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אאא 
 

บทนํา 
 

ความหมายและโองการอิสรออ 
 อิสรออ หมายถึง การเดินทางในเวลากลางคืน และมิอฺ
รอจญ หมายถึง การเดินทางขึ้นสูเบื้องบน (หมายถึงฟา)  สวน “อิส
รออและมิอฺรอจญ” ท่ีเราหมายถึงในที่นี้ คือ การเดินทางในเวลา
กลางคืนของทานรสู ลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จาก
มัสยิดอัลหะรอม ณ นครมักกะฮฺอันทรงเกียรติไปยังมัสยิดอัลอักศอ 
หลังจากนั้นทานก็เดินทางขึ้นสูฟากฟาทีละชั้น ทีละชั้น จนไปถึง
สถานที่ที่มีช่ือวา“สิดรอตุลมุนตะฮา” หลังจากนั้นทานก็เดินทางกลับลง
สูพื้นดินและมุงสูนครมักกะฮฺ อีกครั้งหนึ่ง โดยใชเวลาในการเดินทาง
ทั้งหมดเพียงหนึ่งคืนเทานั้น 

“อิสรออและมิอฺรอจญ” เปนปรากฏการณพิเศษที่เกิดขึ้น
จริงกับตัวทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เทานั้น สัจ
ธรรมดังกลาวไดรับการยืนยันจากอัลกุรอาน หะดีษ และขอเท็จจริงทาง
ประวัติศาสตร  
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อัลลอฮฺ ไดมีดํารัสวา 

 ِإلَى    الْحرامِ      الْمسِجدِ    من   لَيالً   ِبعبِدهِ    أَسرى    الَِّذي     سبحانَ ®

 هو   ِإنه    آياِتنا     ِمن   ِلنِريه    ولَه ح   باركْنا     الَِّذي     اَألقْصى     الْمسِجدِ  

مِيعالس ِصريالب〈   

“มหาบริสุทธิ์ยิ่งนักพระองคอัลลอฮฺผูทรงนําบาวของ
พระองค (มุหัมมัด) เดินทางในยามค่ําคืนจากมัสยิดอัล
หะรอมสูมัสยิดอัลอักศอ ซ่ึงเราไดใหความจําเริญแก
บริเวณของมัน ทั้งนี้เพ่ือเราจะใหเขาไดมองเห็นบางสวน
แหงสัญญาณของเรา แทจริงพระองคทรงเปนผูไดยิน 
ทรงมองเห็นยิ่ง” (อัลอิสรออ  : 1) 

 
สรุปจากโองการอิสรออ 

1. ผูที่พาเดินทาง  :  อัลลอฮฺ  
2. ผูเดินทาง : นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม 
3. เวลาเดินทาง :  ในคืนหนึ่ง 
4. เดินทางจาก :  มัสยิดหะรอม (มหานครมักกะฮฺ) สูปลายทาง :  
มัสยิดอักศอ (บัยตุลมักดิส) 
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5. จุดประสงค :  เพื่อใหนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ 
อะ ลัยฮิวะสัลลัมไดเห็นความยิ่งใหญของอัลลอฮฺ 

 
อัลลอฮฺไดตรัสวา 

®  لَقَدو     آهلَةً    رزى،      نرأُخ   ةِ    عِندرى،     ِسدهتنا    الْمهةُ   ِعندنج 

 وما    الْبصر    زاغَ     ما   يغشى،    ما   السدرةَ      يغشى   ِإذْ    الْمأْوى،     

   〉الْكُبرى ربِه آياِت ِمن رأَى لَقَد طَغى،

“และแทจริงแลวเขา(นบีมุหัมมัด) ไดมองเห็นเขา
(หมายถึง ญิบรีลหรืออัลลอฮฺ) อีกครั้งหนึ่ง ณ สิดรอ
ตุลมุนตะฮา (ณ ฟาชั้นที่ 7) ใกลกับที่ต้ังของสวนสวรรค
อันเปนที่พํานัก ซ่ึงเปนเวลาที่สิดรอตุลมุนตะฮากําลังถูก
ปกคลุมดวยบางสิ่ง สายตา(ของมุหัมมัด) ไมหันเหออก
จากจุดที่ไดมองและไมลวงละเมิด แทจริงเขาไดมองเห็น
สวนหนึ่งของสัญญาณแหงความยิ่งใหญของพระผู
อภิบาลของเขา” (อันนัจม : 13) 
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เหตุการณอิสรออและมิอฺรอจญ เปนเหตุการณที่ไมอาจ
โตเถียงไดอีกถึงความสัจจริงของมัน ผูใดปฏิเสธเหตุการณอิสรออและ
มิอฺรอจญ ถือวาเขาไดออกจากศาสนาอิสลามแลว โดยมติเอกฉันทของ
ปวงประชาชาติอิสลาม เพราะเทากับวาเขาไดปฏิเสธตอสัจธรรมของ 
อัลกุรอานที่ชัดแจงยิ่ง และเทากับวาเขาไดทําลายมติที่เปนเอกฉันท
ของประชาชาติอิสลามในทุกยุคทุกสมัย 
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นบีมุหัมมัดขณะเดินทางอิสรออและมิอฺ
รอจญ 

 
 
 
 
มีทัศนะที่หลากหลายของนักวิชาการอิสลามเกี่ยวกับสภาพ

ของทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ในเหตุการณอิส
รออและ มิอฺรอจญ สวนหนึ่งของทัศนะเหลานั้นคือ 

1. อิสรออและมิอฺรอจญเกิดขึ้นกับวิญญาณของทานนบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เทานั้น มิไดเกิดขึ้นกับรางกายหรือ
เรือนรางของทานแตอยางใด (ทัศนะที่แพรหลายซึ่งถูกพาดพิงไปยัง
ทานหญิงอาอิชะฮฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮา ดวยการปลอมแปลงหรือโกหก) 

2. อิสรออและมิอฺรอจญเกิดขึ้นโดยการฝนขณะนอนหลับ 
(ทัศนะที่ถูกพาดพิงไปยังมุอาวิยะฮฺ และอัลหะซัน อัลบัศรีย) 
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3. อิสรออและมิอฺรอจญเกิดขึ้นกับวิญญาณและเรือนรางของ
ทาน นบีมุหัมมัด ในสภาพที่ต่ืนอยู มิใชนอนหลับ (ทัศนะของอุละมาอ
สวนใหญ)1 

ทัศนะที่สามนี่แหละคือทัศนะที่ถูกตอง และนี่คือทัศนะของ
บรรดา  อุละมาอสะลัฟ (รุนแรก) และเคาะลัฟ(รุนหลัง) ไมวาจะเปนอุ
ละมาอดานนิติศาสตร (ฟกฮฺ)อุละมาอหะดีษ หรืออุละมาอทางตรรกะ
วิทยา (อะฮฺลุลกะลาม)2  ยิ่งกวานั้น อุละมาอบางทานยังกลาววา ไดมี
มติเปนเอกฉันทในหมูเศาะฮาบะฮฺตอส่ิงนี้ เพราะทัศนะนี้ไดรับการ
สนับสนุนและยืนยันโดยหลักฐานมากมาย เชน 
 

                                                   
1  นอกจากนี้  ยั งมี ความขั ดแย งอื่ นๆอี ก ในหมู อุ ละมาอ เกี่ ยวกั บอิ สรออ และ 
มิอฺรอจญ นั่นคือ 

- อิสรออและมิอฺรอจญเกิดขึ้นในคืนเดียวกันหรือไม หรือวาอิสรออเกิดขึ้นในคืนหนึ่ง 
และมิอฺรอจญเกิดขึ้นในอีกคืนหนึ่ง? 

- อุละมาอสวนหนึ่งมีทัศนะวา เหตุการณอิสรออเกิดขึ้นในสภาพที่กําลังตื่นอยู สวน
มิอฺรอจญเกิดขึ้นในสภาพที่กําลังนอนหลับ 

- สวนอุละมาออีกกลุมหน่ึงมีทัศนะวา เหตุการณอิสรออเกิดขึ้นถึงสามหรือสี่ครั้งใน
สภาพที่กําลังตื่นอยู (ดู อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ ของอิบนุกะษีร เลม 3 หนา 115) 

2  ดู ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม ของอันนะวะวีย เลม 2 หนา 209, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ ของอิบนุ
กะษีร เลม 3 หนา 113 
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1. อัลลอฮฺไดเร่ิมตนอายะฮฺอิสรออดวยคําวา “สุบหานะ”  
ตามทัศนะของอุละมาอตัฟสีร คําวา “สุบหานะ” หรือคําสดุดี

ตางๆที่ใหความหมาย “มหาบริสุทธิ์ยิ่ง” เปนคําที่ถูกใชสําหรับกิจการที่
สําคัญ ยิ่งใหญ และอัศจรรย หรือฉงนสนเทห ดังนั้น ถาหากวา
เหตุการณอิสรออและมิอฺรอจญเกิดขึ้นกับวิญญาณของทานนบีใน
สภาพนอนหลับ หรือในความฝนเพียงเทานั้น แนนอนวาเหตุการณน้ี
ยอมเปนเพียงเหตุการณปกติธรรมดาเทานั้น ไมถือวายิ่งใหญ และไมมี
ส่ิงใดท่ีนาฉงนสนเทห3 แตทวาขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเปนสิ่งที่ยิ่งใหญและ
นาอัศจรรยยิ่ง ถึงกับมีการปฏิเสธทันทีทันใดจากชาวมุชริกีน และ
ถึงกับทําใหผูที่เขารับอิสลามที่มีอีมานออนบางคนตกมุรตัด (หลุดพน
จากอิสลาม) 

 
2. คําวา “บิอับดิฮี” ในตอนตนอายะฮฺของสูเราะฮฺ อัล-อิสรออ 

ซ่ึงมีหมายความวา “ดวยบาวของพระองค” นั่นคือ นบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตามหลักภาษาของทุกๆภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอาหรับ คําวา “อับดุน” หรือ “บาว” ถูกใชเรียกสําหรับ

                                                   
3 ดู ซาดุลมะสีร ของอิบนุลเญาซีย  เลม 5 หนา 4, ตัฟสีรอัลกุรอานุลอะซีม ของอิบนุกะษีร เลม 3 
หนา 23, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เลม 3 หนา 114 
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เรือนรางและวิญญาณพรอมกันทีเดียว หรือใชเรียกเฉพาะเรือนราง
เทานั้น จะไมมีการใชเรียกสําหรับวิญญาณเพียงอยางเดียว 

 
3. คําวา “ อัลบะเศาะรุ” ในอายะฮฺที่ 17 ของสูราะฮฺ อันนัจญมุ  

ใหความหมายวา เปนการดูดวยดวงตาที่เปนอวัยวะ และที่
สําคัญ “อัลบะเศาะรุ” (สายตา) เปนอวัยวะของรางกายที่จับตองได 
มิใชอวัยวะของวิญญาณ4 

 
4. สวนหะดีษที่พาดพิงไปยังทานหญิงอาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮา 

ที่วา “การเดินทางอิสรออของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัมเกิดขึ้นกับวิญญาณเทานั้น” เปนหะดีษเมาฎอฺ(ปลอม) 
ดังที่มีการยืนยันจากบรรดาอุละมาออิสลาม  อาทิเชน อิบนุ ดิหฺยะฮฺ 
และอิบนุสุร็อยจญ (ส้ินชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. 313) เชนเดียวกับทัศนะที่วา 
“การเดินทางอิสรออของทานรสูลลุลลอฮฺ เกิดขึ้นในความฝนขณะที่
ทานกําลังหลับอยู ซ่ึงเปนทัศนะที่มีการพาดพิงไปยังอัลหะซัน บิน อบี 
อัลหะซัน อัลบัศรีย (ส้ินชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. 110) ดวยการอุปโลกนขึ้นมา 
เพราะรายงานที่มาจากอัลหะซันเชนนี้ ไมเคยมีปรากฏในสมัยของ

                                                   
4 ดู ตัฟสีรอิบนุกะษีร เลม 3 หนา 23 



- 13 - 

บรรดาเศาะหาบะฮฺ และตาบิอีน แตทวา ทัศนะตางๆเหลานี้เกิดขึ้น
หลังจากที่มีมติเปนเอกฉันทวา เหตุการณการเดินทางอิสรออและมิอฺ
รอจญของทานรสูลลุลลอฮฺเกิดขึ้นกับวิญญาณและเรือนรางรวมกัน
ทีเดียว ในสภาพที่รูสึกตัว(ต่ืน)5 
 
5. การเดินทางอิสรออและมิอฺรอจญดวยเรือนรางและวิญญาณใน
สภาพที่รูสึกตัว  

ไมใชในสภาพที่กําลังนอนหลับและไมใชในความฝน เปน
ความหมายดั้งเดิมและแทจริง ตามที่มีระบุในอัลกุรอานและอัลหะดีษ  
ตามหลักของวิชาการอุศูลุลฟกฮฺ ถอยคําหนึ่งๆไมอาจเปลี่ยนจาก
ความหมายที่แทจริงและดั้งเดิมไปสูความหมายที่มีอุปมัย(เปรียบเปรย) 
หรือสามารถตีความเปนอยางอื่น หรือไมด้ังเดิม นอกจากวา จะมีพยาน
แวดลอมที่มาสกัดกั้นจากการใชความหมายดั้งเดิมและแทจริงตาม
สภาพการวินิจฉัยของชะรีอะฮฺและสติปญญา6 
 

