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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตาปรานีย่ิงเสมอ 

 

คํานํา 

 

“คูมืออยางยอเพ่ือเขาใจอิสลามพรอมภาพประกอบ” เปน

หนังสือที่จัดทํา แปล และเผยแพรโดยเว็บไซต www.islam-guide.com 

มีเนื้อหาเก่ียวกับการแนะนําอิสลามเบ้ืองตน โดยอธิบายดวยหลักฐาน

ตางๆ สนับสนุน ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร ประวัติศาสตร และอ่ืนๆ ท่ียืนยัน

ถึงความสัจจริงของพระมหาคัมภีรอัลกุรอานอันเปนคัมภีรแหงศาสนา

อิสลาม 

ทีมงานภาษาไทยเว็บอิสลามเฮาส www.islamhouse.com ได

นํามาตรวจทานอีกครั้งและเรียบเรียงเปนเลมเพื่อความสะดวกในการ

เผยแพรผานชองทางอ่ืนๆ ตอไป  ในการตรวจทานครั้งน้ีอาจจะมียังมี

ขอผิดพลาดตกหลนไมทันสังเกตอยูบาง จึงขอความกรุณาทานผูอานได

เสนอแนะและแจงใหเราทราบดวย จักขอบคุณย่ิง 

ทีมงานภาษาไทยเว็บอิสลามเฮาส 
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บทท่ี 1 

หลักฐานบางประการท่ีบอกถึงความเปนจริงของศาสนาอิสลาม 

 

 

พระผูเปนเจาทรงสงเคราะหศาสนทูตมุหัมมัด  ซึ่งเปนศาสน

ทูตองคสุดทายของพระองคดวยปาฏิหาริยนานัปการและพยานหลักฐาน

อีกมากมายซึ่งสามารถพิสูจนใหเห็นวาทานคือศาสนทูตที่แทจริง ซึ่ง

ประทานมาโดยพระผู เปนเจา เฉกเชนเดียวกับท่ีพระผู เปนเจาทรง

สงเคราะหพระคัมภีรที่ทรงอนุญาตใหเปดเผยไดซึ่งเปนเลมสุดทายของ

พระองค น่ันคือ พระคัมภีรอัลกุรอาน ดวยปาฏิหาริยนานัปการท่ีสามารถ

พิสูจนไดวา พระคัมภีรอัลกุรอานเลมนี้คือพระดํารัสจากพระผูเปนเจา

โดยแท ซึ่งนํามาเปดเผยโดยศาสนทูตมุหัมมัด และไมไดมาจากการ

ประพันธของมนุษยคนใด ในบทนี้จะกลาวถึงพยานหลักฐานบาง

ประการถึงความจริงนี้ 

 

(1) ความมหัศจรรยในทางวิทยาศาสตร ท่ีปรากฏอยูในพระ

คัมภีรอัลกุรอาน 

พระคัมภีรอัลกุรอานคือพระดํารัสจากพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่ง

พระองคทรงเปดเผยตอศาสนทูตมุหัมมัด   โดยผานทางมะลาอิกะฮฺ

(เทวทูต)ญิบรีล (Gabriel) โดยที่มุหัมมัด  ไดทองจําพระดํารัสของ

พระองค ผูซึ่งตอมาไดทรงบอกตอใหกับบรรดาสาวกหรือสหายของทาน 

บรรดาสหายเหลา น้ันไดทําการทองจํา และจดบันทึกไว  และได
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ทําการศึกษากับศาสนทูตมุหัมมัด  อีกครั้งหนึ่ง ย่ิงไปกวานั้น ศาสน

ทูตมุหัมมัด  ยังทรงทําการศึกษาพระคัมภีรอัลกุรอานกับมะลาอิกะฮฺ

ญิบรีลอีกปละครั้ง และสองครั้งในปสุดทายกอนท่ีทานจะสิ้นชีวิต นับแต

เวลาเมื่อมีการเปดเผยพระคัมภีรอัลกุรอานมาจนกระทั่งทุกวันน้ี มี

ประชากรชาวมุสลิมจํานวนมากมายมหาศาลสามารถทองจําคําสอน

ทั้งหมดท่ีมีอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานไดทุกตัวอักษร บางคนในจํานวน

เหลานั้นสามารถทองจําคําสอนท้ังหมดท่ีมีอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานได

กอนอายุสิบขวบเลยทีเดียว ไมมีตัวอักษรสักตัวในพระคัมภีรอัลกุรอาน

ไดเปลี่ยนแปลงไปในชวงหลายศตวรรษที่ ผานมาแลว 

พระคัมภีรอัลกุรอานที่นํามาเปดเผยเมื่อสิบสี่ ศตวรรษที่ผานมา 

ไดกลาวถึงขอเท็จจริงตาง ๆ ซึ่งถูกคนพบหรือไดรับการพิสูจนจาก

นักวิทยาศาสตร เมื่อเร็วๆ น้ี  การพิสูจนในครั้ ง น้ีแสดงให เห็นโดย

ปราศจากขอสงสัยวา พระคัมภีรอัลกุรอานนั้นจะตองมาจากพระดํารัส

พระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งนํามาเปดเผยโดยศาสนทูตมุหัมมัด  และ

พระคัมภีรอัลกุรอานเลมน้ีไมไดถูกประพันธมาจากมุหัมมัด  หรือ

มนุษยคนใด และน่ีก็เปนการพิสูจนใหเห็นอีกเชนกันวา มุหัมมัด  คือ 

ศาสนทูตที่แทจริงซึ่งประทานมาโดยพระผูเปนเจา มันเปนเรื่องท่ีอยูเหนือ

เหตุผลที่วา นาจะมีใครบางคนเมื่อหน่ึงพันสี่รอยปที่ผานมาทราบความ

จริงท่ีไดถูกคนพบหรือถูกพิสูจนเมื่อไมนานมาน้ี ดวยเครื่องมือท่ีล้ําสมัย

และดวยวิธีทางวิทยาศาสตรที่ล้ําลึก ดังตัวอยางตอไปน้ี 
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ก) พระคัมภีรอัลกุรอานกับการพัฒนาของตัวออนมนุษย: 

ในพระคัมภีรอัลกุรอาน พระผูเปนเจาไดตรัสไวเก่ียวกับขั้นตอน

ตางๆ ในการพัฒนาของตัวออนมนุษย : 

ِّن ِط�ٍ ﴿ لةٍة  الة ن سال ِِ َة  ا َة س ِ
ِ
َةا اإل ِْ لة َة ِد  ْة لة اٍ  ، َة ة  ِف قةرة فة ِْ ُال ُال  لَِةا عة مالم  جة

ِك�ٍ  ةة ، ِ  ِضغة َةا الِمال ِْ لة ة  رةخة ِضغة ةة مال ْة لة عة
ِ
َةا ال ِْ لة ة  رةخة ْة لة ةة عة فة ِْ ُّ َةا ا ِْ لة َة مالم  

اِا   نال ِعظة َة ِح
ة
ال أ  َ َة ا ةا ة ََة َة رة  َة لِْا  خ َة ُال  نةا

ِ
ْ َة س
ة
ِما  مالم  أ

ة
امة ْ ِعظة

ِ
ِونةا ال َة رةكة

ِْ�ة  ةاِل
ِ
 )14 – 12 االؤَِوَ : ﴾ال

ความวา "และขอสาบานวา แนนอนเราไดสรางมนุษยมาจากธาตุ

แทของดิน  แลวเราทําให เขาเปนเชื้ ออสุจิ  อ ยู ใน ท่ีพักอัน

มั่นคง (คือมดลูก) แลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิกลายเปนกอนเลือด

แลวเราไดทําใหกอนเลือดกลายเปนกอนเน้ือแลวเราไดทําใหกอน

เน้ือกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกน้ันดวยเน้ือ แลวเราได

เปาวิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหน่ึง ดังน้ันอัลลอฮฺทรง

จําเริญย่ิง ผูทรงเลิศย่ิงในการสราง" (พระคัมภีรกุรอาน, 23:12-14) 

 

ซึ่ ง เมื่ อพิจารณาตามตัวอักษรแลว  ในภาษาอารบิก คํา

วา alaqah นั้น มีอยู 3 ความหมาย ไดแก (1) ปลิง  (2) สิ่งแขวนลอย 

และ (3) ลิ่มเลือด 

ในการเปรียบเทียบปลิงกับตัวออนในระยะท่ีเปน alaqah นั้น 

เราไดพบความคลายกันระหวางสองสิ่งนี้ (ดู The Developing Human 

ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งท่ี 5 หนา 8) ซึ่ง เราสามารถดูได
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จากรูปที่ 1 นอกจากนี้ ตัวออนท่ีอยูในระยะดังกลาวจะไดรับการหลอ

เลี้ยงจากเลือดของมารดา ซึ่งคลายกับปลิงซึ่งไดรับอาหารจากเลือดท่ีมา

จากผูอ่ืน (ดู Human Development as Described in the Quran and 

Sunnah ของ Moore และคณะ หนา 36) 

 

รูปท่ี 1 : ภาพวาดดังกลาวอธิบายใหเห็นความคลายกันของ

รูปรางระหวางปลิงกับตัวออนมนุษยในระยะที่เปน alaqah (รูป

วาดปลิงมาจากหนังสือเรื่อง Human Development as 

Described in the Quran and Sunnah ของ Moore และคณะ 

หนา 37 ดัดแปลงมาจาก Integrated Principles of 

Zoology ของ Hickman และคณะ ภาพตัวออนวาดมาจาก

หนังสือเรื่อง  The Developing Human ของ Moore และ 

Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 73) 
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ความหมายท่ีสองของคําวา alaqah คือ “สิ่งแขวนลอย” ซึ่งเรา

สามารถดูไดจากรูปที่  2 และ 3 สิ่ งแขวนลอยของตัวออน ในชวง

ระยะ alaqah ในมดลูกของมารดา 

 
รูปท่ี 2 : ในภาพนี้ เราจะเห็นภาพของตัวออน ซึ่งเปนสิ่งแขวนลอย

ในชวงระยะท่ีเปน alaqah อยูในมดลูก (ครรภ) ของมารดา (มา

จากเรื่องThe Developing Human ของ Moore และ Persaud 

ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 66)  

 

 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-a-img2-big.htm
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รู ป ท่ี  3 : ใ น ภ า พ ท่ี ถ า ย ด ว ย ร ะ บ บ โ ฟ โ ต ไ ม โ ค ร ก ร า ฟ 

(photomicrograph) นี้ เราจะเห็นตัวออนซึ่งเปนสิ่งแขวนลอยได 

(ตรงเคร่ืองหมายอักษร B) ซึ่งอยูในชวงระยะของ alaqah (อายุ

ประมาณ 15 วัน) ในครรภมารดา ขนาดที่แทจริงของตัวออนนั้นจะมี

ขนาดประมาณ 0.6 มิลลิเมตร (มาจากเรื่อง The Developing 

Human  ของ  Moore ปรับปรุ งครั้ ง ท่ี  3  หน า  66  จาก

เรื่อง Histology ของ Leeson) 

 

ความหมายที่สามของคําวา alaqah คือ “ลิ่มเลือด” เราพบวา

ลักษณะภายนอกของตัวออนและสวนที่เปนถุงในชวงระยะ alaqah นั้น 

จะดูคลายกับลิ่มเลือด ที่ เปนเชนน้ีก็เพราะวา มีเลือดอยูในตัวออน

คอนขางมากในชวงระยะดังกลาว (Human Development as 

Described in the Quran and Sunnah ของมัวรและคณะ หนา 37-38) 

(ดูรูปที่  4) อีกทั้งในชวงระยะดังกลาว เลือดท่ีมีอยูในตัวออนจะไม

หมุนเวียนจนกวาจะถึงปลายสัปดาหท่ีสาม (The Developing Human 

ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งท่ี 5 หนา 65) ดังนั้น ตัวออนใน

ระยะนี้จึงดูเหมือนลิ่มเลือดน่ันเอง. 
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รูปท่ี 4 : เปนแผนภูมิระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือด

หัวใจพอสังเขปในตัวออนในชวง ระยะ alaqah ซึ่งลักษณะ

ภายนอกของตัวออนและสวนที่เปนถุงของตัวออนจะดูคลายกับ

ลิ่มเลือด เนื่องจากมีเลือดอยูคอนขางมากในตัวออน (The 

Developing Human ของ Moore ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 65)  

 

ดังนั้น ทั้งสามความหมายของคําวา alaqah นั้น ตรงกับ

ลักษณะของตัวออนในระยะ alaqah เปนอยางย่ิง 

ในระยะตอมาที่กลาวไวในพระคัมภีร ก็คือ ระยะ mudghah ใน

ภาษาอารบิกคําวา mudghah หมายความวา “สสารที่ถูกขบเค้ียว” ถา

คนใดไดหมากฝรั่งมาชิ้นหนึ่ง และใสปากเค้ียว จากน้ันลองเปรียบเทียบ

หมากฝรั่งกับตัวออนที่อยูในชวงระยะ mudghah เราจึงสรุปไดวาตัวออน

ในชวงระยะ mudghah จะมีลักษณะเหมือนสสารที่ถูกขบเค้ียว ท่ีเปน

เชนนี้ก็เพราะวา ไขสันหลังที่อยูดานหลังของตัวออนมีลักษณะ “คอนขาง

คลายกับรองรอยของฟนบนสสารที่ถูกขบเค้ียว”  (ดูรูปที่ 5 และ 6) (The 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-a-img4-big.htm
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Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งท่ี 5 หนา 

8) 

 
รูปท่ี 5 :  ภาพถายของตัวออนในชวงระยะ mudghah (อายุ 28 วัน) 

ตัวออนในระยะนี้จะมีลักษณะเหมือนสสารท่ีถูกขบเค้ียว เน่ืองจากไข

สันหลังที่อยูดานหลังของตัวออนมีลักษณะคอนขางคลายกับรอง รอย

ของฟนบนสสารท่ีถูกขบเค้ียว ขนาดที่แทจริงของตัวออนจะมีขนาด 4 

มิลลิเมตร (จากเรื่อง The Developing Human ของ Moore และ 

Persaud ปรับปรุงครั้งที่  5 หนา 82 ของศาสตราจารย Hideo 

Nishimura มหาวิทยาลัยเกียวโต ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน) 
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รูปท่ี 6 : เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของตัวออนในชวงระยะ 

mudghah กับหมากฝรั่งท่ีเค้ียวแลว เราจะพบกับความ

คลายคลึงระหวางท้ังสองสิ่งนี้ A) รูปวาดของตัวออนในชวง

ระยะ mudhah เราจะเห็นไขสันหลังที่ดานหลังของตัวออน 

ซึ่ ง ดู เหมือนลักษณ ะรองรอยของฟน  (จากเรื่ อง ( The 

Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุง

ครั้งท่ี 5 หนา 79)  B) รูปถายหมากฝรั่งที่เค้ียวแลว 

 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-a-img6-big.htm
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มุหัมมัด   ทราบไดอยางไรถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้เมื่อ 1400 ป

ที่แลว ทั้งๆ ที่นักวิทยาศาสตรเพิ่งจะคนพบเรื่องน้ีเมื่อไมนานมานี้เอง โดย

ใชเครื่องมือที่ทันสมัยและกลองจุลทรรศนความละเอียดสูง ซึ่งยังไมมีใช

ในสมัยกอน Hamm และ Leeuwenhoek คือนักวิทยาศาสตรสองคนแรก

ที่สังเกตเซลลอสุจิของมนุษย (สเปอรมมาโตซัว) ดวยการใชกลอง

จุลทรรศนที่พัฒนาขึ้นมาใหมเมื่อป พ.ศ. 2220 (หลังมุหัมมัด   กวา 

1000 ป) พวกเขาเขาใจผิดคิดวาเซลลอสุจิเหลานั้นประกอบไปดวย

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งจะกอตัวเปนมนุษย โดยจะเจริญเติบโตเมื่อฝงตัว

ลงในอวัยวะสืบพันธุของผูหญิง (The Developing Human ของ Moore 

และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 9) 

ศาสตาจารยกิตติมศักด์ิ Emeritus Keith L. Moore หนึ่งใน

นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อ เสียงโดง ดังที่สุดคนหนึ่ งของโลก ซึ่ ง เปน

ผูเชี่ยวชาญในสาขากายวิภาควิทยาและวิชาวาดวยการศึกษาตัวออน

ของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังเปนผูแตงหนังสือท่ีชื่อวา Developing Human ซึ่ง

หนังสือเลมนี้ไดนําไปแปลถึงแปดภาษา หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือที่ใช

สําหรับอางอิงงานทางวิทยาศาสตร และยังไดรับเลือกจากคณะกรรมการ

พิเศษของสหรัฐอเมริกาใหเปนหนังสือที่ดีที่สุดที่แตงขึ้นโดยบุคคลเพียง

คนเดียว Dr. Keith Moore เปนศาสตราจารยกิตติมศักด์ิแหงภาควิชา

กายวิภาควิทยาและเซลลชีววิทยา ท่ีมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University 

of Toronto) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ณ ที่แหงนั้น เขาดํารง

ตําแหนงรองคณบดีสาขาวิทยาศาสตรมูลฐานของคณะแพทยศาสตร 
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และดํารงตําแหนงประธานแผนกกายวิภาควิทยาเปนเวลา 8 ป ในปพ.ศ. 

2527 เขาไดรับรางวัลที่นาชื่นชมท่ีสุดในสาขากายวิภาคของประเทศ

แคนาดา น่ันคือรางวัล J.C.B Grant Award จากสมาคมนักกายวิภาค

วิทยาแคนาดา (Canadian Association of Anatomists) เขาไดกํากับ

ดูแลสมาคมนานาชาติตางๆ มากมาย เชน สมาคมนักกายวิภาควิทยา

แคนนาดาและอเมริกา (Canadian and American Association of 

Anatomists) และ สภาสหภาพวิทยาศาสตรชีวภาพ (Council of the 

Union of Biological Sciences) เปนตน. 

ใน ปพ.ศ 2524 ระหวางการประชุมดานการแพทยครั้งท่ี 7 ซึ่งจัด

ขึ้นที่เมืองดัมมาม ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Moore ได

กลาววา “ขาพเจาภาคภูมิใจอยางหาที่สุดมิไดท่ีไดชวยใหเรื่องราวตางๆ 

ท่ีกลาวไวในพระคัมภีรอัลกุรอานเก่ียวกับพัฒนาการของมนุษยใหมี

ความชัดเจน อีกทั้งยังทําใหขาพเจามีความเขาใจอยางกระจางชัดวาคํา

กลาวเหลานี้ตองมาจากพระดํารัสของพระผูเปนเจาโดยผานทางมุหัมมัด 

เพราะวาความรูเกือบท้ังหมดน้ีไมเคยถูกคนพบมากอนจนกระท่ังอีก

หลายศตวรรษตอมา สิ่งนี้พิสูจนใหขาพเจาเห็นวามุหัมมัดจะตองเปนผู

ถือสารจากพระผูเปนเจาอยางแนนอน” (การอางอิงคํากลาวนี้ This is 

the Truth (วีดีโอเทป) ที่ : http://www.islam-guide.com/th/video/ 

moore-1.ram) 

ตอมา ศาสตราจารย Moore ไดถูกต้ังคําถามดังตอไปน้ี 

หมายความวา ทานมีความเชื่อวาพระคัมภีรอัลกุรอานนั้นเปนพระดํารัส
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จากพระผูเปนเจาจริงหรือไม เขาตอบวา “ขาพเจายอมรับสิ่งดังกลาวนี้ได

อยางสนิทใจ” (อางจาก : This is the Truth (วีดีโอเทป) เพิ่งอาง)   

ใน ระหวางการประชุมครั้งหนึ่ง ศาสตราจารย Moore ไดกลาว

วา “…..เพราะวาในชวงระยะตัวออนของมนุษยนั้นมีความซับซอน 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในระหวางการพัฒนาของตัว

ออน มีการเสนอวาควรมีการพัฒนาระบบการแบงประเภทตัวออนใหม

โดยใชคําศัพทที่กลาวไวในพระคัมภีรอัลกุรอานและซุนนะฮฺ (Sunnah 

คือ สิ่งที่ศาสนทูตมุหัมมัด   ไดพูด กระทํา หรือยอมรับ) ระบบท่ีเสนอ

นี้ดูเรียบงาย ครอบคลุมทุกดานและสอดคลองกับความรูที่เก่ียวกับการ

พัฒนาของตัวออนในปจจุบัน แมวา อริสโตเติล (Aristotle) ผูกอต้ัง

วิทยาศาสตรวาดวยการศึกษาเก่ียวกับตัวออนของสิ่งมีชีวิต ยังเชื่อวาการ

พัฒนาตัวออนของลูกไกนั้นแบงออกเปนหลายระยะ จากการศึกษาไขไก

เมื่อศตวรรษที่สี่หลังคริสตศักราช ซึ่งเขาไมไดใหรายละเอียดเก่ียวกับ

ระยะตางๆ เหลาน้ันเลย เทาท่ีทราบมาจากประวัติการศึกษาเก่ียวกับตัว

ออนของสิ่งมีชีวิต มีเรื่องระยะและการแยกประเภทของตัวออนมนุษยอยู

นอยมาก จนกระท่ังมาถึงศตวรรษท่ีย่ีสิบน้ี”  

ดวยเหตุผลดังกลาว ในศตวรรษท่ีเจ็ด คําอรรถาธิบายเก่ียวกับ

ตัวออนมนุษยในพระคัมภีรอัลกุรอานน้ัน ไมสามารถนําไปใชอางอิง

ความรูในทางวิทยาศาสตรได มีเพียงบทสรุปท่ีพอจะมีเหตุผลเดียวก็คือ 

คําอรรถาธิบายเหลานี้ ไดถูกเปดเผยโดยพระผูเปนเจา ซึ่งทรงประทาน

แกมุหัมมัด ทานไมทราบรายละเอียดตางๆ เพราะวาเปนคนที่ไมรูหนังสือ 
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อีกทั้งไมเคยฝกฝนดานวิทยาศาสตรใดๆ ทั้งสิ้น (This is the Truth , อาง

แลว) 

 

ข) พระคัมภีรอัลกุรอานท่ีวาดวยเทือกเขา 

หนังสือที่ชื่อวา Earth เปนตําราที่ใชอางอิงเปนหลักใน

มหาวิทยาลัยหลายแหงท่ัวโลก หนังสือเลมน้ีมีผูแตงสองทาน หนึ่งในน้ัน

ไดแก ศาสตราจารยกิตติมศักด์ิ Frank Press เขาเปนที่ปรึกษาดาน

วิทยาศาสตรใหกับอดีตประธานาธิบดี Jimmy Carter และเปนประธาน

สถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Academy of Science) ในกรุง

วอชิงตัน ดีซี เปนเวลา 12 ป หนังสือของเขากลาววา เทือกเขาจะมีราก

ฝงอยูใตพื้นดิน (ดู Earth ของ Press และ Siever, หนา 435 และดู

ที่  Earth Science  ของ Tarbuck และ Lutgens, หนา 157) รากเหลาน้ี

ฝงลึกอยูใตพื้นดิน ดังนั้น เทือกเขาจึงมีรูปทรงเหมือนกับสลัก (ดูรูปที่ 7,8 

และ 9) 

 
รูปท่ี 7 : เทือกเขาจะมีรากฝงลึกอยูใตพื้นดิน (Earth, 

Press และ Siever หนา 413) 
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รูปท่ี 8 : สวนท่ีเปนแผนผัง เทือกเขาที่มีรูปรางเหมือนสลัก จะมี

รากลึกฝงแนนอยูใตพื้นดิน (Anatomy of the Earth ของ 

Cailleux หนา 220)  

 

 
รูปท่ี 9 : อีกภาพหนึ่งที่จะแสดงใหเห็นวาเทือกเขาเหลานั้นมี

รูปทรงเหมือนสลักไดอยางไร เนื่องจากเทือกเขาเหลาน้ีมีรากฝง

ลึก (Earth Science ของ Tarbuck และ Lutgens,  หนา 158) 

 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-b-img2-big.htm
http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-b-img3-big.htm
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นี่คือการอรรถาธิบายถึงเทือกเขาตางๆ วามีรูปทรงอยางไรใน

พระคัมภีรอัลกุรอาน พระผูเปนเจาไดตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังน้ี: 

 ِضة ﴿
ة ِ
ِا األ ِعة

ة
ةِم � ل

ة
ادا  أ تةادا  ، ِمهة َِ

ة
َةالة أ ِ

ِ
 ) 7 - 6 ااَُْ : ﴾َةال

ความวา "เรามิไดทําใหแผนดินเปนพ้ืนราบดอกหรือ ? และมิไดให

เทือกเขาเปนหลักตรึงไวดอกหรือ" (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 78:6-7) 

 

วิทยาศาสตรวาดวยพื้นโลกในยุคใหมน้ี ไดทําการพิสูจนแลววา 

เทือกเขาตางๆ จะมีรากฝงลึกอยูใตพื้นผิวของพื้นดิน (ดูรูปที่ 9) และราก

เหลานั้นสามารถเลื่อนระดับขึ้นมาอยูเหนือพื้นดินไดหลายครั้ง (The 

Geological Concept of Mountains in the Quran ของ El-Naggar 

หนา 5) ดังน้ัน คําที่เหมาะสมที่สุดที่ใชอธิบายเทือกเขาเหลาน้ีโดยอาศัย

พื้นฐานขอมูลเหลา น้ีก็คือ คําวา ‘สลัก’ เนื่องจากรากสวนใหญจะถูกซอน

อยูใตพื้นดิน ประวัติศาสตรดานวิทยาศาสตรไดบอกกับเราวา ทฤษฏีวา

ดวยเทือกเขาที่มีรากฝงลึกนั้น เพิ่งเปนที่รูจักเมื่อครึ่งหลังของศตวรรษที่

สิบเกานี่เอง (The Geological Concept of Mountains in the 

Quran  หนา 5) 

เทือกเขายังมีบทบาทที่สําคัญอีกอยางหนึ่งดวย นั่นคือใหความ

มั่นคงแข็งแรงกับเปลือกโลก (The Geological Concept of Mountains 

in the Quran หนา 44-45) โดยชวยยับย้ังการสั่นสะเทือนของโลกได 

พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 
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مِ ﴿ َ تةِميدة بِ�ال
ة
َةاِسة أ  ِِض  ة

ة
 ة ِف األ

ِ
ل
ة
 ) 15ااُحا :  ﴾َةأ

ความวา "และพระองคทรงใหมีเทือกเขามั่นคงในแผนดิน เพ่ือมิ

ใหมันสั่นสะเทือนแกพวกเจา.." (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 16:15) 

 

นอกจากนั้น  ทฤษฏีสมัยใหมที่เก่ียวกับการเคลื่อนตัวของแผน

โลกน้ันเชื่อวา เทือกเขาตางๆ ทํางานเสมือนกับเครื่องมือสําหรับสราง

ความแข็งแกรงใหกับโลก ความรูเก่ียวกับบทบาทของเทือกเขาท่ีทํา

หนาที่เสมือนเครื่องมือท่ีชวยสราง ความแข็งแกรงใหกับโลกนั้นเพิ่งเปนท่ี

เขาใจกันเนื่องจากมีทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของแผนโลกเมื่อทศวรรษ 

2503 (The Geological Concept of Mountains in the Quran หนา 

5) 

 

 
มีใครบางไหมในชวงเวลาของศาสนทูตมุหัมมัด  ที่ทราบ

เ ก่ียวกับรูปทรงที่แทจริงของเทือกเขา มี ใครบางไหมที่สามารถ

จินตนาการไดวา ภูเขาท่ีดูแข็งแกรงมหึมาท่ีเขาเห็นอยูตรงหนานั้น 
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แท จ ริ ง แ ล ว ฝ ง ลึ ก ลง ไ ป ใต พื้ น โล ก  แล ะ ยั ง มี ร า กด ว ย  อ ย า ง ที่

นักวิทยาศาสตรไดกลาวอางไว หนังสือเก่ียวกับธรณีวิทยาจํานวนมาก 

เมื่อมีการกลาวถึงเทือกเขา ก็จะอธิบายแตสวนที่อยูเหนือพื้นผิวโลก

เทาน้ัน ที่เปนเชนน้ีก็เพราะหนังสือเหลาน้ีไมไดเขียนโดยผูเชี่ยวชาญ

ทางดานธรณีวิทยา แตถึงอยางไรก็ตาม ธรณีวิทยาสมัยใหมไดชวย

ยืนยันความเปนจริงของโคลงบทตางๆ ท่ีกลาวไวในพระคัมภีรอัลกุรอาน

แลว 

  

