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บัทเรียนที� 1 

อาหมััดและฮััมัดี

อาหมัดัเป็็นพนักุงานของบรฺษิทัแห่งหน่�ง	ดเ้หมัอืนว่าเขามีัความั

สุขุกุบังานที�ทำ	เพียงแต่เขารฺ้�สุ่กุว่าไมั่ใช่่เรฺื�องง่ายเลยที�จ้ะป็รฺับตัว

ให�เข�ากุับหัวหน�าแผู้นกุ	ซึ่่�งเป็็นคนค่อนข�างมัีทัศนะต่ออาหมััดว่า

คงไมั่มัีโอกุาสุที�จ้ะกุ�าวหน�าในหน�าที�กุารฺงานได�	ยกุตัวอย่างเช่่น	

เมัื�อทางแผู้นกุของเขาได�รฺับมัอบหมัายให�รฺับผู้ิดช่อบโครฺงกุารฺที�

ยากุข่�น	หัวหน�าแผู้นกุของอาหมััดกุ็มัีท่าทีอย้่เสุมัอว่า	ตนเท่านั�น

ที�จ้ะได�รฺับความัไว�วางใจ้ในกุารฺดำเนินงานทั�งหมัด

อาหมัดัคดิที�จ้ะเป็ลี�ยนงานหลายครฺั�ง	แต่โอกุาสุกุไ็ม่ัเอื�ออำนวย

และกุารฺที�จ้ะหางานทำที�ดีกุว่านี�กุ็นับเป็็นเรฺื�องยากุเช่่นกุัน	ใน

ขณะเดียวกุันเงนิเดอืนของเขากุน็บัว่าสุง้กุว่างานสุ่วนใหญ่่ที�เปิ็ด

รฺบัสุมัคัรฺโดยทั�วไป็	ด�วยเหตนุี�จ้ง่ทำให�อาหมัดัจ้ำต�องทำงานอย่้ใน

บรฺษิทัแห่งนี�ต่อไป็	โดยคิดว่าเงินเป็็นป็ัจ้จ้ัยสุำคัญ่เนื�องจ้ากุเขา

จ้ำเป็็นต�องหาเงนิให�เพยีงพอต่อกุารฺเลี�ยงดภ้รฺรฺยาและล้กุ	ๆ	อกีุ

สุามัคน	ซึ่่�งอาหมัดัมัีความัรฺ้�สุ่กุภาคภ้มัิใจ้ในตัวล้กุๆ	ของเขามัากุ

โดยเฉพาะอย่างยิ�งฮััสุซึ่ันบุตรฺช่ายคนโต	ที�กุำลังเรฺียนอย้่ในภาค

วิช่าวิศวกุรฺรฺมัศาสุตรฺ์ที�มัหาวิทยาลัยแห่งหน่�ง
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ต่อมัาด�วยสุาเหตบุางป็รฺะกุารฺเป็็นผู้ลให�กุารฺทำงานของ	

อาหมัดัเป็ลี�ยนไป็ในทิศทางที�ดีข่�น	คือมัีช่ายคนหน่�งช่ื�อฮััมัดี		

เข�ามัาทำงานในแผู้นกุของเขา	ฮััมัดีซึ่่�งมัีอายุน�อยกุว่าอาหมััด	

เป็็นคนอารฺมัณ์ดี	รฺ่าเรฺิง	และสุามัารฺถเข�ากุับผู้้�อื�นได�ง่าย	อาหมััด

คิดว่าอย่างน�อยเขากุ็พบเพื�อนคนหน่�งในที�ทำงาน	ทั�งสุองเรฺิ�มัรฺับ

ป็รฺะทานอาหารฺกุลางวันด�วยกุันและพบป็ะกุันในตอนเย็น	ฮััมัดี

แต่งงานแล�วเช่่นกุัน	และพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ากุ็ทรฺงอวยพรฺแกุ่ฮััมัดีด�วย

กุารฺมัีบุตรฺช่ายที�น่ารฺักุสุองคน	และหญ่ิงอีกุสุองคน

อาหมััดและฮััมัดีเรฺิ�มัเป็็นเพื�อนที�ดีต่อกุัน	และมัักุจ้ะไป็มัาหาสุ้่

ที�บ�านของกุันและกุันอย้่เสุมัอ	เขาทั�งสุองช่อบนั�งจ้ิบน�ำช่าคุยกุัน

เป็็นเวลาหลายช่ั�วโมังและสุามัารฺถคุยกุันได�แทบทุกุเรฺื�อง

ในรฺะยะแรฺกุนั�น	พวกุเขาจ้ะคุยกุันเกุี�ยวกุับเรฺื�องงานที�บรฺิษัท

เป็็นสุ่วนใหญ่	่แต่เมัื�อเวลาผู่้านไป็เขากุเ็รฺิ�มัคยุกุนัเกุี�ยวกุบัคำถามั

บางอย่างที�สุำคญั่ต่อช่วีติ	ซึ่่�งทั�งอาหมััดและฮััมัดีต่างกุ็มัีความั

เครฺ่งครฺัดในศาสุนาด�วยกุันทั�งค้่	แต่กุ็ไมั่เคยที�จ้ะนำความัเช่ื�อมัา

แลกุเป็ลี�ยนกุัน	โดยอาหมััดเป็็นมัุสุลิมั	ในขณะที�ฮััมัดีเพื�อนรฺักุของ

เขาเป็็นผู้้�ติดตามั	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ1

1		คำว่า	“อัล-มัะซึ่ีฮัฺ”	เป็็นช่ื�อเรฺียกุอีกุตำแหน่งหน่�งของท่านอีซึ่า	คำนี�มัาจ้ากุคำภาษา	

ฮัิบรฺ้	ซึ่่�งมัีความัหมัายว่า	"ผู้้�ที�ได�รฺับกุารฺแต่งตั�งหรฺือกุารฺเจ้ิมั"	คำว่า	“อัล-มัะซึ่ีฮัฺ”	ที�

ป็รฺากุฏในคัมัภีรฺ์เตารฺอฮัฺ	คัมัภีรฺ์ซึ่าบ้รฺฺ	และคัมัภีรฺ์ของบรฺรฺดานบียุคกุ่อนๆ	โดยทั�วไป็

หมัายถ่งผู้้�ที�ได�รฺับกุารฺแต่งตั�งให�เป็็นกุษัตรฺิย์จ้ากุองค์พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าเอง
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ช่่างน่าป็รฺะหลาดใจ้อะไรฺเช่่นนี�	ที�อาหมััดพบว่ายิ�งเขาได�มัี

โอกุาสุได�รฺ้�จ้ักุฮััมัดีมัากุเท่าใดกุ็ยิ�งมัีความัเคารฺพศรฺัทธาในตัวฮััมัดี

ที�มัีความัเช่ื�อและมัีความัสุัมัพันธ์กุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ามัากุยิ�งข่�น	โดย

อาหมััดตรฺะหนักุดีว่า	ฮััมัดีเพื�อนของเขานั�นมัีสุันติสุุขที�ได�มัีความั

สุัมัพันธ์สุนิทกุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	ซึ่่�งเขาไมั่เคยมัีป็รฺะสุบกุารฺณ์เช่่นนี�

มัากุ่อน	และสุิ�งนี�เองได�จุ้ดป็รฺะกุายให�เขามัีความัอยากุรฺ้�เป็็นอย่าง

ยิ�ง	ทั�งนี�อาหมััดคิดว่าช่ีวิตของฮััมัดีกุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าจ้ะต�องมัีอะไรฺ

บางอย่างที�เกุี�ยวข�องกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	แน่นอน	อาจ้จ้ะพ้ดได�ว่า	

อาหมัดัก็ุมัคีวามัเช่ื�อใน	อัล-มัะซีึ่ฮั	ฺด�วยเช่่นกุนั	แมั�ว่าจ้ะเป็็นคนละ	

แนวทางกุับฮััมัดีกุ็ตามั	อาหมััดมัีความัเช่ื�อทุกุอย่างที�บันท่กุอย้่	

ในคัมัภีรฺ์อัล-กุุรฺฺอานเกุี�ยวกุับอีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมัและมัีความัเคารฺพ	

ต่อ	อัล-มัะซึ่ีฮั	อย่างล�ำล่กุ	โดยอาหมััดทรฺาบว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ได�ถือ

กุำเนิดจ้ากุมััรฺฺยัมัหญ่ิงพรฺหมัจ้รฺรฺย์	ซึ่่�งอัล-มัะซึ่ีฮัฺได�แสุดงกุารฺ

อัศจ้รฺรฺย์หลายอย่างตามัพรฺะป็รฺะสุงค์ขององค์พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าและ

ยังทรฺาบอีกุว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ได�รฺับคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีลจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็น

เจ้�า	ในขณะเดียวกุันอาหมััดกุ็กุลับมัาครฺุ่นคิดว่า	เขาทรฺาบเรฺื�อง

รฺาวเกุี�ยวกุับช่ีวิตของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	เพียงเล็กุน�อยเท่านั�น	และความั

ป็รฺารฺถนาใครฺ่รฺ้�ของอาหมััดกุ็ได�กุ่อตัวมัากุข่�นที�จ้ะค�นหาเรฺื�องรฺาว

เพิ�มัเติมัเกุี�ยวกุับนบีท่านนี�	ซึ่่�งมัีช่ื�อเรฺียกุหลากุหลายแมั�แต่ใน

คัมัภีรฺ์อัล-กุุรฺฺอาน
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วันหน่�งอาหมััดรฺ้�ว่าเขาไมั่สุามัารฺถเกุ็บความัสุงสุัยไว�ได�อีกุต่อ

ไป็	เขาจ้่งตัดสุินใจ้ถามัฮััมัดีเพื�อนรฺักุของเขาเกุี�ยวกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

ซึ่่�งกุารฺตัดสุินใจ้ในครฺั�งนี�ได�นำไป็สุ้่กุารฺสุนทนาที�น่าสุนใจ้มัากุมัาย
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บัทเรียนที� 2 

ความัหมัายของกุุรฺบัาน

“ฮััมัดี!	ขอคุณเล่าเรฺื�องรฺาวของอีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมัให�ผู้มัทรฺาบ

หน่อยได�มัั�ย	ผู้มัอยากุรฺ้�เรฺื�องเกุี�ยวกุับท่านจ้รฺิงๆ”	อาหมััดถามั	

ฮััมัดีด�วยน�ำเสุียงตื�นเต�น

ฮัมััดนีิ�งอ่�งไป็ชั่�วครฺ้ห่น่�งกุ่อนที�จ้ะตอบว่า	“ถ�าคณุต�องกุารฺทรฺาบ

ว่าเพรฺาะเหตใุด	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	จ้่งได�มัายังโลกุมันุษย์	คุณจ้ำเป็็นต�อง

เข�าใจ้ความัหมัายของคำว่า	กุุรฺฺบาน	กุ่อน”

อาหมัดัได�ฟัังเช่่นนั�นกุป็็รฺะหลาดใจ้ยิ�งนกัุ	จ้ง่ถามัต่อไป็ว่า	“กุรฺฺุ

บาน	หมัายความัว่าอย่างไรฺหรฺือ”

ฮััมัดีจ้่งอธิบายให�อาหมััดฟัังว่า	“เรฺาจ้ะเห็นความัหมัายของ

คำว่ากุุรฺฺบาน	ในเทศกุาลอีดิลอัฏฮัาหรฺือเทศกุาลรฺายอฮััจ้ยี	คุณ

ทรฺาบไหมัว่า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงตรฺัสุให�นบีอิบรฺอฮัีมันำล้กุช่าย	

ของตนมัาเป็็นกุุรฺฺบาน	และอะไรฺจ้ะเกุิดข่�นต่อบุตรฺช่ายของนบี	

อิบรฺอฮัีมั	ถ�าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าไมั่ได�ทรฺงจ้ัดหากุุรฺฺบานอย่างอื�นมัาแทน

บุตรฺช่ายของนบีอิบรฺอฮัีมั”	

“อีสุมัาอีลกุ็จ้ะต�องตาย”	อาหมััดตอบ

“นั�นแหละ...คือความัหมัายของคำว่ากุุรฺฺบาน”	ฮััมัดีอธิบาย
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ต่อไป็ว่า	“ช่ีวิตหน่�งสุามัารฺถตายแทนอีกุช่ีวิตหน่�งได�	พรฺะผู้้�เป็็น

เจ้�าได�ทรฺงสุ่งแกุะตัวผู้้�ซึ่่�งเป็็นกุรฺุบฺานแทนบตุรฺช่ายของนบอีบิรฺอฮัมีั	

สุ่วนผู้มักุ็อย้่ในฐานะเดียวกุับบุตรฺช่ายของนบีอิบรฺอฮัีมั	ผู้มักุ็อย้่

ภายใต�อำนาจ้ของความัตาย”

“หมัายความัว่ายังไงนะ”	อาหมััดถามัด�วยความัสุงสุัย

ฮััมัดีจ้่งตอบด�วยน�ำเสุียงจ้รฺิงจ้ังว่า	“ความัหมัายนี�ได�บันท่กุอย้่

ในคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีลว่า

‘ค่าจ้้างของบัาปคือความัตาย’2

ค่าจ้�างของความับาป็ของผู้มักุ็คือความัตาย	ผู้มัเป็็นคนบาป็	

ใช่่...คนอื�นอาจ้จ้ะมัองว่าผู้มัเป็็นคนเครฺ่งศาสุนา	ผู้มัขอดุอาอ์ต่อ

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทุกุวัน	ผู้มัศ่กุษาคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ที�พรฺะองค์ทรฺง

ป็รฺะทาน	และผู้มัรฺับใช่�พรฺะองค์	แต่ต่อหน�าพรฺะองค์	ผู้มัคือคน

บาป็	นอกุจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าแล�ว	คุณคิดว่ามัีใครฺอีกุไหมัที�เป็็นผู้้�ที�

ดีพรฺ�อมัทุกุสุิ�งทุกุอย่าง”

	“ไมั่มัี”	อาหมััดตอบอย่างไมั่ลังเล	“ไมั่มัีใครฺสุมับ้รฺณ์แบบ

นอกุจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า”	

ฮััมัดีจ้่งถามัต่อไป็ว่า	“ถ�าอย่างนั�น	ต่อหน�าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	เรฺา

ทั�งหลายเป็็นคนบาป็ใช่่ไหมั”
2		อัล-อินญ่ีล	โรฺมั	6:23
3		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	1:29
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	“ใช่่...เป็็นอย่างนั�นจ้รฺิงๆ”	อาหมััดเห็นด�วย

ฮััมัดีเล่าต่อไป็ว่า	“ผู้มัอย้่ในฐานะเดียวกุับบุตรฺช่ายของนบี	

อิบรฺอฮัีมัซึ่่�งอย้่ภายใต�อำนาจ้ของความัตาย	แต่กุุรฺฺบานสุำหรฺับ

ไถ่บาป็ของผู้มัอย้่ที�ไหนล่ะ	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าไมั่ได�ทรฺงกุุรฺฺบานมัาเพื�อ

ไถ่บาป็ผู้มัหรฺอื”	ถง่ตรฺงนี�อาหมัดัไม่ัทรฺาบว่าจ้ะตอบอย่างไรฺดี	ฮัมััดี

จ้่งได�เล่าต่อไป็ว่า	“นบียะหฺยา	ซึ่่�งคนเข�าใจ้ว่าเป็็นนบีคนหน่�งที�มัี

ช่ีวิตอย้่ในสุมััยของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ซึ่่�งครฺั�งแรฺกุที�ท่านได�เห็น	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

ท่านกุล่าวเกุี�ยวกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ว่า	

‘…ดูซิินี�คอืแกุะหนุม่ัของอลัลอฮั ฺผูู้ร้บัับัาป ของโลกุดุนยาไป’3

แกุะหนุ่มัของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	ผู้้�รฺับบาป็ของมันุษย์	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

มัิใช่่มัีช่ื�อที�เรฺียกุกุันว่า	แกุะหนุ่มัของมันุษย์	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	มัาจ้ากุพรฺะ

ผู้้�เป็็นเจ้�า	ท่านมัาจ้ากุแผู้่นดินสุวรฺรฺค์	รฺุฮัุลกุุด้ซึฺ่ของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

เสุด็จ้มัาเหนือมััรฺฺยัมัหญ่ิงพรฺหมัจ้รฺรฺย์	จ้ากุนั�นมััรฺฺยัมักุ็ได�ตั�งครฺรฺภ์	

และให�กุำเนิดบุตรฺช่ายตามัที�คุณทรฺาบแล�วนั�น	ท่านมัีช่ื�อเรฺียกุกุัน

ว่า	อีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมั	ถ�อยคำของพรฺะองค์	และ	จ้ิตวิญ่ญ่าณจ้ากุ

พรฺะองค์	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	เป็็นผู้้�บรฺิสุุทธิ�	ท่านมัาจ้ากุแผู้่นดินสุวรฺรฺค์	ซึ่่�ง

มัีอีกุช่ื�อหน่�งที�เรฺียกุกุันว่า	แกุะหนุ่มัของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

ได�พิสุ้จ้น์ให�เห็นแล�วว่า	ท่านคือแกุะหนุ่มัของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าที�มัี

ช่ีวิตสุมับ้รฺณ์แบบต่อพรฺะพักุตรฺ์ของพรฺะองค์	จ้่งไมั่มัีสุักุครฺั�งที�ท่าน

มัีความัจ้ำเป็็นต�องกุล่าวว่า	‘เรฺาได�ท้ลขอกุารฺยกุโทษบาป็จ้ากุองค์



8

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ยิ�งใหญ่่สุ้งสุุด’	เพรฺาะท่านคือ	‘แกุะหนุ่มั’	ที�

สุมับ้รฺณ์แบบของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	แต่เนื�องจ้ากุ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	มัาในโลกุ

มันุษย์ได�มัีช่ื�อเรฺียกุกุันว่า	แกุะหนุ่มัของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�รฺับความั

ผู้ิดบาป็ของมันุษย์ไป็เสุีย	ท่านจ้่งต�องถ้กุนำมัาเป็็นกุุรฺฺบาน	สุิ�งนี�

เกุิดข่�นเมัื�อท่านมัอบช่ีวิตของท่านมัาตายเพื�อไถ่บาป็แทนเรฺา	

ท่านฟั้�นข่�นมัาจ้ากุความัตายและได�ข่�นสุ้่สุวรฺรฺค์	และวันหน่�งท่าน

จ้ะกุลับมัาในโลกุนี�อีกุ”

ฮัมััดนีิ�งไป็ช่ั�วขณะหน่�งกุ่อนที�จ้ะมัองดอ้าหมัดัเพื�อนรัฺกุของเขา	

และกุล่าวว่า	“ผู้มัอย้่ในฐานะเดียวกุับบุตรฺช่ายของนบีอิบรฺอฮัีมั	

ผู้มัอย้่ภายใต�อำนาจ้แห่งความัตายแต่ได�มัีกุุรฺฺบานสุำหรฺับไถ่ความั

บาป็ของผู้มัแล�วโดยผู้่านทาง	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	แกุะหนุ่มับรฺิสุุทธิ�ของ

