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บทที่ 1  หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเปนจริงของศาสนาอิสลาม 
 

พระผูเปนเจาทรงสงเคราะหศาสนทูตมุหัมมัด  ซึ่งเปนศาสนทูตองคสุดทายของ
พระองคดวยปาฏิหาริยนานัปการและพยานหลักฐานอีกมากมายซึ่งสามารถพิสูจนใหเห็นวา
พระองคคือศาสนทูตที่แทจริง ซึ่งประทานมาโดยพระผูเปนเจา เฉกเชนเดียวกับที่พระผูเปนเจาทรง
สงเคราะหพระคัมภีรที่ทรงอนุญาตใหเปดเผยไดซึ่งเปนเลมสุดทายของพระองค นั่นคือ พระ
คัมภีรอัลกุรอาน ดวยปาฏิหาริยนานัปการที่สามารถพิสูจนไดวา พระคัมภีรอัลกุรอานเลมนี้คือพระ
ดํารัสจากพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งนํามาเปดเผยโดยศาสนทูตมุหัมมัด และไมไดมาจากการ
ประพันธของมนุษยคนใด ในบทนี้จะกลาวถึงพยานหลักฐานบางประการถึงความจริงนี้ 
 
(1) ความมหัศจรรยในทางวิทยาศาสตรที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรอัลกุรอาน 

พระคัมภีรอัลกุรอานคือพระดํารัสจากพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งพระองคทรงเปดเผยตอศา
สนทูตมุหัมมัด   โดยผานทางมะลาอิกะฮฺ(เทวทูต)ญิบรีล (Gabriel) โดยที่มุหัมมัด  ได
ทองจําพระดํารัสของพระองค ผูซึ่งตอมาไดทรงบอกตอใหกับบรรดาสาวกหรือสหายของทาน 
บรรดาสหายเหลานั้นไดทําการทองจํา และจดบันทึกไว และไดทําการศึกษากับศาสนทูตมุหัม
มัด  อีกครั้งหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้น ศาสนทูตมุหัมมัด  ยังทรงทําการศึกษาพระคัมภีรอัลกุรอาน
กับมะลาอิกะฮฺญิบรีลอีกปละครั้ง และสองครั้งในปสุดทายกอนที่ทานจะสิ้นชีวิต นับแตเวลาเมื่อมี
การเปดเผยพระคัมภีรอัลกุรอานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ มีประชากรชาวมุสลิมจํานวนมากมาย
มหาศาลสามารถทองจําคําสอนทั้งหมดที่มีอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานไดทุกตัวอักษร บางคนใน
จํานวนเหลานั้นสามารถทองจําคําสอนทั้งหมดที่มีอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานไดกอนอายุสิบขวบ
เลยทีเดียว ไมมีตัวอักษรสักตัวในพระคัมภีรอัลกุรอานไดเปลี่ยนแปลงไปในชวงหลายศตวรรษที่ 
ผานมาแลว 

พระคัมภีรอัลกุรอานที่นํามาเปดเผยเมื่อสิบส่ี ศตวรรษที่ผานมา ไดกลาวถึงขอเท็จจริงตาง 
ๆ ซึ่งถูกคนพบหรือไดรับการพิสูจนจากนักวิทยาศาสตรเมื่อเร็วๆ นี้ การพิสูจนในครั้งนี้แสดงใหเห็น
โดยปราศจากขอสงสัยวา พระคัมภีรอัลกุรอานนั้นจะตองมาจากพระดํารัสพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่ง
นํามาเปดเผยโดยศาสนทูตมุหัมมัด  และพระคัมภีรอัลกุรอานเลมนี้ไมไดถูกประพันธมาจาก
มุหัมมัด  หรือมนุษยคนใด และนี่ก็เปนการพิสูจนใหเห็นอีกเชนกันวา มุหัมมัด  คือ ศาสน
ทูตที่แทจริงซึ่งประทานมาโดยพระผูเปนเจา มันเปนเรื่องที่อยูเหนือเหตุผลที่วา นาจะมีใครบางคน
เมื่อหนึ่งพันสี่รอยปที่ผานมาทราบความจริงที่ไดถูกคนพบหรือถูกพิสูจนเมื่อไมนานมานี้ ดวย
เครื่องมือที่ลํ้าสมัยและดวยวิธีทางวิทยาศาสตรที่ลํ้าลึก ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  
ก) พระคัมภีรอัลกุรอานกับการพัฒนาของตัวออนมนุษย: 

ในพระคัมภีรอัลกุรอาน พระผูเปนเจาไดตรัสไวเกี่ยวกับข้ันตอนตางๆ ในการพัฒนาของตัว
ออนมนุษย : 
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ن ِطنيٍ ﴿ نَساَن ِمن ُسَالَلٍة مِّ َجَعلْنَاُه ُغْطَفًة يِف َقَراٍر  ُعمَّ ، َوَلَقْد َخلَْقنَا اْإلِ
ِكنيٍ  ْطَفَة َعلََقًة َفَخلَْقنَا اْلَعلََقَة ُمْضَغًة َفَخلَْقنَا الُْمْضَغَة ، مَّ ُعمَّ َخلَْقنَا اجُّ

ْحَسُن 
َ
ُ أ آَخَر َفتَبَاَرَك ابَّ َناُه َخلْقاً 

ْ
نَشأ

َ
ُعمَّ أ َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم حَلْماً  ِعَظاماً 

  )14 – 12 :املؤمنون ( ﴾اخْلَاِلِقنيَ 
ความวา "และขอสาบานวา แนนอนเราไดสรางมนุษยมาจากธาตุแท
ของดิน แลวเราทําใหเขาเปนเชื้ออสุจิ อยูในที่พักอันมั่นคง (คือมดลูก) 
แลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิกลายเปนกอนเลือดแลวเราไดทําใหกอนเลือด
กลายเปนกอนเนื้อแลวเราไดทําใหกอนเนื้อกลายเปนกระดูก แลวเรา
หุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ แลวเราไดเปาวิญญาณใหเขากลายเปนอีก
รูปร า งหนึ่ ง  ดั งนั้ นอัลลอฮฺทรงจํ า เ ริญยิ่ ง  ผู ทรง เลิศแห งปวง
ผูสราง" (คัมภีรกุรอาน, 23:12-14) 

 
ซึ่งเมื่อพิจารณาตามตัวอักษรแลว ในภาษาอารบิก คําวา alaqah นั้น มีอยู 3 ความหมาย 

ไดแก (1) ปลิง  (2) ส่ิงแขวนลอย และ (3) ล่ิมเลือด 
ในการเปรียบเทียบปลิงกับตัวออนในระยะที่เปน alaqah นั้น เราไดพบความคลายกัน

ระหวางสองสิ่งนี้ (ดู The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 
8) ซึ่ง เราสามารถดูไดจากรูปที่ 1 นอกจากนี้ ตัวออนที่อยูในระยะดังกลาวจะไดรับการหลอเล้ียง
จากเลือดของมารดา ซึ่งคลายกับปลิงซึ่งไดรับอาหารจากเลือดที่มาจากผูอ่ืน (ดู Human 
Development as Described in the Quran and Sunnah ของ Moore และคณะ หนา 36) 

 
รูปที่ 1: ภาพวาดดังกลาวอธิบายใหเห็นความคลายกันของรูปราง
ระหวางปลิงกับตัวออนมนุษยในระยะที่เปน alaqah (รูปวาดปลิงมา
จากหนังสือเร่ือง Human Development as Described in the 
Quran and Sunnah ของ Moore และคณะ หนา 37 ดัดแปลงมา
จาก Integrated Principles of Zoology ของ Hickman และคณะ 
ภาพตัวออนวาดมาจากหนังสือเร่ือง  The Developing Human ของ 
Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 73) 
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ความหมายที่สองของคําวา alaqah คือ “ส่ิงแขวนลอย” ซึ่งเราสามารถดูไดจากรูปที่ 2 
และ 3 ส่ิงแขวนลอยของตัวออน ในชวงระยะ alaqah ในมดลูกของมารดา 

 
รูปที่ 2 : ในภาพนี้ เราจะเห็นภาพของตัวออน ซึ่งเปนสิ่งแขวนลอย
ในชวงระยะที่เปน alaqah อยูในมดลูก (ครรภ) ของมารดา (มาจากเรื่อง
The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 
หนา 66)  

ความหมายที่สามของคําวา alaqah คือ “ล่ิมเลือด” เราพบวาลักษณะภายนอกของตัว
ออนและสวนที่เปนถุงในชวงระยะ alaqah นั้น จะดูคลายกับล่ิมเลือด ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา มี
เลือดอยูในตัวออนคอนขางมากในชวงระยะดังกลาว (Human Development as Described in 
the Quran and Sunnah ของมัวรและคณะ หนา 37-38) (ดูรูปที่ 4) อีกทั้งในชวงระยะดังกลาว 
เลือดที่มีอยูในตัวออนจะไมหมุนเวียนจนกวาจะถึงปลายสัปดาหที่สาม (The Developing Human 
ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 65) ดังนั้น ตัวออนในระยะนี้จึงดูเหมือนลิ่มเลือด
นั่นเอง. 

 
รูปที่ 4: เปนแผนภูมิระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจพอ
สังเขปในตัวออนในชวง ระยะ alaqah ซึ่งลักษณะภายนอกของตัวออน
และสวนที่เปนถุงของตัวออนจะดูคลายกับล่ิมเลือด เนื่องจากมีเลือดอยู
คอนขางมากในตัวออน (The Developing Human ของ Moore 
ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 65)  

ดังนั้น ทั้งสามความหมายของคําวา alaqah นั้น ตรงกับลักษณะของตัวออนในระยะ 
alaqah เปนอยางยิ่ง 

ในระยะตอมาที่กลาวไวในพระคัมภีร ก็คือ ระยะ mudghah ในภาษาอารบิกคําวา 
mudghah หมายความวา “สสารที่ถูกขบเคี้ยว” ถาคนใดไดหมากฝรั่งมาชิ้นหนึ่ง และใสปากเคี้ยว 
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จากนั้นลองเปรียบเทียบหมากฝรั่งกับตัวออนที่อยูในชวงระยะ mudghah เราจึงสรุปไดวาตัวออน
ในชวงระยะ mudghah จะมีลักษณะเหมือนสสารที่ถูกขบเคี้ยว ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา ไขสันหลังที่
อยูดานหลังของตัวออนมีลักษณะ “คอนขางคลายกับรองรอยของฟนบนสสารที่ถูกขบเคี้ยว “ (ดูรูป
ที่ 5 และ 6) (The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 8) 

 
รูป ที่ 5: ภาพถายของตัวออนในชวงระยะ mudghah (อายุ 28 วัน) ตัว
ออนในระยะนี้จะมีลักษณะเหมือนสสารที่ถูกขบเคี้ยว เนื่องจากไขสันหลัง
ที่อยูดานหลังของตัวออนมีลักษณะคอนขางคลายกับรอง รอยของฟนบน
สสารที่ถูกขบเคี้ยว ขนาดที่แทจริงของตัวออนจะมีขนาด 4 มิลลิเมตร (จาก
เร่ือง The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 
5 หนา 82 ของศาสตราจารย Hideo Nishimura มหาวิทยาลัยเกียวโต ใน
เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน) 

 

 
รูป ที่ 6: เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของตัวออนในชวงระยะ mudghah กับ
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หมากฝรั่งที่เคี้ยวแลว เราจะพบกับความคลายคลึงระหวางทั้งสองสิ่งนี้ A) 
รูปวาดของตัวออนในชวงระยะ mudhah เราจะเห็นไขสันหลังที่ดานหลัง
ของตัวออน  ซึ่ งดู เหมือนลักษณะรองรอยของฟน  (จากเรื่อง (The 
Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 
79)  B) รูปถายหมากฝรั่งที่เคี้ยวแลว 

มุหัมมัด    ทราบไดอยางไรถึง เรื่ องราวทั้ งหมดนี้ เมื่ อ  1400 ปที่ แลว  ทั้ งๆ  ที่
นักวิทยาศาสตรเพิ่งจะคนพบเรื่องนี้เมื่อไมนานมานี้เอง โดยใชเครื่องมือที่ทันสมัยและกลอง
จุลทรรศนความละเอียดสูง ซึ่งยังไมมีใชในสมัยกอน Hamm และ Leeuwenhoek คือ
นักวิทยาศาสตรสองคนแรกที่สังเกตเซลลอสุจิของมนุษย (สเปอรมมาโตซัว) ดวยการใชกลอง
จุลทรรศนที่พัฒนาขึ้นมาใหมเมื่อป พ.ศ. 2220 (หลังมุหัมมัด   กวา 1000 ป) พวกเขาเขาใจผิด
คิดวาเซลลอสุจิเหลานั้นประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งจะกอตัวเปนมนุษย โดยจะ
เจริญเติบโตเมื่อฝงตัวลงในอวัยวะสืบพันธุของผูหญิง (The Developing Human ของ Moore และ 
Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 9) 

ศาสตาจารยกิตติมศักดิ์ Emeritus Keith L. Moore หนึ่งในนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงโดง
ดังที่สุดคนหนึ่งของโลก ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขากายวิภาควิทยาและวิชาวาดวยการศึกษาตัว
ออนของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังเปนผูแตงหนังสือที่ชื่อวา Developing Human ซึ่งหนังสือเลมนี้ไดนําไป
แปลถึงแปดภาษา หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใชสําหรับอางอิงงานทางวิทยาศาสตร และยังไดรับ
เลือกจากคณะกรรมการพิเศษของสหรัฐอเมริกาใหเปนหนังสือที่ดีที่สุดที่แตงขึ้นโดยบุคคลเพียงคน
เดียว Dr. Keith Moore เปนศาสตราจารยกิตติมศักดิ์แหงภาควิชากายวิภาควิทยาและเซลล
ชีววิทยา ที่มหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ณ ที่
แหงนั้น เขาดํารงตําแหนงรองคณบดีสาขาวิทยาศาสตรมูลฐานของคณะแพทยศาสตร และดํารง
ตําแหนงประธานแผนกกายวิภาควิทยาเปนเวลา 8 ป ในปพ.ศ. 2527 เขาไดรับรางวัลที่นาชื่นชม
ที่สุดในสาขากายวิภาคของประเทศแคนาดา นั่นคือรางวัล J.C.B Grant Award จากสมาคมนัก
กายวิภาควิทยาแคนาดา (Canadian Association of Anatomists) เขาไดกํากับดูแลสมาคม
นานาชาติตางๆ มากมาย เชน สมาคมนักกายวิภาควิทยาแคนนาดาและอเมริกา (Canadian and 
American Association of Anatomists) และ สภาสหภาพวิทยาศาสตรชีวภาพ (Council of the 
Union of Biological Sciences) เปนตน. 

ใน ปพ.ศ 2524 ระหวางการประชุมดานการแพทยคร้ังที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองดัมมาม 
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Moore ไดกลาววา “ขาพเจาภาคภูมิใจอยางหาที่สุดมิไดที่
ไดชวยใหเร่ืองราวตางๆ ที่กลาวไวในพระคัมภีรอัลกุรอานเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยใหมีความ
ชัดเจน อีกทั้งยังทําใหขาพเจามีความเขาใจอยางกระจางชัดวาคํากลาวเหลานี้ตองมาจากพระ
ดํารัสของพระผูเปนเจาโดยผานทางมุหัมมัด เพราะวาความรูเกือบทั้งหมดนี้ไมเคยถูกคนพบมา
กอนจนกระทั่งอีกหลายศตวรรษตอมา ส่ิงนี้พิสูจนใหขาพเจาเห็นวามุหัมมัดจะตองเปนผูถือสาร
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จากพระผูเปนเจาอยางแนนอน” (การอางอิงคํากลาวนี้ This is the Truth (วีดีโอเทป) ที่ : 
http://www.islam-guide.com/th/video/moore-1.ram) 

ตอมา ศาสตราจารย Moore ไดถูกตั้งคําถามดังตอไปนี้ หมายความวา ทานมีความเชื่อวา
พระคัมภีรอัลกุรอานนั้นเปนพระดํารัสจากพระผูเปนเจาจริงหรือไม เขาตอบวา “ขาพเจายอมรับสิ่ง
ดังกลาวนี้ไดอยางสนิทใจ” (อางจาก : This is the Truth (วีดีโอเทป) เพิ่งอาง)   

ใน ระหวางการประชุมครั้งหนึ่ง ศาสตราจารย Moore ไดกลาววา “…..เพราะวาในชวง
ระยะตัวออนของมนุษยนั้นมีความซับซอน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในระหวาง
การพัฒนาของตัวออน มีการเสนอวาควรมีการพัฒนาระบบการแบงประเภทตัวออนใหมโดยใช
คําศัพทที่กลาวไวในพระคัมภีรอัลกุรอานและซุนนะฮฺ (Sunnah คือ ส่ิงที่ศาสนทูตมุหัมมัด   ได
พูด กระทํา หรือยอมรับ) ระบบที่เสนอนี้ดูเรียบงาย ครอบคลุมทุกดานและสอดคลองกับความรูที่
เกี่ยวกับการพัฒนาของตัวออนในปจจุบัน แมวา อริสโตเติล (Aristotle) ผูกอต้ังวิทยาศาสตรวาดวย
การศึกษาเกี่ยวกับตัวออนของสิ่งมีชีวิต ยังเชื่อวาการพัฒนาตัวออนของลูกไกนั้นแบงออกเปน
หลายระยะ จากการศึกษาไขไกเมื่อศตวรรษที่ส่ีหลังคริสตศักราช ซึ่งเขาไมไดใหรายละเอียด
เกี่ยวกับระยะตางๆ เหลานั้นเลย เทาที่ทราบมาจากประวัติการศึกษาเกี่ยวกับตัวออนของสิ่งมีชีวิต 
มีเร่ืองระยะและการแยกประเภทของตัวออนมนุษยอยูนอยมาก จนกระทั่งมาถึงศตวรรษที่ยี่สิบนี้”  

ดวยเหตุผลดังกลาว ในศตวรรษที่เจ็ด คําอรรถาธิบายเกี่ยวกับตัวออนมนุษยในพระ
คัมภีรอัลกุรอานนั้น ไมสามารถนําไปใชอางอิงความรูในทางวิทยาศาสตรได มีเพียงบทสรุปที่พอจะ
มีเหตุผลเดียวก็คือ คําอรรถาธิบายเหลานี้ ไดถูกเปดเผยโดยพระผูเปนเจา ซึ่งทรงประทานแกมุหัม
มัด ทานไมทราบรายละเอียดตางๆ เพราะวาเปนคนที่ไมรูหนังสือ อีกทั้งไมเคยฝกฝนดาน
วิทยาศาสตรใดๆ ทั้งสิ้น (This is the Truth , อางแลว) 

 
ข) พระคัมภีรอัลกุรอานที่วาดวยเทือกเขา 

หนังสือที่ชื่อวา Earth เปนตําราที่ใชอางอิงเปนหลักในมหาวิทยาลัยหลายแหงทั่วโลก 
หนังสือเลมนี้มีผูแตงสองทาน หนึ่งในนั้นไดแก ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ Frank Press เขาเปนที่
ปรึกษาดานวิทยาศาสตรใหกับอดีตประธานาธิบดี Jimmy Carter และเปนประธานสถาบัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ (National Academy of Science) ในกรุงวอชิงตัน ดีซี เปนเวลา 12 ป 
หนังสือของเขากลาววา เทือกเขาจะมีรากฝงอยูใตพื้นดิน (ดู Earth ของ Press และ Siever, หนา 
435 และดูที่  Earth Science  ของ Tarbuck และ Lutgens, หนา 157) รากเหลานี้ฝงลึกอยูใต
พื้นดิน ดังนั้น เทือกเขาจึงมีรูปทรงเหมือนกับสลัก (ดูรูปที่ 7,8 และ 9) 
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รูปที่ 7: เทือกเขาจะมีรากฝงลึกอยูใตพื้นดิน (Earth, Press และ Siever หนา
413) 

 
รูปที่ 8: สวนที่เปนแผนผัง เทือกเขาที่มีรูปรางเหมือนสลัก จะมีรากลึกฝงแนน
อยูใตพื้นดิน (Anatomy of the Earth ของ Cailleux หนา 220)  

 
รูปที่ 9:อีกภาพหนึ่งที่จะแสดงใหเห็นวาเทือกเขาเหลานั้นมีรูปทรงเหมือน
สลักไดอยางไร เนื่องจากเทือกเขาเหลานี้มีรากฝงลึก (Earth Science ของ
Tarbuck และ Lutgens,  หนา 158) 

นี่คือการอรรถาธิบายถึงเทือกเขาตางๆ วามีรูปทรงอยางไรในพระคัมภีรอัลกุรอาน พระผู
เปนเจาไดตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

﴿ ً رَْض ِمَهادا
َ
لَْم جَنَْعِل اْأل

َ
ً ، أ ْوتَادا

َ
بَاَل أ   ) 7 - 6 :اجبأ ( ﴾َواجْلِ

ความวา "เรามิไดทําใหแผนดินเปนพื้นราบดอกหรือ ? และมิไดให
เทือกเขาเปนหลักตรึงไวดอกหรือ" (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 78:6-7) 

 
วิทยาศาสตรวาดวยพื้นโลกในยุคใหมนี้ ไดทําการพิสูจนแลววา เทือกเขาตางๆ จะมีรากฝง

ลึกอยูใตพื้นผิวของพื้นดิน (ดูรูปที่ 9) และรากเหลานั้นสามารถเลื่อนระดับข้ึนมาอยูเหนือพื้นดินได
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หลายครั้ง (The Geological Concept of Mountains in the Quran ของ El-Naggar หนา 5) 
ดังนั้น คําที่เหมาะสมที่สุดที่ใชอธิบายเทือกเขาเหลานี้โดยอาศัยพื้นฐานขอมูลเหลา นี้ก็คือ คําวา 
‘สลัก’ เนื่องจากรากสวนใหญจะถูกซอนอยูใตพื้นดิน ประวัติศาสตรดานวิทยาศาสตรไดบอกกับเรา
วา ทฤษฏีวาดวยเทือกเขาที่มีรากฝงลึกนั้น เพิ่งเปนที่รูจักเมื่อครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบเกานี่เอง 
(The Geological Concept of Mountains in the Quran  หนา 5) 

เทือกเขายังมีบทบาทที่สําคัญอีกอยางหนึ่งดวย นั่นคือใหความมั่นคงแข็งแรงกับเปลือก
โลก (The Geological Concept of Mountains in the Quran หนา 44-45) โดยชวยยับยั้งการ
ส่ันสะเทือนของโลกได พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

ن تَِميَد بُِكمْ ﴿
َ
َ أ ِ رِْض َرَوا

َ
لىَْق يِف األ

َ
  ) 15: حل اج( ﴾َوأ

ความวา "และพระองคทรงใหมีเทือกเขามั่นคงในแผนดิน เพื่อมิใหมัน
สั่นสะเทือนแกพวกเจา.." (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 16:15) 

 
นอกจากนั้น  ทฤษฏีสมัยใหมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนตัวของแผนโลกนั้นเชื่อวา เทือกเขา

ตางๆ ทํางานเสมือนกับเครื่องมือสําหรับสรางความแข็งแกรงใหกับโลก ความรูเกี่ยวกับบทบาทของ
เทือกเขาที่ทําหนาที่เสมือนเครื่องมือที่ชวยสราง ความแข็งแกรงใหกับโลกนั้นเพิ่งเปนที่เขาใจกัน
เนื่องจากมีทฤษฎีการ เคลื่อนตัวของแผนโลกเมื่อทศวรรษ 2503 (The Geological Concept of 
Mountains in the Quran หนา 5) 

 
มีใครบางไหมในชวงเวลาของศาสนทูตมุหัมมัด  ที่ทราบเกี่ยวกับรูปทรงที่แทจริงของ

เทือกเขา มีใครบางไหมที่สามารถจินตนาการไดวา ภูเขาที่ดูแข็งแกรงมหึมาที่เขาเห็นอยูตรงหนา
นั้น แทจริงแลวฝงลึกลงไปใตพื้นโลก และยังมีรากดวย อยางที่นักวิทยาศาสตรไดกลาวอางไว 
หนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาจํานวนมาก เมื่อมีการกลาวถึงเทือกเขา ก็จะอธิบายแตสวนที่อยูเหนือ
พื้นผิวโลกเทานั้น ที่เปนเชนนี้ก็เพราะหนังสือเหลานี้ไมไดเขียนโดยผูเชี่ยวชาญทางดานธรณีวิทยา 
แตถึงอยางไรก็ตาม ธรณีวิทยาสมัยใหมไดชวยยืนยันความเปนจริงของโคลงบทตางๆ ที่กลาวไวใน
พระคัมภีรอัลกุรอานแลว 
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ค) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยจุดกําเนิดของจักรวาล 
วิทยาศาสตรสมัยใหมที่วาดวยจักรวาลวิทยา ซึ่งมาจากการสังเกตและจากทฤษฏี ชี้ใหเห็น