ค) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยจุดกําเนิดของจักรวาล 

วิทยาศาสตรสมัยใหมที่วาดวยจักรวาลวิทยา ซึ่งมาจากการ

สังเกตและจากทฤษฏี ชี้ใหเห็นไดอยางแนชัดวา ครั้งหนึ่งท้ังจักรวาลน้ัน

วางเปลา จะมีก็แตกอน ‘กลุมควัน’ (เชน กลุมควันซึ่งประกอบดวยกาซ

รอนมืดครึ้มที่ปกคลุมอยูอยางหนาแนน) (The First Three Minutes, a 

Modern View of the Origin of the Universe ของ Weinberg หนา 

94-105) ซึ่งเปนหนึ่งในหลักการท่ีไมสามารถโตแยงไดเก่ียวกับวิชา

จักรวาลวิทยา สมัยใหมท่ีมีมาตรฐาน ในปจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร

สามารถเฝาสังเกตเห็นดวงดาวใหมๆ ที่กําลังกอตัวขึ้นจากเศษ ‘กลุม

ควัน’ ที่หลงเหลืออยู (ดูรูปที่ 10 และ 11) 
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รูปท่ี 10 : ดาวดวงใหมท่ีกําลังกอตัวจากกลุมกาซและฝุนละออง 

(เนบิวลา) ซึ่งเปนหน่ึงใน ‘กลุมควัน’  ท่ีหลงเหลืออยู ซึ่งถือวาเปน

จุดกําเนิดของทั้งจักรวาล (The Space Atlas ของ Heather และ 

Henbest หนา 50) 
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รูปท่ี 11 : ลากูนเนบิวลา คือ กลุมของกาซและละอองฝุน ซึ่งมี

เสนผาศูนยกลางประมาณ 60 ปแสง ซึ่งเปนบริเวณท่ีเต็มไป

ดวยรังสีอุลตราไวโอเล็ตของดาวท่ีมีแตความรอน ซึ่งเพิ่งกอตัว

ขึ้นภายในใจกลางเนบิวลา (Horizons, Exploring the 

Universe  โดย Seeds จาก Association of Universities for 

Research in Astronomy, Inc.X)  

 

บรรดาดวงดาวที่ทอแสงระยิบระยับใหเราเห็นในเวลาคํ่าคืนน้ัน 

เปนเพียงกลุมควันกลุมหน่ึงในจักรวาลเทาน้ัน พระผูเปนเจาตรัสไวใน

พระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-c-img2-big.htm
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﴿ ٌَ ا َة ِ�ة دال َة اء  مة  َ  ال
ة
م  اِسَةوةإ إَِ

 ) 11ارولت :  ﴾مال
ความวา "แลวพระองคทรงมุงสูฟากฟาขณะท่ีมันเปนไอหมอก

..." (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 41:11) 

 

เนื่องจากพื้นโลกและทองฟาเบ้ืองบน (ดวงอาทิตย ดวงจันทร 

ดวงดาว ดาวพระเคราะห กาแล็กซี่ และอ่ืนๆ) ทั้งหมดไดกอตัวมาจาก 

‘กลุมควัน’ กลุมเดียวกัน เราจึงพอสรุปไดวา พื้นโลกและทองฟานั้น

เชื่อมตอกันเปนอันหนึ่งอันเดียว จากนั้นจึงโคจรออกมาจาก ‘กลุมควัน’ 

กลุมเดียวกัน แลวจึงกอตัวและแยกตัวออกจากกัน พระผูเปนเจาตรัสไว

ในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

تِْا  ﴿ ُةَةا  ة  ِضة كة
ة ِ
َةاأل  ِِ ا َة ا مة  َ َ  ال

ة
َا أ رال فة َة ينة  ِ

 
ةِم يةرة اي ل َة

ة
أ

ا مة َةاهال ِْ َة فة  )30ااألنبياء :  ﴾َة
ความวา "และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเหลาน้ันไมเห็นดอกหรือวา 

แทจริงชั้นฟาท้ังหลายและแผนดินน้ันแตกอนน้ีรวมติดเปนอัน

เดียวกัน แลวเราไดแยกมันท้ังสองออกจากกัน?..."  (พระคัมภีรอัล

กุรอาน, 21:30) 

 

Dr. Alfred Kroner หนึ่งในนักธรณีวิทยาท่ีมีชื่อเสียงกองโลก 

ทานเปนศาสตราจารยในสาขาธรณีวิทยาและประธานแผนกธรณีวิทยา

ของสถาบันวิทยา ศาสตรธรณี มหาวิทยาลัยโจฮันเนส กุตเทนเบอรก 

(Johannes Gutenberg University) ในเมืองไมนซ ประเทศ
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เยอรมันนี   เขากลาววา “คิดดูซิวา มุหัมมัดมาจากท่ีใด...ขาพเจาคิดวา

แทบเปนไปไมไดท่ีทานจะลวงรูในสิ่งตางๆ เชน การเกิดของจักรวาล 

เพราะวานักวิทยาศาสตรท้ังหลายเพิ่งจะคนพบเรื่องนี้เมื่อไมก่ีปท่ีผานมา

นี่เอง โดยใชวิธีการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซอน นั่นก็คือเหตุผล

สนับสนุนดังกลาว” (อางอิงคํากลาวน้ีจาก This is the Truth (วีดีโอเทป) 

อางแลว)  

เขายังกลาวอีกดวยวา “ขาพเจาคิดวา คนที่ไมเคยรูเก่ียวกับวิชา

ฟสิกสซึ่งวาดวยเรื่องของนิวเคลียรเมื่อ หน่ึงพันสี่รอยปที่ผานมาก็จะไม

สามารถรูดวยความนึกคิดของเขาเองไดวา พื้นโลกและชั้นฟานั้นตาง

กอกําเนิดมาจากที่เดียวกัน" (This is the Truth (วีดีโอเทป) อางแลว) 

 

ง) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยสมองสวนหนาของมนุษย 

พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานถึงคนผูหนึ่งใน

กลุมของผูไรความศรัทธาในศาสนาโดยสิ้นเชิง เขามาขัดขวางมุหัม

มัด  ไมใหทําละหมาดในวิหารกะอฺบะฮ ฺ(Kaaba): 

ُ اِصيةةِ ﴿ عا  بِا فة َِ  لةِل ل ِم يةسَةِ  لةسة
اِطئةةٍ ، لة  َة ِذبةٍة  االعل   ﴾نةاِصيةٍة كة
 :16( 

ความวา "มิใชเชนน้ัน ถาเขายังไมหยุดย้ัง เราจะจิกเขาท่ีขมอม

อยางแนนอน ขมอมท่ีโกหกท่ีประพฤติชั่ว!" (พระคัมภีรกุลอาน, 

96:15-16) 
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ทําไมพระคัมภีรอัลกุรอานจึงไดอธิบายบริเวณศรีษะสวนหนาวา

เปรียบเสมือนสวนท่ีเต็มไปดวยบาปและความตลบตะแลง ทําไมพระ

คัมภีรอัลกุรอานจึงไมกลาววาบุคคลน้ันเต็มไปดวยบาปและความ

ตลบตะแลง มีความสัมพันธกันอยางไรระหวางบริเวณศรีษะสวนหนากับ

บาปกรรมและความตลบตะแลง? 

ถาเรามองเขาไปในกระโหลกศีรษะสวนหนา เราจะพบบริเวณ

สมองสวนหนา (ดูรูปท่ี 12)  วิชาวาดวยสรีระวิทยาบอกกับเราวาบริเวณ

นี้ มี ห น า ที่ อ ะ ไ ร บ า ง   ใ น ห นั ง สื อ ที่ ชื่ อ ว า  Essentials of 

Anatomy & Physiology ไดกลาวถึงบริเวณน้ีไววา “แรงบันดาลใจและ

การคาดการณลวงหนาในการวางแผนและการสั่งใหรางกายเคลื่อนไหว

นั้น เกิดจากกลีบสมองสวนหนา ซึ่งเปนบริเวณท่ีอยูดานหนาสุด และเปน

บริเวณศูนยรวมของเย่ือหุมสมอง...” (Essentials of Anatomy & 

Physiology ของ Seeley และคณะ หนา 211 และดูที่ The Human 

Nervous System ของ Noback และคณะ หนา 410-411)  

ในตําราเลมนั้นยังกลาวอีกวา “เนื่องจากวาบริเวณที่อยูดานหนา

สุดนี้มีสวนเก่ียวของกับการสรางแรงบันดาลใจ จึงมีการคิดกันวาบริเวณ

สวนน้ีเปนศูนยกลางที่กอใหเกิดความรุนแรง....” (Essentials of 

Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ หนา 211)  
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รูปท่ี 12 : บริเวณสั่งการของเย่ือหุมสมองสวนหนาซีกซาย บริเวณ

ดานหนาจะอยูตรงดานหนาเย่ือหุมสมองสวนหนา (Essentials of 

Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ  หนา 210)  

 

ดังนั้นบริเวณของสมองสวนหนานี้จึงมี หนาที่วางแผน สราง

แรงจูงใจ และริเริ่มใหเกิดการกระทําดีหรือชั่ว อีกท้ังยังทําหนาที่ในการโป

ปดมดเท็จและบอกเลาความจริง ดังนั้น จึงจะเหมาะสมกวาหากอธิบาย

วาบริเวณศรีษะสวนหนาน้ันเปรียบเสมือนสวนท่ีเต็มไปดวยบาปและ

ความตลบตะแลง เมื่อมีผูใดโกหกหรือกระทําสิ่งที่เปนบาป อยางที่พระ

คัมภีรอัลกุรอานไดกลาวไววา “naseyah (บริเวณสวนหนาของศีรษะ) ท่ี

เต็มไปดวยความตลบตะแลงและบาปกรรม!” 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-d-img1-big.htm
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นักวิทยาศาสตรเพิ่งจะคนพบการทําหนาที่ตางๆ ของบริเวณ

สมองสวนหนาเมื่อหกสิบปที่ผานมาน่ีเอง โดยศาสตราจารย Keith L. 

Moore (Al-Ejaz al-Elmy fee al-Naseyah  ของ Moore และคณะ หนา 

41) 

 

จ) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยทะเลและแมนํ้า 

วิทยาศาสตรสมัยใหมไดคนพบวา ในสถานที่ซึ่งทะเลสองสาย

มาบรรจบกัน จะเกิดสิ่งขวางก้ันทะเลทั้งสองไว โดยที่สิ่งขวางก้ันดังกลาว

นี้จะแบงทะเลทั้งสองออกจากกัน เพื่อที่วาทะเลแตละสายจะไดมี

อุณหภูมิ ความเขมและความหนาแนนเปนของตนเอง (Principles of 

Oceanography  ของ Davis หนา 92-93) ตัวอยางเชน น้ําในทะเลเมดิ

เตอรเรเนียนจะอุน เค็ม และมีความหนาแนนนอยเมื่อเทียบกับน้ําใน

มหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อน้ําในทะเลเมดิเตอรเรเนียนหนุนเขาไปใน

มหาสมุทรแอตแลนติค โดยผานทางสันดอนยิบรอลตาร (Gibraltar) มัน

จะไหลไปเปนระยะทางหลายรอยกิโลเมตรหนุนเขาไปในมหาสมุทร

แอตแลนติกที่ ความลึกประมาณ 1000 เมตร โดยพาความอุน ความเค็ม 

และความหนาแนนที่นอยกวาของมันเองไปดวย นํ้าในทะเลเมดิเตอรเร

เนียนจะคงที่ อ ยู ที่ ความลึก ดังกล าว น้ี  (Principles of 

Oceanography  ของ Davis  หนา 93) (ดูรูปท่ี 13) 
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รูปท่ี 13 : น้ําจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนขณะที่หนุนเขาไปใน

มหาสมุทรแอตแลนติกโดยผานทาง สันดอนยิบรอลตาร ซึ่งจะ

พาความอุน ความเค็มและความหนาแนนท่ีนอยกวาเขาไปดวย

เนื่องมาจากแนวสันดอนท่ีก้ันอยูแบงแยกความแตกตางระหวาง

ทะเลทั้งสอง อุณหภูมิจะนับเปนองศาเซลเซียส (Marine 

Geology ของ Kuenen หนา 43 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กนอย)  

 

แมวาจะมีคลื่นลูกใหญ กระแสน้ําที่เชี่ยวกราก และระดับน้ําขึ้น

ลงสูงเพียงใดในทะเลดังกลาว ทะเลทั้งสองก็จะไมมีโอกาสที่จะรวมกัน

หรือรุกล้ําสิ่งขวางก้ันน้ีไปได  

พระคัมภีรอัลกุรอานไดกลาวไววา มีสิ่งขวางก้ันระหวางทะเลทั้ง

สองท่ีมาบรรจบกัน และทะเลท้ังสองจะไมสามารถรุกล้ําผานไปได พระผู

เปนเจาตรัสวา: 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-e-img1-big.htm
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﴿ َِ يةا ِْ َة
ِ
قِِن يةل ةِحرة

ِ
َة ال رة َِ ، مة َِِغيةا  �ة

 
َ ٌٌ َة ا بةِر مة َِةهال -19 االرحن : ﴾بْة

20 (  
ความวา "พระองคทรงทําใหนานนํ้าท้ังสองไหลมาบรรจบกัน

ระหวางมันท้ังสองมีท่ีกั้นกีดขวาง มันจะไมล้ําเขตตอกัน" (พระ

คัมภีรอัลกุรอาน, 55:19-20) 

 

แตเมื่อพระคัมภีรอัลกุรอานกลาวถึงเร่ืองราว ระหวางน้ําจืดกับ

น้ําเค็ม พระคัมภีรมักจะกลาววาจะมี “เขตหวงหาม” โดยมีสิ่งขวางก้ัน

ไมใหน้ําทั้งสองรวมกันได พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอาน

ดังนี้: 

﴿ ٌَ ا جة
ال
ٌح أ

ِ
ا ِمل ذة َةهة  ٌِ ا ِذٌب رالرة ا عة ذة ِقِن هة ةِحرة

ِ
َة ال رة ي مة ِ

 
وة اي َةهال

و ا   ِجال  َ َةِحِجرا   ا   ََة ا بةِر مة َِةهال عةاة بْة  ) 53االفرقاَ :  ﴾َةجة
ความวา "และพระองคคือผูทรงทําใหทะเลท้ังสองบรรจบติดกัน 

อันน้ีจืดสนิทและอันน้ีเค็มจัดและทรงทําท่ีคั่นระหวางมันท้ังสอง 

และท่ีกั้นขวางอันแนนหนา" (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 25:53) 

 

อาจมีใครบางคนถามวา ทําไมพระคัมภีรอัลกุรอานจึงกลาวถึง

การแบงเขต เมื่อพูดถึงเรื่องสิ่งที่แบงแยกระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม แตไม

กลาวถึงการแบงเขตดังกลาวเมื่อพูดถึงสิ่งท่ีแบงแยกระหวางทะเลสอง

สาย? 
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วิทยาศาสตรสมัยใหมไดคนพบวาในบริเวณปากแมนํ้า ที่ซึ่งนํ้า

จืดและนํ้าเค็มมาบรรจบกันนั้น สถานภาพจะคอนขางแตกตางจากสิ่งท่ี

ไดพบในสถานที่ซึ่งทะเลสองสายมาบรรจบกัน โดยพบวาสิ่งท่ีแยกน้ําจืด

ออกจากน้ําเค็มในบริเวณปากแมนํ้านั้นคือ “เขตที่น้ําเปลี่ยนแปลงความ

หนาแนน โดยท่ีความหนาแนนที่แตกตางกันอยางชัดเจนจะเปนสิ่งที่แยก

น้ําสองสายน้ีออกเปนสองชั้น” (Oceanography ของ Gross  หนา 242 

และดูที่ Introductory Oceanography  ของ Thurman หนา 300-301)  

การแบงเขตดังกลาวน้ี (เขตการแบงแยก) จะมีความแตกตางใน

เรื่องของความเค็มระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม (Oceanography  ของ 

Gross หนา 244 และ Introductory Oceanography  ของ 

Thurman   หนา 300-301) (ดูรูปที่ 14) 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 14 : สวนที่เปนเสนต้ังตรง แสดงใหเห็นถึงความเค็ม (สวน ตอ 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-e-img2-big.htm
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หนึ่งพันเปอรเซ็นต) ในบริเวณปากแมนํ้า เราจะเห็นการแบงเขต 

(เขตการแบงแยก) ที่ ก้ันระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม (Introductory 

Oceanography  ของ Thurman หนา 301 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม

เล็กนอย) 

 

ขอมูลดังกลาวไดถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ โดยการใชเครื่องมือ

ที่ทันสมัยในการวัดอุณหภูมิ ความเค็ม ความหนาแนน ออกซิเจนที่ไม

ละลายน้ํา และอ่ืนๆ  ดวยสายตาของมนุษยจะไมสามารถมองเห็นความ

แตกตางระหวางการมาบรรจบกันของทะเลท้ังสองสายได ซึ่งทะเลทั้ง

สองท่ีปรากฏตอหนาเราน้ันดูเหมือนเปนทะเลพื้นเดียวกัน เชนเดียวกันที่

สายตาของมนุษยไมสามารถมองเห็นการแยกกันของน้ําในบริเวณปาก

แมน้ําที่ผสมผสานกันของนํ้า 3 ชนิด ไดแก น้ําจืด นํ้าเค็ม และการแบง

เขต (เขตการแบงแยก) 

 

 

ฉ) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยทะเลลึกและคลื่นใตนํ้า: 

พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

ٍِر لّ ﴿ َة ٍِ ِف  ا مة
لال ظال ُة  َِ

ة
ن رةِوقِِ  أ ِّ  ٌَ ِو ن رةِوقِِ  مة ِّ  ٌَ ِو ُال مة ا َة ِغ � �ة ّّ

ا  اهة ِد يةرة ةِم ية�ة ُال ل َة يةدة رة َِ
ة
ا رةِوقة �ةِعٍض إِذةا أ هة ٌِ �ةِعضال ا لالمة اٌب ظال حة سة

 ) 40ااُو  :  ﴾...
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ความวา "หรือ เปรียบเสมือนความมืดมนท้ังหลายในทองทะเลลึก 

มีคลื่นซอนคลื่นทวมมิดตัวเขา และเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนา

ทึบซอนกันชั้นแลวชั้นเลา เมื่อเขาเอามือของเขาออกมา เขาแทบ

จะมองไมเห็นมัน..." (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 24:40) 

 

โองการบทน้ีกลาวถึงความมืดทึบท่ีพบในมหาสมุทร และทะเล

ลึก สถานที่ซึ่งถามนุษยย่ืนมือออกไปจนสุดเอ้ือม เขาจะไมสามารถ

มองเห็นมือของตนเองได ความมืดทึบของมหาสมุทรและทะเลลึกนั้น

คนพบวาอยูลึกลงไปประมาณ 200 เมตรและลึกลงไปกวานั้น ณ ที่ความ

ลึกดังกลาว เกือบจะไมมีแสงสวางสองผานลงไปไดเลย (ดูรูปที่ 15) 

ร ะ ดั บ ค ว า ม ลึ ก ท่ี ตํ่ า ก ว า  1 0 0 0  เ ม ต ร  จ ะ ไ ม มี แ ส ง ใ ด  ๆ 

ทั้งสิ้น (Oceans  ของ Elder และ Pernetta หนา 27) มนุษยจะไม

สามารถดําลึกลงไปไดมากกวาสี่สิบเมตร โดยไมใชเรือดําน้ําหรืออุปกรณ

พิเศษชวยเหลือ มนุษยจะไมสามารถรอดชีวิตกลับขึ้นมาได ถาไมไดรับ

การชวยเหลือเมื่ออยูในสวนท่ีมืดลึกของมหาสมุทร เชน ในความลึกที่ 

200 เมตร เปนตน 
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รูปท่ี 15 : ประมาณ 3 ถึง 30 เปอรเซ็นตของแสงอาทิตยจะสะทอนบน

ผิวหนาของทองทะเล จากนั้น เกือบทั้งหมดของแสงทั้งเจ็ดสีจะถูกดูดซับ

หายไปท่ีละสีๆ ในระยะ 200 เมตรแรก ยกเวนไวแตแสงสี นํ้าเงิน 

(Oceans ของ Elder และ Pernetta หนา 27) 

 

นักวิทยาศาสตรไดคนพบความมืดทึบดังกลาว เมื่อไมนานมานี้ 

โดยใชเครื่องมือพิเศษและเรือดําน้ํา ซึ่งสามารถนําพวกเขาดําลงสูกนลึก

ของมหาสมุทรได 

อีกทั้งเรายังสามารถเขาใจไดจากประโยคตาง ๆ ตอไปนี้ที่มีอยู

ในโคลงที่กลาวมาแลว “…ภายใตทองทะเลลึก ปกคลุมไปดวย
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เกลียวคล่ืน เหนือขึ้นไปก็เปนเกลียวคลื่น เหนือขึ้นไปก็เปนกลุม

เมฆ.....” สายน้ําของมหาสมุทรและทองทะเลลึกจะปกคลุมไปดวย

เกลียวคลื่น และที่อยูเหนือเกลียวคลื่นเหลาน้ันก็คือเกลียวคลื่นลูกอ่ืนๆ 

จึงทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ชั้นท่ีสองท่ีเต็มไปดวยเกลียวคลื่นจํานวน

มากมายนั้นแทจริงก็คือพื้นผิวของ คลื่นตางๆ ที่เราเห็น เนื่องจากโองการ

บทดังกลาวไดกลาววาเหนือขึ้นไปจากคลื่นชั้นที่สองจะมีกลุมเมฆ แต

คลื่นชั้นแรกละเปนอยางไร นักวิทยาศาสตรไดคนพบเมื่อไมนานมานี้วา 

ยังมีคลื่นใตน้ําซึ่ง “เกิดขึ้นเน่ืองจากมีชั้นน้ําท่ีมีความหนาแนนตางกันมา

ประสานกัน” (Oceanography  ของ Gross หนา 205) (ดูรูปที่ 16) 
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รูปท 16: คลื่นใตน้ําบริเวณที่มีชั้นน้ําสองชั้นซึ่งมีความหนาแนน

ตางกันมาประสานกัน สายหนึ่งจะมีความหนาแนนมากกวา 

(สายที่อยูตํ่ากวา) สวนอีกสายหน่ึงจะมีความหนาแนนที่นอยกวา 

(สายที่อยูดานบน) (Oceanography  ของ Gross หนา 204) 

 

บรรดาคลื่นใตนํ้าจะปกคลุมสายน้ําใตมหาสมุทร และทองทะเล

ลึก เพราะวาสายนํ้าระดับลึกจะมีความหนาแนนที่สูงกวาสายนํ้าที่อยู

เหนือกวา คลื่นใตน้ํานั้นกระทําหนาที่เสมือนคลื่นที่อยูบนผิวน้ํา คลื่น

เหลาน้ันสามารถแตกสลายไดเชนเดียวกับคลื่นท่ีอยูบนผิวนํ้า คลื่นใตน้ํา

จะไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตคลื่นเหลานั้น สามารถตรวจจับ
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ไดดวยการตรวจหาอุณหภูมิหรือความเปลี่ยนแปลงของความเค็ม ณ 

สถานท่ีที่กําหนด (Oceanography  ของ Gross หนา 205) 

  

ช) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยกลุมเมฆ: 

นักวิทยาศาสตรไดศึกษาถึงรูปแบบตางๆ ของกลุมเมฆ และ

ทราบวา เมฆฝนจะกอตัวและมีรูปทรงไปตามระบบที่แนนอนและตาม

ขั้นตอนตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับประเภทของลมและกลุมเมฆดวย 

เมฆฝนชนิดหนึ่งก็คือ เมฆฝนฟาคะนอง  นักอุตุนิยมวิทยาได

ศึกษาถึงวิธีการกอตัวของเมฆฝนฟาคะนอง และวิธีการท่ีเมฆฝนประเภท

นี้กอใหเกิดฝน ลูกเห็บ และฟาแลบ 

นักวิทยาศาสตรพบวา เมฆฝนฟาคะนองจะไปตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ เพื่อทําใหเกิดฝนตก: 

1) กลุมเมฆจะถูกผลักดันโดยกระแสลม เมฆฝนฟาคะนอง

จะเริ่มกอตัวเมื่อกระแสลมผลักดันเมฆกอนเล็กๆ (เมฆฝนฟาคะนอง) ไป

ยังบริเวณที่กลุมเมฆดังกลาวนี้มาบรรจบกัน (ดูรูปที่ 17และ18)  
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รูปท่ี 17 : จากภาพถายดาวเทียมแสดงใหเห็นวา กลุมเมฆ

ตางๆ กําลังเคลื่อนตัวไปขางหนาเพื่อไปบรรจบกันตรงบริเวณ

อักษร B, C และ D เครื่องหมายลูกศรจะบอกใหทราบถึง

ทิศทางของกระแสลม (The Use of Satellite Pictures in 

Weather Analysis and Forecasting ของ Anderson และ

คณะ หนา 188)  

 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-g-img1-big.htm


40 
 

 
 

รูปท่ี 18 : ชิ้นสวนขนาดเล็กของกอนเมฆ (เมฆฝนฟา

คะนอง) กําลังเคลื่อนตัวไปยังบริเวณที่จะมาบรรจบกันใกล ๆ 

กับเสนขอบฟา ท่ีซึ่งเราสามารถมองเห็นเมฆฝนฟาคะนอง

ขนาดใหญ (Clouds and Storms ของ Ludlam ภาพที่ 

7.4)    

 

2) การรวมกัน จากนั้นบรรดาเมฆกอนเล็กๆ ก็จะมารวมกันเพื่อ

กอตัวใหเปนกลุมเมฆขนาดใหญขึ้น (ดูท่ี The Atmosphere ของ 

Anthes และคณะ หนา 268-269 และElements of Meteorology ของ 

Miller และ  Thompson หนา 141) (ดูรูปท่ี 18 และ 19) 

 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-g-img2-big.htm
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รูปท่ี 19 : (A) เมฆกอนเล็กๆ ท่ีกระจัดกระจายกันอยู (เมฆฝนฟา

คะนอง) (B) เมื่อเมฆกอนเล็กๆ มารวมกัน กระแสอากาศไหลขึ้นในกอน

เมฆก็จะรุนแรงตามขึ้นไปดวย จนกระท่ังกอนเมฆมีขนาดใหญโต

มาก  จากนั้นก็กลั่นกลายกลับมาเปนหยดนํ้า (The Atmosphere ของ 

Anthes และคณะ หนา 269) 

 

3) การทับซอนกันเพ่ิมมากขึ้น เมื่อกอนเมฆขนาดเล็กรวมตัว

เขาดวยกัน จากนั้นจะเคลื่อนตัวลอยขึ้นอากาศไหลขึ้นในกอนเมฆก็จะ

รุนแรงตามขึ้นไปดวย กระแสอากาศไหลขึ้นที่อยู ใกล กับบริ เวณ

ศูนยกลางของกอนเมฆน้ันจะมีความรุนแรงมากกวากระแสอากาศไหล

ขึ้นท่ีอยูใกลกับบริเวณริมขอบของกอนเมฆ (กระแสอากาศไหล ขึ้นที่อยู

ใกลกับศูนยกลางจะรุนแรงกวา เน่ืองจากบริเวณรอบนอกกอนเมฆจะ

ปกปองกระแสลมเหลานี้ไมใหไดรับอิทธิพลของความเย็น) กระแส

อากาศไหลขึ้นเหลาน้ีทําใหสวนกลางของกอนเมฆขยายตัวขึ้นในแนวด่ิง 

http://www.islam-guide.com/th/ch1-1-g-img3-big.htm
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เพื่อที่วากอนเมฆจะไดทับซอนกันมากขึ้นเรื่อยๆ  (ดูรูปที่ 19 (B) 20 และ 

21) การขยายตัวขึ้นในแนวด่ิงน้ีเปนเหตุใหกอนเมฆขยายตัวล้ําเขาไปใน

บริเวณที่มีบรรยากาศเย็นกวา จึงทําใหบริเวณนี้เปนที่กอตัวของหยดน้ํา

และลูกเห็บ และเริ่มขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ เมื่อหยดน้ําและลูกเห็บเหลาน้ีมี

น้ําหนักมากจนเกินกวาที่กระแสอากาศไหลขึ้น จะสามารถอุมไวได มัน

จึงเริ่มกลั่นตัวออกมาจากกอนเมฆแลวตกลงมาเปนฝน ลูกเห็บ และอ่ืนๆ 

(ดูที่  The Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา 269 และ

Elements of Meteorology ของ  Miller และ Thompson หนา 141-

142) 

 

 
รูปท่ี 20 : เมฆฝนฟาคะนอง หลังจากที่กอนเมฆขยายตัวใหญ

ขึ้น นํ้าฝนจึงกลั่นมาจากกอนเมฆดังกลาว (Weather and 

Climate ของ Bodin หนา 123) 
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รูปท่ี 21 :  เมฆฝนฟาคะนอง (A Colour Guide to 

Clouds ของ Scorer และ Wexler หนา 23) 

 

พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้ : 

