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ทา่นไมส่นใจบ้างเลยหรือ.ท่ีจะมองภาพของศาสนา
อิสลามท่ีก�าลงัเป็นประเดน็ถกเถียงมากท่ีสดุในสื่อ
ตา่งๆ..รอบตวัทา่น..ผา่นชอ่งทาง และวิธีท่ีชดัเจนกวา่?  

ไมเ่หมาะหรือ ถ้าทา่นจะลองหยดุพิจารณาเพียงชัว่ครู่ 
เพ่ือท�าความรู้จกัแบบเจาะลกึกบัศาสนาอิสลามท่ีมีการ
แพร่ขยายกว้างขวางท่ีสดุ และถกูยอมรับอยา่งเร็วท่ีสดุ
ตอนนีต้ามสถิตท่ีิมีอยูท่ัว่โลก? 

ทา่นไมรู้่สกึสนกุและได้สาระบ้างเลยหรือ ท่ีได้ค้นพบ
เรียนรู้วฒันธรรมตา่งๆ ของผู้ อ่ืน และปรัชญาตา่งๆ ของ
พวกเขา เก่ียวกบัการใช้ชีวิต ศาสนา และสรรพสิง่ท่ีมีอยู่
ล้อมรอบตวัเรา? 

ท�าไมทา่นไมเ่ปิดโอกาสให้ตวัเองได้คดิพิจารณาข้อมลู
ท่ีแท้จริงเก่ียวกบัศาสนาอิสลามจากแหลง่อ้างอิง
โดยตรง..แล้วทา่นก็ใช้ความคดิและสตปัิญญาของทา่นใน
การตดัสนิ ? 

หากทา่นเหน็ด้วยเชน่นัน้ หรือเหน็วา่มีบางอยา่ง
ส�าคญั หรือนา่สนใจ หนงัสือเลม่นีจ้ะชว่ยให้ทา่นค้นพบ

ความต้องการของทา่นได้ 
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มีมีใครบ้างท่ีไมเ่คยหยดุถามตวัเองเลยในชว่งชีวิตท่ีผา่นมา
วา่ ฉนัคือใคร ? ฉนัมาจากไหน ? ฉนัต้องไปไหน ? 
บัน้ปลายชีวิตของฉนัจะเป็นอยา่งไร ? อะไรคือเป้าหมาย
ของการมีชีวิตอยูนี่ ้? และท�าไมทกุสิง่ท่ีมีลมหายใจในโลกนี ้
สดุท้ายแล้วต้องตายและสญูสลายไป ? 
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ชาชาวมสุลมิและผู้ ท่ีนบัถือศาสนาแหง่ฟากฟ้าตา่ง
ศรัทธาวา่การใช้ชีวิตของคนคนหนึง่โดยปราศจากการ
ศรัทธาตอ่การมีอยูจ่ริงของผู้ทรงสร้างท่ีทรงยตุธิรรม รวม
ถงึการศรัทธาตอ่ชีวิตในอีกโลกหนึง่ท่ีจะมีการตอบแทน
คณุงามความดีแก่ผู้ ท่ีประพฤตดีิ และจะลงโทษผู้ ท่ีประ
พฤตชิั ่มนัยอ่ม สญูเปลา่และไร้ความหมาย มนัคือความ
ทกุข์ทรมานและความเจ็บปวดท่ีไมมี่อะไรชดเชย และ
มนัคือการดิน้รนท่ีไมมี่คา่ตอบแทนใดๆ 

และเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะเข้าใจความหลากหลายของการมี
ชีวิตและเหตผุลเบือ้งหลงัของความทกุข์ยากในการใช้ชีวิต 
รวมถงึสิง่ผิดถกู และความทกุข์ยากล�าบาก นอกจากเม่ือ
เราได้ศรัทธาตอ่พระผู้อภิบาล ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงบริหาร
จดัการ ผู้ทรงปรีชาญาณ ผู้ทรงยตุธิรรม ซึง่ท�าให้บัน้ปลาย
ของแตล่ะชีวิตนัน้พบกบัผลตอบแทนตามท่ีเขาได้กระท�า
ไว้ในก่อนหน้านี ้

สภาพเชน่นีเ้ทา่นัน้ท่ีจะท�าให้การศรัทธา  อนัลกึซึง้ตอ่
คณุคา่และแนวคดิทัง้หมดท่ีเราได้เรียกร้อง อาทิ ความ
ยตุธิรรม ความรัก ความเอาใจใส ่ความจริงใจ ความ
อดทน และความเมตตา กลายเป็นสิง่ท่ีสอดคล้องกบั
ชีวิตของเราจริงๆ ท�าให้ความท้าทายในชีวิตมีความ
หมาย ความส�าเร็จมีรสชาต ิและความอดทนของเราก็มี
ความหอมหวานขึน้มาได้
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เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะเข้าใจความแตกตา่งของ

การมีชีวิตและเหตผุลลกึๆ ของความทกุข์

ยากล�าบากในการใช้ชีวิต รวมถงึจะเข้าใจ

สิง่ถกูผิดและความทกุข์ทรมานนอกจาก

เม่ือเราได้ศรัทธาตอ่พระผู้อภิบาล ผู้ทรง

สร้างสรรค์ ผู้ทรงบริหารจดัการ ผู้ทรง

ปรีชาญาณ ผู้ทรงยตุธิรรม 

เราพบวา่อลักรุอานท่ีเป็นคมัภีร์ของชาวมสุลมิ ได้บง่
ชีถ้งึเร่ืองนัน้ ซึง่อลัลอฮฺได้สาธยายให้เราถงึกลุม่คนท่ีมี
สตปัิญญาและมีความคดิใคร่ครวญไว้วา่ “และพวก
เขาพินิจพิจารณากนัในการสร้างบรรดาชัน้ฟ้าและแผน่
ดนิ (โดยกลา่ววา่) โอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์ 
พระองค์มิได้ทรงสร้างสิง่นีม้าโดยเปลา่ประโยชน์ มหา
บริสทุธ์ิย่ิงพระองค์ทา่น” (อลักรุอานบทอาล อิมรอน 
โองการท่ี 191)  
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ศาสนาอสิลาม

ศาสนาสว่นใหญ่ท่ีมีอยูม่กัตัง้ช่ือตามบคุคล หรือกลุม่
ชน หรือเมืองท่ีเป็นแหลง่ก�าเนิดของศาสนานัน้ เชน่ 
ศาสนา มะสฮีียะฮฺ (ศาสนาเมสสยิาห์ หรือศาสนาคริสต์) 
ก็ถกูตัง้ช่ือตามศาสดาท่ีช่ืออลั-มะสหฺี (ขอการสดดีุและ
ความสนัตสิขุปลอดภยัจงมีแดท่า่น)  ศาสนายะฮดีูยะฮฺ 
(หรือศาสนายิว) ก็ถกูตัง้ช่ือตามช่ือเผา่ยะฮซูา สว่น
ศาสนาพทุธก็ถกูตัง้ช่ือตามผู้ท่ีก่อตัง้ศาสนานัน่คือพทุธะ 
และศาสนาฮินดก็ูถกูตัง้ช่ือตามประเทศฮินด์ (หรืออินเดีย)

ตา่งจากศาสนาอิสลามท่ีไมไ่ด้ตัง้ช่ือตามบคุคล เผา่
พนัธุ์ เชือ้ชาต ิหรือพลเมืองใดพลเมืองหนึง่เป็นการเฉพาะ 
เพราะอิสลามไมไ่ด้จ�ากดัส�าหรับประชาตใิดถงึขัน้ต้องตัง้
ช่ือตาม และไมใ่ชเ่ป็นการประดษิฐ์ของบคุคลใดจนต้อง
อ้างตามช่ือของเขา แตมี่ช่ือวา่ “อิสลาม” เทา่นัน้

ความหมายของค�าว่า “อสิลาม”

หากเราย้อนกลบัไปดรูากศพัท์ของค�าวา่อิสลามใน
ภาษาอาหรับ จะพบความหมายมากมายท่ีหมายรวม
ถงึการยอมรับ การยอมจ�านน การเช่ือฟัง ความ
บริสทุธ์ิใจ ความสนัตสิขุปลอดภยั และ   ความสงบ

อิสลาม คือการยอมรับและการเช่ือฟังโดยบริบรูณ์ตอ่
พระผู้อภิบาล ผู้ทรงสร้าง และ ผู้ครอบครองกรรมสทิธ์ิ
เหนือสรรพสิ่งทัง้หลาย รวมถงึการเป็นอิสระจากการ
เคารพภกัดีตอ่สิง่อ่ืนในทกุรูปแบบ  
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และน่ีคือความหมายท่ีหลายโองการของ อลักรุอาน
ได้เน้นย�า้ไว้ 

อลักรุอานได้แจ้งแก่เราวา่ ใครก็ตามท่ีมุง่เข้าหาอลัลอฮฺ
ด้วยหวัใจและอวยัวะทกุสว่นของเขา และยอมนอบน้อม
และสโิรราบแก่พระองค์ พร้อมกบัปฏิบตัติามค�าสัง่ใช้และ
ค�าสัง่ห้าม แนน่อนวา่เขาได้ยดึสายเชือกแหง่ความส�าเร็จท่ี
ไมมี่วนัขาด ซึง่เขาจะประสบกบัความดีงามในทกุรูปแบบ                 
(ดอูลักรุอาน  บทลกุมาน โองการท่ี 22)
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เพราะฉะนัน้ อิสลามก็คือการเคารพภกัดีโดยบริบรูณ์
ตอ่อลัลอฮฺ และเป็นอิสระตอ่การนอบน้อมและเคารพ
ภกัดีตอ่สิง่อ่ืน สว่นมสุลมิก็คือผู้ ท่ีมีความบริสทุธ์ิใจใน
การเคารพภกัดีตอ่พระองค์ เขาคือ ผู้ ท่ีมีชีวิตอยูด้่วย
ความสนัตสิขุภายใน และเผยแพร่สนัตสิขุไปยงัคนอ่ืนๆ 
รอบตวัเขา

แล้วอิสลามเป็นศาสนาท่ีบรรดาศาสนทตูทัง้หมดได้
น�ามาหรือไม ่? 

ค�าวา่ “อิสลาม” ในภาษาอาหรับวนอยูภ่ายใต้ความ
หมายแหง่การยอมสยบ การนอบน้อม การเช่ือฟัง ความ
บริสทุธ์ิใจ ความสนัตสิขุปลอดภยั หรือความสงบใจ

อสิลามคือศาสนาของบรรดาศาสนทตูทกุท่าน
อลักรุอานได้ยืนยนัวา่ประชาชาตทิัง้หมด ในยคุสมยั

ตา่ง  ๆได้มีศาสนทตูคอยอบรมสัง่สอนศาสนาของอลัลอฮฺ/
พระผู้เป็นเจ้าแก่พวกเขา และอลักรุอานยงัได้กลา่วถงึทา่น
นบีมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) โดยตรงวา่ 
“แท้จริงเราได้สง่เจ้ามาด้วยสจัธรรม เป็นผู้แจ้งขา่วดีและผู้ตกั
เตือน และไมมี่ประชาชาตใิด (ในอดีต) เว้นแตจ่ะต้องมีผู้ตกั
เตือน (ถกูสง่มา) ยงัพวกเขา” (อลักรุอาน บทฟาฏิร โองการ
ท่ี 24) ซึง่บรรดาศาสนทตูทกุทา่นจะมาพร้อมกบัศาสนา
ท่ีแท้จริง โดยไมมี่ความแตกตา่งในพืน้ฐานของหลกัการ
ศรัทธา หลกัแหง่บทบญัญตั ิรวมถงึหลกัจริยธรรม    
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ศาสนาอิสลามท่ีมฮุมัมดัผู้เป็นศาสนทตูทา่นสดุท้าย (ขอ

การสดดีุและความสนัตสิขุปลอดภยัจงมีแดท่า่น) ได้น�ามา

ตัง้แต ่1,400 กวา่ปีท่ีแล้ว ถือเป็นการเตมิเตม็ศาสนาท่ี

บรรดาศาสนทตูก่อนหน้านีไ้ด้น�ามา ซึง่อลักรุอานได้สัง่ใช้ให้

ชาวมสุลมิศรัทธาตอ่สิง่ท่ีบรรดาศาสนทตูก่อนหน้านีท่ี้ได้น�า

มาด้วยเชน่กนั ไมว่า่จะเป็น อิบรอฮีม (อบัราฮมั) อิสหาก (อิสอคั)          

ยะอฺกบู (ยาโคบ) มซูา (โมเสส) และอีซา (เยซ)ู เป็นต้น (อลักุ

รอาน บท อลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 136)

สงัเกตได้วา่อลักรุอานได้บอกเลา่ให้เรารู้ถงึค�าสัง่เสีย

ของทา่นศาสนทตูอิบรอฮีมผู้ เป็นบดิาของบรรดาศาสน

ทตูท่ีมีตอ่ลกูหลานของทา่น เฉกเชน่ท่ีทา่นศาสนทตู

ยะอฺกบูได้สัง่เสียลกูๆ ของทา่นในขณะท่ีพวกเขาได้เข้า

มาหาวา่ แท้จริงอลัลอฮฺได้เลือกศาสนาท่ีเท่ียงแท้แก่

พวกเจ้าแล้ว ดงันัน้จงยืนหยดัในศาสนาอิสลามจนกวา่

ความตายจะมาเยือนยงัพวกเจ้า (อลักรุอาน บทอลั-

บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 132)

19



ดงันัน้ น่ีคือศาสนาท่ีเตมิเตม็ศาสนาของบรรดาศาสน
ทตูของอลัลอฮฺทกุทา่น ซึง่มีหลกัความเช่ือเดียวกนัโดย
ไมมี่แกนหลกัใดเปลีย่นแปลงไป แตท่ี่เปลีย่นแปลงคือ
บทบญัญตั ิรวมถงึรายละเอียดปลกียอ่ยตา่งๆ ท่ีเป็นไป
ตามความเหมาะสมของแตล่ะยคุสมยัท่ีมีความแตกตา่ง
กนั จนถงึยคุสมยัของศาสนทตูทา่นสดุท้าย นัน่คือศาสน
ทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ท่ีได้มา
ประกาศใช้หลกับญัญตัสิดุท้ายส�าหรับมนษุยชาต ิ

ณ จดุนี ้อลักรุอานจงึได้ยืนยนัอยา่งชดัเจนวา่
ศาสนานัน้มีหนึง่เดียวคืออิสลาม สว่นความแตกตา่ง
เก่ียวกบัหลกัความเช่ือท่ีเราได้พบเหน็ในหมูผู่้คนท่ี
นบัถือศาสนาแหง่ฟากฟ้าล้วนเกิดจากการบดิเบือนท่ี
ผิดเพีย้นไปอยา่งหา่งไกลจากสิง่ท่ีบรรดาศาสนทตูของ
พวกเขาได้น�ามาแตแ่รก   (อลักรุอาน บท อาล อิมรอน 
โองการท่ี 19)

ช่ือของอิสลามไมไ่ด้อ้างไปยงับคุคลใด กลุม่ชนใด เชือ้ชาตใิด 

หรือพลเมืองใด เป็นการเฉพาะ เพราะมนัไมไ่ด้จ�ากดัวา่เป็น

ของประชาชาตใิดในหมูม่นษุย์จนต้องเอาไปอ้างถงึ มนัไมไ่ด้

เกิดมาจากการประดษิฐ์ของใครจนต้องเอาช่ือเขามาตัง้ แต่

เป็นศาสนาท่ีถกูตัง้ช่ือวา่ “อิสลาม” เทา่นัน้
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 อสิลามศาสนา
แห่งสากล
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เป็,เป็นเร่ืองนา่แปลกท่ีในอลักรุอานไมมี่ค�าวา่(อาหรับ)” 
เลย ทัง้ๆ ท่ีมนัถกูประทานลงมาด้วยภาษาของพวกเขา 
และทา่นศาสนทตูมฮุมัมดัผู้ เป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺก็
ถกูบงัเกิดมาจากพวกเขา และเรายงัพบวา่ชาวอาหรับ
ในปัจจบุนัถือเป็นมสุลมิชนกลุม่น้อยถ้าจะเทียบกบั
โลกมสุลมิทัง้หมด พวกเขามีจ�านวนเพียง 20% ของ
ประชากรมสุลมิทัง้หมด สว่นประเทศอิสลามท่ีใหญ่
ท่ีสดุกลบัเป็นประเทศอินโดนีเซีย ซึง่อยูใ่นทวีปเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนีม้สุลมิชนกลุม่น้อยท่ีอยู่
ในประเทศอินเดียเพียงกลุม่เดียวก็มากกวา่จ�านวน
ประชากรมสุลมิท่ีมีอยูใ่นประเทศอาหรับท่ีใหญ่ท่ีสดุ
มากเกือบเทา่ตวั 
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ศศาสนาอิสลามมาพร้อมกบัความเมตตาและทางน�า
แก่กลุม่ชนตา่งๆ ท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
เผา่พนัธุ์ ขนบธรรมเนียม และสภาพภมิูประเทศใน
แตล่ะพืน้ท่ี ดงัท่ีอลักรุอานได้กลา่วถงึเร่ืองนีว้า่ 

“และเรามิได้ส่งเจ้ามาเพ่ืออ่ืนใด นอกจากเพ่ือ
เป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทัง้หลาย” (อลักรุอา
นบทอลั-อมับยิาอ์ โองการท่ี 107)

อิสลามได้น�าเสนอวิสยัทศัน์ในประเดน็ความตา่ง
ของมนษุย์ด้วยรูปแบบท่ีระบอบอ่ืนไมเ่คยรู้มาก่อน 
และไมเ่ป็นท่ีคุ้นเคยของกลุม่ชนใดบนหน้าแผน่ดนินีม้า
ก่อน

ให้เราได้พินิจใคร่ครวญค�าแนะน�าของอลักรุอาน ท่ีไม่
ได้กลา่วถงึชาวอาหรับหรือชาวมสุลมิเป็นการเฉพาะ แต่
เป็นการกลา่วถงึมนษุยชาตโิดยรวม ไมว่า่จะชนเผา่ใด 
หรือแนวคดิอยา่งไร อลัลอฮฺได้ด�ารัสในอลักรุอานวา่ 

 “โอ้มนษุยชาตทิัง้หลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้ามา
จากเพศชาย(อาดมั)และเพศหญิง(เฮาวาอ์) และเราได้ให้
พวกเจ้าแยกกระจายเป็นเผา่และตระกลูตา่งๆ เพ่ือจะได้
แลกเปลีย่นท�าความรู้จกักนั แท้จริงผู้ท่ีมีเกียรตย่ิิงในหมู่
พวกเจ้า ณ ท่ีอลัลอฮฺนัน้ คือผู้ท่ีมีความย�าเกรงย่ิงในหมู่
พวกเจ้า แท้จริงอลัลอฮฺนัน้เป็นผู้ทรงรอบรู้อยา่งละเอียด
ถ่ีถ้วน”  (อลักรุอานบทอลั-หญุรุอต โองการท่ี 13)
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 ด้วยเหตนีุ ้อลักรุอานจงึเน้นย�า้วา่มนษุย์ทกุคนไมว่า่
จะมีสผิีวอะไรและชนเผา่ใด ตา่งก็เป็นลกูหลานขอ
งอาดมัและเฮาวาอ์ (เอวาหรืออีฟ) (ขอความสนัตสิขุจง
มีแดท่า่นทัง้สอง) สว่นความแตกตา่งและความหลาก
หลายท่ีมีอยูน่ัน้ไมไ่ด้เป็นตวัแยกแยะถงึความประเสริฐ
วา่ใครดีกวา่ใคร แตเ่พ่ือเป็นการสร้างความรู้จกั การร่วม
มือร่วมใจ และการชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัตา่งหาก สว่น
ความประเสริฐและการมีเกียรตนิัน้เกิดขึน้ส�าหรับผู้ ท่ีเป็น
บา่วของอลัลอฮฺและมีความย�าเกรงตอ่พระองค์ 

ย่ิงกวา่นัน้ อลักรุอานได้พลกิเนือ้หามาตอกย�า้แก่เรา
วา่ความแตกตา่งของสผิีวมนษุย์ รูปร่างสรีระ ภาษาท่ีใช้
สือ่สาร และวฒันธรรมของพวกเขา ล้วนเป็นความ
โปรดปรานของอลัลอฮฺ และเป็นสญัญาณของพระองค์ 
รวมถงึเป็นความมหศัจรรย์ในการสร้างสรรค์ของ
พระองค์ในโลกนี ้และพระองค์ยงักลา่วถงึความย่ิงใหญ่
ในการสร้างมนษุย์ให้แตกตา่งนี ้ใกล้ๆ กบัโองการท่ีพดู
ถงึความย่ิงใหญ่และความส�าคญัในการสร้างชัน้ฟ้าและ
แผน่ดนิ พระองค์สะกิดวา่ไมมี่ผู้ใดท่ีตระหนกัและเอาใจ

อิสลามได้น�าเสนอวิสยัทศัน์ในความตา่งของ

มนษุยชาตด้ิวยรูปแบบท่ีระบอบอ่ืนไมเ่คยรู้ และไม่

เป็นท่ีคุ้นเคยของกลุม่ชนใดบนหน้าแผน่ดนินีม้าก่อน
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ใสใ่นเร่ืองนี ้นอกจากกลุม่ชนท่ีมีสตปัิญญาและได้พินิจ
ใคร่ครวญเทา่นัน้ (อลักรุอานบทอรัรูม โองการท่ี 22)  

ในขณะท่ีปฏิญญาสากลชิน้ส�าคญัท่ีสดุและชิน้แรกท่ีมีขึน้
เก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนวา่ด้วยความเทา่เทียมกนัของมนษุย์
ทกุคนในเร่ืองเสรีภาพ สทิธิ และศกัดิศ์รี เพ่ิงจะมีขึน้อยา่ง
เป็นทางการในปี ค.ศ.1948 เทา่นัน้ และได้น�าไปปฏิบตัจิริงก็
เม่ือเวลาผา่นไปนานหลงัจากนัน้แล้ว แตท่า่นศาสนทตูมฮุมั
มดั ผู้ เป็นศาสนทตูของอิสลาม (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) ได้ประกาศอยา่งกกึก้องมาตัง้แต ่1400 กวา่ปีท่ีแล้ว 
และ ถือเป็นการเปิดศกัราชใหมส่�าหรับมนษุยชาต ิด้วยการ
กลา่วถงึผู้คนโดยตรงวา่ “โอ้ผู้คนทัง้หลาย พงึทราบเถิดวา่
พระผู้เป็นเจ้าของพวกทา่นนัน้องค์เดียวกนั และบดิาของพวก
ทา่นก็คนเดียวกนั และพงึทราบเถิดวา่ ไมใ่ชค่นอาหรับจะ
ประเสริฐกวา่คนท่ีไมใ่ชอ่าหรับ และไมใ่ชค่นท่ีไมใ่ชอ่าหรับจะ
ประเสริฐกวา่คนอาหรับ และไมใ่ชค่นท่ีมีผิวขาวจะ
ประเสริฐกวา่คนท่ีมีผิวด�า และไมใ่ชค่นท่ีมีผิวด�า
จะประเสริฐกวา่คนท่ีมีผิวขาว เว้นแตด้่วยความ
ย�าเกรงเทา่นัน้” (มสุนดัอะห์มดั หมายเลข 
23489)
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของมนุษยชน 

ยืนยันความเสมอภาคของผู้คนในด้านเสรีภาพ 
สิทธิ และศักดิ์ศรี

มุฮัมมัด ศาสนทูตของอิสลาม

 “โอผู้ค้นท้ังหลาย พึงทราบเถิดวา่พระผูเ้ป็นเจา้ของ
พวกทา่นน้ันคอืองคเ์ดยีวกัน และบดิาของพวกท่าน
ก็คนเดียวกัน และพึงทราบเถิดว่า ไม่ใช่คนอาหรับ
จะประเสริฐกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับ และไม่ใช่คนที่
ไม่ใช่อาหรับจะประเสริฐกว่าคนอาหรับ และไม่ใช่
คนท่ีมีผิวขาวจะประเสริฐกว่าคนท่ีมีผิวด�า และ
ไม่ใช่คนที่มีผิวด�าจะประเสริฐกว่าคนที่มีผิวขาว 

นอกจากด้วยความย�าเกรงเท่านั้น” 

ค.ศ.630

ค.ศ. 1948
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การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้มเปน็สว่นหนึง่ของการ

ศรัทธา

นักปรัชญาถือว่ามนุษย์เป็นนายของสรรพสิ่งทั้ง

หลาย ซึ่งเขาจะใช้สอยตามความต้องการของตนเอง

อย่างไร้จ�ากัดโดยไม่มีผู้คอยคิดบัญชีและไม่มีผู้ควบคุม 

แม้ว่าเขาได้ใช้มันเพื่อก่อความเสียหายแก่โลกนี้ หรือ

ท�าลายล้างสรรพสิ่งต่างๆ ก็ตาม ในทางสวนกัน ก็มี

คนที่มองว่ามนุษย์ไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าสิ่งอื่น 

มนุษย์เป็นเพียงหนึ่งในล้านประเภทของสรรพสิ่งที่ถูก

สร้างขึ้นมาเท่านั้น ดังนั้น แท้จริงแล้วอิสลามมีมุมมอง

อย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งทั้ง

หลาย? 
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มุมมองของอิสลามที่มีต่อลักษณะความสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามแง่มุม

ของความศรัทธาและทฤษฎี และจบลงด้วยการมี

บทบัญญัติอย่างละเอียดที่ปรับความสัมพันธ์ระหว่าง

มนุษย์ สัตว์ แผ่นดิน และแหล่งธรรมชาติ 

ส่ิงแรกท่ีดึงดูดความสนใจของนักปรัชญาเก่ียวกับความ

สัมพันธ์ดังกล่าวก็คือ ประเด็นความสมดุลท่ีอัลกุรอานได้

ยืนยันว่าอัลลอฮฺให้เกียรติมนุษย์และให้ความพิเศษเหนือ

กว่าส่ิงท่ีถูกสร้างท้ังหลาย (อัลกุรอานบทอัล-อิสรออ์ 

โองการท่ี 70) และทรงอ�านวยสรรพส่ิงท่ีถูกสร้างท้ังหมด

ท่ีมีอยู่รายล้อมมนุษย์ให้เขาได้ใช้ประโยชน์และดูแลมัน 

(อัลกุรอานบทอิบรอฮีม โองการท่ี 32-33) มนุษย์ไม่ได้

เป็นเพียงหน่ึงในจ�านวนส่ิงท่ีถูกสร้างล้านๆ ประการโดย

ไม่มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าสรรพส่ิงอ่ืนๆ แต่เป็นส่ิงถูกสร้าง

ท่ีมีเกียรติ ส่ิงถูกสร้างอ่ืนท้ังหมดในธรรมชาติถูกอ�านวย

เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อเขา (อัลกุรอานบทอัล-บะเกาะ

เราะฮฺ โองการท่ี 29)
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แต่อัลกุรอานก็ยืนยันแก่เราในทางตรงกันข้ามว่า

มนุษย์ไม่ได้เป็นนายที่สามารถจะท�าอะไรก็ได้กับสรรพ

ส่ิงเหล่าน้ัน สถานะและความดีเลิศท่ีมีเหนือสรรพส่ิงท้ัง

หลายไม่ได้ให้สิทธ์ิแก่เขาในการท�าลายสรรพส่ิงท้ังหลาย 

หรือใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง เพราะผู้

ครองกรรมสิทธ์ิคือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้าง ส่วนบทบาท

ของมนุษย์เป็นเพียงแค่ตัวแทนของอัลลอฮฺในการดูแล

สรรพส่ิงต่างๆ หมายความว่าพระองค์ได้ส่ังเสียแก่มนุษย์

ให้มีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากมัน และส่ังใช้เขาให้

ฟ้ืนฟูพัฒนามัน โดยต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่มนุษย์ด้วยกันและสรรพส่ิงอ่ืนๆ (อัลกุรอานบทฮูด 

โองการท่ี 61, บทอัล-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 30)

เพื่อยืนยันในเรื่องนี้ หลักการอิสลามได้ก�าหนดกฎเกณฑ์

และข้อชี้แนะอย่างมากมายที่มีความละเอียดอ่อน เพื่อ

ปรับความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างมนุษย์กับสรรพ

สิ่งที่อยู่รอบตัวเขา และนี่คือตัวอย่างบางประการ 
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1. การดแูลสัตว์

มีค�ากลา่วของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุ
จงมีแดท่า่น) มากมายท่ีเชิญชวนให้เอาใจใสต่อ่สทิธิของ
สตัว์ และแจ้งผลบญุอนัย่ิงใหญ่ในวนัอาคเิราะฮฺส�าหรับ
การท�าดีตอ่สตัว์ ห้ามท�าร้ายมนั และเตือนถงึบทลงโทษท่ี
รุนแรงจากพระผู้เป็นเจ้าตอ่ผู้ท่ีกระท�าเร่ืองดงักลา่ว 

ในขณะท่ีสมาคมคุ้มครองสตัว์แหง่แรกถกูก่อตัง้ท่ี
ประเทศองักฤษในปี ค.ศ. 1824 โดยใช้ช่ือวา่ “สมาคม
ป้องกนัการทารุณสตัว์” และมาตรการทางกฎหมาย
ฉบบัแรกอนัเป็นท่ีรู้จกัในปัจจบุนัท่ีมีบทลงโทษตอ่การ
ทารุณสตัว์ก็เกิดขึน้ท่ีประเทศองักฤษในปี ค.ศ. 1949 
น่ีเอง แตอิ่สลามได้ห้ามการทารุณสตัว์มาแล้วกวา่สบิสี่
ศตวรรษก่อนหน้านี ้มีหลกัฐานมากมายจากค�ากลา่ว
ของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) เชน่ การห้ามปลอ่ยให้สตัว์หิวกระหาย หรือท�าร้าย
มนั หรือใช้งานมนัจนเกินความสามารถ หรือเลน่ด้วยวิธี
ท่ีเป็นอนัตรายตอ่มนั หรือเฆ่ียนตีบนใบหน้า และบท
บญัญตัอ่ืินๆ ท่ีมีอยูใ่นหนงัสอืนิตศิาสตร์อิสลาม 
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และหวงัวา่ผู้อา่นจะรับรู้วา่อิสลามได้ดแูลเอาใจใสต่อ่
สตัว์มากเพียงใดเม่ือพบค�ากลา่วของทา่นศาสนทตูมฮุมั
มดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ซึง่ทา่นได้บอกแก่
ผู้คนวา่ “หญิงโสเภณีคนหนึง่ (ซึง่ถือเป็นหนึง่ใน
พฤตกิรรมท่ีอิสลามห้ามอยา่งย่ิง) ได้พบเหน็สนุขัตวัหนึง่
ท่ีใกล้ความตายเน่ืองจากหิวกระหาย นางรู้สกึสงสารมนั
จงึถอดรองเท้าแล้วไปตกัน�า้จากบอ่เพ่ือให้สนุขัตวันัน้ด่ืม 
อลัลอฮฺจงึอภยัโทษแก่นางเน่ืองด้วยสาเหตนุัน้” (อลั-บุ
คอรีย์ หมายเลข 3280)
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สมาคมคุ้มครองสัตว์แห่ง
แรกถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 

1824

กฎหมายฉบับแรกที่มีบท
ลงโทษต่อการทารุณสัตว์

เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษในปี 
ค.ศ. 1949

อิสลามห้ามปล่อยให้สัตว์
หิวกระหาย หรือท�าร้ายมัน 
หรือใช้งานมันจนเกินความ

สามารถ หรือเล่นด้วยวิธีที่เป็น
อันตรายต่อมัน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 

632
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2. การดูแลพืชพันธุ์

อิสลามสง่เสริมให้ดแูลรักษาพนัธุ์ไม้และท�าการเกษตร 
ไมว่า่จะท�าไปเพ่ือผลประโยชน์ตอ่ตนเองหรือคนอ่ืน หรือ
เพ่ือสรรพสิง่ทัง้หลายก็ตาม  

ซึง่ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) 
ได้บอกแก่เราวา่ “ไมมี่มสุลมิคนใดท่ีได้ปลกูพืชหนึง่หรือ
เพาะเมลด็หนึง่ท่ีเป็นประโยชน์แก่สรรพสิง่ทัง้หลาย แล้ว
มีนก มนษุย์ หรือสตัว์มากิน เว้นแตเ่ขาจะได้รับผลบญุ
จากสิง่ดงักลา่วเหมือนการบริจาคทาน” (อลั-บคุอรีย์ 
หมายเลข 2320)
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ย่ิงกวา่นัน้ ทา่นศาสนทตูผู้ทรงเกียรตยิงัเชิญชวนมสุลมิท่ี
ก�าลงัตกอยูใ่นสถานการณ์เลวร้ายท่ีสดุ ไมใ่ห้เขาลดละ
ความพยายามในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อม การพฒันา
และฟืน้ฟพืูน้ดนิด้วยการเพาะปลกู ถงึแม้จะรู้ดีวา่เขาไม่
สามารถใช้ประโยชน์ใดๆ จากมนัได้อีกก็ตาม ทา่นศาสนทตู
ได้กลา่ววา่ “เม่ือวนัสิน้โลกได้เกิดขึน้ (ถือเป็นสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายท่ีสดุ) โดยท่ีในมือของพวกทา่นมีต้นกล้าอยู ่ก็ให้เขา
รีบปลกูมนัหากมีความสามารถ เพราะมนัจะท�าให้เขาได้รับ
ผลบญุจากสิง่ดงักลา่วเหมือนการบริจาคทาน” (อะห์มดั 
หมายเลข 12981)

ดงันัน้จงึเหน็ชดัวา่ อิสลามได้บญัญตัใิห้การพฒันาและ
ฟืน้ฟผืูนดนิ เป็นหนึง่ในเป้าประสงค์และศาสนกิจ กระทัง่
ในชว่งสถานการณ์ท่ีเลวร้ายท่ีสดุ โดยไมใ่ห้ละเลยจากมนั
แม้จะเกิดวิกฤตเิพียงใดก็ตาม 
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3. การดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

อิสลามเน้นย�า้ให้ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและไม่
ให้ท�าลายหรือก่อมลภาวะสร้างความเสียหายกบัแหลง่
ธรรมชาต ิอิสลามได้วางโครงการท่ีครบวงจรแก่มนษุย์ 
เร่ิมด้วยหลกัการ “ป้องกนัก่อนแก้” ในจ�านวนนัน้คือ 
การเน้นย�า้ให้ดแูลรักษาสขุอนามยัสว่นบคุคลและ
เอาใจใสใ่นรายละเอียดตา่งๆ ในเร่ืองนี ้การดแูลรักษา
ทรัพยากรทางธรรมชาตแิละการใช้สอยมนัให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ และการลงโทษตอ่ผู้ ท่ีสร้างความเสีย
หายและก่อมลพิษ ดงัเชน่  

ห้ามใช้ทรัพยากรทางธรรมชาตอิยา่งสรุุ่ยสรุ่าย โดย
เฉพาะทรัพยากรน�า้ ถงึแม้จะใช้มนัเพ่ือเป็นการเคารพ
ภกัดีตอ่อลัลอฮฺในการอาบน�า้ละหมาดก็ตาม(ทัง้ๆ ท่ี
เป็นการล้างอวยัวะแคไ่มก่ี่อยา่งเทา่นัน้เอง) 
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ห้ามคนท่ีมีอ�านาจและมีอิทธิพลผกูขาดแหลง่ทรัพยากร
ทางธรรมชาตท่ีิอาจจะท�าให้คนอ่ืนเดือดร้อน ห้ามผกูขาด
แหลง่น�า้ (เป็นตวัอยา่งของแหลง่ทรัพยากรทางธรรมชาต)ิ                         
ไฟ (เป็นตวัอยา่งของแหลง่พลงังาน) หญ้า (เป็นตวัอยา่งของ
แหลง่อาหาร)  (อบ ูดาวดู หมายเลข 3477)

ห้ามก่อความเสยีหายตอ่สิง่แวดล้อมในทกุรูปแบบ เชน่ 
ห้ามปัสสาวะในน�า้น่ิงเพราะมนัจะท�าให้เกิดมลภาวะทาง
น�า้ ห้ามอจุจาระในสถานท่ีท่ีเป็นร่มเงาและตามริมทาง 
เพราะมนัเป็นทางสญัจรของผู้คน หรือเป็นท่ีแวะพกัของ
คนเดนิทาง เพ่ือเอาแรงจากความเหน่ือยและความล้าใน
การเดนิทาง 

น่ีเป็นเพียงตวัอยา่งเลก็ๆ น้อยๆ ท่ีไมแ่ปลกเลย วา่
จะมีอยูใ่นศาสนานี ้ซึง่ศาสนทตูผู้ มีเกียรตถืิอวา่การ
คอยดแูลรักษาสภาพแวดล้อมจากสิง่โสมมตา่งๆ และ
การมีสว่นร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้วยการ
ขจดัสิง่ท่ีก่ออนัตรายบนทางสญัจรนัน้ ไมใ่ชเ่ป็นเพียง
การท�าคณุงามความดีเทา่นัน้ แตถื่อเป็นสว่นหนึง่ของ
การศรัทธาท่ีแท้จริงด้วยซ�า้ไป (มสุลมิ หมายเลข 35)

การดูแลเอาใจใส่สภาพแวดล้อมและมีส่วนร่วมใน

การขจัดมลภาวะต่างๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการ

ศรัทธา ดังที่ศาสนทูตอิสลามได้กล่าวไว้ 
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ศาสนาแห่งความรู้

ไมใ่ชเ่ร่ืองบงัเอิญท่ีโองการแรกของอลักรุอานซึง่ถกู
ประทานลงมายงัทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุ
จงมีแดท่า่น) คือประโยคท่ีมีค�าสัง่วา่ “จงอา่น”  ”  ( إقرأ - 
อิกเราะอ์) นอกจากนีย้งัมีโองการอลักรุอานและค�ากลา่ว
ของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) 
อีกหลายบทท่ีบง่ชีว้า่อิสลามได้ให้การสนบัสนนุความรู้
ตา่งๆ ท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่มนษุย์ แม้กระทัง่เส้นทางท่ี
มสุลมิได้ใช้แสวงหาความรู้นัน้ก็ยงัถือวา่เป็นหนทางสู่
สวนสวรรค์ ดงัท่ีทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) ได้กลา่ววา่ “ใครท่ีออกเดนิทางเพ่ือแสวงหาความรู้ 
อลัลอฮฺจะอ�านวยความสะดวกให้แก่เขาไปสูเ่ส้นทาง
แหง่สวนสวรรค์” (มสุลมิ หมายเลข 2699)  

และทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้
เปรียบเทียบค�าพดูท่ีนา่ทึง่มากวา่ แท้จริง ความ
ประเสริฐของผู้ รู้นัน้ยอ่มเหนือกวา่คนท่ีปฏิบตัศิาสนกิจ
เพียงอยา่งเดียว  เฉกเชน่ความประเสริฐของทา่น
ศาสนทตูมฮุมัมดัเหนือกวา่คนท่ีมีความประเสริฐต�่าสดุ 
(อตั-ตริมิซีย์ หมายเลข 2685)
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ด้วยเหตนีุ ้ในอิสลามจงึไมมี่เหตใุห้ต้องเป็นศตัรูระหวา่ง
ศาสนากบัความรู้ เฉกเชน่ศาสนาอ่ืนๆ และบรรดานกั
วิชาการก็ไมถ่กูลงโทษจากการแสดงความคดิเหน็และ           
ให้ข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เหมือนในยคุมืด (คือ ชว่งเวลา
ของความเสือ่มโทรมทัง้ทางวฒันธรรมและทางสงัคมใน
ยโุรปหลงัจากการลม่สลายของจกัรวรรดโิรมนัมาจนถงึใน
สมยัท่ีมีการฟืน้ฟกูารศกึษากนัขึน้อีกครัง้) ในทางกลบักนั
อิสลามถือเป็นศาสนาแหง่การเรียนรู้ ทัง้ยงัเชิดชแูละเชิญ
ชวนไปสูก่ารหาความรู้ ไมว่า่จะเป็นการเรียนและการสอน 
สว่นมสัยิดตา่งๆ ก็เป็นดัง่ตะเกียงขององค์ความรู้และ
วิชาการแขนงตา่งๆ ตราบใดท่ีมนัได้เอือ้ประโยชน์แก่ผู้คน    

เราจงึไมแ่ปลกใจเลยท่ีเหน็นกัวิทยาศาสตร์ชาว
มสุลมิมกัท่ีจะเร่ิมชีวิตของพวกเขาด้วยการเรียนรู้และ
ทอ่งจ�าอลักรุอาน รวมถงึการศกึษาความรู้ทางศาสนา 
หลงัจากนัน้คอ่ยเร่ิมศกึษาวิทยาการแขนงตา่งๆ แบบ
เจาะลกึ

แท้จริง อลัลอฮฺได้เทิดเกียรติผู้ รู้ท่ีคอยพร�่าสอนผู้คน
สูค่วามดีด้วยสถานะท่ีสงูสดุ กระทัง่ทา่นศาสนทตู (ขอ
ความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่ ทกุสรรพสิง่จะ
ขอพรให้แก่ผู้ รู้ท่ีคอยพร�่าสอนผู้คนสูค่วามดี (อตั-ติรมิ
ซีย์ หมายเลข 2685)  
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นักวชิาการชาวมุสลิมบางท่าน

1. อัล-คอวาริซมี (แบกแดด ค.ศ. 790-850) 

เป็นนกัคณิตศาสตร์ เรขาคณิต และนกัดาราศาสตร์ 

ทา่นเป็นผู้ ริเร่ิมวิชาพีชคณิต (Algebra) และผลงาน

ของทา่นถกูแปลอยา่งแพร่หลายในอารยธรรมอ่ืนๆ ย่ิง

กวา่นัน้ทา่นยงัเป็นต้นเหตท่ีุท�าให้ค�าในภาษาอาหรับ 

เชน่ “اجلرب” (Algebra) และ “الصفر” (Zero) บรรจอุยูใ่น

ภาษาละตนิ 
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2. อบินุ อัล-ฮัยษัม (ไคโร ค.ศ. 965-1040)     

เป็นนกัฟิสกิส์และเรขาคณิต ผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั

สถาบนัอลั-อซัฮรั และเป็นผู้ ท่ีสร้างผลงานย่ิงใหญ่ใน 

สาขาจักษุวิทยา (แสงและสายตา) และท่าน

ถูกยกยอ่งวา่เป็น ผู้ ริเ ร่ิมประดิษฐ์กล้อง และนัก

ค้นคว้าส่วนใหญ่ยืนยนัว่าค�าว่า “Camera” ท่ีถกู

แพร่หลายในภาษาตา่งๆ มาจากค�าวา่ “ُقمرة” 
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3. อัล-ไบรูนี (แคว้นเคาะวาริซม์ ค.ศ. 973-1048) 

เป็นนกัดาราศาสตร์ผู้ ย่ิงใหญ่ ทา่นคือบคุคลแรกท่ี

กลา่ววา่โลกนีไ้ด้โคจรตามวิถีของมนั และได้กลา่วถงึ

แรงโน้มถ่วงของโลก 
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4. อัซ-ซะฮ์รอวี (อันดาลูเซีย สเปน ค.ศ. 936-1013)  

เป็นแพทย์และนกัศลัยกรรมชาวมสุลมิ ท่ีวิทยาการ

ทางด้านศลัยกรรมได้รับการพฒันาด้วยมือของ

ทา่น กระทัง่ได้คดิค้นและแนะน�าเคร่ืองมือทางด้าน

ศลัยกรรมเป็นร้อยๆ ชิน้ในหนงัสือของทา่น จนท�าให้

หนงัสือของทา่นเป็นหนงัสือหลกัในวิทยาการทางการ

แพทย์และศลัยกรรมในยคุสมยัหลงัจากนัน้ และถกู

ถ่ายทอดเป็นภาษาตา่งๆ อยา่งมากมาย  
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5. อบินุ ซีนา (บุคอรอ ค.ศ. 980-1037) 

เป็นท่ีรู้จกัในวงวิชาการคือ อวิเซนนา (Avicenna) เป็นแพทย์

และนกัปราชญ์ผู้โดง่ดงั ผู้ ท่ีน�าหน้าคนในยคุของทา่นในการ

อธิบายปรากฏการณ์ตา่งๆ ทางการแพทย์รวมถงึแนวทาง

การรักษา  นอกจากนีท้า่นยงัเป็นนกัทดลองทางวิทยาศาสตร์

และศกึษาวิจยัทฤษฎีตา่งๆ ทางการแพทย์ท่ีมีผลลพัธ์ท่ีดี

ท่ีสดุในยคุนัน้และยงัคงมีผลจนถงึทกุวนันี ้ซึง่เหน็ได้ชดัใน

ต�าราของทา่นท่ีช่ือวา่ “อลั-กอนนู” ซึง่เป็นต�าราพืน้ฐานใน

วงการทางการแพทย์ตัง้แตศ่ตวรรษท่ีเจ็ด จนเป็นหลกัสตูร

ของการศกึษาแพทย์ในมหาวิทยาลยัยโุรปกระทัง่ถงึชว่ง

กลางของศตวรรษท่ีสบิเจ็ด 

ซึง่หลงัจากท่ีทา่นเป็นท่ีรู้จกัในวงการแพทย์ ทา่นก็ได้

รักษาคนไข้โดยให้เป็นไปตามหลกัมนษุยธรรมซึง่ไมไ่ด้เก็บ

คา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการขอบคณุตอ่อลัลอฮฺท่ีได้

โปรดปรานให้ได้รับความรู้และความเข้าใจตา่งๆ 
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6. อบินุ อัน-นะฟีส (ดามัสกัส ค.ศ. 1213-1288) 

ทา่นเป็นนกัวิชาการศาสนาและนกันิตศิาสตร์อิสลาม 

ในขณะเดียวกนัทา่นก็เป็นนกัวิชาการทางการแพทย์

และความรู้เร่ืองระบบอวยัวะในร่างกายมนษุย์ท่ีย่ิง

ใหญ่ในหน้าประวตัศิาสตร์ ทา่นเป็นบคุคลแรกท่ี

อธิบายพืน้ฐานของความรู้เร่ืองระบบไหลเวียนโลหิต 

และยงัได้วางทฤษฎีตา่งๆ อยา่งมากมายในวงการ

แพทย์ซึง่ยงัใช้จนถงึทกุวนันี ้
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หลายคนอาจแปลกใจเม่ือได้เรียนรู้วา่
อิสลามไมไ่ด้มีเพียงแคพิ่ธีกรรมและศาสนกิจ 
หรือแคค่�าแนะน�าตา่งๆ ในด้านจรรยามารยา
ทัว่ไป เฉกเชน่ท่ีมีอยูใ่นศาสนาตา่งๆ เทา่นัน้

อิสลามท่ีแท้จริงไมไ่ด้หมายถงึความต้องการ
ทางจิตวิญญาณท่ีชาวมสุลมิแสวงหา    ในมสัยิด
ด้วยการวิงวอนขอพรและละหมาดเทา่นัน้

และไมไ่ด้หมายถงึแคแ่นวคดิ ความเช่ือ และ
ปรัชญาท่ีผู้ตามใช้ยดึมัน่ตาม    ความศรัทธาเทา่นัน้ 

เฉกเชน่ท่ีอิสลามไมไ่ด้เป็นเพียงระบบ
เศรษฐศาสตร์ หรือระบบสิง่แวดล้อมแบบบรูณา
การเทา่นัน้ 

ไม่ได้เป็นเพียงหลักเกณฑ์และทฤษฎีท่ีจะสร้างระบบ
ระเบียบของสงัคมเทา่นัน้ 

และไมไ่ด้มีเพียงจรรยามารยาทและคณุลกัษณะ
นิสยัในการคลกุคลกีบั  ผู้คนอ่ืน 

แตม่นัคือวิถีท่ีครอบคลมุในทกุด้านของชีวิต 
ครบทกุมิตแิละแงม่มุ รวมทัง้หมดท่ีกลา่วถงึ
และอ่ืนๆ ด้วย ขณะเดียวกนัก็ไมไ่ด้กีดกนั

เสรีภาพของมนษุย์ มากไปกวา่ท่ีจะอ�านวยให้
พวกเขาได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต        

ทัง้นีเ้พ่ือมุง่เน้นให้ทุม่ในการคดิสร้างสรรค์ พฒันา 

อิสลามครอบคลุมในทุกมิตขิองความเป็น
มนุษย์ 
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และสถาปนาอารยธรรม และน่ีก็ถือวา่เป็นหนึง่ในความโปรด
ปรานท่ีอลัลอฮฺประทานแก่บา่วของพระองค์ เชน่ท่ีอลักรุอานได้
ยืนยนัไว้แล้ว (อลักรุอานบทอลั-มาอิดะฮฺ โองการท่ี 3) 

เม่ือตอนท่ีมีชายไมใ่ชม่สุลมิคนหนึง่ได้เหน็บแนมทา่นสลั
มาน อลั-ฟาริสย์ี ซึง่เป็นสาวกของทา่นศาสนทตู วา่ “สหาย
ของพวกทา่น (นัน่คือทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ) ได้สอน
พวกทา่นทกุเร่ืองแม้กระทัง่มารยาทในการปัสสาวะและ
อจุจาระเลยหรือ?” สาวกท่ีมีเกียรตทิา่นนีจ้งึตอบวา่ 
“แนน่อนท่ีสดุ ทา่นศาสนทตูได้สอนพวกเรา” แล้วทา่นสลั
มานก็ได้อธิบายหลกัการศาสนาและมารยาทท่ีอิสลามได้
สอนเก่ียวกบัเร่ืองนัน้ (มสุลมิ หมายเลข 262) 

โลกนี ้(ดุนยา) และโลกหน้า (อาคเิราะฮ)ฺ

ชาวอียิปต์ในอดีตจะรักษาสภาพศพให้คงทนอยู่
นาน แล้วจะน�าทรัพย์สนิท่ีมีคา่ตา่งๆ วางไว้กบัศพ โดย
เข้าใจวา่ศพเหลา่นัน้ต้องการทรัพย์สนิเพ่ือการใช้ชีวิต
ภายหลงัจากท่ีได้ตายไปแล้ว  

อิสลามคือวิถีท่ีครอบคลมุทกุด้าน ทกุมิติ
และแงม่มุทัง้หมดของชีวิต
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ในทางตรงกนัข้ามชาวทิเบตจะหัน่ศพของพวกเขา
เป็นชิน้ๆ แล้วน�าไปวางบนท่ีสงูเพ่ือให้เป็นอาหารแก่นก
และสตัว์กินเนือ้ สว่นชาวฮินดก็ูยงัคงเผาศพของพวก
เขา เพราะเช่ือวา่มนัเป็นวิธีหนึง่เดียวท่ีจะให้วิญญาณ
ได้บริสทุธ์ิ
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น่ีคือตวัอยา่งความหลากหลายในพิธีกรรมและการ
อ�าลาคนตาย โดยจะแตกตา่งกนัในแตล่ะยคุสมยัและ
พืน้ท่ีตามความเช่ือทางศาสนาของผู้คนท่ีมีตอ่ชีวิตหลงัค
วามตาย นอกจากนีย้งัมีค�าถามส�าคญัท่ีต้องค้นหาค�า
ตอบอีกวา่ มีชีวิตอ่ืนในโลกหน้าหรือไม?่ สภาพของมนั
เป็นอยา่งไร? และเราต้องการอะไรในวนันัน้บ้าง?  

