
 

 

 

คุณกําลังแสวงหาความสุขใชไหม? 
[ ไทย – Thai – تايالندي ] 

 

 

 
 
 
 
 

ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ บิน อุษมาน สินดีย 
 

 
 

แปลโดย : อับดุลอาซีซ  สุนธารักษ 

ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน 

ที่มา : เว็บไซต  www.salehs.net 
 

 
 
 

2013 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/438483/ar/ar/source/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A_www.salehs.net
http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ل تبحث عن السعادة ؟ه
 »  ايالندياالغة  ال« 

 
 
 

 
 

 صالح ان عبد العز�ز ان عثمان سندي
 
 
 
 

 عبدالقادر عبدالعز�ز : تمج 

 صاف عثمان : ماجع م

 الوقع المس� لغشيخ صالح سندي :صدرال           

  
 

 
2013 - 1435 

http://www.islamhouse.com/438483/ar/ar/source/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%8A_www.salehs.net
http://www.islamhouse.com/�


 

3 

ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานีย่ิงเสมอ 

คุณกําลังแสวงหาความสุขใชไหม? 
 

ความสุข คือ จุดหมายท่ีทุกชี วิตบนหนาแผนดินน้ี

แสวงหาเพื่อใหไดรับมันมา 

ซึ่งแนนอนมนุษยทุกคน ไมวาจะเปนผูรูหรือคนเขลาก็

ตาม ตางเสาะแสวงหาสาเหตุแหงความสุข พวกเขายอมทุมเท

กําลังอยางเหน็ดเหนื่อย ในการคนหาสิ่งตาง ๆ เพื่อขจัดความ

ขัดสน ความเจ็บปวดและความทุกขยาก  

ทวา ความเปนจริงแลวการแกปญหาของพวกเขา

เหลานั้นหาใชสิ่งที่ถูกตองแทจริงไม สิ่งที่พวกเขาหมายถึงคือ 

ความสุขที่ไดรับจาก การละเลน ความเพลิดเพลิน  หรือสิ่งอ่ืน ๆ 

พวกเขาอาจจะไดรับความสุขจากมัน แตมันเปนเพียงแค

ความสุขชั่วขณะ หลังจากนั้นไมนาน พวกเขาก็จะต่ืนขึ้นมา

พรอม ๆ กับบางสิ่งบางอยางภายในท่ีสรางความขุนมัวแกชีวิตท่ี

สดใสของพวกเขา 
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            หนังสือเลมเล็ก ๆ ที่อยูในมือคุณขณะนี้ อาจจะเปด

ประตูใหคุณพบกับความสุขท่ีแทจริง และอาจจะเปนตัวชักจูง

คุณสูความผอนคลายทางจิตวิญญาณ และความสงบสุขุมที่

สมบูรณ ก็เปนได 

            กอนท่ีคุณจะอานมัน ฉันขอใหคุณมีความต้ังใจ และ

พยายามเปดสติปญญา เปดหัวใจ เพราะผูมีสติปญญา คือผูที่

แสวงหาสัจธรรม ไมวาใครจะเปนผูกลาวมันก็ตาม 

            แทจริง สัจธรรมขอหนึ่งที่ไมมีผูใดอาจะจะปฏิเสธมันได 

ถาคนคนน้ันปราศจากอารมณใฝตํ่า ก็คือ ความสุขที่มั่นคงจะไม

เกิดข้ึนเวนแตดวยกับการศรัทธาตออัลลอฮฺ พระเจาผูทรงสราง

และเนรมิตสิ่งทั้งหลาย และดวยการปฏิบัติตามแนวทางของ

พระองค เพราะอัลลอฮฺคือผูสรางมนุษย และแนนอนพระองค

คือผูรูดีย่ิงวาสิ่งใดท่ีมอบความสุขแกมนุษยและสิ่งใดที่ทําใหเกิด

ทุกข สิ่งใดที่ใหคุณและสิ่งใดใหโทษ 

มีนักจิตวิทยาจํานวนไมนอยไดใหการยืนยันวา มนุษยผู

ที่มีศาสนา คือบุคคลประเภทเดียวเทาน้ันที่สามารถใชชีวิตอยาง

มีความสุขและสงบใจ 
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            เมื่อการศรัทธาตออัลลอฮฺคือท่ีซอนแหงความสุขท่ี

มั่นคง แลวอะไรเลาคือแนวทางท่ีจะนําไปสูการศรัทธา

ท่ีวาน้ัน? 

            มีศาสนาและความเชื่อตาง ๆ มากมายบนโลกใบน้ี ผู

สังเกตสามารถจะเห็นไดวาความแตกตางระหวางศาสนาอัน

มากมายนั้นลวนเปนสิ่งท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิงในระดับ

รากฐานเลยทีเดียว จึงเปนไปไมไดวาทุกศาสนาทั้งหมดจะเปน

สัจธรรมที่ถูกตองท้ังสิ้น 

ดังน้ัน อะไรเลาคือศาสนาท่ีแทจริง? 

และอะไรเลา คือความเชื่อท่ีอัลลอฮฺรักและชอบ

ใหเราศรัทธา? 

และอะไรเลาคือศาสนาท่ีประกันความสุขใหกับ

เราไดท้ังในโลกน้ีและโลกหนา? 

กอนท่ีจะมีการตอบคําถามตาง ๆ เหลานี้  จําเปนที่

จะตองมีการปูพื้นฐานท่ีถูกตองเสียกอน เพื่อดําเนินสูการเลือก

เฟนสิ่งท่ีถูกตองสูศาสนาท่ีแทจริง เพราะฉันมั่นใจอยางแนนอน

วาผูที่มีสติปญญาทุกคนยอมเห็นดวยวา การที่มนุษยแตละ
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บุคคลเติบโตมาบนศาสนาหนึ่ง ๆ ท่ีบิดา มารดาและสังคมรอบ

