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คํานํา 
 

หนังสือ “30 บทเรียนเพ่ือเขาใจอิสลามเบ้ืองตน” เดิมเปน
หลักสูตรศาสนบําบัดที่จัดทําขึ้นเพื่อใชในการอบรมผูติดยาเสพติดที่เขา
รับการบําบัด ณ ศูนยบําบัดผูติดยาเสพติดจังหวัดปตตานี โดยทาง
หองสมุดอิกเราะอฺไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดทําหลักสูตรนี้ข้ึน  

เนื้อหาในหนังสือเปนบทเรียนพื้นฐานเพื่อทําความเขาใจอิสลาม
ในเบื้องตน ซึ่งสวนใหญจะเกี่ยวของกับขอเท็จจริงของชี วิตและ
พฤติกรรมของมนุษยในทัศนะอิสลาม โดยไดอาศัยวิธีการอธิบายอยาง
งายๆ เหมาะสําหรับเยาวชน หรือผูอานที่มีพื้นฐานทางความรูศาสนาไม
พรอมมากนัก 

เนื่องจากหนังสือเลมนี้จัดทําขึ้นเพื่อจุดประสงคเฉพาะตามที่ได
กลาวมาแลว จึงอาจจะใหประโยชนครอบคลุมผูอานทุกกลุมไดไมเต็มที่
เทาที่ควร อยางไรก็ตาม ทางเราหวังวาผูอานทุกทานจะไดรับความรูจาก
หนังสือเลมนี้บางไมมากก็นอย 

ขอขอบคุณสํานักงานความรวมมือเพื่อเผยแพรและสอนอิสลาม 
อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่รับจัดพิมพหนังสือเลม
นี้ เพื่อเผยแพรความรูและใหประโยชนแกสังคมในวงกวางมากขึ้น 

ส่ิงใดที่ปรากฏเปนความผิดพลาด ทางผูจัดทําพรอมที่จะรับฟง
คําเสนอแนะจากผูอานทุกทานดวยความยินดี และขออัลลอฮฺทรง
ประทานการชี้นํา 

ผูจัดทํา 
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บทที่ 1  
จุดหมายของการมีชีวิต 

 
 
 
 

ถาหากเราถามวามนุษยเกิดมาทําไม? เพื่อตอบคําถามนี้ อัลลอฮฺ
ไดบอกเราในอัลกุรอานวา 

﴿$ tΒ uρ àMø)n= yz £⎯Ågø: $# }§ΡM}$#uρ ω Î) Èβρ ß‰ç7÷è u‹Ï9 ∩∈∉∪﴾  

   )56: سورة الذاريات(
“และขา (อัลลอฮฺ) มิไดใหบังเกิดมวลญินและมนุษยมา
เพื่อการใด เวนแตเพื่อใหพวกเขาอิบาดะฮฺ (ทําหนาที่เปน
บาว) ตอขา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต: 56) 

โองการอัลกุรอานบทนี้ไดช้ีใหเห็นวา จุดประสงคของการมีชีวิต
ของมนุษยคือ เพื่อทําความเคารพภักดีตอพระผูเปนเจา  

มนุษยทุกคนตางก็ตองการคําตอบตอขอซักถามนี้ แตเราพบวา
คําตอบที่อัลกุรอานไดบอกเราเปนคําตอบที่สมเหตุสมผลที่สุด เพราะถา
หากไมเชื่อในพระเจาแลว มนุษยก็ไมมีคาอะไรในการใชชีวิตบนโลกนี้ 
พวกเขาจะเปนเหมือนสัตวอื่นๆ ที่รูจักเพียงการกินการดื่ม ขับถาย และ
สืบพันธุ 
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มนุษยทุกคนลวนเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ พวกเขาจึงมีส่ิง
กราบไหวตางๆ นานาแตกตางกันไป แตการเชื่อในพระผูเปนเจาหรือที่
มุสลิมเรียกวา “อัลลอฮฺ” คือการเชื่อตอศูนยรวมพลังอํานาจทั้งหมดใน
จักรวาล  

อัลลอฮฺไดบอกวา พระองคกําหนดใหมนุษยตองใชชีวิตบนโลกนี้
เพื่อทดสอบพวกเขา และในที่สุดพวกเขาก็จะกลับไปหาพระองคในโลก
หนาเพื่อรับผลตอบแทนจากกระทําและการปฏิบัติตนของพวกเขาบนโลก
นี้ ดังนั้นความจริงแลวโลกนี้จึงเปนเพียงสถานที่ช่ัวคราวเทานั้น แตโลก
หนาตางหากที่เปนจุดหมายการเดินทางของมนุษย พระองคไดตรัสวา 

 ﴿$ tΒ uρ  Íν É‹≈ yδ  äο 4θ u‹ys ø9$#  !$ u‹÷Ρ‘$! $#  ω Î)  ×θ ôγ s9  Ò=Ïè s9uρ  4  χ Î)uρ  u‘# ¤$! $# 

nο tÅz Fψ$# }‘Îγ s9 ãβ#uθ u‹pt ø:   )64: سورة العنكبوت( ﴾#$
“และชีวิตโลกนี้มิไดเปนสิ่งใด นอกเสียจากเพียงการรื่นเริง
และการละเลนเทานั้น และแทจริงแลว โลกหนาตางหาก
คือชีวิตอันสถาพร” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต: 64)  

มนุษยจึงตองใชชีวิตบนโลกนี้ตามครรลองของพระผูเปนเจา 
เพราะคําสอนของพระองคเปนเสนทางที่เที่ยงตรง อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

 

 ﴿¨β r&uρ  #x‹≈ yδ  ‘ÏÛ≡uÅÀ  $ VϑŠ É)tG ó¡ãΒ  çνθ ãè Î7¨?$$ sù  (  Ÿω uρ  (#θ ãè Î7−Fs?  Ÿ≅ ç6 ¡9$# 

s−§xtG sù öΝä3Î/ ⎯tã ⎯Ï& Î#‹Î7y™ 4 ﴾ )153: سورة األنعام(  
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“และนี่คือเสนทางของขาที่เที่ยงตรง ดังนั้นสูเจาจงตาม
มันเถิด และอยาไดตามเสนทางอื่น เพราะมันจะทําใหสู
เจาแตกออกไปจากเสนทาง (อันเที่ยงตรง) นั้น” (อัล-       
กุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อันอาม: 153) 

การปฏิบัติตามคําสอนของพระผูเปนเจาจะทําใหมนุษยไดรับ
ความสุขความสําเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหนา เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสไวมีวา 

 ﴿ô⎯tΒ  Ÿ≅ Ïϑ tã  $ [s Î=≈ |¹  ⎯ÏiΒ  @Ÿ2 sŒ  ÷ρ r&  4© s\Ρé&  uθ èδ uρ  Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ 

…çµ ¨Ζt Í‹ós ãΖn= sù  Zο 4θ u‹ym  Zπ t6 ÍhŠsÛ  (  óΟßγ ¨Ψ tƒ Ì“ ôf uΖs9uρ  Νèδ tô_ r&  Ç⎯|¡ôm r'Î/  $ tΒ 

(#θ çΡ$ Ÿ2 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ∩®∠∪﴾   )97: سورة النحل(  

“ผูใดที่ปฏิบัติความดีทั้งผูชายหรือผูหญิงโดยที่เขาเปนผู
ศรัทธาแลวไซร แนแทเราจะใหเขามีชีวิตที่ดี และเราจะ
ตอบแทนพวกเขาดวยสิ่งที่ดีที่สุดตามการปฏิบัติความดี
ของพวกเขา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นะหฺลิ: 97) 

 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. มนุษยไมมีคุณคาใดๆ ในชีวิตถาหากไมรูจักตัวเองและไมรูจัก
พระเจา   

2. มนุษยทุกคนเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ 
3. พระผูเปนเจา หรือที่มุสลิมเรียกวา อัลลอฮฺ คือศูนยรวมอํานาจ

ทั้งหลายทั้งปวงในเอกภพ 
4. อิสลามมีเหตุผลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใชชีวิตของมนุษยบนโลก 
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5. เปาหมายที่อัลลอฮฺสรางมนุษยข้ึนมาก็คือ เพื่อใหพวกเขาแสดง
ความเคารพภักดีตอพระองค 

6. อัลลอฮฺไดกําหนดอีกโลกหน่ึงขางหนา เพื่อใหมนุษยไดใชชีวิต
อยูอยางถาวร โลกนี้เปนเพียงแคทางผานสูโลกหนาเทานั้น 

7. การดําเนินชีวิตของมนุษยตามกรอบวิถีของพระผูเปนเจาคือ
สาเหตุแหงการเกิดสันติสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาอะไรที่ทําใหตัวเองรูสึกวามีคุณคาในการมีชีวิตเปน
มนุษย? 

2. ทานคิดวาถามนุษยไมเชื่อในพระเจาแลว พวกเขาจะใชชีวิต
อยางไร?  

3. ทานคิดวาตัวเองมีความตองการที่จะใชชีวิตอยางมีความสุขและ
มีคุณคาหรือไม? และตองทําอยางไร? 
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บทที่ 2  
ขอเท็จจริงของชีวิตโลก 

 
 
 
 
 
อัลลอฮฺไดสรางโลกนี้ประกอบดวยมนุษย สัตวและสรรพสิ่ง

ตางๆ เปนคูๆ มีโลกนี้และโลกหนา มีเพศชายและเพศหญิง มีวัยรุนและ
วัยชรา มีความดีและความชั่ว มีความเปนและความตาย มีความสุขและ
ความทุกข มีสวรรคและนรก ขอเท็จจริงนี้อัลลอฮฺไดตรัสไวในอัลกุรอาน
วา 

﴿⎯ÏΒ uρ Èe≅ à2 >™ó© x« $ oΨ ø)n= yz È⎦ ÷⎫y ÷̀ρ y— ÷/ä3ª= yè s9 tβρ ã©.x‹s? ∩⊆®∪ ﴾  
   )49: الذاريات سورة (

“และจากทุกๆ ส่ิงนั้นเราไดสรางมันขึ้นเปนคูๆ เพื่อพวก
เจาจะไดใครครวญ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต:49) 

จุดจบของมนุษยและสิ่งมีชีวิตคือความตาย โลกนี้ก็เชนเดียวกัน 
จะมีจุดจบและจุดสิ้นสุด อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
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 ﴿‘≅ ä.  <§øtΡ  èπ s)Í← !#sŒ  ÏNöθ pRùQ$#  3  $ yϑ ¯ΡÎ)uρ  šχ öθ ©ùuθ è?  öΝà2 u‘θ ã_ é&  tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$#  (  ⎯yϑ sù  yy Ì“ ôm ã—  Ç⎯tã  Í‘$ ¨Ψ9$#  Ÿ≅ Åz ÷Šé&uρ  sπ ¨Ψ yf ø9$#  ô‰s)sù  y—$ sù  3  $ tΒ uρ 

äο 4θ uŠy⇔ø9$#  !$ u‹÷Ρ‘$! $# ω Î) ßì≈ tFtΒ Í‘ρ ãäó ø9$# ∩⊇∇∈∪ ﴾ ) 185: سورة آل عمران(  
“แตละชีวิตนั้นจะไดล้ิมรสแหงความตาย และ

แทจริงพวกเจาจะไดรับผลตอบแทนของพวกเจาในวัน
ปรโลก” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อาล อิมรอน: 185) 

โลกที่เราอาศัยอยูนี้มีสภาพชั่วคราว ไมนิรันดร ในขณะที่โลก
หนานั้นเปนโลกที่ถาวร เกี่ยวกับเรื่องนี้อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

  

 ﴿$ tΒ uρ  Íν É‹≈ yδ  äο 4θ u‹ys ø9$#  !$ u‹÷Ρ‘$! $#  ω Î)  ×θ ôγ s9  Ò=Ïè s9uρ  4  χ Î)uρ  u‘# ¤$! $# 

nο tÅz Fψ$# }‘Îγ s9 ãβ#uθ u‹pt ø:   )64: سورة العنكبوت( ﴾#$
 “และโลกนี้มิใชอื่นใดเวนแตเปนการละเลนและเปนการ
สนุกสนานรื่นเริง และแทจริงโลกหนานั้นคือชี วิตที่
แทจริงหากพวกเขารู” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต: 
64)  

วันสิ้นสุดของโลกเปนเหตุการณที่นาสะพรึงกลัว อัลลอฮฺไดตรัส
อธิบายสภาพดังกลาวในดํารัสของพระองคซึ่งมีวา  

﴿$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9$# (#θ à)®?$# öΝà6−/u‘ 4 χ Î) s' s!t“ ø9y— Ïπ tã$¡¡9$# í™ó© x« 

ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇∪ tΠöθ tƒ $ yγ tΡ÷ρ ts? ã≅ yδ õ‹s? ‘≅ à2 >π yèÅÊ öãΒ !$ £ϑ tã 
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ôM yè|Ê ö‘ r& ßìŸÒ s?uρ ‘≅à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq “ ts?uρ }¨$ ¨Ζ9$# 

3“ t≈ s3ß™ $ tΒ uρ Νèδ 3“ t≈ s3Ý¡Î0 £⎯Å3≈ s9uρ šU#x‹tã «!$# Ó‰ƒÏ‰x© 

    )2-1:سورة احلج (  ﴾∪⊅∩

“มนุษยเอย พวกเจาจงยําเกรงตอพระเจาเถิด เพราะ
แทจริง ความอลหมานของวันสิ้นโลกนั้นหนักหนวงยิ่ง 
วันที่พวกเจาจะไดเห็นมัน (นาพรั่นพรึงจนแมกระทั่ง) 
แมที่กําลังใหนมลูกจะทิ้งลูกของนาง หญิงตั้งครรภทุก
คนจะคลอดลูกในทอง (โดยไมรูตัว) และเจาจะเห็น
ผูคนทั้งหลายอยูในสภาพมึนเมาทั้งๆที่พวกเขาไมไดเมา 
แตทวาเปนเพราะการลงโทษนั้นรุนแรงยิ่งนัก” (อัล-    
กุรอาน สูเราะฮฺ อัล-หัจญ: 1-2) 

ในเมื่อโลกนี้เปนเพียงโลกชั่วคราวไมจีรังยั่งยืน มนุษยจึงตองใช
ชีวิตอยูบนโลกอยางพอเพียง ไมโลภ ไมเอารัดเอาเปรียบ ไมหลอกลวง 
ไมตามอารมณใฝต่ําจนเลยขอบเขต ไมทํารายตนเองและผูอื่น ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสอนพวกเราถึงวิธีการใชชีวิตบนโลกนี้
วา ควรจะอยูเยี่ยงคนแปลกหนาหรือผูเดินทางที่หยุดพักกลางทางเพื่อรอ
จะเดินทางตอบนเสนทางอีกยาวไกลขางหนา ทานไดกลาวไวมีความวา 
“ทานจงอาศัยอยูบนโลกนี้ เสมือนกับวาทานเปนคนแปลกหนาหรือเปนผู
ผานทาง” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม) 

โลกนี้เปนสถานที่สําหรับประกอบคุณงามความดีตออัลลอฮฺ ตอ
ตนเอง และตอผูอื่น รางวัลที่จะไดรับนั้นคือในโลกหนา ดังนั้นโลกนี้จึง
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เต็มไปดวยการทดสอบ เพื่อทดสอบวาใครศรัทธาตออัลลอฮฺผูทรงสราง
โลกนี้และใครเปนผูปฏิเสธศรัทธา ใครปฏิบัติความดีตอตนเองและผูอื่น 
ใครทํารายตนเองและทํารายผูอื่น ใครที่สามารถยับยั้งชั่งใจ และใครที่
สามารถควบคุมตนเองได อัลลอฮฺไดตรัสไววา  

﴿|=Å¡ym r& â¨$ ¨Ζ9$# β r& (#þθ ä.uøIãƒ β r& (#þθ ä9θ à)tƒ $̈Ψ tΒ#u™ öΝèδuρ Ÿω 
tβθ ãΖtFøãƒ ∩⊄∪ ô‰s)s9uρ $ ¨ΖtFsù t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ÏΒ öΝÎγ Î=ö6 s% ( £⎯yϑ n= ÷è u‹n= sù ª!$# 

š⎥⎪ Ï%©!$# (#θè% y‰|¹ £⎯yϑ n= ÷è u‹s9uρ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# ∩⊂∪﴾  
  )3-2: سورة العنكبوت (

“มนุษยคิดหรือวา พวกเขาจะถูกปลอยใหกลาววา ‘เรา
ไดศรัทธาแลว’ โดยที่ไมมีการทดสอบใดๆ แทจริงแลว
เราไดทดสอบบรรดาผูคนกอนหนาพวกเจา ดังนั้นแลว 
แทจริงอัลลอฮฺจะทรงจําแนกใหรูวาผูใดเปนผูสัจจริง
และผูใดที่โกหกมดเท็จ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-    
อันกะบูต: 2-3) 
 

﴿“ Ï% ©!$# t,n= y{ |Nöθ yϑ ø9$# nο 4θ u‹pt ø: $#uρ öΝä.uθ è= ö7u‹Ï9 ö/ä3•ƒ r& ß⎯|¡ôm r& 

Wξ uΚ tã 4 uθ èδuρ â“ƒÍ•yè ø9$# â‘θ àtó ø9$# ∩⊄∪ ﴾  ) 2:سورة امللك(  
“พระองคผูทรงกําหนดชีวิตและความตาย เพื่อจะ
ทดสอบพวกเจาวา ผูใดที่ปฏิบัติตนไดดีที่สุด และ
พระองคเปนผูทรงอํานาจและใหอภัยเสมอ” (อัล-     
กุรอาน สูเราะฮฺ อัล-มุลกฺ: 2) 
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ดังนั้น เมื่อชีวิตอยูบนโลกนี้มนุษยจึงมีหนาที่ ศรัทธาตออัลลอฮฺ
และสิ่งที่พระองคส่ังใหศรัทธา ตองปฏิบัติหนาที่ตออัลลอฮฺใหดีที่สุดเพื่อ
ขอบคุณพระองคและหวังในความโปรดปรานของพระองคในโลกหนา
ดวยการปฏิบัติกิจตางๆ เชน การละหมาด การถือศีลอด การบริจาค   
ซะกาต เปนตน ตองปฏิบัติตอตนเองใหดีที่สุดดวยการบริโภคสิ่งที่  
อัลลอฮฺ อนุมัติ หลีกเล่ียงสิ่งที่พระองคหาม ตองปฏิบัติตอผูอื่นใหดีที่สุด 
ทั้งตอภรรยา ลูกๆ เพื่อนบาน เชนการใหเกียรติผูอื่น ชวยเหลือผูอื่น    
ไมทํารายผูอื่นดวยการกระทําหรือคําพูด การมีมารยาท และตองปฏิบัติ
ตอสรรพสิ่งตางๆ ในโลกใหดีที่ สุด เชนการไมทําลายสิ่งแวดลอม        
ใชทรัพยากรตางๆ เทาที่จําเปน ไมฟุมเฟอย เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอ
ฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เคยหามไมใหปสสาวะในบึงที่น้ํานิ่งไมไหล และหาม   
มิใหถายอุจจาระใตตนไมซึ่งเปนที่หยุดพักของผูคน ฯลฯ 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. โลกนี้เปนสถานที่ช่ัวคราว ไมถาวร ในขณะที่โลกหนานั้นเปน
ชีวิตนิรันดร 

2. มนุษยตองพบกับความตาย จึงตองเตรียมตัวและเตรียมพรอม
ดวยการปฏิบัติความดีตางๆ และละเวนจากความชั่วทั้งหลาย 

3. ชีวิตบนโลกเปนการทดสอบวาใครปฏิบัติหนาที่ไดดีที่สุด มนุษย
จึงตองเขมแข็งในการเผชิญกับบททดสอบในชีวิต 

4. มุสลิมมีหนาที่ตองปฏิบัติตนตออัลลอฮฺ ตอตนเอง และตอผูอื่น
ใหถูกตองตามที่อิสลามไดสอนไว 
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คําถามหลังบทเรียน 
1. ทานคิดวาโลกนี้และโลกหนามีความสําคัญตอชีวิตมนุษยหรือไม 

อยางไร?  
2. ทานเห็นดวยหรือไมวาชีวิตนี้คือการทดสอบ? 
3. ทานคิดวามนุษยมีชีวิตเพื่ออะไร ถาหากไมมีโลกหนา?  
4. ทานคิดวาตองทําอยางไร เพื่อปฏิบัติหนาที่ของตนเองในฐานะ

มนุษยผูหนึ่งที่มีชีวิตอยูบนโลกนี้? 
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บทที่ 3 
ทําไมมนุษยจึงทําผิด? 

 
 

อัลลอฮฺไดบอกใหเรารูวามนุษยทุกคนที่เกิดมานั้นลวนมีสภาพ
แรกเกิดที่บริสุทธิ์ ปราศจากมลทินและความผิดบาปทุกประการ แต
ความบริสุทธิ์ดังกลาวนั้นถูกลบเลือนดวยสาเหตุและอิทธิพลในชีวิตบาง
ประการ เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอธิบายใน   
หะดีษฺบทหนึ่งวา “อัลลอฮฺไดตรัสวา แทจริงฉันไดใหบังเกิดบาวทั้งหลาย
ของฉันในสภาพที่บริสุทธิ์ทุกคน และแลวชัยฏอนคือผูที่ชักจูงใหพวกเขา
หันเห ดวยการลอลวงในทางเบี่ยงเบนไปจากศาสนาของพวกเขา” 
(รายงานโดยมุสลิม) 

 ในหะดีษฺอีกบทหนึ่ง ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไดอธิบายวา “ทารกที่เกิดมาทุกคนลวนถูกกําเนิดมาดวยกมลสันดานอัน
บริสุทธิ์ หลังจากนั้นพอแมของเขาคือผู (เล้ียงดู) ใหเขาเปนยิว เปนคริสต 
หรือเปนพวกบูชาไฟ” (รายงานโดยมุสลิม)  

จากขอเท็จจริงในหะดีษฺขางตนแสดงใหเราเขาใจถึงบทบาทของ
ชัยฏอนในการลอลวงมนุษยใหกระทําผิด โดยที่ชัยฏอนนั้นไมเคยหวังดี
ตอมนุษยและตั้งตนเปนศัตรูกับมนุษยตั้งแตสมัยเริ่มแรกที่อัลลอฮฺได
สรางมนุษยผูแรกนั่นคือ นบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม ชัยฏอนเคยประกาศ
วาจะลอลวงลูกหลานของอาดัมทั้งหมดใหออกหางจากเสนทางอัน
เที่ยงตรง เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสถึงคําพูดของมันไวในอัลกุรอานวา 



22 

﴿tΑ$ s% !$ yϑ Î6 sù ‘ÏΖoK÷ƒ uθ øî r& ¨β y‰ãèø% V{ öΝçλm; y7 sÛ≡uÅÀ tΛ⎧ É)tFó¡ãΚ ø9$# ∩⊇∉∪ 

§ΝèO Οßγ ¨Ψ u‹Ï?Uψ .⎯ÏiΒ È⎦ ÷⎫t/ öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r& ô⎯ÏΒ uρ öΝÎγ Ïù= yz ô⎯tã uρ öΝÍκÈ]≈ yϑ ÷ƒ r& 

⎯tã uρ öΝÎγ Î= Í← !$ oÿ w¬ ( Ÿω uρ ß‰ÅgrB öΝèδ tsVø.r& š⎥⎪ ÌÅ3≈ x© ∩⊇∠∪ ﴾ 
   )17-16: ألعراف سورة ا(

“(ชัยฏอนไดพูดวา) ดวยเหตุที่พระองคไดปลอยใหฉัน
เบี่ยงเบน ดังนั้นฉันขอสาบานวาจะลอลวงพวกเขา 
(มนุษยทั้งหลาย) จากเสนทางอันเที่ยงตรงของพระองค 
แลวฉันก็จะเขาหาพวกเขาทั้งจากขางหนา ขางหลัง ขาง
ขวา และขางซาย และพระองคจะไดเห็นวาพวกเขา
สวนมากไมระลึกคุณ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ 
: 16-17) 

มนุษยจึงตองรูตัววาตนมีศัตรูที่รายกาจอยางชัยฏอนคอยยุแหย
ใหกระทําผิดอยูตลอดเวลา ดวยการกระซิบกระซาบลอลวงดวยภาพ
ตางๆ นานาใหมนุษยเอาแตใจ และทําตามอารมณใฝต่ําของตน มนุษย
จึงตองระวังตัวเองใหมากและตองขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺใหรอด
พนจากการลอลวงของชัยฏอน 

﴿$ ¨ΒÎ)uρ y7 ¨Ζxî u”∴tƒ z⎯ÏΒ Ç⎯≈ sÜø‹¤±9$# Øø÷“ tΡ õ‹Ïè tG ó™ $$ sù «!$$ Î/ ( …çµ ¯ΡÎ) uθ èδ 

ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# ∩⊂∉∪ ﴾  ) 36: سورة فصلت(    
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“และหากแมนวาชัยฏอนไดมากอกวนเจาดวยการ
กอกวนใดๆ แลวไซร เจาจงขอตออัลลอฮฺใหปลอดภัย
จากมัน แทจริงอัลลอฮฺทรงไดยินและรอบรูย่ิง” (อัล-   
กุรอาน สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต: 36) 

นอกจากนี้ สภาพการเลี้ยงดูที่เด็กคนหนึ่งไดรับจากบิดามารดาก็
เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมนุษยเติบโตขึ้นมาเปนคนที่ดีหรือไมดีได เชนที่เรา
ไดทราบจากหะดีษฺขางตน ผูที่เปนพอแมจึงควรตองตระหนักในการเลี้ยง
ดูลูกใหอยูในครรลองของอิสลาม ไมใชปลอยปะละเลยโดยไมสนใจเรื่อง
ศาสนา หรือเลี้ยงดูลูกตามแบบอยางที่ไมถูกตอง เชน การนําเอา
วัฒนธรรมตะวันตกมาสอนลูกเปนตน  

จะเห็นไดวาอิสลามเนนหนักใหพอแมตองอบรมสั่งสอนลูกให
เขาใจศาสนา ทําตัวอยางและสอนใหลูกปฏิบัติศาสนกิจตางๆ ตั้งแตลูก
ยังมีอายุนอย เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดสอนวา
“จงสั่งใหลูกของทานละหมาดเมื่อพวกเขามีอายุเจ็ดขวบ และจงโบยพวก
เขา (ถาพวกเขาไมยอมละหมาด) เมื่อพวกเขามีอายุสิบขวบ” (รายงาน
โดย อบู ดาวูด) เปนตน 

ในขณะที่ถาหากพอแมไมเอาใจใสในเรื่องศาสนาของลูกๆ เมื่อ
เติบใหญข้ึนมา อิทธิพลการเล้ียงดูลูกอยางไมถูกตองจะทําใหเขาเปนคน
ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ประพฤติผิด และออกหางจากคําสอนของ
ศาสนา 

 
 



24 

ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. มนุษยทุกคนเกิดมาในสภาพที่ไมมีความผิด แตมีสาเหตุและ

ปจจัยอื่นที่ทําใหมนุษยทําผิด 
2. ชัยฏอนคือศัตรูอันดับหนึ่งของมนุษยที่คอยลอลวงใหมนุษยทํา

ผิดดวยการยุแหยใหมนุษยทําตามอารมณใฝต่ําของตัวเอง 
3. มนุษยตองพยายามหักหามใจไมใหทําตามคําลอลวงของชัยฏอน 

และหาวิธีปองกันตนเองใหรอดพนจากชัยฏอนดวยการหมั่นทํา
ความดีและขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ 

4. พอแมและครอบครัวมีอิทธิพลที่สําคัญในการเลี้ยงดูลูกใหเติบ
ใหญเปนคนดีหรือเปนคนที่ไมดี 

5. ผูที่เปนพอแมตองอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกๆ ใหมีศาสนาเพื่อ
เปนภูมิคุมกันไมใหลูกเติบโตขึ้นมาเปนคนที่เบี่ยงเบนและออก
หางจากศาสนา 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาชัยฏอนมีวิธีการอยางไรบาง ในการลอลวงมนุษยให
ทําความผิด? 

