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หลักการ และกฎเกณฑทางชะรีอะฮฺบางประการ ในกฎหมายอสิลาม 
  

 بالشك يزول ال اليقني
ความวา "ความมั่นใจนั้นจะไมตกไปเพียงเพราะความลงัเล" 

 
และกฎที่วา 

 
 نجاسته عىل الدليل دل ما إال يشء كل يف الطهارة األصل

ความวา "โดยหลักการทั่วไปแลว ทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนสิ่งที่สะอาด เวนแตส่ิงที่มี
หลักฐานชี้ชัดวาเปนสิ่งโสโครก" 

 
และกฎที่วา 

 إالبدليل الذمة براءة واألصل
ความวา "ตามหลักการทั่วไปแลวทุกสิ่งทุกอยางลวนปลอดจากมลทินหรือภาระทั้งปวง
เวนแตจะมีหลักฐานชี้ชัด" 

 
และกฎที่วา 

 حتريمه أو نجاسته عىل الدليل دل ما إال اإلباحة, واألصل
ความวา "ตามหลักการทั่วไปแลวทุกสิ่งทุกอยางลวนเปนที่อนุมัติเวนแตส่ิงที่มีหลักฐาน
ระบุวาเปนสิ่งสกปรกและหะรอม" 

 
และกฎที่วา 

 التيسري جتلب املشقة أن
ความวา "แทจริงความยากลาํบากนัน้จะนาํมาซึง่ทางออกที่สะดวกงายดาย" 

 
และกฎที่วา 

 حظوراتامل تبيح الرضورات
ความวา "ความจําเปนนัน้ทาํใหส่ิงตองหามเปนที่อนุมัติได" 
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และกฎที่วา 
 بقدرها تقدر الرضورة

ความวา "ความจําเปนนัน้ จะปฏิบัติไดเทาหรือตราบใดทีจ่ําเปนอยูเทานั้น" 
 
และกฎที่วา 

 العجز, مع واجب ال
ความวา "แทจริงจะไมมีการบังคับใชในสภาพที่ไรซึ่งความสามารถ" 

 
และกฎที่วา 

 الرضورة مع والحمرم
ความวา "แทจริงจะไมมีขอหามในสภาพทีม่ีความจาํเปน" 

 
และกฎที่วา 

 املصالح جلب من أوىل املفاسد درء أن
ความวา "แทจริงการขจัดสิ่งที่จะทําใหเกิดความเสียหายนั้น สมควรที่จะปฏิบัติกอนการ
แสวงผลประโยชน" 

 
และกฎที่วา 

 التزاحم عند املفسدتني, أخف ويرتكب املصلحتني, أعىل ارخيت
ความวา "ใหเลือกทําสิ่งที่มีประโยชนมากกวาระหวางสองสิ่งที่เปนประโยชนและการให
เลือกทําสิ่งที่มีผลเสียนอยกวาระหวางสองสิ่งที่เปนผลเสีย ในกรณีที่จําเปนตองเลือกทํา
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง" 

 
และกฎที่วา 

 ًوعدما ًثبوتا علته مع يدور احلكم أن
ความวา "แทจริงขอชี้ขาดของแตละสิ่งนั้นจะขึ้นอยูกับการมีหรือไมมีของเหตุผล" 

 
และกฎที่วา 

 املكلفني تلزم الواجبات أن
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ความวา "แทจริงขอบังคับใชนั้นเปนสิง่จําเปนสําหรับผูทีบ่รรลุศาสนภาวะเทานั้น" 
 
และกฎที่วา 

 وغريهم املكلفني ىلع جتب واإلتالفات
ความวา "แทจริงการชดใชความเสียหายนั้นเปนสิ่งบังคับใชสําหรับผูที่บรรลุศาสนภาวะ
และผูอ่ืนดวย" 

 
และกฎที่วา 

 ترشيعه, الشارع عن ورد ما إال احلظر العبادات يف األصل
ความวา "ตามหลักการทั่วไปแลวทุกการกระทําที่จัดวาเปนอิบาดะฮฺลวนเปนสิ่ง
ตองหามเวนแตกระทําที่มีหลักฐานชี้ชัดวาเปนอิบาดะฮฺ" 

 
และกฎที่วา 

 بتحريمه الرشع ورد ما إال اإلباحة العادات يف واألصل
ความวา "ตามหลักการทั่วไปแลวทุกการกระทําที่จัดวาเปนประเพณีและการคบคา
สมาคมลวนเปนสิ่งอนุญาตเวนแตส่ิงที่มีหลักฐานชี้ชัดวาเปนสิ่งตองหาม" 