ขางเขานับถือมันอยู ไมใชหลักฐานท่ีจะบอกวาศาสนาท่ีเขา

ศรัทธาอยูนั้นเปนสิ่งที่เที่ยงแท ตราบใดท่ียังไมมีขอบงชี้หรือ

หลักฐานที่รับไดอยางชัดเจนตอสิ่งดังกลาว และตราบใดที่

สติปญญายังไมบรรลุถึงความสบายใจและความมั่นใจอยาง

ชัดเจนตอสิ่งนั้นๆ  

          ถาหากสติปญญาคือสิ่งจําแนกระหวางมนุษยกับสัตว 

ดังนั้นผูที่มีสติปญญา ก็จงใชมันพิจารณาถึงประเด็นนี้ เพราะ

มันคือประเด็นท่ีสําคัญและอันตรายย่ิง 

การเดินทางอันสั้นในการทองสํารวจความเชื่อของ

ศาสนาตาง ๆ ที่หลากหลายนี้ อาจเปนสื่อที่ดีที่สุดในการหา

คําตอบที่คุณกําลังแสวงหาอยู 

            ฉันจะสรุปใหคุณอยางสั้น ๆ และไดใจความดวยความ

เชื่อมั่นและความจริงใจอยางบริสุทธิ์วา ไมวาคุณจะแสวงหาสัจ

ธรรม  ณ ที่ไหนก็ตาม  คุณจะไมมี วันพบเจอสิ่งอ่ืนใดอยาง

เด็ดขาดเวนแตสัจธรรมอันหนึ่งเดียวเทานั้น นั่นคือ ศาสนา
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อิสลามที่แทจริงนั่นเอง และความสุขที่แทจริงนั่น มันอยูใน

อิสลามนี่เอง 

           กรุณาอยารีบรอนในการโตตอบคําพูดของฉัน และตัด

บทการนําเสนอโดยไมทันใหฉันพูดจบ พึงสังเกตวา การที่ฉัน

นําเสนอมันจนเสร็จสมบูรณก็ไมไดสรางความเดือดรอนใดๆ

ใหแกคุณเลย มิหนําซ้ําคุณอาจจะรับประโยชนใด ๆ จากมันก็

เปนได 

ไมวาจะอยางไร คุณก็คือวิญูชนผูมีสติปญญา ที่

สามารถแยกแยะสิ่งตาง ๆ และรับรูสิ่งที่ถูกตองจากสิ่งที่ผิดได

อยูแลว 

 

ทําไมอิสลาม คือ ศาสนาท่ีแทจริง? 

            เปนคําถามท่ีผูอานอาจต้ังคําถามขึ้นมา ซึ่งเปนคําถาม

ที่ดีเลยทีเดียว บงบอกวาผูต้ังคําถามน้ันเปนผูที่มีสติปญญา

อยางเฉลียวฉลาดและปราดเปรื่องอยางเดนชัด 
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            คําตอบสําหรับคําถามน้ี ฉันขอกลาววา ศาสนาอิสลาม

คือศาสนาท่ีรวมซึ่งลักษณะตางๆ ที่ดีและมีจุดเดนบางประการท่ี

เปนเลิศ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีไมมีปรากฏอยูในศาสนาใดเลยนอกจาก

อิสลาม มันคือหลักฐาน เปนขอบงชี้วาอิสลามเปนศาสนาที่มา

จากพระผูเปนเจา ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาถูกหรือผิดอยางไร 

ดวยการพิจารณาเนื้อหาของมันอยางลึกซึ้งและใจเย็น 

            ลักษณะจุดเดนของอิสลามน้ันมีมากมาย ยากที่จะ

นําเสนอเปนคําพูดท่ีจํากัดนี้ได และฉันจะขอนําเสนออยาง

คราวๆ และพอสังเขปดังตอไปน้ี 

1. สวนหนึ่งจากจุดเดนที่สําคัญของอิสลาม ก็คือมัน

เปนสิ่งที่เติมความอ่ิมเอิบทางดานจิตวิญญาณใหกับมนุษย ทํา

ใหผูที่ศรัทธาเปนผู ท่ีมีความผูกพันกับพระผู เปนเจาอยาง

ตอเนื่อง เปนผลทําใหไดรับความสุขุม เยือกเย็น และความสุข

ดานจิตใจ เปนการปกปองจากการเลยเถิด ฟุงซาน และความ

แปรปรวนทางจิต 

2. อิสลามเปนสิ่งที่สอดคลองกับสติปญญาอยาง

สมบูรณแบบ ซึ่งทุกบทบัญญัติของอิสลามเปนสิ่งท่ีสอดคลอง
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กับสติปญญา ไมมีทางที่จะขัดกันโดยเด็ดขาด เน่ืองดวยเหตุน้ี

เอง เมื่อ มีบุคคลหนึ่งเขารับนับถืออิสลาม มักถูกถามวา ทําไม

คุณถึงเขารับอิสลาม? เขาจะตอบวา ไมมีสิ่งใดก็ตามที่อิสลาม

ไดสั่งใช แลวสติปญญาจะคานกับอิสลามวาไมนาจะสั่งใชขอนี้

เลย และไมมีขอหามใดที่อิสลามหาม แลวสติปญญาจะคานกับ

อิสลามวาไมนาจะหามสิ่งนี้เลย 

ถาหากวามีศาสนามากมายที่มีอุดมการณพื้นฐานที่คน

สวนใหญยากจะรับได สติปญญาอาจจะยืนฉงนอยูตอหนา

ความเชื่อหลักท่ีแยงไมไดในศาสนาน้ันๆ แตในอิสลาม เรากลับ

พบวาอิสลามใหเกียรติสติปญญา อิสลามสั่งใหเราใชความคิด 

อิสลามปฏิเสธความโงเขลาเบาปญญาและหามการตามอยาง

ตาบอด 

3. อิสลามผสมผสานระหวางศาสนาและทางโลกได

อยางลงตัว ใหความสําคัญทั้งในดานจิตวิญญาณและรางกาย 

การรับอิสลามไมไดหมายความวาตองยึดติดรูปลักษณใด ๆ 

เปนการเฉพาะ หรือตองงดความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 



 

