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สงวนลิขสิทธ์ิ 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2539-2545 I. A. Abu-Harb 

สงวนลิขสิทธิ์ หามนําสวนหนึ่งสวนใดในเว็บไซตนี้หรือในหนังสือเร่ือง A.Brief.Illustrated.Guide.To.Understanding.Islam 
ไปทําซํ้า หรือเผยแพรในรูปแบบใดๆ หรือดวยวิธีอ่ืนใด ไมวาจะเปนทางอิเลคทรอนิกส ทางกลไก รวมทั้งการถายเอกสาร 
การบันทึก หรือการเก็บขอมูลและระบบกูคืนขอมูลใดๆ โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากผูแตง 
เวนแตเปนไปตามสถานการณดานลางนี้ จึงจะไดรับอนุญาต 

สําหรับการทําซํ้า 

    การทําซํ้า พิมพซ้ํา หรือการถายเอกสาร เว็บไซตนี้ ไมวาหนาใดหนาหนึ่งในเว็บไซต หรือทั้งเลม 
จะไดรับอนุญาตโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี 

1) ตองไมมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนสวนหนึ่งสวนใดโดยเด็ดขาด 

2).เพิ่มเติมขอความและลิงคดังตอไปนี้ไวดานลางหนาเว็บเพจทุกหนา ดวยมีขนาดตัวอักษร 3 (12 pt) ดังนี้  

แหลงที่มาของบทความนี้คือ www.islam-guide.com 

    โปรดทราบ การอนุญาตนี้ไมสามารถนําไปใชไดกับบทความและลิงคตางๆ ในหนา “ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม” 
หรือเว็บไซตนี้ในภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ  

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  

เว็บไซตแนวทางสูศาสนาอิสลามนี้เหมาะสําหรับผูมิไดเปนชาวมุสลิม ท่ีตองการเขาใจในศาสนาอิสลาม 
เขาใจชาวมุสลิมและพระคัมภีรกุรอาน (โกราน) ซ่ึงสมบรูณไปดวยขอมูล เอกสารอางอิง บรรณานุกรม 
และภาพประกอบตางๆ มากมาย โดยไดรับการตรวจทานและแกไขโดยศาสตราจารยและผูมีการศึกษาสูงหลายทาน 

พรอมท้ังเนื้อหาท่ีกระชับอานงาย แตอุดมไปดวยความรูทางวิทยาศาสตรมากมาย เว็บไซตนีป้ระกอบดวยหนงัสือเร่ือง A 
Brief Illustrated Guide to Understanding Islam ท้ังเลมและอ่ืนๆ อีกมากมาย 
เนื้อหาของเว็บไซตแนะนาํนี้ มีดังตอไปนี้. 
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บทนํา 

  
บทท่ี 1 

หลักฐานบางประการท่ีบอกถึงความเปนจริงของศาสนาอิสลาม 

(1) ปาฎิหาริยในทางวิทยาศาสตรท่ีปรากฎอยูในพระคัมภีรกุรอาน 

ก) พระคัมภีรกุรอานกับการพัฒนาของตัวออนมนุษย 

ข) พระคัมภีรกุรอานที่วาดวยเทือกเขา 

ค) พระคัมภีรกุรอานวาดวยจุดกําเนิดของจักรวาล 

ง) พระคัมภีรกุรอานวาดวยสมองสวนหนาของมนุษย 

จ) พระคัมภีรกุรอานวาดวยทะเลและแมนํ้า 

ฉ) ) พระคัมภีรกุรอานวาดวยทะเลลึกและคล่ืนใตนํ้า 

ช) พระคัมภีรกุรอานวาดวยกลุมเมฆ 

ซ) ความเห็นของนักวิทยาศาสตรในเรื่องปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรกุรอาน  

(2) ความทาทายท่ีย่ิงใหญในการประพัทธโคลงสักหน่ึงบท ใหเทียบเทาโคลงในพระคัมภีรกุรอาน 

(3) การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเร่ืองการมาจุติของพระมูหะหมัด , ศาสดาของศาสนาอิสลาม 

(4) โคลงบทตางๆ ในพระคัมภีรกุรอานท่ีกลาวถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งในเวลาตอมาไดเกิดขึ้นดังท่ีกลาวไว 

(5) ปาฏิหาริยซึ่งทรงแสดงโดยพระศาสดามูหะหมัด  

(6) ชีวิตท่ีสมถะของพระมูหะหมัด  

(7) ความเจริญรุงเรืองอยางมหัศจรรยของศาสนาอิสลาม 
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บทท่ี 2 
ประโยชนบางประการของศาสนาอิสลาม 

(1) ประตูสูสรวงสวรรคชั่วนิจนิรันดร 

(2) การชวยใหพนจากขุมนรก 

(3) ความเกษมสําราญและความสันติภายในอยางแทจริง 

(4) การใหอภัยตอบาปท่ีผานมาท้ังปวง 

  

บทท่ี 3 
ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลามคืออะไร ? 

ความเช่ือพ้ืนฐานบางประการของศาสนาอิสลาม 

1) เช่ือในพระผูเปนเจา 

2) ความเช่ือในเรื่องเทพเจา 

3) ความเช่ือในหนังสือที่ทรงเปดเผยของพระผูเปนเจา 

4) ความเช่ือในพระศาสดาและผูถือสารของพระผูเปนเจา 

5) ความเช่ือในเรื่องวันพิพากษา 

6) ความเช่ือในอัล-เคดาห  

มีแหลงขอมูลอันศักดิ์สิทธ์ิอ่ืนใดนอกเหนือจากพระคัมภีรกุรอานหรือไม? 

ตัวอยางพระดํารัสของพระศาสดามูหะหมัด  

ศาสนาอิสลามกลาวถึงวันพิพากษาไวอยางไร? 

บุคคลหน่ึงจะกลายเปนชาวมุสลิมไดอยางไร? 

พระคัมภีรกุรอานเปนเร่ืองราวเก่ียวกับอะไร? 

พระศาสดามูหะหมัด  คือใคร? 

การแพรขยายของศาสนาอิสลามมีผลตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรอยางไร? 
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ชาวมุสลิมมีความเชื่อเก่ียวกับพระเยซูอยางไร? 

ศาสนาอิสลามกลาวถึงลัทธิผูกอการรายวาอยางไร? 

สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม 

สถานภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเปนอยางไร? 

ครอบครัวในศาสนาอิสลาม 

ชาวมุสลิมปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางไร? 

เสาหลักท้ังหาของศาสนาอิสลามคืออะไร? 

1) การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา 

2) การละหมาด 

3) การให ซากัต (การชวยเหลือแกผูยากไร) 

4) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน 

5) การแสวงบุญที่นครเมกกะห 

ขอคิดเห็นหรือขอแนะนํา 

เอกสารอางอิง  
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เว็บไซตแหงนี้เปนเพียงแนวทางโดยคราวๆ เพ่ือใหเกิดความเขาใจในศาสนาอิสลาม ทั้งหมดมีอยูดวยกัน 3 บท. 

บทแรก หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเปนจริงของศาสนาอิสลาม จะเปนการตอบคําถามที่สําคญับางเรื่องซึ่งมีผูสนใจสอบถามมา ดังนี้: 

 พระคําภีรกุรอานที่มาจากพระดํารัสของพระผูเปนเจาโดยแทนั้น นํามาเปดเผยโดยพระองคเองใชหรือไม?  

 พระมูหะหมัด  1 คือพระศาสดาที่แทจริง ที่ประทานมาโดยพระผูเปนเจาใชหรือไม?  

 ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่มาจากพระผูเปนเจาอยางแทจริงใชหรือไม?  

ในบทนี้ จะกลาวถึงหลักฐานทั้งหมดหกประการ ดงันี้: 

1)  ปาฎิหาริยในทางวิทยาศาสตรที่ปรากฎอยูในพระคัมภีรกรุอาน ในบทนี้ไดกลาวถึง(พรอมภาพประกอบ) ส่ิงที่เพ่ิงคนพบเมื่อเร็วๆ นี ้
อันเปนความจริงในทางวิทยาศาสตรที่ไดกลาวไวในพระคัมภรีกุรอาน ซึ่งถูกเปดเผยเมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผานมา. 

2)  ความทาทายที่ยิ่งใหญในการประพัทธโคลงสักหนึ่งบท ใหเทียบเทาโคลงในพระคัมภีรกุรอาน ในพระคัมภีรกุรอาน 
พระผูเปนเจาไดทรงทาทายมวลมนุษยทั้งหลายใหประพันธโคลงขึน้มาสักหนึ่งบท อยางเชนโคลงบทตางๆ ในพระคัมภีรกุรอาน 
นับตั้งแตพระคัมภีรกุรอานไดถูกเปดเผยเมื่อสิบส่ีศตวรรษทีแ่ลว จวบจนมาถึงทุกวันนี้ 
ยังไมเคยมีผูใดสามารถเอาชนะความทาทายดังกลาวที่วามานี ้แมกระทั่งโคลงบทท่ีส้ันที่สุดในพระคมัภีรกุรอาน (บทที่ 108) 
ซึ่งมีเพียงสิบคําเทานั้น. 

3)  การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเรื่องการมาจุติของพระมูหะหมัด  , ศาสดาของศาสนาอิสลาม: ในสวนนี้ 
จะกลาวถึงคําพยากรณที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรไบเบิลเก่ียวกับการมาจุติของพระศาสดามูหะหมัด  . 

4)  โคลงบทตางๆ ในพระคัมภรีกรุอานที่กลาวถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งในเวลาตอมาไดเกิดขึน้ดังทีก่ลาวไว 
พระคัมภีรกุรอานไดกลาวถึงเหตกุารณตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในเวลาตอมา เหตุการณดังกลาวไดเกิดขึ้นจริง ตัวอยางเชน 
ชัยชนะของชาวโรมันที่มีตอชาวเปอรเชีย เปนตน. 

5)  ปาฏิหาริยซ่ึงทรงแสดงโดยพระศาสดามูหะหมัด  : พระศาสดามูหะหมัด .  
ทรงแสดงปาฏิหาริยใหเปนที่ประจักษหลายครั้งหลายคราว โดยทีป่าฏิหาริยเหลานีป้ระจักษแกสายตาของผูคนมากมาย. 
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6)  ชีวิตที่สมถะของพระมูหะหมัด  : เปนการแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา พระมหูะหมัด   ไมใชศาสดาจอมปลอม 
ที่อางความเปนศาสดาเพ่ือหวังลาภยศสรรเสริญ ความยิ่งใหญหรืออํานาจใด ๆ . 

จากหลักฐานทั้งหกประการนี ้เราพอสรุปไดดังนี้: 

  พระคัมภีรกุรอานนัน้ตองมาจากพระดํารัสของพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งนํามาเปดเผยโดยพระองคเอง.  

 พระมูหะหมัด   คือพระศาสดาที่แทจริง ที่ประทานมาโดยพระผูเปนเจา.  

 ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่มาจากพระผูเปนเจาอยางแทจริง.  

ถาเรามีความปรารถนาที่จะทราบวาศาสนาใดเปนศาสนาที่แทจริงหรือจอมปลอมนัน้ เราจงอยานําอารมณ ความรูสึก 
หรือประเพณีของเราเองมาตัดสิน เราควรนําเหตุผล สติปญญาของเรามาใชจะดีกวา เมื่อพระผูเปนเจาทรงประทานพระศาสดามาให 
พระองคจะทรงประทานใหเหลาพระศาสดานัน้มีปาฏิหาริยและมีหลักฐานตางๆ เพ่ือพิสูจนไดวา พระศาสดาเหลานั้นคือ พระศาสดาทีแ่ทจริง 
ซึ่งประทานมาโดยพระผูเปนเจา ดวยเหตุฉะนี ้ศาสนาที่พระศาสดาเหลานั้นนํามานั้นจึงเปนศาสนาที่แทจริงดวย. 

ในบทที่สอง ประโยชนบางประการของศาสนาอิสลาม ไดกลาวถึงประโยชนบางประการซ่ึงศาสนาอิสลามมีไวใหกับปจเจกชน อาทิเชน: 

1)  ประตูสูสรวงสวรรคชั่วนิจนริันดร 

2)  การไถบาปจากขุมนรก 

3)  ความเกษมสําราญและความสันติภายในอยางแทจริง 

4)  การใหอภัยบาปที่ผานมาทัง้ปวง. 

บทที่สาม ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับศาสนาอิสลาม จะใหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับศาสนาอิสลาม 
แกไขความเชื่อทีไ่มถูกตองบางประการเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม และตอบคําถามที่พบบอย เชน: 

 ศาสนาอิสลามกลาวถึงลัทธิกอการรายวาอยางไร?  

 สถานภาพของสตรีในศาสนาอสิลามเปนอยางไร? 
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บทที่ 1 

  

พระผูเปนเจาทรงสงเคราะหพระศาสดามูหะหมัด 
ซึ่งเปนพระศาสดาองคสุดทายของพระองคดวยปาฏิหาริยนานัปการและพยานหลักฐานอีกมากมายซึ่งสามารถพิสูจนใหเหน็วาพระองคคือพระศาสดาที่
แทจริง ซึ่งประทานมาโดยพระผูเปนเจา 

เฉกเชนเดียวกับที่พระผูเปนเจาทรงสงเคราะหพระคัมภีรทีท่รงอนญุาตใหเปดเผยไดซึ่งเปนเลมสุดทายของพระ
องค นั่นคอื พระคัมภีรกุรอาน ดวยปาฏิหาริยนานปัการที่สามารถพิสูจนไดวา 
พระคัมภีรกุรอานเลมนี้คือพระดาํรัสจากพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งนํามาเปดเผยโดยพระศาสดามูหะหมัด 
และไมไดมาจากการประพันธของมนุษยคนใด ในบทนี้จะกลาวถึงพยานหลักฐานบางประการถึงความจริงนี ้ 

(1) ปาฏิหาริยในทางวิทยาศาสตรท่ีปรากฏอยูในพระคัมภีรกรุอาน 

พระคัมภีรกุรอานคือพระดํารัสจากพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งพระองคทรงเปดเผยตอพระศาสดามูหะหมัด 
  โดยผานทางเทพเจากาเบรียล (Gabriel).  It โดยที่พระมหูะหมัด , ไดทองจําพระดาํรัสของพระองค 
ผูซึ่งตอมาไดทรงบอกตอใหกับบรรดาพระสหายของพระองค บรรดาพระสหายเหลานั้นไดทําการทองจํา 

และจดบันทึกไว จากนั้นจึงทําการสังคายนากับองคพระศาสดามหูะหมัด . อีกครั้งหนึ่ง ยิ่งไปกวานั้น พระศาสดามูหะหมัด  
ยังทรงทําสังคายนาพระคัมภรีอัลกุรอานกับเทพเจากาเบรียลอีกปละครั้ง และสองครัง้ในปสุดทายกอนที่พระองคจะส้ินพระชนม.  
นับแตเวลาเมื่อมกีารเปดเผยพระคัมภีรกุรอานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ มีประชากรชาวมุสลิมจํานวนมากมายมหาศาล 
สามารถทองจําคาํสอนทั้งหมดทีม่อียูในพระคัมภีรกุรอานไดทุกตัวอกัษร 
บางคนในจํานวนเหลานั้นสามารถทองจําคําสอนทั้งหมดที่มีอยูในพระคัมภีรอัลกุรอานไดกอนอายสิุบขวบเลยทีเดียว 
ไมมีตัวอักษรสักตัวในพระคัมภีรกุรอานไดเปล่ียนแปลงไปในชวงหลายศตวรรษที่ผานมาแลว 

พระคัมภีรกุรอานที่นํามาเปดเผยเมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผานมา ไดกลาวถึงเพ่ือขอเท็จจริงตาง ๆ 
ซึ่งถูกคนพบหรือไดรับการพิสูจนจากนักวิทยาศาสตรเมื่อเร็วๆ นี ้การพิสูจนในครั้งนี้แสดงใหเห็นโดยปราศจากขอสงสัยวา 

พระคัมภีรกุรอานนั้นจะตองมาจากพระดํารัสพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งนํามาเปดเผยโดยพระศาสดามูหะหมัด , 
และพระคัมภรีกรุอานเลมนีไ้มไดถูกประพันธมาจากพระมูหะหมัด  หรือมนุษยคนใด และนี่ก็เปนการพิสูจนใหเห็นอีกเชนกันวา พระมหูะหมัด  
คือ พระศาสดาทีแ่ทจริงซึ่งประทานมาโดยพระผูเปนเจา มันเปนเรื่องที่อยูเหนือเหตุผลที่วา นาจะมใีครบางคนเมื่อหนึ่งพันส่ีรอยปที่ผานมา 
ทราบความจริงทีไ่ดถูกคนพบหรือถูกพิสูจนเมื่อไมนานมานี ้ดวยเครื่องมือที่ลํ้าสมัยและดวยวิธีทางวทิยาศาสตรที่ลํ้าลึก ดังตัวอยางตอไปนี ้ 

ก) พระคัมภรีกุรอานกับการพัฒนาของตัวออนมนุษย:
ในพระคมัภีรกุรอาน พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวเก่ียวกับขั้นตอนตางๆ ในการพัฒนาของตัวออนมนุษย :  
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 และขอสาบานวา แนนอนเราไดสรางมนุษยมาจากธาตุแทของดิน แลวเราทําใหเขาเปนเชื้ออสุจิ อยูในที่พักอันม่ันคง 
(คือมดลูก)แลวเราไดทําใหเชื้ออสุจิกลายเปนกอนเลือดแลวเราไดทําใหกอนเลือดกลายเปนกอนเนื้อแลวเราไดทําใหกอนเ
นื้อกลายเปนกระดูก แลวเราหุมกระดูกนั้นดวยเนื้อ แลวเราไดเปาวิญญาณใหเขากลายเปนอีกรูปรางหนึง่ 

ดังนั้นอัลลอฮทรงจําเริญยิ่ง ผูทรงเลิศแหงปวงผูสราง... 1 (คัมภีรกุรอาน, 23:12-14)  

ซ่ึงเม่ือพิจารณาตามตัวอักษรแลว ในภาษาอารบิก คําวา alaqah นั้น มีอยู 3 ความหมาย ไดแก (1) ปลิง  (2) สิ่งแขวนลอย และ (3) 
ลิ่มเลือด. 

ในการเปรียบเทียบปลิงกับตัวออนในระยะที่เปนalaqah นั้น เราไดพบความคลายกันระหวางสองสิ่งนี้2  ซ่ึงเราสามารถดูไดจากรูปที่ 1 
นอกจากนี้ ตัวออนที่อยูในระยะดังกลาวจะไดรับการหลอเลีย้งจากเลือดของมารดา 
ซ่ึงคลายกับปลงิซ่ึงไดรับอาหารจากเลือดที่มาจากผูอ่ืน3 

รูปที่ 1: 
ภาพวาดดังกลาวอธิบายใหเห็นความคลายกันของรูปรางระหวางปลิงกับตัวออนมนุษยในระยะที่เปน 
alaqah (รูปวาดปลิงมาจากหนังสือเร่ือง Human Development as Described in the Quran and 
Sunnah ของ Moore และคณะ หนา 37 ดัดแปลงมาจาก Integrated Principles of Zoology ของ 
Hickman และคณะ ภาพตัวออนวาดมาจากหนังสือเร่ือง  The Developing Human ของ Moore 
และPersaud)ปรับปรุงคร้ังที่ 5 หนา 73) 

ความหมายที่สองของคําวา alaqah คือ “สิ่งแขวนลอย” ซ่ึงเราสามารถดูไดจากรูปที่ 2 และ 3 สิ่งแขวนลอยของตัวออน ในชวงระยะ 
alaqah ในมดลูกของมารดา 

รูปที่ 2: ในภาพน้ี เราจะเห็นภาพของตัวออน 
ซ่ึงเปนสิ่งแขวนลอยในชวงระยะที่เปน alaqah 
อยูในมดลูก (ครรภ) ของมารดา (มาจากเร่ือง 
The Developing Human ของ Moore และ 
Persaud ปรับปรุงคร้ังที่ 5 หนา 66) 
(คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ) 
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รูปที่ 3: 
ในภาพท่ีถายดวยระบบโฟโตไมโครกราฟ 
(photomicrograph) นี้ 
เราจะเห็นตัวออนซ่ึงเปนสิ่งแขวนลอยได 
(ตรงเครื่องหมายอักษร B) ซ่ึงอยูในชวงระยะของ 
alaqah (อายุประมาณ 15 วัน) ในครรภมารดา 
ขนาดที่แทจริงของตัวออนนั้นจะมีขนาดประมาณ 
0.6 มิลลิเมตร (มาจากเร่ือง  The Developing 
Human ของ Mooreปรับปรุงคร้ังที่ 3 หนา 66 
จากเร่ือง  Histology ของ Leeson และ 
Leeson.)  

 

ความหมายที่สามของคําวา alaqah คือ “ลิ่มเลือด” เราพบวาลักษณะภายนอกของตัวออนและสวนที่เปนถุงในชวงระยะ alaqah นั้น 
จะดูคลายกับลิ่มเลือด ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา มีเลือดอยูในตัวออนคอนขางมากในชวงระยะดังกลาว4 (ดูรปูที่ 4) อีกทั้งในชวงระยะดังกลาว 
เลือดที่มีอยูในตัวออนจะไมหมุนเวียนจนกวาจะถึงปลายสัปดาหที่สาม5  ดังนั้น ตัวออนในระยะนี้จึงดูเหมือนลิ่มเลือดนั่นเอง. 

 

 

 

รูปที่ 4: 
เปนแผนภูมิระบบการทํางานของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจพอสังเขปในตัวออนในชวงระยะ 
alaqah ซ่ึงลักษณะภายนอกของตัวออนและสวนที่เปนถุงของตัวออนจะดูคลายกับลิ่มเลือด 
เนื่องจากมีเลือดอยูคอนขางมากในตัวออน (The Developing Human ของ Moore 
ปรับปรุงคร้ังที่ 5 หนา 65 (คลิกบนรูปภาพเพื่อขยายใหญ) 

 

ดังนั้น ทั้งสามความหมายของคําวา alaqah นั้น ตรงกับลักษณะของตัวออนในระยะ alaqah เปนอยางยิ่ง 

ในระยะตอมาที่กลาวไวในพระคัมภีรก็คือ ระยะ mudghah ในภาษาอารบิกคําวา mudghahหมายความวา “สสารที่ถูกขบเค้ียว” 
ถาคนใดไดหมากฝรั่งมาชิ้นหนึ่ง และใสปากเค้ียว จากนั้นลองเปรียบเทียบหมากฝร่ังกับตัวออนที่อยูในชวงระยะ mudghah 
เราจึงสรุปไดวาตัวออนในชวงระยะ mudghah จะมีลักษณะเหมือนสสารที่ถูกขบเค้ียว ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวา 
ไขสันหลังที่อยูดานหลังของตัวออนมีลักษณะ “คอนขางคลายกับรองรอยของฟนบนสสารที่ถูกขบเค้ียว “ (ดูรูปที่ 5 และ 6)6 
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รูปที่ 5: ภาพถายของตัวออนในชวงระยะ mudghah (อายุ 28 วัน) 
ตัวออนในระยะนี้จะมีลักษณะเหมือนสสารที่ถูกขบเค้ียว 
เนื่องจากไขสันหลังที่อยูดานหลังของตัวออนมีลักษณะคอนขางคลายกับรองรอยของฟนบนสสารที่ถูกขบเ
ค้ียว ขนาดที่แทจริงของตัวออนจะมีขนาด 4 มิลลิเมตร (จากเร่ือง The Developing Human ของ Moore 
และ Persaud ปรับปรุงคร้ังที่ 5 หนา 82 ของศาสตราจารย Hideo Nishimura) มหาวิทยาลัยเกียวโต 
ในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน 

   

รูปที่ 6: เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของตัวออนในชวงระยะ mudghah กับหมากฝร่ังที่เค้ียวแลว 
เราจะพบกับความคลายคลึงระหวางทั้งสองส่ิงนี้ A) รูปวาดของตัวออนในชวงระยะ mudhah 
เราจะเห็นไขสันหลังที่ดานหลังของตัวออน ซ่ึงดูเหมือนลักษณะรองรอยของฟน (จากเร่ือง(The 
Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงคร้ังที่ 5 หนา 79) B) 
รูปถายหมากฝร่ังที่เค้ียวแลว (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ)  

พระมูหะหมัด   ทรงทราบไดอยางไรถึงเรื่องราวทั้งหมดนี้เม่ือ 1400 ปที่แลว ทั้งๆ 
ที่นักวิทยาศาสตรเพิ่งจะคนพบเรื่องนีเ้ม่ือไมนานมานี้เอง โดยใชเครื่องมือที่ทันสมัยและกลองจุลทรรศนความละเอียดสูง 
ซ่ึงยังไมมีใชในสมัยกอน Hamm และ Leeuwenhoek คือนักวิทยาศาสตรสองคนแรกที่สังเกตเซลลอสุจิของมนุษย (สเปอรมมาโตซัว) 
ดวยการใชกลองจุลทรรศนที่พฒันาข้ึนมาใหมเม่ือป พ.ศ. 2220 (หลังพระมูหะหมัด ).  กวา 1000 ป) 
พวกเขาเขาใจผิดคิดวาเซลลอสุจิเหลานั้นประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซ่ึงจะกอตัวเปนมนุษย 
โดยจะเจริญเติบโตเม่ือฝงตัวลงในอวัยวะสืบพันธุของผูหญิง.7 

ศาสตาจารยกิตติมศักด์ิ Emeritus Keith L. Moore8หนึ่งในนักวิทยาศาสตรทีมี่ชื่อเสียงโดงดังที่สุดคนหน่ึงของโลก 
ซ่ึงเปนผูเชี่ยวชาญในสาขากายวิภาควิทยาและวิชาวาดวยการศึกษาตัวออนของสิ่งมีชีวิต อีกทั้งยังเปนผูแตงหนังสือที่ชือ่วา Developing 
Human ซ่ึงหนังสือเลมนี้ไดนําไปแปลถึงแปดภาษา หนังสือเลมนี้เปนหนังสือที่ใชสําหรับอางอิงงานทางวิทยาศาสตร 
และยังไดรับเลอืกจากคณะกรรมการพิเศษของสหรัฐอเมริกาใหเปนหนังสอืที่ดีที่สุดที่แตงข้ึนโดยบุคคลเพียงคนเดียว Dr. Keith Moore 
เปนศาสตราจารยกิตติมศักด์ิแหงภาควิชากายวิภาควิทยาและเซลลชีววิทยา ที่มหาวิทยาลยัโตรอนโต (University of Toronto) 
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เมืองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา.ณ ที่แหงนัน้ เขาดํารงตําแหนงรองคณบดีสาขาวิทยาศาสตรมูลฐานของคณะแพทยศาสตร 
และดํารงตําแหนงประธานแผนกกายวิภาควิทยาเปนเวลา 8 ป ในปพ.ศ. 2527 
เขาไดรับรางวัลที่นาชื่นชมที่สุดในสาขากายวิภาคของประเทศแคนนาดา นั่นคือรางวัล J.C.B Grant Award 
จากสมาคมนักกายวิภาควิทยาแคนนาดา (Canadian Association of Anatomists) เขาไดกํากับดูแลสมาคมนานาชาติตางๆ มากมาย เชน 
สมาคมนักกายวิภาควิทยาแคนนาดาและอเมริกา (Canadian and American Association of Anatomists) และ 
สภาสหภาพวิทยาศาสตรชีวภาพ (Council of the Union of Biological Sciences) เปนตน. 

