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ดวยพระนามของอัลลอฮฺ ผูทรงเมตตา ปรานียิง่เสมอ 
 

เจตนารมณพื้นฐาน 5 ประการในอิสลาม 
 

ความนํา 
เจตนารมณพื้นฐาน 5 ประการในอิสลาม เปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นวาอิสลามไดกําหนดมาตรการ

และคําสอนตางๆ เพื่อเปนหลักประกันการสรางความมั่นคงในชีวิตมนุษย ทั้งในลักษณะของการ
กอใหเกิด และการธํารงรักษา มิใหสูญหายหรือนําไปใชในทิศทางที่ผิดๆ ซึ่งลวนสอนใหเรารูวา
อิสลามคือศาสนาที่ธํารงไวซึ่งสันติภาพที่แทจริง 

บรรดานักการศาสนาและนักวิชาการเห็นพองตองกันวาจุดมุงหมายสําคัญของการกาํหนด
บทบัญญัติในอิสลาม คือการปกปองมนุษยในหาประการสําคัญ คือ ศาสนา ชีวิต สติปญญา วงศ
ตระกูล และทรัพยสิน จะเห็นไดวาอิสลามไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการปกปอง 5 ประการ
ดังกลาวไวอยางสมบูรณและครอบคลุม ทั้งในมาตรการที่เกี่ยวของกับการกอใหกําเนิดหรือ
มาตรการที่เกี่ยวกับการผดุงรักษาเจตนารมณอิสลามทั้ง 5 ประการดังกลาวใหสามารถคงอยูกับ
ชีวิตมนุษยสืบไป 

เจตนารมณพื้นฐาน 5 ประการในอิสลาม สรุปไดดังนี้ 
 

1. การปกปองศาสนา 
 อิสลามไดใหคุณคาตอความเปนอยูของมนุษยดวยการสนองความตองการใหมนุษย
สามารถปฏิบัติหนาที่ในการภักดีตออัลลอฮฺ และเสริมสรางความเขมแข็งของจิตใจดวยกระทํา
ความดี ตลอดจนสรางหลักประกันใหมนุษยประสบความสันติสุขที่แทจริง  

วัตถุประสงคหนึ่งของบทบัญญัติอิสลามก็เพื่อปกปองศาสนา ไมวาในลักษณะของการให
เกิดหรือการธํารงรักษาใหคงอยูเพื่อทําหนาที่ชี้นํามนุษยสูแนวทางอันเที่ยงตรง โดยกําหนด
มาตรการตางๆ ดังนี้ 
 ก. มาตรการการปกปองศาสนาในลักษณะของการใหเกิด มีดังตอไปนี้ 

1. เสริมความเขมแข็งของหลักการศรัทธาตออัลลอฮฺ ศาสนทูตของพระองค บรรดาคัมภีร 
เทวทูต (มะลาอิกะฮฺ) วันปรโลก(อะคีเราะฮฺ)และการกําหนดสภาวการณ(เกาะดัร) ดังที่อัลลอฮฺ  
ตรัสวา  

﴿ ِ َّ َها ا فُّ
َ
ِ يَن آَمنُواْ آِمنُواْ بِاهللاِ يَا ك ِ َل بَلَ رَُسو ِي نَزَّ

َّ ِ َوالِْكتَاِب ا ِ  َورَُسو
نَزَل مِ 

َ
َي أ ِ

َّ تُِبِه ن َقبُْل َوَمن يَْكُفْر بِاهللاِ َوالِْكتَاِب ا ُ  َوَمَالئَِكِتِه َو
َْومِ  ْ  ) 136: النساء ( ﴾اآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال بَِعيدا َورُُسِلِه َوا

ความวา “โอผูศรัทธาทั้งหลาย จงศรัทธาตออัลลอฮฺและเราะซูลของ
พระองคเถิด และคัมภีรที่พระองคไดประทานลงมาแกเราะซูลของ
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พระองค และคัมภีรที่พระองคไดประทานลงมากอนนั้น และผูใด
ปฏิเสธศรัทธาตออัลลอฮฺ มะลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร บรรดาเราะซูล 
และวันปรโลกแลวไซร แนนอนเขาไดหลงทางไปแลวอยางไกล” (อัลกุ
รอาน 4 :136) 

