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อิสลามคืออะไร?
เราจะสามารถหาคาอธิบายในความยิ่งใหญ่ ของจักรวาล
ได้ อย่างไร ? มีคาชี ้แจงใดๆบ้ างที่สร้ างความมัน่ ใจแก่เราถึงการมีอยู่
ที่เร้ นลับนี ้ ?
เราส านึก และเข้ า ใจเป็ นอย่ างดี ว่า ไม่มี ค รอบครั วใดจะ
สามารถดารงอยู่ได้ อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยปราศจากหัวหน้ า
ครอบครั ว ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และไม่ มี เมื อ งใดๆที่ จ ะสามารถ
เจริญรุ่งเรื องได้ นอกจากการบริหารที่ดีและไม่มีรัฐใดๆที่จะสามารถ
รอดอยูไ่ ด้ นอกจากจะต้ องมีผ้ นู าที่มีความสามารถ
และเรายอมรับในความเป็ นจริ งว่า ไม่มีสิ่งใดๆ จะบังเกิด
ขึ น้ เองได้ โดยล าพั ง นอกจากนัน้ เรายัง สามารถสัง เกตเห็ น ว่ า
จักรวาลอันยิ่งใหญ่ถกู จัดอยู่อย่างมีระเบียบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
มัน อย่างมีประสิทธิภาพ และมันอยู่รอดอย่างนี ้มาเป็ นเวลาพัน ๆ ปี
มาแล้ ว อย่างนี เ้ ราจะกล่าวว่า ทุก อย่างนี เ้ กิ ดขึน้ เองโดยบัง เอิ ญ
อย่างไม่มีแบบแผนได้ อย่างไร ? เราจะให้ เหตุผลว่า การมี อยู่ของ
มนุษย์และจักรวาลโลกนี ้เป็ นไปตามธรรมชาติได้ อย่างไร ?
มนุษยชาติเรานี ้ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งที่เล็กที่สดุ ของจักรวาล
อันยิ่งใหญ่ หากเขาเคยเป็ นผู้วางแผนการและเห็นในคุณ ค่าและ
ความดีงามของแผนการนัน้ การเป็ นอยู่ของเขาและการอยู่รอดของ
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จัก วาลก็ จ าเป็ นต้ อ งตัง้ อยู่บ นหลักการวางแผนและนโยบายที่ ดี
เช่นกัน
นี่หมายถึง การมีอยู่ขององค์ประกอบแห่งปั จจัยของเรานี ้
ได้ ถูกออกแบบและวางแผนมาล่วงหน้ าอย่างมี ระบบ และต้ องมี
อานาจพิเศษในการที่จะให้ บงั เกิดและบังคับมันให้ ดาเนินไปอย่างมี
ระบบด้ วยดี
ในโลกนีต้ ้ องมี พลังอานาจที่ยิ่งใหญ่ อย่างหนึ่ง ที่ ดารงอยู่
ตลอดกาล เพื่อบังคับให้ ทกุ สิ่งเป็ นไปอย่างมีระบบในความสวยงาม
แห่งธรรมชาตินี ้ก็เช่นกันจะต้ องมีผ้ สู ร้ างผู้ให้ บงั เกิดที่ยิ่งใหญ่ ผู้ซงึ่ ได้
ให้ บังเกิ ด ศิล ปกรรมชิ น้ หนึ่ง ที่ ง ามเลิ ศ และทรงสร้ างทุกสรรพสิ่ ง
สาหรับจุดประสงค์อนั ดียิ่งของชีวิต
บุคคลผู้ซึ่งรู้ แจ้ ง เห็นชัด ต้ อ งยอมรับว่า ผู้สร้ างที่ยิ่งใหญ่นี ้
คือ “พระผู้ ทรงเป็ นเจ้ า”(ศาสนาอิสลามเรี ยกพระองค์ว่า อัลลอฮฺ)
พระองค์ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา เพราะมนุษย์ไม่สามารถสร้ างหรื อให้
