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อสิลามคืออะไร? 

 
เราจะสามารถหาค าอธิบายในความยิ่งใหญ่ของจกัรวาล

ได้อยา่งไร ? มีค าชีแ้จงใดๆบ้างท่ีสร้างความมัน่ใจแก่เราถึงการมีอยู่
ท่ีเร้นลบันี ้? 

เราส านึกและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ไม่มีครอบครัวใดจะ
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากหัวหน้า
ครอบครัวท่ีมีความรับผิดชอบ และไม่มีเมืองใดๆท่ีจะสามารถ
เจริญรุ่งเรืองได้ นอกจากการบริหารท่ีดีและไม่มีรัฐใดๆท่ีจะสามารถ
รอดอยูไ่ด้ นอกจากจะต้องมีผู้น าท่ีมีความสามารถ  

และเรายอมรับในความเป็นจริงว่า ไม่มีสิ่งใดๆ จะบงัเกิด
ขึน้เองได้โดยล าพัง นอกจากนัน้ เรายังสามารถสังเกตเห็นว่า 
จกัรวาลอนัยิ่งใหญ่ถกูจดัอยู่อย่างมีระเบียบ และปฏิบตัิหน้าท่ีของ
มนั อย่างมีประสิทธิภาพ และมนัอยู่รอดอย่างนีม้าเป็นเวลาพนั ๆ ปี
มาแล้ว อย่างนีเ้ราจะกล่าวว่า ทุกอย่างนีเ้กิดขึน้เองโดยบังเอิญ 
อย่างไม่มีแบบแผนได้อย่างไร ? เราจะให้เหตุผลว่า การมีอยู่ของ
มนษุย์และจกัรวาลโลกนีเ้ป็นไปตามธรรมชาตไิด้อยา่งไร ? 
 มนุษยชาติเรานี ้เป็นเพียงส่วนหนึ่งท่ีเล็กท่ีสดุของจกัรวาล
อันยิ่งใหญ่ หากเขาเคยเป็นผู้ วางแผนการและเห็นในคุณค่าและ
ความดีงามของแผนการนัน้ การเป็นอยู่ของเขาและการอยู่รอดของ
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จักวาลก็จ าเป็นต้องตัง้อยู่บนหลักการวางแผนและนโยบายท่ีดี
เชน่กนั 
 น่ีหมายถึง การมีอยู่ขององค์ประกอบแห่งปัจจยัของเรานี ้
ได้ถูกออกแบบและวางแผนมาล่วงหน้าอย่างมีระบบ และต้องมี
อ านาจพิเศษในการท่ีจะให้บงัเกิดและบงัคบัมนัให้ด าเนินไปอย่างมี
ระบบด้วยดี 
 ในโลกนีต้้องมีพลังอ านาจท่ียิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง ท่ีด ารงอยู่
ตลอดกาล เพ่ือบงัคบัให้ทกุสิ่งเป็นไปอย่างมีระบบในความสวยงาม
แหง่ธรรมชาตนีิก็้เช่นกนัจะต้องมีผู้สร้างผู้ ให้บงัเกิดท่ียิ่งใหญ่ ผู้ซึง่ได้
ให้บังเกิดศิลปกรรมชิน้หนึ่งท่ีงามเลิศ และทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
ส าหรับจดุประสงค์อนัดียิ่งของชีวิต 
 บุคคลผู้ซึ่งรู้แจ้ง เห็นชดั ต้องยอมรับว่า ผู้สร้างท่ียิ่งใหญ่นี ้
คือ “พระผู้ทรงเป็นเจ้า”(ศาสนาอิสลามเรียกพระองค์ว่า อลัลอฮฺ)
พระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา เพราะมนุษย์ไม่สามารถสร้างหรือให้
บังเกิดมนุษย์ด้วยกันได้ และพระองค์ก็ไม่ใช่สัตว์ หรือต้นไม้ 
พระองค์ไม่ใช่เทวรูปหรือรูปปัน้ใดๆ ทัง้สิน้ เพราะสิ่งเหล่านี ้ไม่
สามารถให้บงัเกิดตนเอง และไม่สามารถให้บงัเกิดสิ่งอ่ืนจากมนัได้ 
พระองค์ทรงคณุลกัษณะท่ีแตกตา่งจากสิ่งเหล่านีโ้ดยสิน้เชิง เพราะ