ในปพ.ศ 2524 ระหวางการประชุมดานการแพทยครั้งที่ 7 ซ่ึงจัดข้ึนที่เมืองแดมแมม ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Moore 
ไดกลาววา “ขาพเจาภาคภูมิใจอยางหาที่สุดมิไดที่ไดชวยใหเรื่องราวตางๆ 
ที่กลาวไวในพระคัมภีรกุรอานเก่ียวกับการพัฒนาการของมนุษยใหมีความชดัเจน 
อีกทั้งยังทําใหขาพเจามีความเขาใจอยางกระจางชัดวาคํากลาวเหลานี้ตองมาจากพระดํารัสของพระผูเปนเจาโดยผานทางพระมูหะหมัด 
เพราะวาความรูเกือบทั้งหมดนี้ไมเคยถูกคนพบมากอนจนกระทั่งอีกหลายศตวรรษตอมา 
สิ่งนี้พิสูจนใหขาพเจาเห็นวาพระมูหะหมัดจะตองเปนผูถือสารจากพระผูเปนเจาอยางแนนอน” 9 . 

ตอมา ศาสตราจารย Moore ไดถูกต้ังคําถามดังตอไปน้ี หมายความวา ทานมีความเช่ือวา 
พระคัมภีรกุรอานนั้นเปนพระดํารัสจากพระผูเปนเจาจริงหรอืไม เขาตอบวา “ขาพเจายอมรับสิ่งดังกลาวนีไ้ดอยางสนิทใจ” 10 

ในระหวางการประชุมครั้งหนึง่ ศาสตราจารย Moore ไดกลาววา “…..เพราะวาในชวงระยะตัวออนของมนุษยนั้นมีความซับซอน 
เนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องในระหวางการพัฒนาของตัวออน 
มีการเสนอวาควรมีการพัฒนาระบบการแบงประเภทตัวออนใหมโดยใชคําศัพทที่กลาวไวในพระคัมภีรกุรอานและซุนนาห (Sunnah) 
(สิ่งที่พระมูหะหมัด   ทรงตรัส ทรงกระทํา หรอืทรงอนุญาต) ระบบที่เสนอนีดู้เรียบงาย 
ครอบคลุมทุกดานและสอดคลองกับความรูที่เก่ียวกับการพัฒนาของตัวออนในปจจุบัน.  แมวา อริสโตเติล (Aristotle) 
ผูกอต้ังวิทยาศาสตรวาดวยการศึกษาเก่ียวกับตัวออนของสิ่งมีชีวิต ยังเชื่อวาการพัฒนาตัวออนของลูกไกนั้นแบงออกเปนหลายระยะ 
จากการศึกษาไขไกเม่ือศตวรรษที่สี่หลังคริสตศักราช ซ่ึงเขาไมไดใหรายละเอียดเก่ียวกับระยะตางๆ เหลานั้นเลย 
เทาที่ทราบมาจากประวัติการศึกษาเก่ียวกับตัวออนของสิ่งมีชีวิต มีเรื่องระยะและการแยกประเภทของตัวออนมนุษยอยูนอยมาก 
จนกระทั่งมาถึงศตวรรษที่ยี่สบินี้”  
ดวยเหตุผลดังกลาว ในศตวรรษที่เจ็ด คําอรรถาธิบายเก่ียวกับตัวออนมนุษยในพระคัมภีรกุรอานนั้น 
ไมสามารถนําไปใชอางอิงความรูในทางวทิยาศาสตรได มีเพียงบทสรุปที่พอจะมีเหตุผลเดียวก็คือ คําอรรถาธิบายเหลานี ้
ไดถูกเปดเผยโดยพระผูเปนเจา ซ่ึงทรงประทานแกพระมูหะหมัด พระองคทรงไมทราบรายละเอียดตางๆ 
เพราะวาพระองคเปนคนที่ไมรูหนังสือ อีกทั้งไมเคยฝกฝนดานวิทยาศาสตรใดๆ ทั้งสิ้น 11 

เชิงอรรถ:: 

(1) หมายเหตุ สิ่งที่อยูในวงเล็บพิเศษ  ...  ในเว็บไซตนี้เปนเพียงการแปลความหมายในพระคัมภีรกุรอานเทานั้น 
ไมใชเปนคําในพระคัมภีรกุรอานจริงๆ ซ่ึงเปนภาษาอารบิค  

(2) The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 8.  

(3) Human Development as Described in the Quran and Sunnah ของ Moore และคณะ หนา 36.  

(4) Human Development as Described in the Quran and Sunnah ของมัวรและคณะ หนา 37-38.  

(5) The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 65.  

(6) The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 8 .  

(7) The Developing Human ของ Moore และ Persaud ปรับปรุงครั้งที่ 5 หนา 9 .  

(8) หมายเหตุ: อาชีพของนักวทิยาศาสตรทุกทานทีก่ลาวไวในเว็บไซตนี้ไดรับการอัพเดทครั้งสุดทายเม่ือป พ.ศ. 2540 .   

(9) การอางอิงคํากลาวนี้ This is the Truth (วีดีโอเทป) .    
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(10) This is the Truth (วีดีโอเทป).   

(11) This is the Truth (วีดีโอเทป) หากตองการสําเนา ใหดูเชิงอรรถที่ 9.   

 

ข) พระคัมภีรกุรอานท่ีวาดวยเทือกเขา: 
หนังสือที่ชือ่วา Earth เปนตําราที่ใชอางอิงเปนหลักในมหาวิทยาลัยหลายแหงทั่วโลก หนังสือเลมนี้มีผูแตงสองทาน หนึง่ในนั้นไดแก 

ศาสตราจารยกิตติมศักดิ์ Frank Press เขาเปนที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรใหกับอดตีประธานาธิบดี Jimmy Carter 
และเปนประธานสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ (National Academy of Science) ในกรุงวอชิงตัน ดีซี เปนเวลา 12 ป หนังสือของเขากลาววา 
เทือกเขาจะมีรากฝงอยูใตพ้ืนดิน.1 รากเหลานี้ฝงลึกอยูใตพ้ืนดิน ดังนั้น เทือกเขาจึงมีรูปทรงเหมือนกับสลัก (ดูรูปที่ 7,8 และ 9). 
  

 

รูปที่ 7: เทือกเขาจะมีรากฝงลึกอยูใตพื้นดิน (Earth, Press และ Siever หนา 413) 

รูปที่ 8: สวนที่เปนแผนผัง เทือกเขาที่มีรูปรางเหมือนสลัก จะมีรากลึกฝงแนนอยูใตพื้นดิน (Anatomy of the Earth ของ Cailleux 
หนา 220) (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ) 
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รูปที่ 9:อีกภาพหนึง่ที่จะแสดงใหเห็นวาเทือกเขาเหลานั้นมีรูปทรงเหมือนสลักไดอยางไร เนื่องจากเทือกเขาเหลานี้มีรากฝงลึก 
(Earth Science ของ Tarbuck และ Lutgens,  หนา 158) (คลิกที่รูปภาพเพ่ือขยายใหญ) 

นี่คือการอรรถาธิบายถึงเทือกเขาตางๆ วามีรูปทรงอยางไรในพระคัมภีรกุรอาน พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

เรามิไดทําใหแผนดินเปนพ้ืนราบดอกหรือ ? และมิไดใหเทือกเขาเปนหลักตรึงไวดอกหรือ  (พระคัมภีรกุรอาน, 78:6-7) 

วิทยาศาสตรวาดวยพ้ืนโลกในยุคใหมนี ้ไดทําการพิสูจนแลววา เทือกเขาตางๆ จะมีรากฝงลึกอยูใตพ้ืนผิวของพ้ืนดนิ (ดูรูปที่ 9) 
และรากเหลานัน้สามารถเล่ือนระดับขึ้นมาอยูเหนอืพ้ืนดินไดหลายครั้ง2 ดังนั้น 
คําที่เหมาะสมทีสุ่ดที่ใชอธิบายเทือกเขาเหลานี้โดยอาศัยพ้ืนฐานขอมูลเหลานี้ก็คือ คําวา ‘สลัก’ เนื่องจากรากสวนใหญจะถูกซอนอยูใตพ้ืนดิน 
ประวัติศาสตรดานวิทยาศาสตรไดบอกกับเราวา ทฤษฏีวาดวยเทือกเขาที่มีรากฝงลึกนั้น เพ่ิงเปนที่รูจักเมื่อครึ่งหลังของศตวรรษที่สิบเกานี่เอง.3 

เทือกเขายังมีบทบาทที่สําคัญอีกอยางหนึ่งดวย นั่นคือใหความมั่นคงแข็งแรงกับเปลือกโลก.4  โดยชวยยับยั้งการส่ันสะเทือนของโลกได 
พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังนี้:  

 และพระองคทรงใหมีเทือกเขาม่ันคงในแผนดิน เพื่อมิใหมันสั่นสะเทือนแกพวกเจา...  (พระคัมภีรกรุอาน, 16:15) 

นอกจากนัน้  ทฤษฏีสมัยใหมที่เก่ียวกับการเคล่ือนตัวของแผนโลกนัน้เช่ือวา เทือกเขาตางๆ 
ทํางานเสมือนกับเคร่ืองมือสําหรบัสรางความแข็งแกรงใหกับโลก 
ความรูเก่ียวกับบทบาทของเทือกเขาที่ทําหนาที่เสมือนเครือ่งมือที่ชวยสรางความแขง็แกรงใหกับโลกนั้นเพ่ิงเปนที่เขาใจกันเนื่องจากมีทฤษฎีการเคล่ือน
ตัวของแผนโลกเมื่อทศวรรษ 2503.5  

มีใครบางไหมในชวงเวลาของพระศาสดามูหะหมัด ที่ทราบเกี่ยวกับรูปทรงที่แทจริงของเทือกเขา 
มีใครบางไหมที่สามารถจินตนาการไดวา ภูเขาที่ดูแข็งแกรงมหึมาทีเ่ขาเห็นอยูตรงหนานั้น 
แทจริงแลวฝงลึกลงไปใตพ้ืนโลก และยังมีรากดวย อยางที่นักวิทยาศาสตรไดกลาวอางไว 
หนังสือเก่ียวกับธรณีวิทยาจํานวนมาก เมื่อมีการกลาวถึงเทือกเขา 
ก็จะอธิบายแตสวนที่อยูเหนือพ้ืนผิวโลกเทานั้น 
ที่เปนเชนนี้ก็เพราะหนังสือเหลานีไ้มไดเขียนโดยผูเชี่ยวชาญทางดานธรณีวิทยา แตถึงอยางไรก็ตาม 
ธรณีวิทยาสมัยใหมไดชวยยืนยันความเปนจริงของโคลงบทตางๆ ที่กลาวไวในพระคัมภีรกุรอานแลว. 

 
 

เชิงอรรถ: 

(1)Earth ของ Press และ Siever, หนา 435 และดูที่  Earth Science  ของ Tarbuck และLutgens, หนา 157.  

(2)The Geological Concept of Mountains in the Quran ของ El-Naggar หนา 5.  

(3)The Geological Concept of Mountains in the Quran หนา 5.  

(4)The Geological Concept of Mountains in the Quran หนา 44-45.  

(5)The Geological Concept of Mountains in the Quran หนา 5.  

 

ค) พระคัมภีรกุรอานวาดวยจุดกําเนิดของจักรวาล:
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วิทยาศาสตรสมัยใหมที่วาดวยจักรวาลวิทยา ซ่ึงมาจากการสังเกตและจากทฤษฏี ช้ีใหเห็นไดอยางแนชัดวา คร้ังหนึ่งทั้งจักรวาลนั้นวางเปลา จะมีก็แตกอน ’กลุมควัน’ 
(เชน กลุมควันซ่ึงประกอบดวยกาซรอนมืดคร้ึมที่ปกคลุมอยูอยางหนาแนน)1 ซ่ึงเปนหนึ่งในหลักการที่ไมสามารถโตแยงไดเก่ียวกับวิชาจักรวาลวิทยาสมัยใหมที่มีมาตรฐาน 
ในปจจุบันนี้ นักวิทยาศาสตรสามารถเฝาสังเกตเห็นดวงดาวใหมๆ ที่กําลังกอตัวข้ึนจากเศษ ’กลุมควัน’ ที่หลงเหลืออยู (ดูรูปที่ 10 และ 11). 
  

รูปที่ 10:ดาวดวงใหมที่กําลังกอตัวจากกลุมกาซและฝุนละออง (เนบิวลา) 
ซ่ึงเปนหนึ่งใน ‘กลุมควัน’  ที่หลงเหลืออยู 
ซ่ึงถือวาเปนจุดกําเนิดของทั้งจักรวาล (The Space Atlas ของ Heather 
และ Henbest หนา 50) 

 

Figure 11: ลากูนเนบิวลา คือ กลุมของกาซและละอองฝุน ซ่ึงมีเสนผาศูนยกลางประมาณ 60 ปแสง 
ซ่ึงเปนบริเวณท่ีเต็มไปดวยรังสีอุลตราไวโอเล็ตของดาวที่มีแตความรอน 
ซ่ึงเพิ่งกอตัวข้ึนภายในใจกลางเนบิวลา (Horizons, Exploring the Universe โดย Seeds) ภาพที่ 9 
จาก Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.) (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ)  

บรรดาดวงดาวทีท่อแสงระยิบระยับใหเราเห็นในเวลาค่ําคืนนัน้ เปนเพียงกลุมควันกลุมหนึ่งในจักรวาลเทานั้น 
พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังนี้: 
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 แลวพระองคทรงมุงสูฟากฟาขณะที่มันเปนไอหมอก...  (พระคัมภีรกุรอาน , 41:11) 

เนื่องจากพ้ืนโลกและสวรรคเบ้ืองบน (ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว ดาวพระเคราะห กาแล็กซี่ และอื่นๆ) ทั้งหมดไดกอตัวมาจาก ‘กลุมควัน’ 
กลุมเดียวกัน เราจึงพอสรุปไดวา พ้ืนโลกและสรวงสวรรคนัน้เช่ือมตอกันเปนอันหนึ่งอันเดียว จากนัน้จึงโคจรออกมาจาก ‘กลุมควัน’ กลุมเดียวกัน 
แลวจึงกอตัวและแยกตัวออกจากกัน พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดงันี้: 

 และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธาเหลานั้นไมเห็นดอกหรือวา 

แทจริงชั้นฟาทัง้หลายและแผนดินนั้นแตกอนนี้รวมติดเปนอันเดียวกัน แลวเราไดแยกมันทั้งสองออกจากกัน?...  
(Quran, 21:30) 

Dr. Alfred Kroner หนึ่งในนักธรณีวิทยาที่มชีื่อเสียงกองโลก 
ทานเปนศาสตราจารยในสาขาธรณีวิทยาและประธานแผนกธรณีวิทยาของสถาบันวิทยาศาสตรธรณี มหาวิทยาลัยโจฮันเนส กุตเทนเบอรก (Johannes 
Gutenberg University) ในเมืองไมนซ ประเทศเยอรมันนี   เขากลาววา “คิดดูซิวา พระมูหะหมัด 
ทานเสด็จมาจากที่ใด.......ขาพเจาคิดวาแทบเปนไปไมไดที่พระองคจะลวงรูในส่ิงตางๆ เชน การเกิดของจักรวาล 
เพราะวานักวิทยาศาสตรทั้งหลายเพ่ิงจะคนพบเรื่องนี้เมื่อไมกี่ปที่ผานมานี่เอง โดยใชวิธีการทางเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและซับซอน 
นั่นก็คอืเหตุผลสนับสนุนดังกลาว”.”2 . เขายังกลาวอีกดวยวา “ขาพเจาคิดวา 
คนทีไ่มเคยรูเก่ียวกับวิชาฟสิกสซึ่งวาดวยเรื่องของนิวเคลียรเมื่อหนึง่พันส่ีรอยปที่ผานมาก็จะไมสามารถรูดวยความนกึคิดของเขาเองไดวา 
พ้ืนโลกและสรวงสวรรคนัน้ตางกอกําเนิดมาจากที่เดียวกัน.”3  

 

เชิงอรรถ: 

(1)The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Universe ของ Weinberg หนา 94-105.  

(2)อางอิงคํากลาวนี้จาก This is the Truth (วีดีโอเทป).   

(3) This is the Truth (วีดีโอเทป).  
 

ง) พระคัมภีรกุรอานวาดวยสมองสวนหนาของมนุษย:
พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานถึงคนผูหนึ่งในกลุมของผูไรความศรทัธาในศาสนาโดยสิ้นเชิง เขามาขัดขวางพระมูหะหมัด 

 ไมใหทําละหมาดในวิหารกาบา (Kaaba): 

 มิใชเชนนั้น ถาเขายังไมหยุดยั้ง เราจะจิกเขาที่ขมอมอยางแนนอน ขมอมที่โกหกที่ประพฤติชั่ว!  (พระคัมภีรกุลอาน, 
96:15-16) 

ทําไมพระคัมภีรกุรอานจึงไดอธิบายบริเวณศรีษะสวนหนาวาเปรียบเสมือนสวนที่เตม็ไปดวยบาปและความตลบตะแลง 
ทําไมพระคัมภีรกุรอานจึงไมกลาววาบุคคลนั้นเต็มไปดวยบาปและความตลบตะแลง 
มีความสัมพันธกนัอยางไรระหวางบริเวณศรีษะสวนหนากับบาปกรรมและความตลบตะแลง? 

ถาเรามองเขาไปในกระโหลกศรีษะสวนหนา เราจะพบบริเวณสมองสวนหนา (ดรููปที ่12)  
วิชาวาดวยสรีระวิทยาบอกกับเราวาบริเวณนี้มีหนาที่อะไรบาง  ในหนังสือที่ชือ่วา Essentials of Anatomy & Physiology ไดกลาวถึงบริเวณนี้ไววา 
“แรงบันดาลใจและการคาดการณลวงหนาในการวางแผนและการส่ังใหรางกายเคล่ือนไหวนัน้ เกิดจากกลีบสมองสวนหนา 
ซึ่งเปนบริเวณที่อยูดานหนาสุด และเปนบริเวณศูนยรวมของเยื่อหุมสมอง...”1 “ในตําราเลมนั้นยังกลาวอีกวา 
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“เนื่องจากวาบริเวณที่อยูดานหนาสุดนี้มีสวนเกี่ยวของกับการสรางแรงบันดาลใจ 
จึงมีการคิดกันวาบริเวณสวนนี้เปนศูนยกลางที่กอใหเกิดความรนุแรง....”2 

รูปที่ 12:บริเวณส่ังการของเย่ือหุมสมองสวนหนาซีกซาย บริเวณดานหนาจะอยูตรงดานหนาเย่ือหุมสมองสวนหนา 
(Essentials of Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ  หนา 210) (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ) 

ดังนั้นบรเิวณของสมองสวนหนานี้จึงมีหนาทีว่างแผน สรางแรงจูงใจ และริเริ่มใหเกิดการกระทําดีหรือชั่ว 
อีกทั้งยังทําหนาที่ในการโปปดมดเท็จและบอกเลาความจริง ดังนั้น 
จึงจะเหมาะสมกวาหากอธิบายวาบรเิวณศรษีะสวนหนานั้นเปรียบเสมือนสวนที่เต็มไปดวยบาปและความตลบตะแลง 
เม่ือมีผูใดโกหกหรือกระทําสิ่งที่เปนบาป อยางที่พระคัมภีรกุรอานไดกลาวไววา “naseyah (บริเวณสวนหนาของศีรษะ) 
ที่เต็มไปดวยความตลบตะแลงและบาปกรรม!” 

นักวิทยาศาสตรเพ่ิงจะคนพบการทําหนาที่ตางๆ ของบริเวณสมองสวนหนาเมื่อหกสิบปที่ผานมานี่เอง โดยศาสตราจารย Keith L. Moore.3 

 

เชิงอรรถ: 

(1)Essentials of Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ หนา 211 และดูที่ The Human Nervous System ของ Noback และคณะ หนา 410-411.  

(2)Essentials of Anatomy & Physiology ของ Seeley และคณะ หนา 211.  

(3)Al-Ejaz al-Elmy fee al-Naseyah (ปาฏิหาริยในทางวิทยาศาสตรบริเวณศรีษะสวนหนา) ของ Moore และคณะ หนา 41.  

 

จ) พระคัมภรีกุรอานวาดวยทะเลและแมน้ํา : 
วิทยาศาสตรสมยัใหมไดคนพบวา ในสถานที่ซึ่งทะเลสองสายมาบรรจบกัน จะเกิดส่ิงขวางก้ันทะเลทั้งสองไว 

โดยที่ส่ิงขวางก้ันดังกลาวนี้จะแบงทะเลทั้งสองออกจากกัน เพ่ือที่วาทะเลแตละสายจะไดมอีุณหภูม ิ
ความเขมและความหนาแนนเปนของตนเอง.1 ตัวอยางเชน น้ําในทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะอุน เค็ม 
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และมีความหนาแนนนอยเมือ่เทียบกับน้ําในมหาสมุทรแอตแลนติก เมื่อน้ําในทะเลเมดิเตอรเรเนียนหนุนเขาไปในมหาสมุทรแอตแลนติค 
โดยผานทางสันดอนยิบรอลตาร (Gibraltar) มันจะไหลไปเปนระยะทางหลายรอยกโิลเมตรหนุนเขาไปในมหาสมุทรแอตแลนติกที่ความลึกประมาณ 
1000 เมตร โดยพาความอุน ความเค็ม และความหนาแนนที่นอยกวาของมันเองไปดวย 
น้ําในทะเลเมดิเตอรเรเนียนจะคงที่อยูทีค่วามลึกดงักลาวนี้2(ดูรูปที ่13). 
  

รูปที่ 13:น้ําจากทะเลเมดิเตอรเรเนียนขณะที่หนนุเขาไปในมหาสมุทรแอตแลนติกโดยผานทางสันดอนยิบรอลตาร 
ซ่ึงจะพาความอุน 
ความเค็มและความหนาแนนที่นอยกวาเขาไปดวยเนื่องมาจากแนวสันดอนที่กั้นอยูแบงแยกความแตกตางระหวางทะเลทั้งสอง 
อุณหภูมิจะนับเปนองศาเซลเซียส (C’)  (Marine Geology ของ Kuenen หนา 43 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กนอย) 
(คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ) 

แมวาจะมีคล่ืนลูกใหญ กระแสน้ําที่เชี่ยวกราก และระดับน้ําขึน้ลงสูงเพียงใดในทะเลดังกลาว 
ทะเลทั้งสองก็จะไมมโีอกาสที่จะรวมกันหรือรุกลํ้าส่ิงขวางก้ันนี้ไปได . 

พระคัมภีรกุรอานไดกลาวไววา มส่ิีงขวางก้ันระหวางทะเลทั้งสองที่มาบรรจบกัน และทะเลทั้งสองจะไมสามารถรุกลํ้าผานไปได 
พระผูเปนเจาทรงตรัสวา: 

 พระองคทรงทําใหนานน้ําทั้งสองไหลมาบรรจบกันระหวางมันทั้งสองมีที่ก้ันกีดขวาง มันจะไมล้ําเขตตอกัน.  
(พระคัมภีรกุรอาน, 55:19-20) 

แตเมื่อพระคมัภีรกุรอานกลาวถึงเรื่องราวระหวางน้าํจืดกับน้ําเค็ม พระคัมภีรมักจะกลาววาจะมี “เขตหวงหาม” 
โดยมีส่ิงขวางก้ันไมใหน้ําทั้งสองรวมกันได พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังน: 

 และพระองคคือผูทรงทําใหทะเลทั้งสองบรรจบติดกัน อันนี้จืดสนิทและอันนี้เค็มจัดและทรงทําที่ค่ันระหวางมันทั้งสอง 

และที่ก้ันขวางอันแนนหนา.  (พระคัมภีรกุรอาน, 25:53) 

อาจมีใครบางคนถามวา ทําไมพระคัมภีรกุรอานจึงกลาวถึงการแบงเขต เมื่อพูดถึงเร่ืองสิ่งที่แบงแยกระหวางน้ําจืดกับน้ําเค็ม 

แตไมกลาวถึงการแบงเขตดังกลาวเมื่อพูดถึงสิ่งที่แบงแยกระหวางทะเลสองสาย? 

วิทยาศาสตรสมยัใหมไดคนพบวาในบริเวณปากแมน้ํา ที่ซึ่งน้ําจืดและน้ําเค็มมาบรรจบกันนั้น 
สถานภาพจะคอนขางแตกตางจากส่ิงที่ไดพบในสถานที่ซึ่งทะเลสองสายมาบรรจบกัน 
โดยพบวาส่ิงที่แยกน้ําจืดออกจากน้ําเค็มในบริเวณปากแมน้ํานั้นคือ “เขตที่น้ําเปล่ียนแปลงความหนาแนน 
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โดยที่ความหนาแนนที่แตกตางกันอยางชัดเจนจะเปนส่ิงที่แยกน้ําสองสายนี้ออกเปนสองชั้น.”3 การแบงเขตดังกลาวนี้ (เขตการแบงแยก) 
จะมีความแตกตางในเรื่องของความเค็มระหวางน้าํจืดและน้ําเค็ม4 (ดูรูปที่ 14). 

รูปท 14:สวนที่เปนเสนต้ังตรง แสดงใหเห็นถึงความเค็ม (สวน ตอ หนึ่งพันเปอรเซ็นต) ในบริเวณปากแมน้ํา 
เราจะเห็นการแบงเขต (เขตการแบงแยก) ที่กั้นระหวางน้าํจืดกับน้ําเค็ม (Introductory Oceanography  ของ Thurman หนา 
301 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมเล็กนอย) (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ)  

ขอมูลดังกลาวไดถูกคนพบเมื่อไมนานมานี ้โดยการใชเครื่องมือที่ทนัสมัยในการวัดอุณหภูมิ ความเค็ม ความหนาแนน ออกซิเจนทีไ่มละลายน้ํา 
และอื่นๆ  ดวยสายตาของมนุษยจะไมสามารถมองเห็นความแตกตางระหวางการมาบรรจบกันของทะเลทั้งสองสายได 
ซึ่งทะเลทั้งสองที่ปรากฏตอหนาเรานั้นดูเหมือนเปนทะเลพ้ืนเดียวกัน 
เชนเดียวกันที่สายตาของมนุษยไมสามารถมองเหน็การแยกกันของน้ําในบริเวณปากแมน้ําที่ผสมผสานกันของน้ํา 3 ชนิด ไดแก น้ําจดื น้ําเค็ม 
และการแบงเขต (เขตการแบงแยก). 
  

เชิงอรรถ: 

(1)Principles of Oceanography  ของ Davis หนา 92-93.  

(2)Principles of Oceanography  ของ Davis  หนา 93.  

(3)Oceanography ของ Gross  หนา 242 และดูที่ Introductory Oceanography  ของ Thurman หนา 300-301.  

(4)Oceanography  ของ Gross หนา 244 และ Introductory Oceanography  ของ Thurman   หนา 300-301.  
 