ไดอยางแนชัดวา ครั้งหนึ่งทั้งจักรวาลนั้นวางเปลา จะมีก็แตกอน ’กลุมควัน’ (เชน กลุมควันซึ่ง
ประกอบดวยกาซรอนมืดครึ้มที่ปกคลุมอยูอยางหนาแนน) (The First Three Minutes, a Modern 
View of the Origin of the Universe ของ Weinberg หนา 94-105) ซึ่งเปนหนึ่งในหลักการที่ไม
สามารถโตแยงไดเกี่ยวกับวิชาจักรวาลวิทยา สมัยใหมที่มีมาตรฐาน ในปจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตร
สามารถเฝาสังเกตเห็นดวงดาวใหมๆ ที่กําลังกอตัวขึ้นจากเศษ ’กลุมควัน’ ที่หลงเหลืออยู (ดูรูปที่ 
10 และ 11) 

 
รูปที่ 10:ดาวดวงใหมที่กําลังกอตัวจากกลุมกาซและฝุน
ละออง (เนบิวลา) ซึ่งเปนหนึ่งใน ‘กลุมควัน’  ที่หลงเหลือ
อยู ซึ่งถือวาเปนจุดกําเนิดของทั้งจักรวาล (The Space 
Atlas ของ Heather และ Henbest หนา 50) 

 
รูปที่ 11: ลากูนเนบิวลา คือ กลุมของกาซและละอองฝุน ซึ่งมี
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เสนผาศูนยกลางประมาณ 60 ปแสง ซึ่งเปนบริเวณที่เต็มไป
ดวยรังสีอุลตราไวโอเล็ตของดาวที่มีแตความรอน ซึ่งเพิ่งกอตัว
ข้ึนภายในใจกลางเนบิวลา (Horizons, Exploring the 
Universe  โดย Seeds จาก Association of Universities for 
Research in Astronomy, Inc.X)  

บรรดาดวงดาวที่ทอแสงระยิบระยับใหเราเห็นในเวลาค่ําคืนนั้น เปนเพียงกลุมควันกลุม
หนึ่งในจักรวาลเทานั้น พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

َماء َويِهَ ُدَخانٌ ﴿   ) 11: فصلت ( ﴾ُعمَّ اْستََوى إِىَل السَّ
ความวา "แลวพระองคทรงมุงสูฟากฟาขณะที่มันเปนไอหมอก... " (พระ
คัมภีรอัลกุรอาน, 41:11) 
 
เนื่องจากพื้นโลกและทองฟาเบื้องบน (ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว ดาวพระเคราะห 

กาแล็กซี่ และอ่ืนๆ) ทั้งหมดไดกอตัวมาจาก ‘กลุมควัน’ กลุมเดียวกัน เราจึงพอสรุปไดวา พื้นโลก
และทองฟานั้นเชื่อมตอกันเปนอันหนึ่งอันเดียว จากนั้นจึงโคจรออกมาจาก ‘กลุมควัน’ กลุม
เดียวกัน แลวจึงกอตัวและแยกตัวออกจากกัน พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

رَْض اَكَغتَا َرتْقاً َفَفتَْقنَاُهَما﴿
َ
َماَواِت َواْأل نَّ السَّ

َ
يَن َكَفُروا أ ِ

َّ َولَْم يََر ا
َ
 ﴾أ

  )30: األنبياء (
ความวา "และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเหลานั้นไมเห็นดอกหรือวา 
แทจริงชั้นฟาทั้งหลายและแผนดินนั้นแตกอนนี้รวมติดเปนอันเดียวกัน 
แลวเราไดแยกมันทั้งสองออกจากกัน?..."  (Quran, 21:30) 

 
Dr. Alfred Kroner หนึ่งในนักธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงกองโลก ทานเปนศาสตราจารยใน

สาขาธรณีวิทยาและประธานแผนกธรณีวิทยาของสถาบันวิทยา ศาสตรธรณี มหาวิทยาลัยโจ
ฮันเนส กุตเทนเบอรก (Johannes Gutenberg University) ในเมืองไมนซ ประเทศเยอรมันนี   เขา
กลาววา “คิดดูซิวา มุหัมมัดมาจากที่ใด...ขาพเจาคิดวาแทบเปนไปไมไดที่ทานจะลวงรูในสิ่งตางๆ 
เชน การเกิดของจักรวาล เพราะวานักวิทยาศาสตรทั้งหลายเพิ่งจะคนพบเรื่องนี้เมื่อไมกี่ปที่ผานมา
นี่เอง โดยใชวิธีการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซอน นั่นก็คือเหตุผลสนับสนุนดังกลาว” (อางอิง
คํากลาวนี้จาก This is the Truth (วีดีโอเทป) อางแลว)  

เขายังกลาวอีกดวยวา “ขาพเจาคิดวา คนที่ไมเคยรูเกี่ยวกับวิชาฟสิกสซึ่งวาดวยเรื่องของ
นิวเคลียรเมื่อ หนึ่งพันสี่รอยปที่ผานมาก็จะไมสามารถรูดวยความนึกคิดของเขาเองไดวา พื้นโลก
และชั้นฟานั้นตางกอกําเนิดมาจากที่เดียวกัน" (This is the Truth (วีดีโอเทป) อางแลว) 
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ง) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยสมองสวนหนาของมนุษย 
พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานถึงคนผูหนึ่งในกลุมของผูไรความศรัทธาใน

ศาสนาโดยสิ้นเชิง เขามาขัดขวางมุหัมมัด  ไมใหทําละหมาดในวิหารกะอฺบะฮฺ (Kaaba): 
 16:  العلق (   ﴾نَاِصيٍَة اَكِذبٍَة َخاِطئَةٍ ، لَّْم يَنتَِه لَنَْسَفعاً بِاجَّاِصيَةِ  الَكَّ لنَِئ ﴿
(  

ความวา "มิใช เชนนั้น ถาเขายังไมหยุดยั้ง เราจะจิกเขาที่ขมอมอยาง
แนนอน ขมอมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว!" (พระคัมภีรกุลอาน, 96:15-16) 

 
ทําไมพระคัมภีรอัลกุรอานจึงไดอธิบายบริเวณศรีษะสวนหนาวาเปรียบเสมือนสวนที่เต็ม

ไปดวยบาปและความตลบตะแลง ทําไมพระคัมภีรอัลกุรอานจึงไมกลาววาบุคคลนั้นเต็มไปดวย
บาปและความตลบตะแลง มีความสัมพันธกันอยางไรระหวางบริเวณศรีษะสวนหนากับบาปกรรม
และความตลบตะแลง? 

ถาเรามองเขาไปในกระโหลกศีรษะสวนหนา เราจะพบบริเวณสมองสวนหนา (ดูรูปที่ 
12)  วิชาวาดวยสรีระวิทยาบอกกับเราวาบริเวณนี้มีหนาที่อะไรบาง  ในหนังสือที่ชื่อวา 
Essentials of Anatomy & Physiology ไดกลาวถึงบริเวณนี้ไววา “แรงบันดาลใจและการ
คาดการณลวงหนาในการวางแผนและการสั่งใหรางกายเคลื่อนไหวนั้น เกิดจากกลีบสมองสวน
หนา ซึ่งเปนบริเวณที่อยูดานหนาสุด และเปนบริเวณศูนยรวมของเยื่อหุมสมอง...” (Essentials of 
Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ หนา 211 และดูที่ The Human Nervous 
System ของ Noback และคณะ หนา 410-411)  

ในตําราเลมนั้นยังกลาวอีกวา “เนื่องจากวาบริเวณที่อยูดานหนาสุดนี้มีสวนเกี่ยวของกับ
การสรางแรงบันดาลใจ จึงมีการคิดกันวาบริเวณสวนนี้เปนศูนยกลางที่กอใหเกิดความรุนแรง....” 
(Essentials of Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ หนา 211)  

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





14 
 

 
รูปที่ 12:บริเวณสั่งการของเยื่อหุมสมองสวนหนาซีกซาย บริเวณดานหนาจะอยู
ตรงดานหนาเยื่อหุมสมองสวนหนา (Essentials of Anatomy & Physiology ของ 
Seeley และคณะ  หนา 210)  

 
ดังนั้นบริเวณของสมองสวนหนานี้จึงมี หนาที่วางแผน สรางแรงจูงใจ และริเร่ิมใหเกิดการ

กระทําดีหรือชั่ว อีกทั้งยังทําหนาที่ในการโปปดมดเท็จและบอกเลาความจริง ดังนั้น จึงจะ
เหมาะสมกวาหากอธิบายวาบริเวณศรีษะสวนหนานั้นเปรียบเสมือนสวนที่เต็มไปดวยบาปและ
ความตลบตะแลง เมื่อมีผูใดโกหกหรือกระทําสิ่งที่เปนบาป อยางที่พระคัมภีรอัลกุรอานไดกลาวไว
วา “naseyah (บริเวณสวนหนาของศีรษะ) ที่เต็มไปดวยความตลบตะแลงและบาปกรรม!” 

นักวิทยาศาสตรเพิ่งจะคนพบการทําหนาที่ตางๆ ของบริเวณสมองสวนหนาเมื่อหกสิบปที่
ผานมานี่เอง โดยศาสตราจารย Keith L. Moore (Al-Ejaz al-Elmy fee al-Naseyah  ของ Moore 
และคณะ หนา 41)  
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จ) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยทะเลและแมน้ํา 
วิทยาศาสตรสมัยใหมไดคนพบวา ในสถานที่ซึ่งทะเลสองสายมาบรรจบกัน จะเกิดสิ่งขวาง

กั้นทะเลทั้งสองไว โดยที่ส่ิงขวางกั้นดังกลาวนี้จะแบงทะเลทั้งสองออกจากกัน เพื่อที่วาทะเลแตละ
สายจะไดมีอุณหภูมิ ความเขมและความหนาแนนเปนของตนเอง  (Principles of 
Oceanography  ของ Davis หนา 92-93) ตัวอยางเชน น้ําในทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะอุน เค็ม 
และมีความหนาแนนนอยเมื่อเทียบกับน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อน้ําในทะเลเมดิเตอรเร
เนียนหนุนเขาไปในมหาสมุทรแอตแลนติค โดยผานทางสันดอนยิบรอลตาร (Gibraltar) มันจะไหล
ไปเปนระยะทางหลายรอยกิโลเมตรหนุนเขาไปในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ ความลึกประมาณ 
1000 เมตร โดยพาความอุน ความเค็ม และความหนาแนนที่นอยกวาของมันเองไปดวย น้ําใน
ทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะคงที่อยูที่ความลึกดังกลาวนี้ (Principles of Oceanography  ของ 
Davis  หนา 93) (ดูรูปที่ 13) 

 

 
รูปที่ 13:น้ํา  จากทะเลเมดิเตอร เรเนียนขณะที่หนุนเขาไปในมหาสมุทร
แอตแลนติกโดยผานทาง สันดอนยิบรอลตาร ซึ่งจะพาความอุน ความเค็มและ
ความหนาแนนที่นอยกวาเขาไปดวยเนื่องมาจากแนวสันดอนที่กั้นอยูแบงแยก
ความแตกตางระหวางทะเลทั้งสอง อุณหภูมิจะนับเปนองศาเซลเซียส (Marine 
Geology ของ Kuenen หนา 43 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กนอย)  

แมวาจะมีคลื่นลูกใหญ กระแสน้ําที่เชี่ยวกราก และระดับน้ําขึ้นลงสูงเพียงใดในทะเล
ดังกลาว ทะเลทั้งสองก็จะไมมีโอกาสที่จะรวมกันหรือรุกล้ําสิ่งขวางกั้นนี้ไปได  

พระคัมภีรอัลกุรอานไดกลาวไววา มีส่ิงขวางกั้นระหวางทะเลทั้งสองที่มาบรรจบกัน และ
ทะเลทั้งสองจะไมสามารถรุกล้ําผานไปได พระผูเปนเจาตรัสวา: 

   ) 20-19 :الرمحن ( ﴾بَيْنَُهَما بَْرَزٌخ الَّ َفبِْغيَانِ ، َمَرَج اْكَْحَريِْن يَلْتَِقيَانِ ﴿
ความวา "พระองคทรงทําใหนานน้ําทั้งสองไหลมาบรรจบกันระหวางมัน
ทั้งสองมีที่กั้นกีดขวาง มันจะไมล้ําเขตตอกัน" (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 
55:19-20) 
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แตเมื่อพระคัมภีรอัลกุรอานกลาวถึงเรื่องราว ระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม พระคัมภีรมักจะ
กลาววาจะมี “เขตหวงหาม” โดยมีส่ิงขวางกั้นไมใหน้ําทั้งสองรวมกันได พระผูเปนเจาตรัสไวในพระ
คัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

َجاٌج َوَجَعَل ﴿
ُ
ْحَرْيِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َوَهَذا ِملٌْح أ ي َمَرَج اْكَ ِ

َّ َوُهَو ا
 ً ُْجورا   ) 53: الفرقان ( ﴾بَيْنَُهَما بَْرزَخاً وَِحْجراً حمَّ

ความวา "และพระองคคือผูทรงทําใหทะเลทั้งสองบรรจบติดกัน อันนี้
จืดสนิทและอันนี้เค็มจัดและทรงทําที่ค่ันระหวางมันทั้งสอง และที่กั้น
ขวางอันแนนหนา" (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 25:53) 

 
อาจมีใครบางคนถามวา ทําไมพระคัมภีรอัลกุรอานจึงกลาวถึงการแบงเขต เมื่อพูดถึงเรื่อง

ส่ิงที่แบงแยกระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม แตไมกลาวถึงการแบงเขตดังกลาวเมื่อพูดถึงสิ่งที่แบงแยก
ระหวางทะเลสองสาย? 

วิทยาศาสตรสมัยใหมไดคนพบวาในบริเวณปากแมน้ํา ที่ซึ่งน้ําจืดและน้ําเค็มมาบรรจบกัน
นั้น สถานภาพจะคอนขางแตกตางจากสิ่งที่ไดพบในสถานที่ซึ่งทะเลสองสายมาบรรจบกัน โดย
พบวาสิ่งที่แยกน้ําจืดออกจากน้ําเค็มในบริเวณปากแมน้ํานั้นคือ “เขตที่น้ําเปลี่ยนแปลงความ
หนาแนน โดยที่ความหนาแนนที่แตกตางกันอยางชัดเจนจะเปนสิ่งที่แยกน้ําสองสายนี้ออกเปนสอง
ชั้น” (Oceanography ของ Gross  หนา 242 และดูที่ Introductory Oceanography  ของ 
Thurman หนา 300-301)  

การแบงเขตดังกลาวนี้ (เขตการแบงแยก) จะมีความแตกตางในเรื่องของความเค็มระหวาง
น้ําจืดและน้ําเค็ม (Oceanography  ของ Gross หนา 244 และ Introductory 
Oceanography  ของ Thurman   หนา 300-301) (ดูรูปที่ 14) 

 
รูปท 14:สวนที่เปนเสนตั้งตรง แสดงใหเห็นถึงความเค็ม (สวน ตอ หนึ่งพัน
เปอรเซ็นต) ในบริเวณปากแมน้ํา เราจะเห็นการแบงเขต (เขตการแบงแยก) 
ที่กั้นระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม (Introductory Oceanography  ของ 
Thurman หนา 301 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กนอย)  

 
ขอมูลดังกลาวไดถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ โดยการใชเครื่องมือที่ทันสมัยในการวัด

อุณหภูมิ ความเค็ม ความหนาแนน ออกซิเจนที่ไมละลายน้ํา และอ่ืนๆ  ดวยสายตาของมนุษยจะ
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ไมสามารถมองเห็นความแตกตางระหวางการมาบรรจบกันของทะเลทั้งสองสายได ซึ่งทะเลทั้งสอง
ที่ปรากฏตอหนาเรานั้นดูเหมือนเปนทะเลพื้นเดียวกัน เชนเดียวกันที่สายตาของมนุษยไมสามารถ
มองเห็นการแยกกันของน้ําในบริเวณปากแมน้ําที่ผสมผสานกันของน้ํา 3 ชนิด ไดแก น้ําจืด น้ําเค็ม 
และการแบงเขต (เขตการแบงแยก) 

 
ฉ) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยทะเลลึกและคลื่นใตน้ํา: 

พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 
ن َفْوِقِه َسَحاٌب ﴿ ن َفْوِقِه َمْوٌج مِّ ٍّ َفْغَشاُه َمْوٌج مِّ ِّ ْو َكُظلَُماٍت يِف حَبٍْر لُّ

َ
أ

ْخَرَج يََدُه لَْم يََكْد يََراَها ُظلَُماٌت َنعْ 
َ
: اجور (   ﴾...  ُضَها َفْوَق َنْعٍض ِإَذا أ

40 (  
ความวา "หรือ เปรียบเสมือนความมืดมนทั้งหลายในทองทะเลลึก มี
คลื่นซอนคลื่นทวมมิดตัวเขา และเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบซอน
กันชั้นแลวชั้นเลา เมื่อเขาเอามือของเขาออกมา เขาแทบจะมองไมเห็น
มัน..." (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 24:40) 

 
โองการบทนี้กลาวถึงความมืดทึบที่พบในมหาสมุทร และทะเลลึก สถานที่ซึ่งถามนุษยยื่น

มือออกไปจนสุดเอื้อม เขาจะไมสามารถมองเห็นมือของตนเองได ความมืดทึบของมหาสมุทรและ
ทะเลลึกนั้นคนพบวาอยูลึกลงไปประมาณ 200 เมตรและลึกลงไปกวานั้น ณ ที่ความลึกดังกลาว 
เกือบจะไมมีแสงสวางสองผานลงไปไดเลย (ดูรูปที่ 15) ระดับความลึกที่ต่ํากวา 1000 เมตร จะไมมี
แสงใด ๆ ทั้งสิ้น (Oceans  ของ Elder และ Pernetta หนา 27) มนุษยจะไมสามารถดําลึกลงไปได
มากกวาสี่สิบเมตร โดยไมใชเรือดําน้ําหรืออุปกรณพิเศษชวยเหลือ มนุษยจะไมสามารถรอดชีวิต
กลับข้ึนมาได ถาไมไดรับการชวยเหลือเมื่ออยูในสวนที่มืดลึกของมหาสมุทร เชน ในความลึกที่ 200 
เมตร เปนตน 
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รูปที่ 15:ประมาณ 3 ถึง 30 เปอรเซ็นตของแสงอาทิตยจะสะทอนบนผิวหนา
ของทองทะเล จากนั้น เกือบทั้งหมดของแสงทั้งเจ็ดสีจะถูกดูดซับหายไปที่ละ
สีๆ ในระยะ 200 เมตรแรก ยกเวนไวแตแสงสีน้ําเงิน (Oceans ของ Elder 
และ Pernetta หนา 27) 

 
นักวิทยาศาสตรไดคนพบความมืดทึบดังกลาว เมื่อไมนานมานี้ โดยใชเครื่องมือพิเศษและ

เรือดําน้ํา ซึ่งสามารถนําพวกเขาดําลงสูกนลึกของมหาสมุทรได 
อีกทั้งเรายังสามารถเขาใจไดจากประโยคตาง ๆ ตอไปนี้ที่มีอยูในโคลงที่กลาวมาแลว “…

ภายใตทองทะเลลึก ปกคลุมไปดวยเกลียวคลื่น เหนือขึ้นไปก็เปนเกลียวคลื่น เหนือขึ้นไป
ก็เปนกลุมเมฆ.....” สายน้ําของมหาสมุทรและทองทะเลลึกจะปกคลุมไปดวยเกลียวคลื่น และที่
อยูเหนือเกลียวคลื่นเหลานั้นก็คือเกลียวคลื่นลูกอื่นๆ จึงทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา ชั้นที่สองที่เต็ม
ไปดวยเกลียวคลื่นจํานวนมากมายนั้นแทจริงก็คือพื้นผิวของ คลื่นตางๆ ที่เราเห็น เนื่องจากโองการ
บทดังกลาวไดกลาววาเหนือข้ึนไปจากคลื่นชั้นที่สองจะมีกลุมเมฆ แตคลื่นชั้นแรกละเปนอยางไร 
นักวิทยาศาสตรไดคนพบเมื่อไมนานมานี้วา ยังมีคลื่นใตน้ําซึ่ง “เกิดขึ้นเนื่องจากมีชั้นน้ําที่มีความ
หนาแนนตางกันมาประสานกัน” (Oceanography  ของ Gross หนา 205) (ดูรูปที่ 16) 
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รูปท 16: คลื่นใตน้ําบริเวณที่มีชั้นน้ําสองชั้นซึ่งมีความหนาแนนตางกันมาประสานกัน สายหนึ่งจะ
มีความหนาแนนมากกวา (สายที่อยูต่ํากวา) สวนอีกสายหนึ่งจะมีความหนาแนนที่นอยกวา (สายที่
อยูดานบน) (Oceanography  ของ Gross หนา 204) 
 

บรรดาคลื่นใตน้ําจะปกคลุมสายน้ําใตมหาสมุทร และทองทะเลลึก เพราะวาสายน้ําระดับ
ลึกจะมีความหนาแนนที่สูงกวาสายน้ําที่อยูเหนือกวา คลื่นใตน้ํานั้นกระทําหนาที่เสมือนคลื่นที่อยู
บนผิวน้ํา คลื่นเหลานั้นสามารถแตกสลายไดเชนเดียวกับคลื่นที่อยูบนผิวน้ํา คลื่นใตน้ําจะไม
สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตคลื่นเหลานั้น สามารถตรวจจับไดดวยการตรวจหาอุณหภูมิ
หรือความเปลี่ยนแปลงของความเค็ม ณ สถานที่ที่กําหนด (Oceanography  ของ Gross หนา 
205) 
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ช) พระคัมภีรอัลกุรอานวาดวยกลุมเมฆ: 
นักวิทยาศาสตรไดศึกษาถึงรูปแบบตางๆ ของกลุมเมฆ และทราบวา เมฆฝนจะกอตัวและ

มีรูปทรงไปตามระบบที่แนนอนและตามขั้นตอนตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับประเภทของลมและกลุมเมฆ
ดวย 

เมฆฝนชนิดหนึ่งก็คือ เมฆฝนฟาคะนอง  นักอุตุนิยมวิทยาไดศึกษาถึงวิธีการกอตัวของ
เมฆฝนฟาคะนอง และวิธีการที่เมฆฝนประเภทนี้กอใหเกิดฝน ลูกเห็บ และฟาแลบ 

นักวิทยาศาสตรพบวา เมฆฝนฟาคะนองจะไปตามขั้นตอนดังตอไปนี้ เพื่อทําใหเกิดฝนตก: 
1) กลุมเมฆจะถูกผลักดันโดยกระแสลม เมฆฝนฟาคะนองจะเริ่มกอตัวเมื่อกระแสลม

ผลักดันเมฆกอนเล็กๆ (เมฆฝนฟาคะนอง) ไปยังบริเวณที่กลุมเมฆดังกลาวนี้มาบรรจบกัน (ดูรูปที่ 
17และ18)  

 
รูปที่ 17: จากภาพถายดาวเทียมแสดงใหเห็นวา กลุมเมฆ
ตางๆ กําลังเคลื่อนตัวไปขางหนาเพื่อไปบรรจบกันตรงบริเวณ
อักษร B, C และ D เครื่องหมายลูกศรจะบอกใหทราบถึง
ทิศทางของกระแสลม (The Use of Satellite Pictures in 
Weather Analysis and Forecasting ของ Anderson และ
คณะ หนา 188)  
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รูปที่ 18:ชิ้น สวนขนาดเล็กของกอนเมฆ (เมฆฝนฟาคะนอง) 
กําลังเคลื่อนตัวไปยังบริเวณที่จะมาบรรจบกันใกล ๆ กับเสน
ขอบฟา ที่ซึ่งเราสามารถมองเห็นเมฆฝนฟาคะนองขนาด
ใหญ (Clouds and Storms ของ Ludlam ภาพที่ 7.4)    

2) การรวมกัน จากนั้นบรรดาเมฆกอนเล็กๆ ก็จะมารวมกันเพื่อกอตัวใหเปนกลุมเมฆ
ขนาดใหญข้ึน (ดูที่ The Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา 268-269 และElements of 
Meteorology ของ Miller และ  Thompson หนา 141) (ดูรูปที่ 18 และ 19) 

 

 
รูปที่ 19:(A) เมฆกอนเล็กๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู (เมฆฝนฟาคะนอง) (B) เมื่อเมฆ
กอนเล็กๆ มารวมกัน กระแสอากาศไหลขึ้นในกอนเมฆก็จะรุนแรงตามขึ้นไปดวย 
จนกระทั่งกอนเมฆมีขนาดใหญโตมาก  จากนั้นก็กลั่นกลายกลับมาเปนหยดน้ํา (The 
Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา 269) 