บัง เกิ ด มนุ ษ ย์ ด้ วยกั น ได้ และพระองค์ ก็ ไ ม่ ใ ช่ สั ต ว์ หรื อ ต้ นไม้
พระองค์ ไ ม่ใช่เทวรู ป หรื อ รู ป ปั น้ ใดๆ ทัง้ สิ น้ เพราะสิ่ ง เหล่า นี ้ ไม่
สามารถให้ บงั เกิดตนเอง และไม่สามารถให้ บงั เกิดสิ่งอื่นจากมันได้
พระองค์ทรงคุณลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งเหล่านี ้โดยสิ ้นเชิง เพราะ
พระองค์คือ พระผู้ท รงสร้ างและผู้ทรงดูแลรักษาสรรพสิ่งทัง้ มวล
พระผู้ท รงสร้ างนัน้ ย่อ มจะแตกต่า งและยิ่ ง ใหญ่ ก ว่าสิ่ ง ถูก สร้ าง
ทังหลายในชั
้
นฟ
้ ้ าและแผ่นดิน
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เราสามารถรู้ จัก “อั ล ลอฮฺ ”พระผู้เ ป็ นเจ้ า ได้ ด้ ว ยหลาย
วิถีทาง และมีสรรพสิ่งหลายอย่างที่บง่ บอกถึงพระองค์ ความพิศวง
อันมากมายคณานับ และความซาบซึ ้งอันประหลาดยิ่งของโลกเรา
นี ้ เปรี ย บเสมื อ น หนัง สื อ ที่ เปิ ดกว้ า งอยู่ ซึ่ ง เราสามารถอ่ า นได้
เกี่ยวกับพระองค์อลั ลอฮฺ นอกจากนี ้ พระองค์ได้ ทรงประทานความ
ช่ ว ยเหลื อ แก่ เ ราโดยผ่ า น บรรดาศาสนทู ต และคัม ภี ร์ ต่ า งๆ ที่
พระองค์ ส่ง มายัง มนุษ ยชาติ บรรดาศาสนทูต และคัม ภี ร์เหล่า นี ้
สามารถชีแ้ จงถึงสิ่ งที่ เราต้ องการรู้ เกี่ ยวกับพระองค์ อัลลอฮฺ การ
ยอมรับโดยดุษฎีในหลักคาสัง่ สอนและทางนาแห่ง “อัลลอฮฺ”ดังที่
ได้ ถูก ประทานแก่ ท่ า นศาสนทู ต มูฮัม หมัด ศ็ อ ลลัล ลอฮฺ อ ะลัย ฮิ
วะสัลลัม นัน่ คือ ศาสนา แห่ง อิสลาม
อิส ลาม ได้ สั่ง สอนในเรื่ องความศรัท ธาในเอกภาพและ
อ านาจสูง สุด แห่ ง อัล ลอฮฺ ซึ่ง ได้ ท าให้ ม นุษ ยชาติ ได้ ต ระหนัก ถึ ง
ความหมายที่ แ ท้ จริ ง ของจัก รวาล และการเป็ นอยู่ ข องเขาใน
จักรวาลนี ้ หลักความเชื่อถือดังกล่าวได้ ทาให้ มนุษย์ชาติมีความรู้สึก
ปราศจากความกลัวต่าง ๆ และทาลายความเชื่ อถือทางไสยศาสตร์
โดยท าให้ มนุ ษ ยชาติ มี จิ ต ส านึ ก ในการมี อ ยู่ข องอัล ลอฮฺ ผ้ ู ทรง
ยิ่งใหญ่ และสานึกในหน้ าที่ในฐานะบ่าวที่มีต่อนาย ความเชื่อถือนี ้
จ าต้ องแสดงออกและตรวจสอบด้ ว ยการกระท า เพี ย งแค่ค วาม
เชื่อถือเท่านันไม่
้ เป็ นการเพียงพอ
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ความเชื่ อ ศรั ท ธาในอัล ลอฮฺ อ งค์ เ ดี ย วจ าเป็ นต้ องมอง
มนุ ษ ยชาติ ใ นฐานะครอบครั ว หนึ่ ง ภายใต้ อ านาจแห่ ง สากล
จักรวาลของอัลลอฮฺ พระผู้ทรงสร้ าง พระผู้ทรงประทานเครื่ องยังชีพ
ต่อสรรพสิ่งทังมวล
้
อิสลาม ปฏิ เสธแนวความคิดเกี่ ยวกับ “ชนผู้ถูกคัดเลื อก”
การเชื่อมัน่ ศรัทธาในพระองค์อลั ลอฮฺและปฏิบตั ิตนด้ วยวิถีที่ดีงาม