พระองค์คือ พระผู้ทรงสร้างและผู้ ทรงดูแลรักษาสรรพสิ่งทัง้มวล 
พระผู้ ทรงสร้างนัน้ย่อมจะแตกต่างและยิ่งใหญ่กว่าสิ่งถูกสร้าง
ทัง้หลายในชัน้ฟ้าและแผน่ดนิ 
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 เราสามารถรู้จัก “อัลลอฮฺ”พระผู้ เป็นเจ้าได้ด้วยหลาย
วิถีทาง และมีสรรพสิ่งหลายอย่างท่ีบง่บอกถึงพระองค์ ความพิศวง
อนัมากมายคณานบั และความซาบซึง้อนัประหลาดยิ่งของโลกเรา
นี ้เปรียบเสมือน หนังสือท่ีเปิดกว้างอยู่ ซึ่งเราสามารถอ่านได้
เก่ียวกบัพระองค์อลัลอฮฺ นอกจากนี ้พระองค์ได้ทรงประทานความ
ช่วยเหลือแก่เราโดยผ่าน บรรดาศาสนทูตและคัมภี ร์ต่างๆ ท่ี
พระองค์ส่งมายังมนุษยชาติ บรรดาศาสนทูตและคัมภีร์เหล่านี ้
สามารถชีแ้จงถึงสิ่งท่ีเราต้องการรู้เก่ียวกับพระองค์อัลลอฮฺ การ
ยอมรับโดยดษุฎีในหลกัค าสัง่สอนและทางน าแห่ง “อัลลอฮฺ”ดงัท่ี
ได้ถูกประทานแก่ท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ
วะสลัลมั นัน่คือ ศาสนา แหง่ อิสลาม 
 อิสลาม ได้สั่งสอนในเร่ืองความศรัทธาในเอกภาพและ
อ านาจสูงสุดแห่งอัลลอฮฺ ซึ่งได้ท าให้มนุษยชาติได้ตระหนักถึง
ความหมายท่ีแท้จริงของจักรวาล และการเป็นอยู่ของเขาใน
จกัรวาลนี ้หลกัความเช่ือถือดงักล่าวได้ท าให้มนษุย์ชาติมีความรู้สึก
ปราศจากความกลวัตา่ง ๆ และท าลายความเช่ือถือทางไสยศาสตร์ 
โดยท าให้มนุษยชาติมีจิตส านึก ในการมีอยู่ของอัลลอฮฺผู้ ทรง
ยิ่งใหญ่ และส านึกในหน้าท่ีในฐานะบ่าวท่ีมีต่อนาย ความเช่ือถือนี ้
จ าต้องแสดงออกและตรวจสอบด้วยการกระท า เพียงแค่ความ
เช่ือถือเทา่นัน้ไมเ่ป็นการเพียงพอ  
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ความเช่ือศรัทธาในอัลลอฮฺองค์เดียวจ าเป็นต้องมอง
มนุษยชาติในฐานะครอบครัวหนึ่ง ภายใต้อ านาจแห่งสากล
จกัรวาลของอลัลอฮฺ พระผู้ทรงสร้าง พระผู้ทรงประทานเคร่ืองยงัชีพ 
ตอ่สรรพสิ่งทัง้มวล 
 อิสลาม ปฏิเสธแนวความคิดเก่ียวกับ “ชนผู้ถูกคัดเลือก”
การเช่ือมัน่ศรัทธาในพระองค์อลัลอฮฺและปฏิบตัิตนด้วยวิถีท่ีดีงาม 
เป็นเพียงหนทางเดียวเท่านัน้ท่ีจะน าพาเราสู่สวนสวรรค์ ดังนัน้ 
ความสมัพนัธ์ตอ่พระองค์อลัลอฮฺจึงสามารถกระท าได้โดยตรง และ
ปราศจากส่ือกลางใด ๆ  
 อิสลามหาใช่ศาสนาใหม่แตอ่ย่างใดไม่ แตเ่ป็นแก่นแท้ของ
สารดัง้เดิมและเป็นทางน าซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่
บรรดาศาสนทตูทกุท่านก่อนหน้านีเ้ช่น ศาสนทตูอาดมั, ศาสนทตูนู
ฮฺ(โนอาห์), ศาสนทูตอิสมาอีล (ยิสมาอิล),ศาสนทูตอิสหาาก(ไอ
แซก), ศาสนทูตดาวูด (เดวิด), ศาสนทูตมูซา (โมเสส),ท่านศาสน
ทูตอีซา(พระเยซูคริสต์) ขอความสันติสุข จงมีแด่ท่านเหล่านัน้ทุก
คน 