2. ทานคิดวาทานมีวิธีการอยางไรเพื่อปองกันตัวเองใหรอดพนจาก
การลอลวงของชัยฏอน? 

3. ทานเหน็ดวยหรือไม อยางไร วาพอแมมีอทิธิพลที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการเลี้ยงดลููกใหเปนคนดีหรือคนไมด?ี  
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บทที่ 4 
หัวใจคือที่หนึ่ง 

 
 
 
 

มนุษยนั้นมีองคประกอบใหญๆ สามประการ คือ รางกาย จิตใจ 
และสติปญญา องคประกอบทั้งสามประการนี้ลวนมีความสําคัญตอ
มนุษยดวยกันทั้งสิ้น จําเปนที่จะตองไดรับการดูแลเอาใจใสไมใหสวนใด
สวนหนึ่งเสียหาย เพราะทั้งสามองคประกอบนี้ตองมีการพึ่งพาอาศัยกัน
เพื่อใหมนุษยสามารถใชชีวิตไดอยางถูกตองสมบูรณ  

แตทั้งนี้องคประกอบที่สําคัญที่สุดในตัวมนุษยก็คือจิตใจนั่นเอง 
ดังเชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดอธิบายไวมีใจความวา 
“พึงรูเถิดวา ในรางกายนั้นมีกอนเนื้ออยูกอนหนึ่ง ซึ่งถามันดีแลว อวัยวะสวน
อื่นในรางกายก็จะดีตามไปดวยทั้งหมด แตหากมันเลวแลว อวัยวะอ่ืนทั้งหมด
ในรางกายก็จะเลวตามไปดวย พึงรูเถิดวามันคือหัวใจ” (รายงานโดย อัล-     
บุคอรีย และมุสลิม) 

จากหะดีษขางตนแสดงใหเห็นวา หัวใจหรือจิตใจ คือสวนสําคัญที่มี
หนาที่ควบคุมพฤติกรรมและการกระทําทั้งหมดของมนุษย เสมือนกับวามัน
เปนเครื่องยนตหลักที่คอยขับเคลื่อนใหมนุษยกระทําการอยางหนึ่งอยางใด 
ซึ่งแนนอนวา ถาหากมนุษยมีหัวใจที่ดี มีจิตสํานึกที่ดีงาม เขาก็จะประพฤติ
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แตส่ิงที่ดี ในทางกลับกันถาหากหัวใจของเขามีแตส่ิงที่ไมดี การกระทําที่แสดง
ออกมาก็จะมีแตส่ิงที่เลวรายเทานั้น 

การทําใหหัวใจมีแตส่ิงดีนั้นทําไดดวยการเสริมความศรัทธาหรือ     
อีมานเขาไป เพราะหัวใจคือสถานที่สถิตอยูของอีมาน อีมานจะเปนตัวคอย
ควบคุมหัวใจอีกทีหนึ่งเพื่อคอยสั่งใหมนุษยประพฤติแตส่ิงที่ดี และคอยเปน
ภูมิคุมกันไมใหมนุษยทําชั่ว โดยที่คนที่ประพฤติความผิดบาปนั้นก็คือคนที่
ไมมีอีมานอยูในหัวใจ หรือมีอีมานอยูนอยจนไมสามารถตานทานความรูสึก
ของอารมณใฝต่ําในขณะที่เขาทําบาปอยูนั้น ดังเชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “ไมมีผูผิดประเวณีที่กระทําการนั้นใน
ขณะที่มีอีมานอยู ผูใดจะไมขโมยทั้งๆที่เขามีอีมานอยู และใครก็ตามจะไมดื่ม
สุราในขณะที่เขาเปนผูที่มีอีมานอยู หลังจากนั้นการอภัยโทษจะถูกนํามาเสนอ
แกเขา” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

มุสลิมทุกคนจึงตองรักษาอีมานใหอยูในใจเสมอ ดวยการหมั่นทํา
ความดี เชนศาสนกิจตางๆ การอานอัลกุรอาน การกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺ ฯลฯ 
และตองหางไกลจากอบายมุขตางๆ ความผิดบาป ความชั่ว และส่ิงไมดี
ทั้งหมด เพราะความผิดบาปเหลานั้นจะมีผลกระทบตอความเขมแข็งของอี
มานในหัวใจ สงผลใหหัวใจออนแอและไมสามารถควบคุมรางกายให
ปลอดภัยจากการยั่วยวนของชัยฏอนและอารมณใฝต่ําได  

ทุกครั้งที่มนุษยทําบาปก็จะเกิดจุดดําในหัวใจขึ้น จุดดํานั้นจะคอยๆ 
ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ ถาหากเขาไมเลิกทําบาป และไมขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ 
ในที่สุดก็จะปดหัวใจจนมืดบอดไมเหลือความดีงามใดๆ ไวอีกเลย 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวมีความวา 
“แทจริงเมื่อบาวผูหนึ่งทําความผิดใดๆ ประการหนึ่ง ก็จะมีจุดดําขึ้นจุดหนึ่ง



27 

ในใจของเขา เมื่อเขาหยุดทําความผิดและขออภัยโทษ จุดดําในหัวใจของเขาก็
จะถูกลบ และหากเขาทําผิดอีกครั้ง จุดดําก็จะเกิดเพิ่มขึ้นอีกจนกระทั่งมัน
เต็มบนหัวใจเขา” (รายงานโดย อัต-ติรมิซีย) 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. หัวใจหรือจิตใจของมนุษยคือองคประกอบที่สําคัญที่สุด ซึ่งมี
หนาที่ควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของเขา   

2. หัวใจที่ดีงามจะสั่งใหมนุษยประพฤติส่ิงที่ดีงาม หัวใจที่เลวทราม
จะสั่งใหมนุษยทําแตส่ิงที่ช่ัวราย 

3. ส่ิงที่คอยควบคุมหัวใจใหเขมแข็งและปกปองหัวใจจากสิ่งที่ช่ัว
ราย คืออีมานหรือความศรัทธานั่นเอง 

4. มนุษยตองรักษาอีมานในใจใหเขมแข็งอยูเสมอเพื่อตอตานความ
เลวรายตางๆ ที่คอยคุกคามจิตใจ 

5. ผูที่กระทําผิดคือผูที่ไมมีอีมานอยูในใจขณะที่ทําผิด หรือมีอีมาน
อยูนอยจนไมสามารถตานทานความรูสึกดานชั่วนั้นได 

6. เมื่อทําผิดจะเกิดจุดดําขึ้นในใจของมนุษย และเขาจําเปนตองรีบ
ลบลางความผิดนั้นดวยการทําดีและกลาวอภัยโทษ เพื่อไมให
จุดดําในใจลุกลามมากขึ้น 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาหัวใจมีความสําคัญตอมนุษยอยางไรบาง? 
2. ทานเห็นดวยหรือไมวาหัวใจคือที่ควบคุมพฤติกรรมทั้งดานดี

และชั่วของมนุษย? กรุณาอธิบายตามที่ทานเขาใจ 
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3. ทานคิดวามีวิธีการอยางไรเพื่อรักษาจิตใจใหมีอีมานที่เขมแข็งอยู
ตลอดเวลา? 

4. ทานคิดวาการทําความผิดบาปมีผลกระทบตอจิตใจอยางไรบาง? 
กรุณายกตัวอยาง 
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บทที่ 5 
อันตรายจากการทําบาป 

 
 
 
 

มนุษยทุกคนลวนเกิดมาในสภาพบริสุทธิ์จากบาป ความผิดและ
บาปเกิดจากการที่มนุษยทําตามคํายั่วยวนของชัยฏอนและอารมณใฝต่ํา 
โดยทั่วไปแลวบาปสามารถแบงออกเปนสามประเภทคือ บาปใหญ บาป
เล็ก บาปที่เกี่ยวของกับผูอื่น 

บาปใหญคือ บาปที่อัลลอฮฺกําหนดโทษหนักทั้งในโลกนี้และโลก
หนา เชน ชิรกฺหรือการตั้งภาคีตออัลลอฮฺ ซึ่งเปนบาปที่ใหญที่สุดและทํา
ใหมุสลิมตกศาสนา  

ตัวอยางบาปใหญอื่นๆ เชนการฆาผูอื่นโดยมิชอบ การผิด
ประเวณี การดื่มเหลา ฯลฯ 

บาปเล็กคือ บาปที่สามารถลบลางไดดวยการทําความดีทดแทน 
เชนบาปจากการฟงหรือดูส่ิงตองหาม และการเผลอกระทําผิดที่ไมถึงขั้น
เปนบาปใหญ เปนตน 

บาปที่เกี่ยวของกับผูอื่น เชน การนินทา การยักยอกทรัพย การ
กลาวหาวาราย การดาทอ การทํารายผูอื่นใหบาดเจ็บ เปนตน 

การทําบาปไมวาจะเปนบาปประเภทใดมีผลทําใหผูทําบาปนั้นมี
มลทินและตองไดรับการชําระในโลกหนา การทําบาปมักจะกอผลเสีย
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ใหกับมนุษย เชน การผิดประเวณีก็อาจจะทําใหเปนโรคราย การดื่มเหลา
เปนผลเสียตอสุขภาพ การนินทาวารายทําใหเกิดปญหาทะเลาะเบาะแวง
กับผูอื่น เปนตน  

นอกจากนี้การทําบาปยังเปนเหตุใหผูกระทําบาปนั้นไมเปนสุข 
เพราะหัวใจถูกครอบงําดวยความเลวทราม กิเลสตัณหา และความมืด
บอดจากความเมตตาของอัลลอฮฺ  

มนุษยทุกคนเกิดมาหลีกเล่ียงจากการทําบาปไมพนยกเวน
บรรดาศาสนทูตเทานั้น ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาวไวมีใจความวา “มนุษยผูเปนลูกหลานอาดัมลวนมีความผิด และผู
ที่ดีที่สุดในหมูพวกเขาคือผูที่ขออภัยโทษเพื่อชําระความผิดของเขา” 
(รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ) 

เมื่อหลีกเล่ียงจากการทําบาปไมพน มนุษยจึงตองให
ความสําคัญกับการลบลางบาป ดวยการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ การ
หมั่นทําความดีเพื่อลบลางบาป เพราะอัลกรุอานไดบอกไววา 

﴿¨βÎ) ÏM≈ uΖ|¡pt ø: $# t⎦ ÷⎤Ïδõ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# 4 ﴾ ) 114:سورة هود( 
“แทจริงความดีทั้งหลายนั้นสามารถลบลางความชั่วราย
ได” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ ฮูด: 114)  

และถาหากบาปที่ทํานั้นเกี่ยวของกับผูอื่นก็ตองคืนสิทธิอันชอบ
ธรรมของคนผูนั้นใหเขา นอกจากนี้ตองมีความคิดแนวแนที่จะเลิกทํา
บาป และหากพลั้งเผลอทําบาปอีกก็ตองเริ่มตนในการขออภัยโทษอกี 
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แทจริงแลวอัลลอฮฺทรงโปรดผูที่ขออภัยจากพระองค เชนที่
พระองคไดตรัสไววา 

﴿ ¨β Î) ©!$# =Ït ä† t⎦⎫Î/≡§θ −G9$# =Ït ä† uρ š⎥⎪ ÌÎdγ sÜtFßϑ ø9$# ∩⊄⊄⊄∪ ﴾  

   )222:سورة البقرة (
“แทจริงอัลลอฮฺทรงรักผูที่มากดวยการขออภัยและผูที่
สะอาด” (สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 222) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองก็ไดทําตัวอยาง
ดวยการกลาวอภัยโทษวันละ 100 ครั้ง ดังที่ทานไดกลาวไวมีความวา 
“แทจริงฉันกลาวขออภัยโทษตออัลลอฮฺวันละหนึ่งรอยครั้ง” (รายงาน
โดย มุสลิม) 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. บาปมีหลายระดับ ทั้งที่ เปนบาปใหญ บาปเล็ก และบาปที่
เกี่ยวของกับผูอื่น   

2. การทําบาปเปนผลเสียตอตัวมนุษยเองโดยเฉพาะในโลกหนา 
เพราะบาปเปนสาเหตุที่ทําใหมนุษยตองไดรับโทษในขุมนรก 

3. มนุษยทุกคนตองเอาใสในใจในการดูแลตัวเองไมใหทําบาป และ
ลบลางบาปที่ตนทาํ 

4. การลบลางบาป มีวิธีคือ การขออภัยโทษจากอัลลอฮฺ การทํา
ความดีลบลางความผิด การเลิกจากความผิดที่ทําอยู การมี
ความแนวแนวาจะไมหวนกลับไปทําบาปอีก และการคืนสิทธิอัน
ชอบธรรมแกผูเปนเจาของ 
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5. แทจริงอัลลอฮฺทรงรักผูที่ขออภัยโทษจากพระองค และความ
เมตตาของพระองคนั้นกวางขวางไพศาลมากกวาบาปทั้งหมดที่
มนุษยไดกระทํา 

6. มนุษยตองรูจักใชโอกาสที่อัลลอฮฺประทานให เพื่อขออภัยโทษ
จากพระองคโดยไมยอทอและไมเกียจครานที่จะกลาวขออภัย
โทษอยางนอยวันละ 100 ครั้ง 

 
คําถามหลังบทเรยีน 

1. ทานคิดวาบาปตางๆ มีผลเสียตอตัวมนุษยอยางไรบาง? 
2. ทานคิดวามีวิธีการใดบาง เพื่อใหมนุษยสามารถเลิกจากการทํา

บาป?  
3. ทานคิดวาตัวเองมีความตองการที่จะใชชีวิตอยางปลอดจากบาป

หรือไม? และตองทําอยางไร? 
4. ทานคิดวาสามารถกลาวอภัยโทษอยางนอยวันละ 100 ครั้งได

หรือไม? ทานจะมีวิธีทําใหไดอยางไร? 
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บทที่ 6 
สิ่งเสพติดเปนของตองหาม 

 
 
 
 

อิสลามไดกําหนดบทบัญญัติตางๆ ทั้งที่เปนขอปฏิบัติและขอ
หาม โดยมีจุดประสงคเพื่อรักษาผลประโยชนพื้นฐานของมนุษยทั้งหา
ประการคือ ศาสนา ชีวิต ทรัพยสิน สติปญญา และศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย 

การที่อิสลามมีบทบัญญัติหามสิ่งเสพติดก็เพื่อประโยชนในการ
ดูแลสติปญญาของมนุษยซึ่งเปนหนึ่งในหาประการดังกลาวไมใหเสียหาย 
เพราะสิ่งเสพติดทุกชนิดเปนโทษตอระบบสมองของผูเสพ ทําใหผูเสพ 
มึนเมาไมไดสติ อาจจะกออาชญกรรมรายแรง ละเมิดตอศีลธรรมอันดี
งาม และมีผลกระทบตอระดับสติปญญาของผูเสพในระยะยาว 

นอกจากนี้ เมื่อผูเสพไดรับสารเสพติดเขาไปในรางกายแลว
อาจจะทําใหกอความผิดอยางอื่นไดอีก เพราะไมไดสติจากฤทธิ์ของยาที่
เสพเขาไป จะเห็นไดวายาเสพติดนอกจากจะใหโทษตอรางกายผูเสพแลว 
บางครั้งอาจจะกอผลเสียตอผูอื่นหรือตอสังคมอีกดวย 

ดวยเหตุนี้อิสลามจึงไดมีบัญญัติหามสิ่งเสพติด โดยไดมี
บทบัญญัติหามการดื่มสุราในอัลกุรอานไววา 
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tβθ ßsÎ= øè? ∩®⊃∪ ﴾ ) 90: سورة املائدة(    
“โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย แทจริงแลวสุรา การพนัน 
รูปปนตางๆ และการเสี่ยงทายนั้น คือสิ่งสกปรกซึ่งเปน
งานของชัยฏอน ดังนั้นพวกเจาจงละทิ้งมันเถิด เพื่อ
พวกเจาจะไดประสบความสําเร็จ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ 
อัล-มาอิดะฮฺ: 90) 

ส่ิงเสพติดอื่นๆ ในปจจุบันซึ่งไมไดมีระบุในอัลกุรอานนั้นก็เปน
ส่ิงตองหามเชนกัน โดยอาศัยการเปรียบเทียบกับสุรา เพราะตางก็ใหโทษ
ตอรางกายมนุษยและทําใหเกิดการเสียสติไดเทาๆ กัน อีกทั้งยังมีการ
ยืนยันจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาทุกส่ิงทุกอยางที่
สามารถทําใหเกิดอาการมึนเมาไดนั้นมีสถานะเหมือนกับสุรา โดยที่ได
กลาวไวมีใจความวา “ทุกส่ิงทุกอยางที่ทําใหเมาไดนั้นก็เหมือนสุรา และ
สุราทุกชนิดนั้นเปนที่ตองหาม” (รายงานโดย มุสลิม) 

ภัยของสิ่งเสพติดนั้นเปนที่ทราบกันอยางชัดเจนวามีผลเสีย
อยางไรบาง ดังนั้นจึงควรตองตระหนักในการปองกันไมใหส่ิงเสพติด
ระบาดในสังคม  

การระบาดของสิ่งเสพติดถือเปนสัญญาณอันตรายที่นากลัว 
เพราะสิ่งเสพติดมักจะระบาดในหมูเยาวชนเสียสวนใหญ เมื่อเยาวชนติด
ส่ิงเสพติดนั่นก็แสดงวาอนาคตอันสดใสของสังคมกําลังมืดลงทุกที ทุก
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คนทุกฝายจึงตองเอาใจใสมากเปนอยางยิ่งในการรวมกันไมใหส่ิงเสพติด
ระบาดมากขึ้นไปจากที่เปนอยูในทุกวันนี้ 

นอกจากนี้การระบาดของสิ่งเสพติดทุกชนิด ไมวาจะเปนที่ผิด
กฏหมายเชนเฮโรอีน กัญชา ยาบา หรือที่ถูกกฏหมายเชนเหลา เบียร 
ไวน นั้นถือวาเปนสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลก ซึ่งทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ     
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีใจความวา “แทจริงในจํานวนสัญญาณ
ของวันสิ้นโลกนั้นคือ จะมีการระบาดของสุรายาเมา” (รายงานโดย 
มุสลิม) 
 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. อิสลามกําหนดบัญญัติหามสิ่งเสพติดเพื่อประโยชนของตัว
มนุษยเอง   

2. ส่ิงเสพติดทุกชนิดเปนที่ตองหามโดยหลักฐานที่ ถูกตองใน
บัญญัติอิสลาม 

3. ภัยของสิ่งเสพติดนั้นเปนโทษทั้งตอตัวเอง ครอบครัว และสังคม
โดยรวม 

4. การปองกันสิ่งเสพติดในสังคมเปนหนาที่รวมกันของทุกคนทุก
ฝายที่ตองดูแลเอาใจใส ปองกัน และทําความเขาใจ 

5. การระบาดของสิ่งเสพติด ถือเปนสัญญาณของวันสิ้นโลก
ประการหนึ่ง 
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คําถามหลังบทเรียน 
1. ทานคิดวาเหตุใดอิสลามจึงหามสิ่งเสพติด? 
2. ทานคิดวาส่ิงเสพติดมีผลเสียตอตัวทาน ตอครอบครัว ตอสังคม

อยางไรบาง?  
3. ทานคิดวาส่ิงเสพติดเปนภัยตอเยาวชนอยางไร? และทานมี

คําแนะนําอยางไรบางเพื่อปองกันไมใหเยาวชนติดสิ่งเสพติด? 
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บทที่ 7 
บาปคือความทุกข 

 
 
 
 

ผูศรัทธา คือผูที่เชื่อในพระผูเปนเจา และดําเนินชีวิตบนเสนทาง
ที่พระองคกําหนดไว นั่นคือเสนทางแหงอิสลาม ซึ่งประกอบดวยความดี
งามตางๆ มากมาย รวมทั้งมีประโยชนที่จะสงผลดีตอตัวผูศรัทธาเอง  

เมื่อใดที่มนุษยยอมรับคําสอนของอัลลอฮฺและนํามาปฏิบัติใช
จริงในชีวิต จะทําใหเขารูสึกมีความสุขสงบจากการไดปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอ
ฮฺส่ังใหทํา เพราะเขารูวาทุกส่ิงที่อัลลอฮฺส่ังใชนั้นลวนมีประโยชนตอตัวเขา
เองทั้งในโลกนี้และโลกหนา ตัวอยางเชน การละหมาดและการกลาว
รําลึกถึงอัลลอฮฺจะทําใหใจของเขาสงบ การอานอัลกุรอานจะทําใหเขามี
จิตใจที่แชมชื่น การถือศีลอดจะทําใหเขาฝกความอดทน เปนตน  

จึงถือวาการทําดีตามที่อัลลอฮฺส่ังนั้น คือตนเหตุแหงความสุข
ของมนุษย เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿ô⎯tΒ Ÿ≅Ïϑ tã $ [s Î=≈ |¹ ⎯ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ 
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“ผูใดที่ปฏิบัติความดีทั้งผูชายหรือผูหญิงโดยที่เขาเปนผู
ศรัทธาแลวไซร แนแทเราจะใหเขามีชีวิตที่ดี และเราจะ
ตอบแทนพวกเขาดวยสิ่งที่ดีที่สุดตามการปฏิบัติความดี
ของพวกเขา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นะหฺลิ: 97) 

ในขณะที่ผูกระทําความผิดบาปซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองเห็นวา
เขามีความสุข แตอันที่จริงแลว ในใจลึกๆ ของเขาจะเต็มไปดวยความ
ทุกข เพราะการทําบาปหมายถึงการฝาฝนคําส่ังหามของอัลลอฮฺหรือการ
ทรยศอัลลอฮฺนั่นเอง  

มนุษยจะไมมีความสุขไดถาหากตัวเองรูวากําลังทําผิดในขณะที่
อัลลอฮฺกําลังดูเขาอยูและเตรียมบทลงโทษสําหรับบาปของเขาไว
เรียบรอยแลว  

ใครก็ตามที่ศรัทธามั่นตออัลลอฮฺ จะรูสึกวาความผิดบาปนั้นทํา
ใหเขาอึดอัดและอยูไมเปนสุข เพราะบาปนั้นคือสาเหตุที่อัลลอฮฺอาจจะสง
การลงโทษของพระองคมายังเขาได เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
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“หรือพวกเขาไมเห็นสิ่งที่อยูตอหนาและขางหลังพวกเขา 
ซึ่งมีทั้งฟากฟาและแผนดิน มาตรแมนวาเราประสงค
แลวไซร เราก็จะใหแผนดินกลืนพวกเขา หรือเราจะสง
ลูกไฟลงมาจากฟา แทจริงสิ่งเหลานั้นเปนเครื่องหมาย
แกบ า วทุกคนที่ นอบนอม ” (อัลกุ รอาน  สู เ ร าะฮฺ    
สะบะอฺ : 9) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไดกลาวไวครั้งหนึ่ง 
มีความวา “บาปนั้นคือสิ่งที่ทําใหขุนหมองใจอยูในอกทาน และทานกลัว
วาคนอื่นจะมาเห็น” (รายงานโดยมุสลิม) จะเห็นไดวาบาปคือเหตุและตน
ตอของความกังวลใจ ซึ่งมีผลตอความสงบสุขของจิตใจมนุษย 

การทําบาปและการฝาฝนคําส่ังของอัลลอฮฺนั้นจะสงผลเสียตอ
ตัวมนุษยเอง และสามารถเห็นไดอยางชัดเจน เชน การดื่มเหลาและของ
มึนเมาจะทําใหมนุษยเสียสติมีผลเสียตอระบบสมอง การพนันทําให
มนุษยสูญเสียทรัพยสมบัติและสงผลใหข้ีเกียจทํางานหาเลี้ยงชีพโดย
สุจริต การผิดประเวณีทําใหเส่ียงตอการติดโรครายและกลายเปนปญหา
สังคมตามมา เปนตน 

ดังนั้น เพื่อความสงบสุขของชีวิต มนุษยจึงตองดํารงอยูบน
เสนทางของอัลลอฮฺ ดวยการหมั่นทําความดีและหลีกเล่ียงการทําบาปให
มากที่สุด 
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ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. ผูศรัทธาที่ปฏิบัติความดีงาม คือผูที่สามารถรับรูถึงความสงบสุข

ของจิตใจและมีพลังใจในการดําเนินชีวิตในโลกนี้   
2. ความสุขที่แทจริง คือความสุขที่เกิดขึ้นในจิตใจ จากการที่มนุษย

นอมรับคําสอนของอัลลอฮฺดวยความเชื่อมั่นในพระองค ไมใช
ความสุขทางกายชั่ววูบที่ไดมาจากการทําบาป 

3. บาปคือตนเหตุที่อัลลอฮฺจะสงบทลงโทษของพระองคลงมายัง
มวลมนุษย บทลงโทษของอัลลอฮฺอาจจะอยูในรูปแบบตางๆ 
เชนภัยธรรมชาติ ภัยสังคม เปนตน 

