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ววิรณ์สุดท้าย

อลักรุอานอนัประเสริฐคือววิรณ์สุดทา้ย (พนัธสญัญาสุดทา้ย) ท่ีพระเจา้ (อลัลอฮฺ) ทรง
ประทานใหแ้ก่ศาสดามุฮมัมดั อลักรุอานเป็นธรรมนูญของพระเจา้ท่ีไดป้ระทานลงมาเพ่ือวาง
ระเบียบและควบคุมชีวติของเรา อลักรุอานกล่าวดว้ยความรู้อนัสมบูรณ์แบบของผูส้ร้างเก่ียว
กบัการสร้างของพระองค ์ อลักรุอานเผยใหเ้ห็นสจัธรรมและเชิญชวนมนุษยชาติเขา้สู่เสน้ทาง
แห่งสจัธรรมนั้น อลักรุอานประกอบดว้ยขอ้มูลส�าคญัเก่ียวกบัโชคชะตาของมนุษย ์อลักรุอาน
ใหค้วามรู้และยกระดบัผูค้นไปสู่ระดบัสูงสุดทางจิตวญิญาณ ศีลธรรม สติปัญญาและสงัคมใน
ขณะท่ีพวกเขาพยายามท�าความเขา้ใจและประยกุตใ์ชค้ �าสอนจากอลักุรอาน

อลักรุอานคือความมหศัจรรยอ์นันิรันดร์ท่ีมอบใหก้บัศาสดาองคสุ์ดทา้ยนัน่คือศาสดามุฮมัมดั
เพื่อเป็นหลกัฐานยนืยนัการเป็นศาสดาของท่าน ดว้ยเหตุน้ี อลักรุอานจึงมีความเป็นเอกลกัษณ์
และหาท่ีเปรียบไม่ได ้ แมว้า่จะถูกประทานลงมาเม่ือสิบส่ีศตวรรษท่ีผา่นมา แต่จวบจนถึง
ปัจจุบนัอลักรุอานกย็งัคงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์และไม่มีการเปล่ียนแปลง (ในรูปแบบดั้งเดิม

ของภาษาอาหรับ)

อลัลอฮฺทรงด�ารัสบอกเราในอลักรุอานวา่ {แท้จริงแล้วเราได้ให้ข้อตักเตือน (อัลกรุอาน) ลงมา 

และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน} [อัลฮิจรฺ15:9]

นอกจากน้ี อลัลอฮฺยงัระบุไวใ้นอลักรุอานอีกวา่:

{คมัภร์ีน้ี ไม่มีความสงสัยใด ๆ ในน้ัน เป็นค�าแนะน�าส�าหรับบรรดาผู้ย�าเกรงเท่าน้ัน คอืบรรดา

ผู้ศรัทธาต่อส่ิงเร้นลบั และด�ารงไว้ซ่ึงการละหมาด และส่วนหน่ึงจากส่ิงทีเ่ราได้ให้เป็นปัจจยั

ยงัชีพแก่พวกเขาน้ัน พวกเขากบ็ริจาค และบรรดาผู้ทีศ่รัทธาต่อส่ิงทีถู่กประทานลงมาแก่เจ้า 

และส่ิงทีถู่กประทานลงมาก่อนเจ้า และต่อวนัปรโลกน้ันพวกเขาเช่ือมั่น}

 [อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:2--4] 

{จงกล่าวเถดิ (มุฮัมมัด) แน่นอนหากมนุษย์และญนิรวมกนัทีจ่ะน�ามาเช่นอัลกรุอานน้ี พวกเขา

ไม่อาจจะน�ามาเช่นน้ันได้ และแม้ว่าบางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้ช่วยเหลอืแก่อีกบางคนกต็าม} 

[อัลอิสรออฺ 17:88]
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โองการอลักรุอานต่าง ๆ ทีง่ดงามและสูงส่ง

ในหนงัสือเล่มน้ี ผมอยากจะแบ่งปันโองการท่ีงดงามบางส่วนจากมหาสมุทรแห่งถอ้ยค�าและปัญญาอนั

ไร้ขอบเขตของพระเจา้ เพื่อคน้พบสมบติัท่ีสวยงามและบริสุทธ์ิของพระวจนะของพระเจา้ท่ีเท่ียงแท้

องคเ์ดียวน้ีเพิ่มเติม ผมขอเชิญชวนใหคุ้ณอ่านอลักรุอานดว้ยตวัของคุณเอง พยายามหาค�าแปลท่ีถูกตอ้ง