َِة ال ﴿ لّفال بْة ابا  مالم  يالؤة حة ة يالِزِ  سة  َ َ  ا
ة
ةِم تةرة أ ل

ة
ِ  أ ةإ مالم  �ة تة َة ِا   كة لال ال  ال عة

ِلِ  الة َِ ِن  ِِ َال  ِرال َة وةِدقة 
ِ
 ) 43ااُو  :  ...﴾ ال

ความวา "เจามิไดเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺน้ันทรงใหเมฆ

ลอย แลวทรงทําใหประสานตัวกัน แลวทรงทําใหรวมกันเปนกลุม

กอน แลวเจาก็จะเห็นฝนโปรยลงมาจากกลุมเมฆน้ัน" (พระ

คัมภีรอัลกุรอาน, 24:43) 
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นักอุตุนิยมวิทยาเพิ่งไดทราบขั้นตอนรายละเอียดเก่ียวกับการ

กอตัว โครงสราง และหนาที่ของกอนเมฆเมื่อไมนานมานี้ ดวยการใช

เครื่องมือที่ล้ําสมัย อยางเชน เครื่องบิน ดาวเทียม คอมพิวเตอร บอลลูน 

และอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อศึกษากระแสลมและทิศทางลม เพื่อตรวจวัด

ความชื้นและคาความแปรปรวนของความชื้น อีกทั้งเพื่อพิจารณาถึง

ระดับและการแปรปรวนของความกดดันในชั้นบรรยากาศอีก ดวย (ดู

ที่ Ee’jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-Sohob, 

al-Matar, ของ Makky และคณะ หนา 55)  

โองการบทที่ไดกลาวมาแลวกอนหนาน้ี หลังจากที่ไดกลาวถึง

กลุมเมฆและฝน ไดพูดถึงลูกเห็บและฟาแลบดังน้ี: 
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ن  ﴿... ِة يالِويبال بِِ   َة ن بةرةٍد  ِِ ا  َِيهة ن ِجَةاٍل  ِِ اِء  مة  َ نة ال ِِ  
لال ّ ِة قال َة

ا ِ  بِوة
ة ِ
بال بِاأل َةا بةِرقِِ  يةِذهة ادال سة اءال ية�ة َة ة ن �  ِ ن  رال ال عة ِ

ِْ قة َة اءال  َة ة �﴾ 
 ) 43ااُو  : 

ความวา "และพระองคทรงใหมันตกลงมาจากฟากฟามีขนาดเทา

ภูเขา ในน้ันมีลูกเห็บ แลวพระองคจะทรงใหมันหลนลงมาโดนผูท่ี

พระองคทรงประสงค และพระองคจะทรงใหมันผานพนไปจากผูท่ี

พระองคทรงประสงค แสงประกายของสายฟาแลบเกือบจะเฉี่ยว

สายตาผูมอง" (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 24:43) 

 

นักอุตุนิยมวิทยาไดพบวา กลุมเมฆฝนฟาคะนองเหลานี้ ซึ่งทํา

ใหเกิดลูกเห็บโปรยปรายตกลงมานั้น จะอยูที่ระดับความสูง 25,000 ถึง 

30,000 ฟุต (4.7 ถึง 5.7 ไมล) (Elements of Meteorology ของ Miller 

และ Thompson หนา 141) อยางเชน เทือกเขาตาง ๆ ดังที่พระคัมภีรอัล

กุรอานไดกลาวไว “…และพระองคทรงใหมันตกลงมาจากฟากฟามี

ขนาดเทาภูเขา...”  (ดูรูปที่ 21ขางตน ) 

โองการบทนี้อาจกอใหเกิดคําถามตามมาวา ทําไมจึงกลาว

วา “แสงประกายของสายฟา” เปนการอางถึงลูกเห็บ เชนนี้หมายความ

วาลูกเห็บเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการกอใหเกิดแสงฟาแลบ หรือ 

ขอใหเราดูหนังสือท่ีมีชื่อวา Meteorology Today ที่กลาวถึงเรื่อง

นี้  หนังสือเลมน้ีกลาววา กอนเมฆจะเกิดประจุไฟฟาขึ้น ขณะที่ลูกเห็บ

ตกผานลงมายังบริเวณกอนเมฆท่ีมีหยดน้ําเย็นจัดและกอนผลึกนํ้าแข็ง 
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เมื่อหยดน้ําเกิดการกระทบกับลูกเห็บ หยดนํ้าก็จะแข็งตัวในทันทีที่สัมผัส

กับลูกเห็บ และปลอยความรอนแฝงออกมา สิ่งน้ีทําใหพื้นผิวของลูกเห็บ

อุนกวาผลึกน้ําแข็งที่อยูรายรอบ  เมื่อลูกเห็บสัมผัสกับผลึกนํ้าแข็ง ก็จะ

เกิดปรากฏการณท่ีสําคัญอยางหนึ่งขึ้น น่ันคือ กระแสไฟฟาจะไหลจาก

วัตถุที่เย็นกวาไปยังวัตถุที่อุนกวา ดังนี้ ลูกเห็บจึงกลายเปนประจุไฟฟา

ลบ ปฏิกิริยาเดียวกันน้ีจะเกิดขึ้นเมื่อหยดนํ้าเย็นจัดสัมผัสกับลูกเห็บและ

สะเก็ดขนาดเล็กท่ีแตกออกมาจากผลึกนําแข็งซึ่งมีประจุบวก อนุภาค

ของประจุไฟฟาบวกที่มีน้ําหนักเบาเหลานี้ ในเวลาตอมาจะถูกกระแส

อากาศไหลขึ้นพัดพาขึ้นไปยังสวนบนของกอนเมฆ ลูกเห็บซึ่งมีประจุลบ

จะตกลงสูบริเวณดานลางของกอนเมฆ ดังน้ี สวนลางของกอนเมฆจะ

เปลี่ยนเปนประจุไฟฟาลบ หลังจากนั้นประจุไฟฟาลบนี้จะถูกปลอย

ออกมาเปนแสงฟาแลบ (Meteorology Today ของ Ahrens  หนา 

437) เราจึงพอสรุปปรากฏการณดังกลาวไดวา ลูกเห็บน้ันเปนปจจัย

สําคัญในการกอใหเกิดฟาแลบ 

ขอมูลที่เก่ียวกับแสงฟาแลบเหลานี้ ไดถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ 

อยูมาจนถึงป พ.ศ. 2143 ความคิดของอริสโตเติลที่ เ ก่ียวกับเรื่อง

อุตุนิยมวิทยาจึงมีความเดนชัดขึ้น ตัวอยางเชน เขาเคยกลาวไววา ใน

บรรยากาศนั้นประกอบไปดวยไอระเหยของอนุภาคสองชนิด นั่นคือ 

ความแหงและความชื้น เขายังไดกลาวอีกดวยวา ฟารอง คือเสียงการ

ประทะกันของไอระเหยความแหงกับกลุมเมฆท่ีอยูใกล ๆ กัน และฟา

แลบน้ัน คือ การเกิดประกายไฟและการเผาไหมของไอระเหยความแหงท่ี
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มีไฟที่บางเบาและเจือจาง (The Works of Aristotle Translated into 

English: Meteorologica เลม 3, ของ Ross และคณะหนา 369a-

369b) เหลานี้ก็คือ แนวความคิดบางประการในเรื่องของอุตุนิยมวิทยา 

ซึ่งมีความชัดเจนย่ิงขึ้นในเวลาที่มีการเปดเผยพระคัมภีรอัลกุรอาน เมื่อ

สิบสี่ศตวรรษท่ีผานมา 

 

ซ) ความเห็นของนักวิทยาศาสตรในเร่ืองปาฏิหาริยทาง

วิทยาศาสตรในพระคัมภีรอัลกุรอาน  

หมายเหตุ: อาชีพของนักวิทยาศาสตรทุกทานที่กลาวไวในเว็บไซตนี้ไดรับ

การอัพเดทครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. 2540 

ตอไปน้ีคือความคิดเห็นบางประการของนักวิทยาศาสตร1ที่

เก่ียวกับปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรอัลกุรอาน ความเห็น

ท้ังหมดเหลานี้ไดนํามาจากวีดีโอเทปในหัวขอเร่ือง This is the Truth ใน

วีดีโอเทปชุดนี้ ทานจะไดชมและไดฟงนักวิทยาศาสตรทานตางๆ กลาว

ขอคิดเห็นดังตอไปนี้ 

1) Dr. T. V. N. Persaud ศาสตราจารยสาขากายวิภาควิทยา 

ศาสตราจารยสาขากุมารเวชศาสตรและสุขภาพเด็ก และศาสตราจารย

สาขาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา และวิทยาศาตรเก่ียวกับการสืบพันธุของ

มหาวิทยาลัยมานิโบตา (University of Manitoba) ,วินนิเพค , มานิโบ

ตา ประเทศแคนาดา ณ ท่ีแหงนั้น เขาไดดํารงตําแหนงประธานแผนก

กายวิภาควิทยาถึง 16 ป เขามีชื่อเสียงโดงดังอยูในสาขาวิชานี้ เขาเปน

http://www.islamhouse.com/../../../../../../MYDOCU~1/001ISL~1/004MON~1/1430/IH1-14~1/NEWFOL~1/IHISLA~1/ch1-1-h.htm#footnote1#footnote1
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นักเขียนหรือบรรณาธิการใหกับตําราเรียนถึง 22 เลม อีกทั้งยังจัดพิมพ

เอกสารทางวิทยาศาสตรถึง 181 ชิ้น ในป พ.ศ. 2534 เขาไดรับรางวัล

บุคคลที่นาชื่นชมท่ีสุดในสาขากายวิภาคของประเทศแคนาดา นั่นคือ

รางวัล J.C.B Grant Award จากสมาคมนักกายวิภาควิทยาแคนาดา 

(Canadian Association of Anatomists)  เมื่อเขาถูกถามเก่ียวกับ

ปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งเขาไดทําการวิจัย

มาแลว เขากลาวดังตอไปนี้ : 

“ที่ขาพเจาเขาใจก็คือวา มุหัมมัดเปนเพียงมนุษยปุถุชน

ธรรมดาเทานั้นเอง  ทานอานหนังสือไมออกเขียนหนังสือไมได 

แทที่จริงแลว พระองคเปนคนไมรูหนังสือ และเรากําลังจะพูด

ถึงเรื่องราวเมื่อหน่ึงพันสองรอยป (จริงๆ แลวตองหน่ึงพันสี่

รอยป) มาแลว ทานเคยพบกับผูใดที่อานไมออกเขียนไมได แต

แถลงและกลาวถอยคําไดอยางนาทึ่ง อีกทั้งยังตรงกับลักษณะ

ทางวิทยาศาสตรอยางนาฉงนอีกดวย และโดยสวนตัวแลว 

ขาพเจาไมอาจมองเรื่องนี้วาเปนเพียงเรื่องบังเอิญได เนื่องจาก

มีความถูกตองแมนยําสูง และอยางที่ Dr. Moore ไดกลาวไว 

ขาพเจาเชื่อไดอยางสนิทใจวาเรื่องนี้เปนการดลใจหรือเปนการ

เปดเผยจาก พระผูเปนเจา ซึ่งทําใหพระองคทรงทราบถึงถอย

แถลงเหลานี้"  

(http://www.islam-guide.com/th/video/persaud-1.ram) 
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ศาสตราจารย Persaud ไดนําโองการบางบทที่อยูในพระ

คัมภีรอัลกุรอานและพระดํารัสของศาสนทูตมุหัมมัด   มารวมไวใน

หนังสือบางเลมของเขาดวย อีกทั้งยังนําเสนอโองการและคําพูดของศา

สนทูตมุหัมมัด  ในท่ีประชุมอีกหลายแหงดวย 

2) Dr. Joe Leigh Simpson ผูซึ่งเปนประธานแผนกสูติวิทยา

และนรีเวชวิทยา ศาสตราจารยในสาขาสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา อีกท้ัง

ยังเปนศาตราจารยในสาขาวิชาโมเลกุลและพันธุศาสตรของมนุษยท่ี

วิทยาลัยแพทยศาสตรเบยเลอร (Baylor College of Medicine), ฮุสตัน, 

เท็กซัส สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเปนศาสตราจารยในสาขาสูติ-นรีเวช

วิทยาและประธานแผนกสูติ-นรีเวช วิทยาที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ 

(University of Tennessee), เม็มพิส, เทนเนสซี่, สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยัง

เคยเปนประธานสมาคมการเจริญพันธุของ แหงอเมริกา (American 

Fertility Society) อีกดวย เขาไดรับรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมท้ัง

รางวัลบุคคลดีเดนจากสมาคมศาสตราจารยดานสูติวิทยาและนรีเวช

วิทยา (Association of Professors of Obstetrics and Gynaecology) 

ในป พ.ศ. 2535 ศาตราจารย Simpson ไดทําการศึกษาพระดํารัส

ของศาสนทูตมุหัมมัด  สองประโยคดังนี้: 

"พวกเจาทุกคน สวนประกอบท้ังหมดท่ีกอกําเนิดขึ้นเปน

ตัวพวกเจาน้ันมาจากการหลอหลอมเขาดวยกันใน

มดลูกของมารดาโดยใชเวลาสี่สิบวัน..." (Saheeh 

Muslim เลขท่ี 2643 และ Saheeh Al-Bukari  เลขท่ี 3208) 
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"เมื่อตัวออนผานพนไปเปนเวลา สี่สิบสองคืนแลว พระผู

เปนเจาจะทรงสงมะลาอิกะฮฺไปท่ีตัวออนดังกลาว เพ่ือ

ตบแตงรูปทรงและสรางสรรหู ตา ผิวหนัง เน้ือ และ

กระดูก"  (Saheeh Muslim เลขท่ี 2645)  

 

เขาไดทําการศึกษาคําพูดทั้งสองของศาสนทูตมุหัมมัด  

อยางละเอียด ไดความวา ในสี่สิบวันแรกของการกอตัว เห็นไดชัดเจนวา

เปนชวงกําเนิดตัวออน เขารูสึกประทับใจเปนอยางมากในความถูกตอง

และแมนยําของคําพูดของทานศาสนทูตมุหัมมัด   หลังจากนั้น ใน

ระหวางการประชุมที่แหงหน่ึง เขาไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่อง

ดังกลาวดังตอไปน้ี: 

“ดังนั้น คําพูด ท้ังสอง ท่ีกลาวถึงนี้  ไดทําให เ ราทราบถึง

ตารางเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจนในเรื่องพัฒนาการที่สําคัญ

ของตัวออนกอนระยะเวลาสี่สิบวัน  และอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจา

คิดวามีวิทยากรทานอ่ืนๆ ไดกลาวถึงประเด็นนี้ซ้ําไปแลวเมื่อ

เชาน้ีวา คําพูดเหลาน้ีไมอาจไดมาโดยอาศัยความรูในทาง

วิทยาศาสตรซึ่งมีอยูในยุคสมัยที่เขียนถอยคําเหลานี้ขึ้นมา.. 

เขาพูดตอวา.. ขาพเจาคิดวา นอกจากจะไมมีความขัดแยงกัน

ระหวางเรี่องราวเก่ียวกับพันธุศาสตรและศาสนา แลว ศาสนา

ยังสามารถชี้ทางใหกับเรื่องทางวิทยาศาสตรไดดวยการ
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เปดเผยสิ่งท่ีเก่ียวกับดานวิทยาศาสตรบางเรื่องในสมัยโบราณ

ไดอีกดวย อยางเชนขอความท่ีจารึกไวในพระคัมภีรอัลกุรอาน 

ซึ่งไดแสดงใหเห็นในอีกหลายศตวรรษตอมาวาเปนความจริง 

ซึ่งเปนการสนับสนุนวาองคความรูที่อยูในพระคัมภีรอัลกุรอาน

นั้น ไดรับการถายทอดมาจากพระผูเปนเจา”  

(http://www.islam-guide.com/th/video/simpson-1.ram) 

 

3) Dr. E. Marshall Johnson ศาตราจารยกิตติมศักด์ิในสาขา

กายวิภาควิทยาและการพัฒนาทางดานชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยธอมัส 

เจฟเฟอรสัน (Thomas Jefferson University), ฟลาเดลฟย, เพนนซิล

เวอรเนีย สหรัฐอเมริกา ที่แหงน้ัน เขาเปนศาสตราจารยในสาขากาย

วิภาควิทยาเปนเวลา 22 ป เปนประธานแผนกกายวิภาควิทยาและ

ผูอํานวยการของสถาบันแดเนียล โบห (Daniel Baugh Institute) อีกทั้ง

เขายังเปนประธานของสมาคมวิทยาเทราโต (Teratology 0f the 

Society) เขามีงานเขียนมากกวา 200 ชิ้น ในป พ.ศ. 2524 ในระหวาง

การประชุมทางการแพทยในกรุงดัมมาม ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ศาสตราจารย Johnson ไดกลาวถึงการนําเสนอที่เก่ียวกับงานคนควา

ของเขาวา: 

“พอสรุปไดวา พระคัมภีรอัลกุรอานไมไดอธิบายไวแตเพียงการ

พัฒนารูปรางภายนอกเทาน้ัน แตยังเนนยํ้าถึงชวงระยะการ

พัฒนาอวัยวะภายใน ระยะตางๆ ภายในตัวออน ทั้งการสราง
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และการพัฒนาของตัวออน โดยเนนยํ้าถึงขั้นตอนสําคัญๆ ซึ่ง

ไดรับการยอมรับจากวิทยาศาสตรรวมสมัยอีกดวย”  

(http://www.islam-guide.com/video/johnson-1.ram)  

 

เขายังไดกลาวอีกดวยวา  

“ในฐานะท่ีเปนนักวิทยาศาสตร ขาพเจาจึงสามารถดําเนินงาน

กับสิ่งที่ขาพเจามองเห็นไดเทาน้ัน ขาพเจาเขาใจชีววิทยาของ

ตัวออนและการพัฒนาการได ขาพเจาเขาใจพระดํารัสที่แปล

มาจากพระคัมภีร อัลกุรอานได  อยาง ท่ีข าพเจาได เคย

ยกตัวอยางไปกอนหนาน้ีแลว ถาขาพเจาจําตองสับเปลี่ยนตัว

ของขาพเจาเองกลับไปยังยุคสมัยกอนน้ัน โดยที่มีความรู

ดังเชนในปจจุ บันน้ี และเมื่อใหขาพเจาอธิบายสิ่งตางๆ 

ขาพเจาก็ไมอาจอธิบายสิ่งตางๆ ที่ ไดอธิบายไปแลวได

อีก  ขาพเจายังไม เห็นพยานหลักฐานใดที่จะใชหักลาง

แนวความคิดท่ีวา ปจเจกชนอยางเชน มุหัมมัด ตองไดรับการ

พัฒนาขอมูลเหลานี้มาจากสถานที่แหงหน่ึงแหงใด ดังน้ัน 

ขาพเจายังไมเห็นมีอะไรในที่น้ีที่จะขัดแยงกับแนวความคิด

ที่วา ในงานเขียนของมุหัมมัดตองมีพระผู เปนเจาเขามา

เก่ียวของดวยเปนแนแท” (ศาสนทูตมุหัมมัด  ไมรูหนังสือ 

พระองคไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือได แตไดพูดถึง

เรื่องราวในพระคัมภีรอัลกุรอานใหกับบรรดาสหายของทานฟง



53 
 

ได อีกทั้งยังทรงบัญชาใหสหายบางคนเขียนสิ่งที่พูดเหลานั้น

ไ ว ด ว ย ) (http://www.islam-guide.com/th/video/johnson-

2.ram) 

 

4) Dr. William W. Hey เปนนักวิทยาศาสตรดานทะเลที่มี

ชื่อเสียงคนหนึ่ง เขาเปนศาสตราจารยในสาขาวิทยาศาสตรทาง

ธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of Colorado), โบล

เดอร, โคโลราโด สหรัฐอเมริกา อดีตเคยดํารงตําแหนงคณบดีของคณะ

วิทยาศาสตรทางทะเลและสภาพบรรยากาศ ณ มหาวิทยาลัยไมอามี่ 

(University of Miami), ไมอามี่, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา หลังจากท่ีได

หารือกับศาสตราจารย Hey เก่ียวกับขอความในพระคัมภีรอัลกุรอานซึ่ง

กลาวถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับทะเล ท่ีมีการคนพบเมื่อไมนานมาน้ี เขา

กลาววา: 

“ขาพเจาพบวามันเปนเรื่องท่ีนาสนใจมากจริงๆ ที่วาขอมูล

ชนิดดังกลาวพบอยูในคัมภีรที่เกาแกอยางพระคัมภีรอัลกุ

รอาน และขาพเจาไมมีทางที่จะทราบวาขอมูลเหลานั้นมาจาก

ที่ใด แตขาพเจาคิดวา มันนาสนใจเปนอยางย่ิงที่มีขอมูล

ดังกลาวนี้อยูในคัมภีร น้ัน และงานนี้ยังคงเดินหนาคนหา

ความหมายที่อยูในบางตอนของคัมภีรตอไป” และเมื่อเขาถูก

ถามเก่ียวกับแหลงท่ีมาของพระคัมภีรอัลกุรอาน เขาตอบวา 
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“เออ ขาพเจาคิดวาคัมภีรนั้นคงจะตองเปนโองการแหงพระเจา

อยางแนนอน”   

(http://www.islam-guide.com/th/video/hay-1.ram) 

 

5) Dr. Gerald C. Goeringer ผูอํานวยการหลักสูตรและรอง

ศาสตราจารยในสาขาตัวออนวิทยาทางการแพทยประจํา แผนกชีววิทยา

ดานเซลล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยจอรจทาวน (Georgetown 

University), วอชิงตัน, โคลัมเบีย, สหรัฐอเมริกา ในระหวางการประชุม

ทางการแพทยแหงซาอุดิอารเบีย ครั้งที่แปด ในกรุงริยาดห ประเทศ

ซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Goeringer ไดกลาวดังตอไปนี้ในการ

นําเสนอผลงานทางดานวิจัยของเขา: 

“มีอายะห (aayahs) (โองการในพระคัมภีรอัลกุรอาน) อยู

เพียงไมก่ีบทเทานั้นท่ีมีคําอธิบายที่คอนขางครอบคลุมทุกดาน

ของการพัฒนาของมนุษยต้ังแตระยะที่มีการปฏิสนธิไปจนถึง

ระยะการพัฒนาอวัยวะ ไมเคยมีการบันทึกที่ เก่ียวกับการ

พัฒนาการของมนุษยที่มีความชัดเจนและ สมบูรณแบบมา

กอน อยางเชน การแบงประเภท คําศัพทเฉพาะทาง และคํา

อรรถาธิบาย ตัวอยางสวนใหญ แตไมทั้งหมด  คือการ

อรรถาธิบายน้ันเปนการคาดการณลวงหนาไวหลายศตวรรษ 

ไมวาจะเปนการบันทึกที่ เ ก่ียวกับระยะตางๆ ของตัวออน

http://www.islam-guide.com/th/video/hay-1.ram
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มนุษยและการพัฒนาการของทารกในครรภซึ่งไดบันทึกไวใน

วรรณกรรม ทางดานวิทยาศาสตรสมัยโบราณ”   

(http://www.islam-guide.com/th/video/goeringer-1.ram)  

 

6) Dr. Yoshihide Kozai ศาสตราจารยกิตติมศักด์ิของ

มหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo University), ฮองโก, โตเกียว ประเทศ

ญี่ ปุน  และเปนผู อํานวยการหอดาราศาสตรแห งชาติ  (National 

Astronomical Observatory), มิตากะ, โตเกียว ประเทศญี่ปุน เขาได

กลาววา: 

“ขาพเจารูสึกประทับใจเปนอยางย่ิง ที่ไดพบกับขอเท็จจริงดาน

ดาราศาสตรที่มีอยูในพระคัมภีรอัลกุรอาน และสําหรับพวกเรา

บรรดานักดาราศาสตรสมัยใหมไดศึกษาคนควาเพียงแคเสี้ยว 

เล็กๆ ของจักรวาลเทานั้น เราไดมุงมั่นเพียรพยายามเพื่อทํา

ความเขาใจเพียงสวนเล็กๆ เทาน้ัน เนื่องจากการใชกลอง

โทรทรรศน ทําใหเราสามารถมองเห็นเพียงแคเศษเสี้ยวของ

ทองฟา โดยไมไดคํานึงถึงท้ังจักรวาลเลย ดังนั้น เมื่ออานพระ

คําภีรกุรอาน และเมื่อไดตอบคําถามตางๆ ขาพเจาจึงคิดวา 

ขาพเจาคนพบวิถีทางท่ีจะเสาะแสวงหาเรื่องราวของจักรวาล

ในอนาคตไดแลว”  

(http://www.islam-guide.com/th/video/kozai-1.ram) 
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(หมายเหตุบรรณาธิการ : อนึ่ง ในระหวางการประชุมทางการแพทยแหง

ซาอุดิอารเบีย ครั้ ง ท่ีแปด ในกรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ศาสตราจารย  เตชะทัต เตชะเสน (Tejatat Tejasen) จาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแสดงความเห็นของทานไวดวย ติดตามไดจาก

วิ ดี โ อ ต า ม ลิ ง ก นี้  http://www.islam-guide.com/th/video/tejasen-

1.ram)  

 

หลั ง จาก ท่ี เ รา ไ ด เ ห็น ตัวอย า ง เ ก่ียว กับ  ปาฏิหาริย ทาง

วิทยาศาสตรท่ีอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานและขอคิดเห็นของบรรดา 

นักวิทยาศาสตรเก่ียวกับเรื่องนี้แลว ขอใหพวกเราลองถามคําถามเหลานี้

กับตัวเราเอง: 

- เปนเรื่องบังเอิญไดหรือไมวาขอมูลทางวิทยาศาสตรใน

หลากหลายดานท่ีถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ ไดกลาวไวในพระ

คัมภีรอัลกุรอานซึ่งถูกเปดเผยเมื่อสิบสี่ศตวรรษที่ผานมา? 

- มุ หัมมัด  หรือมนุษยคนอ่ืนๆ อาจเปนผูประพันธพระ

คัมภีรอัลกุรอานนี้ไดหรือไม? 

