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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

คุณลักษณะเฉพาะของศาสนาอิสลาม (3) 
 

ศาสนาแหงความเทาเทียม 
  ศาสนาอิสลามใหความเทาเทียมกันกับทุกคนในแงของการบังเกิดและความเปนมาแตเดิม 
ไมวาจะเปนชายหรือหญิง ขาวหรือดํา อาหรับหรือไมใชอาหรับก็ตาม เพราะมนุษยคนเเรกที่ถูก
สรางขึ้นมาคือ ทานศาสนทูตอาดัม ซึ่งถือวาเปนบิดาแหงมนุษยทั้งปวง จากตัวของอาดัมอัลลอฮฺได
สรางภรรยาเขาที่ชื่อ เฮาวาอ มารดาแหงมวลมนุษย  ซึ่งมนุษยทุกคนในโลกนี้ลวนมาจากเชื้อสาย
ของทานทั้งสอง  ดังนั้นแสดงวามนุษยทุกคนมีที่มาอันเดียวกัน  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  

ِي َخلََقُكم مِّن غَّْفٍس َواِحَدٍة وََخلََق ﴿
َّ ْ َربَُّكُم ا ُقوا َها اجَّاُس ايَّ فُّ

َ
يَا ك

ً ِمنَْها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمنُْهَما رَِجاًال كَ  ْ  َونَِساء ِثريا ُقوا ِي تََساءلُواهللاَ  َوايَّ
َّ  نَ  ا

رَْحامَ  بِهِ 
َ
 ) ١: النساء ( ﴾لَيُْكْم َرِقيباً  اَكَن عَ اهللاَ  إِنَّ  َواأل

ความวา : “มนุษยชาติทั้งหลาย ! จงยําเกรงพระเจาของพวกเจาที่ไดบังเกิด
พวกเจามาจากชีวิตหนึ่ง และไดทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคูครองของเขา และ
ไดทรงใหแพรสะพัดไปจากทั้งสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิงอัน
มากมาย และจงยําเกรงอัลลอฮฺที่พวกเจาตางขอกันดวยพระองค และพึงรักษา
ความสัมพันธระหวางเครือญาติ” (อัน-นิสาอ 1)  

   
  ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวซึ่งมีความวา :  

“แทจริงแลวอัลลอฮฺไดขจัดความหยิ่งยะโสและความโออวดในเรื่องวงศ
ตระกูลอันเปนวัฒนธรรมเดิมของยุคญาฮิลียะฮฺ (ยุคแหงความงมงาย
ของอาหรับกอนอิสลาม) ทั้งมุอมิน(ผูศรัทธา)ผูยําเกรง และคนเลวผูโชค
ราย ซ่ึงมนุษยทั้งปวงลวนแลวมาจากอาดัม และอาดัมนั้นมาจากดิน” (ดู 
มุสนัด อิมาม อะหฺมัด 2/361 เลขที่ 8721)  

   
 ดังนั้น มนุษยทุกคนที่มีอยูและกําลังจะมีตอไปในเเผนดินนี้ เปนสวนหนึ่งที่มาจากเชื้อสาย
อาดัม ซึ่งแตเดิมนั้นอยูในศาสนาอันเดียวกัน ภาษาเดียวกัน แตดวยเหตุที่พวกเขามีจํานวนมาก
และเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ก็เลยเเยกยายกันกระจัดกระจายอาศัยอยูบนเเผนดิน แพรพันธุไปทั่วโลก สงผล
ใหเกิดความเเตกตางทางดานภาษา สีผิว และพฤติกรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะสถานการณ
ความเปนอยูของแตละที่ถือวาเปนปจจัยสงผลใหเกิดความเเตกตาง และแนนอนความเเตกตางใน
ลักษณะนี้จะสงผลใหเกิดความเเตกตางดานความคิด ความเปนอยู สุดทายสงผลใหเกิดความ
แตกตางดานความเชื่อ อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  
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بَِّك ﴿ ًة َواِحَدًة فَاْختَلَُفواْ َولَْوَال لَكَِمٌة َسبََقْت ِمن رَّ مَّ
ُ
َوَما اَكَن اجَّاُس إِالَّ أ