ซ่ึงคุณสามารถเขา้ถึงไดอ้อนไลนจ์ากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัอิสลามท่ีน่าเช่ือถือได ้ (โปรดดูเวบ็ไซต์

เก่ียวกบัอิสลามท่ีแนะน�าไวท่ี้ตอนทา้ยของหนงัสือเล่มน้ี)

ในความเป็นจริงแลว้ โองการของอลักรุอานทั้งหมดคือพระด�ารัสของพระเจา้ เรามาอ่านและเพลิดเพลิน

ไปกบัโองการอลักรุอานอนัประเสริฐบางส่วนท่ีเปิดเผยมุมมองของอิสลามเก่ียวกบัค�าสอนและแนวคิด

ท่ีส�าคญับางประการในอิสลาม ตวัอยา่งเช่น:

• พระเจ้าทีเ่ทีย่งแท้องค์เดยีว (เตาฮีด)

• การให้อภยัและความรอด

• ความยุตธิรรม

• ความเท่าเทยีมกนั

• ความเป็นสากลและความเป็นเอกภาพแห่งสารหน่ึงเดยีว

• อลัลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์

• ความเงยีบสงบและสวนสวรรค์

• ผู้ชายและผู้หญงิ

• ค�าสอนทีย่ิง่ใหญ่

• ส่ิงทีค่วรท�าและส่ิงทีค่วรละเว้น
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พระเจ้าทีเ่ทีย่งแท้องค์เดยีว (เตาฮีด)

{อัลลอฮ ฺ - ไม่มีผู้ใดทีไ่ด้รับการเคารพสักการะโดยเทีย่งแท้ นอกจากพระองค์เท่าน้ัน แน่นอน พระองค์

จะทรงรวบรวมพวกเจ้าทัง้หลายสู่วนักยิามะฮ ฺซ่ึงไม่มีการสงสัยใด ๆ ในวนัน้ัน  และใครเล่าทีจ่ะมีค�าพูด

จริงยิง่กว่าอัลลอฮ}ฺ [อันนิซาอฺ 4:87]

{น่ันแหละคอือัลลอฮ ฺ ผู้เป็นพระเจ้าของพวกเจ้า ไม่มีผู้ควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์

ผู้ทรงบังเกดิทุกส่ิงทุกอย่างเท่าน้ัน พวกเจ้าจงเคารพสักการะพระองค์เถดิ และพระองค์ทรงเป็นผู้รับ

มอบหมายให้คุ้มครองรักษาในทุกส่ิงทุกอย่าง} [อัลอันอาม 6:102]

{โอ้มนุษย์เอ๋ย! พวกเจ้าจงร�าลกึถงึความโปรดปรานของอัลลอฮทฺีมี่ต่อพวกเจ้า จะมีพระผู้สร้างอ่ืนใด

จากอัลลอฮกฺระน้ันหรือ ทีจ่ะประทานปัจจยัยงัชีพแก่พวกเจ้าจากฟากฟ้าและแผ่นดนิ ไม่มีพระเจ้าอ่ืน

ใดทีเ่ทีย่งแท้ นอกจากพระองค์ ดงัน้ัน ท�าไมเล่าพวกเจ้าจงึถูกหลอกลวงให้หันออกไป (จากความจริง)} 

[ฟาฎิร 35:3]

{และพระองค์คอือัลลอฮ ฺ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด (ทีถู่กกราบไหว้โดยเทีย่งแท้) นอกจากพระองค์ ส�าหรับ

พระองค์เท่าน้ันบรรดาการสรรเสริญในโลกน้ีและโลกหน้า และ การช้ีขาดน้ันเป็นสิทธิของพระองค์

เท่าน้ัน และยงัพระองค์เท่าน้ันพวกเจ้าจะถูกน�ากลบั} [อัลเกาะศอ็ศ 28:70]

{และ ผู้ทีค่วรแก่การเคารพ สักการะของพวกเจ้าน้ัน มีเพยีงองค์เดยีว ไม่มีผู้ควรแก่การเคารพสักการะใด 

ๆ นอกจากพระองค์ ผู้ทรงกรุณาปราณ ีผู้ทรงเมตตาเสมอเท่าน้ัน} [อัลเบาะเกาะเราะฮฺ 2:163]

{จงกล่าวเถดิ (มุฮัมมัด) พระองค์คอือัลลอฮ ฺผู้ทรงเอกะ อัลลอฮน้ัฺนทรงเป็นทีพ่ึง่ พระองค์ไม่ประสูติและ

ไม่ทรงถูกประสูติ และไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์} [อัลอิคลาศ 112:1--4]