เป็ นเพี ย งหนทางเดี ย วเท่า นัน้ ที่ จ ะน าพาเราสู่ส วนสวรรค์ ดังนัน้
ความสัมพันธ์ตอ่ พระองค์อลั ลอฮฺจึงสามารถกระทาได้ โดยตรง และ
ปราศจากสื่อกลางใด ๆ
อิสลามหาใช่ศาสนาใหม่แต่อย่างใดไม่ แต่เป็ นแก่นแท้ ของ
สารดั ง้ เดิ ม และเป็ นทางน าซึ่ ง พระองค์ ไ ด้ ทรงประทานให้ แก่
บรรดาศาสนทูตทุกท่านก่อนหน้ านี ้เช่น ศาสนทูตอาดัม, ศาสนทูตนู
ฮฺ (โนอาห์ ), ศาสนทูต อิส มาอีล (ยิสมาอิล ),ศาสนทูตอิ สหาาก(ไอ
แซก), ศาสนทูตดาวูด (เดวิด), ศาสนทูตมูซา (โมเสส),ท่านศาสน
ทูตอีซา(พระเยซูคริ สต์) ขอความสันติสุข จงมีแด่ท่านเหล่านัน้ ทุก
คน
คัมภีร์อลั กุรอาน คือ พระดารัสสุดท้ ายที่ได้ ถูกประทานลง
มา ซึง่ นับว่าเป็ นที่มาแห่งหลักคาสัง่ สอนและกฎหมายอิสลาม
คัมภีร์อลั กุรอาน มีสาระสัมพันธ์กบั พื ้นฐานแห่งข้ อบัญญัติ
ทางศาสนา, จริ ยธรรม, ประวัติศาสตร์ แห่งมนุษยชาติ, การเคารพ
ภักดี, ความรู้ วิชาการ, วิทยปั ญ ญา, ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์
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กับพระผู้เป็ นเจ้ า, และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษยชาติในทุกด้ าน,
เป็ นคาสอนที่กว้ างขวาง ซึง่ บนพื ้นฐานดังกล่าว สามารถสร้ างระบบ
ที่ ถู ก ต้ องในด้ านความยุ ติ ธ รรมในสั ง คมมนุ ษ ยชาติ , ระบบ
เศรษฐศาสตร์ , การเมื อ งการปกครอง, นิ ติบัญ ญั ติ, นิ ติศ าสตร์ ,
กฎหมาย, และความสั ม พั น ธ์ น านาชาติ , เหล่ า นี ้ คื อ สาระ
ส่วนประกอบที่สาคัญ ยิ่งของคาสั่งสอนแห่งพระคัมภี ร์อลั -กุรอาน
และพจนารถอันเป็ นถ้ อยคาสอนและแบบอย่างของท่านศาสนทูตมู
ฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ซึ่งได้ ถกู รายงานและรวบรวม
โดยบรรดาสาวกผู้อทุ ิศตนของท่านอย่างพิถีพิ ถนั มาก และได้ ให้ คา
บรรยายโองการคัมภีร์อลั กุรอานอย่างละเอียด
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หลักความเชื่อของศาสนาอิสลาม
มุสลิ ม ผู้ยึดมั่นอย่างแท้ จ ริ งและเคร่ งครัด จ าต้ องมี ความ
เชื่อมัน่ ศรัทธาในข้ อบังคับดังต่อไปนี ้

1. ต้ องศรัทธามัน่ ในอัลลอฮฺองค์เดียว ผู้ทรงมีอานาจสูงสุด ผู้ทรง
มีอยู่ชั่วนิรันดร์ ผู้ทรงคุณ ลักษณะเป็ นเจ้ า ผู้ทรงอภิสิทธิ แต่ผ้ ู
เดีย ว ผู้ท รงกรุ ณ าปรานี ผู้ท รงเมตตา ผู้ท รงสร้ างและผู้ทรง
ประทานให้ ซงึ่ เครื่ องยังชีพ
2. ต้ อ งศรั ท ธามั่น ใน บรรดาศาสนทูต (หรื อ ที่ เรี ย กว่า รอซู ล )
ทังหลายของอั
้
ลลอฮฺโดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ ระหว่าง
ท่ า นเหล่ า นั น้ ทุ ก ๆ ประชาชาติ ที่ มี ชื่ อ ในอดี ต ต่ า งก็ มี
