
 

 

คุณก ำลงัแสวงหำควำมสขุใชไ่หม? 

ศอลหิ ฺบิน อบัดุลอะซซี บนิ อษุมำน สินดยี์ 

ควำมสุข คือ 

จุดหมำยที่ทุกชีวิตบนหน้ำแผ่นดินนี้แสวงห

ำเพื่อให้ได้รับมันมำ มนุษย์ทุกคน 

ไม่ว่ำจะเป็นผู้รู้หรือคนเขลำก็ตำม 

ต่ำงเสำะแสวงหำสำเหตุแห่งควำมสุข 

พวกเขำยอมทุ่มเทก ำลังอย่ำงเหน็ดเหนื่อย 

ในกำรค้นหำสิ่งต่ำง ๆ เพื่อขจัดควำมขัดสน 

ควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์ยำก 



 

 

หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่อยู่ในมือคุณขณะนี้ 

อำจจะเปิดประตูให้คุณพบกับควำมสุขที่แท้

จริง 

และอำจจะเป็นตัวชักจูงคุณสู่ควำมผ่อนคลำ

ยทำงจิตวิญญำณ 

และควำมสงบสุขุมที่สมบูรณ์ ก็เป็นได้ 

https://islamhouse.com/448549 

 คุณก ำลังแสวงหำควำมสุขใช่ไหม?  

o คุณก ำลังแสวงหำควำมสุขใช่ไหม?  

o ท ำไมอิสลำม คือ ศำสนำที่แท้จริง?  

o หลักควำมเชื่อทั้งหกประกำรมีดังนี้  

https://islamhouse.com/448549


 

 

o ส่วนหลักปฏิบัติที่ส ำคัญทั้งห้ำประก

ำรในอิสลำม ได้แก่ :  

o หลังจำกนี้ต่อไป  

 คุณก ำลงัแสวงหำควำมสขุใชไ่หม? 
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ด้วยพระนำมของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตำ 

ปรำนียิ่งเสมอ 

 คุณก ำลงัแสวงหำควำมสขุใชไ่หม? 



 

 

ควำมสุข คือ 

จุดหมำยที่ทุกชีวิตบนหน้ำแผ่นดินนี้แสวงห

ำเพื่อให้ได้รับมันมำ 

ซึ่งแน่นอนมนุษย์ทุกคน 

ไม่ว่ำจะเป็นผู้รู้หรือคนเขลำก็ตำม 

ต่ำงเสำะแสวงหำสำเหตุแห่งควำมสุข 

พวกเขำยอมทุ่มเทก ำลังอย่ำงเหน็ดเหนื่อย 

ในกำรค้นหำสิ่งต่ำง ๆ เพื่อขจัดควำมขัดสน 

ควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์ยำก  

ทว่ำ 

ควำมเป็นจริงแล้วกำรแก้ปัญหำของพวกเข

ำเหล่ำนั้นหำใช่สิ่งที่ถูกต้องแท้จริงไม่ 

สิ่งที่พวกเขำหมำยถึงคือ 

ควำมสุขที่ได้รับจำก กำรละเล่น 



 

 

ควำมเพลิดเพลิน  หรือสิ่งอื่น ๆ 

พวกเขำอำจจะได้รับควำมสุขจำกมัน 

แต่มันเป็นเพียงแค่ควำมสุขชั่วขณะ 

หลังจำกนั้นไม่นำน 

พวกเขำก็จะตื่นขึ้นมำพร้อม ๆ 

กับบำงสิ่งบำงอย่ำงภำยในที่สร้ำงควำมขุ่น

มัวแก่ชีวิตที่สดใสของพวกเขำ 

            หนังสือเล่มเล็ก ๆ 

ที่อยู่ในมือคุณขณะนี้ 

อำจจะเปิดประตูให้คุณพบกับควำมสุขที่แท้

จริง 

และอำจจะเป็นตัวชักจูงคุณสู่ควำมผ่อนคลำ

ยทำงจิตวิญญำณ 

และควำมสงบสุขุมที่สมบูรณ์ ก็เป็นได้ 



 

 

            ก่อนที่คุณจะอ่ำนมัน 

ฉันขอให้คุณมีควำมตั้งใจ 

และพยำยำมเปิดสติปัญญำ เปิดหัวใจ 

เพรำะผู้มีสติปัญญำ คือผู้ที่แสวงหำสัจธรรม 

ไม่ว่ำใครจะเป็นผู้กล่ำวมันก็ตำม 

            แท้จริง 

สัจธรรมข้อหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดอำจะจะปฏิเสธมั

นได้ ถ้ำคนคนนั้นปรำศจำกอำรมณ์ใฝ่ต่ ำ 

ก็คือ 

ควำมสุขที่มั่นคงจะไม่เกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยกับ

กำรศรัทธำต่ออัลลอฮฺ 

พระเจ้ำผู้ทรงสร้ำงและเนรมิตสิ่งทั้งหลำย 

และด้วยกำรปฏิบัติตำมแนวทำงของพระอง

ค์ เพรำะอัลลอฮฺคือผู้สร้ำงมนุษย์ 



 

 

และแน่นอนพระองค์คือผู้รู้ดียิ่งว่ำสิ่งใดที่มอ

บควำมสุขแก่มนุษย์และสิ่งใดที่ท ำให้เกิดทุ

กข์ สิ่งใดที่ให้คุณและสิ่งใดให้โทษ 

มีนักจิตวิทยำจ ำนวนไม่น้อยได้ให้กำรยืนยั

นว่ำ มนุษย์ผู้ที่มีศำสนำ 

คือบุคคลประเภทเดียวเท่ำนั้นที่สำมำรถใช้

ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขและสงบใจ 

            เม่ือกำรศรัทธำต่ออัลลอฮฺคือที่ซ่อน

แห่งควำมสุขที่มั่นคง 

แล้วอะไรเล่ำคือแนวทำงที่จะน ำไปสู่กำรศรั

ทธำที่ว่ำนั้น? 

            มีศำสนำและควำมเชื่อต่ำง ๆ 

มำกมำยบนโลกใบนี้ 



 

 

ผู้สังเกตสำมำรถจะเห็นได้ว่ำควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงศำสนำอันมำกมำยนั้นล้วนเป็นสิ่งที่

แตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิงในระดับรำกฐำนเล

ยทีเดียว 

จึงเป็นไปไม่ได้ว่ำทุกศำสนำทั้งหมดจะเป็น

สัจธรรมที่ถูกต้องทั้งสิ้น 

ดังนั้น อะไรเล่ำคือศำสนำที่แท้จริง? 

และอะไรเล่ำ 

คือควำมเชื่อที่อัลลอฮฺรักและชอบให้เรำศรั

ทธำ? 

และอะไรเล่ำคือศำสนำที่ประกันควำมสุขให้

กับเรำได้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้ำ? 