{ทัง้ ๆ ทีพ่วกเขามิได้ถูกใช้นอกจากเพือ่เคารพสักการะผู้ทีส่มควรได้รับการเคารพสักการะแต่เพยีงองค์

เดยีว ซ่ึงไม่มีผู้ใดควรได้รับการเคารพสักการะนอกจากพระองค์เท่าน้ัน พระองค์ทรงบริสุทธ์ิจากส่ิงที่

พวกเขาให้มีภาคขีึน้} [อัตเตาบะฮฺ 9:31]

แท้จริงแล้ว แนวคดิทีบ่ริสุทธ์ิและใสสะอาดแห่งเอกภาพของพระเจ้า (ในภาษาอาหรับเรียกว่า เตาฮีด)

คือแก่นส�าคญัของอลักรุอาน
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การให้อภยัและความรอด

{จงกล่าวเถดิ (มุฮัมมัด) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย! บรรดาผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองพวกท่านอย่าได้หมดหวงัต่อพระ

เมตตาของอัลลอฮ ฺ แท้จริงอัลลอฮน้ัฺนทรงอภยัความผดิทัง้หลายทัง้มวล แท้จริงพระองค์น้ันเป็นผู้ทรงอภยั ผู้ทรง

เมตตาเสมอ} [อัซซุมรั 39:53]

{และพระองค์คอืผู้ทรงรับการขออภยัโทษจากป่วงบ่าวของพระองค์ และทรงอภยัจากความผดิทัง้หลายแลพระองค์

ทรงรอบรู้ส่ิงทีพ่วกเจ้ากระท�า} [อัชชูรอ 42:25]

{แท้จริงอัลลอฮทฺรงชอบบรรดาผู้ส�านึกผดิ กลบัเน้ือกลบัตัว และทรงชอบบรรดาผู้ทีท่�าตนให้สะอาด} 

[อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:222]

เม่ือวญิญาณหน่ึงส�านึกผดิและกลบัเขา้หาอลัลอฮฺ อลัลอฮฺจะกลบัเขา้หาบ่าวของพระองคด์ว้ยการยอมรับและการ

ใหอ้ภยั ใช่แลว้ อลัลอฮฺทรงอภยับาปทั้งหมดเม่ือเรากลบัเขา้หาพระองคด์ว้ยความบริสุทธ์ิใจ ช่างเป็นอะไรท่ีคุม้ค่าท่ี

สุด!

อิสลามมองวา่อลัลอฮฺนั้นเป็นแหล่งท่ีมาของสนัติภาพ ความเมตตาและการใหอ้ภยั - ไม่ใช่แหล่งท่ีมาของความ

เกลียดชงั การนองเลือด ความรุนแรงหรือการก่อการร้าย

ดงันั้น เพื่อบรรลุความรอดและชีวติอนันิรันดร์นั้น คุณเพียงแค่หนักลบัเขา้หาอลัลอฮฺ เช่ือในพระองคแ์ต่เพียงผูเ้ดียว

และกระท�าส่ิงดี ๆ ไม่จ�าเป็นเลยท่ีผูท่ี้บริสุทธ์ิและมีคุณธรรมจะตอ้งถูกตรึงหรือถูกฆ่าเพื่อชดใชแ้ละลบลา้งบาปท่ีผู ้

อ่ืนไดก้ระท�าไปแต่อยา่งใด

อิสลามสัง่ใหผู้น้บัถือศาสนาอิสลามใหอ้ภยัต่อผูอ่ื้น อลักรุอานสัง่ใหบ้รรดาผูศ้รัทธาท่ีแทจ้ริง

“{...บรรดาผู้ทีใ่ห้อภยัแก่เพือ่นมนุษย์ และอัลลอฮน้ัฺนทรงรักผู้กระท�าดทีัง้หลาย}” [อาละอิมรอน 3:134]
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ความยุตธิรรม

{ผู้ศรัทธาทัง้หลาย จงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าทีด้่วยดเีพือ่อัลลอฮ ฺ เป็นพยานด้วยความเทีย่งธรรมและจงอย่าให้การเกลยีด

ชังพวกหน่ึงพวกใดท�าให้พวกเจ้าไม่ยติุธรรม จงยติุธรรมเถดิ มันเป็นส่ิงทีใ่กล้กบัความย�าเกรงยิง่กว่า และพงึ

ย�าเกรงอัลลอฮเฺถดิ แท้จริงอัลลอฮน้ัฺน เป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดในส่ิงทีพ่วกเจ้ากระท�ากนั} [อัลมาอิดะฮฺ 5:8]