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	ซึ่่�งเมัื�อผู้่านทางแกุะหนุ่มัของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าแล�ว

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ากุ็ทรฺงอภัยโทษบาป็	และป็รฺะทานช่ีวิตนิรฺันดรฺ์ให�กุับ

มันุษย์ทุกุคน	ด�วยเหตุนี�	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ได�รฺับเอาความับาป็ของ

มันุษย์ทุกุคนไว�	รฺวมัทั�งคุณด�วยอาหมััด”

อาหมััดนั�งสุงบนิ�งเป็็นเวลานาน	เขาครฺุ่นคิด	และจ้ากุนั�นกุ็

กุล่าวว่า	“ถ�า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	รฺับความัผู้ิดตามัของมันุษย์ไป็จ้รฺิง	ผู้มักุ็

ไมั่ต�องตาย...ซึ่่�งกุ็เท่ากุับว่าผู้มัมัีช่ีวิตนิรฺันดรฺ์แล�ว”

ฮััมัดีกุล่าวแกุ่เพื�อนรฺักุว่า	“อาหมััด	สุมัมัุติว่าวันนี�เป็็นวันเกุิด

ของคุณ	และ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	มัาพรฺ�อมัของขวัญ่	จ้ากุนั�น	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ		
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กุ็เคาะที�ป็รฺะต้บ�านคุณ	แล�วพ้ดกุับคุณว่า	‘อาหมััด	เรฺาอยากุให�

ของขวัญ่แกุ่ท่าน	คือยกุโทษในความัผู้ิดบาป็ทั�งหลายทั�งป็วงให�

กุับท่าน	ให�ท่านมัีช่ีวิตนิรฺันดรฺ์โดยเรฺิ�มัมัีความัสุัมัพันธ์สุ่วนตัวที�ดี

กุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าในวันนี�	แต่เงื�อนไขมัีอย้่ว่า	ท่านต�องสุารฺภาพ

บาป็และหันหลังให�กุับความับาป็	ท่านจ้ะได�รฺับกุารฺยกุโทษโดย

กุารฺพลีช่ีพของเรฺาที�ให�แกุ่ท่าน	ถ�าท่านรฺับของขวัญ่นี�มัันกุ็จ้ะเป็็น

ของท่านอย่างแน่นอน	แต่ถ�าท่านไมั่ทำตามัเงื�อนไข	ของขวัญ่นี�กุ็

จ้ะไมั่เป็็นของท่านเช่่นกุัน’	”

อาหมัดันั�งใครฺ่ครฺวญ่อย้	่เขารฺ้�สุกุ่สุบัสุนไป็หมัดและไม่ัทรฺาบว่า

จ้ะพด้อย่างไรฺดี

ฮััมัดีจ้่งกุล่าวว่า	“คุณอาจ้จ้ะคิดว่านี�เป็็นกุารฺยกุตัวอย่างที�เกุิน

ความัเป็็นจ้รฺิง	แต่ทุกุๆครฺั�งผู้้�ที�มัีความัศรฺัทธาในพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�

อธิบายแนวทางซึ่่�งจ้ะนำไป็สุ้่กุารฺรฺ้�จ้ักุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าโดยผู้่านทาง	

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	กุ็เป็รฺียบเสุมัือนอีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมัซึ่่�งเป็็นข่�นมัาจ้ากุความั

ตายนั�น	กุำลังเคาะป็รฺะต้ใจ้ของเรฺาอย้่	ตามัที�ได�กุล่าวไว�ในคัมัภีรฺ์

อัล-อินญ่ีลว่า

‘นี�แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที�ประตู ถ้้าใครได้ยินเสียงของเรา

และเปิดประตู เราจ้ะเข้าไปหาเขาและจ้ะรับัประทานอาหาร

ร่วมักุับัเขา และเขาจ้ะรับัประทานอาหารร่วมักุับัเรา’4

4			อัล-อินญ่ีล	วิวรฺฌ์์	3:20
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ฮััมัดีเล่าต่อไป็ว่า	“กุารฺเป็ิดป็รฺะต้ของผู้มัเพื�อต�อนรฺับ	อัล-	

มัะซึ่ีฮัฺ	และกุารฺเช่ิญ่	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	เข�ามัาในช่ีวิตผู้มัด�วยดุอาอ์	เพื�อ

ให�ผู้มัได�มัีความัสุัมัพันธไมัตรฺีกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	เป็รฺียบเสุมัือนผู้มัได�

รฺบัของขวญั่จ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	ซึ่่�งเป็็นของขวญั่ที�พรฺะองค์ป็รฺาถนา

จ้ะมัอบให�กุับทุกุคนด�วย”

อาหมััดซึ่่�งนั�งฟัังอย้่กุล่าวว่า	“เอาล่ะ	ฮััมัดี	ผู้มัอยากุให�คุณ

ทรฺาบว่า	สุิ�งที�คุณบอกุเกุี�ยวกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	นั�นได�สุัมัผู้ัสุกุับจ้ิตใจ้

ผู้มัอย่างล�ำล่กุทีเดียว	แต่ผู้มัต�องกุารฺเวลาไตรฺ่ตรฺองในเรฺื�องนี�อีกุ

ครฺั�ง	และผู้มักุ็อยากุฟัังเรฺื�องรฺาวของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	เพิ�มัเติมัในครฺาว

ต่อไป็เมัื�อเรฺาได�พบกุันอีกุ”	จ้ากุนั�นทั�งสุองกุ็ลาจ้ากุกุัน

อัสุซึ่ะลามัุอะลัยกุุมั

วะอะลัยกุุมัุสุซึ่ะลามั
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บัทเรียนที� 3 

พระคำของพระผูู้้เป็นเจ้้า

เมัื�อทั�งสุองพบกุันอีกุ	อาหมััดเป็็นผู้้�เรฺิ�มักุารฺสุนทนากุ่อนว่า	

“สุิ�งที�คุณบอกุผู้มัครฺั�งที�แล�วเกุี�ยวกุับอีซึ่าบุตรฺซึ่ีตรฺมััรฺยัมันั�น	ทำให�

ผู้มัคดิอะไรฺต่อมิัอะไรฺมัากุมัายทีเดยีว	ผู้มัหวังว่าจ้ะไม่ัเป็็นกุารฺรฺบกุวน

คณุแต่ผู้มัมัคีำถามัมัากุมัายที�จ้ะถามัคุณเกุี�ยวกุบั	อัล-มัะซีึ่ฮั”ฺ

“ได�สุิ	ว่ามัาเลย”	ฮััมัดีตอบ	ซึ่่�งเขากุ็พอจ้ะเดาได�ว่าอาหมััดจ้ะ

พ้ดเกุี�ยวกุับเรฺื�องใด

อาหมััดจ้่งเรฺิ�มัต�นกุล่าวว่า	“คุณทรฺาบไหมัว่า	พวกุเรฺาซึ่่�งเป็็น

ช่าวมัุสุลิมัมัีความัเช่ื�อในคัมัภีรฺ์อัต-เตารฺอฮัฺ	คัมัภีรฺ์ซึ่ะบ้รฺฺ	รฺวมัทั�ง

คัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีล	และคัมัภีรฺ์อัล-กุุรฺฺอานว่ามัาจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	

แต่ผู้มักุ็ทรฺาบว่าหนังสุือทุกุเล่มัที�อย้่นอกุเหนือจ้ากุคัมัภีรฺ์อัล-	

กุุรฺฺอานนั�น	ได�ถ้กุบิดเบือนไป็โดยพวกุยาฮั้ดีและครฺิสุเตียน		

ดังนั�นคุณไมั่สุามัารฺถที�จ้ะเช่ื�อได�ว่ามัีสุิ�งใดบ�างที�บันท่กุอย้่ในนั�น	

อาจ้กุล่าวได�ว่าคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ซึ่่�งคุณเช่ื�ออย้่นั�นถ้กุบิดเบือนป็นเป็

กุันไป็รฺะหว่างความัจ้รฺิงและความัเท็จ้”
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ฮััมัดีได�ฟัังเช่่นนั�นกุ็ถามัว่า	“คุณสุามัารฺถยกุตัวอย่างพยานใน

ป็รฺะวัติศาสุตรฺ์มัาสุนับสุนุนความัคิดเห็นข�อนี�ของคุณได�ไหมั”

อาหมััดคิดอย้่ครฺ้่หน่�ง	แล�วเขากุ็ต�องพบกุับความัป็รฺะหลาดใจ้

ว่า	เขาไมั่เคยได�ยินสุิ�งใด	ๆ	นอกุจ้ากุข�อกุล่าวหาที�ไรฺ�มั้ลความัจ้รฺิง

ฮััมัดีจ้่งกุล่าวต่อไป็ว่า	“คุณบอกุผู้มัได�ไหมัว่าข�อกุล่าวหาดัง

กุล่าวนี�มัีข่�นเมัื�อใดหรฺือแมั�แต่ความัเป็็นไป็ได�ที�จ้ะทำให�สุำเรฺ็จ้”

อาหมััดถ้กุตั�งคำถามัอย่างนี�กุ็ตกุใจ้เล็กุน�อยกุ่อนที�จ้ะตอบว่า	

“เอ่อ...ผู้มัไมั่สุามัารฺถตอบได�	ไม่ัเคยมีัใครฺบอกุผู้มัเกุี�ยวกุบัคำตอบ

ของคำถามัง่าย	ๆ	เช่่นนี�เลย”

ฮััมัดีจ้่งถามัต่อไป็ว่า	“แล�วคุณคิดบ�างหรฺือไมั่ว่า	คัมัภีรฺ์อัล-	

กุุรฺฺอานกุ็อาจ้จ้ะถ้กุบิดเบือนด�วยเช่่นกุัน”

อาหมััดได�ยินอย่างนั�นจ้่งพ้ดออกุมัาอย่างตกุใจ้ว่า	“โอ�...ขอ

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ายกุโทษด�วยเถิด	มัันเป็็นไป็ไมั่ได�เลยน่ะฮััมัดี	บรฺรฺดา

ผู้้�ที�มัีความัศรฺัทธาในพรฺะองค์จ้ะไมั่มัีวันป็ล่อยให�ใครฺมัาบิดเบือน	

อัล-กุุรฺฺอานได�”

ฮััมัดีตอบกุลับไป็ว่า	“ทำไมัคุณจ้่งคิดว่า	คัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ที�ผู้มั

เช่ื�อนี�ถ้กุบิดเบือน	คุณรฺ้�ได�อย่างไรฺว่าผู้้�เช่ื�อที�แท�จ้รฺิงจ้ะอนุญ่าตให�

ใครฺมัาเป็ลี�ยนแป็ลงคมััภร์ีฺบรฺสิุทุธิ�	และนำเสุนอคมััภร์ีฺที�ถกุ้บดิเบอืน	

ผู้มัเช่ื�อในพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงสุรฺ�างฟั้าสุวรฺรฺค์และแผู้่นดินโลกุ	

พรฺะองค์ผู้้�เป็็นเจ้�าแห่งปั็ญ่ญ่า	พรฺะองค์ผู้้�ยิ�งใหญ่่	และพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า
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ผู้้�ทรฺงป็รฺะทานพรฺะคำ	หรฺือพรฺะวาจ้าของพรฺะองค์แกุ่มัวลมันุษย์

นั�น	ยังทรฺงมัีฤทธิ�เดช่ในกุารฺรฺักุษาพรฺะคำของพรฺะองค์ไว�ไมั่ให�ผู้้�ใด

มัาบิดเบือนได�”

ในขณะนั�นสุายตาของฮััมัดี	จ้ับจ้�องอย้่ที�อาหมััดเพื�อนรฺักุของ

เขา	พรฺ�อมักุับถามัว่า	“อาหมััด	คุณเช่ื�อไหมัว่าทุกุ	ๆ	สุิ�งที�เกุิดข่�น

ล�วนแล�วแต่เป็็นไป็ตามัพรฺะป็รฺะสุงค์ของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า”

อาหมััดตอบว่า	“ใช่่...ผู้มัเช่ื�อ”

ฮััมัดีจ้่งกุล่าวต่อไป็ว่า	“ผู้มัอยากุถามัคุณอีกุว่า...คุณเช่ื�อจ้รฺิง	ๆ 	

หรฺือว่า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงป็รฺะทานพรฺะคำของพรฺะองค์มัาสุ้่โลกุนี�	

แล�วจ้ากุนั�นกุ็ทรฺงป็ล่อยให�มัีผู้้�ทำให�บิดเบือนได�"

อาหมััดเห็นด�วยและตอบว่า	“ใช่่	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ามัีฤทธิ�อำนาจ้

ที�จ้ะทรฺงรฺักุษาพรฺะคำของพรฺะองค์ไว�ไมั่ให�ผู้้�ใดบิดเบือนได�”

“อาหมััด	คุณทรฺาบไหมัว่า	คัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ที�ผู้มัเช่ื�อนี�เป็็น

หนังสุือที�มัหัศจ้รฺรฺย์	ได�ถ้กุเขียนข่�นมัาโดยใช่�เวลาถ่ง	1,400	ป็ี	

โดยป็รฺะมัาณ	ซึ่่�งป็รฺะกุอบไป็ด�วย	คัมัภีรฺ์อัต-เตารฺอฮัฺ	คัมัภีรฺ์ซึ่ะบ้รฺฺ	

คัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีล	และคัมัภีรฺ์ของบรฺรฺดานบียุคกุ่อน	ๆ	คัมัภีรฺ์

บรฺิสุุทธิ�นี�แบ่งออกุเป็็นสุองภาค	ภาคแรฺกุป็รฺะกุอบไป็ด�วย

เหตุกุารฺณ์ที�เกุิดข่�นกุ่อนที�	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	กุำเนิด	สุ่วนภาคที�สุอง	

ป็รฺะกุอบไป็ด�วยเหตุกุารฺณ์ที�เกุิดข่�นตั�งแต่	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	มัาเกุิดบน

โลกุมันุษย์	ซึ่่�งคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�นี�ได�ถ้กุเขียนข่�นสุามัภาษาด�วยกุัน”
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อาหมััดได�ยินเช่่นนั�นกุ็ป็รฺะหลาดใจ้	แล�วถามัว่า	“ภาษาอะไรฺ

บ�างหรฺือ”	

ฮััมัดีตอบว่า	“ภาษาฮัีบรฺ้	ภาษาอารฺาเมัค	และภาษากุรฺีกุ	

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงใช่�มันุษย์ต่างเผู้่าพันธุ์กุันเมัื�อพรฺะองค์ทรฺง

ป็รฺะทานพรฺะคำของพรฺะองค์	บางคนเป็็นกุษัตรฺิย์หรฺือรฺัฐบุรฺุษ	

สุ่วนคนอื�น	ๆ	กุ็อาจ้จ้ะเป็็นคนเลี�ยงแกุะหรฺือช่าวป็รฺะมัง	คัมัภีรฺ์

บรฺิสุุทธิ�เป็็นสุิ�งอัศจ้รฺรฺย์ที�มัาจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	ถ่งแมั�ว่าคัมัภีรฺ์

บรฺิสุุทธิ�จ้ะถ้กุเขียนข่�นเป็็นรฺะยะเวลาอันยาวนาน	และมัีบุคคล

เกุี�ยวข�องมัากุมัาย	แต่คัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�กุ็ยังมัีเนื�อหาเป็็นอันหน่�งอัน

เดยีวกุนัอย่างน่าอศัจ้รฺรฺย์ตลอดทั�งเล่มั	และเรฺื�องหน่�งที�มักีุารฺกุล่าว

ผู้่านคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�สุอดคล�องกุันตลอดทั�งเล่มั	นั�นคือเรฺื�องรฺาวของ	

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ”

“จ้รฺิงหรฺือที�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงตรฺัสุถ่ง	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	มัาเป็็นเวลา	

1,400	ป็ีแล�ว”	อาหมััดถามัด�วยความัสุงสุัย

ฮััมัดียิ�มัและตอบว่า	“อาหมััด	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺงตรฺัสุถ่ง

เรฺื�องรฺาวเกุี�ยวกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ตั�งแต่อดีตมัาจ้นถ่งป็ัจ้จุ้บันนี�	เพรฺาะ

ในพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�านั�น	ทุกุสุิ�งเป็็นไป็ได�เสุมัอ	แต่เรฺาจ้ะพ้ดถ่งเรฺื�องนี�

กุันในครฺาวหน�า”

อาหมััดตอบว่า	“ได�...ผู้มัจ้ะรฺอวันนั�น”

อัสุซึ่ะลามัุอะลัยกุุมั

วะอะลัยกุุมัุสุซึ่ะลามั
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บัทเรียนที� 4 

กุุรฺบัานของพระผูู้้เป็นเจ้้า 

อาหมััดถามัฮััมัดีว่า	“ผู้มัสุงสุัยจ้รฺิง	ๆ	ว่าเพรฺาะเหตุใดเรฺื�อง

รฺาวของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	จ้่งสุืบทอดผู้่านคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ที�คุณเช่ื�อนั�น

สุอดคล�องกุันตลอดทั�งเล่มั”	

“คุณจ้ำได�มัั�ย	ช่่วงที�เรฺาคุยกุันในป็รฺะเด็นที�ว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ผู้้�

มัีช่ื�อเรฺียกุกุันว่าแกุะหนุ่มัของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	ซึ่่�งได�แบกุรฺับเอา

ความัผู้ิดบาป็ของเรฺาทั�งหลายไว�”		ฮััมัดีถามักุลับ

อาหมััดตอบว่า	“จ้ำได�ซึ่ิ	ผู้มัจ้ะลืมัได�อย่างไรฺ”	

ฮัมััดจี้ง่ถามัต่อไป็ว่า	“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงสุอนมัวลมันุษย์ตลอด

มัาเกุี�ยวกุบักุรฺุบฺานตั�งแต่เรฺิ�มัแรฺกุจ้นถง่สุมัยัของอีซึ่าบตุรฺมัรฺัฺยมัั”	

อาหมััดยังคงสุงสุัยอย้่และถามัว่า	“ยังไงล่ะ”	

แต่ฮััมัดีกุ็ยังถามัต่อว่า	“มัีคนสุักุกุี�คนบนแผู้่นดินโลกุที�เกุิดใน

ยุคสุมััยของ	กุอบิล	และ	ฮัาบิล”	

อาหมััดจ้่งนิ�งไป็สุักุครฺ้่หน่�งกุ่อนที�จ้ะตอบว่า	“สุี�คน	คือนบี

อาดัมั	เฮัาวาฮั์	กุอบิล	และฮัาบิล”