 

ฉ) พระคัมภรีกุรอานวาดวยทะเลลึกและคลื่นใตน้ํา:
พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังน: 

 หรือเปรียบเสมือนความมืดมนทั้งหลายในทองทะเลลึก มีคลื่นซอนคลื่นทวมมิดตัวเขา 

และเบื้องบนของมันก็มีเมฆหนาทึบซอนกันชัน้แลวชั้นเลา เม่ือเขาเอามือของเขาออกมา เขาแทบจะมองไมเห็นมัน....  
(พระคัมภีรกุรอาน, 24:40) 

โคลงบทนี้กลาวถึงความมืดทึบทีพ่บในมหาสมทุรและทะเลลึก สถานที่ซึ่งถามนุษยยื่นมือออกไปจนสุดเอื้อม 
เขาจะไมสามารถมองเห็นมอืของตนเองได ความมืดทึบของมหาสมุทรและทะเลลึกนั้นคนพบวาอยูลึกลงไปประมาณ 200 เมตรและลึกลงไปกวานั้น ณ 
ที่ความลึกดังกลาว เกือบจะไมมแีสงสวางสองผานลงไปไดเลย (ดูรูปที่ 15) ระดับความลึกที่ต่ํากวา 1000 เมตร จะไมมีแสงใด ๆ 
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ทั้งส้ิน.1 มนุษยจะไมสามารถดําลึกลงไปไดมากกวาส่ีสิบเมตร โดยไมใชเรือดําน้ําหรอือุปกรณพิเศษชวยเหลือ 
มนุษยจะไมสามารถรอดชีวิตกลับขึ้นมาได ถาไมไดรับการชวยเหลือเมื่ออยูในสวนที่มืดลึกของมหาสมุทร เชน ในความลึกที ่200 เมตร เปนตน. 

 

รูปที่ 15:ประมาณ 3 ถึง 30 เปอรเซ็นตของแสงอาทิตยจะสะทอนบนผิวหนาของทองทะเล จากนั้น 
เกือบทั้งหมดของแสงทั้งเจ็ดสีจะถูกดูดซับหายไปที่ละสีๆ ในระยะ 200 เมตรแรก 
ยกเวนไวแตแสงสีน้ําเงิน (Oceans ของ Elder และ Pernetta หนา 27) 

นักวิทยาศาสตรไดคนพบความมดืทึบดังกลาวเมื่อไมนานมานี ้โดยใชเครื่องมือพิเศษและเรือดําน้ํา 
ซึ่งสามารถนําพวกเขาดําลงสูกนลึกของมหาสมทุรได. 

อีกทั้งเรายังสามารถเขาใจไดจากประโยคตาง ๆ ตอไปนี้ทีม่ีอยูในโคลงที่กลาวมาแลว “…ภายใตทองทะเลลึก ปกคลุมไปดวยเกลียวคลื่น 

เหนือข้ึนไปก็เปนเกลียวคลื่น เหนือข้ึนไปก็เปนกลุมเมฆ.....” สายน้ําของมหาสมุทรและทองทะเลลึกจะปกคลุมไปดวยเกลียวคล่ืน 
และที่อยูเหนือเกลียวคล่ืนเหลานัน้ก็คือเกลียวคล่ืนลูกอื่นๆ จึงทําใหเห็นไดอยางชัดเจนวา 
ชั้นที่สองที่เต็มไปดวยเกลียวคล่ืนจํานวนมากมายนั้นแทจริงก็คือพ้ืนผิวของคล่ืนตางๆ ที่เราเห็น 
เนื่องจากโคลงบทดังกลาวไดกลาววาเหนือขึน้ไปจากคล่ืนชั้นที่สองจะมีกลุมเมฆ แตคล่ืนชั้นแรกละ เปนอยางไร 
นักวิทยาศาสตรไดคนพบเมื่อไมนานมานี้วา ยังมีคล่ืนใตน้ําซึ่ง “เกิดขึ้นเนื่องจากมีชัน้น้ําที่มีความหนาแนนตางกันมาประสานกัน.”2 (ดูรปูที่ 16). 
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รูปท 16:คลื่นใตน้ําบริเวณท่ีมีช้ันน้ําสองช้ันซ่ึงมีความหนาแนนตางกันมาประสานกัน 
สายหนึ่งจะมีความหนาแนนมากกวา (สายที่อยูตํ่ากวา) สวนอีกสายหน่ึงจะมคีวามหนาแนนที่นอยกวา 
(สายที่อยูดานบน) (Oceanography  ของ Gross หนา 204) 

บรรดาคล่ืนใตน้ําจะปกคลุมสายน้าํใตมหาสมุทรและทองทะเลลึก เพราะวาสายน้ําระดับลึกจะมีความหนาแนนที่สูงกวาสายน้ําที่อยูเหนือกวา 
คล่ืนใตน้ํานัน้กระทําหนาที่เสมือนคล่ืนที่อยูบนผิวน้ํา คล่ืนเหลานัน้สามารถแตกสลายไดเชนเดียวกับคล่ืนที่อยูบนผิวน้ํา 
คล่ืนใตน้ําจะไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา แตคล่ืนเหลานั้น สามารถตรวจจับไดดวยการตรวจหาอุณหภูมิหรือความเปล่ียนแปลงของความเค็ม ณ 
สถานที่ที่กําหนด.3 

เชิงอรรถ: 

(1)Oceans  ของ Elder และ Pernetta หนา 27.  

(2)Oceanography  ของ Gross หนา 205.  

(3)Oceanography  ของ Gross หนา 205.  
 

ช) พระคัมภรีกุรอานวาดวยกลุมเมฆ: 
Sนักวิทยาศาสตรไดศึกษาถึงรูปแบบตางๆ ของกลุมเมฆ และทราบวา เมฆฝนจะกอตัวและมีรูปทรงไปตามระบบท่ีแนนอนและตามขั้นตอนตางๆ 

ซึ่งเก่ียวของกับประเภทของลมและกลุมเมฆดวย. 

เมฆฝนชนิดหนึ่งก็คือ เมฆฝนฟาคะนอง  นักอุตุนยิมวิทยาไดศึกษาถึงวิธีการกอตัวของเมฆฝนฟาคะนอง และวิธีการที่เมฆฝนประเภทน้ีกอใหเกิดฝน 
ลูกเห็บ และฟาแลบ. 

นักวิทยาศาสตรพบวา เมฆฝนฟาคะนองจะไปตามขั้นตอนดังตอไปนี้ เพ่ือทําใหเกิดฝนตก: 

1) กลุมเมฆจะถูกผลักดันโดยกระแสลม เมฆฝนฟาคะนองจะเริ่มกอตัวเม่ือกระแสลมผลักดันเมฆกอนเล็กๆ (เมฆฝนฟาคะนอง) 
ไปยังบริเวณท่ีกลุมเมฆดังกลาวน้ีมาบรรจบกัน (ดูรูปท่ี 17และ18). 



 23

 

รูปท่ี 17:จากภาพถายดาวเทียมแสดงใหเห็นวา กลุมเมฆตางๆ 
กําลังเคล่ือนตัวไปขางหนาเพื่อไปบรรจบกันตรงบริเวณอักษร B, C และ D 
เคร่ืองหมายลูกศรจะบอกใหทราบถึงทิศทางของกระแสลม (The Use of Satellite Pictures in Weather 
Analysis and Forecasting ของ Anderson และคณะ หนา 188) (คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ) 

 

รูปท่ี 18:ชิ้นสวนขนาดเล็กของกอนเมฆ (เมฆฝนฟาคะนอง) 
กําลังเคล่ือนตัวไปยงับริเวณที่จะมาบรรจบกันใกล ๆ กับเสนขอบฟา 
ที่ซึ่งเราสามารถมองเห็นเมฆฝนฟาคะนองขนาดใหญ (Clouds and Storms ของ Ludlam ภาพที่ 7.4) 
  (คลิกบนรูปภาพเพื่อขยายใหญ) 

2) การรวมกัน จากน้ันบรรดาเมฆกอนเล็กๆ ก็จะมารวมกันเพ่ือกอตัวใหเปนกลุมเมฆขนาดใหญขึ้น1(ดูรูปท่ี 18 และ 19). 
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รูปท่ี 19:(A) เมฆกอนเล็กๆ ที่กระจัดกระจายกันอยู (เมฆฝนฟาคะนอง) (B) เม่ือเมฆกอนเล็กๆ มารวมกัน 
กระแสอากาศไหลขึ้นในกอนเมฆก็จะรุนแรงตามขึ้นไปดวย จนกระทั่งกอนเมฆมีขนาดใหญโตมาก  
จากนั้นก็กล่ันกลายกลับมาเปนหยดนํ้า (The Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา 269) 
(คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ) 

3) การทับซอนกันเพ่ิมมากข้ึน เม่ือกอนเมฆขนาดเล็กรวมตัวเขาดวยกัน 
จากน้ันจะเคล่ือนตัวลอยขึ้นอากาศไหลขึ้นในกอนเมฆก็จะรุนแรงตามขึ้นไปดวย 
กระแสอากาศไหลขึ้นท่ีอยูใกลกับบริเวณศูนยกลางของกอนเมฆน้ันจะมีความรุนแรงมากกวากระแสอากาศไหลขึ้นท่ีอยูใกลกับบริเวณริม
ขอบของกอนเมฆ.2  
กระแสอากาศไหลขึ้นเหลาน้ีทําใหสวนกลางของกอนเมฆขยายตัวขึ้นในแนวด่ิง.เพ่ือท่ีวากอนเมฆจะไดทับซอนกันมากขึ้นเรื่อยๆ  (ดูรูปท่ี 
19 (B) 20 และ 21) การขยายตัวขึน้ในแนวด่ิงน้ีเปนเหตุใหกอนเมฆขยายตัวล้ําเขาไปในบริเวณท่ีมีบรรยากาศเย็นกวา 
จึงทําใหบริเวณน้ีเปนท่ีกอตัวของหยดนํ้าและลูกเห็บ และเริ่มขยายใหญขึ้นเรื่อยๆ 
เม่ือหยดนํ้าและลูกเห็บเหลาน้ีมีนํ้าหนักมากจนเกินกวาท่ีกระแสอากาศไหลขึ้นจะสามารถอุมไวได 
มันจึงเริ่มกลั่นตัวออกมาจากกอนเมฆแลวตกลงมาเปนฝน ลูกเห็บ และอื่นๆ.3 

รูปท่ี 20:เมฆฝนฟาคะนอง 
หลังจากท่ีกอนเมฆขยายตัวใหญขึ้น 
น้ําฝนจึงกล่ันมาจากกอนเมฆดังกลาว 
(Weather and Climate ของ Bodin หนา 
123)  
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รูปท่ี 21: เมฆฝนฟาคะนอง (A Colour Guide to Clouds ของ Scorer 
และ Wexler หนา 23)  

พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังนี ้: 

 เจามิไดเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮน้ันทรงใหเมฆลอย แลวทรงทําใหประสานตัวกัน แลวทรงทําใหรวมกันเปนกลุมกอน 

แลวเจาก็จะเห็นฝนโปรยลงมาจากกลุมเมฆน้ัน....  (พระคัมภีรกุรอาน, 24:43) 

นักอุตนุิยมวิทยาเพ่ิงไดทราบขั้นตอนรายละเอียดเก่ียวกับการกอตัว โครงสราง และหนาทีข่องกอนเมฆเมื่อไมนานมานี้ 
ดวยการใชเครื่องมือที่ลํ้าสมัย อยางเชน เครื่องบิน ดาวเทียม คอมพิวเตอร บอลลูน และอุปกรณอื่นๆ เพ่ือศึกษากระแสลมและทิศทางลม 
เพ่ือตรวจวัดความชื้นและคาความแปรปรวนของความชื้น อีกทั้งเพ่ือพิจารณาถึงระดับและการแปรปรวนของความกดดันในช้ันบรรยากาศอีกดวย.4  

โคลงบทที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้ หลังจากที่ไดกลาวถึงกลุมเมฆและฝน ไดพูดถึงลูกเห็บและฟาแลบดังน: 

 …และพระองคทรงใหมันตกลงมาจากฟากฟามีขนาดเทาภูเขา ในน้ันมีลูกเห็บ 
แลวพระองคจะทรงใหมันหลนลงมาโดนผูที่พระองคทรงประสงค และพระองคจะทรงใหมันผานพนไปจากผูที่พระองคทรงประสงค 

แสงประกายของสายฟาแลบเกือบจะเฉี่ยวสายตาผูมอง.  (พระคัมภีรกุรอาน, 24:43) 

นักอุตนุิยมวิทยาไดพบวา กลุมเมฆฝนฟาคะนองเหลานี ้ ซึ่งทําใหเกิดลูกเห็บโปรยปรายตกลงมานั้น จะอยูที่ระดับความสูง 25,000 ถึง 30,000 ฟุต 
(4.7 ถึง 5.7 ไมล),5อยางเชน เทือกเขาตาง ๆ ดังที่พระคัมภีรกุรอานไดกลาวไว “…และพระองคทรงใหมันตกลงมาจากฟากฟามีขนาดเทาภูเขา...” 
 (ดูรูปที่ 21ขางตน ). 

โคลงบทนี้อาจกอใหเกิดคําถามตามมาวา ทําไมโคลงบทดังกลาวจึงกลาววา “แสงประกายของสายฟา” เปนการอางถึงลูกเห็บ 
เชนนี้หมายความวาลูกเห็บเปนองคประกอบที่สําคัญในการกอใหเกิดแสงฟาแลบหรือ 
ขอใหเราดูหนังสือที่มีชือ่วา Meteorology Today ที่กลาวถึงเรื่องนี้  หนังสือเลมนี้กลาววา 
กอนเมฆจะเกิดประจุไฟฟาขึ้น 
ขณะที่ลูกเห็บตกผานลงมายังบริเวณกอนเมฆที่มหียดน้ําเย็นจัดและกอนผลึกน้ําแข็ง 
เมื่อหยดน้ําเกิดการกระทบกับลูกเห็บ หยดน้ําก็จะแข็งตัวในทันทีทีสั่มผัสกับลูกเห็บ 
และปลอยความรอนแฝงออกมา.  ส่ิงนี้ทําใหพ้ืนผิวของลูกเห็บอุนกวาผลึกน้ําแข็งทีอ่ยูรายรอบ  
เมื่อลูกเห็บสัมผัสกับผลึกน้ําแข็ง ก็จะเกิดปรากฏการณที่สําคัญอยางหนึ่งขึ้น นั่นคอื 
กระแสไฟฟาจะไหลจากวัตถุที่เย็นกวาไปยังวัตถุทีอุ่นกวา ดังนี ้ลูกเห็บจึงกลายเปนประจไุฟฟาลบ 
ปฏิกิริยาเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นเมือ่หยดน้ําเย็นจัดสัมผัสกับลูกเห็บและสะเก็ดขนาดเล็กที่แตกออกมาจากผลึกนํา
แข็งซึ่งมีประจุบวก. อนุภาคของประจุไฟฟาบวกทีม่ีน้ําหนักเบาเหลานี้ 
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ในเวลาตอมาจะถูกกระแสอากาศไหลขึน้พัดพาขึน้ไปยังสวนบนของกอนเมฆ ลูกเห็บซึ่งมีประจุลบ จะตกลงสูบริเวณดานลางของกอนเมฆ ดังนี ้
สวนลางของกอนเมฆจะเปลี่ยนเปนประจุไฟฟาลบ 
หลังจากนั้นประจุไฟฟาลบนี้จะถกูปลอยออกมาเปนแสงฟาแลบ.6 เราจึงพอสรุปปรากฏการณดังกลาวไดวา 
ลูกเห็บนั้นเปนปจจัยสําคัญในการกอใหเกิดฟาแลบ. 

ขอมูลที่เก่ียวกับแสงฟาแลบเหลานี้ ไดถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ อยูมาจนถึงป พ.ศ. 2143 
ความคิดของอรสิโตเติลที่เก่ียวกับเรื่องอุตุนิยมวิทยาจึงมีความเดนชัดขึ้น ตัวอยางเชน เขาเคยกลาวไววา 
ในบรรยากาศนั้นประกอบไปดวยไอระเหยของอนุภาคสองชนิด นั่นคือ ความแหงและความชื้น เขายังไดกลาวอีกดวยวา ฟารอง 
คือเสียงการประทะกันของไอระเหยความแหงกับกลุมเมฆที่อยูใกล ๆ กัน และฟาแลบนั้น คือ 
การเกิดประกายไฟและการเผาไหมของไอระเหยความแหงทีม่ีไฟที่บางเบาและเจือจาง7 เหลานี้ก็คือ แนวความคิดบางประการในเรื่องของอุตุนิยมวิทยา 
ซึ่งมีความชัดเจนย่ิงขึ้นในเวลาทีม่กีารเปดเผยพระคัมภีรกุรอาน เมื่อสิบส่ีศตวรรษทีผ่านมา . 

เชิงอรรถ: 

(1) ดูที่ The Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา 268-269 และ Elements of Meteorology ของ Miller และ  Thompson หนา 141.  

(2) กระแสอากาศไหลขึ้นที่อยูใกลกับศูนยกลางจะรุนแรงกวา เนื่องจากบริเวณรอบนอกกอนเมฆจะปกปองกระแสลมเหลาน้ีไมใหไดรับอิทธิพลของความเย็น.  

(3) ดูที่  The Atmosphere ของ Anthes และคณะ หนา 269 และ Elements of Meteorology ของ  Miller และ Thompson หนา 141-142.  

(4) ดูที่ Ee’jaz al-Quran al-Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-Sohob, al-Matar, ของ Makky และคณะ หนา 55.  

(5) Elements of Meteorology ของ Miller และ Thompson หนา 141.  

(6) Meteorology Today ของ Ahrens  หนา 437.  

(7)The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica เลม 3, ของ Ross และคณะหนา 369a-369b.  
 

ซ) ความเห็นของนักวิทยาศาสตรในเรื่องปาฏิหารยิทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรกุรอาน: 
ตอไปนี้คอืความคิดเห็นบางประการของนักวิทยาศาสตร1ที่เก่ียวกับปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระคัมภีรกุรอาน 

ความเห็นทั้งหมดเหลานี้ไดนํามาจากวีดีโอเทปในหัวขอเรื่อง This is the Truth ในวีดีโอเทปชุดนี้ ทานจะไดชมและไดฟงนักวิทยาศาสตรทานตางๆ 
กลาวขอคิดเห็นดังตอไปนี ้

1) Dr. T. V. N. Persaud ศาสตราจารยสาขากายวิภาควิทยา ศาสตราจารยสาขากุมารเวชศาสตรและสุขภาพเด็ก และศาสตราจารยสาขาสูติศาสตร 
นรีเวชวิทยา และวิทยาศาตรเก่ียวกับการสืบพันธุของมหาวิทยาลัยมานิโบตา (University of Manitoba) ,วินนิเพค , มานิโบตา ประเทศแคนาดา ณ 
ที่แหงนัน้ เขาไดดํารงตําแหนงประธานแผนกกายวิภาควิทยาถึง 16 ป . เขามีชื่อเสียงโดงดังอยูในสาขาวิชานี ้
เขาเปนนักเขียนหรือบรรณาธิการใหกับตําราเรียนถึง 22 เลม อีกทัง้ยังจัดพิมพเอกสารทางวิทยาศาสตรถึง 181 ชิ้น ในป พ.ศ. 2534 
เขาไดรับรางวัลบุคคลที่นาชืน่ชมทีสุ่ดในสาขากายวิภาคของประเทศแคนนาดา นั่นคอืรางวัล J.C.B Grant Award 
จากสมาคมนักกายวิภาควิทยาแคนนาดา (Canadian Association of Anatomists) 
 เมื่อเขาถูกถามเก่ียวกับปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรในพระคัมภรีกรุอานซ่ึงเขาไดทําการวิจัยมาแลว เขากลาวดังตอไปนี้ : 

“ที่ขาพเจาเขาใจก็คือวา พระมหูะหมัดเปนเพียงมนุษยปุถุชนธรรมดาเทานั้นเอง  พระองคอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมได แททีจ่ริงแลว 
พระองคเปนคนไมรูหนังสือ และเรากําลังจะพูดถึงเรื่องราวเมื่อหนึ่งพันสองรอยป (จริงๆ แลวตองหนึง่พันส่ีรอยป) มาแลว 
ทานเคยพบกับผูไดทีอ่านไมออกเขียนไมได แตแถลงและกลาวถอยคําไดอยางนาทึง่ อีกทั้งยังตรงกับลักษณะทางวิทยาศาสตรอยางนาฉงนอีกดวย 
และโดยสวนตัวแลว ขาพเจาไมอาจมองเรื่องนี้วาเปนเพียงเรื่องบังเอิญได เนื่องจากมีความถูกตองแมนยําสูง และอยางที่ Dr. Moore ไดกลาวไว 
ขาพเจาเชื่อไดอยางสนิทใจวาเรือ่งนี้เปนการดลใจหรือเปนการเปดเผยจากพระผูเปนเจา ซึ่งทําใหพระองคทรงทราบถึงถอยแถลงเหลาน.  
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ศาสตราจารย Persaud ไดนําโคลงบางบทที่อยูในพระคัมภรีกุรอานและพระดํารัสของพระศาสดามูหะหมัด  
iมารวมไวในหนังสือบางเลมของเขาดวย อีกทั้งยังนําเสนอโคลงและพระดํารัสของพระศาสดามูหะหมัด  ในที่ประชุมอีกหลายแหงดวย. 

2) Dr. Joe Leigh Simpson ผูซึ่งเปนประธานแผนกสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา ศาสตราจารยในสาขาสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา 
อีกทั้งยังเปนศาตราจารยในสาขาวิชาโมเลกุลและพันธุศาสตรของมนุษยที่วิทยาลัยแพทยศาสตรเบยเลอร (Baylor College of Medicine), ฮุสตัน, 
เท็กซัส สหรัฐอเมริกา อดีตเคยเปนศาสตราจารยในสาขาสูต-ินรีเวชวิทยาและประธานแผนกสูต-ินรีเวชวิทยาที่มหาวิทยาลัยเทนเนสซ่ี (University of 
Tennessee), เม็มพิส, เทนเนสซ่ี, สหรัฐอเมริกา. อกีทั้งยังเคยเปนประธานสมาคมการเจริญพันธุของแหงอเมริกา (American Fertility Society) อีกดวย 
เขาไดรับรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมทั้งรางวัลบุคคลดีเดนจากสมาคมศาสตราจารยดานสูติวิทยาและนรีเวชวิทยา (Association of Professors of 

Obstetrics and Gynaecology) ในป พ.ศ. 2535 ศาตราจารย Simpson ไดทําการศึกษาพระดํารัสของพระศาสดามูหะหมัด  สองประโยคดังนี้: 

{พวกเจาทุกคน 

สวนประกอบทัง้หมดที่กอกําเนิดข้ึนเปนตัวพวกเจานั้นมาจากการหลอหลอมเขาดวยกันในมดลูกของมารดาโดยใชเวลาสี่สิบวัน...}2  

{เม่ือตัวออนผานพนไปเปนเวลาสี่สิบสองคืนแลว พระผูเปนเจาจะทรงสงเทพเจาไปที่ตัวออนดังกลาว 
เพื่อตบแตงรูปทรงและสรางสรรห ูตา ผิวหนัง เนื้อ และกระดูก....}3 

เขาไดทําการศกึษาพระดํารัสทั้งสองของพระศาสดามูหะหมัด  อยางละเอียด ไดความวา ในส่ีสิบวันแรกของการกอตวั 

เห็นไดชัดเจนวาเปนชวงกําเนิดตัวออน เขารูสึกประทับใจเปนอยางมากในความถูกตองและแมนยําของพระดํารัสของพระศาสดามูหะหมัด . 
 หลังจากนั้น ในระหวางการประชมุที่แหงหนึ่ง เขาไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องดังกลาวดังตอไปนี้: 

“ดังนั้นฮาดีธส (hadeeths) ทั้งสอง (พระดํารัสของพระศาสดามูหะหมัด ) ที่กลาวถึงนี้ 
ไดทําใหเราทราบถึงตารางเวลาที่กําหนดไวอยางชดัเจนในเรื่องพัฒนาการที่สําคัญของตัวออนกอนระยะเวลาส่ีสิบวัน.  และอีกครั้งหนึง่ 
ขาพเจาคิดวามีวิทยากรทานอืน่ๆ ไดกลาวถึงประเด็นนี้ซ้ําไปแลวเมื่อเชานี้วา 
ฮาดีธสเหลานี้ไดไมอาจไดมาโดยอาศัยความรูในทางวิทยาศาสตรซึ่งมีอยูในยุคสมัยที่เขียนถอยคําเหลานี้ขึ้นมา..........เขาพูดตอวา. . . . ขาพเจาคิดวา 
นอกจากจะไมมคีวามขัดแยงกนัระหวางเรี่องราวเกี่ยวกับพันธุศาสตรและศาสนาแลว 
ศาสนายังสามารถช้ีทางใหกับเรื่องทางวิทยาศาสตรไดดวยการเปดเผยส่ิงที่เก่ียวกับดานวิทยาศาสตรบางเรื่องในสมัยโบราณไดอกีดวย 
อยางเชนขอความที่จารึกไวในพระคัมภีรกุรอาน ซึ่งไดแสดงใหเหน็ในอีกหลายศตวรรษตอมาวาเปนความจริง 
ซึ่งเปนการสนับสนุนวาองคความรูที่อยูในพระคัมภรีอัลกุรอานนัน้ ไดรับการถายทอดมาจากพระผูเปนเจา .”   

3) Dr. E. Marshall Johnson ศาตราจารยกิตติมศักดิ์ในสาขากายวิภาควิทยาและการพัฒนาทางดานชีววิทยา ณ มหาวิทยาลัยธอมัส เจฟเฟอรสัน 
(Thomas Jefferson University), ฟลาเดลฟย, เพนนซิลเวอรเนีย สหรัฐอเมริกา ที่แหงนั้น เขาเปนศาสตราจารยในสาขากายวิภาควิทยาเปนเวลา 22 ป 
เปนประธานแผนกกายวิภาควิทยาและผูอํานวยการของสถาบันแดเนียล โบห (Daniel Baugh Institute) 
อีกทั้งเขายังเปนประธานของสมาคมวิทยาเทราโต (Teratology 0f the Society) เขามีงานเขียนมากกวา 200 ชิ้น ในป พ.ศ. 2524 
ในระหวางการประชุมทางการแพทยในกรุงแดมแมม ประเทศซาอดุิอาระเบีย ศาสตราจารย Johnson 
ไดกลาวถึงการนาํเสนอที่เก่ียวกับงานคนควาของเขาวา: 

“พอสรุปไดวา พระคัมภีรกรุอานไมไดอธิบายไวแตเพียงการพัฒนารูปรางภายนอกเทานั้น แตยังเนนย้ําถึงชวงระยะการพัฒนาอวัยวะภายใน 
ระยะตางๆ ภายในตัวออน ทั้งการสรางและการพัฒนาของตัวออน โดยเนนยํ้าถึงขัน้ตอนสําคัญๆ 
ซึ่งไดรับการยอมรับจากวิทยาศาสตรรวมสมัยอีกดวย.”   