อิสลามสอนใหเ้รามีความยติุธรรมกบัทุกคนไม่วา่จะเป็นเพื่อนหรือศตัรู ตลอดเวลาไม่วา่จะในยามสงบหรือใน

ภาวะสงคราม อิสลามสอนใหเ้ราประพฤติตนดว้ยความยติุธรรมและดว้ยศีลธรรมท่ีปราศจากเง่ือนไข

ปราศจากความคิดท่ีชัว่ชา้หรือความคิดท่ีวา่ค่านิยมทางศีลธรรมเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาอนัเน่ืองมาจาก

สถานการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป

{แท้อัลลอฮทฺรงใช้พวกเจ้าให้มอบคนืบรรดาของฝากแก่เจ้าของของมัน และเมื่อพวกเจ้าตัดสินระหว่างผู้คน พวก

เจ้ากจ็ะต้องตัดสินด้วยความยติุธรรม} [อันนิซาอฺ 4:58]

เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความงดงามและคุณค่าอนัเป็นนิรันดร์ของความเมตตาและความยติุธรรม อิสลามไดส้ัง่ใหเ้รา

ปกป้องส่ิงท่ีนกัวิชาการมุสลิมเรียกวา่ 

'ความจ�าเป็นทั้งห้าประการ':

1.ศาสนา

2.จติวญิญาณ

3.สตปัิญญา

4.เกยีรตยิศ (ศักดิ์ศรี)

5.เงนิและทรัพย์สิน





11

อลักรุอานอนัประเสริฐไดบ้อกไวอ้ยา่งสวยงามวา่หากผูใ้ดฆ่าผูบ้ริสุทธ์ิ

{ประหน่ึงว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทัง้มวล และผู้ใดไว้ชีวติน้ัน ประหน่ึงว่าเขาไว้ชีวติมนุษย์ทัง้มวล} [อัลมาอิดะฮฺ 5:32]

เม่ือพดูถึงเก่ียวกบัเสรีภาพและการปกป้องส่ิงท่ีนบัถือศรัทธา อลักรุอานอนัประเสริฐกล่าววา่: 

{ไม่มีการบังคบัใด ๆ (ให้นับถอื)...} [อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:256]

ดงันั้น อิสลามไดใ้หเ้กียรติแก่มนุษยชาติและไม่ยอมรับการบงัคบัใหผู้ใ้ดยอมรับนบัถือศาสนาอิสลามแต่อยา่งใด น่ี

คือสจัธรรม ความงดงาม ความยติุธรรม ความเมตตา และความยดืหยุน่ของศาสนาอิสลามในการปฏิบติัต่อผูท่ี้ไม่ใช่

มุสลิม     นอกจากน้ี อิสลามยงัสัง่ใหเ้รามีความซ่ือสตัย ์ไม่ล�าเอียง และยติุธรรมเม่ือท�าการตดัสินผูอ่ื้น

ขอใหเ้ราจดจ�าส่ิงท่ีอลัลอฮฺไดท้รงตรัสกบัเราไวใ้นอลักรุอานอนัประเสริฐกนั:

{...และจงอย่าให้ความเกลยีดชังพวกหน่ึงพวกใดท�าให้เจ้าไม่ยติุธรรม จงยติุธรรมเถดิ มันเป็นส่ิงทีไ่กล้กบัความ

ย�าเกรงยิง่กว่า} [อัลมาอิดะฮฺ 5:8]

อยา่งไรกต็าม มีผูน้�าทางการเมืองและผูน้�าทางศาสนา นกัเขียน นกัประวติัศาสตร์ และส่ือมวลชนท่ีมีความไม่เป็น

ธรรมท่ีกล่าวหาอิสลามและชาวมุสลิมทุกคนเร่ืองการก่อการร้ายและอา้งวา่ศาสนาอิสลามไดรั้บการเผยแพร่ดว้ยคม

ดาบ นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้แสดงลกัษณะของอลัลอฮฺ พระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียวพร้อมกบัท่านศาสดามุฮมัมดัซ่ึงเป็น

ศาสดาองคสุ์ดทา้ยของพระองคใ์นรูปภาพ ภาพยนตร์และการ์ตูนท่ีเลวร้ายและน่าเกลียดท่ีสุดอยา่งไม่เป็นธรรมและ

ไร้ความเคารพ
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ใหพ้ิจารณาถึงค�าถามเหล่าน้ี:

• น่ีหรือคือความหมายของเสรีภาพ และโดยเฉพาะในเร่ืองของเสรีภาพในการพดู? ไม่มีความเป็นสอง

มาตรฐานเม่ือพดูถึงศาสนาอิสลามและมุสลิมหรอกหรือ? (ตวัอยา่งเช่น เหตุใดจึงไม่เคยไดย้นิค�าวา่ 'ผู ้

ก่อการร้ายชาวคริสต'์ หรือ 'ผูก่้อการร้ายชาวยวิ' แมว้า่จะมีการกระท�าโหดร้ายป่าเถ่ือนท่ีเกิดข้ึนไม่นอ้ย

เลยจากคนในศาสนาเหล่านั้นกต็าม?)