 

คําตอบที่เปนไปไดมีเพียงคําตอบเดียววา พระคัมภีรอัลกุรอาน

ฉบับนี้นั้นจะตองเปนพระดํารัสของพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งเปดเผยโดย

พระองคเอง 
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(2) ความทาทายท่ีย่ิงใหญในการประพันธโองการสักหน่ึงบทให

เทียบเทาโองการในอัลกุรอาน 

พระผูเปนเจาไดตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ :  

ِّن ﴿  ٍٍ و ة َال ِ ِ 
ِ
تالوا
ِ
َِِدنةا رةْ َة ة  َة ةا 

ِ
ُ ا نةز  قٍِب ّمم  ََالِم ِف  ة ُال  َُِ ثِِلِ  َة ِّ

َِ اهللاِ  ن دالَ ِّ م  َال اء دة هة ُال  
ِ
وا اِدِ��ة  َةاِدعال ََِالِم صة ُال  َِ  ، إِ

ِ
لالوا َِ ل ِم �ةِفعة

رِة
 ِِ ِعد 

ال
ٍال أ ا ة ِجة

ِ
َةاْ ُ ا ال  ا ا قالودالهة َة  َِ

ُ ا ة ال   ا
ِ
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“และถาหากสูเจายังคงคลางแคลงสงสัยในสิ่งท่ีเราไดสงมาแกบาว

ของเรา ก็ขอใหสูเจา จงแตงขึ้นมาสักสูเราะฮฺหน่ึง ท่ีเหมือนกับสิ่ง

น้ี สูเจาอาจจะเรียกใครอื่น นอกจากอัลลอฮฺมาชวยเหลือสูเจาก็ได 

ถาหากสูเจาแนจริง (ในความสงสัยก็จงทํา) แต ถาหากสูเจาไมทํา 

และสูเจาก็ไมมีทางท่ีจะทําไดดวย ดังน้ัน จงระวังไฟ ท่ีถูกเตรียม

ไวสําหรับบรรดาผูปฏิเสธ ซึ่งจะมีมนุษยและหินเปนเชื้อเพลิงและ 

(มุหัมมัด) จงแจงขาวดี แกบรรดาผูศรัทธาและประกอบการดี

ท้ังหลายวา สําหรับพวกเขาคือสวนสวรรคหลากหลาย ท่ีเบื้องลาง

มีลํานํ้าหลายสายไหลผาน”  (อัลกุรอาน 2:23-25)  

 

นับต้ังแตอัลกุรอานไดถูกเปดเผย เมื่อสิบสี่ศตวรรษที่ผานมา ยัง

ไมเคยมีบุคคลใดสามารถประพันธโคลงขึ้นเลยมาสักหนึ่งบทที่เทียบเทา

โองการในอัลกุรอานท่ีมีท้ังความไพเราะ โวหารคมคาย วิจิตรบรรจง  มี

บทบัญญัติที่แหลมคม มีขอมูลท่ีถูกตอง มีการพยากรณที่แมนยํา อีกทั้ง
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ยังมีคุณลักษณะท่ีสมบูรณแบบอ่ืนๆ และโปรดสังเกตวา บทที่สั้นท่ีสุด

ในอัลกุรอาน (บทที่ 108) ซึ่งมีเพียงสิบคําเทานั้น ก็ยังไมเคยมีบุคคลใด

สามารถเอาชนะความทาทายได ท้ังในอดีตและปจจุบัน (ดู Al-Borhan 

fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, เลม 2 หนา 224)   

 

ชาวอาหรับที่ไมมีความเชื่อบางคนซึ่งบุคคลเหลานั้นตางเปน

ศัตรูของทานศาสนทูตมุหัมมัด  ไดพยายามเอาชนะความทาทาย

ดังกลาวเพื่อพิสูจนใหเห็นวาศาสนทูตมุหัมมัด   นั้นไมใชศาสนทูตที่

แทจริง แตพวกเขาท้ังหมดเหลานั้นตางตองลมเหลวในการกระทําเชนน้ัน 

(ดู Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, เลม 2 หนา 226)  

 

พวกเขาลมเหลว ท้ังๆ ท่ีอัลกุรอานไดถูกเปดเผยเปนภาษาของ

พวกเขาเองและยังเปนภาษาทองถ่ิน อีกท้ังชาวอาหรับในสมัยของศาสน

ทูตมุหัมมัดนั้น   ตางเปนคนท่ีมีวาทศิลปดีเย่ียมซึ่งคุนเคยกับการ

เลือกใชคําที่มี ความไพเราะสละสลวยมาใชในการประพันธกาพยและ

โคลงตางๆ ซึ่งยังคงนาอานและลิ้มรสในความซาบซึ้งไดมาจนทุกวันน้ี 
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โองการบทที่สั้นท่ีสุดในอัลกุรอาน (บทที่ 108) ซึ่งมีเพียงสิบคํา

เทานั้น แตยังไมเคยมีบุคคลใดที่สามารถเอาชนะความทาทายนี้

ไดดวยการประพันธโคลงสักหนึ่งบทที่เทียบเทากับโองการในอัลกุ

รอานไดเลย 

 

(3) การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเร่ืองการถือกําเนิดของศาสน

ทูตมุหัมมัด  ศาสนทูตของศาสนาอิสลาม 

การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเรื่องการถือกําเนิดของศาสน

ทูตมุหัมมัด   น้ันสามารถใชเปนพยานหลักฐานแสดงใหบุคคลท่ีมี

ความศรัทธาในพระคัมภีรไบเบิลเห็นถึงความสัตยจริงของศาสนาอิสลาม 

ใน พระราชบัญญัติ 18, ทานโมเสสไดกลาวไววา พระเจาได

ตรัสกับเขาวา “เราจะโปรดใหบังเกิดผูพยากรณอยางเจาในหมูพวก

พ่ีนองของเขา และเราจะใสถอยคําของเราในปากของเขา และ

เขาจะกลาวบรรดาสิ่ ง ท่ี เราบัญชาเขาไว น้ันแกประชาชน

ท้ังหลาย ตอมาผูใดไมเชื่อฟงถอยคําของเรา ซึ่งผูพยากรณกลาว
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ในนามของเรา เราจะกําหนดโทษผูน้ัน” (พระราชบัญญัติ 18:18-

19) (โคลงทุกบทในหนานี้ไดนํามาจาก The NIV Study Bible, New 

International Version ยกเวนตรงท่ีระบุหมายเหตุไววามาจาก KJV ซึ่ง

หมายความวา เปนฉบับของ King James Version) 

จากโคลงบทตางๆ เหลาน้ี เราสามารถสรุปไดวา ศาสนทูตใน

การพยากรณนี้จะตองมีบุคลิกลักษณะสามประการดังนี้: 

1) เขาจะตองเปนอยางทานโมเสส 

2)  เขาจะตองมาจากบรรดาพี่นองของชาวยิว เชน ลูกหลานของ

อิสมาเอล 

3) พระผูเปนเจานั้นจะทรงใสพระดํารัสของพระองคลงในปาก

ของศาสนทูตทานดังกลาวนี้และทานจะประกาศถึงสิ่งที่พระ

ผูเปนเจาทรงบัญชาทานมา 

 

ขอใหเราลองตรวจสอบบุคลิกลักษณะทั้งสามประการนี้ใหลึกลง

ไปอีก: 

1) ศาสนทูตอยางเชนทานโมเสส:  

เปนการยากที่จะมีศาสนทูตถึงสองทานที่มีบุคคลิกลักษณะ

เหมือนกันเปนอยางย่ิงเชนทานโมเสสกับศาสนทูตมุหัมมัด .  ทั้งสอง

ตางไดรับกฎระเบียบและขอบัญญัติของชีวิตท่ีชัดเจน ทั้งสองตางตอง

เผชิญกับเหลาศัตรูและตางไดรับชัยชนะดวยวิธีปาฏิหาริยตางๆ 

นอกจากน้ีทั้งสองทานยังไดรับการยอมรับวาเปนศาสนทูตและรัฐบุรุษอีก 
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ดวย ทั้งสองยังตองหลบหนีการวางแผนรอบสังหาร จากการวิเคราะห

ระหวางทานโมเสสกับศาสนทูตมุหัมมัด ไมเพียงแตมีความคลายคลึงกัน 

อยางที่ไดกลาวมาขางตน แตยังมีความสําคัญโดดเดนเปนอยางย่ิงอีก

ดวย รวมทั้งการกําเนิดอยางเปนธรรมชาติ ชีวิตครอบครัวและการสิ้นชีพ

ของทั้งทานโมเสสและศาสนทูตมุหัมมัด  แตไมใชพระเยซู นอกจากนี้ 

สาวกของพระเยซูยังถือวาพระองคเปนบุตรแหงพระเจา และไมไดเปนศา

สนทูตแหงพระเจา เน่ืองจากโมเสสและมุหัมมัด  เปนศาสนทูตแลว 

และเพราะชาวมุสลิมเชื่อวาพระเยซูเปนเชนนั้น ดังนั้น การพยากรณจึง

หมายถึงศาสนทูตมุหัมมัด  ไมใชพระเยซู เพราะวาศาสนทูตมุหัม

มัด  นั้นมีความคลายคลึงกับทานโมเสสย่ิงกวาพระเยซูน่ันเอง 

อีกเชนเดียวกัน มีคนสังเกตถึงคําสอนของพระเยซูที่ถายทอด

โดยพระสาวกยอหนที่วา ชาวยิวทั้งหลายกําลังรอคอยการบรรลุผลของ

การพยากรณที่สมบูรณชัดเจนทั้งสามประการอยู ประการแรกก็คือ การ

มาของพระเยซูคริสต ประการที่สอง การมาของอีเลยาห และประการที่

สาม การมาของศาสนทูต ซึ่งเห็นไดชัดจากคําถามทั้งสามขอที่ถามกับ

ทานสาวกยอหน ซึ่งเปนพระในนิกายโปรแตสแตนท: “น่ีแหละเปนคํา

พยานของยอหน เมื่อพวกยิวสงพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุง

เยรูซาเล็มไปถามทานวา "ทานคือผูใดทานไดยอมรับ และมิได

ปฏิเสธ แตไดยอมรับวา "ขาพเจาไมใชพระคริสต" เขาท้ังหลายจึง

ถามทานวา "ถาเชนน้ันทานเปนใครเลา ทานเปนเอลียาหหรือ" 

ทานตอบวา "ขาพเจาไมใชเอลียาห" "ทานเปนศาสนทูตผูน้ันหรือ" 

และทานตอบวา "มิได" (ยอหน 1:19-21) ถาเราดูพระคัมภีรที่มีการ
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อางอิงแบบไขว เราจะพบหมายเหตุที่ขอบหนากระดาษท่ีมีคําวา “ศาสน

ทูต” ปรากฏอยูใน ยอหน 1:21 ซึ่งคําเหลานี้น้ันอางถึงการพยากรณของ

พระราชบัญญัติ 18:15 และ 18:18 (ดูหมายเหตุบริเวณขอบดานลาง

ของ The NIV Study Bible, New International Version   ที่โคลง 1:21 

หนา 1594) เราจึงพอสรุปไดจากสิ่งดังกลาวนี้วา พระเยซูคริสตนั้น

ไมใชศาสนทูตที่กลาวไวใน พระราชบัญญัติ 18:18  

 

2) จากพ่ีนองชาวอิสราเอล: 

อับราฮัม (Abraham) มีบุตรชาย 2 ทาน คือ อิสมาเอลและอิส

หาก (Ishmael and Isaac) (ปฐมกาล 21) ตอมาอิสมาเอลกลายเปน

บรรพบุรุษของชนชาติอาหรับ และไอแซ็คกลายเปนบรรพบุรุษของชน

ชาติยิว ศาสนทูตที่กลาวถึงนี้ไมไดมาจากชนชาติยิวเอง แตมาจาก

บรรดาพี่นองของพวกเขา เชน บรรดาพี่นองของตระกูลอิสมาเอล ศาสน

ทูตมุหัมมัด   คือหน่ึงในเครือญาติของอิสมาเอล จึงเปนศาสนทูตที่

แทจริงที่สุด 

อีกทั้งในคัมภีร อิสยาห 42:1-13 ยังไดกลาวถึงผูรับใชพระผูเปน

เจา วา “ผูที่ไดรับเลือก” และ “ผูถือสาร” ของพระองคจะเปนผูซึ่งนํา

กฎระเบียบตางๆ ลงมา “ทานจะไมลมเหลวหรือทอแทจนกวาทาน

จะสถาปนาความยุติธรรมไวในโลก และเกาะท้ังหลายจะรอคอย

พระราชบัญญัติของทาน” (อิสยาห 42:4) โคลงบทท่ี 11 ซึ่งเชื่อมโยง

บุรุษผูเปนที่รอคอยเขากับทายาทของคีดาร  คีดารคือใคร ตามท่ี ปฐม
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กาล 25:13 ไดกลาวไววา คีดารคือบุตรคนท่ีสองของอิสมาเอล ซึ่งเปน

บรรพบุรุษของศาสนทูตมุหัมมัด  นั่นเอง  

 

3) พระผูเปนเจาจะใสพระดํารัสของพระองคลงในปาก

ของศาสนทูตทานน้ี: 

พระดํารัสตางๆ ของพระผูเปนเจา (ในอัลกุรอาน) ไดถูกใสลงใน

ปากของศาสนทูตมุหัมมัด  อยางแทจริง พระผูเปนเจาไดประทาน

เทวทูตกาเบรียลใหลงไปสอนศาสนทูตมุหัมมัด  ถึงพระดํารัสท่ี

ถูกตองของพระผูเปนเจา (อัลกุรอาน) และใหทานนําพระดํารัสเหลานั้น

ไปสอนสั่งผูคนอยางที่ทานไดฟงมา ดังนั้น พระดํารัสดังกลาวจึงไมใชเปน

ของทานเอง พระดํารัสหลาน้ันไมไดมาจากความคิดของทานเอง แตได

ถูกใสลงในปากของทานโดยเทวทูตกาเบรียล ในชวงชีวิตของศาสนทูต

มุหัมมัด  และภายใตการดูแลของทานนั้น  พระดํารัสเหลานี้จึงไดถูก

ทองจําและจารึกไวโดยบรรดาสหายของทาน 

อีกท้ัง คําพยากรณที่บันทึกไวใน พระราชบัญญัต ิไดกลาวไววา 

ศาสนทูตทานนี้จะไดกลาวพระดํารัสของพระผูเปนเจาในนามของพระผู

เปนเจา ถาเรากลับไปดูอัลกุรอาน เราจะพบวาทุกบทของพระคัมภีร 

ยกเวนในบทที่ 9 จะนําเรื่องหรือขึ้นตนดวยวลี “ดวยพระนามของอัลลอฮฺ 

ผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ” 

เครื่องบงชี้ อีกอยางหน่ึง (นอกจากคําพยากรณที่ บันทึกไว

ใน พันธสัญญาเลมท่ีหา) ไดแกพระคัมภีร อิสยาห ที่เก่ียวพันกับผูถือ
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สารโดยเชื่อมโยงกับคีดารดวยบทสวดบทใหม (พระคัมภีรซึ่งจารึกดวย

ภาษาใหม) ซึ่งสวดโดยพระผูเปนเจา (อิสยาห 42:10-11) ในที่นี้ไดกลาว

ไวอยางชัดแจงในคําพยากรณที่บันทึกไวใน อิสยาห: “แตพระองคจะ

ตรัสกับชนชาติน้ีโดยตางภาษา” (อิสยาห 28:11 KJV) อีกสวนหนึ่งที่

เก่ียวพันกัน ไดแก อัลกุรอานไดรับการเปดเผยไปยังกลุมบุคคลตางๆ 

ในชวงกวาย่ีสิบสามป เปนเรื่องที่นาสนใจเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ อิส

ยาห 28 ซึ่งไดกลาวถึงในสิ่งเดียวกัน “เพราะเปนขอบังคับซอน

ขอบังคับ ขอบังคับซอนขอบังคับ บรรทัดซอนบรรทัด บรรทัด

ซอนบรรทัด ท่ีน่ีนิด ท่ีน่ันหนอย” (อิสยาห 28:10). 

โป รด สั ง เ กต ว าพ ระ ผู เ ป น เจ า ไ ด ตรั ส เ ป น คํ าพ ย าก ร ณ

ไว พระราชบัญญัติ บทท่ี18 วา “ตอมาผูใดไมเชื่อฟงถอยคําของเรา 

ซ่ึ งผูพยากรณกล าวในนามของเรา  เราจะกํ าหนดโทษผู

น้ัน” (พระราชบัญญัติ 18:19) สิ่งที่กลาวมาน้ีหมายความวา ผูใดก็

ตามที่ศรัทธาในพระคัมภีรจะตองมีความศรัทธาในสิ่ท่ีศาสนทูตสั่งสอน 

และศาสนทูตที่วานี้ไดแก ศาสนทูตมุหัมมัด   นั่นเอง 

 

(4) โองการตางๆ ในอัลกุรอานท่ีกลาวถึงเหตุการณในอนาคตซึ่ง

ในเวลาตอมาไดเกิดขึ้นดังท่ีกลาวไว 

ดังตัวอยางหนึ่งของเหตุการณท่ีไดกลาวไวลวงหนาในอัลกุรอาน 

ไดแก ชัยชนะของชาวโรมันท่ีมีตอชาวเปอรเชียภายในเวลาสามถึงเกาป

หลังจากที่ชาวโรมันเคยพายแพตอชาวเปอรเชียมากอน ซึ่งเรื่องนี้พระผู

เปนเจาไดไดตรัสไวในอัลกุรอานดังน้ี: 
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ومُ  ُغلَِبتِ  ﴿ ُّ ۡدَ�  ِ�ٓ  ٢ لر
َ
�ِض  أ

َ
 َسَيۡغلُِبونَ  َغلَبِِهمۡ  َ�ۡعدِ  ّمِنۢ  وَُهم لۡ�

ِ  ِسنَِ�ۗ  بِۡضعِ  ِ�  ٣ ّ ِِ  ُُ ۡم
َ
حُ  َوَ�ۡوَم�ِذٖ  َ�ۡعدُۚ  َوِمنۢ  َ�ۡبُل  ِمن لۡ� َُ  َ�ۡف

   )٤ -٢: الرَما ﴾ ٤ ِمُنونَ لرُۡمؤۡ 
 “พวกโรมันถูกพิชิตแลวในดินแดนอันใกลน้ี แตหลังจากการ

ปราชัยของพวกเขาแลวพวกเขาจะไดรับชัยชนะ ในเวลาไมกี่ป

ตอมา (สามถึงเกาป)...” (อัลกุรอาน 30:2-4) 

 

ขอใหพวกเราดูวาประวัติศาสตรไดบอกใหพวกเรารูเก่ียวกับ

สงครามเหลานี้อยางไร ในหนังสือเลมหนึ่งที่ชื่อวา History of the 

Byzantine State ได กลาววา กองทัพโรมันไดพายแพอยางยอยยับตอ

แอนติออซ ในป พ.ศ. 1156 และสงผลใหชาวเปอรเชียขึ้นมามีความ

แข็งแกรงเหนือกวาชนเผาอ่ืนทั้งหมด ไดอยางรวดเร็ว (History of the 

Byzantine State โดย Ostrogorsky หนา 95) ในเวลาน้ัน ยากที่จะ

จินตนาการวา ชาวโรมันจะเอาชนะชาวเปอรเชียได แตในอัลกุรอานได

กลาวไวลวงหนาวา ชาวโรมันจะกลับมามีชัยชนะภายในสามถึงเกาป ใน

ป พ.ศ. 1165 เกาปหลังจากความพายแพของชาวโรมัน กองทัพทั้งสอง 

(โรมันและเปอรเซีย) ไดมาประจัญหนากันอีกครั้งหน่ึงบนอาณาจักรอาร

เมเนี่ยน และผลลัพธก็คือ ชัยชนะอยางเด็ดขาดของชาวโรมันเหนือชาว

เปอรเซีย ซึ่งถือไดวาเปนชัยชนะครั้งแรกหลังจากความพายแพของชาว

โรมันเมื่อป พ.ศ. 1156 เปนตนมา (History of the Byzantine 

State โดย Ostrogorsky หนา 100-101 และ History of Persia โดย 
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Sykes เลม 1 หนา 483-484 และดูท่ี The New Encyclopaedia 

Britannica โดย Micropaedia เลม 4 หนา 1036)  คําพยากรณเปนไป

ตามที่พระผูเปนเจาไดไดตรัสไวในอัลกุรอานทุกประการ 

อีกทั้งยังมีโองการอ่ืนๆ อีกจํานวนมากในอัลกุรอาน และคํา

กลาวของทานศาสนทูตมุหัมมัด  ซึ่งกลาวถึงเหตุการณในอนาคตซึ่ง

ตอมาไดเกิดขึ้นจริงตามที่กลาวไวนั้น 

 

(5) ปาฏิหาริยซึ่งแสดงโดยศาสนทูตมุหัมมัด  

ศาสนทูตมุหัมมัด  ไดแสดงปาฏิหาริยนานัปการ โดยไดรับ

พระอนุญาตจากพระผูเปนเจา ปาฏิหาริยเหลาน้ีมีประจักษพยานรูเห็น

มากมาย ดังตัวอยางเชน : 

• เมื่อมีผูไมมีความเชื่อจํานวนหนึ่งในนครเมกกะห ไดขอใหศา

สนทูตมุหัมมัด  แสดงปาฏิหาริยใหกับพวกเขาประจักษ 

ทานก็ทรงแสดงการแยกดวงจันทรใหพวกเขาดู (บรรยายไว

ใน Saheeh Al-Bukhari  เลขที่  3637 และ Saheeh 

Muslim เลขท่ี 2802) 

• ปาฏิหาริยอีกอยางหนึ่งไดแก ทําใหน้ําไหลออกมาจากน้ิวมือ

ของศาสนทูตมุหัมมัด  เมื่อบรรดาสหายของทานรูสึก

กระหายน้ําและไมมีนํ้าใหด่ืมเลย ยกเวนมีอยูเพียงเล็กนอยใน

คนโท พวกเขาเขาไปเฝาทานและบอกทานวา พวกเขาไมมีน้ํา

ที่จะใชชําระลางหรือแมกระท่ังไวด่ืมเลย ยกเวนน้ําที่อยูใน
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คนโทน้ัน เมื่อเปนเชนน้ัน ศาสนทูตมุหัมมัด   จึงทรงจุมมือ

ลงไปในคนโทดังกลาว และตอมาน้ําไดเริ่มไหลออกมาระหวาง

นิ้วมือของทาน ดังนั้น พวกเขาจึงด่ืมและใชชําระลางอยางที่

ปรารถนา บรรดาสหายเหลานั้นมีจํานวนทั้งสิ้นหนึ่งพันหารอย

คน (Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3576, and Saheeh 

Muslim, #1856)   

 

อีกทั้งยังมีปาฏิหาริยอ่ืนๆ อีกจํานวนมากซึ่งทานไดแสดงหรือ

เกิดกับทาน 

 

(6) ชีวิตท่ีสมถะของศาสนทูตมุหัมมัด   

ถาเราจะเปรียบเทียบชีวิตของศาสนทูตมุหัมมัด  กอนท่ี

พระองคจะทรงรับหนาท่ีเปนศาสนทูต และชีวิตของทานหลังจากที่ทาน

เริ่มปฏิบัติภารกิจในฐานะศาสนทูตแลวน้ัน เราจึงพอสรุปไดวา เปนเรื่อง

ที่อยูเหนือเหตุผลที่จะคิดวา ศาสนทูตมุหัมมัด   เปนศาสนทูตที่

จอมปลอม ผูซึ่งอางเอาความเปนศาสนทูต เพื่อจะไดมาซึ่งขาวของเงิน

ทอง ความย่ิงใหญ ความรุงโรจน หรืออํานาจ 

กอนท่ีจะรับหนาที่เปนศาสนทูต ทานศาสนทูตมุหัมมัด  ไม

เคยมีปญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ มากอนเลย เน่ืองจากทานเปนพอคาวานิช

ผูมีชื่อเสียงและประสบความสําเร็จคนหนึ่ง ศาสนทูตมุหัมมัด  มี

รายไดเอาไวใชจายอยางสะดวกสบายและเปนท่ีพอใจ แตหลังจากที่รับ
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หนาที่เปนศาสนทูตแลว และเพราะเหตุดังกลาว ทานกลับขัดสนลงกวา

แตกอน เพื่อใหดูชัดเจนย่ิงขึ้นกวาน้ี ขอใหเราดูคํากลาวเก่ียวกับชีวิตของ

ทานดังตอไปนี้: 

• อาอิชะฮฺ ภรรยาของศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาวไววา “โอ 

หลานชายของขา เราอาจจะตองเฝาชมพระจันทรกลับมาเต็ม

ดวงใหมถึงสามครั้งในระยะเวลาท้ังสองเดือนนี้ โดยไมไดจุดไฟ 

(เพื่อหุงหาอาหาร) ในบานของทานศาสนทูต  เลยนะ” 

หลานชายของเธอจึงถามวา “โอ ปา แลวปาจะดํารงชีวิตอยูได

อยางไรละ”  เธอตอบ “ก็ของดําสองสิ่งอยางไรละ คืออินทผลัม

และน้ํานะซิ แตทานศาสนทูต  มีเพื่อนบานชาวอันศอร ซึ่ง

พวกเขาเหลานั้นตางเลี้ยงอูฐตัวเมียซึ่งรีดน้ํานมได และพวก

เขาก็เคยแบงนมอูฐใหทานศาสนทูต  มาบาง” (บรรยายไว

ใน Saheeh Muslim เลขท่ี 2972 และ Saheeh Al-

Bukhari เลขท่ี 2567)  

• อาอิชะฮฺ ยังไดกลาววา “ครอบครัวของทานศาสนทูตของพระผู

เปนเจา   ไมเคยไดอ่ิมจากขนมปงที่ทํามาจากแปงชั้นดี

ติดตอกันสามวัน นับต้ังแตพระผูเปนเจาไดทรงแตงต้ังใหทาน

เปนศาสนทูต จนกระทั่งทานเสียชีวิต” (บรรยายไวใน Saheeh 

Al-Bukhari เลขท่ี 5413 และAl-Tirmizi เลขท่ี 2364)  

• อาอิชา ภรรยาของศาสนทูตมุหัมมัด  กลาววา “ที่นอน

ของศาสนทูต  ทํามาจากหนังสัตวที่บรรจุเย่ือเปลือกของ
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ตนอินทผลัม” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขท่ี 2082 

และ Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 6456)  

• อัมรฺ อิบน อัลหาริษ หนึ่งในบรรดาสหายของศาสนทูตมุหัม

มัด  ไดกลาววา เมื่อทานศาสนทูต    สิ้นชีวิต ทานไมทิ้ง

เงินหรืออะไรไวเลย มีเพียงลอสีขาวท่ีทานใชขี่ไปไหนมาไหน

เทาน้ันเอง อาวุธและท่ีดินทานก็ทรงบริจาคใหกับการกุศล

ทั้ งหมด (บรรยายไว ใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 

2739 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 17990)  

 

ศาสนทูตมุหัมมัด  มีชีวิตอยูอยางลําบากจนกระทั่งทาน

สิ้นลมหายใจ แมวาทานจะสามารถใชทรัพยสินของชาวมุสลิมได แต

พื้นที่สวนใหญของคาบสมุทรอาราเบียนก็เปนของชาวมุสลิมกอนท่ีทาน

จะเสียชีวิต และชนชาวมุสลิมตางมีชัยชนะตลอดมาหลังจากที่ทานสั่ง

สอนเปนเวลาถึงสิบแปดป 

จึงเปนไปไดหรือไมวาศาสนทูตมุหัมมัด  อาจอางความ

เปนศาสนทูตเพื่อท่ีจะไดรับยศถาบรรดาศักด์ิ ความย่ิงใหญ และอํานาจ 

ความกระหายอยากที่จะมีความสุขสบายอยูบนลาภ ยศ สรรเสริญและ

อํานาจนั้น ปรกติแลวจะตองหอมลอมไปดวยภักษาหารที่ เลอเลิศ 

เครื่องนุงหมที่หรูหรา พระราชวังที่อลังการ องครักษที่แตงกายสงางาม

และมีอํานาจอยางที่มิมีผูใดอาจจะโตแยงได สิ่งทั้งหมดท่ีกลาวมาน้ี มีสิ่ง
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ใดบางท่ีมีอยูในศาสนทูตมุหัมมัด ? ถาลองสังเกตชีวิตของทานบาง 

อาจจะชวยตอบคําถามดังกลาวเหลานี้ได 

แมวาความรับผิดชอบของทานในฐานะที่เปนศาสนทูต ครู 

รัฐบุรุษ และผูพิพากษา แตศาสนทูตมุหัมมัด  ก็ยังเคยรีดนมแพะเอง 

(บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขท่ี 25662) ปะชุนเครื่องนุงหม ซอม

รองเทาเอง (บรรยายไว ใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่  676 

และ Mosnad Ahmad เลขท่ี 25517) ชวยทํางานบาน (บรรยายไว

ใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 676 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 

23706 )  และไปเ ย่ียมเยียนคนยากจนเมื่อพวกเขาเหลานั้นเ กิด

เจ็บปวย  (บรรยายไวใน Mowatta’ Malek เลขที่ 531) อีกท้ังทานยัง

ชวยเหลือบรรดาสหายของทานขุดทองรองดวยการชวยพวกเขาขนทราย 

(บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่  3034 และ Saheeh 

Muslim เลขที่ 1803 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 18017) ชีวิตของทาน

เปนแบบอยางท่ีนาทึ่งในเรื่องของความสมถะและความออนนอมถอมตน 

บรรดาสหายของศาสนทูตมุหัมมัด  ตางรักใครทาน ใหความ

เคารพตอทาน และไวใจในตัวทานมากจนนาประหลาดใจ แตทานก็ยัง

เนนยํ้าวา ควรเคารพบูชาพระผูเปนเจาโดยตรง มิใชเคารพบูชาทานเอง 

อนัส หนึ่งในสหายของศาสนทูตมุหัมมัด   ไดกลาววา ไมเคยมีบุคคล

ใดที่พวกเขาจะรักมากไปกวาศาสนทูตมุหัมมัด , อีกแลว แตเมื่อทาน

มาหาพวกเขา พวกเขาไมตองลุกขึ้นยืนใหเกียรติทาน เนื่องจากทานไม

ชอบการลุกขึ้นยืนใหเกียรติทาน  (บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 
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12117 และ Al-Tirmizi เลขที่ 2754) อยางเชนท่ีคนอ่ืนๆ มักกระทําตอ

บุคคลผูมีอํานาจทั้งหลายเสมอ 

นานมาแลวกอนที่จะมีการคาดหวังถึงความสําเร็จใดๆ ตอศาสนา

อิสลาม และในระยะเริ่มแรกของยุคท่ีเจ็บปวดและยาวนานของความ

ทรมาน ทุกขระทมและการกลั่นแกลงตอศาสนทูตมุหัมมัด  และ

บรรดาสหายของทานไดรับขอเสนอท่ีนาสนใจอยางหนึ่ง จากผูแทนคน

หนึ่งของบรรดาผูนําที่เปนพวกนอกศาสนา ที่ชื่อวา อุตบะฮฺ ไดเขาพบ

ทานและกลาววา “….ถาทานตองการเงิน พวกเราจะจัดหามาใหทานได

อยางเพียงพอ ดังนั้น ทานจะเปนผูที่ร่ํารวยท่ีสุดคนหนึ่งในหมูของพวก

เรา  ถาทานตองการความเปนผูนํา พวกเราจะสถาปนาทานใหเปน

ผูนําของพวกเราและจะไมตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยไมไดรับอนุญาต

จากทานโดยเด็ดขาด ถาทานตองการอาณาจักร พวกเราจะสถาปนา

ทานใหเปนกษัตริยปกครองพวกเรา...” โดยที่ตองการผลตอบแทน

จากศาสนทูตมุหัมมัด เพียงประการเดียว นั่นคือ ใหยกเลิกชักจูงผูคน

ใหมานับถือศาสนาอิสลามและเคารพบูชาพระผูเปนเจาเพียงพระองค

เดียวโดยไมนับถือพระผูเปนเจาองคอ่ืนๆ เลย  ขอเสนอดังกลาวนี้ มิได

เปนการย่ัวยุตอบุคคลที่กําลังแสวงหาประโยชนสุขแกชาวโลกอยูกระน้ัน 

หรือ ศาสนทูตมุหัมมัดลังเลเมื่อไดรับขอเสนอดังกลาวหรือไม หรือทาน

แสรงปฏิเสธขณะที่หากลวิธีในการตอรองดวยการเปดชองไว เพื่อใหได

ขอเสนอท่ีดีกวากระน้ันหรือ ตอไปนี้คือคําตอบของทาน {ในนามของ

พระผูเปนเจา พระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ} และทานก็
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สาธยายใหกับอุตบะฮฺ ดวยโองการบทตางๆ ในอัลกุรอาน 41:1-38  (Al-

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

ดังนี้: 

ُّ� ّمِنَ  تَ�ِ�لٞ  ﴿ ُِّحيمِ  لر لَۡت  كَِ�ٰبٞ  ٢ لر َُۡءانًا َءاَ�ُٰتُهۥ ُفّصِ  قُ
ا �ِّيٗ َُ � �َِشٗ�� ٣ َ�ۡعلَُمونَ  ّلَِقۡو�ٖ  َع ُٗ ََُض  َونَِذي ۡع

َ
ۡ�َ�ُُهمۡ  فَأ

َ
 َ�  َ�ُهمۡ  أ

   )٤ -٢: ارولت ﴾ ٤ �َۡسَمُعونَ 
 “เปนการประทานลงมาจากพระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตา

เสมอ คัมภีรซึ่งโองการท้ังหลายไดใหคําอธิบายไวอยางละเอียด

เปนอัลกุรอานภาษาอาหรับสําหรับหมูชนผูมีความรู เปนการแจง

ขาวดีและเปนการตักเตือน แตสวนมากของพวกเขาผินหลังให 

ดังน้ัน พวกเขาจึงไมไดยิน”  (อัลกุรอาน 41:2-4) 

 

มีอยูอีกครั้งหนึ่งที่ทานตอบสารที่สงมาโดยลุงของทานที่ตองการ

ใหหยุดชักชวนผูคนใหหันมานับถือศาสนาอิสลาม คําตอบของศาสนทูต

มุหัมมัด  นั้นมีทั้งความเด็ดเด่ียวและจริงใจ "ขาพเจาขอสาบานใน

นามของพระผูเปนเจา โอ ลุง ! ถาพวกเขาวางพระอาทิตยลงบน

มือขวาของขาพเจาและพระจันทรลงบนมือซายของ ขาพเจา 

เพ่ือใหสนองตอบกับการใหยกเลิกเร่ืองดังกลาว (การชักชวนผูคน

ใหมานับถือศาสนาอิสลาม) ขาพเจาจะไมยอมยกเลิกจนกวา พระ

ผูเปนเจาจะบันดาลใหเปนไปอยางน้ันหรือขาพเจาไดดับสูญไป
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จากการปก ปองเ ร่ืองดังกลาวเสียแลว "  (Al-Serah Al-

Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมที่ 1 หนา 265-266)  

ศาสนทูตมุหัมมัด  กับสาวกบางคนของทานไมเพียงแตไดรับ

ทุกขทรมานจากการกลั่นแกลงมาเปนเวลาสิบสามป แตผูไมมีความ

ศรัทธาบางคนถึงกระท่ังพยายามลอบสังหารศาสนทูตมุหัมมัด  อยู

หลายครั้ง ครั้งหนึ่งท่ีพวกเขายังพยามยามลอบสังหารดวยการปลอย

กอนหินขนาดใหญที่แขวนไวเพื่อใหตกลงบนศีรษะของทาน (Al-Serah 

Al-Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมท่ี 1 หนาที่ 298-299)  อีกครั้ง

หนึ่งที่พวกเขาพยายามลอบสังหารทาน ดวยการใสยาพิษลงในอาหาร

ข อ ง ท า น  ( บ ร ร ย า ย ไ ว ใ น  Al-Daremey เ ล ข ท่ี  6 8  แ ล ะ  Abu-

Dawood เลขท่ี 4510)   จะมีอะไรที่สามารถพิสูจนใหเห็นไดถึงชีวิตท่ีมี

แตความทุกขระทมและการเสียสละ แมกระท่ังหลังจากที่ทานมีชัยชนะ

อยางเด็ดขาดเหนือหมูศัตรูทั้งหลายแลวก็ตาม? จะมีอะไรที่สามารถ

อธิบายถึงความออนนอมถอมตนและความเปนผูมีคุณธรรมสูงสงซึ่งทาน

ไดทรงแสดงใหเห็นในชวงท่ีรุงโรจนท่ีสุดของทาน เมื่อทานยืนยันวา

ความสําเร็จดังกลาวเกิดจากความชวยเหลือของพระผูเปนเจาและไมใช

มาจากอัจฉริยะภาพของทานเอง เหลาน้ีเปนลักษณะของผูกระหาย

อํานาจหรือเปนบุรุษผูเห็นแกตัวเองกระนั้นหรือ? 

(7) ความเจริญรุงเรืองอยางมหัศจรรยของศาสนาอิสลาม 

ในตอนสุดทายของบทนี้ อาจเหมาะกับการอธิบายใหเห็นถึง

เครื่องบงชี้ที่สําคัญในเรื่องความเปนจริง ของศาสนาอิสลาม เปนที่ทราบ
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กันดีอยูแลววาในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ศาสนาอิสลามเปน

ศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุด รายละเอียดตอไปนี้ถือเปนขอสังเกตบาง

ประการเก่ียวกับปรากฏการณดังกลาวนี้ : 

• “ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วท่ีสุดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเปนเครื่องชี้ทางและเสาหลักที่ชวยคํ้าจุน

เสถียรภาพใหกับผูคนจํานวน มากมายของเรา....” (Hillary 

Rodham Clinton จากLos Angeles Times). (Larry B. 

Stammer, นักเขียนบทความเรื่องศาสนาใหแก Times “First 

Lady Breaks Ground With Muslims” จาก Los Angeles 

Times, ฉบับ Home Edition, Metro Section, Part B วันท่ี 31 

พฤษภาคม 2539 หนา 3) 

• “ชาวมุสลิมเปนกลุมชนที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก....” (The 

Population Reference Bureau จาก USA Today) (Timothy 

Kenny “Elsewhere in the World” จาก USA Today ฉบับ 

Final Edition, ภาคขาว วันที่ 17 กุมภาพันธ 2532 หนา 4A) 

• “…..ศาสนาอิสลามเปนศาสนาท่ีเจริญเติบโตเร็วที่สุดใน

ประเทศ” (Geraldine Baum นักเขียนบทความเรื่องศาสนา

ใหแก Newsday จาก Newsday) (Geraldine Baum “For 

Love of Allah” จาก Newsday ฉบับ Nassau และ Suffolk 

Edition ตอนที่ 2 วันท่ี 7 มีนาคม 2532 หนา 4) 
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• “ศาสนาอิสลาม ศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศ

สหรัฐอเมริกา..” (Ari L. Goldman จาก New York Times ) 

(Ari L. Goldman “Mainstream Islam Rapidly Embraced 

By Black Americans” จาก New York Times ฉบับ Late 

City Final Edition วันที่ 21 กุมภาพันธ 2532 หนา 1) 

 

ปรากฏการณดังกลาวน้ีชี้ใหเห็นวาศาสนาอิสลามน้ันเปน

ศาสนาที่ประทานมาจากพระผูเปนเจาอยางแทจริง ไมมีเหตุผลใดท่ีจะ

คิดไปไดวา ผูคนชาวอเมริกันและผูคนในประเทศตางๆ จํานวนมากมาย

ไดหันมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามโดยปราศจากการพินิจพิเคราะห

และ การไตรตรองอยางถวนถ่ีกอนท่ีจะสรุปวาศาสนาอิสลามนั้นเปน

ศาสนาท่ีแทจริง การหันมายอมรับนับถือของคนเหลานี้นั้น มาจาก

ประเทศตางๆ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ และทุกหมู เหลา  ซึ่ งรวมถึง

นักวิทยาศาสตร ศาสตราจารย นักปรัชญา นักหนังสือพิมพ นักการเมือง 

นักแสดง และนักกีฬา เปนตน 

ประเด็นตางๆ ท่ีหยิบยกมากลาวไวในบทนี้นั้น ถือวาเปน

พยานหลักฐานบางประการเทาน้ันท่ีชวยสนับสนุนความเชื่อท่ีวาพระ 

คัมภีรกุรอานเปนพระคัมภีรที่รจนามาจากพระผูเปนเจาโดยแท ศาสนทูต

มุหัมมัด  เปนศาสนทูตที่แทจริง ประทานมาโดยพระผูเปนเจา และ

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาจากพระผูเปนเจาโดยแทจริง 
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บทท่ี 2   

ประโยชนบางประการของศาสนาอิสลาม 

 

 

ศาสนาอิสลามมีไวซึ่งประโยชนนานัปการ สําหรับปจเจกชนและ

สังคม ในบทน้ีจะกลาวถึงประโยชนบางประการที่เกิดมาจากศาสนา

อิสลามสําหรับปจเจกชนทั้งหลาย  
 

(1) ประตสููสรวงสวรรคชั่วนิจนิรันดร 

พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ : 

ن ﴿ ِِ ِِري 
ة
ٍِ ت َ ا ِم جة هال

ة َ  ل
ة
ِِ أ ةا ِْ ا  الو 

ِ
ِملالوا َةعة  

ِ
َالوا ِة ين خ ِ

 
ِ اي

َّ ة ِ َة

ا ال  ُِهة
ة
ا األ َِهة ِ

ة
 ) 25االْرٍ :  ﴾ت

“และ (มุฮัมมัด) จงแจงขาวดี แกบรรดาผูศรัทธา และประกอบการ

ดีท้ังหลายวา สําหรับพวกเขา คือสวนสวรรคหลากหลาย ท่ีเบื้อง

ลาง มีลํานํ้าหลายสายไหลผาน ...” (อัลกุรอาน 2:25) 

 

พระผูเปนเจายังตรัสไวอีกวา: 

اء ﴿ مة  َ ِرِض ال عة ُة ا  هة ُال ِر َ ٍة عة َةجة ِم  ّ��ال ن    ِّ  ٍٍ ِغِفرة ِة  
ة
وا إَِ

ْال
ابِ
سة

ينة  ِ
 
ِِ لَِ ِعد 

ال
 ِِض أ

ة ِ
ِل ِ  َةاأل َة السال  ِ  َ َالوا بِا ِة  ) 21ااْديد :  ﴾خ

“จงเรงรีบไปสูการขออภัยโทษจากพระเจาของพวกเจา และสวน

สวรรคซึ่งความกวางของมันประหน่ึงความกวางของชั้นฟาและ

แผนดิน (ซึ่งสวรรคน้ัน) ถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผูศรัทธา
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ตออัลลอฮฺและบรรดารอซูล(ศาสนทูต)ของพระองค...” (อัลกุรอาน 

57:21) 

 

ศาสนทูตมุหัมมัด   ไดกลาวกับพวกเราวา “ชนชั้นต่ําท่ีสุด

ของผูท่ีอาศัยอยูในสรวงสวรรคน้ันจะครอบครองความสุขมากกวา

ท่ีอยูบนโลกน้ีถึงสิบเทา” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim  เลขที่ 186 

และ Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 6571) และ ”ทุกคนจะมีทุกอยางท่ีตน

ตองการและมากกวาสิบเทาของบนโลกมนุษย” (บรรยายไว

ใน Saheeh Muslim เลขท่ี 188 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 10832)  

อีกทั้งศานทูตมุหัมมัด  ยังกลาวไวอีกวา: “ท่ีวางบนสรวง

สวรรคแมมีขนาดเทาฝาเทาก็อาจจะดีกวาท่ีวางบนพ้ืนโลกและสิ่ง

อื่นๆ ท่ีอยูในโลกน้ันดวย” (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 

6568 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 13368)  

ทานยังกลาวอีกดวยวา “บนสรวงสวรรคน้ันจะมีสรรพส่ิงท่ี

ไมสามารถมองเห็นดวยตา(หมายถึงไมเคยเห็นดวยตาในโลกน้ี) 

ไมเคยไดยินดวยหู และจิตมนุษยไมสามารถหย่ังรูได” (บรรยายไว

ใน Saheeh Muslim  เลขที่ 2825 และ Mosnad Ahmad เลขท่ี 8609) 

ทานยังกลาวอีกวา "ชาวสวรรคซึ่งเคยเปนมนุษยท่ีนาสังเวช

และลําบากท่ีสุดในโลก ไดถูกชุบตัวหน่ึงคร้ังในสวรรค จะถูกถาม

วา “บุตรแหงอาดัม เจาเคยประสบกับความทุกขยากบางหรือไม 

เจาเคยประสบกับความยากลําบากบางหรือไม? (หมายถึงตอนนี้เจา

คิดวาความลําบากที่ผานมาในโลก เปนความลําบากอีกไหม?)" เขาจะ
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กลาวตอบวา “ไมเลย โอ พระผูเปนเจา ขาพระองคไมเคยประสบ

กับความทุกขยาก และไมเคยประสบกับความลําบากใดๆ เลย” 

(บรรยายไว ใน Saheeh Muslim เลขที่  2807 และ Mosnad 

Ahmad เลขที่ 12699) 

ถาทานไดไปสูสรวงสวรรค ทานจะใชชีวิตอยูที่นั่นอยางเกษมสุข

โดยปราศจากโรคภัยไขเจ็บ ความเจ็บปวด ความเศราโศกหรือแมกระทั่ง

ความตาย พระผูเปนเจาจะประทานความรื่นรมยใหกับทาน และทานจะ

อาศัยอยูที่แหงนั้นชั่วนิจนิรันดร พระผูเปนเจาไดตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ 

: 

ِم جة ﴿ لالهال َِ َالِد ِِ سة ةا ِْ ا  الو 
ِ
ِملالوا َةعة  

ِ
َالوا ِة ينة خ ِ

 
ن َةاي ِِ ِِري 

ة
ٍِ ت َ ا

ا َِيهة ينة  اِلِ َة ا ال  ُِهة
ة
ا األ َِهة ِ

ة
 ) 57االسَاء :  ﴾ت

“และ บรรดาผูท่ีศรัทธา และประกอบสิ่งดีงามท้ังหลายน้ัน เราจะ

ใหพวกเขาเขาในบรรดาสวนสวรรค ซึ่งมีแมนํ้าหลายสายไหลอยู

ภายใตสวนสวรรคเหลาน้ัน โดยท่ีพวกเขาจะอยูในน้ันตลอดกาล

...” (อัลกุรอาน 4:57) 

  

(2) การชวยใหพนจากขุมนรก 

พระผูเปนเจาตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ : 

ِاءال ﴿ ِّ ِدِهم  حة
ة
ِن أ ِِ َةاة  ِْ ن �ال

اٌ  رةلة ف  ُال ِم  َةهال  
ِ
اتالوا ِة َة  

ِ
َا رال فة َة ينة  ِ

 
َ  اي إِ

ةهال  ا ل ِة َة ِ ٌم 
ة
اٌب أ ذة ِم عة ةهال َة ل ئئِ

لة َِ
ال
إ بِِ  أ َةدة َِ ةِو ا ل َة َا   ن األ ِِض ذةهة ِّ م 

قنة   ) 91اخل عمراَ :  ﴾ن اِصِ
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“แทจริงบรรดาผูท่ีปฏิเสธศรัทธา และพวกเขาไดตายไปในขณะท่ี

พวกเขาเปนผูปฏิเสธศรัทธาน้ัน ทองเต็มแผนดินก็จะไมถูกรับจาก

คนใดในพวกเขาเปนอันขาด และแมวาเขาจะใชทองน้ันไถตัวเขา

ก็ตาม ชนเหลาน้ีแหละสําหรับพวกเขาน้ัน คือการลงโทษอันเจ็บ

แสบและท้ังไมมีบรรดาผูชวยเหลือใด ๆ สําหรับพวกเขาดวย“ (อัล

กุรอาน, 3:91) 

 

ชีวิตนี้เปนโอกาสเพียงครั้งเดียวที่พวกเราจะไดชื่นชมสรวงสวรรค

และพนไปจากขุมนรก เนื่องจากเมื่อผูใดตายไปในขณะไมมีความศรัทธา 

เขาผูนั้นจะไมมีโอกาสกลับมายังโลกนี้เพื่อมาสรางศรัทธาได อยางท่ีพระ

ผูเปนเจาตรัสไวในอัลกุรอานวาจะเกิดอะไรขึ้นตอผูไมมีความศรัทธาใน

วันพิพากษา ดังน้ี: 
ّذبة ﴿ َة نال�ة َة َةا نالرةّد  ِنة

ة
 يةا  

ِ
الوا ال ْة َة ُ اِ   ة ا َة  

ِ
وا قِفال َال رةإة إِِذ 

ةِو تة ل َة

َِ�ة  ِِ ِؤ مال
ِ
نة ال ِِ َة  و نة�ال َة ّ�َةا  ِِ  ة  ) 27نعام : ااأل ﴾بِييةا

“และหากเจาจะไดเห็น ขณะท่ีพวกเขาถูกใหหยุดยืนเบื้องหนาไฟ

นรก แลวพวกเขาไดกลาววา โอ! หวังวาเราจะถูกนํากลับไป และ

เราก็จะไมปฏิเสธบรรดาโองการแหงพระเจาของเราอีก และเราก็

จะไดกลายเปนผูท่ีอยูในหมูผูศรัทธา!”  (อัลกุรอาน, 6:27) 

 

แตไมมีผูใดจะมีโอกาสเชนนี้เปนครั้งที่สองอีกเลย 

ศาสนทูตมุหัมมัด  กลาววา: "ชาวนรกซึ่งเคยเปนคนท่ีมี

ความสุขท่ีสุดในโลก และถูกชุบตัวแคหน่ึงคร้ังในนรก จะถูกถาม



82 
 

วา “บุตรแหงอาดัม เจาเคยเห็นความสุขบางหรือไม เจาเคย

ประสบกับความสุขในชีวิตบางหรือไม? (หมายถึงเจาคิดวาความสุข

ที่เคยไดรับมาในโลกเมื่อครั้งที่มีชีวิต เปนความสุขจริงหรือไม?)” จากน้ัน

เขาจึงกลาววา “ไมเลย โอพระผูเปนเจาแหงขา!” (บรรยายไวใน 

Saheeh Muslim เลขท่ี 2807 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 12699) 

 

(3) ความเกษมสําราญและความสันติภายในอยางแทจริง 

ความเกษมสําราญและความสันติท่ีแทจริง สามารถคนพบได

โดยเชื่อฟงคําบัญชาของพระผูสรางและพระผูจรรโลงโลก พระผูเปนเจา

ตรัสไวในอัลกุรอานดังน้ี 

ِلّ قاللالو�ال ﴿ مة ِْ �ة َة  
ِ
َالوا ِة ينة خ ِ

 
ِلّ اي مة ِْ َّ �ة ِر ا

ِ
َة بِِذُ

ة
َّ أ ِر ا

ِ
م بِِذُ هال

لالوبال  ْال
ِ
 ) 8االرعد :  ﴾ال

“บรรดาผูศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบดวยการรําลึก

ถึงอัลลอฮฺ พึงทราบเถิด! ดวยการรําลึกถึงอัลลอฮฺเทาน้ันทําให

จิตใจสงบ” (อัลกุรอาน, 13:28) 

 

อีกนัยหนึ่ง ผูซึ่งหันหลังใหกับอัลกุรอานจะมีชีวิตที่ยากลําบากใน

โลกนี้ พระผูเปนเจาตรัสไววา: 
ُال يةِومة ﴿ ال َال ِ

ة
َ َة  

 
َك ُة ة   َة ِعْ ِة ال 

ة
َ  ل ِ

ِري رِة
ِ
ن ِذُ ِعرةضة عة

ة
ِن أ ِة َة

�ة  َِ ِة أة ِة يةا ِْ
ِ
 ) 124اط  :  ﴾ال
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“และผูใดผินหลังใหอัลกุรอาน (กลาวคือ ไมมีความศรัทธาในอัลกุ

รอานหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง ท้ังหลายที่อยูในพระคัมภีรดังกลาว) 

แทจริงสําหรับเขาคือ การมีชีวิตอยูอยางคับแคนและเราจะใหเขา

ฟนคืนชีพในวันกิยามะฮฺในสภาพของคนตาบอด” (พระคัมภีร , 

20:124) 

 

ดังเชนที่กลาวมานี้อาจอธิบายไดวา ทําไมใครบางคนจึง

ตัดสินใจทําอัตวิบากกรรมท้ังท่ีพวกเขายังมีความเพลิดเพลิน อยูกับ

ทรัพยสินศฤงคารที่ เงินตราสามารถซื้อหามาได ดูตัวอยางเชน Cat 

Stevens (ปจจุบันไดแก Yusuf Islam) อดีตนักรองเพลงปอปผูโดงดังซึ่ง

บางครั้งเคยมีรายไดมากกวา 150,000 เหรียญสหรัฐตอคืนเลยทีเดียว 

ภายหลังท่ีเขาหันมานับถือศาสนาอิสลาม เขาไดพบกับความเกษม

สําราญและความสันติที่แทจริง ซึ่งเขาไมเคยพบในความสําเร็จทางวัตถุ

นี้เลย (ที่อยูปจจุบันของ Cat Stevens (Yusuf Islam) ในกรณีที่ทาน

ตองการสอบถามเขาเก่ียวกับความรูสึกหลังจากเปลี่ยนมานับถือ ศาสนา

อิสลาม คือ: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom) 

 

(4) การใหอภัยตอบาปท่ีผานมาท้ังปวง 

เมื่อบุคคลใดเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พระผูเปนเจาจะ

ทรงใหอภัยตอบาปท่ีผานมาท้ังปวงและการกระทําชั่วรายอ่ืนๆ ของเขา

ด ว ย  บุ รุ ษผู ห น่ึ งมี น ามว าอั ม ร  ต ร งมาหาศา สนทูตมุ หั ม

มัด   และกลาววา “ชวยย่ืนมือขวาของทานมาใหขาพเจาดวย 
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เพ่ือขาพเจาจะไดใหความจงรักภักดีของขาพเจาตอทาน” ทานศา

สนทูต  ก็ย่ืนมือขวาของทานไปให อามรชักมือของเขากลับ 

ทานศาสนทูต  จึงถามวา "เกิดอะไรขึ้นกับทานหรือ อัมร?" เขา

ตอบวา “ขาพเจาตั้งใจท่ีจะขอเง่ือนไขสักขอหน่ึง” ทานศาสน

ทูต   ก็กลาววา "เง่ือนไขอะไรหรือท่ีเจาตั้งใจจะขอ?" อัมรตอบ

วา “ขอใหพระผูเปนเจาทรงใหอภัยตอบาปของขาพเจาดวย” 

ทานศาสนทูต   กลาววา: "เจาไมรูหรือวาการเปลี่ยนมานับถือ

ศาสนาอิสลามน้ันจะชวยลางบาปท้ังปวงท่ีผานมาได" (บรรยายไว

ใน Saheeh Muslim เลขท่ี 121 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 17357) 

หลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแลว บุคคลผูนั้นจะ

ไดรับสิ่งตอบแทนสําหรับการกระทําความดีหรือความชั่วของตนตามที่ศา

สนทูตมุหัมมัด    กลาวไวดังตอไปน้ี: "พระผูเปนเจาของพวกเจา 

ซึ่งเปนท่ีเคารพบูชาและไดรับการยกยองสูงสุด เปนผูท่ีเปยมลน

ไปดวยความเมตตา ไดมีพระดํารัสวา "ถาบาวผูใดของขาตั้งใจ

กระทําความดีแตไมไดกระทํา ขาจะจดบันทึกความดีน้ันไวสําหรับ

เขาผูหน่ึงคร้ัง และถาเขาลงมือกระทําความดีน้ัน เขาจะไดรับการ

จดบันทึกผลตอบแทนของความดีน้ันมากเปนสิบถึงเจ็ดรอยเทา

หรือมากกวาน้ันหลายเทา และถาผูใดตั้งใจกระทําความชั่ว แต

ไมไดกระทํา ขาจะไมจดบันทึกวาเขาทําความชั่วน้ัน และถาเขาลง

มือกระทําความชั่วน้ัน ขาจะจดบันทึกไววาเขาทําความชั่วแคหน่ึง

คร้ังตามท่ีเขาทํา" (บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 2515 และ 

Saheeh Muslim เลขท่ี 131) 
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บทท่ี 3  

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 

 

 

ศาสนาอิสลามคืออะไร? 

ศาสนาอิสลามคือการยอมรับและปฏิบัติตามโอวาท คําสอนของ

พระผู เปนเจาซึ่งพระองคทรงเปดเผยตอศาสนทูตองคสุดทายของ

พระองค นั่นคือ มุหัมมัด  นั่นเอง. 