َ بَيْنَُهْم ِفيَما ِفيِه خَيْتَِلُفونَ  ِ  ) ١٩: يونس ( ﴾لَُق
ความวา : “และมนุษยนั้นไมใชอ่ืนใดนอกจากเปนประชาชาติเดียวกัน แลว
พวกเขาก็แตกแยกกัน และหากมิใชลิขิตไดบันทึกไวที่พระเจาของพวกเจาแลว
ไซร แนนอนก็คงถูกตัดสินระหวางพวกเขาเรียบรอยแลว ในเรื่องที่พวกเขา
ขัดแยงกัน” (ยูนุส 19)  

 
คําสอนอิสลามใหความเสมอภาคแกทุกคนตอหนาองคอภิบาลอัลลอฮฺ โดยไมแบงเเยกกัน

เพราะปจจัยดานเชื้อชาติ  สีผิว ภาษาและประเทศ ทุกคนเทาเทียมกันในหนาที่การปฏิบัติตามบท
บัญัติแหงอิสลาม  อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา    

َ وََجَعلْنَاُكْم ُشُعوباً ﴿ ن
ُ
َها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأ فُّ

َ
يَا ك

ْكَرَمكُ  إِنَّ  اَوَقبَائَِل حِكََعاَرفُو
َ
ْيَقاُكمْ  اهللاِ  ِعندَ  مْ أ

َ
 ﴾ َعِليٌم َخِبريٌ اهللاَ  إِنَّ  أ

 ) ١٣: احلجرات (
ความวา : “โอมนุษยชาติทั้งหลาย แทจริงเราไดสรางพวกเจาจากเพศชายและ
เพศหญิง และเราไดใหพวกเจาแยกเปนเผาและตระกูลเพื่อใหพวกเจาไดทํา
ความรูจักกัน แทจริง ผูที่มีเกียรติยิ่งในหมูพวกเจา ณ ที่อัลลอฮฺนั้น คือผูที่มี
ความยําเกรงยิ่งในหมูพวกเจา แทจริง อัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงรูยิ่งและทรงรูอยาง
ละเอียดถี่ถวน” (อัล-หุุรอต 13)  

    
เนื่องดวยความเทาเทียมดังกลาวนี้เอง อิสลามจึงมีความเห็นวามนุษยทุกคนเทาเทียมกัน

ในดานความเปนอิสระ แตเปนความอิสระที่มีขอบเขตตามกฎเกณฑ ซึ่งกฎเกณฑเเรกที่มากําหนด
ขอบเขตดังกลาวก็คือกฎเกณฑทางศาสนา ไมใชความอิสระที่ไรขอบเขตเหมือนสัตวเดรัจฉาน ที่นึก
คิดจะทําอะไรตามใจก็ได ความอิสระที่วานี้ สงผลใหมนุษยไดรับสิทธิดังตอไปนี้ : 
 1. อิสระดานความคิดและการแสดงเหตุผล ซึ่งอิสลามสนับสนุนใหทุกคนที่นับถืออิสลาม
พูดในสิ่งที่ถูกตอง กลาเสนอความคิดและแนวคิดตางๆ ของพวกเขาที่สรางสรรคและมีจุดประสงค
ชัดเจน และใหพวกเขายืนหยัดกับสัจธรรมอยางมั่นคง โดยไมตองหวาดหวั่นกับคําตําหนิของผูคนที่
มุงราย ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวความวา :  

“การญิฮาด(การตอสูในหนทางอัลลอฮฺ)ที่ดีเลิศที่สุด คือการที่เจากลา
พูดความจริงตอหนาผูมีอํานาจหรือหัวหนาผูอธรรม” (ดู สุนัน อบี ดาวูด 
4/124 เลขที่ 4344)  
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บรรดาสาวกของทานศาสนทูตมุหัมมัดตางเเขงขันเพื่อปฏิบติตามหลักการอันนี้ ชายคน
หนึ่งไดกลาวแกทานอุมัรฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ผูปกครองอิสลามสมัยนั้นวา “โอ อามีรุลมุอมินีน
(ผูปกครองของมวลมุสลิม) เจาจงยําเกรงอัลลอฮฺเถิด” แลวมีชายอีกคนที่ฟงอยูลุกขึ้นหามและ
กลาวตอวาชายคนแรกทันทีวา “นี่เจากลาพูดกับผูนําของเจาวาจงยําเกรงดวยกระนั้นหรือ?” ทาน
อุมัรฺตอบวา “ปลอยเขาเถอะ ใหเขาพูดออกมา เพราะความดีจะไมบังเกิดขึ้น ถาพวกทานไมวา
อะไรเรา และความดีจะไมบังเกิดขึ้นเหมือนกันถาพวกเราไมยอมรับความเห็นจากพวกทาน”  