 
3) การทับซอนกันเพิ่มมากขึ้น เมื่อกอนเมฆขนาดเล็กรวมตัวเขาดวยกัน จากนั้นจะ

เคลื่อนตัวลอยขึ้นอากาศไหลขึ้นในกอนเมฆก็จะรุนแรงตามขึ้นไปดวย กระแสอากาศไหลขึ้นที่อยู
ใกลกับบริเวณศูนยกลางของกอนเมฆนั้นจะมีความรุนแรงมากกวากระแสอากาศไหลขึ้นที่อยูใกล
กับบริเวณริมขอบของกอนเมฆ (กระแสอากาศไหล ข้ึนที่อยูใกลกับศูนยกลางจะรุนแรงกวา 
เนื่องจากบริเวณรอบนอกกอนเมฆจะปกปองกระแสลมเหลานี้ไมใหไดรับอิทธิพลของความ
เย็น) กระแสอากาศไหลขึ้นเหลานี้ทําใหสวนกลางของกอนเมฆขยายตัวขึ้นในแนวดิ่ง เพื่อที่วากอน
เมฆจะไดทับซอนกันมากขึ้นเรื่อยๆ  (ดูรูปที่ 19 (B) 20 และ 21) การขยายตัวขึ้นในแนวดิ่งนี้เปน
เหตุใหกอนเมฆขยายตัวล้ําเขาไปในบริเวณที่มีบรรยากาศเย็นกวา จึงทําใหบริเวณนี้เปนที่กอตัว
ของหยดน้ําและลูกเห็บ และเริ่มขยายใหญข้ึนเรื่อยๆ เมื่อหยดน้ําและลูกเห็บเหลานี้มีน้ําหนักมาก
จนเกินกวาที่กระแสอากาศไหลขึ้น จะสามารถอุมไวได มันจึงเริ่มกลั่นตัวออกมาจากกอนเมฆแลว
ตกลงมาเปนฝน ลูกเห็บ และอื่นๆ (ดูที่  The Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา 269 และ
Elements of Meteorology ของ  Miller และ Thompson หนา 141-142) 
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รูปที่ 20:เมฆฝนฟาคะนอง หลังจากที่กอนเมฆขยายตัวใหญข้ึน 
น้ําฝนจึงกลั่นมาจากกอนเมฆดังกลาว (Weather and 
Climate ของ Bodin หนา 123) 

 
 
 

 
รูปที่ 21: เมฆฝนฟาคะนอง (A Colour Guide to Clouds ของ Scorer และ 
Wexler หนา 23) 
พระผูเปนเจาตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้ : 

َبيْنَهُ ﴿ لُِّف  ُيَؤ ُعمَّ  باً  ِ َسَحا ُيْز  َ ابَّ نَّ 
َ
أ َتَر  َلْم 

َ
َفرَتَى   أ اَكماً  ُر َعلُُه  جَيْ ُعمَّ 

 ِ ِ   ) 43: اجور ( ﴾... الْوَْدَق خَيُْرُج ِمْن ِخَال
ความวา "เจามิไดเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงใหเมฆลอย 
แลวทรงทําใหประสานตัวกัน แลวทรงทําใหรวมกันเปนกลุมกอน แลว
เจาก็จะเห็นฝนโปรยลงมาจากกลุมเมฆนั้น" (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 24:43) 
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นักอุตุนิยมวิทยาเพิ่งไดทราบขั้นตอนรายละเอียดเกี่ยวกับการกอตัว โครงสราง และหนาที่
ของกอนเมฆเมื่อไมนานมานี้ ดวยการใชเครื่องมือที่ ลํ้าสมัย อยางเชน เครื่องบิน ดาวเทียม 
คอมพิวเตอร บอลลูน และอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อศึกษากระแสลมและทิศทางลม เพื่อตรวจวัดความชื้น
และคาความแปรปรวนของความชื้น อีกทั้งเพื่อพิจารณาถึงระดับและการแปรปรวนของความ
กดดันในชั้นบรรยากาศอีก ดวย (ดูที่ Ee’jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, 
al-Sohob, al-Matar, ของ Makky และคณะ หนา 55)  

โองการบทที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ หลังจากที่ไดกลาวถึงกลุมเมฆและฝน ไดพูดถึง
ลูกเห็บและฟาแลบดังนี้: 

﴿ . . ُل  . ُيزَنِّ يََشاُء  َو َمن  ِبِه  َفيُِصيُب  َبَرٍد  ِمن  ِفيَها  ِجبَاٍل  ِمن  ِء  َما لسَّ ا ِمَن 
بَْصارِ 

َ
ن يََشاُء يََكاُد َسنَا بَْرقِِه يَْذَهُب بِاْأل فُُه َعن مَّ   ) 43: اجور ( ﴾َوَيرْصِ

ความวา "และพระองคทรงใหมันตกลงมาจากฟากฟามีขนาดเทาภูเขา 
ในนั้นมีลูกเห็บ แลวพระองคจะทรงใหมันหลนลงมาโดนผูที่พระองค
ทรงประสงค และพระองคจะทรงใหมันผานพนไปจากผูที่พระองคทรง
ประสงค แสงประกายของสายฟาแลบเกือบจะเฉี่ยวสายตาผูมอง" (อัล
กุรอาน, 24:43) 

 
นักอุตุนิยมวิทยาไดพบวา กลุมเมฆฝนฟาคะนองเหลานี้ ซึ่งทําใหเกิดลูกเห็บโปรยปรายตก

ลงมานั้น จะอยูที่ระดับความสูง 25,000 ถึง 30,000 ฟุต (4.7 ถึง 5.7 ไมล) (Elements of 
Meteorology ของ Miller และ Thompson หนา 141) อยางเชน เทือกเขาตาง ๆ ดังที่พระคัมภีรอัล
กุรอานไดกลาวไว “…และพระองคทรงใหมันตกลงมาจากฟากฟามีขนาดเทาภูเขา...”  (ดูรูป
ที่ 21ขางตน ) 

โองการบทนี้อาจกอใหเกิดคําถามตามมาวา ทําไมจึงกลาววา “แสงประกายของ
สายฟา” เปนการอางถึงลูกเห็บ เชนนี้หมายความวาลูกเห็บเปนองคประกอบที่สําคัญในการ
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กอใหเกิดแสงฟาแลบ หรือ ขอใหเราดูหนังสือที่มีชื่อวา Meteorology Today ที่กลาวถึงเรื่อง
นี้  หนังสือเลมนี้กลาววา กอนเมฆจะเกิดประจุไฟฟาขึ้น ขณะที่ลูกเห็บตกผานลงมายังบริเวณกอน
เมฆที่มีหยดน้ําเย็นจัดและกอนผลึกน้ําแข็ง เมื่อหยดน้ําเกิดการกระทบกับลูกเห็บ หยดน้ําก็จะ
แข็งตัวในทันทีที่สัมผัสกับลูกเห็บ และปลอยความรอนแฝงออกมา ส่ิงนี้ทําใหพื้นผิวของลูกเห็บอุน
กวาผลึกน้ําแข็งที่อยูรายรอบ  เมื่อลูกเห็บสัมผัสกับผลึกน้ําแข็ง ก็จะเกิดปรากฏการณที่สําคัญอยาง
หนึ่งขึ้น นั่นคือ กระแสไฟฟาจะไหลจากวัตถุที่เย็นกวาไปยังวัตถุที่อุนกวา ดังนี้ ลูกเห็บจึงกลายเปน
ประจุไฟฟาลบ ปฏิกิริยาเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อหยดน้ําเย็นจัดสัมผัสกับลูกเห็บและสะเก็ดขนาด
เล็กที่แตกออกมาจากผลึกนําแข็งซึ่งมีประจุบวก อนุภาคของประจุไฟฟาบวกที่มีน้ําหนักเบาเหลานี้ 
ในเวลาตอมาจะถูกกระแสอากาศไหลขึ้นพัดพาขึ้นไปยังสวนบนของกอนเมฆ ลูกเห็บซึ่งมีประจุลบ
จะตกลงสูบริเวณดานลางของกอนเมฆ ดังนี้ สวนลางของกอนเมฆจะเปลี่ยนเปนประจุไฟฟาลบ 
หลังจากนั้นประจุไฟฟาลบนี้จะถูกปลอยออกมาเปนแสงฟาแลบ (Meteorology Today ของ 
Ahrens  หนา 437) เราจึงพอสรุปปรากฏการณดังกลาวไดวา ลูกเห็บนั้นเปนปจจัยสําคัญในการ
กอใหเกิดฟาแลบ 

ขอมูลที่เกี่ยวกับแสงฟาแลบเหลานี้ ไดถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ อยูมาจนถึงป พ.ศ. 2143 
ความคิดของอริสโตเติลที่เกี่ยวกับเร่ืองอุตุนิยมวิทยาจึงมีความเดนชัดขึ้น ตัวอยางเชน เขาเคย
กลาวไววา ในบรรยากาศนั้นประกอบไปดวยไอระเหยของอนุภาคสองชนิด นั่นคือ ความแหงและ
ความชื้น เขายังไดกลาวอีกดวยวา ฟารอง คือเสียงการประทะกันของไอระเหยความแหงกับกลุม
เมฆที่อยูใกล ๆ กัน และฟาแลบนั้น คือ การเกิดประกายไฟและการเผาไหมของไอระเหยความแหง
ที่มีไฟที่บางเบาและเจือจาง (The Works of Aristotle Translated into English: 
Meteorologica เลม 3, ของ Ross และคณะหนา 369a-369b) เหลานี้ก็คือ แนวความคิดบาง
ประการในเรื่องของอุตุนิยมวิทยา ซึ่งมีความชัดเจนยิ่งขึ้นในเวลาที่มีการเปดเผยพระคัมภีรอัลกุ
รอาน เมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผานมา 

 
ซ) ความเห็นของนักวิทยาศาสตรในเรื่องปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรอัลกุ

รอาน  
หมายเหตุ: อาชีพของนักวิทยาศาสตรทุกทานที่กลาวไวในเว็บไซตนี้ไดรับการอัพเดทครั้งสุดทาย
เมื่อป พ.ศ. 2540 

ตอไปนี้คือความคิดเห็นบางประการของนักวิทยาศาสตร1ที่เกี่ยวกับปาฏิหาริยทาง
วิทยาศาสตรในพระคัมภีรอัลกุรอาน ความเห็นทั้งหมดเหลานี้ไดนํามาจากวีดีโอเทปในหัวขอ
เร่ือง This is the Truth ในวีดีโอเทปชุดนี้ ทานจะไดชมและไดฟงนักวิทยาศาสตรทานตางๆ กลาว
ขอคิดเห็นดังตอไปนี้ 

1) Dr. T. V. N. Persaud ศาสตราจารยสาขากายวิภาควิทยา ศาสตราจารยสาขากุมาร
เวชศาสตรและสุขภาพเด็ก และศาสตราจารยสาขาสูติศาสตร นรีเวชวิทยา และวิทยาศาตร
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เกี่ยวกับการสืบพันธุของมหาวิทยาลัยมานิโบตา (University of Manitoba) ,วินนิเพค , มานิโบตา 
ประเทศแคนาดา ณ ที่แหงนั้น เขาไดดํารงตําแหนงประธานแผนกกายวิภาควิทยาถึง 16 ป เขามี
ชื่อเสียงโดงดังอยูในสาขาวิชานี้ เขาเปนนักเขียนหรือบรรณาธิการใหกับตําราเรียนถึง 22 เลม อีก
ทั้งยังจัดพิมพเอกสารทางวิทยาศาสตรถึง 181 ชิ้น ในป พ.ศ. 2534 เขาไดรับรางวัลบุคคลที่
นาชื่นชมที่สุดในสาขากายวิภาคของประเทศแคนาดา นั่นคือรางวัล J.C.B Grant Award จาก
สมาคมนักกายวิภาควิทยาแคนาดา (Canadian Association of Anatomists)  เมื่อเขาถูกถาม
เกี่ยวกับปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งเขาไดทําการวิจัยมาแลว เขากลาว
ดังตอไปนี้ : 

“ที่ขาพเจาเขาใจก็คือวา  มุหัมมัดเปนเพียงมนุษยปุถุชนธรรมดาเทา
นั้นเอง  ทานอานหนังสือไมออกเขียนหนังสือไมได แทที่จริงแลว พระองคเปน
คนไมรูหนังสือ และเรากําลังจะพูดถึงเรื่องราวเมื่อหนึ่งพันสองรอยป (จริงๆ 
แลวตองหนึ่งพันสี่รอยป) มาแลว ทานเคยพบกับผูใดที่อานไมออกเขียนไมได 
แตแถลงและกลาวถอยคําไดอยางนาทึ่ง อีกทั้งยังตรงกับลักษณะทาง
วิทยาศาสตรอยางนาฉงนอีกดวย และโดยสวนตัวแลว ขาพเจาไมอาจมอง
เร่ืองนี้วาเปนเพียงเรื่องบังเอิญได เนื่องจากมีความถูกตองแมนยําสูง และ
อยางที่ Dr. Moore ไดกลาวไว ขาพเจาเชื่อไดอยางสนิทใจวาเรื่องนี้เปนการดล
ใจหรือเปนการเปดเผยจาก พระผูเปนเจา ซึ่งทําใหพระองคทรงทราบถึงถอย
แถลงเหลานี้" (http://www.islam-guide.com/th/video/persaud-1.ram) 
ศาสตราจารย Persaud ไดนําโองการบางบทที่อยูในพระคัมภีรอัลกุรอานและพระดํารัส

ของศาสนทูตมุหัมมัด   มารวมไวในหนังสือบางเลมของเขาดวย อีกทั้งยังนําเสนอโองการและ
คําพูดของศาสนทูตมุหัมมัด  ในที่ประชุมอีกหลายแหงดวย 

2) Dr. Joe Leigh Simpson ผูซึ่งเปนประธานแผนกสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา 
ศาสตราจารยในสาขาสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา อีกทั้งยังเปนศาตราจารยในสาขาวิชาโมเลกุลและ
พันธุศาสตรของมนุษยที่วิทยาลัยแพทยศาสตรเบยเลอร (Baylor College of Medicine), ฮุสตัน, 
เท็กซัส สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเปนศาสตราจารยในสาขาสูติ-นรีเวชวิทยาและประธานแผนกสูติ-นรี
เวช วิทยาที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซี่ (University of Tennessee), เม็มพิส, เทนเนสซี่, 
สหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเคยเปนประธานสมาคมการเจริญพันธุของ แหงอเมริกา (American 
Fertility Society) อีกดวย เขาไดรับรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมทั้งรางวัลบุคคลดีเดนจากสมาคม
ศาสตราจารยดานสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา (Association of Professors of Obstetrics and 
Gynaecology) ในป พ.ศ. 2535 ศาตราจารย Simpson ไดทําการศึกษาพระดํารัสของศาสนทูต
มุหัมมัด  สองประโยคดังนี้: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





26 
 

"พวกเจาทุกคน สวนประกอบทั้งหมดที่กอกําเนิดขึ้นเปนตัวพวกเจานั้น
มาจากการหลอหลอมเขาดวยกันในมดลูกของมารดาโดยใชเวลาสี่สิบ
วัน..." (Saheeh Muslim เลขที่ 2643 และ Saheeh Al-Bukari  เลขที่ 3208) 
 
"เมื่อตัวออนผานพนไปเปนเวลา สี่สิบสองคืนแลว พระผูเปนเจาจะทรง
สงมะลาอิกะฮฺไปที่ตัวออนดังกลาว เพื่อตบแตงรูปทรงและสรางสรรหู 
ตา ผิวหนัง เนื้อ และกระดูก"  (Saheeh Muslim เลขที่ 2645)  

 
เขาไดทําการศึกษาคําพูดทั้งสองของศาสนทูตมุหัมมัด  อยางละเอียด ไดความวา ในสี่

สิบวันแรกของการกอตัว เห็นไดชัดเจนวาเปนชวงกําเนิดตัวออน เขารูสึกประทับใจเปนอยางมาก
ในความถูกตองและแมนยําของคําพูดของทานศาสนทูตมุหัมมัด   หลังจากนั้น ในระหวางการ
ประชุมที่แหงหนึ่ง เขาไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาวดังตอไปนี้: 

“ดังนั้นคําพูดทั้งสองที่กลาวถึงนี้ ไดทําใหเราทราบถึงตารางเวลาที่กําหนดไว
อยางชัดเจนในเรื่องพัฒนาการที่สําคัญของตัวออนกอนระยะเวลาสี่ สิบ
วัน  และอีกครั้งหนึ่ง ขาพเจาคิดวามีวิทยากรทานอื่นๆ ไดกลาวถึงประเด็นนี้ซ้ํา
ไปแลวเมื่อเชานี้วา  คําพูดเหลานี้ไมอาจไดมาโดยอาศัยความรูในทาง
วิทยาศาสตรซึ่งมีอยูในยุคสมัยที่เขียนถอยคําเหลานี้ข้ึนมา.. เขาพูดตอวา.. 
ขาพเจาคิดวา นอกจากจะไมมีความขัดแยงกันระหวางเรี่องราวเกี่ยวกับพันธุ
ศาสตรและศาสนา แลว ศาสนายังสามารถชี้ทางใหกับเร่ืองทางวิทยาศาสตร
ไดดวยการเปดเผยสิ่งที่เกี่ยวกับดานวิทยาศาสตรบางเรื่องในสมัยโบราณไดอีก
ดวย อยางเชนขอความที่จารึกไวในพระคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งไดแสดงใหเห็นใน
อีกหลายศตวรรษตอมาวาเปนความจริง ซึ่งเปนการสนับสนุนวาองคความรูที่
อยู ในพระคัมภีร อัลกุ รอานนั้น  ได รับการถายทอดมาจากพระผู เปน
เจา” (http://www.islam-guide.com/th/video/simpson-1.ram) 
 

3) Dr. E. Marshall Johnson ศาตราจารยกิตติมศักดิ์ในสาขากายวิภาควิทยาและการ
พัฒนาทางดานชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยธอมัส เจฟเฟอรสัน (Thomas Jefferson University), ฟ
ลาเดลฟย, เพนนซิลเวอรเนีย สหรัฐอเมริกา ที่แหงนั้น เขาเปนศาสตราจารยในสาขากายวิภาค
วิทยาเปนเวลา 22 ป เปนประธานแผนกกายวิภาควิทยาและผูอํานวยการของสถาบันแดเนียล โบห 
(Daniel Baugh Institute) อีกทั้งเขายังเปนประธานของสมาคมวิทยาเทราโต (Teratology 0f the 
Society) เขามีงานเขียนมากกวา 200 ชิ้น ในป พ.ศ. 2524 ในระหวางการประชุมทางการแพทยใน
กรุงดัมมาม ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Johnson ไดกลาวถึงการนําเสนอที่เกี่ยวกับ
งานคนควาของเขาวา: 
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“พอสรุปไดวา พระคัมภีรอัลกุรอานไมไดอธิบายไวแตเพียงการพัฒนารูปราง
ภายนอกเทานั้น แตยังเนนย้ําถึงชวงระยะการพัฒนาอวัยวะภายใน ระยะตางๆ 
ภายในตัวออน ทั้งการสรางและการพัฒนาของตัวออน โดยเนนย้ําถึงขั้นตอน
สํ า คั ญ ๆ  ซึ่ ง ไ ด รั บ ก า ร ย อ ม รั บ จ า ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร ร ว ม ส มั ย อี ก
ดวย” (http://www.islam-guide.com/video/johnson-1.ram)  
เขายังไดกลาวอีกดวยวา  

“ในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตร ขาพเจาจึงสามารถดําเนินงานกับส่ิงที่ขาพเจา
มองเห็นไดเทานั้น ขาพเจาเขาใจชีววิทยาของตัวออนและการพัฒนาการได 
ขาพเจาเขาใจพระดํารัสที่แปลมาจากพระคัมภีรอัลกุรอานได อยางที่ขาพเจา
ไดเคยยกตัวอยางไปกอนหนานี้แลว ถาขาพเจาจําตองสับเปล่ียนตัวของ
ขาพเจาเองกลับไปยังยุคสมัยกอนนั้น โดยที่มีความรูดังเชนในปจจุบันนี้ และ
เมื่อใหขาพเจาอธิบายสิ่งตางๆ ขาพเจาก็ไมอาจอธิบายสิ่งตางๆ ที่ไดอธิบายไป
แลวไดอีก  ขาพเจายังไมเห็นพยานหลักฐานใดที่จะใชหักลางแนวความคิดที่วา 
ปจเจกชนอยางเชน มุหัมมัด ตองไดรับการพัฒนาขอมูลเหลานี้มาจากสถานที่
แหงหนึ่งแหงใด  ดังนั้น  ขาพเจายังไม เห็นมีอะไรในที่นี้ที่จะขัดแยงกับ
แนวความคิดที่วา ในงานเขียนของมุหัมมัดตองมีพระผูเปนเจาเขามาเกี่ยวของ
ดวยเปนแนแท” (ศาสนทูตมุหัมมัด  ไมรูหนังสือ พระองคไมสามารถอาน
หรือเขียนหนังสือได แตไดพูดถึงเรื่องราวในพระคัมภีรอัลกุรอานใหกับบรรดา
สหายของทานฟงได อีกทั้งยังทรงบัญชาใหสหายบางคนเขียนสิ่งที่พูดเหลานั้น
ไวดวย) (http://www.islam-guide.com/th/video/johnson-2.ram) 
 

4) Dr. William W. Hey เปนนักวิทยาศาสตรดานทะเลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง เขาเปน
ศาสตราจารยในสาขาวิทยาศาสตรทางธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of 
Colorado), โบลเดอร, โคโลราโด สหรัฐอเมริกา อดีตเคยดํารงตําแหนงคณบดีของคณะ
วิทยาศาสตรทางทะเลและสภาพบรรยากาศ ณ มหาวิทยาลัยไมอามี่ (University of Miami), ไม
อามี่, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ไดหารือกับศาสตราจารย Hey เกี่ยวกับขอความในพระ
คัมภีรอัลกุรอานซึ่งกลาวถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับทะเล ที่มีการคนพบเมื่อไมนานมานี้ เขากลาววา: 

“ขาพเจาพบวามันเปนเรื่องที่นาสนใจมากจริงๆ ที่วาขอมูลชนิดดังกลาวพบอยู
ในคัมภีรที่เกาแกอยางพระคัมภีรอัลกุรอาน และขาพเจาไมมีทางที่จะทราบวา
ขอมูลเหลานั้นมาจากที่ใด แตขาพเจาคิดวา มันนาสนใจเปนอยางยิ่งที่มีขอมูล
ดังกลาวนี้อยูในคัมภีรนั้น และงานนี้ยังคงเดินหนาคนหาความหมายที่อยูใน
บางตอนของคัมภีรตอไป” และเมื่อเขาถูกถามเกี่ยวกับแหลงที่มาของพระ
คัมภีรอัลกุรอาน เขาตอบวา “เออ ขาพเจาคิดวาคัมภีรนั้นคงจะตองเปน
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โองการแห งพระ เจ าอย างแนนอน ”  (http://www.islam-
guide.com/th/video/hay-1.ram) 
 

5) Dr. Gerald C. Goeringer ผูอํานวยการหลักสูตรและรองศาสตราจารยในสาขาตัวออน
วิทยาทางการแพทยประจํา แผนกชีววิทยาดานเซลล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยจอรจทาวน 
(Georgetown University), วอชิงตัน, โคลัมเบีย, สหรัฐอเมริกา ในระหวางการประชุมทาง
การแพทยแหงซาอุดิอารเบีย ครั้งที่แปด ในกรุงริยาดห ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย 
Goeringer ไดกลาวดังตอไปนี้ในการนําเสนอผลงานทางดานวิจัยของเขา: 

“มีอายะห (aayahs) (โองการในพระคัมภีรอัลกุรอาน) อยูเพียงไมกี่บทเทานั้นที่
มีคําอธิบายที่คอนขางครอบคลุมทุกดานของการพัฒนาของมนุษยตั้งแตระยะ
ที่มีการปฏิสนธิไปจนถึงระยะการพัฒนาอวัยวะ ไมเคยมีการบันทึกที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาการของมนุษยที่มีความชัดเจนและ สมบูรณแบบมากอน อยางเชน 
การแบงประเภท คําศัพทเฉพาะทาง และคําอรรถาธิบาย ตัวอยางสวนใหญ 
แตไมทั้งหมด  คือการอรรถาธิบายนั้นเปนการคาดการณลวงหนาไวหลาย
ศตวรรษ ไมวาจะเปนการบันทึกที่เกี่ยวกับระยะตางๆ ของตัวออนมนุษยและ
การพัฒนาการของทารกในครรภซึ่งไดบันทึกไวในวรรณกรรม ทางดาน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร ส มั ย โ บ ร าณ ”  (http://www.islam-
guide.com/th/video/goeringer-1.ram)  

6) Dr. Yoshihide Kozai ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยโตเกียว (Tokyo 
University), ฮองโก, โตเกียว ประเทศญี่ปุน และเปนผูอํานวยการหอดาราศาสตรแหงชาติ 
(National Astronomical Observatory), มิตากะ, โตเกียว ประเทศญี่ปุน เขาไดกลาววา: 

“ขาพเจารูสึกประทับใจเปนอยางยิ่ง ที่ไดพบกับขอเท็จจริงดานดาราศาสตรที่มี
อยูในพระคัมภีรอัลกุรอาน และสําหรับพวกเราบรรดานักดาราศาสตรสมัยใหม
ไดศึกษาคนควาเพียงแคเสี้ยว เล็กๆ ของจักรวาลเทานั้น เราไดมุงมั่นเพียร
พยายามเพื่อทําความเขาใจเพียงสวนเล็กๆ เทานั้น เนื่องจากการใชกลอง
โทรทรรศน ทําใหเราสามารถมองเห็นเพียงแคเศษเสี้ยวของทองฟา โดยไมได
คํานึงถึงทั้งจักรวาลเลย ดังนั้น เมื่ออานพระคําภีรกุรอาน และเมื่อไดตอบ
คําถามตางๆ ขาพเจาจึงคิดวา ขาพเจาคนพบวิถีทางที่จะเสาะแสวงหา
เ ร่ืองราวของจักรวาลในอนาคตไดแลว” (http://www.islam-
guide.com/th/video/kozai-1.ram) 

(หมายเหตุบรรณาธิการ : อนึ่ง ในระหวางการประชุมทางการแพทยแหงซาอุดิอารเบีย คร้ังที่แปด 
ในกรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย เตชะทัต เตชะเสน (Tejatat Tejasen) จาก
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดแสดงความเห็นของทานไวดวย ติดตามไดจากวิดีโอตามลิงกนี้ 
http://www.islam-guide.com/th/video/tejasen-1.ram)  

หลังจากที่เราไดเห็นตัวอยางเกี่ยวกับ ปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรที่อยูในพระคัมภีรอัลกุ
รอานและขอคิดเห็นของบรรดา นักวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเร่ืองนี้แลว ขอใหพวกเราลองถามคําถาม
เหลานี้กับตัวเราเอง: 

- เปนเรื่องบังเอิญไดหรือไมวาขอมูลทางวิทยาศาสตรในหลากหลายดานที่ถูกคนพบเมื่อไม
นานมานี้ ไดกลาวไวในพระคัมภีรอัลกุรอานซึ่งถูกเปดเผยเมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผานมา? 

