدي  أب هريرة رض اهللا بنه ١٨٣٥ارقم 

ความวา “ผูใดเชื่อฟงฉัน ก็เทากับวาเขาไดเชื่อฟงอัลลอฮฺ และ

ผูใดทรยศตอฉัน ก็เทากับวาเขาไดทรยศตออัลลอฮฺ และผูใดเชื่อ

ฟงผูนําของฉัน ก็เทากับวาเขาไดเชื่อฟงฉัน และผูใดทรยศตอ

ผูนําของฉัน ก็เทากับวาเขาไดทรยศตอฉัน” (บันทึกโดยอัล-บุคอ

รีย หมายเลข 6718 มุสลิม หมายเลข 1835 จากการรายงาน

ของอบูฮุร็อยเราะฮฺ) 
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บทท่ีสิบสี่ 

การพนสภาพผูศรัทธา 

 

เราจะไม หุกมผู ใดในหมูชาวมุสลิมวา เปนกาฟรฺ

เน่ืองจากการกระทําบาปของเขา นอกจากบาปที่ถึงขั้นทําให

เปนกาฟรฺเทานั้น และสวนหนึ่งของบาปที่เปนกาฟรฺคือ การดา

ทอและดูหมิ่นอัลลอฮ ฺ

การดาทอและดูหมิ่นอัลลอฮฺนั้นเปนบาปที่รายแรงกวา

การต้ังภาคีตอพระองค เนื่องจากผูต้ังภาคีตอพระองคไมเคยลด

สถานะของพระองคใหตํ่าลงเทากับสถานะของกอนหิน แตทวา

พวกเขาจะยกสถานะของกอนหินให เทียบเทากับสถานะ

ของอัลลอฮฺ ดังคําตรัสของพระองคท่ีวา 

﴿   ِ َّ ن  َتٱ ذۡ   ٩  ّمبِ�ٍ   َضَ�ٰلٖ   َلِ�   ُكّنا  ِإ �ُ�م  ِإ ّبِ   �َُسّوِ ََ ۡلَ�ٰلَِم�َ   ِب  ﴾  ٩  ٱ
 ]  ٩٨-٩٧: شعراءال[

ความวา “ขอสาบานตออัลลอฮฺ  แทจริงพวกเราอยูในการหลงผิด

อยางชัดแจง เมื่อครั้งที่พวกเราไดยกยอง(กราบไหวบูชา)พวกเจา

(หมายถึงกอนหินท่ีเปนเจว็ดทั้งหลาย) เทาเทียมกับพระเจาแหง

สากลโลก” (อัช-ชุอะรออ  7-98) 
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แตผูท่ีดาทอและดูหมิ่นอัลลอฮฺจะลดสถานะของอัลลอ

ฮฺลงตํ่าย่ิงกวาสถานะของกอนหินเสียอีก 

การดาทอและดูหมิ่นอัลลอฮฺเปนการปฏิเสธศรัทธาที่

รายแรง และการปฏิเสธศรัทธาก็มีเพิ่มมีลดเหมือนกับกรณีของ

การศรัทธา เชนท่ีอัลลอฮฺตรัสถึงการเพิ่มขึ้นของการปฏิเสธ

ศรัทธาวา 

ََّما ﴿ ِ ءُ  إ ٓ َِ ٞ  ٱلّن َِ�  ِ�  زَِ�اَدة َۡ  ]  ٣٧: الل�ة[ ﴾ ٱۡلُ�

ความวา “แทจริงการเลื่อนเดือนที่ตองหามใหลาชาออกไปเปนการ

เพิ่มการปฏิเสธศรัทธา(ตออัลลอฮฺ)” (อัต-เตาบะฮฺ  37) 

 

พระองคตรัสวา 

ِينَ  إِنّ  ﴿ َّ ْ  ٱ َا َُ ََ ْ  ُُمّ  إِيَ�ٰنِِهمۡ  َ�ۡعدَ  َ� � ٱۡزَداُدَا َٗ َۡ َُ  َُۡقَبَل  ّلن ُ� ٰ�َِك  ُهمۡ تَۡوَ� ََ َْ
ُ
أ ََ 

 ]  ٩٠: بمران آ [ ﴾ ٩ ٱلّضفّلونَ  ُهمُ 

ความวา “แทจริงบรรดาผูที่ไดปฏิเสธศรัทธาหลังจากการศรัทธาของ

พวกเขา  แลวพวกเขา(ไดกระทําในสิ่งที่ย่ิง)เพิ่มการปฏิเสธศรัทธา 

อัลลอฮฺจะไมทรงรับการสํานึกผิดกลับเน้ือกลับตัวของพวกเขาเปน

อันขาด และพวกเขาคือผูที่หลงทางอยางแทจริง” (อาล อิมรอน  90) 
 