 

 

ก่อนที่จะมีกำรตอบค ำถำมต่ำง ๆ เหล่ำนี้ 

จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรปูพื้นฐำนที่ถูกต้องเสีย

ก่อน 

เพื่อด ำเนินสู่กำรเลือกเฟ้นสิ่งที่ถูกต้องสู่ศำส

นำที่แท้จริง 

เพรำะฉันมั่นใจอย่ำงแน่นอนว่ำผู้ที่มีสติปัญ

ญำทุกคนย่อมเห็นด้วยว่ำ 

กำรที่มนุษย์แต่ละบุคคลเติบโตมำบนศำสนำ

หนึ่ง ๆ ที่บิดำ 

มำรดำและสังคมรอบข้ำงเขำนับถือมันอยู่ 

ไม่ใช่หลักฐำนที่จะบอกว่ำศำสนำที่เขำศรัท

ธำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ 

ตรำบใดที่ยังไม่มีข้อบ่งชี้หรือหลักฐำนที่รับ

ได้อย่ำงชัดเจนต่อสิ่งดังกล่ำว 

และตรำบใดที่สติปัญญำยังไม่บรรลุถึงควำ



 

 

มสบำยใจและควำมมั่นใจอย่ำงชัดเจนต่อสิ่

งนั้นๆ  

          ถ้ำหำกสติปัญญำคือสิ่งจ ำแนกระหว่ำ

งมนุษย์กับสัตว์ ดังนั้นผู้ที่มีสติปัญญำ 

ก็จงใช้มันพิจำรณำถึงประเด็นนี้ 

เพรำะมันคือประเด็นที่ส ำคัญและอันตรำยยิ่

ง 

กำรเดินทำงอันสั้นในกำรท่องส ำรวจควำมเ

ชื่อของศำสนำต่ำง ๆ ที่หลำกหลำยนี้ 

อำจเป็นสื่อที่ดีที่สุดในกำรหำค ำตอบที่คุณ

ก ำลังแสวงหำอยู่ 

            ฉันจะสรุปให้คุณอย่ำงสั้น ๆ 

และได้ใจควำมด้วยควำมเชื่อมั่นและควำมจ



 

 

ริงใจอย่ำงบริสุทธิ์ว่ำ 

ไม่ว่ำคุณจะแสวงหำสัจธรรม ณ 

ที่ไหนก็ตำม 

คุณจะไม่มีวันพบเจอสิ่งอื่นใดอย่ำงเด็ดขำด

เว้นแต่สัจธรรมอันหนึ่งเดียวเท่ำนั้น นั่นคือ 

ศำสนำอิสลำมที่แท้จริงนั่นเอง 

และควำมสุขที่แท้จริงนั่น 

มันอยู่ในอิสลำมนี่เอง 

           กรุณำอย่ำรีบร้อนในกำรโต้ตอบค ำ

พูดของฉัน 

และตัดบทกำรน ำเสนอโดยไม่ทันให้ฉันพูด

จบ พึงสังเกตว่ำ 

กำรที่ฉันน ำเสนอมันจนเสร็จสมบูรณ์ก็ไม่ไ

ด้สร้ำงควำมเดือดร้อนใดๆให้แก่คุณเลย 



 

 

มิหน ำซ้ ำคุณอำจจะรับประโยชน์ใด ๆ 

จำกมันก็เป็นได้ 

ไม่ว่ำจะอย่ำงไร 

คุณก็คือวิญญูชนผู้มีสติปัญญำ 

ที่สำมำรถแยกแยะสิ่งต่ำง ๆ 

และรับรู้สิ่งที่ถูกต้องจำกสิ่งที่ผิดได้อยู่แล้ว 

 ท ำไมอิสลำม คือ ศำสนำที่แทจ้ริง? 

            เป็นค ำถำมที่ผู้อ่ำนอำจตั้งค ำถำมขึ้

นมำ ซึ่งเป็นค ำถำมที่ดีเลยทีเดียว 

บ่งบอกว่ำผู้ตั้งค ำถำมนั้นเป็นผู้ที่มีสติปัญญำ

อย่ำงเฉลียวฉลำดและปรำดเปรื่องอย่ำงเด่น

ชัด 



 

 

            ค ำตอบส ำหรับค ำถำมนี้ 

ฉันขอกล่ำวว่ำ 

ศำสนำอิสลำมคือศำสนำที่รวมซึ่งลักษณะต่

ำงๆ ที่ดีและมีจุดเด่นบำงประกำรที่เป็นเลิศ 

ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ไม่มีปรำกฏอยู่ในศำสนำใดเลย

นอกจำกอิสลำม มันคือหลักฐำน 

เป็นข้อบ่งชี้ว่ำอิสลำมเป็นศำสนำที่มำจำกพ

ระผู้เป็นเจ้ำ 

ซึ่งสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำถูกหรือผิดอย่ำงไร 

ด้วยกำรพิจำรณำเน้ือหำของมันอย่ำงลึกซึ้ง

และใจเย็น 

            ลักษณะจุดเด่นของอิสลำมนั้นมีมำก

มำย 

ยำกที่จะน ำเสนอเป็นค ำพูดที่จ ำกัดน้ีได้ 



 

 

และฉันจะขอน ำเสนออย่ำงคร่ำวๆ 

และพอสังเขปดังต่อไปน้ี 

1. ส่วนหนึ่งจำกจุดเด่นที่ส ำคัญของอิสลำม 

ก็คือมันเป็นสิ่งที่เติมควำมอิ่มเอิบทำงด้ำนจิ

ตวิญญำณให้กับมนุษย์ 

ท ำให้ผู้ที่ศรัทธำเป็นผู้ที่มีควำมผูกพันกับพร

ะผู้เป็นเจ้ำอย่ำงต่อเนื่อง 

เป็นผลท ำให้ได้รับควำมสุขุม เยือกเย็น 

และควำมสุขด้ำนจิตใจ 

เป็นกำรปกป้องจำกกำรเลยเถิด ฟุ้งซ่ำน 

และควำมแปรปรวนทำงจิต 

2. 

อิสลำมเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสติปัญญำอย่ำ

งสมบูรณ์แบบ 



 

 

ซึ่งทุกบทบัญญัติของอิสลำมเป็นสิ่งที่สอดค

ล้องกับสติปัญญำ 

ไม่มีทำงที่จะขัดกันโดยเด็ดขำด 

เน่ืองด้วยเหตุนี้เอง เมื่อ 

มีบุคคลหนึ่งเข้ำรับนับถืออิสลำม 

มักถูกถำมว่ำ ท ำไมคุณถึงเข้ำรับอิสลำม? 

เขำจะตอบว่ำ 

ไม่มีสิ่งใดก็ตำมที่อิสลำมได้สั่งใช้ 

แล้วสติปัญญำจะค้ำนกับอิสลำมว่ำไม่น่ำจะ

สั่งใช้ข้อนี้เลย 

และไม่มีข้อห้ำมใดที่อิสลำมห้ำม 

แล้วสติปัญญำจะค้ำนกับอิสลำมว่ำไม่น่ำจะ

ห้ำมสิ่งนี้เลย 



 

 

ถ้ำหำกว่ำมีศำสนำมำกมำยที่มีอุดมกำรณ์พื้

นฐำนที่คนส่วนใหญ่ยำกจะรับได้ 

สติปัญญำอำจจะยืนฉงนอยู่ต่อหน้ำควำมเชื่

อหลักที่แย้งไม่ได้ในศำสนำนั้นๆ 

แต่ในอิสลำม 

เรำกลับพบว่ำอิสลำมให้เกียรติสติปัญญำ 

อิสลำมสั่งให้เรำใช้ควำมคิด 

อิสลำมปฏิเสธควำมโง่เขลำเบำปัญญำและห้

ำมกำรตำมอย่ำงตำบอด 

3. 