• ทุกคนมีอิสระท่ีจะพดูสบประมาท สาปแช่งและดูหม่ินผูอ่ื้นและความเช่ือของพวกเขา หรือกล่าวโทษ

พวกเขาทั้งหมดวา่กระท�าการก่อการร้ายกระนั้นหรือ?

• น่ีหรือคืออารยธรรม ประชาธิปไตยและเสรีภาพท่ีสอนคนรุ่นใหม่ในโรงเรียน วทิยาลยัและสงัคมโดย

ทัว่ไป?

• จริงหรือท่ีคมดาบแห่งศาสนาอิสลามไดท้�าใหผู้ค้นทั้งชายและหญิงท่ีฉลาด ไม่ล�าเอียง จริงใจและใจ

กวา้งจ�านวนมากทัว่โลกเขา้รับอิสลามในปัจจุบนั? (มีหนงัสือ บทความ เร่ืองราว เวบ็ไซต ์ วดีิโอและ

ส่ือสงัคมออนไลนม์ากมายท่ีพดูถึงสาเหตุและวธีิท่ีพี่นอ้งทั้งชายและหญิงเหล่าน้ีหนักลบัมานบัถือ

ศาสนาอิสลาม ตวัอยา่งเช่น ผมอยากจะแนะน�า อิสลามคือทางเลือกของเรา: ภาพของสตรีมุสลิม

อเมริกนัสมยัใหม่ เรียบเรียงโดย เดบรา แอล. เดิร์กส์ และสเตฟานี พาร์เลิฟ)

หมายเหตุ: แม้จะมกีารแสดงภาพเชิงลบต่าง ๆ นานา แต่ส่ือตะวนัตก

กย็งัรายงานว่าศาสนาอสิลามเป็นศาสนาทีเ่ตบิโตเร็วทีสุ่ดในโลก แล้วท�าไมจงึต้องเป็นศาสนาอสิลาม?
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 ความเท่าเทยีมกนั

{โอ้มนุษยชาติทัง้หลาย แท้จริงเราได้สร้างพวกเจ้าจากเพศชาย และเพศหญงิ และเราได้ให้พวกเจ้าแยกเป็นเผ่า และ

ตระกลูเพือ่ได้รู้จกักนั แท้จริงผู้ทีม่ีเกยีรติยิง่ในหมู่พวกเจ้า ณ อัลลอฮน้ัฺน คอืผู้ทีม่ีความย�าเกรงยิง่ในหมู่พวกเจ้า แท้

จริงอัลลอฮน้ัฺนเป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถีถ้่วน} [อัลหุญร็ุอต 49:13] 

เพื่อเป็นการยนืยนัแนวคิดในอุดมคติของความเท่าเทียมกนัในศาสนาอิสลามน้ี ท่านศาสดามุฮมัมดัไดก้ล่าวไวใ้นค�า

เทศนาคร้ังสุดทา้ยของท่านวา่: 

โอ้ผู้คนทั้งหลาย พระเจ้าของท่านน้ันหน่ึงเดยีวและพ่อของท่านกห็น่ึงเดยีว ท่านทั้งหลายล้วนแล้วแต่มาจาก

อดมั และอดมัมาจากฝุ่นดนิ ชาวอาหรับไม่ได้ดกีว่าคนทีไ่ม่ใช่ชาวอาหรับและคนไม่ใช่ชาวอาหรับกไ็ม่ได้ดกีว่าชาว

อาหรับแต่อย่างใด คนผวิขาวไม่ได้มคีวามเหนือกว่าคนผวิด�าและคนผวิด�ากไ็ม่ได้มคีวามเหนือกว่าคนผวิขาวแต่

อย่างใด ท่านทั้งหลายล้วนแล้วมค่ีาเท่ากนัทั้งหมด ไม่มใีครเหนือกว่าคนอ่ืน ยกเว้นด้วยความย�าเกรงและการกระท�าดี