มีเร่ืองคลายๆ กันนี้ ที่คร้ังหนึ่งทานอะลี เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ไดทําการตัดสินในบางเรื่องโดย
ใชความคิดสวนตัวของทาน  เมื่อทานอุมัรฺถูกถามถึงเรื่องดังกลาว ทานตอบวา “ถาใหฉันตัดสิน ฉัน
คงตัดสินในลักษณะอื่น” มีคนถามวา แลวเหตุอันใดที่ทานไมโตตอบอะลี ทั้งๆ ที่ทานเปนถึง
ผูปกครองของมวลผูศรัทธา ? ทานตอบวา “ถาเรื่องนั้นมีในอัลกุรอานและแบบอยางของทานศาสน
ทูตฉันก็จะโตตอบแน แตนี่มันเปนแคความคิดเห็นของมนุษยดวยกัน และแนนอน ความคิดเห็น
ยอมเทาเทียมกนั ไมมีใครรูหรอกวาความคิดไหนที่ถูกตองกวาในทัศนะของพระองคอัลลอฮฺ”    

 
2. ทุกคนมีอิสระเทาเทียมกันในการแสวงหาและครองปจจัยยังชีพที่หะลาล อัลลอฮฺตรัสใน

คัมภีรอัลกุรอาน  
ْ  َوالَ ﴿ َل  َما َيتََمنَّْوا ا اهللاُ  فَضَّ مَّ  بِِه َنْعَضُكْم بَلَ َنْعٍض لِّلرَِّجاِل نَِصيٌب مِّ

ا اْكتََسنْبَ  مَّ  ) ٣٢: النساء ( ﴾اْكتََسبُواْ َولِلنَِّساء نَِصيٌب مِّ
ความวา : “และจงอยาปรารถนาในสิ่งที่อัลลอฮฺไดทรงประทานใหแกบางคนใน
หมูพวกเจาเหนือกวาอีกบางคน สําหรับผูชายนั้นมีสวนไดรับจากสิ่งที่พวกเขา
ไดขวนขวายไว  และสําหรับหญิงนั้นก็มีสวนได รับจากสิ่งที่พวกนางได
ขวนขวายไวเชนกัน” (อัน-นิสาอ 32)  
 

 3. ทุกคนมีโอกาสในการเรียนรูและการศึกษา และอิสลามถือวาการศึกษานั้นเปนสิ่งที่
บังคับใหทําดวย ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวความวา :  

“การแสวงหาวิชาความรูเปนหนาที่วาญิบ(บังคับใหทํา)เหนือมุสลิมทุก
คน” (ดู สุนัน อิบนุ มาญะฮฺ 1/81 เลขที่ 228)  

 
4. ทุกคนมีสิทธิไดรับประโยชนจากสรรพสิ่งตางๆ ในโลกนี้อยางเทาเทียมกัน ภายใต

กฎเกณฑของบทบัญญัติแหงอัลลอฮฺ พระองคตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา  
ْزقِِه ﴿ ُوا ِمن رِّ ُ رَْض َذلُوًال فَاْمُشوا يِف َمنَاِكِبَها َو

َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْأل

َّ ُهَو ا
ْهِ  َ

ِ  ) ١٥: امللك ( ﴾النُُّشورُ  َو



4 
 

ความวา : “พระองคคือผูทรงทําแผนดินนี้ใหราบเรียบสําหรับพวกเจา ดังนั้นจง
สัญจรไปตามขอบเขตของมัน และจงบริโภคจากปจจัยยังชีพของพระองค และ
ยังพระองคเทานั้นคือการฟนคืนชีพ” (อัล-มุลกฺ 15) 
  

5. ทุกคนมีสิทธิในการรับตําเเหนงและการบริหารอยางเทาเทียมกัน แตดวยเงื่อนไขวา ตอง
มีคุณสมบัติ มีความสามารถและมีความพรอมเพียงพอ ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาวความวา :  