เน่ืองจากความตายคือสจัธรรมท่ีย่ิงใหญ่ ซึง่ทกุคน
เหน็พ้องกนัวา่มนัรอคอยพวกเราโดยไมมี่ยกเว้น ไมว่า่
เราจะศรัทธาตอ่ชีวิตในโลกอ่ืนหรือไมก็่ตาม หรือวิสยั
ทศัน์ของเราจะคดิวา่มีเพียงสิง่ท่ีมองเหน็และสมัผสัได้
ในโลกนีเ้ทา่นัน้ และไมว่า่เราจะเตรียมตวัส�าหรับชว่ง
เวลาท่ีต้องกลบัไปหรือเราพยายามท�าเป็นลืมมนั หรือ
ไมส่นใจด้วยการหลงอยูใ่นสิง่ลอ่ลวงและสิง่ท่ีสร้าง
ความเพลดิเพลนิเตม็ไปหมดก็ตาม

ความตายคือสจัธรรมท่ีย่ิงใหญ่ ซึง่ทกุคนเหน็
พ้องกนัวา่มนัรอคอยพวกเราโดยไมมี่ยกเว้น ไม่
วา่เขาจะศรัทธาตอ่ชีวิตอ่ืนในโลกหน้า หรือวิสยั
ทศัน์ของเราจะคดิวา่มีเพียงสิง่ท่ีมองเหน็และ
สมัผสัได้เทา่นัน้
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คงเหลือค�าถามท่ีสามารถใช้ตอ่สู้กบัความหลงลืม
และความละเลยทกุชนิดนี ้และคอยตอกย�า้ทกุครัง้ท่ี
มนษุย์อยูก่บัตวัเองวา่... บัน้ปลายชีวิตนีย้งัมีชีวิตอ่ืน
อีกหรือไม?่ และการมีอยูข่องเราเป็นไปอยา่งไร้
ประโยชน์หรือไม?่ 

เป็นค�าถามท่ีกดดนัสติปัญญาของเราซ�า้แล้วซ�า้เลา่ 
และอลักรุอานได้เน้นย�า้แก่เราด้วยรูปแบบท่ีหลาก
หลาย และได้บอกแก่เราถงึชว่งเวลาท่ีมนษุย์จะมีความ
เศร้าโศกเสียใจในโลกหน้า เพราะพวกเขาไมไ่ด้เตรียม
ค�าตอบส�าหรับค�าถามในวนันัน้ และไมไ่ด้เตรียมตวั
เพ่ือการเดนิทางสูว่นันัน้ จนบางคนได้กลา่ววา่ “โอ้นา่
จะดี ถ้าฉนัได้ท�าความดีไว้ลว่งหน้าส�าหรับชีวิตของฉนั
บ้าง” และบางคนก็กลา่ววา่ “โอ้ ถ้าฉนัเป็นฝุ่ นดนิเสียก็
นา่จะดี” (ดบูทอลั-ฟัจญ์รฺ โองการท่ี 24, บทอนั-นะ
บะอ์ โองการท่ี 40)

คนท่ีนบัถือศาสนาแหง่ฟากฟ้าตา่งศรัทธาตอ่ชีวิตใน
โลกหน้า (อาคเิราะฮฺ)    รวมถงึผลตอบแทนและบท
ลงโทษท่ีมีอยู ่ ในวนันัน้ 
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เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ คนท่ีนบัถือศาสนาแหง่ฟากฟ้า
ตา่งศรัทธาตอ่ชีวิตในโลกหน้า (อาคเิราะฮฺ) รวมถงึผล
ตอบแทนและบทลงโทษท่ีมีอยูใ่นวนันัน้ เพราะมนัคือ
เนือ้หาท่ีบรรดาศาสนทตูทัง้หมดได้น�ามาเผยแพร่ และ
เน่ืองจากสตปัิญญาได้เป็นประจกัษ์พยานวา่การมีชีวิต 
การมีศาสนา การมีจรรยามารยาทท่ีดีนัน้ไมมี่ความ
หมายใดๆ   ทัง้สิน้ ถ้าหากปราศจากชีวิตในโลกหน้าท่ี
มีการสอบสวนและตอบแทนคณุงามความดีหรือความ
ชัว่ท่ีมนษุย์ได้ท�ามา

อยา่งไรก็ดี ยงัมีผู้คนจ�านวนไมน้่อยท่ีเข้าใจวา่
ศาสนาและการเคารพภกัดีพระเจ้าไมอ่าจจะเข้ากนัได้
กบัการแสวงหาทรัพย์สนิเงินทอง หรือความสขุ หรือ
การคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ  ได้ ซึง่การท�าเพ่ือโลกนีห้รือ
โลกหน้าไมอ่าจจะท่ีหลอมรวมในเวลาเดียวกนัได้ เฉก
เชน่ท่ีกลางคืนและกลางวนัไมอ่าจรวมด้วยกนัได้ ซึง่
มนัแยกคนละสว่นกนั ต้องเลือกท�าอยา่งใดอยา่งหนึง่

อัลกุรอานได้เน้นย้�าในเรื่องความสมดุล ซึ่ง

ในขณะที่ได้เรียกร้องให้ผู้คนเคารพภักดีเพื่อ

แสวงหาผลตอบแทนในโลกหน้า ก็ได้เน้นย้�าให้

ใช้ความพยายามกับกิจการต่างๆ ในโลกนี้เพื่อ

แสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ ฺ
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ความประหลาดใจของพวกเขายงัไมส่ดุเพียงเทา่นัน้ 
หน�าซ�า้อาจจะเป็นการยากส�าหรับบางคนท่ีจะเช่ือวา่
ไมมี่ก�าแพงอยูร่ะหวา่งการเคารพภกัดีพระเจ้ากบัการ
ใช้ชีวิตโดยสขุส�าราญ หรือก�าแพงระหวา่งการเคารพ
ภกัดีกบัการมีทรัพย์สนิเงินทองนัน้ไมมี่อยูใ่นหลกัความ
เช่ือของอิสลาม แตท่า่นศาสนทตูมฮุมัมดัได้บอกแก่เรา
วา่ เม่ือคนใดก็ตามท�าสิง่ท่ีถกูต้องโดยตัง้ใจท�าความดี 
เขาจะได้รับผลตอบแทนตอ่สิง่ท่ีได้ท�าในโลกหน้า  
แม้กระทัง่การขจดัหนามออกจากทางสญัจรของผู้คน 
หรือการป้อนอาหารเพียงค�าเดียวแก่ภรรยาของเขา
ก็ตาม (อลั-บคุอรี หมายเลข 56) 

ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) ได้บอกวา่ประตูสู่ค่วามดีงามนัน้มีความหลาก
หลายและไมส่ิน้สดุ เฉกเชน่เร่ืองท่ีท�าให้บรรดาสาวก
พากนัประหลาดใจเม่ือทา่นศาสนทตูได้กลา่ววา่ “การ
ท่ีคนใดก็ตามท่ีปลดเปลือ้งอารมณ์ใคร่กบัภรรยาของ
เขาเอง เขาก็จะได้รับผลบญุ” บรรดาสาวกจงึกลา่ววา่ 
“ผลบญุเก่ียวข้องอยา่งไรกบัการปลดอารมณ์ใคร่?” 
ทา่นศาสนทตูจงึกลา่ววา่ “พวกทา่นคดิเหน็อยา่งไร
หากเขาปลดเปลือ้งอารมณ์ใคร่ของตนกบัสิง่ต้องห้าม 
เขาจะต้องรับบาปไหม?” บรรดาสาวกกลา่ววา่ 
“แนน่อนท่ีสดุ” ทา่นศาสนทตูจงึกลา่ววา่ “เชน่นัน้
แหละ คนท่ีปลดเปลือ้งอารมณ์ใคร่ด้วยการมีเพศ
สมัพนัธ์กบัภรรยายอ่มจะได้รับผลบญุ เพราะเขาเลือก
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ท่ีจะปลดเปลือ้งด้วยหนทางท่ีถกูต้อง” (มสุลมิ 
หมายเลข 1006)

ด้วยเหตนีุ ้ทกุคนท่ีได้เรียนรู้อิสลามตัง้แตช่ว่งแรก
ตา่งตระหนกัเหน็ถงึข้อเทจ็จริงของความสมดลุระหวา่ง
ชีวิตในโลกนีก้บัชีวิตในโลกหน้า เฉกเชน่ท่ีอลักรุอานได้
สาธยายไว้ ซึง่ในขณะท่ีอิสลามเร่งเร้าให้ผู้คนได้เคารพ
ภกัดีเพ่ือแสวงหาผลตอบแทนในโลกหน้า ก็ยงัมีการ
เน้นย�า้ให้มีความขะมกัเขม้นทุม่เทกบักิจการในโลกนี ้
เพ่ือแสวงหาความโปรดปรานของอลัลอฮฺ (อลักรุอานบ
ทอลั-ญมุอุะฮฺ โองการท่ี 9-10) เขายงัสมควรท่ีจะได้รับ
รางวลัและผลตอบแทนตราบใดท่ีเขามีเจตนาเพ่ือ
อลัลอฮฺในการกระท�านัน้ ซึง่มสุลมิถกูสัง่ใช้ให้เคารพ
ภกัดีตอ่อลัลอฮฺด้วยการมุง่มัน่ท�างานเพ่ือแสวงหา
ปัจจยัยงัชีพ และการอบรมเลีย้งดลูกูๆ รวมถงึการ
เอาใจใสต่อ่สขุภาพและสิง่แวดล้อมรอบตวัเขา และ 
การพฒันาสงัคมท่ีเขาอยู ่เฉกเชน่ท่ีเขาได้เคารพภกัดี
ตอ่พระเจ้าด้วยการละหมาด บริจาคทาน และถือศีล
อด 

และน่ีคือหนึง่ในความลบัของความสงบสขุในจิตใจ
และความสบายใจในตวัของมสุลมิ ขณะท่ีเขาสมัผสัได้
ถงึความสอดประสานกนัระหวา่งชีวิตในโลกนีแ้ละชีวิต
ในโลกหน้าของเขา ระหวา่งความสขุส�าราญและการ
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เคารพภกัดีของเขา โดยไมข่ดัแย้งและไมซ่�า้ซ้อน แต่
เป็นการบรูณาการท่ีเตมิเตม็สนบัสนนุกนัและกนั 

ในท่ีนี ้อลักรุอานได้เน้นย�า้ถงึอตัลกัษณ์ของความเป็น
มสุลมิท่ีได้หลอมรวมปรัชญาของอิสลามในเร่ืองนี ้ โดย
ได้ประกาศอยา่งชดัเจนวา่ แท้จริงชีวิตของเราทกุแงม่มุ
เป็นไปเพ่ือการเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺ ในทกุสถานการณ์ 
ไมใ่ชแ่คก่ารละหมาดและการเคารพภกัดีของฉนัเทา่นัน้
ท่ีท�าเพ่ืออลัลอฮฺ แตห่มายรวมถงึทกุแงม่มุชีวิตของฉนั 
ทกุอยา่งฉนัท�ามนัเพ่ือหวงัความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ 
พระองค์จะตดัสนิการงานของฉนั และจะให้ผลตอบแทน
หลงัจากท่ีฉนัได้ตายไป ด้วยเหตนีุ ้ ฉนัจงึยดึมัน่ในค�าสัง่
ใช้ของอลัลอฮฺและศาสนาอิสลามของพระองค์ (อลักรุอา
นบทอลั-อนัอาม โองการท่ี 162)
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ศาสนาแห่งการประสานความร่วมมือระหว่างกัน: 

การบอกเลา่ของนกัเดินทางชาวมสุลมิ “อะห์มดั  
บนิ ฟัฎลาน” ท่ีได้ทอ่งเข้าไปในดนิแดนสว่นใหญ่ไมว่า่
จะเป็นรัสเซีย เดนมาร์ก และสแกนดเินเวีย ถือเป็นค�า
บอกเลา่โดยละเอียดแรกๆ เก่ียวกบัวิถีชีวิตของผู้คน
และลกัษณะของสงัคมท่ีโลกได้รับรู้เก่ียวกบัแผน่ดิน
เหลา่นัน้

55



ทา่นอะห์มดั บนิ ฟัฎลาน เร่ิมต้นเดนิทางในปี ค.ศ.
921 ซึง่ถือเป็นการเดนิทางท่ีเช่ือมอารยธรรมตา่งๆ ใน
ยคุกลาง ทา่นได้ออกเดนิทางจากเมืองแบกแดด (เมือง
หลวงขององค์ความรู้และอารยธรรมในชว่งนัน้) แล้ว
ผา่นประเทศและกลุม่ชนตา่งๆ อยา่งมากมาย ซึง่ทา่น
ได้บนัทกึเร่ืองราวตา่งๆ ท่ีทา่นได้พบเหน็ในหนงัสือเลม่
ใหญ่ ซึง่ถกูเผยแพร่ครัง้แรกในปี ค.ศ. 1923 อิงจาก
ต้นฉบบัเขียนด้วยมือซึง่พบในประเทศรัสเซีย 

สว่นเหตผุลส�าคญัท่ีบนัทกึของอิบนฟัุฎลานมีความ
ส�าคญัก็เป็นไปตามท่ีนกัวิชาการชาวอเมริกนั “ไมเคลิ 
ไครช์ตนั” (Michael Crichton) ได้กลา่ววา่ “ชาวมสุลมิ
ในเมืองแบกแดด ทัง้ๆ ท่ี เป็นกลุม่คนท่ีเคร่งครัดใน
ศาสนา แตพ่วกเขาก็เปิดกว้างตอ่ความแตกตา่งของผู้
อ่ืนไมว่า่จะเป็นทัง้ตวัตน อตัลกัษณ์ และความเช่ือท่ีมี
ความหลากหลาย ในชว่งเวลานัน้พวกเขาเป็นชนกลุม่
น้อยท่ีสดุในภมิูภาค และน่ีเองท�าให้พวกเขาได้ยอมรับ
ในวฒันธรรมอ่ืนๆ” (ไมเคลิ ไครช์ตนั (Eaters of the 
Dead))
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อิสลามเรียกร้องเชิญชวนให้ร่วมมือกับผู้คนในการ

พัฒนา สร้างอารยธรรม ปฏิรูป และให้ประสานความ

ร่วมมือกับพวกเขาด้วยมารยาทและคุณลักษณะนิสัย

ที่ดีเลิศที่สุดไม่ว่าพวกเขาแต่ละคนจะมีความเชื่อและ

ศาสนาใดก็ตาม และยังเตือนว่าการปลีกตัวแตกกลุ่ม

ออกจากผู้คนนั้นไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องของอิสลาม 

และด้วยเหตุนี้ ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความ

สันติสุขจงมีแด่ท่าน) จึงถือว่าคนที่คลุกคลีกับผู้คนและ

อดทนต่อสิ่งที่เขาได้ประสบไม่ว่าจากการจงใจท�าร้าย

และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ย่อมดีกว่าคนที่ปลีกตัว

แตกกลุ่มออกไปจากพวกเขา (อิบนุ มาญะฮฺ หมายเลข 

4032)  
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พระเจ้าผู้สร้างมีเพียงหนึ่ง
เดียว พระองค์ผู้คู่ควรแก่
การเคารพภักดีจึงมีเพียง

หนึ่งเดียว
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อิอิสลามได้เน้นย�า้วา่แคค่วามเช่ือทางทฤษฎีไมเ่พียง
พอท่ีจะนบัวา่เป็นการศรัทธาได้ ดงันัน้ เม่ือพระเจ้า
ผู้ทรงสร้างมีเพียง หนึง่เดียว พระเจ้าท่ีคูค่วรแก่การ
เคารพภกัดีจงึต้องมีเพียงหนึง่เดียวเทา่นัน้เชน่กนั

59



คความหมายของค�าวา่ “อัลลอฮ”ฺ ในภาษาอาหรบัได้

รวมอยู่ในสามความหมายต่อไปนี้ 

 หมายถึง พระเจ้าท่ีมนุษย์เคารพภักดีด้วยความบริสุทธ์ิ

ใจ ไม่ว่าจะเป็นในการละหมาดของพวกเขา 

การถือศีลอดของพวกเขา การต้ังเป้าหมายความมุ่ง

ม่ันของหัวใจ และการเคารพภักดีท้ังหมดของพวกเขา

 หมายถึง พระองค์ผู้ทรงย่ิงใหญ่ท้ังในอาตมัน 

คุณลักษณะ และเกียรติคุณของพระองค์ ซ่ึงปัญญา

ย่อมต้องท่ึงอย่างท่ีสุดในความย่ิงใหญ่ของพระองค์ 

และอับจนท่ีจะรอบรู้ทุกอย่างเก่ียวกับพระองค์ได้  
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 และหมายถึง พระเจ้าซ่ึงหัวใจท้ังหลายผูกพันกับ
พระองค์ รักและห่วงหาพระองค์ รู้สึกคลายทุกข์โศก
ด้วยการร�าลึกถึงพระองค์ และส�าราญใจเม่ือได้ใกล้

ชิดและเคารพภักดีต่อพระองค์ 

อลักรุอานได้ย�า้วา่จ�าเป็นต้องปรับความเข้าใจให้ถกู
ต้องเก่ียวกบัมโนคตท่ีิมีตอ่อลัลอฮฺ และขดัเกลาความ
คดิให้สะอาดบริสทุธ์ิจากการบดิเบือนและการ
อุปโลกน์ต่างๆ ท่ีบั่นทอนความสูงส่งและ 
ความเกรียงไกรของพระองค์ 

ดงันัน้ อลัลอฮฺตามท่ีอลักรุอานชีแ้จง ก็คือ พระผู้ทรง
สร้าง ผู้ทรงบนัดาลประดษิฐ์จกัรวาลท่ีเราเหน็นีแ้ละ
ระบบกฎเกณฑ์ของมนั ซึง่ทกุสิง่ท่ีมีอยูแ่ม้จะเลก็เพียงใด
พระองค์ก็ทรงสร้างมนั และมนัก็จะเป็นไปตามพระ
ประสงค์ การก�าหนด และความรอบรู้ของพระองค์ ดงั
นัน้ จงึไมมี่หญิงใดท่ีอุ้มครรภ์และคลอดลกูออกมานอก
จากเป็นไปตามความรอบรู้และพระประสงค์ของ
พระองค์ และไมมี่น�า้ฝนหยดใดตกลงมา และไมมี่
เหตกุารณ์ใดท่ีเกิดขึน้ทัง้กลางวนัและกลางคืน ทัง้ในท่ี
แจ้งและท่ีเร้นลบั และไมว่า่จะอยู ่ณ มมุใดในจกัรวาลนี ้
นอกจากจะต้องมีอลัลอฮฺคอยควบคมุโดยครอบคลมุ
อยา่งสิน้เชิง ทัง้ด้วยความรอบรู้ ความสามารถ และ
ความเมตตาของพระองค์ (อลักรุอานบท ฟศุศลิตั  
โองการท่ี 47 และบท อลั-อนัอาม โองการท่ี 59)
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พระองค์ผู้ทรงบริสทุธ์ิ มีคณุลกัษณะตา่งๆ อนัวิจิตร 
สมบรูณ์ และสวยงามท่ีสดุ พระองค์ทรงเข้มแข็งโดยไมมี่
สิง่ใดมาท�าให้พระองค์เพลีย่งพล�า้ได้ พระองค์ทรงเมตตา
ซึง่ความเมตตาของพระองค์ครอบคลมุทกุสิง่ทกุอยา่ง 
พระองค์ทรงย่ิงใหญ่ซึง่ไมมี่ความบกพร่องใดๆ มา
เก่ียวข้องกบัพระองค์ ไมว่า่จะในด้านใดก็ตาม

เม่ือมีบางคนกลา่วอ้างวา่อลัลอฮฺทรงสร้างชัน้ฟ้า
และแผน่ดนิเป็นเวลาหกวนั แล้วพระองค์ทรงพกัผอ่น
ในวนัท่ีเจ็ด อลักรุอานจงึได้ตอบโต้ค�าครหานีอ้ยา่ง
กระจา่งชดัวา่ 

ความวา่ “แนน่อน เราได้สร้างชัน้ฟ้าทัง้หลายและ
แผน่ดนิ และสิง่ท่ีอยูร่ะหวา่งมนัทัง้สอง ในเวลาหกวนั 
และไมไ่ด้มีความเหน็ดเหน่ือยใดๆ เกิดขึน้กบัเรา” (อลั
กรุอาน บท กอฟ โองการท่ี 38) 

เร่ืองส�าคญัท่ีสดุในอิสลามก็คือ จ�าเป็นต้องแสดง
ความบริสทุธ์ิใจในการเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺเพียง
พระองค์เดียว โดยไมต่ัง้ภาคีกบัสิง่ใด และน่ีคือค�า
ประกาศเรียกร้องของบรรดาศาสนทตูทัง้หมด ตาม
ท่ีอลักรุอานได้ย�า้ไว้เสมอ 
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ค�าครหาดงักลา่วนัน้เกิดขึน้เพราะปัญญาเอา
อลัลอฮฺไปเปรียบเทียบกบัสิง่ถกูสร้าง แตพ่ระองค์ทรง
เป็นผู้สร้าง สิง่อ่ืนทัง้หมดเป็นเพียงสิง่ถกูสร้าง เป็นไป
ได้อยา่งไรท่ีจะเอาสิง่ถกูสร้างไปเปรียบเทียบกบัผู้สร้าง
ของมนั 

ความวา่ “ไมมี่สิง่ใดเสมอเหมือนพระองค์ และ
พระองค์คือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเหน็” (อลักรุอานบท อชั-
ชรูอ โองการท่ี 11)

พระองค์ผู้บริสุทธ์ิ ทรงปรีชาญาณและทรง
ยุติธรรม พระองค์จะไม่ทรงอธรรมแม้จะเล็กเท่า
เพียงผงธุลี  สิ่งท่ีเราเห็นในชีวิตนัน้เป็นท่ีประจกัษ์แก่
เราถึงความปรีชาญาณและความรอบรู้ของพระองค์
แล้ว และเช่นเดียวกับท่ีลูกตวัเล็กๆไม่สามารถรับรู้ 
หรือไม่เข้าใจพฤติกรรมบางอย่างของพ่อแม่ และไม่
สามารถอธิบายมันได้ เน่ืองจากความสามารถใน
การคิดแตกต่างกันอย่างสิน้เชิงระหว่างพวกเขา เรา
กบัพระเจ้าก็เชน่เดียวกนั สติปัญญาของมนษุย์เองก็
อาจจะไม่สามารถรับรู้เข้าถึงเหตุผลของอัลลอฮฺใน
การสร้างสรรค์และพระประสงค์บางอยา่งของ
พระองค์ได้  

ไมเ่พียงเทา่นัน้ ในขณะท่ีอิสลามยืนยนัวา่การเช่ือ
อยา่งเดียวไมพ่อท่ีจะท�าให้คนผู้หนึง่เป็นผู้ศรัทธาได้ ก็
ในเม่ือพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างมีเพียงหนึง่เดียว จงึ
เหมาะสมแล้วท่ีพระเจ้าผู้คูค่วรแก่การเคารพภกัดีต้อง
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มีเพียงหนึง่เดียวด้วย และนบัวา่ไมถ่กูต้องท่ีจะมุง่เป้า
ในการเคารพภกัดีและการวิงวอนขอพรไปยงัสิง่อ่ืน
นอกจากอลัลอฮฺ ทวา่ จ�าเป็นท่ีจะต้องบริสทุธ์ิใจในการ
เคารพภกัดีตอ่พระองค์ผู้ เดียวเทา่นัน้ โดยไมมี่ตวัแทน
หรือตวัชว่ยใดๆ เพราะผู้สร้างทรงย่ิงใหญ่และดีเลศิ
กวา่นัน้ย่ิงนกั

ถ้าหากคนท่ีเป็นกษัตริย์หรือผู้น�าในโลกนีไ้มอ่าจจะ
รับรู้ความทกุข์ยากและความต้องการของประชาชน
แล้วเข้าถงึพวกเขาได้ นอกจากต้องผา่นเจ้าหน้าท่ีข้า
ราชบริพารท่ีใกล้ชิด เพ่ือรับฟังความทกุข์ยากของ
ประชาชนและเข้าไปชว่ยเหลือพวกเขา แตอ่ลัลอฮฺ
ไมใ่ชเ่ชน่นัน้ พระองค์ทรงรับรู้ทกุสิง่ท่ีเปิดเผยและซอ่น
เร้น เป็นผู้ทรงสามารถ  
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ผู้ทรงครอบครอง ผู้ทรงเดชานภุาพ สรรพสิง่ทัง้หมดอยู่
ภายใต้พระหตัถ์และการบริหารของพระองค์ และเม่ือ
พระองค์ทรงปรารถนาตอ่สิง่ใดพระองค์ก็จะตรัสวา่จง
เป็นแล้วมนัก็จะเป็น .. เม่ือเป็นเชน่นี ้เหตใุดท่ีเราจะมุง่
ไปยงัผู้ อ่ืนอีก?   

อลักรุอานได้ย�า้วา่ความสงบสขุและความสบายใจ
จะไมเ่กิดขึน้โดยสมบรูณ์หากมสุลมิไมไ่ด้เข้าหาพระผู้
อภิบาลของเขา โดยวอนขอและมอบความต้องการ
ของตนตอ่หน้าพระองค์ซึง่พระองค์เป็นผู้ทรง
เดชานภุาพ ผู้ทรงย่ิงใหญ่ ผู้ทรงรักปวงบา่ว ผู้ทรงเอน็ดู
บา่วของพระองค์ ผู้ทรงใกล้ชิดพวกเขา พระองค์ทรง
ดีใจท่ีปวงบา่ววิงวอนขอตอ่พระองค์ พระองค์จะให้
ความกรุณาแก่พวกเขา และจะทรงตอบแทนเทา่ท่ีพวก
เขาได้วอนขอและเข้ามาหาพระองค์ (ดอูลักรุอาน 
บท อลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 28 และบทอนั-นมัล์ 
โองการท่ี 63)

ด้วยเหตนีุ ้เร่ืองส�าคญัท่ีสดุในอิสลามคือ การแสดง
ความบริสทุธ์ิใจด้วยการเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺเพียง
พระองค์เดียวโดยไมมี่ภาคีกบัสิง่ใด (ดอูลักรุอานบ
ทอนั-นะห์ลฺ โองการท่ี 36) และมนัคือค�าเรียกร้องเชิญ
ชวนของบรรดาศาสนทตูทัง้หมดดงัท่ีอลักรุอานได้เน้น
ย�า้ไว้ ดงันัน้ ไมว่า่จะเป็นศาสนทตู กษัตริย์ หรือผู้ทรง
คณุธรรมไมว่า่จะดีแคไ่หนก็ตาม  
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ยอ่มไมมี่สทิธิท่ีบา่วจะมุง่เป้าในการวิงวอนขอไปยงั
พวกเขาได้ เพียงเพราะอ้างวา่พวกเขาคือตวักลางระ
หวา่งอลัลอฮฺกบับา่วของพระองค์ เพราะสดุท้ายแล้ว
พวกเขาก็เป็นเพียงสรรพสิง่ท่ีอลัลอฮฺทรงสร้างและเป็น
บา่วของพระองค์ อลัลอฮฺนัน้ทรงใกล้ชิดบา่วของ
พระองค์ พระองค์จะทรงสดบัฟังค�าพดูของพวกเขา 
และจะตอบรับการวิงวอนของพวกเขา ตราบใดท่ีพวก
เขามีความบริสทุธ์ิใจในการเคารพภกัดีตอ่พระองค์  

ผู้ทรงบริสทุธ์ิย่ิง .

ผู้ ท่ีบริสทุธ์ิใจในการมุง่หาอลัลอฮฺ จะไมพ่บกบั
อรรถรสแหง่ความสขุและความคลายทกุข์์ได้อยา่งไร
เลา่ ในเม่ือใจเขาไมต้่องแบง่ให้กบัสื่งอ่ืนๆ ท่ียุง่เหยิง
สบัสน และไมมี่ความหวัน่ไหวอีก เพราะอลัลอฮฺผู้ทรง
ครอบครองมีเพียงหนึง่เดียว ผู้ทรงสร้างก็มีหนึง่เดียว 
และผู้ ท่ีคูค่วรแก่การเคารพภกัดีก็มีหนึง่เดียว  
การมุง่เข้าหาและพึง่พิงนัน้ต้องมอบไปยงัพระองค์
ผู้ทรงบริสทุธ์ิเพียงพระองค์เดียว โดยไมมุ่ง่ไปยงัสิง่อ่ืน
ใดอีก 

และน่ีคือนยัของอลักรุอานบทสัน้ๆ ท่ีมีความย่ิงใหญ่ 
และเป็นบทท่ีเราตา่งรู้จกัในอลักรุอาน นัน่คือบท อลั-อิ
คลาศ
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อลักรุอานได้ย�า้วา่ทกุสิง่ทกุอยา่งเป็นไปตามความ
รอบรู้ของอลัลอฮฺและความสามารถของพระองค์ 
แม้จะเป็นเพียงหยดน�า้ฝนท่ีตกลงมา หรือใบไม้ท่ี
หลน่ปลวิจากต้น

CLICK HERE
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อัลกุรอาน บท อัล-อคิลาศ 

อลัลอฮฺได้สัง่ใช้ศาสนทตูมฮุมัมดัของพระองค์ให้ประ
กาศอลักรุอานบทนีด้้วยความชดัเจน ประหนึง่เป็นค�า
ตอบส�าหรับค�าถามวา่ ใครคืออลัลอฮฺ? 

อลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียวท่ีคูค่วรแก่การเคารพภกัดี 
โดยไมมี่ภาคีใดๆ กบัพระองค์ 

อลัลอฮฺคือท่ีพึง่และเป็นท่ีวอนขอความชว่ยเหลือ
ของสรรพสิง่ทัง้หมด 

พระองค์ทรงบริสทุธ์ิจากข้อกลา่วหาวา่มีบตุรหรือ
เป็นบตุร เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้แรกสดุ จงึไมมี่สิง่ใด
มาก่อนพระองค์

ไมมี่สิง่ใดท่ีจะเหมือนหรือคล้ายตวัตนและ
คณุลกัษณะของพระองค์ เพราะพระองค์เป็นผู้ทรง
สร้าง สว่นสิง่อ่ืนนอกเหนือจากพระองค์คือสิง่ถกูสร้าง 
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ระหว่างกฎแห่งธรรมชาติและกฎแห่งบทบัญญัติ 

อลัลอฮฺได้สร้างจกัรวาลท่ีเราใช้ชีวิตอยูนี่ ้ตัง้แตเ่ซลล์
เลก็ๆ ท่ีมีอยูใ่นร่างกายเรา และสิง่ท่ีเลก็ท่ีสดุลงไปอีก
ในเซลล์นัน้ ไปจนถงึกาแลก็ซีอนัใหญ่มหาศาลท่ีอยู่
ไกลสดุเทา่ท่ีกล้องโทรทรรศน์สามารถสอ่งไปถงึ  
ด้วยความละเอียดแมน่ย�า สมบรูณ์แบบ และเป็น
ระเบียบท่ีสดุ ซึง่ชีวิตและธรรมชาตมิิอาจจะคงอยูไ่ด้
หากปราศจากระบบนี ้บรรดานกัธรรมชาตวิิทยาได้
ยืนยนัวา่หากมีสิง่หนึง่สิง่ใดได้ผิดเพีย้นแม้เพียงเสีย้ว
เดียวในระบบนีก็้จะท�าให้เกิดความเสียหายและความ
หายนะอยา่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 
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มสุลมิศรัทธาวา่ผู้ทรงสร้างท่ีได้รังสรรค์ระบบท่ีนา่
อศัจรรย์ในความละเอียดและความสมบรูณ์ปราณีตนี ้
คือผู้ ท่ีรู้ดีวา่สิง่ใดเหมาะท่ีสดุส�าหรับสรรพสิง่ท่ีพระองค์
ทรงสร้าง ไมว่า่จะเป็นบทบญัญตัติา่งๆ หรือวิถีชีวิต
ของพวกเขา ซึง่ศาสนาท่ีพระองค์บญัญตัลิงมานัน้คือ
ระบอบเพียงหนึง่เดียวท่ีจะท�าให้การใช้ชีวิตของมนษุย์
เป็นไปด้วยดี และรอดพ้นจากการอธรรมของฝ่ายหนึง่
ฝ่ายใดท่ีกระท�าตอ่อีกฝ่าย อลัลอฮฺได้ด�ารัสในอลักุ
รอานเพ่ือยืนยนัวา่ ผู้ ท่ีทรงสร้างจกัรวาลและมนษุย์ 
ยอ่มรู้ดีวา่สิง่ใดดีท่ีสดุส�าหรับพวกเขา “พระผู้ทรงสร้าง
จะมิทรงรอบรู้ดอกหรือ ทัง้ๆ ท่ีพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้
อยา่งละเอียดถ่ีถ้วนผู้ทรงตระหนกัย่ิง” (บท อลั-มลุก์ 
โองการท่ี 14)

CLICK HERE
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ไม่มีนักบวชในอิสลาม 

เราพบวา่มีบางศาสนาท่ีได้มอบสทิธิพิเศษแก่คน
บางคนเหนือกวา่คนอ่ืนๆ และได้ผกูมดัการเคารพภกัดี
และการศรัทธาของผู้คนกบัความพอใจและความคดิ
เหน็ของพวกเขาเหลา่นัน้ ซึง่ตามหลกัความเช่ือของ
บางศาสนา คนเหลา่นัน้คือตวัแทนระหวา่งผู้คนกบั
พระผู้ เป็นเจ้า และเป็นกลุม่คนท่ีมีสทิธ์ิให้อภยัโทษ 
และบางทีก็เช่ือกนัวา่คนเหลา่นัน้มีความรู้ในสิง่เร้นลบั
และการกระท�าใดท่ีค้านกบัพวกเขาคือสาเหตท่ีุจะ
ท�าให้ขาดทนุอยา่งแนน่อน  

แตส่�าหรับอิสลามจะไมมี่ต�าแหนง่หน้าท่ีท่ีเรียกกนั
วา่ “นกัการศาสนาหรือนกับวช” อิสลามได้ให้เกียรติ
มนษุย์ และยกสถานะของเขา อิสลาม 
ได้ปลดปลอ่ยเขาจากอ�านาจทางจิตวิญญาณท่ีแอบ
อ้างมาเป็นตวักลางระหวา่งเขากบัอลัลอฮฺ อิสลามได้
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ท�าลายความเช่ือท่ีวา่ความสขุของมนษุย์ การกลบัตวั
ขอลแุก่โทษและการเคารพภกัดีของเขาต้องผกูมดักบั
ผู้คนบางกลุม่เป็นการเฉพาะ ถงึแม้วา่คนเหลา่นัน้จะมี
เกียรตแิละคณุงามความดีมากเพียงใดก็ตาม  

เฉกเชน่ท่ีอิสลามได้ขจดัการผกูขาดอ�านาจด้าน
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองราวของศาสนา  
เราจะพบวา่อลักรุอานไมไ่ด้เพียงแคเ่ปิดโอกาสให้การ
เรียนรู้เร่ืองราวของศาสนาและการท�าความเข้าใจอลักุ
รอานเป็นสทิธิแก่ผู้คนทกุคนเทา่นัน้ แตอ่ลักรุอานยงั
ก�าหนดบงัคบัด้วยซ�า้วา่มสุลมิทกุคนต้องอา่นอลักุ
รอาน ท�าความเข้าใจ พินิจใคร่ครวญความหมายของ
มนั จากนัน้ก็ต้องตามมาด้วยการปฏิบตัเินือ้หาของมนั 
(บท ศอด โองการท่ี 29)

อิสลามได้ให้เกียรตมินษุย์ และยกสถานะของเขา 
อิสลามได้ปลดปลอ่ยเขาจากอ�านาจทางจิตวิญญาณ
ท่ีแอบอ้างมาเป็นตวักลางระหวา่งเขากบัอลัลอฮฺ 
อิสลามได้ท�าลายความเช่ือท่ีวา่ความสขุของมนษุย์ 
การกลบัตวัขอลแุก่โทษและการเคารพภกัดีของเขา
ต้องผกูมดักบัผู้คนบางกลุม่เป็นการเฉพาะ ถงึแม้วา่
คนเหลา่นัน้จะมีเกียรตแิละคณุงามความดีมากเพียง
ใดก็ตาม
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การเคารพภกัดีและการศรัทธาเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้
ระหวา่งมนษุย์กบัพระผู้อภิบาลของเขาเทา่นัน้ ไมมี่ผู้
ใดมีสทิธิพิเศษและเป็นตวักลางระหวา่งนัน้ เพ
ราะอลัลอฮฺผู้บริสทุธ์ิย่ิง ทรงใกล้ชิดกบัปวงบา่วของ
พระองค์ ทรงรับฟังและตอบรับการวิงวอนขอจากบา่ว
ของพระองค์ พระองค์ทรงเหน็การเคารพภกัดีของเขา 
การละหมาดของเขา ซึง่พระองค์จะเป็นผู้ให้รางวลั
ตอบแทน และไมมี่มนษุย์คนใดท่ีมีสทิธ์ิแอบอ้างออก
ค�าสัง่ให้อภยัโทษและรับการส�านกึผิดแทนพระองค์ 
เพราะเม่ือใดท่ีบา่วคนหนึง่ได้ส�านกึผิดและมีความ
บริสทุธ์ิใจตอ่อลัลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงรับการส�านกึผิด
และอภยัโทษแก่เขาโดยพระองค์เอง อลัลอฮฺทรงใกล้
ชิดทกุคนตราบท่ีพวกเขาเข้าหาและวิงวอนขอตอ่
พระองค์ ดงัท่ีอลัลอฮฺได้ด�ารัสในอลักรุอานไว้ (บท อลั-
บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 186)  
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อลักรุอานได้ยืนยนัวา่อลัลอฮฺทรงใกล้ชิดกบั
ทกุคนตราบท่ีพวกเขาได้เข้าหาและวิงวอน
ขอตอ่พระองค์ 
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มีพิธีทางศาสนาเป็นการเฉพาะเพื่อเข้ารับอิสลาม

หรือไม่? 

ไมมี่พิธีทางศาสนาท่ีซบัซ้อนส�าหรับคนท่ีจะเข้ารับ
อิสลาม และไมจ่�าเป็นท่ีจะต้องท�าในสถานท่ีเฉพาะ 
หรือต้องมีบคุคลเฉพาะมาเป็นสกัขีพยาน แตเ่พียง
พอแล้วส�าหรับท่ีคนจะเข้ารับอิสลามให้เขากลา่วค�า
ปฏิญาณทัง้สองประโยค ด้วยความเข้าใจในความ
หมายของค�ากลา่วนัน้ เช่ือมัน่ในเนือ้หา และยอมท่ีจะ
ปฏิบตัติามความหมายของมนั ซึง่ค�ากลา่วปฏิญาณทัง้
สองประโยคนัน้ก็คือ   

อชัฮะด ุอลัลา อิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ (หมายถงึ ข้าพเจ้า
ขอปฏิญาณและเช่ือมัน่วา่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดท่ีคูค่วรแก่
การเคารพสกัการะท่ีแท้จริงนอกจากอลัลอฮฺเพียง
พระองค์เดียว โดยไมมี่ภาคีใดๆ กบัพระองค์)  

วะอชัฮะด ุอนันะ มหุมัมะดนั เราะสูลลุลอฮฺ (หมายถงึ 
ข้าพเจ้าขอปฏิญาณวา่มหุมัมดัเป็นศาสนทตูขอ
งอลัลอฮฺ ท่ีถกูสง่มายงัมนษุยชาติทัง้มวล โดยต้องเช่ือ
ฟังปฏิบตัติามค�าสัง่ใช้ของทา่น และละทิง้สิง่ท่ีทา่น
ห้าม และต้องเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺให้สอดคล้องกบั
หลกับญัญตัแิละแบบฉบบัของทา่น) 
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โดยความเป็นจริง
แล้วบรรดาศาสน
ทูตคือใครกันแน่? 

76



อัอลัลอฮฺทรงสร้างมนษุย์เพ่ือให้เคารพภกัดีตอ่พระองค์ 
และได้สง่บรรดาศาสนทตูมาเพ่ืออบรมสัง่สอนพวกเขา
เก่ียวกบัหลกับญัญตัขิองพระองค์ ตกัเตือนพวกเขาด้วยค�า
สอนจากศาสนาของพระองค์ บรรดาศาสนทตูจะคอยท�า
หน้าท่ีปฏิรูป วิถีชีวิตของพวกเขาทัง้เร่ืองทางศาสนาและ
เร่ืองทางโลก นอกจากนีย้งัท�าหน้าท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
กลุม่ชนของพวกเขาด้วย รวมทัง้กอบกู้สิง่ท่ีผิดเพีย้นไป และ
เรียกร้องเชิญชวนผู้คน สูแ่นวทางท่ีถกูต้อง ทัง้นีก็้เพ่ือไมใ่ห้
ผู้คนมีข้ออ้างท่ีจะปลีกออกจากการศรัทธาตอ่พระองค์ 
ฉะนัน้ แท้ท่ีจริงแล้วบรรดาศาสนทตูเหลา่นีคื้อใครกนัแน?่ 
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สสภาพการเป็นมนุษย์ของบรรดาศาสนทตู:

อลักรุอานได้ยืนยนัในหลายโองการวา่บรรดาศาสนทตู
ทัง้หมดนัน้ล้วนเป็นปถุชุนคนธรรมดาซึง่พระองค์ได้
เลือกสรรพวกเขาให้รับวิวรณ์และสาร ของพระองค์ ถงึแม้
จะมีความคล้ายคลงึกนัมากระหวา่งปถุชุนคนธรรมดา
ทัว่ไปกบับรรดาศาสนทตู แตพ่วกเขาก็มีระดบัชัน้ท่ีสงูสง่
กวา่ในเร่ืองความบริสทุธ์ิและความมุง่มัน่ในการท�าความดี
อยา่งสม�่าเสมอ อลัลอฮฺได้เลือกสรรพวกเขาให้แบกรับ
หน้าท่ีเผยแพร่สารและศาสนาของพระองค์แก่มวลมนษุย์ 
ดงัท่ีอลักรุอานได้ระบไุว้วา่ “จงกลา่วเถิด(มฮุมัมดั) แท้จริง 
ฉนัเป็นเพียงสามญัชนคนหนึง่เย่ียงพวกทา่น ท่ีพระเจ้ามี
วิวรณ์มาแก่ฉนั”(บทอลั-กะฮ์ฟ ฺโองการท่ี 110) 
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เพราะฉะนัน้ บรรดาศาสนทตูทกุทา่นจงึเป็นปถุชุนคน
ธรรมดา พวกเขาเกิดมาเฉกเชน่ท่ีผู้คนทัว่ไปเกิด พวกเขาจะ
เสียชีวิตเฉกเชน่ท่ีคนทัว่ไปเสียชีวิต พวกเขาเจ็บไข้ได้ป่วย
เหมือนผู้คนทัว่ไป ซึง่ไมมี่ความแตกตา่งใดๆ เลยในด้าน
สรีระทางร่างกาย รวมถงึความต้องการพืน้ฐานอ่ืนๆ

พวกเขาไมมี่ความเก่ียวพนัใดๆ กบัสถานะของการเป็น
พระเจ้า เพราะความเป็นพระเจ้าเป็นของ อลัลอฮฺเพียง
พระองค์เดียว แตพ่วกเขาเป็นเพียงปถุชุนคนธรรมดาท่ีได้
รับโองการ กลา่วคือ พวกเขาได้รับค�าสัง่ใช้จากอลัลอฮฺผา่น
บรรดาเทวทตู (มลาอิกะฮฺ) หรืออาจจะด้วยวิธีการอ่ืนๆ 

ประชาชาตใินยคุแรกตา่งรู้สกึประหลาดใจตอ่โองการท่ี
ถกูประทานลงมา แตอ่ลัลอฮฺก็ปฏิเสธความรู้สกึประหลาด
ใจของพวกเขา พร้อมทัง้ชีช้ดัวา่ไมมี่ชอ่งทางท่ีจะปฏิเสธมนั
ได้ เพราะนัน่คือแนวทางท่ีจะบรรลสุูท่างน�าของอลัลอฮฺ 
รวมถงึค�าสอนตา่งๆ ในศาสนาของพระองค์แก่ผู้คนทัง้
หลาย (อลักรุอานบทยนูสุ โองการท่ี 2)

ความสมดุลในสถานะของการเป็นศาสนทูต: 

อลัลอฮฺทรงเลือกสรรคนท่ีดีท่ีสดุเพ่ือให้แบกรับหน้าท่ีเผย
แพร่สารจากพระองค์ พวกเขาคือปถุชุนคนธรรมดาท่ีมี
ความมุง่มัน่สงูสง่ในการด�ารงตนบนความดีและคณุธรรม 
แท้จริง อลักรุอานได้พรรณนาถงึบรรดาศาสนทตูวา่พวกเขา
คือผู้ ได้รับทางน�า ผู้ทรงคณุธรรม ผู้ประกอบคณุงามความดี 
ผู้ถกูเลือกสรร และเป็นผู้ ท่ีดีเลศิท่ีสดุในหมูผู่้คนทัง้หลาย 
(อลักรุอานบทอลั-อนัอาม โองการท่ี 84-87)  
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เม่ือศาสนทตูทา่นใดท�าความผิด อลัลอฮฺจะไมรั่บรอง
การกระท�านัน้อยา่งแนน่อน ย่ิงกวา่นัน้พระองค์จะเตือนเพ่ือ
ให้ทา่นกลบัตวักลบัใจและส�านกึผิดตอ่พระองค์โดยทนัที 
ซึง่ความผิดพลาดท่ีเกิดขึน้นัน้มาจากสาเหตใุนการวินิจฉยั 
ไมไ่ด้เป็นไปเพราะความตัง้ใจท่ีจะฝ่าฝืนสิง่ท่ีอลัลอฮฺทรง
ประสงค์จากตวัทา่น  

เชน่นีแ้หละท่ีเราได้เหน็อลักรุอานอธิบายถงึบรรดาศาสน
ทตูไว้อยา่งลกึซึง้ ไมส่ดุโตง่และไมอ่คต ิบรรดาศาสนทตู
ตา่งได้รับการปกป้องให้บริสทุธ์ิจากบาปใหญ่ ในขณะ
เดียวกนัพวกทา่นก็คือปถุชุนคนธรรมท่ีไมไ่ด้มีสถานะของ
ความเป็นพระเจ้า และไมไ่ด้มีสถานะของการเป็นบตุรของ
พระเจ้าพวกทา่นไมมี่สว่นใดๆ ท่ีเป็นลกัษณะของความเป็น
พระเจ้าและพระผู้อภิบาลสรรพสิง่

และหนึง่ในสิง่ท่ีจะอธิบายให้เหน็ภาพชดัก็คือสิง่ท่ี
อลัลอฮฺได้ด�ารัสถงึในอลักรุอานเก่ียวกบับทสนทนาท่ีจะเกิด
ขึน้ในวนัแหง่การพิพากษา (วนักิยามะฮฺ) พระองค์จะท�าให้
ทา่นศาสนทตูอีซา (เยซ)ู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้
บริสทุธ์ิจากมลทินท่ีผู้คนได้เคารพสกัการะตอ่ทา่น 

อัลกุรอานได้ยืนยันว่าบรรดาศาสนทูตทุกท่านเป็น

ปุถุชนคนธรรมดาท่ีอัลลอฮฺทรงเลือกสรรพวกเขาให้รับ

วิวรณ์และสารจากพระองค์ 
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“และจงร�าลกึถงึขณะท่ีอลัลอฮฺตรัสวา่อีซาบตุรของมรัยมั
เอย๋ เจ้าพดูแก่ผู้คนกระนัน้หรือวา่ จงยดึถือฉนัและมารดา
ของฉนัเป็นท่ีเคารพภกัดีอ่ืนจากอลัลอฮฺ อีซากลา่ววา่ มหา
บริสทุธ์ิเถิดพระองค์ทา่น! ไมค่วรแก่ข้าพระองค์ท่ีจะกลา่ว
สิง่ท่ีมิใชส่ทิธ์ิของข้าพระองค์ หากข้าพระองค์เคยกลา่วสิง่
นัน้ แนน่อนพระองค์ยอ่มรู้ดี พระองค์ทรงรู้สิง่ท่ีอยูใ่นใจของ
ข้าพระองค์ และข้าพระองค์ไมรู้่สิง่ท่ีอยูใ่นใจของพระองค์ 
แท้จริงพระองค์นัน้คือผู้ทรงรอบรู้ในสิง่เร้นลบัทัง้หลาย ข้า
พระองค์มิได้กลา่วแก่พวกเขา นอกจากสิง่ท่ีพระองค์สัง่ใช้
ข้าพระองค์เทา่นัน้ค�าสัง่ท่ีวา่ทา่นทัง้หลายจงเคารพภกัดีตอ่
อลัลอฮฺ ผู้ เป็นพระเจ้าของฉนัและเป็นพระเจ้าของพวกทา่น
ด้วย และข้าพระองค์ยอ่มเป็นพยานยืนยนัตอ่พวกเขาใน
ระยะเวลาท่ีข้าพระองค์อยูใ่นหมูพ่วกเขา ครัน้เม่ือพระองค์
ได้ทรงรับข้าพระองค์ไปแล้ว พระองค์ทา่นก็เป็นผู้ดแูลพวก
เขา และพระองค์ทรงเป็นสกัขีพยานในทกุสิง่” (อลักรุอาน 
บทอลั-มาอิดะฮฺ โองการท่ี 116-117)
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จุดยืนของอิสลามต่อบรรดาศาสนทูต:

บางคนเข้าใจวา่อลักรุอานไมไ่ด้มีอะไรนอกจากเร่ืองราว
และชีวประวตัขิองทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุ
จงมีแดท่า่น) แตพ่วกเขากลบัต้องประหลาดใจเม่ือพบวา่วา่
อลักรุอานได้กลา่วถงึช่ือ อีซา หรือพระเยซ ู(ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) เพ่ือเป็นการเทิดเกียรตติอ่สถานะของ
ทา่น และเป็นปกป้องทา่นจากการใสร้่ายป้ายสีมากถงึ 25 
ครัง้ อลักรุอานยงัได้กลา่วถงึช่ือมซูา หรือโมเสส  
(ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) มากถงึ 136 ครัง้  
ในทางกลบักนัอลักรุอานไมไ่ด้กลา่วถงึช่ือมฮุมัมดั  
(ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) นอกจากแค ่5 ครัง้เทา่นัน้ 
ทัง้ๆ ท่ีอลักรุอานถกูประทานลงมาแก่ทา่น    

ในขณะท่ีคนซึง่นบัถือศาสนาตา่งๆ กลบั ไมย่อมรับ
บรรดาศาสนทตูทา่นอ่ืน และยงัเป็นปรปักษ์กบัศาสนาทตู
บางทา่นด้วยซ�า้ แตท่กุคน ท่ีอา่นอลักรุอานจะได้พบกบัการ
เน้นย�า้ในหลายๆ โองการวา่ คนผู้หนึง่จะไมเ่ป็นมสุลมิ
จนกวา่เขา จะศรัทธาตอ่บรรดาศาสนทตูทกุทา่น และหาก
แม้นปฏิเสธเพียงทา่นเดียวในบรรดาศาสนทตูท่ีมีอยู ่
ก็ถือวา่เขาได้หลดุออกจากศาสนาอิสลามแล้ว 
อลักรุอานได้เน้นย�า้อีกวา่ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดัและบรรดา
ผู้ศรัทธาทกุคนตา่งศรัทธาตอ่สิง่ท่ีมา จากอลัลอฮฺ ด้วยเหตุ
นีพ้วกเขาจงึศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ บรรดาเทวทตู (มลาอิกะฮฺ) 
บรรดาศาสนทตูทัง้หมด และพวกเขาจะไมแ่ยกศรัทธา
ระหวา่งทา่นหนึง่ทา่นใดในหมูพ่วกทา่นเหลา่นัน้ (อลักรุอา
นบทอลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 285)
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จุดยืนของอิสลามต่อ
ศาสนทูตอีซา

(ขอความสันติสุขจงมี
แด่ท่าน) 
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ศศาสนทตูอีซา หรือพระเยซ ู(ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) ถือเป็นหนึง่ในบคุคลส�าคญัในหน้าประวตัศิาสตร์ 
และถือเป็นหนึง่ในบคุคลท่ีได้ฝากผลงานท่ีดีแก่มนษุยชาต ิ
จดุยืนของผู้คนท่ีมีตอ่ตวัทา่นนัน้แตกตา่งกนัไป บางคน
ถือวา่ทา่นเป็นพระเจ้า หรือเป็นบตุรของพระเจ้า ในขณะท่ี
อีกฝ่ังถงึขัน้ประกาศเป็นปรปักษ์กบัทา่น รวมถงึใสร้่าย
ป้ายสีตอ่ทา่น แล้วอิสลามมีจดุยืนอยา่งไรตอ่ศาสนทตูอีซา 
(ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ? 