10 

ทวา ในอิสลามน้ัน บุคคลคนหน่ึงอาจจะเปนผูที่ยึดมั่น

ในหลักการศาสนา แตเขาก็สามารถใชชีวิตอยางปกติทั่วไป 

อยางดีเย่ียมเลยทีเดียว เขาอาจจะเปนผูสามารถเขาถึงตําแหนง

และรับเกียรติคุณที่สูงสุดในสังคมก็เปนได 

4. ในจํานวนจุดเดนของอิสลาม ก็คือ เปนศาสนาที่

ครอบคลุม ไมวาดานไหนของชีวิต เราจะพบวามีระบบการ

จัดการดานนั้นๆ อยูในอิสลาม ไมวาจะปญหาอะไรก็ตามแต 

อิสลามก็มีคําตอบให   ดวยเหตุนี้เอง  อิสลามจึงเปนศาสนาที่

เหมาะสําหรับยึดปฏิบัติในทุกกาลสมัยและทุกที่ 

 มันจะไมเปนเชนนั้นไดอยางไร ก็ในเมื่ออิสลามไดจัด

ระเบียบและวางหลักพื้นฐาน หลักการ ท่ีเหมาะสมไวในทุกๆ

ดาน เริ่มจากระบบการปกครอง และแนวทางการแกไขขอ

ขัดแยง ตามดวยระบบการคา หุนสวน และหลักการปฏิบัติ

ระหวางกัน ตอดวยการวางระบบความสัมพันธในสังคม การใช

ชีวิตรวมกันในครอบครัว และปดทายดวยการเคารพ จรรยา

มารยาทตามทองถนน และการจัดระเบียบของมนุษยในทุกๆ
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ดาน ไมวาจะเปนการนอน การรับประทาน การด่ืม การสวมใส 

และอีกมากมาย …  

สิ่งดังกลาวนี้ไมไดเปนแบบลวกๆ รวมๆ แตถูกจัดไว 

ดวยรายละเอียดปลีกยอยที่ปราณีตย่ิง จนสติปญญาตองทึ่งกับ

มัน  คุณควรทราบวา อิสลามใหแบบอยางแกมนุษย แมกระทั่ง

วิธีการสวมใสและการถอดรองเทา และสงเสริมใหใชมือขวาเพื่อ

รับประทานอาหาร การด่ืม การจับมือ การหยิบสิ่งของ การให 

และอีกมากมาย สวนเรื่องที่นารังเกียจ เชนการชําระสิ่งสกปรก 

ก็ใหมือซายแทนมือขวา เปนตน 

เมื่อถึงเวลาหลับนอน อิสลามก็สอนวิธีการนอนและ

หลังการต่ืนนอนอยางชัดเจน 

และเมื่อมุสลิมสองคนพบปะกันในทองถนน อิสลามก็

ไดจัดรูปแบบการทักทายระหวางเขาทั้งสอง ผูท่ีขับขี่สมควรเปน

ผูเริ่มใหสลามทักทายแกผูท่ีเดิน เด็กเล็กใหสลามทักทายแกผู

อาวุโส คนสวนนอยก็ใหสลามทักทายแกกลุมคนที่มากกวา 

และนี่ เปนแคตัวอยางเล็กนอยจากบทบัญญัติของ

อิสลามท่ีครอบคลุม และกําหนดระเบียบในทุก ๆ ดานของชีวิต 
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5. สวนหนึ่งจากความโดดเดนและพิเศษของอิสลาม 

คือทุก ๆ ขอบัญญัติของอิสลามคือการนํามาซึ่งสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่

เปนประโยชนและขจัดสิ่งที่ไมดีออกไป ดังน้ัน บทบัญญัติตางๆ 

ของอิสลามจะนําประโยชนกลับไปสูตัวมนุษยเองและแกสังคม

ของเขาดวย 

เชน ที่อิสลามไดหามการด่ืมสิ่งที่มึนเมาและสิ่งเสพติด

ทั้งหลาย เนื่องดวยมันทั้งสองมีโทษที่อันตรายตอสติปญญา ตอ

สุขภาพ ซึ่งคุณจะเห็นสภาพของผูที่มึนเมาไดวาน่ันเปนสภาพที่

ใกลเคียงกับสัตวหรือสิ่งอ่ืนที่ไมใชมนุษยมากกวาจะเปนสภาพ

ของมนุษยผูมีปญญาดวยซ้ํา เปนตน 

อาช ญากรรม  การทะเลาะ วิวาท  อุ บั ติ เ ห ตุทาง

ยานพาหนะ หรือการขมขืนกระทําชําเรา อันมากมายท่ีเราเห็น

คงไมเกิดขึ้น ถาหากวาไมมีการเสพสิ่งตางๆ ท่ีทําใหเสียสติเชน

ของพวกนี้ 

และเมื่ออิสลามหามมีสัมพันธทางเพศที่นอกเหนือจาก

การแตงงาน เพื่อท่ีจะใหมนุษยไดหางไกลจากโรคที่อันตราย 

อาทิเชน เอดส หนองใน หรือโรคทางเพศอ่ืนๆ และเพื่อที่ให
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สังคมไดหางไกลจากสภาพที่เสื่อมทรามทางศีลธรรม และไมให

อนุชนรุนใหมกลายเปนสังคมเด็กถูกท้ิง ขาดความอบอุนจากแม 

ขาดการดูแลจากพอ สุดทายก็กลายเปนภาระของสังคมและ

เปนหายนะของสังคมนั่นเอง 

และเมื่ออิสลามไดสั่งใชใหผูหญิงปกปดเรือนรางอยาง

มิดชิด ทามกลางฝูงชน และชายแปลกหนา เพราะอิสลามมอง

วาสตรีคืออัญมณีอันล้ําคาท่ีตองหวงแหนและเก็บรักษาใหดี 

พวกนางไมใชสินคาราคาถูกท่ีถูกเสนออยูตามทองถนนตอหนา

ผูคน และเพื่อเปนการปกปองพวกนางจากผูคนลามกที่มีนิสัย

เสมือนสุนัขจิ้งจอกที่ไมมีสิ่งใดสําคัญตอพวกเขาเวนแตเพื่อ

สนองตออารมณตัณหาอันเลวทราม โดยไมสนใจตอเกียรติ 

คุณคา และความบริสุทธิ์ของสตรีเพศเลย 

ในทางตรงกันขาม อิสลามไดอนุญาตเครื่องด่ืมทุกชนิด

ท่ีมีประโยชนปราศจากโทษ ดังเชนไดอนุญาตความสัมพันธ

ระหวางชายหญิงหลังการแตงงาน ภายใตรมเงาแหงครอบครัวที่

เปยมสุข  



 