“ใครไดรับมอบหมายใหเปนผูนําชาวมุสลิม แลวแตงต้ังบุคคลใดสักคน
เนื่องจากความรูสึกเสนหาโดยสวนตัวเพื่อใหดูเเลเรื่องราวของมุสลิม 
เขาก็ตองไดรับคําสาปเเชงจากอัลลอฮฺ และพระองคไมทรงตอบรับการ
กระทําที่เปนวาญิบ(ศาสนกิจบังคับ)และสุนัต(ศาสนกิจที่ทําดวยความ
สมัครใจ)จากเขาอีก จนในที่สุดพระองคก็จะไลเขาใหเขานรกญะฮันนัม 
และใครไดมอบของสงวนของอัลลอฮฺใหกับบุคคลอื่น แนนอนเขาได
ละเมิดของสงวนที่อัลลอฮฺหามโดยไมชอบธรรม สําหรับเขาคือการสาป
เเชงของอัลลอฮฺ  -หรือ ทานศาสนทูตไดกลาววา – การปกปองคุมครอง
ของอัลลอฮฺไดพนไปจากตัวเขาแลว” (มุสนัด อิมาม อะหฺมัด 1/6 หมายเลข 
21)  

  
อิสลามไดบอกแกเราวา การมอบอํานาจใหคนที่ไมเหมาะสมคือการทําลายอะมานะฮฺ 

(หนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย หรือความซื่อสัตย) ซึ่งเปนการเตือนวาโลกนี้ใกลสูญสิ้นทุกทีแลว  
และวันกิยามะฮฺ(วันสิ้นโลก)จะเกิดขึ้นอีกไมนาน ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม ไดกลาวความวา :  

“เมื่ออะมานะฮฺ(หนาที่มอบหมายหรือความซื่อสัตย)ถูกทําลายและ
ละเลยก็จงรอวันกิยามะฮฺ(วันสิ้นโลก) มีคนถามวา โอ ทานศาสนทูต
ของอัลลอฮฺ อะมานะฮฺที่วานั้นถูกละเลยไปไดอยางไร?  ทานตอบวา 
เมื่อใหหนาที่ความรับผิดชอบเเกคนที่ไมเหมาะสมก็จงรอวันกิยามะฮฺ
เถิด” (เศาะฮีหฺ อัล-บุคอรีย 5/2382 เลขที่ 6131) 

 
 
 

ศาสนาที่ไมมีตัวกลางระหวางมนุษยกับพระเจา  
ในศาสนาอิสลามไมมีคําวาอํานาจทางจิตวิญญาณที่เปนเอกเทศ เหมือนอํานาจที่ให

เฉพาะแกผูนําศาสนาอยางที่เราพบเห็นในศาสนาอื่น เหตุผลคือ อิสลามมาเพื่อกําจัดทุกสื่อที่เปน
ตัวกลางระหวางพระองคอัลลอฮฺกับบาวพระองค อัลลอฮฺไดตําหนิพวกมุชริกีน(คนที่ทําภาคี
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ตออัลลอฮฺ) ที่นําสื่อมาเปนตัวกลางระหวางอัลลอฮฺกับบาว โดยที่พระองคไดตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา  

َال ﴿
َ
َاء َما َغْعبُُدُهْم إِ ِهللاِ  أ ِ ْو

َ
َُذوا ِمن ُدونِِه أ يَن اختَّ ِ

َّ يُن اخْلَالُِص َوا ِّ  الَّ  ا
ُبونَا َُقرِّ  ) ٣: الزمر ( ﴾ ُزلىَْف اهللاِ  إِىَل  ِ

ความวา : “พึงทราบเถิด ศาสนาอันบริสุทธิ์นั้นเปนสิทธิสําหรับอัลลอฮฺพระองค
เดียว สวนบรรดาผูที่ยึดถือเอาบรรดาผูคุมครองอ่ืนจากอัลลอฮฺ(พวกเขากลาว
อางอยางผิดๆ วา)เรามิไดเคารพภักดีส่ิงเหลานั้น เวนแตเพื่อเปนตัวกลางทําให
เราเขาใกลชิดตออัลลอฮฺมากขึ้นเทานั้น !” (อัซ-ซุมัรฺ 3)  

 
อัลลอฮฺไดอธิบายใหเราวา บรรดาสื่อกลางทั้งหมดไมสามารถกอใหเกิดผลดีหรือผลรายแก

พวกเขาได เพราะมันเปนสิ่งที่อัลลอฮฺสรางขึ้นมาเหมือนพวกเขาไมมีผิด พระองคตรัสในคัมภีรอัลกุ
รอานวา  