4. เครื่องหมายของความผิดบาปที่อาจจะรูสึกได คือความกังวลใจ 
ความสับสน และจิตใจที่ไมสงบนิ่ง 

5. เพื่อสรางความสุขใหกับจิตใจ มนุษยจึงตองหันกลับไปพึ่ง  
อัลลอฮฺ ดวยการศรัทธา ปฏิบัติความดี ละทิ้งความชั่ว และขอ
อภัยโทษเพื่อชําระลางบาปทั้งหลายที่ตนไดกระทํา 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาการทําบาปมีผลเสียตอมนุษยอยางไรบาง? กรุณา
ยกตัวอยาง 

2. ทานคิดวาอะไรคือความสุขที่แทจริง? และทานสามารถมี
ความสุขที่แทจริงไดอยางไร? กรุณาแสดงความคิดเห็น 

3. ทานเห็นดวยหรือไมวา การทําบาปจะทําใหมนุษยรูสึกไมสงบใน
จิตใจ? และควรทําอยางไรเมื่อรูสึกเชนนั้น? 
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บทที่ 8 
ความสําคัญของการเตาบัต 

 
 
 
 

การเตาบัต หมายถึงการที่ผูทําผิดสํานึกตนและกลับไปหา  
อัลลอฮฺดวยการขออภัยโทษจากพระองค  

มนุษยทุกคนนั้นลวนหนีไมพนจากการทําความผิดไมวาจะมาก
หรือนอย ยกเวนผูที่อัลลอฮฺไดปกปอง เชนทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ       
อะลัยฮิ วะสัลลัม เมื่อมนุษยทําผิดสิ่งที่ สําคัญที่ สุดคือการลบลาง
ความผิดนั้นดวยการเตาบัตตอพระองคอัลลอฮฺ 

การเตาบัตนั้นมีความสําคัญตอมนุษยเปนอยางยิ่ง เพราะบาป
ทั้งหลายจะยังคงอยูกับผูทําผิดถาหากเขาไมสํานึกตน ไมขออภัยโทษ ไม
ทําความดีลบลางความผิด และเมื่อความผิดบาปยังอยูกับตัว เขาก็
จะตองไดรับโทษจากบาปที่เขาทําไว 

ดังนั้นอัลลอฮฺจึงไดกําชับใหมนุษยมุงมั่นในการเตาบัตตอ
พระองคเมื่อรูวาตัวเองทําผิด และพระองคก็สัญญาวาจะทรงอภัยโทษ
ใหกับผูที่เตาบัต และจะทรงเตรียมผลตอบแทนที่ดีในสวนสวรรคแกเขา 
พระองคไดตรัสไววา 
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﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#þθç/θ è? ’ n< Î) «!$# Zπ t/öθ s? %·nθ ÝÁ ¯Ρ 4© |¤ tã 

öΝä3š/u‘ βr& tÏes3ãƒ öΝä3Ψ tã öΝä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ öΝà6n= Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζy_ 

“ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏFøt rB ã≈ yγ ÷ΡF{$# ﴾ )8:سورة التحرمي(   
“โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงเตาบัตตออัลลอฮฺดวย
การเตาบัตที่จริงจัง  เผื่อว าอัลลอฮฺจะทรงลบลาง
ความผิดของพวกเจา และนําพวกเจาเขาสูสวรรคซึ่งมี
สายน้ําไหลผานอยูเบื้องลางของมัน” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ 
อัต-ตะหฺรีม: 8) 

การเตาบัตอยางจริงจังเรียกวา ‘เตาบัต นาศูฮา’ คือการเตาบัต
ดวยความสํานึกอยางจริงจังและตั้งใจวาจะไมกระทําความผิดอีก และถา
หากวาพล้ังเผลอทําผิดอีกครั้ง ก็จะรีบเตาบัตอยางจริงจังอีกเชนเดิม 
ถึงแมวาจะพลั้งเผลอทําอีกจนนับครั้งไมถวน 

มีหะดีษที่ระบุถึงความสําคัญของการเตาบัต เปนเรื่องราวของ
ชายคนหนึ่งซึ่งฆาคนถึงหนึ่งรอยคนและตองการเตาบัต อยูวา “ครั้งหนึ่ง
กอนหนายุคสมัยของพวกทาน ยังมีชายผูหนึ่งไดฆาคนถึงเกาสิบเกาคน 
(และเขาตองการกลับเนื้อกลับตัว) จึงไดถามถึงผูที่มีความรูที่สุดใน
แผนดินเพื่อจะไดไปขอคําแนะนําจากเขาผูนั้น ดังนั้นจึงมีคนแนะนําให
เขาไปถามนักบวชผูหนึ่ง เขาก็ไดไปหาและถามนักบวชนั้นวา เขาไดฆาคน
ถึงเกาสิบเกาคน มีทางที่เขาสามารถเตาบัตไดไหม? นักบวชตอบเขาวา ไม
มี เมื่อฟงเชนนั้นเขาจึงฆานักบวชนั้นเสีย และกลายเปนคนที่ไดฆาคน
ทั้งหมดหนึ่งรอยคนถวน จากนั้นก็มีคนแนะนําใหเขาไปหานักปราชญผู
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หนึ่ง เขาจึงไดไปหาและถามนักปราชญผูนั้นวา เขาไดฆาคนครบหนึ่งรอย
คนแลว มีทางที่เขาจะเตาบัตไดไหม นักปราชญตอบเขาวา ยอมมีทาง
สําหรับเขาแนนอน เพราะไมมีส่ิงใดเลยที่จะขัดขวางเขาจากการเตาบัต 
นักปราชญแนะนําใหเขาอพยพไปยังเมืองหนึ่งซึ่งมีแตคนที่ชอบทําความดี
และใหทิ้งเมืองเดิมของเขาเสียเพราะเปนเมืองที่มีแตคนชั่ว เขาจึงออก
เดินทางไปยังเมืองที่นักปราชญผูนั้นแนะนํา แตเขาก็เสียชีวิตลงกลางทาง
กอนที่จะไปถึง เมื่อนั้นก็ไดมีมลาอิกะฮฺสองตนคือมลาอิกะฮฺแหงความ
เมตตาและมลาอิกะฮฺแหงการลงโทษมาเพื่อรับวิญญาณเขา มลาอิกะฮฺ
แหงความเมตตาตองการนําวิญญาณเขาไป โดยกลาววาเขาผูนี้ไดเตาบัต
แลวและมุงมั่นไปหาอัลลอฮฺดวยใจจริง ขณะที่มลาอิกะฮฺแหงการลงโทษ
ก็ตองการนําตัวเขาไปและกลาววาเขาผูนี้ไมเคยทําดีเลยแมแตนอย เมื่อ
นั้นอัลลอฮฺจึงสงมลาอิกะฮฺอีกตนหนึ่งเพื่อเปนผูตัดสิน โดยบอกใหมลาอิ
กะฮฺทั้งสองวัดระยะทางจากจุดที่เขาเสียชีวิตไปยังทั้งสองเมือง เมืองไหน
ที่มีระยะทางใกลกวาก็ใหถือวาเขาเปนพวกในเมืองนั้น ทั้งสองมลาอิกะฮฺ
จึงชวยกันวัดและพบวาเมืองที่เขาจะอพยพไปมีระยะทางใกลกวา(ดวย
การบันดาลและความชวยเหลือของอัลลอฮฺ) เมื่อเปนดังนั้นมลาอิกะฮฺ
แหงความเมตตาจึงไดนําเอาวิญญาณของชายผูนั้นไป” (รายงานโดย 
มุสลิม) 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. มนุษยลวนหนีไมพนความผิด จึงควรตองเอาใจใสในการเตาบัต  
2. การเตาบัตที่แทจริงตองเกิดจากความสํานึก และตั้งใจที่จะเลิก

ทําบาป 
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3. มนุษยจะตองไมทอถอยในการเตาบัต ไมวาเขาจะพลั้งเผลอทํา
ผิดมากกี่ครั้งก็ตาม 

4. การเตาบัตคือกุญแจสูการไดเขาสวรรค 
5. บาปไมวาจะใหญแคไหนก็สามารถลบลางไดดวยการเตาบัต

ตออัลลอฮฺ 
6. อัลลอฮฺจะทรงชวยเหลือผูที่มีความตั้งใจจริงในการเตาบัตตอ

พระองค  
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวามนุษยจําเปนตองเตาบัตตออัลลอฮฺหรือไม? เพราะ
เหตุใด? กรุณาแสดงความคิดเห็น 

2. ทานคิดวาควรตองทําอยางไรเพื่อใหเตาบัตนั้นเปน “เตาบัต   
นาศูฮา” หรือเตาบัตที่แทจริง? 

3. ทานคิดวาหลังจากการเตาบัตแลวควรทําอยางไรเพื่อไมใหเกิด
การพลั้งเผลอทําผิดอีก? 
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บทที่ 9 
อยาทํารายตัวเอง 

 
 
 
 

อิสลามเปนศาสนาที่ใหความสําคัญกับชีวิตของมนุษย โดยไดมี
บทบัญญัติมากมายเพื่อใหมนุษยใชในการรักษาชีวิตของตนและใหเห็น
ถึงความสําคัญของชีวิต  

การทํารายรางกายตนเองไมวาดวยวิธีใดๆ ก็ตาม เปนสิ่ง
ตองหาม ทุกสิ่งที่มุสลิมบริโภคและประพฤติปฏิบัติ จะตองเปนสิ่งที่ให
ประโยชนและไมกอผลเสียตอตัวเองและผูอื่น เห็นไดชัดจากคําส่ังเสีย
ของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่มีใจความวา “ตองไมทํา
ในสิ่งที่เปนโทษตอตัวเองและสรางความเดือดรอนแกผูอื่น” (รายงานโดย 
อิบนุ มาญะฮฺ) 

อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
  ﴿(Ÿω uρ (#θ à)ù= è? ö/ä3ƒ Ï‰÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3è= öκ−J9$# ﴾ )195:سورة البقرة(    

“และพวกเจาอยาไดโยนตัวของพวกเจาสูความหายนะ” 
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 195)  

ความหมายคืออยากระทําการใดๆ ที่อาจจะนําอันตรายหรือภัย
พิบัติมาสูตัวเอง  
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จากอัลกุรอานบทนี้แสดงใหเห็นวาการทํารายตัวเองไมวาดวยวิธี
ใดๆ นั้นเปนสิ่งที่อัลลอฮฺหาม เพราะเปนการโยนตัวเองเขาสูความหายนะ 

การทํารายตัวเองดวยการฆาตัวตายนั้นมีบัญญัติหามอยาง
ชัดเจนในอิสลาม ซึ่งอัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿Ÿω uρ (#þθ è=çFø)s? öΝä3|¡àΡr& 4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝä3Î/ $ VϑŠ Ïm u‘ ∩⊄®∪   ⎯tΒ uρ 

ö≅ yèøtƒ y7 Ï9≡sŒ $ZΡ≡uρ ô‰ãã $ Vϑ ù= àßuρ t∃öθ |¡sù ÏµŠ Î= óÁçΡ #Y‘$ tΡ 4 tβ% Ÿ2 uρ 

š Ï9≡sŒ ’ n?tã «!$# #·Å¡o„ ∩⊂⊃∪ ﴾ ) 30: سورة النساء(   

“และพวกเจาอยาไดคราชี วิตของพวกเจา เอง แท
จริงอัลลอฮฺนั้นทรงเมตตากับพวกเจายิ่งนัก และหาก
ผูใดกระทําเชนนั้นแลว (คือฆาตัวเองตาย) ดวยการ
ละเมิดและไมเปนธรรม เราจะนําเขาลงโทษดวยไฟนรก 
และการลงโทษเชนนั้นเปนสิ่งที่งายสําหรับพระองค”  
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นิสาอฺ: 29-30) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“ผูใดที่ฆาตัวตายบนโลกนี้ดวยเหล็ก เขาจะเปนผูใชเหล็กนั้นทิ่มแทงทอง
ของตัวเองในนรกโลกันตรตราบชั่วกาลนาน ผูใดที่กินยาพิษบนโลกนี้ เขา
จะตองดื่มยาพิษในนรกโลกันตรตราบชั่วกาลนาน ผูใดที่โดดลงมาจาก
ภูเขาสูงเพื่อฆาตัวตายบนโลกนี้ ตอไปเขาจะตองโดดเชนนั้นในนรก
โลกันตรตราบชั่วกาลนาน” (รายงานโดย มุสลิม) 

เห็นไดวา การทํารายรางกายตัวเองนั้นนอกจากจะเปนการนําพา
ตัวเองเขาหาความหายนะแลว ยังมีบทลงโทษที่หนักหนวงและเจ็บปวด
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ในโลกหนาอีกดวย ดังนั้นมนุษยทุกคนจึงตองรักชีวิต ซาบซึ้งในความ
เมตตาอันลนพนของอัลลอฮฺที่ไดหามไมใหทํารายตัวเอง ไมวาจะเปนการ
ฆาตัวตายหรือการกระทําอยางอื่นที่นําอันตรายมาสูตัวเอง 

มนุษยควรจะตองสํานึกอยูเสมอวา อัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะ
แหงความเมตตาปรานี พระองครักบาวทุกคนของพระองค พระองค
ประสงคที่จะเห็นมนุษยดําเนินชีวิตอยูบนเสนทางที่เรียบงาย ปลอดภัย 
เปยมไปดวยความสงบสุข หางไกลจากความเลวราย นั่นก็คือเสนทาง
แหงอิสลามที่พระองคไดเตรียมไวให 

มนุษยทุกคนตองไมส้ินหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ เพราะ
ความเมตตาของพระองคกวางใหญไพศาล มากมายลนฟาลนแผนดิน 
ถึงแมเราจะรูสึกวาตัวเองต่ําตอยและเลวทรามเพียงใดก็ตาม แตกระนั้น
เราก็ยังมีโอกาสที่จะไดรับความเมตตาจากอัลลอฮฺ พระองคไดตรัสไวมี
ความวา 

﴿* ö≅è% y“ ÏŠ$ t7Ïè≈tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ èùuó r& #’ n?tã öΝÎγ Å¡àΡr& Ÿω (#θ äÜuΖø)s? 

⎯ÏΒ Ïπ uΗ ÷q§‘ «!$# 4  ﴾ )53:مرسورة الز(    

“จงกลาวเถิด  โอปวงบาวผูกอความไม เปนธรรม       
กับตัวเอง พวกเจาอยาได ส้ินหวังในความเมตตา
ของอัลลอฮฺ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร: 53) 
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ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. ชีวิตทุกชีวิตเปนสิ่งที่มีคา เพราะเปนสิ่งที่อัลลอฮฺมอบใหกับ

มนุษยเปนผูดูแลรักษา 
2. มนุษยทุกคนมีหนาที่รักษาชีวิต ดวยการไมทํารายตัวเอง 
3. การทํารายตัวเองถือเปนสิ่งตองหาม เพราะเปนการฝาฝนคําส่ัง

ของอัลลอฮฺ และไมเห็นคุณคาความเมตตาของพระองค 
4. ผูที่ทํารายรางกายตัวเองจะตองไดรับการลงโทษอยางหนักและ

เจ็บปวดในนรกโลกันตร 
5. อัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะแหงความเมตตาอันลนพน กวางใหญ 

มากมายมหาศาล 
6. ผูทําผิดตอตัวเองจะตองไมส้ินหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ 

แตตองสํานึกอยูเสมอวาพระองคพรอมที่จะมอบความเมตตา
ของพระองคใหกับเขาอยูเสมอถาเขาเปนผูกลับตัว 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาชีวิตของมนุษยมีคาหรือไม? อยางไร? กรุณาอธิบาย 
2. ทานคิดวาเพราะเหตุใดมนุษยบางสวนจึงกลาทํารายรางกาย

ตัวเอง? 
3. จากที่ทานไดทราบวาอัลลอฮฺมีความเมตตาอันลนพนตอบาวของ

พระองค ทานควรทําอยางไรเพื่อใชโอกาสนี้ใหเปนผลดีตอตัว
ทานเองมากที่สุด? 
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บทที่ 10 
ซินาเปนบาปใหญ 

 
 
 
 

ซินา คือการรวมประเวณีนอกสมรส เปนบาปใหญประการหนึ่งที่
อิสลามหามและเตือนไมใหมุสลิมเขาใกลการกระทํานี้ เพราะถือวาเปน
การกระทําที่สกปรกและเลวรายยิ่ง อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿Ÿω uρ (#θ ç/tø)s? #’oΤÌh“9$# ( …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. Zπ t±Ås≈ sù u™!$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ∩⊂⊄∪ ﴾   

   )32: سورة اإلسراء (
“และสูเจาทั้งหลายอยาไดเขาใกลการกระทําซินา เพราะ
แทจริงมันเปนการกระทําที่ โสมมและเลวรายยิ่ง”      
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 32) 

จากโองการอัลกุรอานขางตนแสดงใหเห็นวา มุสลิมตองหลีกหาง
จากสาเหตุตางๆ ที่อาจจะนําเขาไปสูการพลั้งเผลอกระทําผิดซินา ทั้งนี้
การซินานั้นเปนบาปใหญที่มีโทษหนักทั้งในโลกนี้และโลกหนา นอกจากนี้
เราพบวาในยุคสมัยปจจุบัน มีปจจัยหลายอยางที่อาจจะนําไปสูการซินา
ไดโดยงาย เชน ภาพลามกตามสื่อตางๆ สถานบริการที่มีอยูอยาง
มากมาย วัฒนธรรมการคบหาอยางเสรีกับเพศตรงขามตามแบบฉบับ
ของชาวตะวันตก ฯลฯ  
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ภัยของการซินานั้นเห็นไดชัดเจนในรูปแบบของโรคเอดสที่
ระบาดหนักอยูในขณะนี้ นอกจากปญหาโรคเอดสแลว ซินายังได
กอใหเกิดผลพวงตามมามากมายในสังคม เชนลูกที่ทองไมมีพอ ขาด
ความอบอุนในครอบครัวแลวในที่สุดก็เติบโตขึ้นมาสรางปญหากับสังคม
ตอไป ปญหาการขายตัวของเด็กสาว การทารุณกรรมทางเพศ ปญหา
อาชญากรรม ปญหาดานสาธารณะสุข ปญหายาเสพติด ปญหาความ
เส่ือมโทรมทางศีลธรรมของเยาวชน ฯลฯ ซึ่งลวนอาจจะเกี่ยวของกับการ
ไมใสใจตอปญหาซินา ซึ่งเปนสาเหตุเบื้องตนของปญหาตางๆ เหลานี้ 

ดวยเหตุที่ซินาสามารถกอปญหามากมายตอสังคม อิสลามจึงได
กําหนดมาตรการที่เขมงวดเพื่อปองกันไมใหเกิดซินาขึ้น เชนการหาม
ไมใหมีการคลุกคลีและคบอยางอิสระระหวางชายหญิง การกําหนด
บทลงโทษสําหรับผูทําซินา คือการเฆี่ยนหนึ่งรอยหวายสําหรับผูที่ยังโสด 
และขวางดวยหินถาผูกระทําผิดแตงงานแลว นอกจากนี้อิสลามยัง
สงเสริมการแตงงานเพื่อลดปญหาการซินา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ     
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “โอบรรดาผูเปนหนุมทั้งหลาย 
ผูใดที่มีความสามารถในหมูพวกเจาก็จงแตงงานเถิด เพราะมันจะชวย
สงวนอวัยวะเพศของพวกทานจากการประพฤติผิดไดดีกวา มันจะชวย
ลดสายตาของพวกทานใหต่ําลง (เปนผูที่สํารวมตนไมมองสิ่งที่ผิด) มาก
ข้ึน” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม) 

อิสลามยังถือวาการแพรกระจายของซินาอยางกลาดเกลื่อนนั้น 
คือความหายนะของมนุษยชาติ และเปนสัญญาณบงชี้วา โลกกําลังเขา
ใกลจุดจบมากขึ้นทุกที ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาวถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกวา “แทจริงในจํานวนสัญญาณตางๆ ของ
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วันสิ้นโลกนั้น คือการแพรกระจายของซินาอยางเปดเผย” (รายงานโดย 
มุสลิม) 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. อิสลามหามการกระทําซินา และถือวาเปนบาปใหญ  
2. การซินาเปนตนเหตุของปญหาตางๆ มากมายในสังคม ซึ่ง

กระทบตอการใชชีวิตอยางสงบสุขของมนุษย 
3. อิสลามสั่งใหระแวดระวังตนและหลีกหางจากสาเหตุตางๆ ที่

อาจจะนําไปสูการกระทําผิดซินา 
4. อิสลามสนับสนุนใหตอบสนองตออารมณทางเพศดวยวิธีที่

ถูกตองนั่นคือการแตงงาน 
5. การแพรกระจายของซินาถือเปนความหายนะที่นากลัว และเปน

สัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลก 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาซินามีผลเสียตอตัวมนุษยและสังคมอยางไรบาง? 
กรุณายกตัวอยางตามที่ทานรู 

2. ทานคิดวามีวิธีใดบางที่จะปองกันตวัเองอยางไรใหพนจากการทํา
ซินา? 

3. ปญหาวัยรุนประพฤติผิดทางเพศมีสาเหตุมาจากอะไรบาง? และ
ควรแกปญหาอยางไร? กรุณายกตัวอยาง 
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บทที่ 11 
เพื่อนดีเปนศรีแกตัว 

 
 
 
 

พฤติกรรมตางๆ ของมนุษยทั้งในทางที่ดีและชั่ว ไดรับอิทธิพล
มาจากหลายๆ ปจจัย หนึ่งในจํานวนนั้นก็คือการคบเพื่อน  

เพื่อนฝูงและมิตรสหายนับไดวามีความสําคัญตอมนุษยแตละ
คน เกือบจะพูดไดวาคนๆหนึ่งไมสามารถที่จะมีชีวิตอยูไดอยางมี
ความสุขถาหากเขาไมมีเพื่อนที่สามารถรวมแบงปนความสุขและแบงเบา
ความทุกขดวยกัน 

โดยปกติแลว บุคคลที่เปนเพื่อนฝูงมักจะมีอะไรบางอยางที่
พอจะเปนจุดดึงดูดใหสามารถคบหากันได เชนความชอบในบางสิ่ง
บางอยางที่คลายกัน อุปนิสัยใจคอที่ตรงกัน เปนตน ดังนั้นผูเปนเพื่อนจึง
มักจะมีอิทธิพลตอกลุมเพื่อนดวยกันอยูเสมอ เพราะตองอยูดวยกัน กิน
ดวยกัน ทําอะไรดวยกันตลอดเวลา  

การเลือกเพื่อนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะถาไดเพื่อนดี
มาคบก็เสมือนวาไดของดีมาและชวยสงเสริมสนับสนุนใหเราดีมากขึ้น 
แตถาไดเพื่อนชั่วก็เทากับวากําลังเดินตามหลังเพื่อนไปหาความชั่วนั่นเอง 
ดวยเหตุนี้ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไดเปรียบเทียบ
ระหวางเพื่อนดีและเพื่อนชั่ววาเหมือนคนขายน้ําหอมและชางตีเหล็ก    
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ในหะดีษของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม บทหนึ่งมี
ใจความวา “อุปมามิตรที่ดีและที่ช่ัวนั้น เปรียบไดกับคนขายน้ําหอมและ
ชางตีเหล็ก เพื่อนดีคือคนขายน้ําหอมซึ่งเขาอาจจะแจกน้ําหอมใหทาน 
หรือไมเชนนั้นทานก็ไดซื้อน้ําหอมจากเขา เพื่อนชั่วก็คือชางตีเหล็กซึ่งเขา
อาจจะทําใหลูกไฟกระเด็นไปโดนเสื้อผาของทานใหเกิดรอยไหม หรือไม
ก็ทานจะตองไดรับกลิ่นเหม็นจากเขา” (รายงานโดยอัล-บุคอรียและ
มุสลิม) 

เพื่อนดีมักจะชวยเหลือเพื่อนฝูงในทางที่ดี ในยามที่เพื่อนทําผิด
เขากลาที่จะเตือนสติใหเพื่อนสํานึกและคิดได คอยใหกําลังใจในทาง
ถูกตอง มีความจริงใจที่ตองการใหเพื่อนไดดีและหลีกหางจากความชั่ว 
และในบางครั้งเขาอาจจะยังเปนตัวอยางที่ดีที่ชักจูงเพื่อนๆ คนอื่นให
อยากเปนคนดีเชนเดียวกับเขา 

สวนเพื่อนที่ไมดีนั้น มีอิทธิพลในทางที่ไมสมควรเปนสวนใหญ 
มักจะชักจูงกันทําในสิ่งที่ไมดีทั้งหลายโดยไมไดคิดไตรตรองถึงความ
ถูกตองและผลที่ตามมา อาจจะทําใหมีนิสัยพาล หรืออยางนอยที่สุดการ
คบเพื่อนที่ไมดีก็จะทําใหเส่ือมเสียช่ือเสียง เปนที่ครหาเพราะคบอยูกับ
กลุมเพื่อนแบบนั้น 

เปนที่ทราบกันอยางชัดเจนวา ปญหาตางๆ ที่เกี่ยวกับวัยรุนใน
ปจจุบัน เชน พฤติกรรมเบี่ยงเบน ติดยาเสพติด แกงคกวนเมือง ฯลฯ 
มักจะมีกลุมเพื่อนมาเกี่ยวของแทบทั้งสิ้น และสรางความลําบากความ
เดือนรอนใหกับผูอื่นอยูเปนนิจ 

ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองฉลาดเลือกและฉลาดคบหากับเพื่อนฝูง 
โดยควรเลือกเพื่อนที่ดีเปนมิตร เพื่อใหสามารถชวยเหลือกันไดในสิ่งที่ดี 
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นอกจากนี้ตัวเราเองก็ควรเปนเพื่อนที่ดีแกเพื่อนฝูง สามารถใหคําแนะนํา
หรือคําตักเตือนแกเพื่อนดวยกันไดเมื่อเห็นเพื่อนประพฤติไมเหมาะสม 
ตองหวังดีกับเพื่อนโดยถือวาเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกันในความดี
งาม ซึ่งเปนสิ่งที่อิสลามสนับสนุนอยางยิ่ง 

ที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ในวันอาคิเราะฮฺเราจะตองอยูกับ
เพื่อนฝูงที่เรารักอีกครั้งหนึ่ง ไมวาจะเปนสถานที่อันสงบสุขในสวรรค 
หรือสถานที่แหงการทรมานในไฟนรก เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ    
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีใจความวา “คนๆ หนึ่งนั้นจะอยูกับคนที่
เขารัก” (รายงานโดยอัล-บุคอรียและมุสลิม) 

 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. การคบเพื่อนมีอิทธิพลที่สําคัญตอพฤติกรรมของมนุษย 
2. ควรเลือกคบเพื่อนที่ดีเพื่อเปนการชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ระหวางเพื่อนฝูง 
3. ควรเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อน ที่สามารถใหคําแนะนําและคํา

ตักเตือนไดเมื่อเพื่อนหลงผิดหรือประพฤติไมเหมาะไมควร 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาเพื่อนมีอิทธิพลตอนิสัยและพฤติกรรมของทาน
หรือไม? อยางไร? 