84



1   อีซาถือเป็นศาสนทูตคนส�าคัญที่สุดท่าน

หนึ่ง

อลักรุอานได้ยืนยนัวา่ศาสนทตูอีซา (ขอความสนัตสิขุจง
มีแดท่า่น) ถือเป็นหนึง่ในศาสนทตูท่ีส�าคญัและมีเกียรติ
ท่ีสดุ สว่นมารดาของทา่นก็เป็นหญิงท่ีมีความสจัจริง เป็นผู้
ท่ีมุง่มัน่ขยนัท�าความดีและเคารพภกัดีตอ่พระผู้ เป็นเจ้าของ
นาง เป็นผู้ ท่ีบริสทุธ์ิจากมลทินตา่งๆ นางได้ตัง้ครรภ์ศาสน
ทตูอีซา (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) โดยไมมี่บดิา (ไมไ่ด้
ผา่นการมีเพศสมัพนัธ์กบัชายใด) แตท่า่นก�าเนิดขึน้ด้วย
เดชานภุาพของอลัลอฮฺผู้ทรงเกียรต ิผู้ทรงเกรียงไกร การ
สร้างทา่นคือปาฏิหาริย์อมตะ เหมือนท่ีพระองค์ได้สร้าง
อาดมัโดยไมมี่บดิาและมารดาตามท่ีอลักรุอานได้กลา่วไว้ 
ถ้าพระองค์สร้างอาดมัโดยไมมี่บดิาและมารดาได้ พระองค์
ก็ทรงสร้างอีซาโดยให้มีมารดาแตไ่มมี่บดิาได้เชน่กนั ด้วย
พระเดชานภุาพของพระองค์ท่ีจะทรงประกาศติแก่สิง่หนึง่
วา่จงเป็น แล้วมนัก็จะเป็นขึน้มา (อลักรุอาน บทอาล อิ
มรอน โองการท่ี 59)
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2   มุสลิมจะศรัทธาต่อปาฏิหาริย์ของอีซา

มสุลมิจะศรัทธาตอ่ปาฏิหาริย์ตา่งๆ ท่ีอลัลอฮฺทรงท�าให้มี
ขึน้ผา่นตวัทา่นศาสนทตูอีซา เชน่ การท่ีทา่นสามารถรักษา
โรคเรือ้นและตาบอดได้ สามารถท่ีจะพลกิฟืน้คนท่ีตายไป
แล้วให้กลบัมามีชีวิตใหมอี่กครัง้ สามารถท่ีจะบอกได้วา่
ผู้คนกินอะไรและเก็บอะไรไว้ในบ้านของพวกเขาเอง โดย
ทกุเร่ืองราวนีเ้ป็นไปตามพระประสงค์ของอลัลอฮฺผู้ทรง
บริสทุธ์ิ นอกจากนีอ้ลัลอฮฺยงัท�าให้เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้เป็น
หลกัฐานชิน้ส�าคญัท่ีบง่ชีถ้งึความสจัจริงของการเป็นศาสน
ทตูและสารท่ีทา่นได้น�ามา    

3  อัลลอฮฺประทานคัมภีร์อินญีล (ไบเบิล) แก่

ท่าน 

อลักรุอานได้ยืนยนัวา่ อลัลอฮฺประทานหนึง่ในคมัภีร์ท่ีย่ิง
ใหญ่ท่ีสดุของพระองค์แก่ทา่น นัน่คือคมัภีร์อินญีลหรือ
ไบเบลิ ทัง้นีก็้เพ่ือเป็นทางน�าแก่ผู้คน รวมถงึเป็นแสงสวา่ง
และความเมตตา แตแ่ล้วคมัภีร์ อินญีลก็ถกูบดิเบือนและ
สงัคายนาอยา่งมากมายตลอดหน้าประวตัิศาสตร์ 

CLICK HERE
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4   ท่านคือปุถุชนคนธรรมดา ไม่ได้เป็น

พระเจ้า 

อิสลามได้ยืนยนัวา่ศาสนทตูอีซา (ขอความสนัตสิขุจงมี
แดท่า่น) คือปถุชุนคนธรรมดาจากลกูหลาน อาดมั ซึง่
อลัลอฮฺได้เทิดเกียรตติวัทา่นและได้สง่ทา่นแก่กลุม่ชนบนี
อิสรออีล นอกจากนีพ้ระองค์ยงัท�าให้เกิดปาฏิหาริย์ตา่งๆ 
ผา่นตวัทา่น อยา่งไรก็ตาม ทา่นไมมี่ลกัษณะของการเป็น
พระเจ้าผู้อภิบาลหรือผู้ ท่ีมีสทิธิได้รับการเคารพเฉกเชน่
พระเจ้า ดงัท่ีอลัลอฮฺในด�ารัสในอลักรุอานวา่ อีซาไมใ่ชใ่คร
อ่ืนใดนอกจากเป็นบา่วท่ีดีคนหนึง่ ท่ีเราได้ประทานความ
โปรดปรานและให้ปาฏิหาริย์ตา่งๆ แก่เขา ทัง้นี ้ก็เพ่ือเป็น
สญัญาณและเป็นทางน�าสูค่วามดีแก่กลุม่ชนของเขา” (บท
อซั-ซคุรุฟ โองการท่ี 59) 

5  ท่านไม่เคยถูกกางเขน แต่ท่านถูกยกขึ้นสู่

ฟากฟ้า

ศาสนทตูอีซาในมมุมองของอิสลามนัน้ไมไ่ด้ถกูฆา่และ
ไมไ่ด้ถกูกางเขนแตอ่ยา่งใด แตอ่ลัลอฮฺทรงยกทา่นขึน้สูฟ่าก
ฟ้า ในขณะท่ีบรรดาศตัรูต้องการท่ีจะฆา่ทา่น อลัลอฮฺก็ได้
สง่ให้มีคนท่ีเหมือนตวัทา่นแทน พวกเขาจงึได้ฆา่และจบั
ตวัแทนคนนัน้มากางเขน และเข้าใจไปเองวา่นัน่คือศาสน
ทตูอีซาตวัจริง สว่นศาสนทตูอีซานัน้ถกูยกขึน้สูฟ่ากฟ้าแล้ว 
และยงัคงมีชีวิตอยู ่ดงัท่ีอลักรุอานได้ยืนยนัในเร่ืองนี ้(อลักุ
รอาน บทอนั-นิสาอ์ โองการท่ี 157-158)57-158).
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อาดัม 

เป็นบดิาของมนษุยชาต ิซึง่อลัลอฮฺทรงสร้างทา่นจาก
ดนิ และทรงให้บรรดาเทวทตู (มลาอิกะฮฺ) ก้มกราบสญุดู
ตอ่ทา่น และทรงให้ทา่นลงจากสวรรค์มาใช้ชีวิต 
บนหน้าแผน่ดนิ 

นูห์ (โนอาห์)  

ทา่นได้เรียกร้องเชิญชวนกลุม่ชนของทา่น แตพ่วก
เขากลบัปฏิเสธทา่น อลัลอฮฺจงึลงโทษพวกเขาด้วยการ
ให้จมน�า้ แตต่วัทา่นและคนท่ีศรัทธาในตวัทา่นอยูบ่น
เรืออยา่งปลอดภยั 

ผังรายช่ือบรรดาศาสนทตู:

บรรดาศาสนทตูของอลัลอฮฺมีจ�านวนมาก และบางทา่น
ก็เป็นท่ีรู้จกัมากกวา่ทา่นอ่ืน (ขอความสนัตสิขุจงมีแดพ่วก
ทา่น) 
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อบิรอฮีม (อับราฮัม)  

เป็นบดิาของบรรดาศาสนทตู และเป็นหนึง่ในศาสน
ทตูคนส�าคญัท่ีเรียกร้องเชิญชวนสูเ่ตาฮีด หรือการ
ศรัทธาตอ่ความเป็นเอกของอลัลอฮฺ และทา่นคือคนแรก
ท่ีสร้างกะอฺบะฮฺซึง่ถือเป็นกิบละฮฺ(ทิศในการผินหน้าเพ่ือ
ท�าศาสนกิจ)ของชาวมสุลมิ

อสิมาอีล (อชิมาแอล)   

เป็นบตุรของศาสนทตูอิบรอฮีม (ขอความสนัตสิขุจงมี
แดท่า่น) ซึง่ทา่นได้ชว่ยบดิาของทา่นในการสร้างกะอฺบะฮฺ 

อสิหาก (อสิอัค)  

เป็นบตุรของศาสนทตูอิบรอฮีม (ขอความสนัตสิขุจง
มีแดท่า่น) เชน่กนั ทา่นก�าเนิดภายหลงัจากมีเทวทตู 
(มลาอิกะฮฺ) มาแจ้งขา่วดีแก่ศาสนทตูอิบรอฮีม ซึง่เป็น
บดิา ของทา่น

ยะอกฺูบ (ยาโคบ)  

เป็นบตุรของศาสนทตูอิสหาก (ขอความสนัตสิขุจงมี
แดท่า่น) และเป็นศาสนทตู ท่ีเรียกกนัวา่ “อิสรออีล” 
และเป็นต้นตระกลูท่ีชาวบนีอิสรออีลอ้างช่ือถงึ 
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ยูสุฟ (โยเซฟ) 

เป็นบตุรของศาสนทตูยะอฺกบู (ขอความสนัตสิขุจงมี
แดท่า่น) ทา่นได้รับการทดสอบหลากหลายรูปแบบ แต่
สดุท้ายทา่นก็ได้เป็นผู้ปกครองเมืองอียิปต์ 

มูซา (โมเสส)  

ถือเป็นหนึง่ในศาสนทตูคนส�าคญัท่ีอลัลอฮฺสง่ไปยงั
ชาวบนีอิสรออีล และพระองค์ยงัประทานคมัภีร์เตารอต 
(โทราห์) แก่ทา่น และทรงให้ทา่นได้รับปาฏิหาริย์ตา่งๆ  
อยา่งมากมาย อยา่งไรก็ตามฟิรเอาน์ (ฟาโรห์) แหง่
เมืองอียิปต์ก็ได้ปฏิเสธและตอ่ต้านทา่น อลัลอฮฺจงึท�าให้
พวกเขาจมน�า้ตาย และท�าให้มซูาและคนท่ีอยูร่่วมกบั
ทา่นรอดพ้นปลอดภยั

ดาวูด (เดวดิ) 

เป็นศาสนทตูท่ีอลัลอฮฺได้แตง่ตัง้ให้เป็นกษัตริย์แก่
กลุม่ชนของทา่น 
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สุลัยมาน (โซโลมอน) 

เป็นบตุรของศาสนทตูดาวดู (ขอความสนัติสขุจงมี
แดท่า่น) ทา่นเป็นศาสนทตูท่ีอลัลอฮฺได้ก�าหนดให้เป็น
กษัตริย์ผู้ ย่ิงใหญ่ และทา่นยงัสามารถควบคมุสรรพสิง่
ตา่งๆ มากมาย 

ซะการียา (เศคาริยาห์) 

เป็นหนึง่ในศาสนทตูของอลัลอฮฺจากชาวบนีอิสรออีล 
และเป็นผู้ดแูลทา่นหญิงมรัยมั ผู้ เป็นมารดาของศาสน
ทตูอีซา (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่นทัง้สอง) โดยท่ี
ทา่นจะท�าหน้าท่ีอบรมสัง่สอนทา่นหญิง และอลัลอฮฺได้
ประทานบตุรชายคนหนึง่ให้ทา่น นัน่คือศาสนทตูยะห์
ยา ในขณะท่ีทา่นมีอายมุากและภรรยาของทา่นก็เป็น
หมนั   
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อีซา (เยซู) 

เป็นหนึง่ในศาสนทตูคนส�าคญั ซึง่อลัลอฮฺทรงสร้าง
ทา่นจากการตัง้ครรภ์ของมารดาโดยปราศจากบดิา 
และอลัลอฮฺได้สง่ทา่นไปยงัชาวบนีอิสรออีล และได้
ประทานคมัภีร์อินญีล(ไบเบลิ)ให้ นอกจากนีย้งัได้ให้
ปาฏิหาริย์อยา่งมากมายเกิดขึน้กบัทา่น 

มุฮัมมัด 

เป็นศาสดาทา่นสดุท้าย ซึง่อลัลอฮฺได้สง่มายงั
มนษุยชาตทิัง้มวล ทา่นได้มายืนยนัสิง่ท่ีบรรดาศาสน
ทตูก่อนหน้านีไ้ด้น�ามา และอลักรุอานถกูประทานลง
มายงัทา่นเป็นคมัภีร์ท่ีไมมี่ความเทจ็ใดๆ มาแปดเปือ้น
ทัง้เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงั
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 ใครคือศาสนทตู
ของอสิลาม ? 
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มุ“มฮุมัมดั” คือช่ือศาสนทตูของอิสลาม และเป็นหนึง่ใน
ช่ือท่ีแพร่หลายมากท่ีสดุในโลกปัจจบุนั โดยมีความหมาย
วา่ “คนท่ีผู้คนได้ยกยอ่งสรรเสริญในจรรยามารยาทและ 
การปฏิบตัขิองเขา” แล้วใครคือมฮุมัมดั ? 

94



ช่ืช่ือศาสนทตูของอสิลาม 

มฮุมัมดั บตุรอบัดลุลอฮฺ บตุรอบัดลุมฏุเฏาะลบิ บตุร
ฮาชิม จากชนเผา่กร็ุอยชฺ

มีชีวิตในปี ค.ศ. 570-632 และชาวมสุลมิทกุคนเช่ือ
วา่ทา่นเป็น

ศาสนทตูของอัลลอฮทฺี่ถูกส่งมายังมนุษยชาตทิัง้
มวล: 

อลัลอฮฺได้สง่ศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจง
ทีแดท่า่น) มายงัมนษุยชาตทิัง้มวล ไมว่า่จะเชือ้ชาติ
หรือชนเผา่ใด ก็จ�าเป็นท่ีมนษุย์ทกุคนจะต้องเคารพเช่ือ
ฟังทา่น อลักรุอานได้กลา่วถงึในเร่ืองนีว้า่ “จงกลา่ว
เถิด (มฮุมัมดั) วา่ โอ้มนษุย์ทัง้หลาย แท้จริงฉนัคือ
ศาสนทตูของอลัลอฮฺมายงัพวกทา่นทัง้มวล” (อลักรุอา
นบทอลั-อะอฺรอฟ โองการท่ี 158)
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อัลกุรอานถูกประทานลงมายังท่าน:

อลัลอฮฺได้ประทานคมัภีร์แก่ศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอ
ความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ซึง่เป็นคมัภีร์เลม่สดุท้าย
และส�าคญัท่ีสดุนัน่คืออลักรุอาน โดยในนัน้จะไมมี่การ
บดิเบือนใดๆ เดด็ขาด

เป็นศาสดาและศาสนทตูท่านสุดท้าย:

อลัลอฮฺได้สง่มฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น 
เพ่ือเป็นศาสดาทา่นสดุท้าย) ซึง่จะไมมี่ศาสดาทา่นใด
มาหลงัจากนีอี้ก ดงัท่ีอลักรุอานได้กลา่วถงึเร่ืองนีว้า่  
“ทวา่เขาเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺและเป็นศาสดาทา่น
สดุท้าย” (อลักรุอานบทอลั-อะหฺซาบ โองการท่ี 40)
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มาท�าความรู้จกัศาสนทตูของอสิลาม “มุฮัมมัด” 
(ขอความสันตสุิขจงมีแด่ท่าน) โดยสังเขปด้วยกัน 

1- การก�าเนิดของท่าน: 

ทา่นก�าเนิดท่ีเมืองมกักะฮฺ ซึง่อยูท่างทิศตะวนัตก
ของแผน่ดินอาหรับในปี ค.ศ. 570 ทา่นเป็นเดก็ท่ี
ก�าพร้าบดิา และได้สญูเสียผู้ เป็นมารดาในขณะท่ีทา่น
อายยุงัน้อย แตท่า่นก็ถกูเลีย้งอยา่งดีจากปู่ นัน่คือ “อบั
ดลุมฏุเฏาะลบิ” หลงัจากท่ีทา่นปู่ เสียชีวิตทา่นก็ถกู
เลีย้งโดยลงุของทา่น คือ “อบ ูฏอลบิ” จนเตบิโต  

2- ชีวติและการเตบิโตของท่าน:

ทา่นได้ใช้ชีวิตอยูร่่วมกบักลุม่เผา่กร็ุอยชฺยาวนานถงึ 
40 ปีก่อนท่ีจะเป็นศาสดา (ค.ศ. 570-609) ซึง่ในชว่ง
เวลานัน้ทา่นถือเป็นแบบอยา่งของคนท่ีมีคณุลกัษณะ
นิสยัท่ีดี และถือเป็นต้นแบบของการยืนหยดัในการ
ท�าความดีและความเป็นเลศิ ซึง่ฉายาหนึง่ท่ีเป็นท่ีรู้กนั
ในหมูพ่วกทา่นคือ “อศั-ศอดกิ อลั-อะมีน”  
หรือผู้ ท่ีสจัจริง ผู้ ท่ีเช่ือถือได้ โดยอาชีพหลกัของทา่นคือ
เลีย้งแพะและค้าขาย 

ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺก่อนการมาของอิสลามนัน้
เป็นคนท่ีด�าเนินตามแนวทางของศาสนทตูอิบรอฮีมใน
การเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺ นอกจากนี ้
ทา่นยงัปฏิเสธการเคารพบชูาตอ่เจวด็ตา่งๆ ท่ีมีอยู ่
โดยในขณะนัน้ทา่นเป็นคนอา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด้
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3- การได้รับแต่งตัง้เป็นศาสนทตู:

ภายหลงัจากทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) มีอายคุรบ 40 ปี ขณะท่ีทา่นได้
พินิจใคร่ครวญและเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺในถ�า้หิรออ์
บนภเูขานรู (เป็นหนึง่ในภเูขาท่ีอยูใ่กล้เมืองมกักะฮฺ) 
ก็ได้มีโองการจากอลัลอฮฺมายงัทา่น ณ จดุนัน้เองจงึ
เร่ิมมีการประทานอลักรุอานมายงัทา่น และโองการ
แรกของอลักรุอานท่ีถกูประทานลงมายงัทา่นคือค�า
ด�ารัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ จงอา่น ด้วยพระนามของพระผู้
อภิบาลผู้ทรงสร้างทา่น (อลักรุอานบทอลั-อะลกั 
โองการท่ี 1) ทัง้นีเ้พ่ือประกาศความเป็นศาสนทตูท่ี
เป็นการเปิดศกัราชใหมด้่วยความรู้ การอา่น แสงสวา่ง 
และทางน�าแก่มนษุยชาต ิหลงัจากนัน้อลักรุอานโองกา
รอ่ืนๆ ก็ถกูทยอยลงมาเป็นระยะเวลา 23 ปี  
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4- เร่ิมท�าหน้าที่เรียกร้องเชิญชวน:

ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺได้เร่ิมท�าหน้าท่ีเผยแพร่
ศาสนาของอลัลอฮฺอยา่งลบัๆ เป็นระยะเวลา 3 ปี หลงั
จากนัน้ทา่นก็ได้เผยแพร่อยา่งเปิดเผยในเมืองมกักะฮฺ
เป็นระยะเวลา 10 ปีท่ีเหลือ โดยคนสว่นใหญ่ท่ีเช่ือและ
เจริญรอยตามทา่นคือคนระดบัลา่งและคนยากจน 
เหมือนกลุม่คนท่ีเจริญรอยตามบรรดาศาสนทตูคน
ก่อนๆ อยา่งไรก็ตามทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺและ
บรรดาผู้ศรัทธาตอ่ทา่นต้องพบกบัการขม่เหงและ 
การก่ออธรรมท่ีรุนแรงย่ิงจากชนเผา่ของทา่นเอง นัน่ก็
คือพวกกร็ุอยช์ แตท่า่นก็พยายามน�าเสนออิสลามแก่เผา่
ตา่งๆ ท่ีเดนิทางเข้าเมืองมกักะฮฺเพ่ือท�าหจัญ์  
ซึง่ชาวเมืองมะดีนะฮฺคือกลุม่คนท่ีน้อมรับค�าเชิญชวนนัน้ 
จงึท�าให้เป็นจดุเร่ิมต้นของการฮิจญ์เราะฮฺหรืออพยพ
ของชาวมสุลมิไปยงัเมืองมะดีนะฮฺด้วยการทยอยกนัไป

5- การอพยพของท่าน: 

ทา่นศาสนทตูได้อพยพไปยงัเมืองมะดีนะฮฺ อลั-มเุนา
วะเราะฮฺ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “เมืองยษัริบ” ในปี ค.ศ. 622 
ซึง่ในขณะนัน้ทา่นมีอาย ุ53 ปี หลงัจากท่ีบรรดาแกนน�า
ชาวกร็ุอยช์ท่ีตอ่ต้านการเรียกร้องเชิญชวนของทา่นได้
คดิวางแผนและพยายามท่ีจะสงัหารทา่น ซึง่ทา่นศาสน
ทตูของอลัลอฮฺได้ใช้ชีวิตในเมืองมะดีนะฮฺเป็นระยะเวลา 
10 ปี เพ่ือเรียกร้องเชิญชวนไปสูอิ่สลาม และสัง่ใช้
ละหมาด จา่ยซะกาต การมีจรรยามารยาทท่ีสงูสง่ รวม
ถงึหลกัค�าสอนของอิสลามประการอ่ืนๆ 
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6- การเผยแพร่อสิลามของท่าน: 

ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺได้วางรากฐานของ
อารยธรรมอิสลามในเมืองมะดีนะฮฺภายหลงัจากการ
อพยพของทา่น (ระหวา่งปี ค.ศ. 622-632) และได้วาง
ลกัษณะเฉพาะของการเป็นสงัคมมสุลมิ โดยได้ขจดั
การยดึตดิกบักลุม่เผา่ของตนเอง เผยแพร่ความรู้ และ
วางโครงสร้างแหง่ความยตุิธรรม การยืนหยดัในการ
ท�าความดี การเป็นพ่ีน้อง การชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั และ
การจดัวางระเบียบตา่งๆ แตก็่มีบางกลุม่เผา่ท่ีพยายาม
ก�าจดัอิสลามจงึท�าให้เกิดสงครามและการเผชิญหน้า
หลายตอ่หลายครัง้ อยา่งไรก็ตามอลัลอฮฺได้ชว่ยเหลือ
ศาสนาและศาสนทตูของพระองค์ ซึง่ภายหลงัจากนัน้
ก็มีผู้คนจ�านวนมากได้ทยอยเข้าสูอิ่สลาม รวมถงึชาว
เมืองมกักะฮฺ และคนท่ีอาศยัตามหวัเมืองตา่งๆ และชน
เผา่สว่นใหญ่ของแผน่ดนิอาหรับ ด้วยความเลื่อมใส
และความพงึพอใจตอ่ศาสนาท่ีย่ิงใหญ่นี ้
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7- การเสียชีวติของท่าน:

ในเดือนเศาะฟัร ปีท่ี 11 ของการอพยพ หลงัจากท่ี
ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺได้ท�าหน้าท่ีเผยแพร่สารขอ
งอลัลอฮฺได้เสร็จสิน้แล้ว และอลัลอฮฺได้ประทานความ
โปรดปรานแก่ผู้คนด้วยการท�าให้ศาสนานีค้รบถ้วน
สมบรูณ์ ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น)  
ก็ได้ล้มป่วย และไมน่านทา่นศาสนทตูก็ได้เสียชีวิตใน
ชว่งกลางวนัของวนัจนัทร์ เดือนเราะบีอลุเอาวลั ฮ.ศ. 
11 ตรงกบั 6 สงิหาคม ค.ศ.632 โดยในขณะนัน้ทา่น
มีอาย ุ63 ปี และร่างของทา่นได้ฝังท่ีบ้านของภรรยา
ของทา่นนัน่คือ ทา่นหญิงอาอิชะฮฺ ข้างๆ มสัยิดนะบะ
วีย์ 
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มุฮัมมัด ศาสนทูต
ของอัลลอฮฺในมุม

มองของผู้ที่มีใจเป็น
ธรรม
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ผู้ผู้ มีใจเป็นธรรมไมว่า่เขาจะมีความเช่ือใดก็ตาม เม่ือได้
เรียนรู้ชีวประวตัขิองทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) เป็นไปไมไ่ด้ท่ีเขาจะไมรู้่สกึช่ืนชม
และแปลกใจในทกุรายละเอียดของชีวประวตัท่ีิอมตะนี ้
ซึง่เราจะพบวา่บรรดานกัวิชาการ นกัปรัชญา นกับรูพา
คดีทัง้ท่ีเป็นชาวตะวนัออกและตะวนัตกตา่งก็ยืนยนัใน
เร่ืองนี ้นอกจากนีพ้วกเขายงัได้บนัทกึเร่ืองราวท่ีพบเจอ
ไว้ในหนงัสือและงานเขียนตา่งๆ ของพวกเขา ซึง่ใน
จ�านวนนัน้คือ  
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ท่านมหาตมะ คานธีได้กล่าว

ไว้ในหนังสือพิมพ์ (Young 

India 1924):

ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะรู้ถงึ
คณุลกัษณะของบคุคลหนึง่ท่ีได้
ครอบครองหวัใจของมนษุย์นบั
ล้านคนในปัจจบุนัโดยมิอาจมี

ใครโต้แย้งได้ ซึง่ข้าพเจ้ามีความรู้สกึย่ิงกวา่ความเช่ือมัน่วา่ 
ไมใ่ชเ่พราะคมดาบแตอ่ยา่งใดท่ีท�าให้อิสลามได้ชยัชนะขึน้
มาได้ แตเ่ป็นเพราะความเรียบงา่ยและการไมย่ดึตดิกบั 
ความเป็นตวัตนของของทา่นศาสนทตู กอปรกบัความ
เอาใจใสแ่ละซ่ือสตัย์ในค�ามัน่สญัญาท่ีได้มอบให้อยา่ง
เคร่งครัด รวมถงึการอทิุศตนและมีความบริสทุธ์ิใจตอ่สหาย
และบรรดาสาวกของทา่น ไมเ่พียงเทา่นัน้ แตย่งัเป็นเพราะ
ความกล้าหาญทรหดไมเ่กรงกลวัใคร บวกกบัความเช่ือมัน่
ตอ่พระผู้อภิบาลของทา่นอยา่งหมดใจและในการปฏิบตัิ
ภารกิจของทา่นเองสิง่เหลา่นีต้า่งหากท่ีเป็นการปทูางและ
ท�าให้สามารถเอาชนะความยากล�าบากทกุอยา่งไมใ่ช่
เพราะคมดาบแตอ่ยา่งใด และหลงัจากข้าพเจ้าได้อา่น
หนงัสือชีวประวตัิของทา่นจบในเลม่ท่ี 2 ข้าพเจ้ารู้สกึเสียใจ
เป็นอยา่งมากท่ีไมมี่ชีวประวตัอินัย่ิงใหญ่นีใ้ห้อา่นเพ่ิมเตมิ
อีก (มหาตมะ คานธี, Statement published i ‘Young 
India 11/9/1924)
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“ข้าพเจ้าปรารถนาท่ีจะรู้ถงึคณุลกัษณะของ
บคุคลหนึง่ท่ีได้ครอบครองหวัใจของมนษุย์นบั
ล้านคนในปัจจบุนัโดยมิอาจมีใครโต้แย้งได้ ซึง่
ข้าพเจ้าย่ิงกวา่เช่ือมัน่วา่ ไมใ่ชเ่พราะคมดาบแต่
อยา่งใดท่ีท�าให้อิสลามได้รับชยัชนะในสถานะนี ้
ของตน” 

มหาตมะ คานธี 
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ในหนังสือ “100 บุคคลผู้ทรง

อทิธิพลที่สุดในหน้า

ประวัตศิาสตร์ - The 100: A 

Ranking of the Most 

Influential Persons in 

History” ไมเคลิ ฮารท์ 

(Michael H. Hart) ได้เร่ิมระบุ

100 บคุคลผู้ทรงอิทธิพลเหลา่นัน้ เร่ิมด้วยศาสนทตูมฮุมั
มดั 
(ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ซึง่เขาได้บอกถงึสาเหตขุอง 
การคดัเลือกนีว้า่ “การท่ีข้าพเจ้าได้เลือกมฮุมัมดัเป็นบคุคล
แรกท่ีมีความส�าคญัและเป็นบคุคลท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุในหน้า
ประวตัศิาสตร์ อาจท�าให้ผู้อา่นต้องประหลาดใจ แตท่า่น
เป็นบคุคลเพียงผู้ เดียวในหน้าประวตัศิาสตร์นีท่ี้ประสบ
ความส�าเร็จสงูสดุทัง้ในด้านศาสนากบัด้านโลก” (ไมเคลิ 
ฮารท์ ในหนงัสือ “The 100: A Ranking of the Most 
Influential Persons in History” หน้า 33)
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นักกวีผู้โด่งดงัชาวฝร่ังเศส
ช่ือ “อาลฟงส์ เดอ ลามาร์
ตนี - 

 Alphonse de Lamartine” 
ได้กล่าวในหนังสือ 
“ประวัตศิาสตร์ของตุรกี” 
ของเขาว่า “แท้จริง การมีเป้า

หมายท่ีสงูสง่ ด้วยเคร่ืองมือท่ีเรียบงา่ย แตผ่ลส�าเร็จกลบั
ออกมาย่ิงใหญ่ คือมาตรวดั 3 ประการความเป็นอจัฉริยะ
ของเหลา่บรุุษ และใครเลา่จะหาญกล้าน�าผู้ ย่ิงใหญ่คนใด 
ในประวตัศิาสตร์มาเทียบเคียงกบัมฮุมัมดัได้อีก” (ใน
หนงัสือ “Histoire de la Turquie” เลม่ 1 หน้า 111)
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นักปราชญ์ชาวอนิเดยีช่ือ “รา
มากฤษณะ - Ramakrishna” 
ได้กล่าวไว้ว่า “ไมว่า่
สถานการณ์จะเป็นไปเชน่ไรแตมุ่
ฮมัมดัไมเ่คยเปลี่ยนแปลง ไมว่า่
ในชว่งท่ีรับชยัชนะหรือเพลีย่งพล�า้ 
ในยามสขุสบายหรือยามทกุข์ยาก 

ในยามท่ีมีความมัง่คัง่หรือขดัสน ทา่นก็เป็น 
ทา่นเหมือนเดมิ เฉกเชน่พระประสงค์ของพระเจ้าท่ีมีตอ่
บรรดาศาสดาท่ีจะไมมี่วนัเปลี่ยนแปลงแตอ่ยา่งใด” (ใน
หนงัสือของทา่น “Mhuhammad The Prophet of Islam” 
หน้า 24)
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นักกวีคนส�าคัญชาว
เยอรมันช่ือ “เกอเธ่” ได้
กล่าวถงึตวัเขาในสารที่
แสดงถงึความรักและความ
ช่ืนชอบในอสิลามและตวั
ตนของศาสนทตูมุฮัมมัด
ไว้ว่า “ถงึแม้วา่เขาจะมีอายุ

นานถงึ 70 ปี เขาก็ไมมี่วนัหมดความช่ืนชอบท่ีมีตอ่อิสลาม
อยา่งแนน่อน แตใ่นทางกลบักนัย่ิงเพ่ิมความเหน่ียวแนน่
มากขึน้กวา่เดมิ” (กาตารีนา มมุเซน็ได้ระบเุร่ืองนีเ้ก่ียวกบั
เกอเธ่ในหนงัสือของทา่น “Goethe und die arabische 
Welt”หน้า 177) 

ศาสตราจารย์ สโตบาร์ท (Stobart) ได้กล่าวว่า 

“ไมมี่ใครสกัคนในหน้าประวตัศิาสตร์ของมนษุยชาติ
ทัง้หมด ท่ีใกล้เคียงกบับคุลกิภาพของมฮุมัมดั ทา่นครอบ
ครองปัจจยัทางวตัถเุพียงน้อยนิดมาก แตก่ลบัสร้าง
คณุปูการมหศัจรรย์อนัย่ิงใหญ่เหลือเช่ือ และหากเราได้
ศกึษาประวตัศิาสตร์ในด้านนี ้เราก็จะไมพ่บช่ือคนใดท่ีจะ
สอ่งประกายและมีความเดน่ชดัท่ีสดุนอกจากช่ือของศาสน
ทตูท่ีเป็นชาวอาหรับทา่นนี”้ (ในหนงัสือของทา่น “Islam 
and Its Founder” หน้า 227-228)
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ท่านไซมอน อ๊อกลีย์ (Simon 
Ockley) ได้กล่าวในหนังสือ
ของท่าน “History of the 
Saracen Empire” ว่า

“การแพร่ขยายของอิสลามไม่
ได้เป็นสิง่ท่ีนา่ภาคภมิูใจ มากไป
กวา่ความเสมอต้นเสมอปลาย

และการยืนหยดัได้ในทกุยคุทกุสมยั ลกัษณะอนัพิเศษท่ี
ศาสนทตูมฮุมัมดัได้ก่อร่างสร้างมาในเมืองมกักะฮฺและ มะดี
นะฮฺ ยงัคงความสวยงามและเข้มแข็งดจุเดียวกนักบัท่ีได้รับ
การสง่ตอ่ไปยงัหวัใจของชาวอินเดีย ชาวแอฟริกา และชาว
เตริก์ในปัจจบุนั ท่ีเพ่ิงจะได้รู้จกัอลักรุอานมาไมน่านน่ีเอง” 
(ในหนงัสือของทา่น “History of the Saracen Empire” 
หน้า 45)
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วลิล์ ดวิแรนท์ ได้กล่าวใน
สารานุกรมที่โด่งดงัของเขา 
“The Story of Civilization” เล่ม 
13 หน้า 45-47 

“ถ้าเราตดัสนิความย่ิงใหญ่ด้วย
การพิจารณาอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่
มนษุย์เราก็จะขอกลา่ววา่ “มฮุมัมดั 
คือผู้ ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุบนหน้าประวตัศิาสตร์ เขารับหน้าท่ีท่ีจะยก
ระดบัจิตวิญญาณและศีลธรรมของคนท่ีถกูคกุคามอยา่งป่า
เถ่ือนด้วยความร้อนและความแห้งแล้งของทะเลทราย และ
เขาประสบความส�าเร็จอยา่งสมบรูณ์ตอ่เป้าหมายท่ีได้วางไว้
มากย่ิงกวา่นกัปฏิรูปคนอ่ืนๆ บนหน้าประวตัศิาสตร์ทัง้หมด 
น้อยนกัท่ีเราจะเหน็คนอ่ืนประสบความส�าเร็จตามท่ีตนใฝ่ฝัน 
... แผน่ดนิอาหรับในชว่งท่ีเร่ิมมีการเรียกร้องสูอิ่สลามยงัเป็น
ท้องทะเลทราย มีเผา่ตา่งๆ ท่ีนบัถือเจวด็รูปปัน้อาศยัอยูพ่วก
เขามีจ�านวนท่ีเลก็น้อย แตแ่ตกแยกกนัอยา่งไมเ่หลอืชิน้ดี ซึง่
ภายหลงัจากท่ีทา่นศาสนทตูได้เสยีชีวิต (เสร็จสิน้ภารกิจ) 
ประชาชาตนีิก็้มีความเป็นหนึง่เดียวและมีความกลมเกลยีว
กนั ทา่นได้ขจดัการยดึตดิท่ีบ้าคลัง่และความเช่ือผิดเพีย้นจน
หมดสิน้ ทา่นได้สถาปนาศาสนาอิสลามจนโดดเดน่เหนือพวก
ยดูาย คริสต์ และศาสนาเดมิของดนิแดนทา่นเอง เป็นศาสนา
ท่ีเรียบงา่ย ชดัเจน มีประสทิธิภาพ และเป็นสถาบนัแหง่
คณุธรรม ท่ีด�ารงอยูด้่วยความกล้าหาญและเกียรตยิศศกัดิศ์รี
ของกลุม่ชน เพียงชัว่อายคุนเดียวสามารถท่ีจะเอาชนะเป็น
ร้อยสงครามได้ และเพียงศตวรรษเดียวก็สามารถท่ีจะสร้าง
อาณาจกัรท่ีย่ิงใหญ่ได้ และมนัยงัคงเหลอืร่องรอยจนถงึทกุวนั
นี ้เป็นอ�านาจท่ีมีประสทิธิภาพย่ิงใหญ่มากกวา่คร่ึงหนึง่ของ
โลก” (วิลล์ ดวิแรนท์ ใน “The Story of Civilization” เลม่ 13 
หน้า 47)
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หนึง่ในจ�านวนคนท่ีเคยเป็นศตัรูอยา่งฉกาจกบัศาสนทตู
มฮุมัมดัได้เลา่เร่ืองราวท่ีนา่ประหลาดใจอยา่งมากแก่เรา 
หลงัจากท่ีเขาเข้ารับอิสลามแล้ว นัน่ก็คือเม่ือมีสารของ
ศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ไปถงึ
จกัรพรรด ิเฮราคลอิสุ ผู้ เป็นกษัตริย์แหง่โรมนั ในปี ค.ศ. 
628 เพ่ือเรียกร้องเขาสูอิ่สลาม จกัรพรรดเิฮราคลอิสุ
ประหลาดใจอยา่งมาก จงึสัง่ให้น�าคนท่ีเป็นชาวอาหรับสกั
คนหนึง่ท่ีรู้จกัและมีเชือ้สายท่ีใกล้ชิดกบัชายท่ีอ้างตนวา่
เป็นศาสนทตู ขณะนัน้อบสูฟุยานอยูใ่นชว่งของการเดนิทาง
มาค้าขายในแคว้นชาม ทา่นคือหนึง่ในแกนน�าคนส�าคญั
ของชาวกร็ุอยช์และเป็นคนท่ีประกาศเป็นศตัรูกบัทา่น
ศาสนทตูในเวลานัน้ด้วย เขาและผู้ตดิตามของเขาจงึถกู
เชิญไปยงัพระราชวงั จกัรพรรดิเฮราคลอิสุจงึถามพวกเขา
ผา่นลา่ม ซึง่เป็นค�าถามท่ีมีความชาญฉลาดและปรีชา
สามารถอยา่งย่ิง ทัง้นีเ้พ่ือให้รู้ถงึความสจัจริงของทา่น
ศาสนทตูและจะได้แยกวา่น่ีไมใ่ชก่ารโกหก และเม่ือได้ฟัง
ค�าตอบจากอบสูฟุยานจากท่ีได้ถามมา จกัรพรรดิ 
เฮราคลอิสุจงึกลา่วแก่อบสูฟุยานวา่
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ข้าได้ถามทา่นถงึวงศ์ตระกลูของเขา ทา่นก็บอกวา่เขา
เป็นคนท่ีอยูใ่นวงศ์ตระกลูท่ีมีเกียรต ิเชน่นัน้แหละท่ีบรรดา
ศาสนทตูล้วนถกูบงัเกิดมาอยา่งมีเกียรติในวงศ์ตระกลูของ
ตน และข้าได้ถามทา่นวา่มีใครสกัคนเคยเรียกร้องสูส่ิง่นี ้
หรือไม?่ ทา่นก็ตอบวา่ไมเ่คย ข้าจงึขอกลา่ววา่ หากมีใคร
สกัคนเคยเรียกร้องสิง่นีม้าก่อน ข้าก็จะขอกลา่ววา่ ชายคน
นีเ้พียงแคเ่ลียนแบบคนก่อนหน้าเขาเทา่นัน้ 

และข้าได้ถามทา่นวา่ พวกทา่นเคยกลา่วหาวา่เขาโกหก
ก่อนท่ีเขาจะมาเรียกร้องสิง่นีห้รือไม?่  
ซึง่ทา่นก็ตอบวา่ไมเ่คย ข้าจงึรู้ทนัทีวา่เขาไมเ่คยโกหกตอ่
มนษุย์คนใดเลย แล้วเขาจะกล้าโกหกตอ่อลัลอฮฺได้
อยา่งไร?

และข้าได้ถามทา่นวา่คนท่ีตดิตามเขาเป็นคนชัน้สงูหรือ
เป็นคนระดบัลา่ง ? ทา่นได้ตอบวา่คนท่ีตดิตามเขาเป็นคน
ระดบัลา่ง ซึง่ถกูแล้วท่ีคนตดิตามศาสนทตูทัง้หลายนัน้สว่น
ใหญ่เป็นคนระดบัลา่ง และข้าได้ถามทา่นวา่คนตดิตามมี
จ�านวนท่ีมากขึน้เร่ือยๆ หรือลดน้อยลง? ทา่นก็ได้ตอบวา่ 
พวกเขามีจ�านวนท่ีมากขึน้เร่ือยๆ ถกูต้องอยา่งแนน่อน 
เพราะความศรัทธาจะขยายมากขึน้เร่ือยๆ จนกวา่มนัจะ
สมบรูณ์

และข้าได้ถามทา่นวา่ มีใครสกัคนท่ีรับอิสลามแล้วออก
จากศาสนานีไ้ปเพราะไมพ่อใจตอ่ศาสนาของเขาหรือไม?่ 
ทา่นก็ตอบวา่ไมมี่ เชน่นัน้แหละ สภาพของความศรัทธา
เม่ือได้เข้าสูห่วัใจแล้ว
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และข้าได้ถามทา่นวา่เขาเคยหลอกลวงหรือไม?่ ทา่นก็
ตอบวา่ไมเ่คย เชน่นัน้แหละบรรดาศาสนทตูจะไมมี่วนั
หลอกลวงใคร

และข้าได้ถามทา่นวา่เขาได้สัง่ใช้อะไรพวกทา่นบ้าง?  
ทา่นก็ตอบวา่ เขาได้สัง่ใช้ให้เคารพภกัดี 
ตอ่อลัลอฮฺโดยไมมี่ภาคีใดๆ ตอ่พระองค์ และได้ห้ามพวก
ทา่นเคารพสกัการะตอ่พวกเจวด็รูปปัน้ 
และยงัได้สัง่ใช้ให้พวกทา่นละหมาด มีความจริงใจ และ
สงวนความบริสทุธ์ิ  

ถ้าหากสิง่ท่ีเจ้าพดูมาเป็นความจริง อีกไมน่านเขาก็จะ
มาครอบครองแผน่ดนิท่ีข้ายืนอยูนี่ ้ทัง้ๆ ท่ีข้ารู้ดีวา่เขาจะ
ปรากฏขึน้ แตก็่ไมค่ิดวา่เขาจะเป็นคนในหมูพ่วกทา่น หาก
ข้ารู้มาก่อนหน้านี ้ข้าก็จะดัน้ด้นไปพบเขาอยา่งแนน่อน 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 7)
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บางส่วนจาก
ชีวประวัติและจรรยา
มารยาทของศาสนทูต

มุฮัมมัด 
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ท่ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) คือต้นแบบท่ีดีเลศิในด้านจรรยามารยาทของ
ความเป็นมนษุย์ ซึง่คนท่ีมีใจเป็นกลางทัง้ชาวตะวนั
ออกและตะวนัตกตา่งยืนยนัในเร่ืองนี ้และแม้กระทัง่
คนท่ีเป็นศตัรูกบัทา่นก็ได้ยืนยนัเชน่เดียวกนั จนอลักุ
รอานต้องพรรณนาถงึคณุลกัษณะของทา่นวา่เป็น
คณุลกัษณะท่ีย่ิงใหญ่ 
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เม่ือทา่นหญิงอาอิชะฮฺ (ขออลัลอฮฺทรงพงึพอพระทยัตอ่ทา่น
หญิง) ผู้ เป็นภรรยาของทา่น ถกูถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะของ
ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั ซึง่ไมพ่บวา่มีการสาธยายถงึ
คณุลกัษณะของทา่นศาสนทตูท่ีเย่ียมยอดมากไปกวา่ค�ากลา่ว
ของทา่นหญิงท่ีวา่ “คณุลกัษณะของทา่นคืออลักรุอาน” หมาย
ถงึ ทา่นคือแบบอยา่งท่ีเป็นรูปธรรมในด้านการปฏิบตัติามค�า
สอนและจรรยามารยาทท่ีมีอยูใ่นอลักรุอาน

และน่ีคือสว่นหนึง่ของตวัอยา่งจากชีวประวตัแิละจรรยา
มารยาทของทา่น

เม่ื
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ความถ่อมตน: 

ไมเ่คยปรากฏวา่ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ยินดีท่ีจะให้คนหนึง่คนใดยืนขึน้เพ่ือ
เทิดเกียรตติอ่ทา่น ในทางกลบักนัทา่นเคยห้ามบรรดาสาวก
ของทา่นปฏิบตัิเชน่นัน้ กระทัง่บรรดาสาวกของทา่น (ขอ
อลัลอฮฺพงึพอพระทยัตอ่พวกเขาทกุคน) ไมเ่คยยืนขึน้เม่ือ
เหน็ทา่นเดนิมาเลย ทัง้ๆ ท่ีความรักของบรรดาสาวกท่ีมีตอ่
ทา่นนัน้มากมายย่ิงนกั ซึง่ไมใ่ชเ่พราะอ่ืนใดนอกเสียจาก
พวกเขารู้ดีวา่ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺไมช่อบท่ีจะให้
ปฏิบตัเิชน่นัน้ (บนัทกึโดยอะห์มดั หมายเลข 12345)

ทา่นอะดีย์ บตุร หาตมิ ผู้ เป็นหวัหน้าและแกนน�าของชาว
อาหรับได้มาหาทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺก่อนท่ีเขาจะรับ
อิสลาม ซึง่เขาต้องการท่ีจะรู้ถงึข้อเทจ็จริงของการเรียกร้อง
เชิญชวนของทา่นศาสนทตู ทา่นอะดอีย์ได้กลา่ววา่ “ข้าพเจ้า
ได้ไปหาทา่น โดยในขณะนัน้ทา่นได้อยูก่บัผู้หญิงนางหนึง่
และบรรดาเดก็ๆ” เขาได้เลา่วา่เหน็ทา่นศาสนทตูเลน่กบัพวก
เขาอยา่งสนิทสนมอยา่งไร ท�าให้เขารู้ได้ทนัทีวา่ทา่นศาสน
ทตูไมเ่หมือนกบักษัตริย์คสุโรและไมเ่หมือนกบัไกเซอร์” 
(บนัทกึโดยอะห์มดั หมายเลข 19381) อนัท่ีจริง ความถ่อม

ตนถือเป็นคณุลกัษณะนิสยัของบรรดาศาสนทตูทกุคน   

ท่านศาสนทูตของอิสลามจะซ่อมแซมเคร่ืองใช้ส่วน

ตัวด้วยตัวเอง จะคอยช่วยเหลือครอบครัว และมีส่วน

ร่วมในการท�างานบ้าน
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ทา่นจะนัง่ร่วมกบับรรดาสาวกของทา่นโดยไมถื่อตวั
แตอ่ยา่งใด ไมเ่คยปรากฏวา่ทา่นจะนัง่อยูใ่นต�าแหนง่ท่ี
แตกตา่งจากบรรดาผู้คนท่ีก�าลงัห้อมล้อมตวัทา่น จน
กระทัง่คนแปลกหน้าท่ีไมเ่คยรู้จกัตวัทา่น เม่ือเข้ามายงัท่ี
นัน่ชมุนมุของทา่นก็ไมส่ามารถแยกแยะตวัทา่นกบั
บรรดาสาวกของทา่นได้ จนถงึขัน้ต้องถามวา่ คนไหนคือ
มฮุมัมดั? (บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 63)

หนึง่ในสาวกของทา่นได้เลา่วา่ ทัง้ๆ ท่ีตวัทา่นมี
ภารกิจอยา่งมากมาย แตก็่ไมไ่ด้ท�าให้ทา่นตดิขดัท่ีจะ
สละเวลาชว่ยเหลือผู้คนแม้เป็นเร่ืองท่ีเลก็น้อยก็ตาม 
และครัง้หนึง่มีเดก็สาวรับใช้ซึง่เป็นชาวมะดีนะฮฺได้เข้า
มาจบัมือทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความสนัตสิขุ
จงมีแดท่า่น) ซึ่งท่านก็ยอมให้นางพาท่านไปยังท่ีท่ี
นางต้องการไปเพ่ือให้ความช่วยเหลือนาง (อลั-บคุอ
รีย์ หมายเลข 5724)