อิสลำมผสมผสำนระหว่ำงศำสนำและทำงโ

ลกได้อย่ำงลงตัว 

ให้ควำมส ำคัญทั้งในด้ำนจิตวิญญำณและร่

ำงกำย 



 

 

กำรรับอิสลำมไม่ได้หมำยควำมว่ำต้องยึดติ

ดรูปลักษณ์ใด ๆ เป็นกำรเฉพำะ 

หรือต้องงดควำมสะดวกสบำยในกำรด ำรง

ชีวิต 

ทว่ำ ในอิสลำมนั้น 

บุคคลคนหนึ่งอำจจะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักก

ำรศำสนำ 

แต่เขำก็สำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงปกติทั่วไป 

อย่ำงดีเยี่ยมเลยทีเดียว 

เขำอำจจะเป็นผู้สำมำรถเข้ำถึงต ำแหน่งและ

รับเกียรติคุณที่สูงสุดในสังคมก็เป็นได้ 

4. ในจ ำนวนจุดเด่นของอิสลำม ก็คือ 

เป็นศำสนำที่ครอบคลุม 

ไม่ว่ำด้ำนไหนของชีวิต 



 

 

เรำจะพบว่ำมีระบบกำรจัดกำรด้ำนน้ันๆ 

อยู่ในอิสลำม ไม่ว่ำจะปัญหำอะไรก็ตำมแต่ 

อิสลำมก็มีค ำตอบให้  ด้วยเหตุนี้เอง 

อิสลำมจึงเป็นศำสนำที่เหมำะส ำหรับยึดปฏิ

บัติในทุกกำลสมัยและทุกที่ 

            มันจะไม่เป็นเช่นน้ันได้อย่ำงไร 

ก็ในเมื่ออิสลำมได้จัดระเบียบและวำงหลักพื้

นฐำน หลักกำร ที่เหมำะสมไว้ในทุกๆด้ำน 

เริ่มจำกระบบกำรปกครอง 

และแนวทำงกำรแก้ไขข้อขัดแย้ง 

ตำมด้วยระบบกำรค้ำ หุ้นส่วน 

และหลักกำรปฏิบัติระหว่ำงกัน 

ต่อด้วยกำรวำงระบบควำมสัมพันธ์ในสังคม 

กำรใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัว 



 

 

และปิดท้ำยด้วยกำรเคำรพ 

จรรยำมำรยำทตำมท้องถนน 

และกำรจัดระเบียบของมนุษย์ในทุกๆด้ำน 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรนอน กำรรับประทำน 

กำรดื่ม กำรสวมใส่ และอีกมำกมำย …  

สิ่งดังกลำวนี้ไม่ได้เป็นแบบลวกๆ รวมๆ 

แต่ถูกจัดไว้ 

ด้วยรำยละเอียดปลีกย่อยที่ปรำณีตยิ่ง 

จนสติปัญญำต้องทึ่งกับมัน  คุณควรทรำบว่

ำ อิสลำมให้แบบอย่ำงแก่มนุษย์ 

แม้กระทั่งวิธีกำรสวมใส่และกำรถอดรองเท้

ำ 

และส่งเสริมให้ใช้มือขวำเพื่อรับประทำนอำ

หำร กำรดื่ม กำรจับมือ กำรหยิบสิ่งของ 



 

 

กำรให้ และอีกมำกมำย 

ส่วนเรื่องที่น่ำรังเกียจ 

เช่นกำรช ำระสิ่งสกปรก 

ก็ให้มือซ้ำยแทนมือขวำ เป็นต้น 

เม่ือถึงเวลำหลับนอน 

อิสลำมก็สอนวิธีกำรนอนและหลังกำรตื่นนอ

นอย่ำงชัดเจน 

และเมื่อมุสลิมสองคนพบปะกันในท้องถนน 

อิสลำมก็ได้จัดรูปแบบกำรทักทำยระหว่ำงเ

ขำทั้งสอง 

ผู้ที่ขับขี่สมควรเป็นผู้เริ่มให้สลำมทักทำยแ

ก่ผู้ที่เดิน 

เด็กเล็กให้สลำมทักทำยแก่ผู้อำวุโส 



 

 

คนส่วนน้อยก็ให้สลำมทักทำยแก่กลุ่มคนที่

มำกกว่ำ 

และนี่เป็นแค่ตัวอย่ำงเล็กน้อยจำกบทบัญญั

ติของอิสลำมที่ครอบคลุม 

และก ำหนดระเบียบในทุก ๆ ด้ำนของชีวิต 

5. 

ส่วนหนึ่งจำกควำมโดดเด่นและพิเศษของอิ

สลำม คือทุก ๆ 

ข้อบัญญัติของอิสลำมคือกำรน ำมำซึ่งสิ่งที่ดี

งำม 

สิ่งที่เป็นประโยชน์และขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไป 

ดังนั้น บทบัญญัติต่ำงๆ 

ของอิสลำมจะน ำประโยชน์กลับไปสู่ตัวมนุษ

ย์เองและแก่สังคมของเขำด้วย 



 

 

เช่น 

ที่อิสลำมได้ห้ำมกำรดื่มสิ่งที่มึนเมำและสิ่งเส

พติดทั้งหลำย 

เน่ืองด้วยมันทั้งสองมีโทษที่อันตรำยต่อสติปั

ญญำ ต่อสุขภำพ 

ซึ่งคุณจะเห็นสภำพของผู้ที่มึนเมำได้ว่ำนั่นเ

ป็นสภำพที่ใกล้เคียงกับสัตว์หรือสิ่งอื่นที่ไม่

ใช่มนุษย์มำกกว่ำจะเป็นสภำพของมนุษย์ผู้

มีปัญญำด้วยซ้ ำ เป็นต้น 

อำชญำกรรม กำรทะเลำะวิวำท 

อุบัติเหตุทำงยำนพำหนะ 

หรือกำรข่มขืนกระท ำช ำเรำ 

อันมำกมำยที่เรำเห็นคงไม่เกิดขึ้น 



 

 

ถ้ำหำกว่ำไม่มีกำรเสพสิ่งต่ำงๆ 

ที่ท ำให้เสียสติเช่นของพวกนี้ 

และเมื่ออิสลำมห้ำมมีสัมพันธ์ทำงเพศที่นอก

เหนือจำกกำรแต่งงำน 

เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ห่ำงไกลจำกโรคที่อันต

รำย อำทิเช่น เอดส์ หนองใน 

หรือโรคทำงเพศอื่นๆ 

และเพื่อที่ให้สังคมได้ห่ำงไกลจำกสภำพที่เ

สื่อมทรำมทำงศีลธรรม 

และไม่ให้อนุชนรุ่นใหม่กลำยเป็นสังคมเด็ก

ถูกทิ้ง ขำดควำมอบอุ่นจำกแม่ 

ขำดกำรดูแลจำกพ่อ 

สุดท้ำยก็กลำยเป็นภำระของสังคมและเป็น

หำยนะของสังคมนั่นเอง 



 

 

และเมื่ออิสลำมได้สั่งใช้ให้ผู้หญิงปกปิดเรือ

นร่ำงอย่ำงมิดชิด ท่ำมกลำงฝูงชน 

และชำยแปลกหน้ำ 

เพรำะอิสลำมมองว่ำสตรีคืออัญมณีอันล้ ำค่ำ

ที่ต้องหวงแหนและเก็บรักษำให้ดี 

พวกนำงไม่ใช่สินค้ำรำคำถูกที่ถูกเสนออยู่ต

ำมท้องถนนต่อหน้ำผู้คน 

และเพื่อเป็นกำรปกป้องพวกนำงจำกผู้คนล

ำมกที่มีนิสัยเสมือนสุนัขจิ้งจอกที่ไม่มีสิ่งใด

ส ำคัญต่อพวกเขำเว้นแต่เพ่ือสนองต่ออำรม

ณ์ตัณหำอันเลวทรำม 

โดยไม่สนใจต่อเกียรติ คุณค่ำ 

และควำมบริสุทธิ์ของสตรีเพศเลย 



 

 

ในทำงตรงกันข้ำม 

อิสลำมได้อนุญำตเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีประ

โยชน์ปรำศจำกโทษ 

ดังเช่นได้อนุญำตควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชำย

หญิงหลังกำรแต่งงำน 

ภำยใต้ร่มเงำแห่งครอบครัวที่เปี่ยมสุข  

ข้อสรุปก็คือ 

อิสลำมมิได้มำเพื่อปิดกั้นอิสระและควำมต้อ

งกำรทุกอย่ำงโดยสิ้นเชิง 

แต่ทว่ำอิสลำมมำเพื่อวำงและตั้งกฎระเบียบ

ในทุกสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ แก่สังคม 

และโลกทั้งผอง 

6. 