• อิสลามสอนใหเ้ราไม่เกลียดชงัหรือดูหม่ินผูอ่ื้นในเร่ืองเช้ือชาติ สีผวิ หรือสญัชาติของพวกเขา

• อิสลามคือวธีิการรักษาท่ีใชไ้ดจ้ริงส�าหรับความขดัแยง้ทางเช้ือชาติซ่ึงโลกไดป้ระจกัษทุ์กวนัน้ี

ในอิสลามนั้น คนผวิด�าและคนผวิขาวต่างกเ็ป็นพี่นอ้งร่วมเผา่พนัธ์ุมนุษยเ์ดียวกนั เราทุกคนสืบเช้ือสายมาจากพอ่

คนเดียวกนันัน่คืออดมัซ่ึงถูกสร้างมาจากฝุ่ นดิน ดงันั้นเราทุกคนนั้นลว้นแลว้มาจากดินและเราทุกคนกจ็ะกลบัไปสู่

ดินและกลายเป็นฝุ่ นดินอีกคร้ัง

บทเรียนส�าคญัน้ีถูกอา้งอิงมาจากจากอลักรุอานและค�าเทศนาคร้ังสุดทา้ยของท่านศาสดา แลว้ท�าไมบางคนจึงรู้สึก

ภูมิใจแบบผดิ ๆ หรือแสดงท่าทีหยิง่ยะโสต่อผูอ่ื้นดว้ย?



ความเป็นสากลและความเป็นเอกภาพแห่งสารหน่ึงเดยีว

{พวกเจ้าจงกล่าวเถดิ เราได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ ฺ และส่ิงทีถู่กประทานลงมาแก่เรา และส่ิงทีถู่กประทานลง

มาแก่อิบรอฮีม และอิสมาอีล และอิสฮาก และยะอกฺบู และบรรดาวงศ์วานเหล่าน้ัน และส่ิงทีมู่ซา และ

อีซาได้รับ และส่ิงทีบ่รรดานบีได้รับจากพระเจ้าของพวกเขา พวกเรามิได้แบ่งแยกระหว่างท่านหน่ึง

ท่านใดจากเขาเหล่าน้ัน และพวกเราจะเป็นผู้สวามิภกัดิต่์อพระองค์เท่าน้ัน} [อัลบะเกาะเราะฮฺ 2:136] 

ชาวมุสลิมรักและศรัทธาในศาสดาทุกพระองคข์องพระเจา้ รวมทั้งอดมั โนอาห์ อบัราฮมั อิชมาเอล 

ไอแซค ยาโคบ โมเสส พระเยซูและมุฮมัมดั (ขอความสนัติสุขและความส�าราญจงมีแด่พวกเขาทุกคน)

ศาสดามุฮมัมดั (ขอความสนัติสุขจงมีแด่ท่าน) กล่าววา่ “ฉันเป็นคนทีใ่กล้ชิดทีสุ่ดกบัพระเยซู บุตรชาย

ของมรัยมั เพราะไม่มศีาสดาองค์ใดอยู่ระหว่างท่านกบัฉัน บรรดาศาสดาทุกท่านต่างกเ็ป็นพีน้่องกนั แม่

ของพวกเขาแตกต่างกนัแต่ศาสนาของพวกเขาน้ันหน่ึงเดยีว”

ศาสนาทีเ่ป็นสากลและแท้จริงหน่ึงเดยีวของศาสดาทั้งหมดของพระเจ้าน้ันคืออะไร?
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โองการอนังดงามอ่ืน ๆ ทีค่วรแก่การไตร่ตรอง

ความงดงาม ความอ่อนหวาน และความบริสุทธ์ิของอลักรุอานอนัประเสริฐนั้นไร้ขีดจ�ากดั ดงันั้นผมขอ

อา้งโองการอลักรุอานบางส่วนโดยท่ีไม่ตอ้งมีค�าอธิบายใด ๆ เลย ผมอยากใหคุ้ณไตร่ตรองและลองคิด

เก่ียวกบัส่ิงเหล่านั้น พยายามคน้หาส่ิงท่ีล�้าค่าเพิ่มเติมจากพนัธสญัญาเล่มสุดทา้ยนัน่คืออลักรุอานดว้ย

ตวัคุณเอง

อลัลอฮฺและศาสนทูตของพระองค์

{พระองค์คอืผู้ทรงส่งรอซูลของพระองค์พร้อมด้วยแนวทางทีถู่กต้องและศาสนาแห่งศัจธรรม...} 

[อัลฟัตฮฺ 48:28]