ศาสนทูตผู้กล่าวเตือน ซึ่งถูกส่งมาโดยอัลลอฮฺ ท่านเหล่านัน้
ได้ รับ เลื อกจากพระองค์ เพื่ อมาสั่ง สอนมนุษ ยชาติ และน า
ข่าวสารของพระองค์ ม าเผยแพร่ อัล -กุรอานได้ ก ล่าวถึ ง ชื่ อ
บรรดารอซู ล 25 ท่ าน ส าหรั บ ท่ านศาสนทูต มูฮัม หมัด เป็ น
รอซูลท่านสุดท้ ายในบรรดารอซูลที่ถกู ส่งมาทังหมด
้
ท่านคือ ผู้
ทรงเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่บนรากฐานแห่งความเป็ นศาสนทูต
3. มุส ลิ ม ต้ อ งศรั ท ธามั่น ต่อ บรรดาคัม ภี ร์ข องพระองค์ คัม ภี ร์
เหล่านี ้ คือ แสงสว่างนาทางที่ได้ ถกู ประทานมายังบรรดารอซูล
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เพื่อแนะนา ชี ้แจงให้ แก่บรรดาประชาชาติของท่านได้ รับทราบ
แนวทางที่เที่ยงตรงของอัลลอฮฺ ได้ มีการกล่าวอ้ างเป็ นพิเศษ
ถึงคัมภี ร์ต่าง ๆ ของท่านศาสนทูต อิบรอฮี ม(อับราฮัม), ท่าน
ศาสนทู ต มู ซ า(โมเสส), ท่ า นศาสนทู ต ดาวูด (เดวิ ด ) และ
ท่ า นศาสนทู ต อี ซ า(พระเยซู ค ริ ส ต์ ) แต่ ท ว่ า บรรดาคัม ภี ร์
ดังกล่าวบางเล่ม ได้ ถูกแก้ ไข เพิ่ ม เติม หรื อสูญ หายก่อนหน้ า
คั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อานจะถู ก ประทานลงมาแก่ ท่ า น ศาสนทู ต
มูฮัม หมัด ศ็ อ ลลัล ลอฮฺ อ ะลัย ฮิ ว ะสัล ลัม เป็ นเวลาช้ านาน
ฉะนัน้ พระคัมภีร์ที่ยงั ดารงแบบฉบับดังเดิ
้ ม และสมบูรณ์แบบ
ที่สดุ ในปั จจุบนั นี ้ ก็คือ อัลกุรอานเท่านัน้
4. มุส ลิ มที่ แท้ จ ริ งต้ องศรัท ธาในบรรดามลาอิ กะฮฺ ข องอัล ลอฮฺ
มลาอิกะฮฺ เหล่านี ท้ รงรู ปแบบจิตวิญ ญาณอันบริ สุทธิ์ เป็ นสิ่ง
ถูก สร้ างที่ ดีเลิ ศซึ่ง ปราศจากความต้ องการกิ น ดื่ ม หรื อ หลับ
นอน มลาอิ ก ะฮฺ จ ะเคารพภั ก ดี ต่ อ พระองค์ อัล ลอฮฺ ตลอด
กลางวันและกลางคืน เป็ นบ่าวที่ทรงเกียรติของอัลลอฮฺ ที่ได้ รับ
มอบหมายให้ ทาหน้ าที่สาคัญ ๆ และจะไม่พูด ก่อนที่อัลลอฮฺ
จะสัง่ แต่จะปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่พระองค์ทรงสัง่ ใช้ ทกุ ประการ
5. มุสลิมจาต้ องศรัทธาในวันสุดท้ ายวันแห่งการตัดสิน โลกนี ้จะ
สูญสลายในวันหนึ่ง ซึ่งในวันนันบรรดาคนตายจะถู
้
กให้ ฟืน้ คืน
ชีพ เพื่อรับทราบผลกรรมทังดี
้ และชัว่ การตัดสินจะกระทาโดย
ความยุติธรรมยิ่ง บุคคลใดที่ผลการบันทึกของเขาดี ก็จะได้ รับ
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รางวัล ด้ วยความเอื อ้ เฟื ้อ และได้ รับ การต้ อนรับ สู่สวนสรรค์
ของอัลลอฮฺ สาหรับคนที่การบันทึกของเขามีแต่ความชัว่ ก็จะ
ได้ รับการลงโทษและขับไสไล่สง่ สูข่ มุ นรก