 
และกฎที่วา 

 أو االستحباب عىل الدليل دل إذا إال الوجوب, الرشعية وامراأل ىف األصل
 .اإلباحة

ความวา "ตามหลักการทั่วไปแลวคําสั่งใสทุกขอที่ปรากฎในตัวบทศาสนานั้น ถือวาเปน
ขอบังคับเวนแตคําสั่งที่มีหลักฐานชี้ชัดวาเปนเพียงการสงเสริมหรืออนุญาตใหกระทํา" 

 
และกฎที่วา 

 .الكراهة عىل الدليل دل إذا إال التحريم, النواهي يف واألصل
ความวา "ตามหลักการทั่วไปแลวคําหามทุกขอในตัวบทศาสนานั้น ถือวาเปนขอหาม
เวนแตคําหามที่มีหลักฐานชี้ชัดวาเปนเพียงสิ่งที่ไมสนับสนุนใหกระทํา" 

 
และกฎที่วา 
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 احلرمة املضار ويف حللا املنافع يف واألصل
ความวา "ตามหลักการทั่วไปแลวทุกสิ่งที่เปนประโยชนนั้นถือวาลวนเปนสิ่งที่กระทําได
และทุกสิ่งที่มีโทษนั้นถือวาลวนเปนสิ่งที่ตองหาม" 

 
หุกมวาดวยการปฏิบัติตามคําสั่งของศาสนา 

คําสั่งของอัลลอฮฺทุกอยางลวนตั้งอยูบนความสะดวก ความงาย ความเปดกวางมีทางเลือกหลาย
ทาง ดังนั้นบาวของอัลลอฮฺจึงมีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่งตางๆเทาที่สามารถจะปฏิบัติไดและหลีกเลี่ยงจากขอ
หามตางๆใหถึงที่สุด 

1- อัลลอฮฺตะอาลาไดกลาววา 
ْفاتقوا اهللاََّ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خري« َ ْ ْ ْ ََ ُ َ َُّ ُِ ِْ َ ََ ُ َ ُ َ ْ َ ْا ألنفسكمَ ُ ِْ ُ َ ِ ً« 

ความวา “ดังนัน้พวกเจาจงยาํเกรงตออัลลอฮฺ เทาทีพ่วกเจามีความสามารถและจงเชื่อ
ฟงและปฏิบัติตามและบริจาดทาน เพราะเปนการดียิ่งสําหรับตัวพวกเจา”  [อัตตะฆอ
บุน :16] 

  
2- หะดีษรายงานจากทานอบูฮุร็อยเราะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ กลาววาทานเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอ

ฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กลาววา 
تركتكم ما  ْدعوين  َ َُ ُ َْ ِ ُ عىل ,َ ختالفهم  وا هلم  بسؤا قبلكم  كان  من  هلك  نام  إ  َ َ َ ْ ْ َْ ْ ُ ْ َِ ِ ِ َِِ ْ َ ِ ُ ََّ ََ َ َ َ َ ِ

ْأنبيائهم َِ ِ ِ ْ فاجتنبوه,َ يشء  عن  هنيتكم  فإذا   ُ ُ ْ ْ َ َِ ٍَ َُ َْ َ ْ ْ َُ َ م,ِ منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  وإذا   َ ْ ْ ْ َُ َْ ُ ُِ ْ ََ ٍ ِ ُ َ َ ا ِ
ْاستطعتم ُْ َْ َ 

ความวา “พวกทานอยาไดโตแยงฉันในสิ่งที่ฉันปลอยไว (ไมใชไมหาม) เพราะแทจริง
ประชาชาติกอนหนาพวกทานไดพินาศเนื่องจากพวกเขาชอบถามและแข็งขอตอ
บรรดานบีของพวกเขา ฉะนั้นเมื่อฉันหามพวกทานจากสิ่งใด พวกทานตองหลีกหางจาก
ส่ิงนั้นและเมื่อฉันใชพวกทานทําสิ่งใด พวกทานตองทําในสิ่งนั้น เทาที่พวกทานสามารถ
จะทําได” [มุตตะฟะกุน อะลัยฮฺ โดยมีบันทึกในอัลบุคอรียฺ เลขที่ : 7288สํานวนนี้เปน
ของอัลบุคอรียฺและมุสลิม เลขที่: 1337] 
 

 