14 

ขอสรุปก็คือ อิสลามมิไดมาเพื่อปดก้ันอิสระและความ

ตองการทุกอยางโดยสิ้นเชิง แตทวาอิสลามมาเพื่อวางและต้ัง

กฎระเบียบในทุกสิ่งที่เกิดประโยชนแกมนุษย แกสังคม และโลก

ทั้งผอง 

6. ความพิเศษอีกดานหนึ่งท่ีโดดเดนในอิสลาม คือ การ

เอาใจใสเรื่องคุณคา คุณลักษณะนิสัย และจรรยามารยาท และ

ไดหามปรามการอธรรม การละเมิดสิทธิ และนิสัยที่ไมดีทุก

ประการ 

            อิสลามเปนศาสนาแหงความรัก การอยูรวมกัน และ

เมตตากัน อิสลามไดวางระบบความสัมพันธของมนุษยตอบิดา

มารดา ญาติพี่นอง เพื่อนบาน มิตรสหาย และฝูงชน ไดปลูกฝง

นิสัยที่นาชื่นชมและจรรยามารยาทท่ีดีงามที่สุดในตัวผูศรัทธา

ทุกคน 

 อิสลามไดหามมนุษยใชชีวิตเพื่อตัวเองเพียงคนเดียว 

อิสลามไดอบรมสั่งสอนใหมนุษยรูจักชวยเหลือผู อ่ืน เห็นใจ

ความรูสึกเพื่อนมนุษย ดังนั้น คนยากจน เด็กกําพรา ผูสูงอายุ 

และแมหมาย ในอิสลามพวกเขาเหลานี้ลวนมีสิทธิที่มุสลิม
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จะตองดูแล ตองถือเปนเรื่องหลัก และจะตองไมมองวาเปนเรื่อง

รองที่ไมสําคัญเทาไรนัก และจะตองไมชวยเหลือเพื่อหวังจะ

ลําเลิกบุญคุณหรือดูถูกดูแคลนพวกเขา แตทวา ตองทําไปดวย

ความตระหนักวามันเปนหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติและภารกิจ

จําเปนของเขาเลยทีเดียว 

ในอิสลามถือเปนบาปใหญสําหรับใครคนหน่ึงที่นอน

หลับในสภาพที่อ่ิม และรูวาเพื่อนบานของเขากําลังอยูในสภาพ

ที่หิวโซ และเชนกันอิสลามไดหามบุคคลสองคนกระซิบคุยกันใน

ขณะที่บุคคลที่สามรวมวงอยูดวย เพื่อเปนการถนอมและดูแล

ความรูสึกตอกัน 

อิสลามไดกาวหนาไปมากกวาที่กลาวมาดวยซ้ํา  เพราะ

อิสลามไดสั่งใหเรามีความเมตตาแมกระท่ังตอสัตว และหามทํา

รายมันอีกดวย 

ตัวอยางหน่ึงที่แสดงถึงความละเอียดของอิสลามใน

เรื่องนี้ก็คือ อิสลามไดหามการเชือดสัตวตัวใดๆ ตอหนาตัวอ่ืน 

หามไมใหลับมีดตอหนาสัตวท่ีจะเชือด รวมถึงหามเชือดสัตวไม

ตายในครั้งเดียว 
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 แทจริง การมีสัจจะ มีความรับผิดชอบ มีความกลา

หาญ มีความเมตตา มีความละอาย การรักษาสัญญา เปน

มารยาทท่ีอิสลามไดสงเสริมอยางย่ิง และเชนเดียวกับการเย่ียม

ผูปวย การเดินสงศพผูตาย การทําดีตอพอแม การเย่ียมเยียน

ญาติพี่นอง เพื่อนบาน ชวยเหลือผู อ่ืน ลวนเปนมารยาทที่

อิสลามสงเสริมและสั่งใชทั้งสิ้น 

ในทางกลับกัน อิสลามไดหามมุสลิมอยางเด็ดขาดจาก

การอธรรม การโกหก การหย่ิงยโส การอิจฉา การลอเลียนผูอ่ืน

หรือดาวาและบิดพลิ้ว เปนตน 

ในอิสลาม ไมอนุญาตใหกลาวถึงบุคคลที่สามในทางที่

ไมดีถึงแมจะเปนความจริงก็ตาม และยังไดเรียกรองสูการใช

จายที่พอดีระหวาง การไมสิ้นเปลืองจนเกินเหตุและการไม

ตระหน่ีถ่ีเหนียว 

แทจริงแลว ในยุคที่สังคมมากมายกําลังประสบปญหา

ความแข็งกระดางของจิตใจ นิยมวัตถุอยางเกินขอบเขต เห็นแก

ตัวจนเลยเถิด เรากลับพบวาอิสลามมีทางออกในการแกปญหา

เหลาน้ีเอาไวอยางดีท่ีสุด  
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 คํากลาวที่ผานมาขางตนได ใหความหมายสั้น  ๆ 

เก่ียวกับอิสลามและความโดดเดนบางประการแลว ซึ่งนี่คงเปน

โอกาสที่ดีท่ีจะกลาวสะกิดวา อิสลามนี้เปนศาสนาที่ชัดเจน และ

งายตอการทําความเขาใจสําหรับทุกคน ซึ่งเปนศาสนาที่เปด

ประตูกวางเสมอสําหรับทุกคนที่จะเขารับนับถือ 

ถาหากวาการพูดถึงบัญญัติตางๆ ของอิสลามอัน

มากมายนั้นเปนสิ่งที่ไมอาจจะอธิบายไดดวยคําพูดสั้นๆ ณ ที่นี่

จึงขออธิบายเนื้อหาหลักๆ สักนิดหน่ึง เพื่อเพิ่มความเขาใจให

เห็นภาพไดชัดเจนมากย่ิงขึ้นสําหรับทานท่ีตองการจะรูเพิ่มเติม 

ทุก ๆ หลักการและความรูของอิสลามเปนสิ่งที่สําคัญ 

แตหลักการบางสวนก็มีความสําคัญมากกวาอีกบางสวน และ

ตอไปน้ีเปนหลักการท่ีสําคัญที่สุดหกประการที่จําเปนจะตอง

เชื่อมั่นดวยหัวใจ และอีกหาประการสําหรับการปฏิบัติ  

หลักความเชื่อท้ังหกประการมีดังน้ี 

1. การศรัทธาตออัลลอฮฺเพียงผูเดียว ไมมีภาคี

ใดๆ ควบคูกับพระองค 
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            นั่นคือ ดวยการที่ผูหนึ่งศรัทธาวา อัลลอฮฺเพียงผูเดียว