คมัภีร์อลักุรอาน คือ พระด ารัสสุดท้ายท่ีได้ถูกประทานลง
มา ซึง่นบัวา่เป็นท่ีมาแหง่หลกัค าสัง่สอนและกฎหมายอิสลาม 
 คมัภีร์อลักรุอาน มีสาระสมัพนัธ์กบัพืน้ฐานแห่งข้อบญัญัติ

ทางศาสนา, จริยธรรม, ประวตัิศาสตร์แห่งมนุษยชาติ, การเคารพ

ภักดี, ความรู้วิชาการ, วิทยปัญญา, ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
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กบัพระผู้ เป็นเจ้า, และความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุยชาติในทกุด้าน, 

เป็นค าสอนท่ีกว้างขวาง ซึง่บนพืน้ฐานดงักลา่ว สามารถสร้างระบบ

ท่ีถูกต้องใน ด้านความยุติ ธรรมในสังคมมนุษยชาติ ,ระบบ

เศรษฐศาสตร์, การเมืองการปกครอง, นิติบัญญัติ, นิติศาสตร์, 

กฎหมาย, และความสัมพัน ธ์นานาชาติ , เหล่านี  ้คือ  สาระ

ส่วนประกอบท่ีส าคญัยิ่งของค าสั่งสอนแห่งพระคมัภีร์อลั-กุรอาน 

และพจนารถอนัเป็นถ้อยค าสอนและแบบอยา่งของท่านศาสนทตูมู

ฮมัหมดั ศอ็ลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั ซึ่งได้ถกูรายงานและรวบรวม

โดยบรรดาสาวกผู้อทุิศตนของท่านอย่างพิถีพิถนัมาก และได้ให้ค า

บรรยายโองการคมัภีร์อลักรุอานอยา่งละเอียด 
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หลักความเช่ือของศาสนาอสิลาม 

 
มุสลิมผู้ ยึดมั่นอย่างแท้จริงและเคร่งครัด จ าต้องมีความ

เช่ือมัน่ศรัทธาในข้อบงัคบัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. ต้องศรัทธามัน่ในอลัลอฮฺองค์เดียว ผู้ทรงมีอ านาจสงูสดุ ผู้ทรง
มีอยู่ชั่วนิรันดร์ ผู้ทรงคุณลักษณะเป็นเจ้า ผู้ทรงอภิสิทธิแต่ผู้
เดียว ผู้ ทรงกรุณาปรานี ผู้ ทรงเมตตา ผู้ ทรงสร้างและผู้ ทรง
ประทานให้ซึง่เคร่ืองยงัชีพ 