“แค่สุี�คนเท่านั�นหรฺือ	และเขารฺ้�ว่ากุารฺกุ�มักุรฺาบพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า
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ด�วยกุุรฺฺบานมัีความัสุำคัญ่แค่ไหนเขารฺ้�เรฺื�องนี�ได�อย่างไรฺล่ะ”	ฮััมัดี

กุล่าวต่อไป็ว่า	“กุ็เพรฺาะว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงเป็็นผู้้�บรฺิสุุทธิ�	แต่

มันุษย์เป็็นคนบาป็	ซึ่่�งต�องมัีกุารฺไถ่บาป็ที�เขาได�กุรฺะทำไป็	นบีน้หฺ

กุ�มักุรฺาบพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าด�วยกุุรฺฺบาน	นบีอิบรฺอฮัีมักุ�มักุรฺาบพรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�าด�วยกุุรฺฺบาน	นบีมั้ซึ่า	นบีดาว้ดและบรฺรฺดานบีทั�งหลาย

กุ็ได�กุ�มักุรฺาบพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าด�วยกุรฺุบฺาน	ผู้มัก็ุกุ�มักุรฺาบพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

เช่่นเดยีวกุบับรฺรฺดานบทีั�งหลาย”

อาหมััดได�ฟัังดังนั�นกุ็ยิ�มัและกุล่าวว่า	“คุณล�อผู้มัเล่นหรฺือ

เป็ล่าฮััมัดี	นี�คุณหมัายความัว่าคุณต�องไป็ตลาด	และซึ่ื�อแกุะหนุ่มั

สุักุตัวเพื�อนำมัาเป็็นกุุรฺฺบานมัอบแด่พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าหรฺือ”	

ฮััมัดีจ้่งอธิบายว่า	“ผู้มักุ�มักุรฺาบพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าโดยผู้่านทาง	

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	แกุะหนุ่มัของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	ผู้้�ซึ่่�งแบกุรฺับความัผู้ิดบาป็

ของผู้มัไว�เมัื�อท่านพลีช่ีพเป็็นกุุรฺฺบาน	ซึ่่�งสุิ�งเหล่านี�ได�กุล่าวไว�ในข�อ

คัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ว่า

‘เพราะว่าพระผูู้้เป็นเจ้้ามัอีงค์เดยีว และคนกุลางกุม็ัแีต่เพยีง

ผูู้เ้ดยีวระหว่างพระผูู้เ้ป็นเจ้้ากุบััมันษุย์ คอือซีิาอลั-มัะซิฮีั ฺผูู้ท้รง

สภาพมันษุย์ ผูู้ป้ระทานพระองค์เองเป็นค่าไถ่้สำหรบััทกุุคน’5

ดังนั�น	จ้่งมัีพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าองค์เดียว	และมัีคนกุลางแต่เพียงผู้้�

เดียว	รฺะหว่างพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ากุับมันุษย์	คืออีซึ่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ผู้้�ได�พลี

5		อัล-อินญ่ีล	1	ทิโมัธี	2:5-6
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ช่ีวิตเพื�อให�มันุษยช่าติทั�งป็วงเป็็นอิสุรฺะ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ยอมัพลีช่ีวิต

เพื�อไถ่บาป็ให�แกุ่เรฺาทั�งป็วง	และแกุ่คุณด�วยนะอาหมััด	ตั�งแต่

เรฺื�องรฺาวที�ป็รฺากุฏในคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�จ้นถ่งป็ัจ้จุ้บันนี�	มันุษย์ได�กุ�มั

กุรฺาบพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงพรฺะช่นมั์อย้่ด�วยกุุรฺฺบาน”	

“ผู้มัคิดว่าผู้มัเรฺิ�มัเข�าใจ้แล�วล่ะว่า	คุณหมัายถ่งอะไรฺแต่คุณ

คงจ้ะต�องอธิบายเพิ�มัเติมัเพื�อที�ผู้มัจ้ะเข�าใจ้ทั�งหมัดได�ดียิ�งข่�น”	

อาหมััดกุล่าวอย่างครฺุ่นคิด

ซึ่ักุพักุฮััมัดีจ้่งกุล่าวต่อว่า	“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺงเป็ิดเผู้ยความั

หมัาย	และวัตถุป็รฺะสุงค์ของกุุรฺฺบานไว�ตั�งแต่อดีตกุาล	โดยเฉพาะ

อย่างยิ�งได�ทรฺงตรฺัสุผู้่านทางนบีมั้ซึ่าในคัมัภีรฺ์อัต-เตารฺอฮัฺ	และกุารฺ

สุอนกุฎเกุณฑ์์เกุี�ยวกุับความัหมัายของกุรฺุบฺานว่าเป็็นกุารฺไถ่บาป็

นั�น	ได�มักีุารฺเขยีนไว�อย่างช่ดัเจ้นในคมััภีร์ฺอลั-อินญ่ลีดงันี�

‘แท้จ้ริงตามัธรรมับััญญัตินั�นถ้ือว่าเกุือบัทุกุสิ�งได้รับักุาร

ชำระให้บัริสุทธิ�ได้ด้วยเลือด และถ้้าไมั่มัีโลหิตไหลออกุแล้ว กุ็

จ้ะไมั่มัีกุารยกุโทษบัาปเลย’6

“แล�วคำสุอนทั�งหมัดเกุี�ยวกุับกุุรฺฺบานเกุี�ยวข�องอะไรฺกุับอีซึ่า	

บุตรฺมััรฺฺยัมั”	อาหมััดถามัด�วยความัสุงสุัย

ฮััมัดีจ้่งอธิบายว่า	“เอาล่ะ...ในขณะที�มัีกุารฺสุอนเกุี�ยวกุับ

ความัหมัายของกุุรฺฺบาน	แต่กุ็มัีคำกุล่าวจ้ากุบรฺรฺดานบีอย่าง
6		อัล-อินญ่ีล	ฮัีบรฺ้	9:22
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มัากุมัายเกุี�ยวกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ซึ่่�งมัีคำที�ได�กุล่าวไว�ว่าเมัื�อ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

มัายังโลกุดุนยาท่านจ้ะถ้กุใช่�เป็็นกุุรฺฺบาน	เพื�อไถ่บาป็ให�แกุ่เรฺาทั�ง

หลาย”	จ้ากุนั�นฮััมัดีกุ็หยิบคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ข่�นมัาและเป็ิดออกุ

พรฺ�อมักุับได�ช่ี�ให�อาหมััดเห็น	และกุล่าวว่า	“อาหมััด	คุณด้สุิว่ามัี

สุิ�งใดบ�างที�ได�กุล่าวถ่งกุุรฺฺบานของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	โดยผู้่านคำกุล่าว

ของนบียะฮัฺช่ยา	ซึ่่�งได�เขียนไว�ป็รฺะมัาณ	700	ป็ีกุ่อนที�	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

จ้ะมัาว่า

‘แน่ทีเดียวท่านแบักุความัเจ้็บัไข้ของพวกุเราและหอบั

ความัเจ้็บัปวดของเราไปกุระนั�นพวกุเรายังคิดว่าที�ท่านถู้กุตีคือ

ถู้กุพระผูู้้เป็นเจ้้าทรงโบัยตีและข่มัใจ้

แต่ท่านถู้กุแทงเพราะความัทรยศของเราท่านบัอบัช�ำ

เพราะความับัาปผู้ิดของเรากุารตีสอนที�ตกุบันท่านนั�นทำให้

พวกุเรามัีสวัสดิภาพและที�ท่านถู้กุเฆี่ี�ยนตีกุ็ทำให้เราได้รับักุาร

รักุษาเราทุกุคนหลงทางไป

เหมัือนแกุะต่างคนต่างหันไปตามัทางของตนเองและพระผูู้้

เป็นเจ้้าทรงวางความัผู้ิดบัาปของเราทุกุคนลงบันตัว

ท่านถู้กุบัีบับัังคับัและถู้กุข่มัใจ้ถ้ึงกุระนั�นท่านกุ็ไมั่ปริปากุ

เหมัือนลูกุแกุะที�ถู้กุนำไปฆี่่าและเหมัือนแกุะที�เป็นใบั้ต่อหน้าผูู้้

ตัดขนของมัันเช่นใดท่านกุ็ไมั่ปริปากุของท่านเลยเช่นนั�น’7

7		นบีอิสุยาห์	53:4-7
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อาหมััดรฺ้�สุ่กุว่าเขาสุามัารฺถสุัมัผู้ัสุคำกุล่าวของนบียะฮัฺช่ะยาได�

อย่างล่กุซึ่่�งพรฺ�อมักุับกุล่าวด�วยน�ำเสุียงตื�นเต�นว่า	“คุณกุำลังจ้ะ

บอกุว่า	นี�เป็็นข�อความัที�เขียนข่�นเป็็นเวลาหลายรฺ�อยป็ีกุ่อนที�อีซึ่า

บุตรฺมััรฺฺยัมัจ้ะมัาเกุิดงั�นหรฺือ”

ฮััมัดีตอบ	“ใช่่	ตามัคำกุล่าวของบรฺรฺดานบีได�บอกุไว�ว่า	

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	มัาจ้ากุครฺอบครฺัวของนบีดาว้ด	ซึ่่�งนบีดาว้ดมัีช่ีวิต

ป็รฺะมัาณหน่�งพันป็ีกุ่อน	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	จ้ะมัาบังเกุิด	และทั�งได�กุล่าว

อย่างถกุ้ต�องแม่ันยำเกุี�ยวกุบักุารฺถกุ้ตรฺง่ที�ไมั�กุางเขนของ	อลั-มัะซึ่ฮีัฺ	

เช่ื�อสุายของท่าน	กุารฺถ้กุตรฺ่งที�ไมั�กุางเขนนั�นเป็็นกุารฺลงโทษอีกุวิธี

หน่�ง	ซึ่่�งจ้ะดำเนินไป็อย่างเช่ื�องช่�าและเจ้็บป็วดอย่างมัากุ	หลัง

จ้ากุนั�นกุรฺะด้กุของคนที�ถ้กุตรฺ่งกุ็จ้ะแยกุออกุจ้ากุกุัน	และเขากุ็จ้ะ

กุรฺะหายน�ำอย่างแสุนสุาหัสุ	นบีดาว้ดได�กุล่าวไว�ว่า

‘บั่าวถู้กุเทออกุเหมัือนอย่างน�ำ กุระดูกุทั�งสิ�นของบั่าว

เคลื�อนหลุดจ้ากุที� ใจ้ของบั่าวกุ็เหมัือนขี�ผู้ึ�ง ละลายภายในอกุ 

กุําาลังของบั่าวเหือดแห้งไปเหมัือนเศษหมั้อดิน และลิ�น

ของบั่าวกุ็เกุาะติดที�ขากุรรไกุร พระองค์ทรงวางบั่าวไว้ใน

ผู้งคลีแห่งความัตาย 

พวกุศัตรูล้อมับั่าวเหมัือนฝููงสุนัข คนทําชั�วกุลุ่มัหนึ�งโอบั

ล้อมับั่าว พวกุเขาแทงมัือแทงเท้าบั่าว บั่าวนับักุระดูกุของบั่าว

ได้ทุกุชิ�น พวกุเขาจ้้องมัองและยิ�มัเยาะบั่าว
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พวกุเขาเอาเสื�อผู้้าของบั่าวมัาแบั่งกุัน ส่วนเครื�องนุ่งห่มั

ของบั่าวนั�นเขากุ็จ้ับัฉลากุกุัน’8

นบีดาว้ดได�เขียนเหตุกุารฺณ์ดังกุล่าวไว�	แมั�ว่าวิธีกุารฺตรฺ่งที�ไมั�

กุางเขนยังไมั่มัีใช่�เพื�อป็รฺะหารฺช่ีวิตนักุโทษในยุคสุมััยของท่าน

กุ็ตามั	ซึ่่�งต่อมัาอีกุเป็็นเวลานานวิธีกุารฺตรฺ่งที�ไมั�กุางเขนกุ็ได�ถ้กุนำ

มัาใช่�ในสุมััยโรฺมัันซึ่่�งเป็็นยุคของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ”	

“คุณกุำลังจ้ะบอกุว่า	คำกุล่าวของบรฺรฺดานบีทั�งหมัดนี�	ซึ่่�ง

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ตรฺัสุให�รฺ้�ล่วงหน�า	กุ็สุำเรฺ็จ้ได�โดยอีซึ่าบุตรฺมััรฺยัมั

หรฺือ”	อาหมััดถามั

ฮััมัดีตอบว่า	“ใช่่แล�ว	และไมั่ใช่่เพียงเท่านี�แต่คำกุล่าวอื�น	ๆ	

ของบรฺรฺดานบีกุ็สุำเรฺจ็้ได�โดย	อัล-มัะซีึ่ฮั	ฺด�วยเช่่นกุนั	นอกุจ้ากุนี�	

อลั-มัะซึ่ฮีั	ฺกุไ็ด�ยนืยนัหลายครฺั�งว่าท่านได�มัอบช่วีติเพื�อไถ่บาป็ให�แกุ่

มันุษย์ทั�งป็วง	โดยท่านได�พด้ถง่ตวัท่านเองดงันี�

‘เพราะว่าบัุตรมันุษย์ไมั่ได้มัาเพื�อรับักุารปรนนิบััติแต่มัา

เพื�อจ้ะปรนนิบััติคนอื�นและให้ชีวิตของท่านเพื�อปลดปล่อย

คนจ้ํานวนมัากุ’9

ฮััมัดีกุล่าวต่อไป็ว่า	“อาหมััด	คุณเข�าใจ้ไหมัว่า	คำสุอนของ

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าเกุี�ยวกุับกุุรฺฺบานเพื�อไถ่ความับาป็ของมันุษย์มัีอย้่ใน

8		อัซึ่-ซึ่าบ้รฺฺ	22:14-18
9		อัล-อินญ่ีล	มัารฺะโกุ	10:45
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คัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ทั�งเล่มั	และสุามัารฺถทำสุำเรฺ็จ้โดยผู้่านทาง	อัล-	

มัะซึ่ีฮัฺ	อย่างไรฺบ�าง”	

“ฮััมัดี...ผู้มัไมั่เคยได�ยินได�ฟัังเรฺื�องนี�มัากุ่อนเลย	เป็็นเรฺื�องที�น่า

สุนใจ้มัากุ	ผู้มัต�องกุารฺเวลาคิดให�มัากุกุว่านี�สุักุหน่อย	แต่ไมั่ต�อง	

กุังวลน่ะ	ผู้มัจ้ะกุลับมัาถามัคุณใหมั่”	อาหมััดกุล่าว

ฮััมัดีพ้ดต่อว่า	“กุรฺุณารฺับคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�นี�ติดตัวไป็ด�วยซึ่ิ		

คุณเรฺิ�มัอ่านในภาคที�สุอง	ซึ่่�งคุณสุามัารฺถที�จ้ะทรฺาบเรฺื�องรฺาวช่ีวิต	

ของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	รฺวมัทั�งคำสุอนของท่าน	และสุิ�งอัศจ้รฺรฺย์ที�ท่าน	

ได�กุรฺะทำ”	

“ขอบคุณมัากุ	ผู้มัยังไมั่เคยอ่านคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�เล่มันี�เลย	ผู้มั

จ้ะอ่านเรฺื�องรฺาวเกุี�ยวกุับคำสุอนและสุิ�งอัศจ้รฺรฺย์ต่าง	ๆ	ที�อีซึ่า	

บุตรฺมััรฺฺยัมักุรฺะทำไว�....	ผู้มัไป็กุ่อนนะ”	อาหมััดกุล่าวลา

อัสุซึ่ะลามัุอะลัยกุุมั

วะอะลัยกุุมัุสุซึ่ะลามั



22

บัทเรียนที� 5 

ความับัาป 

กุารฺพ้ดคุยในวันนี�	อาหมััดเป็็นฝ่่ายเรฺิ�มักุ่อน	โดยกุล่าวแกุ่

เพื�อนรฺักุว่า	“ฮััมัดี	ตั�งแต่เรฺาได�พบกุันเมัื�อครฺั�งกุ่อน	ตลอดเวลาผู้มั

กุ็คิดใครฺ่ครฺวญ่เกุี�ยวกุับ	อัล-มัะช่ีฮัฺ	และป็รฺะเด็นที�ท่านมัอบช่ีวิต

เพื�อไถ่บาป็ให�แกุ่มันุษย์ทั�งป็วงอย่างไรฺ	แต่กุ็มัีสุิ�งหน่�งที�ผู้มัอยากุ

ทรฺาบคือ	ความับาป็มัาจ้ากุไหน	และทำไมัมันุษย์ทั�งป็วงมัีป็ัญ่หา

เรฺื�องความัผู้ิดบาป็	คุณสุามัารฺถอธิบายให�ผู้มัเข�าใจ้ได�ไหมั”	

ฮััมัดีตอบอย่างครฺุ่นคิดว่า	“ได�ซึ่ิ	แต่เรฺาต�องความัเข�าใจ้กุ่อน

ว่า	ความัผู้ิดบาป็มัาจ้ากุไหน	ในคัมัภีรฺ์เตารฺอฮัฺ	ที�เรฺาอ่านนั�น	ภาย

หลังจ้ากุที�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺงสุรฺ�างโลกุและมันุษย์ข่�น	พรฺะองค์

ทรฺงให�มันุษย์อาศัยอย้่ในสุวนที�บรฺิบ้รฺณ์และพรฺ�อมัทุกุอย่าง	ซึ่่�งใน

สุวนนั�นมันุษย์เป็็นผู้้�บรฺิสุุทธิ�และมัีช่ีวิตที�มัีความัสุัมัพันธ์ที�ดีกุับ

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	แต่กุ็อย่างที�คุณทรฺาบนั�นแหละว่า	มัีบางอย่างเกุิด

ข่�นซึ่่�งกุ็ได�ทำลายช่ีวิตของมันุษย์	อาหมััดตอบผู้มัหน่อยว่าเกุิด

อะไรฺข่�น”	

“อิบลิสุได�เข�ามัาและทำลายทุกุสุิ�ง”	อาหมััดกุล่าว
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10		อัต-เตารฺฮัฺ	2:16-17

“ถ้กุต�อง!”	ฮััมัดีตอบกุลับอย่างตื�นเต�น	“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺง

ห�ามัไมั่ให�มันุษย์กุินผู้ลไมั�จ้ากุต�นไมั�แห่งความัสุำน่กุดีและช่ั�ว	โดย

ได�ทรฺงตรฺัสุกุับนบีอาดัมัว่า

‘ผู้ลไมั้ทุกุอย่างในสวนนี� เจ้้ากุินได้ตามัใจ้ชอบั แต่ผู้ลของ

ต้นไมั้แห่งกุารรู้ถ้ึงความัดีและความัชั�วนั�น ห้ามั เจ้้ากุิน เพราะ

ในวันใดที�เจ้้ากุิน เจ้้าจ้ะต้องตายแน่’10

ฮัมััดอีธบิายต่อไป็ว่า	“แต่อบิลสิุได�ย่างกุรฺายเข�ามัาในรฺ้ป็ของง้	

และได�ล่อลวงนบีอาดัมักุับเฮัาวาอ์	ทั�งสุองต่างกุ็ไมั่เช่ื�อฟัังพรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�า	และกุินผู้ลไมั�ต�องห�ามันั�น	ผู้ลที�ออกุมัากุ็คือความัวิบัติ	