เทานั้นคือผูสรางโลกน้ีและสิ่งตางๆ และพระองคเพียงผูเดียวที่

บริหารจัดการตามที่พระองคประสงค เมื่อเปนเชนนี้แลว ดังน้ัน

การเคารพบูชาจะไมเกิดขึ้นกับผูใดเวนแตกับอัลลอฮฺเทานั้น ซึ่ง

การบูชานี้คือการปฏิบัติตามหลักการและเอกลักษณตางๆ ของ

อิสลาม พรอมกับเชื่อมั่นวาศาสนาอ่ืนนอกเหนือจากอิสลาม

ยอมเปนศาสนาที่โมฆะทั้งสิ้น 

 

2. การศรัทธาตอบรรดามลาอิกะฮฺ  

            มลาอิกะฮฺคือสิ่งถูกสรางหน่ึงของอัลลอฮฺ ที่พวกเรามอง

ไมเห็นในโลกน้ี พวกเขาดํารงการเคารพบูชาตออัลลอฮฺและไม

ทรยศพระองคอยางเด็ดขาด ซึ่งอัลลอฮฺไดสั่งใชมลาอิกะฮฺให

ปฎิบัติหนาที่ตาง ๆ บนโลกนี้อยางมากมาย เชน สั่งใชใหญิบรีล

เปนผูสงสารจากอัลลอฮฺสูบรรดาศาสนทูต และมลาอิกะฮฺมีกา

อีล คือผูที่ไดรับมอบหมายเรื่องนํ้าฝน และยังมีมลาอิกะฮฺที่ทํา

หนาที่นับการงานของมนุษยและจดบัญชีไวเพื่อการสอบสวนใน

วันสิ้นโลก และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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จําเปนจะตองเชื่อวาบรรดามลาอิกะฮฺเหลาน้ีทําหนาที่

ตาง  ๆ ตามที่ อัลลอฮฺไดมอบหมาย และจะไมปฎิบัติสิ่งใด

นอกจากที่อัลลอฮฺมอบหมายไวเทานั้น 

 

3.การศรัทธาตอบรรดาคัมภีร 

            คือการเชื่อมั่นวาอัลลอฮฺไดประทานคัมภีรตาง ๆ แก

ปวงบาวของพระองค ซึ่งมันคือคําดํารัสของอัลลอฮฺ ท่ีรวมดวย

สิ่งท่ีใหความสุขแกมนุษย อธิบายถึงสิ่งท่ีอัลลอฮฺรักและสิ่งที่

พระองครังเกียจ ซึ่งผูที่ถายทอดคัมภีรเหลาน้ีใหแกศาสนทูตก็

คือญิบรีล ผูซึ่งเปนหัวหนามลาอิกะฮฺ และนบีคือผูถายทอดแก

มนุษยชาติ 

คัมภีรท่ีอัลลอฮฺไดประทานลงมามีมากมาย อันไดแก 

คัมภีรอัต-เตารอฮฺซึ่งถูกประทานแกศาสนทูตมูซา คัมภีรอัซ-ซะ

บูรถูกประทานแกศาสนทูตดาวูด คัมภีรอัล-อินญีลถูกประทาน

ใหแกศาสนทูตอีซา และคัมภีรอัลกุรอานถูกประทานใหแกศาสน

ทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม 
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จําเปนจะตองศรัทธาวาอัลกุรอานคือคัมภีรท่ีไดยกเลิก

คัมภีรท้ังหลาย มีความหมายวาอัลกุรอานเพียงเลมเดียวเทานั้น

ที่จําเปนจะตองถูกปฏิบัติตามหลังจากที่ทานศาสนทูตมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไดถูกแตงต้ังขึ้นมา ซึ่งอัลกุรอานเลม

นี้ไดรวบรวมความพิเศษตาง ๆ ในคัมภีรกอนหนาไวแลว และได

เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยูอีกมากมาย 

คุณควรทราบวา อัลกุรอานคือหลักฐานที่สําคัญท่ีสุดท่ี

บงบอกวาศาสนานี้คือสัจธรรม ที่ถูกประทานมาจากพระผูเปน

เจา แนนอนวาอัลกุรอานถูกประทานลงมากวา 1400 ปแลว 

ต้ังแตบัดนั้นจนถึงเวลาน้ีก็ยังไมมีการคนพบขอผิดพลาด และ

ขอขัดแยงในอัลกุรอานเลยแมกระทั่งคําเพียงคําเดียวก็ตาม  

ในยุคปจจุบันน้ี ไดมีการคนพบความรูทางวิชาการ

ใหมๆ ซึ่งปรากฏวาสิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดมีระบุมาแลวในอัลกุ

รอานต้ังแตกาลเวลาอันยาวนานนับพันป 

            เชนเดียวกัน ต้ังแตยุคกาลเวลาท่ีผานมาจนกระท่ังถึง

ปจจุบันไมมีการเพิ่มเสริมเติมแตง หรือตัดทอนใด ๆ ในอัลกุ

รอานเฉกเชนท่ีเคยปรากฏในคัมภีรตาง ๆ กอนหนา ดังนั้น อัลกุ
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รอานที่คุณพบในดินแดนอันไกลโพน สุดทางทิศตะวันออก ก็ไม

มีความแตกตางกับอัลกุรอานท่ีคุณพบจากดินแดนอันแสนไกล

ทางทิศตะวันตกเลย หากวาคุณทําการเปดชมอัลกุรอานที่มีอายุ

นับรอยๆ  ป คุณก็จะไมพบสิ่งแตกตางจากอัลกุรอานที่ถูก

จัดพิมพในปจจุบันแตอยางใดแมเพียงอักษรเดียวก็ตาม และน่ี

คือการรักษาจากอัลลอฮฺตอคัมภีรเลมน้ี คือคัมภีรของศาสนา

สุดทายที่มาปดฉากศาสนาตางๆ 

           การพูดถึงอัลกุรอานอาจจะตองใชเวลายืดยาวมากเลย

ทีเดียว แตเปนการเพียงพอแลวสําหรับคุณ ที่จะทราบวาไมมี

อะไรเหมือนกับอัลกุรอานอยางสิ้นเชิง ทั้งดานรูปแบบสํานวน   

ผลที่ลึกซึ้งตอจิตใจ และเรื่องราวท่ีเก่ียวกับสิ่งเรนลับตาง ๆ เปน

ตน  

4. การศรัทธาตอบรรดาศาสนทูต 

            คือการที่มนุษยศรัทธาวาอัลลอฮฺไดคัดเลือกมนุษยคน

หน่ึงที่ ดีเลิศจากมวลมนุษยทั้งหลาย และไดประทานวะหฺยู 

(วิวรณ)แกเขา เพื่อทําการเผยแพรศาสนาแกมวลมนุษยชาติ 
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บรรดาศาสนทูตมีมากมาย อาทิ เชน นูหฺ อิบรอฮีม ดา

