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สิ่งที่มนุษยทุกคนตองทราบ
คุณทราบหรือเปลา
๑. โลกใบกลม ๆ ที่กลมกลืนและงดงาม ฟากฟาและแผนดิน ดวงจันทรและดวงอาทิตยตางโคจร
ไปในจักรวาลอยางมีระเบียบและเปนระบบ มวลมนุษยและสรรพสิ่งที่มีอยูบนโลกหลานี้ ไมสามารถที่มี
มาไดดวยตนเองหรือธรรมชาติ แนนอนตองมีผูสราง และผูสรางนั้นคืออัลลอฮฺ
๒. อัลลอฮฺ คือพระเจาที่แทจริง ผูทรงสรางมนุษย และมวลสรรพสิ่งตาง ๆ พระองคทรงเปนผู
คุมครอง และดูแลสิ่งตาง ๆ พระองคทรงมีอํานาจเหนือสรรพสิ่ง ทรงรอบรูยิ่ง ทรงมีชีวิต และทรงใหตาย
ทรงอํานวยและทรงเอาคืนปจจัยยังชีพ ทรงประทานความโปรดปราน ทรงใหความสุขสบาย ทรงใหหาย
จากโรคภัยไขเจ็บ ทรงใหฟนคืนชีพในโลกหนา
ทั้งหมดนี้ พระองคทรงกระทําตามความประสงคของพระองค ดังนั้นทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ยอม
อยูภายใตอํานาจของพระองคผูเดียวเทานั้น
ธรรมชาติของมนุษยตางยอมรับตอการมีอยูของอัลลอฮฺ แมวาความคิดเห็นและอารมณของเขาไม
ยอมรับ
พึงสังเกตุ หากผูหนึ่งผูใดประสบกับความทุกขยากที่มหันต จิตใจวาวุนอยูตลอดเวลา ความทุกข
ยากเชนนี้ หมอที่ชํานาญการก็ไมสามารถรักษาความเจ็บปวดนั้นได แมวาจะมีการใหยาที่ทรงคุณภาพก็
ตาม แตจิตใจกลับทวีความเจ็บปวดเรื่อยมา ความเกงและความชํานาญทางการแพทยในโลกนี้ ไมสามารถ
อํานวยประโยชนแกผูนั้นไดเลย ในสภาพเชนนี้เราจะไปพึ่งอะไร หวังความชวยเหลือจากใคร และจะ
มีความเปนอยูอยางไร ?
ดั ง นั้ น จะเห็ น ว า ธรรมชาติ อั น บริ สุ ท ธิ์ ข องมนุ ษ ย ก ระซิ บ บอกแก จิ ต ใจว า ยั ง มี อํ า นาจหนึ่ ง ที่
สามารถอํานวยความสุขสบาย ความราบรื่น และปลดปลอยจากความเจ็บปวดเหลานั้นได อํานาจ
ใดเลาที่สามารถประทานสิ่งเหลานี้ ? มิใชอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ พระเจาที่แทจริง
๓. มนุษยคนแรกที่อัลลอฮฺทรงสรางคือ อาดัม คนที่สองคือ ฮาวา ภรรยาของทานเอง จากสามี
ภรรยาคูนี้เอง ที่ใหกําเนิดลูกหลานไปทั่วโลก
ดังนั้น มนุษยทุกคนมาจากอาดัมและฮะวา
อาดัมถูกสรางมาจากดิน และฮะวาถูกสรางจากสวนหนึ่งของอาดัม
ฉะนั้นมนุษยถูกสรางมาจากดิน และเพิ่มวงศตระกูลจากอสุจิ มิใชมาจากลิง ดังที่บางคนเขาใจ
กัน
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๔. อัลลอฮฺทรงประทานคําสอนและศาสนาของพระองคแกอาดัมและมนุษยทุกคน เพื่อนับถือ
ศาสนาอิสลาม
อาดัม ฮาวา และลูกหลานของทานตางนับถือศาสนาอิสลาม ที่ภักดีตออัลลอฮฺองคเดียว ปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระองค ในชีวิตประจําวันไมเคารพ บูชาและภักดีตอสิ่งอื่น แตพอนาน ๆ เขา ลูกหลาน