 

101 

การเพิ่มขึ้นและลดลงของการปฏิเสธศรัทธาไมได

หมายถึงวาสามารถทําใหผูปฏิเสธศรัทธาออกจากไปนรกได แต

หมายถึงจะถูกทรมานที่หนักหนวงขึ้นหรือเบาบางลงเทานั้นเอง 

อัลลอฮฺตรัสวา 

ِينَ  ﴿ َّ ْ  ٱ َا َُ ََ �َ  ْ ّدَا ََ ن  ََ ِ   بِيلِ سَ   َِ َّ اٗبا  زِۡدَ�ُٰهمۡ   ٱ ََ اِب   ََۡوَق   َِ ََ ْ   بَِما  ٱۡلَع  َ�نُوا
ِسُدَنَ  َۡ  ]  ٨٨: اََل[ ﴾ ٨ ُ�

ความวา “บรรดาผูปฏิเสธศรัทธาและสกัดก้ันหนทางของอัลลอฮฺ เรา

จะเพิ่มการลงโทษแกพวกเขาใหเหนือกวาการลงโทษท่ัวไป  เน่ืองจาก

พวกเขาไดกอความเสียหาย” (อันนะหฺลุ 16:88) 
 

และเราจะไมเปนพยานหรือยืนยันผูใดอยางเจาะจงวา

เปนชาวสวรรคหรือชาวนรก นอกจากผู ท่ีไดรับการยืนยัน

จากอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองคเทาน้ัน และเราจะยืนยัน

ผูใดท่ีเสียชีวิตในสภาพที่เปนผูศรัทธาวาเปนชาวสวรรค และผูที่

เสียชีวิตในสภาพที่ปฏิเสธศรัทธาวาเปนชาวนรก 
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บทท่ีสิบหา 

อุบูดียะฮฺ  

 

 “อิสรภาพ” ที่แทจริงนั้น คือ การหลุดพนจากทุกสิ่งที่

เคารพภักดีนอกจากอัลลอฮฺ  สวนการเขาใจความหมายของ

อิสรภาพวามันคือการออกจากแนวทางของอัลลอฮฺ นั่นเทากับ

หันมาตอบสนองตามอารมณใฝตํ่า และเปนทาสบูชาตัณหา

ความอยากนั่นเอง อัลลอฮฺตรัสวา  

َءۡيَت   ﴿ ََ ََ ََ   َمنِ   أَ َ�َٰهُهۥ  ٱّ�َ َضّلهُ   َهَوٮٰهُ   ِإ
َ
أ ََ   ُ َّ ٰ   ٱ ۡل�ٖ   َ�َ ََمَ   ِِ َخ ََ   ٰ  َسۡمعِهِۦ  َ�َ

قَۡلبِهِۦ ٰ  َََجَعَل  ََ َوةٗ  بََ�ِهِۦ َ�َ ِۚ  َ�ۡعدِ  ِمنۢ  َ�ۡهِديهِ  َ�َمن َُِ�ٰ َّ َََ�  ٱ
َ
َنَ  أ َُ ّك ََ  ﴾٢ تَ

 ]  ٢٣: الاثية[
ความวา “เจาเคยเห็นผูที่ยึดถือเอาอารมณตํ่าของเขาเปนพระ

เจาของเขาบางไหม? และอัลลอฮฺทรงทําใหเขาหลงทางดวย

ความรอบรู(ของพระองค) และทรงผนึกการฟงของเขาและหัวใจ

ของเขา และทรงทําใหมีสิ่งบดบังดวงตาของเขา ดังนั้นผูใดเลา

จะชี้แนะแกเขาหลังจากอัลลอฮฺ พวกเจามิไดใครครวญกันดอก

หรือ?” (อัล-ญาษิยะฮฺ 23)   
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และผูใดเรียกรองใหผูคนกระทําและพูดในทุกสิ่ง ท่ี

