
    ค้นพบความงดงามของส่ิงดงักล่าวใน 7 นาท ี!      

ส่วนที ่3 จาก 7

เขยีนโดย: ดร. นาญ ีอบิรอฮิม | แปลโดย: อลัอนัดะลสุกรุ๊ป | ออกแบบโดย :  ดร. วาซีม ริยาซ





1

หลกัการพืน้ฐานของศาสนาอสิลาม

ศาสนาอิสลามสอนเราวา่ประตูสู่ชีวติท่ีมีความสุข อ่ิมเอมใจและเป็นนิจนิรันดร์นั้นผา่นการศรัทธาต่อ

อลัลอฮฺ พระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียวและมุฮมัมดั ศาสดาองคสุ์ดทา้ยของพระองค ์ และโดยการประกาศ

ค�าปฏิญาณน้ี:

“ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ

และฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ”ฺ

ศาสนาอิสลามยงับอกเราอีกดว้ยวา่เพียงการศรัทธาในพระเจา้และศาสดาของพระองคน์ั้นยงัไม่เพียงพอท่ีจะไดรั้บ

ความสงบในจิตใจ ความสุขและความรอดได!้ เรายงัจะตอ้งปฏิบติัตามพระประสงคข์องอลัลอฮฺอีกดว้ย โดยการ

เคารพภกัดีต่อพระองคแ์ต่เพยีงผู้เดยีว การเช่ือฟังพระบญัญติัของพระองค ์และการปฏิบติัตามส่ิงท่ีเราศรัทธา

การยอมจ�านนต่อพระประสงคข์องพระเจา้เป็นสาระส�าคญัของสารของอลัลอฮฺ ในอลักรุอาน อลัลอฮฺยนืยนัความ

หมายท่ีแทจ้ริงของการยอมจ�านนน้ีและรางวลัท่ีไดเ้ตรียมไวส้�าหรับผูท่ี้ศรัทธาและกระท�าความดี:

{แท้จริง  บรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความด ีส�าหรับพวกเขาน้ันคอืสวนสวรรค์ช้ันฟิรเดาสฺเป็นทีพ่�านัก}

[อัลกะฮฺฟ ฺ18:107]
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ในท�านองเดียวกนั พระคมัภีร์ไบเบิลรายงานค�าพดูเหล่าน้ีของยากอบพี่ชายของพระเยซู:

“เพราะว่าร่างกายทีป่ราศจากจติวญิญาณกต็ายเสียแล้วฉันใด ความเช่ือทีป่ราศจากบรรดาการกระท�าก็

ตายเสียแล้วฉันน้ันเช่นเดยีวกนั” 

(ยากอบ 2:26)

มุสลิมจะตอ้งไม่เพียงแต่ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ (พระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียว) เท่านั้นแต่ยงัตอ้งกระท�าความ

ดีอีกดว้ย พวกเขาเช่ือฟังพระบญัญติัท่ีพระเยซูและเหล่าบรรดาศาสดาทั้งหมดไดส้ัง่สอนและเช่ือฟัง 

เช่น ศรัทธาในพระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียว การละหมาด การขอพร การกราบและคุกเข่าลงในการปฏิบติั

ศาสนกิจ การถือศีลอด การบริจาคทานและการกระท�ากศุลกรรม การกล่าววา่ “ถา้พระเจา้ทรงประสงค ์

(อินชาอลัลอฮฺ)” ส�าหรับส่ิงต่าง ๆ ในอนาคต และใชค้ �าทกัทายของพระเยซูและเหล่าบรรดาศาสดาวา่ 

“ขอความสนัติสุขจงมีแด่ท่าน (อสัลามุอาลยักมุ)”

ดงักล่าวน้ีเป็นเพียงบางตวัอยา่งและหลกัฐานบางส่วนท่ีแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถึงความจริง ความเป็น

หน่ึงเดียวและความเป็นสากลของศาสนาอนัสูงส่งและงดงามของเหล่าบรรดาศาสดาทั้งหมด: ศาสนา

อิสลาม ในทางปฏิบติัแลว้ มุสลิมหรือบุคคลท่ีตอ้งการจะเป็นมุสลิมนั้นจะตอ้งศรัทธาในหลกัศรัทธาหก