อาดัมถูกมารรายซัยฏอนหลอกลวงจึงทําใหไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ ไมปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺ
ในชีวิตประจําวัน
๕. เมื่อมนุษยหลงผิดจากแนวทางของอัลลอฮฺ พระองคจึงประทานศาสนาฑูตมา เพื่อแกไขความ
เปนอยูของมวลมนุษย อยางเชน นูหฺ อิบรอฮีม มูซา อีซา ฯลฯ จนกระทั่งศาสนฑูตทานสุดทาย คือ มุฮัมมัด
๖. คําสอนของอัลลอฮฺที่สําคัญและจําเปนที่สุด คือ การภักดีตออัลลอฮฺผูเดียว โดยปราศจาก
การตั้งภาคีตอพระองค หรือบูชากราบไหวตอสิ่งอื่นอยางสิ้นเชิง กอปรกับยอมรับวา ไมมีพระเจา
อื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และทานมุฮัมมัดนั้น เปนศาสนฑูตของพระองค พรอมกันนั้น มีการปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระองคอยางแทจริงในชีวิตประจําวัน
๗. ตามคําสอนของอัลลอฮฺผูที่ยอมรับเชนนี้ จะเรียกวา มุสลิม (ผูที่ยอมมอบตนตออัลลอฮฺ) เขา
จะไดรับความโปรดปราน ความสงบสุข ความราบรื่นในสวนสวรรคตลอดกาลนานและผูใดที่ไมยอมรับ
เชนนี้ จะเรียกผูนั้นวา กาฟรฺ (ผูที่ถูกปกปดประตูแหงจิตใจและปฏิเสธตออัลลอฮฺ) เขาจะรับไปนรกเปน
ผลตอบแทน ซึ่งเปนการทรมานและลงโทษชั่วนิรันดร
๘.ปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺ ศาสนาที่พระองคทรงประทานและทรงพอพระทัยก็คือ
ศาสนาอิสลามเทานั้น ซึ่งนอกเหนือจากศาสนอิสลามแลวพระองคจะไมทรงพอพระทัย
๙.โลกที่เราอาศัยอยูปจจุบันนี้ ยอมมีวันสิ้นสุด ฟากฟา แผนดิน ภูเขาและทุกสรรพสิ่งจะตอง
สูญมลายทั้งสิ้น อัลลอฮฺจะทรงกระทําใหทุกอยางสูญสิ้น แลวพระองคจะทรงใหฟนคืนชีพอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากไดจากโลกนี้ไปแลว ซึ่งเรียกวา โลกอาคิเราะฮฺ
๑๐.โลกอาคิเราะฮฺเปนโลกที่อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนแกมวลมนุษย ตามความประพฤติและ
ปฏิบัติของเขาเมื่อครั้นอาศัยอยูบนโลกนี้ ไมวาจะตอบแทนดวยสวนสวรรคหรือไฟนรก
พฤติกรรมของมนุษยบนโลกนี้ จะถูกสอบสวนและคิดคํานวณอยางละเอียดที่สุด ทั้งที่เปน
พฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมชั่ว
จากนั้นอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนตามผลคํานวณจากพฤติกรรมที่ดีหรือพฤติกรรมดังกลาว
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มุสลิมที่ประกอบคุณงามความดีมากกวาการกระทําชั่ว ยอมไดรับสวนสวรรค และมุสลิมที่
ประกอบความชั่ว เลวรายมากกวาคุณงามความดี ก็ตองเขานรก ชําระบาปดวยการทรมานกอน เมื่อหมด
มลทินแลว ก็จะไดรับการพิจารณาเขาสวนสวรรค และพํานักในสวนสวรรคตลอดกาลนาน