- มุหัมมัด  หรือมนุษยคนอื่นๆ อาจเปนผูประพันธพระคัมภีรอัลกุรอานนี้ไดหรือไม? 
คําตอบที่เปนไปไดมีเพียงคําตอบเดียววา พระคัมภีรอัลกุรอานฉบับนี้นั้นจะตองเปนพระ

ดํารัสของพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งเปดเผยโดยพระองคเอง 
 

(2) ความทาทายที่ยิ่งใหญในการประพันธโองการสักหนึ่งบทใหเทียบเทาโองการใน 
อัลกุรอาน 

พระผูเปนเจาไดตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ :  
ثِْلِه َواْدُعواْ ﴿ ن مِّ تُواْ بُِسوَرٍة مِّ

ْ
ْجَا بَلَ َقبِْدنَا َفأ ا نَزَّ مَّ َوِإن ُكنتُْم يِف َرْيٍب مِّ

ن ُدوِن اهللاِ  َعلُواْ َفإِن لَّْم َيْفَعلُواْ َولَن َيفْ ، ِإْن ُكنْتُْم َصاِدِقنيَ   ُشَهَداءُكم مِّ
ْت لِلاَْكِفِرينَ  ِعدَّ

ُ
ُقواْ اجَّاَر الَّيِت َوُقوُدَها اجَّاُس َواحْلَِجاَرُة أ : اكقرة (   ﴾َفايَّ

24(  
“และถาหากสูเจายังคงคลางแคลงสงสัยในสิ่งที่เราไดสงมาแกบาวของ
เรา ก็ขอใหสูเจา จงแตงขึ้นมาสักสูเราะฮฺหนึ่ง ที่เหมือนกับสิ่งนี้ สูเจา
อาจจะเรียกใครอื่น นอกจากอัลลอฮฺมาชวยเหลือสูเจาก็ได ถาหากสู
เจาแนจริง (ในความสงสัยก็จงทํา) แต ถาหากสูเจาไมทํา และสูเจาก็ไม
มีทางที่จะทําไดดวย ดังนั้น จงระวังไฟ ที่ถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผู
ปฏิเสธ ซ่ึงจะมีมนุษยและหินเปนเชื้อเพลิงและ (มุหัมมัด) จงแจงขาวดี 
แกบรรดาผูศรัทธาและประกอบการดีทั้งหลายวา สําหรับพวกเขาคือ
สวนสวรรคหลากหลาย ที่เบื้องลางมีลําน้ําหลายสายไหลผาน”  (อัลกุ
รอาน 2:23-25)  

 
นับต้ังแตอัลกุรอานไดถูกเปดเผย เมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผานมา ยังไมเคยมีบุคคลใดสามารถ

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

โองการบทที่ส้ันที่สุดในอัลกุรอาน (บทที่ 108) ซึ่งมีเพียงสิบคําเทานั้น แตยัง
ไมเคยมีบุคคลใดที่สามารถเอาชนะความทาทายนี้ไดดวยการประพันธโคลง
สักหนึ่งบทที่เทียบเทากับโองการในอัลกุรอานไดเลย 

 
 
(3) การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเรื่องการถือกําเนิดของศาสนทูตมุหัมมัด  ศาสน
ทูตของศาสนาอิสลาม 

การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเร่ืองการถือกําเนิดของศาสนทูตมุหัมมัด   นั้น
สามารถใชเปนพยานหลักฐานแสดงใหบุคคลที่มีความศรัทธาในพระคัมภีรไบเบิลเห็นถึงความสัตย
จริงของศาสนาอิสลาม 

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

จากโคลงบทตางๆ เหลานี้ เราสามารถสรุปไดวา ศาสนทูตในการพยากรณนี้จะตองมี
บุคลิกลักษณะสามประการดังนี้: 
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1) เขาจะตองเปนอยางทานโมเสส 
2)  เขาจะตองมาจากบรรดาพี่นองของชาวยิว เชน ลูกหลานของอิสมาเอล 
3) พระผูเปนเจานั้นจะทรงใสพระดํารัสของพระองคลงในปากของศาสนทูตทานดังกลาวนี้

และทานจะประกาศถึงสิ่งที่พระผูเปนเจาทรงบัญชาทานมา 
ขอใหเราลองตรวจสอบบุคลิกลักษณะทั้งสามประการนี้ใหลึกลงไปอีก: 
1) ศาสนทูตอยางเชนทานโมเสส:  
เปนการยากที่จะมีศาสนทูตถึงสองทานที่มีบุคคลิกลักษณะเหมือนกนัเปนอยางยิง่เชนทาน

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

อีกเชนเดียวกัน มีคนสังเกตถึงคําสอนของพระเยซูที่ถายทอดโดยพระสาวกยอหนที่วา 
ชาวยิวทั้งหลายกําลังรอคอยการบรรลุผลของการพยากรณที่สมบูรณชัดเจนทั้งสามประการอยู 
ประการแรกก็คือ การมาของพระเยซูคริสต ประการที่สอง การมาของอีเลยาห และประการที่สาม 
การมาของศาสนทูต ซึ่งเห็นไดชัดจากคําถามทั้งสามขอที่ถามกับทานสาวกยอหน ซึ่งเปนพระใน
นิกายโปรแตสแตนท: “นี่แหละเปนคําพยานของยอหน เมื่อพวกยิวสงพวกปุโรหิตและ
พวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามทานวา "ทานคือผูใดทานไดยอมรับ และมิไดปฏิเสธ แต
ไดยอมรับวา "ขาพเจาไมใชพระคริสต" เขาทั้งหลายจึงถามทานวา "ถาเชนนั้นทานเปน
ใครเลา ทานเปนเอลียาหหรือ" ทานตอบวา "ขาพเจาไมใชเอลียาห" "ทานเปนศาสนทูตผู
นั้นหรือ" และทานตอบวา "มิได" (ยอหน 1:19-21) ถาเราดูพระคัมภีรที่มีการอางอิงแบบไขว 
เราจะพบหมายเหตุที่ขอบหนากระดาษที่มีคําวา “ศาสนทูต” ปรากฏอยูใน ยอหน 1:21 ซึ่งคํา
เหลานี้นั้นอางถึงการพยากรณของพระราชบัญญัติ 18:15 และ 18:18 (ดูหมายเหตุบริเวณขอบ
ดานลางของ The NIV Study Bible, New International Version   ที่โคลง 1:21 หนา 1594) เรา
จึงพอสรุปไดจากสิ่งดังกลาวนี้วา พระเยซูคริสตนั้นไมใชศาสนทูตที่กลาวไวใน พระราชบัญญัติ 
18:18  
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2) จากพี่นองชาวอิสราเอล: 
อับราฮัม (Abraham) มีบุตรชาย 2 ทาน คือ อิสมาเอลและอิสหาก (Ishmael and 

Isaac) (ปฐมกาล 21) ตอมาอิสมาเอลกลายเปนบรรพบุรุษของชนชาติอาหรับ และไอแซ็คกลาย
เปนบรรพบุรุษของชนชาติยิว ศาสนทูตที่กลาวถึงนี้ไมไดมาจากชนชาติยิวเอง แตมาจากบรรดาพี่
นองของพวกเขา เชน บรรดาพี่นองของตระกูลอิสมาเอล ศาสนทูตมุหัมมัด   คือหนึ่งในเครือ
ญาติของอิสมาเอล จึงเปนศาสนทูตที่แทจริงที่สุด 

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

 
3) พระผูเปนเจาจะใสพระดํารัสของพระองคลงในปากของศาสนทูตทานนี้: 
พระดํารัสตางๆ ของพระผูเปนเจา (ในอัลกุรอาน) ไดถูกใสลงในปากของศาสนทูตมุหัม

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

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

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

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

ดังตัวอยางหนึ่งของเหตุการณที่ไดกลาวไวลวงหนาในอัลกุรอาน ไดแก ชัยชนะของชาว
โรมันที่มีตอชาวเปอรเชียภายในเวลาสามถึงเกาปหลังจากที่ชาวโรมันเคยพายแพตอชาวเปอรเชีย
มากอน ซึ่งเร่ืองนี้พระผูเปนเจาไดไดตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้: 

وُم ﴿  )    2(  ُغِلبَِت الرُّ
َ
َ اْأل ْد

َ
ن َنْعِد َغلَِبِهْم َسيَْغِلبُوَن يِف أ  3(  رِْض َوُهم مِّ

ْمُر ِمن َقبُْل َوِمن َنْعُد َوَيْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمنُوَن   يِف ِبْضِع ِسننَِي ِبِ )  
َ
( اْأل

4 ( ﴾  
“พวกโรมันถูกพิชิตแลวในดินแดนอันใกลนี้ แตหลังจากการปราชัยของ
พวกเขาแลวพวกเขาจะไดรับชัยชนะ ในเวลาไมกี่ปตอมา (สามถึงเกา
ป)...” (อัลกุรอาน 30:2-4) 

 
ขอใหพวกเราดูวาประวัติศาสตรไดบอกใหพวกเรารูเกี่ยวกับสงครามเหลานี้อยางไร ใน

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

ศาสนทูตมุหัมมัด  ไดแสดงปาฏิหาริยนานัปการ โดยไดรับพระอนุญาตจากพระผูเปน
เจา ปาฏิหาริยเหลานี้มีประจักษพยานรูเห็นมากมาย ดังตัวอยางเชน : 

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

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

อีกทั้งยังมีปาฏิหาริยอ่ืนๆ อีกจํานวนมากซึ่งทานไดแสดงหรือเกิดกับทาน 
 
(6) ชีวิตที่สมถะของศาสนทูตมุหัมมัด   

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

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

• อาอิชะฮฺ ภรรยาของศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาวไววา “โอ หลานชายของขา เรา
อาจจะตองเฝาชมพระจันทรกลับมาเต็มดวงใหมถึงสามครั้งในระยะเวลาทั้งสอง
เดือนนี้ โดยไมไดจุดไฟ (เพื่อหุงหาอาหาร) ในบานของทานศาสนทูต  เลยนะ” 
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หลานชายของเธอจึงถามวา “โอ ปา แลวปาจะดํารงชีวิตอยูไดอยางไรละ”  เธอ
ตอบ “ก็ของดําสองสิ่งอยางไรละ คืออินทผลัมและน้ํานะซิ แตทานศาสนทูต  มี
เพื่อนบานชาวอันศอร ซึ่งพวกเขาเหลานั้นตางเลี้ยงอูฐตัวเมียซึ่งรีดน้ํานมได และ
พวกเขาก็เคยแบงนมอูฐใหทานศาสนทูต  มาบาง” (บรรยายไวใน Saheeh 
Muslim เลขที่ 2972 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2567)  

• อาอิชะฮฺ ยังไดกลาววา “ครอบครัวของทานศาสนทูตของพระผูเปนเจา   ไมเคย
ไดอ่ิมจากขนมปงที่ทํามาจากแปงชั้นดีติดตอกันสามวัน นับต้ังแตพระผูเปนเจาได
ทรงแตงตั้งใหทานเปนศาสนทูต จนกระทั่งทานเสียชีวิต” (บรรยายไวใน Saheeh 
Al-Bukhari เลขที่ 5413 และAl-Tirmizi เลขที่ 2364)  

• อาอิชา ภรรยาของศาสนทูตมุหัมมัด  กลาววา “ที่นอนของศาสนทูต  ทํามา
จากหนังสัตวที่บรรจุเยื่อเปลือกของตนอินทผลัม” (บรรยายไวใน Saheeh 
Muslim เลขที่ 2082 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6456)  

• อัมรฺ อิบน อัลหาริษ หนึ่งในบรรดาสหายของศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาววา เมื่อ
ทานศาสนทูต    ส้ินชีวิต ทานไมทิ้งเงินหรืออะไรไวเลย มีเพียงลอสีขาวที่ทาน
ใชข่ีไปไหนมาไหนเทานั้นเอง อาวุธและที่ดินทานก็ทรงบริจาคใหกับการกุศล
ทั้งหมด (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2739 และ Mosnad 
Ahmad เลขที่ 17990)  

ศาสนทูตมุหัมมัด  มีชีวิตอยูอยางลําบากจนกระทั่งทานสิ้นลมหายใจ แมวาทานจะ
สามารถใชทรัพยสินของชาวมุสลิมได แตพื้นที่สวนใหญของคาบสมุทรอาราเบียนก็เปนของชาว
มุสลิมกอนที่ทานจะเสียชีวิต และชนชาวมุสลิมตางมีชัยชนะตลอดมาหลังจากที่ทานสั่งสอนเปน
เวลาถึงสิบแปดป 

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

แมวาความรับผิดชอบของทานในฐานะที่เปนศาสนทูต ครู รัฐบุรุษ และผูพิพากษา แตศา
สนทูตมุหัมมัด  ก็ยังเคยรีดนมแพะเอง (บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 25662) ปะชุน
เครื่องนุงหม ซอมรองเทาเอง (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 676 และ Mosnad 
Ahmad เลขที่ 25517) ชวยทํางานบาน  (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 676 
และ Mosnad Ahmad เลขที่ 23706) และไปเยี่ยมเยียนคนยากจนเมื่อพวกเขาเหลานั้นเกิด
เจ็บปวย  (บรรยายไวใน Mowatta’ Malek เลขที่ 531) อีกทั้งทานยังชวยเหลือบรรดาสหายของ
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ทานขุดทองรองดวยการชวยพวกเขาขนทราย (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 3034 
และ Saheeh Muslim เลขที่ 1803 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 18017) ชีวิตของทานเปน
แบบอยางที่นาทึ่งในเรื่องของความสมถะและความออนนอมถอมตน 

บรรดาสหายของศาสนทูตมุหัมมัด  ตางรักใครทาน ใหความเคารพตอทาน และไวใจ
ในตัวทานมากจนนาประหลาดใจ แตทานก็ยังเนนย้ําวา ควรเคารพบูชาพระผูเปนเจาโดยตรง มิใช
เคารพบูชาทานเอง อนัส หนึ่งในสหายของศาสนทูตมุหัมมัด   ไดกลาววา ไมเคยมีบุคคลใดที่
พวกเขาจะรักมากไปกวาศาสนทูตมุหัมมัด , อีกแลว แตเมื่อทานมาหาพวกเขา พวกเขาไมตอง
ลุกขึ้นยืนใหเกียรติทาน เนื่องจากทานไมชอบการลุกขึ้นยืนใหเกียรติทาน  (บรรยายไวใน Mosnad 
Ahmad เลขที่ 12117 และ Al-Tirmizi เลขที่ 2754) อยางเชนที่คนอื่นๆ มักกระทําตอบุคคลผูมี
อํานาจทั้งหลายเสมอ 

นานมาแลวกอนที่จะมีการคาดหวังถึงความสําเร็จใดๆ ตอศาสนาอิสลาม และในระยะ
เร่ิมแรกของยุคที่เจ็บปวดและยาวนานของความทรมาน ทุกขระทมและการกลั่นแกลงตอศาสนทูต
มุหัมมัด  และบรรดาสหายของทานไดรับขอเสนอที่นาสนใจอยางหนึ่ง จากผูแทนคนหนึ่งของ
บรรดาผูนําที่เปนพวกนอกศาสนา ที่ชื่อวา อุตบะฮฺ ไดเขาพบทานและกลาววา “….ถาทานตองการ
เงิน พวกเราจะจัดหามาใหทานไดอยางเพียงพอ ดังนั้น ทานจะเปนผูที่รํ่ารวยที่สุดคนหนึ่งในหมู
ของพวกเรา  ถาทานตองการความเปนผูนํา พวกเราจะสถาปนาทานใหเปนผูนําของพวกเรา
และจะไมตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตจากทานโดยเด็ดขาด ถาทานตองการ
อาณาจักร พวกเราจะสถาปนาทานใหเปนกษัตริยปกครองพวกเรา...” โดยที่ตองการผลตอบแทน
จากศาสนทูตมุหัมมัด เพียงประการเดียว นั่นคือ ใหยกเลิกชักจูงผูคนใหมานับถือศาสนา
อิสลามและเคารพบูชาพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวโดยไมนับถือพระผูเปนเจาองคอ่ืนๆ 
เลย  ขอเสนอดังกลาวนี้ มิไดเปนการยั่วยุตอบุคคลที่กําลังแสวงหาประโยชนสุขแกชาวโลกอยู
กระนั้น หรือ ศาสนทูตมุหัมมัดลังเลเมื่อไดรับขอเสนอดังกลาวหรือไม หรือทานแสรงปฏิเสธขณะที่
หากลวิธีในการตอรองดวยการเปดชองไว เพื่อใหไดขอเสนอที่ดีกวากระนั้นหรือ ตอไปนี้คือคําตอบ
ของทาน {ในนามของพระผูเปนเจา พระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ} และทานก็
สาธยายใหกับอุตบะฮฺ ดวยโองการบทตางๆ ในอัลกุรอาน 41:1-38  (Al-Serah Al-
Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมที่ 1 หนา 293-294) ดังนี้: 

ِن الرَِّحيِم ﴿ َن الرَّمْحَ َعَرِبيّ )  2( َتزِنيٌل مِّ لَْت آَياُتُه ُقْرآناً  لَِّقْوٍم ِكتَاٌب ُفصِّ اً 
ْكرَثُُهْم َفُهْم َال يَْسَمُعوَن ) 3(َفْعلَُموَن 

َ
ْعَرَض أ

َ
  ﴾ )4(بَِشرياً َونَِذيراً فَأ

“เปนการประทานลงมาจากพระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตา
เสมอ คัมภีรซ่ึงโองการทั้งหลายไดใหคําอธิบายไวอยางละเอียดเปนอัล
กุรอานภาษาอาหรับสําหรับหมูชนผูมีความรู เปนการแจงขาวดีและ
เปนการตักเตือน แตสวนมากของพวกเขาผินหลังให ดังนั้น พวกเขาจึง
ไมไดยิน”  (อัลกุรอาน 41:2-4) 
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มีอยูอีกครั้งหนึ่งที่ทานตอบสารที่สงมาโดยลุงของทานที่ตองการใหหยุดชักชวนผูคนใหหัน

มานับถือศาสนาอิสลาม คําตอบของศาสนทูตมุหัมมัด  นั้นมีทั้งความเด็ดเดี่ยวและจริงใจ 
"ขาพเจาขอสาบานในนามของพระผูเปนเจา โอ ลุง ! ถาพวกเขาวางพระอาทิตยลงบนมือ
ขวาของขาพเจาและพระจันทรลงบนมือซายของ ขาพเจา เพื่อใหสนองตอบกับการให
ยกเลิกเรื่องดังกลาว (การชักชวนผูคนใหมานับถือศาสนาอิสลาม) ขาพเจาจะไมยอม
ยกเลิกจนกวา พระผูเปนเจาจะบันดาลใหเปนไปอยางนั้นหรือขาพเจาไดดับสูญไปจาก
การปก ปองเรื่องดังกลาวเสียแลว" (Al-Serah Al-Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมที่ 1 
หนา 265-266)  

ศาสนทูตมุหัมมัด  กับสาวกบางคนของทานไมเพียงแตไดรับทุกขทรมานจากการกลั่น
แกลงมาเปนเวลาสิบสามป แตผูไมมีความศรัทธาบางคนถึงกระทั่งพยายามลอบสังหารศาสนทูต
มุหัมมัด  อยูหลายครั้ง คร้ังหนึ่งที่พวกเขายังพยามยามลอบสังหารดวยการปลอยกอนหินขนาด
ใหญที่แขวนไวเพื่อใหตกลงบนศีรษะของทาน (Al-Serah Al-Nabaweyyah โดย Ibn 
Hesham เลมที่ 1 หนาที่ 298-299)  อีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาพยายามลอบสังหารทาน ดวยการใสยา
พิษลงในอาหารของทาน  (บรรยายไวใน  Al-Daremey เลขที่  68 และ  Abu-Dawood เลขที่ 
4510)   จะมีอะไรที่สามารถพิสูจนใหเห็นไดถึงชีวิตที่มีแตความทุกขระทมและการเสียสละ 
แมกระทั่งหลังจากที่ทานมีชัยชนะอยางเด็ดขาดเหนือหมูศัตรูทั้งหลายแลวก็ตาม? จะมีอะไรที่
สามารถอธิบายถึงความออนนอมถอมตนและความเปนผูมีคุณธรรมสูงสงซึ่งทานไดทรงแสดงให
เห็นในชวงที่รุงโรจนที่สุดของทาน เมื่อทานยืนยันวาความสําเร็จดังกลาวเกิดจากความชวยเหลือ
ของพระผูเปนเจาและไมใชมาจากอัจฉริยะภาพของทานเอง เหลานี้เปนลักษณะของผูกระหาย
อํานาจหรือเปนบุรุษผูเห็นแกตัวเองกระนั้นหรือ? 
(7) ความเจริญรุงเรืองอยางมหัศจรรยของศาสนาอิสลาม 

ในตอนสุดทายของบทนี้ อาจเหมาะกับการอธิบายใหเห็นถึงเครื่องบงชี้ที่สําคัญในเรื่อง
ความเปนจริง ของศาสนาอิสลาม เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก 
ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุด รายละเอียดตอไปนี้ถือเปนขอสังเกตบางประการ
เกี่ยวกับปรากฏการณดังกลาวนี้ : 

• “ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือ
เปนเครื่องชี้ทางและเสาหลักที่ชวยค้ําจุนเสถียรภาพใหกับผูคนจํานวน มากมาย
ของเรา....” (Hillary Rodham Clinton จากLos Angeles Times). (Larry B. 
Stammer, นักเขียนบทความเรื่องศาสนาใหแก Times “First Lady Breaks 
Ground With Muslims” จาก Los Angeles Times, ฉบับ Home Edition, Metro 
Section, Part B วันที่ 31 พฤษภาคม 2539 หนา 3) 
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• “ชาวมุสลิมเปนกลุมชนที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก....” (The Population 
Reference Bureau จาก USA Today) (Timothy Kenny “Elsewhere in the 
World” จาก USA Today ฉบับ Final Edition, ภาคขาว วันที่ 17 กุมภาพันธ 2532 
หนา 4A) 

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

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

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

ประเด็นตางๆ ที่หยิบยกมากลาวไวในบทนี้นั้น ถือวาเปนพยานหลักฐานบางประการ
เทานั้นที่ชวยสนับสนุนความเชื่อที่วาพระ คัมภีรกุรอานเปนพระคัมภีรที่รจนามาจากพระผูเปนเจา
โดยแท ศาสนทูตมุหัมมัด  เปนศาสนทูตที่แทจริง ประทานมาโดยพระผูเปนเจา และศาสนา
อิสลามเปนศาสนาจากพระผูเปนเจาโดยแทจริง 
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บทที่ 2  ประโยชนบางประการของศาสนาอิสลาม 
 

ศาสนาอิสลามมีไวซึ่งประโยชนนานัปการ สําหรับปจเจกชนและสังคม ในบทนี้จะกลาวถึง
ประโยชนบางประการที่เกิดมาจากศาสนาอิสลามสําหรับปจเจกชนทั้งหลาย  

 
(1) ประตูสูสรวงสวรรคชั่วนิจนิรันดร 

พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ : 
نَّ لَُهْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمن حَتِْتَها ﴿

َ
احِلَاِت أ الصَّ َوَعِملُواْ  ين آَمنُواْ  ِ

َّ ِ ا
َوبرَشِّ

ْغَهارُ 
َ
  ) 25: اكقرة ( ﴾األ

“และ (มุฮัมมัด) จงแจงขาวดี แกบรรดาผูศรัทธา และประกอบการดี
ทั้งหลายวา สําหรับพวกเขา คือสวนสวรรคหลากหลาย ที่เบื้องลาง มีลํา
น้ําหลายสายไหลผาน ...” (อัลกุรอาน 2:25) 
 
พระผูเปนเจายังตรัสไวอีกวา: 

رِْض ﴿
َ
َماء َواْأل بُِّكْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها َكَعْرِض السَّ ن رَّ َساِبُقوا ِإىَل َمْغِفَرٍة مِّ

 ِ ْت لِثَّ ِعدَّ
ُ
ِ َورُُسِلهِ أ   ) 21: احلديد ( ﴾يَن آَمنُوا بِابَّ

“จงเรงรีบไปสูการขออภัยโทษจากพระเจาของพวกเจา และสวนสวรรค
ซ่ึงความกวางของมันประหนึ่งความกวางของชั้นฟาและแผนดิน (ซ่ึง
สวรรคนั้น) ถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผูศรัทธาตออัลลอฮฺและบรรดา
รอซูล(ศาสนทูต)ของพระองค...” (อัลกุรอาน 57:21) 