ที�มัีต่อมันุษย์	ซึ่่�งนับตั�งแต่ที�ความับาป็ได�เข�ามัาสุ้่มัวลมันุษย์แล�ว	

ทุกุคนกุ็กุลายเป็็นคนบาป็”

อาหมััดถามัด�วยความัสุงสุัยว่า	“มันุษย์ทุกุคนกุลายเป็็นคน

บาป็จ้รฺิง	ๆ	หรฺือ	ผู้มัคิดว่ามัันยากุที�จ้ะยอมัรฺับในเรฺื�องนี�ได�	ซึ่่�งถ�า

เป็็นความัจ้รฺิง	อะไรฺล่ะที�ทำให�มันุษย์ทุกุคนกุลายเป็็นคนบาป็”

“มันษุย์ทกุุคนกุจ็้ะกุลายเป็็นเหมัอืนกุบัผู้ลไมั�ที�เขากุนิไง”	ฮัมััดี

กุล่าว	“เขากุลายเป็็นผู้้�ที�มัีทั�งความัดีและความัช่ั�วรฺ่วมักุันอย้่ใน

ตนเอง	บางครฺั�งคนบางคนกุ็สุามัารฺถที�จ้ะทำงานอย่างดีเลิศและ

โดดเด่นจ้นเป็็นที�ป็รฺะจ้ักุษ์แกุ่ผู้้�อื�น	แต่หลังจ้ากุนั�นไมั่กุี�นาที	เขา	

กุ็อาจ้กุลายเป็็นผู้้�ที�เข�าไป็มัีสุ่วนกุับกุารฺกุรฺะทำที�เลวรฺ�ายที�สุุด	ซึ่่�ง
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อาจ้เป็็นได�แมั�แต่กุารฺหลอกุลวง	และทรฺยศต่อเพื�อนบ�านของเขา

เอง	เพียงเสุี�ยวนาทีนั�นคน	ๆ	หน่�งสุามัารฺถที�จ้ะเป็็นคนที�น่ารฺักุ

และเกุรฺงใจ้ผู้้�อื�นอย่างที�สุุด	แต่ในนาทต่ีอมัาเขาอาจ้เตม็ัไป็ด�วย

ความัรฺษิยา	เหน็แกุ่ตวั	ลามักุ	หรืฺอกุรฺะทำสุิ�งต่าง	ๆ	ที�นำไป็สุ้ค่วามั

ผู้ิดบาป็	กุ็อย่างที�คุณพ้ดนั�นล่ะอาหมััดว่ามันุษย์ทุกุคนต�องต่อสุ้�

กุบัปั็ญ่หานี�	ซึ่่�งทกุุ	ๆ	ศาสุนากุพ็ยายามัที�จ้ะรฺบัมัอืกุบัปั็ญ่หาเหล่านี�	

ทุกุ	ๆ	ป็รฺะเทศจ้่งได�กุำหนดตวับทกุฎหมัายข่�นมัาเพื�อควบคมุั

ความัผู้ดิบาป็ที�เข�ามัาในรฺ้ป็แบบต่าง	ๆ	มัากุมัาย	แต่สุิ�งที�เลวรฺ�าย

ที�สุุดคือ	มันุษย์ไมั่ได�เป็็นคนบาป็เพรฺาะเขาทำความับาป็	แต่

เพรฺาะว่าเขาเป็็นคนบาป็	คุณคิดว่ามัีป็ัจ้จ้ัยอย้่ไมั่มัากุนักุอย้่ในตัว

ของมันุษย์ที�ได�กุรฺะทำความับาป็ข่�นใช่่ไหมั”	ฮััมัดีเอ่ยถามัและให�

เวลาอาหมััดในกุารฺค�นหา

“ผู้มัเสุยีใจ้ที�ต�องกุล่าวว่า	คำอธบิายเกุี�ยวกุบัมันุษย์ของคณุนั�น

ช่่างสุอดคล�องกุับความัเป็็นจ้รฺิงอย่างยิ�ง	มันุษย์มัีทั�งความัดีและ

ความัช่ั�วป็ะป็นกุันไป็อย่างน่าป็รฺะหลาด	แต่อิบลิสุเข�ามัาเกุี�ยวข�อง

ในเรฺื�องนี�ได�อย่างไรฺ”

ฮััมัดี	“เอาล่ะ	อิบลิสุนั�นมัีอำนาจ้ครฺอบงำมันุษย์และสุังคมั

โดยผู้่านทางความับาป็	ดังนั�นอิบลิสุที�เคยล่อลวงนบีอาดัมัและ

เฮัาวาอ์กุ็ยังคงกุรฺะทำในสุิ�งเดียวกุันจ้นทุกุวันนี�	อิบลิสุยังคง

ล่อลวงมันุษย์อย้่	ฉะนั�นเรฺากุ็ยังคงมัีช่ีวิตอย้่ในความับาป็	เพรฺาะ

ความับาป็นี�แหละทำให�เรฺาห่างไกุลจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	และทำให�
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11		อัล-อินญ่ีล	โรฺมั	5:12

อิบลิสุมัีอำนาจ้เหนือเรฺา	เพรฺาะความับาป็ทำให�โลกุเรฺาอย้่ใน

สุถานกุารฺณ์ที�เลวรฺ�าย	อย่างที�เรฺาได�เห็นกุันในทุกุวันนี�	ทั�งนี�พรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�าทรฺงสุรฺ�างทุกุสุิ�งทุกุอย่างที�ดี	แต่มันุษย์ได�นำความัช่ั�วรฺ�าย

เข�ามัาในโลกุ	โดยกุารฺทำสุงครฺามักุารฺทำลายล�างกุันหรฺือแมั�แต่

สุัมัพันธภาพที�หักุสุะบั�นลง	และอีกุหลายรฺ้ป็แบบซึ่่�งล�วนแล�วแต่

ทำลายช่ีวิตมันุษย์ทั�งสุิ�น”

อาหมััดถามัต่อไป็ด�วยความัป็รฺะหลาดใจ้ว่า	“คุณกุำลังพ้ดว่า

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าไมั่ได�ทรฺงสุรฺ�างเรฺาข่�นมัาแบบนี�หรฺือ	ที�โลกุเป็็นเช่่นนี�

เพรฺาะความัผู้ิดบาป็ของนบีอาดัมั”

“ถ้กุต�อง”	ฮััมัดีตอบและอธิบายว่า	“ความับาป็เข�ามัาสุ้่มัวล

มันุษย์โดยผู้่านทางนบีอาดัมั	ดังที�มัีข�อความัป็รฺากุฏว่า

‘เพราะเหตุนี� บัาปได้เข้ามัาในโลกุดุนยาเพราะคน ๆ เดียว 

และความัตายกุ็เกุิดมัาเพราะบัาปน�ัน และความัตายกุ็ได้แผู้่ไป

ถ้ึงมัวล มันุษย์ทุกุ คนเพราะมันุษย์ทุกุ คนทำบัาป’11

ผู้ลของความับาป็ที�เลวรฺ�ายที�สุุดคือความัตาย	ไมั่ว่าจ้ะเป็็น

ความัตายทางรฺ่างกุายและทางจ้ิตวิญ่ญ่าณ”	

อาหมััดมัองไป็ที�ฮััมัดีอย่างสุงสุัยและถามัว่า	“ตายทั�งรฺ่างกุาย

และจ้ิตวิญ่ญ่าณหรฺือ...	ตายทางจ้ิตวิญ่ญ่าณอย่างไรฺล่ะ”	
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ฮััมัดีจ้่งอธิบายว่า	“เอาล่ะ	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงตรฺัสุกุับนบีอาดัมั	

และเฮัาวาอ์ว่า	ถ�าขืนกุินผู้ลไมั�ดังกุล่าวแล�วจ้ะต�องตาย	และเนื�อง

ด�วยพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงมัีความัช่อบธรฺรฺมัและทรฺงทำตามัดังที�

พรฺะองค์ทรฺงตรฺัสุไว�เสุมัอ	ความัตายจ้่งมัาสุ้่มันุษย์	ซึ่่�งมันุษย์ทุกุ

คนต�องตาย	แต่มันุษย์ยังต�องตายทางด�านจ้ิตวิญ่ญ่าณด�วยเมัื�อ

ทำบาป็”	

“อย่างไรฺหรฺือ”	อาหมััดถามัอย่างสุงสุัย

ฮัมััดตีอบว่า	“ผู้ลของความับาป็กุค็อืกุารฺที�นบอีาดมัักุบัเฮัาวาอ์

นั�นต�องถ้กุขับไล่ออกุไป็จ้ากุสุวน	ซึ่่�งในสุถานที�นั�นท่านเคยดำเนิน

ช่ีวิตที�มัีความัสุัมัพันธ์อย่างบรฺิสุุทธิ�	และดีพรฺ�อมัต่อองค์พรฺะผู้้�เป็็น

เจ้�า	นบีอาดัมักุับเฮัาวาอ์ต�องอาศัยอย้่นอกุสุวนนั�น	ท่านได�ตายใน

ทางจ้ิตวิญ่ญ่าณเมัื�อท่านเรฺิ�มัแยกุตัวออกุจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺง

บรฺิสุุทธิ�ยิ�งโดยผู้่านทางความับาป็ของท่าน	ดังนั�นความับาป็และ

ความัช่ั�วรฺ�ายจ้่งได�แยกุมันุษย์ออกุจ้ากุพรฺะองค์	เพรฺาะความับาป็

ทำให�เรฺาไม่ัได�มัคีวามัสุมััพนัธ์สุนทิกุบัพรฺะองค์แล�ว	ทั�งนี�	เนื�องจ้ากุ

พรฺะองค์ทรฺงเป็็นองค์บรฺิสุุทธิ�พรฺะองค์จ้่งไมั่มัีความัสุัมัพันธ์กุับ

ความัผู้ิดบาป็	และนี�แหละเป็็นเหตุผู้ลที�ว่า	ทำไมัเรฺาจ้่งต�องกุารฺผู้้�

ช่่วยให�รฺอด	เพื�อที�จ้ะคุ�มัครฺองเรฺาให�รฺอดพ�นจ้ากุสุิ�งที�จ้ะตามัมัาอัน

เนื�องมัาจ้ากุความับาป็ของเรฺาทั�งหลาย	อาหมััด...คุณเช่ื�อไหมัว่า	

ความัผู้ิดบาป็ของพวกุเรฺาได�ถ้กุบันท่กุไว�หมัดแล�วซึ่ักุแห่งหน่�ง”	

อาหมััดมัีท่าทีว�าวุ่นใจ้เล็กุน�อยกุ่อนที�จ้ะกุล่าวว่า	“ผู้มัทรฺาบ
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ว่ามัีมัลาอิกุะฮัฺสุองท่านได�เขียนบันท่กุความับาป็ไว�ตามักุารฺกุรฺะ

ทำของทุกุคน”	

ฮััมัดีพ้ดต่อไป็ว่า	“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงรฺ้�ทุกุอย่างเกุี�ยวกุับเรฺา		

รฺ้�ทุกุอย่างไมั่ว่าจ้ะเป็็นความัป็รฺะพฤติดีและความัป็รฺะพฤติช่ั�ว	คำ

พ้ดทุกุคำ	ทุกุความัคิดทุกุความัตั�งใจ้พรฺะองค์ได�ทรฺงบันท่กุไว�หมัด	

และคุณรฺ้�ไหมัว่า	รฺะหว่างความัป็รฺะพฤติดีกุับความัป็รฺะพฤติช่ั�ว

ของคุณ	อย่างไหนจ้ะมัีมัากุกุว่าในวันกุิยามัะฮัฺ”	

อาหมัดัตอบด�วยเสุยีงแผู่้วเบาว่า	“ผู้มัไม่ัรฺ้�...พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

เท่านั�นที�ทรฺงทรฺาบ”

“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ารฺักุคุณนะอาหมััด	อย่าลืมัว่า	แกุะหนุ่มัของ

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าคืออีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมัซึ่่�งได�แบกุรฺับเอาความับาป็ทั�ง

หลายทั�งป็วงของพวกุเรฺาไว�	แล�วพรฺะองค์ทรฺงอภัยให�เรฺาทุกุสุิ�ง”	

ฮััมัดีพ้ดอย่างนุ่มันวล

อาหมััดนิ�งอย้่ช่ั�วครฺ้่	และถามัว่า	“ถ�า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	นั�นมัีความั

สุำคัญ่จ้รฺิง	ทำไมันบีอาดัมักุับเฮัาวาอ์จ้่งไมั่ได�ฟัังเรฺื�องรฺาวของ	

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ล่ะ”

ฮััมัดีตอบกุลับว่า	“คุณจ้ะเช่ื�อไหมัถ�าผู้มัจ้ะพ้ดว่า	จ้รฺิง	ๆ	แล�ว

ทั�งสุองต่างกุ็ได�ยินเรฺื�องรฺาวของ	อัล-มัะซึ่ีอฺ”	

“ไมั่	ผู้มัไมั่คิดอย่างนั�น	ผู้มัคิดว่าเป็็นไป็ไมั่ได�ที�นบีอาดัมัและ

เฮัาวาอ์เคยได�ยินเรฺื�องรฺาวของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ”	อาหมััดตอบ



28

ฮััมัดีจ้่งอธิบายว่า	“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงรฺักุมันุษย์	และอยากุให�

มันุษย์มัีความัสุัมัพันธ์ที�ดีกุับพรฺะองค์	นี�จ้่งเป็็นคำตอบที�ว่าทำไมั

พรฺะองค์จ้ง่ทรฺงตรัฺสุเกุี�ยวกุบั	อลั-มัะซึ่ฮีั	ฺตั�งแต่เรฺิ�มัต�น	เมัื�อสุถานกุารฺณ์

น่าเศรฺ�าเกุิดข่�นที�สุวนนั�น	นบีอาดัมัและเฮัาวาอ์ได�รฺับพรฺะสุัญ่ญ่า

จ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าว่า	วันหน่�งจ้ะมัีผู้้�มัาทำลายอำนาจ้ของอิบลิสุที�

อย้่เหนือมันุษย์	ซึ่่�งพรฺะองค์ได�ทรฺงตรฺัสุกุับอิบลิสุให�นบีอาดัมัและ

เฮัาวาอ์ได�ยินดังนี�ว่า

‘เราจ้ะให้เจ้้ากุับัหญิงนี�เป็นศัตรูกุัน ทั�งพงศ์พันธุ์ของเจ้้า 

และพงศ์พันธุ์ของนางด้วย เขาจ้ะทำให้หัวของเจ้้าแหลกุ และ

เจ้้าจ้ะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกุช�ำ’12

ฮััมัดีอธิบายต่อไป็ว่า	“ทั�งนี�	เรฺื�องรฺาวเกุี�ยวกุับช่ื�อบุคคลใน

คัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�	ไมั่ว่าเป็็นผู้้�ใดผู้้�นั�นจ้ะถ้กุเรฺียกุเป็็นบุตรฺฝ่่ายบิดา

เท่านั�น	เช่่น	บุตรฺของนบีอิบรฺอฮัีมั	บุตรฺของนบียะอฺกุ้บฺ	และอื�น	ๆ	

แต่ข�อคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ที�ผู้มัอ�างถ่งนี�ได�กุล่าวถ่งพงศ์พันธุ์ของหญ่ิง

ไมั่ใช่่ของช่าย	โดยมัีคนหน่�งที�เกุิดมัานั�นไมั่มัีพ่อ	แต่กุ็เป็็นบุตรฺของ

หญ่ิง	ซึ่่�งบุตรฺของหญ่ิงนี�เป็็นผู้้�ทำลายอำนาจ้ของอิบลิสุ	ในขณะที�

อิบลิสุเช่่นง้นั�น	จ้ะพยายามัสุังหารฺบุตรฺของหญ่ิงนั�นด�วยกุารฺทำให�

สุ�นเท�าของเขาฟักุช่�ำ	ดงันั�น	นี�จ้ง่เป็็นคำอธบิายว่า	เกุดิอะไรฺข่�นเมัื�อ

อซีึ่าบตุรฺมัรัฺยฺมัั	ได�มัอบช่วีติของท่านเพื�อไถ่บาป็แกุ่มันษุย์ทั�งป็วง”	

12		อัต-เตารฺฮัฺ	3:15
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“ยอดเยี�ยมัไป็เลย”	อาหมััดกุล่าว	“นี�เป็็นสุิ�งที�น่าอัศจ้รฺรฺย์ยิ�ง

นักุที�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺงเรฺิ�มัตรฺัสุเรฺื�องของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ต่อมันุษย์

คนแรฺกุบนแผู้่นดินโลกุ	และยังได�สุะท�อนให�	เห็นอีกุว่า	เรฺื�องรฺาว

ที�สุำคัญ่ที�สุุดที�สุอดคล�องกุันผู้่านคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ตลอดทั�งเล่มัคือ

เรฺื�องของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	คุณทำให�ผู้มัได�ข�อคิดอะไรฺมัากุมัายกุ่อนที�เรฺา

จ้ะพบกุันครฺั�งต่อไป็นะฮััมัดี”

อัสุซึ่ะลามัุอะลัยกุุมั

วะอะลัยกุุมัุสุซึ่ะลามั
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บัทเรียนที� 6 

บัุตรของนบัีอิบัรอฮัีมั 

“ผู้มัรฺ้�สุ่กุอยากุรฺ้�จ้รฺิงๆ	นะอาหมััด	ผู้มัอยากุทรฺาบว่าคุณคิด

อย่างไรฺเกุี�ยวกุับเรฺื�องคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีล”	ฮััมัดีถามั