ประการ



ศรัทธาในอลัลอฮฺ

พระเจ้าทีเ่ทีย่งแท้องค์เดยีว
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1. ความศรัทธาในอลัลอฮฺ (พระเจ้า) — ในการด�ารงอยู่ของพระองค์ ความเป็นเอกะของ

พระองค์ (ในภาษาอาหรับเรียกว่า เตาฮีด) ความเป็นผู้อภบิาลของพระองค์ พระนามและ

คุณลกัษณะอนัวจิติรงดงามของพระองค์ และพระองค์เป็นเพยีงผู้เดยีวทีส่มควรได้รับการ

กราบไหว้บูชา

อลักรุอานอนัประเสริฐและพระวจนะของท่านศาสดามุฮมัมดัไดส้อนเราเก่ียวกบัพระนามและคุณลกัษณะ

ขออลัลอฮฺ พระเจา้ท่ีแท่ียงแทอ้งคเ์ดียว เราไม่สามารถหยัง่รู้ถึงความยิง่ใหญ่ของอลัลอฮฺไดเ้ลย แต่ยิง่เรารู้จกั

พระองคม์ากเท่าไหร่ เรากจ็ะรักและกราบไหวพ้ระองคไ์ดดี้ข้ึนเท่านั้น ต่อไปน้ีเป็นเพียงพระนามและคุณลกัษณะ

บางประการของอลัลอฮฺ: อลัลอฮฺ (ช่ือเฉพาะของพระเจา้) พระผูอ้ภิบาล พระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียว ผูท้รงเมตตา 

ผูท้รงกรุณาปราณี ผูท้รงสร้างสรรค ์ ผูท้รงอภิสิทธ์ิ ผูท้รงเป็นท่ีกราบไหว ้ ผูท้รงบริสุทธ์ิยิง่ ผูท้รงตอบสนองการ

ขอพร ผูท้รงเป็นท่ีมาแห่งสนัติและความสมบูรณ์แบบ ผูท้รงพิพากษา ผูท้รงรอบรู้ ผูท้รงเห็น ผูท้รงไดย้นิ ผูท้รงยิง่

ใหญ่ ผูท้รงอภยัโทษ ผูท้รงสูงสุด ผูท้รงสูงส่ง ผูท้รงรักใคร่ ผูท้รงอ่อนโยน ผูท้รงประทานปัจจยัยงัชีพ ผูท้รงสจัจะ

และผูท้รงขนัติ

ศาสดามุฮมัมดั (ขอความสนัติจงมีแด่ท่าน) กล่าววา่ "คณุสมบัติทีแ่ท้จริงของความงดงามและความสมบูรณ์แบบ

น้ันเป็นของอัลลอฮ ฺแท้จริงอัลลอฮทฺรงรักความงดงาม"
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2. ความศรัทธาในบรรดาทูตสวรรค์ของอลัลอฮฺ ผู้ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้างขึน้เพ่ือสรรเสริญ
พระองค์และเช่ือฟังพระองค์โดยการปฏิบัติตามค�าส่ังของพระองค์

3. ความศรัทธาในบรรดาววิรณ์ของอลัลอฮฺ รวมทั้งพระด�ารัสดั้งเดมิของอลัลอฮฺทีไ่ด้ทรง
ประทานลงมาให้กบัท่านศาสดาโมเสสและพระเยซู (ไม่ใช่งานเขยีนของมนุษย์และเร่ืองราว
ทีเ่ล่าโดยผู้เขยีนต่าง ๆ และพบในพระคมัภร์ีไบเบิลในปัจจุบันนี)้ อลักรุอานอนัประเสริฐเป็น
พระด�ารัสของพระเจ้าทีเ่ป็นค�าสอนสุดท้าย บริสุทธ์ิและแท้จริงของพระเจ้าทีไ่ด้ถูกส่งมายงั
ศาสดามุฮัมมัด