 
ศาสนทูตมุหัมมัด   ไดกลาวกับพวกเราวา “ชนชั้นต่ําที่สุดของผูที่อาศัยอยูในสรวง

สวรรคนั้นจะครอบครองความสุขมากกวาที่อยูบนโลกนี้ถึงสิบเทา” (บรรยายไวใน Saheeh 
Muslim  เลขที่ 186 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6571) และ ”ทุกคนจะมีทุกอยางที่ตน
ตองการและมากกวาสิบเทาของบนโลกมนุษย” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 188 
และ Mosnad Ahmad เลขที่ 10832)  

อีกทั้งศานทูตมุหัมมัด  ยังกลาวไวอีกวา: “ที่วางบนสรวงสวรรคแมมีขนาดเทาฝา
เทาก็อาจจะดีกวาที่วางบนพื้นโลกและสิ่งอ่ืนๆ ที่อยูในโลกนั้นดวย” (บรรยายไวใน Saheeh 
Al-Bukhari เลขที่ 6568 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 13368)  

ทานยังกลาวอีกดวยวา “บนสรวงสวรรคนั้นจะมีสรรพสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นดวย
ตา(หมายถึงไมเคยเห็นดวยตาในโลกนี้) ไมเคยไดยินดวยหู และจิตมนุษยไมสามารถหยั่งรู
ได” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim  เลขที่ 2825 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 8609) 
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ทานยังกลาวอีกวา "ชาวสวรรคซ่ึงเคยเปนมนุษยที่นาสังเวชและลําบากที่สุดในโลก 
ไดถูกชุบตัวหนึ่งครั้งในสวรรค จะถูกถามวา “บุตรแหงอาดัม เจาเคยประสบกับความทุกข
ยากบางหรือไม เจาเคยประสบกับความยากลําบากบางหรือไม? (หมายถึงตอนนี้เจาคิดวา
ความลําบากที่ผานมาในโลก เปนความลําบากอีกไหม?)" เขาจะกลาวตอบวา “ไมเลย โอ พระ
ผูเปนเจา ขาพระองคไมเคยประสบกับความทุกขยาก และไมเคยประสบกับความลําบาก
ใดๆ เลย” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2807 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 12699) 

ถาทานไดไปสูสรวงสวรรค ทานจะใชชีวิตอยูที่นั่นอยางเกษมสุขโดยปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ ความเจ็บปวด ความเศราโศกหรือแมกระทั่งความตาย พระผูเปนเจาจะประทานความรื่นรมย
ใหกับทาน และทานจะอาศัยอยูที่แหงนั้นชั่วนิจนิรันดร พระผูเปนเจาไดตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ : 

احِلَاِت َسنُْدِخلُهُ ﴿ يَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ ِ
َّ ِتَها َوا ْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمن حَتْ

يَن ِفيَها ِ ِ ْغَهاُر َخا
َ
 ) 57: النساء ( ﴾األ

“และ บรรดาผูที่ศรัทธา และประกอบสิ่งดีงามทั้งหลายนั้น เราจะให
พวกเขาเขาในบรรดาสวนสวรรค ซ่ึงมีแมน้ําหลายสายไหลอยูภายใต
สวนสวรรคเหลานั้น โดยที่พวกเขาจะอยูในนั้นตลอดกาล...” (อัลกุรอาน 
4:57) 

  
 
(2) การชวยใหพนจากขุมนรก 

พระผูเปนเจาตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ : 
ْلُء ﴿ مِّ َحِدِهم 

َ
أ ِمْن  ُفْقبََل  َفلَن  ٌر  ا ُكفَّ َوُهْم  ُتوْا  َما َو َكَفُروْا  يَن  ِ

َّ ا نَّ  ِإ
مَ  َو ٌم  ِ

َ
أ ٌب  ا َعَذ َلُهْم  َلـئَِك  ْو

ُ
أ ِبِه  ْفتََدى  ا َلِو  َو َهباً  َذ ن األْرِض  مِّ َلُهم  ا 

ينَ   ) 91: آل عمران ( ﴾نَّارِصِ
“แทจริงบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธา และพวกเขาไดตายไปในขณะที่พวก
เขาเปนผูปฏิเสธศรัทธานั้น ทองเต็มแผนดินก็จะไมถูกรับจากคนใดใน
พวกเขาเปนอันขาด และแมวาเขาจะใชทองนั้นไถตัวเขาก็ตาม ชน
เหลานี้แหละสําหรับพวกเขานั้น คือการลงโทษอันเจ็บแสบและทั้งไมมี
บรรดาผูชวยเหลือใด ๆ สําหรับพวกเขาดวย“ (อัลกุรอาน, 3:91) 

 
ชีวิตนี้เปนโอกาสเพียงครั้งเดียวที่พวกเราจะไดชื่นชมสรวงสวรรคและพนไปจากขุมนรก 

เนื่องจากเมื่อผูใดตายไปในขณะไมมีความศรัทธา เขาผูนั้นจะไมมีโอกาสกลับมายังโลกนี้เพื่อมา
สรางศรัทธาได อยางที่พระผูเปนเจาตรัสไวในอัลกุรอานวาจะเกิดอะไรขึ้นตอผูไมมีความศรัทธาใน
วันพิพากษา ดังนี้: 
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َب بِآيَاِت َربِّنَا ﴿ ْتَنَا نَُردُّ َوَال نَُكذِّ َ َولَْو تََرَى إِْذ ُوقُِفواْ بَلَ اجَّاِر َفَقالُواْ يَا 
  ) 27: األنعام ( ﴾َونَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمِننيَ 

“และหากเจาจะไดเห็น ขณะที่พวกเขาถูกใหหยุดยืนเบื้องหนาไฟนรก 
แลวพวกเขาไดกลาววา โอ! หวังวาเราจะถูกนํากลับไป และเราก็จะไม
ปฏิเสธบรรดาโองการแหงพระเจาของเราอีก และเราก็จะไดกลายเปน
ผูที่อยูในหมูผูศรัทธา!”  (อัลกุรอาน, 6:27) 

 
แตไมมีผูใดจะมีโอกาสเชนนี้เปนครั้งที่สองอีกเลย 
ศาสนทูตมุหัมมัด  กลาววา: "ชาวนรกซึ่งเคยเปนคนที่มีความสุขที่สุดในโลก และ

ถูกชุบตัวแคหนึ่งครั้งในนรก จะถูกถามวา “บุตรแหงอาดัม เจาเคยเห็นความสุขบาง
หรือไม เจาเคยประสบกับความสุขในชีวิตบางหรือไม? (หมายถึงเจาคิดวาความสุขที่เคย
ไดรับมาในโลกเมื่อครั้งที่มีชีวิต เปนความสุขจริงหรือไม?)” จากนั้นเขาจึงกลาววา “ไมเลย โอ
พระผูเปนเจาแหงขา!” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2807 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 
12699) 

 
(3) ความเกษมสําราญและความสันติภายในอยางแทจริง 

ความเกษมสําราญและความสันติที่แทจริง สามารถคนพบไดโดยเชื่อฟงคําบัญชาของพระ
ผูสรางและพระผูจรรโลงโลก พระผูเปนเจาตรัสไวในอัลกุรอานดังนี้ 

قُ ﴿ َيْطَمنِئُّ  َو ْا  َمنُو آ يَن  ِ
َّ َيْطَمنِئُّ ا بِّ  ا ْكِر  ِبِذ َال 

َ
أ بِّ  ا ْكِر  ِبِذ ُبُهم  لُو

  ) 8: الرعد ( ﴾الُْقلُوُب 
“บรรดาผูศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบดวยการรําลึกถึงอัลลอฮฺ 
พึงทราบเถิด! ดวยการรําลึกถึงอัลลอฮฺเทานั้นทําใหจิตใจสงบ” (อัลกุร
อาน, 13:28) 
 
อีกนัยหนึ่ง ผูซึ่งหันหลังใหกับอัลกุรอานจะมีชีวิตที่ยากลําบากในโลกนี้ พระผูเปนเจาตรัส

ไววา: 
ْلِقيَاَمِة ﴿ ا َيْوَم  ُه  رُشُ َوحَنْ ُ َمِعيَشًة َضناكً  َ نَّ  ِذْكِري َفإِ ْعَرَض َعن 

َ
َوَمْن أ

ْقىَم 
َ
  ) 124: طه ( ﴾أ

“และผูใดผินหลังใหอัลกุรอาน (กลาวคือ ไมมีความศรัทธาในอัลกุรอาน
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งทั้งหลายที่อยูในพระคัมภีรดังกลาว) แทจริงสําหรับ
เขาคือ การมีชีวิตอยูอยางคับแคนและเราจะใหเขาฟนคืนชีพในวันกิยา
มะฮฺในสภาพของคนตาบอด” (พระคัมภีร , 20:124) 
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ดังเชนที่กลาวมานี้อาจอธิบายไดวา ทําไมใครบางคนจึงตัดสินใจทําอัตวิบากกรรมทั้งที่
พวกเขายังมีความเพลิดเพลิน อยูกับทรัพยสินศฤงคารที่เงินตราสามารถซื้อหามาได ดูตัวอยางเชน 
Cat Stevens (ปจจุบันไดแก Yusuf Islam) อดีตนักรองเพลงปอปผูโดงดังซึ่งบางครั้งเคยมีรายได
มากกวา 150,000 เหรียญสหรัฐตอคืนเลยทีเดียว ภายหลังที่เขาหันมานับถือศาสนาอิสลาม เขาได
พบกับความเกษมสําราญและความสันติที่แทจริง ซึ่งเขาไมเคยพบในความสําเร็จทางวัตถุนี้เลย (ที่
อยูปจจุบันของ Cat Stevens (Yusuf Islam) ในกรณีที่ทานตองการสอบถามเขาเกี่ยวกับความรูสึก
หลังจากเปลี่ยนมานับถือ ศาสนาอิสลาม คือ: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United 
Kingdom) 
 
 
(4) การใหอภัยตอบาปที่ผานมาทั้งปวง 

เมื่อบุคคลใดเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม พระผูเปนเจาจะทรงใหอภัยตอบาปที่ผานมา
ทั้งปวงและการกระทําชั่วรายอื่นๆ ของเขาดวย บุรุษผูหนึ่งมีนามวาอัมร ตรงมาหาศาสนทูต
มุหัมมัด   และกลาววา “ชวยยื่นมือขวาของทานมาใหขาพเจาดวย เพื่อขาพเจาจะได
ใหความจงรักภักดีของขาพเจาตอทาน” ทานศาสนทูต  ก็ยื่นมือขวาของทานไปให 
อามรชักมือของเขากลับ ทานศาสนทูต  จึงถามวา "เกิดอะไรขึ้นกับทานหรือ อัมร?" 
เขาตอบวา “ขาพเจาต้ังใจที่จะขอเงื่อนไขสักขอหนึ่ง” ทานศาสนทูต   ก็กลาววา 
"เงื่อนไขอะไรหรือที่เจาต้ังใจจะขอ?" อัมรตอบวา “ขอใหพระผูเปนเจาทรงใหอภัยตอบาป
ของขาพเจาดวย” ทานศาสนทูต   กลาววา: "เจาไมรูหรือวาการเปลี่ยนมานับถือศาสนา
อิสลามนั้นจะชวยลางบาปทั้งปวงที่ผานมาได" (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 121 และ 
Mosnad Ahmad เลขที่ 17357) 

หลังจากเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแลว บุคคลผูนั้นจะไดรับส่ิงตอบแทนสําหรับการ
กระทําความดีหรือความชั่วของตนตามที่ศาสนทูตมุหัมมัด    กลาวไวดังตอไปนี้: "พระผูเปน
เจาของพวกเจา ซ่ึงเปนที่เคารพบูชาและไดรับการยกยองสูงสุด เปนผูที่เปยมลนไปดวย
ความเมตตา ไดมีพระดํารัสวา "ถาบาวผูใดของขาต้ังใจกระทําความดีแตไมไดกระทํา ขา
จะจดบันทึกความดีนั้นไวสําหรับเขาผูหนึ่งครั้ง และถาเขาลงมือกระทําความดีนั้น เขาจะ
ไดรับการจดบันทึกผลตอบแทนของความดีนั้นมากเปนสิบถึงเจ็ดรอยเทาหรือมากกวานั้น
หลายเทา และถาผูใดต้ังใจกระทําความชั่ว แตไมไดกระทํา ขาจะไมจดบันทึกวาเขาทํา
ความชั่วนั้น และถาเขาลงมือกระทําความชั่วนั้น ขาจะจดบันทึกไววาเขาทําความชั่วแค
หนึ่งครั้งตามที่เขาทํา" (บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 2515 และ Saheeh Muslim เลขที่ 
131) 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





43 
 

บทที่ 3 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
 
ศาสนาอิสลามคืออะไร? 

ศาสนาอิสลามคือการยอมรับและปฏิบัติตามโอวาท คําสอนของพระผูเปนเจาซึ่งพระองค
ทรงเปดเผยตอศาสนทูตองคสุดทายของพระองค นั่นคือ มุหัมมัด  นั่นเอง. 
 
ความเชื่อพื้นฐานบางประการของศาสนาอิสลาม 

1) เชื่อในพระผูเปนเจา: 
ชาวมุสลิมเชื่อในพระผูเปนเจาที่ไมมีส่ิงใดมาเปรียบเทียบได มีเอกลักษณเดนพิเศษเพียง

พระองคเดียว ผูซึ่งไมมีพระบุตรหรือบริวาร และไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการสักการะบูชา นอกจาก
พระองคเพียงผูเดียวเทานั้น พระองคทรงปนพระผูเปนเจาที่แทจริง และพระเจาองคอ่ืนลวนเปนสิ่ง
สักการะจอมปลอม พระองคทรงมีพระนามที่ไพเราะ และมีคุณลักษณะอันเพียบพรอมงดงามไมมี
ผูใดจะมาแบงความเปนพระผูเปนเจาของพระองค หรือคุณลักษณะอันสมบูรณของพระองคไปได 
ในพระคัมภีรอัลกุรอาน พระผูเปนเจาทรงอรรถาธิบายตัวของพระองคเองไวดังนี้: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการเอยนามระลึกถึง การออนวอนการบูชา หรือไดรับการแสดง

การสักการะบูชา นอกจากพระผูเปนเจาแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น 
พระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวคือผูมีอํานาจสูงสุด เปนผูสราง เปนผูครอบครอง และเปน

ผูจรรโลงสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ พระองคทรงจัดการทุกสรรพกิจ พระองคทรงมีอยูไดโดยไม
จําเปนตองพึ่งพาสัตวโลกของพระองค และสัตวโลกทุกหมูเหลาตางตองพึ่งพาพระองคสําหรับทุก
ส่ิงที่พวกเขาตองการ  พระองคทรงสดับทุกสรรพสิ่ง ทรงเห็นทุกสรรพสิ่ง และทรงหยั่งรูในทุกสรรพ

 
บทที่ 112 ของพระคัมภีรอัลกุรอานซึ่งจารึกเปนภาษาอารบิก
ดวยลายมือที่งดงาม ซึ่งมีความหมายวา 
“จงกลาวเถิดมุฮัมมัด พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงเอกกะ 
อัลลอฮฺนั้นทรงเปนที่พึ่ง พระองคไมประสูติ และไมทรงถูก
ประสูติ และไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค”  (อัลกุรอาน, 
112 : 1-4) 
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ส่ิงในหลักการปฏิบัติที่สมบูรณแบบ ความรอบรูของพระองคทรงครอบคลุมเหนือทุกสรรพสิ่ง ทั้ง
เร่ืองที่เปดเผยและที่เปนความลับ และตอสาธารณะชนและที่เปนสวนพระองค พระองคทรงหยั่งรู
ในสิ่งที่เกิดขึ้น ส่ิงที่จะเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นอยางไร ไมมีกิจการใดเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได เวนแต
พระองคประสงคจะใหบังเกิดขึ้น 

ส่ิงใดก็ตามที่พระองคประสงคจะใหเกิด ก็จะตองบังเกิด และส่ิงใดที่พระองคไมประสงคจะ
ใหเกิด ก็จะไมบังเกิดและจะไมมีทางบังเกิดขึ้นได ความประสงคของพระองคอยูเหนือความ
ตองการของสัตวโลกทั้งปวง พระองคทรงมีอํานาจอยูเหนือทุกสรรพสิ่ง และพระองคทรงสามารถ
กระทําทุกสรรพสิ่ง พระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ พระองคทรงเปนผูโอบออมอารีย  

หนึ่งในวจนะของศาสนทูตมุหัมมัด , พวกเราไดรับการบอกเลาวา พระผูเปนเจาทรงมี
พระเมตตาตอสรรพส่ิงถูกสรางของพระองคมากกวามารดาที่เมตตาตอบุตรเสียอีก (บรรยายไวใน 
Saheeh Muslim เลขที่ 2754 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 5999 )  พระผูเปนเจาทรงอยู
หางไกลจากความอยุติธรรมและการกดขี่ พระองคทรงรอบรูทุกสรรพสิ่งที่ทรงสรางสรรคและทรง
กําหนด หากผูใดตองการบางสิ่งจากพระผูเปนเจา ผูนั้นสามารถออนวอนไดจากพระองคโดยตรง
โดยไมตองพึ่งผูอ่ืนเปนสื่อกลางใหขอรองตอพระผูเปนใหกับตน 

พระผูเปนเจาไมใชพระเยซู และพระเยซูก็ไมใชพระผูเปนเจา (เปนรายงานจากสมาคม
นักหนังสือพิมพ (Associated Press) ลอนดอน วันที่ 25 มิถุนายน 2527 ซึ่งพระบิช็อพนิกายแอ็งก
ลิกันสวนใหญซึ่งไดรับการสํารวจจากรายการโทรทัศน รายการหนึ่ง กลาววา “คริสตศาสนิกชนมิได
ถูกบังคับใหเชื่อวาพระเยซูคริสตคือพระผูเปนเจา” การสํารวจความคิดเห็นจากพระบิช็อพใน
ประเทศอังกฤษจํานวน 31 รูปจากทั้งหมด 39 รูป รายงานนั้นยังกลาวอีกดวยวา จํานวนพระบิช็อพ 
19 รูปจาก 31 รูป ไดกลาววา เปนการสมควรที่จะนับถือพระเยซูวาเปน”ผูแทนสูงสุดของพระผูเปน
เจา” การสํารวจความคิดเห็นครั้งนี้จัดทําโดยรายการศาสนาประจําสัปดาหของรายการโทรทัศน
ประจําวันสุดสัปดาหของกรุงลอนดอนในรายการ “เครโด” Credo) แมแตพระเยซูเองก็ปฏิเสธใน
เร่ืองนี้ พระผูเปนเจาไดตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

يَن َقالُواْ ِإنَّ اهللاَ ﴿ ِ
َّ ُهَو الَْمِسيُح اْنُن َمْرَيَم َوَقاَل الَْمِسيُح َيا  َلَقْد َكَفَر ا

اِثيَل اْقبُُدواْ اهللاَ  ِّ َوَربَُّكْم ِإنَُّه َمن يرُْشِْك بِاهللاِ  بيَِن إِرْسَ َم ا َر  هللاُ َفَقْد َحرَّ
َواُه اجَّاُر َوَما

ْ
نَصارٍ  َعلَيِه اجْلَنََّة َوَمأ

َ
الِِمنَي ِمْن أ   ) 72: املائدة ( ﴾لِلظَّ

“แทจริงบรรดาผูที่กลาววา อัลลอฮฺคืออัล-มะซีห(ศาสนทูตอีซาหรือพระ
เยซู)บุตรของมัรยัมนั้น พวกเขาไดตกเปนผูปฏิเสธศรัทธาแลว และอัล-
มะซีหไดกลาววา วงศวานอิสรออีลเอย! จงเคารพอิบาดะฮตออัลลอฮฺผู
เปนพระเจาของฉัน และเปนพระเจาของพวกทานเถิด แทจริงผูใดใหมี
ภาคีแกอัลลอฮฺ แนนอนอัลลอฮฺจะทรงใหสวรรคเปนที่ตองหามแกเขา 
และที่พํานักของเขานั้นคือนรก และสําหรับบรรดาผูอธรรมนั้นยอมไมมี

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





45 
 

ผูชวยเหลือใดๆ (ผูอธรรม ไดแก ผูที่ศรัทธาในพระผูเปนเจาหลายพระองค)  

”  (อัลกุรอาน, 5:72) 
 
พระผูเปนเจาไมใชพระตรีภพ พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอานดังนี้: 

يَن َقالُواْ ِإنَّ لَّ ﴿ ِ
َّ ثَاِلُث ثََالثٍَة َوَما ِمْن ِإلَـٍه ِإالَّ ِإلَـٌه َواِحٌد اَهللا َقْد َكَفَر ا

ٌم  ِ
َ
ِمنُْهْم َعَذاٌب أ يَن َكَفُرواْ  ِ

َّ نَّ ا ََمسَّ َ ا َفُقولُوَن  َقمَّ ْم َينتَُهواْ  ( َوِإن لَّ
َفَال َفتُوُبوَن ِإىَل )    73

َ
ِحيٌم  وَنُه َواهللاُ َويَْستَْغِفرُ اِهللا أ ا )    74(  َلُفوٌر رَّ مَّ

يَقٌة اَكنَا  ُه ِصدِّ مُّ
ُ
الَْمِسيُح اْنُن َمْرَيَم إِالَّ رَُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن َقبِْلِه الرُُّسُل َوأ

َّ يُْؤَفُكوَن  َ
ُ لَُهُم اآليَاِت ُعمَّ انُظْر ك َعاَم انُظْر َكيَْف نُبنَيِّ ُكَالِن الطَّ

ْ
 )75( يَأ
  ]ملائدةسورة ا[ ﴾

“แทจริงบรรดาผูที่กลาววา อัลลอฮฺเปนผูที่สามของสามองค นั้นไดตก
เปนผูปฏิเสธศรัทธาแลว ไมมีสิ่งใดที่ควรไดรับการเคารพสักการะ
นอกจากผูที่ควรเคารพสักการะองค เดียวเทานั้น และหากพวกเขามิ
หยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากลาวแนนอนบรรดาผูที่ปฏิเสธการ ศรัทธาใน
หมูพวกเขานั้นจะตองประสบการลงโทษอันเจ็บแสบ พวกเขาจะไม
สํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวตอัลลอฮฺ และขออภัยโทษตอพระองคกระนั้น
หรือ? และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ มะซีห 
(พระเยซู) บุตรของมัรยัม นั้นมิใชใครอื่นนอกจากเปนรอซูล(ศาสนทูต)
คนหนึ่งเทานั้น ซ่ึงเคยมีศาสนทูตมากอนหนาเขาแลว มารดาของเขา
เปนผูที่มีสัจจะยิ่ง ทั้งสองคนนั้นรับประทานอาหาร จงดูเถิดวาเราได
อธิบายโองการ(หลักฐาน)แกพวกเขาไวอยางไร แลวเหตุใดพวกเขาจึง
ยังคงถูกลวงใหไขวเขว “ (อัลกุรอาน, 5:73-75) 

 
ผูนับถืออิสลามจะปฏิเสธเรื่องที่พระเจาทรงเปนผูกลับชาติมาเกิดเปนมนุษย อีกทั้งยัง

ปฏิเสธเรื่องที่พระผูเปนเจามีลักษณะใดๆ เหมือนมนุษย ทั้งหมดนี้ถือวาเปนการดูถูกเหยียดหยาม
ในพระผูเปนเจา พระผูเปนเจาทรงอยูเหนือส่ิงอ่ืนใด พระองคทรงอยูหางจากความไมเพียบพรอม 
พระองคไมเคยรูสึกเหน็ดเหนื่อย พระองคไมเคยเซื่องซึมหรืองวงเหงาหาวนอน 

ในภาษาอารบิกคํา วา อัลเลาะห (อัลลอฮ หรือ อัลลอฮฺ) หมายความถึง พระผูเปนเจา 
(พระผูเปนเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียวซึ่งสรรสรางทั้งจักรวาล) คําวา อัลเลาะห คือพระนามของ
พระผูเปนเจา ซึ่งนํามาใชโดยผูพูดภาษาอารบิก ทั้งชาวอาหรับที่เปนมุสลิมและอาหรับที่เปนชาว
คริสต คํานี้ไมสามารถนําไปใชเรียกสิ่งอ่ืนๆ ได นอกจากพระผูเปนเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว 
ภาษาอารบิก คําวา อัลเลาะห ปรากฏอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานประมาณ 2700 คร้ัง ในภาษาอา
รามาอิค ซึ่งเปนภาษาหนึ่งที่เกี่ยวพันอยางใกลชิดกับภาษาอารบิกและเปนภาษาซึ่งพระเยซูทรงใช
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ตรัสเปนปรกติวิสัย  (NIV Compact Dictionary of the Bible ของ Douglas หนา 42) พระผูเปน
เจายังทรงไดรับการกลาวถึงวาเปนพระอัลเลาะหอีกดวย 