 

ความเชื่อพ้ืนฐานบางประการของศาสนาอิสลาม 

1) เชื่อในพระผูเปนเจา: 

ชาวมุสลิมเชื่อในพระผูเปนเจาท่ีไมมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได มี

เอกลักษณเดนพิเศษเพียงพระองคเดียว ผูซึ่งไมมีพระบุตรหรือบริวาร 

และไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการสักการะบูชา นอกจากพระองคเพียงผู

เดียวเทาน้ัน พระองคทรงปนพระผูเปนเจาท่ีแทจริง และพระเจาองคอ่ืน

ลวนเปนสิ่งสักการะจอมปลอม พระองคทรงมีพระนามท่ีไพเราะ และมี

คุณลักษณะอันเพียบพรอมงดงามไมมีผูใดจะมาแบงความเปนพระผูเปน

เจาของพระองค หรือคุณลักษณะอันสมบูรณของพระองคไปได ในพระ

คัมภีรอัลกุรอาน พระผูเปนเจาทรงอรรถาธิบายตัวของพระองคเองไว

ดังนี้: 
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ไมมีผูใดมีสิทธิ์ท่ีจะไดรับการเอยนามระลึกถึง การออนวอนการ

บูชา หรือไดรับการแสดงการสักการะบูชา นอกจากพระผูเปนเจาแต

เพียงพระองคเดียวเทานั้น 

พระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวคือผูมีอํานาจสูงสุด เปนผูสราง 

เปนผูครอบครอง และเปนผูจรรโลงสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ พระองคทรง

จัดการทุกสรรพกิจ พระองคทรงมีอยูไดโดยไมจําเปนตองพึ่งพาสัตวโลก

ของพระองค และสัตวโลกทุกหมูเหลาตางตองพึ่งพาพระองคสําหรับทุก

 

บทที่ 112 ของพระคัมภีรอัลกุรอานซึ่งจารึกเปนภาษาอารบิก

ดวยลายมือที่งดงาม ซึ่งมีความหมายวา 

“จงกลาวเถิดมุฮัมมัด พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงเอกกะ 

อัลลอฮฺน้ันทรงเปนท่ีพ่ึง พระองคไมประสูติ และไมทรงถูก

ประสูติ และไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค”  (อัลกุรอาน, 

112 : 1-4) 
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สิ่งที่พวกเขาตองการ  พระองคทรงสดับทุกสรรพสิ่ง ทรงเห็นทุกสรรพสิ่ง 

และทรงหย่ังรูในทุกสรรพสิ่งในหลักการปฏิบัติที่สมบูรณแบบ ความรอบ

รูของพระองคทรงครอบคลุมเหนือทุกสรรพสิ่ง ท้ังเรื่องท่ีเปดเผยและที่

เปนความลับ และตอสาธารณะชนและที่เปนสวนพระองค พระองคทรง

หย่ังรูในสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งท่ีจะเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นอยางไร ไมมีกิจการใด

เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได เวนแตพระองคประสงคจะใหบังเกิดขึ้น 

สิ่งใดก็ตามท่ีพระองคประสงคจะใหเกิด ก็จะตองบังเกิด และสิ่ง

ใดที่พระองคไมประสงคจะใหเกิด ก็จะไมบังเกิดและจะไมมีทางบังเกิด

ขึ้นได ความประสงคของพระองคอยูเหนือความตองการของสัตวโลกทั้ง

ปวง พระองคทรงมีอํานาจอยูเหนือทุกสรรพสิ่ง และพระองคทรงสามารถ

กระทําทุกสรรพสิ่ง พระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ พระองค

ทรงเปนผูโอบออมอารีย  

หนึ่งในวจนะของศาสนทูตมุหัมมัด , พวกเราไดรับการบอก

เลาวา พระผูเปนเจาทรงมีพระเมตตาตอสรรพสิ่งถูกสรางของพระองค

มากกวามารดาท่ีเมตตาตอบุตรเสียอีก (บรรยายไวใน Saheeh Muslim 

เลขที่ 2754 และ Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 5999 )  พระผูเปนเจาทรง

อยูหางไกลจากความอยุติธรรมและการกดขี่ พระองคทรงรอบรูทุกสรรพ

สิ่งที่ทรงสรางสรรคและทรงกําหนด หากผูใดตองการบางสิ่งจากพระผู

เปนเจา ผูน้ันสามารถออนวอนไดจากพระองคโดยตรงโดยไมตองพึ่งผูอ่ืน

เปนสื่อกลางใหขอรองตอพระผูเปนใหกับตน 
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พระผู เปนเจาไมใชพระเยซู และพระเยซูก็ไมใชพระผู เปน

เจา (เปนรายงานจากสมาคมนักหนังสือพิมพ (Associated Press) 

ลอนดอน วันท่ี 25 มิถุนายน 2527 ซึ่งพระบิช็อพนิกายแอ็งกลิกันสวน

ใหญซึ่งไดรับการสํารวจจากรายการโทรทัศน รายการหน่ึง กลาววา 

“คริสตศาสนิกชนมิไดถูกบังคับใหเชื่อวาพระเยซูคริสตคือพระผูเปนเจา” 

การสํารวจความคิดเห็นจากพระบิช็อพในประเทศอังกฤษจํานวน 31 รูป

จากทั้งหมด 39 รูป รายงานน้ันยังกลาวอีกดวยวา จํานวนพระบิช็อพ 19 

รูปจาก 31 รูป ไดกลาววา เปนการสมควรที่จะนับถือพระเยซูวาเปน”

ผูแทนสูงสุดของพระผูเปนเจา” การสํารวจความคิดเห็นครั้งน้ีจัดทําโดย

รายการศาสนาประจําสัปดาหของรายการโทรทัศนประจําวันสุดสัปดาห

ของกรุงลอนดอนในรายการ “เครโด” Credo) แมแตพระเยซูเองก็ปฏิเสธ

ในเรื่องนี้ พระผูเปนเจาไดตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังน้ี: 

َ  اهللاة ﴿  إِ
ِ
الوا ينة قةال ِ

 
رة اي فة َة ِد  ْة قةالة  لة َة ِرقةمة  يحال اِ�نال مة َِ مة

ِ
وة ال هال

 اهللاة 
ِ
َا َالدال َِ اِ�ياة ا ِِ ِإِسة

يحال يةا بة َِ مة
ِ
َِ  ال ِ

َِ ال ن � ِة ِم إِن  ال  � �ال َة ة ّو   ة
مة ا بِاهللاِ  ر  ِد حة ْة ة  هللاال َة

ِ
لةيِ  ال ِن عة ِِ الِِم�ة  ا لِلظ  ِة َة ُ ا ال  ُال ا ا َة

ِ
ْ ِة َة َ ةة 

ا ٍ  نوة
ة
 ) 72االائدٍ :  ﴾أ

“แทจริงบรรดาผูท่ีกลาววา อัลลอฮฺคืออัล-มะซีห(ศาสนทูตอีซา

หรือพระเยซู)บุตรของมัรยัมน้ัน พวกเขาไดตกเปนผูปฏิเสธ

ศรัทธาแลว และอัล-มะซีหไดกลาววา วงศวานอิสรออีลเอย! จง

เคารพอิบาดะฮตออัลลอฮฺผูเปนพระเจาของฉัน และเปนพระ

เจาของพวกทานเถิด แทจ ริงผู ใดใหมีภาคีแกอัลลอฮฺ แน
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นอนอัลลอฮฺจะทรงใหสวรรคเปนท่ีตองหามแกเขา และท่ีพํานัก

ของเขาน้ันคือนรก และสําหรับบรรดาผูอธรรมน้ันยอมไมมีผูชวย

เหลือใดๆ (ผูอธรรม ไดแก ผูที่ศรัทธาในพระผูเปนเจาหลายพระองค)  

”  (อัลกุรอาน, 5:72) 

 

พระผูเปนเจาไมใชพระตรีภพ พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวในพระ

คัมภีรอัลกุรอานดังน้ี: 

َُ  ّلَقدۡ  ﴿ ِينَ  َ�َف َّ ْ  ل َ  ِِنّ  قَارُٓوا ِّ �  ثَالُِث  ل  َِِ�ٰهٞ  ِِّ�ٓ  َِِ�ٰهٍ  ِمنۡ  َوَما ثََ�َٰثةٖ
ْ  ّلمۡ  �ن َ�ِٰحدۚٞ  ّما يَنَتُهوا ََمّسنّ  َ�ُقورُونَ  ََ ِينَ  ََ َّ ْ  ل وا ُُ  ِمۡنُهمۡ  َ�َف

مٌ  َعَذاٌب  َِ
َ
فََ�  ٧ أ

َ
ِ  َِِ�  ُتوُ�ونَ �َ  أ ِّ ۥۚ  ل ونَُه ُُ ُ  َو�َۡسَتۡغفِ ِّ  َ�ُفورٞ  َول

َ�مَ  لۡ�نُ  لرَۡمِسيحُ  ّما ٧ رِّحيمٞ  ُۡ  َ�ۡبلِهِ  ِمن َخلَۡت  قَدۡ  رَُسولٞ  ِِّ�  َم
ُُّسُل  ّمُهۥ لر

ُ
ۖ  َوأ يَقةٞ ُ�َ�نِ  َ�نَا ِصّدِ

ۡ
ۗ  يَأ َعاَم َّ ُۡ  لل ُ  َكۡيَف  لنُظ  رَُهمُ  نُبَّ�ِ

ُۡ  ُُمّ  ل�َ�ِٰت  ّ�ٰ  لنُظ
َ
   )٧٥-٧٣: دٍ االائ ﴾ ٧ يُۡؤفَُكونَ  َ

 “แทจริงบรรดาผูท่ีกลาววา อัลลอฮฺเปนผูท่ีสามของสามองค น้ัน

ไดตกเปนผูปฏิเสธศรัทธาแลว ไมมีสิ่งใดท่ีควรไดรับการเคารพ

สักการะนอกจากผูท่ีควรเคารพสักการะองค เดียวเทาน้ัน และ

หากพวกเขามิหยุดย้ังจากสิ่งท่ีพวกเขากลาวแนนอนบรรดาผูท่ี

ปฏิเสธการ ศรัทธาในหมูพวกเขาน้ันจะตองประสบการลงโทษอัน

เจ็บแสบ พวกเขาจะไมสํานึกผิดกลับเน้ือกลับตัวตอัลลอฮฺ และขอ

อภัยโทษตอพระองคกระน้ันหรือ? และอัลลอฮฺน้ันเปนผูทรงอภัย

โทษผูทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ มะซีห (พระเยซู) บุตรของมัรยัม น้ัน
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มิใชใครอื่นนอกจากเปนรอซูล(ศาสนทูต)คนหน่ึงเทาน้ัน ซึ่งเคย

มีศาสนทูตมากอนหนาเขาแลว มารดาของเขาเปนผูท่ีมีสัจจะย่ิง 

ท้ังสองคนน้ันรับประทานอาหาร จงดูเถิดวาเราไดอธิบายโองการ

(หลักฐาน)แกพวกเขาไวอยางไร แลวเหตุใดพวกเขาจึงยังคงถูก

ลวงใหไขวเขว “ (อัลกุรอาน, 5:73-75) 

 

ผูนับถืออิสลามจะปฏิเสธเรื่องที่พระเจาทรงเปนผูกลับชาติมา

เกิดเปนมนุษย อีกทั้งยังปฏิเสธเรื่องที่พระผูเปนเจามีลักษณะใดๆ เหมือน

มนุษย ทั้งหมดน้ีถือวาเปนการดูถูกเหยียดหยามในพระผูเปนเจา พระผู

เปนเจาทรงอยู เหนือสิ่ ง อ่ืนใด พระองคทรงอยูหางจากความไม

เพียบพรอม พระองคไมเคยรูสึกเหน็ดเหนื่อย พระองคไมเคยเซื่องซึมหรือ

งวงเหงาหาวนอน 

ในภาษาอารบิกคํา วา อัลเลาะห  (อัลลอฮ  หรือ อัลลอฮฺ) 

หมายความถึง พระผูเปนเจา (พระผูเปนเจาท่ีแทจริงเพียงพระองคเดียว

ซึ่งสรรสรางท้ังจักรวาล) คําวา อัลเลาะห คือพระนามของพระผูเปนเจา 

ซึ่งนํามาใชโดยผูพูดภาษาอารบิก ท้ังชาวอาหรับท่ีเปนมุสลิมและอาหรับ

ที่เปนชาวคริสต คําน้ีไมสามารถนําไปใชเรียกสิ่งอ่ืนๆ ได นอกจากพระผู

เปนเจาท่ีแทจริงเพียงพระองคเดียว ภาษาอารบิก คําวา อัลเลาะห 

ปรากฏอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานประมาณ 2700 ครั้ง ในภาษาอา

รามาอิค ซึ่งเปนภาษาหนึ่งท่ีเก่ียวพันอยางใกลชิดกับภาษาอารบิกและ

เปนภาษาซึ่งพระเยซูทรงใชตรัสเปนปรกติวิสัย  (NIV Compact 
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Dictionary of the Bible ของ Douglas หนา 42) พระผูเปนเจายังทรง

ไดรับการกลาวถึงวาเปนพระอัลเลาะหอีกดวย 

 

2) ความเชื่อในเร่ืองมะลาอิกะฮฺ 

ชาวมุสลิมมีความเชื่อวามะลาอิกะฮฺ (อาจจะแปลไดวา เทวะ 

หรือเทพเจา แตนิยมทับศัพทเพื่อไมใหคลุมเครือกับความเชื่อเรื่องเทพ

เจาในศาสนาอ่ืนๆ - บรรณาธิการ)มีอยูจริง และเชื่อวามะลาอิกะฮฺ

เหลานั้นเปนผูทรงเกียรติ บรรดามะลาอิกะฮฺตางใหความเคารพพระผู

เปนเจาพระองคเดียว เชื่อฟงพระองค และปฏิบัติตามคําบัญชาของ

พระองคเทาน้ัน ในบรรดามะลาอิกะฮฺเหลาน้ัน มะลาอิกะฮฺญิบรีล(กาเบรี

ยล) คือผูซึ่งนําเอาพระคําภีรกุรอานลงมามอบใหแกศาสนทูตมุหัม

มัด  

 

3) ความเชื่อในคัมภีรท่ีทรงเปดเผยของพระผูเปนเจา 

ชาวมุสลิมเชื่อวาพระผูเปนเจาทรงเปดเผย (ประทานวิวรณ) 

หนังสือหรือคัมภีรใหแกผูถือสารของพระองคไวเปนเครื่องพิสูจนและเปน

เครื่องชี้ทางสําหรับมนุษยชาติ หนึ่งในหนังสือเหลานี้ไดแก พระคัมภีรอัล

กุรอาน ซึ่งพระผูเปนเจาทรงเปดเผยแกศาสนทูตมุหัมมัด  พระผูเปน

เจาทรงใหคํารับรองเก่ียวกับการปองกันการคดโกงหรือการบิดเบือน

ขอเท็จจริงในพระคัมภีรอัลกุรอาน พระองคตรัสวา: 
ِنال  إِن ا﴿

ة
ةا َ

ِ
ُ رة  نةز 

ِ
ُِن ا اّيُ ال  َة

ة
َة  ل و ةاِرظال

ة
 ) 9:  اْجرا ﴾ْ
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“แทจริงเราไดใหพระคัมภีรอัลกุรอานลงมา และแทจริงเราเปน

ผูรักษามันอยางแนนอน”  (อัลกุรอาน, 15:9) 

 

4) ความเชื่อในศาสนทูตและผูถือสารของพระผูเปนเจา 

ชาวมุสลิมเชื่อในศาสนทูตและผูถือสารของพระผูเปนเจา เริ่มจาก

อาดัม รวมท้ังโนอาห อับราฮัม อิสมาเอล ไอแซ็ค จาค็อบ โมเสส และ 

พระเยซู (ความสันติยอมขึ้นอยูกับทุกพระองค) แตสารฉบับสุดทายของ

พระผูเปนเจาที่ทรงมอบใหแกมวลมนุษย เปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่งใน

เรื่องของสารอันเปนนิรันดร ซึ่งทรงเปดเผยแกศาสนทูตมุหัมมัด  ชาว

มุสลิมเชื่อวามุหัมมัด  ทรงเปนศาสนทูตองคสุดทายท่ีประทานมา

จากพระผูเปนเจา ตามที่พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไววา: 

ولة اهللاِ ﴿ لةِ�ن   سال َة ِم  اِل�ال ن  ّجة ِّ ٍد  حة
ة
بةا أ
ة
ٌد أ ةم  َال َة  ا كة ا�ةمة  ِ  َة َة

ُ ِبيّ�ة   ) 40ااألحزاب :  ﴾ا
“มุหัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจา แตเปนรอซูล

ของอัลลอฮฺและคนสุดทายแหงบรรดานบี” (อัลกุรอาน 33:40) 

 

ชาวมุสลิมเชื่อวาศาสนทูตและผูถือสารทั้งหมดไดรับการสรรสราง

ใหมาเกิดเปนมนุษยผูซึ่งไมมีผูใดมีคุณสมบัติแหงเทพอยางพระผูเปนเจา

เลย 
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5) ความเชื่อในเร่ืองวันพิพากษา 

ชาวมุสลิมเชื่อในเรื่องวันพิพากษา (วันฟนคืนชีพ) เมื่อหมูมวลมนุษย

จะตองฟนคืนชีวิตมาฟงคําพิพากษาของพระผูเปนเจาซึ่ง ขึ้นอยูกับความ

เชื่อและการกระทําของพวกเขา 

 

6) ความเชื่อใน อัล-เกาะดัร (กฏแหงกําหนดสภาวะดีและชั่ว) 

ชาวมุสลิมเชื่อใน อัล-เกาะดัร ซึ่งเปนลิขิตแหงพระเจา แตความ

เชื่อในเร่ืองลิขิตแหงพระเจาน้ีมิไดหมายความวามนุษยจะไมมีความนึก

คิดที่เปนอิสระ แตชาวมุสลิมเชื่อวาพระผูเปนเจาไดทรงประทานความ

นึกคิดที่เปนอิสระให กับมนุษย ซึ่งหมายความวาพวกเขาสามารถเลือก

ทําในสิ่งที่ถูกหรือผิดได และพวกเขาเหลานั้นตองมีหนาที่รับผิดชอบใน

สิ่งที่ตนไดเลือกกระทําไปนั้น 

ความเชื่อในลิขิตแหงพระเจานั้น ไดแก  ความเชื่อในสี่สิ่ ง

ดังตอไปนี้ 1) พระผูเปนเจาทรงหย่ังรูในทุกสรรพสิ่ง พระองคทรงหย่ังรูวา

อะไรไดเกิดขึ้นและอะไรจะเกิดขึ้น 2) พระผูเปนเจาทรงบันทึกเหตุการณ

ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและที่จะเกิดขึ้นท้ังหมดไว 3) อะไรก็ตามที่พระผูเปนเจา

ประสงคจะใหเกิดจะตองบังเกิดขึ้น และอะไรก็ตามที่พระองคไมประสงค

จะใหเกิด ก็จะไมบังเกิดขึ้น 4) พระผูเปนเจาทรงเปนผูสรางทุกสรรพสิ่ง 
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มีแหลงขอมูลท่ีเปนบทบัญญัติอื่นใดนอกเหนือจากพระคัมภีรอัล

กุรอานหรือไม? 

 

มีอยูในซุนนะฮฺ (sunnah) (สิ่งที่พระศาสดาศาสนทูตมุหัม

มัด  ไดพูด ได กระทํา และอนุญาต) คือแหลงขอมูลแหลงที่สองใน

ศาสนาอิสลาม ซุนนะฮฺประกอบไปดวยหะดีษ (hadeeths) ซึ่งเปน

รายงานที่ถายทอดมาอยางนาเชื่อถือจากบรรดาพระสหายของพระ

ศาสดาศาสนทูตมุหัมมัด  ในสิ่งท่ีทานไดมีวจนะ หรือปฏิบัติเปน

แบบอยาง หรือไดรับรองอนุญาต ความเชื่อในซุนนะฮฺเปนความเชื่อ

เบ้ืองตนอยางหนึ่งของชาวมุสลิม 

 

ตัวอยางวจนะของศาสนทูตมุหัมมัด 

• เปรียบความรูสึกของผูศรัทธาในเร่ืองความรัก ความ

เมตตา และความกรุณาตอบุคคลอื่น เปรียบเสมือนกับ

รางกาย หากสวนใดของรางกายเจ็บปวยลง รางกาย

ท้ังหมดจะพลอยไดรับความทุกขและความเจ็บไขน้ันดวย 

(บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2586 และ Saheeh Al-

Bukhari เลขท่ี 6011)   

• ผูศรัทธาท่ีดีและสมบูรณท่ีสุดคือผูท่ีดีท่ีสุดในเร่ืองของ

ศีลธรรมจรรยา และผูท่ีดีท่ีสุดในบรรดาพวกเขาน้ันไดแก

ผูใดก็ตามท่ีดีท่ีสุดตอภรรยาของพวกเขา (บรรยายไวใน 

Mosnad Ahmad เลขท่ี 7354 และ Al-Tirmizi เลขท่ี 1162)  
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• ไมมีผูใดในพวกเจามีความเชือ่ (อยางสมบูรณ) จนกวาเขา

จะรักตอพ่ีนองของเขาอยางท่ีเขารักในตัวของเขาเอง 

(บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 13 และ Saheeh 

Muslim เลขท่ี 45 )  

• มนุษยผูมีเมตตาจะไดรับความเมตตาจากพระเจาผูทรง

เมตตา จงแสดงความเมตตาตอมนุษยโลกเหลาน้ัน และ

พระผูเปนเจาจะทรงแสดงความเมตตาตอเจา (บรรยายไว

ใน Al-Tirmizi เลขท่ี 1924 และ Abu-Dawood เลขท่ี 4941)  

• ย้ิมใหแกพ่ีนองของพวกเจาเปนการทําบุญกุศล(การทํา

ทาน).. (บรรยายไวใน Al-Tirmizi เลขท่ี 1956) 

• การกลาวดีเปนการทําบุญกุศล(การทําทาน) (บรรยายไวใน 

Saheeh Muslim เลขท่ี 1009 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 

2989) 

• ผูใดก็ตามท่ีศรัทธาในพระผูเปนเจาและวันสิ้นโลก (วัน

พิพากษา) ควรกระทําความดีตอเพ่ือนบานของตนดวย 

(บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขท่ี 48 และ Saheeh Al-

Bukhari เลขท่ี 6019)  

• พระผูเปนเจาจะไมทรงพิพากษาพวกเจาตามลักษณะ

รูปพรรณสัณฐานของพวกเจา แตจะทรงพิจารณาจาก

หัวใจและคุณคาการงานของพวกเจา (บรรยายไวใน 

Saheeh Muslim เลขท่ี 2564) 
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• จงจายคาแรงคนงานกอนท่ีเหง่ือของเขาจะแหง (บรรยาย

ไวใน Ibn Majah เลขท่ี 2443) 

• บุรุษผูหน่ึงกําลังเดินไปตามทางเดินรูสึกกระหายนํ้าเปน

กําลัง เมื่อถึงยังบอนํ้า เขาจึงปนลงไปในบอนํ้าน้ัน ดื่มจน

เต็มกระเพาะ จากน้ันก็ปนขึ้นมา ตอมาเขามองเห็นสุนัข

ลิ้นหอยตัวหน่ึง พยายามลามเลียลงไปบนพ้ืนโคลนเพ่ือ

ดับกระหาย บุรุษผูน้ันกลาววา “สุนัขตัวน้ีรูสึกกระหาย

เหมือนอยางท่ีขารูสึกเลย” ดังน้ัน เขาจึงเดินลงไปในบอนํ้า

อีกคร้ังหน่ึง นํารองเทาของเขาตักนํ้าขึ้นมา และนําไปให

สุนัขตัวน้ันดื่ม ดังน้ัน พระผูเปนเจาจึงขอบใจเขาผูน้ันและ

ยกเลิกบาปท้ังปวงของเขา} มีผูถามศาสนทูตมุหัม

มัด  วา โอผูถือสารของพระผูเปนเจา พวกเราจะไดรับ

ส่ิงตอบแทนสําหรับความกรุณาท่ีมีตอสรรพสัตวท้ังหลาย

ดวยหรือ? ทานศาสนทูตตอบวา มีสิ่งตอบแทนสําหรับ

ความกรุณาท่ีมีใหแกหมูมวลมุนุษยและสรรพสัตว ท้ัง 

หลายท่ีมีชีวิต (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขท่ี 2244 

และ Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 2466) 
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ศาสนาอิสลามกลาวถึงวันพิพากษาไวอยางไร? 

 

เชนเดียวกับคริสตศาสนิกชน ชาวมุสลิมเชื่อวาชีวิตในโลก

ปจจุบันนี้เปนเพียงการเตรียมตัวเพื่อมาทดลอง ใชชีวิตสําหรับชีวิตใน

โลกหนาที่จะมีขึ้นเทานั้น ชีวิตน้ีเปนเพียงการทดสอบของแตละบุคคล

สําหรับชีวิตหลังความตาย วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อทั้งจักรวาลถูกทําลายและ

คนตายจะกลับฟนคืนชีวิตเพื่อมา รับฟงคําพิพากษาจากพระผูเปนเจา 

วันนั้นจะเปนวันเริ่มตนชีวิตท่ีเปนอมตนิรันดร วันนั้นก็คือวันพิพากษา

นั่นเอง ในวันน้ัน มวลมนุษยทุกหมูเหลาจะไดรับการตอบแทนจากพระผู

เปนเจาไปตามความเชื่อและการกระทําของตน บุคคลซึ่งตายในขณะที่มี

ความเชื่อวา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัม

มัดคือผูถือสาร (ทานศาสนทูต) ของพระผูเปนเจา” และเปนชาวมุสลิม 

จะไดรับการตอบแทนในวันนั้นและจะไดรับอนุญาตใหไปสถิตสถาพรยัง

สรวงสวรรค ตลอดนิจนิรันดรตามท่ีพระผูเปนเจาไดตรัสวา: 

ا ﴿ َِيهة ِم  َ ِة هال ة
ِ
ابال ال ِصحة

ة
َة أ ئئِ

َلة
ال
ِِ أ ةا ِْ ا  الو 

ِ
ِملالوا َةعة  

ِ
َالوا ِة ينة خ ِ

 
َةاي

َة  َ اِلال  ) 82االْرٍ :  ﴾َة
“สวนบรรดาผูศรัทธา และประกอบการดี จะเปนผูท่ีไดอยูใน

สวรรค และพํานักอยูท่ีน่ันตลอดไป” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 2:82) 

 

แตสําหรับบุคคลซึ่งตายในขณะที่ไมเชื่อวา “ไมมีพระผูเปนเจาที่

แทจริงอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดคือผูถือสาร (ทานศาสนทูต) 
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ของพระผูเปนเจา” หรือผูไมใชชาวมุสลิม เขาจะไมพบหนทางไปสูสรวง

สวรรคชั่วนิจนิรันดรและจะถูกสงลงไปยังขุมนรก ตามท่ีพระผูเปนเจาได

ตรัสไววา: 

نة ﴿ ِِ  ٍِ رة َِ وة ِف اآل َةهال َِ ال  ِِ َةاة  ِْ ن �ال
ة اإلِِسالةِم ِديَا  رةلة ِْ َة  ِِ ن يةبَِة ِة َة

قنة  ةاِسِ
ِ
 ) 85اخل عمراَ :  ﴾ال

“และผูใดแสวงหาศาสนาหน่ึงศาสนาใดอ่ืนจากอิสลามแลว 

ศาสนาน้ันก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขาจะ

อยูในหมูผูขาดทุน” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 3:85) 

 

และตามที่พระองคไดตรัสไววา: 

ِاءال ﴿ ِّ ِدِهم  حة
ة
ِن أ ِِ َةاة  ِْ ن �ال

اٌ  رةلة ف  ُال ِم  َةهال  
ِ
اتالوا ِة َة  

ِ
َا رال فة َة ينة  ِ

 
َ  اي إِ

 
ة
اٌب أ ذة ِم عة ةهال َة ل ئئِ

لة َِ
ال
إ بِِ  أ َةدة َِ ةِو ا ل َة َا   ن األ ِِض ذةهة ِّ م  ةهال ا ل ِة َة ِ ٌم 

قنة   ) 91اخل عمراَ :  ﴾ن اِصِ
“แทจริงบรรดาผูท่ีปฏิเสธศรัทธา และพวกเขาไดเสียชีวิตไปใน

ขณะท่ีพวกเขาเปนผูปฏิเสธศรัทธาน้ัน ทองเต็มแผนดินก็จะไมถูก

รับจากคนใดในพวกเขาเปนอันขาด และแมวาเขาจะใชทองน้ันไถ

ตัวเขาก็ตาม ชนเหลาน้ีแหละสําหรับพวกเขาน้ัน คือการลงโทษ

อันเจ็บแสบและท้ังไมมีบรรดาผูชวยเหลือใด ๆ สําหรับพวกเขา

ดวย” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 3:91) 

 



100 
 

อาจมีคนถามวา ‘ขาพเจาคิดวาศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่ดี

ศาสนาหนึ่ง แตถาขาพเจาตองเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม 

ครอบครัวของขาพเจา เพื่อนๆ และคนอ่ืนๆ อาจจะกลั่นแกลงขาพเจา

และลอเลียนขาพเจา ดังน้ัน ถาขาพเจาไมเปลี่ยนมานับถือศาสนา

อิสลาม ขาพเจาจะไดเขาสูสรวงสวรรคและรอดพนไมตองไปสูขุมนรก

หรือไม ?’ 

คําตอบก็คือสิ่งท่ีพระผูเปนเจาไดตรัสไวในโองการบท

กอนๆ “และผูใดแสวงหาศาสนาหน่ึงศาสนาใดอื่นจากอิสลามแลว 

ศาสนาน้ันก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขาจะ

อยูในหมูผูขาดทุน” 

หลังจากท่ีไดสงมุหัมมัด  ใหมาสั่งสอนผูคนใหมานับถือ

ศาสนาอิสลามแลว พระผูเปนเจาทรงไมยอมรับการเลื่อมใสในศาสนาอ่ืน

ใดนอกจากศาสนาอิสลาม พระผูเปนเจาคือผูสรางและผูจรรโลงโลกของ

พวกเรา พระองคทรงสรางสรรพสิ่งในโลกใหกับพวกเรา สรรพสิ่งที่ดีและ

ศักด์ิสิทธิ์ทั้งหมดที่พวกเรามีอยูมาจากพระองคทั้งสิ้น ดังน้ัน ท้ังหมดที่

กลาวมาน้ี เมื่อผูใดปฏิเสธไมยอมศรัทธาในพระผูเปนเจา มุหัมมัด  

ศาสนทูตของพระองค หรือศาสนาอิสลามของพระองค เขาผูนั้นก็สมควร

จะไดรับการลงโทษในชีวิตหลังความตาย ท่ีจริงแลววัตถุประสงคหลักที่

พระผูเปนเจาทรงสรรคสรางพวกเราขึ้นมาก็คือ เพื่อใหเคารพในพระผู

เปนเจาพระองคเดียวและเชื่อฟงในพระองค ตามที่พระผูเปนเจาไดตรัส

ไวในพระคัมภีรอัลกุรอาน (51:56). 
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ชีวิตที่เราอยูทุกวันน้ีเปนชีวิตที่สั้นมากๆ ผูไมศรัทธาในวัน

พิพากษาจะคิดวาชีวิตท่ีพวกเขาอยูบนโลกใบนี้เปนเพียงการอยูไปวัน

หน่ึงหรือเปนสวนหนึ่งของวันเทานั้น ตามที่พระผูเปนเจาไดตรัสวา: 

دة ِسسِ�ة ﴿ دة  ِِض عة
ة ِ
َِِْالِم ِف األ

ة
ِم ل َة َِ �ةِعضة قة ، قةالة 

ة
َِِْةا يةِوِا  أ

ة
الوا ل ال

  )113 -112االؤَِوَ : ﴾يةِوٍم 
“พระองคตรัสวา พวกเจาพํานักอยูในแผนดินเปนจํานวนกี่ป ? 