อาหมัดัตอบด�วยความัจ้ริฺงใจ้ว่า	“อมืั...เป็็นหนงัสุอืที�อศัจ้รฺรฺย์

จ้รฺงิๆนะ	ผู้มัไม่ัเคยอ่านเรฺื�องรฺาวอย่างนี�มัากุ่อน	เรฺื�องรฺาวเกุี�ยวกุับ

กุารฺอัศจ้รฺรฺย์ของ	อัลมัะซึ่ีฮัฺ	เป็็นเรฺื�องที�น่าอ่านจ้รฺิงๆ	และคำสุอน

ของท่านบนภเ้ขากุเ็ป็็นเรฺื�องไม่ัธรฺรฺมัดา	ซึ่่�งสุิ�งที�ท่านตรฺสัุนั�นช่ดัเจ้น

และล�ำลกุ่	อลั-มัะซึ่ฮีัไฺด�พลกิุแนวความัคดิต่าง	ๆ	ทั�งหมัด	เมัื�อท่าน

ตรฺสัุให�เรฺารฺกัุศตัรฺข้องเรฺาและดอุาอ์เผู้ื�อคนที�ข่มัเหงเรฺา	คำสุอนของ

ท่านเกุี�ยวกุับกุารฺดุอาอ์ขอพรฺแตกุต่างกุันกุับที�ผู้มัเคยรฺ้�มัา	ผู้มัต�อง

ยอมัรฺับว่าหนังสุือเล่มันี�สุรฺ�างความัป็รฺะทับใจ้อย่างล่กุซึ่่�งให�กุับผู้มั

มัากุ	แต่ก็ุดเ้หมืัอนว่าจ้ะทำให�ผู้มัมัคีำถามัใหม่ัๆ	ตามัมัาด�วยเช่่นกุนั”	

ฮััมัดียิ�มัและกุล่าวว่า	“อืมั..น่าสุนใจ้ดีนี�	งั�นเรฺามัาเรฺิ�มัคำถามั

แรฺกุของคุณกุันเลยดีไหมั”

“ได�เลย”	ฮััมัดีกุล่าวและถามัว่า	“ทำไมัคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีลจ้่ง

เรฺิ�มัต�นจ้ากุพงศ์พันธุ์ของนบีอิบรฺอฮัีมัไป็ยังนบีดาว้ด	และจ้นถ่ง

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ”	
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ฮััมัดีหยุดคิดเล็กุน�อยกุ่อนที�จ้ะถามักุลับว่า	“คุณจ้ำได�ไหมัว่า

เรฺาเคยได�คุยกุันกุ่อนหน�านี�ว่าคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ได�บันท่กุเรฺื�องรฺาวทุกุ

อย่างที�เป็็นหน่�งเดียวกุันและสุอดคล�องกุันตลอดทั�งเล่มั”	

“ใช่่	ผู้มัจ้ำได�”	อาหมััดตอบ

ฮััมัดีถามัอีกุว่า	“แล�วคุณจ้ำได�ไหมัว่าเรฺื�องรฺาวที�เป็็นหน่�ง

เดียวกุันนี�ในคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ได�กุล่าวถ่งอะไรฺ”

“อัล-มัะซึ่ีฮัฺ”	อาหมััดตอบ

ฮัมััดกีุล่าวว่า	“คำตอบของสุิ�งที�คณุถามัมัานั�นเกุี�ยวข�องกุบัสุิ�งนี�

แหละ	ตามัคำกุล่าวของบรฺรฺดานบี	อลั-มัะชี่ฮันฺั�นต�องเป็็นเช่ื�อสุาย

ของนบดีาวด้และนบอีบิรฺอฮัมีั”

อาหมััดครฺุ่นคิดในสุิ�งที�ฮััมัดีบอกุกุับเขาและกุล่าวว่า	“สุิ�งที�

คุณกุล่าวมัานั�นเป็็นเรฺื�องที�น่าสุนใจ้	แต่คุณช่่วยอธิบายให�ผู้มัทรฺาบ

เพิ�มัเติมัเกุี�ยวกุับคำกุล่าวต่างๆของบรฺรฺดานบีได�ไหมั”

ฮััมัดีนิ�งคิดอย้่สุักุครฺ้่จ้่งเรฺิ�มัอธิบายว่า	“วันหน่�งเมัื�อป็รฺะมัาณ	4	

พันป็ีที�แล�วพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงตรฺัสุกุับนบีอิบรฺอฮัีมั	ซึ่่�งเป็็นที�รฺ้�จ้ักุ

กุันดีว่าเป็็นผู้้�ที�สุนิทของพรฺะองค์	เมัื�อนบีอิบรฺอฮัีมัยังคงมัีช่ื�อว่า

อับรฺามันั�น	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺงสุัญ่ญ่าต่อท่านซึ่่�งต่อมัาได�กุลาย

เป็็นสุิ�งที�ยิ�งใหญ่่ที�สุุดสุำหรฺับมัวลมันุษย์	ดังที�เรฺาได�อ่านในคัมัภีรฺ์

อัต-เตารฺอฮัฺว่า

‘พระผูู้้เป็นเจ้้าตรัสแกุ่อิบัรอมัฮัฺว่า “เจ้้าจ้งออกุจ้ากุดินแดน
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ของเจ้้า จ้ากุญาติพี�น้องของเจ้้า จ้ากุบั้านบัิดาของเจ้้า ไปยัง

ดินแดนที�เราจ้ะสำแดงแกุ่เจ้้า เราจ้ะให้เจ้้าเป็นชนชาติใหญ่ 

เราจ้ะประทานพรให้เจ้้า จ้ะให้เจ้้ามัีชื�อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้้าจ้ะ

ช่วยให้ผูู้้อื�นได้รับัพร เราจ้ะประทานพรแกุ่คนที�ดุอาอ์ขอพรให้

เจ้้า เราจ้ะสาปคนที�แช่งเจ้้า ทุกุเผู้่าพันธุ์ทั�วแผู้่นดินจ้ะได้รับัพร

เพราะเจ้้า’13

ฮััมัดีอธิบายต่อไป็ว่า	“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงเรฺียกุช่ายคนหน่�งซึ่่�ง

ไมั่มัีบุตรฺ	แมั�ว่าได�แต่งงานมัาเป็็นเวลาหลายป็ีแล�ว	พรฺะองค์ทรฺง

สุัญ่ญ่าจ้ะป็รฺะทานดินแดนแห่งหน่�งให�กุบัท่านและพรฺะองค์จ้ะ

ทรฺงทำให�ท่านเป็็นช่นช่าตใิหญ่่	จ้ะทรฺงให�ท่านมีัช่ื�อเสุียงใหญ่่โต

และเลื�องลือไป็	ซึ่่�งสุิ�งเหล่านี�พรฺะองค์ได�ทรฺงกุรฺะทำให�สุำเรฺ็จ้ดังที�

พรฺะองค์ทรฺงตรฺสัุไว�แต่สุิ�งที�น่าสุนใจ้ที�สุดุของพรฺะสุญั่ญ่าทั�งหมัดนี�

คอื	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าตรฺัสุว่า	มันุษย์ทุกุคนในโลกุนี�จ้ะได�รฺับพรฺะพรฺ	

เพรฺาะนบีอิบรฺอฮัีมั	ซึ่่�งพรฺะสุัญ่ญ่านี�ได�เกุี�ยวข�องกุับพรฺะสุัญ่ญ่า

เรฺื�อง	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ดังนั�นอัล-มัะช่ีฮัฺจ้่งต�องเป็็นเช่ื�อสุายของนบี	

อิบรฺอฮัีมั	และพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าจ้ะทรฺงอวยพรฺะพรฺแกุ่โลกุโดยผู้่า	

นทางอัล-มัะซึ่ีฮัฺ”

อาหมััดได�ฟัังดังนี�กุ็ถามัด�วยความัป็รฺะหลาดใจ้ว่า	“แต่คุณ

ทรฺาบได�อย่างไรฺล่ะว่าพรฺะสุัญ่ญ่านั�นเกุี�ยวข�องกุับอัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ไมั่

เกุี�ยวกุับผู้้�อื�น”
13		อัต-เตารฺฮัฺ	12:1-3
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14		อัต-เตารฺฮัฺ	17:19-21

ฮััมัดีตอบว่า	“เรฺาสุามัารฺถกุล่าวได�ว่า	สุิ�งนี�ค่อยๆ	เรฺิ�มัช่ัดเจ้น

ข่�นเหมัือนที�เรฺาได�อ่านในคัมัภีรฺ์อัต-เตารฺอฮัฺ	ในช่่วงที�นบีอิบรฺอฮัีมั

มัีบุตรฺช่ายสุองคน	คนหน่�งเกุิดจ้ากุนางซึ่ารฺอฮั์ช่ื�อว่า	อิสุหากุ	และ

อีกุคนหน่�งเกุิดจ้ากุนางฮัาญ่ัรฺช่ื�อว่า	อิสุมัาอีล	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺง

ป็รฺะทานความัช่ัดเจ้นแกุ่	นบีอิบรฺอฮัีมั	กุ่อนที�นบีอิสุหากุจ้ะเกุิด	

เพื�อที�จ้ะให�พรฺะสุัญ่ญ่าที�กุล่าวถ่งอัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ได�โดยผู้่านทางนบี	

อิสุหากุ	เมัื�อพรฺะองค์ทรฺงตรฺัสุว่า

‘อัลลอฮัฺ ตรัสว่า “ที�แน่นั�น คือซิารอฮั์ภรรยาของเจ้้าจ้ะ

คลอดบัุตรชายคนหนึ�งให้เจ้้า และเจ้้าจ้งตั�งชื�อเขาว่า อิสหากุ 

เราจ้ะสถ้าปนาพันธสัญญาของเราไว้กุับัเขา เป็นพันธสัญญานิ

รันดร์แกุ่เชื�อสายของเขาซิึ�งจ้ะตามัเขามัา ฝู่ายอิสมัาอีลนั�นเรา

ฟังเจ้้า แล้วเราจ้ะประทานพรให้เขาและจ้ะทำ ให้เขามัีพงศ์

พันธุ์มัากุมัายยิ�ง เขาจ้ะให้กุำเนิดเจ้้านายสิบัสองคน และเราจ้ะ

ทำให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ�ง ฝู่ายพันธสัญญาของเรา เรา

จ้ะตั�งไว้กุับัอิสหากุ…’14

อาหมััดกุล่าวว่า	“ใช่่…นบีอิสุมัาอีลซึ่่�งพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺง

อวยพรฺะพรฺแกุ่ท่านนั�นต่อมัาท่านได�เป็็นบิดาของช่นช่าติอาหรฺับ	

แต่พวกุเรฺาช่าวมัุสุลิมัรฺ้�ว่า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�สุ่งบรฺรฺดานบีทั�งหลาย	

โดยผู้่านทางพงศ์พันธุ์ของนบีอิสุหากุ”	
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ฮััมัดีกุล่าวเสุรฺิมัว่า	“นบีอิสุหากุมัีบุตรฺสุองคนช่ื�อว่าเอซึ่าวและ

ยะอฺกุ้บ	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงช่ี�ให�เห็นว่าพรฺะสุัญ่ญ่าเกุี�ยวกุับ	อัล-มัะ

ซึ่ีฮัฺ	จ้ะมัาจ้ากุ	นบียะอฺกุ้บเมัื�อพรฺะองค์ได�ทรฺงเป็ิดเผู้ยพรฺะองค์เอง

ต่อนบียะอฺกุ้บในฝ่ันว่า

‘“เราคอือลัลอฮัผฺูู้ท้รงเป็นพระผูู้เ้ป็นเจ้้าของอบิัรอฮัมีับิัดา

ของเจ้้า และพระผูู้เ้ป็นเจ้้าของอสิหากุ แผู่้นดนิซิึ�งเจ้้านอนอยู่

นั�นเราจ้ะให้แกุ่เจ้้า และเชื�อสายของเจ้้า เชื�อสายของเจ้้าจ้ะเป็น

เหมืัอนผู้งคลบีันแผู่้นดนิ เจ้้าจ้ะแผู่้กุว้างออกุไปทางทศิตะวนัตกุ

และทศิตะวนัออกุ ทางทศิเหนอืและทศิใต้ พงศ์พนัธ์ุมันุษย์

ทั�งหมัดจ้ะได้รับัพรเพราะเจ้้าและเพราะเชื�อสายของเจ้้า’15

อาหมััดพ้ดว่า	“นี�เป็็นสุิ�งที�น่าป็รฺะหลาดใจ้ว่า	เมัื�อพรฺะผู้้�เป็็น

เจ้�าทรฺงตรฺัสุกุับนบียะอฺกุ้บนั�น	พรฺะองค์ได�ทรฺงกุล่าวซึ่�ำหลายตอน

ตามัที�ได�ตรฺัสุไว�ตั�งแต่แรฺกุกุับนบีอิบรฺอฮัีมั”	

ฮััมัดีพ้ดว่า	“นั�นเป็็นเพรฺาะว่า	เป็็นพรฺะสุัญ่ญ่าเดียวกุันกุับที�

วันเวลาได�ผู้่านเลยไป็	จ้ากุพงศ์พันธุ์หน่�งสุ้่พงศ์พันธุ์ต่อไป็	แต่กุ็

อย่างที�คุณทรฺาบนะอาหมััด	มัวลมันุษย์ทุกุคนบนโลกุได�รฺับ

พรฺะพรฺจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าเพรฺาะบุตรฺของนบียะอฺกุ้บ”	

อาหมัดัยิ�มัและตอบว่า	“ใช่่...และผู้มักุเ็รฺิ�มัสุงสุยัแล�วหละว่า	

เรฺื�องรฺาวที�สุำคญั่ที�สุุดที�สุอดคล�องกุันผู้่านคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ตลอดทั�ง

เล่มัคือเรฺื�องของอัล-มัะซึ่ีฮัฺ”
15		อัต-เตารฺฮัฺ	28:13-14
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16		นบียะฮัฺซึ่ยา	11:1,	2,	4,	10

“ถ้กุต�องแล�ว”	ฮััมัดีกุล่าวและอธิบายต่อไป็ว่า	“ล้กุหลาน

ของนบียะอฺกุ้บ	ซึ่่�งมัีอีกุช่ื�อหน่�งที�เรฺียกุว่าช่าวยาฮั้ดีนั�น	ได�แผู้่

กุรฺะจ้ายออกุไป็หลายครฺอบครฺัว	คำถามักุ็คือว่า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�

ทรฺงเป็ิดเผู้ยถ่งครฺอบครฺัวที�	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	จ้ะมัาหรฺือไมั่	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

ทรฺงเลอืกุนบดีาวด้	และทรฺงให�พนัธสุญั่ญ่ากุบัท่าน	สุ่วนในคำ

กุล่าวต่าง	ๆ	ของบรฺรฺดาผู้้�เผู้ยแผู้่พรฺะวาจ้านั�น	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�

ตรฺัสุให�รฺ้�ล่วงหน�าว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	จ้ะมัาจ้ากุครฺอบครฺัวของนบีดาว้ด	

สุำหรฺับนบียะฮัฺซึ่ยาซึ่่�งมัีช่ีวิตอย้่กุว่าสุองรฺ�อยป็ีหลังนบีดาว้ด	ได�

กุล่าวถ่งครฺอบครฺัวของเจ้สุซึ่ีบิดาของนบีดาว้ดว่า	เหมัือนกุับตอไมั�	

มัีผู้้�หน่�งสุืบทอดมัาจ้ากุครฺอบครฺัวนี�	ซึ่่�งรฺุฮัุลกุุด้ซึฺ่ของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

สุถิตอย้่ด�วยกุับท่าน	และท่านจ้ะนำกุารฺพิพากุษามัาสุ้่โลกุ	ท่านจ้ะ

สุรฺ�างอาณาจ้ักุรฺอย่างบรฺิบ้รฺณ์พรฺ�อมั	และทุกุคนที�อย้่ในอาณาจ้ักุรฺ

นั�นกุ็จ้ะรฺ้�จ้ักุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�	ดังที�มัีเขียนไว�ในคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ว่า	

‘จ้ะมัีหน่อหนึ�งแตกุออกุจ้ากุตอของเจ้สซิี และกุิ�งหนึ�งที�

งอกุจ้ากุรากุของเขานั�นจ้ะเกุิดผู้ลและรุฮัุลกุุดูซิฺของพระผูู้้เป็น

เจ้้าจ้ะทรงอยู่บันท่าน… แต่ท่านจ้ะพิพากุษาคนจ้นด้วยความั

ชอบัธรรมั และตัดสินให้กุับัคนต�ำต้อยของแผู้่นดินด้วยความั

เที�ยงธรรมั… ในวันนั�น รากุของเจ้สซิีจ้ะตั�งขึ�นเป็นสัญญาณแกุ่

ชนชาติทั�งหลาย และท่านจ้ะเป็นที�แสวงหาของบัรรดา

ประชาชาติ และที�พำนักุของท่านจ้ะรุ่งโรจ้น์’16
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อาหมััดจ้่งถามัต่อไป็ว่า	“ตามัที�คุณอธิบายในครฺั�งนี�	ผู้มัมัี

ความัเข�าใจ้ว่า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�เป็ิดเผู้ยว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺจ้ะเป็็นเช่ื�อ

สุายของนบีอิบรฺอฮัีมั	นบีอิสุหากุ	นบียะอฺกุ้บ	และนบีดาว้ดใช่่

หรฺือไมั่”	

ฮััมัดียิ�มักุ่อนที�จ้ะตอบว่า	“แน่นอน	และเมัื�อเรฺาอ่านคัมัภีรฺ์

อัล-อินญ่ีล	เรฺากุ็จ้ะเห็นว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ได�กุำเนิดมัาดังที�พรฺะผู้้�เป็็น

เจ้�าได�ตรฺัสุให�รฺ้�ล่วงหน�าผู้่านคำกุล่าวของบรฺรฺดานบี	นี�แหละเป็็น

คำตอบที�ว่าทำไมัคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีลจ้่งเรฺิ�มัต�นจ้ากุพงศ์พันธุ์ซึ่่�ง

พิสุ้จ้น์ให�เห็นว่า	อัล-มัะช่ีฮัฺ	เป็็นเช่ื�อสุายของนบีอิบรฺอฮัีมัและนบี

ดาว้ด”	

อาหมััดกุล่าวว่า	“นี�กุ็พิสุ้จ้น์ให�ผู้มัเห็นอีกุครฺั�งหน่�งว่า	เรฺื�องรฺาว

สุำคัญ่ที�สุุดที�สุอดคล�องกุันในคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�ตลอดทั�งเล่มัคือเรฺื�อง

ของอีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมั	แต่ฮััมัดี	ผู้มัแน่ใจ้ว่าคุณต�องรฺ้�ว่า	ผู้มัมัีคำถามั

ที�ยากุกุว่านี�อีกุที�จ้ะคุยกุับคุณ	แต่ผู้มัจ้ะเกุ็บไว�ถามัคุณครฺั�งหน�ากุ็

แล�วกุันนะ”

อัสุซึ่ะลามัุอะลัยกุุมั

วะอะลัยกุุมัุสุซึ่ะลามั
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บัทเรียนที� 7 

พระผูู้้เป็นเจ้้าผูู้้ทรงเป็นเอกุ

“คุณเห็นอะไรฺไหมั”	อาหมััดกุล่าวพรฺ�อมักุับช่้นิ�วข่�นสุามันิ�ว

ฮัมััดยีิ�มัและรฺ้�ว่าอาหมััดคดิอะไรฺอย้จ่่้งตอบว่า	“ผู้มัเหน็นิ�วมัอื

สุามันิ�วของคณุ”