{มุฮัมมัดมิได้เป็นบิดาผู้ใดในหมู่บุรุษของพวกเจ้า แต่เป็นรอซูลของอัลลอฮแฺละเป็นคนสุดท้ายแห่ง

บรรดานบี และอัลลอฮน้ัฺนทรงรอบรู้ทุกส่ิง} [อัลอะหฺซาบ 33:40]

ความเงยีบสงบและสวนสวรรค์

{พระองค์คอืผู้ทรงประทานความเงียบสงบลงมาในจติใจของบรรดาผู้ศรัทธา เพือ่พวกเขาจะได้เพิม่พูน

การศรัทธาให้กบัการศรัทธาของพวกเขา... เพือ่พระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้

ศรัทธาหญงิได้เข้าสวนสวรรค์หลากหลาย ณ เบื้องล่างของสวนสวรรค์มีธารน�้าหลายสายไหลผ่าน พวก

เขาจะเป็นผู้พ�านักอยู่ตลอดกาลในน้ัน — และน่ันคอืชัยชนะอันใหญ่หลวง ณ ทีอั่ลลอฮ}ฺ 

[อัลฟัตฮฺ 48:4--5]

{โอ้จติทีส่งบแน่นเอ๋ย จงกลบัมาพระเจ้าของเจ้าด้วยความยนิดแีละเป็นปิติเถดิ แล้วจงเข้ามาอยู่ในหมู่

ปวงบ่าวของข้าเถดิ และจงเข้ามาอยู่ในสวนสวรรค์ของข้าเถดิ} [อัลฟัจญรฺ 89:27--30]



ผู้ชายและผู้หญงิ (ในศาสนาอสิลาม)

{แท้จริง บรรดาผู้นอบน้อมชายและหญงิ บรรดาผู้ศรัทธาชายและหญงิ บรรดาผู้รักภกัดชีายและหญงิ บรรดาผู้สัตย์

จริงชายและหญงิ บรรดาผู้อดทนชายและหญงิ บรรดาผู้ถ่อมตัวชายและหญงิ บรรดาผู้บริจาคทานชายและหญงิ 

บรรดาผู้ถอืศีลอดชายและหญงิ บรรดาผู้รักษาอวยัวะเพศของพวกเขาทีเ่ป็นชายและหญงิ บรรดาผู้ร�าลกึถงึอัลลอฮฺ

อย่างมากทีเ่ป็นชายและหญงิน้ัน อัลลอฮไฺด้ทรงเตรียมไว้ส�าหรับพวกเขาแล้ว ซ่ึงการอภยัโทษและรางวลัอันใหญ่

หลวง} [อัลอะหฺซาบ 33:35]

{และผู้ใดกระท�าในส่วนทีเ่ป็นส่ิงทีด่งีามทัง้หลาย ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญงิกต็ามในฐานะทีเ่ขาเป็นผู้

ศรัทธา — ชนเหล่าน้ีจะได้เข้าสวรรค์...} [อันนิซาอฺ 4:124]

ค�าสอนทีย่ิง่ใหญ่

{และพวกเจ้าจงรีบเร่งกนัไปสู่การอภยัโทษจากพระเจ้าของพวกเจ้า และไปสู่สวรรค์ซ่ึงความกว้างของมันน้ัน คอื

บรรดาช้ันฟ้า และแผ่นดนิ โดยทีมั่นถูกเตรียมไว้ส�าหรับบรรดาผู้ย�าเกรง คอืบรรดาผู้ทีบ่ริจาคทัง้ในยามสุขสบาย

และในยามเดอืดร้อน และบรรดาผู้ข่มโทษะและบรรดาผู้ให้อภยัแก่เพือ่นมนุษย์ และอัลลอฮน้ัฺนทรงรักผู้กระท�าดทีัง้

หลาย บรรดาผู้ทีเ่มื่อพวกเขากระท�าส่ิงช่ัวใด ๆ หรืออยติุธรรมแก่ตัวเองแล้ว พวกเขากร็�าลกึถงึอัลลอฮ ฺแล้วขออภยั

โทษในบรรดาความผดิของพวกเขา และใครเล่าทีจ่ะอภยัโทษบรรดาความผดิทัง้หลายให้ได้ นอกจากอัลลอฮแฺล้ว 

และพวกเขามิได้ดือ้ร้ันปฏิบัติในส่ิงทีเ่ขาเคยปฏิบัติมาโดยทีพ่วกเขารู้กนัอยู่ ชนเหล่าน้ีแหละการตอบแทนแก่พวก