“พวกเขากลาวตอบวา เราพํานักอยูวันหน่ึงหรือสวนหน่ึงของวัน

...”  (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 23:112-113) 

 

และพระองคยังตรัสอีกวา: 

رةحة ﴿
ة
َة أ و عال  تالرِجة

ة
َةا َ ِ

ة
ِم إِ  ن �ال

ة
َةن َةثا   َة ِم  َال َةا ِْ لة َة ا  ُ مة

ة
بَِالِم ن َِ ،

ِرقمِ  كة
ِ
ِرِش ال عة

ِ
وة  ةّب ال  هال

 
ة إَِ

ة
 إِل

ة
ةّ  َ

ِ
َال اْ ِل مة

ِ
ال ال  َ  ا

ة
اَ َةعة  ﴾َة

 ) 116االؤَِوَ : 
“พวกเจาคิดวา แทจริงเราไดใหพวกเจาบังเกิดมาโดยไรประโยชน 

และแทจริงพวกเจาจะไมกลับไปหาเรากระน้ันหรือ ? อัลลอฮฺทรง

สูงสงจากคํากลาวอางน้ัน เปนผูทรงอํานาจ ผูทรงสัจจะ ไมมีพระ

เจาอื่นใดนอกจากพระองค...” (พระคัมภีรอัลกุรอาน , 23:115-116) 

 

ชีวิตหลังความตายเปนชีวิตท่ีแทจริง ไมเพียงแตดวงวิญญาณ

เทานั้น แตรวมทั้งรางกายอีกดวย เราจะใชชีวิตหลังความตายโดยมี

รางกายและจิตวิญญาณ  
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เมื่อเปรียบเทียบโลกใบนี้กับโลกชีวิตหลังความตาย ทานศาสน

ทูตมุหัมมัด  ไดบอกวา: “คุณคาของโลกใบน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับ

โลกหลังความตายแลว เปรียบเสมือนการชักน้ิวมือขึ้นมาจากทอง

ทะเลเมื่อเจาจุมน้ิวลงไปในทอง ทะเลและจากน้ันชักมันกลับ

ขึ้นมา”  (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขท่ี 2858 และ Mosnad 

Ahmad เลขที่ 17560) ความหมายก็คือวา คุณคาของโลกใบนี้เมื่อ

เปรียบเทียบกับโลกหลังความตายแลวเปรียบเสมือนหยดน้ํา เพียงสอง

สามหยดเมื่อเปรียบเทียบกับทองทะเล 
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บุคคลหน่ึงจะกลายเปนชาวมุสลิมไดอยางไร? 

 

เพียงแคกลาวดวยศรัทธาแรงกลาวา “La ilaha illa Allah, 

Muhammadur rasoolu Allah” บุคคลหนึ่งซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนา

อิสลามและกลายเปนชาวมุสลิม (ฟงเสียง คลิกที่ http://www.islam-

guide.com/th/testimony.ram)  คํากลาวน้ีหมายความวา “ไมมีพระผู

เปนเจาท่ีแทจริง นอกจากพระผูเปนเจา (อัลลอฮฺ) (อยางที่กลาว

มาแลวนั้น ภาษาอารบิก คําวา อัลลอฮฺ หมายความวา พระผูเปนเจา 

(พระผูเปนเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียวซึ่งเปนผูสรรคสรางท้ังจักรวาล) 

คําวาอัลลอฮฺนี้ เปนพระนามของพระผูเปนเจาซึ่งผูพูดภาษาอารบิกเปน

ผูใช ทั้งชาวมุสลิมท่ีเปนอาหรับและชาวคริสเตียนที่เปนอาหรับดวย) และ 

มุหัมมัดคือผูถือสาร (ทานศาสนทูต, ศาสนทูต) ของพระผูเปนเจา” ใน

สวนแรกคําวา “ไมมีพระผูเปนเจาท่ีแทจริงอ่ืนใดนอกจากพระผูเปนเจา” 

หมายความวาไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการเคารพบูชานอกจากพระผู

เปนเจาเพียงพระองคเดียว และพระผูเปนเจาทรงไมมีทั้งบริวารหรือพระ

บุตร การเปนชาวมุสลิม บุคคลน้ันควรปฏิบัติตอไปนี้อีกดวย: 

• เชื่อวาพระคัมภีรอัลกุรอานที่ศักด์ิสิทธิ์เปนพระดํารัสของพระผู

เปนเจาโดยแท ซึ่งพระองคทรงเปนผูเปดเผย 

• เชื่อวาวันพิพากษา (วันฟนคืนชีพ) เปนความจริงและจะมาถึง 

ตามที่พระผูเปนเจาไดทรงสัญญาไวในพระคัมภีรอัลกุรอาน 

• ยอมรับศาสนาอิสลามเปนศาสนาของตนเอง 
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• ไมเคารพบูชาสิ่งอ่ืนใดหรือบุคคลใดนอกจากพระผูเปนเจา 

 

ทานศาสนทูตมุหัมมัด    ไดบอกวา: “พระผูเปนเจาทรง

โปรดการสารภาพบาปของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเมื่อเขาหันมาหา

พระองคเพ่ือสารภาพบาป มากกวาสภาพความดีใจของคนผูหน่ึง

ในหมูพวกเจาท่ีไดขี่อูฐเขาไปในทะเลทราย และมันไดวิ่งหนีไป

จากเขา นําเอาอาหารและนํ้าดื่มของเขาไปดวย ดังน้ัน เขาจึงสูญ

สิ้นความหวังไปอยางส้ินเชิงในการไดอูฐกลับมา เขาจึงเดินไปยัง

ตนไมและนอนแผหลาอยูใตรมเงาของตนไมดังกลาว (เพ่ือรอ

ความตาย) เน่ืองจากเขาสูญสิ้นความหวังท้ังหมดท่ีจะพบอูฐของ

เขา ตอมา ขณะท่ีเขาอยูในสภาวะดังกลาว (ดวยความสิ้นหวัง) 

ทันใดน้ัน อูฐตัวน้ันไดมาอยูตรงหนาเขา! ดังน้ันเขาจึงควาเชือกผูก

อูฐเอาไวและรองไหสะอึกสะอื้นดวยความปติ ตื้นตัน พลางอุทาน

ขึ้นอยางพลั้งปากวา “โอ อัลลอฮฺ พระองคคือขารับใชของขาพเจา 

และขาพเจาคือเจานายของพระองค” ความผิดพลาดของเขา

เกิดขึ้นจากความปติอันเปยมลนของเขาน่ันเอง” (บรยายไวใน 

Saheeh Muslim เลขท่ี 2747 และ Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 6309) 



105 
 

 

 

คํากลาวที่วา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอ่ืนใด นอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัด

คือผูถือสาร(ศาสนทูต)ของพระผูเปนเจา” จารึกอยูเหนือประตูทางเขาแหงนี้ 
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พระคัมภีรอัลกุรอานเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับอะไร? 

 

 

พระคัมภีรอัลกุรอาน 

พระดํารัสที่ทรงเปดเผยเปน

ครั้ งสุดท ายของพระผู เปน

เจา  เปนแหลงขอมูลที่สําคัญ

แห งความศรัทธาและการ

ปฏิบัติของชาวมุสลิม พระคัมภีรสัมพันธกับทุกเรื่องราวซึ่งเก่ียวของกับ

มวลมนุษย อันไดแก สติปญญา คําสอน การบูชา การดําเนินกิจกรรม 

กฎหมาย เปนตน  

แตสาระสําคัญเบ้ืองตนไดแกความสัมพันธระหวางพระผูเปน

เจากับบรรดามัคลูก(สรรพสิ่งท่ีถูกสราง)ของพระองค ในเวลาเดียวกัน  

พระคัมภีรยังไดบรรจุไวซึ่งแนวทางและคําสอนโดยละเอียดเพื่อ

สังคมที่ยุติธรรม การปฏิบัติตนอยางถูกตอง และระบบเศรษฐกิจท่ีเปน

ธรรม 

หมายเหตุ พระคัมภีร อัลกุรอานไดรับการเปดเผยตอมุหัม

มัด  เปนภาษาอารบิกเทานั้น ดังนั้น การแปลพระคัมภีร ทั้งที่เปน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ ไมถือวาเปนพระคัมภีรอัลกุรอาน หรือไมใช

ภาคของพระคัมภีรอัลกุรอาน แตเปนเพียงการแปลความหมายในพระ

คัมภีรอัลกุรอานซึ่งไดรับการเปดเผยปรากฏอยูในภาษาอารบิกเทานั้น 
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มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือใคร? 

 

มุหัมมัด  เกิด ณ นครเมกกะห(มักกะฮฺ)ในป พ.ศ. 113 

เน่ืองจากบิดาของทานเสียชีวิตกอนที่ทานจะเกิด และมารดาของทาน

เสียชีวิตตอมาหลังจากนั้นเพียงไมนาน ทานจึงไดรับการเลี้ยงดูจากลุง

ของซึ่งมาจากเผา Quraysh (กุร็อยชฺ) ที่มีชื่อเสียง ทานไดรับการเลี้ยงดู

อยางผูไมรูหนังสือ ไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือไดและเปนอยูเชนนี้

จวบจนการเสียชีวิต ครอบครัวของทานกอนที่ทานจะรับหนาท่ีเปนศาสน

ทูต ไมเคยสนใจในเรื่องวิทยาศาสตรและสวนใหญไมรูหนังสือเลย ขณะที่

ทานเจริญวัย ทานมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณธรรม ความซื่อสัตย ความ

นาเชื่อถือ ความโอบออมอารียและความจริงใจ ทานเริ่มเปนที่รูจักกันถึง 

ความซื่อสัตย ความสุจริต ความนาเชื่อถือ ความมีนํ้าใจและความจริงใจ

ของทาน จนมีผูเรียกขานทานวา (อัล-อะมีน) ผูนาเชื่อถือ. (บรรยายไวใน 

Mosnad Ahmad เลขท่ี 15078) มุหัมมัด   เปนผูเครงในศาสนา และ

ทาน จะรังเกียจความเสื่อมโทรมและการกราบไวบูชาสิ่งงมงายที่มีอยู

เปนเวลานานในสังคมของทาน 
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มัสยิดของทานศาสนทูตมุหัมมัด    ในกรุงมะดีนะฮฺ 

ซาอุดิอาระเบีย 

 

ในขณะที่ทานมีอายุไดสี่สิบป มุหัมมัด   ไดรับการเปดเผย

วิวรณเปนครั้งแรกจากพระผูเปนเจาโดยผานมะลาอิกะฮฺญิบรีล(เทพทูต

กาเบรียล) การเปดเผยกระทําติดตอกันเปนเวลาย่ีสิบสามป และคํา

เปดเผยเหลานั้นไดรับการรวบรวมจนเปนที่รูจักกันในนามพระคัมภีรอัลกุ

รอาน 

ทันทีที่ทานเริ่มเผยแผพระคัมภีรอัลกุรอานและเทศนาสั่งสอน

ความเปนจริงซึ่งพระผูเปนเจาไดทรงเปดเผยตอทาน ทานและสาวกกลุม

เล็กๆ ของทานไดรับความลําบากจากการกลั่นแกลงจากพวกนอก

ศาสนา การกลั่นแกลงทวีความรุนแรงมากขึ้น จนมาในป พ.ศ. 1165 

พระผูเปนเจาทรงบัญชาใหพวกทานอพยพหนี การอพยพครั้งนี้จากนคร

เมกกะห (มักกะฮฺ) ไปยังกรุงเมดินะห (มะดีนะฮฺ) ซึ่งอยูทางเหนือขึ้นไป

ประมาณ 260 ไมล ถือเปนจุดเริ่มตนของปฏิทินมุสลิม 
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หลังจากน้ันหลายป ศาสนทูตมุหัมมัด  และสาวกของทาน

จึงสามารถกลับมายังนครเมกกะหได ซึ่งเปนที่ที่ทานและบรรดาสาวก

ตางใหอภัยตอเหลาปจจามิตร  

กอนที่ทานศาสนทูตมุหัมมัด  จะเสียชีวิต ขณะท่ีมีอายุหก

สิบสามป พื้นท่ีสวนใหญของคาบสมุทธอาระเบียนกลายเปนชาวมุสลิม 

และภายในหน่ึงศตวรรษหลังจากที่ทานเสียชีวิต ศาสนาอิสลามไดแพร

ขยายไปถึงตะวันตกของประเทศสเปน และตะวันออกไกลอยางประเทศ

จีน บรรดาเหตุผลของการแพรขยายอยางรวดเร็วและอยางสันติวิธีของ

ศาสนาอิสลามนั้น ไดแก ความเปนจริงและความชัดเจนของคําสอนใน

ศาสนานั่นเอง ศาสนาอิสลามมีความศรัทธาตอพระผูเปนเจาพระองค

เดียว ผูซึ่งมีควรคาแกการเคารพบูชาแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น 

มุหัมมัด  ถือเปนตัวอยางท่ีสมบูรณแบบของมนุษยผูหน่ึงใน

เรื่องของความซื่อสัตย ยุติธรรม เปยมลนไปดวยความเมตตา มีความ

เวทนาสงสาร มีคุณธรรม และกลาหาญ แมวาพระองคจะเปนบุรุษชาติ 

พระองคก็หนีหางจากลักษณะอันชั่วรายและมุมานะบากบ่ันอยางเด็ด

เด่ียว เพียงเพื่อพระผูเปนเจาและสิ่งตอบแทนจากพระองคในโลกหลัง

ความตาย ย่ิงไปกวานั้น การกระทําและการปฏิบัติตนของทาน จะ

กระทําไปดวยใจที่จดจอและยําเกรงตอพระผูเปนเจาเทาน้ัน 
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การแพรขยายของศาสนาอิสลามมีผลตอการพัฒนาทางดาน

วิทยาศาสตรอยางไร? 

 

ศาสนาอิสลามสอนใหมนุษย

รูจักใชพลังสติปญญาและ

การสังเกต ภายในสองสามป

ข อ ง ก า ร แ พ ร ข ย า ย ข อ ง

ศ า ส น า อิ ส ล า ม  ค ว า ม

เ จ ริ ญ รุ ง เ รื อ ง แ ล ะ แ ห ล ง

แสวงหาความรูเฟองฟูเปนอยางมาก เปนการผสมผสานแนวความคิด

ของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกเขาดวยกัน และความคิดใหมกับ

ความคิดเกา อันนํามาซึ่งความกาวหนาที่ย่ิงใหญทั้งในดานการแพทย 

คณิตศาสตร ฟสิกส ดาราศาสตร ภูมิศาสตร สถาปตยกรรม ศิลป 

วรรณกรรม และประวัติศาสตร เกิดระบบที่สําคัญหลายอยาง เชน พืช

คณิต ตัวเลขอารบิก และแนวคิดในเรื่องความเปนศูนย (ซึ่งสําคัญตอการ

เจริญกาวหนาของเรื่องคณิตศาสตร) ทั้งหมดนี้ไดรับการถายทอดจาก

โลกมุสลิมไปยังยุโรปสมัยกลาง เครื่องมือท่ีมีความสลับซับซอนซึ่งทําให

ชาวยุโรปสามารถเดินเรือไปคนพบสิ่ง ตางๆ เชน เครื่องมือวัดตําแหนง

ของดวงดาว เครื่องมือวัดมุม และแผนที่การเดินเรือที่สมบูรณแบบ ซึ่ง

ทั้งหมดไดรับการพัฒนามาจากชาวมุสลิมทั้งสิ้น 
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เครื่องมือวัดตําแหนงดวงดาว หนึ่งในเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่สําคัญ

ที่สุดไดรับการพัฒนามาจากชาวมุสลิมซึ่งนํามาใชอยางกวางขวางทาง

ตะวันตกจนกระทั่งปจจุบันน้ี 

 

 
นักการแพทยชาวมุสลิมไดใหความสนใจตอการผาตัดและไดพัฒนา

เครื่องมือผาตัดขึ้นมาหลายชนิดอยางที่เห็นอยูในหนังสือโบราณฉบับนี้ 



112 
 

ชาวมุสลิมมีความเชือ่เกี่ยวกับพระเยซูอยางไร? 

 

ชาวมุสลิมใหความเคารพและนับถือศาสนทูตอีซา หรือ พระเยซู 

(ขอความสันติจงประสบแดทาน) พวกเขายอมรับวาทานคือหนึ่งในผูถือ

สารที่ย่ิงใหญที่สุดของพระผูเปนเจามาสูมวลมนุษยชาติ พระคัมภีรอัลกุ

รอานไดยืนยันถึงการเกิดอยางบริสุทธิ์ของทาน และมีอยูบทหนึ่งในพระ

คัมภีรอัลกุรอานที่ชื่อวา ‘มัรยัม’ (แมรี่) พระคัมภีรอัลกุรอานได

อรรถาธิบายถึงการกําเนิดของพระเยซูดังนี้: 

َِ ال اِسمال ال ﴿ ِّ ٍة  ِلمة َِ بِ�ة ال
َّ َ  يالبة َ  ا ِرقةمال إِ  يةا مة

ةال مةةئِ�ة
ِ
إِِذ قةالةِت ال

ِرقة  يحال ِعْسة اِ�نال مة َِ مة
ِ
نة ال ِِ َة  ٍِ رة َِ َةاآل ُِيةا   ِف اّل

َةِجيها  مة 
�ِ�ة  ر  ْة مال

ِ
 ) 45اخل عمراَ :  ﴾ال

“จงรําลึกถึงขณะท่ีมะลาอิกะฮฺกลาววา มัรยัมเอย ! แทจริงอัลลอฮฺ

ทรงแจงขาวดีแกเธอซึ่งพจมานหน่ึงจากพระองค ชื่อของเขาคือ 

อัลมะซีห อีซา บุตรของมัรยัม โดยท่ีเขาจะเปนผูมีเกียรติในโลกน้ี 

และปรโลก และจะอยูในหมูผูใกลชิด” (พระคัมภีรอัลกุรอาน , 3:45) 

 

พระเยซูกําเนิดอยางมหัศจรรยโดยคําบัญชาของพระผูเปนเจา 

ซึ่งเปนคําบัญชาเดียวกันเหมือนที่ไดทรงบันดาลใหกําเนิดอาดัม พระผู

เปนเจาตรัสวา: 

ثةِا ﴿ مة ُة  َّ ثةاة ِعْسة ِعَدة ا ِة   َ ال إِ
ة
اٍب مِم  قةالة ل ن تالرة ِِ ْة ال 

لة َة مة  خدة
َال  و يةكال َة ن   ) 59اخل عمراَ :  ﴾َال
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“แทจริงอุปมาของอีซาน้ัน ดั่งอุปมัยของอาดัม พระองคทรงบังเกิด

เขาจากดิน และไดทรงประกาศิตแกเขาวาจงเปนขึ้นเถิด แลวเขาก็

เปนขึ้น” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 3:59) 

 

ในชวงระยะเวลาของการทําหนาที่ทานศาสนทูตน้ัน พระเยซูได

ทรงแสดงปาฏิหาริยมากมาย พระผูเปนเจาตรัสใหพวกเราฟงวา : 

﴿ ِّ
ة
ِم ن ّ��ال ن    ِّ م بِييةٍة 

ِّ قةِد ِجئَِال�ال
ة
اِ�ياة ن ِِ إِِسة

 بة
ة
 إَِ

 َ و َة ةسال

ية  َة َِيِ   خال  نفال
ة
ِ رةْ

ِْ  ْ يِئةِة ال هة ُة  �ِ ّْ نة ال ِّ م  لال ال لة�ال َِ
ة
َِ أ  بِِِِذ

ا  ِْ َال طة و كال
م  نةبّئال�ال

ال
َةأ  َّ َِ ا  بِِِِذ

ِو ة مة
ِ
ِحِيئا ال

ال
َةأ بِرة ة 

ة
مة ة َاأل

ِ
بِِر ال األم

ال
َةأ  َّ ا

مِ  َة ِف �اليالوتِ�ال َ رال َِ ا تةد  ِة َة َة  و
لال مال
ِ ا تْة  ) 49اخل عمراَ :  ﴾بِمة

“และเขาน้ัน(นบีอีซา)เปนฑูตไปยังวงศวานอีสรออีล (โดยท่ีเขาจะ

กลาววา) แทจริง ฉันไดนําสัญญาณหน่ึงจากพระเจาของพวกทาน

มายังพวกทาน โดยท่ีฉันจะจําลองขึ้นจากดินใหแกพวกทานดั่งรูป

นก แลวฉันจะเปาเขาไปในมัน แลวมันก็จะกลายเปนนกดวย

อนุมัติของอัลลอฮฺ และฉันจะรักษาคนตาบอดแตกําเนิด และคน

เปนโรคเร้ือน และฉันจะใหผูท่ีตายแลวมีชีวิตขึ้น ดวยอนุมัติ

ของอัลลอฮฺ และฉันจะบอกพวกทานถึงส่ิงท่ีพวกทานกินและเก็บ

รวบรวมไวในบานของพวกทาน...”  (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 3:49) 

 

ชาวมุสลิมเชื่อวาพระเยซูไมไดสิ้นชีวิตดวยการถูกตรึงบนไม

กางเขน เปนเพียงแผนการของเหลาปจจามิตรของพระเยซูท่ีจะตรึง
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กางเขนทาน แตพระผูเปนเจาทรงชวยใหทานปลอดภัยและทรงนําพระ

เยซูข้ึนไปเฝาพระองค และนําบุคคลิกลักษณะของพระเยซูใสเขาไปใน

รางของอีกคนหน่ึง หมูปจจามิตรของพระเยซูจึงนํารางของบุรุษผูน้ีไปตรึง

กางเขนแทน โดยคิดวาเขาผูน้ันคือพระเยซู พระผูเปนเจาตรัสวา: 

قةِولِ ﴿ ُال َة َةلالو ا �ة ِة َة  َّ ولة ا ِرقةمة  ةسال يحة ِعْسة اِ�نة مة َِ مة
ِ
َةا ال

ِ
َةل ِهِم إِن ا �ة

َِ ال  ِّ  �َ ُة َِيِ  لةِ    
ِ
وا َةلةفال َِ ينة ا ِ

 
َ  اي ُِ َة ِم 

ةهال َّ ة ل ُال لةئِ�ن  َة ُال  الو لَة ا صة ِة َة

 ِْ ُال ية َةلالو ا �ة ِة َة ّن   اّ�َةا ة الظ 
 
ٍم إَِ

ِ
ِن ِعل ِِ م بِِ   هال

ة ا ل االسَاء :  ﴾يَا  ِة
157( 

“...และการท่ีพวกเขากลาววา แทจริงพวกเราไดฆา อัล-มะซีหฺ อีซา 

บุตรของมัรยัม ศาสนทูตของอัลลอฮฺ และพวกเขาหาไดฆาอีซา

และหาไดตรึงเขาบนไมกางเขนไม แตทวาเขาถูกบันดาลให

เหมือนแกพวกเขา และแทจริงบรรดาผู ท่ีขัดแยงในตัวเขาน้ัน 

แนนอน ยอมอยูในความสงสัยเกี่ยวกับเขา พวกเขาหามีความรู

ใดๆ ตอเขาไม นอกจากคลอยตามความนึกคิดเทาน้ัน และพวก

เขามิไดฆาเขาดวยความแนใจ (อีซา)...”  (คัมภีรอัลกุรอาน, 4:157) 

 

ทั้งมุหัมมัด  และพระเยซูไมใชผูมาเปลี่ยนแปลงคําสอน

เบ้ืองตนในการศรัทธาพระผูเปนเจาพระองคเดียว ซึ่งนํามาสั่งสอนโดย

ทานศาสนทูตองคกอนๆ แตกลับเปนผูมายืนยันและนําคําสอนนั้นมา

สอนใหมตางหาก (ชาวมุสลิมยังเชื่ออีกวา พระผูเปนเจาทรงเปดเผย

หนังสือศักด์ิสิทธิ์ตอพระเยซู ชื่อวา Injeel (อินญีล) บางตอนในหนังสือ
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ยังคงปรากฏคําสอนของพระผูเปนเจาท่ีมีตอพระเยซู ในพระคัมภีรเลม

ใหม (New Testament) แตน่ีไมไดหมายความวาชาวมุสลิมเชื่อในพระ

คัมภีรไบเบิลที่เรามีอยูในปจจุบันนี้ เพราะวาไมไดเปนพระคัมภีรฉบับ

ด้ังเดิมซึ่งทรงเปดเผยโดยพระผูเปนเจา พระคัมภีรเหลานั้นตองเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงแกไข การเพิ่มเติมและการละบางสวนทิ้ง เรื่องน้ี

คณะกรรมการผูมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสังคายนาพระคัมภีร ไบ

เ บิล  (ฉ บับมาตรฐานที่ สั งคายนาแล ว )  ได เคยกล าวไว เชน กัน 

คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยนักปราชญจํานวนสามสิบสองทานซึ่ง

ดํารงตําแหนงสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้ พวกเขาไดรับรองสิ่งที่ได

ทบทวนและเสนอแนะแกคณะกรรมการที่ปรึกษาของตัวแทน จํานวนหา

สิ บ ท า น จ า ก นิ ก า ย ต า ง ๆ  ใ น ศ า ส น า ค ริ ส ต ที่ ใ ห ค ว า ม ร ว ม มื อ 

คณะกรรมการไดกลาวไวในบทนําเก่ียวกับพระคัมภีรไบเบิล (ฉบับ

มาตรฐานสังคายนาแลว) หนาท่ี 4 “บางครั้งมีหลักฐานปรากฏวาเน้ือหา

มีความยากตอการถายทอด แตไมมีฉบับใดไดรับการสังคายนาอยางเปน

ที่พอใจเลย ขณะน้ีพวกเราสามารถทําไดแตเพียงคอยติดตามการตัดสิน

ท่ี เหมาะสมท่ีสุดของบรรดานักปราชญผู เชี่ยวชาญในการแก ไข

เปลี่ยนแปลงเนื้อหาตนฉบับ” คณะกรรมการยังไดกลาวไวในบทนํา

หนาที่ 7 “หมายเหตุท่ีไดรับการเพิ่มเติมเขามาซึ่งชี้ใหเห็นวามีการ

เปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการละบางสวนทิ้งอยางชัดเจนใน

หนวยงานสมัยโบราณ” Mt 9.34; Mk 3.16; 7.4; Lk 24.32, 51 เปนตน)   

 



116 
 

 

มัสยิด อัล-อักศอ  Al-Aqsa ในนครเยรูซาเล็ม 
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ศาสนาอิสลามกลาวถึงลัทธิผูกอการรายวาอยางไร? 

 

ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาที่เปยมลนไปดวยเมตตาธรรม

ศาสนาหน่ึง ไมเคยเห็นดวยกับลัทธิกอการราย ในพระคัมภีรอัลกุรอาน

พระผูเปนเจาไดตรัสไววา: 

م ﴿ و�ال ِرِجال َال ةِم  ل َة ِم ِف اّليِن  اتِلالو�ال ْة ةِم �ال ينة ل ِ
 
ِن اي ال عة  َ مال ا َال ا َِهة  �ة

ة
َ

ن ِديةا ِ  �ة ِّ ِْ َِ ِْ مال
ِ
ّب ال ِ ُال ة   َ َ  ا ِِهِم إِ

ة
وا إِ  ْال َِ

ِْ �ال َة ِم  َهال ّ َ �ةهة
ة
ِم أ  ﴾�ال
 ) 8االمَحَة : 

“อัลลอฮฺ มิไดทรงหามพวกเจาเกี่ยวกับบรรดาผูท่ีมิไดตอตานพวก

เจาในเร่ืองศาสนา และพวกเขามิไดขับไลพวกเจาออกจาก

บานเรือนของพวกเจา ในการท่ีพวกเจาจะทําความดีแกพวกเขา 

และใหความยุติธรรมแกพวกเขา แทจริงอัลลอฮฺทรงรักผูมีความ

ยุติธรรม” (คัมภีรอัลกุรอาน, 60:8) 

 

ศาสนทูตมุหัมมัด    เคยสั่งหามเหลาทหารหาญไมใหเขนฆา

บรรดาสตรีและเด็ก ๆ, (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1744 และ 

Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 3015.) และพระองคทรงแนะนําพวกเขา

เหลาน้ันวา “จงอยาคิดคดทรยศ จงอยาทําอะไรมากเกินไปกวา

ความจําเปน จงอยาเขนฆาเด็กแรกเกิด”  (บรรยายไวใน Saheeh 

Muslim เลขที่ 1731 และ Al-Tirmizi เลขที่ 1408) และทานยังไดกลาว

อีกดวยวา “ผูใดก็ตามเขนฆาบุคคลผูซึ่งใหการทํานุบํารุงชวยเหลือ
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ชาวมุสลิมจะไมไดสัมผัสกลิ่นอายอันหอมรัญจวนของสรวงสวรรค 

แมวากล่ินอายดังกลาวจะขจรขจายอยูเปนเวลาถึงสี่สิบปก็ตาม” 

(บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 3166 และ Ibn Majah เลขที่ 

2686) อีกทั้ง ยังไดสั่งหามมิใหมีการลงโทษดวยการเผาไฟอีกดวย  

(บรรยายไวใน Abu-Dawood เลขท่ี 2675) 

ครั้งหน่ึงทานเคยลงบัญชีฆาตกรใหอยูเพียงลําดับที่สองของ

บาปมหันต และยังเคยเตือนเก่ียวกับวันพิพากษาวา “คดีแรกๆ ท่ีจะ

ไดรับการตัดสินของบรรดาผูคนในวันพิพากษาโลกน้ันจะเปนคดี

เกี่ยวกับ การเขนฆากันตาย”  (เรื่องนี้หมายถึงการเขนฆาและการทํา

ใหผูอ่ืนบาดเจ็บ บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1678 และ 

Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 6533) 

ชาวมุสลิมยังไดรับการสงเสริมใหมีความกรุณาตอสัตวและหาม

ทํารายสัตวอีกดวย ครั้งหน่ึงมุหัมมัด  ไดกลาวไววา “สตรีผูหน่ึง

ไดรับการลงโทษเน่ืองจากเธอกักขังแมวตัวหน่ึงจนตาย ในการ

ตัดสินเร่ืองน้ี เธอถูกพิพากษาใหลงไปสูขุมนรก ขณะท่ีเธอกักขัง

แมวตัวน้ัน เธอไมเคยใหอาหารหรือนํ้าแกมันเลย หรือแมกระท่ัง

ปลอยใหมันออกมาจับสัตวกินเปนอาหารเองก็หาไม” (บรรยายไว

ใน Saheeh Muslim เลขท่ี 2422 และ Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 2365) 

ทานยังบอกอีกดวยวา “มนุษยผูหน่ึงไดใหนํ้าดื่มแกสุนัขท่ีหิว

กระหายเปนอยางย่ิง ดังน้ัน พระผูเปนเจาจึงยกโทษบาปท้ังปวง

ของเขาเน่ืองจากการกระทําในคร้ังน้ี” มีคนถามทานศาสนทูต  วา 

พวกเราจะไดรับการตอบแทนสําหรับความกรุณาที่มีใหตอสรรพสัตวดวย
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หรือ? ทานตอบวา “สิ่งตอบแทนมีไวสําหรับความกรุณาท่ีมีตอท้ัง

คนหรือสัตว” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขท่ี 2244 และ 

Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 2466) 

นอกจากนี้ การนําเอาชีวิตของสัตวมาเปนอาหาร ชาวมุสลิมยัง

ไดรับคําบัญชาใหกระทําอยางนิ่มนวลโดยใหสัตวนั้นหวาดกลัวและ

ทรมานนอยที่สุดเทาท่ีเปนไปได ทานศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาวไววา 

“เมื่อพวกเจาฆาสัตว ใหกระทําดวยวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผูน้ันควร

ลับมีดของเขาใหคมกริบเพ่ือชวยลดความทุกขทรมานของสัตว”  

(บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขท่ี 1955 และ Al-Tirmizi เลขที่ 

1409.) 