เขายังไดกลาวอีกดวยวา “ในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตร ขาพเจาจึงสามารถดําเนินงานกับส่ิงที่ขาพเจามองเห็นไดเทานั้น 
ขาพเจาเขาใจชีววิทยาของตัวออนและการพัฒนาการได ขาพเจาเขาใจพระดํารัสทีแ่ปลมาจากพระคัมภีรกุรอานได 
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อยางที่ขาพเจาไดเคยยกตัวอยางไปกอนหนานีแ้ลว ถาขาพเจาจําตองสับเปล่ียนตัวของขาพเจาเองกลับไปยังยุคสมัยกอนนัน้ 
โดยที่มคีวามรูดังเชนในปจจุบันนี้ และเมื่อใหขาพเจาอธิบายส่ิงตางๆ ขาพเจาก็ไมอาจอธิบายส่ิงตางๆ ที่ไดอธิบายไปแลวไดอีก. 
 ขาพเจายังไมเห็นพยานหลักฐานใดที่จะใชหักลางแนวความคดิที่วา ปจเจกชนอยางเชน พระมูหะหมัด 
ตองไดรับการพัฒนาขอมูลเหลานี้มาจากสถานทีแ่หงหนึ่งแหงใด ดังนั้น ขาพเจายังไมเห็นมอีะไรในที่นี้ทีจ่ะขัดแยงกับแนวความคิดทีว่า 
ในงานเขียนของพระองค ตองมีพระผูเปนเจาเขามาเกี่ยวของดวยเปนแนแท.”4  

4) Dr. William W. Hey เปนนักวิทยาศาสตรดานทะเลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง 
เขาเปนศาสตราจารยในสาขาวิทยาศาสตรทางธรณีวิทยาของมหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of Colorado), โบลเดอร, โคโลราโด สหรัฐอเมริกา 
อดีตเคยดํารงตําแหนงคณบดขีองคณะวิทยาศาสตรทางทะเลและสภาพบรรยากาศ ณ มหาวิทยาลัยไมอามี่ (University of Miami), ไมอามี,่ ฟลอริดา, 
สหรัฐอเมริกา หลังจากที่ไดหารอืกับศาสตราจารย Hey 
เก่ียวกับขอความในพระคมัภีรกุรอานซ่ึงกลาวถึงขอเท็จจริงเก่ียวกับทะเลที่มีการคนพบเมื่อไมนานมานี้ เขากลาววา: 

“ขาพเจาพบวามันเปนเรื่องที่นาสนใจมากจริงๆ ที่วาขอมูลชนดิดังกลาวพบอยูในคมัภีรที่เกาแกอยางพระคัมภีรกุรอาน 
และขาพเจาไมมทีางที่จะทราบวาขอมูลเหลานัน้มาจากที่ใด แตขาพเจาคิดวา มันนาสนใจเปนอยางยิ่งที่มีขอมูลดังกลาวนี้อยูในคัมภรีนั้น 
และงานนี้ยังคงเดินหนาคนหาความหมายที่อยูในบางตอนของคัมภีรตอไป” และเมื่อเขาถูกถามเก่ียวกับแหลงที่มาของพระคัมภรีกุรอาน เขาตอบวา 
“เออ ขาพเจาคิดวาคัมภีรนัน้คงจะตองเปนเทวโองการอยางแนนอน”  

5) Dr. Gerald C. Goeringer ผูอาํนวยการหลักสูตรและรองศาสตราจารยในสาขาตัวออนวิทยาทางการแพทยประจําแผนกชีววิทยาดานเซลล 
คณะแพทยศาสตร มหาวทิยาลัยจอรจทาวน (Georgetown University), วอชิงตัน, โคลัมเบีย, สหรฐัอเมริกา 
ในระหวางการประชุมทางการแพทยแหงซาอดุิอารเบีย ครั้งที่แปด ในกรุงริยาดห ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารย Goeringer 
ไดกลาวดังตอไปนี้ในการนําเสนอผลงานทางดานวิจัยของเขา: 

“มีอะยาห (aayahs) (โคลงในพระคัมภีรกุรอาน) 
อยูเพียงไมกี่บทเทานั้นที่มีคําอธิบายที่คอนขางครอบคลุมทุกดานของการพัฒนาของมนุษยตั้งแตระยะที่มีการปฏิสนธิไปจนถึงระยะการพัฒนาอวัยวะ 
ไมเคยมีการบันทกึที่เก่ียวกับการพัฒนาการของมนษุยที่มีความชดัเจนและสมบูรณแบบมากอน อยางเชน การแบงประเภท คําศัพทเฉพาะทาง 
และคําอรรถาธิบาย “ ตัวอยางสวนใหญ แตไมทั้งหมด  คือการอรรถาธิบายนั้นเปนการคาดการณลวงหนาไวหลายศตวรรษ 
ไมวาจะเปนการบันทึกที่เก่ียวกับระยะตางๆ 
ของตัวออนมนษุยและการพัฒนาการของทารกในครรภซึ่งไดบันทึกไวในวรรณกรรมทางดานวิทยาศาสตรสมัยโบราณ.”  

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

“ขาพเจารูสึกประทับใจเปนอยางยิ่ง ที่ไดพบกับขอเท็จจริงดานดาราศาสตรที่มอียูในพระคัมภรีกุรอาน 
และสําหรับพวกเราบรรดานักดาราศาสตรสมัยใหมไดศึกษาคนควาเพียงแคเส้ียวเล็กๆ ของจักรวาลเทานั้น 
เราไดมุงมั่นเพียรพยายามเพื่อทําความเขาใจเพียงสวนเล็กๆ เทานัน้ เนื่องจากการใชกลองโทรทรรศน 
ทําใหเราสามารถมองเห็นเพียงแคเศษเส้ียวของทองฟา โดยไมไดคาํนึงถึงทั้งจักรวาลเลย ดังนั้น เมื่ออานพระคําภรีกุรอาน และเมือ่ไดตอบคําถามตางๆ 
ขาพเจาจึงคิดวา ขาพเจาคนพบวิถีทางที่จะเสาะแสวงหาเรื่องราวของจักรวาลในอนาคตไดแลว”  

7) ศาสตราจารย เตชทัศน เตชเสน (Tejatat Tejasen) ประธานแผนกกายวิภาควิทยาแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย 
อดีตเคยดํารงตําแหนงคณะบดีคณะแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยดังกลาว ในระหวางการประชุมทางการแพทยแหงซาอุดิอารเบีย ครั้งที่แปด 
ในกรุงริยาดห ประเทศซาอุดิอาระเบีย ศาสตราจารยเตชทัศนไดยืนขึ้นและกลาววา : 
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“ในชวงระยะสามปที่ผานมา 
ขาพเจาไดใหความสนใจในพระคัมภีรกุรอาน.........จากการศึกษาของขาพเจาและจากส่ิงที่ขาพเจาไดเรียนรูจากการประชุมในครั้งนี ้
ทําใหขาพเจามีความเชื่อวาทุกส่ิงที่จารึกไวในพระคัมภีรกุรอานเมื่อหนึ่งพันส่ีรอยปมาแลวนั้นจะตองเปนความจริง 
ซึ่งสามารถพิสูจนไดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 
เนื่องจากวาพระศาสดามูหะหมัดนั้นทรงอานไมออกเขียนไมได,พระมูหะหมัดจะตองทรงเปนผูนําสารซึ่งถายทอดความจริงนี ้
ซึ่งตองมีใครทีม่ีความเหมาะสมอยางเชน พระผูสรางเปนผูเปดเผยความรูนี้ใหแกพระองคเพ่ือเปนวิทยาธาน 
พระผูสรางที่วานีจ้ะตองเปนพระผูเปนเจาอยางแนนอน เพราะฉะนัน้ ขาพเจาคิดวาถึงเวลาแลวที่จะกลาว La ilaha illa Allah 
 ไมมีพระผูเปนเจาองคใดอีกแลวทีจ่ะควรเคารพบูชานอกเสียจากพระอัลเลาะห (พระผูเปนเจา)  Muhammadur rasoolu Allah 
พระมูหะหมัดคือผูนําสาร (พระศาสดา) ของพระอลัเลาะห (พระผูเปนเจา) สุดทายนี้ 
ขาพเจาคงจะตองขอแสดงความยนิดีกับการดําเนนิการจนประสบกับความสําเร็จครั้งยิ่งใหญและยอดเยี่ยมสําหรับการประชุมในครัง้นี้ 
...ขาพเจาไมไดรบัเพียงแตความคิดเห็นทางวิทยาศาสตรและทางศาสนาเทานั้น แตยังไดมีโอกาสพบกับนักวิทยาศาสตรที่มีชือ่เสียง 
และไดสรางมิตรใหมๆ  กับบรรดาผูเขารวมประชุมอีกดวย ส่ิงที่มีคาที่สุดที่ขาพเจาไดจากกับมายัง ณ ที่แหงนีค้ือ La ilaha illa Allah, Muhammadur 
rasoolu Allah และการไดเขามาเปนชาวมุสลิมคนหนึ่ง.”  
หลังจากที่เราไดเห็นตัวอยางเกี่ยวกับปาฏิหาริยทางวิทยาศาสตรที่อยูในพระคัมภีรกุรอานและขอคิดเหน็ของบรรดานักวิทยาศาสตรเก่ียวกับเรื่องนี้แลว 
ขอใหพวกเราลองถามคําถามเหลานี้กับตัวเราเอง: 

 เปนเรื่องบังเอิญไดหรือไมวาขอมูลทางวิทยาศาสตรในหลากหลายดานที่ถูกคนพบเมื่อไมนานมานี้ 
ไดกลาวไวในพระคัมภีรกุรอานซ่ึงถูกเปดเผยเมื่อสิบส่ีศตวรรษที่ผานมา? 

 พระมูหะหมัด หรือมนุษยคนอืน่ๆ อาจเปนผูประพันธพระคัมภีรกรุอานนี้ไดหรือไม? 

คําตอบที่เปนไปไดมีเพียงคําตอบเดียววา พระคัมภรีกุรอานฉบับนีน้ัน้จะตองเปนพระดํารัสของพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งเปดเผยโดยพระองคเอง. 

 

เชิงอรรถ: 

(1) หมายเหตุ: อาชีพของนักวิทยาศาสตรทุกทานที่กลาวไวในเว็บไซตนี้ไดรับการอัพเดทครั้งสุดทายเมื่อป พ.ศ. 2540.   

(2) บรรยายใน Saheeh Muslim เลขที่ 2643 และ Saheeh Al-Bukari เลขที่ 3208  

หมายเหตุ: สิ่งที่อยูในระหวางวงเล็บพิเศษเหลานี้ {…..} ในที่นี้คือ ขอความที่ไดรับการแปลมาจากส่ิงที่พระมูหะหมัด  ทรงตรัสไว 
อีกทั้งโปรดสังเกตวาเคร่ืองหมายนี้ # ที่ใชในเชิงอรรถ จะบอกใหทราบหมายเลขของฮาดีธ  ฮาดีธก็คือ 

รายงานที่เช่ือที่ไดซ่ึงถายทอดมาจากบรรดาสหายของพระศาสดามูหะหมัด  ถึงสิ่งที่พระองคทรงตรัส ทรงกระทํา หรือทรงอนุญาต.  

(3) บรรยายใน Saheeh Muslim เลขที่ 2645.   

(4) พระศาสดามูหะหมัด  ทรงไมรูหนงัสือ พระองคไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือได 

แตพระองคทรงตรัสถึงเร่ืองราวในพระคัมภีรกุรอานใหกับบรรดาสหายของพระองคฟงได อีกทั้งยังทรงบัญชาใหสหายบางคนเขียนส่ิงที่ทรงตรัสเหลานั้นไวดวย.  

 
 
 
 

(2) ความทาทายท่ียิ่งใหญในการประพัทธโคลงสักหน่ึงบท ใหเทียบเทาโคลงในพระคัมภีรกุรอาน
พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังนี ้: 

และถาหากสูเจา ยังคงคลางแคลงสงสัย ในสิง่ที่เราไดสงมาแกบาวของเรา ก็ขอใหสูเจา จงแตงข้ึนมาสักซูเราะฮหนึ่ง 
ที่เหมือนกับสิ่งนี้ สูเจาอาจจะเรียกใครอ่ืน นอกจากอัลลอฮมาชวยเหลือสูเจาก็ได ถาหากสูเจาแนจริง 
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(ในความสงสัยก็จงทํา) แตถาหากสูเจาไมทํา และสูเจาก็ไมมีทางที่จะทําไดดวย ดังนั้น จงระวังไฟ 
ที่ถูกเตรียมไวสาํหรับบรรดาผูปฏิเสธ ซ่ึงจะมีมนุษยและหินเปนเชื้อเพลิงและ (มุฮัมมัด) จงแจงขาวดี แกบรรดาผูศรทัธา 

และประกอบการดีทั้งหลายวา สําหรับพวกเขา คือสวนสวรรคหลากหลาย ที่เบื้องลาง มีลําน้ําหลายสายไหลผาน .
(พระคัมภีรกุรอาน 2:23-25) 

นับตั้งแตพระคัมภีรกุรอานไดถูกเปดเผยเมื่อสิบส่ีทศวรรษที่ผานมา 
ยังไมเคยมีบุคคลใดสามารถประพันธโคลงขึน้เลยมาสักหนึ่งบทที่เทยีบเทาโคลงในพระคัมภีรกรุอานที่มีทั้งความไพเราะ โวหารคมคาย วิจิตรบรรจง  
มีบทบัญญัติทีแ่หลมคม มีขอมูลที่ถูกตอง มีการพยากรณที่แมนยํา อีกทั้งยังมีคุณลักษณะที่สมบูรณแบบอื่นๆ และโปรดสังเกตวา 
บทที่ส้ันที่สุดในพระคัมภีรกุรอาน (บทที่ 108) ซึ่งมีเพียงสิบคําเทานั้น ก็ยังไมเคยมบุีคคลใดสามารถเอาชนะความทาทายได ทั้งในอดีตและปจจุบัน.1  

ชาวอาหรับทีไ่มมีความเชื่อบางคนซึ่งบุคคลเหลานั้นตางเปนปจจามิตรของพระศาสดามูหะหมัด  
ไดพยายามเอาชนะความทาทายดังกลาวเพ่ือพิสูจนใหเหน็วาพระมหูะหมัด   นั้นไมใชพระศาสดาที่แทจริง 
แตพวกเขาทั้งหมดเหลานั้นตางตองลมเหลวในการกระทําเชนนั้น.2  พวกเขาลมเหลว ทั้งๆ 

ที่พระคัมภรีกุรอานไดถูกเปดเผยเปนภาษาของพวกเขาเองและยังเปนภาษาทองถิ่น อีกทั้งชาวอาหรบัในสมัยของพระมูหะหมัดนั้น  
 ตางเปนคนที่มีวาทศิลปดีเย่ียมซึ่งคุนเคยกับการเลือกใชคําทีม่ีความไพเราะสละสลวยมาใชในการประพันธกาพยและโคลงตางๆ 
ซึ่งยังคงนาอานและล้ิมรสในความซาบซึ้งไดมาจนทุกวันนี้. 

โคลงบทที่สั้นที่สุดในพระคัมภีรกุรอาน (บทที่ 108)ซ่ึงมีเพยีงสิบคําเทานั้น 
แตยังไมเคยมีบุคคลใดที่สามารถเอาชนะความทาทายนี้ไดดวยการประพันธโคลงสักหนึ่งบทที่เทียบเทากับโคลงในพระคัมภีรกุรอานไดเลย.

เชิงอรรถ: 

(1) ดู Al-Borhan fee Oloom Al-Quran, Al-Zarkashy, เลม 2 หนา 224.  

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

 

 

 

(3) 
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การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเรือ่งการมาจุติของพระมูหะหมัด  ศาสดาของศาสนาอิสลาม

การพยากรณในพระคัมภีรไบเบิลเรื่องการมาจุติของพระศาสดามหูะหมัด  
 นั้นสามารถใชเปนพยานหลักฐานแสดงใหบุคคลที่มีความศรัทธาในพระคัมภรีไบเบิลเห็นถึงความสัตยจริงของศาสนาอิสลาม. 

ใน พระราชบัญญัติ 18,ทานโมเสสไดกลาวไววา พระเจาทรงตรัสกับเขาวา 
“เราจะโปรดใหบังเกิดผูพยากรณอยางเจาในหมูพวกพี่นองของเขา และเราจะใสถอยคําของเราในปากของเขา 
และเขาจะกลาวบรรดาสิ่งที่เราบัญชาเขาไวนัน้แกประชาชนทั้งหลาย ตอมาผูใดไมเชื่อฟงถอยคําของเรา 
ซ่ึงผูพยากรณกลาวในนามของเรา เราจะกําหนดโทษผูนั้น” (พระราชบัญญติั 18:18-19) .1 

จากโคลงบทตางๆ เหลานี้ เราสามารถสรุปไดวา พระศาสดาในการพยากรณนี้จะตองมีบุคลิกลักษณะสามประการดังนี้: 

1) เขาจะตองเปนอยางทานโมเสส. 

2)  เขาจะตองมาจากบรรดาพ่ีนองของชาวยิว เชน ลูกหลานของอิสมาเอล. 

3) พระผูเปนเจานั้นจะทรงใสพระดํารัสของพระองคลงในพระโอษฐของพระศาสดาองคดังกลาวนี้และพระองคจะทรงประกาศถึงส่ิงที่พระผูเป
นเจาทรงบัญชาพระองคมา. 

ขอใหเราลองตรวจสอบบุคลิกลักษณะทั้งสามประการนี้ใหลึกลงไปอีก: 

1) พระศาสดาอยางเชนทานโมเสส: 

เปนการยากที่จะมีพระศาสดาองคใดถึงสองพระองคที่จะมีบุคคลิกลักษณะเหมือนกันเปนอยางยิ่งเชนทานโมเสสกับพระมูหะหมัด 
. ทั้งสองตางไดรบักฎระเบียบและขอบัญญัตขิองชีวิตที่ชัดเจน ทั้งสองตางตองเผชิญกับเหลาปจจามิตรและตางไดรบัชัยชนะดวยวิธปีาฏิหาริยตางๆ 
นอกจากนีท้ั้งสองพระองคยังไดรบัการยอมรับวาเปนพระศาสดาและรัฐบุรุษอีกดวย ทั้งสองยังตองหลบหนีการวางแผนรอบปลงพระชนม 
จากการวิเคราะหระหวางทานโมเสสกับพระเยซูไมเพียงแตมีความคลายคลึงกันอยางที่ไดกลาวมาขางตน 
แตยังมีความสําคัญโดดเดนเปนอยางยิ่งอีกดวย รวมทั้งการกําเนดิอยางเปนธรรมชาติ 

ชีวิตครอบครัวและการส้ินชีพของทั้งทานโมเสสและพระศาสดามหูะหมัด แตไมใชพระเยซู นอกจากนี ้
สาวกของพระเยซูยังถือวาพระองคเปนบุตรแหงพระเจา และไมไดเปนพระศาสดาแหงพระเจา เนื่องจากโมเสสและพระมูฮัมหมัด 
 เปนพระศาสดาแลว และเพราะชาวมุสลิมเชื่อวาพระเยซูเปนเชนนั้น ดังนั้น การพยากรณจึงหมายถึงพระศาสดามูหะหมัด ไมใชพระเยซู 

เพราะวาพระมูหะหมัด นั้นมีความคลายคลึงกับทานโมเสสยิ่งกวาพระเยซูนั่นเอง. 
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อีกเชนเดียวกัน มีคนสังเกตถึงคําสอนของพระเยซทูี่ถายทอดโดยพระสาวกยอหนทีว่า 
ชาวยิวทั้งหลายกําลังรอคอยการบรรลุผลของการพยากรณที่สมบูรณชัดเจนทั้งสามประการอยู ประการแรกก็คอื การมาของพระเยซูคริสต 
ประการที่สอง การมาของอีเลยาห และประการทีส่าม การมาของพระศาสดา ซึ่งเห็นไดชัดจากคําถามทั้งสามขอทีถ่ามกับทานสาวกยอหน 
ซึ่งเปนพระในนิกายโปรแตสแตนท: “นี่แหละเปนคําพยานของยอหน เม่ือพวกยิวสงพวกปุโรหติและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเล็มไปถามทานวา 
"ทานคือผูใดทานไดยอมรับ และมิไดปฏิเสธ แตไดยอมรับวา "ขาพเจาไมใชพระคริสต" เขาทั้งหลายจึงถามทานวา 
"ถาเชนนัน้ทานเปนใครเลา ทานเปนเอลียาหหรือ" ทานตอบวา "ขาพเจาไมใชเอลียาห" "ทานเปนศาสดาพยากรณผูนั้นหรือ" 
และทานตอบวา "มิได" (ยอหน 1:19-21). ถาเราดูพระคัมภรีทีม่ีการอางอิงแบบไขว เราจะพบหมายเหตุที่ขอบหนากระดาษทีม่ีคําวา “พระศาสดา” 
ปรากฏอยูใน ยอหน 1:21 ซึ่งคําเหลานี้นัน้อางถึงการพยากรณของพระราชบัญญติั 18:15 และ 18:18.2  เราจึงพอสรุปไดจากส่ิงดังกลาวนี้วา 
พระเยซูคริสตนัน้ไมใชพระศาสดาองคที่กลาวไวใน พระราชบัญญติั 18:18 .  

2) จากพ่ีนองชาวอิสราเอล: 

อับราฮัม (Abraham) ทรงมีพระราชโอรส 2 พระองค คือ อิสมาเอลและไอแซ็ค (Ishmael and Isaac) (ปฐมกาล 21) 
ตอมาอิสมาเอลกลายเปนบรรพบุรุษของชนชาตอิาหรับ และไอแซ็คกลายเปนบรรพบุรุษของชนชาติยิว 

พระศาสดาที่กลาวถึงนี้ไมไดมาจากชนชาติยิวเอง แตมาจากบรรดาพี่นองของพวกเขา เชน บรรดาพ่ีนองของตระกูลอิสมาเอล พระมูหะหมัด , 
คือหนึ่งในเครือญาติของอิสมาเอล จึงเปนพระศาสดาที่แทจริงทีสุ่ด. 

อีกทั้งในคัมภีร อิสยาห 42:1-13 ยังไดกลาวถึงผูรับใชพระผูเปนเจา วา “ผูที่ไดรับเลือก” และ “ผูถือสาร” 
ของพระองคจะเปนผูซึ่งนํากฎระเบียบตางๆ ลงมา “ทานจะไมลมเหลวหรือทอแทจนกวาทานจะสถาปนาความยุติธรรมไวในโลก 

และเกาะทั้งหลายจะรอคอยพระราชบัญญัติของทาน” (อิสยาห 42:4) โคลงบทที่ 11 ซึ่งเชื่อมโยงบุรุษผูเปนที่รอคอยเขากับทายาทของคีดาร 
 คีดารคือใคร ตามที ่ปฐมกาล 25:13 ไดกลาวไววา  คีดารคือพระราชโอรสคนที่สองของอิสมาเอล ซึ่งเปนบรรพบุรุษของพระศาสดามหูะหมัด . 
นั่นเอง .  

3) พระผูเปนเจาจะใสพระดํารัสของพระองคลงในพระโอษฐของพระศาสดาองคนี้: 

พระดํารัสตางๆ ของพระผูเปนเจา (ในพระคมัภีรกุรอาน) ไดถูกใสลงในพระโอษฐของพระมูหะหมัด อยางแทจริง 
พระผูเปนเจาไดประทานเทพเจากาเบรียลใหลงไปสอนพระมหูะหมัด ถึงพระดํารัสที่ถูกตองของพระผูเปนเจา (พระคัมภีรกุรอาน) 
และขอรองพระองคใหนําพระดํารสัเหลานั้นไปสอนส่ังผูคนอยางทีพ่ระองคทรงสดบัมา ดังนั้น พระดํารัสดังกลาวจึงไมใชเปนของพระองคเอง 

พระดํารัสหลานัน้ไมไดมาจากความคิดของพระองคเอง แตไดถูกใสลงในพระโอษฐของพระองคโดยเทพเจากาเบรียล ในชวงชีวิตของพระมูหะหมัด 
,และภายใตการดูแลของพระองคนั้น  พระดํารัสเหลานี้จึงไดถูกทองจําและจารึกไวโดยบรรดาพระสหายของพระองค. 

อีกทั้ง คําพยากรณที่บันทึกไวใน พระราชบัญญติั ไดกลาวไววา พระศาสดาองคนี้จะทรงตรัสพระดํารัสของพระผูเปนเจาในนามของพระผูเปนเจา 
ถาเรากลับไปดูพระคัมภีรกรุอาน เราจะพบวาทุกบทของพระคัมภีร ยกเวนในบทที่ 9 จะนําเรื่องหรอืขึน้ตนดวยวลี “ในนามของพระผูเปนเจา 
พระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ.” 
  

เครื่องบงชี้อีกอยางหนึ่ง (นอกจากคําพยากรณทีบั่นทึกไว พันธสญัญาเลมที่หา ไดแกพระคมัภีร อิสยาห 
ที่เก่ียวพันกับผูถือสารโดยเช่ือมโยงกับคีดารดวยบทสวดบทใหม (พระคัมภีรซึ่งจารกึดวยภาษใหม) ซึ่งสวดโดยพระผูเปนเจา (อิสยาห 42:10-11) 
ในทีน่ี้ไดกลาวไวอยางชัดแจงในคําพยากรณที่บันทึกไวใน อิสยาห: “แตพระองคจะตรัสกับชนชาตินี้โดยตางภาษา” (อิสยาห 28:11 KJV) 

อีกสวนหนึ่งที่เก่ียวพันกัน ไดแก พระคัมภีรกุรอานไดรับการเปดเผยไปยังกลุมบุคคลตางๆ ในชวงกวายี่สิบสามป 
เปนเรื่องที่นาสนใจเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับ อิสยาห 28  ซึ่งไดกลาวถึงในส่ิงเดียวกัน “เพราะเปนขอบังคับซอนขอบังคับ ขอบังคับซอนขอบังคับ 

บรรทัดซอนบรรทัด บรรทัดซอนบรรทัด ทีน่ีน่ิด ที่นั่นหนอย”  (อิสยาห 28:10). 
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โปรดสังเกตวาพระผูเปนเจาทรงตรัสเปนคําพยากรณไว พระราชบญัญัติ บทที่18 วา “ตอมาผูใดไมเชื่อฟงถอยคําของเรา 
ซ่ึงผูพยากรณกลาวในนามของเรา เราจะกําหนดโทษผูนั้น” (พระราชบัญญติั 18:19) ส่ิงที่กลาวมานี้หมายความวา 

ผูใดก็ตามทีศ่รัทธาในพระคัมภีรจะตองมีความศรทัธาในส่ิงพระศาสดาองคทรงสั่งสอน และพระศาสดาที่วานีไ้ดแก พระศาสดามูหะหมัด .  นั่นเอง 

 

เชิงอรรถ: 

(1) โครงทุกบทในหนานี้ไดนํามาจาก The NIV Study Bible, New International Version ยกเวนตรงที่ระบุหมายเหตุไววามาจาก KJV ซ่ึงหมายความวา เปนฉบับของ 
King James Version.  

(2)ดูหมายเหตุบริเวณขอบดานลางของ The NIV Study Bible, New International Version   ที่โคลง 1:21 หนา 1594.  
 

(4) โคลงบทตางๆ ในพระคัมภีรกุรอานท่ีกลาวถึงเหตุการณในอนาคตซึ่งในเวลาตอมาไดเกิดขึ้นดังท่ีกลาวไว
ดังตัวอยางหนึ่งของเหตุการณที่ไดกลาวไวลวงหนาในพระคัมภีรกุรอาน ไดแก 

ชัยชนะของชาวโรมันที่มีตอชาวเปอรเชียภายในเวลาสามถึงเกาปหลังจากที่ชาวโรมันเคยพายแพตอชาวเปอรเชียมากอน 
ซ่ึงเร่ืองนี้พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

 พวกโรมันถูกพิชิตแลวในดินแดนอันใกลนี ้แตหลังจากการปราชัยของพวกเขาแลวพวกเขาจะไดรับชัยชนะ 

ในเวลาไมก่ีปตอมา (สามถึงเกาป)... (พระคัมภรีกุรอาน 30:2-4) 

ขอใหพวกเราดูวาประวัติศาสตรไดบอกใหพวกเรารูเก่ียวกับสงครามเหลานี้อยางไร ในหนังสือเลมหนึ่งที่ชื่อวา History of the Byzantine State 
ไดกลาววา กองทัพโรมนัไดพายแพอยางยอยยับตอแอนติออซ ในป พ.ศ. 1156 
และสงผลใหชาวเปอรเชียขึ้นมามคีวามแข็งแกรงเหนือกวาชนเผาอืน่ทั้งหมดไดอยางรวดเร็ว.1 ในเวลานั้น ยากที่จะจินตนาการวา 
ชาวโรมันจะเอาชนะชาวเปอรเชียได แตในพระคัมภรีกุรอานไดกลาวไวลวงหนาวา ชาวโรมันจะกลับมามีชัยชนะภายในสามถึงเกาป ในป พ.ศ. 1165 
เกาปหลังจากความพายแพของชาวโรมัน กองทัพทั้งสอง (โรมันและเปอรเซีย) ไดมาประจัญหนากนัอกีครั้งหนึ่งบนอาณาจักรอารเมเนีย่น 
และผลลัพธก็คือ ชัยชนะอยางเดด็ขาดของชาวโรมันเหนอืชาวเปอรเซีย ซึ่งถือไดวาเปนชัยชนะครั้งแรกหลังจากความพายแพของชาวโรมันเมื่อป พ.ศ. 
1156 เปนตนมา.2 คําพยากรณเปนไปตามที่พระผูเปนเจาไดทรงตรสัไวในพระคัมภีรกุรอานทุกประการ. 