2. ทานคิดวามีวิธีในการคบเพื่อนในทางสรางสรรคอยางไรบาง? 
3. ทานคิดวาทานสามารถตักเตือนเพื่อนไดหรือไม ถาหากเห็นเขา

ทําผิด? และทานควรจะทําเชนไรเมื่อเห็นเพื่อนทําผิด? 
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บทที่ 12 
คุณคาของชีวิต 

 
 
 
 

มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐ ซึ่งอัลลอฮฺไดใหบังเกิดมาบนโลก
นี้ อัลลอฮฺไดสรางมนุษยใหมีรูปลักษณที่งดงาม เพียบพรอมดวย
สติปญญาและความนึกคิด ไมเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ พระองคไดตรัสไววา 

﴿ô‰s)s9 $ uΖø)n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# þ’Îû Ç⎯|¡ôm r& 5Οƒ Èθ ø)s? ∩⊆∪ ﴾   
    )4:التنيسورة (                          

“แทจริงแลวเราไดสรางมนุษยข้ึนดวยลักษณะที่ดีย่ิง” 
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัต-ตีน: 4)  

พระองคไดกําหนดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ มากมาย
แกเผาพันธุมนุษย ไมวาจะเปนพืชพรรณตางๆ สัตวทุกชนิดทุกประเภท 
และธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมาย เชนที่พระองคไดมีดํารัสไววา 

﴿uθ èδ “ Ï% ©!$# šY n= y{ Νä3s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_ ﴾   

    )29:قرةسورة الب(                                      
“พระองคคือผูทรงสรางสิ่งตางๆ ทั้งหมดบนแผนดิน
เพื่อพวกเจา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 29) 
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ส่ิงเหลานี้นับเปนเครื่องหมายแหงเกียรติและคุณคาที่อัลลอฮฺได
ใหความสําคัญกับมนุษย พระองคไดตรัสไววา 

﴿* ô‰s)s9uρ $ oΨøΒ §x. û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈ oΨù= uΗ xquρ ’Îû Îhy9 ø9$# Ìós t7ø9$#uρ 

Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sùuρ 4’ n?tã 9ÏVŸ2 ô⎯£ϑ ÏiΒ 

$ oΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs? ∩∠⊃∪ ﴾ )70:سورة اإلسراء(    
“และแทจริงแลวเราไดมอบเกียรติใหแกลูกหลานอาดัม 
(คือเผาพันธุมนุษย) เราไดบรรทุกพวกเขาทั้งทางบกและ
ทางน้ํา ไดประทานปจจัยที่ดีตางๆ และไดยกยองให
เกียรติพวกเขา เหนือสิ่ งอื่ นที่ เ ร า ไดสร า งขึ้ นมา ”         
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 70)  

มนุษยจึงตองรูจักคุณคาของตัวเอง วาตนเปนสิ่งที่ถูกสรางที่
ไดรับการประทานมากมายจากอัลลอฮฺ ทั้งนี้ เพื่อใหมนุษยรูจักใชส่ิง
ตางๆ เหลานั้นเพื่อการดํารงชีวิตที่ดี พรอมทั้งระลึกถึงคุณความดี
ของอัลลอฮฺที่ไดประทานปจจัยตางๆ มากมายใหแกเขา  

ชีวิตของมนุษยจะไมมีคุณคาใดๆ ถาหากไมสํานึกตนวาเปนบาว
ของอัลลอฮฺ และดําเนินชีวิตบนเสนทางแหงคุณธรรมตามที่อัลลอฮฺได
กําหนดไว ย่ิงถาหากเขาใชส่ิงตางๆ ที่พระองคประทานใหมาในทางที่ผิด 
ประกอบความชั่ว และไมระลึกถึงคุณของพระองค ชีวิตของเขาก็จะเปน
ชีวิตที่นาเหยียดหยาม เพราะกลายเปนผูเนรคุณและไมรูจักตัวเอง 

คุณคาของมนุษยจะเกิดขึ้นได ดวยการรูจักธาตุแทของตัวเอง
เปนอันดับแรก รูจักวาตนนั้นมีชีวิตอยูไดดวยความกรุณาของอัลลอฮฺ 



57 

เมื่อรูเชนนั้นแลวก็ตองแสดงความขอบคุณตอพระองคดวยการปฏิบัติ
ตนตามคําส่ังที่พระองคไดส่ังใช  

การปฏิบัติตนดวยความเชื่อฟงตออัลลอฮฺจะกอใหเกิดผลดีตอ
ตัวมนุษยเอง เพราะเปนการผูกสัมพันธกับพระองคตลอดเวลา ส่ิงนี้
นั่นเองที่ทําใหชีวิตของมนษุยนั้นมีคุณคา และทําใหมนุษยรูจักคุณคาของ
ตัวเอง 

นอกจากการสรางความผูกพันกับอัลลอฮฺเพื่อสรางคุณคาใหกับ
ตัวเองแลว การอุทิศตนเพื่อประโยชนของสวนรวมก็เปนคุณคาของชีวิต
อีกระดับหนึ่งที่สูงกวาคุณคาในระดับแรก  

การอุทิศตนอาจจะอยูในรูปแบบของการชวยสงเสริมศาสนาและ
จริยธรรมของสังคม การชวยเหลือเพื่อนมนุษยในรูปแบบตางๆ การ
รวมมือกันเพื่อสรางสังคมที่ดีและชวยกันสอดสองดูแลไมใหเกิดความชั่ว
รายในสังคม เปนตน 

อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
﴿ô⎯tΒ uρ ß⎯|¡ôm r& Zω öθ s% ⎯£ϑ ÏiΒ !% tæyŠ ’ n< Î) «!$# Ÿ≅ Ïϑ tãuρ $ [s Î=≈ |¹ tΑ$ s% uρ 

© Í_ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ Î= ó¡ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ ﴾ )33:سورة فصلت(    
“ผูใดอีกที่จะดีกวาบุคคลผูซึ่งเชิญชวนสูอัลลอฮฺ (คือ
รวมกันเชิญชวนผูคนใหเคารพภักดีอัลลอฮฺและดําเนิน
ชีวิตตามหนทางของพระองค) โดยเขาไดปฏิบัติความดี
งามและไดกลาววา แทจริงฉันเปนหนึ่งในบรรดามุสลิม
ผูมอบตน (ตออัลลอฮฺ)” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต: 
33) 
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ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. คุณคาของมนุษยอยูที่การรูจักตัวเองวาเปนบาวของอัลลอฮฺและ

ดําเนินชีวิตอยูในหนทางของพระองค 
2. มนุษยควรระลึกถึงคุณความดีและเกียรติที่อัลลอฮฺไดประทาน

ใหแกเขาอยูเสมอ 
3. การเชื่อฟงและเคารพภักดีอัลลอฮฺจะกอใหเกิดคุณคากับตัว

มนุษยเอง เพราะเปนการสรางสัมพันธกับอัลลอฮฺ 
4. การอุทิศตนเพื่อความดีงามของสังคมโดยสวนรวมเปนคุณคาที่

อิสลามสนับสนุนใหทําเปนอยางยิ่ง 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวามนุษยประเสริฐกวาส่ิงอื่นๆ อยางไรบาง? 
2. ทานคิดวาชีวิตของทานมีคุณคาหรือไม? และอะไรคือคุณคาใน

ชีวิตของทาน? 
3. ทานคิดวาทานสามารถสรางคุณคาในชีวิตของทานไดอยางไร

บาง?  
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บทที่ 13 
พระคุณพอแม 

 
 
 
 

พอและแมเปนบุคคลสําคัญที่สุดในชีวิตของมนุษยแตละคน ทั้ง
สองคือผูใหกําเนิด ผูเล้ียงดู อบรมสั่งสอนลูกตั้งแตยังเปนทารกแบเบาะ
ดวยความเหนื่อยยากลําบาก จนเขาเติบโตเปนผูใหญมีงานมีการและ
ครอบครัวเปนของตนเอง  

ดวยเพราะพอแมมีความสําคัญตอมนุษยถึงเพียงนี้ อิสลามจึงได
ส่ังกําชับใหมนุษยทุกคนทําดีและแสดงความกตัญูตอบิดามารดาของ
ตน  

ความกตัญูและการทําดีตอพอแมนั้นเปนหนาที่ที่สูงสงและ
สําคัญรองลงมาจากการเคารพภักดีอัลลอฮฺเลยทีเดียว เชนที่พระองคได
ตรัสไววา  

﴿ * (#ρ ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ 

$ YΖ≈ |¡ôm Î) ﴾ )36:سورة النساء(  
“สูเจาทั้งหลายจงเคารพภักดีอัลลอฮฺและอยาไดตั้งภาคี
ใดๆ ตอพระองค และกับบิดามารดานั้นสูเจาจงทําดีกับ
ทั้งสอง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นิสาอฺ: 36) 
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ครั้งหนึ่งมีผูถามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาส่ิง
ใดถือวาเปนงานที่ประเสริฐที่สุด ทานไดตอบวา “การละหมาดในเวลา 
การทําดีตอบิดามารดา และการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ” (รายงานโดย 
อัล-บุคอรีย)  

จากลําดับที่ถูกกลาวถึงในหะดีษแสดงใหเห็นวา การทําดีตอบิดา
มารดานั้นมีความประเสริฐกวาออกไปตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ เชนที่มี
เหตุการณครั้งหนึ่งในสมัยของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ซึ่งไดมีชายผูหนึ่งมาขออนุญาตทานออกไปรวมรบในสงคราม ทานรอซูล
ไดถามชายผูนั้นวาเขายังมีพอแมอยูอีกไหม เขาตอบวายังมี ดังนั้นทานจงึ
ส่ังใหชายผูนั้นกลับไปดูแลพอแมของเขา ดวยการกลาววา “จงอยูดูแล
คนทั้งสอง เพราะแทจริงสวรรคนั้นอยูใตเทาของทั้งสองคน (คือดวยการ
ทําดีตอพอแม)” (รายงานโดย อัต-เฏาะบะรอนีย) 

การอกตัญูหรือการเนรคุณพอแมนั้นถือวาเปนบาปใหญที่ตอง
ไดรับการลงโทษอยางแสนสาหัสในวันอาคิเราะฮฺ(วันปรโลก) ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “ในจํานวนบาปใหญ
ทั้งหลายคือการเนรคุณตอพอแม” (รายงานโดยอัล-บุคอรียและมุสลิม) 

แมแตเพียงการกลาวไมดีตอพอแมก็เปนสิ่งตองหาม เชนการ
กลาว “อุฟ” หรือ “หึ” ใสพอแม หรือการปฏิเสธพอแม การตะคอกใสพอ
แม การแสดงอาการเกลียดชังและไมเคารพตอทั้งสองคนก็เชนเดียวกัน 
อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿* 4© |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ø⎪ t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 4 

$ ¨Β Î) £⎯tó è=ö7tƒ x8y‰Ψ Ïã uy9 Å6ø9$# !$ yϑ èδ ß‰tnr& ÷ρ r& $ yϑ èδŸξ Ï. Ÿξ sù ≅ à)s? 
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!$ yϑ çλ°; 7e∃é& Ÿω uρ $ yϑ èδöpκ÷]s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ ÌŸ2 ∩⊄⊂∪ 

ôÙ Ï÷z $#uρ $ yϑ ßγ s9 yy$ uΖy_ ÉeΑ—%! $# z⎯ÏΒ Ïπ yϑ ôm §9$# ≅ è% uρ Éb> §‘ 

$ yϑ ßγ ÷Η xqö‘ $# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹−/u‘ #ZÉó     )24-23:سورة اإلسراء( ﴾ ∪⊇⊅∩ ¹|

  
“และพระผูอภิบาลของเจาไดส่ังไมใหพวกเจาเคารพ
ภักดีผูใดเวนแตอัลลอฮฺเพียงผูเดียว และตองทําดีกับ
บิดามารดาทั้งสอง แมนวาทั้งสองนั้นหรือใครคนใดคน
หนึ่งไดแกชราลง ดังนั้นเจาอยาไดกลาว “อุฟ”(กลาว 
“หึ” แสดงความเบื่อหนายหรือรําคาญ) อยาตะคอกใส
ทั้งสอง และจงกลาวคําพูดที่ดีกับทั้งสองคน จงนอบ
นอมตนใหกับทั้งสองดวยความเมตตา และจงกลาวขอ
พรใหกับทั้งสองวา ‘โอผูอภิบาลแหงขาไดโปรดเมตตาทั้ง
สองคนเชนเดียวกับที่ทั้งสองไดเล้ียงดูขาเมื่อครั้งยัง
เล็กๆ’”   (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ :23-24) 

ฉะนั้น มนุษยจะไมพบกับความดีงามในโลกนี้ไดเลยถาหากเขา
เปนผูเนรคุณและอกตัญูตอพอแมทั้งสองคนของเขา 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. พอแมเปนคนที่มีคุณมหาศาลตอมนุษยทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้   
2. อัลลอฮฺส่ังใหมนุษยทําดีและตอบแทนคุณของพอแม 
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3. การตอบแทนคุณและการกตัญูตอพอแมถือเปนหนาที่ที่สูงสง
และมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

4. ความประเสริฐของการทําดีตอพอแมนั้นยิ่งใหญกวาการออกไป
ตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ 

5. การเนรคุณตอพอแมเปนบาปใหญ 
6. เราทุกคนตองเปนบุตรที่ดีของพอแม ตองปรนนิบัติตอทั้งสอง

คนดวยความเมตา ตองไมทําใหทั้งสองเสียใจ ตองไมแสดง
อาการเกลียดชังแมเพียงดวยคําพูดที่หยาบคายไมนาฟง หรือ
แสดงความรําคาญ ฯลฯ 

7. การขอดุอาอฺใหกับพอแมถือเปนวิธีการทําดีตอพอแมอีกประการ
หนึ่งเชนเดียวกัน 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาทานเปนลูกที่ดีของพอแมหรือไม? เพราะเหตุใด? 
2. ทานคิดวาจะแสดงความกตัญูตอพอแมของทานไดอยางไร? 

ดวยวิธีไหนบาง? 
3. เวลาที่พอแมของทานเสียใจ ทานคิดวาตองทําอยางไรเพื่อแสดง

ความสํานึกคุณตอทั้งสอง? 
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บทที่ 14 
อยาโกรธ 

 
 
 
 

ความโกรธเปนอาการที่แสดงออกถึงการไรความยับยั้งสติ
อารมณ ช่ัวครูช่ัวขณะที่มีอาการโกรธอาจจะกอใหเกิดพฤติกรรมกาวราว
รุนแรงที่ไมเหมาะสมโดยไมทันไดรูสึกตัว เมื่อใดที่อาการโกรธหายไป
และรูสึกตัวอีกครั้ง ความเสียใจก็จะเกิดขึ้นกับผูที่ไมยับยั้งตนแสดง
ความกาวราวหรือกอความเสียหายในขณะที่ตนมีอาการโมโหโกรธา 

ดวยเหตุนี้อิสลามจึงสั่งใหระวังนิสัยชอบโกรธ เพราะมักจะเปน
ภัยตอมนุษยมากกวาใหคุณประโยชน การระงับความโกรธบางครั้งก็
ไมใชทําไดงายๆ ดังนั้นผูที่สามารถยับยั้งตนและระงับความโกรธไดจงึถอื
เปนผูที่มีความเขมแข็งอยางแทจริง  

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“ผูที่แข็งแกรงนั้นไมใชผูที่สามารถลมคูตอสูได แตผูที่แข็งแกรงคือผูที่
สามารถควบคุมตัวเองไดในยามโกรธ” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย และ
มุสลิม) 

การระงับความโกรธจึงเปนลักษณะของผูศรัทธาและผูยําเกรง
ตออัลลอฮฺ พระองคไดสาธยายถึงคุณลักษณะของบุคคลเหลานี้วา 
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﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ ’Îû Ï™!#§œ£9$# Ï™!#§œØ9$#uρ t⎦⎫Ïϑ Ïà≈ x6ø9$#uρ xáø‹tó ø9$# 

t⎦⎫Ïù$ yè ø9$#uρ Ç⎯tã Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ =Ït ä† š⎥⎫ÏΖÅ¡ós ßϑ ø9$# ∩⊇⊂⊆∪ ﴾ 
   )134:سورة آل عمران(

“คือบรรดาคนที่ใชจายใหทานทั้งในยามสุขและยามทุกข 
อีกทั้งระงับความโมโหโกรธาและใหอภัยแกคนอื่น 
แทจริงแลวอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูที่กระทําความดีงาม” 
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อาล อิมรอน: 134) 

อาการโกรธเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน ดังนั้นจึงตองระวังตน
อยูเสมอ โดยเฉพาะคนที่มีอารมณฉุนเฉียวงาย ซึ่งอาจจะสรางความ
เดือนรอนใหกับผูอื่นโดยไมมีเหตุผล เปนที่เข็ดขยาดของคนอื่น และไมมี
ผูใดอยากใกลชิด  

ครั้งหนึ่งไดมีผูชายคนหนึ่งมาขอใหทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ     
อะลัยฮิ วะสัลลัม ตักเตือนเขา ทานรอซูลไดส่ังเขาวา “ทานจงอยาโกรธ” 
ทานไดทวนเชนนั้นหลายครั้งวาอยาโกรธ (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 

เพราะอาการโกรธเกือบจะไมเปนผลดีใดๆ เลยตอตัวมนุษย 
เปนอาการที่เกิดจากการยุแหยลอลวงของชัยฏอน ผูที่มีอาการเชนนั้นจึง
ตองหาวิธีเพื่อระงับความโกรธเสีย 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดแนะนําวิธีการระงับ
ความโกรธโดยใหกลาวคําวา  
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  ِميِج الراِنطَي الشن ِماِهللا ِبذُوعأَ
“อาอูซุ บิลลาฮฺ มินัช ชัยฏอนิร รอญีม” 

ความหมายคือ “ขาขอใหอัลลอฮฺชวยคุมครองใหพนจากการ
ลอลวงของชัยฏอน” (รายงานโดยอัล-บุคอรียและมุสลิม) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ยังไดกลาวไวอีกมี
ความวา “พึงรูเถิดวาความโกรธคือถานไฟที่อยูในใจของมนุษย พวกทาน
ไมเห็นดอกหรือวาตาของเขาแดงก่ําและกรามของเขาพองโต เพราะฉะนัน้
ใครที่มีอาการเชนนั้นใหเขารีบไปอาบน้ําวูฎอฺ (อาบน้ําละหมาด)” (รายงาน
โดย อัต-ติรมิซีย) 

นอกจากนี้ผูที่สามารถระงับความโกรธจะไดรับผลตอบแทนที่ดี
จากอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “ผูใดที่ระงับความโกรธไวในขณะที่เขา
สามารถปะทุมันออกมาได ในวันกิยามะฮฺอัลลอฮฺจะเรียกเขาทามกลาง
ผูคนมากมาย และใหเขาเลือกจะเอานางสวรรคคนใดก็ไดตามใจเขา” 
(รายงานโดย อัต-ติรมิซีย) 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. ความโกรธเปนอาการที่ไมพึงประสงค เพราะแสดงออกถึงความ
ไรสติซึ่งสามารถสรางความเดือดรอนและความเสียหายทั้งตอ
ตัวเองและผูอื่นได   

2. การระงับความโกรธเปนบุคลิกลักษณะของผูศรัทธาและยําเกรง
ตออัลลอฮฺ เปนสิ่งที่พระองครักใคร 
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3. ความโกรธเปนการยุแหยลอลวงของชัยฏอน ผูที่มีอาการโกรธจงึ
ควรขอใหอัลลอฮฺคุมครองเขาใหพนจากมัน 

4. การระงับความโกรธไดถือเปนความแข็งแกรงของจิตใจ 
5. ถามีอาการโกรธอยางถึงที่สุดใหแกดวยการอาบน้ําละหมาด ถา

ยังไมหมดอีกก็ใหรีบละหมาดเพื่อใหใจสงบขึ้น 
6. ผูที่สามารถระงับความโกรธจะไดรับผลตอบแทนที่ดีจากอัลลอฮฺ

ในวันอาคิเราฮฺ 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาความโกรธมีผลเสียตอตัวเองและผูอื่นอยางไรบาง? 
2. เวลาที่ทานโกรธ ทานมีวิธีแกอยางไรบาง? กรุณายกตัวอยาง 
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บทที่ 15 
มุสลิมตองหาความรู 

 
 
 
 

อิสลามเปนศาสนาที่ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาอยางยิ่ง  
เนื่องจากการศึกษาเปนสิ่งจําเปนในชีวิตของมนุษย เปนหัวใจของความ
เจริญ ดังที่ไดรูกันวาการดําเนินชีวิตของมนุษยในดานตางๆจําเปนตอง
อาศัยวิชาความรูจึงจะไดรับผลความสําเร็จ 

ดังนั้นตั้งแตเริ่มแรกที่อิสลามแผขยาย อิสลามไดสงเสริมและ
สนับสนุนใหมนุษยมีความรู ดังปรากฏในหาอายะฮฺแรกที่อัลลอฮฺทรง
ประทานใหทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งไดเริ่ม
ดวยอายะฮฺที่เกี่ยวของกับการสงเสริมใหมีการศึกษาหาความรู อัลลอฮฺได
ตรัสไววา 

 
﴿ù&tø% $# ÉΟó™ $$ Î/ y7 În/u‘ “ Ï%©!$# t,n= y{ ∩⊇∪ t,n= y{ z⎯≈ |¡Σ M}$# ô⎯ÏΒ @,n= tã ∩⊄∪  

ù&tø% $# y7 š/u‘ uρ ãΠtø.F{$# ∩⊂∪ “ Ï% ©!$# zΟ̄= tæ ÉΟn= s)ø9$$ Î/ ∩⊆∪  zΟ̄= tæ z⎯≈ |¡Σ M} $# 

$ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪ ﴾ )5-1:سورة العلق(    
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“จงอานดวยพระนามแหงผูอภิบาลของเจาผูทรงให
บังเกิด   ทรงใหบังเกิดมนุษยจากกอนเลือด จงอานเถิด 
และผูอภิบาลของเจานั้นผูทรงใจบุญย่ิง ผูทรงสอนการ
ใชปากกา ผูทรงสอนมนุษยในสิ่งที่เขาไมรู” (อัลกุรอาน 
สูเราะฮฺ อัล-อะลัก: 1-5) 

ความรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน โดยเฉพาะความรู
เกี่ยวกับศาสนา เชนความรูเกี่ยวกับการศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ 
จริยธรรมมุสลิม เปนตน ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาวไวมีความวา “ผูใดที่อัลลอฮฺประสงคใหเขาไดรับความดีงาม 
พระองคจะทรงทําใหเขาเขาใจศาสนา” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย) 

โดยเฉพาะความรู ในด านการศรัทธาตออัลลอฮฺนั้นยิ่ งมี
ความสําคัญเปนอันดับแรก อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿óΟn= ÷æ$$ sù …çµ ¯Ρr& Iω tµ≈ s9Î) ω Î) ª!$# öÏøó tG ó™ $#uρ š Î7/Ρs% Î! t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9uρ 

ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ 3 ﴾ )19 :سورة حممد(   
“พึงรูเถิด (คือตองหาความรู) วา ไมมีพระเจาอื่นใด (ที่
เที่ยงแท) นอกจากอัลลอฮฺ และจงขออภัยโทษตอ
ความผิดเพื่อตัวเจาและเพื่อบรรดาผูศรัทธาชายและ
บรรดาผูศรัทธาหญิง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ มุหัมมัด: 19) 

การศึกษาหาความรูเพื่อใชปฏิบัติใหถูกตองตามบทบัญญัติ
ศ าสน า  จึ ง นั บ ว า เ ป นหน า ที่ สํ า ห รั บมุ ส ลิ มทุ กคน  เ ช นที่ ท า น             
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รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “การศึกษาหา
ความรูเปนสิ่งจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน” (รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ) 

ความจําเปนที่ตองหาความรูไมแตกตางจากความจําเปนของการ
ละหมาด  การถือศีลอด  การจายซากาต และบทบัญญัติอื่นๆที่
จําเปนตองปฏิบัติในอิสลาม 

อิสลามตองการใหคนมุสลิมศึกษาและแสวงหาความรูที่มี
ประโยชนเทานั้น ทั้งที่มีประโยชนตอการปฏิบัติศาสนกิจและการ
ประกอบอิบาดะฮฺ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวใน 
ดุอาอฺของทานในตอนหนึ่งมีความวา “โอ อัลลอฮฺ แทจริงฉันขอจาก
พระองคซึ่งความรูที่มีประโยชน” (รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ) 

สวนความรูที่มีประโยชนในการดําเนินชีวิตในโลกนี้  ก็เปนสิ่งที่
อิสลามสนับสนุนใหศึกษาเชนกัน ทั้งนี้เพื่อเปนปจจัยสงเสริมในเรื่อง   
อาคิเราะฮฺอีกทอดหนึ่ง ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาวไวความวา “พวกทานมีความรูเรื่องมากกวาฉัน เกี่ยวกับกิจการทาง
โลกของพวกทาน” (รายงานโดยมุสลิม) 

มุสลิมทุกคนจึงตองเอาใจใสในเรื่องการหาความรูเพื่อใหเขาใจ
ศาสนาและปฏิบัติไดถูกตอง โดยตองหาความรูที่เปนประโยชน ไมวาจะ
เปนประโยชนในโลกนี้หรือโลกหนา 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. การหาความรูมีความสําคัญตอมุสลิมทุกคน   
2. มุสลิมตองหาความรูเพื่อทําความเขาใจกับศาสนา และปฏิบัติให

ถูกตองตามบทบัญญัติอิสลาม 
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3. การไมรูเปนเหตุใหมุสลิมประพฤติปฏิบัติตนอยางผิดๆ  
4. ความรูที่มุสลิมตองศึกษาคือความรูที่เปนประโยชนแกตัวเขาทั้ง

ในเรื่องศาสนาและการยังชีวิตบนโลกนี้ 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาความรูอะไรบางที่สําคัญสําหรับทาน? 
2. ทานคิดวาเพราะเหตุใดอิสลามจึงสนับสนุนใหศึกษาหาความรู?  
3. ทานคิดวาสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากที่ไหน? อยางไร? 
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บทที่ 16 
อัลกุรอานทางนําชีวิต 

 
 
 
 

อัลกุรอาน คือ พระดํารัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทานแกทานนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ผานมลาอิกะฮฺญิบรีล เปน
คัมภีรเลมสุดทายของอัลลอฮฺสําหรับมนุษยชาติ  เพื่อเปนทางนําสําหรับ
มนุษยไปสูการมีชีวิตที่มีความสงบสุขในโลกนี้และโลกหนา อัลลอฮฺได
ตรัสไววา 

﴿¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ#u™öà)ø9$# “ Ï‰öκu‰ © ÉL ¯= Ï9 š†Ïφ ãΠuθ ø% r& çÅe³u; ãƒ uρ 

t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# ¨βr& öΝçλm; #\ô_ r& #ZÎ6 x. 