 
2) ความเชื่อในเรื่องมะลาอิกะฮฺ 

ชาวมุสลิมมีความเชื่อวามะลาอิกะฮฺ (อาจจะแปลไดวา เทวะ หรือเทพเจา แตนิยมทับศัพท
เพื่อไมใหคลุมเครือกับความเชื่อเร่ืองเทพเจาในศาสนาอื่นๆ - บรรณาธิการ)มีอยูจริง และเชื่อวามะ
ลาอิกะฮฺเหลานั้นเปนผูทรงเกียรติ บรรดามะลาอิกะฮฺตางใหความเคารพพระผูเปนเจาพระองค
เดียว เชื่อฟงพระองค และปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองคเทานั้น ในบรรดามะลาอิกะฮฺเหลานั้น 
มะลาอิกะฮฺญิบรีล(กาเบรียล) คือผูซึ่งนําเอาพระคําภีรกุรอานลงมามอบใหแกศาสนทูตมุหัม
มัด  
 

3) ความเชื่อในคัมภีรที่ทรงเปดเผยของพระผูเปนเจา 
ชาวมุสลิมเชื่อวาพระผูเปนเจาทรงเปดเผย (ประทานวิวรณ) หนังสือหรือคัมภีรใหแกผูถือ

สารของพระองคไวเปนเครื่องพิสูจนและเปนเครื่องชี้ทางสําหรับมนุษยชาติ หนึ่งในหนังสือเหลานี้
ไดแก พระคัมภีรอัลกุรอาน ซึ่งพระผูเปนเจาทรงเปดเผยแกศาสนทูตมุหัมมัด  พระผูเปนเจาทรง
ใหคํารับรองเกี่ยวกับการปองกันการคดโกงหรือการบิดเบือนขอเท็จจริงในพระคัมภีรอัลกุรอาน 
พระองคตรัสวา: 

ْجَا حَنْنُ  إِنَّا﴿ ْكرَ  نَزَّ ِّ ُ  َوإِنَّا ا   ) 9:  احلجر( ﴾حَلَافُِظونَ  َ
“แทจริงเราไดใหพระคัมภีรอัลกุรอานลงมา และแทจริงเราเปนผูรักษา
มันอยางแนนอน”  (อัลกุรอาน, 15:9) 

 
4) ความเชื่อในศาสนทูตและผูถือสารของพระผูเปนเจา 

ชาวมุสลิมเชื่อในศาสนทูตและผูถือสารของพระผูเปนเจา เร่ิมจากอาดัม รวมทั้งโนอาห อับ
ราฮัม อิสมาเอล ไอแซ็ค จาค็อบ โมเสส และ พระเยซู (ความสันติยอมข้ึนอยูกับทุกพระองค) แต
สารฉบับสุดทายของพระผูเปนเจาที่ทรงมอบใหแกมวลมนุษย เปนการยืนยันอีกครั้งหนึ่งในเรื่อง
ของสารอันเปนนิรันดร ซึ่งทรงเปดเผยแกศาสนทูตมุหัมมัด  ชาวมุสลิมเชื่อวามุหัมมัด  ทรง
เปนศาสนทูตองคสุดทายที่ประทานมาจากพระผูเปนเจา ตามที่พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไววา: 

اهللاِ ﴿ َل  ُسو رَّ َلِكن  َو ِلُكْم  َجا رِّ ن  مِّ َحٍد 
َ
أ َبا 

َ
أ ٌد  مَّ حُمَ َن  اَك ا  َيَم  مَّ َوَخا

  ) 40: األحزاب ( ﴾اجَِّبيِّنيَ 
“มุหัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจา แตเปนรอซูลของอัลลอฮฺ
และคนสุดทายแหงบรรดานบี” (อัลกุรอาน 33:40) 
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ชาวมุสลิมเชื่อวาศาสนทูตและผูถือสารทั้งหมดไดรับการสรรสรางใหมาเกิดเปนมนุษยผูซึ่ง
ไมมีผูใดมีคุณสมบัติแหงเทพอยางพระผูเปนเจาเลย 

 
5) ความเชื่อในเรื่องวันพิพากษา 
ชาวมุสลิมเชื่อในเรื่องวันพิพากษา (วันฟนคืนชีพ) เมื่อหมูมวลมนุษยจะตองฟนคืนชีวิตมาฟงคํา

พิพากษาของพระผูเปนเจาซึ่ง ข้ึนอยูกับความเชื่อและการกระทําของพวกเขา 
 
6) ความเชื่อใน อัล-เกาะดัร (กฏแหงกําหนดสภาวะดีและชั่ว) 

ชาวมุสลิมเชื่อใน อัล-เกาะดัร ซึ่งเปนลิขิตแหงพระเจา แตความเชื่อในเรื่องลิขิตแหงพระ
เจานี้มิไดหมายความวามนุษยจะไมมีความนึกคิดที่เปนอิสระ แตชาวมุสลิมเชื่อวาพระผูเปนเจาได
ทรงประทานความนึกคิดที่เปนอิสระให กับมนุษย ซึ่งหมายความวาพวกเขาสามารถเลือกทําในสิ่ง
ที่ถูกหรือผิดได และพวกเขาเหลานั้นตองมีหนาที่รับผิดชอบในสิ่งที่ตนไดเลือกกระทําไปนั้น 

ความเชื่อในลิขิตแหงพระเจานั้น ไดแก ความเชื่อในส่ีส่ิงดังตอไปนี้ 1) พระผูเปนเจาทรง
หยั่งรูในทุกสรรพสิ่ง พระองคทรงหยั่งรูวาอะไรไดเกิดขึ้นและอะไรจะเกิดขึ้น 2) พระผูเปนเจาทรง
บันทึกเหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งหมดและที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไว 3) อะไรก็ตามที่พระผูเปนเจาประสงค
จะใหเกิดจะตองบังเกิดขึ้น และอะไรก็ตามที่พระองคไมประสงคจะใหเกิด ก็จะไมบังเกิดขึ้น 4) พระ
ผูเปนเจาทรงเปนผูสรางทุกสรรพสิ่ง 
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มีแหลงขอมูลที่เปนบทบัญญัติอ่ืนใดนอกเหนือจากพระคัมภีรอัลกุรอานหรือไม? 
มีอยูในซุนนะฮฺ (sunnah) (ส่ิงที่พระศาสดาศาสนทูตมุหัมมัด  ไดพูด ได กระทํา และ

อนุญาต) คือแหลงขอมูลแหลงที่สองในศาสนาอิสลาม ซุนนะฮฺประกอบไปดวยหะดีษ (hadeeths) 
ซึ่งเปนรายงานที่ถายทอดมาอยางนาเชื่อถือจากบรรดาพระสหายของพระศาสดาศาสนทูตมุหัม
มัด  ในสิ่งที่ทานไดมีวจนะ หรือปฏิบัติเปนแบบอยาง หรือไดรับรองอนุญาต ความเชื่อในซุน
นะฮฺเปนความเชื่อเบื้องตนอยางหนึ่งของชาวมุสลิม 
 

ตัวอยางวจนะของศาสนทูตมุหัมมัด 
�  เปรียบความรูสึกของผูศรัทธาในเรื่องความรัก ความเมตตา และความกรุณาตอ
บุคคลอ่ืน เปรียบเสมือนกับรางกาย หากสวนใดของรางกายเจ็บปวยลง รางกายทั้งหมด
จะพลอยไดรับความทุกขและความเจ็บไขนั้นดวย (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 
2586 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6011)   
� ผูศรัทธาที่ดีและสมบูรณที่สุดคือผูที่ดีที่สุดในเรื่องของศีลธรรมจรรยา และผูที่ดีที่สุด

ในบรรดาพวกเขานั้นไดแกผูใดก็ตามที่ดีที่สุดตอภรรยาของพวกเขา (บรรยายไวใน 
Mosnad Ahmad เลขที่ 7354 และ Al-Tirmizi เลขที่ 1162)  

� ไมมีผูใดในพวกเจามีความเชื่อ (อยางสมบูรณ) จนกวาเขาจะรักตอพี่นองของเขาอยาง
ที่เขารักในตัวของเขาเอง (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 13 และ Saheeh Muslim 
เลขที่ 45 )  
�  มนุษยผูมีเมตตาจะไดรับความเมตตาจากพระเจาผูทรงเมตตา จงแสดงความเมตตา

ตอมนุษยโลกเหลานั้น และพระผูเปนเจาจะทรงแสดงความเมตตาตอเจา (บรรยายไว
ใน Al-Tirmizi เลขที่ 1924 และ Abu-Dawood เลขที่ 4941)  

� ยิ้มใหแกพี่นองของพวกเจาเปนการทําบุญกุศล(การทําทาน).. (บรรยายไวใน Al-Tirmizi 
เลขที่ 1956) 
� การกลาวดีเปนการทําบุญกุศล(การทําทาน) (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1009 

และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2989)  
� ผูใดก็ตามที่ศรัทธาในพระผูเปนเจาและวันสิ้นโลก (วันพิพากษา) ควรกระทําความดี
ตอเพื่อนบานของตนดวย (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 48 และ Saheeh Al-Bukhari 
เลขที่ 6019)  
� พระผูเปนเจาจะไมทรงพิพากษาพวกเจาตามลักษณะรูปพรรณสัณฐานของพวกเจา 
แตจะทรงพิจารณาจากหัวใจและคุณคาการงานของพวกเจา (บรรยายไวใน Saheeh Muslim 
เลขที่ 2564) 
� จงจายคาแรงคนงานกอนที่เหงื่อของเขาจะแหง (บรรยายไวใน Ibn Majah เลขที่ 2443) 
� บุรุษผูหนึ่งกําลังเดินไปตามทางเดินรูสึกกระหายน้ําเปนกําลัง เมื่อถึงยังบอน้ํา เขาจึง

ปนลงไปในบอน้ํานั้น ด่ืมจนเต็มกระเพาะ จากนั้นก็ปนขึ้นมา ตอมาเขามองเห็นสุนัข
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ลิ้นหอยตัวหนึ่ง พยายามลามเลียลงไปบนพื้นโคลนเพื่อดับกระหาย บุรุษผูนั้นกลาววา 
“สุนัขตัวนี้รูสึกกระหายเหมือนอยางที่ขารูสึกเลย” ดังนั้น เขาจึงเดินลงไปในบอน้ําอีก
ครั้งหนึ่ง นํารองเทาของเขาตักน้ําขึ้นมา และนําไปใหสุนัขตัวนั้นดื่ม ดังนั้น พระผูเปน
เจาจึงขอบใจเขาผูนั้นและยกเลิกบาปทั้งปวงของเขา} มีผูถามศาสนทูตมุหัม
มัด  วา โอผูถือสารของพระผูเปนเจา พวกเราจะไดรับสิ่งตอบแทนสําหรับความ
กรุณาที่มีตอสรรพสัตวทั้งหลายดวยหรือ? ทานศาสนทูตตอบวา มีสิ่งตอบแทน
สําหรับความกรุณาที่มีใหแกหมูมวลมุนุษยและสรรพสัตวทั้ง หลายที่มีชีวิต (บรรยาย
ไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2244 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2466) 
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ศาสนาอิสลามกลาวถึงวันพิพากษาไวอยางไร? 
 
เชนเดียวกับคริสตศาสนิกชน ชาวมุสลิมเชื่อวาชีวิตในโลกปจจุบันนี้เปนเพียงการเตรียมตัว

เพื่อมาทดลอง ใชชีวิตสําหรับชีวิตในโลกหนาที่จะมีข้ึนเทานั้น ชีวิตนี้เปนเพียงการทดสอบของแต
ละบุคคลสําหรับชีวิตหลังความตาย วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อทั้งจักรวาลถูกทําลายและคนตายจะกลับ
ฟนคืนชีวิตเพื่อมา รับฟงคําพิพากษาจากพระผูเปนเจา วันนั้นจะเปนวันเริ่มตนชีวิตที่เปนอมต
นิรันดร วันนั้นก็คือวันพิพากษานั่นเอง ในวันนั้น มวลมนุษยทุกหมูเหลาจะไดรับการตอบแทนจาก
พระผูเปนเจาไปตามความเชื่อและการกระทําของตน บุคคลซึ่งตายในขณะที่มีความเชื่อวา “ไมมี
พระผูเปนเจาที่แทจริงอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดคือผูถือสาร (ทานศาสนทูต) ของพระผู
เปนเจา” และเปนชาวมุสลิม จะไดรับการตอบแทนในวันนั้นและจะไดรับอนุญาตใหไปสถิตสถาพร
ยังสรวงสวรรค ตลอดนิจนิรันดรตามที่พระผูเปนเจาไดตรัสวา: 

ِفيَها ﴿ ُهْم  نَِّة  جْلَ ا ْصَحاُب 
َ
أ وَلـئَِك 

ُ
أ حِلَاِت  ا الصَّ ْا  َوَعِملُو آَمنُوْا  يَن  ِ

َّ َوا
ونَ  ُ ِ   ) 82: اكقرة ( ﴾َخا

“สวนบรรดาผูศรัทธา และประกอบการดี จะเปนผูที่ไดอยูในสวรรค 
และพํานักอยูที่นั่นตลอดไป” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 2:82) 

 
แตสําหรับบุคคลซึ่งตายในขณะที่ไมเชื่อวา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอ่ืนใด นอก

จากอัลลอฮฺ และมุหัมมัดคือผูถือสาร (ทานศาสนทูต) ของพระผูเปนเจา” หรือผูไมใชชาวมุสลิม เขา
จะไมพบหนทางไปสูสรวงสวรรคชั่วนิจนิรันดรและจะถูกสงลงไปยังขุมนรก ตามที่พระผูเปนเจาได
ตรัสไววา: 

ِمَن ﴿ ِة  آلِخَر ا يِف  َوُهَو  ِمنُْه  ُفْقبََل  َفلَن  يناً  ِد ِم  ِإلْسَال ا َلرْيَ  َيبْتَِغ  َمن  َو
ينَ    ) 85: آل عمران ( ﴾اخْلَارِسِ

“และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแลว ศาสนานั้นก็
จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน” 
(พระคัมภีรอัลกุรอาน, 3:85) 

 
และตามที่พระองคไดตรัสไววา: 

ْلُء ﴿ مِّ َحِدِهم 
َ
أ ِمْن  ُفْقبََل  َفلَن  ٌر  ا ُكفَّ َوُهْم  ُتوْا  َما َو َكَفُروْا  يَن  ِ

َّ ا نَّ  ِإ
ن  مِّ َلُهم  َما  َو ٌم  ِ

َ
أ ٌب  ا َعَذ َلُهْم  َلـئَِك  ْو

ُ
أ ِبِه  ْفتََدى  ا َلِو  َو َهباً  َذ األْرِض 

ينَ نَّ    ) 91: آل عمران ( ﴾ارِصِ
“แทจริงบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธา และพวกเขาไดเสียชีวิตไปในขณะที่
พวกเขาเปนผูปฏิเสธศรัทธานั้น ทองเต็มแผนดินก็จะไมถูกรับจากคน
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ใดในพวกเขาเปนอันขาด และแมวาเขาจะใชทองนั้นไถตัวเขาก็ตาม 
ชนเหลานี้แหละสําหรับพวกเขานั้น คือการลงโทษอันเจ็บแสบและทั้ง
ไมมีบรรดาผูชวยเหลือใด ๆ สําหรับพวกเขาดวย” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 
3:91) 

 
อาจมีคนถามวา ‘ขาพเจาคิดวาศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง แตถาขาพเจา

ตองเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ครอบครัวของขาพเจา เพื่อนๆ และคนอื่นๆ อาจจะกลั่นแกลง
ขาพเจาและลอเลียนขาพเจา ดังนั้น ถาขาพเจาไมเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ขาพเจาจะได
เขาสูสรวงสวรรคและรอดพนไมตองไปสูขุมนรกหรือไม ?’ 

คําตอบก็คือสิ่งที่พระผูเปนเจาไดตรัสไวในโองการบทกอนๆ “และผูใดแสวงหา
ศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นจากอิสลามแลว ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และ
ในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน” 

หลังจากที่ไดสงมุหัมมัด  ใหมาสั่งสอนผูคนใหมานับถือศาสนาอิสลามแลว พระผูเปน
เจาทรงไมยอมรับการเลื่อมใสในศาสนาอื่นใดนอกจากศาสนาอิสลาม พระผูเปนเจาคือผูสรางและ
ผูจรรโลงโลกของพวกเรา พระองคทรงสรางสรรพสิ่งในโลกใหกับพวกเรา สรรพสิ่งที่ดีและศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหมดที่พวกเรามีอยูมาจากพระองคทั้งสิ้น ดังนั้น ทั้งหมดที่กลาวมานี้ เมื่อผูใดปฏิเสธไมยอม
ศรัทธาในพระผูเปนเจา มุหัมมัด  ศาสนทูตของพระองค หรือศาสนาอิสลามของพระองค เขาผู
นั้นก็สมควรจะไดรับการลงโทษในชีวิตหลังความตาย ที่จริงแลววัตถุประสงคหลักที่พระผูเปนเจา
ทรงสรรคสรางพวกเราขึ้นมาก็คือ เพื่อใหเคารพในพระผูเปนเจาพระองคเดียวและเชื่อฟงใน
พระองค ตามที่พระผูเปนเจาไดตรัสไวในพระคัมภีรอัลกุรอาน (51:56). 

ชีวิตที่เราอยูทุกวันนี้เปนชีวิตที่ส้ันมากๆ ผูไมศรัทธาในวันพิพากษาจะคิดวาชีวิตที่พวกเขา
อยูบนโลกใบนี้เปนเพียงการอยูไปวันหนึ่งหรือเปนสวนหนึ่งของวันเทานั้น ตามที่พระผูเปนเจาได
ตรัสวา: 

رِْض َعَدَد ِسننِيَ ﴿
َ
 ، قَاَل َكْم َكِثْتُْم يِف اْأل

َ
 ﴾ْو َنْعَض يَْوٍم َقالُوا َكِثْنَا يَْوماً أ

   )113 -112:املؤمنون (
“พระองคตรัสวา พวกเจาพํานักอยูในแผนดินเปนจํานวนกี่ป ? “พวก
เขากลาวตอบวา เราพํานักอยูวันหนึ่งหรือสวนหนึ่งของวัน...”  (พระ
คัมภีรอัลกุรอาน, 23:112-113) 

 
และพระองคยังตรัสอีกวา: 

َما َخلَْقنَ ﴿ غَّ
َ
َفَحِسبْتُْم ك

َ
ْنَا َال تُرَْجُعونَ أ َ نَُّكْم ِإ

َ
ُ ، اُكْم َقبَثاً َوك َفتََعاىَل ابَّ

َ إِالَّ ُهَو رَبُّ الَْعْرِش الَْكِريمِ 
َ
  ) 116: املؤمنون ( ﴾الَْمِلُك احْلَقُّ َال إِ
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“พวกเจาคิดวา แทจริงเราไดใหพวกเจาบังเกิดมาโดยไรประโยชน และ
แทจริงพวกเจาจะไมกลับไปหาเรากระนั้นหรือ ? อัลลอฮฺทรงสูงสงจาก
คํากลาวอางนั้น เปนผูทรงอํานาจ ผูทรงสัจจะ ไมมีพระเจาอ่ืนใด
นอกจากพระองค...” (พระคัมภีรอัลกุรอาน , 23:115-116) 

 
ชีวิตหลังความตายเปนชีวิตที่แทจริง ไมเพียงแตดวงวิญญาณเทานั้น แตรวมทั้งรางกายอีก

ดวย เราจะใชชีวิตหลังความตายโดยมีรางกายและจิตวิญญาณ  
เมื่อเปรียบเทียบโลกใบนี้กับโลกชีวิตหลังความตาย ทานศาสนทูตมุหัมมัด  ไดบอก

วา: “คุณคาของโลกใบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโลกหลังความตายแลว เปรียบเสมือนการชัก
นิ้วมือขึ้นมาจากทองทะเลเมื่อเจาจุมนิ้วลงไปในทอง ทะเลและจากนั้นชักมันกลับ
ขึ้นมา”  (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2858 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 17560) 
ความหมายก็คือวา คุณคาของโลกใบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโลกหลังความตายแลวเปรียบเสมือน
หยดน้ํา เพียงสองสามหยดเมื่อเปรียบเทียบกับทองทะเล 
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บุคคลหนึ่งจะกลายเปนชาวมุสลิมไดอยางไร? 
 
เพียงแคกลาวดวยศรัทธาแรงกลาวา “La ilaha illa Allah, Muhammadur rasoolu Allah” 

บุคคลหนึ่งซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและกลายเปนชาวมุสลิม (ฟงเสียง คลิกที่นี่).  คํา
กลาวนี้หมายความวา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริง นอกจากพระผูเปนเจา (อัลลอฮฺ),1  
(อยางที่กลาวมาแลวนั้น ภาษาอารบิก คําวา อัลลอฮฺ หมายความวา พระผูเปนเจา (พระผูเปนเจา
ที่แทจริงเพียงพระองคเดียวซึ่งเปนผูสรรคสรางทั้งจักรวาล) คําวาอัลลอฮฺนี้ เปนพระนามของพระผู
เปนเจาซึ่งผูพูดภาษาอารบิกเปนผูใช ทั้งชาวมุสลิมที่เปนอาหรับและชาวคริสเตียนที่เปนอาหรับ
ดวย) และ มุหัมมัดคือผูถือสาร (ทานศาสนทูต, ศาสนทูต) ของพระผูเปนเจา” ในสวนแรกคําวา “ไม
มีพระผูเปนเจาที่แทจริงอ่ืนใดนอกจากพระผูเปนเจา” หมายความวาไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการ
เคารพบูชานอกจากพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว และพระผูเปนเจาทรงไมมีทั้งบริวารหรือพระ
บุตร การเปนชาวมุสลิม บุคคลนั้นควรปฏิบัติตอไปนี้อีกดวย: 

• เชื่อวาพระคัมภีรอัลกุรอานที่ศักดิ์สิทธิ์เปนพระดํารัสของพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่ง
พระองคทรงเปนผูเปดเผย 

• เชื่อวาวันพิพากษา (วันฟนคืนชีพ) เปนความจริงและจะมาถึง ตามที่พระผูเปนเจา
ไดทรงสัญญาไวในพระคัมภีรอัลกุรอาน 

• ยอมรับศาสนาอิสลามเปนศาสนาของตนเอง 
• ไมเคารพบูชาสิ่งอื่นใดหรือบุคคลใดนอกจากพระผูเปนเจา 

 
ทานศาสนทูตมุหัมมัด   ไดบอกวา: “พระผูเปนเจาทรงโปรดการสารภาพบาปของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเขาหันมาหาพระองคเพื่อสารภาพบาป มากกวาสภาพความดีใจ
ของคนผูหนึ่งในหมูพวกเจาที่ไดขี่อูฐเขาไปในทะเลทราย และมันไดวิ่งหนีไปจากเขา 
นําเอาอาหารและน้ําด่ืมของเขาไปดวย ดังนั้น เขาจึงสูญสิ้นความหวังไปอยางสิ้นเชิงใน
การไดอูฐกลับมา เขาจึงเดินไปยังตนไมและนอนแผหลาอยูใตรมเงาของตนไมดังกลาว 
(เพื่อรอความตาย) เนื่องจากเขาสูญสิ้นความหวังทั้งหมดที่จะพบอูฐของเขา ตอมา ขณะที่
เขาอยูในสภาวะดังกลาว (ดวยความสิ้นหวัง) ทันใดนั้น อูฐตัวนั้นไดมาอยูตรงหนาเขา! 
ดังนั้นเขาจึงควาเชือกผูกอูฐเอาไวและรองไหสะอึกสะอื้นดวยความปติ ต้ืนตัน พลาง
อุทานขึ้นอยางพลั้งปากวา “โอ อัลลอฮฺ พระองคคือขารับใชของขาพเจา และขาพเจาคือ
เจานายของพระองค” ความผิดพลาดของเขาเกิดขึ้นจากความปติอันเปยมลนของเขา
นั่นเอง” (บรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2747 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6309) 
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คํากลาวที่วา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และมุหัมมัด
คือผูถือสาร(ศาสนทูต)ของพระผูเปนเจา” จารึกอยูเหนือประตูทางเขาแหงนี้ 
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พระคัมภีรอัลกุรอานเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร? 
 
 

พระคัมภีรอัลกุรอาน พระดํารัสที่ทรง
เปดเผยเปนครั้งสุดทายของพระผูเปนเจา  เปน
แหลงขอมูลที่สําคัญแหงความศรัทธาและการ
ปฏิบัติของชาวมุสลิม พระคัมภีรสัมพันธกับทุก
เร่ืองราวซึ่งเกี่ยวของกับมวลมนุษย อันไดแก 
สติปญญา  คําสอน  การบูชา  การดําเนิน
กิจกรรม กฎหมาย เปนตน  

แตสาระสําคัญเบื้องตนไดแกความสัมพันธระหวางพระผูเปนเจากับบรรดามัคลูก(สรรพสิ่ง
ที่ถูกสราง)ของพระองค ในเวลาเดียวกัน  

พระคัมภีรยังไดบรรจุไวซึ่งแนวทางและคําสอนโดยละเอียดเพื่อสังคมที่ยุติธรรม การปฏิบัติ
ตนอยางถูกตอง และระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรม 
 
หมายเหตุ พระคัมภีรอัลกุรอานไดรับการเปดเผยตอมุหัมมัด  เปนภาษาอารบิกเทานั้น ดังนั้น 
การแปลพระคัมภีร ทั้งที่เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ไมถือวาเปนพระคัมภีรอัลกุรอาน หรือ
ไมใชภาคของพระคัมภีรอัลกุรอาน แตเปนเพียงการแปลความหมายในพระคัมภีรอัลกุรอานซึ่ง
ไดรับการเปดเผยปรากฏอยูในภาษาอารบิกเทานั้น. 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





56 
 

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

กอนที่ทานจะเกิด และมารดาของทานเสียชีวิตตอมาหลังจากนั้นเพียงไมนาน ทานจึงไดรับการ
เลี้ยงดูจากลุงของซึ่งมาจากเผา Quraysh (กุร็อยชฺ) ที่มีชื่อเสียง ทานไดรับการเลี้ยงดูอยางผูไมรู
หนังสือ ไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือไดและเปนอยูเชนนี้จวบจนการเสียชีวิต ครอบครัวของ
ทานกอนที่ทานจะรับหนาที่เปนศาสนทูต ไมเคยสนใจในเรื่องวิทยาศาสตรและสวนใหญไมรู
หนังสือเลย ขณะที่ทานเจริญวัย ทานมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณธรรม ความซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ 
ความโอบออมอารียและความจริงใจ ทานเริ่มเปนที่รูจักกันถึง ความซื่อสัตย ความสุจริต ความ
นาเชื่อถือ ความมีน้ําใจและความจริงใจของทาน จนมีผูเรียกขานทานวา (อัล-อะมีน) ผูนาเชื่อถือ. 

(บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 15078) มุหัมมัด   เปนผูเครงในศาสนา และทาน จะ
รังเกียจความเสื่อมโทรมและการกราบไวบูชาสิ่งงมงายที่มีอยูเปนเวลานานในสังคมของทาน 

  

 

มัสยิดของทานศาสนทูตมุหัมมัด   ในกรุงมะดีนะฮฺ ซาอุดิอาระเบีย 
 

ในขณะที่ทานมีอายุไดส่ีสิบป มุหัมมัด   ไดรับการเปดเผยวิวรณเปนครั้งแรกจากพระผู
เปนเจาโดยผานมะลาอิกะฮฺญิบรีล(เทพทูตกาเบรียล) การเปดเผยกระทําติดตอกันเปนเวลายี่สิบ
สามป และคําเปดเผยเหลานั้นไดรับการรวบรวมจนเปนที่รูจักกันในนามพระคัมภีรอัลกุรอาน 

ทันทีที่ทานเริ่มเผยแผพระคัมภีรอัลกุรอานและเทศนาสั่งสอนความเปนจริงซึ่งพระผูเปน
เจาไดทรงเปดเผยตอทาน ทานและสาวกกลุมเล็กๆ ของทานไดรับความลําบากจากการกลั่นแกลง
จากพวกนอกศาสนา การกลั่นแกลงทวีความรุนแรงมากขึ้น จนมาในป พ.ศ. 1165 พระผูเปนเจา
ทรงบัญชาใหพวกทานอพยพหนี การอพยพครั้งนี้จากนครเมกกะห (มักกะฮฺ) ไปยังกรุงเมดินะห 
(มะดีนะฮฺ) ซึ่งอยูทางเหนือข้ึนไปประมาณ 260 ไมล ถือเปนจุดเริ่มตนของปฏิทินมุสลิม 

หลังจากนั้นหลายป ศาสนทูตมุหัมมัด  และสาวกของทานจึงสามารถกลับมายังนคร
เมกกะหได ซึ่งเปนที่ที่ทานและบรรดาสาวกตางใหอภัยตอเหลาปจจามิตร  
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กอนที่ทานศาสนทูตมุหัมมัด  จะเสียชีวิต ขณะที่มีอายุหกสิบสามป พื้นที่สวนใหญของ
คาบสมุทธอาระเบียนกลายเปนชาวมุสลิม และภายในหนึ่งศตวรรษหลังจากที่ทานเสียชีวิต ศาสนา
อิสลามไดแพรขยายไปถึงตะวันตกของประเทศสเปน และตะวันออกไกลอยางประเทศจีน บรรดา
เหตุผลของการแพรขยายอยางรวดเร็วและอยางสันติวิธีของศาสนาอิสลามนั้น ไดแก ความเปนจริง
และความชัดเจนของคําสอนในศาสนานั่นเอง ศาสนาอิสลามมีความศรัทธาตอพระผูเปนเจา
พระองคเดียว ผูซึ่งมีควรคาแกการเคารพบูชาแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น 

มุหัมมัด  ถือเปนตัวอยางที่สมบูรณแบบของมนุษยผูหนึ่งในเร่ืองของความซื่อสัตย 
ยุติธรรม เปยมลนไปดวยความเมตตา มีความเวทนาสงสาร มีคุณธรรม และกลาหาญ แมวา
พระองคจะเปนบุรุษชาติ พระองคก็หนีหางจากลักษณะอันชั่วรายและมุมานะบากบั่นอยางเด็ด
เดี่ยว เพียงเพื่อพระผูเปนเจาและสิ่งตอบแทนจากพระองคในโลกหลังความตาย ยิ่งไปกวานั้น การ
กระทําและการปฏิบัติตนของทาน จะกระทําไปดวยใจที่จดจอและยําเกรงตอพระผูเปนเจาเทานั้น 
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การแพรขยายของศาสนาอิสลามมีผลตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรอยางไร? 
 

ศาสนาอิสลามสอนใหมนุษยรูจักใชพลังสติปญญาและ
การสังเกต ภายในสองสามปของการแพรขยายของ
ศาสนาอิสลาม ความเจริญรุงเรืองและแหลงแสวงหา
ความรูเฟองฟูเปนอยางมาก เปนการผสมผสาน
แนวความคิดของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกเขา
ดวยกัน และความคิดใหมกับความคิดเกา อันนํามาซึ่ง
ความก า วหน าที่ ยิ่ ง ใหญทั้ ง ในด านการแพทย 

คณิตศาสตร ฟสิกส ดาราศาสตร ภูมิศาสตร สถาปตยกรรม ศิลป วรรณกรรม และประวัติศาสตร 
เกิดระบบที่สําคัญหลายอยาง เชน พืชคณิต ตัวเลขอารบิก และแนวคิดในเรื่องความเปนศูนย (ซึ่ง
สําคัญตอการเจริญกาวหนาของเรื่องคณิตศาสตร) ทั้งหมดนี้ไดรับการถายทอดจากโลกมุสลิมไป
ยังยุโรปสมัยกลาง เครื่องมือที่มีความสลับซับซอนซึ่งทําใหชาวยุโรปสามารถเดินเรือไปคนพบสิ่ง 
ตางๆ เชน เครื่องมือวัดตําแหนงของดวงดาว เครื่องมือวัดมุม และแผนที่การเดินเรือที่สมบูรณแบบ 
ซึ่งทั้งหมดไดรับการพัฒนามาจากชาวมุสลิมทั้งสิ้น 
  

เครื่องมือวัดตําแหนงดวงดาว หนึ่งในเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรที่สําคัญที่สุดไดรับการพัฒนามาจากชาวมุสลิม
ซึ่งนํามาใชอยางกวางขวางทางตะวันตกจนกระทั่งปจจุบันนี้ 
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นักการแพทยชาวมุสลิมไดใหความสนใจตอการผาตัดและไดพัฒนาเครือ่งมอื
ผาตัดขึ้นมาหลายชนิดอยางที่เห็นอยูในหนังสือโบราณฉบับนี้ 
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ชาวมุสลิมมีความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูอยางไร? 
 
ชาวมุสลิมใหความเคารพและนับถือศาสนทูตอีซา หรือ พระเยซู (ขอความสันติจงประสบ

แดทาน) พวกเขายอมรับวาทานคือหนึ่งในผูถือสารที่ยิ่งใหญที่สุดของพระผูเปนเจามาสูมวล
มนุษยชาติ พระคัมภีรอัลกุรอานไดยืนยันถึงการเกิดอยางบริสุทธิ์ของทาน และมีอยูบทหนึ่งในพระ
คัมภีรอัลกุรอานที่ชื่อวา ‘มัรยัม’ (แมร่ี) พระคัมภีรอัลกุรอานไดอรรถาธิบายถึงการกําเนิดของพระ
เยซูดังนี้: 

ِبَكلِ ﴿ ِك  ُ ُيبرَشِّ بَّ  ا نَّ  ِإ َيُم  َمْر َيا  ْلَمآلِئَكُة  ا َلِت  َقا ْذ  اْسُمُه ِإ نُْه  مِّ َمٍة 
بنِيَ  ْغيَا َواآلِخَرِة َوِمَن الُْمَقرَّ ُّ َ اْنُن َمْرَيَم وَِجيهاً يِف ا آل (   ﴾الَْمِسيُح ِعي

  ) 45: عمران 
“จงรําลึกถึงขณะที่มะลาอิกะฮฺกลาววา มัรยัมเอย ! แทจริงอัลลอฮฺทรง
แจงขาวดีแกเธอซึ่งพจมานหนึ่งจากพระองค ชื่อของเขาคือ อัลมะซีห อี
ซา บุตรของมัรยัม โดยที่เขาจะเปนผูมีเกียรติในโลกนี้ และปรโลก และ
จะอยูในหมูผูใกลชิด” (พระคัมภีรอัลกุรอาน , 3:45) 

 
พระเยซูกําเนิดอยางมหัศจรรยโดยคําบัญชาของพระผูเปนเจา ซึ่งเปนคําบัญชาเดียวกัน

เหมือนที่ไดทรงบันดาลใหกําเนิดอาดัม พระผูเปนเจาตรัสวา: 
ُ ُكن ﴿ َ َ ِعنَد ابِّ َكَمثَِل آَدَم َخلََقُه ِمن ُتَراٍب ِثمَّ َقاَل  ِإنَّ َمثََل ِعي

  ) 59: آل عمران ( ﴾َفيَُكونُ 
“แทจริงอุปมาของอีซานั้น ด่ังอุปมัยของอาดัม พระองคทรงบังเกิดเขา
จากดิน และไดทรงประกาศิตแกเขาวาจงเปนขึ้นเถิด แลวเขาก็เปนขึ้น” 
(พระคัมภีรอัลกุรอาน, 3:59) 

 
ในชวงระยะเวลาของการทําหนาที่ทานศาสนทูตนั้น พระเยซูไดทรงแสดงปาฏิหาริย

มากมาย พระผูเปนเจาตรัสใหพวกเราฟงวา : 
ْخلُُق ﴿

َ
ِّ أ َ

بُِّكْم ك ن رَّ ِّ َقْد ِجئْتُُكم ِبآَيٍة مِّ َ
اِثيَل ك َورَُسوًال ِإىَل َبيِن ِإرْسَ

نَ  بِْرُئ  َلُكم مِّ
ُ
نُفُخ ِفيِه َفيَُكوُن َطرْياً ِبإِْذِن ابِّ َوأ

َ
رْيِ َفأ نِي َكَهيْئَِة الطَّ الطِّ

ُكلُوَن َوَما 
ْ
َنبِّئُُكم ِبَما َتأ

ُ
ْحِيـي الَْمْوىَت ِبإِْذِن ابِّ َوأ

ُ
بَْرَص َوأ

َ
األْكَمَه واأل

ِخُروَن يِف ُنيُوتُِكمْ    ) 49: آل عمران ( ﴾تَدَّ
“และเขานั้น(นบีอีซา)เปนฑูตไปยังวงศวานอีสรออีล (โดยที่เขาจะกลาว
วา) แทจริง ฉันไดนําสัญญาณหนึ่งจากพระเจาของพวกทานมายังพวก
ทาน โดยที่ฉันจะจําลองขึ้นจากดินใหแกพวกทานดั่งรูปนก แลวฉันจะ
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เปาเขาไปในมัน แลวมันก็จะกลายเปนนกดวยอนุมัติของอัลลอฮฺ และ
ฉันจะรักษาคนตาบอดแตกําเนิด และคนเปนโรคเรื้อน และฉันจะใหผูที่
ตายแลวมีชีวิตขึ้น ดวยอนุมัติของอัลลอฮฺ และฉันจะบอกพวกทานถึง
สิ่งที่พวกทานกินและเก็บรวบรวมไวในบานของพวกทาน...”  (พระ
คัมภีรอัลกุรอาน, 3:49) 

 
ชาวมุสลิมเชื่อวาพระเยซูไมไดส้ินชีวิตดวยการถูกตรึงบนไมกางเขน เปนเพียงแผนการของ

เหลาปจจามิตรของพระเยซูที่จะตรึงกางเขนทาน แตพระผูเปนเจาทรงชวยใหทานปลอดภัยและ
ทรงนําพระเยซูข้ึนไปเฝาพระองค และนําบุคคลิกลักษณะของพระเยซูใสเขาไปในรางของอีกคน
หนึ่ง หมูปจจามิตรของพระเยซูจึงนํารางของบุรุษผูนี้ไปตรึงกางเขนแทน โดยคิดวาเขาผูนั้นคือพระ
เยซู พระผูเปนเจาตรัสวา: 

َ اْنَن َمْرَيَم رَُسوَل ابِّ َوَما َقتَلُوُه َوَما ﴿ َوَقْولِِهْم ِإنَّا َقتَلْنَا الَْمِسيَح ِعي
نُْه َما لَُهم  ِفيِه َليِف َشكٍّ مِّ يَن اْختَلَُفواْ  ِ

َّ َصلَبُوُه َوَلـِكن ُشبَِّه لَُهْم َوِإنَّ ا
نِّ َوَما َقتَلُوُه يَِقيناً بِِه ِمْن    ) 157: النساء ( ﴾ِعلٍْم إِالَّ ايِّبَاَع الظَّ

“...และการที่พวกเขากลาววา แทจริงพวกเราไดฆา อัล-มะซีหฺ อีซา บุตร
ของมัรยัม ศาสนทูตของอัลลอฮฺ และพวกเขาหาไดฆาอีซาและหาได
ตรึงเขาบนไมกางเขนไม แตทวาเขาถูกบันดาลใหเหมือนแกพวกเขา 
และแทจริงบรรดาผูที่ขัดแยงในตัวเขานั้น แนนอน ยอมอยูในความ
สงสัยเกี่ยวกับเขา พวกเขาหามีความรูใดๆ ตอเขาไม นอกจากคลอย
ตามความนึกคิดเทานั้น และพวกเขามิไดฆาเขาดวยความแนใจ (อี
ซา)...”  (คัมภีรอัลกุรอาน, 4:157) 

 
ทั้งมุหัมมัด  และพระเยซูไมใชผูมาเปลี่ยนแปลงคําสอนเบื้องตนในการศรัทธาพระผู

เปนเจาพระองคเดียว ซึ่งนํามาสั่งสอนโดยทานศาสนทูตองคกอนๆ แตกลับเปนผูมายืนยันและนํา
คําสอนนั้นมาสอนใหมตางหาก (ชาวมุสลิมยังเชื่ออีกวา พระผูเปนเจาทรงเปดเผยหนังสือศักดิ์สิทธิ์
ตอพระเยซู ชื่อวา Injeel (อินญีล) บางตอนในหนังสือยังคงปรากฏคําสอนของพระผูเปนเจาที่มีตอ
พระเยซู ในพระคัมภีรเลมใหม (New Testament) แตนี่ไมไดหมายความวาชาวมุสลิมเชื่อในพระ
คัมภีรไบเบิลที่เรามีอยูในปจจุบันนี้ เพราะวาไมไดเปนพระคัมภีรฉบับด้ังเดิมซ่ึงทรงเปดเผยโดยพระ
ผูเปนเจา พระคัมภีรเหลานั้นตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแกไข การเพิ่มเติมและการละบางสวน
ทิ้ง เร่ืองนี้คณะกรรมการผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคายนาพระคัมภีร ไบเบิล (ฉบับ
มาตรฐานที่สังคายนาแลว) ไดเคยกลาวไวเชนกัน คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยนักปราชญ
จํานวนสามสิบสองทานซึ่งดํารงตําแหนงสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้ พวกเขาไดรับรองสิ่งที่ได
ทบทวนและเสนอแนะแกคณะกรรมการที่ปรึกษาของตัวแทน จํานวนหาสิบทานจากนิกายตางๆ ใน
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ศาสนาคริสตที่ใหความรวมมือ คณะกรรมการไดกลาวไวในบทนําเกี่ยวกับพระคัมภีรไบเบิล (ฉบับ
มาตรฐานสังคายนาแลว) หนาที่ 4 “บางครั้งมีหลักฐานปรากฏวาเนื้อหามีความยากตอการ
ถายทอด แตไมมีฉบับใดไดรับการสังคายนาอยางเปนที่พอใจเลย ขณะนี้พวกเราสามารถทําไดแต
เพียงคอยติดตามการตัดสินที่เหมาะสมที่สุดของบรรดานักปราชญผูเชี่ยวชาญในการแกไข
เปลี่ยนแปลงเนื้อหาตนฉบับ” คณะกรรมการยังไดกลาวไวในบทนําหนาที่ 7 “หมายเหตุที่ไดรับการ
เพิ่มเติมเขามาซึ่งชี้ใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม หรือการละบางสวนทิ้งอยางชัดเจนใน
หนวยงานสมัยโบราณ” Mt 9.34; Mk 3.16; 7.4; Lk 24.32, 51 เปนตน )   

 

สุเหรา al-Aqsa ในนครเยรูซาเล็ม 
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ศาสนาอิสลามกลาวถึงลัทธิผูกอการรายวาอยางไร? 
 

ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาที่เปยมลนไปดวยเมตตาธรรมศาสนาหนึ่ง ไมเคยเห็นดวยกับ
ลัทธิกอการราย ในพระคัมภีรอัลกุรอานพระผูเปนเจาไดตรัสไววา: 

يَن لَْم ُفَقاِتلُوُكْم يِف ﴿ ِ
َّ ُ َعِن ا ن َال َفنَْهاُكُم ابَّ ِرُجوُكم مِّ يِن َولَْم خُيْ ِّ  ا

َ حُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ  ِْهْم ِإنَّ ابَّ َ وُهْم َوُيْقِسُطوا ِإ ن َيرَبُّ
َ
املمتحنة (   ﴾ِديَاِرُكْم أ

 :8 (  
“อัลลอฮฺ มิไดทรงหามพวกเจาเกี่ยวกับบรรดาผูที่มิไดตอตานพวกเจาใน
เรื่องศาสนา และพวกเขามิไดขับไลพวกเจาออกจากบานเรือนของพวก
เจา ในการที่พวกเจาจะทําความดีแกพวกเขา และใหความยุติธรรมแก
พวกเขา แทจริงอัลลอฮฺทรงรักผูมีความยุติธรรม” (คัมภีรอัลกุรอาน, 60:8) 

 
ศาสนทูตมุหัมมัด    เคยสั่งหามเหลาทหารหาญไมใหเขนฆาบรรดาสตรีและเด็ก ๆ, 

(บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1744 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 3015.) และพระองค
ทรงแนะนําพวกเขาเหลานั้นวา “จงอยาคิดคดทรยศ จงอยาทําอะไรมากเกินไปกวาความ
จําเปน จงอยาเขนฆาเด็กแรกเกิด”  (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1731 และ Al-
Tirmizi เลขที่ 1408) และทานยังไดกลาวอีกดวยวา “ผูใดก็ตามเขนฆาบุคคลผูซ่ึงใหการทํานุ
บํารุงชวยเหลือชาวมุสลิมจะไมไดสัมผัสกลิ่นอายอันหอมรัญจวนของสรวงสวรรค แมวา
กลิ่นอายดังกลาวจะขจรขจายอยูเปนเวลาถึงสี่สิบปก็ตาม” (บรรยายไวใน Saheeh Al-
Bukhari เลขที่ 3166 และ Ibn Majah เลขที่ 2686) อีกทั้ง ยังไดส่ังหามมิใหมีการลงโทษดวยการ
เผาไฟอีกดวย  (บรรยายไวใน Abu‐Dawood เลขที่ 2675) 

คร้ังหนึ่งทานเคยลงบัญชีฆาตกรใหอยูเพียงลําดับที่สองของบาปมหันต และยังเคยเตือน
เกี่ยวกับวันพิพากษาวา “คดีแรกๆ ที่จะไดรับการตัดสินของบรรดาผูคนในวันพิพากษาโลก
นั้นจะเปนคดีเกี่ยวกับ การเขนฆากันตาย”  (เร่ืองนี้หมายถึงการเขนฆาและการทําใหผูอ่ืน
บาดเจ็บ บรรยายไวใน Saheeh Muslim  เลขที่ 1678  และ Saheeh Al‐Bukhari 
เลขที่ 6533) 

ชาวมุสลิมยังไดรับการสงเสริมใหมีความกรุณาตอสัตวและหามทํารายสัตวอีกดวย คร้ัง
หนึ่งมุหัมมัด  ไดกลาวไววา “สตรีผูหนึ่งไดรับการลงโทษเนื่องจากเธอกักขังแมวตัวหนึ่ง
จนตาย ในการตัดสินเรื่องนี้ เธอถูกพิพากษาใหลงไปสูขุมนรก ขณะที่เธอกักขังแมวตัวนั้น 
เธอไมเคยใหอาหารหรือน้ําแกมันเลย หรือแมกระทั่งปลอยใหมันออกมาจับสัตวกินเปน
อาหารเองก็หาไม” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim  เลขที่ 2422 และ Saheeh Al‐
Bukhari เลขที่ 2365) 
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ทานยังบอกอีกดวยวา “มนุษยผูหนึ่งไดใหน้ําด่ืมแกสุนัขที่หิวกระหายเปนอยางยิ่ง 
ดังนั้น พระผูเปนเจาจึงยกโทษบาปทั้งปวงของเขาเนื่องจากการกระทําในครั้งนี้” มีคนถาม
ทานศาสนทูต  วา พวกเราจะไดรับการตอบแทนสําหรับความกรุณาที่มีใหตอสรรพสัตวดวย
หรือ? ทานตอบวา “สิ่งตอบแทนมีไวสําหรับความกรุณาที่มีตอทั้งคนหรือสัตว” (บรรยายไวใน 
Saheeh Muslim เลขที่ 2244 และ Saheeh Al‐Bukhari เลขที่ 2466) 

นอกจากนี้ การนําเอาชีวิตของสัตวมาเปนอาหาร ชาวมุสลิมยังไดรับคําบัญชาใหกระทํา
อยางนิ่มนวลโดยใหสัตวนั้นหวาดกลัวและทรมานนอยที่สุดเทาที่เปนไปได ทานศาสนทูตมุหัม
มัด  ไดกลาวไววา “เมื่อพวกเจาฆาสัตว ใหกระทําดวยวิธีที่เหมาะสมที่สุด ผูนั้นควรลับ
มีดของเขาใหคมกริบเพื่อชวยลดความทุกขทรมานของสัตว”  (บรรยายไวใน Saheeh 
Muslim เลขที่ 1955 และ Al‐Tirmizi เลขที่ 1409.) 