ทา่นอมุรั บตุรอลั-คอ็ฏฏอบ สาวกท่ีมีเกียรตคินหนึง่
ของทา่น ได้เลา่เหตกุารณ์ท่ีเขาได้เข้าไปหาทา่นศาสน
ทตูมฮุมัมดั ซึง่เขาได้เหน็รอยของเสือ่ท่ีสานด้วยใบของ
ต้นอินทผลมับนแผน่หลงัของทา่น ท�าให้ทา่นถงึกบั
ร้องไห้ ทา่นศาสนทตูจงึถามทา่นวา่ “ทา่นร้องไห้ท�าไม?” 
ทา่นอมุรัจงึตอบวา่ “โอ้ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ แท้จริง
กษัตริย์คสุโรและไกเซอร์ได้ใช้ชีวิตอยา่งสขุสบาย แต่
ทา่นเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺนะ่” 
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ทา่นศาสนทตูจงึตอบวา่ “ทา่นไมพ่อใจหรือ กบัการท่ี
พวกเขาได้สิง่ท่ีวตัถแุหง่โลกนี ้แตพ่วกเราได้สิง่ท่ีมีอยูใ่น
โลกหน้า?” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 3503) 

ทา่นจะปะซอ่มเคร่ืองใช้สว่นตวัด้วยตวัเอง และจะ
ชว่ยเหลอืครอบครัวและมีสว่นร่วมในการท�างานบ้าน 
และในครัง้ท่ีทา่นหญิงอาอิชะฮฺ ผู้ เป็นภรรยาของ
ทา่น(ขออลัลอฮฺทรงพงึพอพระทยัตอ่ทา่นหญิง) ถกูถาม
เก่ียวกบัการใช้ชีวิตในบ้านของทา่น ทา่นหญิงตอบวา่ 
“ทา่นจะคอยชว่ยงานคนในครอบครัวของทา่น” (อลั- 
บคุอรีย์ หมายเลข 644) หมายถงึ คอยรับใช้คนใน
ครอบครัวของทา่น ทา่นหญิงได้กลา่วอีกวา่ “ทา่นก็ท�า
อยา่งท่ีพวกทา่นได้ท�ากนั ทา่นขดัถรูองเท้าและเยบ็
เสือ้ผ้าของทา่นเอง” (อะห์มดั หมายเลข 24749)

ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้
กลา่ววา่ “ผู้ ท่ีมีความหย่ิงยโสโอหงัในหวัใจของเขาแม้
เพียงเทา่ผงธลุีก็จะไมไ่ด้เข้าสวรรค์” (มสุลมิ หมายเลข 
91) 
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ความเมตตา: 

ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้
กลา่ววา่ “ผู้ มีความเมตตานัน้ พระเจ้าผู้ทรงเมตตาจะ
ให้ความเมตตาแก่พวกเขา ฉะนัน้ พวกทา่นจงมีความ
เมตตาแก่ผู้ ท่ีอยูบ่นแผน่ดิน พระผู้ทรงอยูบ่นฟากฟ้าจะ
ทรงเมตตาพวกทา่น” (อบดูาวดู หมายเลข 4941)

ตวัอยา่งความเมตตาของทา่นศาสนทตู (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

ความเมตตาของท่านต่อเดก็ๆ:

ทัง้ๆ ท่ีการละหมาดคือเสาหลกัของอิสลาม ซึง่ไม่
อนญุาตให้พดูหรือเคลื่อนไหวมากจนเกินไป แตท่า่น
ศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ก็เคย
ละหมาดขณะท่ีอุ้มหลานของทา่นนัน้คือ อมุามะฮฺ 
บตุรสาวของทา่นหญิงซยันบั ซึง่เม่ือทา่นจะลงสญุดู
ทา่นก็จะวางลง และเม่ือทา่นยืนขึน้ทา่นก็จะอุ้มขึน้มา
อีกครัง้ (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 494)

เคยปรากฏวา่ทา่นศาสนทตูก�าลงัละหมาดอยู ่แต่
แล้วทา่นก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของเดก็น้อย ทา่นจงึรีบ
และรวบรัดการละหมาดนัน้ ดงัท่ีทา่นศาสนทตู (ขอ
ความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่ “ฉนัตัง้ใจจะ
ละหมาดให้นาน แตแ่ล้วฉนัก็ได้ยินเสียงร้องไห้ของ
เดก็น้อย ฉนัจงึละหมาดอยา่งรวบรัด เพราะเกรงวา่จะ
สร้างความล�าบากแก่มารดาของเดก็น้อยนัน้” (อลั-บุ
คอรีย์ หมายเลข 675) 
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ความเมตตาต่อบรรดาสตรี:

ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น)ได้สง่
เสริมให้ดแูลเอาใจใสแ่ละท�าดีตอ่บรรดาสตรี ซึง่ทา่น
เคยกลา่วไว้วา่ “ใครก็ตามท่ีมีลกูสาวหนึง่คนหรือ
มากกวา่นัน้ แล้วเขาได้อบรมเลีย้งดแูละเอาใจใสเ่ป็น
อยา่งดี พวกนางจะเป็นเกราะก�าบงัจากไฟนรก” (อลั-บุ
คอรีย์ หมายเลข 5649)

ท่านศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความสันติสุขจงมีแด่

ท่าน) ถือว่าการสร้างความสนิทสนมและ 

การดูแลเอาใจใส่ต่อบรรดาผู้อ่อนแอนั้นเป็นสาเหตุ

ที่จะได้รับชัยชนะและได้รับปัจจัยยังชีพที่ดี
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ย่ิงกวา่นัน้ ทา่นศาสนทตูยงัได้เน้นย�า้ในการสัง่เสีย
เก่ียวกบัสทิธิของภรรยา การให้ความส�าคญักบัเร่ือง
ราวของนาง และค�านงึถงึความจ�าเป็นเฉพาะของนาง 
นอกจากนีย้งัได้สัง่ใช้ให้ชาวมสุลมิตา่งสัง่เสียซึง่กนั
และกนัในเร่ืองนีท้า่นศาสนทตูได้กลา่ววา่ “พวกทา่นจง
ชว่ยกนัดแูลบรรดาสตรีให้ดีเถิด” (อลั-บคุอรีย์ 
หมายเลข 4890)

ท่านศาสนทตูได้ท�าเป็นต้นแบบอย่างดีเย่ียมในการ
แสดงออกถึงความอ่อนโยนต่อคนในครอบครัวของ
ท่าน จนกระทัง่ในครัง้หนึ่งท่านได้นัง่อยู่ข้างสตัว์
พาหนะ แล้วท่านได้วางหน้าขาเพ่ือให้ภรรยาของ
ท่านนัน่คือท่านหญิง เศาะฟียะฮฺ(ขออลัลอฮฺทรงพงึพอ
พระทยัในตวัของทา่นหญิง) ได้วางเท้าของนางบน
หน้าขาของทา่นแล้วขึน้ไปนัง่บนสตัว์พาหนะ (อลั-บคุอ
รีย์ หมายเลข 2120)

เม่ือลกูของสาวของทา่น นัน่คือทา่นหญิง ฟาฏิ
มะฮฺ (ขออลัลอฮฺทรงพงึพอพระทยัตอ่ทา่นหญิง) เข้า
มาหา ทา่นจะจบัมือของนางและหอมแก้มนาง แล้วพา
นางไปนัง่ในท่ีๆ ทา่นนัง่อยู ่(อบดูาวดู หมายเลข 5217)
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ความเมตตาต่อบรรดาผู้อ่อนแอ: 

ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น)  
ได้สง่เสริมให้ผู้คนดแูลอนเุคราะห์เดก็ก�าพร้า และทา่น
เคยกลา่ววา่ “ฉนัและผู้ให้ความอนเุคราะห์เดก็ก�าพร้า 
อยูใ่นสวนสวรรค์เชน่นี ้และทา่นได้ชนิูว้ชีแ้ละนิว้กลาง
ขึน้ พร้อมแยกทัง้สองนิว้ให้หา่งกนันิดเดียว” (อลั-บคุอ
รีย์ หมายเลข 4998)

ทา่นศาสนทตูถือวา่ผู้ ท่ีชว่ยเหลือหญิงหม้ายและผู้
ยากไร้ เหมือนกบัผู้ ท่ีได้ท�าการสู้รบในหนทางขอ
งอลัลอฮฺ หรือผู้ ท่ีได้ยืนละหมาดในเวลากลางคืนและ
ถือศีลอดในเวลากลางวนั (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 
5661)

ทา่นศาสนทตูถือวา่การโอบอ้อมอารีตอ่บรรดาผู้
ออ่นแอและการมอบสทิธิแก่พวกเขาจะเป็นสาเหตขุอง
การได้รับปัจจยัยงัชีพท่ีดีและได้รับความชว่ยเหลือให้
มีชยัเหนือศตัรู ทา่นศาสนทตูได้กลา่ววา่ “พวกทา่นจง
หาบรรดาผู้ออ่นแอมาให้ฉนั เพราะแท้จริงพวกทา่นจะ
ได้รับการชว่ยเหลือและจะได้รับปัจจยัยงัชีพท่ีดี ด้วย
สาเหตจุากการชว่ยเหลือบรรดาผู้ออ่นแอเหลา่นัน้” 
(อบดูาวดู หมายเลข 2594)
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ความยุตธิรรม:

ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) เป็นผู้
ท่ีมีความยตุิธรรม ทา่นจะด�าเนินการตามบญัญตัขิอ
งอลัลอฮฺถงึแม้กบัผู้ ท่ีเป็นญาตใิกล้ชิดก็ตาม ทัง้นีเ้พ่ือ
เป็นการปฏิบตัติามค�าสัง่ใช้ของอลักรุอาน  
“โอ้ผู้ศรัทธาทัง้หลาย จงเป็นผู้ ท่ีด�ารงไว้ซึง่ความ
ยตุธิรรมในการเป็นพยานเพ่ืออลัลอฮฺ และแม้วา่จะเป็น
ผลเสียแก่ตวัของพวกเจ้าเอง หรือผู้บงัเกิดเกล้าทัง้สอง
และญาตใิกล้ชิดก็ตาม” (อลักรุอานบทอนั-นิสาอ์ 
โองการท่ี 135)

สาวกของทา่นคนหนึง่มาขอลดหยอ่นหรือขอให้ทา่น
ศาสนทตูเลกิท�าโทษแก่ขโมยหญิงคนหนึง่จากวงศ์
ตระกลูชัน้สงู ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) กลา่ววา่ “ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺผู้ ท่ีชีวิตของ 
มฮุมัมดัอยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ หากวา่ฟาฏิมะฮฺ 
บตุรสาวของมฮุมัมดัขโมย แนน่อนฉนัก็จะลงโทษนาง” 
(อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 4053)

ในครัง้ท่ีทา่นศาสนทตูได้ห้ามผู้คนไมใ่ห้เก่ียวข้องกบั
ดอกเบีย้ ทา่นได้เร่ิมกบัคนใกล้ชิดทา่นมากท่ีสดุนัน่คือ
คณุอาของทา่น อลั-อบับาส ซึง่ทา่นได้ห้ามเขาจากการ
เก่ียวข้องกบัดอกเบีย้ ทา่นได้กลา่ววา่ “และดอกเบีย้
แรกท่ีจะต้องถกูยกเลกินัน่คือ ดอกเบีย้ของอบับาส บนิ 
อบัดลุมฏุเฏาะลบิ ซึง่มนัจะต้องถกูยกเลกิทัง้หมด” 
(มสุลมิ หมายเลข 1218) 
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ทา่นศาสนทตูได้วางและยกระดบัมาตรฐานของ
อารยธรรมประชาชาตนีิด้้วยการมอบสทิธิแก่คนท่ี
ออ่นแอจากคนท่ีมีความสามารถโดยไมห่วาดหวัน่และ
ลงัเลใจ ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุ จงมีแดท่า่น) 
ได้กลา่ววา่ “ประชาชาตนีิไ้มอ่าจบริสทุธ์ิ หากไมไ่ด้
มอบสทิธิแก่คนท่ีออ่นแอโดยไมล่งัเลใจ” (อิบนมุาญะฮฺ 
หมายเลข 2426) 

ความอารีและความเอือ้เฟ้ือ: 

ชายคนหนึง่ได้มาขอเงินจากทา่นศาสนทตูขอ
งอลัลอฮฺ ทา่นจงึกลา่ววา่ “จงซือ้ตามท่ีทา่นต้องการเถิด 
ฉนัจะช�าระคา่ใช้จา่ยให้เอง” ทา่นอมุรัซึง่เป็นสาวกของ
ทา่นจงึกลา่ววา่ “โอ้ศาสนทตูของอลัลอฮฺ 
อลัลอฮฺไมไ่ด้บงัคบัให้ทา่นท�าในสิง่ท่ีเกินความสามารถ
นะ” แตท่า่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) 
ไมเ่หน็ด้วยเชน่นัน้ ชายคนนัน้จงึกลา่ววา่ “จงบริจาค
เถิด และอยา่เกรงวา่ผู้ เป็นเจ้าของบลัลงัก์จะ
ขดัสน”ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) จงึ
ยิม้อยา่งมีความสขุจนสามารถเหน็ได้บนใบหน้าของ
ทา่น (อลั-อะหาดีษ อลั-มคุตาเราะฮฺ หน้า 88)

มีคนมอบเงินเป็นจ�านวน 80,000 ดิรฮมัมาวางบน
เสื่อให้แก่ทา่นศาสนทตู ตอ่มาทา่นก็ได้แบง่เงินเหลา่
นัน้ให้กบัผู้ ท่ีมาขอจนหมดสิน้ (อลั-หากิม หมายเลข 
5423)  
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ความอดทนและความขันต:ิ

ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) ได้ออกจากเมืองฏออิฟ (เมืองบนเขาซึง่อยูห่า่ง
จากเมืองมกักะฮฺ 90 กม.) ในสภาพท่ีโศกเศร้า หลงัจาก
ท่ีทา่นได้เดนิทางไปเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาสูอิ่สลาม 
แตพ่วกเขากลบัท�าร้ายทา่นและตอบกลบัการเรียกร้อง
เชิญชวนของทา่นด้วยสิง่ท่ีเลวร้ายท่ีสดุ และในชว่ง
ระหวา่งท่ีเดินทางกลบัไปยงัเมืองมกักะฮฺท่ีมีกลุม่คนผู้
ขบัไลแ่ละท�าร้ายทา่นอยู ่อลัลอฮฺสง่มลาอิกะฮฺทา่นหนึง่
ให้มาถามทา่นศาสนทตูวา่ ทา่นต้องการท่ีจะให้ชาว
เมืองฏออิฟพินาศยอ่ยยบัหรือไม ่แตท่า่นกลบัตอบไปวา่ 
“ทวา่ ฉนัหวงัวา่อลัลอฮฺจะให้ลกูหลานของพวกเขาเกิด
มาเป็นผู้ ท่ีเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียว 
โดยไมต่ัง้ภาคีใดๆ” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 3059)  

ย่ิงกวา่นัน้ก็คือจดุยืนของทา่นศาสนทตูตอ่ชาวเมือง
มกักะฮฺ ซึง่เป็นกลุม่ชนท่ีเคยขบัไลท่า่นจากบ้านเกิด
เมืองนอน และได้ท�าร้ายทา่นทัง้ด้วยวาจาและคมดาบ 
ทัง้ยงัใช้ความพยายามอยา่งท่ีสดุเพ่ือสงัหารทา่นและ
บรรดาสาวกของทา่นตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา แตเ่ม่ือ
ความชว่ยเหลือจากอลัลอฮฺได้มาถงึ และพระองค์ได้
เสริมความแข็งแกร่งด้วยการเข้าไปพิชิตเมืองมกักะฮฺ
และมีชยัเหนือพวกเขาทัง้หมด ทา่นศาสนทตูก็ได้กลา่ว
วา่ “พวกทา่นคดิวา่ข้าพเจ้าจะท�าอยา่งไรตอ่พวกทา่น?” 
พวกเขาพากนัตอบวา่ “ทา่นต้องท�าในสิง่ท่ีดีแน่ๆ  เพราะ
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ทา่นเป็นพ่ีน้องท่ีมีเกียรต ิและเป็นลกูของพ่ีน้องท่ีมี
เกียรต”ิ ทา่นศาสนทตูจงึกลา่ววา่ “ข้าพเจ้าจะกลา่วเฉก
เชน่ท่ีพ่ีน้องของข้าพเจ้านัน่คือศาสนทตูยสูฟุ บตุรของ
ยะอฺกบู ผู้ ท่ีให้อภยัแก่พ่ีน้องของทา่น ทัง้ๆ ท่ีพวกเขาได้
รุมท�าร้ายและโยนทา่นลงไปในบอ่ แล้วทา่นก็ได้กลา่ว
แก่พวกเขาวา่ วนันีไ้มมี่การประณามพวกทา่น อลัลอฮฺ
จะทรงอภยัโทษพวกทา่น และพระองค์คือผู้ทรงเมตตา
ย่ิงในบรรดาผู้ เมตตา” (อลักรุอาน บทยสูฟุ โองการท่ี 
92) พวกทา่นจงไปเถิด พวกทา่นได้เป็นอิสระแล้ว (อลั-
บยัฮะกีย์ หมายเลข 18275)” คนอนัธพาลชาวอาหรับ
ชนบทคนหนึง่ได้เข้ามาประชิดทา่นศาสนทตู แล้วได้ดงึ
เสือ้คลมุของทา่นอยา่งแรง จนท�าให้ท่ีต้นคอของทา่น 
(ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) มีรอยท่ีเกิดจากการดงึ
นัน้ ใชแ่ตเ่ทา่นัน้ชาวอาหรับชนบทคนนัน้ยงัตะโกนใส่
ทา่นศาสนทตูอีกวา่ “จงเอาทรัพย์สนิท่ีอลัลอฮฺให้ทา่น 
มาแก่ฉนัหนอ่ย” ท�าให้บรรดาสาวกท่ีอยูร่ายล้อมทา่นตา่ง
พากนัโกรธอยา่งมากจากความอนัธพาลนัน้ แตท่า่นศาสน
ทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) กลบัเข้าหาเขาด้วยความ
ยิม้แย้ม และได้ใช้ให้สาวกของทา่นมอบทรัพย์สนิท่ีมาจาก
กองคลงัแก่ชายชาวอาหรับชนบทคนนัน้ (อลั-บคุอรีย์ 

หมายเลข 2980) 
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ความสมถะต่อโลก:
ท่านศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) 

จะปฏิบตัติามด�ารัสนีข้องพระผู้อภิบาลอยา่งสม�่าเสมอ นัน่
คือ  “และเจ้าจงอยา่ทอดสายตาของเจ้าไปยงัสิง่ท่ีเราได้ให้
ความเพลดิเพลนิแก่บคุคลประเภทตา่งๆ ในหมูพ่วกปฏิเสธ
ศรัทธา เป็นความสขุส�าราญในโลกนีเ้ทา่นัน้ เพ่ือเราจะได้
ทดสอบพวกเขาในการนี ้และการตอบแทนของพระเจ้านัน้ดี
ย่ิงกวา่และจีรังย่ิงกวา่” (อลักรุอานบทฏอฮา โองการท่ี 131)

ชว่งเวลาท่ีทา่นมีความสขุและสบายใจมากท่ีสดุคือตอนท่ี
ได้ท�าประโยชน์ตอ่ผู้คนและชว่ยเหลือคนท่ีออ่นแอ ซึง่สาวกท่ี
มีเกียรตทิา่นหนึง่ได้เลา่วา่ ฉนัได้เดนิไปพร้อมกบัทา่นศาสน
ทตู (ขอความสนัติสขุจงมีแดท่า่น) ในเมืองมะดีนะฮฺ จนมา
ถงึภเูขาอฮุดุ (ซึง่เป็นภเูขาท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองมะดีนะฮฺ) ทา่น
ศาสนทตูจงึกลา่ววา่ “โอ้อบซูรัเอย๋” ฉนัจงึกลา่ววา่ “โอ้ศาสน
ทตูของอลัลอฮฺ ฉนัพร้อมตอบสนองทา่นแล้ว” ทา่นจงึกลา่ว
อีกวา่ “ฉนัจะไมพ่อใจเลย ถ้าหากมีทองค�ามากเทา่ภเูขาอฮุดุ
อยูก่บัฉนั แล้วเวลาก็ลว่งเลยผา่นไปสามวนัแตม่นัยงัเหลือ
อยูก่บัฉนัอีกแม้เพียงแคห่นึง่ดีนาร์ เว้นแตบ่างสว่นท่ีฉนัเก็บ
ไว้เพ่ือช�าระหนีเ้ทา่นัน้ นอกเสียจากวา่ ฉนัต้องเอาไปแจก
จา่ยแก่บา่วของอลัลอฮฺให้หมด ให้ทางขวาจ�านวนเทา่นัน้ ให้
ทางซ้ายเทา่นี ้และให้ทางหลงัเทา่นัน้ (แจกจา่ยครบทกุ
ความต้องการของผู้คน)” แล้วทา่นก็เดนิตอ่ไปและกลา่ววา่ 
“แท้จริงคนท่ีมีทรัพย์สนิและต�าแหนง่มากท่ีสดุในโลกนี ้คือ
กลุม่คนท่ีมีสถานะต�่าท่ีสดุในวนักิยามะฮฺ นอกจากคนท่ีแจก
จา่ยและทุม่เททัง้ทรัพย์สนิ ต�าแหนง่ และสถานะของเขาแก่
คนท่ีมีความจ�าเป็น” ทา่นก็ได้ชีนิ้ว้มือไปยงัทางขวาและทาง
ซ้ายของทา่น ซึง่บง่ชีว้า่ให้แจกจา่ยตามความต้องการของ
สงัคมให้ครบถ้วน” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 6079) 
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มีอยูว่นัหนึง่ทา่นอมุรั (ขออลัลอฮฺทรงพงึพอพระทยัตอ่
ทา่น) ได้เข้ามาหาทา่นศาสนทตู ซึง่ในขณะนัน้ทา่นก�าลงั
นอนอยูบ่นเสื่อโดยไมมี่ผ้าปแูตอ่ยา่งใด ท�าให้เกิดรอยบน
หลงัของทา่น ทา่นอมุรัได้เลา่วา่ ฉนัได้แหงนมองไปรอบๆ 
บ้านของทา่น ขอสาบานตอ่อลัลอฮฺฉนัไมเ่หน็สิง่ใดท่ีควรคา่
แก่การมองเลย (ไมมี่ทรัพย์สนิท่ีมีคา่ใดๆ) ฉนัจงึกลา่ววา่ 
“ทา่นจงวิงวอนขอตอ่อลัลอฮฺให้พระองค์ท�าให้ประชาชาติ
ของทา่นได้กินดีอยูดี่ด้วยเถิด เพราะชาวเปอร์เซียและโรมนั
ตา่งก็มีชีวิตท่ีดี ทัง้ๆ ท่ีพวกเขาไมไ่ด้เคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺ” 
ทา่นศาสนทตูจงึกลา่ววา่ “ทา่นสงสยัในตวัฉนักระนัน้หรือโอ้
บตุรของอลั-คอ็ฏฏอบ (หมายถงึทา่นอมุรั) ตามจริงพวกเขา
เหลา่นัน้ถกูท�าให้มีชีวิตท่ีกินดีอยูดี่ไปก่อนในโลกนีเ้ทา่นัน้” 
(อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 2336) ทา่นศาสนทตูเคยกลา่ววา่ “ฉนั
กบัโลกนีจ้ะเอาอะไรมากมายเลา่ ฉนักบัโลกนีเ้ป็นเหมือนกบัผู้
ข่ีพาหนะท่ีแสวงหาร่มเงาอยูใ่ต้ต้นไม้ หลงัจากนัน้ก็จากไปและ
ทิง้ (ต้นไม้นัน้) ไว้เบือ้งหลงัเขา” (อตั-ตริมิซีย์ หมายเลข 2377)

ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) เคยใช้
ชีวิตโดยไมเ่คยจดุไฟภายในบ้านเพ่ือหงุต้มท�าอาหารมา
ยาวนานถงึหนึง่เดือน บางทีก็สองเดือน และบางทีก็สาม
เดือน ซึง่ทา่นได้แตกิ่นอินทผลมักบัน�า้เปลา่เทา่นัน้ (อลั-บุ
คอรีย์ หมายเลข 2428) และบางครัง้ทา่นต้องอยูใ่นสภาพ
ท่ีหิวโหยตลอดทัง้วนั กระนัน้ก็ไมมี่อินทผลมัอยา่งแย่ๆ  แม้
เมลด็เดียวเพ่ือจะใสท้่องของทา่น (มสุลมิ หมายเลข 2977) 
ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ไมเ่คยอ่ิม
ตอ่เน่ืองเกินสามวนัจากการกินขนมปัง จนกระทัง่ทา่นจาก
โลกนีไ้ป ซึง่ขนมปังสว่นใหญ่ท่ีทา่นทานมกัจะท�าจากข้าว
บาร์เลย์ (มสุลมิ หมายเลข 2976)
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รักษาสัญญา:

ความซ่ือสตัย์ตอ่ค�ามัน่สญัญาถือเป็นหนึง่ในจรรยา
มารยาทท่ีสงูสง่และประเสริฐท่ีสดุและเป็นการยกระดบั
ความรู้สกึทางใจในกรณีท่ีเป็นการตอบแทนให้คืนโดยไมมี่
พนัธสญัญาผกูมดัระหวา่งสองฝ่ายมาก่อน และน่ีก็ถือเป็น
เร่ืองปกตขิองทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺท่ีทา่นจะพยายาม
ทดแทนบญุคณุคนอ่ืนไปด้วยสิง่ท่ีดีกวา่ ถงึแม้วา่จะไมมี่
พนัธสญัญาและข้อผกูมดัใดๆ กนัมาก่อนวา่ต้องชดใช้
ทดแทนซึง่ไมต้่องพดูถงึหากมีพนัธสญัญาและข้อผกูมดักนั
แล้วลว่งหน้า

ในครัง้ท่ีฮิรกิล (เฮราคลอิสุ) ผู้ เป็นกษัตริย์ของชาวคริสต์
ถามผู้ปฏิเสธศรัทธาชาวกร็ุอยช์ถงึคณุลกัษณะของทา่น
ศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) เขาได้ถามวา่ “เขา 
(ทา่นศาสนทตู)เป็นคนท่ีฉ้อฉลหรือไม?่” พวกเขา (บรรดาผู้
ปฏิเสธศรัทธา) ตอบวา่ “ไมเ่คยเลย” เขาจงึกลา่วแก่พวก
เขาวา่ “เชน่นัน้แหละ บรรดาศาสนทตูทกุคนล้วนไมใ่ชค่น
ฉ้อฉล” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 7)

ด้วยเหตนีุท้า่นจงึเป็นคนท่ีซ่ือสตัย์ตอ่พนัธสญัญามาก
ท่ีสดุท่ีมีตอ่ชาวกร็ุอยชฺ จนกวา่ชาวกร็ุอยชฺจะเป็นฝ่าย
ยกเลกิพนัธสญัญานัน้เสียเอง

ความซ่ือสตัย์ตอ่ค�ามัน่สญัญาของทา่นได้ครอบคลมุไป
ถงึตอ่คนท่ีมีบญุคณุเม่ือเขาได้เสียชีวิตและลว่งลบัไปแล้ว
ด้วยซ�า้   

ทา่นศาสนทตูได้รักษาสญัญาอยา่งดีเย่ียมตอ่ภรรยาคน
แรกของทา่นนัน้คือท่านหญิงเคาะดีญะฮฺ ด้วยการปกป้อง
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รักษาเกียรตขิองทา่นหญิง ส�านกึในบทบาทของทา่นหญิง 
และพยายามท�าดีตอ่ญาตใิกล้ชิดและเพ่ือนๆ ของทา่น
หญิง 

ทา่นหญิงอาอิชะฮฺผู้ เป็นภรรยาของทา่นศาสนทตูมฮุมั
มดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น)ได้เลา่ถงึการท�าตาม
ค�ามัน่สญัญาของทา่นท่ีมีตอ่ภรรยาคนแรกนัน่คือทา่นหญิง
เคาะดีญะฮฺ ซึง่นางได้เสียชีวิตในชว่งแรกๆ ของการเป็น
ศาสนทตูของทา่น และทา่นหญิงอาอิชะฮฺไมท่นัได้รู้จกักบั
นาง นางกลา่วไว้วา่ “ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมี
แดท่า่น) มกัจะกลา่วถงึนาง ซึง่บางครัง้เวลาท่ีทา่นได้เชือด
แพะ ทา่นก็จะตดัเนือ้สว่นหนึง่เพ่ือไปมอบให้กบัเพ่ือนๆ 
ของทา่นหญิงเคาะดีญะฮฺ จนบางครัง้ฉนัก็กลา่วออกมาวา่ 
เหมือนในโลกนีไ้มมี่ผู้หญิงคนใดอีกแล้วนอกจากทา่นหญิง
เคาะดีญะฮฺ? ทา่นศาสนทตูจงึตอบมาวา่ นางเคาะดีญะฮฺ
ได้ท�าสิง่นัน้ สิง่นี ้แล้วทา่นก็ได้กลา่วถงึความดีงามตา่งๆ ท่ี
ทา่นหญิงได้ท�าไว้” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 3607)

ครัง้หนึง่มีคณะทตูของกษัตริย์อนั-นะญาชีย์ (ซึง่เป็น
กษัตริย์เมืองอบสิสีเนียในยคุนัน้ท่ีเคยให้การคุ้มครองชาว
มสุลมิในชว่งแรกๆ ของอิสลาม) ได้มาหาทา่นศาสนทตู 
ทา่นจงึยืนขึน้และต้อนรับพวกเขาด้วยตวัของทา่นเอง 
บรรดาสาวกจงึกลา่วแก่ทา่นวา่ “ตามจริง เพียงพอแล้วท่ีจะ
ให้พวกเราท�าหน้าท่ีนี”้ ทา่นจงึกลา่ววา่ “แท้จริง พวกเขา
เคยดแูลต้อนรับบรรดาสาวกของเราเป็นอยา่งดี 
ซึง่ฉนัชอบท่ีจะดแูลพวกเขาด้วยตวัเอง”(ชอุะบลุอีมาน 
หมายเลข 8704)
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ทา่นศาสนทตูได้ทดแทนบญุคณุของเครือญาตแิละ
บรรดาสาวกของทา่น ซึง่ทา่นไมเ่คยลืมบญุคณุของลงุของ
ทา่นนัน่คืออบ ูฏอลบิท่ีได้อบรมเลีย้งดใูนขณะท่ีทา่นอายุ
แปดขวบ ทัง้ยงัดแูลเอาใจใสแ่ละปกป้องตวัทา่น ซึง่ทา่น
ศาสนทตูพยายามชีน้�าทางท่ีถกูต้องแก่ทา่นจนถงึวาระ
สดุท้าย สดุท้ายทา่นศาสนทตูท�าได้เพียงขอให้อลัลอฮฺทรง
ให้อภยัแก่เขาหลงัจากท่ีเขาได้เสียชีวิตไปแล้วจนกระทัง่
อลัลอฮฺได้ห้ามทา่นกระท�าเชน่นัน้    

และสว่นหนึง่จากความซ่ือสตัย์ในค�ามัน่สญัญาของทา่น
ศาสนทตูคือเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัทา่นหาฏิบ บตุร อบี บลัตะ
อะฮฺ ท่ีได้แอบปลอ่ยความลบัของทา่นศาสนทตู (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ซึง่ถือเป็นเร่ืองท่ีร้ายแรงมาก โดยท่ีเขา
ได้เขียนจดหมายไปยงัชาวกร็ุอยช์เพ่ือแจ้งการเคลือ่นขบวน
ของศาสนทตูของอลัลอฮฺและบรรดากองก�าลงัของทา่น แต่
แล้วทา่นก็ได้ให้อภยัแก่เขาเพ่ือแสดงถงึความซ่ือสตัย์ใน
ค�ามัน่สญัญาท่ีมีตอ่คนท่ีเคยอยูร่่วมกบัทา่นในชว่งแรกของ
อิสลามและร่วมรบในสงครามบะดรั นอกจากนีท้า่นยงัได้
กลา่วแก่คนท่ีต้องการให้ลงโทษเขาวา่ “ในความเป็นจริง เขา 
(ทา่นหาฏิบ) เคยเข้าร่วมสงครามบะดรั และทา่นรู้หรือไมว่า่
อลัลอฮฺได้มองดชูาวบะดรัและได้ด�ารัสแก่พวกเขาวา่ พวก
ทา่นจงท�าตามท่ีพวกทา่นต้องการเถิดเพราะแท้จริงฉนัได้
อภยัแก่พวกทา่นแล้ว” (มสุลมิหมายเลข 2494) 

ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้
เป็นต้นแบบท่ีดีเย่ียมในด้านจรรยามารยาททกุแงม่มุของ
ชีวิต ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการยืนยนัในค�าสัง่ใช้ของอลัลอฮฺ และ
เป็นการปฏิบตัติามแบบอยา่งของบรรดาศาสดาท่ีมีเกียรติ
ก่อนหน้านี ้
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มัสยิดศาสนทูตมุฮัมมัดถูกสร้างข้ึนท่ีเมืองมะดีนะฮฺ 

หรือเมืองมะดีนะฮฺ อัล-มุเนาวะเราะฮฺตามท่ีชาวมุสลิม

ได้เรียกกัน มันคือเมืองศักด์ิสิทธ์ิท่ีส�าคัญล�าดับท่ี

สองถัดจากเมืองมักกะฮฺ ซ่ึงท่านศาสนทูตมุฮัมมัดได้

อพยพไปยังเมืองน้ี และได้สร้างมัสยิดของท่านข้ึนมา 

ท้ังยังเป็นท่ีฝังร่างของท่านอีกด้วย ซ่ึงในแต่ละปีมีชาว

มุสลิมได้หมุนเวียนกันไปเย่ียมเยียนเป็นล้านๆ คน 
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ค�ากล่าวบางส่วนของ
ท่านศาสนทูต

มุฮัมมัด (ขอความ
สันติสุขจงมีแด่ท่าน) 
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ชชาวมสุลมิตา่งให้ความส�าคญัตอ่การรายงานค�าพดู
หรือวจนะของทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) ทัง้การรายงานด้วยการบอกเลา่และการจด
บนัทกึ นอกจากนีบ้รรดานกัทอ่งจ�าและผู้ รู้ตา่งก็แขง่ขนั
กนัในการบนัทกึและอธิบายก�ากบัส�านวนตา่งๆ ของ
รายงานเหลา่นัน้ อีกทัง้ได้น�าเสนอระบบและระเบียบ
วิธีท่ีนา่ทึง่เพ่ือใช้ยืนยนัความถกูต้องของรายงาน และ
รับรู้วา่รายงานใดถกูต้องและรายงานใดไมถ่กูต้อง แม้
กระทัง่ในสว่นรายละเอียดของประโยคหรือค�าตา่งๆ 
รวมถงึสิง่ท่ีถกูเพ่ิมเข้ามาทัง้ๆ ท่ีไมใ่ชเ่ป็นเนือ้หาเดมิ
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นีน่ีคือตวัอย่างวจนะของท่านศาสนทตูมุฮัมมัด 
(ขอความสันตสุิขจงมีแด่ท่าน)

แท้จริงการงานทัง้หลายนัน้ขึน้อยูก่บัเจตนา และ
แท้จริง ส�าหรับแตล่ะคนนัน้ ก็จะได้รับตามท่ีเขา 
ได้ตัง้เจตนาไว้” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 1)

“ความดีนัน้คือการมีจรรยามารยาทงดงาม สว่น
ความชัว่นัน้คือสิง่ท่ีคอยสร้างความกระสบักระสา่ย 
ในตวัทา่น และทา่นก็ไมช่อบให้ใครรู้เหน็” (มสุลมิ 
หมายเลข 2553)

“ทา่นจงสมถะตอ่โลกนี ้แล้วอลัลอฮฺจะรักทา่น และ
จงสมถะตอ่สิง่ท่ีอยูก่บัคนอ่ืน แล้วพวกเขา 
จะรักทา่น” (อิบนมุาญะฮฺ หมายเลข 4102)

“อปุมาตวัฉนั และศาสดาทัง้หลาย อปุมยัดงับคุคล
ท่ีสร้างอาคารหลงัหนึง่ โดยได้สร้างอาคารหลงันัน้
อยา่งสวยงามและสมบรูณ์ เว้นแตม่มุหนึง่ของอาคาร
หลงันัน้ ท่ีไมไ่ด้ก่ออิฐอยูก้่อนหนึง่ ผู้คนได้เข้าไป 
เย่ียมชมอาคารหลงันัน้ ตา่งก็พากนัชอบใจและกลา่ว
วา่ ตรงนีน้า่จะมีการก่ออิฐ (อาคารนีจ้งึจะได้สมบรูณ์) 
ทา่นศาสนทตูจงึกลา่ววา่ ฉนันีแ้หละคืออิฐก้อนนัน้ 
และฉนัคือศาสดาคนสดุท้าย” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 
3342)
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“พวกท่านจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าพวกท่านจะศรัทธา 

และพวกท่านจะไม่ศรัทธาอย่างสมบูรณ์จนกว่าพวกท่าน

จะรักใคร่ปรองดองกัน พวกท่านจะเอาไหม ฉันจะบอกวิธี

หน่ึงท่ีเม่ือพวกท่านปฏิบัติแล้ว พวกท่านก็จะรักใคร่ซ่ึงกัน

และกัน น่ันคือ จงแพร่ขยายการกล่าวทักทายสลามในหมู่

พวกท่าน” (มุสลิม หมายเลข 54)
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“มสุลมิคือบคุคลท่ีท�าให้บรรดามสุลมิคนอ่ืนๆ 
ปลอดภยัจากลิน้และมือของเขา สว่นผู้อพยพนัน้ 
แท้จริงแล้วคือผู้ ท่ีอพยพหรือหลีกหา่งจากสิง่ท่ีพระองค์
อลัลอฮฺทรงห้าม” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 10)

“จงย�าเกรงตอ่อลัลอฮฺไมว่า่ทา่นจะอยู ่ณ ท่ีใดก็ตาม 
และจงตามหลงัความชัว่ด้วยการท�าความดีชดใช้ ซึง่
ความดีนัน้จะไปลบล้างความชัว่ได้ และจงปฏิสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนมนษุย์ด้วยจรรยามารยาทท่ีดีงาม” (อตั-ตริมิ
ซีย์ หมายเลข 1987)

“พงึทราบเถิดวา่ คนท่ีอธรรมตอ่คนท่ีไมใ่ชม่สุลมิ 
หรือบงัคบัให้เขาท�าในสิง่ท่ีเกินความสามารถ  
หรือยดึสิง่หนึง่สิง่ใดจากเขาโดยท่ีเขาไมพ่อใจจะให้ ฉนั 
(ศาสนทตูมฮุมัมดั) จะเป็นคูโ่จทก์จ�าเลยกบัเขาในวนั
แหง่การพิพากษา” (อบ ูดาวดู หมายเลข 3052)

“บรรดาผู้ มีความเมตตานัน้ พระเจ้าผู้ทรงเมตตา
จะให้ความเมตตาแก่พวกเขา ฉะนัน้ พวกท่านจงมี
ความเมตตาแก่ผู้ ท่ีอยู่บนแผ่นดิน แน่แท้ พระผู้ทรง
อยู่บนฟากฟ้าจะทรงเมตตาพวกท่าน” (อบ ูดาวดู 
หมายเลข 4941)
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“ใครก็ตามท่ีบรรเทาความทกุข์ยากของผู้ศรัทธาจาก
บรรดาความทกุข์ยากตา่งๆ ของโลกดนุยาอลัลอฮฺก็จะ
บรรเทาความทกุข์ยากของเขาจากบรรดาความทกุข์
ยากตา่งๆ ของวนัปรโลกเชน่กนั และใครก็ตามท่ีให้
ความสะดวกแก่ผู้ขดัสน อลัลอฮฺก็จะให้ความสะดวก
แก่เขาทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า และใครก็ตามท่ีปกปิด 
(สิง่ท่ีนา่ละอายหรือความผิด)  ของมสุลมิ อลัลอฮฺก็จะ
ทรงปกปิดเขาทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า และอลัลอฮฺ
พร้อมจะให้ความชว่ยเหลือบา่ว ตราบใดท่ีบา่วยงัอยู่

“ผู้ใดท่ีไม่มีความเมตตาปรานีต่อผู้เยาว์ของเรา และไม่ให้

เกียรติแก่ผู้อาวุโสของเรา ผู้น้ันไม่ใช่พวกของเรา” (อัต-ติ

รมิซีย์ หมายเลข 1920)
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ในการให้ความชว่ยเหลือแก่พ่ีน้องของเขา และผู้ใด
ก็ตามท่ีเดินทางเพ่ือแสวงหาความรู้ อลัลอฮฺจะทรง
ประทานความงา่ยดายแก่เขาซึง่เส้นทางสูส่วรรค์ และ
ไมมี่กลุม่ชนใดท่ีรวมตวักนั ณ บ้านหลงัหนึง่ในบรรดา
บ้านของอลัลอฮฺ(มสัญิด)โดยท่ีพวกเขาอา่นคมัภีร์ของ
พระองค์ และศกึษากนัระหวา่งพวกเขา นอกจากความ
สงบ (สะกีนะฮฺ)จะลงมายงัพวกเขา และความ
เมตตา(เราะห์มะฮฺ) จะปกคลมุพวกเขา มลาอิกะฮฺจะ
ห้อมล้อมพวกเขาและอลัลอฮฺจะทรงร�าลกึถงึพวกเขา
ทา่มกลางผู้ ท่ีอยูก่บัพระองค์  และผู้ใดก็ตามท่ีการงาน
ของเขาขาดตกบกพร่อง  เชือ้สายและวงศ์ตระกลูของ
เขาก็มิอาจยกระดบัเขาได้” (มสุลมิ หมายเลข 2699)

“ผู้ใดท่ีคดโกงเรา ผู้นัน้ไมใ่ชพ่วกของเรา” (อตั-ตริมิ
ซีย์ หมายเลข 1315)

“อปุมาบรรดาผู้ศรัทธาในด้านความรัก ความเอือ้
อาทร และความปรองดองท่ีมีให้กนัและกนันัน้  
อปุมยัเรือนร่างเดียวกนั เม่ือใดก็ตามท่ีอวยัวะสว่นหนึง่
เจ็บปวด ก็จะสง่ผลตอ่อวยัวะสว่นท่ีเหลือต้องอดหลบั
อดนอนและเจ็บไข้ไปด้วย” (มสุลมิ หมายเลข 2586)
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“ทกุๆ คนในหมูพ่วกทา่นนัน้ถือเป็นผู้ดแูล และทกุๆ 
คนในหมูพ่วกทา่นก็ต้องถกูสอบสวนในการดแูลของ
เขา ดงันัน้ผู้น�าก็คือผู้ดแูลคนซึง่จะต้องถกูสอบสวนใน
หน้าท่ีการดแูลของเขา ผู้ชาย(สามี)มีหน้าท่ีดแูล
ครอบครัวของตน ซึง่ต้องถกูสอบสวนเก่ียวกบัหน้าท่ี
ของตน ผู้หญิง(ภรรยา)มีหน้าท่ีดแูลบ้านของสามี 
รวมทัง้ลกูๆ ซึง่จะถกูสอบสวนเก่ียวกบัหน้าท่ีของนาง 
พงึทราบไว้ด้วยวา่ ทกุๆ คนเป็นผู้ดแูลและทกุคนต้อง
ถกูสอบสวน” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 4892)

“ผู้ ท่ีประเสริฐท่ีสดุในหมูพ่วกทา่น คือผู้ ท่ีปฏิบตัดีิ
ท่ีสดุตอ่ครอบครัวของเขา และฉนัเป็นผู้ปฏิบตัดีิท่ีสดุ
ตอ่ครอบครัวของฉนัในหมูพ่วกทา่น” (อตั-ตริมิซีย์ 
หมายเลข 3895)

“ในขณะท่ีชายคนหนึง่ก�าลงัเดนิอยูบ่นทางเส้นหนึง่ 
เขาเกิดความรู้สกึหิวกระหายอยา่งรุนแรง แตแ่ล้วเขา
ได้เจอบอ่น�า้แหง่หนึง่ เขาจงึลงไปในบอ่นัน้เพ่ือด่ืมน�า้ 
เม่ือด่ืมเสร็จแล้วเขาได้ขึน้มาจากบอ่ ทนัใดนัน้เขาได้
เจอสนุขัตวัหนึง่มนัก�าลงัเลียดนิท่ีเปียกน�า้ เน่ืองจากมี
ความกระหายอยา่งรุนแรงเชน่กนั ชายคนนัน้ได้พดูขึน้
วา่ แท้จริงสนุขัตวันี ้นา่จะมีความกระหายถงึท่ีสดุเชน่
เดียวกบัท่ีฉนัได้กระหาย เขาจงึลงไปในบอ่นัน้อีกครัง้ 
โดยใช้รองเท้าของเขาบรรจนุ�า้จนเตม็แล้วเอาน�า้ให้
สนุขัตวันัน้ด่ืม พระองค์อลัลอฮฺได้ตอบแทนผลบญุให้
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กบัชายผู้นัน้ และได้อภยัโทษให้แก่เขา บรรดาสาวก
ถามทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺวา่ เราท�าความดีตอ่สตัว์
แล้วได้ผลบญุกระนัน้หรือ? ทา่นศาสนทตูได้กลา่ววา่ 
“การท�าความดีกบัสิง่มีชีวิตทกุชนิดจะได้รับผลบญุ” 
(อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 2466)

“ลกัษณะของพวกกลบักลอกมีอยูส่ามประการ เม่ือ
เขาพดูก็จะโกหก เม่ือเขาสญัญาก็จะผิดสญัญา และ
เม่ือเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็จะท�าลายความไว้ใจ” 
(อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 33)

“สว่นหนึง่จากความดีงามส�าหรับอิสลามของผู้หนึง่ 
คือการท่ีเขาละทิง้สิง่ท่ีไมใ่ชส่าระเก่ียวข้องกบัตวัเอง” 
(อตั-ตริมิซีย์ หมายเลข 2317)

“แท้จริง อลัลอฮฺทรงชอบความออ่นโยนในทกุๆ 
กิจการ”(อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 5678)

ทา่นยงักลา่ววา่ “ผู้ใดท่ีไมมี่ความออ่นโยน เขาก็จะ
ไมไ่ด้รับความดีงาม” (มสุลมิ หมายเลข 2592)
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อัลกุรอานได้พรรณนาถงึท่านศาสนทตูมุฮัมมัด (ขอ
ความสันตสุิขจงมีแด่ท่าน) ไว้อย่างไร ? 

อลักรุอานได้สะท้อนถงึคณุลกัษณะท่ียอดเย่ียมของ
บคุลกิภาพทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความสนัตสิขุจง
มีแดท่า่น) รวมถงึการวางตวัของทา่นตอ่ผู้ ท่ีอยูร่ายล้อม ซึง่
แสดงให้เหน็ถงึจรรยามารยาท บคุลกิภาพ และตวัตนของ
ทา่นได้เป็นอยา่งดี

 ทา่นเป็นความเมตตาเพ่ือประชาชาติทัง้หลาย (บทอลั-
อมับยิาอ์ โองการท่ี 107) ไมใ่ชเ่พ่ือชาวมสุลมิเพียง
อยา่งเดียว 

 ทา่นอยูด่�ารงอยูบ่นหลกัคณุธรรมอนัย่ิงใหญ่ (บทอลั-
เกาะลมั โองการท่ี 4)

 ทา่นได้ใช้ความพยายามอยา่งท่ีสดุเพ่ือชีน้�าทางท่ีถกู
ต้องแก่ผู้คน และทา่นก็โศกเศร้ากงัวลอยา่งย่ิงท่ีเหน็
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ความหลงผิดของพวกเขา จนกระทัง่ต้องมีการเน้นย�า้
บอ่ยครัง้วา่ภารกิจของทา่นนัน้มีเพียงแคก่ารเรียกร้อง
เชิญชวน สว่นใครท่ีจะอยูใ่นทางน�าหรือไมน่ัน้เป็นเร่ืองท่ี
อลัลอฮฺจะดลบนัดาลให้เกิดขึน้กบัผู้ ท่ีพระองค์ประสงค์
เทา่นัน้ (บทฮดู โองการท่ี 12 บทอลั-อนัอาม โองการท่ี 
107 และบทอลั-กะฮ์ฟ ฺโองการท่ี 110)

 ทา่นพยายามหาเหตผุลท่ีจะให้อภยัแก่ผู้ อ่ืน และมกัจะ
ไมถื่อสาในความพลัง้พลาดของพวกเขา (บทอตั-เตา
บะฮฺ โองการท่ี 43)

 ทา่นจะขอวิงวอนตอ่อลัลอฮฺให้ทรงอภยัตอ่บรรดาศตัรู 
(หลงัจากท่ีพวกเขา 
ได้เสียชีวิตแล้ว) จนพระองค์มีค�าสัง่ห้ามกระท�าเชน่นัน้ 
(บทอตั-เตาบะฮฺ โองการท่ี 80)

 ทา่นจะรู้สกึล�าบากใจในความทกุข์ยากท่ีบรรดาผู้
ศรัทธาได้ประสบ และทา่นจะหว่งใยและเมตตาสงสาร
พวกเขา (บทอตั-เตาบะฮฺ โองการท่ี 128)

 บางครัง้มีคนมาอยูใ่นบ้านของทา่นนานจนสร้างความ
ร�าคาญใจ แตท่า่นก็รู้สกึกระดากอายท่ีจะบอกพวกเขา 
(บทอลั-อะห์ซาบ โองการท่ี 53)

 มีความเรียบงา่ย อะลุม่อลว่ย มีหวัใจท่ีออ่นโยน ปฏิบตัิ
ตอ่มิตรสหายด้วย 
ความออ่นโยน คอยปรึกษาหารือกบัพวกเขา และน�า
ความคดิเหน็ของพวกเขามาใช้แม้ในชว่งท่ีเกิดวิกฤต
หนกัหนว่งก็ตาม (บท อาล อิมรอน โองการท่ี 159)   
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 อัลกุรอานคือ
มหศัจรรย์อมตะของ

อสิลาม 
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ออะไรคืออลักรุอาน คมัภีร์ท่ีมีการตีพิมพ์วาง
จ�าหนา่ยและแจกจา่ยมากท่ีสดุทัว่ทกุมมุโลก? และ
เป็นสิง่ท่ีชาวมสุลมิมากกวา่หนึง่พนัห้าร้อยล้านคน
ได้ศรัทธา ? 
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อัลกุรอานคือคัมภร์ีศักดิ์สิทธ์ิของชาวมุสลิมที่พวก
เขาได้ศรัทธาว่า 

 เป็นพระด�ารัสของอัลลอฮทฺี่ถูกประทานลงมายัง
ศาสนทตูมุฮัมมัด (ขอความสันตสุิขจงมีแด่ท่าน) 
เพื่อเป็นทางน�าและแสงสว่างแก่มนุษย์

 เป็นคัมภร์ีที่ถูกประทานลงมาจากฟากฟ้าเล่ม
สุดท้าย .