    )9:سورة اإلسراء( ﴾ ∪®∩
“แทจริง อัลกุรอานนี้นําสูทางที่เที่ยงตรงยิ่งและแจงขาว
ดีแกบรรดาผูศรัทธาที่ประกอบความดีทั้งหลายวา 
สําหรับพวกเขานั้นจะไดรับการตอบแทนอันยิ่งใหญ” 
(อัล-     กุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อิสรออฺ: 9) 

นอกจากนั้นอัลกุรอานยังเปนสิ่งมหัศจรรยที่ย่ิงใหญและตลอด
กาลจนถึงวันกิยามะฮฺ เปนธรรมนูญแหงชีวิตของประชาชาติมุสลิมที่
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ครอบคลุมทุกๆดาน ไมวาในเรื่องสวนตัว หรือในเรื่องครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ 

อัลกุรอานมีคุณลักษณะเดนหลายประการคือ ถูกประทานลง
จากอัลลอฮฺไมใชเปนการคิดมาจากมนุษย ไดรับประกันจากอัลลอฮฺวา
ปลอดจากการเปลี่ยนแปลง ถูกประทานแกมนุษยทั้งมวลและญิน  

คําสอนอัลกุรอานเปนคําสอนที่ครอบคลุมชีวิตของมนุษยใน
ทุกๆดาน เปนคัมภีรที่มีคําสอนและบทบัญญัติที่ใชไดตลอดกาลและทุก
สถานที่ 

หนาที่ของมุสลิมตออัลกุรอาน คือตองยึดมั่นและศรัทธาวาอัล- 
กุรอานเปนดํารัสของอัลลอฮฺ ยึดมั่นและศรัทธาวาคําสอนตางๆในอัล-   
กุรอานเปนคําสอนที่ถูกตองและครอบคลุมในทุกๆดาน  

มุสลิมทุกคนตองปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอาน ไมวาคําสอน
นั้นเกี่ยวของกับการศรัทธาหรือที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ  พยายามเปน
มิตรกับอัลกุรอานใหใกลชิดที่สุดดวยการอานอยางสม่ําเสมอ  พยายาม
ใหเปนกิจวัตรประจําวันและอานใหมากที่สุด เพื่อจะไดรับทางนําและผล
บุญมากที่สุดจากอัลลอฮฺ  

การอานอัลกุรอานตองพยายามอานอยางพินิจพิเคราะห และ
ควรอานในสภาพบริสุทธิ์คือมีน้ําละหมาดและปกปดรางกาย อานใน
สถานที่สะอาด พยายามทําความเขาใจเนื้อหาสาระในอัลกุรอานดวยการ
เรียนรูและศึกษาความหมายของอัลกุรอานจากผูรู และคนควาจาก
หนังสือคําแปลอัลกุรอานและหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน เพื่อจะได
เขาใจอัลกุรอานอยางลึกซึ้ง 
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การอานอัลกุรอานเปนสิ่งที่อิสลามกําชับและสงเสริมอยางยิ่ง 
โดยไดกําหนดผลบุญมากมายไว เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไวมีวา “พวกทานจงอานอัลกุรอานเถิด เพราะในวัน    
กิยามะฮฺมันจะคอยใหความชวยเหลือแกมิตรสหาย (คือผูที่อานมัน)” 
(รายงานโดยมุสลิม) 

ทานไดกลาวอีกมีความวา “ผูใดที่อานอัลกุรอานหนึ่งตัวอักษร
เขาจะไดรับหนึ่งความดีงาม โดยหนึ่งความดีงามนั้นจะเพิ่มทวีคูณเปนสิบ
เทา ฉันไมไดบอกวา อลิฟ ลาม มีม เปนหนึ่งอักษร แตอลิฟ เปนหนึ่ง
อักษร ลาม เปนหนึ่งอักษร มีม ก็เปนอีกหนึ่งอักษร” (รายงานโดยอัต-
ติรมิซีย) 

นอกจากนี้การอานอัลกุรอานจะชวยใหจิตใจสงบ ความศรัทธา
ในใจเพิ่มพูน เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿#sŒÎ)uρ ôM u‹Î= è? öΝÍκö n= tã …çµ çG≈ tƒ#u™ öΝåκøEyŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒÎ) ∩⊄∪﴾  
  )2:سورة األنفال(

“และ(ผูศรัทธานั้น)เมื่อใดที่ไดฟงอัลกุรอานแลว จะทํา
ใหศรัทธาของพวกเขาเพิ่มพูนขึ้น” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ 
อัล-อันฟาล :2) 

เมื่อมุสลิมปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺในอัลกุรอาน เขาจะได
ประโยชนอยางมากมาย เชน ไดรับทางนําจากอัลลอฮฺ ทําใหความศรัทธา
มีความมั่นคงและเข็มแข็ง มีความมั่นใจตออัลลอฮฺเพิ่มมากขึ้น ทําให
จิตใจบริสุทธิ์และรําลึกตออัลลอฮฺเสมอและเกรงกลัวตอวันอาคิเราะฮฺ
มากข้ึน กระตุนใหเกิดความรูสึกจะปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺอยาง
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สม่ําเสมอและละเวนสิ่งที่หามตางๆ สงเสริมใหเปนมุสลิมที่ดี มีศีลธรรม
และคุณธรรมสูง ปองกันจากการกระทําที่ขัดกับบทบัญญัติและคําสอน
ของพระผูเปนเจา 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. อัลกุรอานเปนคัมภีรซึ่งเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺที่ทรงประทาน
ใหเปนทางนําแกมนุษยชาติ 

2. อัลกุรอานมีความสําคัญตอมุสลิม เพราะเปนคัมภีรที่รวบรวมคํา
สอนและบทบัญญัติตางๆ ไว 

3. มุสลิมมีหนาที่ตองศรัทธาและปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอาน  
4. การอานอัลกุรอานมีความประเสริฐและประโยชนที่ย่ิงใหญ มีผล

บุญที่มหาศาล 
5. การปฏิบัติตามคําสอนของอัลกุรอานจะกอใหเกิดผลดีตางๆ 

มากมายแกตัวมนุษย 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาคัมภีรอัลกุรอานมีความสําคัญตอทานอยางไรบาง? 
2. ทานคิดวาไดปฏิบัติตามคําสอนอัลกุรอานแลวในเรื่องใดบาง? 
3. ทานสามารถที่จะอานอัลกุรอานไดหรือไม? ถาได ทานอานอัล-  

กุรอานสัปดาหละกี่ครั้ง? ถาทานอานไมได ทานคิดวาสามารถที่
จะศึกษาเพื่อใหสามารถอานไดหรือไม? 
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บทที่ 17 
เวลาที่หลุดลอยไป 

 
 
 
 

เวลาคืออายุของชีวิต เปนนิอฺมัต(คุณคา)ที่สําคัญสําหรับมนุษย  
อัลลอฮฺไดกลาวถึงนิอฺมัตอันสําคัญนี้วา 

﴿t¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 }§ôϑ ¤±9$# tyϑ s)ø9$#uρ È⎦ ÷⎫t7Í← !#yŠ ( t¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 Ÿ≅ ø‹©9$# 

u‘$ pκ̈]9$#uρ ∩⊂⊂∪  ﴾ )34-33:سورة إبراهيم(   
“และพระองคทรงใหดวงอาทิตยและดวงจันทรเปน
ประโยชนแกพวกเจา โดยโคจรเปนปกติ และทรงให
กลางคืนและกลางวันเปนประโยชนแกพวกเจา” (อัล-  
กุรอาน สูเราะฮฺ อิบรอฮีม: 33) 

อายุขัยของมนุษยบนโลกนี้นั้นแสนสั้น เมื่อเทียบกับเวลาในโลก
หนา หนาที่ของมนุษยในขณะที่มีชีวิตในโลกนี้จึงเปนการตักตวงและใช
ประโยชนจากเวลาที่มีอยูใหมากที่สุด เพื่อเตรียมสัมภาระที่จําเปนและ
พรอมสําหรับการเดินทางอันแสนยาวนานในโลกหนา 

ดวยเพราะความจํากัดของเวลาที่มีอยู ดังนั้นมนุษยจึงควรรูจัก
ใชเวลาใหดีที่สุด ไมปลอยใหเวลาและอายุขัยของชีวิตหลุดลอยไปโดยไร
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ประโยชนใดๆ ตอตัวเอง การละเลยตอการใชเวลาใหคุมคาในชีวิตนี้ถือ
วาเปนความขาดทุนที่ใหญหลวง แตกระนั้นก็ยังมีมนุษยมากมายจมอยู
ในสภาพของการใช เวลาไมเปน ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “นิอฺมัตสองประการที่มนุษยหลงลืมและ
ใชอยางเสียหายมากที่สุด นั่นคือสุขภาพที่ดีและเวลาวาง” (รายงานโดย 
อัล-บุคอรีย) 

การหลงลืมของมนุษยตอการใชเวลานั้น มีรูปแบบที่แตกตางกัน 
แตที่สําคัญที่สุดคือการหลงลืมความเปนจริงของชีวิต วาตนเปนบาว
ของอัลลอฮฺ มีหนาที่ตองศรัทธาตอพระองค ตองปฏิบัติความดีงาม เพื่อ
ใชเปนสัมภาระในโลกหนา มนุษยจะขาดทุนอยางมหาศาลถาหากในชีวิต
ของเขาไมไดนึกถึงสิ่งเหลานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาหากเขาใชเวลาในชีวิต
เพื่อปรนเปรอความตองการของตัวเองและอารมณใฝต่ํา เพื่อความสุข
สนุกสนานชั่วครูช่ัวคราวบนโลกนี้เพียงอยางเดียว 

ดังนั้น การปองกันการขาดทุนจากการใชเวลาคือการกลับไปสูคํา
สอนของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคไดตรัสไววา 

﴿ÎóÇyè ø9$#uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ’ Å∀ s9 Aô£äz ∩⊄∪  ω Î) t⎦⎪ Ï%©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# (#öθ |¹# uθ s?uρ Èd,ys ø9$$ Î/ 

(#öθ |¹# uθ s?uρ Îö9 ¢Á9$$ Î/ ∩⊂∪ ﴾ )سورة العصر(    
“ขอสาบานดวยเวลา แทจริงมนุษยนั้นอยูในความ
ขาดทุนอยางแนนอน ยกเวนผูที่ศรัทธาและปฏิบัติ
ความดีงาม และผูที่ ส่ังเสียและตักเตือนกันใน      
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สัจธรรมความถูกตอง และส่ังเสียกันใหมีความ
อดทน” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อัศรฺ) 

ความขาดทุนที่ใหญหลวงคือความขาดทุนในโลกหนา เพราะ
ปลอยปะละเลยเวลาในโลกนี้ โดยไมใชประโยชนเพื่อเตรียมพรอมสูการ
เดินทางไปยังโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿ö≅è% ¨β Î) z⎯ƒ ÎÅ£≈ sƒ ø: $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#ÿρ çÅ£yz öΝåκ|¦ àΡr& öΝÍκ Î= ÷δ r&uρ tΠöθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 3 Ÿω r& y7 Ï9≡sŒ uθ èδ ãβ#uô£ã‚ ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑ ø9$# ∩⊇∈∪ ﴾   

    )15:سورة الزمر(
“จงกลาวเถิด(มุหัมมัด) แทจริงบรรดาผูขาดทุนนั้นคือผู
ที่ทําใหตัวเองและครอบครัวเสียหายในวันกิยามะฮฺ พึงรู
เถิดวานั่นคือการขาดทุนที่ชัดแจง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ 
อัซ-ซุมัรฺ : 15)  

เพื่อหลีกเล่ียงความขาดทุนในชีวิตอันยาวนานในโลกหนา 
มนุษยจึงตองรักษาความศรัทธาและการปฏิบัติความดีของตนอยูเสมอ 
และตองรูจักฉกฉวยโอกาสที่มีอยูเพื่อสรางประโยชนใหกับตนเองเพื่อจะ
ไดประสบความสําเร็จในโลกหนา ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวกําชับไวมีความวา “จงฉวยโอกาสในหาอยาง กอนอีก
หาอยางจะมาถึง นั่นคือความหนุมกอนความแก สุขภาพดีกอนการเจ็บไข 
ความมั่งมีกอนจะยากไร เวลาวางกอนจะไมมีเวลา และการมีชีวิตกอน
ความตายมาเยือน” (รายงานโดย อัล-หากิม) 
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ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. เวลามีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับมนุษย เพราะหมายถึงอายุขัย
และชีวิตของเขา 

2. เวลาในโลกนี้แสนสั้นยิ่งนักเมื่อเทียบกับเวลาในโลกหนา ดังนั้น
มนุษยจึงตองรูจักใชเวลาใหเปน 

3. อัลลอฮฺ ส่ั ง ใหมนุษย ใช เ วลาในชี วิต ใหคุ มค าที่ สุด  เพื่ อ
ผลประโยชนของเขาในโลกหนา 

4. การปลอยปะละเลยเวลาในชีวิตถือเปนความขาดทุนและความ
เสียหายอยางใหญหลวง  

5. มนุษยจะพนจากความขาดทุนทั้งในโลกนี้และโลกหนา ถาหาก
สามารถรักษาอีมานหรือความศรัทธาของตนตอพระผูเปนเจา 
รวมทั้งหมั่นปฏิบัติความดีอยางไมขาดตกบกพรองเปนสม่าํเสมอ 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาวัยหนุมมีความสําคัญสําหรับมนุษยอยางไรบาง? 
กรุณาแสดงความคิดเห็น 

2. ทานมีวิธีใดบางเพื่อใชเวลาวางใหเปนประโยชน? 
3. ทานคิดวาควรจะตองทําอยางไรบางเพื่อไมใหขาดทุนในวัน   

อาคิเราะฮฺ? 
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บทที่ 18 
มารยาทมุสลิม 

 
 
 
 

จริยธรรมและมารยาทเปนสิ่งที่สําคัญในอิสลามเปนอยางยิ่ง 
การมีมารยาทคือการที่มุสลิมมีอุปนิสัยที่ดีงามติดตัว เปนเครื่องประดับ
ประจํากายของเขา เปนการสรางความรูสึกช่ืนชอบแกผูอื่น และไมทําให
ผูอื่นไดรับความเดือดรอน  

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“แทจริงแลว ฉันถูกสงมาเพื่อสรางความสมบูรณใหกับมารยาทที่ดี” 
(รายงานโดยอะหฺมัด)  

ทานไดกําชับใหมุสลิมนั้นเปนคนที่มีมารยาทตอผูอื่น เชนการ
พูดดวยดี การใหสลาม การยิ้มแยมใหกัน การเห็นอกเห็นใจ การเคารพ
ความคิดเห็น การใหเกียรติ ไมเหยียดหยาม ไมติฉินนินทา ไมดาไม
สาปแชงตอกนั เปนตน 

ทานไดกลาวไวมีความวา “ทานจงยําเกรงตออัลลอฮฺตลอดเวลา
ไมวาจะอยูที่ไหน และจงทําความดีลบลางความชั่ว และจงคลุกคลีกับ
ผูอื่นดวยมารยาทที่ดี” (รายงานโดย อัต-ติรมิซีย) 
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ทานยังไดกลาวอีกมีความวา  “มุสลิมกับมุสลิมเปนพี่นองกัน 
จะตองไมรังแก(กอความอธรรม)แกเขา ไมยํ่ายีเขา และไมเหยียดหยาม
เขา” (รายงานโดย มุสลิม) 

“รอยยิ้มที่ปรากฏใหเห็นแกพี่นองของทานนั้นเปนเศาะดะเกาะฮฺ” 
(รายงานโดย อิบนุ หิบบาน) 

“หาประการที่เปนหนาที่ของมุสลิมที่พึงปฏิบัติตอมุสลิม คือการ
ตอบรับสลาม การกลาวรับผูที่จาม การตอบรับคําเชิญ การเยี่ยมผูปวย 
และการสงศพไปสุสาน” (รายงานโดย มุสลิม) 

“ความดีนั้นคือการมีมารยาทที่ดี” (รายงานโดย มุสลิม) 
“ไมใชพวกเรา ผูที่ไมเมตตาและเอ็นดูเด็กๆ และผูที่ไมใหเกียรติ

ผูใหญ” (รายงานโดย อัต-ติรมิซีย) 
การมีมารยาทที่ดีนั้นจะตองแสดงกับทุกคนไมเพียงเฉพาะกับ

มุสลิมเพียงอยางเดียวเทานั้น กับผูอื่นที่ไมใชมุสลิมก็ตองแสดงมารยาท
ที่ดีดวยเชนกัน เพราะมุสลิมเปนผูนําแหงความดีงาม จึงสมควรตองเปน
ตัวอยางใหผูอื่นไดสัมผัสถึงมารยาทและจริยธรรมความดีงามของตน 

ครั้งหนึ่งไดมีชาวยิวเขามาหาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม และกลาววา “ขอความตายประสบแกทาน” แทนที่พวกเขาจะ
กลาวสลาม ทานอาอิชะฮฺภรรยาของทานรอซูลไดยินดังนั้นจึงตอบไปวา 
“ความตายจะประสบกับพวกเจานั่นแหละ” เมื่อทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ 
อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดยินเชนนั้นก็ไดหามอาอิชะฮฺและไดกลาววา “แทจริง
แลวอัลลอฮฺเปนผูนุมนวล และทรงรักความนุมนวลในทุกๆ ส่ิง” ทาน 
อาอิชะฮฺไดถามวา “ทานไมไดยินที่พวกเขากลาวอยางนั้นหรือ?” ทาน
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รอซูลไดตอบนางวา “ก็ฉันไดกลาวแลววา ‘พวกทานก็เชนกัน’ เพียงเทา
นั้นเอง” (รายงานโดย อัลบุคอรีย และมุสลิม)  

มารยาทที่ดีคือสิ่งที่ทําใหมุสลิมมีเกียรติ และไดรับผลตอบแทน
ใหญหลวงในวันอาคิเราะฮฺ ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
กลาวไวมีความวา “แทจริงผูศรัทธานั้นจะไดรับผลตอบแทนถึงขั้นผูถือ
ศีลอดในเวลากลางวันและละหมาดในยามค่ําคืน เพราะการมีมารยาทที่ดี
ของเขา” (รายงานโดย อะหฺมัด)  

 
 

ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. มารยาทที่ดีงามเปนสวนหนึ่งของคําสอนอิสลามที่มีความสําคัญ

อยางยิ่ง 
2. มุสลิมเปนผูนําและตัวอยางที่ดีในการมีมารยาททั้งตอมุสลิมเอง

และตอผูอื่นที่ไมใชมุสลิม 
3. ลักษณะของมารยาทที่ดีคือการสรางความสุข หรือไมสรางความ

เดือดรอนใหกับคนอื่น 
4. มุสลิมจะตองมีนิสัยนุมนวลออนโยนถึงแมกับคนที่ทํากาวราว

กับเขา  
5. ผลตอบแทนของผูที่มีมารยาทที่ดีนั้นเทียบเทาผูที่ถือศีลอดใน

เวลากลางวันและละหมาดในเวลากลางคืน 
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คําถามหลังบทเรียน 
1. มีมารยาทใดบางที่ทานคิดวาไดปฏิบัติอยูเปนประจําแลว? และ

มารยาทใดที่ทานยังไมเคยปฏิบัติ? 
2. ทานคิดวาอะไรคือผลดีที่ไดจากการมีมารยาทที่ดีตอผูอื่น? 
3. ทานคิดวามารยาทใดที่ทําไดงายที่สุด? และมารยาทใดที่ทําได

ยากที่สุด? เพราะเหตุใด? 
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บทที่ 19 
ผูซ่ือสัตย 

 
 
 
 

ศาสนาอิสลามเปนศาสนาที่สมบูรณแบบครอบคลุมทั้งสาม
องคประกอบที่มนุษยทุกคนจะตองมี คือ ดานการศรัทธา  การปฏิบัติ   
(อิบาดะฮฺ) และมารยาทตางๆ ที่ดีงาม  

สวนหนึ่งของมารยาทที่ดีงามก็คือ อิสลามสอนใหทุกคนมีความ
ซื่อสัตย ในทุกๆดานที่รับผิดชอบไมวาจะเปนการซื่อสัตยตอตัวเองหรือ
ผูอื่น  

อิสลามไมเห็นดวยกับผูที่ชอบพูดในสิ่งที่เขาไมปฏิบัติหรือพูดไม
ตรงกับสิ่งที่มีในใจของเขา อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿ $ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ#u™ zΝÏ9 šχθ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω tβθ è= yèøs? ∩⊄∪    

uã9 Ÿ2 $ ºFø)tΒ y‰Ψ Ïã «!$# β r& (#θ ä9θ à)s? $ tΒ Ÿω šχθè= yè øs? ∩⊂∪ ﴾   

    )3:الصفسورة (                                                
“โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย เหตุไฉนพวกเจาจึงกลาวใน
ส่ิงที่พวกเจาไมไดกระทํา เปนความพิโรธอันใหญหลวง
สําหรับอัลลอฮฺ การที่พวกเจากลาวในสิ่งที่ไมไดกระทํา” 
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ: 3)   
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อิสลามไมสนับสนุนและตอตานการพูดโกหก ดวยเพราะมันเปน
นิสัยของพวกสับปลับ หนาไหวหลังหลอก หรือที่เรียกกันวา พวกมุนาฟก 
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ   
คนมุนาฟกวา “ลักษณะของคนมุนาฟกนั้นคือ เมื่อเขาพูดก็จะพูดปด เมื่อ
สัญญาก็จะบิดพลิ้ว และเมื่อไดรับความไววางใจก็จะทรยศหักหลัง” 
(รายงานโดย อัลบุคอรีย) 

ทานอาอิชะฮฺ ภรรยาของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวถึงจุดยืนของทานรอซูลที่มีตอผูที่ชอบพูดโกหกวา ทาน
จะโกรธมากตอผูที่ชอบพูดโกหก เมื่อใดทานศาสดาไดยินผูใดพูดโกหก
เพียงครั้งเดียว ทานจะโกรธเขาผูนั้นจนกวาเขาจะกลับเนื้อกลับตัวและขอ
อภัยโทษตออัลลอฮฺ และสัญญาวาเขาจะไมพูดโกหกอีก  

การโกหกนั้นจะนําไปสูความหายนะและเนรคุณตออัลลอฮฺ สวน
ผูมีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น ตลอดจนซื่อสัตยตอหนาที่ เขาผูนั้น
จะเปนที่รักใครของอัลลอฮฺและเพื่อนมนุษยดังหะดีษที่มีความวา “พวก
ทานจงหางไกลจากการพูดโกหก แทจริงแลวการพูดโกหกจะนําไปสูการ
กระทําความชั่ว และแทจริงแลวการกระทําความชั่ว จะนําไปสูขุมนรก 
และเมื่อชายผูหนึ่งไดกลาวเท็จอยางสม่ําเสมอเขาจะถูกอัลลอฮฺบันทึกวา
เปนจอมโกหกหลอกลวง พวกทานจงซื่อสัตย ซึ่งแทจริงแลวความ
ซื่อสัตยจะนําไปสูความดี  และแทจริงแลวความดีนั้นจะนําไปสูสวรรค  
เมื่อใดเขาผูนั้นผูแตความจริง(ซื่อสัตย) เขาจะถูกอัลลอฮฺบันทึกวาเปนคน
ที่ซื่อสัตยย่ิง” (รายงานโดยอัล-บุคอรีย) 

หะดีษขางตนไดบอกอยางชัดเจนวาการพูดความจริงหรือความ
ซื่อสัตยคือเสนทางสูสวรรค และความโกหกก็คือเสนทางไปสูนรก 
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อนึ่ง การซ่ือสัตยตอหนาที่ในการเปนมุสลิมนั้นหมายถึง การ
ปฏิบัติงานที่ดีอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนเสบียงไวในโลกอาคิเราะฮฺ อัลลอฮฺ
ไดตรัสไววา 

    ﴿ô‰ç6 ôã $#uρ y7 −/u‘ 4© ®L ym y7 u‹Ï?ù'tƒ Ú⎥⎫É)u‹ø9$# ∩®®∪ ﴾   
    )99:سورة احلجر(                              

“เจาจงทําการภักดีตอองคอภิบาลของเจาจนกวาความ
มั่นใจอันแนนอน(หมายถึงความตาย)จะประสบแกตัว
เจา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-หิจญรฺ : 99) 

 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. อัลลอฮฺทรงรักผูที่มีความซื่อสัตยและไมชอบการพูดโกหก 
2. ผูที่ไมซื่อสัตย พูดไมตรงกับการกระทํา จะไดรับความโกรธกริ้ว

จากอัลลอฮฺ 
3. ความซื่อสัตยเปนศูนยของความดีงามทั้งมวล และเปนเสนทางสู

สวรรค 
4. การพูดโกหกเปนหนึ่งในคุณลักษณะประจําตัวของพวกมุนาฟก 
5. มุสลิมจะตองซื่อสัตยตออัลลอฮฺ ตอตนเอง และผูอื่น 
6. การปฏิบัติศาสนกิจและความดีอย างสม่ํ า เสมอนับ เปน

เครื่องหมายแหงความซื่อสัตยเชนเดียวกนั 
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คําถามหลังบทเรียน 
1. กรุณายกตัวอยางการซื่อสัตยตอตนเอง 
2. ทานคิดวาการซื่อสัตยและการพูดความจริงมีผลดีและผลเสีย

อยางไรบาง? 
3. การซื่อสัตยเปนสิ่งที่ทําไดยาก ทานเห็นดวยหรือไม? ถาเห็นดวย 

จะทําอยางไรเพื่อรักษานิสัยความซื่อสัตยไวใหได? 
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บทที่ 20 
ความสําคัญของการละหมาด 