                                                   
5 ดู มุหัมมัด เราะสูลุลลอฮฺ ของมุหัมมัด อุรรู  เลม 2 หนา 347-350 
6 ดู ฟตหุลบารีย ของอิบนุหะญัร อัลอัสเกาะลานีย เลม 7 หนา 204  
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ประวัติอิสรออและมิอฺรอจญ 
อุละมาออิสลามจํานวนมากมีทัศนะวาเหตุการณอิสรออและ

มิอฺรอจญเกิดขึ้นกอนการอพยพ 1 ป นั่นคือ ปที่ 12 แหงการแตงตั้ง
เปนศาสนทูตของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  

สวนเดือนที่มีการอิสรออและมิอฺรอจญนั้น รายงานที่ดีท่ีสุด
ระบุวาเหตุการณอิสรออและมิอฺรอจญเกิดขึ้นในเดือนเราะบีอุลเอาวัล 
โดยที่ อิบนุ อับบาส และญาบิร รอฎิยัลลอฮุอันฮุมา กลาววา 

 )  ِلدلُ    ووسلَّى  اهللاِ    رهِ   اهللاُ    صلَيع   لَّمسو    املِ    عالْفِي   موي 
 عِرج   يِهوفِ    بِعثَ،    وِفيهِ    اَألوِل،       رِبيعِ    ِمن   عشر   الثَّاِني     اِالثْنينِ   
 )مات وفِيِه هاجر، وفِيِه السماِء، ِإلَى ِبِه

“รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกใหกําเนิด
ในปชาง วันจันทรที่ 12 เดือนเราะบีอุลเอาวัล ในเดือนนี้
ทานถูกแตงตั้งเปนรสูล และในเดือนนี้ทานถูกพาขึ้นสู
ฟากฟา (มิอฺรอจญ) และในเดือนนี้ทานเดินทางฮิจญ
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เราะฮฺ (สูมหานครมะดีนะฮฺ) และในเดือนนี้ (อีกเชนกัน) 
ทานไดเสียชีวิตลง”7 

 
นี่คือทัศนะของอุละมาอ มุหั๊กกิกีน (ผูตรวจสอบพิสูจนและ

วินิจฉัยหลักฐาน) สวนใหญ เชน อัซซุฮฺรีย และอุรวะฮฺ และนี่คือทัศนะ
ที่ถูกตอง วัลลอฮุอะอฺลัม  

ยังมีอีกทัศนะหนึ่งที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวางของผูคน
สวนใหญ ถึงแมวาสายรายงานของมันจะไมเศาะฮีหฺก็ตาม หนําซ้ําอุ
ละมาอหะดีษบางทานยังถือวาเปนรายงานปลอมอีกดวย นั่นคือทัศนะ
ที่วา เหตุการณอิสรออและมิอฺรอจญเกิดขึ้นในค่ําคืนที่ 27 ของเดือน
เราะญับ8  

อิบนุกะษีร (เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. 774) กลาววา “สวนบางคน
เขาใจวาเหตุการณอิสรออเกิดขึ้นในชวงตนของคืนวันศุกร ในเดือน
เราะญับ ซ่ึงเปนที่รูจักกันในนามของคืน (อัรเราะฆออิบ) ซ่ึงแปลวา 
“ของขวัญอันมีคา” ซ่ึงไดมีการคิดอุตริละหมาดเราะฆออิบที่เปนที่รูจัก

                                                   
7  บันทึกโดยอิบนุ อบีชัยบะฮฺ ในอัลมุศ็อนนัฟ และอัลูซกอนีย ในอัลอะบาฏิล เลม 1 หนา 126 
ดวยสายรายงานที่เศาะฮีหฺตามเงื่อนไขของอัลบุคอรีย (ดูหนังสือ ตารีฆเมาลิด อันนะบี ของฏ็
อรฮุนีย) 
8 ดู อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เลม 3 หนา 109, ฟตหุลบารีย เลม 7 หนา 204 
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กันในค่ําคืนนั้น โดยที่ทัศนะดังกลาวไมมีตนตอ หรือที่มาและหลักฐาน
ใดๆ สนับสนุนเลย”9 

อบู ชามะฮฺ (เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. 665) 10 และอิบนุหะญัร อัลอัส
เกาะลานีย (เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ.852)11 กลาววา “มีนักประวัติศาสตรบาง
คนระบุวา (เหตุการณอิสรออเกิดขึ้นในเดือนเราะญับ) ทัศนะนี้เปน
ทัศนะที่โกหกอยางชัดแจง” 
 

                                                   
9  ดู อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เลม 3 หนา 109, ละหมาดเราะฆออิบน้ีเปนละหมาดที่อุตริที่นา
รังเกียจยิ่ง และไดรับการปฏิเสธจากบรรดาอุละมาออิสลาม เชนอันนะวะวีย และอัสสะยูฏีย เปน
ตน (ดู ชัรหเศาะฮีหฺ มุสลิม เลม 8 หนา 20, อัลอัมรุ บิลอิตติบาอฺ วันนะฮฺยุ อัน อัลอิบติดาอฺ หนา 
167) 
10 ดู อัลบาอิษ อะลาอนิการ อัลบิดะอฺ หนา 71  
11 ดู ตับยีน อัลอะญับ บิมา วะเราะดะ ฟชะฮฺร ิเราะญับ หนา 11 
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เหตุการณอิสรออและมิอฺรอจญ 
 

 

 

๑. การปรากฏตัวของมลาอิกะฮฺ 

มีรายงานหนึ่งระบุวา “ขณะที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม พักอยูในบานของทานที่มักกะฮฺ กําลังเอนกายและมี
อาการงวงนอนอยูนั้น ฉับพลัน หลังคาบานของทานก็ถูกเปดออก และ
ญิบรีลก็เขามาในบาน และพาทานนบีมุหัมมัดออกสูมัสยิดอัลหะ
รอม”12 

ขณะที่อีกรายงานหนึ่งระบุวา “ขณะที่ทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กําลังเอนกายอยูที่หะญัร(ตําแหนงที่อยู
ระหวางหินดํากับมะกอมอิบรอฮีม) ซึ่งถูกขนาบขางดวยหัมซะฮฺ บิน 
อับดุลมุตเฏาะลิบ และญะอฺฟร บิน อบีฏอลิบ เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา 

                                                   
12 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 1 หนา 91, เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 148 
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ในอาการที่งวงนอน ก็มีมลาอิกะฮฺจํานวนหนึ่งเขามาหา โดยไดถือ
ภาชนะทองคําที่บรรจุดวยหิกมะฮฺและอีมานมาดวย”13  

อิมามอันนะวาวีย กลาววา หิกมะฮฺ คือ วิชาความรู ท่ี
ประกอบดวยการรูจักอัลลอฮฺ พรอมกับชวยสรางความความตั้งใจที่
ลึกซึ้ง เปนสิ่งที่ชวยขัดเกลาจิตใจ การทําใหมองเห็นสัจธรรมอยาง
ชัดเจน เพื่อที่จะไดนํามาปฏิบัติ และเพื่อปกปองตนเองจากการเปน
ปฏิปกษตอสัจธรรม14 
 
๒. ผาอกทานนบีมุหัมมัด   

จากนั้น มลาอิกะฮฺญิบรีลจึงไดผาหนาอกของทาน เริ่มจาก
ลําคอไปจนถึงใตสะดือของทาน แลวก็เอาหัวใจของทานนบีออกมาทํา
ความสะอาดดวยน้ําซัมซัมในภาชนะทองคําใบหนึ่งจนสะอาด หลังจาก
นั้นก็บรรจุหิกมะฮฺและอีมานลงในอกของทาน เสร็จแลวจึงไดเย็บ
ประกบหนาอกของทานใหติดกันเหมือนเดิม15 

                                                   
13 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 248, เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 147 
14 ดู ฟตหุลบารีย เลม 1 หนา 461 
15 เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 147  
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ดวยเหตุนี้ อะนัส บิน มาลิก จึงกลาววา “แทจริง ฉันเคยเห็น
รอยเย็บดังกลาวที่หนาอกของทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิ
วะสัลลัม” 16 

อุละมาอบางทานกลาววา การผาอกในครั้งนี้เปนการผาครั้งที่
สาม หลังจากที่มีการผาครั้งแรกเมื่อครั้งที่ทานยังเปนเด็กอยู ตอมาได
มีการผาครั้งที่สองเมื่อตอนที่ทานถูกแตงตั้งใหเปนรสูล17 วัลลอ
ฮุอะอฺลัม 
 
๓. บุรอก 

หลังจากนั้น ไดมีการนําสัตวตัวหนึ่งที่มีรูปรางสีขาวและลําตัว
ยาวคลายกับมา ลําตัวของมันจะใหญกวาลาเล็กนอย แตจะเล็กกวา
ลอ มีช่ือวา “บุรอก” เพื่อใชเปนพาหนะในการเดินทางอิสรออและมิอฺ
รอจญในครั้งนี้ 

บุรอกเปนสัตวที่เคยเปนพาหนะของนบีทานกอนๆ มาแลว18 
มันสามารถกาวเทาแตละกาวไดไกลจนสุดสายตา19  

                                                   
16 เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 147 
17 ดู อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เลม 3 หนา 111, ฟตหุลบารีย เลม 7 หนา 205 
18 ดู สีเราะฮฺอิบนุฮิชาม เลม 1 หนา 397, อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เลม 3 หนา 109, ฟตหุลบารีย 
เลม 7หนา 205 
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บุรอกมาปรากฏตัวในสภาพที่มีพรอมทั้งอานนั่งและสาย
บังเหียน ตอนแรกมันแสดงอาการพยศและลําบากในการขับขี่ ดังนั้น
ญิบรีลจึงกลาวแกมันวา “บุรอกเอย! ทําไมเจาจึงเปนอยางนี้? ขาขอ
สาบานตออัลลอฮฺวา แทจริงยังไมเคยมีมัคลูกใดขี่เจาที่จะมีเกียรติใน
ทัศนะของอัลลอฮฺยิ่งไปกวาเขาผูนี้” หลังจากนั้นมันจึงเชื่องลง20 
 
๔. การอสิรออสูมัสยิดอัลอักศอ 

หลังจากทานนบีมุหัมมัดขึ้นนั่งบนหลังบุรอกเรียบรอยแลว 
ทานก็เริ่มเดินทางพรอมกับมลาอิกะฮฺญิบรีล(อะลัยฮิสสลาม) มุงสูบัย
ติลมักดิส21 ซึ่งตั้งอยูที่เมืองอีเลีย22 ประเทศปาเลสไตนในปจจุบัน  

การเดินทางกลางคืน(อิสรออ)ในครั้งนี้ ทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไดหยุดละหมาด ณ หลายสถานที่
ดวยกัน ดังนี้ 

1. ที่เมืองยัษริบ หรือฏ็อยยิบะฮฺ (เมืองมะดีนะฮฺปจจุบัน)  

                                                                                                    
19 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4หนา 248, เลม 8 หนา 207, เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 147 
20  มุสนัดอะหมัด เลม 3 หนา 164, สุนันอัตติรมิซีย เลขที่ 5138, เปนหะดีษหะสัน เฆาะรีบ 
และอิบนุหิบบานถือวาเปนหะดีษที่เศาะฮีหฺ 
21 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 248, เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 147 
22 สีเราะฮฺอิบนุฮิชาม เลม 1 หนา 396 
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2. ท่ีเขาซีนาย ซึ่งเปนสถานที่ที่อัลลอฮฺไดตรัสกับนบี 
มูซา อะลัยฮิสสลาม 

3. ท่ีเมืองมัดยัน ใกลกับตนไมของทานนบีมูซา  
อะลัยฮิสสลาม 

4. ที่ บัยติลละหมิน(เบธเลเฮม)สถานที่ใหกําเนิดนบี 
อีซา อะลัยฮิสสลาม23 

และการเดินทางกลางคืน (อิสรออ) ในครั้งนี้ ทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดพบเห็นเหตุการณตางๆ หลายอยาง  

อัลลอฮฺไดตรัสวา 

 〉لِّلناِس ِفتنةً ِإالَّ أَريناك الَِّتي الرُّؤيا جعلْنا وما®

“และเรามิไดทําใหการมองเห็นภาพตางๆ ที่เราไดแสดง
แกเจา (ในค่ําคืนอิสรออ) นอกจากเพื่อเปนการทดสอบ
ศรัทธาอยางหนึ่งสําหรับมวลมนุษย” (อัลอิสรออ : 60)  

 
อิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺ อันฮุมา กลาววา คําวา “รุอยา” 