 
2. ความศรัทธาเหลานี้ตองอยูบนพื้นฐานของสติปญญาและการใชเหตุผลทางวิชาการ 

เนื่องจากการเชิญชวนสูอิสลามตองอาศัยหลักการใครครวญและการไตรตรอง ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา  
َماوَ ﴿ َولَْم يَنُظُرواْ يِف َملَُكوِت السَّ

َ
رِْض َوَما َخلََق اهللاُ أ

َ
ءٍ اِت َواأل ْ َ  ﴾ ِمن 

 ) 185: األعراف (
ความวา “และพวกเขามิไดใครครวญในอํานาจทั้งหลายแหงบรรดาชั้น
ฟาและแผนดิน และสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺไดทรงบังเกิดขึ้นดอกหรือ” 
(อัลกุรอาน 7:185) 

 
3. การทําการภักดีสักการะ (อิบาดะฮฺ) ตอพระผูเปนเจา เชน การละหมาด การจายซะกาต 

การถือศีลอด และการประกอบพิธีหัจญ ซึ่งอิบาดะฮฺเหลานี้มีเคล็ดลับและจุดมุงหมายที่สูงสง ที่
สําคัญที่สุดคือเปดโอกาศใหมนุษยสรางความสัมพันธกับพระผูเปนเจาอันเปนปจจัยสําคัญในการ
เสริมสรางความศรัทธาที่เขมแข็ง ดังที่ทานนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไดกลาวในหะ
ดีษกุดซียความวา “ไมมีการกระทําใดๆ ที่บาวของฉันไดกระทําไว ที่สรางความพึงพอใจแก
ฉันมากกวาการที่เขาไดปฏิบัติในสิ่งที่ฉันบังคับใหกระทํา” 

 
4. อิสลามกําหนดใหมุสลิมทําการเชิญชวนสูหนทางของอัลลอฮฺ ตลอดจนปกปองดแูลผูที่

ทําหนาที่ดังกลาว ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา  
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَينَْهْوَن ﴿

ْ
ٌة يَْدُعوَن إِىَل اخْلرَْيِ َوَيأ مَّ

ُ
نُكْم أ َوحْكَُكن مِّ

ْولَـئَِك ُهُم الُْمْفِلُحونَ 
ُ
 ) 104: آل عمران ( ﴾َعِن الُْمنَكِر َوأ

ความวา “และจงใหมีขึ้นจากพวกเจา ซ่ึงกลุมหนึ่งที่เชิญชวนสูความดี 
สั่งใชใหกระทําสิ่งที่ชอบและหามปรามมิใหกระทําสิ่งมิชอบ และชน
เหลานี้แหละคือผูไดรับความสําเร็จ” (อัลกุรอาน 3:104)  

 
ข. มาตรการการปกปองศาสนาใหดํารงอยู 
หมายถึง อิสลามไดกําหนดมาตรการและแนวทางตางๆ สําหรับการปกปองศาสนาจาก

การทําลาย และการกําจัดอุปสรรคขวากหนาม เพื่อการดํารงอยูของศาสนา  
สวนหนึง่ของแนวทางดังกลาวมีดังตอไปนี ้
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1. อิสลามไดรับรองใหมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา เพราะอิสลามมิไดบังคับใหผูใดมา
นับถืออิสลาม และยอมรับการอยูรวมกันระหวางตางศาสนิก และยังอนุญาตใหมีการ
ปฏิบัติตามศาสนบัญญั ติของแตละศาสนาอยางอิสระ  ตามที่ ไดปรากฏใน
ประวัติศาสตรการปกครองในอิสลาม 

2. อิสลามไดบัญญัติใหมีการตอสูในหนทางของอัลลอฮฺ (ญิฮาด) เพื่อความมั่นคงของ
ศาสนา ปกปองการรุกราน และพิทักษรักษาเสรีภาพในความเชื่อ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 

ْ يِف َسِبيِل اهللاِ ﴿ يَن ُفَقاتِلُونَكُ َوقَاتِلُوا ِ
َّ  إِنَّ اهللاَ  ا

ْ   الَ ْم َوَال َيْعتَُدوا
 ) 190: اكقرة ( ﴾حُيِبِّ الُْمْعتَِدينَ 

ความวา “และพวกเจาจงตอสูในหนทางของอัลลอฮฺตอบรรดาผูที่ทํา
สงครามพวกเจา และจงอยากระทําที่เกินเลย แทจริงอัลลอฮฺไมทรง
ชอบการกระทําที่เกินเลย” (อัลกุรอาน 2: 190) 