อารมณของตนใฝหา  -เมื่อไหรและตอนไหนก็ได- เชนน้ีแลว

หมายความวาเขาไดยอมรับการภักดีของเขาตออารมณใฝตํ่า

และชัยฏอนท่ีอยูในตัวเขา ดวยเหตุท่ีวามนุษยน้ันถูกสรางขึ้นมา

ในฐานะบาวคนหนึ่ง เมื่อเขาปฏิเสธที่จะภักดีตออัลลอฮฺ เขาก็

จะกลายเปนผูที่ภักดีตอสิ่งอ่ืนจากพระองคโดยปริยาย 

ถาหากวาบนพื้นโลกน้ีมีมนุษยเพียงคนเดียว อัลลอฮฺจะ

ทรงไมกําหนดบทลงโทษใดๆ ใหกับเขาเลยไมวาจะเปนเรื่องการ

ฆา ปลนสะดม  หรือการซินา(ผิดประเวณี) จะไมมีคําสั่งใหเขา

ลดสายตาลงจากการมองสรีระ ไมกําหนดเรื่องการแบงมรดก 

อีกทั้งพระองคทรงไมกําหนดใหการซินา(ผิดประเวณี) ดอกเบ้ีย 

และอ่ืนๆ สําหรับเขาเปนสิ่งหะรอม(ตองหาม) ทวาการท่ี

พ ร ะ อ ง ค ไ ด กํ า ห น ด สิ่ ง เ ห ล า น้ี ขึ้ น ม า เ นื่ อ ง จ า ก มี ผู อ่ื น

นอกเหนือจากเขาอยูดวย และเมื่อไหรที่จํานวนของผูคนเพิ่ม

มากขึ้น กฎเกณฑการใชชีวิตรวมกันก็ตองละเอียดขึ้นตาม(เพื่อ

การอยูอยางเปนระเบียบและไมเอาเปรียบตอกัน) ถาหากใน

จักรวาลนี้มีดวงจันทร เพียงดวงเ ดียว อัลลอฮฺจะไมทรง

กําหนดใหดวงจันทรเคลื่อนไหวเปนไปตามระบบอยางท่ีเปนอยู
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นี้ แตทวาที่พระองคกําหนดใหเคลื่อนไหวไปตามระบบเชนนี้

เพื่อใหสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย โลก และ

ดวงดาวตางๆ ที่มีอยู และทุกครั้งท่ีจักรวาลนี้มีดวงดาวเพิ่ม

จํานวนมากข้ึน ระบบตางๆ ก็จะเพิ่มตามเพื่อใหเปนไปอยางมี

ระบบและระเบียบ 

อัลลอฮฺตรัสวา  

َل   ُ�ۡغِ� ﴿ ۡ�ّ َهارَ   ٱ َّ ٱلّشۡمَس   َحثِ�ٗثا  َ�ۡطلُُبُهۥ  ٱ ََ   ََ ۡلَقَم ٱ ومَ   ََ َُ َّ ٱ  ُمَسّخَ�ٰتِ   ََ
َِهِۦٓۗ  ۡم

َ
َ�  بُِ

َ
ۗ  ٱۡ�َۡلقُ  َ�ُ  َ َُ ۡم

َ
ُ  َََباَركَ  ََٱۡ� َّ َبراف[ ﴾ ٥ ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  َرّب  ٱ  ]  ٥٤: ا

ความวา “ พระองคทรงทําใหกลางคืนครอบคลุมกลางวันใน

สภาพที่กลางคืนไลตามกลาววันโดยเร็ว และทรงสรางดวง

อาทิตยและดวงจันทร และบรรดาดวงดาวขึ้น โดยถูกกําหนดให

ทําหนาที่บริการตามพระบัญชาของพระองค พึงรูเถิดวาการ

สรางและคําสั่งทั้งหลายน้ันเปนสิทธิของพระองคเทาน้ัน มหา

บริสุทธิ์อัลลอฮฺผูเปนพระเจาแหงสากลโลก” (อัล-อะอฺรอฟ 54) 

 

และพระองคไดตรัสอีกวา  

ٓ   يَ�َبِ�   ٱلّشۡمُس   َ�   ﴿ ن  لََها
َ
ََ   تُۡدرِكَ   أ َ�   ٱۡلَقَم ُل   ََ ََّهاِر�   َسابِقُ   ٱّ�ۡ ٞ   ٱ ّ ُُ  ََلَٖك   ِ�   ََ

 ]  ٤٠: �س[ ﴾ ٤ �َۡسَبُحونَ 
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ความวา “ ดวงอาทิตยก็ไมสมควร(ไมถูกอนุมัติ)แกมันที่จะไล

ตามใกลดวงจันทร และกลางคืนก็จะไมล้ําหนากลางวัน และ

ทั้งหมดน้ันจะเวียนวายอยูในจักรราศี” (ยาซีน 40) 

 