ควำมพิเศษอีกด้ำนหนึ่งที่โดดเด่นในอิสลำม 



 

 

คือ กำรเอำใจใส่เรื่องคุณค่ำ 

คุณลักษณะนิสัย และจรรยำมำรยำท 

และได้ห้ำมปรำมกำรอธรรม กำรละเมิดสิทธิ 

และนิสัยที่ไม่ดีทุกประกำร 

            อิสลำมเป็นศำสนำแห่งควำมรัก 

กำรอยู่ร่วมกัน และเมตตำกัน 

อิสลำมได้วำงระบบควำมสัมพันธ์ของมนุษย์

ต่อบิดำมำรดำ ญำติพี่น้อง เพื่อนบ้ำน 

มิตรสหำย และฝูงชน 

ได้ปลูกฝังนิสัยที่น่ำชื่นชมและจรรยำมำรยำ

ทที่ดีงำมที่สุดในตัวผู้ศรัทธำทุกคน 

            อิสลำมได้ห้ำมมนุษย์ใช้ชีวิตเพื่อตัวเ

องเพียงคนเดียว 

อิสลำมได้อบรมสั่งสอนให้มนุษย์รู้จักช่วยเห



 

 

ลือผู้อื่น เห็นใจควำมรู้สึกเพื่อนมนุษย์ 

ดังนั้น คนยำกจน เด็กก ำพร้ำ ผู้สูงอำยุ 

และแม่หม้ำย 

ในอิสลำมพวกเขำเหล่ำนี้ล้วนมีสิทธิที่มุสลิม

จะต้องดูแล ต้องถือเป็นเรื่องหลัก 

และจะต้องไม่มองว่ำเป็นเรื่องรองที่ไม่ส ำคั

ญเท่ำไรนัก 

และจะต้องไม่ช่วยเหลือเพื่อหวังจะล ำเลิกบุ

ญคุณหรือดูถูกดูแคลนพวกเขำ แต่ทว่ำ 

ต้องท ำไปด้วยควำมตระหนักว่ำมันเป็นหน้ำ

ที่ที่จะต้องปฏิบัติและภำรกิจจ ำเป็นของเขำเ

ลยทีเดียว 

ในอิสลำมถือเป็นบำปใหญ่ส ำหรับใครคนห

นึ่งที่นอนหลับในสภำพที่อิ่ม 



 

 

และรู้ว่ำเพื่อนบ้ำนของเขำก ำลังอยู่ในสภำพ

ที่หิวโซ 

และเช่นกันอิสลำมได้ห้ำมบุคคลสองคนกระ

ซิบคุยกันในขณะที่บุคคลที่สำมร่วมวงอยู่ด้

วย 

เพื่อเป็นกำรถนอมและดูแลควำมรู้สึกต่อกัน 

อิสลำมได้ก้ำวหน้ำไปมำกกว่ำที่กล่ำวมำด้ว

ยซ้ ำ  เพรำะอิสลำมได้สั่งให้เรำมีควำมเมตต

ำแม้กระทั่งต่อสัตว์ 

และห้ำมท ำร้ำยมันอีกด้วย 

ตัวอย่ำงหนึ่งที่แสดงถึงควำมละเอียดของอิส

ลำมในเรื่องนี้ก็คือ 

อิสลำมได้ห้ำมกำรเชือดสัตว์ตัวใดๆ 

ต่อหน้ำตัวอื่น 



 

 

ห้ำมไม่ให้ลับมีดต่อหน้ำสัตว์ที่จะเชือด 

รวมถึงห้ำมเชือดสัตว์ไม่ตำยในครั้งเดียว 

            แท้จริง กำรมีสัจจะ 

มีควำมรับผิดชอบ มีควำมกล้ำหำญ 

มีควำมเมตตำ มีควำมละอำย 

กำรรักษำสัญญำ 

เป็นมำรยำทที่อิสลำมได้ส่งเสริมอย่ำงยิ่ง 

และเช่นเดียวกับกำรเยี่ยมผู้ป่วย 

กำรเดินส่งศพผู้ตำย กำรท ำดีต่อพ่อแม่ 

กำรเยี่ยมเยียนญำติพี่น้อง เพื่อนบ้ำน 

ช่วยเหลือผู้อื่น 

ล้วนเป็นมำรยำทที่อิสลำมส่งเสริมและสั่งใช้

ทั้งสิ้น 



 

 

ในทำงกลับกัน 

อิสลำมได้ห้ำมมุสลิมอย่ำงเด็ดขำดจำกกำร

อธรรม กำรโกหก กำรหยิ่งยโส กำรอิจฉำ 

กำรล้อเลียนผู้อื่นหรือด่ำว่ำและบิดพลิ้ว 

เป็นต้น 

ในอิสลำม 

ไม่อนุญำตให้กล่ำวถึงบุคคลที่สำมในทำงที่

ไม่ดีถึงแม้จะเป็นควำมจริงก็ตำม 

และยังได้เรียกร้องสู่กำรใช้จ่ำยที่พอดีระหว่

ำง 

กำรไม่สิ้นเปลืองจนเกินเหตุและกำรไม่ตระ

หนี่ถี่เหนียว 

แท้จริงแล้ว 

ในยุคที่สังคมมำกมำยก ำลังประสบปัญหำค



 

 

วำมแข็งกระด้ำงของจิตใจ 

นิยมวัตถุอย่ำงเกินขอบเขต 

เห็นแก่ตัวจนเลยเถิด 

เรำกลับพบว่ำอิสลำมมีทำงออกในกำรแก้ปั

ญหำเหล่ำนี้เอำไว้อย่ำงดีที่สุด  

            ค ำกล่ำวที่ผ่ำนมำข้ำงต้นได้ให้ควำ

มหมำยสั้น ๆ 

เกี่ยวกับอิสลำมและควำมโดดเด่นบำงประก

ำรแล้ว 

ซึ่งนี่คงเป็นโอกำสที่ดีที่จะกล่ำวสะกิดว่ำ 

อิสลำมนี้เป็นศำสนำที่ชัดเจน 

และง่ำยต่อกำรท ำควำมเข้ำใจส ำหรับทุกค

น 



 

 

ซึ่งเป็นศำสนำที่เปิดประตูกว้ำงเสมอส ำหรับ

ทุกคนที่จะเข้ำรับนับถือ 

ถ้ำหำกว่ำกำรพูดถึงบัญญัติต่ำงๆ 

ของอิสลำมอันมำกมำยนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อำจจ

ะอธิบำยได้ด้วยค ำพูดสั้นๆ ณ 

ที่นี่จึงขออธิบำยเน้ือหำหลักๆ สักนิดหนึ่ง 

เพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจให้เห็นภำพได้ชัดเจนม

ำกยิ่งขึ้นส ำหรับท่ำนที่ต้องกำรจะรู้เพิ่มเติม 

ทุก ๆ 

หลักกำรและควำมรู้ของอิสลำมเป็นสิ่งที่ส ำ

คัญ 

แต่หลักกำรบำงส่วนก็มีควำมส ำคัญมำกกว่

ำอีกบำงส่วน 

และต่อไปนี้เป็นหลักกำรที่ส ำคัญที่สุดหกปร



 

