
 
 

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร      1 
ฝ่ายศาสนา วิชาการ และส่งเสริมคุณธรรม โทร. 0 2949 4184, 0 2949 4259 www.islamicbangkok.or.th 
 

คุฎบะฮ์วันศุกร์ 

เรื่อง อัลอะมานะฮ์ 

อ.มูนีร (สมศักดิ)์ มูหะหมัด 

ن َّ
ِ
َمُدهَََُّّّإلَْحْمَدَّللهَََّّّإ ْيُنهَََََُّّّنْ تَعه تَْغفهُرهََََُّّّونَس ْ للهََََّّّونَُعْوذََََُّّّونَس ْ نَََِّّّْبه ْورهَََّّّمه نَاَََُُّّّشُ ََََّّّأنُْفس ه ََّوَسيّئَاته

نَاَّ اله ههََََّّّمنََََّّّْأْْعَ ده ل َََّّّفَلََََّّّللاَََََُّّّيْ يََََّّّفَلََََّّّيُْضلهْلََََُّّّوَمنَّْ،َََََّّّّلَََُُّّّمضه َّّرََََّّّللهََّّهَّدَُّمَّْحََّلَّْإََََّّّ،ََّلََََُّّّهاده ََّّْيََّمهَّالََّعََّإلَََّّّْبه

ن َََّّّقُلَّْ)َّ:ََََّّّّلهَّائهَّإلقََّ يَََّّّْإلَْمْوَتَََّّّإه ه ْونََََّّّإَّل  نْهَََُّّّتَفهرُّ ْونََََُّّّث َََُّّّمٰلقهْيُكَََّّّْفَاهن ه َََّّّمه ٰلَََّّّتَُردُّ هَاَدةهَََّّّإلْغَْيبهَََّّّعَالهمهَََّّّإه َََّّوإلش 

ّئُُكَّْ لََََّّّلََََّّأنَََّّْأْشهَدََُّّ(تَْعَملُْونَََُّّكْنُتَََّّّْبهَماََّّفَُينَبه
ِ
لََّّّإ

ِ
 ،ََّوَرُسْوُلَََُّّعْبُدهََُُّّمَحّمًدإََّأنََََّّّّوَأْشهَدََُّّللاََُّّإ

َّ َََّّّعَََلَََّّّللاََََُّّّصَل  فه يَاءهََََّّّأُْشَ ّنَاَََّّّْرَسلهْيََّمََُّوإلَََّّّْإأَلنْبه يه د َََّّّنَبه هََََّّّوعَََلَََُّّّمَحم  ههَََّّّأ له ابه ََّسارَََََّّّوَمنََََّّّْوَأْْصَ

ههَََّّّعَََلَّ ْيهَََََّّّنْجه َلََََّّّوَدعَاَّ،ََّّإلقَوه
ِ
ََّّإ إطه َ ّ ْيهَّإلََّّْإلِصه تَقه َلََُّّمس ْ

ِ
يْنهََّّإ إَّتَْسلهْيًماَََّّوَسَل َََّّيَْومهَّإلهّ َََّّكثهْْيً

َََّّاَّم َّأََّ َّوََََُّّّكَّْيَّْصهَّوَّْأ ََّّللاهَََّّّادََّبََّعهََّّاَّيََّفََََّّّ،ُدََّّعَّْب
ِ
 نََّوَّْقَُّت َّمَُّإلَََّّّْازََّفَََّّدَّْقََّفَََّّللاهَََّّّىوََّقَّْتََّبهَََّّّيَََّي َّإ

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 
ข้าพเจ้าขอเตือนตัวของข้าพเจ้าเองและท่านทั้งหลายให้มีความตั้กวายำเกรงต่ออัลลอฮ์   

เพราะเสบียงที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะเตรียมไปสู่โลกอาคีเราะฮ์คือ ความตั้กวา  สิ่งที่เป็นภาระท่ียิ่งใหญ่ที่สุดของ
บรรดามนุษย์คือ อัลอะมานะฮ์   อัลอะมานะฮ์เป็นคำที่มีความหมายหลายนัย  ความหมายที่สำคัญของอัลอะ
มานะฮ์คือ ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ  พระองค์อัลลอฮ์ ซุบห์ฯ ได้ตรัสถึงอัลอะมานะฮ์ที่หมายถึงความ
รับผิดชอบไว้ในคัมภีร์อัล กุรอานในหลายอายะฮ์  เช่นในซูเราะฮ์อัล อะห์ซาบ  อายะฮ์ที ่๗ ว่า 