ในที่นี้หมายถึง การมองเห็นสายดวยสายตาภายนอก ในสภาพที่กําลัง
                                                   
23 สุนันอันนะสาอีย เลม 1 หนา 222, ดะลาอิล อันนุบูวะฮฺ ของอัลบัยฮะกีย เลม 2 หนา 356 ดวย
สายรายงานที่เศาะฮีหฺ 
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ต่ืนอยูตอภาพตางๆที่ปรากฏตอหนาทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ในค่ําคืนอิสรออขณะที่ทานถูกพาเดินทางไปยังบัยตุล
มักดิส24 
 
๕. สวนหนึ่งของภาพที่ปรากฏใหเห็น 

1. นบีมูซา อะลัยฮิสสลาม กําลังยืนละหมาดอยูบนหลุมศพ
ของทาน25 

2. ชนกลุมหนึ่งที่กําลังปลูกพืชและเก็บเกี่ยวในวันหนึ่ง ทุกคร้ัง
ที่พวกเขาเก็บเกี่ยว สวนและไรนาของเขาที่ถูกเก็บเกี่ยวแลวจะกลับคืน
สูสภาพเดิมเหมือนกับกอนที่จะมีการเก็บเกี่ยว ทานนบีมุหัมมัด จึง
ถามญิบรีลถึงขอเท็จจริงของดังกลาว  ญิบรีลตอบวา “พวกเขาคือกลุม
ชนที่ตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ พวกเขาจะไดรับผลบุญถึง 700 เทา”26 

                                                   
24   เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 250, มุสนัดอะหมัด เลขที่ 1916, 3500 ดวยสายรายงานที่
เศาะฮีหฺ, เพราะคําวา “รุอยา” สามารถใชกับความฝนและกับการมองดวยสายตาปกติขณะที่ตื่น
อยู (ดู ซาดุลมะสีร เลม 5 หนา 53) 
25 เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 4 หนา 185 
26 มุสนัดอัลบัซซารฺ เลขที่ 55, ตะฮฺซีบุลอาษาร ของอัตเฏาะบะรีย เลขที่ 727, ตัฟสีรอัตเฏาะบะ
รีย เลม 15 หนา 6, 15 
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3. ชนกลุมหนึ่งกําลังใชศีรษะตัวเองทุบลงบนกอนหินใหญ ทุกครั้งที่
พวกเขาใชศีรษะทุบลงบนกอนหิน ศีรษะของพวกเขาจะแตกกระจาย 
แตแลวก็จะถูกทําใหกลับคืนสูสภาพปกติเหมือนเดิม แลวพวกเขาก็จะ
ใชหัวของพวกเขาทุบลงบนกอนหินอีกอยางไมหยุดหยอน  ดังนั้น 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงถามญิบรีลวา “โอ ทานญิบรีล 
พวกเขาเหลานี้เปนใครกัน ?” ญิบรีลตอบวา “พวกเขาเหลานี้คือผูที่
หนักศีรษะที่จะกมกราบตออัลลอฮฺ (คือไมปฏิบัติละหมาด)”27 

ยังมีภาพตางๆอีกมากมายตามที่มีระบุในหะดีษที่บันทึก
โดยอัตเฏาะบะรอนีย อัลบัยฮะกีย อัลบัซซารฺ และอื่นๆ แตสวนมาก
เปนหะดีษที่เฎาะอีฟ (ออน)28 

 
๖. บัยตลุมักดิส 

ในที่สุดทานนบีและญิบรีลก็เดินทางไปถึงบัยตุลมักดิส (เมือง
อีเลีย ประเทศปาเลสไตน) ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงผูก

                                                   
27 ดะลาอิล อันนุบุวะฮฺ ของอัลบัยฮะกีย, เลม ๒ หนา ๓๙๘ 
28 มัจญมะอฺ อัซซะวาอิด เลม 1 หนา 65-73, ดะลาอิล อันนุบุวะฮฺ เลม 2 หนา 398 
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บุรอกไวที่เสา(ประตูของมัสยิดอัลอักศอ) ซ่ึงในอดีต บรรดาทานนบีคน
กอนๆ ก็เคยผูกมันไวกับเสาตนนี้เชนกัน29  

เสร็จแลว นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม เดินเขา
ไปในมัสยิดอัลอักศอ และทานไดละหมาดสุนัตสองร็อกอัต (ดวยการ
เปนอิมามนําละหมาดแกบรรดานบีกอนหนาทาน) หลังจากนั้นทานนบี
ก็ เดินออกมาจากมัสยิดในสภาพที่กระหายอยางมาก ดังนั้น 
ญิบรีล อะลัยฮิสสลาม จึงนําภาชนะสองใบมาเสนอแกทาน ใบหนึ่ง
บรรจุสุราและอีกใบหนึ่งบรรจุนมสด ทานนบีมองดูทั้งสอง แลวทานก็
เลือกเอาภาชนะที่บรรจุนมสด ญิบรีล อะลัยฮิสสลาม จึงกลาวแกทาน
วา “มวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์แหงอัลลอฮฺที่พระองคทรงประทาน
ทางนํา(ฮิดายะฮฺ )แกทาน จนทานเลือกเอาส่ิงที่ เปน 
ฟฏเราะฮฺ (ธรรมชาติบริสุทธิ์ หมายถึง อิสลามและความเที่ยงธรรม30) 
หากแมนวาทานเลือกเอาสุรา ประชาชาติของทานยอมตองหลงทาง
อยางแนนอน”31 
 
๗. อัลมิอฺรอจญ (ขึ้นสูฟา) 

                                                   
29 เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 145 
30 เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 145 
31 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 6 หนา 240, 241 
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ห ลั ง จ า ก จั ด ก า ร สิ่ ง ต า ง ๆ เ ป น ที่ เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว  
ญิบรีล อะลัยฮิสสลามพรอมกับทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ก็ขึ้นสูฟา (มิอฺรอจญ) โดยใชบันไดพิเศษ ไมใชบุรอก นั่นคือ 
บันได “อัลมิอฺรอจญ” ท่ีมีความงดงามยิ่ง สวนบุรอกนั้นถูกมัดไวที่
ประตูมัสยิดบัยตุลมักดิส เพื่อใชเปนพาหนะในการเดินทางกลับสูมหา
นครมักกะฮฺอีกครั้งหนึ่ง32 วัลลอฮุอะอฺลัม 
 
๘. ชั้นฟาของโลก 

หลังจากที่ท้ังสองเดินทางไปถึงยังฟาชั้นที่ 1 (ช้ันฟาของโลก) 
ญิบรีลไดขออนุญาตผานเขาไป (จากยามเฝาประตูที่มีนามวา อิสมา
อีล)33 

ยามถามวา : ทานเปนใคร? 
ญิบรีลตอบวา : ญิบรีล 
ยามถามตอไปวา : ใครมากับทาน? 
ญิบรีลตอบวา : มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 

                                                   
32  เ ศ าะฮี หฺ อั ลบุ คอ รี ย  เ ล ม  4 หน า  248,  เ ศาะฮี หฺ มุ สลิ ม  เ ล ม  1 หน า  150,  
ดะลาอิ ล  อั น นุ บุ ววะฮฺ  เ ล ม  2หน า  291,  ตั ฟ สี รอิ บ นุ กะษี ร  เ ล ม  3 หน า  22,  
อัลบิดายะฮฺ วันนิฮายะฮฺ เลม 3 หนา 111, ฟตหุลบารีย เลม 7 หนา 207-208 
33 ดะลาอิลอันนุววะฮฺ เลม 2 หนา 391 
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ยามถามตอไปวา : เขาไดรับบัญชาใหมิอฺรอจญแลวหรือ? 
ญิบรีลตอบวา : ใช 
ยามจึงเปดประตูตอนรับ พรอมกับกลาวคําตอนรับวา “ยินดี

ตอนรับ และแขกผูมีเกียรติที่สุดไดมาถึงแลว”  
ดังนั้นทั้งสองจึงเขาไปยังฟาชั้นที่หนึ่ง 
ณ ที่นี่ ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดพบ

กับนบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม ทานจึงใหสลามแกทานนบีอาดัม และ
ทานนบีอาดัมก็ตอบรับสลามดวยความรูสึกที่เปยมดวยความสนิท
สนมในการตอนรับการมาเยือนของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ประหนึ่งการตอนรับของบิดาที่มีตอบุตรชายที่ไดรับการ
แตงตั้งเปนนบีพรอมกับขอดุอาอและอวยพรใหแกทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม34 

นบีอาดัม อะลัยฮิสสลาม พํานักอยู ณ สถานแหงหนึ่ง ซ่ึงทั้ง
ดานขวาและดานซายของทาน จะเต็มไปดวยภาพอันมากมายของมัค
ลูก (ที่เปนลูกหลานของทาน) ยามใดที่ทานหันหนาไปมองมัคลูก 
(ลูกหลานของทาน) ท่ีอยูทางขวามือ ทานจะหัวเราะ (ดวยความภูมิใจ

                                                   
34 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 248, เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 145  
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และดีใจ) แตยามใดที่ทานหันหนาไปมองมัคลูก (ลูกหลานของทาน) ท่ี
อยูทางซายมือทานจะรองไห (ดวยความโศกเศราและเสียใจ)  

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงถามวาญิบ
รีลวา “น่ีคืออะไรหรือ โอญิบรีล”?  

ญิบรีลตอบวา “ส่ิงที่อยูทางดานขวาของนบีอาดัมนั้น คือ 
วิญญาณของลูกหลานทานที่เปนชาวสวรรค สวนสิ่งที่อยูทางดานซาย
ทานนั้น คือวิญญาณของลูกหลานทานที่เปนชาวนรก”35 
 
9. แมน้ําไนล อัลฟุรอต และ อัล-เกาษัร 

ณ ชั้นฟาแหงนี้ ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
ไดเห็นแมน้ําสองสายท่ีกําลังไหลอยู ญิบรีลจึงกลาว (อธิบาย) วา “น่ี
คือตนน้ําสองสายของแมน้ําไนล (Nile River) และอัลฟุรอต 
(Euphrates) และทานยังไดเห็นสายน้ําอีกแหงหนึ่ง ซ่ึงมีคฤหาสนหนึ่ง
ถูกสรางมาจากไขมุก และทับเพชรมรกต (ซะบัรญัต) ต้ังตระหงานอยู
บนแมน้ําแหงนี้ กลิ่นของมันหอมโชยประหนึ่งกลิ่นของมิสก (น้ําหอมที่
สกัดจากสะดือของชะมดเชียง)  

                                                   
35 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 248, เศาะฮีหฺมุสลิม เลม1 หนา 145 
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ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงถามญิบรีล
วา “น่ีคืออะไรหรือ โอทานญิบรีล”? 

ญิบรีลตอบวา “น่ีคือ (สระน้ํา) อัลเกาษัร ซ่ึงองคพระผูอภิบาล
ของทานไดจัดเตรียมไวสําหรับทาน” 

อนึ่ง บางรายงานระบุวา “อัลเกาษรัอยูในฟาชั้นที่เจ็ด”36 
การเดินทางมิอฺรอจญในคืนนั้น มีระบุวา ทานนบีมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดรับการนําเสนอใหทานเห็นภาพ
เหตุการณ อาทิเชน ภาพของผูที่กินทรัพยสินที่ตองหาม (หะรอม) และ
กินดอกเบี้ย ภาพของผูหญิงที่ทําซินา(ผิดประเวณี) และบรรดาผูที่ชอบ
นินทา ฯลฯ แตสวนใหญจะมาจากสายรายงานที่เฎาะอีฟที่บันทึกโดยอิ
มามอะหฺมัด (ในอัลมุสนัด), อิบนุมาญะฮฺ (ในอัสสุนัน), อัตเฏาะบะ
รอนีย (ในอัลมุอฺญัม) และอัล-บัยฮะกีย (ในอัสสุนัน)37  นอกจากนี้
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังไดพบกับมลาอิกะฮฺผู
เฝานรกญะฮันนัมและดัจญาล38 

                                                   
36 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม1 หนา 92, เศาะฮีหฺมุสลิม เลม1 หนา 148 
37 ดู ตัฟสีรอัลกุรอานลุอะซีมของอิบนุกะษีร เลม 3 หนา 4 
38 เศาะฮีหฺ อัลบุคอรีย เลม 4 หนา 248, เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 145-146 
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10. ฟาชั้นที ่2  

หลังจากนั้น ญิบรีลไดพาทานนบีมุหัมมัดขึ้นสูฟาชั้นที่ 2 และ
เม่ือถึงประตูฟาชั้นที่  2 ไดมีการสอบถามและกลาวให เกียรติ
เชนเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ประตูฟาชั้นแรกที่ผานมา 

ณ ฟาชั้นที่  2 แหงนี้  ทานนบีมุหัมมัด ไดพบกับ 
นบีอีซา บุตรมัรยัม และนบียะหยา บุตรนบีซาการียา อะลัยฮิมุสสลาม 
ทานนบีจึงใหสลามแกทานทั้งสองและนบีทั้งสองก็ตอบรับสลามทาน 
พรอมกับตอนรับทานนบีดวยการใหเกียรติยิ่ง ประหนึ่งการตอนรับของ
พี่นองที่มีตอกัน พรอมกับกลาวอวยพรใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ประสบกับความโชคดี  