 

ะกำรที่จ ำเป็นจะต้องเชื่อมั่นด้วยหัวใจ 

และอีกห้ำประกำรส ำหรับกำรปฏิบัติ  

 หลกัควำมเชือ่ทั้งหกประกำรมดีังนี้ 

1. กำรศรัทธำต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียว 

ไม่มีภำคีใดๆ ควบคู่กับพระองค์ 

            นั่นคือ ด้วยกำรที่ผู้หนึ่งศรัทธำว่ำ 

อัลลอฮฺเพียงผู้เดียวเท่ำนั้นคือผู้สร้ำงโลกนี้แ

ละสิ่งต่ำงๆ 

และพระองค์เพียงผู้เดียวที่บริหำรจัดกำรตำ

มที่พระองค์ประสงค์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 

ดังนั้นกำรเคำรพบูชำจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ใดเว้

นแต่กับอัลลอฮฺเท่ำนั้น 

ซึ่งกำรบูชำนี้คือกำรปฏิบัติตำมหลักกำรและ



 

 

เอกลักษณ์ต่ำงๆ ของอิสลำม 

พร้อมกับเชื่อมั่นว่ำศำสนำอื่นนอกเหนือจำก

อิสลำมย่อมเป็นศำสนำที่โมฆะทั้งสิ้น 

2. กำรศรัทธำต่อบรรดำมลำอิกะฮฺ  

            มลำอิกะฮฺคือสิ่งถูกสร้ำงหนึ่งของอัล

ลอฮฺ ที่พวกเรำมองไม่เห็นในโลกนี้ 

พวกเขำด ำรงกำรเคำรพบูชำต่ออัลลอฮฺและ

ไม่ทรยศพระองค์อย่ำงเด็ดขำด 

ซึ่งอัลลอฮฺได้สั่งใช้มลำอิกะฮฺให้ปฎิบัติหน้ำ

ที่ต่ำง ๆ บนโลกนี้อย่ำงมำกมำย เช่น 

สั่งใช้ให้ญิบรีลเป็นผู้ส่งสำรจำกอัลลอฮฺสู่บร

รดำศำสนทูต และมลำอิกะฮฺมีกำอีล 

คือผู้ที่ได้รับมอบหมำยเรื่องน้ ำฝน 

และยังมีมลำอิกะฮฺที่ท ำหน้ำที่นับกำรงำนขอ



 

 

งมนุษย์และจดบัญชีไว้เพื่อกำรสอบสวนใน

วันสิ้นโลก และอื่นๆ อีกมำกมำย 

จ ำเป็นจะต้องเชื่อว่ำบรรดำมลำอิกะฮฺเหล่ำนี้

ท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ตำมที่อัลลอฮฺได้มอบหมำย 

และจะไม่ปฎิบัติสิ่งใดนอกจำกที่อัลลอฮฺมอบ

หมำยไว้เท่ำนั้น 

3.กำรศรัทธำต่อบรรดำคัมภีร์ 

            คือกำรเชื่อมั่นว่ำอัลลอฮฺได้ประทำน

คัมภีร์ต่ำง ๆ แก่ปวงบ่ำวของพระองค์ 

ซึ่งมันคือค ำด ำรัสของอัลลอฮฺ 

ที่รวมด้วยสิ่งที่ให้ควำมสุขแก่มนุษย์ 

อธิบำยถึงสิ่งที่อัลลอฮฺรักและสิ่งที่พระองค์รัง

เกียจ 



 

 

ซึ่งผู้ที่ถ่ำยทอดคัมภีร์เหล่ำนี้ให้แก่ศำสนทูต

ก็คือญิบรีล ผู้ซึ่งเป็นหัวหน้ำมลำอิกะฮฺ 

และนบีคือผู้ถ่ำยทอดแก่มนุษยชำติ 

คัมภีร์ที่อัลลอฮฺได้ประทำนลงมำมีมำกมำย 

อันได้แก่ คัมภีร์อัต-

เตำรอฮฺซึ่งถูกประทำนแก่ศำสนทูตมูซำ 

คัมภีร์อัซ-

ซะบูรถูกประทำนแก่ศำสนทูตดำวูด 

คัมภีร์อัล-

อินญีลถูกประทำนให้แก่ศำสนทูตอีซำ 

และคัมภีร์อัลกุรอำนถูกประทำนให้แก่ศำสน

ทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

จ ำเป็นจะต้องศรัทธำว่ำอัลกุรอำนคือคัมภีร์

ที่ได้ยกเลิกคัมภีร์ทั้งหลำย 



 

 

มีควำมหมำยว่ำอัลกุรอำนเพียงเล่มเดียวเท่ำ

นั้นที่จ ำเป็นจะต้องถูกปฏิบัติตำมหลังจำกที่

ท่ำนศำสนทูตมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

ได้ถูกแต่งตั้งขึ้นมำ 

ซึ่งอัลกุรอำนเล่มน้ีได้รวบรวมควำมพิเศษต่

ำง ๆ ในคัมภีร์ก่อนหน้ำไว้แล้ว 

และได้เพิ่มเติมจำกเดิมที่มีอยู่อีกมำกมำย 

คุณควรทรำบว่ำ 

อัลกุรอำนคือหลักฐำนที่ส ำคัญที่สุดที่บ่งบอ

กว่ำศำสนำนี้คือสัจธรรม 

ที่ถูกประทำนมำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ 

แน่นอนว่ำอัลกุรอำนถูกประทำนลงมำกว่ำ 

1400 ปีแล้ว 



 

 

ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงเวลำนี้ก็ยังไม่มีกำรค้นพบ

ข้อผิดพลำด 

และข้อขัดแย้งในอัลกุรอำนเลยแม้กระทั่ง

ค ำเพียงค ำเดียวก็ตำม  

ในยุคปัจจุบันนี้ 

ได้มีกำรค้นพบควำมรู้ทำงวิชำกำรใหม่ๆ 

ซึ่งปรำกฏว่ำสิ่งต่ำง ๆ 

เหล่ำนี้ได้มีระบุมำแล้วในอัลกุรอำนตั้งแต่ก

ำลเวลำอันยำวนำนนับพันปี 

            เช่นเดียวกัน 

ตั้งแต่ยุคกำลเวลำที่ผ่ำนมำจนกระทั่งถึงปัจ

จุบันไม่มีกำรเพิ่มเสริมเติมแต่ง 

หรือตัดทอนใด ๆ 

ในอัลกุรอำนเฉกเช่นที่เคยปรำกฏในคัมภีร์



 

 

ต่ำง ๆ ก่อนหน้ำ ดังนั้น 

อัลกุรอำนที่คุณพบในดินแดนอันไกลโพ้น 

สุดทำงทิศตะวันออก 

ก็ไม่มีควำมแตกต่ำงกับอัลกุรอำนที่คุณพบจ

ำกดินแดนอันแสนไกลทำงทิศตะวันตกเลย 

หำกว่ำคุณท ำกำรเปิดชมอัลกุรอำนที่มีอำยุ

นับร้อยๆ  ปี 

คุณก็จะไม่พบสิ่งแตกต่ำงจำกอัลกุรอำนที่ถู

กจัดพิมพ์ในปัจจุบันแต่อย่ำงใดแม้เพียงอัก

ษรเดียวก็ตำม 

และนี่คือกำรรักษำจำกอัลลอฮฺต่อคัมภีร์เล่ม

นี้ 

คือคัมภีร์ของศำสนำสุดท้ำยที่มำปิดฉำกศำ

สนำต่ำงๆ 



 

 