 
 
 
 

การละหมาดเปนรุกน (หลักการ) ที่สองของรุกนอิสลาม และ
เปนสิ่งที่สําคัญย่ิงรองลงมาจากการปฏิญาณตนเปนมุสลิม เพราะการ
ละหมาดคือเสาหลักของศาสนาที่มุสลิมทุกคนจะตองชวยกันรักษาและ
คงไวตราบใดที่ชีวิตยังมีอยู 

อัลลอฮฺไดกําชับและฝากฝงบรรดาผูศรัทธาทั้งหลายใหชวยกัน
รักษาและดํารงการละหมาดหาเวลาไว ดังดํารัสของพระองคที่มีวา 

﴿(#θ ÝàÏ≈ ym ’ n?tã ÏN≡uθ n= ¢Á9$# Íο 4θ n= ¢Á9$#uρ 4‘sÜó™ âθ ø9$# (#θ ãΒθè% uρ ¬! 

t⎦⎫ÏFÏΨ≈ s% ∩⊄⊂∇∪ ﴾ )238:سورة البقرة(    
“พวกเจาจงรักษาการละหมาดทั้งหลายไว และละหมาด
ที่อยูก่ึงกลาง (คือ ละหมาดอัศริ) และจงยืนละหมาด
เพื่ออัลลอฮฺโดยนอบนอม” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-   
บะเกาะเราะฮฺ : 238)  
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และส่ิงสุดทายที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได
ฝากไวกับเหลาเศาะหาบะฮฺของทานกอนที่ทานจะจากโลกนี้ไปก็คือการ
ละหมาดหาเวลา 

การละหมาดเปนศาสนกิจอันหนึ่งที่จะชวยสานสายสัมพันธอันดี
งามและมั่นคงระหวางพระผูเปนเจากับบาวของพระองค นับตั้งแตเราเริ่ม
กลาวตักบีรฺ(อัลลอฮุ อักบัรฺ) ก็แสดงใหเห็นไดชัดเจนเลยวา ขณะนี้บาว
กําลังเขาเฝาอัลลอฮฺ พระองคผูทรงสราง  เพราะวาตั้งแตตักบีรจนถึงการ
ใหสลาม เราจะเห็นไดวากิริยามารยาทและทุกอิริยาบทที่ถูกแสดงออกมา
ในชวงประกอบพิธีละหมาดนั้น คืออิริยาบทของบาวผูออนแอที่กําลังเขา
เฝาพระเจาผูย่ิงใหญ คือ พระองคอัลลอฮฺ 

อีกหลักฐานหนึ่งที่จะชวยบงชี้ว า การละหมาดคือการเขา
เฝาอัลลอฮฺก็คือ เวลาที่ผูละหมาดอานสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ ในทุกๆ      
รอกอัตของการละหมาด ทุกๆ อายตัที่เขาไดอานในสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ
นั้น อัลลอฮฺจะทรงตอบรับดังที่มีรายงานในหะดีษของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม (รายงานโดย มุสลิม)  

สวนหนึ่งของประโยชนสําหรับผูที่รักษาไวซึ่งการละหมาดก็คือ 
การละหมาดจะชวยชําระบาป และจะชวยชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ปราศจาก
ส่ิงที่ไมดีตางๆ หรือบาปอันเปนสิ่งโสโครกที่ติดอยูใหหมดสิ้นไป ดัง    
หะดีษที่มีความวา “พวกทานลองตอบสิวา ถาหากวาหนาประตูบานของ
พวกทานมีแมน้ําไหลผาน เพื่อที่พวกทานจะไดอาบน้ําชําระรางกายหาครัง้
ในทุกๆวัน แลวทานยังจะมีส่ิงสกปรกหรือกลิ่นตัวติดหรือคางอยูอีก
ไหม?”  บรรดาผูที่ฟงทานอยูตอบวา จะไมมีส่ิงสกปรกลงเหลือเลย  ทาน
ก็กลาวอีกตอไปวา “ดังนั้นการละหมาดหาเวลาก็เชนกัน อัลลอฮฺจะทรง
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ชําระบาปและความผิดตางๆ ของพวกทานดวยการละหมาด” (รายงาน
โดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวความวา 
“การละหมาดหาเวลาและการละหมาดุมอะฮฺ (ละหมาดวันศุกร) หนึ่ง
ไปยังอีกุมอะฮฺหนึ่ง มีผลตอบแทนคืออัลลอฮฺจะทรงไถโทษ (ชําระบาป) 
ในสิ่งที่ไมไชบาปใหญ” (รายงานโดย มุสลิม) 

การละหมาดมิใชเพียงแตสามารถชําระบาปและสิ่งโสโครก
เทานั้น แตการละหมาดยังสามารถสรางเกราะปองกันบาปอีกดวย ดัง
ดํารัสของอัลลอฮฺที่วา 

  ﴿χ Î) nο 4θ n= ¢Á9$# 4‘sS÷Ζ s? Ç∅ tã Ï™!$ t±ós xø9$# Ìs3Ζßϑ ø9$#uρ 3 ﴾   
  )45:سورة العنكبوت (

“แทจริงการละหมาดสามารถยับยั้งมิใหกระทําความ
โสมมและความชั่ว” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต   
: 45)      

 นั่นเปนเพราะวาการละหมาดคือแสงสวางที่จะชวยสองจิตใจของ
ผูศรัทธาบนโลกนี้และในวันอาคิเราะฮฺ ทานรอซูลไดกลาวไวมีความวา 
“การละหมาดนั่นคือแสงสวาง” (รายงานโดยมุสลิม)  

ซึ่งใครก็ตามที่รักษาไวซึ่งการละหมาดเขาจะไดรับแสงสวางและ
ความสําเร็จในวันอาคิเราะฮฺ  
 
 
 



90 

ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. การละหมาดมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนหลักการขอที่สอง

ของรุกนอิสลาม(หลักการอิสลาม) 
2. การละหมาดคือการแสดงความเคารพภักดีตออัลลอฮฺที่มุสลิม

ทุกคนตองดํารงไวอยางเครงครัดสม่ําเสมอ 
3. การละหมาดเปนการสรางสายสัมพันธของผูเปนบาวกับพระผู

เปนเจาของเขา 
4. การละหมาดหาเวลาสามารถเปนไดทั้งการชําระลางบาปและสิ่ง

สกปรกในจิตใจของมนุษย และยังเปนเกราะกําบังจากการ
ลอลวงของชัยฏอนที่คอยชักจูงมนุษยในทางที่ผิด  

5. การละหมาดเปนแสงสวางใหกับมนุษยทั้งในโลกนี้และโลกหนา 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาเหตุใดมุสลิมจึงตองรักษาการละหมาดหาเวลาทุกวัน? 
2. ทานคิดวาการละหมาดมีผลทางจิตใจของทานอยางไรบาง? 
3. ทานเห็นวาควรจะทําอยางไรเพื่อใหการละหมาดของทาน

สมบูรณ และมีประโยชนตอทาน? 
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บทที่ 21 
ละหมาดเมื่อถึงเวลา 

 
 
 
 

มีโองการจากอัลกุรอานและจากอัลหะดีษหลายบทดวยกันที่
กําชับมิใหเราละทิ้งการละหมาดโดยไมมีเหตุที่ถูกตองทางศาสนา อัลลอฮฺ
ไดตรัสไววา  

﴿×≅÷ƒ uθ sù š⎥,Íj#|Á ßϑù= Ïj9 ∩⊆∪  t⎦⎪ Ï% ©!$# öΝèδ ⎯tã öΝÍκÍEŸξ |¹ tβθ èδ$ y™ ∩∈∪ ﴾   

   )5-4:سورة املاعون(
“ดังนั้นความหายนะจงมีแดบรรดาผูทําละหมาด โดยที่พวก
เขาละเลยตอการละหมาดของพวกเขา (หมายถึงปลอยปะ
ละเลยการละหมาด จนตองละหมาดนอกเวลา)” (อัลกุรอาน 
สูเราะฮฺ อัล-มาอูน: 4-5)  

 อัลลอฮฺไดกลาวถึงคุณลักษณะคนมุนาฟกไววา 
﴿#sŒÎ)uρ (#þθ ãΒ$ s% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ ãΒ$ s% 4’ n<$ |¡ä.﴾   

    )142:لنساءسورة ا(
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“และเมื่อพวกเขา (พวกมุนาฟก) ยืนทําการละหมาด 
พวกเขาจะกระทําดวยความเกียจคราน” (อัลกุรอาน    
สูเราะฮฺ อัน-นิสาอฺ: 142) 

ผูที่ประกอบการละหมาดดวยความเกียจคราน ทําเพื่อใหเสร็จ
แลวๆ โดยไมคํานึงถึงความบริสุทธิ์ใจตอพระองคอัลลอฮฺหรือความ
ถูกตองสมบูรณของการละหมาดในแตละครั้ง คือ คุณลักษณะของคน       
มุนาฟก ซึ่งจะไดรับผลตอบแทนที่เจ็บปวดในวันอาคิเราะฮฺ นั่นคือการ
ลงโทษในนรกชั้นต่ําสุด 

การละหมาดตรงตอเวลาถือเปนภารกิจที่ประเสริฐยิ่งกวาการทํา
ดีตอพอแมและการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ ซึ่งมีระบุในหะดีษวา มีผู
ถามทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม วาศาสนกิจอะไรที่
ประเสริฐที่สุด? ทานตอบวา “การละหมาดตรงตอเวลา หลังจากนั้นก็คือ
การทําดีตอพอแม และหลังจากนั้นก็คือการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ” 
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย และมุสลิม) 

อีกส่ิงหนึ่งที่สําคัญเชนกัน คือ การละหมาดรวมกันหรือที่เรียก
กันวา “ละหมาดญะมาอะฮฺ”   ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ไดปลูกฝงและสงเสริมใหประชาชาติของทานประกอบการละหมาด        
ญะมาอะฮฺในมัสญิด โดยที่ผูที่ประกอบการละหมาดแบบญะมาอะฮฺนั้น
จะดีกวาผูที่ละหมาดคนเดียวถึง 27 เทา ดังที่มีหะดีษความวา “การ
ละหมาดญะมาอะฮฺจะดีกวาการละหมาดคนเดียวถึง 27 เทา” (รายงาน
โดย อัต-ติรมิซีย)  
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การที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม สงเสริมให
ประกอบการละหมาดญะมาอะฮฺในมัสญิดนั้นก็เพราะวามัสญิดคือ
ศูนยกลางของการพัฒนาและขัดเขลาจิตใจของมุสลิมในสังคม ฉะนั้น
การที่เราประกอบการละหมาดญะมาอะฮฺในมัสญิด จึงเปนการแสดงออก
และคงไวซึ่งเอกลักษณอันโดดเดนของอิสลาม อัลลอฮฺไดชมเชยแกผูที่
ประกอบการละหมาดในมัสญิดวาเปนผูที่ชวยฟนฟูบทบาทของมัสญิด 
และทานรอซูล  ศ็อลลัลลอฮฺ  อะลัยฮิ  วะสัลลัม  ได ยํ้ าอีกว า  ผูที่
ประกอบการละหมาดที่มัสญิดคือผูศรัทธา ดังหะดีษที่มีความวา “เมื่อใด
ในหมูพวกเจาไดเห็นชายผูหนึ่งไปมาหาสูที่มัสญิดเปนประจํา จงเปน
พยานไดเลยวาเขาคือผูศรัทธา” (รายงานโดย อิบนุ มาญะฮฺ) 
 
ความหมายของเสียงอาซาน 

ประโยคแรกและสอง คือ 
  » اهللا إالَّهـٰل ِإ الَّنْ أَدهش أَاهللا أكرب اهللا أكرب،«

ความวา “อัลลอฮฺผูทรงยิ่งใหญ (สองครั้ง) ขาขอปฏิญาณตนวาไมมีพระ
เจาอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ”    ทั้งสองประโยคจะสอนใหเราทราบวา 
อิสลามประกอบดวยโครงสรางดานการศรัทธาหรืออากีดะฮฺ ที่มุสลิมทุก
คนจะตองยึดมั่นที่สําคัญคือ การยอมจํานนและนอบนอมตอพระองค
อัลลอฮฺผูทรงสราง 
 ประโยคท่ีสาม 

  » اِهللالُوسداً رمح منَّ أَدهشأَ«
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(สองครั้ง) ความวา “ขาขอปฏิญาณตนวา มุหัมมัด คือศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ”   จากประโยคนี้แสดงวา เราพรอมที่จะยอมรับวาทาน   
รอซูลของเราคือแบบอยางที่ดีของเราในการที่จะเอาบทบัญญัติตางๆ
ของอัลลอฮฺมาปฏิบัติ 
 ประโยคท่ีส่ี 

»حيع لىِةالَ الص«  
(สองครั้ง) ความวา “เรามาละหมาดพรอมๆ กันเถิด” ซึ่งสอนใหทราบวา 
อุดมการณของศาสนาอิสลามนั้น คือ สอนใหคนทําแตความดี ซึ่งสวน
หนึ่งของความดีนั้นก็คือ  การละหมาดรวมกัน เพราะถาเราสังเกต
เก่ียวกับพฤติกรรมหรือพิธีกรรมของการละหมาดตั้งแตตนจนจบ เราจะ
ทราบวา ทุกๆ อิริยาบถของของการละหมาด ไมวาจะเปนการกระทําลวน
แตมีประโยชน หรือจะอยูในรูปของการพูดก็จะสอนใหพูดแตส่ิงที่ดีงาม
เทานั้น ย่ิงไปกวานั้น การละหมาดรวมกันที่มัสญิดจะเปนการสราง
สัมพันธไมตรีที่ดีตอกันระหวางผูละหมาด และเปนการสอนวิธีการเคารพ
และทําตามคําส่ังของผูนํา 
 ประโยคท่ีหา 

»حيع ِحالَ الفَلى«  
(สองครั้ง) ความวา “โอพวกเรา มาสูหลักชัยแหงความสําเร็จกันเถิด”   
แสดงใหเห็นวา ศาสนาอิสลามพยายามเชิญชวนและสอนในสิ่งที่จะ
นําไปสูความสําเร็จทั้งโลกนี้และโลกหนา นั่นก็คือใหมุงมั่นทําแตความดี 
หนึ่งในความดีนั้นกค็ือการละหมาด 
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 ขอสังเกตหนึ่งที่ เห็นไดวาบทอาซานนั้นจะเริ่มดวยหลักการ
ศรัทธาตออัลลอฮฺและนอบนอมตอพระองค และจะจบดวยประโยคนี้
เชนกัน แสดงวาทุกส่ิงทุกอยางที่เรากระทําในโลกนี้จะตองวางอยูบน
พื้นฐานของการศรัทธาตออัลลอฮฺ ทําเพื่ออัลลอฮฺ และเราจะตองกลับ
สูอัลลอฮฺ 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. การละหมาดเปนหนาที่ของมุสลิมทุกคนที่ตองปฏิบัติอยางตรง
ตอเวลาสม่ําเสมอ 

2. อิสลามสนับสนุนใหละหมาดญะมาอะฮฺเพราะมีความสําคัญและ
ความประเสริฐใหญหลวงยิ่ง 

3. การเกียจครานในการละหมาดเปนลักษณะที่คลายกับนิสัยของ
พวกมุนาฟก 

4. เสียงอะซานมีความหมายในการเชิญชวนใหมนุษยหันมาศรัทธา
ตออัลลอฮฺ ตอรอซูล และมุงมั่นทําความดีเพื่อความสําเร็จใน
โลกนี้และโลกหนา  

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานเห็นวาการละหมาดครบหาครั้งในแตละวันใหตรงตอเวลามี
ความสําคัญอยางไรบาง? 

2. เพื่อเปนมุสลิมที่ดี ทานตองทําอยางไรเมื่อไดยินเสียงอะซาน?  
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บทที่ 22 
เอาชนะอารมณ 

 
 

มนุษยมีความแตกตางกันทั้งทางดานรูปพรรณและสติปญญา 
รวมทั้งอารมณและความรูสึกนึกคิดทางจิตใจ อารมณและจิตใจของ
มนุษยนั้นเปนแหลงกําเนิดพฤติกรรมตางๆ ของเขา คําพูดและการ
กระทําของมนุษยมักจะเกี่ยวของกับความรูสึกทางอารมณอยางปฏิเสธ
ไมได 

โดยทั่วไปแลว อารมณของมนุษยแบงออกเปนสามระดับหรือ
สามประเภท ตามที่มีระบุในอัลกุรอาน ระดับลางสุดเรียกวา “อัน-นัฟซุล 
อัมมาเราะฮฺ” อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

    ﴿ ¨βÎ) }§ø¨Ζ9$# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï™þθ ¡9$$ Î/ ﴾ )53:سورة يوسف(  
“แทจริงแลวอารมณช้ันต่ํา (อัน-นัฟซุล อัมมาเราะฮฺ) นั้น 
คอยบงการแตความชั่ว” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ ยูสุฟ: 53)  

อารมณระดับนี้เปนความรูสึกที่คอยกระซิบกระซาบใหมนุษย
กระทําผิด ดวยการประพฤติตามใจตัวเอง ฝาฝนคําส่ังอัลลอฮฺ และไม
สนใจปฏิบัติความดีงามที่พระองคทรงใชใหทาํ 

อารมณระดับกลางคือ “อัน-นัฟซุล เลาวามะฮฺ” เปนอารมณที่อยู
ก่ึงกลางระหวางความดีและความชั่ว คือโดยปกติแลวก็จะควบคุมให
มนุษยปฏิบัติตามคําส่ังของอัลลอฮฺ แสดงความภักดีตอพระองค รักษา
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ตนจากการทําผิดบาป แตในบางครั้งก็พล้ังเผลอไมสามารถควบคุมจิตใจ
ใหดีตลอดเวลา จึงพลาดทําผิดลงไป แตหลังจากนั้นก็จะพยายามทําดีอีก
ครั้งเพื่อลบลางความผิดนั้น และคอยกลาวโทษตัวเองที่ไมรูจักปองกัน
ความพลั้งเผลอจนพลาดกระทําผิดบาป อัลลอฮฺไดตรัสถึงอารมณ
ประเภทนี้ไววา 

  ﴿Iω uρ ãΝÅ¡ø% é& Ä§ø¨Ζ9$$ Î/ Ïπ tΒ#§θ     )2:سورة القيامة (﴾ ∪⊅∩ 9$#=¯
“และขอสาบานดวยอารมณที่คอยกลาวโทษ (อัน-
นัฟซุล เลาวามะฮฺ)” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ: 
2) 

อารมณระดับสูงที่ สุดคือ “อัน-นัฟซุล มุฏมะอินนะฮฺ” เปน
อารมณสงบเสงี่ยมที่สามารถควบคุมตัวเองใหดํารงตนอยูในครรลองได
ตลอดเวลา ไมฝาฝนคําส่ังของอัลลอฮฺ และไมตกเปนทาสของอามรณ
ใฝต่ํ า  มนุษยผู เปน เจ าของอารมณประ เภทนี้ จะได เกียรติและ
ผลตอบแทนที่ย่ิงใหญจากอัลลอฮฺ พระองคไดตรัสไววา 

﴿$ pκçJ −ƒ r'̄≈ tƒ ß§ø¨Ζ9$# èπ̈ΖÍ×yϑ ôÜßϑ ø9$# ∩⊄∠∪   û©Éë Å_ ö‘ $# 4’ n< Î) Å7 În/u‘ Zπ uŠÅÊ# u‘ 

Zπ ¨ŠÅÊ ó£∆ ∩⊄∇∪   ’ Í?ä{÷Š$$ sù ’Îû “ Ï‰≈ t6 Ïã ∩⊄®∪   ’Í?ä{÷Š$#uρ © ÉL̈Ζy_ ∩⊂⊃∪ ﴾   
    )30-27:سورة الفجر(

“โอ จิตที่สงบนิ่ง (อัน-นัฟซุล มุฏมะอินนะฮฺ) เอย จง
กลับไปยังพระผูอภิบาลของเจาดวยความพอใจและเปนที่
พอพระทัยเถิด แลวจงเขาไปเปนหนึ่งในหมูบาวของขา 
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และจงเขาไปพํานักอยูในสวรรคของขาเถิด” (อัลกุรอาน   
สูเราะฮฺ อัล-ฟจรฺ: 27-30) 

ผลตอบแทนของผูที่สามารถเอาชนะอารมณใฝต่ําไดก็คือสวรรค 
เชนที่อัลลอฮฺไดตรัสไววา 

﴿$ ¨Β r&uρ ô⎯tΒ t∃% s{ tΠ$ s)tΒ ⎯Ïµ În/u‘ ‘yγ tΡuρ }§ø¨Ζ9$# Ç⎯tã 3“ uθ oλù; $# ∩⊆⊃∪   

¨β Î* sù sπ ¨Ψ pgø: $# }‘Ïδ 3“ uρ ù'yϑ ø9$# ∩⊆⊇∪ ﴾ )41-40:سورة النازعات(  
“และแมนผูใดที่เกรงกลัวตอสถานะของพระผูเปนเจา 
และไดหักหามตนจากอารมณใฝต่ํา แนแทวาสวรรคนั้น
คือที่พํานักของเขา” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต : 
40-41) 

เหตุที่เปนเชนนี้เพราะการทําตามอารมณใฝต่ํานั้นคือเสนทางสู
นรก ในขณะที่เสนทางสูสวรรคคือการตอสูกับความไมพอใจของอารมณ 
เชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวความวา “นรก
ถูกหอมลอมดวยความอยากของตัณหา (คือบาปทั้งหลายที่เปนการตาม
อารมณ) สวนสวรรคนั้นถูกหอมลอมดวยสิ่งที่พวกเจาไมชอบ (นั่นคือ
การปฏิบัติตามคําส่ังของอัลลอฮฺ)” (รายงานโดย อิบนุ หิบบาน) 

ดังนั้นมุสลิมทุกคนจึงตองศึกษาวิธีการเอาชนะอารมณใฝต่ําของ
ตัวเอง ดวยการสรางความผูกพันกับอัลลอฮฺอยูเสมอ เพื่อเปนเกราะ
ปองกันไมใหชัยฏอนเขามาอาศัยจุดออนอารมณของมนุษยในการลอลวง
เขา 
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ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. อารมณและจิตใจของมนุษยเปนแหลงกําเนิดของพฤติกรรม

ตางๆ ทั้งในดานดีและชั่ว 
2. อารมณใฝต่ํา คืออารมณที่คอยกระซิบกระซาบใหมนุษยทําแต

ความผิด 
3. มุสลิมที่ทํ าพลาดพลั้ งทํ าผิดในบางครั้ ง  ถือว ามีอารมณ

ระดับกลาง นั่นคือ อัน-นัฟซุล เลาวามะฮฺ 
4. อารมณระดับสูงสุดคือจิตที่สงบหรือ อัน-นัฟซุล มุฏมะอินนะฮฺ 

เปนระดับอารมณที่อัลลอฮฺช่ืนชมและเตรียมผลตอบแทนอัน
ใหญหลวงไวให  

5. มุสลิมตองพยายามเอาชนะอารมณใฝต่ําของตน เพราะการ
เอาชนะอารมณใหไดคือการตอสูเพื่อเสนทางสูผลตอบแทนอัน
ใหญหลวงในสวรรค 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. กรุณายกตัวอยางพฤติกรรมที่เกิดจากอารมณระดับลาง(อัน-
นัฟซุล อัมมาเราะฮฺ) และอารมณระดับกลาง(อัน-นัฟซุล เลาวา
มะฮฺ)? 