อีกทั้งยังมีโคลงบทอื่นๆ อีกจํานวนมากในพระคัมภรีกุรอาน และคํากลาวของพระศาสดามูหะหมัด 
ซึ่งกลาวถึงเหตุการณในอนาคตซึง่ตอมาไดเกิดขึน้จริงตามที่กลาวไวนั้น. 

 

เชิงอรรถ: 

(1) History of the Byzantine State โดย Ostrogorsky หนา 95.  

(2)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.  
 

(5) ปาฏิหาริยซึ่งทรงแสดงโดยพระศาสดามูหะหมัด   
พระศาสดามูหะหมัด ไดแสดงปาฏิหาริยนานัปการโดยไดรับพระอนุญาตจากพระผูเปนเจา ปาฏิหารยิเหลานี้มีประจักษพยานรูเห็นมากมาย 

ดังตัวอยางเชน : 

 เมื่อมีผูไมมคีวามเชื่อจํานวนหนึ่งในนครเมกกะห ไดขอใหพระศาสดามูหะหมัด  to ทรงแสดงปาฏิหาริยใหกับพวกเขาประจักษ 
พระองคทรงแสดงการแยกดวงจันทรใหพวกเขาดู.1 
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 ปาฏิหาริยอีกอยางหนึ่งไดแก ทาํใหน้ําไหลออกมาจากนิ้วพระหัตถของพระมหูะหมัด 
เมื่อบรรดาพระสหายของพระองครูสึกกระหายน้ําและไมมนี้ําใหดื่มเลย ยกเวนมีอยูเพียงเล็กนอยในคนโท 
พวกเขาเขาไปเฝาพระองคและทลูกับพระองควา พวกเขาไมมีน้ําทีจ่ะใชชําระลางหรือแมกระทั่งไวดืม่เลย ยกเวนน้ําที่อยูในคนโทนั้น 

เมื่อเปนเชนนั้น พระมูหะหมัด  จึงทรงจุมพระหัตถลงไปในคนโทดังกลาว 
และตอมาน้ําไดเริ่มไหลออกมาระหวางนิ้วพระหัตถของพระองค ดงันั้น พวกเขาจึงดื่มและใชชําระลางอยางที่ปรารถนา 
บรรดาพระสหายเหลานั้นมีจํานวนทั้งส้ินหนึ่งพันหารอยคน.2 

อีกทั้งยังมีปาฏิหาริยอื่นๆ อีกจํานวนมากซึ่งพระองคทรงแสดงหรอืเกิดกับพระองค. 

เชิงอรรถ: 

(1)บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari  เลขที่ 3637 และ Saheeh Muslim เลขที่ 2802.  

(2) Narrated in Saheeh Al-Bukhari, #3576, and Saheeh Muslim, #1856.  
  

(6) ชีวิตท่ีสมถะของพระมูหะหมัด   
ถาเราจะเปรียบเทียบชีวิตของพระมูหะหมัด กอนที่พระองคจะทรงรับหนาที่เปนพระศาสดา 

และชีวิตของพระองคหลังจากที่พระองคทรงเริ่มปฏิบัติภารกิจในฐานะพระศาสดาแลวนั้น เราจึงพอสรุปไดวา เปนเรื่องที่อยูเหนือเหตุผลที่จะคิดวา 

พระมูหะหมัด  เปนพระศาสดาทีจ่อมปลอม ผูซึ่งอางเอาความเปนพระศาสดา เพ่ือจะไดมาซึ่งขาวของเงินทอง ความยิ่งใหญ ความรุงโรจน 
หรืออํานาจ. 

กอนที่จะรับหนาที่เปนพระศาสดา พระมูหะหมัด ไมเคยมีปญหาเรือ่งเงินๆ ทองๆ มากอนเลย 
เนื่องจากทรงเปนพอคาวานิชผูมชีื่อเสียงและประสบความสําเร็จคนหนึ่ง พระมูหะหมัด 
ทรงมีรายไดเอาไวใชจายอยางสะดวกสบายและเปนที่พอพระทัย แตหลังจากที่รับหนาที่เปนพระศาสดาแลว และเพราะเหตุดังกลาว 
พระองคกลับทรงขัดสนลงกวาแตกอน เพ่ือใหดูชัดเจนย่ิงขึ้นกวานี ้ขอใหเราดูคํากลาวเก่ียวกับชีวิตของพระองคดังตอไปน: 

 อาอิชา พระชายาของของพระมหูะหมัด ไดทรงกลาวไววา “โอ หลานชายของขา 
เราอาจจะตองเฝาชมพระจันทรกลับมาเต็มดวงใหมถึงสามครั้งในระยะเวลาทั้งสองเดือนนี ้โดยไมไดจุดไฟ (เพ่ือหุงหาอาหาร) 

ในบานของพระศาสดา เลยนะ” หลานชายของเธอจึงถามวา “โอ ปา แลวปาจะดํารงชีวิตอยูไดอยางไรละ”  เธอตอบ 

“ก็ของดําสองส่ิงอยางไรละ อินทผาลัมและน้ํานะซิ แตพระศาสดา  ทรงมีเพ่ือนบานชาวอันชา 
ซึ่งพวกเขาเหลานั้นตางเล้ียงอูฐตัวเมียซึ่งรีดน้ํานมได และพวกเขาก็เคยแบงนมอูฐใหพระศาสดา  มาบาง.”1 

 ซาห อิบ ซาด หนึ่งในบรรดาพระสหายของพระมูหะหมัด ไดกลาวไววา “พระศาสดาของพระผูเปนเจา 
 ไมเคยไดเหน็ขนมปงที่ทํามาจากแปงชั้นดีเลย นับตั้งแตพระผูเปนเจาไดทรงประทานพระองค (ใหเปนพระศาสดา) 
จนกระทั่งพระองคทรงสิ้นพระชนม.”2 

 อาอิชา พระชายาของพระมูหะหมัด  กลาววา “ที่บรรทมของพระศาสดาt , กลาววา “ที่บรรทมของพระศาสดา.”3 

 อามร อิบ อัล-ฮาเรธ หนึ่งในบรรดาพระสหายของพระมูหะหมัด ไดกลาววา เมื่อพระศาสดา   ส้ินพระชนม 
พระองคไมทิ้งเงินหรอือะไรไวเลย มีเพียงลอสีขาวที่พระองคทรงใชขี่เสด็จไปไหนมาไหนเทานั้นเอง 
อาวุธและที่ดินซึง่พระองคก็ทรงบริจาคใหกับการกศุลทั้งหมดy.4  
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พระมูหะหมัด มชีีวิตอยูอยางลําบากจนกระทั่งพระองคส้ินพระชนม แมวาพระองคจะสามารถใชทรัพยสินของชาวมุสลิมได 
แตพ้ืนที่สวนใหญของคาบสมุทรอาราเบียนก็เปนของชาวมุสลิมกอนที่พระองคจะทรงสิ้นพระชนม 
และชนชาวมุสลิมตางมีชัยชนะตลอดมาหลังจากที่พระองคทรงเสด็จส่ังสอนเปนเวลาถึงสิบแปดป. 

จึงเปนไปไดหรือไมวาพระมูหะหมดั อาจอางความเปนพระศาสดาเพ่ือที่จะไดรับยศถาบรรดาศักดิ์ ความยิ่งใหญ และอํานาจ 
ความกระหายอยากที่จะมีความสุขสบายอยูบนลาภ ยศ สรรเสริญและอํานาจนั้น ปรกติแลวจะตองหอมลอมไปดวยภักสาหารที่เลอเลิศ 
เครื่องนุงหมทีห่รหูรา พระราชวังที่อลังการ องครักษที่แตงกายสงางามและมีอํานาจอยางที่มิมีผูใดอาจจะโตแยงได ส่ิงทั้งหมดที่กลาวมานี้ 

มีส่ิงใดบางที่มีอยูในพระมูหะหมดั ? ถาลองสังเกตชีวิตของพระองคบาง อาจจะชวยตอบคําถามดังกลาวเหลานี้ได. 

แมวาความรับผิดชอบของพระองคในฐานะที่เปนพระศาสดา คร ูรัฐบุรุษ และผูพิพากษา แตพระมหูะหมัด 
ก็ยังเคยรีดนมแพะเอง,5ปะชุนเครื่องนุงหม 
ซอมรองเทาเอง,6ชวยทํางานบาน,7และไปเย่ียมเยียนคนยากจนเมื่อพวกเขาเหลานั้นเกิดเจ็บปวย.8 อีกทั้งพระองคยังทรงชวยเหลือบรรดาพระสหายของ
พระองคขุดทองรองดวยการชวยพวกเขาขนทราย.9 ชีวิตของพระองคเปนแบบอยางที่นาทึ่งในเรือ่งของความสมถะและความออนนอมถอมตน. 

พระสาวกของพระมูหะหมัด ตางรักใครในพระองค ใหความเคารพตอพระองค และไวใจในพระองคมากจนนาประหลาดใจ 
แตพระองคยังทรงเนนยํ้าวา ควรเคารพบูชาพระผูเปนเจาโดยตรง มใิชเคารพบูชาพระองคเอง อานัส หนึ่งในพระสหายของพระมหูะหมัด  
ไดกลาววา ไมเคยมีบุคคลใดที่พวกเขาจะรักมากไปกวาพระศาสดามูหะหมัด , อีกแลว แตเมื่อพระองคเสด็จมาหาพวกเขา 
พวกเขาไมตองลุกขึ้นยืนใหเกียรตพิระองค เนื่องจากพระองคไมทรงโปรดการลุกขึ้นยนืใหเกียรติพระองค,10อยางเชนที่คนอืน่ๆ 
มักกระทําตอบุคคลผูมีอํานาจทั้งหลายเสมอ. 

นานมาแลวกอนที่จะมีการคาดหวังถึงความสําเร็จใดๆ ตอศาสนาอิสลาม และในระยะเริ่มแรกของยุคที่เจ็บปวดและยาวนานของความทรมาน 

ทุกขระทมและการกล่ันแกลงตอพระมูหะหมัด และบรรดาสาวกของพระองค พระองคไดรับขอเสนอที่นาสนใจอยางหนึ่ง 
จากผูแทนคนหนึง่ของบรรดาผูนําที่เปนพวกนอกศาสนา ที่ชื่อวา ออตบา ไดเขาเฝาพระองคและทูลวา “….ถาทานตองการเงิน 

พวกเราจะจัดหามาใหทานไดอยางเพียงพอ ดังนั้น ทานจะเปนผูทีร่่ํารวยที่สุดคนหนึ่งในหมูของพวกเรา ถาทานตองการความเปนผูนํา 
พวกเราจะสถาปนาทานใหเปนผูนําของพวกเราและจะไมตดัสินใจกระทําการใดๆ โดยไมไดรับอนญุาตจากทานโดยเด็ดขาด ถาทานตองการอาณาจักร 

พวกเราจะสถาปนาทานใหเปนกษัตริยปกครองพวกเรา...” โดยที่ตองการผลตอบแทนจากพระมูหะหมัด เพียงประการเดียว นั่นคือ 
ใหยกเลิกชักจูงผูคนใหมานับถือศาสนาอิสลามและยกเลิกเคารพบูชาพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวโดยไมนับถือพระผูเปนเจาองคอื่นๆ เลย  
ขอเสนอดังกลาวนี้ มิไดเปนการย่ัวยุตอบุคคลที่กําลังแสวงหาประโยชนสุขแกชาวโลกอยูกระนัน้หรือ. พระมูหะหมัด 
ทรงลังเลเมื่อไดรับขอเสนอดังกลาวหรือไม 
หรือพระองคทรงแสรงปฏิเสธขณะที่ทรงหากลวิธีในการตอรองดวยการเปดชองไวเพ่ือใหไดขอเสนอทีด่ีกวากระนัน้หรอื ตอไปนี้คือคําตอบของพระองค 
{ในนามของพระผูเปนเจา พระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ} และพระองคก็ทรงสาธยายใหกับออตบา ดวยโคลงบทตางๆ 
ในพระคมัภีรกุรอาน 41:1-38 11 โคลงดังกลาวมีดังน: 

 เปนการประทานลงมาจากพระผูทรงกรุณาปราน ีผูทรงเมตตาเสมอ 
คัมภีรซ่ึงอายาตทั้งหลายไดใหคําอธิบายไวอยางละเอียดเปนอัลกุรอานภาษาอาหรับสําหรบัหมูชนผูมีความร  ู 

เปนการแจงขาวดีและเปนการตักเตือน แตสวนมากของพวกเขาผินหลังให ดังนั้น พวกเขาจึงไมไดยิน.  (พระคัมภีรกุรอาน 
41:2-4)  

มีอยูอีกครั้งหนึ่งที่พระองคทรงตอบสารที่สงมาโดยลุงของพระองคทีต่องการใหหยุดชกัชวนผูคนใหหนัมานับถือศาสนาอิสลาม 

คําตอบของพระมูหะหมัด นั้นมทีัง้ความเด็ดเดี่ยวและจริงใจ {ขาพเจาขอสาบานในนามของพระผูเปนเจา โอ ลุง ! 
ถาพวกเขาวางพระอาทิตยลงบนมือขวาของขาพเจาและพระจันทรลงบนมือซายของขาพเจา 
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เพื่อใหสนองตอบกับการใหยกเลิกเรื่องดังกลาว (การชักชวนผูคนใหมานบัถือศาสนาอิสลาม) ขาพเจาจะไมยอมยกเลิกจนกวา 
พระผูเปนเจาจะบันดาลใหเปนไปอยางนั้นหรือขาพเจาไดดับสูญไปจากการปกปองเรื่องดังกลาวเสียแลว}12 

พระมูหะหมัด กบัสาวกบางคนของพระองคไมเพียงแตไดรับทุกขทรมานจากการกล่ันแกลงมาเปนเวลาสิบสามป 
แตผูไมมีความศรัทธาบางคนถึงกระทั่งพยายามลอบปลงพระชนมพระมูหะหมัด  อยูหลายครั้ง 
ครั้งหนึ่งที่พวกเขายังพยามยามลอบปลงพระชนมดวยการปลอยกอนหนิขนาดใหญที่แขวนไวเพ่ือใหตกลงบนพระเศียรของพระองค.13 อีกครั้งหนึ่งทีพ่วก
เขาพยายามปลงพระชนมพระองคดวยการใสยาพิษลงในอาหารของพระองค.14 จะมอีะไรที่สามารถพิสูจนใหเหน็ไดถึงชีวิตที่มีแตความทุกขระทมและก
ารเสียสละแมกระทั่งหลังจากที่พระองคทรงมีชัยชนะอยางเด็ดขาดเหนือหมู ปจจามิตรทั้งหลายแลวก็ตาม 
? จะมีอะไรที่สามารถอธิบายถึงความออนนอมถอมตนและความเปนผูมีคุณธรรมสูงสงซึ่งพระองคไดทรงแสดงใหเห็นในชวงที่รุงโรจนที่สุดของพระองค 
เมื่อพระองคทรงยืนยันวาความสําเร็จดังกลาวเกิดจากความชวยเหลือของพระผูเปนเจาและไมใชมาจากอัจฉริยะภาพของพระองคเอง 
เหลานี้เปนลักษณะของผูกระหายอาํนาจหรือเปนบุรุษผูเห็นแกตัวเองกระนั้นหรอื? 

เชิงอรรถ: 

(1)บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2972 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2567.  

(2)บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 5413 และAl-Tirmizi เลขที่ 2364.  

(3)บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2082 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6456.  

(4)บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2739 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 17990.  

(5)บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 25662.  

(6)บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 676 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 25517.  

(7)บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 676 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 23706.  

(8)บรรยายไวใน Mowatta’ Malek เลขที่ 531.  

(9)บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 3034 และ Saheeh Muslim เลขที่ 1803 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 18017.  

(10)บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 12117 และ Al-Tirmizi เลขที่ 2754.  

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

(12)Al-Serah Al-Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมที่ 1 หนา 265-266.  

(13)Al-Serah Al-Nabaweyyah โดย Ibn Hesham เลมที่ 1 หนาที่ 298-299.  

(14)บรรยายไวใน Al-Daremey เลขที่ 68 และ Abu-Dawood เลขที่ 4510.  
 

(7) ความเจริญรุงเรืองอยางมหัศจรรยของศาสนาอิสลาม 
ในตอนสุดทายของบทน้ี อาจเหมาะกับการอธิบายใหเห็นถึงเครื่องบงชี้ที่สําคัญในเรื่องความเปนจรงิของศาสนาอิสลาม 

เปนที่ทราบกันดอียูแลววาในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เจริญเตบิโตเร็วที่สุด 
รายละเอียดตอไปนี้ถือเปนขอสังเกตบางประการเก่ียวกับปรากฏการณดังกลาวนี้ : 

  “ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งถือเปนเครื่องชี้ทางและเสาหลักที่ชวยค้ําจุนเสถยีรภาพใหกับผูคนจํานวนมากมายของเรา....” (Hillary Rodham Clinton จากLos 
Angeles Times).1 

  “ชาวมุสลิมเปนกลุมชนที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในโลก....” (The Population Reference Bureau จาก USA Today).2 
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  “…..ศาสนาอสิลามเปนศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศ” (Geraldine Baum นักเขียนบทความเรื่องศาสนาใหแก Newsday จาก 
Newsday).3 

  “ศาสนาอิสลาม ศาสนาที่เจริญเติบโตเร็วที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา..” (Ari L. Goldman จาก New York Times ).4  

ปรากฏการณดังกลาวนี้ชี้ใหเหน็วาศาสนาอิสลามนั้นเปนศาสนาทีป่ระทานมาจากพระผูเปนเจาอยางแทจริง ไมมีเหตุผลใดที่จะคิดไปไดวา 
ผูคนชาวอเมริกนัและผูคนในประเทศตางๆ 
จํานวนมากมายไดหนัมายอมรับนับถือศาสนาอิสลามโดยปราศจากการพินิจพิเคราะหและการไตรตรองอยางถวนถ่ีกอนที่จะสรุปวาศาสนาอิสลามนัน้เ
ปนศาสนาที่แทจริง. การหันมายอมรับนับถือของคนเหลานี้นัน้ มาจากประเทศตางๆ ทุกชนชัน้ ทุกเชื้อชาติ และทุกหมูเหลา ซึ่งรวมถึงนกัวิทยาศาสตร 
ศาสตราจารย นกัปรัชญา นักหนงัสือพิมพ นักการเมือง นักแสดง และนักกีฬา เปนตน.  

ประเด็นตางๆ ทีห่ยิบยกมากลาวไวในบทนี้นัน้ 
ถือวาเปนพยานหลักฐานบางประการเทานั้นที่ชวยสนับสนุนความเชื่อที่วาพระคัมภรีกุรอานเปนพระคัมภีรทีร่จนามาจากพระผูเปนเจาโดยแท 

พระมูหะหมัด  เปนพระศาสดาทีแ่ทจริง ประทานมาโดยพระผูเปนเจา และศาสนาอิสลามเปนศาสนาจากพระผูเปนเจาโดยแทจริง. 

 

เชิงอรรถ: 

(1)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.  

(2)Timothy Kenny “Elsewhere in the World” จาก USA Today ฉบับ Final Edition, ภาคขาว วันที่ 17 กุมภาพันธ 2532 หนา 4A.  

(3)Geraldine Baum “For Love of Allah” จาก Newsday ฉบับ Nassau และ Suffolk Edition ตอนที่ 2 วันที่ 7 มนีาคม 2532 หนา 4.  

(4) 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.  
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บทท 2 

  

ศาสนาอิสลามมไีวซึ่งประโยชนนานัปการสําหรับปจเจกชนและสังคม 
ในบทนี้จะกลาวถึงประโยชนบางประการที่เกิดมาจากศาสนาอิสลามสําหรับปจเจกชนทั้งหลาย . 

(1)ประตูสูสรวงสวรรคชั่วนิจนิรันดร 

พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังนี ้: 

 และ (มุฮัมมัด) จงแจงขาวดี แกบรรดาผูศรทัธา และประกอบการดีทั้งหลายวา สําหรับพวกเขา 

คือสวนสวรรคหลากหลาย ที่เบื้องลาง มีลําน้ําหลายสายไหลผาน .......  (พระคัมภีรกุรอาน 2:25) 

พระผูเปนเจายังทรงตรัสไวอีกวา: 

 จงเรงรีบไปสูการขออภัยโทษจากพระเจาของพวกเจา 
และสวนสวรรคซ่ึงความกวางของมันประหนึ่งความกวางของชั้นฟาและแผนดิน (ซ่ึงสวรรคนั้น) 

ถูกเตรียมไวสําหรับบรรดาผูศรัทธาตออัลลอฮและบรรดารอซูลของพระองค....  (พระคัมภีรกุรอาน 57:21) 

พระศาสดามูหะหมัด ทรงตรัสกับพวกเราวา 
ชนชั้นต่ําที่สุดของผูที่อาศัยอยูในสรวงสวรรคนั้นจะมีมากกวาทีอ่ยูบนโลกนี้ถึงสิบเทา,1และทุกคนจะมีทุกอยางที่ตนตองการและมากกวาสิบเทาของบนโ
ลกมนุษย.2 อีกทัง้พระศาสดามูหะหมัด  ยังทรงตรสัไวอีกวา: 
{ที่วางบนสรวงสวรรคแมมีขนาดเทาฝาเทาก็อาจจะดีกวาที่วางบนพื้นโลกและสิ่งอ่ืนๆ ที่อยูในโลกนั้นดวย.}3 พระองคยังทรงตรัสอีกดวยวา 
{บนสรวงสวรรคนั้นจะมีสรรพสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นดวยตา ไดยินดวยหู และจิตมนุษยไมสามารถหยั่งรูได.}4 พระองคยังทรงตรัสอีกวา 
{มนุษยที่นาสังเวชที่สุดในโลกที่ปรารถนาในสรวงสวรรคก็จะถูกสงไปสรวงสวรรคในทนัท ีจากนั้นเขาจะถูกถามวา “บุตรแหงอาดัม 
เจาเคยประสบกับความทุกขยากบางหรือไม เจาเคยประสบกับความยากลําบากบางหรือไม จากนั้นเขาจะกลาววา “ไมเคยพระเจาคะ โอ 
พระผูเปนเจา ขาพเจาไมเคยประสบกับความทุกขยาก และไมเคยประสบกับความลําบากใดๆ เลย”}5  

ถาทานไดไปสูสรวงสวรรค ทานจะใชชีวิตอยูที่นัน่อยางเกษมสุขโดยปราศจากโรคภยัไขเจ็บ ความเจ็บปวด ความเศราโศกหรือแมกระทั่งความตาย 
พระผูเปนเจาจะประทานความรืน่รมยใหกับทาน และทานจะอาศยัอยูที่แหงนั้นชั่วนิจนิรนัดร พระผูเปนเจาไดทรงตรสัไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้ : 

 และบรรดาผูทีศ่รัทธา และประกอบส่ิงดีงามท้ังหลายนัน้ เราจะใหพวกเขาเขาในบรรดาสวนสวรรค 

ซ่ึงมีแมน้ําหลายสายไหลอยูภายใตสวนสวรรคเหลานั้น โดยที่พวกเขาจะอยูในนั้นตลอดกาล .......  (พระคัมภีรกุรอาน 
4:57) 

 
 

เชิงอรรถ: 

(1)บรรยายไวใน Saheeh Muslim  เลขที่ 186 แล Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6571.  

(2)บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 188 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 10832.  

(3)บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6568 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 13368.  
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(4)บรรยายไวใน Saheeh Muslim  เลขที่ 2825 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 8609.  

(5)บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2807 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 12699.  
 

(2) การชวยใหพนจากขุมนรก
พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังน: 

 แทจริงบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธา และพวกเขาไดหายไปในขณะที่พวกเขาเปนผูปฏเิสธศรทัธานั้น 
ทองเต็มแผนดินก็จะไมถูกรับจากคนใดในพวกเขาเปนอันขาด และแมวาเขาจะใชทองนั้นไถตัวเขาก็ตาม 

ชนเหลานี้แหละสําหรับพวกเขานั้น คือการลงโทษอันเจ็บแสบและทั้งไมมีบรรดาผูชวยเหลอืใด ๆ สําหรับพวกเขาดวย.  
(พระคัมภีรกุรอาน, 3:91) 

ชีวิตนี้เปนโอกาสเพียงครั้งเดียวที่พวกเราจะไดชื่นชมสรวงสวรรคและพนไปจากขุมนรก เนื่องจากเมื่อผูใดตายไปในขณะไมมีความศรทัธา 
เขาผูนั้นจะไมมโีอกาสกลับมายังโลกนี้เพ่ือมาสรางศรัทธาได 
อยางที่พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานวาจะเกิดอะไรขึ้นตอผูไมมคีวามศรัทธาในวันพิพากษา ดังนี้: 

 และหากเจาจะไดเห็น ขณะที่พวกเขาถูกใหหยุดยืนเบื้องหนาไฟนรก แลวพวกเขาไดกลาววา โอ! 
หวังวาเราจะถูกนํากลับไป และเราก็จะไมปฏิเสธบรรดาโองการแหงพระเจาของเราอีก 

และเราก็จะไดกลายเปนผูที่อยูในหมูผูศรัทธา!”  (พระคัมภรีกรุอาน, 6:27) 

แตไมมีผูใดจะมีโอกาสเชนนี้เปนครั้งที่สองอีกเลย. 

พระศาสดามูหะหมัด ทรงตรัสวา: {บุรุษที่มีความสุขที่สุดในโลกของบุคคลเหลานั้นที่ถูกโยนลงสูกองไฟ (ขุมนรก) 
ในวันพิพากษาจะถูกสงไปลงยังขุมนรกทันที จากนั้น เขาผูนั้นจะถูกถามวา “บุตรแหงอาดัม เจาเคยเห็นความดีบางหรือไม 
เจาเคยประสบกับคุณงามความดีบางหรือไม” จากนั้นเขาจึงกลาววา “ไมเคยเลยพระเจาคะ โอพระผูเปนเจา!”}1 

 

เชิงอรรถ: 

(1) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2807 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 12699.  

 

(3) ความเกษมสําราญและความสันติภายในอยางแทจริง 
ความเกษมสําราญและความสันตทิี่แทจริง สามารถคนพบไดโดยเชือ่ฟงคําบัญชาของพระผูสรางและพระผูจรรโลงโลก 
พระผูเปนเจาทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอานดังนี ้

 บรรดาผูศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบดวยการรําลึกถึงอัลลอฮ พึงทราบเถิด! 