 ได้รับการปกปักรักษาจากการถูกดดัแปลงและ
บดิเบอืน

 การอ่านและการท่องจ�าอัลกุรอานถอืเป็นศาสน
กจิการเคารพภกัดต่ีออัลลอฮ ฺเฉกเช่นที่พวกเขาได้
เคารพภกัดพีระองค์ด้วยการปฏบิตัติามบทบญัญัติ
และข้อบงัคับต่างๆ ในคัมภร์ีอัลกุรอานนี ้

อลักรุอานเร่ิมประทานลงมาผา่นเทวทตู (มลาอิกะฮฺ) 
ญิบรีล (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ภายหลงัจากท่ีทา่น
ศาสนทตู (ขอความสนัติสขุจงมีแดท่า่น) อายคุรบ 40 ปี ซึง่
โองการแรกท่ีถกูประทานลงมาคือ “จงอา่น ด้วยพระนาม
แหง่พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงบงัเกิด” ถดัจากนัน้อลักรุอานก็
ถกูทยอยประทานลงมาเป็นระยะเวลา 23 ปี ตา เหตกุารณ์
และสถานการณ์ตา่งๆ  

อลักรุอานถกูแบง่ออกเป็น 114 บท (สเูราะฮฺ) ประกอบ
ด้วยเนือ้หาและส�านวนท่ีหลากหลาย แตท่ัง้หมดเป็นท่ีเหน็
พ้องกนัวา่มีความสละสลวยและชดัเจนท่ีสดุในภาษา
อาหรับ และเป็นคูมื่อชีแ้นะแนวทางผู้คนและเรียกร้องพวก
เขาสูก่ารเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺเพียงพระองค์เดียว 

อั
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ประเดน็หลักๆ ที่อัลกุรอานได้กล่าวถงึ 
1. ยืนยนัความเป็นเอกหนึง่เดียวของอลัลอฮฺ และ

ปฏิเสธข้อสงสยัคลมุเครือตา่งๆ จากกลุม่คนท่ีตัง้
ภาคีตอ่พระองค์ 

2. เร่ืองราวของบรรดาศาสดาและกลุม่ชนคนรุ่นก่อน
3. เรียกร้องไปสูก่ารพินิจใคร่ครวญสรรพสิง่ตา่งๆ 

ท่ีถกูสร้าง และการเพง่พินิจสิง่ตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวั
เราพร้อมทัง้แจกแจงจ�านวนความโปรดปรานตา่งๆ 
ของอลัลอฮฺท่ีมีตอ่เรา  

4. ชีแ้จงข้อบญัญตัิของศาสนา รวมถงึข้อสัง่ใช้และ 
ข้อสัง่ห้ามตา่งๆ 

5. อธิบายถงึคณุลกัษณะของบรรดาผู้ศรัทธาและ
จรรยามารยาทของพวกเขา และเตือนส�าทบัจาก
คณุลกัษณะท่ีไมดี่ 

6. กลา่วถงึเหตกุารณ์ในวนัสิน้โลก และการตอบแทนผู้
ท่ีท�าความดีและความชัว่ 

7. อบรมขดัเกลาบรรดาผู้ศรัทธาผา่นเร่ืองราวตา่งๆ ท่ี
เกิดขึน้กบัทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) และบรรดาสาวกของทา่น

และน่ีคือความพเิศษ
และเอกลักษณ์เฉพาะ
บางส่วนของอัลกุรอาน 
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ความมหัศจรรย์ในการปกปักรักษา:

อลัลอฮฺได้เรียกคมัภีร์เลม่สดุท้ายของพระองค์วา่ “อลักุ
รอาน” เป็นการบง่ชีว้า่มนัจะถกูอา่นและถกูปกปักรักษาไว้
ในหวัใจ และพระองค์ก็ยงัได้เรียกอลักรุอานในหลายตอ่
หลายโองการวา่ “อลั-กิตาบ” เป็นการบง่ชีว้า่อลักรุอานได้มี
การบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรด้วย ซึง่ท�าให้อลักรุอานถกู
ปกปักรักษาในสองลกัษณะนีไ้ปพร้อมๆ กนั ดงันัน้ 
เม่ือมีโองการใดก็ตามถกูประทานลงมายงัทา่นศาสนทตู ก็
จะมีการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่หน้าทา่น และจะ
ถกูทอ่งจ�าด้วยการถ่ายทอดจากปากของทา่น และไมว่า่
พยานท่ีเป็นบรรดานกัทอ่งจ�าจะมากมายก่ีคนก็ตาม  
ยอ่มไมเ่ป็นท่ียอมรับจนกวา่มนัจะสอดคล้องกบัสิง่ท่ีถกู
บนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และการบนัทกึเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจะไมเ่ป็นท่ียอมรับหากมนัไมต่รงกบัสิง่ท่ีได้
ถกูทอ่งจ�ามาจากปากของทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ 
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ในขณะท่ีนกัเทววิทยาชาวคริสต์ได้ยืนยนัวา่ความแตก
ตา่งท่ีปรากฏในคมัภีร์ไบเบลิเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้โดยปกตวิิสยั 
เหตเุพราะต้นฉบบัของคมัภีร์นัน้มีความหลากหลาย ปีท่ีมี
การบนัทกึก็แตกตา่งกนั และเนือ้หาท่ีถกูบรรจใุนคมัภีร์
ไบเบลิฉบบัตา่งๆ ก็ไมไ่ด้สดใหมข่ณะท่ีวิวรณ์ถกูประทาน
ลงมา ถงึแม้พวกเขาจะมองวา่เพียงพอแล้วท่ีคมัภีร์เหลา่นี ้
จะมีเนือ้หาชีน้�าทางแก่มนษุยชาตไิด้  

แตใ่นความเป็นจริง คนท่ีศกึษาด้วยหวัใจท่ีเป็นกลางตา่ง
ยืนยนัวา่อลักรุอานนัน้ปราศจากความบกพร่องและความ
ขดัแย้งของเนือ้หาอยา่งแนน่อน เหตเุพราะทัง้ส�านวนและ
ความหมายคือพระด�ารัสของอลัลอฮฺ ผู้ทรงสงูสง่ อลักรุอาน
ได้ถกูทอ่งจ�าและบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากปากของ
ศาสนาทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ผู้ ท่ีได้รับ
การประทานวิวรณ์ลงมา ซึง่ไมมี่สิง่ใดเพ่ิมเตมิหรือลดน้อย
ลงไป ทัง้ๆ ท่ีชาวมสุลมิมีส�านกัคดิท่ีแตกตา่งกนัไปและมี
แนวทศันะท่ีหลากหลาย แตพ่วกเขาก็ไมไ่ด้ขดัแย้งในอลักุ
รอานแม้เพียงค�าเดียว 

อลักรุอานถกูปกปักรักษาไว้อยา่งดี และได้ถกูถ่ายทอด
จากรุ่นสูรุ่่นตลอดหน้าประวตัิศาสตร์ด้วยการจดจ�าอยา่ง
แมน่ย�าท่ีสดุ และมีการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่ง
ละเอียดและปราณีตท่ีสดุ รวมถงึวิธีอา่น การออกเสียง การ
ทอ่งจ�าในใจวิธีการเขียนและวาดลวดลายอกัษรในเลม่
คมัภีร์ ซึง่ไมมี่ตกหลน่แม้เพียงอกัษรเดียว หรือเพ่ิมเข้ามา
แม้สระเดียวก็ตาม และหากแม้นวา่จะมีใครสกัคนซือ้เลม่
คมัภีร์ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัจากพืน้ท่ีหา่งไกลสดุของประเทศจีน 
หรือแอฟริกาตอนกลาง แล้วน�าไปเทียบกบัคมัภีร์อลักรุอาน
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ฉบบัท่ีเขียนด้วยมือเม่ือประมาณหนึง่พนัปีก่อน และ 
เลม่ท่ีถกูเก็บรักษาตามพิพิธภณัฑ์ตา่งๆ ท่ีมีอยู ่
ทัว่ทกุมมุโลก เขาก็จะพบกบัความพิศวงอยา่งมากเม่ือได้
พบวา่ทัง้ตวัอกัษรและค�าตา่งๆ รวมถงึวิธีการอา่นยงัคง
เหมือนเดมิโดยไมมี่การดดัแปลงหรือบดิเบือนใดๆ เลย ทัง้ๆ 
ท่ีอยูต่า่งยคุตา่งสมยั และมีภาษาท่ีแตกตา่งกนัไป แต่
ทัง้หมดมีความเหมือนกนั ไมว่า่ทา่นจะได้ยินการอา่นจาก
เดก็ท่ีทอ่งจ�าออกมาจากใจของเขาในประเทศอินโดนีเซีย
ปัจจบุนั หรือจากผู้ รู้มสุลมิท่ีสอนผู้คนในเมืองมกักะฮฺเม่ือ
หนึง่พนัปีท่ีแล้ว ในเร่ืองนีอ้ลักรุอานได้ระบไุว้วา่  “หากวา่ อลักุ
รอาน มาจากผู้ ท่ีไมใ่ชอ่ลัลอฮฺแล้วไซร้ แนน่อนพวกเขาก็จะ
พบวา่ในนัน้มีความขดัแย้งกนัมากมาย”(บทอนั-นิสาอ์
โองการท่ี 82) 

ซึง่ไมแ่ปลกเลย เพราะอลัลอฮฺทรงรับประกนัวา่จะปกปัก
รักษาอลักรุอานด้วยพระองค์เอง พระองค์ได้ตรัสวา่ 
“แท้จริงเราได้ให้ข้อตกัเตือน(อลักรุอาน)ลงมา และแท้จริง
เราจะเป็นผู้ รักษามนัอย่างแน่นอน” (บทอลั-หิจญ์รฺ 
โองการท่ี 9)

152



ความมหัศจรรย์ในการร้อยเรียงและอรรถรสทาง

จิตใจ: 

คนท่ีอา่นอลักรุอานด้วยความตัง้ใจจะสมัผสัได้วา่อลักุ
รอานได้สื่อสารโดยตรงตอ่คนอา่นตวัตอ่ตวั ทัง้ยงัได้บอก
เลา่และให้ค�าแนะน�าตา่งๆ แก่เขาอยา่งไมข่าดสาย และท่ี
นา่ทึง่กวา่นัน้ก็คือ อลักรุอานได้ล�า้หน้าความคดิของเขา 
และชว่ยชีแ้นะความคดิให้ ประหนึง่วา่เขาได้อา่นความคดิ
เหลา่นัน้ก่อนท่ีตวัเขาจะประสบกบัมนัจริงๆ เสียอีก 

ถ้าหากศลิปินสามารถจะวาดดวงตาท่ีดเูหมือนวา่ก�าลงั
ตดิตามคนดใูนทกุๆ ฝีก้าวท่ีเขาเดนิย้ายไปมา แตเ่ป็นไปได้
อยา่งไรท่ีตวัหนงัสอืสามารถจะตดิตามความคดิของคนอา่น
และคาดการณ์สิง่ท่ีจะเกิดขึน้ไว้ลว่งหน้าแล้ว นอกจากนี ้บาง
ครัง้มนัยงัได้เตรียมค�าตอบส�าหรับค�าถามตา่งๆ ก่อนท่ีเขาจะ
ตัง้ค�าถามเหลา่นัน้เสยีด้วยซ�า้ ทัง้ๆ ท่ีคนอา่นมีความหลาก
หลาย อีกทัง้ความเช่ือและการเป็นอยูใ่นชีวิตของแตล่ะคนก็
มีความแตกตา่งกนั ! 

แท้จริง อลักรุอานมีวิธีท่ีนา่ทึง่ในการวิเคราะห์ความแตก
ตา่งของแตล่ะคน และยงัสามารถเปิดเผยความลบัตา่งๆ 
ของเขา รวมถงึชีใ้ห้เหน็ถงึความออ่นแอของเขาได้ ในขณะท่ี
ดเูหมือนวา่มนัอาจจะแข็งกระด้างส�าหรับผู้อา่นในแวบแรก 
แตท่วา่ ทัง้หมดนัน้ก็เพราะอลักรุอานต้องการปลกุตวัตนให้
กระตุ้นสตปัิญญาและหวัใจได้ฉกุคดิพร้อมๆ กนั ในค�าถาม
ตา่งๆ ท่ีตนพยายามประวิงเวลา และหลีกเลี่ยงท่ีจะหาค�า
ตอบมาก่อนหน้านี ้
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เม่ือใครก็ตามได้อา่นอลักรุอาน ได้ศกึษาเร่ืองราวและ
พฤตกิรรมของกลุม่ชนตา่งๆ รวมถงึได้คลกุคลีกบัแนวคิด 
อารมณ์ รากเหง้า ความหลงผิดของบางกลุม่ และการประสบ
ความส�าเร็จของอีกบางกลุม่ มนัก็จะกระตุ้นให้เขาได้หยดุ
ทบทวนตวัเองอีกครัง้ ทวา่ ไมเ่พียงแคค่รัง้เดียวเทา่นัน้ เพราะ
ทัง้โองการตา่งๆ ภาพท่ีถกูฉาย และตวัอยา่งจิปาถะเหลา่นัน้มี
ให้เหน็ซ�า้แล้วซ�า้เลา่อีกมากมาย มนัวนเวียนอยูด้่วย
ทว่งท�านองท่ีซมึซบัเข้าสูห่วัใจทีละเลก็ทีละน้อยโดยไมรู้่สกึตวั 
กระทัง่อลักรุอานได้กลายเป็นกระจกสะท้อนตวัตน ท่ีเปิดเผย
ข้อเทจ็จริง ไมว่า่จะเป็นข้อต�าหนิและข้อบกพร่อง หรือ
ศกัยภาพและโอกาส อลักรุอานได้แทรกซมึเข้าไปในก้นบึง้อนั
ลกึล�า้ของจิตใจผู้อา่น เพ่ือน�าไปสูก่ารยอมรับและยืนยนัวา่
ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ   

ทา่นจะพบวา่ เม่ือใดท่ีเขารู้สกึสิน้หวงัและท้อแท้เขาก็จะ
อา่น   “จงกลา่วเถิด(มฮุมัมดั) โอ้ ปวงบา่วของข้าเอย๋! 
บรรดาผู้ละเมิดตอ่ตวัของพวกเขาเอง พวกทา่นอยา่ได้หมด
หวงัตอ่พระเมตตาของอลัลอฮฺ แท้จริงอลัลอฮฺนัน้ทรงอภยั
ความผิดทัง้หลายทัง้มวล แท้จริงพระองค์นัน้เป็นผู้ทรงอภยั 
ผู้ทรงเมตตาเสมอ” (อลักรุอาน บทอซั-ซมุรั โองการท่ี 53)

และในชว่งท่ีเขารู้สกึสบัสนและสมัผสัได้ถงึความขดัแย้งอนั
รุนแรงในใจ และต้องการผู้ ท่ีเขาจะพึง่พิงและเข้าหาความชว่ย
เหลือกบัผู้นัน้ได้ เขาก็จะพบกบัความกรุณาธิคณุในด�ารัสขอ
งอลัลอฮฺท่ีวา่ “และเม่ือบา่วของข้าถามเจ้าถงึข้าแล้วละก็ (จง
ตอบเถิดวา่) แท้จริงข้านัน้อยูใ่กล้ ข้าจะตอบรับค�าวิงวอนของ
ผู้ ท่ีวิงวอนเม่ือเขาวิงวอนตอ่ข้า ดงันัน้ พวกเขาจงตอบรับข้า
เถิด และจงศรัทธาตอ่ข้า เพ่ือวา่พวกเขาจะด�าเนินชีวิตได้
อยา่งถกูต้อง” (บทอลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 186)
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และในขณะท่ีเขาคิดวา่ชีวิตของเขาหมดอาลยัตายอยาก 
และเขาไมส่ามารถท่ีจะแบกรับหรือควบคมุสิง่ท่ีเกิดขึน้ได้อีก
แล้ว เขาก็จะพบกบัโอสถชัน้ยอดและสิง่ท่ีจะคอยสนบัสนนุ
เขาได้ในพระด�ารัสของอลัลอฮฺท่ีมีอยูใ่นอลักรุอานวา่ 
“อลัลอฮฺจะไมท่รงบงัคบัชีวิตหนึง่ชีวิตใดนอกจากตามความ
สามารถของชีวิตนัน้เทา่นัน้ แตล่ะชีวิตจะได้รับการตอบแทน
ท่ีดีในสิง่ท่ีเขาได้แสวงหาไว้ และจะได้รับการลงโทษในสิง่ชัว่
ร้ายท่ีเขาได้แสวงหาไว้ โอ้พระเจ้าของพวกเรา! โปรดอยา่ถือ
โทษแก่เราเลย หากพวกเราลืม หรือผิดพลาดไป โอ้พระเจ้า
ของพวกเรา! โปรดอยา่ได้บรรทกุภาระหนกัใดๆ แก่พวกเรา 
เฉกเชน่ท่ีพระองค์ได้ทรงบรรทกุแก่บรรดาผู้ ท่ีมาก่อนหน้า
พวกเรา โอ้พระเจ้าของพวกเรา! โปรดอยา่ให้พวกเราแบก
ภาระท่ีเราไมมี่ก�าลงัใดๆ จะแบกมนัไหว และได้โปรด
อภยัโทษแก่พวกเรา และเมตตาแก่พวกเราด้วยเถิด พระองค์
นัน้ คือ ผู้ปกครองของพวกเรา ดงันัน้ได้โปรดชว่ยเหลือพวก
เราให้ได้รับชยัชนะเหนือกลุม่ชนท่ีปฏิเสธศรัทธาด้วยเถิด” 
(บทอลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 286)

วิลล์ ดวิแรนท์ นกัประวตัศิาสตร์อารยธรรมผู้ มีช่ือเสียง
ชาวอเมริกนัได้ยอมรับวา่อลักรุอานและสถานะของมนัได้สง่
อิทธิพลตอ่คนท่ีมีใจเป็นกลางทกุคน (The Story of 
Civilization เลม่ 13 หน้า 68-69) โดยเขาได้กลา่ววา่ 

บรรดาผู้มีความรู้และปัญญาชนมากมายทกุยคุสมยัใน
อดีตได้ศรัทธาตอ่อลักรุอาน รวมถงึในยคุของเรานีด้้วย เฉก
เชน่ท่ีผู้คนหลากหลายทางความคดิและสตปัิญญานบัไมถ้่วน
ได้ศรัทธา ซึง่ไมใ่ชเ่พราะเหตผุลใดนอกเสยีจากวา่ อลักรุอาน
ได้น�าหลกัการศรัทธาอนัแท้จริงและมีความชดัเจนท่ีทกุคน

155



สามารถยอมรับได้ ... เป็นหลกัการศรัทธาท่ีงา่ยท่ีสดุ 
คลมุเครือน้อยท่ีสดุ หา่งไกลท่ีสดุจากการยดึตดิกบัพิธีกรรม
ตา่งๆ และเป็นอิสระมากท่ีสดุจากรูปแบบการเคารพรูปปัน้
และบรรดานกับวช ... และในความเป็นจริง อิสลามได้สอน
ให้มนษุย์เผชิญหน้ากบัความทกุข์ยากในชีวิต และให้ยอมรับ
ในข้อจ�ากดัท่ีมีอยูโ่ดยไมมี่การโอดครวญและท้อแท้ แท้จริง 
อิสลามได้นิยามศาสนาและก�าหนดเนือ้หามนัไว้อยา่งชดัเจน 
ซึง่ชาวคริสต์และชาวยิวคนใดก็ตามท่ีมีความเช่ือถกูต้องยอ่ม
ไมมี่ข้ออ้างหรือปัจจยัใดท่ีจะบอกปัดอลักรุอาน   “การท่ีพวก
เจ้าผินหน้าของพวกเจ้าไปทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก 
หาใชส่าระแหง่คณุธรรมไม ่แตท่วา่คณุธรรมนัน้คือผู้ ท่ีศรัทธา
ตอ่อลัลอฮฺ และวนัปรโลก และศรัทธาตอ่มลาอิกะฮฺ (เทวทตู) 
ตอ่บรรดาคมัภีร์ และศาสนทตูทัง้หลาย และบริจาคทรัพย์ 
ทัง้ๆ ท่ีมีความรักในทรัพย์นัน้ แก่บรรดาญาตท่ีิสนิท และ
บรรดาเดก็ก�าพร้า และบรรดาผู้ยากจน และผู้ ท่ีอยูใ่นการเดนิ
ทาง และบรรดาผู้ ท่ีมาขอ และบริจาคในการไถ่ทาส และเขา
ได้ด�ารงไว้ซึง่การละหมาด และจา่ยซะกาต และ(คณุธรรม
นัน้) คือบรรดาผู้ ท่ีรักษาสญัญาของพวกเขาโดยครบถ้วน เม่ือ
พวกเขาได้สญัญาไว้ และบรรดาผู้ ท่ีอดทนในความทกุข์ยาก 
และในความเดือดร้อน และขณะตอ่สู้ในสมรภมิู ชนเหลา่นี ้
แหละคือผู้ ท่ีพดูจริง และชนเหลา่นีแ้หละคือผู้ ท่ีมีความ
ย�าเกรง” (บทอลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 177) 
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วิลล์ ดิวแรนท์ ได้กล่าวว่า “บรรดาผู้มีความรู้

และปัญญาชนมากมายทุกยุคสมัยในอดีตได้

ศรัทธาต่ออัลกุรอาน รวมถึงในยุคของเรานี้ด้วย 

เฉกเช่นที่ผู้คนหลากหลายทางความคิดและ

สติปัญญานับไม่ถ้วนได้ศรัทธา ซึ่งไม่ใช่เพราะ

เหตุผลใดนอกเสียจากว่า อัลกุรอานได้น�าหลัก

การศรัทธาอันแท้จริงและมีความชัดเจนที่ทุก

คนสามารถยอมรับได้ ... เป็นหลักการศรัทธาที่

ง่ายที่สุด คลุมเครือน้อยที่สุด”
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 อัลกุรอานมาจาก
ที่ใด? 

158



ค�ำค�าถามเชิงตรรกะที่จะแวบเข้ามาในหัวทันทีเมื่อพูด

ถึงคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม ก็คืออัลกุรอาน

และความเกี่ยวโยงกับศาสนทูตมุฮัมมัด (ขอความ

สันติสุขจงมีแด่ท่าน) .. ดังนั้น ท�าไมเราต้องยอมรับการ

รายงานของชาวมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องเล่านี้ด้วย? เรามี

สิทธิหรือไม่ที่จะตั้งค�าถามในเรื่องนั้น? 
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นกัประวตัศิาสตร์เหน็พ้องกนัวา่อลักรุอานถกู
ประทานลงมาผา่นลิน้ของชายอาหรับคนหนึง่ท่ีอา่นไม่
ออกเขียนไมไ่ด้ ซึง่เกิดในเมืองเมกกะ (ประเทศซาอดีุ
อารเบีย) ในคริสต์ศตวรรษท่ีหก โดยมีช่ือวา่มฮุมัมดั 
บตุรอบัดลุลอฮฺ ซึง่ประวตัศิาสตร์ทัง้หมดตา่งรายงาน
เหน็พ้องกนัในเร่ืองนีอ้ยา่งประจกัษ์ชดั และเรา 
ก็ยงัได้อา่นคมัภีร์เลม่นีด้้วยสมัผสัท่ีชดัเจนวา่มนัไมใ่ช่
สิง่ประดษิฐ์ของผู้ชายคนนี ้แตม่นัคือด�ารัสท่ีมีเกียรติ 
ซึง่ถกูสง่ให้แก่เขาจากอลัลอฮฺ หน้าท่ีของทา่นศาสนทตู
มฮุมัมดัไมใ่ชอ่ื่นใดนอกจากเผยแพร่และอธิบายมนัแก่
มนษุย์ โดยไมมี่การเพ่ิมเตมิหรือตดัทอนใดๆ  

นั
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มีความเป็นไปได้ไหม ถ้าศาสนทตูมฮุมัมดั 
จะประดษิฐ์คมัภีร์ขึน้มาเอง หรือศกึษาเรียนรู้จากผู้ อ่ืน
แล้วมาปรับเปลี่ยนส�านวน และน�าเสนอแก่ผู้คนหลงั
จากนัน้? 

ในความเป็นจริง มนัคือค�าถามท่ีกระโดดเข้าไป
โดยตรงสูค่วามคิดของคนท่ียงัไมเ่คยอา่นและศกึษาอลั
กรุอาน หรือเรียนรู้ชีวประวตัขิองทา่นศาสนทตู 
มฮุมัมดัและเร่ืองราวตา่งๆ ของทา่นมาก่อน

ตามข้อเทจ็จริงท่ีเรารู้ และตามสิง่ท่ีการศกึษาทาง
ประวตัศิาสตร์ได้บอกยืนยนักบัเราไว้ ก็คือมีบรรดานกั
ประพนัธ์และนกัคดิมากมาย ท่ีฉกฉวยผลงาน ของคน
อ่ืนด้วยการขโมยมนัและเอาไปอ้างวา่เป็นผลงานของ
ตวัเอง แตน่ี่มนัสวนทางกนั ท�าไมเลา่ท่ีคนๆ หนึง่ยอมให้
เอาผลงานทางปัญญาตนไปบอกวา่เป็นของผู้ อ่ืน? 

หากศาสนทตูของอิสลามต้องการหลอกลวงผู้คน

เพ่ือขยายอิทธิพลของทา่นเหนือพวกเขา ด้วยการ

อ้างค�าพดูของทา่นไปยงัอลัลอฮฺ แล้วเหตใุดทา่น

จงึไมเ่คยอ้างวา่ค�าพดูทัง้หมดของทา่นนัน้มาจาก

พระองค์ด้วยเลา่?!
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สิง่ท่ีท�าให้ฉงนใจอีกอยา่งก็คือ หากศาสนทตูของ
อิสลามต้องการหลอกลวงผู้คนเพ่ือขยายอิทธิพลของ
ทา่นเหนือพวกเขา ด้วยการอ้างค�าพดูของทา่นไปยงั
อลัลอฮฺ แล้วเหตใุดทา่นจงึไมเ่คยอ้างวา่ค�าพดูทัง้หมด
ของทา่นนัน้มาจากพระองค์ด้วยเลา่?!

ปัญญาจะรับได้หรือ หากทา่นศาสนทตูเป็นคนท่ี
ประพนัธ์และประดษิฐ์คมัภีร์ขึน้มา แล้วเอาไปอ้างถงึ
อลัลอฮฺเพียงเพ่ือขยายอิทธิพล ยกยอ่งสถานะ และ
เกียรตขิองตวัเอง แตใ่นขณะเดียวกนัก็พบวา่ในคมัภีร์
นัน้มีหลายจดุท่ีผู้ประพนัธ์ได้ต�าหนิตเิตียนตวัของมฮุมั
มดัโดยตรง ทัง้ยงัได้ให้ข้อแนะน�าและให้แก้ไขข้อผิด
พลาดทัง้หลายของเขาด้วย? 

ในความเป็นจริง คนท่ีอา่นอลักรุอานยอ่มรู้ดีวา่อลักุ
รอานไมไ่ด้มีข้อยกเว้นในการต�าหนิทัง้บคุคลเฉพาะหรือ
คนทัว่ไป เพราะอลักรุอานเคยต�าหนิและตกัเตือนทา่น
ศาสนทตูมฮุมัมดัในประเดน็ตา่งๆ เก่ียวกบัการใช้ชีวิต
ของทา่นในครอบครัว รวมถงึยงับอกวา่การตดัสนิใจ
บางอยา่งของทา่นในการบริหารปกครองนัน้ไมถ่กูต้อง 
ย่ิงกวา่นัน้ แม้กระทัง่ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวิธีการเรียกร้อง
เชิญชวนผู้คนของทา่นด้วยซ�า้ไป

ในจ�านวนนัน้คือเหตกุารณ์ของชายตาบอดคนหนึง่ท่ี
เป็นสาวกของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุ
จงมีแดท่า่น) ได้มาหาทา่นศาสนทตู ซึง่ในขณะนัน้ทา่น
วุน่อยูก่บัการเชิญชวนหนึง่ในแกนน�าของเผา่กร็ุอยช์ท่ี
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ทา่นคาดหวงัจะให้เข้ารับอิสลาม โดยท่ีชายตาบอดคน
นัน้ไมรู้่วา่ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดัก�าลงัวุน่อยูก่บัการเชิญ
ชวนนัน้ เขาจงึได้เรียกทา่นวา่ “ได้โปรดสอนฉนัจากสิง่ท่ี
อลัลอฮฺได้ทรงสอนทา่นด้วยเถิด” เขาได้คะยัน้คะยอ
ทา่นและกลา่วซ�า้ไปมาหลายครัง้ จนท�าให้ทา่นศาสน
ทตูมีสีหน้าบึง้ด้วยความไมพ่อใจ และหวงัอยากให้
ชายตาบอดคนนัน้รอจนกวา่ทา่นจะเสร็จจากสิง่ท่ีก�าลงั
วุน่อยู ่ หลงัจากนัน้ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ก็ได้ผละออกไปจากชายตาบอด
คนนัน้โดยไมไ่ด้ตอบค�าถามใดๆ อลักรุอานจงึบนัทกึ 
เร่ืองราวท่ีเกิดขึน้นัน้และให้มนัปรากฏอยูใ่นหน้า
ประวตัศิาสตร์ และยงัได้ฉายภาพเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้
อยา่งละเอียด ด้วยการชีแ้จงวา่มฮุมัมดั (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้ท�าหน้าบึง้ใสช่ายตาบอดและได้
ทิง้เขาไปโดยไมต่อบค�าถามใดๆ ไว้อยา่งไร อลักรุอาน
ไมไ่ด้หยดุเพียงแคนี่ ้แตอ่ลักรุอานยงัตามมาด้วยการ
ต�าหนิทา่นศาสนทตู และสัง่สอนชีแ้นะอยา่งเดด็ขาดวา่
อยา่ได้ท�าเชน่นัน้อีกในบทหนึง่ของอลักรุอาน ท่ีถกูตัง้ช่ือ
ตามเหตกุารณ์นัน้วา่ “อะบะสะ” (เขาท�าหน้าบึง้) (ดบูท
อะบะสะ โองการท่ี 1-11) ท�าให้ทา่นศาสนทตูขอ
งอลัลอฮฺได้กลา่วแก่ชายตาบอดคนนัน้ทกุครัง้ท่ีเขามา
หาทา่นหลงัจากเหตกุารณ์นัน้วา่ “ยินดีต้อนรับ ชายท่ี
ท�าให้ฉนัได้รับการตเิตียนจากพระผู้อภิบาลของฉนั” 
แล้วทา่นก็จะปผู้าของทา่นให้กบัเขา
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อลักรุอานได้บนัทกึเหตกุารณ์อยา่งมากมายท่ี
เป็นการสัง่สอนและตเิตียนศาสนทตูของอลัลอฮฺในสิง่
ท่ีพวกเราบางคนไมอ่ยากท่ีจะได้ยินเร่ืองเชน่นัน้ตอ่
หน้าคนอ่ืนด้วยซ�า้ แล้วจะเป็นไปได้หรือท่ีจะมีใครสกั
คนเผยแพร่ความผิดพลาดของเขา และยงัได้บนัทกึลง
ในหน้าประวตัศิาสตร์ด้วยวิธีการนี ้หากเขาต้องการ
ต�าแหนง่และเกียรตเิพ่ือตวัเองจริงๆ ! 

นอกจากนีป้ระวตัศิาสตร์ยงัได้บนัทกึเหตกุารณ์อยา่ง
มากมายให้เราเหน็วา่ศาสนทตูมฮุมัมดั(ขอความสนัตสิขุ
จงมีแดท่า่น) ได้ใช้ชีวิตอยา่งยากล�าบากแคไ่หนในชว่ง
เวลาท่ีเฝ้าหวงัวา่จะมีโองการ อลักรุอานถกูประทานลงมา
แก่ทา่น เพ่ือยืนยนัถงึความสจัจริงและสถานะของทา่น 
หรือเพ่ือลบข้อครหาในตวัทา่นและครอบครัวทา่น แตอ่ลักุ
รอานก็ยงัไมถ่กูประทานลงมาแก่ทา่นเสยีที

ในจ�านวนนัน้คือเหตกุารณ์ท่ีกลุม่ชนของทา่น  
ท่ีได้ตัง้ตนเป็นปรปักษ์และคอยท�าร้ายทา่น ไปขอความ
ชว่ยเหลือจากผู้ รู้ชาวคมัภีร์บางคนให้ชว่ยเหลือพวกเขา
ในการท�าสงครามกบัมฮุมัมดั

ผู้ รู้ชาวคมัภีร์ได้แนะน�าพวกเขาให้ถามทา่นศาสนทตู
สามค�าถาม ถ้าตอบได้ทัง้หมดเขาคือศาสนทตูตวัจริง 
แตถ้่าเขาตอบไมไ่ด้เขาก็ไมใ่ชศ่าสนทตู พวกเขาจงึพา
กนัไปถามทา่น ซึง่ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้ตอบพวกเขาเป็นการท้าทาย
วา่ “ฉนัจะตอบพวกทา่นในวนัพรุ่งนี”้
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แตแ่ล้วโองการอลักรุอานก็ได้วา่งเว้นไมถ่กูประทาน
ลงมายงัทา่นศาสนทตูมฮุมัมดัเป็นระยะเวลาหนึง่ 
ท�าให้พวกศตัรูพากนัเยาะเย้ยท่านเน่ืองจากไม่มีค�า
ตอบให้พวกเขา ท่านศาสนทตู มฮุมัมดัจงึรู้สกึทกุข์
ระทมอยา่งมากในเหตกุารณ์นัน้ โองการอลักรุอานถกู 
ประทานลงมาเพ่ือตอบประเดน็ดงักลา่วหลงัจากนัน้ถงึ
สบิห้าวนั พร้อมกนันัน้อลักรุอานยงัได้สัง่สอนทา่น
ศาสนทตูมฮุมัมดัวา่ เจ้าอยา่ได้กลา่ววา่ฉนัจะท�าสิง่ใดใน
วนัพรุ่งนี ้นอกจากจะผกูกบัพระประสงค์ของอลัลอฮฺ ด้วย
การกลา่ววา่ “อินชาอลัลอฮฺ” (หากอลัลอฮฺทรงประสงค์) 
และค�าตอบท่ีลา่ช้านัน้ แท้จริงแล้วเป็นการสอนบทเรียนจา
กอลัลอฮฺให้กบัเจ้า (บทอลั-กะฮ์ฟ ฺโองการท่ี 24) 
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การใสไ่คล้ท่ีมีอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง:

เป็นเร่ืองนา่แปลกท่ีเร่ืองราวและชีวิตของทา่นศาสน
ทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) สามารถ
เป็นหลกัฐานได้อยา่งประจกัษ์ชดัในความสจัจริงของ
ทา่น  

เพราะเป็นไปได้อยา่งไรคนท่ีอา่นไมอ่อกเขียนไมไ่ด้ 
และใช้ชีวิตทา่มกลางกลุม่ชนท่ีไมรู้่หนงัสือ สามารถท่ี
จะปฏิสมัพนัธ์กบัพวกเขาเข้าร่วมวงสนทนากบัพวกเขา 
-ในสิง่ท่ีไมผิ่ด- สาละวนอยูก่บัเร่ืองปากท้องของตวัเอง
และครอบครัว เลีย้งแกะหรือท�ามาค้าขายเพ่ือเป็น 
การเลีย้งชีพ ไมมี่ความสมัพนัธ์ใดๆ กบับรรดานกั
ปราชญ์ ชว่งเวลาดงักลา่วนีย้าวนานถงึสี่สบิปีบริบรูณ์ 
แตเ่พียงแคช่ัว่พริบตาเดียวเขากลบัพดูคยุกบัผู้คนใน
สิง่ท่ีพวกเขาไมคุ่้นเคยมาก่อน และเป็นสิง่ท่ีพวกเขาไม่
เคยรับรู้มาจากบรรพบรุุษก่อนหน้านีเ้ลย ทา่นได้เลา่ให้
พวกเขาฟังเก่ียวกบัเร่ืองราวของคนในอดีต 
ประวตัศิาสตร์ของการสร้างสรรพสิง่ทัง้หลาย และได้
บอกเลา่ชีวประวตัขิองบรรดาศาสนทตูก่อนหน้านี ้
อยา่งละเอียด พร้อมกบัแจกแจงบญัญตัติา่งๆ ในทกุ
แงม่มุของชีวิตได้…!

ข้อเทจ็จริงดงักลา่วท�าให้คนท่ีเป็นปรปักษ์กบัทา่น
จากคนในกลุม่ชนของทา่นเองตา่งต่ืนตระหนกเป็น
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อยา่งมาก พวกเขาตา่งก็งงงวยและฉงนท่ีจะอธิบายสิง่
ท่ีทา่นน�ามาให้พวกเขา จงึคดิค้นวา่มีอะไรบ้างท่ีพอจะ
ใสไ่คล้เพ่ือโฆษณาชวนเช่ือให้ผู้คนออกหา่งจากทา่น? 

เป็นการยากท่ีจะกลา่วอ้างวา่อลักรุอานเป็นสิง่
ประดษิฐ์ของคนท่ีช่ือมฮุมัมดั ซึง่มนัไมกิ่นกบั 
สตปัิญญาของคนท่ีอา่นและใคร่ครวญมนั และมนัเป็น
ไปไมไ่ด้ท่ีมฮุมัมดัจะเรียนรู้เอามาจากคนอ่ืน เพราะมุ
ฮมัมดันัน้ใช้ชีวิตอยูก่บัพวกเราตลอดเวลา และพวกเรา
รู้ดีวา่ชีวิตของเขาเป็นเชน่ไร... ดงันัน้ พวกเขาจงึใสไ่คล้
ทา่นอยา่งสะเปะสะปะ ด้วยสิง่ใดสิง่หนึง่และด้วยสิง่ท่ี
ตรงข้ามกบัสิง่นัน้ด้วย บางทีก็กลา่วหาวา่ทา่นเอามา
จากคนก่อนหน้านี ้และบางทีกลา่วหาวา่ทา่นได้
อปุโลกน์มนัขึน้มาเอง และบางทีกลา่วหาวา่ มนัเป็น
แคก่ารเลา่เร่ืองราวท่ีมาจากความฝัน ... แตเ่ม่ือพวก
เขาไมส่ามารถท่ีจะยืนยนัเชน่นัน้ได้ พวกเขาก็กลา่วหา
วา่ ทา่นเป็นนกัไสยศาสตร์ หรือนกักวี หรือบางทีถงึขัน้
กลา่วหาวา่เป็นคนบ้า!

แท้จริงแล้ว มนัคือเร่ืองเลา่เดียวกนั ท่ีอาจจะ 
แตกตา่งตรงช่ือตวัละครเทา่นัน้ เพราะก่อนหน้านีท้า่น
ศาสนทตูมซูา (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น)  
ก็เคยถกูใสไ่คล้วา่เป็นนกัไสยศาสตร์ไมใ่ชห่รือ? และ
ทา่นศาสนทตูอีซา (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ก็
เคยถกูใสไ่คล้วา่เป็นคนบ้าไมใ่ชห่รือ? 
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เชน่น่ีแหละท่ีบรรดาศาสนทตูก่อนหน้านี ้(ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่นพวกทา่นทัง้หลาย) ตา่งก็เคย
ประสบมาก่อน ซึง่เม่ือใดท่ีศตัรูของพวกทา่นหมด
หนทางท่ีจะใสไ่คล้ พวกเขาก็จะกลา่วหาวา่พวกทา่น
เป็นนกัไสยศาสตร์หรือคนบ้า และน่ีคือลกัษณะของคน
ท่ีเป็นพยานเทจ็ เม่ือใดก็ตามท่ีเขารู้สกึวา่จดุยืนของตน
สัน่คลอน และหลกัฐานของเขาขาดความนา่เช่ือถือ 
เขาก็จะพลกิแพลงในทกุรูปแบบ และจะพยายามใส่
ไคล้ด้วยทกุสิง่ท่ีบกพร่อง ทัง้นีก็้เพ่ือจะให้ตวัเองได้มี
จดุยืนบ้าง แตจ่ากไหนเลา่ท่ีเขาจะได้รับสิง่นัน้!

ท�าไมเราไมถื่อวา่มนัเป็นเพียงความอจัฉริยะ: 

ทกุคนเหน็พ้องกนัวา่อลัลอฮฺได้ให้สตปัิญญาของ
มนษุย์มีความสามารถหรือการสร้างสรรค์ท่ีสดุยอดจน
ยากจะจินตนาการ อยา่งไรก็ตามโดยธรรมชาตแิล้วสติ
ปัญญาก็มีขอบเขตในการคดิและประมวลผลมิใชห่รือ 
ในขณะท่ีสตปัิญญาสามารถยืนยนัการมีอยูจ่ริงของ
พระผู้อภิบาล ผู้ทรงสร้างสรรค์ ผู้ทรงเดชานภุาพ และ
ด้วยความยตุธิรรมของพระผู้อภิบาลน่ีเองท่ีทรงก�าหนด 
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ให้มีอีกชีวิตหนึง่เตรียมไว้ส�าหรับการตอบแทนความดี
หรือความชัว่ท่ีมนษุย์ได้ท�าไว้ กระนัน้ก็ตามสตปัิญญา
มีความสามารถพอหรือไมท่ี่จะให้รายละเอียดปลีกยอ่
ยอ่ืนๆ ท่ีไมมี่หลกัฐานหรือประจกัษ์พยานมาบง่ชี?้  

การศกึษาเรียนรู้อลักรุอานท�าให้เรารู้ถงึขอบเขตของ
ความศรัทธาในแขนงตา่งๆ และอลักรุอานยงัได้
แจกแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการเร่ิมต้นสร้างสรรพสิง่
ตา่งๆ และมนัจะสิน้สดุอยา่งไร นอกจากนีอ้ลักรุอานยงั
ได้ฉายให้เหน็สวนสวรรค์และความสขุส�าราญท่ีมีอยูใ่น
นัน้ ให้เหน็นรกและสภาพการลงโทษของมนั จ�านวน
ประตขูองมนั จ�านวนเทวทตู (มลาอิกะฮฺ) ท่ีคอยท�า
หน้าท่ีตรงนัน้ และได้น�าเสนอข้อเทจ็จริงตา่งๆ อยา่ง
ละเอียดเก่ียวกบัสรรพสิง่ตา่งๆ รวมถงึมนษุย์ ดงันัน้
รายละเอียดตา่งๆ พวกนีถ้กูอธิบายด้วยทฤษฎีทาง
ปัญญาอนัใดกนัเลา่? 

แนน่อน มนัไมมี่ทางท่ีจะอธิบายได้ด้วยความฉลาด
และความอจัฉริยะ มนัมีความเป็นไปได้แคส่องทาง คือ 
มนัอาจจะเป็นเร่ืองโกหกมดเทจ็และการคาดเดา
คลมุเครือ หรือไมก็่เป็นความจริงท่ีได้มาด้วยการสอน
และบอกเลา่ให้ทราบ 

วิทยาการสมยัใหมไ่ด้ยืนยนับางข้อเทจ็จริงในอดีต 
โดยไมมี่การขดัแย้งใดๆ กบัข้อมลูตา่งๆในเวลานัน้ เชน่
เดียวกบัท่ีมนัสอดคล้องกบัเร่ืองราวเร้นลบัตา่งๆ 
มากมายท่ีถกูบนัทกึอยูใ่นคมัภีร์แหง่ฟากฟ้าก่อนหน้านี ้
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บางทีอาจจะเป็นคมัภีร์ท่ีผา่นการปรับเปลี่ยนส�านวน
มาแล้วก็ได้:

ลองพินิจพิจารณาสกัครู่วา่มีความเป็นไปได้ 
หรือไม ่ขนาดไหน ถ้าจะมีการคดัลอกข้อมลูตา่งๆ  
เหลา่นัน้จากคมัภีร์ของบรรดาศาสนทตูคนก่อนๆ? 

หากเรามองข้ามประเดน็ท่ีวา่ศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอ
ความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) เป็นคนท่ีอา่นไมอ่อกเขียน
ไมไ่ด้ และกลุม่ชนของทา่นสว่นใหญ่ไมรู้่หนงัสือ และ
พวกเขาไมมี่ความคุ้นเคยกบัความรู้เหลา่นัน้มาก่อน 
และทา่นก็ไมเ่คยคบกบัใครท่ีเป็นชาวคมัภีร์ก่อนหน้านี ้
นอกจากการพบเจอระหวา่งการเดนิทางในชว่งท่ีทา่น
ยงัเดก็ เป็นชว่งเวลาสัน้ๆ ในขณะท่ีมีญาตใิกล้ชิดของ
ทา่นอยูด้่วย และข้อเทจ็จริงทางประวตัศิาสตร์ได้
ยืนยนัวา่บรรดาผู้ รู้ท่ีเช่ียวชาญด้านคมัภีร์ตา่งๆ ในนยคุ
สมยันัน้ตา่งปกปิดความรู้และหว่งแหนมนั ทัง้นีเ้พ่ือ
รักษาต�าแหนง่ของพวกเขา ซึง่ไมไ่ด้มีการเผยแพร่ 
ให้แก่ใครงา่ยๆ  

หากเรามองข้ามประเดน็ดงักลา่วทัง้หมดก็จะพบข้อ
เทจ็จริงเบือ้งหน้าของผู้ศกึษาวิจยัคนไหนก็ตามวา่ อลั
กรุอานไมไ่ด้สอดคล้องกบัทกุสิง่ท่ีมีอยูใ่นบรรดาคมัภีร์
เลม่ก่อนๆ แตอ่ลักรุอานถกูประทานลงมาเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขเนือ้หาท่ีไมถ่กูต้อง (ท่ีผา่นการบดิเบือนแก้ไขของ
ผู้ รู้ศาสนาบางคน) และเตมิเตม็เร่ืองราวบางสว่นท่ีขาด
ตกบกพร่องไป และเผยถงึความรู้ท่ีพวกเขาได้ปกปิด 
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ทัง้ยงัอธิบายถงึความหลงผิดในหลกัความเช่ือท่ีมีอยู ่
หรือพฤตกิรรมบางประการท่ีผู้ รู้บางคนได้แอบอ้างไป
ยงัศาสนาของบรรดาศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมี
แดพ่วกทา่นทัง้หลาย)ทัง้ท่ีแท้จริงแล้วไมไ่ด้มีสว่น
เก่ียวข้องกนัเลย ในอลักรุอานจะมีตวัอยา่งเหลา่นีเ้ตม็
ไปหมด ด้วยปัจจยัทัง้หมดนีม้นัเป็นไปได้อยา่งไรท่ีทา่น
ศาสนทตูมฮุมัมดัจะเป็นลกูศษิย์ของพวกเขา และได้
คดัลอกความรู้จากพวกเขามา?!

ข้อเทจ็จริงทางประวตัศิาสตร์ท่ีแตกตา่ง:

คนท่ีศกึษาเรียนรู้ด้วยใจเป็นกลาง ไมค่วรมองข้ามท่ีจะ
ใช้เวลาพิจารณาวา่ ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั  
(ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ไมใ่ชช่าวอาหรับดอกหรือ?

ประวตัศิาสตร์ไมบ่อกแก่เราดอกหรือวา่ ชนเผา่
อาหรับในเวลานัน้ไมไ่ด้ครอบครองศิลปะใดท่ีเป็น
ความภาคภมิูใจนอกจากความคลอ่งแคลว่และการมี
โวหารในการใช้ภาษา นวตักรรมของพวกเขาก็ไมมี่สิง่
ใดเลยนอกจากการมีบทกวีและบทกลอน พวกเขาตา่ง
ก็จดัท่ีชมุนมุ วงสนทนา และงานฉลองเพ่ือร่ายกลอน
กวีกนัโดยเฉพาะ และชนเผา่หนึง่จะมีสถานะสงูสง่หรือ
ตกต�่าก็ขึน้อยูก่บับทกลอนท่ีเผา่นัน้ๆ ถกูกลา่วถงึ!

และหนงัสอืประวตัศิาสตร์และวรรณคดีตา่งบอกแก่
เราวา่แทบจะไมมี่ผู้ใดได้ร่ายบทกวีหรือร้อยแก้วนอกจาก
จะมีคนเตมิตอ่มนัทนัที ซึง่พวกเขาจะเตมิเตม็สว่นท่ีขาด
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หาย และรู้ดีวา่มีสว่นใดท่ีขาดหายไป และจะรีบตอบโต้
แก้ไขมนัด้วยวิธีของแตล่ะคน เหลา่นีถื้อเป็นสนาม
ประลองของพวกเขา และเป็นตวัวดัอ�านาจความเข้ม
แข็งและความพิเศษของพวกเขา

ดงันัน้ เป็นไปได้อยา่งไรท่ีศตัรูคนส�าคญัท่ีสดุของ
พวกเขา ซึง่เป็นคนท่ีพวกเขาไมเ่คยคาดคดิ ไมเ่คยเก็บ
สะสมก�าลงัเพ่ือท�าสงครามด้วย ไมเ่คยจะตอ่สู้  ไมเ่คย
ระวงัจากเขามาก่อน จู่ๆ  คนผู้ นีก็้มาท้าให้พวกเขาร่าย
บทกวีให้ได้เทียบเทา่อลักรุอาน หรือเหมือนเพียงสกั
เลก็น้อยของอลักรุอานก็ยงัดี แตก่ลายเป็นวา่ ไมมี่ใคร
กล้ารับค�าท้านัน้นอกจากตา่งคนตา่งน่ิงเงียบและ 
หลบหน้าหนีไป!

เหตใุดท่ีทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจง
มีแดท่า่น) ไมห่วาดหวัน่แม้แตน้่อยท่ีจะท้าทายพวกเขา
ในเร่ืองท่ีพวกเขาเช่ียวชาญและเก่งกาจท่ีสดุ ซึง่พวก
เขาอาจจะลกุฮือขึน้มาเผชิญหน้ากบัทา่น ไมว่า่จะตวั
คนเดียวหรือเป็นหมูค่ณะ เพ่ือหยดุยัง้และปราบทา่น 
และประกาศยืนยนัแก่ผู้คนทัง้หลายวา่สิง่ท่ีทา่นน�ามา
นัน้เป็นเร่ืองโกหก!   

และหากเราสมมตุวิา่ ทา่นศาสนทตูกล้าท�าในเร่ือง
นัน้ ก็เพราะทา่นรู้ถงึระดบัความสามารถของพวกเขาดี 
แล้วเหตใุดเลา่ท่ีทา่นกล้าประกาศยืนยนั ข้อเทจ็จริงนี ้
ไปจนถงึคนรุ่นหลงัสิน้สดุถงึวนักิยามะฮฺ วา่ไมมี่ใคร
สามารถน�าสิง่ท่ีเหมือนกบัอลักรุอานมาได้เดด็ขาด 
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หรือแม้เพียงสว่นหนึง่จากอลักรุอานก็ยงัมิอาจจะน�า
มาได้ ไมว่า่พวกเขาจะสมุหวัรวมตวักนัอยา่งไรก็ตาม
ที?! 