3. อิสลามกําชับใหมุสลิมยึดหลักคําสอนอยางเครงครัด ตลอดจนปฏิบัติตามหลักคํา
สอนอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้เพื่อทําใหจิตใจใสสะอาด อันจะสงผลตอการมี
พฤติกรรมที่ดีในชีวิตประจําวัน ดังที่อัลกุรอานไดผนวกรวมบรรดาผูศรัทธากับบรรดา
ผูกระทําความดีอยูเสมอเพื่อเปนบทเรียนวา การศรัทธากับการกระทําความดีเปนสิ่งที่
ควบคูกันที่ไมสามารถแยกออกจากกันได 

4. อิสลามกําหนดบทลงโทษฐานพนจากศาสนา (ริดดะฮฺ) เพื่อใหเกิดความจริงจังในการ
นับถือ เพราะการนับถือศาสนา ตองนับถืออยางสมบูรณแบบ อิสลามมิไดบังคับให
ผูใดนับถืออิสลาม แตเมื่อนับถือแลว ก็เปนหนาที่ของผูนับถือที่ตองปฏิบัติตามกฏ
กติกาอยางเครงครัด หากผูใดกระทําการที่พนจากศาสนาหลังจากนั้น ก็หมายความ
วาเขาไดสรางความปนปวนทางความคิด และสรางความสับสนวุนวายแกสังคม 
ดังนั้น บทลงโทษของความผิดฐานพนจากศาสนามีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดความ
จริงจังในการนับถือศาสนา อันเปนการใหเกียรติแกศาสนา 

5. อิสลามไดสรางกําแพงเพื่อเปนเกราะกําบัง และเสริมความเขมเเข็งของสังคม ดวยการ
ทํา อิบาดะฮฺ ประเภทตางๆ เชนการละหมาดรวมกัน (ญะมาอะฮฺ) การถือศีลอด การ
จายซะกาตเปนตนทั้งนี้เพื่อเสริมสรางจิตใจที่มั่นคงของคนในสังคม 

 
2. การปกปองชีวิต 
 ส่ิงจําเปนอีกประการหนึ่งสาํหรับมนษุยคือการมีชีวิต อิสลามไดวางแนวทางในการปองกัน
คุณคาแหงชวีติไวดังนี ้

ก. มาตรการการปกปองชวีิตดานการใหกําเนิด 
 อิสลามไดอนมุัติการสมรสหรือการใชชีวติคูทั้งนีเ้นื่องจากการสมรสนัน้เปนการสืบเผาพนัธุ
ของมนุษยชาติอันเปนผูแทนของอลัลอฮบฺนหนาแผนดนิ และการสมรสนั้นเปนการตอบสนองความ
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ตองการพืน้ฐานของมนุษยอันจะนํามาซึง่ความรักและสนัติโดยที่อิสลามถือวาการมชีีวิตคูคือสวน
หนึง่ของสัญญาณแหงความยิ่งใหญของอัลลอฮฺดังที่พระองคตรัสวา 

َْها وََجَعَل ﴿ َ
ْزَواجاً لِّتَْسُكنُوا إِ

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ْن َخلََق لَُكم مِّ

َ
َوِمْن آيَاتِِه أ

ُرونَ  ًة َورمَْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك َآليَاٍت لَِّقْوٍم َفتََفكَّ وَدَّ  ) 21: الروم ( ﴾بَيْنَُكم مَّ
ความวา “และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองคคือทรงสราง
คูครองใหแกพวกเจาจากตัวของพวกเจาเอง เพื่อพวกเจาจะไดมี
ความสุขอยูกับนาง และทรงใหมีความรักใครและความเมตตาระหวาง
พวกเจา” (อัลกุรอาน 30:21) 

 
ข. มาตรการการปกปองชวีิตใหสามารถคงอยู 
1. ส่ิงจาํเปนสําหรับมนุษย คือการมีชวีติอยางตอเนื่องและการอยูรอดบนโลกนี้ ซึ่งตอง

อาศัยปจจัยยงัชีพไมวาจะเปนอาหาร ยารักษาโรค เครื่องแตงกายและที่อยูอาศัย อิสลามถือวาผูใด
ที่ละเลยในการแสวงหาปจจยัสี่ดังกลาวเพือ่ประกันการอยูรอดของชีวิตแลว เขาไดกระทําความผิด
อยางใหญหลวง  