นบีอีซา บิน มัรยัม อะลัยฮิสสลาม เปนบุรุษที่มีเรือนรางปาน
กลาง ผิวขาวอมแดง ผมเหยียดตรง รูปรางหนาตาคลายๆกับ อุรวะฮ3ฺ9 
บิน มัสอูด อัสษะกอฟย40 
 

                                                   
39  ทานคือ อุรวะฮฺ บิน มัสอูด บิน มะอฺตับ อัสษะเกาะฟย เศาะหาบะฮฺทานหนึ่งท่ีเปนที่รูจักใน
ฐานะหัวหนาเผาทานหนึ่งที่เมืองฏออิฟที่เขารับอิสลามและพยายามเชิญชวนเผาของทานใหเขา
รับอิสลาม แตทานกลับถูกตอตานและสุดทายทานถูกสังหารโดยเผาของทานเองเมื่อปที่ 9 ฮ.ศ. 
(อัลอิศอบะฮฺ เลม 2 หนา 470) 
40  เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย, เลม ๔ หนา ๒๔๘, มุสลิม เลม ๑ หนา ๑๔๕-๑๕๑ 
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11. ฟาชั้นที่ 3  

หลังจากนั้น ญิบรีล (อะลัยฮิสสลาม) ไดพาทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสูฟาชั้นที่ 3 พอถึงประตูฟาชั้นที่ 3 ไดมี
การสอบถามและกลาวใหเกียรติเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นที่ประตูฟาชั้น
แรกที่ผานมา 

หลังจากที่ไดรับอนุญาต ทานนบีมุหัมมัดก็เขาไป พลันทานก็
ไดพบกับทานนบียูซุฟ บุตร นบียะอฺกูบ อะลัยฮิมัสสลาม ทานจึงให
สลามแกนบียูซุฟ และนบียูซุฟก็ตอบรับสลาม พรอมกับตอนรับทานน
บี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยการใหเกียรติยิ่ง และอวยพรให
ทานนบีประสบกับความโชคด4ี1 
 
12. ฟาชั้นที ่4 

หลังจากนั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและญิบรีล
ก็เดินทางขึ้นไปยังฟาชั้นที่ 4 เมื่อจากเสร็จส้ินการสนทนาโตตอบกับผู
เฝาประตู ท้ังสองก็ผานประตูเขาไปขางใน ณ ที่นั่น ทานนบีไดพบกับ
ทานนบีอิดรีส อะลัยฮิสสลาม ทานจึงใหสลาม และนบีอิดริสก็ตอบรับ

                                                   
41 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม ๔ หนา ๒๔๘, มสุลิม เลม ๑ หนา ๑๔๖ 
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สลามพรอมทั้งกลาวตอนรับดวยความยินดี และอวยพรใหทาน 
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมประสบกับความโชคด4ี2 
 
13. ฟาชั้นที ่5  

หลังจากนั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และญิบรีล
ก็เดินทางขึ้นไปยังฟาชั้นที่ 5 หลังจากที่ท้ังสองไดรับอนุญาตจากผูเฝา
ประตูและผานประตูเขาไป ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมก็ไดพบกับทานนบีฮารูน บุตร อิมรอน อะลัยฮิสสลาม ทานน
บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงใหสลามแดทาน และนบีฮารูน อะ
ลัยฮิสสลาม ก็ตอบรับสลาม พรอมกับกลาวตอนรับดวยความยินดี 
และอวยพรใหทานนบีประสบกับความโชคด4ี3 

ทานนบีฮารูน อะลัยฮิสสลาม เปนคนที่มีเครายาวถึงหนาทอง 
สีของมันสวนหนึ่งดําและอีกสวนหนึ่งขาว44 

                                                   
42 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 248, มุสลิม เลม 1 หนา 146 
43 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 248, มุสลิม เลม 1 หนา 146, 150 
44 ดะลาอิล อันนุบูวะฮฺ เลม 2 หนา 373 
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14. ฟาชั้นที ่6  

หลังจากนั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและญิบรีล
ก็เดินทางขึ้นไปยังฟาชั้นที่ 6 หลังจากที่ไดรับอนุญาตจากผูเฝาประตู 
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ผานประตูเขาไป ณ 
ช้ันฟาแหงนี้ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไดพบกับทานนบีมู
ซา บุตร อิมรอน อะลัยฮิสสลาม ทานจึงใหสลามแกทานนบีมูซา และ
ทานนบีมูซาก็ตอบรับสลาม พรอมกับกลาวทักทายตอนรับนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประหนึ่งการตอนรับของพี่นอง และได
อวยพรใหทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประสบกับความโชค
ดี45 

สวนรูปรางของทานนบีมูซา บุตร อิมรอน อะลัยฮิสสลาม น้ัน 
ทานเปนชายผิวดํา รูปรางสูงใหญ และมีรางกายที่แข็งแรง ผมดกและ
หยิกเสมือนกับชนเผาชะนูอะฮฺ (ชนเผาหนึ่งที่อาศัยอยูในประเทศ
เยเมน)46 

เมื่อถึงเวลาที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
จะอําลา ทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม ก็รองไหทันที เมื่อถูกถามวา

                                                   
45 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 249, มุสลิม เลม 1 หนา 146, 150 
46 มุสนัดอิมามอะหมัด เลขที่ 2347, เปน หะดีษเศาะฮีหฺ 
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ทําไมตองรองไห ? ทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม ตอบวา “โอ องคพระผู
อภิบาลของฉัน เหตุท่ีฉันรองไหก็เพราะชายหนุมทานนี้ (หมายถึงทาน 
นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ซ่ึงพระองคทรงแตต้ังเขาให
เปนรสูลหลังจากฉัน แตประชาชาติของเขาไดเขาสวรรคมากกวา
ประชาชาติของฉัน” 47 
 
15. ฟาชั้นที่ 7 (อัลบัยต อัลมะอฺมูร) 

หลังจากนั้น ญิบรีลพรอมกับทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ก็เดินทางตอไปยังฟากฟาชั้นที่ 7 หลังจากที่ทั้งสองไดไป
ถึงและไดรับอนุญาตใหผานประตูเขาไป ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
สัลลัมก็ไดพบกับทานนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม ในสภาพที่ทาน
กําลังพิงหลังไปยังอัลบัยต อัลมะอฺมูร48  

ณ อัลบัยต อัลมะอฺมูรแหงนี้ ทุกๆวัน และทุกๆเวลาจะมี
บรรดามลาอิกะฮฺเขาไปประกอบอิบาดะฮฺ จํานวน 70,000 ทาน หลัง

                                                   
47 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 249, มุสลิม เลม 1 หนา 146, 150 
48   อัลบัยต อัลมะอฺมูร คือ มัสยิดบนชั้นฟา ท่ีตั้งของมันบนชั้นฟาตรงกับที่ตั้งของกะอฺบะฮฺบน
พื้นโลก หากมันรวงลงมาบนพื้นโลก มันตองรวงลงบนกะอฺบะฮฺอยางแนนอน (ดู ญะมิอุลบะยาน 
เลม 17 หนา 41, ฟตหุลบารีย เลม 6 หนา 356) 
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เสร็จส้ินจากการประกอบอิบาดะฮฺ พวกเขาก็จะออกจากอัลบัยต อัล
มะอฺมูร(บัยตุลมะอฺมูร) และจะไมหวนกลับมาอีกเปนครั้งที่สอง 

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงใหสลามแก
ทานนบีอิบรอฮีม และทานนบีอิบรอฮีมก็ตอบรับสลาม และตอนรับการ
มาเยือนของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประหนึ่งการ
ตอนรับของบิดาตอการมาเยือนของบุตรชาย พรอมกับอวยพรใหทาน 
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ประสบกับความโชคดี 

รูปรางหนาตาของนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เกือบเหมือน
และใกลเคียงกับรูปรางหนาตาของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม49 

ตามรายงานหนึ่งจากอะนัส บิน มาลิก กลาววา นบีอิบรอฮีม 
อะลัยฮิสสลาม พํานักอยูในฟาชั้นที่ 6 สวนนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม
พํานักอยูในฟาชั้นที่ 7 เนื่องเพราะความประเสริฐของพระดํารัส
ของอัลลอฮฺ (ที่พระองคไดตรัสกับทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม)50 

อิบนุหะญัร อัลอัสเกาะลานีย กลาววา “และที่ถูกตองจาก
รายงานทั้งหมด –นอกเหนือจากรายงานของ ชะรีก จากอะนัส และ

                                                   
49 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 249, มุสลิม เลม 1 หนา 146, 150 
50 เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 8 หนา 208, มุสลิม เลม 1 หนา 149 
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รายงานของอิบนุ ชิฮาบ จากอะนัส ระบุวา ทานนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิส
สลามพํานักอยูในฟาชั้นที่ 7 และรายงานนี้เปนรายงานที่มีนํ้าหนักกวา 
เพราะตามรายงานมี ระบุ ว าท านนบีมุ หั มมั ด  ศ็ อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม เห็นทานนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม อยูในสภาพที่
ทานกําลังพิงหลังใหกับอัลบัยต อัลมะอฺมูร (ซ่ึงตั้งอยูท่ีฟาชั้นที่ 7)” 51 
 
16. เสียงบันทึกของปากกา 

หลังจากนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม 
พรอมดวยญิบรีลก็เดินทางตอไปยังสถานที่แหงหนึ่ง ซ่ึงที่นั่นทานไดยิน
เสียงปากกาที่บรรดามลาอิกะฮฺกําลังใชมันบันทึกบทบัญญัติตางๆ 
ของอัลลอฮฺ วะหฺยู และอ่ืนๆ52 

                                                   
51  ฟตหุลบารีย เลม 1 หนา 146 
52   เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 1 หนา 92, มุสลิม เลม 1 หนา 146, ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 2 หนา 
221 
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17. รับคําส่ังละหมาด ณ สิดเราะตุล มุน
ตะฮา 

หลังจากนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
พรอมดวยญิบรีล จึงเดินทางตอไปยังสิดเราะตุลมุนตะฮา ซ่ึงเปนตนไม
ที่ผลของมันโตเทากับโองน้ํา(กุลละฮฺ)และใบของมันเหมือนกับหูชาง53 
สิดเราะตุลมุนตะฮาแหงนี้ เปนจุดสูงสุดสําหรับส่ิงที่ถูกยกขึ้นมาจาก
เบื้องลาง และเปนจุดสิ้นสุดสําหรับส่ิงที่ถูกสงลงไปจากเบื้องบน54 

อิบนุ อับบาส และบรรดาอุลามาอนักอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
กลาววา “เหตุที่ถูกเรียกวาสิดเราะตุลมุนตะฮา เนื่องเพราะความรูของม
ลาอิกะฮฺจะสิ้นสุดลงเพียงแคนี้เทานั้น ยังไมเคยมีใครลวงล้ําเขตนั้น 
นอกจากทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เพียงทานเดียว
เทานั้น55 

ตามรายงานของอะนัสที่เลามาจากทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม ระบุวา “สิดเราะตุลมุนตะฮา ต้ังอยูบนฟาชั้นที่ 7” 56 

                                                   
53  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 146 
54  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 157, มุสนัดอิมามอะหมัด เลขที่ 3665 
55  ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 2 หนา 214 
56  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 146 



- 37 - 

ขณะที่รายงานของอับดุลลอฮฺ บิน มัสอูด ระบุวา “สิดเราะ
ตุลมุนตะฮา ต้ังอยูบนฟาชั้นที่ 657 

ทั้งสองรายงานลวนเปนหะดีษเศาะฮีหฺที่บันทึกโดยมุสลิม  
อิมามอันนะวาวีย กลาววา “สามารถนําหะดีษทั้งสองมา

ประสานกัน ในความหมายที่วา ราก (หรือชวงลางของลําตน) ของมัน
ต้ังอยูท่ีฟาชั้นที่ 6 และสวนลําตนและสวนอื่นๆของมันตั้งอยูในฟาชั้นที่ 
7” 

ณ เบื้องลางของสิดเราะตุลมุนตะฮา มีสายน้ําพุงออกมา 4 ลํา
ธาร 2 ลําธารถูกซอนเรนไว และอีก 2 ลําธารเปนที่ปรากฏ  

ญิบรีล กลาววา “สองลําธารที่ถูกซอนเรนคือสองธารน้ําใน
สวนสวรรค สวนสองสายธารที่ปรากฏ คือ แมน้ําไนล และฟุรอต (ยูเฟร
ตีส)” 58 

อิบนุหะญัร อัลอัสเกาะลานีย กลาววา “ตนกําเนิดของแมน้ํา
ไนล และยูเฟรตีสอยูใตสิดเราะตุลมุนตะฮา และสถานที่ของแมน้ําทั้ง
สองสาย คือฟากฟาของโลก และจากฟากฟาของโลกนี่แหละน้ําของมัน
ไดไหลลงสูพื้นดิน” 59 
                                                   