มนัคือการเผชิญหน้าท่ีไมมี่ใครกล้าท้าทาย นอกจาก
คนท่ีหวัใจของเขาเตม็เป่ียมด้วยความเช่ือมัน่และมัน่ใจ
ในสิง่ท่ีเขาได้พดูออกไป ซึง่มนัเป็นไปตามนัน้จริง เพราะ
ไมมี่ชาวกร็ุอยช์คนใดท่ีกล้ารับค�าท้า และแม้กระทัง่ผู้ ท่ี
เช่ียวชาญในเร่ืองบทกวีท่ีจะประพนัธ์ค�ากลา่วเหมือนกบั 
อลักรุอานทัง้เลม่หรือให้เหมือนเพียงสว่นหนึง่ของมนั
ก็ตาม และน่ีคือข้อเทจ็จริงท่ีเกิดขึน้ตัง้แตอ่ดีตจนถงึ
ปัจจบุนั ใครก็ตามท่ีพยายามหรือนกึคดิท่ีจะท�าเร่ืองนี ้
ตลอดหน้าประวตัศิาสตร์ก็จะประสบกบัความล้มเหลว
อยา่งไมเ่หลอืชิน้ดี จงึกลายเป็นเร่ืองนา่หวัเราะเยาะใน
วงการของพวกเขาเอง และถกูล้อเลยีนประชดประชนัใน
เชิงวรรณกรรมระหวา่งพวกเขากนัเอง
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สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ

เป็นบทอลักรุอานท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุท่ีชาวมสุลมิใช้อา่น
ในละหมาดซ�า้ไปมาโดยตลอด ซึง่มีความหมายโดย
สงัเขปดงันี ้

ความหมายของบทอลั-ฟาติ
หะฮฺ

ด้วยพระนามของอลัลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ฉนัขอเร่ิมต้นด้วยพระนามของอลัลอฮฺด้วยการแสดงถงึ
มารยาทและการเทิดเกียรต ิซึง่พระองค์ทรงมีคณุลกัษณะ

แหง่ความเมตตาท่ีครอบคลมุทกุสิง่ทกุอยา่ง 

การสรรเสริญทัง้หลายเป็นสทิธิของอลัลอฮฺ 

ฉนัขอสดดีุยกยอ่งอลัลอฮฺด้วยทกุคณุลกัษณะ การกระท�า 
และความโปรดปรานของพระองค์ ทัง้ท่ีเปิดเผยและซอ่น

เร้น พร้อมกบัแสดงความรักและการเทิดเกียรติตอ่พระองค์ 
พระองค์เป็นผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงครอบครองกรรมสทิธ์ิ ผู้ทรง
บริหารจดัการ และผู้ทรงให้ความโปรดปรานตอ่สรรพสิง่

และสิง่ท่ีถกูสร้างในโลกทัง้หลาย 

ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ 

ผู้ทรงมีคณุลกัษณะตามนยัและสภาพทัง้หมดของความ
เมตตา ซึง่พระองค์ทรงมีความเมตตาทัว่ไปตอ่ทกุสรรพสิง่ท่ี

มีอยูใ่นโลกนี ้และทรงมีความเมตตาเป็นการพิเศษโดย
เฉพาะตอ่ปวงบา่วผู้ศรัทธาของพระองค์
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เฉพาะพระองค์เทา่นัน้ ท่ีพวกข้าพระองค์เคารพ 
อิบาดะฮฺ และเฉพาะพระองค์เทา่นัน้ท่ีพวกข้าพระองค์ 

ขอความชว่ยเหลือ

เราขอนอบน้อมด้วยการเจาะจงเคารพภกัดีตอ่พระองค์
เพียงผู้ เดียวโอ้พระผู้อภิบาลของเรา โดยเราจะไมส่ร้างให้มี
ภาคีใดๆ ร่วมกบัพระองค์ในรูปแบบตา่งๆ ของการเคารพ
ภกัดี และเราขอวิงวอนขอจากพระองค์เพียงผู้ เดียวในทกุ
กิจการ ซึง่กิจการทัง้หมดล้วนอยูใ่นพระหตัถ์ของพระองค์ 

โดยไมมี่ผู้ใดครอบครองมนัแม้เพียงเทา่ผงธลุี 

ขอพระองค์ทรงแนะน�าพวกข้าพระองค์ ซึง่ทางอนัเท่ียงตรง

โอ้อลัลอฮฺได้โปรดชีน้�าเรา แนะน�าเรา และชว่ยเหลือเราให้
อยูใ่นแนวทางอนัเท่ียงตรง และให้เราได้ยืนหยดับน

แนวทางนัน้จนกวา่เราจะพบพระองค์ 

(คือ) แนวทางของบรรดาผู้ ท่ีพระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่
พวกเขา 

คือแนวทางท่ีพระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขาด้วยทาง
น�าและการยืนหยดั ได้แก่ บรรดาศาสนทตูและผู้ มีคณุธรรม 

ท่ีรู้สจัธรรมและปฏิบตัติามมนั 

ผู้ทรงอภิสทิธ์ิ แหง่วนัตอบแทน 

ผู้ทรงครอบครองกรรมสทิธ์ิและทรงบริหารจดัการในวนัแหง่
การตอบแทนและสอบสวน 
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มิใชแ่นวทางของพวกท่ีถกูกริว้ และมิใชแ่นวทางของพวกท่ี
หลงผิด

ได้โปรดให้เราหา่งไกลและปกป้องเราจากแนวทางของผู้ ท่ี
พระองค์ทรงโกรธกริว้พวกเขา เพราะพวกเขารู้สจัธรรมแต่
ไมป่ฏิบตัติาม และจากแนวทางของผู้ ท่ีหลงผิดหาสจัธรรม
ไมเ่จอ เพราะความโงเ่ขลา และความบกพร่องของพวกเขา

ในการแสวงหามนั 
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ทุกคนมีค�าพูดสุดท้ายของตัวเอง:

ในท้ายท่ีสดุนี ้คงเหลือค�าพดูสดุท้ายท่ีอยากจะขอให้
เราแตล่ะคนได้ใช้ตดัสนิและประกาศจดุยืนของเราตอ่
อลักรุอาน ด้วยประสบการณ์จริงของตวัเอง ไมว่า่จะ
ด้วยการอา่น การศกึษา และการใคร่ครวญ พร้อมกบั
ให้พยายามเลือกเลม่แปลความหมายอลักรุอานท่ี
เหมาะสมกบัภาษาของตนเอง ถ้าหากวา่เขาไมใ่ชค่น
อาหรับ
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ลกรุอานได้บอกวา่หลกัฐานส�าคญัท่ีสดุท่ีบง่ชีถ้งึ
ความสจัจริงในการเป็นศาสนทตูของมฮุมัมดั (ขอ
ความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ก็คือ ผลลพัธ์ท่ีหวัใจและ
ปัญญาของเราได้รับมาจากการอ่านและพินิจ
ใคร่ครวญความหมายของอลักรุอาน ตามท่ีพระองค์
ได้ด�ารัสวา่  “มิเพียงพอแก่พวกเขาหรอกหรือ ท่ีเราได้
ประทานคมัภีร์ให้แก่เจ้า ซึง่ได้ถกูอา่นให้แก่พวกเขาฟัง 
แท้จริง ในการนัน้แนน่อนยอ่มเป็นความเมตตาและ
เป็นการตกัเตือนแก่หมูช่นผู้ศรัทธา” (บทอลั-อนักะบตู 
โองการท่ี 51)

และการเรียกร้องเชิญชวนนี ้ขอเสนอไปยงัทกุคน ให้
ได้ลองศกึษาเรียนรู้และพินิจใคร่ครวญอลักรุอาน คง
ไมมี่ใครท่ีปฏิเสธค�าเชิญชวนนี ้นอกจากคนท่ีใสก่ญุแจ
ให้กบัหวัใจและปัญญาของเขาเองเทา่นัน้  (อลักรุอา
นบทมฮุมัมดั โองการท่ี 24).
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การเคารพภักดีต่อ
พระเจ้าในอิสลาม มี
ข้อเท็จจริงอย่างไร? 
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อัอลัลอฮฺพระผู้ เป็นเจ้ามีความจ�าเป็นต้องพึง่การเคารพ
ภกัดีของเราหรือไม ่? 

อลัลอฮฺ ผู้ทรงสงูสง่ ไมมี่ความจ�าเป็นต้องพึง่การเคารพ
ภกัดีและการงานท่ีเราท�า ความส�าเร็จและการรอดพ้น
จากการถกูลงโทษในอิสลามไมไ่ด้เกิดขึน้ด้วยปัจจยั
เพียงแคก่ารประกอบพิธีกรรม รูปแบบศาสนกิจ และ
การทุม่เททรัพย์สนิอยา่งเดียวเทา่นัน้แตข่ึน้อยูก่บัระดบั
ความจริงใจในการเข้าหาอลัลอฮฺและศรัทธาตอ่
พระองค์ ซึง่จะต้องท�าให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยการยก
ระดบัจิตใจและจรรยามารยาทให้สงูสง่ รวมถงึการท�า
หน้าท่ีรับใช้สงัคมและมุง่มัน่พฒันาให้ก้าวหน้า
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อลัลอฮฺได้ด�ารัสในอลักรุอานวา่  “และข้ามิได้สร้างญิน
และมนษุย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแตเ่พ่ือเคารพภกัดีตอ่ข้า ข้าไม่
ต้องการปัจจยัยงัชีพจากพวกเขา และข้าก็ไมต้่องการให้
พวกเขาให้อาหารแก่ข้า แท้จริง อลัลอฮฺคือผู้ประทาน
ปัจจยัยงัชีพอนัมากหลาย ผู้ทรงพลงั ผู้ทรงมัน่คง” (บท
อซั-ซาริยาต โองการท่ี 56-58)

อั
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ตอนท่ีมีคนถามวา่ทิศกิบลตัหรือชมุทิศของการ
ละหมาดท่ีถกูต้องคือทิศไหน เพราะการละหมาดใน
อิสลามจะให้มุง่หน้าไปยงัเมืองมกักะฮฺ (เมกกะ) แทนท่ี
อลัลอฮฺจะตอบตรงๆ แตพ่ระองค์กลบัเน้นย�า้วา่ เนือ้แท้
ของศาสนาท่ีแท้จริงนัน้ให้ยดึท่ีความจริงใจในการ
ศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ การเข้าหาพระองค์ การท�าความดี 
และการเอือ้ประโยชน์ตอ่เพ่ือนมนษุย์ ความดีนัน้ไมไ่ด้
อยูท่ี่รูปแบบผิวเผินภายนอกเย่ียงการหนัไปยงัทิศ
ตะวนัออกหรือตะวนัตกเทา่นัน้  อลัลอฮฺได้ตรัสวา่ “หา
ใชเ่นือ้แท้ของคณุธรรมไม ่กบัแคก่ารท่ีพวกเจ้าผินหน้า
ของพวกเจ้าไปทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก แต่
ทวา่คณุธรรมท่ีแท้จริงนัน้คือผู้ ท่ีศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ และ
วนัปรโลก และศรัทธาตอ่มลาอิกะฮฺ ตอ่บรรดาคมัภีร์ 
และศาสนทตูทัง้หลาย การบริจาคทรัพย์ ทัง้ๆ ท่ีมี
ความรักในทรัพย์นัน้ แก่บรรดาญาตท่ีิสนิท บรรดาเดก็
ก�าพร้า บรรดาผู้ ท่ียากจนและผู้ ท่ีอยูใ่นระหวา่งการเดนิ
ทาง บรรดาผู้ ท่ีมาขอ การบริจาคเพ่ือไถ่ทาส และเขา
ได้ด�ารงไว้ซึง่การละหมาด และช�าระซะกาต และ
คณุธรรมท่ีแท้จริงนัน้คือบรรดาผู้ ท่ีรักษาสญัญาของ
พวกเขาโดยครบถ้วน เม่ือพวกเขาได้สญัญาไว้ และ
บรรดาผู้ ท่ีอดทนในความทกุข์ยาก ความเดือดร้อน 
และขณะตอ่สู้ในสมรภมิู ชนเหลา่นีแ้หละคือผู้ ท่ีพดูจริง 
และชนเหลา่นีแ้หละคือผู้ ท่ีมีความย�าเกรง” (บทอลั-บะ
เกาะเราะฮฺ โองการท่ี 177)
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ตอนท่ีมีคนถามว่าทิศกิบลตัหรือชมุทิศของ 
การละหมาดท่ีถกูต้องคือทิศไหน เพราะการละหมาด
ในอิสลามจะให้มุง่หน้าไปยงัเมืองมกักะฮฺ (เมกกะ) 
แทนท่ีอลัลอฮฺจะตอบตรงๆ แตพ่ระองค์กลบัเน้นย�า้วา่ 
เนือ้แท้ของศาสนาท่ีแท้จริงนัน้ให้ยดึท่ีความจริงใจใน
การศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ การเข้าหาพระองค์ การ
ท�าความดี และการเอือ้ประโยชน์ตอ่เพ่ือนมนษุย์ 
ความดีนัน้ไมไ่ด้อยูท่ี่รูปแบบผิวเผินภายนอกเย่ียงการ
หนัไปยงัทิศตะวนัออกหรือตะวนัตกเทา่นัน้

อลักรุอานได้เน้นย�า้แก่เราอีกวา่ใครก็ตามท่ีมุง่มัน่ใน
การเคารพภกัดีและอยูใ่นครรลองของศาสนา ก็จะชว่ย
เอือ้ประโยชน์แก่เขาและท�าให้เขาประสบความส�าเร็จ 
สว่นใครท่ีปฏิเสธศรัทธา ตวัเขาเองนัน่แหละท่ีจะ
ขาดทนุ สว่นพระองค์อลัลอฮฺนัน้ไมไ่ด้เดือดร้อนอะไร
หรือต้องพึง่พาเราแตอ่ยา่งใด
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1

หลักการอสิลาม

คือการเคารพภกัดีท่ีเป็นศาสนกิจส�าคญัท่ีสดุใน
ศาสนาอิสลาม มีดงันี ้

การศรัทธาและยืนยนัวา่ทกุการเคารพภกัดีนัน้
ท�าไปด้วยความบริสทุธ์ิใจตอ่อลัลอฮฺ และการ
ปฏิบตัติามศาสนทตูมฮุมัมดั ด้วยการปฏิญาณ
วา่ ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และมฮุมั
มดัเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ดใูนหน้า 58)
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ด�ารงการละหมาดท่ีถกูก�าหนดวา่เป็นบงัคบั  
(ดใูนหน้า 191)

จา่ยซะกาตแก่ผู้ ท่ีมีสทิธ์ิ (ดใูนหน้า 199)

2

3
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การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน (ดใูนหน้า 204)

การประกอบพิธีหจัญ์ท่ีบยัตลุลอฮฺ อลั-หะรอม  
ณ เมืองมกักะฮฺ ส�าหรับคนท่ีมีความสามารถทัง้
ในด้านทรัพย์สนิและสภาพร่างกาย (ดใูนหน้า 
208)

4

5
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ท�าไมจงึต้องมีการก�าหนดให้ปฏบิตัแิละมีการ
ทดสอบ?

ยงัคงมีคนตัง้ค�าถามวนเวียนและทวนครัง้แล้วครัง้
เลา่ แม้จะตา่งส�านวนกนัวา่ เป็นไปได้อยา่งไรท่ีอลัลอฮฺ
จะทรงสร้างปากและฟัน รวมถงึกระเพาะอาหาร แต่
พระองค์กลบัตรัสวา่ “พวกทา่นจงถือศีลอด?” และเป็น
ไปได้อยา่งไรท่ีพระองค์ทรงสร้างความสวยงามและ
อารมณ์ใคร่ แตแ่ล้วพระองค์ก็ตรัสวา่ “พวกทา่นจงลด
สายตาให้ต�่าลงและสงวนความบริสทุธ์ิของตวัเอง”  
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และบางครัง้ก็กล้าถามแม้กระทัง่วา่ “ท�าไมอลัลอฮฺให้
เรามีร่างกายท่ีแข็งแรง แตแ่ล้วพระองค์ก็ทรงห้ามเรา
ไมใ่ห้ท�าร้ายกดข่ีและอธรรมผู้ อ่ืน?” 

ในความเป็นจริง มีค�าตอบในเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจนแล้ว
ในมโนทศัน์ของอิสลาม อลัลอฮฺได้ให้เรามีความ
สามารถและมีความแข็งแรงก็เพ่ือให้เราจดัการและ
ควบคมุ ไมใ่ชป่ลอ่ยให้มนัมาจดัการและควบคมุเรา 
ดงัท่ีอลัลอฮฺให้มีม้าก็เพ่ือให้เราข่ีและจงูมนั ไมใ่ชป่ลอ่ย
ให้ม้ามาข่ีและจงูเรา ร่างกายและความแข็งแรงของเรา
ก็เป็นเหมือนพาหนะท่ีถกูสร้างมาเพ่ือเราจะได้จดัการ 
ควบคมุ และใช้งานให้เหมาะกบักาลเทศะ ไมใ่ชป่ลอ่ย
ให้เกิดขึน้ไปในทางกลบักนั 

ความสูงส่งและความเหนือกว่าของมนุษย์ คือ 
ความสามารถของเขาในการบริหารจดัการอารมณ์
ความรู้สกึ และควบคมุความใคร่และจิตใจให้อยูใ่น
ร่องในรอย และรู้จกัใช้พลงัเหลา่นีใ้นสิง่ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์
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ฉะนัน้ ความสงูสง่และความเหนือกวา่ของมนษุย์ 
คือ ความสามารถของเขาในการบริหารจดัการอารมณ์
ความรู้สกึ และควบคมุความใคร่และจิตใจให้อยูใ่นร่อง
ในรอย และรู้จกัใช้พลงัเหลา่นีใ้นสิง่ท่ีก่อให้เกิด
ประโยชน์ ด้วยเหตนีุเ้องอลัลอฮฺจงึให้มนษุย์มีความ
พิเศษท่ีแตกตา่งจากสิง่อ่ืน และได้เตรียมบททดสอบ
ตา่งๆ ให้แก่เรา และด้วยเหตนีุเ้องท่ีอลัลอฮฺได้สร้างเรา
มา 

ดงัท่ีอลักรุอานได้กลา่วไว้วา่ “แท้จริง เราได้สร้าง
มนษุย์จากน�า้เชือ้ผสมหยดหนึง่ เพ่ือเราจะได้ทดสอบ
เขา ดงันัน้เราจงึท�าให้เขาเป็นผู้ ได้ยิน เป็นผู้ ได้เหน็ 
แท้จริงเราได้ชีแ้นะแนวทางให้แก่เขาแล้ว บ้างก็เป็นผู้
กตญัญ ูและบ้างก็เป็นผู้ เนรคณุ” (บท อลั-อินสาน  
โองการท่ี 2-3)

เคราะห์กรรมและความทกุข์ยากใดก็ตามท่ีมนษุย์ได้
ประสบ ล้วนเป็นบททดสอบเพ่ิมเตมิ เพ่ือให้เรา
ปรับปรุงสภาพของจิตวิญญาณ จรรยามารยาท และ
ความศรัทธาของเรา และเพ่ือให้เราหวนกลบัสูก่าร
ทบทวนเป้าหมายและจดุยืนของเราตอ่การมีชีวิตนี ้ดงั
ท่ีอลักรุอานได้ระบวุา่  “และแนน่อน เราจะทดสอบ
พวกเจ้าด้วยสว่นหนึง่จากความกลวั ความหิว และ
ความสญูเสียไมว่า่ในทรัพย์สนิ ชีวิต และพืชผล และ
จงแจ้งขา่วดีแก่บรรดาผู้ ท่ีอดทน คือบรรดาผู้ ท่ีเม่ือมี
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เคราะห์ร้ายมาประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็กลา่ววา่ 
แท้จริงพวกเราเป็นกรรมสทิธ์ิของอลัลอฮฺ และแท้จริง
พวกเราจะกลบัไปยงัพระองค์” (อลักรุอานบทอลั-บะ
เกาะเราะฮฺ โองการ 155-156)

เชน่นีแ้หละ ชีวิตในโลกดนุยาคือพืน้ท่ีเพ่ือให้เราได้
ก้าวหน้าหรือถดถอยลงในด้านความศรัทธาและจรรยา
มารยาท แม้วา่อลัลอฮฺจะให้โอกาสแก่เราหลายตอ่
หลายครัง้เพ่ือให้ได้รับทางน�าและเปลี่ยนแปลงชีวิต แต่
พระองค์ก็ไมไ่ด้บงัคบัเราให้เป็นเชน่นัน้ พระองค์กลบั
เปิดโอกาสให้เราเลือกเอง และแนะน�าให้เราฟืน้ฟแูผน่
ดนิและก่อประโยชน์แก่เพ่ือนมนษุย์ และให้ใช้
ประโยชน์จากความผิดพลาดและความหลงผิดท่ีเรามี
ด้วยการหวนกลบัและส�านกึผิดตอ่พระองค์ในทกุครัง้ท่ี
เรากระท�าความผิดและพลาดพลัง้ไป ในเร่ืองนีท้า่น
ศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น)  
ได้กลา่ววา่ “หากแม้นวา่พวกทา่นไมมี่บาปใดๆ  
เลย แนน่อนวา่อลัลอฮฺก็จะทรงพรากพวกทา่น  
แล้วพระองค์ก็จะทรงให้มีประชาชาตใิหมม่าแทน ซึง่
พวกเขาจะท�าบาป และพวกเขาได้ขออภยัโทษ แล้ว
พระองค์ก็จะทรงอภยัโทษให้กบัพวกเขา” (มสุลมิ 
หมายเลข 2749)
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บางทท่ีานอาจจะตัง้ค�าถามว่ามันคืออะไรกันแน่ เม่ือ
ท่านเหน็ด้วยตา หรือเหน็ผ่านส่ือออนไลน์ว่า มีมุสลิม
หลายต่อหลายคนได้มุ่งหน้าไปยังทศิหน่ึงเป็นการ
เฉพาะ โดยที่พวกเขาได้ยืน ก้มโค้ง และก้มลงกราบ 
ประหน่ึงว่าพวกเขาได้ตดัขาดจากโลกแห่งวัตถุที่อยู่ราย
ล้อมพวกเขา 

การละหมาด
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ตกลงการละหมาดของชาวมุสลิมคืออะไรกันแน่? 

การละหมาดถือเป็นเร่ืองส�าคญัท่ีสดุของอิสลาม เพราะ
มนัเป็นแนวทางส�าคญัท่ีสดุท่ีจะท�าให้ได้ 
ใกล้ชิดกบัอลัลอฮฺ วิงวอนขอและนอบน้อมตอ่พระองค์ ดงัท่ี
อลัลอฮฺได้ด�ารัสแก่ศาสนทตูของพระองค์วา่ “จงสญุดู (ก้ม
ลงกราบ) และเข้าใกล้อลัลอฮฺเถิด” (บทอลั-อะลกั โองการท่ี 
19) ด้วยเหตนีุก้ารละหมาดจงึถือเป็นรุกุ่นหรือหลกัการ
ประการท่ีสองของหลกัการอิสลามถดัจากการกลา่ว
ปฏิญาณทัง้สอง 

ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่ 
“อิสลามมีรากฐานห้าประการ ได้แก่ การกลา่วปฏิญาณวา่
ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และมฮุมัมดัเป็นศาสน
ทตูของอลัลอฮฺ และการด�ารงละหมาด....” (ดบูนัทกึโด
ยอลั-บคุอรี หมายเลข 8) 

 อิสลามสอนวา่มสุลมิจะได้รับผลบญุจากการละหมาด
ของเขาเทา่ท่ีหวัใจของเขามีความบริสทุธ์ิ รวมถงึความมุง่
มัน่ตัง้ใจ ความรู้สกึจริงจงั ความจริงใจในการวอนขอตอ่
อลัลอฮฺ และความรู้สกึท่ีได้อยูใ่กล้ชิดพระองค์ ด้วยสิง่ท่ี
ท�าให้จิตใจมีความสงบ ด้วยเหตนีุก้ารละหมาดจงึเป็นสิง่ท่ี
ท�าให้ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัติสขุจงมีแดท่า่น) 
มีความสขุมากท่ีสดุเม่ือได้ท�า 
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จากตรงนี ้อลักรุอานจงึแนะน�าให้เราได้ด�ารงกาละหมาด 
ไมใ่ชแ่คก่ารปฏิบตัใิห้ผา่นๆ แตก่ารด�ารงละหมาดด้วยความ
จริงจงันัน้ มนัจะหลอมรวมอวยัวะตา่งๆ เข้ากบัสตปัิญญา 
หวัใจ และจิตวิญญาณเข้าด้วยกนั ฉะนัน้เม่ือเราได้ละหมาด 
มนัก็จะเป็นตวักระตุ้นท่ีดีท่ีสดุให้เราท�าความดีอ่ืนๆ คอย
เตือนให้เราได้หา่งไกลจากความผิดและการก่อความเสีย
หายตา่งๆ ด้วย ดงันัน้ การร�าลกึถงึอลัลอฮฺและการเข้าหา
พระองค์จงึเป็นการกระท�าท่ีส�าคญัท่ีสดุเหนือสิง่อ่ืนใด
ส�าหรับมนษุย์ (ดบูทอลั-อนักะบตู โองการท่ี 45) 

สว่นใครท่ีคดิวา่การละหมาดเป็นเพียงการออกก�าลงักาย 
ท่ีเร่ิมต้นด้วยการช�าระและการท�าความสะอาดแคน่ัน้เอง 
แสดงวา่เขาพลาดท่ีจะคดิให้เหน็ทะลทุะลวงไปวา่ แท้จริง
ทา่ทางตา่งๆ ของการละหมาดทัง้การกระท�าและค�ากลา่ว
ทัง้หมด ล้วนแสดงถงึความย่ิงใหญ่และเป็นการเทิดเกียรติ
อลัลอฮฺในจิตใจของคนๆ หนึง่ ซึง่ค�าแรกท่ีคนละหมาดจะ
กลา่วพร้อมๆ กบัยกมือทัง้สองขึน้มาคือ “อลัลอฮอุกับรั – 
อลัลอฮฺทรงย่ิงใหญ่ท่ีสดุ” หลงัจากนัน้เขาก็จะก้มโค้ง (รุกอฺู) 
พร้อมๆ กบัการสร้างความรู้สกึให้สมัผสัถงึความย่ิงใหญ่ขอ
งอลัลอฮฺและยอมรับในความออ่นแอของตนเอง แล้วเขาก็
จะกลา่ววา่ “สบุหานะ ร็อบบยิลั อะซีม – มหาบริสทุธ์ิย่ิงแด่
พระผู้อภิบาลของฉนัผู้ทรงย่ิงใหญ่” ถดัจากนัน้เขาก็จะก้ม
ลงกราบตอ่อลัลอฮฺ (สญุดู) เพ่ือสร้างความใกล้ชิดกบั
พระองค์และวอนขอการตอบรับการวิงวอนของเขา ซึง่เขา
จะวางหน้าผากและจมกูจรดไปกบัพืน้ แล้วกลา่ววา่ “สบุ
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หานะ ร็อบบยิลั อะอฺลา – มหาบริสทุธ์ิย่ิงแดพ่ระผู้อภิบาล
ของฉนัผู้ทรงสงูสง่” นอกจากนีเ้ขาจะวิงวอนขอในสิง่ท่ีตวั
เองต้องการตอ่พระผู้อภิบาลของเขา เชน่นีแ้หละคือทกุอิริยา
บทท่ีมีอยูใ่นทา่ทางและค�ากลา่วตา่งๆ ของการละหมาด ซึง่
ไมไ่ด้เป็นทา่ทางท่ีเคลื่อนไหวไปมาและการพมึพ�าเพียง
อยา่งเดียว แตม่นัคือชว่งเวลาท่ีมีคา่มากท่ีสดุท่ีผู้ศรัทธาคน
หนึง่จะติดตอ่กบัพระผู้ทรงอภิบาลและผู้ทรงสร้างเขา 
ผู้ ท่ีท�าให้เขามีชีวิตและได้รับความโปรดปรานตา่งๆ ท�าให้
ชีวิตมีความสขุส�าราญ 

อลัลอฮฺได้ก�าหนดบงัคบัให้ชาวมสุลมิละหมาดห้าเวลา
ทัง้กลางวนัและกลางคืน โดยอนญุาตให้ละหมาด ณ ท่ีใด
ก็ได้ กระนัน้ก็ตามได้สง่เสริมให้ละหมาดท่ีมสัยิด ทัง้นีก็้เพ่ือ
เป็นการเช่ือมสมัพนัธ์และสร้างไมตรีให้มีความแนน่แฟ้น
ระหวา่งชาวมสุลมิด้วยกนั นอกจากนีย้งัท�าให้มีการเอือ้เฟือ้
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทัง้ในเร่ืองศาสนาและเร่ืองท่ีเก่ียว
กบัโลกแหง่วตัถุ

เฉกเชน่ท่ีอิสลามได้สง่เสริมให้ขะมกัเขม้นท�าสิง่ท่ี
เป็นการปฏิบตัหิรือศาสนกิจโดยอาสา 
 (นัน่คือการละหมาดท่ีไมไ่ด้เป็นภาคบงัคบั) ตราบท่ีมสุลมิ
ยงัสามารถปฏิบตัไิด้

ชาวมสุลมิจะละหมาดโดยมุง่ไปยงัทิศของกะอฺบะฮฺ ซึง่
เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมหลงัแรกท่ีสร้างโดยศาสนทตูอิ
บรอฮีมผู้ ท่ีถกูพรรณนาวา่เป็นบดิาของบรรดาศาสดาทัง้
หลาย (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ตัง้อยูใ่นเมืองมกักะฮฺ 
เป็นเมืองท่ีอยูท่างทิศตะวนัตกของคาบสมทุรอาหรับ 
นอกจากนีย้งัเป็นสถานท่ีท่ีบรรดาศาสดา (ขอความสนัตสิขุ
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จงมีแดพ่วกทา่น) ได้มาท�าหจัญ์ และชาวมสุลมิรู้ดีวา่ก้อน
หินท่ีถกูสร้างขึน้เหลา่นัน้ไมไ่ด้ก่อให้เกิดโทษหรือเอือ้
ประโยชน์แตอ่ยา่งใด อยา่งไรก็ตาม อลัลอฮฺได้สัง่ใช้ให้มุง่
ไปยงัทิศนัน้ในขณะละหมาด ทัง้นีก็้เพ่ือหลอมรวมชาว
มสุลมิทกุคนให้อยูใ่นทิศทางเดียวกนั   

การละหมาดเป็นสิง่ท่ีท�าให้ทา่นศาสนทตูมฮุมั
มดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) มีความสขุ
มากท่ีสดุ
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การอะซาน

เสียงเรียกที่เป็นการเตอืนผู้คนให้รู้ว่าได้เวลา
ละหมาด และเชญิชวนพวกเขาเพื่อให้มุ่งไปยัง
มัสยดินัน้ เรียกกันว่า “อะซาน”
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อะซานถือวา่เป็นการร�าลกึถงึอลัลอฮฺและการเทิด
เกียรตติอ่พระองค์ในรูปแบบหนึง่ ทัง้ยงัเป็นการสร้าง
ความพร้อมแก่ชาวมสุลมิเพ่ือเข้าสูก่ารละหมาด และน่ี
คือส�านวนของมนั 

1. อลัลอฮอุกับรั (อลัลอฮฺทรงย่ิงใหญ่ท่ีสดุ) กลา่วสี่ครัง้ 
2. อชัฮะด ุอลัลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮฺ (ข้าพเจ้า ขอ

ปฏิญาณวา่ไมมี่พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ) 
กลา่วสองครัง้

3. อชัฮะดอุนันะ มฮุมัมะดนั เราะสลูลุลอฮฺ (ข้าพเจ้า
ขอปฏิญาณวา่มฮุมัมดัเป็นศาสนทตูของอลัลอฮฺ) 
กลา่วสองครัง้

4. หยัยะ อะลศั เศาะลาฮ์ (มาสูก่ารละหมาดเถิด) 
กลา่วสองครัง้

5. หยัยะ อะลลั ฟะลาห์ (มาสูช่ยัชนะเถิด)  กลา่ว
สองครัง้

6. อลัลอฮอุกับรั (อลัลอฮฺทรงย่ิง
ใหญ่ท่ีสดุ) กลา่วสองครัง้

7. ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ (ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอก จา
กอลัลอฮฺ) 

CLICK HERE
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มัสยิดอัล-หะรอม คือมัสยิดท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับ
ชาวมุสลิม โดยในน้ันจะมีกะอฺบะฮฺท่ีสร้างโดย
ศาสนทูตอิบรอฮีม ซ่ึงเป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมท่ีอัล
กุรอาน ได้ส่ังใช้ให้ชาวมุสลิมมุ่งหน้าไปยังทิศน้ัน
เพ่ือท�าการละหมาดไม่ว่าเขาจะอยู่มุมใดของโลก
ก็ตาม พร้อมๆ กับการเช่ือว่า อาคารดังกล่าวน้ัน
ไม่ได้ให้โทษหรือประโยชน์ใดๆ แก่เขา
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ทกุคนเช่ือวา่จ�าเป็นท่ีจะต้องแก้ไขปัญหาชอ่งวา่งความ
ร�่ารวยล้นฟ้าและความยากจนข้นแค้น 
ท่ีมนัตา่งกนัอยา่งสดุขัว้ และย่ิงมีชอ่งวา่งระหวา่งคนรวยกบั
คนยากจนมากเพียงใด มนัก็จะย่ิงท�าให้สงัคมมีความเลื่อม
ล�า้มากขึน้เทา่นัน้ และมนัย่ิงจะท�าให้เกิดปัญหาท่ีเลวร้าย 
การก่ออาชญากรรม และการแตกแยก ในขณะท่ีระบบ
เศรษฐกิจ แนวคดิทางปรัชญา และกฎหมายข้อบงัคบัใน
การแก้ปัญหาดงักลา่วมีความหลากหลาย แล้วอิสลามมีวิธี
จดัการแก้ไขปัญหานีอ้ยา่งไรบ้าง ?  

การจ่ายซะกาต
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ในทกุปีอลัลอฮฺได้ก�าหนดบงัคบัให้ชาวมสุลมิท่ีมีฐานะ
ร�่ารวยต้องจา่ยทาน 2.5% จากจ�านวนทรัพย์สนิท่ีเกินของ
พวกเขาจากท่ีสมบตัท่ีิเก็บไว้ใช้สว่นตวั เพ่ือมอบให้กบั
บรรดาคนยากจนและขดัสน และพระองค์ก�าหนดให้มนั
เป็นหลกัข้อท่ีสามจากหลกัการอิสลามอีกด้วย  

การจา่ยซะกาตไมใ่ชค่วามอารีของคนรวยท่ีต้องให้กบั
คนยากจน แตม่นัเป็นสทิธิของคนยากจนท่ีต้องได้มาจาก
ทรัพย์สนิของคนรวย มนัต้องถงึมือคนท่ีมีความจ�าเป็น
โดยท่ีผู้ รับไมต้่องร้องขอหรือดหูม่ินศกัดิ์ศรีของเขา

การมอบทรัพย์สนิเพียงเลก็น้อยนี ้คือเกณฑ์บงัคบั
ส�าหรับมสุลมิท่ีมีฐานะร�่ารวย สว่นจะบริจาคจ�านวนสงูสดุ
เทา่ใดนัน้เป็นความสมคัรใจท่ีเปิดโอกาสให้แขง่ขนักนัได้
อยา่งเตม็ท่ี ซึง่ผลของการให้นัน้ยอ่มปรากฏให้เหน็ในชีวิต
ของพวกเขา ทัง้ในด้านสขุภาพและทรัพย์สนิ ทัง้ในเร่ืองการ
ได้รับอ�านวยพรจากพระเจ้าและมีความสขุ สว่นในโลกอาคิ
เราะฮฺนัน้จะเตม็ไปด้วยผลบญุและรางวลัการตอบแทนท่ี
เพ่ิมพนูมากมาย   

ดงัท่ีอลักรุอานได้ระบถุงึเร่ืองนีว้า่ บรรดาผู้ ท่ีบริจาค
ทรัพย์สนิของพวกเขาเพ่ือความพอพระทยัของอลัลอฮฺนัน้ 
จะเป็นดัง่เมลด็พืชเมลด็หนึง่ท่ีงอกขึน้เป็นเจ็ดรวง ในแตล่ะ
รวงนัน้มีร้อยเมลด็ แสดงวา่มนัเพ่ิมพนูถงึเจ็ดร้อยเทา่ 
อยา่งไรก็ตาม อลัลอฮฺจะทรงเพ่ิมพนูมากกวา่นัน้อีก ซึง่ขึน้
อยูก่บัความจริงใจและเจตนาของคนท่ีบริจาค และอลัลอฮฺ
เป็นผู้ทรงใจบญุล้นหลาม ผู้ทรงรอบรู้ในรายละเอียดของ
ทกุสิง่ทกุอยา่ง (บทอลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 261)
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อลักรุอานได้แจ้งแก่เราวา่คนท่ีบริจาคทรัพย์สนิแก่ผู้ ท่ีมี
ความขดัสนนัน้ เป็นการช�าระและขดัเกลาจิตใจให้บริสทุธ์ิ 
อลักรุอานได้กลา่วถงึทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺโดยตรงวา่  
“(มฮุมัมดั) เจ้าจงเอาสว่นหนึง่จากทรัพย์สมบตัขิองพวกเขา
เป็นทาน เพ่ือท�าให้พวกเขาบริสทุธ์ิ และล้างมลทินของพวก
เขาด้วยสว่นท่ีเป็นทานนัน้” (บทอตั-เตาบะฮฺ โองการท่ี 103) 

และอลักรุอานได้แจ้งแก่เราอีกวา่ คนท่ีตระหน่ีถ่ีเหนียว
ไมย่อมบริจาคทรัพย์สนิท่ีมีอยู ่และไมช่ว่ยเหลือบรรดาคน
ยากจนและขดัสน เขานัน้แหละคือคนท่ีขาดทนุเป็นล�าดบั
แรก เพราะเขาก�าลงัตระหน่ีถ่ีเหนียวตอ่ตวัเขาเองในชีวิตท่ี
ผาสกุทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า (บทมฮุมัมดั โองการท่ี 38)

การปฏิบตัใินหลกัการอิสลามท่ีย่ิงใหญ่ประการนีไ้ด้สร้าง
สงัคมให้เกิดความมัน่คง และได้สร้างเสถียรภาพให้เกิดขึน้
ระหวา่งชนชัน้ตา่งๆ ท่ีมีอยู ่ดงันัน้ การจา่ยซะกาตแก่คนท่ีมี
สทิธ์ิจะไมท่�าให้ความมัง่คัง่ในทรัพย์สนิกระจกุอยูใ่นกลุม่
เฉพาะและมีการครอบครองแตเ่พียงผู้ เดียว ด้วยเหตนีุ ้ใน
ประวตัศิาสตร์ของชาวมสุลมิชว่งแรกๆ จงึเกิดเหตกุารณ์ถงึ
ขัน้ท่ีวา่ซะกาตล้น จนต้องตามหาคนท่ีจะมารับซะกาตและ
ความชว่ยเหลือของรัฐจากเมืองตา่งๆ แตก็่ไมพ่บคนท่ีจะรับ
มนัเน่ืองจากทกุคนล้วนได้รับสทิธ์ิอยา่งถ้วนทัว่แล้ว

นอกจากนี ้มนัยงัท�าให้เกิดสมัพนัธไมตรีและความรัก
กลมเกลียวกนั เพราะจิตใจของมนษุย์มกัจะรักคนท่ีท�าดีตอ่
เขา ด้วยเหตนีุ ้คนท่ีอยูใ่นสงัคมมสุลมิจงึมีความรักกลม
เกลียวกนัประหนึง่อาคารท่ียดึเหน่ียวซึง่กนัและกนั เป็นเหตุ
ให้ลดการลกัขโมย การปล้นสะดม และการฉ้อฉล 
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การจ่ายซะกาตไม่ใช่ความอารีของคนรวยท่ีต้องให้

กับคนยากจน แต่มันเป็นสิทธิของคนยากจนท่ีต้อง

ได้มาจากทรัพย์สินของคนรวย มันต้องถึงมือคนท่ี

มีความจ�าเป็นโดยท่ีผู้รับไม่ต้องร้องขอหรือดูหม่ิน

ศักด์ิศรีของเขา 
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อลักรุอานได้เปรียบเทียบบรรดาผู้ ท่ีบริจาค
ทรัพย์สนิของพวกเขาเพ่ือความพอพระทยัขอ
งอลัลอฮฺนัน้ เป็นดัง่เมลด็พืชเมลด็หนึง่ท่ีงอกขึน้
เป็นเจ็ดรวง ซึง่ในแตล่ะรวงนัน้มีร้อยเมลด็ 
แสดงวา่มนัเพ่ิมพนูเป็นเจ็ดร้อยเทา่ 
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การถอืศีลอด

เราตา่งพากนัประหลาดใจตอ่คนท่ีสามารถควบคมุจิตใจ
ของตวัเองได้ และยงัสามารถท่ีจะหกัห้ามตวัเองจากการ
บริโภคสิง่ตา่งๆ ทัง้นีเ้พียงเพ่ือรักษาสขุภาพหรือลดน�า้หนกั 
หรือท�าตามค�าแนะน�าของแพทย์ และเรายงัถือวา่การกระ
ท�าเชน่นัน้เป็นความส�าเร็จในการบริหารอารมณ์เพ่ือให้
บรรลเุป้าหมายท่ีย่ิงใหญ่และมีความส�าคญั

แตก่ารถือศีลอดของชาวมสุลมินัน้ได้สร้างสิง่ท่ีย่ิงใหญ่กวา่ 
เพราะมนัเป็นการขดัเกลาจิตใจการควบคมุตวัเองและ
อารมณ์ใคร่ นอกจากนีย้งัเป็นการปฏิบตัติามค�าสัง่ใช้ของ
พระเจ้าผู้ทรงปรีชาญาณท่ีสดุ 
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การถือศีลอดเป็นหลกัการอิสลามข้อท่ีสี่ซึง่อิสลามได้
ก�าหนดบงัคบัให้คนท่ีมีความสามารถต้องถือศีลอด และงด
เว้นจากเหตท่ีุท�าให้การถือศีลอดเสีย อนัได้แก่ การกิน การ
ด่ืมและการมีเพศสมัพนัธ์ เร่ิมตัง้แตแ่สงอรุณขึน้จนถงึตะวนั
ตกดนิในทกุๆ วนัของเดือนเราะมะฎอนซึง่เป็นเดือนท่ีเก้า
ตามปฏิทินจนัทรคตขิองอิสลาม

อลักรุอานได้บอกแก่เราวา่ การถือศีลอดเคย 
ถกูก�าหนดบงัคบัแก่ประชาชาตติา่งๆ ก่อนหน้านีแ้ล้ว แม้วา่
อาจจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั แตก็่ยงัคงเป้าหมายเดียวกนั
และไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงแตอ่ยา่งใด  นัน่คือ เพ่ือให้เกิดการ
เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺและการย�าเกรงต่อพระองค์ (อัล
กุรอานบทอัล- บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 183)

หลงัจากท่ีมสุลมิสามารถเอาชนะอารมณ์ใคร่ซึง่เดมิที
เป็นท่ีอนญุาตส�าหรับเขาในชว่งเวลาเฉพาะชว่งท่ีถกู
ก�าหนดในทกุๆ วนั ตามจ�านวนวนัท่ีบญัญตัิไว้ ก็จะชว่ย
ท�าให้เขาเป็นนายของจิตใจ สามารถท่ีจะควบคมุมนัได้ 
และป้องกนัไมใ่ห้ตกอยูภ่ายใต้อารมณ์ใคร่ต้องห้ามในชว่ง

ท่านศาสนทูตของอิสลาม (ขอความสันติสุขจงมีแด่

ท่าน) จึงเตือนว่า คนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต

และไม่สามารถท�าให้จรรยามารยาทของเขาดีขึ้น

หลังจากที่ได้ถือศีลอดแล้ว ก็แสดงว่าเขาไม่ได้รับ

ประโยชน์ใดๆ จากการถือศีลอดของเขาเลย
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เวลาอ่ืนๆ ของสถานการณ์ในชีวิตของตน ด้วยเหตนีุ ้ทา่น
ศาสนทตู (ขอความสนัติสขุจงมีแดท่า่น) จงึเตือนวา่ คนท่ี
ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและไมส่ามารถท�าให้จรรยา
มารยาทของเขาดีขึน้หลงัจากท่ีได้ถือศีลอดแล้ว แสดงวา่
เขาไมไ่ด้รับประโยชน์ใดๆ จากการถือศีลอดของเขาเลย 
ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่ 
“ผู้ใดท่ีไมล่ะทิง้การพดูเทจ็และยงัปฏิบตัอิยูอี่ก (ในขณะท่ี
ถือศีลอด) ดงันัน้ ไมใ่ชค่วามจ�าเป็นเลยส�าหรับอลัลอฮฺท่ีเขา
ผู้นัน้ต้องละทิง้อาหารการด่ืมกินของเขา” (อลั-บคุอรีย์ 
หมายเลข 1804) 

อลักรุอานได้บอกแก่เราวา่ การถือศีลอดเคยถกู
ก�าหนดบงัคบัแก่ประชาชาตติา่งๆ ก่อนหน้านีแ้ล้ว 
แม้วา่อาจจะมีรูปแบบท่ีแตกตา่งกนั แตก็่ยงัคงเป้า
หมายเดียวกนัและไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงแตอ่ยา่งใด  
นัน่คือ เพ่ือให้เกิดการเคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺและการ
ย�าเกรงตอ่พระองค์

นอกจากนีค้วามหิวกระหายของคนท่ีถือศีลอดยงักลาย
เป็นแรงจงูใจท่ีย่ิงใหญ่ กระตุ้นให้เขาชว่ยเหลือคนท่ียากจน
ขดัสนและคนท่ีตกอยูใ่นสภาพท่ีหิวกระหายจากการไมมี่
อาหารและเคร่ืองด่ืม โดยท่ีพวกเขาไมรู้่จะหาท่ีไหนและไมมี่
ทางเลือกใดๆ เลย ทัง้นีเ้พราะตวัเขาได้เคยลิม้ลองความ
ทกุข์ยากบางสว่นท่ีคล้ายกบัสภาพของผู้คนท่ีอดอยาก
เหลา่นัน้มาแล้ว 
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การท่ีอิสลามก�าหนดบงัคบัให้มสุลมิได้ถือศีลอด
นัน้ จะท�าให้เขาได้นกึถงึความหิวกระหายของ
คนท่ียากจนขดัสน และความต้องการของพวก
เขาตอ่อาหารเพ่ือประทงัชีวิต
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หัจญ์

เป็นเร่ืองปกตท่ีิศาสนาสว่นมากจะมีการชมุนมุเพ่ือ
ประกอบพิธีกรรมบางอยา่ง เพ่ือแสดงถงึการเคารพ
ภกัดีและการนบัถือตอ่พระเจ้าของพวกเขา แตมี่การ
ชมุนมุซึง่รู้กนัเป็นท่ีแพร่หลายและมีจ�านวนท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสดุในรอบปี นัน่คือการชมุนมุเพ่ือประกอบพิธีหจัญ์ 
ในศาสนาอิสลาม ซึง่ในแตล่ะปีจะมีการชมุนมุของชาว
มสุลมิมากถงึสามล้านคนในพืน้ท่ีเลก็ๆ ท่ีเดนิทางมา
บ�าเพญ็ศาสนกิจอนัศกัดิ์สทิธ์ินี ้

208



การประกอบพิธีหัจญ์ในอิสลามคืออะไร?

การประกอบพิธีหจัญ์ถือเป็นหลกัการอิสลาม
ประการท่ีห้า เป็นศาสนกิจท่ีก�าหนดเป็นภาคบงัคบั
เพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ในชีวิต ส�าหรับคนท่ีมีความ
สามารถทัง้ในด้านทรัพย์สนิและร่างกายเทา่นัน้ 

มนัคือการชมุนมุครัง้ย่ิงใหญ่ ท่ีละลายความเป็น
ชนชัน้ เชือ้ชาต ิวงศ์ตระกลู ขนบธรรมเนียมการแตง่
กาย และฐานะทางการเงิน ทกุคนจะสวมผ้าแบบ
เดียวกนั สีเดียวกนั เปลง่ส�านวนเดียวกนั ท่ีแสดงถงึ
แก่นแท้ของความสมัพนัธ์ระหวา่งมนษุย์กบัพระผู้
อภิบาลของเขา “ลบับยักลัลอฮมุมะ ลบับยัก์, ลบับยั
กะ ลา ชะรีกะ ละกะ ลบับยัก์, อินนลัหมัดะ วนันิอฺ
มะตะ ละกะ วลัมลุก์, ลา ชะรีกะ ลกั” 

หมายถงึ ฉนัได้ตอบสนองพระองค์แล้ว โอ้พระผู้
อภิบาล ฉนัได้ตอบสนองครัง้แล้วครัง้เลา่เพ่ือพระองค์ 
โอ้พระผู้อภิบาล พวกเราได้เดนิทางมาในขณะท่ีเราได้
กลา่วด้วยวาจาและยืนยนัด้วยหวัใจวา่พระองค์เพียง
หนึง่เดียวเทา่นัน้ท่ีคูค่วรแก่การเคารพภกัดี โดยไมมี่ผู้
ใดอีกท่ีคูค่วรนอกจากพระองค์ และพระองค์คือผู้ ท่ี
คูค่วรแก่การสรรเสริญและการสดดีุท่ีสมบรูณ์  
พระองค์คือผู้ทรงสร้าง ผู้ประทานความโปรดปราน 
ผู้ทรงครอบครองกรรมสทิธ์ิตา่งๆ โดยไมมี่ภาคีใดๆ 
ร่วมกบัพระองค์       
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การประกอบพิธีหจัญ์ถือเป็นการเดนิทางแหง่ศรัทธา 
ในระหวา่งนัน้มสุลมิจะมีการใช้ชีวิต การปฏิบตั ิและ
กลา่วถ้อยค�าตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัไป โดยทัง้หมดนัน้มี
เป้าหมายสงูสดุเพ่ือเป็นการร�าลกึถงึอลัลอฮฺและการ
ย�าเกรงตอ่พระองค์ รวมถงึการแสดงตนวา่ต้องพึง่พา
และขดัสนตอ่การชว่ยเหลือของพระองค์ และวอนขอ
การอภยัโทษและผลบญุจากพระองค์ ทา่นศาสนทตูมุ
ฮมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่ 
“แท้จริงแล้ว การเวียนเฏาะวาฟรอบกะอฺบะฮฺและการ
เดนิสะแอในชว่งประกอบพิธีหจัญ์ มีขึน้เพ่ือให้มีการร�า
ลกึถงึอลัลอฮฺ” (อิบน ุอบีชยับะฮฺ หมายเลข 15334)
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 ครอบครัวใน
อสิลาม
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เรเราสามารถท่ีจะพดูได้วา่ครอบครัวสว่นใหญ่ในยคุ
ปัจจบุนัเปรียบได้เหมือนกบักลุม่คนท่ีมีกญุแจหลาย
ดอกเพ่ือเข้าบ้านหลงัเดียวกนั !
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แและกลบักลายเป็นวา่มีหลายคนได้ละทิง้ภาระ
หน้าท่ีท่ีแท้จริงตอ่ภรรยาและลกูๆ ซึง่ถือเป็นเร่ืองท่ี 
นา่เสียดายอยา่งย่ิง สิง่ใดกนัท่ีเป็นเหตยุบัยัง้เขาไมใ่ห้
มีความสขุกบัการใช้ชีวิต โดยไมอ่ยากแบกรับ 
ภาระหน้าท่ีดงักลา่วนัน้?