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้และบทความศาสนาอิสลามอ่ืนๆ แลว 

การกระทําเพื่อสนับสนุนความรุนแรงตอพลเมืองที่ไรทางสู การทําลาย

ลางอาคารบานเรือนและทรัพยสินอ่ืนๆ อยางราบคาบ การท้ิงระเบิดและ

การทําใหผูชาย สตรี เด็กที่บริสุทธิ์ไดรับบาดเจ็บถือเปนการกระทําท่ี

ตองหามและนารังเกียจตามหลักศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม ชาว

มุสลิมปฏิบัติตามหลักศาสนาในเรื่องของความสันติ ความเมตตา และ

การใหอภัย และผูคนสวนใหญไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุการณรุนแรง

บางอยางที่เก่ียวพันกับชาวมุสลิม ถาปจเจกชนที่เปนชาวมุสลิมเขาไป

พัวพันกับการปฏิบัติการของลัทธิผูกอการราย บุคคลผูนั้นจะละเมิดตอ

บัญญัติของศาสนาอิสลาม 
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สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม 

 

ศาสนาอิสลามกําหนดสิทธิมนุษยชนไวมากมายสําหรับปจเจก

ชน ตอไปนี้คือสิทธิมนุษยชนบางประการซึ่งศาสนาอิสลามไดดํารงรักษา

ไว 

ชีวิตและทรัพยสินของพลเมืองทุกคนในรัฐอิสลามถือวาเปนสิ่ง

ศักด์ิสิทธิ์ ไมวาบุคคลนั้นจะเปนชาวมุสลิมหรือไมก็ตาม อีกทั้งศาสนา

อิสลามยังคงดํารงรักษาไวซึ่งเกียรติยศศักด์ิศรี ดังนั้น ในศาสนาอิสลาม 

การพูดจาจาบจวงผู อ่ืนหรือกระทําการลอเลียนตอผู อ่ืนถือเปนสิ่งที่

กระทํามิได ศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาวไววา “แทท่ีจริงแลวเลือด

เน้ือของพวกเจา ทรัพยสินของพวกเจาและเกียรติยศของพวกเจา

จะลวงละเมิดมิได” (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 1739 

และ Mosnad Ahmad เลขท่ี 2037) 

การเหยียดสีผิวจะกระทํามิไดในศาสนาอิสลาม เน่ืองจากในพระ

คัมภีรอัลกุรอานไดกลาวถึงความเสมอภาคของมนุษยตามเงื่อนไข

ดังตอไปนี้: 

﴿ ِْ لة َة ُ ا ال إِن ا  ا ا ّ�هة
ة
و�ا  يةا ن عال ُال ِم  َال َةا

ِ
ل عة َةجة نثة 

ال
َةأ ٍر  ُة ن ذة ِّ م  َال َةا

ِليٌم  ة عة  َ َ  ا ِم إِ َال ا ْة �ِ
ة
ِ أ  َ ِم ِعَدة ا ِة�ال رة

ِ
م
ة
َ  أ وا إِ

رال ا ة َةائِاة ِلةعة �ة َة

 ٌْ َِ
 ) 13ااْجراِ :  ﴾َة

“โอ มนุษยชาติท้ังหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชาย 

และเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูลเพ่ือ
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จะไดรูจักกัน แทจริงผูท่ีมีเกียรติย่ิงในหมูพวกเจา ณ ท่ีอัลลอฮฺน้ัน 

คือผูท่ีมีความยําเกรงย่ิงในหมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺน้ันเปนผู

ทรงรอบรูอยางละเอียดถ่ีถวน” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 49:13) 

 

ศาสนาอิสลามปฏิเสธการกําหนดกลุมปจเจกชนคนใด หรือชนชาติใดให

เปนที่โปรดปรานเปนพิเศษ อันเน่ืองมาจากความมั่งค่ัง อํานาจ หรือเชื้อ

ชาติของพวกเขาเหลาน้ัน พระผูเปนเจาทรงสรางหมูมวลมนุษยขึ้นมาให

มีความเทาเทียมกัน ซึ่งจะมีความแตกตางกันก็แตเฉพาะพื้นฐานของ

ความศรัทธาและความเลื่อมใสในศาสนาเทานั้น ทานศาสนทูตมุหัม

มัด  กลาวไววา “โอ มนุษยท้ังหลาย! พระผูเปนเจาของพวกเธอ

ก็เปนพระผูเปนเจาองคเดียวกันและบรรพบุรุษของพวกเธอ 

(อาดัม) ก็เปนบรรพบุรุษคนเดียวกัน ชนชาติอาหรับก็ไมดีไปกวา

ชนชาติท่ีไมใชอาหรับ และชนชาติท่ีไมใชอาหรับก็ไมดีไปกวาชน

ชาติอาหรับ และบุคคลผิวสีแดงก็ไมดีไปกวาบุคคลท่ีมีผิวสีดําและ

บุคคลท่ีมีผิวสีดําก็ไมดีไปกวาบุคคลท่ีมีผิวสีแดง ยกเวนในเร่ือง

ของความเลื่อมใสในศาสนา” (สีผิวที่กลาวไวในคําดํารัสของทานศา

สนทูตนั้นคือตัวอยาง ความหมายก็คือในศาสนาอิสลาม ไมมีผูใดดีกวา

ผูอ่ืน อันเนื่องมาจากสีผิว ไมวาสีขาว ดํา แดง หรือสีอ่ืนๆ บรรยายไวใน 

Mosnad Ahmad เลขท่ี 22978) 

ปญหาสําคัญอยางหนึ่งในปญหาสําคัญอ่ืนๆ ที่มนุษยชาติตาง

ประสบอยูทุกวันนี้ก็คือลัทธิการเหยียดสีผิว ประเทศที่พัฒนาแลว

สามารถสงมนุษยขึ้นไปยังดวงจันทรได แตไมสามารถหามมนุษยให
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เกลียดชังและตอสูกับมนุษยรวมโลกได นับต้ังแตชวงชีวิตของทานศาสน

ทูตมุหัมมัด  เปนตนมา ศาสนาอิสลามไดแสดงใหเห็นดวยตัวอยางที่

ชัดเจนวาสามารถยุติลัทธิเหยียดสีผิวน้ันไดอยางไร การแสวงบุญ(หัจญ)

ในแตละปท่ีนครมักกะฮฺแสดงใหเห็นถึงความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกันอยาง

แทจริงของพี่นองชาวมุสลิมทุกเชื้อชาติและชนชั้น เมื่อชาวมุสลิม

ประมาณสองลานคนจากท่ัวทุกมุมโลกมาชุมนุมกันท่ีนครมักกะฮฺเพื่อ

แสวงบุญดังกลาว 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาแหงความยุติธรรม พระผูเปนเจาตรัส

ไววา: 

َ تال ﴿
ة
ِم أ َال رال مال

ِ َ  يْة َ  ا ِمَالم �ةِ�ة إِ كة ُِذةا حة َة ا  ِهِلهة
ة
 أ
ة
ِِ إَِ ا

انة ِة
ة
 األ
ِ
ؤّدَا
ِدلِ  عة

ِ
 بِال
ِ
وا مال ِكال

ة
َ ت

ة
ُ اِ  أ  ) 58االسَاء :  ﴾ا

“แทจริง อัลลอฮฺทรงใชพวกเจาใหมอบคืนบรรดาของฝากแก

เจาของของมัน และเมื่อพวกเจาตัดสินระหวางผูคน พวกเจาก็

จะตองตัดสินดวยความยุติธรรม...”  (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 4:58) 

 

และพระองคยังตรัสอีกวา: 

�ة ﴿ ِْ َِ ِْ مال
ِ
ّب ال ِ ُال ة   َ َ  ا وا إِ ْال َِ

قِ
ة
أ  ) 9ااْجراِ :  ﴾َة

“และพวกเจาจงใหความเท่ียงธรรมเถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใคร

บรรดาผูใหความเท่ียงธรรม” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 49:9) 
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พวกเราควรยุติธรรมแมกระทั่งกับบุคคลผูซึ่งพวกเราตางเกลียด

ชัง ตามที่พระผูเปนเจาตรัสไววา: 

قِرةبال ﴿
ة
وة أ  هال

ِ
الوا  اِعِدل

ِ
الوا  �ةِعِدل

 
َ
ة
ة أ َة َال قةِوٍم  َةي ُة ِم  َ �ال ِة ِِر َة �ة َة

وةإ ِْ  َ  ) 8االائدٍ :  ﴾لِل
“และจงอยาใหการเกลียดชังพวกหน่ึงพวกใด ทําใหพวกเจาไม

ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเปนส่ิงท่ีใกลกับความยําเกรงตอพระ

เจาย่ิงกวา..” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 5:8) 

 

ศาสนทูตมุหัมมัดไดกลาวไววา “มนุษยท้ังหลาย จงระวังในเร่ือง

ความอยุติธรรม เน่ืองจากความอยุติธรรมน้ันจะมีแตความมืดมิด

ในวันพิพากษาโลก” (ตัวอยางเชน การกดขี่ขมเหงผูอ่ืน การปฏิบัติ

อยางอยุติธรรม หรือกระทําสิ่งไมถูกตองตอผูอ่ืน บรรยายไวใน Mosnad 

Ahmad เลขท่ี 5798 และ Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 2447) 

และบุคคลผูซึ่งไมเคยมีสิทธิใดๆ เลย (เชน สิ่งที่พวกเขามีสิทธิ์

รองขออยางยุติธรรม) ในชีวิตน้ีจะไดรับสิทธิตางๆ ในวันพิพากษา อยาง

ที่ศาสนทูต  ไดกลาวไววา “ในวันพิพากษาโลก สิทธิตางๆ จะ

มอบใหแกบุคคลเหลาน้ันเมื่อบุคคลเหลาน้ันถึงกําหนดไดรับ 

(และความไมถูกตองจะไดรับการชดใช)” (บรรยายไวใน Saheeh 

Muslim เลขท่ี 2582 และ Mosnad Ahmad เลขท่ี 7163) 
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สถานภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเปนอยางไร? 

 

ศาสนาอิสลามมองสตรี ไม

วาโสดหรือสมรสแลวอยาง

บุคคลทั่วๆ ไปที่มีสิทธิเปน

ของตัวเอง พรอมท้ังมีสิทธิ

ในความเปนเจาของหรือ

จําหนายจายโอนทรัพยสิน

และสิ่ ง ท่ีตนหามาได โดย

ปราศจากอํานาจการปกครองใดๆ (ไมวาจะเปนบิดา สามี หรือบุคคล

อ่ืน) เธอมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรือขาย ใหเปนของขวัญและบริจาคการกุศล และ

อาจใชจายเงินของตนไดอยางท่ีตนพอใจ สินสอดทองหมั้นที่ไดรับมาจาก

การที่เจาบาวมอบใหแกเจาสาวเพื่อใชสอยเปนการสวนตัวของเธอเอง 

และสตรียังสามารถใชนามสกุลของตนเองไดโดยไมตองใชนามสกุลของ

สามีไดอีกดวย 

ศาสนาอิสลามยังสงเสริมใหสามีเลี้ยงดูภรรยาใหดี อยางที่

ทานศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาววา “บุคคลที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเจา

ก็คือบุคคลซึ่งดีท่ีสุดตอภรรยาของตนเอง” (บรรยายไวใน Ibn Majah 

เลขท่ี 1978 และ Al-Tirmizi เลขท่ี 3895) 

ผูเปนมารดาในศาสนาอิสลามถือเปนผูมีเกียรติอยางสูง ศาสนา

อิสลามแนะนําใหเลี้ยงดูมารดาดวยวิธีท่ีดีที่สุด บุรุษผูหน่ึงเขาหาศาสน
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ทูตมุหัมมัด  และ ถามวา “โอ ผูถือสารจากพระผูเปนเจา! ผูใดใน

บรรดาผูคนทั้งหลาย ควรคาที่จะเปนสหายที่ดีของขาพเจาที่สุด” ทานศา

สนทูต   ตอบวา “มารดาของเจานะซิ” บุรุษผูนั้นถามอีกวา “แลวใคร

หลังจากนั้นเลา?” ทานศาสนทูต  ตอบวา “มารดาของเจา” บุรุษผูนั้น

ยังคงถามตอไปอีกวา “ใครอีกหลังจากนั้น?” ทานศาสนทูต  ตอบวา 

“มารดาของเจา” บุรุษผูน้ันถามซ้ําอีกวา “ใครอีกหลังจากน้ัน” ทานศาสน

ทูต  ตอบอีกวา: “ตอไปคือบิดาของเจา” (บรรยายไวใน Saheeh 

Muslim เลขท่ี 2548 และ Saheeh Al-Bukhari เลขท่ี 5971) 
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ครอบครัวในศาสนาอิสลาม 

 

ครอบครัว ถือเปนสถาบันขั้นพื้นฐานของสังคม ซึ่งปจจุบันกําลัง

แตกแยก ระบบครอบครัวในศาสนาอิสลามไดนําสิทธิของสามี ภรรยา 

บุตร และญาติพี่นองเขามาสูดุลยภาพท่ีสมบูรณ ดวยการสงเสริมความ

ประพฤติท่ีไมเห็นแกตัว โอบออมอารีและความรักในโครงสรางของระบบ

ครอบครัวที่มีการจัดการอยางดี ความสงบสุขและความมั่นคงที่ไดรับมา

จากสถาบันครอบครัวที่แข็งแกรงถือวามีคุณคาอยางมหาศาล และถูก

มองวาเปนสิ่งที่สําคัญย่ิงสําหรับการปลูกฝงทางดานจิตใจในหมูมวล 

สมาชิกของครอบครัว ความเปนระเบียบของสังคมที่สมานฉันทควรไดรับ

การสรรคสรางจากสมาชิกในครอบ ครัวใหญที่มีความใกลชิดกันและ

จากบุตรผูสืบสกุล 
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ชาวมุสลิมปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางไร? 

 

ในโลกของศาสนาอิสลามจะไมคอยไดพบเห็น “บานพักคนชรา” 

การดูแลบิดามารดาของเราในชวงเวลาท่ีลําบากท่ีสุดในชีวิตของพวก

ทานเชนนี้ ถือวาเปนเกียรติและเปนคุณงามความดี อีกท้ังยังถือเปน

โอกาสในการพัฒนาจิตใจท่ีย่ิงใหญอีกดวย ในศาสนาอิสลาม ถือวายัง

ไมเปนการเพียงพอที่พวกเราเพียงแตสวดมนตภาวนาใหกับบิดามารดา

ของพวกเรา แตพวกเราควรจะปฏิบัติดวยความโอบออมอารีอยางไรที่

สิ้นสุด จําไววาเมื่อตอนที่พวกเรายังเปนเด็กเล็กชวยเหลือตัวเองไมได 

พวกเขาเลี้ยงดูพวกเราดวยตัวของทานเอง มารดาเปนผูที่สมควรไดรับ

การยกยองเปนอยางย่ิง เมื่อบิดามารดาชาวมุสลิมแกชราลงทานจะไดรับ

การเลี้ยงดูอยางทนุถนอมดวยความเมตตาและความไมเห็นแกตัว 

ในศาสนาอิสลาม การเลี้ยงดูบิดามารดาถือเปนหนาที่อันดับที่

สองรองจากการทําละหมาด และถือเปนสิทธิของบิดามาดาที่จะคาดหวัง

วาจะไดรับการดูแล ถือกันวาเปนสิ่งท่ีนารังเกียจเดียจฉันทในการแสดง

ความฉุนเฉียวใดๆ เมื่อผูเฒาชราเริ่มทําอะไรลําบาก 

พระผูเปนเจาตรัสวา: 

ن  ﴿ َِلالغة ا �ة  ِ  إِ
انا  َة يِِن إِِح اِلة وة

ِ
�ِال َة ُال   إِي ا

 
 إَِ

ِ
َا  �ةِعَالدال

 
َ
ة
َة أ �ّ ّة  ة قة َة
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ِرقما   ُة   َ ا قةِو مة قالا ل هال قالا ، َة َة نة الر ِحةِة  ِِ َةالة اّيّل  ا جة مة هال
ة ِفِض ل َِ ا َة

ِغْا   ِِ صة � يةا ا  ة مة
ُة ا  مة ِهال  )24 -23ااإلساء : ﴾  ّب ا ِحة

“และพระเจาของเจาบัญชาวา พวกเจาอยาเคารพภักดีผูใด

นอกจากพระองคเทาน้ันและจงทําดีตอบิดามารดา เมื่อผูใดในท้ัง

สองหรือท้ังสองบรรลุสูวัยชราอยูกับเจา ดังน้ัน อยากลาวแกท้ัง

สองวา อุฟ (คือถอยคําแสดงความไมพอใจ) และอยาขูเข็ญทาน

ท้ังสอง และจงพูดแกทานท้ังสองดวยถอยคําท่ีออนโยน และจง

นอบนอมแกทานท้ังสอง ซึ่งการถอมตนเน่ืองจากความเมตตา 

และจงกลาววา ขาแตพระเจาของฉัน ทรงโปรดเมตตาแกทานท้ัง

สองเชนท่ีท้ังสองไดเลี้ยงดูฉันเมื่อเยาววัย” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 

17:23-24) 
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เสาหลักท้ังหาของศาสนาอิสลามคืออะไร? 

 

เสาหลักทั้งหาของศาสนาอิสลามถือเปนโครงสรางชีวิตของชาว

มุสลิม เสาหลักเหลานั้นถือเปนการปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การ

ละหมาด การใหซะกาต(ชวยเหลือแกผูยากไร) การถือศีลอดในชวงเดือน

เราะมะฎอน และการไปแสวงบุญยังนครมักกะฮฺสักครั้งหนึ่งในชีวิต

สําหรับผูที่สามารถทําได 

 

1) การปฏิญาณตนในเร่ืองความศรัทธา 

การปฏิญาณตนในเร่ืองความศรัทธาคือการกลาวดวย

ศรัทธาอยางแรงกลาวา “La ilaha illa Allah, Muhammadur rasoolu 

Allah” (ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ, มุหัมมะดุร เราะสูลุลลอฮฺ) คํากลาว

น้ีหมายความวา “ไมมีพระผูเปนเจาท่ีแทจริงอื่นใด นอกจากพระผู

เปนเจา(อัลลอฮฺ)” และ มุหัมมัดคือผูถือสาร (ศาสนทูต) ของพระผูเปน

เจาเทาน้ัน”  

ในสวนแรกวลีท่ีวา “ไมมีพระผูเปนเจาท่ีแทจริงอ่ืนใด นอก

จากอัลลอฮฺพระผูเปนเจา” หมายความวาไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการ

เคารพบูชานอกจากพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว และพระผูเปนเจา

ทรงไมมีทั้งบริวารหรือพระบุตร การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธาน้ี

เรียกวา ชะฮาดะฮฺ (Shahada) เปนการกลาวอยางงายๆ ซึ่งควรกลาว

ดวยศรัทธาอันแรงกลาเพื่อเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม (ตามท่ีได
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อธิบายมาแลวกอนหนานี้) การปฏิญาณในเรื่องความศรัทธาถือเปนเสา

หลักที่สําคัญที่สุดในศาสนาอิสลาม 

 

2) การละหมาด 

ชาวมุสลิมจะทําพิธีละหมาดวันละหาครั้ง ในการละหมาดแตละ

ครั้งจะใชเวลาประมาณครั้งละหาถึงสิบนาที การละหมาดในศาสนา

อิสลามจะเปนการติดตอกันโดยตรงระหวางผูละหมาดกับพระผูเปนเจา 

ไมมีสื่อกลางระหวางพระผูเปนเจากับผูละหมาดแตอยางใด 

ในการทําละหมาด บุคคลผูน้ันจะรูสึกเกษม สันติและสบายใจ

อยูภายใน และน่ันก็หมายความวาพระผูเปนเจาทรงยินดีกับเขาหรือเธอ

ผูนั้น ทานศาสนทูตมุหัมมัด  เคยพูดกับบิลาลวา “โอ บิลาล จง

ประกาศอิกอมะฮฺ(เรียกมาทําละหมาด)เถิด เพ่ือใหพวกเราได

พักผอนดวยการละหมาดน้ัน” (บรรยายไวใน Abu-Dawood เลขท่ี 

4985 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 22578) บิลาล (Bilal) คือหน่ึงใน

สหายของศาสนทูตมุหัมมัดซึ่งมีหนาที่เรียกผูคนมาทําละหมาด 

การทําละหมาดจะกระทําในเวลารุงอรุณ เที่ยง บาย พระ

อาทิตยตกดิน และกลางคืน ชาวมุสลิมอาจจะทําการละหมาดไดเกือบ

ทุกสถานที่ เชน ในกลางทุง สํานักงาน โรงงาน หรือในมหาวิทยาลัย 
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3) การใหซะกาต (การจายทรัพยชวยเหลือแกผูยากไร) 

ทุกสรรพสิ่งเปนของพระผูเปน

เจ า  เพ ราะ ฉะ นั้ นม นุษย จึ ง

ครอบครองทรัพยสมบัติแทน

พระองค  ความหมายเดิมของ

คํ า ว า  ซ ะ ก า ต  นั้ น  มี

ความหมายทั้ง ‘การชําระลาง

บาป’ และ ‘ความเจริญรุงเรือง’ การให ซะกาต นั้นหมายถึง ‘การใหตาม

อัตราสวนจากจํานวนทรัพยสินที่มีอยูแกผูยากไรตามลําดับที่เหมาะสม’  

อัตราสวนซึ่ง เปนทองคํา เงินและเงินสดซึ่ งอาจมีจํานวน

ประมาณ 85 กรัมของน้ําหนักทองคํา และถือครองเปนเจาของเปนเวลา

หน่ึงปทางจันทรคติถือเปนสองเปอรเซนตครึ่ง การถือครองของพวกเรา

ไดรับการชําระลางบาปดวยการจัดแบงสวนเล็กๆ ไวสําหรับบุคคลผูมี

ความจําเปน และเฉกเชนเดียวกับการตัดแตงตนไม การตัดแตงนี้เพื่อให

เกิดความสมดุล อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหการเจริญเติบโตอีกดวย 

 

บุคคลหนึ่งอาจใหทานมากเทาที่ตนตองการได โดยถือเปนการ

ทําบุญกุศลหรือบริจาคทานดวยความสมัครใจ 
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4) การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 

 

ทุกๆ ปในเดือนเราะมะฎอน (เดือนเราะ

มะ ฎอนคือ เ ดือนที่ เ ก าของ ปฏิทิ น

ศาสนาอิสลาม เดือนทางจันทรคติ 

ไมใชทางสุริยคติ) ชาวมุสลิมทั้งหมดจะ

ถือศีลอดต้ังแตรุ งอรุณจวบจนพระ

อาทิตยตกดิน โดยจะละเวนจากอาหาร 

น้ําด่ืมและการมีเพศสัมพันธ 

แมวาการถือศีลอดจะมีประโยชนตอ

สุขภาพ แตการถือศีลอดไดรับการยอมรับเปนสวนใหญวาเปนวิธีหนึ่ง

ของการชําระลาง จิตใจของตัวเอง โดยการตัดตัวเองออกจากความ

สะดวกสบายในทางโลก แมวาจะเปนเพียงระยะสั้นๆ บุคคลผูถือศีลอด

จะรูสึกเห็นใจผูหิวโหยอยางแทจริง ในเวลาเดียวกันก็ชวยใหจิตใจของผู

ถือศีลอดเจริญเติบโตไปดวย 

 

5) การแสวงบุญท่ีนครมักกะฮฺ 

การไปแสวงบุญประจําป (หัจญ) ท่ีนครมักกะฮฺ ถือเปน

ภาระหนาที่อยางหนึ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถ

ทั้งทางรางกายและทางการเงินที่จะทําได ในแตละปผูคนจากท่ัวทุกมุม

โลกประมาณสองลานคนตางไปชุมนุมกันที่นครมักกะฮฺ แมวานครมัก

กะฮฺจะคราคร่ําไปดวยผูมาเยือนอยูตลอดเวลา แตพิธีหัจยในแตละปจัด
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ใหมีขึ้นในเดือนสิบสองตามปฏิทินอิสลาม ผูแสวงบุญชายจะสวมใส

เสื้อผาเรียบงายเปนพิเศษเพื่อขจัดการแบงแยกชนชั้น และวัฒนธรรม

ออกไป เพื่อวาทุกคนจะไดยืนอยางเทาเทียมกันตอหนาพระผูเปนเจา 

 

ผูแสวงบุญกําลังละหมาดอยูใน มัสยิด อัล-หะรอม ในนครมัก

กะฮฺ ภายในสุเหราแหงน้ีจะมีกะอฺบะฮฺ (สิ่งกอสรางสีดําใน

รูปภาพ) ซึ่งชาวมุสลิมจะหันหนาเขาหาขณะทําการละหมาด 

กะอฺบะฮฺเปนสถานท่ีสักการะซึ่งพระผูเปนเจาทรงบัญชาให

ทานศาสนทูตอิบรอฮีมและลูกชายอิสมาอีลสรางขึ้น 

 

การประกอบพิธีหัจญ รวมถึงการเดินรอบกะบะฮฺจํานวนเจ็ดรอบ

และเดินไปอีกเจ็ดรอบระหวางเนินเขาเศาะฟา (Safa) และมัรวะฮฺ 



134 
 

(Marwa) เชนเดียวกับท่ีนางฮาญัรฺ (Hagar) ภรรยาของศาสนทูตอิบรอ

ฮีมเคยกระทําระหวางท่ีเธอคนหานํ้า จากนั้นผูแสวงบุญจะยืนรวมกัน

ในอะเราะฟะฮฺ (Arafa) บริเวณพื้นที่ 15 ไมลจากนครมักกะฮฺ และสวด

ออนวอนตอพระผูเปนเจาในสิ่งท่ีพวกเขาปรารถนาอีกทั้งยังขอประทาน

อภัยจากพระองคดวย  

วันเสร็จสิ้นการประกอบพิธีหัจญ จะจบลงดวยเทศกาล Eid Al-

Adha ซึ่งเปนการเฉลิมฉลองพรอมกับการทําละหมาด การเฉลิมฉลองนี้

และเทศกาล Eid ai-Fitr ซึ่งเปนวันเลี้ยงฉลองเพื่อเปนการระลึกถึงวัน

สิ้นสุดของเดือนเราะมะฎอน ซึ่งเปนสองเทศกาลประจําปตามปฏิทิน

ศาสนาอิสลาม 
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