2. รัฐอิสลามจําตองสรางหลักประกัน ความมั่นคง ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยแก
ประชาชน และกิจการภายในประเทศ ตลอดจนผดุงไวซึ่งความยุติธรรม และการใหสิทธิและ
เสรีภาพตางๆแกผูใตปกครองเพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขแกประชาชน 

3. อิสลามไดกําหนดมาตรการการปกปองรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
การเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การประกอบอาชีพ การเลือกถิ่นฐานที่อยูอาศัย 
และสิทธิอ่ืนๆที่มนุษยพึงได แมกระทั่งหลังจากมนุษยไดส้ินชีวิตแลว ฉะนั้นการทําลายและสราง
ความเสียหายตอเกียรติและชื่อเสียงของมนุษย เชนการใสรายปายสีวาผิดประเวณี การดาทอ การ
ดูถูกเหยียดหยาม การทรมานรางกายและจิตใจ หรือแมกระทั่งการทํารายศพ ลวนแลวเปนการ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลและเปนสิ่งตองหามในอิสลามที่มีบทบัญญัติอยางชัดเจน  

4. อิสลามไดผอนปรนในการปฏิบัติศาสนกจิตางๆอันเนื่องมาจากความจําเปนหรือความ
ยากลาํบากและเกินความสามารถของบุคคลที่จะกระทําการได เชน การผอนปรนละศีลอดในตอน
กลางวันของเดือนรอมฎอนดวยเหตุอาการปวย เดนิทาง หรือสตรีมีครรภ และการผอนปรนในศา
สนบัญญัติอ่ืนๆ โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อมิใหมุสลิมเกิดความยุงยากลาํบากในการประกอบพธิีทาง
ศาสนาและไมกออันตรายตอชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติศาสนกิจ 

5. อิสลามไดหามการฆาตกรรม ทั้งการฆาตัวเองหรือผูอ่ืน เพราะเปนอาชญากรรมที่สราง
ความเสียหายตอมวลมนุษยชาติทั้งมวล อิสลามถือวาการฆาชีวิตหนึ่งที่บริสุทธิ์ เปรียบเสมือนการ
ฆาชีวิตมนุษยทั้งโลก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการฆาชีวิตหนึ่งที่บริสุทธิ์ ก็ไมตางไปจากการฆาลาง
เผาพันธุนั่นเอง ทั้งนี้อิสลามถือวาไมมีผูใดมีสิทธิ์ทําลายชีวิตของใครคนหนึ่งเวนแตผูที่ประทานชีวิต
เขาเทานั้น 
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6. อิสลามไดกําหนดบทลงโทษประหารชีวิต (กิศอศ) สําหรับผูกระทําผิดฐานฆาคนตาย
โดยเจตนา และกําหนดใหมีการจายคาชีวิต(ดิยัต) และคาสินไหมทดแทน (กัฟฟาเราะฮฺ) สําหรับ
ผูกระทําผิดฐานฆาคนตายโดยไมเจตนาหรือโดยพลาดพลั้ง  

7. อิสลามกําหนดใหประกาศสงคราม เพื่อปกปองชีวิตผูบริสุทธิ์และผูออนแอ จากการลวง
ละเมิดและรุกรานของฝายศัตรู  

8. อิสลามสอนใหมุสลิมตองใหความชวยเหลือและปกปองเพื่อนมนุษยที่ถูกอธรรม อยาง
สุดความสามารถ 

9. อิสลามสอนใหมุสลิมรูจักปกปองตนเองใหพนจากการถูกอธรรมโดยฝายศัตรู  
 
3. การปกปองสติปญญา 

อิสลามไดใหความสําคัญตอการการรักษาสติปญญาของมนุษย เพราะสติปญญาเปนสิ่ง
ประเสริฐที่สรางความแตกตางระหวางมนุษยกับส่ิงที่ถูกสรางอื่นๆ และดวยสติปญญาทําใหมนุษย
มีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานที่ไดรับมอบหมายในฐานะผูแทนของอัลลอฮฺบนหนาแผนดินนี้ 
ดวยเหตุนี้อิสลามจึงไดวางแนวทางในการรักษาสติปญญาใหสมบูรณ ดังตอไปนี้ 

1. อิสลามไดหามสิ่งตางๆที่สงผลตอการทําลายความสมบูรณของสติปญญามนุษยไมวา
จะเปนการหามสิ่งมึนเมาตางๆ ส่ิงเสพติดหรือส่ิงใดๆที่ทําใหมันสมองของมนุษยเกิดความบกพรอง
และไมสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะมนุษยเรืองปญญา  

2. อิสลามไดกําหนดบทลงโทษที่เด็ดขาดสําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับส่ิงมึนเมาหรือส่ิง
เสพติดอยางครบวงจรตั้งแต ผูผลิตจําหนาย ผูสนับสนุน ผูซื้อผูขาย เจาของกิจการ พนักงาน ลวน
ไดรับผลตอบแทนอยางสาสมเทาเทียมกัน  

3.อิสลามไดอบรมส่ังสอนและสรางจิตสํานึกใหมนษุยมสีติปญญาที่สมบูรณ เขาใจสัจ
ธรรม คิดและปฏิบัติในสิ่งทีดี่และถูกตอง  

4.อิสลามไดเรียกรองใหมนุษยสรางความสมบูรณแกสติปญญา ทั้งทางดานกายภาพและ
ชีวภาพ   ในดานกายภาพนั้นอิสลามไดส่ังใหมนุษยรับประทานอาหารที่มีคุณคาเพื่อใหรางกาย
แข็งแรงอันสงผลตอการพัฒนาสติปญญาของมนุษย ฉะนั้นอิสลามจึงถือวาไมบังควรสําหรับผู
พิพากษาที่จะทําการตัดสินคดีในขณะที่ตนหิวโหย ดวยเหตุนี้ อิสลามจึงสงเสริมใหผูพิพากษา
รับประทานอาหารกอนจะทําการพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งนี้เพื่อขจัดอุปสรรคและปญหาในการ
พิจารณาตัดสินคดี 

สวนการสรางความสมบูรณแกสติปญญาดานชวีภาพนัน้ก็คือการใหความรูและความ
ศรัทธา ดังนัน้ เปนสิง่จําเปนสําหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงที่จะตองแสวงหาความรูจนวาระสุดทาย
ของชีวิต  

5.อิสลามไดยกฐานะของสติปญญาดวยการใหเกียรติตอผูมีปญญาที่ดีเลิศ ดังที่อัลลอฮฺ
ตรัสวา 
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ْولُوا ﴿
ُ
ُر أ يَن َال َفْعلَُموَن إِغََّما َفتََذكَّ ِ

َّ يَن َفْعلَُموَن َوا ِ
َّ قُْل َهْل يَْستَوِي ا

ْكَاِب 
َ
 ) 9: الزمر ( ﴾اْأل

ความวา “จงกลาวเถิด(มูฮัมมัด) บรรดาผูรูและบรรดาผูไมรูจะเทาเทียม
กันหรือ แทจริงบรรดาผูมีสติปญญาเทานั้นที่จะใครครวญ” (อัลกุรอาน 
39:9) 
 

6. อิสลามสอนใหมนุษยปลดปลอยสติปญญาจากการถูกครอบงําทางความคิดที่ผิดเพี้ยน 
งมงายและไมถูกตอง ดังนั้นอิสลามจึงหามมนุษยมิใหเกี่ยวของกับไสยศาสตร การทํานาย
พยากรณ หรือส่ิงงมงายอื่นๆ และถือวาผูทีมีความเชื่อในส่ิงงมงายดังกลาว เปนผูกระทําบาปอัน
ใหญหลวง 

7. อิสลามไดฝกฝนสติปญญาเพื่อใหเกิดผลและรับรูถึงสัจธรรมผานกระบวนการสอง
ประการตอไปนี ้

 7.1 การเอาหลักการที่ถูกตอง มาคิดไตรตรองและ ใครครวญเพื่อใหเกิดความเชื่อ
มันในสัจธรรม  
 7.2 การเชิญชวนใหพิจารณาไตรตรองถึงการสรางสรรพสิ่งตางๆ ของอัลลอฮฺ
เพื่อใหเกิดความมัน่ใจในความยิง่ใหญของอัลลอฮฺมากขึ้น 
8. อิสลามไดส่ังใหพิจารณาไตรตรองในความบริสุทธิ์แหงบทบัญญัติอิสลามและวทิย

ปญญาของบทบัญญัตินัน้ๆ ดังที่อัลลอฮฺตรัสวา 
فََال َفتََدبَُّروَن الُْقْرآَن َولَْو اَكنَ ﴿