แม้วา่จะมีแนวโน้มดงักลา่วอยา่งเหน็ได้ชดัในยคุ
ปัจจบุนั แตจ่ริงๆ แล้ว มนัก็เคยเกิดขึน้กบัคนบางคน
มาตัง้แตช่ว่งแรกๆ ในยคุประวตัิศาสตร์แล้ว และใน
ความเป็นจริงมนัคือพฤตกิรรมท่ีเหน็แก่ผลประโยชน์
สว่นตวัและเป็นการแสดงถงึความเหน็แก่ตวั โดยไม่
ค�านงึถงึผลเสียท่ีจะเกิดขึน้กบัปัจเจกชน 
และสงัคมโดยรวม

จากจดุนีเ้อง ท่ีอิสลามได้เน้นย�า้ในสว่นของการดแูล
เอาใจใสค่รอบครัว ทัง้ในแงร่ะเบียบ  
สทิธิ และภาระหน้าท่ีตอ่สมาชิกแตล่ะคน เพราะบ้าน
และครอบครัวในอิสลามคือศนูย์กลางของการสร้าง
จิตส�านกึ อบรมเลีย้งด ูและพฒันาคน ซึง่ด้วยการสร้าง
ครอบครัว การเลีย้งด ูและการท�าหน้าท่ีของมนัให้
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1
อิสลามได้เน้นย้�าให้มีการแต่งงานและสร้าง

ครอบครัว

● อิสลามถือวา่การแตง่งานและการสร้างชีวิต
ครอบครัวเป็นหนึง่ในการงานท่ีดีเลศิและเป็นหนึง่
ในแบบฉบบัของบรรดาศาสนทตู ซึง่ในครัง้ท่ีสาวก
บางทา่นของทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมี
แดท่า่น) ต้องการอยูอ่ยา่งสนัโดษเพ่ือปลีกตวั
เคารพภกัดีตอ่อลัลอฮฺเพียงอยา่งเดียว รวมถงึ
ต้องการละหมาดและถือศีลอดโดยไมห่ยดุ และไม่
สนใจการแตง่งาน ทา่นศาสนทตูก็ได้กลา่วแก่พวก
เขาวา่“แตต่วัฉนันัน้ถือศีลอดและละศีลอด ฉนั
ละหมาดและฉนัก็พกัผอ่น และฉนัแตง่งานมีภรรยา 
ดงันัน้ ใครก็ตามท่ีปฏิเสธแบบฉบบัของฉนั เขา
ไมใ่ชพ่วกของฉนั” (อลั-บคุอรี หมายเลข 4776) 
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● อิสลามสัง่ใช้ให้จดัการแตง่งานให้สะดวกงา่ยดาย และ
ได้สญัญาวา่จะมีการชว่ยเหลอืส�าหรับคนท่ีต้องการ
แตง่งาน ดงัท่ีทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) ได้กลา่ววา่ “บคุคลสามประเภทท่ีอลัลอฮฺจะ
ทรงชว่ยเหลืออยา่งแนน่อน หนึง่ในนัน้คือ คนท่ี
แตง่งานเพ่ือปกป้องความบริสทุธ์ิของตวัเอง” (อตั-
ตริมิซี หมายเลข 1655)

● ในขณะท่ีอลักรุอานได้กลา่วถงึความโปรดปรานและ
สญัญาณตา่งๆ ของลกู หลานอาดมั อลักรุอานได้
ระบเุป็นสิง่แรกคือ การท่ีอลัลอฮฺได้สร้างความสงบ
สขุ ความรักใคร่ ความเมตตา และความสนิทสนม
ระหวา่งสามีภรรยา ดงัท่ีมีระบใุนอลักรุอานวา่ 
“และหนึง่จากสญัญาณทัง้หลายของพระองค์คือ 
ทรงสร้างคูค่รองให้แก่พวกเจ้าจากตวัของพวกเจ้า
เอง เพ่ือพวกเจ้าจะได้มีความสขุอยูก่บันาง และ
ทรงให้มีความรักใคร่และความเมตตาระหวา่งพวก
เจ้า” (บทอรั-รูม โองการท่ี 21)

● อิสลามสัง่ใช้คนหนุม่สาวท่ีเข้าสูว่ยัฉกรรจ์และมี
พละก�าลงัให้แตง่งาน เพราะมนัจะท�าให้เกิดความ
สขุและท�าให้จิตใจสงบ และยงัเป็นทางออกท่ี
ศาสนาได้มีไว้ส�าหรับการแก้ไขปัญหาความ
ต้องการทางเพศท่ีล้นปร่ีของพวกเขา
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ในขณะท่ีอลักรุอานได้กลา่วถงึความโปรดปรานและ
สญัญาณตา่งๆ ส�าหรับลกูหลานอาดมั อลักรุอานได้
ระบเุป็นสิง่แรกคือ การท่ีอลัลอฮฺได้สร้างความสงบ
สขุ ความรักใคร่ ความเมตตา และความสนิทสนม
ระหวา่งสามีภรรยา
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2
อิสลามไดใ้หเ้กยีรตอิย่างเตม็ท่ีแกส่มาชกิทุกคนใน

ครอบครัว ไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิง:

อิสลามได้ก�าหนดให้คนท่ีเป็นพอ่แมมี่ภาระหน้าท่ี
ส�าคญัในการอบรมเลีย้งดลูกูๆ ของเขา ทา่นศาสนทตู 
(ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่ “ทกุๆ คน 
ในหมูพ่วกทา่นนัน้ถือเป็นผู้ปกครองและทกุๆ คนในหมู่
พวกทา่นก็ต้องถกูสอบสวนในการปกครองดแูลของเขา 
ดงันัน้ผู้น�าก็คือผู้ปกครองผู้คนซึง่ก็จะต้องถกูสอบสวน
ในการด�าเนินการปกครอง ผู้ชาย(สามี)ก็มีหน้าท่ี
ปกครองครอบครัวของตน ซึง่ก็ต้องถกูสอบสวนเก่ียว
กบัครอบครัวของตน ผู้หญิง(ภรรยา)ก็มีหน้าท่ีปกครอง
ดแูลบ้านของสามีรวมทัง้ลกูๆ ของเขา ซึง่ก็จะถกู
สอบสวนเก่ียวกบัพวกเขา ทาสก็เป็นผู้ปกครองดแูล
ทรัพย์ของนาย พงึทราบไว้ด้วยวา่ ทกุๆ คนเป็นผู้
ปกครองดแูลและทกุคนก็ต้องถกูสอบสวนในหน้าท่ี 
ของตน” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 853)
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อิสลามได้ปลูกฝังให้มีความกตัญญูและให้เกียรติ

ต่อบดิามารดา ดแูลเอาใจใส ่และเชือ่ฟงัค�าสัง่สอน

ของพวกเขาจนกระทั่งเสียชีวิต:

ดงันัน้ แม้วา่คนเป็นลกูได้เตบิโต ก็ยงัจ�าเป็นต้องให้
เกียรตแิละท�าดีตอ่บดิามารดาของเขา ซึง่อลัลอฮฺได้น�า
ความกตญัญมูาระบใุกล้ๆ กบัการเคารพภกัดีตอ่
พระองค์ และห้ามการใช้ค�าพดูหรือการกระท�าท่ีลว่ง
เกินทา่นทัง้สอง แม้เพียงแคก่ารเอย่ถ้อยค�าหรือน�า้
เสียงท่ีแสดงถงึความไมพ่อใจตอ่ทา่นทัง้สองอลัลอฮฺได้
ด�ารัสในอลักรุอานวา่  “และพระเจ้าของเจ้าบญัชาวา่ 
พวกเจ้าอยา่เคารพภกัดีผู้ใดนอกจากพระองค์เทา่นัน้ 
และจงท�าดีตอ่บดิามารดา เม่ือผู้ใดผู้หนึง่หรือทัง้สอง
คนบรรลสุูว่ยัชราอยูก่บัเจ้า ดงันัน้อยา่กลา่วแก่ทัง้สอง
วา่ อฟุ (ค�าท่ีแสดงความไมพ่อใจ) และอยา่ขูเ่ข็ญทา่น
ทัง้สอง และจงพดูแก่ทา่นทัง้สองด้วยถ้อยค�าท่ีออ่น
โยน” (บทอลั-อิสรออ์ โองการท่ี 23)

3
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อิสลามสั่งใช้ให้รักษาสิทธิต่างๆ ที่ลูกๆ ควรได้รับ 

และจ�าเป็นต้องมีความยุติธรรมระหว่างพวกเขา

ในค่าเลี้ยงดู:

ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) 
ได้กลา่ววา่ “เป็นบาปท่ีเพียงพอแล้ว ส�าหรับบคุคลละเลย
การเลีย้งดผูู้ ท่ีอยูใ่ต้ความดแูลของเขา” (อบดูาวดู 
หมายเลข 1692) และทา่นศาสนทตู(ขอความสนัตสิขุจงมี
แดท่า่น) ได้กลา่วถงึการอบรมเลีย้งดแูละการอปุการะตอ่
ลกูสาวโดยเฉพาะวา่ “ใครก็ตามท่ีมีลกูสาวแล้วเขาก็ได้
อบรมเลีย้งดแูละเอาใจใสพ่วกนางเป็นอยา่งดี พวกนางจะ
เป็นเสมือนเกราะก�าบงัดี ยอ่มจะท�าให้สงัคมโดยรวมดีไป
ด้วย

4
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ก�าหนดบงัคบัให้มุสลมิเชือ่มสมัพนัธไมตรกัีบเครอื

ญาติ:

หมายถงึ การท่ีคนๆ หนึง่มีสมัพนัธไมตรีและท�าดีตอ่
เครือญาตทิัง้ฝ่ังบดิาและมารดา ซึง่การท�าเชน่นัน้ถือ
เป็นการงานท่ีสร้างความใกล้ชิดตอ่อลัลอฮฺ และ
เป็นการน้อมรับเช่ือฟังท่ีย่ิงใหญ่ตอ่พระองค์ อิสลาม
ห้ามไมใ่ห้ตดัสมัพนัธ์กบัพวกเขา หรือท�าไมดี่ตอ่พวก
เขา ซึง่การกระท�าเชน่นัน้ถือเป็นการกระท�าท่ีเป็นบาป
ใหญ่ ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้
กลา่ววา่ “คนท่ีตดัสมัพนัธไมตรีกบัเครือญาต ิจะไมไ่ด้
เข้าสวนสวรรค์” (มสุลมิ หมายเลข 2556)

5
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อิสลามได้ห้ามการใช้ค�าพูดหรือการกระท�า

ที่ล่วงเกินบิดามารดา ถึงแม้เพียงแค่การเอ่ย

ถ้อยค�าหรือน้�าเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจต่อ

ท่านทั้งสอง
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 สถานะของผู้หญิง
ในอสิลาม 
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สิ่สิง่ท่ีได้พบเหน็ในโฆษณาตามชอ่งทีวี หรือตามป้ายริม
ทาง รวมถงึนิตยสารตา่งๆ ท�าให้เรารู้สกึวา่กระแส
วตัถนิุยมได้ก่ออาชญากรรมท่ีย่ิงใหญ่ตอ่ผู้หญิง ซึง่
สภาพของพวกนางไมต่า่งอะไรกบัตุ๊กตาของเลน่หรือ
สนิค้าชิน้หนึง่ หรือสิง่ท่ีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศและ
สร้างจินตนาการตา่งๆ นานา
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น่ีน่ีคงจะไมไ่ด้เป็นอะไรเลยนอกจากภาพอีกด้านหนึง่ท่ี
บดิเบือนน้อยกวา่ถ้าดโูดยผิวเผินของพวกสงัคมป่าเถ่ือนใน
อดีต ท่ีดถูกูผู้หญิง และใช้พวกเธอเป็นเคร่ืองบ�าเรอความ
ส�าราญและสิง่ของท่ีใช้ซือ้ขายเทา่นัน้

ผู้หญิงท่ีเคยโดนอธรรมและกดข่ีมานานแสนนาน ไมไ่ด้
ต้องการท่ีจะตอ่สู้อยา่งทรหดเพ่ือท่ีจะออกมาจากประตอูนั
โหดร้าย เพ่ือกลบัไปสูส่ถานท่ีเดมิ แตอ่าจจะเป็นอีกประตท่ีู
ดบูดิเบือนน้อยกวา่เทา่นัน้เอง
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และนบัตัง้แตอิ่สลามได้มาเม่ือ 1400 กวา่ปีท่ีแล้ว ก็ได้
สร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีแท้จริงตอ่พฤตกิรรมอนัเลวทรามท่ี
คอยกดข่ีผู้หญิง อิสลามยงัได้วางหลกัการและบญัญตัิ
ตา่งๆ ท่ีมีความละเอียดรอบคอบเป็นท่ีสดุในการดแูลสทิธิ
และสถานะของผู้หญิง ให้เธอได้ใช้ชีวิตอยูอ่ยา่งมีเกียรติ
และมีศกัดิ์ศรี และท�าหน้าท่ีของเธอในชีวิตนีอ้ยา่งสมบรูณ์
ท่ีสดุ 

และด้วยเหตนีุเ้อง หนึง่ในบทอลักรุอานท่ียาวท่ีสดุคือบท
อนั-นิสาอ์ (บรรดาผู้หญิง) เพราะในนัน้จะมีบทบญัญตัิ
ตา่งๆ อยา่งละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้หญิง นอกจา
กนีอ้ลัลอฮฺยงัได้บอกเลา่เร่ืองราวของบรรดาผู้หญิงท่ีดี
หลายคนในอลักรุอานแก่เรา ย่ิงกวา่นัน้ยงัได้ตัง้ช่ือบทอลักุ
รอานบทหนึง่เป็นช่ือของทา่นหญิงมรัยมั ซึง่เป็นมารดาของ
ศาสนทตูอีซาหรือเยซ ู(ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น)

ดงันัน้ อิสลามได้มาปรับมมุมองตอ่ผู้หญิงให้เป็นไปตาม
ท่ีนางถกูพระเจ้าสร้างมาให้เป็นมนษุย์ไมใ่ชส่นิค้า เป็นคู่
ชีวิตตลอดอายไุมใ่ชคู่ข่าแคคื่นเดียว เป็นท่ีพกัใจ ให้ความ
รักและความเมตตา ไมใ่ชเ่พ่ือตอบสนองอารมณ์ใคร่และ
หาความสขุเพียงชัว่ครัง้ชัว่คราว  
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ตัวอย่างของบทบัญญัติที่เป็นการให้เกียรติแก่ผู้หญิง

ได้แก่: 

● ให้สทิธิแก่ผู้หญิงในการเลือกคูค่รอง และให้หน้าท่ีอนัย่ิง
ใหญ่ในการอบรมดแูลลกูๆ  
ซึง่ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัติสขุจงมีแดท่า่น) ได้
กลา่ววา่ “ผู้หญิง (ภรรยา) ก็มีหน้าท่ีปกครองดแูล
สมาชิกในบ้านของสามี ซึง่นางจะถกูสอบสวนเก่ียวกบั
พวกเขา” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 853)

● ให้คงช่ือของนางไว้และให้เกียรตติอ่สกลุทางบดิาของ
นาง โดยท่ีนางไมต้่องเปลี่ยนนามสกลุหลงัจากท่ีได้
แตง่งาน แตย่งัสามารถใช้สกลุของบดิาและครอบครัว
ของนางได้ 

● เน้นย�า้ให้ดแูลเอาใจใสเ่ป็นอยา่งดีตอ่ผู้หญิงท่ีออ่นแอท่ี
อยูโ่ดยล�าพงั ถงึแม้วา่นางไมไ่ด้เป็นญาตใิกล้ชิดก็สง่
เสริมให้อปุการะเลีย้งดนูาง และยงัถือเป็นการงานท่ีมี
ความประเสริฐท่ีสดุ ณ ท่ีอลัลอฮฺ ซึง่ทา่นศาสนทตู (ขอ
ความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่ “ผู้ ท่ีชว่ยเหลือ
หญิงหม้ายและผู้ยากไร้ เหมือนกบัผู้ ท่ีได้สู้รบในหนทาง
ของอลัลอฮฺ และผู้ ท่ีได้ยืนละหมาดในเวลากลางคืนโดย
ไมห่ยดุพกัและผู้ ถือศีลอดในเวลากลางวนัอยา่งตอ่เน่ือง
โดยไมไ่ด้ละศีลอด” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 5661)

226



● ให้ความเสมอภาคระหวา่งผู้ชายกบัผู้หญิงในเร่ืองตา่งๆ 

อยา่งมากมาย ในจ�านวนนัน้คือเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั

ธรุกรรมการเงิน กระทัง่ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุ

จงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่“ผู้หญิงเป็นสว่นหนึง่ของผู้ชาย” 

(อบดูาวดู หมายเลข 236) 

● ก�าหนดบงัคบัให้ผู้ชายอปุการะเลีย้งดนูางโดยไมท่วงบญุ

คณุ หากนางคือคนท่ีจ�าเป็นจะต้องให้การเลีย้งด ูเชน่ 

ภรรยา มารดา และลกูสาว 

● อิสลามได้มอบสทิธิแก่ผู้หญิงในเร่ืองมรดก โดยได้แบง่

ให้นางด้วยความยตุธิรรมและดีท่ีสดุ ซึง่ในบางกรณี

ระหวา่งผู้ชายกบัผู้หญิงก็จะได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั  

แตบ่างกรณีก็จะแตกตา่งกนับ้าง อาจจะเพ่ิมหรือลด

น้อยลงตามความใกล้ชิดของนางกบัเจ้าของมรดกและ

ภาระการเลีย้งดท่ีูได้รับการมอบหมาย แตค่นท่ีมองเร่ือง

นีอ้ยา่งผิวเผินและมองสัน้ๆ ก็จะเน้นไปท่ีสว่นผู้หญิงได้

รับนัน้น้อยกวา่ผู้ชายในบางกรณี โดยไมม่องถงึสิง่ท่ี

อลัลอฮฺได้ก�าหนดบงัคบัให้ผู้ชายต้องแบกรับภาระคา่ใช้

จา่ยตา่งๆ เชน่ คา่เลีย้งดภูรรยา เป็นต้น แตอิ่สลามได้

วางระบบท่ีครอบคลมุทกุมิตแิละมีความเท่ียงธรรม โดย

จะไมล่ะเมิดตอ่ฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเป็นอนัขาด  
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ในขณะท่ีมีงานเขียนบางเร่ืองพยายามใสร้่าย
อิสลามวา่กดข่ีผู้หญิงและละเมิดสทิธิตา่งๆ ของนาง 
และมีค�าสอนท่ีไมส่อดคล้องกบัยคุสมยัและ
อารยธรรมปัจจบุนั ตามค�าพดูท่ีพวกเขากลา่วอ้าง 
เรากลบัพบวา่ 75% ของคนท่ีเข้ารับอิสลามใหมใ่น
ประเทศท่ีพฒันาแล้ว เชน่ประเทศองักฤษ 
สว่นใหญ่คือบรรดาผู้หญิง โดยเฉพาะอยา่งย่ิงหลงั
จากท่ีพวกเธอได้เรียนรู้บทบญัญตัติา่งๆ 
ของอิสลามท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตครอบครัว 
(INDEPENDENT 6-11-2011)
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ผู้หญิงที่อสิลามได้เน้นย�า้ให้ดแูลพวกนาง:

ภรรยา: ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ได้กลา่ววา่  
“คนท่ีดีท่ีสดุในหมูพ่วกทา่น คือคนท่ีท�าดีท่ีสดุตอ่

คนในครอบครัวของเขา และฉนัคือคนท่ีท�าดีท่ีสดุตอ่
ครอบครัวของฉนั” (อตั-ตริมิซีย์ หมายเลข 3895)

มารดา: มีชายคนหนึง่มาหาทา่นศาสนทตูขอ
งอลัลอฮฺ (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) แล้ว
กลา่ววา่ “โอ้ทา่นศาสนทตูของอลัลอฮฺ ผู้ใดคือ
คนท่ีมีสทิธ์ิมากท่ีสดุท่ีฉนัจะต้องปฏิสมัพนัธ์
อยา่งดี ทา่นตอบวา่ “คือมารดาของทา่น” เขา

ถามตอ่อีกวา่ “ใครอีกหลงัจากนัน้?” ทา่นก็ตอบวา่ “คือ
มารดาของทา่น”  เขาก็ถามอีกวา่ “ใครอีกหลงัจากนัน้?”  
ทา่นก็ตอบวา่ “คือมารดาของทา่น” เขาก็ถามอีกวา่ “ใคร
อีกหลงัจากนัน้?” ทา่นก็ตอบวา่ “หลงัจากนัน้ก็คือบดิาของ
ทา่น” (อลั-บคุอรีย์ หมายเลข 5626)  

ลูกสาว: ทา่นศาสนทตู (ขอความสนัตสิขุจงมีแด่
ทา่น) ได้กลา่ววา่ “ใครก็ตามท่ีมีลกูสาวสามคน แล้ว
เขาก็อบรมเลีย้งดพูวกนางด้วยความอดทน ให้พวก
นางได้กิน ได้ด่ืม และได้สวมเสือ้ผ้าจากทรัพย์สนิของ

เขา พวกนางจะเป็นเหมือนเกราะก�าบงัให้กบัเขาจากไฟ
นรกในโลกหน้า” (อิบน ุมาญะฮฺ หมายเลข 3669)
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ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ชายกบัผู้หญิงในอิสลาม
เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีการผสานเกือ้กลูโดยไมข่ดั
แย้งกนั ซึง่แตล่ะฝ่ายจะเตมิเตม็ซึง่กนัและกนัใน
การสร้างสรรค์สงัคมมสุลมิ 

อิสลามไม่มีพื้นที่ให้ทั้งสองเพศขัดแย้งกัน: 

ในอิสลามไมเ่ปิดชอ่งส�าหรับการเป็นศตัรูและขดัแย้ง
กนัระหวา่งทัง้สองเพศ และไมมี่ความหมายอะไรท่ีจะ
แขง่ขนักนัในความเพริศแพร้วชัว่ครู่ของโลกนี ้และไมมี่
ประโยชน์อะไรท่ีจะมาโจมตีซึง่กนัและกนั และการ
พยายามต�าหนิและจ้องจบัผิดอีกฝ่าย

เป็นไปได้อยา่งไรท่ีมนษุย์จะเป็นศตัรูกบัอีกสว่นหนึง่
ของชีวิตเขา และเป็นไปได้อยา่งไรท่ีซีกหนึง่ของมนษุย์
จะขดัแย้งกบัอีกซีกหนึง่ของเขาเอง เพราะผู้หญิงนัน้
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โดยแท้จริงแล้วเป็นไปตามท่ีทา่นศาสนทตูผู้ มีเกียรตไิด้
กลา่วไว้คือ “นางเป็นสว่นหนึง่ของผู้ชาย” ความ
สมัพนัธ์ระหวา่งทัง้สองคือความสมัพนัธ์ในเชิงเตมิเตม็
ซึง่กนัและกนั แตล่ะสว่นก็จะเกือ้กลูสว่นท่ีขาดในการ
รังสรรค์สงัคมมสุลมิ  

นอกจากนีอ้ลักรุอานยงัได้ฉายภาพให้เหน็ถงึ 
การเตมิเตม็ซึง่กนัและกนัด้วยภาพลกัษณ์ท่ีสวยงาม 
นา่ทึง่ ดงัค�าด�ารัสท่ีวา่  “นางทัง้หลายนัน้คือเคร่ืองนุง่ม่
หม่ของพวกเจ้า และพวกเจ้าก็คือเคร่ืองนุง่หม่ 
ของพวกนาง” (บทอลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 187)

สิง่ท่ีผู้ชายมองในแวบแรกวา่เป็นความออ่นแอของผู้
หญ่ิง จริงๆ แล้ว ในด้านกลบัมนัคือความแข็งแกร่งท่ี
ผู้ชายท�าได้ไมดี่เทา่ผู้หญิงหรือท�าไมไ่ด้เลยตา่งหาก แต่
ชีวิตครอบครัวมีความจ�าเป็นตอ่สิง่นัน้ .. และท่ีสิง่ผู้
หญิงมองวา่เป็นความออ่นแอของผู้ชาย  บางทีก็อาจ
จะเป็นภาพหนึง่ของประเภทความสามารถท่ีไมเ่หมาะ
สมกบัเพศของเธอ แตชี่วิตและสงัคมก็จะอยูอ่ยา่งมี
เสถียรภาพไมไ่ด้ถ้าไมมี่ปัจจยันี ้

ยอ่มเป็นเร่ืองท่ีไร้สาระถ้าเราจะคดิวา่อลัลอฮฺ 
ได้สร้างมนษุย์ออกมาเป็นสองเพศ (ผู้ชายกบัผู้หญิง) 
ให้แตกตา่งกนั แล้วเราก็กลา่ววา่ ระหวา่งทัง้สองเพศ
นัน้จะต้องมีความเหมือนกนัในทกุเร่ือง 
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ตอนท่ีมีผู้ชายบางคนปรารถนาอยากได้สทิธิบาง
อยา่งท่ีผู้หญิงได้รับ และผู้หญิงบางคนก็ปรารถนา
อยากได้สทิธิบางอยา่งท่ีผู้ชายได้รับ อลักรุอานก็ได้ถกู
ประทานโองการลงมาวา่“และจงอยา่ปรารถนาในสิง่ท่ี
อลัลอฮฺได้ทรงให้แก่บางคนในหมูพ่วกเจ้าเหนือกวา่อีก
บางคนส�าหรับผู้ชายนัน้มีสว่นได้รับจากสิง่ท่ีพวกเขา
ได้ขวนขวายไว้ และส�าหรับหญิงนัน้ก็มีสว่นได้รับจาก
สิง่ท่ีพวกนางได้ขวนขวายไว้ และพวกเจ้าจงขอตอ่
อลัลอฮฺ จากความกรุณาของพระองค์เถิด”(บทอนั-นิ
สาอ์ โองการท่ี 32) 

ทกุสิง่ทกุอยา่งมีความพิเศษ มีหน้าท่ี และมีข้อดีของ
มนั และทกุสิง่ทกุอยา่งก็ล้วนแสดงบทบาทของมนัเพ่ือ
แสวงหาความกรุณาธิคณุและความพงึพอพระทยัของ
พระองค์อลัลอฮฺ ดงันัน้ ศาสนาจงึไมไ่ด้มีขึน้เพ่ือผล
ประโยชน์ของผู้ชายเป็นการเฉพาะ  หรือผลประโยชน์
ของผู้หญิงเป็นการเฉพาะ แตศ่าสนามีขึน้เพ่ือผล
ประโยชน์ของมนษุย์ ผลประโยชน์ของครอบครัว และ
ผลประโยชน์ของสงัคมมสุลมิ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง:

การจดัระเบียบและควบคมุความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
ผู้ชายกบัผู้หญิงในกฎข้อบงัคบัและวฒันธรรมประเพณี
ตา่งๆ นัน้ยอ่มมีความหลากหลาย ขึน้อยูก่บัมมุมอง
และทางเลือกของมนษุย์ท่ีมีอยูต่ลอดหน้า
ประวตัศิาสตร์ ซึง่ยากแก่การกลา่วถงึหรือรวบรวมไว้
ทัง้หมดได้ อยา่งไรก็ตามหนงัสือประวตัศิาสตร์และ
มานษุยวิทยาได้บอกแก่เราถงึกลุม่ชนท่ีไมเ่ลง็เหน็ถงึ
ปัญหาของการเปลือยร่างกายจนลอ่นจ้อน และปัญหา
ความเละเทะทางเพศท่ีคกุคามทัง้ผู้ชายและผู้หญิง ไป
จนถงึกลุม่คนอีกพวกหนึง่ท่ีจองจ�าผู้หญิงด้วยกฎเหลก็
เพราะกลวัเกินเหตวุา่พวกนางจะถกูกระท�าย�่ายี รวมถงึ
กลุม่ชนอีกประเภทท่ีให้ผู้ชายปกปิดร่างกายเพียงฝ่าย
เดียว หรือให้ความส�าคญักบัการปกปิดร่างกาย 
เพียงบางสว่นเทา่นัน้ และแนวอ่ืนๆ จากนีท่ี้นบัไมถ้่วน

CLICK HERE
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กลุม่ชนสว่นใหญ่ในหน้าประวตัศิาสตร์ โดยเฉพาะ
บรรดาคนท่ีมีอารยธรรม ตา่งเหน็พ้องกนัวา่ความ
สมัพนัธ์ระหวา่งผู้ชายกบัผู้หญิงจ�าเป็นต้องมีกฎ
ระเบียบมาควบคมุทัง้นีก็้เพ่ือไมใ่ห้ใช้ชีวิตเหมือนอยูใ่น
ป่าหรือคอกสตัว์ท่ีไมไ่ด้แตกตา่งอะไรเลยระหวา่ง
มนษุย์กบัสตัว์เดรัจฉาน
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กลุม่ชนสว่นใหญ่ในหน้าประวตัศิาสตร์ โดย
เฉพาะบรรดาคนท่ีมีอารยธรรม ตา่งเหน็พ้องกนั
วา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ชายกบัผู้หญิงจ�าเป็น
ต้องมีกฎระเบียบมาควบคมุ ทัง้นีก็้เพ่ือไมใ่ห้ใช้
ชีวิตเหมือนอยูใ่นป่าหรือคอกสตัว์ ท่ีไมไ่ด้แตก
ตา่งอะไรเลยระหวา่งมนษุย์กบัสตัว์เดรัจฉาน

ผู้หญิง  

ผู้ชาย  
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงใน

อิสลาม:

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ชายกบัผู้หญิงในอิสลาม 
ไมใ่ชก่ารคดิค้นของมนษุย์ท่ีจ�ากดัอยูภ่ายใต้ขอบเขต
ของปัจจยัทางประวตัิศาสตร์และภมิูศาสตร์ แตม่นัเป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีมีรูปแบบสมบรูณ์ โดยสามารถใช้ได้ใน
ทกุยคุทกุสมยั เป็นรูปแบบท่ีอลัลอฮฺได้ประทานลงมา
ในอลักรุอาน และทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ก็ได้สอนแก่มนษุย์ทกุคน 
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ความสัมพนัธ์เหล่านีมี้ความแตกต่างใน
ลักษณะและขอบเขตของมัน ตามสถานภาพของ
ผู้หญิงที่มีต่อผู้ชาย ดงัที่อสิลามได้อธิบายไว้ 

1. เป็นสามีของนาง:

ไมมี่สิง่ใดท่ีจะอธิบายและชีใ้ห้เหน็ลกัษณะของ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งสามีภรรยา จะดีไปกวา่การ
อธิบายของอลักรุอานอีกแล้ว แท้จริง อลัลอฮฺ 
ได้เรียกสามีวา่เป็นเคร่ืองนุง่หม่ของภรรยา  
สว่นภรรยาก็เป็นเคร่ืองนุง่หม่ของสามี ประหนึง่เป็น
ภาพท่ีมีความลกึซึง้ในความสมัพนัธ์ระหวา่งจิตใจ 
ความรู้สกึ และร่างกายของทัง้สองฝ่าย อลัลอฮฺได้
ด�ารัสวา่   “นางทัง้หลายนัน้คือเคร่ืองนุม่หม่ของพวก
เจ้า และพวกเจ้าก็คือเคร่ืองนุง่หม่ของพวกนาง” (บท
อลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 187)

2. ผู้ชายที่เป็นมะห์ร็อมกับนาง  

ความหมายของมะห์ร็อมคือ คนท่ีห้ามแตง่งานด้วย
กนัตลอดไป เน่ืองจากเป็นญาตท่ีิใกล้ชิด ซึง่พวกเขามี
ทัง้หมด 13 จ�าพวก อาทิ บดิา ปู่  ลกูชาย พ่ีชาย น้อง
ชาย น้าชาย อาชาย หลานอาหรือหลานน้า(ทัง้จากพ่ี
น้องชายหรือพ่ีน้องสาว) หลานของปู่ ยา่หรือหลานของ
ตายาย ซึง่ผู้หญิงสามารถอยูต่อ่หน้าญาตใิกล้ชิดท่ีเป็น
มะห์ร็อมได้โดยไมต้่องสวมหิญาบอยา่งสมบรูณ์ แตใ่ห้
ปกปิดโดยอยา่ให้ถงึขัน้เปลือยเรือนร่าง 
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3. ชายที่เป็นคนนอก:

ความหมายของคนนอกท่ีไมไ่ด้เป็นญาตใิกล้ชิด คือ 
ชายทกุคนท่ีไมใ่ชม่ะห์ร็อมของนาง

อิสลามได้ก�าหนดหลกัการในด้านความสมัพนัธ์ของ
ผู้ชายกบัผู้หญิงท่ีไมไ่ด้เป็นมะห์ร็อมกนั  
เพ่ือรักษาเกียรตแิละป้องกนัชอ่งทางของมารร้าย (ชยั
ฏอน) ในการลอ่ลวงมนษุย์ ซึง่พระเจ้าผู้สร้างมนษุย์นัน้
ยอ่มรู้ดีวา่อะไรท่ีเหมาะสมกบัเขา  
ดงัท่ีมีระบใุนอลักรุอานวา่ “พระผู้ทรงสร้างจะมิทรง
รอบรู้ดอกหรือ พระองค์คือผู้ทรงรอบรู้อยา่งถ่ีถ้วน 
ผู้ทรงตระหนกัย่ิง” (บทอลั-มลุก์ โองการท่ี 14)

238



ท�าไมอิสลามจึงบัญญัติให้คลุมหิญาบต่อหน้าชาย

ที่เป็นคนนอก? 

● เพ่ือให้ผู้หญิงรู้สกึมัน่ใจในการใช้ชีวิตและในสงัคม ไม่

วา่ในด้านการแสวงหาความรู้และการท�างาน วา่มนั

สามารถด�าเนินไปด้วยดี และสามารถรักษาเกียรติ

และความบริสทุธ์ิของนางได้ 

● ท�าให้ลดโอกาสท่ีจะเกิดปัจจยัยัว่ยวนและเร้าให้ลุม่

หลง เพ่ือประกนัความบริสทุธ์ิของสงัคมในแงห่นึง่ 

และเป็นการรักษาเกียรตขิองผู้หญิงในอีกแงห่นึง่ด้วย

● ชว่ยให้ผู้ชายมองผู้หญิงด้วยความบริสทุธ์ิใจและอยู่

ในร่องในรอย ซึง่จะท�าให้พวกเขาปฏิบตัติอ่นาง ใน

ฐานะท่ีนางเป็นมนษุย์ด้วยกนัท่ีมีสทิธ์ิจะเข้าถงึความ

สะดวกตามท่ีนางพงึพอใจเหมือนคนอ่ืนๆ ทัว่ไปตาม

ขนบวฒันธรรมและความรู้ทางการศกึษา ไมใ่ชม่อง

นางเป็นสิง่กระตุ้นตณัหา หรือเคร่ืองมือละเลน่และ

สนองความสขุเทา่นัน้ 
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หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
คนนอกที่ไม่ใช่มะห์ร็อม: 

1  ลดสายตาให้ต�่าลง: 

อลัลอฮฺได้สัง่ใช้ทัง้ผู้ชายและผู้หญิงให้ลดสายตาลงต�า่ 
โดยไมม่องไปยงัสิง่ท่ียัว่ยวนตา่งๆ เพราะมนัเป็นวิธีการ
สงวนความบริสทุธ์ิและรักษาเกียรตแิก่กนั อิสลามยงั
บอกวา่การทอดสายตาไปทัว่โดยไมมี่ขอบเขตนัน้ยอ่ม
เป็นทางชกัจงูไปสูบ่าปและพฤตกิรรมลามก อลักรุอาน
ได้กลา่ววา่ “จงกลา่วเถิด (มฮุมัมดั)แก่บรรดาผู้ศรัทธา
ชาย ให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต�่า และให้
พวกเขารักษาทวารของพวกเขา นัน่เป็นการบริสทุธ์ิย่ิง
แก่พวกเขา แท้จริงอลัลอฮฺทรงรอบรู้สิง่ท่ีพวกเขากระท�า 
และจงกลา่วเถิด (มฮุมัมดั) แก่บรรดาผู้ศรัทธาหญิง ให้
พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต�่า และให้พวกเธอ
รักษาทวารของพวกเธอ” (บทอนั-นรู โองการท่ี 30-31)

2  ปฏสัิมพนัธ์ด้วยมารยาทและนิสัยที่ด:ี 

การปฏิสมัพนัธ์ของผู้ชายกบัผู้หญิงในเร่ืองงาน หรือ
การแสวงหาความรู้ ฯลฯ ต้องเป็นไปด้วยมารยาทท่ีดี
และให้เกียรติตอ่กนั และให้หลีกเลี่ยงสิง่ตา่งๆ ท่ีจะ
เป็นการกระตุ้นตณัหาไมว่า่ในทางไหนก็ตาม
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3  หญิาบหรือการปกปิดร่างกายให้มดิชดิ:

อลัลอฮฺได้บญัญตัเิฉพาะผู้หญิงให้สวมหิญาบ เพราะ
ในตวัของนางมีความสวยงามและสิง่ยัว่ยวนตา่งๆ ท่ีจะ
เกิดปัญหากบัผู้ชายมากกวา่การท่ีผู้ชายจะสร้างปัญหา
กบัผู้หญิง ด้วยเหตนีุ ้นบัตัง้แตป่ระวตัศิาสตร์ในอดีตอนั
ยาวนาน จนถงึปัจจบุนั เรามกัพบวา่สว่นใหญ่จะใช้ผู้
หญิงยัว่ยวนผู้ชายในเร่ืองกามารมณ์ ไมใ่ชต่รงกนัข้าม
กนั และน่ีเป็นสิง่ท่ีเราได้เหน็ในสื่อตา่งๆ อยา่งมากมาย
ทกุวนันี ้

สว่นขอบเขตของหิญาบในอิสลาม ก็คือการท่ีผู้หญิง
ได้ปกปิดร่างกายของนางทัง้หมด ยกเว้นใบหน้าและ
ฝ่ามือทัง้สองตอ่หน้าผู้ชายคนนอก ดงัท่ีอลักรุอานได้
สัง่ใช้วา่  “และอยา่เปิดเผยเคร่ืองประดบัของพวกเธอ
เว้นแตส่ิง่ท่ีพงึเปิดเผยได้” (บทอนั-นรู โองการท่ี 31)
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คนท่ีวิจารณ์เร่ืองหิญาบของอิสลามแกล้งท�า
เป็นลืมไปวา่ ภาพของผู้หญิงท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสดุใน
หน้าประวตัศิาสตร์ เชน่ท่ีปรากฏในภาพวาด
ของแมม่ารี(มารดาพระเยซ)ูนัน้ ก็จะมีแตภ่าพท่ี
สวมหิญาบซึง่มีความคล้ายคลงึกบัหิญาบของ
ชาวมสุลมิ 
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 หลักการอสิลามใน
การบริโภคอาหารและ

เคร่ืองดื่ม 
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โดโดยปกติค�าถามแรกท่ีคนสนใจศกึษาอิสลามมกัจะถาม
กนัคือ ท�าไมอิสลามห้ามด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และ
บริโภคเนือ้หม ู? 
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ค�ำค�าตอบในเร่ืองนี ้จ�าเป็นที่เราจะต้องให้ความ
กระจ่างที่ส�าคัญดงันี:้

อลักรุอานอนญุาตให้ชาวมสุลมิได้ใช้ประโยชน์จากทกุ
สิง่ท่ีมีอยูบ่นแผน่ดินนี ้ซึง่อลักรุอานได้น�าเสนอหลกัฐาน
อยา่งชดัเจนวา่ สิง่ท่ีมีอยูบ่นแผน่ดนิทัง้หมดล้วนถกูสร้างให้
เราได้ใช้กบัประโยชน์จากมนั (ดบูทอลั-บะเกาะเราะฮฺ 
โองการท่ี 29)

ซึง่ในจ�านวนนัน้คืออาหารและเคร่ืองด่ืม โดยทัง้หมดเป็น
สิง่ท่ีอนญุาต นอกจากสิง่ท่ีอลักรุอานได้ยกเว้น เหตเุพราะ
มนัเป็นสิง่สกปรกและอนัตรายตอ่สขุภาพหรือท�าให้เสียสต ิ
แตท่า่นคงให้ความสนใจเฉพาะการห้ามเนือ้หมแูละเคร่ือง
ด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์มากกวา่ 
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เนื้อหมู: 

การห้ามบริโภคเนือ้หมูไ่ด้ปรากฏส�านวนอยา่งชดั
เจนในอลักรุอาน ทัง้ๆ ท่ีหมไูมไ่ด้เป็นท่ีรู้จกัมากนกัใน
สงัคมอาหรับยคุนัน้ ท�าให้มีบางคนแปลกใจตอ่การ
ห้ามบริโภคเนือ้หมแูละพากนัวิพากษ์วิจารณ์ ทัง้ๆ ท่ี
เร่ืองนีไ้มไ่ด้เป็นสิง่ต้องห้ามเฉพาะชาวมสุลมิเทา่นัน้ 
แตเ่ป็นท่ีทราบกนัดีวา่มนัเป็นสิง่ต้องห้ามส�าหรับชาว
ยิวด้วยเชน่กนั หลกัฐานในเร่ืองนีป้รากฏอยา่งชดัเจน
ในพนัธสญัญาเดมิ แตท่ี่นา่ประหลาดใจกวา่นัน้คือ
บรรดานกัวิชาการทางด้านศาสนาหลายคนได้ยืนยนั
วา่หมเูป็นสิง่ท่ีต้องห้ามส�าหรับชาวคริสต์ด้วย ซึง่มีหลกั
ฐานท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนในพนัธสญัญาใหม ่อยา่งไร
ก็ตามมนัได้ถกูดดัแปลงและบดิเบือนไปหมดแล้ว (ดู
ในไบเบลิ มาระโก 5/11-13, มทัธิว 67, สารท่ีสองของ
เซนต์ปีเตอร์ 2/22, ลกูา 11/15)

มีเหตอุนัใดท่ีจะห้าม หากอลัลอฮฺประสงค์มิให้เรา
บริโภคบางอยา่งเพ่ือเป็นการทดสอบเรา หลงัจากท่ี
พระองค์ได้อนมุตัสิิง่ตา่งๆแก่เราอยา่งมากมาย ทัง้นี ้
เพ่ือทดสอบความศรัทธาและการเช่ือฟังของเรา เฉก
เชน่ท่ีพระองค์ได้ทดสอบศาสดาอาดมั (ขอความ
สนัตสิขุจงมีแดท่า่น) หลงัจากท่ีพระองค์ได้อนมุตัใิห้
บริโภคสิง่ดีๆ ท่ีมีอยูใ่นสวนสวรรค์อยา่งมากมาย แต่
พระองค์ก็ได้ห้ามรับประทานผลไม้จากต้นไม้เพียงต้น
เดียวเทา่นัน้?
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อลัลอฮฺได้ห้ามบริโภคบางอยา่งเพ่ือเป็นการ
ทดสอบเรา หลงัจากท่ีพระองค์ได้อนมุตัสิิง่ตา่งๆ 
แก่เราอยา่งมากมาย ทัง้นีเ้พ่ือทดสอบความ
ศรัทธาและการเช่ือฟังของเรา เฉกเชน่ท่ีพระองค์
ได้ทดสอบศาสดาอาดมั (ขอความสนัตสิขุจงมี
แดท่า่น) หลงัจากท่ีพระองค์ได้อนมุตัใิห้บริโภค
สิง่ดีๆ ท่ีมีอยูใ่นสวนสวรรค์อยา่งมากมาย แต่
พระองค์ก็ได้ห้ามรับประทานผลไม้จากต้นไม้
เพียงต้นเดียวเทา่นัน้
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สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์: 

การตอ่สู้กบัโรคระบาดและโรคร้ายท่ีท�าลายชีวิตของ
มนษุย์ และการออกกฎหมายอยา่งเข้มงวดเพ่ือรักษา
สขุภาพของผู้คนถือเป็นภารกิจส�าคญัประการหนึง่ของ
ทกุประเทศและทกุรัฐบาลข้อบกพร่องใดก็ตามในการ
ใช้กฎหมายดงักลา่วจะก่อให้เกิดผลเสียท่ีชัว่ร้ายและ
รุนแรงทัง้ตอ่ปัจเจกบคุคลและในสงัคมโดยรวม  
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บางทีข้อมลูท่ีนา่ตกใจส�าหรับเราทกุคนก็คือ 
งานวิจยัท่ีมีความนา่เช่ือถือ เชน่รายงานจากองค์การ
อนามยัโลกและงานวิจยัของมหาวิทยาลยัออ็กซ์ฟอร์ด
ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร “Nature” ประจ�าวนัท่ี 
15 มีนาคม 2012 และรายงานจากองค์การอนามยั
โลกวนัท่ี 11/2/2011 พบวา่ จ�านวนเหย่ือผู้สญูเสียจาก
ปัญหาสรุาในแตล่ะปีมีมากกวา่เหย่ือผู้สญูเสียจากโรค
เอดส์ ไข้มาลาเรีย และวณัโรครวมกนัเสียอีก และมี
จ�านวนมากถงึสามเทา่ของเหย่ือท่ีเกิดจากสงคราม 
การฆา่ล้างเผา่พนัธุ์ และการก่อการร้ายในปีนัน้ น่ีคือ
ตวัเลขท่ีมีการยืนยนัจากงานวิจยันัน้ รวมถงึรายงาน
ขององค์การอนามยัโลกด้วย
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ในแตล่ะปีมีผู้ เสียชีวิตเพราะ
โรคจากเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
และเสพตดิมากกวา่ 2.5 ล้านคน 
ในจ�านวนนัน้เป็นเยาวชนท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 15-29 ปี  
มากถงึ 320,000 คน พวกเขาได้
สญูเสียชีวิตในแตล่ะปีทัว่ทกุมมุ
โลกด้วยเหตตุา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
แอลกอฮอล์และถือเป็น 9% ของ
จ�านวนการเสียชีวิต 
ในแตล่ะปี  
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จากงานวิจยัของอเมริกาชิน้
หนึง่พบวา่นกัศกึษา
มหาวิทยาลยัมากถงึ 
7 แสนคนถกูรุมท�าร้ายจาก
นกัศกึษาด้วยกนัท่ีชอบด่ืม
แอลกอฮอล์เกินขนาด  
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และงานวิจยัในปี 2001 
แสดงให้เหน็วา่ 80% ของคดี
อาชญากรรมท่ีร้ายแรงท่ีเกิด
จากบรรดาคนหนุม่สาวในประ
เทศเอสโตเนีย ล้วนมีความ
เก่ียวข้องกบัการด่ืมแอลกอฮอล์
เกินขนาด  

252



เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถกูนบั
วา่มีสว่นเก่ียวข้องกบัคดี
ฆาตกรรมตา่งๆ ในระดบัโลก 
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งานวิจยัและรายงานตา่งๆ 
จากองค์การอนามยัโลกได้
เรียกร้องให้ทกุประเทศจดั
ระเบียบให้เข้มงวดมากขึน้ 
หรือให้ป้องกนัโศกนาฏกรรม
ในแตล่ะวนัท่ีเกิดจากเคร่ือง
ด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
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ในระยะเวลาเพยีงหน่ึงปีในสหราชอาณาจกัร
เพยีงที่เดยีว:

● มีคดีอาชญากรรมท่ีรุนแรงเกือบหนึง่ล้านคดีท่ี
เก่ียวข้องกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และเกือบ
คร่ึงหนึง่ของคดีอาชญากรรมท่ีรุนแรงทัง้หมดล้วน
เก่ียวข้องกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์จากมมุมอง
ของคนท่ีตกเป็นเหย่ือ   

● เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
เกือบ 7 ล้านครัง้ท่ีต้องเข้ารับการรักษาท่ีหนว่ย
อบุตัเิหตฉุกุเฉินในโรงพยาบาลตา่งๆ และต้องใช้งบ
ประมาณเกือบ 650 ล้านปอนด์ ท่ีต้องเก็บจากผู้
เสียภาษี

● งบประมาณคา่ใช้จา่ยทัง้หมดของคดีอาชญากรรม
และการทะเลาะวิวาทท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัเคร่ือง
ด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ รวมถงึผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบั
ผู้คนอยูร่ะหวา่ง 8-13 ล้านปอนด์ตอ่ปี  
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อัลกุรอานมีแนวทางแก้ไขปัญหาเคร่ืองดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และสุราอย่างไร ? 