4. ความศรัทธาในบรรดาศาสนทูตและศาสดาของอลัลอฮฺ รวมทั้งอดมั โนอาห์ อบัราฮัม 
โมเสส ยอห์น พระเยซู และมุฮัมมดั ตามความเป็นจริงแล้ว จะนับมุสลมิคนหน่ึงว่าเป็นชาว
มุสลมิผู้ศรัทธาทีแ่ท้จริงไม่ได้ ถ้าหากเขาหรือเธอไม่ศรัทธาในโมเสสและพระเยซู (และศาสดา
ท่านอ่ืน ๆ) ว่าเป็นศาสดาทีพ่ระเจ้าผู้สร้างทีเ่ทีย่งแท้องค์เดยีว (อลัลอฮฺ) ทรงประทานลงมา

5 .  ความศรัทธาในวนัสุดท้าย วนัพพิากษาและวนัทีจ่ะต้องได้รับการตรวจสอบ มนุษย์ทุกคน
จะได้รับการพพิากษาโดยอลัลอฮฺตามความศรัทธาและการกระท�าของพวกเขา หลงัจาก
ค�าพพิากษานี ้ จะมใีครบ้างทีจ่ะได้รับการยอมรับสู่ชีวติทีม่คีวามสุขและเป็นนิจนิรันดร์ใน

สวรรค์ และจะมใีครบ้างทีจ่ะถูกโยนลงไปในไฟนรก?
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6. ความศรัทธาในกฎสภาวการณ์ทีก่�าหนดโดยอลัลอฮฺและความรอบรู้ในทุกสรรพส่ิงของ

พระองค์

เน่ืองจากบรรดาผูศ้รัทธาเช่ือมัน่ในอลัลอฮฺ พวกเขาจึงยอมรับ มีความพึงพอใจและมัน่ใจใน

ส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงก�าหนดส�าหรับพวกเขา ไม่วา่พวกเขาจะมองวา่ส่ิงนั้นดีหรือไม่ดี พวกเขา

พยายามท่ีจะไม่ส้ินหวงัหรือรู้สึกหดหู่ หมดหวงัหรือทอ้แทใ้จเม่ือเกิดวกิฤติหรือความยาก

ล�าบาก ในทางกลบักนั พวกเขาจะกระท�าทุกอยา่งเท่าท่ีจะท�าไดเ้พื่อปรับปรุงสถานการณ์ของ

พวกเขา แต่ในท่ีสุดกห็นัไปหาอลัลอฮฺเพื่อขอความช่วยเหลือ การสนบัสนุนและผลตอบแทน

ความศรัทธาอนังดงามในอลัลอฮฺและกฎสภาวการณ์ของพระองคน้ี์ท�าใหช้าวมุสลิมมี

ความสงบในจิตใจและความพึงพอใจแมจ้ะมีการบุกรุก การรุกราน การยดึครองและการใช้

ประโยชนจ์ากท่ีดิน น�้ามนัและความมัง่คัง่ของพวกเขาท่ีเกิดข้ึนในโลกทุกวนัน้ี และแมจ้ะมี

ความอยติุธรรม ความล�าเอียง การเลือกปฏิบติัและการหม่ินประมาทท่ีพวกเขาประสบอยู่
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นอกจากหลกัศรัทธาแลว้ อิสลามสอนใหเ้ราน�าความศรัทธาน้ีไปสู่การปฏิบติั นอกเหนือจากการท�าความดีโดย

ทัว่ไปแลว้ มุสลิมจะตอ้งปฏิบติัตามหลกัการปฏิบติัพื้นฐาน 5 ประการของศาสนาอิสลาม:

1. ชะฮาดะฮฺ (การปฏิญาณตน):

“ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ ฺและฉันขอปฏิญาณว่ามุฮัมมัด

เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ”ฺ

ในภาษาอาหรับอ่านวา่:

โดยมีค�าอ่านดงัน้ี:

อัชฮะดุอัน ลาอิลาฮะ อิลลลัลอฮ

วะอัชฮะดุ อันนะ มุฮัมมะดนั เราะซุลลุลอฮ

น่ีคือค�าปฏิญาณตนท่ีบุคคลท่ีตอ้งการรับนบัถือศาสนาอิสลามตอ้งเปล่งประกาศออกมา เป็นการสรุปความจริง 

ความงดงามและความเรียบง่ายของอิสลาม
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2. เศาะลาต (การละหมาด):

การด�ารงไวซ่ึ้งการละหมาดประจ�าวนัทั้งหา้เวลา การกระท�าพิธีกรรมการละหมาดเหล่าน้ี ไดแ้ก่ การ