2. ต้องศรัทธามั่นใน บรรดาศาสนทูต (หรือท่ีเรียกว่า รอซูล) 
ทัง้หลายของอลัลอฮฺโดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ ระหว่าง
ท่านเหล่านัน้  ทุก ๆ ประชาชาติ  ท่ี มี ช่ือในอดีต ต่างก็ มี 
ศาสนทูตผู้ กล่าวเตือน ซึ่งถูกส่งมาโดยอัลลอฮฺ ท่านเหล่านัน้
ได้รับเลือกจากพระองค์ เพ่ือมาสั่งสอนมนุษยชาติ และน า
ข่าวสารของพระองค์มาเผยแพร่ อัล -กุรอานได้กล่าวถึงช่ือ 
บรรดารอซูล 25 ท่าน ส าหรับท่านศาสนทูตมูฮัมหมัด เป็น 
รอซูลท่านสดุท้ายในบรรดารอซูลท่ีถกูส่งมาทัง้หมด ท่านคือผู้
ทรงเกียรตยิศท่ียิ่งใหญ่บนรากฐานแหง่ความเป็นศาสนทตู 

3. มุสลิมต้องศรัทธามั่นต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ คัมภีร์
เหลา่นี ้คือ แสงสวา่งน าทางท่ีได้ถกูประทานมายงับรรดารอซูล 
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เพ่ือแนะน า ชีแ้จงให้แก่บรรดาประชาชาติของท่านได้รับทราบ
แนวทางท่ีเท่ียงตรงของอัลลอฮฺ ได้มีการกล่าวอ้างเป็นพิเศษ 
ถึงคัมภีร์ต่าง ๆ ของท่านศาสนทูตอิบรอฮีม(อับราฮัม), ท่าน 
ศาสนทูตมูซา(โมเสส), ท่านศาสนทูตดาวูด (เดวิด) และ
ท่านศาสนทูตอีซา(พระเยซูคริสต์) แต่ทว่า บรรดาคัมภี ร์
ดังกล่าวบางเล่มได้ถูกแก้ไข เพิ่มเติมหรือสูญหายก่อนหน้า
คัมภี ร์อัลกุรอานจะถูกประทานลงมาแก่ท่านศาสนทูต 
มูฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม เป็นเวลาช้านาน 
ฉะนัน้ พระคมัภีร์ท่ียงัด ารงแบบฉบบัดัง้เดิม และสมบรูณ์แบบ
ท่ีสดุในปัจจบุนันี ้ก็คือ อัลกุรอานเทา่นัน้ 

4. มุสลิมท่ีแท้จริงต้องศรัทธาในบรรดามลาอิกะฮฺของอัลลอฮฺ 
มลาอิกะฮฺเหล่านีท้รงรูปแบบจิตวิญญาณอันบริสุทธ์ิ เป็นสิ่ง
ถูกสร้างท่ีดีเลิศซึ่งปราศจากความต้องการกินด่ืมหรือหลับ
นอน มลาอิกะฮฺจะเคารพภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺ ตลอด
กลางวนัและกลางคืน เป็นบา่วท่ีทรงเกียรตขิองอลัลอฮฺ ท่ีได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าท่ีส าคญั ๆ และจะไม่พูด ก่อนท่ีอัลลอฮฺ
จะสัง่ แตจ่ะปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีพระองค์ทรงสัง่ใช้ทกุประการ 

5. มุสลิมจ าต้องศรัทธาในวนัสุดท้ายวนัแห่งการตดัสิน โลกนีจ้ะ
สญูสลายในวนัหนึ่ง ซึ่งในวนันัน้บรรดาคนตายจะถกูให้ฟืน้คืน
ชีพ เพ่ือรับทราบผลกรรมทัง้ดีและชัว่ การตดัสินจะกระท าโดย
ความยตุิธรรมยิ่ง บคุคลใดท่ีผลการบนัทึกของเขาดี ก็จะได้รับ
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รางวัลด้วยความเอือ้เฟื้อ และได้รับการต้อนรับสู่สวนสรรค์
ของอลัลอฮฺ ส าหรับคนท่ีการบนัทึกของเขามีแต่ความชัว่ ก็จะ
ได้รับการลงโทษและขบัไสไลส่ง่สูข่มุนรก 