สวนผูที่กาฟรฺ (ปฏิเสธ) ตออัลลอฮฺ ไมยอมรับทานศาสนฑูตมูฮําหมัด ไมปฏิบัติตามคําสอนของ
ทาน ผูนั้นตองเขานรกตลอดกาลนาน แมวาจะประกอบคุณงามความดีบนโลกนี้ก็ตาม เพราะผลของ
คุณงามความดีที่ไดสรางและสะสมไวบนโลกนี้ จะไรคุณคาในโลกหนา ทั้งนี้เพราะเขาปฏิเสธอัลลอฮฺ
และศาสนฑูตนั่นเอง
๑๑. มนุษยที่มีชีวิตอยูในโลกนี้ ทุกคนตองตาย หลังจากตายแลว เขาตองอยูในโลกแหง
สุสาน
ในโลกแหงสุสาน เขาจะไดรับการตอบแทนที่ดี หากเขาเปนมุสลิมและประพฤติดีบนโลกนี้ ใน
ขณะเดียวกันจะไดรับผลตอบแทนที่ไมดี ทรมาน หากเขาเปนกาฟรฺ (ผูปฏิเสธ) บนโลกนี้ สภาพเชนนี้จะมี
อยูตลอดไป จนกวาจะถึงวันแหงโลกอาคิเราะฮฺ
๑๒. อัลลอฮฺมิไดบังคับมวลมนุษย เพื่อยอมรับและนับถือศาสนาอิสลาม แตพระองคมอบ
สติปญญา สําหรับคิดใครครวญ อีกทั้งพระองคยังทรงไดชี้แนะแนวทางที่ดี สิ่งดี และแนวทางที่ชั่ว สิ่งไมดี
แกมวลมนุษย พรอมกับนี้พระองคก็ยังทรงบอกกลาวถึงผลตอบแทนที่จะมีขึ้น ทั้งที่เปนการตอบแทนที่ดี
และไมดี ดังนั้นตัวมนุษยเองตองใครครวญอยางรอบคอบวาจะเลือกเดิน / ใชชีวิตไปทางแนวทาง
ใด
พํานักในสวรรคตลอดกาล
อยูในนรกตลอดกาล
มุสลิม
กาฟรฺ


สวนสวรรค
นรก
Ï
Ï
ผลตอบแทน
ผลตอบแทน
Ï
Ï
อิสลาม
กาฟรฺ
Ï
Ï
แนวทางที่ดี
แนวทางที่ไมดี
คิดใครครวญ
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๑๓. มนุ ษ ย ทุ ก คนต อ งตาย หลั ง จากตายแลว แน น อนต อ งพบกั บ อั ล ลอฮฺ ซึ่ ง ไม ส ามารถ
หลบหนีหรือปกปดพฤติกรรมแกอัลลอฮฺได อัลลอฮฺทรงตอบแทนดวยความยุติธรรมยิ่ง พระองคเปนผูท รง
อํานาจในโลกอาคิเราะฮฺ ไมมีผูใดที่มีอํานาจ นอกจากอัลลอฮฺเพียงผูเดียว
สวรรคและนรกเปนของอัลลอฮฺ พระองคเทานั้นที่จะทรงกําหนดวา ผูใดจะไดรับสวรรคและ
ผูใดตองเขานรก และจะคงอยูในนั้นตลอดไป
มนุษยทุกคนพึงทราบวา การใชชีวิตบนโลกนี้ มีเวลาชั่วครูเทานั้น หากไดรับความสุขสบายก็
เพียงกระพริบตา แตโลกอาคิเราะฮฺ จะคงอยูตลอดไปตราบนิรันดร
๑๔. คําสอนที่อัลลอฮฺใหปฏิบัติ สวนหนึ่งคือ
๑. ยอมรับวา ไมมีพระเจาอื่นใด ที่ตองเคารพภักดีอยางแทจริง นอกจากอัลลอฮฺ
และยอมรับวาทานมุฮัมมัดนั้น เปนศาสนทูตของพระองค และแสดงใหเห็นวา
ไดเปนมุสลิมแลว ซึ่งหมายถึง เขาจะไมเคารพบูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺผูเดียว
เทานั้น และจะปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺในชีวิตประจําวัน
๒. ดํารงการนมาซวันละ ๕ เวลา ถือศีลอดปละหนึ่งเดือน จายซะกาฮฺ
๓. สรางคุณงามความดีตอพอแม สามี ภรรยา ลูก ๆ ญาติพี่นอง เพื่อนบาน แขกผูมา
เยือน ผูยากจน เด็กกําพรา เยี่ยมเยียนผูเจ็บไขไดปวย ฯลฯ
๔. ดําเนินการตัดสินตาง ๆ ดวยความยุติธรรม