57  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 147 
58  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 150 
59  ฟตหุลบารีย เลม 13 หนา 482 
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หลังจากที่สิดเราะตุลมุนตะฮาถูกปกคลุม(และตกแตง) โดย
บางสิ่งดวยคําบัญชาจากอัลลอฮฺ มันก็ไดกลายสิ่งที่มีภาพลักษณอัน
สวยงามยิ่ง จนไมมีมัคลูกของอัลลอฮฺทานใดสามารถบรรยายถึง
ลักษณะอันสวยงามของมันได 

บางรายงานระบุวา สิดเราะตุลมุนตะฮาถูกปกคลุมดวยบรรดา
ผีเสื้อทองคํา  

บางรายงานระบวุามันถูกปกคลุมดวยบรรดาตั๊กแตนทองคํา  
บางรายงานระบุวามันถูกปกคลุมดวยกลุมของมลาอิกะฮฺ 
บางรายงานระบุวามันถูกปกคลุมดวยพรมสีเขียว  
และบางรายงานระบุวามันถูกปกคลุมดวยหมูนกสีเขียว 60 
ณ สิดเราะตุลมุนตาฮาแหงนี้ อัลลอฮฺไดทรงประทานวะหฺยูแก

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยโองการฟรฎ
ละหมาดใหแกทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเองและ
ประชาชาติของทาน จํานวน 50 เวลาตอวนัและคืน 61 

                                                   
60  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 157 
61  เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 8 หนา 204, มุสลิม เลม 1 หนา 146 
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ในอีกรายงานหนึ่งระบุวา เมื่ออัลลอฮฺไดทรงประทานวะหฺยู
ดังกลาวแกทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานไดกม
ลงสุูดตออัลลอฮฺ และพระองคไดตรัสแกทานวา  

 وعلَى    علَيك   فَرضت   واَألرض       السمواتِ      خلَقْت   يوم    ِإني  
ِتكأُم نسِيمالَةً خص ا فَقُمِبه تأَن تأُموك 

“แทจริงขา ในวันที่ขาไดสรางฟากฟาและแผนดินนั้น ขา
ไดกําหนดบัญญัติสําหรับตัวเจา และประชาชาติของเจา 
ดวยฟรฎละหมาดจํานวน 50 เวลา ดังนั้นเจาและ
ประชาชาติของเจาจงรับมันไปปฏิบัติเถิด” 62 

 
18. ลงจากสิดเราะตุลมุนตะฮาและ
คําปรึกษา 

หลังจากที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
รับคําบัญชาหรือบัญญัติการละหมาดเรียบรอยแลว ทานก็ลงมาจาก
สิดเราะตุลมุนตะฮาและไดพบกับทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม 

นบีมูซาถามวา “อัลลอฮฺทรงบัญชาสิ่งใดแกประชาชาติของ
ทานหรือ?”  

                                                   
62  สุนันอันนะสาอีย เลม 1 หนา 223 
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นบีมุหัมมัดตอบวา “พระองคทรงบัญญัติใหประชาชาติของ
ฉันปฏดํารงละหมาดจํานวน 50 เวลาตอวันและคืน” 
นบีมูซา กลาววา “ประชาชาติของทานไมสามารถปฏิบัติมันได
หรอก ทานจงกลับไปหาองคพระผูอภิบาลของทานเถอะ และ
ขอใหพระองคลดหยอนจํานวนของมันลง (เพราะฉันเคย
ทดสอบประชาชาติของฉัน (บนีอิสรออีล) มาแลวดวยจํานวน
ที่ น อยกว านี้ เสี ยอีก  แตพวกเขาก็ อ อนแอและไม ให
ความสําคัญกับมัน  ขณะที่ประชาชาติของทานออนแอยิ่งกวา
ประชาชาติของฉันเสียอีก 63)” 
ดังนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงได

หันหนาไปทางญิบรีลเพื่อขอความเห็นในเรื่องดังกลาว ญิบรีลก็ให
สัญญาณวาเห็นดวย ถานบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
ประสงคเชนนั้น 64  

เชนนี้แหละ คือการปรึกษาที่เกิดขึ้นระหวางสามฝายเพื่อ
นํามาซึ่งประโยชนแกประชาชาติอิสลาม 

                                                   
63   สุนันอันนะสาอีย เลม 1 หนา 223, มีการกลาววา ในชวงแรกของการเปนรสูลของทานนบี 
ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม ทานไดดํารงการละหมาดเพียงสองร็อกอัตในชวงเชา และสอง
ร็อกอัตในชวงเย็นหรือค่ําเทานั้น (ฟตหุลบารีย เลม 7 หนา 203) 
64  เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 8 หนา 204 
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19. กลับไปหาอัลลอฮฺ/ขอลดหยอน 

ดังนั้นนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และญิบรีล 
อะลัยฮิสสลาม จึงกลับไปเขาเฝาองคพระผูอภิบาลผูทรงยิ่งใหญ 
“อัลญับบาร” อีกครั้ง และทานกลาววิงวอนตอพระองคดวยคําวา “โอ
พระผูอภิบาลของขาพระองค ขอพระองคทรงโปรดลดหยอน (การ
ละหมาดใหมีจํานวนนอยลง) แกประชาชาติของขาพระองคดวยเถิด 
แทจริงประชาชาติของขาพระองคไมมีความสามารถที่จะปฏิบัติมัน” 

ดังนั้น อัลลอฮฺจึงทรงลดหยอนลงเล็กนอย โดยลดหยอนลง
เพียง 5 เวลา หรือ 10 เวลาเทานั้น 65  

หลังจากนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็
กลับไปยังทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม อีกครั้ง และเลาถึงจํานวนเวลา
ละหมาดที่ได รับการลดหยอนจากอัลลอฮฺใหทานฟง แตจํานวน
ดังกลาวยังไมเปนที่พึงพอใจแกทานนบีมูซา ดังนั้นทานจึงขอใหนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลับไปเขาเฝาอัลลอฮฺอีกครั้ง 
เพื่อขอลดหยอนเวลาละหมาดใหนอยลงไปอีก  

                                                   
65   ดูรายงานของอะนัสในเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 146, และรายงานของมาลิก บิน เศาะอฺ
เศาะอะฮฺในเศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 4 หนา 249 



- 42 - 

เม่ือเปนเชนนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม
จึงกลับไปเขาเฝาอัลลอฮฺอีกครั้ง พรอมกับรองขอใหพระองคทรง
ลดหยอนเวลาละหมาดใหนอยลงไปอีก ดังนั้นทานจึงได รับการ
ลดหยอนเวลาละหมาดอีก 5 หรือ 10 เวลา 

หลังจากนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็
กลับไปยังนบีมูซาอีกครั้ง (และเลาเรื่องการลดหยอนดังกลาวใหทาน
ฟง) แตก็ยังไมเปนที่พึงพอใจของทานนบีมูซา ดังนั้นทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจึงจําเปนตองเดินทางไปมาระหวางนบี 
มูซาและพระองคอัลลอฮฺอีกหลายครั้ง (เพื่อขอลดหยอนเวลาละหมาด
กับพระองค) จนกระทั่งทานไดรับการลดหยอนเวลาละหมาดจนเพียง
เหลือ 5 เวลาตอวันและคืนเทานั้น  

และในคร้ัง (สุดทาย) น้ี อัลลอฮฺไดตรัส (แกทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) วา  

 صالٍَة  ِلكُلِّ   ولَيلٍَة،     يومٍ    كُلَّ   صلَواتٍ    خمس   ِإنهن  ! محمد يا
  ،رشع    نَ    فَذَِلكوسمالَةً،    خص    نمو   مةٍ   هنسِبح   ا   فَلَملْهمعي 
 تكُِتب   ةً،    لَهنسا   فَِإنْ    حِملَهع   تكُِتب   ا،     لَهرشع    نمو   مه 
 سيئَةً  كُِتبت   عِملَها   فَِإنْ    شيئًا،   تكْتب   لَم   يعملْها   فَلَم   ِبسيئَةٍ 
 واِحدةً
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“โอ มุหัมมัด แทจริงมันคือหาเวลาละหมาดในแตละวัน
และคืน สําหรับทุกๆ หนึ่งเวลาละหมาดจะไดรับผลบุญ
สิบเทา นั่นแหละคือ (ผลบุญของการละหมาด)หาสิบ
เวลาละหมาด และผูใดตั้งใจที่จะกระทําความดี แตเขา
ไมไดปฏิบัติความดีนั้น เขาจะไดรับการบันทึกความดี
จํานวนหนึ่งความดี และหากเขาไดปฏิบัติความดีนั้น เขา
ก็จะไดรับการบันทึกความดีจํานวนสิบความดี และผูใด
ต้ังใจจะปฏิบัติความชั่วแตเขาไมไดปฏิบัติมัน เขาก็จะ
ไมไดรับการบันทึกใดๆ และหากเขาไดปฏิบัติความชั่ว
นั้น เขาก็จะไดรับการบันทึกความชั่วเพียงหนึ่งความชั่ว
เทานั้น” 66 
หลังจากนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึง

ไดกลับไปยังทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม อีกครั้ง แตทางฝายทานนบีมู
ซาก็ยังคงรูสึกหนักอยู ถึงแมจะเหลือเพียงหาเวลาก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจาก
ประสบการณของทานที่ไดประสบกับชาวบนีอิสรออีลที่ถูกฟรฎบนพวก
เขาเพียงแคสองเวลาเทานั้น แตพวกเขาก็ไมสามารดํารงมันไว67  

                                                   
66  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 147 
67  สุนันอันนะสาอีย เลม 1 หนา 223 
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ดังนั้นทานจึงขอใหทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม
กลับไปขอลดหยอนจากพระผูอภิบาลของทานอีกคร้ัง แตทานนบี 
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ตอบวา “ฉันพึงพอใจและ
ยอมรับแลว พรอมกับรูสึกละอายใจที่จะไปขอลดหยอนอีก” 

ดังนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และ 
ญิบรีล อะลัยฮิสสลาม จึงผละจากไป ขณะนั้นเอง ก็ไดยินเสียงรอง
เรียกทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม พรอมกับกลาววา 
“ขาไดลงบัญชาละหมาดฟรฎแลว และขาไดลดหยอนใหแกบาวของขา
แลว” 68 

อิมามอันนะวาวีย กลาววา “บรรดาอุละมาอไดมีมติเปนเอก
ฉันทวา แทจริงฟรฎละหมาด(ทั้งหาเวลานั้น)ถูกประทานในคืน อิส
รออ69 
 
20. มองเห็นอัลลอฮฺ 

อัลลอฮฺ ไดตรัสวา 

                                                   
68  เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 1 หนา 93, เลม 4 หนา 250, มุสลิม เลม 1 หนา 147, 149 
69  ชรัหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 2 หนา 210 
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®لَقَدو آهلَةً رزى، نرأُخ ِة عِندرى ِسدهتنالْم〈  

“ขอยืนยันวา แทจริง (ทานนบีมุหัมมัด) ไดมองเห็นเขา
อีกครั้งหนึ่งขณะที่อยู ณ สิดรอตุล มุนตะฮา” (อันนัจญมุ 
:13-14)  
 
อุละมาอมีความเห็นขัดแยงเกี่ยวกับความหมายของสิ่งที่

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดเห็นในอายะฮฺขางตน 
ออกเปนสามทัศนะ คือ 

 
1. ในคืนอิสรออ  ทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ

วะสัลลัม ไดมองเห็นรูปรางดั้งเดิมของญิบรีล อะลัยฮิสสลาม ที่มีปก
จํานวนหกรอยปก และชวงหางระหวางทุกๆสองปกมีระยะทางระหวาง
ฟากับแผนดิน70 ทานมิไดมองเห็นอัลลอฮฺ(เปนทัศนะของทานหญิง 
อาอิชะฮฺ, อิบนุมัสอูด, อบูฮุร็อยเราะฮฺ, เปนทัศนะสวนหนึ่งของบรรดา

                                                   
70  มุตตะฟกอะลัยฮฺ, อัลบุคอรีย เลขที่ 3232, มุสลิม เลม 1 หนา 148 
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นักหะดีษ, บรรดานักนิติศาสตร (ฟกฮฺ), บรรดาอะฮฺลุลกะลาม และเปน
ทัศนะของอุละมาอสวนใหญ)71 

2. ในคืนอิสรออ  ทานนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดมองเห็นอัลลอฮฺ (เปนทัศนะของอิบนุ อับบาส, อบู ซัร,  
กะอับ, อิกริมะฮฺ, อัลหะสัน, อะหมัด บิน หันบัล, อบุลหะสัน อัลอัชอะ
รีย และบรรดาสหายของทานสวนใหญ)72 

3. ตะวักกุฟ คือไมปฏิเสธ และไมยืนยันหรือยอมรับ เพราะยัง
ไมมีความชัดเจนดานหลักฐาน เนื่องจากวาปญหาการมองเห็นหรือ
มองไมเห็นเปนปญหาดานความเชื่อ(อะกีดะฮฺ) ดังนั้นหลักฐานในรูป
ของการคาดคะเน (ซ็อนนีย)จึงไม เพียงพอที่จะมายืนยันถึงสิ่ง
ดังกลาว73  