َ
 لَوََجُدواْ ِفيِه اْخِتالَفاً ِمْن ِعنِد َلرْيِ اهللاِ  أ

 ً  ) 82: النساء ( ﴾َكِثريا
ความวา “พวกเขาไมพิจารณาดูอัลกุรอานบางหรือ และหากอัลกุรอาน
มาจากผูอ่ืนที่ไมใชอัลลอฮฺแลว แนนอนพวกเขาจะพบวาในนั้นมีความ
ขัดแยงกันมากมาย”(อัลกุรอาน 4:82) 
 

9. อิสลามไดส่ังใหมนุษยใชสติปญญาในการไตรตรองถึงลักษณะกายภาพของจักวาลและ
ใชเปนประโยชนในการสรางอารยธรรมอัยสูงสง  

10. อิสลามไดเปดโอกาสใหมนุษยใชสติปญญาในการวินิจฉัยปญหาทางศาสนาที่มิไดมี
ตัวบทบัญญัติไวเปนที่ชัดแจงในกรณีตอไปนี้ 

10.1 การวนิิจฉัยคนหาเกีย่วกับความมุงหมายหรือเจตนารมณของบทบัญญัติ
นั้นๆ 
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10.2 การวนิิจฉัยปญญารวมสมัยทางศาสนา เพื่อใหครอบคลุมและสามารถ
บังคับใชไดในทุกยุคทุกสมยัโดยผานวิธกีารเทียบเคียงตวับท การคํานงึผลประโยชน
สาธารณะเปนสําคัญ  
  

4. การปกปองวงศตระกลู 
 ประเด็นสําคญัของเรื่องนี้กคื็อปกปองวงศตะกูลโดยผานการสมรส เพื่อรักษาเชื้อสายของ
การสืบสกุลของมนษุยชาติ จนถงึวาระสุดทายของโลกใบนี้ ดังแนวทางตอไปนี ้
 1. มีการกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรส อิสลามไดกําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
สมรสและสงเสริมใหใชชีวิตคูที่ถูกตองตามหลักการแหงศาสนา ทั้งนี้เพื่อปกปองความคงอยูของ
มนุษยในการสรางอารยธรรมของโลกอยางตอเนื่อง 
 2. กําชับใหบิดามารดาใหการอบรมผูเปนบุตร ตลอดจนใหปจจัยยงัชพีและความรักความ
เอ็นดูที่อบอุน 
 3. ดูแลและปกปองครอบครัวใหพนจากภยันตราย เพื่อสรางสมาชิกชนรุนใหมทีม่ี
จริยธรรมดีงาม  อิสลามไดกําหนดความสัมพันธระหวางสามีภรรยาบนพืน้ฐานของความสมัครใจ
และยินยอม ของทัง้สองฝาย ใหมกีารปรึกษาหารือในกจิการทกุอยางของครอบครัวจนเกิดความรัก 
ความเขาใจระหวางคูสามีภรรยา  
 4. ควบคุมความสัมพันธระหวางบุรุษและสตรีใหอยูในขอบเขต กําหนดใหมีการลดสายตา
ลงต่ําตอเพศตรงขามที่สมรสได ทั้งนี้เพื่อมิใหเกิดอารมณใครตามมา กําหนดใหสตรีแตงกายดวย
เสื้อผาอาภรณที่ปกปดมิดชิดเพื่อใหพนจากสิ่งชั่วราย หามมิใหชายหญิงที่สามารถสมรสไดอยู
ปะปนกัน ยกเวนมีบุคคลที่หญิงไมสามารถสมรส (มะหร็อม) อยูดวย อิสลามยังไดหามมิใหเขา
บานของผูอ่ืนจนกวาจะไดรับอนุญาตจากเจาของหลังจากที่ใหสลามแลว เปนตน 
 5. หามคุกคามรางกายของผูอ่ืน ดังที่อัลลอฮฺไดทรงหามการผิดประเวณี เหมือนกับที่
พระองคทรงหามการกลาวหาหญงิบริสุทธิว์ากระทําผิดประเวณี(ก็อซฟ) ดังที่อัลกุรอานบัญญัติ
บทลงโทษของความผิดทัง้สองวา 

ُخْذُكم ﴿
ْ
ٍة َوَال تَأ نُْهَما ِمئََة َجْتَ وا لُكَّ َواِحٍد مِّ ِ فَاْجِتُ ا اِغيَُة َوالزَّ بِِهَما الزَّ