๕. ใหเกียรติตอผูหลักผูใหญ และคนชราพรอมกับใหความเอ็นดูตอเด็ก ๆ
๖. ศึกษาหาความรูที่เปนประโยชน และสรางความเจริญกาวหนา ตามหลักวิชาการและ
ความรูที่แทจริง
๗. ใหคําปรึกษาและแนะนําในสิ่งที่ดีแกผูอื่น และคบคาสมาคมอยางดีตอเพื่อนมนุษย
๘. ปฏิบัติตามสัญญาที่ใหไว
ฯลฯ
๑๕. สิ่งที่อัลลอฮฺทรงหาม ไมดี สวนหนึ่งคือ
๑. ตั้งภาคี และเคารพบูชาสิ่งอื่น นอกจากอัลลอฮฺ
๒. เนรคุณพอแม ไมเชื่อฟงสามี เหยียบหยามผูตกทุกขไดยาก
๓. อยุติธรรมในการตัดสิน อธรรมตอเพื่อนมนุษย ทารุณตอผูบริสุทธิ์
๔. หยิ่งยะโส อิจฉาริษยา และคิดไมดีตอผูอื่น
๕. พูดปด โกรธเคือง ดาผูอื่น ใสรายปายสี นินทา หลอกลวง เปนพยานเท็จ สาบานเท็จ
๖. ลักขโมย ปลนจี้ ทําลายทรัพยสินผูอื่น สรางความรําคาญและเจ็บปวดแกผูอื่น ละเมิด
สิทธิเพื่อนมนุษย
๗. เลนการพนัน รับดอกเบี้ย
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๘. คดโกงตาชั่ง ตักตวง ไมจายหนี้สิน
๙. ผิดประเวณี เกย เลสเบี้ยน แกผาเปลือยตัว เปดเผยเอาวเราะฮฺ อยูรวมระหวางผูชาย
และสตรีอยางไรพรมแดนแหงศาสนา
๑๐. ทะเลาะวิวาท สรางศัตรูตอกัน ฆาตัวเองและผูอื่น
๑๑. ดื่ม เสพของเมา เชน สุรา และทุกสิ่งที่เปนอันตรายตอรางกาย เชน ยาพิษ เฮโรอีน
กัญชา เนื้อสุกร
ฯลฯ
๑๖. พึงทราบ คําสอนทั้งหมดของอัลลอฮฺ ยอมนํามาซึ่งความดีและคุณประโยชนตอชีวิต
มนุษย และสิ่งที่พระองคทรงหามนั้นแนแทตองเปนสิ่งที่ไมดี และนํามาซึ่งอันตรายทั้งสิ้น ดังนั้น
เมื่อปฏิบัติตามคําสอนและคําหามของพระองคแลว ก็จะมีชีวิตความเปนอยูที่ดีงามและปลอดจากสิ่ง
อันตรายทั้งปวง เมื่อนั้นยอมนํามาซึ่งความราบรื่น สงบสุข แกชีวิตในโลกนี้และโลกหนาในที่สุด แตหากไม
ปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺ ก็จะไมพบกับความสุขสบายในโลกนี้และโลกหนา
๑๗. การรับและนับถืออิสลามนั้น เปนสิ่งที่งายและไมยาก เพียงแตกลาวคําปฏิญาณตนดวย
จิตใจที่บริสุทธิ์วา “ฉันขอปฏิญาณตนวา ไมมีพระเจาอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺ และฉันขอปฏิญาณ
วา มุฮัมมัดนั้น เปนศาสนฑูตของอัลลอฮฺ”
ดวยคําปฏิญาณเชนนี้ หมายถึง ไดเขารับอิสลามแลว ซึ่งความชั่วและบาปตาง ๆ ที่ไดเคยปฏิบัติ
มา ก็จะไดรับการชําระและอภัยโทษ จะเปนผูที่บริสุทธิ์จากเหลาความชั่วและบาปกรรมตาง ๆ แตเมื่อ
กระทําสิ่งที่ไมดีอีก หลังจากรับอิสลามแลวก็ตองรับผิดชอบในสวนนั้นไป
และหากเสียชีวิต หลังจากกลาวคําปฏิญาณแลว โดยที่ไมทันที่จะประกอบความดีตออัลลอฮฺ เขา
ก็เปนมุสลิม และมีสิทธิ์ไดรับสวนสวรรคจากพระองค
๑๘. มุสลิมทุกคนมีหนาที่ตองเผยแพรสิ่งเหลานี้แกมวลมนุษยทุกคน เพราะตองรับผิดชอบ
ตอพระพักตรของอัลลอฮฺ หากเขาไมเผยแพรแกมวลมนุษย