                                                   
71   ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 3 หนา 4-7, อัลบิดายะฮฺ วะอันนิฮายะฮฺ เลม 3 หนา 112, ฟตหุลบา
รีย เลม 8 หนา 608, อัลฟตหฺ อัรร็อบบานีย เลม 20 หนา 261 
72  ชรัหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 2 หนา 109, ฟตหุลบารีย เลม 8 หนา 608, อัลฟตหฺ อัรร็อบบานีย 
เลม 20 หนา 261 
73  ชรัหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 3 หนา 4, อัลญามิอฺลิอะหฺกามอัลกุรอาน เลม 7 หนา 56, ฟตหุลบา
รีย เลม 7 หนา 56 
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บรรดาอุละมาอท่ีมีความเห็นวา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดมองเห็นอัลลอฮฺในคืนอิสรออ แบงออกเปนสอง
กลุม 

1. มองเห็นดวยดวงจิต มิใชดวยสองตา เปนทัศนะของอิบนุ 
อับบาส, อบูซัร, อบุล อาลิยะฮฺ, อะหมัด บิน หันบัล และอิบรอฮีม อัต-
ตัยมีย 

2. มองเห็นดวยดวงตา เปนทัศนะของ อิบนุอับบาส, อะนัส, 
อิกริมะฮฺ, อัลหะสัน, อัรเราะบีอฺ และเปนทัศนะเลือกโดยอิบนุญะรีร 
อัตเฏาะบะรีย, อบุล หะสัน อัลอัชอะรีย และอิมามอันนะวาวีย เพราะ
หะดีษอิบนุอับบาสที่ยืนยันการมองเห็น(อัลลอฮฺ)นั้น ตองมากอน 
หะดีษทานหญิงอาอิชะฮฺท่ีปฏิเสธมองเห็น (อัลลอฮฺ)74 

อิบนุหะญัร อัลอัสเกาะลานีย กลาววา 
“เราสามารถผนวกเขาดวยกันระหวางการยืนยัน(การมองเห็น

อัลลอฮฺ)ของอิบนุอับบาส กับการปฏิเสธ(การมองเห็นอัลลอฮฺ)ของทาน
หญิงอาอิชะฮฺวา การยืนยันของอิบบับาสวาทานรสูลุลลอฮฺ มอง
เห็นอัลลอฮฺนั้นเปนการมองเห็นพระองคดวยดวงจิต และการปฏิเสธ

                                                   
74  ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 3 หนา 6, อัลญามิอฺลิอะหฺกามอัลกุรอาน, เลม 7 หนา 56 
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การมองเห็นอัลลอฮฺของทานหญิงอาอิชะฮนั้นเปนการปฏิเสธการ
มองเห็นพระองคดวยดวงตา 

และความหมายของการมองเห็นอัลลอฮฺดวยดวงจิต ณ ที่น้ี
มิใชเพียงแคการรูจักพระองคเทานั้น เพราะทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัมรูจักอัลลอฮฺดีอยูแลว แตทวาทานสามารถมองเห็น
พระองคดวยดวงตาจิตอยางแทจริง”75  

หมายความวา อัลลอฮฺ ทรงสรางวิธีการมองเห็นที่มีรูปแบบ
เฉพาะในจิตใจของทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
จนกระทั่งทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สามารถมองเห็นอัลลอ
ฮฺดวยดวงจิตของทานอยางชัดเจน เสมือนกับที่ทานมองเห็น(ส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง)ดวยดวงตาภายนอก76 

ทัศนะที่กลาววา ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัมมองเห็นอัลลอฮฺดวยดวงจิตในคืนมิอฺรอจญนี้เปนทัศนะที่มี
น้ําหนักกวา วัลลอฮุอะอฺลัม เนื่องจากเหตุผลตางๆ ดังนี้ 

1. การปฏิเสธของทานหญิงอาอิชะฮฺท่ีวา ทานนบีมุหัมมัด
ไมไดมองเห็นอัลลอฮฺ แตเปนการมองเห็นญิบรีล อะลัยฮิสลาม ในคืน
                                                   
75   ฟตหุลบารีย เลม 8 หนา 608, และนี่คือทัศนะของอิบนุตัยมิยะฮฺ (เสียชีวิตป ฮ.ศ. 728) ใน
หนังสือมัจญมูอฺ อัลฟะตาวา เลม 6 หนา 509-510 
76  ชัรหฺเศาะฮีหฺมุสลิม เลม 3 หนา 6 
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อิสรออ ไดรับการยืนยันจากรายงานที่ถูกตอง(เศาะฮีหฺ)จากทานหญิง
อาอิชะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา77 และอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุ
อันฮุ78 และการยืนยันของอิบนุอับบาส วาทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอ
ฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม มองเห็นอัลลอฮฺจริงดวยดวงจิตของทาน ไดรับการ
ยืนยันจากรายงานที่ถูกตอง(เศาะฮีหฺ)จากอิบนุอับบาสเชนกัน79 

2. หะดีษของทานรสูลุลลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม 
เมื่อครั้งที่ทานถูก อบู ซัร ถามวา “โอทานรสูลุลลอฮฺ ทานไดมองเห็น
พระผูอภิบาลของทานหรือไม?”  

ทานนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตอบวา  
روى نأَن اهأَر  

“รัศมีเจิดจํารัส(ปกคลุมพระองคอยู) แลวจะใหฉัน
มองเห็นพระองคไดอยางไร” 80 
 
และในสํานวนอื่นระบุวา  

تأَيا ررون  

                                                   
77  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 159, เลขที่ 177 
78  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 158, เลขที่ 175 
79  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 158, เลขที่ 176 
80  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 161, เลขที่ 178 
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“ฉันมองเห็นแตรัศมีเทานั้น” 81 
 
หะดีษเศาะฮีหฺขางตน ใหความหมายปฏิเสธการมองเห็น

อัลลอฮฺจาก(ปากของ)ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เอง 
3. อิบนุอับบาส ไดยืนยันการมองเห็นอัลลอฮฺของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยสองสํานวน นั่นคือ ยืนยันแบบมุฏ
ลัก (ยืนยันการมองเห็นโดยนัยรวม โดยไมมีการเจาะจงวาเห็นอยางไร) 
และยืนยันแบบมุก็อยยัด(ยืนยันโดยการระบุหรือจํากัดวิธีการมองเห็น
อยางชัดเจน) ดังนั้น จึงจําเปนตองพาดพิงการยืนยันแบบมุฏลัก
ดังกลาวไปยังการยืนยันแบบมุก็อยยัด ในความหมายที่วา ยอมรับการ
มองเห็นอัลลอฮฺของทานทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม แบบมุฏ
ลัก(โดยนัยรวม) ตามที่มีระบุในหะดีษของอันนะสาอีย อัลหากิม 
และอิบนุ คุซัยมะฮฺ82 พรอมกับจํากัด(ตักยีด)วิธีการมองเห็นอัลลอฮฺ
ของทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยดวงจิต (ไมใชดวย
ดวงตาภายนอก) ตามที่มีระบุในสองหะดีษเศาะฮีหฺของมุสลิม83 วัลลอ
ฮุอะอฺลัม 
                                                   
81  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 158, เลขที่ 178 
82  ดูหะดีษดังกลาวในฟตหุลบารีย เลม 8 หนา 608 
83  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 158, เลขที่ 176 
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4. ยังไมมีรายงานหะดีษที่เศาะฮีหฺจากอิบนุอับบาสเอง หรือ
จากเศาะฮาบะฮฺทานอื่นๆ รอฏิยัลลอฮุอันฮุม ที่ยืนยันอยางชัดเจนวา 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มองเห็นอัลลอฮฺดวยดวงตา
ภายนอกของทาน84 วัลลอฮุอะอฺลัม 
 
21. โองการปดทายสูเราะฮฺอัล- 
บะเกาะเราะฮฺ และการอภัยโทษ 

นอกจากการรับมอบฟรฎละหมาดทั้ง 5 เวลาแลว ในคืนมิอฺ
รอจญนี้ ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ยังไดรับการ
ประทานวะหฺยูจากอัลลอฮฺ ซ่ึงเปนอายะฮฺสวนสุดทาย หรืออายะฮฺปด
ทายของของสูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ และไดรับสิทธิการอภัยโทษ
จากอัลลอฮฺตอบาปใหญตางๆของประชาชาติของทานที่ไมไดต้ังภาคี
(กระทําชิริก)ตออัลลอฮฺดวย85 

ดังนั้น จึงเปนที่ประจักษวา สามประเภทของการประทานที่
ยิ่งใหญและสําคัญในเหตุการณมิอฺรอจญ นั่นคือ การละหมาดหาเวลา 
อายะฮฺปดทายของสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ และการอภัยโทษตอบาป

                                                   
84  ดู ตัฟสีรอัลกุรอานุลอะซีม ของอิบนุกะษีร เลม 4 หนา 263 
85  เศาะฮีหฺมุสลิม เลม 1 หนา 157 
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ตางๆแกผูที่ไมต้ังภาคี(กระทําชิริก) ทั้งหมดนั้นลวนเพื่อประโยชนของ
ประชาชาติอิสลาม โดยผานทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม 
 
22. เที่ยวชมสวรรค  

หลังจากนั้นทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูก
พาเขาไปยังสวนสวรรค ซ่ึงในนั้นทานไดพบเห็นโดมตางๆที่ทํามาจาก
ไขมุกและพื้นของมันทํามาจาก (ประเภทของ) น้ําหอมชะมดเชียง 
(มิสก) 86  

ในสวนสวรรคนั้น ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดยินเสียงอันออนนุม(ของชาวสวรรคคนหนึ่ง)จากมุมหนึ่ง
ของสวนสวรรคดังนั้น ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จึงถาม
ญิบรีลวา “นั่นคอืเสียงอะไร หรือ โอญิบรีล?”  

ญิบรีลตอบวา “นั่นคือ(เสียงของ)บิลาล ผูทําการอะซาน” และ
หลังจากที่ทานรสูลุลลอฮฺ เดินทางกลับจากอิสรออ ทานไดแจงแกเศาะ

                                                   
86  เศาะฮีหฺอัลบุคอรีย เลม 1 หนา 93, เลม 4 หนา 250, มุสลิม เลม 1 หนา 147 
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หาบะฮฺของทานวา “บิลาลสําเร็จแลว ฉันไดพบเห็นเขา(ในสวนสวรรค)
อยางนั้น อยางนี้” 87 

 
23. เดินทางกลับสูพ้ืนดิน 

หลั ง จ ากที่ ภ า รกิ จมิ อฺ ร อจญ ไ ด เ ส ร็ จ ส้ิ นลง  ท าน 
นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม พรอมดวยญิบรีล อะลัยฮิ
สลาม ก็เดินทางกลับลงมายังบัยตุลมักดิส และจากบัยตุลมักดิส ทาน
ไดเดินทางดวยบุรอกอีกครั้งกลับสูมักกะฮฺ และไปถึงที่นั่นกอนรุงสาง 
 
24. ญิบรีลสอนวิธีละหมาด  

หลังจากตะวันคลอยของเที่ยงวันแหงคืนอิสรออ ญิบรีลก็ไป
พบกับทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และไดช้ีแจงวิธีการ
ละหมาด และกําหนดเวลาของการละหมาดใหทานรสู ลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ทราบ ดังนั้นทานจึงเรียกบรรดาเศาะ
หาบะฮฺมารวมตัวกัน และส่ังใหพวกเขารวมกันละหมาดตามหลังทาน 
รสูลุลลอฮฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ในขณะที่ทาน 
รสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เองก็ปฏิบัติตามรูปแบบและ
                                                   
87  มุสนัดอะหมัด เลขที่ 2324 ดวยสายรายงานที่เศาะฮีหฺ 
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วิธีการที่สอนโดยญิบรีล นั่นคือ ละหมาดซุฮฺร 4 ร็อกอัต, อัศร 4 ร็อกอัต
, มัฆริบ 3 ร็อกอัต ใหอานเสียงดังใน 2 ร็อกอัตแรก, อิชาอ 4 ร็อกอัต ให
อานเสียงดังใน 2 ร็อกอัตแรกเชนกัน และศุบห 2 ร็อกอัต ใหอานเสียง
ดังทั้ง 2 ร็อกอัต88  

 
25. การแจงขาวสูชุมชน 

ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม รูสึกลําบากใจ
อยางมาก เพราะทานมั่นใจวาเหตุการณการอิสรออและมิอฺรอจญของ
ทานนั้นจะตองถูกปฏิเสธจากกลุมชนของทานอยางแนนอน ดังนั้นทาน
จึงไปนั่งเพียงลําพัง ณ สถานที่แหงหนึ่งซ่ึงหางไกลจากผูคน ดวย
ความรูสึกที่กังวลและเสียใจ  

ขณะนั้นเองอบูญะฮัลก็ผานมา(เห็น)จึงเขาไปนั่งขางๆ ทานน
บีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พรอมกับถามทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ดวยทาทางที่ลอเลียน  

อบู ญะฮัล “มีเรื่องอะไรบางอยางเกิดขึ้นหรือ?”  
ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม “ใช”  
อบู ญะฮัล “อะไรหรือ ?”  