ยนื การโคง้ค�านบัและการกม้กราบ การอ่านบางส่วนของโองการอลักรุอาน สรรเสริญและการร�าลึกถึง

อลัลอฮฺ และขอความเมตตา การใหอ้ภยัและสวรรคข์องพระองค์

ความงดงามและพลงัของการละหมาดท�าใหเ้รามีความเติบโตทางจิตวญิญาณ ความสะดวกสบาย

และการสนบัสนุนทางจิตใจและก่อใหเ้กิดความโล่งใจ ความเงียบสงบและความพึงพอใจส�าหรับจิต

วญิญาณ ความคิดและหวัใจของเรา การท่ีการละหมาดนั้นก�าหนดใหก้ระท�าในช่วงเวลาต่าง ๆ ทั้งกลาง

วนัและกลางคืนนั้น กห็มายความวา่เราไดรั้บการเตือนใหร้�าลึกถึงพระเจา้ (อลัลอฮฺ) อยูเ่สมอ

สิงท่ีเพิ่มความงดงามของการละหมาดกคื็อความจริงท่ีวา่ศาสดาของพระเจา้ ซ่ึงรวมถึงอดมั โนอาห์ 

อบัราฮมั โมเสส พระเยซูและมุฮมัมดั ต่างกไ็ดด้�ารงการละหมาดและกม้กราบต่อพระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งค์

เดียวคืออลัลอฮฺองคเ์ดียวกนั กล่าวอีกนยัหน่ึงวา่ มุสลิมก�าลงัด�าเนินรอยตามบรรดาศาสดาและศาสนทูต

เหล่านั้นของพระเจา้

นอกจากน้ี แนวคิดท่ีงดงามอ่ืน ๆ อีกมากมาย เช่น ความรักต่อพระเจา้ การยอมจ�านน และการมอบหมาย

ต่อพระองค ์การวงิวอน ความสามคัคี ความเสมอภาค ความจริงใจ ความอดทน ความอ่อนนอ้มถ่อมตน

และความนอบนอ้มปรากฏใหเ้ห็นและเรียนรู้ไดจ้ากการละหมาด แทจ้ริงแลว้ การละหมาดดว้ยความ

บริสุทธ์ิใจ การซิกรฺ (การร�าลึกถึงอลัลอฮฺ) การอิสติฆฟาร (การขออภยัโทษ) และการดุอาอฺ (การวงิวอน) 

ต่ออลัลอฮฺเพียงผูเ้ดียวนั้น  เป็นกญุแจท่ีลึกซ้ึงและยอดเยีย่มไปสู่ความสงบของจิตใจ ความเงียบสงบและ

การไดรั้บพร
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3. ซะกาต (ทานบังคบั):

การใหท้านบงัคบัซ่ึงเป็นการใหท้รัพยส์มบติัจ�านวนหน่ึงแก่คนยากจนและผูข้าดแคลน ซะกาตท�าให้

ทรัพยสิ์นและเงินของเราบริสุทธ์ิ ในขณะเดียวกนักท็ �าใหเ้ราบริสุทธ์ิจากความโลภและความตระหน่ี

ถ่ีเหนียวอีกดว้ย ซะกาตสอนใหมี้การเอาใจใส่และการแบ่งปันซ่ึงสร้างสะพานเช่ือมความรักและความ

เคารพซ่ึงกนัและกนัระหวา่งคนรวยและคนจน แทท่ี้จริงแลว้ ซะกาตเป็นการส่งเสริมการสนบัสนุน

 การช่วยเหลือ ความร่วมมือและความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกนัในสงัคมโดยรวม
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4. ศิยาม (การถือศีลอด):

ศิยาม (การถือศีลอด) หมายถึงการละเวน้จากอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกชนิดและจากการร่วมประเวณี

ตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงดวงอาทิตยต์กดินตลอดเดือนรอมฎอนของศาสนาอิสลาม ผลประโยชนแ์ละบท

เรียนอนังดงามบางประการของการถือศีลอดไดแ้ก่:

• ผลประโยชนท์างจิตวญิญาณ: เราไดพ้ฒันาตกัวา (ความย �าเกรง) และความบริสุทธ์ิใจ เดือนแห่ง