2. ทานคิดวามีวิธีใดบางเพื่อเอาชนะอารมณใฝต่ําของตัวเอง? 
กรุณาแสดงความคิดเห็น 

3. ทานเห็นดวยหรือไมวาการทําผิดบาปสวนใหญมักสอดคลองกับ
ความอยากและตัณหา? เพราะเหตุใด? 
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บทที่ 23 
ดุอาอฺคืออาวุธของผูศรัทธา 

 
 
 
 

การขอดุอาอฺหรือการขอพรตออัลลอฮฺเปนอิบาดะฮฺที่ทําไดงาย
ที่สุด แตมีความสําคัญอยางมหาศาล การขอดุอาอฺนอกจากจะเปนการขอ
ความชวยเหลือจากอัลลอฮฺในเรื่องตางๆ ที่ผูขอมีความตองการแลว    
ยังเปนการสรางความผูกพันอยางแนบแนน ระหวางมนุษยกับพระผูเปน
เจา ซึ่งจะเปนแรงใจและพลังทางจิตวิญญาณใหมนุษยมีความมั่นคง
สามารถตอสูกับอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตไดเสมอ 

ดังนั้น ดุอาอฺจึงเปรียบเสมือนอาวุธของผูศรัทธา ที่สามารถใชได
ทุกครั้งยามที่ประสบกับปญหาและความยากลําบากอันเปนบททดสอบใน
ชีวิต ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา    
“ดุอาอฺเปนอาวุธของผูศรัทธา เปนเสาหลักของศาสนา เปนรัศมีแหง
ฟากฟาและแผนดิน” (รายงานโดยอัล-หากิม) 

เหตุที่การขอดุอาอฺมีสถานะที่สูงสงเชนนี้ เพราะการขอดุอาอฺ คือ
การยอมรับโดยศิโรราบตอความเปนพระเจาขององคอัลลอฮฺ การขอจาก
พระองคเปนเครื่องหมายวาบาวนั้นศรัทธาวาพระองคทรงอานุภาพ และ
เปนผูที่เพียบพรอมดวยปจจัยตางๆ ที่สามารถจะใหแกบาวได หัวใจของ
การขอดุอาอฺจึงอยูที่การยอมรับในความเกรียงไกรแหงผูเปนเจานี่เอง 
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เพราะถาหากมนุษยไมเชื่อและยอมรับในพระเจาก็ยอมตองไมวอนขอ
จากพระองค  

ดวยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงมีบัญชาใหมนุษยขอดุอาอฺจากพระองค 
พระองคทรงรักที่จะใหบาวนั้นขอดุอาอฺ ในขณะเดียวกันพระองคจะไม
โปรด ถาหากมนุษยนิ่งเฉยไมยอมขอดุอาอฺ เพราะถือวาเปนการ
แสดงออกถึงความหยิ่งยโสตอพระองค ผูซึ่งมีความเมตตาลนพนตอปวง
บาว อัลกุรอานระบุไวมีวา 

﴿tΑ$ s% uρ ãΝà6š/u‘ þ’ÎΤθ ãã ÷Š$# ó=Éf tG ó™ r& ö/ä3s9 4 ¨βÎ) š⎥⎪Ï% ©!$# 

tβρ çÉ9 õ3tG ó¡o„ ô⎯tã ’ ÎAyŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰u‹y™ tΛ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ ÌÅz# yŠ ∩∉⊃∪ ﴾ 
   )60:سورة غافر(

“และพระผูเปนเจาของพวกเจาไดส่ังวา จงขอดุอาอฺจาก
ฉัน แทจริงบรรดาผูยโสในการอิบาดะฮฺตอฉัน จะตองเขา
นรกญะฮันนัมในสภาพที่ต่ําตอย” (อัลกุรอาน ฆอฟรฺ: 60) 

อัลลอฮฺทรงเปนผูที่เมตตาตอมนุษยดวยการเปดโอกาสใหพวก
เขาขอดุอาอฺจากพระองคโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ไมจํากัดภาษาที่ใช
ขอ เพียงแตมีเงื่อนไข คือตองตอบรับคําบัญชาของพระองคและศรัทธา
ตอพระองคเทานั้น พระองคไดตรัสวา 

﴿#sŒÎ)uρ y7 s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_tã ’ ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ 

Æí#¤$! $# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ ( (#θ ç6‹Éf tG ó¡uŠù= sù ’ Í< (#θ ãΖÏΒ ÷σã‹ø9uρ ’ Î1 öΝßγ̄= yè s9 

šχρ ß‰ä© ötƒ ∩⊇∇∉∪ ﴾ )186:سورة البقرة(    



102 

  
“และเมื่อใดที่บาวของฉันสอบถามเจาเกี่ยวกับฉัน ก็ (จง
ตอบวา) แทจริงฉันนั้นอยูใกล คอยรับดุอาอฺจากผูวอน
ขอเมื่อเขาขอจากฉัน ดังนั้นใหพวกเขาตอบรับฉัน และ
ใหพวกเขาศรัทธาตอฉัน เพื่อพวกเขาจะไดรับการชี้นํา” 
(อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 186) 

มนุษยทุกคนควรตองสํานึกวา ไมมีผูใดอีกแลวที่รูซึ้งถึงความ
จําเปนและความตองการของตนมากกวาพระผูเปนเจา พระองคผูเดียว
คือผูที่สามารถขจัดทุกขภัยที่มนุษยประสบ พระองคจะทําใหความยาก
เปนสิ่งที่งาย ทุกส่ิงทุกอยางลวนอยูในกํามือของพระองคและลวนเปนไป
ตามที่พระองคทรงประสงค อีกทั้งพระองคยังเปยมดวยความกรุณา
เมตตาที่มากมายยิ่งนัก  

ดังนั้นยังพระองคเทานั้นที่ เขาตองวอนขอ และตองเพียร
พยายามไมเกียจครานที่จะขอจากพระองค  

อัลลอฮฺไดตรัสวา 
﴿⎯̈Β r& Ü=‹Ågä† §sÜôÒ ßϑ ø9$# #sŒÎ) çν% tæyŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ u™þθ ¡9$# 

öΝà6è= yè ôf tƒ uρ u™!$ xn= äz ÇÚö‘ F{$# 3 ×µ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 WξŠ Î= s% $̈Β 

šχρ ã2 x‹s? ∩∉⊄∪ ﴾ )62:سورة النمل(    

“หรือมีผูใดเลาที่ตอบรับผูที่วอนขอยามคับขัน และผูที่
ขจัดความชั่วรายออกไป และผูที่ทําใหพวกเจาได
ปกครองแผนดิน (นอกเสียจากอัลลอฮฺ) ยังมีพระเจาอื่น
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ใดนอกจากอัลลอฮฺอีกหรือ? นอยนักที่พวกเจาคิด
ใครครวญ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัน-นัมลฺ: 62) 

 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. การขอดุอาอฺมีสถานะที่สูงสงในอิสลาม เพราะเปนการยอมรับใน
พระผูเปนเจา 

2. การขอดุอาอฺมีผลดีตอมนุษยอยางใหญหลวง เชน เปนการขอใน
ส่ิงที่เขามีความประสงค เปนการสรางความผูกพันกับอัลลอฮฺ 
เปนกําลังใจในการตอสูฟนฝาอุปสรรคเปนตน 

3. อัลลอฮฺส่ังใหมนุษยวอนขอจากพระองคเทานั้น การไมยอมขอ  
ดุอาอฺถือเปนการหยิ่งยโสตอความเมตตาของพระองค 

4. เงื่อนไขสําคัญที่อัลลอฮฺจะทรงตอบรับดุอาอฺของมนุษยคือการ
ศรัทธาตอพระองคอยางบริสุทธิ์ใจ  

5. ไมมีผูใดที่อาจจะเทียบเคียงพระผูเปนเจาได ดังนั้นหนาที่ของ
มนุษยก็คือ การเคารพภักดีพระองค และตองมอบความ
ไววางใจดวยการขอดุอาอฺจากพระองคเทานั้น  

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาการขอดุอาอฺใหประโยชนอะไรแกมนุษยบาง? กรุณา
แสดงความคิดเห็น 

2. ทานคิดวาเหตุใดการไมขอดุอาอฺจึงเปนสิ่งที่อัลลอฮฺไมทรงโปรด? 
3. ทานคิดวามีส่ิงใดบางในชีวิตที่ทานอยากขอดุอาอฺจากอัลลอฮฺ

มากที่สุด? กรุณาใหเหตุผล 
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บทที่ 24 
การรําลึกถึงอัลลอฮฺ 

 
 
 
 

“อามัลฺ” หรือขอปฏิบัติทางศาสนาในอิสลามนั้นมีมากมายหลาย
ประการ ทุกอยางลวนอยูบนหลักพื้นฐานของการแสดงความเคารพภักดี
ตออัลลอฮฺ สรางความผูกพันกับพระองค และยืนยันในความศรัทธาอัน
เหนียวแนนที่มีตอพระองค  

ขอปฏิบัติตางๆ เหลานี้อาจจะมีความยากงายแตกตางกัน แต
ทั้งหมดก็มีจุดประสงคอยูบนหลักที่กลาวมาแลวดวยกันทั้งสิ้น   

“ซิกรฺ” หรือการรําลึกถึงอัลลอฮฺ คืออามัลฺ ที่มีความสําคัญไมย่ิง
หยอนกวาศาสนกิจอื่นๆ ที่อาจจะทําไดยากกวาเพราะตองมีเงื่อนไขหรือ
กาลเทศะที่ถูกตองเหมาะสม แตการรําลึกถึงอัลลอฮฺสามารถที่จะทําได
ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาโดยแทบจะไมมีเงื่อนไขใดๆ เลย  

ครั้งหนึ่งไดมีเศาะหาบะฮฺกลาวแกทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ      
อะลัยฮิ วะสัลลัม วาแทจริงบัญญัติของอิสลามนั้นมีมากมายเหลือเกิน 
ดังนั้นพอจะบอกไดไหมวามีส่ิงใดที่เปนศูนยรวมของบัญญัติตางๆ 
ทั้งหมดนั้น? ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบพวกเขามี
ความวา “จงทําใหล้ินของทานนั้นเปยกช้ืนอยูเสมอ ดวยการกลาวรําลึก
ถึงอัลลอฮฺ” (รายงานโดย อัต-ติรมิซีย, อิบนุ มาญะฮฺ, อัล-หากิม) 
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การกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺเปนสิ่งที่ทําไดงายที่สุด และมีผลบุญ
มากมายที่อัลลอฮฺเตรียมไวเชนที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดสาธยายไวมีความวา “การกลาว ‘อัล-หัมดุลิลลาฮฺ’ นั้นจะ
เติมเต็มตาชั่งในวันกิยามะฮฺ การกลาว ‘สุบหานัลลอฮฺ วัล หัมดุลิลลาฮฺ’ 
นั้นมีผลบุญมากมายเทาระหวางฟาและแผนดิน” (รายงานโดย มุสลิม)  

“สองประโยคที่เบาแกล้ินที่จะกลาว แตหนักสําหรับการชั่งในวัน 
กิยามะฮฺ และเปนที่รักของอัลลอฮฺผูทรงเมตตา นั่นคือ ‘สุบหานัลลอฮฺ  
วะบิหัมดิฮฺ สุบหานัลลอฮิลอะซีม’” (รายงานโดย อัล-บุคอรียและมุสลิม)  

“การกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺที่ประเสริฐที่ สุดคือ ‘ลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ’ การกลาวขอดุอาอฺที่ดีที่สุดคือ ‘อัลหัมดุลิลลาฮฺ’ ” (รายงาน
โดย อัต-ติรมิซีย และอิบนุมาญะฮฺ) 

นอกจากนี้การอานอัลกุรอานก็ยังถือวาเปนการกลาวรําลึก
ถึงอัลลอฮฺเชนกัน เพราะอัลกุรอานเปนดํารัสของอัลลอฮฺซึ่งเปนถอยคําที่
ประเสริฐที่สุด และการอานอัลกุรอานก็มีผลบุญที่ใหญหลวงเชนเดียวกัน 

การรําลึกถึงอัลลอฮฺดวยการกลาวซิกรฺอยางสม่ําเสมอเปน
แบบอยางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ซึ่งทานไดปฏิบัติ
อยางดีเยี่ยมทั้งยามเชายามเย็นและทุกๆ เวลา ดวยบทซิกรฺตางๆ ที่มี
รายงานจากทาน ทั้งนี้เปนการตอบรับตอคําส่ังของอัลลอฮฺที่ไดส่ังใหทาน
อดทนในความมานะเพื่อกลาวรําลึกถึงอลัลอฮฺ พระองคไดตรัสไววา 

﴿÷É9 ô¹ $#uρ y7 |¡øtΡ yìtΒ t⎦⎪ Ï%©!$# šχθ ããô‰tƒ Νæη −/u‘ Íο 4ρ y‰tó ø9$$ Î/ 

Äc© Å´ yè ø9$#uρ tβρß‰ƒ Ìãƒ …çµ yγ ô_ uρ ( Ÿω uρ ß‰÷è s? x8$ uΖøŠtã öΝåκ÷]tã ß‰ƒ Ìè? sπ oΨƒ Î— 
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Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ( Ÿω uρ ôìÏÜè? ô⎯tΒ $ uΖù= xøî r& …çµ t7ù= s% ⎯tã $ tΡÌø.ÏŒ 

yìt7¨?$#uρ çµ1uθ yδ šχ% x.uρ …çν ãøΒ r& $ WÛãèù ∩⊄∇∪ ﴾   
    )28:سورة الكهف(

“และจงอดทนอยูกับบรรดาผูที่กลาวขอพรตอพระผู
อภิบาลของพวกเขาในยามเชาและยามเย็นดวยความ
ประสงคในความโปรดปรานของพระองค และอยาได
หันสายตาของเจาออกจากพวกเขา เพราะตองการสิ่ง
ประดับประดาในโลกดุนยา และอยาไดเชื่อฟงผูที่เราทํา
ใหเขาหลงลืมจากการกลาวรําลึกถึงเรา โดยเขาไดทํา
ตามกิเลสในตัวเขา และการงานของเขานั้นเปนสิ่งที่
เหลวไหล”  (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-กะหฺฟ: 28)  

พระองคยังไดตรัสอีกวา 
﴿t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ’⎦ È⌡uΚ ôÜs?uρ Οßγ ç/θ è= è% Ìø.É‹Î/ «!$# 3 Ÿω r& Ìò2 É‹Î/ «!$# 

’⎦ È⌡yϑ ôÜs? Ü>θ è=à)ø9$# ∩⊄∇∪ ﴾ )28:سورة الرعد(    
“พึงรูเถิดวาดวยการรําลึกถึงอัลลอฮฺนั้น หัวใจจะสงบ
นิ่ง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺดุ: 28) 
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ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. การกลาวซิกรฺหรือการรําลึกถึงอัลลอฮฺเปนอามัลฺที่สําคัญประการ

หนึ่งในศาสนาอิสลาม 
2. การกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺเปนอามัลฺที่สามารถทําไดงายโดยไมมี

เงื่อนไขมากมายใดๆ เลย 
3. คุณคาจากการกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺที่สําคัญที่สุดเปนการสราง

ความผูกพันกับอัลลอฮฺอยูเสมอ 
4. มุสลิมควรมีความสํานึกและตระหนัก พรอมกับความอดทนที่จะ

กลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺอยูตลอดเวลา เชนการกลาว อัลหัมดุลิล
ลาฮฺ, สุบหานัลลอฮฺ, ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ ฯลฯ เปนตน 

5. การอานอัลกุรอานก็ถือวาเปนการรําลึกถึงอัลลอฮฺเชนกัน 
เพราะอัลกุรอานคือดํารัสของอัลลอฮฺ การอานดํารัสของพระองค
ก็คือการรําลึกถึงพระองคนั่นเอง 

6. การกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺจะทําใหหัวใจสงบนิ่งไมกระวนกระวาย 
เพราะเปนการสรางความเชื่อมั่นในพลังของอัลลอฮฺ 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาการกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺเปนสิ่งที่ควรทําหรือไม? 
เพราะเหตุใด? 

2. ทานคิดวาทานพรอมที่จะกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺในเวลาใดบาง?  
3. ทานคิดวามีบทซิกรฺใดบางที่ทานสามารถกลาวได? 
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บทที่ 25 
กิจวัตรตามแบบซุนนะฮฺ 

 
 
 
 

คําวา “ซุนนะฮฺ” โดยรวมแลวหมายถึงแบบอยางของทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในกิจกรรมตางๆ ของการดําเนินชีวิต 
การตามซุนนะฮฺก็คือ การตามแบบอยางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม นั่นเอง 

การตามแบบอยางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
ในการดําเนินชีวิตนั้นเปนสิ่งที่อิสลามไดกําชับเปนอยางยิ่ง เพราะอิสลาม
ถือวาทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม คือผูที่สามารถดํารงชีวิต
ตามแบบอยางคําสอนของอัลลอฮฺไดสมบูรณที่สุด  

ดังนั้นผูเปนมุสลิมทุกคนจึงตองปฏิบัติตามแบบอยางของทาน
เพื่อจะไดปฏิบัติตนเปนมุสลิมใหสมบูรณเทาที่จะทําได อัลลอฮฺไดตรัสวา 

﴿ô‰s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθ ó™ é& ×πuΖ|¡ym ⎯yϑ Ïj9 tβ% x. 

(#θ ã_ ötƒ ©!$# tΠöθ u‹ø9$#uρ tÅz Fψ$# tx.sŒuρ ©!$# #ZÏVx. ∩⊄⊇∪ ﴾  
   )21:سورة األحزاب( 

“ขอสาบานวา แทจริงแลวในตัวของศาสนทูตแหงอัลลอ
ฮฺนั้น มีแบบอยางที่ดีงามสําหรับพวกเจาที่หวังใน (ความ
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โปรดปรานของ) อัลลอฮฺและ (ผลบุญใน) วันอาคิเราะฮฺ 
และไดกลาวรําลึกถึงอัลลอฮฺอยางมากมาย” (อัลกุรอาน 
สูเราะฮฺ อัล-อะหฺซาบ: 21) 

ทุกๆ กิจการของมุสลิมจําเปนตองใหตรงกับตัวอยางของทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพราะหากวาไมตรงแลวก็ไมอาจจะ
รับประกันไดวาส่ิงที่เขาทํานั้นถูกตองและเปนที่ยอมรับของอัลลอฮฺ
หรือไม 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองก็ไดส่ังในหลาย
ตอนใหปฏิบัติศาสนกิจตามแบบอยางของทานเชน “พวกทานจงละหมาด
เหมือนที่พวกทานเห็นฉันละหมาด” (รายงานโดย มุสลิม) “พวกทานจง
เอาวิธีการทําหัจญจากฉัน” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทําตัวอยางทั้งหมด
ที่จําเปนในชีวิตของมุสลิม ไมวาเรื่องที่ใหญที่สุดหรือที่เล็กที่สุด เรื่อง
เกี่ยวกับศาสนกิจ การครองเรือน การคาขาย การเรียนการสอน การ
ชําระลาง การกินการดื่ม การขับถาย ฯลฯ ซึ่งสามารถศึกษาไดจากวจนะ
หรือหะดีษตางๆ ของทาน 

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เสียชีวิตไปโดยไดทิ้ง
แบบอยางเหลานี้ไวเพื่อใหมุสลิมไดศึกษาและปฏิบัติตาม ทานไดกลาวไว
มีความวา “แทจริงฉันไดทิ้งสิ่งสองประการไวแกพวกทาน ซึ่งพวกทานไม
มีวันที่จะหลงทางถาหากตราบใดที่พวกทานยึดมั่นอยูกับมัน นั่นคืออัล- 
กุรอานและซุนนะฮฺของฉัน” (รายงานโดย  อัล-หากิม  และอัด-           
ดาเราะกุฏนีย) 
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การตามแบบอยางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
คือเครื่องหมายของการศรัทธาและความรักที่เรามอบใหทานรอซูลอยาง
สมบูรณ และยังเปนเครื่องหมายวาเรารักอัลลอฮฺ เชนที่พระองคไดตรัส
ไววา 

﴿ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$# öÏøó tƒ uρ 

ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θ àxî ÒΟ‹ Ïm     )31:سورة آل عمران( ﴾ ∪⊆⊃∩ ‘§
“จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) ถาหากพวกเจารักอัลลอฮฺแลว
ไซร ก็จงตามฉัน แลวอัลลอฮฺก็จะรักพวกเจา อีกทั้ง
พระองคจะทรงอภัยบาปใหกับพวกเจา และอัลลอฮฺนั้น
เปนผูทรงอภัยและเมตตาเสมอ” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ 
อาล อิมรอน: 31) 

ดังนั้นมุสลิมจึงตองศึกษาใหเขารูและเขาใจถึงวิถีชีวิตและ
แบบอยางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง และไดรับทางนําจากการปฏิบัติตาม
แบบอยางของทาน  
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. การตามแบบอยางซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม เปนสิ่งจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคน 

2. การไมปฏิบัติตามแบบอยางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม จะไมไดรับการประกันวาถูกตองและถูกตอบรับ 
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3. ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทําแบบอยางไวใน
ทุกๆ ดาน เพียบพรอมแลวสําหรับประชาชาติของทาน 

4. การตามแบบอยางของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
เปนเครื่องหมายแหงความสมบูรณของอีมาน เปนสิ่งบงชี้วาเรา
รักอัลลอฮฺและรักทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  

5. มนุษยจะไมประสบกับการหลงทาง หากยึดมั่นในคําสอนของอัล
กุรอานและแบบอยางของทาน รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม  

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
มีความสําคัญสําหรับมุสลิมอยางไรบาง? กรุณาแสดงความ
คิดเห็น 

2. ทานคิดวาวิธีใด คือวิธีที่ถูกตองที่สุดในการแสดงความรักตอ
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ? 

3. ทานคิดวาการเรียนรูซุนนะฮฺของทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ยากหรืองาย? และสามารถเรียนรูไดหรือไม? กรุณาให
เหตุผล 
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บทที่ 26 
อิสติฆฺฟารฺวันละรอยครั้ง 

 
 
 
 

การดําเนินชีวิตของมนุษยในแตละวัน ยอมมีความผิดพลาด
เกิดขึ้นเสมอ อันเนื่องมาจากความหลงลืมและทําตามอารมณ หรือการ
ลอลวงของชัยฏอน 

ความผิดบาปเปนสิ่งที่ทําใหหัวใจของผูกระทําผิดหมนหมอง 
เพราะถูกปดบังดวยความชั่วที่ตนทํา เปนเหตุใหเขาดูเปนคนที่ไรราศี ไม
มีความบะเราะกะฮฺ (ความเปนมงคลหรือความประเสริฐ) ในการดําเนิน
ชีวิต ดังนั้นการชําระจิตใจใหใสสะอาดและปลอดจากบาปทั้งมวลจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เพื่อจะใหมีความดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย  

วิธีการทําความสะอาดจิตใจนั้นทําไดดวยการอิบาดะฮฺตางๆ และ
ที่สําคัญที่สุด คือ การกลาว “อิสติฆฺฟารฺ” หรือการกลาวขอลุแกโทษ
จากอัลลอฮฺ  

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เปนผูที่อัลลอฮฺทรง
ปกปองใหบริสุทธิ์จากบาป แมกระนั้นทานก็ยังไมเวนที่จะทําอิบาดะฮฺ 
พรอมทั้งไดทําตัวอยางดวยกลาวอิสติฆฺฟารฺถึงวันละหนึ่งรอยครั้ง ทาน
ไดกลาวไวมีความวา “แทจริงฉันพบวาเหมือนมีส่ิงปกคลุมใจฉันอยู 
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ดังนั้น แทจริงฉันจึงไดกลาวอิสติฆฺฟารฺหนึ่งรอยครั้งในแตละวัน” 
(รายงานโดยมุสลิม) 

หะดีษข างตนแสดงให เห็นถึงความสํ าคัญของการกล าว         
อิสติฆฺฟารฺอยางสม่ําเสมอ เพราะเปนการขัดเกลาจิตใจใหสะอาดและ
กระชุมกระชวยจากอาการปวกเปยกออนแอ ซึ่งเกิดจากพลั้งเผลอ
หลงลืมและประพฤติผิดบาป ทั้งที่รูตัวและไมรูตัว การฟนฟูจิตใจดวย
การกลาวอิสติฆฺฟารฺ จึงเปนวิธีการที่ทําไดงายและใหผลที่ดีที่สุด 

การกลาวอิสติฆฺฟารฺควรจะทําใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดในแตละ
วัน โดยอยางนอยตองกลาวใหไดวันละหนึ่งรอยครั้ง เชนที่ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทําไวเปนตัวอยาง  

และถาหากวารูสึกลําบากที่จะกลาวในคราวเดียวกันหนึ่งรอย
ครั้ง ก็อาจจะหาเทคนิควิธีที่ใหสามารถทําไดงายขึ้น เชน กลาวครั้งละ
ย่ีสิบครั้งหลังละหมาดหาเวลา ครบหาเวลาละหมาดก็จะครบหนึ่งรอย
ครั้งในการกลาวอิสติฆฺฟารฺ 

สวนสํานวนในการกลาวอิสติฆฺฟารฺนั้นมีอยูหลากหลาย แตที่ส้ัน
ที่สุดและงายที่สุดก็คือ การกลาวดวยสํานวนวา 

  »ِهيلَ ِإبوتأَ و اَهللارِفغتسأَ«
(อานวา อัซตัฆฺ ฟรุลลอฮฺ วะ อะตูบุ อิลัยฮิ) มีความหมายวา ฉัน

ขออภัยโทษจากอัลลอฮฺและขอกลับตัวสูพระองค 
ถาหากมนุษยพิจารณาตนเองแลว เขาก็จะพบวาไมมีใครที่

รับรองวาตนนั้นบริสุทธิ์จากบาป ไมเคยมีใครที่มารับรองวาเราเปนชาว
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สวรรคแนนอน แตเราก็ยังนิ่งเฉยไมกระตือรือรนที่จะขอลุแกโทษ
จากอัลลอฮฺ เพื่อใหเราปลอดพนจากไฟนรกในวันอาคิเราะฮฺ 

ถาจะเปรียบเทียบการอิสติฆฺฟารฺก็เหมือนกับการขับถายของเสีย
ออกจากรางกาย หากในวันหนึ่งเราไมไดถายเราก็จะรูสึกอึดอัดอยูไมได 
และนับประสาอะไรถาหากเราไมไดถายเปนสัปดาหหรือเปนป แนนอนวา
ของเสียในรางกายยอมตองบูดเนา และกออันตรายตอรางกายอยางยิ่ง 
เชนเดียวกับบาปที่เปนของเสียในจิตใจเรา ซึ่งจําเปนตองขับออกเพื่อ
ไมใหจิตใจเนาเสียและไดรับอันตรายจากบาปที่เนาเสียเหลานั้น 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. มนุษยทุกคนไมมีใครที่อาจปลอดพนจากบาปนอกจากทาน
รอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และบรรดารอซูลทานอื่นๆ 

2. บาปเปนสิ่งที่สงผลกระทบตอจิตใจของมนุษย วิธีการฟนฟูจิตใจ
ใหดีข้ึนทําไดดวยการกลาวอิสติฆฺฟารฺ 

3. ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดทําตัวอยางการ
กลาวอิสติฆฺฟารฺถึงวันละหนึ่งรอยครั้งทั้งๆ ที่ทานเปนผูที่อัลลอฮฺ
รับรองวาปลอดพนจากบาป 

4. มุสลิมตองพยายามและหมั่นกลาวอิสติฆฺฟารฺใหมากที่สุดในแต
ละวัน และควรหาเทคนิควิธีงายๆ เพื่อใหสามารถทําไดโดยไม
เบื่อและทําสม่ําเสมอ 
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5. วิธีอิสติฆฺฟารฺอยางงายคือการกลาวสั้นๆ วา 
  »ِهيلَ ِإبوتأَ و اَهللارِفغتسأَ«

(อานวา อัซตัฆฺ ฟรุลลอฮฺ วะ อะตูบุ อิลัยฮิ) 
 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาเหตุใดในบางครั้งจิตใจของมนุษยถึงไดออนแอและไม
มีความกระตือรือรนในการทําดี? 