           กำรพูดถึงอัลกุรอำนอำจจะต้องใช้เว

ลำยืดยำวมำกเลยทีเดียว 

แต่เป็นกำรเพียงพอแล้วส ำหรับคุณ 

ที่จะทรำบว่ำไม่มีอะไรเหมือนกับอัลกุรอำน

อย่ำงสิ้นเชิง 

ทั้งด้ำนรูปแบบส ำนวน   ผลที่ลึกซึ้งต่อจิตใจ 

และเรื่องรำวที่เกี่ยวกับสิ่งเร้นลับต่ำง ๆ 

เป็นต้น  

4. กำรศรัทธำต่อบรรดำศำสนทูต 

            คือกำรที่มนุษย์ศรัทธำว่ำอัลลอฮฺได้

คัดเลือกมนุษย์คนหนึ่งที่ดีเลิศจำกมวลมนุษ

ย์ทั้งหลำย และได้ประทำนวะหฺยู 

(วิวรณ์)แก่เขำ 



 

 

เพื่อท ำกำรเผยแพร่ศำสนำแก่มวลมนุษยชำ

ติ 

บรรดำศำสนทูตมีมำกมำย อำทิ เช่น นูหฺ 

อิบรอฮีม ดำวูด สุลัยมำน ยูซุฟ มูซำ 

และอื่นๆ อีกมำกมำย 

ในจ ำนวนศำสนทูตเหล่ำนั้นก็คือ อีซำ(เยซู) 

บุตรของมัรยัม(มำเรียม) 

ซึ่งจ ำเป็นที่เรำจะต้องศรัทธำว่ำท่ำนคือศำส

นทูตของอัลลอฮฺ 

และเป็นศำสนทูตที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น 

จึงจ ำเป็นที่จะต้องศรัทธำต่อกำรเป็นศำสนทู

ตของท่ำน รัก และให้เกียติต่อท่ำน 

บุคคลที่โกรธและไม่ศรัทธำต่อท่ำน 

แน่นอนเขำไม่มีควำมเป็นอิสลำมในตัวเขำเ



 

 

ลย 

ดังเช่นจะต้องศรัทธำเช่นกันว่ำอัลลอฮฺได้สร้

ำงอีซำโดยปรำศจำกบิดำ 

โดยที่พระองค์ได้ส่งมลำอิกะฮฺเพื่อเป่ำดวงวิ

ญญำนสู่ครรภ์ท่ำนหญิงมัรยัมและได้ก ำเนิด

ศำสนทูตอีซำขึ้นมำ 

มุสลิมไม่พบหนทำงที่จะปฏิเสธสิ่งดังกล่ำวนี้

ได้ 

เน่ืองจำกอัลลอฮฺคือผู้ที่สำมำรถบันดำลทุกสิ่

งที่พระองค์ประสงค์ 

พระองค์ได้สร้ำงอีซำมำโดยปรำศจำกบิดำ

ดังเช่นที่พระองค์ได้สร้ำงศำสนทูตอำดัมโด

ยปรำศจำกทั้งบิดำและมำรดำ 



 

 

ดังนั้น เรำได้รับรู้แล้วว่ำอีซำ 

เป็นเพียงศำสนทูตของอัลลอฮฺ 

หำได้เป็นพระเจ้ำ 

หรือบุตรของพระเจ้ำอย่ำงที่ได้ถูกกล่ำวอ้ำง

ไม่ 

ศำสนทูตอีซำถูกส่งมำพร้อมกับกำรแจ้งข่ำว

ถึงกำรปรำกฏของศำสนทูตหลังจำกท่ำน 

นั่นคือ มุหัมมัด บุตร อับดุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

คือศำสนทูตท่ำนสุดท้ำยและจะไม่มีศำสนทู

ตหลังจำกท่ำนอีก 

ศำสนทูต มุหัมมัด บุตรอับดุลลอฮฺ 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ผู้น้ี 

คือผู้ที่อัลลอฮฺได้ส่งท่ำนมำเมื่อ 1400 



 

 

ปีก่อน 

เป็นบุคคลที่มนุษยชำติทั้งหมดที่มีชีวิตตั้งแ

ต่วันที่ท่ำนถูกแต่งตั้งจนกระทั่งวันสิ้นโลกจั

กต้องศรัทธำต่อท่ำน 

และต่อบทบัญญัติที่ท่ำนน ำมำ 

เชื่อฟังสิ่งที่ท่ำนใช้ และละเว้นสิ่งที่ท่ำนห้ำม 

            บรรดำผู้ที่ศึกษำชีวประวัติของท่ำน

ศำสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 

ได้กล่ำวเป็นเสียงเดียวกันว่ำ 

ท่ำนคือบุคคลที่มีคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ 

ซึ่งอัลลอฮฺได้มอบควำมพิเศษแก่ท่ำน 

ที่ไม่เคยมีในผู้ใดเลยทั้งก่อนหน้ำและมำทีห

ลัง 

กำรศึกษำสิ่งที่ถูกเขียนเกี่ยวกับชีวประวัติข



 

 

องท่ำนเพียงแค่เล็กน้อย 

ก็พอที่บ่งบอกถึงควำมสัจจริงในสิ่งที่ฉันกล่

ำวได้แล้ว 

เช่นเดียวกันนั้น 

อัลลอฮฺได้มอบหลักฐำนต่ำง ๆ 

ที่บ่งบอกถึงกำรเป็นศำสนทูตของท่ำน 

เป็นหลักฐำนที่พอจะท ำให้กำรสงสัยในตัวท่

ำนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อีกแล้วในทำงปัญ

ญำ  ผู้ใดก็ตำมที่ปฏิเสธกำรศรัทธำต่อท่ำน

ทั้ง ๆ 

ที่อัลลอฮฺได้ให้หลักฐำนกำรยืนยันต่ำง ๆ 

มำแล้ว แน่นอน 

เขำผู้นั้นก็จะไม่สำมำรถยืนยันกำรเป็นศำส

นทูตให้แก่ศำสนทูตผู้ใดได้อีกเลย 



 

 

5. กำรศรัทธำต่อวันสิ้นโลก  

            คือกำรเชื่อมั่นอย่ำงหนักแน่นว่ำหลั

งจำกชีวิตในโลกนี้จะมีอีกชีวิตหนึ่งที่นิรันด

ร์และสมบูรณ์กว่ำ ซึ่งจะมีกำรตอบแทน 

มีควำมผำสุก และมีกำรลงโทษ  

ควำมผำสุกหมำยถึง 

กำรจะได้อยู่ในสถำนพ ำนักที่ถูกเรียกว่ำ 

สวรรค์ 

ส่วนกำรลงโทษก็จะอยู่ในสถำนพ ำนักที่ถูกเ

รียกว่ำ นรก (ญะฮันนัม) 

ผู้ที่ศรัทธำ 

และปฏิบัติตำมค ำสอนของอิสลำม 

บั้นปลำยของเขำคือสวรรค์ 



 

 

เป็นสถำนที่ที่มีแต่ควำมโปรดปรำน 

ควำมผำสุกทุกประเภท 

ทีป่ัญญำไม่สำมำรถหยั่งถึง 

และควำมสุขในโลกนี้ไม่สำมำรถเทียบเคียง

ควำมสุขในโลกหน้ำได้เลย 

บุคคลใดที่ได้เข้ำสวรรค์เขำจะพ ำนักและมี

ควำมสุขอย่ำงไม่มีสิ้นสุดเพรำะจะไม่มีกำรต

ำยเกิดขึ้นอีก 

ในทำงตรงกันข้ำม 

ผู้ที่ไม่ศรัทธำและฝ่ำฝืนหลักกำรของอิสลำม 

แน่นอนบั้นปลำยของเขำจะพ ำนักในนรกญ

ะฮันนัม ที่มีไฟลุกโชน 

และพบกับประเภทกำรทรมำนที่ปัญญำไม่ส

ำมำรถหยั่งถึง 



 