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นเป็นโอกาสท่ีดีเยีย่มส�าหรับเราในการบรรลุความเมตตาและ

การใหอ้ภยัจากพระเจา้ รับการช่วยใหร้อดจากไฟนรกและไดรั้บชีวตินิจนิรันดร์ในสวนสวรรค์

• ผลประโยชนท์างศีลธรรมและอารมณ์: ในการฝึกแห่งเดือนรอมฎอน (การถือศีลอด) เราไดรั้บ

ทราบและไดรั้บประสบการณ์ความหิวโหยท่ีผูค้นนบัลา้นคนในส่วนต่าง ๆ ของโลกประสบอยู่

อยา่งไม่รู้ตวั  ประสบการณ์เช่นน้ีเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราแบ่งปัน เห็นอกเห็นใจ และเป็นคน

อ่อนนอ้มถ่อมตน ใจกวา้งและมีน�้าใจ

• ผลประโยชนท์างการศึกษา: การถือศีลอดใหบ้ทเรียนมากมายต่อเรา ตวัอยา่งเช่น เราเห็นวา่เป็น

ไปไดท่ี้จะเปล่ียนหรือเลิกนิสยัท่ีไม่ดี เช่นการรับประทานอาหารท่ีมากเกินไป การถือศีลอดจะ

สร้างวนิยัใหก้บัพฤติกรรมของเราและฝึกใหเ้ราอดทนและอดกลั้นตนเอง นอกจากน้ี การถือศีล

อดยงัไดย้ �้าเตือนเราวา่บรรดาศาสดาของพระเจา้ เช่น มุฮมัมดั โมเสสและพระเยซูกเ็คยถือศีลอด

เช่นเดียวกนั

• ผลประโยชนต่์อสุขภาพ: กระบวนการอดอาหารนั้นท�าใหร่้างกายก�าจดัสารพิษและไขมนัส่วน

เกินออกไป แพทยแ์ละนกัโภชนาการมกัแนะน�าใหอ้ดอาหารโดยอธิบายวา่เป็น 'เคร่ืองเผาขยะ' 

และ 'การบ�าบดัรักษา' และการอดอาหารยงัไดรั้บการรับรองวา่เป็นวธีิการรักษาโรคต่าง ๆ ไดอี้ก

ดว้ย
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5. ฮัจญ์:

ฮจัญคื์อการแสวงบุญไปยงันครมกักะฮฺ มุสลิมทุกคนตอ้งปฏิบติัสกัคร้ังในชัว่ชีวติ หากมีความสามารถทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจและการเงิน เช่นเดียวกบัหลกัการอ่ืน ๆ ของศาสนาอิสลาม ความงดงาม บทเรียนและผลประโยชน์

ของฮจัญน์ั้นมีมากมาย ผูศ้รัทธาหลายลา้นคนจากทุกสีผวิและเช้ือชาติจากทัว่ทุกมุมโลกตอบรับการเรียกร้องของ

ศาสดาอบัราฮมัผูซ่ึ้ง (พร้อมกบัภรรยาของท่านคือฮาญรัและบุตรชายอิสมาเอล) มีความเก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรมหลาย

อยา่งของฮจัญ ์ หลกัการและแนวคิดท่ียอดเยีย่มสามารถพบเห็นไดใ้นการปฏิบติัระหวา่งการท�าฮจัญ ์ รวมถึงการ

นอบนอ้มและเช่ือฟังอลัลอฮฺ ภราดรภาพในอิสลาม ความสามคัคี ความอดทน การเสียสละ การละหมาด การกศุล

และการถือศีลอด พิธีฮจัญป์ระจ�าปีนั้นแสดงใหเ้ห็นการชุมนุมทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั

ท่ีสุดในโลก

ในระหวา่งการมารวมตวักนัอยา่งน่าท่ึงของทุกเช้ือชาติและสีผวิ ทุกคนรับใชพ้ระเจา้เพียงองคเ์ดียวและปฏิบติัตาม

สารเดียวกนัเท่านั้น มลัคอม เอก็ซ์และคนอ่ืน ๆ ไดค้น้พบความงดงามของศรัทธาท่ีแทจ้ริง ภราดรภาพแห่งอิสลาม