6. มุส ลิ ม จ าต้ อ งศรั ท ธามั่น ในกฎก าหนดสภาวะทัง้ ดี แ ละชั่ว
ซึ่ ง อั ล ลอฮฺ ได้ ทรงก าหนดให้ แก่ บ รรดาสิ่ ง ถู ก สร้ าง และ
มนุษยชาติ ด้ วยความรอบรู้ ของพระองค์เป็ นการล่วงหน้ า ทุก
สิ่ ง ทุก อย่า งได้ ถูก วางแผนการไว้ ล่ วงหน้ า ด้ วยอ านาจและ
ความรอบรู้ ของพระองค์โดยปราศจากเวลา และไม่มี สิ่ งใด
เกิ ด ขึน้ ในอาณาจัก รของพระองค์ น อกจากความรอบรู้ และ
ความต้ องการของพระองค์ ความรอบรู้ และอ านาจของ
พระองค์ทรงมีอยู่และปฎิบตั ิการได้ ตลอดเวลาเหนือบ่าวและ
สิ่ ง ถูก สร้ างอื่ น ๆ ของพระองค์ พระองค์ ท รงรอบรู้ เหนื อ ทุก
สรรพสิ่ง ทรงเมตตา กรุ ณ า กิจ การใด ๆ ของพระองค์ย่อมมี
เป้าหมายอันดี เลิศ หากเรามี ความเชื่อเช่นนีใ้ นจิตใจและใน
ความคิดของเรา เราควรที่จะต้ องยอมรับ ด้ วยความศรัทธามัน่
อย่างแท้ จริ งในสิ่ งที่ พ ระองค์ทรงลิ ขิต ถึงแม้ ว่าเราอาจจะไม่
เข้ าใจได้ หรื อคิดว่ามันไม่ดี
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หลักปฏิบัตขิ องศาสนาอิสลาม
การศรัท ธาที่ ป ราศจากการปฏิ บัติ ย่อมจะไร้ คุณ ค่าตาม
ทัศนะแห่งอิสลาม ความเชื่อมัน่ โดยธรรมชาติเป็ นความรู้สึกที่รับได้
ง่ า ย และอาจจะเป็ นวิ ถี ท างที่ มี ผ ลดี ที่ สุด แต่เมื่ อ ไม่ ป ฏิ บัติ ห รื อ
นามาใช้ แล้ ว การมีอยู่และอานาจแรงดลใจของมันก็จะสูญสิน้ ได้
โดยเร็ว
ในอิสลามมีหลักปฏิบตั หิ ้ าประการที่จาเป็ นดังนี ้
1. ชะฮาดะตัยน์ คือ การปฏิฎานตนว่า ไม่มีผ้ ใู ดที่สมควรแก่การ
เคารพ ภั ก ดี น อกจาก อั ล ลอฮฺ อ งค์ เ ดี ย ว และมู ฮั ม หมั ด
ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม คือ ศาสนทูตของพระองค์ซึ่งถูก
ส่งมายังมนุษยชาติ จนกระทัง่ วันแห่งการตัดสิน มุสลิมทังมวล
้
จ าต้ องปฏิ บั ติ ต ามแบบฉบั บ ที่ ดี ง ามของท่ า น ศาสนทู ต
มูฮมั หมัด ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม
2. เศาะลาฮฺ หรื อ นมาซ/ละหมาด คื อ การสวดอ้ อนวอน
ประจาวันห้ าเวลา ดังเป็ นหน้ าที่ของมุสลิมทังชายหญิ
้
งจาต้ อง
ปฏิ บตั ิต่ออัลลอฮฺ การปฏิบัติ เศาะลาฮฺ เป็ นประจาจะทาให้ มี
ความเชื่ อ มั่น ในอัล ลอฮฺ มี ชี วิต ชี วาเพิ่ ม ยิ่ ง ขึน้ และจะกระตุ้น
มนุ ษ ย์ สู่ จ รรยาธรรมที่ สู ง ส่ ง นมาซยั ง ท าให้ จิ ต ใจมี ค วาม
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บริ สุทธิ์ผุดผ่อง และยับยังจากการล่
้
อลวงสู่ความประพฤติชวั่
ผิดศีลธรรม
เศาะลาฮฺ หรื อการละหมาดดังกล่าว คือ
เศาะลาตุล ฟั จญ์ รฺ หรื อ นมาซศุบห์ (เวลาก่อนรุ่ ง
สาง)
เศาะลาตุซซุฮฺรี (เวลาหลังเที่ยง)