อิสลามไมไ่ด้รีรอผลการรายงานจากทางองค์การ
อนามยัโลกเพ่ือศกึษาผลกระทบของเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล์ตอ่ปัจเจกบคุคลและคนในสงัคมโดยรวม 
เพราะผู้ ท่ีสร้างมนษุย์คือผู้ทรงรอบรู้อยูแ่ล้วตอ่สิง่ท่ี 
จะเอือ้ประโยชน์ในชีวิตของมนษุย์และตอ่สงัคมโดย
รวม

อิสลามได้มาในชว่งท่ีชาวอาหรับไมเ่คยวา่งเว้นจาก
การมนึเมาและด่ืมสิง่มนึเมา ซึง่สรุาประเภทตา่งๆ ถือ
เป็นสดุยอดของความส�าราญและมีคา่มากส�าหรับพวก
เขาโดยพวกเขาจะใช้สรุาเพ่ือเป็นการโอ้อวดกนั และ
ยอมทุม่เงินทองท่ีมีอยูเ่พ่ือซือ้สรุามาครอบครอง 
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แตแ่ล้วอลักรุอานก็ได้เข้ามาแก้ไขปัญหาด้วยการใช้
วิธีท่ีชาญฉลาดและมีความยตุธิรรมอยา่งมาก โดยได้
ยืนยนัวา่เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ก็มีสว่นดีและมี
ประโยชน์ เพราะคนท่ีด่ืมจะรู้สกึผอ่นคลายและ
สามารถคลี่คลายความโศกเศร้าท่ีมีอยูใ่นชัว่ขณะได้ 
อยา่งไรก็ตามผลเสียและบัน้ปลายของมนันัน้เลวร้ายก
วา่ เป็นไปไมไ่ด้เลยหรือยากมากท่ีจะรักษาผลเสียและ
ผลพวงตา่งๆ ของมนัทางด้านจิตใจ จริยธรรม และ
สขุภาพทัง้ตอ่ปัจเจกบคุคลและสงัคมโดยรวม เชน่ท่ีอลั
กรุอานได้กลา่ววา่ 

“พวกเขาจะถามเจ้าเก่ียวกบัน�า้เมาและการพนนั 
จงกลา่วเถิดวา่ ในทัง้สองนัน้มีโทษมากและมีคณุหลาย
อยา่งแก่มนษุย์ แตโ่ทษของมนัทัง้สองนัน้มากกวา่คณุ
ของมนั” (บทอลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 219)

หลงัจากนัน้อลักรุอานก็มาเน้นย�า้อีกครัง้ถงึการห้าม
สรุา และถือวา่เป็นการงานของมารร้ายท่ีเป็นบอ่เกิดของ
การเป็นศตัรู การทะเลาะเบาะแว้ง การท�าลายเกียรติ
และการผินหลงัให้กบัภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ ซึง่
อลักรุอานได้ถามผู้คน (ชาวอาหรับในเวลานัน้) วา่ “พวก
ทา่นจะเลกิมนัหรือไม ่?” พวกเขาได้ตอบวา่ “พวกเราได้
เลกิแล้ว พวกเราได้เลกิแล้ว” แล้วพวกเขาก็ได้พากนัเท
สรุาตามท้องถนนในเมืองมะดีนะฮฺ เพ่ือแสดงถงึการ
ตอบรับค�าสัง่ใช้ของอลัลอฮฺในอลักรุอาน
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ความผิดและการ
ส�านึกผิด 
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ด้ด้านปรัชญาถือวา่เร่ืองถกูผิดเป็นหนึง่ในประเดน็
ส�าคญัท่ีสดุของแนวคดิในศาสนาและลทัธิความเช่ือ
ตา่งๆ และในแตล่ะความเช่ือก็จะมีความแตกตา่งในวิธี
จดัการกบัความผิดและบาป 
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อิอิสลามได้ใช้ตาชัง่ท่ีละเอียดออ่นในการพิจารณาถงึ
ธรรมชาติความเป็นมนุษย์ท่ีอลัลอฮฺทรงสร้าง  
และการท่ีพระองค์ได้ฝังเมลด็พนัธุ์ทัง้ความดีกบัความ
ชัว่ในตวัเขา อิสลามไมไ่ด้ปฏิบตักิบัมนษุย์เสมือนหนึง่
วา่เขาเป็นเทพท่ีถกูบนัดาลให้ก�าเนิดขึน้มาด้วยคณุ
งามความดีอยา่งบริบรูณ์ ดงันัน้ อิสลามจงึยืนยนัวา่
ลกูหลานอาดมัทกุคนล้วนมีโอกาสจะพลาดพลัง้
ท�าความผิด อยา่งไรก็ตามเขาก็ต้องแบกรับในสิง่ท่ีเขา
ตดัสนิใจและเลือกท�า จากจดุนีเ้องจงึมีแนวคดิของ
อิสลามเก่ียวกบัความผิดบาปและการส�านกึผิด  
ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
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สิง่แรกท่ีเราได้พบในอลักรุอานคือความผิดเป็นเร่ือง
สว่นบคุคล และการส�านกึผิดก็เป็นเร่ืองสว่นบคุคล ซึง่
เป็นการฉายภาพให้เหน็อยา่งชดัเจน งา่ยๆ โดยไมซ่บั
ซ้อนและคลมุเครือใดๆ ดงันัน้ มนษุย์จงึไมมี่ความผิด
บาปท่ีติดตวัมาตัง้แตก่่อนก�าเนิด แตม่นษุย์ทกุคนเกิด
มาในสภาพท่ีบริสทุธ์ิไร้บาป และไมต้่องแบกรับความ
ผิดท่ีมีมาแตก่่อนก�าเนิด เชน่เดียวกบัท่ีวา่ไมมี่ผู้ใดมี
สทิธิให้อภยัและลบล้างความผิดได้ และความผิดของ
ทา่นศาสดาอาดมั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) ก็
เป็นเร่ืองสว่นบคุคล การลบล้างมนัก็ท�าได้ด้วยการ
ส�านกึผิดโดยทนัที ซึง่มนังา่ยๆ และไมซ่บัซ้อน สว่น
ความผิดบาปของลกูหลานอาดมัก็เป็นเร่ืองสว่นบคุคล
เชน่เดียวกนั ดงันัน้วิธีการส�านกึผิดจงึเปิดกว้างด้วย
ความยตุธิรรมและมีความชดัเจน สามารถให้มนษุย์ได้
ใช้อยา่งมุง่มัน่ตัง้ใจในการส�านกึผิดและไมส่ิน้หวงั 
นอกจากนีม้นษุย์ทกุคนจะต้องแบกรับความผิดท่ีตวัเอง
ได้ท�าเทา่นัน้ ไม่มีใครต้องแบกรับความผิดของคนอ่ืน 
และน่ีคือสิ่งท่ีบรรดาศาสนทูตได้น�ามาจากอลัลอฮฺ 
ดงัท่ีอลักุรอานได้แจ้งแก่เราไว้  (ด ูอลักรุอาน บทอนั-
นจัญฺม์ โองการท่ี 36-41)
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ขัน้ตอนการส�านกึผิดในอิสลามไมจ่�าเป็นต้องมี
อะไรมากไปกวา่การละทิง้ความผิดบาปนัน้ และ
เสียใจกบัสิง่ท่ีได้ท�าลงไป แล้วตัง้ใจท่ีจะไมห่วน
กลบัไปท�ามนัอีก พร้อมๆ กบัให้คืนสทิธิแก่
เจ้าของมนัในกรณีท่ีมีการละเมิดสทิธิ

 การส�านกึผิดถือเป็นหนึง่ประเภทของการเคารพ
ภกัดีท่ีย่ิงใหญ่และเป็นการใกล้ชิดอลัลอฮฺ และไมไ่ด้
เจาะจงส�าหรับใครเป็นการเฉพาะ ไมจ่�าเป็นต้องหา
สถานท่ีเฉพาะ ไมต้่องสารภาพตอ่หน้าใครหรือต้อง
ผา่นการเหน็ชอบจากใคร แตม่นัคือศาสนกิจท่ีเกิดขึน้
ระหวา่งอลัลอฮฺและปวงบา่วของพระองค์ ซึง่หนึง่ใน
พระนามของอลัลอฮฺและคณุลกัษณะของพระองค์ท่ี
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ปรากฏในอลักรุอานก็คือ“อตั-เตาวาบ อรั-เราะฮีม” 
(ผู้ทรงอภยัโทษ ผู้ทรงเอน็ดเูมตตา) “ฆอฟิริซซมับฺ วะ
กอบลิเิตาบฺ” (ผู้ทรงอภยัในบาป และผู้ทรงรับการขอลุ
แก่โทษ) และน่ีคือสิง่ท่ีอลักรุอานได้แจกแจงแก่เราถงึ
คณุลกัษณะของบรรดาผู้ย�าเกรงผู้ ท่ีจะได้เข้าสวน
สวรรค์ พร้อมทัง้เน้นย�า้วา่พวกเขาอาจจะตกหลมุพราง
แหง่ความผิดอยูบ้่างแตพ่วกเขาจะรีบเร่งส�านกึผิดและ
ขอลแุก่โทษโดยทนัที “บรรดาผู้ ท่ีเม่ือพวกเขากระท�าสิง่
ชัว่ใดๆ หรืออยตุธิรรมแก่ตวัเองแล้ว พวกเขาก็ร�าลกึถงึ
อลัลอฮฺ แล้วขออภยัโทษในบรรดาความผิดของพวก
เขา และใครเลา่ท่ีจะอภยัโทษบรรดาความผิดทัง้หลาย
ให้ได้ นอกจากอลัลอฮฺเทา่นัน้ และพวกเขามิได้ดือ้รัน้
บนความผิดท่ีเคยปฏิบตัมิาทัง้ๆ ท่ีพวกเขารู้อยู่
แล้ว”(บท อาล อิมรอน โองการท่ี 135)

หากมีการท�าความผิดนัน้ซ�า้อีกครัง้ การส�านกึผิดใน
ก่อนหน้านีก็้ไมไ่ด้เป็นโมฆะ และความผิดบาป 
ของก่อนหน้านีก็้ไมห่วนกลบัมายงัเขา แตจ่ะถือวา่
เป็นการท�าความผิดครัง้ใหม ่และเขาจะต้องส�านกึผิด
และขอลแุก่โทษตอ่ความผิดนัน้ใหมอี่กครัง้ 
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และน่ีคือวิถีการใช้ชีวิตของผู้คนในอิสลาม ท่ีอยูใ่น
สภาพของความสมดลุระหวา่งการพยายามไตเ่ต้าไปสู่
ความสมบรูณ์ ความสงูสง่ และการหา่งไกลจากการ
ท�าความผิด กบัการเข้าใจในธรรมชาตขิองความเป็น
มนษุย์ท่ีมกัจะออ่นแอและบางครัง้ก็หนัเหจากแนวทาง
ท่ีถกูต้อง 

ดงันัน้ ไมว่า่จะอยูใ่นชว่งท่ีเข้มแข็งและมีความ
ย�าเกรง หรืออยูใ่นชว่งท่ีออ่นแอและหนัเหออกจาก 
เส้นทางก็อยา่ได้โซเซสญูเสียทิศทาง แตต้่องมุง่ไปหา
อลัลอฮฺ ส�านกึผิดตอ่พระองค์ และขอลแุก่โทษ 
ตอ่พระองค์ 

และน่ีคือข้อแตกตา่งระหวา่งคนดีกบัคนท่ีไมดี่ ดงัท่ี
อลักรุอานได้แจกแจงแก่เราถงึความแตกตา่งของมนัวา่
บรรดาผู้ ท่ีย�าเกรงนัน้เม่ือใดก็ตามท่ีเขาท�าความผิดเขา
จะร�าลกึและกลบัเนือ้กลบัตวัตอ่อลัลอฮฺโดยทนัที ตา่ง
จากคนท่ีจมปลกัอยูก่บัการท�าความผิดโดยไมส่�านกึ 
(ด ูอลักรุอาน บทอลั-อะอฺรอฟ โองการท่ี 201-202)
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ในอิสลาม มนษุย์จะไมมี่ความผิดบาปท่ีติดตวั
มาตัง้แตก่่อนก�าเนิด แตม่นษุย์ทกุคนเกิดมาใน
สภาพท่ีบริสทุธ์ิไร้บาป และไมต้่องแบกรับความ
ผิดในอดีตก่อนจะเกิดมา
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 ศาสนาและสติ
ปัญญา 
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บบางคนคดิวา่ศาสนากบัสตปัิญญาเป็นเร่ืองท่ีเข้ากนัไม่
ได้ และยงัขดัแย้งกบัวิทยาการตา่งๆ เพราะศาสนาใน
มมุมองของเขาคือต้นตอของความเพ้อฝัน เร่ืองราว
ปรัมปรา และความคดิท่ีล้าสมยั ในขณะท่ีความรู้และ
ปรัชญาคือสองแนวทางท่ีจะน�าไปสูว่ิทยากรท่ีเป็น
ระบบ จนอาจจะท�าให้บรรลถุงึขัน้เป็นความรู้ท่ีเช่ือถือ
ได้อยา่งมัน่ใจและยืนยนัได้ ผา่นเง่ือนไขของการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ และทดลอง ซึง่ความเช่ือนีเ้ม่ือ
พิจารณาแล้วสามารถแบง่ได้วา่มีทัง้สว่นท่ีถกูและสว่น
ท่ีผิด
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ส่สว่นท่ีถกูคือ มีศาสนาจ�านวนมากท่ีกดข่ีและเป็น
ศตัรูกบัสตปัิญญาในบางครัง้ แหลง่อ้างอิงและต�ารับ
ต�าราของศาสนาเหลา่นีจ้งึเตม็ไปด้วยเร่ืองราวปรัมปรา
และหลกัความเช่ือท่ีผิดเพีย้นค้านกบัชีวิตจริงและ
วิทยาการ 

และสว่นท่ีผิดคือ การเหมารวมวา่ทกุศาสนานัน้เห
มือนๆ กนั โดยไมพิ่จารณารายละเอียดเฉพาะท่ีมีอยูใ่น
แตล่ะศาสนา ทัง้ในสว่นท่ีเป็นแหลง่อ้างอิง เนือ้หา 
แนวคิด และหลกัฐานของแตล่ะศาสนา 

ผู้ ท่ีศกึษาอลักรุอาน ซึง่ถือเป็นแหลง่อ้างอิงหลกัของ
อิสลาม จะรับรู้อยา่งมัน่ใจวา่อิสลามได้ให้สถานะอนั
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สงูสง่แก่สตปัิญญา ท่ีไมอ่าจเทียบกบัศาสนาอ่ืนได้ ผู้ ท่ี
ศกึษาอลักรุอานไมจ่�าเป็นต้องใช้ความพยายาม
มากมายในการพิจารณาอยา่งละเอียด เพียงเพ่ือจะ
สมัผสัได้เลยวา่อลักรุอานได้สง่เสริมและเชิญชวนให้
เขาใช้สตปัิญญาในการครุ่นคดิและใคร่ครวญ เพราะมี
การทวนค�าถามท่ีเป็นการกระตุ้นให้ฉกุคดิอยูต่ลอดวา่ 
“พวกทา่นไมค่ดิบ้างหรือ?” มากกวา่ 13 ครัง้ในอลักุ
รอาน 

เป็นที่ประจกัษ์ว่าอัลกุรอานได้แนะน�าให้ใช้สติ
ปัญญาในหลายๆ เร่ือง ดงันี ้

ผู้ ท่ีศึกษาอัลกุรอานไม่จ�าเป็นต้องใช้ความ

พยายามมากมายในการพิจารณาอยา่งละเอียด 

เพียงเพ่ือจะสมัผสัได้เลยวา่อลักรุอานได้สง่เสริม

และเชิญชวนให้เขาใช้สตปัิญญาในการครุ่นคดิ

และใคร่ครวญ
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1
อลักรุอานได้สนทนากบัมนษุย์ผู้ มี

ปัญญาท่ีเปิดกว้าง และเป็นอิสระจาก
การกดข่ี เยอ่หย่ิงจองหอง หวาดกลวั 
และโงเ่ขลาทกุรูปแบบ อลักรุอานได้ใช้
หลกัฐานทางสตปัิญญาและเหตผุล
ตา่งๆ อนัเป็นตรรกะเพ่ืออ้างถงึความ
จ�าเป็นท่ีต้องศรัทธาตอ่อลัลอฮฺ เชน่ 
พระด�ารัสของอลัลอฮฺท่ีวา่ 

“หรือวา่พวกเขาถกูบงัเกิดมาโดยไมมี่
ผู้ให้บงัเกิด หรือวา่พวกเขาเป็นผู้ให้
บงัเกิดตนเอง หรือวา่พวกเขาเป็นผู้
สร้างชัน้ฟ้าทัง้หลายและแผน่ดนินี ้
เปลา่เลย เพราะพวกเขาไมเ่ช่ือมัน่ตา่ง
หาก” (บทอฏั-ฏรู โองการท่ี 35-36)
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ตอบโต้หลกัฐานของผู้ ท่ีดือ้ดงึ และ
ปฏิเสธค�ากลา่วอ้างท่ีไมถื่อเป็นหลกั
ฐานและเหตผุลท่ียอมรับได้ ดงัท่ี
พระองค์ได้ด�ารัสวา่ 

 “จงกลา่วเถิด (มฮุมัมดั) วา่ พวก
ทา่นจงน�าหลกัฐานของพวกทา่นมา ถ้า
พวกทา่นเป็นผู้พดูจริง” (บทอลั-บะเกาะ
เราะฮฺ โองการท่ี 111)

2
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ต�าหนิบรรดาคนท่ีไมใ่ช้สตปัิญญา
ของตน และพรรณนาถงึพวกเขาเสมือน
วา่เป็นคนท่ีไร้ความรู้สกึ เพราะพวกเขา
ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์จากสิง่ท่ีได้เหน็และ
ได้ยินเพ่ือการเลือกตดัสนิใจท่ีถกูต้อง 
ดงัท่ีพระองค์ได้ด�ารัสวา่ 

 “พวกเขามิได้ออกเดนิทางไปในแผน่
ดนิดอกหรือ เพ่ือพวกเขาจะได้มีหวัใจท่ี
ใช้คิดพิจารณา หรือมีหเูพ่ือสดบัฟัง 
แท้จริง ดวงตานัน้มิได้บอดดอก แต่
หวัใจท่ีอยูใ่นทรวงอกตา่งหากท่ีบอด” 
(บทอลั-หจัญ์ โองการท่ี 46) 

3
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เตือนให้หลีกหา่งจากปัจจยัท่ีกีดกัน้
ไมใ่ห้มนษุย์ได้ครุ่นคดิ ซึง่อลักรุอานไม่
เพียงสง่เสริมให้ใช้ความรู้สกึและสติ
ปัญญา รวมถงึให้เกียรตมินัเทา่นัน้ แต่
อลักรุอานยงัได้เตือนเราให้ระวงัจาก
ความพลัง้เผลอของปัญญาด้วย 
เน่ืองจากธรรมชาตขิองมนษุย์นัน้
สามารถรับอิทธิพลได้ทัง้จากแรงผลกั
ดนัท่ีดีและท่ีชัว่ร้าย ท�าให้ผลลพัธ์แหง่
การใช้ปัญญาเองก็มีสว่นท่ีจะพลาด
พลัง้และบดิเบือนจากสจัธรรมได้ในบาง
ครัง้ อาจจะด้วยเพราะความอยาก หรือ
ความเกลียดกลวั หรือตกหลมุพราง
อยา่งไมรู้่ตวัก็ได้

4
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อุปสรรคต่อการคิดที่ถูกต้อง ดังที่อัลกุรอานได้

ระบุไว้:

  การเลียนแบบตามอย่างปิดหูปิดตา (ตักลีด): 

คือการสืบทอดความเช่ือ พฤตกิรรม และขนบแนว
คดิเดมิๆ ท่ีไมถ่กูต้อง ซึง่มนัอาจจะสง่ผลอยา่งใหญ่
หลวงตอ่วิธีการใช้ปัญญาและการใช้ความคดิ จน
ท�าให้ยากตอ่การยอมรับสจัธรรมและละทิง้สิง่ท่ีมดเทจ็ 
และบางครัง้ อาจจะท�าให้หยดุการใช้ความคดิโดยสิน้
เชิง ด้วยข้ออ้างวา่สิง่ท่ีท�าอยูน่ัน้เป็นความเคยชินหรือมี
มาตัง้แตเ่กิดแล้ว เฉกเชน่ท่ีอลักรุอานได้เลา่แก่เราถงึ
คนบางคนท่ีสจัธรรมมาถงึพวกเขา แตก่ารตกัลีดก็ได้
ปิดกัน้ไมใ่ห้เขาปฏิบตัิตามสจัธรรมนัน้ เม่ือเรากลา่วแก่
พวกเขาวา่จงปฏิบตัิตามสจัธรรมท่ีอลัลอฮฺได้ประทาน
มาเถิด พวกเขาก็กลา่ววา่ เราจะปฏิบตัติามสิง่ท่ีเราคุ้น
เคยวา่บรรพบรุุษของเราเคยปฏิบตัมิาเทา่นัน้ แล้ว 
อลักรุอานก็ได้น�าเสนอข้อมลูอีกวา่พวกเขาได้ปฏิบตัิ
ตามบรรพบรุุษโดยไมไ่ด้อิงกบัปัญญา ความรู้ และทาง
น�าใดเลยๆ แตเ่ลียนแบบตามเพียงเพราะคนเหลา่นัน้
เป็นบรรพบรุุษของพวกเขาแคน่ัน้เอง (อลักรุอานบ
ทอลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 170) 
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 ความดื้อรั้นและหยิ่งยโส:  

คือการท่ีสตปัิญญาได้รู้วา่อะไรคือสิง่ท่ีถกูต้อง แต่
เขากลบัไมย่อมรับและปฏิบตัติามสิง่ท่ีถกูต้องนัน้ 
เพียงเพ่ือต้องการรักษาผลประโยชน์หรือต�าแหนง่
หน้าตาของเขาในสงัคม หรือเป็นเพราะความอิจฉา
ริษยา หรือดถูกูแหลง่ท่ีมาของความถกูต้องนัน้ เฉกเชน่
ท่ีอลัลอฮฺได้ระบใุนอลักรุอานถงึคณุลกัษณะของคน
บางคนไว้วา่ พวกเขาได้ปฏิเสธสจัธรรมอยา่งชดัเจน 
ทัง้ๆ ท่ีจิตใจของพวกเขารู้ดีวา่มนัคือสจัธรรม และไมมี่
สิง่ใดท่ีหกัห้ามเขาจากการยอมรับมนั นอกจาก 
ความหย่ิงยโสและความอยตุธิรรม (อลักรุอานบทอนั-
นมัล์ โองการท่ี 14)

   ลุ่มหลงอยู่กับความสุขส�าราญ: 

สตปัิญญาอาจจะรู้ดีวา่อะไรคือสิง่ท่ีถกูต้อง  
แตเ่ขากลบัไมก่ล้าท่ีจะเลือกมนัเพราะลุม่หลงอยูก่บั
ความสขุส�าราญ ซึง่อลักรุอานได้เลา่ให้เราเหน็ตวัอยา่ง
ของชายคนหนึง่ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเป็นอยา่งดี อนั
ท่ีจริงเขาควรท่ีจะต้องปฏิบตัิตามความรู้นัน้ แตเ่ขา
กลบัละทิง้มนัแล้วไปปฏิบตัติามอารมณ์ใฝ่ต�่าและผล
ประโยชน์เฉพาะหน้าของตนเอง และมนัไมใ่ชเ่พราะ
เหตอุนัใดเลย นอกจากเพราะได้ลุม่หลงในความสขุ
ส�าราญจนไมส่ามารถท่ีจะตดัสนิใจเอาตวัเลือกท่ีถกู
ต้องได้ (อลักรุอานบทอลั-อะอฺรอฟ โองการท่ี 175-
176) 
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อลักรุอานมกัเชิญชวนมนษุย์ให้ใช้สตปัิญญาอยู่
เสมอในทกุๆ ด้าน รวมถงึให้ตัง้ค�าถาม สงัเกต พินิจ
ไตร่ตรองและตระหนกัคดิ ทัง้ในตวัตน โลก และสรรพ
สิง่ท่ีถกูสร้างทัง้หลาย โดยไมมี่เง่ือนไขลว่งหน้าหรือ
จ�ากดัด้วยฐานความเช่ือเฉพาะใดๆ ทัง้สิน้ 

แท้จริงแล้ว ผู้ ท่ีกลวัการตัง้ค�าถามและการใช้ความ
คดิ คือคนท่ีตวัตนของเขาได้ซอ่นสิง่ท่ีขดัแย้งกบัทัง้สอง
ประการดงักลา่วนัน้ตา่งหาก แตส่�าหรับศาสนาแหง่
สจัธรรมนัน้ ยอ่มต้องมาจากอลัลอฮฺผู้ทรงสร้างมนษุย์
และได้ให้ความสามารถในการใช้สตปัิญญาไว้กบัเขา 
และเป็นไปไมไ่ด้ท่ีสรรพสิง่ท่ีอลัลอฮฺทรงสร้างมาจะขดั
แย้งกบัศาสนาท่ีพระองค์ทรงบญัญตัิให้กบัมนษุย์ ดงั
นัน้ เหตใุดจงึกลวัท่ีจะถามและใช้สตปัิญญาด้วยเลา่? 

 “พงึรู้เถิดวา่ การสร้างและกิจการทัง้หลายนัน้เป็น
สทิธิของพระองค์เทา่นัน้ มหาบริสทุธ์ิองค์อลัลอฮฺผู้ เป็น
พระเจ้าแหง่สากลโลก” (อลักรุอานบทอลั-อะอฺรอฟ 
โองการท่ี 54)
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มสุลมิเช่ือวา่เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะมีการคดัค้านหรือ
ขดัแย้งกนัเอง ระหวา่งสิง่ท่ีอลัลอฮฺสร้างกบั
ศาสนาท่ีพระองค์บัญญัติให้กับมนุษย์  
ดงันัน้ เหตใุดจงึกลวัท่ีจะถามและใช้สติปัญญา
ด้วยเลา่?  
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 อสิลามศาสนา
แห่งสันตภิาพ
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หหลายคนอาจจะรู้สึกประหลาดใจ กับสิ่งที่ถูกน�าเสนอ

ซ้�าแล้วซ้�าเล่าในสื่อต่างๆ ถ้าเมื่อใดได้รับรู้ว่าสันติภาพ

เป็นสิ่งที่มีสถานะพิเศษในอิสลาม ด้วยการที่มุสลิมจะ

กล่าวสลามอันเป็นถ้อยค�าทักทายแห่งสันติภาพ และ

ปลูกฝังจิตส�านึกถึงนัยของมันนับจ�านวนไม่ถ้วนใน

แต่ละวัน 
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อั“อสัลาม” (ผู้ทรงศานต)ิ คือหนึง่ในพระนามขอ
งอลัลอฮฺ ผู้ทรงสงูสง่ และสวนสวรรค์ท่ีพระองค์ได้
เตรียมไว้ในโลกหน้าก็มีช่ือวา่ “ดารุสลาม” (สถานท่ี
แหง่ความศานต)ิ และค�าทกัทายของชาวมสุลมิก็เร่ิม
ต้นด้วยค�าวา่ “อสัลาม” (ขอความสนัตจิงประสบแด่
ทา่น) และชาวมสุลมิได้ปิดท้ายการละหมาดก็ด้วยการ
กลา่ว “อสัลาม” ถงึสองครัง้ นอกจากนีย้งัได้ผนวกมนั
ทัง้หมดเป็นช่ือเรียกศาสนาวา่ “อิสลาม” ซึง่มีนยัถงึ
ความสนัตแิละความสงบสขุ  

อิสลามได้เรียกร้องไปสูค่วามสนัต ิและได้เคารพตอ่
สทิธิของสตัว์ตวัน้อยๆ ท่ีออ่นแอและไร้พิษภยั ดงัท่ี
ทา่นศาสนทตูมฮุมัมดั (ขอความสนัตสิขุจงมีแดท่า่น) 
ได้บอกแก่เราวา่ “หญิงคนหนึง่ต้องเข้านรกด้วยสาเหตุ
ท่ีนางได้ทรมานแมว โดยท่ีนางขงัมนัไว้ไมไ่ด้ให้อาหาร
แก่มนั และนางก็มิได้ปลอ่ยให้มนัได้หาอาหารเองจาก

เศษซากตามพืน้ดนิ” (บนัทกึโดยมสุลมิ 
หมายเลข 2242) ตรงกนัข้ามกบัหญิง
โสเภณีคนหนึง่ ท่ีได้เข้าสวรรค์ด้วยสาเหตท่ีุ

นางได้ให้น�า้ด่ืมแก่สนุขัตวัหนึง่ 
(บนัทกึโดยอลั-บคุอรีย์ หมายเลข 
3280)
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อิสลามได้วางบรรทดัฐานและหลกัศาสนาท่ีนา่ทึง่
อยา่งมากในการเคารพตอ่สทิธิของผู้คนและการอยู่
ร่วมกบัพวกเขา ถงึแม้วา่ระหวา่งเราจะมีความแตกตา่ง
กนัในเร่ืองศาสนาและความคดิเหน็ จนกระทัง่ทา่น
ศาสนทตูมฮุมัมดัได้ประกาศเตือนผู้ ท่ีก่ออธรรมหรือ
ขม่เหงผู้ ท่ีไมใ่ชม่สุลมิ หรือให้เขาท�าสิง่ท่ีเกินก�าลงั วา่
คนผู้นัน้จะเป็นคูโ่จทก์จ�าเลยตรงข้ามกบัทา่นศาสนทตู
ในวนัแหง่การพิพากษา (บนัทกึโดยอบ ูดาวดู 
หมายเลข 3052)

อยา่งไรก็ตาม ในเม่ืออิสลามได้เรียกร้องไปสูค่วาม
สนัตติอ่ผู้ อ่ืน อิสลามได้เน้นย�า้อีกวา่ความสนัตท่ีิจะ
เกิดขึน้นัน้ต้องเป็นไปตามข้อเทจ็จริงและความ
ยตุธิรรม โดยการมอบสทิธินัน้แก่ผู้ ท่ีคูค่วร และผู้
อธรรมต้องเลกิจากการอธรรมของเขา และผู้ ท่ีปล้น
สะดมต้องหยดุจากการกระท�าของเขา ไมใ่ชส่นัตภิาพ
ท่ีตบตาหลองลวงด้วยการมอบให้โจรเอาของท่ีขโมยไป 

น้อยคนนกัท่ีจะแสวงหาข้อเทจ็จริงและกล้า
ปฏิเสธการโฆษณาชวนเช่ือของสื่อ เพ่ือเจาะลกึ
ข้อมลูจากแหลง่อ้างอิงท่ีถกูต้องจริงๆ แล้ว
ตดัสนิเร่ืองตา่งๆ ให้ตรงประเดน็ไร้อคตแิละมี
ความเท่ียงธรรม  
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แล้วบงัคบัให้เจ้าของทรัพย์สนินัน้ยินยอมด้วยการจา่ย
คา่เสียหายให้ไมก่ี่สตางค์ 

แตก็่ยงัมีวาทกรรมและแคมเปญตา่งๆ ท่ีผู้คน
จ�านวนมากใช้เพ่ือโฆษณาชวนเช่ือเร่ืองเลา่ ความคดิ
เหน็และทศันะของตวัเองอยู ่ซึง่แนน่อนวา่ ในแตล่ะ
ฉากของละครมกัจะมีหลายมมุ และในแตล่ะบทของ
วรรณกรรมก็มกัจะมีหลายเร่ืองเลา่ โดยน้อยคนนกัท่ี
จะแสวงหาข้อเทจ็จริงและกล้าปฏิเสธการ
โฆษณาชวนเช่ือของสื่อเพ่ือเจาะลกึข้อมลูจากแหลง่
อ้างอิงท่ีถกูต้องจริงๆ แล้วตดัสนิเร่ืองราวตา่งๆ ได้
อยา่งตรงประเดน็ไร้อคตแิละมีความเท่ียงธรรม  

สิง่ท่ีอยูต่รงหน้าทา่นนี ้คือข้อเทจ็จริงบางประการให้
ทา่นได้พินิจพิจารณา... 
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อิสลามคือศาสนาที่มีการแพร่ขยายอย่างรวดเร็ว

ที่สุดในปัจจุบัน 

การแพร่ขยายของอิสลามในทกุวนันีเ้ป็นไปอยา่ง
รวดเร็วอยา่งนา่ประหลาดใจ ซึง่มนัได้ครอบคลมุทัว่ทกุ
มมุโลก ทัง้ในอเมริกา ยโุรป แอฟริกา และเอเชีย โดย
ส�านกั PEW เพ่ือการวิจยัและศกึษาศาสนา 

CLICK HERE
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(pewresearch.org) ทัง้ๆ ท่ีศกัยภาพมีอยา่งจ�ากดัและ
ชาวมสุลมิเองก็มีความออ่นแอ อีกทัง้การครอบง�าของ
สื่อระดบัโลกท่ีบดิเบือนผา่นขา่วสารท่ีเป็นเทจ็ และเผย
แพร่ตวัอยา่งท่ีไมดี่ซึง่ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบัอิสลาม
อยูเ่นืองๆ ดงันัน้ ค�าถาม ก็คือ ตกลงการแพร่ขยายของ
อิสลามเป็นไปเพราะการบงัคบัผู้คน หรือเพราะด้วย
ความสมคัรใจเน่ืองจากความเลื่อมใสของพวกเขาเอง?  

ภาพในความเป็นจริงท่ีทกุคนสามารถเหน็ได้ก็คือ 
แท้จริงแล้ว การท่ีชาวมสุลมิยดึปฏิบตักิารเคารพสทิธิ
ของผู้ อ่ืน และให้เกียรตติอ่การเลือกนบัถือและ
วฒันธรรมตา่งๆ ของพวกเขา ยอ่มสง่ผลอยา่งมากตอ่
จิตใจของผู้ อ่ืนท่ีจะให้พวกเขายอมรับศาสนานี ้ซึง่มนั
ไมไ่ด้เป็นสิง่ท่ีชาวมสุลมิท�าลงไปเพราะหวงับญุคณุ
ใดๆ ทัง้สิน้ แตท่ัง้หมดนัน้เป็นการปฏิบตัติามหลกัการ
ท่ีอลัลอฮฺได้เน้นย�า้ไว้ในอลักรุอานอยา่งชดัเจนวา่ 

 “ไมมี่การบงัคบัใดๆ ให้นบัถือในศาสนาอิสลาม 
เพราะความถกูต้องนัน้ได้เป็นท่ีกระจา่งแจ้งแล้วจาก
ความผิดบดิเบือน” (บท อลั-บะเกาะเราะฮฺ โองการท่ี 
256) 

284



บงัคับให้คนเข้ารับอสิลาม
ได้หรือไม่ ?

นานเพียงใดแล้วท่ีมนษุย์ได้ใช้ความรุนแรงเพ่ือ
บงัคบัใช้ความคดิเหน็และอิทธิพลของตวัเอง เพียงเพ่ือ
ต้องการให้บรรลผุลประโยชน์ท่ีตนต้องการ 
ประวตัศิาสตร์มีบนัทกึตวัอยา่งตา่งๆ เหลา่นีจ้ากผู้คนท่ี
นบัถือศาสนาและลทัธิตา่งๆ ไว้แล้วอยา่งมากมาย 

ประวตัศิาสตร์ได้เป็นประจกัษ์พยานตอ่ตวัอยา่ง
ปฏิบตักิารล้างเผา่พนัธุ์อนันา่สยดสยองท่ีเกิดขึน้กบั
ชาวเมืองดัง้เดมิ ตอนท่ีนกัส�ารวจดนิแดนและผู้อพยพ
ได้เดนิทางมาถงึโลกใหมข่องพวกเขา จนบาทหลวง
ชาวสเปนช่ือบาร์โตโลเมเด (Bartolomede) ได้
สาธยายถงึเหตกุารณ์หลงัจากท่ีเขาได้เหน็การหลัง่
เลือดในครัง้นัน้วา่ “พวกเขาไมไ่ด้มองวา่ชาวเมือง
ดัง้เดมิท่ีนัน่เป็นมนษุย์ แตพ่วกเขานบัวา่คนพวกนัน้ต�่า
ย่ิงกวา่สตัว์เดรัจฉานเสียอีก” 

(A Brief Account of the Destruction of the 
Indies by Bartolome de las Casas)

ชาวมุสลิมได้ปฏบิตัต่ิอฝ่ายตรงข้ามอย่างไร เม่ือ
พวกเขาเข้ามาปกครองดนิแดนใหม่? 
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ชาวมุสลิมได้ปกครองอัน

ดาลูเซียของสเปนนานแปด

ศตวรรษ 

ชาวมสุลมิได้ปกครองอนัดาลเูซียของสเปน 781 ปี  
ตัง้แตปี่ ค.ศ. 711-1492 และได้กลายเป็นศนูย์กลาง
ของอารยธรรมของโลก และไมเ่คยมีการบงัคบัชาว
คริสต์แม้เพียงคนเดียวให้นบัถืออิสลาม แตก่ลบั
คุ้มครองสทิธิของพวกเขา และสนบัสนนุธรุกิจและยา่น
การค้าของพวกเขาในอาณาจกัรนี ้นอกจากนีช้าวมสุลมิ
ยงัได้ขจดัการก่อธรรมท่ีเกิดขึน้กบัชาวยิวก่อนการพิชิต
ของอิสลาม ซึง่ข้อเทจ็จริงนีมี้บนัทกึในประวตัศิาสตร์ไว้
อยา่งมากมายแล้วทัง้สิน้ 

แตภ่ายหลงัจากอิซาเบลลา่และเฟอร์นานเดซได้มี
ชยัชนะเหนือชาวมสุลมิในเสปน พวกเขากลบัห้ามไมใ่ห้
แสดงอะไรก็ตามท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของอิสลาม ทัง้ยงัตัง้
คณะกรรมการสอบสวนเพ่ือลงโทษคนท่ียืนยนัวา่เขายงั
เป็นมสุลมิ ถงึแม้จะนบัถืออยา่งลบัๆ  ก็ตาม 

นอกจากนีช้าวมสุลมิยงัถกูขบัไลแ่ละให้ย้ายออกจาก
บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาแตท่ี่นา่สนใจมากอีก
ประการหนึง่ก็คือ พร้อมๆ กบัการขบัไลช่าวมสุลมิจาก
อนัดาลเูซีย ชาวยิวก็ถกูขบัไลอ่อกด้วยเชน่กนั ยิวพวกนี ้
ได้เดนิทางออกไปพร้อมกบัชาวมสุลมิไปยงัดนิแดนของ
อิสลาม ท่ีท่ีพวกเขาสามารถพบท่ีอยูส่�าหรับการมีชีวิตท่ี
ปลอดภยัและกินดีอยูดี่
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ชาวมุสลิมได้ปกครอง

ประเทศอียิปต์ยาวนาน

กว่า 1,400 ปี และได้

คุ้มครองสถานะของชาวไอยคุปต์ตลอดมา

ชาวมสุลมิได้ปกครองประเทศอียิปต์นบัตัง้แต่
เร่ิมแรกของอิสลาม เม่ือทา่นอมัร์ บนิ อลั-อาศ 
หนึง่ในสาวกของทา่นศาสนทตูมฮุมัมดัได้เข้ามา
พิชิตเมืองนี ้ทา่นไมเ่พียงคุ้มครองศาสนาและ
สถานท่ีอนัศกัดิสทิธ์ิของบรรดาชาวคริสต์เทา่นัน้ 
แตท่า่นยงัได้ยกเลกิการกดข่ีขม่เหงท่ีพวกเขาเคย
ถกูรังแกจากชาวโรมนั เหตเุพราะมีลทัธิท่ีแตก
ตา่งกนั แม้จะศาสนาเดียวกนัก็ตาม ท�าให้บรรดา
ชาวคริสต์ในชว่งเวลานัน้ได้มีชีวิตท่ีเป็นอิสระใน
เร่ืองศาสนาและการปฏิบตัิศาสนกิจของพวกเขา 
และจ�านวนชาวคริสต์ไอยคปุต์ท่ีมีอยูใ่นประเทศ
อียิปต์ทกุวนันีมี้มากถงึ 5 ล้านคนด้วยซ�า้ 
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ชาวมุสลิมเคยปกครองประเทศอินเดียเกือบ

หนึ่งพันปี ซึ่ง 80% ของ

ประชากรอินเดียนั้นไม่ใช่

มุสลิม 

ชาวมสุลมิเคยปกครองทวีปอินเดียเกือบหนึง่
พนัปี พวกเขาได้ให้ความคุ้มครองแก่คนท่ีนบัถือ
ศาสนาตา่งๆ ไมว่า่ในด้านสทิธิและการปฏิบตัิ
ศาสนกิจของพวกเขา และได้ยกเลกิการกดข่ี
ขม่เหงตอ่ศาสนาเลก็ๆ ท่ีก่อนหน้านีม้กัจะโดน
รังแก นกัประวตัศิาสตร์ทัง้หมดได้ยืนยนัวา่อิสลาม
ได้แพร่กระจายในแถบนีโ้ดยไมไ่ด้ใช้ความรุนแรง 
และไมเ่คยบงัคบัผู้ใดให้นบัถืออิสลาม   
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ประเทศมุสลิม

ที่ใหญ่ที่สุดเข้า

รับอิสลามโดย

ปราศจากการสู้รบ

และกองก�าลังทางทหาร 

อินโดนีเซียถือเป็นประเทศท่ีมีประชากรมสุลมิ
มากท่ีสดุ ซึง่มีจ�านวนประชากรมากถงึ 250 ล้าน
คน โดยคดิเป็นสดัสว่นชาวมสุลมิมากถงึ 87% 
อิสลามได้เข้ามายงัประเทศนีด้้วยจรรยามารยาท
ของนกัธรุกิจชาวมสุลมิในศตวรรษท่ีหกของฮิจญ์
เราะฮฺศกัราช (ประมาณคริสต์ศตวรรษท่ี 12) และ
ไมเ่คยใช้กองก�าลงัทางทหารเข้ามาพิชิตดนิแดน
นีแ้ตอ่ยา่งใด และไมเ่คยปรากฏมีการหลัง่เลือด
สงคราม จวบจนกระทัง่ในยคุลา่อาณานิคมของ
โปรตเุกส ฮอลแลนด์ และองักฤษ   

289



 ระหว่างอสิลาม
กับความเป็นจริง
ของมุสลิมบาง

ส่วน
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ท�ำท�าไมมนัย้อนแย้งอยา่งหนกัขนาดนี?้ คือค�าพดูของ
ผู้คนบางสว่นท่ีได้เรียนรู้ข้อเทจ็จริงในค�าสอนของ
ศาสนาอิสลามท่ีเรียกร้องไปสูก่ารมีจรรยามารยาทอนั
สงูสง่ การมุง่มัน่พฒันาผืนแผน่ดนิการสร้างประโยชน์
ตอ่มนษุยชาต ิและการกระจายความสงบสขุระหวา่ง
ผู้คน แตเ่ม่ือหนัมามองรอบๆ ตวั ก็ได้พบเหน็ตวัอยา่ง
ของคนท่ีอ้างวา่เป็นมสุลมิกลบัดหูา่งไกลมากเหลือเกิน
กบัความเป็นอิสลาม จงึเกิดค�าถามวา่ใชแ่นห่รือท่ีคน
เหลา่นีคื้อผู้ เจริญรอยตามศาสนาท่ีแท้จริง? 

291



ในในความเป็นจริง สิ่งเหล่านีท้�าให้เกิดความลังเลสงสัย

และไม่เข้าใจ ซึ่งจ�าเป็นต้องพิจารณาและใคร่ครวญ

อย่างใจเยน็ ในประเดน็ต่างๆ มากมายอาท:ิ     

● ไมใ่ชท่กุคนท่ีอ้างวา่นบัถือศาสนาอิสลามหรือเกิดใน
ศาสนาอิสลามแล้วจะเป็นมสุลมิท่ีเคร่งครัด 
ในหลกัการตา่งๆ ทัง้หมดของศาสนา ซึง่มีคนจ�านวน
มากในทกุๆ ท่ีรอบตวัเราท่ีมีความบกพร่องและหา่งไกล
จากแก่นแท้และข้อเทจ็จริงของอิสลาม และก็มีมสุลมิ
บางคนท่ีรู้จกัอิสลามเพียงแคช่ื่อเทา่นัน้ 

● ไมส่มควรท่ีจะโยนความผิดของผู้คนไปยงัศาสนาและ
ความเช่ือท่ีพวกเขายดึถือ ซึง่ไมค่วรท่ีจะกลา่ววา่ ความ
โหดร้ายของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์เกิดจากศาสนาท่ีเขาเช่ือ
ถือ หรือศาสนาคริสต์ได้เรียกร้องไปสูค่วามรุนแรงด้วย
เหตผุลท่ีวา่ฮิตเลอร์เป็นชาวคริสต์ หรือคนท่ีอยูใ่นลทัธิ
ปฏิเสธพระเจ้าต้องเป็นคนท่ีชอบสงัหารผู้คน เหตเุพราะ
โจเซฟ สตาลนิได้สงัหารผู้คนนบัสบิล้านคนในขณะท่ี
เขาปฏิเสธพระเจ้า ทัง้หมดนีย้อ่มเป็นการกลา่วอ้างท่ีไม่

เป็นวตัถวุิสยั ไร้ความละเอียดออ่นและปราศจากความ

ถกูต้อง 

ไมส่มควรท่ีจะโยนความผิดของผู้คนไปยงัศาสนา
และความเช่ือท่ีพวกเขายดึถือ
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● ความจริงแล้วมีตวัอยา่งท่ีแสดงให้เหน็ถงึความงดงาม 
ความย่ิงใหญ่ และการประยกุต์ใช้ข้อเทจ็จริงอิสลาม 
รวมถงึจิตวิญญาณของสนัติภาพ ความรู้ และ
นวตักรรมตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้มากมายบนหน้า
ประวตัศิาสตร์ทัว่ทกุมมุโลกเพราะอารยธรรมอิสลาม 
ตัง้แตอิ่นเดียจากซีกตะวนัออกไปจนถงึสเปนในซีก
ตะวนัตก ร่องรอยตา่งๆ ยงัคงมีให้เราได้เหน็ และถือวา่
เป็นแสงสวา่งและต้นก�าเนิดของอารยธรรมตา่งๆ ท่ีเรา
ใช้ชีวิตอยูจ่นทกุวนันี ้เชน่เดียวกบัท่ีมีตวัอยา่งประเทศท่ี
พยายามสร้างนวตักรรมใหม่ๆ  ในปัจจบุนั นอกเหนือ
จากตวัอยา่งสว่นตวัของบคุคลท่ีโดดเดน่ในวิทยาการ
ด้านตา่งๆ ท่ีมีอยูท่ัว่ทกุมมุโลก 

● ไมมี่ใครท่ีปฏิเสธความก้าวหน้าของวิทยาการทางการ
แพทย์และไมย่อมรักษาตวัเพียงเพราะเหน็ตวัอยา่งไมดี่
ของแพทย์บางคนใกล้ตวัเขา และไมมี่ใครท่ีจะประกาศ
เป็นศตัรูกบัการศกึษาและถงึขัน้ห้ามลกูหลานของเขา
เรียนหนงัสือ เพียงเพราะเหน็โรงเรียนบางท่ีหรือครูท่ีไม่
ดีบางคนในแวดวงอาชีพท่ีทรงเกียรตนีิ ้สิง่ท่ีเขาต้อง
พิจารณาคือเนือ้หาจริงๆ ไมใ่ชต่วัอยา่งไมดี่ท่ีพาดพิงถงึ
มนั แตท่ี่นา่ประหลาดใจคือ ทัง้ๆ ท่ีมีความพยายาม
ประโคมขา่วบดิเบือนอิสลามอยา่งรุนแรงจากคนท่ีอ้าง
ตวัวา่เป็นมสุลมิหรือจากศตัรูอิสลาม แตก็่ยงัคงมีผู้คน
อีกมากมายท่ีสามารถเข้าถงึข้อมลูเดมิท่ีถกูต้องและไร้
การบดิเบือนใดๆ ได้ และผู้คนก็ยงัคงเข้ารับอิสลามจาก
ทัว่ทกุมมุโลก 
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ไมมี่ใครท่ีประกาศเป็นศตัรูกบัการศกึษาและถงึ
ขัน้ห้ามลกูหลานของเขาเรียนหนงัสือ เพียง
เพราะเหน็โรงเรียนบางท่ีหรือครูท่ีไมดี่บางคนใน
แวดวงอนัทรงเกียรตนีิ ้
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มุมมองใหม่ 

ก่ีครัง้แล้วท่ีทา่นลงัเลใจในการตดัสนิใจและคว้า
โอกาสเพ่ือประโยชน์ตอ่ตวัเอง แล้วทา่นก็ยงัคงเสียใจ
และต�าหนิตวัเองจนถงึทกุวนันี ้

แท้จริงแล้ว เกียรตท่ีิย่ิงใหญ่ท่ีสดุส�าหรับมนษุย์ก็คือ 
การท่ีเขามีอิสระและสามารถตดัสนิใจในสิง่ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่ตวัเอง โดยไมต้่องหวาดหวัน่หรือลงัเล
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และหากการยืนหยดัในการเผชิญหน้า การท้าทาย
อปุสรรคและปัญหาตา่งๆ ถือวา่เป็นความกล้าหาญท่ี
นา่ยกยอ่งและช่ืนชมแล้วละก็ แนน่อนวา่ ความกล้า
หาญของคนผู้หนึง่ในการตดัสนิใจเลือกสิง่ท่ีตนเหน็วา่
เป็นประโยชน์ตอ่ตวัเอง และความกล้าหาญในการ
ยอมรับผิดพลาดของตนเม่ือปรากฏสิง่ท่ีถกูต้องและ
ชดัเจนกวา่ ยอ่มเป็นสิง่ท่ีย่ิงใหญ่กวา่นัน้มากหลายเทา่ 
เพราะนัน่คือความกล้าหาญตอ่หน้าจิตใจของตน และ 
เป็นการเอาชนะความหย่ิงผยองและยโสในตวัเอง ท่ีจะ
สง่ผลให้เหน็โดยตรงตอ่ตวัตนและบคุลกิภาพของเขา
หลงัจากนัน้ 

เชน่เดียวกบัท่ีทา่นเปิดโอกาสให้ตวัเองได้เรียนรู้คณุ
ลกัษณะตา่งๆ เบือ้งต้นของอิสลามจากแหลง่อ้างอิง
ของมนัแล้ว ทา่นก็อยา่ได้ตระหน่ีท่ีจะครุ่นคดิและพินิจ
พิจารณาสิง่ท่ีทา่นได้อา่นมาด้วย 

หากความสละสลวยและความงดงามของศาสนานี ้
ได้ปรากฏให้ทา่นเหน็แล้ว และทา่นก็ยงัต้องการศกึษา
เรียนรู้และตัง้ค�าถามเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัแก่นแท้และ
ความพิเศษของอิสลาม เบือ้งหน้าของทา่นมีพืน้ท่ีกว้าง
ขวางให้ทา่นอา่น ศกึษาเรียนรู้ เสวนา และสอบถาม 
แตข่อให้ทา่นได้มองมายงัอิสลามด้วยสายตาอ่ืนและ
ด้วยมมุมองใหม ่ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป
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เป็นเกียรตอิย่างยิ่งส�าหรับเรา ที่ท่านได้อ่านหนังสือ
เล่มนีจ้นจบ เราหวังว่ามันจะช่วยให้ท่านตัง้ค�าถามอย่าง
จริงจงั หรือกระตุ้นความคดิบางอย่าง ที่ท่านอาจเหน็
ด้วยหรือไม่เหน็ด้วย เรายนิดทีี่จะรับฟังความคดิเหน็ 
ค�าถาม และค�าคัดค้านของท่าน เราสัญญาว่าจะรับเอา
มาพจิารณาอย่างใส่ใจและตัง้ใจที่สุด

ส�าหรับดขู้อมูลอ่ืนๆ เก่ียวกับศาสนาอสิลาม:

ร่วมแสดง
ความเหน็ 
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