                                                   
88  ดู อัลบิดายะฮฺ วัลนิฮายะฮฺ เลม 3 หนา 117-118 
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ทาน รสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  “เม่ือคืน ฉันถูกพา
ไปเดินทาง.......”  

อบู ญะฮัล “ไปไหน ?”  
ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  “ไปยังบัยตุลมักดิส”  
อบู ญะฮัล “หลังจากนั้นตอนเชานี้เจาก็มาอยูกับเราที่นี่ !”  
ทานรสูล ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม “ใช”  
ความจริงในใจของอบูญะฮัลไมเชื่อในเรื่องนี้ต้ังแตตนแลว 

เพียงแตเขาตั้งใจที่จะไมแสดงออก เพราะเกรงวาทานนบีมุหัมมัดศ็อล
ลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะไมยอมเลาเรื่ องดั งกลาวตอหนา
สาธารณชนตอไป(เพื่อที่พวกเขาจะไดรวมกันปฏิเสธ)  

ดังนั้นอบูญะฮัลจึงกลาววา “เจาจะวาอยางไร ถาฉันจะเรียก
กลุมชนของเจาใหมารวมกัน เพื่อใหเจาไดเลาใหพวกเขาฟงถึงเรื่องราว
ที่เจาไดเลาใหฉันฟง”  

ทานนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ตอบวา “ไดสิ ดี
เหมือนกัน”  

หลังจากที่ชาวกุร็อยชถูกเรียกใหไปรวมตัวกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเผากะอับ บินลุอัย อบูญะฮัล ก็กลาวแกทานนบี ศ็อลลัลลอ
ฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวา “เจาจงเลาใหกลุมชนของเจาไดฟงถึงเรื่องราว
ตางๆที่เจาไดเลาใหฉันฟงสิ”  
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ขณะที่กลุมชนชาวกุร็อยชกําลังฟงทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เลาเหตุการณการเดินทางกลางคืน(อิสรออ)ของทานไป
ยังบัยตุลมักดิส เมื่อคืนที่ผานมา และไดเดินทางกลับมา(ถึงมายังมัก
กะฮฺ)กอนเวลารุงอรุณ(ของคืนเดียวกัน) บางคนก็ปรบมือ(อยางขบขัน)
บางก็เอามือทั้งสองไปทาบไวบนศีรษะดวยความฉงนสนเทหอยางยิ่ง
ตอเรื่องราวที่พวกเขาเชื่อวาเปนการโกหกพกลม89เหลานั้น90  
 
26. สอบถาม/สัมภาษณ 

หลังจากนั้น ก็มีชาวกุรอยชบางคนไดซักถามทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม บางอยางเกี่ยวกับบัยตุลมักดิส 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลักษณะรูปพรรณของมัสยิดอัลอักศอ ดังนั้นทานน
บี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม จึงไดตอบคําถามของพวกเขาทีละ
ประเด็นทีละประเด็น  จนกระทั่งมีบางกรณีที่เกิดความคลุมเครือแก
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม อัลลอฮฺจึงทรงบันดาลใหทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสามารถจินตนาการและมองเห็นภาพของ

                                                   
89  ที่พวกเขารับไมได เพราะการเดินทางปกติจากมักกะฮฺไปยังบัยตุลมักดิสและจากบัยตุล
มักดิสกลับมายังมักกะฮฺในสมัยนั้นตองใชเวลาเปนแรมเดือน (ผูแปล) 
90   มุสนัดอะหมัด เลขที่ 2820, อัลบัซซาร, อัตเฏาะบะรอนีย และอัล-บัยฮะกีย ดวยสาย
รายงานที่ถูกตอง (มัจญมะอฺ อัซซะวาอิด เลม 1 หนา 64-65) 
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มัสยิดอัลอักศออยางชัดเจน ดังนั้นจึงทานนบีจึงสามารถตอบคําถาม
ตางๆไดอยางถูกตองและแมนยําทุกคําถาม จนในที่สุดพวกเขาก็
ยอมรับวา คําตอบตางๆ ที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดตอบไปนั้นลวนถกูตอง 

มีบางคนไดถามทานวา “เจาไดพบกับชนของเผาคนนั้นไหม?” 
ทานนบีตอบวา “ฉันไดพบกับคาราวานของพวกเขา ณ สถานที่แหงนั้น
แหงนี้ พวกเขาไดสูญหายอูฐไปหนึ่งตัว ซึ่งไดถูกพบโดยชายคนนั้นคนนี้ 
ฉันไดใหสลามแกพวกเขา และมีบางคนในหมูพวกเขาพูดวา “น่ีคือเสียง
ของมุหัมมัด” พวกเขาจะมาถึง(มกักะฮฺ)ในวันนั้นวันนี้”  

ดังนั้น ในวันที่กองคาราวานจะเดินทางมาถึง ตามที่ทานนบี
มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกไว พวกเขาตางจึงจดจอง
รอคอยการมาถึงของกองคาราวานดังกลาว จนในที่สุด พวกเขาก็พบวา
ทุกสิ่งที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดบอกไวเปน
จริงทุกประการ91  

ถึงแมจะเปนเชนนั้น พวกเขาก็ยังไมยอมเชื่อ ถึงกับมีบางคน
ในหมูพวกเขาไดเดินทางไปพบกับอบูบักรฺ แลวถามทานวา “ทานคิดวา
จริงไหมที่สหายของทาน (นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) 

                                                   
91  ดะลาอิล อันนุบูวะฮฺ ของอัลบัยฮะกีย เลม 2 หนา 258, ดวยสายรายงานที่ถูกตอง 
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อางวา เมื่อคืนที่ผานมา เขาไดถูกพาเดินทางในยามค่ําคืน(อิสรออ)ไป
ยังบัยตุลมักดิส?”  

อบู บักรฺตอบวา “เขาไดพูดออกมาเชนนั้นจริงหรือ?”  
พวกเขาตอบวา “ใช (เขาพูดเชนนั้นจริง)”  
อบู บักรฺจึงตอบอยางหนักแนนวา “ถาหากวาเขาพูดเชนนั้น

จริง เขาก็ยอมตองซื่อสัตย (พูดจริง) ในคําพูดของเขา”  
พวกเขาจึงกลาวดวยความงุนงงวา “ทานยอมรับ(เชื่อ)ไดหรือ

(ตอคําพูดของมุหัมมัดที่)วา เม่ือคืนที่ผานมา เขาไดเดินทางไปยังบัย
ตุลมักดิส และเดินทางกลับมาถึงมักกะฮฺกอนรุงอรุณ?”  

อบู บักรฺตอบวา “ใช ฉันเชื่อ แทจริงฉันเชื่อ(และยอมรับการ
บอกเลาของ)เขา(นบีมุหัมมัด)ในสิ่งที่อัศจรรยยิ่งกวานั้น  ฉันยอมรับ
(การบอกเลาของ)เขา ในเรื่องราวของวะหฺยู(ที่เขาไดถูกประทานลงมา)
จากฟากฟา”  

ดวยเหตุนี้ ทานอบู บักรฺจึงไดรับฉายาวา “อัศศิดดีก” (ผู
ยอมรับ) 92 

สรุปแลว ทาทีของผูคนตอเหตุการณอิสรออและมิอฺรอจญ มี
หลากหลายรูปแบบ อาทิเชน ผูที่ปฏิเสธ ก็ยังคงปฏิเสธ และตอตาน ผู

                                                   
92  อัสสีเราะฮฺ อันนะบะวียะฮฺ เลม 1 หนา 399 
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ศรัทธา บางก็ตกมุรตัด (ขออัลลอฮฺทรงคุมครองจากสิ่งดังกลาว) แต
เปนเพียงสวนนอย และผูศรัทธาสวนใหญยังคงมั่นคงในศรัทธาและ
ความเชื่อ 
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ปรัชญาและบทเรียนจากเหตุการณ 
อิสรออและมิอฺรอจญ 

 
 
 
แนนอนวา เหตุการณ อิสรออ และมิอฺรอจญอันนาอัศจรรยน้ี 

ยอมประกอบดวยปรัชญาและบทเรียนที่มากมาย ในจํานวนนั้นคือ  
1. เพื่อใหบาวของอัลลอฮฺไดประจักษถึงสัญญาณแหงอานุภาพ

เหนืออ่ืนใดของอัลลอฮฺ และความยิ่งใหญของพระองค  
2. ทํ า ใ ห ส ถานะของท านนบี มุ หั ม มั ด  ศ็ อล ลั ลลอ ฮุ 

อะลัยฮิวะสัลลัม มีความพิเศษเหนือมัคลูกทั้งหลาย เพ่ือให
พวกเขาไดประจักษ ชัดวาทานคือมัคลูกของอัลลอฮฺ ท่ี
ประเสริฐที่สุดและมีเกียรติที่สุด  

3. ช้ีใหเห็นวา ยังมีจักรวาลอื่นๆ อีกมากมาย นอกเหนือจากโลก
กลมๆ ใบนี้ที่มนุษยไดเคยเดินทางไปแลวถึงสองคร้ัง โดย
ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ซ่ึงไดเดินทาง
ไปดวยวิญญาณและรางกาย ในสภาวะตื่นอยู มิใชหลับใหล 
(ในฝน)  
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4. ช้ีใหเห็นวา ระหวางโลกแหงพิภพกับโลกแหงฟากฟานั้นมี
ความสัมพันธกัน เชนเดียวกับความสัมพันธระหวางโลกดุนยา
กับโลกอาคิเราะฮฺ และโลกแหงรางกายกับโลกแหงวิญญาณ  

5. ช้ีใหเห็นวา ความอัศจรรยเปนสิ่งที่ไมอาจจินตนาการถึงสัจ
ธรรมของมันดวยสติปญญาเพียงอยางเดียว 

6. อิสรออ และมิอฺรอจญเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตามกฎเกณฑ 
(อานุภาพ) เฉพาะจากอัลลอฮฺ มิใชเกิดขึ้นดวยกฎเกณฑของ
มนุษยธรรมดา ดวยเหตุนี้ อัลลอฮฺจึงไดตรัสโดยสํานวนที่วา  

  ِبعبِدِه أَسرى الَِّذي
อันหมายถึง “พระองคคือผูทรงนําพาบาวของพระองคมุหัม
มัด เดินทางไปในยามค่ําคืน” มิใชมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยฮิวะสัลลัม เองที่เดินทางไปตามกฎเกณฑทั่วไป  

7. อิสรออเปนเหตุการณอัศจรรยที่ถูกพาดพิงยังภาคพื้นดิน 
“มุอฺญิซะฮฺ อัรฎียะฮ” (ความอัศจรรยแหงภาคพื้นดิน) หรือ 
“อายะฮฺอัรฎียะฮ” (สัญญาณแหงภาคพื้นดิน) ในแงของ
รูปแบบการเดินทางดวยเวลาที่รวดเร็วและรวบรัด เพื่อใหเปน
หลักฐานอยางหนึ่งที่เปนรูปธรรมบนพื้นดินตอสัจธรรมของ
เหตุการณอิสรออและมิอฺรอจญ ตอชาวโลกทั้งหลาย อาทิเชน 
การสาธยายถึงคุณลักษณะของมัสยิดอัลอักศอ ณ บัยตุล
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มักดิส และการบอกเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นระหวางทางของ
กองคาราวานอูฐกลุมหนึ่งที่อยูระหวางมักกะฮฺและบัยตุล
มักดิส  

8. ปญหาดานความรวดเร็วของเวลาและการตัดเสนทางการ
เดินทางอยางรวบรัด ไมไดเปนเร่ืองที่สติปญญาไมสามารถรับ
ได เพราะสวนหนึ่งของกฎเกณฑธรรมชาติระบุวา ยิ่งพาหนะมี
พลังที่มากมายและรุนแรงเทาใดการเดินทางก็จะยิ่งรวดเร็ว
และสามารถตัดเสนทางไดเร็วขึ้นเทานั้น นี่คือกฎเกณฑ
ธรรมชาติที่เปนที่ทราบกันดี นับประสาอะไรกับปรากฏการณ
อิสรออและมิอฺรอจญที่ ดําเนินไปตามกฎเกณฑเฉพาะที่ 
อัลลอฮฺทรงพาดพิงปฏิบัติการณดังกลาวยังพระองคเอง  

9. มอฺิรอจญเปนปรากฏการณท่ีเหนือจินตนาการของชาวโลก แต
ในเมื่อเหตุการณอิสรออเปนที่ยอมรับไดของชาวโลกวาเปน
ปรากฏการณเฉพาะที่เหนือธรรมชาติ ดวยหลักฐานที่ชัดแจง
จากอัลกุรอานและอัลหะดีษ พรอมทั้งหลักฐานตางๆ ที่เปนสัจ
ธรรม ดังนั้น ปรากฏการณมิอฺรอจญจึงสามารถยอมรับดวย
หลักฐานจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ พรอมทั้งเหตุผล
เชนเดียวกัน  
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10. ช้ีใหเห็นถึงความเปนรสูล (ศาสนทูต) ของทานนบีมุหัมมัด 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สําหรับโลกทั้งผอง ดวยเหตุน้ี 
ทานนบี ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม จึงถูกนําขึ้นสูโลกแหง
ช้ันฟา อันเปนโลกแหงการปกครองและการบริหารของอัลลอฮฺ
สําหรับกิจการตางๆของมัคลูกทั้งมวล  