วูด สุลัยมาน ยูซุฟ มูซา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ในจํานวนศาสนทูตเหลาน้ันก็คือ อีซา(เยซู) บุตร

ของมัรยัม(มาเรียม) ซึ่งจําเปนท่ีเราจะตองศรัทธาวาทานคือศา

สนทูตของอัลลอฮฺ และเปนศาสนทูตท่ีย่ิงใหญ ดังนั้น จึงจําเปน

ที่จะตองศรัทธาตอการเปนศาสนทูตของทาน รัก และใหเกียติ

ตอทาน บุคคลที่โกรธและไมศรัทธาตอทาน แนนอนเขาไมมี

ความเปนอิสลามในตัวเขาเลย ดังเชนจะตองศรัทธาเชนกัน

วาอัลลอฮฺไดสรางอีซาโดยปราศจากบิดา โดยท่ีพระองคไดสงม

ลาอิกะฮฺเพื่อเปาดวงวิญญานสูครรภทานหญิงมัรยัมและได

กําเนิดศาสนทูตอีซาขึ้นมา 

มุสลิมไมพบหนทางท่ีจะปฏิเสธสิ่งดังกลาวนี้ได เนื่อง

จากอัลลอฮฺคือผู ท่ีสามารถบันดาลทุกสิ่งที่พระองคประสงค 

พระองคไดสรางอีซามาโดยปราศจากบิดาดังเชนที่พระองคได

สรางศาสนทูตอาดัมโดยปราศจากทั้งบิดาและมารดา 
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ดังนั้น  เราไดรับรู แลววาอีซา เปนเพียงศาสนทูต

ของอัลลอฮฺ หาไดเปนพระเจา หรือบุตรของพระเจาอยางที่ไดถูก

กลาวอางไม 

ศาสนทูตอีซาถูกสงมาพรอมกับการแจงขาวถึงการ

ปรากฏของศาสนทูตหลังจากทาน น่ันคือ มุหัมมัด บุตร อับ

ดุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม คือศาสนทูตทานสุดทาย

และจะไมมีศาสนทูตหลังจากทานอีก 

ศาสนทูต มุหัมมัด บุตรอับดุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิ

วะสัลลัม ผูนี้ คือผูท่ีอัลลอฮฺไดสงทานมาเมื่อ 1400 ปกอน เปน

บุคคลที่มนุษยชาติทั้งหมดที่มีชีวิตต้ังแตวันที่ทานถูกแตงต้ัง

จนกระทั่งวันสิ้นโลกจักตองศรัทธาตอทาน และตอบทบัญญัติที่

ทานนํามา เชื่อฟงสิ่งที่ทานใช และละเวนสิ่งท่ีทานหาม 

            บรรดาผูท่ีศึกษาชีวประวัติของทานศาสนทูตมุหัมมัด 

ศ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวเปนเสียงเดียวกันวา ทาน

คือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติอันย่ิงใหญ ซึ่งอัลลอฮฺไดมอบความ

พิเศษแกทาน ท่ีไมเคยมีในผูใดเลยท้ังกอนหนาและมาทีหลัง 
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การศึกษาสิ่งท่ีถูกเขียนเก่ียวกับชีวประวัติของทานเพียงแค

เล็กนอย ก็พอที่บงบอกถึงความสัจจริงในสิ่งท่ีฉันกลาวไดแลว 

เชนเดียวกันนั้น อัลลอฮฺไดมอบหลักฐานตาง ๆ ที่บง

บอกถึงการเปนศาสนทูตของทาน เปนหลักฐานที่พอจะทําให

การสงสัยในตัวทานเปนสิ่งที่เปนไปไมไดอีกแลวในทางปญญา  
ผูใดก็ตามที่ปฏิเสธการศรัทธาตอทานท้ัง ๆ ที่ อัลลอฮฺไดให

หลักฐานการยืนยันตาง ๆ มาแลว แนนอน เขาผูนั้นก็จะไม

สามารถยืนยันการเปนศาสนทูตใหแกศาสนทูตผูใดไดอีกเลย 

 

5. การศรัทธาตอวันสิ้นโลก  

            คือการเชื่อมั่นอยางหนักแนนวาหลังจากชีวิตในโลกน้ี

จะมีอีกชีวิตหน่ึงที่นิรันดรและสมบูรณกวา ซึ่งจะมีการตอบแทน 

มีความผาสุก และมีการลงโทษ  

ความผาสุกหมายถึง การจะไดอยูในสถานพํานักที่ถูก

เรียกวา สวรรค สวนการลงโทษก็จะอยูในสถานพํานักที่ถูก

เรียกวา นรก (ญะฮันนัม) 
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ผูที่ศรัทธา และปฏิบัติตามคําสอนของอิสลาม บ้ัน

ปลายของเขาคือสวรรค เปนสถานท่ีท่ีมีแตความโปรดปราน 

ความผาสุกทุกประเภท ท่ีปญญาไมสามารถหย่ังถึง และ

ความสุขในโลกนี้ไมสามารถเทียบเคียงความสุขในโลกหนาได

เลย บุคคลใดที่ไดเขาสวรรคเขาจะพํานักและมีความสุขอยางไม

มีสิ้นสุดเพราะจะไมมีการตายเกิดขึ้นอีก 

ในทางตรงกันขาม ผูที่ไมศรัทธาและฝาฝนหลักการของ

อิสลาม แนนอนบ้ันปลายของเขาจะพํานักในนรกญะฮันนัม ที่มี

ไฟลุกโชน และพบกับประเภทการทรมานที่ปญญาไมสามารถ

หย่ังถึง เปลวไฟและการลงโทษบนโลกนี้ไมสามารถเทียบเคียง

ในวันนั้นไดเลยแมแตนอย 

การศรัทธาวาจะมีการสอบสวน สวรรคและนรก 

หลังจากชีวิตในโลกดุนยาเปนสิ่งท่ีปญญาสามารถรับได เพราะ

เปนไปไมไดที่ชีวิตอันเพรียบพรอมในโลกน้ีจะเกิดขึ้นแลวก็สูญ

สลายไปด้ือๆ หลังจากนั้น นี่เปนเรื่องที่ไรสาระ และอัลลอฮฺพระ

ผูเปนเจาของเราน้ันทรงบริสุทธิ์จากการทําเรื่องเชนนี ้
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6. การศรัทธาตอการกฎสภาวการณ 