2. ทานคิดวาตวัเองสามารถที่จะกลาวอิสติฆฺฟารฺวันละกี่ครั้ง?  
3. ทานคิดวามีวิธีการใดบางเพื่อใหสามารถกลาวอิสติฆฺฟารฺไดวัน

ละมากๆ ? 
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บทที่ 27 
อิสลามสนับสนุนการทํางาน 

 
 
 
 

อิสลามเปนศาสนาที่สนับสนุนการประกอบอาชีพและการทํามา
หากินอยางสุจริต การทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพเชนนี้ อิสลามถือวาเปนสิ่งทีม่ี
เกียรติ เพราะเปนการเลี่ยงจากการขอทานผูอื่นซึ่งทําใหตัวเองดูต่ําตอย  

มีหะดีษจากทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ไดกลาว
สนับสนุนการทํางานไวมีความวา “ผูใดผูหนึ่งจะไมรับประทานอาหารใดๆ 
ที่ประเสริฐไปกวาส่ิงที่เขาไดหามาดวยการทํางานจากน้ํามือของตัวเอง” 
(รายงานโดย อัล-บุคอรีย)  

การทํางานหาเลี้ยงชีพดวยตัวเองแมเพียงดวยงานเล็กๆ ที่อาจจะ
ดูไมมีเกียรติใดๆ ทางสังคมเลย แตก็ถือวาเปนสิ่งประเสริฐในอิสลาม 
ดีกวาการขอจากผูอื่นโดยไมยอมทํางาน ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “การที่พวกทานผูใดผูหนึ่งหาฟนแลวแบก
บนหลังเอาไปขายนั้น ยอมดีกวาการเที่ยวขอจากผูอื่น ซึ่งเขาอาจจะให
หรือไมให” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 

หะดีษขางตนนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวามุสลิมไมควรมีนิสัย  
ข้ีเกียจทํางาน หรืองอมืองอเทาไมยอมทําอะไรเปนการเปนงาน เพราะนั่น
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เปนนิสัยของความไมเจริญ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเที่ยวขอทานจากผูอื่น
ย่ิงเปนสิ่งที่อิสลามไมสนับสนุน  

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา 
“เศาะดะเกาะฮฺนั้นไมเหมาะสําหรับคนรวย คนที่สมบูรณพรอมทางดาน
รางกาย หรือคนที่แข็งแรงและสามารถทํางานได” (รายงานโดย อัด-    
ดาเราะกุฏนีย) 

อิสลามสนับสนุนใหทํางานเพื่อจะไดเกิดประโยชนตอตัวเองและ
สามารถแบงปนใหกับผูอื่นดวย ผูที่ใหนั้นยอมตองดีกวาผูที่รับ เชนที่
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “มือ
ขางบน (ผูให) ดีกวามือลาง (ผูรับ)” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 

ดังนั้นเราจึงพบวาบรรพบุรุษอิสลามสมัยกอนทั้งบรรดานบี
ทั้งหลายก็เปนคนที่ทํางาน เชนนบีมูซาเคยรับจางทํางานเล้ียงแพะ นบี  
ดาวูดก็ทํางานและหาเลี้ยงชีพจากน้ํามือของตน “ทานนบีดาวูดไมเคยกิน
อาหารใดเวนแตที่ไดมาจากการทํางานดวยน้ํามือของตน” (รายงานโดย 
อัล-บุคอรีย)  

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เองก็เคยทํางาน
เชนกัน สมัยที่ยังเปนเด็กทานเคยรับจางเลี้ยงแพะและเมื่อเปนหนุมทาน
เคยทํางานเปนพอคา และเคยเดินทางคาขายถึงเมืองซีเรีย 

เศาะหาบะฮฺของทานก็มีอาชีพตางๆ หลากหลาย เชน ทานอบู
บักรฺ นั้นเปนชางฝมือและเปนพอคา ทานอุมัรฺ เปนชาวสวน ทานอุษมาน
เปนพอคา บางทานนั้นมีทรัพยสินมากมายจากการคาขาย ทุกคนลวน
ขยันขันแข็งในการทํางาน ในขณะที่ไมเคยละทิ้งภารกิจอื่นๆ ทางศาสนา
เลยแมแตนอย 
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แบบอยางตางๆ เหลานี้สามารถที่จะเปนแนวทางที่ดีสําหรับคน
รุนหลัง เพราะอิสลามเปนศาสนาที่เอาใจใสในทุกๆ เรื่องของมนุษย ซึ่ง
รวมทั้งการทํางานหาเลี้ยงชีพดวย เห็นไดชัดจากการที่อิสลามสนับสนุน
ใหทํางาน และกําหนดจริยธรรมในการทํางาน เชน ตองซื่อสัตย 
เอื้อเฟอเผื่อแผ ไมยักยอกคดโกง เปนตน 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. การทํางานอยางสุจริตเพื่อหาเลี้ยงชีพเปนสิ่งที่อิสลามสนับสนุน
เปนอยางยิ่ง 

2. การทํางานไมวาจะเปนอาชีพอะไรก็ตาม ถาหากเปนอาชีพที่
สุจริตแลว ลวนเปนสิ่งที่มีเกียรติถึงแมจะดูต่ําตอยในสายตา
ผูอื่น 

3. อิสลามไมสนับสนุนใหขอทานจากผูอื่น โดยเฉพาะผูที่มี
ความสามารถจะทํางานได 

4. อิสลามตองการใหมุสลิมเปนผูใหมากกวาเปนผูรับ 
5. การทํางานเปนสิ่งที่บรรดานบีและคนรุนกอนไดทําไว เปน

แบบอยางใหคนรุนหลังไดทําตาม 
 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาการทํางานเพื่อหาเลี้ยงชีพดวยตัวเองมีคุณคาหรือไม? 
อยางไร? 

2. ทานคิดวาจริยธรรมในการทํางานมีอะไรบาง? กรุณายกตัวอยาง 
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บทที่ 28 
เสนทางที่อัลลอฮฺรัก 

 
 
 
 

ในโลกนี้ อาจจะถือไดวาส่ิงที่มีอานุภาพยิ่งใหญที่สุดนั้น คือ 
ความรัก ไมวาจะเปนความรักของพอแม ความรักระหวางสามีภรรยา 
ความรักระหวางเพื่อนมนุษยดวยกัน  

แตความรักที่ทรงอานุภาพมากที่สุดและยิ่งใหญที่สุด คือความ
รักของอัลลอฮฺที่มีตอบาวของพระองค เปนความรักที่มนุษยทุกคนโหย
หาและอยากได เพราะความรักของอัลลอฮฺเปนความรักที่บริสุทธิ์ย่ิงกวา
ความรักใดๆ เปนความรักที่จะทําใหมนุษยประสบแตความสุขในชีวิต
และไดรับความคุมครองจากอัลลอฮฺอยูตลอดเวลา   

ดวยเหตุนี้มนุษยจึงตองพยายามหาทางที่จะทําใหอัลลอฮฺมอบ
ความรักใหกับตน โดยตองศึกษาใหรูวาอะไรบางที่เปนกุญแจสูความรัก
ของอัลลอฮฺ 

อันที่จริง ในอัลกุรอานมีระบุถึงคุณลักษณะตางๆที่อัลลอฮฺรัก
อยางมากมาย เชน แทจริงอัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูยําเกรง บรรดาผูชอบ
ความสะอาด บรรดาผูทําความดี เปนตน  

แตเพื่ออธิบายอยางงายๆ ใหเห็นไดชัดเจนมากขึ้น ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม จึงไดกลาวไวตอนหนึ่งมีความวา “อัลลอ
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ฮฺไดทรงมีดํารัสวา ผูใดที่ทํารายวะลี(สหาย ผูใกลชิด คนรัก)ฉัน แนแท
ฉันวาไดประกาศตอสูกับเขา และไมมีส่ิงใดที่บาวของฉันไดทําเพื่อใกลชิด
จะเปนที่ช่ืนชอบแกฉันมากไปกวาส่ิงที่ฉันไดมอบหมายใหเขาทํา(หมายถึง
ศาสนกิจบังคับหรือฟรฎ) และบาวของฉันนั้นมีอุตสาหะในการเขาใกล
(ภักดี)ฉันดวยการปฏิบัติศาสนกิจตางๆ ที่เปนความสมัครใจ(ไมใชฟรฎ) 
จนฉันรักเขา เมื่อใดที่ฉันรักเขาแลว ฉันจะเปนหูของเขาที่เขาใชฟง เปน
ตาของเขาที่เขาใชดู เปนมือของเขาที่เขาใชจับ และเปนเทาของเขาที่เขาใช
เดิน(เปนการเปรียบเทียบซึ่งหมายถึงวาอัลลอฮฺจะชี้นําเขาและดูแลอวัยวะ
สวนตางๆ ในรางกายเขาใหประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีเทานั้น) ถาเขาขอ
จากฉันแนแทฉันจะใหแกเขา ถาเขาขอความคุมครองจากฉัน แนแทฉัน
จะคุมครองเขา และไมมีส่ิงใดที่ฉันทําอยางลังเลเหมือนที่ฉันจะรับเอา
ชีวิตของผูศรัทธาที่ไมช่ืนชอบความตายในขณะที่ฉันเองไมอยากทําราย
เขา” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย) 

ประเด็นที่ สําคัญในหะดีษขางตนคือ กุญแจแหงความรัก
ของอัลลอฮฺตอมนุษยผูหนึ่งนั้น อยูที่การปฏิบัติภารกิจตางๆ ที่พระองค
ทรงใชใหครบถวน และเสริมดวยการปฏิบัติศาสนกิจและความดีอื่นๆ ที่
เปนสุนัต (คือทําโดยสมัครใจไมใชศาสนกิจบังคับ)  

เมื่อสามารถรักษาการปฏิบัติศาสนกิจและอามัลฺไดดังนี้ ก็จะเปน
ที่รักของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองคจะคอยชวยดูแลและกํากับใหเขาพบแตส่ิงที่
ดีและปลอดพนจากความเลวรายตางๆ ในชีวิต 

ความรักของอัลลอฮฺนั้นยิ่งใหญนัก เพราะเมื่อพระองครักผูใด
พระองคจะทรงทําใหสรรพสิ่งอื่นทั้งหมดรักคนผูนั้นดวยเชนกัน เชนที่
ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมีความวา “เมื่อใด
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ที่อัลลอฮฺรักผูหนึ่งผูใดแลว พระองคจะตรัสกับญิบรีลวา ฉันไดรักคนผูนี้
แลว ดังนั้นเจาจงรักเขาดวย ญิบรีลก็จะรักเขาผูนั้น แลวญิบรีลก็จะปาว
ประกาศแกมลาอิกะฮฺทั้งหลายบนฟาวา แทจริงอัลลอฮฺไดรักคนผูนี้ดงันัน้
พวกเจาก็จงรักเขาดวย มลาอิกะฮฺทั้งหมดก็จะรักเขา แลวอัลลอฮฺก็จะ
ทรงกําหนดการตอบรับจากชาวโลกใหแกเขา” (รายงานโดย อัล-บุคอรีย 
และมุสลิม)  

มุสลิมจึงตองเพียรพยายามเพื่อหาความรักของอัลลอฮฺอยาง
จริงจังเพื่อจะไดรับความดีงามนี้ 
 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. ความรักของอัลลอฮฺเปนสิ่งที่มุสลิมทุกคนโหยหาเพราะมีคาแก
ชีวิตของเขาอยางยิ่ง 

2. กุญแจแหงความรักของอัลลอฮฺคือการปฏิบัติตามคําส่ังของ
พระองคและสั่งสมความดีงามตางๆ อยางสม่ําเสมอ 

3. เมื่อใดที่อัลลอฮฺรักผูใดแลว พระองคจะทรงรับเพื่อปกปองและ
ช้ีนําเขาไปในทางที่ดี 

4. ผูที่อัลลอฮฺรักจะไดรับความรักจากมลาอิกะฮฺทั้งหลาย รวมทั้ง
ไดรับความชื่นชอบจากเพื่อนมนุษยรวมโลก 

5. มุสลิมตองเพียรพยายามเพื่อหาความรักของอัลลอฮฺไมวาจะเปน
ดวยการปฏิบัติศาสนกิจ การขอดุอา การทําความดีตางๆ ฯลฯ 
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คําถามหลังบทเรียน 
1. ทานมีความรู สึกอยางไรกับความรักที่อัลลอฮฺมีตอมนุษย? 

กรุณาแสดงความคิดเห็น 
2. ทานคิดวามีวิธีการอยางไรบางเพื่อปฏิบัติตนใหอัลลอฮฺรัก? 
3. ทานเห็นดวยหรือไมวาความรักของอัลลอฮฺตอมนุษยนั้นเปนสิ่ง

มีคา? เพราะเหตุใด? 
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บทที่ 29 
อยาตายเวนแตเปนมุสลิม 

 
 
 
 

 
มนุษยทุกคนที่อยูบนโลกนี้ ยอมมีอายุจํากัด ทุกๆ คนนั้น ตางก็

รอความตายที่จะมาหาพวกเขา เพราะความตายนั้นเปนสิ่งที่หนีไมพน ดัง
ที่อัลลอฮฺไดกลาวตรัสไววา  

﴿ö≅è% ¨βÎ) |Nöθ yϑ ø9$# “ Ï%©!$# šχρ ”Ïs? çµ ÷ΖÏΒ …çµ ¯ΡÎ* sù öΝà6‹ É)≈ n= ãΒ ( 

¢ΟèO tβρ –Štè? 4’ n< Î) ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9$# Íο y‰≈ yγ ¤±9$#uρ Νä3ã⁄ Îm7t⊥ã‹sù $ yϑ Î/ ÷Λä⎢Ζä. 

tβθ è= yϑ÷è s? ∩∇∪ ﴾ )8:سورة اجلمعة(    
“จงกลาวเถิด (มุหัมมัด) แทจริงความตายที่พวกเจา
กําลังว่ิงหนีจากมันนั้นยอมตองมาเจอพวกเจา แลวพวก
เจาก็จะถูกนํากลับไปยังพระผูอภิบาลผูซึ่งรอบรู ส่ิงที่
เปดเผยและความลับ แลวพระองคก็จะบอกพวกเจาถึง
ส่ิงที่พวกเจาไดกระทําไว” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-     
ุมุอะฮฺ: 8) 
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ดวยเหตุที่ความตายเปนสิ่งที่เล่ียงไมพนและไมมีผูใดลวงรูถึง
เวลาที่แตละคนจะสิ้นชีวิต ดังนั้นมนุษยจึงตองระแวดระวังในการดําเนิน
ชีวิต โดยดูแลพฤติกรรมและการกระทําของตนใหอยูในกรอบที่อัลลอฮฺ
พึงพระทัยอยูเสมอ อยาใหส้ินลมในสภาพที่พระองคทรงกริ้ว  

อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) 

ΝçFΡr&uρ tβθßϑ Î= ó¡•Β ∩⊇⊃⊄∪ ﴾ )102:سورة آل عمران(   
“โอบรรดาผูศรัทธาทั้งหลาย จงยําเกรงตออัลลอฮฺดวย
ความยําเกรงที่แทจริงเถิด และอยาไดตายเวนแตใน
สภาพที่พวกเจานั้นเปนมุสลิม” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อาล 
อิมรอน : 102) 

เพราะฉะนั้น อิสลามจึงไดเนนหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจ
และคุณงามความดีตางๆ ที่จะใชเปนเสบียงไปยังวันปรโลกขางหนา และ
ไดตักเตือนใหมนุษยสํานึกถึงความตายที่จะมาถึง เพราะถึงแมมนุษยตาง
ก็รูวาตนตองตาย แตสวนใหญก็หลงลืมและไมยอมคิด ปลอยปะละเลย
หนาที่และการเตรียมพรอมเพื่อจะเผชิญกับมัน  

 

อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
 

﴿ôNu™!% y ùρ äο tõ3y™ ÏNöθ yϑ ø9$# Èd,pt ø: $$ Î/ ( y7 Ï9≡sŒ $ tΒ |MΨä. çµ÷ΖÏΒ ß‰‹Ït rB 

∩⊇®∪   y‡ÏçΡuρ ’ Îû Í‘θ Á9$# 4 y7 Ï9≡sŒ ãΠöθ tƒ Ï‰‹Ïã uθø9$# ∩⊄⊃∪   ôNu™!% y ùρ 
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‘≅ ä. <§øtΡ $ yγ yè ¨Β ×,Í←!$ y™ Ó‰ŠÍκy− uρ ∩⊄⊇∪   ô‰s)©9 |MΨ ä. ’ Îû 7' s#øxî ô⎯ÏiΒ 

#x‹≈ yδ $ uΖøt±s3 sù y7Ψtã x8u™!$ sÜÏî x8ã|Á t7sù tΠöθ u‹ø9$# Ó‰ƒ Ï‰tn ﴾   

    )22-19:سورة ق(
“อาการเจ็บปวดแหงความตายนั้นจะตองมาถึงอยางสัจ
แทแนนอน นั่นเปนสิ่งที่พวกเจาตางหลีกหนี และจะมี
การเปาลงในแตร นั่นคือวันเวลาแหงสัญญา และทุก
ชีวิตจะมาพรอมกับผูจูงและสักขีพยาน ขอสาบานวา
แทจริงเจานั้นอยูในความหลงลืมจากสิ่งเหลานี้ แลวเราก็
ไดเปดสิ่งที่ปกปดอยูออกไปจากเจา ดังนั้นสายตาของ
เจาในวันนั้นจะแหลมคมยิ่ง(คือจะไดเห็นความนากลัว
ตางๆ ที่อัลลอฮฺทรงเตือนมากอนหนาแลว)” (อัลกุรอาน        
สูเราะฮฺ กอฟ: 19-22) 

การเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับความตายคือการมุงมั่นปฏิบัติ
ความดีตั้งแตในขณะที่ยังมีโอกาสปฏิบัติ นั่นคือเวลาที่ยังสามารถใชชีวิต
อยูบนโลกนี้ เพราะเมื่อความตายมาถึงการงานทั้งหมดก็จะตัดขาดจาก
มนุษย ความดีตางๆ ที่ทํามาก็จะจบลงเพียงแคนั้น ยกเวนความดีสาม
ประการเทานั้นที่จะยังสงผลบุญถึงผูตายแมวาจะอยูในโลกสุสาน  

ดังที่ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกลาวไวมี
ความวา “เมื่อมนุษยผูหนึ่งเสียชีวิต การงานของเขาก็จะตัดขาดจากเขา 
ยกเวนสามประการ คือ การใหทานของเขาที่เปนคุณูปการอยู หรือ
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ความรูที่เปนประโยชนสืบทอด หรือบุตรที่ดีที่คอยขอพรใหเขา” (รายงาน
โดย อัต-ติรมิซีย) 

กุญแจสําคัญที่สุดในการเตรียมตัวเพื่อพบกับความตายคือความ
ยําเกรงตออัลลอฮฺ(ตักวา) เพราะตักวาคือศูนยรวมของความสํานึกดีทั้ง
ปวง ที่คอยปลุกเราใหมนุษยพึงกระทําความดีและละทิ้งความชั่ว  

ดวยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงได ส่ังใหผูศรัทธาทั้งหลายยําเกรงตอ
พระองคดวยความบริสุทธใจและจริงใจ ถึงที่สุดแลวเมื่อมีความยําเกรง
อยูในตัว มนุษยก็จะไมจากโลกนี้ไปเวนแตในสภาพที่เปนมุสลิมเทานั้น 
อินชาอัลลอฮฺ 

อัลลอฮฺไดตรัสไววา 
 ﴿(#ρ ßŠ¨ρ t“ s?uρ  χ Î* sù uöyz ÏŠ# ¨“9$# 3“ uθ ø)−G9$# ﴾ )197:رةسورة البق(    

“และจงเตรยีมเสบียงเถิด แทจริงเสบียงที่ดีที่สุดนัน้คือ
ความยําเกรง” (อัลกุรอาน สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ: 197) 
 

ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 
1. ความตาย คือขอเท็จจริงของชีวิตซึ่งมนุษยมิอาจเลี่ยงพน 
2. มนุษยจําเปนตองเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับความตาย ดวย

ความสํานึกและไมหลงลืม 
3. การเตรียมพรอมเพื่อเผชิญกับความตาย คือ การปฏิบัติความดี

ที่จะเปนเสบียงเมื่อไดส้ินชีวิตแลว 
4. เมื่อสิ้นชีวิตแลวการงานตางๆ ของมนุษยก็จะถูกตัดขาดเวน

เพียงสามประการเทานั้น  
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5. ความยําเกรง คือ กุญแจสําคัญที่ดีที่สุดในการใชเปนเสบียงเพื่อ
เตรียมพบกับความตาย 

 
คําถามหลังบทเรียน 

1. ทานคิดวาความตายเปนสิ่งที่ทานปรารถนาหรือไม? เพราะเหตุ
ใด? 

2. ทานคิดวาเมื่อใดคือเวลาที่ทานพรอมจะพบกับความตาย? 
กรุณาแสดงความคิดเห็น 

3. มีส่ิงใดบางที่ทานไดเตรียมไวแลวเพื่อใชเปนเสบียงของทานใน
โลกหนา? 
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บทที่ 30 
โลกในยุคแหงความวุนวาย 

 
 
 
 

สังคมโลกทุกวันนี้มีปญหาตางๆ มากมายที่คุกคามความสงบสุข
ในการใชชีวิตของมนุษย และดูเหมือนวายิ่งนานวันความวุนวายของ
ปญหาตางๆ เหลานี้จะยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับหะดีษที่ทานรอซูล 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม กลาวไวมีใจความวา “ไมมีปใดหรือวันใดที่
มาถึงนอกเสียจากมันจะตองเลวรายกวาวันที่ผานๆ มา จนกระทั่งถึงวาระที่
พวกทานตองพบองคอภิบาลของพวกทาน” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 7068, 7576) 

จากหะดีษบทนี้ทําใหเราเขาใจวา โลกแหงยุคสมัยสุดทายนั้นจะ
เต็มไปดวยความวิบัติ ทั้งในดานศีลธรรมจรรยา การเมืองการปกครอง 
หรือแมแตในเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ ความวิบัติเชนนี้ถือวา
เปนสวนหนึ่งของวันสิ้นโลก  

มีตัวอยางจากหะดีษที่ไดกลาวถึงสัญญาณของวันสิ้นโลกในรูปแบบ
ของปญหาสังคมตางๆ เชน 

“ระยะเวลาจะสั้นลง ความรู (แหงทางนํา) จะถูกยึด (หมายถึงจะ
คอยๆ เลือนหาย) ความละโมบจะถูกโยน (เขาไปในใจผูคน) ความวุนวายจะ
ปรากฏ และจะเกิดการฆาตกรรมอยางมากมาย” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 8020) 
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“แทจริงในจํานวนสัญญาณแหงโลกาวสานนั้นคือ ความรู (ที่เปนทาง
นํา) จะถูกยกข้ึน (จนเหือดหาย) อวิชชา (การไรศีลธรรม) จะผุดขึ้นชัดเจน การ
ผิดประเวณีจะแพรขยายอยางเปดเผย สุรา (หรือสิ่งมึนเมา) จะระบาดไปทั่ว...” 
(เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ : 2206) 

 “จะมียุคสมัยหนึ่งมาถึงมนุษย ที่คนคนหนึ่งจะไมสนใจวา เขาไดรับ
ทรัพยสินมาจากไหน ไดมาจากสิ่งที่ฮาลาลหรือหะรอม” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ : 
5344) 

ส่ิงที่เราไดเห็น เชน ขาวตามสื่อตางๆ มากมาย อาทิ ขาวขมขืน ลวง
ละเมิดผิดทางเพศ ขาวอาชญากรรม ขาวสงคราม ปญหาโสเภณี ยาเสพติด 
คอรรัปชั่น โรคระบาดแปลกๆ ปญหาสุขภาพจิต ปญหามลภาวะ ฯลฯ เหลานี้
ลวนสอดคลองกับปรากฏการณวันสิ้นโลกตามที่อิสลามอธิบายไวทั้งสิ้น 

การเชื่อมั่นในคําสอนของอัลลอฮฺจะทําใหมนุษยเขาใจสภาพของ
ความวุนวายตางๆ และทําใหมนุษยรูจักหาวิธีที่ถูกตองและดีที่สุดเพื่อใหตน
ปลอดภัย 

ย่ิงนานวันโลกก็จะยิ่งมากดวยบททดสอบ ดังนั้นจึงจําเปนตอง
เรงปฏิบัติคุณงามความดีใหมากเขาไว กอนจะถึงวันที่ความวุนวายจะ
เพิ่มมากขึ้น เมื่อยุคนั้นมาถึงความเขมแข็งในใจของมนุษยจะไมอาจ
ตานทานกระแสแหงความวุนวายไดอีกตอไป ถาไมเพียบพรอมดวยอี
มานที่มั่นคงตออัลลอฮฺและหลักคําสอนของพระองค  

ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําชับพวกเราทุก
คนวา “จงรีบเรงปฏิบัติคุณความดีกอนถึงกาลอันแสนวุนวายนากลัว เสมือน
หนึ่งค่ําคืนที่มืดมิด เวลานั้นผูศรัทธาคนหนึ่งจะตื่นเชาขึ้นมาดวยอมีาน พอตก
ค่ําเขากลับกลายเปนกาฟรฺ (เพราะไมสามารถตานทานตอบททดสอบของความ
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วุนวาย) หรือตอนเย็นเปนผูศรัทธาแตพอตื่นเชาก็เปนกาฟรฺ เขาขายศาสนา
ดวยเพียงทรัพยดุนยาอันนอยนิด” (เศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ: 2814) 

คําสอนเหลานี้เองที่เปนทางรอดของมนุษยสําหรับการเผชิญหนา
กับความวุนวายในโลกยุคสมัยสุดทาย วัลลอฮฺ อะอฺลัม 

 
ขอคิดท่ีไดรับจากบทเรยีน 

1. มุสลิมตองเชื่อในวันกิยามะฮฺหรือวันสิ้นโลก  
2. การศรัทธาอยางเชื่อมั่นตอวันกิยามะฮฺมีผลตอระดับศีลธรรม

ของผูที่เปนมุสลิมโดยตรง 
3. อัลลอฮฺไดกําหนดใหมีสัญญาณตางๆ กอนวันสิ้นโลกเพื่อให

มนุษยไดสํานึกตนและเตรียมพรอมเพื่อกลับสูอาคิเราะฮฺ 
4. ปญหาและความวุนวายตางๆ ที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบันนับเปน

หนึ่งในสัญญาณของวันสิ้นโลก 
5. ทางรอดของมนุษยในโลกแหงความวุนวายที่มากดวยการ

ทดสอบ คือ การยึดมั่นในหลักคําสอนของอัลลอฮฺ 
6. การยึดมั่นในหลักคําสอนของศาสนาอยางเครงครัดทามกลาง

ภาวะความวุนวายแหงยุคสมัยมีผลบุญที่ใหญหลวงยิ่งนัก 
7. ทานรอซูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดกําชับใหประชาชาติ

ของทานเรงปฏิบัติคุณความดีกอนที่จะไมมีโอกาสปฏิบัติอีก
ตอไป 
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คําถามหลังบทเรียน 
1. ทานเห็นดวยหรือไมวาโลกทุกวันนี้มีความวุนวายดวยปญหา

ตางๆ มากมายในสังคม? กรุณายกตัวอยางตามที่ทานรู 
2. ทานคิดวาปญหาตางๆ ในสังคมปจจุบันมีความสอดคลองกับคํา

สอนอิสลามเกี่ยวกับสัญญาณของวันสิ้นโลกตามที่มีระบุใน    
หะดีษฺตางๆ ขางตนหรือไม? 

3. ทานคิดวาอะไรคือทางรอดของมนุษยทามกลางปญหาสังคม
ตางๆ มากมายในปจจุบัน?  

4. ทานสามารถใชชีวิตใหปลอดภัยไดอยางไรทามกลางความ
วุนวายในโลกทุกวันนี้? 

 
 
 