ดวยการรําลึกถงึอัลลอฮเทานัน้ทําใหจิตใจสงบ.  (พระคัมภีรกรุอาน, 13:28) 

อีกนัยหนึ่ง ผูซึ่งหันหลังใหกับพระคัมภีรกุรอานจะมีชีวิตที่ยากลําบากในโลกนี ้พระผูเปนเจาทรงตรัสไววา: 

 และผูใดผินหลงัใหพระคัมภีรกุรอาน ,1 แทจริงสําหรบัเขาคือ 

การมีชีวิตอยูอยางคับแคนและเราจะใหเขาฟนคืนชีพในวนักิยามะฮในสภาพของคนตาบอด.  (พระคัมภรี , 20:124) 
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ดังเชนที่กลาวมานี้อาจอธิบายไดวา 
ทําไมใครบางคนจึงตัดสินใจทําอตัวิบากกรรมทั้งที่พวกเขายังมีความเพลิดเพลินอยูกับทรัพยสินศฤงคารที่เงินตราสามารถซ้ือหามาได ดูตัวอยางเชน 
Cat Stevens (ปจจุบันไดแก Yusuf Islam) อดีตนกัรองเพลงปอปผูโดงดังซึ่งบางคร้ังเคยมีรายไดมากกวา 150,000 เหรียญสหรัฐตอคืนเลยทีเดียว 
ภายหลังที่เขาหันมานับถือศาสนาอิสลาม เขาไดพบกับความเกษมสําราญและความสันติทีแ่ทจริง ซึ่งเขาไมเคยพบในความสําเร็จทางวัตถุนี้เลย .2 

เชิงอรรถ:: 

(1) กลาวคือ ไมมีความศรัทธาในพระคัมภีรกุรอานหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังทั้งหลายที่อยูในพระคําภีรดังกลาว.  

(2) ที่อยูปจจุบันของ Cat Stevens (Yusuf Islam) ในกรณีที่ทานตองการสอบถามเขาเกี่ยวกับความรูสึกหลังจากเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม คือ: 2 Digswell Street, 
London N7 8JX, United Kingdom.  
 

(4) การใหอภัยตอบาปท่ีผานมาท้ังปวง
เมื่อบุคคลใดเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม พระผูเปนเจาจะทรงใหอภัยตอบาปที่ผานมาทั้งปวงและการกระทําชั่วรายอื่นๆ ของเขาดวย .  

บุรุษผูหนึ่งมีนามวาอามร ตรงมาหาพระมูหะหมัด   และทูลวา “ชวยยื่นพระหัตถขวาของพระองคมาใหขาพเจาดวย 
เพื่อขาพเจาจะไดใหความจงรักภักดีของขาพเจาตอพระองค” พระศาสดา   ทรงยื่นพระหัตถขวาของพระองคไปให 
อามรชักมือของเขากลับ พระศาสดา ทรงตรสัวา {เกิดอะไรข้ึนกับเจาหรือ อามร} เขาทูลวา 
“ขาพเจาต้ังใจที่จะทูลขอเงื่อนไขสักขอหนึ่งพระเจาคะ” พระศาสดา   ทรงตรัสวา {เงื่อนไขอะไรหรือที่เจาต้ังใจจะขอนะ} อามรทูลตอบ 
“ขอใหพระผูเปนเจาทรงใหอภยัตอบาปของขาพเจาดวยพระเจาคะ” พระศาสดา   ทรงตรัสวา: 
{เจาไมรูหรอืวาการเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลามนั้นจะชวยลางบาปทั้งปวงที่ผานมาได}1  

หลังจากเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลามแลว 

บุคคลผูนั้นจะไดรับส่ิงตอบแทนสําหรับการกระทําความดีหรอืความชั่วของตนตามที่พระศาสดามหูะหมัด  : {ทรงตรัสไวดังตอไปน้ี: 
{พระผูเปนเจาของพวกเจา ซ่ึงเปนที่เคารพบชูาและไดรับการยกยองสูงสุด เปนผูที่เปยมลนไปดวยความเมตตา 
ถาผูใดต้ังใจกระทําความดีแตไมไดกระทํา การกระทําความดีดังกลาวจะไดรับการจดบันทึกไวสําหรับเขาผูนั้น 
และถาเขาลงมือกระทําความดีนั้น (สิ่งตอบแทน) มากเปนสบิถึงเจ็ดรอยเทาหรือมากกวานั้นหลายเทา (สิ่งตอบแทนตอการกระทําความดี) 
จะไดรับการจดบันทึกไวสาํหรบัเขา และถาผูใดต้ังใจกระทําความชั่ว แตไมไดกระทํา 
การกระทําความดีจะไดรับการจดบันทึกไวสําหรับเขา และถาเขาลงมือกระทําความชั่วนั้น 
การกระทําความชั่วจะไดรับการจดบันทึกไวสาํหรับเขา หรือพระผูเปนเจาจะลบมันออกไป.}2 
  

เชิงอรรถ: 

(1) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 121 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 17357 .  

(2) บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 2515 และ Saheeh Muslim เลขที่ 131.  
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บทที่ 3 

  

ศาสนาอิสลามคืออะไร? 

ศาสนาอิสลามคือการยอมรับและปฏิบัติตามโอวาทคําสอนของพระผูเปนเจาซึ่งพระองคทรงเปดเผยตอพระศาสดาองคสุดทายของพระองค นั่นคือ 

พระมูหะหมัด  นั่นเอง. 

ความเช่ือพ้ืนฐานบางประการของศาสนาอิสลาม 

1) เชื่อในพระผูเปนเจา: 

ชาวมุสลิมเชื่อในพระผูเปนเจาที่ไมมีส่ิงใดมาเปรียบเทียบได มีเอกลักษณเดนพิเศษ เพียงพระองคเดียว ผูซึ่งไมมีพระบุตรหรือบริวาร 
และไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการสักการบูชา นอกจากพระองคเพียงผูเดียวเทานั้น พระองคทรงปนพระผูเปนเจาที่แทจริง 
และพระเจาองคอื่นเปนของจอมปลอมทั้งส้ิน พระองคทรงมีพระนามที่ไพเราะ 
และมีพระจริยวัตรอันเพียบพรอมงดงามไมมีผูใดจะมาแบงความเปนพระผูเปนเจาของพระองค หรืพระจริยวัตรของพระองคไปได ในพระคัมภีรกุรอาน 
พระผูเปนเจาทรงอรรถาธิบายตัวของพระองคเองไวดังนี้: 

 จงลาวเถิดมุฮัมมัด พระองคคืออัลลอฮผูทรงเอกกะ อัลลอฮนั้นทรงเปนทีพ่ึ่ง พระองคไมประสูติ และไมทรงถูกประสูติ 

และไมมีผูใดเสมอเหมือนพระองค.”  (พระคัมภีรกุรอาน, 112:1-4) 

ไมมีผูใดมีสิทธิ์ทีจ่ะไดรับการเอยนาม การออนวอนการบูชา 
หรือไดรับการแสดงการสักการะบูชา นอกจากพระผูเปนเจาแตเพียงพระ 
องคเดียวเทานั้น. 

พระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียวค 
 ือผูมีอํานาจสูงสุด เปนผูสราง เปนราชันย และเปนผูจรรโลงสรรพส่ิงในจักรวาลนี ้
พระองคทรงจัดการทุกสรรพกิจ 
พระองคทรงประทับอยูไดโดยไมจาํเปนตองพ่ึงพาสัตวโลกของพระองค 
และสัตวโลกทุกหมูเหลาตางตองพ่ึงพาพระองคสําหรับทุกส่ิงที่พวกเขาตองการ. 
 พระองคทรงสดบัทุกสรรพส่ิง ทรงเห็นทุกสรรพส่ิง และทรงหย่ังรูในทุกสรรพส่ิง ในหลักการปฏิบัติที่สมบูรณแบบ 
ความรอบรูของพระองคทรงครอบคลุมเหนือทุกสรรพส่ิง ทั้งเรื่องที่เปดเผยและที่เปนความลับ และตอสาธารณะชนและที่เปนสวนพระองค 
พระองคทรงหย่ังรูในส่ิงที่เกิดขึน้ ส่ิงที่จะเกิดขึ้น และจะเกิดขึ้นอยางไร ไมมีกิจการใดเกิดขึ้นในโลกใบนี้ได เวนแตพระองคประสงคจะใหบังเกิดขึ้น . 
 ส่ิงใดก็ตามที่พระองคประสงคจะใหเกิด ก็จะตองบังเกิด และส่ิงใดที่พระองคไมประสงคจะใหเกิด กจ็ะไมบังเกิดและจะไมมทีางบังเกิดขึ้นได 
ความประสงคของพระองคอยูเหนือความตองการของสัตวโลกทั้งปวง พระองคทรงมีอํานาจอยูเหนอืทุกสรรพส่ิง 

บทที่ 112 
ของพระคัมภีรกุรอานซ่ึงจารึกเปนภาษาอารบิกดวยลายมือที่งดงาม. 
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และพระองคทรงสามารถกระทําทกุสรรพส่ิง พระผูทรงกรุณาปรานี ผูทรงเมตตาเสมอ พระองคทรงเปนผูโอบออมอารยี 
หนึ่งในพระดํารัสของพระศาสดามูหะหมัด , 
พวกเราไดรับการบอกเลาวาพระผูเปนเจาทรงมีพระเมตตาตอสัตวโลกของพระองคมากกวามารดาที่เมตตาตอบุตรเสียอีก.1  
พระผูเปนเจาทรงอยูหางไกลจากความอยุติธรรมและการกดขี ่พระองคทรงรอบรูทกุสรรพส่ิงในการปฏิบัติสรรพกิจและการพิพากษาของพระองค 
หากผูใดตองการบางส่ิงจากพระผูเปนเจา ผูนั้นสามารถออนวอนไดจากพระองคโดยตรงโดยไมตองออนวอนผูอื่นใหขอรองตอพระผูเปนใหกับตน. 

พระผูเปนเจาไมใชพระเยซู และพระเยซูก็ไมใชพระผูเปนเจา.2  แมแตพระเยซูพระองคเองก็ทรงปฏิเสธในเรื่องนี ้
พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดงันี้: 

 แทจริงบรรดาผูที่กลาววา อัลลอฮคือ อัล-มะซีหบุตรของมัรยัมนั้นไดตกเปนผูปฏิเสธศรัทธาแลว และอัล-
มะซีหไดกลาววา วงศวานอิสรออีลเอย! จงเคารพอิบาดะฮตออัลลอฮผูเปนพระเจาของฉัน 
และเปนพระเจาของพวกทานเถิด แทจริงผูใดใหมีภาแกอัลลอฮ แนนอนอัลลอฮจะทรงใหสวรรคเปนที่ตองหามแกเขา 

และที่พํานักของเขานั้นคือนรก และสําหรับบรรดาผูอธรรมนัน้ยอมไมมีผูชวยเหลือใด ๆ.3”  (พระคัมภีรกุรอาน, 5:72) 

พระผูเปนเจาไมใชพระตรีภพ พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวในพระคัมภีรกุรอานดังนี้: 

 แทจริงบรรดาผูที่กลาววา อัลลอฮเปนผูที่สามของสามองค นั้นไดตกเปนผูปฏิเสธศรทัธาแลว 
ไมมีสิ่งใดที่ควรไดรับการเคารพสักการะนอกจากผูที่ควรเคารพสักการะองคเดียวเทานั้น 
และหากพวกเขามิหยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากลาวแนนอนบรรดาผูที่ปฏิเสธการศรัทธาในหมูพวกเขานั้นจะตองประสบการล
งโทษอันเจ็บแสบ พวกเขาจะไมสํานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวตอัลลอฮ และขออภัยโทษตอพระองคกระนั้นหรือ? 
และอัลลอฮนั้นเปนผูทรงอภัยโทษผูทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ มะซีห (พระเยซู) บุตรของมัรยัม 

นั้นมิใชใครอ่ืนนอกจากเปนรอซูลคนหนึ่งเทานั้น...  (พระคัมภีรกุรอาน, 5:73-75) 

ชาวอิสลามปฏิเสธเรื่องที่พระผูเปนเจาทรงสรางโลกเสร็จภายในเจ็ดวัน พระองคทรงตอสูกับเทพของพระองคพระองคหนึ่ง 
พระองคทรงเปนผูสรางความขี้อิจฉาในมวลมนุษยชาติ หรือพระองคทรงเปนผูกลับชาติมาเกิดเปนมนุษย 
อีกทั้งชาวอิสลามยังปฏิเสธเรื่องที่พระผูเปนเจามีลักษณะใดๆ เหมือนมนุษย ทั้งหมดนี้ถือวาเปนการดูถูกเหยียดหยามในพระผูเปนเจา 
พระผูเปนเจาทรงอยูเหนือส่ิงอื่นใด พระองคทรงอยูหางจากความไมเพียบพรอม พระองคไมเคยรูสึกเหน็ดเหนื่อย 
พระองคไมเคยเซ่ืองซึมหรืองวงเหงาหาวนอน. 

ในภาษาอารบิกคําวา อัลเลาะห หมายความถึง พระผูเปนเจา (พระผูเปนเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียวซึ่งสรรสรางทั้งจักรวาล) คําวา 
อัลเลาะหคือพระนามของพระผูเปนเจา ซึ่งนํามาใชโดยผูพูดภาษาอารบิก ทั้งชาวอาหรับที่เปนมุสลิมและอาหรับที่เปนชาวคริสต 
คํานี้ไมสามารถนําไปใชเรียกส่ิงอื่นๆ ได นอกจากพระผูเปนเจาที่แทจริงเพียงพระองคเดียว ภาษาอารบิก คําวา 
อัลเลาะหปรากฏอยูในพระคมัภีรกุรอานประมาณ 2700 ครั้ง ในภาษาอารามาอิค 
ซึ่งเปนภาษาหนึ่งที่เก่ียวพันอยางใกลชิดกับภาษาอารบิกและเปนภาษาซ่ึงพระเยซูทรงใชตรัสเปนปรกติวิสัย,4พระผูเปนเจายังทรงไดรับการกลาวถึงวาเป
นพระอัลเลาะหอกีดวย. 

2) ความเชื่อในเรื่องเทพเจา: 

ชาวมุสลิมมีความเชื่อวาเทพเจามีอยูจริง และเชื่อวาเทพเจาเหลานั้นเปนผูทรงเกียรติ บรรดาเทพเจาตางใหความเคารพพระผูเปนเจาพระองคเดียว 
เชื่อฟงพระองค และปฏิบัติตามคาํบัญชาของพระองคเทานั้น ในบรรดาเทพเจาเหลานั้น เทพเจากาเบรียล 

คือผูซึ่งนําเอาพระคําภีรกุรอานลงมามอบใหแกพระมูหะหมัด . 
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3) ความเชื่อในหนังสือท่ีทรงเปดเผยของพระผูเปนเจา: 

ชาวมุสลิมเชื่อวาพระผูเปนเจาทรงเปดเผยหนังสือใหแกผูถอืสารของพระองคไวเปนเครื่องพิสูจนและเปนเครื่องชี้ทางสําหรับมนุษยชาต ิ

หนึ่งในหนังสือเหลานี้ไดแก พระคมัภีรกุรอาน ซึ่งพระผูเปนเจาทรงเปดเผยแกพระศาสดามูหะหมัด .  
พระผูเปนเจาทรงใหคํารับรองเกี่ยวกับการปองกันการคดโกงหรือการบิดเบือนขอเทจ็จริงในพระคมัภรีกุรอาน พระองคทรงตรัสไววา: 

 แทจริงเราไดใหพระคัมภีรกุรอานลงมา และแทจริงเราเปนผูรักษามันอยางแนนอน.  (พระคัมภีรกุรอาน, 15:9) 

4) ความเชื่อในพระศาสดาและผูถือสารของพระผูเปนเจา 

ชาวมุสลิมเชื่อในพระศาสดาและผูถือสารของพระผูเปนเจา เริ่มจากอาดัมรวมทั้งโนอาห อับบราฮัม อิสมาเอล ไอแซค็ จาค็อบ โมเสส และ พระเยซู 
(ความสันติยอมขึ้นอยูกับทุกพระองค) แตสารฉบับสุดทายของพระผูเปนเจาที่ทรงมอบใหแกมวลมนุษย 

เปนการยืนยันอกีครั้งหนึ่งในเรื่องของสารอันเปนนริันดร ซึ่งทรงเปดเผยแกพระศาสดามูหะหมัด . ชาวมุสลิมเชื่อวาพระมูหะหมัด  
ทรงเปนพระศาสดาองคสุดทายทีป่ระทานมาจากพระผูเปนเจา ตามที่พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไววา: 

 มุฮัมมัดมิไดเปนบิดาผูใดในหมูบุรุษของพวกเจา แตเปนรอซูลของอัลลอฮและคนสุดทายแหงบรรดานบี...  
(พระคัมภีรกุรอาน, 33:40) 

ชาวมุสลิมเชื่อวาพระศาสดาและผูถือสารทั้งหมดไดรับการสรรสรางใหมาเกิดเปนมนุษยผูซึ่งไมมีผูใดมีคุณสมบัติแหงเทพอยางพระผูเปนเจาเลย. 

5) ความเชื่อในเรื่องวันพิพากษา 

ชาวมุสลิมเชื่อในเรื่องวันพิพากษา (วันฟนคืนชีพ) 
เมื่อหมูมวลมนุษยจะตองฟนคืนชวิีตมาฟงคําพิพากษาของพระผูเปนเจาซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อและการกระทําของพวกเขา. 

6) ความเชื่อในอัล-เคดาห 

ชาวมุสลิมเชื่อในอัล-เคดาห  ซึ่งเปนลิขิตแหงพระเจา แตความเชื่อในเรื่องลิขิตแหงพระเจานี้มิไดหมายความวามนุษยจะไมมคีวามนึกคิดที่เปนอิสระ 
แตชาวมุสลิมเชื่อวาพระผูเปนเจาไดทรงประทานความนึกคิดที่เปนอสิระใหกับมนุษย ซึ่งหมายความวาพวกเขาสามารถเลือกทําในส่ิงที่ถกูหรือผิดได 
และพวกเขาเหลานั้นตองมหีนาทีร่ับผิดชอบในส่ิงที่ตนไดเลือกกระทําไปนัน้. 

ความเชื่อในลิขิตแหงพระเจานั้น ไดแก ความเชื่อในส่ีส่ิงดังตอไปนี้ 1) พระผูเปนเจาทรงหยั่งรูในทุกสรรพส่ิง 
พระองคทรงหย่ังรูวาอะไรไดเกิดขึน้และอะไรจะเกิดขึ้น 2) พระผูเปนเจาทรงบันทึกเหตุการณที่เกิดขึน้ทั้งหมดและที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดไว 3) 
อะไรกต็ามที่พระผูเปนเจาประสงคจะใหเกิด จะตองบังเกิดขึ้น และอะไรก็ตามที่พระองคไมประสงคจะใหเกิด ก็จะไมบังเกิดขึ้น 4) 
พระผูเปนเจาทรงเปนผูสรางทุกสรรพส่ิง. 

เชิงอรรถ: 

(1) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2754 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 5999.  

(2) เปนรายงานจากสมาคมนักหนังสอืพิมพ (Associated Press) ลอนดอน วันที่ 25 มิถุนายน 2527 
ซ่ึงพระบิช็อพนิกายแอ็งกลิกันสวนใหญซ่ึงไดรับการสํารวจจากรายการโทรทัศนรายการหนึ่ง กลาววา 
“คริสตศาสนิกชนมิไดถูกบังคับใหเช่ือวาพระเยซูคริสตคือพระผูเปนเจา” การสํารวจความคิดเห็นจากพระบิช็อพในประเทศอังกฤษจํานวน 31 รูปจากทั้งหมด 39 รูป 
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รายงานนั้นยังกลาวอีกดวยวา จํานวนพระบิช็อพ 19 รูปจาก 31 รูป ไดกลาววา เปนการสมควรท่ีจะนับถือพระเยซูวาเปน ”ผูแทนสูงสดุของพระผูเปนเจา” 
การสํารวจความคิดเห็นคร้ังนี้จัดทําโดยรายการศาสนาประจําสัปดาหของรายการโทรทัศนประจําวันสุดสัปดาหของกรุงลอนดอนในรายการ “เครโด” (Credo)  

(3) ผูกระทําผิดศีลธรรม ไดแก ผูที่ศรัทธาในพระผูเปนเจาหลยพระองค.  

(4) NIV Compact Dictionary of the Bible ของ Douglas หนา 42.  
 

มีแหลงขอมูลอันศักด์ิสิทธ์ิอ่ืนใดนอกเหนือจากพระคัมภีรกุรอานหรือไม? 
มีอยูในซุนนาห (sunna)h (ส่ิงที่พระศาสดามูหะหมัด  ทรงตรัส ทรงกระทํา ทรงอนญุาต) คือแหลงขอมูลแหลงที่สองในศาสนาอิสลาม 

ซุนนาหประกอบไปดวยฮาดีธส (hadeeths) ซึ่งเปนรายงานที่ถายทอดมาอยางนาเชื่อถือจากบรรดาพระสหายของพระศาสดามูหะหมัด 
ในส่ิงที่พระองคทรงตรัส ทรงกระทาํ หรือทรงอนุญาต ความเชื่อในซนุนาหเปนความเชื่อเบ้ืองตนอยางหนึ่งของชาวมุสลิม. 

ตัวอยางพระดํารัสของพระศาสดามูหะหมัด 
 {ผูศรัทธาในความรัก ความเมตตาและความกรณุาตอบุคคลอื่นเปรียบเสมือนกับรางกาย 
หากสวนใดของรางกายเจ็บปวยลง รางกายทั้งหมดจะพลอยไดรับความทุกขและความเจ็บไขนั้นดวย}1 

{สิ่งสมบูรณทีสุ่ดของผูศรัทธาในความจงรักภักดีตอพระเจาคือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาในเร่ืองศีลธรรม 
และที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเขานั้นไดแกผูใดก็ตามที่ดีที่สุดตอภรรยาของพวกเขา.}2 

 {ไมมีผูใดในพวกเจามีความเชื่อ (อยางสมบูรณ) จนกวาเขาจะรักตอพ่ีนองของเขาอยางที่เขารักในตัวของเขาเอง}3 

 {ผูมีเมตตาจะไดรับความเมตตาจากผูมีความเมตตาทั้งหลาย จงแสดงความเมตตาตอมนุษยโลกเหลานั้น 
และพระผูเปนเจาจะทรงแสดงความเมตตาตอเจา}4  

 {ยิ้มใหแกพ่ีนองของพวกเจาเปนการทําบุญกุศล...}5  

 {การกลาวดีเปนการทําบุญกุศล}6  

 {ผูใดก็ตามที่ศรัทธาในพระผูเปนเจาและวันส้ินโลก (วันพิพากษา) ควรกระทําความดีตอเพ่ือนบานของตนดวย}7  

 {พระผูเปนเจาจะไมทรงพิพากษาพวกเจาตามลักษณะรูปพรรณสัณฐานของพวกเจาและคุณคาของพวกเจา}8 

 {จายคาแรงคนงานกอนที่เหงื่อของเขาจะแหง}.}9 

  {บุรุษผูหนึ่งกําลังเดินไปตามทางเดินรูสึกกระหายน้ําเปนกําลัง เม่ือถึงยังบอน้ํา เขาจึงกมลงไปในบอน้ํานั้น ด่ืมจนเต็มกระเพาะ 
จากนั้นจึงเงยหนาข้ึนมา ตอมาเขามองเห็นสุนขัลิ้นหอยตัวหนึง่ พยายามลามเลียลงไปบนพ้ืนโคลนเพื่อดับกระหาย 
บุรุษผูนั้นกลาววา “สุนัขตัวนี้รูสึกกระหายเหมือนอยางที่ขารูสึกเลย” ดังนั้น เขาจึงเดินลงไปในบอน้ําอีกครั้งหนึ่ง 
นํารองเทาของเขาตักน้ําข้ึนมา และนําไปใหสนุัขตัวนั้นด่ืม ดังนั้น พระผูเปนเจาจึงขอบใจเขาผูนั้นและยกเลิกบาปทัง้ปวงของเขา} 
มีผูทูลถามพระศาสดามูหะหมัด   วา “ผูถือสารของพระผูเปนเจา 
พวกเราจะไดรับสิ่งตอบแทนสาํหรับความกรณุาที่มีตอสรรพสัตวทั้งหลายหรือไมพระเจาคะ” พระองคทรงตรัสวา 
{มีสิ่งตอบแทนสําหรับความกรุณาที่มีใหแกหมูมวลมุนุษยและสรรพสัตวทั้งหลายที่มีชีวิต.}10 

Footnotes: 

(1) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2586 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6011  

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

(3)บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 13 และ Saheeh Muslim เลขที่ 45  

(4) บรรยายไวใน Al-Tirmizi เลขที่ 1924 และ Abu-Dawood เลขที่ 4941  
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(5) บรรยายไวใน Al-Tirmiz เลขที่ 1956.  

(6) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1009 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2989.  

(7) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 48 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6019.  

(8) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2564.  

(9) บรรยายไวใน Ibn Majah เลขที่ 2443.  

(10)บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2244 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2466.  
 

ศาสนาอิสลามกลาวถึงวันพิพากษาไวอยางไร?
เชนเดียวกับคริสตศาสนิกชน 

ชาวมุสลิมเชื่อวาชีวิตในโลกปจจบัุนนี้เปนเพียงการเตรียมตัวเพ่ือมาทดลองใชชีวิตสําหรับชีวิตในโลกหนาที่จะมีขึน้เทานั้น 
ชีวิตนี้เปนเพียงการทดสอบของแตละบุคคลสําหรบัชีวิตหลังความตาย 
วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อทั้งจักรวาลถกูทําลายและคนตายจะกลับฟนคนืชีวิตเพ่ือมารับฟงคําพิพากษาจากพระผูเปนเจา 
วันนั้นจะเปนวันเริ่มตนชีวิตที่เปนอมตนริันดร วันนัน้ก็คือวันพิพากษานั่นเอง ในวันนั้น 
มวลมนุษยทุกหมูเหลาจะไดรับการตอบแทนจากพระผูเปนเจาไปตามความเชื่อและการกระทําของตน บุคคลซึ่งตายในขณะทีม่ีความเชื่อวา 
“ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอื่นใด นอกจากพระผูเปนเจา และพระมูหะหมัดคอืผูถือสาร (พระศาสดา) ของพระผูเปนเจา” และเปนชาวมุสลิม 
จะไดรับการตอบแทนในวันนัน้และจะไดรับอนุญาตใหไปสถิตสถาพรยังสรวงสวรรคตลอดนิจนิรนัดรตามที่พระผูเปนเจาไดทรงตรัสวา: 

 สวนบรรดาผูศรัทธา และประกอบการดี จะเปนผูที่ไดอยูในสวรรค และพํานักอยูที่นั่นตลอดไป.  (พระคัมภีรกุรอาน, 
2:82) 

แตสําหรับบุคคลซึ่งตายในขณะทีไ่มเชื่อวา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอื่นใด นอกจากพระผูเปนเจา และพระมหูะหมดัคือผูถือสาร (พระศาสดา) 
ของพระผูเปนเจา” หรือผูไมใชชาวมุสลิมจะไมพบหนทางไปสูสรวงสวรรคชั่วนิจนิรันดรและจะถูกสงลงไปยังขุมนรก ตามที่พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไววา: 

 และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอ่ืนจากอิสลามแลว ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด 

และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน.  (พระคัมภีรกุรอาน, 3:85) 

และตามที่พระองคไดทรงตรัสไววา: 

 แทจริงบรรดาผูที่ปฏิเสธศรัทธา และพวกเขาไดหายไปในขณะที่พวกเขาเปนผูปฏเิสธศรทัธานั้น 
ทองเต็มแผนดินก็จะไมถูกรับจากคนใดในพวกเขาเปนอันขาด และแมวาเขาจะใชทองนั้นไถตัวเขาก็ตาม 

ชนเหลานี้แหละสําหรับพวกเขานั้น คือการลงโทษอันเจ็บแสบและทั้งไมมีบรรดาผูชวยเหลอืใด ๆ สําหรับพวกเขาดวย.  
(พระคัมภีรกุรอาน, 3:91) 

อาจมีคนถามวา ‘ขาพเจาคิดวาศาสนาอิสลามเปนศาสนาทีด่ีศาสนาหนึ่ง แตถาขาพเจาตองเปล่ียนมานับถือศาสนาอิสลาม ครอบครวัของขาพเจา 
เพ่ือนๆ และคนอืน่ๆ อาจจะกลั่นแกลงขาพเจาและลอเลียนขาพเจา ดังนั้น ถาขาพเจาไมเปล่ียนมานบัถือศาสนาอิสลาม 
ขาพเจาจะไดเขาสูสรวงสวรรคและรอดพนไมตองไปสูขุมนรกหรือไม’ 

คําตอบก็คือสิ่งที่พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวในโคลงบทกอน ๆ “และผูใดแสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอ่ืนจากอิสลามแลว 
ศาสนานั้นก็จะไมถูกรับจากเขาเปนอันขาด และในปรโลกเขาจะอยูในหมูผูขาดทุน” 



 46

หลังจากที่ไดสงพระศาสดามูหะหมัด ใหมาส่ังสอนผูคนใหมานับถือศาสนาอิสลามแลว 
พระผูเปนเจาทรงไมยอมรับการเลื่อมใสในศาสนาอื่นใดนอกจากศาสนาอิสลาม พระผูเปนเจาคือผูสรางและผูจรรโลงโลกของพวกเรา 
พระองคทรงสรางสรรพส่ิงในโลกใหกับพวกเรา สรรพส่ิงที่ดีและศักดิสิ์ทธิ์ทั้งหมดที่พวกเรามีอยูมาจากพระองคทั้งส้ิน ดงันั้น ทั้งหมดที่กลาวมานี้ 

เมื่อผูใดปฏิเสธไมยอมศรทัธาในพระผูเปนเจา พระศาสดามูหะหมดั , ของพระองค หรือศาสนาอิสลามของพระองค 
เขาผูนั้นก็สมควรจะไดรับการลงโทษในชีวิตหลังความตาย ที่จริงแลววัตถุประสงคหลักที่พระผูเปนเจาทรงสรรสรางพวกเราขึ้นมาก็คอื 
เพ่ือใหเคารพในพระผูเปนเจาพระองคเดียวและเชื่อฟงในพระองค ตามที่พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไวในพระคมัภีรกุรอาน (51:56). 