 

เปลวไฟและกำรลงโทษบนโลกนี้ไม่สำมำร

ถเทียบเคียงในวันนั้นได้เลยแม้แต่น้อย 

กำรศรัทธำว่ำจะมีกำรสอบสวน 

สวรรค์และนรก 

หลังจำกชีวิตในโลกดุนยำเป็นสิ่งที่ปัญญำส

ำมำรถรับได้ 

เพรำะเป็นไปไม่ได้ที่ชีวิตอันเพรียบพร้อมใ

นโลกนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็สูญสลำยไปดื้อๆ 

หลังจำกนั้น นี่เป็นเรื่องที่ไร้สำระ 

และอัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้ำของเรำนั้นทรงบริ

สุทธิ์จำกกำรท ำเรื่องเช่นนี้ 

6. กำรศรัทธำต่อกำรกฎสภำวกำรณ์ 



 

 

            คือ 

กำรชื่อมั่นว่ำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 

ไม่ว่ำจะเป็นกำรเคล่ือนไหว กำรหยุดน่ิง 

ล้วนเป็นกำรรับรู้และประสงค์ของอัลลอฮฺทั้ง

สิ้น จะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น 

เว้นแต่มันจะเป็นสิ่งที่พระองค์ประสงค์ 

และสิ่งที่พระองค์ไม่ประสงค์จะไม่เกิดขึ้นอย่

ำงเด็ดขำด 

ซึ่งอัลลอฮฺได้บันทึกทุกสิ่งจะเกิดขึ้นใว้ในสมุ

ดบันทึกอันยิ่งใหญ่ที่เรียกว่ำ (อัล-เลำหฺ อัล-

มะหฺฟูซ) กระดำนบันทึกที่ถูกรักษำ 

กำรศรัทธำในเรื่องนี้ยังหมำยรวมถึงกำรศรั

ทธำว่ำ 

อัลลอฮฺทรงสร้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงอีกด้วย  



 

 

 สว่นหลักปฏิบัตทิีส่ ำคัญทัง้หำ้ประกำรในอิ

สลำม ไดแ้ก ่: 

1. 

กำรที่บุคคลหนึ่งกล่ำวประโยคที่เป็นกุญแจเ

พื่อเข้ำสู่อิสลำม 

มันคือสัญญำระหว่ำงมนุษย์กับพระผู้อภิบำ

ลของเขำ 

เพื่อยืนยันว่ำเขำได้ยืนหยัดอยู่บนศำสนำนี้ 

ซึ่งประโยคนี้ได้แก่ : 

 أشهد أال إله إالا هللا، وأشهد أن محمداً رسول هللا

อัชฮะดุ อัลลำ อิลำฮะ อิลลัล ลอฮฺ 

วะ อัชฮะดุ อันนะ มุหัมมะดัร เรำะซูลุล ลอฮฺ 



 

 

ควำมว่ำ : 

ฉันขอปฏิญำนว่ำไม่มีพระเจ้ำอื่นใดนอกจำ

กอัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญำนว่ำ 

มุหัมมัดคือศำสนทูตของอัลลอฮฺ 

มีใจควำมว่ำ เป็นกำรยืนยัน 

ยอมรับและยึดม่ันที่จะเคำรพภักดีต่ออัลลอฮฺ

เพียงผู้เดียว 

และกำรยอมรับว่ำอิสลำมคือศำสนำที่เที่ยงแ

ท้ 

และพระเจ้ำที่มีสิทธิในกำรบูชำมีเพียงอัลลอ

ฮฺเท่ำนั้น 

และสิ่งเคำรพบูชำอื่นนอกจำกพระองค์เป็นโ

มฆะทั้งสิ้น รวมทั้ง 



 

 

ยอมรับว่ำศำสนำอื่นนอกเหนือจำกอิสลำมล้

วนเป็นโมฆะเช่นเดียวกัน  

ส่วนกำรยอมรับว่ำมุหัมมัด 

เป็นศำสนทูตของอัลลอฮฺ 

คือผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องปฏิบัติตำมและเชื่อฟั

งในทุกสิ่งที่ท่ำนน ำมำ 

2.กำรละหมำด 

            คือค ำกล่ำว อิริยำบถ 

และบทขอพรต่ำงๆ 

ที่ถูกปฏิบัติในรูปแบบเฉพำะ ห้ำครั้งในทุก 

ๆ วัน 

ซึ่งกำรละหมำดแต่ละครั้งไม่ได้ใช้เวลำมำก



 

 

แต่อย่ำงใดเลย 

มันใช้เวลำประมำณแค่ห้ำนำทีเท่ำนั้น 

กำรละหมำดคือกำรติดต่อระหว่ำงบ่ำวและ

พระผู้อภิบำลของเขำ 

มุสลิมจะเกิดควำมรู้สึกเชื่อมั่น สงบ สุขุม 

และผ่อนคลำยทำงด้ำนจิตวิญญำณจำกกำร

ละหมำด 

3.กำรจ่ำยซะกำต 

            คือกำรที่มุสลิมผู้ที่มีทรัพย์สินจ่ำยจ ำ

นวนหนึ่งจำกทรัพย์ของเขำแก่ผู้ขำดแคลน 

ในปริมำณ 2.5% ของจ ำนวนทรัพย์เท่ำนั้น 

เป็นจ ำนวนไม่มำก 

แต่มันจะเกิดผลในสังคมมุสลิมให้มีกำรช่วย



 

 

เหลือ มีควำมเมตตำ และควำมผูกพันกัน 

สร้ำงควำมรักใคร่และกำรเป็นพี่น้องซึ่งกันแ

ละกัน 

ฉันขอเน้นย้ ำอีกว่ำ 

กำรจ่ำยซะกำตนี้เป็นหน้ำที่จ ำเป็นเฉพำะค

นรวย 

ส่วนคนจนนั้นไม่ใช่หน้ำที่สิ่งจ ำเป็นส ำหรับ

พวกเขำ 

4.กำรถือศีลอด 

             หมำยถึง 

กำรที่บุคคลละเว้นอำหำรและเครื่องดื่ม 

รวมทั้งกำรหลับนอนกับภรรยำ 

ในช่วงเวลำเดือนเรำะมะฏอน ของทุก ๆ ปี 



 

 

ระหว่ำงเวลำดวงอำทิตย์ขึ้นจนกระทั่งลับขอ

บฟ้ำ 

กำรถือศีลอดถูกก ำหนดเป็นข้อยกเว้นแก่ผู้

ป่วย และผู้ที่มีข้อยกเว้นอื่น ๆ 

พวกเขำสำมำรถ กิน ดื่ม 

ในตอนกลำงวันของเรำะมะฎอนได้ 

และถือศีลอดชดใช้ในเวลำต่อมำตลอดทั้งปี

หลังจำกที่หมดภำวะควำมจ ำเป็นแล้วตำม

จ ำนวนวันที่ขำดกำรถือศีลอดในเรำะมะฎอ

น  

กำรถือศีลอดมียังประโยชน์แก่สุขภำพร่ำงก

ำยและจิตใจ เช่น 

กำรพักระบบย่อยอำหำรในร่ำงกำยในบำงเ

วลำ 



 

 