11. ช้ีใหเห็นวา สวนหนึ่งของหลักการพื้นฐานของอะมัลอิสลามีย 
(การทํางานอิสลาม) คือหลักการชูรอ(การปรึกษาหารือ) กับ
บรรดาผูที่มีความจัดเจนและมีความรูความเชี่ยวชาญในดาน
ตางๆ ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ
ลัยอิวะสัลลัม จะเปนมนุษยที่มีเกียรติและประเสริฐที่สุดก็
ตาม แตทานก็ยังปรึกษาหารือกับทานนบีมูซา อะลัยฮิสสลาม 
และญิบรีล อะลัยฮิสสลาม สําหรับปญหาใดๆ ของประชาชาต ิ
นั่นคือ จํานวนวักตู(เวลา)ของการละหมาด 

12. ความบริสุทธิ์ใจเปนเงื่อนไขหลักสําหรับความสําเร็จในการ
วิงวอนตออัลลอฮฺตะอาลา ดวยเหตุน้ี กอนที่ทานน
บีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะถูกพาไปวิงวอนและรองขอ
ตออัลลอฮฺ ทานจึงถูกผาอกเพื่อชําระลางและทําความสะอาด
จิตใจกอน พรอมท้ังบรรจุวิทยปญญา (หิกมะฮฺ) ลงไปในหัวใจ
ของทาน  
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13. ผูนําแตละคนจําเปนตองประกอบดวยเง่ือนไขสําคัญ 2 
ประการ 
• จิตใจที่บริสุทธิ์ ดวยเหตุนี้นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะ

ลัยฮิวะสัลลัม จึงถูกผาอกและทําความสะอาดจิตใจ  
• ความรูที่สัจจริงและประสบการณที่มากมาย ดวยเหตุ

น้ี อกของทานนบีจึงถูกบรรจุดวยวิทยปญญา และทาน
ถูกพาเดินทางเพื่อจะไดมองเห็น และสัมผัสถึงความ
ยิ่งใหญของรัฐบาลอัลลอฮฺ และสัจธรรมที่แทจริงในรูป
ของ “ความรู” และ “ประสบการณ”  

14. ในบรรดาสิ่งที่จะเพิ่มพูนความนาเกรงขามและเคารพนับถือ 
“บุคลิกความเปนผูนํา” (ชัคสิยะฮฺ กิยาดิยะฮฺ) ใหแกผูนาํคนใด
คนหนึ่งคือ การที่เขาสามารถกระทําในส่ิงที่เหลื่อมลํ้าและนา
ยกยองกวาบรรดาผูที่อยูภายใตการปกครองเขา ดวยเหตุนี้ 
ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลม จึงไดรับการ
สนับสนุนและชวยเหลือดวยสิ่งอัศจรรย (มุอฺญิซาต) ตางๆ ซ่ึง
หนึ่งในส่ิงนั้นไดแก ปรากฏการณอิสรออ และมิอฺรอจญ  

15. ช้ีใหเห็นวา บาวของอัลลอฮฺจะสามารถมองเห็นพระองคดวย
ดวงตาภายนอกในวันอะคีเราะฮฺขางหนา และทานนบี 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดมองเห็นพระองคมาแลวในค่ํา
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คืนอิสรออ ดวยดวงจิตของทาน และเปนการใหสัญญาณถึง
ความสัมพันธระหวางละหมาดกับความนอบนอมถอมตน (คุ
ชูอฺ) และความมีคุณธรรม (อิหฺสาน) โดยที่ ทั้งบัญญัติการ
ละหมาดและการมองเห็นอัลลอฮฺไดเกิดขึ้นในคืนอิสรออ ดัง
คํากลาวของทานรสูลุลลอฮ ฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่วา 

  تراه كَأَنك اَهللا اعبِد
“ทานจงภักดี(อิบาดะฮฺ)ตออัลลอฮฺ เสมือนกับวาทานกําลัง
มองเห็นพระองคอยู” (มุตตะฟก อะลัยฮฺ)  

16. ทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดพบเห็นสวน
สวรรค และขุมคลังตางๆของวันอาคิเราะฮฺ อันเปยมดวย
ความสุขสําราญยิ่ง พรอมกับไดรับมอบกุญแจที่จะนําไปสูขุม
คลังดังกลาว(กุญแจดอกนั้น) คือ การละหมาด 

17. ใหความสําคัญและเชิดชูปญหาการละหมาดหาเวลา อันเปน
เสมือนเสาหลักของศาสนาอิสลามและกุญแจสูสวนสวรรค 
โดยท่ีทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลออุอะลัยฮิวะสัลลัม ถูกเชิญตัว
เพื่อเดินทางไปรับบัญญัติการละหมาด ณ โลกแหงเกียรติยศ 
และสูงสง (ที่มีนามวา) “สิดเราะตุลมุนตะฮา”  

18. ใหความสําคัญตอมัสยิดอัลหะรอมที่นครมักกะฮฺ โดยใช
สถานที่ดังกลาวเปนสถานีเริ่มตนและสิ้นสุดสําหรับการ
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เดินทางอิสรออ  เนื่องเพราะมัสยิดอัลหะรอมเปนบานหลังแรก
ที่อัลลอฮฺทรงสรางขึ้นสําหรับมนุษย  

  ...مباركًا بِبكَّةَ لَلَِّذي ِللناِس وِضع بيٍت أَولَ ِإنَّ
“แทจริงบานหลักแรกที่ถูกต้ังขึ้นสําหรับมนุษย (เพื่อการอิบา
ดะฮฺ) น้ันคือบานที่มักกะฮฺ โดยเปนที่ที่ถูกใหมีความจําเริญ” 
(อาล อิมรอน : 96) 
และใหความสําคัญตอมัสยิดอัลอักศอ ณ บัยตุลมักดิส ท่ี
ปาเลสไตน โดยใชสถานที่ดังกลาวเปนสถานีส้ินสุดสําหรับ
การเดินทางอิสรออ และสถานีเริ่มตนและสิ้นสุดสําหรับการ
เดินทางมิอฺรอจญ เชนเดียวกับเมืองตางๆที่อยูในเสนทางผาน
สําหรับการเดินทางอิสรออ อาทิเชน เมืองมะดีนะฮฺ (ยัษริบ) 
และอ่ืนๆ ทั้งหมดนั้น ก็เพื่อเปนสัญญาณที่ยืนยันวา นบีมุหัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม คือนบี (ที่ถูกสงมายัง) 
มนุษยโลกทั้งผอง เพราะบัยตุลมักดิสเปนมัสยิดที่ไดรับการ
ยกยองและใหเกียรติโดยชาวบนีอิสรออีล ถึงแมจะเปนเชนนั้น 
แตนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็ยังได
ครอบครอง และ(ไดรับเกียรติให)เปนอิมามนําการละหมาดใน
นั้น 
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และยังเปนการรําลึกถึงความสําคัญของบัยตุลมะอฺมูรที่ต้ังอยู 
ณ ฟาชั้นที่เจ็ด ซ่ึงเปนสถานที่อิบาดะฮฺของเหลามะลาอิกะฮฺ
จํ านวน  70,000 ท านของทุกๆ  วันและทุกๆ  เวลา  อัน
เปรียบเสมือนบัยตุลลอฮฺ(สําหรับมนุษย)บนโลกนี้ 

19. ช้ีใหเห็นวา มัสยิดเปนแหลงชุมนุมของบรรดาผูมีเกียรติใน
อิสลาม เชน บรรดารสูล อันบิยาอ เอาลิยาอ และศอลิหีน และ
มัสยิดยังเปนสถานีหลักสําหรับการเริ่มตน การสิ้นสุด และ
การแวะพักสําหรับการเดินทางเพื่อกิจการอิสลาม  

20. ช้ีใหเห็นวา อิสลามเปนศาสนาของอัลลอฮฺท่ีถูกประทานลงมา
แกมวลมนุษย โดยผานบรรดานบีและรสูลของอัลลอฮฺ ท่ีได
หมุนเวียน เปลี่ยนผันกันมา เร่ิมตั้งแตทานนบีอาดัม อะลัยฮิส
สลาม จนไปสิ้นสุดที่ทานนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ 
อะลัยฮิวะสัลลัม   
ดวยเหตุนี้ จึงไดจัดใหมีการพบปะและทําความรู จักกัน
ระหวางทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กับ
บรรดานบีและรสูลทานอื่นๆ ในคืนอิสรออและมิอฺรอจญ ดวย
บรรยากาศที่เปยมดวยความสนิทสนม และอบอุน อันเปน
สัญญาณที่ยืนยันถึงความเปนเอกภาพระหวางศาสนาของ
บรรดานบีทั้งหลาย น่ันคือ “อัลอิสลาม” บนพื้นฐานแหงความ
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เปน “พี่นอง” (อุคูวะฮฺ), “การสืบทอด” (วิรอษะฮฺ), และ “รักใคร
ปรองดอง” (มะหับบะฮฺ) 

21. พาหนะเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งในการทํางานอิสลาม 
ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการใชบุรอกเปนพาหนะสําหรับการเดินทาง
อิสรออมิอฺรอจญ และเปนการใหเกียรติของอัลลอฮฺแกบาว
ของพระองค นบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ถูก
เชิญเพ่ือเดินทางไปพบพระองคบนโลกแหงชั้นฟา วัลลอ
ฮุอะอฺลัม 

22. ช้ีใหเห็นวา การกลาพูดความจริงที่มาจากอัลลอฮฺ และกลา
แจงขาวดังกลาวสูชุมชนและสังคม(อยางไมลังเล)โดยไม
คํานึงวาสังคมจะตอบรับหรือปฏิเสธ เปนภาระหนาที่ของ
บรรดานบี และทายาทผูสืบทอดเจตนารมณของพวกทาน ที่
จําเปนตองปฏิบัติในทุกเวลา และสถานที่  

23. ช้ัใหเห็นวา สวนสวรรคท่ีทานรสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดพบเห็น และไดเขาไปสัมผัสในคืนมิอฺรอจญน้ัน 
เปนมัคลูกที่อัลลอฮฺทรงสรางมาเรียบรอยแลว ณ โลกแหงชั้น
ฟา และพรอมที่จะตอนรับชาวสวรรคท้ังมวล เชนเดียวกับนรก 
ที่ถูกสรางสรางมาเรียบรอยแลว และพรอมที่จะตอนรับชาว
นรกทั้งมวล(ขออัลลอฮฺ ทรงคุมครองเราจากไฟนรกดวยเถิด)  
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24. ช้ีใหเห็นวา อิสลามสงเสริมใหมีการเยี่ยมเยือนบรรดาผูมี
เกียรติ ณ อัลลอฮฺ และกลาวใหสลาม ตอนรับขับสู กลาว
ชมเชย และอวยพรใหแกกัน พรอมทั้งกลาวตักเตือนซึ่งกันและ
กัน 
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คําสงทาย 
 
 
เชนนี้แหละคือเหตุการณอิสรออและมิอฺรอจญของทานนบี 

ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ไดกลาวไวอยางรวบรัด ตามคําชี้แจง
ของอัลกุรอานและอัลหะดีษ หวังวาอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงดลบันดาล
ใหพวกเราทุกคนอยูในกลุมของชาวมุอมินผูศรัทธาที่มั่นคงในอีมาน
และเชื่อมั่นตอทุกๆ คําสอนที่มาจากอัลลอฮฺและรสูลของพระองค 
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม  ดวยความเชื่อมั่นที่ไมมีความเคลือบ
แคลงใจและหวาดระแวงใดๆอีก พรอมกับไดรับความเมตตาแหง
บทเรียนจากวิทยปญญาตางๆ ที่ไดจากเหตุการณอิสรออและมิอฺรอ
จญอยางมากมายที่สุด 

โออัลลอฮฺ ไดโปรดประทานแกเรา ซึ่งอีมานและความเชื่อมั่นที่
ไมมีการปฏิเสธศรัทธาอีกหลังจากนั้น และความเมตตาที่นําพาเราสู
เกียรติแหงความโปรดปรานของพระองคในโลกนี้และโลกอาคีเราะฮฺ 
และขออัลลอฮฺทรงประทานพรแดนบีมุหัมมัดของเรา และวงศวานของ
ทาน ตลอดจนบรรดาเศาะหาบะฮฺที่รวมตอสูกับทานเพื่อเชิดชูศาสนา
ของพระองค  
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มหาบริสุทธิ์แหงการอภิบาลของทาน การอภิบาลแหงเกียรติ
ศักดิ์ที่สูงสงเหนือการสาธยาย ความสงบสุขจงประสบแดบรรดาศาสน
ทูตของพระองค และมวลการสรรเสริญเปนเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺ พระผู
อภิบาลแหงสากลโลก. 

 