َْنَاََّّ لََْنَاََّوَأْشَفْقَنَّمه مه ََّأنَََّيْ َّفَأَبَْيَ َباله لْجه
 
ََّوأ أْلَْرضه

 
ََّوأ ته َوَٰ َم َٰ لس 

 
َمانََةَّعَََلَّأ أْلَ

 
ََّعَرْضنَاَّأ َّن 

ِ
إ

ن َّ
ِ
ُنََّّۖإ نَس َٰ

ِ
ْل
 
لَهَاَّأ  ُهۥَََّكَنََّظلُوًماَََّجُوًلََّوََحَ

ความว่า “แท้จริง เรา (อัลอฮ ์)ได้เสนออัลอะมานะฮ์ไปยังฟ้าทั้งหลาย แผ่นดินและบรรดา
ขุนเขา มันเหล่านั้นได้ปฏิเสธที่จะแบกรับมันและหวั่นเกรง แต่มนุษย์ได้แบกรับมันไว้ แท้จริง เขาเป็นผู้
อธรรมผู้โง่เขลา”  
          อายะฮ์นี้แจ้งให้รู้ว่า อัลมะนะฮ์หรือความรับผิดชอบมีความยิ่งใหญ่มาก แม้กระทั่งฟากฟ้า แผ่นดิน  
และขุนเขายังไม่สามารถแบกรับมันได้ แต่มนุษย์ได้ขันอาสาในการแบกรับ แม้ว่ามันจะเป็นภาระหนักในตอน
สุดท้าย พระองค์อัลลอฮ์ได้ตรัสถึงมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนว่า มีลักษณะเป็นผู้อธรรม และมีความโฉดเขลา ดังนั้น 
ในเมื่อมนุษย์รับอัลอะมานะฮ์มาแล้ว ก็จำเป็นจะต้องรักษาไว้ให้ครบถ้วน อย่าให้เกิดความบกพร่อง 
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พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 
อัลอะมานะฮ์ สำคัญที่มนุษย์จะต้องรักษาคือ อัลอะมานะฮ์ในหลักศาสนาซึ่งเกี่ยวข้องกับการ

มีความอีมานหรือความศรัทธา  เฉพาะอย่างยิ่งการศรัทธาว่า พระองค์อัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริง  ไม่มี
พระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์องค์เดียว  จะต้องเป็นความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้น  โดยจะต้องศรัทธาว่า 
พระองค์คือ ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงบังเกิด  ผู้ทรงดูแลทุกสิ ่งที ่พระองค์ทรงสร้าง  พระองค์ทรงประทานริซกี  
พระองค์ทรงกรรมสิทธิ์ให้มีชีวิตและทรงกรรมสิทธิ์ในการให้สิ้นชีวิต  และพระองค์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง  
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของทุกสิ่ง  และทุกสิ่งคือบ่าวของพระองค์ 

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 
บรรดานักวิชาการได้แบ่งการอีมานศรัทธาระดับยะกีนหรือความตระหนักอย่างแน่นแฟ้นออก

เป็น ๓ ระดับคือ  
1. อิลมุลยะกีน หมายถึง การรู้ทางการศรัทธาอย่างแท้จริงถึงการมีของพระองค์อัลลอฮ์ ซึ่ง

ได้มาด้วยการศึกษาอันจะทำให้บุคคลรู้ถึงการมีของพระองค์   รู้ถึงบัญญัติที่พระองค์กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็น
คำสั่งใช้หรือคำสั่งห้าม ตามท่ีพระองค์ทรงบัญชาให้บรรดานบีและร่อซูลนำมาประกาศเผยแพร่  เขาจะน้อมรับ
ด้วยความจริงใจ ปราศจากการปฏิเสธหรือการคัดค้านใดๆ 

2. อัยนุลยะกีน หมายถึง การสะท้อนจากความรู้ที่ทำให้เกิดการศรัทธาไปสู่การแสดงออกให้
ประจักษ์ด้วยสายตาและการปฏิบัติโดยอยู่ในกรอบบัญญัติที่พระองค์อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้  จาการปฏิบัติทำให้
บุคคลได้รับการตอบแทน ความดีและการถูกลงโทษในการฝ่าฝืน 