ชีวิตที่เราอยูทุกวันนี้เปนชีวิตที่ส้ันมากๆ 
ผูไมศรทัธาในวันพิพากษาจะคิดวาชีวิตที่พวกเขาอยูบนโลกใบนี้เปนเพียงการอยูไปวันหนึ่งหรือเปนสวนหนึ่งของวันเทานั้น ตามที่พระผูเปนเจาไดทรง 
ตรัสวา: 

 พระองคตรัสวา พวกเจาพํานักอยูในแผนดินเปนจํานวนก่ีป ? “พวกเขากลาวตอบวา 

เราพํานักอยูวันหนึ่งหรือสวนหนึ่งของวัน......”  (พระคัมภีรกุรอาน, 23:112-113) 

และพระองตยังตรัสอีกวา: 

 พวกเจาคิดวา แทจริงเราไดใหพวกเจาบังเกิดมาโดยไรประโยชน และแทจริงพวกเจาจะไมกลับไปหาเรากระนั้นหรือ ? 

อัลลอฮผูทรงสงูสง ผูทรงอํานาจ ผูทรงสัจจะ ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค...  (พระคมัภีรกุรอาน , 23:115-116) 

ชีวิตหลังความตายเปนชีวิตที่แทจริง ไมเพียงแตดวงวิญญาณเทานั้น แตรวมทั้งรางกายอีกดวย 
เราจะใชชีวิตหลังความตายโดยมรีางกายและจิตวิญญาณ . 

เมื่อเปรียบเทียบโลกใบนี้กับโลกชีวิตหลังความตาย พระศาสดามูหะหมัด  ทรงตรัสวา: 
{คุณคาของโลกใบนีเ้ม่ือเปรียบเทียบกับโลกหลังความตายแลว 
เปรียบเสมือนการชักนิ้วมือข้ึนมาจากทองทะเลเม่ือเจาจุมนิ้วลงไปในทองทะเลและจากนั้นชักมันกลับข้ึนมา.}1  ความหมายก็คือวา 
คุณคาของโลกใบนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโลกหลังความตายแลวเปรียบเสมือนหยดน้าํเพียงสองสามหยดเมื่อเปรียบเทียบกับทองทะเล. 

 

เชิงอรรถ: 

(1) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2858 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 17560  

 

บุคคลหน่ึงจะกลายเปนชาวมุสลิมไดอยางไร?
เพียงแคกลาวดวยศรัทธาแรงกลาวา “La ilaha illa Allah, Muhammadur rasoolu 

Allah”บุคคลหนึง่ซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและกลายเปนชาวมุสลิม.  คํากลาวนี้หมายความวา “ไมมีพระผูเปนเจา (เทพเจา) ที่แทจริง 
นอกจากพระผูเปนเจา (พระอัลเลาะห),1และพระมูหะหมัดคือผูถือสาร (พระศาสดา) ของพระผูเปนเจา” ในสวนแรกคําวา 
“ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอื่นใดนอกจากพระผูเปนเจา” 
หมายความวาไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการเคารพบูชานอกจากพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว และพระผูเปนเจาทรงไมมีทั้งบริวารหรือพระบุตร 
การเปนชาวมุสลิม บุคคลนั้นควรปฏิบัติตอไปนี้อีกดวย: 

n เชื่อวาพระคัมภีรกุรอานที่ศักดิสิ์ทธิ์เปนพระดํารสัของพระผูเปนเจาโดยแท ซึ่งพระองคทรงเปนผูเปดเผย. 

n เชื่อวาวันพิพากษา (วันฟนคืนชพี) เปนความจริงและจะมาถึง ตามที่พระผูเปนเจาไดทรงสัญญาไวในพระคมัภีรกุรอาน 
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n ยอมรับศาสนาอิสลามเปนศาสนาของตนเอง 

n ไมเคารพบูชาส่ิงอื่นใดหรือบุคคลใดนอกจากพระผูเปนเจา. 

พระศาสดามูหะหมัด   ทรงตรัสวา: 
{พระผูเปนเจาทรงโปรดการสารภาพบาปของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเม่ือเขาหนัมาหาพระองคเพื่อสารภาพบาปมากกวาใครคนใดคนหนึ่งใน
พวกเจาที่จะทําเชนนัน้ สมมติวาเขาข่ีอูฐเขาไปในปารกชัฏ และมันไดวิ่งหนีไปจากเขา นําเอาอาหารและน้ําด่ืมของเขาไปดวย ดังนั้น 
เขาจึงสูญสิ้นความหวังไปอยางสิ้นเชิงในการไดอูฐกลับมา เขาจึงเดินไปยังตนไมและนอนแผหลาอยูใตรมเงาของตนไมดังกลาว 
(เพื่อรอความตาย) เนื่องจากเขาสูญสิ้นความหวังทั้งหมดที่จะพบอูฐของเขา ตอมา ขณะที่เขาอยูในสภาวะดังกลาว (สิ้นหวัง) ทันใดนั้น 
อูฐตัวนั้นไดมาอยูตรงหนาเขา! ดังนั้นเขาจึงควาเชือกผูกอูฐเอาไวและรองไหสะอึกสะอ้ืนดวยความปติต้ืนตัน “โอ พระผูเปนเจา 
พระองคคือขารับใชของขาพเจา และขาพเจาคือเจานายของพระองค” 
ความผิดพลาดของเขาเกิดข้ึนจากความปติอันเปยมลนของเขานั่นเอง.}2 

 
คํากลาวที่วา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอื่นใด นอกจากพระผูเปนเจา และพระมูหะหมัดคือผูถือสาร 
(พระศาสดา) ของพระผูเปนเจา” จารึกอยูเหนือประตูทางเขาแหงนี้. 

 
 

เชิงอรรถ: 

(1)อยางที่กลาวมาแลวนั้น ภาษาอารบิก คําวา อัลเลาะห หมายความวา พระผูเปนเจา (พระผูเปนเจาที่แทจริง เพียงพระองคเดียวซ่ึงเปนผูสรรสรางทั้งจักรวาล) 
คําวาอัลเลาะหนี้ เปนพระนามของพระผูเปนเจาซ่ึงผูพูดภาษาอารบิกเปนผูใช ทั้งชาวมุสลิมที่เปนอาหรับและชาวคริสเตียนที่เปนอาหรับดวย,  

(2) บรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2747 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6309. 

 

พระคัมภีรกรุอานเปนเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร?
พระคัมภีรกุรอาน พระดํารัสที่ทรงเปดเผยเปนครั้งสุดทายของพระผูเปนเจา  

เปนแหลงขอมูลที่สําคัญแหงความศรัทธาและการปฏิบัติของชาวมุสลิม 
พระคัมภีรสัมพันธกับทุกเรื่องราวซึ่งเก่ียวของกับมวลมนุษย อนัไดแก สติปญญา 
คําสอน การบูชา การดําเนินกิจกรรม กฎหมาย เปนตน 
แตสาระสําคัญเบ้ืองตนไดแกความสัมพันธระหวางพระผูเปนเจากับบรรดาสัตวโลกขอ
งพระองค ในเวลาเดียวกัน 
พระคัมภีรยังไดบรรจุไวซึ่งแนวทางและคําสอนโดยละเอียดเพื่อสังคมที่ยุติธรรม 
การปฏิบัติตนอยางถูกตองและระบบเศรษฐกิจที่เปนธรรม 
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หมายเหต ุพระคมัภีรกุรอานไดรับการเปดเผยตอพระมูหะหมัด  เปนภาษาอารบิกเทานั้น ดังนั้น การแปลพระคัมภีร 
ทั้งที่เปนภาษาองักฤษหรือภาษาอื่นๆ ไมถือวาเปนพระคัมภรีกุรอาน หรอืไมใชภาคของพระคัมภรีกุรอาน 
แตเปนเพียงการแปลความหมายในพระคัมภีรกุรอานเทานั้น พระคมัภีรกุรอานซึ่งไดรับการเปดเผยปรากฏอยูในภาษาอารบิกเทานั้น. 
  

พระศาสดามูหะหมัด  คือใคร?
พระมูหะหมัด ทรงประสูติ ณ นครเมกกะหในป พ.ศ. 113 

เนื่องจากพระบิดาของพระองคส้ินพระชนมกอนที่พระองคจะประสูตแิละพระมารดาของพระองคส้ินพระชนมตอมาหลังจากนั้นเพียงไมนาน 
พระองคจึงไดรับการเล้ียงดูจากลุงของพระองคซึ่งมาจากเผา Quraysh ที่มีชื่อเสียง พระองคไดรับการเล้ียงดูอยางผูไมรูหนังสือ 
ไมสามารถอานหรือเขียนหนังสือไดและเปนอยูเชนนี้จวบจนการส้ินพระชนมของพระองค 
ครอบครัวของพระองคกอนที่พระองคจะรับหนาที่เปนพระศาสดา ไมเคยสนใจในเรือ่งวิทยาศาสตรและสวนใหญไมรูหนังสือเลย 
ขณะที่พระองคทรงเจริญวัย พระองคทรงมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณธรรม ความซื่อสัตย ความนาเชื่อถือ ความโอบออมอารียและความจริงใจ 
พระองคเริ่มเปนที่รูจักกันถึง ความซื่อสัตย ความสุจริต ความนาเช่ือถือ ความมีน้ําใจและความจริงใจของพระองค จนมีผูเรียกขานพระองควา 

ผูนาเชื่อถือ.1  พระมูหะหมัด   เปนผูเครงในศาสนา 
และพระองคทรงรังเกียจความเสื่อมโทรมและการกราบไวบูชาส่ิงงมงายที่มีอยูเปนเวลานานในสังคมของพระองค. 
  

 
สุเหราของพระศาสดามูหะหมัด   ในกรุงเมดินะห. 

ในขณะที่พระองคทรงมีพระชนมายุไดส่ีสิบชันษา พระมูหะหมัด  ทรงไดรับการเปดเผยเปนครั้งแรกจากพระผูเปนเจาโดยผานเทพเจากาเบรียล 
การเปดเผยกระทําติดตอกนัเปนเวลาย่ีสิบสามป และคําเปดเผยเหลานั้นไดรับการรวบรวมจนเปนที่รูจักกันในนามพระคัมภีรกุรอาน. 

ทันททีี่พระองคทรงเริ่มเผยแผพระคัมภีรกุรอานและเทศนาส่ังสอนความเปนจริงซึ่งพระผูเปนเจาไดทรงเปดเผยตอพระองค 
พระองคและสาวกกลุมเล็กๆ ของพระองคไดรับความลําบากจากการกล่ันแกลงจากพวกนอกศาสนา การกล่ันแกลงทวีความรุนแรงมากขึ้น จนมาในป 
พ.ศ. 1165 พระผูเปนเจาทรงบัญชาใหพวกพระองคอพยพหน ีการอพยพครั้งนี้จากนครเมกกะหไปยงักรุงเมดินะห ซึ่งอยูทางเหนือขึ้นไปประมาณ 260 
ไมล ถือเปนจุดเริม่ตนของปฏิทินมสุลิม. 

หลังจากนั้นหลายป พระมูหะหมดั  
และสาวกของพระองคจึงสามารถกลับมายังนครเมกกะหไดซึ่งเปนที่ที่พระองคและบรรดาสาวกตางใหอภัยตอเหลาปจจามิตรของพระองค 

กอนที่พระมูหะหมัด  จะส้ินพระชนม ขณะทีม่ีพระชนมายุหกสิบสามชันษา พ้ืนที่สวนใหญของคาบสมุทธอารเบ้ียนกลายเปนชาวมุสลิม 
และภายในหนึ่งศตวรรษหลังจากที่พระองคทรงสิ้นพระชนม ศาสนาอิสลามไดแพรขยายไปถึงตะวันตกของประเทศสเปน 
และตะวันออกไกลอยางประเทศจีน บรรดาเหตุผลของการแพรขยายอยางรวดเร็วและอยางสันติวิธขีองศาสนาอิสลามนั้นไดแก 
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ความเปนจริงและความชัดเจนของคําสอนในศาสนานั่นเอง ศาสนาอิสลามมีความศรัทธาตอพระผูเปนเจาพระองคเดียว 
ผูซึ่งมีควรคาแกการเคารพบูชาแตเพียงพระองคเดียวเทานั้น. 

พระศาสดามูหะหมัด  ถือเปนตัวอยางที่สมบูรณแบบของมนุษยผูหนึ่งในเรื่องของความซื่อสัตย ยุติธรรม เปยมลนไปดวยความเมตตา 
มีความเวทนาสงสาร มีคุณธรรม และกลาหาญ แมวาพระองคจะทรงเปนบุรุษชาติ 
พระองคก็ทรงหนหีางจากลักษณะอันชั่วรายและมมุานะบากบ่ันอยางเด็ดเดี่ยวเพียงเพ่ือพระผูเปนเจาและส่ิงตอบแทนจากพระองคในโลกหลังความตา
ย ยิ่งไปกวานั้น การกระทําและการปฏิบัติตนของพระองคทรงกระทาํไปดวยใจที่จดจอและเกรงกลัวตอพระผูเปนเจา. 

เชิงอรรถ: 

(1) บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 15078. 

การแพรขยายของศาสนาอิสลามมีผลตอการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรอยางไร? 
ศาสนาอิสลามสอนใหมนุษยรูจักใชพลังสติปญญาและการสังเกต 

ภายในสองสามปของการแพรขยายของศาสนาอิสลาม 
. ความเจริญรุงเรืองและแหลงแสวงหาความรูเฟองฟูเปนอยางมาก 
เปนการผสมผสานแนวความคิดของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกเขาดวยกัน 
และความคิดใหมกับความคิดเกา อันนํามาซึ่งความกาวหนาที่ยิ่งใหญทั้งในดานการแพทย 
คณิตศาสตร ฟสิกส ดาราศาสตร ภูมิศาสตร สถาปตยกรรม ศิลป วรรณกรรม และประวัติศาสตร 
เกิดระบบที่สําคัญหลายอยาง เชน พืชคณิต ตัวเลขอารบิก และแนวคิดในเรื่องความเปนศูนย 

(ซึ่งสําคัญตอการเจริญกาวหนาของเรื่องคณิตศาสตร) ทั้งหมดนี้ไดรบัการถายทอดจากโลกมุสลิมไปยังยุโรปสมัยกลาง 
เครื่องมือที่มคีวามสลับซับซอนซึ่งทําใหชาวยโุรปสามารถเดินเรือไปคนพบสิ่งตางๆ เชน เครื่องมือวัดตําแหนงของดวงดาว เครื่องมือวัดมุม 
และแผนที่การเดนิเรือที่สมบูรณแบบ ซึ่งทั้งหมดไดรับการพัฒนามาจากชาวมุสลิมทัง้ส้ิน. 
  

เคร่ืองมือวัดตําแหนงดวงดาว: 
หนึ่งในเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่สําคัญที่สุดไดรับการพัฒนามาจากชาวมุสลิมซ่ึงนํามาใชอยางกวางขวางทางตะวันตกจนกระ
ทั่งปจจุบันนี้. 
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นักการแพทยชาวมุสลิมไดใหความสนใจตอการผาตัดและไดพัฒนาเคร่ืองมือผาตัดข้ึนมาหลายชนิดอยางที่เห็นอยูในหนังสอืโบราณฉบับนี้. 

ชาวมุสลิมมคีวามเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูอยางไร?
ชาวมุสลิมใหความเคารพและนับถือพระเยซู (ความสันติบังเกิดมาจากพระองค) 

พวกเขายอมรับวาพระองคคือหนึง่ในผูถือสารที่ยิ่งใหญที่สุดของพระผูเปนเจามาสูมวลมนุษยชาต ิ
พระคัมภีรกุรอานไดยนืยันถึงการประสูติอยางบริสุทธิ์ของพระองคและมีอยูบทหนึ่งในพระคัมภรีกุรอานที่ชื่อวา 
‘มัรยัม’ (แมรี่) พระคัมภีรกุรอานไดอรรถาธิบายถึงการประสูติของพระเยซูดังนี้: 

 จงรําลึกถึงขณะที่มลาอิกะฮกลาววา มัรยัมเอย ! แทจริงอัลลอฮทรงแจงขาวดีแกเธอซึ่งพจมานหน่ึง จากพระองค 

ชื่อของเขาคือ อัลมะซีห อีซาบุตรของมัรยัม โดยที่เขาจะเปนผูมีเกียรติในโลกนี้ และปรโลก และจะอยูในหมูผูใกลชิด.”  
(พระคัมภีรกุรอาน , 3:45-47) 

พระเยซูทรงประสูติอยางมหัศจรรยโดยคําบัญชาของพระผูเปนเจา ซึ่งเปนคําบัญชาเดียวกันทีไ่ดนําพาให 
อาดัมเขามาเกี่ยวของดวยไมวาจะเปนพระบิดาหรอืพระมารดา พระผูเปนเจาทรงตรัสวา: 

 แทจริงอุปมาของอีซานั้น ด่ังอุปมัยของอาดัม พระองคทรงบังเกิดเขาจากดิน 

และไดทรงประปาศิตแกเขาวาจงเปนข้ึนเถิด แลวเขาก็เปนข้ึน.  (พระคัมภีรกรุอาน, 3:59) 

ในชวงระยะเวลาของการทําหนาทีพ่ระศาสดานั้น พระเยซูไดทรงแสดงปาฏิหาริยมากมาย พระผูเปนเจาทรงตรัสใหพวกเราฟงวาพระเยซูทรงตรัสวา: 

 “และเปนฑูต (นบีอีซา) ไปยังวงศวานอีสรออีล (โดยที่เขาจะกลาววา) 
แทจริงนั้นไดนาํสัญญาณหนึ่งจากพระเจาของพวกทานมายงัพวกทานโดยที่ฉันจะจําลองข้ึนจากดินใหแกพวกทานด่ังรปูน
ก แลวฉันจะเปาเขาไปในมัน แลวมันก็จะกลายเปนนกดวยอนุมัติของอัลลอฮ และฉันจะรักษาคนตาบอดแตกําเนิด 
และคนเปนโรคเร้ือน และฉันจะใหผูที่ตายแลวมีชีวิตข้ึน ดวยอนุมัติของอัลลอฮ 

และฉันจะบอกพวกทานถึงสิ่งที่พวกทานไวในบานของพวกทาน...”  (พระคมัภีรกุรอาน, 3:49) 

ชาวมุสลิมเชื่อวาพระเยซูไมไดส้ินพระชนมดวยการถูกตรึงบนไมกางเขน เปนเพียงแผนการของเหลาปจจามิตรของพระเยซูที่จะตรึงกางเขนพระองค 
แตพระผูเปนเจาทรงชวยใหพระองคปลอดภัยและทรงนําพระเยซูขึน้ไปเฝาพระองค และนําบุคคลิกลักษณะของพระเยซูใสเขาไปในรางของอีกคนหนึ่ง 
หมูปจจามิตรของพระเยซูจึงนํารางของบุรุษผูนี้ไปตรึงกางเขนแทน โดยคิดวาเขาผูนัน้คือพระเยซู พระผูเปนเจาทรงตรัสวา: 
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 ...และการที่พวกเขากลาววา แทจริงพวกเราไดฆา อัล-มะซีห อีซา บุตรของมัรยัม รอซูลของอัลลอฮ 
และพวกเขาหาไดฆาอีซา และหาไดตรึงเขาบนไมกางเขนไม แตทวาเขาถูกใหเหมือนแกพวกเขา 
และแทจริงบรรดาผูที่ขัดแยงในตัวเขานั้น แนนอนยอมอยูในความสงสัยเก่ียวกับเขา พวกเขาหามีความรูใดๆ ตอเขาไม 

นอกจากคลอยตามความนึกคิดเทานั้น และพวกเขามิไดฆาเขาดวยความแนใจ (อีซา)...  (คัมภีรกุรอาน, 4:157) 

ทั้งพระมูหะหมัด  และพระเยซูไมใชผูมาเปล่ียนแปลงคําสอนเบื้องตนในการศรทัธาพระผูเปนเจาพระองคเดียว 
ซึ่งนํามาส่ังสอนโดยพระศาสดาองคกอนๆ แตกลับเปนผูมายืนยันและนําคําสอนนัน้มาสอนใหมตางหาก.1 

  

 
สุเหรา Aqsa ในนครเยรูซาเล็ม. 

เชิงอรรถ: 

(1)ชาวมุสลิมยังเช่ืออีกวา พระผูเปนเจาทรงเปดเผยหนังสือศักด์ิสิทธิ์ตอพระเยซู ช่ือวา Injeel บางตอนในหนังสือยังคงปรากฏคําสอนของพระผูเปนเจาที่มีตอพระเยซู 
ในพระคัมภีรเลมใหม (New Testament) แตนี่ไมไดหมายความวาชาวมุสลิมเช่ือในพระคัมภีรไบเบิลที่เรามีอยูในปจจุบันนี้ 
เพราะวาไมไดเปนพระคัมภีรฉบับด้ังเดิมซ่ึงทรงเปดเผยโดยพระผูเปนเจา.  พระคัมภีรเหลานั้นตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงแกไข 
การเพิ่มเติมและการละบางสวนทิ้ง เร่ืองนี้คณะกรรมการผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคายนาพระคัมภีรไบเบิล (ฉบับมาตรฐานที่สังคายนาแลว) 
ไดเคยกลาวไวเชนกัน คณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวยนักปราชญจํานวนสามสิบสองทานซ่ึงดํารงตําแหนงสมาชิกของคณะกรรมการชุดนี้ 
พวกเขาไดรับรองส่ิงที่ไดทบทวนและเสนอแนะแกคณะกรรมการที่ปรึกษาของตัวแทนจํานวนหาสิบทานจากนิกายตาง ๆ ในศาสนาคริสตที่ใหความรวมมือ 
คณะกรรมการไดกลาวไวในบทนําเก่ียวกับพระคัมภีรไบเบิล (ฉบับมาตรฐานสังคายนาแลว) หนาที่ ๔ 
“บางคร้ังมีหลักฐานปรากฏวาเนื้อหามีความยากตอการถายทอด แตไมมีฉบับใดไดรับการสังคายนาอยางเปนที่พอใจเลย 
ขณะนี้พวกเราสามารถทําไดแตเพียงคอยติดตามการตัดสินที่เหมาะสมที่สุดของบรรดานักปราชญผูเช่ียวชาญในการแกไขเปล่ียนแปลงเนื้อหาตนฉบับ” 
คณะกรรมการยังไดกลาวไวในบทนําหนาที่ ๗ “หมายเหตุที่ไดรับการเพิ่มเติมเขามาซ่ึงช้ีใหเห็นวามีการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม 
หรือการละบางสวนทิ้งอยางชัดเจนในหนวยงานสมัยโบราณ (Mt 9.34; Mk 3.16; 7.4; Lk 24.32, 51 เปนตน).” 