เขาคอืการอภยัโทษจากพระเจ้าของพวกเขาและบรรดาสวนสวรรค์ ซ่ึงมีแม่น�้าหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนเหล่า

น้ัน โดยทีพ่วกเขาจะพ�านักอยู่ในสวนเหล่าน้ันตลอดกาล และรางวลัของผู้ท�างานน้ันช่างเลศิจริง ๆ}

 [อาละอิมรอน 3:133- 136]
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ส่ิงทีค่วรท�าและควรละเว้น

{...พวกเจ้าจะต้องไม่เคารพสักการะนอกจากอัลลอฮเฺท่าน้ัน และจงท�าดต่ีอบิดามารดา ญาติทีไ่กล้ชิด เดก็ก�าพร้า 

และผู้ขดัสน และจงพูดจาแก่เพือ่นมนุษย์อย่างด.ี..} [อัลบะเกาะเราะฮ์ 2:83]

การร�าลกึถงึและการพกัผ่อน

{บรรดาผู้ศรัทธา และจติใจของพวกเขาสงบด้วยการร�าลกึถงึอัลลอฮ ฺ พงึทราบเถดิ ด้วยการร�าลกึถงึอัลลอฮเฺท่าน้ัน 

ท�าให้จติใจสงบ} [อัรเราะอฺดฺ 13:28]

แทจ้ริงแลว้ สจัธรรม ประโยชน ์และความมหศัจรรยข์องอลักรุอานอนัประเสริฐนั้นไม่มีท่ีส้ินสุด ยิง่เราอ่าน

อลักรุอานมากเท่าไหร่ เรากจ็ะยิง่คน้พบมากข้ึนไปอีกเท่านั้น และทุกคร้ังท่ีเราอ่าน เราจะรู้สึกเหมือนก�าลงัอ่าน

อลักรุอานเป็นคร้ังแรก

ยงัมีแง่มุมของอลักรุอานท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ อีกมากมายรวมถึงมหศัจรรยแ์ห่งความเท่ียงตรง ความเป็นเลิศทาง

ภาษาศาสตร์ ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ และวธีิการรักษาทางการแพทยซ่ึ์งผมไม่ไดก้ล่าวไวใ้นท่ีน้ีเพื่อใหห้นงัสือเล่ม

น้ีมีขนาดกะทดัรัด
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คุณยงัต้องการรู้อะไรเพิม่อกีไหม?

หากคุณต้องการรู้เพิม่เตมิและสนใจทีจ่ะค้นหาข้อมูลและรายละเอยีดเกีย่วกบัศาสนา

อสิลามเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของเราได้ที:่

 www.discoveritsbeauty.com

อย่าลงัเลทีจ่ะส่งค�าถามหรือข้อเสนอแนะของคุณไปที:่

info@discoveritsbeauty.com

. 1 เพยีงแค่ปลายยอดของภูเขาน�า้แขง็

. 2 ศาสนาของอดมัและอฟี

. 3 หลกัการพืน้ฐานของศาสนาอสิลาม

. 4 การตอบค�าถามส�าคญัของมนุษยชาติ

. 5 พระนามทีง่ดงามของพระองค์

. 6 ววิรณ์สุดท้าย

. 7 ศาสนทูตองค์สุดท้าย

http://www.aIlahsquran.com

http://www.quranexpIorer.com 

http://www.islamhouse.com

http://www.ediaIogue.org

http://www.isIamreIigion.com

http://www.newmusIimguide.com

ซีร่ีส์ค้นพบความงดงามของส่ิงดงักล่าวใน 7 นาท ี! เวบ็ไซต์เกีย่วกบัอสิลามทีม่ปีระโยชน์:
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ค�าปฏิญาณตนแห่งศรัทธา
ประตูสู่อสิลาม

“ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มพีระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอลัลอฮฺ และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมดั

เป็นศาสนทูตของอลัลอฮฺ”

ในภาษาอาหรับอ่านว่า:

โดยมคี�าอ่านดงันี:้

อชัฮะดุอนั ลาอลิาฮะ อลิลลัลอฮ
วะอชัฮะดุ อนันะ มุฮัมมะดนั เราะซุลุลลอฮ

น่ีคือค�าปฏิญาณตนแห่งศรัทธาทีบุ่คคลทีต้่องการรับนับถือศาสนาอสิลามต้องเปล่งประกาศ

ออกมา เป็นการสรุปความจริง ความงดงามและความเรียบง่ายของอสิลาม



www.discoveritsbeauty.com | www.alandalusgroup.org