อาหมััดถามัอีกุว่า	“ฮััมัดีคุณเช่ื�อว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ามัีองค์เดียว

หรฺือสุามัองค์”

ฮััมัดีตอบว่า	“คุณอาจ้จ้ะยังไมั่เข�าใจ้อย่างถ่องแท�เกุี�ยวกุับ

แนวทางความัเช่ื�อของผู้มั	แต่คุณต�องเข�าใจ้ว่าผู้มัเช่ื�อในพรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�าผู้้�เที�ยงแท�แต่องค์เดียว	พรฺะองค์ผู้้�ทรฺงสุรฺ�างช่ั�นฟั้าและ

แผู้่นดิน	พรฺะองค์ทรฺงกุรฺะทำทุกุสุิ�งทุกุอย่างได�	พรฺะองค์ผู้้�ทรฺง

ทรฺาบทุกุสุิ�งและทรฺงสุถิตอย้่ทุกุหนทุกุแห่ง	คุณทรฺาบว่าความั

ศรฺัทธาของผู้มัตั�งอย้่บนรฺากุฐานของคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�	และคัมัภีรฺ์

บรฺิสุุทธิ�ที�ผู้มัศรฺัทธานี�สุอนว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงเป็็นเอกุ	และนี�

เป็็นความัจ้รฺิงที�ได�มัีกุารฺเขียนไว�ในหลายตอนตลอดทั�งเล่มัใน

คัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�”	

อาหมััดได�ยินดังนั�นกุ็ยังคงยืนกุรฺานว่า	“แต่พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าไมั่
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สุามัารฺถเป็็นได�ทั�งหน่�งและสุามัในเวลาเดียวกุัน”	จ้ากุนั�นอาหมััด

กุ็เรฺิ�มัยกุนิ�วข่�นสุามันิ�วอีกุครฺั�งพรฺ�อมักุับกุล่าวว่า	“หน่�งบวกุหน่�ง

บวกุหน่�งต�องเป็็นสุามัไมั่ใช่่เป็็นหน่�ง”

ฮััมัดจี้ง่ถามัว่า	“คณุเป็็นอาหมัดักุี�คนละ...คุณเป็็นหน่�งหรืฺอสุอง”

อาหมััดตอบ	“แน่นอน	ต�องเป็็นหน่�งซึ่ิ”

ฮััมัดีตอบกุลับว่า	“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงสุรฺ�างคุณด�วยรฺ่างกุาย

และจ้ิตวิญ่ญ่าณ	นี�เป็็นตัวคุณใช่่ไหมัอาหมััด”

“ใช่่”	อาหมััดตอบ

ฮัมััดถีามัต่อไป็ว่า	“แล�วจ้ติวญิ่ญ่าณของคณุล่ะ	นั�นก็ุเป็็น	

อาหมัดัด�วยใช่่ไหมั”

“อืมั...	ใช่่”	อาหมััดตอบและเรฺิ�มัตรฺะหนักุได�ว่าฮััมัดีจ้ะพ้ด

ต่อว่าอย่างไรฺ

ฮััมัดีกุล่าวต่อไป็ว่า	“แล�วเพรฺาะเหตุใดจ้่งเป็็นไป็ไมั่ได�สุำหรฺับ

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าที�จ้ะทรฺงเป็็นสุามัในหน่�งในเมัื�อพรฺะองค์ทรฺงสุรฺ�าง

เรฺาเป็็นสุองในหน่�งได�”	ฮััมัดีหยุดช่ั�วขณะหน่�งแล�วกุล่าวต่อไป็ว่า	

“เรฺาอาจ้กุล่าวได�ว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงเป็็นหน่�งนั�น	แมั�ว่ามันุษย์

เรฺาจ้ะเข�าใจ้ยากุ	แต่พรฺะองค์ได�ทรฺงเปิ็ดเผู้ยพรฺะองค์เองในสุถานะ

เป็็นพรฺะบิดา	เป็็นพรฺะบุตรฺ	และเป็็นรฺุฮัุลกุุด้ซึฺ่ของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	

อาหมััด	ลองคิดด้สุิว่า...	หน่�งค้ณหน่�งค้ณหน่�งเป็็นเท่าไหรฺ่”
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อาหมััดตอบด�วยเสุียงแผู้่วเบาว่า	“หน่�ง...แต่อีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมั	

เป็็นเพยีงมันษุย์เท่านั�น	และไม่ัใช่่เป็็นพรฺะบุตรฺของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า”	

อาหมััดเหลือบมัองฮััมัดีพรฺ�อมักุับถามัว่า	“คุณเช่ื�อว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ

เป็็นพรฺะบุตรฺของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าหรฺือ”

ฮััมัดีถามักุลับไป็ว่า	“คุณคิดว่าความัเช่ื�อของผู้มัเกุี�ยวกุับ	พรฺะ

บุตรฺของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าเป็็นอย่างไรฺบ�าง”	

อาหมััดตอบว่า	“ผู้มัไมั่แน่ใจ้นักุ	แต่สุมัมัุติว่าคุณเช่ื�อว่าพรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�ามัีความัสุัมัพันธ์ทางกุายกุับมััรฺฺยัมัหญ่ิงพรฺมัจ้รฺรฺย์	และทั�ง

สุองกุ็มัีบุตรฺด�วยกุัน”	

ฮััมัดีได�ฟัังดังนั�นกุ็อุทานออกุมัาว่า	“โอ�...ขอพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	

ยกุโทษด�วยเถิด	นี�ไมั่ได�เป็็นสุิ�งที�ผู้มัเช่ื�ออย่างแน่นอน	และผู้มั

มัั�นใจ้ว่า	ไมั่มัีผู้้�ศรฺัทธาในอัล-มัะซึ่ีฮัฺคนใดเช่ื�ออย่างนี�หรฺอกุ”	

อาหมััดถามัต่อไป็ว่า	“แล�วคุณเช่ื�ออย่างไรฺล่ะ”	

ฮััมัดีตอบว่า	“ผู้มัเช่ื�อว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงเป็็นอมัตะ	

พรฺะองค์ทรฺงอย้่กุ่อนที�จ้ะสุรฺ�างสุิ�งใด	ๆ	เมัื�อคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีล

อธิบายเกุี�ยวกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	แล�วกุ็ไมั่ได�เรฺิ�มัต�นที�กุารฺกุำเนิดในโลกุ

มันุษย์แต่เรฺิ�มัต�นที�ความัเป็็นนิรฺันดรฺ์	โดยกุ่อนที�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺง

สุรฺ�างโลกุนั�น	ข�อความัในคัมัภีรฺ์อินญ่ีลมัีความัหมัายดังนี�	

‘ตอนเริ�มัต้นกุ่อนโลกุดุนยานี�เกุิดขึ�นกุ็มัี กุาลิมัะตุลลอฮัฺอยู่

แล้ว กุาลิมัะตุลลอฮัฺอยู่กุับัอัลลอฮัฺ และอัลลอฮัฺเป็นฉันใด กุาลิ
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มัะตุลลอฮัฺกุ็เป็นฉันนั�น กุาลิมัะตุลลอฮัฺอยู่กุับัอัลลอฮัฺตั�งแต่ 

เริ�มัต้น อัลลอฮัฺ ทรงสร้างสรรพสิ�งขึ�นมัาโดยกุาลิมัะตุลลอฮัฺ  

ในบัรรดาสิ�งที�ถู้กุสร้างขึ�นนั�น ไมั่มัีสักุสิ�งเดียวที�ไมั่ได้เกุิดมัาจ้ากุ 

กุาลิมัะตุลลอฮัฺ กุาลิมัะตุลลอฮัฺเป็นแหล่งแห่งชีวิต และชีวิตนั�น

เป็นความัสว่างของมันุษย์’17

“อาหมััด...พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงสุรฺ�างโลกุโดยผู้่านทางพรฺะคำ

ของพรฺะองค์ใช่่ไหมั”	ฮััมัดีถามั

“ใช่่	ถกุ้ต�อง	พรฺะองค์ทรฺงตรัฺสุแล�วสุิ�งนั�นกุเ็กุดิข่�น”	อาหมัดัตอบ

ฮััมัดีกุล่าวต่อไป็ว่า	“ดังนั�น	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าจ้่งทรฺงสุรฺ�างโลกุ

โดยผู้่านทางกุาลิมัะตุลลอฮัฺ	และกุาลิมัะตุลลอฮัฺซึ่่�งมัาจ้ากุพรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�านั�น	เป็็นสุ่วนหน่�งของพรฺะองค์	และกุาลิมัะตุลลอฮัฺนั�นเต็มั

ไป็ด�วยฤทธานุภาพแห่งกุารฺสุรฺ�างและคุณลักุษณะทั�งสุิ�นของ

พรฺะองค์	เหตุฉะนั�นกุาลิมัะตุลลอฮัฺจ้่งมัีช่ีวิต	และที�ใดกุ็ตามัที�กุาลิ

มัะตุลลอฮัฺมัีอย้่	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ากุ็จ้ะทรฺงสุรฺ�างทุกุสุิ�งที�มัีช่ีวิตในรฺ้ป็

แบบที�แตกุต่างกุันผู้่านทางกุาลิมัะตุลลอฮัฺนั�น”	

อาหมััดถามัต่อว่า	“ใช่่...ผู้มัเห็นด�วยกุับป็รฺะเด็นนี�	แต่มัีอะไรฺ

ที�สุามัารฺถแสุดงให�เห็นอย่างถ่องแท�ว่า	โดยที�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺง

เป็็นอย่างไรฺ	กุาลิมัะตุลลอฮัฺกุ็เป็็นเช่่นนั�น	หมัายถ่งอะไรฺหรฺือ”	

ฮััมัดีอธิบายว่า	“ถ�าผู้มัจ้ะต�องไป็เป็็นพยานในศาล	คุณจ้ะไมั่

17		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	1:1-4
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สุามัารฺถแยกุผู้มัออกุจ้ากุคำให�กุารฺของผู้มัได�เลย	เพรฺาะคำให�กุารฺ

ของผู้มักุ็ว่าความัแทนผู้มัและเป็็นสุ่วนหน่�งของผู้มั	เมัื�อเรฺานั�งอย้่

ที�นี�และพ้ดคุยกุันคำพ้ดของเรฺากุ็เป็็นสุ่วนหน่�งของเรฺา	ดังนั�นคำ

พ้ดของเรฺาจ้่งเป็็นตัวแทนของเรฺา	เมัื�อพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงสุรฺ�าง

จ้ักุรฺวาล	กุาลิมัะตุลลอฮัฺกุ็เป็็นหน่�งอย้่กุับพรฺะองค์	เรฺาไมั่สุามัารฺถ

ที�จ้ะแยกุพรฺะองค์ออกุจ้ากุกุาลิมัะตุลลอฮัฺได�	กุาลิมัะตุลลอฮัฺซึ่่�ง

เป็็นความัอมัตะของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�านั�นและเป็็นหน่�งอย้่กุับพรฺะองค์

ป็รฺะกุอบด�วยคุณลักุษณะทั�งสุิ�นของพรฺะองค์	ได�ถ้กุเป็ิดเผู้ยแล�ว

ในอีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมั	ตามัข�อความัในคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีลที�มัีความั

หมัายดังนี�

‘กุาลิมัะตุลลอฮัฺนั�นมัาเกุิดเป็นมันุษย์และมัีชีวิต อยู่ท่ามั 

กุลางเรา เราเห็นสง่าราศีของท่านซิึ�งเหมัือน สง่าราศีของบัุตร

คนเดียวของบัิดา บัริบัูรณ์ด้วย ความักุรุณาปรานีและ

สัจ้ธรรมั’18

ฮััมัดีอธิบายต่อไป็ว่า	“ทุกุๆ	สุิ�งที�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงตรฺัสุเกุี�ยว

กุับพรฺะองค์เองรฺวมัถ่งคุณลักุษณะทั�งสุิ�นของพรฺะองค์ได�ถ้กุเป็ิด

เผู้ยแล�วใน	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงบรฺิสุุทธิ�เมัื�อมันุษย์เห็น

ว่าอัล-มัะซึ่ีฮัฺมัีความับรฺิสุุทธิ�อย่างไรฺ	พวกุเขากุ็เห็นความับรฺิสุุทธิ�

ของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าด�วยเช่่นกุัน	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงเป็็นความัรฺักุเมัื�อ

เขาเห็นว่าอัล-มัะซึ่ีฮัฺรฺักุเขาอย่างไรฺ	เขากุ็เห็นความัรฺักุของพรฺะผู้้�
18		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	1:14



42

เป็็นเจ้�า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงทำทุกุสุิ�งทุกุอย่างได�	พรฺะองค์ทรฺงมัี

ศักุยภาพสุ้งสุุด	เมัื�อมันุษย์เห็นว่าอัล-มัะซึ่ีฮัฺสุามัารฺถเดินบนน�ำได�	

ตรฺัสุกุับพายุได�	ทำให�ลมัและคลื�นสุงบลงได�	เนรฺมัิตขนมัป็ังได�	

รฺักุษาคนตาบอดได�	และเรฺียกุคนที�ตายแล�วให�ฟั้�นคืนมัาได�	พวกุ

เขากุ็เห็นฤทธานุภาพและพรฺะสุิรฺิของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าป็รฺากุฏอย้่ใน

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ”

	“แต่ทำไมัพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงสุถิตอย้่ทุกุหนทุกุแห่งจ้่งได�

จ้ำกุัดพรฺะองค์เองมัาเป็็นมันุษย์	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงลืมัจ้ักุรฺวาลเมัื�อ

พรฺะองค์ทรฺงอย้่ในอัล-มัะช่ีฮัฺ	อย่างนั�นหรฺือ”	อาหมััดถามั

ฮััมัดีตอบว่า	“อาหมััด	สุมัมัุติว่าเรฺาอย้่ที�มัหาสุมัุทรฺกุว�างใหญ่่

แห่งหน่�ง	แล�วเรฺากุ็กุดแกุ�วน�ำใบหน่�งลงในมัหาสุมัุทรฺแห่งนั�นเพื�อ

เติมัน�ำให�เต็มัแกุ�ว	ถ�าเรฺาวิเครฺาะห์ด้น�ำเรฺากุ็จ้ะพบว่ามัันกุ็เหมัือน

กุับน�ำในมัหาสุมัุทรฺอย่างแน่นอน	เหตุฉะนั�นกุ็เหมัือนกุับอัล-	

มัะซึ่ีฮัฺที�ว่า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงยิ�งใหญ่่และเป็็นอมัตะพรฺะองค์กุ็

ป็รฺากุฏอย้่ทุกุหนทุกุแห่ง	ในขณะเดียวกุันพรฺะองค์ได�ทรฺงเป็ิดเผู้ย

พรฺะองค์เองในอัล-มัะซึ่ีฮัฺด�วยคุณลักุษณะและฤทธิ�อำนาจ้เดียว	

กุันแต่พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าไมั่ได�ถ้กุจ้ำกุัดเนื�องจ้ากุพรฺะองค์ทรฺงเป็ิดเผู้ย

พรฺะองค์เองในอัล-มัะซึ่ีฮัฺ	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ายังคงดำรฺงอย้่เป็็นนิตย์”	

“แต่พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าไมั่สุามัารฺถเป็ิดเผู้ยพรฺะองค์เองในสุภาพ

บุคคลนะ”	อาหมััดกุล่าว
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ฮััมัดีจ้่งอธิบายว่า	“เรฺาจ้ะจ้ำกุัดพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�อย่างไรฺล่ะ	

เรฺาจ้ะพ้ดได�อย่างไรฺว่าพรฺะองค์ผู้้�ทรฺงยิ�งใหญ่่ไมั่มัีความัสุามัารฺถ

ทำได�ทุกุสุิ�งแล�วหรฺือ”

อาหมััดตอบ	“จ้รฺิง...	พรฺะองค์ทรฺงทำได�ทุกุสุิ�ง	แต่ผู้มัไมั่เช่ื�อ

ว่า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าจ้ะสุามัารฺถเป็ิดเผู้ยพรฺะองค์เองในมันุษย์ได�”

ฮััมัดีจ้่งกุล่าวต่อไป็ว่า	“อืมั...	ผู้มัว่ากุ็ดีนะที�เรฺาเห็นพ�องต�อง

กุันว่า	เรฺื�องที�เรฺาคุยอาจ้กุ่อให�เกุิดป็ัญ่หารฺะหว่างเรฺา	แต่ไมั่ใช่่

สุำหรฺับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงสุามัารฺถทำได�ทุกุสุิ�งตามัพรฺะป็รฺะสุงค์

ของพรฺะองค์	เอาล่ะ...	ถ�ามัีใครฺคนหน่�งบอกุคุณว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

ทรฺงเป็ิดเผู้ยพรฺะองค์เองในพุ่มัไมั�ที�ลุกุเป็็นไฟัและตรฺัสุออกุมัาจ้ากุ

พุ่มัไมั�นั�นต่อนบีมั้ซึ่า	ถ�าคุณไมั่ทรฺาบเรฺื�องรฺาวนั�นจ้รฺิงๆ	คุณจ้ะพ้ด

ว่าอย่างไรฺ”	

อาหมััดครฺุ่นคิดอย้่สุักุครฺ้่หน่�งและยิ�มัให�ตัวเองเมัื�อเขาได�

พิจ้ารฺณาว่า	นี�ไมั่ใช่่สุิ�งที�ยากุสุำหรฺับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	ในกุารฺเป็ิดเผู้ย

พรฺะองค์เองในมันุษย์มัากุกุว่าที�จ้ะเป็ิดเผู้ยในพุ่มัไมั�	

ฮััมัดีกุล่าวต่อไป็ว่า	“อาหมััด	คุณคิดด้ดีๆนะ	ตามัที�คุณเช่ื�อ

แล�วนั�นว่า	ใครฺคือผู้้�ที�ได�รฺับกุารฺเรฺียกุขานว่า	กุาลิมัะตุลลอฮัฺ	และ	

รฺุฮัุลลอฮัฺจ้ากุพรฺะองค์	ซึ่่�งแมั�แต่รฺุฮัุลกุุด้ซึฺ่กุ็เป็็นหน่�งด�วยกุันกุับ

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	เรฺาทรฺาบดีว่า	รฺุฮัุลกุุด้ซึฺ่ได�เสุด็จ้มัาอย้่เหนือมััรฺฺยัมั

หญ่ิงพรฺมัจ้รฺรฺย์และมััรฺฺยัมักุ็เรฺิ�มัตั�งครฺรฺภ์	และให�กุำเนิดอัล-มัะซึ่ีฮัฺ
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ตามัความัหมัายของข�อความัในคมััภร์ีฺอลั-อนิญ่ลีดงันี�	เมัื�อมัลาอกิุะฮัฺ