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้และบทความศาสนาอิสลามอื่นๆ แลว การกระทําเพื่อสนับสนุน
ความรุนแรงตอพลเมืองที่ไรทางสู การทําลายลางอาคารบานเรือนและทรัพยสินอื่นๆ อยางราบ
คาบ การทิ้งระเบิดและการทําใหผูชาย สตรี เด็กที่บริสุทธิ์ไดรับบาดเจ็บถือเปนการกระทําที่
ตองหามและนารังเกียจตามหลักศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม ชาวมุสลิมปฏิบัติตามหลักศาสนา
ในเรื่องของความสันติ ความเมตตา และการใหอภัย และผูคนสวนใหญไมมีสวนเกี่ยวของกับ
เหตุการณรุนแรงบางอยางที่เกี่ยวพันกับชาวมุสลิม ถาปจเจกชนที่เปนชาวมุสลิมเขาไปพัวพันกับ
การปฏิบัติการของลัทธิผูกอการราย บุคคลผูนั้นจะละเมิดตอบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
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สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม 
 

ศาสนาอิสลามกําหนดสิทธิมนุษยชนไวมากมายสําหรับปจเจกชน ตอไปนี้คือสิทธิ
มนุษยชนบางประการซึ่งศาสนาอิสลามไดดํารงรักษาไว 

ชีวิตและทรัพยสินของพลเมืองทุกคนในรัฐอิสลามถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไมวาบุคคลนั้นจะ
เปนชาวมุสลิมหรือไมก็ตาม อีกทั้งศาสนาอิสลามยังคงดํารงรักษาไวซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรี ดังนั้น ใน
ศาสนาอิสลาม การพูดจาจาบจวงผูอ่ืนหรือกระทําการลอเลียนตอผูอ่ืนถือเปนสิ่งที่กระทํามิได 
ศาสนทูตมุหัมมัด  ไดกลาวไววา “แทที่จริงแลวเลือดเนื้อของพวกเจา ทรัพยสินของพวก
เจาและเกียรติยศของพวกเจาจะลวงละเมิดมิได” (บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 
1739 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 2037) 

การเหยียดสีผิวจะกระทํามิไดในศาสนาอิสลาม เนื่องจากในพระคัมภีรอัลกุรอานได
กลาวถึงความเสมอภาคของมนุษยตามเงื่อนไขดังตอไปนี้: 

ُكْم ُشُعوباً ﴿ َوَجَعلْنَا  َ ن
ُ
أ َو َكٍر  َذ ن  مِّ َخلَْقنَاُكم  ا  نَّ ِإ اُس  جَّ ا َها  فُّ

َ
ك َيا 

َ َعِليٌم َخِبريٌ  ْيَقاُكْم ِإنَّ ابَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد ابَّ

َ
َعاَرُفوا ِإنَّ أ  ﴾َوَقبَاِئَل حِكَ

  ) 13: احلجرات (
“โอ มนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชาย และ
เพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูลเพื่อจะไดรูจัก
กัน แทจริงผูที่มีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือผูที่มีความ
ยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรอบรูอยาง
ละเอียดถี่ถวน” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 49:13) 

 
ศาสนาอิสลามปฏิเสธการกําหนดกลุมปจเจกชนคนใด หรือชนชาติใดใหเปนที่โปรดปรานเปน
พิเศษ อันเนื่องมาจากความมั่งคั่ง อํานาจ หรือเชื้อชาติของพวกเขาเหลานั้น พระผูเปนเจาทรงสราง
หมูมวลมนุษยข้ึนมาใหมีความเทาเทียมกัน ซึ่งจะมีความแตกตางกันก็แตเฉพาะพื้นฐานของความ
ศรัทธาและความเลื่อมใสในศาสนาเทานั้น ทานศาสนทูตมุหัมมัด  กลาวไววา “โอ มนุษย
ทั้งหลาย! พระผูเปนเจาของพวกเธอก็เปนพระผูเปนเจาองคเดียวกันและบรรพบุรุษของ
พวกเธอ (อาดัม) ก็เปนบรรพบุรุษคนเดียวกัน ชนชาติอาหรับก็ไมดีไปกวาชนชาติที่ไมใช
อาหรับ และชนชาติที่ไมใชอาหรับก็ไมดีไปกวาชนชาติอาหรับ และบุคคลผิวสีแดงก็ไมดี
ไปกวาบุคคลที่มีผิวสีดําและบุคคลที่มีผิวสีดําก็ไมดีไปกวาบุคคลที่มีผิวสีแดง ยกเวนใน
เรื่องของความเลื่อมใสในศาสนา” (สีผิวที่กลาวไวในคําดํารัสของทานศาสนทูตนั้นคือตัวอยาง 
ความหมายก็คือในศาสนาอิสลาม ไมมีผูใดดีกวาผูอ่ืน อันเนื่องมาจากสีผิว ไมวาสีขาว ดํา แดง 
หรือสีอ่ืนๆ บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 22978) 
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ปญหาสําคัญอยางหนึ่งในปญหาสําคัญอื่นๆ ที่มนุษยชาติตางประสบอยูทุกวันนี้ก็คือลัทธิ
การเหยียดสีผิว ประเทศที่พัฒนาแลวสามารถสงมนุษยข้ึนไปยังดวงจันทรได แตไมสามารถหาม
มนุษยใหเกลียดชังและตอสูกับมนุษยรวมโลกได นับต้ังแตชวงชีวิตของทานศาสนทูตมุหัมมัด  
เปนตนมา ศาสนาอิสลามไดแสดงใหเห็นดวยตัวอยางที่ชัดเจนวาสามารถยุติลัทธิเหยียดสีผิวนั้นได
อยางไร การแสวงบุญ(หัจญ)ในแตละปที่นครมักกะฮฺแสดงใหเห็นถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
อยางแทจริงของพี่นองชาวมุสลิมทุกเชื้อชาติและชนชั้น เมื่อชาวมุสลิมประมาณสองลานคนจากทั่ว
ทุกมุมโลกมาชุมนุมกันที่นครมักกะฮฺเพื่อแสวงบุญดังกลาว 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาแหงความยุติธรรม พระผูเปนเจาตรัสไววา: 
َننْيَ ﴿ َحَكْمتُم  ا  َذ ِإ َو ْهِلَها 

َ
أ ىَل  ِإ َناِت  َما

َ
األ وْا  ُتؤدُّ ن 

َ
أ ُمُرُكْم 

ْ
َيأ ابَّ  نَّ  ِإ

ن حَتُْكُمواْ بِالَْعْدلِ 
َ
  ) 58: النساء ( ﴾اجَّاِس أ

“แทจริง อัลลอฮฺทรงใชพวกเจาใหมอบคืนบรรดาของฝากแกเจาของ
ของมัน และเมื่อพวกเจาตัดสินระหวางผูคน พวกเจาก็จะตองตัดสิน
ดวยความยุติธรรม...”  (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 4:58) 

 
และพระองคยังตรัสอีกวา: 

َ حُيِبُّ الُْمْقِسِطنيَ ﴿ قِْسُطوا إِنَّ ابَّ
َ
  ) 9: احلجرات ( ﴾َوأ

“และพวกเจาจงใหความเที่ยงธรรมเถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใคร
บรรดาผูใหความเที่ยงธรรม” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 49:9) 

 
พวกเราควรยุติธรรมแมกระทั่งกับบุคคลผูซึ่งพวกเราตางเกลียดชัง ตามที่พระผูเปนเจาตรัส

ไววา: 
ْقَرُب لِلتَّْقَوى﴿

َ
الَّ َيْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَو أ

َ
 ﴾َوَال جَيِْرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم بَلَ أ

  ) 8: املائدة (
“และจงอยาใหการเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด ทําใหพวกเจาไมยุติธรรม 
จงยุติธรรมเถิด มันเปนสิ่งที่ใกลกับความยําเกรงตอพระเจายิ่งกวา..” 
(พระคัมภีรอัลกุรอาน, 5:8) 

 
ศาสนทูตมุหัมมัดไดกลาวไววา “มนุษยทั้งหลาย จงระวังในเรื่องความอยุติธรรม เนื่องจาก
ความอยุติธรรมนั้นจะมีแตความมืดมิดในวันพิพากษาโลก” (ตัวอยางเชน การกดขี่ขมเหง
ผูอ่ืน การปฏิบัติอยางอยุติธรรม หรือกระทําสิ่งไมถูกตองตอผูอ่ืน บรรยายไวใน Mosnad Ahmad 
เลขที่ 5798 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2447) 

และบุคคลผูซึ่งไมเคยมีสิทธิใดๆ เลย (เชน ส่ิงที่พวกเขามีสิทธิ์รองขออยางยุติธรรม) ใน
ชีวิตนี้จะไดรับสิทธิตางๆ ในวันพิพากษา อยางที่ศาสนทูต  ไดกลาวไววา “ในวันพิพากษาโลก 
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สิทธิตางๆ จะมอบใหแกบุคคลเหลานั้นเมื่อบุคคลเหลานั้นถึงกําหนดไดรับ (และความไม
ถูกตองจะไดรับการชดใช)” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2582 และ Mosnad Ahmad 
เลขที่ 7163) 
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สถานภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเปนอยางไร? 
 
ศาสนาอิสลามมองสตรี ไมวาโสดหรือสมรสแลวอยาง
บุคคลทั่วๆ ไปที่มีสิทธิเปนของตัวเอง พรอมทั้งมีสิทธิ
ในความเปนเจาของหรือจําหนายจายโอนทรัพยสิน
และส่ิงที่ตนหามาไดโดยปราศจากอํานาจการปกครอง
ใดๆ (ไมวาจะเปนบิดา สามี หรือบุคคลอื่น) เธอมีสิทธิ์
ที่จะซื้อหรือขาย ใหเปนของขวัญและบริจาคการกุศล 

และอาจใชจายเงินของตนไดอยางที่ตนพอใจ สินสอดทองหมั้นที่ไดรับมาจากการที่เจาบาวมอบ
ใหแกเจาสาวเพื่อใชสอยเปนการสวนตัวของเธอเอง และสตรียังสามารถใชนามสกุลของตนเองได
โดยไมตองใชนามสกุลของสามีไดอีกดวย 

ศาสนาอิสลามยังสงเสริมใหสามีเล้ียงดูภรรยาใหดี อยางที่ทานศาสนทูตมุหัมมัด  ได
กลาววา “บุคคลที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเจาก็คือบุคคลซึ่งดีที่สุดตอภรรยาของตนเอง” (บรรยายไวใน 
Ibn Majah เลขที่ 1978 และ Al-Tirmizi เลขที่ 3895) 

ผูเปนมารดาในศาสนาอิสลามถือเปนผูมีเกียรติอยางสูง ศาสนาอิสลามแนะนําใหเลี้ยงดู
มารดาดวยวิธีที่ดีที่สุด บุรุษผูหนึ่งเขาหาศาสนทูตมุหัมมัด  และ ถามวา “โอ ผูถือสารจากพระผู
เปนเจา! ผูใดในบรรดาผูคนทั้งหลาย ควรคาที่จะเปนสหายที่ดีของขาพเจาที่สุด” ทานศาสน
ทูต   ตอบวา “มารดาของเจานะซิ” บุรุษผูนั้นถามอีกวา “แลวใครหลังจากนั้นเลา?” ทานศาสน
ทูต  ตอบวา “มารดาของเจา” บุรุษผูนั้นยังคงถามตอไปอีกวา “ใครอีกหลังจากนั้น?” ทานศาสน
ทูต  ตอบวา “มารดาของเจา” บุรุษผูนั้นถามซ้ําอีกวา “ใครอีกหลังจากนั้น” ทานศาสนทูต  
ตอบอีกวา: “ตอไปคือบิดาของเจา” (บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2548 และ Saheeh Al-
Bukhari เลขที่ 5971) 
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ครอบครัวในศาสนาอิสลาม 
 

ครอบครัว ถือเปนสถาบันขั้นพื้นฐานของสังคม ซึ่งปจจุบันกําลังแตกแยก ระบบครอบครัว
ในศาสนาอิสลามไดนําสิทธิของสามี ภรรยา บุตร และญาติพี่นองเขามาสูดุลยภาพที่สมบูรณ ดวย
การสงเสริมความประพฤติที่ไมเห็นแกตัว โอบออมอารีและความรักในโครงสรางของระบบ
ครอบครัวที่มีการจัดการอยางดี ความสงบสุขและความมั่นคงที่ไดรับมาจากสถาบันครอบครัวที่
แข็งแกรงถือวามีคุณคาอยางมหาศาล และถูกมองวาเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับการปลูกฝงทางดาน
จิตใจในหมูมวล สมาชิกของครอบครัว ความเปนระเบียบของสังคมที่สมานฉันทควรไดรับการสรรค
สรางจากสมาชิกในครอบ ครัวใหญที่มีความใกลชิดกันและจากบุตรผูสืบสกุล 
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ชาวมุสลิมปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางไร? 
 

ในโลกของศาสนาอิสลามจะไมคอยไดพบเห็น “บานพักคนชรา” การดูแลบิดามารดาของ
เราในชวงเวลาที่ลําบากที่สุดในชีวิตของพวกทานเชนนี้ ถือวาเปนเกียรติและเปนคุณงามความดี 
อีกทั้งยังถือเปนโอกาสในการพัฒนาจิตใจที่ยิ่งใหญอีกดวย ในศาสนาอิสลาม ถือวายังไมเปนการ
เพียงพอที่พวกเราเพียงแตสวดมนตภาวนาใหกับบิดามารดาของพวกเรา แตพวกเราควรจะปฏิบัติ
ดวยความโอบออมอารีอยางไรที่ส้ินสุด จําไววาเมื่อตอนที่พวกเรายังเปนเด็กเล็กชวยเหลือตัวเอง
ไมได พวกเขาเลี้ยงดูพวกเราดวยตัวของทานเอง มารดาเปนผูที่สมควรไดรับการยกยองเปนอยาง
ยิ่ง เมื่อบิดามารดาชาวมุสลิมแกชราลงทานจะไดรับการเลี้ยงดูอยางทนุถนอมดวยความเมตตา
และความไมเห็นแกตัว 

ในศาสนาอิสลาม การเลี้ยงดูบิดามารดาถือเปนหนาที่อันดับที่สองรองจากการทํา
ละหมาด และถือเปนสิทธิของบิดามาดาที่จะคาดหวังวาจะไดรับการดูแล ถือกันวาเปนสิ่งที่นา
รังเกียจเดียจฉันทในการแสดงความฉุนเฉียวใดๆ เมื่อผูเฒาชราเริ่มทําอะไรลําบาก 

พระผูเปนเจาตรัสวา: 
﴿ َ ِ الَّ َيْعبُُدواْ ِإالَّ ِإيَّاُه َوِبالَْوا

َ
َ َربَُّك أ ا َفبْلَُغنَّ ِعنَدَك َوَق يِْن ِإْحَساناً ِإمَّ

َُّهَما َقْوًال  فٍّ َوَال َينَْهْرُهَما َوُقل ل
ُ
َُّهَما أ ْو الِكَُهَما َفَال َيُقل ل

َ
َحُدُهَما أ

َ
الِْكرَبَ أ
يماً  َكَما ، َكِر ُهَما  ْرمَحْ ا بِّ  رَّ َوُقل  ِة  مْحَ لرَّ ا ِمَن  لِّ  ُّ ا َجنَاَح  لَُهَما  َواْخِفْض 
 ِ ً َربَّيَا   )24 -23:اإلرساء ( ﴾ َصِغريا

“และพระเจาของเจาบัญชาวา พวกเจาอยาเคารพภักดีผูใดนอกจาก
พระองคเทานั้นและจงทําดีตอบิดามารดา เมื่อผูใดในทั้งสองหรือทั้ง
สองบรรลุสูวัยชราอยูกับเจา ดังนั้น อยากลาวแกทั้งสองวา อุฟ (คือ
ถอยคําแสดงความไมพอใจ) และอยาขูเข็ญทานทั้งสอง และจงพูดแก
ทานทั้งสองดวยถอยคําที่ออนโยน และจงนอบนอมแกทานทั้งสอง ซ่ึง
การถอมตนเนื่องจากความเมตตา และจงกลาววา ขาแตพระเจาของ
ฉัน ทรงโปรดเมตตาแกทานทั้งสองเชนที่ทั้งสองไดเลี้ยงดูฉันเมื่อ
เยาววัย” (พระคัมภีรอัลกุรอาน, 17:23-24) 
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เสาหลักทั้งหาของศาสนาอิสลามคืออะไร? 
 

เสาหลักทั้งหาของศาสนาอิสลามถือเปนโครงสรางชีวิตของชาวมุสลิม เสาหลักเหลานั้นถือ
เปนการปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การละหมาด การใหซะกาต(ชวยเหลือแกผูยากไร) การ
ถือศีลอดในชวงเดือนเราะมะฎอน และการไปแสวงบุญยังนครมักกะฮฺสักครั้งหนึ่งในชีวิตสําหรับผูที่
สามารถทําได 

 
1) การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา 

การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธาคือการกลาวดวยศรัทธาอยางแรงกลาวา “La 
ilaha illa Allah, Muhammadur rasoolu Allah” (ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ, มุหัมมะดุร เราะสู
ลุลลอฮฺ) คํากลาวนี้หมายความวา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอ่ืนใด นอกจากพระผูเปน
เจา(อัลลอฮฺ)” และ มุหัมมัดคือผูถือสาร (ศาสนทูต) ของพระผูเปนเจาเทานั้น”  

ในสวนแรกวลีที่วา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺพระผูเปนเจา” 
หมายความวาไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการเคารพบูชานอกจากพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว 
และพระผูเปนเจาทรงไมมีทั้งบริวารหรือพระบุตร การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธานี้เรียกวา ชะ
ฮาดะฮฺ (Shahada) เปนการกลาวอยางงายๆ ซึ่งควรกลาวดวยศรัทธาอันแรงกลาเพื่อเปลี่ยนมานับ
ถือศาสนาอิสลาม (ตามที่ไดอธิบายมาแลวกอนหนานี้) การปฏิญาณในเรื่องความศรัทธาถือเปน
เสาหลักที่สําคัญที่สุดในศาสนาอิสลาม 

 
2) การละหมาด 

ชาวมุสลิมจะทําพิธีละหมาดวันละหาครั้ง ในการละหมาดแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ
คร้ังละหาถึงสิบนาที การละหมาดในศาสนาอิสลามจะเปนการติดตอกันโดยตรงระหวางผูละหมาด
กับพระผูเปนเจา ไมมีส่ือกลางระหวางพระผูเปนเจากับผูละหมาดแตอยางใด 

ในการทําละหมาด บุคคลผูนั้นจะรูสึกเกษม สันติและสบายใจอยูภายใน และนั่นก็
หมายความวาพระผูเปนเจาทรงยินดีกับเขาหรือเธอผูนั้น ทานศาสนทูตมุหัมมัด  เคยพูดกับ
บิลาลวา “โอ บิลาล จงประกาศอิกอมะฮฺ(เรียกมาทําละหมาด)เถิด เพื่อใหพวกเราได
พักผอนดวยการละหมาดนั้น” (บรรยายไวใน Abu-Dawood เลขที่ 4985 และ Mosnad Ahmad 
เลขที่ 22578) บิลาล (Bilal) คือหนึ่งในสหายของศาสนทูตมุหัมมัดซึ่งมีหนาที่เรียกผูคนมาทํา
ละหมาด 

การทําละหมาดจะกระทําในเวลารุงอรุณ เที่ยง บาย พระอาทิตยตกดิน และกลางคืน ชาว
มุสลิมอาจจะทําการละหมาดไดเกือบทุกสถานที่ เชน ในกลางทุง สํานักงาน โรงงาน หรือใน
มหาวิทยาลัย 
 
3) การใหซะกาต (การจายทรัพยชวยเหลือแกผูยากไร) 
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ทุกสรรพสิ่งเปนของพระผูเปนเจา เพราะฉะนั้นมนุษย
จึงครอบครองทรัพยสมบัติแทนพระองค  ความหมาย
เดิมของคําวา ซะกาต นั้น มีความหมายทั้ง ‘การ
ชําระลางบาป’ และ ‘ความเจริญรุงเรือง’ การให ซะ
กาต นั้นหมายถึง ‘การใหตามอัตราสวนจากจํานวน
ทรัพยสินที่มีอยูแกผูยากไรตามลําดับที่เหมาะสม’ 
อัตราสวนซึ่งเปนทองคํา เงินและเงินสดซึ่งอาจมี

จํานวนประมาณ 85 กรัมของน้ําหนักทองคํา และถือครองเปนเจาของเปนเวลาหนึ่งปทางจันทรคติ
ถือเปนสองเปอรเซนตคร่ึง การถือครองของพวกเราไดรับการชําระลางบาปดวยการจัดแบงสวน
เล็กๆ ไวสําหรับบุคคลผูมีความจําเปน และเฉกเชนเดียวกับการตัดแตงตนไม การตัดแตงนี้เพื่อให
เกิดความสมดุล อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหการเจริญเติบโตอีกดวย 

บุคคลหนึ่งอาจใหทานมากเทาที่ตนตองการได โดยถือเปนการทําบุญกุศลหรือบริจาคทาน
ดวยความสมัครใจ 

 
4) การถือศีลอดในเดือนเราะมะฎอน 
 

ทุกๆ ปในเดือนเราะมะฎอน (เดือนเราะมะฎอนคือเดือนที่เกาของ
ปฏิทินศาสนาอิสลาม เดือนทางจันทรคติ ไมใชทางสุริยคติ) ชาว
มุสลิมทั้งหมดจะถือศีลอดตั้งแตรุงอรุณจวบจนพระอาทิตยตกดิน 
โดยจะละเวนจากอาหาร น้ําดื่มและการมีเพศสัมพันธ 
แมวาการถือศีลอดจะมีประโยชนตอสุขภาพ แตการถือศีลอด
ไดรับการยอมรับเปนสวนใหญวาเปนวิธีหนึ่งของการชําระลาง 
จิตใจของตัวเอง โดยการตัดตัวเองออกจากความสะดวกสบาย
ในทางโลก แมวาจะเปนเพียงระยะสั้นๆ บุคคลผูถือศีลอดจะรูสึก

เห็นใจผูหิวโหยอยางแทจริง ในเวลาเดียวกันก็ชวยใหจิตใจของผูถือศีลอดเจริญเติบโตไปดวย 
 
5) การแสวงบุญที่นครมักกะฮฺ 

การไปแสวงบุญประจําป (หัจญ) ที่นครมักกะฮฺ ถือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่ง คร้ังหนึ่งใน
ชีวิตสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถทั้งทางรางกายและทางการเงินที่จะทําได ในแตละปผูคนจาก
ทั่วทุกมุมโลกประมาณสองลานคนตางไปชุมนุมกันที่นครมักกะฮฺ แมวานครมักกะฮฺจะคราคร่ําไป
ดวยผูมาเยือนอยูตลอดเวลา แตพิธีหัจยในแตละปจัดใหมีข้ึนในเดือนสิบสองตามปฏิทินอิสลาม ผู
แสวงบุญชายจะสวมใสเสื้อผาเรียบงายเปนพิเศษเพื่อขจัดการแบงแยกชนชั้น และวัฒนธรรม
ออกไป เพื่อวาทุกคนจะไดยืนอยางเทาเทียมกันตอหนาพระผูเปนเจา 
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ผูแสวงบุญกําลังละหมาดอยูใน มัสยิด อัล-หะรอม ในนครมักกะฮฺ ภายใน
สุเหราแหงนี้จะมีกะอฺบะฮฺ (ส่ิงกอสรางสีดําในรูปภาพ) ซึ่งชาวมุสลิมจะหัน
หนาเขาหาขณะทําการละหมาด กะอฺบะฮฺเปนสถานที่สักการะซึ่งพระผูเปน
เจาทรงบัญชาใหทานศาสนทูตอิบรอฮีมและลูกชายอิสมาอีลสรางขึ้น 

 
การประกอบพิธีหัจญ รวมถึงการเดินรอบกะบะฮฺจํานวนเจ็ดรอบและเดินไปอีกเจ็ดรอบ

ระหวางเนินเขาเศาะฟา (Safa) และมัรวะฮฺ (Marwa) เชนเดียวกับที่นางฮาญัรฺ (Hagar) ภรรยา
ของศาสนทูตอิบรอฮีมเคยกระทําระหวางที่เธอคนหาน้ํา จากนั้นผูแสวงบุญจะยืนรวมกันในอะ
เราะฟะฮฺ (Arafa) บริเวณพื้นที่ 15 ไมลจากนครมักกะฮฺ และสวดออนวอนตอพระผูเปนเจาในสิ่งที่
พวกเขาปรารถนาอีกทั้งยังขอประทานอภัยจากพระองคดวย  

วันเสร็จส้ินการประกอบพิธีหัจญ จะจบลงดวยเทศกาล Eid Al-Adha ซึ่งเปนการเฉลิม
ฉลองพรอมกับการทําละหมาด การเฉลิมฉลองนี้และเทศกาล Eid ai-Fitr ซึ่งเปนวันเลี้ยงฉลองเพื่อ
เปนการระลึกถึงวันสิ้นสุดของเดือนเราะมะฎอน ซึ่งเปนสองเทศกาลประจําปตามปฏิทินศาสนา
อิสลาม 
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• Al-Tirmizi: ตามหมายเลขของ Ahmad Shaker. 
• Mosnad Ahmad: ตามหมายเลขของ Dar Ehya’ Al-Torath Al-Araby, Beirut. 
• Mowatta’ Malek: ตามหมายเลขของ Mowatta’ Malek. 
• Abu-Dawood: ตามหมายเลขของ Muhammad Muhyi Al-Deen Abdul-Hameed. 
• Ibn Majah: ตามหมายเลขของ Muhammad F. Abdul-Baqy. 
• Al-Daremey: ตามหมายเลขของ Khalid Al-Saba Al-Alamy และ Fawwaz Ahmad 

Zamarly. 
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การสงวนลิขสิทธิ์: 
สงวนลิขสิทธิ์ © 1996-2002 I. A. Abu-Harb. 

สงวนลิขสิทธิ์ หามนําสวนหนึ่งสวนใดในเว็บไซตนี้หรือในหนังสือเร่ือง A Brief Illustrated Guide 
To Understanding Islam ไปทําซ้ํา หรือเผยแพรในรูปแบบใดๆ หรือดวยวิธีอ่ืนใด ไมวาจะเปนทาง
อิเลคทรอนิกส ทางกลไก รวมทั้งการถายเอกสาร การบันทึก หรือการเก็บขอมูลและระบบกูคืน
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ขอมูลใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูแตง เวนแตเปนไปตามสถานการณ
ดานลางนี้ จึงจะไดรับอนุญาต 
 
สําหรับการทําซํ้า: 
    การทําซํ้า พิมพซํ้า หรือการถายเอกสาร เว็บไซตนี้ ไมวาหนาใดหนาหนึ่งใน
เว็บไซต หรือทั้งเลม จะไดรับอนุญาตโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เมื่อเปนไปตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้: 

(1) ตองไมมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนสวนหนึ่งสวนใดโดยเด็ดขาด 
(2) เพิ่มเติมขอความและลิงคดังตอไปนี้ไวดานลางหนาเว็บเพจทุกหนา ดวยมี
ขนาดตัวอักษร 3 (12 pt) ดังนี้ : 
แหลงที่มาของบทความนี้คือ www.islam-guide.com 

 
โปรดทราบ การอนุญาตนี้ไมสามารถนําไปใชไดกับบทความและลิงคตางๆ ในหนา “ขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม” หรือเว็บไซตนี้ในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ 
 
ขอมูลการพิมพหนังสือเลมนี้: 

ดานลางนี้ คือขอมูลการพิมพหนังสือ A Brief Illustrated Guide To Understanding 
Islam:  ISBN: 9960-34-011-2 
หมายเลขบัตรหองสมุด Library of Congress Catalog Card Number: 97-67654 
จัดพิมพโดย Darussalam ผูพิมพและผูจัดจําหนาย เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา 
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