6. มุสลิมจ าต้องศรัทธามั่นในกฎก าหนดสภาวะทัง้ดีและชั่ว 
ซึ่ งอัลลอฮฺ  ได้ทรงก าหนดให้แก่บรรดาสิ่ งถูกส ร้าง และ
มนุษยชาติ ด้วยความรอบรู้ของพระองค์เป็นการล่วงหน้า ทุก
สิ่งทุกอย่างได้ถูกวางแผนการไว้ล่วงหน้า ด้วยอ านาจและ
ความรอบรู้ของพระองค์โดยปราศจากเวลา และไม่มีสิ่งใด
เกิดขึน้ในอาณาจักรของพระองค์นอกจากความรอบรู้และ
ความต้องการของพระองค์ ความรอบรู้และอ านาจของ
พระองค์ทรงมีอยู่และปฎิบตัิการได้ตลอดเวลาเหนือบ่าวและ
สิ่งถูกสร้างอ่ืน ๆ ของพระองค์ พระองค์ทรงรอบรู้เหนือทุก
สรรพสิ่ง ทรงเมตตา กรุณา กิจการใด ๆ ของพระองค์ย่อมมี
เป้าหมายอันดีเลิศ หากเรามีความเช่ือเช่นนีใ้นจิตใจและใน
ความคดิของเรา เราควรท่ีจะต้องยอมรับ ด้วยความศรัทธามัน่
อย่างแท้จริงในสิ่งท่ีพระองค์ทรงลิขิต ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่
เข้าใจได้หรือคดิวา่มนัไมดี่ 
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หลักปฏบิัตขิองศาสนาอสิลาม 

 
 การศรัทธาท่ีปราศจากการปฏิบัติ ย่อมจะไร้คุณค่าตาม
ทศันะแห่งอิสลาม ความเช่ือมัน่โดยธรรมชาติเป็นความรู้สึกท่ีรับได้
ง่าย และอาจจะเป็นวิถีทางท่ีมีผลดีท่ีสุด แต่เม่ือไม่ปฏิบัติหรือ
น ามาใช้แล้ว การมีอยู่และอ านาจแรงดลใจของมันก็จะสูญสิน้ได้
โดยเร็ว 
 ในอิสลามมีหลกัปฏิบตัห้ิาประการท่ีจ าเป็นดงันี ้
 
1. ชะฮาดะตัยน์ คือ การปฏิฎานตนว่า ไม่มีผู้ ใดท่ีสมควรแก่การ

เคารพภัก ดีนอกจากอัลลอฮฺองค์ เดียว และมู ฮัมหมัด 
ศ็อลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั คือศาสนทูตของพระองค์ซึ่งถูก
สง่มายงัมนษุยชาต ิจนกระทัง่วนัแหง่การตดัสิน มสุลิมทัง้มวล
จ าต้องปฏิบัติตามแบบฉบับ ท่ี ดีงามของท่าน ศาสนทูต 
มฮูมัหมดั ศอ็ลลลัลอฮฺอะลยัฮิวะสลัลมั  

2. เศาะลาฮฺ  ห รือ นมาซ/ละหมาด คือ การสวดอ้อนวอน
ประจ าวนัห้าเวลา ดงัเป็นหน้าท่ีของมสุลิมทัง้ชายหญิงจ าต้อง
ปฏิบตัิต่ออัลลอฮฺ การปฏิบัติเศาะลาฮฺเป็นประจ าจะท าให้มี
ความเช่ือมั่นในอัลลอฮฺมีชีวิตชีวาเพิ่มยิ่งขึน้และจะกระตุ้ น
มนุษย์สู่จรรยาธรรมท่ีสูงส่ง นมาซยังท าให้จิตใจมีความ
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บริสุทธ์ิผุดผ่อง และยบัยัง้จากการล่อลวงสู่ความประพฤติชัว่ 
ผิดศีลธรรม 

เศาะลาฮฺ หรือการละหมาดดงักลา่ว คือ 

 เศาะลาตุล ฟัจญ์รฺ หรือ นมาซศบุห์ (เวลาก่อนรุ่ง
สาง) 