ญ่ิบรฺออีลกุล่าวแกุ่มััรฺฺยัมัว่า	

‘มัลาอิกุะฮัฺชี�แจ้งว่า “รุฮัุลกุุดุซิฺจ้ะทรงลงมัายังท่าน และ

ฤทธานุภาพของ ผูู้้สูงสุดจ้ะอยู่กุับัท่าน ด้วยเหตุนี�แหละ บัุตรที�

เกุิดมัานั�นจ้ะบัริสุทธิ� และจ้ะได้ ชื�อว่าเป็นอัล-มัะซิีฮัฺผูู้้เป็นบัุตร

ของพระผูู้้เป็นเจ้้า’19

คำถามักุ็คือ	ใครฺมัาบังเกุิดในบนโลกุนี�ได�ด�วยวิถีทางเช่่นนี�		

อาหมััด...ถ�าคุณเป็็นแพทย์ในช่่วงเวลาที�อัล-มัะซึ่ีฮัฺกุำเนิด	และนี�

เป็็นหน�าที�ของคุณที�จ้ะต�องเขียนใบเกุิดของอัล-มัะซึ่ีฮัฺ	คุณจ้ะ

เขียนว่าอย่างไรฺ	และจ้ะเขียนว่าเด็กุที�เกุิดมัานี�ช่ื�ออะไรฺ”

“ผู้มัคิดว่าผู้มัคงเขียนว่า	อีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมั”	อาหมััดตอบ

ฮััมัดีถามัต่อว่า	“แล�วช่ื�อของแมั่ล่ะ”	

“อืมั...กุ็จ้ะเขียนว่า	‘มััรฺฺยัมัหญ่ิงพรฺมัจ้รฺรฺย์”’	อาหมััดตอบ

ฮััมัดียิ�มัและกุล่าวว่า	“แล�วช่ื�อของพ่อล่ะ”	

อาหมััดตอบด�วยรฺอยยิ�มัเช่่นกุันว่า	“อัล-มัะซึ่ีฮัฺไมั่มัีพ่อ”	

ฮััมัดีกุล่าวต่อไป็ว่า	“แน่นอน...	เรฺาสุามัารฺถป็ล่อยป็รฺะเด็น

นั�นไว�กุ่อน	เนื�องจ้ากุอัล-มัะซึ่ีฮัฺไมั่มัีพ่อในทางโลกุหรฺืออาจ้จ้ะถามั

ตัวเรฺาเองกุ็ได�ว่า	‘อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	มัาจ้ากุไหน	อะไรฺเป็็นจุ้ดเรฺิ�มัต�นของ

19		อัล-อินญ่ีล	ล้กุา	1:35
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ผู้้�ที�เรฺียกุกุันว่า	กุาลิมัะตุลลอฮัฺ	และ	รฺุฮัุลลอฮัฺจ้ากุพรฺะองค์	และผู้้�

ที�ลงมัาจ้ากุสุวรฺรฺค์นั�นเป็็นใครฺ’	อัล-มัะซึ่ีฮัฺเองได�ตรฺัสุไว�ดังนี�ว่า

‘เพราะว่าอาหารของ อัลลอฮัฺนั�นคือท่านที�ลงมัาจ้ากุสรวง

สวรรค์ และประทานชีวิตให้กุับัโลกุดุนยา …“เราเป็นอาหาร

แห่งชีวิต คนที�มัาหาเราจ้ะไมั่หิว และคนที�ศรัทธาในเราจ้ะไมั่

กุระหายอีกุเลย’20

‘เราเป็นอาหารดํารงชีวิตซิึ�งลงมัาจ้ากุสรวงสวรรค์ ถ้้าใคร

กุินอาหารนี� คนนั�นจ้ะมัีชีวิตนิรันดร์ และอาหารที�เราจ้ะให้เพื�อ

คนในโลกุดุนยานี�จ้ะได้มัีชีวิตนั�นกุ็คือเลือดเนื�อของเรา’”21

ฮััมัดีอธิบายต่อไป็ว่า	“อาหมััด	อัล-มัะซึ่ีฮัฺลงมัาบังเกุิดกุ็เพื�อที�

จ้ะมัอบเลอืดเนื�อของท่านเพื�อเสุยีสุละในกุารฺไถ่บาป็แกุ่มัวลมันุษย์

ทั�งหลาย	ผู้้�ที�มัีสุ่วนในอาหารฺทั�วไป็กุ็ได�รฺับช่ีวิตฝ่่ายกุาย	แต่ผู้้�ที�มัี

สุ่วนในอาหารฺของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ที�มัาจ้ากุสุรฺวงสุวรฺรฺค์นั�น	กุ็ได�

รฺับช่ีวิตฝ่่ายจ้ิตวิญ่ญ่าณคือช่ีวิตนิรฺันดรฺ์	ผู้้�ที�เช่ื�อและไว�วางใจ้ใน

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	และมัีสุ่วนในอัล-มัะซึ่ีฮัฺ	กุ็ได�รฺับช่ีวิตที�สุามัารฺถกุล่าวได�

ว่า	ในห�วงล่กุของจ้ิตใจ้เขาจ้ะป็รฺะสุบกุับความัอิ�มัใจ้ในองค์พรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�า	ซึ่่�งสุิ�งนี�ผู้มัมัีป็รฺะสุบกุารฺณ์ด�วยตัวของผู้มัเอง	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ

เป็รฺียบเสุมัือนของป็รฺะทานจ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าที�มัอบให�แกุ่คุณนะ

อาหมััด”
20		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	6:33,	35
21		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	6:51
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อาหมััดตอบด�วยน�ำเสุียงแผู้่วเบาว่า	“ผู้มัคิดว่าผู้มัยังไมั่พรฺ�อมั

ในเรฺื�องนั�น	ผู้มัมัีความัคิดหลายอย่างที�รฺุมัเรฺ�า	และวนเวียนอย้่ใน

หัวผู้มั	ในขณะนี�ผู้มัตรฺะหนักุดีว่า	ผู้มัเข�าใจ้ผู้ิดเกุี�ยวกุับสุิ�งที�คุณ

เช่ื�อในพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าอย่างแน่นอน	ผู้มักุำลังเรฺิ�มัทำความัเข�าใจ้

อย่างช่�า	ๆ	ในความัเช่ื�อของคุณเกุี�ยวกุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺง	

เที�ยงแท�เพียงองค์เดียว	และเกุี�ยวกุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าผู้้�ทรฺงเป็ิดเผู้ย

พรฺะองค์เองในอัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ฮััมัดี...	คุณรฺ้�ไหมัว่าผู้มัรฺักุอัล-มัะซึ่ีฮัฺ

สุุดจ้ิตสุุดใจ้ของผู้มั	แต่ผู้มัยังมัีคำถามัอีกุมัากุมัายที�ต�องกุารฺคำ

ตอบ	และเรฺากุ็สุามัารฺถคุยกุันเรฺื�องนี�อีกุครฺั�งในครฺาวหน�านะ”

“ได�เลย	ผู้มัจ้ะตั�งหน�าตั�งตารฺอเวลานั�นเลยล่ะ”	ฮััมัดีตอบ

อัสุซึ่ะลามัุอะลัยกุุมั

วะอะลัยกุุมัุสุซึ่ะลามั
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บัทเรียนที� 8 

พระผูู้้เป็นเจ้้าและมันุษย์ 

อาหมััด	“ผู้มัครฺุ่นคิดอย้่ทั�งวันเกุี�ยวกุับเรฺื�องที�เรฺาคุยกุันครฺั�ง

สุุดท�าย	เรฺิ�มัแรฺกุเลยน่ะคุณบอกุว่า	ท่านอีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมัเป็็นมันุษย์	

จ้ากุนั�นคุณกุ็บอกุว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺงเป็ิดเผู้ยพรฺะองค์เองใน

ท่านอซีึ่า	ผู้มัอยากุทรฺาบว่าจ้รฺงิๆ	แล�วท่านอซีึ่าเป็็นใครฺ	และเพรฺาะ

เหตุใดคุณจ้่งบอกุอีกุว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺเป็็นบุตรฺของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า		

ในเมัื�ออัล-มัะซึ่ีฮัฺไมั่ได�เป็็นอะไรฺมัากุกุว่าเป็็นบุตรฺมััรฺฺยัมัเท่านั�น”	

ฮััมัดีเรฺิ�มัอธิบาย	“อาหมััด	คำตอบของคำถามันี�เป็็นสุิ�งสุำคัญ่

ที�จ้ะนำไป็สุ้่กุารฺมัีช่ีวิตนิรฺันดรฺ์กุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ที�นี�	ขณะนี�	และ

ตลอดไป็	เป็็นไป็ไมั่ได�ที�มันุษย์เรฺาจ้ะตีเสุมัอกุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	แต่

ในคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�สุอนว่า	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงเป็ิดเผู้ยพรฺะองค์เองใน

มันุษย์ผู้้�หน่�ง	ไมั่ใช่่มันุษย์เป็ลี�ยนสุถานะกุลายเป็็นพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	

ซึ่่�งเรฺาทั�งสุองต่างกุ็เห็นพ�องต�องกุันว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺได�มัากุำเนิดเป็็น

มันุษย์	ทั�งนี�ตามัคำกุล่าวของบรฺรฺดานบี	ซึ่่�งได�บันท่กุไว�ว่า	อัล-	

มัะซึ่ีฮัฺเป็็นเช่ื�อสุายของนบีอิบรฺอฮัีมัและนบีดาว้ด	และเป็็นบุตรฺ	

ของมััรฺฺยัมั	แต่ในคำกุล่าวต่างๆนี�ที�มัีข่�นมัานานกุ่อนที�	อัล-มัะซึ่ีฮั	

จ้ะมัา	ซึ่่�งพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงตรฺัสุให�รฺ้�ล่วงหน�าว่าพรฺะองค์จ้ะเสุด็จ้

มัาหาเรฺาผู้่านทางอัล-มัะซึ่ีฮัฺ”	
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อาหมััดถามัฮััมัดีว่า	“คุณหมัายความัว่าบรฺรฺดานบีทั�งหลาย

ในยุคกุ่อน	อัล-มัะซึ่ีฮัฺนั�นได�กุล่าวไว�แล�วเกุี�ยวกุับกุารฺที�พรฺะผู้้�เป็็น

เจ้�าทรฺงเป็ิดเผู้ยพรฺะองค์เองในอัล-มัะซึ่ีฮัฺใช่่ไหมั”

ฮััมัดีตอบว่า	“สุารฺะสุำคัญ่หลักุ	ๆ	ที�สุอดคล�องกุันในคัมัภีรฺ์

บรฺิสุุทธิ�ตลอดทั�งเล่มัคือ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ดังนั�นจ้่งเป็็นสุิ�งที�ไมั่ทำให�เรฺา

ป็รฺะหลาดใจ้เลยว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺงเป็ิดเผู้ยความัจ้รฺิงเกุี�ยวกุับ	

อลั-มัะซึ่ฮฺีั	โดยผู่้านทางบรฺรฺดาผู้้�เผู้ยแผู่้พรฺะวาจ้าของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า”

“พิสุ้จ้น์ให�ผู้มัเห็นซึ่ิ	ผู้มัสุนใจ้มัากุเลยล่ะ”	อาหมััดรฺ�องขอ

ฮััมัดีนิ�งคิดอย้่เล็กุน�อยกุ่อนที�จ้ะตอบว่า	“ในช่่วงเจ้็ดรฺ�อยป็ี

กุ่อนครฺิสุตกุาลนั�น	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ทรฺงเป็ิดเผู้ยต่อนบีมัีคาห์ว่า	

อัล-มัะซึ่ีฮัฺจ้ะมัากุำเนิดในเมัืองช่ื�อบัยติละฮััมั	และพรฺะองค์ยังได�

ทรฺงเป็ิดเผู้ยว่า	ผู้้�ที�มัาบังเกุิดนี�ได�ดำรฺงอย้่นานแล�วกุ่อนที�จ้ะมัา

บังเกุิด	

‘แต่เจ้้า บััยติละฮััมั เอฟราธาห์ ผูู้้เป็นหน่วยเล็กุในบัรรดา

ตระกุูลของยาฮัูดีจ้ากุเจ้้า จ้ะมัีผูู้้หนึ�งออกุมัาเพื�อเรา เป็นผูู้้ที�จ้ะ

ปกุครองในอิสรออีล ต้นตระกุูลของท่านมัาจ้ากุสมััยเกุ่าจ้ากุ

สมััยโบัราณกุาล’22

และอัล-มัะซึ่ีฮัฺกุ็ได�กุำเนิดในเมัืองบัยติละฮััมั	ตามัความัหมัาย

ของข�อความัในคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีลดังนี�	

22		นบีมัีคาห์	5:2
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23		อัล-อินญ่ีล	ล้กุา	2:4-7
24		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	8:56-58

‘ยูสุฟไปจ้ากุเมัืองนัซิรอฮัฺแคว้นกุาลิลี สู่เมัืองบััยติละฮััมัใน

แคว้นยูเดีย อันเป็นเมัืองที�นบัีดาวูดประสูติ ที�ต้องไปที�นั�นกุ็

เพราะยูสุฟเป็นเชื�อพระวงศ์กุษัตริย์ดาวูด เขาไปลงทะเบัียนกุับั

มััรฺยัมัซิึ�งได้หมัั�นกุันไว้แล้ว ขณะนั�น มััรฺยัมักุําลังตั�งครรภ์ แล้ว

ในระหว่างที�เขาอยู่ในเมัืองบััยติละฮััมักุ็ถ้ึงกุําหนดเวลาที�มััรฺยัมั

จ้ะคลอดบัุตร นางกุ็ได้คลอดบัุตรชายหัวปี’23

ฮััมัดีอธิบายต่อไป็ว่า	“ตามัคำกุล่าวของนบีมัีคาห์ที�ผู้มัอธิบาย

เมัื�อสุักุครฺ้่นี�ว่า	ผู้้�ที�จ้ะมัาบังเกุิดในโลกุนี�ดำรฺงอย้่นานแล�วกุ่อนที�จ้ะ

มัาบังเกุิด	คำถามักุ็คือว่าผู้้�นี�เป็็นใครฺล่ะ	ในคัมัภีรฺ์อัล-อินญ่ีล	

อัล-มัะซึ่ีฮัฺเองเคยตรฺัสุกุับช่าวยาฮั้ดีบางคนในเมัืองบัยติละฮััมัที�ยัง

แคลงใจ้เกุี�ยวกุับท่านว่า	

‘นบัอีบิัรอฮัมีับิัดาของพวกุท่าน ชื�นชมัยนิดทีี�จ้ะได้เหน็วนัที�

เรามัา และเขากุ็ได้เห็น แล้วและมัีความัยินดีแล้ว” พวกุยาฮัูดี

จ้ึงกุล่าวกุับัท่านว่า “ท่านอายุยังไมั่ถ้ึงห้าสิบัปี ท่านเคยเห็น

นบัีอิบัรอฮัีมัแล้วหรือ?” อีซิาตอบัพวกุเขาว่า “เราบัอกุความั

จ้ริงกุับัท่านว่า กุ่อนนบัีอิบัรอฮัีมัเกุิด เราเป็นอยู่แล้ว”’24

ฮััมัดีอธิบายต่อไป็	เรฺาทรฺาบดีว่านบีอิบรฺอฮัีมัมัีช่ีวิตอย้่ในช่่วง

สุองพันป็ีกุ่อนครฺิสุตกุาล”	
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“อืมั...อลั-มัะซึ่ฮีัเฺองอ�างว่าท่านดำรฺงอย้กุ่่อนที�ท่านจ้ะมัาบงัเกุดิ	

แต่หลกัุฐานช่ิ�นใดในคำกุล่าวของผู้้�เผู้ยแผู้่พรฺะวาจ้าที�บอกุว่าพรฺะ

ผู้้�เป็็นเจ้�าจ้ะทรฺงเป็ิดเผู้ยพรฺะองค์เองในอัล-มัะซึ่ีฮัฺ”	อาหมััดกุล่าว

ฮัมััดกีุล่าวต่อไป็ว่า	“สุิ�งนี�ได�เขยีนไว�หลายตอนในคมััภร์ีฺบรฺสิุทุธิ�	

นบียะฮัฺซึ่ยาได�พ้ดถ่งผู้้�หน่�งที�จ้ะมัาจ้ากุดินแดนเล็กุๆ	แห่งหน่�ง		

ซึ่่�งเป็็นที�ที�อีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมัเจ้รฺิญ่วัย	และท่านนี�จ้ะสุรฺ�างอาณาจ้ักุรฺ	

นิรฺันดรฺ์ซึ่่�งจ้ะมัีสุันติสุุขของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	นอกุจ้ากุนี�ท่านจ้ะเป็็น

บุตรฺของนบีดาว้ดและจ้ะครฺองอาณาจ้ักุรฺดังกุล่าวช่ั�วนิจ้นริฺนัดร์ฺ		

นบยีะฮัซฺึ่ยาได�กุล่าวถง่ลกัุษณะของอลั-มัะซีึ่ฮัใฺนช่ื�อที�แตกุต่างกุนั

ดงันี�ว่า

‘ด้วยมัีเด็กุคนหนึ�งเกุิดมัาเพื�อเรามัีบัุตรชายคนหนึ�ง

ประทานมัาให้เราและกุารปกุครองจ้ะอยู่บันบั่าของท่านและ

เขาจ้ะขนานนามัของท่านว่า “ที�ปรึกุษามัหัศจ้รรย์ พระผูู้้เป็น

เจ้้าผูู้้ทรงมัหิทธิฤทธิ�พระบัิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” กุาร

เพิ�มัพูนขึ�นของกุารปกุครองและสันติภาพของท่านจ้ะไมั่มัีที� 

สิ�นสุดบันพระที�นั�งของดาวูด และเหนือราชอาณาจ้ักุรของ

พระองค์เพื�อจ้ะสถ้าปนาและเชิดชูมัันไว้ ด้วยความัยุติธรรมั

และความัชอบัธรรมัตั�งแต่บััดนี�เป็นต้นไปจ้นนิรันดร์กุาล  

ความักุระตือรือร้นของพระผูู้้เป็นเจ้้าจ้อมัทัพจ้ะทำกุารนี�’25

25		นบียะฮัฺซึ่ยา	9:6-7
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26		นบีอิสุยาห์	40:3-5

ฮััมัดีกุล่าวต่อไป็ว่า	“เรฺาทรฺาบดีว่านามัต่างๆ	ที�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

ทรฺงป็รฺะทานแกุ่ผู้้�ใดกุ็เป็็นลักุษณะของผู้้�นั�น	ดังนั�นผู้มัอยากุถามั

คุณว่า	ผู้้�ที�นบียะฮัฺซึ่ยากุล่าวถ่งนั�นคือใครฺหรฺือ	คือผู้้�ที�ได�ช่ื�อว่าเป็็น