๑๙. ผูใดรับอิสลาม ก็จะเปนประโยชนตอตนเอง มิใชใครอื่นใด ดังนั้น หากไมยอมรับอิสลามก็
จะไดรั บ โทษในนรก เมื่ อ นั้ น อย า โทษผูอื่ น เพราะมัน เปน ความผิ ด ของตัว เอง การนั บ ถื อ ศาสนาไม
จําเปนตองยึดถือตามบรรพบุรุษ ทั้งนี้เพราะบุคคลเหลานี้ ไมสามารถชวยเราไดในโลกอาคิเราะฮฺ
พึงทราบ
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ศาสนาอิ ส ลามเป น ศาสนาเดีย วที่ม าจากอัล ลอฮฺ ประทานมาผ า นศาสนทู ตมุฮัม มัด เป น
ศาสนาที่สมบูรณ ครบถวนทั้งโลกนี้และโลกหนา มีบทบัญญัติที่เปนเอกเทศ และเปนเอกลักษณจากอัลลอ
ฮฺ สั่งสอนแตความดีและหามปรามความชั่ว
จุดประสงคของศาสนาอิสลาม
๑. เชิญชวนมวลมนุษย เพื่อศรัทธาตออัลลอฮฺ และศาสนฑูตของพระองค อีกทั้งไมภักดีนอกจาก
ตออัลลอฮฺเทานั้น
๒. เพื่อใหไดรับความโปรดปราน และความสงบสุขแกเหลาสรรพสิ่งทั้งปวง
๓. เพื่ อนํามวลมนุษ ยออกจากความมืดมนแห งความหลงผิ ด ไปสู แสงสวา งของสัจธรรมแห ง
อิสลาม
๔. เพื่อสรางความยุติธรรมในชีวิตมนุษยทุกระดับ และลบลางความอยุติธรรมและความโหดราย
ทั้งปวง
๕. เพื่อนํามวลมนุษยออกจากการเปนทาสรับใชมนุษยดวยกัน ไปสูการเปนบาวที่ดีของอัลลอฮฺ
๖. เพื่อแจงใหมวลมนุษยทราบวา โลกและทุกสรรพสิ่งนี้ อัลลอฮฺเปนผูสราง พระองคเปนผูทรง
คุมครอง และทรงอํานาจยิ่ง ทุกสรรพสิ่งตองปฏิบัติตามขอกําหนดของพระองค
๗. เพื่อประกาศใหทราบวา มนุษยเรามาจากอัลลอฮฺ จะกลับสูอัลลอฮฺ และตองรับผลตอบแทน
จากพระองค ทั้งนรกหรือสวรรค
การมีอยูของมนุษยบนโลกนี้ มีจุดประสงคเพื่อการภักดีและปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮฺ มิใชมี
อยูเพื่อดื่มกิน หรือสนองอารมณตัณหาเทานั้น แตตองรับผิดชอบในวันอาคิเราะฮฺตอทุกอิริยาบถที่ไดกระทํา
ไวบนโลกนี้ และรับผลตอบแทนจากการตัดสินของอัลลอฮฺที่ยุติธรรมยิ่ง
๘. หลักการยึดมั่นของศาสนาอิสลามถือวาทานอีซา (พระเยซู) เปนศาสนฑูตของอัลลอฮฺ ทาน
มิใชพระเจา มิใชพระราชโอรสของพระองค ไมสามารถทําใหคนตายฟนคืนชีพดวยตนเอง ไมสามารถชําระ
ลางบาป และอิสลามยังถือวาผูใดศรัทธาเชนนั้นมีความผิดมหันต และยอมไดรับโทษจากขุมนรกตลอดกาล
๙. หลักการยึดมั่นของอิสลามถือวา การฆาตัวตายเปนมหันตบาปอยางหนึ่ง และยอมไดรบั โทษ
ในนรกชั่วกาลนาน
ผูที่ตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอิสลาม กรุณาติดตอสํานักงานคณะกรรมการอิสลามทุก
จังหวัด มัสยิดทุกแหง โตะครูหรือผูสอนศาสนาอิสลามทุกคน
ลองคิด ใครครวญ
พิจารณาเลือก และกําหนดจุดยืน
เพื่อความสุขในโลกนี้
และพนจากไฟนรกในโลกหนา
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