กำรที่มุสลิมมีควำมรู้สึกสูงส่งทำงจิตวิญญำ

ณ และมีมำรยำทที่สมดุล 

และกำรที่มุสลิมรู้สึกรับรู้ถึงควำมล ำบำกขอ

งพี่น้องของเขำที่ยำกจน 

ไม่มีอำหำรปะทังชีวิตเพียงพอตลอดทั้งปี 

เขำจึงเกิดควำมถ่อมตนและรีบเร่งในกำรช่

วยเหลือพี่น้องของเขำที่ขำดแคลน เป็นต้น 

5.กำรประกอบพิธีหัจญ์ 

            หมำยถึง 

รูปแบบของกำรประกอบศำสนกิจต่ำง ๆ 

เป็นกำรเฉพำะ ณ เมืองมักกะฮฺ 

ซึ่งเป็นข้อบังคับเพียงครั้งเดียวในชีวิตมุสลิ

ม 

ผู้ที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนทรัพย์และสุขภำ



 

 

พร่ำงกำย 

ส่วนผู้ที่ไม่มีควำมสำมำรถดังกล่ำวก็ถือว่ำอ

นุโลมให้ละเว้นได้ 

            กำรประกอบพิธีหัจญ์มีประโยชน์มำ

กมำย เช่น 

กำรรวมตัว  ของมุสลิมจำกทั่วทุกมุมโลกใน

สถำนที่เดียวกัน เพ่ือท ำควำมรู้จัก 

และสร้ำงควำมรักซึ่งกันและกัน 

และยังเป็นกำรฝึกฝนควำมอดทน มำรยำท 

แสวงหำเพิ่มพูนควำมศรัทธำและควำมบริสุ

ทธิ์ทำงจิตวิญญำณ 

ตลอดระยะเวลำกำรประกอบพิธีหัจญ์ 

 หลังจำกนีต้อ่ไป 



 

 

            หวังว่ำค ำพูดที่ผ่ำนมำจะเป็นกำรเพี

ยงพอส ำหรับคุณในกำรอธิบำยถึงรูปลักษ

ณ์ของอิสลำมอย่ำงสรุป 

ฉันขอเรียกร้องคุณ 

ผู้ที่ยังไม่เป็นมุสลิมทั้งหลำย 

ได้โปรดฟังค ำเรียกร้องจำกหัวใจที่สัจจริงแ

ละเป็นห่วงท่ำนทั้งหลำยว่ำ 

จงครุ่นคิดเถิดก่อนที่ควำมตำยจะมำหำคุณ

อย่ำงกะทันหันและคุณก็จะเสียชีวิตในสภำ

พที่คุณยังไม่เข้ำรับอิสลำม 

ซึ่งแน่นอนมันจะเป็นกำรขำดทุนที่ใหญ่หล

วง 

คุณทรำบไหมว่ำ 

อะไรคือควำมหมำยของกำรเสียชีวิตของคุ



 

 

ณในสภำพที่ยังไม่เข้ำรับอิสลำม? 

มันหมำยถึง กำรที่คุณจะเข้ำนรกญะฮันนัม 

และคุณจะถูกลงโทษในนั้นอย่ำงนิรันดร์กำ

ล จะไม่มีที่สิ้นสุด 

นี่คือสัญญำของอัลลอฮฺต่อผู้ที่เสียชีวิตในส

ภำพที่ยังไม่เป็นมุสลิม 

และท ำไมคุณยังเสี่ยงล่ำช้ำกับประเด็นที่อัน

ตรำยและส ำคัญเช่นนี้ด้วยเล่ำ ? 

            ฉันจะถำมคุณหนึ่งค ำถำม 

กรุณำตอบตำมควำมเป็นจริง 

คุณจะขำดทุนอะไรเมื่อคุณเข้ำนับถืออิสลำ

ม? ใช่ 

อะไรคือสิ่งที่คุณจะเสียมันไปเมื่อคุณเข้ำรับ

อิสลำม? 



 

 

           เม่ือคุณเข้ำรับอิสลำม 

คุณก็จะใช้ชีวิตอย่ำงปกติ 

แต่จะมีอะไรเพิ่มมำกกว่ำเดิม นั่นคือ 

ควำมบริสุทธิ์ ควำมสุข 

กำรมีระบบระเบียบในชีวิต และอื่นๆ 

และหลังจำกควำมตำย 

ควำมสุขที่ยิ่งใหญ่และถำวรก็ก ำลังรอคุณอ

ยู่ 

            และเมื่อคุณมั่นใจว่ำอิสลำมน้ันถูกต้

อง 

แต่คุณกลัวว่ำกำรรับอิสลำมจะขัดขวำงคุณ

จำกควำมเพลิดเพลินกับกำรละเล่นและควำ

มบันเทิงที่คุณขำดมันไม่ได้ 

ก็โปรดเปรียบเทียบระหว่ำงควำมเอร็ดอร่อย 



 

 

เพลิดเพลินอันแสนสั้นและมีขีดจ ำกัดน้ี 

กับควำมโปรดปรำน ควำมสุข 

และควำมสนุกสนำนอันถำวร 

อะไรสมควรที่คุณจะเลือกมัน? 

            คุณสำมำรถเข้ำรับอิสลำม 

และพยำยำมละทิ้งข้อห้ำมที่เคยท ำมำอย่ำงเ

ป็นขั้นเป็นตอน 

และเมื่อคุณวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺด้วยควำมสั

จจริง แน่นอนพระองค์ก็จะช่วยท่ำน 

           อย่ำงไรก็ตำม 

ถ้ำคุณยังไม่สำมำรถละทิ้งมันได้ในขณะที่คุ

ณรับอิสลำมแล้ว 

สภำพที่แย่ที่สุดก็คือคุณเป็นมุสลิมที่ท ำบำป

และเป็นผู้บกพร่อง 



 

 

ซึ่งสภำพที่แย่ที่สุดนี้ก็ยังดีกว่ำกำรที่คุณไม่ไ

ด้เป็นผู้ศรัทธำ 

           หำกคุณคิดว่ำสุดท้ำยนี้ 

กำรเข้ำรับอิสลำมจะท ำให้คุณ 

มีบุคลิกภำพที่ลดลง 

และคุณยังไม่สำมำรถพอที่จะตัดสินใจ 

หรือคุณอำจจะกลัวค ำพูดของผู้คน 

หรือค ำเยำะเย้ยจำกพวกเขำ  โปรดทรำบเถิ

ดว่ำ 

สิ่งดังกล่ำวนั้นเป็นแค่ข้อระแวงที่ไม่เป็นควำ

มจริง คุณไม่ใช่บุคคลแรกที่เข้ำรับอิสลำม 

แต่ผู้คนมำกมำยนอกเหนือจำกคุณที่ได้ตัดสิ

นใจสู่อิสลำม 

โดยที่กำรใช้ชีวิตของพวกเขำไม่พังทลำย 



 

 

ไม่มีกำรขำดทุนใดๆ 

และพวกเขำไม่เสียใจเลยที่เลือกอิสลำม 

และมันคุ้มแล้วหรือที่คุณจะแลกควำมสุขขอ

งคุณบนโลกนี้และโลกหน้ำกับเพียงค ำพูด

ค ำดูถูกของคนแค่ไม่กี่คน? 

และนี่เป็นประเด็นที่ส ำคัญยิ่ง 

ที่คุณจะต้องหยุดใคร่ครวญและพิจำรณำมั

นให้นำน 

ขอฝำกค ำพูดสุดท้ำยของฉันแก่คุณว่ำ : 

จงระวังอย่ำให้ตัวเองเป็นผู้ที่ขำดทุน 

สุดท้ำย 

ฉันขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺได้โปรดน ำทำงให้แ

ก่คุณสู่สัจธรรมด้วยเถิด  



 

 

ด้วยปรำรถนำให้คุณได้พบกับสิ่งดีๆ 

จำกผู้เขียน 

ดร. ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ  