กฎเกณฑตางๆ ของอิสลามนั้นมีขึ้นเพื่อจัดระเบียบและ

วางระบบใหกับศาสนาและโลกใบน้ี ดังน้ัน ผูใดท่ีพาตัวเองออก

จากกฏเกณฑท่ีอัลลอฮฺไดกําหนดไว เปนการสมควรที่เขาจะ

ไดรับการลงโทษ 

การหันเขาสูอิสลามนั้นเปนสิ่งที่จําเปนโดยดุษฎี ใน

ขณะเดียวกันการออกจากอิสลามน้ันคือการตกศาสนา 

َمن﴿ تَِددۡ   ََ َۡ ن  ِمنُ�مۡ   يَ ُهوَ   َ�َيُمۡت   ِدينِهِۦ  َِ ََ   َٞ �َِك   َ�َِ ٰ ََ َْ َ�ٰلُُهمۡ   َحبَِطۡت   ََُُ ِۡ َ
 أ

َيا  ِ�  َۡ ةِ�   ٱّ� ََ ٱ�ِخ �َِك   ََ ٰ ََ َْ أُ َ�ُٰب   ََ َۡ َ
َّارِ�   أ َنَ   ِ�يَها  ُهمۡ   ٱ : القرة[   ﴾  ٢  َ�ِٰ�ُ

٢١٧  [ 
ความวา “และผูใดในหมูพวกเจากลับออกไปจากศาสนาของ

เขา แลวเขาตายลงขณะท่ีเขาเปนผูปฏิเสธศรัทธาแลวไซร ชน

เหลานี้แหละบรรดาการงานของพวกเขาไรผล ทั้งในโลกน้ีและ

ปรโลก และชนเหลาน้ีแหละคือชาวนรกซึ่งพวกเขาจะอยูในนรก

นั้นตลอดกาล” (อัล-บะเกาะเราะฮฺ 217) 
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ไดมีบันทึกในหนังสือเศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย และอ่ืนๆ  วา

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กลาววา  

نَ دِ  َ  دي  ح اَ مَ « تُ صَ  هُ َح َح م  حدي  اا  بدا  رض  ٢٨٥٤الخاري ارقم [ »لحهغُ ا
   ]اهللا بنهما

ความวา “ผูใดที่เปลี่ยนศาสนาของเขา(ออกจากอิสลาม) เชนนี้

แลวก็จงประหารเขา” (บันทึกโดย อัล-บุคอรีย 2854 จากการ

รายงานของ อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮุอันฮุมา) 

 

และการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ คือ จุดประสงคหลักของ

การมีชีวิตอยูของสิ่งถูกสรางทั้งปวง ดังนั้น ผูใดก็ตามที่อางวา

ตัวเองมีสิทธิที่จะเลี่ยงออกจากกฎเกณฑน้ีได ก็แสดงวาเขาได

ปฏิเสธและไมเชื่อวาสิ่งนี้คือจุดประสงคหลักในการมีชีวิตอยูของ

เขา ในขณะเดียวกันที่ เขาไมอนุญาตให ตัวเองออกจาก

กฎระเบียบของโลก ประเทศ และกฎหมาย แตกลับอนุญาตให

ตัวเองออกจากการเคารพภักดีตออัลลอฮฺ กระนั้นหรือ ! ภาวะ

เชนน้ีเปนการยอมรับลึกๆ จากภายในวา จุดประสงคหลักที่

แทจริงในการมีชีวิตนั้นเปนเรื่องที่ฟงไมขึ้น หรือจุดประสงคที่วา
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นี้ไดหายไปจากจิตใจของเขาเสียแลว ในขณะที่ อัลลอฮฺได

ประกาศวา  

َما ﴿ نّ  َخلَۡقُت  ََ �َس  ٱۡ�ِ  ]  ٥٦: ياتاَار[ ﴾ ٥ ِ�َۡعُبُدَنِ  إِّ�  ََٱۡ�ِ
ความวา “และขามิไดสรางญิน และมนุษยเพื่ออ่ืนใดเวนแตเพื่อ

เคารพภักดีตอขา” (อัซ-ซาริยาต 56) 

 

และผูที่ทําใหมนุษยและญินมีชีวิตอยูบนโลกนี้เพื่อให

เคารพภักดีตอพระองค  ก็จะทรงทําใหพวกเขา(มนุษยและญิน)

มีชีวิตอยูในปรโลกเพื่อการตอบแทนความดีและลงโทษพวกเขา 

ขออัลลอฮฺทรงปรับปรุงสภาพของเราและบ้ันปลายของ

เราดวยเถิด 

ขอพระองคทรงเศาะละวาตตอทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม และผูตามทาน  

 

 
 
 