فٌَة يِف ِديِن اهللاِ 
ْ
 ) 2: اجور ( ﴾َرأ

ความวา “หญิงผิดประเวณีและชายผิดประเวณี พวกเจาจงโบยแตละคน
ในสองคนั้นคนละหนึ่งรอยที และอยาใหความสงสารยับยั้งการกระทํา
ของพวกเจาตอคนทั้งสองนั้นในบัญญัติของอัลลอฮฺเปนอันขาด” (อัลกุ
รอาน 24: 2)    
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وُهْم ﴿ ْرَبَعِة ُشَهَداء فَاْجِتُ
َ
تُوا بِأ

ْ
يَن يَْرُموَن الُْمْحَصنَاِت ُعمَّ لَْم يَأ ِ

َّ َوا
ًة َوَال َيقْ  ً  بَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً َعَماِغنَي َجْتَ بَدا

َ
 ) 4: اجور ( ﴾أ

ความวา “และบรรดาผูกลาวหาบรรดาหญิงบริสุทธิ์วากระทําผิดประเวณี 
แลวพวกเขามิไดนําพยานสี่คนมา พวกเจาจงโบยพวกเขาแปดสิบที 
และพวกเจาอยารับการเปนพยานของพวกเขาเปนอันขาด” (อัลกุรอาน 
24:4 )   

 
5. การปกปองทรัพยสิน 
 อิสลามถือวาทรัพยสินเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษย ดังนัน้การปกปองทรัพยสินจงึเปนสิ่ง
สําคัญ ดังแนวทางตอไปนี ้
 1. สงเสริมใหหาปจจัยยังชีพ เพื่อชีวิตประจําวัน อิสลามถือวาการประกอบอาชีพสุจริตเปน 
อิบาดะฮฺ ตอพระผูเปนเจาอยางหนึ่งหากมีการตั้งใจที่บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮฺ ดังที่อัลกุรอานบัญญัติวา 

رَْض َذلُوًال فَاْمُشوا يِف َمنَ ﴿
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اْأل

َّ ُوا ِمن ُهَو ا ُ اِكِبَها َو
 ) 15: امللك ( ﴾رِّْزقِهِ 

ความวา “พระองคคือผูทรงทําแผนดินนี้ใหราบเรียบสําหรับพวกเจา 
ดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมัน และจงบริโภคจากปจจัยยังชีพ
ของพระองค” (อัลกุรอาน 67: 15)   
 

 2. อิสลามไดใหความสําคัญแกอาชีพและผูประกอบอาชีพการงานงาน ดังที่ทานนบีมูฮัม
มัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวไวความวา  

“ไมมีผูใดที่รับประทานอาหารที่ประเสริฐมากกวาการที่เปนผลงานของ
เขาเอง แทจริงนบีดาวูดรับประทานอาหารที่เปนผลจากการที่ทานได
กระทําดวยตนเอง”  

เปนหนาที่ของรัฐที่ตองหางานแกผูที่ยังไมมีงานทํา และจายคาตอบแทนแกพวกเขาอยางเปนธรรม 
ดังที่ทานนบีมูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาวความวา 

 “จงจายคาจางตามสิทธิที่ลูกจางพึงไดรับ กอนที่เหงื่อจากการทํางาน
ของเขาจะแหง” 

  
3. อิสลามอนมุัติใหกอนิติสัมพันธทียุ่ติธรรมแกคูสัญญา  และไมคุกคามสิทธิของผูอ่ืน ดัง

กรณีการอนุมติัการซื้อขาย การเชา การจํานองจํานํา การรวมหุนและนิติสัมพนัธอ่ืน โดยมีเงื่อนไข
วาไมสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืนและเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม 
 สําหรับมาตรการของอิสลามในการรักษาทรัพยสินใหดํารงคงอยู มีดังตอไปนี้ 
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 1. อิสลามกําชับใหมุสลิมใชทรัพยสินเพือ่ผลประโยชนสวนรวม หามมิใหกอบโกยทรัพยสิน
ที่ผานวธิีการทีขั่ดกับหลักการศาสนา และสรางความเดอืดรอนแกผูอ่ืน เชน การกอนิติกรรมที่มี
ดอกเบี้ยดังที่อัลกุรอานบัญญัติวา 
 

َحلَّ اهللاُ ﴿
َ
َباَوأ َم الرِّ  ) 275: اكقرة ( ﴾ اْكَيَْع وََحرَّ

ความวา “อัลลอฮฺทรงอนุญาตการซื้อขาย แตทรงหามดอกเบี้ย”(อัลกุ
รอาน 2:275)  
 