ที�ป็รฺ่กุษามัหัศจ้รฺรฺย์	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�ามัหิทธิฤธิ�	พรฺะบิดานิรฺันดรฺ์	

และองค์สุันติรฺาช่”

อาหมััดตอบว่า	“เรฺื�องของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ที�บรฺรฺดานบีได�กุล่าวไว�

กุ่อนที�ท่านจ้ะมัาบังเกุิดนั�นกุำลังทำให�ผู้มัเข�าใจ้มัากุข่�น	แต่อาจ้

กุล่าวได�ไหมัว่าพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าจ้ะเสุด็จ้มัาในโลกุที�พรฺะองค์ได�ทรฺง

สุรฺ�างข่�นเอง”	

ฮััมัดีตอบว่า	“นบียะหฺยามัีช่ีวิตอย้่ในยุคเดียวกุับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงสุ่งนบยีะหยฺามัาเพื�อเตรฺยีมัทางให�กุบั	อลั-มัะซีึ่ฮัฺ	

ดังนั�นมันุษย์จ้ะกุลับใจ้เลิกุทำบาป็และเรฺิ�มัศรฺัทธาใน	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

เมัื�อมัีคนมัาถามันบียะหฺยาว่าท่านเป็็นใครฺ	ทำไมัพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าจ้่ง

ทรฺงสุ่งท่านมัา	ท่านกุ็ได�ตอบตามัคำกุล่าวของนบีอิสุยาห์ดังนี�ว่า

มัีเสียงหนึ�งร้องขึ�น “ให้เตรียมัทางสำหรับัพระผูู้้เป็นเจ้้า 

จ้งทำให้ทางในถ้ิ�นทุรกุันดารนั�นเป็นทางหลวงให้กุับัอัลลอฮัฺ 

หุบัเขาต่างๆ จ้ะถู้กุยกุขึ�นและภูเขาและเนินเขาทุกุลูกุจ้ะถู้กุ

ทำให้เป็นที�ราบั พื�นที�ขรุขระจ้ะถู้กุทำให้เรียบั และถู้กุปูพรมั” 

และพระสิริของอัลลอฮัฺจ้ะถู้กุเปิดเผู้ยแกุ่ประชาชาติทั�งหลาย

และพวกุเขาจ้ะมัองเห็น”26
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“ภาพนิมัิตที�นบียะฮัฺซึ่ยา	ได�เป็ิดเผู้ยแกุ่กุษัตรฺิย์ผู้้�ยิ�งใหญ่่	

ป็รฺะช่าช่นจ้ะสุรฺ�างทางใหมั่เป็็นทางตรฺงในถิ�นทุรฺกุันดารฺ	แต่	

อาหมััด	ใครฺคือกุษัตรฺิย์ผู้้�นั�นที�จ้ะเสุด็จ้มัาหรฺือ”	ฮััมัดีถามั

“ถ�าตามัที�ท่านนบีได�พยากุรฺณ์ไว�	ผู้้�นั�นคือพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	องค์

อัลลอฮัฺ”	อาหมััดตอบเบา	ๆ	

“ภาพนั�นเรฺิ�มัช่ัดเจ้นข่�นแล�วหละ”	ฮััมัดีกุล่าวต่อ	“เมัื�อเรฺาได�

อ่านต่อไป็ในข�อความันั�น	มัันถ้กุเขียนไว�ตรฺงไหนนะ?	

ท่านผูู้้ทางทำทางตรงไปยังบััยตุลมัักุดิส จ้งยกุเสียงโห่ร้อง 

ยกุเสียงขึ�น อย่ากุลัวเลย จ้งเอ่ยแกุ่เมัืองของยูดาห์ “นี�คือ

อัลลอฮั์ของพวกุท่าน” จ้งเพ่งดู กุารครอบัครองของพระผูู้้เป็น

เจ้้ามัาพร้อมักุับัฤทธานุภาพอันยิ�งใหญ่ของ จ้งมัองดูบัำเหน็จ้

ทรงอยู่กุับัท่านและกุารชดใช้อยู่กุับัท่าน ท่านทรงต้อนฝููงแกุะ

เหมัือนดั�งคนเลี�ยงแกุะ ท่านได้รวบัรวมับัรรดาแกุะทั�งหลายไว้

ในอ้อมัแขนของท่านและทรงแบักุพวกุมัันไว้ใกุล้กุับัพระทัย

ของพระองค์ ท่านได้ทรงนำแกุะเหล่านั�นอย่างอ่อนโยน”27

“อัล-มัะซึ่ีฮัฺได�มัาเป็็นผู้้�เลี�ยงแกุะแกุ่บรฺรฺดาผู้้�ศรฺัทธาอย่าง

แท�จ้รฺิง	เพรฺาะพรฺะองค์ทรฺงเป็็นผู้้�กุล่าวเองว่า	

“เราเป็นผูู้้เลี�ยงที�ดี ผูู้้เลี�ยงที�ดีย่อมัสละชีวิตของตนเพื�อ 

ฝููงแกุะ”28

27		นบีอิสุยาห์	40:9-11
28		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	10:11
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“แต่...อาหมัดั!	ท่านผู้้�นั�นคอืใครฺตามัที�นบไีด�กุล่าวไว�ว่าจ้ะมัา

เป็็นผู้้�เลี�ยงแกุะ”

“ผู้มัต�องยอมัรฺับว่านั�นคือกุารฺสุำแดงของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าโดย

พรฺะองค์เอง”	อาหมััดกุล่าว	ซึ่่�งถือว่าค่อนข�างน่าป็รฺะหลาดมัากุ

จ้ากุคำกุล่าวนี�ของท่านนบี

ฮััมัดีพ้ดต่อไป็ว่า	“ตามัที�คุณเข�าใจ้	คำพยากุรฺณ์ต่าง	ๆ	ของ

เหล่าบรฺรฺดานบีต่างเล็งถ่งอัล-มัะซึ่ีฮัฺที�สุำเรฺ็จ้ในช่ีวิตของอีซึ่า	บุตรฺ

ของมััรฺฺยัมั	และกุ่อนที�อัล-มัะซึ่ีฮัฺมัาเกุิดนั�นมัลาอิกุะฮัฺญ่ิบรฺออีลได�

มัาหานบีซึ่ะกุะรฺียาผู้้�เป็็นบิดาของนบียะหฺยา	ญ่ิบรฺออีลได�อธิบาย

แกุ่นบีซึ่ะกุะรฺียาว่าท่านจ้ะมัีบุตรฺและบุตรฺของท่านนั�นจ้ะได�ทำ

ภารฺกุิจ้พิเศษ	มัลาอิกุะฮัฺญ่ิบรฺออีลกุล่าวว่า	

ท่านจ้ะเต็มัไปด้วยรุฮัุลกุุดูซิฺตั�งแต่กุำเนิด พงศ์พันธุ์ของนบัี

ยะอกูุบูัจ้ะหนักุลับัไปหาพระผูู้เ้ป็นเจ้้า และท่านจ้ะได้อยูต่่อหน้า 

พระผูู้้เป็นเจ้้า โดยฤทธานุภาพของนบัียะฮัฺซิยา เพื�อที�จ้ะนำให้

หัวใจ้ของพ่อทั�งหลายได้หันกุลับัมัาหาบัุตรชายหญิงและผูู้้ที�ไมั่

เชื�อของพวกุเขาได้จ้ะรับัสติปัญญาของผูู้้ชอบัธรรมั เพื�อเตรียมั

พร้อมัศรัทธาชนสำหรับัพระผูู้้เป็นเจ้้า29	”

“เขาคือใครฺตามัที�คัมัภีรฺ์อินญ่ีลได�กุล่าวไว�ว่านบียะหฺยาจ้ะมัา

กุ่อนนะอาหมััด?”

29		อัล-อินญ่ีล	ล้กุา	1:15-17
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“พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าของพวกุท่านไง”	อาหมััดตอบ	

ฮััมัดีเล่าต่อว่า	“เมัื�อนบียะหฺยาผู้้�ทำพิธีจุ้่มัยังเป็็นเด็กุแรฺกุเกุิด	

นบีซึ่ะกุะรฺียาได�พยากุรฺณ์เหนือช่ีวิตบุตรฺช่ายของเขาว่า..

บัุตรของข้าเอ๋ย เจ้้าจ้ะถู้กุเรียกุว่าเป็นนบัีขององค์ผูู้้สูงสุด 

เพราะเจ้้าจ้ะเป็นผูู้้นำทางของพระผูู้้เป็นเจ้้า เพื�อประทาน

ความัรู้เรื�องความัรอดผู้่านกุารอภัยความัผู้ิดบัาป เนื�องด้วย

ความัเมัตตาของพระผูู้้เป็นเจ้้า โดยที�พระอาทิตย์นั�นจ้ะขึ�นมัา

จ้ากุชั�นฟ้า30

อาหมััด	คุณเห็นไหมัว่า	ตามัที�นบียะฮัฺซึ่ยา	ญ่ิบรฺออีล	และ	

นบีซึ่ะกุะรฺียาพ่อของท่านเองได�พยากุรฺณ์	นบียะหฺยาบุตรฺของนบี

ซึ่ะกุะรฺียาจ้ะมัาเป็็นผู้้�เตรฺียมัทางสุำหรฺับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	และผู้้�นั�นกุ็

คือพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า”

“ใช่่เลย	ผู้มักุ็เห็นแบบนั�นและผู้มัเช่ื�อว่านี�เป็็นกุารฺยืนยันถ่ง

กุารฺเสุด็จ้มัาของอัล-มัะซึ่ีฮัฺอย่างแท�จ้รฺิง”	อาหมััดกุล่าวออกุมัา

อย่างจ้รฺิงจ้ัง

ฮััมัดีพ้ดต่อว่า	“ถ้กุต�องแล�ว	เมัื�อมััรฺฺยัมัสุาวพรฺหมัจ้รฺรฺย์ได�ให�

กุำเนิดอัล-มัะซึ่ีฮัฺที�บัยติละฮััมั	เมัืองของนบีดาว้ด	มัลาอิกุะฮัฺได�มัา

ป็รฺากุฏตัวต่อหน�าบรฺรฺดาคนเลี�ยงแกุะที�อย้่นอกุเมัืองและพ้ดว่า

30		อัล-อินญ่ีล	ล้กุา	1:76-78
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อย่ากุลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมัายังพวกุท่าน เป็นความั

ยินดีอย่างยิ�งที�จ้ะมัาถ้ึงคนทั�งหลาย เพราะว่าในวันนี�พระผูู้้ช่วย

ให้รอดของพวกุท่านคืออีซิา อัล-มัะซิีฮั์พระผูู้้เป็นเจ้้ามัาประสูติ

ที�เมัืองของนบัีดาวูด”31

“ข�อเท็จ้จ้รฺิงที�ว่าอัล-มัะซึ่ีฮั์คือพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ถ้กุยืนยันซึ่�ำ

แล�วซึ่�ำอีกุในอัล-อินญ่ีล	และท่านได�กุล่าวเองว่า

เรากุับัอัลลอฮั์ผูู้้ทรงเป็นพระบัิดาเป็นอันหนึ�งอันเดียวกุัน32

อาหมััดพ้ดว่า	“ผู้มัรฺักุและเคารฺพยิ�งต่ออีซึ่าบุตรฺมััรฺฺยัมั	แต่ใน

ขณะนี�ผู้มัคิดว่าเป็็นครฺั�งแรฺกุที�ผู้มัสุามัารฺถเข�าใจ้อย่างล่กุซึ่่�งได�ว่า	

อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	เป็็นใครฺ	และเพรฺาะเหตุใด	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	จ้่งมัากุำเนิดใน

โลกุนี�	ผู้มัรฺ้�สุ่กุเป็็นพรฺะคุณอย่างยิ�งที�คุณทุ่มัเทเวลาและความั

พยายามัอย่างมัากุ	ในกุารฺอธิบายให�ผู้มัทรฺาบ”

ฮััมัดีกุล่าวอย่างจ้รฺิงจ้ังว่า	“อาหมััด	ด�วยความัเช่ื�อและความั

ไว�วางใจ้ใน	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าทรฺงยกุโทษบาป็ให�เรฺาทั�งสุิ�น

และทรฺงมัอบช่ีวิตนิรฺันดรฺ์ให�แกุ่เรฺา	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ซึ่่�งพิช่ิตความัตาย

และได�กุรฺะทำให�คนที�ตายแล�วกุลับเป็็นข่�นมัาใหมั่ตรฺัสุไว�ดังนี�ว่า

…“เราเป็นชีวิตและกุารฟ้�นขึ�นจ้ากุความัตาย คนที�ศรัทธา

ในเราจ้ะมัีชีวิตอีกุแมั้ว่าเขาจ้ะตายไปแล้วกุ็ตามั และทุกุคนที�มัี

31		อัล-อินญ่ีล	ล้กุา	2:10-11
32		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	10:30
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ชีวิตและศรัทธาในเราจ้ะไมั่ตายเลย…”33

ฮััมัดีถามัว่า	“อาหมััด	คุณต�องกุารฺที�จ้ะรฺับของขวัญ่จ้ากุพรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�าด�วยความัเช่ื�อและความัไว�วางใจ้ใน	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ไหมั”

อาหมััดตอบด�วยน�ำตาคลอว่า	“ครฺับ...ผู้มัรฺ้�สุ่กุว่า	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	

กุำลังยืนเคาะป็รฺะต้ใจ้ผู้มัอย้่	แต่...ผู้มัจ้ะรฺับของขวัญ่จ้ากุพรฺะผู้้�

เป็็นเจ้�าได�อย่างไรฺล่ะ”

ฮััมัดีกุล่าวว่า	“ไมั่ยากุเลย	คุณดุอาอ์ต่อพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าด�วยคำ

พ้ดของตัวคุณเอง	สุารฺภาพความัผู้ิดบาป็ทั�งสุิ�นต่อพรฺะองค์	

พรฺะองค์ทรฺงรฺ้�ทุกุสุิ�งเกุี�ยวกุับเรฺา	ให�คุณได�รฺับกุารฺอภัยบาป็โดย

ผู้่านทางกุุรฺฺบานของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ให�คุณดุอาอ์ว่าขอพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

ได�ทรฺงเสุด็จ้เข�ามัาในช่ีวิตคุณด�วยรฺุฮัุลกุุด้ซึฺ่ของพรฺะองค์	และได�

ทรฺงช่่วยคุณในกุารฺติดตามั	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ให�คุณดุอาอ์ทั�งหมัดนี�ใน

นามัของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	เมัื�อ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	พลีช่ีพบนไมั�กุางเขน	อัล-มัะ

ซึ่ีฮัฺได�เช่ื�อมัโยงความัสุัมัพันธ์รฺะหว่างคุณกุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	เมัื�อคุณ

รฺับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ด�วยทางนี�	สุิ�งอัศจ้รฺรฺย์กุ็จ้ะเกุิดข่�นกุับช่ีวิตของคุณ	

ซึ่่�งเป็็นดั�งของขวัญ่ที�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าได�ป็รฺะทานให�แกุ่คุณ	สุิ�งนี�จ้ะ

เกุิดข่�นโดยความัศรฺัทธา	และคัมัภีรฺ์บรฺิสุุทธิ�กุ็ได�กุล่าวไว�ว่า	คุณได�

เกุิดใหมั่แล�ว	คุณได�รฺับช่ีวิตใหมั่จ้ากุพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า	และมัีความั

สุัมัพันธ์ใหมั่กุับพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าโดยผู้่านทาง	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	ดังนั�นใน

33		อัล-อินญ่ีล	ยะหฺยา	11:25-26
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ความัสุัมัพันธ์ใหมั่นี�พรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าจ้ะเป็็นเสุมัือนพรฺะบิดาของคุณ

และคุณคือบุตรฺของพรฺะองค์	ตามัความัหมัายของข�อความัใน

คัมัภีรฺ์อินญ่ีลดังนี�บรฺรฺดาผู้้�ที�ต�อนรฺับ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ

แต่ทุกุคน ที�ยอมัรับัท่าน และศรัทธาในนามัของท่านน�ัน 

ท่านกุ็ให้สิทธิพวกุเขาเป็นเหมัือนลูกุที�รักุของอัลลอฮัฺ34

หลังจ้ากุเขาทั�งสุองขอดุอาอ์และขอบพรฺะคุณพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�า

แล�ว	ฮััมัดีเล่าต่อไป็ด�วยรฺอยยิ�มัว่า	“เอาล่ะ	โดยผู้่านทาง	อัล-	

มัะซึ่ีฮัฺ	เรฺาเป็็นพี�น�องกุันในครฺอบครฺัวใหญ่่ของพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าแล�ว	

ยินดีต�อนรฺับนะ”	

อาหมััดกุล่าวด�วยความัช่ื�นช่มัยินดีว่า	“ผู้มัจ้ะขอบคุณคุณ

อย่างไรฺดีนะ”	

ฮััมัดี	“ขอบพรฺะคุณพรฺะผู้้�เป็็นเจ้�าซึ่ิ	และทำอย่างนี�ทุกุๆวัน	

สุรฺ�างสุัมัพันธ์กุับผู้้�ที�ติดตามั	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ	เหมัือนกุับคุณ	ถ่งตอนนี�

คุณสุามัารฺถที�จ้ะดุอาอ์ตามัความัหมัายคำสุอนของ	อัล-มัะซึ่ีฮัฺ		

ในขณะที�ท่านได�สุอนพวกุสุาวกุของท่านดังนี�	

35		อัล-อินญ่ีล	มััทธิว	6:9-13
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“ข้าแต่พระผูู้้เป็นเจ้้า พระบัิดาของข้าพระองค์ทั�งหลาย  

ผูู้้สถ้ิตในสรวงสวรรค์ ขอให้พระนามัของพระองค์เป็นที�เคารพ

สักุกุาระ ขอให้แผู้่นดินของพระองค์มัาตั�งอยู่ ขอให้เป็นไป

ตามัพระประสงค์ของพระองค์ ในสรวงสวรรค์เป็นอย่างไร 

กุ็ให้เป็นไปอย่างนั�นในแผู้่นดินโลกุ ขอประทานอาหารประจ้ำ

วันแกุ่พวกุข้าพระองค์ในวันนี� และขอทรงยกุบัาปผู้ิดของ 

พวกุข้าพระองค์ เหมัือนพวกุข้าพระองค์ยกุโทษบัรรดาคนที� 

ทำผู้ิดต่อข้าพระองค์ และขออย่าทรงนำพวกุข้าพระองค์เข้าไป

ในกุารทดลอง แต่ขอให้พวกุข้าพระองค์พ้นจ้ากุความัชั�วร้าย

เพราะว่าราชอาณาจ้ักุร ฤทธานุภาพ และพระเกุียรติเป็นของ

พระองค์สืบัๆ ไปเป็นนิตย์ อามัีน”35

35		อัล-อินญ่ีล	มััทธิว	6:9-13