            คือ การชื่อมั่นวาทุกสิ่งท่ีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ไมวาจะเปน

การเคลื่อนไหว การหยุดนิ่ง ลวนเปนการรับรูและประสงค

ของอัลลอฮฺท้ังสิ้น จะไมมีสิ่งใดเกิดขึ้น เวนแตมันจะเปนสิ่งที่

พระองคประสงค และสิ่งที่พระองคไมประสงคจะไมเกิดขึ้น

อยางเด็ดขาด ซึ่งอัลลอฮฺไดบันทึกทุกสิ่งจะเกิดขึ้นใวในสมุด

บันทึกอันย่ิงใหญที่เรียกวา (อัล-เลาหฺ อัล-มะหฺฟูซ) กระดาน

บันทึกที่ถูกรักษา 

การศรัทธาในเรื่องน้ียังหมายรวมถึงการศรัทธาวา 

อัลลอฮฺทรงสรางทุกสิ่งทุกอยางอีกดวย  

 

สวนหลักปฏิบัติท่ีสําคัญท้ังหาประการในอิสลาม ไดแก : 

1. การท่ีบุคคลหน่ึงกลาวประโยคที่เปนกุญแจเพื่อเขาสู

อิสลาม มันคือสัญญาระหวางมนุษยกับพระผูอภิบาลของเขา 

เพื่อยืนยันวาเขาไดยืนหยัดอยูบนศาสนานี้ ซึ่งประโยคนี้ไดแก : 

 
ّ
 وأشهد أن �مداً رسول اهللا ،اهللا أشهد أال � إال
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อัชฮะดุ อัลลา อิลาฮะ อิลลัล ลอฮฺ 

วะ อัชฮะดุ อันนะ มุหัมมะดัร เราะซูลุล ลอฮ ฺ

ความวา : ฉันขอปฏิญานวาไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ 

และฉันขอปฏิญานวา มุหัมมัดคือศาสนทูตของอัลลอฮฺ 

มีใจความวา เปนการยืนยัน ยอมรับและยึดมั่นที่จะเคารพภักดี

ตออัลลอฮฺเพียงผูเดียว และการยอมรับวาอิสลามคือศาสนาท่ี

เที่ยงแท และพระเจาที่มีสิทธิในการบูชามีเพียงอัลลอฮฺเทานั้น 

และสิ่งเคารพบูชาอ่ืนนอกจากพระองคเปนโมฆะท้ังสิ้น รวมทั้ง 

ยอมรับวาศาสนาอ่ืนนอกเหนือจากอิสลามลวนเปนโมฆะ

เชนเดียวกัน  

สวนการยอมรับวามุหัมมัด เปนศาสนทูตของอัลลอฮฺ 

คือผูท่ีเปนมุสลิมจะตองปฏิบัติตามและเชื่อฟงในทุกสิ่งที่ทาน

นํามา 

 

2.การละหมาด 

            คือคํากลาว อิริยาบถ และบทขอพรตางๆ ที่ถูกปฏิบัติใน

รูปแบบเฉพาะ หาครั้งในทุก ๆ วัน ซึ่งการละหมาดแตละครั้ง
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ไมไดใชเวลามากแตอยางใดเลย มันใชเวลาประมาณแคหานาที

เทานั้น 

การละหมาดคือการติดตอระหวางบาวและพระผู

อภิบาลของเขา มุสลิมจะเกิดความรูสึกเชื่อมั่น สงบ สุขุม และ

ผอนคลายทางดานจิตวิญญาณจากการละหมาด 

 

3.การจายซะกาต 

 คือการที่มุสลิมผูที่มีทรัพยสินจายจํานวนหน่ึงจาก

ทรัพยของเขาแกผูขาดแคลน ในปริมาณ 2.5% ของจํานวน

ทรัพยเทานั้น เปนจํานวนไมมาก แตมันจะเกิดผลในสังคม

มุสลิมใหมีการชวยเหลือ มีความเมตตา และความผูกพันกัน 

สรางความรักใครและการเปนพี่นองซึ่งกันและกัน 

ฉันขอเนนยํ้าอีกวา การจายซะกาตนี้เปนหนาที่จําเปนเฉพาะคน

รวย สวนคนจนน้ันไมใชหนาท่ีสิ่งจําเปนสําหรับพวกเขา 
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4.การถือศีลอด 

             หมายถึง การที่ บุคคลละเวนอาหารและเครื่องด่ืม 

รวมท้ังการหลับนอนกับภรรยา ในชวงเวลาเดือนเราะมะฏอน 

ของทุก ๆ ป ระหวางเวลาดวงอาทิตยขึ้นจนกระทั่งลับขอบฟา 

การถือศีลอดถูกกําหนดเปนขอยกเวนแกผูปวย และผูที่

มีขอยกเวนอ่ืน ๆ พวกเขาสามารถ กิน ด่ืม ในตอนกลางวันของ

เราะมะฎอนได และถือศีลอดชดใชในเวลาตอมาตลอดทั้งป

หลังจากที่หมดภาวะความจําเปนแลวตามจํานวนวันท่ีขาดการ

ถือศีลอดในเราะมะฎอน  

การถือศีลอดมียังประโยชนแกสุขภาพรางกายและ

จิตใจ เชน การพักระบบยอยอาหารในรางกายในบางเวลา การ

ที่มุสลิมมีความรูสึกสูงสงทางจิตวิญญาณ และมีมารยาทที่

สมดุล และการที่มุสลิมรูสึกรับรูถึงความลําบากของพี่นองของ

เขาที่ยากจน ไมมีอาหารปะทังชีวิตเพียงพอตลอดทั้งป เขาจึง

เกิดความถอมตนและรีบเรงในการชวยเหลือพี่นองของเขาท่ีขาด

แคลน เปนตน 
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5.การประกอบพิธหัีจญ 