﴿ ِ َّ ْمثَالُُكْم فَاْدُعوُهْم فَلْيَْستَِجيبُواْ اهللاِ  ُدونِ  ِمن تَْدُعونَ  ينَ إِنَّ ا
َ
 ِعبَاٌد أ

 ) ١٩٤: األعراف ( ﴾لَُكْم إِن ُكنتُْم َصاِدِقنيَ 
ความวา : “แทจริง บรรดาผูที่พวกเจาวิงวอนขออื่นจากอัลลอฮฺนั้น คือ ผูที่เปน
บาวเยี่ยงพวกเจานั่นเอง ดังนั้น จงวิงวอนขอตอพวกเขาสิแลวจงใหพวกเขา
ตอบรับพวกเจาดวยหากพวกเจาเปนผูพูดจริง” (อัล-อะอฺรอฟ 194)  

 
อิสลามสนับสนุนใหเราผูกพันกับอัลลอฮฺโดยตรงโดยไมมีส่ือกลางชวย เปนการผูกพันที่ยืน

บนรากฐานเเหงอีมาน(การศรัทธา)และการมอบตัวอยางบริสุทธิ์ใจในทุกเรื่อง อาทิเชน การขอ
ความชวยเหลือ การขอไถโทษ ใครที่มีบาปเขาก็จงยกมือวิงวอนขอตออัลลอฮฺ เรียกรองตอพระองค
อยางจริงจัง ขอความกรุณาใหพระองคปลดบาปใหไมวาบาวจะอยูที่ไหนหรือในสถานการณใดก็
ตาม อัลลอฮฺตรัสในคัมภีรอัลกุรอานวา 

ْو َفْظلِ ﴿
َ
ً أ دِ  اهللاَ  يَْستَْغِفرِ  ُعمَّ  ْفَسهُ ْم غَ َوَمن َفْعَمْل ُسوءا  َلُفوراً اهللاَ  جَيِ

 ) ١١٠: النساء ( ﴾رَِّحيماً 
ความวา : “และผูใดที่กระทําความชั่วหรืออธรรมแกตัวเอง แลวเขาขออภัยโทษ
ตออัลลอฮฺ เขาก็จะพบวาอัลลอฮฺเปนผูทรงอภัยโทษเปนผูทรงเมตตายิ่ง” (อัน-
นิสาอ 110)  

 
ดังนั้น ในอิสลามจึงไมมีคนที่เรียกวา (ริญาลุดดีน) หรือเจาแหงศาสนาที่คอยใหการอนุมัติ

หรือหาม หรือปลดบาป โดยตั้งตัวเองวาเปนทูตแทนพระเจา คอยแตงบทบัญญัติใหผูคน หรือ
คิดคนหลักศรัทธาขึ้นมา หรือคอยปลดบาปใหพวกเขา หรือใหสิทธิแกคนเขาสวรรคตามใจชอบ 
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หรือออกคําสั่งหามใครก็ไดที่พวกเขาตองการ เพราะอิสลามถือวาผูมีสิทธิในการออกบัญญัติคือ
พระองคอัลลอฮฺเพียงผูเดียวเทานั้น  

ทานศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในขณะที่ทานอธิบายโองการ
อัลลอฮฺที่วา  

ْحبَارَُهْم َورُْهبَاَغُهمْ ﴿
َ
َُذواْ أ ْرَباباً  اختَّ

َ
  ) ٣١: احكوبة ( ﴾اهللاِ  ُدونِ  مِّن أ

ความวา : “พวกเขาไดยึดเอาบรรดานักปราชญของพวกเขาและบรรดา
บาดหลวงของพวกเขาเปนพระเจาอื่นจากอัลลอฮฺ” (อัต-เตาบะฮฺ 31)  

  
ทานศาสนทูตกลาววา  
“พึงรูเถิดวา แทจริง พวกเขาไมไดเคารพบูชาบุคคลเหลานั้นหรอก แต
เมื่อใดที่บุคคลเหลานั้นอนุมัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกเขาก็จะตาม และเมื่อใด
ที่บุคคลเหลานั้นหามสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกเขาก็ทําตามเชนกัน” (ดู สุนัน อัต-
ติรมีซีย 5/278 เลขที่ 3095)  

 