 เศาะลาตซุซฮฺุรี  (เวลาหลงัเท่ียง) 

 เศาะลาตลุอศัร์  (เวลาบา่ยและเร่ิมเข้าชว่งเย็น) 

 เศาะลาตลุมฆัริบ  (หลงัตะวนัตกดนิ) 

 เศาะลาตลุอิชาอ์  (เวลากลางคืน) 
3. ซะกาต  ความหมายตามตัวง่าย ๆ ของซะกาต คือ การ

ซกัฟอก, ความบริสทุธ์ิ,ส่วนความหมายตามหลกัวิชาการของ
ค า ๆ นี ้ได้ถูกก าหนดไว้ส าหรับทรัพย์สินมีค่าหรือเงินทองท่ี
ครบรอบปี ซึ่งมุสลิมผู้ มีทรัพย์ครอบครองในเวลาท่ีถกูก าหนด
ไว้จ าต้องจ่ายให้แก่ผู้ มีสิทธิท่ีจะได้รับแต่ความส าคัญของ 
ซะกาตในด้านศาสนาและจิตวิญญาณนบัว่ายงัมีความหมาย
ลึกซึง้อยู่อีกมาก ดังนัน้คุณค่าของซะกาตสามารถ ส่งผล
สะท้อนตอ่มนษุยชาต ิและสงัคม การเมือง ได้เป็นอยา่งดี 

4. เศาว์มฺ หรือ การถือศีลอดในช่วงเดือนเราะมะฎอน ชาวมสุลิม 
ไมไ่ด้งดเว้นจากการรับประทาน, การด่ืม และการร่วมประเวณี
ระหว่างเวลารุ่งสางจนกระทัง่ตะวนัตกดินเพียงเท่านัน้ แตเ่ขา
ยงัจ าต้องงดเว้น จากการคิดท่ีไม่มีศิริมงคล, ความตัง้ใจท่ีชั่ว
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ร้าย และความปรารถนาอ่ืนๆ ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เดือนเราะมะฎอน การถือศีลอดได้สอนให้เรามีความรัก สมคัร
สมาน, สามัคคี, มีความบริสุทธ์ิใจ, อุทิศเพ่ือส่วนรวม, การ
ต่อสู้ และบงัคบัจิตใจตนเอง และยังได้สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อ
สงัคมส่วนรวม, การอดกลัน้บงัคบัตนไม่ให้มีความเห็นแก่ตวั
และบงัคบัความอยาก 

5. ฮัจญ์ (การแสวงหาบญุ ณ เมืองมกักะฮฺ)ชาวมสุลิม จ าต้องไป
ประกอบพิธีนี ้ณ เมืองมกักะฮฺอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในชีวิต หาก
เขามีความสามารถ ทัง้ร่างกายและทรัพย์สินใช้จ่ายในการ
เดินทางฮจัญ์ คือ การประชุม, การชุมนุม ประจ าปีด้วยความ
ศรัทธามั่นในพระผู้ เป็นเจ้า ซึ่ง ณ ท่ีนัน้ ชาวมุสลิมจะพบปะ
แสดงความรู้จักซึ่งกันและกัน, ศึกษาหรือปรึกษาหารือใน
กิจการทั่วๆ ไปของพวกเขา และส่งเสริมบ ารุงรักษา และยก
ฐานะกิจการของตนให้ดีขึน้  เป็นการแสดงออกซึ่งความ
สามคัคีแห่งโลกอิสลาม, ภราดรภาพ และความเสมอภาคของ
มสุลิม 
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อิสลามคืออะไร? แนะน าและอธิบายอิสลามเบือ้งต้น
ส าหรับผู้ไม่ใช่มุสลิมเพื่อท าความรู้จักอิสลามในระดับ
แรกเกร่ินน าด้วยภาพรวมโดยสังเขป และตามด้วยการ
อธิบายหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติที่แก่นแกนของ
ศาสนาอิสลามอย่างคร่าวๆ 
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