เศาะลาตุลอัศร์ (เวลาบ่ายและเริ่มเข้ าช่วงเย็น)
เศาะลาตุลมัฆริบ (หลังตะวันตกดิน)
เศาะลาตุลอิชาอ์ (เวลากลางคืน)
3. ซะกาต ความหมายตามตัว ง่ า ย ๆ ของซะกาต คื อ การ
ซักฟอก, ความบริ สทุ ธิ์ ,ส่วนความหมายตามหลักวิชาการของ
คา ๆ นี ้ ได้ ถูกกาหนดไว้ ส าหรับทรัพ ย์ สิ นมี ค่าหรื อเงินทองที่
ครบรอบปี ซึ่งมุสลิมผู้มีทรัพย์ครอบครองในเวลาที่ถกู กาหนด
ไว้ จ าต้ อ งจ่า ยให้ แ ก่ ผ้ ูมี สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ แต่ค วามส าคัญ ของ
ซะกาตในด้ านศาสนาและจิตวิญญาณนับว่ายังมีความหมาย
ลึ ก ซึ ง้ อยู่อี ก มาก ดัง นัน้ คุณ ค่า ของซะกาตสามารถ ส่ ง ผล
สะท้ อนต่อมนุษยชาติ และสังคม การเมือง ได้ เป็ นอย่างดี
4. เศาว์ มฺ หรื อ การถือศีลอดในช่วงเดือนเราะมะฎอน ชาวมุสลิม
ไม่ได้ งดเว้ นจากการรับประทาน, การดื่ม และการร่วมประเวณี
ระหว่างเวลารุ่งสางจนกระทัง่ ตะวันตกดินเพียงเท่านัน้ แต่เขา
ยังจาต้ องงดเว้ น จากการคิดที่ไม่มีศิริมงคล, ความตังใจที
้ ่ชั่ว
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ร้ าย และความปรารถนาอื่นๆ ตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เดือนเราะมะฎอน การถือศีลอดได้ สอนให้ เรามีความรัก สมัคร
สมาน, สามัคคี , มี ค วามบริ สุทธิ์ ใจ, อุทิศเพื่ อส่วนรวม, การ
ต่อสู้และบังคับจิตใจตนเอง และยังได้ สร้ างความรู้ สึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม, การอดกลัน้ บังคับตนไม่ให้ มีความเห็นแก่ตวั
และบังคับความอยาก
5. ฮัจญ์ (การแสวงหาบุญ ณ เมืองมักกะฮฺ)ชาวมุสลิม จาต้ องไป
ประกอบพิธีนี ้ ณ เมืองมักกะฮฺอย่างน้ อยหนึ่งครัง้ ในชีวิต หาก
เขามี ค วามสามารถ ทัง้ ร่ างกายและทรัพ ย์ สินใช้ จ่ายในการ
เดินทางฮัจญ์ คือ การประชุม, การชุมนุม ประจาปี ด้ วยความ
ศรัทธามั่นในพระผู้เป็ นเจ้ า ซึ่ง ณ ที่นัน้ ชาวมุสลิมจะพบปะ
แสดงความรู้ จัก ซึ่ ง กัน และกัน , ศึก ษาหรื อ ปรึ ก ษาหารื อ ใน
กิจการทั่วๆ ไปของพวกเขา และส่งเสริ มบารุ งรักษา และยก
ฐานะกิ จ การของตนให้ ดี ขึ น้ เป็ นการแสดงออกซึ่ ง ความ
สามัคคีแห่งโลกอิสลาม, ภราดรภาพ และความเสมอภาคของ
มุสลิม
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อิสลามคืออะไร? แนะนาและอธิบายอิสลามเบือ้ งต้ น
สาหรั บผู้ไม่ ใช่ มุสลิมเพื่อทาความรู้ จักอิสลามในระดับ
แรกเกริ่นนาด้ วยภาพรวมโดยสังเขป และตามด้ วยการ
อธิบายหลักความเชื่อและหลักปฏิบัติท่ ีแก่ นแกนของ
ศาสนาอิสลามอย่ างคร่ าวๆ
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