ْمَوالَُكم بَيْنَُكم بِاْكَاِطلِ ﴿
َ
ُكلُواْ أ

ْ
 ) 188: اكقرة ( ﴾َوَال تَأ

ความวา “จงอยากินทรัพยสินระหวางพวกเจาโดยไมชอบธรรม”(อัลกุ
รอาน 2:188) 
 

 2. หามลิดรอนสิทธิในทรัพยสินของผูอ่ืนดวยการกําหนดบทลงโทษสาํหรับความผดิฐาน
ลักทรัพย โกง หรือปลนทรัพย ดังที่อัลกุรอานบัญญัติวา   

يِْدَفُهَما﴿
َ
اِرقَُة َفاْقَطُعواْ أ اِرُق َوالسَّ  ) 38: املائدة ( ﴾َوالسَّ

ความวา“และขโมยชายและขโมยหญิงนั้นจงตัดมือของเขาทั้งสอง” (อัลกุ
รอาน 5: 38) 
 

 3. หามแจกจายทรัพยสินไปในหนทางที่อิสลามไมอนุมัติ แตสงเสริมใหใชจายทรัพยสินใน
หนของความดี ดังหลักการสําคัญของระบบเศรษฐกิจอิสลาม ที่ถือวาทรัพยสินทุกอยางเปน
ของอัลลอฮฺ สวนมนุษยนั้นเปนผูแทนของพระองคในการใชจายทรัพยสินไปในหนทางหรือกิจการที่
เปนความดี  
 4. กําหนดบทบัญญัติในการรักษาทรัพยสินของ ผูเยาว หรือผูไรความสามารถ จนกวา
บุคคลเหลานี้จะมีความสามารถ เชนรักษาทรัพยสินของผูเยาวจนกวาเขาจะบรรลุนิติภาวะ  
 5. วางระบบการเงินบนพื้นฐานของความพึงพอใจและเปนธรรม โดยกําหนดวานิติกรรม
สัญญาจะไมมีผลตราบใดที่คูสัญญายังไมมีความพึงพอใจและนิติกรรมนั้นไมกอใหเกิดความเปน
ธรรมแกคูสัญญาทั้งสองฝาย ดังที่อัลกุรอานบัญญัติวา  

ن ﴿
َ
ْمَوالَُكْم بَيْنَُكْم بِاْكَاِطِل إِالَّ أ

َ
ْ أ ُكلُوا

ْ
ْ َال تَأ يَن آَمنُوا ِ

َّ َها ا فُّ
َ
يَا ك

نُكمْ   ) 29: النساء ( ﴾تَُكوَن جِتَاَرًة َعن تََراٍض مِّ
ความวา “ผูศรัทธาทั้งหลาย จงอยากินทรัพยของพวกเจาในระหวางพวก
เจาโดยมิชอบ นอกจากมันจะเปนการคาขายที่เกิดจากความพอใจใน
หมูพวกเจา”(อัลกุรอาน 4:  29) 



10 
 

 
 6. เชิญชวนมนุษยใหมีการพัฒนาทรัพยสินจนเกิดดอกผลงอกเงยขึ้นในสังคม ดวยเหตุนี้
อิสลามจึงสงเสริมใหมีการลงทุน เพื่อใหทรัพยสินเกิดการหมุนเวียน อิสลามสั่งหามมิใหมีการ
กักตุนสินคาหรือสะสมเงินทองโดยเปลาประโยชน ทั้งนี้เพื่อใหทรัพยสมบัติสามารถสรางความสงบ
สุขในสังคมอยางแทจริง 
 
 
สรุป 
 จากเนื้อหาที่กลาวทั้งหมด จะเห็นไดวาจุดมุงหมายของบทบัญญัติอิสลามเพื่อปกปอง
มนุษยในหาดาน คือ ศาสนา ชีวิต สติปญญา วงศตระกูลและทรัพยสิน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญของ
ดํารงชีวิตที่สมบูรณและมั่นคง ดังนั้นสังคมที่เขมแข็งและมั่นคงจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อผูคนในสังคม
นั้นสามารถปฏิบัติตามบทบัญญัติอยางสมบูรณ ในกรณีที่จุดมุงหมายทั้งหมดที่กลาวมาขางตน
หรือบางสวนหรือประการหนึ่งประการใดไมได รับการสนองตอบ ส่ิงที่จะเกิดขึ้นคือความ
ระส่ําระสายในสังคมอันจะเปนตัวบั่นทอนมั่นคงของมนุษยในที่สุด 

 
 

 