ศาสนาอิสลามกลาวถึงลัทธิผูกอการรายวาอยางไร?
ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาที่เปยมลนไปดวยเมตตาธรรมศาสนาหนึ่ง ไมเคยเห็นดวยกับลัทธิกอการราย ในพระคัมภรีกุรอาน 

พระผูเปนเจาไดทรงตรัสไววา: 

 อัลลอฮมิไดทรงหามพวกเจาเก่ียวกับบรรดาผูที่มิไดตอตานพวกเจาในเรื่องศาสนา 
และพวกเขามิไดขับไลพวกเจาออกจากบานเรอืนของพวกเจา ในการที่พวกเจาจะทําความดีแกพวกเขา 

และใหความยุติธรรมแกพวกเขา แทจริงอัลลอฮทรงรักผูมีความยุติธรรม.  (คัมภีรกุรอาน, 60:8) 
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พระศาสดามูหะหมัด   ทรงเคยส่ังหามเหลาทหารหาญไมใหเขนฆาบรรดาสตรีและเด็ก ๆ,1 และพระองคทรงแนะนําพวกเขาเหลานั้นวา 
{…จงอยาคิดคดทรยศ จงอยาทําอะไรมากเกินไปกวาความจําเปน จงอยาเขนฆาเดก็แรกเกิด}2 และพระองคยังทรงตรัสอีกดวยวา 
{ผูใดก็ตามเขนฆาบุคคลผูซึ่งใหการทํานุบํารุงชวยเหลือชาวมุสลิมจะไมไดสัมผัสกล่ินอายอนัหอมรญัจวนของสรวงสวรรค 
แมวากล่ินอายดงักลาวจะขจรขจายอยูเปนเวลาถึงส่ีสิบปก็ตาม}3 

อีกทั้ง พระศาสดามูหะหมัด  ยังไดส่ังหามมิใหมีการลงโทษดวยการเผาไฟอีกดวย.4  

ครั้งหนึ่งพระองคทรงเคยลงบัญชีฆาตกรใหอยูเพียงลําดับที่สองของบาปมหันต,5 และพระองคยังเคยเตือนเก่ียวกับวันพิพากษา {คดีแรกๆ 

ที่จะไดรับการตัดสินของบรรดาผูคนในวันพิพากษาโลกนั้นจะเปนคดีเก่ียวกับการเขนฆากันตาย.6}7  

ชาวมุสลิมยังไดรบัการสงเสริมใหมีความกรุณาตอสัตวและหามทํารายสัตวอีกดวย ครั้งหนึ่งพระศาสดามูหะหมัด  ไดทรงตรัสไววา 
{สตรีผูหนึ่งไดรบัการลงโทษเนือ่งจากเธอกักขังแมวตัวหนึ่งจนตาย ในการตัดสินเรื่องนี้ เธอถูกพิพากษาใหลงไปสูขุมนรก 
ขณะที่เธอกักขังแมวตัวนั้น เธอไมเคยใหอาหารหรือน้ําแกมันเลย หรือแมกระทั่งปลอยใหมันออกมาจับสัตวกินเปนอาหารก็หาไม.}8 

พระองคยังทรงตรัสอีกดวยวา มนุษยผูหนึ่งไดใหน้าํดื่มแกสุนขัทีห่ิวกระหายเปนอยางย่ิง ดังนั้น 

พระผูเปนเจาจึงยกโทษบาปทั้งปวงของเขาเนื่องจากการกระทําในครั้งนี ้มีคนทูลถามพระศาสดา  วา ”ผูถือสารจากพระผูเปนเจา 
พวกเราจะไดรับการตอบแทนสําหรับความกรุณาที่มีใหตอสรรพสัตวหรือไมพระเจาคะ” พระองคทรงตรัสวา 
{สิ่งตอบแทนมีไวสําหรับความกรุณาที่มีตอทั้งคนหรือสัตว.}9 

นอกจากนี้ การนาํเอาชีวิตของสัตวมาเปนอาหาร 

ชาวมุสลิมยังไดรบัคําบัญชาใหกระทําอยางนิ่มนวลโดยใหสัตวนั้นหวาดกลัวและทรมานนอยที่สุดเทาที่เปนไปได พระศาสดามูหะหมัดั   ไ 
ดทรงตรัสไววา {เม่ือพวกเจาฆาสัตว ใหกระทําดวยวิธีที่เหมาะสมที่สุด 
ผูนั้นควรลับมีดของเขาใหคมกริบเพื่อชวยลดความทุกขทรมานของสัตว.}10  

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้และบทความศาสนาอิสลามอ่ืนๆ แลว การกระทําเพ่ือสนับสนุนความรุนแรงตอพลเมืองที่ไรทางสู 
การทําลายลางอาคารบานเรือนและทรัพยสินอืน่ๆ อยางราบคาบ การทิ้งระเบิดและการทําใหผูชาย สตรี 
เด็กที่บริสุทธิ์ไดรบับาดเจ็บถือเปนการกระทําที่ตองหามและนารังเกียจตามหลักศาสนาอิสลามและชาวมุสลิม 
ชาวมุสลิมปฏิบัติตามหลักศาสนาในเรื่องของความสันติ ความเมตตา และการใหอภยั 
และผูคนสวนใหญไมมีสวนเก่ียวของกับเหตุการณรุนแรงบางอยางที่เก่ียวพันกับชาวมุสลิม 
ถาปจเจกชนที่เปนชาวมุสลิมเขาไปพัวพันกับการปฏิบัติการของลัทธิผูกอการราย บุคคลผูนั้นจะละเมิดตอบัญญัตขิองศาสนาอิสลาม.  

_____________________________ 

เชิงอรรถ: 

(1) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1744 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 3015.  

(2) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1731 และ Al-Tirmizi เลขที่ 1408.  

(3) บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 3166 และ Ibn Majah เลขที่ 2686.  

(4) บรรยายไวใน Abu-Dawood เลขที่ 2675.  

(5) บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6871 และ Saheeh Muslim เลขที่ 88.  

(6) เร่ืองนี้หมายถึงการเขนฆาและการทําใหผูอื่นบาดเจ็บ.  
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(7) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1678 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 6533.  

(8) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2422 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2365.  

(9) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2244 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2466.  

(10) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 1955 และ Al-Tirmizi เลขที่ 1409.  
 

สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรมในศาสนาอิสลาม
ศาสนาอิสลามกําหนดสิทธิมนุษยชนไวมากมายสําหรับปจเจกชน ตอไปนี้คือสิทธิมนุษยชนบางประการซ่ึงศาสนาอิสลามไดดํารงรกัษาไว. 

ชีวิตและทรัพยสินของพลเมืองทกุคนในรัฐอิสลามถือวาเปนส่ิงศักดิ์สิทธิ ์ไมวาบุคคลนั้นจะเปนชาวมุสลิมหรอืไมกต็าม 
อีกทั้งศาสนาอิสลามยังคงดํารงรักษาไวซึ่งเกียรติยศศักดิ์ศรี ดังนัน้ ในศาสนาอิสลาม 

การพูดจาจาบจวงผูอื่นหรือกระทาํการลอเลียนตอผูอื่นถือเปนส่ิงทีก่ระทํามไิด พระศาสดามูหะหมัด  ไดทรงตรัสไววา 

{แทที่จริงแลวเลือดเน้ือของพวกเจา ทรัพยสนิของพวกเจาและเกียรติยศของพวกเจาจะลวงละเมิดมิได.}1 

การเหยียดสีผิวจะกระทํามิไดในศาสนาอิสลาม เนื่องจากในพระคมัภีรกุรอานไดกลาวถึงความเสมอภาคของมนุษยตามเง่ือนไขดังตอไปนี้: 

 โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจรงิเราไดสรางพวกเจาจากเพศชาย และเพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผา 
และตระกูลเพื่อจะไดรูจักกัน แทจริงผูที่มีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮนั้น คือผูที่มีความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา 

แทจริงอัลลอฮนั้นเปนผูทรงรอบรูอยางละเอียดถี่ถวน.2.  (พระคัมภีรกรุอาน, 49:13) 

ศาสนาอิสลามปฏิเสธการกําหนดกลุมปจเจกชนคนใดหรือชนชาติใดใหเปนทีโ่ปรดปรานเปนพิเศษ อนัเนื่องมาจากความมั่งคั่ง อํานาจ 
หรือเชื้อชาตขิองพวกเขาเหลานั้น พระผูเปนเจาทรงสรางหมูมวลมนุษยขึน้มาใหมีความเทาเทียมกัน 

ซึ่งจะมีความแตกตางกันก็แตเฉพาะพ้ืนฐานของความศรัทธาและความเลื่อมใสในศาสนาเทานั้น พระศาสดามูหะหมัด  ทรงตรัสไววา {โอ 
มนุษยทั้งหลาย! พระผูเปนเจาของพวกเธอก็เปนพระผูเปนเจาองคเดียวกันและบรรพบุรุษของพวกเธอ (อาดัม) 
ก็เปนบรรพบรุษุคนเดียวกัน ชนชาติอาหรับก็ไมดีไปกวาชนชาติที่ไมใชอาหรบัและชนชาตทิีไ่มใชอาหรับก็ไมดีไปกวาชนชาติอาหรับ 
และบุคคลผิวสีแดง (เชน สีขาวแตงแตมไวดวยสีแดง)ก็ไมดีไปกวาบุคคลที่มีผิวสีดําและบุคคลที่มีผิวสีดําก็ไมดีไปกวาบุคคลที่มีผิวสีแดง,3 

ยกเวนในเรื่องของความเล่ือมใสในศาสนา.}4  

ปญหาสําคัญอยางหนึ่งในปญหาสําคัญอื่นๆ ที่มนษุยชาติตางประสบอยูทุกวันนี้กค็อืลัทธิการเหยียดสีผิว 
ประเทศที่พัฒนาแลวสามารถสงมนุษยขึน้ไปยังดวงจันทรได แตไมสามารถหามมนษุยใหเกลียดชังและตอสูกับมนุษยรวมโลกได 

นับตั้งแตชวงชีวิตพระศาสดามหูะหมัด , เปนตนมา ศาสนาอิสลามไดแสดงใหเห็นดวยตัวอยางที่ชัดเจนวาสามารถยุติลัทธิเหยียดสีผิวนั้นไดอยางไร 
การแสวงบุญในแตละป (ฮัจจ)ทีน่ครเมกกะหแสดงใหเห็นถึงความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันอยางแทจริงของพ่ีนองชาวมุสลิมทุกเชื้อชาติและชนช้ัน 
เมื่อชาวมุสลิมประมาณสองลานคนจากทั่วทุกมุมโลกมาชุมนุมกนัทีน่ครเมกกะหเพ่ือแสวงบุญดังกลาว. 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาแหงความยุติธรรม พระผูเปนเจาทรงตรัสไววา: 

 แทจริงอัลลอฮทรงใชพวกเจาใหมอบคืนบรรดาของฝากแกเจาของของมัน และเม่ือพวกเจาตัดสินระหวางผูคน 

พวกเจาก็จะตองตัดสินดวยความยุติธรรม....  (พระคัมภีรกุรอาน, 4:58) 

และพระองคยังทรงตรัสอีกวา: 
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 ...และพวกเจาจงใหความเท่ียงธรรมเถิด แทจริงอัลลอฮทรงรักใครบรรดาผูใหความเท่ียงธรรม.  (พระคัมภรีกุรอาน, 
49:9) 

พวกเราควรยุติธรรมแมกระทั่งกับบุคคลผูซึ่งพวกเราตางเกลียดชัง ตามที่พระผูเปนเจาทรงตรัสไววา: 

 ...และจงอยาใหการเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด ทําใหพวกเจาไมยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด 

มันเปนสิง่ที่ใกลกับความยําเกรงยิ่งกวา....  (พระคัมภีรกรุอาน, 5:8) 

พระศาสดามูหะหมัดทรงตรัสไววา {มนุษยทั้งหลาย จงระวังในเรื่องความอยุติธรรม,5 
เนื่องจากความอยุติธรรมนั้นจะมีแตความมืดมิดในวันพิพากษาโลก.}6  

และบุคคลผูซึ่งไมเคยมีสิทธใิดๆ เลย (เชน ส่ิงที่พวกเขามีสิทธิ์รองขออยางยุติธรรม) ในชีวิตนี้จะไดรับสิทธิตางๆ ในวันพิพากษา 

อยางที่พระศาสาดา  ทรงตรัสไววา {ในวนัพิพากษาโลก สิทธิตางๆ จะมอบใหแกบุคคลเหลานั้นเม่ือบุคคลเหลานั้นถึงกําหนดไดรับ 

(และความไมถูกตองจะไดรับการชดใช)....}7  

 
 

เชิงอรรถ: 

(1) บรรยายไวใน Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 1739 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 2037.  

(2) บุคคลผูเครงครัดในศาสนาคือผูมีศรัทธาซ่ึงละเวนจากบาปทั้งปวง กระทําแตความดีทั้งปวง ซ่ึงพระผูเปนเจาทรงบัญชาพวกเราใหกระทํา 
อีกทั้งตองเกรงกลัวและรักในพระผูเปนเจา.  

(3) สีผิวที่กลาวไวในคําดํารัสของพระศาสดานั้นคือตัวอยาง ความหมายก็คือในศาสนาอิสลาม ไมมีผูใดดีกวาผูอื่น อันเนื่องมาจากสีผิว ไมวาสีขาว ดํา แดง หรือสีอื่นๆ.  

(4) บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 22978.  

(5) ตัวอยางเชน การกดข่ีขมเหงผูอื่น การปฏิบัติอยางอยุติธรรม หรือกระทําส่ิงไมถูกตองตอผูอืน่.  

(6) บรรยายไวใน Mosnad Ahmad เลขที่ 5798 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 2447.  

(7) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2582 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 7163. 

 

สถานภาพของสตรีในศาสนาอิสลามเปนอยางไร?
ศาสนาอิสลามมองสตรี ไมวาโสดหรือสมรสแลวอยางบุคคลทั่วๆ ไปที่มีสิทธิเปนของตัวเอง, 

พรอมทั้งมีสิทธิในความเปนเจาของหรือจําหนายจายโอนทรัพยสินและส่ิงที่ตนหามาไดโดยปราศจาก
อํานาจการปกครองใดๆ (ไมวาจะเปนบิดา สามี หรอืบุคคลอื่น) เธอมีสิทธิ์ที่จะซื้อหรอืขาย 
ใหเปนของขวัญและบริจาคการกุศล และอาจใชจายเงินของตนไดอยางที่ตนพอใจ 
สินสอดทองหมั้นที่ไดรับมาจากการที่เจาบาวมอบใหแกเจาสาวเพ่ือใชสอยเปนการสวนตัวของเธอเอง 
และสตรียังสามารถใชนามสกุลของตนเองไดโดยไมตองใชนามสกุลของสามีไดอีกดวย 

ศาสนาอิสลามยังสงเสริมใหสามีเล้ียงดูภรรยาใหด ีอยางที่พระศาสดามูหะหมัด  ทรงตรัสวา 
{บุคคลที่ดีที่สุดในบรรดาพวกเจาก็คือบุคคลซึ่งดีทีสุ่ดตอภรรยาของตนเอง}1 
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ผูเปนมารดาในศาสนาอิสลามถือเปนผูมีเกียรติอยางสูง ศาสนาอิสลามแนะนําใหเลี้ยงดูมารดาดวยวิธีที่ดีที่สุด 
บุรุษผูหนึ่งเขาหาพระศาสดามูหะหมัด  และทูลถามวา “โอ ผูถือสารจากพระผูเปนเจา! ผูใดในบรรดาผูคนทั้งหลาย 
ควรคาที่จะเปนสหายที่ดีของขาพเจาที่สุดพระเจาคะ” พระศาสดา   ทรงตรัสวา {มารดาของเจานะซิ} บุรุษผูนั้นทูลถามอีกวา 
“ใครกันนะ” พระศาสดา  ทรงตรัสวา {ก็มารดาของเจานะซิ} บรุุษผูนั้นยังคงทลูถามตอไปอีกวา “ใครกันนะ” พระศาสดา  
ทรงตรัสวา {ก็มารดาของเจานะซิ} บุรุษผูนั้นทลูซํ้าอีกวา “ใครกันนะ” พระศาสดา  ทรงตรัสอีกวา: {ก็มารดาของเจานะซิ.}2 

เชิงอรรถ: 

(1) บรรยายไวใน Ibn Majah เลขที่ 1978 และ Al-Tirmizi เลขที่ 3895.  

(2) บรรยายไวใน Saheeh Muslim เลขที่ 2548 และ Saheeh Al-Bukhari เลขที่ 5971 

 

 

ครอบครัวในศาสนาอิสลาม
ครอบครัว ถือเปนสถาบันขั้นพ้ืนฐานของสังคม ซึ่งปจจุบันกําลังแตกแยก ระบบครอบครัวในศาสนาอิสลามไดนําสิทธิของสามี ภรรยา บุตร 

และญาติพ่ีนองเขามาสูดุลยภาพที่สมบูรณ ดวยการสงเสริมความประพฤติที่ไมเหน็แกตัว 
โอบออมอารีและความรักในโครงสรางของระบบครอบครัวที่มกีารจัดการอยางด ี
ความสงบสุขและความมั่นคงที่ไดรับมาจากสถาบันครอบครัวทีแ่ข็งแกรงถือวามีคณุคาอยางมหาศาล 
และถูกมองวาเปนส่ิงที่สําคัญย่ิงสําหรับการปลูกฝงทางดานจิตใจในหมูมวลสมาชิกของครอบครัว 
ความเปนระเบียบของสังคมที่สมานฉันทควรไดรับการสรรสรางจากสมาชิกในครอบครัวใหญที่มีความใกลชิดกันและจากบุตรผูสืบสกลุ. 

 
  

ชาวมุสลิมปฏิบัติตอผูสูงอายุอยางไร?
ในโลกของศาสนาอิสลาม จะไมคอยไดพบเห็น “บานพักคนชรา” 

การดูแลบิดามารดาของเราในชวงเวลาที่ลําบากที่สุดในชีวิตของพวกทานเชนนี้ถือวาเปนเกียรติและเปนคุณงามความดี 
อีกทั้งยังถือเปนโอกาสในการพัฒนาจิตใจที่ยิ่งใหญอีกดวย ในศาสนาอิสลาม 
ถือวายังไมเปนการเพียงพอที่พวกเราเพียงแตสวดมนตภาวนาใหกบับิดามารดาของพวกเรา 
แตพวกเราควรจะปฏิบัติดวยความโอบออมอารอียางไรที่ส้ินสุด จําไววาเมื่อตอนทีพ่วกเรายังเปนเด็กเล็กชวยเหลือตัวเองไมได 
พวกเขาเลี้ยงดูพวกเราดวยตัวของทานเอง มารดาเปนผูที่สมควรไดรับการยกยองเปนอยางยิ่ง 
เมื่อบิดามารดาชาวมุสลิมแกชราลงทานจะไดรับการเลี้ยงดูอยางทนุถนอมดวยความเมตตาและความไมเหน็แกตัว. 

ในศาสนาอิสลาม การเล้ียงดูบิดามารดาถือเปนหนาที่อนัดับที่สองรองจากการทําละหมาด 
และถือเปนสิทธขิองบิดามาดาทีจ่ะคาดหวังวาจะไดรับการดูแล ถือกันวาเปนส่ิงที่นารังเกียจเดียจฉันทในการแสดงความฉุนเฉียวใดๆ 
เมื่อผูเฒาชราเริ่มทําอะไรลําบาก. 

พระผูเปนเจาทรงตรัสวา: 

 และพระเจาของเจาบัญชาวา 
พวกเจาอยาเคารพภักดีผูใดนอกจากพระองคเทานั้นและจงทําดีตอบิดามารดาเม่ือผูใดในทั้งสองหรือทั้งสองบรรลุสูวัยชรา
อยูกับเจา ดังนั้นอยากลาวแกทั้งสองวา และอยาขูเข็ญทานทั้งสอง และจงพูดแกทานทั้งสองดวยถอยคําที่ออนโยน 
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และจงนอบนอมแกทานทั้งสอง ซ่ึงการถอมตนเน่ืองจากความเมตตา และจงกลาววา ขาแตพระเจาของฉัน 

ทรงโปรดเมตตาแกทานทั้งสองเชนที่ทั้งสองไดเลี้ยงดูฉันเม่ือเยาววัย.”  (พระคัมภีรกุรอาน, 17:23-24) 

 

เสาหลักท้ังหาของศาสนาอิสลามคืออะไร?
เสาหลักทั้งหาของศาสนาอิสลามถือเปนโครงสรางชีวิตของชาวมุสลิม เสาหลักเหลานั้นถือเปนการปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา การละหมาด 

การให ซากัต (ชวยเหลือแกผูยากไร) การถือศีลอดในชวงเดือนรอมฎอน 
และการไปแสวงบุญยังนครเมกกะหสักครั้งหนึ่งในชีวิตสําหรับผูที่สามารถทําได. 

1) การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธา 
การปฏิญาณตนในเรื่องความศรัทธาคือการกลาวดวยศรัทธาอยางแรงกลาวา “La ilaha illa Allah, Muhammadur rasoolu Allah” 

คํากลาวนี้หมายความวา “ไมมีพระผูเปนเจา (เทพเจา) ที่แทจริงอ่ืนใด นอกจากพระผูเปนเจา (พระอัลเลาะห),1 และพระมหูะหมัดคอืผูถือสาร 
(พระศาสดา) ของพระผูเปนเจาเทานั้น” ในสวนแรกวลีที่วา “ไมมีพระผูเปนเจาที่แทจริงอื่นใด นอกจากพระผูเปนเจา” 
หมายความวาไมมีผูใดมีสิทธิ์ที่จะไดรับการเคารพบูชานอกจากพระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว และพระผูเปนเจาทรงไมมีทั้งบริวารหรือพระบุตร 
การปฏิญาณตนในเรื่องความศรทัธานี้เรียกวา ซาฮาดะ (Shahada) เปนการกลาวอยางงายๆ 
ซึ่งควรกลาวดวยศรัทธาอนัแรงกลาเพ่ือเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม (ตามทีไ่ดอธบิายมาแลวกอนหนานี้) 
การปฏิญาณในเรื่องความศรทัธาถือเปนเสาหลักที่สําคัญที่สุดในศาสนาอิสลาม 

2) การละหมาด 

ชาวมุสลิมจะทําพิธีละหมาดวันละหาครั้ง ในการละหมาดแตละครัง้จะใชเวลาไมเกินครั้งละสองสามนาท ี
การละหมาดในศาสนาอิสลามจะเปนการติดตอกนัโดยตรงระหวางผูละหมาดกับพระผูเปนเจา 
ไมมีส่ือกลางระหวางพระผูเปนเจากับผูละหมาดแตอยางใด. 

ในการทําละหมาด บุคคลผูนั้นจะรูสึกเกษมศาน สันติและสบายใจอยูภายใน และนัน่ก็หมายความวาพระผูเปนเจาทรงยินดีกับเขาหรือเธอผูนั้น 

พระศาสดามูหะหมัด  ทรงตรัสวา {บิลาอัล เรียก (ผูคน) มาทําละหมาด ใหพวกเรารูสึกสบายจากการละหมาดนั้น.}2  บิลาอัล (Bilal) 
คือหนึ่งในพระสหายของพระมูหะหมัดซึ่งมหีนาทีเ่รียกผูคนมาทําละหมาด. 

การทําละหมาดจะกระทําในเวลารุงอรุณ เที่ยง บาย พระอาทิตยตกดิน และกลางคนื ชาวมุสลิมอาจจะทําการละหมาดไดเกือบทุกสถานท่ี เชน 
ในกลางทุง สํานกังาน โรงงาน หรอืในมหาวิทยาลัย 

3) การให ซากัต (การชวยเหลือแกผูยากไร) 

ทุกสรรพส่ิงเปนของพระผูเปนเจา เพราะฉะนั้นมนษุยจึงครอบครองทรัพยสมบัติแทนพระองค 
 ความหมายเดิมของคําวา ซากัต นั้น มคีวามหมายทั้ง ‘การชําระลางบาป’ และ ‘ความเจริญรุงเรือง’ 
การให ซากัต นั้นหมายถึง 
‘การใหตามอัตราสวนจากจํานวนทรัพยสินที่มอียูแกผูยากไรตามลําดับที่เหมาะสม’. 
อัตราสวนซึ่งเปนทองคํา เงินและเงินสดซึ่งอาจมีจํานวนประมาณ 85 กรัมของน้ําหนกัทองคํา 
และถือครองเปนเจาของเปนเวลาหนึ่งปทางจันทรคติถือเปนสองเปอรเซนตครึ่ง 
การถือครองของพวกเราไดรับการชําระลางบาปดวยการจัดแบงสวนเล็กๆ 
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ไวสําหรับบุคคลผูมีความจําเปน และเฉกเชนเดียวกับการตัดแตงตนไม การตัดแตงนี้เพ่ือใหเกิดความสมดุล 
อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหการเจริญเติบโตอีกดวย 

บุคคลหนึ่งอาจใหทานมากเทาทีต่นตองการได โดยถือเปนการทําบุญกุศลหรือบริจาคทานดวยความสมัครใจ. 

4) การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน. 

ทุกๆ ปในเดือนรอมฎอน,4 ชาวมุสลิมทั้งหมดจะถอืศีลอดตั้งแตรุงอรุณจวบจนพระอาทิตยตกดนิ 
โดยจะละเวนจากอาหาร น้ําดื่มและการมีเพศสัมพันธ. 

แมวาการถือศีลอดจะมีประโยชนตอสุขภาพ 
แตการถือศีลอดไดรับการยอมรับเปนสวนใหญวาเปนวิธีหนึ่งของการชําระลางจิตใจของตัวเอง 
โดยการตัดตัวเองออกจากความสะดวกสบายในทางโลก แมวาจะเปนเพียงระยะส้ันๆ 
บุคคลผูถือศีลอดจะรูสึกเห็นใจผูหวิโหยอยางแทจรงิ 
ในเวลาเดียวกันก็ชวยใหจิตใจของผูถือศีลอดเจริญเติบโตไปดวย. 

5) การแสวงบุญท่ีนครเมกกะห 

การไปแสวงบุญประจําป (ฮัจจ) ที่นครเมกกะห ถือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่ง 
ครั้งหนึ่งในชีวิตสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถทั้งทางรางกายและทางการเงินที่จะทําได 
ในแตละปผูคนจากทั่วทุกมมุโลกประมาณสองลานคนตางไปชุมนมุกันทีน่ครเมกกะห แมวานครเมกกะหจะคราคร่ําไปดวยผูมาเยือนอยูตลอดเวลา 
แตพิธีฮัจจในแตละปจัดใหมขีึ้นในเดือนสิบสองตามปฏิทินอิสลาม 
ผูแสวงบุญชายจะสวมใสเส้ือผาเรียบงายเปนพิเศษเพ่ือขจัดการแบงแยกชนชัน้และวัฒนธรรมออกไป 
เพ่ือวาทุกคนจะไดยืนอยางเทาเทยีมกันตอหนาพระผูเปนเจา. 

 
ผูแสวงบุญกําลังละหมาดอยูในสุเหรา ฮาราม ในนครเมกกะห ภายในสุเหราแหงนี้จะมีกาบา 
(สิ่งกอสรางสีดําในรูปภาพ) ซ่ึงชาวมุสลิมจะหันหนาเขาหาขณะทําการละหมาด 
กาบาเปนสถานที่สักการะซ่ึงพระผูเปนเจาทรงบัญชาใหพระศาสดาอับบราฮัมและพระราชโอรสอิสมาเอล 
สรางข้ึน 
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การประกอบพิธฮีัจจ รวมถึงการเดินรอบกาบาจํานวนเจ็ดรอบและเดินไปอีกเจ็ดรอบระหวางเนินเขาซาฟา (Safa) และมารวา (Marwa) 
เชนเดียวกับที่ฮาการ (Hagar) เคยกระทําระหวางที่เธอคนหาน้ํา จากนั้นผูแสวงบุญจะยืนรวมกันในอะราฟา (Arafa)5 
5และสวดออนวอนตอพระผูเปนเจาในส่ิงที่พวกเขาปรารถนาอีกทั้งยงัขอประทานอภยัจากพระองคดวย ซึ่งมักจะคิดวาเปนการซักซอมในวันพิพากษา. 

วันเสร็จส้ินการประกอบพิธีฮัจจ จะจบลงดวยเทศกาล Eid Al-Adha ซึ่งเปนการเฉลิมฉลองพรอมกับการทําละหมาด การเฉลิมฉลองนี้และเทศกาล 
Eid ai-Fitr ซึ่งเปนวันเล้ียงฉลอง เพ่ือเปนการระลึกถึงวันส้ินสุดของเดือนรอมฎอน ซึ่งเปนสองเทศกาลประจําปตามปฏิทินศาสนาอิสลาม. 

 

เชิงอรรถ: 

(1) สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําวา อัลเลาะห คลิกที่นี่,  

(2) บรรยายไวใน Abu-Dawood เลขที่ 4985 และ Mosnad Ahmad เลขที่ 22578.  

(3) เพื่อสั่งซ้ือหนงัสอืเลมนี้ ,  

(4) เดือนรอมฏอนคือเดือนที่เกาของปฏิทินศาสนาอิสลาม (เดือนทางจันทรคติ ไมไชทางสุริยคติ).  

(5) บริเวณพื้นที่ 15 ไมลจากนครเมกกะห.  
 

 

 

 

ขอแนะนําและขอคิดเห็น
ในกรณีท่ีทานมีขอแนะนําหรือขอคิดเห็นใดๆ เก่ียวกับเว็บไซตหรือหนังสือน้ี 

หรือในกรณีท่ีทานตองการขอมูลเก่ียวกับศาสนาอิสลามเพ่ิมเติม 
หรือในกรณีท่ีทานตองการความชวยเหลือในการเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม กรุณาสงอีเมลมาท่ี: 

info@islam-guide.com 

หรือ ผูแตง I. A. Ibrahim ท่ี: 

ib@islam-guide.com 
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