            หมายถึง รูปแบบของการประกอบศาสนกิจตาง ๆ เปน

การเฉพาะ ณ เมืองมักกะฮฺ ซึ่งเปนขอบังคับเพียงครั้งเดียวใน

ชีวิตมุสลิม ผูที่มีความสามารถทางดานทรัพยและสุขภาพ

รางกาย สวนผูท่ีไมมีความสามารถดังกลาวก็ถือวาอนุโลมใหละ

เวนได 

  การประกอบพิธีหัจญมีประโยชนมากมาย เชน การ

รวมตัว  ของมุสลิมจากท่ัวทุกมุมโลกในสถานที่เดียวกัน เพื่อทํา

ความรูจัก และสรางความรักซึ่งกันและกัน และยังเปนการ

ฝกฝนความอดทน มารยาท แสวงหาเพิ่มพูนความศรัทธาและ

ความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ ตลอดระยะเวลาการประกอบพิธี

หัจญ 

 

หลังจากน้ีตอไป 

            หวังวาคําพูดท่ีผานมาจะเปนการเพียงพอสําหรับคุณใน

การอธิบายถึงรูปลักษณของอิสลามอยางสรุป 
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ฉันขอเรียกรองคุณ ผูที่ยังไมเปนมุสลิมทั้งหลาย ได

โปรดฟงคําเ รียกรองจากหัวใจที่สัจจริงและเปนหวงทาน

ทั้งหลายวา จงครุนคิดเถิดกอนท่ีความตายจะมาหาคุณอยาง

กะทันหันและคุณก็จะเสียชีวิตในสภาพที่คุณยังไมเขารับอิสลาม 

ซึ่งแนนอนมันจะเปนการขาดทุนที่ใหญหลวง 

คุณทราบไหมวา อะไรคือความหมายของการเสียชีวิต

ของคุณในสภาพที่ยังไมเขารับอิสลาม? มันหมายถึง การที่คุณ

จะเขานรกญะฮันนัม และคุณจะถูกลงโทษในนั้นอยางนิรันดร

กาล จะไมมีท่ีสิ้นสุด น่ีคือสัญญาของอัลลอฮฺตอผูท่ีเสียชีวิตใน

สภาพท่ียังไมเปนมุสลิม และทําไมคุณยังเสี่ยงลาชากับประเด็น

ที่อันตรายและสําคัญเชนนี้ดวยเลา ? 

            ฉันจะถามคุณหน่ึงคําถาม กรุณาตอบตามความเปน

จริง คุณจะขาดทุนอะไรเมื่อคุณเขานับถืออิสลาม? ใช อะไรคือ

สิ่งที่คุณจะเสียมันไปเมื่อคุณเขารับอิสลาม? 

           เมื่อคุณเขารับอิสลาม คุณก็จะใชชีวิตอยางปกติ แตจะมี

อะไรเพิ่มมากกวาเดิม นั่นคือ ความบริสุทธิ์ ความสุข การมี
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ระบบระเบียบในชี วิต และอ่ืนๆ และหลังจากความตาย 

ความสุขที่ย่ิงใหญและถาวรก็กําลังรอคุณอยู 

            และเมื่อคุณมั่นใจวาอิสลามน้ันถูกตอง แตคุณกลัววา

การรับอิสลามจะขัดขวางคุณจากความเพลิดเพลินกับ

การละเลนและความบันเ ทิงที่ คุณขาดมันไม ได  ก็ โปรด

เปรียบเทียบระหวางความเอร็ดอรอย เพลิดเพลินอันแสนสั้น

และมีขีดจํากัดนี้ กับความโปรดปราน ความสุข และความ

สนุกสนานอันถาวร อะไรสมควรที่คุณจะเลือกมัน? 

            คุณสามารถเขารับอิสลาม และพยายามละท้ิงขอหามที่

เคยทํามาอยางเปนขั้นเปนตอน และเมื่อคุณวิงวอนขอตออัลลอ

ฮฺดวยความสัจจริง แนนอนพระองคก็จะชวยทาน 

           อยางไรก็ตาม ถาคุณยังไมสามารถละท้ิงมันไดในขณะที่

คุณรับอิสลามแลว สภาพท่ีแยท่ีสุดก็คือคุณเปนมุสลิมที่ทําบาป

และเปนผูบกพรอง ซึ่งสภาพที่แยที่สุดนี้ก็ยังดีกวาการที่คุณ

ไมไดเปนผูศรัทธา 

           หากคุณคิดวาสุดทายนี้ การเขารับอิสลามจะทําใหคุณ 

มีบุคลิกภาพที่ลดลง และคุณยังไมสามารถพอท่ีจะตัดสินใจ 
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หรือคุณอาจจะกลัวคําพูดของผูคน หรือคําเยาะเยยจากพวกเขา  

โปรดทราบเถิดวา สิ่งดังกลาวนั้นเปนแคขอระแวงที่ไมเปนความ

จริง คุณไมใชบุคคลแรกที่เขารับอิสลาม แตผูคนมากมาย

นอกเหนือจากคุณที่ไดตัดสินใจสูอิสลาม โดยท่ีการใชชีวิตของ

พวกเขาไมพังทลาย ไมมีการขาดทุนใดๆ และพวกเขาไมเสียใจ

เลยที่เลือกอิสลาม และมันคุมแลวหรือที่คุณจะแลกความสุข

ของคุณบนโลกน้ีและโลกหนากับเพียงคําพูดคําดูถูกของคนแค

ไมก่ีคน? 

และนี่ เปนประเด็นที่สํา คัญย่ิง ที่ คุณจะตองหยุด

ใครครวญและพิจารณามันใหนาน 

ขอฝากคําพูดสุดทายของฉันแกคุณวา : จงระวัง

อยาใหตัวเองเปนผูท่ีขาดทุน 
สุดทาย ฉันขอวิงวอนตออัลลอฮฺไดโปรดนําทางใหแก

คุณสูสัจธรรมดวยเถิด  

 

ดวยปรารถนาใหคุณไดพบกับสิ่งดีๆ จากผูเขียน 

ดร. ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ  