3. ฮักกุลยะกีน หมายถึง ความตระหนักมั่นอย่างแน่นแฟ้นถึงการมีอยู่ของพระองค์อัลลอฮ์ 
ซุบห์ฯ โดยปราศจากความสงสัยคลางแคลงใจใดๆ  ทำให้เขาได้ลิ้มรสที่หวานชื่นของการศรัทธา  ท่านอัล อับ
บาส อิบนิ อับดิลมุฏฏ่อลิบ รฎิฯ ว่า ท่านร่อซูล ศ็อลฯ  กล่าวว่า   

ََّرُسْوًلَّ د  يْنًا،َّوبهُمَحم  ْلإْسَلمهَّده ،ََّوِبه ََّرِبا ه َِّبَّلل  َ ََّمْنََّرِضه يَْمانه ََّذإَقََّطْعَمَّإْلإ
ความว่า “ผู้ที่พอใจในอัลลอฮ์ว่า เป็นพระเจ้า อิสลามเป็นศาสนาและมุฮัมมัดเป็นร่อซูล  

เขาได้ลิ้มรสการศรัทธาแล้ว”  บันทึโดย มุสลิม 
เกี่ยวกับระดับยะกีนของการศรัทธา พระองค์อัลลอฮ์ ซุบห์ฯ ทรงหยิบยกโดยเปรียบเทียบกับ

เรื่องราวของ นบ ีอิบรฮีม อลัยฮ์ฯ มาเสนอว่า  

ََّّ ُيََّرّبه َرإهه بْ ِ
ْذَّقَاَلَّإ

ِ
ْنَّ،َّقَاَلَّبَََلََّوإ َّإلَْمْوََتَّ،َّقَاَلََّأَولَْمَّتُْؤمه يه ََّكْيَفَُُّتْ ِنه َأره

ََّجبََّ لَْيَكَّ،ََُّّث َّإْجَعْلَّعَََلَُّكّه
ِ
َّإ ُهن  َّفَُِصْ ْْيه َنَّإلط  َّ،َّقَاَلَّفَُخْذََّأْربََعًةَّمه َّقَلِْبه َيْطَمِئه  ََّولَكهْنَّله ل 

َّيَأْتهينََكََّسْعيًَّ َُّجْزًءإَّ،َُّث َّإْدُعهُن  َْنُن  ََّعزهيٌزََّحكهٌيَّ.مه َ َّإَّلل  ََّأن   اََّوإعََْلْ
ความว่า “และพึงรำลีก ครั้นเมื่ออิบรอฮีมกล่าวว่า โอ้ พระผู้อภิบาลของฉัน ได้โปรดแสดง

ให้ฉันเห็นว่า พระองค์จะทรงทำให้คนตายทั้งหลายฟื้นชีพได้อย่างไร ?  พระองค์ตรัสว่า เจ้าไม่ศรัทธาดอก
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หรือ? นบีอิบรอฮีมกล่าวว่า หาเป็นเช่นนั้นไม่  แต่เพื่อทำให้หัวใจของฉันมีความมั่นคง  พระองค์ตรัสว่า 
ดังนั้น เจ้าจงนำนกมา 4 ตัวและรวมกันแล้วเชือดพร้อมกับสับปนกัน แล้วจงแบ่งส่วนไปไว้ทุกภูเขา แล้วจง
เรียกมันเหล่านั้น พวกมันก็จะรีบบินมา พึงรู้เถิด อัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเกรียงไกร ผู้ทรงปรีชาญาณ” (ซูเราะฮ์
อัลบะเกาะเราะฮ์ : 260) 

อายะฮ์นี้ แสดงถึงระดับการศรัทธาของนบีอิบรอฮีม เริ ่มตั ้งแต่การมีความรู ้ที ่เร ียกว่า                
อิลมุลยะกีน คือ ความรู้ทางการศรัทธา แต่ต้องการจะเห็นอย่างประจักษ์ชัดเกี่ยวกับการให้คนตายฟื้นชีพใหม่ 
เพ่ือจะทำให้เกิดความศรัทธาที่แน่นแฟ้นมากขึ้น ที่เรียกว่า อัยนุลยะกีน ท่านจึงขอให้พระองค์อัลลอฮ์ทรงแสดง
ให้ประจักษ์ชัดมากขึ้น  พระองค์จึงให้นบีอิบรอฮีมนำนกมา 4 ตัว  แล้วสับรวมกัน โดยเอาไปแยกไว้แต่ละภูเขา  
แล้วจงเรียกมันมา  โดยเป็นนกแต่ละตัว มีชีวิตดังเดิม   

พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย 
ด้วยกับเหตุการณ์นี้ทำให้นบีอิบรอฮีม อลัยฮ์ฯ มีความตระหนักมั่นทางการศรัทธา  มีความดื่ม

ดำในการศรัทธา ในระดับฮักกุลยะกีน โดยเชื่อมั่นว่า พระองค์อัลลอฮ์ ซุบห์ฯ ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริง  
พระองค์อัลลอฮ์ทรงหยิบยกคำยืนยันของนบีอิบรอฮีมมาเสนอหลังจากที่ท่านได้พูดโต้ตอบกับบิดาของท่านและ
กลุ่มชนของท่านที่เคารพบูชาเจว็ดตามบรรพบุรุษของพวกเขา ถึงพระเจ้าที่แท้จริงซึ่งสมควรได้รับการเคารพ
ภักด ีไว้ในซูเราะฮ์อัชชุอะรอออ์ ว่า  

 

َّفَهَُوََّيََّْ يََّخلَقَِنه ه َّ)َّإَّل  ينه َّ)َََّّّ(۷۸َّده ََّويَْسقهيه ُمِنه يَُّهَوَّيُْطعه ه َذإَََّّّ(۷۹ََّوإَّل 
ِ
َوإ

(َّ َّ)َّ(۸۰َمرهْضُتَّفَهَُوَّيَْشفهيه ْيه يه َُّث ََُّيْ يتُِنه يَّيُمه ه ۸١ََّوإَّل  يئَِته ََّخطه يََّأْطَمُعََّأْنَّيَْغفهَرَِّله ه (ََّوإَّل 

ينَّ)  (۸۲يَْوَمَّإّله
ความว่า “(78) พระองค์คือ ผู ้ทรงบังเกิดฉันและพระองค์ทรงนำทางฉัน  (79) และ

พระองค์คือ ผู้ทรงให้อาหารและน้ำดื่มแก่ฉัน  (80) และเมื่อฉันป่วย พระองค์ทรงประทานให้ฉันหายป่วย  
(81) และพระองค์ให้ฉันตาย แล้วพระองค์ก็ทรงให้ฉันฟื้นชีพใหม่ (82) และพระองค์คือ ผู้ที่ฉันหวังจะ
ได้รับการอภัยโทษในความผิดของฉันในวันตอบแทน(กิยามะฮ์)” 

ดังที่ได้กล่าวมา อัลอะมานะฮ์ทางการศรัทธาต่ออัลลอฮ์จึงเป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่มุสลิม
ทุกคนจะต้องตระหนักและจะต้องทำให้เพ่ิมพูนและมีความเชื่อม่ันอย่างแน่นแฟ้น 

ميَاًَّنَّوََّ
ِ
َّزهْدََّنَّإ ْقهًاَّإلل هُم  َّيَقهينًاََّوفه

ความว่า “โอ้ อัลลอฮ์ ได้โปรดเพิ่มพูนการศรัทธา  ความเชื่อมั่นที่แน่นแฟ้น  และความ
เข้าใจในศาสนาแก่เราด้วยเทอญ”  อามีน 

ََّوَسَل ََّ َّللُاَّعَلَْيهه ََّصَل  ْيه َكره
َّإلْ هه يّه َبه َّن ن ةه ْيه،ََّوبهس ُ َّإلَْعظه ُقْرأ نه لْ َِّبه ُُكْ َي 

ِ
َّللُاََّوإ  نََفَعِنه

ْيَُّ. َن ُهَُّهَوَّإلْغَُفْوُرَّإلّرحه تَْغفهُرْوُهَّإإ ََّولَُكْ،َّفَاس ْ ْ تَْغفهُرَّللَاَِّله ََّهَذإََّوَأس ْ ْ  .َأقُْوُلَّقَْوِله