และความเท่าเทียมกนั

การแสวงบุญของผมท�าให้ขอบเขตของผมกว้างขึน้ มนัท�าให้ผมมคีวามเข้าใจใหม่ทีล่กึซ้ึง ช่วงเวลาสองสัปดาห์ใน

ดนิแดนศักดิ์สิทธ์ิน้ัน ผมเห็นส่ิงทีผ่มไม่เคยได้เห็นในช่วงสามสิบเก้าปีทีน่ี่ในอเมริกา ผมเห็นทุกเช้ือชาต ิทุกสีผวิ 

คนผมบลอนด์ตาสีฟ้าไปจนถงึชาวแอฟริกนัผวิด�าอยู่ในความเป็นพีน้่องกนัอย่างแท้จริง

ในความสามคัคกีนั! ใช้ชีวติเป็นหน่ึงเดยีว! กราบไหว้เป็นหน่ึงเดยีว! (อัตชีวประวติัของมัลคอม เอ็กซ์)



ช่ือและค�านิยามพืน้ฐานของอสิลาม

อลัลอฮฺ: ในภาษาอาหรับนั้น อลัลอฮฺเป็นช่ือเฉพาะส�าหรับพระนามของพระเจา้

ผูส้ร้างท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียว อิสลามสอนวา่อลัลอฮฺเป็นพระเจา้ท่ีแทจ้ริงของมวล

มนุษยชาติ ชาวอาหรับท่ีนบัถือศาสนายวิและศาสนาคริสตใ์ชช่ื้อน้ี (อลัลอฮฺ) 

ในการอา้งถึงพระเจา้และเป็นค�าท่ีใชส้�าหรับพระเจา้ในพระคมัภีร์ไบเบิลฉบบั

ภาษาอาหรับ

มุฮัมมดั: ศาสดาองคสุ์ดทา้ยของพระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียว (อลัลอฮฺ) ท่ีถูกส่ง

มายงัมวลมนุษยชาติ (ขอใหค้วามเมตตาและสนัติสุขของอลัลอฮฺจงมีแด่ท่าน)

อลักรุอานอนัประเสริฐ: โองการชุดสุดทา้ยของพระเจา้ท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียว 

(อลัลอฮฺ) ท่ีถูกประทานลงมาใหแ้ก่ศาสดามุฮมัมดั

อสิลาม: การยอมจ�านนต่อพระประสงคข์องพระเจา้ผูส้ร้างท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียว 

(อลัลอฮฺ) 

มุสลมิ: ผูท่ี้ยอมจ�านนต่อความประสงคข์องพระเจา้ผูส้ร้างท่ีเท่ียงแทอ้งคเ์ดียว 

(อลัลอฮฺ) 
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คุณยงัต้องการรู้อะไรเพิม่อกีไหม?

หากคุณต้องการรู้เพิม่เตมิและสนใจทีจ่ะค้นหาข้อมูลและรายละเอยีดเกีย่วกบัศาสนา

อสิลามเพิม่เตมิ โปรดเยีย่มชมเวบ็ไซต์ของเราได้ที:่

 www.discoveritsbeauty.com

อย่าลงัเลทีจ่ะส่งค�าถามหรือข้อเสนอแนะของคุณไปที:่

info@discoveritsbeauty.com

. 1 เพยีงแค่ปลายยอดของภูเขาน�า้แขง็

. 2 ศาสนาของอดมัและอฟี

. 3 หลกัการพืน้ฐานของศาสนาอสิลาม

. 4 การตอบค�าถามส�าคญัของมนุษยชาติ

. 5 พระนามทีง่ดงามของพระองค์

. 6 ววิรณ์สุดท้าย

. 7 ศาสนทูตองค์สุดท้าย

http://www.aIlahsquran.com

http://www.quranexpIorer.com 

http://www.islamhouse.com

http://www.ediaIogue.org

http://www.isIamreIigion.com

http://www.newmusIimguide.com

ซีร่ีส์ค้นพบความงดงามของส่ิงดงักล่าวใน 7 นาท ี! เวบ็ไซต์เกีย่วกบัอสิลามทีม่ปีระโยชน์:



www.discoveritsbeauty.com | www.alandalusgroup.org


